ايال٥ش ١ايتٓؿٝذ ١ٜيٓعاّ احملاَا٠
ايصاااا ب ٠قاااايكماب بقاااِ ٚ )4649تاااابٜذ ٖ1423/6/8اااا ٚبقاااِ ٚ )58303تاااابٜذ
ٖ1434/12/29ااا ٚبقااِ ٚ )6622تااابٜذ ٖ1438/9/9ااا ٚبقااِ ٚ )1517تااابٜذ
ٖ1439/5/5ا ٚبقِ ٖ1439/6/13 )2040ا ٚبقِ ٚ )2511تابٜذ ٖ439/7/5ا
املكدَ١
تظٌُ عًَ ٢ا : ًٜٞ
أسهاّ عاَ١
ٚتعمٜـ املصطًشات ٚايهًُات ايٛاب  ٠يف ْعاّ احملاَاٚ ٠ال٥شت٘
1ا تطبل عً ٢املد ٚاملٛاعٝد ايٛاب  ٠يف ٖذا ايٓعاّ ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝذ ١ٜاإلدما٤ات اياٛاب  ٠يف
ْعاّ املماؾعات ايظمعَ ١ٝا مل ٜم يف ٖذا ايٓعاّ َا خيايؿٗا.
2ا ٜه ٕٛتكدٜم االقتطا )٤عٓد ٚب ٙ ٚيف ٖذ ٙايال٥ش َٔ ١قبٌ َٔ أسٓد إي.٘ٝ
3ا يػمض تطبٝل ٖذا ايٓعاّ ٚال٥شت٘ ٜه ٕٛيًُصطًشات ٚايهًُات ايتايٝا ١املعااْ ٞاملبٓٝا١
أَاَٗا:
أ -ايٓعاّْ :عاّ احملاَا ٠ايصا ب قاملمس ّٛاملًه ٞبقِ ّٚ )38/تابٜذ ٖ1422/7/28ا
ب -املٗٓ ١َٓٗ :١احملاَا.٠
ز -اؾٗات :احملانِٜٛ ٚ ،إ املعاملٚ ،ايًذإ املظهً ١املظاب إيٗٝا يف املاا  ٠اوَ ٚأ
ايٓعاّ.
 ايٛزابٚ :٠زاب ٠ايعدٍ.ٖا -ايٛزٜمٚ :زٜم ايعدٍ.

 -ٚايدٜٛإٜٛ :إ املعامل.
ز -اإل اب :٠اإل اب ٠ايعاَ ١يًُشاَا ٠قٛزاب ٠ايعدٍ.
ح -احملانِ :احملانِ ايظمع:ٖٞٚ ١ٝ
1ا احملانِ املٓصٛص عًٗٝا يف املا ْ َٔ)5 ٠عاّ ايكطاٚ– ٤يٝص َٓٗا فًص ايكطا٤
اوعً-٢
2ا احملانِ املتدصص ١اييت أْظ٦ت قعد صدٚب ْعاّ ايكطاٚ ٤ؾل املا .َ٘ٓ )26 ٠
ط -ايًذإ املظهً :١ايًذإ اييت صا م املكاّ ايشاَ ٞعً ٢تظهًٗٝا.
 -ٟاؾد :ٍٚدد ٍٚاحملاَني املُابسني
ى -احملاَ ٞاملُاابضَ :أ ق قٝاد امسا٘ يف داد ٍٚاحملااَني املُابسانيٚ ،صادب يا٘
تمخٝص مبزاٚي ١املٗٓٚ ،١مل ٜكِ ق٘ َاْع َٔ َزاٚيتٗا َد ٠ايرتخٝص ٜٛدب ططب امس٘ َأ
اؾد ٍٚاملذنٛب أْ ٚكً٘ إ دد ٍٚغري املُابسني.
ٍ -احملاَ ٞغري املُابض َٔ :سبل قٝد امس٘ يف دد ٍٚاحملاَني املُابساني ٚصادب يا٘
تمخٝص مبزاٚي ١املٗٓ ،١ثِ قاّ ق٘ َاْع َٔ َزاٚيتٗا ،أ ٚاالستُماب ؾٗٝا أٚدب ْكٌ امسا٘ إ
دد ٍٚاحملاَني غري املُابسني.
ايال٥ش ١ايتٓؿٝذ ١ٜيٓعاّ احملاَا٠
ايباب اوٍٚ
تعمٜـ َٗٓ ١احملاَاٚ ٠طمٚط َزاٚيتٗا
املا  ٠او) ٚ
ايٓعاّ :
ٜكصد مبٗٓ ١احملاَا ٠يف ٖذا ايٓعاّ ايرتاؾع عٔ ايػري أَاّ احملانِ ٜٛ ٚإ املعاملٚ ،ايًذإ
املظهً ١مبٛدب اوْعُٚ ١اوٚاَم ٚايكامابات يٓعام ايكطااٜا ايداخًا ١يف اختصاصاٗاَٚ ،زاٚيا١

االستظابات ايظمعٚ ١ٝايٓعاَٜٚ .١ٝشُٜ َٔ ٢زاٖ ٍٚذ ٙاملٗٓ ١قاَٝاً ٚحيل يهٌ طدص إٔ
ٜرتاؾع عٔ ْؿش٘.
ايال٥ش:١
 1/1ا ايرتاؾع عٔ ايٓؿص سل طمع ٞيهٌ طدص َ ،ا مل ٜٛداد َااْع طامعٜ ٞكطا ٞقا ٕ
ٜه ٕٛايرتاؾع عٓ٘ قطمٜل ايٛناي ١أ ٚايٛال ١ٜأ ٚايٛصا.١ٜ
 2/1ا يًُشاَ ٞايدؾاع عٔ َٛنً٘ يف َمسً ١ايتشكٝل سشب املا ْ َٔ )4 ٠عاّ اإلداما٤ات
اؾزا.١ٝ٥
 3/1ا يًُشاَ ٞايدؾاع عٔ املتِٗ يف اؾما ِ٥ايهبري ٠قظمط سطٛبٚ ٙي٘ ايدؾاع عأ املاتِٗ
يف اؾما ِ٥اوخمٚ ٣ي ٛمل حيطم َا مل ت َم احملهُ ١عطٛب ٙطدصً ٝا أَاَٗاا يف أ ٟسااٍ
نإ سشب املا ْ َٔ )140 ٠عاّ اإلدما٤ات اؾزا.١ٝ٥
ايٓعاّ :
املا  ٠ايجاْ)١ٝ
تعد ٚزاب ٠ايعدٍ ددٚالً عاَاً يكٝد أمسا ٤احملاَني املُابسني ٚآخم يػري املُابسني سشاب
ٚقت تابٜذ ايتشذٚ ،ٌٝجيب إٔ ٜظتٌُ اؾادٚالٕ عًا ٢ايبٝاْاات ايايت ؼاد ٖا ايال٥شا١
ايتٓؿٝذ ١ٜهلذا ايٓعاّٚ ،عًٚ ٢زاب ٠ايعدٍ ْكٌ اسِ احملاَ ٞايذٜ ٟتٛقاـ عأ َزاٚيا ١املٗٓا١
َد ٠تزٜد عً ٢سٓ َٔ ١دد ٍٚاحملاَني املُابسني إ دد ٍٚاحملااَني غاري املُابساني
ٚؾل ضٛاقط ؼد ٖا ايال٥ش ١ايتٓؿٝذ ١ٜهلذا ايٓعاّ.
ايال٥ش:١
 1/2ا ٜه ٕٛيهاٌ داد ٍٚساذٌ خااص قا٘ ،او ٍٚقعٓاٛإ طساذٌ داد ٍٚقٝاد احملااَني
املُابسنيص ٚؾال ايُٓا ٛز املعتُادٚ ،ايجااْ ٞقعٓاٛإ طساذٌ داد ٍٚقٝاد احملااَني غاري
املُابسنيص ٚؾل ايُٓ ٛز املعتُد.
 2/2ا عً ٢احملاَ ٞإقالؽ اإل اب ٠قهٌ تػٝري ٜطامأ عًا ٢قٝاْاتا٘ املمؾكا ١قطًاب ايكٝاد يف
اؾد ،ٍٚأ ٚقٝاْات٘ املد ١ْٚيف اؾد ٍٚيف ايُٓ ٛز املعد يذيو.

 3/2ا ٜتِ ايٓكٌ َٔ دد ٍٚاحملاَني املُابساني إ داد ٍٚاحملااَني غاري املُابساني
قد ٕٚطًب احملاَ ٞأَٛ ٚاؾكت٘.
 4/2ا ٜتِ قٝد اومسا ٤يف دد ٍٚاحملااَني املُابساني قايرتتٝاب سشاب تشًشاٌ أبقااّ
ايكمابات ايصا ب َٔ ٠ؾٓ ١ايكٝد ٚايكب ٍٛقاملٛاؾك ١عً ٢قٝد االسِ ؾ.٘ٝ
أَا ايكٝد يف دد ٍٚاحملاَني غري املُابسني ؾٝتِ سشب تشًشٌ تٛابٜذ ايكمابات ايصاا ب٠
قذيو  ٕٚايتكٝد قتشًشٌ أبقاَٗاَ ،ا مل ٜصدب أنجم َٔ قماب يف تاابٜذ ٚاساد ؾٝاتِ ايكٝاد
سشب أسبك ١ٝايكٝد يف دد ٍٚاحملاَني املُابسني.
 5/2ا ٜه ٕٛقٝد اومسا ٤يف اؾدٚيني ق بقاّ سشب ايتشًشٌ اقتدا ٤قامقِ ٚاساد) ،تطااف
يمقِ سٓ ١ايتشذ ،ٌٝتبدأ َع قدا ١ٜنٌ سٖٓ ١ذمٚ ،١ٜتٓتٗ ٞقاْتٗاٗ٥ا.
ٜٚعترب بقِ ايكٝد يف دد ٍٚاحملاَني املُابسني ٖ ٛايامقِ اوسااض يًُشااَٚ ،ٞال ٜعطا٢
ٖذا ايمقِ يػري.ٙ
 6/2ا ال ٜتِ قٝد اومساا ٤يف داد ٍٚاحملااَني غاري املُابساني إال قايٓكاٌ َأ دادٍٚ
احملاَني املُابسني ،مبٔ يف يو احملاَٚ ٕٛاملشتظااب ٕٚاملٓصاٛص عًا ِٗٝيف املاا ٠
 َٔ )38ايٓعاّ قعد قٝد أمسا ِٗ٥يف دد ٍٚاحملاَني املُابسني.
 7/2ا ٜتِ ْكٌ اسِ احملاَ ٞطايب ايتٛقٝـ عٔ َزاٚيا ١املٗٓاَ ١اد ٠تزٜاد عًا ٢سآَ ١أ
دد ٍٚاحملاَني املُابسني إ دد ٍٚاحملاَني غري املُابسني ٚؾل ايطٛاقط ايتاي:١ٝ
أ – ايتكدّ قطًب يًذٓ ١ايكٝد ٚايكب.ٍٛ
ب – إ ا ناْت املد ٠ايباقٝا ١الْتٗااَ ٤اد ٠ايرتخاٝص تزٜاد عًا ٢سآَ ١أ تاابٜذ اإلقاالؽ
قايتٛقـ.
دا – إ ا مل تمؾع ع ٣ٛت ٜب ١ٝضد ٙمبٛدب املا  َٔ )30 ٠ايٓعاّ.
– إ ا مل ٜهٔ تٛقؿ٘ قشبب ٚظٝؿ َٔ ١طمطٗا عدّ َزاٚي ١املٗٓ ،١أ ٚقشبب اختالٍ طمط َٔ
طمٚط ايكٝد يف اؾد.ٍٚ

ٖا – إٔ ٜعًٔ طايب ايتٛقـ يف إسد ٣ايصشـ اييت تصدب يف َٓطك ١املكم ايامٝ٥ص يا٘ ،أٚ
يف إسد ٣ايصشـ اونجم اْتظاباً إ ا ناْت املٓطك ١ال تصدب ؾٗٝا صشـ قبٌ تٛقؿا٘ مباد ٠ال
تكٌ عٔ طٗم ،عً ٢إٔ ٜتطُٔ اإلعالٕ قدب َد ٠ايتٛقـ.
 – ٚإٔ ٜطع عً ٢املكم ٚؾمع٘ الؾت ١تبني يو.
ز – إ ا ناْت ايكطاٜا اييت تٛنٌ ؾٗٝا قاد ق إْٗاؤٖاا قصاؿْٗ ١اٝ٥ا ،١أ ٚقااّ قتشاٜٛتٗا َاع
أصشاقٗا مبٛدب اتؿام ٜٚتِ إبؾاق٘ قُٓ ٛز اإلقالؽ قايتٛقـ.
ح – إ ا أقًؼ اؾٗات ات ايصً ١قٓعم ايكطاٜا اييت تٛنٌ ؾٗٝا قتٛقؿ٘ مبٛدب َشاتٓد ٜٚاتِ
إبؾاق٘ قُٓ ٛز اإلقالؽ قايتٛقـ.
ٜٚشتجٖٓ َٔ ٢ذ ٙايطٛاقط َٔ تكدّ إ ؾٓ ١ايكٝد ٚايكب ٍٛقعذب طابئ ٚقبًت٘.
 8/2ا يف غري اؿاي ١املٓصٛص عًٗٝا يف ايبٓد بقِ ٜ )7/2اتِ ْكاٌ اساِ احملااََ ٞأ
دد ٍٚاحملاَني املُابسني إ دد ٍٚغري املُابسني يف اوسٛاٍ ايتاي: ١ٝ
أ إ ا أَط ٢تشعَٜٛ ٕٛاً عً ٢صادٚب ايرتخاٝص او ٍٚا ٚػدٜاد ٙأ ٚقديا٘ ٚمل حيطام قعاد
تبًػ٘ الستالَ٘.
ب ا إ ا َط ٢تشعَٜٛ ٕٛاً َٔ تابٜذ استالّ ايرتخٝص ٚمل ٜتدذ ي٘ َكماً .
ز ا إ ا اؽذ ي٘ َكماً أ ٚقاّ قتػريٚ ٙمل ٜبًؼ اإل اب ٠قذيو خالٍ َد ٠أقصاٖا تشعَٜٛ ٕٛاً .
ا إ ا اْتٗت َد ٠ايرتخٝص ٚمل ٜتكدّ قطًب ػدٜد.ٙ
ٖا ا إ ا صدب عك٘ قماب ْٗا َٔ ٞ٥ؾٓ ١ايت ٜب قإٜكاؾ٘ عٔ َزاٚي ١املٗٓٚ ١ؾال املاا )35 ٠
َٔ ايٓعاّ .
 ٚا إ ا أخٌ قظمط اإلقاَ ،١ق ٕ أقاّ خابز املًُهَ ١د ٠تزٜد عٔ ست ١أطٗم يف ايشٓ ١ايٛاساد٠
َٔ سٓٛات ايرتخٝص ٚ .تتِ َعاؾ ١ايكطاٜا ايعايك ١يدٖ ٣ؤال ٤احملاَني املذنٛبٚ ٜٔياد٣
َٔ تكدّ قطًب ايتٛقـ يعذب طابَٚ ٤٣كبٚ ٍٛؾل املا  َٔ )35 ٠ايٓعاّ ٚال٥شت٘.
َ9/2ع َماعاَ ٠ا ٚب يف ايؿكام ٠أٚالً ) َأ املاا ٚ )29 ٠املاا َ )35 ٠أ ايٓعااّ قظا ٕ
اوسٛاٍ اييت ٜتِ ؾٗٝا ططب اسِ احملاَ َٔ ٞاؾدٚ ،ٍٚإيػا ٤ايرتخٝص ايصا ب يا٘ مبزاٚيا١
املٜٗٓ ، ١تِ ططب امس٘ اٜطاً َٔ اجملدٚينيًٜٚ ،ػ ٢تمخٝص٘ يف إسد ٣اؿاالت ايتاي:١ٝ

أ ا إ ا تكدّ قطًب ايتٛقـ عٔ َزاٚي ١املَٗٓ ١طًكاً .
ب ا ايٛؾا. ٠
ز ا إ ا مل ٜشتطع َزاٚي ١املٗٓ ١قشبب َمض الٜمد ٢قمؤٜٚ ٙجبت يو قتكمٜم طيب .
ا إ ا استُم قٝد ٙيف دد ٍٚاحملاَني غري املُابسني َد ٠تزٜد عأ ساص سآٛات َأ
تابٜذ ايتشذَُٗ ٌٝا نإ ايشبب ،أَا احملاَ ٞطايب ايتٛقـ املظاب إي ٘ٝيف ايبٓد )7/2
ؾال ٜشم ٟيو يف سك٘ إال قعد َد ٠تزٜد عً ٢عظم سٓٛات.
ٖا ا إ ا مجع قني ممابس ١املٗٓٚٚ ١ظٝؿ َٔ ١طمطٗا عدّ َزاٚي ١املٗٓ.١
 ٚا إ ا سذز عً. ٘ٝ
ز ا إ ا اختٌ طمط اؾٓش. ١ٝ
ح ا إ ا ق قٝد امس٘ يف اؾداٚ ٍٚمل ٜدؾع ايمسِ املكمب خالٍ َد ٠ال تزٜد عٔ تشعني َٜٛاً
َٔ تابٜذ ايكٝد .
 10/2ا ٜتِ قٝد ْٚكٌ ٚططب ٚإعا  ٠االسِ يف اؾدٚيني عٔ طمٜل ؾٓا ١ايكٝاد ٚايكبا،ٍٛ
مبٛدب قمابات َشبب ١تصدب َٓٗا ،عدا احملاَ ٞايذ ٟصدب قظ ْ٘ َٔ ايًذٓا ١ايت ٜبٝا ١قاماب
ْٗا ٞ٥قظطب امس٘ َٔ اؾدا ،ٍٚأ ٚقإٜكاؾ٘ عٔ َزاٚي ١املٗٓ ١ؾٝتِ ططب امسا٘ أْ ٚكًا٘ َأ
دد ٍٚاحملاَني املُابسني قٓا ٤عً ٢قماب ايًذٓ ١ايت ٜب ١ٝسشب املا  َٔ )35 ٠ايٓعاّ.
 11/2ا يًُشاَ ٞطايب ايتٛقـ إ ا بدع عٔ طًب ايتٛقـ قبٌ ْكً٘ إ دد ٍٚاحملااَني
غري املُابسني َزاٚي ١املٗٓ َٔ ١تابٜذ بدٛع٘ ٚ ،يو قعد إقالؽ ؾٓ ١ايكٝد ٚايكب ٍٛقاذيو،
أَا إ ا ق ْكً٘ إ اؾد ٍٚاملذنٛب ؾًا٘ ايتكادّ يًذٓا ١قطًاب إعاا  ٠قٝاد امسا٘ يف دادٍٚ
احملاَني املُاب سني خاالٍ َاد ٠التزٜاد عًا ٢عظام سآٛات َأ تاابٜذ قٝاد ٙيف دادٍٚ
احملاَني يف املُابسني .
 12/2ا ٜتِ اقالؽ َٔ ططب امس٘ أْ ٚكً٘ إ دد ٍٚاحملااَني غاري املُابساني غطااب
َشذٌ َصشٛب قعًِ ايٛص ٍٛعً ٢عٓٛاْ٘ خالٍ طٗم َٔ تابٜذ ايظطب أ ٚايٓكٌ.
13/2ا يًذٓ ١ايكٝد ٚايكب ٍٛايمدٛع عٔ قمابٖا ايصا ب قظطب اسِ احملاَ َٔ ٞاؾد ، ٍٚأٚ
ايصا ب قٓكً٘ إ إ دد ٍٚاحملاَني غري املُابسني عً ٢إٔ ٜه ٕٛيو قكماب َشبب.

 14 /2ا يًُشاَ ٞاملٓك ٍٛامس٘ إ دد ٍٚاحملاَني غري املُابسني يف إسد ٣اؿااالت
ايٛاب  ٠يف ايبٓد  )8/2إ ٜتكدّ يًذٓ ١ايكٝد ٚايكب ٍٛقطًب إعا  ٠قٝد امس٘ يف اؾد ٍٚخال
ملد ٠ال تزٜد عٔ سص سٓٛات َٔ تابٜذ قٝد ٙيف دد ٍٚاحملاَني غري املُابساني  ،اَاا
احملاَ ٞاملذنٛب يف ايؿكمٖ ٠ا ) ؾًٝص ي٘ طًب يو إال قعد َط ٞثالخ سٓٛات سشاب
ايؿكم ٠ز ) يف ايبٓد ثاْٝاً) َٔ املا  َٔ )29 ٠ايٓعاّ ٜٚ .عاٌَ احملاَ ٞيف مجٝع َا نم
قكدب املد ٠احملد  ٠يف ايرتخٝص سشب قكاٗ٥ا ،أٚاْتٗاٗ٥ا ،قكماب َٔ ؾٓ ١ايكٝد ٚايكب.ٍٛ
 15/2ا ال حيل يًُشاَ ٞاملٓك ٍٛامس٘ إ دد ٍٚاحملاَني غري املُابسني ؾتض َهتبا٘،
أَ ٚزاٚي ١االستظاباتٚ ،ال حيل ي٘ ايرتاؾع عٔ ايػري يف أ ٟقط ،١ٝإال إ ا نإ َٔ املٓصٛص
عً ِٗٝيف ايؿكمات ب ا ز ا ) َٔ املا  َٔ )18 ٠ايٓعاّ .
 16 /2ا ال حيل يًُشاَ ٞاملظطٛب امس٘ َٔ اؾادٚيني يف اؿاايٝتني املاذنٛبتني يف
ز از) َٔ ايبٓد  )9/2طًب إعا  ٠امس٘ يف اؾد ، ٍٚأَا َٔ نم يف اؿاالت أ ا ا ٖا
ا  ٚا ح ) َٔ ايبٓد املذنٛب ؾً٘ يو ٚؾكاً يًظمٚط احملد  ٠يف ايٓعاّ ٖٚذ ٙايال٥ش.١
17/2ا إ ا ٚؾ ٢احملاَ ٞمبا ْص عً ٘ٝايٓعاّ ٖٚذ ٙايال٥شٚ ،١استُم عً ٢يو ،ؾاال ٜعتارب
يف سهِ ايتٛقـ َا :ًٜٞ
أ ا إ ا مل حيصااٌ عًاا ٢عُااٌ ٜمتطاا ،٘ٝأ ٚمل ٜتكاادّ ياا٘ أسااد قطًااب ايرتاؾااع أ ٚقتكاادِٜ
االستظاب.٠
ب ا إ ا عٌُ يًدٚي ،١أ ٚيػريٖا يف فاٍ ايبشٛخ أ ٚاالستظابات أ ٚايتشه ،ِٝأ ٚايتشكٝل،
أ ٚاال عا ٤ايعاّ ،أ ٚتصاؿ ١ٝايظامنات ،أ ٚايرتناات ،أ ٚؼمٜام ايعكا ، ٛأ ٚإعادا ايدباساات
ٚايًٛا٥ض ايٓعاَٚ ،١ٝحن ٛيو قظمط أال ٜه ٕٛيو عٔ طمٜل ايتٛظـ يف ايدٚي. ١
املا  ٠ايجايج)١
ايٓعاّ :
ٜظرتط ؾٜ ُٔٝزا ١َٓٗ ٍٚاحملاَا ٠إٔ ٜه ٕٛامس٘ َكٝداً يف دد ٍٚاحملااَني املُابساني،
ٜٚظرتط ؾٜ ُٔٝكٝد امس٘ قٗذا اؾدَ ٍٚا  ٜت:ٞ

أ -إٔ ٜه ٕٛسع ٟ ٛاؾٓشٚ ،١ٝجيٛز يػري ايشعَ ٟ ٛزاٚي ١َٓٗ ١احملاَا ٠طبكاً ملا تكط ٞق٘
االتؿاقٝات قني املًُهٚ ١غريٖا َٔ ايد.ٍٚ
ب -إٔ ٜه ٕٛساصالً عً ٢طٗا  ٠نً ١ٝايظمٜع ١أ ٚطٗا  ٠ايبهايٛبٜٛض ؽصاص أْعُاَ ١أ
إسد ٣داَعات املًُه ١أَ ٚا ٜعا ٍ أَُٗٓ ٟا خابز املًُه ،١أ ٚقً ّٛباسات اوْعَُ ١أ
َعٗد اإل اب ٠ايعاَ ١قعد اؿص ٍٛعً ٢ايظٗا  ٠اؾاَع.١ٝ
دا -إٔ تتٛاؾم يد ٜ٘خرب ٠يف طبٝع ١ايعٌُ ملد ٠ال تكاٌ عأ ثاالخ سآٛاتٚ ،ؽؿا ٖاذٙ
املد ٠إ سٓٚ ١اسد ٠يًشاصٌ عً ٢طٗا  ٠املادشتري يف ايظمٜع ١اإلسالَ ،١ٝأ ٚيف ؽصص
اوْعُ ١أَ ٚا ٜعا ٍ أٜاً َُٓٗا ،أ ٚقً ّٛباسات اوْعُا ١قايٓشاب ١ـمجيا ٞنًٝا ١ايظامٜع،١
ٜٚعؿٖ َٔ ٢ذ ٙاملد ٠اؿاصٌ عً ٢طٗا  ٠ايدنتٛبا ٙيف فاٍ ايتدصص.
– إٔ ٜه ٕٛسشٔ ايشريٚ ٠ايشًٛى ٚغري قذٛب عً.٘ٝ
ٖا -أال ٜه ٕٛقد سهِ عً ٘ٝعد أ ٚقعكٛق ١يف دممي ١كً ١قايظمف أ ٚاوَاَْ ،١ا مل ٜهأ
قد َط ٢عً ٢اْتٗا ٤تٓؿٝذ اؿهِ سص سٓٛات عً ٢اوقٌ.
 -ٚإٔ ٜهَ ٕٛكُٝاً يف املًُه.١
ٜٚطع ٚزٜم ايعدٍ أمن ٛز إقماب ٜٛقع٘ طايب ايكٝدٜ ،تطُٔ إقماب ٙقتٛاؾم ايظامٚط اياٛاب  ٠يف
ايؿكمات ٖ،اٖ َٔ )ٚ ،ذ ٙاملا .٠
ايال٥ش:١
 1/3ا َع َماعا ٠ايظمٚط ايٛاب  ٠يف ٖذ ٙاملا ٜ ٠تعني ايعٌُ مبا :ًٜٞ
أ – عدّ اؾُع قني املٗٓ ١أ ٚأ ٟعٌُ سه َٞٛأ ٚخاص.
ب -جيٛز اؾُع قني املٗٓٚ ١املٗٔ اؿم ٠اييت ال تتعابض َع طبٝع ١املٗٓٚ ١خيطع تكادٜم
ايتعابض َٔ عدَ٘ يًذٓ ١ايكٝد ٚايكب.ٍٛ
دا-اإلؾصاح عٔ املٗٔ اوخم ٣ملٔ يد ٜ٘عٓد ايتكدّ قطًاب ايكٝاد ٚايكبا ٍٛأ ٚايايت ٜمغاب
اؿص ٍٛعًٗٝا قعد قٝد ٙيف اؾد.ٍٚ
 2/3ا ٜكصد قظٗا  ٠نً ١ٝايظمٜع ١ايٛاب  ٠يف ايؿكم ٠ب )َأ ٖاذ ٙاملاا  ٠ايظاٗا  ٠يف أساد
ايتدصصني ايتايٝني:

أ – ايظمٜع.١
ب – ايكطا.٤
ٚال اعتباب ق  ٟؽصص آخم.
 3/3ا ٜكصد قايظٗا  ٠اؾاَع ١ٝايٛاب  ٠يف ايؿكم ٠ب) َأ ٖاذ ٙاملاا  :٠ناٌ طاٗا  ٠يف أٟ
ؽصص داَع.ٞ
ٜٚكصد قظٗا  ٠املادشتري ٚايدنتٛبا ٙيف ايظمٜع ١اإلسالَ ١ٝقاملًُهاٚ ،١املٓصاٛص عًُٗٝاا
يف ايؿكم ٠ز) َٔ ٖذ ٙاملا َ ٠ا :-ًٜٞ
أ – ايظٗا  ٠يف ايؿك٘.
ب – ايظٗا  ٠يف أص ٍٛايؿك٘.
دا – ايظٗا  ٠يف قشِ ايكطا.٤
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 ايشٝاس ١ايظمع ١ٝا ايظٗا  َٔ ٠املعٗد ايعاي ٞيًكطا ٤يف املًُه.١ 4/3ا ته ٕٛاملعا ي ١يف ايظٗا ات ايصا ب َٔ ٠خابز املًُه ١يًظٗا ات ايصا ب َٔ ٠اخاٌ
املًُهٚ ١ؾكا وْعُٚ ١يٛا٥ض ايظٗا ات اؾاَع ١ٝاملعُ ٍٛقٗا يف املًُه.١
 5/3ا اـرب ٠يف طبٝع ١ايعٌُ ته ٕٛمبزاٚي ١أسد اوعُاٍ ايتاي:١ٝ
أ – ايكطا ٤اخٌ املًُه ٚ ،١خابدٗا
ب – اإلؾتا ٤اخٌ املًُه ١قصؿ ١بمس.١ٝ
دا -تدبٜص َٛا ايؿك٘ ،أ ٚأصٛي٘ أ ٚاوْعُ ١يف اؾاَعات أ ٚايدباسات ايعًٝا يف املعاٖد أٚ
املؤسشات ايتعً ١ُٝٝاوخم ٣يف املًُه.١
– االستظابات يف أدٗز ٠ايدٚيَٚ ١ؤسشاتٗا ٦ٖٝٚاتٗا.
ٖا -اـرب ٠املهتشب ١يف طبٝع ١ايعٌُ يف ايظمنات ٚاملؤسشات اوًٖ١ٝ
 – ٚايرتاؾع عٔ ايػري أَاّ اؾٗات.
ز – اال عا ٤ايعاّ ،أ ٚايتشكٝل قٛزاب ٠ايداخً ١ٝاخٌ املًُه.١
ح – أعُاٍ نتاقات ايعدٍ ايعاَ ،١أ ٚنتاقات ايعدٍ او ٚقاملًُه ١يهتاب ايعدٍ.
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ط -ايهتاق ١يف ضبٛط ايكطااٜا اؿكٛقٝا ،١أ ٚاؾٓاٝ٥ا ،١أ ٚاالْٗاٝ٥ا ١قاحملاانِ ايظامع ،١ٝأٚ
ٜٛإ املعامل قاملًُه ١قٛظٝؿ ١ال تكٌ عٔ َشُ ٢بٝ٥ص نتاب ضبط).
ٜ -ٟعتد قايرتخٝص ايشاقل إ ا استٛؾٝت َد ٠اـربَ ٠ت ٢نإ ممابساً يًُٗٓ.١
ٚؽطع اـرب ٠يف ايؿكمات ايشاقك ١يتكدٜم ؾٓ ١ايكٝد ٚايكب.2ٍٛ
 6/3ا جيٛز يطايب ايكٝد اؿاصٌ عً ٢إسد ٣ايظاٗا ات اياٛاب  ٠يف ايؿكام ٠ب) َأ ٖاذٙ
املا  ٠ضِ اوعُاٍ املذنٛب ٠يف ايبٓد بقِ  )5/3قعطاٗا إ قعا  ،ستا ٢تاتِ خربتا٘ يف
طبٝع ١ايعٌُ َد ٠ثالخ سٓٛات.
3
 7/3ا ًَػ. ٞ
 8/3ا ال ٜظرتط يف َد ٠اـرب ٠احملد  ٠قجالخ سٓٛات إٔ تهَ ٕٛتتاي.١ٝ
 9/3ا ايرتاؾع عٔ ايٓؿص ال ٜعترب خرب.٠
10/3ا ٜعترب ايتدبٜب يف َهاتب احملااَني خارب ٠يف طبٝعا ١ايعُاٌ إ ا تاٛاؾمت ايظامٚط
ايتاي:١ٝ
أ  -إٔ تتٛاؾم يف طايب ايتدبٜب طمٚط ايكٝد يف اؾد ٍٚاملٓصٛص عًٗٝا يف ايٓعاّٖٚ ،اذٙ
ايال٥شٚ - ١قت ايتدبٜب -عدا طمط اـرب ٠يف طبٝع ١ايعٌُ.
ب  -إٔ ٜه ٕٛايتدبٜب يد ٣قاَ ٞقد أَطَ ٢د ٠ال تكٌ عأ ساص سآٛات يف َزاٚيا١
املٗٓ.١
دا  -إٔ ٜتؿمؽ املتدبب هلذا ايعٌُ ط ١ًٝؾرت ٠ايتدبٜب ٚقدٚاّ ناٌَ.
 إٔ ٜك ِٝاملتدبب يف َدَ ١ٜٓكم َزاٚي ١املٗٓ ،١ساٛا ٤ناإ املكام ٖا ٛاملكام ايامٝ٥ص ،أٚؾمع٘.
ٖا – إٔ ٜه ٕٛايتدبٜب يف طبٝع ١ايعٌُ املٓصٛص عًٗٝا يف ايؿكم ٠ز)َٔ ٖذ ٙاملا .٠
 -ٚإٔ ٜه ٕٛايتدبٜب مبٛدب عكد نتاق ٞقني احملاَٚ ٞاملتدبِّب يدٜا٘ عًا ٢إٔ ٜتطأُ
ايعكد َد ٠ايتدبٜب احملد .٠
ز – إٔ ٜه ٕٛتماؾع املتدبب يف ايكطاٜا ٚتكد ِٜاالستظابات ٚناي ١عٔ احملاَ.ٞ
0
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ح  -إٔ ٜتكدّ املتدبب قعد اْتٗا ٤ؾرت ٠تدبٜب٘ قطًب ايكٝد يف اؾد ٍٚخاالٍ َاد ٠ال تزٜاد
عً ٢سٓتني.
11/3ا عً ٢احملاَ ٞإقالؽ اإل اب ٠قاسِ املتدبب يد ٜ٘قبٌ َباطمت٘ يًعٌُ.
12/3ا خيطع ؼدٜد عد املتدبقني يد ٣احملاَ ٞيتكدٜم اإل اب.٠
13/3ا ٜه ٕٛاؿذم ايٛاب يف ايؿكم َٔ ) ٠املا  ٠املذنٛب ٠عهِ قطا.ٞ٥
14/3ا ٜجبت اؿد مبٛدب سهِ طمع َٔ ٞاحملهُ ١املدتص.١
15/3ا اؾما ِ٥املدً ١قايظمف أ ٚاوَاْ ١ايٛاب  ٠يف ايؿكمٖ ٠ا) َٔ املا  :ٖٞ ٠نٌ َا ٜؤ ٟ
إ ضعـ ايٛازع ايدٜين  ٖٞٚدما ِ٥ايمطٚ ،٠ٛايتزٜٚمٖٚ ،تو ايعمضٚ ،االختالضٚ ،ايٓصب،
ٚاالستٝاٍٚ ،اـٝاْٚ ،١املددباتٚ ،إ ا صدب سهِ يف غري اؾما ِ٥املذنٛب ،٠ؾٝعامض اوَام
عً ٢ايًذٓ ١ايت ٜب ١ٝاملٓصٛص عًٗٝا يف املا  َٔ 31 ٠ايٓعاّ يتكامب إٔ ياو َأ اؾاماِ٥
املدً ١قايظمف أ ٚاوَاْ ١أ ٚأْ٘ يٝص َٓٗا.
16/3ا ال ؼشب َد ٠ايشذٔ املعؿ ٛعٔ احمله ّٛعًَٗٓ ٘ٝا َٔ املد ٠املٓصٛص عًٗٝا يف
ايؿكمٖ ٠ا) َٔ املا .٠
17/3ا ٜجبت سشٔ ايشريٚ ٠ايشًٛى ملأ سهاِ عًٝا٘ عاد ،أ ٚقعكٛقا ١يف دمميا ١كًا١
قايظمف أ ٚاوَاَْ ١ت ٢صدب قماب قم اعتباب َٔ ٙاؾٗ ١املدتص.١
18/3ا يًذٓ ١ايكٝد ٚايكب – ٍٛعٓد االقتطا – ٤ايت ند َٔ سشٔ سريٚ ٠سًٛى طايب ايكٝد.
19/3ا يًذٓ ١ايكٝد ٚايكب – ٍٛعٓد االقتطا – ٤ايت ند َٔ إقاَ ١طايب ايكٝد.
20/3ا ٜه ٕٛاإلقماب قتاٛاؾم ايظامٚط اياٛاب  ٠يف ايؿكامات ٖ،ااَ )ٚ،أ ٖاذ ٙاملاا ٚ ٠ؾال
ايُٓ ٛز املعتُد.
 21/3ا ٜكٝد احملاَ ٞايذ ٟحيٌُ دٓش ١ٝأسد  ٍٚفًص ايتعا ٕٚيد ٍٚاـًاٝر ايعمقٝا١
يف دد ٍٚاحملاَني املُابساني ٜٚ ،صادب يا٘ تامخٝص مبزاٚيآَٗ ١ا ١احملاَاا ، ٠إ ا ناإ
َمخصاً ي٘ يف قًد ٙمبزاٚي ١َٓٗ ١احملاَا ٠قمخص ١ساب ١ٜاملؿعٜٚ ،ٍٛه ٕٛياو ٚؾال ايظامٚط
4
ٚايطٛاقط املٓصٛص عًٗٝا يف ايٓعاّ ٚال٥شت٘ عدا طمط اإلقاَ.١
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 22 /3ا أ ا ٜعترب ادتٝاز قمْاَر ت ٖ ٌٝاحملاَني املكدّ أ ٚاملعتُاد َأ َمناز ايتادبٜب
ايعدي ٞخرب ٠يف طبٝع ١ايعٌُ يًُد ٠املعا ي ١ملد ٠ايربْاَر.
ب ا ًٜزّ احملاَ ٞاملتدبب يف َهاتب احملاَني تكدَ ِٜاا ٜجبات سطاٛبٚ ٙب ٠ت ًٖٝٝا١
5
َكدَ ١أَ ٚعتُدَ َٔ ٠منز ايتدبٜب ايعدي ٞعٝح التكٌ عٔ َا ١٥ساع ١تدبٜب. ١ٝ
ايٓعاّ :
املا  ٠ايماقع:١
ٜشتجٓ َٔ ٢ايؿكمتني ب،ز) َٔ املا  ٠ايجايجَ ١أ سابكت يا٘ ممابسا ١ايكطاا ٤يف املًُها١
ملد ٠ال تكٌ عٔ ثالخ سٓٛات.
ايال٥ش:١
 1/4ا ٜعترب ممابسا يًكطا َٔ ٤عٌُ يف ايشًو ايكطا ٞ٥اخٌ املًُه ١أ ٚخابدٗا.
 2/4ا ٜعتد يف اقتدا ٤املد ٠ملُابس ١ايكطا ٤قتابٜذ املباطم ٠ايؿعً ١ٝقعد صدٚب قماب ايتعٝني
يف ايكطاٜٚ ،٤عتد يف اْتٗا ٤املد ٠ملُابس ١ايكطا ٤قتابٜذ االْكطاع.
3/4ا ال ؼشب َٔ َد ٠ممابس ١ايكطاَ ٤ا :ًٜٞ
أ – اإلدازات االستجٓا ١ٝ٥أ ٚاملمض ١ٝاييت تزٜد عً ٢ثالث ١أطٗم.
ب – االْكطاع عٔ ايعٌُ.
دا – ايٓكٌ ،أ ٚايٓدب ،أ ٚاإلعاب ٠يًعٌُ خابز ايشًو ايكطا.ٞ٥
– َد ٠نـ ايٝد عٔ ايعٌُ َٚا يف سهُ٘ ،سٛا ٤ثبتت اإل اْ ،١أ ٚمل تجبت.
ايٓعاّ:
املا  ٠اـاَش:١
ٜكدّ طًب ايكٝد يف اؾدٚ ٍٚؾل أمن ٛز ؼد  ٙايال٥ش ١ايتٓؿٝذ ١ٜهلذا ايٓعاّ إ ؾٓ ١قٝاد
ٚقب ٍٛاحملاَنيٚ ،تؤيـ َٔ:
3
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1ا ٚنٚ َٔ ٌٝزاب ٠ايعدٍ ٜعٚ ٘ٓٝزٜم ايعدٍ بٝ٥شاً).
2ا ممجٌ َٔ ٜٛإ املعامل ال تكٌ بدت٘ عٔ ايدبد ١املعا ي١
يمٝ٥ص قهُ< ١ا” ٜع ٘ٓٝبٝ٥ص ٜٛإ املعامل عطٛاً) .
3ا أسد احملاَني ممٔ أَطٛا يف ممابس ١املٗٓ١
َد ٠ال تكٌ عٔ سص سٓٛاتٜ ،عٚ ٘ٓٝزٜم ايعدٍ .عطٛاً)،
ٚتك ّٛاؾٗ ١املعٓ ١ٝقتشُ َٔ ١ٝحيٌ قاٌ ايعطا ٛعٓاد غٝاقا٘ٚ ،تها ٕٛايعطا ١ٜٛيف ٖاذٙ
ايًذٓ ١ملد ٠ثالخ سٓٛات قاقً ١يًتذدٜد ملمٚ ٠اسد.٠
ايال٥ش:١
1/5ا ٜكدّ طًب ايكٝد يف اؾد ٍٚاملذنٛب يًذٓ ١ايكٝد ٚايكب ٍٛقايُٓ ٛز املعتُد َٔ طايب
ايكٝد عطٛب ٙيد ٣اإل ابٚ ،٠تٛقٝع٘ يدٜٗاٜٚ ،تِ قٝد ٙيف ٜا ّٛتكدميا٘ يف ؾارت ٚاب ؾٓا١
ايكٝد ٚايكب ٍٛإ ا نإ َهتُال.
 2/5ا عً ٢طايب ايكٝد يف اؾد ٍٚإٔ ٜمؾل قطًب٘ اوٚبام ٚاملشتٓدات ايتاي:١ٝ
أ  -صٛب َٔ ٠قطاق ١اوسٛاٍَ ،ع إقماز اوصٌ.
ب  -صٛبَ ٠صدق َٔ ١املؤٌٖ ،أ ٚإقماز اوصٌ يًُطاقك.١
دا َ -شتٓدات اـرب.٠
 صٛب َٔ ٠قماب اإلعؿا َٔ ٤اـدَ.١ٖا  -ايرتخٝص ايشاقل ملٔ صدبت هلِ تماخٝص َٔ ٚزاب ٠ايعدٍ ،أٚ ٚزاب ٠ايتذاب ،٠قبٌ ْؿا
ايٓعاّ.
 3/5ا عٓد االقتطا ٤يًذٓ ١ايكٝد ٚايكب ٍٛطًاب أَ ٟعًَٛاات إضااؾ ،١ٝأ ٚإٜطااسات تمؾال
قطًب ايكٝد.

 4/5ا ٜظارتط يف احملااَ ٞاملعاني يف عطا ١ٜٛؾٓا ١قٝاد ٚقبا ٍٛاحملااَني إٔ ٜهإٛ
ممابسا.
ايٓعاّ

املا  ٠ايشا س:١
تٓعكد ايًذٓ ١املٓصٛص عًٗٝا يف املا  ٠اـاَش ١عطاٛب مجٝاع أعطااٗ٥ا ٚتصادب قماباتٗاا
قاوغًبٚ ،١ٝعً ٢ايًذٓ ١إٔ تتشكل َٔ تٛاؾم ايظمٚط املٓصٛص عًٗٝا يف ٖذا ايٓعااّٚ ،تبات
يف ايطًب إ ا نإ َهتُالً خالٍ َد ٠ال تتذاٚز ثالثني َٜٛاً َٔ تابٜذ تكدميا٘ٚ ،يف سايا١
ايمؾ

جيب إٜطاح اوسباب إ ا طًب إيٗٝا يوٚ ،جيٛز يصاسب ايطًب ايتعًِ يدٜٛ ٣إ

املعامل خالٍ ستني َٜٛاً َٔ تابٜذ إقالغ٘ قكماب ايًذٓ.١
ايال٥ش:١
1/6ا تٓعكد ؾٓ ١قٝد ٚقب ٍٛاحملاَني يًٓعم يف ايطًبات املكدََ ١م ٠عًا ٢اوقاٌ يف ناٌ
طٗم ٚتتدذ ايًذٓ ١قاضم ؾًشاتٗا تظتٌُ عًَ ٢ا ق باست٘ َٔ ايطًبات ٚساالت ايكباٍٛ
أ ٚايمؾ

ٚأسباق٘.

2/6ا ٜه ٕٛاْعكا ٖا يف َكم ايٛزابٚ ،٠قدع َٔ ٠ٛبٝ٥شاٗاٚ ،جياٛز اْعكا ٖاا يف َهاإ آخام
قكماب َٔ ايٛزٜم.
3/6ا ال ٜه ٕٛاْعكا ٖا صشٝشاً إال عطٛب مجٝع أعطاٗ٥ا.
4/6ا ٜه ٕٛاْعكا ٖا ٚقت ايدٚاّ ايممس ٞيًدٚي ،١إال إ ا اقتطت ايطامٚب ٠االْعكاا يف غاري
ٚقت ايدٚاّ ايممس ٞقكماب َٔ ايٛزٜم.
5/6ا ٜه ٕٛيًذَٓ ١كمب خيتاب ٙبٝ٥شٗا يٝت ٛقإطماؾ٘ مجٝاع اوعُااٍ اإل ابٜاٚ ١ايهتاقٝا،١
ٚغري يو مما ٜشٓد إي.٘ٝ

6/6ا ٜه ٕٛايٓعم يف ايطًبات املهتًُ ١سشب تمتٝب قٝدٖا يف ؾرت ايٛاب اـاص قايًذٓ،١
ٚخالٍ املد ٠احملد ْ ٠عاَاٚ ،ال ؼشب َٓٗا إدازتا ايعٝد.ٜٔ
7/6ا تصدب قمابات ايًذٓ ١قاوغًبٚ ١ٝعً ٢ايعط ٛاملدايـ تٛضٝض ٚدْٗ ١عم.ٙ
8/6ا ٜتِ إقالؽ َٔ بؾ

طًب٘ قذيو َع نم اوسباب َع تٛقٝع٘ قايعًِ قاذيو يف املٛعاد

احملد .
9/6ا تبدأ َد ٠ايتعًِ املٓصٛص عًٗٝا يف املاا َ ٠أ تاابٜذ تبًٝاؼ صااسب ايظا ٕ قكاماب
ايًذٓٚ ١يف ساي ١اَتٓاع٘ عٔ ايتٛقٝع قايعًِ ؾتششب ٖذ ٙاملد َٔ ٠تاابٜذ احملطام املتداذ
يف يو َٔ اإل اب.٠
10/6ا َٔ صدب يف طًب٘ قماب قايمؾ

قشبب عدّ انتُاٍ طًب٘ ،أ ٚقشابب آخام َااْع َأ

ايكٝد يف اؾد ٍٚؾً٘ ايتكدّ قطًب ددٜد قعد انتُااٍ اوٚبام املطًٛقآَ ١ا٘ ْعاَااً ،أ ٚزٚاٍ
املاْع.
ايٓعاّ
املا  ٠ايشاقع:١
ٜصدب ايرتخٝص مبزاٚي ١َٓٗ ١احملاَا ٠قعد ايكٝاد يف اؾاد ٍٚقكاماب َأ ٚزٜام ايعادٍ ٚؾكا ًا
ومن ٛز ؼد  ٙايال٥ش ١ايتٓؿٝذ ١ٜهلذا ايٓعاّٚ ،تهَ ٕٛدت٘ سص سٓٛات قاقً ١يًتذدٜد ٚؾكاً
يًظمٚط احملد  ٠يف ٖذا ايٓعاّٜٚ ،دؾع طايب ايرتخٝص بمساً قادب ٙأيؿاا بٜااٍ عٓاد إصاداب
ايرتخٝصٚ ،أيـ بٜاٍ عٓد ايتذدٜد.
ايال٥ش:١
1/7ا ايرتخٝص أ ٚػدٜدٜ ٙصدب قكماب َٔ اياٛزٜم مبزاٚيا ١املٗٓاٚ ١ؾال ايُٓا ٛز املعتُاد،
ٚبقِ ٖذا ايرتخٝص ٚتابخي٘ ُٖا ْؿص بقِ قٝد احملاَٚ ٞتابٜذ قٝد ٙيف اؾادٜٚ ،ٍٚهإٛ

ٖذا ايمقِ ثاقتاً يف نٌ تمخٝص ٜصدب سٛا ٤ػدٜدّا ،أ ٚقدالًٚ ،أَا ايتابٜذ ؾٝتػري عٓاد ناٌ
ػدٜد.
2/7ا ٜتِ ػدٜد ايرتخٝص ٚؾل ايُٓ ٛز املعتُد.
3/7ا عٓد تًـ ايرتخٝص أ ٚايبطاق ١أَُٗٓ ٟا ٜتِ اصداب ايبدٍ ٚؾل ايُٓ ٛز املعتُد.
4/7ا ٜعاٌَ َٔ ططب أمس٘ َٔ اؾدٚ ٍٚتكدّ قطًب إعا  ٠قٝد امس٘ مبكتطٖ ٢ذ ٙاملا .٠
5/7ا ؼصٌ ايمس ّٛمبٛدب سٓدات بمسٚ َٔ ١ٝزاب ٠املايٜٚ ،١ٝشًِ اوصاٌ يطاياب ايكٝاد
ٚاالستؿاظ قصٛب َ٘ٓ ٠مبًؿ٘.
6/7ا ال حيصٌ ايمسِ عٓد طًب إصداب ايرتخٝص ،أ ٚػدٜد ،ٙإال قعد صدٚب قماب َٔ ؾٓ١
ايكٝد ٚايكب ٍٛيطايب ايرتخٝص اقتدا ٤قكٝد ٙيف اؾد ،ٍٚأ ٚيطايب ايتذدٜد قكب ٍٛطًب٘.
7/7ا ٜصدب يًُشاَ ٞقطاقَ ١ظتًُ ١عًا ٢ايبٝاْاات ايالزَاٚ ١ايتعًُٝاات اهلاَا ١يًتعمٜاـ
قاحملاَ ٞعٓد َمادعت٘ يًذٗات ٚايدٚا٥م ايممسٚ ١ٝال ٜهتؿ ٢قٗا عٔ قطاق ١اوسٛاٍ.
8/7ا تصدب ايبطاقا ١اقتادا ، ّ٤أ ٚػدٜاداً ،أ ٚقاد ًال تبعاا يًرتخاٝص ،ستاٚ ٢يا ٛناْات ٖاٞ
املؿك ،٠ ٛأ ٚايتايؿٚ ١سدٖاٚ ،مبٛدب ايبٝاْات املد ١ْٚيف صٛب ٠ايبطاق ١امل ٛعا ١قااملًـ إ ا
نإ مل ٜطمأ تػٝري عً ٢قٝاْاتٗا.
9/7ا بقِ ايبطاقٚ ١تابخيٗا ُٖا بقِ ايرتخٝص ٚتابخيا٘ٚ ،جياب عًا ٢احملااَ ٞإٔ ٜآص
عً ٢ايمقِ يف َطبٛعات٘ َٚاي٘ صً ١قاملٗٓ.١
10/7ا ٜعاٌَ احملاَ ٞطايب ايتذدٜد َعاًَ ١طايب ايرتخٝص اقتدا ّ ٤ؾُٝا ٜتعًل قايؿكمات
ٖ،ا َٔ )ٚ،املا  ٠ايجايج َٔ ١ايٓعاّ.6
11/7ا ٜك ّٛاحملاَ ٞطايب ايتذدٜد قتكد ِٜطًبا٘ يًذٓا ١ايكٝاد ٚايكبا ٍٛقباٌ اْتٗااَ ٤اد٠
ايرتخٝص مبد ٠ال تكٌ عٔ ثالث ١أطٗم.
12/7ا عً ٢احملاَ ٞطايب ايتذدٜد إٔ ٜمؾال قطًبا٘ أصاٌ ايرتخاٝص ٚأصاٌ ايبطاقاٚ ١إال
ؾٝؤدٌ طًب٘ ست ٢إبؾاقُٗا.
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13/7اإ ا تكدّ احملاَ ٞطايباً ايتذدٜد ٚ ،ا ع ٢ؾكد ايبطاقٚ ١ايرتخٝص أ ٚأسدُٖا أ ٚتًؿُٗا
أ ٚتًـ أسدُٖا  ،ؾال قد َٔ اإلعالٕ عٔ ياو َٚ ،طا ٞطاٗم  ٚ ،ؾاع ايمساِ املكامب عأ
ايتذدٜد ٚ ،ال ٜتِ إصداب تمخٝص قدٍ َؿك ٛأ ٚتايـ  ،قاٌ ٜاتِ ػدٜاد ايرتخاٝص ٚؾكااً
يًظمٚط ايٛاب  ٠يف ايٓعاّ.
14/7ا ٜصدب ػدٜد ايرتخٝص مبزاٚي ١املٗٓ ١يف نٌ َم ٠قكماب َأ اياٛزٜم قآؿص منا ٛز
ايرتخٝص ايشاقلٚ .تصادب ايبطاقا ١تبعاا ياذيوٜٚ ،اتِ إٜاداع ايرتخاٝص ٚايبطاقا ١ايشااقكني
قاملًـ.
15/7ا ٜطاف يف قماب ايرتخٝص عٓد ػدٜدَ ٙا ٜدٍ عً ٢عد َمات ايتذدٜد.
16/7ا ٜعًل احملاَ ٞأصٌ ايرتخٝص يف َهإ قابز قاملكم ايمٝ٥ص ملزاٚي ١املٗٓ ٚ ١صاٛب٠
َٓ٘ قعد ختُٗا َٔ اإل اب ٠يف َهإ قابز يف ؾمع٘.
17/7ا يًُشاَ ٞاستدداّ ايرتخٝص أ ٚايبطاق ١ملزاٚي ١املٗٓ ١يف ساي ١ؾكد أ ٚتًـ أسدُٖا،
عً ٢إٔ ٜبًؼ اإل اب ٠قذيو سشب ايبٓد بقِ .)22/7
18/7ا ٜعترب نٌ َٔ ايرتخٝص ٚايبطاقا ١عٗاد ٠عًا ٢احملااَ ٞعًٝا٘ إعا تُٗاا يف إساد٣
اؿاالت ايتاي:١ٝ
أ  -عٓد ػدٜد ايرتخٝص.
ب  -عٓد طًب ايتٛقـ عٔ َزاٚي ١املٗٓ.١
دا  -إ ا ق ْكٌ امس٘ إ دد ٍٚاحملاَني غري املُابسني يف إسد ٣اؿااالت املٓصاٛص
عًٗٝا يف ايبٓد بقِ )8/2
 إ ا طًبت ؾٓ ١ايت ٜب يو قشبب ٚد ٛع ٣ٛت ٜب ١ٝيدٜٗا ضد.ٖٙا  -إ ا ق ططب امس٘ َٔ اؾد.ٍٚ
19/7ا يًذٓ ١ايكٝد ٚايكب ٍٛاؽا َا تمآَ ٙاسبا يتشكٝل َا نم يف ايبٓد بقاِ  )18/7يف
ساٍ عدّ قٝاّ احملاَ ٞقتٓؿٝذ يوٚ ،تشذ ٌٝتًو ايٛاقع ١يف سذً٘ ٚاإلطاب ٠إ ياو يف
ًَؿ٘.

20/7ا ٜعترب ايرتخٝص ٚايبطاقاًَ ١ػاٝني تًكاٝ٥اا قاْتٗااَ ٤ادتُٗا ،أ ٚقظاطب االساِ َأ
اؾااد ،ٍٚنُ اا ٜعتااربإ َٛقااٛؾني تًكاٝ٥ااا عٓااد ْكااٌ االسااِ إ دااد ٍٚاحملاااَني غااري
املُابسني ،قظمط عدّ اْتٗاَ ٤دتُٗا.
21/7ا ٜعا ايرتخٝص ٚايبطاق ١املٛقٛؾإ يًُشاَ ٞعٓد زٚاٍ ايشبب ايذ ٟأعا ُٖاا ياا اب٠
َٔ أدً٘ قعد إعا  ٠قٝد امس٘ يف اؾد ،ٍٚإ ا ناْت املد ٠ؾُٗٝا ملزاٚي ١املٗٓ ١الزايت ساب١ٜ
املؿع.ٍٛ
22/7ا عً ٢احملاَ ٞعٓد ؾكد ايبطاق ،١أ ٚايرتخٝص ،أ ٚتًـ أسدُٖا نًٝاً أ ٚدزٝ٥اً إقاالؽ
اإل اب ،٠خالٍ َد ٠ال تزٜد عً ٢عظم ٠أٜاّ.
23/7ا عٓد ؾكد ايرتخٝص أ ٚايبطاق ١أ ٚتًـ أَُٗٓ ٟاا تًؿااً ٜتعاذب َعا٘ هٝٝزٖاا ال ٜاتِ
إصداب قدٍ َؿك ٛعُٓٗا إال قعد اإلعالٕ ملد ٠طٗم يف إسد ٣ايصشـ اييت تصدب يف َٓطك١
املكم ايمٝ٥ص أ ٚيف إسد ٣ايصاشـ اونجام اْتظاابًا ؾٗٝاا إ ا ناْات املٓطكا ١ال تصادب ؾٗٝاا
صشـٚ ،قعد اطالع اإل اب ٠عً ٢اإلعالٕٚ ،اْتٗاَ ٤دت٘ٚ ،اإلطااب ٠إ ياو يف ساذً٘ٚ ،ال
ٜكبٌ اإلعاالٕ يف ايصاشٝؿ ١عأ ايبادٍ املاذنٛب إال غطااب َأ اإل اب ،٠كتا ّٛقااـتِ
ايممس.ٞ
24/7ا يًُشاَ ٞعٓد ؾكد ايرتخٝص ٚايبطاقَ ١عاً أ ٚتًؿُٗاا سشابُا ٚب يف ايبٓاد )23/7
طًب صٛب َٔ ٠خطاب اإل ٕ قاإلعالٕ يف ايصشٝؿ ١تكَ ّٛكاَُٗا ست ٢صادٚب ايبادٍ عًا٢
إٔ ٜعٝد ايصٛب ٠يا اب ٠عٓد استالّ ايبدٍ ٚإٔ ال ٜتدذ ْشدَٗٓ ١ا
25/7ا ٜهتؿ ٢قإعالٕ ٚاسد يف ساٍ ؾكد نٌ َٔ ايرتخٝص ٚايبطاق ،١أ ٚتًؿُٗا َعاً.
26/7ا ايتايـ ايذ ٟميهٔ هٝٝز ٙال ًٜزّ اإلعالٕ عٓ٘ َا مل تم ؾٓ ١ايكٝد ٚايكب ٍٛاؿادا١
يذيو.
27/7ا إ ا تكدّ احملاَ ٞقطًب قدٍ تايـ يًرتخٝص ٚايبطاقَ ١عاً مما ميهأ هٝٝازٚ ،ٙمل
تم ؾٓ ١ايكٝد ٚايكب ٍٛساد ١ياعالٕ تك ّٛاإل اب ٠قإعطا ٘٥إؾا َ ٠ؤقت ١تكَ ّٛكاّ ايتايـ ستا٢
صدٚب ايبدٍ ،عً ٢إٔ ًٜتزّ قإعا ٖ ٠ذ ٙاإلؾا  ٠يا اب ٠عٓد استالّ ايبدٍٚ ،إٔ ال ٜتدذ ْشد١
َٓٗا.

28/7ا ٜتعني اإلعالٕ عٔ قدٍ املؿك ، ٛأ ٚايتايـ املاذنٛب يف ايبٓاد  )23/7ستاٚ ٢ياٛ
اْتٗت َدت٘ٚ ،اإلعالٕ عٔ ايتايـ املظااب إيٝا٘ يف ايبٓاد بقاِ  )26/7إ ا بأت ؾٓا ١ايكٝاد
ٚايكب ٍٛيو.
29/7ا ٜصدب ايرتخٝص قدٍ املؿكا ٛأ ٚقادٍ ايتاايـ قكاماب َأ اياٛزٜم يف ْؿاص منا ٛز
ايرتخٝص ٚؾل ايُٓ ٛز املعتُد ٜٚظاب إ قماب ؾٓ ١ايكٝد ٚايكب ٍٛقاملٛاؾك ١عً ٢ياو ٚإ
ْٛع ايبدٍ.
30/7ا عً ٢احملاَ ٞإ ا عجم عً ٢ايرتخٝص املؿك ٛأ ٚايبطاق ١املؿك ٠ ٛقبٌ اساتالّ ايبادٍ
أ ٚقعد إقالؽ اإل اب ٠قذيو ٚإعا  ٠ايبدٍ هلا يف ساٍ استالَ٘.
ايٓعاّ
املا  ٠ايجآَ:١
تبًؼ ٚزاب ٠ايعدٍ احملانِ ٜٛ ٚإ املعامل ٚايًذإ املظاب إيٗٝا يف املاا  ٠اوَ ) ٚأ ٖاذا
ايٓعاّ ق مسا ٤احملاَني املكٝد ٜٔيف دد ٍٚاحملاَني املُابسني ؾٛب صدٚب ايرتخاٝص أٚ
ػدٜاادٜٚ ،ٙعااد يف َكاام احملهُااٜ ٚ ١ااٛإ املعااامل قٝااإ ق مسااا ٤احملاااَني املُابسااني
ٚعٓاٚ ،ِٜٗٓٚجيب ههني َٔ ٜمغب االطالع عً.٘ٝ
ايال٥ش:١
1/8ا ٜتِ إقالؽ اؾٗات قعد َعمؾ ١املكم ايمٝ٥ص ملزاٚي ١احملااَ ٞاملٗٓاٚ ،١قٝاد املكام يف
اؾد.ٍٚ
 2/8ا تصدب اإل اب ٠قٝاْا طاَال يف قدا ١ٜناٌ عااّ ٖذام ٟق مساا ٤احملااَني املُابساني
املكٝد ٜٔيف اؾد ٍٚايذ ٜٔسبل اإلقالؽ عِٓٗ يف اوعٛاّ ايشاقك ١سشب املا ٚ ٠تهَ ٕٛمتب١
سشب أبقاّ قٝدِٖ يف اؾدٜٚ ،ٍٚتِ إقالغ٘ يًذٗات قتزٜٚدٖا قٓشذ َٓا٘ كتَٛا ١قااـتِ
ايممسَ ،ٞع إقعا َأ ق طاطب امسا٘ َأ اؾاد ،ٍٚأْ ٚكًا٘ إ داد ٍٚاحملااَني غاري
املُابسني.

 3/8ا تبًؼ ايٛزاب ٠اؾٗات ق مسا ٤احملااَني اياذ ٜٔق طاطب أمسااَ ِٗ٥أ اؾاد ،ٍٚأٚ
ْكًٗا إ دد ٍٚغري املُابسني ؾٛب صدٚب ايكمابات ايٓٗا ١ٝ٥قذيوٚ .تكا ّٛاؾٗاات عاذف
أمساٖ ٤ؤال ٤احملاَني َٔ ايبٝإ.
ايٓعاّ
املا  ٠ايتاسع:١
عً ٢احملاَ ٞايذٜ ٟتٛقـ عٔ َزاٚي ١املَٗٓ ١د ٠تزٜد عً ٢سٓ ١إٔ ٜبًؼ ٚزاب ٠ايعدٍ قاذيو
ٚؾكاً ومن ٛز ؼد  ٙايال٥ش ١ايتٓؿٝذ ١ٜهلذا ايٓعاّ.
ايال٥ش:١
1/9ا ٜه ٕٛاإلقالؽ قايتٛقـ عٔ َزاٚي ١املَٗٓ ١د ٠تزٜد عً ٢سٓٚ ١ؾل ايُٓ ٛز املعتُد.
2/9ا عً ٢احملاَ ٞطايب ايتٛقـ عٔ َزاٚي ١املٗٓ ١إٔ ٜك ّٛقاإلقالؽ عٔ يو قبٌ ايتٛقاـ
مبد ٠ال تكٌ عٔ طٗمَ ،ا مل ٜهٔ تٛقؿ٘ يعذب طابئ ،تكبً٘ ؾٓ ١ايكٝد ٚايكب.ٍٛ
ايٓعاّ
املا  ٠ايعاطم:٠
جيٛز ته ٜٔٛطمن ١َٝٓٗ ١يًُشاَا ٠قني اثٓني أ ٚأنجم َٔ املكٝاد ٜٔيف اؾادٚ ٍٚؾكااً ملاا
ٜكط ٞق٘ ْعاّ ايظمنات املٗٓ.١ٝ
ايال٥ش: ١
1/10ا ٜتِ ته ٜٔٛايظمن ١املٗٓ ١ٝيًُشاَا ٠قعد صدٚب ايرتخٝص مبزاٚي ١املٗٓ ١يهٌ طمٜو
عً ٢إٔ ٜتِ إطعاب اإل اب ٠خطٝا قكٝاّ ايظمن ١خالٍ َد ٠ال تزٜد عً ٢ثالثني َٜٛا َٔ تابٜذ
إْظاٗ٥اٚ ،تزٜٚدٖا قٓشد َٔ ١ايرتخاٝص قتها ٜٔٛايظامنٚ ١أَ ٟشاتٓدات أخام ٣أ ٚقٝاْاات
تطًبٗا اإل اب ٚ .٠تتِ اإلطاب ٠إ ايظمنا ٤يف سذٌ نٌ طمٜو قاؾد.ٍٚ

2/10ا عً ٢ايظمنا ٤يف ايظمن ١املٗٓ ١ٝإ ا ق ططب اسِ أسدِٖ َٔ اؾاد ،ٍٚأْ ٚكًا٘ إ
دد ٍٚاحملاَني غري املُابسني تعد ٌٜعكاد ايظامنٚ ١ؾكاا ملاا ٜكطا ٞقا٘ ْعااّ ايظامنات
املٗٓٚ ١ٝإطعاب اإل اب ٠مبا اؽذ َٔ إدما٤ات يف نٝؿ ١ٝإسٓا ايكطاٜا اييت ٜظمف عًٗٝا ٖاذا
ايظمٜو إ ايظمنا ٤اآلخم.ٜٔ
3/10ا ال جيٛز إٔ ٜه ٕٛاحملاَ ٞطمٜهاً يف أنجم َٔ طمن ١َٝٓٗ ١يًُشاَا ٠نُا ال جيٛز
إٔ ٜعٌُ أنجم َٔ قاَ ٞيف َهتب ٚاسد إال قته ٜٔٛطامن ١قٝآِٗ ،أ ٚإٔ ٜها ٕٛأسادِٖ
َٛظؿا يد ٣اآلخم.
 4/10ا ال جياٛز إٔ ٜتٛناٌ احملااَ ٕٛايظامنا ٤يف أَ ٟماؾعا ١أ ٚاستظااب ٠عأ أطاماف
َتعابض ٞاملصاحل يف قطٚ ١ٝاسد٠
 5 /10ا يف اوسٛاٍ اييت جيٛز ؾٗٝا ايرتخٝص يًُشاَني اوداْب ،ال جيٛز قٝد طمنات
اودٓبَ ١ٝامل ٜهٔ نٌ طمٜو ؾٗٝا َمخص ي٘ مبزاٚي ١َٓٗ ١احملاَا ٠يف املًُه ٚ ،١يو ٚؾل
ايظمٚط ٚايطٛاقط املٓصٛص عًٗٝا يف ايٓعاّ ٚال٥شت٘.
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ايباب ايجاْٞ
ٚادبات احملاَني ٚسكٛقِٗ.
ايٓعاّ
املا  ٠اؿا  ١ٜعظم:٠
عً ٢احملاََ ٞزاٚيَٓٗ ١ت٘ ٚؾكاً يألص ٍٛايظمعٚ ١ٝاوْعُ ١املمعٚ ،١ٝاالَتٓاع عأ أ ٟعُاٌ
خيٌ قهماَتٗاٚ ،اسرتاّ ايكٛاعد ٚايتعًُٝات ايصا ب ٠يف ٖذا ايظ ٕ.
1/11ا عً ٢احملاَ ٞأال ٜتٛنٌ عٔ غري ٙيف ع ٣ٛأْ ٚؿٗٝا ٜ ٖٛٚعًاِ إٔ صااسبٗا ظاامل
َٚبطٌٚ ،ال إٔ ٜشتُم ؾٗٝا ،إ ا ظٗم ي٘ يو أثٓا ٤ايتكاض.ٞ
1
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2/11ا عً ٢احملاَ ٞإٔ ٜباطم املٗٓ ١قٓؿش٘ٚ ،أال ٜٛنٌ عٔ َٛنً٘ ؾُٝا ٚنٌ ؾ ٘ٝأ ٚقعط٘
إال إ ا دعٌ يو إي ٘ٝصماس ١يف صو ايٛنايٚ ،١إٔ ٜه ٕٛايتٛن ٌٝايجاْ ٞمبٛدب صو َأ
اؾٗ ١املدتص.١
3/11ا ال حيل وسد احملاَني إ ا ناْٛا اثٓني ؾ نجم ممأ ق تٛنًٝاِٗ يف صاو تٛنٝاٌ
ٚاسد :تٛن ٌٝايػري عٔ املٛنٌ ،إال إ ا دعٌ ي٘ يف صو ايتٛن ٌٝاالْؿما قايتصامف ٚتٛنٝاٌ
ايػري.
4/11ا عً ٢احملاَ ٞإٔ ًٜتزّ قاو ب أثٓاا ٤ايرتاؾاع ،ؾاال ٜعٗام ياد ًا أ ٚطاػب ًا  ،أ ٚإٜاذا ّ٤
ـصُ٘ أ ٚغري ٙيف فًص ايرتاؾع.
5/11ا عً ٢احملاَ ٞعٓد كاطبت٘ اؾٗات إٔ ٜتذٓب نٌ َا َٔ ط ْ٘ تا خري ايؿصاٌ يف
ايكط ،١ٝأ ٚاإلخالٍ قشري ايعداي.١
6/11ا تشم ٟأسهاّ املٛا  َٔ )25.23.17.16.15.14ايٓعاّ عً ٢ايظامٜو يف ايظامن١
املٗٓ ١ٝيًُشاَا.٠
7/11ا تشم ٟأسهاّ املٛا  )17.15.14عً ٢املتدبب ياد ٣احملااَ ،ٞإ ا اْتٗات ؾارت٠
ايتدبٜبٚ ،زا ٍٚاملٗٓ ،١يف َهتب َشتكٌ ي٘.
 11/8ا عً ٢احملاَ ٞايعٌُ مبكتط ٢ايكٛاعد ٚايتعًُٝات املبًػ َٔ ١ايٛزاب.) ٠
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ايٓعاّ :
املا  ٠ايجاْ ١ٝعظم:٠
ال جيٛز يًُشاَ ٞإٔ ٜتعمض يألَٛب ايظدص ١ٝاـاص ١غصِ َٛنًا٘ أ ٚقاَٝا٘ٚ ،عًٝا٘
إٔ ميتٓع عٔ ايشب أ ٚاالتٗاّ مبا ميص ايظمف ٚايهماَ.١

0
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ايال٥ش:١
1/12ا عً ٢احملاَ ٞاالَتٓاع عٔ نم اوَاٛب ايظدصا ،١ٝأَ ٚاا ٜاٛس ٞإيٗٝاا ،نتاقٝاا أٚ
َظاؾٗ ١يًدصِ أٚ ٚن ،ً٘ٝستٚ ٢ي ٛناْت مما ال تش ٤ٞإيَ ،٘ٝا مل ٜشتًزّ يو اال عا ،٤أٚ
ايدؾاع يف ايكط.١ٝ
2/12ا ٜشمَ ٣ا نم يف ٖذ ٙاملا ٚ ٠ايبٓد  )1/12عً ٢نٌ َٔ ي٘ صً ١قايكط ١ٝنايظااٖد
ٚحن.ٙٛ
ايٓعاّ:
املا  ٠ايجايج ١عظم:٠
َع َماعاَ ٠ا ٚب يف املا  ٠ايجاْ ١ٝعظم ،٠يًُشاَ ٞإٔ ٜشًو ايطمٜل اييت ٜماٖا ْادشا ١يف
ايدؾاع عٔ َٛنً٘ٚ ،ال ػٛز َشا٤يت٘ عُا ٜٛب  ٙيف َماؾعت٘ نتاقٝاً أَ ٚظااؾٗ ١مماا ٜشاتًزَ٘
سل ايدؾاع.
ايال٥ش:١
1/13ا عً ٢احملاَ ٞإٔ ٜتدذ ي٘ أٚباقاا خاصا ١قا٘ يتكاد ِٜنتاقاتا٘ عًٗٝاا يًذٗااتٚ ،إٔ
تظتٌُ عً ٢امس٘ٚ ،اسِ املكم ايمٝ٥صٚ ،ايؿمعٚ ،ٞبقِ ٚتاابٜذ ايرتخاٝصٚ ،أبقااّ اهلااتـ،
ٚصٓدٚم ايربٜدٚ ،ايمَز ايربٜدٚ .ٟيٝص ي٘ إٔ ٜكدّ يًذٗات أ ٟنتاق ١عً ٢أٚبام ال تظاتٌُ
عً ٢يو ،أ ٚعً ٢أٚبام ال ؽص٘.
2/13ا عً ٢احملاَ ٞايتكٝد قاستعُاٍ ايتابٜذ اهلذمٚ ،ٟاإلطاب ٠إ َا ٜٛاؾك٘ َٔ ايتابٜذ
املٝال  ٟيف اؿاالت اييت تشتدع ٞاإلطاب ٠ؾٗٝا إي.٘ٝ
3/13ا عً ٢احملاَ ٞايدخ ٍٛيف َٛضٛع املماؾع ١قػري َكدَات ال ٜشاتًزَٗا املكااّٚ ،إٔ
ٜتذٓب يف َذنمات٘ ايهتاق ١ٝايهًُات اييت ؼتٌُ ايت  ،ٌٜٚأ ٚؼتٌُ أنجم َٔ َعٓ.٢
4/13ا عدّ املشا٤ي ١املظاب إيٗٝا يف املا  ٠ال حي ٕٚ ٍٛبؾع ايدع ٣ٛاـاص ١أ ٚايعاَ١

5/13ا عًا ٢احملااَ ٞأال ٜعًأ يف ايصاشـ ٚغريٖاا قايتشاذٜم ٚحنا ٙٛعأ ايظاما ،٤أٚ
املشاُٖ ١يف املدع ٢ق٘ ،إال قإ ٕ َٔ اؾْٗ ١اظم ٠ايكط ،١ٝعً ٢إٔ ٜاتِ ايآص عًا ٢اإل ٕ
يف اإلعالٕ.
6/13ا يٝص يًُشاَ ٞإٔ ٜعًٔ عٔ ْؿش٘ قظهٌ عا ٞ٥يف أٚ ٟس ١ًٝإعالْ.١ٝ
ايٓعاّ:
املا  ٠ايماقع ١عظم:٠
1ا ال جيٛز يًُشاَ ٞقٓؿش٘ أ ٚقٛساط ١قاّ آخم إٔ ٜكبٌ أ ٟع ٣ٛأٜ ٚعط ٞأ ٟاستظابٙ
ضد دٜٗ ١عٌُ يدٜٗا ،أ ٚضد دٗ ١اْتٗت عالقت٘ قٗا إال قعد َطَ ٞد ٠ال تكاٌ عأ ساص
سٓٛات َٔ تابٜذ اْتٗا ٤عالقت٘ قٗا.
2ا ال جيٛز يًُشاَ ٞايذٜ ٟعٌُ ملٛنً٘ قصؿ ١دز ١ٝ٥مبٛدب عكاد إٔ ٜكباٌ أ ٟعا ٣ٛأٚ
ٜعط ٞأ ٟاستظاب ٙضد َٛنً٘ قبٌ َط ٞثالخ سٓٛات عً ٢اْتٗا ٤ايعكد.
ايال٥ش:١
 1/14ا ٜكصااد قاؾٗاا :١ايظاامناتٚ ،اؾُعٝاااتٚ ،املؤسشااات اـاصااٚ ،١اوطااداص ٚٚ
ايظدص ١ٝاملعٓ.١ٜٛ
 2/14ا ٜكصد قايعٌُ ايٛاب يف ٖذ ٙاملا  ٠ايتعاقد َع اؾٗ ١ملباطم ٠قطاٜاٖا.
 3/14ا ٜكصد قايدع ٣ٛأ ٚاالستظاب َٔ ٠خصِ اؾٗ ١أ ٚخصِ املٛنٌ :ايدع ٣ٛاييت ْظ ت
قبااٌ ايعُااٌ يااد ٣اؾٗاا ،١أ ٚقبااٌ ايعُااٌ يااد ٣املٛنااٌ ،أ ٚيف أثٓا٥اا٘ ،أ ٚقعااد ،ٙأ ٚتكاادِٜ
االستظاب ٠ؾٗٝاٚ ،نذا ايدع ٣ٛات ايعالق ١قٗا  ،ست ٢اْتٗا ٤املد ٠املٓصٛص عًٗٝا يف ٖاذٙ
املا .٠
 4/14ا َٓع احملاَ ٞيف ايؿكم ٠اوٖ َٔ ٚذ ٙاملا  َٔ ٠قبا ٍٛأ ٟعا ،٣ٛأ ٚإعطاا ٤أٟ
استظاب ٠ضد اؾٗ ١اييت ال ٜزاٍ ٜعٌُ يدٜٗا غري َكٝد قزَٔ َعني.

 5/14ا ٜظٌُ ايعكد ايٛاب يف ايؿكم ٠ايجاْٖ َٔ ١ٝذ ٙاملا  ٠ايعكد نتاقً ٝا أَ ٚظاؾٗ.١
6/14ا ال ٜشم ٣املٓع ايٛاب يف ايؿكم ٠ايجاْٝاَ ١أ ٖاذ ٙاملاا  ٠عًاَ ٢اا إ ا اقتصام عُاٌ
احملاَ ٞيدَٛ ٣نً٘ عً ٢تكد ِٜاالستظابات يف غري قطاٜا املٓازعات نتشذ ٌٝايظمنات،
ٚايعالَات
ايتذابٚ ،١ٜصٝاغ ١ايعكٚ ، ٛحن ٛيو.
7/14ا ال ٜشم ٟا ملٓع ايٛاب يف ايؿكم ٠ايجاْٝاَ ١أ ٖاذ ٙاملاا  ٠عًا ٢ايعكاد اياذ ٟمل ٜاتِ
تٓؿٝذ.ٙ
 8/14ا ٜشم ٟاملٓع ايٛاب يف ٖذ ٙاملا  ٠عً ٢ايٛنال ٤املٓصٛص عًا ِٗٝيف ايؿكامات أ،
ب  ،ز) َٔ املا  ٠ايجآَ ١عظم َٔ ٠ايٓعاّ.
ايٓعاّ:
املا  ٠اـاَش ١عظم:٠
ال جيٛز يًُشاَ ٞقٓؿش٘ أ ٚقٛساط ١قاّ آخم إٔ ٜكبٌ ايٛناي ١عٔ خصِ َٛنً٘ أ ٚإٔ ٜبدٟ
ي٘ أَ ٟعٚ ،١ْٛي ٛعً ٢سب ٌٝايمأ ٟيف ع ٣ٛسبل ي٘ إٔ قبٌ ايٛناي ١ؾٗٝا أ ٚيف عا ٣ٛات
عالق ١قٗا ٚي ٛقعد اْتٗاٚ ٤نايت٘.
ايال٥ش:١
 1/15ا ٜكصد قشبل قب ٍٛايٛناي ١عٔ املٛنٌ يف ايدع :٣ٛاستالّ ٚثٝك ١ايتٛن ،َ٘ٓ ٌٝسٛا٤
نإ قُٗٓٝا عكد أ ِٚالٚ ،ي ٛمل تمؾع ايدع ،٣ٛأ ٚبؾعت ٚمل تتِ َباطمتٗا .نُا ٜكصاد قاذيو
َباطم ٠ايدع ٣ٛيف ساي ١إثبات ايتٛن ٌٝيف قطم ايطبطٚ ،ي ٛمل ٜتِ إْٗا ٤ايرتاؾع ؾٗٝا وٟ
سببٚ .ال سد الْتٗا ٤املٓع.
 2/15ا ٜشم ٟاملٓاع اياٛاب يف ٖاذ ٙاملاا  ٠عًاَ ٢أ اطًاع عًا ٢أٚبام َٚشاتٓدات أساد
اـصٚ ،ّٛمل ٜكبٌ ايٛنايٚ ،١نذا تكد ِٜاالستظاب ٠وسد اـص.ّٛ

 3/15ا عً ٢احملاَ ٞأال ٜكبٌ ايٛناي ١عٔ طمؾني يف قطٚ ١ٝاسد.٠
ايٓعاّ
املا  ٠ايشا س ١عظم:٠
ال جيٛز ملٔ نإ قاضٝاً قبٌ َزاٚي ١َٓٗ ١احملاَا ٠إٔ ٜكبٌ ايٛناي ١قٓؿشا٘ أ ٚقٛسااط ١قااّ
آخم يف ع ٣ٛناْت َعمٚض ١عً.٘ٝ
ايال٥ش:١
 1/16ا ٜكصد قايكاض ٞيف ٖذ ٙاملاا َ :٠أ َاابض ايكطاا ٤يف احملاانِ  ،أ ٚيف ٜاٛإ
املعامل قاملًُه.١
 2/16ا ٜشمَ ٣ا نم يف املا  ٠عً:٢
أ  -املالزّ ايكطا.ٞ٥
ب  َٔ-اْتٗت خدَت٘ يف ايكطاٚ ،٤تماؾع عٔ ايػري ،قصاؿت٘ ممأ ق اساتجٓاؤِٖ يف املاا ٠
ايجآَ ١عظم َٔ ٠ايٓعاّ ،ال قصؿت٘ قاَٝا ممابسا.
ز -أعطا ٤ايًذإ املظاب إيٗٝا يف املا  ٠او َٔ ٚايٓعاّ.
 3/16ا ٜكصد قايدع ٣ٛاملعمٚض :١نٌ عْ ٣ٛعمٖا ايكاض ،ٞأ ٚطابى يف ْعمٖا ،أ ٚأقاد٣
ؾٗٝا بأٜا ،أ ٚأسًٝت إ َهتب٘ ،أَ ٚهتب آخم نًّـ قٓعم قطاٜا.ٙ
 4/16ا ًٜشل قايدع ٣ٛاملعمٚض ١يف ٖذ ٙاملا َ ٠ا :ًٜٞ
أ  -ايدع ٣ٛاييت ْعمٖا املالزّ ايكطا ٞ٥ؾرتَ ٠الزَت٘ يد َٔ ٣نإ قاضٝا قبٌ َزاٚي ١املٗٓ١
ب  -نٌ ع ٣ٛات عالق ١قٗا.
 5/16ا ٜظٌُ املٓع ايٛاب يف ٖذ ٙاملا  ٠إعطا ٤أ ٟاستظاب ٙيف ايدعا ٣ٚاملظاب إيٗٝاا يف
ايبٓد ٜٔبقِ ٚ )3/16بقِ . )4/16

ايٓعاّ :
املا  ٠ايشاقع ١عظم:٠
ال جيٛز ملٔ أقد ٣بأ ٜ٘يف قط ١ٝقصؿت٘ َٛظؿاً أ ٚقهُاً أ ٚخبرياً إٔ ٜكبٌ ايٛناي ١يف تًو
ايكط.١ٝ
ايال٥ش:١
1/17ا ٜظٌُ املٓع ايٛاب يف ٖذ ٙاملا  ٠احملااَ ٞاملكٝاد يف اؾاد ٍٚقٓؿشا٘ ،أ ٚقٛسااط١
قاّ آخم،
ٜ َٔٚكبٌ تماؾع٘ َٔ غري احملاَني عٔ ايػري ممٔ ق استجٓاؤِٖ يف املا  ٠ايجآَ ١عظمَٔ ٠
ايٓعاّ ،سٛا ٤ناْٛا َٛظؿني ،أ ٚغري َٛظؿني ،عدا َ َٛب قٝت املاٍ َا اّ عً ٢بأض ايعٌُ.
 2/17ا ًٜشل قايكط ١ٝايٛاب  ٠يف ٖذ ٙاملا  :٠أ ٟقط ١ٝات عالق ١قٗا ،ستٚ ٢يا ٛمل ٜاتِ
إقدا ٤ايمأ ٟيف ايكط ١ٝاملًشك.١
ايٓعاّ
املا  ٠ايجآَ ١عظم:٠
يًُشاَني املكٝد ٜٔيف دد ٍٚاملُابسني  ٕٚغريِٖ -سل ايرتاؾع عٔ ايػري أَاّ احملاانِ
أٜٛ ٚإ املعامل ،أ ٚايًذإ املظاب إيٗٝا يف املا  ٠اوٖ َٔ ) ٚاذا ايٓعااّٚ ،اساتجٓاَ ٤أ
يو ٜكبٌ يًرتاؾع عٔ ايػري َٔ  ٜت:ٞ
أ  -أٚ ٟن ٌٝيف قطٚ ١ٝاسد ٠إ ثالخ ،ؾإٕ قاطم ايٛن ٌٝثالخ قطاٜا عٔ ثالثا ١أطاداص
َتعد  ٜٔال تكبٌ ٚنايت٘ عٔ غريِٖ.
ب -اوزٚاز أ ٚاوصٗاب أ ٚاوطداص َٔ  ٟٚايكمق ٢ست ٢ايدبد ١ايماقع.١
ز  -املُجٌ ايٓعاَ ٞيًظدص املعٓ.ٟٛ

 ايٛصٚ ٞايكْٚ ِٝاظم ايٛقـ يف قطااٜا ايٛصااٚ ١ٜايكٛاَاْٚ ١عااب ٠ايٛقاـ ايايت ٜكَٛإٛعًٗٝا.
ٖاَٛ َ -ب قٝت املاٍ ؾُٝا ٖ َٔ ٛاختصاص٘ سشب ايٓعاّ ٚايتعًُٝات.
ايال٥ش:١
 1/18ا ٜت ٛايرتاؾع عٔ اودٗز ٠اؿه ١َٝٛبٝ٥ص اؾٗاز ،أ ٚب٥اٝص ؾامع اؾٗااز ،أَ ٚأ
ٜؿٛض٘ َٔ َٛظؿ ٞاؾٗاز مبذنم ٠بمس ١ٝيًذٗ ١املرتاؾاع أَاَٗاا ،عًا ٢إٔ ٜها ٕٛاملٛظاـ
سع ٟ ٛاؾٓش.١ٝ
 2/18ا ال حيل يًٛن ٌٝاملٓصٛص عً ٘ٝيف ايؿكم ٠أ) َأ ٖاذ ٙاملاا َ ٠باطام ٠أنجام َأ
ثالخ قطاٜا ،يف أ ٟدٗ َٔ ١اؾٗاات ،يف ؾارت ٠زَٓٝاٚ ١اسادٚ .٠عًٝا٘ إٔ ٜظاري إ عاد
ايكطاٜا اييت ٖٚ ٛن ٌٝؾٗٝا سايٝاٚ ،إ دٗات ْعمٖا عٓد ايتكدّ قايدع ٣ٛقهتاق ١إقماب َٛقع
َٓ٘ قذيوٜٚ .عترب اْتٗا ٤ايكط ١ٝايٛاسد ٠قاْتٗا ٤ايرتاؾع ؾٗٝا عهِ َهتشب يًكطع.١ٝ
3/18ا ٜظرتط يف ايٛن ،ٌٝاملظاب إيٝا٘ يف ايؿكام ٠أ) َأ ٖاذ ٙاملاا  :٠إٔ ٜها ٕٛساعٟ ٛ
اؾٓشٚ ،١ٝأال ٜهَٛ ٕٛظؿا يف ايدٚي.١
 4/18ا ال ٜعد َٔ ايكطاٜا ايٛاب  ٠يف ايؿكم ٠أ) َأ ٖاذ ٙاملاا َ ٠اا تماؾاع ايٛنٝاٌ ؾٗٝاا
قصؿت٘ ممٔ ٚب نمِٖ يف ايؿكمات ب،داْ َٔ ) ،ؿص املا .٠
 5/18ا حيل يًُذنٛب ٜٔيف ايؿكمات ب،داٖ َٔ ) ،ذ ٙاملاا َ ٠باطام ٠أنجام َأ ثاالخ
قطاٜا يظدص ٚاسد أ ٚأنجم.
 6/18ا ٜعترب ايظمنا ٤يف طمن ١استشكام ،أ ٚيف طامن ١تصامف مبٓزيا ١ايظادص ايٛاساد،
ٚنذا املدعني أ ٚاملدع ٢عً َٔ ِٗٝغري ايظمنا ٤يف ايكط ١ٝايٛاسد.٠
 7/18ا ٜكصد قايظدص املعٓ ٚ :ٟٛايظدص ١ٝاملعٓ ١ٜٛايعاَ ،١أ ٚاـاصاٖٚ ،١ا ٛاملظااب
إي ٘ٝيف املا  ٠ايجآَ ١عظمْ َٔ ٠عاّ املماؾعات ايظمعٚ ١ٝال٥شت٘ ايتٓؿٝذ.١ٜ

 8/18ا ٜكصد قاوصٗاب ٚاوطداص  ٟٚايكمق ٢ستا ٢ايدبدا ١ايماقعاَ :١أ ٚب نامِٖ يف
املا  ٠ايجآَْ َٔ ١عاّ املماؾعات ايظمعٚ ،١ٝال٥شت٘ ايتٓؿٝذ.١ٜ
 9/18ا ٜكصد مب َٛب قٝت املاٍ :اوَني عً ٢اوَٛاٍ احملؿٛظ ١ؾٚ ٘ٝاملش ٍٛ٦عأ أعُااٍ
َٛٚظؿ ٞقٝت املاٍ ٚاملهًـ قتٓؿٝذ ايٓعِ ٚايتعًُٝات املٛضٛع ١هلذا ايػمض.
 10/18ا ال حيل ملأ يا٘ سال ايرتاؾاع عأ ايػاري اساتجٓا ّ ٤ايكٝاد يف داد ٍٚاحملااَني
املُابسني أ ٚتشُ ١ٝأْؿشِٗ قاحملاَني ،أ ٚته ٜٔٛايظمنات املٗٓ ١ٝيًرتاؾع عأ ايػاري ،أٚ
اؽا َكمات ملزاٚي ١يو ،أ ٚاإلعالٕ عٔ أْؿشِٗ ق ٚ ٟسٚ َٔ ١ًٝسا ٌ٥اإلعالْات،أ ٚإعدا
َذنمات ايدع ،٣ٛأ ٚاإلداق ١عٓٗا أ ٚياٛا٥ض االعارتاض  ٚياو يف ايكطااٜا ايايت مل ٜرتاؾعاٛا
ؾٗٝا ،أ ٚتكد ِٜاالستظابات.
 11/18ا َع َماعاَ ٠ا ٚب يف ايبٓد بقِ  )10/3حيل يًُتدبب َباطم ٠أنجم َأ ثاالخ
قطاٜاٚ ،ونجم َٔ ثالث ١أطداص ،قصؿت٘ ٚنٝال عٔ احملاَ.ٞ
 12/18ا ٜكبٌ تماؾع سؿما ٤ايد ٍٚقظمط إٔ تهٚ ٕٛناالتِٗ صا ب َٔ ٠دٗ ١كتص.١
 13/18ا ٜعد يف سهِ املُجٌ ايٓعاَ ٞيًظدص ١ٝاملعٓ ١ٜٛاـاص١ا قعد ايرتخٝص هلِ َٔ
اإل اب ٠ا َٛظؿ ٛاإل ابات ايكاْ ١ْٝٛيد ٣ايظدص ١ٝاملعٓ ١ٜٛاـاص ،١مبٛدب ٚناي َٔ ١صاسب
ايصالس ،١ٝعً ٢إ تتٛؾم ؾ ٘ٝايظمٚط ايتاي: ١ٝ
1ا إٔ ٜهَٛ ٕٛظؿاً تاقعاً يًظدص املعٓٚ ٟٛؾل ْعاّ ايعٌُ.
2ا إٔ ٜه ٕٛاملٛظـ ساصال عً ٢طٗا  ٠داَع ١ٝعً ٢اوقٌ يف ؽصص ايظمٜع ١أ ٚاوْعُ١
َٔ إسد ٣داَعات املًُه ١أَ ٚا ٜعا ٍ أَُٗٓ ٟا خابز املًُه.١
ًٜٚتزّ املٛظؿ ٕٛاملظاب إي ِٗٝقايٛادبات املٗٓ ١ٝاملٓصٛص عًٗٝا ْعاَاً.
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ايٓعاّ:
املا  ٠ايتاسع ١عظم:٠
عً ٢احملانِ ٜٛ ٚإ املعامل ٚايًذإ املظاب إيٗٝا يف املا  ٠اوٖ َٔ ) ٚذا ايٓعاّ ٚايدٚا٥م
ايممسٚ ١ٝسًطات ايتشكٝل إٔ تكدّ يًُشاَ ٞايتشٗٝالت اييت ٜكتطٗٝا ايكٝااّ قٛادبا٘ٚ ،إٔ
ههٓ٘ َأ االطاالع عًا ٢اوٚبام ٚسطاٛب ايتشكٝال ٚ .ال جياٛز بؾا

طًباتا٘ َ ٕٚشاٛؽ

َظمٚع.
ايال٥ش:١
 1/19ا ميهٔ احملاَ َٔ ٞاالطالع عً ٢اوٚبام ٚؾل ايطٛاقط ايتاي:١ٝ
أ  -تكد ِٜطًب َٔ احملاَ ٞقذيو.
ب  -إٔ ٜكتصم االطالع عً ٢اوٚبام اـاص ١قايكط ١ٝاييت تٛنٌ ؾٗٝا  ٕٚغريٖا.
دا  -إٔ ٜتِ االطالع عًٗٝا يف املهتب ايذَٛ ٖٞ ٟد ٠ ٛؾٚ ،٘ٝقإطماف املشا ٍٛ٦عٓٗاا يف
اؾٗ.١
عدّ ههني احملاَ َٔ ٞتصٜٛمٖا ،أ ٚإعطا ٘٥صٛبا َٓٗاٚ ،ال ميٓع َٔ نتاقَ ١ا ٜمغابنتاقت٘ َٓٗا.
ٖا  -ايتٛقٝع قاالطالع قإقماب خطٚ ،َ٘ٓ ٞيف ساٍ بؾ

ايتٛقٝع عًٖ ٢ذا اإلقماب ٜاتِ اؽاا

قطم قذيوٚ ،عدّ هه َٔ ٘ٓٝاالطالع َم ٠أخمَ ٣ا مل ٜهٔ بؾط٘ قشبب َكب.ٍٛ
 2/19ا ٜه ٕٛسطٛب احملاَ ٞايتشكٝل ٚؾل ْعاّ اإلدما٤ات اؾزاٜٚ ،١ٝ٥ه ٕٛسطاٛب ٙإ ا
نإ احملكل َع٘ اَمأ ٠عطٛب ٚيٗٝا  ،أ ٚعط ١٦ٖٝ َٔ ٛاوَم قاملعمٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهم.
 3/19ا ٜه ٕٛبؾ

طًبات احملاَ ٞمبٛداب قطام ٜٛقعا٘ املشا ٍٛ٦املباطام يًكطا،١ٝ

َٚتطُٔ يشبب ايمؾ ٚ .يًُشاَ ٞيف ساٍ بؾ

طًبات٘ ،أ ٚقعطٗا ،ايتكادّ يامٝ٥ص ايادا٥م٠

قطًب إعا  ٠ايٓعم يف طًبٜ٘ٚ ،ه ٕٛقماب ٙنتاقٝا ْٗٚاٝ٥ا.

ٜٚتِ تكدٜم املشٛؽ ايٛاب يف ٖذ ٙاملا  َٔ ٠قبٌ املش ٍٛ٦املباطم يًكط.١ٝ
ايٓعاّ:
املا  ٠ايعظم:ٕٚ
جيب عً ٢احملااَ ٞا ٚايٛنٝاٌ إٔ ٜكادّ أصاٌ تٛنًٝا٘ أ ٚصاٛبَٓ ٠ا٘ َصادق ًا عًٗٝاا إ
احملهُ ١أٜٛ ٚإ املعامل ،أ ٚايًذإ املظاب إيٗٝا يف املاا  ٠اوَ ) ٚأ ٖاذا ايٓعااّ ،يف
أ ٍٚدًش ١حيطم ؾٗٝا عٔ َٛنً٘ٚ ،إ ا سطم املٛنٌ َع احملااَ ٞيف اؾًشا ١أثبات ناتاب
ايطبط أٜ َٔ ٚكَ ّٛكاَ٘ يو يف قطم ايطابطٚ ،قااّ ٖاذا َكااّ ايتٛنٝاٌٚ ،إ ا ناإ قٝاد
احملاَ ٞتٛن ٌٝعاّ َصدم عً ٘ٝبمسٝاً قايٓٝاق ١عٔ أسد اـصٜ ّٛعؿاَ ٢أ تكاد ِٜأصاٌ
ايتٛنٜٚ ٌٝهتؿ ٞقتكد ِٜصٛبَ ٠صدق ،َ٘ٓ ١أٜ ٚكدّ أصاٌ ايتٛنٝاٌ َاع صاٛبَٓ ٠ا٘ ٜٚكاّٛ
ايكاض ٞقتصدٜكٗا.
ايال٥ش: ١
 -1/20عً ٢احملاَ ٞأ ٚايٛن ٌٝإٜاداع أصاٌ ايتٛنٝاٌ أ ٚصاٛبَٓ ٠ا٘ َصادقا عًٗٝاا عٓاد
َمادعت٘ يًذٗات يف املم ٠اوٚ ، ٚؾل املا ْ َٔ )48 ٠عاّ املماؾعات ايظمع.١ٝ
 2/20ا جيٛز إثبات ايتٛن ٌٝيف اؾًش ١قتكمٜم ٜد ٕٚيف قطم ضبط ايكط ،١ٝستاٚ ٢ياٛ
مل حيطاام احملاااَ ،ٞأ ٚايٛنٝااٌ ،أ ٚاـصااِ ،أ ٚقاَٝاا٘ ،أٚ ٚنًٝااٜ٘ٛٚ ،قعاا٘ املٛنااٌ ،أٚ
ٜبصُ٘ قإقٗاَ٘ٚ ،ؾل املا ْ َٔ )48 ٠عاّ املماؾعات ايظمعٜٚ ;١ٝتِ يو قعًِ ْاظم ايكطا.١ٝ
نُا جيٛز ايتٛن ٌٝيف احملطم ونجم َٔ طدص.
 3/20ا عًٚ ٢ن ٌٝاحملاَ ،ٞأٚ ٚن ٌٝايٛن ،ٌٝعٓد تكد ِٜتٛن ً٘ٝإٔ ٜكدّ أصاٌ تٛنٝاٌ
املٛنٌ او ٍٚملطاقك ١صٛبت٘  ،أ ٚصٛبَ ٠صدق.َ٘ٓ ١
 4/20ا  ٜٛع أصٌ ايتٛن ٌٝإ ا نإ خاصاً أ ٚصٛبَ ٠صدق ١إ ا نإ عاَاً مبًـ ايكط.١ٝ

 5/20ا تصدٜل صٛب ٠ايتٛن ٌٝايعاّ ٜه َٔ ٕٛاؾٗا ١املصادب ٠يألصاٌ ،إ ا ناإ صاا با
اخٌ املًُه ،١أ ٚممٔ ٜٓعم ايٓزاع إ ا نإ ايتٛن ٌٝصا باً َٔ اخٌ املًُه ١أ َٔ ٚخابدٗا.
 6/20ا ال ٜشتٓد عً ٢صٛب ٠ايتٛن ٌٝايعاّ املصدم ممٔ ٜٓعم ايكط ١ٝإال يف ايكط ١ٝاييت
قدَت ؾٗٝاٚ ،نذا ايتٛن ٌٝاملد ٕٚيف ضبط ايكط.١ٝ
 7/20ا عً ٢احملاَ ،ٞأ ٚايٛن ،ٌٝإ ا نإ تٛن ً٘ٝصا با َٔ خابز املًُه ١إٔ ٜكا ّٛقباٌ
تكدمي٘ يًذٗات قتصدٜك٘ َٔ اؾٗاات ايممسٝا ١يف املًُهاٖٚ ;١اٚ ٞزاب ٠اـابدٝاٚٚ ،١زاب٠
ايعدٍ ،أ ٚأسد ؾمٚعُٗاٜٚ ،شم ٣يو عً ٢أصٌ تممجت٘ إ ايًػ ١ايعمق.١ٝ
ايٓعاّ:
املا  ٠اؿا ٚ ١ٜايعظم:ٕٚ
عً ٢نٌ قاّ إٔ ٜتدذ ي٘ َكماً أ ٚأنجم ملباطام ٠ايكطااٜا املٛناٌ عًٗٝااٚ ،عًٝا٘ إٔ ٜظاعم
ٚزاب ٠ايعدٍ قعٓٛإ َكمٚ ٙق  ٟتػٝري ٜطمأ عً.٘ٝ
 1/21ا جيب إٔ ٜه ٕٛاملكام ٚؾمعا٘ ال٥كاني َاع َزاٚيا ١املٗٓاَٚ ،١أ ياو عًاٚ ٢دا٘
اـصٛص َا :ًٜٞ
أ – إٔ ٜكع عً ٢طابع عاّ.
بٚ -ضع يٛس ١صػري ٠عٓد قاب املدخٌ َأ اـاابز تظاتٌُ عًا ٢اساِ احملااَٚ ،ٞأٜااّ
ٚساعات استكباٍ أصشاب ايكطاٜا.
 2/21ا يًُشاَ ٞاؽا َكم ؾمع ٞأ ٚأنجم ملزاٚي ١املٗٓ ١غري َد ١ٜٓاملكم ايمٝ٥ص ،عً ٢إٔ
ال ٜتدذ أنجم َٔ ؾمع يف َدٚ ١ٜٓاسد.٠
 3/21ا ٜه ٕٛيًٛسات اـابد ١ٝملهاتب َزاٚي ١املٗٓ ١يٚ ،ٕٛطاهٌٚ ،سذاِ َٛساد ٚؾال
من ٛز تعد ٙاإل ابٚ ٠تٛضع عً ٢املكم ايامٝ٥ص ٚؾمعا٘ َأ اـاابز ٚتظاتٌُ عًا : ٢أبقااّ
ايرتخٝص ٚاهلاتـ ٚاسِ احملاَ ٞؾم اً أ ٚطمن. ) ١

 4/21ا ٜه ٕٛيًٛسات اـابد ١ٝملهاتب َزاٚي ١املٗٓ ١يٚ ،ٕٛطاهٌٚ ،سذاِ َٛساد ٚؾال
من ٛز تعد ٙاإل ابٚ ٠تٛضع عً ٢املكم ايامٝ٥ص ٚؾمعا٘ َأ اـاابز ٚتظاتٌُ عًا : ٢أبقااّ
ايرتخٝص ٚاهلاتـ ٚاسِ احملاَ ٞؾم اً أ ٚطمن. ) ١
 5/21ا عً ٢احملاَ ٞإ ا غري َكم ،ٙأ ٚؾمع٘ ،أ ٚأغًك٘ ،إٔ ٜك ّٛقإْزاٍ ايًٛس.١
 6/21ا ٜتِ إغالم ايؿمع تبعا إلغالم املكم ايمٝ٥ص ،سٛا ٤نإ اإلغالم َٔ قباٌ احملااَٞ
ْؿش٘ ،أ ٚقكماب ت ٜيب َٔ ؾٓ ١ايت ٜب ،أ ٚقكماب َٔ ؾٓ ١ايكٝد ٚايكب.ٍٛ
 7/21ا عً ٢احملاَ ٞإقالؽ اإل اب ٠قعٓٛإ املكام ٚؾمعا٘ أ ٚقاايتػٝري ايطاابئ عًٝا٘ٚ ،ؾال
ايُٓ ٛز املعتُد.
ايٓعاّ
املا  ٠ايجاْٚ ١ٝايعظم:ٕٚ
عً ٢احملاَ ٞعٓد اْكطا ٤ايتٛنٝاٌ إٔ ٜام ملٛنًا٘ عٓاد طًبا٘ سآد ايتٛنٝاٌ ٚاملشاتٓدات
ٚاوٚبام اوصًَٚ ،١ٝع يو جيٛز ي٘ إ ا مل ٜهٔ قد سصٌ عً ٢أتعاق٘ إٔ ٜشتدمز عًْ ٢ؿك١
َٛنً٘ صٛباً َٔ مجٝع احملمبات اييت تصًض سآداً يًُطايباٚ ،١إٔ ٜبكا ٞيدٜا٘ املشاتٓدات
ٚاوٚبام اوصً ١ٝستٜ ٢ؤ  ٟي٘ املٛنٌ اوتعاب اؿايَٚ ١صمٚؾات استدماز ايصٛبٚ ،ال ًٜازّ
احملاَ ٞإٔ ٜشًِ َٛنً٘ َش ٛات اوٚبام اييت قدَٗا يف ايدعٚ ،٣ٛال ايهتب اياٛاب  ٠إيٝا٘،
َٚع يو جيب عً ٢احملاَ ٞإٔ ٜعطاَٛ ٞنًا٘ صاٛبًا َأ ٖاذ ٙاوٚبام قٓاا ّ ٤عًا ٢طًاب
املٛنٌ ٚعًْ ٢ؿكت٘.
ايال٥ش:١
ٜ 1/22كصد قاْكطا ٤ايتٛن ٌٝايٛاب يف ٖذ ٙاملا  ٠إْٗا ٤ايكطا ،١ٝأ ٚاملُٗا ١املٛناٌ ؾٗٝاا
احملاَٚ ،ٞال ٜشُ ٢اْتٗا ٤تابٜذ ايتٛن- ٌٝإٕ نإ َؤقتاً -اْكطا ّ٤يًتٛن.ٌٝ

 2/22ا عً ٢احملاَ ٞإعا  ٠أصٌ سٓد ايتٛن ٌٝيًُٛنٌ عٓد اْكطا ٤ايتٛنٚ ٌٝطًب املٛنٌ
ب ايتٛن ٌٝستٚ ٢ي ٛمل حيصٌ عً ٢أتعاق٘ نًٗا ،أ ٚقعطٗا.
 3/22ا إ ا طًب املٛنٌ إعا  ٠املشتٓداتٚ ،اوٚبام اوصً ١ٝؾعً ٢احملااَ ٞإعا تٗاا عٓاد
اْكطا ٤ايتٛن ٌٝإ ا أ  ٣ي٘ اوتعاب اؿايَٚ ،١صمٚؾات استدماز صٛب مجٝع احملمبات،ست٢
ٚي ٛقك ٞأتعاب َؤدً.١
 4/22ا ال ًٜزّ احملااَ ٞإعاا  ٠سآد ايتٛنٝاٌٚ ،املشاتٓداتٚ ،اوٚبام اوصاًٚ ،١ٝصاٛب
احملمبات ،إ ا ق إٜداعٗا يف ًَـ ايكط.١ٝ
 5/22ا ٜشتجٓ َٔ ٢أسهاّ ٖاذ ٙاملاا  ٠إ ا ٚداد اتؿاام نتااق ،ٞأَ ٚظااؾٗ ،١قاني املٛناٌ
ٚقاَ ٘ٝؾٝعٌُ ق٘.
ايٓعاّ:
املا  ٠ايجايجٚ ١ايعظم:ٕٚ
ال جيٛز يًُشاَ ٞإٔ ٜؿظ ٞسماً أؤهٔ عً ٘ٝأ ٚعمؾ٘ عٔ طمٜل َٗٓت٘ ٚي ٛقعد اْتٗاٚ ٤نايت٘،
َا مل خيايـ يو َكتط ٢طمعٝاً ،نُا ال جيٛز ي٘ قد ٕٚسبب َظمٚع إٔ ٜتدً ٢عُا ٚنٌ
عً ٘ٝقبٌ اْتٗا ٤ايدع.٣ٛ
ايال٥ش:١
ٜ 1/23عد َٔ إؾظا ٤ايشم املُٓٛع يف ٖذ ٙاملا َ ٠ا :-ًٜٞ
أ  -ايتبًٝؼ مبعًَٛات ،أْ ٚظم َشتٓدات ،أٚ ٚثا٥ل ،أ ٚبسا ،ٌ٥يف ايكطاٜا اؾٓا.١ٝ٥
ب ْ -ظم املعًَٛاتٚ ،ايٛثا٥لٚ ،اوسهاّ ،مما ي٘ صؿ ١ايشم ١ٜيف ايصشـٚ ،حنٖٛا.
 2/23ا ال ٜعد َٔ إؾظا ٤ايشم َا :ًٜٞ
أ  -ايظٗا  ٠عًَٛ ٢نً٘ ،أَ ٚشتظري.ٙ

ب  -اإل ال ٤قايٛقا٥ع ٚاملعًَٛات قكصد ايدؾاع عٔ َصاحل َٛنً٘ إ ا طًب٘ َٓ٘ ،أ ٚأ ٕ ي٘ يف
يو ،أ ٚاقتطا ٙايرتاؾع.
دا  -إ ا نإ ٜرتتب عً ٢اإلؾظآَ ٤ع ٚقٛع دٓا ،١ٜنإ قد نمٖا ي٘ َٛنً٘ ،أَ ٚشتظري.ٙ
 إ ا استؿشمت َٓ٘ اؾٗات عٔ َعًَٛاتٚٚ ،قا٥ع َع.١ٖٓٝا  -إ ا نإ ايشم ٜتعًل قٓزاع قني احملااََٛٚ ٞنًا٘ٚ ،ناإ اإلؾظاا ٤ضامٚبٜا إلْٗااٖ ٤اذا
ايٓزاع.
3/23ا ٜكصد قاْتٗا ٤ايدع ٣ٛيف ٖذ ٙاملا  ٠صدٚب سهِ َهتشب يًكطعٝا ١يف ايكطا ١ٝأٜاآً
نإ ْٛعٗاَ ،ا مل ٜتؿكا عً ٢خالف يو.
4/23ا ٜمدع يف ؼدٜد ايشبب ايٛاب يف ٖذ ٙاملا  ٠قهَ ْ٘ٛظامٚعا ،أ ٚغاري َظامٚع إ
احملهُ ١املدتص ١قٓعم تًو ايدع.٣ٛ
5/23ا عً ٢احملاَ ٞإ ا ؽً ٢عُا ٚنٌ عً ٘ٝقبٌ اْتٗا ٤ايكطا ١ٝيشابب َظامٚع إٔ ٜبًاؼ
َٛنً٘ غطاب َشذٌ َصشٛب قعًِ ايٛص ٍٛأٜ ٚبًؼ اؾْٗ ١اظم ٠ايكط ١ٝقطًاب ٜكادّ َٓا٘
هلاٜٚ ،تِ قٝد ٙيدٜٗا.
 6/23ا عً ٢احملاَ ٞإ ا ؽً ٢عُا ٚنٌ ؾ ٘ٝقباٌ اْتٗاا ٤ايادع ٣ٛإٔ ٜام ملٛنًا٘ سآد
ايتٛنٚ ،ٌٝاملشتٓداتٚ ،اوٚبام اوصًَٚ ،١ٝش ٛات اوٚبامٚ ،املماسالت املتعًك ١قايدع.٣ٛ
ايٓعاّ :
املا  ٠ايماقعٚ ١ايعظم:ٕٚ
ال تشُع ع ٣ٛاملٛنٌ يف َطايب ١قاَ ٘ٝقاوٚبام ٚاملشاتٓدات امل ٛعا ١يدٜا٘ قعاد َطاٞ
سص سٓٛات َٔ تابٜذ اْتٗاَُٗ ٤ت٘ ،إال إ ا طًبٗا املٛنٌ قباٌ َطاٖ ٞاذ ٙاملاد ٠قهتااب
َشذٌ َصشٛب قعًِ ايٛص ،ٍٛؾٝبدأ استشاب ٖذ ٙاملد َٔ ٠تابٜذ تشًِ ٖذا ايهتاب.

ايال٥ش: ١
 1/24ا ٜكصد قتابٜذ اْتٗا ١َُٗ ٤احملاَ ٞايٛاب  ٠يف ٖذ ٙاملا  :٠اْكطا ٤ايتٛن ٌٝاملذنٛب
يف ايبٓد بقِ . )1/22
 2/24ا املد ٠ايٛاب  ٠يف ٖذ ٙاملا  ٠خاص ١قايدع ٣ٛيف املشتٓداتٚ ،اوٚبام اوصً ،١ٝؾاال
تظٌُ ايدع ٣ٛيف أصٌ سٓد ايتٛن ،ٌٝأ ٚصٛب احملمبات ،أ ٚصٛب َش ٛات اوٚبام.
ايٓعاّ:
املا  ٠اـاَشٚ ١ايعظم:ٕٚ
ال جيٛز يًُشاَ ٞإٔ ٜظرت ٣نٌ اؿكٛم املتٓازع عًٗٝا أ ٚقعطٗا اييت ٜهٚ ٕٛنٝالً عًٗٝا.
ايال٥ش:١
 1/25ا ًٜشل قاؿاي ١ايٛاب  ٠يف ٖذ ٙاملا َ ٠ا :-ًٜٞ
أ – طما ٤احملاَ ٞتًو اؿكٛم ،أ ٚقعطٗا  ،قاسِ غري.ٙ
ب – ْكٌ ًَه ١ٝايشٓدات قامس٘ َٔ أدٌ اال عا ٤قٗا َباطمٚ ٕٚ ٠ناي.١
 2/25ا ال ٜشم ٟاملٓع ايٛاب يف ٖذ ٙاملا  ٠عً ٢احملاَ ٞقعد اْتٗا ٤عالقت٘ قايدع.٣ٛ
ايٓعاّ :
املا  ٠ايشا سٚ ١ايعظم:ٕٚ
ؼد أتعاب احملاَٚ ٞطمٜك ١ؾعٗا قاتؿام ٜعكدَ ٙع َٛنً٘ ،ؾإ ا مل ٜهأ ٖٓااى اتؿاام أٚ
نإ االتؿام كتًؿاً ؾ ٘ٝأ ٚقاطالً قدبتٗا احملهُ ١اييت ْعامت يف ايكطا ١ٝعٓاد اختالؾُٗاا،
قٓا ّ٤عً ٢طًب احملاَ ٞأ ٚاملٛنٌ مبا ٜتٓاسب َع اؾٗد ايذ ٟقذي٘ احملاَٚ ٞايٓؿاع اياذٟ
عا عً ٢املٛنٌٜٚ .طبل ٖذا اؿهِ نذيو إ ا ْظ عٔ ايدع ٣ٛاوصً ١ٝأ ٟع ٣ٛؾمع.١ٝ

ايال٥ش:١
 1/26ا عً ٢احملاَ ٞقبٌ ايبد ٤يف ايكط ١ٝعكد اتؿام نتاقَ ٞع َٛنً٘ ٜظتٌُ عً ٢تابٜذ
ايبد ٤يف املٛنٌ ؾٚ ،٘ٝقدب اوتعابٚ ،صؿ ١ؾعٗا عٓد ايتٛنْٛٚ ،ٌٝع ايكطَٚ ،١ٝهإ ْعمٖاا
عً ٢إٔ حيتؿغ نٌ َٓٗا قٓشد.١
2/26ا ٜظٌُ االتؿام ايٛاب يف ٖذ ٙاملا  ٠االتؿام املعك ٛقني احملاََٛٚ ٞنً٘ نتاقٝا ،أٚ
َظاؾٗ.١
3/26ا ٜه ٕٛتكدٜم أتعاب احملاَ َٔ ٞأٌٖ اـارب ٠يف ياوٚ ،قا َم احملهُا ١املدتصا١
قٓعمٖا.
 4/26ا ًٜشل قاؿاالت اييت تك ّٛاحملهُ ١ؾٗٝا قتكدٜم اوتعاب َا :ًٜٞ
أ -إ ا قطٌ ايتٛن ٌٝقؿكد احملاَ ٞاوًٖ ١ٝايظمع ١ٝقبٌ إْٗاَ ٘٥ا ٚنٌ ؾ.٘ٝ
ب  -إ ا عزٍ املٛنٌ قاَ ٘ٝقشبب َظمٚع قبٌ إْٗاَ ٤ا ٚنٌ ؾ.٘ٝ
ز  -إ ا ق عزٍ ،أَٓ ٚع احملاَ َٔ ٞغري دٗت٘ ،أ ٚدَٗٛ ١نً٘ قبٌ إْٗاَ ٤ا ٚنٌ ؾ.٘ٝ
 إ ا ؽً ٢احملاَ ٞعُا ٚنٌ ؾ ٘ٝقبٌ اْتٗا ٤ايدع ٣ٛقشبب َظمٚع.ٖا  -اؿاي ١ايٛاب  ٠يف املا  َٔ )28 ٠ايٓعاّ.
 -ٚاؿاي ١ايٛاب  ٠يف ايبٓد بقِ ٖ َٔ )1/28ذ ٙايال٥ش.١
 5/26ا يًُشاَ ٞاملطايبا ١قاساتٝؿا ٤ايٓؿكاات ايايت ؾعٗاا يف ساب ٌٝساري ايكطا ١ٝإ ا مل
ٜظًُٗا ايعكد.

ايٓعاّ :
املا  ٠ايشاقعٚ ١ايعظم:ٕٚ
يًُٛنٌ إٔ ٜعزٍ قاَٚ ،٘ٝعً ٘ٝإٔ ٜدؾع ناٌَ اوتعااب املتؿال عًٗٝاا إ ا ثبات إٔ ايعازٍ
قشبب غري َظمٚعَ ،ا مل تم احملهُ ١املدتص ١قٓعم ايكط ١ٝغري يو قايٓشب ١يًعزٍ ٚناَاٌ
اوتعاب.
ايال٥ش:١
 1/27ا عً ٢املٛنٌ إ ا عزٍ قاَ ٘ٝإقالغ٘ غطاب َشذٌ َصشٛب قعًِ ايٛصٚ ،ٍٛناذا
إقالؽ اؾْٗ ١اظم ٠ايكط ١ٝقذيو ٚ ،ال حيل ي٘ اإلعالٕ يف أٚ ٟس ١ًٝإعالَ ١ٝإال قعد َٛاؾكا١
اإل اب.٠
 2/27ا ايٓعم يف سبب عزٍ احملاَٜ ٞه َٔ ٕٛقبٌ ايكاض ٞاملدتص قٓعم قط ١ٝاوتعاب
ايٓعاّ :
املا  ٠ايجآَٚ ١ايعظم:ٕٚ
يف سايٚ ١ؾا ٠احملاَٚ ٞعدّ اتؿام ايٛبثٚ ١املٛنٌ عً ٢ؼدٜد اوتعاب تكدب احملهُ ١ايايت
ْعمت يف ايكط ١ٝأتعاق٘ يف ض ٤ٛاؾٗد املبذٚ ٍٚايٓؿع ايذ ٟعا عً ٢املٛنٌ ٚاملمسً ١اييت
قًػتٗا ايكطٚ ١ٝاالتؿام املعك. ٛ
ايال٥ش:١
 1/28ا ٜشمَ ٣ا نم يف املا  ٠عًَ ٢ا :ًٜٞ
أ – إ ا تٛيف املٛنٌ قبٌ إْٗا ٤احملاَ ٞملا ٚنٌ ؾَ،٘ٝا مل ٜتؿل ٚبث ١املٛنٌ َع احملاَٞ
عً ٢االستُماب يف ايكط.١ٝ
ب ا إ ا نإ يف ايٛبث ١غري َهًـ.

 2/28ا يف سايٚ ١ؾا ٠احملاَ ٞأ ٚغٝاق٘ َد ٠تزٜد عً ٢ثالث ١أطٗم ٚتعاذب َعمؾاَ ١هاْا٘ أٚ
عٓٛإ إقاَت٘ ؾًًُٛنٌ املطايب ١يد ٣احملهُ ١املدتص ١مبا ي٘ َٔ سٓدات أ ٚأٚبام أَ ٚباايؼ
يد ٣احملاَ ٞيف َكم َزاٚيت٘ املٗٓا ١أ ٚؾمعا٘ أ ٚيف سشااب يا٘ ق ساد ايبٓاٛى أ ٚايظامنات
املصمؾ ١ٝأ ٚدٗ ١أخم.٣
 3/28ا ٜكصد قايكط ١ٝايٛاب  ٠يف املٛا

 َٔ )28،27،26ايٓعاّ  :ايكط ١ٝاوصً ١ٝاييت

تٛنٌ احملاَ ٞؾ ٘ٝعٔ َٛنً٘.
 4/28ا يًُشهُ ١املدتص ١قٓعم قط ١ٝاوتعاب االستٓا يف تكدٜمٖا عً ٢غري َا نام يف
ٖذ ٙاملا ٚ ٠يف املا  َٔ )26 ٠ايٓعاّ إ ا بأت اوخذ ق٘.
5/28ا ْعم قطاٜا أتعاب احملاَني َٔ اختصاص احملانِٚ ،تٓعم َٔ ايكاضا ٞاياذْ ٟعام
ايكط ١ٝاوصً ;١ٝأَا إ ا نإ قد ق ْعم ايكط ١ٝاوصً ١ٝيف دٗ ١أخم ٣غاري احملاانِ ؾتٓعام
قط ١ٝاوتعاب سشب االختصاص ايٓٛع ٞيًُشانِ ايٛاب يف ْعاّ املماؾعات ايظمع.١ٝ
ايباب ايجايح
ت ٜب احملاَٞ
املا  ٠ايتاسعٚ ١ايعظم:ٕٚ
أٚالً ٜ :ظطب اسِ احملاَ َٔ ٞاؾدًٜٚ ٍٚػ ٢تمخٝص٘ إ ا سهاِ عًٝا٘ عاد أ ٚقعكٛقا ١يف
دممي ١كً ١قايظمف أ ٚاوَاْ.١
ثاْٝاً َ :ع عدّ اإلخالٍ قدع ٣ٛايتعٜٛ

ملٔ ؿك٘ ضمب أ ٚأ ٟعا ٣ٛأخامٜ ،٣عاقاب ناٌ

قاّ خيايـ أسهاّ ٖذا ايٓعاّ أ ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝذ ،١ٜأ ٚخياٌ قٛادباتا٘ املٗٓٝا ،١أٜ ٚمتهاب
عُالً ٜٓاٍ َٔ طمف املٗٓ ١قإسد ٣ايعكٛقات اآلت:١ٝ
أ – اإلْذاب.
ب -ايً.ّٛ

ز – اإلٜكاف عٔ َزاٚي ١املٗٓ ١ملد ٠ال تتذاٚز ثالخ سٓٛات.
– ططب االسِ َٔ اؾدٚ ٍٚإيػا ٤ايرتخٝص.
ايال٥ش:١
1/29ا ٜك ّٛايكطا ٤املدتص املصدب يًشهِ قاؿد ،أ ٚقا  ٟعكٛقا ١ناْات قتزٜٚاد اإل اب٠
قٓشدٖ َٔ ١ذا اؿهِ إ ا نإ ْٗاٝ٥ا.
2/29ا تك ّٛؾٓ ١ايكٝد ٚايكب ٍٛقإصداب ايكماب اياالزّ قظاطب اساِ احملااََ ٞأ اؾاد;ٍٚ
ٚإيػا ٤تمخٝص٘ ،إ ا نإ اؿهِ ٚؾل ايبٓد ٜٔبقِ ٚ )14/3بقِ . )15/3
3/29ا ٜتِ ايٓعم يف ع ٣ٛايتع ، ٜٛأ ٚايدعا ٣ٚاوخم– ٣ايٛاب  ٠يف ايؿكام< ٠ثاْٝاا” َأ
ٖذ ٙاملا  َٔ -٠ايكطا ٤املدتص.
4/29ا ال حيْ ٍٛكٌ اسِ احملاَ ٞإ داد ٍٚغاري املُابساني ،أ ٚإعاا  ٠قٝاد امسا٘ يف
اؾد ٍٚقعد ططب٘ َٓ٘ قكماب َٔ ؾٓ ١ايكٝد ٚايكبا ٕٚ ٍٛبؾاع ايادع ٣ٛايت ٜبٝا ١عًٝا٘ عُاا
ابتهب٘ َٔ اوَٛب املذنٛب ٠يف ايؿكم ٠ثاْٝا) َٔ ٖذ ٙاملا  ٠خالٍ َزاٚيت٘ املٗٓ.١
 5/29ا ٜه ٕٛتكدٜم إخالٍ احملاَ ٞقٛادبات٘ املٗٓٝا ،١أ ٚابتهاقا٘ عُاال ٜٓااٍ َأ طامف
املٗٓ ١يًذٓ ١ايت ٜب.
 6/29ا يًُشاَ ٞايذ ٟططب امس٘ َٔ اؾدٚ ،ٍٚأيػ ٞتمخٝص٘ قشبب اؿهِ عًٝا٘ عاد،
أ ٚقعكٛق ١يف دممي ١كً ١قايظمف أ ٚاوَاْ ١إٔ ٜطًب َٔ ؾٓ ١قٝد ٚقب ٍٛاحملاَني إعاا ٠
قٝد امس٘ يف اؾد ٍٚقعد َط ٞسص سٓٛات عً ٢اوقٌ عً ٢اْتٗا ٤تٓؿٝذ اؿهِ.
ٚتُتَّبع يف إعا  ٠ايكٝد ايظامٚط ٚاإلداما٤ات املكامب ٠قايٓشاب ١يًكٝاد إ ا بأت ايًذٓا ١إٔ املاد٠
املذنٛب ٠ناؾ ١ٝإلصالح ط ْ٘ٚ ،إزاي ١أثم َا ٚقع َٓ٘ٚ .إ ا بؾطات ياو ؾًًُشااَ ٞػدٜادٙ
قعد َط ٞسٓ ١عً ٢بؾ

طًب٘.

ٜٚشمٖ ٟذا اإلدما ٤عً ٢احملاَ ٞاملظطٛب امس٘ َٔ اؾد ٍٚقكماب ت ٜيب ْٗا َٔ ٞ٥ؾٓا١
ايت ٜب إ ا طًب إعا  ٠قٝد امس٘ يف اؾد ٍٚقعد َط ٞاملاد ٠اياٛاب  ٠يف املاا َ )36 ٠أ
ايٓعاّ.
 7/29ا تشم ٟأسهاّ ٖذا ايباب عً َٔ ٢يد ِٜٗتماخٝص ٚمل ٜتِ قٝدِٖ يف اؾاد ٍٚعادا
َا :ًٜٞ
أ-اؿهِ قعكٛق ١ايظطب ؾكط َٔ اؾد ٍٚايٛاب  ٠يف ايؿكم َٔ) ٠ثاْٝاً)يف ٖذ ٙاملا .٠
ب-ايٓكٌ إ دد ٍٚغري املُابسني ملٔ ق اؿهِ عً ٘ٝقعكٛق ١اإلٜكاف.
ايٓعاّ:
املا  ٠ايجالث:ٕٛ
ٜمؾع املدع ٞايعاّ ايدع ٣ٛايت ٜب ١ٝعً ٢احملاَ َٔ ٞتًكاْ ٤ؿش٘ أ ٚقٓا ّ٤عًا ٢طًاب ٚزٜام
ايعدٍ أ ٚأ ٟقهُ ١أٜٛ ٚإ املعامل ،أ ٚأ َٔ ٟايًذإ املظااب إيٗٝاا يف املاا  ٠او) ٚ
َٔ ٖذا ايٓعاّ.
ايال٥ش:١
 1/30ا تمؾع ايادعَ ٣ٛأ قباٌ املادع ٞايعااّ ٚؾال ْعااّ ٖ٦ٝا ١ايتشكٝال ٚاال عاا ٤ايعااّ
ٚال٥شت٘.
 2/30ا تمؾع ايدع ٣ٛايت ٜب ١ٝايٛاب  ٠يف ٖذ ٙاملا  ٠عً ٢احملاَ ٞقطًب ممٔ :ًٜٞ
أ  -ايٛزٜم ٜ َٔ ٚؿٛض٘ يف يو.
ب -بؤسا ٤احملانِ ٚقطاتٗا يف احملانِ ايظمع.١ٝ
دا  -بٝ٥ص ٜٛإ املعامل ْٚا٥ب٘ ٚأعطا ٤ايدٜٛإ.
 بؤسا ٤ايًذإ املظاب إيٗٝا يف املا  ٠او َٔ ٚايٓعاّ.ٖا  -بٝ٥ص ٖ ١٦ٝايتشكٝل  ٚاال عا ٤ايعاّ ْٚا٥ب٘.

 3/30ا تمؾع ايدع ٣ٛايت ٜب ١ٝعً ٢احملاَٚ ٞؾل ايطٛاقط ايتاي:١ٝ
أ  -إٔ ٜشبل بؾعٗا قطم َٔ اؾٗ ١اييت طًبت يو يف اوٚبام ايممس ١ٝاـاص ١قٗا،
عً ٢إٔ ٜهٖ ٕٛذا احملطم َٛقعا َٓٗاٚ ،كتَٛا غتُٗا ايممس.ٞ
ب  -إٔ ٜتِ بؾعٗا قصشٝؿ ١تظتٌُ عًَ ٢ا :ًٜٞ
 1ا االسِ ايهاٌَ يًُدع ٢ايعاّ ٚ ،بدت٘ ايٛظٝؿٚ ،١ٝدٗ ١عًُ٘.
2ا االسِ ايهاٌَ يًُشاَ  ٞاملادع ٢عًٝا٘)ٚ ،اساِ َهتبا٘ ايامٝ٥ص ملزاٚيا ١املٗٓاٚ ١ؾمعا٘،
َٛٚقعٗا.
3ا اؾٗ ١اييت طًبت بؾع ايدع.٣ٛ
4ا االتٗاّٚ ،او ي ١املؤٜد ٠ي٘.
5ا طًب املدع ٞايعاّٚ ،تٛقٝع٘.
4/30ا عً ٢ؾٓ ١ايت ٜب قٝاد ايادع ٣ٛايت ٜبٝا ١إ ا أسًٝات هلاا ٚ ،ياو يف ؾارت اياٛاب
اـاص قٗا.
 5/30ا تٓكط ٞايدع ٣ٛايت ٜب ١ٝيف اؿاالت اآلت:١ٝ
أ  -صدٚب سهِ ْٗا.ٞ٥
ب ٚ -ؾا ٠احملاَ.ٞ
دا  -ؾكد احملاَ ٞاوًٖ.١ٝ
 ططب اسِ احملاَ َٔ ٞاؾد ٍٚقكماب َٔ ؾٓ ١ايكٝاد ٚايكباَ ،ٍٛاا مل تاتِ إعاا  ٠قٝادامس٘.

ايٓعاّ :
املا  ٠اؿا ٚ ١ٜايجالث:ٕٛ
ٜظهٌ ٚزٜم ايعدٍ قكماب َٓ٘ ؾٓ ١أ ٚأنجام يًٓعام يف تٛقٝاع ايعكٛقاات ايت ٜبٝا ١اياٛاب  ٠يف
املا  ٠ايتاسعٚ ١ايعظمٖ َٔ )ٜٔذا ايٓعاّٚ ،تشُ< ٢ؾٓ ١ايت ٜب”ٚ ،ته َٔ ٕٛقاض ٚاثآني
َٔ أٌٖ اـرب ٠أسدُٖا َٔ ؾ ١٦احملاَني ايذ ٜٔأَطٛا يف ممابس ١املَٗٓ ١اد ٠ال تكاٌ عأ
عظم سٓٛاتٚ ،خيتاب ٚزٜم ايعدٍ َٔ ق ِٗٓٝبٝ٥شاًٚ ،تها ٕٛايعطا ١ٜٛيف ٖاذ ٙايًذٓا ١ملاد٠
ثالخ سٓٛات قاقً ١يًتذدٜد ملمٚ ٠اسد.٠
ٚتٓعكد ايًذٓ ١عطٛب مجٝع أعطاٗ٥اٚ ،تصدب قماباتٗا قاوغًبٚ ،١ٝته ٕٛقماباتٗا قاقً ١يًطعأ
أَاّ ٜٛإ املعامل خالٍ ستني َٜٛاً َٔ تابٜذ إقالؽ قماب ايعكٛق ١ملٔ صدب ضد.ٙ
ايال٥ش:١
1/31ا ٜتِ اختٝاب ايكاض ٞاملٓصٛص عً ٘ٝيف ٖذ ٙاملا  َٔ ٠أسد أعطا ٤ايشًو ايكطاٞ٥
عً ٢إٔ ال تكٌ بدت٘ عٔ قاض ٞأ ) .10
 2/31ا ٜظرتط يف احملاَ ٞعط ٛايًذَٓ ١ا :ًٜٞ
أ  -إٔ ٜه ٕٛامس٘ َكٝدا يف اؾد ٍٚطَ ١ًٝد ٠ايعط.١ٜٛ
ب  -أال ٜه ٕٛسبل إٔ صدب قظ ْ٘ قماب ت ٜيب ْٗا َٔ ٞ٥ؾٓ ١ايت ٜب.
 3/31ا ٜتِ اختٝاب عط ٛاـرب ٠ايجاْ ٞممٔ سبل هلِ ممابس ١أسد اوعُاٍ ايتاي:١ٝ
أ  -ايكطا ٤يف احملانِ ايظمع ،١ٝأٜٛ ٚإ املعامل قاملًُهَ ١د ٠ال تكٌ عٔ سص سٓٛات
ب  -تدبٜص َٛا ايؿك٘ أ ٚأصٛي٘ َد ٠ال تكٌ عٔ سص سٓٛات قإسد ٣داَعات املًُه.١
دا  -ايتشكٝل أ ٚاال عا ٤ايعاّ َد ٠ال تكٌ عٔ عظم سٓٛات.
ٚجيٛز إٔ ٜه ٕٛعط ٛاـرب ٠املٛصٛف يف ايؿكمتني ب،دا) ممٔ ٖ ٛعً ٢بأض ايعٌُ.
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ٜٚظرتط يف عط ٛاـارب ٠املاذنٛب إٔ ال ٜها ٕٛسابل إْٗاا ٤خدَتا٘ يف ايدٚيا ١يؿكاد ايجكا١
ٚاالعتباب ،أ ٚوسباب ت ٜب ١ٝستٚ ٢ي ٛنإ قد ب َّ إي ٘ٝاعتباب.ٙ
 4/31ا ٜتِ تشُ ١ٝأعطا ٤حيً ٕٛقٌ أعطا ٤ايًذٓ ١عٓد ايػٝاب قكماب َٔ ايٛزٜم.
 5/31ا تٓعكد ؾٓ ١ايت ٜب قطًب َٔ بٝ٥شٗاٜٚ ،تِ ؼدٜد أٚقات ادتُاعٗا عًا ٢سشاب
اؿاد ١يذيو; ٜٚه  ٕٛاْعكا ايًذٓ ١يف اياٛزابٚ ،٠جياٛز اْعكا ٖاا يف َهاإ آخام قكاماب َأ
ايٛزٜم.
 6/31ا ال ٜه ٕٛاْعكا ؾٓ ١ايت ٜب صشٝشا إال عطٛب مجٝع أعطاٗ٥ا.
 7/31ا ٜه ٕٛاْعكا ٖا ٚقت ايدٚاّ ايممس ٞيًدٚي ،١إال إ ا اقتطت ايطمٚب ٠االْعكا يف غري
ٚقت ايدٚاّ ايممس ٞؾٝه ٕٛقكماب َٔ ايٛزٜم.
 8/31ا ٜه ٕٛيًذَٓ ١كمب ٜت ٛقإطماف بٝ٥ص ايًذٓ ١مجٝع اوعُاٍ املتعًك ١قٗا.
 9/31ا ايكمابات ايٓٗا ١ٝ٥ايصا ب َٔ ٠ؾٓ ١ايت ٜب غري قاقً ١يطًاب ايتُااض إعاا  ٠ايٓعام
ؾٗٝا.
ايٓعاّ:
املا  ٠ايجاْٚ ١ٝايجالث:ٕٛ
ٜبًؼ احملاَ ٞقاؿطٛب أَاّ ؾٓ ١ايت ٜب غطاب بمس ٞتبني ؾ ٘ٝاملدايؿ ١املٓشاٛق ١إيٝا٘
ٚأ يتٗا قإجياز ٚ ،يو قبٌ َٛعد اؾًش ١احملد  ٠مبد ٠ال تكٌ عٔ سش ١عظم َٜٛاًٚ ،جيٛز
يًُشاَ ٞإٔ حيطم قٓؿش٘ أٜٛ ٚنٌ قاَٝاً عٓ٘ٚ،يًذٓ ١ايت ٜب إٔ تا َم عطاٛب ٙطدصاٝاً
أَاَٗاٚ ،إ ا ؽًـ عٔ اؿطٛب قعد إقالغ٘ َمتني داز يًذٓ ١إصداب قمابٖا غٝاقٝاً.
ايال٥ش:١
1 /32ا ٜظتٌُ اـطاب ايٛاب يف ٖذ ٙاملا  ٠عًَ ٢ا :ًٜٞ
أ  -اسِ احملاَ ٞناَال.

ب ْٛ -ع املدايؿ ١املدع ٢قٗا عً ٢احملاَ.ٞ
ز  -أ ي ١املدايؿ ١قاختصاب.
 َٛعد اؾًشٚ ١تابخي٘ ٚساع ١اؿطٛبَٚ ،هإ اْعكا ٖا. 2/32ا ٜاتِ تبًٝاؼ احملااَ ٞقاؿطاٛب يًذٓا ١ايت ٜاب عأ طمٜال َُشطام اـصا ّٛيف
احملهُ ١اييت ٜك ِٝاحملاَ ٞيف ْطاام اختصاصاٗا احملًاٜٚ ،ٞؤخاذ تٛقٝعا٘ عًا ٢صاٛب٠
اـطاب قعد تشًُ٘ اوصٌٚ ،تْعا ايصٛب ٠يًذٓ ١ايت ٜب.
ٚجيٛز عٓد االقتطا ٤إبساٍ اـطاب عً ٢عٓٛاْ٘ ايٛاب يف اؾد ٍٚقايربٜد املشذٌ َصشٛقا
قعًِ ايٛص.ٍٛ
ٜٚه ٕٛيف سهِ تبًٝػ٘ :تشً ِٝاـطاب وسد ايشانٓني َع٘ َٔ أقابق٘ ،أ ٚيظمٜه٘ ،أ ٚوساد
املٛظؿني يد ٜ٘مبا ؾ ِٗٝاملتدبب.
أَا إ ا نإ َٛقٛؾا ،أ ٚسذٓٝا ؾبٛساطَٛ َ ١ب ايتٛقٝـ ،أ ٚايشذٔ ،أٜ َٔ ٚكَ ّٛكاَُٗا.
 3/32ا يًُشاَ ٞتٛن ٌٝقاّ ؾ نجم عٓ٘ مبٛدب صو تٛن َٔ ٌٝاؾٗ ١املدتصَ ;١اا مل
تطًب ؾٓ ١ايت ٜب سطٛب ٙطدصٝا أَاَٗا.
ٜٚظرتط يف احملاَ ٞايٛن :ٌٝإٔ ٜه ٕٛامس٘ َكٝدا يف اؾد ٍٚط ١ًٝايدع.٣ٛ
 4/32ا إ ا اَتٓع احملااَ ٞعأ تشاًِ خطااب اؿطاٛب ،أ ٚعأ ايتٛقٝاع قتشاًُ٘ ؾعًا٢
املُشطم نتاقََ ١شِطم قذيوٚ ،تٛقٝع٘ٚ ،تشً ُ٘ٝيًذٓ ١ايت ٜب.
 5/32ا ٜهتؿ ٞعٔ إقالؽ احملاَ ٞقاؿطٛب إ ا سطم قٓؿش٘ ،أ ٚسطم ٚن ٌٝعٓ٘ قعد إسايا١
ايدع ٣ٛيًذٓٚ ١قبٌ ايٓعم ؾٗٝا ،عً ٢إٔ ٜتِ اإلقالؽ مبِٛعد اؾًش ١مبٛداب ََشِطام نتااقٞ
يف َكم ايًذٜٓٛ ١قع٘ احملاَ ٞأٚ ٚن ً٘ٝقعد ايت ند َأ ٚنايتا٘ٚ ،أْٗاا صااؿ ١يًادؾاع عأ
َٛنً٘.

 6/32ا ُٜعدُّ احملاََ ٞتدًؿاً عٔ اؿطٛب إ ا تبًَّؼ قاملٛعدَٚ ،ط ٢ساعٚ َٔ ١قت اؾًش١
ٚمل حيطمٚ ،مل ٜكدّ عذباً َكبٛال.
ٚال ؾمم قني ن ٕٛاملمتني ايٛاب  ٠يف ٖذ ٙاملا َ ٠تتايٝتني ،أَ ٚتؿمقتني ،أ ٚنإ املتدًاـ
احملاَْ ٞؿش٘ ،أٚ ٚن ،ً٘ٝأ ٚن ٕٛاإلقالؽ قاؿطٛب غطاب ،أ ٚمبُشطم ،أ ٚقشذٌ ايدع.٣ٛ
 7/32ا يًذٓ ١ايت ٜب عٓد االقتطا ٤إٔ ت َم قإٜكاف احملاَ ٞايذ ٟبؾعات عًٝا٘ ايادع٣ٛ
ايت ٜب ١ٝعٔ َزاٚي ١املٗٓ ١ست ٢ايؿصٌ يف ٖذ ٙايدع.٣ٛ
 8/32ا إ ا سطم احملاَ ،ٞأٚ ٚن ً٘ٝيف ايدع ٣ٛايت ٜبٝاٚ ،١طًاب إعطااًَٗ ٙ٤ا ١إلعادا
ؾاع٘ ،ؾٝعط ١ًَٗ ٢ناؾ.١ٝ
 9/32ا َع َماعا ٠أسهاّ ْعاّ املماؾعات ايظمعٚ ١ٝقٛاعد املماؾعات ٚاإلدما٤ات أَاّ ٜاٛإ
املعامل ال جيٛز اؽا أ ٟإدما ٤ضد احملاَ ٞؾُٝا ٜتعًل مبُابست٘ يًُٗٓ ١إال قعد َمادعا١
اإل اب.٠
ايٓعاّ:
املا  ٠ايجايجٚ ١ايجالث:ٕٛ
ٜصدب قماب ؾٓ ١ايت ٜب قعد مساع االتٗاّ  ٚؾاع احملاَٚ ،ٞجيب إٔ ٜه ٕٛايكاماب َشابباً،
ٚإٔ تتً ٢أسباق٘ ناًَ ١عٓد ايٓطل ق٘ يف دًشا ١سامٚ ،١ٜتبًاؼ ٚزاب ٠ايعادٍ َٓطاٛم ايكامابات
ايٓٗا ١ٝ٥إ احملانِ ٜٛ ٚإ املعامل ٚاؾٗات املدتص ١خالٍ سش ١عظم َٜٛااً َأ تاابٜذ
ْؿا ٖاٜٚ ،تدذ هلذ ٙايكمابات سذٌ تكٝد ؾٚ ،٘ٝتبًاؼ ايكامابات ايت ٜبٝا ١يف مجٝاع اوساٛاٍ
عًٜ ٢د قطمٜٚ ،كَ ّٛكاّ ايتبًٝؼ تشً ِٝصٛب ٠ايكماب إ احملاَ ٞصاسب ايظ ٕ قاايطمم
ايٓعاَٚ .١ٝإ ا أصبض ايكماب ْٗاٝ٥اً قظطب االسِ َٔ اؾاد ٍٚأ ٚاإلٜكااف عأ َزاٚيا ١املٗٓا،١
ؾٓٝظم َٓطٛق٘ ؾكط يف صشٝؿ ١أ ٚأنجم َٔ ايصشـ ايصا ب ٠يف َٓطكَ ١كم احملاَ ،ٞؾإٕ مل
ٜهٔ ٖٓاى صشٝؿ ١يف املٓطك ١ؾؿ ٞايصشٝؿ ١ايصا ب ٠يف أقمب َٓطك ١ي٘ ٚ ،يو عًْ ٢ؿكت٘.

ايال٥ش: ١
 1/33ا ٜه ٕٛعط ٛؾٓ ١ايت ٜب ممٓٛعا َٔ االطرتاى يف ْعم ايدع ٣ٛايت ٜبٝاٚ ١يا ٛمل
ٜطًب يو املدع ٞايعاّ أ ٚاحملاَ ٞأٚ ٚن ً٘ٝيف اوسٛاٍ اآلت:١ٝ
أ  -إ ا ناْت ي٘ صً ١قماق ١أَ ٚصاٖم ٠إ ايدبد ١ايماقع ١قاحملاَ.ٞ
ب  -إ ا نإ ي٘ خص ١َٛقا ١ُ٥أَاّ اؾٗات َع احملاَ.ٞ
دا  -إ ا نإ قٚ ٘ٓٝقني احملاَ ٞعدا ٠ٚأٜ ٠ َٛ ٚامدض َعٗاا عادّ اساتطاعت٘ اؿهاِ قادٕٚ
ؼٝز.
 2/33ا عً ٢عط ٛؾٓ ١ايت ٜب املُٓٛع َٔ ايٓعم يف ايدع ٣ٛايت ٜبٚ ١ٝؾكاً يًبٓاد بقاِ
 )1/3إٔ خيرب ايٛزٜم يا ٕ ي٘ قايتٓشٜٚ،ٞجبت ٖذا نً٘ يف قطم خاص حيؿغ يف اإل اب.٠
 3/33ا إ ا قاّ قايعط ٛسبب يًُٓع َٔ ايٓعم يف ايادع ٣ٛايت ٜبٝاٚ ١مل ميتٓاع ؾًًُادعٞ
ايعاّ أ ٚاحملاَ ٞطًب َٓع٘ َٔ ايٛزٜم; ٜٚتِ ايبت يف يو َٔ قبً٘ قكماب ْٗا.ٞ٥
 4/33ا إ ا مشًت ايدع ٣ٛايت ٜب ١ٝضد أسد احملاَني أنجم َٔ تُٗ ١ؾتشاٍ مجٝعٗا قا َم
إسايٚ ١اسد إ ؾٓ ١ايت ٜبٚ ،تٓ عم قطاٚ ١ٝاسادٚ ،٠إٕ ْظا ت عا ٣ٛت ٜبٝا ١أخام ٣قباٌ
اؿهِ يف ايدع ٣ٛاملٓعٛب ٠ؾتطِ إيٗٝا.
 5/33ا إ ا مشًاات اياادع ٣ٛايت ٜبٝاا ١أنجاام َأ قاااّ ٚناااْٛا طاامنا ٤يف طاامنَٝٓٗ ١اا١
يًُشاَا ،٠أ ٚطمنا ٤يف ايتُٗ ١املدع ٢قٗا ؾتشاٍ ق َم إسايٚ ١اسد إ ؾٓ ١ايت ٜب.
 6 /33ا تت ٛؾٓ ١ايت ٜب قانُ ١احملاَني املتُٗني ؾُٝا ٜشٓد إي َٔ ِٗٝتِٗ ٚؾكاا
يًٛد٘ ايظمعٚ ٞاإلدما٤ات املٓصٛص عًٗٝا يف ايٓعاّ ٖٚذ ٙايال٥ش.١
 7/33ا إ ا غاب املدع ٞايعاّ عأ إساد ٣اؾًشاات تكا ّٛايًذٓا ١قايهتاقا ١ملمدعا٘ قعاد
ؼدٜد دًش ١أخم ٣يًت نٝد عً ٘ٝقاؿطٛب ،أ ٚتؿٜٛ

َدعٍ عاٍّ آخم.

 8/33ا عً ٢ايًذٓ ١إعطا ٤احملاَ ٞصٛب َٔ ٠ال٥ش ١ايدع ٣ٛإ ا طًب يوٚ ،عًٝا٘ تكادِٜ
إداقت٘ نتاقٝاٚ ،تطِ إ ًَـ ايكط ١ٝقعد بصدٖا أ ٚبصد َطُْٗٛا يف ايطبط
 9/33ا يًذٓ ١استدالف احملهُ ١يف مساع ايب ١ٓٝاييت تكاع يف ٚالٜتٗاا إ ا ناْات تكاِٝ
خابز َهإ اْعكا ٖا.
10/33ا يًذٓ ١ايت ٜب إٔ تطًب َٔ اإل اب ٠اـمٚز إ احملاَ ٞاملمؾٛعا ١ضاد ٙايادع٣ٛ
ايت ٜب ٚ ١ٝيو يف املكم ايمٝ٥ص ملزاٚيا ١املٗٓاٚ ،١ؾمعا٘ ،أ ٚأسادُٖا يالطاالع عًا ٢اوٚبام
ٚاملشتٓدات عطٛبٚ ، ٙإعدا قطم.
 11/33ا تتدذ ايًذٓ ١قطماً يًذًشٜٚ ١ت ٛؼمٜم ٙناتب ؼات إطاماف ب٥اٝص ايًذٓا١
ٜبني ؾَ ٘ٝهإ ٚٚقت اْعكا اؾًشٚ ١أمسا ٤أعطا ٤ايًذٓٚ ،١ايبٝاْات ايهاًَ ١يًُدع ٞايعاّ،
ٚاحملاَ ،ٞأٚ ٚنٚ ،ً٘ٝتظٌُ امس٘ٚ ،سذً٘ املدَْٚ ،ٞهإ إقاَت٘ٚ ،ايبٝاْات ايهاًَ١
يًظاٖد -إٕ ٚددٚ -تظٌُ امس٘ٚ ،يكب٘ٚ ،سَٓ٘ٓٗٚ ،ت٘ٚ ،دٓشٝت٘ٚ ،قاٌ إقاَتا٘ٚ ،أقاٛاهلِ،
ًَٚدص املماؾعٚ ،١او ياَ ١أ طاٗا ٚ ٠غريٖااٚ ،مجٝاع اإلداما٤ات ايايت تاتِ يف اؾًشا،١
َٓٚطٛم اؿهِ ٚأسباقٜ٘ٚ ،تِ ايتٛقٝع عً ٢يو ممٔ نامت أمساا ِٖ٤ؾٝا٘  ٚياو يف ناٌ
دًش ،١ؾإٕ اَتٓع أسد عٔ ايتٛقٝع أثبتت ايًذٓ ١يو يف احملطم.
 12/33ا إ ا صدب اؿهِ قاوغًب ١ٝؾعً ٢املدايـ إٔ ٜٛضاض كايؿتا٘ ٚأساباقٗا يف ضابط
ايدعٚ ،٣ٛعً ٢اونجم ١ٜإٔ تٛضض ٚدْٗ ١عمٖا يف ايم عً ٢كايؿ ١املدايـ يف ايطبطٚ ،ال
جيٛز إٔ ٜظرتى يف املداٚي ١غري أعطا ٤ايًذٓ ١ايذ ٜٔاستُعٛا إ ايادعٚ ،٣ٛعًا ٢ايًذٓا١
اؽا ضبط يهٌ عٚ ٣ٛتهٚ ٕٛؾل ايُٓ ٛز املعتُد.
 13/33ا إ ا سهُت ايًذٓ ١عً ٢احملاَ ٞقايظطب أ ٚاإلٜكاف ؾتٓص يف سهُٗا عً ٢إٔٓ
ْظم َٓطٛم اؿهِ عًْ ٢ؿك ١احملاَ.ٞ
ٜٚتِ ؼصٖ ٌٝذ ٙايٓؿك َٔ ١احملاَ َٔ ٞقبٌ اإل اب ٠قايطمم ايٓعاَ.١ٝ

 14/33ا ال ٜتِ اإلقالؽ قاؿهِ قايعكٛق ١إال قعد تٛقٝع٘ َٔ مجٝع اوعطا ،٤مباا يف ياو
صاسب ٚدٗ ١ايٓعم.
 15/33ا تذنم خالصَ ١ا ٚب يف ايطبط يف ايكماب ٚؾل ايُٓ ٛز املعتُد ٚتظاٌُ ًَداص
املماؾعٚ ،١او يَٓٚ ١طٛم اؿهِ ٚأسباقٜ٘ٚ ،بعد اؿظٚ ٛاملهمب.
 16/33ا ته ٕٛقمابات ؾٓ ١ايت ٜب ْٗا ٚ ، ١ٝ٥يو يف إسد ٣اؿاالت ايتاي:-١ٝ
أ – قٓاع ١احملاَ ٞقايعكٛق ١ايصا ب ٠عً.٘ٝ
ب – َطَ ٞد ٠االعرتاض عً ٢ايكماب.
دا – َٛاؾك ١ايدٜٛإ عً ٢ايكماب.
 17/33ا ٜتِ قٝد ايكمابات ايصا ب َٔ ٠ؾٓا ١ايت ٜاب يف ايشاذٌ اـااص قٗاا قاايُٓ ٛز
املعتُد عشب تابٜذ ْؿا ٖا.
 18/33ا تك ّٛايٛزاب ٠قتبًٝاؼ َطاُ ٕٛقامابات ؾٓا ١ايت ٜاب إ ا ناْات ْٗاٝ٥ا ١يًذٗاات
ٚغريٖا َٔ اؾٗات املدتصْ ٚ ،١ظم َٓطٛم ايكمابات ايصا ب ٠قظطب االسِ َٔ اؾد ،ٍٚأٚ
اإلٜكاف عٔ َزاٚي ١املٗٓ ٕٚ ١أسباقٗا يف صشٝؿ ١أ ٚأنجم.
 19/33ا يا اب ٠إٔ تشتعني قاؾٗات ايتٓؿٝذٜا ١املدتصا ١عٓاد تٓؿٝاذ ايكامابات ايٓٗاٝ٥ا١
ايصا ب َٔ ٠ؾٓ ١ايت ٜب.
ايٓعاّ :
املا  ٠ايماقعٚ ١ايجالث:ٕٛ
جيٛز يًُشاَ ٞإٔ ٜعرتض عً ٢ايكماب ايػٝاق ٞايذٜ ٟصدب عك٘ خالٍ سش ١عظم َٜٛاً َٔ
تابٜذ تبًٝػ٘ أ ٚتشًِ صٛبٜٚ ،َ٘ٓ ٠كدّ االعرتاض َٔ احملاَ ٞأٚ ٚن ً٘ٝإ ؾٓ ١ايت ٜاب
قٛساط ١بٝ٥شٗا.

ال عًا٢
 1/34ا ًٜزّ املعرتض ت كاد ِٜتعًُا٘ يًذٓا ١ايت ٜاب خاالٍ َاد ٠اياتعًَِ ،ظاتُ ً
اوسباب اييت تؤٜد االعرتاضٜٚ ،هَٛ ٕٛقعا َٜٓ٘ٚ ،شكط سك٘ يف االعرتاض إ ا نإ اؿهاِ
سطٛبٜا يف اؿايتني ايتايٝتني:
أ – إ ا قاّ قايتٛقٝع عً ٢عًُ٘ قايعكٛق ١يف ضبط ايادعَٚ ،٣ٛطات َاد ٠اياتعًِ ٚمل ٜكادّ
اعرتاض٘ عً ٗٝا  ٚيو َٔ تابٜذ استالَ٘ صٛب ٠ايكماب ايت ٜيب ٚايتٛقٝع عً ٢يو يف ايطابط
أ َٔ ٚتابٜذ تشًُ٘ ٖ ٛأ ٚطمٜه٘ أ ٚاملتدبب يد ٜ٘أ ٚأسد َٛظؿ ٘ٝصٛب َٔ ٠ايكاماب قٛاساط١
احملطم ،أ ٚغطاب َشذٌ َصشٛب قعًِ ايٛص ٍٛعً ٢عٓٛاْ٘ املظاب إي ٘ٝيف اؾاد ٍٚيف
ساي ١عدّ سطٛب ٙالستالّ ايصٛبٚ ٠ايتٛقٝع يف ايطبط.
ب– إ ا اَتٓع عٔ ايتٛقٝع يف ضبط ايدع ٣ٛقايعًِ قايعكٛقَٚ ،١طت املد ٠ايٛاب  ٠يف ايؿكام٠
أ) .
ؾإٕ عا ٚقاّ قايتٛقٝع ؾتششب عً ٘ٝاملد َٔ ٠ايتابٜذ املعني يتشًِ صٛب ٠ايكماب.
 2/34ا إ ا نإ اؿهِ غٝاقٝا ؾٝشكط سك٘ يف االعارتاض مبطا ٞسشا ١عظام َٜٛاا َأ
تشًُ٘ صٛب ٠ايكماب يف َكم ايًذٓ ١أ ٚقٛاسط ١احملطام ،أ ٚغطااب َشاذٌ َصاشٛب قعًاِ
ايٛص ٍٛعً ٢عٓٛاْ٘ املظاب إي ٘ٝيف اؾد.ٍٚ
 3/34ا إ ا نإ اؿهِ غٝاقٝا ؾٝشكط سك٘ يف االعرتاض مبط ٞسش ١عظم َٜٛا َٔ تشًُ٘
صٛب ٠ايكماب يف َكم ايًذٓ ١أ ٚقٛاسط ١احملطم ،أ ٚغطاب َشذٌ َصاشٛب قعًاِ ايٛصاٍٛ
عً ٢عٓٛاْ٘ املظاب إي ٘ٝيف اؾد.ٍٚ
 4/34ا تك ّٛؾٓ ١ايت ٜب قكٝد االعرتاض املكدّ َٔ احملاَ ّٜٛ ٞتكدميٜ٘ٚ ،ه ٕٛياو
يف ؾرت ايٛاب اـاص قٗا.
 5/34ا تك ّٛؾٓ ١ايت ٜب قعد االطالع عً ٢اعارتاض احملااَ ٞقت ٜٝاد اؿهاِ أ ٚتعدًٜا٘
سشبُا ٜعٗم هلا.

 5/34ا إ ا أٜدت ايًذٓ ١اؿهِ ؾٝتِ بؾع ايكماب اوصٌٚ ،االعرتاض عً ٘ٝيًدٜٛإ عٔ طمٜل
ايٛزٜم.
 6/34ا يًُعرتض تكد ِٜقٝاْات ددٜد ٠يًذٓ ١ايت ٜب يت ٜٝد أسباب اعرتاض٘ املكادّ َٓا٘
يف املذنم ٠إ ا ناْت ايدع ٣ٛال تزاٍ يدٜٗاٚ ،مل تٓت٘ َد ٠ايتعًِ.
ايٓعاّ
املا  ٠اـاَشٚ ١ايجالث:ٕٛ
ٜرتتب عً ٢اإلٜكاف عٔ َزاٚيآَٗ ١ا ١احملاَااْ ٠كاٌ اساِ احملااَ ٞاملٛقاٛف َأ دادٍٚ
احملاَني املُابسني إ دد ٍٚاحملاَني غري املُابسنيٚ .ال جياٛز يًُشااَ ٞاملٛقاٛف
ؾتض َهتب٘ طٛاٍ َد ٠اإلٜكافٚ ،إ ا خايـ يو أ ٚزآَٗ ٍٚتا٘ خاالٍ ؾارت ٠اإلٜكااف ٜعاقاب
قظطب امس٘ َٔ دد ٍٚاحملاَني ٚإيػا ٤ايرتخٝص ايصا ب ي٘ مبزاٚيا ١املٗٓاٜٚ ،١صادب ٚزٜام
ايعدٍ قٓا ّ٤عً ٢اقرتاح ايًذٓ ١املٓصٛص عًٗٝا يف املا  ٠اـاَش )١ايكٛاعد اـاص ١مبا ٜتبع
قظ ٕ ايكطاٜا ايعايك ١يد ٣احملاَني املٛقٛؾني.
ايال٥ش:١
 1/35ا ٜرتتب عً ٢اإلٜكاف إضاؾ ١ملا نم يف املا َ ٠ا :ًٜٞ
أ  -عدّ ؾتض ؾمع املهتب.
ب  -إعا  ٠أصٌ ايرتخٝص ٚايبطاق ١يًذٓ ١ايكٝد ٚايكب.ٍٛ
ز  -سعم ممابس ١املٗٓ١
 إْزاٍ ايًٛسات. 2/35ا إ ا خايـ احملاَ ٞاملٛقٛف عٔ َزاٚيا ١املٗٓا ١قكاماب تا ٜيب ْٗااَ ٞ٥اا نام يف
املا  ;٠ق ٕ ؾتض َهتب٘ أ ٚؾمع٘ أ ٚزا ٍٚاملٗٓٚ ١ي َٔ ٛغري ؾتض َهتب٘ سٛا ٤قاّ قاذيو قٓؿشا٘

أ ٚقٛساط ١قاّ أٚ ٚن ٌٝؾرتؾع ضد ٙع ٣ٛت ٜب ١ٝيف يو ٚؾل املا تني َٔ )32 ٚ )30
ايٓعاّ.
 3/35ا ال حيل يًُشاَ ٞاملٛقٛف عٔ َزاٚي ١املٗٓ ١قكماب ت ٜيب ؾاتض َهتبا٘ ،أَ ٚزاٚيا١
املٗٓ ١قعد َطَ ٞد ٠اإلٜكاف املٓصٛص عًٗٝا يف ايكماب إال قعد صدٚب قماب َٔ ؾٓ ١ايكٝاد
ٚايكب ٍٛقذيو.
ايٓعاّ :
املا  ٠ايشا سٚ ١ايجالث:ٕٛ
يًُشاَ ٞايذ ٟصدب قماب ت ٜيب قظطب امس٘ َأ اؾاد ٍٚقعاد َطا ٞثاالخ سآٛات َأ
تابٜذ ْؿا ٖذا ايكماب إٔ ٜطًب َٔ ؾٓ ١قٝد ٚقب ٍٛاحملاَني إعا  ٠قٝد امس٘ يف اؾد.ٍٚ
ايال٥ش:١
 1/36ا ٜتدذ يف إعا  ٠قٝد االسِ يف اؾد ٍٚايظمٚط ٚاإلدما٤ات املكامب ٠قايٓشاب ١يًكٝاد
املٓصٛص عًٗٝا يف ايٓعاّ ٖٚذ ٙايال٥ش.١
 2/36ا ٜبدأ تابٜذ ْؿا ايكماب قعد إٔ ٜصبض ْٗاٝ٥اً ٚؾكاً يًبٓد . )16/33
ايٓعاّ :
املا  ٠ايشاقعٚ ١ايجالث:ٕٛ
ٜعاقب قايشذٔ َد ٠ال تزٜد عً ٢سٓ ١أ ٚقػماَ ١ال تكٌ عٔ ثالثني أيـ بٜاٍ أ ٚقُٗا َعاً:
أ  -ايظدص ايذ ٟاْتشٌ صؿ ١احملاَ ٞأَ ٚابض َٗٓ ١احملاَا ٠خالؾاً وسهاّ ٖذا ايٓعاّ.
ب  -احمل اَ ٞايذَ ٟابض َٗٓ ١احملاَا ٠قعاد طاطب امسا٘ َأ داد ٍٚاحملااَنيٜٚ ،اتِ
تٛقٝع ٖذ ٙايعكٛقات َٔ ايكطا ٤املدتص.

ايال٥ش:١
 1/37ا ٜه ٕٛايظدص َٓتشال صؿ ١احملاَ ٞإ ا قاّ قعٌُ جيعٌ ي٘ صؿ ١احملااََٚ ٞأ
يو :ؾتض َهتب الستكباٍ قطاٜا ايرتاؾع ٚاالستظابات  ،أ ٚاإلطاب ٠يف َطبٛعاتٍ إ ْؿشا٘
قصؿ ١احملاَ.ٞ
 2/37ا ٜعد َٔ ساالت ممابس ١َٓٗ ١احملاَا ٠خالؾا وسهاّ ٖذا ايٓعاّ َا :ًٜٞ
أ  -قٝاّ غاري احملااَ ٞقاايرتاؾع أَااّ اؾٗاات خالؾا ًا يًُاا َ )18 ٠أ ايٓعااّ ٚال٥شتٗاا
ايتٓؿٝذ.١ٜ
ب  -قٝاّ احملاَني ٚاملشتظاب ٜٔايشعٜ ٛني املٓصٛص عً ِٗٝيف املا  َٔ )38 ٠ايٓعااّ
مبُابس ١عًُِٗ قعد اْتٗا ٤إدازات ايتٛن ٌٝأ ٚايرتاخٝص يف إسد ٣اؿاالت ايٛاب  ٠يف ايبٓد
بقِ .)2/38
دا  -إ ا استُم املشتظاب ايشع ٟ ٛاملٓصٛص عً ٘ٝيف املا  َٔ )38 ٠ايٓعاّ مبُابس ١عًُ٘
يف ساٍ َا إ ا نإ تمخٝص٘ ايشاقل َٓتٗٝا قبٌ صدٚب ايٓعاّٚ ،مل ٜتِ قٝد ٙيف اؾد.ٍٚ
 إ ا استُم املشتظاب غري ايشع ٟ ٛاملٓصٛص عً ٘ٝيف املا َ )39 ٠أ ايٓعااّ مبُابسا١عًُ٘ يف ساٍ َا إ ا نإ تمخٝص٘ ايشاقل َٓتٗٝا قباٌ صادٚب ايٓعااّٚ ،مل تصادب يا٘ بخصا١
َؤقت ،١أ ٚاستُم قعد اْتٗا ٤ايمخص ١املذنٛب.٠

ايباب ايماقع
أسهاّ عاَٚ ١اْتكاي١ٝ
ايٓعاّ:
املا  ٠ايجآَٚ ١ايجالث:ٕٛ
ٜشتُم احملاَٚ ٕٛاملشتظاب ٕٚايشع ٕٜٛ ٛايذ ٜٔيد ِٜٗإداازات تٛنٝاٌ أ ٚتاماخٝص ْاؾاذ٠
صا بٚ َٔ ٠زاب ٠ايعدٍ أٚ ٚزاب ٠ايتذابٚ ٠ؾل اوْعُ ١ايشابٚ ١ٜقت صدٚبٖا مبُابس ١عًُاِٗ،
قظمط إٔ ٜتكدَٛا خالٍ سص سآٛات َأ تاابٜذ ْؿاا ٖاذا ايٓعااّ إ ؾٓا ١قٝاد ٚقباٍٛ
احملاَني املٓصٛص عًٗٝا يف املا  ٠اـاَشٖ َٔ )١ذا ايٓعاّ ٚعًٖ ٢ذ ٙايًذٓ ١قٝدِٖ يف
دد ٍٚاحملاَني ٚإصداب تاماخٝص ددٜاد ٠هلاِ ٚؾكا ًا وسهااّ ٖاذا ايٓعااّٚ ،عًا ٢اؾٗاات
املدتص ١اييت سبل إٔ أصادبت تًاو اإلداازات ٚايرتاخاٝص إٔ ؼٝاٌ إ ايًذٓا ١مجٝاع
اوٚبام ٚاملشتٓدات اييت ق مبٛدبٗا َٓشِٗ اإلدازات أ ٚايرتاخٝص.
عً ٢أْ٘ جيٛز يٛزٜم ايعدٍ هدٜد املد ٠املظاب إيٗٝا يف ٖذ ٙاملا  ٠عٝح ال تتذاٚز سص
سٓٛات نشد أقص ٢يًُشاَني ايشعٜ ٛني ايذ ٜٔيد ِٜٗتماخٝص َت ٢تٛاؾمت يد ِٜٗايظمٚط
احملد  ٠يف املا  ٠ايجايجٖ َٔ )١ذا ايٓعاّ عدا طمط املؤٌٖ ايٛاب يف ايؿكم ٠ب) َأ املاا ٠
املذنٛب ،٠عً ٢إٔ ٜكَٛٛا قدؾع بسِ ايتذدٜد املٓصٛص عً ٘ٝيف املا  ٠ايشاقعَ )١أ ٖاذا
ايٓعاّ.
ايال٥ش:١
 1/38ا ال ٜعد ايرتخٝص ايصا ب َٔ ٚزاب ٠ايتذابَٓ ٠تٗٝا قاْتٗاَ ٤دت٘ إ ا نإ ْاؾذا ٚقات
صدٚب ايٓعاّ.
 2/38ا ٜعد نٌ َٔ إداز ٠ايتٛنٚ ٌٝايرتخٝص املظاب إيُٗٝاا َٓتٗٝااً يف إساد ٣اؿااالت
ايتاي:١ٝ

أ – صدٚب قماب َٔ ؾٓ ١قٝد ٚقب ٍٛاحملاَني قكبا ٍٛأ ٚبؾا
نإ قماب ايمؾ

طًاب ايكٝاد يف اؾاد ٍٚإ

ْٗاٝ٥اً.

ب -إ ا َطت سص سآٛات َأ تاابٜذ ْؿاا ايٓعااّ ٚمل ٜتكادّ املشتظااب ٕٚايشاعٕٜٛ ٛ
خالهلا قطًب ايكٝد يف اؾد.ٍٚ
ٜٚشم ٟيو عً ٢احملاَني ايشعٜ ٛني إ ا مل ٜصدب ايتُدٜد هلِ املظاب إي ٘ٝيف املا .٠
ز -إ ا اْتٗت َد ٠ايتُدٜد.
 إ ا ناْت إدازات ايتٛن ٌٝأ ٚايرتاخٝص صا ب ٠خالف اوْعُ ١ايشابٚ ١ٜقت صدٚبٖا مباايف يو ن ٕٛاإلداز ٠مل ٜتِ تصدٜكٗا َٔ قهُ ١ايتُٝٝز.
 3/38ا ٜصدب قتُدٜد املد ٠املظاب إيٗٝا قكماب َأ اياٛزٜم قٓاا ٤عًا ٢تٛصا ١ٝؾٓا ١ايكٝاد
ٚايكب ٍٛقذيو.
ايٓعاّ:
املا  ٠ايتاسعٚ ١ايجالث:ٕٛ
َع َماعاَ ٠ا ٚب يف ايؿكم ٠أ) َٔ املا  ٠ايجايجَ )١أ ٖاذا ايٓعااّ ٜشاتُم غاري ايشاعٜ ٛني
املمخص هلاِ ٚؾال اوْعُا ١قباٌ صادٚب قام اب فًاص اياٛزبا ٟ ٤ايامقِ ٚ )116ايتاابٜذ
ٖ1400/7/12ا مبزاٚي ١عٌُ االستظابات ؾكط قصؿَ ١ؤقتٚ ١قايظمٚط اآلت:١ٝ
1ا إٔ ٜهَ ٕٛتؿمغاً يعٌُ االستظابات.
2ا أال ٜك ّٛقاملماؾع ١أَاّ احملاانِ أٜ ٚاٛإ املعاامل ،أ ٚايًذاإ املظااب إيٗٝاا يف املاا ٠
اوٖ َٔ ) ٚذا ايٓعاّ ،قصؿت٘ ٚنٝالًٚ ،عً ٢اؾٗات املذنٛب ٠عدّ قبَ ٍٛماؾعت٘.
3ا إٔ ٜك ِٝيف املًُهَ ١د ٠ال تكٌ عٔ تشع ١أطٗم يف ايشٓ.١
4ا إٔ تتٛاؾم ؾ ٘ٝطمٚط ايكٝد ظد ٍٚاحملاَني ،عدا طمط اؾٓش.١ٝ

5ا إٔ ٜتِ إٜداع صٛب َٔ َؤٖالت٘ ٚتمخٝص٘ ايشاقل يدٚ ٣زاب ٠ايعدٍ خالٍ ست ١أطٗم َأ
تابٜذ ايعٌُ قٗاذا ايٓعااّٚ ،عًاٚ ٢زاب ٠ايعادٍ إعادا داد ٍٚخااص يكٝاد غاري ايشاعٜ ٛني
املمخص هلِٚ ،إعطاؤِٖ بخصا َؤقتٚ .١حيد ٚزٜم ايعدٍ ايبٝاْات ايٛادب تدٜٗٓٚا يف ٖاذا
اؾدٚ ،ٍٚيف ايمخصَٚ ،١دتٗاٚ ،تابٜذ اْتٗاٗ٥اٜٚ .عد ايرتخٝص َٓتٗٝاً قك ٠ٛايٓعاّ عٓد ؾكاد
أ ٟطمط َٔ ايظمٚط املٛضش ١يف ٖذ ٙاملا .٠
ايال٥ش:١
 1/39ا ٜه ٕٛطًب استُماب املمخص ي٘ مبزاٚي ١عٌُ االستظابات يف ٖذ ٙاملا  ٠غطااب
ٜكدّ يا ابٜٚ ،٠مؾل ق٘ َا :ًٜٞ
أ -صٛبَ ٠صدق َٔ ١دٛاز ايشؿم ،أ ٚإقماز اوصٌ يًُطاقك.١
ب  -صٛب َٔ ٠بخص ١اإلقاََ ١ع إقماز اوصٌ يًُطاقك.١
دا -اوٚبام ٚاملشتٓدات ايٛاب  ٠يف ايؿكمات ب،داٖ،ا) َٔ ايبٓد بقِ .)2/5
 ثالخ صٛب مشش ١ًَْٛ ١ٝسدٜج ١ايتصٜٛم َكاض .)6×4ٖا -عٓٛإ َهتب٘.
 - ٚإقماب َٛقع َٓ٘ مبا :ًٜٞ
1ا تٛاؾم ايظمٚط ايٛاب  ٠يف ايؿكمات ٖ،ا َٔ )ٚ،املا  ٠ايجايج َٔ ١ايٓعاّ.
2ا االيتزاّ قايظمٚط ايٛاب  ٠يف ايؿكمات ٖ َٔ )3،2،1ذ ٙاملا .٠
3ا إعا  ٠ايرتخٝص املؤقت ؾٛب اْتٗاَ ٤دت٘ ،أ ٚتٛقؿ٘ عٔ َزاٚي ١عٌُ االستظابات.
4ا أال ٜشتعني مبشاّ غري سع ٟ ٛؾم اً نإ أّ طمنٚ ١ؾل املا  َٔ )40 ٠ايٓعاّ.
5ا اإلقالؽ عٔ أ ٟتػٝري ٜطمأ عًا ٢ايبٝاْاات اياٛاب  ٠يف ساذٌ داد ٍٚاملشتظااب ٜٔغاري
ايشعٜ ٛني.

 2/39ا ٜهاا ٕٛيًذااد ٍٚايااٛاب يف ٖااذ ٙاملااا  ٠سااذٌ خاااص قاا٘ قعٓااٛإ :دااد ٍٚقٝااد
املشتظاب ٜٔغري ايشعٜ ٛني)ٚ ،ؾل ايُٓ ٛز املعتُد.
 3/39ا ٜهتؿ ٞقايرتخٝص ايشاقل يف ؼكل طمط تٛاؾم اـرب ٠يف طبٝع ١ايعُاٌ يًُامخص
ي٘ املذنٛب يف ٖذ ٙاملا .٠
 4/39ا ٜصدب قكب ٍٛقٝد املمخص ي٘ أ ٚبؾط٘ مبزاٚي ١عُاٌ االستظاابات يف داد ٍٚقٝاد
املشتظاب ٜٔغري ايشعٜ ٛني قماب َٔ ؾٓ ١ايكٝد ٚايكباٜٚ ،ٍٛعاد ايرتخاٝص ايشااقل َٓتٗٝاا
قذيو.
 5/39ا ٜصدب ايرتخٝص املؤقت ايٛاب يف ٖذ ٙاملا  ٠مبزاٚي ١عٌُ االستظابات قعد ايكٝاد
يف دد ٍٚاملشتظاب ٜٔغري ايشعٜ ٛني قكماب َٔ ايٛزٜم ٚؾكا يًُٓ ٛز املعتُد ٜٚ،ظتٌُ عً٢
ايبٝاْات ايالزَٚ ،١تهَ ٕٛدت٘ سص سٓٛات غري قاقً ١يًتذدٜدٚ ،تبدأ َٔ اْتٗا ٤ست ١اوطٗم
ايٛاب  ٠يف ٖذ ٙاملا .٠
 6/39ا ال ٜعد ايرتخٝص ايشاقل ايٛاب يف ٖذ ٙاملا َٓ ٠تٗٝاا قاْتٗااَ ٤دتا٘ إ ا ناإ ْاؾاذا
ٚقت صدٚب ايٓعاّ.
 7/39ا ٜصدب عٓد اْتٗاَ ٤د ٠ايرتاخٝص املؤقت ١قماب َٔ اياٛزٜم قكؿاٌ ساذٌ داد ٍٚقٝاد
املشتظاب ٜٔغري ايشعٜ ٛني ٚسؿع٘.
 8/39ا يًُمخص ي٘ املذنٛب يف ٖذ ٙاملا  ٠ايرتاؾع أَااّ اؾٗاات قصاؿت٘ َأ املٓصاٛص
عً ِٗٝيف ايؿكمتني ب َٔ ) ،املا  ٠ايجآَ ١عظم َٔ ٠ايٓعاّ.
 9/39ا ٜه ٕٛت ٜب املمخص ي٘ املذنٛب يف ٖذ ٙاملا  َٔ ٠قبٌ ؾٓ ١ايت ٜب ٚؾل ايؿكم٠
ثاْٝا) َٔ املا  َٔ )29 ٠ايٓعاّ ٚال٥شتٗا ايتٓؿٝذ.١ٜ
10/39ا إ ا َابض املشتظاب املمخص ي٘ يف ٖذ ٙاملا  ٠عٌُ االستظابات قعد ططب امس٘
َٔ دد ٍٚاملشتظاب ٜٔغري ايشعٜ ٛني ؾتتِ َعاقبت٘ ٚؾل املا  َٔ )37 ٠ايٓعاّ.

 11/39ا ٜظطب اسِ املشتظاب املامخص يا٘ َأ داد ٍٚاملشتظااب ٜٔغاري ايشاعٜ ٛني،
ًٜٚػ ٢تمخٝص٘ قكماب َٔ ؾٓ ١ايكٝد ٚايكب ٚ ،ٍٛيو يف اؿاالت ايتاي:١ٝ
أ – إ ا تكدّ قطًب ايتٛقـ عٔ َزاٚي ١عٌُ االستظابات.
ب – إ ا سذم عً.٘ٝ
ز – إ ا سهِ عً ٘ٝعد أ ٚقعكٛق ١يف دممي ١كً ١قايظمف أ ٚاوَاْ١
– إ ا مل ٜشتطع َزاٚي ١عٌُ االستظابات قشبب َمض ال ٜمد ٢قمؤ.ٙ
ٖا -ايٛؾا.٠
ايٓعاّ:
املا  ٠اوبقع:ٕٛ
جيااب عًاا ٢املاامخص ياا٘ طبكااً يًُااا  ٠ايتاسااعٚ ١ايااجالثني) إٔ ميااابض ايعُااٌ ٚسااد ،ٙأٚ
قاالطرتاى َع قاّ سعٚ ،ٟ ٛال جيٛز ي٘ إٔ ٜشتعني مبشاّ غري سع ٟ ٛؾم اً نإ أّ طمن.١
 1/40ا ٜه ٕٛاطرتاى املمخص ي٘ طبكاً يًُا َ )39 ٠ع قاٍّ ساع ٟ ٛعًاٚ ٢ؾال املاا ٠
ايعاطم َٔ ٠ايٓعاّٚ ،ال٥شتٗا ايتٓؿٝذ.١ٜ
 2/40ا ته ٕٛممابست٘ ع ٌُ االستظابات ٚساد ٙيف َهتبا٘ٚ ،ال حيال يا٘ ؾاتض ؾامع هلاذا
املهتب.
 3/40ا ال حيل ي٘ االطرتاى َع أنجم َٔ قاّ سع ٟ ٛؾم اً نإ أ ٚطمن.١
 4 /40ا ٜظرتط يف احملاَ ٞايشع ٟ ٛاملظاب إي ٘ٝيف ٖذ ٙاملا  ٠إٔ ٜه ٕٛي٘ َكم ملُابس١
املٗٓ.١

ايٓعاّ :
املا  ٠اؿا ٚ ١ٜاوبقع:ٕٛ
جيٛز يًُشاَ ٞايشعٚ ٟ ٛاحملاَ ٞاملمخص ي٘ مبٛدب ايؿكم ٠أ) َأ املاا  ٠ايجايجاَ )١أ
ٖذا ايٓعاّ إٔ ٜشتعني يف َهتب٘ ٚؾكاً ؿاد ١ايعٌُ مبشاّ غري سع ٟ ٛأ ٚأنجم مبٛدب عكد
عٌُ ؼت َشؤٚيٝت٘ ٚإطماؾ٘ قايظمٚط اآلت:١ٝ
1ا إٔ ٜٓتعِ احملاَ ٞصااسب ايرتخاٝص قاؿطاٛب يف املهتابٚ ،إٔ ٜٛقاع عًا ٢مجٝاع
املماسالت ايصا ب َٔ ٠املهتب املتعًك ١قايكطاٜاٚ ،جيٛز ي٘ إٔ ٜعني َأ ميجًا٘ يف ياو
َٔ قني احملاَني ايشعٜ ٛني أ ٚاملمخص هلِ مبٛدب ايؿكم ٠أ ) َٔ املاا  ٠ايجايجاَ )١أ
ٖذا ايٓعاّ.
2ا إٔ تتٛاؾم يف غري ايشع ٟ ٛطمٚط ايكٝد يف دد ٍٚاحملااَني عادا طامط اؾٓشاٚ ،١ٝإٔ
ته ٕٛيد ٜ٘خرب ٠يف طبٝع ١ايعٌُ ملد ٠ال تكٌ عٔ سص سٓٛات.
3ا إٔ ٜكتصم عًُ٘ عً ٢إعدا املذنمات قاسِ احملاَ ٞصاسب ايرتخٝص ٚتكد ِٜاملعا١ْٚ
ي٘ٚ ،أال ٜت ٛاملماؾع ١أَاّ احملانِ أٜ ٚاٛإ املعاامل أ ٚايًذاإ املظااب إيٗٝاا يف املاا ٠
اوٖ َٔ ) ٚذا ايٓعاّ.
ايال٥ش:١
 1/41ا ٜظرتط يف احملاَ ٞاملعا ٕٚإضااؾ ١إ ايظامٚط اياٛاب  ٠يف ايؿكامَ )2 ٠أ ٖاذٙ
املا  ٠أال تكٌ إقاَت٘ يف املًُه ١عٔ تشع ١أطٗم يف ايشٓ.١
 2/41ا تك ّٛاإل اب ٠قايت ند َٔ تطبٝل َكتط ٢ايؿكم ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملا .٠
 3/41ا إ ا مل تتٛؾم ايظمٚط ايٛاب  ٠يف َٔ هت االستعاْ ١ق٘ َٔ غري ايشاعٜ ٛني خيطاع
احملاَ ٞاملشتعني وسهاّ املا  َٔ )29 ٠ايٓعاّ.

 4/41ا ٜظرتط يف احملاَ ٞايشع ٟ ٛطايب االستعاْ ١إٔ ٜه ٕٛامس٘ َكٝادا يف اؾاد،ٍٚ
ٚإٔ ٜه ٕٛي٘ َهتب ملُابس ١املٗٓ.١
 5/41ا ٜه ٕٛايتُج ٌٝايٛاب يف ٖاذ ٙاملاا  ٠مبٛداب عكاد نتااق ٞقُٗٓٝااٜٚ ،ظارتط يف
املُجٌ إ ا نإ سعٜ ٛا َا :ًٜٞ
أ – إٔ ٜه ٕٛامس٘ َكٝدا يف اؾد.ٍٚ
ب – إٔ ٜػًل َهتب٘ ٚؾمع٘ إ ا نإ قد اؽذ يو.
دا– إٔ ٜه ٕٛتماؾع٘ يف ايكطاٜا ٚتكد ِٜاالستظابات ٚناي ١عٔ احملاَ ٞايذ ٟميجً٘ ْٝٚاقا١
عٓ٘ ،ال قامس٘ ايظدص.ٞ
ٚعً ٢احملاَ ٞإطعاب اإل اب ٠قذيو قبٌ َباطم ٠املُجٌ ايعُاٌ يدٜا٘ٚ ،تزٜٚادٖا قصاٛبَ ٠أ
ايعكد املذنٛبٚ .تتِ اإلطاب ٠إ

يو يف سذٌ اؾد.ٍٚ

 6/41ا يا ابَ ٠تاقع ١تٓؿٝذ أسهاّ ٖذا ايٓعاّ ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝذ.١ٜ
ايٓعاّ :
املا  ٠ايجاْٚ ١ٝاوبقع:ٕٛ
ٜصدب ٚزٜم ايعدٍ ايال٥ش ١ايتٓؿٝذ ١ٜهلاذا ايٓعااّ ٚتٓظام يف اؾمٜاد ٠ايممسٝا ،١نُاا ٜصادب
ايكمابات ايالزَ ١يتٓؿٝذ.ٙ
ايٓعاّ:
املا  ٠ايجايجٚ ١اوبقع:ٕٛ
ٜٓظم ٖذا ايٓعاّ يف اؾمٜد ٠ايممسٜٚ ١ٝعٌُ ق٘ قعد تشعني َٜٛاً َٔ تابٜذ ْظمًٜٚ .ٙػ ٞنٌ
َا ٜتعابض َع٘ َٔ أسهاّ.

