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 تطعري ايٛسداتاملاد٠ ايتاضع١ ٚايطتٕٛ: 

 ايتطعري اـاط٧أٚ  ِٜٛايتكاملاد٠ ايطبعٕٛ: 

 املسادع١َتطًبات املاد٠ اؿاد١ٜ ٚايطبعٕٛ: 
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 ايتكازٜس ي١٦ًٝٗ زؾعاملاد٠ ايسابع١ ٚايطبعٕٛ: 
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                               الصياديق اخلاصة: اخلامس الباب

 طسح ٚسدات يف صٓدٚم خاصاملاد٠ اـاَط١ ٚايطبعٕٛ: 

 ايطسح اـاص يصٓدٚم خاص ٚأ١ًٖٝ املطتجُسٜٔاملاد٠ ايطادض١ ٚايطبعٕٛ: 

 َتطًبات ايطسح اـاصع١ ٚايطبعٕٛ: املاد٠ ايطاب

 ٖٝهٌ ايصٓدٚم اـاصاملاد٠ ايجا١َٓ ٚايطبعٕٛ: 

 ايٛسداتاملاد٠ ايتاضع١ ٚايطبعٕٛ: 

 إْٗا٤ ايصٓادٜل اـاص١املاد٠ ايجُإْٛ: 

 قٛاعد ٚقٝٛد عا١َ املاد٠ ايٛاسد٠ ٚايجُإْٛ: 

 َطتٓدات ايصٓادٜل اـاص١املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايجُإْٛ: 

 إع٬ْات ا٭ٚزام املاي١ٝ ٚاملٛاد ايرتٚدن١١ٝ ٚايجُإْٛ: املاد٠ ايجايج

 أسهاّ عا١َاملاد٠ ايسابع١ ٚايجُإْٛ: 

 َتطًبات املسادع١املاد٠ اـاَط١ ٚايجُإْٛ: 

 ادتُاعات َايهٞ ايٛسداتاملاد٠ ايطادض١ ٚايجُإْٛ: 

 َٛاؾك١ َايهٞ ايٛسدات ع٢ً ايتػٝرياتاملاد٠ ايطابع١ ٚايجُإْٛ: 

 تكدِٜ ايتكازٜس إىل َايهٞ ايٛسدات١َٓ ٚايجُإْٛ: املاد٠ ايجا

 زؾع ايتكازٜس ي١٦ًٝٗاملاد٠ ايتاضع١ ٚايجُإْٛ: 

 ايكٝٛد ع٢ً ْػاط ايطٛم ايجا١ْٜٛاملاد٠ ايتطعٕٛ: 

 

                                الصياديق األجيبية: السادس الباب

 ًُه١طسح ٚسدات صٓدٚم أدٓيب باملاملاد٠ ايٛاسد٠ ٚايتطعٕٛ: 

 ايطسح اـاص يصٓدٚم أدٓيب ٚأ١ًٖٝ املطتجُسٜٔاملاد٠ ايجا١ْٝ ٚايتطعٕٛ: 

 دٓيبا٭صٓدٚم ًي َتطًبات ايطسح اـاصاملاد٠ ايجايج١ ٚايتطعٕٛ: 

 َٚطتٓدات ايطسحَايهٞ ايٛسدات عًَٛات إىل تكدِٜ املاملاد٠ ايسابع١ ٚايتطعٕٛ: 

 ٚاملٛاد ايرتٚدن١ٝ إع٬ْات ا٭ٚزام املاي١ٝاملاد٠ اـاَط١ ٚايتطعٕٛ: 

 اهل١٦ٝ يف تعًٝل عٌُ املٛشع املاد٠ ايطادض١ ٚايتطعٕٛ: ص٬س١ٝ

 تكدِٜ ايتكازٜس إىل َايهٞ ايٛسداتاملاد٠ ايطابع١ ٚايتطعٕٛ: 

 زؾع ايتكازٜس ي١٦ًٝٗاملاد٠ ايجا١َٓ ٚايتطعٕٛ: 

 ايكٝٛد ع٢ً ْػاط ايطٛم ايجا١ْٜٛاملاد٠ ايتاضع١ ٚايتطعٕٛ: 
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 ر واليفاذاليش: السابع الباب

 ايٓػس ٚايٓؿاذ:  امل١٦املاد٠ 

 

 ايصٓدٚم سهاّأغسٚط ٚ: َتطًبات 1املًشل 

 َرنس٠ املعًَٛات: 2املًشل 

 قتٜٛات ًَد  املعًَٛات ايس٥ٝط١: 3املًشل 

 قتٜٛات ايطًب: 4املًشل 

 قتٜٛات تكازٜس ايصٓدٚم: 5املًشل 

 طسم تكِٜٛ ايصٓادٜل ايعا١َ: 6املًشل 

 ايصٓادٜل اـاص١ ٚايصٓادٜل ا٭دٓب١ٝ –طسح اـاص ي١٦ًٝٗ إغعاز اي: 7املًشل 

 ايصٓدٚم اـاص –إقساز ايصٓدٚم ي١٦ًٝٗ : 8املًشل 

 ايصٓدٚم ا٭دٓيب –إقساز ايصٓدٚم ي١٦ًٝٗ : 9املًشل 

 ايبٝإ ايٛادب تطُٝٓ٘ يف َطتٓدات ايطسح اـاص: 10املًشل 
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 الباب األول

 أحكاو عامة  

 

 أسهاّ متٗٝد١ٜ ىل: املاد٠ ا٭ٚ

ٚســداتٗا تأضــٝظ صــٓادٜل ا٫ضــتجُاز ٚتطــذًٝٗا ٚطــسح    تٓعــِٝ إىل ٖــرٙ اي٥٬شــ١  تٗــدف  (أ 

 .ٚاإلغساف ع٢ً مجٝع ايٓػاطات املستبط١ بٗا يف املًُه١ ٚعًُٝاتٗاٚإدازتٗا 

ضـًٛنٝات ايطـٛم ٥٫ٚشـ١ ا٭غـداص املـسخ  هلـِ        ؽٌ ٖرٙ اي٥٬ش١ لمـا ٚزد يف ٥٫شـ١  ٫ (ب 

 .َٔ أسهاّ م املاي٥٫ٚ١ٝش١ أعُاٍ ا٭ٚزا

 

 املاد٠ ايجا١ْٝ: تعسٜؿات 

ايطـٛم املايٝـ١ ايصـادز باملسضـّٛ     ْعـاّ  ٖرٙ اي٥٬شـ١  أُٜٓا ٚزدت يف  "ايٓعاّ"ُٜكصد به١ًُ    أ( 

 ٖـ.2/6/1424تازٜذ ٚ 30املًهٞ زقِ ّ/

ٓعـاّ ٚيف  اييف املٛضـش١ هلـا   ايـٛازد٠ يف ٖـرٙ اي٥٬شـ١ املعـاْٞ      ايعبـازات ٚ ُٜكصد بـايهًُات ب( 

ٜكـض ضـٝام   ١٦ٖٝ ايطٛم املايٝـ١ ٚقٛاعـدٖا، َـا      يٛا٥ض قا١ُ٥ املصطًشات املطتدد١َ يف 

 ايٓ  بػري ذيو. 

 

 املاد٠ ايجايج١: ايتصاّ أسهاّ اي٥٬ش١ 

تأضــٝظ صــٓدٚم  أٚ  ،ٚســدات صــٓدٚم اضــتجُاز   ٜسغــب يف طــسح عًــ٢ أٟ غــد   دنــب  ( أ

 اي٥٬ش١.  ايتصاّ أسهاّ ٖرٙاضتجُاز يف املًُه١ 

ــ٢  دنــب ( ب ٚأٟ عطــٛ َــٔ أعطــا٤    ضــٛمٜس صــٓدٚم ٚأَــني سؿــغ َٚــٛشع ٚصــاْع    َــدأٟ عً

 .اي٥٬ش١ ايتصاّ أسهاّ ٖرٙيظ إداز٠ صٓادٜل ا٫ضتجُاز يف املًُه١ اف
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 عؿا٤ات إلاملاد٠ ايسابع١: ا

ٔ  أٟأٟ غد  خاضع هلرٙ اي٥٬ش١ َٔ تطبٝـل   ي١٦ًٝٗ إعؿا٤ نًٝـًا أٚ دص٥ٝـًا بٓـا٤     ٗـا  َاسهأ َـ

 .ٗادز٠ َٓبالم طًب تتًكاٙ َٓ٘، أٚ ع٢ً

 

 املاد٠ اـاَط١: ضذٌ ايصٓادٜل 

 ٚ ٚسـداتٗا يف املًُهـ١  املطسٚسـ١  صٓادٜل ا٫ضتجُاز  بطذٌ ٜتطُٔ أمسا٤ مجٝعاهل١٦ٝ ؼتؿغ 

ٌّ تطُٝٓٗااهل١٦ٝ أٟ َعًَٛات أخس٣ تكسز   .َٔ ٚقت إىل آخس ايطذ

 

 املاد٠ ايطادض١: املكابٌ املايٞ 

 ملٛشع ٚؾكًا ملا ؼددٙ.ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم ٚا َايٞ َكابٌي١٦ًٝٗ ؾسض 

 

 املاد٠ ايطابع١: سل ايتعًِ 

٭ٟ غـد  خاضـع ٭سهـاّ ٖـرٙ اي٥٬شـ١ ايـتعًِ إىل ايًذٓـ١ يف غـإٔ أٟ قـساز أٚ إدـسا٤           ذنل 

 أسهاّ ٖرٙ اي٥٬ش١ .لمٛدب تتدرٙ اهل١٦ٝ 
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 الباب الثاىي

 إدارة الصياديق

 

 املاد٠ ايجا١َٓ: ايٓطام ٚايتطبٝل 

 ب ع٢ً ايصٓادٜل ايعا١َ ٚايصٓادٜل اـاص١.ٖرا ايبا تطبل أسهاّ

 

 املاد٠ ايتاضع١: َتطًبات ا٭١ًٖٝ 

َـٔ قبـٌ غــد     زتٗـا ٚطـسح ٚسـداتٗا يف املًُهــ١ إ٫   دنـٛش تأضـٝظ صـٓادٜل ا٫ضــتجُاز ٚإدا    ٫

 .ْػاط اإلداز٠ يف ممازض١َسخ  ي٘ 

 

                                                   املاد٠ ايعاغس٠: إداز٠ ايصٓدٚم ٚٚادبات َدٜس ايصٓدٚم 

اي٥٬ش١  ٖرٙ لمٛدب أسهاّايٛسدات  ٞصًش١ َايهمل إٔ ٜعٌُ ٚمَدٜس ايصٓددنب ع٢ً  ( أ

 .صٓدٚمايٚغسٚط ٚأسهاّ 

ٜٚتطــُٔ ٚادــب ، َاْــ١ ػــاٙ َــايهٞ ايٛســدات ا٭ٜكــع عًــ٢ عــاتل َــدٜس ايصــٓدٚم ٚادــب   ( ب

 املعكٍٛ.ٚبرٍ اؿسص  َصاؿِٗا٭َا١ْ ايعٌُ عطٔ ١ْٝ ٚلما ذنكل 

 ت مجٝـع صـٓادٜل ا٫ضـتجُاز ايـي ٜـدٜسٖا     عًُٝـا إداز٠ ٚعـٔ   ٜهٕٛ َدٜس ايصٓدٚم َط٪٫ًٚ ز(  

 .لما يف ذيو اـدَات اإلداز١ٜ يًصٓدٚم

ــصاّ أسهــاّ  عــٔ َطــ٪٫ًٚ َــدٜس ايصــٓدٚم   ٜعــد د(       أد٣ َطــ٪ٚيٝات٘ أ، ضــٛا٤ ٖــرٙ اي٥٬شــ١ ايت

َـــدٜس ٜٚعــد   .سهـــاّ ٖــرٙ اي٥٬شـــ١ لمٛدــب أ نًـــ بٗـــا طسؾــًا ثايجـــًا    ّبػــهٌ َباغـــس أ 

٘  صـٓدٚم ايٓامجـ١   ايسدات عٔ خطا٥س ايٛ َٞايهػاٙ  َط٪٫ًٚايصٓدٚم  أٚ  بطـبب استٝايـ

ُٖايـ٘  إ)أٚ استٝاٍ َدٜس ايصٓدٚم َـٔ ايبـاطٔ أٚ    املتعُد تكصريٙإُٖاي٘ أٚ ض٤ٛ تصسؾ٘ أٚ 

 أٚ ض٤ٛ تصسؾ٘ أٚ تكصريٙ املتعُد(. 
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                ايدؾاتس ٚايطذ٬ت ب         ا٫ستؿاظ       عػس٠:             املاد٠ اؿاد١ٜ 

ايصـٓادٜل ايـي    مجٝـع س ٚضـذ٬ت  دؾاتبـ  تؿغ يف املًُه١إٔ ذن َدٜس ايصٓدٚمدنب ع٢ً  ( أ

 .ٜدٜسٖا

يف مجٝع ا٭ٚقـات بطـذٌ ؾُٝـع ايٛسـدات ايصـادز٠       دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم إٔ ذنتؿغ ( ب

ظُٝــع صـــٓادٜل  زصــٝد ايٛســدات ايكا٥ُــ١ ؾُٝـــا ٜتعًــل     ٚاملًػــا٠ ٚبطــذٌ قــدخ ٜٛضـــض    

 ا٫ضتجُاز ايي ٜدٜسٖا.

 

               ايكٛا٥ِ املاي١ٝ       عػس٠:               املاد٠ ايجا١ْٝ

ٌ  بػهٌ ْصـ ضٟٓٛ صٓدٚم ًاي١ٝ ياملكٛا٥ِ إعداد اي َدٜس ايصٓدٚمع٢ً  ( أ إٔ ٚ، عًـ٢ ا٭قـ

ٚ ٚ ،ايطـــ١ٜٛٓ ايكٛا٥ِ املايٝـــ١تــتِ َسادـــ١   ملعـــاٜري ًاٚؾكـــ ١ايكٛا٥ِ املايٝـــ١َسادعـــدنـــب إعــداد 

 ايصادز٠ عٔ اهل١٦ٝ ايطعٛد١ٜ يًُشاضبني ايكاْْٛٝني. احملاضب١

 )أ( َـٔ ٖـرٙ املـاد٠    ايؿكـس٠ ٓصـٛص عًٝٗـا يف   املدنب إضاؾ١ ْطذ َٔ مجٝع ايكٛا٥ِ املايٝـ١    ( ب

ــاد٠ )       إىل ت ــي ٜتــٛىل إعــدادٖا َــدٜس ايصــٓدٚم ٚؾكــًا يًُ ــازٜس ايصــٓدٚم اي ( َــٔ ٖــرٙ  73ك

( َـٔ ٖـرٙ اي٥٬شـ١ يف سايـ١ ايصـٓادٜل      88اي٥٬ش١ يف ساي١ ايصٓادٜل ايعا١َ ٚٚؾكًا يًُـاد٠ ) 

 اـاص١.

 

                                      املاد٠ ايجايج١ عػس٠: ضذٌ َايهٞ ايٛسدات

 .يف املًُه١ ٚسؿع٘ ايٛسداتايهٞ إعداد ضذٌ لم مَدٜس ايصٓدٚدنب ع٢ً    أ(

 .ع٢ً ًَه١ٝ ا٭غداص يًٛسدات املجبت١ ؾٝ٘دي٬ًٝ قاطعًا  ُٜعد ضذٌ َايهٞ ايٛسدات   ب(

 َايهٞ ايٛسدات: يف ضذٌاٯت١ٝ املعًَٛات ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم سؿغ   ز( 

 .ٚعٓٛاْ٘ يٛسداتا َايواضِ  (1

ضــذً٘ أٚ زقــِ  ٙأٚ زقــِ دــٛاش ضــؿس  تــ٘إقاَ أٚ زقــِ زقــِ اهلٜٛــ١ ايٛطٓٝــ١ ملايــو ايٛســدات  (2

 .طب اؿاٍعايتذازٟ 
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 .دٓط١ٝ َايو ايٛسدات (3

 .تازٜذ تطذٌٝ َايو ايٛسدات يف ايطذٌ (4

 ٚسدات.ايصؿكات املتعًك١ بايٛسدات ايي أدساٖا نٌ َايو  بٝاْات مجٝع (5

ايسصٝد اؿايٞ يعدد ايٛسدات )لما يف ذيو نطـٛز ايٛسـدات( املًُٛنـ١ يهـٌ َايـو       (6

 .ٚسدات

ب إٔ ُٜكـد ّ َـدٜس   ٚدنـ  طًبٗـا ذيـو،  اهل٦ٝـ١ عٓـد    ملعا١ٜٓايٛسدات  ٞدنب إتاس١ ضذٌ َايه  ( د

طذٌ َـايهٞ ايٛسـدات إىل أٟ َايـو يًٛسـدات عٓـد ايطًـب )عًـ٢ إٔ        ي ًَدصًاايصٓدٚم 

 املعًَٛات املستبط١ لمايو ايٛسدات املعين ؾكط(. ًد ُٜعٗس ذيو امل

ٝ   ؾٛزًاَايهٞ ايٛسدات  َدٜس ايصٓدٚم ؼدٜح ضذٌدنب ع٢ً ٖـ(      ات ريعٝح ٜعهـظ ايتػـ

 .َٔ ٖرٙ املاد٠ )ز(يف املعًَٛات املػاز إيٝٗا يف ايؿكس٠ 

 

                                املاد٠ ايسابع١ عػس٠: تعازض املصاحل

)سٝجُـا أَهـٔ    ضابلَا   ٜؿصض َدٜس ايصٓدٚم أٚ )َدٜس ايصٓدٚم َٔ ايباطٔ( بػهٌ  ( أ

ٓدٚم ذٟ ايع٬قـ١، ٚذنصـٌ   ذيو( أٚ بػهٌ ؾٛزٟ عٔ تعـازض املصـاحل سًـظ إداز٠ ايصـ    

ٔ   ملـ دٜس ايصـٓدٚم أٚ  ٫ دنـٛش ملـ  ع٢ً َٛاؾكت٘ ع٢ً ٖـرا ايتصـسف،     دٜس ايصـٓدٚم َـٔ ايبـاط

 ع٢ً:ٜٓطٟٛ ممازض١ أٟ عٌُ 

َـــدٜس ايصـــٓدٚم َـــٔ  َصـــًش١ أٚ)دـــٖٛسٟ بـــني َصـــاحل َـــدٜس ايصــٓدٚم  تعــازض  أٟ  (1

 ٜدٜسٙ.َٚصاحل أٟ صٓدٚم اضتجُاز  (ايباطٔ

 َٚصــاحل صــٓدٚم اضــتجُاز آخــس  ،اضــتجُاز ٜــدٜسٙبــني َصــاحل أٟ صــٓدٚم أٟ تعــازض  (2

 .أٚ سطاب عٌُٝ آخس ٜدٜسٙ

 

دّ ممازض١ أٟ َـٔ تـابعِٝٗ   دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم َٚدٜس ايصٓدٚم َٔ ايباطٔ ضُإ ع ( ب

 َٔ ٖرٙ املاد٠.ايؿكس٠ )أ(  يفٜٓطٟٛ ع٢ً تعازض يًُصاحل ع٢ً ايٓشٛ املٛضض  ٭ٟ عٌُ
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         ٚممازضات٘          ا٫ضتجُاز                          املاد٠ اـاَط١ عػس٠: ضٝاضات 

َــع ممازضــات    َٓطــذ١ُ َــدٜس ايصــٓدٚم   ٜتدــرٖاقــسازات ا٫ضــتجُاز ايــي   تهــٕٛ  إٔ دنــب 

غـسٚط   احملـدد٠ يف  ا٭ٖـداف ا٫ضـتجُاز١ٜ يًصـٓدٚم   ايـي ؼكـل    ا٫ضتجُاز اؾٝـد٠ ٚاؿهُٝـ١  

 يًتأند َٔ اٯتٞ: َا يف ٚضع٘ ذيو برٍٜٚػٌُ ، ايصٓدٚم َٚرنس٠ املعًَٛات ٚأسهاّ

إىل ٚذيـو بايٓطـب١    ١ٝ يد٣ ايصٓدٚم يًٛؾا٤ بأٟ طًب اضـرتداد َتٛقـع  تٛاؾس ايطٝٛي١ ايهاؾ (1

 .ا٫ضتجُاز املؿتٛحصٓدٚم 

أٚ يف بًــد أٚ َٓطكــ١ َعٝٓــ١، ٚزقــ١ أٚ أٚزام َايٝــ١ أٟ صــٓدٚم يف عــدّ تسنٝــص اضــتجُاز اي  (2

ذيـو يف غـسٚط ٚأسهـاّ    عًـ٢   ُْـ ّ  إ٫ إذا نـإ قـد  ، َعـني  دػساؾ١ٝ أٚ صٓاع١ أٚ قطـاع 

 عًَٛات.َٚرنس٠ امل صٓدٚماي

عـدّ اإلخـ٬ٍ    َـع  سرز ٚسهِٝتٛشٜع املداطس بػهٌ ع٢ً  تكّٛايصٓدٚم اضتجُازات إٔ  (3

 ايع٬ق١. صٓدٚم ذٟايٚغسٚط ٚأسهاّ  ٘بأٖداف ا٫ضتجُاز ٚضٝاضات

 

                                           املاد٠ ايطادض١ عػس٠: اضتجُازات َدٜس ايصٓدٚم

ــ٘  عــٔ ع٢ً إٔ ٜؿصــضايــرٟ ٜــدٜسٙ، صــٓدٚم اإلغــرتاى يف ٚســدات اي  دنــٛش ملــدٜس ايصــٓدٚم  ْٝت

صــٓدٚم اييف غــسٚط ٚأسهــاّ  ايع٬قــ١ذٟ  ؿطــاب٘ اـــاص يف صــٓدٚم ا٫ضــتجُاز غــرتاى ا٫

 اٯت١ٝ:املتطًبات ايتصاّ  غسٜط١َرنس٠ املعًَٛات ٚ

أؾطـٌ َــٔ   بٗــا ٚاؿكــٛم املتصـ١ً يف ايٛسـدات  تهـٕٛ غـسٚط اغــرتاى َـدٜس ايصــٓدٚم     أ٫ (1

 اٯخسٜٔ.ت ملايهٞ ايٛسدااملًُٛن١ ايٛسدات بايػسٚط ٚاؿكٛم املتص١ً 

 .ميًهٗاايٛسدات ايي املتص١ً بايتصٜٛت  سكٛم دٜس ايصٓدٚمميازع َ أ٫  (2

َــٔ ايٛســدات املرصــدمز٠ ؾُٝــا   ٪25يف مجٝــع ا٭ٚقــات دٜس ايصــٓدٚم ًَهٝــ١ َــ تتذــاٚش أ٫  (3

غـرتان٘ أثٓـا٤ ؾـرت٠ ايطـسح     َـا  ٜهـٔ ذيـو ْتٝذـ١ ٫     ،سٜٙدٜـ ٜتعًل بـأٟ صـٓدٚم اضـتجُاز    

 .ع٤٬ُ آخسٜٔ ٫ضرتدادا٭ٚيٞ أٚ ْتٝذ١ 
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                      تستٝبات ايعُٛي١ اـاص١                    املاد٠ ايطابع١ عػس٠: 

ٗـ  ١عُٛيـ١ خاصـ  ؽطع أٟ تستٝبات  ( أ صـٓدٚم ي٥٬شـ١ ا٭غـداص املـسخ  هلـِ      ايَـدٜس   اٜربَ

 .َٚرنس٠ املعًَٛاتايصٓدٚم يف غسٚط ٚأسهاّ  اٚدنب اإلؾصاح عٓٗ

ٝبــات دنــب إٔ تهــٕٛ ايطــًع ٚاـــدَات ايــي ذنصــٌ عًٝٗــا َــدٜس ايصــٓدٚم لمٛدــب تست    ( ب

أٚ  ،صـٓدٚم اضـتجُاز  ايعُٛي١ اـاص١ قصٛز٠ يف تًـو املتعًكـ١ بتٓؿٝـر صـؿكات ْٝابـ١ عـٔ       

 بتكدِٜ أعاخ.

 

                                                 املاد٠ ايجا١َٓ عػس٠: ايتهًٝـ َٔ قبٌ َدٜس ايصٓدٚم

أٚ أٟ َـٔ تابعٝـ٘ يًعُـٌ َـدٜسًا يًصـٓدٚم       أٚ أنجـس  ثايـح دنٛش ملدٜس ايصٓدٚم تعٝني طـسف  أ(  

  ُ ــاطٔ ٭ٟ صــٓدٚم اضــتج ــاب     َــٔ ايب ــدؾع َــدٜس ايصــٓدٚم أتع ــدٜسٙ َــدٜس ايصــٓدٚم. ٜٚ از ٜ

 َٔ َٛازدٙ اـاص١. َٚصازٜـ أٟ َدٜس يًصٓدٚم َٔ ايباطٔ

)أ( َـٔ ٖـرٙ املـاد٠ غدصـًا      يًؿكـس٠  دنب إٔ ٜهٕٛ َدٜس ايصٓدٚم َـٔ ايبـاطٔ املعـني ٚؾكـاً     ب( 

 لمٛدب عكد َهتٛب. ٜعنيممازض١ ْػاط اإلداز٠، ٚدنب إٔ  يف َسخصًا ي٘

صٓدٚم َٔ ايباطٔ املعني ٚؾكًا يًؿكس٠ )أ( َٔ ٖـرٙ املـاد٠ خـازز املًُهـ١،     ايدٜس َنإ إذا    ز(

ٝذب إٔ ٜهٕٛ َ٪ضطًا َٚسخصًا ي٘ ٚخاضعًا إلغـساف دٗـ١ زقابٝـ١ ٚؾـل َعـاٜري ٚغـسٚط       ؾ

 لمٛدب عكد َهتٛب.ٜعني تٓع١ُٝٝ مماث١ً ع٢ً ا٭قٌ يتًو ايي تطبكٗا اهل١٦ٝ، ٚدنب إٔ 

حملض تكِٜٛ َا إذا ناْت املعاٜري ٚايػسٚط ايتٓع١ُٝٝ املطبكـ١ عًـ٢   ي١٦ًٝٗ ٚؾكًا يتكدٜسٖا ا ( د

َدٜس ايصٓدٚم َٔ ايباطٔ ايرٟ ٜعٌُ خازز املًُه١ مماث١ً عًـ٢ ا٭قـٌ يتًـو ايـي تطبكٗـا      

 اهل١٦ٝ.

 

                                  املاد٠ ايتاضع١ عػس٠: تعٝني َطتػازٜٔ

 عًـ٢ ت٘ ملطـاعد  ْػـاط تكـدِٜ املػـٛز٠    يف ممازضـ١  َـسخ   دنٛش ملدٜس ايصٓدٚم تعـٝني غـد   

أدا٤ َطــ٪ٚيٝات٘ َٚٗاَــ٘ ؾُٝــا ٜتعًــل بــأٟ صــٓدٚم اضــتجُاز ٜــدٜسٙ،ع٢ً إٔ تهــٕٛ أتعــاب ذيــو    

 ايػد  دص٤ًا َٔ أتعاب اإلداز٠ ايي ٜتكاضاٖا َدٜس ايصٓدٚم.
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                                                    املاد٠ ايعػسٕٚ: َكابٌ اـدَات ٚايع٫ُٛت ٚأتعاب اإلداز٠ 

ؿسٚضـ١ عًـ٢ ايصـٓدٚم ٚؾكـًا     امل َكابـٌ يًدـدَات ٚايعُـ٫ٛت ٚأتعـاب اإلداز٠    دنب إٔ ٜهٕٛ أٟ 

ــ١ًٝٝ  ــ١ غـــري تؿطـ ــاد٠   ،يػـــسٚط عاديـ ــٛاٍ شٜـ ــاٍ َـــٔ ا٭سـ َكابـــٌ اــــدَات ٫ٚ دنـــٛش يف أٟ سـ

 ؾٛم اؿد ا٭ع٢ً املطُٛح ب٘ احملدد يف غسٚط ٚأسهاّ ايصٓدٚم.ٚايع٫ُٛت ٚأتعاب اإلداز٠ 

 

                           عصٍ َدٜس ايصٓدٚم ٚاضتبداي٘         اهل١٦ٝ يف      ص٬س١ٝ                         املاد٠ اؿاد١ٜ ٚايعػسٕٚ:

٦ٝـ١ عــصٍ َـدٜس ايصــٓدٚم ؾُٝـا ٜتعًــل بصـٓدٚم اضــتجُازٟ قـدد ٚتعــٝني َـدٜس صــٓدٚم       يًٗ ( أ

ٚذيـو يف سـاٍ ٚقـٛع أٟ َـٔ اؿـا٫ت       ،بدٌٜ يريو ايصٓدٚم أٚ اؽاذ أٟ تدبري تساٙ َٓاضبًا

 اٯت١ٝ:

 لمٛدـب تٛقـ َدٜس ايصٓدٚم عٔ ممازض١ أعُاٍ ا٭ٚزام املاي١ٝ دٕٚ إغعاز اهل١٦ٝ بريو  (1

 .هلِخ  ٥ش١ ا٭غداص املس٫

 .إيػا٤ تسخٝ  َدٜس ايصٓدٚم أٚ ضشب٘ أٚ تعًٝك٘ َٔ قبٌ اهل١٦ٝ (2

 طًب إىل اهل١٦ٝ َٔ َدٜس ايصٓدٚم إليػا٤ تسخٝص٘.تكدِٜ  (3

ايتصاّ ايٓعـاّ  ب - بػهٌ تساٙ اهل١٦ٝ دٖٛسًٜا -إذا زأت اهل١٦ٝ إٔ َدٜس ايصٓدٚم قد أخٌ  (4

 .ٚيٛا٥ش٘ ايتٓؿٝر١ٜ

ا٫ضــتجُاز أٚ عذــصٙ أٚ    ٜس أصــٍٛ صــٓدٚم َــدٜس احملؿعــ١ ا٫ضــتجُاز١ٜ ايــرٟ ٜــد     ٚؾــا٠ (5

يــد٣ َــدٜس ايصــٓدٚم قــادز عًــ٢ إداز٠  ع عــدّ ٚدــٛد غــد  آخــس َطــذٌ  اضــتكايت٘ َــ

 .أصٍٛ صٓدٚم ا٫ضتجُاز أٚ أصٍٛ ايصٓادٜل ايي ٜدٜسٖا َدٜس احملؿع١

صـدٚز قــساز خـاص َــٔ َــايهٞ ٚسـدات ايصــٓدٚم ٜطًبـٕٛ ؾٝــ٘ َــٔ اهل٦ٝـ١ عــصٍ َــدٜس        (6

 .ايصٓدٚم

 أْٗا ذات أ١ُٖٝ دٖٛس١ٜ. - بٓا٤  ع٢ً أضظ َعكٛي١ -٣ اهل١٦ٝ أٟ ساي١ أخس٣ تس (7

دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم إغعاز اهل١٦ٝ بأٟ َٔ اؿا٫ت ايٛازد ذنسٖا يف ايؿكس٠ ايؿسع١ٝ ب(    

 سدٚثٗا. َٜٛني َٔ( َٔ ايؿكس٠ )أ( َٔ ٖرٙ املاد٠ خ٬ٍ 5)
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ٜـ  َازضتإذا  ( ز املـاد٠، ؾٝـتعني عًـ٢ َـدٜس     َـٔ صـ٬سٝاتٗا ٚؾكـًا يًؿكـس٠ )أ( َـٔ ٖـرٙ        ًااهل١٦ٝ أ

 عًـ٢ ايصٓدٚم ايتعـإٚ بػـهٌ ناَـٌ َـع اهل٦ٝـ١ َٚـايهٞ ايٛسـدات َـٔ أدـٌ املطـاعد٠           

ٚتطٌٗٝ ايٓكٌ ايطًظ يًُط٪ٚيٝات إىل َـدٜس ايصـٓدٚم ايبـدٌٜ     ايصٓدٚم دٜسبدٌٜ ملتعٝني 

ــو خــ٬ٍ   ــ٢ َــدٜس        ( 60)اٍٚذي ــدٌٜ. ٚدنــب عً َٜٛــًا ا٭ٚىل َــٔ تعــٝني َــدٜس ايصــٓدٚم ايب

طــ١ بصــٓدٚم  إٔ ٜٓكــٌ إىل َــدٜس ايصــٓدٚم ايبــدٌٜ مجٝــع ايعكــٛد املستب    املعــصٍٚايصــٓدٚم 

 ا٫ضتجُاز ذٟ ايع٬ق١.

 

                                        املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايعػسٕٚ: قسازات ا٫ضتجُاز

( َـٔ ٖـرٙ اي٥٬شـ١، ؾٝذـب إٔ ٜتٛقــ عـٔ اؽـاذ أٟ        21َدٜس ايصٓدٚم ٚؾكـًا يًُـاد٠ )   ُعصٍإذا 

، أٚ يف أٟ ٚقــت ضــابل ؼــددٙ اهل٦ٝــ١ ايبــدٌٜ قــسازات اضــتجُاز١ٜ لمذــسد تعــٝني َــدٜس ايصــٓدٚم

 .ٜٚكع باط٬ً أٟ قساز ٜتدرٙ َدٜس ايصٓدٚم ايطابل يف ؾرت٠ عصي٘
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  الباب الثالث

 احلفظ                                                  

 

                                         املاد٠ ايجايج١ ٚايعػسٕٚ: ايٓطام ٚايتطبٝل 

  ل ايعا١َ ٚايصٓادٜل اـاص١.ٖرا ايباب ع٢ً ايصٓادٜ تطبل أسهاّ

 

              تعٝني أَني اؿؿغ                        املاد٠ ايسابع١ ٚايعػسٕٚ: 

يٝتــٛىل سؿــغ  يف املًُهــ١ ني أَــني سؿــغ ٚاســد أٚ أنجــس ٝعــتَــدٜس ايصــٓدٚم دنــب عًــ٢    أ(

 صٓادٜل ا٫ضتجُاز ايي ٜدٜسٖا َدٜس ايصٓدٚم. مجٝعأصٍٛ 

ٖـ  ب(  رٙ املـاد٠ تابعـًا ملـدٜس ايصـٓدٚم أٚ     دنب أ٫ ٜهٕٛ أَني اؿؿغ املعني ٚؾكًا يًؿكس٠ )أ( َٔ 

 .ملدٜس ايصٓدٚم َٔ ايباطٔ

 

       ٚسؿعٗا                           ًَه١ٝ أصٍٛ صٓدٚم ا٫ضتجُاز                       املاد٠ اـاَط١ ٚايعػسٕٚ: 

٫ٚ  ،ًٛن١ ملايهٞ ايٛسدات يف ذيو ايصٓدٚم فـتُعني ممأصٍٛ صٓدٚم ا٫ضتجُاز تعد   أ( 

ٟ َـني أٚ أس ايصٓدٚم َـٔ ايبـاطٔ   أٚ َدٜدٜس ايصٓدٚم دنٛش إٔ ٜهٕٛ مل َصـًش١    اؿؿـغ أ

ٚ إ٫ إذا نإ  َطايب١ ؾٝٗايف أصٍٛ ايصٓدٚم أٚ أٟ  أٚ َـدٜس ايصـٓدٚم َـٔ     مَدٜس ايصـٓد

ــاطٔ أٚ أَــني اؿؿــغ َايهــاً    بٗــرٙ املطايبــات   دات ايصــٓدٚم أٚ نــإ َطــُٛساً  يٛســ ايب

ّ   أؾصــض ٚ ٖــرٙ اي٥٬شــ١  أسهــاّ لمٛدــب َٚــرنس٠   ايصــٓدٚم عٓٗــا يف غــسٚط ٚأسهــا

َطايبــ١ أٚ ســل يف أٟ  يــدا٥ين ا٭غــداص املــسخ  هلــِ أٟدنــٛش إٔ ٜهــٕٛ  ٫. ٚ املعًَٛــات

 َطتشكات يف أَٛاٍ ايصٓدٚم أٚ أصٛي٘.
 

 

 ،ايصٓدٚم ٚمحاٜتٗا يصاحل َايهٞ ايٛسدات َط٪٫ًٚ عٔ سؿغ أصٍٛاؿؿغ أَني ٜعد   ( ب

اي٬ش١َ ؾُٝا ٜتعًل عؿغ أصٍٛ صـٓدٚم  اإلداز١ٜ  تاإلدسا٤ا مجٝعَط٪٫ًٚ عٔ اؽاذ  ٜٚعد

 .ا٫ضتجُاز
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               ا٭َٛاٍ ٚا٭صٍٛ    ؾصٌ                         املاد٠ ايطادض١ ٚايعػسٕٚ: 

ٞ ؾتض سطاب َٓؿصـٌ يـد٣ بٓـو    دنب ع٢ً أَني اؿؿغ أ(     باضـِ َـدٜس ايصـٓدٚم يهـٌ      قًـ

اؿطــاب يصــاحل صــٓدٚم ا٫ضــتجُاز ذٟ  سؿــغ يــ٘ ٜٚهــٕٛ   ٚم اضــتجُاز ٜعُــٌ أَــنيم صــٓد

 .ايع٬ق١

٘    ب(    ٚعــٔ أصــٍٛ دنــب عًــ٢ أَــني اؿؿــغ ؾصــٌ أصــٍٛ نــٌ صــٓدٚم اضــتجُازٟ عــٔ أصــٛي

ٌ دد تًو ا٭صٍٛ بػـهٌ  ؼع٥٬ُ٘ اٯخسٜٔ، ٚدنب إٔ  َـٔ خـ٬ٍ تطـذٌٝ ا٭ٚزام     َطـتك

ٚإٔ ذنـتؿغ ظُٝـع   باضـِ ذيـو ايصـٓدٚم،    ز يهٌ صٓدٚم اضتجُااملاي١ٝ ٚا٭صٍٛ ا٭خس٣ 

 .ايي ت٪ٜد تأد١ٜ ايتصاَات٘ ايتعاقد١ٜ ايطذ٬ت ايطسٚز١ٜ ٚغريٖا َٔ املطتٓدات

صٓدٚم ا٫ضـتجُاز يف اؿطـاب   عا٥د٠ يياايٓكد١ٜ املبايؼ  مجٝعدنب ع٢ً أَني اؿؿغ إٜداع  ز(         

ٕ  ٚ املػاز إيٝ٘ يف ايؿكس٠ )أ( َٔ ٖـرٙ املـاد٠،   املبـايؼ  اؿطـاب  ذيـو  رنصـِ َـٔ    دنـب عًٝـ٘ أ

عطــب َــا  ا٫ضــتجُاز ٚعًُٝاتــ٘ صــٓدٚم إداز٠َصــازٜـ ا٫ضــتجُازات ٚ ٌٜــاملطــتدد١َ يتُٛ

 .ٖرٙ اي٥٬ش١أسهاّ تطُض ب٘ غسٚط ٚأسهاّ صٓدٚم ا٫ضتجُاز ٚ

 

                         ايتعاٌَ َع أصٍٛ ايصٓدٚم                         املاد٠ ايطابع١ ٚايعػسٕٚ: 

تعاٌَ  أصٍٛ صٓدٚم ا٫ضتجُاز إٔ َٔ - يف مجٝع ا٭ٚقات - ٜتأند أَني اؿؿغ إٔدنب ع٢ً 

صـٓدٚم  اياملعُـٍٛ بٗـا ٚغـسٚط ٚأسهـاّ     ا٭ْعُـ١ ٚايًـٛا٥ض    مجٝعاي٥٬ش١ ٚسهاّ ٖرٙ ٭ ٚؾكًا

ّٝٔٚايعكد ايرٟ   سؿغ َٔ قبٌ َدٜس ايصٓدٚم. أَنيملمٛدب٘  ُع

 

                        ايتهًٝـ َٔ قبٌ أَني اؿؿغ                        املاد٠ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ: 

أٚ أنجـس أٚ أٟ َـٔ تابعٝـ٘ يًعُـٌ أَٝٓـًا يًشؿـغ َـٔ         دنٛش ٭َني اؿؿغ تعـٝني طـسف ثايـح    ( أ

ـ           ايباطٔ ٭ٟ صٓدٚم اضـتجُاز ٜتـٛىل سؿـغ أصـٛي٘. ٜٚـدؾع أَـني اؿؿـغ أتعـاب َٚصـازٜ

 أَني سؿغ َٔ ايباطٔ َٔ َٛازدٙ اـاص١.

)أ( َــٔ ٖـرٙ املـاد٠ غدصــًا    يًؿكـس٠  دنـب إٔ ٜهـٕٛ أَـني اؿؿــغ َـٔ ايبـاطٔ املعــني ٚؾكـاً       ( ب

 لمٛدب عكد َهتٛب. ٜعنياط اؿؿغ، ٚدنب إٔ ْػ يف ممازض١َسخصًا ي٘ 
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 َـٔ ايبـاطٔ املعـني ٚؾكـًا يًؿكـس٠ )أ( َـٔ ٖـرٙ املـاد٠ خـازز املًُهــ١،          أَـني اؿؿـغ  إذا نـإ    ز(

ٝذب إٔ ٜهٕٛ َ٪ضطًا َٚسخصًا ي٘ ٚخاضعًا إلغـساف دٗـ١ زقابٝـ١ ٚؾـل َعـاٜري ٚغـسٚط       ؾ

 لمٛدب عكد َهتٛب.ٜعني  تٓع١ُٝٝ مماث١ً ع٢ً ا٭قٌ يتًو ايي تطبكٗا اهل١٦ٝ، ٚدنب إٔ

ي١٦ًٝٗ ٚؾكًا يتكدٜسٖا احملض تكِٜٛ َا إذا ناْت املعاٜري ٚايػسٚط ايتٓع١ُٝٝ املطبكـ١ عًـ٢    ( د

أَني اؿؿغ َٔ ايبـاطٔ ايـرٟ ٜعُـٌ خـازز املًُهـ١ مماثًـ١ عًـ٢ ا٭قـٌ يتًـو ايـي تطبكٗـا            

 اهل١٦ٝ.

 

                 َط٪ٚي١ٝ أَني اؿؿغ                         املاد٠ ايتاضع١ ٚايعػسٕٚ : 

أد٣ َطـ٪ٚيٝات٘  أَطـ٪٫ًٚ بػـهٌ ناَـٌ عـٔ سؿـغ أصـٍٛ ايصـٓدٚم ضـٛا٤         أَني اؿؿغ  عدٜ 

ٜـ أنجـس أٚ   أٚ ًاآخس ًاطسؾنًـ بٗا  ّبػهٌ َباغس أ ( 28َـٔ تابعٝـ٘ ٚؾكـًا ٭سهـاّ املـاد٠ )      ًاأ

 .َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١

 

      ؿؿغ                ايع٫ُٛت ٚأتعاب ا              َكابٌ اـدَات ٚ               املاد٠ ايج٬ثٕٛ: 

ٌ ؿـسمض  ُت تعـاب تهٕٛ أٟ زضّٛ أٚ عُـ٫ٛت أٚ أ دنب إٔ  تـٛؾري خـدَات اؿؿـغ أٚ غريٖـا      َكابـ

٫ٚ دنـٛش يف أٟ سـاٍ َـٔ     غري تؿطـ١ًٝٝ.  ػسٚط عادي١ي ًأَ اـدَات َٔ قبٌ أَني اؿؿغ ٚؾك

شٜاد٠ أٟ زضّٛ أٚ َصازٜـ ؾٛم اؿد ا٭ع٢ً املطـُٛح بـ٘ احملـدد يف غـسٚط ٚأسهـاّ      ا٭سٛاٍ 

 ايصٓدٚم.

 

             ؿغ ٚاضتبداي٘  اؿ      ٍ أَني   عص  يف       اهل١٦ٝ                             اد٠ اؿاد١ٜ ٚايج٬ثٕٛ: ص٬س١ٝ  امل

ٚتعٝني أَني سؿغ بدٌٜ يـريو ايصـٓدٚم   عني َٔ َدٜس ايصٓدٚم املؿغ اؿي١٦ًٝٗ عصٍ أَني  أ( 

 :أٟ َٔ اؿا٫ت اٯت١ٝ ساٍ ٚقٛع يف َٓاضبًاتساٙ  أٚ اؽاذ أٟ تدبري

 لمٛدـب بـريو  أَني اؿؿغ عـٔ ممازضـ١ أعُـاٍ ا٭ٚزام املايٝـ١ دٕٚ إغـعاز اهل٦ٝـ١        ( تٛقـ1

 .ا٭غداص املسخ  هل٥٫ِش١ 

 .َٔ قبٌ اهل١٦ٝ تعًٝك٘ أٚضشب٘ أٚ  أَني اؿؿغتسخٝ   ( إيػا2٤
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 .تسخٝص٘أَني اؿؿغ إليػا٤  إىل اهل١٦ٝ َٔطًب  ( تكد3ِٜ

ٜـ   بػـهٌ   - ٌإذا زأت اهل١٦ٝ إٔ أَني اؿؿغ قـد أخـ  ( 4 ايٓعـاّ  بـايتصاّ   - ًاتـساٙ اهل٦ٝـ١ دٖٛس

 .ايتٓؿٝر١ٜ ٚيٛا٥ش٘

 أ١ُٖٝ دٖٛس١ٜ. ذات اأْٗ ١٦ٝتس٣ اهل أٟ ساي١ أخس٣( 5

َٔ ص٬سٝاتٗا ٚؾكًا يًؿكس٠ )أ( َٔ ٖـرٙ املـاد٠، ؾٝـتعني عًـ٢      ًااهل١٦ٝ لمُازض١ أٜ َازضتإذا ب(  

تعـٝني بـدٌٜ ٭َـني     عًـ٢ َدٜس ايصٓدٚم ايتعإٚ بػهٌ ناٌَ َع اهل١٦ٝ َٔ أدٌ املطاعد٠ 

 .اؿؿغ

 

        ايصٓدٚم                          عصٍ أَني اؿؿغ َٔ قبٌ َدٜس                        املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايج٬ثٕٛ: 

ــو ايصــٓدٚم لمٛدــب إغــعاز     عــصٍ  ايصــٓدٚمدنــٛش ملــدٜس   ( أ ــابٞأَــني سؿــغ ذي ٣ زأإذا  نت

 إٔ عصٍ أَني اؿؿغ يف َصًش١ َايهٞ ايٛسدات. َعكٍٛ بػهٌ

إٔ تػٝري أَني اؿؿـغ َطًـٛب   نتابًٝا بَايهٞ ايٛسدات دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم إغعاز  ( ب

 َٔ أدٌ َصًش١ َايهٞ ايٛسدات.

تكٛميَٝا َـٔ   ًَٜٛا (30)خ٬ٍ  تعٝني بدٌٜ ي٘ أَني اؿؿغ عصٍ إذا صٓدٚمدنب ع٢ً َدٜس اي   ز(

 املاد٠.َٔ ٖرٙ  (أ)ًؿكس٠ ٚؾكًا يصادز ايهتابٞ ايإلغعاز اأَني اؿؿغ  تطًِ
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  الباب الرابع

 الصياديق العامة

 

       ٚسدات٘         عاّ ٚطسح                                 تكدِٜ طًب إىل اهل١٦ٝ يتأضٝظ صٓدٚم   :                       املاد٠ ايجايج١ ٚايج٬ثٕٛ

٘     يف  غـد  ٜسغـب  أٟ  دنب ع٢ً ( أ ، إٔ ٜكـدّ طًبـًا إىل   تأضـٝظ صـٓدٚم عـاّ ٚطـسح ٚسداتـ

( َـٔ ٖـرٙ اي٥٬شـ١.    4اهل١٦ٝ يًشصٍٛ ع٢ً َٛاؾكتٗا ٚؾكـًا يًصـٝػ١ ايـٛازد٠ يف املًشـل زقـِ )     

 املًُه١.يف  ْػاط اإلداز٠ يف ممازض١ي٘  ًاَسخص ًاغدص ٚدنب إٔ ٜهٕٛ َكدّ ايطًب

ات املطًٛبـ١  ٓدمجٝع املعًَٛـات ٚاملطـت   تطًِّ( ًَٜٛا َٔ تازٜذ 30ٍ )تسادع اهل١٦ٝ ايطًب خ٬ ( ب

 . أسهاّ ٖرٙ اي٥٬ش١ لمٛدب

اؽـاذ أٟ   ًُٛاؾك١ ع٢ً تأضـٝظ صـٓدٚم عـاّ ٚطـسح ٚسداتـ٘،     يطًب دزاض١ أٟ عٓد  ي١٦ًٝٗ ز(  

 :َٔ اٯتٞ

 .أٟ اضتكصا٤ تساٙ َٓاضبًا إدسا٤   (1

ٔ يإلدابـ١   ١سطـٛز َكـدّ ايطًـب أٚ َـٔ ميجًـ٘ أَـاّ اهل٦ٝـ        طًـب    (2 أٟ أضـ١ً٦ ٚغـسح أٟ    عـ

 .إٔ هلا ع٬ق١ بايطًب َطأي١ تس٣

 ( ًَٜٛا30)خ٬ٍ  ، ع٢ً إٔ تكدّضسٚز١ٜ أٟ َعًَٛات إضاؾ١ٝ تساٖا اهل١٦ٝ طًب تكدِٜ   (3

 .َٔ تازٜذ طًبٗا تكٛميًٝا

 .َكدّ ايطًب َٔ صش١ أٟ َعًَٛات ٜكدَٗا ايتأند   (4

ّ    ٜـٛؾس  ي١٦ًٝٗ زؾض دزاض١ ايطًب إذا ( د  َٓـ٘ خـ٬ٍ ايؿـرت٠    ايطًـب املعًَٛـات املطًٛبـ١    َكـد

 ٖرٙ املاد٠. ( َٔز) ( َٔ ايؿكس3٠ايؿسع١ٝ )ايص١َٝٓ احملدد٠ يف ايؿكس٠ 

ــ١ي ٖـــ(  ــب إذا  ٦ًٝٗ ّ  طــسح  إٔ زأت زؾــض أٟ طً ــا ــازض َــع َصــًش١    ٚســدات ايصــٓدٚم ايع ٜتع

 .املطتجُسٜٔ
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 اٯت١ٝ: َٔ ايكسازات  ًاتػعس اهل١٦ٝ نتابًٝا َكدّ ايطًب عٓد إصدازٖا أٜ (ٚ 

 .ع٢ً ايطًب املٛاؾك١  (1

 .َٓاضب١ ع٢ً ايطًب بايػسٚط ٚايكٝٛد ايي تساٖا املٛاؾك١  (2

 ايطًب. زؾض  (3

 

ٌ    أْـ٘ ٜطـسح ٚسـدات    تكـدِٜ ْؿطـ٘ عًـ٢   طـسح أٚ  دنـٛش ملكـدّ ايطًـب     ٫  (ش إٔ  صـٓدٚم عـاّ قبـ

 .ٖرٙ املاد٠ َٔ ٚ()ايؿكس٠ ( َٔ 2ٚ)أ (1ني )تني ايؿسعٝتايؿكس إيٝ٘ يف ٜتطًِ قسازاهل١٦ٝ املػاز

قـساز  تطـًِ  أغٗس َـٔ   (6) عاّ خ٬ٍٚسدات ايصٓدٚم ايطسح يف دنب إٔ ٜبدأ َكدّ ايطًب   (ح

َـٔ ٖـرٙ    ٚ(ايؿكـس٠ ) َـٔ   (2) أٚ (1تني ايؿـسعٝتٝني ) ؿكـس يًٚؾكـًا  اهل١٦ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً ايطًـب  

ُتعـّد  اهل٦ٝـ١  ٚيف ساٍ عدّ قٝاّ َكـدّ ايطًـب بـريو خـ٬ٍ املـد٠ احملـدد٠ ؾـقٕ َٛاؾكـ١         املاد٠، 

 .ًَػا٠

 

                   ٖٝهٌ ايصٓدٚم ايعاّ  :                       املاد٠ ايسابع١ ٚايج٬ثٕٛ

غـسٚط  عًـ٢   َٚـدٜس ايصـٓدٚم  احملـتًُني   َـايهٞ ايٛسـدات  ايصٓدٚم ايعاّ بتٛقٝـع  ٜ٪ضظ  ( أ

ِ  املًشـل يف تتطُٔ املعًَٛات املطًٛبـ١  ايي دنب إٔ  ذٟ ايع٬ق١ ايصٓدٚم ٚأسهاّ  (1) زقـ

  َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١.

يد٣  ؾسدًا ع٬ًُٝ ذٟ ايع٬ق١ ايصٓدٚم ع٢ً غسٚط ٚأسهاّٚقع رٟ َايو ايٛسدات اي ٜعد ( ب

 .٭غداص املسخ  هلِا ٥٫ش١لمٛدب َدٜس ايصٓدٚم 

 

        ايٛسدات  :                      املاد٠ اـاَط١ ٚايج٬ثٕٛ

٘      أ( ّ   تهٕٛ ايٛسدات املػرتى ؾٝٗا ًَهًا ملايو ايٛسـدات احملتُـٌ بتٛقٝعـ  يػـسٚط ٚأسهـا

 .ايٛسدات يف ا٫غرتاىٚضداد ضعس  ايصٓدٚم
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ٌ   -يف ذيـو   اؿكـٛم املستبطـ١ بايٛسـدات لمـا     مجٝـع ملايو ايٛسدات ممازض١  ذنل  ب(   عًـ٢ ضـبٝ

 .سل ايتصٜٛت يف ادتُاعات َايهٞ ايٛسدات - ساملجاٍ ٫ اؿص

عـاّ عًـ٢ قُٝـ١    ايصـٓدٚم  ايدٜٕٛ ٚايتصاَـات  ؾُٝـا ٜتعًـل بـ   تكتصس َطـ٪ٚي١ٝ َايـو ايٛسـدات     ( ز

 .ؾٝ٘ غرتان٘ا

دنــب إٔ ٜتُتــع ٚ ،ؾ٦ــ١ ٚاســد٠ َــٔ ايٛســداتَــٔ  أنجــسإٔ ُٜصــدز دنــٛش يًصــٓدٚم ايعــاّ ٫  د( 

 .باملطاٚا٠ َٔ قبٌ َدٜس ايصٓدٚم اإٔ ٜعاًَٛايٛسدات عكٛم َتطا١ٜٚ ٚ َٞايهمجٝع 

 

             املطُٛح بٗا                               َكابٌ اـدَات ٚايع٫ُٛت ٚا٭تعاب   :                      املاد٠ ايطادض١ ٚايج٬ثٕٛ

ايعــاّ اـاضــع إلدازتــ٘ إ٫   ٫ دنــٛش ملــدٜس ايصــٓدٚم صــسف أٟ َبــايؼ َــٔ أصــٍٛ ايصــٓدٚم   أ( 

 :ملصسٚؾات اٯت١ٝٚايطداد ا٭تعاب 

 أتعاب ايٛضاط١. ؾٝٗالما ايعاّ  ايتعاٌَ يف أصٍٛ ايصٓدٚم َصسٚؾات (1

 .ايصٓدٚم ايعاّب بايكسٚض ذات ايع٬ق١ايتهايٝـ املستبط١  (2

 أدا٤.نشاؾص أٚ َكابٌ  إداز٠ ا٫ضتجُاز، لما يف ذيو أٟ َبًؼ ٜدؾع أتعاب (3

 ؿغ. اؿأتعاب أَني  (4

 َٚصسٚؾات٘.أتعاب احملاضب ايكاْْٛٞ  (5

 (.إٕ ٚددت)ايػسع١ٝ ١٦ٖٝ ايسقاب١ َطتػاز  أتعاب (6

 .ا٭ٚي١ْٝػس تكازٜس ايصٓدٚم ايط١ٜٛٓ َٚصسٚؾات  (7

 َٚصسٚؾاتِٗ.أعطا٤ فًظ إداز٠ ايصٓدٚم  أتعاب (8

ٔ املصسٚؾات  (9 ٜتعـإًَٛ بػـهٌ َطـتكٌ َـع      ٚا٭تعاب ا٭خس٣ املطتشك١ ٭غداص آخـسٜ

ّ عًُٝات ؾُٝا ٜتعًل ب املتش١ًُّ أٚ ايصٓدٚم ايعا ــ ٚ ذيو ايصٓدٚم ايعـا ١ ٜـ دَات اإلدازا

ادتُاعــات اْعكــاد تهــايٝـ  - عًــ٢ ضــبٌٝ املجــاٍ ٫ اؿصــس  -)لمــا يف ذيــو  ٚايتػــػٌٝ

 .َايهٞ ايٛسدات(
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تأضـٝظ أٟ صـٓدٚم   َصـسٚؾات  مجٝع  َٛازدٙ اـاص١، إٔ ٜدؾع َدٜس ايصٓدٚم َٔ دنب   ب(

٘  عــاّ ــ ٚأٟ  إعــداد غــسٚط ٚأسهــاّ ايصــٓدٚم    املصــسٚؾاتٖــرٙ  ، ٚتػــٌُٚطــسح ٚسدات

 اي٥٬ش١.ٖرٙ لمٛدب  إىل اهل١٦َٝطتٓدات أخس٣ َطًٛب تكدميٗا 

ٌ عـاّ  ايصــٓدٚم ايَـٔ أصـٍٛ   دؾـع أٟ َبًــؼ  دنـٛش  ٫  ز( بتٛشٜـع ايٛســدات  املتعًكـ١  دَات اـــ َكابـ

ــر هلــا،   ــاٍ ٫ اؿصــس    - ٜٚػــٌُ ذيــو ٚايرتٜٚ ــ٢ ضــبٌٝ املج  إعــداد غــسٚط  َصــسٚؾات - عً

 َٚرنس٠ املعًَٛات ْٚطدٗا ٚتٛشٜعٗا.ايصٓدٚم ٚأسهاّ 

يف تكسٜسٙ ايطٟٓٛ إىل َـايهٞ ايٛسـدات عـٔ ْطـب١ ا٭تعـاب       إٔ ٜؿصض َدٜس ايصٓدٚم ع٢ً ( د

 اإلمجاي١ٝ يًط١ٓ املع١ٝٓ إىل صايف ق١ُٝ أصٍٛ ايصٓدٚم ايعاّ.

 

                    تٛشٜع ايدخٌ ٚا٭زباح  :                       املاد٠ ايطابع١ ٚايج٬ثٕٛ

ِ يف سـاٍ تٛشٜـع أزبـاح    ، ٚأزباح ع٢ً َايهٞ ايٛسـدات تٛشٜع م َدٜس ايصٓد٫ٚ ًٜصّ أ(    ، عًـٝٗ

ٌ  ،ايصٓدٚم ٚأسهاّ ػسٚطي ًاايتٛشٜع ٚؾكهٕٛ دنب إٔ ٜ َـدٜس ايصـٓدٚم إىل    ٚإٔ ٜسضـ

( 30)خـ٬ٍ  ٚذيو  إيٝ٘ نػؿًا ضًٜٓٛا ٜبني ؾٝ٘ تؿاصٌٝ ايتٛشٜعات املدؾٛع١ ايٛسدات َايو

 .َٔ ْٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝتكٛميًا ًَٜٛا 

 .ع٢ً َايهٞ ايٛسداتٚشعت ملدٜس ايصٓدٚم اضتعاد٠ أٟ أزباح  ٫ دنٛش  (ب

 

                            املػازن١ يف طسح ا٭ٚزام املاي١ٝ                        املاد٠ ايجا١َٓ ٚايج٬ثٕٛ: 

 :ٚؾكًا يًػسٚط ايتاي١ٝأٚزام َاي١ٝ نتتاب يف ا٫يًصٓدٚم ايعاّ  دنٛش  أ( 

َـ  ًاطسسـ  َطسٚسـ١ً تهٕٛ ا٭ٚزام املاي١ٝ  إٔ (1 ٚ   ًاعا نـإ   ٚ إذا دٗـا. خاز داخـٌ املًُهـ١ أ

ايطسح ايعاّ خازز املًُه١، دنب إٔ ٜهٕٛ ايطـسح خاضـعًا ملتطًبـات تٓعُٝٝـ١ مماثًـ١      

 .ع٢ً ا٭قٌ يتًو املطبك١ ع٢ً ايطسح ايعاّ يف املًُه١

أٚ تابعٝـ٘ إذا نـإ َـدٜس     إىل غسا٤ أٚزام َاي١ٝ َٔ َدٜس ايصٓدٚم ٜ٪دٟ ا٫نتتابأ٫   (2

 ..َتعٗد تػط١ٝايصٓدٚم أٚ تابعٝ٘ 

 .٫ ٜصٜد ع٢ً ضعس ايطسح بطعٍس ا٭ٚزام املاي١ٝ يف ايصٓدٚم ايعاّهتتب ٜ إٔ (3
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ٔ  ٪10َـا ْطـبت٘   صـٓدٚم عـاّ    أٟ ب ؾٝٗـا تـ ٜهتتتذاٚش ق١ُٝ ا٭ٚزام املاي١ٝ ايي  أ٫ (4  َـ

 .إمجايٞ ق١ُٝ ايطسح

مجٝـع ايصـٓادٜل ايعاَـ١ ا٭خـس٣ ايـي      تهتتب ؾٝٗا أ٫ تتذاٚش ق١ُٝ ا٭ٚزام املاي١ٝ ايي   (5

 َٔ إمجايٞ ق١ُٝ ايطسح. ٪20َا ْطبت٘  ْؿط٘ ايصٓدٚم ٜدٜسٖا َدٜس

ٔ ا٫نتتاب يف دنٛش يصٓدٚم عاّ    ب( ص عًـ٢ أ٫ تتذـاٚش   صـادز٠ لمٛدـب طـسح خـا     أدٚات دٜـ

% َٔ 5% َٔ إمجايٞ ق١ُٝ ايطسح أٚ َا ْطبت٘ 5أدٚات ايدٜٔ املهتتب ؾٝٗا َا ْطبت٘ ق١ُٝ 

  َٔ ق١ُٝ أصٍٛ ايصٓدٚم ايعاّ، أُٜٗا أقٌ.

 

    عاّ  اي      صٓدٚم   اي      إْٗا٤   :    ثٕٛ          اضع١ ٚايج٬         املاد٠ ايت

َــايهٞ ٚ اهل٦ٝــ١ إغــعازٝذــب عًٝــ٘ ؾإذا زغــب َــدٜس ايصــٓدٚم يف إْٗــا٤ ايصــٓدٚم ايعــاّ،   ( أ

َٔ ايتازٜذ املصَـع   تكٛميًٝا ًَٜٛا (60)َد٠ ٫ تكٌ عٔ ذيو قبٌ يف بسغبت٘  نتابًٝاايٛسدات 

ٍ   ًـ٢ ذيـو  ع َـايهٞ ايٛسـدات   اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١إْٗا٤ ايصٓدٚم ايعاّ ؾٝ٘، ٚ  َـٔ خـ٬

( أٜـاّ  5خـ٬ٍ )  نتابٝـاً إغـعاز اهل٦ٝـ١   ، ٚعًـ٢ َـدٜس ايصـٓدٚم    صٓدٚمايقساز خاص إلْٗا٤ 

 .املٛاؾك١ ٖرٙ تازٜذ اؿصٍٛ ع٢ًَٔ 

َــد٠  إذا ناْــت ايصــٓدٚم ايعــاّإلْٗــا٤  َــايهٞ ايٛســدات٫ًٜــصّ اؿصــٍٛ عًــ٢ َٛاؾكــ١   ب( 

ٞ  ٚأسهـاّ ايصـٓدٚم بػـسط    ػـسٚط ي ٚؾكـاً ايصٓدٚم ايعاّ قـدد٠   ٘  إٔ تٓتٗـ  ٚعًـ٢  .َدتـ

ّ   َـد٠ اْتٗـا٤  ٚاهل٦ٝـ١ نتابٝـًا قبـٌ    َدٜس ايصٓدٚم إغعاز َايهٞ ايٛسـدات    ايصـٓدٚم ايعـا

 .تكٛميًٝا ًَٜٛا (30) لمد٠ ٫ تكٌ عٔ

غـسٚط   إذا ناْـت عـاّ  ًٜـصّ اؿصـٍٛ عًـ٢ َٛاؾكـ١ َـايهٞ ايٛسـدات إلْٗـا٤ صـٓدٚم          ٫    ز(

ٜكــع ٖــرا َعــني، بػــسط إٔ ســدخ  سصــٍٛ ٚأسهــاّ ايصــٓدٚم تــٓ  عًــ٢ اْتٗا٥ــ٘ عٓــد 

ٍ  نتابٝـاً اهل٦ٝـ١ َٚـايهٞ ايٛسـدات     َـدٜس ايصـٓدٚم إغـعاز    ٚدنب ع٢ً .اؿدخ ( 5) خـ٬

 .إْٗا٤ ايصٓدٚمايرٟ ٜٛدب دخ ٚقٛع اؿأٜاّ َٔ 

 

       ايعاّ                    فًظ إداز٠ ايصٓدٚم  :            اد٠ ا٭زبعٕٛ  امل
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ٔ  عًــ٢ ٜػــسف ( أ ُٜٚػــرتط  م.قبــٌ َــدٜس ايصــٓدٚ نــٌ صــٓدٚم عــاّ فًــظ إداز٠ َعــني َــ

إدـسا٤ أٟ تػـٝري ٫سـل يف تهـٜٛٔ فًـظ إداز٠      أٚ تعـٝني  قبـٌ  ٍ عًـ٢ َٛاؾكـ١ اهل٦ٝـ١    اؿصٛ

 .ايصٓدٚم

ّ     إذا  ب( ٝذـٛش إٔ ؽطـع تًـو ايصـٓادٜل     ؾ ،ٚاسـد  أداز َدٜس ايصٓدٚم أنجـس َـٔ صـٓدٚم عـا

 عٝـح ٫  ،ايعاَـ١ َستؿعـاً   إداز٠ ٚاسد، َا   ٜهٔ عـدد ايصـٓادٜل   ايعا١َ إلغساف فًظ

 .عطـب َـاٜساٙ َـدٜس ايصـٓدٚم     بؿعاي١ٝ َٔ قبٌ فًظ إداز٠ ٚاسـد  ميهٔ اإلغساف عًٝٗا

عـدد ايصـٓادٜل ايعاَـ١ ايـي ٜػـسف       عًـ٢ فًـظ اإلداز٠ َٚـدٜس ايصـٓدٚم َسادعـ١      ٚدنـب 

 باإلَهإ اإلغساف ع٢ً ٖرا ايعدد بػهٌ َا إذا نإ تكِٜٛذيو اسًظ ضًٜٓٛا ٚ عًٝٗا

٦ًٝٗـ١  يٚ َـٔ تًـو ايصـٓادٜل ايعاَـ١.     أٚ أنجـس  ؾعاٍ أٚ ٜٓبػٞ تعٝني فًظ إداز٠ آخـس يٛاسـد  

آخس إذا زأت إٔ عدد ايصٓادٜل ايعا١َ ايي ٜػسف  َدٜس ايصٓدٚم تعٝني فًظ إداز٠ يصاّإ

 .عًٝ٘ فًظ اإلداز٠ َستؿعًا

ٔ أ٫ ٜكــٌ عـدد أعطـا٤ فًــظ إداز٠ ايصـٓدٚم املطـتكًني عــٔ      دنـب   ز( ، أٚ ثًـح ايعــدد  عطـٜٛ

 .سج، أُٜٗا أن٭عطا٤ اسًظاإلمجايٞ 

ٕ ُٜتدـر فًظ إداز٠ ايصٓدٚم ايتصٜٛت ع٢ً أٟ قساز عطٛ ٫ دنٛش ي  (د أٟ أَـس ٜهـٕٛ    يف غـأ

عطٛ أٟ َصًش١ َباغس٠ أٚ غـري َباغـس٠ ؾٝـ٘ ٚدنـب اإلؾصـاح عـٔ أٟ َصـًش١ َـٔ         ريو ايي

 ذيو ايكبٌٝ إىل فًظ إداز٠ ايصٓدٚم.

ــ١ يف أٟ غــد  ٜعٝٓــ٘ َــدٜس ايصــٓ  اٯايتأٖٝــٌ ٜــتعني إٔ تتــٛؾس َتطًبــات     (ـٖــ يف  ًادٚم عطــٛتٝ

 فًظ إداز٠ ايصٓدٚم:

 .أ٫ ٜهٕٛ َؿًطًا أٚ خاضعًا ٭ٟ دعا٣ٚ إؾ٬ع أٚ إعطاز (1

 .أ٫ ٜهٕٛ قد أردٜٔ بت١ُٗ دٓا١ٝ٥ (2

  اـربات اي٬ش١َ.ٚ  ميتًو املٗازاتإٔ  (3

إذا ؾكد أٟ عطـٛ َـٔ أعطـا٤ فًـظ إداز٠ ايصـٓدٚم أٜـًا َـٔ َتطًبـات ايتأٖٝـٌ املٓصـٛص             ٚ(

عًـ٢   بـريو  عًـ٢ َـدٜس ايصـٓدٚم إغـعاز اهل٦ٝـ١     ٝذـب  ؾ ،ٔ ٖرٙ املاد٠ٗا يف ايؿكس٠ )ٖـ( َعًٝ
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املـرنٛز٠ ٚذيـو خـ٬ٍ    آخس ٜؿـٞ لمتطًبـات ا٭ًٖٝـ١     عطًٛاذيو ايعطٛ  ٚإٔ ٜعني بدٍايؿٛز 

 .( ًَٜٛا تكٛميًٝا60)

 

أعطـا٤ فًـظ   أٟ َـٔ  اضتكاي١  َٔأٜاّ  (10)ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم إغعاز اهل١٦ٝ خ٬ٍ دنب ش(     

تعـٝني عطـٛ بـدٌٜ يف فًـظ     ٚأٚ تٛقـ اـدَات ايي ٜكدَٗا ذيـو ايعطـٛ    إداز٠ ايصٓدٚم

 ًَٜٛا تكٛميًٝا. (60)اإلداز٠ خ٬ٍ 

ٚسطٔ ْٝـ١ ٚاٖتُـاّ ٚسـسص ٚلمـا ذنكـل َصـًش١        ع٢ً فًظ إداز٠ ايصٓدٚم ايعٌُ بأَا١ْ  ح(

 َايهٞ ايٛسدات.

 :اٯتٞ إداز٠ ايصٓدٚمفًظ َط٪ٚيٝات أعطا٤  تػٌُ  ( ط

ٜٚػٌُ  ايعكٛد اؾٖٛس١ٜ ايي ٜهٕٛ ايصٓدٚم ايعاّ طسؾًا ؾٝٗا، ع٢ً مجٝع املٛاؾك١   (1

ــو   املٛاؾكــ١ عًــ٢ عكــٛد تكــدِٜ خــدَات اإلداز٠     - عًــ٢ ضــبٌٝ املجــاٍ ٫ اؿصــس    -ذي

ــٛد تكــدِٜ خــدَات اؿؿــغ     ــو   ،يًصــٓدٚم، ٚعك ــ١ ٚؾكــ  ٫ٚ ٜػــٌُ ذي  ًاايعكــٛد املربَ

ٚ ضــٝكّٛ بٗــا يف  غــإٔ أٟ اضــتجُازات قــاّ بٗــا ايصــٓدٚم أ   يف ًكــسازات ا٫ضــتجُاز١ٜي

 .املطتكبٌ

ٚ  َٚت٢ نإ ذيو َٓاضـبًا،  اإلغساف،    (2 ٟ   املٛاؾكـ١ أ َصـاحل   عـازض ت املصـادق١ عًـ٢ أ

 م.َدٜس ايصٓدٜٚؿصض عٓ٘ 

ٚا٫يتـصاّ يـد٣ َـدٜس ايصـٓدٚم أٚ      َستني ضًٜٓٛا ع٢ً ا٭قٌ َع ؾٓـ١ املطابكـ١   ا٫دتُاع  (3

ٝع ايًـٛا٥ض ٚا٭ْعُـ١ ذات   مجايصٓدٚم ايتصاّ  ملسادع١يدٜ٘  املطابك١ ٚا٫يتصاَّط٪ٍٚ 

يف  املتطًبـات املٓصـٛص عًٝٗـا    - املجاٍ ٫ اؿصس ع٢ً ضبٌٝ -، ٜٚػٌُ ذيو ايع٬ق١

 .ٖرٙ اي٥٬ش١

عًــ٢  َتــ٢ نــإ ذيــو َٓاضــبًا    يف سايــ١ فًــظ إداز٠ صــٓدٚم عــاّ َػًــل، املٛاؾكــ١        (4

  ؾُٝا رن َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١ (60)ٚادب١ اإلغعاز املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ ايتػٝريات 

     .َايهٞ ايٛسداتقبٌ إغعاز َدٜس ايصٓدٚم ي١٦ًٝٗ ٚٚذيو  ايصٓدٚم ايعاّ املػًل

َــٔ انتُــاٍ ٚدقــ١ غــسٚط ٚأسهــاّ ايصــٓدٚم َٚــرنس٠ املعًَٛــات ٚأٟ         ايتأنــد  (5
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ٔ  أّ غـريٙ( نإ عكدًا أضٛا٤ ) َطتٓد آخس إؾصـاسات تتعًـل بايصـٓدٚم ايعـاّ      ٜتطـُ

 ايتأند َٔ تٛاؾـل َـا ضـبل َـع    إىل  إضاؾ١ ،َدٜس ايصٓدٚم ٚإدازت٘ يًصٓدٚم ايعاّٚ

 .ٖرٙ اي٥٬ش١ أسهاّ

ذنكـل َصـًش١ َـايهٞ ايٛسـدات      َٔ قٝاّ َدٜس ايصـٓدٚم لمطـ٪ٚيٝات٘ لمـا    ايتأند  (6

 ٚأسهاّ ايصٓدٚم. ٚؾكًا يػسٚط

تـٛؾري مجٝـع املعًَٛـات ايطــسٚز١ٜ عـٔ ايصـٓدٚم ايعـاّ ؾُٝــع       عًـ٢ َـدٜس ايصــٓدٚم   دنـب   (ٟ 

 .بٛادباتِٗ بهؿا٠٤َٔ ايكٝاّ  ِٗٝٓفًظ إداز٠ ايصٓدٚم َٔ أدٌ متهأعطا٤ 

 

        املٓاصب                            املاد٠ اؿاد١ٜ ٚا٭زبعٕٛ: قٝٛد 

٫دنٛش ملٛظؿٞ َدٜس ايصٓدٚم ايعٌُ أعطا٤ فًـظ إداز٠ أٚ تـٛيٞ أٟ َٓصـب آخـس يف غـسن١      

 َدٜس ايصٓدٚم. ٜدٜسٙصٓدٚم عاّ أٟ َٔ أصٍٛ  ٤ًادصأٚ د١ٗ أخس٣ تػهٌ أٚزاقٗا املاي١ٝ 

 

                قٝٛد ا٫ضتجُازات   ٕ:                      املاد٠ ايجا١ْٝ ٚا٭زبعٛ

 ػسٚط ٚأسهـاّ ايصـٓدٚم  ايصٓدٚم ايعاّ ٚؾكًا يدنب إٔ تهٕٛ مجٝع اضتجُازات أصٍٛ   أ( 

 .ايًٛا٥ض ا٭خس٣ ذات ايع٬ق١اي٥٬ش١ ٚا٭ْع١ُ ٖٚرٙ ٚ

 :اٯتٞعاّ يف ايصٓدٚم اياضتجُاز أصٍٛ  ملدٜس ايصٓدٚم  ب(

 .ا٭ٚزام املاي١ٝ (1

 ايٓكد.صؿكات ضٛم  (2

 ٦ٝــ١هلاـاضــع١  أٚ ٣ امل٪ضطــات اـاضــع١ يتٓعــِٝ َ٪ضطــ١ ايٓكــد ايٛدا٥ــع ايبٓهٝــ١ يــد (3

 زقاب١ٝ مماث١ً يًُ٪ضط١ خازز املًُه١.

 .ايعكازات  (4

 .ايطًع  (5
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يف أٚزام َايٝــ١ أصــدزٖا َــدٜس ايصــٓدٚم ايعــاّ ٫ دنــٛش ملــدٜس ايصــٓدٚم اضــتجُاز أصــٍٛ    ز( 

 ريو.ب تطُضَا   تهٔ غسٚط ٚأسهاّ ايصٓدٚم أٟ َٔ تابعٝ٘ ايصٓدٚم أٚ 

 َٞــٔ َــايه  املتطــ١ًُ  غــري املطــتجُس٠  اإلغــرتاى  َبــايؼإٜــداع   دٜس ايصــٓدٚم٫ دنــٛش ملــ    د( 

ــ١ػــسٚط ٚأسهــاّ  ي ًاإ٫ إذا نــإ ذيــو ٚؾكــ  ملــدٜس ايصــٓدٚم ٛســدات يــد٣ تــابع  اي  مماثً

 باضتك٬ي١ٝ تا١َ. يًػسٚط ايي ٜربَٗا أغداص ٜتعإًَٛ 

دنـٛش ملـدٜس ايصـٓدٚم إقـساض أٟ َـٔ       َع َساعا٠ أسهاّ ايؿكس٠ )ب( َٔ ٖرٙ املـاد٠، ٫    (ـٖ

 أصٍٛ ايصٓدٚم ايعاّ ٭ٟ غد .

شُـٌ ايصـٓدٚم أٟ   أصـٍٛ تُ يف أٟ ايصٓدٚم اضتجُاز أصٍٛ ايصـٓدٚم ايعـاّ   ملدٜس ٫ دنٛش    ٚ( 

ــٓدٚم أٟ   أٚ ضـــُإ  َطـــ٪ٚي١ٝ ٭ٟ ايتـــصاّ أٚ دٜـــٔ ٭ٟ غـــد  أٚ ايـــي تستـــب عًـــ٢ ايصـ

 يتصاّ أٚ َد١ْٜٝٛ ٭ٟ غد . َط٪ٚي١ٝ ضٛا٤ أناْت َباغس٠ أّ َػسٚط١ عٔ أٟ ا

دنٛش اضتجُاز أصـٍٛ ايصـٓدٚم ايعـاّ يف صـٓدٚم اضـتجُاز آخـس عًـ٢ إٔ ٜهـٕٛ ايصـٓدٚم            ش( 

ضـتجُاز خــازز  ُس ؾٝــ٘ ا٭صـٍٛ صـٓدٚقًا عاَــًا َطـذ٬ً يـد٣ اهل٦ٝــ١ أٚ صـٓدٚم ا     جايـرٟ تسطـت  

ايـي  اثًـ١ يتًـو   تٓعُٝٝـ١ مم  ًاتطبل َعـاٜري ٚغـسٚط  ١٦ٖٝ إغساؾ١ٝ  املًُه١ رنطع إلغساف

ٚي١٦ًٝٗ ٚؾكـًا يتكـدٜسٖا احملـض تكـِٜٛ َـا إذاناْـت تًـو املعـاٜري ٚايػـسٚط          تطبكٗا اهل١٦ٝ. 

 ع٢ً ا٭قٌ يتًو ايي تطبكٗا اهل١٦ٝ. ايتٓع١ُٝٝ مماث١ً

َٔ صـايف قُٝـ١    ص٪10ط َا ْطبت٘ ٜتذاٚش اؿد ا٭قص٢ ٫قرتاض ايصٓدٚم ايعا٫ّدنٛش إٔ    ح(

 ٘.أصٛي

ُازات ايصـــٓدٚم ايعــاّ يف ا٭ٚزام املايٝـــ١ ايصـــادز٠ عـــٔ دٗـــات  ٫دنــٛش إٔ تتذـــاٚش اضـــتج   ط( 

كتًؿ١ تٓتُٞ يٓؿظ اسُٛع١ أٚيف صؿكات ضٛم ايٓكـد أٚ ايٛدا٥ـع ايبٓهٝـ١ ٚؾـل ايؿكـس٠      

( َــٔ ايؿكــس٠ )ب( َــٔ ٖــرٙ املــاد٠ املربَــ١ َــع دٗــات كتًؿــ١ تٓتُــٞ يــٓؿظ           3ايؿسعٝــ١ )

 صايف ق١ُٝ أصٍٛ ايصٓدٚم ايعاّ. % 25َٔ ،اسُٛع١

ٌ ػسا٤ اضتدداّ أصٍٛ ايصٓدٚم ايعاّ ي٫ دنٛش   (ٟ ٌ  ٜـ٪دٟ إىل  أصـ َطـ٪ٚي١ٝ   ايصـٓدٚم  ؼُـ

 غري قدٚد٠.
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                ايصٓادٜل ايعا١َ          اضتجُازات       سدٚد                        املاد٠ ايجايج١ ٚا٭زبعٕٛ: 

ُمد َٔ ايكٝٛد ا٫ضتجُاز١ٜ املٛضش١ يف ٖرٙ املاد٠ تطبل (أ   إذا   ٜ٪ضَّظ ايصٓدٚم ايعاّ ُٜٚعت

َـ  ًااهل١٦ٝ بصؿت٘ صٓدٚق ّّ عًـ٢ اضـتجٓا٤ قـدد        ًاَتدصصـ  ًاعا إ٫ إذا سصـٌ ايصـٓدٚم ايعـا

 .َٔ اهل١٦ٝ

ّ  ص َٔ صايف ق١ُٝ أصٍٛ٪25ط ع٢ًاضتجُاز ْطب١ تصٜد دنٛش  ٫ ( ب يف ٚسـدات   أٟ صٓدٚم عـا

 .صٓدٚم اضتجُاز آخس

َـٔ صـايف قُٝـ١ أصـٍٛ ٚسـدات صـٓدٚم اضـتجُاز         ص٪20ط عًـ٢ اَت٬ى ْطب١ تصٜد دنٛش  ٫   ز( 

 .يصٓدٚم ايعاّآخس ملصًش١ ا

ّ       ص٪20ط ع٫٢ً دنٛش اضتجُاز ْطب١ تصٜد      د( أٚزام  يف َـٔ صـايف قُٝـ١ أصـٍٛ ايصـٓدٚم ايعـا

  .َاي١ٝ ملصدز ٚاسد

ٔ ٪10عًـ٢ ط  دنـٛش اَـت٬ى ْطـب١ تصٜـد     ٫ٖــ(      َُصـد ز     ص َـ  ٚاسـد ا٭ٚزام املايٝـ١ املرصـدز٠ ٭ٟ 

  .ملصًش١ ايصٓدٚم ايعاّ

ٍ   َٔ ص٪10ع٢ً ط دْطب١ تصٜاضتجُاز دنٛش ٫ٚ(      ّ   صايف قُٝـ١ أصـٛ يف أٟ ؾ٦ـ١   ايصـٓدٚم ايعـا

 :َا ًٜٞ َُصد ز ٚاسد، باضتجٓا٤ عٔصادز٠  أٚزام َاي١ٝ

ذات تصـــٓٝـ دٗـــ١ ضـــٝاد١ٜ  عـــٔ ٚأأدٚات ايـــدٜٔ ايصـــادز٠ عـــٔ سهَٛـــ١ املًُهـــ١  (1

٫ٚ َـٔ قبـٌ اهل٦ٝـ١،     َـسخ  هلـا  ا٥تُـاْٞ  َٔ ٚناي١ تصٓٝـ  اضتجُازٟ طٌٜٛ ا٭دٌ

َٔ صـايف قُٝـ١ أصـٍٛ ايصـٓدٚم      ص٪35ْطبت٘ طدٚات ايدٜٔ ٖرٙ َا دنٛش إٔ تتذاٚش أ

 .ايعاّ

َــٔ صــايف قُٝــ١ أصــٍٛ     ص٪20ْطــبت٘ طعًــ٢ أ٫ تتذــاٚش َــا   أدٚات ايــدٜٔ املدزدــ١،   (2

 .ايصٓدٚم ايعاّ

ٔ  ص٪10طاضتجُاز أنجـس َـٔ    (3 أضـِٗ َصـدز   يف ايعـاّ  أصـٍٛ ايصـٓدٚم   قُٝـ١  صـايف   َـ

ٚ  َدزدـ١ ٚاسد  ْطـب١  تذـاٚش  تأ٫  عًـ٢ ، أخـس٣  ُـ١ َٓع أٟ ضـٛم َايٝـ١   يف يف ايطـٛم أ

يف ا٭ضــِٗ املدزدــ١ إمجــايٞ ايكُٝــ١ ايطــٛق١ٝ ؾُٝــع إىل  يإلصــداز ايكُٝــ١ ايطــٛق١ٝ
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ــرٟ ٜٗــدف إىل ا٫ضــتجُاز يف ا٭ضــِٗ      ايطــٛم ــو يًصــٓدٚم ايعــاّ اي ذٟ ايع٬قــ١، ٚذي

 املدزد١ يف ايطٛم املاي١ٝ أٚ يف أٟ ضٛم َاي١ٝ أخس٣ َٓع١ُ. 

َدزدـ١ يف  أضـِٗ  أصٍٛ ايصٓدٚم ايعاّ يف ق١ُٝ ايف ص َٔ ص٪10طأنجس َٔ اضتجُاز  (4

تـابع سـاٍ أٚ قطـاع ٜهـٕٛ     ايطٛم أٚ يف أٟ ضٛم َاي١ٝ َٓع١ُ أخـس٣ ملصـدز ٚاسـد    

ْطــب١ ايكُٝــ١ ايطــٛق١ٝ  عًــ٢ أ٫ ٜتذــاٚش ذيــو  ٖــدف ايصــٓدٚم ايعــاّ ا٫ضــتجُاز ؾٝــ٘   

يًصٓدٚم ايك١ُٝ ايطٛق١ٝ يريو اساٍ أٚ ايكطاع املعني، ٚذيو  يإلصداز إىل إمجايٞ

ايعاّ ايـرٟ تـٓ  غـسٚط ٚأسهاَـ٘ عًـ٢ إٔ ٖدؾـ٘ ا٫ضـتجُازٟ قـدد يف فـاٍ أٚ          

 .قطاع َعني َٔ ا٭ضِٗ املدزد١

ٍ    ص٪10أنجــس َـــٔ ط  اضــتجُاز ٫ دنــٛش     ش(  ّ   َــٔ صــايف قُٝــ١ أصـــٛ يف عكـــٛد  ايصــٓدٚم ايعــا

 ػتكات.امل

ٍ     ص٪10أنجس َٔ طاضتجُاز ٫ دنٛش     ح( ٍ يف  ّايصـٓدٚم ايعـا   َـٔ صـايف قُٝـ١ أصـٛ غـري   أصـٛ

 قاب١ً يًتطٌٝٝ.

 ٚزقـ١ َايٝـ١ ٜهـٕٛ َطًٛبـًا ضـداد أٟ َبًـؼ       دنٛش إٔ تػٌُ قؿع١ ايصٓدٚم ايعاّ أٟ ٫   ط(

َطتشل عًٝٗا، إ٫ إذا نإ َٔ املتٛقع بػـهٌ َعكـٍٛ إٔ ٜهـٕٛ ايصـٓدٚم ايعـاّ قـادزًا       

 .ش١ٗرٙ اي٥٬ب اإلخ٬ٍعٓد املطايب١ ب٘ دٕٚ  ٌأٚ قتُ ع٢ً ضداد أٟ َبًؼ َطتشل

 

                     ا٭ضِٗ أٚ أدٚات ايدٜٔ                                                         املاد٠ ايسابع١ ٚا٭زبعٕٛ: اإلغعاز املتعًل لمًه١ٝ سص  نبري٠ َٔ 

                ايكاب١ً يًتشٌٜٛ

عٓدَا تٓطبـل ٚاسـد٠ أٚ أنجـس َـٔ اؿـا٫ت املـرنٛز٠ أدْـاٙ عًـ٢ أٟ صـٓدٚم عـاّ، دنـب             (أ 

ذات ع٢ً َدٜس ذيو ايصٓدٚم إغـعاز املرصـدز ٚاهل٦ٝـ١ يف ْٗاٜـ١ ٜـّٛ ايتـداٍٚ عـدٚخ اؿايـ١         

 :ايع٬ق١

َــٔ ؾ٦ــات أٟ ؾ٦ــ١  َــٔأٚ أنجــس  ٪5َصــًش١ ؾُٝــا ْطــبت٘ يــ٘ صــبض َايهــًا أٚ عٓــدَا ٜ   (1

يف ايطـٛم   ١َصـدز َدزدـ  قاب١ً يًتشٌٜٛ  تصٜٛت أٚ أدٚات دٜٔاي ذات ا٭سك١ٝ يف أضِٗ

 .املاي١ٝ
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أٚ َصًش١ ايصٓدٚم ايعاّ املػـاز إيٝٗـا يف ايؿكـس٠     عٓد سدٚخ شٜاد٠ أٚ ْك  يف ًَه١ٝ (2

 .٪1ٖرٙ املاد٠ بٓطب١  ( َٔ ايؿكس٠ )أ( 1َٔ) ايؿسع١ٝ

 رٙ املاد٠.ٚؾكًا هلي١٦ًٝٗ ْػس أٟ إغعاز تتًكاٙ    ب(

 .اهل١٦ٝ تعدٙايرٟ  ًا يًُٓٛذزَٔ ٖرٙ املاد٠ ٚؾك (أ)ٜهٕٛ اإلغعاز املػاز إيٝ٘ يف ايؿكس٠    ز(

 

          بصؿ١ أصٌٝ        ايصؿكات                       املاد٠ اـاَط١ ٚا٭زبعٕٛ: 

َدٜس صٓدٚم َٔ ايبـاطٔ ايتصـسف نأصـٌٝ     َٔ تابعٝ٘ ٚأٟ دنٛش ملدٜس ايصٓدٚم أٚ أٟ ٫ (أ 

ايعاَـ١ ايـي ٜـدٜسٖاَا عـدا صـٓادٜل       اــاص عٓـد ايتعاَـٌ َـع صـٓادٜل ا٫ضـتجُاز       ؿطاب٘

َـٔ تابعٝـ٘ ٚأٟ   غسٜط١ أ٫ ٜتذاٚش تعاٌَ ايصٓدٚم َع َدٜس ايصـٓدٚم أٚ أٟ   ،أضٛام ايٓكد

 .صٍٛ صٓدٚم أضٛام ايٓكدق١ُٝ مجٝع أ َٔ ص٪50َدٜس صٓدٚم َٔ ايباطٔ َا ْطبت٘ ط

ٔ      ٫  ب(  عـدا   يًصـٓدٚم ايعـاّ )َـا    ايبـاطٔ إٔ ٜطـُض   دنـٛش ملـدٜس ايصـٓدٚم أٚ َـدٜس ايصـٓدٚم َـ

ٔ  (أ)صٓدٚم أضٛام ايٓكد ٚؾكًا يًؿكـس٠   ٜتعاَـٌ نأصـٌٝ َـع أٟ صـٓدٚم      إٔ (ٖـرٙ املـاد٠   َـ

صٜـد  ٜات َع أٟ َايو ٚسد َدٜس ايصٓدٚم َٔ ايباطٔ أٚ املدٜس ْؿط٘ أٚ اضتجُاز آخس ٜدٜسٙ

 .ذيو ايصٓدٚم ايعاّأصٍٛ صايف ق١ُٝ  َٔ ص٪5ط ع٢ً َا ْطبت٘ اضتجُازٙ يف ايصٓدٚم

 

        ايعكازٟ               صٓدٚم ا٫ضتجُاز                         املاد٠ ايطادض١ ٚا٭زبعٕٛ: 

 .صٓادٜل ا٫ضتجُاز ايعكازٟؽطع صٓادٜل ا٫ضتجُاز ايعكازٟ ايعا١َ ي٥٬ش١  ( أ

٫ضـتجُاز ايعكـازٟ املطسٚسـ١    ا٭سهاّ ذات ايع٬ق١ َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١ عًـ٢ صـٓادٜل ا   تطبل ( ب

 ٚسداتٗا طسسًا خاصًا.

 

                                ايطابع١ ٚا٭زبعٕٛ: صٓدٚم امل٪غسات       املاد٠

إ٫ إذا ناْـت ضـُٔ َ٪غـس    يف ا٭ٚزام املاي١ٝ املدزدـ١   ا٫ضتجُاز امل٪غسات ٫دنٛش يصٓدٚم (أ 

 :ٚ٭غساض ٖرٙ املاد٠، ٜعد امل٪غس قددًا إذا نإ. قدد
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 .ًذُٗٛز ايٛصٍٛ إيٝ٘يَتاح يف َهإ ؾسًا اَٚتٛ ًآَػٛز (1

عًـ٢   َػت٬ًُ، ٚبٛضٛح َعسؾًا، ٚقٝاع َٓاضب ٥٬َِٚ يًُذاٍ ايرٟ ٜػطٝ٘ َعٝاز ميجٌ (2

 ذات ضٝٛي١ ناؾ١ٝ.َهْٛات ٚ َهْٛات َتٓٛع١ بػهٌ ناٍف

ؽطـع   أخس٣ َٓعُـ١  أٟ ضٛم َاي١ٝ ايطٛم أٚيف  َتداٚي١ؾكط َٔ أٚزام َاي١ٝ  ٜتهٕٛ (3

 ايطٛم.ري املطبك١ يف ٚغسٚط مماث١ً ع٢ً ا٭قٌ يًُعاٜملعاٜري 

       َــد٠                                            َــٔ ٖــرٙ املــاد٠ يف أٟ ٚقــت أثٓــا٤        ( أ )                                  املتطًبــات ايــٛازد٠ يف ايؿكــس٠     ُ       ُتطــتٛف      إذا         ب(

         أٜاّ عٌُ    ( 5 )    خ٬ٍ      ً  نتابًٝا                                                  صٓدٚم امل٪غسات، ؾٝذب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم إغعاز اهل١٦ٝ 

              تًو املتطًبات.         اضتٝؿا٤       َٔ عدّ 

 

      تداٍٚ  امل              صٓدٚم امل٪غسات                        املاد٠ ايجا١َٓ ٚا٭زبعٕٛ: 

  املتداٍٚ يف َسنص اإلٜداع. دنب تطذٌٝ ٚسدات صٓدٚم امل٪غسات   أ(

ٍ                                    دنب إصداز ٚسـدات صـٓدٚم امل٪غـسات            ب(                                        ٚإيػا٩ٖـا ٭غـساض ايصـؿكات ايعٝٓٝـ١                املتـداٚ

              أٚ َطاعؿاتٗا.      ً ضًؿًا                  ؾكط ٚ بأعداد قدد٠ 

       املصدز٠        صٓدٚم  اي          إٔ ٚسدات        ايتأند                                  ع٢ً أَني سؿغ صٓدٚم امل٪غسات املتداٍٚ     دنب         ز( 

                             املتط١ًُ أٚ املدؾٛع١ َكابٌ تًو    (  ٗا     )ٚقُٝ        ايصٓدٚم       أصٍٛ          تتطابل َع   (       ٚقُٝٗا )           أٚ املًػا٠

                                             طابل بني ٚسدات صٓدٚم امل٪غسات املتداٍٚ ٚأصٛي٘.  ت              ٚتصشٝض أٟ عدّ      ،       ايٛسدات

                  َسخ  ي٘ بايتعاٌَ            غد  أٚ أنجس       تعٝني         املتداٍٚ                          دنب ع٢ً َدٜس صٓدٚم امل٪غسات          د( 

 ٌ                 ٚدنــب إٔ ٜهــٕٛ             املتـداٍٚ.                          ضـٛم يصــٓدٚم امل٪غــسات                م     و يًعُــٌ صــاْعم     ٚذيـ                بصـؿ١ أصــٝ

ً                           صاْع ايطٛم َطتك٬ً عٔ َدٜس ايصٓدٚم أٚ تابعٝ٘                .  

ّ                   دنب ع٢ً صاْع ايطٛم       ٖـ(                                                          َتطًبـات صـٓاع١ ايطـٛم املتؿـل عًٝٗـا َـع َـدٜس            ً    دا٥ُـًا              إٔ ًٜتـص

  .                                    ايصٓدٚم ٚاملؿصض عٓٗا يف َرنس٠ املعًَٛات

ّ  إٔ  َدٜس ايصٓدٚمع٢ً دنب     ٚ( غـاد١ٜ  ضرتا٭صـٍٛ ا٫  إمجـايٞ صـايف قُٝـ١    ذنطـب باْتعـا

 يًٛسـد٠ ايٛاسـد٠   ا٫ضرتغـاد١ٜ ا٭صـٍٛ   ٚصـايف قُٝـ١  يٛسدات صٓدٚم امل٪غـسات املتـداٍٚ   
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ٟ  عٓٗـا يف ايطـٛم   ٚإٔ ٜؿصـض  تداٍٚ، ايّٜٛ  خ٬ٍ ٚقـت آخـس َكبـٍٛ     بػـهٌ ؾـٛزٟ أٚ يف أ

 ي١٦ًٝٗ. 

ٍ  ا٭صـٍٛ ٚصـايف قُٝـ١    ُـ١ طـب إمجـايٞ صـايف قٝ   ذن إٔ دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم  ش(   ا٭صـٛ

 ْٗا١ٜ نٌ ّٜٛ تداٍٚ.يف عٔ ٖرٙ املعًَٛات يف ايطٛم  يًٛسد٠ ايٛاسد٠، ٚإٔ ٜؿصض

ٚأٚشإ املتـداٍٚ   عـٔ ا٭ٚزام املايٝـ١ املهْٛـ١ يصـٓدٚم امل٪غـسات      يف ايطـٛم  دنب اإلؾصـاح    ح(

 نٌ َٓٗا.

ايي تطسأ عًٝٗا قـد  ػٝريات ٚايت َٚعًَٛات٘ املتداٍٚ امل٪غسات صٓدٚمَطتٓدات مجٝع تعد   ط( 

 ْػسٖا يف ايطٛم.  عٓدملايهٞ ايٛسدات  ؾستُٚ

٠ َـٔ  ٚسـد ٭ٟ  ٙغـسا٤  عٓـد  ايصـٓدٚم ٚقبًـٗا  ٚأسهـاّ   ايٛسدات قد ٚقع غسٚطَايو  ُٜعد ٟ(  

 ٚسدات صٓدٚم امل٪غسات املتداٍٚ.

 اإلدزاز اٯت١ٝ: َتطًباتدنب إٔ ٜطتٛيف صٓدٚم امل٪غسات املتداٍٚ    ى(

 ٚدنـب عًـ٢ َـدٜس ايصـٓدٚم    زٜـاٍ ضـعٛدٟ    ٬َٜني( 10)عٔ  ٍ ايصٓدٚمأ٫ تكٌ أصٛ ( 1

اؽاذ اإلدسا٤ات ايتصشٝش١ٝ اي٬ش١َ يطُإ اضتٝؿا٤ ذيو املتطًب ٚتكدِٜ َعًَٛات 

 قدث١ عٔ ذيو إىل اهل١٦ٝ ٚؾكًا ملا ؼددٙ.

 بأٟ غسٚط أٚ ايتصاَات َطتُس٠ إضاؾ١ٝ ؼددٖا اهل١٦ٝ.  ايتكٝد ( 2

ٝـ  ٪غسات املتداٍٚ إٔ ٜطًب َـٔ اهل٦ٝـ١  امل ملدٜس صٓدٚم دنٛش  ( ٍ ٍ   ًانتاب ايٛسـدات   تعًٝـل تـداٚ

أٚ ٘ زؾطــأٚ  طًــباي تكــدٜسٖا قبــٍٛي ًاٚي٦ًٝٗــ١ ٚؾكــ .ًاَ٪قتــ يف صــٓدٚم امل٪غــسات املتــداٍٚ

 سطبُا تساٙ ٥٬ًَُا. ٚسدٚدقبٛي٘ بػسٚط 

ض َـع  تطسٟ أسهاّ ٖرٙ اي٥٬ش١ ع٢ً صـٓدٚم امل٪غـسات املتـداٍٚ بايكـدز ايـرٟ ٫ ٜتعـاز         (ّ

 طبٝعت٘. 
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                        ايصٓادٜل ايعا١َ املتدصص١                        املاد٠ ايتاضع١ ٚا٭زبعٕٛ: 

 ايٓكـد م اضٛأصٓادٜل املٓع١ُ لمٛدب أسهاّ ٖرٙ اي٥٬ش١ املتدصص١  ايعا١َصٓادٜل تػٌُ اي

 دنــٛش تكــدِٜ طًبـــات  ٚ زأع املــاٍ. محاٜــ١  ٚايصــٓادٜل املػرٜــ١ ٚايصــٓادٜل ايكابطــ١ ٚصـــٓادٜل     

يف نـٌ طًـب بػـهٌ     يتٓعـس ل ايعا١َ املتدصص١ إىل اهل١٦ٝ، يتأضٝظ أْٛاع أخس٣ َٔ ايصٓادٜ

 َٓؿصٌ.

 

                  صٓدٚم أضٛام ايٓكد              املاد٠ اـُطٕٛ: 

ُـ            ع٢ً ا٭قٌ    ص ٪  90 ط                                      دنب ع٢ً َدٜس صٓدٚم أضٛام ايٓكد اضتجُاز   (   أ ٍ   ١                 َـٔ صـايف قٝ         أصـٛ

ــٓدٚم يف   اي ٚ             صــ ــ١  ــؿكات املساعــ ــدٜٔ ٚ                       صــ ــع                  أدٚات ايــ ــس            ايٛدا٥ــ ــرٙ     ١ طٜ       غــ ــٕٛ هلــ                      إٔ ٜهــ

           ٚعًــ٢ إٔ                                                       ام أٚ ؾـرت٠ اضـتشكام َتبكٝـ١ ٫ تتعـد٣ ضـ١ٓ ٚاسـد٠              اضـتشك         تـازٜذ               ا٫ضـتجُازات  

                                َٔ د١ٗ َصٓؿ١ أٚ تعرتف بٗا اهل١٦ٝ.        َطسٚس١     تهٕٛ 

ُ                  ق١ُٝ اضـتجُازات صـٓدٚم أضـٛام ايٓكـد يف أدٚات ايـدٜٔ ايـي ُٜصاـد ُزٖا              تصٜد         ٫ دنٛش إٔ        ب(                                                     ُ  ا  

              أصٍٛ ايصٓدٚم.            َٔ صايف ق١ُٝ   ص ٪  25 ط     ع٢ً     ٚاسد   ُ    َُصدز

             يـد٣ دٗـ١             اإلٜـداعات              عـٔ طسٜـل                                 ١ اضتجُازات صٓدٚم أضٛام ايٓكد    قُٝ      تصٜد         ٫ دنٛش إٔ         ز(

                          َٔ صايف ق١ُٝ أصٍٛ ايصٓدٚم.   ص ٪  25 ط     ع٢ً      ٚاسد٠ 

 

              ايصٓدٚم املػرٟ                      املاد٠ اؿاد١ٜ ٚاـُطٕٛ: 

  خس.آ ا٫ضتجُاز يف صٓدٚم َػٍر٫دنٛش يًصٓدٚم املػرٟ 

 

               ايصٓدٚم ايكابض                       املاد٠ ايجا١ْٝ ٚاـُطٕٛ: 

ص َٔ أصٛي٘ عًـ٢ غـهٌ ْكـد أٚ َـا     ٪5ط٫ ٜتذاٚش ابض إٔ ذنتؿغ لما يًصٓدٚم ايك دنٛش(     أ

  .مياثً٘
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ع٢ً ا٭قٌ، ٚدنب إٔ ٫ تكٌ يف ث٬ث١ صٓادٜل اضتجُاز إٔ ٜطتجُس ايصٓدٚم ايكابض ع٢ً  (ب

ص َٔ صايف ق١ُٝ أصـٍٛ  ٪5ط عٔ يف نٌ صٓدٚم َٔ صٓادٜل ا٫ضتجُاز ٖرٙا٫ضتجُازات 

  ايصٓدٚم ايكابض.

يف صـٓدٚم  ايكـابض  ص َٔ صايف ق١ُٝ أصٍٛ ايصـٓدٚم  ٪50ط ع٢ًَاٜصٜد ُاز اضتج دنٛش٫  (ز

 اضتجُاز ٚاسد. 

  .    ّ َػرّ                           يف صٓدٚم قابض آخس أٚ صٓدٚم      كابض   اي      صٓدٚم   اي              دنٛش إٔ ٜطتجُس    ٫            د(

 

                                           املاد٠ ايجايج١ ٚاـُطٕٛ: صٓدٚم محا١ٜ زأع املاٍ

يف مجٝع ايٛثـا٥ل  ١ٜ زأع املاٍ" صٓدٚم محا١ٜ زأع املاٍ عباز٠ "محا اضِدنب إٔ ٜتطُٔ      أ(

 ايصٓدٚم.املتعًك١ ب

       عًكـ١                                                                          ع٢ً َدٜس صٓدٚم محا١ٜ زأع املـاٍ بـرٍ اؾٗـٛد اي٬شَـ١ إلداز٠ املدـاطس املت        دنب           ب(

    ٠.                         بايتعاٌَ َع ا٭طساف ايٓعري

ٔ  ٫         ز(                املصـدز٠ َـٔ                                                                  دنٛش إٔ تصٜد ق١ُٝ اضتجُازات صٓدٚم محا١ٜ زأع ملاٍ يف أدٚات ايـدٜ

                          َٔ صايف ق١ُٝ أصٍٛ ايصٓدٚم.   ص ٪  25 ط     ع٢ً      ٚاسد  ُ    َُصدز

ــد٣ دٗــ١       ٫        د( ــداعات ي ــ١ زأع املــاٍ يف اإلٜ ــد قُٝــ١ اضــتجُازات صــٓدٚم محاٜ                                                                                            دنــٛش إٔ تصٜ

                                       َٔ صايف ق١ُٝ أصٍٛ صٓدٚم محا١ٜ زأع املاٍ.    ص ٪  25 ط     ع٢ً       ٚاسد٠
 

         ا٫ضتجُاز      سدٚد                             املاد٠ ايسابع١ ٚاـُطٕٛ: كايؿ١ 

تجُاز املٓصــٛص عًٝٗــا يف ٖــرٙ اي٥٬شــ١ أٚ يف غــسٚط  ا٫ضــ ســدٚديف ســاٍ كايؿــ١ أٟ َــٔ   أ( 

بطـبب إدـسا٤ اؽـرٙ َـدٜس ايصـٓدٚم أٚ َـدٜس ايصـٓدٚم َـٔ ايبـاطٔ،           ٚأسهاّ ايصٓدٚم

اـطـٛات  ٜـتعني عًـ٢ َـدٜس ايصـٓدٚم إغـعاز اهل٦ٝـ١ بـريو نتابٝـًا بػـهٌ ؾـٛزٟ ٚاؽـاذ            

 اي٬ش١َ إلص٬ح املدايؿ١.
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ز املٓصــٛص عًٝٗــا يف ٖــرٙ اي٥٬شــ١ أٚ يف غــسٚط  ا٫ضــتجُا ســدٚديف ســاٍ كايؿــ١ أٟ َــٔ    (ب

بطـبب تػٝرـس يف ايعـسٚف خـازز عـٔ ضـٝطس٠ َـدٜس ايصـٓدٚم أٚ َــدٜس          ٚأسهـاّ ايصـٓدٚم  

أٜاّ، ٜـتعني عًـ٢ َـدٜس ايصـٓدٚم      (5)ايصٓدٚم َٔ ايباطٔ ٚ  ٜتِ إص٬ح املدايؿ١ خ٬ٍ 

املـد٠ ايصَٓٝـ١ املطًٛبـ١    ٚ إغعاز اهل١٦ٝ بٗرا اؿـدخ نتابٝـًا َـع اإلغـاز٠ إىل اإلدـسا٤ املتدـر      

 يتكدٜسٖا احملض تػٝري تًو املد٠. ًااملدايؿ١، ٚميهٔ ي١٦ًٝٗ ٚؾك إلص٬ح

                 املطابك١ ٚا٫يتصاّ                  ٚا٫يتصاّ ٚ/أٚ ؾ١ٓ                                        دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم إغعاز َط٪ٍٚ املطابك١       ( ز

         ايؿكستني        إيٝٗا يف                ا٫ضتجُاز املػاز      سدٚد                               ٚفًظ إداز٠ ايصٓدٚم ظُٝع كايؿات      يدٜ٘ 

          املطابكـ١                        ٚا٫يتـصاّ ٚ/أٚ ؾٓـ١                                ٚدنـب عًـ٢ َطـ٪ٍٚ املطابكـ١                        َـٔ ٖـرٙ املـاد٠.        ٚ)ب(     )أ( 

 ّ           املطًٛبـ١                                              ٚتٛثٝـل اإلدـسا٤ املتدـر ٚاملـد٠ ايصَٓٝـ١                                    سؿـغ ضـذٌ دا٥ـِ باملدايؿـات               ٚا٫يتـصا

        إلص٬سٗا.

ــ١       د(  ــ٢            ي٦ًٝٗ ــاطٔ يف غــإٔ                              ؾــسض عكٛبــات عً                                                                 َــدٜس ايصــٓدٚم أٚ َــدٜس ايصــٓدٚم َــٔ ايب

                   ٚ)ب( َٔ ٖرٙ املاد٠.     )أ(      كستني           إيٝٗا يف ايؿ      املػاز       ضتجُاز   ا٫      سدٚد       كايؿات 

 

                                     اؿكٛم ؾُٝا ٜتعًل بأصٍٛ ايصٓدٚم ايعاّ     زض١                        املاد٠ اـاَط١ ٚاـُطٕٛ: مما
 

دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم عٓد ممازضـ١ أٚ عـدّ ممازضـ١ أٟ َـٔ اؿكـٛم املستبطـ١ بأصـٍٛ          أ( 

 .أٟ صٓدٚم عاّ، ايتصسف لما ذنكل َصاحل َايهٞ ايٛسدات

دنـب عًــ٢ َــدٜس ايصــٓدٚم ايكٝــاّ بايتــايٞ يف غـإٔ سكــٛم ايتصــٜٛت املستبطــ١ بــأٟ أصــٍٛ      ب( 

  يصٓدٚم عاّ ٜدٜسٙ:

 ٜعتُدٖا فًظ إداز٠ ايصٓدٚم.يتصٜٛت ٚضع ضٝاض١ َهتٛب١ ؾُٝا ٜتعًل عكٛم ا (1

٘   ٚؾكـاً  ممازضتٗا َٔأٚ ا٫َتٓاع  ممازض١ سكٛم ايتصٜٛت (2 يطٝاضـ١ املهتٛبـ١   ا ملـا تكتطـٝ

َـٔ قبـٌ فًـظ إداز٠ ايصـٓدٚم، ٚسؿـغ ضـذٌ ناَـٌ ٜٛثـل ممازضـ١ سكـٛم            املعتُد٠

 (. ٚأضباب ذيوايتصٜٛت )
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                                                         املاد٠ ايطادض١ ٚاـُطٕٛ: َتطًبات تكدِٜ غسٚط ٚأسهاّ ايصٓدٚم
 

احملـتًُني   َـايهٞ ايٛسـدات َٚـايهٞ ايٛسـدات     ٜصٚددنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم ايعاّ إٔ  ( أ

  بػسٚط ٚأسهاّ ايصٓدٚم فاًْا.

ٌ تتطُٔ غسٚط ٚأسهاّ ايصٓدٚم ايعاّ ا٭ضـظ ايـي   دنب إٔ  (ب   َـايهٛ ايٛسـدات   ضـٝدخ

احملتًُٕٛ بٓا٤  عًٝٗا يف ع٬قات تعاقد١ٜ َع َدٜس ايصٓدٚم ؾُٝا ٜتعًل با٫ضتجُاز املطسٚح 

( 1عًِٝٗ، ٚدنب إٔ تتطُٔ غسٚط ٚأسهاّ ايصٓدٚم املعًَٛات احملدد٠ يف املًشل زقـِ ) 

 َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١.

٥٫شـ١  لمٛدـب  سهاّ ايصٓدٚم َطتٛؾ١ٝ ملتطًبات غـسٚط تكـدِٜ اــدَات    ُتعدر غسٚط ٚأ (ز 

 ا٭غداص املسخ  هلِ.

دنـب عًــ٢ َــايهٞ ايٛســدات بٝــإ َــٛاؾكتِٗ عًـ٢ غــسٚط ٚأسهــاّ ايصــٓدٚم َــٔ خــ٬ٍ     (د 

 ايتٛقٝع ع٢ً ْطد١ َٓٗا.

ّ        دنب ع٢ً َـدٜس ايصـٓدٚم ايتأنـد   ٖـ(     َـٔ تٛقٝـع َـايهٞ ايٛسـدات عًـ٢ غـسٚط ٚأسهـا

َٛاؾك١ َدٜس ايصٓدٚم ع٢ً أٟ اغرتاى أٚيـٞ يف   ٛهلِ ع٢ً ْطد١ َٓٗا قبٌايصٓدٚم ٚسص

 صٓدٚم عاّ.

ٞ   دنـب ٚ(    ايٛســدات يف  إٔ تهــٕٛ غـسٚط ٚأسهــاّ ايصــٓدٚم املطبكــ١ عًــ٢ مجٝـع َــايه

 ايصٓدٚم ايعاّ َٛسد٠.

 إىل اهل٦ٝـ١ دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم تكدِٜ ْطـد١ قدَّثـ١ َـٔ غـسٚط ٚأسهـاّ ايصـٓدٚم       ش(   

 أٜاّ َٔ سدٚخ أٟ تػٝري عًٝٗا.  خ٬ٍ مخط١

ٔ  ح(    ــ ــ٪٫ًٚ عـ ــٓدٚم َطـ ــدٜس ايصـ ــٓدٚم    ٜهـــٕٛ َـ ــاّ ايصـ ــسٚط ٚأسهـ ــ١ غـ ــٔ دقـ ــد َـ ايتأنـ

 .قدث١ َٚعدي١ٚٗا غري َط١ًً ٚانتُاهلا ٚأْ

                       ًَٚد  املعًَٛات ايس٥ٝط١                                                     املاد٠ ايطابع١ ٚاـُطٕٛ: َتطًبات تكدِٜ َرنس٠ املعًَٛات

ٚد َـايهٞ ايٛسـدات َٚـايهٞ ايٛسـدات احملـتًُني      ٜـص دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم ايعـاّ إٔ    أ( 

 فاًْا. ٚكً  املعًَٛات ايس٥ٝط١ رنس٠ املعًَٛاتلم
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َـايهٞ ايٛسـدات    يـتُهني  اي٬شَـ١  مجٝـع املعًَٛـات   دنب إٔ تتطُٔ َرنس٠ املعًَٛـات   ب( 

احملتًُني َٔ اؽاذ قساز ضًِٝ َٚـدزٚع غصـٛص ا٫ضـتجُاز املطـسٚح عًـِٝٗ، ٚدنـب إٔ       

نُا دنب تطُني ًَدـ    ( َٔ ٖرٙ اي٥٬ش2.١َات احملدد٠ يف املًشل زقِ )تتطُٔ املعًٛ

 ( َٔ ٖرٙ اي٥٬ش3.١املعًَٛات ايس٥ٝط١ املعًَٛات احملدد٠ يف املًشل زقِ )

ٔ  ٜهٕٛ َدٜس ايصٓدٚم َط٪٫ًٚ عٔ ( ز ٚأْٗـا  ٚانتُاهلـا   دقـ١ َـرنس٠ املعًَٛـات    ايتأند َـ

ب عًـ٢ َـدٜس ايصـٓدٚم ؼـدٜح     ٚيف مجٝـع ا٭سـٛاٍ، دنـ    ،غـري َطـ١ًً ٚقدثـ١ َٚسادعـ١    

دا٤ ٭ايؿعًٝــ١ ٚاملعًَٛــات احملدثـــ١    َــرنس٠ املعًَٛــات ضــًٜٓٛا يتعٗــس ايسضــّٛ ٚا٭تعــاب      

 ايصٓدٚم.

أٜاّ ( 5)دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم تكدِٜ ْطد١ قدَّث١ َٔ َرنس٠ املعًَٛات ي١٦ًٝٗ خ٬ٍ  ( د

 عًٝٗا.  َٔ سدٚخ أٟ تػٝري

                                     َٚايهٞ ايٛسدات ع٢ً ايتػٝريات ا٭ضاض١ٝ                                     املاد٠ ايجا١َٓ ٚاـُطٕٛ: َٛاؾك١ اهل١٦ٝ 

ــ٢ أٟ تػــٝري أضاضــٞ َكــرتح          أ(  ــ١ عً ــ٢ َٛاؾكــ١ اهل٦ٝ ــ٢ َــدٜس ايصــٓدٚم اؿصــٍٛ عً دنــب عً

 يًصٓدٚم ايعاّ.

)أ( َٔ ٖرٙ املاد٠،  ٚؾكا يًؿكس٠دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم بعد اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اهل١٦ٝ     ب(

اضـٞ املكـرتح   دٚم املعين ع٢ً ايتػـٝري ا٭ض اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ َايهٞ ايٛسدات يف ايصٓ

 .عادٟ صٓدٚمَٔ خ٬ٍ قساز 

 :َٔ اؿا٫ت اٯت١ٝ ًاٖرٙ اي٥٬ش١، ٜػٌُ َصطًض "ايتػٝري ا٭ضاضٞ" أٜ ٭غساض    ز(

 أغساض ايصٓدٚم ايعاّ أٚ طبٝعت٘. تػٝري املِٗ يفاي (1

2)       ٟ سكـٛقِٗ   يفَـايهٞ ايٛسـدات أٚ    يف ايتػٝري ايرٟ قـد ٜهـٕٛ يـ٘ تـأثري ضـًيب ٚدـٖٛس

 ؾُٝا ٜتعًل بايصٓدٚم ايعاّ.

 ايتػٝري ايرٟ ٜهٕٛ ي٘ تأثري يف ٚضع املداطس يًصٓدٚم ايعاّ. (3

 ا٫ْطشاب ايطٛعٞ ملدٜس ايصٓدٚم َٔ َٓصب َدٜس يًصٓدٚم. (4
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ّ          د(                       ايــي ٜعــدٖا َــدٜس                                                                         دنـب بٝــإ تؿاصــٌٝ ايتػــٝريات ا٭ضاضــ١ٝ يف تكــازٜس ايصــٓدٚم ايعــا

                 ( َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١.  74    ( ٚ)  73 )     ً         ٚؾكًا يًُادتني        ايصٓدٚم 

 

                                                                  املاد٠ ايتاضع١ ٚاـُطٕٛ: إغعاز اهل١٦ٝ َٚايهٞ ايٛسدات بأٟ تػٝريات ١َُٗ
 

دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم إغعاز اهل١٦ٝ َٚايهٞ ايٛسدات يف ايصٓدٚم ايعـاّ نتابٝـًا بـأٟ        أ(

دنب أ٫ تكٌ ؾرت٠ اإلغـعاز  ٚتػٝريات ١َُٗ َكرتس١ ٭ٟ صٓدٚم عاّ ٜدٜسٙ َدٜس ايصٓدٚم. 

 احملدد َٔ قبٌ َدٜس ايصٓدٚم إلدسا٤ ٖرا ايتػٝري. ًَٜٛا تكٛميًٝا قبٌ ايّٝٛ( 30) عٔ

دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم ايعاّ املػًل إٔ ذنصٌ عًـ٢ َٛاؾكـ١ َـايهٞ ٚسـدات ايصـٓدٚم        ( ب

 .عادٟ ايتػٝريات امل١ُٗ املكرتس١ َٔ خ٬ٍ قساز صٓدٚم ع٢ً

ــًا   ًاتػــٝري ُٜعــّد ٫ ٖــرٙ اي٥٬شــ١، ٜكصــد "بــايتػٝري املٗــِ" أٟ تػــٝري    ٭غــساض ( ز أضاضــًٝا ٚؾك

 َٚٔ غأْ٘ إٔ: ( َٔ ٖرٙ اي٥٬ش58١٭سهاّ املاد٠ )

 ممازض١ سكٛقِٗ املتعًك١ باضتجُازِٖ. ع٢ًقدز٠ َايهٞ ايٛسدات  يفٜ٪ثس  (1

 ٜ٪دٟ إىل إٔ ٜعٝد َايهٞ ايٛسدات ايٓعس يف َػازنتِٗ يف ايصٓدٚم ايعاّ. (2

عـاّ إىل َـدٜس ايصـٓدٚم أٚ أٟ عطـٛ     ٜ٪دٟ إىل شٜاد٠ املـدؾٛعات َـٔ أصـٍٛ ايصـٓدٚم اي     (3

 َٔ فًظ إداز٠ ايصٓدٚم أٚ أٟ تابع ٭ٟ َُٓٗا. 

 َٔ املدؾٛعات تطدد َٔ أصٍٛ ايصٓدٚم ايعاّ. ٜكدّ ْٛعًا ددٜدًا (4

 ٜصٜد بػهٌ دٖٛسٟ أْٛاع املدؾٛعات ا٭خس٣ ايي تطدد َٔ أصٍٛ ايصٓدٚم ايعاّ. (5

                           ايي ٜعدٖا َـدٜس ايصـٓدٚم               صٓدٚم ايعاّ                                         دنب بٝإ تؿاصٌٝ ايتػٝريات امل١ُٗ يف تكازٜساي       د( 

                 ( َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١.  74     ( ٚ )  73        ًُادتني )   ً   ٚؾكًا ي

  

                                                                 املاد٠ ايطتٕٛ: إغعاز اهل١٦ٝ َٚايهٞ ايٛسدات بأٟ تػٝريات ٚادب١ اإلغعاز
 

دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم إغعاز اهل١٦ٝ نتابًٝا بـأٟ تػـٝري دنـب اإلغـعاز عٓـ٘ يف ايصـٓدٚم        ( أ

 ًَٜٛا تكٛميًٝا َٔ ضسٜإ ايتػٝري.  (30ايعاّ ايرٟ ٜدٜسٙ خ٬ٍ )
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يف ساي١ ايصٓدٚم ايعـاّ املػًـل، دنـب عًـ٢ َـدٜس ايصـٓدٚم اؿصـٍٛ عًـ٢ َٛاؾكـ١ فًـظ            ( ب

قبٌ إغعاز اهل٦ٝـ١   - هًٓاَت٢ نإ ذيو مم - ريات ٚادب١ اإلغعازٝإداز٠ ايصٓدٚم ع٢ً ايتػ

 .َٚايهٞ ايٛسدات

أٟ تػـٝري دـٖٛسٟ ٫ ٜكـع ضـُٔ      "ايتػٝري ٚادـب اإلغـعاز"  بــ ٖـرٙ اي٥٬شـ١، ٜكصـد     ٭غـساض  ( ز

 . ( َٔ ٖرٙ اي٥٬ش59١) ٚ (58سهاّ املادتني )أ

عًـ٢ املٛقـع اإليهرتْٚـٞ    ٚ يف ايطـٛم  دنب اإلؾصاح عٔ تؿاصـٌٝ ايتػـٝريات ٚادبـ١ اإلغـعاز     ( د

 .( ًَٜٛا تكٛميًٝا َٔ ضسٜإ ايتػٝري30)ايـملدٜس ايصٓدٚم خ٬ٍ 

تكـازٜس ايصـٓدٚم ايعـاّ ايـي ٜعـدٖا َـدٜس        دنب بٝإ تؿاصـٌٝ ايتػـٝريات ٚادبـ١ اإلغـعاز يف    ٖـ(  

 ( َٔ ٖرٙ اي٥٬ش73.١( ٚ)74) ٚؾكًا يًُادتنيايصٓدٚم 

 

            ايطسح ا٭ٚيٞ                          املاد٠ اؿاد١ٜ ٚايطتٕٛ: َد٠ 
 

ٞ  َد٠ تؿاصٌٝ  بٝإدنب  ( أ ّ    ايطـسح ا٭ٚيـ ايطـسح   َـد٠ )لمـا يف ذيـو    يٛسـدات ايصـٓدٚم ايعـا

  املعًَٛات.يًٛسدات( يف َرنس٠  ا٭ٚيٞٚايطعس  ا٭ٚيٞ

 .ا٭ٚيٞ بايطعس إ٫ َٔ قبٌ َدٜس ايصٓدٚم خ٬ٍ َد٠ ايطسح ا٭ٚيٞ ٫دنٛش طسح ايٛسدات  ( ب

ــد   ( ز ــٞ  َــد٠ ادنــب أ٫ تصٜ ــ٢يطــسح ا٭ٚي ــًا.  (30) عً ــو املــد٠، ٫دنــٛش   َٜٛــًا تكٛميٝ  ٚخــ٬ٍ تً

ٞ   َد٠ضتجُاز أٟ َٔ َبايؼ ا٫غرتاى ست٢ تهتٌُ ا اضـتجُازٖا يف   باضـتجٓا٤ ، ايطـسح ا٭ٚيـ

 ٚدا٥ع ايبٓٛى.

مجعـ٘ َـٔ خـ٬ٍ اغـرتانات املطـتجُسٜٔ      ٜٓبػـٞ  أدْـ٢  سـدًا  َـدٜس ايصـٓدٚم   ٚضـع  يف سـاٍ    (د

( َـٔ ٖـرٙ   42َٚع عدّ اإلخ٬ٍ بأسهاّ ايؿكس٠ )د( َـٔ املـاد٠ )   ايطسح ا٭ٚيٞ، َد٠خ٬ٍ 

 ٫ دنٛش اضتجُاز أٟ َٔ َبايؼ ا٫غرتاى ست٢ ٜتِ مجع َبًؼ اؿد ا٭د٢ْ املـرنٛز  اي٥٬ش١

ــٛى اضــتجُازٖا  باضــتجٓا٤ ــ٢ َــدٜس ايصــٓدٚم  ٚدنــ .يف ٚدا٥ــع ايبٓ عــٔ اؿــد   اإلؾصــاحب عً

 .املعًَٛات ٚأسهاّ ايصٓدٚم َٚرنس٠ا٭د٢ْ املطًٛب مجع٘ يف غسٚط 

 إىل اهل٦ٝـ١ ا٭ٚيـٞ، دنـب عًـ٢ َـدٜس ايصـٓدٚم تكـدِٜ ْتـا٥ر ايطـسح          ايطـسح  عٓد اْتٗا٤ َد٠ٖـ(   

 أٜاّ بايػهٌ ايرٟ ؼددٙ َٔ ٚقت ٯخس.  (10) خ٬ٍ
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                ا٫غرتاى ٚا٫ضرتداد                 ايجا١ْٝ ٚايطتٕٛ:       املاد٠ 
 

ٌ     دنــٛش٫ ( أ ــّٛ تعاَــ ب إٔ ٚدنــ ا٫غــرتاى يف ٚســدات ايصــٓدٚم ايعــاّ أٚ اضــرتدادٖا إ٫ يف ٜ

َـ    ٜهٕٛ ٫ًصٓدٚم ايعاّ، ايرٟ ٜتٛؾس ي تعاَـٌ عًـ٢ ا٭قـٌ يف     اصٓدٚم اضـتجُاز َػًـل، ٜٛ

ًا ملـا ذنـددٙ َـدٜس    ؾتهٕٛ أٜاّ ايتعاٌَ ٚؾكـ ، َػًكًا صٓدٚم ايعاّٚإذا نإ اي نٌ أضبٛع.

 . َٚرنس٠ املعًَٛات ايصٓدٚم يف غسٚط ٚأسهاّ ايصٓدٚم

                           املٛعـد ايٓٗـا٥ٞ يتكـدِٜ                        َٚـرنس٠ املعًَٛـات                                     دنب إٔ ؼدد غسٚط ٚأسهـاّ ايصـٓدٚم             ب(

                       طًبات ا٫غرتاى ٚا٫ضرتداد.

  ُ       ُٜشتطـب                                         طًبات ا٫غرتاى أٚ ا٫ضرتداد بايطـعس ايـرٟ           َعا١ًَ                 ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم    دنب           ز(

                        طًب ا٫غرتاى أٚ ا٫ضرتداد.         ايتاي١ٝ ي         ايتكِٜٛ     ْكط١      عٓد

     َـع            تتعـازض          عٝـح ٫                               طًبـات ا٫غـرتاى أٚ ا٫ضـرتداد             تٓؿٝـر                     دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم           د(

         ايصٓدٚم.            غسٚط ٚأسهاّ                                أٟ أسهاّ تتطُٓٗا ٖرٙ اي٥٬ش١ أٚ 

        إقؿـاٍ          َٛعـد                 ا٫ضـرتداد قبـٌ           عٛا٥ـد                                                ع٢ً َدٜس ايصـٓدٚم إٔ ٜـدؾع ملايـو ايٛسـدات        دنب       ٖـ(   

      ّ   نشـد ّ                  ضـعس ا٫ضـرتداد    ُ             ُسـدد عٓـدٖا              ايتكِٜٛ ايي      ٓكط١         ايتايٞ ي                    ايعٌُ يف ايّٝٛ اـاَظ 

  .    أقص٢

 

   ٗا        أٚ تأدًٝ                  د عًُٝات ا٫ضرتدادٜ   ؼد                       املاد٠ ايجايج١ ٚايطتٕٛ: 

                                                     أٟ طًب اضرتداد َٔ صـٓدٚم عـاّ ستـ٢ ٜـّٛ ايتعاَـٌ            تٓؿٝر                        دنٛش ملدٜس ايصٓدٚم تأدٌٝ       أ(    

                                                        ب١ مجٝع طًبات ا٫ضرتداد ملايهٞ ايٛسـدات يف أٟ ٜـّٛ تعاَـٌ                           ايتايٞ إذا بًؼ إمجايٞ ْط

                                  أٚ أنجس َٔ صايف ق١ُٝ أصٍٛ ايصٓدٚم.   ٪  10

ــات             (   ب ــاز طًب ــد اختٝ ــ١ َٚٓصــؿ١ عٓ ــاع إدــسا٤ات عادي ــ٢ نــٌ َــدٜس صــٓدٚم اتب                                                                                                  دنــب عً

ــٗا  ــسا٤ات يف     ،                                ا٫ضـــرتداد املطًـــٛب تأدًٝـ ــاح عـــٔ ٖـــرٙ اإلدـ ــاّ                                        ٚاإلؾصـ                   غـــسٚط ٚأسهـ

          أخـــرت يف                                                  تعــد ٖــرٙ اإلدــسا٤ات عاديــ١ َٚٓصــؿ١ إذا      ٚ                         َٚــرنس٠ املعًَٛــات.              ايصــٓدٚم 

                  بايٓطب١ ٚايتٓاضب.                         مجٝع طًبات ا٫ضرتداد امل٪د١ً        ا٫عتباز 
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                               تعًٝل ا٫غرتاى أٚ اضرتداد ايٛسدات                       املاد٠ ايسابع١ ٚايطتٕٛ: 

    .                  إذا طًبت اهل١٦ٝ ذيو                         ا٫غرتاى أٚ اضرتداد ايٛسدات        تعًٝل                 ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم    دنب           أ(

                             ايصــٓدٚم ايعــاّ يف أٟ َــٔ           ٚســدات                     ا٫غــرتاى أٚ اضــرتداد          تعًٝــل          ايصــٓدٚم              دنــٛش ملــدٜس        ب( 

   :      اٯت١ٝ      اؿا٫ت 

َـايهٞ ٚسـدات    إذا زأ٣ َـدٜس ايصـٓدٚم بػـهٌ َعكـٍٛ إٔ ايتعًٝـل ذنكـل َصـاحل          (1

  .ايصٓدٚم ايعاّ

ٍٛ ا٭صـ  ا٭ٚزام املاي١ٝ أٚ يفٜتِ ؾٝٗا ايتعاٌَ  ايتعاٌَ يف ايطٛم ايس٥ٝط١ ايي ُعًَّل إذا   (2

ــاّ،    ــا ايصــٓدٚم ايع ــي ميًهٗ ــا بػــهٌ عــاّ أٚ بايٓطــب١ إىل أصــٍٛ     ا٭خــس٣ اي إَ

صـايف قُٝـ١ أصـٍٛ    دٖٛسٜـ١ ي  ايي ٜس٣ َدٜس ايصٓدٚم بػهٌ َعكٍٛ أْٗا ايصٓدٚم

 ايصٓدٚم ايعاّ. 

       َــدٜس          ٜؿسضــ٘         تعًٝــل                                                                      دنــب عًــ٢ َــدٜس ايصــٓدٚم اؽــاذ اإلدــسا٤ات ايتايٝــ١ يف سايــ١ أٟ          ز( 

                ( َٔ ٖرٙ املاد٠:        ًؿكس٠ )ب ي      ً ٚؾكًا        ايصٓدٚم 

َصـاحل  َـع َساعـا٠   ٚاملـربز٠   ايطـسٚز١ٜ ًُد٠ ض٣ٛ يأٟ تعًٝل ايتأند َٔ عدّ اضتُساز   (1

 .َايهٞ ايٛسدات

 تػــاٚز َــع فًــظ إداز٠ ايصــٓدٚم ٚأَــني اؿؿــغ ايٚايتعًٝــل بصــٛز٠ َٓتعُــ١ َسادعــ١    (2

 .بصٛز٠ َٓتع١ُ ذيو سٍٛ

تٛضــٝض أضـباب ايتعًٝــل،  َـع   دٕٚ تــأخريإغـعاز اهل٦ٝـ١ َٚــايهٞ ايٛسـدات بــأٟ تعًٝـل        (3

املطـتدد١َ يف   ْؿطـٗا  ايطسٜكـ١ باْتٗـا٤ ايتعًٝـل    ؾـٛز اهل٦ٝـ١ َٚـايهٞ ايٛسـدات     ٚإغعاز

 .اإلغعاز عٔ ايتعًٝل

 َايهٞ ايٛسدات. ذنكل َصاحل ذيوي١٦ًٝٗ ص٬س١ٝ زؾع ٖرا ايتعًٝل إذا زأت إٔ    د(
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        ايصؿكات                            املاد٠ اـاَط١ ٚايطتٕٛ: َكابٌ 
 

ا٫غــرتاى َكابــٌ ؾُٝــا ٜتعًــل بايصــٓدٚم ايعــاّ     دنــٛش ؾسضــٗا ي ايصــؿكات ايــ ٜػــٌُ َكابــٌ  

بػهٌ ناٌَ يف غـسٚط ٚأسهـاّ    املكابٌ اب اإلؾصاح عٔ ٖرٚدن .ْٚكٌ املًه١ٝٚا٫ضرتداد 

  عًَٛات.املَٚرنس٠ ايصٓدٚم 

 

        ا٫ضرتداد             يتٓؿٝر طًبات        ا٫قرتاض                        املاد٠ ايطادض١ ٚايطتٕٛ: 

ــٛاؾس٠       إذا  (   أ ــٛاٍ املتـ ــت ا٭َـ ــاب  يف                                ناْـ ــٓ         سطـ ــاّ       ايصـ ــات                دٚم ايعـ ــر طًبـ ــ  يتٓؿٝـ                              املدصـ

  .           تًو ايطًبات      ػط١ٝ                            ٝذٛش ملدٜس ايصٓدٚم إٔ ٜكرتض يت ؾ                   ا٫ضرتداد غري ناؾ١ٝ،

ٗـ        يًٓطب١        املاد٠   رٙ    ً   ٚؾكًا هل        ا٫ضرتداد              يتٓؿٝر طًبات       ٫قرتاض        ٫ رنطع ا  (   ب    يف   ا             املٓصٛص عًٝ

               َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١.  (   42 )       املاد٠               ايؿكس٠ )ح( َٔ

        طًبـات         يتٓؿٝر       ناؾ١ٝ                        اي٬ش١َ ي٬ستؿاظ بطٝٛي١     ؾٗٛد  ا    مجٝع     برٍ                 ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم        ز( 

         ا٫ضرتداد.

 

                                    إع٬ْات ا٭ٚزام املاي١ٝ ٚاملٛاد ايرتٚدن١ٝ                       املاد٠ ايطابع١ ٚايطتٕٛ: 

ــب إٔ    (   أ ــ١           دنـ ــ٬ٕ ا٭ٚزام املايٝـ ــتٛيف إعـ ــدات                                     ٜطـ ــايهٞ ايٛسـ ــٌ إىل َـ ــايهٞ    أٚ                                   املسضـ          َـ

                    اد٠ ٚأسهــاّ ٥٫شــ١                                                                احملــتًُني ؾُٝــا ٜتعًـل بايصــٓدٚم ايعــاّ َتطًبــات ٖـرٙ املــ             ايٛسـدات 

  .      ايع٬ق١                                 هلِ ٥٫ٚش١ أعُاٍ ا٭ٚزام املاي١ٝ ذات             ا٭غداص املسخ 

                                      بصـٓدٚم عـاّ َعًَٛـات عـٔ نٝؿٝـ١                            أٚزام َايٝـ١ ٜتعًـل       عـٔ                      دنب إٔ ٜتطُٔ أٟ إع٬ٕ     (   ب

ــ٢ ْطــد١ َــٔ َــرنس٠         صــٍٛ  اؿ           ٚتكــازٜس           ايصــٓدٚم                   ٚغــسٚط ٚأسهــاّ           عًَٛــات   امل                            عً

ٕ ٚ   ،                   ملــايهٞ ايٛســدات            ايصــٓدٚم           يف َــرنس٠          املطــُٔ            إىل اإلؾصــاح                   إٔ ٜػــري اإلعــ٬

                          عًٝٗا ا٫ضتجُاز يف ايصٓدٚم.          ايي ٜٓطٟٛ         باملداطس       املتعًل          املعًَٛات 

                عـٔ أدا٥ـ٘ أٚ           تأنٝـد         أٚ أٟ                                                      إذا تطُٔ إع٬ٕ ا٭ٚزام املاي١ٝ َعًَٛات عٔ أدا٤ ايصـٓدٚم   (   ز

                      اإلع٬ٕ املتطًبات اٯت١ٝ:         إٔ ٜطتٛيف                  أدا٤ َدٜسٙ، ؾٝذب
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ــد اي    ( 1 ِ  تٛضــٝض َعًَٛــات ايعا٥ ــٞ يًصــٓدٚم بعــد خصــ ــ١   هً ــع املصــازٜـ ايؿعًٝ مجٝ

ٞ    . ٚيًصــٓدٚمايطــابك١  ــ ــد ايهً ــ١ عًــ٢ ايعا٥  دنــٛش إٔ ٜػــتٌُ إعــ٬ٕ ا٭ٚزام املايٝ

إٔ ٜتطُٔ اإلعـ٬ٕ ايعا٥ـد بعـد خصـِ      ع٢ً ايؿع١ًٝ( خصِ املصازٜـ قبٌ)اإلمجايٞ 

 .ايٛضٛح يف اإلع٬ٕ ايدزد١ َٔ إٔ تربش بٓؿظايؿع١ًٝ ٚ املصازٜـ

ْؿطـٗا  املـد٠  ايهًـٞ عـٔ    بايعا٥ـد َكازْـ١   َعًَٛـات ايعا٥ـد ايهًـٞ يًصـٓدٚم     تٛضٝض   ( 2

ٚيف ســاٍ نــٕٛ  عٓــ٘ يف َــرنس٠ املعًَٛــات. مل٪غـس َٓاضــب أٚ َعٝــاز آخــس َؿصــض 

ايهًـٞ، دنـب اإلؾصـاح عـٔ      امل٪غس أٚ املعٝاز اٯخس ٫ ٜػٌُ مجٝـع عٓاصـس ايعا٥ـد   

َكازْـ١   يفٕ ٜـ٪ثس ذيـو   ٜػـًُٗا امل٪غـس أٚ املعٝـاز ٚنٝــ ميهـٔ أ      ايعٓاصس ايي  

 .ايعا٥د ايهًٞ يًصٓدٚم بامل٪غس أٚ املعٝاز

ؽطـع   َتػري٠ ٚقدايعاّ  إع٬ٕ ا٭ٚزام املاي١ٝ إٔ ق١ُٝ ا٫ضتجُاز يف ايصٓدٚمإٔ ٜبني   ( 3

 ايٓك . يًصٜاد٠ أٚ

                  إٔ ٜٛضـض اإلعـ٬ٕ         ٝذـب  ؾ                                                               إذا تطـُٔ أٟ إعـ٬ٕ أٚزام َايٝـ١ ايعا٥ـد ايهًـٞ يًصـٓدٚم،               د(

          َٓر تأضٝظ   ٚ  أ       ضٓٛات  (   10 )        ضٓٛات، ٚ   ( 5 )        ضٓٛات، ٚ   ( 3 )ٚ              يط١ٓ ٚاسد٠،              ايعا٥د ايهًٞ

       تكٌ عٔ                                   ٖرٙ ايؿرتات، ٫ٚ دنٛش ذنس ا٭دا٤ يؿرت٠                              ايصٓدٚم إذا ناْت َدت٘ أقصس َٔ

           ض١ٓ ٚاسد٠.

                                                ٖـرٙ املـاد٠ ايعا٥ـد ايهًـٞ يًصـٓدٚم ستـ٢                            ً               دنب إٔ ٜتطُٔ اإلع٬ٕ ٚؾكًا يًؿكس٠ )د( َٔ      ٖـ(   

                   ايكـٛا٥ِ املايٝـ١                                               ايتكـِٜٛ ايطـٟٓٛ ْؿطـ٘ املتبـع يف إعـداد         داّ        )باضـتد    ١                        ْٗاٜـ١ آخـس زبـع ضـٓ    

          يًصٓدٚم(.

ــأدا٤ ايصــٓدٚم إىل ؾٗــِ خــاط٧             ٚ(     ــل ب ــ٪دٟ أٟ َعًَٛــ١ تتعً ــاى إستُــاٍ إٔ ت                                                                                                 إذا نــإ ٖٓ

      ع١ًَٛ   امل                                        ؾٝذب إٔ ٜؿصض إع٬ٕ ا٭ٚزام املاي١ٝ عٔ ظسٚف      ،      احملتًُني             ايهٞ ايٛسدات  مل

                                ايي ضاُٖت يف ذيو ا٭دا٤ ٜٚٛضشٗا. 

       ٥٫شـ١    يف              ٖـٛ َطًـٛب             ٚؾل َـا                                            إٔ ٜتطُٔ إع٬ٕ ا٭ٚزام املاي١ٝ ؼرٜسات باملداطس    دنب          ش(

       ً َٓطبكًا.                            ا٭غداص املسخ  هلِ َت٢ نإ ذيو
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                   يف قؿعـ١ اضـتجُاز                                                             إٔ ٜتطُٔ إع٬ٕ ا٭ٚزام املايٝـ١ قا٥ُـ١ ظُٝـع ا٫ضـتجُازات        دنٛش          ح(

ٛ     ٚيف                        باضـتجُازات كتـاز٠.                       ايصـٓدٚم أٚ قا٥ُـ١                                   ا٤ إعـ٬ٕ ا٭ٚزام املايٝـ١ عًـ٢                سـاٍ استـ

                    ايكا١ُ٥ بػهٌ َٛضٛعٞ                                    كتاز٠، دنب اختٝاز ا٫ضتجُازات يف ٖرٙ                  قا١ُ٥ باضتجُازات

                  املدزد١ يف ايكا١ُ٥.                  اختٝاز ا٫ضتجُازات     أضاع           اإلؾصاح عٔ              َٚتٛاشٕ، ٚدنب

       اٯت١ٝ:                                   ً             دنٛش إٔ ٜتطُٔ إع٬ٕ ا٭ٚزام املاي١ٝ أًٜا َٔ املعًَٛات  ٫        ط(

ــع     (1 ــتجُازٟايعا٥ـــد ايهًـــٞ أٚ  كـــدٜسأٚ ت تٛقـ ٞ  ا٭دا٤ ا٫ضـ ــايه ــاّ أٚ َـ ــٓدٚم ايعـ  يًصـ

اإلؾصاح عـٔ سـد أدْـ٢ َطـُٕٛ َـٔ ايعا٥ـد ٚذيـو         ٚسدات ايصٓدٚم ايعاّ )باضتجٓا٤

ٟ  ؾُٝا ٜتعًل باع٬ٕ أٟ إدـسا٤ات   ٜطبـل ٜطـُٔ أٚ   ا٭ٚزام املاي١ٝ يًصٓدٚم ايعاّ ايـر

  (.املاٍ ؿُا١ٜ زأع

2)      ٚ ذيـــو  يف املؿرتضــني أٚ  بٝــإ عــٔ ػسبــ١ َــايهٞ ايٛســدات ايؿعًــٝني       أٟ غــٗاد٠ أ

 .ْؿطٜ٘دٜسٖا َدٜس ايصٓدٚم  ايي خس٣ا٭ صٓادٜلايايصٓدٚم أٚ 

ٌ                                    ً                                           عًـ٢ َـدٜس ايصـٓدٚم إٔ ٜكـدّ ي٦ًٝٗـ١ ْطـدًا َـٔ أٟ إعـ٬ٕ أٚزام َايٝـ١             دنب     ٟ(      إىل         َسضـ

        إزضاي٘.    َٔ     أٜاّ   (   10 )               احملتًُني قبٌ َطٞ                َايهٞ ايٛسدات   أٚ               َايهٞ ايٛسدات 

 

    ِٜٛ    ايتك                       املاد٠ ايجا١َٓ ٚايطتٕٛ: 
 

 ًا نا٬ًَ ٚعاد٫ً.ٛميتك ِ أصٍٛ ايصٓدٚمُٜٜٛعدر َدٜس ايصٓدٚم َط٪٫ًٚ عٔ تك ( أ

ِ دنــب    ( ب أصـــٍٛ ايصــٓدٚم ايعــاّ يف نـــٌ ٜــّٛ تعاَــٌ يف ايٛقـــت احملــدد يف غـــسٚط       تكــٜٛ

  ٚأسهاّ ايصٓدٚم.

ّ            إٔ ٜٛثـل                        دنب ع٢ً َدٜس ايصـٓدٚم    (   ز                     َٚـرنس٠ املعًَٛـات              ايصـٓدٚم                    يف غـسٚط ٚأسهـا

            دنـب عًٝـ٘   ٚ   ،           ً ذيو َٓاضبًا ٕ  ا ن         ِٜ سٝجُاٛ                             ِٜ ايٛسدات ٚأضظ أٟ َٓٗذ١ٝ تكٛ       أضظ تك

  .       َتطابك١              بطسٜك١ عادي١ ٚ     تطبل    ِٜ ٛ                        إٔ َٓٗذ١ٝ ٚإدسا٤ات ايتك   َٔ        ايتأند 

ٚايتطـعري ٚايتعاَـٌ يف    يًتكـِٜٛ ْٚكاطـ٘   ٚاضـش١   ٚضـع ضٝاضـ١  دنب عًـ٢ َـدٜس ايصـٓدٚم     ( د

ـًـ   ايٛســدات ــٓ  بػــهٌ ٚاضــض ع ٢ ٖــرٙ ايطٝاضــ١ يف غــسٚط ٚأسهــاّ ايصــٓدٚم   ٚإٔ ٜ
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ِٜ ايٛسـدات  ٛيتكـ  َتطابكـ١ طسٜكـ١  إقـساز  دنـب عًـ٢ َـدٜس ايصـٓدٚم     ٚ .َٚرنس٠ املعًَٛات

  ٚاضرتدادٖا.ْكًٗا ٭غساض إصداز ايٛسدات ٚ

ــصاّ أسهــاّ     ٖـــ(   ــ٢ َــدٜس ايصــٓدٚم ايت ــِ املًشــلدنــب عً  اـاصــ١ٖــرٙ اي٥٬شــ١  َــٔ  (6) زق

 .املرنٛز املًشلام املاي١ٝ احملدد٠ يف با٫ضتجُازات يف أْٛاع ا٭ٚز

 

             تطعري ايٛسدات                       املاد٠ ايتاضع١ ٚايطتٕٛ: 
 

 ٚسـدات ايصـٓدٚم ايعـاّ ايـرٟ ٜـدٜسٙ.      سطـاب ضـعس  َطـ٪٫ًٚ عـٔ   َـدٜس ايصـٓدٚم   ٜهـٕٛ   ( أ

ٌ   ُٜٚشطب  بٓـا٤  عًـ٢ صـايف     ضعس ايٛسدات يهٌ َٔ ا٫غرتاى ٚا٫ضـرتداد يف أٟ ٜـّٛ تعاَـ

ِ دٚم ايعاّ عٓـد ْكطـ١   ايصٓٚسدات ق١ُٝ أصٍٛ نٌ ٚسد٠ َٔ  ذٟ يف ٜـّٛ ايتعاَـٌ    ايتكـٜٛ

 .ايع٬ق١

  عػس١ٜ ع٢ً ا٭قٌ. ع٬َات أزبع ؼتٟٛ ع٢ً دنب بٝإ أضعاز ايٛسدات بصٝػ١ ( ب

 

             ايتطعري اـاط٧   أٚ     ِٜٛ     ايتك               املاد٠ ايطبعٕٛ: 
 

ِٜ أصــٌ َــٔ أصــٍٛ ايصــٓدٚم ايعــاّ بػــهٌ خــاط٧ أٚ سطــاب ضــعس ٚســد٠      ٛتكــ يف ســاٍ ( أ

 .ايصٓدٚم تٛثٝل ذيو ، دنب ع٢ً َدٜسبػهٌ خاط٧

ِٜ أٚ ايتطـعري ٜػـهٌ   ٛاهل٦ٝـ١ ؾـٛزًا عـٔ أٟ خطـأ يف ايتكـ     إبـ٬ؽ  دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم   ( ب

 أٚ أنجس َٔ ضعس ايٛسد٠. 0.5٪

           َـٔ ٖـرٙ      (  74 )          يًُـاد٠       ً ٚؾكًا         املطًٛب١                                              دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم إٔ ٜكدّ يف تكازٜسٙ ي١٦ًٝٗ  (   ز

            ِٜ ٚايتطعري.ٛ               ُٝع أخطا٤ ايتك ظ   ً ًا           اي٥٬ش١ ًَدص

             لمــا يف ذيــو             املتطــسزٜٔ )                                                        عًــ٢ َــدٜس ايصــٓدٚم تعــٜٛض مجٝــع َــايهٞ ايٛســدات       دنــب   (   د

  .        دٕٚ تأخري              ِٜ أٚ ايتطعريٛ                                   ايٛسدات ايطابكني( عٔ مجٝع أخطا٤ ايتك  ٛ     َايه
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        املسادع١        َتطًبات                        املاد٠ اؿاد١ٜ ٚايطبعٕٛ: 

           ذا َط٢ ع٢ً   ٚإ                                                        َدٜس ايصٓدٚم تعٝني قاضب قاْْٛٞ قبٌ تأضٝظ ايصٓدٚم ايعاّ.    ع٢ً   (   أ

                                  ْٗاٜـ١ ضـٓت٘ املايٝـ١، ؾٝذـب يف           قبـٌ         أغـٗس    (  9 )     ايــ        عًـ٢                ايعاّ َد٠ تصٜد         ايصٓدٚم       تأضٝظ

                            إذا َط٢ ع٢ً تأضٝظ ايصـٓدٚم ٚ                                   ع١ًُٝ املسادع١ بٓٗا١ٜ ايعاّ ا٭ٍٚ. ب        ايكٝاّ           ٖرٙ اؿاي١

          ايكٝــاّ                يف ٖــرٙ اؿايـ١          ؾٝذـٛش                                                أغـٗس أٚ أقـٌ قبــٌ ْٗاٜـ١ ضــٓت٘ املايٝـ١،        ( 9 )     ايـــ              ايعـاّ َـد٠   

  .                            ١ ايعاّ ايجاْٞ يًصٓدٚم ايعاّ                    ع١ًُٝ املسادع١ يف ْٗاٜ ب

ٞ     إٔ      دنــب     ب(    ّ                             ٜهــٕٛ احملاضــب ايكــاْْٛ ــ٘       ً   َسخصــًا                    يًصــٓدٚم ايعــا              عــٔ َــدٜس         ً   َطــتك٬ًٚ       ي

            ً                                               ايصٓدٚم ٚؾكًا ملعٝاز ا٫ضتك٬ي١ٝ احملدد يف ْعاّ احملاضبني ايكاْْٛٝني.

                                 ايصٓدٚم ع٢ً تعٝني أٟ قاضب قاْْٛٞ.          فًظ إداز٠                  اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١   دنب   (   ز

٘             كـاْْٛٞ أٚ    اي      اضـب    احمل         سؾض تعٝني     إٔ ٜ               إداز٠ ايصٓدٚم           دنب ع٢ً فًظ   (   د        َـدٜس             إٔ ٜٛدـ

                     يف أٟ َٔ اؿا٫ت اٯت١ٝ:    عني،   امل       كاْْٛٞ   اي    اضب   احمل      تػٝري ب        ايصٓدٚم 

يًُشاضب ايكاْْٛٞ تتعًل بتأد١ٜ  ١َُٗ سٍٛ ض٤ٛ ايطًٛى املٗينقا١ُ٥ ٚدعا٤ات ٚدٛد ا   (1

 َٗاَ٘.

  .ايعاّ َطتك٬ًٜعد احملاضب ايكاْْٛٞ يًصٓدٚم إذا     ( 2

 اتايكـاْْٛٞ ٫ ميًـو املـ٪٬ٖت ٚاــرب     إذا قـسز فًـظ إداز٠ ايصـٓدٚم إٔ احملاضـب        (3

 .َُسض املسادع١ بػهٌ َٗاّايهاؾ١ٝ يتأد١ٜ 

ايكـاْْٛٞ   َـٔ َـدٜس ايصـٓدٚم تػـٝري احملاضـب      احملـض تكدٜسٖا ي ًاإذا طًبت اهل١٦ٝ ٚؾك    (4

 املعَّٝٔ ؾُٝا ٜتعًل بايصٓدٚم ايعاّ.

                                   ايكاْْٛٞ لمٛاؾك١ فًظ إداز٠ ايصٓدٚم.                           د َدٜس ايصٓدٚم أتعاب احملاضب  ذند      ٖـ(   

 

                       ادتُاعات َايهٞ ايٛسدات                        املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايطبعٕٛ: 

  .     ٠ َٓ٘ ز    لمباد         ايٛسدات                   يعكد ادتُاع ملايهٞ                    ملدٜس ايصٓدٚم ايدع٠ٛ      دنٛش  (   أ
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ٍ                                                  دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم ايدع٠ٛ ٫دتُاع ملايهٞ ايٛسدات     ب(          طـًِ   ت            أٜـاّ َـٔ     (   10 )       خـ٬

    ع٢ً    ٪  25       فتُعني      ميًهٕٛ        ايرٜٔ       ٛسدات  اي      َايهٞ              أَني اؿؿغ أٚ              طًب نتابٞ َٔ

  .                              ع٢ً ا٭قٌ َٔ ق١ُٝ ٚسدات ايصٓدٚم

                                         قزضـاٍ إغـعاز نتــابٞ إىل مجٝـع َــايهٞ     ب               ايهٞ ايٛســدات    َـ         دتُــاع                  تهـٕٛ ايـدع٠ٛ ٫    (   ز

ٔ          أٜـاّ            قبٌ عػس٠   ( 1                   ايٛسدات ٚأَني اؿؿغ           ٫ تصٜـد        ٚلمـد٠     ( 2  ;          ا٫دتُـاع                    عًـ٢ ا٭قـٌ َـ

         َٚهاْـ٘                                        دنب إٔ ذندد اإلغـعاز تـازٜذ ا٫دتُـاع   ٚ           ا٫دتُاع.     قبٌ   ً       ً  ًَٜٛا تكٛميًٝا   (   30 )   عٔ 

ٞ                                     ً  دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم ساٍ إزضاي٘ إغعازًا ٚ    ،                ٚايكسازات املكرتس١       ٚٚقت٘             إىل َـايه

  .     اهل١٦ٝ        َٓ٘ إىل                                                ايٛسدات بعكد أٟ ادتُاع ملايهٞ ايٛسدات إزضاٍ ْطد١ 

ٔ      عدد        ا سطسٙ    ً       صشٝشًا إ٫ إذ                      ادتُاع َايهٞ ايٛسدات      ٜهٕٛ   ٫  (   د                   َـايهٞ ايٛسـدات         َـ

ّ       ٪  25         فــتُعني        ميًهــٕٛ  ــا ــ٢ ا٭قــٌ َــٔ قُٝــ١ ٚســدات ايصــٓدٚم ايع           ؼــدد       َــا                                                        عً

   .          ْطب١ أع٢ً                    غسٚط ٚأسهاّ ايصٓدٚم 

                      ٝذـــب عًـــ٢ َـــدٜس  ؾ                                       يف ايؿكـــس٠ )د( َـــٔ ٖـــرٙ املـــاد٠،                     ايٓصـــاب املٛضـــض         طـــتٛفٜ       إذا            ٖــــ(   

ٝـ ً  ًا                          ثإ ع٢ً إٔ ٜسضـٌ إغـعاز          ٫دتُاع       ايدع٠ٛ         ايصٓدٚم                           يًُـايهني ٚأَـني اؿؿـغ      ً ًا       نتاب

ٞ     ُ   ّ ُٜٚعّد   .      ( أٜاّ 5              لمد٠ ٫ تكٌ عٔ )        ايجاْٞ                  قبٌ َٛعد ا٫دتُاع     ً          صـشٝشًا أٜـا                       ا٫دتُـاع ايجـاْ

  .                                  ناْت ْطب١ ايٛسدات املُج١ً يف ا٫دتُاع

                                يتُجًٝ٘ يف ادتُاع َايهٞ ايٛسدات.    ي٘                          يهٌ َايو ٚسدات تعٝني ٚنٌٝ     دنٛش      ٚ(    

                                               ٛت ٚاسد يف ادتُـاع َـايهٞ ايٛسـدات عـٔ نـٌ       ص ب       اإلد٤٫            َايو ٚسدات     يهٌ     دنٛش         ش( 

                         ٚسد٠ ميتًهٗا ٚقت ا٫دتُاع.

 

        ايٛسدات         إىل َايهٞ                تكدِٜ ايتكازٜس           ٚايطبعٕٛ:          ايجايج١      املاد٠ 

ِ            طـ١ٜٛٓ   اي       تكازٜس   اي      إعداد                   ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم    دنب  (   أ                    املايٝـ١ ايطـ١ٜٛٓ                           )لمـا يف ذيـو ايكـٛا٥

     َـٔ     ( 5 )     زقِ        ً               ١ٝ ٚؾكًا ملتطًبات املًشل             ايتكازٜس ا٭ٚي  ٚ                           ٚايتكازٜس ايط١ٜٛٓ املٛدص٠   (       املسادع١

                                                               ٚدنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم تصٜٚد َايهٞ ايٛسدات بٗا عٓـد ايطًـب دٕٚ      ،          ٖرٙ اي٥٬ش١

     ً   َٜٛــًا   (  90 )                                                                       ٜٓبػــٞ إتاســ١ ايتكــازٜس ايطــ١ٜٛٓ يًذُٗــٛز خــ٬ٍ َــد٠ ٫ تتذــاٚش  ٚ              أٟ َكابــٌ.
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     ٔ ــو يف ا٭َــان ــس ٚذي ــرت٠ ايتكسٜ ــ١ ؾ ــًا َــٔ ْٗاٜ     سٚط    غــ                       ٚبايٛضــا٥ٌ احملــدد٠ يف        ً                                                       تكٛميٝ

     ً   َٜٛـاً    (  45 )                يًذُٗـٛز خـ٬ٍ                                    إعداد ايتكازٜس ا٭ٚي١ٝ ٚإتاستٗـا     ٚدنب   .       ايصٓدٚم       أسهاّٚ 

                                                  ٚدنب ع٢ً ايصٓدٚم املػرٟ أٚ ايصٓدٚم ايكـابض إتاسـ١          ً                       تكٛميًٝا َٔ ْٗا١ٜ ؾرت٠ ايتكسٜس.

         ٜطـتجُس        ايـي    (           ايصـٓادٜل  )        ايصٓدٚم         تكازٜس     ً           تكٛميًٝا َٔ إصداز      ً ًَٜٛا   (  30 )            تكازٜسٙ خ٬ٍ 

  .    ؾٝٗا

َـ     (   ب ٍ        قُٝـ١                           دٜس ايصـٓدٚم ْػـس صـايف                 دنـب عًـ٢  ٌ        أصـٛ            ً                    ٚسـد٠ أضـبٛعًٝا عًـ٢ املٛقـع          نـ

  .       ايصٓدٚم                     ٚاملٛقع اإليهرتْٚٞ ملدٜس                 اإليهرتْٚٞ يًطٛم

                                           ق١ُٝ ا٭صٍٛ اؿاي١ٝ يًصٓدٚم ايعاّ ايرٟ ٜدٜسٙ                               دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم إتاس١ صايف  (   ز

  ١         ايطـابك                قُٝـ١ ا٭صـٍٛ                     مجٝع أزقـاّ صـايف        إتاس١                             ًؿش  َٔ داْب َايهٞ ايٛسدات ٚ ي

                                         يف املهاتب املطذ١ً ملدٜس ايصٓدٚم ٚأَني اؿؿغ. 

ــ٢     (   د ــو ٚســدات             ايصــٓدٚم        َــدٜس              دنــب عً ــد نــٌ َاي ــ١ أصــٍٛ     ب                                تصٜٚ ــات صــايف قُٝ                                 بٝاْ

   ً        ًَٜٛا َٔ نٌ   (   15 )     خ٬ٍ                يف ٚسدات ايصٓدٚم   ٘                              ايٛسدات ايي ميتًهٗا ٚضذٌ صؿكات

   ٚم                          دنـب عًـ٢ َـدٜس ايصـٓد    ٚ    .            َايو ايٛسدات                                    صؿك١ يف ٚسدات ايصٓدٚم ايعاّ ٜكّٛ بٗا 

                                      ًٜد  صؿكات٘ يف ٚسدات ايصـٓدٚم ايعـاّ           ايٛسدات          إىل َايو     ً                 أٜطًا إزضاٍ بٝإ ضٟٓٛ

    ً                        ًَٜٛا َٔ ْٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ.   (  15 )     خ٬ٍ                      ع٢ً َداز ايط١ٓ املاي١ٝ 

                                         عًـ٢ ا٭قـٌ عـٔ ايصـٓدٚم ايعـاّ َـٔ                                                ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم ْػس َعًَٛـات أضـبٛع١ٝ     دنب       ٖـ(    

                ١٦ٝ َٔ ٚقت ٯخس.                   بايػهٌ ايرٟ ؼددٙ اهل     ٚذيو  ،      ايطٛم    خ٬ٍ

 

                    زؾع ايتكازٜس ي١٦ًٝٗ          ٚايطبعٕٛ:          ايسابع١      املاد٠ 

   ً    ٚؾكـًا             املطًٛبـ١                                 ايتكـازٜس ايطـ١ٜٛٓ يًصـٓدٚم               إىل اهل٦ٝـ١                          ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم إٔ ٜكدّ    دنب  (   أ

ِ         (  73 )          يًُـاد٠                                         املايٝـ١ ايطـ١ٜٛٓ املسادعـ١ يًصـٓدٚم                                                 َـٔ ٖـرٙ اي٥٬شـ١ )لمـا يف ذيـو ايكـٛا٥

     ً                                            تكٛميٝـًا َـٔ ْٗاٜـ١ ايطـ١ٓ املايٝـ١ يًصـٓدٚم            ً   َٜٛـاً    ( 0 9 )                       خـ٬ٍ َـد٠ ٫ تتذـاٚش          ٚذيو   (     ايعاّ

       ايعاّ.



 

49 
 

           ً      املطًٛبـ١ ٚؾكـًا                                تكـازٜس ايصـٓدٚم ا٭ٚيٝـ١               إىل اهل٦ٝـ١                                  عًـ٢ َـدٜس ايصـٓدٚم إٔ ٜكـدّ          دنـب   (   ب

ِ                    ( َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١  73        يًُاد٠ )    (                                     املايٝـ١ ا٭ٚيٝـ١ املؿشٛصـ١ يًصـٓدٚم                            )لمـا يف ذيـو ايكـٛا٥

    ً                 ٛميًٝا َٔ ْٗا١ٜ ايؿرت٠.  تك     ً ًَٜٛا   (  45 )                   أغٗس ع٢ً ا٭قٌ ٚخ٬ٍ    ( 6 )   نٌ
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 الباب اخلامس

 الصياديق اخلاصة

 

                      طسح ٚسدات يف صٓدٚم خاص                       املاد٠ اـاَط١ ٚايطبعٕٛ: 

          إٔ ٜهـٕٛ                                        تأضـٝظ صـٓدٚم خـاص ٚطـسح ٚسداتـ٘                ٜسغـب يف                       دنب ع٢ً ايػـد  ايـرٟ     (   أ

            إىل اهل٦ٝــ١    ً   بــًا           ٕ ٜكــدّ طً أٚ    ،                        ْػــاط اإلداز٠ يف املًُهــ١           يف ممازضــ١   ً      ً           غدصــًا َسخصــًا يــ٘ 

  .             َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١   ( 7        ً                              بريو ٚؾكًا يًصٝػ١ ايٛازد٠ يف املًشل زقِ )

        ٭سهـاّ     ً ًا                                             صٓدٚم خاص باملًُه١ إ٫ َٔ خ٬ٍ طـسح خـاص ٚؾكـ         ٚسدات      طسح      ٫دنٛش  (   ب

               َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١.   (  76 )       املاد٠

 

                                       ايطسح اـاص يصٓدٚم خاص ٚأ١ًٖٝ املطتجُسٜٔ                        املاد٠ ايطادض١ ٚايطبعٕٛ: 

ــ       صٓدٚم   اي       ٚسدات     طسح     ٜهٕٛ   (   أ ٔ               طسسـت عًـ٢        ً     ً          اص طسسـًا خاصـًا إذا       ا     ذٟٚ             َطـتجُسٜ

٘                            املطًـٛب دؾعـ٘ َـٔ نـٌ                          أٚ إذا نإ اؿد ا٭د٢ْ      خرب٠         ًَٝـٕٛ               ٫ ٜكـٌ عـٔ                   َطـسٚح عًٝـ

                           زٜاٍ ضعٛدٟ أٚ َا ٜعادي٘.

ٌّ    رب٠  اـ                                    ٭غساض ٖرٙ املاد٠ ٜكصد باملطتجُسٜٔ ذٟٚ   (   ب           َٔ اٯتٞ:     ٌّ أ

 اـاص. أغداص َسخ  هلِ ٜتصسؾٕٛ ؿطابِٗ   (1

 ْػاط اإلداز٠ غسٜط١ اضتٝؿا٤ اٯتٞ: يف ممازض١ع٤٬ُ غد  َسخ  ي٘    (2

إٔ ٜهٕٛ ايطسح بٛاضط١ ايػد  املسخ  ي٘، ٚإٔ تـتِ مجٝـع ا٫تصـا٫ت ذات        (أ

 ايع٬ق١ بٛاضطت٘.

ّٝٔإٔ ٜهــٕٛ ايػــد  املــسخ  يــ٘ قــد    (ب َــدٜس اضــتجُاز بػــسٚط متهٓــ٘ َــٔ   ُعــ

ايطـسح اــاص يـٮٚزام املايٝـ١ ْٝابـ١ عـٔ ايعُٝـٌ         اؽاذ ايكسازات اـاص١ بكبٍٛ

 دٕٚ اؿاد١ إىل اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ضابك١. 
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ــ١        ( 3 سهَٛــ١ املًُهــ١، ٚأٟ ٦ٖٝــ١ دٚيٝــ١ تعــرتف بٗــا اهل٦ٝــ١، أٚ ايطــٛم ٚأٟ ضــٛم َايٝ

 أخس٣ تعرتف بٗا اهل١٦ٝ أٚ َسنص اإلٜداع. 

 .غسنات اضتجُاز١ٜ تتصسف ؿطابٗا اـاص   ( 4

 َتدصصٕٛ.سٕٚ َطتجُ(   5

 . أٟ اغداص آخسٜٔ ؼددِٖ اهل١٦ٝ   (6

                                                                               غري اؿا٫ت ايٛازد٠ يف ايؿكس٠ )أ( َٔ ٖـرٙ املـاد٠ ٚبٓـا٤  عًـ٢ طًـب َـٔ غـد                  ي١٦ًٝٗ يف        ز( 

                ً            اعتباز ايطسح خاصـًا غـسٜط١                           ٚسدات صٓدٚم خاص إٔ تكسز            ٜسغب يف طسح    ي٘      َسخ  

                          ايطٛابط ايي تؿسضٗا اهل١٦ٝ.        ايتصاّ

 

                   َتطًبات ايطسح اـاص         يطبعٕٛ:                املاد٠ ايطابع١ ٚا

              ايكٝاّ باٯتٞ:       إ٫ بعد            صٓدٚم خاص                              دنٛش يًػد  املسخ  ي٘ طسح ٚسدات ٫  (   أ

َـٔ ٖـرٙ اي٥٬شـ١ قبـٌ      (7زقـِ )  يف املًشـل  صـٝػ١ ايـٛازد٠  ٚؾكـًا يً اهل١٦ٝ نتابًٝا  إغعاز    (1

 .ا٭قٌ َٔ ايتازٜذ املكرتح يًطسح ع٢ً ًا( 15َٜٛ)

 َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١.( 8زقِ ) يف املًشلايٛازد٠  كًا يًصٝػ١ٚؾإقساز إىل اهل١٦ٝ  تكدِٜ   (2

3)    ِ ٔ  ْطـذ  تكـدٜ أٟ َطـتٓدات طـسح ضـٛف ُتطــتددّ يف    ٚ غـسٚط ٚأسهــاّ ايصـٓدٚم   َـ

 .إىل اهل١٦ٝيطسح ا اإلع٬ٕ عٔ

 اهل١٦ٝ. ؼددٙ سطبُاًتطذٌٝ ي يٞضداد املكابٌ املا    (4

 أٟ َعًَٛات أخس٣ تطًبٗا اهل١٦ٝ.تكدِٜ    (5
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   ً    ٚؾكــًا              ذات ايع٬قــ١             ٚايٛثــا٥ل                            ايطــسح اـــاص ٚاملعًَٛــات                                   ا زأت اهل٦ٝـ١ بعــد تًكــٞ إغــعاز    إذ       ب( 

ــس٠ ي ــد ٫        (  أ )          ًؿكـ ــرتح يًٛســـدات قـ ــرٙ املـــاد٠ إٔ ايطـــسح املكـ          َصـــًش١            ٜهـــٕٛ يف                                                                   َـــٔ ٖـ

ّ                            املطــتجُسٜٔ يف املًُهــ١ أٚ               ايتٓؿٝرٜــ١،          يٛا٥شــ٘   أٚ                                          ميهــٔ إٔ ٜٓــتر عٓــ٘ إخــ٬ٍ بايٓعــا

  :    اٯتٞ      أٟ َٔ               ٝذٛش هلا اؽاذ ؾ

ايػد  املعين أٚ َـٔ   طًب سطٛزلما يف ذيو  تساٖا َٓاضب١ اتسا٤ أٟ اضتكصا٤إد (1

 ٘ ٔ أَـاّ اهل٦ٝـ١ يإلدابــ١    ميجًـ إٔ هلــا اهل٦ٝـ١   ٣تـس  املطـا٥ٌ ايــي ٚغـسح   ،أضـ١ً٦ اهل٦ٝــ١  عـ

  .بايطسح اـاص ع٬ق١ 

 صــش١أٚ تأنٝــد  ،َعًَٛــات إضــاؾ١ٝ غــريٙ تكــدِٜايػــد  املعــين أٚ  َــٔ إٔ تطًــب (2

  ايطسٜك١ ايي ؼددٖا اهل١٦ٝ.املعًَٛات املكد١َ ب

                             املطتجُسٜٔ يف املًُه١، أٚ ميهـٔ                                       قسزت اهل١٦ٝ إٔ ايطسح اـاص يٝظ يف َصًش١         ز(   إذا

ّ              عٓـ٘ إخـ٬ٍ             إٔ ٜٓـتر  ٘    أٚ            بايٓعـا           " يًػـد          تبًٝـؼ  "         إصـداز                           ايتٓؿٝرٜـ١، ؾٝذـٛش هلـا              يٛا٥شـ

  .     ايطسح   ً      ازًا" ذنعس  خط       تٓػس "إ     ٚإٔ  ،     اـاص       ايطسح ب             دٛاش ايكٝاّ              املسخ  ي٘ بعدّ 

                     َــٔ ٖــرٙ املــاد٠،   ( ز  ً                                                  أٜــًا َــٔ اإلدــسا٤ات املٓصــٛص عًٝٗــا يف ايؿكــس٠ )         اهل٦ٝــ١        تتدــر       إذا        د(   

                عـدّ مماْعتٗـا                                            طًب ايػد  املسخ  ي٘ غـٗاد٠ تطـذٌٝ تـبني         ع٢ً        بٓا٤    ،     اهل١٦ٝ       ؾتصدز

                                                                                          تأضـــٝظ ايصـــٓدٚم اــــاص ٚطـــسح ٚسداتـــ٘ ٚقٝـــد اضـــِ ايصـــٓدٚم اــــاص يف ضـــذٌ  

  .     يدٜٗا          ايصٓادٜل

                             ( أٜــاّ َــٔ اْتٗــا٤ ؾــرت٠   10               اهل٦ٝــ١ خــ٬ٍ )           ٜكــدّ إىل                       يػــد  املــسخ  يــ٘ إٔ        عًــ٢ ا      دنــب          ٖـــ(     

                      صٝػ١ ايي ؼددٖا اهل١٦ٝ.  يًً  ًا    ٚؾك      ايطسح       ٓتا٥ر  ي                    ً يًصٓدٚم اـاص بٝاًْا              ايطسح ا٭ٚي١ٝ

ــازٜذ     يف اي                       إذا   ٜهتُــٌ ايطــسح      ٚ(    ــا٤ ايطــسح احملــدد يف إغــعاز                        املكــرتح )إٕ ٚدــد( ٫         ت                                    ْتٗ

                  َٔ ٖـرٙ املـاد٠،     (  أ )            ( َٔ ايؿكس٠  1         ايؿسع١ٝ )      ًؿكس٠ ي   ً ًا   ٚؾك                           ايطسح اـاص املكدّ إىل اهل١٦ٝ

    َٓ٘    َّ  َٛقَّع        نتابٞ     ً         ( ًَٜٛا بقغعاز   15                 تصٜٚد اهل١٦ٝ خ٬ٍ )               ايػد  املسخ  ي٘          ؾٝذب ع٢ً 

  .                         ٜ٪ند ؾٝ٘ عدّ انتُاٍ ايطسح
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                  ٖٝهٌ ايصٓدٚم اـاص                   ايجا١َٓ ٚايطبعٕٛ:      املاد٠ 

                  َـدٜس ايصـٓدٚم    ني    بـ                            غـسٚط ٚأسهـاّ ايصـٓدٚم           تٛقٝـع                         ايصـٓدٚم اــاص بعـد         ٜ٪ضظ   (   أ

                َٚايهٞ ايٛسدات.

ــّد  (   ب ٚ      ُ   ّ   ُٜع ــ٢ غــسٚط  ــرٟ ّٚقــع عً ــو ايٛســدات اي ّ                             َاي ــسدًا      ً   عُــ٬ًٝ           ايصــٓدٚم        سهــاّ أ                          يــد٣       ً   ؾ

                                     املسخ  ي٘ ٭غساض ٥٫ش١ ا٭غداص املسخ  هلِ.       ايػد 

ّ  ُ ُت  (   ز ــاد٠               ايصــٓدٚم    ر                   عــدر غــسٚط ٚأسهــا           َطــتٛؾ١ٝ                                                      املػــاز إيٝٗــا يف ايؿكــس٠ )أ( َــٔ ٖــرٙ امل

                 ا٭غداص املسخ  هلِ.          ٛدب ٥٫ش١ لم                   غسٚط تكدِٜ اـدَات         ملتطًبات

 

        ايٛسدات                         املاد٠ ايتاضع١ ٚايطبعٕٛ:
 

ضـعس اإلغـرتاى   ٚضـداد   ايصـٓدٚم  غسٚط ٚأسهاّاحملتٌُ لمذسد تٛقٝع َايو ايٛسدات   ( أ

 ؾٝٗا. اغرتىايي مت  ًٛسداتي ٜهٕٛ َايهًا ،ايٛسدات يف

عًـ٢ ضـبٌٝ    -و لمـا يف ذيـ  املستبط١ بايٛسدات اؿكٛم  مجٝعممازض١  ملايو ايٛسداتذنل   ( ب

 َايهٞ ايٛسدات. دتُاعات اسل ايتصٜٛت يف  - املجاٍ ٫ اؿصس

  .           ٗا باضتُساز                      ضذٌ ايٛسدات ٚضذٌ َايهٝ           اـاص ؼدٜح              َدٜس ايصٓدٚم        دنب ع٢ً          ز(

      عًـ٢          اــاص         صـٓدٚم    اي                 دٜٕٛ ٚايتصاَـات     بـ                 ؾُٝـا ٜتعًـل                                كتصس َط٪ٚي١ٝ َايـو ايٛسـدات    ت      د( 

  .   ؾٝ٘               ق١ُٝ اضتجُازٙ

 

                     إْٗا٤ ايصٓادٜل اـاص١   :        ايجُإْٛ      املاد٠ 
 

ايصـــٓدٚم اـــاص يف غــسٚط ٚأسهـــاّ    أسهــاّ إْٗــا٤  ؼدٜــد   عًــ٢ َــدٜس ايصـــٓدٚم  دنــب  

 ايصٓدٚم.
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                  قٛاعد ٚقٝٛد عا١َ             ٚايجُإْٛ:         ايٛاسد٠      املاد٠ 
 

أْٛاعٗـا ٚأٚصـاؾٗا،    َـٔ أٟ أصـٍٛ ظُٝـع   اضتجُازات ايصٓدٚم اـاص  تتهٕٛ دنٛش إٔ ( أ

إىل ضــاؾ١ إبٛضــٛح ا٫ضــتجُازات املطــُٛح بٗــا دنــب عًــ٢ ايػــد  املــسخ  يــ٘ إٔ ٜــبني ٚ

ايصـٓدٚم  يف غسٚط ٚأسهاّ  أٚ سدٚد اهلدف ا٫ضتجُازٟ ٚضٝاضات ا٫ضتجُاز ٚأٟ قٝٛد

 .َ٘ٚطتٓدات ايطسح اـاص١ ب

ٚاهلـدف   ايصٓدٚم بػسٚط ٚأسهاّيف مجٝع ا٭ٚقات  إٔ ٜتكٝد َدٜس ايصٓدٚمدنب ع٢ً  ( ب

ــٛد    ــ٢ ايصــٓدٚم  أخــس٣ اضــتجُاز١ٜ  ســدٚدأٚ  ا٫ضــتجُازٟ ٚضٝاضــات ا٫ضــتجُاز ٚأٟ قٝ عً

 اـاص.

 

                       َطتٓدات ايصٓادٜل اـاص١                    ايجا١ْٝ ٚايجُإْٛ:      املاد٠ 
 

ؾُٝــا ٜتعًــل بطــسح ٜكــّٛ بتٛشٜعٗــا  أٟ َطــتٓدات٦ٝــ١ إىل اهلعًــ٢ ايػــد  املــسخ  يــ٘ إٔ ٜكــدّ  

ْـ    ايصـٓدٚم اــاص ٚتأضٝطــ٘.   ٚؾكــًا خــ٤٬ املطـ٪ٚي١ٝ  إل ًاٚدنـب إٔ تتطــُٔ تًـو املطــتٓدات بٝا

 َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١.( 10زقـِ ) يف املًشل ػ١ ايٛازد٠صٝيً

 

                                    إع٬ْات ا٭ٚزام املاي١ٝ ٚاملٛاد ايرتٚدن١ٝ                    ايجايج١ ٚايجُإْٛ:      املاد٠ 
 

ا٭ٚزام املايٝــ١ ٚاملــٛاد ايرتٚدنٝــ١ املتعًكــ١ بصــٓدٚم  عــٔ ٫ دنــٛش يًػــد  املــسخ  يــ٘ اإلعــ٬ٕ  

 :اضتٝؿا٤ املتطًبات اٯت١ٝإ٫ بعد أٚ ْػسٖا  خاص

ٗـ  عـٔ  ع٬ٕ اإل ٜهٕٛ إٔ  ( 1 ٔ  ؾكـط إىل   ًاا٭ٚزام املايٝـ١ َٛد ٜعـسض  دنـٛش إٔ   ا٭غـداص ايـرٜ

 .َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١( 76) املاد٠ سهاّٚؾكًا ٭اص اـصٓدٚم اييف  عًِٝٗ ايطسح اـاص

٥٫شـــ١ أعُـــاٍ ا٭ٚزام املايٝـــ١ ٥٫ٚشـــ١ َتطًبـــات املايٝـــ١ ا٭ٚزام عـــٔ عـــ٬ٕ اإل إٔ ٜطــتٛيف   (2

 .ت ايع٬ق١ذا ا٭غداص املسخ  هلِ
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           أسهاّ عا١َ                    ايسابع١ ٚايجُإْٛ:      املاد٠ 
 

ــ٢   ِ َــدٜس ايصــٓدٚم إٔ ٜطــع  دنــب عً  ٚســداتٚايتعاَــٌ يف  ٚايتطــعري ضٝاضــ١ ٚاضــش١ يًتكــٜٛ

طـسح   عٓٗا يف َطـتٓدات  ٜٚؿصضايطٝاض١  ٚإٔ ٜٓ  بػهٌ ٚاضض ع٢ً ٖرٙ ايصٓدٚم اـاص

ٟ     َدٜس ايصٓدٚمدنب ع٢ً ٚ ايصٓدٚم. تعـد٬ٜت تطـسأ عًـ٢ ٖـرٙ      إغـعاز َـايهٞ ايٛسـدات بـأ

ِٜ ايٛسـدات ٭غـساض   ٛيتكـ  َتطابك١طسٜك١ ٚضع ايصٓدٚم  َدٜس ع٢ًٚ .بػهٌ ؾٛزٟ ايطٝاض١

 .ٚاضرتدادٖا ْٚكًٗا ٖاإصداز

 

               ايكٛا٥ِ املاي١ٝ                َتطًبات َسادع١                   اـاَط١ ٚايجُإْٛ:      املاد٠ 
 

 بٚدنـ   تأضـٝظ ايصـٓدٚم اــاص.    َدٜس ايصٓدٚم تعـٝني قاضـب قـاْْٛٞ ؾـٛز     ع٢ًدنب  ( أ

ٔ بعـد انتُـاٍ ايطـ١ٓ ا٭ٚىل     ايكٛا٥ِ َسادع١ دنـٛش إدـسا٤   ٚتأضـٝظ ايصـٓدٚم اــاص،     َـ

 املسادع١ قبٌ ذيو.

 .طتك٬ًَٚ يف املًُه١ ي٘ َسخصًا يًصٓدٚم اـاص دنب إٔ ٜهٕٛ احملاضب ايكاْْٛٞ ( ب

 

                       ادتُاعات َايهٞ ايٛسدات                    ايطادض١ ٚايجُإْٛ:      املاد٠ 
 

ُ يف ع٢ً َدٜس ايصـٓدٚم ٚضـع ضٝاضـ١     تؿاصـٌٝ   ٚإٔ ٜـبني  ،َـايهٞ ايٛسـدات   اعـات غـإٔ ادت

 تًو ايطٝاض١ يف َطتٓدات طسح ايصٓدٚم اـاص.

 

                                  َٛاؾك١ َايهٞ ايٛسدات ع٢ً ايتػٝريات                    ايطابع١ ٚايجُإْٛ:      املاد٠ 
 

َٛاؾكــ١ َــا إذا ناْــت  اـــاص َــدٜس ايصــٓدٚم يف غــسٚط ٚأسهــاّ ايصــٓدٚم  ٜــبنيإٔ  دنــب

 .ذيوَطًٛب١ ٚغسٚط صٓدٚم َايهٞ ايٛسدات ع٢ً ايتػٝريات املكرتس١ يف اي

 

                                تكدِٜ ايتكازٜس إىل َايهٞ ايٛسدات                   ايجا١َٓ ٚايجُإْٛ:       املاد٠ 
 

ٚ املايٝـ١  املكـٛا٥ِ  ايط١ٜٛٓ )لمـا يف ذيـو   اي ايتكازٜسإعداد دنب   ٛدص٠املـ طـ١ٜٛٓ  ايتكـازٜس  ايسادعـ١( 

ٓدٚم َدٜس ايص ع٢ًٚدنب  ،َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١( 5ٚؾكــًا ملتطًبات املًشـل زقِ ) يًصٓدٚم اـاص
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ٌ عٓـد ايطًـب دٕٚ أٟ   بٗـا  َـايهٞ ايٛسـدات    تصٜٚد عًـ٢ َـدٜس    دنـب يف مجٝـع ا٭سـٛاٍ   ٚ .َكابـ

 .غـٗساً  (12عـٔ ) ؾرت٠ ٫ تكـٌ  نٌ عٔ ايٛسدات  إىل َايهٞ ايط١ٜٛٓ تكازٜسايايصٓدٚم تكدِٜ 

تكٛميًٝا ًَٜٛا  (90)تذاٚش ت٫  خ٬ٍ َد٠إتاس١ ايتكازٜس ايط١ٜٛٓ ملايهٞ ايٛسدات  ٜٓبػٞ نريو

 .ايصٓدٚم يف غسٚط ٚأسهاّ احملدد٠ايٛضا٥ٌ ؾرت٠ ايتكسٜس ٚذيو َٔ خ٬ٍ ْٗا١ٜ َٔ تكٛميًٝا 

 

                    زؾع ايتكازٜس ي١٦ًٝٗ                    ايتاضع١ ٚايجُإْٛ:      املاد٠ 
 

ايتكازٜس ايطـ١ٜٛٓ املتعًكـ١ بايصـٓدٚم اــاص     ١٦ٝ إىل اهلع٢ً َدٜس ايصٓدٚم إٔ ٜكدّ  دنب ( أ

تكٛميٝـًا َـٔ    ( َٜٛـاً ٫90 تتذـاٚش ) املاي١ٝ ايط١ٜٛٓ املسادع١( خ٬ٍ َـد٠   )لما يف ذيو ايكٛا٥ِ

 .ؾرت٠ ايتكسٜسْٗا١ٜ 

                       غإٔ ا٫غرتاى أٚ اضـرتداد    يف                                                 دنب ع٢ً َدٜس ايصٓدٚم إٔ ٜكدّ إىل اهل١٦ٝ أٟ َعًَٛات   (   ب

ً     ٚؾًكا يً   اص   اـ               ٚسدات ايصٓدٚم   (   10                        ٚخـ٬ٍ َـد٠ ٫تتذـاٚش )                          صٝػ١ ايي ؼددٖا اهل٦ٝـ١    

  .              َٔ تازٜذ طًبٗا      أٜاّ

                   ػاط ايطٛم ايجا١ْٜٛ            ايكٝٛد ع٢ً ْ          ايتطعٕٛ:      املاد٠ 
 

 يف اؿا٫ت اٯت١ٝ:يف املًُه١ إ٫  صٓدٚم خاصٚسدات دنٛش ْكٌ ًَه١ٝ ٫

 .َايهٞ ٚسدات سايٝني إىل إذا نإ ْكٌ املًه١ٝ   (1

 ذٟٚ خرب٠.إىل َطتجُسٜٔ إذا نإ ْكٌ املًه١ٝ    (2

َـا  ضـعٛدٟ أٚ  ا٭د٢ْ ٚادب ايدؾع عٔ تًو ايٛسدات ٫ ٜكٌ عٔ ًَٕٝٛ زٜاٍ  اؿد إذا نإ   (3

 .ٜعادي٘
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 الباب السادس

 الصياديق األجيبية

 

       املًُه١  يف                      طسح ٚسدات صٓدٚم أدٓيب                   ايٛاسد٠ ٚايتطعٕٛ:       املاد٠ 
 

  ٖرا ايباب. لمٛدب أسهاّاملًُه١ إ٫ يف دنٛش طسح ٚسدات صٓدٚم أدٓيب  ٫ ( أ

 بٛاضـط١ ايطـسح  املًُه١ َا   ٜهٔ يف دنٛش ٭ٟ غد  طسح ٚسدات صٓدٚم أدٓيب  ٫ ( ب

  َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١.( 92) تطًبات املاد٠مل ًاٚؾك خاصًا إٔ ٜهٕٛ طسسًا َٛشع

ٚؾـل َعـاٜري ٚغـسٚط تٓعُٝٝـ١ مماثًـ١      َسخصًا يـ٘   دنب إٔ ٜهٕٛ َدٜس ايصٓدٚم ا٭دٓيب   (ز

 .تًو ايي تطبكٗا اهل١٦ٝع٢ً ا٭قٌ ي

 

    سٜٔ                                    ايطسح اـاص يصٓدٚم أدٓيب ٚأ١ًٖٝ املطتجُ                   ايجا١ْٝ ٚايتطعٕٛ:      املاد٠ 

دٓيب طسسًا خاصًا إذا نإ املطـسٚح عًـِٝٗ َطـتجُسٜٔ    ا٭صٓدٚم اي ٚسداتٜهٕٛ طسح  ( أ

أٚ إذا نـإ اؿـد ا٭دْــ٢   ( َــٔ ٖـرٙ اي٥٬شـ١،   76)ب( َـٔ املـاد٠ )  يًؿكـس٠  ٚؾكـًا   ذٟٚ خـرب٠ 

  ٚادب ايدؾع يهٌ َطسٚح عًٝ٘ ٫ ٜكٌ عٔ ًَٕٝٛ زٜاٍ ضعٛدٟ أٚ َا ٜعادي٘.

ٔ  عًـ٢ طًـب  بٓـا٤  ٚ، َـٔ ٖـرٙ املـاد٠   ( أ) يف ايؿكـس٠  تنيٛازداي تنيغري اؿايدنٛش ي١٦ًٝٗ يف  ( ب  َـ

 ط، بػـس ًاطسح خاصاعتباز ايتكسز  ٕأدٓيب، أٚسدات صٓدٚم ٜسغب يف طسح ايرٟ  املٛشع

 .تؿسضٗا اهل١٦ٝ ايي ٚاؿدٚد ايتصاّ ايطٛابط

 

    دٓيب  ا٭      صٓدٚم ً  ي                   َتطًبات ايطسح اـاص                   ايجايج١ ٚايتطعٕٛ:      املاد٠ 

 :اٯت١ٝ املتطًبات املٛشع اضتٝؿا٤ بعدإ٫  يف املًُه١ ٚم أدٓيبصٓد طسح ٚسدات٫ دنٛش  ( أ

َـٔ ٖـرٙ اي٥٬شـ١ قبـٌ     ( 7زقـِ )  يف املًشـل  ًصـٝػ١ ايـٛازد٠  نتابٝـًا ٚؾكـًا ي  إغعاز اهل١٦ٝ    (1

 .ا٭قٌ َٔ ايتازٜذ املكرتح يًطسح ع٢ً ًاَٜٛ (15)
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 َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١.( 9زقِ ) يف املًشل ًصٝػ١ ايٛازد٠ٚؾكًا يتكدِٜ إقساز إىل اهل١٦ٝ    (2

 .إىل اهل١٦ٝ يطسحا اإلع٬ٕ عٔتكدِٜ ْطذ َٔ أٟ َطتٓدات طسح ضٛف ُتطتددّ يف    (3

 اهل١٦ٝ. ؼددٙ سطبُا املكابٌ املايٞ يًتطذٌٝضداد    (4

 .أٟ َعًَٛات أخس٣ تطًبٗا اهل١٦ٝتكدِٜ   ( 5

   ً    ٚؾكــًا              ذات ايع٬قــ١   ل          ٚايٛثــا٥                                                                إذا زأت اهل٦ٝـ١ بعــد تًكــٞ إغــعاز ايطــسح اـــاص ٚاملعًَٛــات          ب(

ــس٠ ي ــد ٫         ( أ )          ًؿكـ ــرتح يًٛســـدات قـ ــرٙ املـــاد٠ إٔ ايطـــسح املكـ          َصـــًش١            ٜهـــٕٛ يف                                                                   َـــٔ ٖـ

             ايتٓؿٝرٜــ١،           يٛا٥شــ٘          ٓعــاّ أٚ   اي        إخــ٬ٍ ب                       ميهــٔ إٔ ٜٓــتر عٓــ٘                            املطــتجُسٜٔ يف املًُهــ١ أٚ 

  :          أٟ َٔ اٯتٞ        هلا اؽاذ       ٝذٛش ؾ

َـٔ  ملعـين أٚ  ايػـد  ا  طًـب سطـٛز  لمـا يف ذيـو    تساٖا َٓاضب١ اتإدسا٤ أٟ اضتكصا٤  (1

 ٘ ٔ أَـاّ اهل٦ٝـ١ يإلدابــ١    ميجًـ إٔ هلــا اهل٦ٝـ١   ٣تـس  املطـا٥ٌ ايــي ٚغـسح   ،أضـ١ً٦ اهل٦ٝــ١  عـ

  .بايطسح اـاص ع٬ق١

ٔ  إٔ تطًــب   (2 ٚ  َــ ِ غـــريٙ ايػـــد  املعــين أ  صـــش١أٚ تأنٝــد   ،َعًَٛــات إضـــاؾ١ٝ  تكــدٜ

 .املعًَٛات املكد١َ بايطسٜك١ ايي ؼددٖا اهل١٦ٝ

                                                اـاص يٝظ يف َصًش١ املطتجُسٜٔ يف املًُهـ١، أٚ ميهـٔ                           إذا قسزت اهل١٦ٝ إٔ ايطسح         ز(

       بعـدّ            يًُـٛشع   "        تبًٝـؼ  "                                ٥ش٘ ايتٓؿٝر١ٜ، ؾٝذٛش هلا إصـداز                                 إٔ ٜٓتر عٓ٘ إخ٬ٍ بايٓعاّ أٚ يٛا

             " ذنعس ايطسح. ً ًا              إٔ تٓػس "إخطاز   أٚ                          دٛاش ايكٝاّ بايطسح اـاص، 

                        )ز( َــٔ ٖــرٙ املــاد٠،                      ً                                                    إذا   تتدــر اهل٦ٝــ١ أٜــًا َــٔ ا٫دــسا٤ات املٓصــٛص عًٝٗــا يف ايؿكــسٙ       د(

                                                    غٗاد٠ تطذٌٝ تـبني عـدّ ممٓاعتٗـا تٛشٜـع ايصـٓدٚم             املٛشع        ع٢ً طًب                     ؾتصدز اهل١٦ٝ بٓا٤ 

                                                  ا٭دٓيب ٚطسح ٚسدات٘ ٚقٝد امس٘ يف ضذٌ ايصٓادٜل يدٜٗا. 

                                                 ( أٜــاّ َــٔ اْتٗــا٤ ؾــرت٠ ايطــسح ا٭ٚيٝــ١      10                             إٔ ٜكــدّ إىل اهل٦ٝــ١ خــ٬ٍ )          املــٛشع            دنــب عًــ٢             ٖـــ(

      ً                  ً                          بٝاًْا يٓتا٥ر ايطسح ٚؾكًا يًصٝػ١ ايي ؼددٖا اهل١٦ٝ.                  يًصٓدٚم اـاص ا٭دٓيب
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                                    ْتٗــا٤ ايطــسح احملــدد يف إغــعاز     ٫            )إٕ ٚدــد(         املكــرتح        تــازٜذ     يف اي                       إذا   ٜهتُــٌ ايطــسح       ٚ(   

                  َٔ ٖـرٙ املـاد٠،     (  أ )            ( َٔ ايؿكس٠  1 )        ايؿسع١ٝ       ًؿكس٠ ي   ً ًا                             ايطسح اـاص املكدّ إىل اهل١٦ٝ ٚؾك

ٞ      ً             ( َٜٛـًا بقغـعاز     15 )                    تصٜٚد اهل٦ٝـ١ خـ٬ٍ          املٛشع         ؾٝذب ع٢ً  ٘    َّ    َٛقَّـع           نتـاب              ٜ٪نـد ؾٝـ٘          َٓـ

                  عدّ انتُاٍ ايطسح.

 

               َٚطتٓدات ايطسح              َايهٞ ايٛسدات           عًَٛات إىل         تكدِٜ امل                  ايسابع١ ٚايتطعٕٛ:       املاد٠ 

يف املًُه١ ْؿظ املطتٓدات ايـي أتاسٗـا َـدٜس     ملايهٞ ايٛسداتإٔ ٜتٝض  املٛشعدنب ع٢ً  ( أ

 ًُه١.ملايهٞ ايٛسدات خازز املايصٓدٚم ا٭دٓيب 

ِ ايتأنـد َـٔ   املـٛشع   دنب ع٢ً ( ب ٞ  ناؾٝـ١  َعًَٛـات  تكـدٜ ايطـسح  عـٔ   ايٛسـدات  إىل َـايه

ايتأنـد َـٔ إٔ   ٚ ،ٟ َـبين عًـ٢ إدزاى ٚدزاٜـ١   يتُهِٝٓٗ َٔ اؽاذ قساز اضـتجُاز اـاص 

َُط١ًً. ٚصشٝش١ تًو املعًَٛات ٚاضش١  ٚغري 

             ٕ عـٔ طــسح                                         ُ                               دنـب إٔ تتطـُٔ َطـتٓدات ايطـسح اــاص ايــي ضـٛف ُتطـتددّ يف اإلعـ٬                ز(

     َـٔ    (   10       زقـِ )                      ايـٛازد٠ يف املًشـل       ً            ٚؾكـًا يًصـٝػ١                    ً      ً        ايصٓدٚم ا٭دـٓيب بٝاْـًا ٚاضـشًا           ٚسدات

            ٖرٙ اي٥٬ش١.

 

                                    إع٬ْات ا٭ٚزام املاي١ٝ ٚاملٛاد ايرتٚدن١ٝ                 اـاَط١ ٚايتطعٕٛ:       املاد٠ 

ــ١ املتعًكــ١ ب   عــٔ اإلعــ٬ٕ يًُــٛشعدنــٛش  ٫ ــ١ ٚاملــٛاد ايرتٚدنٝ أٚ  دــٓيبا٭صــٓدٚم ايا٭ٚزام املايٝ

 :اضتٝؿا٤ املتطًبات اٯت١ٝإ٫ بعد ْػسٖا 

ِ  أغـداص دنـٛش إٔ    إىلؾكـط  ٜهٕٛ اإلعـ٬ٕ عـٔ ا٭ٚزام املايٝـ١ َٛدٗـًا      إٔ  (1  ٜعـسض عًـٝٗ

 ٖرا ايباب.لمٛدب أسهاّ دٓيب ا٭صٓدٚم اياص يف اـطسح اي

٥٫شـــ١ أعُـــاٍ ا٭ٚزام املايٝـــ١ ٥٫ٚشـــ١   َتطًبـــات ا٭ٚزام املايٝـــ١عـــٔ عـــ٬ٕ إٔ ٜطـــتٛيف اإل  (2

 .ذات ايع٬ق١ غداص املسخ  هلِا٭
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                        اهل١٦ٝ يف تعًٝل عٌُ املٛشع       ص٬س١ٝ                   ايطادض١ ٚايتطعٕٛ:      املاد٠ 

تعًٝل عٌُ املٛشع ؾُٝا ٜتعًل بصـٓدٚم أدـٓيب قـدد أٚ اؽـاذ أٟ تـدابري أخـس٣        ص٬س١ٝ ي١٦ًٝٗ

  ١:ت اٯتٝا٫اؿ أٟ َٔ يف َٓاضب١ ٚذيوتساٖا 

ِ تٛقـــ املــٛشع عــٔ      (1 ٥٫شــ١  لمٛدــب   بــريو م املايٝــ١ دٕٚ إغــعاز اهل٦ٝــ١  أعُــاٍ ا٭ٚزا تكــدٜ

 .ا٭غداص املسخ  هلِ

 ذٟ ايع٬ق١.إيػا٤ اهل١٦ٝ أٚ تعًٝكٗا يرتخٝ  املٛشع     (2

 .ايع٬ق١ذٟ  تسخٝص٘إليػا٤  املٛشعَٔ  هل١٦ٝإىل اتكدِٜ طًب  (3

 .ايطٛم اْتعاّاؿؿاظ ع٢ً  أٚإذا زأت اهل١٦ٝ إٔ ذيو ضسٚزٟ ؿُا١ٜ َايهٞ ايٛسدات  (4

 يٛا٥شـــ٘ٓعـــاّ ٚاي يتـــصاّ، يف اًاتـــساٙ دٖٛسٜـــ ػـــهٌ، بٌا زأت اهل٦ٝـــ١ إٔ املـــٛشع قـــد أخـــإذ (5

 .ايتٓؿٝر١ٜ

 أ١ُٖٝ دٖٛس١ٜ.ا ذات أْٗ - ع٢ً أضظ َعكٛي١ بٓا٤   - تس٣ اهل١٦ٝ ساي١ أخس٣أٟ  (6

 

                                تكدِٜ ايتكازٜس إىل َايهٞ ايٛسدات                   ايطابع١ ٚايتطعٕٛ:      املاد٠ 
 

املطتٓدات ايي ٜصـدزٖا َـدٜس ايصـٓدٚم ا٭دـٓيب إىل     ايتكازٜس ٚ مجٝعإزضاٍ املٛشع دنب ع٢ً  

ٜتُتعـٕٛ بػـهٌ َباغـس بـاؿكٛم املٛضـش١      ِٗ ايتأند َٔ أْٚ، َايهٞ ايٛسدات يف املًُه١

  يف َطتٓدات ايصٓدٚم.

 

                    زؾع ايتكازٜس ي١٦ًٝٗ                   ايجا١َٓ ٚايتطعٕٛ:      املاد٠ 
 

ــ١ تتطـــُٔ   املـــٛشععًـــ٢ دنـــب  ( أ ــع تكـــازٜس إىل اهل٦ٝـ ــعزؾـ ــايتػـــٝريات  مجٝـ ــ١  ١ٝا٭ضاضـ املتعًكـ

 ، ٚأٟ َع١ًَٛ أخس٣ تطًبٗا.ايصٓدٚم ا٭دٓيبب

إٔ ٜكــدّ إىل اهل٦ٝــ١ أٟ َعًَٛــات يف غــإٔ ا٫غــرتاى أٚ اضــرتداد ٚســدات  املــٛشعدنــب عًــ٢  ( ب

( أٜـاّ  10)ٚذيـو خـ٬ٍ َـد٠ ٫ تتذـاٚش     دٓيب ٚؾكًا يًصٝػ١ ايي ؼددٖا اهل١٦ٝ ا٭صٓدٚم اي

 .َٔ تازٜذ طًبٗا
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                              يكٝٛد ع٢ً ْػاط ايطٛم ايجا١ْٜٛ ا                   ايتاضع١ ٚايتطعٕٛ:      املاد٠ 
 

 :يف اؿا٫ت اٯت١ٝإ٫  يف املًُه١ دٓيبا٭صٓدٚم اي٫ دنٛش ْكٌ ًَه١ٝ ٚسدات 

  .َايهٞ ٚسدات سايٝني إذا نإ ْكٌ املًه١ٝ إىل  (1

  ذٟٚ خرب٠.إىل َطتجُسٜٔ إذا نإ ْكٌ املًه١ٝ   (2

َـا  كٌ عٔ ًَٝـٕٛ زٜـاٍ ضـعٛدٟ أٚ    ا٭د٢ْ ٚادب ايدؾع عٔ تًو ايٛسدات ٫ ٜ اؿد إذا نإ ( 3

 .ٜعادي٘
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 الباب السابع

 اليشر واليفاذ

 

              ايٓػس ٚايٓؿاذ   :    امل١٦      املاد٠ 
 

 .ٖرٙ اي٥٬ش١ ْاؾر٠ َٔ تازٜذ ْػسٖا تهٕٛ
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 1املًشل 

 ايصٓدٚم سهاّأغسٚط َٚتطًبات  

 

  :أد٢ْ ًادس صٓدٚم ا٫ضتجُاز َا ًٜٞٚأسهاّ دنب إٔ تتطُٔ غسٚط 

 َعًَٛات عا١َ:

إىل َــدٜس  ٦ٖٝــ١ ايطــٛم املايٝــ١  َــٔايصــادز اضــِ َــدٜس ايصــٓدٚم َــع بٝــإ زقــِ ايرتخــٝ      أ( 

 .لمٛدب ٥٫ش١ ا٭غداص املسخ  هلِ ايصٓدٚم

 عٓٛإ املهتب ايس٥ٝظ ملدٜس ايصٓدٚم.  ب( 

ّٟ ملدٜس ايصٓدٚم املٛقع اإليهرتْٚٞعٓٛإ  ز(  ٔ َعًَٛات عٔ ٜتطُايهرتْٚٞ َٛقع  ٚعٓٛإ أ

ُٚدد. صٓدٚم ا٫ضتجُاز،  إٕ 

 إىل أَـني اؿؿـغ  ايطـٛم املاايٝـ١   ٦ٖٝـ١   ايصادز َٔاضِ أَني اؿؿغ َع بٝإ زقِ ايرتخٝ   د( 

 .لمٛدب ٥٫ش١ ا٭غداص املسخ  هلِ

ُٚدد. املٛقع اإليهرتْٚٞعٓٛإ ٖـ(    ٭َني اؿؿغ، إٕ 

  اضِ صٓدٚم ا٫ضتجُاز.  ٚ(

ٚ  ش(  خاضــع١  ناؾــ١ املطــتٓدات ا٭خــس٣ٚأسهــاّ صــٓدٚم ا٫ضــتجُاز  بٝــإ ٜؿٝــد بــإٔ غــسٚط 

َُطــ١ًً عــٔ صــٓدٚم صــشٝش١ ٚصــٓادٜل ا٫ضتجُازٚتتطــُٔ َعًَٛــات ٚاضــش١ ٚي٥٬شــ١  غري

  .، ٚتهٕٛ قدث١ َٚعدي١ا٫ضتجُاز

ٚ    ح( َـع َــرنس٠ املعًَٛــات ٚاملطــتٓدات   ايصــٓدٚم سهــاّأبٝـإ ٜؿٝــد بطــسٚز٠ قـسا٠٤ غــسٚط 

 .ا٭خس٣ يصٓدٚم ا٫ضتجُاز

 عٓــد ايصــٓدٚم ٚقبًــٗاٚأسهــاّ  غــسٚط عًــ٢ ايٛســدات قــد ٚقــع  َايــوبــإٔ بٝــإ ٜؿٝــد  ط( 

ّٟ  اغرتان٘  ٠ َٔ ٚسدات صٓدٚم امل٪غسات املتداٍٚ.ٚسديف أ

ُٚدد سهاّأتازٜذ إصداز غسٚط ٚ ٟ(   .ايصٓدٚم، ٚآخس ؼدٜح إٕ 
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  :ايٓعاّ املطبل 

ٚ بٝإ ٜؿٝد بإٔ صـٓدٚم ا٫ضـتجُاز خاضـع يٓعـاّ ايطـٛم املا      أ(  ٚ يٛا٥شـ١  يٝـ١  ا٭ْعُـ٘  ايتٓؿٝرٜـ١ 

 يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ. ذات ايع٬ق١ املطبك١ ٚايًٛا٥ض ا٭خس٣

 ٕ يتٓعِٝ ١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝ.ابٝإ ٜؿٝد بإٔ صٓدٚم ا٫ضتجُاز َٚدٜس ايصٓدٚم خاضع ب( 

 أٖداف صٓدٚم ا٫ضتجُاز

 .ايصٓدٚم ، لما يف ذيو ْٛع٭ٖداف صٓدٚم ا٫ضتجُاز ٚصـ   (أ

ايي ضٝطتجُس ؾٝٗا  ا٭صٍٛأْٛاع لما يف ذيو  ، ممازضات٘ضٝاضات ا٫ضتجُاز ٚبٝإ ٜٛضض  ب( 

 ايصٓدٚم.

 َد٠ صٓدٚم ا٫ضتجُاز

 .سٝجُا ٜٓطبل بٝإ ٜٛضض َد٠ صٓدٚم ا٫ضتجُاز ٚتازٜذ ا٫ضتشكام،

 قٝٛد/سدٚد ا٫ضتجُاز

ّ بٝإ ٜؿٝد بـإٔ َـدٜس ايصـٓدٚم     ايـي   ٚاؿـدٚد  ز بـايكٝٛد خـ٬ٍ إدازتـ٘ يصـٓدٚم ا٫ضـتجُا     ًَتـص

  َٚرنس٠ املعًَٛات. ايصٓدٚم سهاّأ٥٫ش١ صٓادٜل ا٫ضتجُاز ٚغسٚط ٚ تؿسضٗا

 ايع١ًُ

ّٟ إدـسا٤ يتشٜٛـٌ ا٫غـرتانات ايـي مت اؿصـٍٛ عًٝٗـا         بٝإ ع١ًُ صٓدٚم ا٫ضتجُاز ٚٚصــ أ

 بع٬ُت أخس٣.
 

 َكابٌ اـدَات ٚايع٫ُٛت ٚا٭تعاب

  َٔ أصٍٛ صٓدٚم ا٫ضتجُاز.ات املدؾٛع ُٝعؾتؿاصٌٝ بٝإ   أ(

 املؿسٚض١ ع٢ً ا٫غرتاى ٚا٫ضرتداد.ايع٫ُٛت تؿاصٌٝ بٝإ  ب( 
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 ِٜ ٚايتطعريٛايتك

  .أصٍٛ ايصٓدٚماستطاب ٚأضظ  ِٜٛايتك طسٜك١ أ(  ٚصـ 

 .ْكاط ايتكِٜٛ ٚتهسازٖاعدد بٝإ   ب(

  يف ايتطعري.اـطأ  أِٜٚ ٛيف ساي١ اـطأ يف ايتكُتتدر اإلدسا٤ات ايي ضبٝإ  ز( 

  .٠ طسٜك١ استطاب ضعس ايٛسد د(  بٝإ تؿاصٌٝ 

 ايتعا٬َت

  طًبات ا٫غرتاى ٚا٫ضرتداد. يف غإٔ َط٪ٚيٝات َدٜس ايصٓدٚم ٜٛضض بٝإ   أ(

دؾــع عٛا٥ــد ا٫ضــرتداد ؿاَــٌ  ٚ تطــًِ طًــب ا٫ضــرتدادبــني  شَٓٝــ١ ؾــرت٠بٝــإ ٜٛضــض أقصــ٢   ب(

  ايٛسدات.

ّٟبٝإ ٜٛضض   ز(   ايتعاٌَ يف ٚسدات ايصٓدٚم.قٝٛد ع٢ً  أ

 .ٜعَّلايتعاٌَ يف ايٛسدات أٚ ٜ٪دٌَّ َعٗا ايي  ا٫تاؿبٝإ ٜٛضض  د( 

 .ضت٪دٌَّ اإلدسا٤ات ايي ٜتِ لمكتطاٖا اختٝاز طًبات ا٫ضرتداد ايي بٝإ  ٖـ( 

  ا٭سهاّ املٓع١ُ يٓكٌ ًَه١ٝ ايٛسدات إىل َطتجُسٜٔ آخسٜٔ.ٚصـ  ٚ( 

 .صٓدٚم ا٫ضتجُازٚسدات يف ٜطتجُس نإ َدٜس ايصٓدٚم إذا اإلؾصاح عُا  ش( 

ّٟ ّٜٛ تعاٌَ ايتازٜذ احملدد ٚاملٛاعٝد ايٓٗا١ٝ٥ يتكدِٜ طًبات ا٫غرتاى ٚا٫ضرتدادبٝإ   ح(  .يف أ

 .ا٫غرتاى يف ايٛسدات أٚ اضرتدادٖااـاص١ ب ايطًباتإدسا٤ات تكدِٜ بٝإ  ط( 

أٚ ا٫غـرتاى بٗـا   ايـي دنـب عًـ٢ َايـو ايٛسـدات       تيعدد أٚق١ُٝ ايٛسـدا  د٢ْا٭ بٝإ اؿد ٟ( 

 .أٚ اضرتدادٖاْكًٗا 

ّٟبٝإ   ى(   طًبات ا٫غرتاى أٚ ا٫ضرتداد.تعًٝل أٚ  تأدٌٝملدٜس ايصٓدٚم يف ص٬س١ٝ  أ
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 ضٝاض١ ايتٛشٜع

  بٝإ ٜتعًل بطٝاض١ تٛشٜع ايدخٌ ٚا٭زباح. أ( 

  .سٝجُا ٜٓطبلايتازٜذ ايتكسٜيب يًتٛشٜع،   ب(

 دؾع ايتٛشٜعات. ٕ سٍٛ نٝؿ١ٝبٝا ز( 

 تكدِٜ ايتكازٜس إىل َايهٞ ايٛسدات

 .املاي١ٝ ا٭ٚي١ٝ ٚايط١ٜٛٓ ات، لما يف ذيو ايؿرتاملتعًك١ بايتكازٜس املاي١ٝ أ(   املعًَٛات

 ٖا َدٜس ايصٓدٚم.أَانٔ ٚٚضا٥ٌ إتاس١ تكازٜس ايصٓدٚم ايي ٜعّدعٔ َعًَٛات ب(  

 ايط١ٜٛٓ.املاي١ٝ يكٛا٥ِ باايٛسدات تصٜٚد َايهٞ عٔ ٚضا٥ٌ َعًَٛات   ز(

ٌّ  َايهٞ ايٛسدات ضذ

ٌّ إعداد ٕأبٝإ بػ   .، ٚسؿع٘ يف املًُه١قّدخ ملايهٞ ايٛسدات ضذ

 ادتُاع َايهٞ ايٛسدات

  ؾٝٗا إىل عكد ادتُاع ملايهٞ ايٛسدات. ُٜدع٢ايعسٚف ايي بٝإ  أ( 

 عكد ادتُاع ملايهٞ ايٛسدات.إىل إدسا٤ات ايدع٠ٛ بٝإ  ب( 

بٝــإ ٜٛضــض طسٜكــ١ تصــٜٛت َــايهٞ ايٛســدات ٚسكــٛم ايتصــٜٛت يف ادتُاعــات َــايهٞ   (  ز

  .ايٛسدات

 سكٛم َايهٞ ايٛسدات

 كٛم َايهٞ ايٛسدات.عقا١ُ٥ 

 َط٪ٚي١ٝ َايهٞ ايٛسدات

بٝإ ٜؿٝد بإٔ َط٪ٚي١ٝ َايهٞ ايٛسدات عٔ دٜٕٛ ٚايتصاَات صٓدٚم ا٫ضـتجُاز تكتصـس عًـ٢    

 ق١ُٝ اضتجُازِٖ.
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 :ايصٓدٚم غسٚط ٚأسهاّ يفايتػٝريات 

 املٛاؾكـات ٚا٫غـعازات احملـدد٠    ا٭سهاّ املٓعُـ١ يتػـٝري غـسٚط ٚأسهـاّ ايصـٓدٚم     بٝإ ب  أ(

 لمٛدب ٥٫ش١ صٓادٜل ا٫ضتجُاز.

 .ايصٓدٚم يف غسٚط ٚأسهاّ عٔ أٟ تػٝرياتيإلغعاز  ضُتتبعاإلدسا٤ات ايي بٝإ  ب( 

 إْٗا٤ صٓدٚم ا٫ضتجُاز

ٚ  طـتٛدب  بٝـإ باؿـا٫ت ايـي ت      لمٛدــب اـاصـ١ بـريو   دـسا٤ات اإلإْٗـا٤ صــٓدٚم ا٫ضـتجُاز، 

  ٥٫ش١ صٓادٜل ا٫ضتجُاز. أسهاّ

 َدٜس ايصٓدٚم

ّّبٝإ  أ(   َدٜس ايصٓدٚم ٚٚادبات٘ َٚط٪ٚيٝات٘. َٗا

  سل َدٜس ايصٓدٚم يف تعٝني َدٜس صٓدٚم َٔ ايباطٔ.بٝإ   ب(

 تبداي٘.أٚ اض ا٭سهاّ املٓع١ُ يعصٍ َدٜس ايصٓدٚمبٝإ   ز(

 أَني اؿؿغ

ّّبٝإ   أ(  أَني اؿؿغ ٚٚادبات٘ َٚط٪ٚيٝات٘. َٗا

  سل أَني اؿؿغ يف تعٝني أَني سؿغ َٔ ايباطٔ.بٝإ   ب(

  عصٍ أَني اؿؿغ أٚ اضتبداي٘.ز( ا٭سهاّ املٓع١ُ ي

 احملاضب ايكاْْٛٞ

 صٓدٚم ا٫ضتجُاز.يكاْْٛٞ اياضب احملاضِ بٝإ  أ( 

ّّبٝإ   ب(  ايكاْْٛٞ ٚٚادبات٘ َٚط٪ٚيٝات٘.احملاضب  َٗا

 .ا٫ضتجُاز كاْْٛٞ يصٓدٚماياضب احملضتبداٍ ز(  بٝإ ا٭سهاّ املٓع١ُ ٫
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 أصٍٛ ايصٓدٚم 

ــ١بـــإٔ أصـــٍٛ صـــٓدٚم ا٫ضـــتجُاز  بٝـــإ   أ( ــٓدٚم   قؿٛظـ بٛاضـــط١ أَـــني اؿؿـــغ يصـــاحل صـ

 ا٫ضتجُاز.

ُ         ب(  ازٟ عـٔ أصـٛي٘   بٝإ ٜٛضض أْ٘ دنب عًـ٢ أَـني اؿؿـغ ؾصـٌ أصـٍٛ نـٌ صـٓدٚم اضـتج

 ٚعٔ أصٍٛ ع٥٬ُ٘ اٯخسٜٔ.

٫ٚ دنـٛش   ملـايهٞ ايٛسـدات.  بػـهٌ مجـاعٞ   بٝإ بإٔ أصٍٛ صٓدٚم ا٫ضتجُاز ممًٛن١  ز( 

ّٟ  إٔ  ــٓدٚم َـــٔ ايبـــاطٔ أٚأَـــني اؿؿـــغ أ ــًش١  ٜهـــٕٛ ملـــدٜس ايصـــٓدٚم أَٚـــدٜس ايصـ َصـ

ٕ أَٚطايبات ؾُٝا ٜتعًل بتًو ا٭صٍٛ،  دٚم َـٔ  َـدٜس ايصـٓدٚم أٚ َـدٜس ايصـٓ     إ٫ إذا نـا

املطايبات املطُٛح بٗا لمٛدب ٥٫ش١ صـٓادٜل   ٚإ٫يًٛسدات  ًاايباطٔ أٚ أَني اؿؿغ َايه

 ايػسٚط ٚا٭سهاّ.ٖرٙ عٓٗا لمٛدب بٝإ ٚازد يف  ٚاملؿصمضا٫ضتجُاز 
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  2املًشل 

 َرنس٠ املعًَٛات

 

   أد٢ْ: ًاسد دنب إٔ تتطُٔ َرنس٠ املعًَٛات َا ًٜٞ

 صؿش١ ايػ٬ف

 ضِ صٓدٚم ا٫ضتجُاز.ا أ( 

  اضِ َدٜس ايصٓدٚم.  ب(

 اضِ أَني اؿؿغ. ز( 

 .ؼدٜح هلا تازٜذ إصداز َرنس٠ املعًَٛات ٚآخس  د(

  صٓادٜل ا٫ضتجُاز. ٥٫ش١٭سهاّ بٝإ بإٔ َرنس٠ املعًَٛات ٚقتٜٛاتٗا خاضع١ ٖـ(  

 بٝإ ؼرٜسٟ بايصٝػ١ ايتاي١ٝ: ٚ( 

َـ   قتٜٛـات  ٚيف سـاٍ تعـرز ؾٗـِ     رنس٠ املعًَٛـات ٚؾُٗٗـا.  "ْٓصض املطتجُسٜٔ بكسا٠٤ قتٜٛـات 

  ."َٗين َطتػاز اضتػاز٠  َرنس٠ املعًَٛات، ْٓصض

 داخٌ صؿش١ ايػ٬ف

 :ٯت١ٝاباملط٪ٚي١ٝ ٚؾكًا يًصٝػ١ بٝإ  أ( 

ٜٚتشُـٌ َـدٜس    .َٔ قبٌ فًظ إداز٠ ايصٓدٚم ٚمتت املٛاؾك٘ عًٝٗاَرنس٠ املعًَٛات زٚدعت "

 املطــ٪ٚي١ٝ عــٔ دقــ١ فــتُعني َٚٓؿــسدٜٔ ناَــٌ  از٠ ايصــٓدٚم ايصــٓدٚم ٚأعطــا٤ فًــظ إد 

يف َـــرنس٠ املعًَٛـــات. ْٚ٪نـــد بصـــؿتٓا أعطـــا٤ فًـــظ إداز٠  املعًَٛـــات ايـــٛازد٠  ٚانتُـــاٍ

أْ٘ عد عًُٓا ٚإعتكادْا )ٚبعداؿسص ايتاّ ٚاملعكٍٛ يًتأند( صش١املعًُٛت ايٛازد٠  ايصٓدٚم

  .٘"يف َرنس٠ املعًَٛات  ٚانتُاهلا ٚأْٗا غريَطًً
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 :اٯت١ٝ صٝػ١ٚؾكًا يًبٝإ إخ٤٬ املط٪ٚي١ٝ  ب( 

ّٟاهل٦ٝـ١  ٫ تتشُـٌ  ٚ "ٚاؾكت ١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝ ع٢ً تأضٝظ صٓدٚم ا٫ضتجُاز ٚطسح ٚسدات٘.  أ

ٞ ٫ ، َٚط٪ٚي١ٝ عٔ قتٜٛات َرنس٠ املعًَٛـات  ّٟ تعطـ ، انتُاهلـا دقتٗا أٚ بـ  ٜتعًـل  تأنٝـد  أ

ّٟ ناْت َْٚٔؿطٗا صساس١ َٔ أٟ َط٪ٚي١ٝ َُٗا ٚؽًٞ  َـرنس٠  ٚزد يف  تٓـتر عُـا  خطاز٠  أ

ّٟ   أٚ املعًَٛـات   ٗـ   عـٔ ا٫عتُـاد عًـ٢ أ ٞ ٫ٚ  .ادـص٤ َٓ ّٟ    تعطـ تٛصـ١ٝ بػـإٔ    ٦ٖٝـ١ ايطـٛم املايٝـ١ أ

  ".َٔ عدَ٘ا٫ضتجُاز يف ايصٓدٚم دد٣ٚ 

 :اٯتٞ، دنب إضاؾ١ ايبٝإ اإلض١َٝ٬ يف ساي١ صٓادٜل ا٫ضتجُاز املطابك١ يًػسٜع١ ز( 

َـٔ ق بـٌ ٦ٖٝـ١    اإلضـ١َٝ٬  َطـابل يًػـسٜع١   صٓدٚم اضتجُاز طاضِ ايصٓدٚمص ع٢ً أْ٘ "مت اعتُاد 

 ايسقاب١ ايػسع١ٝ املع١ٓٝ يصٓدٚم ا٫ضتجُاز".

 صٓدٚم ا٫ضتجُاز

 اضِ صٓدٚم ا٫ضتجُاز. أ( 

 ا٫ضتجُاز.أسهاّ صٓدٚم غسٚط ٚتازٜذ إصداز  ب( 

 ٚسدات٘. تازٜذ َٛاؾك١ اهل١٦ٝ ع٢ً تأضٝظ صٓدٚم ا٫ضتجُاز ٚطسح  ز(

 .سٝجُا ٜٓطبلَد٠ صٓدٚم ا٫ضتجُاز ٚتازٜذ ا٫ضتشكام،   د(

 ع١ًُ صٓدٚم ا٫ضتجُاز. ٖـ( 

 :ٚممازضات٘ضٝاضات ا٫ضتجُاز   ٚ(

 بٝإ اٯتٞ:(  1

 .ا٭ٖداف ا٫ضتجُاز١ٜ يصٓدٚم ا٫ضتجُاز أ( 

ٍ يتشكٝل أٖداؾ٘ ٚممازضات٘ ضٝاضات صٓدٚم ا٫ضتجُاز ب(   ، لما يف ذيو أْٛاع ا٭صـٛ

ّٟٚصٓدٚم ا٫ضـتجُاز  ٜطتجُس ؾٝٗا ايي ضٛف  أٚ ؽصـ  قـدد   ضٝاضـ١ تسنٝـص   أ

ٚا٭ضـايٝب   ( ٚايكطاعـات )َجٌ ْٛع ا٭صٍٛ ٚاملٓطكـ١ اؾػساؾٝـ١ ٚتـازٜذ ا٫ضـتشكام     

ايتُٜٛـٌ،  ٚا٭دٚات احملدد٠ ايي قد ُتطتددّ يف إداز٠ صٓدٚم ا٫ضتجُاز ٚاضـتدداّ  

 .ز ؾٝٗا ٚقٝٛد ا٫ضتجُاز ٚسدٚدٙا٫ضتجُاع٢ً ايصٓدٚم ٜعصّ ٚا٭ضٛام ايي 
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ّٟ ز(  ّٟإعؿا٤ات تٛاؾل  أ  .قٝٛد أٚ سدٚد ع٢ً ا٫ضتجُاز عًٝٗا ١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝ بػإٔ أ

ختٝـاز  ٫ َدٜسايصـٓدٚم  طبكٗـا املعـاٜري ايـي   تؿاصٌٝ يصٓادٜل املرػر١ٜ( إىل ا)بايٓطب١  د( 

 .ايصٓادٜل املطتٗدؾ١

  املطبك٘ يتشدٜد ( تؿاصٌٝ املعاٜرياإلض١َٝ٬ ػسٜع١يً املطابك١يصٓادٜل إىل ا)بايٓطب١  ٖـ( 

املسادع١ ايدٚز١ٜ يتًو ا٭صٍٛ ٚاإلدسا٤ات املتبع١ ٚاملعد٠ ي٬ضتجُاز  ا٭صٍٛغسع١ٝ 

  يف ساٍ عدّ اْطبام َعاٜري ايػسع١ٝ. 

بازش اهلدف َٔ اضـتدداّ تًـو   بػهٌ  إٔ ٜبَّٝٔػتكات، دنب امليف ساي١ اضتدداّ عكٛد (  2

ض ايتشـٛط  أٖداف ا٫ضـتجُاز أٚ ٭غـسا  ؼكٝل اإلداز٠ ايؿعاي١ يًُشؿع١ أٚ  ا٭دٚات )َجٌ

 (.ا٭ضعاز َٔ كاطس تكًب

ــات َستؿعــ١  إذا نــإ َــٔ املــسدض إٔ ٜتعــسض صــٓدٚم ا٫ضــتجُاز     (   3 بطــبب تهــٜٛٔ  يتكًب

 بٝإ بازش ٜؿٝد ذيو. تطُنيقؿعت٘ ا٫ضتجُاز١ٜ، ؾٝذب 

عًـ٢  َ٪غـسًا   ُٜعـدّ ٫ ُ٪غـس  يً  ا٭دا٤ ايطـابل ُاز أٚبٝإ بإٔ ا٭دا٤ ايطابل يصٓدٚم ا٫ضتج(  4

 .أدا٤ ايصٓدٚم يف املطتكبٌ

ٙ َكازْــ١ ٫٤ ٜٛدــد ضــُإ ملــايهٞ ايٛســدات إٔ ا٭دا٤ املطًــل يصــٓدٚم ا٫ضــتجُاز أٚ أدا  ( 5

 ا٭دا٤ ايطابل.مياثٌ بامل٪غس ضٛف ٜتهسز أٚ 

 و:كاطس ا٫ضتجُاز يف صٓدٚم ا٫ضتجُاز، لما يف ذيبٝإ ٜٛضض  ش( 

املدــاطس املعــسض هلــا   ٚاملدــاطس ايس٥ٝطــ١ املستبطــ١ با٫ضــتجُازيف صــٓدٚم ا٫ضــتجُاز،     (  1

 ّٟ صـايف قُٝـ١ أصـٍٛ ايصـٓدٚم      يفتـ٪ثس  َـٔ احملتُـٌ إٔ   ظـسٚف   صٓدٚم ا٫ضـتجُاز ٚأ

 .ٚعا٥دات٘

  :َٔ اٯتٞبٝإ بازش ذنرز املطتجُسٜٔ (   2

 .تجُازكاطس خطاز٠ ا٭َٛاٍ عٓد ا٫ضتجُاز يف صٓدٚم ا٫ض  أ(

ٜطٛم أٚ ٜبٝع  قًٞ بٓو أٟ يد٣ ًاإٜداع٫ ٜعد إٔ ا٫ضتجُاز يف صٓدٚم ا٫ضتجُاز   ب( 

  .ا٭ٚزام املاي١ٝ أٚ تابع يصٓدٚم ا٫ضتجُاز
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 املعين. تعسٜـ باملطتجُسٜٔ ا٭نجس ١َ٤٬َ ي٬ضتجُاز يف صٓدٚم ا٫ضتجُاز ح( 

ّٟ سد أدْٞ تؿاصٌٝ بٝإ  ط(  ٚتأثري عدّ ايٛصٍٛ إىل  دٚم مجع١،ايرٟ ٜٟٓٛ ايصٓيًُبًؼ عٔ أ

ُٚدد. ذيو اؿد ا٭د٢ْ  يف ايصٓدٚم إٕ 

بٗـا ٚاملعًَٛــات   ٫ ُٜطاَيـب ايتٛشٜعـات ايـي   عـٔ  ضٝاضـ١ ايتٛشٜـع، لمـا يف ذيـو تؿاصـٌٝ      بٝـإ    ٟ(

  سٍٛ طسٜك١ ايدؾع.

 :(سٝجُا ٜٓطبل ذيوا٭دا٤ ايطابل )  ى(

 .ضٓٛات )أٚ َٓر ايتأضٝظ( يط١ٓ ٚاسد٠ ٚث٬خ ضٓٛات ٚمخظايعا٥د اإلمجايٞ  ( 1

 (.أٚ َٓر ايتأضٝظ)إمجايٞ ايعا٥دات ايط١ٜٛٓ يهٌ َٔ ايطٓٛات ايعػس املاض١ٝ  ( 2

املاضـ١ٝ   ايطٓٛات اـُـظ ع٢ً َداز  ايكٝاعَعٝاز باملكاز١ْ َع أدا٤ صٓدٚم ا٫ضتجُاز  ( 3

 .سٝجُا ٜٓطبلأٚ َٓر ايتأضٝظ، 

 .اي١ٝ ايج٬خ املاض١ٝ(تازٜذ تٛشٜع ا٭زباح )ع٢ً َداز ايطٓٛات امل ( 4

 بٝإ ٜػري إىل إٔ تكازٜس ايصٓدٚم َتاس١ ي٬ط٬ع عٓد ايطًب.  (5

  سكٛم َٚط٪ٚيٝات َايو ايٛسدات.بٝإ   ٍ(

ٚا٫دسا٤ات اـاص١ بـريو، لمٛدـب    إْٗا٤ صٓدٚم ا٫ضتجُازبٝإ باؿا٫ت ايي تطتٛدب   ّ( 

 أسهاّ  ٥٫ش١ صٓادٜل ا٫ضتجُاز.

 ٫ت ٚا٭تعاب َكابٌ اـدَات ٚايعُٛ

 أْٛاع املدؾٛعات َٔ أصٍٛ صٓدٚم ا٫ضتجُاز.مجٝع اإلؾصاح عٔ  أ( 

دؾعٗـــا َـــٔ قبـــٌ صـــٓدٚم  قـــتٚٚاــــدَات ٚايعُـــ٫ٛت ٚا٭تعـــاب  سطـــاب َكابـــٌنٝؿٝـــ١  ب( 

 ا٫ضتجُاز.

 ايسضّٛ ٚاملصازٜـ. ٜٛضض مجٝعددٍٚ   ز(
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ٛسـدات ٚطسٜكـ١ استطـاب    ا٫غرتاى ٚا٫ضرتداد ايي ٜـدؾعٗا َـايهٛ اي  تؿاصٌٝ زضّٛ بٝإ  د( 

 تًو ايسضّٛ. 

 ِٜ ٚايتطعريٛايتك

ٌّٛتؿاصٌٝ نٝؿ١ٝ تك أ(   أصٌ ميًه٘ صٓدٚم ا٫ضتجُاز. ِٜ ن

 .ٚتهسازٖا ِٜٛايتك عدد ْكاط   ب(

 ٭غساض ايتعاٌَ. ٠طاب ضعس ايٛسدتساطسٜك١  ز( 

 ْػس أضعاز ايٛسدات )املهإ ٚايصَإ(.عٔ تؿاصٌٝ  د( 

 .ايتكِٜٛ أٚ ايتطعري اـاط٧يف ساي١  ضُتتدراإلدسا٤ات ايي  ٖـ( 

 ايتعاٌَ

 تؿاصٌٝ ايطسح ا٭ٚيٞ )َجٌ تازٜذ ايبد٤ ٚاملد٠ ٚايطعس ا٭ٚيٞ(.  أ(

 ايتازٜذ احملدد ٚاملٛاعٝد ايٓٗا١ٝ٥ يتكدِٜ طًبات ا٫غرتاى ٚا٫ضرتداد. ب( 

ٚاؿــد ٚا٫ضــرتداد إدــسا٤ات ا٫غــرتاى ٚا٫ضــرتداد، لمــا يف ذيــو اؿــد ا٭دْــ٢ ي٬غــرتاى    ز( 

ــب ا٫ضــرتداد ٚدؾــع َتشصــ٬ت         ــد٠ بــني طً ــات ٚامل ــ١ َٚهــإ تكــدِٜ ايطًب ــ٢ يًًُهٝ ا٭دْ

 ا٫ضرتداد ْٚكٌ املًه١ٝ.

ٌّعــٔ َعًَٛــات  د(  ــايهٞ ايٛســدات        ضــذ ــرٟ ميهــٔ مل َــايهٞ ايٛســدات )َجــٌ املهــإ اي

ٌّ  (.اؿصٍٛ َٓ٘ ع٢ً ايطذ

ــؼ ايــرٟ دنــب مجعــ٘ َــٔ خــ٬ٍ إضــٗاَات املطــت    ٖـــ(  ٍ جُسٜٔ قبــٌ اؿــد ا٭دْــ٢ يًُبً  بــد٤ أعُــا

يف صـٓادٜل  ُتطـتجُس  بٝإ بإٔ أَٛاٍ ا٫غـرتاى ضـٛف   ٚ ، سٝجُا ٜٓطبل صٓدٚم ا٫ضتجُاز، 

أضٛام ايٓكد أٚ ايٛدا٥ـع ايبٓهٝـ١، إىل سـني ايٛصـٍٛ إىل اؿـد ا٭دْـ٢ َـٔ املبًـؼ املطًـٛب،          

 .سٝجُا ٜٓطبل

 عَّل.ٜايتعاٌَ يف ايٛسدات أٚ ٜ٪دٌَّ َعٗا ايي  ا٫تاؿبٝإ ٜٛضض  ٚ( 
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ّٟش(  بٝإ   . طًبات ا٫غرتاى أٚ ا٫ضرتدادتعًٝل أٚ تأدٌٝ ملدٜس ايصٓدٚم يف ص٬س١ٝ   أ

 ايتكازٜسٚ تكدِٜ احملاضب١ 

 . ٚايط١ٜٛٓ ات املاي١ٝ ا٭ٚي١ٝ، لما يف ذيو ايؿرتبايتكازٜس املاي١ٝاملعًَٛات ذات ايص١ً   أ(

 ٖا َدٜس ايصٓدٚم.ي ٜعّدأَانٔ ٚٚضا٥ٌ إتاس١ تكازٜسايصٓدٚم ايعٔ  َعًَٛات   ب(

 فًظ إداز٠ ايصٓدٚم

 أمسا٤ أعطا٤ فًظ إداز٠ ايصٓدٚم، َع بٝإ ا٭عطا٤ املطتكًني بٛضٛح.  أ(

 َٚط٪ٚيٝات فًظ إداز٠ ايصٓدٚم.أدٚاز  ٚصـ  ب(

  تؿاصٌٝ َهاؾآت أعطا٤ فًظ إداز٠ ايصٓدٚم. ز( 

 ١٦ٖٝ ايسقاب١ ايػسع١ٝ، يف ساي١ ٚدٛدٖا

 ايسقاب١ ايػسع١ٓ.١ٝ ؾأمسا٤ أعطا٤   أ(

 ايسقاب١ ايػسع١ٝ. ؾ١َٓٚط٪ٚيٝات بأدٚاز بٝإ  ب( 

  ايسقاب١ ايػسع١ٝ. ؿ١ٓتؿاصٌٝ َهاؾآت أعطا٤   ز(

 َدٜس ايصٓدٚم

 اضِ َدٜس ايصٓدٚم. أ( 

 ١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝ.ايرتخٝ  ايصادز عٔ زقِ  ب( 

 ايعٓٛإ املطذٌ ٚعٓٛإ ايعٌُ ملدٜس ايصٓدٚم. ز( 

 أضٝظ.تازٜذ ايت د( 

زأع املاٍ املدؾٛع ٚنباز املطاُٖني ٚاإلٜسادات ٚا٭زباح تٛضٝض ًَد  املعًَٛات املاي١ٝ َع ٖـ( 

 يف ايط١ٓ املاي١ٝ ايطابك١.
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 )ٚ       ٌّ عطـٛ )غـ٬ف    أمسا٤ أعطا٤ فًظ إداز٠ َـدٜس ايصـٓدٚم ٚأْػـط١ ايعُـٌ ايس٥ٝطـ١ يهـ

ُٖٝــ١ دٖٛسٜــ١ ٭عُــاٍ تًـو ا٭ْػــط١ املستبطــ١ بأعُــاٍ َــدٜس ايصــٓدٚم( إذا ناْــت متجــٌ أ 

 َدٜس ايصٓدٚم.

يــٮدٚاز ٚاملطــ٪ٚيٝات ٚايٛادبــات ايس٥ٝطــ١ ملــدٜس ايصــٓدٚم ؾُٝــا ٜتعًــل بصــٓدٚم         ٚصـــ  ش( 

 ا٫ضتجُاز.

 َدٜس ايصٓدٚم ؾُٝا ٜتعًل بصٓدٚم ا٫ضتجُاز.َٔ داْب  نرًـ بٗا طسف ثايحاملٗاّ ايي   ح(

ّٟ ط( إٔ َـٔ املُهـٔ   أُٖٝـ١ دٖٛسٜـ١ أٚ   أْػط١ عٌُ أٚ َصـاحل أخـس٣ ملـدٜس ايصـٓدٚم متجـٌ       أ

 َع أْػط١ صٓدٚم ا٫ضتجُاز. تتعازض

 أَني اؿؿغ

 اضِ أَني اؿؿغ.  أ(

 ١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝ. ايصادز عٔ رتخٝ ايزقِ   ب(

 ايعٓٛإ املطذٌ ٚعٓٛإ ايعٌُ ٭َني اؿؿغ. ز( 

 ايتأضٝظ.      تازٜذ      د(

 تعًل بصٓدٚم ا٫ضتجُاز.ٚصـ ا٭دٚاز ا٭ضاض١ٝ َٚط٪ٚيٝات أَني اؿؿغ ؾُٝا ٜ ٖـ( 

 )ٚ ّّ  ؾُٝا ٜتعًل بصٓدٚم ا٫ضتجُاز.طسؾًا ثايجًا أَني اؿؿغ  نًـ بٗاايي  املٗا

ُٚ  دد(َطتػاز ا٫ضتجُاز )إٕ 

 اضِ َطتػاز ا٫ضتجُاز. أ( 

 املطذٌ ٚعٓٛإ ايعٌُ ملطتػاز ا٫ضتجُاز. ايعٓٛإ  ب(

 ٜتعًل بصٓدٚم ا٫ضتجُاز.ٚصـ ايدٚزا٭ضاضٞ َٚط٪ٚي١ٝ َطتػازا٫ضتجُاز ؾُٝا  ز( 
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 احملاضب ايكاْْٛٞ

          ايكاْْٛٞ.  احملاضب    اضِ       أ(

 ايعٓٛإ املطذٌ ٚعٓٛإ ايعٌُ يًُشاضب ايكاْْٛٞ.  ب(

 ٚصـ ا٭دٚاز ا٭ضاض١ٝ َٚط٪ٚيٝات احملاضب ايكاْْٛٞ ؾُٝا ٜتعًل بصٓدٚم ا٫ضتجُاز.  ز(

 َعًَٛات أخس٣

ّٟضٝاض١ تعازض اإلؾصاح عٔ   أ(   َصاحل قتٌُ ٚ/أٚ ؾعًٞ. تعازض املصاحل ٚأ

ٚغـسح ضٝاضـ١ َـدٜس ايصـٓدٚم بػـإٔ      اـاصـ١  املعًَٛـات املتعًكـ١ بايتدؿٝطـات ٚايعُـ٫ٛت      ب( 

 .اـاص١ايتدؿٝطات ٚايع٫ُٛت 

ُٚ  ز(  ددت(.املعًَٛات املتعًك١ بايطسٜب١ ٚ/أٚ ايصنا٠ )إٕ 

 َعًَٛات ٚتؿاصٌٝ ادتُاع َايهٞ ايٛسدات.  د(

 ت املتبع١ إلْٗا٤ ٚتصؿ١ٝ صٓدٚم ا٫ضتجُاز.اإلدسا٤اَعًَٛات  عٔ  ٖـ( 

ايػــه٣ٛ ايٛضــا٥ٌ ايــي ميهــٔ اضــتدداَٗا يتكــدِٜ  ايػــه٣ٛ، لمــا يف ذيــو   إدــسا٤ات  ٚ(

 َٚهإ تكدِٜ ايػها٣ٚ.

ّٟ ْصاعـات ْاغـ١٦    ؾ١ٓ ايؿصٌ يف َٓاشعـات ا٭ٚزام املايٝـ١ ؽـت  بـايٓعس يف    إٔ ببٝإ   ش( َـٔ  أ

 ا٫ضتجُاز يف صٓادٜل ا٫ضتجُاز.

، غــسٚط ٚأسهــاّ ايصــٓدٚماملطــتٓدات املتاســ١ ملــايهٞ ايٛســدات، ٚايــي تػــٌُ  بقا٥ُــ١   ح(

ٌّ  عكد َرنٛز يف َرنس٠ املعًَٛات، ٚايكٛا٥ِ املاي١ٝ ملدٜس ايصٓدٚم. ٚن

ٝظ ملــدٜس ٚيــ إٔ أصــٍٛ صــٓدٚم ا٫ضــتجُاز ممًٛنــ١ ملــايهٞ ايٛســدات فــتُعني. بــبٝــإ  ط( 

    ٔ ا٭صـٍٛ أٚ   اؿؿـغ أٟ َصـًش١ يف ٖـرٙ    ايبـاطٔ أٚأَـني   ايصـٓدٚم أٚ َـدٜس ايصـٓدٚم َـ

ايبـاطٔ أٚ أَـني اؿؿـغ     ايصٓدٚم أٚ َدٜسايصٓدٚم َٔ ، إ٫ إذا نإ َدٜسؾٝٗاَطايبات 

٥٫شــ١ أسهــاّ َطــُٛسًا بٗــرٙ املطايبــات لمٛدــب   ٛســدات ايصــٓدٚم، أٚ نــإي ًاَايهــ

 أٚ َرنس٠ املعًَٛات. ايصٓدٚم عٓٗا يف غسٚط ٚأسهاّ ٚأرؾص ضصٓادٜل ا٫ضتجُاز 
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ٟ ) ّٟ  َـدٜس ايصـٓدٚم أٚ فًـظ إداز٠ ايصـٓدٚم     َعًَٛـ١ أخـس٣ َعسٚؾـ١ أٚ ٜٓبػـٞ إٔ ٜعسؾٗـا      أ

اؿـايٕٝٛ أٚ احملتًُـٕٛ    ايٛسـدات َايهٛ  –بػهٌ َعكٍٛ  –قد ٜطًبٗا ٚ، بػهٌ َعكٍٛ

ُٝتدر أٚ َـٔ املتٛقـع إٔ تتطـُٓٗا َـرنس٠ املعًَٛـات ايـي       أٚ َطتػـازِٖٚ املٗٓٝـٕٛ    قـساز   ضـ

 ا٫ضتجُاز بٓا٤  عًٝٗا.

 َتطًبات املعًَٛات اإلضاؾ١ٝ ٭ْٛاع َع١ٓٝ َٔ ايصٓادٜل

ّٟاإلغـرتاى بـ  صٓدٚم أضـٛام ايٓكـد، بٝـإ إٔ     ١يف ساي أ(  ٚسـد٠ يف ٖـرا ايٓـٛع َـٔ ايصـٓادٜل       أ

غري ًَـصّ بكبـٍٛ طًـب اضـرتداد      إٜداع َبًؼ يد٣ بٓو قًٞ، ٚإٔ َدٜسايصٓدٚم رنتًـ عٔ

 ُعسض١ يًصعٛد ٚاهلبٛط. ساداتٗاايٛسدات بطعس ا٫غرتاى، ٚإٔ ق١ُٝ ايٛسدات ٚإٜ

ايصــٓدٚم املػــرٟ إٔ ٜؿصــض عــٔ ايتؿاصــٌٝ   َــدٜس عًــ٢ دنــب ايصــٓدٚم املػــرٟ،   ١يف سايــ ب( 

َطـتٜٛات ٖٝهـٌ ايصـٓدٚم، لمـا يف     مجٝـع  ايها١ًَ يٮتعاب ٚاملصازٜـ ذات ايص١ً عًـ٢  

ــ٘ ايصــٓدٚم املػــرٟ        ــرٟ ٜطــتجُس ؾٝ ذيــو إمجــايٞ ايسضــّٛ ايس٥ٝطــ١ يصــٓدٚم ا٫ضــتجُاز اي

 املػرٟ. يسضّٛ ايي ٜتكاضٗا َدٜس ايصٓدٚمٚا

صٓدٚم محا١ٜ زأع املاٍ، بٝإ إٔ زأع املـاٍ يـٔ ٜهـٕٛ قُٝـًا إ٫ إذا مت اَـت٬ى       ١يف ساي  ز(

قــد ايٛسـدات قبــٌ اضـتشكام ايصــٓدٚم   ٚإٔ اضــرتداد ايٛسـدات ستــ٢ اضـتشكام ايصــٓدٚم،   

 ٜهٕٛ بطعس أقٌ َٔ ايك١ُٝ املطتجُس٠.

 املتداٍٚ: اتامل٪غس يف ساٍ صٓدٚم د( 

ْـ  ( 1 ُٝعّد  اإلؾصاح عٔ أ يف سهـِ املـٛاؾكني ٚاملـٛقعني عًـ٢ غـسٚط       ايٛسـدات  َٛـايه ٘ ضـ

ٍ   ٚأسهــاّ   صـــٓدٚم ؾـــٛز قٝــاَِٗ با٫غــرتاى يف ٚســدات     صــٓدٚم امل٪غــسات املتــداٚ

 ٚ امل٪غسات املتداٍٚ;

 قُٝـ١  ٚصـايف  اـاصـ١ بصـايف قُٝـ١ ا٭صـٍٛ اإلزغـاد١ٜ     ايتكـِٜٛ  ْكـاط  ا٫ؾصـاح عـٔ    (2

 .ٚسد٠ يهٌ اإلزغاد١ٜ ا٭صٍٛ

املطــتجُس ؾٝٗــا خاضــع١ ايصــٓدٚم ايكــابض، اإلؾصــاح عــٔ إٔ ايصــٓادٜل ايس٥ٝطــ١   ١يف سايــٖـــ(  

ٌّ        .أخـس٣  يسضـّٛ   صـٓدٚم بٓٗاٜـ١    ٚباإلضـاؾ١ إىل ذيـو، اإلؾصـاح عـٔ ْطـب١ َصـسٚؾات نـ

 .املطتجُس ؾٝٗا ايس٥ٝط١ايعاّ ٚاملتٛضط املسّدض يٓطب١ َصسٚؾات نٌ ايصٓادٜل 
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ــ٘ فــاٍ اضــتجُاز    يف ســاٍ ٚ(  ــرٟ يدٜ ــإ ، َعنيصــٓدٚم ا٫ضــتجُاز اي ــد فــاٍ  بٝ َعــاٜري ؼدٜ

 ا٫ضتجُاز.
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 3املًشل 

 ًَد  املعًَٛات ايس٥ٝط١قتٜٛات 

 

ــّد ًَدــ  املعًَٛــات ايس٥ٝطــ١  دنــب إٔ  ٚ  ٜع َبطــط١، ٚدنــب تطــُني ًَدــ    بطسٜكــ١ َــٛدص٠ 

دٚم ا٫ضـتجُاز ملطـاعد٠ املطـتجُسٜٔ عًـ٢     صـٓ غصـا٥    املعًَٛات املتعًك١  املعًَٛات ايس٥ٝط١ 

يتُهٝـِٓٗ َـٔ   بػهٌ َعكٍٛ املستبط١ با٫ضتجُاز ؾٝ٘ داطس املؾِٗ طبٝع١ صٓدٚم ا٫ضتجُاز ٚ

ضًِٝ َٚدزٚع َٚبين عًـ٢ َعًَٛـات ناؾٝـ١ ٚإٔ ذنتـٟٛ عًـ٢ املعًَٛـات        ٟاؽاذ قساز اضتجُاز

 اٯت١ٝ سدًا أد٢ْ:

  اؿصس: ٫ املجاٍ ضبٌٝ ُاز، لما يف ذيو ع٢ًاملعًَٛات ايس٥ٝط١ سٍٛ صٓدٚم ا٫ضتج  أ( 

 .ٚصـ َٛدص يٮٖداف ا٫ضتجُاز١ٜ يصٓدٚم ا٫ضتجُاز ( 1

 اضتجُازايصٓدٚم ٚممازضات٘ . ٚصـ َٛدص يطٝاضات  (2

 .املداطس املستبط١ با٫ضتجُازات يف صٓدٚم ا٫ضتجُاز ( 3

 .املتعًك١ بأدا٤ صٓدٚم ا٫ضتجُاز ايطابك١ايبٝاْات  ( 4

  .بٌ اـدَات ٚايع٫ُٛت ٚا٭تعاب َكا ب( 

 بٝــإ ســٍٛ َهــإ ٚنٝؿٝــ١ اؿصــٍٛ عًــ٢ َعًَٛــات إضــاؾ١ٝ ســٍٛ صــٓدٚم ا٫ضــتجُاز           ز( 

 .َٚطتٓدات٘

  .ب٘ ِ ٚعٓٛإ َدٜس ايصٓدٚم ٚبٝاْات ا٫تصاٍ اـاص١اض  د(

 .ب٘ ضِ ٚعٓٛإ أَني اؿؿغ ٚبٝاْات ا٫تصاٍ اـاص١ا ٖـ(
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  4املًشل 

 ايطًب اتقتٜٛ

 

 ايطٛم املاي١ٝ.  ١٦ٖٝإىل  املكدّٖرا املًشل املطتٓدات املطًٛب إزؾاقٗا يف ايطًب ٜٛضض 

 :اٯتٞ دنب إٔ ٜتطُٔ ايطًب

ٛمقَّعـ  ايطًـب َـٔ  ػـسض  ايٜٓ  بٛضـٛح عًـ٢    خطاب  أ(  أٚ ايـس٥ٝظ َـٔ ز٥ـٝظ فًـظ اإلداز٠     ًاَُ

 .دٜس ايصٓدٚمملايتٓؿٝرٟ 

 .املطتٓدات املكد١َ قا١ُ٥ َسادع١   ب(

 ( املساؾل هلرا املًشل بعد ٦ًَ٘.1) ايُٓٛذز ز( 

ّٛ  د(  .(ايصٓدٚم ٚأسهاّ يػسٚطَسادع١ )َع قا١ُ٥ ايصٓدٚم سهاّ أٚ د٠ غسٚطَط

ّٛ ٖـ(   .(ملرنس٠ ايعًَٛات د٠ َرنس٠ املعًَٛات )َع قا١ُ٥ َسادع١ اإلؾصاحَط

 )ٚ ّٛ  "ًَد  املعًَٛات ايس٥ٝط١". د٠َط

)د(، )ٖــ(،  املطًٛبـ١ لمٛدـب ايؿكـسات    دات قسص َدَر ٜطِ ْطـدًا إيهرتْٚٝـ١ َـٔ املطـتٓ     ش( 

 .َٔ ٖرا املًشل )ٚ(

 .مناذز ا٫غرتاى ٚا٫ضرتداد ح( 

ّٟ ؼدٜـــد، َـــع آيٝـــ١ اؽـــاذ ايكـــسازات ا٫ضـــتجُاز١ٜ تؿاصـــٌٝ  طــــ( أغـــداص َطـــذًني  أمســـا٤ أ

 .َػرتنني )ايرٜٔ ادتاشٚا ا٫ختبازات ٚضريتِٗ ايرات١ٝ(

 .إداز٠ املداطس ٚصـ تؿصًٝٞ يطٝاضات ٚإدسا٤ات ٚعًُٝات ٟ( 

ايتػـػ١ًٝٝ   ؾٛاْـب َعًَٛات تؿصـ١ًٝٝ سـٍٛ ايـٓعِ اإلدازٜـ١ ايـي ضـٝتِ تبٓٝٗـا ؾُٝـا ٜتعًـل با           ى(

 املستبط١ بصٓادٜل ا٫ضتجُاز.

 )ٍ ّٟ  َ٪ٜد٠ يًطًب.  َطتٓدات أخس٣ أ
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 املكابٌ املايٞ. ٕ( 

 :ايسمســـٞ هل٦ٝـــ١ ايطـــٛم املايٝـــ١     ٛقـــع املَـــٔ  ٚميهـــٔ اؿصـــٍٛ عًٝـــ٘     منـــٛذز ايطًـــب َتـــاح  

www.cma.org.sa  

 

 

 

http://www.cma.org.sa/
http://www.cma.org.sa/
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 ٤ٌَ ايُٓٛذز: تعًُٝات

 

 .ٖرا ايُٓٛذز إيهرتًْٚٝا٤ٌَ ميهٔ 

  إزؾاقٗا.َطًٛب١ ٚؾكًا هلرا ايُٓٛذز، ٜسد٢ َ٪ٜد٠ يف ساٍ ٚدٛد َطتٓدات 

 .َٓاضبًا ذيو نإ ذات ايص١ً إذااـاْات ( يف ) ٜسد٢ ٚضع ع١َ٬ 

  .اـا١ْ املدصص١ يإلداب١"غري َٓطبل" يف عباز٠ ، ٜسد٢ نتاب١ لَٓطبغري ايط٪اٍ نإ  إذا

ٜسد٢ إٜطاح ، ٚ، ٜسد٢ َٛاص١ً ايهتاب١ يف ٚزق١ َٓؿص١ًناْت اـا١ْ غري ناؾ١ٝإذا 

  عًَٛات اإلضاؾ١ٝ.املايط٪اٍ املستبط ب

 منٛذز ٚاسد يهٌ صٓدٚم. ٤ٌَ دنب

ّٟٜتعني ا٫ستؿاظ بٓطد١ َٔ ايُٓٛ  ١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝ.َ٪ٜد٠ يًطًب تكدَّّ إىل َطتٓدات  ذز ٚأ

 

 

 

 

 1 ايُٓٛذز

  طًب تأضٝظ صٓدٚم عاّ
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 اسُ اٌظٕذٚق -1

 

 

 

 

 ٔٛع اٌظٕذٚق -2

 

 

 

 

 أ٘ذاف االسزثّبس -3

 

 

 

 

 االسزثّبس ِّٚبسسبرٗس١بسبد  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-   ٚ  جذد(اٌسّبد اٌخبطخ / ا١ٌّّضح )إْ 

 

 

 

 

 

 
 

 اٌّمزشح اٌطشحربس٠خ  -6

 

 
 فزشح اٌطشح األٌٟٚ -7

 

 

 

 طٕذٚق االسزثّبس

 ِعٍِٛبد عٓ طٕذٚق االسزثّبس اٌزٞ س١زُ رأس١سٗ 
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ٚ  اٌ -8  جذ(ّذح / ربس٠خ اسزحمبق طٕذٚق االسزثّبس )إْ 

 

 

 

 رأس١س طٕذٚق االسزثّبسأسجبة  -9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (سٕٛاد 5-3)خطخ ِذرٙب  ١خاٌظٕذٚق اٌزس٠ٛم إسزشار١ج١خ -11

 

 

 

 

 

 

 

 

  -ِب ٠ٍٟ ًِء ٌظٕذٚق اٌّغزٞ، ٠شجٝ إٌٝ ا  ثبٌٕسجخ -11

 
  اسُ اٌظٕذٚق اٌّسزٙذف أ(

  اسُ ِذ٠ش اٌظٕذٚق ة(

  ٓ اٌحفظاسُ أ١ِ جـ(

  ربس٠خ اٌزأس١س د(

  ِىبْ رأس١س اٌظٕذٚق ٘ـ(

  ا١ٌٙئخ اإلششاف١خاسُ  ٚ(

 ص(
األ٘ذاف االسزثّبس٠خ ٌٍظٕذٚق 

 اٌّسزٙذف
 

 حـ(

االسزثّبس٠خ  اٌس١بسبد

 ٌٍظٕذٚق اٌّسزٙذف

 ِّٚبسسبرٗ

 

 ط(

اٌسّبد اٌخبطخ/ا١ٌّّضح 

)إْ ٌٍظٕذٚق اٌّسزٙذف

جذد(  ٚ 
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 ٬َسع١

  اٯتٞ:ٜسد٢ تكدِٜ 

 .ْطد١ َٔ َرنس٠ َعًَٛات ايصٓدٚم املطتٗدف (1)

 ايصٓدٚم املطتٗدف َٚدٜس ايصٓدٚم.تكازٜس َسادع١ غا١ًَ ٚدقٝك١ عٔ  (2)

 

 

 

 

 اٌظٕذٚق(ِذ٠ش اسُ اٌشخض اٌّشخض ٌٗ ) -1

 

 

 

 

 ١٘ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ اٌظبدس ػٓ زشخ١ضاٌسلُ   -2

 

 

 

 ٚلسُ إداسح األطٛي( ٌٍششوخ وبٍِخا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ) -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  غ١ش وبف١خ. اٌخبٔخ ٠شجٝ اسزخذاَ ٚسلخ ِٕفظٍخ ئرا وبٔذ

 

 ِذ٠ش اٌظٕذٚق

2 ِعٍِٛبد حٛي اٌشخض اٌّشخض ٌٗ اٌزٞ ٠ذ٠ش طٕذٚق االسزثّبس
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 اٌّسجً اٌّسؤٚي ػٓ اٌظٕذٚق اٌّحفظخاسُ )أسّبء( ِذ٠ش  -4

 

 

 

 

 
 

 اسُ )أسّبء( ِسؤٚي اٌّطبثمخ ٚاالٌزضاَ ٌٚجٕخ اٌّطبثمخ ٚاالٌزضاَ -5

 

 

 

 

 ؟ِذ٠ش طٕذٚق ِٓ اٌجبطٓ س١ؼ١ًَّٓ٘  -6

 

 ال      ٔعُ

 .اٌخذِبد ٠شجٝ ئسفبق ٔسخخ ِٓ عمذئرا وبٔذ ئجبثزه ٔعُ، 

 

 إرا وبٔذ إجبثزه ٔؼُ، ٠شجٝ روش اسُ ِذ٠ش )ِذ٠شٞ( اٌظٕذٚق ِٓ اٌجبطٓ -7

 

 

 

 ِذ٠ش اٌظٕذٚق ِٓ اٌجبطٌٓذٜ اٌّسؤٚي ػٓ اٌظٕذٚق  ٌّحفظخاسُ ِذ٠ش ا -8

 

  

 

 (هح١ثّب ٠ٕطجك ر١ٌ٘ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ اٌخبص ثّذ٠ش اٌظٕذٚق ِٓ اٌجبطٓ )اٌظبدس ػٓ زشخ١ض اٌسلُ  -9

 

 

 

  - ا٢ر١خ:اٌّؼٍِٛبد  رمذ٠ُإرا وبْ ِذ٠ش اٌظٕذٚق ِٓ اٌجبطٓ أجٕج١بً، ٠شجٝ  -11

 ِىبْ اٌزأس١س (أ 

 

 

 

 ا١ٌٙئخ اإلششاف١خ  (ة 

 

 

 

 )ثّب فٟ رٌه ث١بٔبد االرظبي(
 

 

 )ثّب فٟ رٌه ث١بٔبد االرظبي(
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 اٌؼٕٛاْ ٚث١بٔبد االرظبي اٌخبطخ ثّذ٠ش اٌظٕذٚق ِٓ اٌجبطٓ (ج 

  اٌؼٕٛاْ

 

  سلُ اٌٙبرف

  اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ

 

 

  11ئٌٝ  7ِٓ  اٌّعٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ٚفمبً ٌٍفمشادرمذ٠ُ  اٌجبطٓ، ٠شجٝ ِٓ قئرا وبْ ٕ٘بن أوثش ِٓ ِذ٠ش ٚاحذ ٌٍظٕذٚ

  اٌجبطٓ. ِٓ أعالٖ ٌىً ِذ٠ش طٕذٚق

 

 

َّ ً٘ س١ىْٛ ٕ٘بن  -11   اٌخذِخ؟ ٠ ىٍَّف ثٙب ِمذِٛأخشٜ ٌّذ٠ش اٌظٕذٚق ِٙب

 ال      ٔعُ

  .اٌخذِبد ِٓ عمٛد ٔسخئرا وبٔذ ئجبثزه ٔعُ، ٠شجٝ ئسفبق 

َّ  ث١بْٔؼُ، ٠شجٝ إرا وبٔذ إجبثزه  -12  بد.ِغ روش رفبط١ً ِمذَ )ِمذِٟ( اٌخذِ س١ ىٍَّف ثٙباٌزٟ  اٌّٙب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غ١ش وبف١خ. اٌخبٔخ ٠شجٝ اسزخذاَ ٚسلخ ِٕفظٍخ ئرا وبٔذ
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 اسُ اٌشخض اٌّشخض ٌٗ )أ١ِٓ اٌحفظ( .1

 

 

 

 

 ١٘ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ اٌظبدسػٓ زشخ١ضاٌسلُ   .2

 

 

 غ ِذ٠ش اٌظٕذٚقاٌؼاللخ ِ .3

 

  ِسزمً   طشف رٚ عاللخ   

  

 .اٌخذِخ ِسزٜٛ / ارفبل١خاٌخذِبد  ٠شجٝ رمذ٠ُ ٔسخخ ِٓ عمذ
 
 

 ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ )لسُ اٌحفظ( .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خ غ١ش وبف١خ.اٌخبٔ ٠شجٝ اسزخذاَ ٚسلخ ِٕفظٍخ ئرا وبٔذ

 

 

 

 أ١ِٓ اٌحفع

3 حفعفٟ اٌم١بَ ثٕشبط اٌ ِعٍِٛبد حٛي اٌشخض اٌّشخض ٌٗ 
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 ؟س١ع١َّٓ أ١ِٓ حفع ِٓ اٌجبطًٓ٘  .5

 ال      ٔعُ

 

 .اٌخذِبد وبٔذ ئجبثزه ٔعُ، ٠شجٝ ئسفبق ٔسخخ ِٓ عمذ ئرا
 

 

 إرا وبٔذ إجبثزه ٔؼُ، ٠شجٝ روش اسُ أ١ِٓ اٌحفظ ِٓ اٌجبطٓ .6

 

 

 

 (ح١ثّب ٠ٕطجك رٌه١٘ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ اٌخبص ثأ١ِٓ اٌحفظ ِٓ اٌجبطٓ ) اٌظبدس ػٓ زشخ١ضاٌسلُ  .7

 

 

 
 ا٢ر١خ:ٍِٛبد اٌّؼ رمذ٠ُ إرا وبْ أ١ِٓ اٌحفظ ِٓ اٌجبطٓ أجٕج١بً، ٠شجٝ  .8

 ِىبْ اٌزأس١س (أ 

 

 

 

 ا١ٌٙئخ اإلششاف١خ (ة 

 

 

 

 اٌؼٕٛاْ ٚث١بٔبد االرظبي اٌخبطخ ثأ١ِٓ اٌحفظ ِٓ اٌجبطٓ (ج 

  اٌؼٕٛاْ

 

  سلُ اٌٙبرف

  اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ

 

ٖ أعال  ٨ئٌٝ   5 ِٓ اٌّعٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ٚفمًب ٌٍفمشادرمذ٠ُ  اٌجبطٓ، ٠شجٝ ئرا وبْ ٕ٘بن أوثش ِٓ أ١ِٓ حفع ٚاحذ ِٓ
 اٌجبطٓ. ٌىً أ١ِٓ حفع ِٓ
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َّ أخشًٜ٘ س١ىْٛ ٕ٘بن  .9   اٌخذِخ؟ ِٛمذِ ٠ ىٍَّف ثٙبأل١ِٓ اٌحفظ  ِٙب

 ال      ٔعُ

  .اٌخذِبد  ئرا وبٔذ ئجبثزه ٔعُ، ٠شجٝ ئسفبق ٔسخ ِٓ عمٛد

 

11.  َّ   شر١جبد.ِغ روش رفبط١ً ِمذَ اٌخذِخ ٚاٌز س١ ىٍَّف ثٙب اٌزٟ إرا وبٔذ إجبثزه ٔؼُ، ٠شجٝ سشد اٌّٙب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 غ١ش وبف١خ. اٌخبٔخ ٠شجٝ اسزخذاَ ٚسلخ ِٕفظٍخ ئرا وبٔذ
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 ػٓ اٌشخض اٌّشخض ٌٗ )ِذ٠ش اٌظٕذٚق(

 

ٙب اٌّعٍِٛبد اٌزٟ لذِز ألش أٔب اٌّٛلع أدٔبٖ ثأٔٗ عٍٝ حذ عٍّٟ ٚاعزمبدٞ )ٚثعذ اٌحشص اٌزبَ ٚاٌّعمٛي ٌٍزأوذ ِٓ رٌه( ثأْ

َخفٟ ٘زا اٌطٍت حزٝ ٚلذ رمذ٠ّٗ  وبٍِخ ٚطح١حخ  االسزثّبس  ثأْ طٕذٚقئٌٝ رٌه،  ألش، ئضبفخٚ .ٚٚاضحخ ٚغ١ش ِضٍٍِّ

ٚالئحخ طٕبد٠ك  ١خسٛق اٌّبٌاٌال رزعبسع ِع ٔظبَ  ،، ٚ ِزوشح اٌّعٍِٛبداٌظٕذٚق أحىبَ اٌّمزشح، ِٚحز٠ٛبد ششٚط ٚ

  االسزثّبس.

 

 سُ اال 

 

 إٌّظت 

 

 اٌزٛل١غ 

 

 اٌزبس٠خ

 

 

 

 اسُ اٌشخض اٌّسؤٚي ػٓ اٌطٍت

 

 إٌّظت

 

 سلُ اٌٙبرف

 

اٌّشخض ٌٗ )أ١ِٓ اٌحفظ( ٌٍشخض اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ  

 

 ئلشاس

4 ئلشاس ِذ٠ش اٌظٕذٚق ٚأ١ِٓ اٌحفع 
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ٚأؤوذ أْ طٕذٚق االسزثّبس ألش ، عًّ أ١ِٓ حفع ٌظٕذٚق االسزثّبس اٌّمزشحأ [ اسُ اٌشخض اٌّشخض ٌٗ]أٔب 

ٚالئحخ طٕبد٠ك  ١خسٛق اٌّبٌاٌال رزعبسع ِع ٔظبَ  ،اٌّعٍِٛبدِزوشح ٚ، اٌظٕذٚق اٌّمزشح، ِٚحز٠ٛبد ششٚط ٚأحىبَ

  االسزثّبس.

 

 سُ اال

 

 إٌّظت 

 

 ٌزٛل١غا

 

 اٌزبس٠خ

 

 

 

 اسُ اٌشخض اٌّسؤٚي ػٓ اٌطٍت

 

 إٌّظت

 

 سلُ اٌٙبرف

 

 اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ
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 5 املًشل

 ٜس ايصٓدٚمازقتٜٛات تك 

 

ذات ايع٬ق١ بػـهٌ دٚزٟ عـٔ صـٓدٚم ا٫ضـتجُاز;     َٛات عًاملزٜس ايصٓدٚم يتٛؾري اطتددّ تكُت

  ِٜ أدا٤ صٓدٚم ا٫ضتجُاز.َٛايهٞ ايٛسدات َٔ تكيتُهٔ 

  املعًَٛات املطًٛب١ يف ٖرا املًشل. مجٝعدنب إٔ ؼتٟٛ ايتكازٜس ايط١ٜٛٓ ع٢ً 

ٌ  -املٛدص٠  ايط١ٜٛٓ دنب إٔ ؼتٟٛ ايتكازٜس  ؿكـسات ٚؾكـًا يً عًـ٢ املعًَٛـات املطًٛبـ١     - ع٢ً ا٭قـ

 ٖرا املًشل. ( 6َٔإىل ز/ 3/)أ( ٚ)ب( ٚ)دـ

)دــ( ٚ)ٚ(  لمٛدـب ايؿكـستني   ع٢ً ا٭قٌ ع٢ً املعًَٛات املطًٛبـ١  ا٭ٚي١ٝ  دنب إٔ ؼتٟٛ ايتكازٜس

   َٔ ٖرا املًشل.

 زٜس ايصٓدٚماقت٣ٛ تك

 َعًَٛات صٓدٚم ا٫ضتجُاز أ( 

 اضِ صٓدٚم ا٫ضتجُاز ( 1

 .ضات٘ٚمماز أٖداف ٚضٝاضات ا٫ضتجُاز  (2

 .ٚا٭زباح ايدخٌ تٛشٜع ضٝاض١ ( 3

  عٓد ايطًب ٚبدٕٚ َكابٌ. ١َتاس ايصٓدٚمزٜس اكتإٔ ٜؿٝد ب )غط عسٜض(بٝإ  ( 4

 أدا٤ ايصٓدٚم ب( 

 :ٜٛضضا٭خري٠ )أٚ َٓر تأضٝظ ايصٓدٚم(  ايج٬خٜػطٞ ايطٓٛات املاي١ٝ  ١َكازْددٍٚ  (1

 .١َايٝ ض١ٓيف ْٗا١ٜ نٌ أصٍٛ ايصٓدٚم صايف ق١ُٝ  أ( 

  .١َايٝض١ٓ يهٌ ٚسد٠ يف ْٗا١ٜ نٌ  أصٍٛ ايصٓدٚمصايف ق١ُٝ  ب( 



 

94 
 

 .١َايٝ عٔ نٌ ض١ٓ يهٌ ٚسد٠ أصٍٛ ايصٓدٚمأع٢ً ٚأقٌ صايف ق١ُٝ   ز(

 .١َايٝض١ٓ عدد ايٛسدات املصدز٠ يف ْٗا١ٜ نٌ   د(

  )سٝجُا ٜٓطبل(.تٛشٜع ايدخٌ يهٌ ٚسد٠  ٖـ( 

  ْطب١ املصسٚؾات. ٚ( 

2) ٌّ  ًٜٞ: أدا٤ ٜػطٞ َا ضذ

 َٓر ايتأضٝظ(. ، ٚمخظ ضٓٛات، )أٚٚث٬خ ضٓٛات يط١ٓ ٚاسد٠، ايعا٥د اإلمجايٞأ(   

ٚ      ب(  ايعا٥د اإلمجايٞ ايطٟٓٛ  َٓـر   يهٌ ضـ١ٓ َـٔ ايطـٓٛات املايٝـ١ ايعػـس املاضـ١ٝ، )أ

 ايتأضٝظ(. 

 ا٫ضـتجُاز  ايـي ؼًُـٗا صـٓدٚم    َكابٌ اـدَات ٚايع٫ُٛت ٚا٭تعابددٍٚ ٜٛضض  ز( 

أٜطــًا اإلؾصــاح بػــهٌ ٚاضــض عــٔ إمجــايٞ ْطــب١ دنــب  نــريوعــاّ. عًـ٢ َــداز اي 

إذا ناْـت ٖٓـاى أٟ ظـسٚف ٜكـسز ؾٝٗـا َـدٜس       ٚدنب اإلؾصاح عٔ َـا   ،املصسٚؾات

ّٟاإلعؿا٤ َايصٓدٚم   زضّٛ أٚ ؽؿٝطٗا.  ٔ أ

ّٟ دنب تطبٝل قٛاعد سطاب بٝاْات   اؾرتاض بػهٌ َتطل. ا٭دا٤ ٚأ

أدا٤ ايصٓدٚم، دنب اإلؾصاح عٓٗا بػهٌ  يفٚأثست إذا سدثت تػٝريات دٖٛس١ٜ خ٬ٍ ايؿرت٠ 

  ٚاضض.

 َدٜس ايصٓدٚمز( 

 اضِ ٚعٓٛإ َدٜس ايصٓدٚم. ( 1

 َٔ ايباطٔ ٚ/أٚ َطتػاز ا٫ضتجُاز )إٕ ٚدد(. َدٜس ايصٓدٚمأمسا٤ ٚعٓاٜٚٔ   (2

 ْػط١ ا٫ضتجُاز خ٬ٍ ايؿرت٠.٭َسادع١  ( 3

 .تكسٜس عٔ أدا٤ صٓدٚم ا٫ضتجُاز خ٬ٍ ايؿرت٠ ( 4

5 ) ّٟ  خ٬ٍ ايؿرت٠. تتػٝريات دٖٛس١ٜ سدث تؿاصٌٝ أ
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6 ) ّٟ ُمه ـٔ َـايهٞ ايٛسـدات َـٔ        أ إؽـاذ قـساز ضـًِٝ َٚـدزٚع     َع١ًَٛ أخس٣ َـٔ غـأْٗا إٔ ُت

  بػإٔ أْػط١ ايصٓدٚم خ٬ٍ ايؿرت٠. َٚبين ع٢ً َعًَٛات ناؾ١ٝ

دنــب  صــٓادٜل اضــتجُاز أخــس٣،  يف نــبريبػــهٌ نــإ صــٓدٚم ا٫ضــتجُاز ٜطــتجُس  إذا  ( 7

ٜطتجُس ؾٝٗا ايي ٚايصٓادٜل زضّٛ اإلداز٠ احملتطب١ ع٢ً ايصٓدٚم ْؿط٘ ْطب١  اإلؾصاح عٔ

 ايصٓدٚم. 

ايي سصٌ عًٝٗا َدٜس ايصٓدٚم خ٬ٍ ايؿـرت٠، َبٝٓـًا بػـهٌ     اـاص١بٝإ سٍٛ ايع٫ُٛت  ( 8

 ٚاضض َاٖٝتٗا ٚطسٜك١ ا٫ضتؿاد٠ َٓٗا. 

 أَني اؿؿغد( 

 اضِ ٚعٓٛإ أَني اؿؿغ.(  1

 ٚصـ َٛدص يٛادبات٘ َٚط٪ٚيٝات٘.   (2

 :اٯتٞبـقد قاّ َدٜس ايصٓدٚم سٍٛ َا إذا نإ ع٢ً زأٜ٘ َبين بٝإ  ( 3

٥٫شـ١ صـٓادٜل ا٫ضـتجُاز ٚغـسٚط     لمٛدـب أسهـاّ   ٚاضـرتداد ايٛسـدات   ْكـٌ  ٚإصـداز   أ(  

 ايصٓدٚم. ٚأسهاّ

ز ٚغــسٚط ٥٫شــ١ صــٓادٜل ا٫ضــتجُا لمٛدــب أسهــاّ ٚسطــاب ضــعس ايٛســدات   ب(   تكــِٜٛ 

 ايصٓدٚم َٚرنس٠ املعًَٛات. ٚأسهاّ

ّٟ    ز(  ٥٫شــ١ يف بٗـا  املعُــٍٛ  ا٫ضـتجُاز ٚصــ٬سٝات ا٫قـرتاض  ٚســدٚد َــٔ قٝـٛد   كايؿـ١ أ

 ل ا٫ضتجُاز. ٜداصٓ

 احملاضب ايكاْْٛٞ ٖـ(

 اضِ ٚعٓٛإ احملاضب ايكاْْٛٞ.  (1
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 :ٜس٣احملاضب ايكاْْٛٞ سٍٛ َا إذا نإ بٝإ  ( 2

ٔ  ايصـادز٠  ٚؾكـًا ملعـاٜري احملاضـب١   أرعّدت ٚزٚدعـت   املاي١ٝ ايكٛا٥ِ إٔ أ(   ايطـعٛد١ٜ  اهل٦ٝـ١  عـ

ّ  أسهاّ ايكاْْٛٝني ٚ يًُشاضبني ايصـٓدٚم   ٥٫ش١ صٓادٜل ا٫ضتجُاز ٚغـسٚط ٚأسهـا

 ٚ ;َٚرنس٠ املعًَٛات

ٚاـطـا٥س   إٔ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ تكدّ صٛز٠ صشٝش١ ٚعادي١ يصايف ايـدخٌ ٚصـايف ا٭زبـاح     ب(

 م ا٫ضتجُاز يف ٖرٙ ايؿرت٠ احملاضب١ٝ; ٚ٭صٍٛ صٓدٚ

إٔ ايكــٛا٥ِ املايٝــ١ تكــدّ صــٛز٠ صــشٝش١ ٚعاديــ١ يًُسنــص املــايٞ يصــٓدٚم ا٫ضــتجُاز يف    ز(

 ْٗا١ٜ ايؿرت٠.

 ايكٛا٥ِ املاي١ٝٚ( 

ايـــي ٜػطٝٗـــا ايتكسٜـــس( يصـــٓدٚم ا٭ٚيٝـــ١ ايكـــٛا٥ِ املايٝـــ١ يؿـــرت٠ احملاضـــب١ ايطـــ١ٜٛٓ )أٚ ايؿـــرت٠ 

يًُشاضبني  احملاضب١ ايصادز٠ عٔ اهل١٦ٝ ايطعٛد١ٜ ب إعدادٖا ٚؾكًا ملعاٜريا٫ضتجُاز، ٚايي دن

 ايكاْْٛٝني.
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  6املًشل 

  طسم تكِٜٛ ايصٓادٜل ايعا١َ

 

 ا٭صٍٛ ايي ٜتطُٓٗا ايتكِٜٛ:

 مجٝع  أصٍٛ صٓدٚم ا٫ضتجُاز دنب إٔ تهٕٛ دص٤ًا َٔ ايتكِٜٛ.  أ(

ٕ  ٌ ا٭صـٍٛ أٜـاً  أصٍٛ صٓدٚم ا٫ضتجُاز غا١ًَ يه تهٕٛ  ب( ٚطبٝعتٗـا، لمـا يف    ْٛعٗـا  نـا

 ذيو ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٫ اؿصس: 

 ايٓكٛد ٚايٛدا٥ع  لما يف ذيو ايؿٛا٥د املطتشك١ عًٝٗا. ( 1

ا٭زباح ٚايتٛشٜعات ٚادب١ ايدؾع يف غهٌ أضِٗ أٚ ْكد١ٜ أٚ َطتشكات أخس٣ يصٓدٚم  ( 2

 ا٫ضتجُاز.

 ًُٛن١.مجٝع ا٫ضتجُازات ٚا٭صٍٛ ا٭خس٣ امل ( 3

ّٟ ؾا٥د٠ َرتان١ُ ع٢ً أٟ أصٍٛ أٚ اضتجُازات. ( 4  أ

، لما ٚطبٝعتٗا ْٛعٗا نإ أًٜاتهٕٛ ايتصاَات صٓدٚم ا٫ضتجُاز غا١ًَ يهٌ ا٫يتصاَات   ز(

 يف ذيو ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٫ اؿصس:

 مجٝع ايكسٚض ٚايرَِ ايدا١ٓ٥. ( 1

 صٓدٚم ا٫ضتجُاز. مجٝع املصازٜـ ٚايسضّٛ املطتشك١ أٚ املرتان١ُ ع٢ً ( 2

 طسٜك١ ايتكِٜٛ:

َّّ صٓدٚم ا٫ضتجُاز يف نٌ ّٜٛ تكٜٛ أ(  ايعًُـ١ ٜٚهـٕٛ    أضـاع نريو ٜتِ ايتكِٜٛ عًـ٢  . ِٜك

ؼدٜد ايتكِٜٛ بٓـا٤  عًـ٢ مجٝـع ا٭صـٍٛ ايـي تطـُٗا احملؿعـ١ كصـًَٛا َٓٗـا املطـتشكات           

 .اـاص١ بصٓدٚم ا٫ضتجُاز يف ذيو ايٛقت
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ًـ٢ ْـٛع ا٭صـٌ، ٚقـد ٜعتُـد َـدٜس ايصـٓدٚم عًـ٢ ْعـِ َٛثـٛم ؾٝٗـا            تعتُد طسٜك١ تكـِٜٛ  ع   ب(

 ؾُٝا ٜتعًل بتشدٜد ايكِٝ ٚا٭ضعاز ٚأضعاز ايصسف.

 اٯت١ٝ يتكِٜٛ أصٍٛ ايصٓدٚم:دنب اتباع املباد٨  ز( 

ــ١ َٓعُــ١       ( 1 ّٟ ضــٛم أٚزام َايٝ ــ١ يف أ ــ١ َدزدــ١ أٚ َتداٚي ــًا َايٝ إذا ناْــت ا٭صــٍٛ أٚزاق

 هٔ اضتدداّ آخس ضعس يًصؿك١.أٚع٢ً ْعاّ تطعري آيٞ، مي

إذا ناْت ا٭ٚزام املاي١ٝ َعًك١، ؾٝٓبػٞ تكٛميٗا ٚؾكًا ٯخـس ضـعس قبـٌ ايتعًٝـل، إ٫ إذا       (2

 نإ ٖٓاى ديٌٝ قاطع ع٢ً إٔ ق١ُٝ ٖرٙ ا٭ٚزام املاي١ٝ قد اخنؿطت عٔ ايطعس املعًل.

ؾرت١ٜ باإلضـاؾ١ إىل  بايٓطب١ إىل ايطٓدات ٚايصهٛى غري املدزد١، ُتطتددّ ايك١ُٝ ايد  (3

 ايؿٛا٥د أٚ ا٭زباح املرتان١ُ.

 ٚسد٠. َٓػٛز يهٌ ق١ُٝ أصٍٛ صٓادٜل ا٫ضتجُاز، آخس صايف بايٓطب١ إىل ( 4

 بايٓطب١  إىل ايٛدا٥ع ، ايك١ُٝ ا٫مس١ٝ ايؿٛا٥د/ا٭زباح املرتان١ُ.  (5

ّٟ اضــتجُاز آخــس، ايكُٝــ١ ايعاديــ١ ايــي ذنــددٖا َــدٜس ايصــٓدٚم بٓــا٤  عًــ            (6 ٢ ايطـــسم أ

ٚايكٛاعد ايي ٜٛاؾل عًٝٗا أَني اؿؿغ ٚبعد ايتشكل َٓٗـا َـٔ قبـٌ احملاضـب ايكـاْْٛٞ      

 يًصٓدٚم.

املصــسٚؾات  -املطــتشكات   -)إمجــايٞ ا٭صــٍٛ   -ٚســد٠  يهــٌ ا٭صــٍٛ قُٝــ١ صــايف  د(

 ايكا١ُ٥ ٚقت  ايتكِٜٛ. عدد ايٛسداتاملرتان١ُ( / 
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  7املًشل 

 ايصٓادٜل اـاص١ ٚايصٓادٜل ا٭دٓب١ٝ –إغعاز ايطسح اـاص ي١٦ًٝٗ 

 

 
 
 

 رؼ١ٍّبد ًِء إٌّٛرج

 

  .فٟ اٌّشثعبد راد اٌظٍخ ئرا وبْ رٌه ِٕبسجبً ( ٠شجٝ ٚضع عالِخ )

  .اٌّخظظخ ٌزٌه، ٠شجٝ وزبثخ وٍّخ "غ١ش ِٕطجك" فٟ اٌّسبحخ  ِٕطجكغ١ش اٌسإاي وبْ ئرا 

  ٠شجٝ ئ٠ضبح اٌسإاي اٌّشرجظ ثّعٍِٛبره اإلضبف١خ. ٍخ.وبف١خ ، ٠شجٝ اٌىزبثخ فٟ ٚسلخ ِٕفظ خبٔخئرا ٌُ رىٓ اٌ

 ّٔٛرج ئشعبس ٚاحذ ٌىً طٕذٚق. ًِء٠شجٝ 

  ٞ   ١٘ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ.ئٌٝ  ِإ٠ذح رمذََِّسزٕذاد  ٠زع١ٓ االحزفبظ ثٕسخخ ِٓ إٌّٛرج اٌّسزٛفٝ اٌخبص ثه ٚأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

 

 

 

 اٌظٕذٚق األجٕجٟ   اٌظٕذٚق اٌخبص

 قاسُ اٌظٕذٚ .1

 

 

 

 

 ( ربس٠خ رسج١ً ١٘ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ ٌٍظٕذٚقٌظٕذٚق اٌخبصإٌٝ اثبٌٕسجخ ) .2

 

 

 

 

 :( ٠شجٝ رٛف١ش اٌّؼٍِٛبد اٌزب١ٌخاألجٕجٌٟظٕذٚق إٌٝ اثبٌٕسجخ ) .3

 

 ِىبْ اٌزأس١س (أ 

 

 

 

 ا١ٌٙئخ اإلششاف١خاسُ  (ة 

 

 

 

 ربس٠خ اٌزسج١ً (ج 

 

 

 

 (ِّٚبسسبرٗٚطف ِٛجض ٌٍظٕذٚق )األ٘ذاف  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طشح اٌّمزشحربس٠خ اٌ .5

 

 

 

 فزشح اٌطشح .6

 

 

 طٕذٚق االسزثّبس

1                                       َّ ِعٍِٛبد عٓ طٕذٚق االسزثّبس اٌزٞ سٛف ٠إس س
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الئحاخ طإبد٠ك ِآ  (93)ٚاٌّابدح  (76)فاٟ اٌّابدح  ٚاٌّحاذدح٠شجٝ رحذ٠ذ اٌفئخ اٌزٟ ٠ٕذسج رحزٙب اٌطشح اٌخابص  .7

  :االسزثّبس

 

 

 

 

 

 .)ح١ثّب ٠ٕطجك( ػذد ٚٔٛع اٌٛحذاد اٌّطشٚحخ .8

 

 

 

 

 

 .١ثّب ٠ٕطجك()حذفغ ِمبثً اٌٛحذاد اٌّطشٚحخ )ثبٌش٠بي اٌسؼٛدٞ(اٌزٞ س١  اٌّجٍغ   .9

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   ٚ  جذ( اٌزٞ س١ذفؼٗ وً ِطشٚح ػ١ٍٗ.اٌحذ األدٔٝ )إْ 

 

 

 

 

 )ح١ثّب ٠ٕطجك(.اٌؼذد اإلجّبٌٟ ٌٍٛحذاد اٌّطشٚحخ ثبإلضبفخ إٌٝ اٌؼذد اإلجّبٌٟ ٌٍٛحذاد فٟ اٌظٕذٚق .11
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 ٟ اٌٍّّىخ.اٌظٕذٚق اٌخبص أٚ األجٕجٟ ف ٚحذاد اسُ ٚػٕٛاْ اٌشخض اٌّشخض ٌٗ اٌزٞ ٠طشح .1

 

 

 

 

 ١٘ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ اٌظبدس ػٓ زشخ١ضاٌسلُ  .2

 

 

 

  اٌّؼٍِٛبد اإلضبف١خ اٌزب١ٌخ حٛي ِذ٠ش اٌظٕذٚق األجٕجٟ. رمذ٠ُ( ٌظٕذٚق األجٕجٟإٌٝ اثبٌٕسجخ ) .3

 

 ِىبْ اٌزأس١س (أ 

 

 

 

 ا١ٌٙئخ اإلششاف١خاسُ  (ة 

 

 

 

 ربس٠خ اٌشخظخ / اٌزشخ١ض / اٌزسج١ً (ج 

 

 

 

 ٌخبطخ ثّذ٠ش اٌظٕذٚق األجٕجٟاٌؼٕٛاْ ٚث١بٔبد االرظبي ا (د 

 اٌؼٕٛاْ
 

 

  اٌشخض اٌّسؤٚي ػٓ االرظبالد

  سلُ اٌٙبرف

  اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ

 

 

 

 

 

 

 اٌطبسح 

2 ٚحذاد طٕذٚق االسزثّبس ِعٍِٛبد عٓ اٌشخض اٌّشخض ٌٗ اٌزٞ ٠طشح
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ّٞ  إرا وبْ لذ أد٠ٓ .4 اٌزٕف١ز١٠ٓ أٚ  ِجٍس اإلداسح، أٚ وجبس ػضٛ ِٓ أػضبء اٌظٕذٚق أٚ ِذ٠ش اٌظٕذٚق أٚ أ

لضبئ١خ  جٙخِٓ جبٔت أٞ ٌّذ٠ش اٌظٕذٚق، ٓ اٌّؤسس١ أٚ اٌّسب١ّ٘ٓ اٌّبٌى١ٓ ٌحظخ اٌّس١طشح اٌّسب١ّ٘ٓ

ّٞ  ٌٛائحٗأٚ  ١خسٛق اٌّبٌاٌثبسرىبة أٞ ِخبٌفخ رزضّٓ االحز١بي أٚ اٌخ١بٔخ أٚ أٞ ِخبٌفخ ٌٕظبَ   اٌزٕف١ز٠خ، أٚ أ

ٚاسُ اٌّذاْ ِٛاي، ٠جت روش رفبط١ً ٘زٖ اٌّخبٌفخ، ثّب فٟ رٌه رفبط١ً اٌطشف األرشش٠غ ٠زؼٍك ثبٌششوبد أٚ غسً 

 .ٚربس٠خ اإلدأخ ٚاٌزفبط١ً اٌذل١مخ اٌىبٍِخ ٌٍّخبٌفخ ٚاٌؼمٛثخ اٌّفشٚضخ بئ١خ اٌزٟ أدأذ ٘زا اٌطشف،اٌمض اٌجٙخ
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 ( اسُ اٌشخض اٌّشخض ٌٗ )أ١ِٓ اٌحفظ(ٌظٕذٚق اٌخبصإٌٝ اثبٌٕسجخ ) .1

 

 

 

 

 اٌّب١ٌخ١٘ئخ اٌسٛق اٌظبدس ػٓ زشخ١ض اٌ سلُ (ٌظٕذٚق اٌخبصإٌٝ اثبٌٕسجخ )  .2

 

 

 

  ( ٠شجٝ رٛف١ش اٌّؼٍِٛبد اإلضبف١خ اٌزب١ٌخ حٛي أ١ِٓ اٌحفظ األجٕجٟ.ٌظٕذٚق األجٕجٟإٌٝ اثبٌٕسجخ ) .3

 

 ِىبْ اٌزأس١س (أ 

 

 

 

 ا١ٌٙئخ اإلششاف١خ (ة 

 

 

 

 ربس٠خ اٌشخظخ / اٌزشخ١ض / اٌزسج١ً (ج 

 

 

 

 اٌؼٕٛاْ ٚث١بٔبد االرظبي اٌخبطخ ثأ١ِٓ اٌحفظ األجٕجٟ (د 

  اٌؼٕٛاْ

 

  ػٓ االرظبالداٌشخض اٌّسؤٚي 

  سلُ اٌٙبرف

  اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ

 

 

 

 أ١ِٓ اٌحفظ

3 ٓ حفعأ١ِِعٍِٛبد حٛي اٌشخض اٌّشخض ٌٗ  فٟ اٌم١بَ ثٕشبط  
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 8املًشل 

 ايصٓدٚم اـاص –إقساز ايصٓدٚم ي١٦ًٝٗ  

 

 صا٭ٚزام ايسمس١ٝ اـاص١ لمدٜس ايصٓدٚم اـاص ع٢ً ٜكدَّّ]

 ١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝ إىل:

ْكسعًـ٢ سـد    ايصٓدٚم اـاص(، َدٜس )أدخٌ اضِ  ________________حنٔ، بصؿتٓا 

ٕ  عًُٓــا   ٚإعتكادْــا فــتُعني َٚٓؿــسدٜٔ )ٚبعــد اؿــسص ايتــاّ ٚاملعكــٍٛ يًتأنــد َــٔ ذيــو(، بــأ

ــ١ ايطــسح  إعــ٬ٕيف  يف إغــعاز ايطــسح اـــاص َٚطــتٓدات ايطــسح    املٛضــش١ املعًَٛــات  َطابك

ٚيٝظ ؾٝٗا أٟ قصٛز َٔ غـأْ٘ ايتـأثري يف ؾشـ٣ٛ تًـو      ٚٚاضش١ ٚغري َطً ١ًَيًشكٝك١ ٚصشٝش١ 

 .املعًَٛات

قـد  أْـ٘  ٚ بأْـ٘ قـد مت اضـتٝؿا٤ مجٝـع ايػـسٚط ذات ايع٬قـ١ يًكٝـاّ بـايطسح اــاص          أٜطًا ْكس ٚ

٦ٝــ١ إىل اهل املطًــٛب تكــدميٗادــس٣ تكــدِٜ أٚ ضــٛف دنــسٟ تكــدِٜ مجٝــع املعًَٛــات ٚاملطــتٓدات  

 ٥٫ش١ صٓادٜل ا٫ضتجُاز. لمٛدب

ا٫ت َــع  اهل٦ٝــات ٚاؾٗــات ٚايٛنــ    ٚبٗــرا ْؿــٛض إىل اهل٦ٝــ١ تبــادٍ أٟ َعًَٛــات ذات ع٬قــ١     

 .املط٪ٚي١ عٔ اإلغساف ع٢ً اـدَات املاي١ٝ ٚأٟ دٗات أخس٣ ذات ع٬ق١
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 ايصٓدٚم ا٭دٓيب –إقساز ايصٓدٚم ي١٦ًٝٗ  

 

 صم ايسمس١ٝ اـاص١ باملٛشعا٭ٚزا ع٢ً ٜكدَّّط

 ١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝ  إىل:

ِ   ________________حنــٔ،    )املػــاز إيٝــ٘ ؾُٝابعــد  بـــــ"املٛشع"(،    (،املـــٛشع )أدخــٌ اضــ

ْ٪ند تعٝٝٓٓا َٔ ــــــــــــ )اذنس اضِ ايطازح( )املػـاز إيٝـ٘ ؾُٝـا بعـد بـــ"ايطازح"( يطـسح ا٭ٚزام       

 املاي١ٝ اـاص١ بايطازح. 

ْـ   ٘ عـد عًُٓـا ٚإعتكادْــا )ٚبعـداؿسص ايتـاّ ٚاملعكـٍٛ يًتأنــد َـٔ ذيـو( بـإٔ ايطــازح         ْٚكـس بأ

ٚأْــ٘ قــّدّ أٚ ضــٛف ٜكــدّ إىل اهل٦ٝــ١ مجٝــع   يطسح اـــاص اضــتٛؾ٢ مجٝــع ايػــسٚط احملــدد٠ بــا 

  املطًٛب تكدميٗا لمٛدب ٥٫ش١ صٓادٜل ا٫ضتجُاز. طتٓداتاملٚاملعًَٛات 

ات ذات ع٬قـــ١ َـــع اهل٦ٝـــات ٚاؾٗـــات ٚايٛنـــا٫ت ٚبٗـــرا ْؿـــٛض إىل اهل٦ٝـــ١ تبـــادٍ أٟ َعًَٛـــ

ّٟ دٗات أخس٣ ذات ع٬ق١  .املط٪ٚي١ عٔ اإلغساف ع٢ً اـدَات املاي١ٝ  ٚأ
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 يف َطتٓدات ايطسح اـاصايبٝإ ايٛادب تطُٝٓ٘ 

 :اٯتٞايطسح اـاص ايبٝإ  َطتٓداتؼتٟٛ  دنب إٔ

 

صٓادٜل ٥٫ش١ احملددٜٔ يف ا٭غداص  إ٫ ع٢ًتٛشٜع ٖرا املطتٓد يف املًُه١  "٫ دنٛش

 ا٫ضتجُاز ايصادز٠ عٔ ١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝ.

ّٟتعطٞ ٫ ٚ  ؽًٞ ْؿطٗا، ٚأٚ انتُاي٘ دق١ ٖرا املطتٓدتأنٝد ٜتعًل ب ١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝ أ

ّٟ ع٢ً أٚا٫عتُاد ٖرا املطتٓدتٓتر عُا ٚزد يف أٟ خطاز٠  َٔ أٟ َط٪ٚي١ٝ أٚصساس١  دص٤  أ

ؼسٟ  املاي١ٝ املطسٚس١ لمٛدب ٖرا املطتٓدايساغبني يف ا٫غرتاى  با٭ٚزام دنب ع٢ً ٚ َٓ٘.

قتٜٛات ٖرا ٚيف ساٍ تعرز ؾِٗ  قٌ ايطسح املعًَٛات املتعًك١ با٭ٚزام املاي١َٝد٣ صش١ 

َُسخَّ اضتػاز٠ دنب ، املطتٓد  ."ي٘ َطتػاز َايٞ 

 

 


