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  امل١ٝٓٗاإلداش٠ٚ يف ايدزاضات األضاض١ٝ ايبٝداغٛد١ٝ ايٛط١ٝٓ يطًو اإلداش٠ ايطٛابط 
  

 )َظ( ايطٛابط ارتاص١ باملطايو .1
  

 

 1َظ  تعسٜف املطًو

 عد٠  َٔ سكٌ َعسيف أٚتؤخر ََٔطازا يًتهٜٛٔ، ٜٚتطُٔ زتُٛع١ َتذاْط١ َٔ ايٛسدات ضًو اإلداش٠ ٜعد َطًو 

. ٜاتسكٍٛ َعسف١ٝ؛ ٜٚسَٞ املطًو إىل متهني ايطايب َٔ انتطاب َعازف َٚؤٖالت ٚنفا

 .  َطازات يًتهَٜٛٔطًو اإلداش٠ ٜتطُٔ ميهٔ إٔ 

  .ميهٔ يًتهٜٛٔ يف املطًو إٔ ٜتِ يف إطاز ايتعًِٝ بايتٓاٚب بني ادتاَع١ ٚايكطاع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ
 

 2َظ  عٓٛإ املطًو

بايٓطب١ يًُطايو املًك١ٓ بايًػات األدٓب١ٝ ٜتعني ٚ  ٚاذتكٌ املعسيف يًتهٜٛٔ، ٜعهظ عٓٛإ املطًو أٖداف٘ َٚطُْٛ٘

  .إضاف١ إىل ايعٓٛإ بايًػ١ األدٓب١ٝ املع١ٝٓ حتدٜد ايعٓٛإ بايًػ١ ايعسب١ٝ يف َطبٛع طًب االعتُاد
 

 3َظ  تٓعِٝ َطًو اإلداش٠  

 :ايتايٞ ع٢ً ايٓشٛ ظِٜتطُٔ َطًو اإلداش٠ ضت١ فصٍٛ دزاض١ٝ تٔ 

ٚحيدد .  ٚسدات، َٔ بٝٓٗا ٚسد٠ ايًػ١ ٚاملصطالسات7ٜتطُٔ نٌ فصٌ َُٓٗا ع٢ً فصًني أٚيني يًتُٗٝد،  –

 . ضاع١ ع٢ً األقٌ َٔ ايتدزٜظ ٚايتك315ِٝٝايػالف ايصَين يًفصٌ يف 

 ٚسدات بػالف شَين إمجايٞ 6فصٌ ثايح ٚفصٌ زابع ٚفصٌ خاَظ ٚفصٌ ضادع، ٜتطُٔ نٌ ٚاسد َِٓٗ ع٢ً  –

 : ٚتٓطِ ٖرٙ ايفصٍٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ. ضاع١ ع٢ً األقٌ َٔ ايتدزٜظ ٚايتكِٝٝ 270يًفصٌ ايٛاسد ستدد يف 

 ٌبايٓطب١  املُٗٓٔيًته٠ٜٔٛ ايعا١َ أٚ ٟيتشدٜد ايتٛد٘ بايٓطب١ يدبًّٛ ايدزاضات ادتاَع ثايح ٚفصٌ زابع فص 

  ؛٠ امل١ٟٝٓٗيدبًّٛ ايدزاضات ادتاَع

 .ع ايٛطين املػرتى يًُطًوذ اجل ملطًو اإلداش٠ يف ايدزاضات األضاض١ٝ األٚىل٠تػهٌ ايفصٍٛ األزبعٚ

 ٚميهٔ اقرتاح ٚسدات . (أضاض١ٝ أٚ ١َٝٓٗ)داش٠ اإل طبٝع١ َع ٜٔال٥ِتّ يًتعُل،  ٚفصٌ ضادع خاَظٍفص

 . اختٝاز١ٜ ابتدا٤ َٔ ايفصٌ ارتاَظ

 : ٚسد٠، َصٓف١ إىل صٓفني38ٜتطُٔ َطًو اإلداش٠ 

ايتدزٜب املٗين بايٓطب١  ايٛسدات األضاض١ٝ مبا فٝٗا املػسٚع املؤطس بايٓطب١ يإلداش٠ يف ايدزاضات األضاض١ٝ أٚ –

 َٔ 85% إىل 75%يإلداش٠ امل١ٝٓٗ، ٚاييت تعهظ ايطابع املعسيف يًُطًو، ٚميجٌ ايػالف ايصَين جملُٛع ٖرٙ ايٛسدات 

 ايػالف ايصَين يًُطًو؛

 25% إىل 15%ايٛسدات ايته١ًُٝٝ، مبا فٝٗا ٚسدات ايًػ١ ٚاملصطًشات، ٚميجٌ ايػالف ايصَين جملُٛع ٖرٙ ايٛسدات  –

 ، تدبري، ايتٛاصٌ املٗين ايًػات ايتطبٝك١ٝٚميهٔ إٔ تطِ ٖرٙ ايٛسدات تدزٜظ . َٔ ايػالف ايصَين يًُطًو

 . إىل غري ذيو، ايتكٓٝات اذتدٜج١املكاٚيت١ٝ، ، املػازٜع

 . َٔ ايتدزٜظ ٚايتكِٝٝع٢ً األقٌ  ضاع١ 1710حيدد ايػالف ايصَين اإلمجايٞ يًُطًو يف 
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 4َظ  ايتدزٜب املٗين / املػسٚع املؤطس

غري أْ٘ ميهٔ َباغس٠ .  ايطادعايفصٌ  إيصاَٝا يف يإلداش٠ يف ايدزاضات األضاض١ٝبايٓطب١  املؤطس غسٚعاملٜعترب  .1.4َظ 

املػسٚع إَا غهٌ حبح أٚ دزاض١ أٚ َػسٚع تطبٝكٞ أٚ ٖرا إٔ ٜأخر ميهٔ  ٚ.ايفصٌ ارتاَظ َٛاضٝع املػسٚع ابتدا٤ َٔ

، ٚميهٔ، ٜٚهٕٛ املػسٚع املؤطس َٛضٛع تكسٜس. تدزٜب، أٚ أٟ غهٌ آخس َال٥ِ ٜتِ سصسٙ يف املًف ايٛصفٞ يًُطًو املعتُد

 . دت١ٓأَاّ ٙعٓد االقتطا٤، عسض

 .ميهٔ يًُػسٚع املؤطس إٔ ٜٓذص بصف١ فسد١ٜ أٚ يف زتُٛعات أٚ ُٖا َعا ٜٚتِ تٓكٝط٘، ٜٚعادٍ املػسٚع املؤطس ٚسدتني

 .  املعتُداملػسٚع املؤطس يف املًف ايٛصفٞ يًُطًو حتدد إدسا٤ات تكِٝٝ
 

غري أْ٘ ميهٔ َباغس٠ َٛاضٝع املػسٚع .  ايطادعايفصٌ يف  ا إيصاَٞيإلداش٠ امل١ٝٓٗ  بايٓطب١املٗين ايتدزٜب ٜعد .2.4َظ 

   .ايفصٌ ارتاَظ ابتدا٤ َٔ

ط ع٢ً ٚع نٝف١ٝ تطٝري ٖرا اٍاالطالع ع٢ً ٚايطٛضٝٛ َٗين ٚضط باٍيًطايباالتصاٍ املباغسع٢ً  ايتدزٜب ٜٓصب

ٜٚؤطس . ضٛض١َٝٓٗٛٝ  إغهاي١ٝ خاص١ مبؤضط١َٚٔ خالٍ ايتدزٜب، ٜتطسم ايطايب إىل.  ايتكين ٚايبػسٟٜنياملطتٛ

ٜٚهٕٛ ايتدزٜب َٛضٛع .  ٜٓتُٞ إيٝٗا ايطايباييت  ادتاَع١ٝ ٖرٙ املؤضط١ ٚاملؤضط١يدٕ َٔ  َػرتن١بصف١ ايتدزٜب

 .ٜٚعادٍ ايتدزٜب ثالخ ٚسدات.  ٜٚتِ تٓكٝط٘ دت١ٓأَاّعسض ٟ  تكسٜس

 .  املعتُدايتدزٜب يف املًف ايٛصفٞ يًُطًو حتدد إدسا٤ات تكِٝٝ

 

 5َظ  جتاْظ املطًو

 .تهٕٛ أٖداف َٚطاَني ايٛسدات امله١ْٛ يًُطًو َتذاْط١ َع أٖداف٘ َٚع ايهفاٜات املساد حتصًٝٗا

 

 6َظ  ادتطٛز

 ضٛز َع َطايو أخس٣ قصد َٓح ايطايب إَها١ْٝ إعاد٠ ايتٛدٝ٘ داخٌ ْفظ املؤضط١اجلٜساعٞ نٌ َطًو َد 

 . إىل أخس٣ َع االستفاظ مبهتطبات٘ داَع١ٝ أٚ َٔ َؤضط١ادتاَع١ٝ

 

 7َظ  اْتُا٤ املطًو

ٚميهٔ يٛسدات ٜٚٓتُٞ املطًو إىل غعب١ باملؤضط١؛  . َٚٗاَٗااختصاصاتٗاؤضط١ داَع١ٝ، ٜٚتطابل َع مل املطًو ٜتبع

  .املطًو إٔ تؤطس َٔ طسف غعب١ أٚ عد٠ غعب أٚ عد٠ َؤضطات

 

 9َظ  ملطًو ٍبٝداغٛدٞاملٓطل اٍ

ٟ ْتِ ٟأضتاذا يًتعًِٝ ايعايٞ َطاعدا أٚ  أضتاذا َؤٖال أٚأضتاذا يًتعًِٝ ايعايٞاإلداش٠  ملطًو  املٓطل ايبٝداغٛدٜٞهٕٛ

 .  ٚسدات املطًوَٓطكٞ ز٥ٝظ املؤضط١، باقرتاح َٔ  َٔ يدٕ ٜٚعني.ا املطًوي٘يًػعب١ اييت ٜٓتُٞ 

 ٜٚكّٛ بتٓػٝط أغػاٍ ايفسٜل ايبٝداغٛدٞ يًُطًو .جيب إٔ ٜهٕٛ املٓطل ايبٝداغٛدٞ َتدخال يف ايتدزٜظ باملطًو

ٚبتتبع ضري ايتهٜٛٔ ٚايتكِٝٝ ٚاملداٚالت ارتاص١ باملطًو بتٓطٝل َع ايػعب املتدخ١ً يف ايتهٜٛٔ ٚحتت إغساف ز٥ٝظ 

 . املؤضط١

 .  ميهٔ يًُٓطل ايبٝداغٛدٞ االضتعا١ْ مبٓطكني يًفصٍٛ
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 10َظ  ملطًوااعتُاد املًف ايٛصفٞ يطًب 

. ٜتِ إعداد َػسٚع املطًو ٚفل املًف ايٛصفٞ يطًب االعتُاد، َٔ طسف فسٜل بٝداغٛدٞ ٜٓتُٞ يػعب١ أٚ يعد٠ غعب

 قصد املؤضط١إىل زتًظ ، َتطُٓا يسأٟ ٚتأغري٠ ايػعب١ اييت ٜٓتُٞ هلا املطًو، ّ طًب اعتُاد املطًوٟقدٜٚتِ ت

ٜٛد٘  زتًظ ادتاَع١، يدٕ، ٚاملصادق١ عًٝ٘ َٔ تكِٝٝ املػسٚع َٔ طسف ايًذ١ٓ ايبٝداغٛد١ٝ يًذاَع١ بعدٚ.  عًٝ٘املصادق١

  .ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ ايعايٞ قصد االعتُادإىل طًب االعتُاد 

 :* َا ًٜٞارتصٛصع٢ً  ٜتطَُٔعد هلرا ايػسض ٚ  ايطايف ايرنسٚصفٞاٍيف ٜكدّ طًب االعتُاد ٚفل امل

 عٓٛإ املطًو،  –

 ايػعب١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا املطًو؛ –

 :اآلزا٤ املع١ًً ٚتأغريات نٌ َٔ  –

 املٓطل ايبٝداغٛدٞ يًُطًو؛ 

 ز٥ٝظ ايػعب١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا املطًو؛ 

 ز٥ٝظ زتًظ املؤضط١ اييت ٜتبع هلا املطًو؛ 

 ز٥ٝظ زتًظ ادتاَع١. 

 أٖداف ايتهٜٛٔ؛ –

 ايهفاٜات املساد حتصًٝٗا؛ –

 ؛َٓافر ايتهٜٛٔ –

 ؛ايٛيٛزغسٚط  –

 ادتطٛز َع تهٜٛٓات أخس٣؛ –

 عٓد االقتطا٤؛َطازات ايتهٜٛٔ  –

 ٚايػالف ايصَين، (أضاض١ٝ أٚ ته١ًُٝٝ)  ايٛسداتطبٝع١ قا١ُ٥ يًٛسدات َع تعٝني –

 طط تدزٜبٗا؛َٚذ ٚصف ايٛسدات –

  ايعٌُ ايػدصٞ يًطايب، عٓد االقتطا٤؛ٚصف –

  ؛ايدزاضات األضاض١ٝيإلداش٠ يف  املػسٚع املؤطس بايٓطب١ ٚصف –

 ؛امل١ٝٓٗبايٓطب١ يإلداش٠ يتدزٜب املٗين ا ٚصف –

، ايتدصص، املاد٠ ايػعب١ ، اإلطاز، ،األمسا٤، املؤضط١) املتدخًني يف ايتهٜٛٔ أمسا٤نرا ٚ سدات ايَٛٓطكٞأمسا٤  –

 ؛ (ايدزٚع أٚ األْػط١ املؤطس٠،

 إيتصاَات املتدخًني َٔ خازز املؤضط١؛ –

 ايٛضا٥ٌ ايًٛدٝطتٝه١ٝ ٚاملاد١ٜ ؛ –

 زتاالت ايػسان١ ٚايتعإٚ؛ –

 ضري٠ ذات١ٝ َٛدص٠ يًُٓطل ايبٝداغٛدٞ يًُطًو؛ –
 . باملًف ايٛصفٞ يًٛسداتايٛصفٞ يًُطًو زفل املًف ايٛصفٟ*

ادتد٣ٚ، ايرتابط بني املطايو، ) داَع١ بٛزق١ تكدمي١ٝ يعسض ايتهٜٛٔ ايػاٌَ يًذاَع١ املطايو يهٌتسفل طًبات اعتُاد 

.َطازات ايتهٜٛٔ ٚادتطٛز بني ايتهٜٛٓات، . .). 
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 11َظ  َد٠ االعتُاد

حتدد ضٜٓٛا بكساز يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ ايعايٞ بعد اضتطالع زأٟ ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يتٓطٝل ايتعًِٝ ايعايٞ 

 .  املطايو اييت مت اعتُادٖا

زأٟ ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يتٓطٝل  ٚاضتطالع ِٜٝمبعد خطٛع املطًو يًت قاب١ً يًتذدٜد  ضٓٛاتمخظميٓح االعتُاد ملد٠ 

. ايتعًِٝ ايعايٞ

نُا ٜتعني . خالٍ فرت٠ االعتُاد، ٜتعني إدسا٤ تكُٝٝات ضٜٓٛا يًُطايو سطب اإلدسا٤ات احملدد٠ ع٢ً َطت٣ٛ ادتاَع١

  .املهًف١ بايتعًِٝ ايعايٞ بطًب يهٌ تعدٌٜ باملطًو املعتُد،   قصد إبدا٤ ايسأٟايطًط١ اذته١َٝٛ عٓد االقتطا٤، َٛافا٠ 

املهًف١ بايتعًِٝ ايعايٞ ب٘ ضٛا٤ ايطًط١ اذته١َٝٛ عٓد ْٗا١ٜ َد٠ االعتُاد، ٜتعني إدسا٤ تكِٝٝ ذاتٞ غاٌَ، ٜتِ َٛافا٠ 

 .  ناْت ٖٓاى زغب١ يف جتدٜد االعتُاد أٚ مل تهٔ
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 ) ٚ ح)ايطٛابط ارتاص١ بايٛسدات  .2
  

 

 1ٚح  تعسٜف ٚخصا٥ص ايٛسد٠ ٚطسم تدزٜطٗا

ٚميهٔ إٔ َتذاْطني،  عٓصسٜٔ ٚاضتجٓا٤ا َٔ ٚتتهٕٛ َٔ عٓصس ٚاسد ،تعد ايٛسد٠ املهٕٛ األضاضٞ يٓعاّ ايتهٜٛٔ

.  بًػ١ ٚاسد٠ أٚ أنجستدّزع

 :  ميهٔ تدزٜظ ايٛسد٠ ع٢ً األغهاٍ ايتايٞ

 ؛دزٚع ْعس١ٜ -

 ؛أعُاٍ تٛد١ٝٗٝ -

  ؛أعُاٍ تطبٝك١ٝ -

 ٠ ع٢ً غهٌ عٌُ َٝداْٞ؛تطبٝكٞأْػط١  -

 .َػسٚع أٚ تدزٜب -

 . دص٤ َٔ ايٛسد٠ عٔ طسٜل ايتعًِٝ عٔ بعد، ٚفل اإلدسا٤ات احملدد٠ يف املًف ايٛصفٞ يًٛسد٠ ٚميهٔ تدزٜظ

 .تهٕٛ األعُاٍ ايتٛد١ٝٗٝ إيصا١َٝ يف ايٛسدات األضاض١ٝ

 

 2ٚح    ايٛسد٠ْٛإع

 . ايٛسد٠ َطُْٛٗا ٚأٖدافٗاعٓٛإ ٜعهظ

 

 3ٚح  ايػالف ايصَين

 . ايتدزٜظ ٚايتكِٝٝسطٛزٜا َٔ  ضاع١ 50  إىل40َٔ ٚسد٠ يفصٌ دزاضٞ ٚاسد، بػالف شَين اٍمتتد  

ال تكٌ  ْطب١ يف سدٚد ، دٕٚ املػسٚع املؤطس أٚ ايتدزٜب املٗين،أغػاٍ تطبٝك١ٝباملطًو ع٢ً تدزٜظ اٍٜتعني إٔ ٜػتٌُ 

 .  ايػالف ايصَين اإلمجايٞ يًٛسد٠ اييت تطتًصّ األغػاٍ ايتطبٝك١َٝٔ 20%ع٢ً 

 

 4ٚح  تطبٝكٞاٍْػاط ٍاملد٠ ايص١َٝٓ ٍ

 ٚخيتًف ايٓػاط ايتطبٝكٞ عٔ األغػاٍ . ّٜٛ ع15ٌُ ٚ 8ٜطتػسم ْػاط تطبٝكٞ َعادٍ يٛسد٠، َد٠ ترتاٚح َا بني  

 .ا أٚ تدزٜبا أٚ َػسٚعاعُال َٝداْٞنْٛ٘ ٜعد  ايتطبٝك١ٝ، يف

 

 5ٚح  اْتُا٤ ايٛسد٠

 . ٚميهٔ يػعب أخس٣ إٔ تطاِٖ فٝٗا.غعب١ َع١ٓٝ ٍ ايٛسد٠ تٓتُٞ
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 6ٚح  املٓطل ايبٝداغٛدٞ ٚايفسٜل ايبٝداغٛدٞ يًٛسد٠ 

ٜٚتِ تعٝٝٓ٘ َٔ يدٕ .   ٚجيب إٔ ٜهٕٛ َتدخال يف تدزٜظ ايٛسد٠ا ايٛسد٠تٓتُٞ ي٘ اييت ايٛسد٠ يًػعب١ٜٓتُٞ َٓطل 

ايبٝداغٛدٞ املؤطسٜٔ يًٛسد٠، ٚبعد اضتطالع زأٟ ز٥ٝظ  َٔ طسف شَال٥٘ املهْٛني يًفسٜل ز٥ٝظ املؤضط١ باقرتاس٘

 .ايػعب١ املع١ٝٓ

ٜكّٛ َٓطل ايٛسد٠ بتتبع ضري ايتهٜٛٔ ٚايتكِٝٝ ٚاملداٚالت ارتاص١ بايٛسد٠ بتٓطٝل َع ايفسٜل ايبٝداغٛدٞ يًٛسد٠ 

 . َٚع املٓطل ايبٝداغٛدٞ يًُطًو ٚز٥ٝظ ايػعب١ املع١ٝٓ

  .ٜتهٕٛ ايفسٜل ايبٝداغٛدٞ يًٛسد٠ َٔ املتدخًني يف تأطري ايٛسد٠ املهًفني بايتدزٜظ ٚايتكِٝٝ ٚاملداٚالت بايٛسد٠

 

  7ٚح  املًف ايٛصفٞ يًٛسد٠

:  َا ًٜٞارتصٛصع٢ً  ٜٛضع يهٌ ٚسد٠ ًَف ٚصفٞ َفصٌ حيدد 

 عٓٛإ ايٛسد٠، –

 يػ١ ايتدزٜظ بايٛسد٠،  –

 ؛اضِ َٓطل ايٛسد٠ –

 ايػعب١ اييت تٓتُٞ هلا ايٛسد٠؛ –

 ؛(ته١ًُٝٝ/ أضاض١ٝ )طبٝع١ ايٛسد٠  –

 ؛ ايتهٜٛٔأٖداف –

  ؛ َطبكااملعازف ايالشّ انتطابٗا –

 ا؛تدزٜطَ٘فصٌ ٍٚصف ستت٣ٛ ايٛسد٠ ٚشتطط  –

/ األمسا٤، اإلطاز، ايػعب١، املاد٠، ايتدصص، ايدزٚع أٚ األْػط١ املؤطس٠)ال٥ش١ املتدخًني يف تدزٜظ ايٛسد٠  –

 ؛(دزٚع ْعس١ٜ، أعُاٍ تٛد١ٝٗٝ، أغػاٍ تطبٝك١ٝ

 ايطسم ايدٜدانتٝه١ٝ ٚايٛضا٥ٌ ايبٝداغٛد١ٝ ايطسٚز١ٜ يًتدزٜظ؛ –

  تٓعِٝ األْػط١ ايتطبٝك١ٝ؛نٝفٝات –

 ؛ املال١ُ٥يتكِٝٝاطسم  –

 ط ايٛسد٠؛ْٟلتطسٜك١ استطاب  –

 ؛ايٛسد٠نٝف١ٝ اضتٝفا٤ أٚ انتطاب  –
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 (ٕ د)ايطٛابط ارتاص١ بٓعاّ ايدزاضات ٚايتكِٝٝ  .3
  

 

 1ٕ د  َد٠ ضًو اإلداش٠

، بايٓطب١ ضًو اإلداش٠ ع٢ً ضت١ فصٍٛ ختصص األزبع١ األٚىل َٓٗا يدبًّٛ ايدزاضات ادتاَع١ٝ ايعا١َ ٜػتٌُ 

 امل١ٝٓٗ بايٓطب١ يإلداش٠ امل١ٝٓٗ، طبكا ملكتطٝات يدبًّٛ ايدزاضات ادتاَع١ٝيدبًّٛ اإلداش٠ يف ايدزاضات األضاض١ٝ، أٚ 

بتشدٜد اختصاصات املؤضطات  (2004 ْٜٛٝٛ 7 )1425 َٔ زبٝع اآلخس 18ايصادز يف  2.04.89 َٔ املسضّٛ زقِ 5املاد٠ 

 .ادتاَع١ٝ ٚأضالى ايدزاضات ايعًٝا ٚنرا ايػٗادات ايٛط١ٝٓ املطابك١

 

 2ٕ د  ايط١ٓ ادتاَع١ٝ

 . ايدزاض١ ٚ ايتكَِٝٝٔ أضبٛعا 16 اّنٌ ٚاسد َٜٓ٘تطُٔ ،  دزاضٝنيتتهٕٛ ايط١ٓ ادتاَع١ٝ َٔ فصًني 
 

 3ٕ د  غسٚط ايٛيٛز

يف ٚد٘ ساًَٞ ايبانايٛزٜا أٚ دبًّٛ َعرتف  ع٢ً َطت٣ٛ ايفصٌ األٍٚ يف ايدزاضات األضاض١ٝ تفتح تهٜٛٓات اإلداش٠ 

يف ٚد٘ ساًَٞ ايبانايٛزٜا أٚ دبًّٛ َعرتف  ع٢ً َطت٣ٛ ايفصٌ األٍٚ امل١ٝٓٗ تفتح تهٜٛٓات اإلداش٠ .ت٘ هلاعادٍمب

 .احملدد٠ يف املًف ايٛصفٞ يًُطًو املعتُديػسٚط ايٛيٛز ٚاملطتٛفني ت٘ هلا عادٍمب

بايٓطب١ يًطًب١ املتٛفسٜٔ ع٢ً   ضًو اإلداش٠فصٍٛميهٔ ٚيٛز شتتًف  َع َساعا٠ ايفكس٠ األٚىل َٔ ٖرٙ ايطابط١،

، ٚفل ع٢ً دزاض١ املًفات أٚ عٔ طسٜل اختباز أٚ َبازا٠أٚ بٓا٤ا  ايفصٍٛبايٓطب١ هلرٙ َطبكا املعازف ايالشّ انتطابٗا 

  . املعتُد يف املًف ايٛصفٞ يًُطًوَا ٖٛ ستدد

بايٓطب١ ملطايو اإلداش٠ امل١ٝٓٗ، تػهٌ دت١ٓ الْتكا٤ املسغشني تطِ املٓطل ايبٝداغٛدٞ يًُطًو، َٚتدخًني 

 . ٜٚتعني اغرتاط َطت٣ٛ أد٢ْ َٔ ايكدزات ايًػ١ٜٛ يف يػ١ تدزٜظ املطًو. باملطًو

ٚع٢ً إثس ع١ًُٝ االْتكا٤ األٚيٞ، ٜتِ اْتكا٤ املسغشني بٓا٤ ع٢ً اختباز نتابٞ إضاف١ ألٟ طسٜك١ أخس٣ ستدد٠  يف 

 .   املعتُداملًف ايٛصفٞ يًُطًو

 ايرٜٔ مت اْتكاؤِٖ ٚنرا ال٥ش١ االْتعاز، سصس ال٥ش١ ايطًب١ٚتكّٛ دت١ٓ االْتكا٤ بإصتاش ستطس ٜتِ مبٛدب٘ 

 :ٜٚؤغس عًٝ٘ َٔ طسف أعطا٤ ايًذ١ٓ؛ ٜٚتِ 

 إبالغ ز٥ٝظ ايػعب١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا املطًو باحملطس، -

  إزضاٍ احملطس إىل ز٥ٝظ املؤضط١، املدٍٛ ي٘ بٓػس ْتا٥ر االْتكا٤، -

ٜتطًب ايتطذٌٝ بٛسدات فصٌ َٔ ضًو اإلداش٠ اضتٝفا٤ املعازف ايالشّ انتطابٗا َطبكا بايٓطب١ هلرٙ ايٛسدات 

 .  ٚاحملدد يف املًفات ايٛصف١ٝ املطابك١ هلا
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  4ٕ د  تكِٝٝ املعازف

غري أْ٘ . اختباز نتابٞ يف ْٗا١ٜ ايفصٌ بايٓطب١ يهٌ ٚسد٠ عٔ طسٜل ٜاتتتِ ع١ًُٝ تكِٝٝ املعازف ٚاملؤٖالت ٚايهفا

 فسٚض أٚ  اختباز غفٟٛ أٚقد تأخر طابع زٚا٥ص أٚط١ًٝ ايفصٌ َٚطتُس٠ ات  َساقبٚباإلضاف١ إىل ذيو، ميهٔ إدسا٤

ٜٚتِ تهٝٝف طسم ْٚٛع١ٝ .  ٚاحملدد٠ يف املًف ايٛصفٞ يًٛسد٠ أخس٣ يًُساقب١طسٜك١أٟ  أٚعسٚض أٚ تكازٜس تدزٜب 

 . تكِٝٝ املعازف َع طبٝع١ ايٛسدات ٚايفصٍٛ ٚخصٛصٝات املطايو
 

 

  5ٕ د  ْعاّ تكِٝٝ املعازف

ٜتِ  ٜصادم عًٝ٘ َٔ يدٕ زتًظ ادتاَع١ ٚاٜاتْعاَا يتكِٝٝ املعازف ٚاملؤٖالت ٚايهفداَع١ٝ تطع نٌ َؤضط١  

 املستبط١ بايػؼ ٚايتأخس ٚايتػٝب اإلدسا٤ات طسم ايتكِٝٝ ٚ ع٢ً ارتصٛص ٖرا ايٓعاّٜٚتطُٔ ،إطالع ايطًب١ عًٝ٘

 . إطالع ايطًب١ ع٢ً أٚزام االَتشاْات، نُا ٜتطُٔ طسمعٔ ايدزاض١

 

  6ٕ د  دزد١ ايٛسد٠ 

، طبكا يإلدسا٤ات احملدد٠ يف ختًف تكُٝٝات ايٛسد٠مل  َتٛاشٕصٌ عًٝٗا يف ايٛسد٠ باستطاب َعدٍملححتدد ايدزد١ ا 

 . املًف ايٛصفٞ يًٛسد٠

 

  7ٕ د  ايٛسد٠ اضتٝفا٤ أٚ انتطاب 

  : عٔ طسٜل املعاٚض١ أٚباضتٝفا٥ٗا  ايٛسد٠ إَا حتصٌٝ ٜتِ 

 ِ؛20 ع٢ً 10 ايٛسد٠ باذتصٍٛ ع٢ً ْكط١ تفٛم أٚ تعادٍ اضتٝفا٤ ٜت 

 ايطايب يًفصٌ ايرٟ تٓتُٞ إيٝ٘ ايٛسد٠، ٚفكا اضتٝفا٤، عٓد عٔ طسٜل املعاٚض١ ايٛسد٠ َهتطب١ تعترب 

 10. د.ٕيًطابط١ 

 

  8ٕ د   ايٛسد٠ب املداٚالت ارتاص١ دت١ٓ

  .٠ ٖرٙ ايٛسدتدزٜظتدخًني يف يًٛسد٠ ٚامل املٓطل ايبٝداغٛدٞ َٔ، ٚسد٠بايٓطب١ يهٌ  داٚالتامل دت١ٓ تتػهٌ

ات َٚٛافا٠ املٓطل ايبٝداغٛدٞ يٛسدتتداٍٚ ايًذ١ٓ قبٌ املساقب١ االضتدزان١ٝ ٚتكّٛ حبصس ال٥ش١ ايطًب١ املطتٛفني ٍ

يًُطًو بٗا ٚنرا ز٥ٝظ ايػعب١ اييت تٓتُٞ هلا ايٛسد٠ ٚايرٟ ٜٛايف بٗا ز٥ٝظ املؤضط١، املدٍٛ ي٘ بٓػس ْتا٥ر 

 .املداٚالت
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   9ٕ د  ١ٜاالضتدزاىاملساقب١ 

 يف نٌ ٚسد٠ َٔ ايٛسدات املع١ٝٓ ٚفل اضتدزان٠١ٝ ، ادتٝاش َساقباتيب ايرٟ مل ٜتُهٔ َٔ اضتٝفا٤ ٚسداميهٔ يًط

 . ٜٚتِ إدسا٤ املساقب١ االضتدزان١ٝ ٚفل ْفظ إدسا٤ات اختباز ْٗا١ٜ ايفصٌ. اإلدسا٤ات احملدد٠ ع٢ً َطت٣ٛ ادتاَع١

 بايٓطب١ ٚيريو ال ٜطُح ي٘  بادتٝاش املساقب١ االضتدزان١ٝ. ٜهتطبٗا بصف١ ْٗا١ٝ٥، ايٛسد٠ اضتٛف٢ايطايب ايرٟ إٕ 

 .هلرٙ ايٛسد٠

 .حيتفغ ايطايب بايٓكط١ األع٢ً بني ايٓكط١ احملصٌ عًٝٗا قبٌ ٚبعد املساقب١ االضتدزان١ٝ

عٔ طسٜل املعاٚض١ ع٢ً إثس املساقب١ االضتدزان١ٝ فإْ٘ حيتفغ بايٓكط١ يٛسد٠ أٚ انتطابٗا عٓد اضتٝفا٤ ايطايب ٍ

 . يف نػف ايٓكط" َطتٛفا٠ بعد االضتدزاى" احملصٌ عًٝٗا َع اإلغاز٠ إىل عباز٠ 

 

 

 10ٕ د   ايفصٌاضتٝفا٤

 ٚسدات ايفصٌ ٜطاٟٚ زتُٛع احملصٌ عًٝ٘ يف  ايٓكطإذا نإ َعدٍ َٔ ضًو اإلداش٠  فصٌاضتٝفا٤ ٜتِ, 1.10.ٕ د 

 . 20 ع٢ً 5   عٔٚسدات ايفصٌ غسٜط١ إٔ ال تكٌ ايٓكط١ احملصٌ عًٝٗا يف نٌ ٚسد٠ َٔ ،20 ع٢ً 10أٚ ٜفٛم 

، اضتٝفا٤ ايفصٌ عٔ طسٜك١ املعاٚض١ بني 1.10.ميهٔ يًطًب١ ايرٜٔ مل ٜطتٛفٛا ايفصٌ ٚفل ايطابط١ ٕ د,  2.10د ٕ

 :عٓد حتكل ايػسطني ايتايٝني,  6 5ٚ أٚ ايفصًني 4 3ٚ أٚ ايفصًني 2 1ٚايفصًني 

 ؛20 ع٢ً 10إٔ ٜطاٟٚ أٚ ٜفٛم َعدٍ ايٓكط١ احملصٌ عًٝٗا يف ايفصًني املعٓٝني  –

 . 20 ع٢ً 5  عٔايفصًني املعٓٝني  اتٚسدٚسد٠ َٔ إٔ ال تكٌ ايٓكط١ احملصٌ عًٝٗا يف نٌ  –

 

  11ٕ د  دت١ٓ املداٚالت ارتاص١ بايفصٌ ايدزاضٞ

َٔ بصفت٘ ز٥ٝطا، ٚ،  املٓطل ايبٝداغٛدٞ يًُطًؤَ،  دزاضٞداٚالت بايٓطب١ يهٌ َطًو ٚيهٌ فصٌامل دت١ٓ تتػهٌ

  .َتدخًني َػازنني يف تأطري ٖرٙ ايٛسداتٚ ايفصٌَٓطكٞ ٚسدات 

 :تتداٍٚ ايًذ١ٓ بعد املساقب١ االضتدزان١ٝ ، ٚحتدد َا ًٜٞ

 ال٥ش١ ايطًب١ املطتٛفني يٛسدات ايفصٌ ٚايرٜٔ انتطبٛا ايٛسدات عٔ طسٜل املعاٚض١؛ –

– ٍ  ؛قرتاسات املتعًك١ بتٛدٝ٘ أٚ إعاد٠ تٛدٝ٘ ايطًب١االتكدٜسات ٚا

 :ٜٚتِ .  تكّٛ دت١ٓ املداٚالت بإصتاش ستطس َؤغس عًٝ٘ َٔ طسف أعطا٥ٗا

  ز٥ٝظ ايػعب١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا املطًو باحملطس؛ إبالغ –

 . ستطس املداٚالت إىل ز٥ٝظ املؤضط١، املدٍٛ ي٘ بٓػس ْتا٥ر املداٚالتإزضاٍ –

 .ٜٚتِ إبالغ ايطًب١ بٓتا٥ر املداٚالت
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  12ٕ د  غري املطتٛفا٠ إعاد٠ ايتطذٌٝ يف ايٛسد٠

ز٥ٝظ ٚميهٔ يًطايب االضتفاد٠ َٔ تسخٝص َٔ يدٕ   غري َطتٛفا٠،يف ٚسد٠ٚاسد٠  ايطايب َس٠ٍ ٟضرٜتِ إعاد٠ ت

 بإعاد٠ ايتطذٌٝ ز٥ٝظ املؤضط١ٚبصف١ اضتجٓا١ٝ٥ ميهٔ ايرتخٝص َٔ يدٕ .  قصد إعاد٠ ايتطذٌٝ َس٠ ثا١ْٝاملؤضط١

 .َس٠ ثايج١ ٚأخري٠ يف ايٛسد٠

 .اٜتِ إطالع ايطًب١ عًٜٝ٘صادم ع٢ً إدسا٤ات إعاد٠ ايتطذٌٝ يف ايٛسدات غري املطتٛفا٠ َٔ طسف زتًظ ادتاَع١ ٚ

 

  13ٕ د  دت١ٓ املداٚالت ارتاص١ باملطًو

 بصفت٘ ،َٔ املٓطل ايبٝداغٛدٞ يًُطًودبًّٛ، بايٓطب١ يهٌ َطًو، اٍتتهٕٛ دت١ٓ املداٚالت ارتاص١ بتطًِٝ  

 .   َٚٔ َٓطكٞ ٚسدات املطًو،ز٥ٝطا

سصس ال٥ش١ ايطًب١ بإصتاش ستطس َؤغس عًٝ٘ َٔ طسف أعطا٤ ايًذ١ٓ، ٜٚتِ مبٛدب٘ تكّٛ ايًذ١ٓ، بعد املداٚالت، 

 :ٜٚتِ .  احملصٌ عًٝٗاايٓادشني ٚحتدٜد املٝصات

  ز٥ٝظ ايػعب١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا املطًو باحملطس؛ إبالغ –

 .إزضاٍ احملطس إىل ز٥ٝظ املؤضط١، املدٍٛ ي٘ بٓػس ْتا٥ر املداٚالت –

 .ٜٚتِ إبالغ ايطًب١ بٓتا٥ر املداٚالت

 

 14ٕ د اضتٝفا٤ املطًو

: سد ايػسطني ايتايٝنيبأ اإلداش٠ ٜتِ اضتٝفا٤ َطًو

 اضتٝفا٤ مجٝع ٚسدات املطًو؛ –

؛  املطًواضتٝفا٤ مجٝع فصٍٛ –

  . امل١ٝٓٗدبًّٛ اإلداش٠ أٚ دبًّٛ اإلداش٠ يف ايدزاضات األضاض١ٝ،  ع٢ًسطب اذتاي١ ٚخيٍٛ اضتٝفا٤ املطًو اذتصٍٛ 

املعٓٝني ايرٜٔ يطًب١  امل١ٝٓٗ، بطًب َٔ ادبًّٛ ايدزاضات ادتاَع١ٝأٚ ميهٔ تطًِٝ دبًّٛ ايدزاضات ادتاَع١ٝ ايعا١َ 

 . املطابك١يفصٍٛ ايدزاض١ٝ األزبع١ األٚىل َٔ ضًو اإلداش٠ا ٚاضتٛفا

 

  15ٕ د ٠املٝص

:  بإسد٣ املٝصات اآلت١ٝ  امل١ٝٓٗ اإلداش٠أٚ اإلداش٠ يف ايدزاضات األضاض١ٜٝطًِ دبًّٛ  

: سطٔ ددا" –  20 ع٢ً 16إذا نإ املعدٍ ايعاّ يٓكط ايٛسدات ٜطاٟٚ ع٢ً األقٌ "

: سطٔ" –  .20 ع16٢ً ٜٚكٌ عٔ 20 ع٢ً 14إذا نإ ٖرا املعدٍ ٜطاٟٚ ع٢ً األقٌ "

: َطتشطٔ" –  20  ع14٢ً ٜٚكٌ عٔ 20 ع٢ً 12إذا نإ ٖرا املعدٍ ٜطاٟٚ ع٢ً األقٌ "

: َكبٍٛ" –  .20 ع٢ً 12 ٜٚكٌ عٔ 20 ع٢ً 10إذا نإ ٖرا املعدٍ ٜطاٟٚ ع٢ً األقٌ "

 


