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ع٢ً أسهاّ ايؿكط٠  ابٓا٤ً إٔ زتًؼ ايتعًِٝ ايعايٞ 2/10/1419ضقِ   قطاض زتًؼ ايتعًِٝ ايعايْٞص      

ايػازغ١ َٔ املاز٠ ارتاَػ١ عؿط َٔ ْعاّ زتًؼ ايتعًِٝ ايعايٞ اييت تكطٞ بإٔ َٔ اختصاصات 

 زتًؼ ايتعًِٝ ايعايٞ إصساض ايًٛا٥ح املؿرتن١ يًذاَعات .

يًبشح ايعًُٞ يف ادتاَعات َٔ ايًٛا٥ح املؿرتن١ ٚغٛف ٜؤزٟ إقطاضٖا إىل ٚسٝح إٕ ايال٥ش١ املٛسس٠      

 تٓعِٝ ادتٛاْب املتعًك١ بايبشح ايعًُٞ يف ادتاَعات.

ٚبعس اإلطالع ع٢ً َصنط٠ األَا١ْ ايعا١َ جملًؼ ايتعًِٝ ايعايٞ سٍٛ املٛضٛع ، ٚع٢ً ْػد١ َٔ َؿطٚع 

 جملًؼ َا ٜأتٞ:ايال٥ش١ املؿاض إيٝٗا املطؾك١ مبصنط٠ ايعطض قطض ا

" املٛاؾك١ ع٢ً ايال٥ش١ املٛسس٠ يًبشح ايعًُٞ يف ادتاَعات ٚؾكًا يًصٝػ١ املطؾك١ بايكطاض ع٢ً إٔ       

عًِٝ ايعايٞ ، نُا ٜتِ تكٛميٗا بعس ثالث١ غٓٛات اعتباضًا َٔ تاضٜذ ايعٌُ بٗا ٚايطؾع بصيو جملًؼ ايت

 "بأسهاّ ايال٥ش١ . عتُازات املاي١ٝ ايالظ١َ عٓس ايعٌُ ٜطاعٞ تٛؾط اال
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 حمل١ عٔ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ 

مت إْؿا٤ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ ظاَع١ ايسَاّ تطبٝكًا يال٥ش١ املٛسس٠ يًبشح ايعًُٞ يف ادتاَعات       

( ظًػت٘ ايعاؾط٠ بتاضٜذ 2/10/1419ايػعٛز١ٜ اييت أقطٖا زتًؼ ايتعًِٝ ايعايٞ يف قطاضٙ ضقِ )

مبٛاؾك١ خازّ اذتطَني ايؿطٜؿني ض٥ٝؼ زتًؼ ايتعًِٝ ايعايٞ بايتٛدٝ٘ ٖـ ٚاملتٛد٘ 6/2/1419

ٖـ ٚبٓا٤ًا ع٢ً األَط ايػاَٞ بايتٛدٝ٘ ايربقٞ 2/4/1419ٚتاضٜذ  4403/ب/7ايربقٞ ايهطِٜ ضقِ 

 . ٖـ3/9/1430/ّ ب يف7305ايهطِٜ ضقِ 

 االبتهاضتٗتِ بسعِ تعترب عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ أسس املطاؾل ارتسَات١ٝ دتاَع١ ايسَاّ ٚاييت     

ٚاإلبساع ٚايتُٝع ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايباسجني ٚطالب ايسضاغات ايعًٝا ٚاملطس١ً ادتاَع١ٝ 

يًتشٍٛ إىل اجملتُع ٚاالقتصاز املعطيف ، سٝح تػع٢ ايعُاز٠ داٖس٠ً إىل تػدري اإلَهاْٝات ٚايكسضات 

تٓؿٝص خطط ايعُاز٠ ايبشج١ٝ زتًؼ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ يالغتجُاض يف ايعكٍٛ ايبؿط١ٜ . ٜؿطف ع٢ً 

باغِ " زتًؼ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ " ٖٚٛ ادت١ٗ ايتؿطٜع١ٝ يسضاغ١ ايًٛا٥ح ٚايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات 

 املٓع١ُ ذتطن١ ايبشح ايعًُٞ .

ٚتػع٢ ايعُاز٠ بايتعإٚ َع دٗات زاخ١ًٝ ٚخاضد١ٝ يف اغتكطاب ٚتٓٛع ٚغا٥ٌ ايسعِ يًُؿاضٜع     

ايعُاز٠ يعٜاز٠ اذتٛاؾع ٚاملهاؾآت يًباسجني يتؿذٝعِٗ َٔ أدٌ بصٍ املعٜس َٔ ايبشج١ٝ . نُا تٓاضٌ 

ايعطا٤ ايبشجٞ املُٝع . تػع٢ ايعُاز٠ يتهٕٛ ؾع١ً َٔ ايٓؿاط يف اإلزاض٠ ٚايتٓعِٝ ٚايتصُِٝ 

ضضا املػ٦ٛيني بادتاَع١ ٚايعٌُ  نػبٚايتطٜٛط ٚايتٛثٝل ٚايتُٝع مما جيعًٗا بإشٕ اهلل قازض٠ً ع٢ً 

" ، ٚنصيو ايتكسّ يٌٓٝ ادتٛا٥ع احمل١ًٝ ISOيٌٓٝ ؾٗاز٠ املٓع١ُ ايسٚي١ٝ يًتٛسٝس ايكٝاغٞ " يًتكسّ

 ٚايسٚي١ٝ يألزا٤ املُٝع.
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 ايطؤ١ٜ

غتهٕٛ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ ايٛغٝط ايط٥ٝػٞ يًبشح ايعًُٞ األخالقٞ اجملسٟ اقتصازًٜا ٚايصٟ ٜسعِ 

ايُٓٛ االقتصازٟ ٚتعسزٙ ٚحتػني دٛز٠ اذتٝا٠ األٚيٜٛات ٚايتٛدٗات اذته١َٝٛ ٚارتاص١ يتشكٝل 

 . يًُذتُع باملٓطك١ ايؿطق١ٝ

 

 ايطغاي١

ٚاييت  إٕ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ تػع٢ يت١٦ٝٗ ب١٦ٝ يًبشح ايعًُٞ األخالقٞ ٚاالنتؿاؾات ارتالق١

تجطٟ املعطؾ١ ٚإجياز ؾطص ٚأؾهاض يًُٓٛ االقتصازٟ املتعسز ٚاحملاؾع١ عًٝ٘ ٚحتػني دٛز٠ اذتٝا٠ 

يًُذتُع . باإلضاؾ١ إىل شيو غٛف تكّٛ ايعُاز٠ باغتػالٍ االَهاْات املتاس١ َٔ خالٍ ادتاَع١ 

َٚطانع ايبشٛخ ٚايسضاغات االغتؿاض١ٜ نكاعس٠ إلدطا٤ األعاخ اييت تؤزٟ إىل اإلبساع يف األعاخ 

ا ايصٓاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايطب١ٝ ٚعٛخ ارتالٜا ادتصع١ٝ ٚعٛخ املاز٠ ايٛضاث١ٝ ٚتطبٝكاتٗ

ٚغٛف تكّٛ ايعُاز٠ أٜطُا باملػاعس٠ يف تسضٜب ايباسجني َٔ األطبا٤ ٚاملٗٓسغني ـتكب١ًٝ ، املػ

ٚاملعُاضٜني يتشكٝل أٖساف داَع١ ايسَاّ ٚارتط١ ارتُػ١ٝ يًًُُه١ َٔ خالٍ األعاخ ايتطبٝك١ٝ 

 ٚايتسضٜب ٚايرباَر ايتع١ًُٝٝ يًُطسًتني ادتاَع١ٝ ٚايسضاغات ايعًٝا .
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 األٖساف

املػا١ُٖ يف إْؿا٤ َطنع متٝع ألعاخ األسٝا٤ ادتع١ٝ٦ٜ ضُٔ َطنع األَري ستُس بٔ ؾٗس  -1

 . االغتؿاض١ٜيًبشٛخ ٚايسضاغات 

املػا١ُٖ يف إْؿا٤ َطنع متٝع ألعاخ ارتالٜا ادتصع١ٝ ضُٔ َطنع األَري ستُس بٔ ؾٗس  -2

 . االغتؿاض١ٜيًبشٛخ ٚايسضاغات 

اإلنًٝٓٝه١ٝ ضُٔ َطنع األَري ستُس بٔ ؾٗس يًبشٛخ املػا١ُٖ يف إْؿا٤ َطانع متٝع يألعاخ  -3

 إلثطا٤ ايتعًِٝ ايطيب ٚارتس١َ ايطب١ٝ يًُٓطك١ ايؿطق١ٝ . االغتؿاض١ٜٚايسضاغات 

 املػا١ُٖ يف إْؿا٤ َطانع يألعاخ ايب١ٝ٦ٝ ٚايصٓاع١ٝ . -4

املػا١ُٖ يف تٛغٝع أعاخ ايسضاغات ايعًٝا َٔ خالٍ إْؿا٤ ٚظا٥ـ ملػاعسٟ باسجني ضُٔ  -5

 َطانع ايتُٝع .

 املػا١ُٖ يف تٛغٝع أعاخ طالب املطس١ً ادتاَع١ٝ . -6

 املؿاضن١ يف ْكٌ ٚتٛطني ٚتطٜٛط ايتك١ٝٓ اذتسٜج١ ٚاييت هلا مسع١ ٚزخٌ عايٞ . -7

تطٜٛط قٛاعس ٚإدطا٤ات اييت تًعّ ايباسجني بايعٌُ سػب ال٥ش١ أخالقٝات امل١ٓٗ ٚايبشٛخ  -8

 ايطب١ٝ .

   اخ َٔ خاضز ـتأخص باالعتباض َسخٍٛ األعٜٛط قٛاعس ايرتق١ٝ عٝح ــتط -9

 اَع١ .ـادت

 ايتعطف ع٢ً األعاخ اييت حيتادٗا غهإ املٓطك١ ايؿطق١ٝ .-11

  ايتعطف ع٢ً األعاخ اييت حتتادٗا ايصٓاع١ ٚخصٛصًا تًو اييت هلا عالق١ -11

 بايتًٛخ ايب٦ٝٞ . 
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 املٗاّ

 

  ايسضاغات ايعًٝا ٚاملطس١ً ادتاَع١ٝ تؿذٝع ٚسح أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايباسجني ٚطالب

ع٢ً إدطا٤ ايبشٛخ ايع١ًُٝ املبتهط٠ َع ت١٦ٝٗ ادتٛ ايعًُٞ املال٥ِ َٔ ايٛغا٥ٌ ٚاإلَهاْٝات 

 ايبشج١ٝ .

 . تؿذٝع ايتعإٚ َع املطانع ايبشج١ٝ ايعامل١ٝ املطَٛق١ 

 . َِٗػاعس٠ طالب ايسضاغات ايعًٝا يف نٌ َاي٘ عالق١ بإصتاظ عٛث 

 ا١ُ٥ ، ٚايعًِ ع٢ً تٛؾري املٛاضز املاي١ٝ ايالظ١َ يإلْؿام ع٢ً ايبشٛخ املُٛي١ َٔ املتابع١ ايس

 َٝعا١ْٝ ادتاَع١ أٚ َٔ قطاعات خاضز ادتاَع١ .

  يًبشٛخ بادتاَع١ . اإلغرتاتٝذ١ٝٚضع ارتط١ 

  ١ُ ذتطن١ ايبشح ايعًُٞ يف ـاملٓع ٚاإلدطا٤اتاقرتاح تعسٜالت ع٢ً ايًٛا٥ح ٚايكٛاعس

 اَع١ .ـادت

 ٛاؾك١ ع٢ً َؿطٚعات ايبشٛخ ٚايسضاغات َٚتابع١ تٓؿٝصٖا ٚحتهُٝٗا .امل 

 . اقرتاح ٚغا٥ٌ تٓعِٝ ايص١ً َع َطانع ايبشٛخ املدتًؿ١ خاضز ادتاَع١ ٚايتعإٚ َعٗا 

  زاخٌ ادتاَع١ ٚخاضدٗا .يف تٓػٝل ايعٌُ بني َطانع ايبشٛخ 

 

 َٗاّ عُٝس ايبشح ايعًُٞ : 

 ْعط املاز٠ ايػابع١ يف ايال٥ش١ .ا
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 يف ادتاَعات ٚ ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ  ايال٥ش١  املٛسس٠ يًبشح ايعًُٞ

 دتاَع١ ايسَاّ

 

 األٚىلاملاز٠ 

 : أزْاٙايال٥ش١ املعاْٞ املٛضش١  ٖصٙ ايتعطٜؿات : تعين ايتعبريات ايٛاضز٠ يف

 : ًُٞايبشح ايع 

ايع١ًُٝ املتعاضف عًٝٗا ، ٜٚتِ ْتٝذ١ دٗٛز ؾطز١ٜ اٚ  األغؼصتاظ ايصٟ ٜعتُس ع٢ً االٖٛ  

 َعا. األَطٜٔ ٚأدٗٛز َؿرتن١ 

 : ايباسح ايط٥ٝؼ 

َٔ يف سه١ُ ، ايصٟ ميجٌ اجملُٛع١ املؿاضن١ يف ايبشح ٜٚتٛىل  أٖٚٛ عطٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ،  

 ٚإزاض٠ اجملُٛع١. اإلؾطاف

 : ايباسح املؿاضى 

َٔ يف سه١ُ ، ايصٟ ٜؿرتى َع زتُٛع١ َٔ ايباسجني الصتاظ  أٖٚٛ عطٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  

 زضاغ١ َٛضٛع َا.

 : احملهِ ايؿاسص 

 . عًُٞ إْتازارتبري ايصٟ ٜهًـ بؿشص ٚزضاغ١  أٖٚٛ عطٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  

  : املطادع 

 . عًُٞ إْتازارتبري ايصٟ ٜهًـ مبطادع١  أَٚٔ يف سه١ُ  أٖٚٛ عطٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 : املػتؿاض 

ارتبري ايصٟ ٜهًؿ٘ َطنع ايبشٛخ املدتص بتكسِٜ  أَٚٔ سه١ُ  أٖٚٛ عطٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  

 زضاغات اغتؿاض١ٜ . أٚخسَات 
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 املاز٠ ايجا١ْٝ

ايعًِ ٚاملعطؾ١ يف مجٝع اجملاالت ايٓاؾع١ ، ٚع٢ً  إثطا٤ إىلتٗسف ايبشٛخ اييت جتطٟ يف ادتاَعات 

 ٚد٘ ارتصٛص ؾُٝا ٜأتٞ:

 .اإلْػا١َْٝٚٓذعات٘ يف تاضٜذ اذتطاض٠ ٚايعًّٛ ٚ  اإلغالَٞاملٓٗر  إبطاظ -

 ٚحتكٝك٘ ٚتٝػريٙ يًباسجني ت٘مجع ايرتاخ ايعطبٞ ٚاإلغالَٞ ٚ ايعٓا١ٜ ٚ ؾٗطغ -

يًُؿهالت ايت٢ تٛاد٘ اجملتُع َٔ  ٚايع١ًُٝ تكسِٜ املؿٛض٠ ايع١ًُٝ ٚتطٜٛط اذتًٍٛ ايع١ًُٝ  -

 .أ١ٝ١ًٖٝ اٚ دٗات سهَٛ إعسازٖاٚ ايسضاغات ايت٢ تطًب  األعاخخالٍ 

ْكٌ ٚ تٛطني ايتك١ٝٓ اذتسٜج١ ٚ املؿاضن١ يف تطٜٛطٖا ٚ تطٜٛعٗا يتال٥ِ ايعطٚف احمل١ًٝ   -

 ايت١ُٝٓ. أغطاضرتس١َ  

ضبط ايبشح ايعًُٞ بأٖساف ادتاَع١ ٚ خطط ايت١ُٝٓ ، ٚايبعس عٔ االظزٚاد١ٝ ٚايتهطاض  -

 ٚاإلؾاز٠ َٔ ايسضاغات ايػابك١.

شات  ١ًاألصٝايبشٛخ  إدطا٤ املتُٝعٜٔ ٚتسضٜبِٗ ع٢ً ت١ُٝٓ دٌٝ َٔ ايباسجني ايػعٛزٜني -

اضطٜٔ طالب ايسضاغات ايعًٝا ٚاملعٝسٜٔ ٚاحمل إؾطاىعٔ ططٜل ٚشيو املػت٣ٛ ايطؾٝع 

 َٚػاعسٟ ايباسجني يف تٓؿٝص ايبشٛخ ايع١ًُٝ.

 االضتكا٤ باملػت٣ٛ ايتعًِٝ ادتاَعٞ ٚايسضاغات ايعًٝا.  -
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 املاز٠ ايجايج١

ٚاملبتهط٠ اييت تػِٗ  األص١ًٝايبشٛخ  إدطا١٦ٖٝ٤ ايتسضٜؼ ٚايطالب ع٢ً  أعطا٤حيؿع ايباسجٕٛ َٔ 

ًذاَعات يف َٓٗا ٚي املعطؾ١ املتدصص١ ٚختسّ اجملتُع ، ٚتٛؾري غبٌ اصتاظٖا ، ٚاإلؾاز٠ إثطا٤يف 

 غبٌٝ شيو : 

غا٥ٌ ايتٛثٝل ايعًُٞ ايٓؿط احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ ، ٚتٛؾري ٚ أٚع١ْٝؿط ْتا٥ر ايبشح ايعًُٞ يف  -

 يتػٌٗٝ َُٗات ايباسجني .

ايتعإٚ َع اهل٦ٝات ، ٚاملؤغػات ايع١ًُٝ ، ٚايبشج١ٝ زاخٌ املًُه١ ٚخاضدٗا عٔ ططٜل إدطا٤  -

 ايبشٛخ ٚتبازٍ املعاضف ٚارتربات.

ٜععظ  اػات ع٢ً زعِ ٚمتٌٜٛ املؿاضٜع ايبشج١ٝ مبٚاملؤغ األؾطازغبٌ ٚقٓٛات يتؿذٝع  إجياز -

 زٚض ادتاَع١.

 ايع١ًُٝ َٔ زٚضٜات ، ٚنتب ٚغريٖا. اإلصساضاتتٛؾري ٚغا٥ٌ االتصاٍ اذتسٜج١ ٚأسسخ  -

 

 املاز٠ ايطابع١

 

تٓؿأ يف نٌ داَع١ عُاز٠ باغِ " عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ " تتبع ٚنٌٝ ادتاَع١ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشح 

َٔ ْعاّ زتًؼ ايتعًِٝ  (40( ٚاملاز٠ )39طٞ ب٘ املاز٠ )تكٚنًٝٗا ٚؾل َا عُٝسٖا ٚايعًُٞ ، ٜٚعني 

 . ايعايٞ ٚادتاَعات
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 املاز٠ ارتاَػ١ 

 ٜهٕٛ يعُاز٠ ايبشح ايعًُٞ زتًؼ باغِ " زتًؼ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ" ٜتهٕٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا                                                                          / عُٝس ايبشح ايعًُٞ 1

 عطًٛا                                                / عُٝس ايسضاغات ايعًٝا                          2

 سسِٖ بأَا١ْ اجملًؼأعطا٤ ٚ ٜكّٛ أ                             يعًُٞ                     / ٚنٌٝ )ٚنال٤( عُاز٠ ايبشح ا3

خيتاضِٖ زتًؼ ادتاَع١ بٓا٤  أعطا٤عسزِٖ عٔ مخػ١   / عسز َٔ َسٜطٟ َطانع ايبشٛخ ال ٜعٜس4

 . ع٢ً تٛص١ٝ َسٜط ادتاَع١

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بادتاَع١ ال ٜعٜس  أعطا٤  ٝعٜٔ يف زتاٍ ايبشٛخ ايع١ًُٝ َٔاملتُ األغاتص٠عسز َٔ / 5

 ع٢ً تٛص١ٝ َسٜط ادتاَع١.بٓا٤ًا عسزِٖ عٔ غبع١ ٜعِٝٓٗ زتًؼ ادتاَع١ ملس٠ غٓتني قاب١ً يًتذسٜس 

( َٔ ْعاّ زتًؼ ايتعًِٝ 35طٞ ب٘ املاز٠ )تكٜٚعكس اجملًؼ ، ٚتتدص قطاضات٘ ، ٚتعتُس ٚؾل َا 

 . ايعايٞ ٚادتاَعات

 

 املاز٠ ايػازغ١ 

ؾُٝا ال ٜتعاضض َع َُٗات اجملًؼ ايعًُٞ ٚزتايؼ ايهًٝات ٚزتايؼ االقػاّ ، خيتص زتًؼ عُاز٠ 

 ايبشح ايعًُٞ مبا ًٜٞ :

يعطضٗا  املٝعا١ْٝ ايالظ١َ هلا متٗٝسًااقرتاح خط١ ايبشٛخ ايػ١ٜٛٓ يًذاَع١ ٚإعساز َؿطٚع  .أ 

 ع٢ً اجملًؼ ايعًُٞ .

 اقرتاح ايًٛا٥ح ٚايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات املٓع١ُ ذتطن١ ايبشح ايعًُٞ ؾادتاَع١ . .ب 

 املٛاؾك١ ع٢ً َؿطٚعات ايبشٛخ ٚايسضاغات َٚتابع١ تٓؿٝصٖا ٚحتهُٝٗا ٚايصطف عًٝٗا ٚؾل .ز 

 ايكٛاعس املٓع١ُ يصيو.
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 اقرتاح ٚغا٥ٌ تٓعِٝ ايص١ً َع َطانع ايبشٛخ املدتًؿ١ خاضز ادتاَع١ ٚايتعإٚ َعٗا. .ز 

االظزٚاد١ٝ يف أزا٥ٗا  إيػا٤تٓػٝل ايعٌُ بني َطانع ايبشٛخ يف ادتاَع١ ، ٚايعٌُ ع٢ً  .ٙ 

ٛاز ٚايهًٝات يطؾع نؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ اغتدساّ امل األقػاّاملؿرتن١ بني  األعاخٚتؿذٝع 

 املتاس١.

ٜط٣ ْؿطٖا بعس حتهُٝٗا ٚؾل قٛاعس ايتشهِٝ  اييتايتٛص١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً ْؿط ايبشٛخ  .ٚ 

 ٚايٓؿط بادتاَع١.

ايبشٛخ ايع١ًُٝ  إدطا١٦ٖٝ٤ ايتسضٜؼ ٚغريِٖ َٔ ايباسجني ٚسجِٗ ع٢ً  أعطا٤تؿذٝع  .ظ 

ٝا  ًُعايبشج١ٝ هلِ ، ٚخاص١ املتؿطغني َِٓٗ تؿطغا  اإلَهاْٝاتبتهط٠ ٚت١٦ٝٗ ايٛغا٥ٌ ٚ امل

 يف دٛ عًُٞ َال٥ِ. أعاثِٗ إْٗا٤ٚمتهِٝٓٗ َٔ 

تٓعِٝ ع١ًُٝ االتصاٍ مبطانع ايبشٛخ خاضز ادتاَع١ ، احمل١ًٝ ٚاألدٓب١ٝ ، ٚت١ُٝٓ ايتعإٚ  .ح 

 َعٗا يالغتؿاز٠ َٔ نٌ َا ٖٛ سسٜح.

يف ادتاَع١ ، ٚتبازٍ املعًَٛات ايبشج١ٝ قاعس٠ َعًَٛات يألعاخ ادتاض١ٜ ٚاملٓت١ٝٗ  إْؿا٤ .ط 

 .األخط٣َع ادتاَعات َٚطانع ايبشٛخ 

  زضاغ١ ايتكطٜط ايػٟٓٛ ٚاذتػاب ارتتاَٞ يٓؿاط ايبشح ايعًُٞ يف ادتاَع١ متٗٝسا يطؾع٘   .ٟ 

 يٛنٌٝ ادتاَع١ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ.

         اَع١ اييت تكع ضُٔ خاضز ادت أخط٣تابع١ يًبشٛخ املُٛي١ َٔ قطاعات ٚامل  اإلؾطاف .ى 

 اختصاص٘.

 . َٔ غريِٖ سػب اذتاد١ أٚتؿهٌٝ ايًذإ املتدصص١ َٔ بني أعطا٥٘  .ٍ 

 . ٚنٌٝ ادتاَع١ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ أٚزضاغ١ َا حياٍ إي١ٝ َٔ َسٜط ادتاَع١  .ّ 
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 ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ

 : شح ايعًُٞبتتٛىل عُاز٠ اي

مبؿاضن١ دٗات خاضد١ٝ َٚا  أٚع٢ً ايبشح  ايعًُٞ املٍُٛ َٔ زاخٌ ٚخاضز ادتاَع١  اإلؾطاف -1

 . عًُٞ إْتازٜٓتر عٓ٘ َٔ 

 . عًُٞ إْتازع٢ً ايبشح ايعًُٞ ايػري ممٍٛ َٚا ٜٓتر عٓ٘ َٔ  اإلؾطاف -2

ايبشح ايعًُٞ ٚاملٗٔ ايصش١ٝ بادتاَع١ ٚ تعٜٚس  أخالقٝاتايتأنس َٔ ايتعاّ ايباسجني بًٛا٥ح  -3

 . جني بايؿٗازات املطًٛب١ يصيو يػطض ايٓؿطايباس

 

 املاز٠ ايػابع١ 

ايؿؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚايؿ١ٝٓ املطتبط١  إزاض٠ٜهٕٛ عُٝس ايبشح ايعًُٞ َػ٦ٛال عٔ        

ٚ ايًٛا٥ح  املعٍُٛ بٗا ، ٚي٘ ع٢ً ٚد٘  ارتصٛص املُٗات   األْع١ُبايبشح ايعًُٞ يف ادتاَع١  ٚؾل 

 : اآلت١ٝ

خط١ ايبشٛخ ايػ١ٜٛٓ يًذاَع١ ٚ املٝعا١ْٝ  ايالظ١َ هلا متٗٝسا  إعسازع٢ً  اإلؾطاف -

 يعطضٗا ع٢ً  زتًؼ ايعُاز٠.

 ايصطف َٔ َٝعا١ْٝ ايبشٛخ املكطض٠ يف سسٚز ايصالسٝات املاي١ٝ املؿٛض١ ي٘. -

ايؿين ، ٚاإلزاضٟ ع٢ً شتتًـ ْؿاطات ايعُاز٠ ، ٚٚضع ارتطط ، ٚبطاَر ايعٌُ ،  اإلؾطاف -

 ؿٝصٖا.َٚتابع١ تٓ
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َطانع ايبشٛخ املطتبط١ بعُاز٠ ايبشح ايعًُٞ ، َٚتابع١ ْؿاطاتٗا  أعُاٍع٢ً  اإلؾطاف -

 .أزا٥ٗاٚتكِٝٝ 

ايتعإٚ ٚايتٓػٝل َع َؤغػات َٚعاٖس ، َٚطانع ايبشٛخ احمل١ًٝ زاخٌ ادتاَع١ ٚخاضدٗا  -

ز٠ ٚتػدري َا ميهٔ االغتؿا األدٓب١ٝ، ٚاالتصاٍ مبؤغػات ايبشٛخ ، َٚطانع ايبشٛخ 

 َٓ٘ يتشسٜح ٚتطٜٛط سطن١ ٚتك١ٝٓ ايبشح ايعًُٞ يف ادتاَع١.

ايتٓػٝل َع عُاز٠ ايسضاغات ايعًٝا يف نٌ َا ي٘ عالق١ بإصتاظ عٛخ طالب ايسضاغات  -

ضغا٥ًِٗ  أٚٚايٛغا٥ٌ ايبشج١ٝ إلْٗا٤ عٛثِٗ  اإلَهاْاتايعًٝا ، ٚايعٌُ ع٢ً تٛؾري 

 . ايع١ًُٝ

املتابع١ ايسا١ُ٥ ، ٚايعٌُ ع٢ً تٛؾري املٛاضز املاي١ٝ ايالظ١َ يإلْؿام ع٢ً ايبشٛخ املُٛي١ َٔ  -

 َٔ قطاعات خاضز ادتاَع١. أَٚٝعا١ْٝ ادتاَع١ 

ايتٛص١ٝ بايتعاقس َع ايباسجني ٚاملٛظؿني ، ٚايؿٓني يؿرتات ستسز٠ ع٢ً َٝعا١ْٝ  -

 َؿطٚعات ايبشٛخ اييت تؿطف عًٝٗا ايعُاز٠.

 . ادتاَع١ إزاض٠ إىلايعاًَني بايعُاز٠ ٚضؾع ايتكاضٜط عِٓٗ  أزا٤تكِٜٛ  -

 َؿطٚع َٝعا١ْٝ ايعُاز٠ ، ٚايتكطٜط ايػٟٓٛ متٗٝسا يعطض٘ ع٢ً زتًؼ ايعُاز٠ . إعساز -

 املاز٠ ايجا١َٓ

 نٌ َطنع َٔ َطانع ايبشٛخ ايتابع١ يًعُاز٠ : إزاض٠ٜتٛىل 

 زتًؼ املطنع. - أ

 َسٜط املطنع. - ب

 .٘نٌ يف سسٚز اختصاصات - ت
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 املاز٠ ايتاغع١ 

 :اآلتٜٞؿهٌ  زتًؼ املطنع ع٢ً  ايٓشٛ 

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٜني بكطاض َٔ  أعطا٤َسٜط املطنع ، ٚي٘ ض٥اغ١ اجملًؼ،  ٜٚعٝني َٔ  - أ

َسٜط ادتاَع١ بٓا٤ ع٢ً تطؾٝح عُٝس ايبشح ايعًُٞ ٚتأٜٝس ٚنٌٝ ادتاَع١ يًسضاغات ايعًٝا 

 .  ٚايبشح ايعًُٞ ملس٠ غٓتني قاب١ً يًتذسٜس ٜٚعاٌَ َايٝا َعا١ًَ ض٥ٝؼ ايكػِ

ٜعِٝٓٗ َسٜط مخػ١  ُٝعٜٔ يف ايبشح ايعًُٞ ال ٜعٜس ع١٦ٖٝٔ ايتسضٜؼ املت أعطا٤عسز َٔ  - ب

ادتاَع١ بٓا٤ ع٢ً تطؾٝح عُٝس ايبشح ايعًُٞ  ٚتأٜٝس ٚنٌٝ ادتاَع١ يًسضاغات ايعًٝا 

 ٚايبشح ايعًُٞ ملس٠ غٓتني قاب١ً يًتذسٜس.

 املاز٠ ايعاؾط٠

 :األخصاملتعًك١ ب٘ ٚي٘  ع٢ً  األَٛضٜتٛىل  زتًؼ املطنع ايٓعط يف مجٝع 

 ٝعا١ْٝ ايالظ١َ هلا.اقرتاح خط١ ايبشٛخ ايػ١ٜٛٓ ، ٚإعساز َؿطٚع امل - أ

 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ، َٚٔ يف سهُِٗ َٚتابع١ تٓؿٝصٖا . أعطا٤زضاغ١ َؿطٚعات عٛخ  - ب

زضاغ١ َؿطٚعات ايبشٛخ ، ٚايسضاغات اييت تطًب َٔ دٗات خاضز ادتاَع١ ٚاختٝاض  - ت

 . ايباسجني ، َٚتابع١ تٓؿٝصٖا ٚاقرتاح َهاؾآت ايكا٥ُني بٗا ٚؾل ايكٛاعس املٓع١ُ يصيو

 . يصطف َٔ َٝعا١ْٝ ايبشٛخ املكطض٠ يف سسٚز ايصالسٝات املٓع١ُ يصيوايتٛص١ٝ با - خ

زضاغ١ ايتكطٜط ايػٟٓٛ ، ٚاذتػاب ارتتاَٞ ، َٚؿطٚع املٝعا١ْٝ يًُطنع ٚضؾع٘ يًذ١ٗ  - ز

 املدتص١ .

 . َٔ زتًؼ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ إيٝ٘زضاغ١ َا حياٍ  - ح
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 املاز٠ اذتاز١ٜ عؿط 

 خيتص َسٜط َطنع ايبشٛخ مبا ٜأتٞ : 

ايبشج١ٝ ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ، َٚٔ يف سهُِٗ ،  األعُاٍ، َٚتابع١ غري  اإلؾطاف - أ

 ٚايؿ١ٝٓ باملطنع. اإلزاض١ٜاملباؾط ع٢ً اهل١٦ٝ  اإلؾطافَٚػاعسٟ ايباسجني ، مبا يف شيو 

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ايبشح ، ٚايتٓػٝل بني  أعطا٤االتصاٍ باألقػاّ ايع١ًُٝ ، ٚسؿع  - ب

، ْٚؿطٖا بأقص٢  إعسازٖاري ايٛغا٥ٌ ٚاإلَهاْٝات املػاعس٠ ع٢ً ، ٚتٛؾ أعاثَِٗؿطٚعات 

 نؿا٠٤ ممه١ٓ.

زاخٌ ادتاَع١ ، ٚخاضدٗا يف نٌ َاي٘ عالق١  األخط٣االتصاٍ ، ٚايتٓػٝل َع َطانع ايبشح  - ت

 غتعس ذتػاب دٗات خاضز ادتاَع١. اييت أٚاملطنع  إؾطافبطبٝع١ ايبشٛخ اييت تعس حتت 

١ٜٛٓ يؿعايٝات املطنع ، متٗٝسًا يعطض٘ ع٢ً زتًؼ املطنع ، َٚٔ إعساز َؿطٚع املٝعا١ْٝ ايػ - خ

 ثِ ضؾع٘ إىل ادت١ٗ املدتص١ بادتاَع١ 

 املطنع ٚضؾع١ يًذ١ٗ املدتص١. عٔ ْؿاط ايتكطٜط ايػٟٓٛ إعساز - ز

 املاز٠ ايجا١ْٝ عؿط 

ادتٗات  أٚايباسح َٔ ع٢ً ايبشٛخ اييت متٛهلا ادتاَع١ َٔ َٝعاْٝتٗا غٛا٤ مببازض٠  اإلْؿامٜتِ 

ايع١ًُٝ املدتص١ ٚؾل ارتط١ املعتُس٠ ٚاإلدطا٤ات املٓع١ُ يصيو َٔ اجملًؼ ايعًُٞ يف سسٚز املبايؼ 

 : أقص٢ايتاي١ٝ سسا 
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يًباسح ايط٥ٝؼ َٔ مح١ً ايسنتٛضاٙ  ( ؾٗطًٜا1200ضٜاٍ ) تاَا٥ ٚ أيـ تصطف َهاؾأ٠ قسضٖا  - أ

سهُِٗ يف ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚٔ  أعطا٤يهٌ ٚاسس َٔ املؿاضنني َٔ  ( ؾٗطًٜا1000) ٚأيـ ضٜاٍ

 احملسز٠ يف خط١ ايبشح. األغاغ١َٝٔ مح١ً ايسنتٛضاٙ خالٍ املس٠ 

( ثالثٕٛ ضٜاال عٔ ايػاع١ 30تصطف ملػاعس ايباسح َٔ مح١ً )املادػتري( َهاؾأ٠ قسضٖا ) - ب

احملسز٠ يف  األغاغ١ٝ( مثا١ْٝ َا١٥ ضٜاٍ ؾٗطٜا ٚشيو خالٍ املس٠ 800ايٛاسس٠ مبا ال ٜتذاٚظ )

 ايبشح ٚمبا ال ٜعٜس عٔ ثالث١ َػاعسٜٔ. خط١

( مخػ١ ٚعؿطٕٚ ضٜاال 25ايباسح َٔ مح١ً ايؿٗاز٠ ادتاَع١ٝ َهاؾأ٠ قسضٖا ) ملػاعستصطف  - ت

 األغاغ١ٝ( غتُا١٥ ضٜاٍ ؾٗطٜا ٚشيو خالٍ املس٠ 600عٔ ايػاع١ ايٛاسس٠ مبا ال ٜتذاٚظ )

 احملسز٠ يف خط١ ايبشح .

( 20املٗٓٝني َهاؾأ٠ قسضٖا ) أٚايؿٓٝني  أٚادتاَع١ٝ  تصطف ملػاعس ايباسح َٔ طالب املطس١ً - خ

ضٜاٍ ؾٗطٜا ٚشيو خالٍ املس٠  أضبعُا١٥( 400عؿطٕٚ ضٜاال عٔ ايػاع١ ايٛاسس٠ مبا ال ٜتذاٚظ )

 احملسز٠ يف خط١ ايبشح. األغاغ١ٝ

( مخػُا١٥ ضٜاٍ عٔ نٌ ّٜٛ اغتؿاض٠ 500َهاؾأ٠ قسضٖا ) املس١ٜٜٓصطف يًُػتؿاض َٔ زاخٌ  - ز

 (  غبع١ آالف ضٜاٍ.7000)عٔ ع٢ً اال ٜتذاٚظ زتُٛع َا ٜتكاضاٙ يف ايعاّ ايٛاسس 

ضٜاٍ عٔ نٌ ّٜٛ اغتؿاض٠ ؾا١ًَ يإلقا١َ ٚ  أيـ( 1000ٜصطف يًُػتؿاض َٔ خاضز املس١ٜٓ ) - ح

 أيـعؿط  أضبع١( 14000يٛاسس عٔ ) ال ٜتذاٚظ زتُٛع َا ٜتكاضاٙ يف ايعاّ اأع٢ً  اإلعاؾ١

 ضٜاٍ ٚتصطف ي٘ تصنط٠ غؿط ) شٖابا ٚإٜابا(.

ضٜاٍ عٔ نٌ ّٜٛ اغتؿاض٠  أيؿا( 2000ٜصطف يًُػتؿاض َٔ خاضز املًُه١ َهاؾأ٠ قسضٖا ) - ر

( 20000ٚاإلعاؾ١ ع٢ً أال ٜتذاٚظ زتُٛع َا ٜصطف ي٘ يف ايعاّ ايٛاسس عٔ ) اإلقا١َؾا١ًَ 

 تصنط٠ غؿط )شٖابا ٚإٜابا(. ضٜاٍ ٚتصطف ي٘ أيـعؿطٜٔ 

 . نإ ايباسح َؿطغا يًعٌُ يف ايبشح ايعًُٞ إشا إيٝٗاال جيٛظ صطف املهاؾآت املؿاض  - ز



 

17 

 

 ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ 

املتعًك١ بايصطف بعس  اإلدطا٤اتع٢ً ٖصٙ ايبشٛخ ٚإْٗا٤  اإلؾطافتتٛىل عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ  -1

 : ايتأنس َٔ

 ايبشح ٜتٛاؾل َع خط١ ايبشٛخ ايػ١ٜٛٓ يًذاَع١. إٔ  - أ

 يًبشٛخ بادتاَع١ . اإلغرتاتٝذ١ٝايبشح َتؿل َع ارتط١   إٔ - ب

 ايباسجني ِٖ املعتُسٕٚ يف ارتط١ . أٚايباسح   إٔ  - ت

 ٜهٕٛ ٖٓاى اصتاظ زٚضٟ يًبشح ٜتٓاغب َع ارتط١ ايع١َٝٓ يًبشح . إٔ  - خ

 ٚ اذتصٍٛ ع٢ً  َٛاؾك١ ايعُاز٠ يف ساٍ ٜتِ تٓؿٝص ايبشح ٚؾل خط١ املؿطٚع املعتُس٠  إٔ  - ز

 أٟ تعسٜالت. إدطا٤       

 تصطف َهاؾأ٠ يًباسجني مبا ال ٜعٜس عٔ عجني ممٛيني َٔ ادتاَع١ يف ٚقت ٚاسس.  - ح

  ـ املس٠ املكطض٠ ي٘ ٚ جتاٚظت َس٠  تٓؿٝص ايبشح ْصـ ضع ال ٜتِ صطف َهاؾآت يف ساٍ - ر

 املعتُس٠ يف خط١ ايبشح.      

  املتعًك١ بايبشح ٚتكسِٜ ايتكطٜط  األعُاٍمجٝع  إْٗا٤ت ايباسجني بعس ٜتِ صطف َهاؾآ - ز

 ايٓٗا٥ٞ يعُاز٠ ايبشح ايعًُٞ ٚايعُٝس ايبشح ايعًُٞ االغتجٓا٤ َٔ شيو.      

شات ايصٝػ١ ارتاص١ ٚاييت ختسّ خط١ ادتاَع١  األعاختتٛىل عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ زعِ  -2

 ٚاييت تتطُٔ ايتعإٚ َع َطانع عج١ٝ عامل١ٝ َطَٛق١. اإلغرتاتٝذ١ٝ

 ١.طانع ٚ ٚسسات ايبشٛخ زاخٌ ادتاَعتتٛىل عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ زعِ َ  -3

خاضز املًُه١ ٜٚهٕٛ  أعاختتٛىل عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ زعِ ايبشٛخ املؿرتن١ َع دٗات ٚ َطانع   -4

 . ايصطف عًٝٗا ضُٔ ايًٛا٥ح املٓع١ُ يصيو



 

18 

ٚاملعسات ٚاآلالت َٚصاضٜـ ايػؿط ٚاإلقا١َ ٚايطباع١ ٚايتصٜٛط ٚغريٖا  األدٗع٠تصطف تهايٝـ  -5

 سػب َا ٖٛ َعتُس يف خط١ ايبشح ايط٥ٝػ١ٝ ٚبٓا٤ ع٢ً َػتٓسات َعتُس٠.

 تصطف تهايٝـ ايٓؿط بعس تعٜٚس ايعُاز٠ مبا ٜجبت ْؿط االْتاز ايعًُٞ . -6

بٓسٟ االدٗع٠ ٚاملٛاز خالٍ غت١ اؾٗط ٜعترب ايبشح ًَػٝا ٜٚٛقـ ايصطف اشا مل ٜتِ صطف املدصص ي -7

 َٔ بس٤ ايبشح.

س ٝبشح ايعًُٞ ٚبٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ عُيٜٛقـ ايصطف بكطاض َٔ ٚنٌٝ ادتاَع١ يًساضغات ايعًٝا ٚا -8

 . ايبشح ايعًُٞ اشا مل ٜـ ايباسح ايط٥ٝؼ بايتعاَات٘ ايبشج١ٝ املعتُس٠ يف خط١ ايبشح

ايكٝاّ بأٟ َصطٚؾات َٔ َٝعا١ْٝ ايبشح اشا مل ٜػبل ٜتِ أخص املٛاؾك١ َٔ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ قبٌ  -9

املٛاؾك١ ع٢ً تًو املصطٚؾات عٓس تسعِٝ ايبشح َع شنط املربضات ٚ املٝعا١ْٝ املكرتس١ ٚأٚد٘ ايصطف 

 ادتسٜس٠.

 

 املاز٠ ايجايج١ عؿط

ملسٜط ادتاَع١ تهًٝـ بعض أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايػعٛزٜني بإعساز عٛخ أٚ زضاغات  

 إلغطاض خاص١ ألتسخٌ ضُٔ بطاَر ايٓؿط   يف ادتاَع١ ع٢ً أال تتذاٚظ َهاؾأ٠ ايباسح ايٛاسس َبًؼ 

( عؿط٠ آالف ضٜاٍ يهٌ عح ٜٚطؾع بصيو تكطٜطًا يط٥ٝؼ زتًؼ ادتاَع١ يف ْٗا١ٜ نٌ عاّ 10.000) 

 غٞ   . زضا

 

 املاز٠ ايطابع١ عؿط 

جيٛظ تكسِٜ ارتسَات ايالظ١َ يًبشٛخ ٚايسضاغات اييت ٜٓذعٖا ايباسح مببازض٠ َٓ٘ إلغطاض ايٓؿط 

 أٚ ايرتق١ٝ ٚمل تسضز ضُٔ خط١ ايبشٛخ املعتُس٠ .
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 املاز٠ ارتاَػ١ عؿط 

يًٛا٥ح ايصازض٠ عٔ ٖصٙ  ايبشٛخ املسع١ُ َايًٝا َٔ َؤغػات عج١ٝ سه١َٝٛ أٚ غريٖا تٓؿص طبكًا       

 ع٢ً تٛص١ٝ عُٝس ايبشح ايعًُٞ ايكٛاعس املٓع١ُ  ااملؤغػات ع٢ً إٔ ٜطع اجملًؼ ايعًُٞ بٓا٤ً

 يًتٓؿٝص .

 

 ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ 

١ َٔ َؤغػات عج١ٝ ُأٚال :  ٜؿطف عُٝس ايبشح ايعًُٞ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ ع٢ً تٓؿٝص ايبشٛخ املسع

 َاًٜٞ    : سه١َٝٛ أٚ غريٖا ٚؾل 
 

 أ . إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى عكس بني ادتاَع١ ممج١ً بعُٝس ايبشح ايعًُٞ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ ٚبني ادت١ٗ املع١ٝٓ .  

                      ٓس ايبشح إىل ؾطز أٚ ؾطٜل الصتاظٙ ٚؾكًا يإلدطا٤ات اييت ٜطعٗا زتًؼ عُاز٠ ايبشحـب . إٔ ٜػ

 ايعًُٞ .         

 يٛاضز٠ يف ال٥ش١ ايبشح ايعًُٞ َع َطاعا٠ عسّ ٚدٛز ت. ٜصطف ع٢ً ٖصٙ ايبشٛخ طبكًا يًُٛاز ا

 اظزٚاد١ٝ يف ايصطف .         

  خ. تكّٛ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ مبتابع١ غري ايبشح ٚتعٜٚس ادتٗات املع١ٝٓ بتكاضٜط زٚض١ٜ سػب 

 االتؿام .         

 ف ايصطف عًٝ٘ إشا ز . يعُٝس ايبشح ايعًُٞ ايتٛص١ٝ يًذ١ٗ املُٛي١ بتعًٝل أٚ إيػا٤ ايبشح ٚإٜكا

 بايتعاَات٘ سػب  َا ٖٛ َسٕٚ بارتط١ املعتُس٠ . ايباسح مل ٜـ         

 ح . إٕ إدطا٤ أٟ تعسٌٜ يف أٖساف ٚخط١ ايبشح املعتُسٙ ٜتطًب َٛاؾك١ خط١ٝ َػبك١ َٔ عُٝس 

 ايبشح ايعًُٞ بايتٓػٝل  َع ادتٗات ايساع١ُ .        
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 إٔ ٜكسّ طًبًا ضمسًٝا  ٘ بايبشح أٚ ادتاَع١ ؾٝذب عًٝ٘قتر . إشا أضاز ايباسح ايط٥ٝؼ قطع عال

 بصيو إىل عُٝس ايبشح ايعًُٞ مبس٠ ال تكٌ عٔ ثالث١ ؾٗٛض َٔ إٜكاف ايبشح ألدٌ اختاش      

 اإلدطا٤ات املٓاغب١ .         

 ز.  سكٛم ٚبطا٠٤ ايتأيٝـ ٚايٓؿط ٚاالبتهاض تعٛز إىل ططيف ايعكس سػب االتؿام َامل ٜٓص 

 ايعكس ع٢ً خالف شيو . ٚال جيٛظ  يًباسجني اغتدساّ ايبشح زٕٚ َٛاؾك١ ادتٗات املُج١ً      

 بططيف ايعكس يف ) أ ( .      

       

( َٔ ال٥ش١ ايبشح ايعًُٞ جيٛظ يعطٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إٔ ٜهٕٛ  15ضز يف املاز٠  ) ٚ ثاًْٝا : َع َطاعا٠ َا

 ج١ٝ سه١َٝٛ أٚ غريٖا ٚؾل َا ًٜٞ : ططؾًا يف تٓؿٝص  ايبشٛخ املسع١ُ َٔ َؤغػات ع

 أ . إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َكرتح َبس٥ٞ بني عطٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚادت١ٗ املع١ٝٓ .   

 ب. اذتصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ض٥ٝؼ ايكػِ ٚعُٝس ايه١ًٝ املعٓٝني . 

 ت. اذتصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ .

خ . تكّٛ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ مبتابع١ غري ارتط١ ايبشج١ٝ نُا ٖٛ َعتُس َٚتؿل عًٝ٘ َع أعطا٤ 

 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚتًو ادتٗات ٚتعٜٚس ادت١ٗ ايساع١ُ بتكاضٜط زٚض١ٜ عٔ غري ارتط١ ايبشج١ٝ . 

ز . ٜصطف ع٢ً ايبشٛخ اييت ٜهٕٛ عطٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ططؾًا ؾٝٗا َٔ ادتٗات ايساع١ُ ٚبإؾطاف 

 ُاز٠ ايبشح ايعًُٞ . ع

ح . ال تتشٌُ ادتاَع١ أٟ َػ٦ٛي١ٝ َاي١ٝ أٚ قا١ْْٝٛ أٚ أٟ َطايبات أٚ خالؾات تٓؿأ بني ادتٗات 

 ايساع١ُ ٚاألؾطاز . 
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 املاز٠ ايػازغ١ عؿط : 

َع َطاعا٠ َا ٚضز يف ايال٥ش١ املٓع١ُ يؿؤٕٚ َٓػٛبٞ ادتاَعات ايػعٛزٜني َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 َٚٔ يف سهُِٗ . 

ع٢ً اقرتاح اجملًؼ ايعًُٞ ايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات املٓع١ُ يًبشٛخ اييت ٜكّٛ  اٜطع زتًؼ ادتاَع١ بٓا٤ً

 بٗا عطٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إثٓا٤ إداظ٠ تؿطغ٘ ايعًُٞ  .

 

 ايتٓؿٝص١ٜ  ايكٛاعس

( َٔ ال٥ش١ ايبشح ايعًُٞ ٚنصيو ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ اإلدطا١ٝ٥  16َطاعا٠ َا ٚضز باملاز٠  ) َع 

يًشصٍٛ ع٢ً إداظ٠ ايتؿطؽ ايعًُٞ جيب ع٢ً عطٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايصٟ ٜطغب قطا٤ إداظ٠ تؿطؽ 

 مبا ًٜٞ :ايكٝاّ عًُٞ 

 أ . تكسِٜ خط١ عج١ٝ ٚاضش١ ٚأٖساف ستسزٙ تتٓاغب ٚؾرت٠ إداظ٠ ايتؿطؽ ايعًُٞ ٚاملٓٗر ايعًُٞ . 

ب . تكسِٜ َٝعا١ْٝ تؿص١ًٝٝ يتهايٝـ ايبشح املعَع تٓؿٝصٙ سػب ايُٓٛشز املعتُس َٔ قبٌ 

 اجملًؼ ايعًُٞ .

 ت . إضؾام َٛاؾك١ ادت١ٗ ايع١ًُٝ اييت غٝكطٞ ؾٝٗا إداظ٠ ايتؿطؽ . 

 صٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ زتًػٞ ايكػِ ٚايه١ًٝ يًدط١ ايبشج١ٝ إلداظ٠ ايتؿطؽ ايعًُٞ .خ . اذت

تعٜٚس اجملًؼ ايعًُٞ بتكطٜط عٔ غري ايبشح خالٍ َس٠ أقصاٖا ْٗا١ٜ ايؿصٌ ايسضاغٞ ايتايٞ ز . 

 الْتٗا٤ إداظ٠ ايتؿطؽ  ايعًُٞ .
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ه١ًٝ املع١ٝٓ قبٌ عطض١ ح . إعساز ايتكطٜط ايٓٗا٥ٞ ٚضطٚض٠ اذتصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ زتًؼ ايكػِ ٚاي

 ع٢ً اجملًؼ ايعًُٞ  يالعتُاز . 

ر . يف ساي١ إْٗا٤ عطٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عالقت٘ بادتاَع١ جيب ع١ًٝ إؾعاض ض٥ٝؼ اجملًؼ ايعًُٞ 

       . بصيو َٔ أدٌ اختاش اإلدطا٤ات املٓاغب١ سٝاٍ ايبشح ٚايتكطٜط ايٓٗا٥ٞ ارتاص ب٘ بٛقت ناٍف

 

 املاز٠ ايػابع١ عؿط 

ع٢ً  اٚحيسز زتًؼ ادتاَع١ بٓا٤ً ،جيٛظ َٓح دٛا٥ع َٚهاؾآت تؿذٝع١ٝ غًٜٓٛا يًباسجني املتُٝعٜٔ 

 اض ٚططٜكت٘ . ٝ االختريتٛص١ٝ اجملًؼ ايعًُٞ عسز ٖصٙ ادتٛا٥ع ٚاملهاؾآت َٚعاٜ

 

 املاز٠ ايجا١َٓ عؿط 

ع٢ً تٛص١ٝ اجملًؼ  اجيٛظ َٓح دٛا٥ع تؿذٝع٘ يًبشٛخ املتُٝع٠ غًٜٓٛا . ٚحيسز زتًؼ ادتاَع١ بٓا٤ً

 ايعًُٞ عسز ادتٛا٥ع 

 ض ٚشيو ٚؾل َاًٜٞ : َٚعاٜري االختٝا  

 أنجط َٔ عاَني . بتهاض ٚأال ٜهٕٛ قس َط٢ ع٢ً ْؿطٙأ . إٔ ٜتصـ ايبشح باألصاي١ ٚاال

 ِ املعٍُٛ ب٘ ؾٝٗا . ٝب . إٔ ٜهٕٛ ايبشح قس أصتع يف ادتاَع١ ٚخطع يٓعاّ ايتشه

 ب٘ ع٢ً دا٥ع٠ أخط٣ . ت . أال ٜهٕٛ قس غبل اذتصٍٛ 

 خ . أال ٜهٕٛ ايبشح َػتاًل َٔ ضغا٥ٌ املادػتري أٚ ايسنتٛضاٙ . 
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 املاز٠ ايتاغع١ عؿط :

تتهٕٛ نٌ دا٥ع٠ َٔ ؾٗاز٠ تكسٜط َٚهاؾأ٠ ال تعٜس عٔ عؿطٜٔ أيـ ضٜاٍ حيسزٖا زتًؼ ادتاَع١ 

ٔ باسح . ٚيف ٖصٙ اذتاي١ تٛظع ٚجيٛظ إٔ ٜؿرتى يف ادتا٥ع٠ أنجط َ ،ع٢ً تٛص١ٝ اجملًؼ ايعًُٞ  ابٓا٤ً

 املهاؾأ٠ بِٝٓٗ بايتػاٟٚ . 

 املاز٠ ايعؿطٕٚ  : 

ٜطع اجملًؼ ايعًُٞ ايكٛاعس املٓع١ُ آلي١ٝ ايرتؾٝح ٚايتكسّ يٌٓٝ تًو ادتٛا٥ع ٚاملهاؾآت اييت 

 تكسَٗا ادتاَع١ أٚ تًو اييت تعًٔ عٓٗا ٦ٖٝات أٚ َؤغػات ع١ًُٝ أخط٣ .

 ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ : 

 اختباض ايباسجني املتُٝعٜٔ ٚايبشٛخ املتُٝع٠ . َعاٜري

 جيٛظ يًذاَع١ َٓح دا٥ع٠ ٚاسس٠ يًبشٛخ املتُٝع٠ ٚدا٥ع٠ أخط٣ يًباسجني املتُٝعٜٔ .  .1

 ٜسخٌ يف ع١ًُٝ املؿاض١ً يًباسجني املتُٝعٜٔ نٌ َٔ تٓطبل عًِٝٗ ايؿطٚط ايتاي١ٝ :  .2

إٔ ٜهٕٛ ايباسح أسس َٓػٛبٞ ادتاَع١ ٚعٌُ بادتاَع١ َس٠ ألتكٌ عٔ ثالخ غٓٛات . أٚ  . أ

 ٜهٕٛ اسس طًب١ ادتاَع١ املؿتػًني بايبشح ايعًُٞ .    

 إٔ ٜهٕٛ ْؿاط٘ ايبشجٞ َتُٝعًا نًُا ْٚٛعًا .  . ب

إٔ ٜهٕٛ سػٔ ايػري٠ ٚايػًٛى ٚمل ٜصسض َٓ٘ أٟ عٌُ شتٌ بايًٛا٥ح ٚاألْع١ُ ٚمل ٜصسض  . ت

 .أ١ٜ إدطا٤ات تأزٜب١ٝ عك٘ 

   َٔ ايال٥ش١ (  18) األعاخ اييت تٓطبل عًٝٗا املاز٠  ،ٜسخٌ يف َؿاض١ً ايبشٛخ املتُٝع٠  .3

 الت ايع١ًُٝ إٔ ٜهٕٛ ايبشح َٓؿٛضًا بإسس٣ اجملاملٛسس٠ يًبشح ايعًُٞ يف ادتاَعات ع٢ً      

  املتُٝع٠ .      



 

24 

 

تتِ ع١ًُٝ تطؾٝح ايباسجني املتُٝعٜٔ أٚ األعاخ املتُٝع٠ يٌٓٝ دٛا٥ع َٔ ادتاَع١ أٚ    .4

َؤغػات ع١ًُٝ أخط٣ َٔ ؾبٌ زتًؼ األقػاّ ٚايهًٝات ٚاملطانع ايبشج١ٝ بادتاَع١ متٗٝسًا 

 يعطض األَط ع٢ً اجملًؼ ايعًُٞ إلقطاضٖا أٚ ضؾطٗا . 

بتؿهًٝٗا  يًذ١ٓ حتهِٝ ٜٛصٞشٛخ املتُٝع٠ ختطع ع١ًُٝ اختباض ايباسجني املتُٝعٜٔ أٚ ايب .5

 اجملًؼ ايعًُٞ . 

 ٜهٕٛ َكساض ادتا٥ع٠ ايتؿذٝع١ٝ عؿطٕٚ أيـ ضٜاٍ باإلضاؾ١ إىل ؾٗاز٠ تكسٜط . .6

 ساي١ نٕٛ األعُاٍ املكس١َ ال تطق٢جيٛظ يًُذًؼ ايعًُٞ سذب أٟ َٔ ادتٛا٥ع ايػابك١ يف  .7

 يًُػت٣ٛ املطًٛب أٚ  يف ساي١ عسّ اغتٝؿا٤ ايؿطٚط ايالظ١َ . 

 

 املاز٠ ايٛاسس٠ ٚايعؿطٕٚ  : 

 ٜؿتٌُ اإلْتاز ايعًُٞ املكسّ يًٓؿط يف ادتاَع١ ع٢ً َاًٜٞ : 

 ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ . . أ

 ايبشٛخ ايع١ًُٝ .  . ب

 ايهتب ايسضاغ١ٝ املٓٗذ١ٝ .  . ت

 املؤيؿات ٚاملطادع املهتب١ٝ .  . خ

 ادع . ٚايهتب ايسضاغ١ٝ . أٚ غريٖا . املرتمجات َٔ املط . ز

 ايتشكٝكات . . ح

 املٛغٛعات ايع١ًُٝ .  . ر

 .  ٜطاٙ اجملًؼ ايعًُٞ َٓاغبًا يًٓؿط . َٚتػكًا َع أٖساف ادتاَع١ َا . ز
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 املاز٠ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ : 

 

جيٛظ بعس َٛاؾك١ اجملًؼ ايعًُٞ ْؿط بعض ضغا٥ٌ املادػتري . ٚايسنتٛضاٙ اييت ٜهٕٛ يف 

 ْؿطٖا ؾا٥س٠ ع١ًُٝ عا١َ أٚ تطتبط بأٖساف ايت١ُٝٓ يف املًُه١ . 

 

 ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ 

 

تتٛىل دتإ َٓاقؿ١ ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ أٚ زتًؼ األقػاّ ٚايهًٝات َٚطانع ايبشٛخ ايتٛص١ٝ 

 ضغا٥ٌ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ .بٓؿط بعض 

 

 املاز٠ ايجايج١ ٚايعؿطٕٚ : 

 

إشا ناْت ايطغاي١ َهتٛب١ بًػ١ أدٓب١ٝ ٚضأ٣ اجملًؼ ايعًُٞ أ١ُٖٝ ْؿطٖا بايًػ١ ايعطب١ٝ 

 ٜكطض اجملًؼ َهاؾأ٠ َاي١ٝ َكابٌ تطمجتٗا . 

 

 ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ :

 

( مخػ١ عؿط 000.15ايسنتٛضاٙ ) ٜهٕٛ اذتس األقص٢ يًُهاؾأ٠ عٔ تطمج١ ضغا٥ٌ املادػتري ٚ

 أيـ ضٜاٍ . 
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 املاز٠ ايطابع١ ٚايعؿطٕٚ :

 

جيٛظ يػطض ايٓؿط ايٓعط يف ْؿط ايطغا٥ٌ اييت أداظتٗا داَعات أخط٣ زاخٌ املًُه١ أٚ 

 .  خاضدٗا إشا ناْت ختسّ أٖساف ادتاَع١
 

 ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ : 
 

ٜتٛىل اجملًؼ ايعًُٞ بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ َٔ زتًؼ األقػاّ ٚايهًٝات َٚطانع ايبشٛخ ٚعُاز٠ 

 ايبشح ايعًُٞ املٛاؾك١ ع٢ً ْؿط ضغا٥ٌ إداظتٗا داَعات أخط٣ زاخٌ املًُه١ . 

 

 املاز٠ ارتاَػ١ ٚايعؿطٕٚ : 

 

( مثا١ْٝ اآلف ضٜاٍ َكابٌ ْؿط ضغاي١  8.000تصطف يصاسب ايطغاي١ َهاؾأ٠ قسضٖا ) 

 ايسنتٛضاٙ .( مخػ١ عؿط أيـ ضٜاٍ َكابٌ ْؿط ضغاي١  15.000املادػتري َٚهاؾأ٠ قسضٖا ) 

 

 املاز٠ ايػازغ١ ٚايعؿطٕٚ :
 

ٜكسّ ي٘ َٔ إْتاز يًٓؿط باغِ ادتاَع١ عجًا أٚ تأيٝؿا أٚ تطمج١  ٜٓعط اجملًؼ ايعًُٞ يف َا

 . َتػكًا َع أٖساف ادتاَع١ َٚتػًُا باألصاي١هٕٛ ٜأٚ حتكٝكًا . ع٢ً إٔ 
 

 ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ :
 

 . َطانع ايبشٛخ ٚعُاز٠ ايبشح ايعًُٞٚ يؼ األقػاّ ٚايهًٝات أاشيو بتٛص١ٝ َٔ زت ٚ
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 املاز٠ ايػابع١ ٚايعؿطٕٚ : 
 

ٜطع اجملًؼ ايعًُٞ ايكٛاعس ٚايطٛابط ايتؿص١ًٝٝ ارتاص١ بٓؿط أٟ َٔ عٓاصط اإلْتاز 

 ( َٔ ٖصٙ ايال٥ش١ .21)يف املاز٠ ايعًُٞ ايٛاضز٠ 

 

 ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ :

 أٚاًل : ايهتب ايسضاغ١ٝ ٚاملطدع١ٝ املؤيؿ١ أٚ احملكك١ . 
 

َٔ شٟٚ االختصاص .  ٓعط زتًؼ ايكػِ يف طًب ْؿط ايهتاب ٜٚطؾح غت١ َٔ احملهُنيٜ .1

 يتكطٜط َس٣ اذتاد١ إىل ايهتاب ٚحيسز عسز ايٓػذ املطًٛب١ يف ساي١ ايتٛص١ٝ بٓؿطٙ .

ٜٓعط زتًؼ ايه١ًٝ يف تٛص١ٝ زتًؼ ايكػِ ٚيف ساي١ املٛاؾك١ ٜطؾح ثالث١ َٔ احملهُني  .2

 ني . ٝضاؾاإل

املٛاؾك١ ٜطؾع  تعطض تٛص١ٝ زتًؼ ايه١ًٝ ع٢ً زتًؼ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ ٚيف ساي١ .3

اجملًؼ ايعًُٞ يًٓعط يف ْؿط ايهتاب عٔ ططٜل ادتاَع١ ٚتتطُٔ  تٛصٝ٘ بصيو إىل

ايتٛص١ٝ اقرتاح قا١ُ٥ احملهُني ٚعسز  ايٓػذ املطًٛب١ ٚتكسٜط َهاؾآت املؤيـ ٚاملطادع 

 ٚايتصشٝح ايًػٟٛ .

ٜعني ثالث١ ٜٓعط اجملًؼ ايعًُٞ يف تٛص١ٝ زتًؼ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ ٚيف ساي١ املٛاؾك١  .4

 ستهُني يتكِٝٝ ايهتاب . 

إشا قطض اجملًؼ ايعًُٞ املٛاؾك١ ع٢ً ْؿط ايهتاب عٔ ططٜل ادتاَع١ ًٜتعّ ايكػِ املعين  .5

باغتعُاي٘ يتػط١ٝ املكطض ايسضاغٞ املكرتح ي٘ ملس٠ ثالث١ أعٛاّ زضاغ١ٝ ع٢ً األقٌ . ٚحيسز 

ايتأيٝـ ٚاملطادع١ ٚايتصشٝح يف قطاض املٛاؾك١ عسز ايٓػذ  املطًٛب١ َٔ ايهتاب َٚهاؾأ٠ 

 ايًػٟٛ .
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 املعٍُٛ بٗا يف ادتاَع١ . ٚاألْع١ُتب ٚؾل ايًٛا٥ح ٜربّ عكس بني ادتاَع١ ٚميجًٗا ايها .6

% األخط٣ بعس  50% َٔ َهاؾأ٠ ايعٌُ املكطض بعس إبطاّ ايعكس 50ٚتسؾع ادتاَع١ يًُؤيـ  .7

 إنُاٍ ع١ًُٝ ايطبع . 

األقػاّ املدتص١ َٔ شٟٚ االختصاص ايكٝاّ  تػطٟ ٖصٙ ايكٛاعس ع٢ً ايهتب اييت تطًب .8

بتأيٝؿٗا أٚ حتكٝكٗا بػطض تػط١ٝ َكطض زضاغٞ ٚيف ساي١ عسّ َٛاؾك١ اجملًؼ ايعًُٞ ع٢ً 

( 000.5احملهُني ميٓح املؤيـ َهاؾأ٠ تكسٜط١ٜ ال تكٌ عٔ ) ع٢ً تكاضٜط  اْؿط ايهتاب بٓا٤ً

 مخػ١ آالف ضٜاٍ .

 ثاًْٝا : ايهتب ايسضاغ١ٝ ٚاملطدع١ٝ املرتمج١ : 

ٜػطٟ ع٢ً ايهتب ايسضاغ١ٝ ٚاملطدع١ٝ املرتمج١ اييت ٜتكسّ املرتمجٕٛ بطًب ْؿطٖا عٔ 

( ايٛاضز٠ يف ايؿكط٠ ) أ( ارتاص١ بايهتب  8( إىل )  1ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ َٔ )  ططٜل ادتاَع١

 ايسضاغ١ٝ ٚاملطدع١ٝ املؤيؿ١ ٚاحملكك١ .

 

 ايجا١َٓ ٚايعؿطٕٚ :  املاز٠

خيطع اإلْتاز املكسّ يًٓؿط يًتشهِٝ َٔ اثٓني ع٢ً األقٌ َٔ شٟٚ االختصاص ٜٚطع اجملًؼ 

 ِ ٚايؿشص ٚاملطادع١ . ٝايعًُٞ ايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات ايتؿص١ًٝٝ يٓعاّ ايتشه
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 املاز٠ ايتاغع١ ٚايعؿطٕٚ : 

َهاؾأ٠ ٜكسضٖا اجملًؼ ايعًُٞ بٓا٤ ع٢ً تكاضٜط ٚاملرتمجني ٚاحملككني  نيٜصطف يًُؤيؿ

تتذاٚظ املهاؾأ٠  أالاحملهُني تبعًا ملٛضٛع ايهتاب ٚقُٝت٘ ايع١ًُٝ َٚا بصٍ ؾٝ٘ َٔ دٗس ع٢ً 

 . يـ ضٜاٍ عٔ ايهتاب ايٛاسس أ ني( مخػ50.000 َبًؼ ) 

 ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ : 

مخػ١  ( 000.25)َبًؼ  ْؿطٙأ٠ عٔ أٟ نتاب تتٛىل ادتاَع١ ٜهٕٛ اذتس األز٢ْ يًُهاؾ

 ٚعؿطٕٚ أيـ ضٜاٍ .   

  

 املاز٠ ايجالثٕٛ

ايتأيٝـ أٚ ايرتمج١ يًُٛغٛعات ٚايهتب املٛغٛع١ٝ ٚؾل ارتط١  ٜتِ حتسٜس َهاؾأ٠

( مخػني  50.000ٚاإلدطا٤ات املعتُس٠ َٔ اجملًؼ ايعًُٞ ، ع٢ً أال تتذاٚظ َهاؾأ٠ نٌ زتًس ) 

 أيـ ضٜاٍ .

 ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ

ٜٓطبل يف حتسٜس َهاؾآت ايتأيٝـ أٚ ايرتمج١ يهٌ زتًس َٔ املٛغٛعات ٚايهتب املٛغٛع١ٝ 

 . ( 29اإلدطا٤ات املعٍُٛ بٗا ٚؾل ايطٛابط ايتؿص١ًٝٝ ارتاص١ باملاز٠ ) 
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 املاز٠ ايٛاسس٠ ٚايجالثٕٛ

١ أٚ املرتمج١ ( أيؿٞ ضٜاٍ ملٔ ٜهًـ بؿشص ايهتب املؤيؿ١ أٚ احملكك 2.000)   تعٜس عٔتصطف َهاؾأ٠ ال

 أٚ حتهُٝٗا غٛا٤ َٔ زاخٌ ادتاَع١ أٚ َٔ خاضدٗا ٚشيو عٔ ايهتاب ايٛاسس .

 ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ

 . ( أيـ ٚمخػُا١٥ ضٜا1.500ٍٜهٕٛ اذتس األز٢ْ ملهاؾأ٠ ؾشص أٚ حتهِٝ ايهتاب ) 

 املاز٠ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ 

يًُصششني ايًػٜٛني يًهتاب ايصٟ  ( أيؿٞ ضٜاٍ يًهتاب ايٛاسس2.000تصطف َهاؾأ٠ ال تعٜس عٔ ) 

 تٓؿطٙ ادتاَع١ .

 ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ

( أيـ ضٜاٍ إشا نإ املصشح َٓؿطزًا ع٢ً إٔ 1.000ز٢ْ ملهاؾأ٠ ايتصشٝح ايًػٟٛ يًهتاب )ٜهٕٛ اذتس األ

 ( ضٜاٍ يًهتاب يف ساي١ ٚدٛز أنجط َٔ َصشح .1.500ٜتِ ظٜاز٠ اذتس األز٢ْ إىل ) 

 ٕٛاملاز٠ ايجايج١ ٚايجالث

)  ٜصطف ملٔ ٜؿرتى يف حتهِٝ ٚؾشص اإلْتاز ايعًُٞ املكسّ يًرتق١ٝ يسضد١ ع١ًُٝ َهاؾأ٠ ال تتذاٚظ

( ثالث١ آالف ضٜاٍ يهاٌَ اإلْتاز ايعًُٞ 3.000( مخػُا١٥ ضٜاٍ عٔ نٌ عح ٚمبا ال ٜعٜس عٔ )  500

 املكسّ .
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 املاز٠ ايطابع١ ٚايجالثٕٛ

     ع٢ً صاسب اإلْتاز املكسّ يًٓؿط إٔ ٜصشح جتاضب ايطبع ٜٚعس ايؿٗاضؽ ايها١ًَ ، ٜٚعطٞ 

 صاسب اإلْتاز َا١٥ ْػد١ مما تطبع٘ ادتاَع١ ي٘ . 

 املاز٠ ارتاَػ١ ٚايجالثٕٛ

 يف ساٍ اإلْتاز املرتدِ ٜؿرتط َا ًٜٞ :

 إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ املرتدِ شا دس٣ٚ ع١ًُٝ أٚ تطبٝك١ٝ ًَُٛغ١ . - أ

 ع ايعٌُ املرتدِ يًتشهِٝ َٔ قبٌ َطادع أٚ أنجط .إٔ خيط - ب

 إٔ ٜهٕٛ املرتدِ ٚاملطادع َتكٓني اتكاًْا ناَاًل يًػتني املرتدِ َٓٗا ٚاملرتدِ إيٝٗا . - ت

 إٔ ًٜتعّ املرتدِ مبطاعا٠ َالسعات املطادع َٚا اقرتس٘ َٔ تعسٜالت . - خ

 شيو .اذتصٍٛ ع٢ً سل ايرتمج١ ٚايٓؿط َٔ ادتٗات املع١ٝٓ قبٌ ايبس٤ يف  - ز

 

 املاز٠ ايػازغ١ ٚايجالثٕٛ

مج٘ ملس٠ طٜعس َكابٌ سل ايٓؿط تٓاظاًل َٔ املؤيـ عٔ سك٘ يف طبع ايهتاب ايصٟ أيؿ٘ أٚ سكك٘ أٚ ت

 مخؼ غٓٛات َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ اجملًؼ ايعًُٞ ع٢ً طباعت٘ .
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 املاز٠ ايػابع١ ٚايجالثٕٛ

 ٜعاٌَ أصشابٗا ٚؾل َا ًٜٞ :عٓس إعاز٠ طبع املصٓؿات املٓؿٛض٠ َٔ قبٌ ادتاَع١ 

إشا ناْت املصٓؿات قس متت ضُٔ َؿطٚعات ع١ًُٝ أْؿكت عًٝٗا ادتاَع١ أٚ اؾرتت سكٛم  - أ

طبعٗا بؿهٌ ْٗا٥ٞ أٚ أصتعٖا أغاتص٠ مت تؿطٜػِٗ َٔ قبٌ ادتاَع١ إلصتاظٖا ؾًٝؼ 

 ألصشابٗا أٟ سكٛم َاي١ٝ دسٜس٠ عٓس إعاز٠ ايطبع .

عٓس  –رتت ادتاَع١ َِٓٗ سل ايٓؿط ٜصطف هلِ املصٓؿات اييت أعسٖا أصشابٗا ٚاؾ - ب

 َهاؾأ٠ ال تتذاٚظ َا صطف هلِ يف املط٠ األٚىل . –إعاز٠ ايطبع 

 ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ

 . حتسز املهاؾأ٠ مبٛاؾك١ َٔ اجملًؼ ايعًُٞ بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ َٔ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ

 املاز٠ ايجا١َٓ ٚايجالثٕٛ

َطبٛعاتٗا يؿرت٠ مخؼ غٓٛات ، ٚإشا أضاف صاسب اإلْتاز ؾ٦ًٝا حتتؿغ ادتاَع١ عل إعاز٠ ْؿط 

 ًَُٗا إىل ايطبع١ ؾٝكسض اجملًؼ ايعًُٞ َهاؾأ٠ خاص١ عُا أضاف بعس إداظت٘ َٔ احملهِ ) ايؿاسص ( .

 املاز٠ ايتاغع١ ٚايجالثٕٛ

َاًل بعس َطٞ مخؼ غٓٛات َٔ َٛاؾك١ اجملًؼ ايعًُٞ ع٢ً طباع١ اإلْتاز ٜٓتكٌ سل إعاز٠ ْؿطٙ نا

 يصاسب٘ أٚ يٛضثت٘ ٚتهٕٛ إعاز٠ ايٓؿط باتؿام خاص َع ادتاَع١ .

 ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ

   ع٢ً تٛص١ٝ َٔ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ احتسز املهاؾأ٠ بكطاض َٔ اجملًؼ ايعًُٞ بٓا٤ً
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 املاز٠ األضبعٕٛ

نإ شا ق١ُٝ جيٛظ يًُذًؼ ايعًُٞ إٔ ٜٓعط يف إعاز٠ ْؿط إْتاز مل تٓؿطٙ داَع١ َٔ قبٌ أٚ ْؿص إشا 

 ع١ًُٝ خاص١ ، ٜٚكسض اجملًؼ ايعًُٞ املهاؾأ٠ َكابٌ شيو .

 ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ

إشا نإ اإلْتاز ستهًُا َٔ د١ٗ تعرتف بٗا داَع١ ايسَاّ ؾتشسز املهاؾأ٠ عٝح ال تكٌ  - أ

           ١ًٝٝ يًُاز٠ ـٛابط ايتؿصـاألع٢ً يًُهاؾأ٠ املٓصٛص عًٝٗا يف ايط س% َٔ اذت50عٔ 

 (29 ) . 

يف ساي١ نٕٛ اإلْتاز غري ستهِ ؾٝطبل عًٝ٘ إدطا٤ات ْؿط اإلْتاز ايعًُٞ املعٍُٛ بٗا  - ب

 بادتاَع١ .
 

 املاز٠ ايٛاسس٠ ٚاألضبعٕٛ

 ع٢ً تٛص١ٝ اجملًؼ ايعًُٞ . اتصسض اجملالت ايع١ًُٝ يف ادتاَع١ بكطاض َٔ زتًؼ ادتاَع١ بٓا٤ً

 املاز٠ ايجا١ْٝ ٚاألضبعٕٛ

ايتشطٜط بٓا٤ً ع٢ً اقرتاح اجملًؼ ايعًُٞ ٜٚهٕٛ ايتعٝني ملس٠ غٓتني ٜعني زتًؼ ادتاَع١ ١٦ٖٝ 

 قاب١ً يًتذسٜس ، ع٢ً أال تكٌ ايسضد١ ايع١ًُٝ يط٥ٝػٗا ٚأعطا٥ٗا عٔ "أغتاش َؿاضى".
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 املاز٠ ايجايج١ ٚاألضبعٕٛ

أزب١ٝ عُا ٜٓؿط يف اجمل١ً ، ٚتتٛىل اهل١٦ٝ اإلؾطاف ع٢ً إصساض  َػؤٚي١ٝ  ١٦ٖٝ ايتشطٜط َػؤٚي١

 اجمل١ً ٚحتسٜس ايعسز ايصٟ ٜطبع َٓٗا .

 املاز٠ ايطابع١ ٚاألضبعٕٛ

ال تٓؿط ايبشٛخ ٚاملكاالت يف زتالت ادتاَع١ إال بعس إٔ جيٝع صالسٝتٗا يًٓؿط سهُإ 

 َتدصصإ ع٢ً إ ٜهٕٛ أسسُٖا ع٢ً األقٌ َٔ خاضز ادتاَع١ .

 املاز٠ ارتاَػ١ ٚاألضبعٕٛ

( مخػ١  5.000ميٓح اجملًؼ ايعًُٞ َهاؾأ٠ غ١ٜٛٓ تكسٜط١ٜ هل١٦ٝ حتطٜط نٌ زت١ً َكساضٖا ) 

( ثالث١ آالف ضٜاٍ يهٌ عطٛ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ  3.000آالف ضٜاٍ يط٥ٝؼ ١٦ٖٝ ايتشطٜط ، ٚ ) 

 ايتشطٜط .

 املاز٠ ايػازغ١ ٚاألضبعٕٛ

يـ ضٜاٍ ملٔ تػتهتبِٗ زتالت ادتاَع١ َكابٌ ْؿط ايبشح ( أ1.000جيٛظ صطف َهاؾأ٠ قسضٖا ) 

 ايعًُٞ احملهِ ؾٝٗا .

 املاز٠ ايػابع١ ٚاألضبعٕٛ

( مخػُا١٥ ضٜاٍ َكابٌ ؾشص ايبشح املكسّ يًٓؿط يف زتالت  500تصطف َهاؾأ٠ ال تتذاٚظ ) 

َع١ ادتاَع١ احمله١ُ أٚ َطانع ايبشٛخ أٚ املؤمتطات ٚايٓسٚات ايع١ًُٝ اييت تعكسٖا ادتا

 َٚكرتسات َؿاضٜع ايبشٛخ املكس١َ يًتٌُٜٛ َٔ ادتاَع١ .
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 املاز٠ ايجا١َٓ ٚاألضبعٕٛ

 تكسّ ١٦ٖٝ ايتشطٜط غًٜٓٛا إىل اجملًؼ ايعًُٞ تكطٜطًا َؿصاًل عٔ أٚد٘ ْؿاطٗا .

 املاز٠ ايتاغع١ ٚاألضبعٕٛ

ع٢ً اقرتاح زتًؼ عُاز٠  امبا ال ٜتعاضض َع أسهاّ ٖصٙ ايال٥ش١ ، ٜطع اجملًؼ ايعًُٞ بٓا٤ً

ايبشح ايعًُٞ ايًٛا٥ح ايتؿص١ًٝٝ ٚايكٛاعس ايساخ١ًٝ املٓع١ُ إلصتاظ ايبشٛخ ْٚؿطٖا ع٢ً َػت٣ٛ 

 ( َٚطانع ايبشٛخ . املعاٖس ادتاَع١ أٚ ايهًٝات )

 املاز٠ ارتُػٕٛ 

تعاضض ٜعٌُ بٗصٙ ايال٥ش١ اعتباضًا َٔ تاضٜذ إقطاضٖا َٔ زتًؼ ايتعًِٝ ايعايٞ ، ٚتًػٞ نٌ َا ٜ

 َعٗا َٔ يٛا٥ح غابك١ .

 املاز٠ اذتاز١ٜ ٚارتُػٕٛ

 .جملًؼ ايتعًِٝ ايعايٞ سل تؿػري ٖصٙ ايال٥ش١  

 


