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 األ٤ٰٟــخ٩صٰٔــخ سبطــخ ثزٔــضٯٞ ســضٟبد اٛذغاســخ  

 ٯ٢٠ ٟ٪ثبٯٚ ٛشغٗخ٩سضٟبد ا٠ٛغاس٢ٰٜ اٛضاس٦ٰٜ 
 

ــ  200000 2014ٝ/     /      2014ٝ/      / ــة ـ ـ   األوىلاجملنوع ــخ    :  ــضٟبد اٛذغاس ــضٯٞ س رٔ

 . ٠ٛجب٣ٮ اٛشغٗخ ٩ٟغا٨ُٔب األ٤ٰٟخ
610,000 

رٔـضٯٞ سـضٟبد ا٠ٛغاسـ٢ٰٜ      : ـ اجملنوعة الجاىية ـ 

 756,000 .   اٛضاسٰٜخ ٛشغٗخ ٯ٢٠ ٟ٪ثبٯٚ

 

 : ـ   طوباتٍٔ ارتطٚٞ خالي أٗقات اهدٗاَ اهسمسٛ إىلٍ ٙتقد ٞاهدخ٘ي يف ٓرٖ املِاقؿ اهػسكات اهساغبٞفعوٟ 

ــاي    ــٔاتف اهِقــ ــى هوــ ــّ ً٘باٙــ ــسكٞ ميــ ــ  غــ ــاشْ            إدازٝـــ ــ ٙات ٗاملدــ ــ ٙات ـ املػــ ــٍ املػــ ــ  قطــ ــاز   ـــ ــسار غــ ــْ٘ ادتــ ــاَ أاهتوفصٙــ ًــ

 ًقابى اهسضَ٘ احملددٝ أعالٖ )ال تسد(.ألخر ُطدٞ ًّ امل٘اؾفات  زتوظ اهػ٘ز٠

 َ.4102بتازٙذ  /   /  (  )ٗآخس ً٘عد هبٚع اه٘ثا٢ق َٙ٘ 

 أضــــٍعوٚــــٕ  ، ًٗلت٘بــــًا ٙقــــدَ اهعطــــا١ يف ًعــــسٗر ًلوــــق ٗشتتــــَ٘ باهػــــٌع األدــــس إىل عِــــ٘اْ ميــــّ ً٘باٙــــى احملــــدد  .0

 ، ٗيف طٕٚ اه٘ثا٢ق اهتاهٚٞ : ـ  ارتدًٞميّ ً٘باٙى ٗزقٍ املِاقؿٞ، ٗاضٍ ًتعٔد 

   قـــــٌاْ بِلـــــٛ بـــــِفظ دـــــ٘ذئ اهؿـــــٚلٞ احملـــــددٝ يف ٗثـــــا٢ق املِاقؿـــــٞ  بوـــــ  ًقطـــــ٘   طـــــ  ًـــــآ٘ ستـــــدد

 ًّ تازٙذ فتح املعازٙف، أٗ غٚم ًقب٘ي اهدفع. ًًٙ٘ا( 041)ؾاحل ملدٝ اعالٖ  

 ٞاملِٔٞ ضازٙٞ املفع٘ي ؾ٘زٝ ًّ غٔادٝ ًصاٗه. 

 .ؾ٘زٖ ًّ اهبطاقٞ اهكسٙبٚٞ ضازٙٞ املفع٘ي 

  ؾ٘زٝ ًّ اهبطاقٞ اهتأًِٚٚٞ ضازٕٙ املفع٘ي 

 .ؾ٘زٖ ًّ اهبطاقٞ اهصك٘ٙٞ ضازٙٞ املفع٘ي 

(    )          اذتادٙٞ عػس ظٔسًا ًّ َٙ٘ ٓ٘ اهطاعٞات ٗفتح املعازٙف اهعطا١ إلضتالًَ٘عد  آخس .4

ــا    َ 4102/   بتــــازٙذ    /   ــا املطــــتوٌٞٗهــــّ تقبــــى اهعطــــا١ات اهــــو تــــسد بعــــد ٓــــرا امل٘عــــد . ٗضــــٚتٍ إعادتٔــ إىل   اهتٔــ

 أؾحابٔا.

ــس ا   .3 ــازٙف  قــ ــتح املعــ ــٚتٍ فــ ــسكٞضــ ــ٘ز        هػــ ــرٜ  كــ ــدٙس اهتِفٚــ ــ  املــ ــازٙف  لتــ ــتح املعــ ــاهٞ فــ ــٞ بؿــ ــح بعاهٚــ امل٘قــ

 أؾحاب اهعطا١ات أٗ ًّ ميجؤٍ بتف٘ٙض زمسٛ ً٘قع ٗشتتَ٘.

ــات اهــــدٗاَ     ميلــــّ هوــــساغبر يف املػــــازك  .2 ــا٢ق املِاقؿــــٞ قبــــى غــــسا٢ٔا خــــالي أٗقــ ٞ يف ٓــــرٖ املِاقؿــــٞ اإلطــــال  عوــــٟ ٗثــ

 اهسمسٛ هوف ٝ املطٌ٘ح بٔا هبٚع ٗثا٢ق املِاقؿٞ .
 

 واهلل ولي التوفيق  ؛؛؛    
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 {التعـــلينات إلــى مكـــدمي العطـــاءات   }الجـــاىي  الفصــــل

 
 ذاتًٚا . ارتدًٞٓرٖ  مت٘ٙى ضٚتٍ ل : ـ ويـــدز التنــمص -1

ـــمك -2 ــ دموـــ ــوٌ :العطــ ــرا ـ     اءات املؤٍلــ ــالْ ٓــ ــ٘ح اإلعــ ــع ًفتــ ٞ   دتٌٚــ ــ ــدٍٙ ارتدًــ ــٞ يف تقــ ــسكات املتدؿؿــ ــدَ  اهػــ هوتقــ

 .املِاقؿٞ ٓرٖ يف هوٌػازكٞ بعطا١اتٍٔ

 ال  ٛ ْ  أْ ِٙبلــــ ٞ ًتعٔــــد   ٙلــــ٘ ّ  ارتدًــــ ٞ  باملبــــاد   أخــــى  ممــــ ّ  اهطــــو٘ن  ٗق٘اعــــد  األخالقٚــــ ْ  أٗ ممــــ  أمســـــا ٍٓ تلــــ٘

 هط٘دا١.ا اهقا٢ٌٞ ًدزدٞ يف

ــاليف -3 ــدا  تهــ ــاء:  إعــ ــع ًتعٔــــد ارتدًــــٞ ٙتحٌــــىالعطــ ــْ٘  ٗهــــّ اهعطــــا١ ٗتقــــدٍٙ بإعــــداد ارتاؾــــٞ اهتلــــاهٚف مجٚــ تلــ

 .املِاقؿٞ ُتٚذٞ عّ اهِعس بلض ٓرٖ اهتلاهٚف عّ حاي بأٜ ميّ ً٘باٙى ًط٣٘هٞ

 ـ  ة:ــــوثائل املياقص توياتـــحم -4

 املِاقؿــٞ ضاضــٚٞ ٗإدــسا١ات ملساضــور اهداخوٚــٞ األ ٚٞ ٗخــدًات اضاضــخــدًات اذتساضــٞ األ  املِاقؿــٞ ٗثــا٢ق حتــدد  4-1

 : ـ  ٙوٛ ًا اهعطا١ات هتقدٍٙ اهدع٘ٝ أٗ إىل اإلعالْ باإلقافٞ اه٘ثا٢ق اهعقد، ٗتتكٌّ ٗغسٗط

 .اهعطا١ات ًقدًٛ إىل اهتعوٌٚات .أ 

 . اه٘اد  ت٘افسٓا يف ًتعٔد ارتدًٞ اهػسٗط اهعاًٞ  .ب 

 .ارتدًٞاملٔاَ ٗاألهتصاًات ارتاؾٕ  تعٔد  .ئ 

 : ـ ٗي ادتدا .د 

 باًاكّ ًٗ٘اقع ادا١ ارتدًٞ .   دداٗي 

 : ـ  اهٌِاذئ .ٖ 

 . د٘ذئ تقدٍٙ اهعطا١ 

 . د٘ذئ قٌاْ اهعطا١ 

 . د٘ذئ إخطاز قب٘ي اهعطا١ 

 . د٘ذئ قٌاْ األدا١ 

  . ًٞد٘ذئ عقد تقدٍٙ خد 
  

ٞ   عوٟ 4-2 ٗ      ٗاهػـسٗط  اهتعوٌٚـات  مجٚـع  ٙـدزع  أْ ًتعٔـد ارتدًـ  دـدٗي ٗأًـاكّ ًٗ٘اقـع تقـدٍٙ ارتدًـٞ ٗامل٘اؾـفات 

ٞ  ٗاملعوً٘ـات  اه٘ثـا٢ق  مجٚـع  تقدٍٙ يف تقؿري دقٚقٞ ٗأٜ بؿ٘زٝ املِاقؿٞ ٗثا٢ق يف اه٘ازدٝ ٗاهٌِاذئ املتطوبات  أٗ املطو٘بـ

ٞ   اهِ٘احٛ مجٚع ًّ املِاقؿٞ ه٘ثا٢ق د٘ٓسٖ يف ًطتذٚ  اهتقدَ بعطا١ غري ٞ ًتعٔـد   ذهـم  ضـٚتحٌى ًطـلٗهٚ  ارتدًـ

 .عطا٢ٕ اضتبعاد إىل ٙلدٜ ٗقد

ٟ  ًالحعات ألٙٞ تعٔد ارتدًًٞ إبدا١ عدَ إْ 4-3 ٞ  اهػـسٗط ٗامل٘اؾـفات   عوـ  خـالي  املِاقؿـٞ األخـس٠   ٗثـا٢ق  أٗ املطو٘بـ

ٍ  دزاضــٞ فـ ٝ  ٕ  إقــسازًا اهعطــا١ات ٙعتـ   ٗتقـدٙ ٞ  هــٕ حيـق  ٗال ٗضــالًتٔا، بؿــحتٔا ًِـ ٗ  بــأٜ املطاهبـ  تعـدٙالت بٔــا الحقــًا أ

 .أضعاز بف٘ازق املطاهبٞ

ــٞ   4-4 ــد ارتدًـ ــٞعوـــٟ ًتعٔـ ــع ًعاِٙـ ــر بِ ً٘قـ ــٕاهتِفٚـ ــد فطـ ــّ ٗاهتأكـ ــٕ ًـ ــٞ ًٗـــّ طبٚعتـ ــات  كافـ ــات ٗاملعوً٘ـ  اهبٚاُـ

 ًتعٔــد ارتدًــٞ ٗٙتحٌــى ٗغريٓــا تؿــٌٌٚٔا ٗطبٚعــٞ ًجــى املبــاُٛ ًباغــسٝ بؿــ٘زٝ ارتدًــٞ بتِفٚــر املستبطــٞ ٗارتــدًات

 .اهتِفٚر ً٘اقع تلاهٚف ًعاِٙٞ ٗحدٖ
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 ـ  ة:ـــل املياقصـــوثائ يحــتوض -5

ــق ــّ هلــــى حيــ ــسا١ تقــــدَ ًــ ــدَ املِاقؿــــٞ ٗثــــا٢ق هػــ ــاحات أٜ بطوــــ  اهتقــ ــأْ أٗ اضتفطــــازات إٙكــ املِاقؿــــٞ  ٗثــــا٢ق بػــ

 يف االعالْ . املبر عِ٘اْ ميّ ً٘باٙى إىل خطًٚا تقدَ أْ عوٟ

ــى  ــّ ً٘باٙــ ــتقَ٘ ميــ ــاهسد ٗضــ ــًا بــ ــٟ خطٚــ ــ  عوــ ــوٌٕ أٜ طوــ ــاح تتطــ ــا٢ق إلٙكــ ــٞ ٗثــ ــالي املِاقؿــ ــ ٝ خــ ــٌ٘ح اهفــ ــا املطــ  بٔــ

ــى  ــًا قبـــــ ــازٙذ قاُُ٘ـــــ ــدد اهتـــــ ــدٍٙ احملـــــ ـــ  هتقـــــ ــا١ات ٗتسضــــ ــ٘ز ىاهعطـــــ ــّ ؾـــــ ــسد ًـــــ ــسحاً  اهـــــ ــًٌِا غـــــ ــٚحات ًتكـــــ  هوت٘قـــــ

ــازات ــع إىل املطو٘بــــٞ ٗاالضتفطــ ــسا١ ٗثــــا٢ق   مجٚــ ــدْٗ املِاقؿــــٞ املتقــــدًر هػــ ــدز حتدٙــــد بــ  أٗ اإلٙكــــاحات طوــــ  ًؿــ

 .االضتفطازات
 

 ـ  ة:ـــائل املياقصــوث ديلــتع -6

 كــاْ ضــب  ألٜ عطــا١اتهتقــدٍٙ اه احملــدد اهتــازٙذ قبــى ٗقــ  أٜ يف املِاقؿــٞ ٗثــا٢ق تعــدي أْ حيــق هــٌّٚ ً٘باٙــى 6-1

 .االغ ان زاغيب أحد ًّ هطو  إٙكاح اضتذابٞ أٗ داُبٔا ًّ ض٘ا١  بادزٝ

ْ   باهتعدٙى املِاقؿٞ ٗثا٢ق ٗاغ ٗا تقدً٘ا ًّ مجٚع إبالغ ضٚتٍ  6-2 ٍ  ًوصًـاً  اهتعـدٙى  خطٚـًا، ٗٙلـ٘ ٖ  هلـ  دـص١  باعتبـاز

 .املِاقؿٞ ٗثا٢ق ًّ ٙتذصأ ال

ٞ  تساٖ ًِاضبًا، ًا حط  اهعطا١ات تقدٍٙ ف ٝ متدٙد يف اذتق هٌّٚ ً٘باٙى ٙلْ٘  6-3  هوٌتقـدًر  هت٘فري ًٔوٞ ًعق٘هـ

 .عطا١اتٍٔ إعداد االعتباز عِد بعر اهتعدٙى ٙأخرٗا هلٛ

 

ــة -7 ــاء :  لغــ ــتٍالعطــ ــداد ٙــ ــا١ إعــ ــع اهعطــ ــالت ٗمجٚــ ــا٢ق املساضــ ــٞ ٗاه٘ثــ ــٕ املتعوقــ ــٞ بــ ٞ   ٗاملتبادهــ ــ ــد ارتدًــ ــر ًتعٔــ ــّ  بــ ٗميــ

 .أخس٠ ًٗطب٘عات بولٞ ٗثا٢ق ًتعٔد ارتدًٞ ٙقدَ أْ ٗجي٘ش اهعسبٚٞ باهولٞ خطًٚا ً٘باٙى
 

 ـ  :ةـــاآلتي املهوىات علىمتعَــد اخلدمــة  بلـــق مً دـــاملع اءــالعط نًـيتض أٌ بــجي -8

ــاهٞ 8-1 ــدٍٙ زضــ ــا١ تقــ ــدٗي اهعطــ ــات ٗدــ ــعازٓا املتطوبــ ــتلٌور ٗأضــ ٘  ًطــ ــ ــبٌا ٓــ ــد يف ٗازد حطــ ــد)9) اهبِــ ( 01( ٗاهبِــ

 .اهتعوٌٚات ٓرٖ ( 00ًّٗاهبِد)

ّ  (04هوبِــــد) طبقـــاً  تعـــد  إثبـــات  ٢قٗثـــا  8-2 ٞ  أْ تجبـــ   اهتعوٌٚـــات  ٓـــرٖ  ًـــ  هتِفٚــــر ًٗلٓـــى  ًعتٌـــد  ًتعٔــــد ارتدًـــ

 ًِٕ. املقدَ اهعطا١ قب٘ي حاهٞ يف اهعقد

 .املِاقؿٞ ٗثا٢ق يف احملددٝ ٗبِفظ اهؿٚلٞ اهتعوٌٚات ٓرٖ ( 03ًّهوبِد) طبقًا ٙقدَ اهعطا١ قٌاْ 8-3

 .عطا١  ط  ًا  ٓ٘ ستدد يف اه٘ثٚقٞ اه قٗثا٢ قٌّ تقدمئا املطو٘ب ٗاهبطا٢ق اهػٔادات 8-4
 

 ـ  عاز :ـــاألض داولـــاء، وجــالعط منوذج  -9

ٞ  ًتعٔد ارتدًٞ ٙطتلٌى 9-1 ٞ  ٗاملتطوبـات األخـس٠   األضـعاز  ٗدـدٗي  اهعطـا١  دـ٘ذئ  تعب٣ـ ّ  امل٘قـح ٞ  ٗثـا٢ق  قـٌ  املِاقؿـ

 .  هلا شتتؿس ٗؾف ًع ارتدًات اهو ضٚقَ٘ بتقدمئا ستددًا

ٞ  عطــا١ ًــّ بــأكجس تقــدَاه ًػــازن ألٜ حيــق ال  9-2  قــٌّ أٗ غــسكٞ قــٌّ أٗ ضــ٘ا١ ًِفــسداً  ٗاحــد يف ُفــظ اةٌ٘عــ

 أٗ إهلــا١ قــٌاُاتٔا ًٗؿــادزٝ ًِــٕ املقدًــٞ اهعطــا١ات كافــٞ ضــٚتٍ اضــتبعاد هــرهم شتاهفــٞ غــسكا١ )ا٢ــتالر( ٗأٜ

ْ  اهعقد ًٗؿادزٝ ٞ  ذهـم  تـبر  إذا األدا١ قـٌا ٕ  اهتعاقـد  بعـد  هوذٔـ ٟ  ًعـ ْ  أْ ًـّ ذهـم   ٗٙطـتجِ ٔـ  ٙلـ٘ ٞ ًتع  د ارتدًـ

 آخس. عطا١ ًع اهباطّ ًّ ًقدَ

 . قدَ بعطا١ات بدٙوٞال حيق هوٌػازن اهت   9-3

 عوٟ حدٖ.   عطا٢ٕ  باةٌ٘عتر اٗهلى زتٌ٘عٞ حيق ملقدَ اهعطا١ تقدٍٙ   9-4
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 ـ  اء:ــــالعط ازأضــــع -11

مجوـٞ   إىل٘اًل األفـساد ٗؾـ  ضعس مجٚع  ٗإمجاهٛ ضعس اهفسد اه٘احد  األضعاز ددٗي يف ًتعٔد ارتدًٞ ٙبر أْ جي   11-1

ْ  أْ عوٟ اهعطا١ ٗ اهكـسا٢  ٗأ  غـاًالً  اهعـس   ٙلـ٘  -أخـس٠ ًجـى ُقـى االفـساد اىل ً٘اقـع اهعٌـى        ُفقـات  ٜ زضـَ٘  ا

 ...... ٗغريٓا..قٌٚٞ ٗدبات تقدَ هالفساد اثِا١ اهعٌى

ٞ  عِد جي   11-2 َ  اهعطـا١  كتابـ ّ  املقـد ْ   ًـ ٟ  ٙ٘قـع  ًتعٔـد ارتدًـٞ أ ٞ  عوـ ٟ   ًو٣ٔـا  بعـد  األضـعاز  قا٢ٌـ  ٗال  ـ  ال ميحـ

 ٗحسٗفــا زقٌــا كتابتــٕ جيــ  إعــادٝ  غريٓــا أٗ األضــعاز يف ٗكــى تؿــحٚح  األضــعاز قا٢ٌــٞ يف احملــ٘ اهلػــأ أٗ جيــ٘ش

 .ٓرا اهتؿحٚح جباُ  ٗاهت٘قٚع

ٞ  حــددٓا اهــو األضــعاز تعــى  11-3 ٞ  اهعقــد بتِفٚــر قٚاًــٕ خــالي ثابتــٞ ًتعٔــد ارتدًــ  ٗضــٚتٍ هوتعــدٙى ، ٗغــري خاقــع

 .ٗضٚتٍ زفكٕ  املطتذٚ  غري اهعطا١ ًعاًوٞ هوتعدٙى قابوٞ ٙتكٌّ أضعازًا عطا١ أٜ ًع اهتعاًى
 

 ـ  اء:ــــالعط التـــعن  -11

حيـــق ملتعٔـــد ارتدًـــٞ تقـــدٍٙ عـــس  ضـــعسٖ باهسٙـــاي اهـــٌٚي اٗ اٜ عٌوـــٞ قابوـــٞ هوتح٘ٙـــى  ٘دـــ  ُػـــسٝ اهبِـــم    11-1

   .املسكصٜ اهٌٚي 

 .اهٌٚي فقأ ملقدَ ارتدًٞ باهسٙاي اهدفع ضٚتٍ   11-2

 

 ـ  التُ:ـــة ومؤٍـــَد اخلدمـــمتع يةـــٍلبتة ألــاملج ئلالوثــا -12
ٟ  جيـ   اهتعوٌٚات ٓرٖ ( 8ًّ) هوبِد تطبٚقًا 04-0 ٞ   عوـ َ  أْ ًتعٔـد ارتدًـ ّ   ٙقـد ٕ  كذـص١ ًـ تجبـ    اهـو  اه٘ثـا٢ق  عطا٢ـ

 .عطا٢ٕ قب٘ي حاهٞ يف عِد اهتِفٚر ٗتأٓٚوٕ املِاقؿٞ يف هالغ ان أٓوٚتٕ

ً٘باٙــى هــٌّٚ  ًقِعــًا ٗأُــٕ أؾــبح اهعقــد هتِفٚــر كفا١تــٕ عوــٟ اهداهــٞ اإلثبــات ٗثــا٢ق تقــدٍٙ ًتعٔــد ارتدًــٞ عوــٟ 04-4

 ـ   : اه٘ثا٢ق اهتاهٚٞ ت٘فس ٙوصَ اذتاهٞ ٓرٖ ٗيف بقب٘ي عطا٢ٕ

 اهعقد. هتِفٚر ٗاهفِٚٞ املاهٚٞ اإلًلاُٚات ًتعٔد ارتدًٞ هد٠ أْ .أ 

 .  اه٘ثٚقٞ يف اه٘ازدٝ األٓوٚٞ  عاٙري ًتعٔد ارتدًٞ ٙفٛ أْ   .ب 

 ـ  اء:ــــالعط اٌضـــن -13
 -كاهتاهٛ : عطا١ عطا٢ٕ قٌاْ ًّ كذص١ ًتعٔد ارتدًٞ ٙقدَ اهتعوٌٚات ٓرٖ ًّ (8) هوبِد تطبٚقًا 13-1

 ًا٢ـٞ  041( زٙاي ؾاحل ملـدٝ )  610,000 ( بو   قٌاْ عطا١ خدًات اذتساضٞ األًِٚٞ تقدٍٙ ـ   : األوىلوعة ـــاجملن )

.ٗعػسْٗ ًًٙ٘ا  ًّ تازٙذ فتح املعازٙف

 ( 041( زٙـاي ؾـاحل ملـدٝ )   756,000دٍٙ قٌاْ عطا١  خدًات املساضور اهداخوٚـٞ  بوـ  )  تق ـ   ة :ــــوعة الجاىيـــاجملن

 ًا٢ٞ ٗعػسْٗ ًًٙ٘ا ًّ تازٙذ فتح املعازٙف.

 : ـ   اهتاهٚٞ اهطسق بإحد٠ اهعطا١ قٌاْ ٙقدَ 13-2

ْ  ميّ ً٘باٙـى  باضٍ غسكٞ عوٕٚ املطح٘ب اهبِم ًّ اهدفع ًقب٘ي غٚم . أ ٞ  هوعطـا١  ككـٌا ْ  غـسٙط  ٓـرا  أْ ٙلـ٘

 ًــّ بػــسط اعتٌادٓــا بارتــازئ بِــ٘ن عوــٟ املطــح٘بٞ اهػــٚلات تقبــى كٌــا اهبِــم املسكــصٜ هــد٠ ًعتٌــدًا اهبِــم

ٜ  اهبِـم  قبى ًّ املعتٌدٝ احملوٚٞ اهبِ٘ن أحد ْ  املسكـص ّ  عـّ ًا٢ـٕ ٗعػـسٖٗ ًٙ٘ـا       تقـى  ال  ملـدٝ  ؾـاذتاً  ٗأْ ٙلـ٘  ًـ

 . فتح املعازٙف تازٙذ
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ّ  بِلٚٞ قٌاُٞ . ب ّ  هلـا  املؿـسح  اهبِـ٘ن  أحـد  ًـ ْ   ٓـرٖ  ًجـى  بإؾـداز  املسكـصٜ اهـٌٚي   اهبِـم  ىقبـ  ًـ  اهكـٌاُات ٗتلـ٘

 املفعــ٘ي املِاقؿــٞ ٗضــازٙٞ ٗثٚقــٞ يف احملــددٝ اهكــٌاْ ؾــٚلٞ دــ٘ذئ ٗ طــ  غــسط قٚــد أٗ أٜ ًــّ خاهٚــٞ اهكــٌاُٞ

 .فتح املعازٙف  تازٙذ ًّ ًا٢ٕ ٗعػسٖٗ ًٙ٘ا   عّ تقى ال ميّ ً٘باٙى ٗملدٝ ٗباضٍ غسكٞ

ــاْ ٗإذا . ت ــٌاْ كـــ ــٛ اهكـــ ــد اهبِلـــ ــّ ًًاًقـــ ــم ًـــ ــازدٛ بِـــ ــ  خـــ ــْ٘ أْ فٚذـــ ــصشًا ٙلـــ ــى  ًعـــ ــّ قبـــ ــم ًـــ ــى بِـــ  داخـــ

 .اهٌٚي املسكصٜ اهبِم قبى ًّ هٕ ًؿسحاهٌِٚٚٞ ادتٌٔ٘زٙٞ 

ــٚتٍ 13-3 ــا١ أٜ زفــــض ضــ ــري عطــ ــٕ ًسفــــق غــ ــى بــ ــٌاْ أؾــ ــٕ املِؿــــ٘ف اهكــ ــدّٙ  عوٚــ (  4-03 ) ٗ(  0-03)يف اهبِــ

 .اهتعوٌٚات رٖٓ ًّ( 0 – 43) هوبِد ٗفقًا ًطت٘ر غري إُٔ ٗضٚعت  اهتعوٌٚات، ٓرٖ ًّ

ْ  ٙعـــاد 13-4 ٕ  إىل اهعطـــا١ قـــٌا ْ  تقـــدٍٙ بعـــد  ؾـــاحب ّ   عوـــٟ ٗاهت٘قٚـــع  األدا١ قـــٌا ٞ   قبـــى اهعقـــد ًـــ  ًتعٔـــد ارتدًـــ

 اهفا٢ص، كٌا تعاد قٌاُات اهعطا١ات اهلري فا٢صٖ ألؾحابٔا.

ٍٜ ًّ يف اهعطا١ قٌاْ ًؿادزٝ هٌّٚ ً٘باٙى حيق 13-5  : ـ   اآلتٚٞ اذتاالت أ

ٍٜ ًّ طو  إذا .أ   .اهعطا١ات ؾالحٚٞ ًدٝ املعازٙف خالي فتح بعد عطا٢ٕ ضح  اهعطا١ات ًقدًٛ أ

 .اذتطابٚٞ باهتؿحٚحات اهفا٢ص ًتعٔد ارتدًٞ ٙقبى مل إذا .ب 

ــدَ مل إذا .ئ  ٞ  ٙقــ ــ ــد ارتدًــ ــا٢ص ًتعٔــ ــٌاْ اهفــ ــدٝ يف األدا١ قــ ــاز  املــ ــددٝ بإخطــ ــ٘ي احملــ ــٕ قبــ ــع عطا٢ــ ــٟ ٗاهت٘قٚــ  عوــ

 .اهعقد

 احملــــددٝ ٗاملبــــاد  األخالقٚــــٞ اهطــــو٘ن بق٘اعــــد أخــــى قــــد ًتعٔــــد ارتدًــــٞ  أْ ميــــّ ً٘باٙــــى هػــــسكٞ ثبــــ  إذا .د 

 .ٗاهب  ٗاهتقٍٚٚ اهتحوٚى ٗإدسا١ات ٗتقدٍٙ اهعطا١ دزاضٞ ف ٝ خالي اهقاُْ٘ ٗاهال٢حٞ يف

 

 ـ  اء:ـــسياٌ العطـــض رتةـــف  -14
ــتٌس 14-1 ــسٙاْ ٙطــ ــا١ ضــ ــدٝ ) اهعطــ ــازٙذ  91ملــ ــّ تــ ــًا ًــ ــعْ٘ ًٙ٘ــ ــتح ( تطــ ــازٙف فــ ــا١ ٗأٜ املعــ ــازٜ عطــ ــ٘ي ضــ ــدٝ املفعــ  ملــ

 .ًطتذٚ  غري عطا١ إُ أضاع اهتعاًى ًعٕ عوٟ ضٚتٍ ذهم ًّ أقى

ٟ  ًتعٔـــــد ارتدًـــــٞ ً٘افقـــــٞ عوـــــٟ اذتؿــــ٘ي  ميـــــّ ً٘باٙـــــى هػـــــسكٞ حيــــق   14-2  ضـــــسٙاْ اهعطـــــا١ ًـــــدٝ متدٙـــــد عوــــ

ٕ  خطــــاب   ٘دــــ  ٞ  ٙلــــْ٘ أْ ٗجيــــ   ًتعٔــــد ارتدًــــٞ،  إىل كتــــابٛ ٙ٘دــــ ٞ  خطٚــــاً  زد ًتعٔــــد ارتدًــــ  بامل٘افقــــ

َ  يف تعـــــــدٙى أٜ دْٗ ــد ــٕ املقـــــ ٞ  عطا٢ـــــ ــ ــد ارتدًـــــ ــلدٜ أْ دْٗ اهطوـــــــ  ٙـــــــسفض أْ ٗحيـــــــق  ملتعٔـــــ  إىل ذهـــــــم ٙـــــ

 .قٌاْ اهعطا١ ًؿادزٝ
 

 ـ  ُ :ـــعلي عــاء والتوقيـــالعط غةــصي -15
ــ  15-1 ــٟ جيــ ٞ  عوــ ــ ــد ارتدًــ ــاَ ًتعٔــ ــداد اهقٚــ ــدٞ بإعــ ــوٚٞ اهِطــ ــذ  األؾــ ــالخ ُطــ ــع ٗثــ ــا، ٗاهت٘قٚــ ــٟ عوٚٔــ ــتٍ  أْ عوــ ٙــ

ــص ــدٞ" متٚٚـ ــوٚٞ اهِطـ ــّ األؾـ ــذ عـ ــس٠ اهِطـ ــ٘ح "األخـ ــح ب٘قـ ــ   ٚـ ٞ  ٙلتـ ــد ــٟ اهِطـ ــى عوـ ــى األؾـ ــا١( )أؾـ  اهعطـ

 األؾوٚٞ . باهِطدٞ ٙعتد فإُٕ بٌِٚٔا اختالر أٜ حاهٞ ( ٗيف اهعطا١ ًّ ؾ٘زٝ ) األخس٠ اهِطذ ٗعوٟ

ٞ  األخــــس٠  ٗاهِطــــذ  اهعطــــا١  أؾــــى  حيــــسز  15-2 ٟ  ال  ــــ   كتابـــــٞ أٗ طباعــــ ٕ   ميحــــ ٞ  ٗٙ٘قــــع عوٚــــ  أٗ ًتعٔــــد ارتدًـــــ

 عــــدا فٌٚــــا اهعطــــا١ ؾــــفحات مجٚــــع عوــــٟ ٗارتــــتٍ ذهــــم اهت٘قٚــــع ٙــــتٍ أْ عوــــٟ املفــــ٘  أٗ اهػــــدـ املدــــ٘ي

 تعدٙالت. عوٚٔا تدخى مل اهو ( اهلاتو٘دات املطب٘عات )

ــع إذا 15-3 ــأ ٗقــ ــّ خطــ ٞ  ًــ ــ ــد ارتدًــ ــّ ًتعٔــ ــد فوــ ــٞ ٙعتــ ــٞ بأٙــ ــا كتابــ ــر فٌٚــ ــط٘ز بــ ــأ اهطــ ــافٞ أٗ أٗ كػــ ــ٘ق إقــ  فــ

 املعازٙف. فتح قبى اهعطا١ عوٟ األغداف امل٘قعْ٘ أٗ هػدـا عوٚٔا ٗقع إذا إال اهطط٘ز
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 اهعاًـــــٞ، اهػـــــسٗط اهعطـــــا١ صامل٘اؾـــــفات، ٗثـــــا٢ق مجٚـــــع عوـــــٟ ٗارتـــــتٍ اهت٘قٚـــــع ًٞتعٔـــــد ارتدًـــــ عوـــــٟ جيـــــ  15-4

 ًلتٌى. غري ضٚعت  اهعطا١ ًامل فٚٔا، ٗزد  ا اهلاًى باالهتصاَ ًِٕ كإقساز اهعقد[، ٗد٘ذئ

ــّ 15-5 ــ  هـ ــا١ أٜ إىل ٙوتفـ ــّ ادعـ ــى ًـ ٞ  قبـ ــ ــد ارتدًـ ــ٘ي ًتعٔـ ــأ  ؿـ ــٕ يف خطـ ــدَ عطا٢ـ ــد إذا قـ ــا١ بعـ ــس اُتٔـ ــد آخـ  ً٘عـ

 .تهتقدٍٙ اهعطا١ا

 

 ـ  ا :ـــ( عليَ ريــالتأغ ) ابةـــكة والهتـــمغل ازيفــي مظــف اءاتـــالعط عــوض -16
ــد ارتدًــــٞ ٙكــــع 16-1 ــى ًتعٔــ ــا١ أؾــ ــازٙف يف ًِــــٕ ُطــــدٞ ٗكــــى اهعطــ ــوٞ ًٗلوقــــٞ ًعــ ــٞ ًِفؿــ  باهػــــٌع ٗشتتً٘ــ

ٍ  عوٚٔـــــا  األدـــــس ٙلتـــــ   ٞ  ٗزقـــــٍ ميـــــّ ً٘باٙـــــى   اضـــــ ْ  املِاقؿـــــ ٍ  ٗعِـــــ٘ا ٍ  املـــــرك٘ز يف االعـــــالْ،   اهتطـــــوٚ  ٗٙـــــت

ــعاهت٘ ــٟ قٚــ ــازٙف عوــ ــٞ املعــ ــٞ ٗكتابــ ــى" كوٌــ ــ٘زٝ" أٗ "األؾــ ــازئ "ؾــ ــص  خــ ــسٗر هوتٌٚٚــ ــا املعــ ــٍ بِٚٔــ ــع ثــ  ت٘قــ

ــازٙف ــا املعــ ــسٗر مجٚعٔــ ــازدٛ يف ًعــ ــق خــ ــتٍ ٗٙلوــ ــٌع ٗخيــ ــس باهػــ ــًا األدــ ــددٝ  طبقــ ــات احملــ ــا٢ق هوبٚاُــ  يف ٗثــ

 .املِاقؿٞ

 : ـ  ٙوٛ ًا ٗارتازدٚٞ اهداخوٚٞ املعازٙف يف ٙتٍ 16-2

 .ميّ ً٘باٙى باضٍ غسكٕ تعِْ٘ . أ

 جيـــ٘ش  ال" عبـــازٝ عوٚٔـــا  يف اإلعـــالْ ، ٗتلتـــ   ًـــبر  ٓـــ٘ كٌـــا تقـــدٍٙ اهعطـــا١،  ، ٗعِـــ٘اْ املػـــسٗ   اضـــٍ حتٌـــى . ب

ــتح ــى اهفـــــ ــتلٌى ،"قبـــــ ــرٖ ٗتطـــــ ــ   ٓـــــ ــازٝ باه٘قـــــ ــازٙذ اهعبـــــ ــددّٙ ٗاهتـــــ ــد ) احملـــــ ــ0ّ-01يف اهبِـــــ ــرٖ ( ًـــــ  ٓـــــ

 .اهتعوٌٚات

ــسز 16-3 ــًا حيــ ــٟ أٙكــ ــازٙف عوــ ــٞ املعــ ــٍ اهداخوٚــ ــ٘اْ اضــ ٞ  ٗعِــ ــ ــد ارتدًــ ــٟ ًتعٔــ ٝ  حتــ ــاد ــّ إعــ ــا١ا ميلــ ــٕ هعطــ  دْٗ إهٚــ

 ."ًتأخسا" ٗؾ٘هٕ يف حاهٞ فتحٕ

ٕ  ال 16-4 ــسك ــى غـ ــى  تتحٌـ ــّ ً٘باٙـ ــٞ ميـ ــلٗهٚٞ أٙـ ــّ ًطـ ــأ عـ ــٕ يف ارتطـ ــا١ ت٘دٚـ ــٕ أٗ اهعطـ ــد  فتحـ ــى امل٘عـ ــدد قبـ  يف احملـ

ــٞ ــالق  حاهـــ ــدَ إغـــ ــسٗر عـــ ــازدٛ املعـــ ــع أٗ ارتـــ ــ   اهت٘قٚـــ ــٕ حطـــ ــ٘ب عوٚـــ ــد يف املطوـــ ــّ(  4-01 ) اهبِـــ ــرٖ ًـــ  ٓـــ

 اهتعوٌٚات.
 

 لعطــــاءات : ـ آخـــس موعــد لتكديـــه ا -17
ــوٍ أْ ِٙبلـــــٛ 17-1 ــى   تتطـــ ــّ ً٘باٙـــ ــسكٕ ميـــ ــع غـــ ــا١ات مجٚـــ ــٟ اهعطـــ ــ٘اْ عوـــ ــدد اهعِـــ ــالْ يف احملـــ ــد يف االعـــ  ال ً٘عـــ

 ـ  ٗاهتازٙذ اهتاهٚر : اه٘ق  ٙتذاٗش

 4102َٗتازٙذ   /    / (   )اهطاعٞ اذتادٙٞ عػسٝ ظٔسًا ًّ َٙ٘ 

ــسكٞ حيــــــق 17-2 ــى،  هػــــ ــّ ً٘باٙــــ ــبٌا ميــــ ــساٖ حطــــ ــبًا، تــــ ــدد أْ ًِاضــــ ــد متــــ ــدد امل٘عــــ ــ خس احملــــ ٍ  كــــ ــدٙ ــد هتقــــ  ً٘عــــ

ــا١ات، ــس  اهعطــ ــا٢ق  هلــ ــدٙى ٗثــ ــٞ تعــ ــًا املِاقؿــ ــد طبقــ ــ1ّ) هوبِــ ــات،  ( ًــ ــرٖ اهتعوٌٚــ ــرٖ ٗيف ٓــ ــٞ ٓــ  متــــدد اذتاهــ

ــع ــ٘ق مجٚـ ــٟ  ا  ٗاه٘ادبـــات اذتقـ ــٞ عوـ ــٟ هػـــسكٞامل تبـ ــحاب ٗعوـ ــق اهعطـــا١ات أؾـ ــس ٗفـ ــبق ً٘عـــد آخـ  ذكـــسٖ، ضـ

 .ادتدٙد هوٌ٘عد  ٚح ختكع

 ـ  سة :ـــاملتأخ اءاتـــالعط -18
ــٕ عطـــا١ أٜ زفـــض ضـــٚتٍ ــٕ دْٗ ًقدًـــٞ إىل ٗإعادتـ ــٞ يف فتحـ ــّ ً٘باٙـــى هػـــسكٞٗزٗدٖ  حاهـ ــد ميـ ــد آخـــس بعـ  هتقـــدٍٙ ً٘عـ

 .اهتعوٌٚات ٓرٖ ( 0ًّ-01اهبِد ) اهعطا١ات  ٘د 
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 ـ  بَا:ـــالعطاءات وضخ لــتعدي -19
ٞ  حيــــق 19-1 ٘   أْ عوــــٟ بــــٕ اهتقــــدَ بعــــد ٙطــــحبٕ أٗ اهعطــــا١ ٙعــــدي أْ ملتعٔــــد ارتدًــــ  باٙــــىتتطــــوٍ غــــسكٕ ميــــّ ً

 .اهعطا١ هتقدٍٙ ستدد آخس ً٘عد قبى اهعطا١ ضح  أٗ اضتبداي ٙػٌى باهتعدٙى كتابًٚا أخطازًا

 .هفتح املعازٙف احملدد امل٘عد بعد عطا٢ٕ يف تلٚري أٜ إدخاي ملتعٔد ارتدًٞ حيق ال 19-2
 

 ــً موبايـــل : ـ مي غــسنة بلــمً ق ازيفـــاملظ حفــت -21
ٞ  دوطــــٞ يف اهعطــــا١ات  ًعــــازٙف  مجٚــــع  بفــــتح  ميــــّ ً٘باٙــــى   تقــــَ٘ 21-1 ّ  ًــــّ ٙسغــــ     كــــ٘ز  عوِٚــــ  أؾــــحاب  ًــــ

ــا١ات أٗ ــّ اهعطـــ ــٍٔ ًـــ ــا ميجوـــ ْ   يف زمسٚـــ ــا ــازٙذ( ٗامللـــ ــ  ٗاهتـــ ــد )اه٘قـــ ــس    امل٘عـــ ــٞ عػـــ ــاعٞ اذتادٙـــ ــاهٚر : اهطـــ اهتـــ

ــق    /    /  (   ) ظٔسًا ًّ َٙ٘ ــسكٞ،  4102امل٘افــــــ ــرٜ باهػــــــ ــدٙس اهتِفٚــــــ ــ  املــــــ ــتٍ َ  لتــــــ  ٗٙــــــ

  ٛ ــات حكــــ٘ز ًقــــدً  فــــتح ؾــــادر ً٘عــــد  ٗإذا املعــــازٙف، فــــتح ستكــــس دــــ٘ذئ ٟعوــــ بــــاهت٘قٚع اهعطــــا١ات إثبــ

 َ ــ٘ ــازٙف ٙــ ــٞ املعــ ــب٘عٚٞ زاحــ ــاشٝ أٗ أضــ ــٕ أٗ إدــ ــٞ عطوــ ــتح  زمسٚــ ــٚتٍ فــ ــازٙف فطــ ــَ٘ يف املعــ ــى ٙــ ــاهٛ اهعٌــ ــا اهتــ  هلــ

 .ًباغسٝ

ــد 21-2 ــتح عِـــ ــازٙف فـــ ــس٠ املعـــ ــالْ جيـــ ــّ اإلعـــ ــا١ عـــ ــدًٛ أمســـ ــا١ات ًقـــ ــدٙالت أٗ اهعطـــ ــازات ٗاهتعـــ ــح   اإلخطـــ بطـــ

ــا١ات، ــدَ ٗٗدــــ٘د أٗ ارتؿــــٍ، أُــــ٘ا ٗ اهعطــــا١ات ٗأضــــعاز اهعطــ ٗؾــــالحٚتٕ  املطوــــ٘ب، اهعطــــا١ قــــٌاْ ٗدــــ٘د عــ

ٕ  اهؿــــادز  ٗاهبِــــم  ٕ  أخــــس٠  ٗأٙـــــٞ تفاؾــــٚى  عِــــ  ٗال املعـــــازٙف فــــتح  عِــــد  إعالُٔـــــا ميــــّ ً٘باٙــــى،   تـــــس٠ غــــسك

ــ٘ش ــا١  جيــ ــض أٜ عطــ ــى زفــ ــد يف ٙؿــ ــدد امل٘عــ ــتح احملــ ــازٙف هفــ ــى املعــ ــا١ ٗكــ ــسد عطــ ــرا  ٙــ ــد ٓــ ــد بعــ ــٚتٍ امل٘عــ  ضــ

 .اهتعوٌٚات ٓرٖ ( 08ًّ) بِدهو طبقًا ٗزدٖ هؿاحبٕ زفكٕ

 

 ـ  اءات :ــــالعط يحــتوض -21
 ًـّ تـازٙذ   أضـب٘    تتذـاٗش  ال فـ ٝ  خـالي  ميـّ ً٘باٙـى   األضتفطـازات املقدًـٕ ًـّ غـسكٕ      عوٟ اهسد ًّ قبى املتقدًر عدَ

 اهعطا١. ًدعاٝ الضتبعاد ضٚلْ٘ اإلخطاز تطوٍٚ
 

  ـ ة :ـــائل التاليـــل والبطـــام الوثائـــب إزفــجي -22
 ٝاملفع٘ي. ضازٙٞ اهكسٙبٚٞ ًّ اهبطاقٞ ؾ٘ز 

 ٝاملفع٘ي. اهتأًِٚٚٞ ضازٙٞ ًّ اهبطاقٞ ؾ٘ز 

 ٝاملفع٘ي. ًّ اهبطاقٞ اهصك٘ٙٞ ضازٙٞ ؾ٘ز 

 ٝزخؿٞ ًصاٗهٞ املِٔٞ ضازٙٞ املفع٘ي . ؾ٘ز ًّ 
 

 ـ  اءات :ــــازىة العطـــومك ييهـــتك -23
 ًّ حٚح : ـ  د٘ٓسًٙا هوػسٗط ًطابقٞ أُٔا سزتق اهو اهعطا١ات ًٗقازُٞ بتقٍٚٚ ميّ ً٘باٙى تقَ٘ غسكٕ 23-1

 ْٗشتتً٘ــٞ ًٗ٘قعــٞ ؾــحٚحٞ بطسٙقــٞ تطــوٌٚٔا مت اهعطــا١ات ا  ٞ ــا ٗفقــا بطسٙقــٞ ضــوٌٚ  ٗثــا٢ق يف ستــدد ٓــ٘ مل

 املِاقؿٞ.

 ٗاهفـ ٝ  حٚح املبوـ   ًّ اهقاُُ٘ٚٞ هوػسٗط ًطتِ٘ر ٗإُٔ )ً٘د٘د( اهعطا١ قٌاْ أؾى  ٞ ٝ  اهصًِٚـ  ًٗطـابق  احملـدد

 هإلهلا١ .   قابى ٗغري ًػسٗط غري ٗإُٔ اهٌِ٘ذئ املسفق يف اهكٌاْ هؿٚلٞ
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 ـ  اآلتٚٞ ٗاهبطاقات اهػٔادات ؾ٘ز إزفاق : 

 ٝاملفع٘ي ضازٙٞ املبٚعات قسٙبٞ هلس  اهتطذٚى غٔاد. 

 ٞاملفع٘ي؛ ضازٙٞ اهكسٙبٚٞ اهبطاق 

 ٞاهتأًِٚٚٞ. اهبطاق 

 ٝاملفع٘ي؛ ضازٙٞ ٗتؿِٚف تطذٚى غٔاد 

  ـ املعاٙري االخس٠ هوتقٍٚٚ : 23-2

 .ًّخ ٝ ال تقى عّ ازبع ضِ٘ات يف زتاي خدًات اذتساضٞ ٗاأل 

 . ٕٚخ ٖ ال تقى عّ ضِتر العٌاي تقدٍٙ خدًات املساضور اهداخو 

  4102-4103تقدٍٙ عدد ًّ اهعق٘د اهو مت تِفٚرٓا ًّ قبى ًتعٔد ارتدًٞ خالي اهعاًر . َ 

 . ادادٝ اهولٞ االصتوٚصٙٞ هعدد ًّ االفساد 

 .األضعاز املقٌٚٞ ألقى ٗفقًا املِاقؿٞ يف ٗثا٢ق احملددٝ اهفِٚٞ ٗامل٘اؾفات هوػسٗط املطت٘فٚٞ طا١اتاهع تستٚ  ٙتٍ 23-3

 

 : ـ  لـــالالح يلـــالتأٍ -24
ُعـــسا هعـــدَ قٚـــاَ غـــسكٞ ميـــّ ً٘باٙـــى بتأٓٚـــى ًطـــبق هوػـــسكات اهعاًوـــٞ يف ٓـــرا اةـــاي فاُـــٕ ضـــٚتٍ عٌـــى                24-1

 ـ   : تأٓٚى الحق هؿاح  اهعطا١ اهفا٢ص بِا١  عوٟ اهتاهٛ

 اهقدزٝ املاهٚٞ هتِفٚر اهعٌى . .أ 

ــق .ب  ميـــّ ً٘باٙـــى ًساضـــوٞ ادتٔـــات اهـــو ضـــبق هـــٕ اهعٌـــى ًعٔـــا هوتأكـــد ًـــّ ؾـــحٕ اه٘ثـــا٢ق ٗ             هػـــسكٞ حيـ

 اهػٔادات اهو مت تقدمئا.

 .اهتأكد ًّ اهعق٘د اهو ال شاه  ضازٙٞ املفع٘ي هد٠ ادتٔات االخس٠  .ئ 

ٞ  أقـــــافٚٞ ٗثـــــا٢ق  أٗ بٚاُـــــات أٜ طوـــــ  أٗ االضتٚكـــــاح  ميـــــّ ً٘باٙـــــى  هػـــــسكٞ حيـــــق 24-2  أؾـــــحاب  إلثبـــــات أٓوٚـــــ

 .باهف٘ش املسغح هوعطا١ اهالحق اهتأٓٚى أثِا١ اهعطا١ات

ــٞ       24-3 ــٍٚ كــــال ًــــّ  ) تــــ٘فس غسفــ ــصٗي املٚــــداُٛ هوػــــسكات املتِافطــــٞ هلــــس  تقٚــ حيــــق هػــــسكٞ ميــــّ ً٘باٙــــى اهِــ

 (. أٓوٚٞ اهل٘ادز اهعاًوٞ يف امل٘اقع ـ  عٌوٚات ًتابعٞ

 

 ـ  اء :ــــاإلزض ايريـــمع -25
ــع ــاٝ ًــ ــاَ ًساعــ ــد أحلــ ــّ(  41) اهبِــ ــرٖ ًــ ــات ٓــ ــٚتٍ اهتعوٌٚــ ــا١ ضــ ــٞ إزضــ ٞ  املِاقؿــ ــ ــد ارتدًــ ــٟ ًتعٔــ ــرٜ عوــ ــ  اهــ  أْ ثبــ

 .ضعسًا املقٌٚٞ اهعطا١ات أقى ٗإُ اهػسٗط ٗامل٘اؾفات هلافٞ د٘ٓسًٙا عطا٢ٕ ًطتذٚ 
 

 اإلزضـــاء : ـ  بعد الهنياتــسنة ميــً موبايـــل فــي شيـــا ة أو ختفيــض لػ حيــل -26
ــ ــى    تفغحتــ ــّ ً٘باٙــ ــسكٕ ميــ ــا غــ ــادٝ يف  قٔــ ــٚض أٗ شٙــ ــ٘ف   ختفــ ــساد املِؿــ ــدد االفــ ــا عــ ــات ،  يف عوٚٔــ ــدٗي املتطوبــ  دــ

 .اهعقد يف غسٗط أٗ اهفسد ضعس يف تلٚري أٜ دْٗ اإلزضا١ بعد قٌٚٞ اهعقد ًّ( % 01 ) حدٗد يف ٗذهم
 

 ـ  اءات:ـــع العطمجـــي أو أي/ ضـــاء وزفـــعط أي ولـــيف قب ميً موبايلة ل لػسنـــحي -27
ــتفغ ــى  حتـــ ــّ ً٘باٙـــ ــا ميـــ ــا١ يف  قٔـــ ــٞ إهلـــ ــ  أٜ يف املِاقؿـــ ــى ٗقـــ ــٚٞ قبـــ ــا١ دْٗ تسضـــ ــى اهعطـــ ــٞ حتٌـــ ــ٣٘هٚٞ أٙـــ  أٗ ًطـــ

 .اإلدسا١ ٓرا اختاذ عوٟ هػسكٞدو  ا األضباب اهو عّ أٗ اهعطا١ات أؾحاب اهتصاَ جتاٖ
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 : ـ  اء ـــول العطـــاز قبـــاخط -28
ٜ  ٙقـــــَ٘ اهعطــــا١  ؾـــــالحٚٞ فــــ ٝ  اُتٔـــــا١ قبــــى  28-1  باه ٙـــــد إًــــا  خطٚـــــًا اهعطـــــا١ اهفــــا٢ص  ؾــــاح   بإخطـــــاز املػــــ 

ــ٘ي باهفــــاكظ أٗ املطــــذى ــٕ، املقــــدَ اهعــــس  بقبــ ــدد إىل اهعِــــ٘اْ ًِــ ــ٘ذئ يف قبوــــٕ ًــــّ احملــ ــا١ بٚاُــــات دــ  اهعطــ

ــاز  ُٗطـــــذ ــا١ اضـــــٍ ت٘قـــــٚح ًـــــع باإلزضـــــا١ إلغـــــعازٍٓ املتقـــــدًر بقٚـــــٞ إىل ؾـــــ٘زٝ ًـــــّ اإلخطـــ  ؾـــــاح  اهعطـــ

 .عوٕٚ اإلزضا١ ًٗبو  اهفا٢ص

ــ 28-2 ــدً٘ ِحميـــ ــا١ات ًقـــ ــ ٝ اهعطـــ ــسٝ فـــ ــاَ عػـــ ــتعوٍ أٙـــ ــد٠ هوـــ ــات هـــ ــاً  ادتٔـــ ــٞ قاُُ٘ـــ ــ  املدتؿـــ ــسا١ات  طـــ  اإلدـــ

 .باملِاقؿٞ اهفا٢ص اهعطا١ باضٍ إخطازٍٓ زمسًٚا تازٙذ ًّ تبدأ هرهم اهقاُُ٘ٚٞ املِعٌٞ

ــدٍٙ عِــــد 28-3 ــدَ تقــ ــا١ ًقــ ــا٢ص اهعطــ ــٌاْ اهفــ ــًا األدا١ هكــ ــد تطبٚقــ ــات  ( ًــــ31ّ) هوبِــ ــرٖ اهتعوٌٚــ ــَ٘ ٓــ  املػــــ ٜ ٙقــ

 .اهتعوٌٚات ٓرٖ ( 03ًّ) هوبِد عطا١اتٍٔ تطبٚقًا عّ املقدًٞ اهعطا١ إعادٝ قٌاُاتب

ٞ  يف املػـــازكر  أحـــد  زغـــ   إذا 28-4 ٟ  إزضـــا٢ٔا  بعـــد  املِاقؿـــ َ  ًـــّ أضـــباب   اهتأكـــد  غـــريٖ  عوـــ ٕ  قبـــ٘ي  عـــد فـــإْ   عطا٢ـــ

 .خطًٚا عوٕٚ باهسد اهرٜ ضٚقَ٘ هوٌػ ٜ ًباغسٝ طوبٕ إزضاي عوٕٚ

 ـ  د :ـــالعك عـــتوقي -29
ــَ٘ 29-1 ــ ٜا ٙقـ ــاز ملػـ ــدَ بإخطـ ــا١ ًقـ ــا٢ص اهعطـ ــ٘ي اهفـ ــا١ بقبـ ــدَ اهعطـ ــٕ، املقـ ــق ًِـ ــٕ ٗٙسفـ ــ٘ذئ بـ ــد دـ ــ٘ف  اهعقـ املِؿـ

 .اإلزضا١ مت أضاضٕ عوٟ املقدَ ٗاهرٜ ٗاهعس  اهعطا١ ٗثا٢ق يف عوٕٚ

ٞ  عوـــٟ 29-2 ــ ــد ارتدًـ ــا٢ص ًتعٔـ ــالي اهفـ ــًا01) خـ ــّ ( ًٙ٘ـ ــتالَ ًـ ــ٘ذئ اضـ ــد، دـ ــع اهعقـ ــٟ أْ ٙ٘قـ ــد عوـ ــ  اهعقـ ــٕ ٗٙجبـ  عوٚـ

 .غسكٕ ميّ ً٘باٙى  إىل ٗٙعٚدٖ تازٙذ اهت٘قٚع

 

 ـ  األ اء : اٌـــضن -31
ٞ  ٙقــــدَ 31-1 ّ  ( ًٙ٘ــــًا01) خــــالي اهفــــا٢ص ًتعٔــــد ارتدًــــ ٕ  اهعقــــد ميــــّ ً٘باٙــــى بإزضــــا١   أخطــــاز اضــــتالًٕ ًــــ  عوٚــــ

 .املِاقؿٞ ٗثا٢ق يف اه٘ازد األدا١ د٘ذئ قٌاْ  ط  اهعقد غسٗط  ٘د  هألدا١ قٌاًُا

 ًـــــ زا ٙعتـــــ  فإُـــــٕ هت٘قٚـــــع اهعقـــــد ٗاذتكـــــ٘ز األدا١ اْقـــــٌ تقـــــدٍٙ عـــــّ اهفـــــا٢ص ًتعٔـــــد ارتدًـــــٞ عذـــــص إذا 31-2

 اه تٚـــــ  يف اهتـــــاهٛ اهعطـــــا١ إىل ٗاالُتقـــــاي قــــٌاْ اهعطـــــا١  ًٗؿـــــادزٝ عوٚـــــٕ اإلزضـــــا١ عٌوٚـــــٞ كافٚــــا إلهلـــــا١ 

 ددٙـــــدٝ تقـــــدٍٙ عطـــــا١ات إىل ٙـــــدع٘ أْ أٗ ٗامل٘اؾـــــفات هوػـــــسٗط ٗاملطـــــت٘يف أقـــــى األضـــــعاز املقٌٚـــــٞ حٚـــــح ًـــــّ

 .ٞٗاهال٢ح اهقاُْ٘ طبقًا ألحلاَ

ــا ثالثـــــر خـــــالي املـــــ٘زد إىل األدا١ قـــــٌاْ ميـــــّ ً٘باٙـــــى تعٚـــــد 31-3 ــاَ ًـــــّ األكجـــــس عوـــــٟ ًٙ٘ـــ ًتعٔـــــد  تـــــازٙذ إمتـــ

 .اهعقد يف عوٚٔا املِؿ٘ف ارتدًٞ تِفٚر اهتصاًاتٕ

ــى ب٘اقـــع )            31-4 ــاحل ميـــّ ً٘باٙـ ــأًر هؿـ ــدَ ب٘هٚؿـــٞ تـ ــٞ اهفـــا٢ص اْ ٙقـ ــٟ ًتعٔـــد ارتدًـ ــ  عوـ ــّ قٌٚـــٞ  001جيـ %( ًـ

ــٕ ًعــــٕ ٗذهــــ      ــد اهــــرٜ ضــــٚتٍ ت٘قٚعــ ــسقات أٗ ضــــ١٘ تؿــــسر أٗ إٌٓــــاي       اهعقــ ــٌاْ يف حــــاي حؿــــ٘ي أٜ ضــ م ككــ

 ًّ قبى ً٘ظفٛ ًتعٔد ارتدًٞ .

 

 

 ـ  ازيس اال اء :ـــتك -31
ــتقَ٘  ــسكٞ ضـ ــٞ غـــٔسٙا           غـ ــد ارتدًـ ــّ ادا١ ًـــ٘ظفٛ ًتعٔـ ــازٙس عـ ــدٙٔا بعٌـــى تقـ ــر هـ ــّ طسٙـــق املدتؿـ ــى ٗعـ ميـــّ ً٘باٙـ

ــازٙس االدا١    ــٞ كاُــــ  تقــ ــا ملتعٔــــد ارتدًــــٞ ٗيف حاهــ ــا )   ٗضــــٚتٍ تطــــوٍٚ ُطــــدٞ ًِٔــ ــّ اهِطــــبٞ املطــــٌ٘ح بٔــ %( 81اقــــى ًــ

ــٌاْ االدا١          ــادزٝ قــ ــد ًٗؿــ ــا١ اهعقــ ــٚتٍ اهلــ ــوٕ ضــ ــٞ فػــ ــر االدا١ ٗيف حاهــ ــٞ هتحطــ ــٞ فسؾــ ــد ارتدًــ ــِح ًتعٔــ ــٚتٍ ًــ فطــ

 ٗاعادٝ ب٘هٚؿٞ اهتأًر هٕ اذا مل ٙلّ عوٕٚ اٜ اهتصاًات اخس٠.

 



 11   ٛشغٗخ ٯ٢٠ ٟ٪ثبٯٚ ( اٛذغاسخ األ٤ٰٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس٢ٰٜ اٛضاسٰٜخ رٔضٯٞ سضٟبدـ) خ ثـــخ سبطــ٩صٰٔ

 

 

 : ـ  وز ياتـــال -32
 َ  األٗىلبٔــــٍ ٗذهـــم فٌٚـــا خيــــ اةٌ٘عــــٞ     ارتـــاف ًـــ٘ظفٛ ًتعٔـــد ارتدًـــٞ باهعٌــــى ٗفقـــا دتـــدٗي اه٘زدٙـــات        ٙقـــ٘

ــ٣٘هٚٞ          ــٞ املطــ ــد اذتساضــ ــى ًتعٔــ ــٞ ٗٙتحٌــ ــدْٗ حساضــ ــى بــ ــّ ً٘باٙــ ــع ميــ ــسن ً٘اقــ ــلدٜ ذهــــم اىل تــ ــٞ( دْٗ اْ ٙــ )اذتساضــ

 اهتاًٞ عّ ذهم.
 

 ـ  : نيــــالتأم -33
 .عوٟ مجٚع امل٘ظفر اهعاًور هدٕٙ اهتأًر ًط٣٘هٚٞ ٙتحٌى ًتعٔد ارتدًٞ

 

 ـير اخلـدمــة : ـ ــاأل اء لتيف ناٌـــض -34
ْ  ضــــسٙاْ فــــ ٝ حتــــدد 34-1 ٜ  ٙلــــْ٘ األدا١  ــــدٝ ضــــسٙاْ اهعقــــد ) ضــــِتر (  ٚــــح     قــــٌا  ًــــّ تــــازٙذ  املفعــــ٘ي ضــــاز

 .ًالحعات أٗ حتفعات أٜ ت٘قٚع اهعقد دْٗ

 .اهكٌاْ  ٘د  تِػأ ًطاهبات بأٜ ميّ ً٘باٙى ًقدَ ارتدًٞ كتابٞ  ختطس 34-2

ــسد 34-3 ــاز اضــــتالَ  ذــ ــاز اإلخطــ ــٕ، املػــ ــَ٘ إهٚــ ــد ا ٙقــ ٞ  فــــ ٝ خــــالي رتدًــــًٞتعٔــ ــسع ــاَ، ٗباهطــ ــٞ اٙــ ــبٞ، مخطــ  املِاضــ

ــالح ــ٘ٙض  أٗ بإؾـــ ــتبداي اٗ تعـــ ْ    اضـــ ــٞ دٗ ــٕ بعٌوـــ ــسا١ قٚاًـــ ــوٞ دـــ ــات اذتاؾـــ ــى اهتوفٚـــ ــى  حتٌٚـــ ــّ ً٘باٙـــ ــٞ  ميـــ أٙـــ

 .اهػأْ ٓرا يف تلاهٚف

َ  عــــدَ حاهــــٞ يف  34-4 ٞ  قٚــــا احملــــددٝ   اهفــــ ٝ خــــالي  اهتوفٚــــات بإؾــــالح / تعــــ٘ٙض  إخطــــازٖ،  بعــــد ، ًتعٔــــد ارتدًــــ

ــٌّٚ ً٘باٙـــــ  حيـــــق ــسا١ات  أْ ىهـــ ــر اإلدـــ ــٚٞ تتدـــ ــٞ اهتع٘ٙكـــ ــٟ اهالشًـــ ــاب عوـــ ٞ  حطـــ ــ ــد ارتدًـــ ــتدداَ  ًتعٔـــ ٗاضـــ

 .اهعقد  ٘د  ًتعٔد ارتدًٞ جتاٖ هٌّٚ ً٘باٙى أخس٠ حق٘ق بأٜ اإلخالي ب٘هٚؿٞ اهتأًر ، دْٗ

 ـ  : دا ـــالط -35
%( ًــــّ تلوفــــٞ كــــى غــــٔس تــــدفع هوطــــسر اهجــــاُٛ ُٔاٙــــٞ كــــى غــــٔس  ٘دــــ  تقسٙــــس عــــّ حطــــّ األدا١             011) 25-1

 ّ قبى املدتؿر هد٠ ميّ ً٘باٙى  ً٘قع ً

ــاُٛ          25-2 ــٔس اهجــ ــّ اهػــ ــدا١ ًــ ــور إبتــ ــساع ٗاملساضــ ــع اذتــ ــابق دتٌٚــ ــٔس اهطــ ــ  هوػــ ــتالَ اهساتــ ــف اضــ ــاق كػــ ــتٍ إزفــ ٙــ

 .هوتعاقد

ــا ميــــّ ً٘باٙــــى إىل كتابــــٞ باهطــــداد ًتعٔــــد ارتدًــــٞ ًطاهبــــات تقــــدَ  25-3 ــا ًسفقــ ــازٙس تقٚــــٍٚ األدا١، بٔــ  ٗبعــــد تقــ

 .اهعقد يف عوٚٔا ًِؿ٘ف أخس٠ اهتصاًات أٜ تِفٚر

 غٔسًٙا  ط  ًآ٘ ستدد يف غسٗط اهعقد. املدف٘عات، بطداد ميّ ً٘باٙى تقَ٘   25-4

 .اهٌٚي باهسٙاي اهدفع ٙتٍ   25-5

 

 ـ  : كدـــالع ديلـــتع  -36
ــاٝ ًــــــع 36-1 ــد ًساعــــ ــد يف غــــــسٗط تلــــــٚري أٗ تبــــــدٙى أٜ إدــــــسا١ جيــــــ٘ش ال اهػــــــسٗط، ٓــــــرٖ ( ًــــــ01ّ) اهبِــــ  إال اهعقــــ

 .ٗاهال٢حٞ اهقاُْ٘ ًع أحلاَ ٙتعاز  ال ٗ ا اهطسفر ًّ ً٘قع كتابٛ تعدٙى  ٘د 

ـ  أٗ باهصٙــــادٝ اهعقـــد  تعـــدٙى  ميـــّ ً٘باٙـــى  ػـــسكٞ  ه حيـــق  36-2 ٞ  أٜ يف اهـــِق ّ  ًسحوـــ   ــــا تِفٚـــر اهعقـــد   ًساحـــى  ًـــ

 .األؾوٛ اهعقد قٌٚٞ ًّ %(01)  ٙتذاٗش ال
 

 .٠أخس أٜ دٔٞ أٗ ًتعٔد خدًٞ آخس أٜ إىل حت٘ٙوٕ أٗ اهعقد عّ كوٚا ٙتِاشي ملتعٔد ارتدًٞ أْ حيق ال -37
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 : ـ  ًـــمً الباط دــالتعاق   -38
 مجٚـــــع املطـــــبقٞ عوـــــٟ ارتطٚـــــٞ ً٘افقتٔـــــا ٗأخـــــر كتابـــــٞ ميـــــّ ً٘باٙـــــى ًتعٔـــــد ارتدًـــــٞ بإخطـــــاز ٙوتـــــصَ أْ جيـــــ  

 تكـــــٌِٕ ضـــــ٘ا١ اهعقـــــد قٌٚـــــٞ ًـــــّ %31ٙتذـــــاٗش  ال ٗ ـــــا اهعقـــــد  ٘دـــــ  اهبـــــاطّ ًـــــّ ِٙـــــٜ٘ إبسأًـــــا اهـــــو اهعقـــــ٘د

ــا١ ــوٛ اهعطــ ــدَ أٗ األؾــ ــا قــ ــد، فٌٚــ ــرا ٙعفــــٛ ٗال بعــ ــاز ٓــ ّ  األخطــ ــ ــٞ ًــ ــد ارتدًــ ــلٗهٚٞ أٜ ًتعٔــ ــصاَ أٗ ًطــ ــ  اهتــ   ٘دــ

 .اهعقد

 ـ  ير :ـــالتيف عَد يفـــاملت تأخس -39
 .ددٖ ٗت٘افق عوٕٚ ميّ ً٘باٙى حت اهرٜ اهصًي ادتدٗي حط  ارتدًات ًتعٔد ارتدًٞ بتِفٚر ٙقَ٘ 39-1

ــتعر  39-2 ــٟ ٙـــ ــٞ إذا  عوـــ ــد ارتدًـــ ــٕ ًتعٔـــ ــ٘ ٗادٔتـــ ّ  أٗ ٓـــ ــ ــٞ ًـــ ــد ارتدًـــ ــاطّ ًتعٔـــ ــ ٗ يف أٜ اهبـــ ــا١ قـــ ــر أثِـــ  تِفٚـــ

ــسٗر ــ٘ي اهعقـــــد،    ظـــ ــر دْٗ حتـــ ــد ارتـــــدًات يف تِفٚـــ ــدد، امل٘عـــ ــس أْ احملـــ ــٞ ميـــــّ ً٘باٙـــــى خيطـــ ــٞ  كتابـــ ب٘اقعـــ

ــأخري ــٕ اهتـ ٕ  ًٗدتـ ــباب ــٞ ٗأضـ ــٟ. احملتٌوـ ــى  ٗعوـ ــّ ً٘باٙـ ــَ٘ أْ ميـ ــس  تقـ ــا بأضـ ــّ ًـ ــا ميلـ ــد عٌوٚـ ــتالَ بعـ ــاز  اضـ إخطـ

ــٞ ،  ــد ارتدًـ ــٍٚ ًتعٔـ ــف، بتقٚـ ــ٘ش امل٘قـ ــا ٗجيـ َ   هلـ ــا ــساٖ هوقٚـ ــّ تـ ــف ًـ ــع   تلوٚـ ــدًات  ًـ ــاي ارتـ ــى باعٌـ ــد  حتٌـ ًتعٔـ

 غسٗط اهعقد . يف ارتدًٞ اهلساًات احملددٝ

ــد ارتدًــــٞ يف تــــأخري 39-3 ــر ًتعٔــ ــٕ اهتصاًاتــــٕ تِفٚــ ــات هتحٌــــى ٙعسقــ ــا املقــــسزٝ اهلساًــ ــا ملــ ــ٘ طبقــ يف غــــسٗط  ٗازد ٓــ

 اهعقد.

 التكصــــري : ـ  ببــد بطـــالعك اءــإىَ -41
 ميـــــّ ً٘باٙـــــى إُٔـــــا١ هػـــــسكٞحيـــــق  باهعقـــــد، يهإلخـــــال ُتٚذـــــٞ ًقـــــسزٝ أخـــــس٠ دـــــصا١ات بـــــأٜ اإلخـــــالي دْٗ 41-1

ــاز بعكـــــٕ  ٘دـــــ  أٗ كوـــــٕ اهعقـــــد  اذتـــــاالت أٜ ًـــــّ يف ًتعٔـــــد ارتدًـــــٞ ٗذهـــــم  إىل ٙ٘دـــــٕ كتـــــابٛ إخطـــ

 :اآلتٚٞ

ٝ  املدٝ خالي تِفٚر ارتدًٞ ًتعٔد ارتدًٞ يف أخفق إذا .أ  ٝ  هوٌـدٝ،  متدٙـد  أٜ خـالي  أٗ اهعقـد  يف احملـدد  احملـدد

 ميّ ً٘باٙى. قبى ًّ

 اهعقد.  ٘د  أخس٠ اهتصاًات أٜ تِفٚر د ارتدًٞ يفًتعٔ أخفق إذا .ب 

ّ  عٌـى  يف تـ٘زط  قد ًتعٔد ارتدًٞ أْ هٌّٚ ً٘باٙى تأكد إذا .ئ  ٝ  أعٌـاي  ًـ ٟ  هوحؿـ٘ي  أٗ اهتـدهٚظ  اهسغـ٘  عوـ

 .تِفٚرٖ أٗ اهعقد

 ٓــــــرٖ ( ًــــــ39ّهوبِــــــد ) تِفٚــــــرا دص٢ٚــــــا أٗ كوٚــــــا اهعقــــــد بإُٔــــــا١ قٚأًــــــا حاهــــــٞ يف هــــــٌّٚ ً٘باٙــــــى حيــــــق 41-2

 ٗٙلــــــْ٘ ًِاضــــــبٞ ًـــــع ًتعٔــــــد خدًـــــٞ ددٙــــــد،   تسآــــــا اهـــــو  ٗباهطسٙقــــــٞ باهػـــــسٗط  ،تتعاقــــــد  أْ اهػـــــسٗط، 

ٍ  إقــــافٚٞ تلــــاهٚف أٜ عــــّ أًــــاَ ميــــّ ً٘باٙــــى   ًتعٔــــد ارتدًــــٞ اهطــــابق  ًطــــلٗال     ذهــــم  ًــــّ ٗعوــــٟ اهــــسغ

 .اهعقد ًّ إُٔا ٖ ٙتٍ مل  ًا تِفٚر ًتعٔد ارتدًٞ يف ٙطتٌس
 

 ـ  : ازـــاإلعط ببـــد بطـــالعك اءـــإىَ  -41
ٛ  إخطـاز  ٗ ٘د  ٗق  أٜ يف ٘باٙىهٌّٚ ً حيق ْ   كتـاب ٘  ملتعٔـد ارتدًـٞ أ ًتعٔـد ارتدًـٞ    أؾـبح  إذا بإُٔـا١ اهعقـد،   َ تقـ

 بػــسط أال ًتعٔــد ارتدًــٞ ، تعــ٘ٙض أٜ دْٗ اإلُٔــا١ ٙلــْ٘ ٓــرٖ اذتاهــٞ ٗيف. بــات قكــا٢ٛ حلــٍ  ٘دــ  ًعطــسًا أٗ ًفوطــا

 فٌٚــا هلــا أٗ ٙطــتحق هــٌّٚ ً٘باٙــى اضــتحق قــد ْ٘ٙلــ اهتعــ٘ٙض يف أٗ اهتؿــسر يف حــق أٜ عوــٟ أٗ ٙــلثس اإلهلــا١ ٓــرا ٙكــس

 .بعد
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 : ـ  لخةـــبب املصـــبط اءــــاإلىَ -42
ٛ  إخطـاز  ٗ ٘دـ   ٗق  أٜ يف ميّ ً٘باٙىحيق هػسكٞ  ٕ  كتـاب ٕ   إُٔـا١  ملتعٔـد ارتدًـٞ ،   تسضـو ٕ  دـص١  يف أٗ اهعقـد كوـ  ًِـ

 ٞ ٞ   اإلُٔـا١  أْ اإلخطـاز  يف ٗٙـركس  اهعاًـٞ،  حتقٚقا هوٌؿـوح ٞ اهعا ٙـتٍ هوٌؿـوح ٍ  ًـا  ًـد٠  ٗحيـدد  ًـ ٖ  ٙـت ّ  إُٔـا  أعٌـاي   ًـ

 .اإلُٔا١ ٓرا ٗتازٙذ ُفاذ اهعقد  ٘د 
 

 : ـ  ندةــــاملعت غةـــالل -43
 .اهعسبٚٞ  باهولٞ ًٗتعٔد ارتدًٞ ميّ ً٘باٙى بر غسكٕ اهعقد حتسٙس ٙتٍ

 

 ـ  ازات :ـــاإلخط -44
ــاز أٜ 44-1 ــّ إخطـــ ــد ًـــ ــس إىل اهطـــــسفر أحـــ ــرا اآلخـــ ــد تِفٚـــ ــْ٘ أْ جيـــــ  هوعقـــ ــاز ٙلـــ ــاب أخطـــ ــتٍ ٛ،كتـــ ــاهٕ ٙـــ  إزضـــ

 .اآلخس عِ٘اْ اهطسر عوٟ االهل ُٗٛ باه ٙد أٗ باهفاكظ أٗ أٗ باه ٙد باهٚد،

 أٌٙٔا أبعد. هِفاذٖ، فٕٚ احملدد اهتازٙذ يف أٗ تطوٌٕٚ  ذسد ُافرا اإلخطاز ٙؿبح   44-2
 

 ـ  وو:ــــسائب والسضـــالض -45
 أخس٠. ٗأٜ زضَ٘ اهكسا٢  مجٚع غاًوٞ األضعاز عسٗ  تقدَ أْ جي 

 

 ـ  د:ـــالعك لـــوثائ -46
ــٞ تعتــــ  ــا٢ق زتٌ٘عــ ــوا اه٘ثــ ــْ٘ هــ ــا ٙتلــ ــد ًِٔــ ــسٝ اهعقــ ــٔا ًفطــ ــبعض هبعكــ ــ٘ز  اهــ ــد ظٔــ ــاز   أٗ غٌــــ٘  أٜ ٗعِــ تعــ

 : ـ  اهتاهٛ اهتطوطى هو٘ثا٢ق حط  اه دٚح أٗه٘ٙٞ تستٚ  ٙلْ٘ بِٚٔا فٌٚا

 .اهعقد اتفاقٚٞ .أ 

 اهعطا١. قب٘ي إخطاز .ب 

 اهعقد. ًّ الٙتذصأ دص١ ٗمت اعتبازٓا اهعقد، ت٘قٚع قبى اقب٘هل مت ٗثا٢ق أٗ ًساضالت ٗأٜ املقدَ اهعطا١ .ئ 

 اهعاًٞ. اهػسٗط .د 

 دداٗي امل٘اقع ٗعدد االفساد . .ٖ 

 اهعقد. ًّ دص١ تػلى أخس٠ ٗثا٢ق أٜ .ٗ 

ــى          ــّ ً٘باٙـ ــسكٕ ميـ ــى غـ ــّ قبـ ــٕ ًـ ــ  إهٚـ ــٚتٍ اهتداطـ ــرٜ ضـ ــٕ اهـ ــدّٗٙ عِ٘اُـ ــٞ تـ ــد ارتدًـ ــٟ ًتعٔـ ــ  عوـ ــٞ  (:جيـ ــتٍ تعب٣ـ ٙـ

 ( : ـ  هٚٞ ؾحٞ ٗضالًٞ اهبٚاُات املدُٗٞٞ املتقدَ ٗعوٟ ًط٣٘اهبٚاُات أدُاٖ ًّ قبى ًتعٔد ارتدً

 )االسٞ اٛزجبع٭ ٠ٜٛزٔضٝ( -

 أ٩ اسٞ ا٠ٛزٔضٝ

 

  ه٤٪ا١ ا٠ٛزٔضٝ -

  ٟٔغ اٛشغٗخ. -

  رِٜ٪١ -

  ُبٗس -

  ثغٯض اٛ٘زغ٣٩ٮ -

  ص . ة -

  رِٜ٪١ سٰبع -

  اسٞ ا٠ٛش٪ٙ ثبٛز٪ٰٓن ٗبٟال ه٬ٜ اإلسـبعاد ٩اٛؤض -

  ٠ش٪ٙ ثبٛز٪ٰٓنطِخ اٛ -

  أ٭ ثٰب٣بد أسغ٫ ٯغ٫ طبدت اٛو٠ٚ ؿٜج٨ب ٢ٟ ٓجٚ ا٠ٛ٪عص. -
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 { الػـــسوط العــــامة الواجـــب توافسٍــا فــي متعَـــد اخلدمـــة  } الجالــــح الفصــــل

 

 

 /  األوىلــــة اجملموع ـ

 

 المييــــة : ـ الػـــسوط العـــامة الواجـــب  توفــــسٍا  فـــي الػـــسنة ا .أ 
 

 ضازٙٞ املفع٘ي . اذتساضٞ أعٌاي ًصاٗهٞعوٟ تساخٚـ  األًِٚٞ حؿ٘ي اهػسكٞ .1

 حؿ٘ي اهػسكٞ االًِٚٞ عوٟ اه اخٚـ ذتٌى اهطالح. .2

 االهتصاَ بت٘فري اهطالح  اٗ ادٔصٖ املاضح اهك٢٘ٛ عِد اهطو  . .3

 .ٗد٘د ًقس زمسٛ هوػسكٞ ًعسٗر اهعِ٘اْ ًٗقسٖ اهس٢ٚطٛ يف اهعاؾٌٞ ؾِعا١  .4

ــسكٞ   .5 ــى اهػــ ــٞتتحٌــ ــلٗهٚ األًِٚــ ــاٖاهلاًوــــٞ  ٞاملطــ ــسفات  جتــ ــع تؿــ ــسكٞ ميــــّ    أفسادٓــــا  مجٚــ ــٍٔ يف غــ ــا١ عٌوــ أثِــ

 .ً٘باٙى

 بطاقٞ تعسٙفٚٞ هلى فسد.ٗد٘د ًٗع األًِٚٞ ػسكٞ اهز احيٌى غع األًّ أفسادت٘فري شٜ ً٘حد دتٌٚع  .6

ــسكٞ   .7 ــى اهػــ ــٞتتحٌــ ــلٗهٚ األًِٚــ ــّ   ٞاملطــ ــٞ عــ ــسازٜ أاهلاًوــ ــق  أقــ ٞ  ٙوحــ ــسك ــات غــ ــى  ٌتولــ ــّ ً٘باٙــ ــٞ  ميــ ُتٚذــ

ــا    ــابعر هلـــ ــساع اهتـــ ــاي اذتـــ ّ    إٌٓـــ ــ ــٞ عـــ ــات اهِاجتـــ ــٞ اهتع٘ٙكـــ ــع كافـــ ــرٖ ٗدفـــ ــساز ٓـــ ــسفات اه آٗ األقـــ ــري اهتؿـــ لـــ

 ٗ ا تساٖ غسكٞ ميّ ً٘باٙى   ًٞػسٗع

بطــــب  اٗ بـــــدْٗ ضـــــب  ٗال حيـــــق هوػـــــسكٞ   األًِٚـــــٞػـــــسكٞ اهحيــــق هػـــــسكٞ ميـــــّ ً٘باٙـــــى فطــــذ اهعقـــــد ًـــــع    .8

 .قبى مخطٞ عػس ًًٙ٘ا  عد إغعازٓا برهمبم األًِٚٞ االع ا  عوٟ إهلا١ اهعقد ٗذه

تالعــــــ  اٗ قؿــــــ٘ز يف عٌوٚــــــٞ تِفٚــــــر اهعقــــــد  إٜاهعقــــــد يف حاهــــــٕ ٗدــــــ٘د  إهلــــــا١حيـــــق هػــــــسكٞ ميــــــّ ً٘باٙــــــى   .9

      ٗحتٌٚى اهػسكٞ االًِٚٞ كافٞ اهتع٘ٙكات اهالشًٞ ٗاهِاجتٞ عّ اهلا١ اهعقد .

ــداز    .11 ــى ًـ ــى عـ ــتٍ اهعٌـ ــب٘  ٙـ ــاَ األضـ ــا   أٙـ ــا فٚٔـ ــب    ٗ ـ ــٞ ٗاهطـ ــاشاتاٜ آٗ ادتٌعـ ــٞ إدـ ــى    زمسٚـ ــاعات اهعٌـ ــ  ضـ ٗ طـ

 .)ٗٙطتجِٟ ًّ أٙاَ اهدٗاَ يف اإلداشات املسكص اهس٢ٚطٛ هوػسكٞ( (0احملددٝ يف ددٗي زقٍ )

ال غــــري تؿــــسر ُٔاٙــــٕ كــــى غــــٔس  فــــسد اذتساضــــٕ عــــّ ؾــــايف ًبوــــ  مخطــــٕ ٗ ازبعــــْ٘ اهــــف زٙــــاي أدــــس ال ٙقــــى  أْ  .11

 خري . دْٗ تأ

ًوـــــف ًتلاًـــــى حيتـــــٜ٘ عوـــــٟ بٚاُـــــات األفـــــساد املتقـــــدًر هدٙـــــٕ ًـــــع   اهفـــــا٢ص بتقـــــدٍٙ   ارتدًـــــٞٙوتـــــصَ ًتعٔـــــد  .12

 ـ  حتٌوٕ دتٌٚع اهتلاهٚف ارتاؾٕ بٔا ٗ اهتاهٛ ذكسٓا :

 ٞٚؾ٘زٖ ًّ اهبطاقٕ اهػدؿ . 

 ؾ٘زٖ ًّ امللٓالت اذتاؾى عوٚٔا األفساد  . 

 ٝارت ات ؾ٘ز ًّ  . 

 ٞٚاهفٚؼ ٗاهتػب  . 

  ميّ ً٘باٙى. وٚٔا ًع  غسكٞطتػفٚات املتعاقد عؾادز ًّ احد٠ املاهفحـ اهطيب 

 حيق ملقدَ اهعطا١ تقدٍٙ عطا٢ٕ  باةٌ٘عتر اٗهلى زتٌ٘عٕ عوٟ حدٖ. .13

ميــــّ ً٘باٙــــى اهقٚــــاَ بطوــــ  اضــــتبداي اٗ تلــــٚري اٗ ُقــــى بــــر امل٘اقــــع  الٜ فــــسد ًــــّ األفــــساد بــــدْٗ   هػــــسكٞحيـــق   .14

 ٗبدْٗ حتٌى اٜ تلاهٚف عوٟ ذهم. ارتدًٞابدا١ األضباب ٗبدْٗ اع ا  ًتعٔد 

 مل تركس قٌّ ٓرٖ اه٘ثٚقٕ.     ًطو٘بٞٗثا٢ق قاُُ٘ٚٞ أخس٠  اٜ .15
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 ــــة االميـــية : ـ سا  احلساضـــسٍا يف  أفـــوب توفــــات املطلـــواملواصفالعامــة سوط ــالػ .ب 
 

 .ادتِطٚٞاْ ٙلْ٘ ميي  .1

 عاَ. 31ــعاَ  44اْ ٙلْ٘ عٌسٖ  بر  .2

 ضٍ . 0711ْ الٙقى ط٘هٞ عّ أ .3

 ن . 81ن إىل  11اه٘شْ ًّ  .4

 .ٙتٌتع باهوٚاقٞ اهبدُْٚٞ أ .5

 . األًِٚٞٞ ارتاؾٞ باذتساضٞ ْٚ ٙلْ٘ حاؾاًل عوٟ اهدٗزات اهتدزٙبأ .6

 ًا ٙجب  ذهم. إحكازًع  ٙتٌتع بؿحٞ دٚدٝ ْ أ .7

 ًعٌدٝ ًّ اهبحح ادتِا٢ٛ . ) فٚؼ ٗتػبٕٚ( ْ ٙلْ٘ هدٙٞ غٔادٝ حطّ ضريٝ ٗضو٘نأ .8

 ألًّ ًجى املٔاتسات ٗغريٓا.عدَ إظٔاز أٜ تؿسر ال ٙوٚق بطبٚعٞ ًٌٗٔٞ حازع ا .9

 اهجاُ٘ٙٞ اهعاًٞ . الٙقى امللٓى اهعوٌٛ عّإْ  .11

 َ اهطالح ٗاهتعاًى ًعٕ .ااهقدزٝ عوٟ اضتدد .11

 .األًِٚٞ هػسكٞاألهتصاَ باهصٜ اهرٜ  ت٘فسٖ ا .12

 أْ ٙلْ٘ َحَطّ املعٔس. .13

 . هػسكٞمجٚع شٗاز ا امل٘ظفر ٗ اهتعاًى ًعّ ضتقباي ٗحطفّ اال إدادٝ    .14

 األفساد هدٍٙٔ اهقدزٝ عوٟ قسا١ٝ ٗكتابٞ اهولٞ االصتوٚصٙٞ.اْ ٙلْ٘ بعض  .15

 فسد اذتساضٕ عّ ؾايف ًبو  مخطٕ ٗ ازبعْ٘ اهف زٙاي ال غري.  أدس اْ ال ٙقى  .16

غـــــسكٞ ميـــــّ ًـــــى أدـــــسٝ عـــــّ طسٙـــــق اهػـــــسكٞ املقدًـــــٕ هلـــــرٖ ارتدًـــــٞ ، ٗال حيـــــق هـــــٕ ًطاهبـــــٞ    اٙتقاقـــــٟ اهع .17

ــى ــٕ  ً٘باٙـ ــاي    بأٙـ ــبٚى املجـ ــٟ ضـ ــ  عوـ ــا كاُـ ــاه  ًٌٔـ ــس  ٗ ًبـ ــٚظ اذتؿـ ــٞ أٗ    هـ ــات غرا٢ٚـ ــٞ ٗدبـ ــى أٗ قٌٚـ ــدالت تِقـ ) بـ

 زعاٙٞ طبٚٞ(.
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 : ـ ساع ـــيية  واحلـــسنة األمـــة بالػـــتصامات اخلاصـــاو واإللـــاملَ .ئ 
 

ــٕ    .1 ــع ًسفقاتــ ــى ًــ ــٟ باهلاًــ ــٞ املبِــ ــى      داٙــ ــاعات اهعٌــ ــدد ضــ ــددٖ ٗعــ ــع احملــ ــا هوٌ٘اقــ ــدا٢ٍ ٗفقــ ــد اهــ ٗذهــــم باهت٘ادــ

 ( .0ددٗي زقٍ ) احملددٝ يف

 ٗفق اهت٘دٚٔات ٗاهتعوٌٚات اهؿادزٝ ًّ املعِٚر يف اهػسكٞ . وػسكٞاهصاَ اهصٗاز باهدخ٘ي  ه .2

 اإلهتصاَ بتِفٚر كافٕ اهتعوٌٚات ٗاهت٘دٚٔات اهؿادزٝ ًّ املعِٚر يف اهػسكٞ. .3

 خالي ضاعات اهعٌى .٢ق ٗاهجبات عِد اهب٘ابات املدؿؿٞ هوددًٞ األُكباط باه٘ق٘ر اهال .4

 َ تسن ً٘قع اهعٌى حت  أٜ ظسر دْٗ إبالغ املػسر ٗ حك٘ز اهبدٙى.عد .5

عـــــدَ اهطـــــٌاح ألٜ غـــــدـ بـــــإخسائ أٜ ًطـــــتوصًات ًـــــّ املبِـــــٟ إال بتؿـــــسٙح ًـــــّ قطـــــٍ ارتـــــدًات األدازٙـــــٕ يف      .6

 عدا خسٗئ امل٘ظفر بأدٔصتٍٔ احملٌ٘هٞ.  هػسكٞا

7.      ٞ ــ٘ؽ اهػــــسك ــٚازٝ باهــــدخ٘ي إىل حــ ــدَ اهطــــٌاح الٜ ضــ ــٚازات املؿــــ     عــ ــّ غــــري اهطــ ــاًــ اٗ ٗفــــق اهتعوٌٚــــات   سح هلــ

 .اهؿادزٖ هلٍ

 االهتصاَ باآلداب اهعاًٞ ٗاألخالق اذتٌٚدٝ . .8

 اضتدداَ أدٔصٝ االتؿاي ٗ اهل٘اتف ألغسا  اهعٌى فقأ. .9

 ال ٙطٌح باهصٙازات اهػدؿٚٞ أثِا١ اهعٌى إطالقًا. .11

 اه كٚص عوٟ اهقٚاَ باملٔاَ ٗاه٘ادبات األًِٚٞ ٗعدَ االُػلاي  ا خيى جب٘دٖ اهعٌى. .11

 االهتصاَ باهصٜ امل٘حد ٗاهبطاقٕ اهتعسٙقٕٚ  ارتاف باهػسكٞ االًِٚٞ. .12

 .اهػسكٞ ٗاهتعوٌٚات  اهؿادزٖ ًّ   بق٘اُراالهتصاَ  .13

 ضٚتٍ ٗقع ضذى هوصا٢سّٙ بلى ً٘قع ٗٙتٍ زفع تقسٙسُٔاٙٞ كى َٙ٘ بعدداهصا٢سّٙ هلى ادازٝ أٗ دٔٞ. .14

 ٔا هلٍ عِدارتسٗئ .           االحتفاظ باه٘دا٢ع املٌِ٘  دخ٘هلا ًع اهصا٢سّٙ ٗازداع .15

 اهتدقٚق يف ٓ٘ٙات األغداف ٗاهتأكد ًّ ُعاًٚتٔا ًِٗع األغداف غري املؿسح هلٍ بدخ٘ي امل٘اقع. .16

 االهتصاَ بتعوٌٚات ً٘ظف اهطسر االٗي امللوف باالغسار عوٟ اعٌاي االًّ ٗاهطالًٞ. .17
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 ــــة الثانيــــــة / اجملموع ـ

 

 : ـ  مكدمــة خدمــة املساضــــلني الػــسنةفـي ـــامة الواجـــب  توفــــسٍا  الػـــسوط الع  .أ 
 

 ضازٙٞ املفع٘ي . املِٕٔ ملصاٗهٞعوٟ تساخٚـ  حؿ٘ي اهػسكٞ .1

 ٗد٘د ًقس زمسٛ هوػسكٞ ًعسٗر اهعِ٘اْ ًٗقسٖ اهس٢ٚطٛ يف اهعاؾٌٞ ؾِعا١ . .2

ــد  حٌـــــىٙت .3 ــلٗهٚ  ارتدًـــــًٞتعٔـــ ــٞ  ٞاملطـــ ــاٖاهلاًوـــ ــسفات  جتـــ ــع تؿـــ ــا أ مجٚـــ ــّ   فسادٓـــ ــٍٔ يف غـــــسكٞ ميـــ ــا١ عٌوـــ أثِـــ

 .ً٘باٙى

ُتٚذـــــٞ  ٌتولـــــات غـــــسكٞ ميـــــّ ً٘باٙـــــى  وحـــــق ت أقـــــسازٜ أاهلاًوـــــٞ عـــــّ  ٞاملطـــــلٗهٚ ارتدًـــــًٞتعٔـــــد  حٌـــــى ٙت .4

ّ  إٌٓــــــاي املساضــــــور اهتــــــابعر هــــــٕ لــــــري اهتؿــــــسفات اه أٗ األقــــــساز ٓــــــرٖ ٗدفــــــع كافــــــٞ اهتع٘ٙكــــــات اهِاجتــــــٞ عــــــ

   .ٗ ا تساٖ غسكٞ ميّ ً٘باٙى ًٞػسٗع

ــس  .5 ــق هػـــ ــع     حيـــ ــد ًـــ ــذ اهعقـــ ــى فطـــ ــّ ً٘باٙـــ ــد كٞ ميـــ ــًٞتعٔـــ ــد        ارتدًـــ ــق هوٌتعٔـــ ــب  ٗال حيـــ ــدْٗ ضـــ ــب  اٗ بـــ بطـــ

 .قبى مخطٞ عػس ًًٙ٘ا  عد إغعازٓا برهمباالع ا  عوٟ إهلا١ اهعقد ٗذهم 

تالعــــ  اٗ قؿــــ٘ز يف عٌوٚــــٞ تِفٚــــر اهعقــــد ٗحتٌٚــــى  إٜاهعقــــد يف حاهــــٕ ٗدــــ٘د  إهلــــا١حيــــق هػــــسكٞ ميــــّ ً٘باٙــــى  .6

      اهعقد .از امل تبٕ ٗاهِاجتٕ عّ اهلا١ األثكافٞ  ارتدًًٞتعٔد 

ــتٍ اهعٌـــى   .7 ــص املبٚعـــات  طـــ           ٙـ ــٛ  ٗٙطـــتجِٟ ًـــّ ذهـــم اهعـــاًور يف ًساكـ اهعٌـــى  أٙـــاَخـــالي اٙـــاَ اهـــدٗاَ اهسمسـ

 . (    3 املرك٘زٖ ٗاحملددٖ يف ادتدٗي زقٍ   )

كـــــى غـــــٔس دْٗ  تؿـــــسر ُٔاٙـــــٕ املساضـــــى عـــــّ ؾـــــايف ًبوـــــ  مخطـــــٕ ٗ ازبعـــــْ٘ اهـــــف زٙـــــاي ال غـــــري أدـــــس اْ ال ٙقـــــى  .8

 تاخري.  

 حيق ملقدَ اهعطا١ تقدٍٙ عطا٢ٕ  باةٌ٘عتر اٗهلى زتٌ٘عٕ عوٟ حدٖ. .9

ميــــّ ً٘باٙــــى اهقٚــــاَ بطوــــ  اضــــتبداي اٗ تلــــٚري اٜ فــــسد ًــــّ األفــــساد بــــدْٗ ابــــدا١ األضــــباب ٗبــــدْٗ    هػــــسكٞحيــــق  .11

 ٗبدْٗ حتٌى اٜ تلاهٚف عوٟ ذهم. ارتدًٞاع ا  ًتعٔد 

 مل تركس قٌّ ٓرٖ اه٘ثٚقٕ.     ًطو٘بٞاٜ ٗثا٢ق قاُُ٘ٚٞ أخس٠  .11

ــد   .12 ــصَ ًتعٔـ ــٞٙوتـ ــٕ           ارتدًـ ــع حتٌوـ ــٕ ًـ ــدًر هدٙـ ــساد املتقـ ــات األفـ ــٟ بٚاُـ ــٜ٘ عوـ ــى حيتـ ــف ًتلاًـ ــدٍٙ  ًوـ ــا٢ص بتقـ اهفـ

 ـ  دتٌٚع اهتلاهٚف ارتاؾٕ بٔا ٗ اهتاهٛ ذكسٓا :

   . ٞٚؾ٘زٖ ًّ اهبطاقٕ اهػدؿ 

 ؾ٘زٖ ًّ امللٓالت اذتاؾى عوٚٔا األفساد  . 

 ؾ٘زٖ ًّ ارت ات  . 

 فٚؼ ٗاهتػبٚٞ . اه 

 املطتػفٚات املتعاقد عوٚٔا ًع  غسكٕ ميّ ً٘باٙى أحد٠ؾادز ًّ يب اهفحـ اهط . 
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 : ـ  لني ــــسا  املساضـــألفاي  ـــسٍا فـــلوب توفــــفات املطــــواملواصـــة سوط اخلاصـــالػ .ب 
 

 اْ ٙلْ٘ ميي ادتِطٚٞ .   .1

 ٞ ( أٗ ًا ٙعادهلا.حاؾى عوٟ غٔادٝ ال تقى عّ ) اهجاُ٘ٙٞ اهعاً .2

 . اْ ٙلْ٘ ال٢ق ؾحَٚا .3

 ًا ٙجب  ذهم. إحكازًع  ٙتٌتع بؿحٞ دٚدٝ ْ أ .4

 ْ ٙلْ٘ هدٙٞ غٔادٝ حطّ ضريٝ ٗضو٘ن ًعٌدٝ ًّ اهبحح ادتِا٢ٛ .أ .5

 ضِٞ .31 ضِٞ ٗ 44ًا بر  عٌس اهاْ ٙلْ٘  .6

 أْ ٙلْ٘ َحَطّ املعٔس. .7

 ر .امل٘ظفر ٗاملتعاًواهتعاًى ًع ّ ضتقباي ٗحطفّ اال إدادٝ  .8

 ٙفكى اْ ٙلْ٘ بعض األفساد هدٍٙٔ اهقدزٝ عوٟ قسا١ٝ ٗكتابٞ اهولٞ االصتوٚصٙٞ . .9

 اْ تلْ٘ هد٠ اهبعض  ًٔازات اضتدداَ اهلٌبٚ٘تس.   .11

ــّ )     .11 ــى عـ ــٞ التقـ ــى اهًٚ٘ٚـ ــاعات اهعٌـ ــدد ضـ ــّ       8عـ ــسكٞ ميـ ــددٓا غـ ــو حتـ ــى اهـ ــ ات اهعٌـ ــ  فـ ــًا ، ٗ طـ ــاعات ًٙ٘ٚـ ( ضـ

 . ً٘باٙى

ــٟ اهع .12 ــس   اٙتقاقـ ــق اهػـ ــّ طسٙـ ــسٝ عـ ــى أدـ ــاه        ًـ ــٕ ًبـ ــسكٞ باٙـ ــٞ اهػـ ــٕ ًطاهبـ ــق هـ ــٞ ، ٗال حيـ ــرٖ ارتدًـ ــٕ هلـ كٞ املقدًـ

 ) بدالت تِقى أٗ قٌٚٞ ٗدبات غرا٢ٚٞ أٗ زعاٙٞ طبٚٞ (.ٗهٚظ اذتؿس  ًٌٔا كاُ  عوٟ ضبٚى املجاي 
 

 ة وباملساضــــلني : ـ دمـــاخل  ةدمـــسنة  مكـــة بالػــــتصامات اخلاصـــاو واإللـــاملَ .ئ 
 

 . هقٚد ٗاهتطذٚى هوٌعاًالت اهؿادزٝ أٗ اه٘ازدٝ يف اهطذالت املدؿؿٞ هرهماهقٚاَ بعٌوٚٞ ا .1

ــٌاح ألٜ        .2 ــدَ اهطــ ــى ٗ عــ ــّ ً٘باٙــ ــسكٞ ميــ ــٞ بػــ ــالت ارتاؾــ ــاًالت ٗاملــــركسات ٗاملساضــ ــوٍٚ املعــ ــتالَ ٗتطــ ــاَ بأضــ اهقٚــ

 غدـ باضتالَ أٜ ٗثا٢ق أٗ ًعاًالت اال بتؿسٙح ًّ اإلدازٝ اٗامل٘ظف اهرٜ ٙعٌى هدٍٙٔ املساضى .

 اَ بعٌوٚٞ حفغ ٗازغفٕ أٜ ٗثا٢ق ختـ غسكٞ ميّ ً٘باٙى  .اهقٚ .3

 اهقٚاَ بعٌوٚٞ تؿ٘ٙس ٗطباعٞ اه٘ثا٢ق ٗاملعاًالت . .4

 اهقٚاَ  تابعٞ  اضتلٌاي املعاًالت اهًٚ٘ٚٞ داخى إدازات ًٗسافق اهػسكٞ . .5

 اإلهتصاَ باهتعوٌٚات اهؿادزٝ ًّ املعِٚر يف اهػسكٞ. .6

 إبالغ املػسر ٗ حك٘ز اهبدٙى.عدَ تسن ً٘قع اهعٌى حت  أٜ ظسر دْٗ  .7

 اضتدداَ أدٔصٝ االتؿاي ٗ اهل٘اتف ألغسا  اهعٌى فقأ. .8

 ال ٙطٌح باهصٙازات اهػدؿٚٞ أثِا١ اهعٌى إطالقًا. .9

 اه كٚص عوٟ اهقٚاَ باملٔاَ ٗاه٘ادبات املِاطٞ بٕ ٗعدَ االُػلاي  ا ٙع٘ق  برهم. .11

ــصاَ  .11 ــ٘اُراالهتــ ــاهقٍٚ   بقــ ــٛ بــ ــسكٞ ٗاهتحوــ ــاُٚٞاهػــ ــٞٗاأل اإلُطــ ــٟ   ًاُــ ــٞ عوــ ــى  ٗاحملافعــ ــّ ً٘باٙــ ــسكٞ ميــ ــدَ  غــ ٗعــ

 املدتؿر يف اهػسكٞ. أٗاًسال تعٍِٚٔ ٗاح اَ اهعاًور يف اهػسكٞ ٗاح اَ  أغٚا١اهتدخى يف 

 .هػسكٞٗضاعاتٕ احملددٖ  ًّ قبى ابِعاَ اهعٌى  االهتصاَ  .12

 ض٘ا١ اثِا١ اهدٗاَ اٗ بعد ُٔإٙ اهدٗاَ. هػسكٞعدَ اخسائ اٜ ًطتِدات ًّ ا .13

 صاَ باهطسٕٙ ٗعدَ افػا١ اٜ ًعوً٘ات اٗ بٚاُات هودازئ.  االهت .14

 

 



 18   ٛشغٗخ ٯ٢٠ ٟ٪ثبٯٚ ( اٛذغاسخ األ٤ٰٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس٢ٰٜ اٛضاسٰٜخ رٔضٯٞ سضٟبدـ) خ ثـــخ سبطــ٩صٰٔ

 
 { اجلــــداول  }السابــــع الفصـــل

 ـــة ( ع ا اء اخلدمـــومواق بأمانـــًداول ـــج) 
 
 

 ( 0 ) هــــدول زقـــج
 ٯ٢٠ ٟ٪ثبٯٚ  ٛشغٗخجض٩ٙ ثوضص اُغاص اٛذغاسخ اال٤ٰٟخ ا٠ٛـٜ٪ث٦ ه٬ٜ ٟسز٪٫ ا٠ٛ٪ٓن 

 

 ـــوبةعد  ضاعات العنل للي عد  اليوبُ عد  االفسا  عــــواقامل اضــــناء و

 سبهبد 8 ٣٪ث٦ ٩ادض٥ 4 ا٠ٛغٗؼ اٛغئٰسٮ 1

 سبهبد 8 ٣٪ثز٢ٰ 4 ٟغٗؼ ٟجٰوبد دضح 2

 سبهبد 8 ٣٪ثز٢ٰ 4 ٟج٬٤ ٟجٰوبد هظغ 3

 سبهبد 8 صالس ٣٪ثبد 5 ٟج٬٤ هظغ 4

 سبهبد 8 صالس ٣٪ثبد 3 ٟشبػ١ اٛض٪ع٥ 5

 سبهبد 8 ٣٪ث٦ ٩ادض٥ 1 ٤٧جغ ا٠ٛسزٔجٚ 6

   40 اليـــــاالمج

 
 

 ( 4 )ه ـــدول زقــــج
 (.األ٬ٛ٩األص٩اد ا٠ٛـٜ٪ثخ ٢ٟ شغٗخ اٛذغاسخ األ٤ٰٟخ رؼ٩ٯض دغاس٨ٞ ث٨ب )ا٠ٛج٠٪هخ 

 

 (.األوىلاأل وات املطلوبة مً غسنة احلساضة األميية تصويد حساضَه بَا )اجملنوعة  و
 ر٪ُٰغ سالح ٣بع٭ ثذست اٛـٜت 1

 ر٪ُٰغ اج٨ؼ٥ ٟبسخ ػ٪ئٮ ثذست اٛـٜت 2

 ر٪ُٰغهظب د٠بٯ٦ ٯض٩ٯ٦ الئ٦ٔ ٟن ٗٚ ُغص 3

 

 

 ( 3 )ه ـــدول زقـــج
 ٗشَ ثوضص ا٠ٛغاس٢ٰٜ ا٠ٛـٜ٪ث٢ٰ ٜٛو٠ٚ ُٮ ٟٔغ اٛشغٗخ ٩ٟغاٗؼ٧ب  

 

 ةـــل/ىوبــعد  ضاعات العن االمجالي عد  اليوبات عد  االفسا  البيـــــــاٌ و

 8 20 1 20 ٢ٰٜــــٟغاس 0

 

 

 

 



 19   ٛشغٗخ ٯ٢٠ ٟ٪ثبٯٚ ( اٛذغاسخ األ٤ٰٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس٢ٰٜ اٛضاسٰٜخ رٔضٯٞ سضٟبدـ) خ ثـــخ سبطــ٩صٰٔ

 
 { الينــــاذج  } اخلامـــظ الفصـــل

 

 ( ٠٣ـــ٪طط رٔــــضٯٞ اٛوـــــبء) 

 
 :       /         /   خــالتازي

________ هــزق     

 

 

 احملـــرتموٌ                غــسنة ميــً موبايــل للَــــاتف اليكــــــالوة/ ــاإلخ
 

 . طٖٛ ا٠٤ٛبطط ٩اٛزٮ ٣ٔغ ثبسزال٨ٟب ٩ُذظ٨ب ٗبٟٜخظخ ث٠ب ُٮ ثوض ُذض ٩صبئْ ا٤٠ٛبٓ     

٣ذ٢ ا٠ٛ٪ٓو٪١:____________________ ]ٯ٘زت اسٞ ا٠ٛ٪عص[ ٣ؤٗض اٛزؼا٤ٟب ثز٤ِٰظ اٛشضٟخ ؿجٔب ٛ٪صـبئْ ا٤٠ٛبٓظـخ ثئج٠ـبٛٮ    

ــضعح  ــي ٩ٓ ــبٝ[   ................................. ٟجٜ ــي ثبألعٓ ــت ا٠ٛجٜ ــبٛذغ٩ٍ[  ]  .................................................................]ٯ٘ز ــي ث ــت ا٠ٛجٜ [ ............................]ٯ٘ز

]ٯ٘زت ا٠ٛجٜي ثبألعٓـبٝ[   ..................................]اٛزشِٰغ إ١ ٩جض ٟجٜي/٣سجخ اٛزشِٰغ[ ٰٛظجخ إج٠بٛٮ اٛوـبء ا٨٤ٛبئٮ ثوض اٛزشِٰغ 

ٟجـبٛي أسـغ٫ رذـضص ث٠٪جـت جـض٩ٙ األسـوبع        ]ٯ٘زت ا٠ٛجٜي ثبٛذغ٩ٍ[  شبٟاًل ج٠ٰن اٛؼغائت أ٩ أ٭....... ............................................................ 

 .ا٠ٛغُْ ٟن ٧ظا ٩اٛظ٭ ٯوزجغ جؼءًا ٢ٟ ٧ظا اٛوـبء
 

]ر٘زت اسـٞ ه٠ٰٜـخ اٛشـغاء[     .............................................................................................................................................٣٩زو٨ض ُٮ دبٛخ ٓج٪ٙ هـبئ٤ب ثـ      

ثبٛز٤ِٰظ ٩ُٔب ٜٛشغ٩ؽ ٩ا٠ٛ٪اطِبد ٩جضا٩ٙ األسـوبع ٩اٛشـغ٩ؽ ٩ا٠ٛ٪اهٰـض ا٠ٛذـضصح ُـٮ ٩صٰٔـخ ا٤٠ٛبٓظـخ ٩جـض٩ٙ ا٠ٛزـٜجـبد          

عسبء ٢ٟ ٓجٜ٘ٞ  ٠ٗب ٣ؤٗض اٛزؼا٤ٟب ثأ٭ ٓغاع ٯزٞ ارشـبط٥ ٟـ٢ ٓجـٚ اٛج٨ـبد ا٠ٛشزظـخ      ٩هـبئ٤ب ا٠ٛٔضٝ  ٩اٛظ٭ ه٬ٜ أسبس٦ رٞ اإل

ٓب٣٪٣ًب ُٮ أ٭ ش٘٪٫ أ٩ رلٜٞ ثشأ١ ٧ظ٥ ا٤٠ٛبٓظخ ثوض إسـبع٣ب ثٔجـ٪ٙ اٛوــبء  ٩إٛـ٬ أ١ ٯـزٞ إهـضاص ٩ر٪ٰٓـن اٛؤـض ٯوزجـغ ٧ـظا          

 . اٛوـبء هٔضًا ٟٜؼًٟب ٤ٛب
 

 .  اٛوـبء ٩ثز٤ِٰظ٥ ُٮ دبٛخ إعسبء ا٤٠ٛبٓظخ ه٤ٰٜب ٠ُٰب ٯزوْٜ ث٨ظا ٠ُٰ٩ب ٯٜٮ ثٰب١ ثبٛو٠٪الد ا٠ٛـٜ٪ة ٤ٟب صُو٨ب

العنولة مً الغسض  والعنلة املبلغ      الونيل وعيواٌ اضه
ــــــــــ   ـــــــ    ــــــــــ

ــــــــــ   ـــــــ    ــــــــــ

ــــــــــ   ـــــــ    ــــــــــ
 ٯ٪جض( ال ٠ٜٗخ ز٘زتُ ا٠ٛجبٛي ٧ظ٥ ٟضٚ رضُن ٛٞ )إ١

 201ٝ  /       /     ا٠ٛ٪اُْ :  __ ____ ٯ٪ٝ _________ُٮ ___ رذغٯغًا

  :٩اٛظِخ ثبٛز٪ٰٓن ا٠ٛش٪ٙ اسٞ

 :اٛشزٞ

 

 ـ : ةــــمالحظـ 
ٞ  أ١ ُٰجـت  اٛوــبء  ٠ٰٔٛـخ  رشِـٰغ  رٔضٯٞ ُٮ عًجخ ٤٧بٕ ٗب١ إطا ٞ  أ٩ أهـال٥  إٰٛـ٦  ا٠ٛشـبع  ا٠ٛ٘ـب١  ُـٮ  روجئزـ٦  ٯـز  ٟسـزٜٔخ  ٟـظٗغح  رٔـضٯ

 اِٛـزخ  جٜسخ أص٤بء ا٠ٛلبعٯَ ُزخ ٛج٤خ ٩إشوبع ٟلغ٩ٍ أ٩ٙ ُزخ ا٠ٛذضص ٩ٓجٚ ا٠ٛ٪هض ُٮ اٛوـبء ٟلغ٩ٍ ٟن طٖٛ رٔضٯٞ ثبٛزشِٰغ شغٯـخ

 ا٠ٛلبعٯَ. ُزخ سجٚ ُٮ ٟضجذ ًٰغ رشِٰغ ثأ٭ ٯوزض ٢ٛ ُئ٦٣ ٛٞ ٟب اِٛزخ ُٮ ٟذؼغ إلصجبر٦ ث٪ج٪ص اٛزشِٰغ

 



 21   ٛشغٗخ ٯ٢٠ ٟ٪ثبٯٚ ( اٛذغاسخ األ٤ٰٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس٢ٰٜ اٛضاسٰٜخ رٔضٯٞ سضٟبدـ) خ ثـــخ سبطــ٩صٰٔ

 

 

 ( اٛوـــــبء ػ٠ــــب٠٣١ـــ٪طط ) 

 
 :       /         /   خــيالتاز

 ________ هــزق     
 

 
 احملـــرتموٌ                غــسنة ميــً موبايــل للَــــاتف اليكــــــالوة/ ــاإلخ
 _______________________ ة:ـاملياقص هــاض

 7(  /    )  ة:ـــاملياقص زقه

 ...................................................................................اٛج٤ـٖ اٛؼـب٢ٟ[ ٣ؼـ٢٠     اسٞ ]ٯظٗغ ........................................................................................................... ٣ذ٢

 ٤ٟظـج٦  )ٯ٢٠ ٟ٪ثبٯٚ( أ٩ ٢ٟ ٯش٦ِٜ ُٮ خٛشغٗه٬ٜ أ١ ٣ضُن  –]ٯظٗغ اسٞ ا٠ٛ٪عص[ ػ٠ب٣ًب ٟـًٜٔب ًٰغ ٟشغ٩ؽ ٩ًٰغ ٓبثٚ ٛإلٌٛبء 

ٖ  ثزو٦٤ٰٰ ٯٔ٪ٝ أ٩  ا٠ٛجٜـي  ]ٯ٘زـت ......................... ..............................................ثبألعٓـبٝ[   ا٠ٛجٜـي  ]ٯ٘زـت  .........................................٩ٓـضع٥   ٟجٜـي  ٛـظٛ

ٞ  ٟـ٢  سـٰخ أ٩ٙ ٟـبٛجخ ثبٛذغ٩ٍ[ ه٤ض ٧ـظا   ٩شـغ٩ؽ  ا٠ٛؼـ٠٪١  جب٣ـت  ٟـ٢  أ٩ جب٣ج٤ـب  ٟـ٢  اهزـغاع  أ٩ رذِـق  أ٭ ثـض١٩  ٓـجٜ٘

 : ـ االٛزؼاٝ

 أ٩ اٛوـبء ش٘ٚ ُٮ ٩ا٠ٛظٗ٪ع اٛوـبء سغٯب١ ُزغح سالٙ ا٠ٛلبعٯَ ُزخ ثوض هـبئ٦ ثسذت ٯٔ٪ٝ أ١ .1

 :صٞ اٛوـبء سغٯب١ سالٙ ُزغح هـبئ٦ ثٔج٪ٙ  اٛشضٟخٟزو٨ض  رٔ٪ٝ )شغ٦ٗ ٯ٢٠ ٟ٪ثبٯٚ( ثئثالى أ١ .2

 أ٩ طٖٛ ٦٤ٟ ؿٜت إطا اٛؤض ر٪ٰٓن ٯغُغ أ٩ زو٨ض اٛشضٟخٟ ٯشِْ  -أ

 أ٩ اٛوـبءاد ٠ٛٔضٟٮ اٛزو٠ٰٜبد دست األصاء ػ٠ب١ رٔضٯٞ ٯغُغ أ٩ ٟزو٨ض اٛشضٟخ ٯشِْ -ة

 .اٛوـبءاد ٠ٛٔضٟٮ اٛزو٠ٰٜبد دست اٛذسبثٰخ اٛزظذٰذبد ٯٔجٚ ال -ط

 ٝ.201  /     /        ربعٯز ٢ٟ ٯجضأ ( ٯ٪ٟب..........................................................٠ٛضح ) ا٠ِٛو٪ٙ سبع٭ اٛؼ٠ب١ ٧ظا ٯوزجغ

 )ا٠ٛؼ٠٪١( ا٠ٛٔضٝ ٟزو٨ض اٛشضٟخ هجغ ٯزٞ أ١ ٯجت اٛؼ٠ب١ ٧ظا ٛز٠ضٯض ؿٜت ٩أ٭

 
 _______________________ ه:ــوخت اءـــإمض

 __________________________ و:ـالبي اضه

 __________________________ اٌ:العيــــــو

 ___________________________ خ:ـــالتازي

 

 



 21   ٛشغٗخ ٯ٢٠ ٟ٪ثبٯٚ ( اٛذغاسخ األ٤ٰٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس٢ٰٜ اٛضاسٰٜخ رٔضٯٞ سضٟبدـ) خ ثـــخ سبطــ٩صٰٔ

 

 

 ( اٛوـــــبءإســــبع ٓـــج٪ٙ ٠٣ـــ٪طط ) 

 
 :       /         /   خــالتازي

 

 

 

 

 ٩ه٤٪ا٦٣[ ا٠ٛ٪عص ]اسٞ........... ....................................................................................................................... إ٬ٛ

ٝ  هـبئ٘ٞ ث٠٪جت هٰٜ٘ٞ أعسٰذ ٓض........................................................ثشأ١ ر٤ِٰظ سضٟبد  (2014عٓٞ )   / ا٤٠ٛبٓظخ أ١ ٣شـغٗٞ  ا٠ٛٔـض

ــٮ ــظ٥ ُــ ــخ ٧ــ ــؤعر ا٤٠ٛبٓظــ ــبٛٮ201/  /    ا٠ٛــ ــي ٝ ثئج٠ــ ــضع٥  ٟجٜــ ــبٝ[  ........ ......................................٩ٓــ ــي ثبألعٓــ ــت ا٠ٛجٜــ ]ٯ٘زــ

 .]ٯ٘زت ا٠ٛجٜي ثبٛذغ٩ٍ[................ ................................................................................................................

( ٟـن ث٪ٰٛظـخ   ..............................................................................٠جٜـي ) ث اٛوــبء  ٠ٰٓـخ  ٟـ٢  %15ث٤سـجخ   األصاء ػ٠ب١ رٔضٯٞ سغهخ ٩هٰٜ٘ٞ     

 ٩ُٔـب ٛظـٌٰخ اٛؼـ٠ب١ ا٠ٛغُٔـخ     ٨ٛظا اإلسـبع اسزالٟ٘ٞ ربعٯز ٢ٟ ٯ٪ٟب س٠سخ هشغ % ٢ٟ ٠ٰٓخ هغػ٘ٞ سال115ٙرأ٢ٰٟ ث٪آن 

سـبعٯخ ا٠ِٛوـ٪ٙ دزـ٬ ا٣ز٨ـبء ُزـغح سـغٯب١ اٛؤـض ٩ر٤ِٰـظ اٛشـضٟبد          ا٤٠ٛبٓظخ ًٰغ ٟشغ٩ؿخ ٩ًٰغ ٓبثٜخ ٛإلٌٛبء ثبسـ٤٠ب   ث٪صبئْ

.................................................................................................. 

 ا٤٠ٛبٓظـخ  إعسـبء إٌٛبء  إ٬ٛ سٰؤص٭ أهال٥ ا٠ٛذضصح ا٠ٛضح سالٙ األصاء ػ٠ب١ رٔضٯٞ أ٩ اٛؤض ٛز٪ٰٓن اٛذؼ٪ع ه٢ رأسغٗٞ دبٛخ ُٮ

 اٛوـبء. ػ٠ب١ ٩ٟظبصعح هٰٜ٘ٞ

 

 لــً موبايــسنة ميــيري لػــسالتيفـــاملدي         
 
 
 

 

 : ـ  ةـــمالحظـ 

اٛجـذ ُـٮ   ال ٯوزجغ ٧ظا اإلسـبع ٟٜؼٝ ٢ٟ ا٤ٛبدٰخ اٛٔب٣٪٣ٰخ إطا ٟب رٔضٝ ادض ا٠ٛزٔض٢ٰٟ ثشـ٘٪٫ إٛـ٬ اٛج٨ـبد ا٠ٛشزظـخ ٓب٣٪٣ـب ٩طٛـٖ دزـ٬ ٯـزٞ ا٤ٛلـغ ٩          

 . ٩ُٔب ٛإلجغاءاد اٛٔب٣٪٣ٰخ ا٠ٛذضصح ُٮ اٛٔب٣٪١ ٩اٛالئذخ اٛش٘٪٫

 

 

 

 

 

 



 22   ٛشغٗخ ٯ٢٠ ٟ٪ثبٯٚ ( اٛذغاسخ األ٤ٰٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس٢ٰٜ اٛضاسٰٜخ رٔضٯٞ سضٟبدـ) خ ثـــخ سبطــ٩صٰٔ

 

 

 ( اإلصاء ػ٠ــــب٠٣١ـــ٪طط ) 

 
 :       /         /   خــالتازي

 ________ هــزق     
 

 
 

 احملـــرتموٌ                غــسنة ميــً موبايــل للَــــاتف اليكــــــالوة/ ــاإلخ
 _______________________ املياقصـة: اضــه

 7(  /    )  املياقصـــة: زقه

 
ا٠ٛـ٪عص[  ]ٯـظٗغ اسـٞ   ............................ ...........................................اٛج٤ٖ[ ٣ؼـ٢٠   اسٞ ]ٯظٗغ................... ...........................................................................٣ذ٢ 

ــبء       ــغ ٓبثــٚ ٛإلٌٛ ــغ ٟشــغ٩ؽ ٩ًٰ ــ٠ب٣ًب ٟـٜٔــًب ًٰ ــي       –ػ ــبرَ ا٤ٛٔــبٙ( ٟجٜ ــ٢ ٟ٪ثبٯــٚ ٨ٜٛ ــضُن ٛشــغٗخ ٯ٠ ٩ٓــضع٥  هٜــ٬ أ١ ٣

ــض ا٠ٛجٜــي ]ٯ٘زــت.............. ..............................................................................ثبألعٓــبٝ[  ا٠ٛجٜــي ]ٯ٘زــت...................... .............................................. أ٩ٙ  ثــبٛذغ٩ٍ[ ه٤

اطا رجــــ٢ٰ أ١  ا٠ٛؼــــ٠٪١ جب٣ــــت ٟــــ٢ أ٩ جب٣ج٤ــــب ٟــــ٢ اهزــــغاع أ٩ رذِــــق أ٭ ثــــض١٩ ٓــــجٜ٘ٞ ٟــــ٢ سـٰــــخ ٟـبٛجــــخ

 األسـس  رج٤ٰـ٪ا  أ١ إٛـ٬  اٛذبجـخ  ص١٩ اٛؤض ث٠٪جت ر٦ر٤ِٰظ اٛزؼاٟب ُٮ اسِْ ]ٯظٗغ اسٞ ا٠ٛ٪عص[ ٓض................. .............................................

 .ؿٜج٘ٞ إ٨ٰٛب اسز٤ض اٛزٮ

أ١ ر٘ـ٪١ ٯ٠ـ٢ ٟ٪ثبٯـٚ     ٯ٠٘ـ٢  ٩اٛزـٮ  اٛؤض ٟسز٤ضاد ٢ٟ أ٭ ُٮ أ٩ اٛؤض ث٤٪ص ُٮ روضٯٚ أ٩ إػبُخ أ٩ رٌٰٰغ أ٭ ه٬ٜ ٣٪اُْ ٠ٗب

 اٛزٌٰٰغاد ٧ظ٥ ٢ٟ ثأ٭ إثال٤ًب ه٢ ٣ز٤بػٙ ٤٧ب ٣٩ذ٢ اٛؼ٠ب١  ٧ظا ه٬ٜ رزغرت ٟسئ٪ٰٛخ أ٭ طٖٛ ٢ٟ ٢ٛ٩ ٯو٤ِٰب ه٨ٰٜب ارِٔذ ٓض

ــبُبد ــضٯالد أ٩ أ٩ اإلػـ ــب اٛزوـ ــض ٠ٗـ ــزجبثخ ٣زو٨ـ ــض أل٭ ثبالسـ ــغح ر٠ضٯـ ــالدٰخ ِٛزـ ــ٠ب١ طـ ــ٪م ص١٩ اٛؼـ ــب   اٛغجـ ــ٬ ه٤ٰٜ٠ـ إٛـ

 .ا٠ٛ٪عص[ اسٞ ]ٯظٗغ ...................................................................

 رذِلبد. أ٩ أ٭ ٟالدلبد ثض١٩ ُزغح سغٯب١ اٛؤض  ا٣ز٨بء ٝ   ٩دز201٬/       /  ربعٯز   ٢ٟ اٛؼ٠ب١ ٧ظا ٩ٯسغ٭

 

 _______________________ ه:ــوخت اءـــإمض

 __________________________ و:ـالبي اضه

 __________________________ اٌ:العيــــــو

 ___________________________ خ:ـــالتازي

 



 23   ٛشغٗخ ٯ٢٠ ٟ٪ثبٯٚ ( اٛذغاسخ األ٤ٰٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس٢ٰٜ اٛضاسٰٜخ رٔضٯٞ سضٟبدـ) خ ثـــخ سبطــ٩صٰٔ

 

 

 دمــــة (اخل تكـــديه ) عكـــد
 

 

 -:٢ٟ ٗاًل ث٢ٰ االرِبّ رٞ   2014ٝ__/__/ ا٠ٛ٪اُْ(   ) ٯ٪ٝ ُٮ إ٦٣

االر/ هـبٟغ   ط٤وبء شبعم اٛزِٜؼٯـ٪١ ٩ٯ٠ض٨ٜـب   ا٤٠ٰٰٛخ اٛج٨٠٪عٯخ ُٮ اٛغئٰسٮ ٟٔغ٧ب ٯٔن ٩اٛز٬ شغٗخ ٯ٢٠ ٟ٪ثبٯٚ ٨ٜٛبرَ ا٤ٛٔبٙ

 (.األ٩ٙ ٍاٛـغ)ثـ اٛؤض ٧ظا ُٮ إ٦ٰٛ ٩ٯشبع ا٠ٛضٯغ اٛز٤ِٰظ٭ / ثظِز٦ ٟذ٠ض ٧ؼام

 و
  – طــــــ٤وبء – ا٤٠ٰٰٛــــــخ اٛج٨٠٪عٯــــــخ ُــــــٮ اٛغئٰســــــٮ ٟغٗؼ٧ــــــب ٯٔــــــن ٩اٛزــــــ٬  ........................... شــــــغٗخ  - أ

 ثظــِز٦  /.............................. األر ٩ٯ٠ض٨ٜـب  ٝ 2014( ثزـبعٯز    /    /       ث٠٪جـت اٛزِـ٪ٯغ عٓــٞ )        .......... شـبعم 

 (.اٛضب٣ٮ اٛـغٍ)ثـ اٛؤض ٧ظا ُٮ إ٦ٰٛ ع٩ٯشب........................ 

 -:اٱرٮ ه٬ٜ أرِٔب ٜٛزوبٓض اٛ٘بٟٜخ ثأ٧ٰٜز٠٨ب اٛـغُب١ أٓغ أ١ ٩ثوض

 ( : ـ  0بيـــد ) ـ 
ٜشغ٩ؽ ٩ا٠ٛزـٜجبد ا٠ٛذضصح ُٮ ٩صبئْ ا٤٠ٛبٓظخ ٩اٛوـبء اٛظ٭ ُٔب ٩ٛ اٛشضٟخُغص  ٩ر٤ِٰظ )__(  هضص ثز٪ُٰغ اٛضب٣ٮ اٛـغٍ ٯٜزؼٝ

 بء .األعس ه٬ٜ أسبس٦ رٞ
 

 ( : ـ  4بيـــد ) ـ 
 اٛؤــض ٧ــظا ث٤ــ٪ص ٛز٤ِٰــظ ٩اٛالػٟــخ رٔــضٯٞ اٛشضٟــخ  ثو٠ٰٜــخ ا٠ٛزظــٜخ ا٠ٛزـٜجــبد ج٠ٰــن ثزــ٪ُٰغ اٛضــب٣ٮ اٛـــغٍ ٯٜزــؼٝ

 ٦٤ٟ. ٯزجؼأ ال ٩جؼء ٦ٛ ٠ٟ٘اًل ٯوزجغ ٩اٛظ٭ اٛؤض ٟ٪ػخ ُٮ اٛشغ٩ؽ ٩ا٠ٛزـٜجبد ٨ٛظا ٧٪ ٟب ٩ثذست
 

 ( : ـ  3بيـــد ) ـ 
ــب٣ٮ   ــؼٝ اٛـــغٍ اٛض ــٮ   ٯٜز ــأسٰغ   ٩ُ ــب ص١٩ ر ــْ ه٨ٰٜ ــضٟبد ا٠ٛزِ ــظ اٛش ــخ ثز٤ِٰ ــأسغ دبٛ ــب٣ٮ اٛـــغٍ ر ــ٢ اٛض ــظ  ه ــخر٤ِٰ   اٛشضٟ

ــ٦ ــ٦ ُزذســت ا٠ٛـٜ٪ث ــخ هٰٜ ــأسٰغ ًغاٟ ــن ر ــَ س٠ســخ( 5.000) ث٪آ ــبٙ اٛ ٚ   عٯ ــ ــغص ٛ٘ ــٚ ُ ــ٢ ٗ ــ٪ٝ ه ــأسٰغ ٯ ــخ ر ــبٝ ٜٛضالص  األٯ

ــَ هشــغح( 10.000) ث٪آــن رــأسٰغ ٠ٛ٪هــض ثــضء اٛو٠ــٚ ٩ًغاٟــخ  اٛزبٰٛــخ ــبٙ أٛ ٝ   ٗــٚ هــ٢ عٯ ــ٪  ا٣ز٨ــبء ثوــض رــأسٰغ ُــغص ٛ٘ــٚ ٯ

ــغح ــب٣ٮ اٛـــغٍ ٟســزذٔبد ٟــ٢ ٩رشظــٞ اٛســبثٔخ اٌٛغاٟــخ ُز ــض اٛض ــٮ اٛظــغٍ ه٤ ــخ ٩ُ ــب٣ٮ اٛـــغٍ اســز٠غاع دبٛ ــأسٰغ اٛض  ثبٛز

 ْ ــ ــظٖٛ ُٰذ ــض ُســز األ٩ٙ ٜٛـــغٍ ث ــب٣ٮ ٜٛـــغٍ ٯ٘ــ٪١ أ١ ص١٩ اٛؤ ــغح ٟســزذْ أ٭ اٛض ــأسٰغ ِٛز ــخ أ٩ اٛز ــأ٭ ا٠ٛـبٛج ــبٛي ث  ٟج

 .طٖٛ ه٢ ٣برجخ
 

 ( : ـ  2 بيـــد )ـ 
 ثشــ٘ٚ ٩روٜــْ اٛ٘بٟــٚ ٩اســ٦٠ اِٛــغص طــ٪عح رذ٠ــٚ روغٯِٰــخ ثـــبئْ ه٠ــٚ ٟــن االُــغاص ٛج٠ٰــن(  ثــضٛز٢ٰ ) ٟ٪دــض ػ٭ رــ٪ُٰغ

 . ٩اػخ
 

 ( : ـ  1بيـــد ) ـ 
 __/__/___. ٩دز٬__/__/___  ٢ٟ رجضأ( س٤زب١ ٰٟالصٯزب١ ٗبٟٜزب١) اٛؤض ٧ظا سغٯب١ ٟضح
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 ( : ـ  1بيـــد ) ـ 
 ٩اٛؼغائت اٛغس٪ٝ ٗبُخ شبٟٜخ عٯبٙ)_____( ...............................................  اٛؤض ُزغح ٛ٘بٟٚ ٰٛخاإلج٠ب ا٠ٰٔٛخ .أ 

)______( .............................................  ٩ٓضع٥ ث٠جٜي اٛ٪ادض اٛش٨غ٭ اٛٔسؾ ٩ث٪آن ش٨غٯخ أٓسبؽ ثش٘ٚ ٩رضُن

 .ش٨غ ٗٚ ٨٣بٯخ رضُن عٯبٙ

 دس٢ ه٢ رٔغٯغ ث٠٪جت ش٨غ ٗٚ ٨٣بٯخ ٦ٛ ا٠ٛسزذْ اٛش٨غ٭ اٛٔسؾ ث٠جٜي اٛضب٣ٮ اٛـغٍ ث٠ذبسجخ األ٩ٙ اٛـغٍ ٯٜزؼٝ .ب 

اٛضب٣ٮ ٩ٗشَ  اٛـغٍ ٢ٟ ٟٔضٟخ ثب٠ٛجٜي ٟـبٛجخ ٩ٟظٗغح األ٩ٙ ٜٛـغٍ اٛشضٟبد االصاعٯخ ٓسٞ ٓجٚ ٢ٟ ٟغُ٪م األصاء

 .اسزالٝ ا٠ٛجبٛي ٜٛوب٢ٰٜٟ ٯجضاء ٢ٟ اٛش٨غ اٛضب٣ٮ ٜٛزوبٓض

 اِٛغص ا ه٢ طبُٮ ٟجٜي س٠س٦ ٩ اعثو٪١ اَٛ عٯبٙ ال ًٰغ رظغٍ ٨٣بٯ٦ ٗٚ ش٨غ ص١٩ ربسٰغ . أجغ  ٯٔٚ ا١ ال .ئ 
 

 ( : ـ  1بيـــد ) ـ 
 ُٰــ٦ ٯ٪ػــخ األ٩ٙ اٛـــغٍ ا٠ٛشزظــ٢ٰ ٛــض٫ ٓجــٚ ٟــ٢ هٰٜــ٦ ٟ٪ٓوــًب ه٠ــٚ ٯــ٪ٝ ٗــٚ ٨٣بٯــخ رٔغٯــغ ثغُــن اٛضــب٣ٮ اٛـــغٍ ٯٜزــؼٝ

 أسبسب ٜٛزذبست ث٢ٰ اٛـغ٢ُٰ. اٛزٔبعٯغ ٧ظ٥ ٘٪١ر ثذٰش االُغاص ٢ٟ ٩ا٠ٛزٌٰج٢ٰ اٛذبػغٯ٢ أس٠بء
 

 ( : ـ  8بيـــد ) ـ 
 إسالٛــ٦ دبٛــخ ُــٮ ٛــ٦ ٟســزذٔخ ٟجــبٛي أ٭ ٩سظــٞ ٛضٯــ٦ اٛضــب٣ٮ اٛـــغٍ ٟســزذٔبد ثوــغ أ٩ ٗــٚ دجــؼ ُــٮ اٛذــْ األ٩ٙ ٜٛـــغٍ

 .اٛؤض ٧ظا ُٮ ا٠ٛ٪ػذخ ثبٛزؼاٟبر٦
 

 ( : ـ  9بيـــد ) ـ 
 ٩جــ٦ ٩هٜــ٬ األ٩ٙ اٛـــغٍ ٠ٟزٜ٘ــبد ُــٮ اُــغاص٥ ٯذــضص٨ب ٓــض اٛزــ٬ األػــغاع خٗبُــ إطــالح هــ٢ ٟســئ٪اًل اٛضــب٣ٮ اٛـــغٍ ٯ٘ــ٪١

 ا٠ٛســزذٔخ ا٠ٛجــبٛي ٟــ٢ األػــغاع رٜــٖ إلطــالح اٛالػٟــخ ٩ا٤ِٛٔــبد اٛز٘ــبَٰٛ ٗبُــخ سظــٞ األ٩ٙ ٜٛـــغٍ ُٰذــْ ٛــٞ ٟــب اٛســغهخ

 .ٗزبثٮ ثئسـبع ًٰغ٥ أ٩ اٛؤض ٧ظا ث٠٪جت اٛضب٣ٮ ٜٛـغٍ ٟسزذٔخ سزظجخ اٛز٬ أ٩
 

 : ـ  ( 01بيـــد ) ـ 
 :  ثزٔضٯٞ اٛضب٣ٮ اٛـغٍ ٯٜزؼٝ

ــغ ث٤٘ــٮ ػــ٠ب١ .1 ــن ث٠جــغص اٛؤــض ٠ٰٓــخ ٟــ٢%( 15) ٣ســجز٦ ث٠ــب ٟشــغ٩ؽ ًٰ ــ٬ اٛز٪ٰٓ ــض ٧ــظا هٜ  ا٠ِٛوــ٪ٙ ســبع٭ اٛؤ

ــبعٯز ٟــ٢ ِٜٛزــغح ــ٬ اٛؤــض ٧ــظا إثــغاٝ ر ــب٣ٮ اٛـــغٍ ٯٔضٟــ٦ أصاء ٗؼــ٠ب١ ثشــ٨غ ا٣ز٨بئــ٦ ثوــض ٟــب اٛ  األ٩ٙ ٜٛـــغٍ اٛض

 .ا٤٠ٰٰٛخ اٛج٨٠٪عٯخ صاسٚ ثبٛو٠ٚ ٦ٛ ٩ٟظغح ٟوز٠ض ث٤ٖ أ٭ ٢ٟ

%( ٟــ٢ ٠ٰٓــخ اٛؤــض طــبٛذخ ٠ٛــضح ســ٤خ هٜــ٬  115ث٪ٰٛظــخ رــأ٢ٰٟ ٟــ٢ ا٭ شــغٗخ رــأ٢ٰٟ ٟظــغح ٨ٛــب ثــب٢٠ٰٛ ث٪آــن )  .2

ــغاص اٛـــغٍ             ــخ ا٩ ثســجت اُ ــٚ ٣زٰج ــبئغ ٓــض رذظ ــغٓبد ا٩ سس ــْ ٗؼــ٠ب١ ال٭ س ــبٝ اٛالد ــض٧ب ُــٮ اٛو ــزٞ رجضٯ ا١ ٯ

 اٛضب٣ٮ .
 

 ( : ـ  00بيـــد ) ـ 
ــب٣ٮ اٛـــغٍ ٯزذ٠ــٚ ــخ ا٠ٛســئ٪ٰٛخ اٛض ــخ اٛٔب٣٪٣ٰ ــخ ٩ا٠ٛبصٯ ــ٬ ا٠ٛزغرج ــضس أػــغاع أ٭ دــض٩س هٜ ــغ رذ ــبٙ  ٠ٛــ٪كِٮ أ٩ ٌٰٜٛ ٩ه٠

 ًــ  هــ٢ ٣برجــخ ٗب٣ــذ ٩ســ٪اًء ٟجبشــغح ًٰــغ أ٩ ٟجبشــغح ثـغٯٔــخ ٩ٓوــذ ٓــض األػــغاع رٜــٖ ٗب٣ــذ ســ٪اًء األ٩ٙ اٛـــغٍ ٩اٟــالٕ

 .اٛضب٣ٮ اٛـغٍ اُغاص ٓجٚ ٢ٟ إ٠٧بٙ أ٩ روض أ٩
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 ( : ـ  04بيـــد ) ـ 
 ثشظــ٨٠ب األ٩ٙ اٛـــغٍ ٩ٯٔــ٪ٝ اٛؤــض ٧ــظا ر٤ِٰــظ هــ٢ ا٤ٛبرجــخ ٩اٛغســ٪ٝ ا٠ٛســزذٔخ اٛؼــغائت ٗبُــخ اٛضــب٣ٮ اٛـــغٍ ذ٠ــٚٯز

 .اٛظغٍ ه٤ض اٛضب٣ٮ اٛـغٍ ٟسزذٔبد ٢ٟ
 

 ( : ـ  03بيـــد ) ـ 
ــب٣ٮ ٜٛـــغٍ ٯذــْ ال ــبػٙ اٛض ــ٢ اٛز٤ ــض ه ــض٥ أ٩ اٛؤ ــ٦ أ٩ ُ٪ائ ــض أ٩ آســغٯ٢ أشــشبص أ٩ شــشض أل٭ اٛزؼاٟبر ــ٢ اٛزوبٓ ــ ٟ بؿ٢ اٛج

ــغ  ــن اٌٰٛ ــ٬ ٟ ــض هٜ ــؼء أ٭ أ٩ اٛؤ ــًب     ج ــب ٓب٣٪٣ ــض٩ص ا٤ٛســجخ ا٠ٛســ٠٪ح ث٨ ــٮ د ــ٦ اال ُ ــخ   ٤ٟ30 ــض ٟ٪أُ ــض ٩ثو ــخ اٛؤ ــ٢ ٠ٰٓ ٟ %

 .اٛـغٍ اال٩ٙ ه٬ٜ طٖٛ 
 

 ( : ـ  02بيـــد ) ـ 
ــْ ــغٍ ٯذ ــز األ٩ٙ ٜٛـ ــض ُس ــبع٥ اٛؤ ــأ١ ٩اهزج ــٞ ٗ ــ٢ ٛ ــٮ ٯ٘ ــذ أ٭ ُ ــغا٥ ٩ٓ ــجًب ٯ ــظٖٛ ٤ٟبس ــ٪١ أ١ ص١٩ ٛ ــًب ٯ٘ ــضاء ٟٜزؼٟ  ثئث

 .بةاألسج

 
 ( : ـ  01بيـــد ) ـ 

  -ٯوزجغ ٗال ٢ٟ :

 . اٛزو٠ٰٜبد ٠ٛٔضٟٮ اٛوـبءاد 

  اٛشضٟخاٛشغ٩ؽ اٛوبٟخ  اٛ٪اجت ر٪اُغ٧ب ُٮ ٟزو٨ض  . 

 .ا٨٠ٛبٝ ٩األٛزؼاٟبد اٛشبط٦ ث٠زو٨ض اٛشضٟخ 

 ٙاٛجضا٩  . 

 ا٠٤ٛبطط  . 

 . ٠٣٪طط رٔضٯٞ عسبٛخ اٛوـبء 

 . ٠٣٪طط ػ٠ب١ اٛوـبء 

 . ٠٣٪طط إسـبع ٓج٪ٙ اٛوـبء 

 . ٠٣٪طط ػ٠ب١ األصاء 

  . ٠٣٪طط هٔض رٔضٯٞ سضٟخ 

 اٛضب٣ٮ ٜٛـغٍ األ٩ٙ اٛـغٍ ٢ٟ ا٠ٛٔضٝ اٛوغع  . 

 األسزِسبعاد ٩ا٠ٛغاسالد ث٢ٰ اٛـغ٢ُٰ  . 
 

 ٩الئذزـــ٦ 2007ٝ ٛســـ٤خ( 23) عٓـــٞ اٛذ٘٪ٰٟـــخ ٩ا٠ٛشـــبػ١ ٩ا٠ٛؼاٯـــضاد ا٤٠ٛبٓظـــبد ٓـــب٣٪١ ٩أد٘ـــبٝ ٣ظـــ٪ص ٩ٗـــظا 

 .٦٤ٟ ٯزجؼأ ال ٩جؼء اٛؤض ٧ظا ٛج٤٪ص ٠ٟٜ٘خ ٨بث ا٠ٛزؤٜخ اإلعشبصٯخ ٩األصٛخ اٛز٤ِٰظٯخ

 
 ( : ـ  01بيـــد ) ـ 

ــض             ــخ ٛؤ ــ٦ ٜٛشضٟ ــالٙ رٔضٯ٠ ــ٢ س ــب ٟ ــن ه٨ٰٜ ــض ٯـٜ ــٮ ٓ ــغٗخ اٛز ــغاع اٛش ــبد ٩اس ــ٬ ثٰب٣ ــبف هٜ ــب٣ٮ ثبٛذِ ــغٍ اٛض ــؼٝ اٛـ ٯٜز

 . اٛشغٗخ

 
 
 
 



 26   ٛشغٗخ ٯ٢٠ ٟ٪ثبٯٚ ( اٛذغاسخ األ٤ٰٟخ ٩سضٟبد ا٠ٛغاس٢ٰٜ اٛضاسٰٜخ رٔضٯٞ سضٟبدـ) خ ثـــخ سبطــ٩صٰٔ

 
 ( : ـ  01بيـــد ) ـ 

 ..٦ث٠٪ػ٪ه ٯزوْٜ ٠ُٰب اٛـغ٢ُٰ ث٢ٰ اٛزِب٧ٞ ٟج٠ٚ اٛؤض ٧ظا ٯش٘ٚ
 

 ( : ـ  08بيـــد ) ـ 
 .ؿغٍ ٛ٘ٚ ٣سشخ س٠ٜذ أطٰٜز٢ٰ ٣سشز٢ٰ ٢ٟ اٛؤض ٧ظا دغع

 
 .  ٩إش٨بصًا ه٬ٜ ٟب جبء ُٮ ٧ظا اٛؤض ٩ٓن اٛـغُب١ سز٠٨ٰ٠ب ُٮ ٩صجزب اٰٛ٪ٝ ٩اٛزبعٯز ا٠ٛج٢ٰ أص٣ب٥

 

 ،،،  التوفيق ولي واهلل

 

 الطــسف األول
ــال    ــَات اليكـ ــل للـ ــً موبايـ ــسنة ميـ  غـ

 

ــدع / عــامس حمنــد ٍــصا      ــَا املَي  ميجل
ــري  ــديس التيفيــــــــــــــــــ   املــــــــــــــــــ

 

 الجــــاىيالطــسف 
ــسنة   .............................................................................غـــــــ

 

 ..............................................................................................ـ......................ميجلَا األخ / 
 

 
........................................................................................................................................................................ 


