ٚناي ١ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ
عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا
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ـــ ايباب األ ٍٚــــ
"أٖداف ايدزاضات ايعًٝا"
األٚىل
املاد٠
املاد ٠األٚىل
تٗدف ايدزاضات ايعًٝا إىل ذبكٝل األغساض اآلت:١ٝ
- 1ايعٓا ١ٜبايدزاضات اإلضالَٚ ١ٝايعسبٚ ١ٝايتٛضع يف حبٛثٗا ٚايعٌُ عًْ ٢ػسٖا.
- 2اإلضٗاّ يف إثسا ٤املعسف ١اإلْطاْ ١ٝبهاف ١فسٚعٗا عٔ طسٜل ايدزاضات املتخصصٚ ١ايبشح ازباا يًٛصاٍٛ
إىل إضافات عًُٚ ١ٝتطبٝكَ ١ٝبتهسٚ ٠ايهػف عٔ سكا٥ل ددٜد.٠
- 3متهني ايطالّب املتُٝص َٔ ٜٔمحً ١ايػٗا ات ازباَعَٛ َٔ ١ٝاصً ١زاضاتِٗ ايعًٝا ضبًٝاً.
ال عايٝاً يف صباالت املعسف ١املختًف.١
- 4إعدا ايهفاٜات ايعًُٚ ١ٝاملٗٓ ١ٝاملتخصصٚ ١تأٖ ًِٗٝتأًٖ ٝ
- 5تػاذٝع ايهفاٜاات ايعًُٝا ١عًاَ ٢طااٜس ٠ايتكادّ ايطاسٜع يًعًاِ ٚايتكٓٝا ٚ ١فعٗاِ إىل اإلبادا ٚاالبتهااز
ٚتطٜٛس ايبشح ايعًُٚ ٞتٛد ٘ٗٝملعازب ١قضاٜا اجملتُع ايطع.ٟ ٛ
- 6اإلضٗاّ يف ذبطني َطت ٣ٛبساَر املسسً ١ازباَع ١ٝيتتفاعٌ َع بساَر ايدزاضات ايعًٝا.

ــ ايباب ايجاْ ٞـــ
"ايدزدات ايعًُ"١ٝ
املاد ٠ايجاْ١ٝ

ميٓح صبًظ ازباَع ١ايدزدات ايعًُ ١ٝاآلت ١ٝبٓا ً٤عً ٢تٛص ١ٝصبًط ٞايكطاِ ٚايهًٝاٚ ١تأٜٝاد صبًاظ
عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا:
- 1ايدبً.ّٛ
- 2املادطتري (ايعامل.)١ٝ
- 3ايدنتٛزا( ٙايعامل ١ٝايعاي.)١ٝ
املاد ٠ايجايج١

تهَ ٕٛتطًبات ايدزاضا ١يًادزدات ايعًُٝا ١املٓصاٛ

عًٗٝاا يف املاا  ٠ايجاْٝاٚ ١فال أسهااّ ٖار ٙايال٥شا١

ٜٚطتجٓ َٔ ٢ذيو:
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- 1ايدبًَٛات ايطب.١ٝ
- 2ايصَاالت ايطب.١ٝ
فٝطبل عًُٗٝا ايكٛاعد ٚايًٛا٥ح ايصا ز َٔ ٠صبًظ ازباَع.١

ـــ ايباب ايجايح ـــ
"تٓظ ِٝايدزاضات ايعًٝا"
املاد ٠ايسابع١
ٜٓػاأ يف ناٌ داَعا ١عُاا  ٠يًدزاضاات ايعًٝاا تاستب بٛنٝاٌ ازباَعا ١يًدزاضاات ايعًٝاا ٚايبشاح
ايعًُاٚ ٞتتاٛىل اإلغاساف عًا ٢مجٝاع باساَر ايدزاضاات ايعًٝاا بازباَعاٚ ١ايتٓطاٝل فُٝاا بٗٓٝاٚ،ايتٛصا١ٝ

باملٛافك ١عًٗٝا ٚتكٛميٗا ٚاملسادع ١ايدا ١ُ٥هلا.
املاد ٠ارتاَط١

ٜها ٕٛيعُاا  ٠ايدزاضاات ايعًٝاا صبًاظ خيات باايٓعس يف مجٝاع األَاٛز املتعًكا ١بايدزاضاات ايعًٝاا
بازباَعٚ ١ارباذ ايكسازات ايالشَ ١بػاأْٗا يف ساد ٚاختصاصا٘ ٚفال َاا تكضا ٞبا٘ ٖار ٙايال٥شاٚ ،١يا٘ عًا٢
األخ َا ٜأت:ٞ
- 1اقااا ايطٝاضا ١ايعاَا ١يًدزاضاات ايعًٝاا أ ٚتعدًٜاٗا ٚ ،تٓطاٝكٗا يف مجٝاع نًٝاات َٚعاٖاد ازباَعا١
َٚتابع ١تٓفٝرٖا بعد إقسازٖا.
- 2اقاا ايًٛا٥ح ايداخً ١ٝبايتٓطٝل َع األقطاّ ايعًُ ١ٝفُٝا ٜتعًل بتٓع ِٝايدزاضات ايعًٝا.
- 3اقاا أضظ ايكب ٍٛيًدزاضات ايعًٝا ٚتٓفٝرٖا ٚاإلغساف عًٗٝا.
- 4ايتٛص ١ٝبإداش ٠ايرباَر املطتشدث ١بعد زاضتٗا ٚايتٓطٝل بٗٓٝا ٚبني ايرباَر ايكا.١ُ٥
- 5ايتٛص ١ٝباملٛافك ١عًَ ٢كسزات ايدزاضات ايعًٝا َٚا ٜطسأ عًٗٝا أ ٚعً ٢ايرباَر َٔ تعد ٌٜأ ٚتبد.ٌٜ
- 6ايتٛص ١ٝمبطُٝات ايػٗا ات ايعًٝا بايًغتني ايعسبٚ ١ٝاإلظبًٝص ١ٜبٓا ٤عً ٢تٛص ١ٝصبايظ ايهًٝات.
- 7ايتٛص ١ٝمبٓح ايدزدات ايعًُ.١ٝ
- 8ايبت يف مجٝع ايػؤ ٕٚايطالّب ١ٝاملتعًك ١بطالّب ايدزاضات ايعًٝا يف ازباَع.١
- 9املٛافك ١عً ٢تػه ٌٝزبإ اإلغساف َٓٚاقػ ١ايسضا ٌ٥ايعًُ.١ٝ
ٚ- 10ضع اإلطاز ايعاّ شبط ١ايبشح ٚايكٛاعد املٓعُ ١يهٝف ١ٝنتاب ١ايسضاي ١ايعًُٚ ١ٝطباعتٗا ٚإخسادٗا،
ٚتكدميٗاٚ،مناذز تكازٜس زبٓ ١املٓاقػٚ ١اسبهِ عً ٢ايسضا.ٌ٥
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- 11تك ِٜٛبساَر ايدزاضات ايعًٝا يف ازباَع ١بصفٚ ١ز ١ٜبٛاضط ١زبإ أ٦ٖٝ ٚاات َتخصصاَ ١أ اخاٌ أٚ
َٔ خازز ازباَع0 ١
 - 12زاض ١ايتكازٜس ايدٚز ١ٜاييت تكدَٗا األقطاّ ايعًُ ١ٝيف ازباَع.١
- 13ايٓعس فُٝا حي ً٘ٝإي ٘ٝصبًظ ازباَع ١أ ٚزٝ٥ط٘ أَ ٚدٜس ازباَع ١يًدزاضٚ ١إبدا ٤ايسأ.ٟ

املاد ٠ايطادض١

ٜؤيف صبًظ عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
- 1عُٝد ايدزاضات ايعًٝا ٚي٘ ز٥اض ١اجملًظ.
- 2عُٝد ايبشح ايعًُ.ٞ
ٚ- 3ن ٌٝعُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا ٚي٘ أَاْ ١اجملًظ.
- 4عض ١٦ٖٝ ٛتدزٜظ ٚاسد عٔ نٌ نً ١ٝبٗا زاضات عًٝا بدزد ١أضتاذ َػازى عًا ٢األقاٌ ٜاتِ تعٝٝآِٗ
بكساز َٔ صبًظ ازباَع ١بٓا ً٤عً ٢تٛص ١ٝصبايظ ايهًٝات َٛٚافكاَ ١ادٜس ازباَعاٜٚ،١ه ٕٛتعٝٝآِٗ ملاد٠
ضٓتني قابً ١يًتذدٜد.
ٚجيتُع اجملًظ بدعَ ٠ٛأ زٝ٥طا٘ َاس ٠ناٌ غاٗس عًا ٢األقاٌ  ٚال ٜصاح االدتُاا إالّ حبضاٛز ثًجاٞ
أعضااٚ ٘٥تصادز قسازاتا٘ باألغًبٝا ١ألصاٛات األعضاا ٤اسباضاسٚ ٜٔعٓاد ايتطااٜ ٟٚاسدح ازباْا ايار ٟفٝا٘
اياسٝ٥ظ ٚ ،تعتارب قاسازات اجملًاظ ْافارَ ٠اا مل ٜاس عًٗٝاا اعاااض َأ َادٜس ازباَعا ١خاالٍ مخطا ١عػاس
ً َٜٛا َٔ تازٜخ ٚصٛهلا إي0٘ٝ
ٚجملًظ ايعُا  ٠تػه ٌٝزبإ ا ١ُ٥أَ ٚؤقت َٔ ١بني أعضا ٘٥أ َٔ ٚغريِٖ يدزاضَ ١ا ٜهًفِٗ ب٘.
القواعد واإلجزاءات التنظيميةوالتنفيذية للمادة السادسة:
يضاف جميع وكالء العمادة لعضوية مجلس عمادة الدراسات العليا.

ــــ ايباب ايسابع ـــ
" ايرباَر املطتشدث" ١
املاد ٠ايطابع١

ٜضاع صبًاظ ازباَعا ١املعااٜري ايتفصا ١ًٝٝإلقاساز باساَر ايدزاضاات ايعًٝاا بٓاا ً٤عًا ٢تٛصا ١ٝصبًاظ
عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا َع َساعاَ ٠ا ٜأت:ٞ
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- 1إٔ ٜه ٕٛقد تٛافس يد ٣ايكطِ ايعد ايهايف َٔ أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َٔ األضاترٚ ٠األضاتر ٠املػاازنني
املتخصصني يف صباٍ ايربْاَر  ،باإلضاف ١إىل تٛافس اإلَهاْات ايبشجَ َٔ ١ٝعاٌَ ٚطبتاربات ٚتطاٗٝالت
اسباضٛب ٚغريٖا ٚ ،ذيو يضُإ ظبا ايربْاَر َٔ سٝح ايتدزٜظ ٚاإلغساف ٚايبشح.
- 2إٔ ٜها ٕٛايكطاِ قاد انتطا خاربَٓ ٠اضاب ١عًاَ ٢طات ٣ٛاملسسًا ١ازباَعٝا ١إٕ ناإ ايربْااَر يدزدا١
املادطتري  ،أ ٚزد ١املادطتري إٕ نإ ايربْاَر يدزد ١ايدنتٛزا.ٙ
- 3إٔ ٜه ٕٛعد ايطالب املتٛقع قبٛهلِ يف ايربْاَر َٓاضب ًا يضُإ اضتُسازٜت٘.
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايطابع:١
عً ٢ا يكطِ ايرٜ ٟسغب باضتشداخ بسْاَر يًدزاضات ايعًٝا َساعا ٠ايطٛابط ايتاي:١ٝ
- 1ايتٓطٝل َع عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا ٚاألقطاّ األخس ٣بادتاَع ١يتفاد ٟاالشدٚاد.١ٝ
 - 2إٔ ٜه ٕٛقد ختسز َٔ ايكطِ َا ال ٜكٌ عٔ دفعـٚ ١اسـدَ ٠ـٔ املسسًـ ١ادتاَعٝـ١ك نٕ نـإ ايربْـاَر ملسسًـ١
املادطـت،ك ٚنٕ نـإ ايربْــاَر ملسسًـ ١ايــدنتٛزا ٙفٝػـ

نَــا سلـ ٍٛعـدد ثــبخ ايبـات عًــ ٢األقـٌ عًــ٢

دزد ١املادطت ،أَ ٚط ٞثبخ ضٓٛات عً ٢األقٌ عً ٢ايكٝد يف بسْاَر املادطت.،
 - 3إٔ ٜتٛافس اإلَهاْات ٚايتطٗٝبت ايبشَ ١يًربْاَر املك ح ك نُـا ٜتـٛافس يف ايتدللـات ايتببٝكٝـَ ١ـا ال
ٜكٌ عٔ َعٌُ ٚاسد يهٌ املطازات أ ٚايتدللات املك ح اضتشداخ بسْاَر دزاضات عًٝا فٗٝا.
 - 4عًــ ٢ايكطــِ حتدٜــد أعــداد ايبايبــات املتٛقــع ايتشــاقٗٔ يًربْــاَرك ٚادتٗــات ايــأ هــٔ إٔ تطــتفٝد َــٔ
ايربْاَر.
املاد ٠ايجآَ١

َع َساعاَ ٠ا ٚز يف املا  ٠ايطابعٜ ١تكدّ ايكطاِ إىل صبًاظ ايهًٝا ١مبػاس ٚتفصا ًٞٝعأ ايربْااَر
ٜٛضح فَ ٘ٝا ٜأت:ٞ
- 1أٖداف ايربْاَر َٚد ٣استٝاز اجملتُع ايطع ٟ ٛي٘.
- 2طبٝع ١ايربْاَر َٔ سٝح تسنٝص ٙاألنا ميٚ ٞاملٗين َٗٓٚذ٘ ايعًُ.ٞ
- 3أُٖٝا ١ايربْااَر َٚطاٛغات تكدميا٘  ،بعاد االطاال عًاَ ٢اا تكدَا٘ األقطااّ األخاس ٣اخاٌ ازباَعا ١أٚ
ازباَعات األخس ٣يف املًُه ١يف صباٍ ايتخص .
- 4اإلَهاْاات املتاٛافس ، ٠أ ٚاملطًاٛب تٛافسٖاا بايكطاِ يتكاد ِٜايربْااَر عًاَ ٢طات ٣ٛتعًُٝاَٗٚ ٞاين زفٝاع ،
ٚبصف ١خاص ١ذبدٜد اجملاالت ايبشج ١ٝايسٝ٥ط ١بايكطِ.
َ- 5عدٍ اضتكساز ٖ ١٦ٝايتدزٜظ بايكطِ عًَ ٢د ٣ايطٓٛات اشبُظ املاض.١ٝ
- 6ايطري ايراتٚ ١ٝايعًُ ١ٝألعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بايكطِٚ ،ملٔ هلِ صً ١مبذاٍ ايربْاَر يف ازباَع.١
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ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايجآَ:١
ٜك ّٛايكطِ مبا :ًٜٞ
 - 1حتدٜــد َطــازات ٚغــعب ايربْــاَر ٚايتدللــات ايدقٝكــٚ ١املتبًبــات ايدزاضــٚ ١ٝأضــًٛب ايدزاضــ ١ايــرٟ
ٜٛص ٞب٘.
 - 2حتدٜــد َكــسزات ايربْــاَرك ٚعــدد ايٛســدات ايدزاضــ ١ٝاملعتُــد ٠يهــٌ َكــسز ٚايسضــاي ١أ ٚاملػــسٚب ايبشجــٞ
كٚتٛشٜع املكـسزات عًـ ٢ايفلـ ٍٛايدزاضـٚ ١ٝبٝـإ اإلدبازٜـٚ ١االختٝازٜـَٗٓ ١ـاك ٚذيـو ٚفـل ايُٓـاذز املعـد ٠ـرا
ايغسض .
 - 3تٛصٝف املكسزات ٚحتدٜد زَٛشٖا ٚأزقاَٗا ٚفل ايبسم املعتُد.٠
 - 4نذا تطُٔ ايربْاَر َكسزات َٔ أقطاّ أخسٜ ٣تِ ايتٓطٝل َعٗا الضتهُاٍ مجٝع َا ضبل ذنسٚ ٙايتٛصـ١ٝ
بإقساز َٔ ٙزتًط ٞايكطِ ٚايهً.١ٝ
 - 5نعداد مجٝع َا ضبل بايًغتني ايعسبٚ ١ٝاإلجنًٝص.١ٜ
َ - 6كازْ ١ايربْاَر مبج ً٘ٝيف داَعات املًُه ١األخسٚ ٣بٝإ َا متٝص ب٘ عٔ غ.ٙ،
املاد ٠ايتاضع١
ٜادزع صبًاظ عُاا  ٠ايدزاضاات ايعًٝاا َػاس ٚايربْااَر ٜٚ ،تاٛىل ايتٓطاٝل باني َتطًباتا٘
َٚتطًبات ايرباَر األخس ٣ايكا ١ُ٥إٕ ٚددت يتفا  ٟاالش ٚادٝا ١فُٝاا بٗٓٝااٚ ،يف سااٍ اقتٓاعا٘ ٜٛصا ٞبا٘
إىل صبًظ ازباَع ١العتُا .ٙ
املاد ٠ايعاغس٠

ٜه ٕٛايتعد ٌٜيف املكسزاتك أَ ٚتبًبات ايربْاَرك أ ٚغس ٚايكبٍٛك بكساز َٔ زتًظ ادتاَع ١بٓا ً٤عً٢
تٛص ١ٝزتًظ عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا بايتٓطٝل َع ايكطِ املدتص.
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايعاغس:٠
ٜ - 1تٛىل نٌ قطِ نعداد ايتكازٜس ايبشَ ١يتك ِٜٛبسازت٘ بػهٌ دٚز ٟنٌ ضـٓتني ٚدـد أقلـ ٢ال ٜتذـاٚش
مخظ ضٓٛات.
ٜ - 2تِ نعداد ايربْاَر املك ح تعدٚ ًٜ٘تبٜٛسٚ ٙفل ايُٓٛذز ٚايبسم املعتُد ٠يف اي قِٝك َع بٝـإ َـربزات ًـب
ايتعد.ٌٜ
 - 3ايٓظس يف نَهاْ ١ٝعسض٘ عً ٢دٗات حته ِٝخازد.١ٝ
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املاد ٠اذتاد ١ٜعػس٠
جيٛش إٔ تٓػأ يف ازباَع ١بساَر َػاان ١يًدزاضاات ايعًٝاا باني قطاُني أ ٚأنجاس أ ٚنًٝاتني أٚ
أنجس ٚفل قٛاعد ٜضعٗا صبًظ ازباَع ١بٓا ً٤عً ٢تٛص ١ٝصبًاظ عُاا  ٠ايدزاضاات ايعًٝاا بعاد ايتٓطاٝل
َع األقطاّ املعٓ.١ٝ
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠اذتاد ١ٜعػس:٠
- 1نذا زغبت نسد ٣ايهًٝات نجياد بسْاَر َػ ى بني ختللني أ ٚأنجس يف نًٝـٚ ١اسـد ٠أ ٚيف نًٝـتني أٚ
أنجس َـٔ نًٝـات ادتاَعـٜ ١سغـ نـٌ قطـِ َـٔ املتدللـني فٝـ٘ عطـ ٜٔٛأ ٚأنجـس يٛضـع تلـٛز َػـ ى
يًربْاَر املك ح ٚبعد دزاضت٘ يف نٌ قطِ عً ٢سدٜ ٠عسض عً ٢زتًظ ايهًٝـ ١إلقـساز ٙثـِ زفعـ٘ نىل زتًـظ
عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا يدزاضت٘ ٚزفع ايتٛص ١ٝب٘ نىل زتًظ ادتاَع. ١
ٜ- 2تِ ذيو ٚفل ايطٛابط ايتاي: ١ٝ
أ ـ ته ٕٛندسا٤ات ايكب ٍٛيف ايربْاَر َػ ن ١بني األقطاّ املعٓ ١ٝيف ايربْاَر .
بـ

ٜتٛىل نٌ قطِ اإلغساف عً ٢تٓفٝر َا خيل٘ َٔ َتبًبات ايربْاَر.

ز ـ ته ٕٛايبايبَٓ ١تُٝـ ١نىل ايربْـاَر ٜٚتـٛىل ايكطـِ ايـرٜٛ ٟصـ ٞبتطـذَٛ ٌٝضـٛب زضـايت٘ ٚتعـٝني َػـسف
ي٘ك ايتٛص ١ٝمبٓش٘ ايدزد.١
د ـ تك ح ايهً ١ٝأ ٚايهًٝات املعَٓ ١ٝػسفاً عاَ ًا عً ٢ايربْاَر ٚحتدد َٗاَ٘ اإلدازٚ ١ٜاألناد .١ٝ

ـــ ايباب ارتاَظ ـــ
"ايكبٚ ٍٛايتطذ"ٌٝ
"غس ٚايكب"ٍٛ
املاد ٠ايجاْ ١ٝعػس٠
حياد صبًاظ ازباَعا ١أعادا ايطاالب ايار ٜٔضاٝتِ قباٛهلِ ضآً ٜٛا يف ايدزاضاات ايعًٝاا بٓاا ٤عًا٢
تٛص ١ٝصبًظ عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا ٚاقاا صبايظ األقطاّ ٚايهًٝات.
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايجاْ ١ٝعػس:٠
 - 1تتٛىل عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا يف نٌ عاّ ايتٓطٝل َع ايهًٝـات يسفـع تٛصـٝاتٗا بػـعٕ أعـداد ايبايبـات
املك ح قب ٔ ٛيف نٌ بسْاَر.
 - 2ال ٜفت ايكب ٍٛنال َسٚ ٠اسد ٠يف نٌ عاّ داَع ٞيهٌ َسسً. ١
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ٜ - 3ساع ٢يف ايكب ٍٛايكدز ٠االضتٝعاب ١ٝيًكطِ.
املاد ٠ايجايج ١عػس٠
ٜػاط يًكب ٍٛيف ايدزاضات ايعًٝا بصف ١عاََ ١ا ٜأت:ٞ
- 1إٔ ٜه ٕٛاملتكدّ ضعً ٜ ٛا أ ٚعًَٓ ٢ش ١زمس ١ٝيًدزاضات ايعًٝا إذا نإ َٔ غري ايطعٜ ٛني.
- 2إٔ ٜه ٕٛاملتكدّ ساصال عً ٢ايػٗا  ٠ازباَع َٔ ١ٝداَع ١ضع ١ٜ ٛأ َٔ ٚداَع ١أخسَ ٣عاف بٗا.
- 3إٔ ٜه ٕٛسطٔ ايطريٚ ٠ايطًٛى ٚال٥كاً طبٝاً.
- 4إٔ ٜكدّ تصنٝتني عًُٝتني َٔ أضاتر ٠ضبل هلِ تدزٜط٘.
َٛ- 5افكَ ١سدع٘ عً ٢ايدزاض ١إذا نإ َٛظفاً.
- 6األصااٌ يف زاضاا ١اياادنتٛزا ٙايتفااسو ايتاااّ ٚجيااٛش جملًااظ ازباَعاا ١االضااتجٓاَ ٤اأ ذيااو َتاا ٢عاات اسباداا١
يريو ٚ .جملًظ نٌ داَع ١إٔ ٜضٝف إىل ٖر ٙايػسٚط ايعاََ ١ا ٜسا ٙضسٚزٜا.
املاد ٠ايسابع ١عػس٠
ٜػاط يًكب ٍٛمبسسً ١ايدبً ّٛسص ٍٛايطاي عً ٢تكدٜس (دٝد) عً ٢األقٌ يف املسسً ١ازباَع.١ٝ

املاد ٠ارتاَط ١عػس٠
ٜػااط يًكبا ٍٛمبسسًا( ١املادطاتري) سصا ٍٛايطايا عًا ٢تكادٜس (دٝاد دادا) عًا ٢األقاٌ يف املسسًا١
ازباَعٚ ، ١ٝجيٛش جملًظ عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا قب ٍٛاسباصًني عً ٢تكدٜس (دٝد َستفع) .
نُا جيٛش جملًظ عُاا  ٠ايدزاضاات ايعًٝاا بٓاا ً٤عًا ٢تٛصا ١ٝصبًاظ ايكطاِ ٚتأٜٝاد صبًاظ ايهًٝا ١قباٍٛ
اسباصًني عً ٢تكدٜس (دٝد) يف بعض ايرباَر ايايت حياد اٖا صبًاظ ازباَعا ، ١عًا ٢أال ٜكاٌ َعادٍ ايطايا
يف نٌ األسٛاٍ عٔ (دٝد دداً) يف َكسزات ايتخص

ملسسً ١ايبهايٛزٜٛع.

ٚجملًاظ عُاا  ٠ايدزاضاات ايعًٝاا بٓاا ً٤عًا ٢تٛصا ١ٝصبًاظ ايكطاِ ٚتأٜٝاد صبًاظ ايهًٝا ١إضااف ١غاسٚط
أخسٜ ٣ساٖا ضسٚز ١ٜيًكب.ٍٛ
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ارتاَط ١عػس:٠
ٜ - 1تِ ايكب ٍٛبعد اضتٝفا ٤غسٚ ٘ ٚندسا٤ات٘ سطب أفطٌ دزدَ ١هتطبٚ ١فكاً يًعدد احملدد.
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 - 2يًُعٝدات بادتاَع ١األٚي ١ٜٛيف ايكب ٍٛبرباَر ايدزاضات ايعًٝا فٗٝا ٜٚعفني َٔ اختبازات ايكب.ٍٛ
املاد ٠ايطادض ١عػس٠
ايطادض١
ٜػاط يًكب ٍٛمبسسً( ١ايدنتٛزا )ٙعػس٠
تكدٜس (دٝد ددا) عً ٢األقٌ يف َسسً ١املادطتري
املاد٠عً٢
اسبصٍٛ
إذا ناْت َٔ داَع ١متٓشٗا بتكدٜس.
ٚجملًظ عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا بٓا ً٤عً ٢تٛص ١ٝصبًظ ايكطاِ ٚتأٜٝاد صبًاظ ايهًٝا ١إضااف ١غاسٚط أخاس٣
ٜساٖا ضسٚز ١ٜيًكب.ٍٛ
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايطادض ١عػس:٠
ٜ - 1ػ

يًكب ٍٛمبسسً ١ايدنتٛزا ٙاذتل ٍٛعًـْ ٢طـب ١ال تكـٌ عـٔ  %80يف َسسًـ ١املادطـت ،ك نذا

ناْت املتكدَ َٔ ١داَع ١ال متٓ املادطت ،بتكدٜس ك ٜٚػتٌُ بسْازتٗا عًَ ٢كسزات دزاض.١ٝ
 - 2بعــد اضــتٝفا ٤غــس ٚايكبــ ٍٛايــٛازد ٠يف املــٛاد 13ك14ك15كَ )16ــٔ ايب٥شــ١ك تتكــدّ ايبايب ـ ١يف
َٛعد ايكب ٍٛايرٜ ٟتِ نعبْ٘ ٚفل ايتك ِٜٛايصَين احملدد يريوك ٜٚبًب َٔ نٌ ايب ١ايتاي:ٞ
صٛزَ ٠لدقٚ َٔ ١ثٝك ١ايتدسز.صٛزَ ٠لدق َٔ ١نػف ايدزدات. تصنٝتإ عًُٝتإ َٔ عط ١٦ٖٝ ٟٛتدزٜظ ضبل ُا ايتدزٜظ ا.صٛز َٔ ٠بباق ١نثبات ا .١ٜٛ غٗاد ٠سطٔ ضٚ ٠،ضًٛى. اضتُاز ٠ايكبَ ٍٛعبع ٠بايهاٌَ بايًغتني ايعسبٚ ١ٝاإلجنًٝص.١ٜ َٛافك ١دٗ ١ايعٌُ -نذا ناْت املتكدََٛ ١ظفٚ- ١فل غس ٚايب٥ش ١أ ٚتعٗد بتكدَٛ ِٜافك ١دٗـ١ايعُــٌ السك ـاً نذا ناْ ـت املتكدَ ـ ١غــًَ ،تشكــ ١بعُــٌ عٓــد قب ٛـا ثــِ ايتشك ـت بعُــٌ بعــد قب ٛــا يف
ايدزاض.١
 حتكٝل ايدزد ١املبًٛب ١يف اختباز ايًغ ١اإلجنًٝص ١ٜايتٛفٌ أَ ٚـا ٜعاديـ٘ َـٔ االختبـازات املعتُـدَ ٠ـٔقبــٌ ادتاَعــٜٚ )١طــتجَٓ ٢ــٔ ذيــو ايبايبــات اذتاصــبت عًــَ ٢لٖــٌ َــٔ داَعــ ١بدٚيــْ ١ا كــ ١بايًغــ١
اإلجنًٝص ١ٜأ ٚاذتاصبت عً ٢دزد ١ايبهايٛزٜٛع يف ختلص ايًغ ١اإلجنًٝص.١ٜ
 - 3بايٓطب ١يًبايب ١غ ،ايطعٛدٚ ١ٜنضاف ١نىل َا ٚزد يف ايفكس )2 ٠فٝبًب َٔ نٌ ايب ١ايتاي:ٞ
 خباب املٓش ١ايسمس ١ٝايأ صدزت يًبايب.١ صٛز ٠دٛاش ضفس ضاز ٟاملفع.ٍٛ-8-

 تهــ ٕٛايٛثــا٥ل نافــَ ١عتُــدَ ٠ــٔ قبــٌ ادتٗــات املدتلــ ١باملًُهــ ١أ ٚضــفازتٗا بايبًــد املك ُٝـ ١فٝــَ٘كدَ ١ايبًب.
 - 4بايٓطب ١يًبايبات ايبتٜ ٞتكدَٔ يبيتشام برباَر ايدزاضات ايعًٝا يف غـ ،زتـاٍ ختللـٗٔك أ ٚايبايبـات
املكبٛالتك أ ٚاحملٛالت َٔ داَعات أخس٣ك حتدد َٛاد ايتدلص ايـأ تـدخٌ يف استطـاب املعـدٍ اي انُـٞ
سطب ايٓظِ ايأ تطعٗا ايهًٝات يف ايكٛاعد ايتٓفٝر ١ٜارتاص ١بٗا.
 - 5بعـــد استطـــاب املعـــدٍ اي انُـــ ٞملـــٛاد ايتدلـــصك تكـــ ّٛايهًٝـــ ١بـــإدسا ٤االختبـــازات ايتشسٜسٜـــ١ك أٚ
ايػفٗ١ٝك أ ٚاملكاببت ايػدل ١ٝإٔ ٚددتك ٜٚتٛالٖا ايكطـِ ايعًُـٚ ٞفـل َـا حتـدد ٙايكٛاعـد ايتٓفٝرٜـ١
يهٌ نًَ ١ٝع األخر باملعا ،ٜايتاي ١ٝيًُفاضً ١بني املتكدَات عٓد اذتاد:١
أ ـ املعدٍ اي انُ ٞايعاّ.
بـ

االختباز ايتشسٜس.ٟ

ز ـ االختباز ايػفٗ ٞأ ٚاملكابً ١ايػدل.١ٝ
د ـ هٔ يهٌ قطِ عًُ ٞإٔ ٜطع غسحيَ ١ع َٔ ١ٓٝايٓطب يف ايفكـسات أكبكز) أعبٙكنُـا هـٔ
إٔ ٜطاف ْطب ١يًدرب ٠ايعًُ ١ٝملا بعد غٗاد ٠ايبهايٛزٜٛع بايٓطـب ١يققطـاّ ايـأ تفطـٌ ذٚات ارتـرب٠
يف زتاٍ ايتدلص يبيتشام بايدزاضات ايعًٝا.
 ٙـ ٜه ٕٛاذتد األدْ ٢يكب ٍٛايب ١ايدزاضات ايعًٝا ٖ ٛسل ٛا عًْ ٢طب َٔ %80 ١نمجـايْ ٞطـب َعـا،ٜ
ايتفاضٌ بايفكسات أكبكز) َٔ ٖر ٙايفكس ٜٚ .٠ى يًهًٝات حتدٜـد ايٓطـب ايتفلـ ١ًٝٝاملبًٛبـ ١يتًـو
املعا،ٜك عً ٢إٔ تطعٗا بايكٛاعد ايتٓفٝر ١ٜارتاص ١بٗا.
 - 6حتتفظ ايهً ١ٝبلٛز َـٔ ٚثـا٥ل ايبايبـات املكبـٛالتك ٚتسضـٌ صـٛز ٚثـا٥ل املكبـٛالت ٚغـ ،املكبـٛالت نىل
عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا.
املاد ٠ايطابع ١عػس٠
جيٛش قب ٍٛايطاي يدزاض ١املادطتري أ ٚايدنتٛزا ٙيف غري صباٍ ربصص٘ بٓا ً٤عً ٢تٛص ١ٝصبًطٞ
ايكطِ ٚايهً ١ٝاملختصني َٛٚافك ١صبًظ عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا.
املاد ٠ايجآَ ١عػس٠
جيٛش يًكطِ املخت

إٔ ٜػاط يكب ٍٛايطاي يف َسسًيت املادطاتري أ ٚايادنتٛزا ٙادتٝااش عاد َأ

املكسزات ايتهَُ َٔ ١ًٝٝسسً ١ضابك ١يف َد ٠ال تصٜد عً ٢ثالث ١فص ٍٛزاضَ ١ٝع َساعاَ ٠ا ٜأت:ٞ
- 1ادتٝاش املكسز ايتهُ ًٞٝيف املس ٠األٚىل بتكدٜس ال ٜكٌ عٔ (دٝد).
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- 2أالّ ٜكٌ َعدي٘ اياانُ ٞيف املكسزات ايتهُ ١ًٝٝعٔ (دٝد ددا).
- 3ال ٜاتِ ايتطاذ ٌٝيف بسْااَر ايدزاضاات ايعًٝاا إالّ بعاد ادتٝااش املكاسزات ايتهًُٝٝاٚ ، ١جياٛش يًكطاِ اإلذٕ
بايتطذ ٌٝيف َكسزات ايدزاضات ايعًٝا إذا مل ٜبل عً ٘ٝضَ ٣ٛكسز أَ ٚكسز َٔ ٜٔاملكسزات ايتهُ.١ًٝٝ
- 4ال ذبتط املد ٠ايصَٓ ١ٝالدتٝاش املكسزات ايتهُ ١ًٝٝضُٔ املد ٠احملد  ٠يًشص ٍٛعً ٢ايدزد.١
- 5ال تدخٌ املكسزات ايتهُ ١ًٝٝيف استطاب املعدٍ اياانُ ٞملسسً ١ايدزاضات ايعًٝا.
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايجآَ ١عػس:٠
 - 1جيٛش يًكطِ اإلذٕ بايتطذ ٌٝيف َكسزات ايدزاضات ايعًٝا ملٔ اضتٛفت غس ٚايكبٚ ٍٛمل ٜبـل عًٗٝـا ضـ٣ٛ
َكسز أَ ٚكسز َٔ ٜٔاملكسزات ايتهُٚ ١ًٝٝفل َا :ًٜٞ
أـ أال تػهٌ ٖر ٙاملكسزات أنجس َٔ ٚ َٔ )%25سدات املكسزات ايتهُ.١ًٝٝ
ب ـ أال ٜكٌ َعد ا فُٝا ادتاشت٘ َٔ املكسزات ايتهُ ١ًٝٝعٔ دٝد دداً .
 - 2جيٛش ملٔ مل جتتص املكسزات ايتهُ ١ًٝٝيظسٚف قٗس ١ٜايتكدّ َس ٠أخس ٣يًكب ٍٛيف ايتدلص ْفط٘.
املاد ٠ايتاضع ١عػس٠
تتٛىل عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا قب ٍٛايطالب ٚتطذ ًِٗٝبايتٓطٝل َع عُا  ٠ايكبٚ ٍٛايتطذ. ٌٝ
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايتاضع ١عػس:٠
 - 1تتكـدّ ايساغبـات يف ايكبـ ٍٛمبطـتٓداتٗٔ َهتًُـَ ١ـٔ بداٜـ ١األضـبٛب ايجـاْٚ ٞستـْٗ ٢اٜـ ١األضـبٛب
ارتاَظ َٔ ايفلٌ ايدزاض ٞايرٜ ٟطبل فلٌ بد ٤ايدزاض.١
 - 2تٛصـ ٞزتـايظ األقطـاّ املدتلـ ١بكبـ ٍٛايبايبـات يف َـد ٠ال تتذـاٚش األضـبٛب ايتاضـع َـٔ ايفلـٌ
ايدزاض ٞايرٜ ٟطبل فلـٌ بـد ٤ايدزاضـ١ك ٚتسضـٌ َطـتٓدات املتكـدَات نىل عُـاد ٠ايدزاضـات ايعًٝـا
خبٍ أضبٛعني َٔ تازٜذ ايتٛص.١ٝ
- 3

تتٛىل عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا ايتعند َٔ اضتٝفا ٤املًفات يهاٌَ املطتٓدات املبًٛب١ك َٛٚافكتٗا َع
املــٛاد َ ) 16ٚ15ٚ14ٚ13ــٔ ايب٥شــ ١املٛســد ٠يًدزاضــات ايعًٝــا يف ادتاَعــاتك ٚقٛاعــدٖا ايتٓفٝرٜـــ١
ارتاص ١بٗر ٙاملٛاد.

 - 4بعـد صـدٚز قـسازات قبـ ٍٛايبايبـات تسضـٌ عُـاد ٠ايدزاضـات ايعًٝـا ناَـٌ أصـ ٍٛايٛثـا٥لك بعـد
االستفاظ بلٛزَٗٓ ٠ا نىل عُـاد ٠ايكبـٚ ٍٛايتطـذٌٝك ٚتـصٚد األقطـاّ املدتلـ ١بكـٛا ِ٥املكبـٛالت قبـٌ
بد ٤ف  ٠ايتطذ ٌٝيف املكسزات بعضبٛعني عً ٢األقٌ.
ٜ - 5تِ تطذ ٌٝاملكسزات ايتهُ ١ًٝٝايأ تطـبل َسسًـ ١املادطـت ،بايتٓطـٝل بـني عُـادت ٞايدزاضـات ايعًٝـا
ٚايكبٚ ٍٛايتطذ.ٌٝ
 - 6تتٛىل عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطذ ٌٝنصداز ايطذبت ايتعً ١ُٝٝيًُكسزات ايتهُ ١ًٝٝملسسً ١املادطت.،
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 - 7تتٛىل عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا نصداز ايطذبت ايتعً ١ُٝٝيًُكسزات ايتهُ ١ًٝٝملسسً ١ايدنتٛزا.ٙ
املاد ٠ايعػسٕٚ
ال جيٛش يًطاي إٔ ًٜتشل بربْاصبني يًدزاضات ايعًٝا يف ٚقت ٚاسد.

"اذترف ٚايتعد"ٌٝ
املاد ٠اذتادٚ ١ٜايعػسٕٚ
ايهًٚ ١ٝايدزاضات ايعًٝاا تأدٝاٌ قبا ٍٛايطايا عًا ٢أالّ
ٚعُٝدٟ
ٚايعػسٕٚ

جيٛش مبٛافك ١صبًظ ايكطِ املخت

تتذاٚش َد ٠ايتأد ٌٝفصًني زاضٝني ٚ ،ال ذبتط َد ٠ايتأدٝاٌ ضأُ اسباد األقصا ٢ملاد ٠اسبصا ٍٛعًا٢
ايدزد.١
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠اذتادٚ ١ٜايعػس:ٜٔ
 - 1إٔ تتكدّ ايبايب ١ببًب تعد ٌٝايكب ٍٛنىل ايكطِ املدتص قبٌ بد ٤ايدزاض.١
 - 2جي ـٛش تعدٝــٌ ايكبــ ٍٛملــد ٠فلــٌ دزاضــٚ ٞاســد أ ٚفلــًني دزاضــٝنيكفإٕ مل ٜفــت ايربْــاَر خــبٍ ايعــاّ
ايدزاض ٞايتايُ ٞا ٜببل عً ٢ايبايب ١غس ٚااليتشام ٚقت ايتطذ.ٌٝ
املاد ٠ايجاْٚ ١ٝايعػسٕٚ
جيٛش مبٛافك ١صبًظ ايكطِ املخت
َا ٜأت:ٞ

ٚعُٝد ٟايهًٚ ١ٝايدزاضات ايعًٝا تأدٝاٌ زاضا ١ايطايا ٚفال

 - 1إٔ ٜه ٕٛايطاي قد ادتاش فصالً زاضٝاً أ ٚأنجس أ ٚأظبص قدزاً َٓاضباً َٔ ايسضاي.١
 - 2أالّ ٜتذاٚش صبَُ ٛد ٠ايتأد ٌٝأزبع ١فص ٍٛزاض( ١ٝضٓتني زاضٝتني).
 - 3إٔ ٜتكدّ بطً ايتأد ٌٝقبٌ بدا ١ٜايفصٌ ايدزاض ٞمبا ال ٜكٌ عٔ أضبٛعني.
- 4ال ذبتط َد ٠ايتأد ٌٝضُٔ اسبد األقص ٢ملد ٠اسبص ٍٛعً ٢ايدزد.١
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايجاْٚ ١ٝايعػس:ٜٔ
 - 1إٔ ٜه ٕٛيًتعدَ ٌٝربزات َكٓع ١تطتدع ٞايتٛقف عٔ ايدزاض.١
 - 2أال ٜه ٕٛايتعد ٌٝاملبًٛب عٔ ف ات ضابك.١
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- 3ال حيتطــب َــٔ َــد ٠ايتعدٝــٌ ايفلــٌ ايدزاضــ ٞايــر ٟال ٜــتُهٔ ايكطــِ فٝــ٘ َــٔ تــدزٜظ َكــسزات ايفلــٌ
ايدزاض ٞامللدٌك عً ٢أال ٜصٜد عً ٢فلًني دزاضٝنيك َٚـا شاد عًـ ٢ذيـو ٜعـسض عًـ ٢زتًـظ عُـاد ٠ايدزاضـات
ايعًٝا الختاذ ايكساز املٓاضب سٝاي٘.
 - 4ال ٜعد ايتعدْ ٌٝافراً نال بعد َٛافك ١عُٝد ٠ايدزاضات ايعًٝا.
 - 5جيٛش مبٛافك ١زتًـظ ايكطـِ املدـتص ٚعُٝـدت  ٞايهًٝـٚ ١ايدزاضـات ايعًٝـا تعدٝـٌ دزاضـ ١ايبايبـ ١يف أثٓـا٤
َسسً ١املكسزات ايتهُ ١ًٝٝاملػاز نيٗٝا يف املادٚ )18 ٠فل َا ٜعت:ٞ
أ -إٔ ته ٕٛايبايب ١قد ادتاشت فلبً دزاضٝاً أ ٚأنجس يف املكسزات ايتهُ.١ًٝٝ
ب -أالّ ٜتذاٚش ايتعد ٌٝفلبً ٚاسداً يف أثٓاَ ٤سسً ١دزاض ١املكسزات ايتهُ.١ًٝٝ
ز -إٔ تتكدّ ايبايب ١بايتعد ٌٝقبٌ بدا ١ٜايفلٌ ايدزاض ٞمبا ال ٜكٌ عٔ أضبٛعني.
د -ال حيتطــب ايتعدٝــٌ ضــُٔ اذتــد األقلــ ٢يًُــد ٠املكــسز ٠الدتٝــاش املكــسزات ايتهًُٝٝــ ١املػــاز نيٗٝــا يف املــاد٠
.)18
ٖـ -حيتطب ايتعد ٌٝضُٔ َدد ايتعد ٌٝاملػاز نيٗٝا يف ايفكس َٔ )2 ٠أصٌ املاد.٠

املاد ٠ايجايجٚ ١ايعػسٕٚ
جيٛش إٔ حيرف ايطاي مجٝع َكسزات ايفصٌ ايدزاضٚ ٞفل َا ٜأت:ٞ
- 1إٔ ٜتكدّ بطً اسبرف قبٌ االختباز ايٓٗا. ٞ٥
َٛ- 2افك ١صبًظ ايكطِ ٚعُٝد ٟايهًٚ ١ٝايدزاضات ايعًٝا.
- 3أال اٜهٖ ٕٛرا ايفصٌ ايدزاض ٞضُٔ ايفس

اإلضاف.١ٝ

- 4حيتط ٖرا ايفصٌ ايدزاض ٞضُٔ َد ايتأد ٌٝاملػاز إيٗٝا يف املا .)22( ٠
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايجايجٚ ١ايعػس:ٜٔ
 - 1ال جيٛش سرف أنجس َٔ فلًني دزاضٝني َتتايٝني.
- 2تتكدّ ايبايب ١ببًب اذترف قبٌ االختباز ايٓٗـا ٞ٥مبـا ال ٜكـٌ عـٔ مخطـ ١أضـابٝعك ٚال ٜعتـرب ايبًـب َكبـٛالً
نال بعد اعتُاد َٔ ٙعُٝد ٠ايدزاضات ايعًٝا.
 - 3جيٛش إٔ حترف ايبايب ١مجٝع َكسزات ايفلـٌ ايدزاضـ ٞيف أثٓـاَ ٤سسًـ ١املكـسزات ايتهًُٝٝـ ١املػـاز نيٗٝـا
يف املادٚ )22 ٠فل َا ٜعت:ٞ
أ  -إٔ تتكدّ ببًب اذترف قبٌ االختباز ايٓٗا ٞ٥بعزبع ١أضابٝع.
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ب َٛ-افك ١زتًظ ايكطِ ٚعُٝدت ٞايهًٚ ١ٝايدزاضات ايعًٝا.
ز -حيتطب ٖرا ايفلٌ ضُٔ َدد ايتعد ٌٝاملػاز نيٗٝا يف ايفكس َٔ )2 ٠املاد.)22 ٠

االْطشاب
املاد ٠ايسابعٚ ١ايعػسٕٚ
إذا اْطاش ايطايا َأ ايدزاضاات ايعًٝاا بٓاا ً٤عًا ٢زغبتا٘ ثاِ أزا ايعا ٠ ٛإيٗٝاا طبكات عًٝا٘ غاسٚط
االيتشام ٚقت ايتطذ ٌٝازبدٜد.
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايسابعٚ ١ايعػس:ٜٔ
 - 1إٔ تتكــدّ ببًــب االْطــشاب نىل ايكطــِ املدــتص قبــٌ االختبــاز ايفلــً ٞايدزاضــ ٞاأل ٍٚيًُسسًــ ١عًــ ٢أال
تهَٓ ٕٛكبع.١
- 2نذا اْطــشبت ايبايبـَ ١ــٔ ايدزاضــات ايعًٝــا بٓــا ً٤عًــ ٢زغبتٗـاك ثــِ أزادت ايعــٛد ٠نيٗٝــاك جيــٛش يًكطــِ ايعًُــٞ
استطاب َا ٜسا َٔ ٙاملكسزات ايتهُ ١ًٝٝايأ دزضتٗا ايبايب ١قبٌ اْطشابٗا.
- 3ال ٜتِ استطاب املكسزات األضاض ١ٝايأ دزضتٗا ايبايب ١قبٌ اْطشابٗا.

االْكباب:
املاد ٠ارتاَطٚ ١ايعػسٕٚ
ارتاَط ١قٝد ٙيف اسباالت اآلت:١ٝ
ٜعترب ايطاي َٓكطعا عٔ ايدزاضٜٚ ١ط٣ٛ
- 1إذا نإ َكبٛالً يًدزاضٚ ١مل ٜطذٌ يف ايٛقت احملد .
- 2يف ساٍ ايتطذ ٌٝيف أسد ايفصٚ ٍٛعدّ َباغست٘ يًدزاض ١هلرا ايفصٌ.
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ارتاَطٚ ١ايعػس:ٜٔ
- 1تتــٛىل ايهًٝــ ١املدتلــ ١نبــبا عُــاد ٠ايدزاضــات ايعًٝــا بايبايب ـات املكبــٛالت يًدزاضــٚ ١مل ٜطــذًٔ خــبٍ
أضبٛعني َٔ بدا ١ٜايدزاضـ١ك ٚايبايبـات املطـذبت ٚمل ٜباغـسٕ ايدزاضـ ١بعـد َطـ ٞأزبعـ ١أضـابٝع َـٔ بداٜـ١
ايفلٌ ايدزاض.ٞ
- 2تلدز عُٝد ٠ايدزاضات ايعًٝا قسازاً بب ٞقٝد ايبايبات ايبت ٞمل ٜطذًٔ يف ايٛقـت احملـددك أ ٚضـذًٔ ٚمل
ٜباغسٕ ايدزاض.١
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نيغا ٤ايكٝد ٚنعادت٘:
املاد ٠ايطادضٚ ١ايعػسٕٚ
ًٜغ ٢قٝد ايطاي بكساز َٔ صبًظ عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا يف اسباالت اآلت:١ٝ
- 1إذا مت قبٛي٘ يف ايدزاضات ايعًٝا ٚمل ٜطذٌ يف ايفا ٠احملد  ٠يًتطذ.ٌٝ
- 2إذا مل جيتص املكسزات ايتهُٚ ١ًٝٝفل ايػسٚط ايٛاز  ٠يف املا .)18( ٠
- 3إذا اْطش أ ٚاْكطع عٔ ايدزاض ١ملد ٠فصٌ زاض ٕٚ ٞعرز َكب.ٍٛ
- 4إذا ثبات عادّ ددٜتا٘ يف ايدزاضا ١أ ٚأخاٌ باأَ ٟأ ٚادباتا٘ ايدزاضاٚ ١ٝفكاا ألسهااّ املاا َ )52( ٠أ ٖارٙ
ايال٥ش.١
- 5إذا اخنفض َعدي٘ اياانُ ٞعٔ تكدٜس (دٝد ددا) يف فصًني زاضٝني َتتايٝني.
- 6إذا دباٚش فس

ايتأد ٌٝاحملد  ٠يف املا .)22( ٠

- 7إذا أخاٌ باألَاْا ١ايعًُٝا ١ضاٛا ٤يف َسسًا ١زاضات٘ يًُكاسزات أ ٚإعادا  ٙيًسضااي ، ١أ ٚقااّ بعُاٌ خياٌ
باألْعُٚ ١ايتكايٝد ازباَع.١ٝ
- 8إذا مل جيتص االختباز ايػاٌَ  -إٕ ٚدد  -بعد ايطُا ي٘ بإعا ت٘ َسٚ ٠اسد.٠
- 9إذا قسزت زبٓ ١اسبهِ عً ٢ايسضاي ١عدّ صالسٝتٗا يًُٓاقػ ١أ ٚعدّ قبٛهلا بعد املٓاقػ.١
- 10إذا مل حيصٌ عً ٢ايدزد ١خالٍ اسبد األقص ٢ملدتٗا ٚفك ًا يًُا .)36( ٠
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايطادضٚ ١ايعػس:ٜٔ
ٜ - 1ساع ٢يف نيغا ٤قٝـد َـٔ قـسزت دتٓـ ١اذتهـِ عًـ ٢ايسضـاي ١عـدّ صـبسٝتٗا يًُٓاقػـ ١أ ٚعـدّ قب ٛـا بعـد
املٓاقػـ ١ايػـس ارتــاَظ يف نـٌ َــٔ املـادتني َٚ )55.54ـا ٚزد يف ايكٛاعــد ايتٓفٝرٜـ ١يًُــادَ )57 ٠ـٔ ٖــرٙ
ايب٥ش.١
ًٜ - 2غــ ٢قٝــد ايبايبــ ١نذا ٚزد يف تكسٜــس أســد أعطــا ٤دتٓــ ١اذتهــِ أْٗ ـا أخً ـت باألَاْــ ١ايعًُٝــ ١يف نعــدادٖا
يًسضاي ١بعد تعٜٝد زتًظ ايكطِ َا ٚزد يف ايتكسٜس.
 - 3تتٛىل عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا بايتٓطٝل َع األقطاّ ايعًُ ١ٝسلس اذتاالت املٓلٛص عًٗٝا أعب.ٙ
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ٜ - 4لــدز زتًــظ عُــاد ٠ايدزاضــات ايعًٝــا قــسزًا بإيغــا ٤قٝــد ايبايبــات ايبتــ ٞتٓببــل عًــ ٔٗٝفكــسات املــاد٠
ٚقٛاعدٖا.

املاد ٠ايطابعٚ ١ايعػسٕٚ
جيٛش يف ساالت ايضسٚز ٠ايكص ٣ٛإعا  ٠قٝد ايطايا ايار ٟأيغا ٞقٝاد ٙإذا ناإ اسبا٥اٌ َٛ ٕٚاصاً١
زاضت٘ ظسٚف قٗسٜ ١ٜكبًٗا صبًطا ايكطِ ٚايهًٚ ،١ٝته ٕٛإعا  ٠ايكٝد بٓا ً٤عً ٢تٛص َٔ ١ٝصبًظ عُا ٠
ايدزاضات ايعًٝا ٚبكساز َٔ صبًظ ازباَعَ ١ع َساعاَ ٠ا ٜأت:ٞ
- 1ايطايا ايارَ ٟضا ٢عًا ٢إيغاا ٤قٝاد ٙأنجاس َأ ضات ١فصا ٍٛزاضاٜ ١ٝعاَاٌ َعاًَا ١ايطايا املطاتذد
بصسف ايٓعس عُا قطع ضابكا َٔ َسسً ١ايدزاض.١
- 2ايطاي ايرَ ٟض ٢عً ٢إيغا ٤قٝد ٙضت ١فص ٍٛزاض ١ٝأ ٚأقٌ ٜعٝد زاضا ١بعاض املكاسزات ايايت حياد ٖا
يا٘ صبًاظ ايكطاِ ٚايهًٝاٜٛٚ ١افال عًٗٝاا صبًاظ عُاا  ٠ايدزاضاات ايعًٝاا ٚذبتطا ايٛسادات ايايت زضاٗا
ضُٔ َعدي٘ اياانُ ٞبعد اضاتٓ٦اف٘ ايدزاضا ١نُاا ذبتطا املاد ٠ايايت قضااٖا ايطايا يف ايدزاضا ١قباٌ
إيغا ٤قٝد ٙضُٔ املد ٠ايكص ٣ٛيًشص ٍٛعً ٢ايدزد.١
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايطابعٚ ١ايعػس:ٜٔ
جيب عً ٢ايبايب ١ايأ أعٝد قٝدٖا بعد نيغاٚ ٘٥فكاً يًفكس َٔ )10 ٠املاد )26 ٠إٔ تطًِ زضـايتٗا خـبٍ ثبثـ١
أغٗس َٔ تازٜذ نعاد ٠ايكٝد.

ايفسص اإلضاف:١ٝ
املاد ٠ايجآَٚ ١ايعػسٕٚ
جيٛش اضتجٓا َٔ ً٤ايفكس َٔ )5( ٠املا َٓ )26( ٠ح ايطاي فسص ١إضاافٚ ١ٝاساد ٠يفصاٌ زاضاٚ ٞاساد أٚ
فصاًني زاضاٝني ساداً أعًا ٢بٓاا ٤عًا ٢تٛصا ١ٝصبًطا ٞايكطاِ ٚايهًٝاَٛٚ ١افكا ١صبًاظ عُاا  ٠ايدزاضاات
ايعًٝا.
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايجآَٚ ١ايعػس:ٜٔ
ٜٛ - 1قــف تطــذ ٌٝايبايب ـ ١نذا اخنفــم َعــد ا عــٔ دٝــد دــداً خــبٍ فلــًني دزاضــٝني َتتــايٝنيك أ ٚضــٓ١
دزاض.١ٝ
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ٜ - 2كدّ املسغد ايعًُ ٞيسٝ٥ظ ايكطِ املدتص تكسٜساً َفلبً عٔ ايبايب ١املٛقف تطذًٗٝا.
 - 3جملًظ ايكطِ إٔ ٜٛص ٞمبٓ ايبايب ١فسص ١ال تصٜـد عـٔ فلـًني دزاضـٝني يسفـع َعـد ا اي انُـ ٞنذا
نإ ممهٓاً.
 - 4جيٛش نعاد ٠دزاضَ ١كسز أ ٚأنجس يسفع َعدٍ ايبايب ١اي انُ ٞنىل دٝد دداً).

املاد ٠ايتاضعٚ ١ايعػسٕٚ
جيٛش اضتجٓا َٔ ً٤ايفكس َٔ )10( ٠املا َٓ )26( ٠ح ايطاي فسص ١إضاف ١ٝال تصٜد عأ فصاًني زاضاٝني
بٓاا ٤عًا ٢تكسٜاس َأ املػاسف ٚتٛصا ١ٝصبًطا ٞايكطاِ ٚايهًٝاٚ ١صبًاظ عُاا  ٠ايدزاضاات ايعًٝاا َٛٚافكا١
صبًظ ازباَع.١
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايتاضعٚ ١ايعػس:ٜٔ
ٜساع ٢عٓد ايتكدّ ببًب فسص ١نضافَ ١ٝا :ًٜٞ
أ  -إٔ ٜه ٕٛايبًب َربزاً.
ب  -إٔ تتكدّ ايبايب ١ببًب ايفسص ١اإلضاف ١ٝقبٌ فلٌ دزاض ٞعً ٢األقٌ َٔ اْتٗا ٤املد ٠ايب٥ش.١ٝ

ايتش:ٌٜٛ

املاد ٠ايجبثٕٛ

جياٛش قبا ٍٛذبٜٛاٌ ايطايا إىل ازباَعاَ ١أ داَعا ١أخاسَ ٣عااف بٗاا بٓاا ٤عًا ٢تٛصا ١ٝصبًطاٞ
ايكطِ ٚايهًَٛٚ ١ٝافك ١صبًظ عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا َع َساعاَ ٠ا ٜأت:ٞ
- 1تٛافس غسٚط ايكب ٍٛيف ايطاي احملٚ ٍٛأ ٟغسٚط أخسٜ ٣ساٖا ايكطِ ضسٚز.١ٜ
- 2أالّ ٜه ٕٛايطاي َفصٛال َٔ ازباَع ١احملَٗٓ ٍٛا أل ٟضب َٔ األضباب.
- 3جيٛش استطاب عد ايٛسدات ايدزاض ١ٝاييت زضٗا ضابكا طبكا يآلت:ٞ
أ

-أال اٜه ٕٛقد َض ٢عً ٢زاضت٘ يًٛسدات املعا ي ١أنجس َٔ ضت ١فص ٍٛزاض.١ٝ

ب -إٔ تتفل َٔ سٝح املٛضَ ٛع َتطًبات ايربْاَر احمل ٍٛإي.٘ٝ
دا -أال اتتعدْ ٣طبٖ ١ر ٙايٛسدات ثالثني يف املاٚ َٔ ١٥سدات ايربْاَر احمل ٍٛإي.٘ٝ
أالّ ٜكٌ تكدٜس ٙيف ايٛسدات املعا ي ١عٔ (دٝد ددا).ٖا -ال تدخٌ ايٛسدات املعا ي ١ضُٔ سطاب املعدٍ اياانُ.ٞ
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ٚ

ته ٕٛاملعا ي ١بتٛص َٔ ١ٝصبًظ ايكطِ ايرٜ ٟتبع٘ املكاسز َٛٚافكا ١صبًطا ٞايهًٝاٚ ١عُاا  ٠ايدزاضااتايعًٝا.

ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايجبثني:
أٚالً :ندسا٤ات ايتش:ٌٜٛ
- 1تتكــدّ ايبايبـ ١ببًــب ايتشٜٛــٌ نىل عُٝــد ٠ايدزاضــات ايعًٝــا َسفكـاً ببٝــإ َلــدم يًٛســدات ايــأ دزض ـتٗا يف
ادتاَع ١املساد ايتشَٗٓ ٌٜٛا ٚٚصف تفلَ ًٞٝعتُد ملفسدات املكسزات ايأ دزضتٗا.
- 2حياٍ ايبًب َٚسفكات٘ نىل عُٝد ٠ايهً ١ٝاملدتل ١يعسض٘ عً ٢زتًط ٞايكطِ ٚايهً.١ٝ
- 3تسفع تٛص ١ٝزتًظ ايهً ١ٝنىل عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا الختاذ ايكساز املٓاضب.
ثاْٝاً:استطاب ايٛسدات ايدزاض:١ٝ
ٜ- 1ك ّٛايكطِ أ ٚاألقطاّ املدتل ١مبعادي ١املكسزات ايـأ دزضـتٗا ايبايبـ ١ضـابكاً –نذا مت قبـ ٍٛحتًٜٛـٗا – بكـاً
ملا دا ٤يف ايفكس َٔ )3 ٠أصٌ املاد.٠
- 2ته ٕٛاملعادي ١بتٛص َٔ ١ٝزتًظ ايكطِ ايرٜ ٟتبع٘ املكسزك ٚمبٛافك ١زتًظ ايهً ١ٝايأ ٜتبعٗا ايكطِ.
ٜ- 3عسض األَس عً ٢زتًظ عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا الختاذ ايكساز املٓاضب.
- 4تدزز ايٛسدات املعادي ١ضُٔ ضذٌ ايبايب١ك ٜٚصٚد ايكطِ احمل ٍٛني ٘ٝبعدد ايٛسدات احملتطب.١
املاد ٠اذتادٚ ١ٜايجبثٕٛ
جيٛش ذبٜٛاٌ ايطايا َأ ربصا إىل آخاس اخاٌ ازباَعا ١بٓاا ً٤عًا ٢تٛصا ١ٝصبًطا ٞايكطاِ احملاٍٛ
إيٚ ٘ٝايهًَٛٚ ١ٝافك ١صبًظ عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا َع َساعاَ ٠ا ٜأت:ٞ
- 1تٛافس غسٚط ايكب ٍٛيف ايطاي احملٚ ٍٛأ ٟغسٚط أخسٜ ٣ساٖا ايكطِ ضسٚز.١ٜ
- 2جياٛش استطااب ايٛسادات ايدزاضا ١ٝايايت ضابل زاضاتٗا يف ازباَعا ١إذا زأ ٣ايكطاِ املخات

أْٗاا َطابكا١

يًربْاَر ايرٜ ٟسٜد ايتش ٍٛإيٚ ٘ٝتدخٌ ضُٔ َعدي٘ اياانُ.ٞ
- 3أالّ ٜه ٕٛايطاي قد أيغ ٞقٝد ٙألٟا َٔ األضباب ايٛاز  ٠يف املا ٖ َٔ )26( ٠ر ٙايال٥ش.١
- 4ذبتط املد ٠اييت قضاٖا ايطايا يف ايربْااَر احملآَ ٍٛا٘ ضأُ املاد ٠ايكصا ٣ٛاحملاد  ٠يًشصا ٍٛعًا٢
ايدزد.١
ٜ- 5ه ٕٛايتش َٔ ٌٜٛبسْاَر إىل آخس ملسٚ ٠اسد ٠خالٍ املد ٠احملد  ٠يًشص ٍٛعً ٢ايدزد.١
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠اذتادٚ ١ٜايجبثني:
 - 1إٔ ته ٕٛاملد ٠املتبك ١ٝيًبايب ١ناف ١ٝيًشل ٍٛعً ٢ايدزد ١ايعًُ ١ٝيف ايربْاَر احمل ٍٛني.٘ٝ
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 - 2حيدد ايكطِ احمل ٍٛني ٘ٝايٛسدات ايدزاضـ ١ٝايـأ هـٔ استطـابٗا ممـا دزضـت٘ ايبايبـ ١يف ايكطـِ احملـٍٛ
َٓ٘ك ٚتدخٌ تكدٜساتٗا ضُٔ َعد ا اي انَُٚ ٞا ال حيتطب َٓٗا ٜبك ٢يف ضذًٗا ٚال ٜدخٌ ضُٔ َعد ا.

ـــ ايباب ايطادع ــ
"ْظاّ ايدزاض"١
املاد ٠ايجاْٚ ١ٝايجبثٕٛ
ته ٕٛايدزاض ١يًدبً ّٛباملكسزات ايدزاضٚ ١ٝاألعُاٍ املٝداْٚ ١ٝايتطبٝكٚ ١ٝاملعًُٚ ١ٝفل َا ٜأت:ٞ
ااايجاْٚ١ٝايجبثٕٛ
- 1ال تكٌ َد ٠ايدزاض ١عٔ فصًني ٚال تصٜد عٔ أزبع ١فص ٍٛزاض.١ٝ
- 2ال ٜكٌ عد ايٛسدات ايدزاض ١ٝعٔ ]ٚ [24سدٚ ٠ال تصٜد عٔ ]ٚ [36سد.٠
ٚحيد صبًظ ازباَع ١بٓا ٤عً ٢اقاا صبًط ٞايكطِ ٚايهً ١ٝاملختصني ٚتٛص ١ٝصبًظ عُاا  ٠ايدزاضاات
ايعًٝا املكسزات املطًٛب ١يًشص ٍٛعً ٢ايدبًَٚ ّٛطُ ٢ايػٗا .٠
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايجاْٚ ١ٝايجبثني:
- 1حتدد َد ٠ايدبً ّٛضُٔ ايربْاَر عٓد نقسازَ ٙع َساعا ٠أالّ تكٌ ٚسـدات ايفلـٌ ايٛاسـد عـٔ تطـع ٚسـداتك
ٚال تصٜد عً ٢مخظ عػسٚ ٠سد.٠
- 2حيدد ضُٔ ايربْاَر اضِ ايدبًّٛك ٚٚصف٘ ٚاضِ ايػٗاد ٠املُٓٛس.١
 - 3جيٛش ملـٔ ضـذًت يدزدـ ١املادطـت ،بسضـاي ١أ ٚبـدْٗٚاك ٚمل ٜتٝطـس ـا اذتلـ ٍٛعًٗٝـا كايتشٜٛـٌ نىل دزدـ١
ايــدبً ّٛيف ايتدلــص ْفطــ٘ نٕ ٚدــدت)ك بعــد تٛصــ ١ٝزتًطــ ٞايكطــِ ٚايهًٝــ١ك َٛٚافكــ ١زتًــظ عُــاد٠
ايدزاضات ايعًٝاك ٚذيو ٚفل ايكٛاعد ايأ تطعٗا نٌ نً ١ٝعً ٢سد.٠
املاد ٠ايجايجٚ ١ايجبثٕٛ
ته ٕٛايدزاض ١يًُادطتري بأسد األضًٛبني اآلتٝني:
 - 1باملكسزات ايدزاضٚ ١ٝايسضاي ١عً ٢أالّ ٜكٌ عد ايٛسدات ايدزاض ١ٝعٔ أزباع ٚعػاسٚ ٜٔسادَ ٠ضاافاً إيٗٝاا
ايسضاي.١
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 - 2باملكسزات ايدزاض ١ٝيف بعض ايتخصصات ذات ايطبٝع ١املٗٓ ، ١ٝعً ٢أالً ٜكٌ عد ايٛسدات ايدزاض ١ٝعٔ
اثٓاتني ٚأزبعاني ٚسادَ ٠أ َكاسزات ايدزاضاات ايعًٝاا ،عًا ٢إٔ ٜهاَ ٕٛأ بٗٓٝاا َػاس ٚحبجا ٞحيطا باجالخ
ٚسدات عً ٢األقٌ.
ٜٚساع ٢إٔ تتضُٔ اشبط ١ايدزاض ١ٝيًُادطتري عًَ ٢كسزات زاضات عًٝا ذات عالقا ١بايتخصا

َأ أقطااّ

أخس ٣نًُا أَهٔ ذيو.
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايجايجٚ ١ايجبثني:
 - 1ال ٜصٜد عدد ايٛسدات ايدزاض ١ٝاملكسز ٠عًـٚ ) 30 ٢سـد ٠دزاضـٚ ١ٝال ٜكـٌ عـدد ايفلـ ٍٛيدزاضـ ١ايٛسـدات
ايدزاض ١ٝعٔ فلًني دزاضٝنيك  ٚال ٜصٜد عً ٢ثبث ١فل ٍٛدزاضٚ ١ٝذيو يف ساي ١ايدزاض ١باألضًٛب األ.)ٍٚ
 - 2تٛشب ايٛسدات ايدزاض ١ٝيف نب األضًٛبني مبا ٜتٓاضب َع ايربْاَر.
 - 3يًبايبـــ ١اذتـــل يف ايتشٜٛـــٌ َـــٔ بسْـــاَر املادطـــت ،بـــاملكسزات ايدزاضـــٚ ١ٝايسضـــاي ١نىل بسْـــاَر املادطـــت،
باملكسزات ايدزاضٚ ١ٝاملػسٚب ايبشجٚ ٞبايعهظ ٚملسٚ ٠اسد٠ك فكط بعد ادتٝـاش َ )%50ـٔ ايطـاعات املعتُـد٠
يهٌ بسْاَر ٚفل ايطٛابط ايتاي:١ٝ
أ َٛ-افك ١زتًظ ايكطِ ٚعُٝدت ٞايهًٚ ١ٝايدزاضات ايعًٝا.
ب -أال ٜه ٕٛقد َط ٢أنجس َٔ  6فل ٍٛدزاضَ َٔ ١ٝدتٗا ايٓظاَ.١ٝ
ز -إٔ ٜهً ٕٛب ايتش ٌٜٛقبٌ بد ٤دزاض ١ايفلٌ مبد ٠ال تكٌ عٔ غٗس.
د -نعداد خب ١دزاض ١ٝيًبايب ١مبا تبك ٢ا يًشل ٍٛعً ٢ايدزد.١
املاد ٠ايسابعٚ ١ايجبثٕٛ
ته ٕٛايدزاض ١يًدنتٛزا ٙبأسد األضًٛبني اآلتٝني:
 - 1باملكسزات ايدزاضٚ ١ٝايسضاي ١عً ٢أال اٜكٌ عد ايٛسدات املكسز ٠عٔ ثالثاني ٚسادَ ٠أ َكاسزات ايدزاضاات
ايعًٝا بعد املادطتري َضافا ًإيٗٝا ايسضاي.١
- 2بايسضايٚ ١بعض املكسزات عًا ٢أالّ ٜكاٌ عاد ايٛسادات املكاسز ٠عأ اثآيت عػاسٚ ٠ساد ٠ربصا

يًدزاضاات

املٛدٗ ،١أ ٚايٓدٚات ،أ ٚسًكات ايبشح ،سط ايته ٜٔٛايعًُ ٞيًطاي ٚربصص٘ ايدقٝل.
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايسابعٚ ١ايجبثني:
- 1ال ٜصٜد عدد ايٛسدات ايدزاض ١ٝعًٚ )40 ٢سد ٠دزاضٚ ١ٝال ٜكٌ عـدد ايفلـ ٍٛيدزاضـ ١ايٛسـدات ايدزاضـ١ٝ
عٔ ثبث ١فل ٍٛدزاض١ٝك ٚال ٜصٜد عٔ مخط ١فل ٍٛدزاضٚ . ١ٝذيو يف ساي ١ايدزاض ١باألضًٛب األ.)ٍٚ
- 2ال ٜصٜد عدد ايٛسدات ايدزاضـ ١ٝعًـٚ )24 ٢سـد ٠دزاضـ ١ٝك نُـا ال ٜصٜـد عـدد ايفلـ ٍٛيدزاضـ ١ايٛسـدات
ايدزاض ١ٝعٔ فلًني دزاضٝنيٚ .ذيو يف ساي ١ايدزاض ١باألضًٛب ايجاْ.)ٞ
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- 3تٛشب ايٛسدات ايدزاض ١ٝيف نب األضًٛبني مبا ٜتٓاضب َع ايربْاَر.
املاد ٠ارتاَطٚ ١ايجبثٕٛ
تٓكطِ ايطٓ ١ايدزاض ١ٝإىل فصًني زٝ٥طني ال تكٌ َد ٠نٌ َُٓٗا عٔ مخط ١عػس أضبٛعاً ٚال تدخٌ
ضُُٓٗا فاتا ايتطذ ٚ ٌٝاالختبازات ٚ ،فصٌ زاض ٞصٝف ٞال تكٌ َدت٘ عٔ مثاْ ١ٝأضابٝع تضاعف خالهلا
املد ٠املخصص ١يهٌ َكسز.
ٚجيااٛش إٔ تهاا ٕٛايدزاضاا ١يف بعااض ايهًٝااات عًاا ٢أضاااع ايطاآ ١ايدزاضاا ١ٝايهاًَااٚ ١فكا ًا يًكٛاعااد ٚاإلدااسا٤ات اياايت
ٜكسٖا صبًظ ازباَع ١مبا ال ٜتعازض َع أسهاّ ٖر ٙايال٥ش.١
ايك ٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ارتاَطٚ ١ايجبثني:
- 1اذتد األدْ ٢يتطذ ٌٝاملكسزات ايدزاضـ ١ٝدتُٝـع دزدـات ايدزاضـات ايعًٝـا ٖـٚ 6 ٛسـدات دزاضـ ١ٝيف ايفلـٌ
ايدزاضــ ٞايــسٝ٥ظ ٚ 3 ٚســدات دزاضــ ١ٝيف ايفلــٌ ايدزاضــ ٞايلــٝفٚ ٞاذتــد األقلــٚ 12 ٢ســد ٠دزاضــ ١ٝيف
ايفلٌ ايدزاض ٞايسٝ٥ظ ٚ 6 ٚسدات دزاض ١ٝيف ايفلٌ ايلٝف.ٞ
- 2يف ساي ١ايتدسز جيـٛش تطـذٚ 15 ٌٝسـد ٠دزاضـ ١ٝيف ايفلـٌ ايدزاضـ ٞايـسٝ٥ظ دـد أقلـٚ ٢ذيـو نذا نـإ
َعدٍ ايبايب ١اي انُ 4.5 ٞأ ٚأنجس.
- 3تطتجٓ ٢ايسضاي ١عٓد ايتطذ َٔ ٌٝاذتد األقل ٢احملدد يف  )1أعب.ٙ
ٜ- 4ك ح زتًظ عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظُٝٝـٚ ١ايتٓفٝرٜـ ١يًدزاضـ ١عًـ ٢أضـاع ايطـٓ١
ايدزاض ١ٝايهاًَ ١عٓد ٚدٛد ايرباَر املكتط ١ٝيريو.
املاد ٠ايطادضٚ ١ايجبثٕٛ
 - 1املد ٠املكسز ٠يًشص ٍٛعً ٢زد ١املادطتري ال تكٌ عأ أزبعا ١فصا ٍٛزاضاٚ ١ٝال تصٜاد عأ مثاْٝا ١فصاٍٛ
زاضٚ ،١ٝال ذبط ايفص ٍٛايصٝف ١ٝضُٔ ٖر ٙاملد.٠
 - 2املد ٠املكسز ٠يًشص ٍٛعً ٢زد ١ايدنتٛزا ٙال تكٌ عٔ ضت ١فص ٍٛزاضاٚ ، ١ٝال تصٜاد عأ عػاس ٠فصاٍٛ
زاضٚ ، ١ٝال ذبط ايفص ٍٛايصٝف ١ٝضُٔ ٖر ٙاملد.٠
املاد ٠ايطابعٚ ١ايجبثٕٛ
ذبط املد ٠ايكص ٣ٛيًشص ٍٛعً ٢ايدزد ١ايعًُ َٔ ١ٝبدا ١ٜايتطذ ٌٝيف َكسزات ايدزاضات ايعًٝاا
ٚستا ٢تاازٜخ تكاد ِٜاملػاسف عًا ٢ايطايا تكسٜاساً إىل ز٥اٝظ ايكطاِ َسفكااً با٘ ْطاخَ ١أ ايسضااي ، ١أ ٚأٟ
َتطًبات أخس ٣يربْاصب٘0
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املاد ٠ايجآَٚ ١ايجبثٕٛ
ال تكاٌ عاد ايٛسادات ايدزاضا ١ٝايايت ٜدزضاٗا طايا ايدزاضاات ايعًٝاا يف ازباَعا ١ايايت ضاتُٓش٘
ايدزدا ١ايعًُٝا ١عأ ضابعني يف املا٥اَ ١أ عاد ايٛسادات املطًٛبا ،١نُاا جيا إٔ ٜكا ّٛباإلعادا ايهاَاٌ
يسضايت٘ ذبت إغسافٗا.
املاد ٠ايتاضعٚ ١ايجبثٕٛ
ال ٜتخسز ايطاي إال ابعد إْٗاَ ٤تطًبات ايدزد ١ايعًُٚ ، ١ٝمبعدٍ تسانُ ٞال ٜكٌ عٔ (دٝد ددا).
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايتاضعٚ ١ايجبثني:
 1ــ ٜه ٕٛايتكدٜس ايعاّك عٓد ختسز ايبايب١ك بٓا ً ٤عًَ ٢عد ا اي انُـٞك يف املكـسزات ايدزاضـ ١ٝفكـطك ٚذيـو
يف ساٍ األخر بعضًٛب ايدزاض ١باملكسزات ايدزاضٚ ١ٝايسضاي.١
ٜ- 2ػ

يف ايٓذاح يف دزد ١ايدبً ّٛاذتل ٍٛعًَ ٢عدٍ تسانُ ٞال ٜكٌ عٔ دٝد).

ايباب ايطابع
"ْظاّ االختبازات"
املاد ٠األزبعٕٛ
ٜااتِ إدااسا ٤االختبااازات يف َكااسزات ايدزاضااات ايعًٝااا يٓٝااٌ زداا ١اياادبً ، ّٛأ ٚاملادطااتري  ،أٚ
ايادنتٛزاٚ ،ٙزصااد ايتكادٜساتٚ ،فكااً يال٥شاا ١ايدزاضاٚ ١االختبااازات يًُسسًاا ١ازباَعٝا ١ايصااا زَ ٠اأ صبًااظ
ايتعً ِٝايعاي ٞيف دًطت٘ ايجاْ ١ٝاملعك ٠ ٛبتازٜخ ٖ 1416/6/11ا  ،فُٝا عدا َا ٜأت- :ٞ
 - 1ال ٜعترب ايطاي ْادشاً يف املكسز إالّ إذا سصٌ ف ٘ٝعً ٢تكدٜس "دٝد" عً ٢األقٌ.
 - 2فُٝا ٜتعًل باالختبازات ايبدٚ ١ًٜاملكسزات ايايت تتطًا

زاضاتٗا أنجاس َأ فصاٌ زاضاٜ ٞتخار صبًاظ

عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا َا ٜسا ٙسٝاهلا بٓا ً٤عً ٢تٛص ١ٝصبًظ ايكطِ َٛٚافك ١صبًظ ايهً ١ٝاملختص.١
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- 3إٔ جيتااش طايا املادطاتري -إذا اقتضا ٢بسْااَر زاضات٘ ذياوٚ -طايا ايادنتٛزا ٙبعاد إْٗاُٗ٥اا مجٝاع
املكاسزات املطًٛبا ١اختباازاً ذبسٜسٜااً ٚغافٜٛاً غااَالً تعكاد ٙزبٓاَ ١تخصصاٚ ١فال قٛاعاد ٜكساٖاا صبًاظ
ازباَعا ١بٓاا ً٤عًا ٢تٛصا ١ٝصبًاظ ايكطاِ َٛٚافكا ١صبًاظ ايهًٝا ١املختصاٚ ١صبًاظ عُاا  ٠ايدزاضاات
ايعًٝااٜٚ .هاٖ ٕٛارا االختبااز يف ايتخصا

اياسٝ٥ظ يًطايا ٚايتخصصاات ايفسعٝا ١إٕ ٚدادت ٜٚ .عاد

ايطاي َسغشاً يٓ ٌٝايدزد ١إذا ادتاش االختباز َٔ املس ٠األٚىل  ،أَا إٕ أخفل ف ٘ٝأ ٚيف داصَٓ ٤ا٘ فٝعطا٢
فسصٚ ١اسد ٠خالٍ فصًني زاضٝني  .فإٕ أخفل ًٜغ ٢قٝد.ٙ
اي كٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠األزبعني:
 - 1جيٛش نعاد ٠دزاض ١أَ ٟكسز زضبت ف ٘ٝايبايبَ ١سٚ ٠اسد ٠فكط.
ٜ - 2ساع ٢عٓـد نعـاد ٠دزاضـ ١أَ ٟكـسز زضـبت فٝـ٘ ايبايبـَ ١ـا ٚزد يف املـادَ )28 ٠ـٔ ٖـر ٙايب٥شـٚ ١قٛاعـدٖا
ايتٓفٝر.١ٜ
 - 3تعد ايبايب ١املًتشكٚ ١فل األضًٛب " َٔ "2املاد ) "33" ٠زاضب ١يف املكسز نذا مل تطًِ َػـسٚعٗا ايبشجـ ٞنىل
ايكطِ املدتص يف أثٓا ٤األضابٝع ارتُط ١األخَ ٠،ـٔ ايفلـٌ ايدزاضـ ٞايتـاي ٞيًفلـٌ ايدزاضـ ٞاألخـ ،يدزاضـ١
املكسزات ايدزاض.١ٝ
 - 4نذا مل تــتُهٔ ايبايبــَ ١ــٔ سطــٛز االختبــاز ايٓٗــا ٞ٥يف أَ ٟــٔ َــٛاد ايفلــٌ يعــرز قٗــسٟك دــاش جملًــظ
ب خـبٍ َـد ٠ال
ايهًٝـ- ١يف سـاالت ايطـسٚز ٠ايكلـ- ٣ٛقبـ ٍٛعـرزٖا ٚايطـُاح بإعباٗ٥ـا اختبـازًا بـدً ٜ
تتذاٚش ْٗا ١ٜايفلٌ ايدزاض ٞايتايٚ ٞتعب ٢ايتكدٜس اير ٟحتلٌ عً ٘ٝبعد أداٗ٥ا االختباز ايبد.ٌٜ
االختباز ايػاٌَ:

أٚال :ا دف َٔ االختباز:
ٜٗدف االختباز ايػاٌَ نىل قٝاع قدز ٠ايبايب ١يف داْبني زٝ٥طني :
أ -ادتاْب املعسيف :
ٜٗٚدف نىل قٝاع قدز ٠ايبايب ١عُكا ٚمشٛال ك يف اضـتٝعاب َٛضـٛعات ايتدلـص ايـسٝ٥ظ ٚايتدللـات
ايفسع ١ٝاملطاْد ٠نٕ ٚددت ).
ب -ادتاْب ايتشً: ًٞٝ
ٜٗٚدف نىل قٝاع قدز ٠ايبايب ١املٓٗذ ١ٝعً ٢ايتعَـٌ ٚايتشًٝـٌ ٚنسـداخ ايتهاَـٌ بـني املفـاٖٚ ِٝاالضـتٓتاز
ٚاق اح اذتً ٍٛاملٓاضب ١ملا ٜعسض عًٗٝا َٔ أض. ١ً٦
ثاْٝاًَ :هْٛات االختباز :
ٜ- 1ته ٕٛاالختباز ايػاٌَ َٔ غكني  :أسدُٖا حتسٜسٚ ٟاآلخس غفٗ.ٞ
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ٜ- 2ته ٕٛاالختباز ايتشسٜسٚ ٟنريو االختباز ايػفٗ َٔ ٞدص٥ني  :أسدُٖا يف ايتدلـص ايـسٝ٥ظ ٚاآلخـس
يف ايتدلص أ ٚايتدللات ايفسع ١ٝنٕ ٚددت).

ثايجا :دتٓ ١االختباز:
ٜ- 1ػهٌ زتًظ ايكطِ املدتص دتٓ َٔ ١ثبث ١عً ٢األقـٌك َـٔ األضـاترٚ ٠األضـاتر ٠املػـازننيك َـٔ ذٟٚ
االختلاص يف ختلص ايبايب ١ايسٝ٥ظ ٚايتدلص أ ٚايتدللات ايفسع ١ٝنٕ ٚددت) .
- 2يًذٓ ١االضتعاْ ١مبٔ تس َٔ ٣أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ املتدللني.
- 3ته ٕٛايًذَٓ ١طٛ٦ي ١عٔ نعداد االختباز ٚتكٚ ٘ ٛحتدٜد ْتٝذت٘ .
- 4عٓد استٛاَ ٤تبًبات ايربْاَر عً ٢ختلص أ ٚختللات فسع َٔ ١ٝخازز ايكطِ فب بد َٔ اغ اى أسد
املتدللني َٔ ايكطِ أ ٚاألقطاّ ذات ايعبق ١يف دتٓ ١االختباز .
- 5دتٓ ١االختباز ايتشسٜس ٖٞ ٟدتٓ ١االختباز ايػفٗ. ٞ
 - 6حتدد نٌ دتٓ ١زتاٍ ٚأٖداف ٚندسا٤ات نٌ ْٛب َٔ َساسٌ االختباز ايػـاٌَ َـع اذتـسص عًـ ٢ايطـس١ٜ
يف ناٌَ خبٛاتٗاٜٚ .طع زتًظ ايكطِ اإل از ايعاّ يإلدسا٤ات املبًٛب َٔ ١ايًذٓ.١
 - 7حتــدد َسادــع َٚل ـادز ايبشــح ٚايكــسا٤ات ايطــسٚز ١ٜيف نــٌ زتــاٍ بتٛصــَ ١ٝــٔ دتٓــ ١االختبــاز ايػــاٌَ
َٚلادق ١زتًظ ايكطِ ٚته ٖٞ ٕٛاحملٛز األضاع يبختباز.

زابع ًا :االختباز ايتشسٜسٟ
ٜ - 1عكـد االختبـاز ايتشسٜـس ٟخـبٍ ايفلـٌ ايتـاي ٞإلْٗـا ٤ايبايبـ ١املكـسزات ايدزاضـ ١ٝيف َٛعـد حتـدد ٙدتٓـ١
االختباز ٚجيٛش يًبايب ١بعد َٛافك ١زتًظ ايكطِ إٔ تلدٌ أداٖ٤ا را االختباز َد ٠فلٌ دزاضٚ ٞاسد.
- 2تهَ ٕٛد ٠االختباز يف ايتدلص ايسٝ٥ظ مخظ ضـاعات نشـد أدْـ٢ك ٚثـبخ ضـاعات يهـٌ ختلـص
فسع ٞنٕ ٚدد ) ٜٚ .فطٌ إٔ ٜه ٕٛعً ٢ف تني عً ٢األقٌ.
- 3يف سايـ ١عـدّ ادتٝـاش ايبايبـ ١يبختبـازك أ ٚدتـصَٓ ٤ـ٘ك فًـٗا إٔ تعٝـد ادتـص ٤ايـر ٟمل جتتـص ٙيف ايفلـٌ
ايدزاض ٞايتاي.ٞ
ًٜ- 4غ ٢قٝد ايبايب ١يف ساي ١عدّ ادتٝاشٖا يبختباز بعد نعادت٘ك أ ٚنعاد ٠دص.َ٘ٓ ٤

خاَطا :االختباز ايػفٗٞ
- 1بعد ادتٝاش ايبايب ١يبختباز ايتشسٜس ٟبهاًَ٘ تتكدّ يبختباز ايػفٗ ٞيف َٛعد حتدد ٙدتٓ ١االختباز .
- 2تهَ ٕٛد ٠االختباز ك يف ايتدلص ايسٝ٥ظ ٚايتدلص أ ٚايتدللات ايفسع ١ٝنٕ ٚدـدت ضـاعتني عًـ٢
األقٌ.
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- 3يف ساي ١عدّ ادتٝاش ايبايب ١يبختبـاز ك جيـٛش َٓشٗـا فسصـ ١أخـس ٣خـبٍ ايفلـٌ ايتـاي ٞك ٚيف سايـ ١عـدّ
ادتٝاشٖا يًُس ٠ايجاْ ١ٝك ًٜغ ٢قٝدٖا بتٛص َٔ ١ٝزتًطـ ٞايكطـِ ٚايهًٝـَٛٚ ١افكـ ١زتًـظ عُـاد ٠ايدزاضـات
ايعًٝا .

ضادضاً :دزد ١ادتٝاش االختباز:
 ٜه ٕٛيهٌ َٔ االختباز ايتشسٜسٚ ٟاالختباز ايػف ٟٛدزدـَ ١طـتكًَ ١ـٔ )100كجتتـاش ٙايبـ ١ايـدنتٛزاٙنذا سلًت عً %70 ٢عً ٢األقٌ َٔ مجٝع أعطا ٤دتٓ ١االختبازك  ٚايب ١املادطت ،نذا سلًت عً ٢تًو ايدزدـ١
َٔ غايب ١ٝأعطا ٤ايًذٓ. ١

ضابعاً :ختبس ايهً ١ٝعُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا بٓتٝذ ١االختباز ايتشسٜسٚ ٟايػف ٟٛخبٍ أضبٛعني َٔ تـازٜذ
عكد االختباز.
ايباب ايجأَ
" ايسضا ٌ٥ايعًُ" ١ٝ

نعداد ايسضاٚ ٌ٥اإلغساف عًٗٝا:
املاد ٠اذتادٚ ١ٜاألزبعٕٛ
ٜه ٕٛيهٌ طاي

زاضات عًٝا َسغد عًَُ ٞع بدا ١ٜايتشاق٘ بايربْاَر يتٛد ٘ٗٝيف زاضات٘ َٚطااعدت٘

يف اختٝاز َٛض ٛايسضايٚ ١إعدا خط ١ايبشح ٚفل ايكٛاعد املعتُادَ ٠أ صبًاظ ازباَعا ١بٓاا ً٤عًا ٢تٛصا١ٝ
صبًظ عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا.
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠اذتادٚ ١ٜاألزبعني:
حيتطب اإلزغاد ايعًُ ٞبطاعٚ ١اسد ٠يهٌ ايب ١عٔ نٌ فلـٌ دزاضـٚ ٞستـ ٢حتدٜـد َػـسف عًـ ٢ايسضـاي١ك
عً ٢إٔ ٜه ٕٛاإلزغاد ايعًُ ٞرتُظ ايبات دد أعً.٢
املاد ٠ايجاْٚ ١ٝاألزبعٕٛ
عًا ٢طايا ايدزاضاات ايعًٝاا بعاد إْٗاا ٤مجٝاع َتطًباات ايكباٚ ٍٛادتٝااش ٙمخطاني يف املا٥ا ١عًا٢
األقٌ َٔ املكسزات ايدزاضٚ ١ٝمبعدٍ تسانُ ٞال ٜكٌ عٔ (دٝد دداً) ايتكدّ مبػس ٚايسضاي - ١إٕ ٚددت -
إىل ايكطاِ ٚ ،يف سااٍ ايتٛصا ١ٝباملٛافكا ١عًٝا٘ ٜكاا صبًاظ ايكطاِ اضاِ املػاسف عًا ٢ايسضاايٚ ١املػاسف
املطاعد  -إٕ ٚدد  -أ ٚأمسا ٤أعضا ٤زبٓ ١اإلغساف َع ذبدٜد زٝ٥طٗاٜٚ ،سفع بريو إىل صبًظ ايهًٝا، ١
ٚصبًظ عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا يًُٛافك ١عً ٘ٝبٓا ً٤عً ٢تأٜٝد صبًظ ايهً.١ٝ
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ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايجاْٚ ١ٝاألزبعني:
يف ساٍ اق اح َػسف َٓفسد َٔ خازز ايكطِ داخٌ ادتاَع ١أ ٚخازدٗا يف ايتدلص ْفطـ٘ جيـب إٔ ٜهـَٕٛربزاً.

املاد ٠ايجايجٚ ١األزبعٕٛ
جي إٔ تتُٝص َٛضٛعات زضا ٌ٥املادطتري بازبداٚ ٠األصاي ،١نُا جيا إٔ تتُٝاص َٛضاٛعات زضااٌ٥
ايدنتٛزا ٙباألصايٚ ١االبتهاز ٚاإلضٗاّ ايفاعٌ يف إمنا ٤املعسف ١يف ربص

ايطاي .

ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايجايجٚ ١األزبعني:
 جيٛش إٔ ٜهَٛ ٕٛضٛب نسد ٣ايسضايتني املادطت ،أ ٚايدنتٛزا )ٙيف زتاٍ ايتعيٝف. ٜساع ٢يف ايتشكٝل إٔ ته ٕٛايهتب احملكك َٔ ١ايهتب ايٓادزٚ ٠احملهُ.١املاد ٠ايسابعٚ ١األزبعٕٛ
تهت زضا ٌ٥املادطتري ٚايدنتٛزا ٙبايًغ ١ايعسبٚ ، ١ٝجياٛش إٔ تهتا بًغا ١أخاس ٣يف بعاض ايتخصصاات
بكساز َٔ صبًظ ازباَع ١بٓا ً٤عً ٢تٛص ١ٝصبًط ٞايكطِ ٚايهًٚ ١ٝصبًظ عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا  .عً٢
إٔ ذبت ٣ٛعًًَ ٢خ

ٚاف ٍهلا بايًغ ١ايعسب.١ٝ
املاد ٠ارتاَطٚ ١األزبعٕٛ

ٜػاسف عًا ٢ايسضاا ٌ٥ايعًُٝا ١األضااترٚ ،٠األضااتر ٠املػاازنَ ٕٛأ أعضاا٦ٖٝ ٤ا ١ايتادزٜظ بازباَعا، ١
ٚجيٛش إٔ ٜػسف األضتاذ املطااعد عًا ٢زضاا ٌ٥املادطاتري إذا َضا ٢عًا ٢تعٓٝٝا٘ عًاٖ ٢ار ٙايدزدا ١ضآتإ ،
ٚنإ يد ٜ٘حبجإ ضبهُإ عً ٢األقٌ  -يف صباٍ ربصص٘  َٔ -ايبشٛخ املٓػٛز ٠أ ٚاملكبٛي ١يًٓػس.
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ارتاَطٚ ١األزبعني:
ٜ - 1ػ

أالّ ته ٕٛاألداخ املٓػٛز ٠أ ٚاملكبٛي ١يًٓػس َطتً َٔ ١زضايأ املادطتٚ ،ايدنتٛزا.ٙ

 - 2جيٛش إٔ ٜك ّٛباملطاعد ٠يف اإلغساف األضاترٚ ٠األضاتر ٠املػازن َٔ ٕٛايكطِ ايعًُْ ٞفط٘.

املاد ٠ايطادضٚ ١األزبعٕٛ
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جيٛش إٔ ٜك ّٛباإلغساف عً ٢ايسضا ٌ٥ايعًَُ ١ٝػاسفَ ٕٛأ ذ ٟٚاشبارب ٠املتُٝاصٚ ٠ايهفاٜا ١ايعًُٝا ١يف
صباٍ ايبشح َٔ غري أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بازباَعٚ ١ذيو بكساز َٔ صبًظ ازباَع ١بٓا ً٤عً ٢تٛص١ٝ
صبًظ ايكطِ املخت

ٚصبًظ ايهً ١ٝاملعٓٚ ١ٝصبًظ عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا.

.
املاد ٠ايطابعٚ ١األزبعٕٛ
جيٛش إٔ ٜك ّٛباملطاعد ٠يف اإلغساف عً ٢ايسضاي ١أسد أعضا٦ٖٝ ٤ا ١ايتادزٜظ َأ أقطااّ أخاس ٣سطا
طبٝع ١ايسضاي ،١عً ٢إٔ ٜه ٕٛاملػسف ايسٝ٥ظ َٔ ايكطِ ايرٜ ٟدزع ب٘ ايطاي .
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايطابعٚ ١األزبعني:
جيب إٔ تٓببل غس ٚاإلغساف ايٛازد ٠يف املادٚ- 45 ٠ندسا٤اتٗا ايتٓفٝر)١ٜعً ٢املػسف املطاعد املك ح.
املاد ٠ايجآَٚ ١األزبعٕٛ
يًُػاسف ضاٛا ٤ناإ َٓفاس اً أَ ٚػااناً َاع غاري ٙإٔ ٜػاسف حباد أقصا ٢عًا ٢أزباع زضاا ٌ٥يف ٚقات
ٚاسدٚ .جيٛش يف ساالت ايضسٚز ٠ايكص ٣ٛبتٛص َٔ ١ٝصبًظ ايكطِ َٛٚافك ١صبًطا ٞايهًٝا ١املعٓٝاٚ ١عُاا ٠
ايدزاضات ايعًٝا شٜا  ٠عد ايسضا ٌ٥إىل مخظ ٚ ،حيتط اإلغساف عًا ٢ناٌ زضااي ١بطااعٚ ١اسادَ ٠أ ْصااب
عض ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ إذا نإ َػسف ًا َٓفس اً أَ ٚػسفاً زٝ٥طاً.
املاد ٠ايتاضعٚ ١األزبعٕٛ
يف ساٍ عدّ متهٔ املػسف َٔ االضتُساز يف اإلغساف عً ٢ايسضاي ١أ ٚاْتٗا ٤خدَتا٘ بازباَعاٜ ،١كاا
ايكطِ َػسفاً بدٜالً ٜكَ ّٛكاَ٘ ٜٛٚافل عً ٘ٝصبًظ ايهً ١ٝاملعٜٓٚ ١ٝكسا ٙصبًظ عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا .
املاد ٠ارتُطٕٛ
ٜكدّ املػسف  -يف ْٗا ١ٜنٌ فصٌ زاض - ٞتكسٜسًا َفصالً إىل زٝ٥ظ ايكطاِ عأ َاد ٣تكادّ ايطايا
يف زاضت٘ ٚتسضٌ صٛز َٔ ٠ايتكسٜس إىل عُٝد ايدزاضات ايعًٝا.

ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ارتُطني:
 ٜكدّ املػسف تكازٜس عٔ ض ،ايبايب ١ايدزاض ٞبعد املٛافك ١عً ٢تعَ ٘ٓٝٝػسفاً عً ٢ايسضاي.١- 26 -

املاد ٠اذتادٚ ١ٜارتُطٕٛ
ٜكدّ املػسف عً ٢ايسضاي ، ١بعد اْتٗا ٤ايطاي َٔ إعدا ٖا  ،تكسٜساً عٔ انتُاهلا إىل زٝ٥ظ ايكطِ ،
متٗٝداً الضتهُاٍ اإلدسا٤ات اييت حيد ٖا صبًظ عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا .
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠اذتادٚ ١ٜارتُطني:
 - 1تعسض ايسضاي ١عً ٢زتًظ ايكطِ املدتص يفشلٗا ٚايٓظس يف دتٓ ١املٓاقػٚ ١اذتهِ املك س.١
 - 2تٓتَٗ ٞد ٠اإلغساف عً ٢ايسضاي ١بتكد ِٜايسضاي ١نىل زتًظ ايكطِ بعد َٓاقػتٗا.
ٜ - 3جبــت عًــ ٢غــبف ايسضــايٚ ١يف احملاضــس املتعًكــ ١بإداشتٗــا َٓٚاقػــتٗا اضــِ املػــسف ايــر ٟق ـدلّ ايتكسٜــس
ايٓٗا ٞ٥عٓٗا ٚال عرب ٠يتغ ٙ،ٝبعد ذيو أل ٟازئ.
ٜ - 4كدلّ املسغد ايعًُ- ٞنذا ناْت ايدزاض ١يًُادطت ،باملكسزات ايدزاض - ١ٝتكسٜسًا نىل زٝ٥ظ ايكطِ عـٔ
اْتٗــا ٤ايبايبــَ ١ــٔ َتبًبــات بسْازتٗــا َسفكـاً بــ٘ املػــسٚب ايبشجــٚ ٞايدزدــ ١املعتُــد ٠ــا متٗٝــداً الضــتهُاٍ
ندسا٤ات َٓ ايدزد ١ايعًُ.١ٝ
املاد ٠ايجاْٚ ١ٝارتُطٕٛ
إذا ثبت عدّ دد ١ٜايطاي يف ايدزاض ١أ ٚأخٌ باأَ ٟأ ٚادباتا٘ ايدزاضا ١ٝبٓاا ً٤عًا ٢تكسٜاس َأ املػاسف
عً ٢زاضت٘ ٜتِ إْراز ايطاي خبطاب َٔ ايكطِ املخت

ٚ ،إذا أْرز ايطاي َستني ٚمل ٜتالف أضباب اإلْراز

فًُذًظ عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا بٓاً ٤عً ٢تٛص ١ٝصبًظ ايكطِ إيغا ٤قٝد.ٙ
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايجاْٚ ١ٝارتُطني:
ٜٛ - 1دـ٘ نْــراز يًبايبـ ١نذا مل تسادــع َػــسفٗا َـد ٠غــٗسَ ٜٔتتـابعني د ٕٚعــرز أ ٚمل تكــدّ عُـبً ٜتٓاضــب َــع
املد ٠ايأ أَطتٗا أ ٚمل تٓفر تٛدٗٝات َػسفٗا ايعًُ.١ٝ
- 2تتٛىل زٝ٥ط ١ايكطِ املدتص نْـراز ايبايبـ ١خببـاب ضـس ٟبٓـا ً٤عًـ ٢تكسٜـس َـٔ املػـسف ٚحيفـظ ايتكسٜـس يف
ًَف ايبايبٚ ١تصٚد عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا بلٛز ٠ضس.َ٘ٓ ١ٜ
ٜ- 3تِ عسض األَس عً ٢زتًظ ايكطِ نذا مل تتذاٚب ايبايب ١بعد نْرازٖا َستني يف فلًني دزاضٝني خمـتًفني
ٚنإ ضبب اإلْراز ٚاسداً.
- 4تسفــع تٛصــ ١ٝزتًــظ ايكطــِ نىل زتًــظ عُــاد ٠ايدزاضــات ايعًٝــا الختــاذ ايكــساز املٓاضــب يف ضــ ٤ٛأسهــاّ
ايب٥ش.١
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َٓاقػ ١ايسضا:ٌ٥

املاد ٠ايجايجٚ ١ارتُطٕٛ
تهّ ٕٛزبٓ ١املٓاقػ ١بكاساز َأ صبًاظ عُاا  ٠ايدزاضاات ايعًٝاا بٓاا ً ٤عًا ٢تٛصا ١ٝصبًطا ٞايكطاِ ٚايهًٝا١
املختصني.
ا يكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايجايجٚ ١ارتُطني:
ٜ- 1ساع ٢أال ٜه ٕٛمجٝع أعطا ٤ايًذْٓ َٔ ١فظ ايكطِ ٚايهًٚ ١ٝادتاَع ١يف ساٍ نـ ٕٛاملػـسف َـٔ خـازز
ادتاَع.١
 - 2أال ٜه ٕٛقد أضٓد نىل ايعط ٛاملسغ يًُٓاقػ ١زضايتإ مل ٜتِ َٓاقػ ١نسداُٖا.
ٜ - 3ك ح زتًظ ايكطِ املدتص أعطا ٤دتٓ ١املٓاقػٚ ١اذتهِ ٚي٘ إٔ ٜك ح عطٛاً أ ٚعط ٜٔٛاستٝا اً.
ٜٛ - 4ص ٞزتًظ ايهً ١ٝبته ٜٔٛايًذٓ ١عً ٢ضَ ٤ٛـا ٜـسدَ ٙـٔ ايكطـِ ممـٔ تٓببـل عًـ ِٗٝأسهـاّ املـادتني
ٚ )55 ٚ )54نذا زأ ٣تغ ،ٝنٌ أ ٚبعم أعطا ٤ايًذٓ ١فٝعاد املٛضٛب نىل زتًظ ايكطِ.
 - 5تسفع تٛص ١ٝزتًظ ايهً ١ٝنىل زتًظ عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا الختاذ ايكساز ايبشّ.
 - 6ال ٜتِ تٛشٜع ْطـذ ايسضـاي ١عًـ ٢أعطـا ٤دتٓـ ١املٓاقػـٚ ١اذتهـِ َـٔ قبـٌ ايهًٝـ ١نال بعـد َلـادقَ ١ـدٜس٠
ادتاَع ١عً ٢قساز زتًظ عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا املتطُٔ تػه ٌٝايًذٓ.١
ٜ - 7كدّ عط ٛدتٓ ١املٓاقػ ١نىل ايهً ١ٝتكسٜساً عٔ ايسضايٜٓٚ ١ص ف ٘ٝعً ٢صبس ١ٝايسضـاي ١أ ٚعـدَٗا ٚفـل
ايُٓٛذز املعتُد.
 - 8نذا تطُٓت أغًب ايتكازٜس عدّ صـبس ١ٝايسضـاي ١يًُٓاقػـ ١فتـدع ٢ايًذٓـ ١يبدتُـاب فـإذا تكـسز باألغًبٝـ١
عدّ صبس ١ٝايسضاي ١يًُٓاقػٚ ١عدّ قب ٛا يًتعد ٌٜفٝببل عً ٢ايبايب ١ايفكس َٔ )9 ٠املاد.)26 ٠
 - 9حيدد َٛعد املٓاقػ ١بعد ا بب أعطا ٤دتٓ ١املٓاقػٚ ١اذتهِ عًـ ٢ايسضـايٚ ١تكـدَ ِٜـا ٜفٝـد صـبسٝتٗا
يًُٓاقػ.١
 - 10جيب أال تكٌ املد ٠بني تازٜذ َلادقَ ١دٜس ٠ادتاَع ١عً ٢قساز زتًظ عُـاد ٠ايدزاضـات ايعًٝـا بتػـهٌٝ
ايًذَٓٛٚ ١عد املٓاقػ ١عٔ أضبٛعني.
 - 11جيب إٔ تتِ املٓاقػ ١يف َد ٠ال تصٜد عٔ أزبع ١أغٗس َٔ تازٜذ َلادقَ ١دٜس ٠ادتاَعـ ١عًـ ٢قـساز زتًـظ
عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا بتػه ٌٝايًذٓٚ ١ال حتتطب اإلداشات ايسمس ١ٝضُٔ ٖر ٙاملد.٠
 - 12تتِ َٓاقػ ١ايسضا ٌ٥ايعًُ ١ٝدطٛز زٝ٥ظ ايكطِ ايعًُ ٞأٜٝٓ َٔ ٚبـ٘ك ٚممجـٌ يعُـاد ٠ايدزاضـات ايعًٝـاك
باإلضاف ١نىل أعطا ٤دتٓ ١املٓاقػٚ ١اذتهِ املعتُد َٔ ٜٔزتًظ ايعُاد.٠
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املاد ٠ايسابعٚ ١ارتُطٕٛ
ٜػاط يف زبٓ ١املٓاقػ ١عً ٢زضا ٌ٥املادطتري َا ٜأت:ٞ
- 1إٔ ٜه ٕٛعد أعضاٗ٥ا فس ٜاً ٜٚه ٕٛاملػسف َكسزاً هلا.
- 2أالّ ٜكٌ عد أعضا ٤ايًذٓ ١عٔ ثالث َٔ ١بني أعضاا٦ٖٝ ٤ا ١ايتادزٜظ ٚال ميجاٌ املػاسف ٚاملػاسف املطااعد
(إٕ ٚدد) أغًب ١ٝفٗٝا.
- 3إٔ تٓطبل غسٚط اإلغساف عً ٢ايسضا ٌ٥عً ٢أعضا ٤ايًذٓ.١
- 4إٔ ٜه َٔ ٕٛبني أعضا ٤ايًذٓ ١أسد األضاتر ،٠أ ٚاألضاتر ٠املػازنني ،عً ٢األقٌ.
- 5إٔ تتخر قسازاتٗا مبٛافك ١ثًج ٞاألعضا ٤عً ٢األقٌ.
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايسابعٚ ١ارتُطني:
 - 1جيــب إٔ ٜهــ ٕٛأســد أعطــا ٤دتٓــَٓ ١اقػــ ١زضــاي ١املادطــتَ ،ــٔ خــازز ايكطــِ ايعًُــٞك ٜٚفطــٌ إٔ
ٜه َٔ ٕٛخازز ادتاَع.١
 - 2عٓد َٓاقػ ١زضاي ١املادطتٜ ،ه ٕٛيًُػسف ٚاملػسف املطاعد أ ٚاملػسفني املطاعد ٜٔنٕ ٚدـدٚا صـٛت
ٚاسد.
املاد ٠ارتاَطٚ ١ارتُطٕٛ
ٜػاط يف زبٓ ١املٓاقػ ١عً ٢زضا ٌ٥ايدنتٛزاَ ٙا ٜأت:ٞ
- 1إٔ ٜه ٕٛعد أعضاٗ٥ا فس ٜاً ٚ ،ال ٜكٌ عٔ ثالثٜٚ ، ١ه ٕٛاملػسف َكسزاً هلا.
- 2تكتصس عض ١ٜٛزبٓ ١املٓاقػ ١عً ٢األضاترٚ ٠األضاتر ٠املػازننيٚ ،ال ميجٌ املػسف ٚاملػسف املطااعد (إٕ
ٚدد) أغًب ١ٝب.ِٗٓٝ
- 3إٔ ٜه ٕٛبني أعضا ٤ايًذٓ ١أسد األضاتر ٠عً ٢األقٌ.
- 4إٔ ٜه ٕٛأسد أعضا ٤ايًذٓ َٔ ١خازز ازباَع.١
- 5إٔ تتخر قسازاتٗا مبٛافك ١ثًج ٞاألعضا ٤عً ٢األقٌ.
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ارتاَطٚ ١ارتُطني:
ٜ - 1سعــ ٢يف ايفكــس )4 ٠إٔ ٜهــ ٕٛأســد أعطــا ٤ايًذٓــَ ١ــٔ خــازز ادتاَعــ ١ضــٛا ٤أنــإ َػــسف ايسضــاي ١أٚ
املػسف املطاعد َٔ ادتاَع ١أ ٚخازدٗا.
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 - 2عٓــد َٓاقػــ ١زضــاي ١ايــدنتٛزاٙك ٜهــ ٕٛيًُػــسف ٚاملػــسف املطــاعد أ ٚاملػــسفني املطــاعد ٜٔنٕ ٚدــدٚا
صٛت ٚاسد.
املاد ٠ايطادضٚ ١ارتُطٕٛ
يف سااٍ عادّ متهأ املػاسف عًا ٢ايسضاايَ ١أ املػاازن ١يف زبٓا ١املٓاقػا ١يٛفاتا٘ أ ٚاْتٗاا ٤خدَتا٘ أٚ
يتٛادد ٙيف َُٗ ١خازز ايبال يفا ٠طٜ ، ١ًٜٛكا ايكطِ بدٜالً عٓ٘ ٜٛٚافال عًٝا٘ صبًاظ ايهًٝا ١املعٓٝا١
ٜٚكس ٙصبًظ عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا.
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايطادضٚ ١ارتُطني:
ٜ - 1ك ح زتًظ ايكطِ ايب د ٌٜعٔ املػسف سايٚ ١دـٛد ٙيف َُٗـ ١خـازز ايـببد نذا ناْـت َـد ٠املُٗـ ١ضـتصٜد
عً ٢أزبع ١أغٗس َٔ تازٜذ ته ٜٔٛدتٓ ١املٓاقػ.١
ٜ - 2عد ايبد ٌٜعٔ املػسف عطًٛا يف دتٓ ١املٓاقػـَ ١ـٔ سٝـح اذتكـٛم املايٝـٖٚ ١ـَ ٛكـسز ايًذٓـ ١عًـ ٢إٔ ٜبكـ٢
اضِ املػسف األص ٌٝاألضاع) عً ٢غبف ايسضاي.١
املاد ٠ايطابعٚ ١ارتُطٕٛ
تعاد زبٓا ١املٓاقػا ١تكسٜاساً ٜٛقاع َأ مجٝاع أعضااٗ٥اٜ ،كادّ إىل ز٥اٝظ ايكطاِ خاالٍ أضابَ ٛأ تاازٜخ
املٓاقػَ ،١تضُٓا إسد ٣ايتٛصٝات اآلت- :١ٝ
- 1قب ٍٛايسضايٚ ١ايتٛص ١ٝمبٓح ايدزد.١
- 2قب ٍٛايسضايَ ١ع إدسا ٤بعض ايتعدٜالتَٓ ٕٚ ،اقػتٗا َس ٠أخاسٜٚ ٣فاٛض أساد أعضاا ٤زبٓا ١املٓاقػا١
بايتٛص ١ٝمبٓح ايدزد ١بعد ايتأند َٔ األخار بٗار ٙايتعادٜالت يف َاد ٠ال تتذااٚش ثالثا ١أغاٗس َأ تاازٜخ
املٓاقػٚ ١جملًظ ازباَع ١االضتجٓا َٔ ٤ذيو.
- 3اضتهُاٍ أٚد٘ ايٓك

يف ايسضايٚ ،١إعا َٓ ٠اقػتٗا خالٍ ايفا ٠اييت حيد ٖا صبًظ عُا  ٠ايدزاضاات

ايعًٝا بٓا ٤عً ٢تٛص ١ٝصبًظ ايكطِ املخت

عً ٢أالّ تصٜد عٔ ضٓٚ ١اسد َٔ ٠تازٜخ املٓاقػ.١

- 4عدّ قب ٍٛايسضاي. ١
ٚيهٌ عض َٔ ٛزبٓ ١املٓاقػ ١عً ٢ايسضاي ١اسبل يف إٔ ٜكدّ َا ي٘ َأ َسٝ٥اات َغااٜس ٠أ ٚذبفعاات يف تكسٜاس
َفصاٌ ،إىل ناٌ َأ ز٥اٝظ ايكطاِٚ ،عُٝاد ايدزاضاات ايعًٝاا  ،يف َاد ٠ال تتذااٚش أضابٛعني َأ تاازٜخ
املٓاقػ.١
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايطابعٚ ١ارتُطني:
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نذا قدّ أسد أعطا ٤ايًذَٓ ١سٝ٥ات َغاٜس ٠أ ٚحتفظات فإْٗا تعسض عًـ ٢زتًـظ ايكطـِ خـبٍ أضـبٛعني َـٔتازٜذ تطًِ زٝ٥ط ١ايكطِ اك الختـاذ ايتٛصـ ١ٝاملٓاضـبَٚ ١ـٔ ثـِ تعـسض عًـ ٢زتًـظ ايهًٝـ ١ثـِ عًـ ٢زتًـظ
عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا الختاذ ايكساز املٓاضب.
املاد ٠ايجآَٚ ١ارتُطٕٛ
ٜسفاع ز٥اٝظ ايكطاِ املخات

تكسٜاس زبٓا ١املٓاقػا ١إىل عُٝاد ايدزاضاات ايعًٝاا يف َاد ٠ال تتذااٚش ثالثا١

أضابٝع َٔ تازٜخ املٓاقػ.١

املاد ٠ايتاضعٚ ١ارتُطٕٛ
ٜسفع عُٝد ايدزاضات ايعًٝا ايتٛص ١ٝمبٓح ايدزد ١إىل صبًظ ازباَع ١الرباذ ايكساز.

املاد ٠ايطتٕٛ
ٜصسف يًُػسف عً ٢زضاي ١املادطتري َٔ خازز ازباَعَ ١هافأَ ٠كطٛعَ ١كادازٖا ( )5000مخطا١
آالف زٜااٍ ،نُاا ٜصاسف يًُػاسف عًا ٢زضااي ١ايادنتٛزاَ ٙأ خاازز ازباَعاَ ١هافاأَ ٠كطٛعاَ ١كادازٖا
( )7000ضبع ١آالف زٜاٍ.
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓ ظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايطتني:
 - 1تٛشب املهافآت يف ساي ١تعدد املػسفني عً ٢زضاي ١املادطت ،أ ٚايدنتٛزا ٙبد٤اً َٔ تطـذ ٌٝاملٛضـٛب ستـ٢
ته ٜٔٛدتٓ ١املٓاقػَ ١ا مل تتذاٚش املد ٠ايٓظاََٚ ١ٝد ٠ايفسص ١اإلضاف– ١ٝنٕ ٚددت ٚ -فكاً ملا :ًٜٞ
أ  )%50 -حتتطب يًُد ٠ايأ ٜكطٗٝا املػسف َع ايبايب بعد تطذ ٌٝاملٛضٛب.
ب  )%50 -حتتطب باعتباز َكداز َا أجنص َٔ ايسضايَ ١ع نٌ َػسف.
 - 2ال ٜطكط سـل املػـسف يف املهافـآت املكـسز ٠نذا مل حتلـٌ ايبايبـ ١عًـ ٢ايدزدـ ١أل ٟضـبب يـٝظ املػـسف
سفاً فٚ ٘ٝحتتطب املهافع ٠دطب ايفكس.)2 ٠
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املاد ٠اذتادٚ ١ٜايطتٕٛ
ٜصاسف ملأ ٜػااى يف َٓاقػا ١زضاايَ ١ادطاتري أ ٚنتاٛزاَ ٙهافاأَ ٠كطٛعاَ ١كادازٖا ( )1000أياف
زٜاٍ إذا نإ املٓاقؼ عض ٛا يف ٖ ١٦ٝايتدزٜظ بٓفظ ازباَع ١اييت تكدّ هلا ايسضاي.١
أَا إذا نإ املٓاقؼ َٔ غري أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف ازباَع ١اييت تٓاقؼ فٗٝا ايسضاي ١ضٛا ٤ناإ َأ
َٛظف ٞتًو ازباَع ١أ ٚممٔ ٜدع َٔ ٢خازدٗا فتصسف ي٘ َهافأَ ٠كطٛعَ ١كدازٖا ( )1500زٜااٍ ملٓاقػا١
زضاي ١ايدنتٛزا )1000( ٚ ، ٙزٜاٍ ملٓاقػ ١زضاي ١املادطتري ٚتصا املهافأ ٠يتصبح ( )2500زٜاٍ إذا نإ املٓاقؼ
َٔ خازز املًُه.١
ٚإذا نإ املٓاقؼ َٔ خازز املد ١ٜٓاييت بٗا َكس ازباَع ١اييت تٓاقؼ فٗٝاا ايسضااي ١ضاٛا ٤ناإ َأ اخاٌ
املًُها ١أَ ٚأ خازدٗاا فٝصاسف يا٘ باإلضااف ١إىل املهافاأ ٠املػااز إيٗٝاا أعاال ٙتارنس ٠إزنااب َأ َكاس إقاَتا٘
ٚإيٚ ٘ٝأداس ٠ايطاهٔ املٓاضا ٚاإلعاغاٚ ١حباد أقصا ٢ال ٜتذااٚش يًٝاتني  0نُاا تصاسف تارنس ٠إزنااب ملسافال
املٓاقؼ إذا نإ املٓاقؼ نفٝفاا ٚحملاسّ املٓاقػا ١باإلضااف ١إىل أداس ٠ايطاهٔ املٓاضا حباد أقصا ٢ال ٜتذااٚش
يًٝتني.
ٚجيٛش جملًظ ايدزاضات ايعًٝا إضاف ١ي ١ًٝأ ٚيًٝتني يف سااالت ايضاسٚزٚ ، ٠إذا َاا اقتضات ذياو طبٝعا ١ايدزاضا،١
ٚذيو بٓا ً ٤عً ٢تٛص َٔ ١ٝصبًط ٞايكطِ ٚايهً ١ٝاملختصني َع إٜضا املربزات يًبكاَ ٤دا ٠تصٜد عٔ يًٝتني.
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠اذتادٚ ١ٜايطتني:
 - 1تك ّٛنداز ٠ايعبقات ايعاَٚ ١اإلعبّ بادتاَع ١مبا :ًٜٞ
 َُٗــ ١االضــتكباٍ ٚايتٛدٜــع ٚتستٝــب سذــٛشات ايطــفس ٚايطــهٔ ٚاإلعاغــ ١يًُٓــاقؼ َــٔ خــازز َدٜٓــ١ايسٜاض.
 نزضاٍ ترانس ايطفس يًُٓاقؼ َٔ خازز َد ١ٜٓايسٜاضك بسقٝا قبٌ َٛعد املٓاقػ ١مبد ٠ناف.١ٝ اختــاذ اإلدــسا٤ات ايبشَــ ١سٝــاٍ اضتلــداز تعغــ ٠،دخــ ٍٛيًُٓــاقؼ َــٔ خــازز املًُهــٚ ١فكـاً يقْظُــ١املعتُد.٠
ايباب ايتاضع
"أسهاّ عاَ١
املاد ٠ايجاْٚ ١ٝايطتٕٛ
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ٜضاع صبًاظ ازباَعا ١ايكٛاعاد املٓعُا ١يتكا ِٜٛباساَر ايدزاضاات ايعًٝاا بٓاا ٤عًا ٢اقااا صبًاظ
عُا  ٠ايدزاضات ايعًٝا  ،عً ٢إٔ تسفع ْتا٥ر ايتك ِٜٛجملًظ ازباَع.١
املاد ٠ايجايجٚ ١ايطتٕٛ
ٜكدّ زٝ٥ظ ايكطِ إىل نٌ َٔ عُٝد ايهً ١ٝاملعٓٝاٚ ١عُٝاد ايدزاضاات ايعًٝاا يف ْٗاٜا ١ناٌ عااّ زاضاٞ
تكسٜسًا عٔ ضري ايدزاضات ايعًٝا ف.٘ٝ
ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايجايجٚ ١ايطتني:
- 1تكدّ زٝ٥ط ١ايكطِ ايعًُ ٞيف ْٗا ١ٜنٌ عاّ دزاض ٞتكسٜساً عٔ ض ،ايدزاضات ايعًٝا يف ايكطـِ نىل ٚنًٝـ١
ايهً ١ٝيًدزاضات ايعًٝا .
 - 2تكدّ ٚن ١ًٝايهً ١ٝيًدزاضـات ايعًٝـا تكسٜـسًا ٚاسـدًا عـٔ ضـ ،ايدزاضـات ايعًٝـا يُٝـع أقطـاّ ايهًٝـ ١نىل
عُٝد ٠ايهً.١ٝ
- 3تسضٌ عُٝد ٠ايهً ١ٝايتكسٜس نىل عُٝد ٠ايدزاضات ايعًٝا.

املاد ٠ايسابعٚ ١ايطتٕٛ
َاا مل ٜاس فٝا٘ ْا

خاا

يف ٖار ٙايال٥شاٜ ١طبال بػاأْ٘ ْعااّ صبًاظ ايتعًا ِٝايعاايٚ ٞازباَعاات

ٚيٛا٥ش٘ ايتٓفٝرٚ ١ٜاألْعُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايكسازات املعُ ٍٛبٗا يف املًُه.١
املاد ٠ارتاَطٚ ١ايطتٕٛ
تًغٖ ٞر ٙايال٥شَ ١ا ضبكٗا َٔ يٛا٥ح ايدزاضاات ايعًٝاا يف ازباَعاات ٜٚ ،طاس ٟايعُاٌ بٗاا اعتباازا َأ
أ ٍٚضٓ ١زاض ١ٝتاي ١ٝيتازٜخ إقسازٖا.
ٚجملًظ ازباَعَ ١عازب ١ساالت ايطايبات املًتشكات يف ظٌ ايًٛا٥ح ايطابك ١يٓفاذ ٖر ٙايال٥ش.١

املاد ٠ايطادضٚ ١ايطتٕٛ
جملاايظ ازباَعاات ٚضاع ايكٛاعاد ٚاإلداسا٤ات ايتٓعُٝٝاٚ ١ايتٓفٝرٜا ١يطاري ايدزاضاات ايعًٝاا بٗاا مباا ال
ٜتعازض َع أسهاّ ٖر ٙايال٥ش.١
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ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝايتٓفٝر ١ٜيًُاد ٠ايطادضٚ ١ايطتني:
- 1جملًــظ ادتاَعــ ١ســل تفطــ ،ايكٛاعــد ٚاإلدــسا٤ات ايتٓظُٝٝــٚ ١ايتٓفٝرٜــ ١امللــاسب ١ــر ٙايب٥شــٚ ١تعــدَ ٌٜــا
حيتاز َٓٗا.
ُٜ- 2عٌُ بٗر ٙايكٛاعد ايتٓفٝر َٔ ١ٜتازٜذ اعتُادٖا َٔ زتًظ ادتاَعٚ ١تًغ ٢نٌ َا ٜتعازض َعٗا َٔ قٛاعد
تٓفٝر ١ٜضابك.١
املاد ٠ايطابعٚ ١ايطتٕٛ
جملًظ ايتعً ِٝايعاي ٞسل تفطري ٖر ٙايال٥ش.١
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