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 دونت فهسطني

 املبنيتوسارة 
 اإلدارة انعبيت نهىاسو انعبيت

 جلنت انعطـبءاث املزكشيت
 2021/ 43عطبء رقى 

 

تنن  ةاسيا ننل ازةر  ظبؾءننيـ ارننيا   تعلننؽ ازةرا ةاسيا ننل / ااشننل ةاعظننيكةـ ةاسعننننن عل ءننؽ طننعت ءظننيك   ننؾ   ا ؾرعنن      
 تبعًي الذعاط اةاسؾةصفيـ ةاسؾضحل ف  نعةسل ااثيئق ةاعظيك. اةا ةخل ل

/ ةإلدةرا  ةاذعنيـ ذةـ ةالخ ريص اةاسدالل رسس ًي اتعغب ف  ةاسذيرنل ف  ىذة ةاعظيك  عةجعنل ازةرا ةاسيا نلفعلى 
خالل أاقيـ ةا اةم ةاعسس   ؽ أجل ةاحرؾل ءلنى نعةسنل  تل ةايؾة باؾةر  حظل فيرس الب عالن ةاعي ل الؾةزم ةاعي ل

 غيع  د عدا تؾرد إاى خ عشل ازةرا ةاسيا ل.( ش  ل 200ةاسؾةصفيـ ااثيئق ةاعظيك  قيبل دفع  بلغ )
ازةرا ةاسيا نل فن   اعظنيكةـ بنيإلدةرا ةاعي نل ةالنؾةزمآخع  ؾء  اقبؾل ءعاض ةألسعير بياغعف ةاسخ نؾم فن  صنش ا  ة

اتفنن   ةاسغننيرعض بحزننؾر  س لنن   04/2021/ ةاسؾةفننق  ةالثشننيؽ ننؽ عيننع  ننؾم  ةاحيديننل ءذننعغننن ا ىننؾ ةادننيءل 
 .ةا  ين اةاس ينةاس شيقريؽ ف  نفس 

 جلنت انعطبءاث املزكشيت
 

 يالحظت:ـ
 . أجعا ةإلءالن ف  ةارحف ءلى  ؽ  عسؾ ءل و ةاعظيك.1
أا سنش  دفنع  ع سن   ةابشنػ ةانؾطش  ةإلسنال   أا ةإلن ني . ياب إرفي  نفيال بشك ل أا ش ػ بشك  صيدرعؽ  ؽ بشنػ 2

" ن نني يؽ دخننؾل " سننير   داالر 1000صننيدر  ننؽ بشننػ ةابععنن  ةا ننيبع اننؾزةرا ةالترننيالـ اتكشؾاؾج نني ةاسعلؾ ننيـ بسبلننغ 
  ؾ ًي  ؽ آخع  ؾء  ا ق يؼ ةاععاض. 90ةاسفعؾل اس ا 

 . تق م ةألسعير بياذ  ل اتذسل جس ع أنؾةع ةاعسؾم اةازعةئب.3
 بؾل أقل ةألسعير.. ااشل ةاعظيكةـ غيع  ل  ل بق4
 . ةإلدةرا ةاعي ل الؾةزم غيع  دئؾال ءؽ أ   بلغ نق    عفق  ع ةاعظيك.5
 
 

 
 



 

 

 
 

 

 انشزوط انعبيت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتنبقصني:ـ

اعن فيؼ جس نع يع  ةاسشيقص ءعضو اأسعيره ءلى ةاا ةال اةاشسيذ  اةاؾثيئق ةاسعفقل ب ءؾا ةاعظيك بع  أن يقعأ ىنذه ةاؾثنيئق  .1
 ي ارد فييي اعخ ؼ اعؾقع نيفل اثيئق دءؾا ةاعظيك اعق  يي ضسؽ ةاععض ني لل ءلى أن   حسل نيفل ةاش نيئ  ةاس عتبنل ءلنى 

 ء م ق ي و بيا  قيق اةالس كسيل برؾرا صح حل.

 غل نض ا رنيرعض تك ب أسعير ةاعظيك بياذ  ل ءلى أن يذسل ةادعع رسؾم ةااسنير  اةازنععبل ةاسزنيفل اأجنؾر ةا حن عؼ اةا .2
 ةاشقل اةا حسيل اةا ش عل اةا ي يؽ اجس ع ةاعسؾم اةاسريرعض ةألخعى.

يع  ةاسشيقص ءعضو  ظبؾءًي أا    ؾبًي بياحبع ةألزر  أا ةألسؾد فقط اعحغع ةاسحؾ أا ةا ع  ل أا ةاذنظب أا ةإلضنيفل فن   .3
اععنيد ن يبنل ةارنؾةا بنياحبع ةألزر  أا ةاععض انل ترنح    نؽ ىنذة ةاقبينل  ؾضنع ءل نو خظنيؽ   نؾةزعيؽ بنياحبع ةأل سنع 

 ةألسؾد اعؾقع باينبو  ؽ قبل  ؽ أجعى ةا رؾعب.

يق م ةاسشيقص ءعضو  عفقًي بو ةاؾثيئق ةاسظلؾبل  ع تي يؽ دخؾل ةاعظيك ف   غلف  غلق بإ  يم اع  ب ءل و ءظنيك تؾرعن   .4
سنسو اءشؾةننو بياكي نل ارقنؼ ةاينيتف اةافني س اننذاػ ة 2021/ 43السشيقرل رقؼ ت  ةاسيا ل اةا ةخل ل ازةر  ظبؾءيـ اريا  

ارقؼ صش ا  ةابعع  ةاخيصيؽ بو ا عسل إا و ةاس يتبنيـ ةاس علقنل بياعظننيك اءل نو تبلينننغ ةإلدةرا ةاعي نل النؾةزم / ازةرا ةاسيا نل 
الف ذانػ يحنق خظ ًي بي  تغييع أا تع  ل فن  ءشؾةننو اءل نو أن ي  نب أيزنًي ةسنؼ ةان ةئعا ةا ن  طع نو ةاعظنيك اءشؾةنيني ابخن

 الاشل ةاعظيكةـ أن تيسل ةاععض ةاسق م  شو.

 ؾدع ةاععض  ؽ قبل ةاسشيقص ف  صش ا  ةاعظيكةـ ةاسخرص اينذة ةاغنعض ان ى ةإلدةرا ةاعي نل النؾةزم قبنل ةن ينيك ةاسن ا  .5
رن ره ةاسح دا اذاػ انل ءعض ال  ؾدع  ف  صش ا  ةاعظنيكةـ قبنل آخنع  ؾءن  ا قن يؼ ةاعنعاض ال  شغنع ا نو اععنيد إانى  

 . غلقيً 

 ل  م ةاسشيقص بين  بقى ةاععض ةاسق م  شو نيفذ ةاسفعؾل اال ياؾز او ةاعجؾع ءشو اس ا سن يؽ  ؾ ني  نؽ تنيرعر آخنع  ؾءن   .6
 ا ق يؼ ةاععاض.

% افق تق  ع ااشنل ةاعظنيكةـ ةاسعن عنل يحنق انؾزةرا ةاسيا نل ةنينيك ةا عيقن  أا إءنيدا 15ف   يل ةنخفيض ةالسعير أ  ع  ؽ  .7
 ةألسعيرةاشغع ف  

 ثبنيًب: انشهبداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
  عفق ةاسشيقص  ع ءعضو ) خيصل إذة نين يذير  ألال  عا ( ةاذييدةـ اةاؾثيئق ةاسظلؾبل  شو اى  ءلى ةاشحؾ ةا يا :  .1

 .صؾرا  ر قل ءؽ شييدا   ةاال ةاسيشل انذاػ ةاديعا ةاذةت ل الذعنل 
 ةادال ةا اير  أا ةارشيء  الذعنل. 

 .شييدا خلؾ طعف  ؽ دةئعا ضععبل ةا خل اضععبل ةاق سل ةاسزيفل 

ءلى ةاسشيقص أن  عفق بععضو ةاشدخل ةألصنل ل  نؽ أينل ن ياؾجنيـ أا نذنعةـ أا  علؾ نيـ فش نل تعنعف بنيالؾةزم ةاسععاضنل  .2
ل نو أن يحن د   ينيني انذاػ يق م  ع ءعضو ةاعيشيـ ةاسظلؾبل ف  دءؾا ةاعظيك اإذة نيننو تلنػ ةاعيشنيـ غينع قيبلنل الشقنل فع

 اةاؾقو ةاذ  يس ؽ رؤع يي ا و اإال ي ؾن الاشل ةاعظيكةـ ء م ةاشغع بياععض.

 يحق السشيقص أن يز ض أيل اثيئق أا  علؾ يـ  عغب بإضيف يي اععى أنيي ضعارعل  ا ؾض   ءعضو. .3
 تأيينبث وضًبنبث انعطبء : ثبنثًب:



 

 

بععضو سش  دفع  ع سن  صنيدر  نؽ بشنػ ةابععن  أا ءلنى شن ل نفيانل  ل  م ةاسشيقص أن  عفق : تي يؽ ةا خؾل ف  ةاعظيك .1
" ن ني يؽ دخنؾل " اال  شغنع فن  أ   داالر 1000( بسبلنغ أا بشػ ةالن ني  أا ش ػ بشك  صيدر  ؽ )ةابشػ ةاؾطش  ةإلسال  

ةانذ  انؼ  ءلنى أن تعنيد تي يشنيـ ةان خؾل فن  ةاعظنيك إانى  قن  ييي  نؽ ةاسشيقرنيؽةاعظنيك ءعض غيع  ع ز ب ي يؽ دخنؾل 
 . ؽ تيرعر آخع  ؾء  ا ق يؼ ةاععاض  ؾ يً  60يحيل ءلييؼ ةاعظيك بع    ا 

 ل  م ةاس شيقص ةافيئ  بياعظيك أا بني  جن ك  نؽ بشنؾده ب قن يؼ تني يؽ  دنؽ ةا شفينذ العظنيك ةاسحنيل : تي يؽ  دؽ ةا شفيذ .2
ءلنى شن ل نفيانل أا شن ػ بشكن  صنيدر اذاػ ءلى ش ل سش  دفع  ع س  صيدر  ؽ بشػ ةابعع  أا داالر  1000ءل و بق سل 

 نؾم  نؽ تنيرعر تبل غنو بقنعةر إ يانل ةاعظنيك ءل نو  نؽ قبنل ةإلدةرا  15خنالل  (أا بشنػ ةالن ني  )ةابشنػ ةانؾطش  ةإلسنال   ؽ 
ةاعي ننل الننؾةزم ءلننى أن ي ننؾن سننير  ةاسفعننؾل  نن ا سننععين ةاعقنن  اععننيد تنني يؽ  دننؽ ةا شفيننذ إاننى ةاس عينن  بعنن  تشفيننذ نيفننل 

 ءل و.ةاس عتبل  ةالا  ة يـ
 : فتح انعطبءاث وتقييًهب:رابعبً 

  ءؾ    ع ءيم ةالؾةزم ةاعي ل ااشل ف    غيرعض ةاعظيك اتقؾم ىذه ةالاشل بف   ةاعظيكةـ بحزؾر  :جلنت فتح املظبريف -1
 -ةاسشيقريؽ أا  س لييؼ ف  ةا  ين اةاس ين ةاسح د ؽ ف  دءؾا ةاعظيك بع  ةتخيذ ةإلجعةكةـ ةا يا ل:

ء د ةاسغيرعض ف   حزع ف   ةاسغيرعض انل ءظيك يف    غعافو يزع رئن س ةالاشنل ءل نو اءلنى  غعافنو رقسنًي  إثبيـ -أ
  دلداًل ءلى ىيئل ندع ةء  يد  بدظو رقؼ ةاعظيك ا قي و ء د ةاعظيكةـ ةاؾةردا.

 تعق ؼ ةألارة  ةاسعفقل  ع ةاعظيك اإثبيـ ء دىي.  -ب

  ي يؽ ةالب  ةئ  ةاسق م  ؽ نل  شيقص اذاػ بحزؾر ةاسشيقريؽ أا  س لييؼ.قعةكا ةسؼ  ق م ةاعظيك اةألسعير اق سل ةا  -ت

ةا ؾق ع  ؽ رئ س ةالاشل اجس ع ةألءزيك ةاحيضنععؽ ءلنى ةاعظنيك ا غعافنو اننل ارقنل  نؽ أارةقنو اننذاػ ءلنى  حزنع  -ث
 ةالاشل بع  ت اعؽ نيفل ةاخظؾةـ ةاديبقل.

ةاعي نل ةألشنخيص أا ةااينيـ ةانذ ؽ ت كنؾن  نشيؼ ةالاشنل ةافش نل  يح د    ع ءنيم ةالنؾةزم :جلنت دراست وتقييى انعزوض -2
ةا   تقؾم ب رةسل ةاععاض  ؽ ةاشؾة   ةافش ل اةاسيا ل اةاقينؾن ل اتق م تؾص يتيي ةاسشيسنبل الاشنل ةاعظنيكةـ ةاسعن عنل بعن  أخنذ 

 -ةاسعي يع ةا يا ل ف  ةالء بير:
 ال  شغع ف  أ  ءعض غيع  ع ز ب ي يؽ دخؾل ةاعظيك.  -أ

تن رس ةاعنعاض  ننؽ ةاشي  نل ةافش ننل بحينل تحنن د ةاسعني يع ةافش ننل افقنًي اسؾةصننفيـ ةالنؾةزم ةاسظلؾبننل ءلنى جنن ال يعن  ايننذه    -ب
 ةاغييل، اتخزع نيفل ةاععاض اشفس ةاسعي يع  ؽ  يل ةا  ةم ةاسشيقص بععضو بسؾةصفيـ اشعاط دءؾا ةاعظيك.

اةافش ل ا ق رتو ءلى ةاؾفنيك بيا  ة نيـ ةاعظنيك اسنسع و ةا ايرعنل   ؤخذ بعيؽ ةالء بير نفيكا ةاسشيقص  ؽ ةاشي ي يؽ ةاسيا ل  -ت
 نؾننو انينل أا  نؾزع اؾنينل أا تنيجعاةا دي الـ ةا   يق  يي أا ةاخ  ل ةا    ؾفعىي اقظع ةاغ ير اارش ةارن ينل ا ننذاػ 

 االاشل ةس بعيد ءعض ةاسشيقص ةاذ  ال ت ؾفع ا و نل أا بعض ىذه ةاس ظلبيـ.

 تب أ ةا رةسل بياععض ةاذ  ق م أرخص ةألسعير ثؼ ةاذ   ل و   ى ت ؼ درةسل ةاععاض ةاسق  ل.  -ث

 نؽ يإل يانل ءلنى  قن م أرخنص ةألسنعير ا إذة تؾةفـع ف  ةاععض نيفنل ةاذنعاط اةاسؾةصنفيـ اةاانؾدا تؾصن  ةالاشنل ةافش نل ب -ج
 ياعغؼ  ؽ ةخ الف ةألسعير. ق ةالاشل ةافش ل أن تؾص  بيا عس ل ءلى أ  ع  ؽ  ؾرد الرشف ةاؾة   ب

ف   يال ء م تؾةفع ةاس ظلبيـ ف  ةاععض ةاذ    زسؽ أرخص ةألسعير تش قنل ةا رةسنل إانى ةاعنعض ةانذ   ل نو بيادنعع إانى  -ح
 أن ترل إاى ةاععض ةاذ  ت ؾةفع ا و ةاس ظلبيـ اإل يال ءلى أن تبيؽ أسبيا ةس بعيد ةاععاض ةألرخص بذ ل اةض .

اةألسعير اةاذعاط اةااؾدا ةاسظلؾبل يفزل ةاسشيقص ةاذ    زسؽ ءعضو  ين ةـ إضنيا ل ثنؼ ةاسقن م إذة تديـا ةاسؾةصفيـ  -خ
السش انيـ ةاسحل نل، ثننؼ ةاسشنيقص ةاسقنن ؼ بفلدنظيؽ برننؾرا دةئسنل، ثنؼ  نن ا ةا دنل ؼ ةألقننل إذة نيننو سننعءل ةا دنل ؼ اسرننلحل 

 ةا ةئعا ةاسد في ا.

 انتشايبث املتعهذ أو املىرد :ـ خبيسًب:



 

 

س عي  ةاذ  أ يل ءل و ةاعظيك ةس كسيل إجعةكةـ ةاعق  ةاخيص بقعةر ةإل يال اتؾق ع ةالتفيق ل ا ي  لحقيي  نؽ أارة  ءلى ةا .1
 ا د ش ةـ بسي فييي )أاة ع ةاذعةك(.

  ؽ تيرعر ةس ال و أل ع ةا ؾرع .  دب ةاظلب ل  م ةاس عي  بيا ؾرع   .2

 ك  ننؽ ةاعقنن  دان ةاحرننؾل ءلننى  إذن خظنن   ننؽ ااشننل ال ياننؾز الس عينن  أن   شننيزل أل  شننخص آخننع ءننؽ نننل أا أ  جنن .3
 ةاعظيكةـ ةا   أ ياو ةاعظيك.

ال يحق السشيقص أا ةاسؾرد ةاعجنؾع ءلنى ااشنل ةاعظنيكةـ بني  خدنيرا أا ضنعر نيشني ءنؽ تقن يؼ ءعضنو فن   يانل إذة  ني  .4
ر أا إذة أاغنو ااشنل ةاعظنيكةـ رفزو ااشل ةاعظيكةـ نل ةاععاض ةاسق  ل إاييني أا إذة انؼ تحنل ةاعظنيك ءلنى  قن م أقنل ةألسنعي

 دءؾا ةاعظيك ف  أ  اقو أا أ   ع لل دان ذنع ةألسبيا.

 ل نن م ةاسننؾرد ب دننل ؼ ةالننؾةزم افقننًي السؾةصننفيـ اةاذننعاط ةاس فننق ءليينني اةاننؾةردا فنن  قننعةر ةإل ياننل انننذاػ ةاعيشننيـ ةاسع سنن ا  .5
 اةاسذنؾرا ا و.

 نتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيبيه به:ـ:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حبنت اسبدسبً 
إذة تيخع ةاس عين  ءنؽ تؾرعن   ني ةا ن م بنو فن  ةاسؾءن  ةاسحن د فن  ةاعقن  يحنق اسن  ع ءنيم دةئنعا ةالنؾةزم  :فعض غعة ل  يا ل .1

ن %(  ؽ ق سل ةالؾةزم ةا   تيخع ف  تؾرعن ىي ءنؽ ننل أسنبؾع تنيخيع إال إذة تبنيؽ أ1ةاعي ل أن يفعض غعة ل  يا ل ال تقل ءؽ )
ةا يخيع ف  ةا ؾرعن  ننيجؼ ءنؽ قنؾا قنيىعا ، افن  جس نع ةأل نؾةل ءلنى ةاس عين  تقن يؼ إشنعير خظن  افنؾر  إانى ةااينل ةاسخ رنل 

 بياغعاف اةألسبيا ةا   أدـ إاى ةا يخيع ف  ةا ؾرع  أا  شع و  ؽ ذاػ اتق يؼ  ي   بو ذاػ.
سي ا و ةا  ة نو بيا ؾرعن  أا قرنع فن  ذانػ أا تنيخع يحنق إذة نكل ةاس عي  ءؽ تشفيذ ةا  ة يتو ب :ةاذعةك ءلى  ديا ةاس عي  .2

اس  ع ءيم دةئعا ةالؾةزم ةاعي نل إصن ةر ةاقنعةر بذنعةك ةالنؾةزم ةاسل ن م بيني ةاس عين  بنشفس ةاخرنيئص اةاسؾةصنفيـ  نؽ أ   رن ر 
أا ءظنل أا ضنعر  آخع ءلى  ديا ىذة ةاس عي  انفق و  ع تحسيلو فعا  ةألسعير اةاشفقيـ ةإلضيا ل اأيل خديئع أا  ريرعض

  لحق بيا ةئعا ةاسد في ا أا دةئعا ةالؾةزم ةاعي ل دان ةاحيجل إاى أ  إنذةر اال يحق الس عي  ةالء عةض ءلى ذاػ.
اىشي يحق الاشل ةاعظيكةـ ةا   أ ياو ةاعظيك ةتخيذ : ةس بعيد ءعض ةاسؾرد ةاذ  يخل بيا  ة يتو أا إاغيك ةاعق  ةاسبعم  عو .3

ةاس عي  بسي ف  ذاػ  ريدرا ق سل ةا ي يؽ ةاسق م  ؽ ةاس عي  أا أ  ج ك  شو بذن ل   شيسنب  نع ق سنل  ةإلجعةكةـ ةاالز ل بحق
 ةالؾةزم غيع ةاسؾردا اعع بع ةاسبلغ ف  ىذه ةاحيال إ عةدًة الخ عشل ةاعي ل.

ةاسننؾرد  ننؽ ةأل ننؾةل افنن  جس ننع ةأل ننؾةل يحننق انن ةئعا ةالننؾةزم ةاعي ننل تحرننيل ةأل ننؾةل ةاسدنن حقل اينني فنن  ذ ننل ةاسشننيقص أا  .4
 ةاسد حقل اذاػ ةاسشيقص أا ةاسؾرد ا ى ةاؾزةرةـ اةاييئيـ اةاسؤسديـ ةاح ؾ  ل أا  ؽ نفيالتيؼ.

 حم اخلالفبث:ًب: سببع
 ف   يل   اث أ  خالف  شذي ءؽ تفديع أ  بش   ؽ ةابشؾد ةاديبقل أا  ؽ بشؾد ةاعق  في ؼ  لو اديًي بيا فياض. -أ

 ؾ ًي  نؽ بن ك  فياضن يسي الؾصنؾل إانى  نل  نؾل أ  خنالف   علنق بياعقن  يحنق أل   نؽ  30إذة اؼ   س ؽ ةاظعفين خالل  -ب
ةاظننعفيؽ  ننل ةاخننالف بننيالاؾك إاننى ةاسح سننل ةاسخ رننل اتظبيننق ةاقننؾةنيؽ اةألنغسننل ةاسعسننؾل بينني فنن   شننيطق ةادننلظل ةاؾطش ننل 

 ةافلدظيش ل بيذة ةاذين.
 : شزوط يتفزقت:ـثبينبً 

 الءب ف   عي ل و أا ثبو ءل و أنو شعع أا قنيم بشفدنو أا بؾةسنظل غينعه بظععنق  بيشنع إذة ةس عسل ةاسشيقص ةاغش أا ةا .1
أا غيع  بيشع ءلى رشؾا أ    ؾعف  أا  د خ    ةادلظل أا ءلى ةا ؾةطؤ  عو إضعةرًة بياسرلحل  لغ  ءق ه فن  ةاحنيل 

ذانػ فزناًل ءنؽ شنظب ةسنسو  نؽ بنيؽ  اعريدر ةا ي يؽ  ع ء م ةإلخالل بحنق ةانؾزةرا ةاسظيابنل بيا عؾعزنيـ ةاس عتبنل ءلنى
ةاسشيقريؽ اال يدس  او بيا خؾل ف   شيقريـ الدلظل ةاؾطش ل ةافلدظيش ل ىذة فزاًل ءؽ ةتخيذ ةإلجعةكةـ ةاقزيئ ل ض ه 

 ءش  ةالق زيك.



 

 

ي يؽ إذة أفلس ةاسشيقص أا ةاسؾرد يحق الاشنل ةاعظنيكةـ إاغنيك ةا عيقن   عنو دان ةالانؾك القزنيك اننذاػ  رنيدرا  بلنغ ةا ن .2
  إ عةد ءيم الخ عشل ةاعي ل.

إذة تؾفى ةاسشيقص أا ةاسؾرد جيز إاغيك ةاعق   ةاسبعم  عنو أا  ني تبقنى  شنو  ب ؾج نو ن نيا الؾرثنل يفين  بنذاػ دان ةاحيجنل  .3
 إاى ةس ر ةر   ؼ قزيئ  يقز  بذاػ  ع رد  بلغ ةا ي يؽ ف  ىذه ةاحيال.

 
 
 
 

 انشـــزوط اخلبصـــت
 

  ل  م ةاسشيقص ب ق يؼ  ظبؾءيـ ذةـ جؾدا ءيا ل.  .1

 ةالا  ةم بيا ؾرع  بياشؾع يـ اةاكس يـ اةألسعير خالل   ا ةاسشيقرل.  .2

نل ءيشل ةسؼ ةاذنعنل ارقنؼ ةارنشف فن  نعةسنل ةاعظنيك اانؽ  ى، بحيل ي  ب ءلءيشلياب أن  ل  م ةاسشيقص ب ق يؼ  .3
 تقبل ةاعيشيـ إذة اؼ تكؽ  ععفل.

 عذسل ةاشقل اةا ؾصيل انيفل أنؾةع ةاعسؾم اةازعةئب.ةادعع بياذ  ل ا  .4
 ياب أن تكؾن ةاسظبؾءيـ ةاسق  ل  ظيبقل السؾةصفيـ اةاسقي  س ةافلدظيش ل. .5

اننإلدةرا ةاعي ننل الننؾةزم ةاعي ننل/ازةرا ةاسيا ننل ةاحننق فنن  ةا ي نن   ننؽ  ظيبقننل ةاسننؾةد السؾةصننفيـ اةاسقنني  س ةافلدننظيش ل  .6
 ن إجعةكةـ تلػ ةافحؾصيـ ا ي   بعيي ءل   ديا انفقل ةاسؾرد.بياظع  ةا   تعةىي  شيسبل اةن تكؾ

 رفض أ   يدا ني لل أا أ  ج ك  شيي ف   يل  خياف يي السؾةصفيـ ةا   تؼ ةالتفي  ءلييي. ةاسيا ليحق اؾزةرا  .7
بغن ا أا ةااينل ةا ن  تحن دىي  ةاسيا نلةاسؾرد ةالا  ةم ب ؾرع  ةاسؾةد ةاس قيء  ءلييني فن  ةاخن  يـ ةاسدنين ا بنؾزةرا  ىءل .8

ةانؾزةرا طبقنًي الذننعاط اةاسؾةصنفيـ ةاننؾةردا فن  ةاسشيقرنل   زننسشًي ةاشقنل اةا حسيننل اةا ش عنل ا ني   عتننب ءلن  ءسل ننيـ 
 ةا ؾرع   ؽ نفقيـ بياغل  ي بلغو أا  ريرعض ءل  نفق و ةاخيصل.

 ةاسيا نلبق السؾةصفيـ ةاسظلؾبنل اانؾزةرا سؾف   ؼ تعس ل أصشيف ةاسشيقرل بيا ا ئل ءل  أسيس أقل ةألسعير اةاسظي .9
%  نؽ إجسنيا  ةاكس نل ةاس عيقن  ءلييني اسانعد إشنعير 25ةاحق ف  زعنيدا ةاكس نيـ ةاس عيقن  ءلييني أا خفزنيي بشدنبل 

ةاسؾرد بعغب يي فن  ذانػ ابنشفس شنعاط ا ؾةصنفيـ اأسنعير ةا ؾرعن  ةانؾةردا فن  ةاعقن  اكنل أا بعنض ةألصنشيف خنالل 
 ف عا ةا عيق .

 خيافل ةاسؾرد اكل أا بعض شعاط ةا عيق  أا ف   يل ة  شيءو أا ءعقل و ال ؾرعن  بسني يسنس بسرنلحل ازةرا  ف   يل .10
أا يععض  رياحيي الزعر يحق اؾزةرا ةاسيا ل  ريدرا نفيال  دؽ ةا شفيذ اةاعجؾع ءل نو بنيا عؾعض ءنؽ ننل  ةاسيا ل

     خلف ةاسؾرد ءؽ تؾفيعىي  ؽ ةاسنؾرد ةانذ  ءظل أا ضعر احق بيي نسي أن ايي ةاحق ف  ةاحرؾل ءل  ةاسؾةد ةا
 ل و ف  ةادعع ةا ةاذعةك بياظع  ةا   تعةىي  حققل اسرلح يي اإاغيك ةا عيق   نع ادفنع فنعا  ةألسنعير  زنيفًي إاييني 

%  ريرعض إدةرعل  ؽ ضسين و ةابشك ل اا س السؾرد ةاذ  خياف أ  شنعط  نؽ شنعاط ةا عيقن  أا تخلنف ءنؽ أا 10
ا ؾرعنن  ةاحننق فنن  ةاسظيابننل بييننل تعؾعزننيـ أا ةاسظيابننل بيسنن عدةد نفياننل  دننؽ ةا شفيننذ أا ةاسظيابننل ءعقننل ءسل ننيـ ة

بفعا  ةألسعير إذة تس شو ةاؾزةرا  ؽ تؾفيع تلػ ةاسؾةد بدعع أقل  نؽ سنعع ةاسشيقرنل ةانذ  تنؼ ةا عيقن  بسؾجبنو افن  
 خرؼ أ   بياغ ت بق   ؽ  د حقيتو ا  يي.  يل ء م نفييل ةازسينل ا غظ ل فعا  ةألسعير اؾزةرا ةاسيا ل ةاحق ف 



 

 

 ؾ نًي  نؽ  سن ؾن ي ؾن ةا فع ةاسؾرد اقيك  ي قيم ب ؾرع ه  ؽ  ؾةد طبقًي الذعاط اةاسؾةصفيـ ةاؾةردا بياسشيقرل خالل  .11
تيرعر تق يؼ ةافؾةتيع اةألارة  ةا ةانل ءلن  تسنيم ا دنؽ ةا ؾرعن  طبقنًي الذنعاط اةاسؾةصنفيـ ةانؾةردا برنح فل ةاذنعاط 

 ةصفيـ .اةاسؾ 

 ي ل .دا او بسي   شيسب اةاسرلحل ةاعيحق الاشل ةاعظيكةـ تس    ةاعظيك ءؽ ةاس ا ةاسح  .12



 

 

 جذول انكًيبث واألسعبر
 

 يالحظبث ببنشيكم سعز انىحذة انكًيت انىحذة انصنف انزقى

 
1 

 )فئبث يتعذدة( إيزاداثطببعت وتىريذ  دفرت طىابع 
 .A4 قيس ةا ف ع  -
 طيبع. 05تح ؾ  ةارفحل ةاؾة  ا ءلى  -

 ( طيبع.055صفحيـ ا رب  ةجسيا  ةاظؾةبع ف  ةا ف ع ةاؾة   ) 05ةا ف ع ةاؾة     كؾن  ؽ   -

 يحسل ةا ف ع أرقيم   دلدلل اكل دف ع ااكل طيبع أيزًي. -

 ةا خععؼ اي ر )طؾل + ءعض اكل صفحل( -

   0555 دف ع

2 

 يبنيت  إيصبالثطببعت وتىريذ دفرت 
 سؼ. 33سؼ *  23 قيس ةاشسؾذ    -
 أصل. 30يح ؾ  ةا ف ع ءلى  -

 .أقديمةاؾصل  خعم ةفق ي بحيل يقدؼ ةارفحل ةاى خسس  -

 صؾر   عبشل أاؾةن   ؼ تح   ىي  ؽ قبل ازةرا ةاسيا ل. 2  كؾن نل نسؾذ   ؽ أصل ا  -

 ةاؾة  ا(.اصؾالـ ف  ةارفحل  0ةا عق ؼ   دلدل ءلى ةا ف ع اءلى نل اصل دةخل ةارفحل ) -

 ةا خععؼ اي ر. -

   3555 دف ع

2 

 طببعت وتىريذ  دفرت الئحت اتهبو
 سؼ 01سؼ*  30 قيس ةا ف ع  -

 نسؾذ . 30  كؾن ةا ف ع  ؽ  -

 .أفق يً يخعم ةاشسؾذ   -

 صؾر   عبشل. 2  كؾن ةا ف ع  ؽ أصل ا -

 يحسل ةا ف ع أرقيم   دلدلل . -

 ةا خععؼ اي ر. -

   0555 دف ع

  ببنشيكم اإلمجبيلانسعز 



 

 

 





 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو


نننننننن ىؾعل رقؼ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأقع أني ةاسؾقع أدنيه نننننن 
 نن بيا ننيا :نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن برف    س اًل ءؽ  شعنل نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 نننؽ شنننعاط ءي نننل اخيصنننل  43/2021 ي ارد بؾثنننيئق ةاعظنننيك ةاسظنننعات رقنننؼنيفنننل  ننن بنننينش  قنننعأـ اتفيسنننو. 1

 ا ؾةصفيـ اأا  م ةا  ة ي قينؾن ًي ب لػ ةاذعاط اةاسؾةصفيـ .
 سي أا  م بين  بقى ةاععض ةاسق م  ش  سير  ةاسفعؾل اال ياؾز ا  ةاعجؾع ءشو اس ا س ؾن  ؾ ي  نؽ تنيرعر . 2

 آخع  ؾء  ا ق يؼ ةاععاض.
 تنن أا نن م ب ؾرعنن  ةألصننشيف ةاسحياننل بسؾجننب ةاعظننيك ةاسننذنؾر أءنناله اةا نن   نن ؼ طلبينني  ننؽ قبننل ازةر  .  انننذاػ3

 يرعر تؾق ع ةاعق  اةس الم أاة ع ةا ؾرع  ءلى أن تكنؾن تلنػ ةألصنشيف ةاسنؾردا  نؽ قبلن  افقنًي اةا ةخل ل ب ةاسيا ل
 السؾةصفيـ اةاذعاط ةاسشرؾص ءلييي ف  ىذة ةاعظيك.

 .ل  ي ارد بو دان أ  ضغط أا إ عةهتعي   ش  بذاػ أقع اأا  م ب اىذة إقعةر ا      
 

 
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننةسنؼ ةاسشننيقننص :ننننننن                                 
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننسذ غل ةاسعخص :ننننرقؼ ةا                                 
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