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 إْؿا٤ تؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 غٛم يبٝع املٛاؾٞ ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ 
 49َٔ  2ايضفش١ 

 

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ نطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات

 زٚق٘غٛم املٛاؾٞ ٚاألعالف مبطنع 

 ايضفش١ احملتٜٛات ّ

 5 ا١ُ٥ تسقٝل ملكسَٞ ايعطا٤ات يًتأنس َٔ تكسِٜ نٌ املػتٓسات املطًٛب١.ق أ

 6 تعطٜف املفطزات ايٛاضز٠ بهطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاصفات. ب

 7 املتٛقع إلدطا٤ املعاٜس٠ ست٢ إجياض ايػ١ٓ األٚيٞاؾسٍٚ ايعَين  ز

 8 َكس١َ 1

 10  ٚصف ايعكاض 2

 12 ٚايتكسِٜ اؾرتاطات زخٍٛ املعاٜس٠ 3

 13 َٔ حيل ي٘ زخٍٛ املعاٜس٠ 3/1 

 13 َهإ تكسِٜ ايعطا٤ات 3/2

 13 َٛعس تكسِٜ ايعطا٤ات 3/3

 13 َٛعس فتح املعاضٜف 3/4

 13 تكسِٜ ايعطا٤ 3/5

 14 نتاب١ األغعاض 3/6

 14 َس٠ غطٜإ ايعطا٤ 3/7

 14 ايغُإ 3/8

 14 َٛعس اإلفطاز عٔ ايغُإ 3/9

 14 َػتٓسات ايعطا٤ 3/10

 16 املػتجُط قبٌ إعساز ايعطا٤ ٚادبات 4

 17 هطاغ١ ايزضاغ١ ايؿطٚط ايٛاضز٠ ب 4/1 

 17 االغتفػاض سٍٛ بٝاْات املعاٜس٠ 4/2

 17 َعا١ٜٓ ايعكاض 4/3

 18 َا حيل يًبًس١ٜ ٚيًُػتجُط قبٌ ٚأثٓا٤ فتح املعاضٜف 5

 19 ٚتعسٌٜ ايؿطٚط ٚاملٛاصفاتاملعاٜس٠ إيغا٤  5/1 

 19 تأدٌٝ َٛعس فتح املعاضٜف 5/2

 19 غشب ايعطا٤ 5/3

 19 تعسٌٜ ايعطا٤  5/4

 19 سغٛض دًػ١ فتح املعاضٜف 5/5

  

 



 
 

  

 إْؿا٤ تؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 غٛم يبٝع املٛاؾٞ ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ 
 49َٔ  3ايضفش١ 

 

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ نطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات

 زٚق٘غٛم املٛاؾٞ ٚاألعالف مبطنع 

 ايضفش١ احملتٜٛات ّ

 20  املٛقع  ايرتغ١ٝ ٚايتعاقس ٚتػًِٝ 6

 21 ٚايتعاقس ايرتغ١ٝ 6/1 

 21 تػًِٝ املٛقع    6/2

 22 االؾرتاطات ايعا١َ 7

 23 يًُٛقع سَاتاـتٛصٌٝ  7/1 

 23 ايربْاَر ايعَين يًتٓفٝص  7/2

 23 اؿضٍٛ ع٢ً املٛافكات ٚايرتاخٝط َٔ ايبًس١ٜ ٚاؾٗات شات ايعالق١ 7/3

 23 تٓفٝص األعُاٍ 7/4

 23 َػ٦ٛي١ٝ األؾطاف ع٢ً ايتٓفٝص يس٣ املػتجُط 7/5

 24 سل ايبًس١ٜ يف اإلؾطاف ع٢ً ايتٓفٝص 7/6

 24 تكطٜط املكاٍٚ ٚاملهتب االغتؿاضٟ  7/7

 24 طض املدضط ي٘اغتدساّ ايعكاض يًغ 7/8

 24 ايتأدري َٔ ايباطٔ اٚ ايتٓاظٍ عٔ ايعكس 7/9

 24 َٛعس غساز األدط٠ ايػ١ٜٛٓ 7/10

 25 َتطًبات ايػال١َ ٚاألَٔ 7/11

 25 إيغا٤ ايعكس يًُضًش١ ايعا١َ 7/12 

 25 يًبًس١ٜ بعس اْتٗا٤ َس٠ ايعكستػًِٝ املٛقع  7/13 

 25 أسهاّ عا١َ 7/14 

 26 اـاص١ ؾرتاطاتاال 8

 27 َس٠ ايعكس 8/1 

 27 ٠ ايتذٗٝع ٚاإلْؿا٤فرت 8/2 

 27 تكػِٝ ايػٛم ملٓاطل َتدضض١ 8/3

 27 َػاس١ اؿعا٥ط 8/4

 27 تأدري اؿعا٥ط 8/5

 27 ؽضٝط َهتب يًبًس١ٜ بايػٛم 8/6

 28 ؽضٝط غاس١ يًبٝع بايػٛم 8/7

 28 َٛاقف ايػٝاضات 8/8



 
 

  

 إْؿا٤ تؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 غٛم يبٝع املٛاؾٞ ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ 
 49َٔ  4ايضفش١ 

 

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ نطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات

 زٚق٘املٛاؾٞ ٚاألعالف مبطنع يبٝع غٛم 

 يضفش١ا احملتٜٛات ّ

 28 اؾرتاطات ايتؿغٌٝ ٚايضٝا١ْ 8/9 

 30 اؾرتاطات ايتؿغٌٝ 9

 31 تٓعٌٜ أٚ ؼٌُٝ املاؾ١ٝ يػٝاضات ايٓكٌ 9/1 

 31 احملافع١ ع٢ً اؿٝٛاْات َٔ األَطاض 9/2 

 31 اؿٝٛاْات املطٜغ١ أٚ ايٓافك١ 9/3 

 31 َٓع شبح اؿٝٛاْات زاخٌ اؿعا٥ط 9/4 

 31 ْعاف١ اؿعا٥ط 9/5 

 32 اؿعري٠ايؿطٚط ايضش١ٝ يًعاًَني ب 9/6 

 34 ايف١ٝٓ االؾرتاطات 10

 35 نٛز ايبٓا٤ ايػعٛزٟ زيٌٝ اؾرتاطات ايبٓا٤ 10/1 

 35 ايتٓع١ُٝٝ االؾرتاطات 10/2 

 35 عُاض١ٜاالؾرتاطات امل 10/3

 36 اؿعا٥طؾرتاطات ا 10/4

 36 اإلْؿا١ٝ٥  االؾرتاطات  10/5

 37 ايهٗطبا١ٝ٥االؾرتاطات  10/6

 39 اؾرتاطات االعُاٍ ايضش١ٝ  10/7 

 39 ١َ ٚايٛقا١ٜ َٔ اؿطٜلاؾرتاطات ايػال 10/8 

 40 املطفكات 11

 41 منٛشز ايعطا٤  11/1 

 42 ايطغِ ايهطٚنٞ يًُٛقع 11/2

 43 منٛشز تػًِٝ ايعكاض 11/3

 44 املػتجُطَٔ إقطاض  11/4

 45 منٛشز ايعكس 11/5



 
 

  

 إْؿا٤ تؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 غٛم يبٝع املٛاؾٞ ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ 
 49َٔ  5ايضفش١ 

 

 قا١ُ٥ تسقٝل ملكسَٞ ايعطا٤ات .أ 

 يًتأنس َٔ تكسِٜ نٌ املػتٓسات املطًٛب١

  

   ّ مبطادعىى١ ْٗا٥ٝىى١ يًتأنىىس َىىٔ تكىىسِٜ نىىٌ املػىىتٓسات     عًىى٢ املػىىتجُط قبىىٌ إظىىالم ايعىىطف إٔ ٜكىىٛ

( أَىاّ نىٌ َػىتٓس إٕ نىإ َطفكىًا      ٚايٛثا٥ل املطًٛب١ ٚأْٗا كتَٛى١ غتُى٘ ٚشيىو بٛعىع عالَى١ )     

 ٚكتَٛا إشا نإ شيو َطًٛبا.

 

 املػتٓس ّ
 ٌٖ

 َطفل؟

 ٌٖ

 كتّٛ؟

   منٛشز ايعطا٤ 1

2 
طفكات٘ ؾدط ظري َكسّ تٛنٌٝ ضمسٞ َٛثل )إشا قاّ بايتٛقٝع ع٢ً ايعطا٤ َٚ

 ايعطا٤(
  

3 
إثبات إٔ املػ٦ٍٛ عٔ ايؿطن١ أٚ ٚنًٝٗا ايصٟ ٚقع ع٢ً ايعطا٤ يسٜ٘ ايضالس١ٝ 

 يًتٛقٝع
  

   صٛض٠ غاض١ٜ املفعٍٛ َٔ ايػذٌ ايتذاضٟ )يف ساي١ ايؿطنات ٚاملؤغػات( 4

   صٛض٠ ضخض١ االغتجُاض األدٓيب إشا نإ املػتجُط ظري غعٛزٟ 5

   . ٛاؾٞ ٚاألعالفامل يبٝع أغٛاماـرب٠ اـاص١ بتؿغٌٝ ٚإزاض٠  صٛض ؾٗازات 6

   )غت١ أؾٗط ع٢ً األقٌ( عُإ َٔ بٓو َعتُس يس٣ َؤغػ١ ايٓكس ايعطبٞ ايػعٛزٟ 7

   نطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاصفات ًَٚشكاتٗا 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 إْؿا٤ تؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 غٛم يبٝع املٛاؾٞ ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ 
 49َٔ  6ايضفش١ 

 

 

 تعطٜف املفطزات ايٛاضز٠ بهطاغ١ .أ 

 ايؿطٚط ٚاملٛاصفات

ٚ  ٚاألعىالف املىطاز   ٛاؾٞاملبٝع يغٛم ٖٛ  املؿىىطٚع: ٘ تؿىغًٝ٘  اْؿىا٥٘  ٚإزاضتى٘   ٚصىٝاْت

 .َٔ املػتجُط باملٛقع احملسز

 .ٚ األعالف  املٛاؾٞيبٝع غٛم  ٚصٝا١ْ إْؿا٤ ٚتؿغٌٖٝٛ  ايعكاض :

 هو شركت أو مؤسست  مرخصت تزاول نشاط إدارة وتشغيل أسواق الماشيت المستثمر:  

تكسّ عطعًا يسخٍٛ املعاٜس٠ غٛا٤ ناْت ؾطن١ أٚ  ٜكضس ب٘ اؾ١ٗ اييت َكسّ ايعطا٤:

 َؤغػ١.

 . ايبًس١ٜ ٚفٗع يبٝع املاؾ١ٝ باؾ١ًُ أٚ باملفطمَٛقع كضط َٔ  ٖٛ :غٛم املاؾ١ٝ

ٚاإلبٌ ايضاؿ١ يالغتٗالى اآلزَٞ اؿالٍ ٖٞ األظٓاّ ٚاملاعع ٚاألبكاض  املاؾ١ٝ:

 بعس شعٗا.

 ٚاملعس٠ يالستفاظ باملاؾ١ٝ. ٖٞ املباْٞ زاخٌ غٛم املاؾ١ٝ  اؿعا٥ط:

ٖٞ َػاس١ َفتٛس١  زاخٌ  غٛم املاؾ١ٝ  ٚخاضز اؿعا٥ط كضض١  غاس١ ايبٝع:

 يعطض  ٚبٝع املاؾ١ٝ.

تأخص ؾهٌ َعاٜس٠ بٗسف  ػتجُطٜٔ ٖٞ ططٜك١ إلثاض٠ ايتٓافؼ بني امل املٓافػ١:

 ايبًس١ٜ عٓس تأدري ايعكاضات ٚاألْؿط١.تبعٗا تاؿضٍٛ ع٢ً أع٢ً غعط، ٚ

 نطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاصفات. ايهطاغ١:

  

 .  

  

 

 

 

  

 



 
 

  

 إْؿا٤ تؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 غٛم يبٝع املٛاؾٞ ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ 
 49َٔ  7ايضفش١ 

 

 اؾسٍٚ ايعَين املتٛقع إلدطا٤ املعاٜس٠  .ب 

 إجياض ايػ١ٓ األٚىلست٢ بسا١ٜ غطٜإ ايعكس ٚزفع 

 

 ايتاضٜذ نٝف١ٝ ؼسٜس ايتىىىىىىاضٜذ ايبٝىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإ

  ايتاضٜذ ايصٟ مت فٝ٘ ايٓؿط تاضٜذ اإلعالٕ

  ٖى16/09/1440 عاز يتكسِٜ ايعطا٤اتآخط َٝ

  ٖى17/09/1440 َٛعس فتح املعاضٜف

  ؼسزٙ ايبًس١ٜ إعالٕ ْتٝذ١ املعاٜس٠ 

  ايبًس١ٜ ؼسزٙ  َٛعس اإلخطاض بايرتغ١ٝ

تاضٜذ تٛقٝع ايعكس ملٔ تطغٛ 

 عًٝ٘ املعاٜس٠

ضٜذ إؾعاض خالٍ مخػ١ عؿط ًَٜٛا َٔ تا

ايبًس١ٜ يًُػتجُط مبطادعتٗا، فإٕ مل 

ٜطادع ٜطغٌ ي٘ إؾعاض ْٗا٥ٞ، ٜٚعطٞ ١ًَٗ 

 .إعاف١ٝ مخػ١ عؿط ًَٜٛا

 

  خالٍ ؾٗط َٔ تٛقٝع ايعكس تاضٜذ تػًِٝ ايعكاض

ٛدب قغط َٔ تاضٜذ تػًِٝ ايعكاض مب بسا١ٜ غطٜإ َس٠ ايعكس

، ٚإشا مل ايبًس١ٜ ٚاملػتجُط تػًِٝ َٛقع َٔ 

قغط تػًِٝ  ٜتِ تٛقٝع املػتجُط ع٢ً

خطًٝا ٚؼػب بسا١ٜ  ايعكاض ٜتِ إؾعاضٙ

 غطٜإ َس٠ ايعكس َٔ تاضٜذ اإلؾعاض.

 

  عٓس تٛقٝع ايعكس َٛعس غساز أدط٠ ايػ١ٓ األٚيٞ

 



  

 

  

  

 

   

   

   

إْؿا٤  نطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ٛاؾٞامليبٝع م غٛٚتؿغٌٝ 

 زٚق٘ٚاألعالف مبطنع 

 

   

  ممـــذمت .1
   

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 اؾٞ مبطنع زٚق٘ٛامليبٝع غٛم ٚصٝا١ْ 
 49َٔ  9ايضفش١ 

 

 َكىىىىىىس١َ .1

عاٜس٠ عا١َ عٔ ططٜل ايعطف املدتّٛ بني املػتجُطٜٔ يتأدري يف ططح َ املعًٝفتطظب  بًس١ٜ 

ٚفل ايتفاصٌٝ  زٚق٘املٛاؾٞ مبطنع يبٝع غٛم  ٚازاض٠ تؿغٌٝ ٚصٝا١ْإْؿا٤ ٚ َٛقع كضط 

املب١ٓٝ يف نطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاصفات املطفك١ ، ٚاييت تٛعح املعًَٛات اييت جيب ع٢ً 

 ِ عطا٤اتِٗ هلصٙ املعاٜس٠ .املػتجُطٜٔ اإلساط١ بٗا ، َٚطاعاتٗا عٓس تكسٜ

ٚتٗٝىىىب  ايبًسٜىىى١ باملػىىىتجُطٜٔ ايكىىىطا٠٤ املتأْٝىىى١ ٚايسقٝكىىى١ يًهطاغىىىات يًتعىىىطف عًىىى٢ االؾىىىرتاطات      

ٚاملٛاصفات ايف١ٝٓ ، ٚاؾٛاْب ايكا١ْْٝٛ يًعكس ، ٚايتعاَات املػتجُط ، مبا ميهٓ٘ َٔ تكسِٜ عطا٤ 

 كل  ايبًس١ٜ أٖسافٗاَسضٚؽ ٜتٝح ي٘ ايفٛظ بايفطص١ االغتجُاض١ٜ املتاس١ ، ٚحي

ٚتطسىىب  ايبًسٜىى١ بىىايطز عًىى٢ أٜىى١ اغتفػىىاضات أٚ اغتٝغىىاسات َىىٔ املػىىتجُطٜٔ ايىىطاظبني يف زخىىٍٛ       

 املعاٜس٠ ، ٚميهٔ يًُػتجُطٜٔ تكسِٜ االغتفػاضات أٚ االغتٝغاسات بإسس٣ ايططم ايتاي١ٝ:

 ا يتٛد٘ إىل اإلزاض٠ املصنٛض٠ أزْاٙ بايبًس١ٜ ٚتكسِٜ االغتفػاض َهتٛبا: .1

 اض٠:   قػِ ٚسس٠ االغتجُاضإز

 0177331610تًٝفٕٛ: 

 فانؼ:   .2

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

   

   

   

   

إْؿا٤  نطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

ٛاؾٞ امليبٝع م غٛٚتؿغٌٝ 

 زٚق٘ٚاألعالف مبطنع 

 

   

  وصف العمــار .2
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ اؾٞٛامليبٝع م غٛ
 49َٔ  11ايضفش١ 

 

 ٚصف ايعكىىاض .2
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 َٛقىع ايعكىىىاض
 زٚقَ٘طنع اؿٞ /  زٚق٘املس١ٜٓ: 

 ضقِ ايعكاض: ............... : ........ضقِ املدطط 

 عكاضسىىسٚز ايى

 
 سػب ايهطٚنٞ املطفل 

  أضض فغا٤ ْٛع ايعكاض

 2ّ(  9059.96)   َػاس١ األضض

  َػاس١ املباْٞ

 زٚض ٚاسس عسز األزٚاض

 ٖٝانٌ َعس١ْٝ َباْٞ َٔ ايبًو اـطغاْٞ +  ْٛع ايبٓا٤

 
 
 
 
 

 بٝاْات أخط٣

 

 
 
 
 
 

 

 

 



  

 

   

   

   

   

إْؿا٤  نطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 
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 اشتراطاث دخول المزايذة والتمذيم .3
   

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 غٛم يبٝع املٛاؾٞ ٚاألعالف مبطنع زٚق٘
 49َٔ  13ايضفش١ 

 

 اؾرتاطات زخٍٛ املعاٜس٠ ٚايتكسِٜ .3
 

 َٔ حيل ي٘ زخٍٛ املعاٜس٠: 3/1

ٍ ٚاملؤغػىىات يًؿىىطنات حيىىل  3/1/1 م غىىٛيف فىىاٍ تؿىىغٌٝ ٚإزاض٠   ٚاألفىىطاز ايىىسخٛ

ٚ عهِ قغىا٢٥ ستى٢   . َا عسا املُٓٛعني َٔ ايتعاٌَ ْعاَا أاملٛاؾٞ ٚاألعالف

تٓتٗىىى٢ َىىىس٠ املٓىىىع َىىىٔ ايتعاَىىىٌ، ٚحيىىىل أٚ ايبًسٜىىى١ اغىىىتبعاز ايىىىصٜٔ هلىىىا يىىىسِٜٗ      

َػتشكات َتأخط٠، أٚ ناْٛا ممٔ ٜتأخطٕٚ يف غساز األدط٠ عىٔ َٛعىسٖا بعىس    

 ضفعٗا يٛظٜط ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ ٚاملٛافك١ ع٢ً اغتبعازٙ.

 . االغتجُاض األدٓيبٜػطٟ ع٢ً ايؿطنات ٚاملؤغػات ظري ايػعٛز١ٜ ْعاّ  3/1/2

 يغ١ ايعطا٤: 3/2

3/2/1    ٞ ايًغى١ ايطمسٝى١ يف املًُهى١ ايعطبٝى١ ايػىعٛز١ٜ فعًى٢        ملا ناْت ايًغى١ ايعطبٝى١ ٖى

َكسّ ايعطا٤ االيتعاّ بايتعاَىٌ بٗىا يف عٝىع املهاتبىات املتعًكى١ بٗىصا املؿىطٚع،        

مبا يف شيو ايعطا٤، ٚعٝع َطفكات٘، ٚبٝاْات٘، ٜٚػتج٢ٓ َٔ شيو ايهتايٛدىات   

 ١ باملعسات ٚاألزٚات ٚاألدٗع٠ اييت جيٛظ إٔ تهٕٛ بايًغ١ االلًٝع١ٜ.اـاص

يف ساٍ ايتكسّ مبػتٓس بأٟ يغ١ أخىط٣ ٜىتِ تطعتى٘ إىل ايًغى١ ايعطبٝى١ عىٔ ططٜىل         3/2/2

َكسّ ايعطا٤ َٔ خالٍ َهتب تطع١ َعتُىس، ٜٚعتىرب ايىٓط ايعطبىٞ ٖىٛ املعىٍٛ       

 عًٝ٘ يف ساي١ االختالف أٚ االيتباؽ يف املغُٕٛ.

 كسِٜ ايعطا٤ات:َهإ ت 3/3

غعاز٠ باغِ  غتُٗاٚاملدت١َٛ  ٔ ايبًس١ُٜتكسّ ايعطا٤ات ع٢ً ايُٓاشز األص١ًٝ املػت١ًُ َ

ايبًس١ٜ   يف االغتجُاض ض٥ٝؼ بًس١ٜ قافع١ ايكٓفص٠ ٚعٝح ٜتِ تػًُٝٗا بايٝس إلزاض٠ ٚسس٠ 

ملػذٌ ٚاؿضٍٛ ع٢ً إٜضاٍ ٜجبت فٝ٘ تاضٜذ ٚغاع١ ايتكسِٜ، نُا ميهٔ إضغاي٘ بايربٜس ا

 ع٢ً ايعٓٛإ ايتايٞ: 

 املعًٝف َسٜٓىىىىىىىىىىىىىىىى١/                       املعًٝف  / بًس١ٜ

 21962ايطَع ايربٜسٟ/      15ظ. ب /     

 َٛعس تكسِٜ ايعطا٤ات: 3/4

يىٔ ٜكبىٌ أٟ   ٚ ٖىى 16/09/4014املٛافل:ايجالثىا٤ ٜىّٛ  جيب إٔ تكسّ ايعطا٤ات يف َٛعس أقضاٙ 

 ٚ ٜػًِ يغري اؾ١ٗ احملسز٠ أعالٙٛعس، أعطا٤ ٜطز بعس ٖصا امل

 َٛعس فتح املعاضٜف: 3/5

ّ  (  10:00)   ايػىىىىاع١ املعىىىىاضٜف ٖىىىىٛ  املٛعىىىىس احملىىىىسز يفىىىىتح    األضبعىىىىا٤  صىىىىباسًا َىىىىٔ ٜىىىىٛ

 22/05/2019ّاملٛافل

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 غٛم يبٝع املٛاؾٞ ٚاألعالف مبطنع زٚق٘
 49َٔ  14ايضفش١ 

 

 

 

 تكسِٜ ايعطا٤: 3/6

عًىى٢ املػىىتجُط اغىىتٝفا٤ منىىٛشز ايعطىىا٤ املطفىىل بايسقىى١ ايالظَىى١، ٚشيىىو طباعىى١ أٚ    3/6/1

، ٚااليتعاّ ايتىاّ مبىا تكغى٢ بى٘ ايبٓىٛز ايىٛاضز٠ بهطاغى١ ايؿىطٚط         نتاب١ باملساز

 ٚاملٛاصفات ًَٚشكاتٗا.

جيب تطقِٝ صىفشات ايعطىا٤ َٚطفكاتى٘ ٚايتٛقٝىع عًٝٗىا َىٔ املػىتجُط ْفػى٘، أٚ          3/6/2

ايؿدط املفٛض َٔ قبً٘، ٚنصيو ختُٗا غتُ٘. ٚإشا قسّ ايعطا٤ َٔ ؾىدط  

ايتذاضٜى١، أٚ َضىشٛبا   َفٛض جيىب إضفىام أصىٌ ايتفىٜٛد َضىسقا َىٔ ايغطفى١        

 بٛناي١ ؾطع١ٝ.

ٜكسّ ايعطىا٤ زاخىٌ َعىطٚف كتىّٛ بايؿىُع األكىط ٜٚهتىب عًٝى٘ َىٔ اـىاضز            3/6/3

 اغِ املعاٜس٠، ٚاغِ املػتجُط، ٚعٓٛاْ٘، ٚأضقاّ ٖٛاتف٘، ٚضقِ ايفانؼ.

 نتاب١ األغعاض: 3/7

 جيب ع٢ً املػتجُط عٓس إعساز عطا٥٘ إٔ ٜطاع٢ َا ٢ًٜ :

ملتطًبات نطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاصفات، ٚال جيىٛظ   إٔ ٜكسّ ايػعط بايعطا٤ ٚفكًا 3/7/1

ي٘ إدطا٤ أ٣ تعسٌٜ، أٚ إبسا٤ أ٣ ؼفغ عًٝٗا، أٚ ايكٝاّ بؿطب أ٣ بٓس َٔ بٓىٛز  

 املعاٜس٠ أٚ َٛاصفاتٗا، ٜٚػتبعس ايعطض املدايف يصيو.

 تسٕٚ األغعاض يف ايعطا٤ أضقاًَا ٚنتاب١ )سطٚفًا( بايطٜاٍ ايػعٛزٟ. 3/7/2

 يفتضىشٝح أٚ تعىسٌٜ    ٚأٟأٚ احملىٛ، أٚ ايطُىؼ،    ال جيٛظ يًُػتجُط ايهؿىط،  3/7/3

عطض ايػعط جيب إٔ تعاز نتابت٘ َٔ دسٜس باؿطٚف ٚاألضقاّ، ٚايتٛقٝع عًٝ٘ 

 ٚختُ٘.

 َس٠ غطٜإ ايعطا٤: 3/8

ًَٜٛا( تػعٕٛ ًَٜٛا َٔ ايتاضٜذ احملسز يفتح املعىاضٜف، ٚيًبًسٜى١ اؿىل    90َس٠ غطٜإ ايعطا٤ )

غت ايغطٚض٠ شيىو، ٜٚبكى٢ ايعطىا٤ ْافىص املفعىٍٛ ٚظىري       يف طًب َس غطٜإ ايعطا٤ إشا َا اقت

 دا٥ع ايطدٛع فٝ٘ َٔ ٚقت تكسمي٘، ٚست٢ ْٗا١ٜ َس٠ غطٜإ ايعطا٤.

 ايغُإ: 3/9

ؾهٌ  يفجيب إٔ ُٜكسّ َع ايعطا٤ عُإ ٜعازٍ ق١ُٝ إجياض غ١ٓ ٚاسس٠، ٜٚكسّ  3/9/1

خطاب عُإ َٔ بٓو َعتُس يس٣ َؤغػ١ ايٓكس ايعطب٢ ايػىعٛز٣، ٚإٔ ٜهىٕٛ   

ط، ٚظري قابىٌ يليغىا٤، ٚإٔ ٜهىٕٛ ٚادىب ايىسفع عٓىس أٍٚ طًىب َىٔ         ظري َؿطٚ

ايبًس١ٜ، زٕٚ اؿاد١ إىل إْصاض أٚ سهِ قغا٥ٞ، نُا جيب إٔ ٜهٕٛ خطاب 

ايغُإ غاضًٜا ملس٠ ال تكٌ عٔ غت١ أؾٗط َٔ تىاضٜذ آخىط َٛعىس يتكىسِٜ ايعطىا٤،      

 ٚقاباًل يًتُسٜس عٓس اؿاد١.

ايغُإ، أٚ تهىٕٛ قُٝى١ ايغىُإ     ٜػتبعس نٌ عطا٤ ال ٜطفل ب٘ أصٌ خطاب  3/9/2

ب٘ أقٌ َٔ ق١ُٝ إجياض غ١ٓ ٚاسس٠، أٚ ٜهٕٛ خطاب ايغىُإ َكىسَا بغىري اغىِ     

 املػتجُط، ٚيٝؼ يًُػتجُط اؿل يف االعرتاض ع٢ً االغتبعاز.



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 غٛم يبٝع املٛاؾٞ ٚاألعالف مبطنع زٚق٘
 49َٔ  15ايضفش١ 

 

 

 

 َٛعس اإلفطاز عٔ ايغُإ: 3/10

ت ٤األصىشاب ايعطىا   املعاٜس٠ ٜٚىطز ٜطز ايغُإ ألصشاب ايعطا٤ات ظري املكبٛي١ فٛض ايبت يف 

 .املكبٛي١ بعس صسٚض قطاض ايرتغٝ٘

 َػتٓسات ايعطا٤: 3/11

 جيب ع٢ً املػتجُط اغتٝفا٤ ٚإضفام املػتٓسات ايتاي١ٝ ٚبايرتتٝب ايٛاضز شنطٙ:

منىىٛشز ايعطىىا٤ ٚايتٛقٝىىع عًٝىى٘ َىىٔ املػىىتجُط، أٚ ممىىٔ ٜفٛعىى٘ يىىصيو، ٚكتَٛىىًا     3/11/1

 غتُ٘، َع إثبات تاضٜذ ايتٛقٝع.

ضٜىى١، أٚ ٚنايىى١ ؾىىطع١ٝ، ٚشيىىو إشا قىىاّ  تٛنٝىىٌ ضمسىىٞ َٛثكىىا َىىٔ ايغطفىى١ ايتذا  3/11/2

 بايتٛقٝع ع٢ً ايعطا٤ َٚطفكات٘ ؾدط ظري َكسّ ايعطا٤.

ٚإشا نىإ املػىتجُط ؾىىطن١ جيىب إضفىىام َىا ٜجبىت إٔ املػىى٦ٍٛ عىٔ ايؿىىطن١ أٚ       

ٚنًٝىىٗا ايىىص٣ ٚقىىع عًىى٢ ايعطىىا٤ َٚطفكاتىى٘ يسٜىى٘ ايضىىالس١ٝ يًتٛقٝىىع ْٝابىى١ عىىٔ      

 ايؿطن١.

 اضٟ. صٛض٠ غاض١ٜ املفعٍٛ َٔ ايػذٌ ايتذ 3/11/3

 صٛض٠ َٔ ضخض١ االغتجُاض األدٓيب إشا نإ املػتجُط ظري غعٛزٟ. 3/11/4

خطىىاب عىىُإ َىىٔ بٓىىو َعتُىىس يىىس٣ َؤغػىى١ ايٓكىىس ايعطبىىٞ ايػىىعٛزٟ )ٚطبكىىا      3/11/5

 أعالٙ(. 3/9يًؿطٚط ايٛاضز٠ يف ايبٓس 

نطاغىىى١ ايؿىىىطٚط َٚٛاصىىىفات املٓافػىىى١ ًَٚشكاتٗىىىا املدتَٛىىى١ غىىىتِ  ايبًسٜىىى١      3/11/6

ُط ٚكت١َٛ غتُ٘، تأنٝسًا اليتىعاّ املػىتجُط   ايطمسٞ ، َٛقعا عًٝٗا َٔ املػتج

املطًل مبا ٚضز بٗىا، ٚجيىب إضفىام صىٛض٠ إٜضىاٍ ايىسفع ايىص٣ مت ؾىطا٤ نطاغى١          

 ايؿطٚط ٚاملٛاصفات مبٛدب٘.

 



  

 

   

   

   

   

إْؿا٤  نطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

ٚ  ٛاؾٞامل يبٝع غٛمٚتؿغٌٝ 

 زٚق٘األعالف مبطنع 

 

   

 العطاءد لبل إعذا واجباث المستثمر .4
   

 



 

 

  

 إْؿا٤ تؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 يبٝع املٛاؾٞ ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ غٛم
 49َٔ  17ايضفش١ 

 

 ٚادبات املػتجُط قبٌ إعساز ايعطض .4

 

 زضاغ١ ايؿطٚط ايٛاضز٠ بايهطاغ١: 4/1

 ٚزقٝكىى١،ٚافٝىى١  ايىىٛاضز٠ زضاغىى١ ايؿىىطٚط ٚاملٛاصىىفات بٓىىٛز نطاغىى١ زضاغىى١ املػىىتجُطعًىى٢ 

ٚإعساز ايعطض ٚفكا ملا تكغٞ ب٘ ٖصٙ ايؿطٚط ٚاملٛاصىفات، ٚعىسّ االيتىعاّ بىصيو ٜعطىٞ      

 .ز ايعطا٤يف اغتبعا ١ًبًسٜياؿل 

 االغتفػاض سٍٛ بٝاْات املعاٜس٠:  4/2

يف ساي١ ظُٛض أٚ عسّ ٚعٛح أٟ بٓس َىٔ بٓىٛز املعاٜىس٠، جيىب عًى٢ املػىتجُط االغتفػىاض        

َٔ ايبًس١ٜ خطًٝا يًشضٍٛ ع٢ً اإلٜغاح ايالظّ قبٌ تكسمي٘ يعطا٥٘، ٚشيو مبس٠ ال تكٌ عٔ 

تكّٛ ايبًسٜىى١ بىىايطز عًىى٢  عؿىىط٠ أٜىىاّ َىىٔ ايتىىاضٜذ ايٓٗىىا٥ٞ احملىىسز يتكىىسِٜ ايعطىىا٤ات، ٚغىى     

االغتفػىىاضات نتابىى١ يهىىٌ َىىٔ اؾىىرت٣ نطاغىى١ ايؿىىطٚط ٚاملٛاصىىفات يف َٛعىىس أقضىىاٙ  

مخػ١ أٜاّ قبٌ املٛعس احملسز يفتح املعاضٜف، ٚيىٔ ٜعىٍٛ عًى٢ أٜى١ اغتفػىاضات أٚ إدابىات       

 ؾف١ٜٛ.

 َعا١ٜٓ ايعكاض:  4/3

اَى١ ْافٝى١ يًذٗايى١، ٚفىل     ع٢ً املػتجُط ٚقبٌ تكسِٜ عطا٥٘ إٔ ٜكّٛ مبعا١ٜٓ ايعكىاض َعآٜى١ ت  

اؿىسٚز املعتُىىس٠، ٚإٔ ٜتعىىطف تعطفىًا تاَىىًا عًىى٢ األٚعىاع ايػىىا٥س٠ بىى٘. ٜٚعتىرب املػىىتجُط قىىس     

اغتٛف٢ ٖصا ايؿطط مبذطز تكسَ٘ بعطا٥٘، عٝح ال حيل يى٘ السكىًا االزعىا٤ أٚ االستذىاز     

 بأ١ٜ دٗاي١ غضٛظ  ايعكاض ٚاألعُاٍ املتعًك١ ب٘. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

   

   

   

إْؿا٤  نطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

ٛاؾٞ امليبٝع م غٛٚصٝا١ْ ٚتؿغٌٝ 

 زٚق٘ٚاألعالف مبطنع 

 

   

 وللمستثمر يحك للبلذيتما  .5

 لبل وأثناء فتح المظاريف
   

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ٚاألعالف مبطنع زٚق٘  ؾٞٛاامليبٝع م غٛ
 49َٔ  19ايضفش١ 

 

 َا حيل يًبًس١ٜ ٚيًُػتجُط .5

 قبٌ ٚأثٓا٤ فتح املعاضٜف
 

 إيغا٤ املعاٜس٠ ٚتعسٌٜ ايؿطٚط ٚاملٛاصفات: 5/1

عاٜىىس٠ قبىىٌ فىىتح املعىىاضٜف بعىىس أخىىص َٛافكىى١ صىىاسب ايضىىالس١ٝ إشا   جيىىٛظ يًبًسٜىى١ إيغىىا٤ امل

اقتغت املضًش١ ايعا١َ شيو. ٚحيل هلا اإلعاف١ أٚ اؿصف أٚ ايتعسٌٜ ملغىُٕٛ أٟ بٓىس َىٔ    

بٓىىٛز نطاغىى١ ايؿىىطٚط ٚاملٛاصىىفات مبٛدىىب خطىىاب أٚ إخطىىاض إىل عٝىىع ايؿىىطنات أٚ    

  ٚ شيىو قبىٌ فىتح املعىاضٜف ،     املؤغػات اييت قاَت بؿطا٤ نطاغ١ ايؿىطٚط ٚاملٛاصىفات، 

ع٢ً إٔ تعترب أ١ٜ إعاف١ أٚ سصف أٚ تعسٌٜ مت إخطاض ايؿىطنات أٚ املؤغػىات بى٘ دىع٤ ال     

 ٜتذعأ َٔ ٖصٙ ايؿطٚط ٚاملٛاصفات ًَٚعًَا ؾُٝع املتٓافػني.

 تأدٌٝ َٛعس فتح املعاضٜف: 5/2

شا مت حيل يًبًسٜى١ تأدٝىٌ تىاضٜذ َٚٛعىس فىتح املعىاضٜف إشا َىا زعىت ايغىطٚض٠ إىل شيىو، ٚإ          

 شيو فإٕ ايبًس١ٜ غتدطط عٝع َكسَٞ ايعطا٤ات بايتأدٌٝ نتاب١.

 غشب ايعطا٤: 5/3

 ال حيل يًُػتجُط غشب عطاٙ قبٌ فتح املعاضٜف.

  تعسٌٜ ايعطا٤: 5/4

ال جيٛظ يًُػتجُط إدطا٤ أٟ تعىسٌٜ يف عطا٥ى٘ بعىس تكسميى٘، ٚيىٔ ًٜتفىت إىل أٟ إزعىا٤ َىٔ         

 صاسب ايعطا٤ بٛدٛز خطأ يف عطا٥٘  بعس تكسمي٘.

 سغٛض دًػ١ فتح املعاضٜف: 5/5

حيل يًُػتجُط أٚ َٓسٚب٘ سغٛض دًػ١ فتح املعاضٜف يف املٛعس احملسز ، ٚجيب إٔ ٜهٕٛ 

َٓىىسٚب ايؿىىطن١ أٚ املؤغػىى١ املفىىٛض ؿغىىٛض دًػىى١ فىىتح املعىىاضٜف غىىعٛزٟ اؾٓػىى١ٝ،    

َضشٛبًا بٛنايى١ ؾىطع١ٝ أٚ تفىٜٛد َىٔ َىسٜط ايؿىطن١ أٚ املؤغػى١ َضىسقا َىٔ ايغطفى١           

  حيل االعرتاض ملٔ مل حيغط اؾًػ١.ايتذاض١ٜ ٚال

 



  

 

   

   

   

   

 نطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

تؿغٌٝ ٚصٝا١ْ غٛم إْؿا٤ ٚ

 زٚق٘ املٛاؾٞ ٚاألعالف مبطنع

 

   

 العطاءالترسيت والتعالذ وتسليم  .6
   

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ نطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات

 مبطنع زٚق٘ اؾٞٛامليبٝع م غٛٚصٝا١ْ 
 49َٔ  21ايضفش١ 

 

 ايرتغ١ٝ ٚايتعاقس ٚتػًِٝ املٛقع .6

 

 ايرتغ١ٝ  ٚايتعاقس: 6/1

طا٤اتٗىىا تكىىسّ ايعىىطٚض إىل ؾٓىى١    بعىىس إٔ تػىىتهٌُ ؾٓىى١ فىىتح املعىىاضٜف إد     6/1/1

 االغتجُاض يسضاغتٗا ، ٚتكسِٜ ايتٛص١ٝ يضاسب ايضالس١ٝ مبا تطاٙ.

ٜىىتِ إخطىىاض َىىٔ ضغىىت عًٝىى٘ املعاٜىىس٠ خىىالٍ أغىىبٛع عًىى٢ األنجىىط َىىٔ تىىاضٜذ           6/1/2

ايرتغىىى١ٝ; ملطادعىىى١ ايبًسٜىىى١ خىىىالٍ مخػىىى١ عؿىىىط َٜٛىىىًا َىىىٔ تىىىاضٜذ اإلخطىىىاض         

املىىس٠، ٜطغىىٌ يىى٘ إخطىىاض   الغىىتهُاٍ اإلدىىطا٤ات، ٚإشا مل ٜطادىىع خىىالٍ ٖىىصٙ  

ْٗا٥ٞ، ٜٚعط٢ ١ًَٗ مخػ١ عؿط َٜٛىًا أخىط٣، ٚفى٢ سايى١ ؽًفى٘ عىٔ َطادعى١        

 ايبًس١ٜ بعس املس٠ اإلعاف١ٝ ٜتِ إيغا٤ سك٘ يف ايتأدري َٚضازض٠ ايغُإ.

جيٛظ يًبًس١ٜ بعس أخص َٛافك١ صاسب ايضىالس١ٝ تطغى١ٝ املعاٜىس٠ عًى٢ صىاسب       6/1/3

، ايىىىصٟ ضغىىىت عًٝىىى٘ املعاٜىىىس٠، ٚمل ايعطىىىا٤ ايجىىىاْٞ بىىىٓفؼ قُٝىىى١ ايعطىىىا٤ األٍٚ

 ٜػتهٌُ اإلدطا٤ات خالٍ املس٠ احملسز٠.

 املٛقع: تػًِٝ 6/2

ٜتِ تػًِٝ املٛقع يًُػتجُط مبٛدب قغط تػًِٝ َٛقع َٔ ايططفني، ٚشيو  6/2/1

بعس تٛقٝع ايعكس َباؾط٠ َا مل ٜهٔ ٖٓاى عا٥ل يس٣ ايبًس١ٜ حيٍٛ زٕٚ شيو، 

 ٚتاضٜذ االغتالّ عٔ ؾٗط ٚاسس. ٚبؿطط أال تعٜس املس٠ َٔ تاضٜذ تٛقٝع ايعكس

يف ساٍ تأخط املػتجُط عٔ ايتٛقٝع ع٢ً قغط تػًِ املٛقع تكّٛ ايبًس١ٜ  6/2/2

عٓٛاْ٘، ٚؼػب بسا١ٜ َس٠ ايعكس َٔ بإضغاٍ إؾعاض خط٢ يًُػتجُط ع٢ً 

 تاضٜذ اإلؾعاض.



  

 

   

   

   

   

 نطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 غٛم يبٝع املٛاؾٞ مبطنع زٚق٘
 

   

 اطاث العامتاالشــــتر .7
   

 



 

 

  

 ؿغٌٝإْؿا٤ ٚتنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 مبطنع زٚق٘ اؾٞٛامليبٝع م غٛٚصٝا١ْ 
 49َٔ  23ايضفش١ 

 

 االؾرتاطات ايعا١َ .1

 يًُٛقع : اـسَاتتٛصٌٝ  7/1

ٞ   -َٝىاٙ  -)نٗطبىا٤  يًُٛقىع  اـسَاتٜتٛىل املػتجُط تٛصٌٝ  ...  -ٖىاتف  -صىطف صىش

ع٢ً َػ٦ٛيٝت٘ اـاص١، ٜٚتشٌُ ناف١ ايتهايٝف ٚايطغىّٛ املطتبطى١ بىصيو، ٚعًى٢      ٚظريٖا(

 .اؾٗات شات ايض١ًًس١ٜ َٚع شيو َع اإلزاض٠ املع١ٝٓ بايب يفاملػتجُط إٔ ٜٓػل 

 يًتٓفٝص : ايعَينايربْاَر  7/2

 ًٜتعّ املػتجُط إٔ ٜكسّ يًبًس١ٜ بطْافًا ظًَٓٝا يًتٓفٝص، َتغًُٓا املطاسٌ املدتًف١ يلْؿا٤ ٚايتؿغٌٝ. 

 اؿضٍٛ ع٢ً املٛافكات ٚايرتاخٝط َٔ ايبًس١ٜ ٚاؾٗات شات ايعالق١ : 7/3

قبٌ اؿضٍٛ ع٢ً املٛافكات ٚايرتاخٝط َٔ  غٛم املاؾ١ٝ  ًٜتعّ املػتجُط بعسّ ايكٝاّ بتٓفٝص َؿطٚع

 ايبًس١ٜ ٚاؾٗات األخط٣ شات ايعالق١.

 

 تٓفٝص األعُاٍ: 7/4

 تٓفٝص يف ٚغابك١ أعُاٍ إىل َكاٍٚ يسٜ٘ خرب٠ غٛم املاؾ١ٝإْؿا٤ ١َُٗ  إٔ ٜػٓساملػتجُط  جيب ع٢ً 

ايػىابك١ يًُكىاٍٚ َعتُىس٠     األْؿط١، نُا جيىب عًى٢  املػىتجُط إٔ ٜكىسّ  ؾىٗازات اـىرب٠      َجٌ ٖصٙ 

 َٚضسق١ َٔ اؾٗات املدتض١ تجبت سػٔ تأزٜت٘ يألعُاٍ اييت ايتعّ بٗا.

 

 اغتدساّ ايعكاض يًغطض املدضط ي٘ : 7/5

كايفى١   ١ٚأٜى إعالٕ املعاٜس٠،  يفال جيٛظ يًُػتجُط اغتدساّ ايعكاض يغري ايغطض املدضط ي٘ 

  .ُطيصيو ٜرتتب عًٝٗا فػذ ايعكس، ٚغشب ايعكاض َٔ املػتج

 ايتأدري َٔ ايباطٔ أٚ ايتٓاظٍ عٔ ايعكس : 7/6

اؿضٍٛ ع٢ً بعس يًغري إال  ايتٓاظٍ عٔ ايعكس تأدري ايعكاض أٚ دع٤ َٓ٘، ٚال يًُػتجُطال حيل 

عًى٢   تكىسٜطٖا يًُٛقىف   ٚاييت حيل هلا املٛافك١ أٚ ايطفد بٓا٤ عًى٢  ايبًس١ٜ،َٛافك١ خط١ٝ َٔ 

 ُط األصًٞ.ْفؼ ؾطٚط املػتج إٔ تٓطبل ع٢ً املتٓاظٍ ي٘
 َٛعس غساز األدط٠ ايػ١ٜٛٓ: 7/7

تػسز أدط٠ ايػ١ٓ األٚىل عٓس تٛقٝع ايعكس، ٚيف ساي١ عسّ  ايتعاّ املػتجُط بايػساز يف املٛعس 

ايػىٓٛات ايتايٝى١،    إجياضاملصنٛض ٜتِ َضازض٠ ايغُإ ايبٓهٞ املكسّ َٔ املػتجُط، أَىىىىىىىىىىا 

 أقض٢ عؿط٠ أٜاّ َٔ بسا١ٜ ايػ١ٓ اإلجياض١ٜ. يف بسا١ٜ نٌ غ١ٓ إجياض١ٜ، ٚعسا فٝتِ غسازٖ

 

 

 

 



 

 

  

 ؿغٌٝإْؿا٤ ٚتنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 مبطنع زٚق٘ اؾٞٛامليبٝع م غٛٚصٝا١ْ 
 49َٔ  24ايضفش١ 

 

 َتطًبات ايػال١َ ٚاألَٔ : 7/8

 : ًٜٞتعّ املػتجُط مبا ًٜ

اؽاش ناف١ اإلدطا٤ات ٚاالستٝاطات ايالظ١َ ملٓع ٚقٛع أعطاض أٚ سٛازخ تضٝب  7/11/1

 األؾداظ، أٚ األعُاٍ، أٚ املُتًهات ايعا١َ ٚاـاص١.

، ٚتىىىٛفري َتطًبىىىات اؿُاٜىىى١ عىىىسّ ؾىىىغٌ ايطىىىطم، أٚ إعاقىىى١ اؿطنىىى١ املطٚضٜىىى١  7/11/2

 متٓع تعطض املاض٠ أٚ املطنبات يًشٛازخ ٚاألعطاض. ٚايػال١َ اييت

ٜهٕٛ املػتجُط َػ٦ٛاًل َػ٦ٛي١ٝ ناًَى١ عىٔ نافى١ سىٛازخ ايٛفىا٠، ٚإصىابات        7/11/3

َٔ ايعُاٍ ٚاملىٛظفني أثٓىا٤ قٝىاَِٗ بايعُىٌ، أٚ تًشىل       بأٟقس تًشل  اييتايعٌُ، 

 ايتعاَ٘ باستٝاطات ايػال١َ أثٓا٤ تأز١ٜ ايعُىٌ، باملاض٠ أٚ املطنبات، ْتٝذ١ عسّ 

ٜٚتشُىىٌ ٚسىىسٙ نافىى١ ايتعٜٛغىىات ٚاملطايبىىات، أٚ أ٣ تهىىايٝف أخىىط٣، ٚيىىٝؼ   

 َػ٦ٛي١ٝ عٔ شيو. أز٢ْع٢ً ايبًس١ٜ 

 إيغا٤ ايعكس يًُضًش١ ايعا١َ: 7/9

ًبًس١ٜ فػىذ ايعكىس يًُضىًش١ ايعاَى١، ٚيف ٖىصٙ اؿايى١ ٜىتِ تعىٜٛد املػىتجُط عىٔ قُٝى١            يحيل 

ٜىى١ املتبكٝىى١ َىىٔ تىىاضٜذ إيغىىا٤ ايعكىىس إىل تىىاضٜذ بىىاملٛقع ، ٚإعىىاز٠ ايكُٝىى١ اإلجياض املكاَىى١ املٓؿىى ت

 اْتٗا٤ ايػ١ٓ ايتعاقس١ٜ. 

 :ًبًس١ٜ بعس اْتٗا٤ َس٠ ايعكسي ٚاملٓؿ ت املكا١َ عًٝ٘ تػًِٝ املٛقع 7/10

عس اْتٗا٤ َىس٠ ايعكىس إيىٞ    تؤٍٚ ًَه١ٝ املٓؿ ت ٚايتذٗٝعات املكا١َ ع٢ً ايعكاض ب 7/13/1

 ٚع٢ً املػتجُط تػًُٝٗا عاي١ دٝس٠ ايبًس١ٜ ،

سغىٛضٙ  ملػىتجُط مبٛعىس   بإؾعاض اايبًس١ٜ  بجالث١ أؾٗط تكّٛاْتٗا٤ َس٠ ايعكس  قبٌ 7/13/2

ٚيف ساي١ عسّ سغٛضٙ ٜىتِ اغىتالّ املٛقىع     ،َٚا عًٝ٘ َٔ ػٗٝعات ملٛقعاتػًِٝ ي

 ظٝابٝا، ٚإؾعاض املػتجُط بصيو. 

 : أسهاّ عا١َ 7/11

 ًكىى١ بٗىىصٙ املعاٜىىس٠ ٖىىٞ ًَىىو  ايعطىىا٤ املتع عٝىىع املػىىتٓسات ٚاملدططىىات  ٚٚثىىا٥ل  7/14/1

 مبذطز تكسميٗا. يًبًس١ٜ

 ايتكِٜٛ اهلذطٟ ٖٛ املعٍُٛ ب٘ يف ايعكس. 7/14/2

يىىىٝؼ ملكىىىسّ ايعطىىىا٤ اؿىىىل يف ايطدىىىٛع إىل ايبًسٜىىى١ بىىىايتعٜٛد عُىىىا ؼًُىىى٘ َىىىٔ  7/14/3

 َضاضٜف أٚ ضغّٛ ْتٝذ١ تكسِٜ عطا٥٘ يف ساي١ عسّ قبٛي٘. 

كىىاضات ايبًسٜىى١ ٚتعًُٝاتٗىىا ايتٓفٝصٜىى١  ؽغىىع ٖىىصٙ املعاٜىىس٠ يال٥شىى١ ايتضىىطف بايع   7/14/4

  .ٖى24/9/1423 يف 38313/ب/3ايهطِٜ ضقِ  ايػاَٞايضازض٠ مبٛدب األَط 



  

 

   

   

   

   

إْؿا٤  نطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ؾٞٛاامل يبٝع مغٛٚتؿغٌٝ 

 زٚق٘ٚاألعالف مبطنع 

 

   

 الخاصتاالشــــتراطاث  .8
   

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ٚاألعالف مبطنع زٚق٘  اؾٞٛامليبٝع غٛم ٚصٝا١ْ 
 49َٔ  27ايضفش١ 

 

 االؾرتاطات اـاص١ .2

 َس٠ ايعكس : 8/1

 تبسأ َٔ تاضٜذ تػًِ املػتجُط يًعكاض َٔ ايبًس١ٜ.  (غٓٛات  مخؼ)(  ٛاتغٓ 5)س٠ ايعكس َ 

 فرت٠ ايتذٗٝع ٚاإلْؿا٤: 8/2

َىىىٔ َىىىس٠ ايعكىىىس يًتذٗٝىىىع  %(5) ٖٚىىىٞ تعىىىازٍ (أؾىىىٗط ثالثىىى١ميىىىٓح املػىىىتجُط فىىىرت٠ ) .2

ٚاإلْؿا٤، ٚتهٕٛ ٖصٙ ايفرت٠ ظري َسفٛع١ األدط٠، ٚف٢ ساي١ عىسّ قٝىاّ املػىتجُط    

ٓفٝىص املؿىىطٚع خىالٍ ايفىىرت٠ ايعَٓٝى١ املػىىُٛح بٗىا يًتذٗٝىىع ٚاإلْؿىا٤ ٜىىتِ      بايبىس٤ يف ت 

  فػذ ايعكس.

 تكػِٝ ايػٛم ملٓاطل َتدضض١ : 8/1

املاؾ١ٝ، نُىا  تدضض١ سػب ْٛع امل فُٛعات َٔ اؿعا٥طايػٛم إىل  َٓطك١جيب تكػِٝ 

تى٢ ال  جيب إٔ تكػِ اؿعري٠ ايٛاسس٠ إىل أقػىاّ; يتىٛظع بساخًىٗا املاؾى١ٝ سػىب أعُاضٖىا; س      

 تػتشٛش املاؾ١ٝ ايهبري٠ ع٢ً ايعال٥ل ٚاملٝاٙ ، ٚال ترتى ْضٝبا نافٝا يًُاؾ١ٝ ايضغري٠.

 : اؿعا٥طَػاس١  8/2

 تأدري اؿعا٥ط: 8/3

ايبًس١ٜ إىل ؾ١ٓ ايتكسٜط املؿه١ً بكطاض َٔ ايٛظٜط َُٗى١ تكىسٜط ايكُٝى١     تػٓسغٛف  8/5/1

ٝى١ ٚمتٝىع َٛقىع    عاض أُٖ،ع٢ً إٔ تطاع٢ ايًذ١ٓ يف تكىسٜطٖا يألغى  يًشعا٥طاإلجياض١ٜ 

نىىىٌ سعىىىري٠، َٚػىىىاستٗا، ٚتهًفىىى١ اإلْؿىىىا٤ ٚاالغىىىتٗالى ٚايعا٥ىىىس املتٛقىىىع إٔ        

 تسضٙ،..........،ٚظريٖا َٔ ايعٓاصط املؤثط٠ يف ؼسٜس ايك١ُٝ اإلجياض١ٜ. 

ٜطاعىى٢ املػىىتجُط عٓىىس تىىأدري اؿعىىا٥ط أال تتذىىاٚظ ايكُٝىى١ اإلجياضٜىى١ ألٟ َٓٗىىا اؿىىس   8/5/2

 األقض٢ ايصٟ تكسضٙ ؾ١ٓ ايتكسٜط.

 ؽضٝط َهتب يًبًس١ٜ بايػٛم: 8/4

املٛن١ً إيٝٗىا خضٛصىًا املٗىاّ    كّٛ باملٗاّ تًٜتعّ املػتجُط بتدضٝط َهتب يًبًس١ٜ بايػٛم ي

 ايتاي١ٝ:

 .ايػٛماإلؾطاف ع٢ً سطن١ ايبٝع ٚايؿطا٤ بايػٛم ٚسفغ ايٓعاّ يف  8/6/1

 .املاؾ١ٝايكٝاّ بع١ًُٝ ايطقاب١ ايضش١ٝ ع٢ً  8/6/2

 خٌ ايػٛم ٚايعٌُ ع٢ً سًٗا.تًكٞ اقرتاسات ٚؾهاٟٚ املٛاطٓني بسا 8/6/3

 اإلؾطاف ع٢ً ع١ًُٝ ايتدًط َٔ املدًفات ٚايٓعاف١ ايعا١َ بايػٛم. 8/6/4

 ايتٓػٝل ٚايتعإٚ َع اؾٗات شات ايعالق١. 8/6/5

 

 

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ٚاألعالف مبطنع زٚق٘  اؾٞٛامليبٝع غٛم ٚصٝا١ْ 
 49َٔ  28ايضفش١ 

 

 ؽضٝط غاسات يًبٝع بايػٛم: 8/5

خيضىط املػىىتجُط َٓطكىى١ َػىىتك١ً يبٝىىع املٛاؾىىٞ ، ٜٚطاعىى٢ إٔ تهىىٕٛ ٖىىصٙ املٓطكىى١ بٛغىىط  

 ٓطك١ َع١ًً.ايػٛم ، ع٢ً إٔ تهٕٛ ٖصٙ امل

 

 َٛاقف ايػٝاضات : 8/6

َٛاقىف   6ٚشيىو مبعىسٍ    ايعُىال٤ تٛفري َٓاطل اْتعىاض يًػىٝاضات اـاصى١ ظُٗىٛض      8/8/1

َىرت َطبىع َىٔ َػىاس١ ايػىٛم، عًى٢ إٔ تهىٕٛ ٖىصٙ املٛاقىف َطتبطى١            100يهٌ 

 اضتباطا َباؾطًا مبٓاطل ايػٛم.

 .املٛاؾٞجيب تٛفري َٓاطل اْتعاض يػٝاضات ايٓكٌ اـاص١ بٓكٌ  8/8/2

ا٠ ايفضىىىٌ بىىىني املٛاقىىىف املدضضىىى١ يػىىىٝاضات ايٓكىىىٌ ٚاملٛاقىىىف املدضضىىى١    َطاعىىى 8/8/3

 .ايعُال٤يػٝاضات 

 اؾرتاطات ايتؿغٌٝ ٚايضٝا١ْ: 8/7

ٚيًُبىاْٞ،   ،ػىٛم ايجيب ع٢ً املػىتجُط ايكٝىاّ بأعُىاٍ ايضىٝا١ْ ايسٚضٜى١ يٛسىسات        8/9/1

ٚأدٗىىىىع٠ إطفىىىىا٤ َٚهافشىىىى١ ،  ٚخعاْىىىىات ٚزٚضات املٝىىىىاٙ  ٚؾىىىىبهات ايضىىىىطف،

املٛدٛز٠ بايػٛم،; مبا حيافغ عًٝٗىا عايى١ دٝىس٠ بضىف١      ٚعٝع املطافلاؿطٜل، 

 .َػتُط٠

َ     ب ع٢ً املػتجُط إٔ ٜكسّ جي 8/9/2 هتىب  يًبًس١ٜ تكطٜطا زٚضٜىا )نىٌ ثالثى١ أؾىٗط( َىٔ 

ايبًسٜىى١ عىىٔ أعُىىاٍ ايضىىٝا١ْ ايىىيت متىىت ، َبٝٓىىا بىى٘ تفاصىىٌٝ   ٖٓسغىىٞ َعتُىىس َىىٔ  

  اإلصالسات ٚاالغتبساالت اييت ْفصت.  

ْعاف١ غاسات ايبٝع ٚاملٓاطل املفتٛسى١ بايػىٛم َىٔ خىالٍ      ٜتٛىل املػتجُط َػ٦ٛي١ٝ 8/9/3

 ايتعاقس َع ؾطن١ َتدضض١ يف أعُاٍ ايٓعاف١; يًكٝاّ بصيو.

 

 



  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

   

أْؿا٤  نطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 اؾٞٛامليبٝع م غٛٚتؿغٌٝ 

 مبطنع زٚق٘ ٚاألعالف

 

   

 لتشغيلااشــــتراطاث  .9
   

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

  اْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْ نطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات

 ٞ ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ اؾٝٛامليبٝع م غٛ
 49َٔ  31ايضفش١ 

 

 ٌاؾرتاطات ايتؿغٝ .3

جيب ع٢ً املػتجُط إٔ ٜطاعٞ ؼكٝل اؾرتاطات ايتؿغٌٝ ايتاي١ٝ  ٜٚٓط عًٝٗا يف عكس ايتأدري بني 

:املػتجُط ٚاملػتأدط  

 :تٓعٌٜ أٚ ؼٌُٝ املاؾ١ٝ يػٝاضات ايٓكٌ 9/1

تٓعٍ املاؾ١ٝ املٓكٛي١ إىل اؿعا٥ط أٚ غاسات ايبٝع ، ٚنصيو ؼٌُ املاؾ١ٝ املٓكٛي١ َٓٗا 

 ابت١ أٚ َتشطن١.بٛاغط١ غكاالت أٚ َٓضات ث

 احملافع١ ع٢ً اؿٝٛاْات َٔ األَطاض: 9/2

عطٚض٠ ٚدٛز سفط٠ إمسٓت١ٝ عٓس ايبٛاب١ ٚبعطعٗا يٛعع املطٗطات املٓاغىب١ بٗىا  ٚاغىتعُاهلا    

نُغطؼ يتطٗري أضدٌ اؿٝٛاْات أٚ ايػٝاضات عٓس ايسخٍٛ ٚاـطٚز يف ساي١ ٚدىٛز بعىد   

 األَطاض املعس١ٜ َجٌ اؿ٢ُ ايكالع١ٝ. 

 املطٜغ١ أٚ ايٓافك١: اؿٝٛاْات 9/3

١ بٛظاض٠ ايعضاع١، عٓس سسٚخ أٟ ساالت َطع١ٝ أٚ ْفٛم جيب إبالغ اؾ١ٗ املدتض 9/3/1

 ًبًس١ٜ الؽاش ايالظّ مٛ ايعالز أٚ ايسفٔ ؼت ايؿطٚط ايضش١ٝ. ٚ ي

 ععٍ اؿٝٛاْات املطٜغ١ عٔ باقٞ ايكطٝع يف أَانٔ ععٍ كضض١ يصيو.  9/3/2

سىىٛاض ايىىيت تؿىىطب َٓٗىىا اؿٝٛاْىىات عىىسّ غىىكٞ اؿٝٛاْىىات املطٜغىى١ َىىٔ ْفىىؼ األ 9/3/3

 ايػ١ًُٝ َع َطاعا٠ عطٚض٠ ظػٌ أسٛاض ايؿطب َط٠ نٌ أغبٛع ع٢ً األقٌ. 

 َٓع شبح اؿٝٛاْات زاخٌ اؿعا٥ط: 9/4

، ٚيف سايىى١ سىىسٚخ شيىىو فىىإٕ املػىىتجُط    اؿعىىا٥طحيعىىط عًىى٢ املػىىتجُط ايىىصبح ْٗا٥ٝىىًا زاخىىٌ    

 ١ً ٚغشب ايرتخٝط. ٥غٝتعطض يًُػا

 :اؿعا٥طْعاف١  9/5

ْكً٘ إىل أَانٔ خاص١ ؼسزٖا ايبًسٜى١. يُٝػىتفاز   ٚ ،َٔ ايطٚخ أٚاًل بأٍٚ ايتدًط 9/5/1

 َٓ٘ يف أظطاض ايعضاع١. 

 تغط١ٝ ايػٝاضات ايٓاق١ً يًطٚخ ملٓع تطاٜطٙ خالٍ ايٓكٌ.  عطٚض٠ 9/5/2

 تغط١ٝ أضع١ٝ اؿعري٠ برتب١ أٚ ضٌَ ْاعِ ٜعاٍ َع ايطٚخ أٚاًل بأٍٚ.  9/5/3

ت اؿؿىىط١ٜ ملٓىىع اْتؿىىاض اؿؿىىطات    ضش املدًفىىات اؿٝٛاْٝىى١ بىىاملطٗطات ٚاملبٝىىسا    9/5/4

 ايٓاق١ً ملػببات األَطاض. 

 تطٗري اؿعا٥ط بضف١ زٚض١ٜ باؾري اؿٞ.  9/5/5

 

 

 



 

 

  

  اْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْ نطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات

 ٞ ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ اؾٝٛامليبٝع م غٛ
 49َٔ  32ايضفش١ 

 

 ايؿطٚط ايضش١ٝ يًعاًَني باؿعري٠: 9/6

ًٜتعّ املػتجُط عضٍٛ ايعاًَني ع٢ً ؾٗازات صش١ٝ تجبت خًِٖٛ َٔ األَىطاض   9/6/1

طعىِٝ  َٚىطض ايػىٌ، ٚسضىٛهلِ  عًى٢ ايت     ايربٚغىٝال املؿرتن١، ٚخاص١ َىطض  

 عس األَطاض.  

عىطٚض٠ تٛقٝىىع ايفشىىط ايىسٚضٟ عًىى٢ ايعىىاًَني بىاؿعري٠ يًتأنىىس َىىٔ غىىالَتِٗ     9/6/2

 ٚعسّ تعطعِٗ يألَطاض. 

حيل يًبًس١ٜ َٓع أٟ عاٌَ َٔ ايعٌُ إشا نإ ٚدٛزٙ ٜؿهٌ خططًا ع٢ً ايضش١  9/6/3

 ايعا١َ. 

 



 

 

   

   

 

 
 

 

 

   

إْؿا٤  نطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ٚازاض٠ ٚصٝا١ْ غٛم يبٝع ٚتؿغٌٝ 

 زٚق٘ٚاألعالف مبطنع  ٛاؾٞامل

 

   

 لفنيتااشــــتراطاث  .11
   

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْؾطٚط َٚٛاصفات نطاغ١ 

 ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ اؾٞٛامليبٝع م غٛ
 49َٔ  35ايضفش١ 

 

 

 االؾرتاطات ايف١ٝٓ .4

 نٛز ايبٓا٤ ايػعٛزٟ ٚزيٌٝ اؾرتاطات ايبٓا٤:  10/1

جيىىب عًىى٢ املػىىتجُط َطاعىىا٠ عٝىىع االؾىىرتاطات ايىىٛاضز٠ بهىىٛز ايبٓىىا٤ ايػىىعٛزٟ َٚالسكىى٘،    

ايبًسٜىى١، فُٝىىا ٜتعًىىل اؾىىرتاطات ٚأْعُىى١ ايبٓىىا٤ بسيٌٝ ٚنىىصيو عٝىىع االؾىىرتاطات ايىىٛاضز٠ بىى 

 ظُٝع ايتفاصٌٝ املتعًك١ بٗصا املؿطٚع.

 االؾرتاطات ايتٓع١ُٝٝ: 10/2

 االؾرتاطات املعُاض١ٜ : 10/3

 جيب ع٢ً املػتجُط االيتعاّ باالؾرتاطات املعُاض١ٜ ايتاي١ٝ:

ٝىى١ إٔ ٜطاعىى٢ ايتضىىُِٝ املعُىىاضٟ إعىىفا٤ أنىىرب قىىسض َىىٔ ايتهٝىىف َىىع ايعىىطٚف املٓاخ        .1

 ايػا٥س٠ ٚتٛفري اؿُا١ٜ يهٌ َٔ ايػًع املعطٚع١ ٚيًُتػٛقني.

 تٛفري َٓطك١ خسَات بايػٛم ـس١َ عٗٛض املتػٛقني ٚتؿٌُ : .2

 .ٙزٚضات َٝا 

 َػذس 

 ٚاْتعاض يًعُال٤   َٓاطل دًٛؽ. 

تىىٛفري َٓطكىى١ إزاضٜىى١ ٚأَٓٝىى١ َٚهتىىب يًبًسٜىى١، ٚتهىىٕٛ ٖىىصٙ املٓطكىى١ عًىى٢ عالقىى١ قٜٛىى١      .3

 .ؿعا٥طَٓطك١ ايػٛم ٚا مبسخٌ

ايفضىىٌ ايتىىاّ بىىني املىىسخٌ املدضىىط يًُرتززٜىىٔ عًىى٢ ايػىىٛم بايػىىٝاضات اـاصىى١ ٚبىىني         .4

 املسخٌ املدضط يػٝاضات ايٓكٌ اـاص١ باملٛاؾٞ. 

ؽضىىٝط أَىىانٔ يىىسخٍٛ غىىٝاضات ْكىىٌ املٛاؾىىٞ ، ٚأخىىط٣ ـطٚدٗىىا تػىىٗٝال الْػىىٝاب   .5

 اؿطن١.

ٝؼ َىىىٔ ايططٜىىىل َطاعىىا٠ إٔ ٜهىىىٕٛ ايىىسخٍٛ إىل ايػىىىٛم َىىىٔ خىىالٍ ططٜىىىل اـسَىىى١ ٚيىى     .6

 ايط٥ٝػٞ َباؾط٠.

اختٝاض َٛاز بٓىا٤ َٓاغىب١ َٚال٥ُى١ ملٓىار املٓطكى١ ٚاالٖتُىاّ بىايٓٛاسٞ اؾُايٝى١ يًٛادٗىات           .7

 ٚيًُٛقع ايعاّ.

 َرت( ثالث١ أَتاض ْٚضف. 3,5حياط ايػٛم بػٛض باضتفاع ) .8

َىىرتًا ٚتؿىىذريٖا   20فضىىٌ ايػىىٛم عُىىا حيىىٝط بىى٘ مبٓطكىى١ فاصىى١ً ال ٜكىىٌ عطعىىٗا عىىٔ       .9

 يتشػني ايب١٦ٝ ايعُطا١ْٝ. ٚظضاعتٗا

 

 

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْؾطٚط َٚٛاصفات نطاغ١ 

 ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ اؾٞٛامليبٝع م غٛ
 49َٔ  36ايضفش١ 

 

 اؾرتاطات اؿعا٥ط: 10/4

 إٔ ًٜشل بهٌ سعري٠ سذط٠ يلزاض٠ ٚاؿطاغ١ ٚزٚض٠ َٝاٙ خاص١. .1

إٔ ٜتٓاغىب عىسز اؿٝٛاْىات بىاؿعري٠     جيب أال تهٕٛ اؿعا٥ط َهتع١ باملاؾى١ٝ، ٚجيىب    .2

َػاسات نافٝى١ يهىٌ ضأؽ بىاؿعري٠ نُىا ٖىٛ َىبني        َع َػاستٗا بإٔ ٜطاع٢ ؽضٝط

 :ايتايٞباؾسٍٚ 

  

 َرت َطبع يًطأؽ ْٛع املاؾ١ٝ

 َرت 2,0- 1,5 ايغِٓ ٚاملاعع نبري ايػٔ

 َرت 1,5  – 1,0  ايغِٓ ٚاملاعع صغري ايػٔ

 أَتاض 7,0- 5,0 األبكاض مبدتًف األعُاض

 أَتاض 8,0- 6,0 اإلبٌ مبدتًف أعُاضٖا

 

ٗا ألؾىع١ ايؿىُؼ،   جيب تىأَني ايتٜٗٛى١ ايهافٝى١ ٚاإلعىا٠٤ املٓاغىب١ يف اؿعىري٠، ٚتعطٜغى        .3

 ٚكاٜتٗا َٔ ايطٜاح ايؿسٜس٠ ٚايربٚز٠ خاص١ يف فضٌ ايؿتا٤.

ٜضىىُِ َبٓىى٢ اؿعىىري٠ عٝىىح ٜهىىٕٛ اػىىاٙ ايىىطٜح عُٛزٜىىا عًىى٢ عىىطض املبٓىى٢ ، َٚٛاظٜىىا         .4

 يًطٍٛ، ٚعٝح ميط اهلٛا٤ يف عٝع أدعا٤ املب٢ٓ زٕٚ إسساخ تأثريات ٖٛا١ٝ٥ ع٢ً املٛاؾٞ.

 ١ٜٛٗ َٚع١ًً بأغكف خفٝف١.ْهٕٛ دٛاْب اؿعري٠ َفتٛس١ يًت .5

ايهافٝىى١ يتغصٜىى١ اؿٝٛاْىىات ٜٚفغىىٌ إٔ تهىىٕٛ   املعىىايفعىىطٚض٠ إٔ ؼتىىٟٛ اؿعىىا٥ط عًىى٢   .6

 َب١ٝٓ َٔ األمسٓت ٚباضتفاع ٜتٓاغب َع ْٛع اؿٝٛاْات بإٔ ٜهٕٛ االضتفاع. 

 غِ َٔ األضض 45 يًذاَٛؽ ٚاألبكاض 

 غِ َٔ األضض 20 يألظٓاّ ٚاملىىىىىىىىىىىاعع 

ضىىش١ٝ ،أٚ عًىى٢ أسىىٛاض يًؿىىطب َتضىى١ً مبٛاغىىري يًُٝىىاٙ اي      اؿعىىا٥طؼتىى٣ٛ عىىطٚض٠ إٔ  .7

 غعاْات يًُٝاٙ ايضش١ٝ

 إٔ ٜػاعس تضُِٝ اؿعا٥ط ع٢ً َعا١ٜٓ املؿرتٜٔ يًُاؾ١ٝ َٔ َػاف١ آ١َٓ. .8

 االؾرتاطات اإلْؿا١ٝ٥ : 10/5

جيب عٌُ عس٠ دػات يًرتب١ يف أَانٔ كتاض٠ َٔ املٛقع ، َٔ قبٌ دٗى١ َتدضضى١ يف    .1

، ٚأخىص ْتىا٥ر ٖىصٙ االختبىاضات ٚتٛصىٝات اؾٗى١ ايىيت قاَىت بٗىا يف االعتبىاض           ٖصا اجملاٍ

 عٓس إعساز ايتضُُٝات اإلْؿا١ٝ٥.

إٔ ٜهٕٛ ايبٓا٤ َٔ عٓاصط إْؿا١ٝ٥ َكا١َٚ يًشطٜل َجٌ اـطغا١ْ املػًش١ َع إَهاْٝى١   .2

 اغتدساّ عٓاصط َٔ َٛاز أخط٣ هلا ْفؼ اـاص١ٝ.
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 از٠ ٜسخٌ يف تطنٝبٗا.ميٓع اغتدساّ َاز٠ االغبػتٛؽ أٚ أٟ َ .3

ٜطاعىى٢ يف ايتضىىُُٝات اإلْؿىىا١ٝ٥ إٔ تأخىىص يف االعتبىىاض تىىأثري ايهىىٛاضخ ايطبٝعٝىى١ َجىىٌ        .4

 اْٗٝاضات ايرتب١ ٚايعالظٍ ٚايػٍٝٛ ٚظريٖا.

تىىسٕٚ عًىى٢ املدططىىات اإلْؿىىا١ٝ٥ نافىى١ َىىا ٜىىطاٙ املٗٓىىسؽ املضىىُِ َىىٔ َالسعىىات ٖاَىى١    .5

، ٚطىىىطم اـًىىىط ٚايىىىسى     تؿىىىٌُ َهْٛىىىات اـًطىىىات اـطغىىىا١ْٝ ايعازٜىىى١ ٚاملػىىىًش١     

ٚايرتطٝىىب، َٚىىىس٠ بكىىىا٤ ايؿىىىسات،  ٚططٜكىىى١ تٛظٜىىع ٚضبىىىط سسٜىىىس ايتػىىىًٝح يف ايعٓاصىىىط   

 اإلْؿا١ٝ٥ املدتًف١...اخل.

َتهاًَىى١ يًُؿىىطٚع َىىع املدططىىات ٚايتفاصىىٌٝ ٚاملالسعىىات       ١تكىىسِٜ َىىصنط٠ إْؿىىا٥ٝ   .6

 اإلْؿا١ٝ٥.

١ َىٔ ايهتايٛدىات   عٓس اغتدساّ ْعاّ إْؿا٥ٞ َٔ املباْٞ اؿسٜسٜى١ ٜكىسّ ْػىد١ ناًَى     .7

ٚاملدططىىات املعتُىىس٠ َىىٔ ايؿىىطن١ املضىىٓع١ هلىىصا ايٓعىىاّ ٚنىىصا ايتفاصىىٌٝ ٚايتعًُٝىىات    

 ايالظ١َ ؿُاٜتٗا َٔ ايت نٌ ٚأخطاض اؿطٜل.

عىىعٍ اـطغىىاْات املعطعىى١ يًُٝىىاٙ ايعازٜىى١ أٚ اؾٛفٝىى١ ناـطغىىاْات املسفْٛىى١ بايرتبىى١ أٚ   .8

ت املٝىىاٙ ٚاملطىىابذ َٚىىا ؾىىابٗٗا خطغىىاْات األغىىطح ٚنىىصيو ايبالطىىات اـطغىىا١ْٝ يىىسٚضا

 بعاظٍ َا٥ٞ َٓاغب.

ال جيب اغىتدساّ األمسٓىت املكىاّٚ يًهربٜتىات ٚاألَىالح يف عٝىع اـطغىاْات املسفْٛى١          .9

بايرتبى١ إال بعىس إدىطا٤ االختبىاضات ايالظَى١ ؿُغىٝات ٚقًٜٛىات ايرتبى١، ٚايتأنىس َىٔ إٔ           

 تالْس٣ عاز٣ َع إعافات.األمسٓت املكاّٚ يًهربٜتات َٓاغب، أٚ اغتدساّ أمسٓت بٛض

يف سايىى١ إزخىىاٍ أٜىى١ تعىىسٜالت َػىىتكباًل عًىى٢ املؿىىطٚع فإْىى٘ ًٜىىعّ تكىىسِٜ زضاغىى١ إْؿىىا١ٝ٥       .10

َٚعُاضٜىى١ هلىىصٙ ايتعىىسٜالت ، ٜكىىّٛ بإعىىسازٖا ٚاعتُازٖىىا َهتىىب ٖٓسغىىٞ اغتؿىىاضٟ،         

إٔ تعتُىىس َىىٔ  ٚتػىىط٣ عًىى٢ ٖىىصٙ ايتعىىسٜالت نافىى١ بٓىىٛز االؾىىرتاطات اإلْؿىىا١ٝ٥، عًىى٢     

 ًبًس١ٜ.ض١ ياإلزاض٠ املدت

جيب اغتدساّ َٛاز دٝس٠ يًععٍ اؿطاضٟ ملباْٞ املؿىطٚع ٚاتبىاع إضؾىازات نتٝىب ايعىعٍ       .11

 اؿطاضٟ ايضازض٠ عٔ ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ.

 االؾرتاطات ايهٗطبا١ٝ٥ : 10/6

فٛيىىت  220/380إٔ ٜهىىٕٛ تضىىُِٝ األعُىىاٍ ايهٗطبا٥ٝىى١ عًىى٢ أغىىاؽ إٔ دٗىىس ايتغصٜىى١   .1

 شبصب١/ثا١ْٝ. 60احمل١ًٝ( ثالثٞ األطٛاض، أضبع١ أغالى، )سػب دٗس ؾطن١ ايهٗطبا٤ 

عٝىىع املىىٛاز ٚايرتنٝبىىات ايهٗطبا٥ٝىى١ تهىىٕٛ َطابكىى١ يًُٛاصىىفات ايكٝاغىى١ٝ ايػىىعٛز١ٜ   .2

ْٚعاّ ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥ ايضازض عٔ ٚظاض٠ املٝاٙ ٚايهٗطبا٤ ٚايتعاَِٝ ايضازض٠ عىٔ  

 ١ٝ املعٍُٛ بٗا.ٖصٙ ايٛظاض٠ أٚ تهٕٛ َطابك١ إلسس٣ املٛاصفات ايعامل

 فضٌ اإلْاض٠ اـاضد١ٝ عٔ اإلْاض٠ ايساخ١ًٝ. .3
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فضٌ زٚا٥ط اإلْاض٠ عٔ زٚا٥ط ايك٣ٛ ٚعٌُ يٛسات تٛظٜع َػتك١ً يهٌ َٓٗا، نُىا جيىب    .4

 عٌُ يٛسات نٗطبا١ٝ٥ َػتك١ً يٛسسات ايتهٝٝف.

تهٕٛ ايكٛاطع ايهٗطبا١ٝ٥ ملداضز ايك٣ٛ َٔ ايٓٛع املعٚز عُا١ٜ عىس ايتػىطب األضعىٞ     .5

 .Earth leakage circuit breakerٝاض يًت

عٝع املٛاز ٚايرتنٝبات ايهٗطبا١ٝ٥ اـاضد١ٝ جيب إٔ تهٕٛ َٔ ايٓىٛع املكىاّٚ يعٛاَىٌ     .6

 ايطكؼ ٚاحمل١ُٝ عس تػطب ايططٛب١ ٚايغباض َٚٝاٙ األَطاض.

 جيب ػٗٝع املب٢ٓ باملتطًبات ايهٗطبا١ٝ٥ اآلت١ٝ :  .7

 ٚسسات إْاض٠ طٛاضئ. .أ 

 اضز ايطٛاضئ.عالَات َغ١٦ٝ تٛعح ك .ب 

 ؾبه١ يًهؿف ٚاإلْصاض عٔ اؿطٜل. .ز 

ظطف١ حملٛالت ؾطن١ ايهٗطبىا٤ ٚشيىو يف سايى١ ػىاٚظ اؿُىٌ ايهٗطبىا٥ٞ يًُبٓى٢         .ز 

أَبري ، َٚطاعا٠ إٔ تهٕٛ فتشات ايت١ٜٛٗ َٚساخٌ ايغطف١ د١ٗ ايؿاضع )ٜتِ  400عٔ 

 اؿضٍٛ ع٢ً كطط تضُِٝ ايغطف١ املعتُس َٔ ؾطن١ ايهٗطبا٤ احمل١ًٝ(.

 َضازض استٝاط١ٝ يًطاقى١ ايهٗطبا٥ٝى١ تتٓاغىب قىسضتٗا َىع اؿىس األزْى٢ ايىالظّ يف         تأَني .8

سىىاالت ايطىىٛاضئ ٚميهىىٔ إٔ ٜهىىٕٛ املضىىسض االستٝىىاطٞ ٚاسىىسًا أٚ أنجىىط َىىٔ َضىىازض     

 ايطاق١ اآلت١ٝ :

 َٛيس استٝاطٞ ٜغص٣ كٌ ايطٛاضئ خالٍ فرت٠ ظ١َٝٓ قسز٠ يتفاز٣ األخطاض. .أ 

 تعٌُ تًكا٥ٝا ملس٠ ال تكٌ عٔ غاع١ ْٚضف. ٞهبطاضٜات َع دٗاظ ؾاسٔ أٚتَٛاتٝ .ب 

 اغتدساّ ٚسسات اإلَساز بايطاق١ ظري املتكطع١. .ز 

تطبٝل ْعاّ ايتأضٜد ع٢ً عٝع َٓؿ ت املؿطٚع ػٓبىًا يًشىٛازخ ٚاملدىاطط ايٓاػى١ عىٔ       .9

ؿىٌُ ْعىاّ   ٜغ٤ٛ اغتدساّ ايتٝاض ايهٗطبا٥ٞ أٚ األدٗع٠ ايهٗطبا٥ٝى١ املدتًفى١.. عًى٢ إٔ    

 : ايتأضٜد َا ًٜٞ

 تأضٜد سسٜس تػًٝح أغاغات املباْٞ. .أ 

تىىأضٜد عٝىىع األدىىعا٤ املعسْٝىى١ ظىىري اؿاًَىى١ يًتٝىىاض ايهٗطبىىا٥ٞ َجىىٌ َٛاغىىري املٝىىاٙ     .ب 

 ايط٥ٝػ١ٝ ٚاملٛاغري املعس١ْٝ املػتدس١َ يف ايضطف ايضشٞ...إخل.

تىىأضٜد يٛسىىات ايتٛظٜىىع ايط٥ٝػىى١ٝ ٚايفطعٝىى١ ٚمتسٜىىسات ايهىىابالت ايساخًٝىى١ ٚزٚا٥ىىط   .ز 

 ف٘.٠3 ٚخالايك٣ٛ ٚاإلْاض

تعٜٚس املؿطٚع مباْع١ صٛاعل َٓاغب١ تهٕٛ َطابك١ يًُٛاصىفات ايكٝاغى١ٝ ايػىعٛز١ٜ أٚ     .10

 أٟ َٛاصفات عامل١ٝ َعتُس٠.

ٜطاع٢ سػٔ اختٝاض َٛعع يٛس١ ايتٛظٜع ايط٥ٝػ١ٝ عٝح ٜػٌٗ تٛظٜىع ايتٝىاض ايهٗطبىا٥ٞ     .11

 إىل عٓاصط املؿطٚع ٚيٛسات ايتٛظٜع ايط٥ٝػ١ٝ.
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املغ١٦ٝ جيىب إٔ تتضىٌ بجالثى١ َضىازض يًطاقى١ )ؾىشٔ شاتىٞ،          إعا٠٤ ايطٛاضئ ٚايًٛسات .12

 ؾشٔ عاّ، َٛيس استٝاطٞ(.
 

 اؾرتاطات األعُاٍ ايضش١ٝ  : 10/7

تهٕٛ املٛاز املػىتدس١َ يف عٝىع ايتُسٜىسات ايساخًٝى١ ٚاـاضدٝى١ َطابكى١ يًُٛاصىفات         .1

 ايكٝاغ١ٝ ايػعٛز١ٜ أٚ إسس٣ املٛاصفات ايعامل١ٝ املعٍُٛ بٗا.

ٙ األضعىى١ٝ ٚايعًٜٛىى١ طبكىىا طيالؾىىرتاطات ايضىىش١ٝ ٚايفٓٝىى١ ايٛادىىب     تهىىٕٛ خعاْىىات املٝىىا  .2

 تٛافطٖا يف خعاْات َٝاٙ ايؿطبط ايضازض٠ عٔ ٚناي١ ايٛظاض٠ يًؿ٦ٕٛ ايف١ٝٓ.
 

 اؾرتاطات ايػال١َ ٚايٛقا١ٜ َٔ اؿطٜل : 10/8

اغىىىتدساّ َىىىٛاز إْؿىىىا٤ ٚتؿىىىطٝبات ظىىىري قابًىىى١ يالؾىىىتعاٍ َٚطاعىىىا٠ إٔ ٜهىىىٕٛ األثىىىاخ       .1

َىٔ َىٛاز شات قابًٝى١ اؾىتعاٍ َٓدفغى١ َٚٓاغىب١ يٓٛعٝى١         ايػىٛم  ٚقتٜٛات َب٢ٓ ٚسسات

 االغتدساّ بايٓػب١ يًُطابذ ٚزٚضات املٝاٙ.

ٜطاع٢ عٓس تضُِٝ ٚتطنٝب ناف١ ايتذٗٝعات ٚاـىسَات ايهٗطبا٥ٝى١ ٚاملٝهاْٝهٝى١     .2

ٚظريٖا َٔ ايتذٗٝعات إٔ ٜتِ شيو بططٜك١ تكًىٌ َىٔ استُىاالت سىسٚخ اؿطٜىل ٚاْتؿىاضٙ       

 ٣.َٔ َٓطك١ ألخط

أخىىص َٛافكىى١ إزاض٠ ايىىسفاع املىىسْٞ باملٓطكىى١ فُٝىىا ٜتعًىىل مبتطًبىىات ايػىىال١َ ايىىيت جيىىب         .3

 تأَٝٓٗا يف املؿطٚع.

جيب االيتعاّ باؾرتاطات ايػال١َ ٚايٛقا١ٜ ايضازض٠ َٔ املسٜط١ٜ ايعا١َ يًسفاع املسْٞ َٚىا   .4

 (.3ًَشل ضقِ ) -ٜػتذس عًٝٗا َٔ تعسٜالت
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 "المالحـك"المرفماث  .11
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 (6/7 منٛشز عطا٤ ٜكسّ يف َعاٜس٠ بايعطف املدتّٛ )منٛشز 1/

 

 املٛقط                    املعًٝف                                                               ض٥ٝؼ بًس١ٜ غعاز٠  
 

 ايػالّ عًٝهِ ٚضك١ اهلل ٚبطنات٘  ;;;     
 

املتغُٔ ضظبتهِ تأدري َٛقع  ٖى 14بتاضٜذ        /      /       إؾاض٠ إيٞ إعالْهِ املٓؿٛض بايضشف      

َٔ  زٚق٘املٛاؾٞ ٚاألعالف مبطنع يبٝع تؿغٌٝ ٚصٝا١ْ غٛم إْؿا٤ ٚبغطض اغتجُاضٙ يف  املعًٝفيف َس١ٜٓ 

 .املعاٜس٠ ايعا١َخالٍ 

ضقِ ..................   ٚتاضٜذ      /      مت ؾطاؤْا يهطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات املٓافػ١ مبٛدب اإلٜضاٍٚسٝح 

املطفل صٛضت٘ ٚاطًعٓا عًٞ ناف١ االؾرتاطات اـاص١ بٗصٙ املٓافػ١، نُا مت َعا١ٜٓ ايعكاض  ٖى14/     

  يًذٗاي١. ع٢ً ايطبٝع١ َعا١ٜٓ تا١َ ْاف١ٝ

 ْتكسّ يػعازتهِ بعطعٓا الغت٦ذاض ايعكاض املٛعح أعالٙ بأدط٠ غ١ٜٛٓ قسضٖا عًٝ٘ 

نطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاصفات  بطٝ٘ ٚػسٕٚ ضٜاٍ(                                     )     نتابتًا(                  )

عُإ بٓهٞ ٜعازٍ أدط٠  َٚطفل  إٔ مت ايتٛقٝع ٚايتضسٜل ع٢ً عٝع صفشات ايهطاغ١ َٔ قبًٓابعس 

 هطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاصفات.بنا١ًَ ٚناف١ املػتٓسات املطًٛب١  تعاقسٜ٘ غ١ٓ

  اغِ املػتجُط

           ضقِ بطاق١ األسٛاٍ

  بتاضٜذ  صازض٠ َٔ

  دٛاٍ  فانؼ  ٖاتف

  تاضٜذ ايتكسِٜ  ع ايربٜسَٟايط  ظ.ب

  ايعٓٛإ:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اغِ ايؿطن١

  تاضخي٘  يػذٌ ايتذاضٟضقِ ا

  تاضخي٘  صازض٠ َٔ

  بايػذٌ ْٛع ايٓؿاط

  دٛاٍ  فانؼ  ٖاتف

  ايطَع  ظ.ب

  ايعٓٛإ:

 

 ..........: ..................................................... يتٛقٝع:...........................................................................  ا    االغِ

     

 :                                        اـتِ ايطمسٞ ٖى                                       14:  ...... / ....... / .........  ايتاضٜذ

            



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ اؾٞٛامل يبٝع مغٛ
 49َٔ  ١42 ايضفش

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املدطط ايعاّ يًُٛقع 11/2

 )ايطغِ ايهطٚنٞ يًُٛقع( 

 

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ اؾٞٛامل يبٝع مغٛ
 49َٔ  ١43 ايضفش

 

 

 

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ اؾٞٛامل يبٝع مغٛ
 49َٔ  ١44 ايضفش

 

 (6/3ػًِٝ عكاض يًُػتجُط )منٛشز ز قغط ت

 

 اضىىىىىىىقغط تػًِٝ عك

  تاضٜذ ايعكس  ضقِ 

  ضقِ ايعكاض  ضقِ املدطط

  ْٛع ايٓؿاط  َػاس١ ايعكاض

  اغِ املػتجُط   د١ٗ ايتأدري

 

 

 إقىىىىىىطاض

 

 .........................يف ّٜٛ ......... ٠ بٝاْات٘ عايٝ٘أقط بأْين قس اغتًُت مبٛدب ٖصا احملغط ايعكاض املصنٛض

مبٛدب عكس املٛاؾٞ ٚاألعالف يبٝع صٝا١ْ ٚتؿغٌٝ غٛم إْؿا٤ ٚ، الغتدساَ٘ يف ٖى  14بتاضٜذ   /   /   

قُت مبعآٜت٘ َعآٜ٘ تا١َ ْاف١ٝ يًذٗاي١ ؾطعًا ٚبأْين قبًت٘ عًٞ سايت٘ ٚقس  املعًٝفَع بًس١ٜ  اإلجياض املربّ 

 يف تاضٜذ اغتالَ٘.

 ضض ٚاملٛقع ٚاملٓؿ ت ٚاملًشكات ٚأ١ٜ ػٗٝعات أخطٟ()ٜٚؿٌُ شيو األ

 .ٚعًٝ٘ أٚقع

 

 

 

 

 تٛقٝع املكط مبا فٝ٘

 ختِ املػتجُط 

 
 

 

 

 

 

 اعتُاز د١ٗ ايتأدري

 اـتِ ايطمسٞ 

 

 

 

 

 صٛض٠ ملًف ايعكاض ى

 

 

 

 

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ اؾٞٛامل يبٝع مغٛ
 49َٔ  ١45 ايضفش

 

 

 إقطاض َٔ املػتجُط 11/3

 

  ٜكط املػتجُط مبا ًٜٞ:

 كاتٗا ٚأْ٘ ًَتعّ مبا دا٤ بٗا.اطًع ع٢ً نطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاصفات َٚطف .1

 اطًع ع٢ً عٝع ايٓعِ ايػعٛز١ٜ املعٍُٛ بٗا شات ايض١ً مبٛعٛع املعاٜس٠ ٚع٢ً ٚد٘ خاظ:  .2

 38313/ب/3ال٥ش١ ايتضطف بايعكاضات ايبًس١ٜ ايضازض٠ مبٛدب األَط ايػاَٞ ايهطِٜ ضقِ 

 ٖى24/09/1423يف 

 ذٗاي١.ْاف١ٝ يًتا١َ  يًتأدري َعا١ٜٓ  املعطٚضٛقع املعأٜ  .3

 

 

 

 اـتِ     ايتٛقٝع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ اؾٞٛامل يبٝع مغٛ
 49َٔ  ١46 ايضفش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منٛشز ايعكس 11/5

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ اؾٞٛامل يبٝع مغٛ
 49َٔ  ١47 ايضفش

 

 

 

 

 

 ..................................ضقِ ايعكس

 ................................تاضٜذ ايعكس

 مبطنع زٚق٘  املٛاؾٞ ٚاألعالفيبٝع م غٛعكس تأدري   

 

 .................املٛافل......./......./.................مت االتفام بني نٌ َٔ :إْ٘ يف ّٜٛ.....................

اغِ /ايبًس١ٜ............................................َٚكطٖا.....................................ٚميجًٗا يف ايتٛقٝع ع٢ً  .1

 ططف أٍٚ......بضفت٘.......................................... ٖصا ايعكس.............................................

 .......................ايعٓٛإ  ....................................................................................................................

 ...................فانؼ........................................................................ٖاتف.........................................

 ..........ظ.ب.............................................املس١ٜٓ.................................. .ايطَع ايربٜسٟ.....................

 ...................................................................................................................ايربٜس اإليٝهرتْٚٞ......

 ...... .اغِ املػتجُط................................................................................................................. .2

 .....َؤغػ١........................................................................................................................ ؾطن١ /

 غذٌ ػاض٣ ضقِ.........................................صازض َٔ....................................بتاضٜذ....../..../......

 جًٗا يف ايتٛقٝع ع٢ً ٖصا ايعكس........................................بضفت٘......................................ٚمي

 ٞططف ثاْٜٚٓٛب عٓ٘ يف ايتٛقٝع...................................بايتفٜٛد ضقِ....................

 ....................................................................................................ايعٓٛإ ......................................

 ٖاتف....................................................فانؼ.............................................................

 .......املس١ٜٓ................................. .ايطَع ايربٜسٟ.........................ظ.ب..............................

 .............ايربٜس اإليٝهرتْٚٞ...........................................................................................................

طاب .................. ضقِ ................... يف...../...../.........ايكاعٞ بٓا٤ ع٢ً اإلدطا٤ات املٓت١ٝٗ غ

بكبٍٛ ايطًب املكسّ َٔ ايططف ايجاْٞ الغتجُاض ايعكاض املٛعش١ بٝاْات٘، فكس اتفل ايططفإ 

 ع٢ً َا ًٜٞ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ اؾٞٛامل يبٝع مغٛ
 49َٔ  ١48 ايضفش

 

 

 تعطٜف ملفطزات ايعكس. : املاز٠ األٚىل

 س١ٜ ٚاحملسز٠ أَانٓٗا يف ٖصا ايعكسايبًٖٛ األضض املًُٛن١  : املٛقع  

 ٖٛ األضض املٛعش١ بٝاْاتٗا أزْاٙ يف ٚصف ايعكاض. : ايعكاض 

ٖٛ غٛم املاؾ١ٝ املطاز صٝاْتٗا ٚتؿغًٝٗا َٔ قبٌ املػتجُط ع٢ً  : املؿطٚع

 املٛقع احملسز٠  بٝاْات٘ نُا ٖٛ َٛعح أزْاٙ.

١َٝ ٚهلا عالق١ باملؿطٚع َٔ ٖٞ اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚظري اؿهٛ : اؾٗات شات ايعالق١

ايٓاس١ٝ ايتٓع١ُٝٝ، أٚ ايطقاب١ٝ، أٚ ايف١ٝٓ، أٚ اييت تكسّ اـسَات 

 األغاغ١ٝ يًُؿطٚع.

 نطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاصفات : ايهطاغ١
 

 ايجا١ْٝ :     َػتٓسات ايعكساملاز٠ 

 املػتٓسات ايتاي١ٝ َه١ًُ َٚت١ُُ َٚفػط٠ يبعغٗا ايبعد ٢ٖٚ تؿهٌ َػتٓسات ايعكس:

 نطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاصفات ايف١ٝٓ ًَٚشكاتٗا. .1

 منٛشز ايعطا٤ املكسّ َٔ ايططف ايجا٢ْ. .2

 ايطغَٛات ٚاملٛاصفات ٚايتضاَِٝ املكس١َ َٔ ايططف ايجاْٞ. .3

املطاغىىالت املتبازيىى١ بىىني ايطىىطفني فىى٢ َطسًتىى٢ تكىىسِٜ ايعطىىا٤ات ٚقبىىٍٛ ايعىىطض ٚايتىى٢ اتفىىل      .4

 ايططفإ ع٢ً اعتباضٖا عُٔ َػتٓسات ايعكس.

 ٚصف ايعكاضايجايج١   :       ملاز٠ ا

 مبٛدب ٖصا ايعكس قاّ ايططف األٍٚ بتأدري ايططف ايجاْٞ ايعكاض ايٛاضز بٝاْات٘ فُٝا ًٜٞ:  -

 أغٛام املٛاؾٞ ٚاألعالفْٛع ايٓؿاط:إقا١َ ٚإزاض٠ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْ  -

 ْٛع ايعكاض:

 .....................اؿٞ       :..........  ................ :املس١ٜٓ  ..................     َٛقع ايعكاض: -

 ......................... ضقِ ايعكاض:  : .....................ضقِ املدطط ايؿاضع     :.................................... -

 سسٚز ايعكاض: )سػب ايهطٚنٞ املطفل(  -

  :َرتا ......................  بطٍٛ     .............................................................مشاال 

 ............................................................. :َرتابطٍٛ .....................      دٓٛبا 

 :َرتا  بطٍٛ .....................    ............................................................. ؾطقا 

 ............................................................. : َرتابطٍٛ .....................      ظطبا 

 ........................................ َػاس١ ايعكاض:  -

  (  :املػاس١ اإلعاي١ٝ.........................................................  ) 

 َرت َطبع  ....................................املباْٞ:  َػاس١ 

  :  طابكًا   ....................................عسز األزٚاض 

  :    ْٛع ايبٓا٤..................................... 

 

 

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ اؾٞٛامل يبٝع مغٛ
 49َٔ  ١49 ايضفش

 

 ايطابع١   :           ايغطض َٔ ايعكساملاز٠ 

املٛاؾىٞ  يبٝع غٛم ٛعش١ بٝاْات٘ أعالٙ إلْؿا٤ ٚإزاض٠ ٚتؿغٌٝ ايغطض َٔ ايعكس ٖٛ اغتجُاض املٛقع امل

 ٚال جيٛظ اغتدساَ٘ يغري ايغطض املدضض١ ي٘.  ٚاألعالف

 اـاَػ١ :          َس٠ ايعكساملاز٠ 
 

( تبسأ َٔ تاضٜذ تػًِ املػتجُط يًعكاض َىٔ ايبًسٜى١، مبٛدىب قغىط     مخؼ غٓٛات ( ) 5 َس٠ ايعكس )

 الٍ ؾٗط ع٢ً األنجط َٔ تاضٜذ تٛقٝع ايعكس. تػًِٝ َٛقع َٔ ايططفني خ

 ايػازغ١ :        فرت٠ ايتذٗٝع ٚاإلْؿا٤املاز٠ 

% َىىٔ املىىس٠  5(  يًتذٗٝىىع ٚاإلْؿىىا٤، ٖٚىى٢ تعىىازٍ    .........................  ( )...............ٜعط٢ املػتجُط فرت٠ )

 .ع١ األدط٠احملسز٠ يف املاز٠ اـاَػ١ َٔ ايعكس، ٢ٖٚ فرت٠ ظ١َٝٓ ظري َسفٛ

 ايػابع١   :          اإلجياض ايػٟٓٛاملاز٠ 

ضٜىىاٍ فكىىىط( ٜٚىىتِ غىىىساز   .........................................  ضٜىىاٍ )     ......................اإلجيىىاض ايػىىٟٓٛ يًعكىىىاض  

غى١ٓ،   إجياض ايػ١ٓ األٚىل عٓس تٛقٝع ايعكس، أَا أدٛض ايػٓٛات ايتاي١ٝ، فٝتِ غسازٖا ف٢ بسا١ٜ نٌ

 ٚعس أقض٢ عؿط٠ أٜاّ َٔ بسا١ٜ ايػ١ٓ،

 ايجا١َٓ  :           ايتعاَات املػتجُط املاز٠ 

 ًٜتعّ ايططف ايجا٢ْ املػتجُط مبٛدب ٖصا ايعكس مبا ٢ًٜ :

اؿضٍٛ ع٢ً ايرتاخٝط ايالظ١َ َٔ ايبًس١ٜ َٚٔ اؾٗات األخط٣ شات ايعالقى١ قبىٌ ايبىس٤ فى٢      .1

 تٓفٝص املؿطٚع.

 الٍ املس٠ احملسز٠ يًتذٗٝع ٚاإلْؿا٤.تٓفٝص املؿطٚع خ .2

تٛفري ٚغا٥ٌ األَٔ ٚايػال١َ ايالظ١َ ؿُا١ٜ األؾداظ ٚاملُتًهىات اـاصى١ ٚايعاَى١ سػىب      .3

 تعًُٝات اؾٗات شات ايعالق١.

 تٓفٝص املؿطٚع ٚفكًا يًؿطٚط ٚاملٛاصفات ٚاملدططات املطفك١ بٗصا ايعكس. .4

تؿىىاض١ٜ املهًفىى١ باإلؾىىطاف عًىى٢ تٓفٝىىص  ايبًسٜىى١ عًىى٢ اغىىِ اؾٗىى١ االغ اؿضىىٍٛ عًىى٢ َٛافكىى١  .5

 املؿطٚع، ٚايتأنس َٔ تٓفٝصٙ ٚفكًا يًؿطٚط ٚاملٛاصفات ٚاملدططات املتفل عًٝٗا.

ايبًس١ٜ قبىٌ عُىٌ أٜى١ إعىافات أٚ تعىسٜالت ٜطاٖىا عىطٚض١ٜ        اؿضٍٛ ع٢ً املٛافك١ اـط١ٝ َٔ  .6

 يًُؿطٚع.

7.  ٌ تهىايٝف تٛصىٌٝ اـىسَات     غساز ايطغّٛ ٚايغطا٥ب املتعًك١ بإْؿا٤ ٚتؿغٌٝ املؿطٚع ٚؼُى

 يًُٛقع.

ايبًسٜىى١ َٚىىٔ اؾٗىىات شات  ا يًؿىىطٚط ٚاملٛاصىىفات احملىىسز٠ َىىٔ  تؿىىغٌٝ ٚصىىٝا١ْ املؿىىطٚع ٚفكىى  .8

 ايعالق١.

ايضىىازض٠ َىىٔ ٚظاض٠ ايؿىى٦ٕٛ  ألغىىٛام املٛاؾىىٞ ٚاألعىىالفااليتىىعاّ باالؾىىرتاطات ايبًسٜىى١ ٚايفٓٝىى١  .9

 ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ

 ١ َٔ ٖصا ايعكس.غساز األدط٠ ايػ١ٜٛٓ ٚفل املاز٠ ايػابع .10

 

 

 

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ اؾٞٛامل يبٝع مغٛ
 49َٔ  ١50 ايضفش

 

 ايتاغع١ :       ايطقاب١ ع٢ً تٓفٝص ايعكساملاز٠ 

يًبًس١ٜ ٚاؾٗات شات ايعالق١ اؿل ف٢ ايطقاب١ عًى٢ املؿىطٚع فى٢ أ٣ ٚقىت خىالٍ َىس٠ ايعكىس. ًٜٚتىعّ         

 ايططف ايجا٢ْ ظُٝع تعًُٝات اؾ١ٗ املؿطف١ ع٢ً ايتٓفٝص املع١ٓٝ َٔ ايططف األٍٚ.

 االيتعاّ بايٓؿاط احملسز ايعاؾط٠ :      املاز٠ 

 ال جيٛظ يًُػتجُط اغتدساّ املٛقع يغري ايغطض املدضط ي٘ ٚايٛاضز ف٢ املاز٠ ايطابع١ َٔ ٖصا ايعكس.

 اؿاز١ٜ عؿط :  ايتٓاظٍ عٔ ايعكساملاز٠ 

ال حيل يًُػىتجُط تىأدري املٛقىع املىؤدط يى٘ عًى٢ ايغىري، أٚ ايتٓىاظٍ عىٔ ايعكىس إال مبٛافكى١ خطٝى١ َىٔ              

 .ايبًس١ٜ

 ايجا١ْٝ عؿط :     ايغطاَات ٚاؾعا٤ات املاز٠ 
 

يف ساي١ سسٚخ كايفات َٔ املػتجُط تطبل عًٝى٘ ايغطاَىات ٚاؾىعا٤ات ايىٛاضز٠ بهطاغى١ ايؿىطٚط       

 218املطفك١ بال٥ش١ ايغطاَات ٚاؾعا٤ات عٔ املدايفات ايبًسٜى١ ايضىازض٠ بكىطاض فًىؼ ايىٛظضا٤ ضقىِ       

ٖىىى.  ٚيًبًسٜىى١ اؿىىل يف  25/1/1423/ ٚ ف فىى٢ 5367/4ِ ٖىىى ٚايتعُىىِٝ ايىىٛظاض٣ ضقىى  6/8/1422فىى٢ 

تكىىسٜط ايغطاَىى١ ايتىى٢ تتٓاغىىب َىىع سذىىِ املدايفىى١ بايٓػىىب١ يًُدايفىىات ظىىري ايىىٛاضز٠ بال٥شىى١ ايغطاَىىات   

 ٚاؾعا٤ات. 
 

 ايجايج١ عؿط  :       فػذ ايعكساملاز٠ 

َٔ عىطض بػىبب شيىو فى٢ أ٣     جيٛظ فػذ ايعكس َع بكا٤ سل ايبًس١ٜ يف ايطدٛع إىل املػتجُط فُٝا ؿكٗا 

 َٔ اؿاالت ايتاي١ٝ :

 إشا تأخط املػتجُط عٔ ايبس٤ ف٢ ايتٓفٝص خالٍ فرت٠ ايتذٗٝع ٚاإلْؿا٤ املػُٛح بٗا. .1

إشا اغتدسّ املٛقع يٓؿاط خيايف ايٓؿاط املتفل عًٝ٘ ف٢ ايعكىس، أٚ قىاّ بتىأدري ايٓؿىاط نًٝىًا أٚ       .2

ايبًسٜىى١، ٚشيىىو بعىىس إْىىصاضٙ يتضىىشٝح ايٛعىىع،  دع٥ٝىىًا، أٚ تٓىىاظٍ عٓىى٘ يًغىىري زٕٚ َٛافكىى١ خطٝىى١ َىىٔ  

 َٚغ٢ مخػ١ عؿط ًَٜٛا َٔ تاضٜذ إخطاضٙ باإلْصاض.

إشا تأخط ف٢ تػسٜس األدط٠ عٔ املس٠ احملسز٠ يى٘ بعىس إْىصاضٙ، َٚغى٢ مخػى١ عؿىط َٜٛىًا َىٔ تىاضٜذ           .3

 إخطاضٙ باإلْصاض.

4.       َ باؾىط يف ضؾى٠ٛ أسىس    إشا ثبت إٔ املػتجُط قس ؾطع بٓفػى٘ أٚ بٛغىاط١ ظىريٙ بططٜىل َباؾىط أٚ ظىري 

 َٛظفٞ ايبًس١ٜ يًشضٍٛ ع٢ً ايعكس.

إشا أفًؼ، أٚ طًب إؾٗاض إفالغ٘، أٚ ثبت إعػاضٙ، أٚ صسض أَط بٛعع٘ ؼت اؿطاغى١، اٚ دىط٣    .5

 سٌ ايؿطن١ ٚتضفٝتٗا.

 إشا تٛف٢ املػتجُط، ٚمل ٜتكسّ ٚضثت٘ خالٍ ؾٗطٜٔ َٔ ٚفات٘ بطًب يالغتُطاض ف٢ تٓفٝص ايعكس. .6

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 إْؿا٤ ٚتؿغٌٝ ٚصٝا١ْنطاغ١ ؾطٚط َٚٛاصفات 

 ٚاألعالف مبطنع زٚق٘ اؾٞٛامل يبٝع مغٛ
 49َٔ  ١51 ايضفش

 

 ابع١ عؿط :      إيغا٤ ايعكسايطاملاز٠ 
 

جيىىٛظ يًبًسٜىى١ بعىىس َٛافكىى١ ٚظٜىىط ايؿىى٦ٕٛ ايبًسٜىى١ ٚايكطٜٚىى١ إيغىىا٤ ايعكىىس، قبىىٌ اْتٗىىا٤ َىىس٠ ايتىىأدري أٚ   

االغتجُاض، ألغباب تتعًل باملضًش١ ايعا١َ، بعس إؾعاض املػتأدط أٚ املػتجُط بصيو، ٚاْكغىا٤ ثالثى١   

 أؾٗط َٔ تاضٜذ إؾعاضٙ.

 :    املٓؿ ت املكا١َ ع٢ً ايعكاضاـاَػ١ عؿط  املاز٠ 

تؤٍٚ ًَه١ٝ املٓؿ ت  ٚايتذٗٝعات املكا١َ ع٢ً ايعكاض بعس اْتٗا٤ َس٠ ايعكس يًبًس١ٜ، ٚع٢ً املػىتجُط  

ٜٚتِ االغىتالّ بعُىٌ قغىط تػىًِٝ يًُٓؿى ت ٚايتذٗٝىعات بهاًَىٗا، ٜجبىت         تػًُٝٗا عاي١ دٝس٠،  

   .ٜٚٛقع َٔ ايططفني فٝ٘ صالسٝتٗا يًعٌُ بؿهٌ دٝس
 

 ايػازغ١ عؿط  :    َطدع ايعكساملاز٠ 

فُٝىىا مل ٜىىطز فٝىى٘ ْىىط فىى٢ ٖىىصا ايعكىىس تػىىط٣ أسهىىاّ ال٥شىى١ ايتضىىطف بايعكىىاضات ايبًسٜىى١ ايضىىازض٠  

 ٖى 23/9/1423ف٢  38313/ب/3باألَط ايػا٢َ ضقِ 

 ايػابع١ عؿط  :   ايفضٌ يف ايٓعاع بني ايططفنياملاز٠ 

تعًل بتٓفٝص بٓٛز ٖىصا ايعكىس فىإٕ زٜىٛإ املعىامل ٖىٛ اؾٗى١        يف ساي١ ٚدٛز خالف بني ايططفني فُٝا ٜ

املدتض١ بايفضٌ فٝ٘ مبٛدب املاز٠ ايجايج١ عؿط َٔ ايتعًُٝات ايتٓفٝص١ٜ يال٥ش١ ايتضىطف بايعكىاضات   

 ٖى.24/12/1426يف  73671ايبًس١ٜ ايضازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ 

 ؾطٚط أخط٣ : ايجا١َٓ عؿطاملاز٠ 

 ايؿطٚط اـاص١  

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

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

 

  : ايتاغع١ عؿطاملاز٠ 

ٜكط ايططفإ إٔ ايعٓٛإ املٛعح بضسض ٖصا ايعكس، ٖٛ ايعٓٛإ ايص٣ ميهٔ يًططف األٍٚ إٔ ٜطغىٌ  

عًٝ٘ املطاغالت ٚاملهاتبات إىل ايططف ايجىا٢ْ غضىٛظ ٖىصا ايعكىس، ٜٚهىٕٛ ايطىطف ايجىا٢ْ قىس         

عٓىىٛإ املىىصنٛض، ٚفىى٢ سايىى١ تغىىٝريٙ ٜىىتِ إخطىىاض ايطىىطف األٍٚ  اغىىتًُٗا مبذىىطز إضغىىاهلا إيٝىى٘ عًىى٢ اي 

  غطاب َػذٌ.

 ٚاهلل ٚىل ايتٛفٝل،،،

ْػذ أص١ًٝ ُغًُت َٓٗا ْػد١ يًطىطف ايجىا٢ْ ٚاسىتفغ     أضبعسطض ٖصا ايعكس بتاضٜذ   /   /        َٔ 

 .بجالخ ْػذايططف األٍٚ 
    

 األٍٚيططف ا                                                       ايجاْٞايططف                     

 املعًٝفبًس١ٜ  ض٥ٝؼ                                                                                 

 

  عُط بٔ اكس ايعٖطاّْٞ/                                                                                  

   


