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 15 َطتٓدات ايعطا٤ 3/10

 16 املطتجُس قبٌ إعداد ايعطا٤ ٚادبات 4

 17 هساض١ايدزاض١ ايػسٚط ايٛازد٠ ب 4/1 

 17 االضتفطاز سٍٛ بٝاْات املصاٜد٠ 4/2

 17 َعا١ٜٓ ايعكاز 4/3

 18 ازٜفَا حيل يًبًد١ٜ ٚيًُطتجُس قبٌ ٚأثٓا٤ فتح املظ 5

 19 إيغا٤ ٚتعدٌٜ ايػسٚط ٚاملٛاصفات 5/1 

 19 تأدٌٝ َٛعد فتح املظازٜف 5/2

 19 ضشب ايعطا٤ 5/3

 19 تعدٌٜ ايعطا٤  5/4

 19 سطٛز دًط١ فتح املظازٜف 5/5



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

  بًد١ٜ سًٞ
  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات 

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  3ايصفش١ 

 

 

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ

 

 ايصفش١ احملتٜٛات ّ

 20  املٛقع  ايرتض١ٝ ٚايتعاقد ٚتطًِٝ 6

 21 ٚايتعاقد ايرتض١ٝ 6/1 

 21 تطًِٝ املٛقع 6/2

 22 االغرتاطات ايعا١َ 7

 23 يًُٛقع دَاتاـتٛصٌٝ  7/1 

 23 ايربْاَر ايصَين يًتٓفٝر  7/2

 23 اؿصٍٛ ع٢ً املٛافكات ٚايرتاخٝص َٔ ايبًد١ٜ ٚاؾٗات ذات ايعالق١ 7/3

 23 تٓفٝر األعُاٍ 7/4

 23 غساف ع٢ً ايتٓفٝر يد٣ املطتجُس َط٦ٛي١ٝ اإل 7/5

 24 ف ع٢ً ايتٓفٝرسل ايبًد١ٜ يف اإلغسا 7/6

 24 اضتخداّ ايعكاز يًغسض املخصص ي٘  7/7

 24 ايتأدري َٔ ايباطٔ أٚ ايتٓاشٍ عٔ ايعكد 7/8

 24 َٛعد ضداد األدس٠ ايط١ٜٛٓ 7/9

 25 َتطًبات ايطال١َ ٚاألَٔ 7/10

 25 إيغا٤ ايعكد يًُصًش١ ايعا١َ 7/11

 25 تطًِٝ املٛقع يًبًد١ٜ بعد اْتٗا٤ َد٠ ايعكد 7/12 

 25 أسهاّ عا١َ 7/13 

 26 اـاص١ غرتاطاتاال 8

 27 َد٠ ايعكد 8/1 

 27 فرت٠ ايتذٗٝص ٚاإلْػا٤ 8/2

 27 ْػط١ املسنصأ 8/3

 27 َستادٚ املسنص 8/4

 27 َٛاعٝد ايعٌُ 8/5

 27 إداز٠ املسنص 8/6

 28 املط٦ٛي١ٝ عٔ املخايفات 8/7



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

  بًد١ٜ سًٞ
  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات 

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  4ايصفش١ 

 

 

 

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

املسانص ايسٜاض١ٝ

 ايصفش١ احملتٜٛات ّ

 28 َٛافل ايطٝازات 8/8 

 28 ايصٝا١ْ 8/9 

 30 ايف١ٝٓ االغرتاطات 9

 31 يطعٛدٟ ٚديٌٝ اغرتاطات أْظ١ُ ايبٓا٤نٛد ايبٓا٤ ا 9/1 

 31 عُاز١ٜاالغرتاطات امل 9/2

 32 االغرتاطات اإلْػا١ٝ٥ 9/3

 33 االغرتاطات ايهٗسب١ٝ 9/4

 33 ايصش١ٝاالغرتاطات  9/5

 34 املسفكات 10

 35 منٛذز ايعطا٤  10/1 

 36 ايسضِ ايهسٚنٞ يًُٛقع-املخطط ايعاّ يًُٛقع  10/2

 37 منٛذز تطًِٝ ايعكاز 10/3
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 قا١ُ٥ تدقٝل ملكدَٞ ايعطا٤ات

 يًتأند َٔ تكدِٜ نٌ املطتٓدات املطًٛب١

عًــ٢ املطــتجُس قبــٌ إظــالم ايظــسف إٔ ٜكــّٛ ةسادعــ١ ْٗا٥ٝــ١ يًتأنــد َــٔ تكــدِٜ نــٌ املطــتٓدات       

( أَاّ نٌ َطتٓد إٕ نإ َسفكـا     ٛضع عال١َ )  تُ٘ ٚذيو بيٛثا٥ل املطًٛب١ ٚأْٗا كت١َٛ غٚا

 ٚكتَٛا إذا نإ ذيو َطًٛبا.

 ٌٖ كتّٛ؟ ٌٖ َسفل؟ املطتٓد َطًطٌ

   منٛذز ايعطا٤ 1

2 
ــا٤     ــ٢ ايعطـ ــايتٛقٝع عًـ ــاّ بـ ــل )إذا قـ ــٞ َٛثـ ــٌ زمـ تٛنٝـ

 َٚسفكات٘ غخص ظري َكدّ ايعطا٤(
 

 

3 

ــٗا ايــرٟ ٚقــع      إثبــات إٔ املطــ٦ٍٛ عــٔ ايػــسن١ أٚ ٚنًٝ

٢ ايعطا٤ يدٜ٘ ايصالس١ٝ يًتٛقٝع )يف ساي١ ايػسنات عً

 ٚاملؤضطات(

 

 

4 
ــ١    ــازٟ )يف سايـ ــاز١ٜ املفعـــٍٛ َـــٔ ايطـــذٌ ايتذـ صـــٛز٠ ضـ

 ايػسنات ٚاملؤضطات(
 

 

   صٛز٠ اهل١ٜٛ ايػخص١ٝ ) يف ساي١ األفساد( 5

6 
خطاب ضُإ َٔ بٓو َعتُد يد٣ َؤضط١ ايٓكد ايعسبـٞ  

 ايطعٛدٟ
 

 

   فات ًَٚشكاتٗانساض١ ايػسٚط ٚاملٛاص 7
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 تعسٜف املفسدات ايٛازد٠ بهساض١ .أ 

 ايػسٚط ٚاملٛاصفات

املـساد إقاَتـ٘ ٚتػـغًٝ٘ ٚإدازتـ٘ َـٔ املطـتجُس بـاملٛقع         املسنص ايسٜاضٖٞٛ  املػــسٚع:

 .احملدد

ٖٛ أزض تـشدد ايبًد١ٜ َٛقعٗا، ٚايـ  ٜكـاّ عًٝٗـا املسنـص ايسٜاضـٞ، أٚ       ايعكاز :

 َب٢ٓ قا٥ِ ملسنص زٜاضٞ.

ــا٤ ٚإداز٠ ٚتػـــغٌٝ  أٚ فـــسد ٜتـــٛىٖـــٛ غـــسن١ أٚ َؤضطـــ١   ملطتجُس:  ا ــص إْػـ املسنـ

 .ايسٜاضٞ

ٜكصد ب٘ اؾ١ٗ اي  تكدّ عسضا  يدخٍٛ املصاٜد٠ ضٛا٤ ناْت غـسن١ أٚ   َكدّ ايعطا٤:

 َؤضط١ أٚ فسدا .

ــ٢ عــدد َــٔ ايصــاالت املغًكــ١ َتعــدد٠ األظــساض،       املسنص ايسٜاضٞ: ٖــٛ َهــإ ٜػــتٌُ عً

٥٘ َٚستادٜ٘ ممازض١ عد٠ أْٛاع َٔ ايسٜاضات ضٛا٤ بسضـِ  ٚميهٔ ألعطا

 دخٍٛ َٜٛٞ أٚ باغرتاى غٗسٟ أٚ ضٟٓٛ.

ٜــد٠ بٗــدف تأخــر غــهٌ َصا املطــتجُسٜٖٔــٞ طسٜكــ١ إلثــاز٠ ايتٓــافظ بــ   املٓافط١:

 عٓد تأدري ايعكازات ٚاألْػط١.ايبًد١ٜ تبعٗا اؿصٍٛ ع٢ً أع٢ً ضعس، ٚت

 .نساض١ ايػسٚط ٚاملٛاصفات ايهساض١:

  

  

 

 

 

  

 



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

  بًد١ٜ سًٞ
  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات 

 املسانص ايسٜاض١ٝ
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 اؾدٍٚ ايصَين املتٛقع إلدسا٤ املصاٜد٠ .ب 

 إجياز ايط١ٓ األٚىست٢ بدا١ٜ ضسٜإ ايعكد ٚدفع 

 

 ايتازٜخ نٝف١ٝ ؼدٜد ايتــــــازٜخ ايبٝــــــــــــــــــــــــــــــإ

  ايتازٜخ ايرٟ مت فٝ٘ ايٓػس تازٜخ اإلعالٕ

  عالٕنُا ٖٛ قدد يف اإل آخس َٝعاد يتكدِٜ ايعطا٤ات

  نُا ٖٛ قدد يف اإلعالٕ َٛعد فتح املظازٜف

  ؼددٙ ايبًد١ٜ إعالٕ ْتٝذ١ املصاٜد٠ 

  ؼددٙ ايبًد١ٜ َٛعد اإلخطاز بايرتض١ٝ

تازٜخ تٛقٝع ايعكد ملٔ تسضٛ 

 عًٝ٘ املصاٜد٠

خــالٍ ةطــ١ عػــس َٜٛــا  َــٔ تــازٜخ إغــعاز  

ايبًدٜــــ١ يًُطــــتجُس ةسادعتٗــــا، فــــ ٕ      

ز ْٗا٥ٞ، ٜٚعطٞ ًَٗـ١  ٜسادع ٜسضٌ ي٘ إغعا

 .إضاف١ٝ ةط١ عػس َٜٛا 

 

  خالٍ غٗس َٔ تٛقٝع ايعكد تازٜخ تطًِٝ ايعكاز

َــٔ تــازٜخ تطـــًِٝ ايعكــاز ةٛدــب قطـــس      بدا١ٜ ضسٜإ َد٠ ايعكد

، ٚإذا   تطًِٝ َٛقع َٔ ايبًدٜـ١ ٚاملطـتجُس  

قطـــس تطـــًِٝ  ٜـــتِ تٛقٝـــع املطـــتجُس عًـــ٢ 

ايعكــاز ٜـــتِ إغـــعازٙ خطٝــا  ٚؼطـــب بداٜـــ١   

 ضسٜإ َد٠ ايعكد َٔ تازٜخ اإلغعاز.

 

  عٓد تٛقٝع ايعكد َٛعد ضداد أدس٠ ايط١ٓ األٚيٞ
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 املسانص ايسٜاض١ٝ
 

   

  مقـــذمة .1
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 .َكد١َ .1

 َٛقـع عاَـ١ عـٔ طسٜـل ايظـسف املختـّٛ بـ  املطـتجُسٜٔ يتـأدري          يف طـس  َصاٜـد٠  ًـٞ  س تسظـب  بًدٜـ١  

ٚفـــل ايتفاصـــٌٝ املبٝٓـــ١ يف نساضـــ١ ايػـــسٚط   ،َسنـــص زٜاضـــٞ ٚتػـــغٌٝ ٚإداز٠ كصـــص إلقاَـــ١

ٚاملٛاصفات املسفك١ ، ٚاي  تٛضح املعًَٛات اي  جيـب عًـ٢ املطـتجُسٜٔ اإلساطـ١ بٗـا ، َٚساعاتٗـا       

 رٙ املصاٜد٠ .عٓد تكدِٜ عطا٤اتِٗ هل

يًتعـسف عًـ٢ االغـرتاطات     يهساضـ١ حملتٜٛـات ا ٚتٗٝب ايبًد١ٜ باملطتجُسٜٔ ايكسا٠٤ املتأْٝـ١ ٚايدقٝكـ١   

ٚاملٛاصفات ايف١ٝٓ ، ٚاؾٛاْب ايكا١ْْٝٛ يًعكد ، ٚايتصاَات املطتجُس ، ةا ميهٓ٘ َٔ تكدِٜ عطا٤ 

 .بًد١ٜ أٖدافٗاَدزٚع ٜتٝح ي٘ ايفٛش بايفسص١ االضتجُاز١ٜ املتاس١ ، ٚحيكل اي

ايبًد١ٜ بايسد ع٢ً أ١ٜ اضتفطازات أٚ اضتٝطاسات َٔ املطتجُسٜٔ ايساظب  يف دخٍٛ املصاٜد٠  ٚتسسب

 تكدِٜ االضتفطازات أٚ االضتٝطاسات ب سد٣ ايطسم ايتاي١ٝ:، ٚميهٔ 

 :َهتٛبا أدْاٙ بايبًد١ٜ ٚتكدِٜ االضتفطازيتٛد٘ إى اإلداز٠ املرنٛز٠ ا .1

 إداز٠:  بًد١ٜ سًٞ

 077350220ٝفٕٛ: تً

 077352030فانظ:  ع٢ً .2

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ  

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ
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  وصف العقــار .2
   

 

 



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 

  

 ٚصف ايعكاز .2

   صاي١ زٜاض١ٝ  ايٓػاط

 ًَٚشكاتٗا١ زٜاض١ٝ صاي َهْٛات ايٓػاط

   دٓٛب كطط ايفسٜل  اؿٞ سًٞ  املد١ٜٓ ازـع ايعكـــَٛق

  ايػازع

 7 زقِ ايعكاز 1/33/ٟ زقِ املخطط

 عكازـايــدٚد س

 

ثِ نطس٠ باػاٙ ّ 124 بطٍٛ َرت 12غازع عسض  مشاال  :

 ّ 7بطٍٛ  دٓٛب غسم

ثِ نطس٠ باػاٙ ّ 124 بطٍٛ َرت 15غازع عسض  دٓٛبا  :

  7ّبطٍٛ  اٍ ظسبمش

ثِ نطس٠ باػاٙ ّ 30 بطٍٛ َرت 12غازع عسض  غسقا  :

 ّ 7.10بطٍٛ  دٓٛب ظسب

ثِ نطس٠ باػاٙ ّ 30 بطٍٛ َرت 15غازع عسض  ظسبا  :

 ّ 7.10بطٍٛ  مشاٍ غسم

  5309.50ّ2 َطاس١ األزض

 %60 َطاس١ املباْٞ

 دٚز ٚاسد  عدد األدٚاز

 سدٜد١ٜ َباْٞ َطًش١ + َباْٞ  ْٛع ايبٓا٤

 

 

 

 



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 ١ غسٚط َٚٛاصفاتنساض

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  13ايصفش١ 

 

 
 

 اغرتاطات دخٍٛ املصاٜد٠ ٚايتكدِٜ .3

 املصاٜد٠ : َٔ حيل ي٘ دخٍٛ 3/1

َسنـص  ٚتػغٌٝ إْػا٤ ٚإداز٠  االضتجُاز يف  يف ايساظب طتجُسٜٔ ايطعٛدٜ  فساد ٚامليألحيل 

أٚ عهـِ قطـا٢٥ ستـ٢    املُٓٛع  َٔ ايتعاٌَ ْظاَـا  ٖرٙ املصاٜد٠. َا عدا  ايتكدّ يف زٜاضٞ

ـَـ  ، أٚ َطــتشكات َتــأخس٠ عًــِٝٗ ايــرٜٔ اضــتبعاد ٚحيــل ايبًدٜــ١ٔ ايتعاَــٌ، تٓتٗــ٢ َــد٠ املٓــع 

بعد زفعٗا يٛشٜس ايػ٦ٕٛ ايبًدٜـ١ ٚايكسٜٚـ١    َٛعدٖا عٔناْٛا ممٔ ٜتأخسٕٚ يف ضداد األدس٠ 

  .ٚاملٛافك١ ع٢ً اضتبعادٙ

 َهإ تكدِٜ ايعطا٤ات : 3/2

َـ  ايبًدٜـ١ ُتكدّ ايعطا٤ات ع٢ً ايُٓـاذز األصـ١ًٝ املطـت١ًُ َـٔ      ٗـ غ١ ٚاملختٛ / ضـعاد٠  باضـِ   اتُ

، ٚاؿصــٍٛ عًــ٢ ايبًدٜــ١ يفاالضــتجُاز  إلداز٠ٚعٝــح ٜــتِ تطــًُٝٗا بايٝــد  سًــٞ  ز٥ــٝظ بًدٜــ١

إٜصاٍ ٜجبت فٝ٘ تازٜخ ٚضـاع١ ايتكـدِٜ، نُـا ميهـٔ إزضـاي٘ بايربٜـد املطـذٌ عًـ٢ ايعٓـٛإ          

 : ايتايٞ

 / سًٞ بًد١ٜ 

 / سًٞ َدٜٓــــــــــــــــ١ 

 21972سَص ايربٜدٟ اي               22ص. ب 

 تكدِٜ ايعطا٤ات: َٛعد 3/3

 أٟٚيـٔ ٜكبـٌ     ٖــ 20/11/1440املٛافـل   ايجالثا٤ّٜٛ يف َٛعد أقصاٙ  جيب إٔ تكدّ ايعطا٤ات

 املٛعد ، أٚ ٜطًِ يغري اؾ١ٗ احملدد٠ أعالٙ.ٖرا  عطا٤ ٜسد بعد 

 َٛعد فتح املظازٜف : 3/4

ــتح ا   ــدد يفــ ــد احملــ ــٛ  املٛعــ ــاع١ ملظــــازٜف ٖــ ــس٠ايطــ ــصــــباسا   ايعاغــ ــا٤ّٛ ٜــ املٛافــــل  االزبعــ

 ٖـ .21/11/1440

 ايعطا٤: تكدِٜ 3/5

اضتٝفا٤ منٛذز ايعطا٤ املسفل بايدق١ ايالشَـ١، ٚذيـو طباعـ١ أٚ نتابـ١      املطتجُسع٢ً  3/5/1

باملداد، ٚااليتصاّ ايتاّ ةا تكط٢ بـ٘ ايبٓـٛد ايـٛازد٠ بهساضـ١ ايػـسٚط ٚاملٛاصـفات       

 ا.ًَٚشكاتٗ

ْفطــ٘، أٚ   املطــتجُسًٝٗــا َــٔ  جيــب تــسقِٝ صــفشات ايعطــا٤ َٚسفكاتــ٘ ٚايتٛقٝــع ع      3/5/2

ٚإذا قــدّ ايعطــا٤ َــٔ غــخص  تُــ٘.ا غٗــايػــخص املفــٛض َــٔ قبًــ٘، ٚنــريو ختُ

، أٚ َصــشٛبا  َــٔ ايغسفــ١ ايتذازٜــ١   اَفــٛض جيــب إزفــام أصــٌ ايتفــٜٛ  َصــدق     

 بٛناي١ غسع١ٝ.

 



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 ١ غسٚط َٚٛاصفاتنساض

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  14ايصفش١ 

 

 
 

ايعطا٤ داخٌ َظسٚف كتـّٛ بايػـُع األ ـس ٜٚهتـب عًٝـ٘ َـٔ اــازز اضـِ          ٜكدّ 3/5/3

 ، ٚعٓٛاْ٘، ٚأزقاّ ٖٛاتف٘، ٚزقِ ايفانظ.تجُساملطاملصاٜد٠، ٚاضِ 

 

 األضعاز : نتاب١ 3/6

 عٓد إعداد عطا٥٘ إٔ ٜساع٢ َا ٢ًٜ : املطتجُسجيب ع٢ً 

إٔ ٜكدّ ايطعس بايعطا٤ ٚفكا  ملتطًبات نساضـ١ ايػـسٚط ٚاملٛاصـفات، ٚال جيـٛش يـ٘       3/6/1

إدــسا٤ أ٣ تعــدٌٜ، أٚ إبــدا٤ أ٣ ؼفــ  عًٝٗــا، أٚ ايكٝــاّ بػــطب أ٣ بٓــد َــٔ بٓــٛد         

 ملصاٜد٠ أٚ َٛاصفاتٗا، ٜٚطتبعد ايعسض املخايف يريو.ا

 .ٟايطعٛد بايسٜاٍايعطا٤ أزقاَا  ٚنتاب١ )سسٚفا (  تدٕٚ األضعاز يف 3/6/2

ايهػــط، أٚ احملــٛ، أٚ ايطُــظ، ٚأ٣ تصــشٝح أٚ تعــدٌٜ فــ٢       يًُطــتجُسال جيــٛش  3/6/3

عـسض ايطـعس جيــب إٔ تعـاد نتابتـ٘ َــٔ ددٜـد بـاؿسٚف ٚاألزقــاّ، ٚايتٛقٝـع عًٝــ٘        

 ٚختُ٘.

 َد٠ ضسٜإ ايعطا٤ : 3/7

يبًدٜـ١ اؿـل   اَٜٚٛا  َٔ ايتـازٜخ احملـدد يفـتح املظـازٜف،     َٜٛا ( تطعٕٛ 90َد٠ ضسٜإ ايعطا٤ )

طًب َد ضسٜإ ايعطا٤ إذا َا اقتطـت ايطـسٚز٠ ذيـو، ٜٚبكـ٢ ايعطـا٤ ْافـر املفعـٍٛ ٚظـري          يف

 دا٥ص ايسدٛع فٝ٘ َٔ ٚقت تكدمي٘، ٚست٢ ْٗا١ٜ َد٠ ضسٜإ ايعطا٤.

 ايطُإ : 3/8

ب إٔ ُٜكدّ َع ايعطا٤ ضـُإ ٜعـادٍ قُٝـ١ إجيـاز ضـ١ٓ ٚاسـد٠، ٜٚكـدّ فـ٢ غـهٌ          جي 3/8/1

خطاب ضُإ َٔ بٓو َعتُد يد٣ َؤضط١ ايٓكد ايعسب٢ ايطعٛد٣، ٚإٔ ٜهـٕٛ ظـري   

   ٔ ٚ  َػسٚط، ٚظري قابٌ يإليغا٤، ٚإٔ ٜهٕٛ ٚادب ايدفع عٓـد أٍٚ طًـب َـ  األَاْـ١ أ

ب إٔ ٜهــٕٛ خطــاب نُــا جيــٕ اؿادــ١ إى إْــراز أٚ سهــِ قطــا٥ٞ، ايبًدٜــ١، دٚ

طا٤، ٚقابال  ايطُإ ضازٜا  ملد٠ ال تكٌ عٔ ضت١ أغٗس َٔ تازٜخ آخس َٛعد يتكدِٜ ايع

  .يًتُدٜد عٓد اؿاد١

3/8/2       ٕ ٘  ٜطتبعد نٌ عطا٤ ال ٜسفل ب٘ أصـٌ خطـاب ايطـُإ ، أٚ تهـٕٛ قُٝـ١ ايطـُا  بـ

أقــٌ َــٔ قُٝــ١ إجيــاز ضــ١ٓ ٚاســد٠، أٚ ٜهــٕٛ  خطــاب ايطــُإ  َكــدَا بغــري اضــِ       

 ، ٚيٝظ يًُطتجُس اؿل يف االعرتاض ع٢ً االضتبعاد.ساملطتجُ

 َٛعد اإلفساز عٔ ايطُإ : 3/9

،ٜٚسد ألصـشاب ايعطـا٤ات   املصاٜـد٠ فٛز ايبـت يف   كبٛي١ٜسد ايطُإ ألصشاب ايعطا٤ات ظري امل

 . صدٚز قساز ايرتض١ٝبعد  املكبٛي١

 



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 ١ غسٚط َٚٛاصفاتنساض

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  15ايصفش١ 

 

 
 

 َطتٓدات ايعطا٤ : 3/10

 ٚبايرتتٝب ايٛازد ذنسٙ : اضتٝفا٤ ٚإزفام املطتٓدات ايتاي١ٝ املطتجُسجيب ع٢ً 

، أٚ ممــٔ ٜفٛضــ٘ يــريو، ٚكتَٛــا     املطــتجُسمنــٛذز ايعطــا٤ ٚايتٛقٝــع عًٝــ٘ َــٔ      3/10/1

 تازٜخ ايتٛقٝع. إثبات، َع غتُ٘

إذا قــاّ ٚذيــو ،  ايغسفــ١ ايتذازٜــ١ ، أٚ ٚنايــ١ غــسع١ٝ َــٔ  اَٛثكــ ٞتٛنٝــٌ زمــ 3/10/2

ــايتٛقٝع عًــ٢ ايعطــا٤   ــ٘ غــخص ظــري َكــدّ ايعطــا٤   ب  ُساملطــتجٚإذا نــإ َٚسفكات

غسن١ جيب إزفام َا ٜجبت إٔ املط٦ٍٛ عـٔ ايػـسن١ أٚ ٚنًٝـٗا ايـر٣ ٚقـع عًـ٢       

 ايعطا٤ َٚسفكات٘ يدٜ٘ ايصالس١ٝ يًتٛقٝع ْٝاب١ عٔ ايػسن١.

  .ٟصٛز٠ ضاز١ٜ املفعٍٛ َٔ ايطذٌ ايتذاز 3/10/3

 صٛز٠ اهل١ٜٛ ايػخص١ٝ إذا نإ املتكدّ فسدا. 3/10/4

ٟ )ٚطبكــا دايطــعٛ ٞخطــاب ضــُإ َــٔ بٓــو َعتُــد يــد٣ َؤضطــ١ ايٓكــد ايعسبــ        3/10/5

 .أعالٙ( 3/8يًػسٚط ايٛازد٠ يف ايبٓد 

ٗـ  نساض١ ايػسٚط َٚٛاصفات املٓافط١ 3/10/6 ايبًدٜـ١   /ختَٛـ١ غـتِ األَاْـ١   امل اًَٚشكات

 املطـتجُس تأنٝـدا  اليتـصاّ   ، َٛقعا عًٝٗا َـٔ املطـتجُس ٚكتَٛـ١ غتُـ٘،      ٞايسم

١ املطًــل ةــا ٚزد بٗــا، ٚجيــب إزفــام صــٛز٠ إٜصــاٍ ايــدفع ايــر٣ مت غــسا٤ نساضــ   

 ايػسٚط ٚاملٛاصفات ةٛدب٘.



  

 

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ  

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

  

   

 

 

 

   

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات 

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 

   

 العطاءقبل إعذاد ر واجبات المستثم .3
   

 

 



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  17ايصفش١ 

 

 
 

 

 

 ايعطا٤ٚادبات املطتجُس قبٌ إعداد  .4

 

 ٠ بايهساض١:دزاض١ ايػسٚط ايٛازد 4/1

دزاض١ ٚاف١ٝ ٚدقٝك١ ، ٚإعداد  ايٛازد٠ ٚاملٛاصفات  ايػسٚط  بٓٛد نساض١ دزاض١ املطتجُسع٢ً 

ــريو ٜعطــٞ اؿــل          ــصاّ ب ــ٘ ٖــرٙ ايػــسٚط ٚاملٛاصــفات، ٚعــدّ االيت ــا تكطــٞ ب ــا مل     ايعــسض ٚفك

 .يف اضتبعاد ايعطا٤ ١ًبًدٜي

 االضتفطاز سٍٛ بٝاْات املصاٜد٠ :  4/2

االضتفطـاز َـٔ    املطـتجُس بٓـد َـٔ بٓـٛد املصاٜـد٠، جيـب عًـ٢        أٟٚضـٛ   ساي١ ظُٛض أٚ عدّ  يف

 ٠ايبًد١ٜ خطٝا  يًشصٍٛ ع٢ً اإلٜطا  ايالشّ قبٌ تكدمي٘ يعطا٥٘، ٚذيو ةـد٠ ال تكـٌ عـٔ عػـس    

 ّ ٞ َــٔ ايتــازٜخ  أٜـا بـايسد عًــ٢ االضتفطــازات   ايبًدٜــ١كّٛ تٚضــاحملــدد يتكــدِٜ ايعطـا٤ات،   ايٓٗـا٥

أٜاّ قبـٌ املٛعـد    ةط١يف َٛعد أقصاٙ  ػسٚط ٚاملٛاصفاتنتاب١ يهٌ َٔ اغرت٣ نساض١ اي

 ، ٚئ ٜعٍٛ ع٢ً أ١ٜ اضتفطازات أٚ إدابات غف١ٜٛ.احملدد يفتح املظازٜف

 : ايعكازَعا١ٜٓ   4/3

، ٚفــل  ةعآٜــ١ ايعكــاز َعآٜــ١ تاَــ١ ْافٝــ١ يًذٗايــ١  ٚقبــٌ تكــدِٜ عطا٥ــ٘ إٔ ٜكــّٛ   املطــتجُسعًــ٢ 

 . ايطا٥د٠ ب٘ ٚضاعاألا  ع٢ً املعتُد٠، ٚإٔ ٜتعسف تعسفا  تاَ اؿدٚد

قد اضتٛف٢ ٖرا ايػسط ةذسد تكدَ٘ بعطا٥٘، عٝح ال حيل ي٘ السكا  االدعا٤  املطتجُسٜٚعترب 

  .ايعكاز  ٚاألعُاٍ املتعًك١ ب٘أٚ االستذاز بأ١ٜ دٗاي١ غصٛص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ  

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

  

   

 

 

 

   

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات 

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 

   

 للبلذية وللمستثمر ما يحق .4

 قبـل وأثناء فتح المظاريف
   

 

 



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ 

 

  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  19ايصفش١ 

 

 
 

 يًبًد١ٜ ٚيًُطتجُسَا حيل  .5

 قبــــٌ ٚأثٓا٤ فتــــــح املــــــــظازٜف

 

 إيغا٤ املصاٜد٠ ٚتعدٌٜ ايػسٚط ٚاملٛاصفات : 5/1

إذا اقتطـت   بعد أخر َٛافك١ صاسب ايصالس١ٝ ٠ قبٌ فتح املظازٜفجيٛش يًبًد١ٜ إيغا٤ املصاٜد

ــٛد   ٟاملصــًش١ ايعاَــ١ ذيــو. ٚحيــل هلــا اإلضــاف١ أٚ اؿــرف أٚ ايتعــدٌٜ ملطــُٕٛ أ      بٓــد َــٔ بٓ

نساض١ ايػسٚط ٚاملٛاصفات ةٛدب خطاب أٚ إخطاز إى مجٝـع ايػـسنات أٚ املؤضطـات    

قبـٌ فـتح املظـازٜف ، عًـ٢ إٔ تعتـرب      قاَت بػسا٤ نساض١ ايػسٚط ٚاملٛاصـفات، ٚذيـو    اي 

أ١ٜ إضاف١ أٚ سرف أٚ تعدٌٜ مت إخطاز ايػـسنات أٚ املؤضطـات بـ٘ دـص٤ ال ٜتذـصأ َـٔ ٖـرٙ        

 ايػسٚط ٚاملٛاصفات ًَٚصَا  ؾُٝع املتٓافط .

 تأدٌٝ َٛعد فتح املظازٜف : 5/2

مت ذيـو   ، ٚإذا حيل يًبًد١ٜ تأدٌٝ تازٜخ َٚٛعد فتح املظازٜف إذا َا دعت ايطـسٚز٠ إى ذيـو  

 ايعطا٤ات بايتأدٌٝ نتاب١. َكدَٞف ٕ ايبًد١ٜ ضتخطس مجٝع 

 ضشب ايعطا٤ : 5/3

 الحيل يًُطتجُس ضشب عطا٤ٙ قبٌ َٛعد فتح املظازٜف

  تعدٌٜ ايعطا٤ : 5/4

٘ تعــدٌٜ  أٟ إدــسا٤ يًُطــتجُسال جيــٛش  دعــا٤ َــٔ إ أٟيــٔ ًٜتفــت إى ٚ، يف عطا٥ــ٘ بعــد تكدميــ

 .٘بعد تكدمي عطا٥٘  يفخطأ ٛدٛدصاسب ايعطا٤ ب

 سطٛز دًط١ فتح املظازٜف : 5/5

املٛعـد احملـدد ، ٚجيـب إٔ ٜهـٕٛ      أٚ َٓدٚب٘ سطٛز دًط١ فـتح املظـازٜف يف   يًُطتجُسحيل 

 ضــعٛدٟ اؾٓطــ١ٝ،   َٓــدٚب ايػــسن١ أٚ املؤضطــ١ املفــٛض ؿطــٛز دًطــ١ فــتح املظــازٜف       

ــ١ غــسع١ٝ أٚ تفــٜٛ  َــٔ َــدٜس ايػــسن١ أٚ ا    ملؤضطــ١ َصــدقا َــٔ ايغسفــ١   َصــشٛبا  بٛناي

 ١ ٚال حيل االعرتاض ملٔ   حيطس اؾًط١.ايتذازٜ



  

 

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ  

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

  

   

 

 

 

   

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات 

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 

   

 الترسية والتعاقذ وتسليم الموقع .5
   

 

 



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  21ايصفش١ 

 

 
 

 ايرتض١ٝ ٚايتعاقد ٚتطًِٝ املٛقع .6
 

 :اقدٚايتع ايرتض١ٝ  6/1

بعد إٔ تطتهٌُ ؾ١ٓ فتح املظـازٜف إدسا٤اتٗـا تكـدّ ايعـسٚض إى ؾٓـ١ االضـتجُاز        6/1/1

 أٚ اإليغا٤.ٚتكدِٜ ايتٛص١ٝ يصاسب ايصالس١ٝ بايرتض١ٝ ، يدزاضتٗا 

ٜـتِ إخطــاز َــٔ زضـت عًٝــ٘ املصاٜــد٠ خـالٍ أضــبٛع عًــ٢ األنجـس َــٔ تــازٜخ ايرتضــ١ٝ;      6/1/2

اإلخطـاز الضـتهُاٍ اإلدـسا٤ات،    ملسادع١ ايبًد١ٜ خالٍ ةط١ عػس َٜٛا  َٔ تـازٜخ  

ٚإذا   ٜسادع خالٍ ٖرٙ املد٠، ٜسضٌ ي٘ إخطـاز ْٗـا٥ٞ، ٜٚعطـ٢ ًَٗـ١ ةطـ١ عػـس       

يبًد١ٜ بعد املد٠ اإلضـاف١ٝ ٜـتِ إيغـا٤ سكـ٘     اَٜٛا  أخس٣، ٚف٢ ساي١ ؽًف٘ عٔ َسادع١ 

 يف ايتأدري َٚصادز٠ ايطُإ.

املصاٜـد٠ عًـ٢ صـاسب    تسضـ١ٝ   بعـد إٔ ٜأخـر َٛافكـ١ صـاسب ايصـالس١ٝ      جيٛش يًبًد١ٜ 6/1/3

ايعطا٤ ايجاْٞ بٓفظ قُٝـ١ ايعطـا٤ األٍٚ، ايـرٟ زضـت عًٝـ٘ املصاٜـد٠، ٚ  ٜطـتهٌُ        

 اإلدسا٤ات خالٍ املد٠ احملدد٠.

 املٛقع: تطًِٝ 6/2

ٜتِ تطـًِٝ املٛقـع يًُطـتجُس ةٛدـب قطـس تطـًِٝ َٛقـع َـٔ ايطـسف ، ٚذيـو بعـد             6/2/1

ٍٛ دٕٚ ذيـو، ٚبػـسط   تٛقٝع ايعكد َباغس٠ َا   ٜهٔ ٖٓاى عا٥ل يد٣ ايبًدٜـ١ حيـ  

 أال تصٜد املد٠ َٔ تازٜخ تٛقٝع ايعكد ٚتازٜخ االضتالّ عٔ غٗس ٚاسد.

يف ساٍ تـأخس املطـتجُس عـٔ ايتٛقٝـع عًـ٢ قطـس تطـًِ املٛقـع تكـّٛ ايبًدٜـ١ ب زضـاٍ             6/2/2

 .ٚؼطب بدا١ٜ َد٠ ايعكد َٔ تازٜخ اإلغعاز،  إغعاز خط٢ يًُطتجُس ع٢ً عٓٛاْ٘

 



  

 

 د١ٜ  املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛ

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

  

   

 

 

 

   

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات 

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 

   

 االشــــتراطات العامة .6
   

 

 



 ه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ املًُ

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  23ايصفش١ 

 

 
 

 االغرتاطات ايعا١َ .7

 :يًُٛقع اـدَاتتٛصٌٝ  7/1

ٞ   -َٝـاٙ  -)نٗسبا٤ يًُٛقع اـدَاتٜتٛى املطتجُس تٛصٌٝ  ...  -ٖـاتف  -صـسف صـش

٢ َط٦ٛيٝت٘ اـاص١، ٜٚتشٌُ ناف١ ايتهايٝف ٚايسضّٛ املستبط١ بـريو، ٚعًـ٢   عً ٚظريٖا(

 .اؾٗات ذات ايص١ًذيو َع اإلداز٠ املع١ٝٓ بايبًد١ٜ َٚع  يفاملطتجُس إٔ ٜٓطل 

  ْكٌ غبه١ ايهٗسبا٤: 7/2

ــتجُس  ــٌ غـــبه١ ًٜـــصّ املطـ ــا٤ ْكـ ــٌ           نٗسبـ ــايٝف ْكـ ــاف١ إى تهـ ــٓخف  إضـ ــايٞ / َـ ــغط عـ ضـ

 ايػبه١.

 :يًتٓفٝر يصَينايربْاَر ا 7/3

ًٜتــصّ املطــتجُس إٔ ٜكــدّ يًبًدٜــ١ بسْافــا  شَٓٝــا  يًتٓفٝــر، َتطــُٓا  املساســٌ املختًفــ١ يإلْػــا٤   

  ٚايتػغٌٝ.

 :َٔ ايبًد١ٜ ٚاؾٗات ذات ايعالق١ اؿصٍٛ ع٢ً املٛافكات ٚايرتاخٝص 7/4

َــٔ قبــٌ اؿصــٍٛ عًــ٢ املٛافكــات ٚايرتاخــٝص    ػــسٚعاملًٜتــصّ املطــتجُس بعــدّ ايكٝــاّ بتٓفٝــر  

ايــدفاع املــدْٞ  ...   –)ايس٥اضــ١ ايعاَــ١ يسعاٜــ١ ايػــباب  ايبًدٜــ١ ٚاؾٗــات األخــس٣ ذات ايعالقــ١

 .ٚظريٖا(

 تٓفٝر األعُاٍ: 7/5

ٞ  إْػـا٤  َُٗـ١   إٔ ٜطـٓد املطـتجُس   جيب عًـ٢   ٚضـابك١   إى َكـاٍٚ يدٜـ٘ خـرب٠    املسنـص ايسٜاضـ

غــٗادات اـــرب٠ األْػــط١، نُــا جيــب عًــ٢  املطــتجُس إٔ ٜكــدّ   تٓفٝــر َجــٌ ٖــرٙ يف أعُــاٍ

 ٔ تأدٜتــ٘ يألعُــاٍ ايــ   ايطــابك١ يًُكــاٍٚ َعتُــد٠ َٚصــدق١ َــٔ اؾٗــات املختصــ١ تجبــت سطــ

 .ايتصّ بٗا

 :إلغساف ع٢ً ايتٓفٝر يد٣ املطتجُسَط٦ٛي١ٝ ا 7/6

جيب إٔ ٜطٓد  املطتجُس ١َُٗ اإلغساف عًـ٢ ايتٓفٝـر إى َهتـب ٖٓدضـٞ اضتػـازٟ َعتُـد       

 ٜهٕٛ َٔ ٚادبات٘:

 ات َٚٛاصــفات املػــسٚع قبــٌ َباغــس٠ ايتٓفٝــر ٚٚضــع املالسظــات َسادعــ١ َٚطابكــ١ كططــ

ايفٓٝــ١ عًٝٗــا ٚإبــالد ايبًدٜــ١ بــأٟ خطــأ ٜهــٕٛ َٛدــٛدا بٗــا ٚاملكرتســات اـاصــ١ ةعاؾــ١   

 اـطأ.

 .املتابع١ اي١َٝٛٝ املطتُس٠ يتٓفٝر األعُاٍ طبكا ملٛاصفات ايعكد ٚأصٍٛ ايصٓاع١ 

      ايًـصّٚ ، ٚايـ  تطـاعد عًـ٢ إاـاّ ايعُـٌ عًـ٢        تٛدٝ٘ املكاٍٚ ٚإعطـاهٙ املػـٛز٠ ايفٓٝـ١ عٓـد

 ايٛد٘ األنٌُ.



 ه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ املًُ

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  24ايصفش١ 

 

 
 

           ايتــدقٝل ٚاالعتُــاد يًُخططــات ٚعٝٓــات املــٛاد ايــ  ٜكــدَٗا املكــاٍٚ ٚتكــدِٜ ايتٛصــٝات

 بػأْٗا.

  .دزاض١ املػهالت اي  قد تظٗس أثٓا٤ ايتٓفٝر، ٚإبدا٤ ايتٛصٝات ايالش١َ ؿًٗا 

 ٚاي  َٔ غأْٗا تاليف املػهالت   املػسٚع ،إدسا٤ ايتغٝريات ٚايتعدٜالت ظري اؾٖٛس١ٜ يف 

ٚايتٓطٝل ب  عٓاصس املػسٚع املختًف١، بػسط أال تتطبب يف أٜـ١ شٜـاد٠ يف تهًفـ١ املػـسٚع     

أٚ تــٛفري عًــ٢ املكــاٍٚ، ٚإٔ ٜــتِ أخــر َٛافكــ١ ايبًدٜــ١ عًٝٗــا َطــبكا، ٚعٓــد ســدٚخ شٜــاد٠      

٢ ايصٜاد٠،  ٚخصِ ايٛفس ع٢ً ضسٚز١ٜ ، أٚ ْكص يف ايتهايٝف ٜتِ أخر َٛافك١ ايبًد١ٜ عً

 املكاٍٚ.

 ٗات ايسم١ٝ فُٝا ٜتعًل باملػسٚع.ايتٓطٝل ب  املطتجُس ٚاملكاٍٚ ٚاؾ 

 اإلغساف : يفسل ايبًد١ٜ  7/7

اإلغساف عًـ٢ ايتٓفٝـر ظُٝـع َساسًـ٘ يًتأنـد َـٔ ايتـصاّ         يفيًبًد١ٜ اؿل ايهاٌَ  7/6/1

ساضـــ١ ايػـــسٚط  املطـــتجُس بايتٓفٝـــر طبكـــا  يالغـــرتاطات ٚاملٛاصـــفات ايـــٛازد٠ به     

 .ٚاملخططات املعتُد٠ ٚاملٛاصفات

فُٝــا ٜتعًــل بــأٚاَس ايتغــٝري ٚاإلصــال  ملــا مت   ايبًدٜــ١ًٜتــصّ املطــتجُس بتًبٝــ١ َتطًبــات  7/6/2

 .ٚاملخططات املعتُد٠ تٓفٝرٙ كايفا  يًػسٚط ٚاملٛاصفات

ــد٠       7/6/3 ــ١ إضــافات أٚ تعــدٜالت ددٜ ــد تصــاَِٝ اييف  ال جيــٛش يًُطــتجُس إدــسا٤ أٜ إال بع

يبًد١ٜ، ٚف٢ ساي١ املٛافكـ١ ٜـتع  عًـ٢ املطـتجُس إٔ ٜكـدّ يًبًدٜـ١ كططـات        اَٛافك١ 

ناًَــ١ َــٔ املٛاصــفات ايفٓٝــ١ َــٔ أدــٌ اؿصــٍٛ عًــ٢ املٛافكــ١ اـطٝــ١ ٚايرتخــٝص  

 ايالشّ.

 اضتخداّ ايعكاز يًغسض املخصص ي٘ : 7/8

ايف١ ال جيٛش يًُطتجُس اضتخداّ ايعكاز يغري ايغسض املخصص ي٘ ف٢ إعالٕ املصاٜد٠، ٚأ٣ ك

  .يريو ٜرتتب عًٝٗا فطخ ايعكد، ٚضشب ايعكاز َٔ املطتجُس

 ايتأدري َٔ ايباطٔ أٚ ايتٓاشٍ عٔ ايعكد : 7/9

اؿصٍٛ ع٢ً بعد يًغري إال  ايتٓاشٍ عٔ ايعكد ، ٚالَٓ٘أٚ دص٤  ايعكازتأدري  يًُطتجُسال حيل 

ٖ    ايبًد١ٜ،َٛافك١ خط١ٝ َٔ  عًـ٢   ًُٛقـف ا يٚاي  حيل هلا املٛافك١ أٚ ايـسف  بٓـا٤ عًـ٢ تكـدٜس

 ْفظ غسٚط املطتجُس األصًٞ. ع٢ً املتٓاشٍ ي٘إٔ تٓطبل 

 َٛعد ضداد األدس٠ ايط١ٜٛٓ: 7/10

تطدد أدس٠ ايط١ٓ األٚى عٓد تٛقٝع ايعكد، ٚيف ساي١ عدّ  ايتصاّ املطتجُس بايطداد يف املٛعد 

ٛ  إجيازاملرنٛز ٜتِ َصادز٠ ايطُإ ايبٓهٞ املكدّ َٔ املطتجُس، أَــــــــــا  ات ايتايٝـ١،  ايطـٓ

  يف بدا١ٜ نٌ ض١ٓ إجياز١ٜ، ٚعد أقص٢ عػس٠ أٜاّ َٔ بدا١ٜ ايط١ٓ اإلجياز١ٜ. افٝتِ ضدادٖ



 ه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ املًُ

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  25ايصفش١ 

 

 
 

 َتطًبات ايطال١َ ٚاألَٔ : 7/11

ًٜتــصّ املطــتجُس باؽــاذ اإلدــسا٤ات ٚاالستٝاطــات ايالشَــ١ ملٓــع ٚقــٛع أٜــ١ ســٛادخ أٚ  7/10/1

 أضساز قد تًشل بسٚاد املػسٚع أثٓا٤ ممازض١ ايٓػاط.

 جُس بٛضع يٛسات إزغاد١ٜ تٛضح مجٝع ايتعًُٝات َٚتطًبات ايطال١َ.ًٜتصّ املطت 7/10/2

تكّٛ إداز٠ املسنص ب عـداد خطـ١ ملٛادٗـ١ سـاالت ايطـٛازل تػـٌُ تـدزٜب ايعـاًَ           7/10/3

    ٔ املبٓـ٢، ٚاضـتخداّ َعـدات ايطـٛازل املٛدـٛد٠ فٝـ٘،        ع٢ً طـسم إخـال٤ األفـساد َـ

 ت املختص١.ٚعٌُ اإلضعافات األٚي١ٝ ، ٚسف  األَٔ، ٚايتٓطٝل َع اؾٗا

ًتــصّ املطــتجُس بتطبٝــل اغــرتاطات األَــٔ ٚايطــال١َ ايصــادز٠ َــٔ املدٜسٜــ١ ايعاَــ١   ٜ 7/10/4

 يًدفاع املدْٞ َٚا ٜطتذد عًٝٗا َٔ تعدٜالت.

ٜهـــٕٛ املطـــتجُس َطـــ٦ٛال عـــٔ أٜـــ١ ســـٛادخ أٚ إصـــابات تًشـــل باألغـــخاص أٚ          7/10/5

      ٚ  باملُتًهات أٜا نإ ْٛعٗا ، ٚعًٝ٘ تعٜٛ  املتطـسز عُـا ؿـل بـ٘ َـٔ أضـساز أ

 إصابات.

 إيغا٤ ايعكد يًُصًش١ ايعا١َ: 7/12

قُٝـ١  ًبًد١ٜ فطـخ ايعكـد يًُصـًش١ ايعاَـ١، ٚيف ٖـرٙ اؿايـ١ ٜـتِ تعـٜٛ  املطـتجُس عـٔ           يحيل 

ٜـ١ املتبكٝـ١ َـٔ تـازٜخ     ، ٚإعـاد٠ ايكُٝـ١ اإلجياز  َٚـا عًٝـ٘ َـٔ ػٗٝـصات     بـاملٛقع  املٓػآت املكا١َ

 إيغا٤ ايعكد إى تازٜخ اْتٗا٤ ايط١ٓ ايتعاقد١ٜ. 

 :ًبًد١ٜ بعد اْتٗا٤ َد٠ ايعكدي ٚاملٓػآت املكا١َ عًٝ٘ املٛقع تطًِٝ 7/13

تؤٍٚ ًَه١ٝ املٓػآت ٚايتذٗٝصات املكاَـ١ عًـ٢ ايعكـاز بعـد اْتٗـا٤ َـد٠ ايعكـد إيـٞ          7/12/1

 .ايبًد١ٜ ، ٚع٢ً املطتجُس تطًُٝٗا عاي١ دٝد٠

ّ  اْتٗا٤ َد٠ ايعكد  قبٌ 7/12/2 سطـٛزٙ  ملطـتجُس ةٛعـد   ب غـعاز ا ايبًدٜـ١   بجالث١ أغـٗس تكـٛ

ٚيف ساي١ عدّ سطٛزٙ ٜتِ اضتالّ املٛقع ظٝابٝا، ٚإغـعاز املطـتجُس    ،ملٛقعاِٝ تطًي

 بريو. 

 : أسهاّ عا١َ 7/14

 يًبًد١ٜمجٝع املطتٓدات ٚاملخططات  ٚٚثا٥ل ايعطا٤ املتعًك١ بٗرٙ املصاٜد٠ ٖٞ ًَو  7/12/1

 ةذسد تكدميٗا.

 ايتكِٜٛ اهلذسٟ ٖٛ املعٍُٛ ب٘ يف ايعكد. 7/12/2

إى ايبًد١ٜ بايتعٜٛ  عُا ؼًُ٘ َٔ َصـازٜف  يٝظ ملكدّ ايعطا٤ اؿل يف ايسدٛع  7/12/3

 أٚ زضّٛ ْتٝذ١ تكدِٜ عطا٥٘ يف ساي١ عدّ قبٛي٘. 

ؽطــع ٖـــرٙ املصاٜـــد٠ يال٥شـــ١ ايتصــسف بايعكـــازات ايبًدٜـــ١ ٚتعًُٝاتٗـــا ايتٓفٝرٜـــ١    7/12/4

  .ٖـ24/9/1423 يف 38313/ب/3ايهسِٜ زقِ  ايطاَٞايصادز٠ ةٛدب األَس 



  

 

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ  

 از٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚٚش

 بًد١ٜ سًٞ

  

   

 

 

 

   

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات 

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 

   

 الخاصةاالشــــتراطات  .7
   

 

 



  

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ١ٜ ٚايكس١ٜٚٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد

 بًد١ٜ سًٞ 

 

 

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  27ايصفش١ 

 

  

 االغرتاطات اـاص١ .8

 َد٠ ايعكد : 8/1

  .تبدأ َٔ تازٜخ تطًِ املطتجُس يًعكاز َٔ ايبًد١ٜ (عػسٕٚ ض١ٓ)( ض١ٓ 20)َد٠ ايعكد 

 ػا٤ :فرت٠ ايتذٗٝص ٚاإلْ 8/2

ٕٛ ٖـرٙ ايفـرت٠   َٔ َد٠ ايعكد يًتذٗٝـص ٚاإلْػـا٤، ٚتهـ    (غٗسا  12) (%5) ميٓح املطتجُس فرت٠ 

تٓفٝـر املػـسٚع خـالٍ ايفــرت٠     ٚفـ٢ سايــ١ عـدّ قٝـاّ املطـتجُس بايبــد٤ يف     ظـري َدفٛعـ١ األدـس٠،   

 ايص١َٝٓ املطُٛ  بٗا يًتذٗٝص ٚاإلْػا٤ ٜتِ فطخ ايعكد.

 أْػط١ املسنص : 8/3

ض١ ايسٜاضات املختًف١ َجٌ : زٜاض١ بٓا٤ األدطاّ، ٚزٜاضـٝات  ٜطُح يًُسنص ةُاز 8/3/1

ــٓفظ نــاؾٛدٚ ٚايهازاتٝــ    ــدفاع عــٔ اي ــٓظ     ٘اي ــٌ : ت ٚظريٖــا، ٚأٜطــا  زٜاضــات َج

 ايـ  ايطاٚي١، ٚايطٓٛنس، ٚايبًٝازدٚ، ٚايتصجل، ٚايطباس١، ٚظريٖا َٔ ايسٜاضـات  

 ميهٔ ممازضتٗا داخٌ صاالت َغًك١.

 ٌٝ أيعاب إيٝهرت١ْٝٚ باملسنص.ميٓع َٓعا  باتا  ٚضع أٚ تػغ 8/3/2

ال ٜطُح ةُازض١ ْػاط ايعالز داخٌ املسنص إال بعد اؿصٍٛ ع٢ً َٛافك١ اؾٗات  8/3/3

 املختص١.

 َستادٚ املسنص : 8/4

ــدخٍٛ أٚ        8/4/1 ــح ال ٜطــُح باي ــادٟ املسنــص عٝ ــد أعُــاز َست ــ٢ املطــتجُس ؼدٜ جيــب عً

ٜػـرتط إٔ  ض١ٓ، ٚيف ساي١ َٔ ِٖ أصغس َٔ ذيـو  17االغرتاى ملٔ تكٌ أعُازِٖ عٔ 

 اغرتاى زمٞ ةٛافك١ ٚى األَس.هلِ ٜهْٛٛا بصشب١ أٚيٝا٤ أَٛزِٖ، أٚ 

 ميٓع َٓعا  باتا  دخٍٛ ايٓطا٤. 8/4/2

 َٛاعٝد ايعٌُ : 8/5

ٞ جيب ع٢ً املطتجُس إٔ حيدد َٛاعٝد ايعٌُ اي١َٝٛٝ باملسنص  سطـب ايٓظـاّ، ٜٚعًـٔ     ايسٜاضـ

الت ايتذازٜـ١،  احملـ  يفٖرٙ املٛاعٝد يًذُٗٛز ًٜٚتصّ بٗا، ٚعٝح تهـٕٛ مماثًـ١ يًُعُـٍٛ بـ٘     

ادٜد ضاعات ايعٌُ جيب اؿصـٍٛ عًـ٢    يفساي١ ايسظب١  يفٚإظالم املسنص أثٓا٤ ايصال٠، ٚ

 َٛافك١ األَٔ ايعاّ.

 :ٚايفٓٝ  املسنصإداز٠  8/6

ضـ١ٓ( ثالثـ    30ٓطـ١ٝ ال ٜكـٌ عُـسٙ عـٔ )    جيب إٔ ٜدٜس املسنص غخص ضـعٛدٟ اؾ  8/6/1

ض١ٓ، ٚإٔ ٜهٕٛ َتٛاددا  بـاملسنص باضـتُساز أثٓـا٤ فـرت٠ ايـدٚاّ، ٜٚعتـرب احملافظـ١        



  

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ١ٜ ٚايكس١ٜٚٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد

 بًد١ٜ سًٞ 

 

 

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  28ايصفش١ 

 

  

عًــ٢ األَــٔ ٚايٓظــاّ َــٔ أٚيٜٛــات َٗاَــ٘، ٜٚطبــل عًــ٢ أٟ كــايف ْظــاّ اؾــصا٤ات 

 ٚايغساَات اـاص١ باملخايفات ايبًد١ٜ.

ضــ١ٝ َــٔ فٓـٝ  َٚــدزب  ٚأٜــ١ عُايــ١  تهـٕٛ األفطــ١ًٝ يف ايتٛ ٝــف بـاملسانص ايسٜا   8/6/2

 أخس٣ يًطعٛدٜ .

 املط٦ٛي١ٝ عٔ املخايفات : 8/7

املطتجُس َطـ٦ٍٛ َطـ٦ٛي١ٝ تاَـ١ أَـاّ اؾٗـات املختصـ١ عُـا ٜٓـتر َـٔ كايفـات أثٓـا٤ تػـغٌٝ             

 املسنص، ٚعًٝ٘ ؼدٜد غخص ٜهٕٛ َط٦ٛال  عٔ املسنص، َٚتٛاددا  فٝ٘ باضتُساز.

 َٛاقف ايطٝازات : 8/8

َرت َسبع  50بتٛفري َٛاقف ضٝازات خاص١ باملسنص فكط ةعدٍ َٛقف يهٌ  ًٜتصّ املطتجُس

َــٔ َطــاس١ املسنــص، ٚيف سايــ١ نــٕٛ املػــسٚع دــص٤ َــٔ فُــع ػــاز٣ أٚ ػــاز٣ ضــه٢ٓ    

 فٝذب ؽصٝص عدد َٓفصٌ َٔ َٛاقف اجملُع تهٕٛ خاص١ باملسنص ايسٜاضٞ.

 ايصٝا١ْ : 8/9

 َطتُس٠.ًٜتصّ املطتجُس باحملافظ١ ع٢ً ْظاف١ املسنص بصف١  8/9/1

جيب ع٢ً املطتجُس إدسا٤ صٝا١ْ دٚز١ٜ ملبٓـ٢ املسنـص، ٚمجٝـع أدصا٥ـ٘، ٚأدٚاتـ٘،       8/9/2

ــات صــش١ٝ َٚعــدات ٚأْظُــ١       ــا٤ ٚتهٝٝــف ٚتسنٝب ــ٘ َــٔ نٗسب ٚنافــ١ ػٗٝصات

 ايطال١َ، ٚذيو باضتعُاٍ ايطسم ايف١ٝٓ ايط١ًُٝ احملدد٠ يهٌ َٓٗا.

ثـ١ أغـٗس( َـٔ َهتـب     جيب ع٢ً املطتجُس إٔ ٜكدّ يألَا١ْ تكسٜسا  دٚزٜـا  )نـٌ ثال   8/9/3

ــ٘ تفاصــٌٝ         ــا  ب ــ١ عــٔ أعُــاٍ ايصــٝا١ْ ايــ  اــت، َبٝٓ ٖٓدضــٞ َعتُــد َــٔ ايبًدٜ

 اإلصالسات ٚاالضتبداالت املٓفر٠.

 



  

 

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ  

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

  

   

 

 

 

   

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات 

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 

   

 فنيةالــتراطات االشــ .8
   

 

 



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 صفاتنساض١ غسٚط َٚٛا

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  31ايصفش١ 

 

 
 

 االغرتاطات ايف١ٝٓ .9

 ٚديٌٝ اغرتاطات ٚأْظ١ُ ايبٓا٤  طعٛدٟنٛد ايبٓا٤ اي 9/1

َٚالسكــ٘،  طــعٛدٟجيــب عًــ٢ املطــتجُس َساعــا٠ مجٝــع االغــرتاطات ايــٛازد٠ بهــٛد ايبٓــا٤ اي  

ايبًدٜــ١، فُٝــا ٜتعًــل بٚنــريو مجٝــع االغــرتاطات ايــٛازد٠ بــديٌٝ اغــرتاطات ٚأْظُــ١ ايبٓــا٤  

 تفاصٌٝ املتعًك١ بٗرا املػسٚع.ظُٝع اي

 االغرتاطات املعُاز١ٜ : 9/2

تطبٝــل تعًُٝــات ٚأْظُــ١ ايبٓــا٤ باملٓطكــ١ َــٔ سٝــح االزتــدادات ٚاالزتفاعــات ْٚطــب     9/2/1

 ايبٓا٤ املطُٛ  بٗا.

 إٔ ٜهٕٛ املسنص ايسٜاضٞ ذٚ تصُِٝ َتُٝص ٚٚادٗات اجٌ َعًُا  سطازٜا  باملد١ٜٓ. 9/2/2

 قدز َٔ االستٝادات ايٛ ٝف١ٝ ٚاؾُاي١ٝ إٔ حيكل ايتصُِٝ املعُازٟ يًُسنص أنرب 9/2/3

 ملطتخدَٞ املػسٚع.

 جيب تٛفري ايت١ٜٛٗ ايطبٝع١ٝ ٚاإلضا٠٤ ايهاف١ٝ. 9/2/4

يف سايــ١ ٚدــٛد غــبابٝو بــاملسنص تطــٌ عًــ٢ اجملــاٚزٜٔ فٝذــب دزاضــ١ َعاؾــ١ عــدّ     9/2/5

 نػف اؾٛاز بػهٌ َعُازٟ ممٝص.

 إٔ تهٕٛ َداخٌ ٚكازز املسنص ع٢ً ايػازع ايس٥ٝطٞ فكط. 9/2/6

ٛفري عدد َٔ دٚزات املٝاٙ ةعدٍ دٚز٠ َٝاٙ ٚاسد٠ َٚغط١ً يهٌ عػسٜٔ فسدا  جيب ت 9/2/7

 َٔ ايطع١ ايكص٣ٛ يًُسنص.

جيـب تــٛفري َطــاس١ َٓاضـب١ يًصــال٠ يف املسانــص ايسٜاضــ١ٝ ايـ  تبعــد عــٔ املطــادد     9/2/8

 َرتا  فأنجس. 150

 إذا اغتٌُ املسنص ع٢ً َطبح جيب االيتصاّ باالغـرتاطات ايبًدٜـ١ اـاصـ١ باملطـابح     9/2/9

 ايعا١َ ٚاـاص١.

االيتــصاّ باالغــرتاطات ايفٓٝــ١ اـاصــ١ بــاملعٛق  َجــٌ : إجيــاد َٛاقــف خاصــ١ بٗــِ،      9/2/10

ٚتــٛفري ممــسات َٓاضــب١ يًهساضــٞ املتشسنــ١، ٚإقاَــ١ دٚزات َٝــاٙ خاصــ١ هلــِ،...     

 ٚظريٖا، طبكا  يالغرتاطات ايصادز٠ عٔ ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ.

ٚزد باالغـرتاطات ايفٓٝـ١ ملٛاقـف ايطـٝازات ايصـادز٠       تٓفٝر َٛاقف ايطٝازات ٚفكا  ملا 9/2/11

 َٔ ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ.



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 صفاتنساض١ غسٚط َٚٛا

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  32ايصفش١ 

 

 
 

 

 اإلْػا١ٝ٥:االغرتاطات  9/3

جيب عٌُ عد٠ دطات يًرتب١ يف أَانٔ كتاز٠ َٔ املٛقع، َٔ قبٌ د١ٗ َتخصصـ١   9/3/1

يف ٖــرا اجملــاٍ، ٚأخــر ْتــا٥ر ٖــرٙ االختبــازات ٚتٛصــٝات اؾٗــ١ ايــ  قاَــت بٗــا يف   

 عٓد إعداد ايتصُُٝات اإلْػا١ٝ٥.االعتباز 

إٔ ٜهٕٛ ايبٓا٤ َٔ عٓاصس إْػا١ٝ٥ َكا١َٚ يًشسٜـل َٚطابكـ١ يًُٛاصـفات ايكٝاضـ١ٝ      9/3/2

 ايطعٛد١ٜ.

ٜساع٢ يف ايتصُُٝات اإلْػا١ٝ٥ إٔ تأخر يف االعتباز تـأثري ايهـٛازخ ايطبٝعٝـ١ َجـٌ      9/3/3

 اْٗٝازات ايرتب١ ٚايصالشٍ ٚايطٍٝٛ ٚظريٖا.

١ٝ ناف١ َا ٜساٙ املٗٓدع املصُِ َـٔ َالسظـات ٖاَـ١    تدٕٚ ع٢ً املخططات اإلْػا٥ 9/3/4

تػــٌُ َهْٛــات اـًطــات اـسضــا١ْٝ ايعادٜــ١ ٚاملطــًش١، ٚطــسم اـًــط ٚايــدى          

ٚايرتطٝــب، َٚــد٠ بكــا٤ ايػــدات، ٚطسٜكــ١ تٛشٜــع ٚزبــط سدٜــد ايتطــًٝح يف ايعٓاصــس  

 اإلْػا١ٝ٥ املختًف١ ...إخل.

ٚايتفاصـٌٝ ٚاملالسظـات    تكدِٜ َرنس٠ إْػـا١ٝ٥ َتهاًَـ١ يًُػـسٚع َـع املخططـات      9/3/5

 اإلْػا١ٝ٥.

ــ١ َـــٔ          9/3/6 ــدّ ْطـــخ١ ناًَـ ــ١ ٜكـ ــٔ املبـــاْٞ اؿدٜدٜـ ــا٥ٞ َـ ــتخداّ ْظـــاّ إْػـ ــد اضـ عٓـ

ــرا      ــاّ ٚنـ ــرا ايٓظـ ــٓع١ هلـ ــٔ ايػـــسن١ املصـ ــد٠ َـ ــات املعتُـ ــات ٚاملخططـ ايهتايٛدـ

 ايتفاصٌٝ ٚايتعًُٝات ايالش١َ ؿُاٜتٗا َٔ ايتآنٌ ٚأخطاز اؿسٜل.

د١ٜ أٚ اؾٛف١ٝ ناـسضاْات املدف١ْٛ بايرتب١ أٚ عصٍ اـسضاْات املعسض١ يًُٝاٙ ايعا 9/3/7

خسضاْات األضطح ٚنريو ايبالطـات اـسضـا١ْٝ يـدٚزات املٝـاٙ َٚـا غـابٗٗا بعـاشٍ        

 َا٥ٞ َٓاضب.

ــاْات     9/3/8 ــاّٚ يًهربٜتـــات ٚاألَـــال  يف مجٝـــع اـسضـ ال جيـــب اضـــتخداّ األمٓـــت املكـ

 ٚ قًٜٛـــات ايرتبـــ١، املدفْٛـــ١ بايرتبـــ١ إال بعـــد إدـــسا٤ االختبـــازات ايالشَـــ١ ؿُطـــٝات 

ٚايتأنــــد َــــٔ إٔ األمٓــــت املكــــاّٚ يًهربٜتــــات َٓاضــــب، أٚ اضــــتخداّ أمٓــــت 

 بٛزتالْدٟ عاد٣ َع إضافات.

يف ساي١ إدخاٍ أ١ٜ تعدٜالت َطتكبال  ع٢ً املػـسٚع ف ْـ٘ ًٜـصّ تكـدِٜ دزاضـ١ إْػـا١ٝ٥        9/3/9

َٚعُاز١ٜ هلرٙ ايتعـدٜالت، ٜكـّٛ ب عـدادٖا ٚاعتُادٖـا َهتـب ٖٓدضـٞ اضتػـازٟ،        

ع٢ً ٖرٙ ايتعدٜالت ناف١ بٓـٛد االغـرتاطات اإلْػـا١ٝ٥، عًـ٢ إٔ تعتُـد َـٔ        ٚتطس٣

 ايبًد١ٜ.باإلداز٠ املختص١ 



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 صفاتنساض١ غسٚط َٚٛا

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  33ايصفش١ 

 

 
 

جيب اضـتخداّ َـٛاد دٝـد٠ يًعـصٍ اؿـسازٟ ملبـاْٞ املػـسٚع ٚاتبـاع إزغـادات نتٝـب            9/3/10

 عٔ ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ. ايصادز ايعصٍ اؿسازٟ

 االغرتاطات ايهٗسبا١ٝ٥ : 9/4

ٝــع األعُــاٍ ايهٗسبا٥ٝــ١ طبكــا  يًُٛاصــفات ايصــادز٠ عــٔ اهل٦ٝــ١  جيــب إٔ تصــُِ مج 9/4/1

 ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يًُٛاصفات ٚاملكاٜٝظ أٚ أ١ٜ َٛاصفات عامل١ٝ َعتُد٠.

دزد١ ١ٜٛ٦َ( ٚذيـو يف سطـابات تصـُِٝ     50جيب اعتباز دزد١ سساز٠ اؾٛ احملٝط١ ) 9/4/2

 األعُاٍ ايهٗسبا١ٝ٥ يًهابالت ٚأدٗص٠ اؿُا١ٜ.

َطــتٜٛات اإلضــا٠٤ َٓاضــب١ َــع أَــانٔ االضــتخداّ ٚسطــب   جيــب إٔ تهــٕٛ مجٝــع 9/4/3

 املٛاصفات ايعامل١ٝ.

جيــب تــأزٜ  مجٝــع ايتٛصــٝالت ٚاألدٗــص٠ ايهٗسبا٥ٝــ١ ٚيٛســات ايتٛشٜــع ٚنــريو      9/4/4

 تأزٜ  مجٝع األعُد٠ ٚايدعا٥ِ املعد١ْٝ.

جيب ٚصف ْظاّ اؿُا١ٜ األزضٞ َٚهْٛات٘ َٚٛاصـفات املـٛاد املطـتخد١َ ٚذنـس      9/4/5

 بٗا جملُٛع١ ايتأزٜ . املكا١َٚ املطُٛ 

جيب ذنـس املعًَٛـات اـاصـ١ بطسٜكـ١ ايتطـًٝو ٚأٜـ١ َعًَٛـات إضـاف١ٝ أخـس٣ عـٔ            9/4/6

 يٛسات ايتٛشٜع )دداٍٚ زَٛش َع ذنس تفاصٌٝ أ١ٜ تسنٝبات خاص١(.

جيب االضتعا١ْ ظداٍٚ َٛاصفات غسن١ ايهابالت ايطـعٛد١ٜ عٓـد ؼدٜـد ضـعات      9/4/7

االضــتعا١ْ بأٜــ١ َٛاصــفات أخــس٣   ايهــابالت ايهٗسبا٥ٝــ١ إال أْــ٘ ميهــٔ يًُصــُِ   

َعتُد٠ غسٜط١ تكدِٜ بٝاْات ٚاف١ٝ ٚدداٍٚ ضعات ايهابالت ٚبًد ايصـٓع ٚايعٛاَـٌ   

 املختًف١ اي  تؤثس ع٢ً ضع١ ايهابالت.

 االغرتاطات ايصش١ٝ : 9/5

 ضسٚز٠ إضا٠٤ ٚت١ٜٛٗ دٚزات املٝاٙ ت١ٜٛٗ ٚإضا٠٤ طبٝعٝت . 9/5/1

ايصـسف ايصـشٞ ٚتـسى َطـاف١     ضسٚز٠ ايفصٌ ب  خطـٛط ايتغرٜـ١ باملٝـاٙ ٚخطـٛط      9/5/2

 بُٝٓٗا َا أَهٔ ذيو.

ضـــسٚز٠ االيتـــصاّ باالغـــرتاطات ايصـــش١ٝ ٚايفٓٝـــ١ ـصاْـــات َٝـــاٙ ايػـــسب ٚنـــريو  9/5/3

االغرتاطات ايصش١ٝ ٚايف١ٝٓ يًُطابح ايعا١َ ٚاـاصـ١ ايصـادز٠ عـٔ ٚنايـ١ ايـٛشاز٠      

 يًػ٦ٕٛ ايف١ٝٓ.

 

 

       



  

 

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ  

 د١ٜ ٚايكس١ٜٚٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبً

 بًد١ٜ سًٞ

  

   

 

 

 

   

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات 

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 

   

 "المالحـق"المرفقات  .9

 
   

 

 



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  35ايصفش١ 

 

 
 

 ( 7/ 6ّ )منٛذزمنٛذز عطا٤ ٜكدّ يف َصاٜد٠ بايظسف املختٛ 10/1
 

 احملرتّ.     ضعاد٠ ز٥ٝظ بًد١ٜ سًٞ                                    

 املتطُٔ زظبتهِ تأدري  ٖـ  14     /     /         املٓػٛز بايصشف بتازٜخ  إغاز٠ إيٞ إعالْهِ

 . َسنص زٜاضٞٚإداز٠ ٚتػغٌٝ إقا١َ  ضتجُازٙ يفال                               َٛقع يف َد١ٜٓ 

ٚسٝح مت غساهْا يهساض١ غسٚط َٚٛاصفات املٓافط١ ةٛدب اإلٜصاٍ املسفل صٛزت٘ ٚاطًعٓا عًٞ 

ع٢ً ايطبٝع١ َعا١ٜٓ تا١َ ْاف١ٝ  غرتاطات اـاص١ بٗرٙ املٓافط١، نُا مت َعا١ٜٓ ايعكازناف١ اال

 يًذٗاي١ . 

(                          ْتكدّ يطعادتهِ بعسضٓا الضت٦ذاز ايعكاز املٛضح أعالٙ بأدس٠ ض١ٜٛٓ قدزٖا )

د تٛقٝع مجٝع صفشاتٗا َٔ ( زٜاٍ  ٚػدٕٚ بسفك٘ نساض١ ايػسٚط ٚاملٛاصفات بع                   )

قبًٓا ٚضُإ بٓهٞ ٜعادٍ أدس٠ ض١ٓ نا١ًَ ٚناف١ املطتٓدات املطًٛب١ يف نساض١ ايػسٚط 

  ٚاملٛاصفات.

  اضِ املطتجُس

            زقِ بطاق١ األسٛاٍ

 بتازٜخ  صادز٠ َٔ

 دٛاٍ فانظ ٖاتف

 تازٜخ ايتكدِٜ ايسَص ايربٜدٟ ص.ب
 

 ................................................................................................ايعٓٛإ: ..................

  اضِ ايػسن١

  زقِ ايطذٌ ايتذازٟ

 بتازٜخ  صادز٠ َٔ

  ْٛع ايٓػاط

 دٛاٍ فانظ ٖاتف

 ايسَص  ص.ب
 

 .........................................................ايعٓٛإ: .........................................................

 اـتِ ايسمٞ      ايتٛقٝع

 ايتازٜخ



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  36ايصفش١ 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 املخطط ايعاّ يًُٛقع 11/2

 )ايسضِ ايهسٚنٞ يًُٛقع( 

 



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  37ايصفش١ 

 

 
 

 (6/3منٛذز قطس تطًِٝ عكاز يًُطتجُس ) منٛذز  11/3

   

 قطس تطًِٝ عكاز

 ايسقِ:

 ٖـ14      /        /       ايتازٜخ:  

 ايعكاز زقِ:

 بًد١ٜ

 زقِ عكد ايتأدري:                                                   تازخي٘:

 اضِ املطتجُس:

 إقــــــساز

 يف ّٜٛ ............................... بٝاْات٘ عاي١ٝ أقس بأْين قد اضتًُت ةٛدب ٖرا احملطس ايعكاز املرنٛز

الضتخداَ٘ يف اقا١َ ٚتػغٌٝ ٚاداز٠ َسنص زٜاضٞ ةٛدب عكد ٖـ  14    /      /       بتازٜخ  

قُت ةعآٜت٘ َعآٜ٘ تا١َ ْاف١ٝ يًذٗاي١ غسعا  ٚبأْين قبًت٘ عًٞ  ٚقد  سًٞاإلجياز املربّ َع بًد١ٜ 

 سايت٘ يف تازٜخ اضتالَ٘.

 خسٟ()ٜٚػٌُ ذيو األزض ٚاملٛقع ٚاملٓػآت ٚاملًشكات ٚأ١ٜ ػٗٝصات أ

 ٚعًٝ٘ أٚقع

 ايتٛقٝع ....................................   اـتِ ..................................

 ز٥ٝظ بًد١ٜ سًٞ 

 ايتٛقٝع ............................................

 ــــــــ صٛز٠ ملًف ايعكاز

  

 

 

 

 



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  38ايصفش١ 

 

 
 

 إقساز َٔ املطتجُس 11/4

 

  ٜكس املطتجُس ةا ًٜٞ:

 ع ع٢ً نساض١ ايػسٚط ٚاملٛاصفات َٚسفكاتٗا ٚأْ٘ ًَتصّ ةا دا٤ بٗا.اطً -1

 اطًع ع٢ً مجٝع ايٓظِ ايطعٛد١ٜ املعٍُٛ بٗا ذات ايص١ً ةٛضٛع املصاٜد٠ ٚع٢ً ٚد٘ خاص: -2

ال٥ش١ ايتصسف بايعكازات ايبًد١ٜ ايصادز٠ ةٛدب األَس ايطاَٞ ايهسِٜ زقِ  (أ 

 ٖـ24/09/1423يف  38313/ب/3

ايصادز٠ َٔ ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ  يًُسانص ايسٜاض١ٜ١ٝ ٚايف١ٝٓ االغرتاطات ايبًد (ب 

 ٚايكس١ٜٚ.

 ْاف١ٝ يًذٗاي١.تا١َ  يًتأدري َعا١ٜٓ  املعسٚضٛقع املعأٜ  -3

 

 

 

 

 

 

 اـتِ          ايتٛقٝع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  39ايصفش١ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منٛذز ايعكد 11/5

 



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  40ايصفش١ 
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اإلدــسا٤ات املٓتٗٝــ١ غطــاب ......................... زقــِ ....................... يف...../...../.................ايكاضـــٞ      بٓــا٤ عًــ٢  

 بكبٍٛ ايطًب املكدّ َٔ ايطسف ايجاْٞ الضتجُاز ايعكاز املٛضش١ بٝاْات٘، فكد اتفل ايطسفإ ع٢ً َا ًٜٞ:

 تعسٜف ملفسدات ايعكد. : املاد٠ األٚى

   .ٚاحملدد٠ أَانٓٗا يف ٖرا ايعكد يًبًد١ٜاألزض املًُٛن١  ٖٛ : ٛقع  امل

 .املٛضش١ بٝاْاتٗا أدْاٙ يف ٚصف ايعكاززض األ ٖٛ : ايعكاز 

 املػسٚع

 

 املساد إقاَت٘ َٔ قبٌ املطتجُس ع٢ً املٛقع احملدد٠  املسنص ايسٜاضٖٞٛ  :

 أدْاٙ. بٝاْات٘ نُا ٖٛ َٛضح

 اؾٗات ذات ايعالق١

 

اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚظري اؿه١َٝٛ ٚهلا عالق١ باملػسٚع َٔ  ٖٞ :

تكدّ اـدَات  ايٓاس١ٝ ايتٓظ١ُٝٝ، أٚ ايسقاب١ٝ، أٚ ايف١ٝٓ، أٚ اي 

 األضاض١ٝ يًُػسٚع.

 نساض١ ايػسٚط ٚاملٛاصفات : ايهساض١
 

 



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  41ايصفش١ 

 

 
 

 َطتٓدات ايعكد : ايجا١ْٝاملاد٠ 

   ٢ٖٚ تػهٌ َطتٓدات ايعكد:املطتٓدات ايتاي١ٝ َه١ًُ َٚت١ُُ َٚفطس٠ يبعطٗا ايبع

 نساض١ ايػسٚط ٚاملٛاصفات ايف١ٝٓ ًَٚشكاتٗا. -1

 منٛذز ايعطا٤ املكدّ َٔ ايطسف ايجا٢ْ. -2

 .ٞتصاَِٝ املكد١َ َٔ ايطسف ايجاْايايسضَٛات ٚاملٛاصفات ٚ -3

املساضالت املتبادي١ بـ  ايطـسف  فـ٢ َسسًتـ٢ تكـدِٜ ايعطـا٤ات ٚقبـٍٛ ايعـسض ٚايتـ٢ اتفـل            -4

 ازٖا ضُٔ َطتٓدات ايعكد.ايطسفإ ع٢ً اعتب

 ٚصف ايعكاز : ايجايج١املاد٠ 

  :ةٛدب ٖرا ايعكد قاّ ايطسف األٍٚ بتأدري ايطسف ايجاْٞ ايعكاز ايٛازد بٝاْات٘ فُٝا ًٜٞ

 َٛقع ايعكاز: 

   املد١ٜٓ: -

 ايػازع     :   اؿٞ: -

 زقِ املخطط:                      زقِ ايعكاز: -

 ملسفل( سدٚد ايعكاز: )سطب ايهسٚنٞ ا -

  :َرتا   بطٍٛ                                                    مشاال 

  :َرتا   بطٍٛ                                                    دٓٛبا 

  :َرتا   بطٍٛ                                                    غسقا 

  :َرتا   بطٍٛ                                                   ظسبا 

 َطاس١ ايعكاز:  -

  )                         (:املطاس١ اإلمجاي١ٝ 

  َطاس١ املباْٞ:                َرت َسبع 

 :  طابكا                    عدد األدٚاز  

  :    ْٛع ايبٓا٤ 

 ايعكدايغسض َٔ  : ايسابع١املاد٠ 

ٛ    غـ اي ٌ  أعـالٙ إلْػـا٤  املٛضـش١ بٝاْاتـ٘    قـع سض َـٔ ايعكـد ٖـٛ اضـتجُاز امل َسنـص   ٚإداز٠ ٚتػـغٝ

 ٚال جيٛش اضتخداَ٘ يغري ايغسض املخصص ي٘. زٜاضٞ



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  42ايصفش١ 

 

 
 

 

 َد٠ ايعكد : اـاَط١املاد٠ 

َــٔ تــازٜخ تطــًِ املطــتجُس يًعكــاز َــٔ ايبًدٜــ١، ةٛدــب    تبــدأ (عػــسٕٚ ضــ١ٓ)( ضــ١ٓ 20َــد٠ ايعكــد )

  .س َٔ تازٜخ تٛقٝع ايعكدخالٍ غٗس ع٢ً األنج قطس تطًِٝ َٛقع َٔ ايطسف 

 فرت٠ ايتذٗٝص ٚاإلْػا٤ : ايطادض١املاد٠ 

% َـٔ املــد٠  5يًتذٗٝـص ٚاإلْػـا٤، ٖٚــ٢ تعـادٍ     (اثٓـا عػـس غــٗسا   )( غــٗسا   12 ٜعطـ٢ املطـتجُس فـرت٠ )   

 َٔ ايعكد، ٢ٖٚ فرت٠ ش١َٝٓ ظري َدفٛع١ األدس٠. اـاَط١املاد٠  احملدد٠ يف

 ٟٛاإلجياز ايطٓ : ايطابع١املاد٠ 

زٜـــــاٍ فكـــــط( ٜٚـــــتِ        زٜاٍ )  يًعكاز ٟاإلجياز ايطٓٛ

ضداد إجياز ايط١ٓ األٚى عٓد تٛقٝع ايعكد، أَا أدٛز ايطٓٛات ايتاي١ٝ، فٝتِ ضدادٖا ف٢ بدا١ٜ نـٌ  

 د أقص٢ عػس٠ أٜاّ َٔ بدا١ٜ ايط١ٓ،ض١ٓ، ٚع

 ايتصاَات املطتجُس  : ايجا١َٓاملاد٠ 

 ايعكد ةا ٢ًٜ : ًٜتصّ ايطسف ايجا٢ْ املطتجُس ةٛدب ٖرا

اؿصٍٛ ع٢ً ايرتاخٝص ايالش١َ َٔ ايبًد١ٜ َٚٔ اؾٗـات األخـس٣ ذات ايعالقـ١ قبـٌ ايبـد٤       -1

 ف٢ تٓفٝر املػسٚع.

 ٠ يًتذٗٝص ٚاإلْػا٤.ددتٓفٝر املػسٚع خالٍ املد٠ احمل -2

تــٛفري ٚضــا٥ٌ األَــٔ ٚايطــال١َ ايالشَــ١ ؿُاٜــ١ األغــخاص ٚاملُتًهــات اـاصــ١ ٚايعاَــ١     -3

 ٗات ذات ايعالق١.سطب تعًُٝات اؾ

 تٓفٝر املػسٚع ٚفكا  يًػسٚط ٚاملٛاصفات ٚاملخططات املسفك١ بٗرا ايعكد. -4

ــدٜالت ٜساٖــا           -5 ــ١ إضــافات أٚ تع ــٌ أٜ ــٌ عُ ــ١ قب ــ١ َــٔ ايبًدٜ ــ١ اـطٝ ــ٢ املٛافك اؿصــٍٛ عً

 ضسٚز١ٜ يًُػسٚع.

ايسضـــّٛ ٚايطـــسا٥ب املتعًكـــ١ ب ْػـــا٤ ٚتػـــغٌٝ املػـــسٚع ٚؼُـــٌ تهـــايٝف تٛصـــٌٝ   ضـــداد -6

 .ُٛقعاـدَات يً

يبًدٜـ١ َٚـٔ اؾٗـات ذات    اتػغٌٝ ٚصٝا١ْ املػسٚع ٚفكا يًػـسٚط ٚاملٛاصـفات احملـدد٠ َـٔ      -7

 ايعالق١.

َٔ ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ  ايصادز٠ باالغرتاطات ايبًد١ٜ ٚايف١ٝٓ يًُطتٛدعات ايعا١َااليتصاّ  -8

 ٚايكس١ٜٚ

 ضداد األدس٠ ايط١ٜٛٓ ٚفل املاد٠ ايطابع١ َٔ ٖرا ايعكد. -9



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 

 ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

 بًد١ٜ سًٞ

 

  

 نساض١ غسٚط َٚٛاصفات

 املسانص ايسٜاض١ٝ
 42َٔ  43ايصفش١ 

 

 
 

 

 ايسقاب١ ع٢ً تٓفٝر ايعكد : ضع١ايتااملاد٠ 

يًبًد١ٜ ٚاؾٗات ذات ايعالق١ اؿل ف٢ ايسقاب١ عًـ٢ املػـسٚع فـ٢ أ٣ ٚقـت خـالٍ َـد٠ ايعكـد. ًٜٚتـصّ         

 .ايطسف ايجا٢ْ ظُٝع تعًُٝات اؾ١ٗ املػسف١ ع٢ً ايتٓفٝر املع١ٓٝ َٔ ايطسف األٍٚ

 االيتصاّ بايٓػاط احملدد : ايعاغس٠املاد٠ 

َــٔ ٖــرا  ايسابعــ١ يغــري ايغــسض املخصــص يــ٘ ٚايــٛازد فــ٢ املــاد٠   املٛقــعاضــتخداّ ال جيــٛش يًُطــتجُس 

 ايعكد.

 ايتٓاشٍ عٔ ايعكد : اؿاد١ٜ عػساملاد٠ 

٘  املٛقـع املـؤدس  ال حيل يًُطـتجُس تـأدري    عًـ٢ ايغـري، أٚ ايتٓـاشٍ عـٔ ايعكـد إال ةٛافكـ١ خطٝـ١ َـٔ          يـ

 ايبًد١ٜ.

 ايغساَات ٚاؾصا٤ات  : ١ عػسْٝايجااملاد٠ 

بهساضـ١ ايػـسٚط   ساي١ سدٚخ كايفات َٔ املطتجُس تطبل عًٝـ٘ ايغساَـات ٚاؾـصا٤ات ايـٛازد٠      يف

 218بال٥ش١ ايغساَات ٚاؾصا٤ات عٔ املخايفات ايبًدٜـ١ ايصـادز٠ بكـساز فًـظ ايـٛشزا٤ زقـِ        املسفك١

كدٜس ت يًبًد١ٜ اؿل يفٖٚـ. 25/1/1423/ ٚ ف ف٢ 5367/4ٖـ ٚايتعُِٝ ايٛشاز٣ زقِ 6/8/1422ف٢ 

  .بال٥ش١ ايغساَات ٚاؾصا٤ات ملا   ٜسد َٓٗا تتٓاضب َع سذِ املخايف١ ايغسا١َ اي 

 فطخ ايعكد : عػس جايج١اياملاد٠ 

ايسدٛع إى املطتجُس فُٝا ؿكٗا َٔ ضـسز بطـبب ذيـو فـ٢      جيٛش فطخ ايعكد َع بكا٤ سل ايبًد١ٜ يف

 أ٣ َٔ اؿاالت ايتاي١ٝ :

 ٢ ايتٓفٝر خالٍ فرت٠ ايتذٗٝص ٚاإلْػا٤ املطُٛ  بٗا.إذا تأخس املطتجُس عٔ ايبد٤ ف -1

إذا اضتخدّ املٛقع يٓػاط خيايف ايٓػاط املتفـل عًٝـ٘ فـ٢ ايعكـد، أٚ قـاّ بتـأدري ايٓػـاط         -2

نًٝــا  أٚ دص٥ٝــا ، أٚ تٓــاشٍ عٓــ٘ يًغــري دٕٚ َٛافكــ١ خطٝــ١ َــٔ ايبًدٜــ١، ٚذيــو بعــد إْــرازٙ      

 ازٙ باإلْراز.يتصشٝح ايٛضع، َٚط٢ ةط١ عػس َٜٛا  َٔ تازٜخ إخط

إذا تأخس ف٢ تطدٜد األدس٠ عٔ املد٠ احملدد٠ ي٘ بعد إْرازٙ، َٚط٢ ةط١ عػـس َٜٛـا  َـٔ     -3

 تازٜخ إخطازٙ باإلْراز.

 إذا ثبــت إٔ املطــتجُس قــد غــسع بٓفطــ٘ أٚ بٛضــاط١ ظــريٙ بطسٜــل َباغــس أٚ ظــري َباغــس يف    -4

 ايبًد١ٜ يًشصٍٛ ع٢ً ايعكد. ٞزغ٠ٛ أسد َٛ ف

ز إفالض٘، أٚ ثبت إعطازٙ، أٚ صدز أَس بٛضع٘ ؼـت اؿساضـ١،   إذا أفًظ، أٚ طًب إغٗا -5

 اٚ دس٣ سٌ ايػسن١ ٚتصفٝتٗا.

إذا تٛف٢ املطتجُس، ٚ  ٜتكدّ ٚزثت٘ خالٍ غـٗسٜٔ َـٔ ٚفاتـ٘ بطًـب يالضـتُساز فـ٢ تٓفٝـر         -6

 ايعكد.



 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطــــعٛد١ٜ 
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 إيغا٤ ايعكد : عػس ايسابع١املاد٠ 

يغــا٤ ايعكــد، قبــٌ اْتٗــا٤ َــد٠ ايتــأدري أٚ  جيــٛش يًبًدٜــ١ بعــد َٛافكــ١ ٚشٜــس ايػــ٦ٕٛ ايبًدٜــ١ ٚايكسٜٚــ١ إ 

االضتجُاز، ألضباب تتعًل باملصًش١ ايعا١َ، بعد إغعاز املطتأدس أٚ املطتجُس بريو، ٚاْكطـا٤ ثالثـ١   

 أغٗس َٔ تازٜخ إغعازٙ.

 املٓػآت املكا١َ ع٢ً ايعكاز : عػس اـاَط١املاد٠ 

، ٚعًـ٢  َـٔ سـل ايبًدٜـ١    ْتٗا٤ َد٠ ايعكداملٓػآت  ٚايتذٗٝصات املكا١َ ع٢ً ايعكاز بعد ا تؤٍٚ ًَه١ٝ

ٜٚتِ االضتالّ بعٌُ قطس تطًِٝ يًُٓػآت ٚايتذٗٝصات بهاًَٗا، املطتجُس تطًُٝٗا عاي١ دٝد٠،  

 .  ٜٚٛقع َٔ ايطسف  ٜجبت فٝ٘ صالسٝتٗا يًعٌُ بػهٌ دٝد

 َسدع ايعكد : ١ عػسدضايطااملاد٠ 

شــ١ ايتصــسف بايعكــازات ايبًدٜــ١ ايصــادز٠ فُٝــا   ٜــسد فٝــ٘ ْــص فــ٢ ٖــرا ايعكــد تطــس٣ أسهــاّ ال٥

 ٖـ. 23/9/1423ف٢  38313/ب/3باألَس ايطا٢َ زقِ 

 ايٓصاع ب  ايطسف  ايفصٌ يف : عػس ايطابع١املاد٠ 

ٕ دٜـٛإ املظـا  ٖـٛ اؾٗـ١     ا ٜتعًل بتٓفٝر بٓٛد ٖـرا ايعكـد فـ    يف ساي١ ٚدٛد خالف ب  ايطسف  فُٝ

١ عػس َٔ ايتعًُٝات ايتٓفٝر١ٜ يال٥ش١ ايتصسف بايعكـازات  جايج٘  ةٛدب املاد٠ اياملختص١ بايفصٌ فٝ

 ٖـ.24/12/1426يف  73671ايبًد١ٜ ايصادز٠ بايكساز ايٛشازٟ زقِ 

 غسٚط أخس٣ : عػس ايجا١َٓاملاد٠ 

 ............................................................... ايػسٚط اـاص١

  : ايتاضع١ عػساملاد٠ 

سفإ إٔ ايعٓٛإ املٛضح بصدز ٖرا ايعكد، ٖٛ ايعٓٛإ اير٣ ميهٔ يًطسف األٍٚ إٔ ٜسضـٌ  ٜكس ايط

عًٝ٘ املساضالت ٚاملهاتبات إى ايطسف ايجـا٢ْ غصـٛص ٖـرا ايعكـد، ٜٚهـٕٛ ايطـسف ايجـا٢ْ قـد         

اضــتًُٗا ةذــسد إزضــاهلا إيٝــ٘ عًــ٢ ايعٓــٛإ املــرنٛز، ٚفــ٢ سايــ١ تغــٝريٙ ٜــتِ إخطــاز ايطــسف األٍٚ   

 ذٌ.غطاب َط
 

 ٚاهلل ٚى ايتٛفٝل،،،

سسز ٖرا ايعكد بتازٜخ   /   /        َٔ ثالخ ْطخ أص١ًٝ ُضًُت َٓٗا ْطخ١ يًطسف ايجا٢ْ ٚاسـتف   

 .ايطسف األٍٚ بٓطخت .

 األٍٚايطسف         ايجاْٞايطسف    


