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 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ 
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  2ايكفش١ 
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 42 )املالسل( املطفكات 10

 43 منٛشز ايعطا٤ 10/1 

 44 (ايطغِ ايهطٚنٞ يًُٛقعاملدطط ايعاّ يًُٛقع )10/2 

 45 تػًِٝ ايعكاض قهط منٛشز10/3 

 46 إقطاض املػتجُط10/4 

 47 منٛشز ايعكس10/5 

 

 

 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ 
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 يًتأنس قا١ُ٥ تسقٝل ملكسَٞ ايعطا٤ات .أ 

 َٔ تكسِٜ نٌ املػتٓسات املطًٛب١

 

مبطادعــ١ ْٗا٥ٝــ١ يًتأنــس َــٔ تكــسِٜ نــٌ املػــتٓسات    عًــ٢ املػــتجُط قبــٌ إظــالم ايظــطف إٔ ٜكــّٛ    

( أَاّ نٌ َػتٓس إٕ نإ َطفكـا     تُ٘ ٚشيو بٛنع عال١َ )  يٛثا٥ل املطًٛب١ ٚأْٗا كت١َٛ غٚا

 ٚكتَٛا إشا نإ شيو َطًٛبا.

 

 ٌٖ كتّٛ؟ ٌٖ َطفل؟ املػتٓس ّ

   منٛشز ايعطا٤ 1

2 
ــايتٛقٝع عًــ٢ ايعطــا٤    ــ٘  تٛنٝــٌ ض ــٞ َٛثــل )إشا قــاّ ب َٚطفكات

 ؾدل ظري َكسّ ايعطا٤(
 

 

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

 يسٜ٘ ايكالس١ٝ يًتٛقٝع 
 

 

   قٛض٠ غاض١ٜ املفعٍٛ َٔ ايػذٌ ايتذاضٟ  4

   .قكٛض األفطاحٚإزاض٠  بتؿغٌٝقٛض ؾٗازات اـرب٠ اـاق١  5

6 
ايٓكـــس ايعطبـــٞ خطـــاب نـــُإ َـــٔ بٓـــو َعتُـــس يـــس٣ َ غػـــ١  

 ايػعٛزٟ
 

 

   نطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاقفات ًَٚشكاتٗا 7
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 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  6ايكفش١ 

 

 

 تعطٜف املفطزات ايٛاضز٠ بهطاغ١ .ب 

 ايؿطٚط ٚاملٛاقفات

 . 

ــطاح ٖــٛ  ــطٚع:ــــــــــــــاملؿ ــٔ املػــتجُط بــاملٛقع       قكــط األف ــ٘ َ ــطاز إقاَتــ٘ ٚتؿــغًٝ٘ ٚإزاضت امل

 احملسز.

 .األَا١ْ أٚ ايبًس١ٜ َٛقعٗا، ٚاييت ٜكاّ عًٝٗا قكط األفطاحٖٛ أضض تـشسز  ايعكــــــــــــاض :

االغتجُاض يف ْؿاط إْؿا٤ ٚإزاض٠ ٚتؿغٌٝ  يف ٖٛ ؾطن١ أٚ َ غػ١ ٜطظب املػتجُــــط:  

 قكٛض األفطاح. 

 ٜككس ب٘ ايؿطن١ أٚ امل غػ١ اييت تكسّ عطنا  يسخٍٛ املعاٜس٠ َكسّ ايعطا٤

َب٢ٓ ككل إلقا١َ األفطاح أٚ اؿفالت بأْٛاعٗا، ٖٛ َب٢ٓ أٚ دع٤ َٔ  قكط األفطاح:

 َٚكُِ الغتكباٍ عسز نبري َٔ األؾدام يف ٚقت ٚاسس.

تأخص ؾهٌ َعاٜس٠ بٗسف  ػتجُطٜٖٔٞ ططٜك١ إلثاض٠ ايتٓافؼ بني امل املٓافػـــــــــــ١:

اؿكٍٛ ع٢ً أع٢ً غعط، ٜٚتبعٗا اؾٗاظ ايبًسٟ عٓس تأدري ايعكاضات 

 ٚاألْؿط١
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 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  7ايكفش١ 

 

 

 اؾسٍٚ ايعَين املتٛقع إلدطا٤ املعاٜس٠ .ز 

 إجياض ايػ١ٓ األٚىلست٢ بسا١ٜ غطٜإ ايعكس ٚزفع 

 

 ايتاضٜذ نٝف١ٝ ؼسٜس ايتــــــاضٜذ ايبٝــــــــــــــــــــــــــــــإ

 ٖـ23/8/1440 ايتاضٜذ ايصٟ مت فٝ٘ ايٓؿط تاضٜذ اإلعالٕ

 ٖـ13/10/1440 اإلعالٕنُا ٖٛ قسز يف  آخط َٝعاز يتكسِٜ ايعطا٤ات

 نُا ٖٛ قسز يف اإلعالٕ َٛعس فتح املظاضٜف
    ٖـ14/10/1440

 ايػاع١ ايعاؾط٠ قباسا 

 بًس١ٜ سطميال٤ ؼسزٙ األَا١ْ/ ايبًس١ٜ إعالٕ ْتٝذ١ املعاٜس٠

 بًس١ٜ سطميال٤ ؼسزٙ األَا١ْ/ ايبًس١ٜ َٛعس اإلخطاض بايرتغ١ٝ

تاضٜذ تٛقٝع ايعكس ملٔ تطغٛ 

 املعاٜس٠عًٝ٘ 

خالٍ مخػ١ عؿط َٜٛا  َٔ تاضٜذ إؾعاض 

األَا١ْ/ايبًس١ٜ يًُػتجُط مبطادعتٗا، فإٕ 

مل ٜطادع ٜطغٌ ي٘ إؾعاض ْٗا٥ٞ، ٜٚعطٞ 

 .١ًَٗ إناف١ٝ مخػ١ عؿط َٜٛا  

 

  خالٍ ؾٗط َٔ تٛقٝع ايعكس تاضٜذ تػًِٝ ايعكاض

 بسا١ٜ غطٜإ َس٠ ايعكس

َٔ تاضٜذ تػًِٝ ايعكاض مبٛدب قهط 

َٛقع َٔ األَا١ْ/ ايبًس١ٜ ٚاملػتجُط،  تػًِٝ

قهط  ٢ٚإشا مل ٜتِ تٛقٝع املػتجُط عً

تػًِٝ ايعكاض ٜتِ إؾعاضٙ خطٝا  ٚؼػب 

 بسا١ٜ غطٜإ َس٠ ايعكس َٔ تاضٜذ اإلؾعاض.

 

  عٓس تٛقٝع ايعكس َٛعس غساز أدط٠ ايػ١ٓ األٚيٞ
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 53َٔ  8ايكفش١ 

 

 

 



 

 

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ  

 ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

   

 

 

 

   

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات 

 قكٛض األفطاح
 

   

  يقـــذيت .1
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  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
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 َكس١َ .1

 

عا١َ عٔ ططٜل ايظطف املدتّٛ بني املػتجُطٜٔ  يف ططح َعاٜس٠ قافظ١ سطميال٤ تطظب أَا١ْ / بًس١ٜ

ايتفاقٌٝ املب١ٓٝ يف نطاغ١ ايؿطٚط ٚفل  قكط أفطاحٚتؿغٌٝ ٚإزاض٠  ككل إلقا١َ َٛقعيتأدري 

ٚاملٛاقفات املطفك١ ، ٚاييت تٛنح املعًَٛات اييت جيب ع٢ً املػتجُطٜٔ اإلساط١ بٗا ، َٚطاعاتٗا عٓس 

 تكسِٜ عطا٤اتِٗ هلصٙ املعاٜس٠ .

يًتعطف ع٢ً  هطاغ١يحملتٜٛات اٚتٗٝب األَا١ْ / ايبًس١ٜ باملػتجُطٜٔ ايكطا٠٤ املتأ١ْٝ ٚايسقٝك١ 

ات ٚاملٛاقفات ايف١ٝٓ ، ٚاؾٛاْب ايكا١ْْٝٛ يًعكس ، ٚايتعاَات املػتجُط ، مبا ميهٓ٘ َٔ االؾرتاط

 .تكسِٜ عطا٤ َسضٚؽ ٜتٝح ي٘ ايفٛظ بايفطق١ االغتجُاض١ٜ املتاس١ ، ٚحيكل يألَا١ْ / ايبًس١ٜ أٖسافٗا

ظبني يف زخٍٛ ايبًس١ٜ بايطز ع٢ً أ١ٜ اغتفػاضات أٚ اغتٝهاسات َٔ املػتجُطٜٔ ايطا األَا١ْ/ ٚتطسب

 تكسِٜ االغتفػاضات أٚ االغتٝهاسات بإسس٣ ايططم ايتاي١ٝ:املعاٜس٠ ، ٚميهٔ 

 :َهتٛبا يتٛد٘ إىل اإلزاض٠ املصنٛض٠  أزْاٙ باألَا١ْ/بايبًس١ٜ ٚتكسِٜ االغتفػاضا .1

 االغتجُاض إزاض٠

 0115260999تًٝفٕٛ:  

 0115260601فانؼ:   أٚ ع٢ً .2
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 ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

   

 

 

 

   

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات 

 قكٛض األفطاح
 

   

  وصف انعقار .2
   

 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  11ايكفش١ 

 

 

 ٚقف ايعكاض .2

 أفطاحقكط  ْٛع ايٓؿاط

 اضـع ايعكـــَٛق

 سطميال٤ املس١ٜٓ

 املًو فٗس  ايؿاضع

 1ّ ضقِ ايعكاض 552 ضقِ املدطط

 عكاضـايــسٚز س

 

 70ّبطٍٛ ممط َؿاٙ مشاال  :

 76ّبطٍٛ 30ّؾاضع عطض  دٓٛبا  :

 70ّبطٍٛ 506خسَات عاَ٘ ملدطط ؾطقا  :

 70.30ّ بطٍٛ 30ّؾاضع عطض  ظطبا  :

 ػاضٟ ْٛع ايعكاض

 5110ّ2 َػاس١ األضض

 اـسَات بايعكاض

 

 

 بٝاْات أخط٣

 

 

 

 



 

 

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ  

 ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

   

 

 

 

   

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات 

 قكٛض األفطاح
 

   

  اشتراطاث دخول انًزايذة وانتقذيى .3
   

 

 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  13ايكفش١ 

 

 

 ٚايتكسِٜاؾرتاطات زخٍٛ املعاٜس٠  .3

 

 املعاٜس٠ : َٔ حيل ي٘ زخٍٛ 3/1

قكـٛض  يف فـاٍ إْؿـا٤ ٚإزاض٠    يف االغـتجُاض  يؿطنات ٚامل غػات ايطاظب١ا ٚ يألفطاز حيل

 قهــا٥ٞأٚ عهـِ  املُٓـٛعني َـٔ ايتعاَــٌ ْظاَـا    ٖــصٙ املعاٜـس٠. َـا عــسا    ايتكـسّ يف  األفـطاح 

َػـتشكات   عًِٝٗ ايصٜٔ اغتبعاز ٚحيل يألَا١ْ أٚ ايبًس١ٜٔ ايتعاٌَ، َس٠ املٓع َ تٓتٗٞست٢ 

ٔ ، أٚ ناْٛا ممٔ ٜتأخطٕٚ يف غساز األدـط٠  َتأخط٠ بعـس ضفعٗـا يـٛظٜط ايؿـ٦ٕٛ      َٛعـسٖا  عـ

  .ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ ٚاملٛافك١ ع٢ً اغتبعازٙ

 : تاملعطا٤اَهإ تكسِٜ  3/2

ٗـ غٚاملدت١َٛ  ايبًس١ٜ /األَا١ْ ع٢ً ايُٓاشز األق١ًٝ املػت١ًُ َٔ  تاملعطا٤اُتكسّ  باغـِ   اتُ

ــ١   ــتِ تػــًُٝٗا بايٝــس    قافظــ١ ســطميال٤  غــعاز٠ ض٥ــٝؼ بًسٜ  يف.االغــتجُاض  إلزاض٠ٚعٝــح ٜ

، ٚاؿكٍٛ ع٢ً إٜكـاٍ ٜجبـت فٝـ٘ تـاضٜذ ٚغـاع١ ايتكـسِٜ، نُـا ميهـٔ         ايبًس١ٜ /األَا١ْ 

 : ايتايٞإضغاي٘ بايربٜس املػذٌ ع٢ً ايعٓٛإ 

 قافظ١ سطميال٤ بًس١ٜأَا١ْ/ 

 قافظ١ سطميال٤َسٜٓــــــــــــــــ١ 

 11962 ايربٜسٟايطَع بًسٜ٘ سطميال٤ م. ب 

 :تاملعطا٤اتكسِٜ  َٛعس 3/3

عطـا٤   أٟٚيـٔ ٜكبـٌ   ٖــ  13/10/1440 األسسّٜٛ  يف َٛعس أقكاٙ  تاملعطا٤اجيب إٔ تكسّ 

 أٚ ٜػًِ يغري اؾ١ٗ احملسز٠ أعالٙ. املٛعس، بعس ٖصاٜطز 

 َٛعس فتح املظاضٜف : 3/4

 ٖذطٜـ١   1440 / 10/   14ٜـّٛ    ايعاؾـط٠ قـباسا    ايػـاع١ ملظاضٜف ٖـٛ  املٛعس احملسز يفتح ا

 َٝالز١ٜ.  2019/   06/    17املٛافل   

 :تكسِٜ ايعطا٤ 3/5

اغــتٝفا٤ منــٛشز ايعطــا٤ املطفــل بايسقــ١ ايالظَــ١، ٚشيــو طباعــ١ أٚ   املػــتجُطعًــ٢  3/5/1

نتاب١ باملساز، ٚااليتعاّ ايتـاّ مبـا تكهـ٢ بـ٘ ايبٓـٛز ايـٛاضز٠ بهطاغـ١ ايؿـطٚط         

 ا.ٚاملٛاقفات ًَٚشكاتٗ

جيب تطقِٝ قفشات ايعطا٤ َٚطفكات٘ ٚايتٛقٝع عًٝٗا َـٔ َكـسّ ايعطـا٤ ْفػـ٘،      3/5/2

 تُ٘.ا غٗأٚ ايؿدل املفٛض َٔ قبً٘، ٚنصيو ختُ

َــٔ  اٚإشا قــسّ ايعطــا٤ َــٔ ؾــدل َفــٛض جيــب إضفــام أقــٌ ايتفــٜٛ  َكــسق   3/5/3

 أٚ َكشٛبا بٛناي١ ؾطع١ٝ. ،ايغطف١ ايتذاض١ٜ



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  14ايكفش١ 

 

 

ايعطـا٤ زاخـٌ َظـطٚف كتـّٛ بايؿـُع األكـط ٜٚهتـب عًٝـ٘ َـٔ اــاضز            ٜكسّ 3/5/4

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

 األغعاض: نتاب١ 3/6

 :ًٜٞعٓس إعساز عطا٥٘ إٔ ٜطاع٢ َا  املػتجُطجيب ع٢ً 

إٔ ٜكسّ ايػعط بايعطا٤ ٚفكا  ملتطًبات نطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاقفات، ٚال جيـٛظ   3/6/1

بٓس َٔ بٓٛز  أٟؼفظ عًٝٗا، أٚ ايكٝاّ بؿطب  أٟتعسٌٜ، أٚ إبسا٤  أٟي٘ إدطا٤ 

 املعاٜس٠ أٚ َٛاقفاتٗا، ٜٚػتبعس ايعطض املدايف يصيو.

 .ٟايػعٛز بايطٜاٍايعطا٤ أضقاَا  ٚنتاب١ )سطٚفا (  األغعاض يفتسٕٚ  3/6/2

 يفتكـشٝح أٚ تعـسٌٜ    ٚأٟايهؿـط، أٚ احملـٛ، أٚ ايطُـؼ،     يًُػتجُطال جيٛظ  3/6/3

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

 ٚختُ٘.

 َس٠ غطٜإ ايعطا٤: 3/7

ٚ      َٜٛا ( تػـعٕٛ  48َس٠ غطٜإ ايعطا٤ )  /يألَاْـ١  َٜٛـا  َـٔ ايتـاضٜذ احملـسز يفـتح املظـاضٜف، 

طًب َس غطٜإ ايعطا٤ إشا َا اقتهت ايهطٚض٠ شيو، ٜٚبكـ٢ ايعطـا٤ ْافـص     يبًس١ٜ اؿل يفا

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

 ايهُإ: 3/8

ؾهٌ  يفجيب إٔ ُٜكسّ َع ايعطا٤ نُإ ٜعازٍ ق١ُٝ إجياض غ١ٓ ٚاسس٠، ٜٚكسّ  3/8/1

، ٚإٔ ٜهـٕٛ  ايػعٛزٟ ايعطبٞخطاب نُإ َٔ بٓو َعتُس يس٣ َ غػ١ ايٓكس 

       ٔ  ظري َؿطٚط، ٚظري قابٌ يإليغـا٤، ٚإٔ ٜهـٕٛ ٚادـب ايـسفع عٓـس أٍٚ طًـب َـ

ــ١ أٚ ــ١، زٚ األَاْ ــصاض أٚ سهــِ قهــا٥ٞ،   ايبًسٜ جيــب إٔ  نُــإ اؿادــ١ إىل إْ

ٜهٕٛ خطاب ايهُإ غاضٜا  ملس٠ ال تكـٌ عـٔ غـت١ أؾـٗط َـٔ تـاضٜذ آخـط َٛعـس         

  .يتكسِٜ ايعطا٤، ٚقابال  يًتُسٜس عٓس اؿاد١

ٕ  أٚ تهـٕٛ قُٝـ١   ايهـُإ، ٜػتبعس نٌ عطا٤ ال ٜطفل ب٘ أقٌ خطـاب   3/8/2  ايهـُا

بغـري اغـِ    ايهـُإ َكـسَا   ٜهٕٛ خطابأقٌ َٔ ق١ُٝ إجياض غ١ٓ ٚاسس٠، أٚ  ب٘

 .، ٚيٝؼ يًُػتجُط اؿل يف االعرتاض ع٢ً االغتبعازاملػتجُط

 َٛعس اإلفطاز عٔ ايهُإ : 3/9

ــا٤اٜـــطز ايهـــُإ ألقـــشاب   ــ١ظـــري امل تاملعطـ ــٛض ايبـــت يف  كبٛيـ ،ٜٚطز ألقـــشاب املعاٜـــس٠فـ

 .قسٚض قطاض ايرتغ١ٝبعس  املكبٛي١ تاملعطا٤ا

 َػتٓسات ايعطا٤ : 3/10

 اغتٝفا٤ ٚإضفام املػتٓسات ايتاي١ٝ ٚبايرتتٝب ايٛاضز شنطٙ : املػتجُطجيب ع٢ً 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  15ايكفش١ 

 

 

، أٚ ممـٔ ٜفٛنـ٘ يـصيو، ٚكتَٛـا      املػـتجُط منٛشز ايعطا٤ ٚايتٛقٝـع عًٝـ٘ َـٔ     3/10/1

 تاضٜذ ايتٛقٝع. إثبات، َع غتُ٘

إشا قـاّ  ٚشيـو  ، ، أٚ ٚنايـ١ ؾـطع١ٝ  ايغطفـ١ ايتذاضٜـ١  َٔ  اَٛثك ٞتٛنٌٝ ض  3/10/2

 ظري َكسّ ايعطا٤.َٚطفكات٘ ؾدل بايتٛقٝع ع٢ً ايعطا٤ 

ؾطن١ جيب إضفـام َـا ٜجبـت إٔ املػـ٦ٍٛ عـٔ ايؿـطن١ أٚ        املػتجُطٚإشا نإ 

ٚقــع عًــ٢ ايعطــا٤ َٚطفكاتــ٘ يسٜــ٘ ايكــالس١ٝ يًتٛقٝــع ْٝابــ١ عــٔ   ايــصٟٚنًٝــٗا 

  ايؿطن١.
 

ٟ )ٚطبكـا  ايػـعٛز  ٞخطاب نُإ َـٔ بٓـو َعتُـس يـس٣ َ غػـ١ ايٓكـس ايعطبـ        3/10/3

 .أعالٙ( 3/8يًؿطٚط ايٛاضز٠ يف ايبٓس 

ــ١  امل اًَٚشكاتٗــ نطاغــ١ ايؿــطٚط َٚٛاقــفات املٓافػــ١   3/10/4  /دتَٛــ١ غــتِ األَاْ

تأنٝسا  اليتـعاّ  ، َٛقعا عًٝٗا َٔ املػتجُط ٚكت١َٛ غتُ٘،  ٞايط ايبًس١ٜ 

ٟ املطًل مبا ٚضز بٗا، ٚجيب إضفام قٛض٠ إٜكاٍ ايـسفع   املػتجُط مت ؾـطا٤   ايـص

 نطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاقفات مبٛدب٘.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ  

 ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

   

 

 

 

   

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات 

 قكٛض األفطاح
 

   

  واجباث انًستثًر قبم إعذاد انعرض .4
   

 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚٚظاض٠ 
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  17ايكفش١ 

 

 

 ٚادبات املػتجُط قبٌ إعساز ايعطض .4
 

 بايهطاغ١:زضاغ١ ايؿطٚط ايٛاضز٠  4/1

زضاغـ١ ٚافٝـ١ ٚزقٝكـ١ ،     ايـٛاضز٠   ايؿطٚط ٚاملٛاقـفات  بٓٛز نطاغ١ زضاغ١ املػتجُطع٢ً 

ٚإعساز ايعطض ٚفكا ملا تكهٞ ب٘ ٖصٙ ايؿطٚط ٚاملٛاقفات، ٚعسّ االيتعاّ بصيو ٜعطـٞ  

 .يف اغتبعاز ايعطا٤ ١ايبًسٜ /يألَا١ْ اؿل 

 االغتفػاض سٍٛ بٝاْات املعاٜس٠ :  4/2

االغتفػـاض   املػـتجُط بٓس َٔ بٓٛز املعاٜس٠، جيب عًـ٢   أٟساي١ ظُٛض أٚ عسّ ٚنٛح  يف

ايبًس١ٜ خطٝا  يًشكٍٛ ع٢ً اإلٜهاح ايالظّ قبٌ تكسمي٘ يعطا٥٘، ٚشيـو مبـس٠   األَا١ْ/َٔ 

كّٛ تٚغـــ، تاملعطـــا٤ااحملـــسز يتكـــسِٜ   ايٓٗـــا٥َٞـــٔ ايتـــاضٜذ   أٜـــاّ ٠ال تكـــٌ عـــٔ عؿـــط  

ــ١ ــ٢ االغ  األَا١ْ/ايبًسٜ ــايطز عً ــ١ يهــٌ َــٔ اؾــرت٣ نطاغــ١ ايؿــطٚط     ب تفػــاضات نتاب

، ٚيـٔ ٜعـٍٛ   أٜـاّ قبـٌ املٛعـس احملـسز يفـتح املظـاضٜف       مخػ١يف َٛعس أقكاٙ  ٚاملٛاقفات

 ع٢ً أ١ٜ اغتفػاضات أٚ إدابات ؾف١ٜٛ.

 : ايعكاضَعا١ٜٓ   4/3

، ٚفل  مبعا١ٜٓ ايعكاض َعا١ٜٓ تا١َ ْاف١ٝ يًذٗاي١ٚقبٌ تكسِٜ عطا٥٘ إٔ ٜكّٛ  املػتجُطع٢ً 

 . ايػا٥س٠ ب٘ ٚناعاألاملعتُس٠، ٚإٔ ٜتعطف تعطفا  تاَا  ع٢ً  اؿسٚز

ٖصا ايؿطط مبذطز تكسَ٘ بعطا٥٘، عٝـح ال حيـل يـ٘ السكـا       يفقس اغتٛ املػتجُطٜٚعترب 

  .ايعكاض ٚاألعُاٍ املتعًك١ ب٘االزعا٤ أٚ االستذاز بأ١ٜ دٗاي١ غكٛم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ  

 ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

   

 

 

 

   

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات 

 قكٛض األفطاح
 

   

يا يحق نأليانت/ نهبهذيت ونهًستثًر قبم وأثناء فتح  .5

  انًظاريف
   

 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚٚظاض٠ 
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  19ايكفش١ 

 

 

 َا حيل  يألَا١ْ/يًبًس١ٜ ٚيًُػتجُط  .5

 قبــــٌ ٚأثٓا٤ فتــــــح املــــــــظاضٜف

 

 ٚاملٛاقفات:إيغا٤ املعاٜس٠ ٚتعسٌٜ ايؿطٚط  5/1

بعــس أخـــص َٛافكــ١ قـــاسب    يًبًسٜــ١ إيغـــا٤ املعاٜــس٠ قبـــٌ فــتح املظـــاضٜف    يألَاْـــ١/جيــٛظ  

إشا اقتهــت املكــًش١ ايعاَــ١ شيــو. ٚحيــل هلــا اإلنــاف١ أٚ اؿــصف أٚ ايتعــسٌٜ    ايكــالس١ٝ

إىل  بٓــس َــٔ بٓــٛز نطاغــ١ ايؿــطٚط ٚاملٛاقــفات مبٛدــب خطــاب أٚ إخطــاض  ٟملهــُٕٛ أ

ملٛاقـفات، ٚشيـو   قاَت بؿطا٤ نطاغ١ ايؿـطٚط ٚا  مجٝع ايؿطنات أٚ امل غػات اييت

، ع٢ً إٔ تعترب أ١ٜ إناف١ أٚ سصف أٚ تعـسٌٜ مت إخطـاض ايؿـطنات أٚ    قبٌ فتح املظاضٜف

 امل غػات ب٘ دع٤ ال ٜتذعأ َٔ ٖصٙ ايؿطٚط ٚاملٛاقفات ًَٚعَا  ؾُٝع املتٓافػني.

 تأدٌٝ َٛعس فتح املظاضٜف : 5/2

يًبًس١ٜ تأدٌٝ تاضٜذ َٚٛعس فتح املظاضٜف إشا َا زعت ايهـطٚض٠ إىل شيـو،    يألَا١ْ/حيل 

 بايتأدٌٝ نتاب١. تاملعطا٤ا َكسَٞايبًس١ٜ غتدطط مجٝع  ١ْ/ااألَٚإشا مت شيو فإٕ 

 غشب ايعطا٤ : 5/3

 .ال حيل يًُػتجُط غشب عطا٤ٙ قبٌ َٛعس فتح املظاضٜف

  ايعطا٤:تعسٌٜ  5/4

زعـا٤ َـٔ   إ أٟيـٔ ًٜتفـت إىل   ٚ، يف عطا٥٘ بعس تكسمي٘تعسٌٜ  أٟ إدطا٤ يًُػتجُطال جيٛظ 

 .بعس تكسمي٘ عطا٥٘  يفخطأ  ٛدٛزقاسب ايعطا٤ ب

 سهٛض دًػ١ فتح املظاضٜف : 5/5

املٛعــس احملــسز ، ٚجيــب إٔ   أٚ َٓسٚبــ٘ سهــٛض دًػــ١ فــتح املظــاضٜف يف   يًُػــتجُطحيــل 

ــتح املظــاضٜف       ــسٚب ايؿــطن١ أٚ امل غػــ١ املفــٛض ؿهــٛض دًػــ١ ف غــعٛزٟ  ٜهــٕٛ َٓ

مل غػـ١ َكـسقا   َكشٛبا  بٛناي١ ؾطع١ٝ أٚ تفـٜٛ  َـٔ َـسٜط ايؿـطن١ أٚ ا     اؾٓػ١ٝ،

 َٔ ايغطف١ ايتذاض١ٜ،ٚال حيل االعرتاض ملٔ مل حيهط اؾًػ١.



 

 

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ  

 ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

   

 

 

 

   

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات 

 قكٛض األفطاح
 

   

 انترسيت وانتعاقذ وتسهيى انًوقع .6
   

 



 عطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ املًُه١ اي

  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  21ايكفش١ 

 

 

 ايرتغ١ٝ ٚايتعاقس ٚتػًِٝ املٛقع .6

 

 :ٚايتعاقس ايرتغ١ٝ  6/1

بعــس إٔ تػــتهٌُ ؾٓــ١ فــتح املظــاضٜف إدطا٤اتٗــا تكــسّ ايعــطٚض إىل ؾٓــ١   6/1/1

 .مبا تطاٙٚتكسِٜ ايتٛق١ٝ يكاسب ايكالس١ٝ ، االغتجُاض يسضاغتٗا 

ٜــتِ إخطــاض َــٔ ضغــت عًٝــ٘ املعاٜــس٠ خــالٍ أغــبٛع عًــ٢ األنجــط َــٔ تــاضٜذ    6/1/2

ايرتغ١ٝ; ملطادع١ األَا١ْ/ايبًس١ٜ خالٍ مخػ١ عؿط َٜٛا  َٔ تـاضٜذ اإلخطـاض   

الغتهُاٍ اإلدطا٤ات، ٚإشا مل ٜطادع خـالٍ ٖـصٙ املـس٠، ٜطغـٌ يـ٘ إخطـاض       

ساي١ ؽًف٘ عـٔ َطادعـ١    يفْٗا٥ٞ، ٜٚعط٢ ١ًَٗ مخػ١ عؿط َٜٛا  أخط٣، ٚ

ــ٘ يف ايتــأدري َٚكــازض٠        ااألَا١ْ/ ــتِ إيغــا٤ سك ــس٠ اإلنــاف١ٝ ٜ ــ١ بعــس امل يبًسٜ

 ايهُإ.

طغـ١ٝ املعاٜـس٠   ت بعـس أخـص َٛافكـ١ قـاسب ايكـالس١ٝ      جيٛظ يألَا١ْ/ يًبًس١ٜ 6/1/3

عًــ٢ قــاسب ايعطــا٤ ايجــاْٞ بــٓفؼ قُٝــ١ ايعطــا٤ األٍٚ، ايــصٟ ضغــت عًٝــ٘     

 املعاٜس٠، ٚمل ٜػتهٌُ اإلدطا٤ات خالٍ املس٠ احملسز٠.

 

 املٛقع: تػًِٝ 6/2

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

األَا١ْ/ايبًس١ٜ حيٍٛ بعس تٛقٝع ايعكس َباؾط٠ َا مل ٜهٔ ٖٓاى عا٥ل يس٣ 

زٕٚ شيو، ٚبؿطط أال تعٜس املس٠ َٔ تاضٜذ تٛقٝع ايعكس ٚتاضٜذ االغتالّ عٔ 

 ؾٗط ٚاسس.

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

ٚؼػب بسا١ٜ َس٠ ايعكس َٔ  عٓٛاْ٘،بإضغاٍ إؾعاض خط٢ يًُػتجُط ع٢ً 

 .تاضٜذ اإلؾعاض

 



 

 

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ  

 ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚٚظاض٠ 
  

   

 

 

 

   

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات 

 قكٛض األفطاح
 

   

  االشتراطاث انعايت .7
   

 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  23ايكفش١ 

 

 

 

 

 ١عاَرتاطات ايـــــاالؾ .7

 يًُٛقع : اـسَاتتٛقٌٝ  7/1

 -ٖاتف -قطف قشٞ -َٝاٙ -)نٗطبا٤ يًُٛقع اـسَاتٜتٛىل املػتجُط تٛقٌٝ 

ع٢ً َػ٦ٛيٝت٘ اـاق١، ٜٚتشٌُ ناف١ ايتهايٝف ٚايطغّٛ املطتبط١ بصيو،  ... ٚظريٖا(

اؾٗــات شات بايبًسٜــ١ َٚــع باألَا١ْ/شيــو َــع اإلزاض٠ املعٓٝــ١  يفٚعًــ٢ املػــتجُط إٔ ٜٓػــل 

 .ايك١ً

 يًتٓفٝص : ايعَينايربْاَر  7/2

يًبًس١ٜ بطْافا  ظَٓٝا  يًتٓفٝص، َتهُٓا  املطاسـٌ املدتًفـ١   يألَا١ْ/ًٜتعّ املػتجُط إٔ ٜكسّ 

  ٚايتؿغٌٝ.يإلْؿا٤ 

 اؿكٍٛ ع٢ً املٛافكات ٚايرتاخٝل َٔ ايبًس١ٜ ٚاؾٗات شات ايعالق١ : 7/3

قبـٌ اؿكـٍٛ عًـ٢ املٛافكـات      األفـطاح  َؿـطٚع قكـط  ًٜتعّ املػـتجُط بعـسّ ايكٝـاّ بتٓفٝـص     

 ألخط٣ شات ايعالق١.ايبًس١ٜ ٚاؾٗات ااألَا١ْ/ٚايرتاخٝل َٔ 

 تٓفٝص األعُاٍ: 7/4

ٚغـابك١   إىل َكـاٍٚ يسٜـ٘ خـرب٠    قكـط األفـطاح  إْؿـا٤  َُٗـ١   إٔ ٜػـٓس املػـتجُط   جيب ع٢ً 

ٚإٔ ٜٛقع َع٘ عكس تٓفٝص املؿطٚع ، ٜٚتِ اعتُاز ٖصا ، األْؿط١ تٓفٝص َجٌ ٖصٙ يف أعُاٍ

 إٔ ٜكسّ املػتجُط  جيب ع٢ً نُا ايعكس َٔ ايبًس١ٜ قبٌ تػًِٝ املػتجُط تطخٝل ايبٓا٤ ،

ٔ ؾــٗازات اـــرب٠ ايػــابك١ يًُكــاٍٚ َعتُــس٠ َٚكــسق١ َــٔ اؾٗــات املدتكــ١ تجبــت سػــ   

 تأزٜت٘ يألعُاٍ اييت ايتعّ بٗا.

 : يس٣ املػتجُط ع٢ً ايتٓفٝصَػ٦ٛي١ٝ اإلؾطاف  7/5

َهتــب ٖٓسغــٞ اغتؿــاضٟ  جيــب إٔ ٜػــٓس  املػــتجُط َُٗــ١ اإلؾــطاف عًــ٢ ايتٓفٝــص إىل   

 َعتُس ٜهٕٛ َٔ ٚادبات٘:

  َطادعــــ١ َٚطابكــــ١ كططــــات َٚٛاقــــفات املؿــــطٚع قبــــٌ َباؾــــط٠ ايتٓفٝــــص ٚٚنــــع

يبًسٜـــ١ بـــأٟ خطـــأ ٜهـــٕٛ َٛدـــٛزا بٗـــا      األَا١ْ/ااملالسظـــات ايفٓٝـــ١ عًٝٗـــا ٚإبـــال     

 ٚاملكرتسات اـاق١ مبعاؾ١ اـطأ.

 .املتابع١ اي١َٝٛٝ املػتُط٠ يتٓفٝص األعُاٍ طبكا ملٛاقفات ايعكس ٚأقٍٛ ايكٓاع١ 

 ٍٚ٢ً إمتاّ ايعٌُ ع٢ً ٚإعطاؤٙ املؿٛض٠ ايف١ٝٓ عٓس ايًعّٚ ، ٚاييت تػاعس ع تٛدٝ٘ املكا

 ايٛد٘ األنٌُ،ٚإخطاض املكاٍٚ ٚاملػتجُط خطٝا عٔ أٟ كايفات ؼسخ ٚطًب إظايتٗا

          ايتسقٝل ٚاالعتُاز يًُدططـات ٚعٝٓـات املـٛاز ايـيت ٜكـسَٗا املكـاٍٚ ٚتكـسِٜ ايتٛقـٝات

 بؿأْٗا.

 أثٓا٤ ايتٓفٝص، ٚإبسا٤ ايتٛقٝات ايالظ١َ ؿًٗا.  زضاغ١ املؿهالت اييت قس تظٗط 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  24ايكفش١ 

 

 

 اإلؾطاف : يفايبًس١ٜ األَا١ْ/سل  7/6

اإلؾــطاف عًــ٢ ايتٓفٝــص ظُٝــع َطاسًــ٘  يفيًبًسٜــ١ اؿــل ايهاَــٌ  يألَاْــ١/ 7/6/1

يـٛاضز٠  يًتأنس َٔ ايتعاّ املػتجُط بايتٓفٝص طبكا  يالؾرتاطات ٚاملٛاقفات ا

 املعتُس٠بهطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاقفات ٚاملدططات 

فُٝــا ٜتعًــل بــأٚاَط ايتغــٝري   /ايبًسٜــ١ًٜتــعّ املػــتجُط بتًبٝــ١ َتطًبــات األَا١ْ  7/6/2

 ط ٚاملٛاقفات ٚاملدططات املعتُس٠.ٚاإلقالح ملا مت تٓفٝصٙ كايفا  يًؿطٚ

إال تكـاَِٝ  اييف  ال جيٛظ يًُػتجُط إدطا٤ أ١ٜ إنـافات أٚ تعـسٜالت دسٜـس٠     7/6/3

ساي١ املٛافك١ ٜتعني ع٢ً املػـتجُط إٔ ٜكـسّ    يفيبًس١ٜ، ٚاألَا١ْ/ابعس َٛافك١ 

يًبًس١ٜ كططات نا١ًَ َٔ املٛاقفات ايف١ٝٓ َـٔ أدـٌ اؿكـٍٛ     يألَا١ْ/

 ع٢ً املٛافك١ اـط١ٝ ٚايرتخٝل ايالظّ.

ًٜتعّ املػتجُط بعس االْتٗا٤ َٔ أعُاٍ اإلْؿا٤ بإؾعاض األَا١ْ/ايبًس١ٜ، يٝكّٛ  7/6/4

قهــط ٜــبني إٔ ايتٓفٝــص مت طبكــا   َٗٓــسؽ األَا١ْ/ايبًسٜــ١ باملعآٜــ١، ٚعُــٌ  

ٚاملدططـات   يًُٛاقفات ٚايؿطٚط ايـٛاضز٠ بهطاغـ١ ايؿـطٚط ٚاملٛاقـفات    

 ٚاملعتُس٠.

 تكطٜط املكاٍٚ ٚاملهتب االغتؿاضٟ: 7/7

تٓفٝــص مجٝــع األعُــاٍ ٚقبــٌ ايػــُاح بايتؿــغٌٝ ٜكــسّ نــٌ َــٔ املكــاٍٚ     بعــس االْتٗــا٤ َــٔ

١ْ غطاب ض ٞ عٔ ططٜل املػـتجُط،   ٚاالغتؿاضٟ املؿطف ع٢ً ايتٓفٝص تكطٜطا إىل األَا

  َٚطابكت٘ يًُٛاقفات. قكط األفطاحٜٛنشإ فٝ٘ َػ٦ٛيٝتُٗا عٔ تٓفٝص 

 اغتدساّ ايعكاض يًغطض املدكل ي٘ : 7/8

إعــالٕ املعاٜــس٠، ٚأ٣  يفال جيــٛظ يًُػــتجُط اغــتدساّ ايعكــاض يغــري ايغــطض املدكــل يــ٘  

  .كايف١ يصيو ٜرتتب عًٝٗا فػذ ايعكس، ٚغشب ايعكاض َٔ املػتجُط

 ايتأدري َٔ ايباطٔ أٚ ايتٓاظٍ عٔ ايعكس : 7/9

بعــس يًغــري إال  ايتٓــاظٍ عــٔ ايعكــس تــأدري نــٌ أٚ دــع٤ َــٔ ايعكــاض، ٚال يًُػــتجُطال حيــل 

ٚ ايـطف  بٓـا٤   املٛافكـ١ أ ٚاييت حيـل هلـا   األَا١ْ/ايبًسٜـ١، اؿكٍٛ ع٢ً َٛافك١ خط١ٝ َـٔ  

 ًٞ.قْفؼ ؾطٚط املػتجُط األ ع٢ً إٔ تٓطبل ع٢ً املتٓاظٍ ي٘ ، ع٢ً تكسٜطٖا يًُٛقف

 َٛعس غساز األدط٠ ايػ١ٜٛٓ: 7/10

تػسز أدط٠ ايػ١ٓ األٚىل عٓس تٛقٝع ايعكـس، ٚيف سايـ١ عـسّ  ايتـعاّ املػـتجُط بايػـساز يف       

ــتِ َكــازض٠ ايهــُإ ايبٓهــٞ املكــسّ َــٔ       ـــا  املٛعــس املــصنٛض ٜ  إجيــاضاملػــتجُط، أَـــــــــ

يف بسا١ٜ نٌ غ١ٓ إجياض١ٜ، ٚعس أقك٢ عؿط٠ أٜـاّ َـٔ    اايػٓٛات ايتاي١ٝ، فٝتِ غسازٖ

 بسا١ٜ ايػ١ٓ اإلجياض١ٜ.



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  25ايكفش١ 

 

 

 َتطًبات ايػال١َ ٚاألَٔ : 7/11

 : ًٜٞتعّ املػتجُط مبا ًٜ

اؽاش ناف١ اإلدـطا٤ات ٚاالستٝاطـات ايالظَـ١ ملٓـع ٚقـٛع أنـطاض أٚ سـٛازخ         7/11/1

 األؾدام، أٚ األعُاٍ، أٚ املُتًهات ايعا١َ ٚاـاق١.تكٝب 

جيــب عًــ٢ املػــتجُط إٔ ٜعــس خطــ١ ملٛادٗــ١ ســاالت ايطــٛاض  تؿــٌُ تــسضٜب     7/11/2

أؾدام َ ًٖني ع٢ً إخال٤ األفطاز َٔ املب٢ٓ ، ٚ اغتدساّ أدٗع٠ َٚعسات 

إطفا٤ اؿطٜل،  ٚايكٝاّ بعٌُ اإلغعافات األٚي١ٝ، ٚسفظ األَـٔ، ٚايتٓػـٝل   

 ملدتك١.َع اؾٗات ا

ــا٠،    7/11/3 ــ١ عـــٔ نافـــ١ ســـٛازخ ايٛفـ ٜهـــٕٛ املػـــتجُط َػـــ٦ٛال  َػـــ٦ٛي١ٝ ناًَـ

ٚإقــابات ايعُــٌ، ايتــ٢ قــس تًشــل بــأ٣ َــٔ ايعُــاٍ ٚاملــٛ فني أثٓــا٤ قٝــاَِٗ    

بايعُــٌ، أٚ تًشــل باملــاض٠ أٚ املطنبــات، ْتٝذــ١ عــسّ ايتعاَــ٘ باستٝاطــات        

يبات، أٚ ايػال١َ أثٓا٤ تأز١ٜ ايعٌُ، ٜٚتشٌُ ٚسسٙ ناف١ ايتعٜٛهات ٚاملطا

 َػ٦ٛي١ٝ عٔ شيو. أز٢ْايبًس١ٜ األَا١ْ/أ٣ تهايٝف أخط٣، ٚيٝؼ ع٢ً 

 إيغا٤ ايعكس يًُكًش١ ايعا١َ: 7/12

ايبًس١ٜ فػذ ايعكس يًُكًش١ ايعا١َ، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٜتِ تعٜٛ  املػـتجُط  /حيل يألَا١ْ 

املتبك١ٝ َٔ تـاضٜذ إيغـا٤ ايعكـس     ١ٜاإلجياضباملٛقع ، ٚإعاز٠ ايك١ُٝ  عٔ ق١ُٝ املٓؿآت املكا١َ

 إىل تاضٜذ اْتٗا٤ ايػ١ٓ ايتعاقس١ٜ. 

 :ًبًس١ٜ بعس اْتٗا٤ َس٠ ايعكسي /يألَا١ْ  ٚاملٓؿآت املكا١َ عًٝ٘ تػًِٝ املٛقع 7/13

ت ٍٚ ًَه١ٝ املٓؿآت ٚايتذٗٝـعات املكاَـ١ عًـ٢ ايعكـاض بعـس اْتٗـا٤ َـس٠ ايعكـس          7/13/1

 اي١ دٝس٠.ٚع٢ً املػتجُط تػًُٝٗا ع إىل األَا١ْ/ايبًس١ٜ،

ّ اْتٗــا٤ َــس٠ ايعكــس   قبــٌ 7/13/2 ملػــتجُط بإؾــعاض اايبًسٜــ١ األَاْــ١ / بجالثــ١ أؾــٗط تكــٛ

ــتِ اغــتالّ املٛقــ    ،ملٛقــعاتػــًِٝ سهــٛضٙ يمبٛعــس  ــ١ عــسّ سهــٛضٙ ٜ ع ٚيف ساي

 ظٝابٝا، ٚإؾعاض املػتجُط بصيو.

 : أسهاّ عا١َ 7/14

ًَـو  مجٝع املػتٓسات ٚاملدططـات  ٚٚثـا٥ل ايعطـا٤ املتعًكـ١ بٗـصٙ املعاٜـس٠ ٖـٞ         7/14/1

 مبذطز تكسميٗا. يًبًس١ٜ /يألَا١ْ

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

ايبًس١ٜ بايتعٜٛ  عُـا ؼًُـ٘   األَا١ْ/ يٝؼ ملكسّ ايعطا٤ اؿل يف ايطدٛع إىل  7/14/3

 َٔ َكاضٜف أٚ ضغّٛ ْتٝذ١ تكسِٜ عطا٥٘ يف ساي١ عسّ قبٛي٘. 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  26ايكفش١ 

 

 

ؽهع ٖصٙ املعاٜـس٠ يال٥شـ١ ايتكـطف بايعكـاضات ايبًسٜـ١ ٚتعًُٝاتٗـا ايتٓفٝصٜـ١         7/14/4

ــط   ــب األَـــــ ــازض٠ مبٛدـــــ ــاَٞايكـــــ ــِ   ايػـــــ ــطِٜ ضقـــــ  يف 38313/ب/3ايهـــــ

  .ٖـ24/9/1423



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ  

 ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

   

 

 

 

   

 ؾــطٚط َٚٛاقفاتنطاغ١  

 قكٛض األفطاح
 

   

  االشتراطاث انخاصت .8
   

 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 ؾــطٚط َٚٛاقفاتنطاغ١ 

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  29ايكفش١ 

 

 

 ١ـــاقـــــرتاطات اـــــــــاالؾ .8

 س٠ ايعكس:ــَ 8/1

تبسأ َٔ تاضٜذ تػًِ املػتجُط يًعكـاض َـٔ    (مخؼ ٚعؿطٕٚ غٓ٘ )( غٓ٘ 25 )س٠ ايعكس ـــــَ

   .ايبًس١ٜاألَا١ْ/

 ٚاإلْؿا٤:فرت٠ ايتذٗٝع  8/2

َـٔ َـس٠ ايعكـس يًتذٗٝـع ٚاإلْؿـا٤،       (مخػـ٘ عؿـط ؾـٗط    ) (ؾـٗط  15فرت٠ )ميٓح املػتجُط 

تٓفٝـص   سايـ١ عـسّ قٝـاّ املػـتجُط بايبـس٤ يف      يفٚ ٕٛ ٖصٙ ايفرت٠ ظري َسفٛع١ األدـط٠، ٚته

 املؿطٚع خالٍ ايفرت٠ ايع١َٝٓ املػُٛح بٗا يًتذٗٝع ٚاإلْؿا٤ ٜتِ فػذ ايعكس.

 :َٚس٠ ايتؿغٌٝ اي١َٝٛٝٚقت  8/3

ًٜتــعّ املػــتجُط بتطبٝــل األْظُــ١ ٚايتعًُٝــات ايكــازض٠ َــٔ اؾٗــات اؿهَٛٝــ١ املدتكــ١  

 سٍٛ تؿغٌٝ قكٛض األفطاح، ٚايتٓػٝل َعٗا يتشسٜس ٚقت َٚس٠ ايتؿغٌٝ اي١َٝٛٝ.

 املػ٦ٛي١ٝ عٔ املدايفات: 8/4

نا١ًَ أَاّ اؾٗات املدتكـ١ عُـا ٜٓـتر َـٔ كايفـات       ٦ٛي١َٝػ ٜهٕٛ املػتجُط َػ٦ٛال

 ، ٜٚعني أسس األفطاز ٜهٕٛ َتٛادسا يف ايككط بكف١ َػتُط٠.عٓس اغتدساّ ايككط

 تأَني اؿطاغات: 8/5

ًٜتعّ املػتجُط بتٛفري اؿطاغات ايالظَـ١ ملـساخٌ قـاالت ايٓػـا٤ َـٔ اــاضز َٚـٔ زاخـٌ         

 ٜٛٔ َٔ ايعٛا٥ٌ.ايكاي١، ٚتٓظِٝ ع١ًُٝ االتكاٍ عٓس خطٚز املسع

 أَانٔ ػٗٝع ايطعاّ: 8/6

ّ ايعٓاٜــ١ ايتاَــ١ باملتطًبــات    املػــتجُط  ٜطاعــٞ 8/6/1 يف بايٓظافــ١   ايكــش١ٝ ٚاالٖتُــا

ٚااليتــعاّ يف  بكــف١ خاقــ١، أَــانٔ ػٗٝــع ايطعــاّبكــف١ عاَــ١ ٚيف  ايككــط

 .املتعًك١ باملطاعِ ٚاملطابذ ١شيو بايتعًُٝات ايبًسٜ

ــ١      8/6/2 ــٔ ايبًسٜــ١ ،    إشا نــإ يكــاسب ايككــط قــالت تغصٜ َعتُــس٠ َٚطخكــ١ َ

فُٝهٓ٘ إٔ ٜؿرتط ع٢ً قاسب املٓاغـب١ إٔ ٜكـّٛ بـايطبذ يف قالتـ٘ سػـب      

األغــعاض ايــيت ٜتفــل عًٝٗــا ، ٚعًــ٢ قــاسب ايككــط تــٛفري األْــٛاع ٚاملػــتٜٛات   

 .سػب ايطًب

 َٛاقف ايػٝاضات : 8/7

 ًٜتعّ املػتجُط مبا ًٜٞ:

ٛقــف غــٝاض٠ يهــٌ  بٛاقــع َ  قكــط األفــطاحتــٛفري َٛاقــف غــٝاضات ملطتــازٟ   8/7/1

 .َػطشات املباَْٞٔ  50ّ2



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 ؾــطٚط َٚٛاقفاتنطاغ١ 

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  30ايكفش١ 

 

 

ىل املٛاقـف عٝـح ال   ١ سطنـ١ زخـٍٛ ٚخـطٚز ايػـٝاضات َـٔ ٚإ     غٗٛيَطاعا٠  8/7/2

 تعٝل سطن١ املطٚض يف ايؿٛاضع احملٝط١.

ال ٜػُح باغتدساّ َٛاقـف ؼـت املبٓـ٢، ٚعٓـس اؿادـ١ الغـتدساّ َٛاقـف         8/7/3

جيـب أال ٜكـٌ ايبعـس بـني      املٛقع،ؼت األضض أٚ َتعسز٠ األزٚاض زاخٌ سسٚز 

ــاض، ٚأال ٜعٜــس اضتفــاع أزٚاض      املٛاقــف َٚبٓــ٢   قكــط األفــطاح عــٔ مخػــ١ أَت

 املٛاقف عٔ زٚضٜٔ فكط فٛم غطح األضض.

ــ١        8/7/4 ــا يالؾــرتاطات ايفٓٝ ــص َٛاقــف ايػــٝاضات تهــٕٛ ٚفك ــس تكــُِٝ ٚتٓفٝ عٓ

 ملٛاقف ايػٝاضات ايكازض٠ عٔ ٚناي١ ايٛظاض٠ يًؿ٦ٕٛ ايف١ٝٓ.

 ايكٝا١ْ:اؾرتاطات  8/8

ملب٢ٓ ايككط ٚنافـ١ ػٗٝعاتـ٘ َـٔ:     زٚض١ٜ  قٝا١ْ   إدطا٤جيب ع٢ً املػتجُط  8/8/1

نٗطبــــا٤، ٚتهٝٝــــف، ٚتطنٝبــــات قــــش١ٝ، َٚعــــسات، ٚأثــــاخ، ٚأْظُــــ١  

 .ايػال١َ،  ٚظريٖا

ا زٚضٜا )نـٌ ثالثـ١ أؾـٗط(    ٜكسّ يألَا١ْ /يًبًس١ٜ تكطٜط جيب ع٢ً املػتجُط إٔ 8/8/2

َٔ َهتب ٖٓسغٞ َعتُس َٔ  األَا١ْ/ايبًس١ٜ عٔ أعُاٍ ايكٝا١ْ اييت متت، 

 َبٝٓا ب٘ تفاقٌٝ اإلقالسات ٚاالغتبساالت اييت ْفصت.  

 ايسضاغ١ ايتش١ًًٝٝ يًتأثريات املطٚض١ٜ: 8/9

 قكـط األفـطاح  زضاغ١ يًتأثريات املطٚض١ٜ ايٓاػ١ عٔ إقاَـ١   دطا٤جيب ع٢ً املػتجُط ايكٝاّ بإ

األَاْــ١ / ايبًسٜــ١    عتُــس٠ يــس٣ املهاتــب االغتؿــاض١ٜ اهلٓسغــ١ٝ امل  ٚشيــو َــٔ خــالٍ أســس    



 

 

 

 

 

 



 

 

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ  

 ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

   

 

 

 

   

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات 

 قكٛض األفطاح
 

   

 االشتراطاث انفنيت .9
   

 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  33ايكفش١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١ــــات ايفٓٝـــرتاطــــــاالؾ .9

 نٛز ايبٓا٤ ايػعٛزٟ ٚزيٌٝ اؾرتاطات ايبٓا٤ : 9/1

ع٢ً املػتجُط َطاعا٠ مجٝع االؾرتاطات ايٛاضز٠ بهٛز ايبٓـا٤ ايػـعٛزٟ َٚالسكـ٘،     جيب

باألَا١ْ/ايبًسٜــ١ فُٝــا ٚنـصيو مجٝــع ايؿـطٚط ايــٛاضز٠ بــسيٌٝ اؾـرتاطات ٚأْظُــ١ ايبٓـا٤     

 ٜتعًل ظُٝع ايتفاقٌٝ املتعًك١ بٗصا املؿطٚع.

 املعُاض١ٜ:االؾرتاطات  9/2

أال ٜعٜس املب٢ٓ عٔ زٚض ٚاسس، ٚأال ٜتذاٚظ أقك٢ اضتفاع يًفطا  ايساخًٞ عٔ  9/2/1

 أَتاض. 6

ميهٔ االغتفاز٠ َٔ االضتفاع املػُٛح ب٘ يف ايفكط٠ ايػـابك١ يتـٛفري عٓاقـط     9/2/2

، نُـا ميهـٔ اغـتدساّ َػـت٣ٛ ؼـت غـطح األضض       ثا١ْٜٛ ؽسّ املؿطٚع

ــ٢ أٚ أغــفٌ ايعٓاقــط ايط٥ٝػــ١ٝ         ــو أعً ــ٢ أال ٜهــٕٛ شي ــطض، عً ــٓفؼ ايغ ي

 قاالت ايطعاّ(. -قاي١ ايٓػا٤ –يًُؿطٚع )قاي١ ايطداٍ 

ٜـتِ تكــُِٝ عٓاقــط املؿــطٚع سػــب املعــاٜري ايتكــ١ُُٝٝ املٛنــش١ باؾــسٍٚ   9/2/3

 (.1ضقِ )

 ايط٥ٝػ١ٝ يألفطاح( َعاٜري تكُِٝ ايعٓاقط 1دسٍٚ ضقِ)

 املعٝاض ايتكُُٝٞ ايعٓكط

 /ضد2ٌّ 1.65  قاي١ ايطداٍ

قاي١ ايٓػا٤ مبا فٝٗا املٓك١ 

Stage 

 / اَطأ2٠ّ 1.80

 / ٚدب١ )اَطأ٠ أٚ ضدٌ(2ّ 0.80 قاي١ ايطعاّ

 / )اَطأ٠ + ضدٌ(2ّ 0.20 املطبذ

 ضدٌ أٚ اَطأ٠ 40زٚض٠ ٚاسس٠  يهٌ  زٚضات املٝاٙ

 ايبٓا٤ عٔ ايٓػب١ املػُٛح بٗا يف املٓطك١.أال تعٜس ْػب١  9/2/4

ميهٔ اغتشساخ عٓاقط ثا١ْٜٛ تهٕٛ َه١ًُ يًعٓاقـط ايط٥ٝػـ١ٝ ٚؽـسّ     9/2/5

 استٝادات املؿطٚع.

ٚغٗٛي١ اؿطنـ١ زاخًـٗا مبـا خيـسّ      بعهٗابَطاعا٠ عالق١ عٓاقط املؿطٚع  9/2/6

 اهلسف ٜٚتٓاغب َع عسز املسعٜٛٔ.
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ْػــا٤( َــٔ أَــانٔ   –االٖتُــاّ بتكــُِٝ أَــانٔ خسَــ١ ايكــاالت )ضدــاٍ     9/2/7

ظػٌٝ ٚزٚضات َٝاٙ مبا ٜػـٌٗ اـسَـ١ ٜٚتٓاغـب َـع عـسز املـسعٜٛٔ ٚحيكـل        

 اـكٛق١ٝ.

ٜطاعــ٢ فكــٌ َــساخٌ ايٓػــا٤ عــٔ َــساخٌ ايطدــاٍ، ٚأال ٜكــٌ عــسز املــساخٌ    9/2/8

 يًُب٢ٓ عٔ ثالث١ َساخٌ )عسا كاضز ايطٛاض ( ٖٞ نايتايٞ: ايط٥ٝػ١ٝ

 .ٍَسخٌ خام بايطدا 

 .َسخٌ خام بايٓػا٤ 

  ٌخام باـس١َ.َسخ 

ؼسز َٛاقع املساخٌ األغاغ١ٝ يف املؿطٚع ٚكـاضز ايطـٛاض  عٝـح تهـٕٛ      9/2/9

 بعٝس٠ عٔ َكازض اـطط ناملطبذ ٚظطف ٚيٛسات ايهٗطبا٤.

تكُِ أبـٛاب املـساخٌ ايط٥ٝػـ١ٝ عٝـح تفـتح يًدـاضز، ٚال تػـبب أٜـ١ إعاقـ١           9/2/10

 يس٣ اغتعُاهلا يف ساالت ايطٛاض .

، ٚيف سايــــ١ ظٜــــاز٠ ايطاقــــ١ َــــرت 2جيــــب أال ٜكــــٌ عــــطض أٟ َــــسخٌ عــــٔ  9/2/11

ؾدل )ثالمثا١٥ ؾدل( ٜـعاز عـطض املـسخٌ مبكـساض      300االغتٝعاب١ٝ عٔ 

 َرت يهٌ عؿط٠ أؾدام. 0.05

ــ١،       9/2/12 ــطٚع ايساخًٝـ ــط املؿـ ــُِٝ عٓاقـ ــس تكـ ــ١ٝ عٓـ ــا٠ اـكٛقـ ــطٚض٠ َطاعـ نـ

 ٚنصيو بايٓػب١ يًُؿطٚع ٚاملباْٞ اجملاٚض٠.

ــابع    9/2/13 ــطاظ ايطـ ــطٚع ٚإبـ ــ١ يًُؿـ ــايٓٛاسٞ اؾُايٝـ ــاّ بـ ــٞ   االٖتُـ ــٞ احملًـ ايعُطاْـ

 يًُٓطك١.

األخص يف االعتباض عٓس ايتكُِٝ استٝادات املعٛقني يف ايعٓاقط املدتًف١ َٔ  9/2/14

 املؿطٚع.

اختٝاض َـٛاز ايبٓـا٤ املٓاغـب١ ايـيت تتـٛفط بٗـا ؾـطٚط ايػـال١َ ٚاملال٥ُـ١ ملٓـار            9/2/15

 املٓطك١ ٚألغًٛب ايتكُِٝ.

ٝـ       9/2/16 ل ال٥شـ١ ايعـعٍ   اغتدساّ َـٛاز ايعـعٍ اؿـطاضٟ املٓاغـب١ يف املؿـطٚع، ٚتطب

 اؿطاضٟ يسٍٚ فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ.

نطٚض٠ ععٍ ايكٛت بتًو املؿاضٜع ملا ٜكسض عٓٗا َٔ أقٛات عاي١ٝ تػـتًعّ   9/2/17

، هلـا   االستٝاطات ايتك١ُُٝٝ ٚايتٓفٝصٜـ١ كا١ٜ اجملاٚضٜٔ َٔ آثاضٖا، ٚأخص 

ٚايـيت ٜكـسض عٓٗـا أقـٛات     ، ايكٛت زاخٌ فطاظات املؿطٚع ٚنصيو ععٍ 

ايٓػا٤ ٚاملهإ املدكل يًفٕٓٛ ايؿعب١ٝ ع٢ً إٔ ٜطاعـ٢ َـا    عاي١ٝ نكاي١

:ًٜٞ 
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 تكُِٝ َباْٞ املؿطٚع بططٜك١ ؼكل ايٛقا١ٜ املٓاغب١ َٔ ايهٛنا٤. .أ 

 اجملاٚضٜٔ.إىل تكُِٝ قاالت األفطاح عٝح ال تٓتكٌ ايهٛنا٤  .ب 

ــ١     .ز  ــاسات اـاضدٝــ ــٛت يف ايػــ ــربات ايكــ ــتدساّ َهــ ــُح باغــ ال ٜػــ

 املدكك١ يالستفاٍ.

 اإلْؿا١ٝ٥:االؾرتاطات  9/3

 إٔ ٜهٕٛ ايبٓا٤ َٔ اـطغا١ْ املػًش١. 9/3/1

ــ١       9/3/2 ــل َٚطابكـ ــ١ يًشطٜـ ــا٤ َكاَٚـ ــتع١ًُ يف اإلْؿـ ــا٤ املػـ ــٛاز ايبٓـ ــٕٛ َـ إٔ تهـ

 يالؾرتاطات.

يف ساي١ اغتدساّ اؿسٜس يف اإلْؿا٤: جيب اؽاش ناف١ إدـطا٤ات ايػـال١َ    9/3/3

 ٚايٛقا١ٜ َٔ ايكسأ ٚايتآنٌ ٚاؿطٜل.

ٜٚتِ ؼًٌٝ يًُٝاٙ اؾٛف١ٝ )إٕ ٚدست( َٔ إٔ ٜعس تكطٜط يرتب١ َٛقع املؿطٚع  9/3/4

 قبٌ د١ٗ كتك١، ٚأخص ايٓتا٥ر يف االعتباض عٓس ايسضاغ١ اإلْؿا١ٝ٥.

أال ٜكٌ سػاب األكاٍ اؿ١ٝ يكاالت األفطاح عـٔ ايكُٝـ١ األنـرب احملـسز٠      9/3/5

 هلا باملٛاقفات ايكٝاغ١ٝ ايػعٛز١ٜ أٚ تًو احملسز٠ بهٛز ايبٓا٤ املٛسس.

إلْؿا١ٝ٥ تـأثري ايهـٛاضخ ايطبٝعٝـ١ أٚ اْٗٝـاض ايرتبـ١ أٚ      ٜطاع٢ يف ايسضاغات ا 9/3/6

 ايعالظٍ ٚظريٖا.

تكـــسِٜ َـــصنط٠ إْؿـــا١ٝ٥ َتهاًَـــ١ يًُؿـــطٚع َـــع املدططـــات ٚايتفاقـــٌٝ   9/3/7

 ٚاملالسظات اإلْؿا١ٝ٥ يًذ١ٗ املدتك١ بايبًس١ٜ.

ععٍ اـطغـا١ْ املعطنـ١ يًُٝـاٙ ايعازٜـ١ أٚ اؾٛفٝـ١ ناـطغـاْات املسفْٛـ١         9/3/8

ألغـطح، ٚنـصيو ايبالطـات اـطغـا١ْٝ يـسٚضات املٝـاٙ       بايرتب١ ٚخطغـاْات ا 

 ٚاملطابذ َٚا ؾابٗٗا.

ٜػتعٌُ األ ٓت املكاّٚ يًهربٜتـات يف مجٝـع اـطغـاْات املسفْٛـ١ بايرتبـ١       9/3/9

 يف املب٢ٓ.

يف ساي١ إزخاٍ أ١ٜ تعسٜالت َػتكبال  ع٢ً املؿـطٚع فإْـ٘ ًٜـعّ تكـسِٜ زضاغـ١       9/3/10

ٌ ايالظ١َ ملكا١َٚ َٛاز ايبٓـا٤  إْؿا١ٝ٥ َٚعُاض١ٜ هلا، ٚنصيو تكسِٜ ايتفاقٝ

املػـتع١ًُ يًشطٜـل َـٔ قبـٌ َهتــب ٖٓسغـٞ اغتؿـاضٟ إىل اؾٗـ١ املدتكــ١        

بايبًس١ٜ يًشكٍٛ ع٢ً َٛافكتٗا، ٜٚتِ تٓفٝـص ٖـصٙ ايتعـسٜالت ؼـت إؾـطاف      

َهتب ٖٓسغٞ اغتؿاضٟ، ٚبعس االْتٗا٤ َٔ ايتٓفٝص ٜـتِ تكـسِٜ ؾـٗاز٠ َـٔ     

ــ ــ٢  ااملكـ ــطف عًـ ــاضٟ املؿـ ــب االغتؿـ ــ٦ٛيٝتُٗا   ٍٚ ٚاملهتـ ــس َػـ ــص تفٝـ ايتٓفٝـ
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ايهاًَــ١ عــٔ تٓفٝــص ايتعــسٜالت املطًٛبــ١ َٚكاَٚــ١ املٓؿــأ يًشطٜــل سػــب         

 َتطًبات ايسفاع املسْٞ، ٚشيو قبٌ ايػُاح يكاسب ايككط بإعاز٠ تؿغًٝ٘.

يف ساي١ تطَِٝ ايعٓاقط اإلْؿا١ٝ٥ أٚ أعُاٍ ايسٜهٛضات ال ٜػُح باغتدساّ  9/3/11

 ًشطٜل.َٛاز نُٝٝا١ٝ٥ َكٓع١ أٚ ظري َكا١َٚ ي

 ايهٗطبا١ٝ٥:االؾرتاطات  9/4

ــ١      9/4/1 ــس ايتغصٜ ــ٢ أغــاؽ إٔ دٗ ــتِ ايتكــُِٝ عً ــت أٚ  220/127ٜ  380/220فٛي

فٛيت )سػب دٗس ؾطن١ ايهٗطبـا٤ احملًٝـ١( ثالثـٞ األطـٛاض أضبعـ١ أغـالى       

 شبصب١/ ثا١ْٝ. 60

تهٕٛ مجٝع املٛاز ٚايرتنٝبـات ايهٗطبا٥ٝـ١ َطابكـ١ يًُٛاقـفات ايكٝاغـ١ٝ       9/4/2

ـــ  ــاّ ايتُسٜـ ــعٛز١ٜ ْٚظــ ــٓاع١  ايػــ ــٔ ٚظاض٠ ايكــ ــازض عــ ــ١ ايكــ سات ايهٗطبا٥ٝــ

ٚايهٗطبــا٤ ٚايتعــاَِٝ ايكــازض٠ عــٔ ٖــصٙ ايــٛظاض٠ أٚ تهــٕٛ َطابكــ١ إلســس٣  

 املٛاقفات ايعامل١ٝ املعٍُٛ بٗا.

ٚتؿـٌُ إْـاض٠ املبٓـ٢ َـٔ اــاضز ٚايعٜٓـات ٚاملٛقـع         -فكٌ اإلْاض٠ اـاضدٝـ١  9/4/3

 عٔ اإلْاض٠ ايساخ١ًٝ. -ايعاّ ٚاؿسا٥ل ٚاألغٛاض

 ٥ط اإلْاض٠ عٔ زٚا٥ط ايك٣ٛ ٚعٌُ يٛسات تٛظٜع َػتك١ً يهٌ َٓٗا.فكٌ زٚا 9/4/4

ــ١ نــس        9/4/5 ــٛع املــعٚز عُاٜ ــ١ ملدــاضز ايكــ٣ٛ َــٔ ايٓ تهــٕٛ ايكٛاطــع ايهٗطبا٥ٝ

 .Earth Leakage Circuit Breakerايتػطب األضنٞ يًتٝاض 

مجٝـع املــٛاز ٚايرتنٝبــات ايهٗطبا٥ٝــ١ اـاضدٝــ١ جيــب إٔ تهــٕٛ َــٔ ايٓــٛع   9/4/6

 ايطكؼ ٚاحمل١ُٝ نس تػطب ايططٛب١ ٚايغباض َٚٝاٙ األَطاض.املكاّٚ يعٛاٌَ 

 َرت. 1.40أال ٜكٌ اضتفاع َفاتٝح اإلْاض٠ ٚاملكابؼ ايهٗطبا١ٝ٥ عٔ  9/4/7

أال ٜكٌ اؿس األز٢ْ يؿس٠ اإلْاض٠ يف عٓاقط املب٢ٓ عُا ٖٕٛ َٛنح باؾسٍٚ  9/4/8

 ( ايتايٞ :2ضقِ )

 (2دسٍٚ ضقِ )

 ٠ املطًٛب١ يف عٓاقط املب٢ٓؾس٠ اإلنا٤

 س٠ اإلْاض٠ــؾ طا ـــايف

 ٛنؼــي 300 قاالت اؾًٛؽ ٚايطعاّ ٚاملُطات

 ٛنؼــــــي 700 ابذـاملط

 ٛنؼـــي 300 املغاغٌ ٚزٚضات املٝاٙ

 ٛنؼــي 50 ٛقع اـاضدٞــامل
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 جيٗع املب٢ٓ باملتطًبات اآلت١ٝ : 9/4/9

 ٚسسات إْاض٠ يًطٛاض . .أ 

 عالَات َه١٦ٝ تٛنح كاضز ايطٛاض  ٚظريٖا. .ب 

 يًهؿف ٚاإلْصاض عٔ اؿطٜل.ؾبه١  .ز 

ظطفــ١ حملــٛالت ؾــطن١ ايهٗطبــا٤، ٚشيــو يف سايــ١ ػــاٚظ اؿُــٌ         .ز 

أَبري، َٚطاعا٠ إٔ تهـٕٛ هلـا ٚادٗـ١ ٚاسـس٠      400ايه٢ً يًُب٢ٓ عٔ 

ع٢ً األقٌ ع٢ً ايؿاضع، ٚإٔ تهٕٛ فتش١ ايت١ٜٛٗ َٚسخٌ ايغطف١ د١ٗ 

ايؿــاضع، ٜٚــتِ اؿكــٍٛ عًــ٢ كطــط ٚتكــُِٝ ايغطفــ١ َــٔ ؾــطن١    

 ا٤ احمل١ًٝ.ايهٗطب

ــاض    .ٙ  ــ١ إلَــــساز املبٓــــ٢ بايتٝــ ــا٤ استٝــــاطٞ بكــــسض٠ نافٝــ َٛيــــس نٗطبــ

ايهٗطبــا٥ٞ ايــالظّ يإلْــاض٠ ٚايــسٚا٥ط األخــط٣ املُٗــ١ يف سايــ١ اْكطــاع  

 تٝاض ؾطن١ ايهٗطبا٤.

مجٝـع املٓؿـآت يًتكًٝـٌ َـٔ      االيتعاّ مبا قسض َٔ تعًُٝات سٍٛ ْظاّ ايتأضٜ  عًـ٢  9/4/10

اؿٛازخ ٚاحملافظ١ ع٢ً غال١َ األضٚاح ٚاملُتًهات َٔ املدـاطط ايٓاػـ١ عـٔ غـ٤ٛ     

اغتدساّ ايتٝاض ايهٗطبا٥ٞ أٚ األدٗـع٠ ايهٗطبا٥ٝـ١ عًـ٢ إٔ ٜؿـٌُ ْظـاّ ايتـأضٜ        

 باملؿطٚع َا ًٜٞ :

 تأضٜ  سسٜس تػًٝح أغاغات املؿطٚع. .أ 

ــ١ ي   .ب  ــري اؿاًَـ ــ١ ظـ ــعا٤ املعسْٝـ ــع األدـ ــاٙ  مجٝـ ــري املٝـ ــاض نُٛاغـ ًتٝـ

 ايط٥ٝػ١ٝ أٚ املٛاغري املعس١ْٝ يًكطف ايكشٞ...إخل.

ايًٛســـات ايط٥ٝػـــ١ٝ ٚيٛســـات ايتٛظٜـــع ايفطعٝـــ١ ٚسسٜـــس تػـــًٝح        .ز 

 ايهابالت ٚزٚا٥ط ايك٣ٛ ٚاإلْاض٠ ٚخالف٘.

 تعٜٚس املؿطٚع مباْع١ قٛاعل َٓاغب١. 9/4/11

يط٥ٝػ١ٝ ٜفهٌ إجياز َهإ َػتكٌ مبػاس١ َٓاغب١ خيكل يٛنع يٛس١ ايتٛظٜع ا 9/4/12

بــ٘ يتٛظٜــع ايهٗطبــا٤ إىل ايعٓاقــط املدتًفــ١ يف املبٓــ٢ ٜٚــتِ ؼسٜــسٖا عًــ٢ املدطــط 

 ٚنٝف١ٝ تغص١ٜ ايًٛسات ايفطع١ٝ َٚٛاقعٗا.

 االؾرتاطات املٝهاْٝه١ٝ : 9/5

 : أْظ١ُ ايتربٜس ٚايتسف١٦، ٚايت١ٜٛٗ، ٚاملٛيسات االستٝاط١ٜٝككس باألعُاٍ املٝهاْٝه١ٝ 

جيب َطاعا٠ االؾرتاطات ايعا١َ الغـتدساّ   ٚايت١ٜٛٗ.أْظ١ُ ايتربٜس ٚايتسف١٦  9/5/1

 أْظ١ُ ايتربٜس ٚايتسف١٦ ٚايت١ٜٛٗ ايتاي١ٝ :



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  38ايكفش١ 

 

 

ايتكٝــــس باالؾــــرتاطات ايفٓٝــــ١ ٚاملٛاقــــفات ايكٝاغــــ١ٝ عٓــــس   9/5/1/1

تكُِٝ ٚتطنٝـب أٟ ْظـاّ َـٔ أْظُـ١ ايتهٝٝـف ٚايتٜٗٛـ١،       

سػـــب األقـــٍٛ ايفٓٝـــ١، ٚؼـــت إؾـــطاف َهتـــب ٖٓسغـــٞ  

 َٔ االغتدساّ.َعتُس، ٚشيو مبا خيسّ اهلسف 

ــا غــكف١ٝ أٚ       9/5/1/2 ــات إٔ تهــٕٛ إَ ــب املهٝف ــس تطنٝ ٜطاعــ٢ عٓ

 دساض١ٜ باضتفاع َٓاغب.

يف سايـ١ اغـتدساّ املهٝفــات ايكـشطا١ٜٚ ٜطاعـ٢ إٔ تهــٕٛ      9/5/1/3

متسٜسات املٝـاٙ َـٔ ايٓـٛع اؾٝـس يهـُإ عـسّ تػـطب املٝـاٙ،         

ــات    ــتدساّ املهٝفـ ــُح باغـ ــاٖط٠ ٚال ٜػـ ــري  ـ ــٕٛ ظـ ٚإٔ تهـ

 %.50تعٜس ْػب١ ايططٛب١ بٗا عٔ ايكشطا١ٜٚ يف املٓاطل اييت 

 Window Typeيف ساي١ اغـتدساّ َهٝفـات ْـٛع ؾـباى      9/5/1/4

ــطاٚح    Split Unitأٚ ٚســسات َٓفكــ١ً   ــب َ فٝذــب تطنٝ

 ت١ٜٛٗ َٓاغب١ أل١ُٖٝ ػسٜس اهلٛا٤ زاخٌ ايفطا .

 Ventilationايت١ٜٛٗ )ؾفط / ططز(  9/5/2

ــ١ يًػــُاح بت      ــ١ ايكــٓاع١ٝ باغــتدساّ َــطاٚح ايتٜٗٛ ــس ٜٚككــس بٗــا ايتٜٗٛ ذسٜ

 اهلٛا٤ زاخٌ ايفطاظات، ٜٚؿرتط يصيو َا ًٜٞ :

جيب إٔ تتهُٔ تكُُٝات أعُـاٍ ايتٜٗٛـ١ فتشـات يتٓكٝـ١ اهلـٛا٤ سػـب        .أ 

 األقٍٛ ايف١ٝٓ َٚتطًبات ايٓظاّ املكرتح اغتعُاي٘.

تػتدسّ َطاٚح ايت١ٜٛٗ يف املطابذ ٚزٚضات املٝاٙ ٚاملػتٛزعات، ٚتطنب  .ب 

 .ّ َٔ غطح األضض2ع٢ً اضتفاع ال ٜكٌ عٔ 

 ؼػب غع١ َطٚس١ ايت١ٜٛٗ نايتايٞ : .ز 

 زٚضات املٝاٙ : .1

  ٍٛ(3االضتفاع = ؽ )ّ× ايعطض × سذِ زٚض٠ املٝاٙ = ايط 

  ٕٛغـاع١ يـسٚضات املٝـاٙ اـاقـ١     3ؽ 6ّغع١ َطٚس١ ايت١ٜٛٗ ته /

 أٚ َا ٜكاضب شيو.

      ٕٛغـــاع١ يـــسٚضات املٝـــاٙ    3ؽ ّ 15غـــع١ َطٚســـ١ ايتٜٗٛـــ١ تهـــ /

 اجملُع١.

 املطابذ ٚاملػتٛزعات : .2

  زقٝك3١ؽ 30ّٜهٕٛ تكُِٝ غع١ َطٚس١ ايت١ٜٛٗ / 

 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  39ايكفش١ 

 

 

 :Standby Generatorاملٛيس االستٝاطٞ  9/5/3

نطٚض٠ تٛفط َٛيس استٝاطٞ يًُؿطٚع قابٌ يًتؿغٌٝ يف أٟ ٚقـت ٜٓكطـع فٝـ٘    

 ايتٝاض ايهٗطبا٥ٞ عٔ املؿطٚع، ٜٚؿرتط فٝ٘ َا ًٜٞ :

شٚ غع١ َٓاغب١ ٚناف١ٝ إلَساز املؿـطٚع بايتٝـاض ايهٗطبـا٥ٞ     1/3/5/9

ٚايــسٚا٥ط األخــط٣ املُٗــ١ َجــٌ َهــدات املٝــاٙ ٚزٚا٥ــط   يإلْــاض٠

ــصاض َٚهافشــ١ اؿطٜــل ٚايجالدــات     ؾــبه١ ايهؿــف ٚاإلْ

 ...إخل.

ــس ٚخــعإ       2/3/5/9 ــع املٛي اؽــاش استٝاطــات ايػــال١َ ايالظَــ١ يف َٛق

 ايٛقٛز.

 ٜٛنع املٛيس يف َهإ شٚ ْػب١ ععٍ دٝس٠ يًكٛت. 3/3/5/9

 اؾرتاطات األعُاٍ ايكش١ٝ : 9/6

ٚمجٝـــع املـــٛاز املػـــتدس١َ يف متسٜـــسات املٝـــاٙ ٚايكـــطف  ، ٚتؿـــٌُ نافـــ١ ايرتنٝبـــات

ٚنـــصيو َـــٛاز ، ايكـــشٞ ٚايتٜٗٛـــ١ ٚأدٗـــع٠ املطـــابذ ٚزٚضات املٝـــاٙ ٚأَـــانٔ ايغػـــٌٝ  

 تهػ١ٝ اؿٛا٥ط ايساخ١ًٝ هلا، ٜٚؿرتط َا ًٜٞ :

ؽهــع ايتكــُُٝات ٚاملــٛاز ٚاألدٗــع٠ املػــتدس١َ يًُٛاقــفات ايػــعٛز١ٜ أٚ    9/6/1

 ٗا.املٛاقفات ايعامل١ٝ املعٍُٛ ب

ايتُسٜــسات اـاضدٝــ١ ٚايساخًٝــ١ َــٔ خطــٛط تغصٜــ١ ٚقــطف قــشٞ تهــٕٛ   9/6/2

 سػب ايتكاَِٝ املعتُس٠ ٚايططم ايف١ٝٓ يصيو.

املــٛاز املػــتع١ًُ يف تهػــ١ٝ ســٛا٥ط ٚأضنــٝات ٚأغــكف نــٌ َــٔ املطــابذ     9/6/3

ٚاملغاغـٌ ٚزٚضات املٝـاٙ َٚـا يف سهُٗـا تهـٕٛ َٓاغـب١ يالغـتعُاٍ ٚغــ١ًٗ        

 ٚحنُٖٛا.ايتٓظٝف نايػرياَٝو ٚايكٝؿاْٞ 

اَــطأ٠(  -ؾــدل )ضدــٌ 20ٜــتِ ؼسٜــس عــسز املغاغــٌ بٛاقــع َغػــ١ً يهــٌ  9/6/4

ــ٢ أال ٜكــٌ عــسز املغاغــٌ عــٔ     ٍ    8عً ــ١ )ضدــا  -َغاغــٌ باملؿــطٚع يهــٌ ف٦

 ْػا٤(.

 اؿطٜل(:اؾرتاطات ايػال١َ )ايٛقا١ٜ َٔ  9/7

إٔ تهٕٛ املٛاز املػتدس١َ زاخًٝا  )ايتهػـٝات ايساخًٝـ١( ٚنـصيو األثـاخ      9/7/1

َــٛاز شات قابًٝــ١ اؾــتعاٍ َٓدفهــ١ َٚٓاغــب١ يٓٛعٝــ١   ٚقتٜٛــات املبٓــ٢ َــٔ  

 االغتدساّ بايٓػب١ يًُطابذ ٚزٚضات املٝاٙ.

 َرت. 15تٛفري كاضز طٛاض  إشا ظازت َػاف١ االْتكاٍ إىل َٓطك١ آ١َٓ عٔ  9/7/2



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  40ايكفش١ 

 

 

9/7/3     ٍ ايطعـاّ(   -ايٓػـا٤  -تٛفري كاضز ع٢ً اَتـساز سـٛا٥ط ايكـاالت )ايطدـا

ات املداضز مبٛاز َٓاغـب١ ال  ت ز٣ إىل َٓاطل آ١َٓ )عٝح ٜتِ تهػ١ٝ أضنٝ

 تػبب اْعالم(.

تطنٝـــب ْظـــاّ اإلْـــصاض ايتًكـــا٥ٞ يًشطٜـــل إشا ظازت َػـــطشات املبٓـــ٢ عـــٔ   9/7/4

ٚنــــصيو ؾــــبهات ايــــطف ايتًكــــا٥ٞ إشا ظازت املػــــطشات عــــٔ   2000ّ2

5000ّ2. 

نطٚض٠ تٛفط أدٗع٠ إطفا٤ اؿطٜل املٓاغب١ سػب االؾـرتاطات ايفٓٝـ١ يـصيو     9/7/5

 ٛقٍٛ إيٝٗا ٚضؤٜتٗا.عٝح تهٕٛ يف أَانٔ ٜػٌٗ اي

9/7/6  ٍ ايطعــاّ( عــٔ ظــطف ايتدــعٜٔ ٚأٜــ١    -ايٓػــا٤ -تفكــٌ ايكــاالت )ايطدــا

فطاظات أخط٣ بٛاغط١ سٛا٥ط ٚأضنٝات ٚأبـٛاب شات َكاَٚـ١ يًشطٜـل ملـس٠     

 زقٝك١، ٚإٔ تؿهٌ قطاعات سطٜل َػتك١ً. 60ال تكٌ عٔ 

 إٔ ٜفكٌ املطبذ ًَٚشكات٘ عٔ بك١ٝ ايفطاظات عٛادع َكا١َٚ يًشطٜل. 9/7/7

ــطات َٚٓــاطل       إٔ  9/7/8 تهــٕٛ طــطم ايٓذــا٠ قكــري٠ ٚٚانــش١، ٚإٔ تؿــهٌ املُ

 ايتٛظٜع قطاعات سطٜل َػتك١ً، ٚتهٕٛ دع٤ا  َٔ ططٜل ايٓذا٠.

إٔ ٜــــتِ تكــــُِٝ ٚتطنٝــــب نافــــ١ ايتذٗٝــــعات ٚاـــــسَات ايهٗطبا٥ٝــــ١   9/7/9

ٚاملٝهاْٝه١ٝ ٚظريٖا َٔ ايتذٗٝعات ٚاـسَات عٝح تكًٌ َٔ استُاالت 

 ك١ إىل أخط٣.سسٚخ اؿطٜل ٚاْتؿاضٙ َٔ َٓط

إٔ ٜٛنــع كطـــط يإلخـــال٤ يف سايـــ١ اؿطٜــل يف أَـــانٔ بـــاضظ٠ ٚٚانـــش١    9/7/10

 ملطتازٟ َب٢ٓ املؿطٚع.

جيــب عًــ٢ املػــتجُط االيتــعاّ باؾــرتاطات ايػــال١َ ٚايٛقاٜــ١ َــٔ اؿطٜـــل          9/7/11

 ايكازض٠ َٔ املسٜط١ٜ ايعا١َ يًسفاع املسْٞ َٚا ٜػتذس عًٝٗا َٔ تعسٜالت.

 اؾرتاطات تطنٝبات ايغاظ : 9/8

سايــ١ اؿادــ١ الغــتعُاٍ ايغــاظ يف ٖــصٙ املؿــاضٜع غــٛا٤ يًطٗــٞ أٚ خالفــ٘ فٝذــب   يف 

االيتــعاّ بهــٌ زقــ١ بايؿــطٚط ايكــازض٠ عــٔ ٚظاض٠ ايؿــ٦ٕٛ ايبًسٜــ١ ٚايكطٜٚــ١ ٚأخــص     

 ناف١ استٝاطات ايػال١َ عٓس تطنٝب خعاْات ايغاظ َع َطاعا٠ َا ًٜٞ :

ٚ َٓؿـا٠ فـاٚض٠   جيب أال تكٌ املػاف١ ايفاقـ١ً بـني خـعإ ايغـاظ ٚأٟ َبٓـ٢ أ      9/8/1

 أَتاض. 3عٔ 

 يف ساي١ تطنٝب اـعإ يف باطٔ األضض تتبع االؾرتاطات ايتاي١ٝ : 9/8/2

تتِ ع١ًُٝ ايسفٔ يف ظطفـ١ َـٔ اـطغـا١ْ املػـًش١ طبكـا يؿـطٚط        9/8/2/1

 ٚكططات ؾطن١ ايغاظ ٚايتكٓٝع األ١ًٖٝ



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  41ايكفش١ 

 

 

إٔ ٜهٕٛ اـعإ بعٝسا  عـٔ َػـاض سطنـ١ ايػـٝاضات، ٚأال تكـٌ       9/8/2/2

غِ، ٚإٔ ٜطاعـ٢  15ٚغطح األضض عٔ املػاف١ بني غطح اـعإ 

 َا ًٜٞ :

 غِ َٔ مجٝع اؾٗات.30إٔ ٜرتى فطا  سٍٛ اـعإ ال ٜكٌ عٔ  .أ 

 غِ.10سٍٛ اـعإ بػُو ال ٜكٌ عٔ  ١خطاغاْٝتكاّ سٛا٥ط  .ب 

أال ٜكٌ  و ايكاعس٠ اـطغـا١ْٝ ايـيت ٜطنـب فٛقٗـا اــعإ عـٔ        .ز 

 غِ.15

تػـطب ايططٛبـ١   تععٍ اؿٛا٥ط ٚاألضن١ٝ مبـاز٠ عاظيـ١ َٓاغـب١ ملٓـع      .ز 

 إىل َٓاطل اـعإ.

ميــأل ايفــطا  ســٍٛ اـــعإ بطَــٌ ْــاعِ دــاف ستــ٢ أعًــ٢ غــطح           .ٙ 

 اـعإ ٜٚؿطط عسّ طُط فتش١ ايتفتٝـ ٚايتعب١٦.

إٔ ٜهــٕٛ غــكف ظطفــ١ اـــعإ َــٔ اـطغــا١ْ املػــًش١، ٚأال ٜكــٌ   .ٚ 

 غِ ٚبأسذاّ ميهٔ ضفعٗا بػٗٛي10.١ ه٘ عٔ 

ايػٝاضات فٝـتِ ايرتنٝـب نُـا    إشا نإ اـعإ َطنبا  يف َػاض سطن١  9/8/3

 ٖٛ ٚاضز بايبٓس ايػابل َع َطاعا٠ َا ًٜٞ :

 غِ.60أال تكٌ املػاف١ بني غطح األضض ٚغطح اـعإ عٔ  .أ 

إٔ ٜهٕٛ غكف اـعإ َٔ اـطغا١ْ املػًش١ ٚبػُو ال ٜكٌ عـٔ   .ب 

 غِ.15

إٔ تهٕٛ َٛاغري ايت١ٜٛٗ طبكا  ملا ٖـٛ ٚاضز باملٛاقـفات ايكٝاغـ١ٝ ايػـعٛز١ٜ      9/8/4

ؾرتاطات ؽـعٜٔ ايغـاظات ايبرتٚيٝـ١ املػـاي١ يف خعاْـات ايرتنٝـب       )أغؼ ٚا

 ٚايتذٗٝع يًتؿغٌٝ(.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ  

 ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ
  

   

 

 

 

   

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات 

 قكٛض األفطاح
 

   

 انًرفقاث )انًالحق( .11
   

 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚايكط١ٜٚٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ 
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  43ايكفش١ 

 

 

 ( 7/ 6ّ )منٛشزمنٛشز عطا٤ ٜكسّ يف َعاٜس٠ بايظطف املدتٛ 10/1
 

 احملرتّ.     غعاز٠ ض٥ٝؼ بًس١ٜ:

 املتهُٔ ضظبتهِ تأدري  ٖـ  14     /     /         إؾاض٠ إيٞ إعالْهِ املٓؿٛض بايكشف بتاضٜذ 

 .ٚإزاض٠ ٚتؿغٌٝ قكط أفطاحإقا١َ  غتجُاضٙ يفال                               َٛقع يف َس١ٜٓ 

ٚسٝح مت ؾطاؤْا يهطاغ١ ؾطٚط َٚٛاقفات املٓافػ١ مبٛدب اإلٜكاٍ املطفل قٛضت٘ ٚاطًعٓا عًٞ 

ع٢ً ايطبٝع١ َعا١ٜٓ تا١َ ْاف١ٝ  ؾرتاطات اـاق١ بٗصٙ املٓافػ١، نُا مت َعا١ٜٓ ايعكاضناف١ اال

 . يًذٗاي١ 

                  (        ْتكسّ يػعازتهِ بعطنٓا الغت٦ذاض ايعكاض املٛنح أعالٙ بأدط٠ غ١ٜٛٓ قسضٖا )

( ضٜاٍ  ٚػسٕٚ بطفك٘ نطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاقفات بعس تٛقٝع مجٝع قفشاتٗا َٔ                    )

نطاغ١ ايؿطٚط  قبًٓا ٚنُإ بٓهٞ ٜعازٍ أدط٠ غ١ٓ نا١ًَ ٚناف١ املػتٓسات املطًٛب١ يف

 ٚاملٛاقفات.
 

  اغِ ايؿطن١

  ضقِ ايػذٌ ايتذاضٟ

 بتاضٜذ  قازض٠ َٔ

  ْٛع ايٓؿاط

 دٛاٍ فانؼ ٖاتف

 ايطَع  م.ب
 

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

 اـتِ ايط ٞ      ايتٛقٝع

 ايتاضٜذ



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚايكط١ٜٚٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ 
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  44ايكفش١ 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)انرسى  انًخطط انعاو نهًوقع  11/2

 انكروكي نهًوقع( 
 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚايكط١ٜٚٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ 
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  45ايكفش١ 

 

 

 (6/3منٛشز قهط تػًِٝ عكاض يًُػتجُط ) منٛشز   10/3

   

 قهط تػًِٝ عكاض

 ايطقِ:

 ٖـ14      /        /       ايتاضٜذ:  

 ايعكاض ضقِ:

 بًس١ٜ

 تاضخي٘:                                ضقِ عكس ايتأدري:                   

 اغِ املػتجُط:

 إقــــــطاض

 ...............................٠ بٝاْات٘ عايٝ٘ يف ّٜٛأقط بأْين قس اغتًُت مبٛدب ٖصا احملهط ايعكاض املصنٛض

عكس اإلجياض قا١َ ٚتؿغٌٝ ٚإزاض٠ قكط أفطاح مبٛدب الغتدساَ٘ يف إ ٖـ 14    /      /       بتاضٜذ  

قُت مبعآٜت٘ َعآٜ٘ تا١َ ْاف١ٝ يًذٗاي١ ؾطعا  ٚبأْين قبًت٘  املربّ َع أَا١ْ/بًس١ٜ.................... ٚقس

 عًٞ سايت٘ يف تاضٜذ اغتالَ٘.

 )ٜٚؿٌُ شيو األضض ٚاملٛقع ٚاملٓؿآت ٚاملًشكات ٚأ١ٜ ػٗٝعات أخطٟ(

 ٚعًٝ٘ أٚقع

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

 ض٥ٝؼ بًس١ٜ .......................................

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

 ــــــــ قٛض٠ ملًف ايعكاض

 

 

 

  
 

 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚايكط١ٜٚٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ 
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  46ايكفش١ 

 

 

 إقطاض َٔ املػتجُط  10/4

  ٜكط املػتجُط مبا ًٜٞ:

 ٚاملٛاقفات َٚطفكاتٗا ٚأْ٘ ًَتعّ مبا دا٤ بٗا.اطًع ع٢ً نطاغ١ ايؿطٚط   .1

 اطًع ع٢ً مجٝع ايٓظِ ايػعٛز١ٜ املعٍُٛ بٗا شات ايك١ً مبٛنٛع املعاٜس٠ ٚع٢ً ٚد٘ خام:  .2

 38313/ب/3ال٥ش١ ايتكطف بايعكاضات ايبًس١ٜ ايكازض٠ مبٛدب األَط ايػاَٞ ايهطِٜ ضقِ  .أ 

 ٖـ24/09/1423يف 

 ايكازض٠ َٔ ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ. طاحايف١ٝٓ إلقا١َ قكٛض األفاالؾرتاطات  .ب 

 ْاف١ٝ يًذٗاي١.تا١َ  يًتأدري َعا١ٜٓ  املعطٚضٛقع املعأٜ  .3

 

  

 اـتِ                             ايتٛقٝع        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚايكط١ٜٚٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ 
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  47ايكفش١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نًورج انعقذ 11/5

 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚايكط١ٜٚٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ 
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  48ايكفش١ 

 

 

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

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

 عكس تأدري  

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

ايتٛقٝع  ٚميجًٗا يف.....................................َٚكطٖاايبًس١ٜ............................................اغِ األَا١ْ/ .1

 ططف أٍٚ..................................................بكفت٘.................................................. ع٢ً ٖصا ايعكس

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

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

 ...............................ايطَع ايربٜسٟ.....................................املس١ٜٓ...........................................م.ب

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

   .......... ...........................................................................................املػتجُط.................. .2

 ..............................................................................................................................ؾطن١ / َ غػ١

 ....../..../......بتاضٜذ.............................................قازض َٔ........................................ِغذٌ ػاض٣ ضق

 ......................................بكفت٘يف ايتٛقٝع ع٢ً ٖصا ايعكس..................................................... ٚميجًٗا

 ٞططف ثاْ.............................بايتفٜٛ  ضقِ....................................................يف ايتٛقٝع ٜٚٓٛب عٓ٘

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

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

 ..............................ايطَع ايربٜسٟ. .......................................املس١ٜٓ........................................م.ب

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

... .................... ضقـــــــــــــِ .......................بٓــــــــــــا٤ عًـــــــــــــ٢ اإلدـــــــــــــطا٤ات املٓتٗٝـــــــــــــ١ غطـــــــــــــاب .. 

ايكانــٞ بكبــٍٛ ايطًــب املكــسّ َــٔ ايطــطف ايجــاْٞ الغــتجُاض ايعكــاض املٛنــش١     ................./...../.....يف

 بٝاْات٘، فكس اتفل ايططفإ ع٢ً َا ًٜٞ:

 تعطٜف ملفطزات ايعكس. : املاز٠ األٚىل

ٚاحملسز٠ أَانٓٗا يف ٖصا  /ايبًس١ٜاألضض املًُٛن١ يألَا١ْ ٖٛ : املٛقع  

  .ايعكس

 .املٛنش١ بٝاْاتٗا أزْاٙ يف ٚقف ايعكاضضض األ ٖٛ : ايعكاض 

 املؿطٚع

 

ٚتؿغًٝ٘ ٚإزاضت٘ ٚتؿغًٝ٘ ٚإزاضت٘  املطاز إقاَت٘ قكط األفطاحٖٛ  :

َٔ قبٌ املػتجُط ع٢ً املٛقع  ٚتؿغًٝ٘ ٚإزاضت٘ ٚتؿغًٝ٘ ٚإزاضت٘

 أزْاٙ. بٝاْات٘ نُا ٖٛ َٛنح احملسز٠ 

اؾٗات شات 

 ايعالق١

 

اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚظري اؿه١َٝٛ ٚهلا عالق١ باملؿطٚع َٔ  ٖٞ :

تكسّ اـسَات  ايٓاس١ٝ ايتٓظ١ُٝٝ، أٚ ايطقاب١ٝ، أٚ ايف١ٝٓ، أٚ اييت

 األغاغ١ٝ يًُؿطٚع.

 نطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاقفات : ايهطاغ١



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚايكط١ٜٚٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ 
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  49ايكفش١ 

 

 

 َػتٓسات ايعكس : ايجا١ْٝاملاز٠ 

 ٢ٖٚ تؿهٌ َػتٓسات ايعكس:املػتٓسات ايتاي١ٝ َه١ًُ َٚت١ُُ َٚفػط٠ يبعهٗا ايبع  

 نطاغ١ ايؿطٚط ٚاملٛاقفات ايف١ٝٓ ًَٚشكاتٗا. -1

 .ٞمنٛشز ايعطا٤ املكسّ َٔ ايططف ايجاْ -2

 .ٞتكاَِٝ املكس١َ َٔ ايططف ايجاْايايطغَٛات ٚاملٛاقفات ٚ -3

اتفـل   تكـسِٜ ايعطـا٤ات ٚقبـٍٛ ايعـطض ٚايـيت      َـطسًيت  املطاغالت املتبازيـ١ بـني ايطـطفني يف    -4

 ايططفإ ع٢ً اعتباضٖا نُٔ َػتٓسات ايعكس.

 ٚقف ايعكاض : ايجايج١املاز٠ 

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

 َٛقع ايعكاض:  -

   املس١ٜٓ     : -

 ايؿاضع     :   اؿٞ       : -

 ايعكاض:ضقِ املدطط:                      ضقِ  -

 سسٚز ايعكاض: )سػب ايهطٚنٞ املطفل(  -

  :َرتا   بطٍٛ                                                    مشاال 

  :َرتا   بطٍٛ                                                    دٓٛبا 

  :َرتا   بطٍٛ                                                    ؾطقا 

  :َرتا   بطٍٛ                                                   ظطبا 

 َػاس١ ايعكاض:  -

  )                         (:املػاس١ اإلمجاي١ٝ 

  َػاس١ املباْٞ:                َرت َطبع 

   عسز األزٚاض  :                طابكا 

  :    ْٛع ايبٓا٤ 

 ايعكسايغطض َٔ  : ايطابع١املاز٠ 

ٌ  أعـالٙ إلْؿـا٤  املٛنـش١ بٝاْاتـ٘    طض َٔ ايعكس ٖٛ اغتجُاض املٛقـع غاي ٚال  قكـط أفـطاح   ٚإزاض٠ ٚتؿـغٝ

 جيٛظ اغتدساَ٘ يغري ايغطض املدكك١ ي٘.

  



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚايكط١ٜٚٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ 
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  50ايكفش١ 

 

 

 َس٠ ايعكس : اـاَػ١املاز٠ 

ــٔ     (   )(   َس٠ ايعكس ) ــاض َـ ــتجُط يًعكـ ــًِ املػـ ــاضٜذ تػـ ــٔ تـ ــسأ َـ تبـ

خالٍ ؾٗط ع٢ً األنجط َٔ تاضٜذ تٛقٝـع   تػًِٝ َٛقع َٔ ايططفنيايبًس١ٜ، مبٛدب قهط األَا١ْ/ 

  ايعكس.

 فرت٠ ايتذٗٝع ٚاإلْؿا٤ : ايػازغ١املاز٠ 

% َٔ 5يًتذٗٝع ٚاإلْؿا٤، ٢ٖٚ تعازٍ  (   )(   ٜعط٢ املػتجُط فرت٠ )

 َٔ ايعكس، ٢ٖٚ فرت٠ ظ١َٝٓ ظري َسفٛع١ األدط٠. اـاَػ١املاز٠  املس٠ احملسز٠ يف

 ٟاإلجياض ايػٓٛ : ايػابع١املاز٠ 

ضٜـــــاٍ فكـــــط( ٜٚـــــتِ        ضٜاٍ )  يًعكاض ايػٟٓٛاإلجياض 

بساٜـ١ نـٌ    يفغساز إجياض ايػ١ٓ األٚىل عٓس تٛقٝع ايعكس، أَا أدٛض ايػٓٛات ايتاي١ٝ، فٝتِ غسازٖا 

 س أقك٢ عؿط٠ أٜاّ َٔ بسا١ٜ ايػ١ٓ.غ١ٓ، ٚع

 ايتعاَات املػتجُط  : ايجا١َٓاملاز٠ 

 املػتجُط مبٛدب ٖصا ايعكس مبا ٢ًٜ : ٞايجاًْٜتعّ ايططف 

ايبًس١ٜ َٚٔ اؾٗات األخط٣ شات ايعالق١ قبٌ األَا١ْ/اؿكٍٛ ع٢ً ايرتاخٝل ايالظ١َ َٔ  -1

 تٓفٝص املؿطٚع. يفايبس٤ 

 ٠ يًتذٗٝع ٚاإلْؿا٤.زستٓفٝص املؿطٚع خالٍ املس٠ احمل -2

ٚاملُتًهــات اـاقــ١ ٚايعاَــ١  تــٛفري ٚغــا٥ٌ األَــٔ ٚايػــال١َ ايالظَــ١ ؿُاٜــ١ األؾــدام    -3

 سػب تعًُٝات اؾٗات شات ايعالق١.

 تٓفٝص املؿطٚع ٚفكا  يًؿطٚط ٚاملٛاقفات ٚاملدططات املطفك١ بٗصا ايعكس. -4

ايبًس١ٜ ع٢ً اغِ اؾ١ٗ االغتؿاض١ٜ املهًف١ باإلؾـطاف عًـ٢   األَا١ْ/اؿكٍٛ ع٢ً َٛافك١  -5

 ٛاقفات ٚاملدططات املتفل عًٝٗا.تٓفٝص املؿطٚع، ٚايتأنس َٔ تٓفٝصٙ ٚفكا  يًؿطٚط ٚامل

ايبًس١ٜ قبٌ عٌُ أ١ٜ إنافات أٚ تعسٜالت ٜطاٖـا  األَا١ْ/اؿكٍٛ ع٢ً املٛافك١ اـط١ٝ َٔ  -6

 نطٚض١ٜ يًُؿطٚع.

ايطغـــّٛ ٚايهـــطا٥ب املتعًكـــ١ بإْؿـــا٤ ٚتؿـــغٌٝ املؿـــطٚع ٚؼُـــٌ تهـــايٝف تٛقـــٌٝ   غـــساز -7

 .اـسَات يًُٛقع

يبًس١ٜ َٚٔ اؾٗات األَا١ْ/افات احملسز٠ َٔ تؿغٌٝ ٚقٝا١ْ املؿطٚع ٚفكا يًؿطٚط ٚاملٛاق -8

 شات ايعالق١.

 .ايكازض٠ َٔ ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ يككٛض األفطاحااليتعاّ باالؾرتاطات ايف١ٝٓ  -9

 غساز األدط٠ ايػ١ٜٛٓ ٚفل املاز٠ ايػابع١ َٔ ٖصا ايعكس. -10

 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚايكط١ٜٚٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ 
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  51ايكفش١ 

 

 

 ايطقاب١ ع٢ً تٓفٝص ايعكس : ايتاغع١املاز٠ 

ٍ َـس٠ ايعكـس.   أ٣ ٚقـت خـال   يفايطقابـ١ عًـ٢ املؿـطٚع     يفيًبًس١ٜ ٚاؾٗات شات ايعالق١ اؿل يألَا١ْ/

 ظُٝع تعًُٝات اؾ١ٗ املؿطف١ ع٢ً ايتٓفٝص املع١ٓٝ َٔ ايططف األٍٚ. ًٜٚتعّ ايططف ايجاْٞ

 االيتعاّ بايٓؿاط احملسز : ايعاؾط٠املاز٠ 

 َٔ ٖصا ايعكس. املاز٠ ايطابع١ يفل ي٘ ٚايٛاضز املدك يغري ايغطض املٛقعال جيٛظ يًُػتجُط اغتدساّ 

 ايتٓاظٍ عٔ ايعكس : اؿاز١ٜ عؿطاملاز٠ 

٘  املٛقـع املـ دط  ال حيل يًُػـتجُط تـأدري    عًـ٢ ايغـري، أٚ ايتٓـاظٍ عـٔ ايعكـس إال مبٛافكـ١ خطٝـ١ َـٔ          يـ

 ايبًس١ٜ.األَا١ْ/ 

 ايغطاَات ٚاؾعا٤ات  : ١ عؿطْٝايجااملاز٠ 

بهطاغـ١ ايؿـطٚط   ساي١ سسٚخ كايفات َٔ املػتجُط تطبل عًٝـ٘ ايغطاَـات ٚاؾـعا٤ات ايـٛاضز٠      يف

 218بال٥ش١ ايغطاَات ٚاؾعا٤ات عٔ املدايفات ايبًسٜـ١ ايكـازض٠ بكـطاض فًـؼ ايـٛظضا٤ ضقـِ        املطفك١

ٟ 6/8/1422يف   يًبًسٜـ١ اؿـل  يألَا١ْ/ٖٚــ.  25/1/1423 يف/ ٚ ف 5367/4ضقـِ   ٖـ ٚايتعُِٝ ايـٛظاض

 بال٥ش١ ايغطاَات ٚاؾعا٤ات. ملا مل ٜطز َٓٗاتتٓاغب َع سذِ املدايف١  تكسٜط ايغطا١َ اييت يف

 فػذ ايعكس : عؿط جايج١اياملاز٠ 

ايطدٛع إىل املػـتجُط فُٝـا ؿكٗـا َـٔ نـطض بػـبب        ايبًس١ٜ يفاألَا١ْ/جيٛظ فػذ ايعكس َع بكا٤ سل 

 أ٣ َٔ اؿاالت ايتاي١ٝ : يفشيو 

 ايتٓفٝص خالٍ فرت٠ ايتذٗٝع ٚاإلْؿا٤ املػُٛح بٗا. يفإشا تأخط املػتجُط عٔ ايبس٤  -1

ايعكـس، أٚ قـاّ بتـأدري ايٓؿـاط      يفإشا اغتدسّ املٛقع يٓؿـاط خيـايف ايٓؿـاط املتفـل عًٝـ٘       -2

ايبًسٜــ١، ٚشيــو بعــس األَا١ْ/نًٝــا  أٚ دع٥ٝــا ، أٚ تٓــاظٍ عٓــ٘ يًغــري زٕٚ َٛافكــ١ خطٝــ١ َــٔ   

 نع، َٚه٢ مخػ١ عؿط َٜٛا  َٔ تاضٜذ إخطاضٙ باإلْصاض.إْصاضٙ يتكشٝح ايٛ

تػسٜس األدط٠ عٔ املس٠ احملسز٠ ي٘ بعس إْصاضٙ، َٚهـ٢ مخػـ١ عؿـط َٜٛـا  َـٔ       يفإشا تأخط  -3

 تاضٜذ إخطاضٙ باإلْصاض.

 إشا ثبــت إٔ املػــتجُط قــس ؾــطع بٓفػــ٘ أٚ بٛغــاط١ ظــريٙ بططٜــل َباؾــط أٚ ظــري َباؾــط يف    -4

 ًس١ٜ يًشكٍٛ ع٢ً ايعكس.ايباألَا١ْ/ ٞضؾ٠ٛ أسس َٛ ف

إشا أفًؼ، أٚ طًب إؾٗاض إفالغ٘، أٚ ثبت إعػاضٙ، أٚ قسض أَط بٛنع٘ ؼـت اؿطاغـ١،    -5

 اٚ دط٣ سٌ ايؿطن١ ٚتكفٝتٗا.

6-  ٛ تٓفٝــص  يفاملػـتجُط، ٚمل ٜتكـسّ ٚضثتــ٘ خـالٍ ؾـٗطٜٔ َـٔ ٚفاتــ٘ بطًـب يالغـتُطاض         يفإشا تـ

 ايعكس.

 إيغا٤ ايعكس : عؿط ايطابع١املاز٠ 



 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػــــعٛز١ٜ 

  ٚايكط١ٜٚٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ 
  

 

 نطاغ١ ؾــطٚط َٚٛاقفات

 قكٛض األفطاح
 53َٔ  52ايكفش١ 

 

 

يًبًس١ٜ بعس َٛافك١ ٚظٜط ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ إيغا٤ ايعكس، قبٌ اْتٗا٤ َـس٠ ايتـأدري   يألَا١ْ/جيٛظ 

أٚ االغتجُاض، ألغباب تتعًـل باملكـًش١ ايعاَـ١، بعـس إؾـعاض املػـتأدط أٚ املػـتجُط بـصيو، ٚاْكهـا٤          

 ثالث١ أؾٗط َٔ تاضٜذ إؾعاضٙ.

 املٓؿآت املكا١َ ع٢ً ايعكاض : عؿط اـاَػ١املاز٠ 

، ٚع٢ً ألَا١ْ/ يًبًس١ٜ ي املٓؿآت  ٚايتذٗٝعات املكا١َ ع٢ً ايعكاض بعس اْتٗا٤ َس٠ ايعكس ت ٍٚ ًَه١ٝ

ٜٚتِ االغتالّ بعٌُ قهط تػًِٝ يًُٓؿآت ٚايتذٗٝعات بهاًَٗا، املػتجُط تػًُٝٗا عاي١ دٝس٠،  

 .  ٜٚٛقع َٔ ايططفني ٜجبت فٝ٘ قالسٝتٗا يًعٌُ بؿهٌ دٝس

 َطدع ايعكس : ١ عؿطزغايػااملاز٠ 

ات ايبًس١ٜ ايكازض٠ باألَط ٖصا ايعكس تػط٣ أسهاّ ال٥ش١ ايتكطف بايعكاض يففُٝا مل ٜطز فٝ٘ ْل 

 ٖـ 23/9/1423 يف 38313/ب/3ضقِ  ايػاَٞ

 ايٓعاع بني ايططفني ايفكٌ يف : عؿط ايػابع١املاز٠ 

ٕ زٜـٛإ املظـامل ٖـٛ اؾٗـ١     إيف ساي١ ٚدٛز خالف بني ايططفني فُٝا ٜتعًل بتٓفٝص بٓٛز ٖـصا ايعكـس فـ   

ج١ عؿط َٔ ايتعًُٝات ايتٓفٝص١ٜ يال٥ش١ ايتكطف بايعكـاضات  ١ بايفكٌ فٝ٘  مبٛدب املاز٠ ايجاياملدتك

 ٖـ.24/12/1426يف  73671ايبًس١ٜ ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ 

 ؾطٚط أخط٣ : عؿط ايجا١َٓاملاز٠ 

 ايؿطٚط اـاق١ 

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

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

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

  : ايتاغع١ عؿطز٠ املا

ميهٔ يًططف األٍٚ إٔ ٜطغـٌ   ايصٟٜكط ايططفإ إٔ ايعٓٛإ املٛنح بكسض ٖصا ايعكس، ٖٛ ايعٓٛإ 

ٞ عًٝ٘ املطا غكـٛم ٖـصا ايعكـس، ٜٚهـٕٛ ايطـطف ايجـا٢ْ قـس         غالت ٚاملهاتبات إىل ايططف ايجـاْ

   ٚ إخطــاض ايطــطف األٍٚ سايــ١ تغــٝريٙ ٜــتِ   يفاغــتًُٗا مبذــطز إضغــاهلا إيٝــ٘ عًــ٢ ايعٓــٛإ املــصنٛض، 

 غطاب َػذٌ.

 ٚاهلل ٚىل ايتٛفٝل،،،
 

سطض ٖـصا ايعكـس بتـاضٜذ   /   /        َـٔ ثـالخ ْػـذ أقـ١ًٝ ُغـًُت َٓٗـا ْػـد١ يًطـطف ايجـا٢ْ             

 ٚاستفظ ايططف األٍٚ بٓػدتني.

 األٍٚايططف         ايجاْٞايططف    


