تقــديـــم
يعتبـ التتعــدلدااــشالتاتـ قوميالتققايــماةليالبرايــمالتإلبـ اا كـ لااقوتاــمداإلم ــمالتق موــميا ـ ا
لتدقتــماو ـ التبيم ــميالتت ـ اتق رــما اقلت قــمهاالتت ـ ايمــق رما ـ اإلطي ـ ااــشالتا ــم يا اق بق ـماات تــمه ا
لتتعدلداتمد التإلطي ااشالتق ل ليالتسيمسيماقلققتممديماقلق تامويما ا اققضعالتب لا التالزاماتت سـيشا
لب قللالتاعيتيمات اقل يشا .ا
ققـــداتضــا ياا ــمالتتعـــدلدالتعــممات ســإلمشاقلقســإلمشاقلتا تــخيالتـــةااف ـــ اافاي ـ لاا ـ ا ــق اب ا
6002ا اقلتةاايعدالتتعدلدالتطمتثاوت ا اس س مالتتعـدلدليالتعماـمات سـإلمشالتتـ اي ـعاتم ياىـما تـ ا
ومما2886افشايتمالتتقطياالتإلمالاتا ل لارةلالتتعدلداقفس قبا لهها ت ايإلقشاا تـدلااتإلـلالتاىتاـيشا
قلتاتــم إليشا ـ التت ضــي اقلتت تيــةات تعــدلدليالتقمداــماتاــماي تقيــهااــشاد ق ااســتتمد ا ـ ات تيــةاإلــلا
ا

مااشاا ل هاقإليتيمالتقمقلا ت ا قلات اتمإللالتت الوت ضيات تيةارةهالتا ل لا .ا
قيعتب ارةلالتإلتيباتقطيقمااإلماالاتا ل لالتتعدلدالتاات تماقإليتيمالتتا ي اقلتت ضي اتـهاقفسـ قبا

ت تيــةهاقاــماتضــا هاةتــرااــشات ــم باقب يــمااات تــما اإلاــمايتــتالاو ـ التاتــمإللالتتـ ا وت ضــيات تيــةا
ا ل هاقلت قلالتت اياإلشافتبموىماتتةتيلات رالتاتمإللا اقلتد ق التاستتمد اا ها .ا
قي قالت ىمزافشاي قاارةلالتإلتيبالتتقلهدالتا ق ات بـم طيشاقلتاا

ـيشاقلتا تـةيشات تعـدلدليا

لتاستقب يما ا اىق يماام التع بيما.ا ا

اااااااااا ا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتقلءا/افبقابإل الت دا ا
إلزاات تعبهمالتعماماقلق ممء ا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هي الت ىمزالتا ا

ا
ا
ا
ا
ا

لتتمـلالبقل ا
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لتتا ي اقلقودلدات تعدلدالتعمما 6002ا
فق ا:البواملالتت ضي يما :ا
2ا–اافمد التسيدا/ا هي الت ىمزا ا6006/26/62التق ل ليالقدل يمالتتمتيما(اا اا)2ا .ا
فا-التقـ ل ا قـما2602اتس ما6006ابتـأشاتتإليـلالت

مالتع يماتألواملالتت ضـي يما .ا

با–التق ل ا قـما2601اتس ما6006ابتـأشاتتإليـلالت

مالتت يماتألواملالتت ضي يما .ا

ـا-التق ل ا قما2608اتس ما6006ابتأشاتتإليلالت

مالتت تيةيماتألواملالتت ضي يما .ا

دا-التق ل ا قـما2601اتس ما6006ابتـأشاتتإليـلات مالتت سيااقلتاتمبعماقلقوالما .ا
6ا–ااتمات ديدالب ت مالت هيسيماتا تقاالتتعدلداقر ا :ا
فا–ا م التابم اقاإلق متىمااشاق دلياسإل يماقغي اسإل يماقاممهمىما .ا
با–ا م التا تخياقاممهمىما .ا
ـا-اودالتسإلمشاق مدااممهمىمالتاات تما .ا
دا–ا م التك قفالتسإل يماتألس ا .ا
6ا–ااام بمالت ىميالتاستتيد ااشابيم ميالتتعدلدالتعمما6002ا ات تع فاو ا تيم متىمالتاتاممما
تت بيمااعكمارةهالتات بميا(اا اا6ا)ا .ا

4ا–ا ودلدالبدتماقلتتمم يفا :ا

تما ودلدالبدتماقلتتمم يفالتاستاداما افواملالتتعدلدااقر ا :ا

فا–ادتيلالتتم يفالتاى ا .ا

با–ادتيلالت تم الققتممداا .ا
ـا-ادتيلالتاؤراليالتع ايما .ا

داااا–ادتيلالت سيميا .ا

رـا-ادتيلالتق دليالقدل يما اقت ديطهابمتتعمقشااعاق لز ت التدلا يماقلتت ايمالتا يـما ااتضـا ماا
ف ـدثالتتقسيامياقلتتعـدياليالقدل يـمالتمـمد ا ـ ارـةلالتتـأشا اقتـما مـدل ها ـ ا ب ليـ ا
6002ا .ا

2ا–اتــماقضــعاا ى يــمالتتعــدلدالتعــممات ســإلمشاقلقســإلمشاقلتا تــخيا6002ابمقســتعم مابــمتاب ليااــشا
لتتعدلدليالتسـمبقماقخا رـماتعـدلدا2112ا اقلسـت مدلاا تـ اتقمـيميالباـمالتات ـد ا اقق مالتعاـلا
لتت اتماوقدرما ارةلالتتأشا(اا اا6ا)ا .ا
ا
–2ا ودلداا مالتتققييالتزا ات تعدلدا :ا
-2-

تما ودلداا مالتتققييالتزا اتأل ت مالتاات تماتا مالتتعدلدالتعممات سإلمشاقلقسإلمشاقلتا تخيا
6002ا(اا اا4ا)اتتضاشاامي ا :ا
فا–البواملالتت ضي يـمات تعـدلدااااا(االلالتاد ااشا6006/1/2ا ت ا6006/1/60ا)ا .ا
با–اتققييا لءالتت م بالتقب يمات تعدلداا(ااشا6006/26/60ا ت ا6002/2/62ا)ا .ا
ـا-اتققييالق لءليالتت تيةيمات تعـدلدا(ااشا6002/2/2ا تـ ا6002/6/68ا)ا .ا
دا–اتـققييالتتـد يبالتاـ إلـزااااااااا(ااشا6002/6/26ا ت ا6002/2/62ا)ا .ا
رـا-اتققييالتت تيةالتايدل اتا ل لالتتعدلدا(ااشا6002/2/61ا ت ا6002/26/62ا) .ا
قا–اتققيياا ل لات ىيزابيم ميالتتعــدلدا(ااشا6002/20/22ا ت ا6008/1/62ا)ا .ا
طم ياماا–اتقديا

ـمالتاتتغ يش :ا

2ا-اتماتقدي افودلدالتسإلمشالتاتققـعاتا م كـميالت اىق يـما وتاــمدلااو ـ التــزيمد الت بيعيـمالتاقـد ا(ا
لتـــت اابــيشالتاـــقلتيداقلتـق يـــميا)ا يـــامابــيشاتعــدلداا2112ا ا6002اب ـقلت ا167140اا يــقشا
ساما قلت ا22اا يقشافس ا(اا اا2ا)ا .ا

6ا-اتقدي التىيإللالت اقكيت ات اتتغ يشا البواملالتايدل يما(اا اا2ا)و الت قالتتمتيا :ا
80افتفاودلدابقلقعا(ا600ا)الس ا التاتقس اتإللاودلدا .ا

(ا60000ا)ااعمقشابقلقعا(ا4ا)اودلدا التاتقس اتإللااعمقشا .ا
(ا2662ا)ااتتــم ا
(ا248ا)ااـــ لقب ا

(ا22ا)اا لقباومما ا

بمقضم ما ت ا(ا8000ا)ااس لاتا

مالتا تخيا .ا

طمتطماا:اتقدي ااي لز يمالتتعـدلدا :ا

تـماقضــعالتاي لز يــمالتتقدي يـمالتالزاـماتت بيــمالتا متــبالتاممــمابمتتعـدلداباب ـ ا2687148اا يــقشا يــما

ام اا(اا اا1ا)ا وتامدلااو افس التتقدي الآلتيما :ا

اف -ابمت الب ق اقلتاإلم خيا كي البواملالتا قبما.

اب -لتالا إلزيما التت ىيزالآلت اتبيم ميالتتعدلدا.
اج -لتتققييالتزا التاقد اتإللاا

ما.

اد -تإل تمالب ىز اقلآل ياقلتاعدلياقلتب ا يمياقاست زامتىما.

اه -ي م التسيم لياقلتقققداقلتزيقيا.

اق -تإل تمافامإلشالتتد يبالتا إلزااقلتا

از -تإل تمالتق ااقاست زاميالت بموما.

اقلتاقم اقفدقليالتع ضا.
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اح -تإل تمااقلدالتت قيما(ابقيما/ا ما/اتاعا)اقلبدقليالتإلتمبيما.
ا  -تإل تمافواملالتا له الت غ ل يما.

اي -تإل تمالت ا مالقوالايما.

لبعماًااا:التتمايمالتابده اقستام ليالتتعـدلدا :ا

 -2تماتمايمالقستام ليالتتعدلديماتتإلقشاوبم اوشاق قماقل د اق ـهاقكىـ اامـااماف قيـامااقتيسـيا
فسياماا(اا اا8اا)ا.ا ا

 -6اقضعيافإلقلدالق مبميابمت غمالق

يزيما.

 -6ت ايعاس اليالتتعدلدا يامق ا(ا20ا)ا ستام اتعدلديمابإللاس ل.ا

 -4تــما ســتادلماق ااز ــها(ا80ا ـ لما)ا ــيا بــعالســتام ليالتتعــدلداااــمافديا تــيامــعقبماق لءتىــما
بمتامسحالتضقهيا اتةلاتما ق ل الستادلماق ااز ما(ا200ا لما)ا.

-2

قبمت سبماقستام البس اقلتك قفالتسإل يماتمالآلت ا:

تغـــمءالبســـه مالتاممـــمابمتامـــقبمااـــشا ســـتام ليالبســـ اقلتكـــ قفالتســـإل يما اتق ـــقدافب ـــمثا
تيم ـميالتاممما(التاعققيشا

اتاممما يارـةلالتتـأشا اقلضم ــمافسهـ ماامممابمب لداةقيال

)اقف قلعالقومقماقفسبمبىما.

 -2ا تغمءا دقلايتضاشاسؤل اوشال تامءاتأل زلبالتسيمسيماقلضم ما دقلاوـشالتى ـ التام يـما
لتاؤقتمات ام ييشا.

 -1تما ضم ماسؤللاوشالتتس بااشالتتع يماتأل لدااشا(ا28-2اس ها)اقلتا
-8

ضم ماسؤللاوشا بيعمالتعالا(ادلهما ااقسايا ااؤقيا ااتق عا)ا.

ماقلتمفالتد لسيا.

ق ياماي اف قلعالقستام ليالتتعدلديمالتاستاداماقاإلق متىما.

-ا ستام ا م التابم اقاإلق متىما(الت اقةجا قما4ا)اقتتتالالقستام او التب قدالتتمتيم :ا

فا–ابيم ميااممهصالتاب ي :ا

اا

التب دا()2ا قمالتب قرا.

التب دا()6ا قماتعدلدالتاب ا(اقيإل ا التمت مالتاقمب مات ياب دا26ا)اا.ااااااااااااااااااااااااااااااا ا

لتب دا()6ا قمالتت كيمافقافسماامترالتاب ا.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
لتب دا()4ا قعالتاب ا.

لتب دا()2التقضعالت مت ات اب ا.ا ا

ا

ا

ا

ا

اااااااااااا

لتب دا()2اا إليمالتاب ا.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
لتب دا()1القستادلمالت مت ات اب ا.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

لتب دا()8اس ماب مءافقدما زءا التاب ا.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
لتب دا()1ا يقمالتب مءا.
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لتب د()20اوددالبدقل ابمتاب ا.

ااااالتب قد(ا22ا ا26ا ا24ا ا22ا)ا تمملالتاب ابمتا ل االتعمامالآلتيما:
ااااااااااا(التغمزالت بيع ا/اايمها/اإلى بمءا/اا م اا)ا

با-ابيم ميااإلق ميالتاب يا :ا

ااااالتب دا()26ا قماتعدلدالتاب يا(اا افا يا,ات تع فاو يااإلق ميالتاب يا تإلت ق يما) ا
ااااالتب دا()22ا ا ماوددالتق دليابمتاب ا.ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا
ااااالتب دا()21ااس سلالتق دليا.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا

ااااالتب دا()28ا قعالتق د ا.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا

ااااالتب دا()21ااققعالتق د ا.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا
ااااالتب دا()60القستادلمالت مت ات ق د ا.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا

ااااالتب دا()62ا ـقعالت يـمز ات ق د ا.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا
ااااالتب دا()66ااس سلالبس اقفسما هيسىما .ا

ااااالتب قد(ا66ا ا64ا ا62ا)اودداف لدالبس ا(اةإلق ا/ا مثا/ا ا ما)ا .ا

ااااالتب دا()62ا قماتعدلدالتا تخياقفسمالت مهزافقالقسمالتت م اااااااااااااااااااااا ا

قتستادمابيم ميارةهالقستام ا ا ستا لجا تمه اتعدلدالتابم يا(ااممهمىــماقاإلق متىــــمااشاق دليا

)اقإلةلا ا ودلداف التا تخياقلبس اتت تيةالتا ل لالتت ات يىما .ا

ا ستام اتعدلدالتا تخيا(ا اقةجا قما2ا)ا :اااقتتتالالقستام او التب قدالتتمتيــما :ا
()2

قمالتب قرا .ا

()6

قمالتت كيمافقافسماامترالتاب ا.

()6
()4

قماتعدلدالتاب ا .ا

قماتعدلدالتا تأ ا.

( )2قمفالتاإلمشالتةااتتغ هالتا تأ ا.
()2

متمالتعالابمتا تأ ا.

( )1لتق معالتةااتتبعهالتا تأ ا.
( )8لبسمالتت م اات ا تأ ا.

(ا1ا ا20ا)افسما مهزالتا تأ ا اق سيتها.

(ا22ا)الت تم الققتممداالت هيس ات ا تأ ا.
(ا26ا)اق قدا مسباخت ا ا مإل ا ا ت يا .ا
(ا26ا)اس مابدءاازلقتمالت تم الت مت ا .ا
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(ا24ا ا22ا)التإليمشالتقم ق ات ا تأ ا امتمالتا تأها(اات د ا/اا إلزا هيسيا/ا عا) ا
(ا22ا)اوددالتت قعات ا تأ ا ةلاإلم ياا إلزلا هيسيما .ا
(ا21ا)اق قداس لات م يات ا تأها.ا ا

(ا28ا ا21ا ا60ا ا62ا ا66ا)اوددالتاتتغ يشابمتا تأ افم مباوال(اةإلق ا/ا مث)ا,اا
استادايشا(اةا/افا)ا ا مالتاتتغ يشا .ا

ا

اقرةهالقستام ايستا جااشابيم متىما تمه اتعدلدالتا تخياقاممهمىما .ا

اااا_ا ستام البس اقلتك قفالتسإل يما(ا اقةجا قما2ا)ا :ا
ااااااقتتتالاو التب قدالتتمتيــما :ا

اف -اممهصالبس ا(ا دقلا قما2ا)ا :ا
اااااا(ا2ا)ا قمالتت داقلبسما(اطالط ا)ا.ا ا
اااااا(ا6ا)التم ماب هي البســـ ا .ا

اااااا(ا6ا)التسشابمتس قليالتإلما ــما .ا
اااااا(ا4ا)الت قعا(اةإل ا/اف ط ا) ا
اااااا(ا2ا)التديم ـــــما .ا

اااااا(ا2ا)الت سيــــما .ا

اااااا(ا1ا ا8ا)الت متمالتزقل يماقوددالتزق ميا التعماما .ا

اااااا(ا1ا)االت متمالتتع يايمافقافسمافو ااؤرلا(الب لدا20اس قليا أإلط ا)ا .ا
اااااا(ا20ا)التتس بااشالتتع يمالبسمس ا(اتأل لدا2ا-اا28اس ما)ا .ا
اااااا(ا22ا)ااققفالتت دااشالتعالا .ا

اااااا(ا26ا)افسمالتا تأ التت ايعالابىما .ا
اااااا(ا26ا)التق ــــمعا .ا

ااااااا(ا24ا)التاى مالت هيسيماتأل لد ا

ااااااا(ا22ا)االت تم الققتممداالت هيسيابمتتتميلا .ا
ااااااا(ا22ا)ا بيعمالتعال

اا

ااااااا(ا21ا)الت متمالت سام يمات ت دا(ات ايعاف لدالبس ا) .ا
ااااااا(ا28ا)اا لالتايالدا .ا

ااااااا(ا21ا)ااد الققماما اا لالققمامالت مت ابمتس قليا .ا

اااااا(ا60ا)اا لالققمامالتسمباات مت ا(اتاشاغي اا لا قماتها)ا .ا
ااااااا(ا62ا)اسبباتغيي ااإلمشالققماماتاشاغي ا لا قماتما .ا

اب -لتك قفالتسإل يماتألس ا(ا دقلا قما6ا)ا :ا
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قتتالا قعالتاسإلشا,الت يمز ا,اقوددالتغ فاقادياتق التا م عابمتاسإلشا,ا تمملالتاسإلشا
بمتا ل االتعماما,اق قعالتقققداقلت مقمالتاستاداما يالتاسإلشا,اقسمهلالق تقملالتاا قإلما
تألس اقادياتق الب ىز التا زتيمالتامممابإستادلمالبس ا.

اج -بيم مياةقاالق تيم ميالتاممما البس ا(ا دقلا قما6ا)ا :ا
اد -بيم ميالتام يشالتاتقل ديشا التام جا(ا دقلا4ا)ا
-26ا ستام التقم يشابمتاسمإلشالتعماما(ا اقةجا قما1ا)ا :ا

قتعدارةهالقستام اقلتت اتتتالاو ا ايـعالتبيم ـميالتاات تـماب ـ لدالبسـ ااـشاتامـيما
قتع يايماقل تامويماقلقتممديماقت اعابيم متىمااشاف لدالبس التغي ااقيايشااعافسـ رما ـ اتـم ي ا
لتتـعدلدا(اتي مالتعدا)اقاقيايشا افيااشالتاسمإلشالتعماهاقتتالا(لتت مدااقلتب سـيق مياقلتاال ـ ا
قلتاستتـــتيميا اقا لإلـــزالتعـــالجالتاات تـــماقلتســـ قشاقفاـــمإلشالت ـــزاقاعســـإل ليالتعاـــلالتات تـــما
قلقســت ل مياقلتاــدشالت ماعيــها...افتـ ا)اقةتــراتضــامشالتتــاقتيمالتإلما ــمات ســإلمشاقيامــصاتإلــلا
اســإلشاوــمماس ـ لافقافإلطـ ايس ـ لابــهابيم ــميا ايــعالب ـ لدالتاقياــيشا يــــها ــــياتي ــهالتعــدا,ا يــثا
تستادما ستام التقم يشابمتاسمإلشالتعماـهااـعا سـتام هالبسـ ا ـيا سـتا لجا تـمه اتعـدلدالتسـإلمشا
لتإل امتيه .ا

اماساماا:اتمايمالت امةجالتت كيايما :ا
تعتب الت امةجالتت كيايمالتاستاداما البواملالتايدل يمات تعدلداةليافرايـمابمتغـما يـثاف ىـماتـ كما
وا يماتقسيمالتعالاو التاتتغ يشا اقتس يلافوامتىماايدل يماقلوـدلدالت تـمه البقتيـماقتاطـلارـةهالت اـمةجا
طالطماف قلعار ا :ا

- 2الت قعالبقلا:اس اليالتت قيماقلتت ديدا :ا
فا-ات ديدالتتيمامياقت قيماق م الت ااتاتتمالت ض ا(ا اقةجا قما2افا)اق ارـةلالتسـ لايقـقما
لتاتتمابت تيةالآلت ا :ا
( )2تــدقيشالت ــدقدالقدل يــما ـ التتــيماما(افمــغ اق ــد ا دل يــما ضـ يما)ا بقــمات ىــميالتتـ ا
ت درماقلتت اتتم ىماوشابقيمالتتيماميالتا مق اتىمااامايسموداو اودمالتدلالا ياما
بي ىمافقاودمالقسقم ااامايؤداا ت ات قياالتتاقلالتا قبا.
()6

سماإل قإل ااققعاو يهالت دقدالقدل يماقفرمالتاعمتمالتت اتايزاا قماوا ها.

( )6تس يلا قمالت ياابدليماإللا يااق ىميتها.
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با-اس لات ديدالتتيمامياتاتتمالت ضـــ ا ــ التا تاعـــميالتعا ل يــــمالت ديـــد ا(ا اقةجا قما2با)ا
ق يهايققمالتاتتمابعالالآلت ا:
( )2ت ديدالتتيمامافقالتا تاعالتعا ل الت ديداق م ها دل يما.
( )6سماإل قإل ااققعاو يهالت دقدالقدل يماقفرمالتاعمتمالت غ ل يماقلتبت يما .ا
( )6تسـ يلاإلــلاا قــماتقــعادلاــلالتا تاــعالتعا ل ـ الت ديــداقوــــددالتق ـــــدليالتتقدي يـــــماتىــــــما(ا
ا مق ا–ا

ا–اا قما)ا .ا

ـا-اس لاا ل عمالتق ااقتقلبعىماتاتتمالت يفا(ا اقةجا قما)6اقيققما يهالتاتتمابمآلتــــ ا:
( )2ا ل عمالتق ااقتقلبعىمالتادق مااسبقمااـشابيم ـميالتتعـدلدالتسـمبااتا ل عتىـماايـدل يمااـعا
لتاسؤتيشاوشاةتراقوالاامي زمااشا ضم مافقا ةفا بقمات قلقعالتايدل الت ديدا.
()6

سماإل قإل اتاقلقعالتق االتقلقعما ا مااوا ها.

( )6والاتقدي ات ق دليالتسإل يماقلتغي اسإل يماتإللاق يماقتقلبعىماو ا دهاااـماتسـمودا ـ ا
تقسيماا قماوا هاقتقزيعىماو التاعمق يشا.
دا-اس لات قيماق م التب قإلميا التا تاعميالتعا ل يمالت ديد ات اعمقشا(ا اـقةجا قـما6افاا)ا يـثا
يققمالتاعمقشابت قيمالتب قإلمياباـمد التبقيـمابعـدا سـتالاىمااـشالتاتـتماقتـدقيشابيم ـمياسـ لاإلـلا
ب قراقلو مؤها قماتعدلدااق سماإل قإل اتا قتها ارةلالتس لا.
را-اس لات قيماق م التب قإلميا التق ااتاعمقشالت يـفا(ا اـقةجاا6باا)ا يـثايقـقمالتاعـمقشا يـها
بتـدقيشاف قــممالتب قإلـمياقإلتمبــمابيم ـمياإلــلاب ـقرابعــدات قياىـمابمتبقيــماايـدل يماقإلــةترا سـماإل قإلـ ا
با قماوا ها.ااااااااااا

- 6الت ــقعالتطم ا:التتقم ي :
اف -س لاتقم ي التاالقبالتعمما:ايققمالتا لقـبالتعـممابتـدقيشاا ـم ااواـلالتاـ لقبيشالتتـمبعيشا
تهاقتس يلالق تمجالتيقا ااشالق مزليالتتـ اتاـيا ـ التعاـلالتايـدل اقبالغىـما تـ ا ىـما
وا ها.
اب -س لاتقم ي التا لقـــبا:ايققمالتا لقـبابتـدقيشاا ـم ااواـــلالتاتتتـيشابعـــداتقزيعىـماو ـيىما
قإلةتراتس يلالقا تمجالتيقا اتإللااتتماقلبالغالتا لقبالتعممابإ امت اا قماوا ها.
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اج -س لاتقم يـــ التاتتما:ايققمالتاتـتمابتـدقيشاا ـم ااواـلالتاعـمق يشاقتسـ يلا تـم ىما
لتيقا اقلبالغالتا لقبابإ امت اا قماوا ها.
اد -س لاتقم ي التاعـمقشا:ايققمالتاعمقشابتدقيشاا م ااواــلالتاس يشا ـــ اا
لتا تخياقلتعدلديشا اا

ـما مـ ا

ما م التسإلمشاقتدقيشالق تـمجالتيقاـ اقلبـالغالتاتتما.

اه -س لاتقم ي التاس لا:ايققمالتاس لابتس يلالق تمجالتيقا اتهاقلبالغها ت التاعمقشا.
اق -س لاتقم ي التعدلدا:ايققمالتعدلدابتس يلالق تمجالتيقا اتهاقلبالغها ت التاعمقشا.ا ا

- 6الت ــقعالتطمتثا:الت تمه ا :ا
اف -س لالت تمه البقتيمات ا لقبالتعمما:ايققما يهالتا لقبالتعممابتس يلالت تـمه التت ايمـيماااا
تا قتهابمتإلمالابعدات ايعىمااشالتا لقبيشالتتمبعيشاتها .ا
اب -س لالت تمه البقتيمات ا لقبا:ايقـقمالتا لقـبابتسـ يلالت تـمه التت ايمـيماتا قـماوا ـهاااااا
بمتإلمالابعدات ايعىمااشالتاتتتيشالتتمبعيشاتها .ا
اج -س لالت تمه البقتيمات اتتما:ايققمالتاتتمابتس يلالت تـمه التت ايمـيماتا قـماوا ـهااااا
بمتإلماــلابعدات ايعىمااشالتاعمق يشالتتمبعيشاتها .ا
اد -س ـ لالت تــمه البقتيــمات اعــمقشا:ايقــقمالتاعــمقشابتســ يلالت تــمه التت ايمــيماتا قــما
وا ـــهاااابمتإلمالابعدات ايعىمااشالتاس يشا اا
ا

ما م التا تخياقاـشالتعدلديـــشا ــ ا

ــما م التسإلمشا ..ا

ر-اس ـ لالت تــمه البقتيــمات اس ـ لا:ايقــقمالتاس ـ لابتس ـ يلالت تـــــمه التت ايميــــماتا قتـــها
اقتس ياىمات اعمقشا .ا
قا-اس ـ لالت تــمه البقتيــمات عــدلدا:ايقــقمالتعــدلدابتس ـ يلالت تــمه التت ايمــيماتا قــماوا ــها
قت ايعىماقتس ياىمات اعـمقشا.
اااق ياماي ابيــمشابمت امةجالتاستاداما افواملالتتعدلدا .ا
ا

ا

لت امةجالتاستاداما يافواملالتتعدلد ا
قمالت اقةج ا

فسمالت اقةجافقالقستام ا

-9-

اقةجا2اف ا

ت ديدالتتيمامياقت قيماق م الت ا ا

اقةجا2اب ا

ت ديدالتتيماميا يالتا تاعميالتعا ل يمالت ديد ا

اقةجا6

ا ل عمالتق ياقتقلبعىم ا

اقةجا6اف

ت قيماق م لتب قإلميا يالتا تاعميالتعا ل يمالت ديد ا ا

اقةجا6ب

ت قيماق م التب قإلميا يالتق ي ا

اقةجا4

س لا م التابم ياقاإلق متىم ا

اقةجا2

س لا م التا تخي ا

اقةج 6

س لالبس اقلتك قفالتسإل يم ا

اقةج 7

س لالتقم يشابمتاسمإلشالتعمام ا

اقةجا 8ا

س لاتق ي التا لقبالتعمم ا

اقةج 1

س لاتق ي التا لقب ا

اقةج20

س لاتق ي التاتتما(ا ض ا/ا يفا) ا

اقةج22

س لاتق ي التاعمقشا(ا ض ا) ا

اقةج 26

س لاتق ي التاعمقشا(ا يفا) ا

اقةج 26

س لاتق ي التاس لا(ا ض ا/ا يفا) ا

اقةج 24

س لاتق ي التعدلد(ا ض ا/ا يفا) ا

اقةجا22

س لالت تمه البقتيماا لقباومم ا

اقةج 22

س لالت تمه البقتيمات ا لقب ا

اقةج 21

س لالت تمه البقتيمات اتتما(ا ض ا/ا يفا) ا

اقةج 28

س لالت تمه البقتيمات اعمقشا(ا ض ا/ا يفا) ا

اقةجا21

س لالت تمه البقتيمات اس ل ا

اقةج 60

س لالت تمه البقتيمات عدلد ا

سمدسماا:التت م بالتقب يمات تعدلد
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ا ك خابرايمالتعالالتايدل ابمتتعدلدالتعممات سإلمشاقلقسإلمشا يالتعمد او ـ ات تيـةاوـد ات ـم باقب يـمابااتعدلداقةتراتت قياافردلفاوديد اا ىـمات بـمالقسـتام ليالتاسـتاداما ـ ا اـعالتبيم ـميابمتتعـدلداقد لسـما

قتقييمالتعامتمابمتايدلشاق قويمتىماقاعد يالبدلءاقت بمالتت ىيزالآلت اتإلستام ليالتتعدلديما...فت ا ا

اتضا ياا ماتعدلدا6002اضاشا ت تىما لءاطـالثات ـم باقب يـماتتعـدلدا6002ابـدءلاااـشاوـمما6006اق ت اومما6002ا ق زرما ياماي ا:ا ا

2ا-التت بمالتقب يمالبقت اتتعدلدا6002اا ا
اااتــما وــدلداقت تيــةالتت بــمالتقب يــمالبقتــيااــاللالتتت ـ ااــشا6006/20/2ا ت ـ ا6006/2/2ا ــياا ــم اا
فاتي يابمتعي مااشاا م كميالتقمر اقلت يز اقلتق يقبيمابعددافسـ اقـد ا1200افسـ ااقزوـماو ـ الت ضـ ا

قلت يفا(ااــ اا1ا)ا.

اف -فردلفالتت بما:ا

( )2ت بمالقستام ليالت هيسيمات تعدلدا(اابم يا–اا تخيا–التسإلمشاقلتك قفالتسإل يما)ا .ا
( )6ت بمالقستام التضقهيمات تعدلدا يا اعالتبيم مي .ا
( )6ت بمالتتت التزا يمالتا دد اتإللاا ما .ا
( )4تقييما قويمالتعامتما ياإللاا

مااشاا ل لالتعالالتايدل يات تعدلدا.

( )2ت بمالتت ىيزالبتياتإلستام التضقهيما.

با–التىيإللالتقكيت ات ت بما:ا ا
ا
عدد
ادي التت بم ا

2ا

ا

2ا

قل داتإللاا م كم ا

اسموداادي التت بم ا

2ا

اتتم ا

2ا

ا لقبالتت بم ا

اعمقش ا

وــدلد ا

ا
جا-التتقميميا:ا

 26ا
 80ا

ا

ط مشاتإللاا م كم ا

ف بعماتإللاا م كم ا

بقلقعاودلداتإللا200افس ا التاتقس ا

اااااااااااإلمشااشافرمالتتقميميات ت بمالتقب يمالبقتيااماي يا:ا-

( )2وــمد اتمــايمالقســتام اب يــثاتإلــقشالقســتام التقل ــد ا ــيامــت تيشااتقــمب تيشاتيســىلا
ستيتمؤرماقا ل عتىمابدقماقس وما.

(ا6ا)اتاتيضاا تقااإللاس لااشا20ا ستام ا تيا60ا ستام اتسىقتما سـتعامتهابمتايـــدلشا
.اا ا
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(ا6ا)الت ك ـ ا ــيافشايإلــقشا ســتيتمءافإل ـقلدالق مبــميادلاــلالتا بعــميابمب قــممالتع بيــماقتيســيا
يزيماتيسىلالتعالالتايدل يا .ا

ل

(ا4ا)ازيمد القرتاممابمتتد يباو يا ايعاا ل لالتتد يباق محاوا يمالتت قي التاقت ـما ـيا
ستادلمالقستام ليالتضقهيمااممماو دا اعاقاعمت مالتبيم ميا .ا
(ا2ا)التعالاو ياتدبي اوامتمااشالتةإلق اتقكيتمااتتماتعدلدا.
(ا2ا)ا تغمءالبسه مالتامممابمتامقبمااشا ستام البس اقلتكـ قفالتسـإل يماقلضـم ماافسـه ما
اممــمابــمب لداةقيالق تيم ــميالتاممــم(التاعــققيشا)اقةتــرات م ــمالتضــ ق يماتىــةلا
لتاقضقعا.

6ا-التت بمالتقب يمالتطم يماتتعدلدا 6002ا
اااااتــما وــدلداقت تيــةالتت بــمالتقب يــمالتطم يــمااــاللالتتت ـ ااــشا6006/1/2ا ت ـ ا6004/2/22ا ــياا ــم اا
فاتيـ يابمتعي مااشاا م كميالتقمر اقلتغ بيماقلتسـقي اقلتا يماقب اوــددالبسـ ا ـيارـةهالتا ـم اا60افتـفا
فس اتا ياإللااشالت ض اقلت يفا(اا اا20ا)ا.

اف -فردلفالتت بما:ا

( )2ت بماتـإللاقتمـايمالقسـتام ليالت هيسـيمات تعـدلدا(اابـم يا–اا تـخيا–البسـ اقلتكـ قفا
لتسإل يما)ابعدالتتعديلالتةياتماب مءاو ياتقميميالتت بمالبقتيا .ا
(ا6ا)ااتمبعمات بمالتاعمت مالآلتيمات بيم ميابمبس قبالتضقهيا.
ا()6اقيــم ااعــد يالآلدلءالتيــقاياتإلــلااتــتغلا ــيا اــعالتبيم ــمياايــدل يماتإلــلا ســتام ااــشا
ستاماليالتتعدلدا .ا

با–التىيإللالتقكيت ات ت بما:ا ا
عدد
ا
ادي التت بم ا

2ا

ا

4ا

ا

اسموداادي التت بم ا

6ا

اتتم ا

8ا

ا لقبالتت بم ا

اعمقش ا

وــدلد ا

 48ا

ا
ا

 600ا

ا

بقلقعاودلداتإللا200افس ا .ا

ا
ا
ا
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جا-التتقميميا :ا
( )2يتضـلافشايإلــقشا ســتيتمءالب قـممالتإلقديــماتإل مبــميابمقسـتام ليالتتعدلديــمابمب قــممالتع بيــما
قتي ابمتتإللالت متيا(الب

يزيماققداتما لءاا قليا مد ا يارةلالتمدداباع ماق معا

تإل قتق يمالتاع قاميا)ا.
( )6زيــمد القرتاــممابمتتــد يبا(ا ك ـ ياقوا ــيا)ا ــيا ايــعاا ل ــلالتتعــدلدااــعا و ــــمءافرايــما
امممابا

مالتا ل عمالتاإلتبيمالتتياتاطلادق لارماما يا

ــمحاوا يمالتت قيـ لتاقت ما(ا

ستادلمالقستام ليالتضقهيما)ا .ا
( )6لتعالا يافق باققياو يا لااتإل ماودماق قدالتعددالتإلم يااشالتةإلق التعما يشابمت ىمزا
تتغ يمافواملاتعدلدا6002ااممماتقكيتمااتـتما يـثافشاتعـــدلد6002ااسـيت با ـقلتيا
2600ااتتماقلتاتق اا ىمابمت ىمزا قلتيالت مف.ا كـ لاتألرايمالتقمقيابةترا يثافشا
لتاتتمارـقاومـباوا يـما اـعابيم ـميالتتعـدلداقيتققـفاو يـمابد ـماإلبيـ ا ـمحاوا يـما
لتتعدلداإلإللاقاشالتض ق يافشايإلقشااشااـقكتيالت ىـمزاقتـي اا تـدبمااـشااــم جالت ىـمزا
ضام ماتزيـــمد الق تامءاقتقدي التاسهقتيما.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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6ا-التت بمالتقب يمالتطمتطماتتعدلدا 6002ا

فا–ااالا ىم :

(ا2ا)اتعتب ارةهالتت بمالتقب يمالتطمتطماريالتب ق مالت ىمهيماتتعدلدا6002ا(اا اا22ا)ا.

اا(ا6ا)اإلمشا تي مات اال كميالتتيافكى تىمالتت بتيشالتقب يتيشالبقتياقلتطم يمافشاتب يااا
ق معااتإل قتق يمالتاع قاميابمت ىمزاد لسمافاإلم يمات قيلافإلقلدا ستام ليالتتعدلدا تيا
لت غمالتع بيما تيايسموداو يا لااتمإللا ماعيالتبيم مياو دالقستيتــمءالتايدل ا
قتماتمايما امةجا ديد اقستام ليالتتعدلداقت بتىمابمتتعمقشااعااسهقتيالتتعدلدا .ا
ا(ا6ا)افبديا دل الت بعاقلتتمقي ابمت ىـمزالت غبـما ـيافشاتبـدفاا ـما بـعا ستـــام لياتعـدلدا
6002ا وتبم لااشا/1/2ا6002اتامايت بـها بـعالقسـتام ليالتضـقهيمااـشاوـد اا ل ـلا
ت بعا .ا
(ا4ا)اتةتراق يالت

مالتع يمات تعدلدا لءالتتد يباقت تيةالتت بمالتقب يمالتطمتطمابا ل ىما

لتاات تماااللالتتت ااشا6004/1/6ا ت ا6002/2/22ا .ا

باـاا م االتت بماق مالتعي ما:ا ا

(ا2ا)اتمات تيةالتت بمالتطمتطمات تعدلدا ياا م اافاتي يابمتعي هااشا1اا م كمياريا:ا

اااااااااااالبسإل د يما–التب ي ا–اإلت التتي ا–اق ما–التتيقما–القساموي يما–التت قيما–ا ا
ااااااااااااادايم ا–اتاملاسي مء.
ا(ا6ا)ايقد اوددالبس ا ياا م االتت بماب قلتيا12افتفافس ا اإللااشالت ضـــ ا
ااااااااقلت يـــف .ا
(ا6ا)اتــمات بــمافس ـ قبالتالا إلزيــما ــياا قــماقل ــد ابا م كــمالقســاموي يما يــثاتــمابىــما
ـــ لءاإلم ـــماا ل ـــلالتا ل عـــهالتاإلتبيـــماقلتاعمت ـــمالآلتيـــمات بيم ـــمياتا ـــم االتت بـــماا
بمتا م كــميالتتـــياتتـــا ىمارـــةهالتا قــماقرـــيالتتـــ قيما–القســـاموي يما–ادايـــم ا–اا
تــاملاســي مءا.ااق ــياضــقءارــة التت بــماتقـ ا اإلم يــمات تيــةافسـ قبالتالا إلزيــما ــيا
تعدلدا .6002ا

جاـافردلفالتت بما:ا ا

2ا–ات بــماتــإللاقتمــايمالقســتام ليالت هيســيمات تعــدلدابعــدالتتعــدياليالتت ـ اتاــيابىــمابعــدا
لتت بمالتطم يمات تعدلدا .ا
6ا–ات بمافس قبالتالا إلزيما ات تيةالتتعدلداااشا يثافواملالتا ل عمالتاإلتبيماقلتاعمت ما
لآلتيمات بيم ميا .ا
6ا–التتقمـــلابمـــتما ىمهيـــماتاعـــد ياخدلءاإلـــلااتـــتغلايقايـــماا ـــ اا ل ـــلالتعاـــلالتايـــدل ا
لتاات تمابامايسمودا ا سمبا

مالتعامتمالتا قبماتتعدلدا6002ا .ا
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4ا–ات ـــ بمالتاعمت ــمالآلتيــماتبيـــم ميالقستاـــم ليا ـ اكــلالتت ــقي اتإلســتام ليالتضــقهيما(ا
لب قممابمتع بيما)ا .ا
2ا–اتعتب ارةهالتت بماباطمبمالقاتبم الت ىمه اتا ماتعدلدا6002ا ا ايعاا ل ىما .ا

دا–التىيإللالتقكيت ات ت بما:ا ا
ا

عدد

ادي التت بم ا

2ا

ا

1ا

بقلقعاا لقباتإللاا م كم ا

اسموداادي التت بم ا

6ا

اتتم ا

 21ا

ا لقبا ا

قل داتا قمالقساموي يماقلتطم ات قمر ا
بقلقعااتتماتإللاتيمامافقاق يم ا

اعمقش ا

 262ا

بقلقعااعمقشاتإللا200اق د ا

وــدلد ا

 800ا

بقلقعاودلداتإللا200افس ا .ا

 200ا

اس ل ا

بقلقعا2ااس يشاتإللاتيماما/اق يم ا

رـا_اا ل لالتت بماقتققيتمتىما :ا
اتــمالق تىــمءااــشا وــدلدالقســتام ليالتاممــمابمتت بــما ـ امــق تىمالت ىمهيــماب ــمءاو ـ اتقميميالتت بمالتطم يما .ا

ابدفالتتد يبالتا إلزيات قمهايشابمبواـملالقتـ ل يمات ت بـمااـاللالتتتـ ااـشا6004/1/6اتيا6004/1/2او افشاتبدفاا ل لالتعالابمتت بماإلمتتمتيا :ا

اااا()2التا

مالبقتيا :ا

اااااقتاــتصابت ـ قيماق م ـ الت ـ اا ــيالت ض ـ اقت ـ قيماق م ـ التب قإلــميا ــيالتق ـ يااا
اشا6004/1/2ا تيا6004/1/62ا .ا

()6االتا

مالتطم يما :ا

ااااااقتاتصارةهالتا

مابت قيماق م التابم ياقاإلق متىمااشاق دلياقفسـ اقتـ قيما

لتا تخيالتاق قد ابإللااب يا .ا

اااااقتما يارةهالتا

ماقضعاف قمماو ياإللااب ياقإللاا تأ ا .ا

اااااق اعـــيابيم ـــمياتتمـــي يماوـــشالتاب ـــياقاممهمـــماقاإلق متـــهااـــاللالتتتـــ ااـــشا
6004/8/1ا تيا6004/1/2ا .ا

()6التا

مالتطمتطما :ا
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اااااقتاتصارةهالتا

ماب اعابيم مياتتمي يماوشااممهصاإللاا تأ اقةتراااللا

لتتت ااشا6004/1/62ا تيا6004/20/20ا .ا
مالت لبعما :ا

()4التا

ااااا اعــيااــاللارــةهالتا

ــمابيم ــمياتتمــي يماوــشاف ـ لداإلــلافس ـ اقوــشالتك ـ قفا

لتسإل يماتإللافس اقتعتب ات رالتا

ـمارـيالتا

ـمالت هيسـيما ـياا ــمالتتعـدلداقا

تةياااللالتتت ااشا6004/22/66ا تيا6004/26/26ا .ا

قا–اا

مالتت ىيزالآلت ات بيم ميا:ا

بدفيارةهالتا

اا

ما ق ا ستالماس اليا ستام ليالتتعدلدالتاات تمابعدا تىـمءا اعىـماايـدل يماا

قا ل عتىــمااإلتبيـــمااقةتــراتت ىيــزالتبيم ــمياختيـــمااقلســتا لجالت تــمه اقل تىــيارــةهالتا

ــما ـ ا

6002/2/60ا .ا

ق ق الق تىمءااشافواملالتت بمالتقب يمالتطمتطمابدفالقودلداقلتت ىيزابواملالتتعدلدالت هيس ا
ومما6002ا .ا

زا–التتـقميــميا:ا ا
2ا–التعالا افق باققياو ا لافا ااتإل ماقرـ ااتـإل ماوـدماق ـقدالتعـددالتإلـم ااـشا
لتةإلق التعما يشابمت ىمزاتتغ يـماقكيتـمالتاتـتمابواـملاتعـدلدا6002ا يـثافشاتعـدلدا

6002اســيت با ـقلت ا2600ااتــتماقلتاتــق ااـ ىمابمت ىــمزا ـقلت الت مــفاتق يبـماا
قةتــراتألرايــمالتقمــقاا يــثافشالتاتــتمارــقاومــباوا يــمالتتعــدلداقيتققــفاو يــها
بد ـماإلبيـ ا ــمحالتتعــدلداإلإلــلاقاــشالتضـ ق يافشايإلــقشااــشااــقكت الت ىــمزاقتــي ا

ا تدبماااشااـم جالت ىـمزاضـام مااتزيـمد الق تاـمءات ىـمزاقتتقـدي التاسـهقتيماقلقرتاـمما

بمتعالا .ا

6ا–ا ا متما تمءاا م اا غ ل يما ا إلزيماسيتما يىمالبواملالتتمتيماقستام ليالتتعدلدا:ا
-ا

فا-ا قلالتس اليا ت التا قمالتالا إلزيمااشالتا م كميالتتمبعماتىةهالتا قما .ا
با-ا ســتالمالتس ـ اليالت ـقل د ااــشالتايــدلشاطــماتــدلقتىمااــعالتا ل عــمالتاإلتبيــماقاــعا
اسهقت التاعمت مالآلتيمات بيم ميا .ا

ا-التا ل عمالتاإلتبيماقلتت ايزاقلداملالتبيم ميا .ا
قو اةتراي بالباةا القوتبم اق قداسيم ليات قـلالتسـ الياقإلـةتراتـق ي التعامتـما

لتاد بما يدلااقبمقودلدالتا مسبات

مالتعاـلاتإلـلاقكيتـماقإلـلاا قـما غ ل يـماقإلـةترا
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تق ي التعامتـمالتاممـمابمقتـ لفالقدل ااقلتت ـ اقفيضـماالت كـ ا ـ اتـدبي افاـمإلشا قماـما

تىؤ ءالتات يشا(اب ىماغمتبماااـشااـقكت الت ىـمزابمتقـمر ا)ابتإل تـمااعققتـماق ـمحا
رةلالتاقت حا(التالا إلزيما)ا .ا

6ا–افيضماا ـ اكـلا تبـمعافسـ قبالتالا إلزيـما ـ التتعـدلدا بـدااـشالتعاـلاو ـ اتـدبي اقتأطيـثا
لبامإلشالتالزاماتـا:ا -ا

فا–ا ستالماقتازيشالتس الياقسىقتماتدلقتىما .ا
با–افواملالتا ل عمالتاإلتبيما .ا
ا-افواملالتاعمت مالآلتيما.ا ا
4ا–اوا يــمالتا ل عــمالتاإلتبيــماقســتام ليالتتعــدلدارماــما ــدلاا ـ اكــلا ســتادلمالقســتام ليا
لتضـقهيماق بـدااشالتتتإليـ ا يـدلاا ـ ا

ــمالتعاــمتمالتا ــمسبمالتالزاـماقتـد يبىما(اتإلـلا

ا قما ا إلزيما)اب يثافشالبودلدالتا قبمات ا ل عمالتاإلتبيماتتس يمالت سـمبالآلتـ ا

يقايماا200000افس اتاد ا220ايقماوالافاا172اتى اق يثافشالتتــ داسـي ل عا20ا

فســـــ ايقايـــماافااا ـــقبا2800ااتـــتغلاو ـــ اق ديـــماقل ـــد افقا100ااتـــتغلاو ـــ ا
ق ديتــيشايقاي ـماارــةلاباــالفالتات ـ يشاو ــيىمابمقضــم ما ت ـ اةتــراا ــقبالباــةا ـ ا

لقوتبــم التعامتــمالتا قبــمااــشالتــةإلق اتعا يــمالقســتالماقلتتس ـ يماتس ـ اليالتتعــدلدا(ا
بمتا م االتالا إلزيما)ا .ا

2ا–ا ستادلما م كمابالسـتيرات اميـمالتسـ الياقلقسـتام ليافط ـمءا اـعالتبيم ـمياامقمـماا
ـ اكــلا ســتادلمالقســتام ليالتضــقهيماقلتتـ اتت ــبافشاتإلــقشالقســتام ليالتاســتق م ا

كيتماق يد ا .ا

2ا–القرتاممابمتتد يبا(ا ك ااقوا ا)ا ا ايعاا ل لاتعـدلدا6002ا ااـعا و ـمءافرايـما
اممــمابا

ــمالتا ل عــمالتاإلتبيــمالتت ـ اتاطــلادق لاارما ـماا ـ ا

ــمحاوا يــمالتت ــقي ا

لتاقت ما(ا سـتادلمالقسـتام ليالتضـقهيما)اقب ىـماغمتبـماا اتأاـةا ـ القرتاـممالتإلـم ا
بةترا .ا
ا
ا
ا

سمبعماا:ات بياافس قبالتالا إلزيما التت تيةا :ا
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اااابــدفات بيــاافس ـ قبالتالا إلزيــما ـ التت بــمالتطمتطــماتتعــدلدا6002ا(التت ـ اتعتب ـ اب ق ــما ىمهيــما
ت تعدلدا)ا اا قمالقساموي يما اقإلمشا

ــمالتعي ــمابىــةهالتا قــمالتالا إلزيــما(60افتـفافسـ )ا ا

يــثاتــمات تيــةا ايــعاا ل ــلالتتعــدلدالتاا ـ اتىــماب ــمحا اق ـ ارــةلالتمــدداتــما تاــمةاقـ ل ابت بيــاا
لتالا إلزيما ات تيةالتتعدلدا التا قتيشالآلتيتيشا(اا ا)24ا :ا
2ا–اا قمالقساموي يما :ا
ااااااقتتالااطام يـمااا م كـميارـ ا(القسـاموي يما/التسـقي ا/ابق سـعيدا/اتـاملاسـي مءا/ا
قباسي مءا/ادايم ا/التدقى يما/التتـ قيما)اقيب ـ اسـإلمشاا م كـميارـةهالتا قــما21ا%ااـشا
ا ماسإلـمشالت اىق يما .ا
6ا–اا قمالبسإل د يما :ا
اااااقتتــالااف بعــماا م كــميار ـ ا(البســإل د يما/اإلت ـ التتــي ا/التب ي ـ ا/اا ـ قحا)اقيب ـ ا
سإلمشاا م كميارةهالتا قما22ا%ااشا ا ماسإلمشالت اىق يما .ا

طما اماا:التتد يــبا :ا
التتــد يبالتا إلــزااإلــمشايعتاــدافسمسـمااو ـ ااب ـ الت ىــمزا ـ التتعــدلدليالتســمبقماقاــشاا

ــاا

لتعالاو ات قي افس قبالتتد يباق محافواملالتتعدلدالتاات تما .ا
ابــدفالتتتإلي ـ ا ـ ات ــقي افس ـ قبات تيــةالتتــد يبا يــثاتـــما ست ــــدلثافس ـ قبيشاتت تـــيةالتتــد يبا
إلمآلتــ ا :ا
2ا–ا اإلم يما تمجالتامد التع ايمات تد يباو ات له ا يديقاقاCDا(اا اا22ا)ا .ا
6ا–ات تيةالتتد يبالتا إلزااب كممالققمامالتإلما مات اتد بيشااشالتقيـمدليالقت ل يمات عاـلالتايـدل ا(ا
ا لقباومما اا لقبا ااتتما)ا .ا
ققــدابــدفالتاســؤتيشالقوــدلدات تــد يبابإاتيــم اوــد افاــمإلشاتت ـقل ا يىــماقس ـمهلالتتــد يبالتاات تــما
قلققمامات اتد بيشا .ا
ق ارـةلالتتـأشاتمازيـم اوـد افاـمإلشاقققـعالقاتيم او اادي ـماابـم رات تع ـيمابادي ـمالتسـمد ا
اــشافإلــــتقب اتيــتمابىــمالتتــد يباو ـ اطــالثادق ليات ايــعالتقكــمهفالقت ـ ل يمابإلم ــماا م كــميا
لت اىق يماودلاا م كميا(التقمر ا–الت يز ا–التق يقبيما)ا يثاتـماتـد يبىماو ـ ادق تـيشاباقـ ا
لت ىمزا(اا اا22ا)ا .ا
ا

تمسعاماا:ا ودلدااا ميالتتعدلدا :ا
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ا
تما ودلدااا ميالتتعدلدالتعممات سإلمشا6002اق قمااتاماي ا :ا
–2التتـــقميميالتدقتيــمالتمــمد اوــشالباــمالتات ــد ا الت

ــمالققتمــمديماقلق تامويــماتغ ب ـ ا

ـيما(البســإلقلا)ابتــأشاتمــايما ــدلقلااا ــميالتتعــدلدالتاقت ــما اقاإلم يــما ــ لءا
ا
خسـ
لتاقم ميالتدقتيما يامابيشالتدقلالتاات تما .ا
6ا–الق تيم ميالبسمسيمات ا تاعا اق قمااتا

التت ايمالققتممديماقلق تامويما .ا

6ا–التاقت ميالتاقدامااشااستادا التبيم ميا .ا
اقب مءاو اةتراتـماقضـعالتتمـايمالتابـدهياطـمالت ىـمه اتإلسـتام ليالتتعدلديـمابمتتعـمقشا
اعاق معاتإل قتق يمالتاع قامي اتتمايمالتب لا التامممابأ ىز الت مسبالآلت ا .ا
4ا-ا دلقلااا ميالتتعدلدا :ا
تـماتمايمالت ـدلقلالآلتيماو ااستـقاا ايعالتق ـدليالقدل يـماقق قــماات ـقعا(اةإلـق ا/ا
مثا/ا ا ما)ا :ا
فا-اوددا(ا26ا)ا دقلاوشااممهصالتابم ا .ا
ب-اوددا(ا21ا)ا دقلاوشااممهصالتا تخيا .ا
ا-اوددا(ا22ا)ا دقلاوشااممهصالتسإلمشا .ا
دا-اوددا(ا60ا)ا دقلاوشااممهصالتك قفالتسإل يماتألس ا .ا

ومت الاا:التامسحالتضقه اScannerا :ا
فسق ابمتدقلالتاتقداما ا لءالتتعدلدليا ا قدافاةاق معاتإل قت اق يـمالتاع قاـمياو ـ اومتقـها
ت ـــقي ا داـــملابيم ـــميالتتعـــدلدليا ابإســـتادلماف ىـــز التامســـحالتضـــقه ا اققـــدابـــدفارــــةلالبســـ قبا(ا
بإستادلمالب قممالق

يزيماتألإلقلدا ق ا)ا التت بمالبقت اقلتطم يمات تعـدلدا اق ـ ارـةلالتمـددا ـقدا

لقتم ا ت اف هاإلمشار مراتعـمقشاقطيـاابـيشاق ـمعاتإل قتق يـمالتاع قاـمياقق ـمعالق مـمءاااطـلا ـ ا
لقدل التا إلزيمات تعدلدا ا اتمايمالقستام ليالتتعدلديمابامايتالهمااعا ستادلمالتامسحالتضقه ا .ا

ف دااوت ا:ا لءلياق معالبام مالتعماما :ا
تما تاـمةالق لءليالتتمتيما :ا
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2ا–التتهقشالتامتيماقلقدل يما :ا
فا–اتــما وــدلدااقت ـ حااقلز ــماات ـ قعالتتعــدلدالتعــممات ســإلمشاقلقســإلمشاقلتا تــخيا6002ا
بقـــمااتا ـــمالتعاـــلابمتاتـــ قعاقف ســـ يا تـــ اق لز التتا ـــي ا ـــ ا6006/2/2اضـــاشا
اتـــــ قعالتا ـــــمالتااســـــما ســـــتطام ليالت ىـــــمزا6006/6006ا–ا6002ا/ا6001ا
بإ امت اقد ا264812افتفا يماو افشايد جابمتا ـمالتااسـيماقلتتـ اتبـدفابمتعـمما
لتا ــمت ا6006/6006ااب ـ ا262262افتــفا يـــماقبـــمتس مالبقت ـ اا ىــما(6006ا–ا
)6006ا6610افتفا يما(ا اا)2اقيد جالتبمق ابمتا مالتااسيمالتتمتيما .ا
با–اتــما وتاــمدااب ـ ا82000افتــفا يــمااــشاقبــلاق لز التتا ــي ابمتا ــمالتااســيما
ت ات قعاب سبما10ا%ااشالتا قبابدقشاتقضـيحات ب ـقدالتا ـقباتاتيضـىمافقا
لقستغ مءاو ىما .ا
ا-اتــما ــبا وتاــمدليا ضــم يماقــد رما42440افتــفا يــماقســتإلاملاات بــميالتتعــدلدا
ت ا6001/6002اقرـقاقياـمالتاتـضا ـ القوتاـمدليااضـم ماا تيىـما8104افتـفا
يــماتاقل ىــما تتــمعالبســعم اقلتتغيـ ا ـ افســعم امـ فالتعاــاليالب بيــماقرــقا
ياطـــلا%1ااـــشالقوتاـــمدالبمـــ التســـمباا بـــهاباق ـــبااـــةإل الت ىـــمزالتاـــؤ ا
6004/1/21اققــداف ــمدياق لز التتا ــي ابأ ــهاســيتماا لوــم اد لســمالتا ــقباو ــدا
وــدلداا ــمافوــقلما6002ا–ا6002ا ا(ا6002ا–ا)6001اباق ــباإلتــمبااــؤ ا
6004/8/4ا .ا
دا–اطــما وــمد اتقــدي ا تيم ــميالتاتـ قعاوــشالبوـقلمااــشا6002/6002ا ا 6002تـ ا
ومما6001/6008اباب ا244000افتفا يما تي ما داـملاف تـ ما ديـد ات عاـلا
التات قعاقر ا :ا
( )2تبمعافس قبالتالا إلزيما ا لءالتتعدلدا.
( )6داملالت كمالت غ ل يماقمدل اف

ا ممه ا.

( )6تإلطيــفالت ا ــمالقوال يــماتاــماتــةترااــشافطـ اإلبيـ ا ـ ا تـ التتقويــما ـ ارــةلا
لتا ملا.
( )4ستادلماتق يما ديطماا ا داملاقلستا لجالت تمه اقامايت باةترااشاف ىز ا
قاعدليااطملاHigh Speed Scannerا.
ا
6ا–التتهقشالتى دسيماقلتميم ما :ا
فا–القدل التعمامات ميم ما .ا
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( )2تمات ىيزاقموميا داملالتبيم ميابإلم ـمالتت ىيـزليالتت يـما(اااـم جاإلى بمهيـما ا
ف ىز اUPSا اف ىز التتإلييفاقةترا ااب الت ىمزا اا إلزاتد يبالتعبمسـيما
البســــإل د يما القســــاموي يما اقإلــــةتراإلم ــــمالتت ىيــــزليالقدل يــــمااإلمتــــبا ا
ق قلالا ابق يىميا ااب دلياايم ا)ا.
()6

ومد اتأريلاقموـماIBMابمت ىـمزاتتإلـقشالتقموـمالت هيسـيمات ا ل عـمالتاإلتبيـما
قلداملالتبيم ميا.

با–القدل التعمامات ا بقومياقلتتمقي ا .ا
 اتــما م ـ اإلم ــمالتاســت زامياقلتاعــدليالتالزاــماتت تيــةالت بــعاقلتت يــدات ايــعا
ستام لياقإلتيبمياقلتا تق ليالتامممابمتتعدلدابمقاإلم يميالتةلتيمات ىمزا.

ط ماوت ا:الت ا مالقوالايما :ا
لق لءليالتت اتايا القودلدات ا مالقوالايمات تعدلداإلمآلت ا :ا
 -2ودلداا ما والايمااقت مات ع ضاو التسيدا/ا هي الت ىمزاقلت

مالتع يماقق ل رما .ا

 -6قضــعاا ــما والايــمااقت ــماامــم بمات تعــدلداب ـ ت التقســمهلالتاســتاداما ـ التت ــم با
لتسمبقمااعا ضم مابعضالتب قدالت ديد ااطلا وال ميا(بمتت يتزيقشا–الت لديقا–التم فا)
 -6بـــ التاي لز يــمالتاق ـ ات ا ــمالقوالايــمابمتاي لز يــمالتعماــمابمتتعـــدلداقلتاقـــ ات ــياب ــدا(ا
است زامياتتغيلا)ااعالتا مالقوالايمالتاقت حات تيةرما.

4ا-امدق اق ل التسيدا/ا هي

الت ىمزا :ا

ا قضعاا ما والايماتما مات مسبالت دثالتققا اقو ضاات قعاإلمالابمتاقت مياقلتاي لز يمالتتقدي يـما
تت تيةالت ا مالقوالايمالتامم بمات تعدلدااعالقستا ل ا القستتمد ااشالتاي لز يمالتا ـدقد اقلقسـتعم ما
بمتاب ليالقوالايمااشاام جالت ىمزا .ا

لتا قليالتت ا تبعتىمالت

مالقوالايما :ا

اف -لقستعم ماباب لءااشالقوالاييشالتاتامميشااشاام جالت ىمزا.
اب -لقستعم مابمتقإلم يالقوالايمااطلا:
( )2قإلمتمالبر لماتـ دوميماقلقوالشا(اققايما)ا .ا
( )6قإلمتمالت اىق يمات دوميماقلقوالشا(اققايما)ا .ا
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( )6قإلمتما قدا يقزات دوميماقلقوالشا(اق معاامصا)ا .ا
قةتراقوـدلداقت ىيزاقو ضاتمق رمالتابده اتىةهالت ا ما(اتإل تما/اا ـم يا/ااقضـقوميا/ا
فا اا/ا...ا) ا
ا-القستعم مابمتاؤسسميالتاتاممما اا ملالتد لسميالت تسيماقلقوالايما.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

لتتملالتطم ــ ا

لبواملالتت تيةيمات تعدلدالتعمما 6002ا
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فق ا:اغ ــماوا يميالتتعـــدلدا :ا
اــعابدليــمالبواــملالتا ل ــلالتايدل يــمابواــملالتتعــدلداتــماتتــإليلاقت ىيــزاغ ــماقســتقبملالقتــم ليا
قلتتب يغميالتا تب مابت تيةارةهالتا ل لاقتسا ارةهالتغ ما(غ مالتعا يميا)اقتتاتلاو الآلت ا:

2ا-التاإلق ــــميا :ا
اف -اوددا6اا(اطالطما)اف ىز ا مإل اا .ا
اب -اوددا6اا(اطالطما)ات يتقشاابمت ا .ا
اج -اا ستم دليات تكالتس الياا.
غ مالتعا يميااسم تىما قلتيا20ام6اا(ا2ات ا xاا8اات ا)ابىــماودداا2ااإلـــمتباقسـتادلماوــددا4ا
اقكتيشاق هي التا اقوماقا ضد ا تامومياا.
6ا -ا كممالتعاـــلا :ا

تماتقسيمالت اىق يما تياف بعهافقمتيما:
 -2ق يمالتقمر التإلب ياقيتالاا م كميا(التقمر ا–الت يز ا–التق يقبيما)اا .ا
 -6ق ــيمالتق ــهالتب ـ ياقيتــالاا م كــميا(القســإل د يما–اا ـ قحا–اإلت ـ التتــي ا–التب ي ـ ا–ا
لتا ق يما–التغ بيما .ا
 -6ق ــيماق ــم التســقي اقيتــالاا م كــميا(القســاموي يما–التســقي ا–ابــق اســعيدا–ادايــم ا–ا
لتدقى يما–التت قيماقتاملاسي مءاق قباسي مءا)ا.
 -4ق يمالتق هالتقب ياقيتالاا م كميا(اب ياسقيفا–التتيقما–التا يـما–افسـيق ا–اسـقرمجا–ا
ق ما–اادي مالبقم ا–افسقلشا–التقلديالت ديدا–التب الب ا ا)ا.

6ا -التق ديميا:
 يــتماتقســيماق ديــميالتعاــلابغ ــمالتعا يــميااو ــيا ت ـ تيشا(اا تـــ امــبم يمااــشاالتســموما8امــبم ما تــيا6ابعــدالتكىـ ااق تـ ااســمهيمابعــدالتكىـ اااــشا6ا تــيا20ا تـ ااســمءلا)ا ــيافيــمما
لتعالالت سايماقغي الت سايماا.
4ا -القاتمممميا :ا

ااااف-اإليتيماسي التعالا :ا
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ايققمالتاإل تيشابغ مالتعا يـميابواـملالتتعـدلدابمسـتالمالقتـم ليالتـقل د ااـشالتايـدلشااـشا ايـعالتاتتغ يشا(اا لقباومما–اا لقبا....الت ا)اقتس ي ىما يالتس اليالتامممابتدقيشالقتم ليا ا
اايتمافبالغالتااتميشابىةهالقتم ليا يا ي هاقإلةترالت داو يالستتسم ليالتاتتغ يشا يا تـ الت كما يا متماتق التتع ياميالتامممابىةهالتاقلضيعا.ا ا
اطــمايقـــقمالتااتمــيشابمستــالمالقتـــم ليااــشااســهقلاغ ــمالتعا يــميابإبالغىــمات سيــدا/ا هــي الت ىمزايقايما .ا

ب-ات ديدالتاسؤقتيمياقإليتيمالستالمالقتم ليا :ا
يتمالستالمالقتم لياوشا ياالتت يتقشالتابمت افقالتتمإل التاق قديشابغ مالتعا يميا .ا
قد التعالاتماتقزيعال اتممممياو يالب لدالتقمهايشابىةلالتعالابغ مالتعا يمياإلمآلتيا -:ا
(ا2ا)ااتماتإل يفاإللا ـ دااــشاف لدالتعالابمتــق ديماباسهـقتيما ق يمااشالبقـمتيمالتــقل د ااابمتب ـــدا(ا
طم يـما)اب يثا -:ا
(افا)ايإلقشااسهقلااسهقتيماإلما ماوشاتس يلاإلم مالقتم لياقلبالغىمات اسـهقتيشاوـشارـةها
لقتم لياقإلةتراتس يلاتقم ي الق تمجالتيقايماتةليالقق يمالتامصابها .ا
(ابا)ايقـــقمارـــةلالتاســـهقلابمتق ديـــمابتســـ يماإلم ـــمالبواـــملاقلقتـــم لياقغي رـــما تـــيازاي ـــما
بمتق ديمالتطم يماقلتا دداتها ت القق يما .ا

جا–اا ل لالتعالالتتياإل تيابىماغ مالتعا يمياريا:
مات قيماق م الت ااقلتب قإلمياقت ديدالت دقدالقدل يما(اا

اا()2ااا

اااايقــقمالتاســهقلابمتق ديــمابمســتالمالق تــمجالتيــقايا ــيارــةهالتا
لتامصابىةهالتا

مالتاتتما).اا

ــماقتسـ ي ها ــيالتسـ لا

مااشالتسيدالتا لقبالتعممافقااماي قباو هايقامابيقم .ا

اااا()6ااطمايققمارةلالتاسهقلابا ل عمااماتما بالغهااعاامايست دااشالقبـالغاتاع ـما

ـما

لق تمجا تياخا ايقما تمجا .ا
اااا()6اق ــيا متــمالإلتتــمفافياا ــأافقااال كــما ايقــقمابإا ــم التا لقــبالتعــممافقااــماي ــقبا
و هابىةلالتا أافقارةهالتاال كماتتالقيىمافقاتم ي ىما .ا
ااا()4اا

مات قيماق م التابم ياقاإلق متىمااشاق دلياقت قيمالتا

اااااا-ايققمالتاسهقلاب ت افس قبالتعاـلالتـةياتـما ـيالتا
قت قيمالت ااقلتب قإلمياقت ديدالتتيماميا(اا
ااا()2ااا

ما م التا تخياقاممهمىما :ا
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تأيا(اا

مالتاعمقشا)ا ا

ـمالتسـمبقما(اا

مالتاتتما)ا .ا

ـما مـ اا

اااااا-ايققمالتاسهقلابت قيالقتم ليالتامممابمق تمجالتيقايا يارةهالتا

ماتس ي ىما يا

لتس ـ اليالتاممــمابــةتراقلبــالغالتااتمــيشابىــةلالتعاــلافق ابــأقلاب ـ ت البس ـ قبا
لتسمباا ياإللاا
ااا()2اا

ما .ا

ما م البس اقلتك قفالتسإل يما:ا ا

اااااا-ايققمالتاسهقلابت قيالقتم ليالتامممابمق تمجا يارةهالتا

ـما يـثاتعتبـ افسـم ا

وا يمالتتعدلداقتس ي ىمابمتس اليالتامممابىماقلبالغىمابمتسـمد التااتمـيشابـ ت ا
فس قبالتعالا يالتا ل لالتسمبقما .ا
ماا لقبمالت قد اوشا ياا( ) Call Centerا ا

ااا()1اا

اااااااا-ايققماإلـلااسـهقلابغ ـمالتعا يـميابـمتق ديتيشايإسـتالمالتبالغـميالتـقل د ااـشالتق يـما
لتةإليــماوــشا يــااا ــدقبياق ـــمعاتإل قتق يــمالتاع قاــمياقتت يغىــماقلتققــقفاو ـــيا
لتتإلمقيالتقل د ابىماقت ديدااإلم ىمالتايـدل ياقلبالغىـمابمتسـمد التاسـهقتيشاوـشارـةها
لتتإلمقيات عالاو يالت داو يىماقتمقيباامايت با ياإللاا

مااـشاا ل ـلالتعاـلا

لتايدل يابمتتعدلدا تيالق تىمءااشالبواملالتايدل يمات تعدلدا .ا

طم ياماا:ااال لالتت تيةالتايدل ا :ا
2ا–التا

ــمالتايدل يـــمالبقتـــ ا:ات ديـــدالتتـــيمامياقتـــ قيماق مـــ الت ـــ اا ـــ التاـــدشاقتـــ قيماق مـــ ا

لتب قإلميا التق ااااللالتتت ااشا6002/2/61ا ت ا6002/1/26ا .ا
قتتالااماي ا :ا
فا–ات ديدالتتيماميا التادشاقا ل عمااإلق ميالتق اااشاتقلبعا(افواملالتاتتما)ا .ا
با–ات قيماق م الت اا التادشا(ااتتما ض ا)ا .ا
ا-التتد يبالتا

او اا ل عـمااإلق ـميالتقـ اااـشاتقلبـعاقتـ قيماق مـ التب قإلـميا ـ التقـ اا(ا

اعمقشا يفا)اقلتادشاقلتا تاعميالتعا ل يما(ابعضااعمق الت ض اا)ا .ا
دا–اتـــ قيماق مــ التب قإلـــميا ــ التقــ ااقلتاــدشاقلتا تاعــميالتعا ل يــما(ااعــمقشالت يــفاقبعــضا
اعمق الت ض ا)ا .ا
ر-ااا ل عماايدل يماو ات قيماق م الت ااقت قيماق م التب قإلميا .ا
6ا–التا

ــمالتايدل يــمالتطم يــما:اتــ قيماق م ـ التابــم اقاإلق متىــماقتــ قيمالتا تــخيااــاللالتتتــ ااــشا

6002/1/22ا ت ا.6002/1/20ا ا
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قتتالااماي ا :ا
فا–التتد يبالتا

او ات قيماق م التابم اقت قيمالتا تخيا(ا ك ااقوا ا)ا .ا

با–ا ستالمالتاعمق يشاتا م ااوا ىماو الت بيعما .ا
ا-ات قيماق م التابم اقاإلق متىمااشاق دلياقت قيمالتا تخيا .ا
دا–اا ل عماايدل يماقلستا لجالت تمه البقتيمات ابم اقتقييمالتعالااـشا يـثاوـددالتسـإلمشالتتع ـ ا
اقم ماااعالتعددالتتقدي ااو ااستقاالتتيماما/التق يما .ا
6ا–التا

مالتايدل يمالتطمتطما:ا م التا تخياااللالتتت ااشا6002/1/22ا ت ا6002/20/21ا ا

قتتالااماي ا :ا
فا–التتد يبالتا

او افواملا م التا تخيا(ا ك اا/اوا ا)ا .ا

با–ا ستالمالتاس يشاتا م ااوا ىماو الت بيعما .ا
ا-ا م التا تــخيا(افواملااس لا)ا .ا
دا–اا ل عماايدل يماقلستا لجا تمه افقتيما(ات ا تخيا)ا .ا
4ا–التا

ـــــمالتايدل يـــــمالت لبعـــــماقلبايـــــ ا:اوـــــدالتسإلــــــمشااـــــاللالتتتـــــ ااـــــشا6002/22/22ا تـــــ ا

6002/26/62ا ا
قر ما قداتقضيحااماي ا :ا
تي ـمالتعـدا:ا ددياتي ما62/60ا ق اب ا6002ا(اتي مالتعدابإوتبم اف ىماف سباققيايإلقشالتت ـ را
لتســإلم ا يــهافقــلااــماياإلــشاققــداتأإلــداا ــقارــةهالت ي ــمااــشالبويــمداقلتاقلتــدا

لقسالايماقلتاسي يمابعدالقتمملابمت ىميالتاعي ما .ا

فســـم

التعـدا:ايـتماوـدالتسـإلمشا بقـمااتألسـم التتع ـ ا(اDE-FACTOا)اقيع ـ اةتـرافشاف ـ لدا
لبس ـ ايــتماوــدرماق ق ـمااباــمإلشاتقل ــدرماتي ــمالتعــدابم ـ فالت ك ـ اوــشااإلــمشا
قماتىمالتاعتمد ا .ا

ت التعداق قتىما:ا باا التتعدلدافس قبالتزيم التقل د ات عدلدات اعابيم ميالبس اب يثايبـدفا
التيقمالتتمت ات ي مالتعدافاايقما62ا ق اب ا6002او افشاتتمازيـم التعـدلدا

ت ايعافس اا قتها اااللاطالطمافسمبيعاتمتيمات ي مالتعدا .ا

قتتالارةهالتا

فا–التتد يبالتا

ماامي ا :ا

او افواملالتعدلديشا(ا ك اا/اوا ا)ا .ا

با–ا ستالمالتعدلديشاتا م ااوا ىماو الت بيعما .ا
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ا-اوـــدالتسإلمشا(اوالالتعدلدا)ا .ا
دا–اا ل عماايدل يماقاإلتبيماقلستا لجالت تمه البقتيمات سإلمشا .ا
ر-اتس يمالتعدلديشاقلتاعمق يشاس التىما ت التاتتتيشاقلاالءا

طم يماا:اا لقبما قد افواــملالتتعــدلد

ىما .ا

يعاــلالت ىــمزالتا إلــزيات تعبهــمالتعماــماقلق مــمءادلهاــخاو ــدا ـ لءافيــمافواــملاايدل يــمات اــعافاا

بيم مياب ثا ممه ا افقا ممهيمادق يما افقاتعدلداومما او اقضـعالتعديـدااـشالتضـقلب ا اق إلـمما
لت قمبماو التت تيةالتايدل اتضـامشا سـبماومتيـمااـشالتتـاقتيماقلتدقـماو ـدا اـعالتبيم ـميا ااتت قيـاا
لبردلفالتا ق ااشا لءالتب ثالق ممه افقالتتعدلد.ا ا
ققدافستاداياود افسمتيبا اتعـدلديالتسـإلمشات قمـقلا تـ ااسـتقاالتتـاقتيماقلتدقـمالتا قبـما
التبيم ميا قض ىما ياماي ا:ا -ا

-2ااتقسياميالتىيإللالتقكيت ات اتتغ يشابمتتعدلداايدل يخا :ا

تاطــلاقل بــميالتىيإلــلالتــقكيت ات اســهقتيشاوــشالتت تيــةالتايــدل اقاســهقتيماإلــلاقكيتــماايدل يــما

لتضامشالبقلاتا لقبمادقمالتت تيةاإلمتتمت اا:ا -ا
اف -ياطلاوالالتا لقبالتقكيتمالقت ل يمالبقت اقلبسمسيماتت تيةالتعاـلالتايـدل يات تعـدلدا ـ التا قـما
قلتت اتبدفابت ديدا دقدالتتـيمامياقتـ قيماق مـ الت ـ اا ـ التاـدشا اقتـ قيمالتب قإلـميا ـ التقـ اا
قلتا تاعميالتعا ل يمالت ديد ا اقبا لقبمات تيـةارـةهالتا

ـماتت قـاالتتـاقتيمالتإلما ـمات تعـدلدا ـ ا

ايعاا م االتعالاإلاما افشا ت ل هاو ابقيمالتا ل لالتايدل يماا ـق ااـشاا ـــقليات قيـاادقـــما
لتبيم ميا .ا
اب -اتعتب اقكيتمالتاتتمافقت التقكمهفالتايدل يمالتت تيةيمابمقضم ما ت ااسهقتيتهالقت ل يمالتإلما ما
وشات تيـةابقيـمالتا ل ـلالتايدل يـما ا بعـداقيماـهابت ديـدا ـدقدالتاـدشاقلتتـيمامياقتـ قيماق مـ ا
لت اابىمافقاا ل عمالتق ااقتقلبعىما التقـ اا ايقـقمابمقتـ لفاقلتا ل عـماو ـ افواـملااعـمقشا
لتق اا ات قيماق م التب قإلمياقو افواملابعضااعـمق الت ضـ ا ـ اتـ قيماق مـ التب قإلـميا
التا تاعميالتعا ل يمالت ديد ا اقو افواملااعمقشالت ض اقلت يفا ات قيماق م التابـم ا
قاإلق متىـــماقتـــ قيمالتا تـــخياااـــمايســـموداو ـــ اا ل عـــمااـــدااتـــاقتيمالتتعـــدلدا اقاـــشاابـــم ا
قاإلق متىــمااــشاق ــدلياقاــشا ـ ارــةهالتق ــدليااــشافس ـ اقا تــخياإلــةترالقت ـ لفاو ـ افواــملا
لتاس لا ا م التا تخياقو افواملالتعدلدا اودالتسإلمشا .ا
اج -يت ـ فالتاعــمقشاإلاســهقلات تيــةااوــشالتا

ــمالتايدل يــمالتطم يــما(ار ـ ات ـ قيماق م ـ التابــم ا

قاإلق متىمااشاق دلياقاشاتقدي اامابىمااشافس اقامابىمااشاا تخيا)ابمقت لفاو ـ التا
لتايدل يمالتتمتيماتعا ها اقر اا

ـما مـ التا تـخياطـماو ـ التا
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ـمالبايـ اقرـ اا

ـما

ـماوـدا

لتســإلمشاقتإلــقشاا ل عتــهالتايدل يــماقلتاإلتبيــمابواــملالتاسـ لاقلتعــدلداا ــق افايـ ااــشاا ـقليا
ت قياالتدقما ابيم ميالتتعدلدا .ا

6ا-افواملالت مت التايدل ا:ا ا
تاطلافواملالت مت التايدل التت اتقـقمابىـمالتاسـتقيميالتقكيتيـمالقتـ ل يماو ـ ا اـعالتبيم ـميا
ـ التا ل ــلالتايدل يــمات تعــدلداقســي مااــشاقســمهلالتققــقفاو ـ ااــداادقــمابيم ــميالتتعــدلدا ـ اا ل ــها
لتاات تماقتم يحااسم ا اعالتبيم ميا ةلاق ديافاافا مءا .ا
قت زماا مالتتعدلدالتعممات سإلمشاقلقسإلمشاقلتا تـخيا ايـعالتاسـتقيميالقتـ ل يمابـدءلااـشاقكيتـما
مالتعالاتا قماإللااستقاا ت ل ايتماا ل عتىمابإس قبالت مت ا اإلـلا

لتا لقباب سبااهقيمااشا
ا

ماايدل يما اقيققمابا ل عمالتبيم ميالتت ا اعىمااعالتبيم ميالتت اسباالت مقلاو يىماايدل يخااشا

اع

التبيمشااامايسموداو التقققفاو ااـداادقـمالتبيم ـمياقل ـ لءالتتمـقيبميالتالزاـماايـدل يخاباا

فا مءاتق دا ارةهالتبيم ميا .ا

-6ااالتا ق التت التايدل ا:ا ا
تتضاشاا مالتتعدلداتتإليلاا اقوميا يـماااتـم ااـشالتعما يـــشالتاتاممـيشا ــ الت ىـمزلتا إلزاا
ت تعبهــمالتعماــماقلق مــمءايــتماتــأري ىماقبــلابــدفالتعاــلالتايــدل ات تعــدلدا اقتقضــعاتىــماا ـ ات ا ـ ق ا
لتايدل او اا م االتعالا التتعدلداقاقل م التاسهقتيشابمقدل التا إلزيمات تعدلدابتقـم ي ا يـماوم ـما
ـماايدل يـماقإلطيـ لااـماإلم ـيالتتقـم ي التت يـماتىـة التا اقوـمياةليافرايـما

وشا تمه التا ق ا اإللاا

إلبيـ ا ـ اتعــديلااســم التعاــلا ـ ابعــضالتا ــم ااااــمايســموداإلطيـالا ـ ات قيــااتــاقتيمالتتعــدلداقدقــما
بيم متها.ا ا

-4االتا ل عمالتايدل يما:ا ا
إلمشااشاضاشالتت قي ا اا مات تيةالتتعدلدالتعممات سإلمشاقلقسإلمشاقلتا تـخياتعـمما2112ا ضـم ما
ت ازا يما(ابعدالق تىمءااشات تيةاإللاا

ماايدل يماققبلابدفالتا

مالتايدل يمالتتمتيم)اقد رمافسـبقوما

ت تزما يىما ايعالتاستقيميالقت ل يمابمتقيممابمتا ل عميالتاإلتبيماقلتايدل يمالتا قبـماتا ل عـمالتتـاقلا
تت تيــةالتا

ــماقا ل عــما(ا مت ـ ا)اتبيم ــميالقســتام لياققــداإلــمشاةتــرا بقــخات تقمــيميااــشالتت ــم با

لتقب يمالتت اتايا التا

مالتت ضي يماتتعدلدا6002اق تةا التتعدلدالت هيس اتعمما6002ا.اا ا

-2االتا ل عمالتاإلتبيما:ا ا

تىتماا مالتتعدلداوـمد ابعا يـمالتا ل عـمالتاإلتبيـمالتتـ ات ـ اابعـدالق تىـمءااـشالبواـملالتايدل يـما
ت تعدلداقق قداس اليالتتعدلداتاامزشالتتعدلداقسـقفاتـتمارـةهالتعا يـما ا إلزيـماققبـلاتسـ يمالتسـ اليا
ت ت ىيزالآلت اابمت ا ا يثاتتإللاا اقوـمياواـلا يقـلاوـدداف لدرـماوـشا6000ااتـتغلاقيامـصا
وا ىما اا ل عماتاقتيمالتبيم ميا ـ اإلـلا سـتام ااـشا سـتام ليالتتعـدلداقلتسـماابيم ـمياإلـلا سـتام ا
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ققــدات ــأا دل ارــةهالتعا يــماقوــمد ابعــضالبســتام ليا تـ ااإلمتــبالق مــمءاقوــمد التا ل عــمالتايدل يــما
تىةهالقستام ليا.ا ا

2ا-ااا اقوميا يمات لافاااتإل مابمتبيم مياو دا دامتىماختيما:ا ا

تضا ياا ماتعدلدا2112اتتإليلاا اقوميا يماا دد ات تقل دالتاستا ااعاا اقوميالتت ىيزا
لآلت ـ ااــاللا ت ـ ا داــملابيم ــميالتتعــدلدات ــلافاااتــإل ما يــماتمــمدفااــدا التبيم ــمياقل ـ لءا
لتتمقيبالتالزماقفتبعا ت البس قبا اتعدلدا6002ا .ا

1ا-ااالتاسحالتبعداات تعدلدا:ا ا


يعتب التاسحالتبعداات تعدلدافس قبخاتتقييماد ماتاقتيماقدقمابيم ميالتتعدلداقتمـد ا تمه ـها
اققيااتـزلاشااـعا مـدل الت تـمه الت ىمهيـمات تعـدلدا الباـ التـةاا يسـموداو ـ ا ـ لءافيـها
تمقيبمياايدل يمابيهافا مءاتكى ا التبيم ميا .ا
يت باتدقياالت تمه ا ىدلاإلبي لاقققتما ـقيالاو ـداقيـم التت ـمباابـيشالتبيم ـميالتتـ ا اعـيا
التتعدلداقت رالتتـ ات اـعا ـ التاسـحالتبعـدااققـدات تـمجات ـقعا تـ ااع ـ التبيـمشااـ ليا
اتعدد ات قمقلا ت اد مالتدقمالتعمتيما التبيم ميا .ا
ققــداتــمات تيــةالتاســحالتبعــداا ـ اتعــدلدا6002ابمتتعــمقشابــيشاا إلــزالتاع قاــمياقدوــما تاــمةا
التقز لءاقلت ىمزالتا إلزيات تعبهـمالتعماـماقلق مـمءا ابتعـمقشاقطيـاا ـ ا ايـعا
لتق ل ابا
ا ل لالتتا ي اقلتت تيةاق قماتا ماتتمي يماا دد ا .ا



يق دابمت ىـمزلتا إلزاات تعبهـمالتعماـماقلق مـمءاضـاشاتقسـيامتهالقدل يـما دل اوماـماتا لقبـما
قد التبيم ـمياق كـ لابرايـماوا يـماا لقبـما ـقد التبيم ـميا ـ افواـملالت ىـمزا قـداتـماتتعيـلا
اىمماقفواملارةهالقدل ا ااعكمافواملالت ىمزااشافب مثاقل ممءليادق يماقتعدلدليا .ا
تتضاشاا مات تيةاتعدلدا6002ات بياافس قباا لقبمالت قد او ابيم ميالتتعدلدابا اقوميا
واــلااســتق ما(ااــم جا ــماالتعــما يشابمتت تيــةالتايــدل ات تعــدلدا)اتــماتــد يبىماتــد يبمااممــما
تت تيــةالتاىــممالتا ــدد اتىــةهالتا اقوــمياقت تيــةرمابمســتقالتيماتماــماوــشالتىيإلــلالتت كياــيا
ت ا ل لالتايدل يمات تعدلدا اقةتراتت قياالتتاقتيماقلتدقما ابيم ميالتتعدلدا .ا
تــم إليارــةهالتا اقوــميا ـ ات تيــةاا لقبــمالت ــقد او ـ افواــملالتت تيــةالتايــدل ات ت بــمالتقب يــما
لتطمتطمات تعدلداقإلةلاإلم مالتا ل لالتايدل يمالتت ا التتعدلدالتعمما6002اققداإلمشاتىةلافطـ ا ي ـمب ا
و اتاقتيماق قد التعالابمتت بماقلتتعدلدالتعمما .6002ا





ا8ا-اااا اقومياوالااستق ماتا لقبما قد اتعدلدا6002ا :ا





طمتطاماا:اا

مات ىيزابيم ميالتتعدلدا :ا

2ا–ات ىيزابيم مياتعدلدالتا تخيا :ا
فا–اتتإليلات مشالتا ل عمالتاإلتبيمات ا ل لالتاات تما .ا
با–ا ستالماس الياتعدلدالتا تخيااشالتايدلشاا إلزيماا(ااشا ايعالتا م كميا)ا .ا
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ا-التا ل عمالتاإلتبيماتبيم مياتعدلدالتا تخياا .ا
دا–اتس يماس الياتعدلدالتا تخياتتإل قتق يمالتاع قاميا .ا
ر-التت ىيزالآلت اتبيم مياتعدلدالتا تخياقلودلدالت تمه التتتمي يمالت ىمهيما .ا
قا–ا ستالماس الياتعدلدالتابم ااشالتايدلشاا إلزيماا(ااشا ايعالتا م كميا)ا .ا

6ا–ا ودلدالت تمه البقتيمالق امتيمات تعدلدا :ا
فا-اق قداا امميالت تمه البقتيمااشالتايدلشا .ا
با-ا ودلدالت تمه البقتيمالق امتيمات تعدلدا .ا

6ا–ات ىيزابيم مياتعدلدالتسإلمشا :ا
فا–ا ستالماس الياتعدلدالتسإلمشاا إلزيمااق ا إلزيماا .ا
با–التا ل عمالتاإلتبيماتبيم مياتعدلدالتسإلمشا .ا
ا-اتس يماس الياتعدلدالتسإلمشاتتإل قتق يمالتاع قاميا .ا
دا–التت ىيزالآلت اتبيم مياتعدلدالتسإلمشاقلودلدالت تمه التتتمي يمالت ىمهيما .ا

4ا–ات ىيزابيم مياتعدلدالتابم ا :ا
فا–التا ل عمالتاإلتبيماتس الياتعدلدالتابم اا .ا
با–اتس يماس الياتعدلدالتسإلمشاتتإل قتق يمالتاع قامي .ا
ا-التت ىيزالآلت اتبيم مياتعدلدالتسإلمشاقلودلدالت تمه التتتمي يمالت ىمهيما .ا
دا–ا ودلداقلوالشالت تمه الت ىمهيمالتتتمي يما .ا
ر-التتس يلالبب دااتبيم ميالتتعدلدليا .ا

طمتطماا:الق لءليالتت تيةيمات ا مالقوالايما :ا
2ا–ا ودلداقت ىيزاإل لسمالتت ق اتا مقممالت ا مالقوالايـمابمقسـتعم مابـمتاب ليالتا تـة اسـمبقماااـعا
تغ يمالتاقضقوميالت هيسيمالآلتيما :ا
اف -اقداماقفرمفالتا مقممالتا دقد ا.
اب -لتت ق التعمامات ا مقممالتا دقد ا.
اج -ااد اس يمشالتا مقمماقلتتعمقدا.
اد -لت دقلالتزا اتأل ت ماقا ل لالتا مقممالتا دقد ات ا مالقوالايمالتققايما.
رـا-التع ضالتت ا .ا
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قا–التع ضالتامت ا .ا
زا–اتم ي اق يقمالتتقدمابمتع قضا .ا
حا–التضام ميا .ا
ا–التا قميا .ا
ا6ا–اتماا لوم الآلت ا :ا
فا–الت ا مالقوالايماوالاغي ا ا

ا ك لااتتما هالآلت ا :ا

با–ا اتالفاقتعددالتع مم اقلتقسمهلالتاستاداما الت ا ما .ا
ا-ات قعالت اىق التاستىدفا(ا غ ل ا/اطقم ا/ا تامو ا/ا..ا)ا .ا
دا–ا اتبم الت ا مابمتعالالتايدل ات تعدلدا .ا
ا-ااداا ست مبمالت اىق التاستىدفاقتعمق هااعالتعما يشا التايدلشا .ا
قا–اادااس وما دالتتعلاتت قي الت ا مالقوالايماتا مبىمات ق اقسي التعالالتايدل ا .ا
زا–اضـ ق التتأإلــدااــشا ســتيعمبا دقدا عــلالت اىــق ا/اس ـ ب ا/ا ي ــمب ااــشااــاللاقي ـم ا دقدا
لب عملا .ا
6ا–اا ق الت ا مالقوالايما(التتقويما)ا :ا
يتضاشاا ق الت ا مالقوالايما التتقويمابمتا م يالآلتيما :ا
فا–التس مالتت تيةيما .ا
تــماواــلاتقــمءليات اســهقتيشابمتس ـ مالتت تيةيــما(اتقــمءا هــي اا ـ التــقز لءا–ا هــي ا
ا

التتعبا–ا هي اا

التتق اا–اقإلالءاإل

التتعبا–اقإلالءاا ـ التتـق اا

–افوضمءالتا سيشالتتعباقلتتق اا)ا.ا ا
با–اا ق ا ا مالتعالقميا .ا
تماوالات تيةاود اب لا ابإللااشا(التب لا القةلويـماقلتت يتزيـقشا–التمـ فاقلتا ـاليا–ا
لقمدل لياا اوا ماتةإلم يما ا مبعاب يدا–ا تاموـميا–ااـؤتا ليامـ تيما–اتقـمءليااـعا
ل ت مدلياقلت قمبميا)ا .ا
ا

فق ا:التاتمإللالتت يم ا

لتتملالتطمتث ا

لتاتــمإللاقلتد ق التاستتمد ا ا

2ا–التتا ي اقلتت ضي ات تعدلدا :ا
فا–اودمالستمدل اق ل ا اىق يابإ لءالتتعدلدا:ا -ا
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غما د لجارةلالت تم اإلأقلاب دااشاب قداتعدلدا6002اقإلةترالتتعدلدليالتسمبقماو يـهاا ـةاتعـدلدا

ومما2182ا افشالت ىمزا تلا اةترا غمابـةلا ىـقدااضـ يماتت تيـةاةتـراقيعتبـ ارـةلالت تــم ا
اشافرـماف ت ـماا مالتتعدلدا ةاتتققفاو امدق ها تمه ااؤط ا ا

( )2ا ستط مءالتتعدلدااشا قتيشاققيقدالق لءليالتامتيما.

محالتتعدلداا ىم:ا ا

( )6التتأإليدات ايعالبس اقف لدالتتعباو اس يمابيم ميالتتعدلداقي قااةترال اه م ـماإلبيـ لاااـشا
لبس او ارةلالتاقضقعابمتمااؤإلدها.

( )6اتعبهما ىقدا ايعالت ىميالت سايماقلتا يماقلتـق لز ليالتاع يـمابإ ـمحارـةلالتعاـلالت سـا ا
لتــةاايتققــفاو يــها ــمحالتا ــمالتققايــمالتاســتقب يمات ىــقضابــأ لدالتتــعباق ــعااســتقلها

لتاعيت اقتت اصارةهالت ىقدا ا:

 تق ي اإللااماي تم هالتتعدلدااشااقم ليا امات عما يشافقالتتد يبافقافاـمإلشاخا ـهاتتاـزيشالتس الياسـقلءالتغيـ ااسـتق مهاقبـلابـدءالتتعـدلدافقالتاسـتق مهابعـدالق تىـمءااـشافواـملا

لتايـــدلشات تعــــدلدا اقةتـــراق قـــماات قـــقلهمالتاقداـــمااـــشالتاســـهقتيشابمتتعـــدلدابت ـــرالتاقـــم ا

لتا قبما .ا

 تق ي ااماي زمالتتعدلدااشاقق ابت يماتت تيةالتا ل لالتايدل يـمالتاات تـمات تعـدلداقلقاتيـم الت يداتىمااشا ايعالت ىميالتا يما التا م كماقلتقسماقلتا إلزاقلتق اا.

 -امات تم هاب لا التتد يبااشاقسمهلاتد يبيماقليضم يما زاما.

 اماي تم هالتتعدلدابمتماومامااشاتسـىياليا ـ ا سـتادلماقسـمهلالق تقـملالتاتـق ا ـ التا يميابقد القاإلمشا.

قودما ستمدل ااطلارةلالتق ل اتإللاوبهمااإلبي لااو الت ىمزااشا يثا :ا

اف -تع يفالتاسهقتيشاسقلءا ساييشافقاا ييشابأرايمابيم ميالتتعـدلدا(اقاممـما ـ اقضـعاا ـ ا
لتتا ي اقلتب لا التققايمالتاستقب يما اام )ا.

اب -اإلةترالت مـقلاو ـ اتعـمقشاقاسـمودليا(اا ـم االت إلـمالتا ـ التمـغي اقلتتـيمامياقلتقـ اا
قلتادشا.

اج -افيضماالت مقلاو الق تيم ميااشاقسمهلالق تقملاقلتاقم ابأ قلوىماقلتعامتـمالت يـد التالزاـما
بواملالتتعدلدا...افت ا.

با–اتغيي التب قدالتاعتمد ات اي لز يمالتامتيمات تعدلداوشالبس قبالتاعتمدا اإللاتعدلدااطلا:ا ا
ا ةفاب دا تيمب دا تيم
ت تيةافااا

اومماتقدي ليالتاي لز يماقإلمشاومد ايضمفا ا ىميماتقدي ليااي لز يـمالتتعـدلدا

اوممات اي لز يماقيقد اومد ابـا20ا%ااشالتتقدي لياتاقمب مافاااتغي ليات فاو ـدا
مااشاا ل لالتتعدلداو افااب دااشاب قدالتاي لز يماو دالتت بياا .ا

ا ةفاب دا ا ىميماب قدالتاي لز يماتاقمب ماات بميالب ق التاتغي ات عما يشااشادلالالت ىمزاـ التا ل ــلالتايدل يــمات تعــدلداقإلــمشايضــمفاوــمد ا22ا%ااــشا ا ــمااإلم ــخيالتعــما يشا ـ ا
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لتاـ ل لالتايدل يمات تعـدلدااشادلاـلالت ىـمزاســقلءاإلـم قلاقيـمدليا ت ل يما(ا ؤسمءاا م اافقا
ا لقبيشاواـقمافقاا لقبـقشافقااتتتـقشا)افقاامقـدايسـتعمشابىـمااـشاقـق الت ىـمزااـشالق ـمثا
ت عالاإلعدلديشا ابعضاا م االتقمر التإلب اا .ا
قرةيشالتب ديشاإلم ماياتتمالتعبءاو ا ايعالتسـمد التا تـدبيشات عاـلابمتتعـدلدا ـ ات تيـةالتا ل ـلا
لتايدل يــماو ــدا ــد اقثافااو ــزاتاــمارــقااعـ قفادلهاـماااــشافطـ الت ـقل

التامتيــما(ال ســت قمقميا

لتامتيــمابق ــهاوــمما)او ـ التت تيــةالت يــدات ا ل ــلالتايدل يــمات تعــدلداقضــامشا ديــمالتعاــلاقبــةلا
لت ىقداتضامشادقمالتبيم ميالتت ات اعا .ا

ا–اتققيتمياف ت مالتتعدلدا:ا ا

تضا ياف ت ماا مالتتعدلدالتاعتاد ااشالت

مالتع يمات تعدلدابعداا مقتماقلوتامدالت

مالتت يما

ت تعــدلداتىــماتققيتــمياتىــةهالب تـ ما بقـمااتا ى يــمالتتعــدلداقفسـ قبهاقيعتبـ افااتغييـ ا يىــمارــقا
باطمبماا لاتىةهالتا ما .ا
ققدا فاتعدي يشاو ارةهالتا مافط مءات تيةالتا ل لالت ىمهيمات تعدلداراما :ا
(ا2ا)البقلاتعديلااقودالق تىمءااشا م التا تخياقبلاف مز اويدالتت التابم راو ـ افسـم ا
مقلالتعما يشاو اف مز التعيدا ا ل مابعيدلااوـشاضـغ التعاـلاطـماف ي ـيالب ـمز ا تـ ا
اــماقبــلابــدءاتــد يبالتعــدلديشاب ـقلت افســبقعاقبــد ااــشاقم ـ رماو ـ التاعــمق يشاتــا يا
لتاتتتيشافيضماا .ا
قبم فالت ك اوشاتأط التاعمق يشاقلتاتتتيشابىةلالتتعديلاقفط هاو الت قل

التامتيمالتتـ ا

م ياتىما إ ىمافط يا ت ا داإلبي او ا قد ابيم ميالتا تـخياتعـدمالق تىـمءااـشا مـ ا
لتا تــخياقا ل عتىــماايــدل يماا ـ ا ىميــمالتا
بمقضــم ما ت ـ ات ـأط التا

ــماقلســتا لجالت تــمه البقتيــماتىــما ـ ارــدقءا

ــمالباي ـ ا(اوــدالتســإلمشا)اباــما ــدثا ـ ارــةهالتا

ــماقوــدما

امدلقيماقوقدالتاسهقتيشابمتتعدلداتىما .ا

(ا6ا)اتعديلاا

ماودالتسإلمشابإ ىمءاا

ـمالتعـدايـقما22اديسـاب ابـدقشاا ل عـمياايدل يـماطـما

لق تىـــمءااـــشالت تـــمه البقتيـــماتا قـــماإلـــلاوـــدلدا ـــ ااـــاللايـــقايشابعـــداةتـــرافاايـــقما

6002/26/26ااامافط او التا ل عميالت ىمهيمالتايدل يماتبيم ـميالتعـدلداقلسـتيتمءابيم ـميا

لبس التت اتمايتما سـتيتمؤرمااـشاقبـلاقلسـتا لجالت تـمه البقتيـما غـمافشالتتققيـيالتاا ـ ا
تىةهالتا

ماي تى ا ا6002/26/62ابعدا تىـمءالتا ل عـمالتايدل يـمات بيم ـمياقلتا ل عـما

لتاإلتبيـماقلسـتا لجالت تـمه البقتيــما ـ ااـاللافســبقعابعـداوـدالتســإلمشاطـماتسـ يمالتسـ اليا
قاقضحاةترا اا مالتتعدلدا .ا

6ا–الاتيم التعامتــما :ا
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ت قويا اا اتيم التعامتمالتا تة ات ا ل لالتايدل يمات تعدلدا سبا قويمارةهالتعامتماقلتا

(افا)التا لقبالتعمماقلتا لقبا :ا
-

ما .ا

بمت سبمات قيمدليالقت ل يما(اا لقباومما–اا لقبا)ا قداتما اتيم رما ايعماااشالتعـما يشا
الت ىـمزا ـ التق موـميالتاات تـمابـهاقق قـمااتاـماقل ـااو يـهالتق ـمعالتا تاـ ا تيـهاإلـلا

ا ىماقإلمشايعيبارةهالتققلهما :ا

 -ودماإلتمء التعديدااشالتعما يشالتا ت يشات تعدلدا.

 اتم يالتا اقومالتت يمات تعدلداا اقوـمااـشالتاـ لقبيشابمقضـم ما تـ اوـددااـشاا لقبـ التعاقمااشابعـضالتق موـمياقإلـمشا اتيـم التا اقوـمالتت يـماتىـماتتايـزرما ـ التعاـلا ـ ا
لتتعدلدااشا ىماقساعتىمالت يبما التا م كميالتت اوا قلا يىما التتعدلدليالتسـمبقما
افشابعضالتق موميا ضيالقستغ مءاوشالتا ت يشاا ىما ارةهالتققلهما.

(ابا)التاتتــما :ا

اإلمشااشالتات قضافشايإلقشافغ بيمالتاتتتيشا(اقرـماومـبالتتعـدلداقو ـيىما ايعـماايتققفا محافقا تلالتتعدلدا)ااشالتعما يشا الت ىمزاسقلءا ااإلمتـبالق مـمءا
ــــ التا م كــــميافقاديــــقلشاوــــممالت ىــــمزا ــــ التقــــمر افقالتتــــ قعالقق يايــــما ــــ ا

لتا م كميا افشالت ىمزا ض ا ت ا اتيم افإلطـ ااـشا مـفالتاتتتـيشااـشااـم جا
لت ىـــمزااـــشابـــيشالتعـــما يشالتاـــؤقتيشا ـــ التا يـــميافقالتاـــ ي يشالت ـــددا(اقةتـــرا
بسبمباودماتق التعامتمابمت ىمزااشالتةإلق ا)ا اقإلم يارةهالتتهمالتا تقم ات عاـلا

اتتتــيشادقشالتاســتقااتغمتبيــمافوضــمهىما يــثافشااســتقاااعكاىــما يزيــداوــشا

استقااودلدافقااعمقشاو افإلط اتقدي ا .ا
قإلمشااشالتاا

ا تبمعا ت البس قبالتاتبعا اإللاتعدلداقرقافشايتما اتيم اا اقوما

اــشااى دسـ التز لوــماقاعمق يىــما ـ التا م كــميالتــةيشاطبــيا عــمتيتىماب ســبماإلبيـ ا ـ ا

تعدلدلياسمبقماقإلمشالبا ايت بات رالقاتيم اتاإلمتبالق ممءا التا م كميا.

(ا ا)التاعمق يشاقلتعدلديشا :ا
ااتما اتيم رماب يقمااق ىمابقلس ما ىـميااعي ـما(التتـ اي تاـقشا تيىـما)اقاعكاىـمااشالتعما يشالتاؤقتيشا التت ايـمالتا يـمالتتـ ا ـة يالتا اقوـمالتت يـماإلطيـ لاابعـدما
مال يتىمات عالاإلاتتتيشااشا م يمافقاإلاعمق يشافقاإلعدلديشااشا م يـمافاـ اابعـدا

ا لقبماوا ىما اات قعات ايمااقل دالبس التام يمالتةااف اافسمسماا التت ايما
لتا يمااعالقتت لرالتت ات ىمزالتا إلـزاات تعبهـمالتعماـماقلق مـمءابمقضـم ما تـ ا

ق لز ليافا اا .ا
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ااإلاماإلمشا اتيـم التعـدلديشااـشابـيشا بـمالتاداـمالق تامويـماام هـاماا سـتىتم رمااـشام يــماقوــدمات ا ىــمالتاســهقتيمااــشا ىــمافاـ اا ات قضــمءاو ـ ارــةهالتاتــإل ما ـ ا

لتتعدلدالتقمدما بدااشالتعقد ا ت الت االتعمديمالتاستادامااشاقبلاقر ا:ا ا
ا ق ـــمعا ايـــعالتق ـموـــميابمت ىـــمزاو ـ ا و ـــمءالبقتيـــمات ايـــعالتعـــما يشا(قاممــمالتاايزيش)ات تت غاتىةلالتعالالتققا اااللا ت التت تيةالتايدل ات تعدلدا .ا
ا ا ـمتمات تيةالتبـ دالتسمباايققمالت ىـمزابإاتيـم اوــددا2000ااؤرـلا ـماع ا(او ـ البقلا)ااشالتةإلق اقبلااقوـدا ـ لءالتتعـدلداتاـد اوـمماقلوـدلدابـ لا اتد يبيـمادق يـما
تىماقل لءا اتيم ا ا ىميماإلـلاب ـما اقلاتيـم التمـمتحااـ ىمات عاـلاإلاتتتـيشا ـ ا
لتتعدلدابعقدااؤقيا .ا
الققتمــم ا ـ اتعيــيشالتاتتتــيشاو ـ ااــقكت الت ىــمزا اقلتعامتــمالتدلهاــمابمتز لوــما اقبمتت بيــماقلتتع ــيمابمقضــم ما تــ ات تــي ميالتاإلمتــبااــشالب ــ لدالتا مســبيشات عاــلا
بمتتعدلدا اقكيتمااتتمافقااعمقشافقاودلداقةتـراب ـمءاو ـ اسـمباالقسـتعم مابىـما
البب مثاقلق ممءليالتاات تمااعاا لوم اودمالت قءا ت الت بـمات عاـلا ـ افاا
ا

مااشاا ل لالتتعدلدا .ا

افامابامقصاتقدي افودلدالتعما يشابمتتعـدلدا ـ اقكيتـمااتـتما ـ اإلـلاا قـمايعتاـدافسمسمااو اومايشا هيسيشاراما :ا

اف -فودلدالتاتتتيشابإللاا قما التتعدلدالتسمباا.

ب -تقدي افودلدالتسإلمشالتاتققعا ات رالتا م اا اتم ي التعدلدا.
ا
قر ما قدالقتم ا ت اتقدي التسإلمشا اتـم ي التتعـدلدايعتاـدافسمسـمااو ـ ا سـتادلما

اعدلالتزيمد الت بيعيمات سإلمشابإللاا قماق قمااتبيم ميالتاقلتيداقلتق يميالتسـ قيماتت ـرا

لتا م اا .ا

قتإلشا ك لااب هار مراومالارممايؤط او التتقدي التم يحابوـدلدالتسـإلمشاب م ـبا
لتزيمد الت بيعيما اقرقاومالالتى اقف هار مراا م ااتتأط ابمق اإلبيـ ااـشاوماـلا

لتى

ابمتزيمد ا التسإلمشاقلتابم ااطـلالتاـدشاقلتا ـم االتعا ل يـمالت ديـد افقالتاـدشا

قلبقسممالتت اتقعا ـ الب ـ لفاقتىـما اتـدلداوا ل ـ اقرـةهالتا ـم ااتت ـبا ىـداإلبيـ ا
بــمتا ق التاإلطــفاو يىــما(اقبــلات تيــةالتتعــدلدابتت ـ اا مســبما)ا اس ـقلءاباع ــمااــدي اا

لتاإلمتــبالتت ويــمافقاباع ــماا اقوــميا يــمااــشالتااتمــيشاباب ـ الت ىــمزالت هيس ـ ا
تت ديدا

مارةهالتزيمدليا التسإلمشاقلتابـم اب يقـماسـ ياماقو ـ افسـم اةتـرايـتما

لتتقدي التس يمات عامتمالتا قبماإلاتتتيشاتت رالتا م اا .ا
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قر ما قدالقتم ا ت افشااما دثا اتعـدلدا6002ا ـ ارـةلالتامـقصااـق زهاإلاـما

ي ا :ا

اف -تــما ســملااـ له ا تـ ااــدي االتاإلمتــبالق مــمهيمابمتا م كــمياب ا ل عتىــماو ـ ا
لت بيعــمابــمتا ق التايــدل اقاع ــما ــدقدالبقســمماقلتا لإلــزادلاــلاإلــلاا م كــما
قا ل عــمالت ــدقدالتاتــت إلمابــيشالتا م كــمياإلــلاةتــرابغ ـ ضاضــامشالتتــاقلا

بد ماإلبي ابمتى

ا تيىما.

اب -بعــدالق تىــمءااــشاا ل عــمالتا ـ له اتــما ســتدومءااــدي االتاإلمتــبا ت ـ القدل ا
لتا إلزيمات تعدلداإللاا م كماو ا د اتإل تامعااعالتا اقوـمالتت يـمات تعـدلدا

تت ديدالبودلدالتا قبمااشالتعامتماإلاتتتيشابإللاا قمابمتا م كما.

اج-ا دطياا مقتميابيشالتا اقوـمالتت يـمااـعااـدي االتاإلمتـباقتـمات ديـدالبوـدلدا
بعدا دللاإلبي ا ات ديدالبودلدالتا قبما يثاغمتبمااامايبمت التسـمد ااـدي اا
لتاإلمتبا ازيمد البودلدالتا قبماقتألسفافتضحاف ها ـ ابعـضالتا م كـميا
فقالتا ـــم اافشالبوـــدلداتـــمالتاقل قـــماو يىـــماتىـــماإلم ـــياإلبيـــ اقابـــمت ا يىـــما

امقمماا هافتضحافشاوا يمالتا ق التايدل اتادي االتاإلمتباو التا ـم اا
لت ديد افقاةليالتتقسعميالتعا ل يماتمايتمابمتمق التس ياما.

اد -تةلا إ ما ـ التتعـدلدليالتقمداـمافشايإلـقشار ـمرات ـمشاا ميـد ااـشالت ىـمزاتقـقما
بمتا ق التايدل او اإلم مالتا م ااةليالتتقسـعميالتعا ل يـمالتسـ يعماقلتتـ ا

تتـــأط اإلطيـــ لاابـــمتى

ا تيىـــماتت ديـــدا

ـــمالتزيـــمدلياقت ديـــدالبوـــدلدالتســـ ياما

لتا قبمات عالابىماإلاتتتيشاتعدلدادقشالقوتامداو ااـ ق ااـدي االتاإلمتـبا
ق ا.

قبامقصاتقدي افودلدالتاعمق يشا يعتادافسمسمااو اتقدي ليالتاتتتـيشالتايدل يـما
تعــددالتق ــدليالتتقــدي اا ـ اا ــماتـ قيماق مـ الت ـ ااقتـ قيماق مـ التب قإلــميا

6ا–التتــد يبا :ا

يثايامصاتإللااعمقشاودداا ددااشالتقل دليا .ا

فا–التتد يبالتا إلزاا:اتإلقشالتتد يبالتا إلزاااشاقسايشا :ا

لتقســمالبقلا:ات قكــمهفالقتــ ل يما ت ـ ااســتقاالتاتــتماتإلم ــمالتا م كــمياوــدلاا م كــميا
لتقمر التإلب ااتماةترا اادي ماابم رالتتع يايما اادي ما2افإلتقب اقتايـزارـةلا

لتب ما ابمتت إليزالتإلمالابقلاا ا التتعدلدا اام اقفست معالتاـد بيشات تيـةا

ب ما ابمتت إليزالتإلمالابقلاا ا التتعـدلدا ـ اامـ اقفسـت معالتاـد بيشات تيـةا

ب ما التتد يبالتاقضقعاو اطالثا ت ليااتتمتيمابد ما مد ا يـدا ـدلاا افشا
ام ــدثابمت ســبمات ـقل

التامتيــمات اتــد بيشا ـ التتت ـ البقت ـ ااــشاب ب ــمابتــأشا
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لتاســت قميالتامتيــمات قــمدايشااــشالتا م كــمياقلتامــقاميالتاق ـ اإلــمشاوــماالاا

إلبي ـ لاا ـ اتتــتييا إل ـ التاتــدابيشاقفط ـ اةتــراو ـ التتت ـ ليالتتمتيــمات تــد يبا غــما
لتتعـديلااـعااسـت قمياا ـدقب التتتـ اقتإلـشا ياإلـشا غتـملافطـ ات ـرالتب بـماو ـ ا
قدلشالتطقمااعاقيمد التتعدلداقإلم يابدليماتزليدا رتزلزاامدلقيمارـةهالتقيـمد ااـعا

لتاتتغ يشا التايدلشاسقلءاإلم قلاا تدبيشااشالت ىمزافقااشاام جالت ىمزا.ا ا

لتقسمالتطم ا:اقتمات قكمهفالقت ل يما تـ اقكيتـمااتـتما ـ التا م كـميالتقـمر التإلبـ اا ـ ا
اد مياا إلزالتتد يبالق ممه ا ااب الت ىمزابمتقمر ا.قفتمفاب سـبمافقـلا
التت إليزااشالتقسمالبقلا يثاتمايتتـ غالتاتـد بيشاإل يـماتب ـما التتـد يبابـلا

تغلالتإلطي اا ىمابإ ىمءالتاتمإللالتامتيماقلقدل يـماتاإلمتـبالق مـمءاتإلـلااـ ىما
غــمااــمابةتتــهالتىيهــمالقدل يــمالتاســهقتماوــشالتتــد يبااــشا ىــقداتت تيــةاب ــما ا

لتتد يبا اإلةتراا اقوميالتاد بيشااشاا ىقدليااض يما اسبيلا محات تيةا

رةلالتب ما اق قماات ا مالتاقضقوما .ا

با–التتد يبالتا ــ ا :ا

(اا2اا) افتساياب لا التتد يبالتا

ا ا سبماإلبيـ ااـشالتاقلقـعابعـدمات بيـاابـ لا التتـد يبا

لتاقضقوماق قماات دلقلالتتد يبالتا س ماتىمااشا دل التتعدلدا.

(اا6اا) ا وتاــمدا ســبماإلبي ـ ااــشالتاــد بيشالتــةيشاتاإل ـقلااــشاتــق ي التاعــدليالتالزاــمات تــد يبا
لت ك اا(ااشاتمتمياققسمهلاو ضالتـاCDافقالتإلابي اقت او ـ التــاCDالتاعـدا
بتع ياميالتتعدلداقفس قبالتت تيةافسمسماا غمافشاتع ياميالتا اقومالتت يماقلدل ا

لتتعــدلداو ـ ا ايــعالتقــمد التاتـ يشاو ـ التتــد يبالتا ـ اقلتاــد بيشابضـ ق ا
لقوتامدالبقلاقلبسمسياو ـ التا مضـ ليالتتـتقيماطـمالتتأإليـداو يىـمابعـداةتـرا

بع ضالتـاCDاإلعمالااسمودا.

(اا6اا) القراملا ـ التت تيـةالتايـدل ات تـد يبالتعا ـ ا غـمافشالتتع ياـمياإلم ـيااتـدقد ات ايـعا
لتقيمدلياو اض ق التت إليزا ا ت ليالتتد يبالتعا اقت تيةهابدقـماإلما ـماق قـماات ا ـما
لتاقضقومابرايتهالتقمقاا ا محالتتد يبالت ك اا.
(اا4اا) اتمايإلشار مرا رتامماإلبي ابا ق التا اقوميالتت يماو ـ التتـد يبالتا ـ اقاممـما ـ ا
لتا م كــميالتق يبــماقتقســيامتىمالقدل يــماتضــامشالقتاــممالتإلماــلابت تيــةاب ـ لا التتــد يبا
بمتتــإللالتا ــقباسـقلءاإلــمشاتــد يبماا ك يـماافقاوا يـماا يــثاتــماتإلــشار ــمرا ا ــماســيم ليا
ت اسمراماقلتاسمود ا ات تيةاةتراقإل تيالتا اقوـمالتت يـما ـ ات تيـةالتبـ لا التا ـدد ا
تىما التا ق ابإاإلم يمتىمالتتاميمااامافط او ا ىقدرما التا ق اقت ديـدااـ ق رما
اا م ااق ي ما اإللاا م كما.
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4ا–التت تيةالتايدل ــ ات تعدلداا :ا
تتضاشااتمإللالتت تيةالتايدل ات تعدلدا:التتع ياميا التا تق ليالتت يما .ا
فا–التتع ياميالتت يمات تعدلدا :ا
 اقمايالتا اقومالتت يمابقضعاتع ياميالتتعدلدا بقمااتاماتماو يهااـشاتأإليـدا ـ ا تامومتىـما تـ ا
فشاتإلــقشالتتع ياــمياإلما ــماتتــالا ايــعا تاــم يا ســتيتمءالقســتام لياقتع ياــميا ســتيتمهىما
قتعم يفاب قدرمابإللاقضقحاقلسىمبا ت ا ي تـمجالباـ ا تـ ا ستمـدل اا تـق ليا يـمافط ـمءا
لتت تيـةالتايــدل ا ا ـ افضــياالت ــدقدا ةلادوــيالت م ــما تـ اةتــراقإلــمشاتمــايماا ــمالتتعــدلدا
اب او اةترا.
ق عالاا تةيالتا اقومالتت يمات تعدلدارةلالبا ا افشاامادالااـشاتعـديالياو ـ اا ـمالتتعـدلدا
التتت الباي اققبلابدءالتتعدلدابتت اقمي اتمايإلشا القاإلمشاتعديلاامافوـدااـشاتع ياـميا
فقا ضم ماتع يامياتقضي يماو اامافودااشاتع ياميااطالااقسي دا يامابعداود اب قداسـموديا
بتإللاإلبي ا اماو امعقبماقضعاتع يامياتقضي يما.ا ا
 اإلمشات تد يبالتا

اقسقءات تيةهااشاقبلالتقيمدليالتا يمالتاسـهقتماقاممـمالتتـد يبالتعا ـ ا

إلاماسبااةإل هافط اإلبي ا ا دقثااتمإللاوديد افط مءالتت تيةالتايدل ات تعدلدا.
 افو

ابعضااسهقت التقيمدليالتا يمات تسهالت اا ا مدل اتع ياميا يماتـتقيماتقضـي يما

بدقشالت قءا ت التاسهقتيشافقالتت ييشا التتعدلدا(التادي التت تيةياقلتا اقوـمالتت يـما)اااـما
فداا تـــ ا ـــدقثاغاـــقضاقتـــب ا ـــ ابعـــضالتب ـــقدالتت تيةيـــماتا ـــمالتتعـــدلدافقابعـــضاب ـــقدا
ستام ليالتتعدلدالب بعما .ا

با–التا تق ليالتت يما :ا
إلمشاتتعددا مدل اا تق ليا يـمادق اإلبيـ ا ـ امـعقبمات تيـةالتا
إلاماإلمشااا

ـمالتايدل يـمابسـىقتماقيسـ ا

مااقةتراإلاماي ا :ا

 ا قدافداالتتعددا تـ ا مـدل اا تـق ليا يـمااتضـم بما غـمافشالتغـ ضااـشا مـدل رماتـ حااـماغاضااشاب قدالتا تق ليالتسمبقماو يىما.ا ا
 تماي أاإلطي يشااشالتقيمدليالتا يمات تعدلدا(ااتتماقاعمقشا)ا ت التقيمدليالتا يمالبو ا(اا لقباومماقا لقبا)اتزيمد ا يضمحااماغاضااشاتع ياـميا ـ ابعـضالتا تـق ليالتت يـما ا

- 38 -

ق غماف هاتمات تيةاب لا التتد يبالتا يما اف هاتماتتاإلشا(ا دل التتعـدلداقلتا اقوـمالتت يـما
اشالتا ق التت او افغ بىمافط مءات تيةاب ما التتد يبا)التا

ابسبمبااات تما.

 مد يابعضالتا تق ليا(ااممماا تق ا قما20ا)ابدقشاو ماتمتا اقومالتت يمافقاو ضـهاو يىماتا ل عماب قدهاققدا ق هيابمدق هابعـداتقزيعـهاو ـ اا ـم االتعاـلا ـ التايــدلشاققــما
فتضـحافشاب ـقدالتا تـق افإلط اغاـقضماااشالتا تـق التسمبااو يها(اا تق ا قم1ا)ا.
 إلامافشابعضاب قدهاإلم يافمعباقاعقد التت تيةااشاب قدالتا تق التسمبااو يها. تال كافشالتا تق ليالتت يمابمت غمااشافرايتىما اف هاتمايتماتقزيعىماو ـ اإلم ـمالتاتـتغ يشابمتايدلشالتاع ييشابت رالتا تق ليا.

2ا–الت مشالتت ويمات تعـدلداا :ا

تضا يالتا مالتاقضقوماتتمايماقت تيةالتتعدلداتتإليلاود ات مشا يماقلدل يماقامتيماقتإلشا وتـ ضا
ت تيةاوالابعضالت مشاود امعقبميا :ا
اإلمشااشالتات قضافشاتقدماإللات ما ويماتقم ي ادق يماااللالتاد التا دد اتعا ىما(ااعااال كـمافشابعضالت مشاإلم يا ت اوا ىماا دد التاد اقلتبعضالآلا اااتد التاـد ا تـ ا ـ اا ـدد اقبـلا
ت تيـــةالتتعـــدلدااممـــمات ـــمشالبدتـــمالققتمـــمديمالت تـــم الققتمـــمدااقلتتمـــ يفالتاى ـــ ا)ا افشا
لتا اقومالتت يماتماتت اافيماتقم ي ااشات مالبدتمالققتممديمااامافداا ت ا :ا
فا–ا شابعضالبدتماتـمايإلـشاققـيا وـدلدرمااع ق ـمااتـداالتا اقوـماقبـلات تيـةالتتعـدلدابتتـ ازا يـما
قمي ااطلادتيلالت تم الققتممداا .ا

با–اإلاــمافشادتيــلالتتم ـ يفالتاى ـ ا تى ـ ا وــدلدهاقبــلالتتعــدلدابتت ـ ا قي ــماقتــماتع ـ ضاتقــم ي ا
ودلدهاو التا اقومالتت يماإلاماتماتعـ ضافيـمااسـقد اتىـةلالتـدتيلاو ـ التا اقوـمالتت يـما

فيضمااقل ااماإلمشاقداكى ياويقبا يماوديد ا اتمايمالتدتيلاقلودلدها .ا

اإلاماإلمشااشالتات قضافشاتإلقشاتتإلياليالت مشالتت ويـماتألدتـمااـشامـايمالاتمممـميالت ىــمزاقفوضــمهىمالتاســهقتيشااــشالت ىــمزاف افشاتتــإليلات ــمشالبدتــمالققتمــمديماإلــمشا
باع ماا إلزااع قامياا

التقز لءاقو ضياتقم ي ارةهالت ـمشاو ـ التا إلـزاقوقـديا

ل تامومتىما التا إلزاقفدااةترا ت ا تت لراودداا دقدااشامـغم التت يـيشا ـ الت ىـمزا
ا ودلدات رالبدتما .ا

-اإلمشاتعدما ودلداتقم ي اوشاسي اوالابعـضالت ـمشافقاوـدماا مقتـتىماب ديـما ـ الت

ـما

لتع يـــمافقالت ـــمشالبقـــلااســـتقاا(ااطـــلااقضـــقعالتــــاGISا)اقاـــمافســـت داو يـــهااـــشا
اقضقوميا ديد ااطلااقضقعاا تقيمياإللااب ااشاق ـدلياقا تـخياقفسـ ا ا data

ware houseافداا ت ات بياارةلالبس قبابمتإلمالا ا ايعاا م االت اىق يما غما
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فشالتاا

اتىما(ا اا مض ا تاموميالت

مالتت يمالتت اتإل ياتد لسمارةلالتاقضـقعا

)اإلـمشاا ــددا ــماالتت تيـةا ـ اوــد اا ـم اا قـ اقممـ او ـ التا م كــميالت ضـ يما(4ا
ا م كميا التادشاوقلممالتا م كمياقلتادشالتإلبي اق ق ا).ا ا

2ا–التا ق التت التايدل يا:ا ا

اإلمشااشالتات قضاتتإليلاا اقوميالتا ق التت التايدل ااشالتاام سـيشالتسـمبقيشات تعـدلدالتـةيشايتق اتـديىمالتابـ التإلما ـمات ت تيـةالتايـدل ات تعـدلدا اف ـها غبـما ـ القتاـمماتغ يـمالت ـزءالبإلبـ ا

تاققفالتت تيةالتايدل ا التا ل لالتايدل يمالتاات تمافضيفالتعديدااشالتسمد البوضمءالتةيشاتما

يسبااتىمالتعاـلالتايـدل افقالقتـت لرا ـ اف ـدالت ـمشالتت يـماتتمـايماقلوـدلدالب تـ مالتاات تـما

تا مالتتعدلدا .ا

-افو

ابعضالب لداا اقوميالتا ق التت الت اا ا مدل اتع ياميا يماات مقضما ت ا داامااعا

لتتع ياميالتت يماقتألسفاإلمشابعضىمااؤط لااو التت تيةا .ا

-اتمايع

الت ىمزافرايماإلبي اتا ق التا اقوميالتت يماو التا م االتق يبمااشالتقمر اقلتتـ اإلـمشا

يتإل التا ق التت او يىما ا ايعالتتعدلدليالتسمبقماقيتالالتا ق ا اإللاا

ماو اا ـم اا

والااتعدد ااشارةهالتا م اا مات ىزاسيم ليااممماتغمتبيماف لدالتا اقوماإلاماإلمشااقـ لاا ـ ا

لتا ـمابـلاتـ رافاـ اتـ قالتىمااـشالت ىــمزا تـ الباـمإلشالتات ىـيشا تيىـمات اـ ق او يىـمابا ىــقدرما
لتتام ااامافط او ااد التا ق ااشا م يماقلتا م االتتـ ااـ قلا يىـما ـ التا م كـميالتاات تـما

ا

اشا م يمافا ااقفط اةتراإلطي لااو اا ق رمالتت ااممماو اب لا التتد يبالتا

ا .ا

1ا–التت م بالتقب يمات تعدلدا :ا
لت

تةيالتا مالتاقضقومات تعـدلدابتـأشا ـ لءالتت ـم بالتقب يـمات تعـدلدا أ يـياطـالثات ـم بااتمـمود ا

ماق قماات ا

ااشا ىماقتامارقااعتاداامتيماات ت م بااشا ىمافا ااإلاماف ييا التاقلويـدالتا ـددا

اا مالتتعدلدا.ا ا

افشالتا مالتاقضقومات تعدلداقاشاطمات ت م بالتقب يـمات تعـدلدافشاتإلـقشالتت بـمالتقب يـمالتطمتطـمارـ ا

لتب ق مالت ىمهيمات تعدلدافاالتسي م يقالت ىمه ابإليتيـماقفسـ قبالتت تيـةالتايـدل اقلتاإلتبـ ات تعـدلدا افشااـما
دثابعداةترااشاتغيي ابمت قصافقالتزيمد ا ابيم ميا ستام التتعدلدافقالتتغيي ا او مقيشالتام مياقاـشا

طمااعىقاىمافداا ت افاتالفالتقضعا ا زهيمااشالتسي م يقالت ىمه ات تعدلداااماإلـمشاا بـما ـ التت بـما
تةتراإلمشا بدااشا لءات بما ىمهيمافا اا تعديلابعدرما ت ابدءالتت تيـةالتايـدل اتإلـشاتـماياإلـشا ـ لءا

ةتراتضياالتققياقإلمشاتةترافط لااس بيماا ت ا داإلبي او اسي م يقالتت تيةالتايدل ات تعدلدا .ا
ل

ق غــماةتــرا قــداكىــ افشاتمــايما ســتام ليالتتعــدلدا وتــ لهاا ــأاإلبيــ ا ــ اوــدمالباــةا ــ القوتبــم ا

تام يالتإلما ماتإل مبميا ابعضالتام ميااطلا :ا

فا–اام ما قماا قمالتاعمقشابإللالستام ليالتتعدلدا :ا
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ةاي قمىماا بعاتتإلقشاطالثاا بعميابد ااشافط يشا يثازلداوددالتاعمق يشا ابعضالتتيماميا

وشا11ااعمقشا .ا

با–اام ما قمااس سلالبس ابإستام التابم ا :ا

إلـمشاا ـقبا ضـم مااـ بعيشابىـةهالتام ـماتألسـ التاإلـ هاقتإلـشاتـماتـتاإلشالتا اقوـمالتت يـمااـشا

ت تيةاةتراتعدماق قدااسم مابمقسـتام ا بقـمااتـ فااا اقوـماتإل قتق يـمالتاع قاـمياااـماإلـمشاتـها

فط لااس بيمااو دا ستيتمءاودالتسإلمشابمت سبماتألس التاإل ا .ا
ا–اام ما قماتعدلدالتا تأ ابإستام التابم اقلستام التا تخيا :ا

إلمشالتا قبا ضم ماا بعازيمد ات قماتعدلدالتا تأ اتيإلقشاوددات رالتا بعمياف بعما يثاف هازلدا

وددالتا تخيا ابعضالتتـيمامياوـشا111اا تـأ اقفيضـمااتـماتـتاإلشالتا اقوـمااـشاةتـراتعـدما

ق قدااسم ماإلم يما القستام اقإلمشاةترابمتتتمق ااعاق معاتإل قتق يمالتاع قاميا .ا
8ا–البسمتيبالقضم يمالت ديطمالتاست د ا التتعدلدا:ا ا

بقلاا ا التتعدلدالتعممات سإلمشا اام اتستادماطالثافسمتيبا ديطماا اقل د اقبأس قباتمالا
قت ايعا ستام ليالتتعدلداقر ا :ا
فا–افس قبالتامسحالتضقه ابإستام ليالتتعدلدا :ا

فوديا ستام ليالتتعدلدالب بعما بقـمااتـةترا اققـدا بـاالبسـ قباو ـ القسـتام ليالب بعـماتت بيـاا
لبس ـ قبالت ــديثالتتــمت اقرــقافس ـ قبا وــدلدا ــم اإلماــلات ايــعالتابــم اقا تقيمتىــمااــشاق ــدليا

اقف ــ لدا بقــماابس ـ قباي بــاابقلااــ افيضــمااقرــقالتـــاGISا(التاــ له الت غ ل يــما
قا تــخياقفســ ا

ت تيمامياقلتادشا)ا التا م كميا .ا

با–افس قبا ودلدااستقدعاتبيم ميالتتعدلداData Ware Houseا :ا

قيعتادات بياارةلالبس قباو التت مباالتإلمالابيشابيم مياإللااب اقا تقلهااشاا تـخياقإلـلا

اشايق دابهااـشالبسـ اقلتسـإلمشاقيت ـباةتـراوا يـماا مبقـماإلما ـمابـيشابيم ـميا سـتام اتعـدلدا
لتابم اقلقستام ليالباـ ااسـقلءاإلم ـيا سـتام اتعـدلدالتا تـخيافقا سـتام اتعـدلدالتسـإلمشااـشا
يثابيمشالتع قلشالت غ ل اتإللااب ا اف قممالتاب اقلتق د اقلتا تأ افقالبس ا ا

قإلمشاةتراي تمجا ت اا ىقداإلبي اقوامتما ضم يماتتم را ات تيةاةتراقيت با وتامدلياامتيـما
تمايإلشااعاق ا سمبىما اتقدي لياتإل تمالتتعدلداقتةلايعتب ارةلالتعاـلاإلا

تماتإلشااق قد ابمتماومديما التتعدلدليالتسمبقما .ا

ـما ضـم يماتاىيديـما

ا–افس قبالتا له الت غ ل يما :ا
بقياو اغمتبيماادشاقتيماميالت اىق يمابي اماإلمشالق تماالبسمس ااعاتبإلمالتاع قاميا

لت غ ل يــما بق ـمااق تاموــميا ســايمابــيشالتا اقوــمالتت يــماقلتاســهقتيشابىــماق ســبا اإلم يــما

لتتبإلمابأشا ت باا التتعدلدا ا اا م ااا دد اتاطلافسمسماالتا م كميالت ض يما(ا4اادشا
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قتيمامتىما)ابمقضم ما ت اوقلممالتا م كميالبا االتإلبيـ اقبعـضالتاـدشالتإلبيـ ااطـلالتا ـما

لتإلب ااقإلت التدقل ا .ا

ققدافداات بياالتطالثااست دطميااشافسمتيبااعماافط مءا لءاتعدلدا6002ا ت التاتـمإللالآلتيـما

:ا

اتــإللااقضــقعالتت ــمباابــيشابيم ــمياتعــدلدالتابــم اقبيم ــمياإلــلااــشاتعــدلدالتا تــخياقلبس ـ اقلتك قفالتسإل يماوبهمااإلبي لااو اإللااشا :ا
2ا–التقــمهايشابا

ــما ســتالمالتس ـ الياقاــشافواــملالتا ل عــمالتاإلتبيــماإلــمشااــشا تي تىــما

تتإليلاا اقوماوالااميممااتىةهاتىةهالتعا يماتمايإلـشاقـدافاـةيا ـ القوتبـم او ـدا

قضعالتا مالبم يمات تعدلدا .ا

6ا–التتإل تــمالتامتيــمات تعــدلدااممــمابعــداتتــإليلاا اقوــمياواــلاوــيشاتىــماوامتــمااؤقتــما
ضم يماتمات دافمالاا اا مالتتعدلدافقالتت ىيزالآلت ا .ا

-اتعتب ـ اوا يــمالتت ــمبااإلا

ــما ضــم يمااســت دطماو ـ ا ت ـ التت ىيــزالآلت ـ اتبيم ــميالتتعــدلدا

لتات قضاا لومتىماو دالتت ضي اتتعدلدا6022ا .ا
ايعتب ات بياافس قبالتا له الت غ ل يما اغمتبيمالتق ـدليالت ضـ يما ـ اامـ اواـالاا ضـم يمااتمايؤاةافمالاا القوتبم او دالتتا ـي البمـ ات تعـدلداإلاـمافشات بيقـهافط ـمءاا

ـماواـلا

لتاتتماقبدليمافقافط مءاواـلالتاعـمقشاقـداتـإللاوبهـمااإلبيـ لااو ـ اإلمر ىاـمايعتقـداف ـهاقـدافطـ ا

و اا ىقدراما التتعدلدا .ا
ا

1ا–ات ايلالتتعدلدابأوبمءا ضم يمافط مءالتت تيةالتايدل ياتها:ا ا
ق هــيالتا اقوــمالتت يــما ـ التا

ــمالباي ـ التت ضــي يمات تعــدلدابإضــم مابيم ــمياقضــم يماقســتام ا

لتتعدلدااطلالت قمالتققا ات ت داقإلمشااشالتمعقبما بعاةترا ا سـتام التتعـدلدا يـثاإلـمشاقـدابـدءا ـ ا
اقومافشارةهالقضم مامعبمالتت قيـااإلاـمافشالبسـ اتـشاتسـت يبا
بعا ستام التتعدلداقإلمشا فاالتا ا
ت بات تيةاةترابمقضم ما ت اف هاسيتإللاوبهمااإلبي لااو اإلمرلالتعدلدافط مءاا
بمقضم ما ت اةترافضيفا ت التعدلداقلتاعمقشافط مءاا

ماودالتسإلمشا .ا

ماودالتسـإلمشاتت ديـدالبسـ التتقيـ ااـشاقلقـعا

ود ااؤت ليا(اوددرماوت ابت اتقل اطالثاا ىما)ااـشابيم ـميالتسـإلمشاااـماتـإللاوبهـمااو ـ اإلمرـلا
إللااشالتاعمقشااشا ىماقلتعدلديشالتتمبعيشاتهااشا ىمافا اا .ا

20ا–ااسهقتيما دل التتعدلدا :ا

اــشالباــق الت بيعيــمافشايإلــقشالتاــدي التت تيــةاات تعــدلدا(اقرــقالتاســهقلالباي ـ اوــشات تيــةالتتعــدلدا)ا
لتامد الباقلاقلباي اقمدل التق ل ليالتامممابت تيةالتتعدلداايدل يماابـمت قعاقلق تـماااـعالتا اقوـما
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لتت يـمات تعـدلدا افشابعــضالتاسـهقتيشا ـ التت تيــةالتايـدل ات تعــدلدافو ـقلاب تسـىمالت ــاا ـ ا مــدل ا
تع يامياقق ل ليااامتتمات تع ياميالتت يمالتاقضقومات تعدلدافقافقض قلابأس قباام

ءابعضالباـق ا

لتا قباتقضي ىماقتسىي ىمات ت بياالتايدل ا .ا
اا

22ا–اا لقبــمالت ــقد ا:

إلــمشالباــلاإلبي ـ لاا ـ افشات بــاافســمتيباا لقبــمالت ــقد ا ـ التتعــدلدابــدقشااتــمإللا ســياماقفشارــةلا
لبس قباتقاي باابإاالصاتإلمشااي اقسي ماتضامشا محالتت تيةالتايدل ات تعدلدا اف ها :ا
فا–اتمايأاةا القوتبم اا ةالتبدليمالباتيم الت يداتأل لداااـمافسـمءا تـ الب ـ لدالتااتـمزيشا ـ ارـةها
لتا اقوميا .ا
با–اإلاـماف ــهاقـداقضــحابتـإللاإلبيـ افشا ضـاممارــؤ ءالب ـ لدا تـ ابـ لا التتــد يبالتا إلزيـماتــمايإلــشا
بتت غاإلمالا ت ايت قاات تيةهاب محاإلمالايسمودا اتم يحااسم التت تيـةالتايـدل ات تعـدلدا
قتي اتتقييماوالاإللاا قما ق ا .ا
ا
ا
ا
ا
ا
26ا–الت ا مالقوالايمات تعـدلدا :ا
غما ىقدالت ىمزالتإلبي اتت تيةا ا ما والايماإلبي اا ا التتعدلدالتامـ ااقتأإليـدلااتـةتراتـمايقمـ ا
لت ىمزا الق تمااو ارةهالت ا ماإلاـماف ـهافقتـ ااسـهقتيماةتـراق ـدااتـ إلميالقوال ـميالتاىاـما
الت اىق يما افشالت ا ماممد يالتاتمإللالآلتيما :ا
فا–اتمايبدفات بياالت ا مااعابدليمافقلاا

ماايدل يمات تعدلداققدابدفيالتا اقومالتت يماود اا ليا

فرايمات قيااةتراتتع يفالبس اببدليماتعدلدالتسإلمشا اام ابإ لءافقلاا

ـماايدل يـماطـما

تتممودارةهالت ا مابتقلت التا ل لالتايدل يمات تعدلداقإلمشاتتأا ابدليمالت ا ـمافطـ هالتإلبيـ ا ـ ا
دقثاب ب ماتداالبس التام يماتعدماق قدالت ا مالقوالايمالتت اتعقدقلاو يىما اإللاتعـدلدا
.ا ا
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با–اودداا ليالتتإل ل التيقا اتب لا الت ا ماتمايإلشاإلم يمااامممااـاللاا
قاإلق متىما يثاف ىماتعتب افسم ات تيةاا

ـمات تيـةا مـ التابـم ا

ماودالتسإلمشا يامابعدا .ا

26ا–القاتبم التبعــداات تعدلدا :ا
اشالت بيع افشايإلقشالقاتبم التبعداات تعدلدالتـةااي ـ ااوقـبا تىـمءالتت تيـةالتايـدل ات تعـدلدا ـ ا
ا م ااتاتم ابمتعي ماو افشايإلقشالتت تيةاقاشاقب هالتتمايمابعيدالااوشالتا اقومالتت تيةيمات تعدلد ا
افشات تيــةارــةلالقاتيــم ا ـ التتعــدلدابقلسـ ماا اقوــماإلبيـ ااــشالتت تيــةيشالتاتــم إليشا ـ افواــملا
لتتعــدلداإلاــمافشات ىيــزابيم متــهاتــم إليا يىــمارــةهالتا اقوــمااممــمافواــملالتا ل عــمالتاإلتبيــماقرــةلا
يت م ااعالتتقميميالتدقتيما .ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

طم ياما:التاتمإللالقدل يما :ا

()2التاقلداقلبدقليالتالزامات ت تيةالتايدل ات تعدلد :ا
ف-ا غــماتقــديماب ــقدالتاي لز يــماقبــلالتتعــدلدابــأ بعاس ـ قلياقاع ــمالق تيم ــميالت قيقيــمالتالزاــما
ت تعدلدا اف ها دثالآلت  :ا
اتاياود ا تاموميااشالتسمد ااسهقت القدل التعمامات تهقشالتامتيما البام ـمالتعماـمااــعالتس ــمد التاســهقتيشاب ــمقدل التا إلزيــمات تعــدلداقاستتــم االتســيد/ا هــي الت ى ــمزا(ا
لتا اقوــمالتت يــمات تعــدلدا)اتت ديــدياف ـقلعاقاقلمــتميالتا ـقلداقلبدقليالتالزاــمات تعــدلدا
قت ق اتق يـدرماقلتاقوـدالبقمـ التـةيات بـها ـمحالتتعـدلداتق قدرـماقإلـمشاةتـرااـاللا
لتتت ااشااميقا ت ايقتيها6002اقإلمشااقودا والشالتا مقمماب دافد اتـى افغسـ

ا

6002اقفقم اسبتاب ا6002او افشايإلقشابدليمالتتق يداديسـاب ا6002اق تـ ابدليـما
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ام

ا,6002ابي اماإلمشالتت تيةالتتع ـ اقوـالشالتا مقمـمافقلاـ ا6002اقتـمايبـدفات تيـةا

لتتق يدا ااعابدليماتى ااميقا6002اقو اد عمي .ا

ق بقمااتةتر :ا

 تماتق يدالق تيم ميااشالتبقيماو اد عمياضهي ما تت ابمتت تيةالت يدات تعدلد .ا
 إلةتراتـما تـ التتـ ابمت سـبمابقـالمالتتـاعاقإلم ـيالب ـقلعالتاـق د ا ديهـماب ىـما ديطـما
لتم عاااما يم حااعهالقستادلما افغ لضالتتعدلدا ابعدافشاتما تم م .ا
 إلمشااشا تي ماةترافشالتإلايميالتت اس ايااشافقالمالتتاعات اتتتيشاطمالتاعمق يشااـعا
ودما قدتىما ستى إليابس ومادقشالق تىمءااشالتاىامالتت اتمات لهىمااشاف ىماقبـديا
إلأشاتقدي ليارةهالتإلايمياإلم ياتقدي ليافقلااشالتاستقاالتا قبات تعدلد .ا

ب-او داماتماد لسمافسبمباتع لابدءافودلدالتا مقممياق

ىـماقبمتتـمت ابـدءالتتق يـدابقلسـ ما

لتاســهقتيشابمتتعــدلداق ــداف ااســهقلالتتــهقشالتامتيــما قــمااب تــهالتإلبيـ ا ـ اتعــدلدالتســإلمشا
قلتتعدلدليالققتممديماإلمشايؤ لاةترا ت ا ا هالت ىـهالت متبـمابمبسـعم التاتققعـماتىـةها
لبمـ مفاق ـ االتع ـ فا ـ التتعــدلدليالتســمبقماو ـ ات ديــداا اقوــمياواــلااات تــمااــشا
لتتهقشالتامتيماقبلا وـدلدالتا مقمـميات اـقلداقلبدقليالتا قبـماقتتق ـها تـ التسـقااب ـدا
فقم اتى ايق يما التس مالتسمبقماو التتعـدلداتت ديـدالت ـدقدالتـد يماقلتقمـقاابسـعم ا
رةهالتاقلدا يثافشارةهالتات بمياتيسيااشااسهقتيميالتاسهقتيشابمتتعدلداق التا اقوما
لتت يمات تعدلد .ا
ج-اكى يالت م ما تـ افدقلياقاعـدليا ضـم يمات تعـدلداقلتالزاـماق ـمزابعـضالب تـ مالتىماـما
تادامالتعالالتايدل ات تعدلدااطل :ا
ادبمسميا ضم يمات ا بعماتإلس لعا اوا يمياتدبي البودلدالتىمه ـمااـشاسـ اليالتتعـدلدالتالزامات عالالتايدل ات تعـدلداقتـماتتقـدمابىـمالتا بعـماضـاشا تيم متىـمالتتـ اقضـعتىما
دل التتمقي اقلت بعاق مزاس اليالتتعدلدابمتس ومالتا قبماق التاقلويدالتا دد  .ا
اقتألسفاإلمشاتتأا ارةهالت بميالت ديد ات ا بعـماتـأا اتـ لهىماقبمتتـمت القسـتغ مءاوـشا
لتإلايميالبإلب اا ىم .ا
 إلةتراكى ياض ق ات قي افس قبا ودلدالتب مقميالتتع يتيمات عما يشا ات تيـةالبواـملالتايدل يمات تعدلدات قيـممابأواـملالتتـدبي اقلتتغ يـفاتىـةهالتب مقـمياباع ـماا لقبـ اواـقما
لتتعــدلدابمتا م كــميا افشالتعديــدااــشارــةهالتدبمســمياتــماياإلــشاتق ي رــما ـ التا م كــميا
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قإلــمشاقراــملالتعــما يشا ـ التقيــممابأواــملالتتــدبي ا عــلارــةهالتب مقــميا ـ ا متــمااــشا
لتسقء .ا
د-اتأا اتق يدالتإلايميالتا قبمات ا بعمااشالتق ااامممااشا قعا200ا لمالتا قبمات بــعا
س ـاليالستاـم ليالتتعــدلدليالتقـمهاماو افسـم التاسحالتضقه ا(فس قبالتـاScannarا)ا
اامافداا ت  :ا
(ا2ا)اتأا ات تيةالتا بعماتتعىدلتىمابمقتتزلمابمتتققييالتزا التا ددا اا ما بعاسـ اليا
لتتعدلداا

يما .ا

(ا6ا)افداارـــةلالتتـــأا ا تـــ ا اتمـــم التا بعـــمات إلايـــميالتتـــ اقماـــياب بعىـــما يـــثاقماـــيا
بمت مـــقلاو ـــ ااقل قـــمالتا اقوـــمالتت يـــمات تعـــدلدابتأ يـــلا بـــعاإلايـــميالق تيـــم

ا

لتاضم ماو التإلايميالتا قبمااشاإللاس لا(%60ااشالتإلايمالبم يما)اققـدات تـبا
و اةترالقوتقمدابق قداقمق ا اتقدي اإلايميالتق االتا قبم .ا

()6ا ا مالتسيم ليا :ا

ف-ا غمالتـتاملاا ـمالتتعـدلداقبمتتـمت التاي لز يـمالتابدهيـماقلت ىمهيـمات تعـدلداو ـ اب ـدافسمسـ ادوـما ا ـما
لتسيم ليابمت ىمزاقلودلدرماتإلستادلما التتعدلدا اف هاقضـعا ـ القوتبـم اا ـةالتبدليـماابـدفاتـأ ي ا
سيم لياقستادلاىما التتعدلدادقشالقوتامداو ا ا ماسيم ليالت ىمز .ا
-2اتت قعالتسيم ليالتت استستادما البواملالتايدل يمات تعـدلدا تـ اطـالثاف ـقلعارـ ا ا ـماسـيم ليا
لت ىمزاقوددا42اسيم ,اسـيم ليابمقي ـم اقوـددرما20اسـيم ,اسـيم ليالت إلـمالتا ـ اقوـددرما20ا
سيم  .ا

-6ابمقضــم ما تـ اوــددا2اســيم لياايإل قبــمصا تيــم

اتتغ يــمافااو ــزا ـ افااا م كــم,اوــددا4ا

ســيم لياايإل قبــمصاتتغ يــمالتاأاق يــميالتاممــمابــمتا ق التت ـ التايــدل ,ا2اســيم ليا إلــقبا
امممابا ق اا اقومالتا ق التت ات تعدلد,اوـددا6اتـق اات قـلالتا بقوـميااـشالت ىـمزا تـ ا

لتايدلشاقبمتعإل  .ا

اقضقوتيا ارةهالتا مافودلدالتسيم لياتإلي م اقلتاسـتاداما ـ ابعـضالتا م كـميااطـلالتقـمر ا
لتت اإلمشاا قبمااتىما26اسيم ,البسإل د يمالتت اإلمشاا قباتىما20اسيم لي .ا

ب-اتمات تىزالتت مـماقمـالحاسـيم ليالت ا ـمابمت ىـمزاقلتتـ اتإلتـ ات اـ ق التت ـ التايـدل ااممـما ـ ا
لتا م كميالتق يبمااـشالتقـمر ااطـل,اب ـ اسـقيفاقلتتيـقماقلتا يـما قبـماقا م كـميالتـدتتمابإلما ىـما

بمقضم ما ت البسإل د يماقا قحاتام اااامافط او ااستقاالتا ق التت ـ التايـدل اقلتا اقوـما
لتت يماتعتب التقاما الت قل

التت يمات تعدلدااطلااستتـم االتتعـدلداقبعـضالتقـمهايشابـمتا ق ااـشا

ا اقوميافا اااشالتعما يشااشاقيمدليالت ىمز .ا
- 46 -

اققداإلمشارةلالتب دا(ب دالقمالح)اب ـدلاافسمسـيماا ـ اا ـمافااتعـدلداا ـةاوـمما2120اقإلـمشايسـتادما
بمتإلمالا ارةلالتغ ضاقلةلااماتبق اا هافااابمت اإلم ياتضمفا ت اب داقققدالتسيم لي .ا

()6ات مشا ستالمالتس الي :ا

ف-اتتضاشاا مالتتعدلدا ستالماس اليالتتعدلدااشالتايدلشاققضعاتقدي اتتإل تماوالا64ات ما ستالما
ت سـ الياقرــةهالت ــمشاتإلــقشاا ميــد اقاد بــما يـدلااو ـ افواــملالقســتالمالتسـ ياماقإلم ــيااقزوــما

إلمآلت  :ا

اا ات مشابا قمالقساموي يماتإلـلاا ىـمااتـ ف,اااـ افوضـمء,اف بـعات ـمشابمبسـإل د يماتإلـلا

ا ىماات فاقاا افوضمءا22ات ـمابمتقـمر اتإلـلاا ىـمااتـ فاقااـ افوضـمءاققـد يالتتإل تـما

تىةهالت مشاتاد ا172اتىق اوالا ا ستالمالتس الي .ا

اف هامد اق ل ابإتغمءارةلالبس قباو افسم افشالقستالمااشالتاتتتيشاسيإلقشاو ااسـتقاا

إلــلاا لقــبا ـ التا م كــمياقلبقــمتيماقفشاةتــرايإلت ـ اق ـ التت تيــةالتتع ـ ابواــملالتت ىيــزالآلت ـ ا
ت بيم ميافتضحام مالتا مالبسمسيمات تعدلدا ـ اضـ ق ات ـمشالقسـتالمالتا إلزيـمالتا ميـد التتـ ا
قضعاتمـق رماقاي لز يـماتإل تتىـما ـ التاي لز يـمالت ىمهيـمات تعـدلدا يـثاف ـهاق ـدافرايـمالتت ـمباابـيشا

بيم ميالتابم اقتعدلدالتا تخيااشا ىم,اقبيم ـمياتعـدلدالتسـإلمشااـشا ىـماتـزقمات بيـاالبسـ قبا

لتا بــاا ــديطمااقرــقالتـــاData ware houseاقاســتا ا ت ـ الآلشافواــملارــةهالتا مبقــما ـ ا
لتا م كميالتاتبقيم .ا

ب-اشا م يمافا ااتمابتمالقتتزلمابمتا مالتاقضـقومات ـمشالقسـتالمابتتـإليالتىمالبسمسـيماقرـ ا22ا
ت ما التقمر اقاا ات مشا القساموي يم,ا4ات مشا البسـإل د يماو ـ افشايإلـقشا هـي اإلـلا
ت ماو البقلااشااب الت ىمزابمتقمر  .ا

()4ااامزشالتتعدلدالتا إلزيماقلتا يم :ا
تقـــ يا ـــ اا مقتـــميالت

ـــمالتع يـــمات تعـــدلدافاـــمإلشاقاســـم مياقاقلمـــتمياااـــمزشالتتعـــدلدالتا إلزيـــما

قلتا يما اوقلممالبقمتيماقلتا م كميا اف ها التت تيةالتعا اقممالتاسـهقتيشابمت ىـمزابت تيـةاةتـرا
بمقتمم يالتتاميما اوقلمـمالبقـمتيماقبعـضالتا م كـميالتإلبيـ اقتـماتـ حااإلمتـبالق مـمءا ـ ا
تـق ي ااقـم اتااـمزشالتتعـدلدا ـ التا لإلـزاقلبقسـمماقلتقـ ااقتـماةتـرابمقتمـملالتتامـ ابـيشالتاـ لقبيشا
قلتاتتتيشااعا ملالت إلمالتا

اإلامار التعمد ا اإللاتعدلدااشالتتعدلدليالتسمبقم .ا

ا()2ااقم لياوالالتا لقبيشاقالتاتتتيش :ا

غــماامبةتــهالتســيدا هــي الت ىــمزاققيمدتــهااــشا ىــقدااضـ يما ـ القتمــملابمتا ــم كيشاق ــملالت إلــما

لتا ـ ا اف ــهاإلم ــيار ــمرامــعقبما ـ اتــق ي ااقــم اواــلالتا ـ لقبيشاقلتاتتتــيشا ـ التا لإلــزاقلبقســمما
قلتق ااقتإلشابتإللافقلااشااتـإل ماتـق ي اااـمزشالتتعـدلدا ـ ارـةهالتا ـم ااقةتـراتباـملالتإلبيـ التتـ ا
إلمشايعقدرمابعضالتاسهقتيشا التادل

ابمتمااممماقبعـضالت ىـميالباـ االت سـايما ـ ااإلم ـخيا
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تــى يماتىــماقتــبعضالتعــما يشالتمــغم ا ـ الت ىــماقإلــةترالتعاــملافسـ اـق اباــما ـ ااو يــمالتع ـ فا ـ ا
لتتعدلدليالتسمبقماقلتقوقدالتةياإلمشايع يىمالتا لقبيشاقلتاتتتيشات عما يشا ارةهالت ىمي .ا

()2ااقم التتد يبالتا

اقت ىيزلتىم :ا

اإلاــماإلم ــيار ــمرابعــضالتمــعقبميا ـ اتــق ي ارــةهالتاقــم ا ـ التا ــم االتت ـ اتــمايقل ــاااســهقت التادل

ابىماو ا ودلدافامإلشابىماإلاقـم ات تـد يبالتا ـ اقفسـتادايابعـضادق التا مسـبميا ـ ا

بعــضااــشارــةهالتا ــم ااقإلم ــيامــعقبتىما ـ اضـ ق اتت يـ ارــةهالتقموــميا ـ التققــيالتــةياإلــمشا
ا ددلااقستاداميارةهالتقموما التا مسبميالتعم مااطلا م يالتق م  .ا

اإلامافشااعكـمالتقموـمياتـماتإلـشابىـماقسـمهلا يضـمحافقاقسـمهلا سـتادلمالتإلابيـقت اقلتــاCDاقإلـمشاا قبماااشاإللاا لقباومماقا لقباتق ي ارةهالتقسمهلا(لتتمتمي,التب ق إلتق  ...ت )ا تـ اتت قـاا
اإلم يما ستادلمالتـاCDاإلعمالااسمودا التت حا التتد يبالتا

.ا

اقبد لسمالتمعقبميالتت اإلمشالتاسهقتيشاو التتعدلدا البقسمماقلتا لإلزاقلتق اايعم قشاا ىـما ـ اتق ي التاقم ليافتضحاق قدافسبمباوديد افدياتةتراا ىم :ا
-2فسبمباامتيماتمات ىما التاتمإللالتامتيمالتت اممد يات تيةالتتعدلد .ا
-6اسقءالقتمملابمتقيـمدليالتا يـمالتاسـهقتماوـشارـةهالت ىـميا ـ ابعـضالتا ـم اا غـماف ىـما
فوضمءا الت

مالتع يمات تعدلدا التا م كمالتت اي تاقشا تيىم .ا

-6لقوتاــمداو ـ التعالقــميالتت ـ اف تــأرمالتســيد/ا هــي الت ىــمزااــعاســإلتي ااواــقمالتا م كــميا
قت مرلافرايماا لوم القتمملابمغم التقيمدليا التا يميا ارـةهالتا ـم اا قـمافرايتىـما
إلطي لاا اتق ي اإللا تيم مياقات بميالتتعدلدالتاات تم .ا
()1افست معالتإلطي ااشالتاتتتيشاقلتا لقبيشا ـ التتعـدلدا ـ التا م كـميالت مـقلاو ـ ااقل قـمالتعديـدااـشا
لتت لدالتةيشاسـبااتىـمالتعاـلا ـ التتعـدلداقلبب ـمثالق مـمهيمااممـما ـ التا م كـميالتإلبيـ اقوقلمـما
بعضالتا م كميالبا االتاىامات عالااعىمابمتتعدلدا افشالتعديداا ىمافإلتتفامدق اتع يامياو يـما

فامابتتـغيلاوـما يشااـؤقتيشااـشالتت ايـمالتا يـما( ـ اقكـمهفااعـمق يش)افقا بـمااـشااعمرـدالتاداـما
ل

تامويمالبا التةياإلمشاا

ماتىؤ ءالب لداقفداا ت ا قدلشالتامـدلقيما ـ القتتـماااـعااسـهقت ا

لتتعــدلدا ـ التا قــما(اتتتــيشاقا ـ لقبيش)ا يــثاتــمالقســتغ مءاوــشاق ـقلهماإلطي ـ ا ـ التا م كــمياتىــةلا

لتغ ض .ا

إلاــمافرتــزياامــدلقيمااســهقت التتعــدلدااــعااــشاقب ـقلالتعاــلا ـ التتعــدلدااــشا يــثاتغيـ التقتــعالتاــمت ا
(لتاإلم أ التتى يم)اتىماواماتمالقتتمااو يـهااعىـمااـشاقبـلاباع ـمااسـهقت التتعـدلداقتاـيااـقل قتىما

و التعالا التتعدلداباقتضمرماققداتمات حارةلالتاقضقعابإسىمبا التاتمإللالتامتيمات تعدلد .ا

طمتطماالتاتمإللالتامتيم ا

()2ا تغمءام فااست قميابدلالتست ات عما يشالتا تدبيشا  :ا
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ف-التا م كــميااــم جاا م كــميالتقــمر التإلب ـ ااقرــؤ ءالتا تــدبيشات عاــلايإلق ـقلااــشالتعــما يشا ـ ا
لتديقلشالتعممات ىمزات عالا ارةهالتا م كمي .ا

ب-لتا م االتاات تما التا م كميالتت اي بـااو يىـماتـ ق ا سـت قمقميابـدلالتسـت ات ا تـدبيشا
اشاومماماإللاا م كما(اإلمتبالق ممءا)ات عالا يىماقت رالتت ق ار  :ا

()2التبعــدا62اإلي ــقاوــشااق ـ التعاــلابم ـ فالت ك ـ اوــشاتــق ي اســإلرا ديديــمافما ا ت ـ ارــةها
لتا م ا .ا

()6التق االتت ا تقعاو التسإلرالت ديديماقتبعدافإلط ااشا22اإلي قاات اوشااق التعال .ا

اقرقالبا التةيافت يالتا اقومالتت يمات تعـدلدا ـ ات قيقـمافسـق ابمتتعـدلدليالتسـمبقماققـدا
تسبباةترا الآلت  :ا
-

ضااعكمالتعما يشا اديقلشالت ىمزالتعالا التتعدلداام جا مااادي مالتقمر .

 لتتـعق ابمتضــياات عــما يشا ـ الت ىــمزا ـ ااإلمتــبالق مــمءا ـ التا م كــميالتاات تــمالتا تدبيشات عالا التتعدلداإلا لقبيشافقااتتتيشات ا م االتت اي بااو يىما سـت قماا
بدلالتست ااامافداا ت اتأط ا ىقدرمالتابةقتما ـ التتعـدلداوـشالتتعـدلدليالتتـ اوا ـقلا

بىماسمبقما.
ققــدا ق ه ــمابمت ىــمزايقــقمابمــ فابــد يالتســت التاســت قماتعــددا64ااــشالتعــما يشا
بمت ىــمزالتــةيشاف تــدبقلات عاــلا ـ التتعــدلدااــم جا ــمااا م كــميالتقــمر التإلب ـ اابعــدا
ل تىمءالتعالالتايدل ابأإلط ااشاتى ااامازلدابمتتعق ابمتضيااتداالتعما يشابمت ىمزا

قلتا تدبيشات تعدلدا التا م االتاات تمالبا اا(ب دب)التت اتست اابدلالتست  .ا

إللاةتـرافطـ ابمتسـ باو ـ اإلتـمء اق ـقد التعاـلافط ـمءالتعاـلالتايـدل ابمتتعـدلداإلاـماتـما
ي قاافاا مهد او افواملالتتعدلدالتايدل يمالتت اف تىياقبلالتم ف .ا

()6ات بياافس قباا حابدلا تقم يالتعما يشابمتتعدلدا التا م كميالتاات تماب يقماا

تمات عـما يشا

لتا تدبيشااشالت ىمزابي اماا حالتسمد التا تدبيشااشاام جالت ىمزابد يا تقـملافزيـدااـشات ـرالتتـ ا
ملاو يىمالتا تدبقشااشادلالالت ىمزا ااعكمالب يمشاققدا مديالتا اقوـمالتت يـمات تعـدلدابعـدما
م فابدلا تقم يات ا تدبيشات عالابمتتعدلدااـشااـم جالت ىـمزا يـثافشااعكاىـماا تـدبات عاـلا ـ ا
لتتعــدلدا ـ اا ــم ااتإلــقشار ـ اا ــم ااســإل ىما ـ ااعكــمالب يــمشاقرــةلالبا ـ ا ــة يااــشا دقطــما
لتا اقومالتت يماتاماتهااشافط اس ب او افواملالتتعدلد .ا
()6اإلم يالتامقاميالتت افستق عيااشالتاإلم خيالتتى يمات عما يشااـشادلاـلالت ىـمزافإلطـ ااـشالتـالزما
ااــما ع ــيالتابــمت التا م ـ مات عــما يشااــشااــم جالت ىــمزا(مــم التا ط ـ ف)افإلط ـ ابإلطي ـ ااــشات ــرا
لتا م مات عما يشااشادلالالت ىمزاقرةلالبا ازلدااشالتتعق ابمتضيااتداا ايعالتا تدبيشابمتعالا
التتعدلدااشادلالالت ىمزاقف لدالتإلطي يشاا ىمالقوتةل اوشالقستا ل ا التعالا التتعـدلدابعإلـ ا
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امإلــمشاي ــدثاوــمد ا ـ التتعــدلدليالتســمبقمالتت ـ اإلم ــياا اقوــمياإلبي ـ اتتقــدماقتتســمباات عاــلا ـ ا
لتتعدلد .ا
()4ا غماامبةتهالتسمد اا لقب التتعدلداقاتتتقهاامممالتةيشاتىمااب ا ـ التتعـدلدافقالتب ـمثالق مـمهيما
لتايدل يمابةتقلاإلطي لااشالت ىدا ا ق معاا اقومياإلبي ااـشالتعـما يشا ـ الت ىـميالت سـايماقغيـ ا
لت سايما التعديدااشالتا م كمياقلبقسمماقلتا لإلزات عاـلا ـ التتعـدلدا افشارـةهالتا اقوـمياقـدا
تع يابمق بم اقودماامدلقيمالتقوقدالتت اسباافشاقودقلابىما تي ماتغي التقيامالت قديمات اإلم أ ا
لتت ام ياتىماواـماقوـدقلابىـمافقاتق يـلارـةهالتاإلم ـأ ا ـ ابعـضالتتـىق اتسـببافقاآلاـ اقإلـمشا
لتاققفاسيهماتىؤ ءالتقيمدليالتةيشاقودقلالتعما يشابمتتعدلداقوقدلاامتيماتـأط يا ـ ابعـضالبققـميا
ا
بسبمبااات تماغي ااق عم .ا
()2اتــأا ام ـ فالتابــمت التامتيــمالتاســت قماتــبعضا هــميالتعــما يشا ـ التتعــدلدابســبمباتــأا ا وتاــمدا
لتاي لز يمالتامتيمات تعدلدااشا م يمافقاقودلدالتاإلم أيااشا م يمافا اافقابسبمبافاـ ااا ىـماايإل ـما
فسامءالتعما يشا ـ التا ل ـلالتاات تـمات تعـدلداااـمافطـ اةتـراو ـ امـ فا سـت قمقميالتاعـمق يشا(60ا
فتف)ا تمموفاتأا ام فا ست قمقمتىما التققيالتات قضا يهاا لوـم افشالتاعـمقشاسـبتأط ابـةترا
قف هاسيؤط ابمقي مبافقالتس باو ا ايعالتعما يشااعها التا ل لالتتمتيماتا

تهااشا ىماقو ـ ا

ىقدهافيضماااشا ىمافا ا .ا
()2ا غمالت ىقدالتت ابةتىمابعـضاقيـمدليالتعاـلالتتعـدلداا ـ التا م كـميا ـ ا سـتق مبااقل قـماق ىـقدا
بعــضالتقيــمدليالتا يــما(اممــماتا لإلــزالتتــبمب)ا ـ ا وــدلدااق ـ ليات تــد يبالتا ـ اقاقــم اواــلا
لتا لقبيشاقلتاتتتيشا افشالت ىمز :ا
ف-اتأا اإلطي لاا ام فاابمت اتىمااقمبلاامقماقلااشابةتهااشا ىقدااعمق هاقرماما ـ ااداـما
لتا ل لالتايدل يمالتاات تمات تعدلدااشا ىم .ا
ب-ام فاابـمت ازريـد اتىـؤ ءالتعـما يشااقمبـلاةتـرالت ىـقدات ـرالتابـمت ا اتت مسـبااـعارـةها
لت ىقد .ا
()1اتــأا ام ـ فالتس ـ فالتامتيــمالتاؤقتــمالتت ـ اتق ـ ام ـ ىماتقيــمدليالتعاــلالتتعــدلداا ـ التا م كــميا
ت م فاو التاقضقوميالتعم مالتامممابإستإلاملافقا ودلداقموميالتتد يبالتا ـ اقتـق ي افدقليا
قاعدليالتتـد يباققسـمهلالقيضـمحاققمـ امـ ىماو ـ اا لقبـ التعاـقما قـ ا(قلتـةيشاقـماقلابعـداةتـرا
بم فابعضماا ىمات ا لقبيشالتةيشات ا قلابعضارةهالبوبـمءالتامتيـم)ا كـ لاابرايـمارـةهالتسـ فا ـ ا
لتم ـ فاو ـ اب ـ لا اا مض ـ ليالتتــد يبالتا ـ اقتــق ي البدقليالتالزاــماتع ـ ضافس ـ قل ميالتـــCDا
لتامممابتع ياميالتتعدلداقلستيتمءابيم متهاتإلم مالتا ل ل .ا
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()8ا غمالتقوقدالتت امد يااشاقيمدليالت ىمزابم فااميقمبـلالسـتادلمات يتق ـميالتا اـقلا ـ افواـملا
لتتعدلداقاقمبلا ضق اا لقب التعاقماتإل تاموميالتتى يما( هي الت ىمز)ا ال ها دثالبت  :ا
ف-اتــأا امـ فارــةهالتابــمت اتد ــمافشابعــضالتاســهقتيشاوــشالتتعــدلدا ـ التا م كــميا تــتإلقلا
إلطي لاااشاإلط اودداإل قيالتا اـقلالتتـ اتـماتـ لهىماقلتتـ اب ـ اوـددرما ـ ابعـضالتا ـم اا
قتبعضالتاسهقتيشا قلت ااشا-2ا8اإلـ قيا هـمالتــا200ا يـماقفتـتإلقلااـشاوـدمامـ ىما
قياتىمابمتس ومالتا قبمافقام ىمابتإللا ايغ

التتإل تم .ا

ب-اق ــمالتابــمت التت ـ ام ـ يابتــإللااإلم ــخياتا لقب ـ التعاــقما ق ـ افط ــمءا ضــق رمااــؤتا ليا
لتسيد/ا هي الت ىمزاقبلاإللاا

ما هيسيما التعالالتايدل ات تعدلد .ا

اقرةلافداا ت ا بم ارةهالتقيمدلياقودما قبملابعضىماو التم فا التاستقبل .ا
()1اودمات بياافس قبالتطقلباقلتعقمبابمتمق التا قبما التتعدلد :ا
تـأط يالت تــمه التا ـقهااــشا طمبـمالتعــما يشالتـةيشابــةتقلا ىـقدلااإلبيـ ا ـ التا ل ــلالتاات تـمات تعــدلدا
قةترابسبب :ا
اف-اتأ يلام فارةهالقطمبمالتامتيما ت ابعضالتققي .ا
ب-فقاف ىماتماتم فابمتمق التا قبماإلاماف ـهااـشاتـ ق ا ـمحارـةهالقطمبـماضـ ق الباـةا
بابدفالتعقمبافيضمااق ا ت التتققيياقفشابتمات تيةارـةلالبسـ قبا(لتطـقلباقلتعقـمب)اوقـبا
لق تىمءااشافواملاإللاا

ماايدل يما ت ايتع التعما يشا اإللاا

ما ديـد ابتع ضـىما

ت عقــمبا ـ ا ــملالتتقمــي ا ـ افدلءالتعاــلافقا مــقتىماو ـ ا طمبــماا مســبماو ــدالق ــمد ا
قلتدقما ات تيةالتا

مالتت اسيققاقشابمتعالا يىماقتماي باارةلالبس قب .ا

اقإلمشالبس قبالتاتبعا التتعدلدليالتسـمبقما ايعىـمات بيـااابـدفالتطـقلباقلتعقـمبااعـما ـ اإلـلا
ماقإلمشالت االبقلا ات بيااةترارقالتاسهقلالبقلاوـشالتتعـدلدا ـ التا م كـماقإلم ـيا

ا

لتتع ياــميالتامتيــماتىــما ايع ـماافشاتإلــقشا ـ امــق ا ســبمااهقيــم,اقفشاتإلــقشا ا ــمالتاإلم ــخيا

تا

مااسمقيماتامامااتاماق دا ااي لز يمالتتعدلد .ا

اقتإلشالبس قبالتةيا باا اتعدلدا6002اإلـمشااات تـمااتاماـمااوـشاةتـرا يـثاإلـمشايعـداا إلزيـماا
التقمر ا ااعكمالب يمش .ا

()20تــأط التاإلم ــأيالتتــى يمالتاممــمابمتاعــمق يشاقلتاتتتــيشا تي ــماتاــما ــدثااــشاتعــديلا ـ التتققيــيا
لتزا اتا

ما م التا تأيااامازلدااشا بم ىما ايعمَاقفط ابةتراو ـ افا ـ اقفرـماا

ا ل لالتت تيةالتايدل ات تعدلداقر اا

ـمااـشا

ماودالتسإلمشاق تتم اابدفاقاتىـقماوـدمالتامـدلقيما ياـما

ياصا ست قمقمتىمالتت اسي م قشاو يىمااشاوا ىما التتعدلد .ا
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()22تـماي ــمقلالت ىــمزالت مـقلاو ـ ااقل قــماابدهيـمااــشا همســمالت إلقاـماقق لز التامتيــماو ـ ا ســتط مءا
لت قل

التامتيمات تعدلدااشات اض ق ا وتامدااي لز يمالت ىمزاقبلام فا ست قمقميالتعما يشا ا

لتتعدلدااطلالتتعدلدليالتسمبقماقلكىم افرايمالتم فالتابإل اتىؤ ءالتعما يشاو ا

محالتتعدلد .ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

لبعاما:التاتمإللالتامتيماقلقدل يماتق معالبام مالتعماما:ا ا
2ا–ااتمإللالتامتيماقلقدل يما :ا

فا–ا اااللاتدبي ا تيم ميالتات قعاوشا ياالتت لءا .ا
( )2لقاــتالفالتقلضــحابــيشالتإلايــميالتتـ ايــتمات ديــدرماقبــياقلقــعااــماتــمااــشا يــثالبوــدلدا
قلتاقلمتمياسقلءابمتزيمد افقالت قصا.
( )6اق قدا بميالتت لءااشافإلط ااشا ىماتةليالتم فايتم ىما تـ ليازا يـمااتقم بـماااـما
ت تباو يماتإل ل التت لءات م فالتقل دافإلط ااشاا ا.
( )6ا سملا بميالتت لءا اتققيتميااتأا ا تساحابإتاـمةا ـ لءليالتتـ لءا بقـماات ققلوـدا
لتا كاماتعا يميالتت لءاااماإلمشادلهامااا لااال كميالت ىمزالتا إلزاات ا مسبميا.
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( )4اقيــممالت ىــميالت متبــماب ــعااــةإل ليالتتـ لءات سـ مالتااتمــمات مــقلاو ـ التاقل قــما
بمت حاا دد ا يقمالتت لءادقشات ديـداابـ ليالت ـقءابسـ قبالتتـ لءالتاقتـ حا ـ ا
فغ بالب يمشا.
( )2ودماقضقحالتاقلمتميالتت يمالتدقيقماتألم مفاا ـلالتتـ لءاااـماتإلـقشاا ـلا تمـم يا
تتىيماقإلتمبيمابغ ضاتقضيحابعضاا ىماااـمافداا تـ ا متـمااـد التبـيالتت ـ التـةاا
يؤط ابدق او ابمق الق لءليا.
( )2ودماا مسبمالتع مم التت يماقلتامتيمابمت مشااعافرايماق بيعمالتتعمقدا.
( )1لتتأاي ا الت تـ ابمتمـ فالتا يـماوـشالتا مقمـميالتتـ اتإلـقشا ـمرز اتإلوـالشاو ىـما
ت ــيشالق تىــمءااــشا ســتإلاملابــمق التعا يــميالت ــم اا وــدلدرماتإلوــالشاد عــماقل ــد ا
بغ ـ ضالتتــق ي ا ـ اتإلــمتيفالت ت ـ اااــمايــؤداابمتتــمت ا ت ـ اتــأاي ا ـ لءليالتبــيا ـ ا
لتا مقمميا.
( )8قلا ت ليا ودلداتقم ي ات مشالتبيالتت اقلتامت ات ا مقمميا...اق التغمتباي عاةترا
ت اودماقضقحابس قبالتتقييمالتت ات ع مءليااممما يامايتع اابمب ىز اقلتاعـدليا
لبا التةاايؤداا ااعكمالب يمشا ت ا تىمءااد الب تبم ابمبسعم التاقدامااشاقبلا
لتع مءليااامايت ضالت قعا باااقدا التع ـمءليات ـبالتاقل قـماو ـ ااـدالب تبـم ا
بمبسعم اتاد افا ااااـمايإلـقشاو ضـهاتعـدمالتاقل قـماقلت ـقءا باا وـمد الت ـ حااـشا
ديدا.
( )1ودماتاميصااق اطمبياق عقمدالت مشالتت يماقلتامتيمااامايؤداا ت ا ردل التققـياو ـدا
إللا عقمدا.
( )20ودمات ديدااد ا ي م التسيم ليالتعما مابمتا م كمياقتأاي اقمقلالتا متبميالتاممما
بىمالبا التةاايت تباو يهاودمامـ فاابـمت ا ـ اةليالتعـممالتاـمت اقيـتمالتامـمابىـما

و ا وتامدليالتعممالتتمت ااامايؤط لتعممالتامت التت ايتما يهالتم فا.

( )22ودمالتت ديدالتـدقيااتقياـمالتابـمت التا مـ ماإلـأ ق ات عـما يشابمتا م كـميااـشااـم جا
لت ىـمزاااــماي ـت او ــهامــدق اتـيإلميا يســاحالت مــيدالتااـقلابمتا م كــميابمـ ىما
اامايت تباو يماتأاي ام فالتاست قميا.

با–التاامزشاقلق لءليالتااز يما :ا

( )2وــدمات ـقل اااــمزشاتتتــقيشااــماي ـ دااــشافدقلياقاىاــميا ت ـ ا ــيشافتاــمما ــ لءليا
لتت ـصاقلتاـمةا ـ لءليا ضــم تىمابمتااـمزشاقباـمايســاحاباـ ق التسـيم ليالتا ا ــما
بىةهالتقل دليابسىقتماقيس ا.
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( )6وــدمات ـقل اااــمزشا ويــماقلق يايــماتاــزشابىــمالبم ـ مفالتت ـ ات ســلااــشالتااــمزشا
لت هيسيمافقااشالتاتعىديشاابمت ا.

( )6وــدماا لوــم الب مــد التااز يــماو ــدالتت ـ لءالبا ـ التــةاايت تــباو يــهافم ـ مفات ـ لءا
تإلــقشااتــق ابإلايــميافإلب ـ اااــماتــمات ـ لءهاااــمايزيــدالتااــزقشالت لإلــداوــالقهاو ـ ا

تع ضابعضالبم مفات ت فا.

جا–ا لءليالتت صاقلقستالما :ا

( )2اب ـ ءا ـ لءليالتت ــصالتت ـ اقلتــةاايإلــقشا ـ افغ ــبالب ـقللاااطــلالت ىــمالت متبــما
تي ــما اتال ــميا يــمالبا ـ التــةاايض ـ الت ــقءا باالتقيــمدليالبو ـ ات ســمارــةلا

لتاالفا.

دا–القوتامدليالتامتيمات ات قعا :ا

(ا2ا)ا تماــهالتتاقيــلالتاــمت ااــشاب ــرالقســتطام التقــقا اتتاقيــلا وتاــمدليالتا ــماو ـ ا
ت ليازا يما(ا بعاس قيما)اف اف هاتال كا :ا

فا–امعقبمات ديداب ما ازا اقي عابعداةتراتعدمات ديـدالق تيم ـميااسـبقمااااـما
ستدو اتعديلالتب ما ااعالتب ـرا ـ اإلـلاا

ـماتاقيـلاااـماإلـمشايتـإللاتـأاي لاا

ا تم مالتتاقياليالتا قبما يثافشالتب راي لوـ او ـدالتتاقيـلااققـفالتت تيـةا

لتعي اقلت قداا(ا تاممالتتقيدا–ام فالتاست قميا)ا .ا

با–اودمات ديدالتابمت التا م ما اإللاا
لتابـمت التاتم ـماتإلـلاا

مابمتا م كمياقلتت ايتمات قي ىمااشا

ـما تـ اا لسـ يىمابمتا م كـمياب ـمءاو ـ ا ـبالت ىــمزا

سقلءااشالب ق افقا ي م التسيم ليالبا التةاات تباو يهاوـدماسـامحالت مـيدا
افغ بالتا م كميا ا ت ااتعدد اتم فاتيإلميااشاطـما وـمد ا مـد لرمااـشا

لت ىمزا .ا

(ا6ا)اتاطلاا دقديمالقوتامدليالتامتيماومهقمااو دات تيةاا ل لالتات قوع اسبيلالتاطملا
:ا

 ودمات ديدالتإلايميافقالقوـدلداتإلماـلالبمـ مفالتا قبـماتت تيـةالتاتـ قعاو ـ ا
ق ــهالتتتمــيلاقبمبســعم ااــعالتقضــعا ـ القوتبــم التزيــمد التس ـ قيمالتاتققعــما

تألسعم التتقدي يماااللاس قليالتت تيةا.

6ا–التتهقشالتى دسيماقلتميم ما :ا
فا–القدل التعمامات ميم ما :ا

( )2وــدماا مســبما مقــميالتتإلييــفاتإلطم ــمالبوــدلدااــشالتاســتادايشاقلب ىــز ابمتقموــميا يــثايــتما
تمايماقت ىيزالب ىز ابمتقمومياو افودلدافقلا.
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( )6ودماق قدا كمماتس يبالتسا مالباضيماو دا ستادلمالب ىز ابإلطم ـماااـمافداا تـ اتتـقيما
اعالب ىز ا.

( )6اوــدماا مســبمالب اــملات مقــمالتإلى بمهيــمالتاتزليــد اااــما ســتدو اتغييـ التعديــدااــشالتاتــمتيحا
لتإلى بمهيماتاقل ىماتزليدالب املا.

با–القدل التعمامات ا بقومياقلتتمقي ا :ا

( )2تدبي التق ااقلتاست زامياو افإلط اشاس ماامتيماااـمافداا تـ ا اـتالفالتاقلمـتميا
اشاس ما ت افا اا.

( )6ودماتدقياافوــدلدالتمـت ميادلاـلاإلـلاسـ لا تـ ا ت ــدثااتـإل ماسـ لا قـما60ا(ا
س لالت تمه البقتيمات عدلدا)ا.

( )6تإلــد التا بقوــمياقلتس ـ اليادلاــلالقدل التعماــمات ا بقوــمياقلتتمــقي اقلتت ـ افديا
ت اتققفالتعالاتتت ازا يما ت اتماس بالتسـ الياقلتا بقوـميااـعاتـدبي افاـمإلشا

تتازيشاامايتما بعهاقبلالتتقزيعا.

( )4وـدمات ديـدافوـدلدالتسـ اليالتا قبـمات ايــدلشابدقـما تـ ا ت ـدثالتاتـإل مالتاممــما
بس لالبس اقلتك قفالتسإل يما يثاتمالبتتماابمق اغي ا سايماب بعالتس اليا

بدقشا سـبمالتــا60ا%اااـمافضـمفاوـبءاقتـقت اقا ىـقدااضـموفات بـعاقلتت يـدا

فط مءافواملالتايدلشا.

( )2بعالقستام لياوي اااممماتما ستادلاىمافط مءات تيـةالتتعـدلدا(ا سـتام ليالتقـقليا
لتاســـ ما620افتـــفا ســـتام ا)اق بـــعاوـــددا6ادتيـــلات اـــدل القبتـــدلهياقلقوـــدلداا
قلتطم قاا.

( )2اودماتق يدالت ىمالتاسهقتماوشا ستالماقتس يمالقستام ليااامافداا ت اتضـم بااـما
بــيشااــماتــماس ـ بهااــشالت بعــمااــشافإلط ـ ااــشاا ــدقباقاــمارــقااس ـ لاتــداالقدل ا

لتا إلزيمات تعدلدا.

–4ات ايمالتاقل دالتبت يما :ا

اف -ق قداإلتقفالتم فااشاق معالتت قعالقق يايمات عدلديشااد جابىمافسامءاإلطي اغي ااسـت اا
لتم فاقغي اا مبقمات إلتقفالتاعتاد ااشالتاإلمتبالتت ويماقلتادقشابىماوددالبس ا.
اب -ودمام فالتاإلم خيالتامممابمتعدلديشاختيـمااتإلبـ اقإلطـ افوـدلدرماقلتتـ اقمـ يافوـدلدرمافإلطـ ا
اشا206افتفاودلدااقزويشاو اا م كميالت اىق يمااامافداات عديدااشالبا مءا.
اج -و ــدابدليــمام ـ فالتاإلم ــخيات اعي ــيشابعقــقدااؤقتــمابمت ىــمزافقابت ـ عالت ىــمزابمبســإل د يمافقا
بت عالت ىمزابمقساموي يمافقابق الت ىمزابمتعبمسـيما أ ـهايت ـبااـشات ىيـزامـق ااـشالتعقـدا
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لتاب مابيشالت ىمزاقبيشالتتـاصالتاتعمقـدااعـهالباـ التـةااإلـمشايسـتغ ااققتـماا ـقيبات ب ـثا
وشالتعققدالتامممابمبسامءالتقل د ابمتتمديقميا.
اد -بعدا تىمءااد التعقدابمت سـبمات عـما يشابـمتعققداقو ـدالتا متبـمابـأق لقىماتكىـ ااتـإل مالتـديقشا
لتامممابىما تي ماوشا ستالمااست قمتىمالتتى يماإلما ما(ا غـماوـدمالسـت قمقمتىمات ـزءااـشا
لتتى ا)اقاممماباإلمتباام جالت ىمزا.
اه -ىمءالتتعمقداقلتتس باتبعضالب ـ لداقضـ ق اسـ ومالقسـتعقلضاااـماي ـت او ـها رـدل التاـملا
قلت ىداقلتققيا.
اق -لتتعمقدااعالب لداتطالثا س ااشالتعققدااامازلدااشامعقبما لءليالتتعمقداقلتم فاقتإل يـفا
لت ىمزالتاملاقلت ىداقلتققيا.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

6ا–التد ق التاستتمد ا :ا

فا–التتهقشالتامتيماقلقدل يما :ا

او داتدبي ا تيم ميالتات قعاوشا ياالتت لءا :ا(ا2ا)اتتإليلات ماو ااستقااوملاتاطلاإلم ماق موميالت ىمزاةليالتم مابمتعاـلا
التات قعاقتضاشاو مم اامتيماق يما :ا
*اباىامات ديدالق تيم ميالق امتيمات ات قعااـشاإلم ـمالبدقلياقلتاىاـميا
قلتاست زامياقإلم ماف ت مالتعالاو افشاتتالالبودلداقلتإلايـمياقلبسـعم ا
ــماقلتاقلمـــتميالتت يـــمالتدقيقـــماقلتا ـــدد اباع ـــما يـــيشاةلياابـــ ا
لتتقدي يـ ا
- 56 -

بمبم مفالتا قبما اقلتتت التزا يمالتت ايتماتقل ارةهالبم مفابمتاامزشا
ب يثاتإلقشااتقل قمااشاتم ي ابدءا ستالاىماطماوـ ضالباـ او ـ التسـ ما
لتااتممات تمديااو ااـمافتاةتـهالت
لت

ـمااـشا ـ لءليااـعا سـتا ل اواـلا

ــما ت ـ ا تاــمما ىــمءاتــدبي اإلم ــمالق تيم ــمياقلوتبم رــمالت ىــمالتقمهاــما

تتدبي اإلم مالق تيم ميات ات قعا .ا
(ا6ا)ا ودلداإلتيبايقضحابإي مزااىـمماإلـلات ـما(ا ـضااكـم يفا ا يـما اامتيـما ا
بــيا)ا بقــماات قــم قشا قــما81اتســ ما2118التاــمصابا مقمــمياقلتازيــدليا
ق ه تهالتت تيةيما .ا
(ا6ا)ااقل ــم اق ـــمعالبام ــمالتعماـــمابمق تيم ــميا ـــ اتققيتــمياتســـاحابــمت حا ـــ ا
لتسقاالتا

ااعالتقضعا القوتبم التتققيتميالتاتققعمات تق يدا .ا

(ا4ا)ايتــقت اق ــمعالبام ــمالتعماــما وــدلدااــةإل ليالتت ـ لءات س ـ مالتااتمــماباــةا
لتاقل قماو افس قبالتتـ لءااقضـ ماافسـبمباةتـرا الت ـدقلالتزا ـ ات ت تيـةا
تــماالالتتــم ي التاتققــعات ت ـ ا ا ــتحالتاكــم يفالتت يــمالق تىــمءااــشالتبــيا
لتت ا ا تحالتاكم يفالتامتيما الق تىمءااشالتبيالتاـمت ا اتـم ي القا ـم ا
بمتت سيما .ا
(ا2ا)اب ثااداا اإلم يـما وتـمءالت ىـمزا ياـماياـصالبواـملالتاتع قـمابمتتعـدلدااـشا
لتتقيدابمتإلتمبالتـدقااا قـما2اتسـ ما6000اقلتقمضـ ابت تيـةااـما ـمءاب سـما
لتــقز لءا ـ ا2111/26/62ابتــأشا وــدلداق ـقلهمالق تيم ــمياقو ضــىماو ـ ا
ق لز التم موماقلق تمجالت ب اتت ديـدااـمايتعـيشاتـ لءهااـشال تـمجالتا ـ ا
لبا التةاايؤداا ت ا قدالتإلطيـ ااـشالتققـياقلت ىـدالتـةاايـؤط ابـدق هاو ـ ا
لتتققيتميالتزا يماتتقل البم مفابمتاامزشا .ا
ا
(ا2ا)القوتمءااشات بيااا تق اقز ل التامتيما قما20ابمت قعا ت التاامزشالتتـمبعا
تىمالت ىـماقإلـةلالتاـداميالت إلقايـماااـمايسـتغ ااققتـماا ـقيباقاممـماققـدا
فطبتيات م بالتعقلالالتسمبقماودماتقل البم مفالتا قبـمات ىـمزا ـ افاا
اشالت ىميالت إل اقايمالبا ااقلشاق دياتإلقشاا تىيمالتمال يم .ا

با–ا ياماتاصا صاقلستالمالبم مفااقلتاق ا :ا

( )2تق ي ااازشاقستقبملالبم مفالتت ات دات يشا تامعات مالتت صا.

- 57 -

( )6ق ا مت التتسـ يما تـ الت ىـمالت متبـماتألواـملالتتـ ات ـبات إليـباقتتـغيلايـتماةتـرا
وــشا يــاالت ىــمالتااتمــمابق ــمعالبام ـمالتعماــمالتت ـ اتتــقت ا ـ لءليالتت ــصا
قلقستالما.
( )6تتإللات مشا صادلهاما اإلم مالتتامممياياطلا يىما ييشاةلياابـ ابمبمـ مفا
لتت ايتما صاقبعمداتتإلي ىماإللا2افتى ا.
( )4تتمالت

مافوامتىماااللافسبقعاو البإلط ااشاتم ي التيقمالتتمت اتقمـقلالبمـ مفا

.
( )2ودلداتق ي افسبقو اوشااققفالتتق يدلياقو ضالتاتإلاليا شاق ـديااـعالتسـ ما
لتااتمماقي مدالت قلالتا مسبما.

جا–ا ياماياصا صاتازيشاقتتقيشالتاقلداقلتاىاميا :ا
( )2تامصاد مت ا ضم مالبم مفا(226اعاحا)اقضم مااماياصافواملالتتعدلدا.
( )6اتــق ي اااــمزشااممــمااممــمابا ـقلدااىاــمياقاســت زاميالتتعــدلداتت ـقل ابىــماوقلاــلا
لبامشااشا يثاسىقتماا قجاقداقلالتسيم ليالت ما مات تق يدليا.
( )6ا تمءااامزشا ويمابمتق موميالتعما ـما ـ التاتـ قعاتاضـعاقتـ لفا دل التااـمزشا
قي بااو يىمااماي بااو التاامزشالت هيسيما.
( )4اودمام فاإلمالالتاىاميابا م كـميا بقـمااتتقزيـعااعتاـدااـشالت ىـمالتاتـ ماو ـ ا
فواــملالتتعــدلداو ـ افشايــتماتــق ي افاــمإلشاتاــزيشات ــيشام ـ ىمات عاــلالتايــدل ا بق ـماا
ت ــدقلازا ـ ايــتمالقتتــمااو يــها ةتــراا عـماااــشاتإلــدي التتق يــدليابمتاــمزشالت هيســيما
قلتت ويــمابمتا بقوــمياقلتس ـ الياقإلم ــماا بقوــميالتتعــدلداب يــيايــتمالتتقزيــعاو ـ ا
لتا م كميافقلابأقلا ق ا تىمءالت بعاقتاز ىمابمتا م كميا.
( )2وــدمامـ فاإلماــلالبمـ مفالتتـ اتـ دابمت ىــمزالتاســتاداماد عــماقل ــد اقل اــماتضــمفا
بمتاامزشالتت ويمالتاةإلق ابمتق موميا .ا

دا–ا ياماياصالت قل

التامتيما :ا

( )2ودلدا دقلازا ـ اتإلوتاـمدليالتا قبـمات اتـ قعاسـ قيماا ـ اضـقءالتاعتاـدابمتا ـما
لتااسيما6026ا6022/اااللالتاد التت ايستغ قىمالتعالابمتاتـ قعاتأسيسـماااو ـ ا
امات ددهالت

مالتاتإل ماتىةلالتغ ضااقزوما سبالتاإلق ميالتا قبما.

( )6ودلدا دقلازا اتامايتما وتامدهاس قيمااقلتةاايتمااـعاب ـرالقسـتطام التقـقا ا تـ ا
تتزلاشات قياليالتب رابتققيتميام فالتاست قميات اق ديشاقلتعما يشابمتات قع.
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( )6ت ديدالتابـمت التتـ اتمـ فاتـى يماابمتا م كـمياسـدلدلاات عـما يشااـشاف ـق ا اتإلـمتيفا
لســـته م اســـيم ليا شاق ـــدا تـــ اياإلـــشات قيـــلالتابـــمت التا قبـــماوـــشا يـــااب ـــرا
لقستطام التققا اتا لس مالتا م كمياقبلا مدل افااتيإلميا.
( )4تمءاس لاامصابـإدل الت سـمبميا(اقسـمالتتـيإلميا)اتإلـلاب ـراا لسـلابمتا م كـميا
يطبــيا يــهالتابــمت التتــ ايــتمات قي ىــماقلتتــيإلميالتتــ ايــتما مــدل رماقلبــالغالت ىــما
لتااتمماإل اماقم بالت ميداو الت تمةاققبلا مدل افااتيإلمياو ارةهاالب مـد ا
قتامةا لءليات قيلالتابمت التا قبما.
( )2ب ــثااــداا اإلــمشااىاــمالتم ـ مدياالتاع يــماقلتاؤسســميالتدقتيــمالتت يــمابمتد لســميا
لتســإلم يما ـ اات ـ قعالتتعــدلدا6022اقتقــقمارــةهالتاىاــماب ــمءاو ـ اتقــدمالت ىــمزا
اقضــ مااتتمــيالا ســـتادلاميارــةهالآلآلياقلتاعـــدليا...افتــ او ـــ افشاي لوــ او ـــدا
لقتتماالتاقل قمات صا ال تتمقيما وتمهىمااشاسدلدالتضـ لهباقلت سـقماتتمديـمااتعـدما
اإلم يماتق ي الت قدالتا
لتا

التاقمبلا...افقا قلا لءليالتاقلقعاو ا تم مالتتاقيلا

ا شافاإلشا ت اياإلشاس ومالقستتمد اا ها.

6ا–التتهقشالتى دسيماقلتميم ما :ا
فا–القدل التعمامات ميم م ا

( )2لت ســمبالتــدقيااتا متــبالتقموــميااــشا مقــميالتتإلييــفاتتــق ي التك ـ قفالتاالهاــماتعاــلا
لب ىز اقلب لداقاقم تىمابمت مقمياقبلابدءاوا يميا داملاقتتغيلالتبيم ميا.
( )6ض ق اتقل دا تيـم

اإلـمفااـشاف ىـز التتإلييـفاتاقل ىـما سـتا ل التعاـلاتعـد اق ديـميا

االلالتيقمالتقل دا.
( )6اتق ي البودلدالتا مسبمااشااب دليالتايم اتتغ يماا متبالتعما يشابمتقموميا.
( )4اد ق اتق ي اف ىز الت تمكاو الت مقماUBSاقبلابدءالتتعدلدابققياإلمفاتتغ يـماإلم ـما
ت مسبمياقلتامداما(اserverا)اقلت مسبميالتتاميمابعدا سمبافوـدلدرماققـد لتىمااـشا
ق معاتإل قتق يمالتاع قاميا.
( )2اتــدبي افواــملااداــمالتبق يىــمياقدق ليالتايــم اباع ــما ىــمياام يــماتتغ يــماا متــبا
لتعما يشا يثافشالت مقميالتعضقيمات ىمزاوـمد ااـماتإلـقشاا ا ـمابأوبـمءا دل يـمادلاـلا
لت ىمزا.

با–القدل التعمامات ا بقومياقلتتمقي ا ا
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( )2ض ق اتدبي اا متبالتق ااقاسـت زاميالت بموـمااـشاوـممااـمت اقل ـداسـمبااق ـ لءا
لتتعدلداتتتمداالتتأاي ا التتق يداققتاـمماوا يـمالتتـ لءااـ اقل ـد اتاـمايـق الت ىـدا
قلقوتامدليا.
( )6ا لوم التدقما ا سمبافودلدالتا بقوميااشالتس اليالتايدل يماتتتـمداا وـمد ا بـعا
ت التس لاا تيشاااماي براوا يميالت بموما.
( )6اض ق التا ل عمالتدقيقماقلتاقضقويمات بيم ميالتدلا يمات سـ الياباـماي قـاالتىـدفا
اــشالتسـ اليا(اســإلمشا/ا ســإلمشا/اا تــخيا)اقتتمديـمااتتغييـ التبيم ــميافقالبوــدلدابعــدا
لتبدءا الت بموما.
( )4اقضـعاا ـمازا يـماتتـالاتق يـدالتاســت زامياق بـعالتسـ الياقسـ بااـمايـتما بعــما
دق يمااتتمديماات تإلد ادلالالتا بعماقلومقمالقستا ل ا اوا يميالت بموما.
( )2اتدبي ااقمميات س الياةلياقـد لياومتيـماقوـدلدالتبيم ـميات امسـحالتضـقه اتتقل ـدا
افامإلشا داملالتبيم ميا لؤرما ا إلزيما.
( )2ي ــبافشاي لو ـ ات ىيــزالباــمإلشالتالا إلزيــماقبــلابــدءافواــملالتايــدلشا ت ـ ا ت ــدثا
اتــإل ماوــدماق ــقدا قلاــلاتقضــعالتس ـ الياقلتإل ـ لتيشاو يىــماقلتت ـ افديا ت ـ التتعمقــدا
بمتماوم مااعا ىمزالتققليالتاس ماقتمالتت تيةا اققياضياا دلاا.
( )1اي ـــبالتإلـــ لتيشالتااممـــمات قـــلالتســـ الياتقمـــيتماا يـــدلاااـــشا يـــثا ـــقعالتإل تـــقشا
قلتاتم ماب يثاتستادما ا سملالتس اليات ايدلشاقتت الالت قلاقإلةتراتستادماا ا
فا ااو دا ومد التس اليات ىمزا .ا
ا

ا

ا
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