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 لجنة العطاءات المركزية

 للعطاء العامةالشروط 

 

 

يقدددال رض ددد ا نمددد  رضقرددددط و رضرقددد ن الددد  ورادددد لدددداإل اددد، رضرإدددط أو رض  ددداي  أو ر اددددا          ر  أ. -1

و    –ا   ر اددد أورض  ددداي   أورض طقيدددج اباادددو رضرإدددط  رضرشددد   رق ضدددل رضضددد ونو  ضدددع ونقدددا ا نمددد  

 . ممبق  أن تهر  رض  ا

قدددداال ا ددددا رضرطنددددا رضرإددددا  رض دددد   أوادددد، وم  هدددد   أوض دددد وا ايدددد  رضرطق دددد  ادددد، اقدددداايها   تقبدددد  ر ب.  

 .ض قايرها

رضر  قددد   رض طدددا أو أل اددد، وقدددا   أل تبددداي   ددد  اردددط و رض ددد ا   جددد ر  أو  يبدددطد   لددداإل أل ت ددداي   و. 

مددددع أيددددا  ادددد، ت رضرشدددد     و  ر أجدددد     ت بئدددد  رضرطرقددددج رضرطمددددطب ت بئ هدددداااسدددد  قا رضرشدددد   ادددد، قبدددد  

رض  ددداي و أو رض بددداي و أو   ر ألددد  ادددتل اددد،  ددد ل رض  ميرددداو  يبدددطد ضمبقددد    رددداإل ن اددد    و  ر أنر  

تقددداي  ا دددو رضشددد وف أو رض لايضددداو أو رضبدددار   رض ددد  تقاسدددب   ددد ن ااسددد طان   تضدددري،  ضدددع  رضرشددد   

 .  ا م و لاص  اقاصم  ت    ااض  ا 

تطاددج مدد  اسددل   دد  امددر اقاصدد  وت  دد  ادداضرمر  (تي،)أصدد  ص صددطن اسدد ق قدد  يقددال رض دد ا ادد،   .   

 ااسددد رضدد ل يإ ددطل نمددد  رض ددتاي، رضلددداا اددالطإل رض طدددا  وتضددر، رضر مادداو  ددد  ا مددر ال دددطل ا قددطن 

ونقطرادددد  ونقدددد   نددددطو  رضرشدددد    رسدددد ( واك ددددطب نميدددد  الدددد  وراددددد رضددددار  و رضمطجسدددد ي ترض طا رو  )

رضر  قددد  وتقدددال نمددد  قددد ا   ضك  وايددد ر رضقردددا ومردددا يبدددو امددد   رض طدددا  وادددطا رضمدددطردل ور  ددد اإل .

نقريددد   قددد  نمددد  نكدددب رض ددد ا رضرطبدددطا  و ون ت ييددد   رضقردددط وو تكدددطن ر سددد ان  ددد   (CD)نقرددد  

 . ويرك، تقاي  اطرصااو أ ض     امإ  ضم  ا.رضرطرصااو
 

طددا   ونميدد  يبددي،  دد  ن ادد  نقطراددا  قاا ددا  ت سدد   ضيدد  جريددج رضر رسدد و رضر  مقدد  ااض  أن رضرشدد   نمدد             -2

ت ددداي   ددد  نقطراددد  و     اهدددا ضددد، تكدددطن ام اددد  ار رنددداو  أوأن يبمدددل رضمبقددد  اك ددداب اسدددب  نددد، أل ت ييددد  

رض  دددداي    وت  بددد  جريددددج رضر رسدددد و رض ددد  ت دددد    دددد  رض قدددطرن رضردددد مطن أو ت سدددد  ضدددد   أو ددد ر رض  ييدددد  

 ااضب يا متاها وصمل      وسمرل    حيقها .
 

 دددداا   ما دددد  رضضدددد ر و  – ن وجددددا  – انل نقرددددا  وم اادددد  نمدددد  رضقرددددط و أن يضددددج أسدددد رضرشدددد   نمدددد   أ.  -3

تشطيشددددا   دددد   رضرشدددد   ويدددد  و أل ندددد ا يإددددا   يدددد  ورض سددددطل ورض طصددددي  ورض  ميددددو ورض ددددانيو 

    واج ر س ان . رضرش   أس انل   ورضمبق  اي  اسؤوض  ن، أي  ألطا  قا ي تكبها 

اددد، جددد ر  رنتاددداا أسددد ان رضردددطر  ورض بهيددد رو أو أجدددطن  اسدددؤوضي  أو ت دددطيو أيددد   ت إرددد  رضباا ددد   ب.  

ر يدددال رض اامددد  أو أيددد  نسدددطل  ادددا ي  أو نددد، رضلسدددانو  ددد  رضر دددارو ور  و ورض بهيددد رو رضرسددد  رم  

 ا، قب  رضر  هاي، .
 

ضمدددالطإل  ددد  رض طددددا   ابددددا ياي  دددد  اددداض  ا   ضصددداضد رضباا دددد  و ا  دددا   تتايقدددا   أن ضرشددد   نمددد  ر أ.  -4

(BID BOND )  أحددددا رضرصددددانة رضرإميدددد    يقدددد  ندددد، مااضدددد  اصدددد  ي  أو  دددديكا  اصدددداقا  ادددد، قبدددد

و  يقظددد   ددد   ( يطادددا  90ضرددداو   تقددد  نددد، ) رضرا دددطإل سددداني  اددد، قيرددد  ن اددد  ااضرا ددد  لرسددد ( 5%)

 رض  وا اي  رضر  دو ا مع رض تايقاو .

-PERFORMANCE) رضـدددددـ ل يإددددداإل نميددددد  رضـ طـدددددـا  تتايـدددددـقا  ضإدددددـس، رض قادددددـي  رضرشددددد   يـقدددددـال  ب.  

SECURITY  اددددد، قيرددددد  رض طدددددا  أو رضردددددطر  رضرإاضددددد  نميددددد   اددددد   ااضرا ددددد  نشددددد و %10( اقسدددددب

( تبقددد  اصدددان اددد، قبددد  أحدددا رضرصدددانة رضرإميددد )رضباا ددد ( نمددد  صدددطنو مااضددد  اصددد  ي  )أو  ددديع 

هددد  نتعت ضدددر،  رضكااضددد  رض بدددانو رض اضيددد  ) أن  نمددد   ر  ددد اإلسددداني  رضرا دددطإل ضإدددي، تسدددمي  رضمدددطردل أو 

م أي معا ضدددة مدددف المعندددسل أننددداء كدددرياو  ددد   العنالدددة أو غدددمطالبدددة   أولبددد قي ة مدددة العنالدددة  نددد  

ويإادددذ  ددد ر رض دددتاي، ضدددا  رضدددار  و رضراضيددد   ددد  رضباا ددد  مضدددران ض دددتاي، تقايددد  رض قدددا   (تم يددد  ا  أننددداء

تسدددد إ   نمدددد  رضطجدددد  ر مردددد  و سدددد ياا  رض  رادددداو ورض  طيضدددداو و دددد ون ر سدددد ان أو رض كدددداضير رض دددد 

 ضإي، ر ا ها  ا، تقاي  رض قط  . 

رضرإددداإل نميددد  رض طدددا  ااضصدددياا  رضرباايددد  ضرددداو ندددال مااددد  )     ر ون  لددد ة  ضدددع  ددد   رضرشددد   يم ددد ل  و.  

  ونميدددـ  وتشدد ي  ر جهددد و اشددك  ماادد  و  دداإل رضشدد وف رضلاصدد (  رن بددانر  اددـ، تددداني  رض سددمي  رضا ددـم 
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ر جهدد و رض دد  تإ دداو ادد، قيردد   ااضرا دد ( لرسدد  %5ارقددارن )اقكيدد     دد   دد ر رضربدداإل تقدداي  مااضدد  صددـياا

 ساني  رضرا طإل ح   را ها     و رضصياا . رضكااض  تبق و   صياا ض

 

 

نمددد  رضر  هدددا رضرإددداإل نميددد  ضدددطردل ا اددداو اددد، رض سدددطل رضبر ميددد  ر ض ددد رل ادددتن تكدددطن رضبدددطرض  ااسدددر   أ.  -5

 .مبهاو رضبر مي  رض سري ضضصاضد رضباا    ورن يقال رضضراااو رضكا ي  

 تقال ر س ان ااضايقان ر ن ا  و قا  ضرا يم  :_ ب.  

رضرإددداإل نميددد  رض دددـطا  رض لمدددي  نمددد  رضبضدددان   رضرشددد   ورصددد  اسددد ط ناو رضباا ددد  اإيددد  ي دددطض    

و ددددإقها وتطصدددديمها ضمباا دددد  وت ميبهددددا وتشدددد يمها حسددددو ر صددددطإل  وتكددددطن ر سدددد ان  دددداام  رض سددددطل 

ب  رض ااددددـ  نمدددد  رضربي دددداو ورض سددددطل ورضضدددد ر و ر لدددد   وأيدددد  نطر ددددا حكطايدددد  رضبر ميدددد  ورضضدددد ي

نمددد  أن يددد   تإايدددا  دددال رض سدددطل مقسدددو ائطيددد  اددد،  وايددد  حكطايدددـ  ااسددد  قا  نسدددطل ر حاضددد  ورضططرادددج

 . ضم  ا ر جراض   ر صم  رضس 
 

   :و قااطن ا يب  رضربي اوحكرا  ارطج ا ااوض  تك،  ا، رض سطل رضبر مي  اا  ناا ت ر ج رضباا    اإ     -6

تقددداي  أسددد ان   نمددد   ددد ر ر سددداء   ويكدددطن ر نادددا  رضبر مددد  ضرصدددمإ  رضباا ددد   رضرشددد  مي،ونمددد   -

   وسدددد قطل رضباا دددد  ا  ويددددا دددد  حاضدددد  رناددددا  ريدددد  اددددطر  ا ددددا قدددد رن ر حاضدددد وضدددديب ضرصددددمإ  رضر  هددددا 

 رضرإاإل نميه  اك و ر ناا رو رض دا  . رضرطن ي،

يدددد   ر ناددددا  رضرشددددان  ضيدددد  ادددد، قبدددد   ر دددد و رضبرددددان  نمدددد  ادددد ، رضبياادددداو رضباا دددد    ناددددا  دددد  حاضدددد    -

 رضبر مي  ا ا  ج ر  رضر ايق  ورض لري، .
 

 ااو رض سمي  : -7

ت ددد ة ادددداو رض سددددمي  اتاهددددا : ابردددطا ر يددددال أو ر  دددده  رض قطيريدددد  رض ددد  يإددددا  ا قدددد رن ر حاضدددد  ض سددددمي   - أ

ضر  هددددا وتكددددطن  دددداام   يددددال رض طدددد  ورضبرددددج ور نيددددا  رضمددددطردل أو  ابدددداد ر  دددد اإل رضرإاضدددد  نمدددد  ر

 نم  ق رن ر حاض  . ااض بميلرض سري    ويب   رح سااها ا، تاني  تطقيج رضر  ها 

يم دد ل رضر  هددا اردداو رض سددمي  رضرإددا و  دد   نددطو رض طددا    و  ر ضدد  تإددا  ادداو رض سددمي   دد   نددطو رض طددا     - ب

 ضمبق       ل رضإاض  رضقظ     ااو رض سمي  رضرق  ح  .تإايا رضراو رض   ي ر ا   و رضرش     م  

  ميددد  تإايدددا رضرددداو رض ددد  ي ر دددا    رضرشددد     ر ماادددل اددداو رض سدددمي  رضرإدددا و  ددد   ندددطو رض طدددا    تقاسدددو  -و

 وضمبق       ل رضإاإل قبطإل ن ا  أو ن ض  .

را ددد ( نددد، مدددد  )اصددددر ااض اقسدددب نددد، رض طنيدددا تإسددددو ا راددداو رض دددتلي  رضرشدددد     ددد  حاضددد  تدددتل   - 

 .أسبطا رو ج   ا، ر سبطا اقير  رضرطر  رضرطن و

ضمبقدددد  رض طددددا رو ترايددددا ادددداو رض سددددمي  رضرإددددا و  دددد  قدددد رن ر حاضدددد    و ضددددع  دددد  رضإددددا و رض دددد  ي ددددتل   - ـ

 يهددا ندد، رض سددمي   دد  رضرطنددا رضرإددا   دد  رضقدد رن  سددباب تق قددج اهددا رضمبقدد    دد ف أن   يضدد   رضرشدد   

 .ت ر ا اقاسب    وحسو ورقج رضإاإل  وضمراو رض     ضع ارصمإ  رضباا  

اددد، ا راددداو رض دددتلي   ددد  رض طنيدددا مميدددا  أو ج  يدددا   حسدددو ادددا تددد رل  رضرشددد   ضمبقددد  رض طدددا رو  نادددا   -و

 -اقاسبا  وضك  حاض  نم  حاو :

  ر قبددددل ضهددددا اا  ضدددد  رضقاف دددد  أن ل و ددددا  لاصدددد   دددد  رضباا دددد  اق ددددل ادددد،  ت ميددددو ر جهدددد و  . 1

 ار، ااو رض طنيا رضرإا و    ق رن ر حاض  .وتش يمها 

  اق ددل رضر  هددا ادد، تطنيددا رضمددطردل اددر، ضدد  رضقاف دد  أن ل و ددا  قددا  و ناادد   ر قبددل ضهددا اا   . 2

 ااو رض طنيا رضرإا و    ق رن ر حاض  .
 

 - ج ر رو رض سمي  : -8

ن ددديب  اسدددانا سدددم  يشدددكمهايددد   تسدددم  رضمدددطردل ور  ددد اإل رض ددد  تدددطنن  أو تقاددد  ا طدددا  نددد، ف يددد  ضبدددان ت - أ

 رضباا  .

 ت  ب  رضمطردل رضرطن و ضمباا   قب  تسمرها ا، رضمبق  رضرل ص  اإك  ر ااا  . - ب

رضرشدددكم  ض سدددم  رضمدددطردل أو ر  ددد اإل اإضددد ر  اددد ضع لددد إل اددداو   ت يدددا نمددد  سدددب   رضاقيددد  تدددقظ  رضمبقددد   -و

ن ددددو تسددددم  أل ادددد، رضمددددطردل أو  لر سدددد   أيددددال ادددد، تدددداني  تسددددم  تمددددع رضمددددطردل أو ر  دددد اإل   وضمبقدددد 

 ماال الاضا  ج  يا  أو مميا  ضمرطرصااو ورضش وف رضرق نو .   رر   اإل 

ضبقدددد    ر تدددد  ن ددددو أل ضددددطردل أو أ دددد اإل ضرلاضا هددددا ضمرطرصددددااو ورضشدددد وف رضرقدددد نو  ي  تددددو نمدددد   - 

ال ادد، تبمي دد    وضدد  حدد  ر ن دد را نمدد  رضقدد رن لدد إل سددب   أيدد ضمرشدد   تبميددل ق رن ددا ادد ضع  ر سدد  ل

 ضيدد  ضددا  رضبهدد  رض دد  مااددل قددا أصددانو قدد رن تطنيددا أو  دد ر  رضمددطردل أو تقايدد  ر  دد اإل   وت  ددج تمددع 
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  ويكدددطن  دددو رضمدددطردل أو ر  ددد اإل رضرلاضاددد ضبقددد  رض طدددا رو ااض طصدددي  اقبدددطإل أو ن  ضددد رضبهددد  تق ي  دددا 

 .اها يا   ضبق  رض طا رو ق رن

 

 

  طاددد  نمددد  ااق ددد  لددد إل اددداو   ت بددداود أنا ددد  نشددد  يطادددا  اددد، اسدددإو رضمدددطردل رضر رضرشددد   يم ددد ل  - ـ

 تاني  تبمي   ا  ضها  و  ر ض  يا    ضع ل إل   ل رضراو  ي  ب  ا قاد   نقها ضمباا  .

ي  بدد  تدداني  رض سددم  رضا مدد  ضاجهدد و واددا ي  مدد  اهددا ادد، قطددج  ددط تدداني  تشدد يمها و ضددع ارطجددو  قدد رن  - و

ضمبدددا   رضمطجسددد ي ار  و رضددد  ضددد ا دددا رض شددد ي  ا نسددداإل  قددد رن لطددد  اقددداوب رضبهددد  رضطاضبددد  رضددد ل يقدددطل 

 ا ج ر رو رض سم  رض سر .
 

 رض  راا  ا ضع . رض طا ( تس ي، يطاا    وي  ب  تطقي   نم  ارط و ن ا 90اتس انل ضراو ) رضرش   يم  ل  -9
 

رو ااضم ددد  رض  ايددد  أن يقدددال نيقددداو اددد، رضمدددطردل رضرطمطاددد     ن أاكددد،  ضدددع   وم اضطجددداو واشددد  رضرشددد   نمددد   -10

يإدددا   ددد   أنونميددد    اددد را رضصدددياا  أو ر ابمي يددد  نددد، ميايددد  تشددد ي  ر جهددد و   ورضرلططددداو رضلاصددد  اهدددا

 ن ا  اما اقشت رضمطردل رضر  وا  ورس  رضش م  رضرل ص .
 

يشددد  ف أن تكدددطن رضمدددطردل رضر  وادددد  جايددداو وايددد  اسددد  رم  واطااقدددد   ددد    اطرصدددااتها ضمرطرصددددااو  أ. -11

     نطو رض طا    وضمبق  أن تهر  أل ن ا الاضر ض ضع. رضطرن و

 ضمبق  رض طا رو قبطإل رضمطردل رضر  وا  )رضرراقم  أو رضر ا ض  أو ر  ض (    اطرصااتها. ب.

 ضمبق  قبطإل رضمطردل رضر  وا   ن ماال  رو قياساو ق يب  ضمرطمطب    حاو  رض سااد رضرقبطإل. و. 
 

 RECOMMENDEDقا ر  اقطـج رض يان رض دا  ضاجه و ضراو سق ي، ) رضرش   تشـ  ف رضمبـق  أن يقال  -12

SPARE PARTS LISTر ي  ضها   وتإ اذ رضباا   اإ  ديا و رضكرياو أو  اقاصها  ( اج ايان ر س ان ر  

 ويإ  ضها رضرااوا  حطإل أس ان   ل رضقطج   وتإا  رضمبق  اطنا تسمي  قطج رض يان رضرطمطا .
 

اقااددد  اقددداوض  ر  ددد اإل   ضددد صدددطنو نددد، نلددد  رضرهددد، سددداني  رضرا دددطإل   و دددها و را سددداب   وااددداض ت  ددد   -13

 رض اا  ورضبقا    ر مان رض طا  ي  م  اا اشا رو أو أنراإل رضصياا .
 

تإددد اذ رضمبقددد  ضقاسدددها اإددد  رسددد ب ا  أل نددد ا   يكدددطن ورادددإا  اصدددطنو ما يددد  أو يإ رددد  أم ددد  اددد، تاسدددي  أو  -14

ن اطرصددددااو اددددطر  رض طددددا  أو  دددد وف واطرنيددددا تسددددميرها أو ضدددد  يقددددال نمدددد  رضقرددددط و   ر مددددان ااقصددددا   دددد  ايددددا

 رضرق ن رضر    اانطو رض طا .
 

سدددإو ن اددد  ارددد م و اطق ددد  اقددد  تدددط ا  ددد  صدددقاون رض طدددا رو قبددد  رضرطندددا رضرإدددا  ضاددد د  ضمرشددد   يبدددطد  -15

 رض طا .
 

 ا  ددد  صدددقاون رض طدددا رو قبددد  تقبددد  رضمبقددد  أل تلاددديو  ددد  ر سددد ان رضدددطرن و  ددد  رض ددد ا يصدددمها ارددد م و تدددط -16

 اطنا   د رض طا .
 

 ( ا، اس ط  تبانل جيا اج ايان ف يق  رض  بئ .PACKINGتكطن ت بئ  رضمطردل ) أنيش  ف  -17
 

مميددا  أو ج  يددا    ض ا دد أقدد  ر سدد ان   وضهددا رضإدد   دد  تب  دد  رض طددا  أو ا حاضدد  نمدد  اقدداا  رضمبقدد  ايدد  اقيدداو ا -18

رضإددد   ددد  رضرطاضبددد  اتيددد  لسدددانو أو  رضرشددد  مي، ون أن يكدددطن  ل اددد،   ر رق ضدددل اصدددمإ  رضباا ددد   ضدددع   

 ا ن ااتج ن،  ضع.
 

وجددددداو رضمبقددددد  أن ر سددددد ان رضرقااددددد  ناضيددددد  أو   ت قاسدددددو ادددددج رض قددددداي رو رضرطادددددطن  ض مدددددع رضمدددددطردل أو    ر -19

تددد رل  مهدددا أن تقدددطل ادددتل اددد، ر جددد ر رو رض اضيددد  حسدددبرا  أو ماادددل رض ددد وا ايددد  اطااقددد  ضمرطمدددطب ر  ددد اإل

 -اقاسبا  ضرصمإ  رضباا  :

ض لايضدددها  ضددد  رضرقدددارن رضددد ل تددد رل صددداحو رض ددد ا ر قددد ب رضددد  رض قددداي رو رضرطادددطن  رض ادداوا ادددج  أ. 

 اقاسبا .رضمبق  

ر سددد ان ورضشددد وف ادددج ايددد    ضمإصدددطإل نمددد   وأر ددد  مطر  يددد   ، ض دددا  رض طدددا  ورض اددداوا ادددج رضددد ي ب. 

 طجب .وتم ي  رضمطردل أو ر   اإل اررضرقاسب  

  نا و ف ح رض طا . و. 
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  ر وجدددا  ددد  أل اددد، رض ددد وا رضرقااددد  اقددد  أو لطدددت أو تقددداقو ادددي، جرمددد  أل ابمدددل   وادددا يبدددو رن  أ.   -20

تكدددطن نميددد   ددد ل رضبرمددد  ا طبيددد  رضسددد   رضرطادددطا  ل اقدددا  ددد  جددداوإل رضكريددداو  ممبقددد  رضإددد   ددد  

كريددد  رضرطادددطن  ضددد ضع رضبقدددا وااض ددداض  ت ددداي  جرمددد  رضربمدددل اردددا ي اددد  وتطبيددد  رضسددد   رضرطادددطا نمددد  رض

ت دددداي  ابرطندددد  رضسدددد   أو رضربمددددل رضرقددددال ضم طددددا  و  ر حددددا  لدددد ة اددددي، رض ددددا  رضردددد مطن اا نقددددال 

ورضرددد مطن م ااددد      بددد  رضك ااددد   ددد  رضرم اددد  ومددد ضع   ر حدددا  لطدددت  ددد  جردددج قيرددد  رضبقدددط   ددد ن ضمبقددد  

 .ضمرش     ر رض طا   ط رضرم ل    رضإ     تصإيد رضربرطا ويكطن رضربرطا رضرصإد    ا

 -ا س ي  اقا اصطنو ا مطف  أو اباضل  يها ضمبق  رضإ  ارا يم  : رضرش   قال     ر ب.  

 ن و رض  ا. . 1  

 رضرشدددد  مي، وأسدددد انض ر بدددد  اس تاسدددد  اتسدددد ان رضسددددطن ر رضرشدددد   ت دددداي  ر سدددد ان ار   دددد   . 2

 .ر ل ي،
 

طدددا  نقدددار  ض قايددد ل و قدددا  ضمشددد وف ورضرطرصدددااو رضرقددد نو ضمدددطردل يطقدددج رضشدددل  رضددد ل أحيددد  نميددد  أل ن .أ  -21

يدددق   ددد  رض قدددا نمددد  أن تمدددع رضشددد وف  أنورضردددطر  رضرك بيددد  ور  ددد اإل رضرطمطاددد   ددد  رض طدددا    نمددد  

 أوورضرطرصددددااو ور اددددطن ر لدددد   رضددددطرن و  دددد   نددددطو رض طددددا  و دددد  رضطقددددا   ورضرلططدددداو رضر  قدددد  

 رضرقصطا نميها      ر رضقظال ت  ب  ج  ر ا،  ضع رض قا. رضرمإق  ا    ور حكال ور ج ر رو

أل   ضددد رضددد ل أحيددد  نميددد  أل نطدددا  ضمباا ددد  أن ي قدددادإل نقددد  أو نددد، أل جددد   اقددد   ضمرشددد     يبدددطد    -ب 

 دددل   لددد  ادددتل صدددطنو اددد، رضصدددطن اددداون اطر قددد  لطيددد  اددد، رضمبقددد    و قدددا  ضمشددد وف ورضضدددراااو 

ضمبقددد  اددد، قبددد  رضبهددد  رض ددد  سدددب  ضهدددا وصددداقل نمددد  قددد رن رض ددد  تق ن دددا   نمددد  أن تصدددان اطر قددد  ر

 ر حاض .
 

رضددد ل أحيددد  نميددد  رض طدددا  ا دددا تبمي ددد  قددد رن  حاض ددد  نميددد  ا طقيدددج نقدددا تقايددد  رض طدددا    وتقددداي   رضرشددد     ر ضددد  يقددد   -22

اظددددال رضمدددطردل ور  دددد اإل لدددد إل لرسدددد  نشدددد  يطاددددا  ادددد،  أحكددددالرضكادددا و ورض تايقدددداو رضرطمطادددد  اقدددد  ارق ضدددد  

رض ددتاي، رضدد ل قاادد  نقددا  أوني  تبمي دد  قدد رن ر حاضدد   ي  بدد  اسدد قكاا  ندد، تقايدد  رض طددا  ويصددا ن ابمددل رضكااضدد  تددا

ر دد  رم   دد  رض طددا    وضمبقدد   دد   دد ل رضإاضدد   اددا  حاضدد  رض طددا  نمدد  اقددال رض دد ا ر  ددـض  ا ددا رض دد ا رضدد ل 

رضر ردددطإل  ور  ددد اإلتأ ( اددد، اظدددال رضمدددطردل 27قااددد  رضرسددد قكر و قدددا  ض ن بدددانرو رضرقصدددطا نميهدددا  ددد  رضردددـا و )

ادد   دد  رضباا دد    أو  ض ددا  رض طددا  و نددا و ف حدد    وتضددري، رضر  هددا رضرسدد قكر  دد  رضإدداض ي،  دد ن رضسدد   وأيدد  

رضر لمدددر اددد، ر  ددد  ر   أوتمإددد  ااضباا ددد  ا يبددد  رسددد قكا   ويإددد ل رضر  هدددا رضرسددد قكر  ألددد  ابددداضل أو أاددد رن 

   تق  ن، س   أ ه . أن  ضمراو رض   تق ن ا رضمبق   نم     أل نطا  أو أنراإل ضمباا 
 

ندد، تقايدد  رض طددا  رضدد ل أحيدد  نميدد  مميددا  أو ج  يددا  أو لدداضر   أل  ددـ ف اددـ، رض قددا  رضرشدد   تلمددر    ر أ. -23

 -:  يإ  ضمبق  أن ت ل  اإق  ر ج ر رو رض اضي  أو أيا  اقها:

مكااضدد  أو تددتاي، حسددد، رض قايدد  وقيدددال     رضرشددداصددا نو ا ددو أو مددد  رضربمددل رضدد ل قااددد   ضددع  .1

 ضمباا  .  ي ر رو

تقايددد  رض طدددا  ابا ددد و اددد، قبددد  رضباا ددد  اا سددد ان ورضشددد وف ورضط يقددد  رضرقاسدددب   وتضدددري،  .2

و  ر ضددد   %( اددد،  ضدددع رضاددد ن مقاقددداو   رنيددد 15أل  ددد ن  ددد  ر سددد ان اضدددا ا   ضيددد  ) رضرشددد   

ادد، قيردد  رضمددطردل رض دد  تلمددر نددد،  %(10) رضرشددد   تكدد،  قاضددع  دد ون  دد  ر سدد ان يضددر، 

 .ت ويا ا اضا ا  رضيها رل ااقاو ابا  و رو اي  ابا  و تإرم ها رضباا  

( اددد،  ددد ل 22تقدددطل رضمبقددد  ادددتل  جددد ر  اددد، ر جددد ر رو رضرقصدددطا نميهدددا  ددد   ددد ل رضردددا و ورضردددا و ) ب. 

أو رضر لمدددر قبددد  رضر  هدددا رضرسددد قكر   ضددد   اددد رنتكدددطن ام اددد  ا طجيددد  أل  لطدددان أو  أنرضشددد وف  ون 

 تقاي  تمع ر ج ر رو.
 

رض وتيقيددد  ضمردددطر  وأيددد   إطصددداو تبددد ل اقصدددا رض إقددد   اوصدددطرضاإ  جددد ر روااقددداو  رضرشددد   ي إرددد    .أ -24

رضاإددد     جددد ر اددد، اطااق هدددا ضمرطرصدددااو  و ددد  حاضددد  ضددد ول تكددد رن رضاإددد   ي إرددد  رضر  هدددا ااقددداو 

 رضاإطا   ر ماال رضق ا ج ا اي .  ج ر قاو   ر ماال رضق ا ج اي  ا اي   وت إر  رضباا   اا
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أصددددإااها   ر نابددددطر  دددد   ضددددع وتصددددبد امكددددا   ضدددد    رض يقدددداو رضرقاادددد  اددددج رض طددددا  ايدددد  رضرقبطضدددد  ت دددد ب. 

 . ق  أ ه  ا، تاني   حاض  رض طا ض  يطمو لطيا رس   ر  ا ل إل ق   رضمباا   
 

 
 

 

 
 

ضقااطايددد  ونسدددطل ر حاضددد  ونسدددطل رض قدددط  ورض سدددطل ر ادددا ي  رضرإددداإل نميددد  رض طدددا    رضططرادددج ر رضرشددد   يدددا ج  -25

اسدد إق  ارطجددو رضقددطراي، ور اظردد  رضر رددطإل اهددا ويدد   تسددايا  دد ل رض سددطل ورضططراددج لدد إل  ألدد  وأيدد  نسددطل 

 نش و أيال ا، تبمي   اق رن ر حاض .
 

 و ن اقهدددارهدددا الاترددد  رضلددداا رض طقيدددج نميهدددا ول  رضرشددد   ت  بددد   ددد ل رضشددد وف وقيقددد  اددد، وقدددا   رض طدددا   نمددد   -26

 . ا  ا 
 

أنضددددا   أوضمباا دددد  أيدددا  ادددد، رض دددداامي،  رضددد ل يقاادددد     دددد  رض طددددا   يشدددد أنيإظددد  نمدددد  أل ا  هددددا أو اقددداوإل  -27

 اي  ابا  و و ضع تإل فا م  رضرسؤوضي . أورضرباضب  يها   سطر  اط يق  ابا  و 
 

 ر لددد  ميدد  رض طددا  ضددا  أاددي، سدد  رضمبقدد    وت ددا  ن أحيدد تإاددذ رض يقدداو رض دد  قدداال ادد، قبدد  رضشددل  رضدد ل  -28

ادد،  أ دده ضدد  يطمبددطر رسدد   ر  ا لدد إل ق قدد     رأصددإااها اددا ضدد  يشدد  ف ايدد   ضددع   وتصددبد امكددا ضمباا دد    ضدد 

 دد  قيددط  وسددب و رضباا دد  و قددا  ضاصددطإل رض سددري  رضر رددطإل    لاضهدداتدداني  ر ندد ن ندد، قدد رن ر حاضدد    ويدد   

 .ااه
 

 -:ران رضمطردل أو مما  ر   اإلا أقتساي -29

ممادددد  ر  دددد اإل رضرإاضدددد  نمدددد  رضر  هددددا اقاادددد   ادددد رد  أويدددد   تسددددايا أقرددددان رضمددددطردل ورضرددددطر  رضرك بيدددد   . أ

حسدددو  اطاضبددداو ااضيددد  نسدددري  اددد، رضر  هدددا يبدددي،  يهدددا تااصدددي  رضردددطر  رضردددطن و أو ر  ددد اإل رضرقبددد و

طلاي، رضرل صدددي، ضم تمدددا اددد، رسدددد ياا ها يددد   تددداقيقها اددد، قبددد  رضردددو  رضرطرصدددااو ورضشدددـ وف رضرقددد نو

 رض دا  ضمص ة. ور ج ر ي ضبريج رضش وف رضراضي  ورضقااطاي  

يددد   رض سدددايا ا دددا رسددد كراإل  جددد ر رو رض ددداقي  رضر ردددطإل اهدددا  ددد  رضباا ددد    وحسدددو أاظر هدددا وت ميراتهدددا    ب. 

رضبقددددع رضر  رددددا ارطجدددو  دددديكاو صددددا نو ندددد، رضباا دددد  تإردددد  تطرقيددددج رضرلددددطضي، ادددداض طقيج نقهددددا ضددددا  

 ضمباا  .
 

ت قسددد  أو وميمددد   ددد  صدددقاون رض طدددا رو رضر م يددد   ددد  رضدددار  و رضمطجسددد ي   رضرشددد   يدددط ا رض ددد ا اددد، قبددد   -30

و  يقبددد  أل  2018ت8ت29 رضرطر ددد   ر نا دددا يدددطل  لهددد اددد،  رض اايددد  نشددد  ددد  اطندددا أقصدددال رضسدددان  رض طدددا رو 

 ن ا ا ا   ر رضرطنا.
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