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 األؽرتاطبد واالجشاءاد يىمىع هزا انذنُم ػشمخ نهزغُري فً حبنخ رىفش يؼهىيبد
جذَذح ػٍ فريوط كىسوَب ادلغزجذ وكزنك يف حبنخ رىفش يؼهىيبد ػٍ رأثرياد ثُئُخ
انغهجُخ ممب َزطهت أعزحذاس انذنُم.

يمذيخ:
مت إفذاس هزا انذنُم نىمغ االجشاءاد ادلطهىثخ نزجُت انزأثرياد انجُئُخ انزٍ لذ رُجى
ػٍ االَؾطخ انغُبحُخ انجحشَخ يف مىء انطىاثط واالؽرتاطبد انىلبئُخ انقبدسح ثؾأٌ
اعزئُبف انغُبحخ نزجُت اَزؾبس أو االفبثخ ثفشَىط كىسوَب ادلغزجذ .وَطجك هزا انذنُم
يف َطبق احملًُبد انطجُؼُخ انجحشَخ وادلُبطك ادلزبمخخ ذلب مجًهىسَخ يقش انؼشثُخ.

 .1إسؽبداد ػبيخ
جيت أٌ َكىٌ مجُغ ادلىظفني واطمى ادلشاكت وانُخىد وانهُؾبد ويشاكت انشكىثخ ثبالجش
ػهً دساَخ ثأػشاك وخمبطش فريوط كىسوَب وثبالنزضاو ثبإلجشاءاد واالؽرتاطبد ادلُظًخ
ألعزئُبف انغُبحخ وانقبدسح يٍ وصاسح انغُبحخ واألثبس يف هزا انؾأٌ.
َمىو اطمى إداسح احملًُبد انطجُؼُخ ثبإلجشائبد ادلطهىثخ نهزأكذ يٍ رُفُز االؽرتاطبد
ادلزكىسح ثهزا انذنُم يف حبنخ ادلخبنفخ حيك ألداسح احملًُخ انطجُؼُخ ادلؼُُخ ولف دخىل
انؼبئًخ ادلخبنفخ نهًحًُخ وإثالؽ اجلهبد ادلؼُُخ حلني اعزكًبل االجشاءاد انمبَىَُخ يف
ادلخبنفخ.

 .2أعهىة إداسح ادلخهفبد انطجُخ:
 رىفري حبوَخ أو أكثش ػهٍ عطح ادلشكت نزجًُغ خمهفبد يهًبد انىلبَخ انؾخقُخ
وانزٍ رؼذ خمهفبد طجُخ (كًبيبد – يُبؽف وسلُخ – لفبصاد طجُخ) وَكىٌ ػذد
احلبوَبد طجمب دلغبحخ ادلشكت واحلًىنخ .ػهً أٌ ركىٌ احلبوَخ ممُضح ثؼاليخ أوكزبثخ
رؾري ايل كىَهب حبوَخ نهًخهفبد انطجُخ اخلطشح .وَفنم اٌ ركىٌ احلبوَخ راد غطبء
َفزح ػٍ طشَك انمذو وثهب كُظ خمققخ نزجًُغ خمهفبد يهًبد انىلبَخ انؾخقُخ
راد نىٌ أثُل.
ً
 جيت اٌ َكىٌ يكبٌ نهحبوَبد يُبعت ووامح نهشكبة وانؼبيهني ثؼُذا ػٍ رُبس اذلىاء.
 جيت رىػُخ انشكبة ثبدلىالغ وادلُبطك انزٍ رىجذ فُهب حبوَبد انُفبَبد انطجُخ ،وكزنك
أهًُزهب يٍ انُبحُخ انقحُخ و انجُئُخ.
َ شػ ػهً حبوَبد وأكُبط جتًُغ هزِ انُفبَبد يٍ انذاخم واخلبسج كهىس خمفف أو
كحىل أَثُهٍ ثرتكُض  %07أو كهىس خمفف ثُغجخ يمذاس كهىس إىل رغغ يمبدَش يبء أو أٌ
يٍ ادلطهشاد ادلغزخذيخ ذلزا انغشك ثقفخ دوسَخ ولجم غهك األكُبط وانزٍ رغهك ػُذ
إكزًبل ثهثُهب.
 جتًُغ أكُبط خمهفبد يهًبد انىلبَخ انؾخقُخ يُفقهخ ػٍ ثبلٍ خمهفبد ادلشكت يف
يكبٌ ختضٍَ ثؼُذ ػٍ انطُىس أو انمىاسك وجتُت اننغط ػهً األكُبط نؼذو اَجؼبس
هىاء يهىس يُهب.

َ زى َمم أكُبط خمهفبد يهًبد انىلبَخ انؾخقُخ اىل ادلكبٌ ادلخقـ نزنك ثبدلبسَُب أو
انغمبالد انجحشَخ.

 .3األدواد انؾخقُخ وأدواد ادلبئذح:
 .3.1يشاكت انغفبسٌ وانُضهخ اخلبفخ:
 جيت إثالؽ انؼًالء ثنشوسح افطحبة انضجبجبد اخلبفخ ثهى انمبثهخ ألػبدح االعزخذاو،
أكىاة ،انؾفبطبد ،ادواد ادلبئذح وادلُبؽف اخلبفخ نزجُت َمم انؼذوي وكزنك نزفبدٌ
اعزخذاو ادلُزجبد انجالعزُكُخ أحبدَخ االعزخذاو دلب ذلب يٍ امشاس ثُئُخ.
 ميكٍ رىفري ػهٍ ينت انمبسة أو انُخذ صجبجبد وأكىاة وأدواد يبئذح احبدَخ االعزخذاو
ػهً اٌ ركىٌ غري ثالعزُكُخ ورنك يف حبنخ ارا مل َغزطغ انضائشٍَ رىفري االدواد
اخلبفخ ثهى.
 .3.2يشاكت انشحالد انُىيُخ وانشكىثخ ثبألجش:
َ ىفً ثأثالؽ انؼًالء ثنشوسح افطحبة انضجبجبد اخلبفخ ثهى انمبثهخ ألػبدح االعزخذاو،
اكىاة ،انؾفبطبد ،ادواد ادلبئذح وادلُبؽف اخلبفخ نزجُت َمم انؼذوي وكزنك نزفبدٌ
اعزخذاو ادلُزجبد انجالعزُكُخ أحبدَخ االعزخذاو دلب ذلب يٍ امشاس ثُئُخ.
َ ىفٍ ثزىفري ػهٍ ينت انمبسة أو انُخذ صجبجبد وأكىاة وأدواد يبئذح احبدَخ
االعزخذاو ػهً اٌ ركىٌ غري ثالعزُكُخ ورنك يف حبنخ ارا مل َغزطغ انضائشٍَ رىفري
االدواد اخلبفخ ثهى.

 يف حبنخ مشوسح إعزخذاو االدواد انجالعزُكُخ:
 oجتًُغ أكُبط ادلخهفبد انجالعزُكُخ يُفقهخ ػٍ ثبلٍ خمهفبد ادلشكت يف يكبٌ
ختضٍَ ثؼُذ ػٍ طُىس أو لىاسك.
َ oزى َمم أكُبط ادلخهفبد انجالعزُكُخ اىل ادلكبٌ ادلخقـ نزنك ثبدلبسَُب أو
انغمبالد انجحشَخ.
 oلذ َزى ثبنزفزُؼ ػهٍ أكُبط ادلخهفبد انجالعزُكُخ ػُذ انؼىدح يٍ انشحهخ يٍ
لجم اجلهبد ادلؼُُخ.

 .4انزؼمُى وانزطهري:
َهزضو اطمى رؾغُم ادلشاكت وانهُؾبد وانُخىد ثبالجشاءاد ادلُظًخ ألعزئُبف انغُبحخ
انقبدسح يٍ وصاسح انغُبحخ واألثبس ،يغ االرضاو ثبالرٍ:
 اختبص مجُغ انزذاثري ادلًكُخ نؼذو وفىل أٌ يٍ ادلىاد ادلغزخذيخ يف انزؼمُى ايل
انجُئخ انجحشَخ وثبالخـ ثبدلُبطك راد احلغبعُخ انجُئُخ يثم يُبطك انغىؿ
وانغطظ.
 ػذو غغم اٌ يٍ االدواد ادلغزخذيخ نهزؼمُى وانزطهري (ػجىاد  -فشػ – لطغ لًبػ
– جشاكٍ) مبُبِ انجحش وكزنك ػذو انزخهـ يُهب ثبنجحش.
َ زى َمم أكُبط ادلخهفبد انُبجتخ ػٍ االدواد ادلغزخذيخ نهزؼمُى وانزطهري اىل ادلكبٌ
ادلخقـ نزنك ثبدلبسَُب أو انغمبالد انجحشَخ.

