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املجمىكت ألاولى
( بحساءاث الدلُل واملِترحاث ولىائح اللمل)
بحساءاث جؼبُّ وجىشَم الدلُل
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بمساحلت هرا الدلُل وببداء املالحـاث كلى ما وزد ًُه مً مىاد
وبحساءاث وهماذج وزًلها للمدًس الخىٌُري للمىاُشت واملساحلت والاكخماد.
ًخم إلاجٌاَ كلى الصُوت الجهائُت للدلُل واكخماده مً املدًس الخىٌُري ٓما ًلي:
اصداز الِساز إلادازي الخاص باكخماد الدلُل وجىشَله حظب ألاصى٘.
ًحدد الِساز إلادازي الجهاث واملىؿٌحن الرًً ًحّ لهم الاحخٌاؾ بيسخ مً هرا الدلُل.
ًِووىم املوودًس الخىٌُووري بووالخىُُم كلووى الِووساز إلادازي الخوواص باكخموواد الوودلُل والخإشووحر ( الخىُُووم املخخصووس )كلووى
اليسخت ألاصلُت وكلى ٔل صٌحت مً صٌحاث الدلُل.
ًخم اصداز وججهحز وسخت بدازة املىازد البشسٍت بخولٍُ هحور زابوذ ٌظوهل ًُوه اطودبدا٘ ؤي حوصء موً ؤحصائوه بلود
بحساء ؤًت حلدًالث كلُه مم الاحخٌاؾ باألحصاء املظدبدلت في هٌع اليسخت.
بو ووسض جؼبُ ووّ ال وودلُل جِ ووىم بدازة امل ووىازد البش ووسٍت بٌص وول ؤب ووىاب ال وودلُل ( الظُاط وواث إلاح ووساءاث الىم وواذ
هـووام جُِووُم ألاداء الئحووت الصووالحُاث إلادازٍووت جِووازٍس جِىُووت املللىموواث الئحووت جىـووُم اللموول والئحووت املٖاًووأث
والجووصاءاث هـووام الخووىًحر وإلادخوواز املسحلُوواث الِاهىهُووت ) فووي ملٌوواث مظووخِلت واطووخخساج وسووخت مؼبىكووت مووً
ٔل باب والخلامل ملها ٓما ًلي:
الظُاطاث :
 ججصئت الظُاطاث حظب الٌصى٘ الىازدة املىشكت كلحها الظُاطاث وػباكت ٔل ًصل لىحدة وحولٌُت
 جىشَووم الٌصووى٘ كلووى اللوواملحن بووةدازة املووىازد البشووسٍت ٔو اول حظووب جخصصووت واملهووام والىاحبوواث املحووددة
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له ( املىؿٍ املظواو٘ كوً الخىؿُوٍ ٌظولم لوه الٌصوى٘ الخاصوت بوالخىؿٍُ واملظواو٘ كوً إلاحواشاث
حظلم له الٌصى٘ الخاصت باإلحاشاث  ...وهٕرا لجمُم الٌصى٘ ) .
إلاحساءاث :
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 ججصئت إلاحساءاث حظب املجمىكاث الىازدة في الدلُل وػباكت ٔل مجمىكت لىحدها وحولٌُها.
 جىشَم املجمىكاث كلى اللاملحن بةدازة املىازد البشسٍت ا
ٔل حظب جخصصت واملهام والىاحباث املحددة
له .
الىماذج إلادازٍت :
 ججصئت الىماذج حظب املجمىكاث الىازدة في الدلُل وػباكت ٔل مجمىكت لىحدها وحولٌُها .
 جىشَم املجمىكاث كلى اللاملحن بةدازة املىازد البشسٍت ا
ٔل حظب جخصصت واملهام والىاحباث املحددة له .
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هـام جُُِم ألاداء :
•بزطا٘ وسخت مً الىـام ملدًسي الىحداث الخىـُمُت لدزاطتها واللمل بها.
•بكادة ػباكت الىماذج الخاصت بخُُِم ألاداء لىحدها والاحخٌاؾ بها لخحن جىشَلها كلى إلادازاث ذاث اللالُت.
ػباكت سجل جُُِم ألاداء وججهحز سجل لٖل مىؿٍ ًسطل بلى املدًس املخخص
الئحت الصالحُاث إلادازٍت :
 ػباكت الالئحت والاحخٌاؾ بها لدي مدًس املىازد البشسٍت لللمل بمىحبها.

6-4

 ػباكت ألاحصاء الخاصت باملشمىلحن بالالئحت وحظلُمها لهم لللمل بمىحبها.
جِازٍس جِىُت املللىماث :
 ػباكت الخِازٍس في وسخت مظخِلت.
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 الؼلوب موً املظوواولحن كوً بسهوواما شواون املووىؿٌحن بكوداد الخِووازٍس الالشموت وحلوودًل الموراما ٓمووا وزدث
في الدلُل.
الئحت جىـُم اللمل والئحت املٖاًأث والجصاءاث:
 ػباكت الالئحت في وسخت مظخِلت.
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 بكداد خؼاب مىحت لىشازة املىازد البشسٍت و الخىمُت الاحخماكُت الكخماد الالئحت.
 بزطووا٘ الالئحووت بلووى وشازة املووىازد البشووسٍت و الخىمُووت الاحخماكُووت ومخابلتهووا لخووحن صوودوز الِووساز الووىشازي
باكخمادها.
هـام الخىًحر وإلادخاز:
 ػباكت الىـام في وسخت مظخِلت.
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 بكداد خؼاب مىحت لىشازة املىازد البشسٍت و الخىمُت الاحخماكُت الكخماد الىـام.
 بزطا٘ الىـام بلى وشازة املىازد البشسٍت ومخابلتها لخحن صدوز الِساز الىشازي باكخمادها.
دلُل املىؿٍ:
 ػباكت الدلُل ػباكت ًاخسة.
 وطم الدلُل كلى شبٕت إلاهترهذ الداخلُت.
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 جىشَم الدلُل كلى اللاملحن في الجملُت.
املسحلُاث الِاهىهُت:
 ػباكت املسحلُاث الِاهىهُت في وسخت مظخِلت.
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 جىشَلها كلى اللاملحن في بدازة املىازد البشسٍت.
جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت باطووخخساج وسووخ ٔاملووت مووً الخاطووب للووي مووً هوورا الوودلُل حظووب ؤكووداد املخووىلحن
باالحخٌاؾ بيسخت مً الدلُل.
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ًخم حظلُم اليسخ للجهاث املحددة بالِساز إلادازي الصادز مً املدًس الخىٌُري بمىحب اطخالم زطمي.
ً
ًخم الاحخٌاؾ بسجل ًبحن ٌُُٓت جىشَم اليسخ كلى املخىلحن بالخصى٘ كلُه وٍخم مىاًاتهم ؤوال بإو٘ بالخلدًالث
التي جحصل كلى هرا الدلُل.
فووي حالووت الظووسوزة وكىوود الخاحووت إلخووساج هوورا الوودلُل خووازج مِووس اللموول ولظووسوزاث املصوولخت اللامووت للجملُووت
ًِىم مً بحىشجه وسخت مً هرا الدلُل بالخصى٘ كلى مىاًِت املدًس الخىٌُري الٕخابُت كلى ذلٗ.

بحساءاث بكخماد الئحت اللمل والئحت املٖاًأث والجصاءاث وحظلُمها للمىؿٌحن
.1
.2
.3
.4

جِىم بدازة املىازد البشسٍت بةكداد مشسوق الئحت اللمل والئحت املٖاًأث والجصاءاث ومىاُشتها مم املدًس الخىٌُري
ً
جمهُدا لسًلهما لىشازة املىازد البشسٍت و الخىمُت الاحخماكُت لإلكخماد.
جِووىم بدازة امل ووىازد البش ووسٍت بةزطووا٘ الالئح ووت بل ووى وشازة املووىازد البش ووسٍت و الخىمُ ووت الاحخماكُووت ملىاُش ووتها واكخماده ووا
لخحن اطخصداز ُساز وشازي مً الىشازة باكخماد الالئحت.
جِ ووىم بدازة امل ووىازد البش ووسٍت بل وود ص وودوز الِ ووساز ال ووىشازي م ووً وشازة املو وىازد البش ووسٍت و الخىمُ ووت الاحخماكُ ووت باكخم وواد
الالئحت بىطم الالئحت في مٖان ؿاهس في الجملُت.
جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بؼباكووت الالئحووت بإكووداد ٔاًُووت وجىشَلهووا كلووى املووىؿٌحن والخصووى٘ كلووى جووىُُلهم كلووى
بُساز الاطخالم الخاص باطخالم الالئحت.

بحساءاث مِترحاث املىؿٌحن لخؼىٍس الدلُل ولىائح اللمل
.5
.6

ً
ًِىم املىؿٍ الري ًسهب بخِدًم املِتر للخوُحر بخلبئت الىمىذج الخاص برلٗ وٓخابت املِتر مبِىا ًُه الظُاطوت
ً
ؤو إلاحساء املخبم حالُا ومِترحاجه لخؼىٍسها وزًله لسئِظه املباشس .
ًِىم السئِع املباشس للمىؿٍ بمىاُشت املِتر مم املىؿٍ وبُان مالحـاجه وزًله بلى بدازة املىازد البشسٍت .

.7

جِىم بدازة املىازد البشسٍت بدزاطت املِتر وبُان إلاًجابُاث والظلبُاث وزًم الخىصُاث الالشمت للمدًس الخىٌُري .

.8

ًِىم املدًس الخىٌُري باجخاذ الِساز املىاطب .

بحساءاث مِترحاث املىؿٌحن اللامت الخاصت بخؼىٍس اللمل
.9
.11
.11
.12

ًخم بكداد صىدوَ خاص لالُتراحاث في مٖان ؿاهس في بدازة املىازد البشسٍت .
ً
ًحخٌف مدًس املىازد البشسٍت باملٌخا الخاص بالصىدوَ وٍِىم بٌخحه ٔل ( ً ) 55ىما.
ًِو ووىم املىؿو ووٍ الو ووري ًسهو ووب بخِو وودًم املِتو وور بٕخابو ووت املِتو وور كلو ووى الىمو ووىذج املخصو ووص لو وورلٗ ووطو ووله بصو ووىدوَ
الاُتراحاث.
ًخم دزاطت املِترحاث بشٖل مبدئي مً ُبل مدًس املىازد البشسٍت ومدًس الشاون املالُت والسد كلحها واخخُاز املِترحاث
التي ًمًٕ كسطها كلى املدًس الخىٌُري.

املجمىكت الثاهُت
( بحساءاث جخؼُؽ الاحخُاحاث مً املىؿٌحن واخخُاز املسشخحن)

بحساءاث جخؼُؽ الاحخُاحاث مً املىازد البشسٍت
 .13بن جخؼووُؽ الاحخُاحوواث مووً املووىازد البشووسٍت عووي بحوودي اللىاصووس السئِظووُت مووً كىاصووس املىاشهووت الخِدًسٍووت وبالخووالي
ًجب الخسص كلى ؤن جٕىن املىاشهت الخِدًسٍت للمىازد البشسٍت حلٕع احخُاحاث الجملُت الخُُِِت.
ح ووداث الخىـُم وُ ووت املخخل وٌ ووت وف ووي الجمل وُ ووت
ط ووالها ومل وودًسي الى و
 .14ج وِ ووىم بدازة ا ومل ووىازد البشو ووسٍت بخحظو ووحر وم وورٓسة ج وِ ووىم بةز و
ً
مىضخا بها إلازشاداث واملىاكُود املحوددة الطوخالم الؼلبواث املىضوخت الحخُاحواث الىحوداث الخىـُمُوت املخخلٌوت فوي
الجملُت مً املىازد البشسٍت .
 .15جِووىم الىحووداث الخىـُمُووت امللىُووت ومووً واُووم البُاهوواث بدزاطووت الىطووم الخووالي للمووىؿٌحن والخؼووىزاث املسجِبووت فووي
وشاػها للظىت الِادمت ومدي جإزحر ذلٗ كلى كدد ومظخىي املىؿٌحن ًحها كلى ؤن ٌشمل ذلٗ دزاطت :
 الخوُحراث في الهُٖل الخىـُمي.
 الخوُحر في حجم اللمل.
 الخوحراث الىاججت كً جؼىز ألاهـمت وألاطالُب.
ُ
ً .16خم مساحلت ٓشىي الاحخُاحاث مً املىازد البشسٍت املظخلمت مً حمُم الىحداث الخىـُمُت بىاطؼت بدازة املىازد
ُ
البش ووسٍت والخإٓ وود وم ووً الت ووزام وه وورة الىح ووداث الخىـُم وُ ووت بإه ووداي الجملُ ووت وخؼؼ وه ووا للظ ووىت الِاد وم ووت ًُم ووا ًخل ول ووّ
باملىازد البشسٍت.
 .17جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بدبىٍووب وجصوويٍُ بُاهوواث احخُاحوواث الىحووداث الخىـُمُووت مووً املووىازد البشووسٍت وجسًووم
البُاهاث مبىبت ومٕخملت بلى املدًس الخىٌُري للجملُت.
 .18جِىم بدازة املىازد البشسٍت بةزطا٘ وسخت مً املىاشهت الخِدًسٍت امللخمدة ملدًسي الىحداث الخىـُمُت امللىُت.
 .19جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بىطووم خؼووؽ الخىؿُووٍ املىاط ووبت والتووي طووِخم اجباكهووا لخىٌُوور خؼووت الاحخُاحوواث م ووً
املىازد البشسٍت.
 .21جِىم بدازة املىازد البشوسٍت بمىاُشوت ػلبواث حلودًل الاحخُاحواث موً املوىازد البشوسٍت خوال٘ طوىت املىاشهوت موم مودًسي
الىحداث الخىـُمُت وبدخا٘ الخلدًالث الٌىُت الالشمت كلحها ومً زم زًلها بلى املدًس الخىٌُري الكخمادها.

بحساءاث الخىؿٍُ
.21
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.28
.29

كىد ؿهىز الخاحت بلى حلُحن مىؿٍ حدًد ًِىم مدًس الىحدة الخىـُمُت املخخص بما ًلي:
 بكداد ػلب حلُحن مىؿٍ حدًد
 بكداد بؼاُت الىصٍ الىؿٌُي للىؿٌُت.
 بزطا٘ الؼلب بلى بدازة املىازد البشسٍت.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بمساحلت ػلب الخىؿٍُ والخإٓد مً ؤن خؼؽ الخىؿٍُ امللخمدة في املىاشهت الخِدًسٍت
ُد شملذ الىؿٌُت املحددة في الؼلب.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بدزاطت وبحث بمٖاهُت شول هره الىؿٌُت مً داخل الجملُت.
فوي حالوت وحووىد املىؿوٍ املىاطوب مووً داخول الجملُوت جِووىم بدازة املوىازد البشوسٍت باجخوواذ إلاحوساءاث الالشموت لىِوول ؤو
جسُُت املىؿٍ املىاطب لشول هره الىؿٌُت والخصى٘ كلى مىاًِت املدًس الخىٌُري.
فووي حالووت كوودم شووول الىؿٌُووت مووً داخوول الجملُووت ًووخم مساحلووت ( ملووٍ ػلبوواث الىؿووائٍ) املخ وىًسة والتووي جىاطووب
مىاصٌاث الىؿٌُت الشاهسة وبذا جىًسث ًخم بزطالها بلى مدًس الىحدة الخىـُمُت املخخص لالخخُاز واملٌاطلت بوحن
املسشخحن.
فوي حالووت كودم جووىًس ػلبوواث مىاطوبت للىؿٌُووت املؼلىبوت جِووىم بدازة املووىازد البشوسٍت باهخوواذ إلاحوساءاث الالشمووت للبحووث
كً املسشخحن املىاطبحن طىاء بخٖلٍُ مٖاجب الخىؿٍُ ؤو إلاكالن كً الىؿٌُت في الصخٍ املىاطبت.
ً
جِىم بدازة املىازد البشسٍت باطخالم الؼلباث الىازدة مً املسشخحن جمهُدا لدزاطتها وجصيٌُها.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بالخيظُّ مم السئِع املباشس الخخُاز املىؿٍ املىاطب للىؿٌُت.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت باطخٕما٘ بحساءاث الخىؿٍُ للمسشخحن الرًً ًخم اخخُازهم.

بحساءاث اطخحدار وؿٌُت
 .31كىوود الخاحووت لىؿٌُووت حدًوودة ًِووىم موودًس الىحوودة الخىـُمُووت املخووخص ببُووان مموورزاث اطووخحدا ها وبكووداد الىصووٍ
الىؿٌُي املىاطب لها وبزطالها بلى بدازة املىازد البشسٍت.
 .31جِىم بدازة املىازد البشسٍت بمساحلت الىصٍ الىؿٌُي لهرة الىؿٌُت وزًلها للمدًس الخىٌُري لالكخماد.
 .32جِىم بدازة املىازد البشسٍت بخلدًل الهُٖل الخىـُمي للىحدة الخىـُمُت وبما ًدىاطب مم الىؿائٍ الجدًدة وزًله
للمدًس الخىٌُري لالكخماد.

بحساءاث جىؿٍُ الؼلبت الظلىدًحن خال٘ مىطم إلاحاشاث الصٌُُت
 .33جِىم بدازة املىازد البشسٍت بمخاػبوت مٕخوب اللمول واللموا٘ كوً ؤكوداد الؼلبوت الورًً جسهوب الجملُوت فوي جوىؿٌُهم
خال٘ مىطم إلاحاشاث الصٌُُت.
ً .34خم اطوخٕما٘ إلاحوساءاث الالشموت والخيظوُّ موم مٕخوب اللمول واللموا٘ وجىحُوه الؼلبوت الخىحُوه املىاطوب لللمول فوي
ً
الىحووداث الخىـُمُووت املخخلٌووت بهوودي آظووابهم الخموورة التووي جوواهلهم مظووخِبال للىجووا فووي حُوواتهم اللملُووت بىاطووؼت
بدازة املىازد البشسٍت .

بحساءاث اطخالم ومساحلت ػلباث الخىؿٍُ واخخُاز املسشخحن
.35
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جِىم بدازة املىازد البشسٍت بدزاطت وجُُِم ػلباث الخىؿٍُ وجصيٌُها ٓما ًلي:
 ػلباث مسًىطت للدم مؼابِتها لشسوغ الخىؿٍُ.
ً
 ػلباث مِبىلت مبدئُا للىؿٌُت الشاهسة.
جصو ووىٍ الؼلبو وواث املِبىلو ووت واملالئمو ووت حظو ووب الىؿٌُو ووت املؼلىبو ووت وٍو ووخم اخخُو وواز (  ) 5مسشو ووخحن للىؿٌُو و ووت الىاحو و وودة
(.) Short List
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بةزطا٘ الؼلباث املخخازة بلى املدًس املخخص لالخخُاز.
ًِو ووىم املو وودًس املخو ووخص بمساحلو ووت الؼلبو وواث املصو ووىٌت مو ووً بدازة الو وومىازد البشو ووسٍت وجحدًو وود ألاولىٍو وواث واخخُو وواز ( ) 3
مسشخحن للىؿٌُت املللً كجها (  ) Short Listوبكادتها بلى بدازة املىازد البشسٍت.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بةبالن ؤصخاب الؼلباث املسًىطت.
ًٌخح ملٍ خاص لٖل مسشح مِبى٘ وٍىطم ًُه ػلب الخىؿٍُ ؤاًت ألاوزاَ واملظدىداث الثبىجُت اللائدة له.

بحساءاث املِابالث الصخصُت
.41
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.43
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ً
طىاء مً داخل اململٕت ؤو خازحها.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بةكداد بسهاما ملِابالث املسشخحن
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بالخيظُّ مم املٖلٌحن باملِابالث بمساحلت جٌاصُل المرهاما اللام للمِابالث.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بةبالن املسشخحن بمٖان وشمان املِابالث.
ًِىم املٖلٍ ؤزىاء املِابلت بما ًلي:
 بكؼاء املسشح صىزة كامت كً الجملُت.
ً حص املللىماث الٌىُت للمسشح ومدي جىاطب ماهالجه وخمراجه الظابِت مم مخؼلباث الىؿٌُت.
ً حص املسشح مً واُم ماهالجه الللمُت وخمراجه اللملُت والاهؼباق اللام كىه.
 شس مخؼلباث الىؿٌُت.
 إلاحابووت بشووٖل كووام كلووى ؤًووت ؤطووئلت ًؼسحهووا املسشووح جخللووّ بالىؿٌُووت ؤو الساجووب ؤو املصاًووا ؤو ؤًووت طُاطوواث ؤخووسي
للجملُت.
ً
ٌُلود املٖلوٍ باملِابلووت جِسٍوسا مٌصوال كووً املسشوح ًىضووح ًُوه مجواالث الِووىة والظولٍ وٍودون ؤًووت مالحـواث ؤو ؤمووىز
ؤخسي حسي بحثها مم املسشح.
ً
بلد الاهتهاء مً بحساء املِابالث ًصىٍ املسشخىن وًِا لىخائا املِابلت بلى الٌئاث الخالُت:
ُمسشح صالح للىؿٌُت.

ُ
مسشح بدًل للىؿٌُت.

ً
حلاد ملٌاث املسشخحن بلى بدازة املىازد البشسٍت مسًِا بها جِازٍس املِابالث الصخصُت.
ًخم حٌف الخِازٍس الخاصت باملِابالث الصخصُت في ملٌاث املسشخحن.
جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت باطووخٕما٘ بحووساءاث جىؿُووٍ املسشووخحن الوورًً جووم اخخُووازهم وبشوولاز ؤصووخاب الؼلبوواث
املسًىطت.

املجمىكت الثالثت
بحساءاث الخىؿٍُ والخلاُد والاجصاالث مم املىؿٌحن
بحساءاث كسوض اللمل
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جِىم بدازة املىازد البشسٍت بةكداد كسض اللمل للمسشح مً ؤصل وصىزة وٍخم اكخماده مً املدًس الخىٌُوري وٍوخم
ُ
جىححهه بلى املسشح ُوٍؼلب مىه الخىُُم كلى الصىزة املسًِت.
ًخم الاحخٌاؾ بيسخت مً كسض اللمل واليسخت التي وُم كلحها املسشح في امللٍ.
في حالت ُبى٘ املسشح لللسض جِىم بدازة املىازد البشسٍت باطخٕما٘ بحساءاث الخىؿٍُ.
ُ
في حالت زًع املسشح لللسض ؤو كدم زده كلُه خال٘ املدة املحددة جدون هدُجت السًع كلى كسض اللمل.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت باالجصا٘ بالبدًل وبكداد كسض اللمل بالخيظُّ مم املدًس املخخص.
فووي حالووت ك وودم الووخمًٕ مووً ش ووول الىؿٌُووت ًخ ووابم موودًس الىحوودة الخىـُمُ ووت املخووخص الىطووم وٍِ ووسز ٌُُٓووت مخابل ووت
كملُت الخىؿٍُ بما بخوُحر شسوغ الخىؿٍُ ؤو باإلكالن مسة زاهُت ؤو باللجىء بلى مصادز ؤخسي للخىؿٍُ.

بحساءاث الٌحص الؼبي
.56
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ً
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بةبالن املسشح الوري جوم اخخُوازه ( طوىاء ٔوان مخىاحودا داخول اململٕوت ؤو خازحهوا) بىحوىب
الخظىق للٌحص الؼبي ُبل الخىؿٍُ مً الجهت الؼبُت امللخمدة.
ف ووي حال ووت اخخُ وواز املسش ووح للىؿٌُ ووت م ووً داخ وول اململٕ ووت ًؼل ووب مى ووه وُب وول الخحاُ ووه باللم وول مساحل ووت الجه ووت الؼبُ ووت
امللخمدة مً الجملُت إلحساء الٌحص الؼبي املِسز.
ً
كىد وصى٘ املسشح الِادم مً خازج اململٕوت ًوخم جحىٍلوه ًوىزا للجهوت الؼبُوت امللخمودة إلحوساء الٌحوص الؼبوي لودي
الجهت الؼبُت امللخمدة مً الجملُت.
جحٌف الخِازٍس الؼبُت كً املىؿٍ في امللٍ الؼبي املخصص له.
ً
في حالت صالحُت املسشح صخُا جِىم بدازة املىازد البشسٍت بمخابلت بحساءاث الخىؿٍُ.
ً
في حالت كدم صالحُت املسشح صخُا ًخم بكالمه برلٗ وبًِاي بحساءاث الخىؿٍُ.
ً
في حالت كدم صالحُت املسشح صخُا ًخؼس مدًس الىحدة الخىـُمُت املخخص باألمس الجخواذ الخودابحر الالشموت ومخابلوت
بحساءاث الخىؿٍُ للمسشح البدًل.

بحساءاث كِىد اللمل
.63
.64

.65
.66

ًووخم جحسٍووس كِوود اللموول للمىؿووٍ الجدًوود الووري ًووخم حلُىووه فووي الجملُووت مووً وسووخخحن ؤصوولُخحن ًووخم جىُُلهمووا مووً
الؼسًحن ( املىؿٍ و الجملُت ).
ًخم جىُُم اللِىد مم املىؿٌحن في ألاوُاث الخالُت:
 الخلاُد مً داخل اململٕتُ :بل اهتهاء ًترة الخجسبت بإطبىكحن .
 الخلاُد مً خازج اململٕت :كىد اخخُاز املىؿٍ للىؿٌُت في مىػىه ؤو مٖان مِابلخه.
فووي حالووت اللِووىد املحووددة املوودة جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بدسووجُل جووازٍي مساحلووت كِوود اللموول فووي سووجل املىؿووٍ
وذلٗ بهدي املخابلت ُبل اهتهاء مدة اللِد.
ًخم جىشَم وسختي كِد اللمل ٓما ًلي:
 اليسخت ألاصلُت حظلم للمىؿٍ.
 اليسخت ألاصلُت جحٌف في ملٍ املىؿٍ.

بحساءاث جىطُح واحباث املىؿٌحن ججاه الشسٓت واملحاًـت كلى ألاطساز واملمخلٖاث والخظازب في املصالح
.67
.68
.69
.71

جِىم بدازة املىازد البشسٍت بدظلُم املىؿٍ كىد جىُُم اللِد مله وسخت مً ُائمت واحباث املىؿٌحن واملحاًـت
كلى ؤطساز الجملُت وممخلٖاتها والخظازب في املصالح كىد الخحاُه باللمل لللمل بمىحبها.
حظوولم الِائمووت للمىؿووٍ بمىحووب بُووساز حلهوود واطووخالم ًِووىم املىؿووٍ بووالخىُُم كلحهووا وٍووخم إلاحخٌوواؾ بهووا فووي ملووٍ
املىؿٍ.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بخحدًث الِائمت باطخمساز وبكالم املىؿٌحن برلٗ.
فووي حالووت ازجٖوواب بحوودي املخالٌوواث املخللِووت بالِائمووت ًووخم اجخوواذ إلاحووساءاث املِووسزة فووي الئحووت املٖاًووأث والجووصاءاث
بحّ املىؿٍ املخالٍ.

احساءاث الخحاَ املىؿٍ بالىؿٌُت
.71

جِىم بدازة املىازد البشسٍت في بداًت ٔل شهس بخجدًد اللِىد التي طىي جيخهي خال٘ الثالزت شهىز الِادمت.
جِىم بدازة املىازد البشوسٍت بةكوداد بشولاز مساحلوت كِود لٖول مىؿوٍ وٍوخم بزطواله بلوى املودًس املخوخص بمودة ال جِول
ً
كً ( ً ) 68ىما مً جازٍي بنهاء اللِد.
ًِىم مودًس الىحودة الخىـُمُوت املخوخص بمساحلوت جِوازٍس جُِوُم ألاداء الظوابِت للمىؿوٍ والخىصوُت بخجدًود ؤو كودم
ً
ججدًد اللِد مىضخا به املمرزاث بلى بدازة املىازد البشسٍت.
في حالت الخىصُت بةنهاء الخدماث جِىم بدازة املىازد البشسٍت بةكالم املىؿٍ وبٓما٘ بحساءاث نهاًت الخدمت.
في حالت الخىصُت بخجدًد اللِد ًخم اكخماد الخجدًد مً املدًس الخىٌُري وٍصبح كِد اللمل هحر محدد املدة.
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جِىم بدازة املىازد البشسٍت بلمل الترجِباث الالشمت للمىؿٍ الطخِباله في املؼاز بذا جم اطخِدامه مً الخازج
ً
ًوخم اطخظواًت املىؿوٍ ملودة ؤطوبىق بذا ٔوان مظوخِدما مووً الخوازج ( طوىاء موً خوازج اململٕوت ؤو موً مىواػّ اململٕووت
ألاخسي كدا مِس اللمل ) كلى حظاب الجملُت حظب دزحخه الىؿٌُُت ٓما ًلي:
ً
ً ىدَ (  ) 5هجىم بذا ٔاهذ دزحخه الىؿٌُُت مدًسا ًإكلى.
ً ىدَ (  ) 4هجىم بذا ٔاهذ دزحخه الىؿٌُُت ؤُل مً مدًس.
جخحمل الجملُت هٌِاث الاطخظاًت ما كدا املٖاملاث الهاجٌُت الصخصُت.
بلد اهِظاء ًترة ألاطبىق ًخم مظاكدة املىؿوٍ لخوإمحن الظوًٕ لوه طوىاء بةطوٖاهه فوي طوًٕ الجملُوت ؤو صوسي بود٘
طًٕ له.
جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بخِوودًم املىؿووٍ الجدًوود ملوودًسي الىحووداث الخىـُمُووت ألاخووسي بذا ٔووان طِشووول مىصووب
مدًس وحدة جىـُمُت ؤو ؤكلى.
ًِىم السئِع املباشس وبوسض حلسٍٍ املىؿٍ الجدًد بمهام وؿٌُخه باألكما٘ :
 بكؼائه وصٍ مىحص كً ػسٍِت اللمل في الىحدة الخىـُمُت التي طُلمل بها.
 بػالق املىؿٍ الجدًد كلى الهُٖل الخىـُمي للىحدة الخىـُمُت التي طُلمل بها ومىُله كلى الهُٖل.
 جِدًم املىؿٍ الجدًد لصمالئه في الىحدة الخىـُمُت.
 الشس بشٖل مٌصل للمىؿٍ مهام وواحباث كمله وجصوٍده بصىزة مً الىصٍ الىؿٌُي.
 جىطُح اللالُاث الىؿٌُُت الداخلُت والخازحُت للىؿٌُت التي طِشولها املىؿٍ الجدًد.
 جصوٍد املىؿٍ الجدًد بٖاًت املللىماث واملساحم والخللُماث التي حظاكده كلى الُِام بمهام وؿٌُخه.
 جإمحن اللىاشم املٕخبُت للمىؿٍ الجدًد مً مٕخب وُسػاطُت وخالي ذلٗ.
 بػالق املىؿٍ الجدًد كلى الؼسٍِت التي طِخم جُُِمه بها خال٘ ًترة الخجسبت.
 الؼلب مً شمالء املىؿٍ الجدًد الخلاون مله وحلُحن شمُل له لخىححهه خال٘ الٌترة ألاولى.
 مخابلت املىؿٍ باطخمساز وجِدًم الخىحُه الالشم له.
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بحساءاث بصداز وػباكت ٓسوث الخلسٍٍ
.82
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ًحدد مدًس الىحدة الخىـُمُت املىؿٌحن الرًً ًجب جصوٍدهم بٕسوث الخلسٍٍ ( )Business Cardsباطم الجملُوت
وٍخم بكالم بدازة املىازد البشسٍت برلٗ.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بخحدًد كدد البؼاُاث التي ًجب ػباكتها زم جسطل ؤمس الؼبم بلى املؼابم الخجازٍت.
ًساعى في ٓسوث الخلسٍٍ ما ًلي:
 ؤن جٕىن مىحدة للجمُم.
ً
 ؤن ًٕىن الخصمُم حمُال.
ً
 ؤن ًٕىن الخصمُم مهىُا.
 ؤن ًحخىي البُاهاث ألاطاطُت للجملُت.
 ؤن ًمرش اطم الجملُت ووشاػها ؤٓثر مً البُاهاث ألاخسي.
كىوود اطووخالم الٕووسوث املؼبىكووت جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بووالخىُُم باطووخالمها والخإٓوود مووً حظووً ػباكتهووا وكوودم
وحىد ؤخؼاء مؼبلُت ًحها وحظلُمها للمىؿٍ.

بحساءاث بوشاء ملٌاث املىؿٌحن
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ًخم جخصُص ملٍ خاص للمىؿٍ ًحٌف به ما ًلي :
 حمُم ألاوزاَ واملساطالث املخللِت باملىؿٍ .
ً
ً
ً
ًخم جسُُم ألاوزاَ واملساطالث جسُُما مدظلظال وذلٗ جالًُا للظُاق والٌِدان.
ًخم جخصُص زُم مدظلظل لٖل مىؿٍ حدًد ًبخدؤ مً السُم ( ً ) 588ما ًىَ ٌظمى السُم الوىؿٌُي وٍحوخٌف
به املىؿٍ ػىا٘ ًترة خدمخه بالجملُت.
ًخم ججصئت امللٍ بلى زالزت ؤحصاء ٓما ًلي:
 الجصء ألاو٘ :وٍحخٌف به باللِد وؤًت ُسازاث ؤو ؤمىز مالُت جخص املىؿٍ خال٘ ًترة خدمخه بالجملُت.
 الجصء الثاوي :وٍحخٌف به باملساطالث التي جخم مم املىؿٍ ػىا٘ ًترة خدمخه بالجملُت.
 الجصء الثالث :وٍحخٌف به بالسجالث الخاصت باملىؿٍ.
ًووخم جخصووُص ملووٍ ػبووي خوواص للمىؿووٍ وٍحووخٌف بووه بجمُووم البُاهوواث التووي جخللووّ بحالخووه الصووخُت ػووىا٘ ًتوورة
خدمخه بالجملُت.
جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بدسووجُل ٔاًووت البُاهوواث الالشمووت كووً املىؿووٍ فووي سووجالث املىؿووٍ املىطووىكت فووي ملٌووه
باطخمساز.
جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بالخإٓوود مووً اطووخٕما٘ ٔاًووت املظوودىداث فووي ملووٍ املىؿووٍ ومووً احخىائووه كلووى املظوودىداث
الالشمت.
ًؼلب مً املىؿٍ هحر الظلىدي املظخِدم مً الخازج حظلُم حوىاش الظوٌس ًوىز وصوىله وٍوخم الاحخٌواؾ بوه بالخصهوت
الخدًدًت املخصصت لرلٗ.

بحساءاث جُُِم ألاداء خال٘ ًترة الخجسبت
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جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بةزطووا٘ جِسٍووس جُِووُم ألاداء خووال٘ ًتوورة الخجسبووت بلووى املوودًس املخووخص وذلووٗ فووي ألاطووبىق
ألاو٘ مً الشهس الثالث.
ًِىم مدًس الىحدة الخىـُمُت املخخص بةكداد جِسٍس جُُِم ألاداء الخاص باملىؿٍ ومىاُشخه مم املىؿٍ وٓخابوت
جىصُاجه وبزطاله بلى بدازة املىازد البشسٍت.
بذا الح ووف امل وودًس املخ ووخص ك وودم ص ووالحُت املىؿ ووٍ لللم وول ف ووي ؤي ًت وورة خ ووال٘ ًت وورة الخجسب ووت ًِ ووىم ب ووةكالم امل ووىازد
البشسٍت برلٗ الطخٕما٘ بحساءاث بنهاء خدماجه وبدون الاهخـاز حتى نهاًت ًترة الخجسبت.
جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بمساحلووت جِسٍووس جُِووُم ألاداء والخإٓوود مووً آخمووا٘ ٔاًووت املللىموواث املؼلىبووت ومساحلووت
الخىصُاث.
فووي حالووت الخىصووُت بةنهوواء خوودماث املىؿووٍ ًخووابم موودًس املووىازد البشووسٍت بحووساءاث بنهوواء الخوودماث وجىحُووه الخؼوواب
الالشم للمىؿٍ.
في حالت بُساز جثبُذ املىؿٍ في الخدمت ًخابم مدًس املىازد البشسٍت بحساءاث الخثبُذ.
في حالت كدم جثبُوذ املىؿوٍ هحور الظولىدي جِوىم بدازة املوىازد البشوسٍت باجخواذ إلاحوساءاث الالشموت إلكادجوه بلوى بلود
الاطخِدام حظب ألاهـمت وإلاحساءاث املخبلت في ذلٗ.

بحساءاث إلاجصاالث واملساطالث مم املىؿٌحن
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جخم الاجصاالث والخىححهاث والخللُماث الخاصت باللمل مم املىؿٌحن كلى ألاوزاَ اللادًت ؤو املرٓساث الداخلُت.
جووخم الاجصوواالث السطوومُت والخاصووت بلالُووت املىؿووٍ مووم الجملُووت ( كوودا اللموول ) ٔووالِسازاث إلادازٍووت والجووصاءاث
واللالواث وإلاهرازاث وبنهاء الخدماث وخالًها كلى ألاوزاَ السطمُت امللخمدة في الجملُت
ًخم خخم املساطالث السطمُت بالخاجم السطمي للجملُت.
ًووخم الخصووى٘ كلووى جىُُووم املىؿووٍ كلووى املظوودىداث وبمووا ًٌُوود اطووخالمه للمساطوولت وٍجووب ؤن ٌشووخمل الخىُُووم كلووى
الاطم والخىُُم والخازٍي واملٖان.
ال ٌلخد باالجصاالث الشٌىٍت ؤو الخىطُحاث الهاجٌُت في الاجصاالث السطمُت.
في حالت اطخخدام المرًد اللادي ؤو املسجل ؤو الٌآع ؤو المرًد إلالٕترووي ًجوب ؤن جوخم املساطوالث كلوى اللىوىان
امللخمد للمىؿٍ واملثبذ في ملٍ خدمخه وٍخم إلاحخٌاؾ باالًصاالث واملظدىداث التي جثبذ املساطلت مم املظدىد.
جىطم حمُم املظدىداث التي جثبذ املساطالث التي جخم مم املىؿٍ في ملٌه.

املجمىكت السابلت
( بحساءاث الدوام واللؼالث السطمُت والخدماث واملالبع وشواز الجملُت)

بحساءاث مساُبت الالتزام بإوُاث بالدوام السطمي
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جِىم بدازة املىازد البشوسٍت بخحدًود الؼسٍِوت التوي ًوخم بهوا مساُبوت الالتوزام بإوُواث اللمول السطومُت بةحودي الؼوسَ
الخالُت:
 اطخخدام السجالث الُدوٍت.
 اطخخدام طاكاث الدوام .
 اطخخدام البؼاُاث املموىؼت ؤو إلالٕتروهُت.
 اطخخدام البصمت.
ٌسووجل املىؿووٍ وُووذ الخظووىز للشووسٓت ووُووذ الاهصووساي ( حظووب ؤوُوواث اللموول املِووسزة – طووىاء ًتوورة واحوودة ؤو
ًترجحن ) حظب الؼسٍِت امللخمدة.
في حالت الاطؼساز بلى موادزة مىُم اللمل خال٘ الدوام السطومي بِوىم بالخصوى٘ كلوى مىاًِوت الوسئِع املباشوس زوم
ٌسووجل وُووذ الخ ووسوج ووُووذ الل ووىدة املخىُووم باإلط وواًت بلووى الجهووت الت ووي طووِخجه بلحه ووا وزُووم اله وواجٍ الووري ًمٕ ووً
الاجصا٘ كلُه كىد الظسوزة وٍخم مساُبت الالتزام برلٗ مً السئِع املباشس.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بمساُبت سجالث الدوام امللخمدة وحسجُل الوُاب والخإخحر وبكداد الخِازٍس الخالُت :
ٓ شٍ ًىمي بالوُاب.
ٓ شٍ شهسي بالوُاب.
ٓ شٍ ًىمي بالخإخحر.
ٓ شٍ شهسي بالخإخحر.
ً ووخم زً ووم جِ ووازٍس الوُ وواب والخ ووإخحر ط ووىاء الُىمُ ووت ؤو الش ووهسٍت بل ووى ص وواحب الص ووالحُت الجخ وواذ إلاح ووساءاث إلادازٍ ووت
الىـامُت امللخمدة في الجملُت.

بحساءاث جحدًد اللؼل السطمُت في الجملُت
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جِىم بدازة املىازد البشسٍت بةكداد املرٓسة الخاصت باألكُواد ( كُد الٌؼوس كُود ألاطو ى الُوىم الوىػوي ) وزًلهوا
للمدًس الخىٌُري لالكخماد وذلٗ ُبل ؤطبىق مً بداًت اللؼلت السطمُت.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بالخيظُّ مم مدًسي الىحداث الخىـُمُت لخحدًود املوىؿٌحن الورًً طوُِىمىن باللمول
خال٘ ؤًام إلاحاشة.
ًخم ببالن املىؿٌحن الرًً جِسز جٖلٌُهم باللمل خال٘ إلاحاشة بمىحب خؼاباث زطمُت وجسطل وسخت مً الخؼاب
بلى املدًس املباشس.
ً ووخم جىشَ ووم امل وورٓسة الخاص ووت باإلح وواشة بل ووى حمُ ووم الىح ووداث الخىـُمُ ووت ف ووي الش ووسٓت وجىط ووم وس ووخت مجه ووا ف ووي لىح ووت
إلاكالهاث السئِظُت بالجملُت.

بحساءاث الخدماث الاحخماكُت في الجملُت
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ًخم جحدًد ؤمآً الصالة بىاطؼت مرٓسة مىحهت للمىؿٌحن .
ً ووخم جحدً وود وطو ووائل الترًُ ووه والبىًُ ووه والساحو ووت ( املش ووسوباث الظو ووُاًت… ال ووخ ) ووط ووم الىـو ووام ال ووري ًىـمهو ووا
بىاطؼت مرٓسة مىحهت للمىؿٌحن مً بدازة املىازد البشسٍت.
ًخم جحدًد ؤمآً اطخِبا٘ الصواز وجظم الىـام الري ًىـم كملُت الصٍازاث.
ًخم وطم هـام الخىًحر والادخاز املىاطب للمىؿٌحن والخصى٘ كلى مىاًِت وشازة اللمل كلُه.
ًخم خصم مظاهماث املىؿٌحن في صىدوَ الخىًحر والادخاز للمىؿٌحن املشترٓحن مً الساجب الشهسي .

بحساءاث املالبع والهىدام
.121
.122

.123

جِىم بدازة املىازد البشسٍت باخخُاز الصي املىاطب للمىؿٌحن الرًً ًخىحب كلحهم ازجداء الصي املىحد خال٘ ؤوُاث
اللمل.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بصسي الصي املِسز للمىؿٌحن ٓما ًلي :
 كدد (  ) 2في ًصل الصٍُ.
 كدد (  ) 2في ًصل الشخاء.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بالخإٓد املظخمس مً :
 محاًـت املىؿٌحن كلى هـاًت املالبع املصسوًت لهم .
 التزام املىؿٌحن املِسز لهم بزجداء الصي املىحد مً الالتزام برلٗ .

بحساءاث شواز الجملُت والظُاًت
.124

.125

ًخم الخيظُّ مم املدًس الخىٌُري بما ًلي:
 جحدًد ًئاث املىؿٌحن الرًً ًحّ لهم اطخِبا٘ الظُىي والصواز.
 جحدًد مظخىي وهىكُت الظُاًت التي جِدم للصواز.
 جحدًد ألامآً املمىىق دخىلها لوحر املىؿٌحن بها.
ًووخم بكووداد بؼاُووت الصائووس وسووجل الصٍووازاث ووطوولهما فووي الاطووخِبا٘ والخإٓوود مووً اطووخخدامهما كىوود شٍووازة الظووُىي
للجملُت.

املجمىكت الخامظت
بحساءاث السواجب واللمل إلاطافي واللالواث والخإمُىاث واملظاكداث والِسوض
بحساءاث صسي السواجب وألاحىز
.126

.127
.128
.129

جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بخجهحووز ٓشووىي السواجووب وألاحووىز فووي الُووىم ا٘ (  ) 25مووً الشووهس املووُالدي وذلووٗ بلوود
الخإٓد مً الخالي:
ٓ شىي الخإخحر.
ٓ شىي الوُاب.
 الجصاءاث.
ٓ شىي إلاحاشاث بإهىاكها.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بخحىٍل الٕشٍ بلى بدازة الشاون املالُت وذلٗ الطخٕما٘ كملُت الخدُُّ والصسي.
جِو ووىم بدازة الشو وواون املالُو ووت بخو وودُُّ ٓشو ووىي السواجو ووب وألاحو ووىز املسطو وولت مو ووً بدازة املو ووىازد البشو ووسٍت واكخمادهو ووا
واطخٕما٘ إلاحساءاث الالشمت لصسًها.
ًخم الصسي للمىؿٌحن بمىحب الؼسٍِت امللخمدة في الشسٓت ٓما ًلي:
ً
 هِدا.
 ؤو بمىحب ٓشٍ املظخحِاث.
 ؤو بمىحب شُٖاث.
 ؤو جحىٍل للخظاب في البىٗ.

بحساءاث صسي بد٘ الظًٕ
.131
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.132
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فوي حالووت صوسي بوود٘ الظووًٕ للمىؿوٍ ٔوول طووخت شوهىز ؤو طووىت ًِووىم املىؿوٍ بخلبئووت همووىذج بود٘ الظووًٕ وٍسًلووه
للسئِع املباشس.
ًِووىم الووسئِع املباشووس بالخإٓوود مووً اطووخمسازٍت املىؿووٍ للٌتوورة الِادمووت وببووداء جىصووُاجه وٍسطوول الؼلووب بلووى بدازة
املىازد البشسٍت.
ًِووىم موودًس بدازة املووىازد البشووسٍت ببُووان مظووخحِاث املىؿووٍ مووً بوود٘ الظووًٕ والٌتوورة التووي طُصووسي بوود٘ الظووًٕ
كجها وزًلها لالكخماد.
في حالت املىاًِت كلى الصسي ًخم حسجُل بُاهاث الصسي في سجل بد٘ الظًٕ الخاص بملٍ املىؿٍ.

بحساءاث الخٖلٍُ باللمل إلاطافي وصسًه
.134
.135
.136
.137
.138
.139
.141

كىد حاحت مدًس الىحدة الخىـُمُت املخخص بلى ؤحد املىؿٌحن ؤو مجمىكت مً املىؿٌحن لللمل لىُذ بطافي ًخم
بكداد ؤمس الخٖلٍُ باللمل إلاطافي والخصى٘ كلى مىاًِت صاحب الصالحُت.
ٌُظلم السئِع املباشس للمىؿٍ امللوي ؤمس الخٖلٍُ بلمل بطافي.
كىوود الاهتهوواء مووً اللموول ًِووىم املىؿووٍ بدسووجُل كوودد طوواكاث اللموول إلاطووافي الٌللُووت كلووى ؤمووس الخٖلُووٍ باللموول
إلاطافي وَظلم ؤمس الخٖلٍُ بلى زئِظه املباشس.
ًحوودد الووسئِع املباشووس الظوواكاث التووي طووِخم ُُوودها ألهووساض احدظوواب بوود٘ الظوواكاث إلاطوواًُت وفووي حالووت شٍووادة
كدد الظاكاث الٌللُت كً الظاكاث املصس بها ًخم جىطُح ألاطباب.
ًىُ ووم مو وودًس الىحو وودة الخىـُمُ ووت املخو ووخص الخٖلُو ووٍ بلم وول بطو ووافي وٍسطو ووله بل ووى بدازة املو ووىازد البشو ووسٍت الطو ووخٕما٘
إلاحساءاث.
جِ و ووىم بدازة امل و ووىازد البش و ووسٍت بةك و ووداد ٓش و ووٍ اللم و وول إلاط و ووافي ل و ووإلدازاث املخخلٌ و ووت واكخم و وواده لص و ووسي الظ و وواكاث
إلاطاًُت.
ًخم صسي مظخحِاث املىؿٌحن مً اللمل إلاطافي مم الساجب الشهسي ٓما ًلي:
 مم زاجب هٌع الشهس الري جم ًُه اللمل إلاطافي بذا جم اللمل ُبل نهاًت الىصٍ ألاو٘ مً الشهس.
 مم زاجب الشهس الخالي بذا جم اللمل إلاطافي في الىصٍ الثاوي مً الشهس.

بحساءاث اللالواث والترُُاث
.141
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ًِ ووىم م وودًس الىح وودة الخىـُمُ ووت املخ ووخص بمساحل ووت ؤداء امل ووىؿٌحن الل وواملحن ف ووي الىح وودة الخىـُمُ ووت كى وودما حش وووس
وؿٌُت في الىحدة الخىـُمُت وٍخخاز املىؿٍ ألاوظب لشول هره الىؿٌُت وًّ الشسوغ الخالُت:
 ؤن جٕىن الىؿٌُت الشاهسة مشمىلت بخؼت الاحخُاحاث مً املىازد البشسٍت.
ً
 ؤن ًٕىن املىؿٍ املِتر مخمخلا بالخد ألادوى مً املاهالث الللمُت والخمراث اللملُت املؼلىبت للىؿٌُت.
ًِ ووىم م وودًس الىح وودة الخىـُمُ ووت املخ ووخص بٕخاب ووت م وورٓسة داخلُ ووت بخىص ووُاجه بالخيظ ووُّ م ووم بدازة امل ووىازد البش ووسٍت
وزًلها بلى املدًس الخىٌُري.
في حالت اكخماد الترُُت مً املدًس الخىٌُوري جِوىم بدازة املوىازد البشوسٍت باطوخٕما٘ إلاحوساءاث الالشموت لخوُحور وطوم
املىؿٍ حظب الخىصُاث والاكخماد.
فوي حالوت زًوع املودًس الخىٌُوري للترُُوت جِووىم بدازة املوىازد البشوسٍت بةزطوا٘ املظوودىداث ملودًس الىحودة الخىـُمُووت
املخخص للخصسي وًّ الخىحُه الالشم.

بحساءاث اشترأاث املىؿٌحن في الخإمُىاث الاحخماكُت
.145
.146
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ً
ًخم اشساْ املىؿٍ في الخإمُىاث الاحخماكُت اكخبازا مً جازٍي الخحاُه باللمل .
ًخم اطخخدام الىماذج امللخمدة مً الخإمُىاث الاحخماكُت لخىزُّ كملُت الاشتراْ.
ًخم اُخؼاق اليظبت التي ًخحملها املىؿٍ مً الساجب الشهسي .

بحساءاث املظاكداث الخللُمُت للمىؿٌحن
.148
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.151
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ً
ًِىم املىؿٍ امللخحّ بةحدي الجاملواث ؤو امللاهود بخِودًم ػلوب الخصوى٘ كلوى املظواكداث الخللُمُوت مسًِوا بوه
ما ًثبذ الخحاُه بهره الجاملاث ؤو امللاهد ؤو الجملُاث املهىُت بلى زئِظه املباشس.
ًِىم السئِع املباشس بدزاطت الؼلب املِودم موً املىؿوٍ وببوداء مسئُاجوه وزًلوه بلوى مودًس الىحودة الخىـُمُوت ذاث
اللالُت.
ًِىم مدًس الىحدة الخىـُمُت بدزاطت الؼلب وزًله بلى بدازة املىازد البشسٍت.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بٕخابت املالحـاث وزًم الؼلب بلى الجهت صاحبت الصالحُت للخِسٍس بشإن الؼلب.
في حالت املىاًِت كلى الؼلب ًخم اطخٕما٘ إلاحساءاث الالشمت.

بحساءاث الِسوض والٌٕاالث
.153
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.158
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ًِىم املىؿٍ الري جىؼبّ كلُه شسوغ الِسض/الٌٕالت بخِدًم ػلبه بلى السئِع املباشس.
ًِىم السئِع املباشس للمىؿٍ في طىء ؤداء املىؿٍ وطلىٓه ومدي حلاوهوه موم شمالئوه باملىاًِوت ؤو كودم املىاًِوت
كلى ػلب مىح الِسض/الٌٕالت وزًله إلدازة املىازد البشسٍت .
ً و ووخم ًح و ووص حال و ووت املىؿ و ووٍ والخإٓ و وود م و ووً ك و وودم وح و ووىد ُسوض ٌٓ/و وواالث ط و ووابِت وم و ووً اط و وودٌُائه لش و ووسوغ م و ووىح
الِسض/الٌٕالت وزًله لصاحب الصالحُت للمىاًِت كلُه.
ًاخ وور بل ووحن الاكخب وواز م وودة خدم ووت املىؿ ووٍ ف ووي الجملُ ووت ووح ووىد مظ ووخحِاث نهاً ووت خدم ووت ل ووه كى وود دزاط ووت ػل ووب
الِسض/الٌٕالت.
في حالت املىاًِت كلى الِسض/الٌٕالت ًخم بحالت الؼلب لإلدازة املالُت الطخٕما٘ بحساءاث الصسي للمىؿٍ.
فووي حالووت املىاًِووت كلووى الِسض/الٌٕالووت ًووخم الؼلووب مووً املىؿووٍ بحظوواز ٌُٓوول هووازم (ٌٓالووت هووسم وؤداء) بحُووث
ً
ًٕىن الٌُٕل مظاوال ؤمام الجملُت في حالت كدم ُدزة املٌٕى٘ كلى الىًاء بالتزاماجه ججاه الجملُت.
في حالت زًع الؼلب ًِىم مدًس الىحدة الخىـُمُت املخخص باطخدكاء املىؿٍ وببالهه كً طبب زًع ػلبه.

املجمىكت الظادطت
بحساءاث اطخصداز إلاُاماث والىزائّ السطمُت والسطىم الخٕىمُت

بحساءاث اطخالم وحظلُم الىزائّ الثبىجُت
ً .161ووخم الاحخٌوواؾ بالىزووائّ الثبىجُووت الخاصووت بوواملىؿٌحن فووي خصاهووت حدًدًووت مِاومووت للخسٍووّ ًووخم الاحخٌوواؾ بهووا فووي مٖووان
آمً بىاطؼت بدازة املىازد البشسٍت.
ً .161ووخم اطووخالم الىزووائّ الثبىجُووت ( حووىاش الظووٌس زخووص اللموول )...بمىحووب طووىد اطووخالم زطوومي ٌظوولم للمىؿووٍ مِابوول
اطخالم الىزُِت الثبىجُت بىاطؼت بدازة املىازد البشسٍت.
ً .162خم حظلُم الىزُِت الثبىجُت للمىؿٍ ( في حالت الخاحت لها ) بمىحب طىد حظلُم زطمي جحدد ًُه ألاطباب لؼلب
الىزُِت والٌترة الصمىُت التي طِخم خاللهوا بكوادة الىزُِوت للجملُوت وٍوخم الاحخٌواؾ بظوىد الدظولُم فوي مٖوان الىزُِوت
الثبىجُت.

بحساءاث اطخخساج زخص اللمل وإلاُاماث وججدًدها
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جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بلموول الترجِبوواث الالشمووت الطووخخساج زخصووت اللموول وإلاُامووت للمىؿووٍ هحوور الظوولىدي
ً
وذلٗ خال٘ ًترة ؤطبىق مً الخحاُه باللمل بذا ٔان مظخِدما مً الخازج.
جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بلموول الترجِبوواث الالشمووت إلصووداز بؼاُووت الهىٍووت للمىؿووٍ وذلووٗ خووال٘ ًتوورة ؤطووبىق مووً
ً
ً
ً
الخحاُه باللمل طىاء ٔان طلىدًا ؤو هحر طلىدي وطىاء ٔان مظخِدما مً الخازج ؤو مخلاُدا مله مً الداخل.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت باالحخٌاؾ بسجل مٌصل كً زخص اللمل وإلاُاماث الصادزة للمىؿٌحن لخجدًودها
وذلٗ في الىُذ املىاطب وُبل جازٍي اهتهائها .
ً
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بلمل الترجِباث الالشمت الشترأاث املىؿٌحن في الخإمُىاث الاحخماكُت وذلٗ اكخبازا مً
جازٍي الخحاُه باللمل ٓما ًلي:
 املىؿٌىن الظلىدًىنً :خم اشسآهم في الخإمُىاث الاحخماكُت وألاخؼاز املهىُت.
 املىؿٌىن هحر الظلىدًىنً :خم اشسآهم في الخإمُىاث الاحخماكُت ً /سق ألاخؼاز املهىُت.

بحساءاث الخإمحن كلى الظُازاث وامللداث
.167
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جِىم بدازة املىازد الشسٍت بالخلاُد مم بحدي شسٔاث الخإمحن للخإمحن كلى املسٓباث اململىٓت لها .
كىد شساء بحدي املسٓباث للجملُت جخىلى الجهت التوي حظوخلم الظوُازة بوةبالن بدازة املوىازد البشوسٍت بورلٗ وجصوٍودها
بصىزة مً ألاوزاَ السطمُت الخاصت بها .
جِ ووىم بدازة امل ووىازد البش ووسٍت باالجص ووا٘ بش ووسٓت الخ ووإمحن حظ ووب الؼسٍِ ووت املخٌ ووّ كلحه ووا والؼل ووب مجه ووا الخ ووإمحن كل ووى
املسٓبت بالُِمت التي جم شساء املسٓبت بها .
جحخٌف بدازة املىازد البشسٍت بإصل بىلُصت الخإمحن الخاصت باملسٓبت وجِوىم بةزطوا٘ صوىزة مجهوا للجهوت املظوخلمت
للمسٓبت.
جِىم بدازة املوىازد البشوسٍت بدسوجُل البىلُصوت فوي سوجل بوىالص الخوإمحن ملساُبتهوا وججدًودها ؤو كودم ججدًودها فوي
الىُذ املىاطب.
ف ووي حال ووت بُ ووم املسٓب ووت خ ووال٘ م وودة ط ووسٍان البىلُص ووت جخ ووىلى بدازة امل ووىازد البش ووسٍت اجخ وواذ إلاح ووساءاث الالشم ووت إللو وواء
البىلُصت.
ًِم كلى كاجّ الجهت التي جِىم باطخخدام املسٓبت ببالن بدازة املىازد البشسٍت برلٗ .

بحساءاث مصازٍٍ السطىم الخٕىمُت
.174
.175
.176

ًمىح املىؿٍ املٖلوٍ موً الجملُوت ( امللِوب ) بةجموام بحوساءاث إلاُاموت والخوسوج واللوىدة وخالًهوا فوي حالوت كودم
الظداد للي كهدة ماُخت ًخم جِدًسها مً مدًس املىازد البشسٍت .
كىوود الاهتهوواء مووً إلاحووساءاث الالشمووت للمووىؿٌحن ودًووم السطووىم الخٕىمُووت املِووسزة ًووخم صووسي املبووالى التووي جووم دًلهووا
بمىحب ٓشٍ املصازٍٍ إلادازٍت وٍسًّ به صىز امللامالث التي جم بحسائها.
ًخم جصدًّ الٕشٍ مً مدًس املىازد البشسٍت ومساحلخه مً مدًس الشاون املالُت.

املجمىكت الظابلت
بحساءاث الخدزٍب والاهخداب والسكاًت الؼبُت

بحساءاث الخدزٍب
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.184

جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت خووال٘ شووهس ؤٓخووىبس مووً ٔوول كووام بةكووداد بووساما الخوودزٍب لللووام الِووادم بىو ًواء كلووى دزاطووت
الاحخُاحاث الخدزٍبُت وجىشَم المراما كلى الىحداث الخىـُمُت في الجملُت.
ًِىم السئِع املباشس بترشُح املىؿٌحن الرًً ًىص ي بالخاُهم بالودوزاث الخدزٍبُوت وٍسًوم الؼلوب بلوى بدازة املوىازد
البشسٍت في الجملُت.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بٌحص الؼلباث وجيظُِها وزًلها لالكخماد.
في حالت زًع ػلب الخدزٍب ٌلاد الؼلب بلى السئِع املباشس إلكالم املىؿٍ برلٗ.
في حالت املىاًِت ًخم اطخٕما٘ إلاحساءاث الالشمت.
كىد اهتهاء الدوزة ًخم حسجُل الدوزة التي حظسها املىؿٍ في سجل الدوزاث الخدزٍبُت الخاص بملٍ املىؿٍ.
جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بخلبئووت ٓش ووٍ الخظووىز والوُوواب للوودوزة الخدزٍبُ ووت وزًلهووا للجهووت املخخصووت الجخ وواذ
إلاحساءاث الالشمت.
جِوىم بدازة املوىازد البشووسٍت بخُِوُم الوودوزة الخدزٍبُوت فوي نهاًتهووا بىاطوؼت الىمووىذج امللود لورلٗ وذلووٗ لالطوخٌادة فووي
جُُِم الدوزة في الظىىاث الالحِت.

إلاحساءاث ُبل الظٌس في مهمت الاهخداب
.185
.186
.187

.188

ًِووىم املوودًس املخووخص باخخُوواز املىؿووٍ املسشووح لالهخووداب وٍحوودد موودة وػبُلووت املهمووت املىخوودب بلحهووا املىؿووٍ طووىاء
داخل اململٕت ؤو خازحها.
ًسًم الؼلب بلى بدازة املىازد البشسٍت الكخماده مً صاحب الصالحُت.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بلود املىاًِوت كلوى الاهخوداب باطوخٕما٘ إلاحوساءاث الالشموت وجىشَوم هموىذج الاهخوداب ٓموا
ًلي:
 وس ووخت للمظ وواو٘ ك ووً بح ووساءاث الظ ووٌس للم وول الدج ووىشاث بالٌى ووادَ امللىُ ووت وخؼ ووىغ الؼح ووران ٓم ووا ه ووى
مؼلىب.
 وسخت ملظاو٘ السواجب وألاحىز إلكداد طلٌت مِدمت لبد٘ الاهخداب للمىؿٍ بذا زهب املىؿٍ في ذلٗ
والحدظاب مظخحِاث الاهخداب كىد اللىدة مً مهمت الاهخداب.
 وسخت للمىؿٍ الطخخدامها كىد اللىدة مً الاهخداب.
ًخم حظلُم املىؿٍ املىخدب حىاش الظٌس وجرآس الظٌس والظلٌت املِدمت ُبل الظٌس بثالزت ؤًام.

إلاحساءاث بلد كىدة املىؿٍ مً مهمت الاهخداب
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ًِىم املىؿٍ كىد كىدجه مً مهمت الاهخداب بما ًلي:
 بكداد جِسٍس زحلت الاهخداب.
 بكداد ٓشٍ مصازٍٍ وبد٘ الاهخداب وبزًاَ املظدىداث املاٍدة للظٌس .
ًِىم السئِع املباشس بمىاُشت جِسٍس زحلت الاهخداب مم املىؿٍ املىخدب واجخواذ إلاحوساءاث الالشموت لالطوخٌادة موً
زحلت الاهخداب.
ًِىم السئِع املباشس بالخإٓد مً صخت البُاهاث الىازدة في ٓشٍ مصوازٍٍ وبود٘ الاهخوداب وزًلهوا إلدازة املوىازد
البشسٍت الطخٕما٘ إلاحساءاث الالشمت.
جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بالخإٓوود مووً البُاهوواث الووىازدة فووي ٓشووٍ مصووازٍٍ وبوود٘ الاهخووداب واملظوودىداث املسًِووت
واطخٕما٘ إلاحساءاث املالُت الالشمت للصسي.

بحساءاث السكاًت الؼبُت اللامت
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ً ووخم جصوٍ وود املظدش ووٌُاث ؤو ش ووسٔاث الخ ووإمحن الؼب ووي الت ووي حلاُ وودث مله ووا الش ووسٓت لخِ وودًم خ وودماث الل ووالج الؼب ووي
للمىؿٌحن ًحها بٕشٍ بجمُم املىؿٌحن الخالُحن وكىائلهم ودزحاث اللىاًت الؼبُت املِسزة لهم.
كىوود حلُووحن مىؿووٍ حدًوود جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بووةدزاج اطووم املىؿووٍ ودزحووت اللىاًووت الؼبُووت املِووسزة لووه فووي
ٓشىي املظدشٌُاث وشسٔاث الخإمحن الؼبي حتى ًخم جِدًم الخدماث الؼبُت الالشمت له.
ًووخم اطووخخساج واطووخالم بؼاُوواث اللووالج الؼبووي مووً املظدشووٌُاث ؤو شووسٔاث الخووإمحن الؼبووي وجىشكهووا كلووى املووىؿٌحن
بمىحب همىذج اطخالم البؼاُت وشس ٌُُٓت اطخخدام البؼاُت لهم.
في حالت الاطخوىاء كً خدماث مىؿٍ ًخم اطخالم بؼاُت اللالج الؼبي مىه وبلوائها وبكالم الجهت املخلاُد ملها
وذلٗ حتى ًخم بلواء الخإمحن الؼبي لهم.
في حالت الخلاُد مم بحدي الجهاث الؼبُت ًخم اجباق الخالي:
ً ساحم املىؿٍ بدازة املىازد البشسٍت للخصى٘ كلى الخحىٍل للجهت الؼبُت.
ً
ً خم مساُبت جٕساز الخحىٍل مً املىؿٌحن وذلٗ ججىبا لظىء الاطخخدام واجخاذ إلاحساءاث الالشمت.
في حالت الخلاُد مم بحدي شسٔاث الخإمحن الؼبي ًخم اجباق الخالي:
 ً ووخم الخيظ ووُّ م ووم الجه ووت املخلاُ وود مله ووا لخ ووىًحر السكاً ووت الؼبُ ووت لخحدً وود الجه وواث الؼبُ ووت الت ووي ٌظ ووخؼُم
املىؿٍ مساحلتها.
ً خم جصوٍود املىؿوٍ بالبؼاُواث الؼبُوت التوي جحودد دزحوت ومظوخىي امللالجوت الؼبُوت وٓورلٗ املشومىلحن موً
ؤًساد كائلخه بامللالجت الؼبُت .

بحساءاث امللالجت الؼبُت داخل اململٕت
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كىود الشوولىز بمووسض ؤو بووأالم طوىاء فووي مٖووان اللموول ؤو فوي املجووز٘ ؤو خووازج املدًىووت التوي ٌلموول بهووا املىؿووٍ وحظووخدعى
ً
هووره لالم مساحلووت الؼبِووب ًِووىم املىؿووٍ بووةكالم زئِظووه املباشووس بالظووسكت املمٕىووت بالهوواجٍ مووثالب وٍِووىم بصٍووازة
الجهت الؼبُت امللخمدة.
بلد كىدجه ملِس اللمل ٌظخٕمل املىؿٍ ػلب إلاحاشة املسطُت وٍسًلها للسئِع املباشس.
ٌسجل السئِع املباشس كدد ؤًام إلاحاشة املسطُت ً
بىاء كلى جىصُاث الجهوت الؼبُوت امللخمودة للشوسٓت وٍىُوم ػلوب
إلاحاشة وٍسطلها بلى بدازة املىازد البشسٍت.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بدسجُل إلاحاشة املسطُت في سجل إلاحاشاث املسطُت الخاص باملىؿٍ.

بحساءاث امللالجت الؼبُت في حالت جىاحد املىؿٍ خازج اململٕت
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ًِىم املىؿٍ بةكالم املدًس املخخص بمسطه في ؤُسب وُذ ممًٕ وٍحصل كلى جِسٍس ػبي مً الجهت التوي حلالجوه
وٍخم جصدًِه مً طٌازة ؤو ُىصلُت اململٕت في مٖان وحىده.
ً
بلد كىدجه ملِس كمله ٌظخٕمل املىؿٍ ػلب إلاحاشة املسطُت مسًِا به الخِسٍس الؼبي وبسًله للسئِع املباشس.
ًساحووم موودًس الىحوودة الخىـُمُووت املخووخص ػلووب إلاحوواشة وٍبووحن مالحـاجووه وٍىُووم الؼلووب وٍسطووله بلووى بدازة املووىازد
البشسٍت.
ً ووخم مساحل ووت إلاح وواشة املسط ووُت والخإٓ وود ؤنه ووا مىزِ ووت م ووً الظ ووٌازة الظ وولىدًت ز ووم ً ووخم بحالته ووا بل ووى الجه ووت الؼبُ ووت
امللخمدة في الجملُت.
في حالت اكخماد الجهت الؼبُت امللخمدة للخِسٍس ًخم اكخماد إلاحاشة ٓةحاشة مسطُت .
فووي حالووت زًووع الجهووت الؼبُووت جِسٍووس إلاحوواشة املسطووُت بلوود جىطووُح ألاطووباب ًووخم ببووالن بدازة املووىازد البشووسٍت لخصووم
ؤًام الوُاب الصائدة.
في حالت زًع الجهت الؼبُت جِسٍس إلاحاشة املسطوُت للمىؿوٍ الخوّ بمساحلوت الجهوت الؼبُوت امللخمودة للجملُوت فوي
هرا الشإن .

بحساءاث الىُاًت وإلاطلاي وبصاباث اللمل وألامساض املهىُت
.211

في حالت املسض املنهي ؤو بصابت اللمل ًخم اجباق الخالي:
ً خم جحىٍل املىؿٍ للجهت الؼبُت املحددة مً الخإمُىاث الاحخماكُت.
ً خم جحسٍس بالن إلاصابت وبزطاله للخإمُىاث الاحخماكُت.
ُ بل جحسٍس بالن إلاصابت ًجب جحسي املللىماث الصخُحت بٖل دُت وعي ٓما ًلي:
الخإٓد مً ؤن إلاصابت حدزذ ؤزىاء اللمل ؤو بظببه.
الخإٓد مً ؤن املىؿٍ مسجل بالخإمُىاث الاحخماكُت.
الخإٓد مً مٖان إلاصابت بالجظم وجازٍخها وطاكت وُىكها وٌُُٓت حدو ها بالخٌصُل.
جصوٍوود الخإمُىوواث الاحخماكُووت باملظوودىداث الثبىجُووت الالشمووت لووبلع إلاصوواباث ٔووالخِسٍس الؼبووي واملووسوزي
وهحر ذلٗ مً املللىماث التي جٌُد في الخلسي كلى إلاصابت.

املجمىكت الثامىت
بحساءاث الخٖلٍُ والاهخِا٘ والظًٕ جرآس الظٌس وإلاحاشاث

بحساءاث الخٖلٍُ
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كىوود حاحووت الجملُووت بلووى جىٌُوور ؤكمووا٘ ماُخووت فووي بحوودي الىحووداث الخىـُمُووت وجخؼلووب خموورة خاصووت هحوور مخووىًسة
ً
حالُووا فووي املووىؿٌحن الخووالُحن بهووره الىحوودة الخىـُمُووت ًووخم جٖلُووٍ ؤحوود املووىؿٌحن فووي الىحووداث الخىـُمُووت ألاخووسي
بالُِام بهره املهمت.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بةصداز الِساز إلادازي املىـم للملُت الخٖلٍُ والري ًبحن:
 ػبُلت الخٖلٍُ.
 آلُاث الخٖلٍُ.
 الٌترة الصمىُت املحددة له.
ًخم جىشَم الِساز إلادازي ٓما ًلي:
 وسخت للمىؿٍ.
 وسخت مللٍ املىؿٍ.
 وسخت للىحت إلاكالهاث.
 وسخت ملظاو٘ السواجب وألاحىز.
كىد اهتهاء ًترة الخٖلٍُ ًخم بكالم املىؿٍ بمىحب مرٓسة داخلُت مً بدازة املىازد البشسٍت باهتهاء ًترة الخٖلٍُ.

بحساءاث الاهخِا٘
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ف ووي حال ووت الخىص ووُت باهخِ ووا٘ املىؿ ووٍ م ووً وح وودة جىـُمُ ووت بل ووى وح وودة جىـُمُ ووت ؤخ ووسي جِ ووىم بدازة امل ووىازد البش ووسٍت
بةصداز الِساز إلادازي املىاطب والخجهحز الهخِا٘ املىؿٍ بلى املىُم الجدًد.
ً
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بخجهحز ملخص كً خدمت املىؿٍ في الجملُت مسًِا به صىزة موً ُوساز الىِول وصوىز
كً حمُم املظدىداث املىحىدة في ملٍ خدمت املىؿٍ وٍسطول للٌوسق املىِوى٘ بلُوه املىؿوٍ ُبول الاهخِوا٘ الٌللوي
بإطبىق.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بصسي مظخحِاث املىؿٍ مً السواجب حتى جازٍي آخس ًىم كمل ُبل الاهخِا٘ الٌللي
بإطبىق.
ًخم اطخظاًت املىؿٍ ملدة ؤطبىق في الٌسق املىِى٘ بلُه كلى حظاب الجملُت حظب دزحخه الىؿٌُُت ٓما ًلي:
ً
ً ىدَ (  ) 5هجىم بذا ٔاهذ دزحخه الىؿٌُُت مدًسا ًإكلى.
ً ىدَ (  ) 4هجىم بذا ٔاهذ دزحخه الىؿٌُُت ؤُل مً مدًس.
ًمىح املىؿٍ بحاشاث مخِؼلت مدتها ؤطبىق في الٌسق املىِى٘ بلُه وذلٗ لخجهحز الظًٕ وخالي ذلٗ.

بحساءاث صسي جرآس الظٌس
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كىد جِدًم املىؿٍ ػلوب إلاحواشة الظوىىٍت واملىاًِوت كلحهوا ًوخم الدجوص لوه وبصوداز ؤواموس إلازٔواب لوه موً ُبول بدازة
املىازد البشسٍت وذلٗ حظب خؽ الظحر املحدد.
ً
ًووخم جإُٓوود الدجووص مظووبِا طووىاء بىاطووؼت املىؿووٍ ؤو بدازة املووىازد البشووسٍت والاحخٌوواؾ بخوورآس الظووٌس وحظوولُمها
للمىؿٍ ُبل الظٌس الٌللي ب (  ) 3زالزت ؤًام.
كىوود ُُووام املىؿووٍ بدىٌُوور مهمووت اهخووداب ًووخم بصووداز جوورآس الظووٌس حظووب بُووان الخٖلُووٍ باالهخووداب وٍووخم حظوولُم
جرآس الظٌس ُبل الظٌس بثالزت ؤًام.

بحساءاث جخؼُؽ إلاحاشاث الظىىٍت للمىؿٌحن
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جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت بةكووداد ٓشووىي باإلحوواشاث الظووىىٍت املظووخحِت للمووىؿٌحن التووي جبووحن مظووخحِاث ٔوول
مىؿٍ في حمُم الىحداث الخىـُمُت.
ًخم جىشَم بزطا٘ ٓشىي إلاحاشاث الظىىٍت املظخحِت بلى مدًسي الىحداث الخىـُمُت امللىُت.
ًحوودد موودًس الىحوودة الخىـُمُووت املخووخص ألاوُوواث املىاطووبت لخصووى٘ املووىؿٌحن فووي الىحوودة الخىـُمُووت التووي ًسؤطووها
ً
كلى بحاشاتهم الظىىٍت وًِا لـسوي اللمل في الىحدة الخىـُمُت.
ًبحث مدًس الىحدة الخىـُمُت املخخص مم املىؿٌحن الخابلحن له مىاكُد إلاحاشاث وٍخٌّ كلى الخىُُذ الخِسٍبي
لخصىلهم كلحها.
ًؼلب مدًس الىحدة الخىـُمُت مً حمُم املىؿٌحن الخابلحن له حلبئت ببُان ؤًظلُت جىُُذ إلاحاشة الظىىٍتب
ًخإٓوود موودًس الىحوودة الخىـُمُووت املخووخص مووً ( الخووىاشن اللووام لخىُُووذ الخصووى٘ كلووى إلاحوواشاث ومساكاجووه لـووسوي
اللمل ) وكدم حلازض مىاكُد إلاحاشاث مم مخؼلباث ومصلخت اللمل.
ٌلد٘ مدًس الىحدة الخىـُمُت املخخص جىُُوذ بحواشاث املوىؿٌحن لخحُِوّ الخوىاشن باطوخخدام ألاًظولُاث ألاخوسي
املِترحت مً املىؿٌحن ملىاكُد ؤخسي.
ٌلوود موودًس الىحوودة الخىـُمُووت املخووخص مخؼووؽ إلاحوواشاث الظووىىٍت الجهووائي بلوود جىُُلووه وٍسطووله بلووى بدازة املووىازد
البشسٍت.
ًحدد مدًس الىحدة الخىـُمُت املخخص الخىُُذ امللخمد لإلحواشة الظوىىٍت لٖول موً املوىؿٌحن كلوى بُوان الخٌظوُل
وٍىُله وَلُده للمىؿٍ.
ًخم الخحِّ مً دُت جىشَم ؤًام إلاحاشاث املظخحِت لٖل مً املىؿٌحن كلى بُاهاث الخٌظُل وكلى املخؼؼاث.

بحساءاث ػلب إلاحاشة الظىىٍت
.233
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ًِىم املىؿٍ بخلبئت ػلب إلاحاشة وذلٗ ُبل شهس مً مىكد ُُامه باإلحاشة .
ًحدد املىؿٍ بؼلب إلاحاشة:
 جازٍي بدء إلاحاشة.
 جازٍي اهتهاء إلاحاشة.
 مدة إلاحاشة.
 اللىىان ؤزىاء إلاحاشة.
ً يظّ املىؿٍ مم السئِع املباشس لخحدًد املىؿٍ املظاو٘ ؤزىاء هُابه.
ًىُم املىؿٍ الؼلب زم ٌظلمه بلى السئِع املباشس الري ًخإٓد مً:
ً
 التزام املىؿٍ بالخىُُذ املِسز مظبِا لإلحاشة الظىىٍت بالسحىق بلى خؼت إلاحاشاث الظىىٍت.
 كدم وحىد ؿسوي مظخجدة جمىم ُُام املىؿٍ باإلحاشة الظىىٍت في مىكدها املِسز.
في حالت كدم مىاًِت املدًس املخخص ًخم بكادة ػلب إلاحاشة بلى املىؿٍ مم بُان ألاطباب.
للمىؿٍ.
ًخم الخإٓد مً وحىد زصُد ٔاي مً إلاحاشة الظىىٍت
ٍ
واي للمىؿ ووٍ جحدظ ووب ؤً ووام إلاح وواشة املظ ووخحِت وٍ ووخم ج وودوٍجها كل ووى ػل ووب إلاح وواشة وٓ وورلٗ
ف ووي حال ووت وح ووىد زص ووُد ٔ و ٍ
املظخحِاث ألاخسي مً جرآس الظٌس للمىؿٍ وكائلخه وجسًم للمىاًِت مً صاحب الصالحُت.
ًخم اطخالم بؼاُت إلاُامت مً املىؿٍ هحر الظلىدي وحظلُمه حىاش طٌسه ُبل ًىمحن مً جازٍي بدء بحاشجه .

بحساءاث اللىدة مً إلاحاشة الظىىٍت
.241
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كىوود كووىدة املىؿووٍ مووً بحاشجووه الظووىىٍت ًِووىم املىؿووٍ بخلبئووت همووىذج اللووىدة مووً إلاحوواشة وجىُُلووه مووً الووسئِع
املباشس في الُىم الري ًباشس ًُه اللمل في الجملُت.
ًِىم السئِع املباشس بالخإٓد مً البُاهاث الىازدة في بُساز اللىدة وٍىُله وٍسطله إلدازة املىازد البشسٍت .
ًخم احدظاب الخإخحر في إلاحاشاث مً ُبل بدازة املىازد البشسٍت وفي حالت وحىد جإخحر ًخم البحث باألطباب واجخاذ
إلاحساءاث الالشمت.

بحساءاث إلاحاشاث الؼازئت وبحاشة الدج
.243
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في حالت زهبت املىؿٍ بإداء ًسٍظت الدج ًِىم بخِدًم ػلب للدج بلى بدازة املىازد البشسٍت الطخٕما٘ إلاحوساءاث
الالشمت مً الجهاث املخخصت.
كىوود اطووؼساز املىؿووٍ بلووى الخصووى٘ كلووى بحوواشة خاصووت ًِووىم بخلبئووت ػلووب إلاحوواشة وٍىُووم الؼلووب وَظوولمه للووسئِع
املباشس في ؤو٘ ًسصت ممٕىت وٍىضح له ؤطباب الوُاب الاطؼسازي.
ًِىم السئِع املباشس بٌحص ممرزاث إلاحاشة واكخماد ػسٍِت احدظابها بإحس ؤو هُاب كً اللمل.
ًىُم السئِع املباشس الؼلب وٍسطله بلى بدازة املىازد البشسٍت الطخٕما٘ إلاحساءاث.
ًخم جىشَم وسخ ػلب إلاحاشة كلى الىحى الخالي:
 وسخت :جحٌف في ملٍ املىؿٍ.
 وسووخت :جسطوول بلووى مظوواو٘ السواجووب وألاحووىز الجخوواذ إلاحووساءاث الالشمووت لخصووم ؤًووام الوُوواب ؤو احدظ وواب
الساجب كً ًترة إلاحاشة حظب ُساز السئِع املباشس.
في حالت إلاحاشاث الخاصت ًِىم املىؿٍ بخلبئوت ػلوب إلاحواشة ُبول حودو ها فوي حالوت الوصواج وبلود حودو ها فوي حالوت
ً
والدة مىلىد له ؤو في حالت وًاة الصوحت ؤو ؤحود ؤصوىله ؤو ًسوكوه وٍسًلهوا بلوى الوسئِع املباشوس مىضوخا بهوا ؤطوباب
ػلب إلاحاشة الخاصت
ًِ ووىم ال ووسئِع املباش ووس بالخإٓ وود م وً ص ووخت البُاه وواث وػل ووب الىز ووائّ املاٍ وودة ل وورلٗ ( ف ووي حال ووت الظ ووسوزة ) وجىُُ ووم
الؼلب وزًله بلى بدازة املىازد البشسٍت.
ًخم ًحص املظدىداث وحسجُل إلاحاشة في سجل إلاحاشاث الخاص باملىؿٍ في امللٍ.
ًخم الخإٓد موً جوازٍي كوىدة املىؿوٍ ملباشوسة اللمول بلود اهتهواء إلاحواشة الخاصوت واجخواذ إلاحوساءاث الالشموت فوي حالوت
ججاوش مدة إلاحاشة املِسزة.

بحساءاث بحاشة الامخحاهاث الدزاطُت
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ًِووىم املىؿووٍ بخلبئووت ػلووب إلاحوواشة لالمخحاهوواث الدزاطووُت ُبوول بووداًتها بإطووبىكحن كلووى ألاُوول وٍسًلهووا بلووى الووسئِع
ً
املباشس مىضخا بها بسهاما الامخحاهاث الدزاطُت وخالي ذلٗ.
ًِىم السئِع املباشس بالخإٓد مً صخت البُاهاث والخىُُم كلى الؼلب وزًله بلى بدازة املىازد البشسٍت.
ًخم ًحص املظدىداث واطخٕما٘ إلاحساءاث الالشمت وحسجُل إلاحاشة في سجل إلاحاشاث الخاصت بملٍ املىؿٍ.
ً ووخم الخإٓ وود م ووً ج ووازٍي ك ووىدة املىؿ ووٍ ملباش ووسة اللم وول بل وود اهته وواء بح وواشة الامخحاه وواث الدزاط ووُت واجخ وواذ إلاح ووساءاث
الالشمت في حالت ججاوش مدة إلاحاشة املِسزة.

ّ
واللدة
بحساءاث بحاشة الىالدة وألامىمت
.256
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حلد املىؿٌت ػلب بحاشة وجحدد هىق إلاحاشة ( بحاشة والدة ) وجىُم الؼلب وحظلمه للسئِع املباشس وجسًّ الشهادة
الؼبُت الالشمت التي جآد ذلٗ.
فوي حالووت كوودم آخمووا٘ الؼلووب ؤو كودم جووىاًس الخصوودًِاث الىاحبووت ٌلوواد الؼلوب بلووى املىؿٌووت مووم املالحـوواث بشووإن
ٌُُٓت اطخٕما٘ ػلبها.
في حالت املىاًِت ًخم جىُُم الؼلب وٍسطل بلى بدازة املىازد البشسٍت الطخٕما٘ إلاحساءاث.
ًخم مساحلت الؼلب والخإٓد مً وحىد الخىاُُم الالشمت ومؼابِخه مم الظُاطاث امللخمدة في الجملُت.
ًخم جىشَم وسخ ػلب إلاحاشة كلى الىحى الخالي:
 وسخت :جحٌف في ملٍ املىؿٌت.
 وسووخت :جسطوول بلووى مظوواو٘ السواجووب وألاحووىز الجخوواذ إلاحووساءاث الالشمووت الحدظوواب الساجووب كووً ًتوورة بحوواشة
الىالدة.

املجمىكت الخاطلت
بحساءاث الجصاءاث والخـلم واهتهاء الخدماث وجٕسٍم املىؿٌحن
بحساءاث الجصاءاث الخإدًبُت
.261
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فووي حالووت ازجٖوواب املىؿووٍ للمخالٌووت ًِووىم الووسئِع املباشووس بةكووداد موورٓسة باملخالٌووت وٍووخم بزطووالها بلووى موودًس املووىازد
البشسٍت .
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بدزاطت ملٍ املىؿٍ ومدي جٕساز املخالٌاث خال٘ الٌترة الظابِت وهىكُوت املخالٌواث
التي ازجٕبها.
ً ووخم دزاط ووت املخالٌ ووت م ووً ُب وول م وودًس امل ووىازد البشو ووسٍت بالخيظ ووُّ م ووم ال ووسئِع املباش ووس للمىؿ ووٍ وم وودًس الىحو وودة
الخىـُمُت لخحدًد إلاحساء الخإدًبي املِتر اجخاذه ججاه املىؿٍ.
في حالت الاجٌاَ كلى هىكُت إلاحساء املِتر اجخاذه ًخىلى مدًس املىازد البشسٍت اطخٕما٘ إلاحساءاث الالشمت.
في حالت الاجٌاَ كلى الخحىٍل للمجلع الخإدًبي ًخىلى بدازة املىازد البشسٍت الخيظُّ مم السئِع الخىٌُري لدكىة
املجلع لالولِاد والىـس في املخالٌت واجخاذ إلاحساء املىاطب.

بحساءاث الخـلم وشٖاوي املىؿٌحن
.266
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ًخىحووب كلووى املىؿووٍ جِوودًم الشووٕىي ( الووخـلم ) خووال٘ (  ) 5ؤًووام كموول مووً وُووىق الووخـلم املدظووبب فووي الووخـلم
وجِدًمه بلى زئِظه املباشس.
ًِووىم الووسئِع املباشووس للمىؿووٍ بلوود اطووخالم الشووٕىي بترجِووب لِوواء مووم املىؿووٍ ملىاُشووت الشووٕىي بسمتهووا ومحاولووت
حلها بالؼسَ الىدًت.
الؼلوب ألاو٘ :كلووى الووسئِع املباشوس للمىؿووٍ البووذ فوي الشووٕىي خووال٘ (  ) 5ؤًوام كموول مووً جوازٍي اطووخالمها و ببووالن
ً
املىؿٍ ٓخابُا بالِساز الري جم اجخاذه.
الؼل ووب الث وواوي :بذا ل ووم حظ ووٌس الخؼ ووىة املخخ وورة ف ووي الؼل ووب ألاو٘ ك ووً حظ ووىٍت ال ووخـلم ؤو ٔ ووان ال ووخـلم م ووً ال ووسئِع
املباشس ًحّ للمىؿٍ الخـلم بلى املظخىي إلادازي ألاكلى مً السئِع املباشووس ( الؼلب الثاوي ) والبذ به خال٘ (
 ) 5ؤًام.
الؼلب الثالث :بذا لم حظٌس الخؼوىة املخخورة فوي الؼلوب ألاو٘ والثواوي كوً حظوىٍت الوخـلم ًحوّ للمىؿوٍ الوخـلم
بلى املظخىي إلادازي ألاكلى في الجملُت ( الؼلب الثالث ).
جِووىم الجهووت إلادازٍووت ألاكلووى باالحخموواق بوواملىؿٍ خووال٘ (  ) 5ؤًووام مووً اطووخالم الؼلووب والبووذ فووي الشووٕىي وبكووالم
ً
املىؿٍ ٓخابُا بالِساز املخخر.

بحساءاث بنهاء الخدماث بظبب كدم احخُاش ًترة الخجسبت
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في حالت مالحـت الوسئِع املباشوس كودم صوالحُت املىؿوٍ خوال٘ ًتورة الخجسبوت ًِوىم بةكوداد خؼواب مىحوه بلوى بدازة
املىازد البشسٍت بلدم صالحُخه لللمل وطسوزة بنهاء خدماجه.
في نهاًت ًترة الخجسبت ًِىم السئِع املباشس بةكداد همىذج جُِوُم ؤداء املىؿوٍ خوال٘ ًتورة الخجسبوت وفوي حالوت كودم
حصىله كلى جِدًس حُد ًإكلى ًخم بنهاء خدماجه بالجملُت.
ًخم بكداد خؼاب بةنهاء الخدماث ًخم حظلُمه للمىؿٍ.
ًخم الؼلب مً املىؿٍ الخىُُم باالطخالم كلى ب خؼاب بنهاء الخدماثب وٍخم جىشَم الخؼاب كلى الىحى الخالي:
 وسخت :حظلم للمىؿٍ.
 وسخت :جحٌف في امللٍ.
ًخم اطخٕما٘ بحساءاث املخالصت الجهائُت.

بحساءاث بنهاء الخدماث بظبب جِدًم بُاهاث هحر صخُحت في ػلب اللمل
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فووي حالووت آدشوواي املخالٌووت ًووخم الخحُِووّ مووم املىؿووٍ وبكووداد محظووس الخحُِووّ الووالشم ومىاحهووت املىؿووٍ بوورلٗ
بىاطؼت بدازة املىازد البشسٍت .
ًووخم بكووداد املظوودىداث املاٍوودة والتووي جثبووذ ؤن املىؿووٍ ُووام بخِوودًم بُاهوواث هحوور صووخُحت فووي ػلووب اللموول وزًلهووا
للجهت صاحبت الصالحُت لالكخماد.
بىو ًواء كلووى آدشوواي مخالٌووت جِوودًم بُاهوواث هحوور صووخُحت فووي ػلووب اللموول املِوودم مووً املىؿووٍ ًووخم بكووداد خؼوواب
ًىحه للمىؿٍ بةنهاء خدماجه في الجملُت.
ًخم اطخدكاء املىؿٍ وحظلُمه الخؼاب.
ًخم الؼلب مً املىؿٍ الخىُُم باالطخالم كلى ب خؼاب بنهاء الخدماثب وٍخم جىشَم الخؼاب كلى الىحى الخالي:
 وسخت :حظلم للمىؿٍ.
 وسخت :جحٌف في امللٍ.
ًخم اطخٕما٘ بحساءاث املخالصت الجهائُت.

بحساءاث بنهاء الخدماث بظبب بحساء حصائي
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ً
بىاء كلى الِساز الجصائي بةنهاء خدماث املىؿٍ ًخم بكداد خؼاب ًىحه للمىؿٍ بةنهاء خدماجه في الجملُت .
ًخم اطخدكاء املىؿٍ وحظلُمه الخؼاب.
ًخم الؼلب مً املىؿٍ الخىُُم باالطخالم كلى ب خؼاب بنهاء الخدماثب وٍخم جىشَم الخؼاب كلى الىحى الخالي:
 وسخت :حظلم للمىؿٍ.
 وسخت :جحٌف في امللٍ.
ًخم اطخٕما٘ بحساءاث املخالصت الجهائُت.

بحساءاث بنهاء الخدماث بظبب ؿسوي واحخُاحاث اللمل
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ً
بىاء كلوى ُوساز بنهواء الخودماث بظوبب ؿوسوي ومخؼلبواث اللمول ًوخم بكوداد خؼواب ًىحوه للمىؿوٍ بةنهواء خدماجوه
في الجملُت.
ًخم اطخدكاء املىؿٍ وحظلُمه الخؼاب.
جؼلووب بدازة املووىازد البشووسٍت مووً املىؿووٍ الخىُُووم باالطووخالم كلووى ب خؼوواب بنهوواء الخوودماثب وٍووخم جىشَووم الخؼوواب
كلى الىحى الخالي:
 وسخت :حظلم للمىؿٍ.
 وسخت :جحٌف في امللٍ.
ًخم اطخٕما٘ بحساءاث املخالصت الجهائُت.

بحساءاث بنهاء الخدماث كىد اهتهاء مدة اللِد املحدد املدة
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كىد اهتهاء مدة اللِد املحدد املدة وكدم زهبت الجملُت في ججدًده ًخم بكداد خؼاب بةنهاء الخدماث للمىؿوٍ
وحظلُمه له.
ًووخم الؼلووب مووً املىؿووٍ الخىُُووم باالطووخالم كلووى ب خؼوواب كوودم ججدًوود كِوود كموول ب وٍووخم جىشَووم الخؼوواب كلووى
الىحى الخالي:
 وسخت :حظلم للمىؿٍ.
 وسخت :جحٌف في امللٍ.
ًخم اطخٕما٘ بحساءاث املخالصت الجهائُت.

بحساءاث بنهاء الخدماث بظبب اهخٌاض مظخىي ألاداء
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فووي حالووت اهخٌوواض مظووخىي ؤداء املىؿووٍ خووال٘ الخُِووُم الظووىىي وحصووىله كلووى جِسٍووس طوولٍُ ًووخم ببالهووه مووً
السئِع املباشس بظسوزة جحظحن ؤدائه وذلٗ بىاطؼت مرٓسة داخلُت ًخم بها جىطُح ما ًلي:
 هىاحي الظلٍ في ألاداء.
 ؤهداي اللمل املؼلىب جحُِِها بىاطؼت املىؿٍ ومظخىي ألاداء املخىُم مً املىؿٍ امللوي خال٘ الٌترة
الِادمت .بحُث ًخظمً مظخىي ألاداء إلاشازة بلى هىكُت وٓمُت وجىُُذ إلاهجاش لٖل هدي.
 املدة التي ًجب كلى املىؿٍ ؤن ًحظً مظخىي ؤدائه ًحها.
 بش ووازة واض ووخت بل ووى ؤن مظ ووخِبل املىؿ ووٍ ف ووي الجملُ ووت ًخىُ ووٍ كل ووى هىكُ ووت ومظ ووخىي ؤدائ ووه خ ووال٘ الٌت وورة
املحددة.
ٌظوولم الووسئِع املباشووس املىؿووٍ ؤصوول املوورٓسة وَشووس لووه ؤطووبابها وٍىضووح لووه هووىاحي الظوولٍ التووي ًجووب ؤن ًخولووب
كلحها واملدة املخاحت له لخحظحن ؤدائه وٍحصل كلى جىُُم املىؿٍ كلحها.
ًحخٌف السئِع املباشس بيسخت مً املرٓسة للمخابلت وٍسطل اليسخت ألاصلُت مً املرٓسة املىُلت مً املىؿٍ بلى
بدازة املىازد البشسٍت .
ًخابم السئِع املباشس ؤداء املىؿٍ خوال٘ الٌتورة املحوددة لوه لخحظوحن ؤدائوه وجوخم مساحلوت ألاداء موسجحن كلوى ألاُول
خال٘ الٌترة املحددة وٍخؼس املىؿٍ بالىدُجت كىد ٔل مساحلت.
كىوود اهتهوواء الٌتوورة املحووددة لخحظووحن ألاداء ًِووىم الووسئِع املباشووس بةكووداد موورٓسة داخلُووت مىحهووت بلووى بدازة املووىازد
البشسٍت حى٘ ؤداء املىؿٍ خال٘ الٌترة وٍىضح ًحها بحدي الىدُجخحن:
 جحظً مظخىي ألاداء بشٖل ملخىؾ وبالخالي ٌظخمس املىؿٍ في كمله.
 كدم جحظً مظخىي ألاداء وبالخالي ًجب بنهاء خدماث املىؿٍ.

بحساءاث بنهاء الخدماث كىد بلىن طً الخلاُد
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كىود بلووىن املىؿووٍ طووً الخلاُوود ًووخم زًووم ألامووس بلووى املوودًس الخىٌُووري بشووإن بنهوواء الخوودماث وفووي حالووت املىاًِووت ًووخم
بكداد خؼاب بةنهاء الخدماث ٌظلم للمىؿٍ.
ًخم الؼلب مً املىؿٍ الخىُُم باالطخالم كلى ب خؼاب بنهاء الخدماثب وٍخم جىشَم الخؼاب كلى الىحى الخالي:
 وسخت :حظلم للمىؿٍ.
 وسخت :جحٌف في امللٍ.
ًخم اطخٕما٘ بحساءاث املخالصت الجهائُت.

بحساءاث الٌصل مً الخدمت بمىحب املادة ( ) 88
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فوي حالوت ازجٖواب املىؿوٍ إلحودي املخالٌواث املىصوىص كلحهوا باملوادة (  ) 88موً هـوام اللمول ًوخم بكوداد خؼواب بةنهواء الخودماث ًوخم
حظلُمت للمىؿٍ.
ًخم الؼلب مً املىؿٍ الخىُُم باالطخالم كلى ب خؼاب بنهاء خدماث بمىحب املادة  88ب وٍخم جىشَم الخؼاب كلى الىحى الخالي:
 وسخت :حظلم للمىؿٍ.
 وسخت :جحٌف في امللٍ.
ًخم اطخٕما٘ بحساءاث املخالصت الجهائُت.

بحساءاث بنهاء الخدماث بظبب كدم اللُاُت الصخُت
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ًخم بكالم السئِع املباشس للمىؿٍ الوائب فوي بحواشة مسطوُت والوري حلودث مودة هُابوه املودة املظومى بهوا ؤو الوري
وزد كىه جِسٍس ػبي ًثبذ عجصه الدائم وذلٗ بمىحب مرٓسة داخلُت.
ًِىم السئِع املباشس بٕخابت مالحـاجه كلى املرٓسة وبكادتها بلى املىازد البشسٍت.
في حالت بُساز بنهاء خدماث املىؿٍ ًخم بكداد خؼاب بنهاء الخدمت بظبب كدم اللُاُت الصخُت.
ًخم حظلُم خؼاب بنهاء الخدمت للمىؿٍ ( بذا ؤمًٕ ذلٗ ) ؤو ًخم بزطا٘ الخؼواب للمىؿوٍ كلوى كىىاهوه الودائم
بالمرًد املسجل وٍخم الاحخٌاؾ بيسخت مً الخؼاب مم وسخت مً مرٓسة السئِع املباشس في امللٍ.
ًخم اطخٕما٘ بحساءاث املخالصت الجهائُت.

بحساءاث بنهاء الخدماث بظبب الاطخِالت مً اللمل
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فوي حالووت زهبووت املىؿووٍ فووي كوودم مخابلوت اللموول فووي الجملُووت ؤو فووي حالووت زهبخوه فووي كوودم ججدًوود اللِوود املحوودد املوودة
ٌلد خؼاب الاطخِالت وذلٗ طمً مدة إلاهراز املحددة في اللِد وٍِدم الخؼاب بلى السئِع املباشس.
ًساح ووم م وودًس الىح وودة الخىـُمُ ووت املخ ووخص خؼ وواب الاط ووخِالت املِ وودم م ووً املىؿ ووٍ وٍ ووخم اط ووخدكائه وٍى وواُ مل ووه
ؤطباب جِدًمه الاطخِالت بذا جؼلب ألامس ذلٗ.
جسطل الاطخِالت بلى بدازة املىازد البشسٍت وٍخم جىحُه خؼاب للمىؿٍ بِبى٘ الاطخِالت.
ًخم بكداد خؼاب املىاًِت كلى الاطخِالت مً وسخخحن:
 وسخت للمىؿٍ.
 وسخت ًحخٌف بها في ملٍ املىؿٍ.

بحساءاث املخالصت الجهائُت
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جِىم بدازة املىازد البشسٍت بالخيظُّ مم السئِع املباشس للمىؿٍ والاطوخنىاض بسؤًوه بخصوىص الاطوخمساز باللمول
خال٘ ًترة إلاهراز.
ً
ًىص ي السئِع املباشس بشإن بمٖاهُت بِاء املىؿوٍ كلوى زؤض اللمول خوال٘ ًتورة إلاهوراز ؤو بًِاًوه كوً اللمول ًوىزا
ً
بىاء كلى مخؼلباث وحاحت اللمل.
وفي حمُم ألاحىا٘ وطىاء اطخمس املىؿٍ باللمل ؤو لم ٌظخمس ً
بىاء كلى جىصُت الوسئِع املباشوس خوال٘ ًتورة إلاهوراز
ًخىحب كلى بدازة املىازد البشسٍت بنهاء بحساءاث املخالصت الجهائُت خال٘ ًترة إلاهراز ( الشهس ).
ًووخم اطووخٕما٘ بحووساءاث املىؿووٍ إلكادجووه بلووى بلووده الووري جووم اطووخِدامه مىووه وفووي حالووت زهبخووه باللموول لوودي حهووت
ؤخسي جِىم بدازة املىازد البشسٍت باالطخنىاض بسؤي زئِع مجلع الادازة برلٗ وبشلاز املىؿٍ برلٗ.
ًخم اطخٕما٘ بحساءاث املخالصت الجهائُت والتي حشمل:
 ججهحوز همووىذج بخوالء الؼووسي للمىؿووٍ والؼلوب مىووه مساحلوت الجهوواث داخوول الجملُوت ؤو خازحهووا للخصووى٘
كلى بخالء ػسي مً هره الجهاث.
 احدظاب مٖاًإة نهاًت الخدمت للمىؿٍ بمىحب هـام اللمل .
 الؼلب مً املىؿٍ الخىُُم باملىاًِت كلى ٓشٍ مظخحِاث نهاًت الخدمت.
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الؼلب مً املىؿٍ جىُُم ببساء الرمت باملخالصت الجهائُتب.
ًخم الخِسٍس بشإن بكالم بدازاث وؤُظام الجملُت وإلاكالن في الصخٍ املحلُت بشإن بنهاء خدماث املىؿٍ.
ًخم الؼلب مً املىؿٍ ؤن ٌلُد للجملُت املظدىداث الخالُت:
 دًتر إلاُامت.
 زخصت الُِادة ( في حالت جحمل الجملُت لخٖالٍُ بصدازها ).
 زخصت اللمل.
 ؤًت ؤدلت ؤو مظدىداث ؤخسي جخص الجملُت.
ً
ٓ سوث الصٍازة التي جم حظلُمها له وحلهد بلدم اطخخدامها مظخِبال.
ًخم الخِسٍس بشإن الصسي الٌللي ملظخحِاث نهاًت الخدمت ٓما ًلي:
 صسي مظخحِاث املىؿٍ الظلىدي ًىز الاهتهاء مً بحساءاث املخالصت الجهائُت.
 صسي مظخحِاث املىؿٍ هحر الظلىدي والري جِسز طٌسه بلى بلده ُبل اطبىق مً الظٌس.
ً ووخم اجخوواذ الترجِبوواث الالشمووت للخصووى٘ كلووى شووهادة املوووادزة الجهائُووت للمىؿووٍ هحوور الظوولىدي الووري جِووسز
طٌسه بلى بلده.
صسي مظخحِاث املىؿٍ هحر الظلىدي والري جِسز مىحه جىاش٘ لللمل لدي بحدي الجهاث ألاخسي ٓما ًلي:

.315
.316
.317
.318

.321
.321

.322




 %58مً بحمالي املظخحِاث كىد بحظاز املظدىداث السطمُت لىِل الٌٕالت.
 %58مً بحمالي املظخحِاث كىد بجمام بحساءاث هِل الٌٕالت ( الىِل الٌللي ) وبحظاز صىز موً هِول
الٌٕالت.

بحساءاث جٕسٍم املىؿٌحن في الجملُت
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ًووخم بُامووت الخٌوول الظووىىي لخٕووسٍم املووىؿٌحن بسكاًووت زئووِع مجلووع الادازة فووي ألاطووبىق ألاو٘ مووً الشووهس الثوواوي لٖوول
كام.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بةكداد بسهاما الخٌل الظىىي وبحساء الترجِباث الالشمت.
جِووىم بدازة املووىازد البشووسٍت فووي نهاًووت اللووام جحدًوود املووىؿٌحن الوورًً جج واوشث موودة خوودمتهم املوودد املحووددة للخٕووسٍم
وعي ) 28 55 58 5 ( :طىت.
ًخم زًم الٕشٍ بلى املدًس الخىٌُري للجملُت لإلػالق والاكخماد.
جِىم بدازة املىازد البشسٍت بخجهحز الهداًا املِسزة لخٕسٍم املىؿٌحن.
ًخم ؤزىاء الخٌل الظىىي جٕسٍم املىؿٌحن لخسًٍ الرًً ٌظخحِىن هداًا زمصٍت ؤو مادًت بمىحب ؤهـمت ؤخسي.
ًووخم بُام ووت الخٌ وول الظووىىي ف ووي بح وودي ُاك وواث الظووُاًت والاط ووخِبا٘ ط ووىاء داخوول الجملُ ووت ؤو خازحه ووا ٔالٌى ووادَ
وخالًها.

بحساءاث شهادة الخدمت ومِابلت املىؿٍ املىتهُت خدماجه
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ًمىح املىؿٍ شهادة خدمت ً
بىاء كلى ػلبه بلد الاهتهاء مً ٔاًت إلاحساءاث املخللِت بجهاًت الخدمت واملخالصت.
ًِىم مدًس املىازد البشسٍت بمِابلت املىؿٍ الري اهتهذ خدماجت و الؼلب مىه حلبئت الىمىذج الخاص باملىؿٌحن
الرًً اهتهذ خدماتهم بالجملُت .
ًخم إلاػالق كلى سجل املىؿٍ وحلد مً واُم املللىماث املحددة ًُه بشهادة خدمتب مً وسخخحن.
ًخم جىُُم شهادة الخدمت وٍخم جىشَلها كلى الىحى الخالي:
 وسخت :حظلم للمىؿٍ.
 وسخت :جحٌف في ملٍ املىؿٍ.

