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 وتعدوالته 2222( لسنة 22قانون رقم )

 قانون معدل لقانون املواصفات واملقاووس

 

 (1ادة )ـــــــــــــــامل

ممموؼعؿؾمبفمبعدمثالثنيمؼقعًومعـمغشرهمسيماىرؼدةماظرمسقي(.م2000اٌؼوؼقسمظلـيمواٌقاصػوتمموغقنض)مؼلؿكمػذاماظؼوغقنو

م

 فــــــــــــتعارو

 (2)املـــــــــــــــادة 

مؼؽقنمظؾؽؾؿوتمواظعؾوراتماظؿوظقيمحقـؿوموردتمسيمػذاماظؼوغقنماٌعوغلماٌكصصيمهلومادغوهمعومملمتدلماظؼرؼـيمسؾكمشريمذظؽ:

موزؼرماظصـوسيمواظؿفورةم: ــــــــرـــــــــالوزوـــ

معمدليماٌقاصػوتمواٌؼوؼقسم: ةــــــــــــــــاملؤسســ

مادارةماٌمدليمذبؾسم: س ـــــــــــــــاجمللـــ

مرئقسماجملؾسم: ســـــــــــــالرئوــــــ

معدؼرمسومماٌمدليم: امـــــــــر العــــــاملدو

مظالدؿكدامماإلدارةظؿيمأغوماإلغؿوجررقمموأوماٌـؿٍمأومخصوئصماًدعيمأرذوداتمإمأووثقؼيمهددمضقاسدمم: ةـــــــاملواصفة القواسو

اٌصطؾقوتمواظرعقزمواظؾقوغوتمواظؿغؾقػمووضعماظعالعوتموعؿطؾؾوتمبطوضيمؼضومأاظعوممواٌؿؽرر،موضدمتشؿؾم

م.إظزاعقييمعـفوموتؽقنماٌطوبؼيمهلومشريمأومتؼؿصرمسؾكمأغؿوجفمإومررقمأسؾكماٌـؿٍمماظؾقونماظيتمتطؾؼ

مضًوماٌصطؾقوتأؼ،موضدمتشؿؾماإلدارةغظؿيمأوماإلغؿوجومررقمأوماٌـؿٍمأوثقؼيمهددمصقفومخصوئصماًدعيمم: ةـــــــــدة الفنوـــالقاع

مررقم مأو ماٌـؿٍ مسؾك ماظيتمتطؾؼ ماظؾقون مبطوضي موعؿطؾؾوت ماظعالعوت مواظؿغؾقػمووضع مواظؾقوغوت واظرعقز

مظزاعقي.إأيمعـفوموتؽقنماٌطوبؼيمهلوممغؿوجفمأومتؼؿصرمسؾكإ

ماًصوئصمم: وــــــةسالتقووالوثوقة  ماإلرذوداتمأو مأو ماظؼقاسد مهدد مشريمإظزاعقيموثقؼي مهلو معطوبؼي موتؽقن مغؿوئففو مأو ظألغشطي

مطوظؿؼورؼرماظػـقيمواألدظيموالمتشؿؾماٌقاصػيماظؼقودقي.

أيمإجراءمؼلؿكدممبشؽؾمعؾوذرمأومشريمعؾوذرمظؾؿقؼؼمعـمادؿقػوءمعؿطؾؾوتماٌقاصػوتماظؼقودقيمأوماظقثوئؼمم: ةــــاجراء تقووم املطابق

ماظػـقيمذاتماظعالضيممبومسيمذظؽمملقيقاظؿؼق ماظؼقاسد ماظؿػؿقشمأوممإجراءاتأو ماظػقصمأو ماظعقـوتمأو أخذ

ماظؿؼققؿمأوماظؿقؼؼمأومضؿونماٌطوبؼي.

موســـــــــــسؾؿماظؼقم: ا(ــاملقاووس)املرتولوجو

ماظـظومماظدوظلمظقحداتماظؼقوسمأوماظيتمتعؿؿدػوماٌمدلي.موحدةمتؽقنمعرجعقؿفوم: ةـوحدة القواس القانونو

مخرىأدواتمأاظؼقوسماظيتمميؽـمادؿكداعفومعـػردةمأومععممألشراضاٌعدةمماألداةاىفوزماظؿؼينمأوماآلظيمأومم: اســـــــــــــــداة القوأ

معؽؿؾي.

مواتماظؼقوسمواظؼقؿماٌـوزرةمهلوماحملددةمبقادطيأداظعؿؾقوتماظيتمتؾنيماظعالضيمبنيماظؼقؿماحملددةمبقادطيمم: رةــــــــــــــــــــاملعاو

ماٌعوؼريماٌرجعقي.

مضقوسماخرى.مأدواتمداةمضقوسمأومعودةمعرجعقيمزبصصيمظؿعرؼػموحدةمعومتلؿكدممظؾؿؼورغيمععأم: ارــــــــــــــــــــــاملعو

مذظؽمم: يـــــــــاملعوار املرجع مسي مظؾؼقودوتماظيتمتؿؿ معرجعًو موؼؽقن معو معقضع مسي ماًصوئصماٌرتوظقجقي مأسؾك مصقف متؿقاصر ععقور

ماٌقضع.
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سالعيمعطوبؼيمتدلمسؾكمأنمخصوئصماٌـؿٍمهؼؼمعؿطؾؾوتمأسؾكمصـقًومعـمعؿطؾؾوتماٌقاصػوتماظؼقودقيمأومم: ودةــــــــــــعالمة اجل

متضعفوماٌمدلي.هؼؼمعؿطؾؾوتمأخرىم

إذورةمؼؿؿمعـقفومٌـؿٍمععنيموتدلمسؾكمأنماٌـؿٍمعطوبؼمٌؿطؾؾوتماظؼوسدةماظػـقيمأوماٌقاصػيماظؼقودقيمأومم: ةــــــــــــعالمة املطابق

مقلقي.مقاظقثقؼيماظؿؼ

مذكصمظؾؼقومممبفوممععقـي.ومأبوسؿؿودمطػوءةمػقؽيمميمجفيمزبؿصيمضوغقغًوأومأاٌمدليمماسرتافم: االعتمــــــــــــــــــاد

م.االسؿؿودزبؿربماٌعوؼرةماظذيممتمعـقفممأومواالخؿؾورزبؿربماظػقصمم: دــــــــــاملخترب املعتم

م

 ةــــــــــــاملؤسس

 (3)املـــــــــــــــادة 

ػذاماظؼوغقنمسؾكمطؾمذكصمرؾقعلمأوماسؿؾوريمؼؼقممبليمعـمأسؿولماظؿفورةممبومصقفوماظؿقزؼعمأوماظؿصـقعمأومإجراءمأيممأحؽومتلريم

متعدؼؾمسؾكماٌـؿٍمؼمثرمسؾكمدالعؿف.م

م

 (4)املـــــــــــــــادة 

 (معـمػذاماظؼوغقنممبومؼؾل:3ؼؾؿزمماألذكوصماٌذطقرؼـمسيماٌودةم) -مأ
 اظؼوسدةماظػـقيماٌؼررةموضؿونمطقغفمآعـًومظالدؿكداممسيمحولمسدمموجقدمضوسدةمصـقي.ضؿونمعطوبؼيماٌـؿٍمععم .1
إسالمماٌلؿفؾؽمجبؿقعماٌعؾقعوتماظضرورؼيمواظؿقذؼراتماظيتممتؽـفمعـمتؼققؿماٌكوررماٌرتتؾيمسؾكمادؿكدامماٌـؿٍ،مإذام .2

 ادبوذماالحؿقوروتماظضرورؼيمظؿفـىمػذهماٌكورر.طوغًمػذهماٌكوررمشريمواضقيمدونمتقاصرمػذهماظؿقذؼرات،مواظعؿؾمسؾكم
مب .3 مألمنجراءاتاظؼقوم موصؼًو ماٌطوبؼي مبذظؽ،مووضعممحؽومتؼققؿ مبوظقثوئؼماًوصي مواالحؿػوز ماٌـؿٍ ماظؼوغقنمظضؿونمدالعي ػذا

ػوماجملؾسمهلذهمسالعيماٌطوبؼيماٌعرتفمبفومعـماٌمدليمسؾكماٌـؿٍمإذاماذرترًماظؼوسدةماظػـقيمذظؽ،موصؼًومظؿعؾقؿوتمؼصدر

 اظغوؼي.
معـماٌمدليمإذام .4 متقزؼعفمعومملمحيؿؾمسالعيماٌطوبؼيماٌعرتفمبفو مأو مبقعف مأو مادؿرياده سدممسرضمأيمعـؿٍمسيماظلققمأو

اذرترًماظؼوسدةماظػـقيمذظؽ،موسيمحولمخضقعماٌـؿٍمألطـرمعـمضوسدةمصـقيمجيىموضعمسالعيماٌطوبؼيمإذاماذرترًمأيمعـم

 ذظؽ.ممتؾؽماظؼقاسدماظػـقي
 سدمموضعمسالعيماٌطوبؼيماٌعرتفمبفومعـماٌمدليمسؾكماٌـؿٍمإذامملمتشرتطماظؼقاسدماظػـقيمذظؽ. .5
ماٌطوبؼيم .6 موبنيمسالعي مبقـفو موحبقٌمالمتشؽؾمظؾلًو مطوغًمواضقي مإذا مإال مسؾكماٌـؿٍ معطوبؼي معـمسالعي موضعمأطـر سدم

 اٌعرتفمبفومعـماٌمدلي.
اظؾقوغوتماظالزعيمٌدةمدـؿنيمإالمإذامتطؾؾًمرؾقعيماٌـؿٍمشريمذظؽمظؿؿؽنيماٌمدليمعـمتـػقذماالحؿػوزمبوظقثوئؼمواٌعؾقعوتمو .7

ػذاماظؼوغقنممبومسيمذظؽمتؾؽماٌؿصؾيمبؿلؾلؾماٌـؿٍموصقاًلمإديمعصدرهموتؼدؼؿمػذهماظقثوئؼمواٌعؾقعوتممأحؽومواجؾوتفوموصؼم

 واظؾقوغوتمسـدماظطؾى.
ضوممبوظؿعدؼؾمسؾقفمبشؽؾمؼمثرمسؾكمدالعؿفمبلنمؼـؾًمسؾقفمامسفمأومسالعؿفماظؿفورؼيمأومأيممؼؾؿزممطؾمعـمضوممبؿصـقعمأيمعـؿٍمأو -مب

 إذورةمأخرىمتؿقحمععرصؿف.
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 ( 5)املـــــــــــــــادة 

أنموهلومماإلداريمواٌوظل،موبوالدؿؼاللماالسؿؾورؼيتـشلمسيماٌؿؾؽيمعمدليمتلؿكم)عمدليماٌقاصػوتمواٌؼوؼقس(متؿؿؿعمبوظشكصقيمم-أ

ماظصػيمجبؿقعماظؿصرصوتمواألسؿولماظؼوغقغقيممبومسيمذظؽممتؾؽماألعقالماٌـؼقظيموشريماٌـؼقظي،موإبرام مأنممتؼقممبفذه اظعؼقد،موهلو

م.هلذهماظغوؼيماظؼوغقغقيمواظؼضوئقيماٌؿعؾؼيمبفوماحملوعلماظعومماٌدغلمأومأيمربوممتقطؾفمجراءاتتـقىمسـفومسيماإل

م.صروسومهلومسيمأيمعؽونمسيماٌؿؾؽيمهؾؿمدليمسيمسؿون،موهلومأنمتـشؼؽقنماٌرطزماظرئقللمظم-ب

 

 (6)املـــــــــــــــادة 

متفدفماٌمدليماديمهؼقؼمعومؼؾل:

م.تؾينمغظوممورينمظؾؿقاصػوتمواٌؼوؼقسموصؼومظؾؿؿوردوتماظدوظقيماٌؿؾعيم-أ

م.اٌكؿرباتمواسؿؿودعقاطؾيماظؿطقرماظعؾؿلمسيمذبوالتماٌقاصػوتمواٌؼوؼقسموتؼققؿماٌطوبؼيمم-ب

اٌعؿؿدةمعـمضؾؾممتقصريمايؿوؼيماظصققيمواظؾقؽقيمواظلالعيماظعوعيمظؾؿقارـنيمعـمخاللماظؿلطدمعـمأنماٌـؿفوتمعطوبؼيمظؾؼقاسدماظػـقيم-مج

م.اٌمدلي

مبوسؿؿودمعقاصػوتمضقودقيماردغقيمعالئؿيممتؽـمػذهماٌـؿفوتمعـماٌـوصليمسيماالدقاقماحملؾقيضؿونمجقدةماٌـؿفوتماظقرـقيمم-دم

م.واظدوظقيموبوظؿوظلمدسؿماالضؿصودماظقرين

ممم

 (7)املـــــــــــــــادة 

م:عراسوةمعوموردمسيمػذاماظؼوغقنمتؿقديماٌمدليمسيمدؾقؾمهؼقؼمأػداصفوماٌفوممواظصالحقوتماظؿوظقيمععم-أ

وعراجعؿفوموتعدؼؾفوموعراضؾيمتطؾقؼفو،موذظؽمىؿقعممواظقثوئؼماظؿؼققلقيمواسؿؿودػوإصدارماٌقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيمممم-1

ماٌـؿفوتماظصقدالغقيمواألدوؼيماظؾشرؼيمواظؾقطرؼيمواألعصولمواٌطوسقؿ.مبودؿــوءماًدعوتمواٌـؿفوت

متطؾقؼف.وضعمغظوممورينمظؾؼقوسمواإلذرافمسؾكمممم-2

تؾينماظؼقاسدماظػـقيمأوماٌقاصػوتماظؼقودقيمأوماظقثوئؼماظؿؼققلقيماظصودرةمسـمدولمأخرىمأومعـظؿوتمسربقيمأومإضؾقؿقيمأوممممم-3

مدوظقيمذرؼطيمأنمتؽقنمصودرةمبوظؾغيماظعربقيمأوماإلنؾقزؼي.

مععوؼرةمادواتماظؼقوسموضؾطفوموعراضؾؿفو.ممم-4

مرـقيمواٌرجعقيمٌعوؼرةمأدواتماظؼقوس.ععوؼريماظؼقوسماظقماسؿؿودمممم-5

ماٌصقشوتممم-6 موصقص ماٌؼررة ماظعقورات محلى مواجملقػرات ماظؽرميي مواألحفور ماظـؿقـي ماٌعودن معصقشوت مجقدة عراضؾي

مودعغفو.مواجملقػرات

ممبومصقفومسالعيماىقدةماألردغقي.مظؾؿقاصػوتماظؼقودقيمعـحمذفوداتماٌطوبؼيممم-7

مٌؿوردوتماظدوظقيموػقؽوتماظؿػؿقشمواٌعوؼرةمواىفوتماٌوسبيمظشفوداتماٌطوبؼيممواالخؿؾورقصمزبؿرباتماظػماسؿؿودمم-8 وصؼًو

ماٌؿؾعي.

متـػقذمسؿؾقوتمعلحماألدقاقمظضؿونمعطوبؼيماٌـؿٍمظؾؼقاسدماظػـقيمواظؿقؼؼمعـمطقغفمآعـًومظالدؿكدام.مممم-9

مواٌمدلوتماظعؾؿقيموذظؽمظؿؿؽنيماٌمدليمعـمهؼقؼماػداصفومواظؼقوماالدؿػودةمعـماالعؽوغوتماحملؾقيمظؾففوتمايؽقعقيمم-10

 مبفوعفوموصالحقوتفو.
م
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م

سيممدسؿماظدرادوتمواظؾققثموتشفقعفومصقؿومؼؿعؾؼمبوٌقاصػوتمواٌؼوؼقسموادارةماىقدةموتؼققؿماٌطوبؼيموسؼدمدوراتمتدرؼؾقيم-11

مذبوالتماخؿصوصفو.

مبومصقفوممربقيمواالجـؾقيمواالضؾقؿقيمواظدوظقيمبشلنماالسرتافماٌؿؾودلمبشفوداتماٌطوبؼياالتػوقمععماهلقؽوتمواٌـظؿوتماظعم-12

مسالعوتماىقدة،موذفوداتماسؿؿودماٌكؿرباتموطػوءةماهلقؽوتماٌوسبيمهلو.

واٌؼوؼقسمماصػوتاظؿعوونمواظؿـلقؼمععماهلقؽوتمواٌـظؿوتماظعربقيمواالجـؾقيمواالضؾقؿقيمواظدوظقيماظيتمتعؿؾمسيمذبوالتماٌقم-13

مواىقدةموتؼققؿماٌطوبؼيمواالسؿؿود،مواالغؿلوبماظقفو،محقـؿومؼؽقنمذظؽمعـودؾًو.

مشم-14 ماظؿقصقوتماو مأو ماالدظي ماو ماظػـقي ماظؼقاسد ماو ماٌقاصػوتماظؼقودقي مضؾقل مدول مسـ ماظصودرة ماظقثوئؼ معـ مخرىموسـأريػو

موماالنؾقزؼي.أعـظؿوتمسربقيمواضؾقؿقيمودوظقيمواسؿؿودػو،محقـؿومؼؽقنمذظؽمعـودؾًو،مذرؼطيمانمتصدرمبوظؾغيماظعربقيم

ماظعربقيم-15 ماٌـظؿوت مسـ ماو ماٌمدلي، مسـ ماظصودرة ماٌعؿؿدة ماظػـقي مواظؼقاسد ماظؼقودقي مبوٌقاصػوت ماٌؿعؾؼي ماٌطؾقسوت مغشر

مرىموتقزؼعفوموبقعفو.واظدوظقيمأوماظدولماألخمواالضؾقؿقي

أنمم،موجيقزمهلوواالسؿؿودمدغقيرواٌؼوؼقسموسالعيماىقدةماألتؽقنماٌمدليماٌرجعماظقحقدمسيماٌؿؾؽيمسيمطؾمعومؼؿعؾؼمبوٌقاصػوتمم-ب

م.تلرتذدمبكراءماظقزاراتمواظدوائرمايؽقعقيماألخرىموتـلقؾوتفومسيمػذهماجملوالت

م

 ةـــــادارة املؤسس

 (: 8)املـــــــــــــــادة 

مؼؿقديمادارةماٌمدليمذبؾسمادارةمبرئوديماظقزؼرموسضقؼيمطؾمعـ:م-أ

مغوئؾًومظؾرئقس/ماٌدؼرماظعوممم .1

مممـؾمسـموزارةماظصـوسيمواظؿفورةم .2

معدؼرمسومماٌمدليماظعوعيمظؾغذاءمواظدواءم .3

مممـؾمسـموزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽونم .4

ماظطوضيمواظـروةماٌعدغقيممـؾمسـموزارةمم .5

مـؾمسـموزارةماٌقوهمواظريممم .6

مممـؾمسـموزارةماظزراسيم .7

مممـؾمسـماٌمدليماظعوعيميؿوؼيماظؾقؽيم .8

مسـمدائرةماىؿوركممـؾمم .9

مـؾمسـماىؿعقيماظعؾؿقيماٌؾؽقيممم .10

مسـمشرصيموورةماألردنممـؾمم .11

مشرصيمصـوسيماألردنممـؾمسـمم .12

ماظقرـقيميؿوؼيماٌلؿفؾؽاىؿعقيمممـؾمسـمم .13

مذيعقيماىقدةماالردغقيممـؾمسـمم .14

م



5 

م

معـــسضوءماجملؾسمعـمممـؾلماىفوتماٌـصقصمسؾقفومسيماظػؼرةم)أ(معـمػذهماٌأؼشرتطمسيم -1مم-ب ـمذويمـــودةمانمؼؽقغقا

عـماظػؼرةم)أ(معـمػذهمم(10(مإديم)4(مواظؾـقدمعـــــــــم)2اظؾـدم)مواالخؿصوصموؼؿؿمتلؿقيماٌـصقصمسؾقفؿمسيماًربة

م.اٌعـقنيمحلىمعؼؿضكمايولماظرؤدوءأوممودةمعـمضؾؾماظقزراءمأوماٌدراءــــــاٌ

مؼؽقنمتعقنيماالسضوءمٌدةمدـؿنيمضوبؾيمظؾؿفدؼدمٌرةمواحدةموجيقزمادؿؾدالمأيمعـفؿمبوظطرؼؼيماظيتممتمتعققـفمصقفو.ممم-2مم

ماظقزراءمبـوءمسؾكمتـلقىماظقزؼر.هددمعؽوصكتماسضوءماجملؾسمبؼرارمعـمذبؾسمم-ج

م

 (9)املـــــــــــــــادة 

مواحدةمسؾكماالضؾمطؾمذفرموسـدمايوجيماديمذظؽمبدسقةمعـماظرئقسمأومغوئؾفمسـدمشقوبفموؼؽقنم-أ مؼعؼدماجملؾسماجؿؿوسوتفمعرة

مبقـفؿ.االجؿؿوعمضوغقغقًوماذامحضرهمتلعيماسضوءمسؾكماالضؾمسؾكمانمؼؽقنماظرئقسمأومغوئؾفمعـم

مم-ب ماجملؾسمضراراتف ممبوإلذيوعؼصدر مرئقسممبلطـرؼيأو ماىوغىماظذيمصقتمععف متلووتماالصقاتمؼرجح مواذا اصقاتمايوضرؼـ

م.االجؿؿوع

معـودؾًوأمظؾؿفؾسم-جم مؼراه معـ مؼدسق ممن مدون مظالدؿؽـوسمبرأؼف ماجؿؿوسوتف مواالخؿصوصميضقر ماًربة مذوي محؼمأعـ مظف مؼؽقن ن

م.اظؿصقؼً

م.عنيمدرماجملؾسأمبلسؿولحدمعقزػلماٌمدليمظؾؼقوممأؼعنيماٌدؼرماظعوممم-دم

 

 (10)املـــــــــــــــادة 

مؼؿقديماجملؾسماٌفوممواظصالحقوتماظؿوظقي:

موضعماظلقوديماظعوعيمظؾؿمدلي.م-أ

موتعدؼؾمأومإظغوءمأيمعـفومأوموضػماظعؿؾمبفومأومبليمعـمبـقدػو.مإضرارماٌقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيمواظقثوئؼماظؿؼققلقيم-ب

م.اضرارماهلقؽؾماظؿـظقؿلمظؾؿمدليم-جم

م.اضرارمعشروعمعقازغيماٌمدليم-دم

م.اضرتاحمعشروسوتماظؼقاغنيمواالغظؿيماٌؿعؾؼيمبوٌمدليم-ػـ

م.هدؼدمعؽوصكتماًرباءمسيماظؾفونماظػـقيماٌؿكصصيم-وم

م.اٌطؾقسوتماظيتمتؿضؿـماٌقاصػوتماظؼقودقيمواٌطؾقسوتماالخرىهدؼدمامثونمم-زم

م.سؿولماٌمدليلاصدارماظؿعؾقؿوتماٌؿعؾؼيمبم-حم

 

 (11)املـــــــــــــــادة 

مميورسماٌدؼرماظعومماٌفوممواظصالحقوتماظؿوظقي:م-أ

متطؾقؼماظلقوديماظعوعيماظيتمؼضعفوماجملؾس. -1

مؼصدرػوماجملؾس.تـػقذماظؿعؾقؿوتمواظؼراراتماظيتم -2

واظؿعؾقؿوتممػذاماظؼوغقنمواالغظؿيمحؽومادارةماسؿولماٌمدليمواالذرافمسؾكمعقزػقفوموذموغفوماظػـقيمواالدارؼيمواٌوظقيموصؼومأل -3

ماظصودرةممبؼؿضوه.

مذػو.اسدادماظرباعٍمواًططماظيتمعـمذلغفومهؼقؼماػدافماٌمدليموعفوعفوموتؼدؼؿماظؿقصقوتمبشلغفومظؾؿفؾسموعؿوبعيمتـػق -4
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ماحوظيماضرتاحوتماظؾفونماظػـقيمصقؿومؼؿعؾؼمبليمعقاصػوتمضقودقيمأومضقاسدمصـقيمجدؼدةمأومأيمتعدؼالتمسؾقفوماديماجملؾس -5

ماظؼراراتمبشلغفو.مإلصدار

ماالدؿعوغيمبكراءماٌمدلوتماظعؾؿقيماٌؿكصصيمواٌلؿشورؼـمواًرباءموشريػؿمعـمذويماالخؿصوصمسيمذبولماسؿولماٌمدلي. -6

ماخرىمؼؽؾػفماجملؾسمبفومأومدبقهلومظفماالغظؿيماظصودرةممبؼؿضكمػذاماظؼوغقن.أيمعفومم -7

م.ؼًومعـمصالحقوتفماديمأيمعـمعقزػلماٌمدليمسؾكمانمؼؽقنماظؿػقؼضمخطقًوموربددًاأظؾؿدؼرماظعوممانمؼػقضمم-ب

ممممم

 اعداد املواصفات القواسوة والقواعد الفنوة واعتمادها وتطبوقها

 (12)املـــــــــــــــادة 

موتعدؼؾفومسؾكماظـققماظؿوظل:واظقثوئؼماظؿؼققلقيمؼؿؿماسدادماٌقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيمم-أ

معشروسوتماٌقاصػوتماظؼقودقيموعراجعيماٌقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدمإلسدادؼشؽؾماٌدؼرماظعوممىوغًومصـقيمدائؿيموعؿكصصيم -1

موتعدؼؾمأيمعـفو.اظؿؼققلقيمواظقثوئؼماظػـقيم

م -2 ماٌشروسوتماحملوظي ماظعوم ماٌدؼر مإظؼرصع ماظػـقي ماظؾفون مضؾؾ معـ مدرادؿفو مبعد ماسؿؿودػومإديقف مبشلن متـلقؾوتف ماجملؾسمعع

م.أوموثوئؼمتؼققلقيمعقاصػوتمضقودقيماومضقاسدمصـقي

اٌؼرتحيماظيتمالمؼقاصؼماجملؾسمسؾقفومأوماظؼقاسدماظػـقيمماظؾفـيماظػـقيمذاتماظعالضيمعشروسوتماٌقاصػوتماظؼقودقيمإديتعودم -3

مدرادؿفو.مإلسودة

يمؼؿؿمإضرارماظؼقاسدماظػـقيمواٌقاصػوتماظؼقودقيمواظقثوئؼماظؿؼققلقيمبؼرارمعـماجملؾسمبـوًءمسؾكمتـلقىماٌدؼرماظعومماٌلؿـدمإديمتقصقم-ب

م.اظؾفـيماظػـقيموبلطـرؼيمأصقاتمأسضوئفومايوضرؼـ

م.ربماظؼقاسدماظػـقيمواٌقاصػوتماظؼقودقيمواظقثوئؼماظؿؼققلقيماظيتمؼؿؿمإضرارػومغوصذةمعـماظؿورؼخماظذيمحيددهماجملؾستعؿم-جم

م

 (13)املـــــــــــــــادة 

اظقصػقيممسؾكمعؿطؾؾوتمأداءماٌـؿٍموظقسمسؾكمعؿطؾؾوتماظؿصؿقؿمأوماًصوئصمؼؿؿموضعماٌقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيمبـوًءم-أ

م.حقـؿومؼؽقنمذظؽمعـودؾًوموممؽـًو

مطويػوزمسؾكماألم-ب ماػدافمعشروسي مظؿقؼقؼ مطوغًمضرورؼي ماذا ماظػـقي ماظؼقاسد ماسؿؿود مدالعيؼؿؿ ماظقرينموعـعماظغشموريوؼي معـ

مزبورر،مسؾكمايققانمأوماظـؾوتموريوؼيماظؾقؽي،مععمعراسوةمعومضدمؼرتتىمسؾكمسدمموجقدمعـؾمػذهماظؼقاسدمعـموصقيماالغلونمأو

مواٌقاأ ماظػـقي منمالمتؼقدماظؼقاسد ماظؿفورة مظؿقؼقؼماألإصػوتماظؼقودقيماٌعؿؿدة ماظالزم ايؿوؼيممػدافماٌشروسيمأومعلؿقىالمبوظؼدر

م.اٌطؾقب

اظؼقودقيمماٌقاصػوتالماذامطوغًمإنموجدت،مإسؾكماٌقاصػوتماظؼقودقيماظدوظقي،ممؼؿؿماسدادماٌقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيمبـوًءم-جم

جغراصقيمأومٌشوطؾمماظدوظقيمشريمصوسؾيمأومشريمعالئؿيمظؿقؼقؼماالػدافماٌشروسيمأومعلؿقىمايؿوؼيماٌطؾقبمأومظعقاعؾمعـوخقيمأو

م.تؼـقيمأومظؿؾؾقيمحوجوتماٌؿؾؽيماٌوظقيمأوماظؿـؿقؼيمأوماظؿفورؼي

م

م

م

م

  (14)املـــــــــــــــادة 
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مم-أ مظؾؾدانماسجيقز ماظػـقي ماظؼقاسد ماألخرىمعأؿؾور ماظػـقي مظؾؼقاسد متؾنيمإردغقي،معودظي مهؼؼمأذا ماألأغفو ماظػـقي ردغقيمػدافماظؼقاسد

مبصقرةمطوصقي.

ؼؿؿمعراجعيماٌقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيمبشؽؾمدوريمأومبـوءمسؾكمرؾىمأيمجفيمععـقي،موؼقضػماظعؿؾمبوظؼوسدةماظػـقيماذامم-ب

اظظروفمأوماالػدافماظيتمادتماديماسؿؿودػومملمتعدمضوئؿيمأوماصؾحمعـماٌؿؽـمعقاجفيماظظروفماٌؿغريةمبطرؼؼيماضؾمتؼققدًامتؾنيمأنم

مظؾؿفورة.
م

 (15)املـــــــــــــــادة 

وتطؾقؼفو"موؼؿؿمماٌؿوردوتماىقدةمسيماسدادماٌقاصػوتماظؼقودقيمواسؿؿودػومئعؾود"مػذاماظؼوغقنمتطؾؼماٌمدليمأحؽومديمعوموردمسيمإضوصيمإ

ماصدارػوممبقجىمتعؾقؿوتمؼضعفوماجملؾسمهلذهماظغوؼي.

م

 تقووم املطابقة للمواصفات القواسوة والقواعد الفنوة

م(16)املـــــــــــــــادة 

اظدوظقيممدظيمأوماظؿقصقوتذامطوغًماألإالمإنموجدت،مإم،اظؿقصقوتماظدوظقيسؾكماالدظيمأوممتؼققؿماٌطوبؼيمبـوًءمإجراءاتؼؿؿماسدادمم-أ

أومايققانممعـماظقرينموعـعماظغشموريوؼيمدالعيموصقيماالغلونشريمصوسؾيمأومشريمعالئؿيمظؿقؼقؼمشوؼوتمععقـيمطويػوزمسؾكماأل

حوجوتماٌؿؾؽيممعشوطؾمسيماظؾـقيماظؿقؿقيمأومظؿؾؾقيأوماظـؾوتموريوؼيماظؾقؽيمأومظعقاعؾمعـوخقيمأومجغراصقيمأومعشوطؾمتؼـقيمأوم

ماإل معـؾمػذه موجقد مؼرتتىمسؾكمسدم مضد معو معراسوة معع ماظؿفورؼي، مأو ماظؿـؿقؼي مأو متؼقدمأسؾكممعـمزبورر،مجراءاتاٌوظقي مال ن

م.المبوظؼدرماظالزممظؿقؼقؼماظغوؼوتماٌرجقةمعـفوإتؼققؿماٌطوبؼيماٌعؿؿدةماظؿفورةممإجراءات

م.تؼققؿماٌطوبؼيمسؾكماٌـؿفوتماحملؾقيمواٌلؿقردةماٌؿوثؾيمدونممتققزمشريمعربرمجراءاتإتطؾؼمم-ب

مم-جم مغؿوئٍ ماٌطوبمإجراءاتتعؿرب ماإلتؼققؿ مظؿؾؽ مععودظي ماخرى مبؾدان مسي ممجراءاتؼي ماٌؿؾؽي مسي مظؾؿمدليإاٌطؾؼي متؾني مػذهمأمذا ن

م.هؼؼماٌطوبؼيمظؾؿقاصػوتماظؼقودقيمأوماظؼقاسدماظػـقيمجراءاتاإل

م

 (17)املـــــــــــــــادة 

ظؾؼقومممتؼققؿماٌطوبؼيممبقجىمتعؾقؿوتمتصدرػوماٌمدليمأوماىفيماظرمسقيماٌكؿصيمهددمصقفوماٌعؾقعوتماٌطؾقبيمإجراءاتتصدرمم-أ

خبصقصممجقر،موطقػقيمععوىيماظشؽوويماٌؼدعي،ماألجراءاتظإلتؼققؿماٌطوبؼيمسؾكمأنمتؼؿصرمسؾكماٌعؾقعوتماظالزعيممنجراءاتب

م.جراءاتتطؾقؼمػذهماإل

ؼؼؿصرممجراءمأيمتغقريمسؾكمخصوئصمعـؿٍمأومررؼؼيماغؿوجممتماظؿلطدمعـمعطوبؼؿفمععماٌقاصػوتماظؼقودقيمأوماظؼقاسدماظػـقيإسـدمم-ب

أومررؼؼيممجريمسؾقفمسؾكمعومػقمضروريمظؾؿقؼؼمعـمادؿؿرارؼيمعطوبؼيماٌـؿٍأقؿماٌطوبؼيمظؾؿـؿٍمأومررؼؼيماالغؿوجماظذيماجراءمتؼق

م.االغؿوجمظؾؼقاسدماظػـقيمأوماٌقاصػوتماظؼقودقيماٌعـقي،مطؾؿومطونمذظؽمسؿؾقًو

م.تؼققؿماٌطوبؼيمدرؼيمنجراءاتبتعؿربماٌعؾقعوتماظيتمتؿعؾؼمم-جم

ممممم

 (18)املـــــــــــــــادة 

ديماٌؿؾؽيمإعودةممتطؾؼماظؼقاسدماظػـقيمسؾكماٌـؿفوتماحملؾقيمواٌلؿقردةماٌؿوثؾيمدونممتققزمشريمعربر،موالمجيقزمادؿريادمأيمعـؿٍمأوم-أ

اٌؿعؾؼيمبذظؽماٌـؿٍمأومماظػـقيمأوماغؿوجفومأومبقعفومأومسرضفومظؾؾقعمأومتداوهلومبليمذؽؾمآخرمسيماٌؿؾؽيمعومملمتؽـمعطوبؼيمظؾؼقاسد

ماٌودة.

م.دؾوبمعربرةمظذظؽأػذهماٌودةمسيمحوالتمخوصيموسـدموجقدممأحؽومنمؼعػلمأيمعـؿٍمعـمأظؾؿفؾسمم-ب
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أوممجراءماظؽشػمواظؿػؿقشمسؾكمأيمعصـعمأومربؾمووريمأومعرصؼنظؾؿدؼرماظعوممانمؼػقضمخطقًومأؼًومعـمعقزػلماٌمدليمظؾؼقوممبم-جم

مدقق،م مأو موأوعلؿقدع ماغؿوجفوأخذمسقـوتمعـماٌـؿفوتمواٌقاد ماظيتمؼؿؿ مأو مصقف ماٌقجقدة أوممدواتماظؼقوسموزبؾػوتماظصـوسي

مصـعفومصقفمأومتـؿٍمسـفو،موذظؽمظػقصفومواخؿؾورػوموهؾقؾفوموععوؼرتفومظؾؿلطدمعـمعطوبؼؿفومظؾؼقاسدماظػـقي.

م

 (19)املـــــــــــــــادة 

سـدمضقوعفوممايؽقعقيمواٌمدلوتماظرمسقيماظعوعيمواجملوظسماظؾؾدؼيمواحملؾقيماظؿؼقدمبوظؼقاسدماظػـقي،موذظؽسؾكماظقزاراتمواظدوائرمم-أ

مسؿوهلوموعشورؼعفوموسيمذروطماظعطوءاتماًوصيمبفوموسيمعشرتؼوتفومعـماٌـؿفوتمواٌقاد.لب

مواٌقادماٌلؿكدعيمتؽقنماظشرطوتمواٌمدلوتماظصـوسقيمعلموظيمسـماظؿؼقدمبوظؼقاسدماظػـقيمصقؿوم-ب صقفوممؼؿعؾؼمبوظلؾعماظيتمتـؿففو

موررقماالغؿوج.

واظصقيممسؾكمذيقعماٌمدلوتمواظشرطوتماظصـوسقيمواظؿفورؼيماظؿؼقدماظؿوممبوظؼقاسدماظػـقيماٌعؿؿدةمسيمذبولماحملوصظيمسؾكماظؾقؽيم-جم

مواظلالعيماٌفـقي.

م

 (20)املـــــــــــــــادة 

ماالسؾكماأل معـماىفوتماٌكؿصيمجفزة موشريػو مظؾؼقومأعـقي مطؾمعلوسدة ماظعوم ماٌػقضنيمعـمضؾؾماٌدؼر مٌقزػلماٌمدلي بعؿؾفؿممنمتؼدم

ماظؼوغقن.مخرىمظؿقؼقؼمشوؼوتمػذاوغدةمظؾدوائرمواىفوتماظرمسقيماألمبفردمرؾؾفؿمذظؽ،مطؿومتؼقمماٌمدليمبؿؼدؼؿماظدسؿمواٌل

مم

 (21)املـــــــــــــــادة 

مظرئقسماظقزراءمتشؽقؾمىـيمورـقيمتفدفمإديماظؿـلقؼمبنيماىفوتماظرمسقيمذاتماظعالضيمبعؿؾقوتمعلحماألدقاق.مم-أ

مواىفوتماٌوسبيمظشفوداتم-ب مطقػقيماسؿؿودمزبؿرباتماظػقصمواالخؿؾورموزبؿرباتماٌعوؼرة مؼصدرماجملؾسمتعؾقؿوتمحيددمصقفو

مظؾؿؿوردو موصؼًو موعراضؾؿفو موتؼققؿفو مظؿؼققؿاٌطوبؼي مبفؿ ماالدؿعوغي مؼؿؿ ماظذؼـ ماٌؼقؿني ماجقر موهدؼد ماٌؿؾعي، ماظدوظقي ماٌكؿربمت

مسضوءمىونماالسؿؿودماظػـقي.أواٌؽوصكتماٌوظقيمظؾكرباءمعـم

مممخرىممبقجىماتػوضقوتماسرتافمعؿؾودل.أؽػوءةماهلقؽوتماٌوسبيمسيمبؾدانمؼؿؿماالسرتافمبم-جم

م

 (22)املـــــــــــــــادة 

ماٌطوبؼيموصؼًومسؾكمغؿوئٍمتؼققؿمردغقيموذفوداتماٌطوبؼيمظؾؿقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيمبـوًءسالعيماىقدةماألممتـحماٌمدليم-أ

مسؾقفو.مجقرماٌوظقيماٌرتتؾيعيماىقدةموذفوداتماٌطوبؼيمواألدسمعـحمسالأظؿعؾقؿوتمؼصدرػوماجملؾسمهددمصقفوم

موصؼًوميمجفيمداخؾماٌؿؾؽيمأومخورجفومتعرتفمبفوماٌمدليذفوداتماٌطوبؼيماظيتممتـقفوماٌمدليمألجيقزمتػقؼضمصالحقيمعـحمم-ب

ماظدوظقيماٌؿؾعي.مظألدظي

مخرى.أجيقزمسؼدماتػوضقوتمظالسرتافمبؽػوءةماهلقؽوتماظيتمتصدرمذفوداتماٌطوبؼيمعـمبؾدانمم-جم

بفومميمهلذهماظشفودات،مواظيتمتؽقنمععؿؿدةمعـمضؾؾمػقؽيماسؿؿودمععرتفجيقزمضؾقلمذفوداتماٌطوبؼيماظصودرةمسـمػقؽوتمعوسبمم-دم

مماظدوظقي.مظألدظيظدىماٌمدليموصؼوم

م

م

 (23)املـــــــــــــــادة 
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م ممإجراءاتتـظؿ مواألعراضؾي ماظـؿقـي ماٌعودن معصقشوت ماٌصقشوتجقدة موصقص ماٌؼررة ماظعقورات محلى مواجملقػرات ماظؽرميي محفور

ممممبقجىمتعؾقؿوتمؼصدرػوماجملؾسمهلذهماظغوؼي.مواجملقػراتمودعغفو

م

 (24)املـــــــــــــــادة 

مالمجيقزمادؿعؿولموحداتمضقوسمشريموحداتماظؼقوسماظؼوغقغقيماٌعؿؿدةمسيماٌؿؾؽي.

م

 تقووم املطابقة إجراءاتاالعالن عن املواصفات القواسوة والقواعد الفنوة و

 (25)املـــــــــــــــادة 

مطونماحملؿقىماظػينمظؾؼقاسدماظػـقيمأومم-أ مملمؼؽـمػـوكمعقاصػوتمأومتقصقوتمأومأدظيمدوظقيمأومإذا الممتؼققؿماٌطوبؼيمإجراءاتإذا

م مأو ماظػـقي ماظؿقصقوتماظدوظقي،موطوغًمتؾؽماظؼقاسد مأو ماالدظي اٌطوبؼيممتؼققؿمإجراءاتؼؿطوبؼمععماحملؿقىماظػينمظؾؿقاصػوتمأو

مرة،مصعؾكماٌمدليموشريػومعـماىفوتماظرمسقيمذاتماظعالضيماظؼقومممبومؼؾل:اٌؼرتحيمتمثرمسؾكماظؿفو

متؼققؿمعطوبؼيمجدؼدةمعؼرتحي.مإجراءاتاإلسالنمسيمغشرةمأخؾورػومسيمعرحؾيمعؾؽرةمسـمإسدادمأيمضوسدةمصـقيمأوم -1

أومممدؿغطقفوماظؼقاسدماظػـقيإخطورمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمسيمعرحؾيمعؾؽرةمبقادطيماىفيماظقرـقيماٌكؿصيمبوٌـؿفوتماظيت -2

م.موتمخذمبعنيماالسؿؾورجراءاتعقجزمسـماػدافمػذهماظؼقاسدمأوماإلتؼققؿماٌطوبؼيماىدؼدةماٌؼرتحيمأوماٌعدظي،مععممإجراءات

دونممتققزمأيمعالحظوتمخطقيمتردمعـمأسضوءماٌـظؿيمبعدماسطوئفؿماظقضًماٌعؼقلمإلبداءمعالحظوتفؿمبشلغفو.موتدرجمػذهم

م،محقـؿومؼؽقنمذظؽمعـودؾو.جراءاتسيماظـلكيماظـفوئقيمظؿؾؽماظؼقاسدمأوماإلمحظوتاٌال

م.تؼققؿماٌطوبؼيماٌؼرتحيمإجراءاتإتوحيماظػرصيمظؾففوتماٌعـقيمسـدماظطؾىمظالرالعمسؾكمعشروعماظؼوسدةماظػـقيمأوم -3

وادعورػوموتورؼخمماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيموسـووؼـفومتؼققؿماٌطوبؼيموارضومماٌقاصػوتمإجراءاتتـشرمسيماىرؼدةماظرمسقيمتعؾقؿوتمم-ب

موذظؽمبعدماسؿؿودػومبشؽؾمغفوئلمحبقٌمؼلريمعػعقهلومبعدمثالثيماذفرمسؾكماالضؾمعـمتورؼخمغشرػو.م،غػوذػو

ذظؽمادؾوبممتؼققؿماٌطوبؼيمسيمايولماذامادؿدسًمإجراءاتسؾكماظرشؿممموموردمسيمػذهماٌودة،مؼؿؿماسؿؿودموتطؾقؼماظؼقاسدماظػـقيمأومم-جم

معـماظقرينمأوممبؿطؾؾوتماظلالعيماظعوعيمواظؾقؽيمواظصقيمذرؼطيمعراسوةمعومؼؾل:عؾقيمتؿعؾؼمبوأل

مبذظؽموبوٌـؿفوتماظيتمدؿغطقفومػذهماظؼقاسدماظػـقي -1 أومماخطورمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمبقادطيماىفيماظقرـقيماٌكؿصيمصقرًا

مسضوءماٌـظؿيمبفذاماظشلن.أوعقجزمسـماػداصفومسؾكمانمتمخذمبعنيماالسؿؾورماٌالحظوتماًطقيماظيتمؼؾدؼفومماتجراءاإل

متؼققؿماٌطوبؼيمسيماىرؼدةماظرمسقي.مإجراءاتغشرمسـووؼـماظؼقاسدماظػـقيموتعؾقؿوتم -2

مؼققؿماٌطوبؼيماٌعؿؿدة.تمإجراءاتاتوحيماظػرصيمظؾففوتماٌعـقيمسـدماظطؾىمظالرالعمسؾكماظؼوسدةماظػـقيمأوم -3

مممم

 (26)املـــــــــــــــادة 

موردمسيمأيمتشرؼعمآخر،متؾؿزمماىفوتماظرمسقيمبم-أم ماظؼوغقنماٌؿعؾؼيمبوظؼقاسدماظػـقيمأومملحؽومسؾكماظرشؿمممو تؼققؿممإجراءاتػذا

م.اٌطوبؼيمسـدماسدادػومواسؿؿودػوموتطؾقؼفؿوممبؼؿضكمتشرؼعوتفوماًوصي

اظؿعورضمععممتؼققؿماٌطوبؼيمظؿالسيمإجراءاتؼؿؿماظؿـلقؼمبنيماٌمدليمواىفوتماظرمسقيمسـدمإسدادموإصدارماظؼقاسدماظػـقيمأومم -1م-ب

م.تؼققؿمعطوبؼيمضوئؿيمإجراءاتضقاسدمصـقيمأوم

م.تعؿربمػذهماظؼقاسدماظػـقيمدورؼيماٌػعقلمعـماظؿورؼخماظذيمهددهمأيمعـمػذهماىفوتم -2م

 

 (27)املـــــــــــــــادة 
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ماالدؿعالمماظؿوبعيمهلوممبومؼؾل:متؾؿزمماٌمدليمبقادطيموحدة

اظػـقيمماإلجوبيمسؾكمأيمادؿػلورمعـمأيمجفيمذاتمسالضيمعـمداخؾماٌؿؾؽيمأومخورجفومؼؿعؾؼمبوٌقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدم -1م-أم

م.تؼققؿماٌطوبؼيماٌؼرتحيمواٌطؾؼيمسيماٌؿؾؽيمإجراءاتواٌؼوؼقسمو

تزوؼدمأيمجفيمعـمػذهماىفوتمبليمععؾقعوتمسـماغؿلوبماٌمدليموشريػومعـماىفوتماظرمسقيماديماهلقؽوتمواٌـظؿوتمم -2م

أومماٌطوبؼيمواالسؿؿود،واالضؾقؿقيمواظدوظقيماظيتمتعؿؾمسيمذبوالتماٌقاصػوتمواٌؼوؼقسمواظؼقاسدماظػـقيمواىقدةموتؼققؿمماظعربقي

ماٌشورطيمبلغشطؿفو،موأيماتػوضقوتمععؼقدةمععمتؾؽماهلقؽوتمواٌـظؿوتمبشلنماالسرتافماٌؿؾودل.

(موم1)متؼدؼؿمغلخمسـماظقثوئؼماٌؿقاصرةمظدؼفومسـدمرؾؾفومعـمأيمػذهماىفوتمواٌؿعؾؼيمبليمعـماالعقرماٌذطقرةمسيماظؾـدؼـم -3م

موذظؽمعؼوبؾمدعرمحيددمبـوًءمسؾكمتؽؾػيماظقثوئؼماٌؼدعيممبقجىمتعؾقؿوتمؼصدرػوماجملؾس(معـمػذهماظػؼرة،مأنماعؽـ،م2)

مهلذهماظغوؼي.

عـمم(معـمػذهماظػؼرةمخاللمعدةمالمتؿفووزمزيليمواربعنيمؼقعًو3(موم)2(موم)1اظقاردةمسيماظؾـقدم)مجراءاتؼؿؿمادؿؽؿولماإلم -4م

متورؼخمورودماالدؿػلوراتماديماٌمدلي.

خاللممتؼققؿماٌطوبؼيمإجراءاتاىفوتماظرمسقيمذاتماظعالضيمبؿزوؼدماٌمدليمبوٌعؾقعوتمواظقثوئؼماًوصيمبوظؼقاسدماظػـقيموتؾؿزممم-ب

(م4اظؾـدم)ماظالزعيمخاللماٌدةماحملددةمسيمجراءاتعدةمالمتزؼدمسؾكمسشرةماؼوممعـمتورؼخمرؾؾفوموذظؽمظقؿلـكمظؾؿمدليمادبوذماإل

مدة.عـماظػؼرةم)أ(معـمػذهماٌو

م

 (: 28)املـــــــــــــــادة 

ظؾرئقسمبؿـلقىمعـماٌدؼرماظعوممإصدارماظؼرارمبوٌقاصؼيمسؾكمرؾؾوتماىفوتماٌعؿؿدةمظؿؼققؿماٌطوبؼيماظيتمتؿؼدممإديماٌمدليمظغوؼوتمم-أ

مإبالغماظدولماظيتمترتؾطمععماٌؿؾؽيمبوتػوضقوتماسرتافمعؿؾودلمسـمطػوءتفو.

ماٌرجماظقحقدمسيماٌؿؾؽيمظغوؼوتمذظؽماإلبالغ.تؽقنماٌمدليمػلمم-ب

ماجملؾسمأدسموم-جم ماٌطوبؼيموهدؼدمحاإلبالغمومإجراءاتهددممبقجىمتعؾقؿوتمؼصدرػو مجفوتمتؼققؿ مأداء والتمدقؾفموعراضؾي

ماظؿزاعوتفو.

م

 موازنة املؤسسة ومواردها املالوة

 (29)املـــــــــــــــادة 

ماظؼوغقغقيماٌؿؾعي.مظألصقلؼؽقنمظؾؿمدليمعقازغيمخوصيمبفومؼؿؿماسدادػومواضرارػوموصؼًومم-أ

متؿؾعماٌمدليمسيمتـظقؿمحلوبوتفومودفالتفوماالصقلماحملودؾقيماظؿفورؼيماٌؿعورفمسؾقفو.م-ب

خاللمعدةمماظقزراءمععماٌقزاغقيماظعؿقعقيسؾكماٌمدليمسيمغفوؼيمطؾمدـيمعوظقيماسدادمتؼرؼرمدـقيمسـماسؿوهلومؼؿؿمرصعفماديمذبؾسمم-جم

مالمتؿفووزمغفوؼيمذفرمآذارمعـمطؾمدـي.

ممدبضعمحلوبوتماٌمدليمظؿدضقؼمدؼقانماحملودؾيموهلومتعقنيمعدضؼمحلوبوتمهلو.م-دم
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 (30)املـــــــــــــــادة 

ماجملؾسمم-أ مواظؿقؾقؾأهددممبقجىمتعؾقؿوتمؼصدرػو ماًدعوتمواظػقصمواالخؿؾور ماٌمدليمجقر مواظدعغماظيتمورؼفو مواٌعوؼرة

االجقرمعـممظؾؿـؿفوتمواٌقادموأدواتماظؼقوسماٌلؿقردةماديماٌؿؾؽيمأوماٌصدرةمعـفومأوماظيتممتماغؿوجفومأومصـعفومصقفو،موتدصعمتؾؽ

مضؾؾماىفوتماظيتماجرؼًمسؿؾقوتماظػقصمواالخؿؾورمواظؿقؾقؾمواٌعوؼرةمٌصؾقؿفو.

واالسؿؿودمواظؿلطدمعـماٌـؿفوتماٌؼؾدةموتدصعمجقرمعـحمسالعيماىقدةموذفوداتماٌطوبؼيمأتمؼصدرػوماجملؾسمهددممبقجىمتعؾقؿوم-ب

متؾؽماألجقرمعـماىفوتماظيتمأجرؼًمٌصؾقؿفومسؿؾقوتماظؿؼققؿمبفدفمعـقفومسالعيماىقدةمأومذفودةماٌطوبؼيمأوماالسؿؿود.

م.ػوماٌمدليمسـمخدعوتفومعؿـودؾيمععمتؽؾػيماًدعوتماٌؼدعينمتؽقنماالجقرمواالمثونماظيتمتؿؼوضوأتراسكمم-جم

مسؾكماظرشؿممموموردمسيمأيمتشرؼعمآخر،مالمتعػكمأيموزارةمأومدائرةمحؽقعقيمأومعمدليمرمسقيمسوعيمأومأيمذكصمرؾقعلمأوم-دم

وذظؽممواًدعوتماظيتمتؼقممبفوماٌمدلي،ععـقيمعـماظردقممواظؿؽوظقػماٌوظقيموماالجقرموبدلماالغؿػوعماظيتمتػرضمعؼوبؾماالسؿولم

ممممػذاماظؼوغقنمأوماالغظؿيماظصودرةممبؼؿضوهمأوماظؿعؾقؿوتماظصودرةمسـماجملؾس.محؽومألموصؼًو

م

 (:31)املـــــــــــــــادة 

معقاردماٌمدليماٌوظقيمممومؼؾل:متؿؽقن

مخدعوتفو.جقرموبدلماًدعوتمواالمثونماظيتمتؿؼوضوػوماٌمدليمعؼوبؾماألم-أ

ماألعقالماٌكصصيمهلومسيماٌقازغيماظعوعي.م-ب

ماظؼروضمواهلؾوتمواظؿربسوتمواٌلوسداتماظيتمتؼدممظؾؿمدليموؼقاصؼمسؾقفوماجملؾس.م-جم

ممأيمإؼراداتماخرىمؼقاصؼمسؾقفوماجملؾس.م-دم

 

 (:32)املـــــــــــــــادة 

مظؾقزاراتمواظدوائرمايؽقعقي.متؿؿؿعماٌمدليمجبؿقعماظؿلفقالتمواإلسػوءاتماٌؼررةم-أ

متعؿربماعقالماٌمدليمأعقااًلمأعريؼيمسوعيمؼؿؿمهصقؾفوممبؼؿضكمضوغقنمهصقؾماألعقالماألعريؼيماظـوصذماٌػعقل.م-ب

م

 والعقوبات جراءاتاإل

 (:33)املـــــــــــــــادة 

ؼعؿربمعقزػقماٌمدليماٌػقضقنمعـماظرئقسمعـمرجولماظضوبطيماظعدظقيموهلؿمتػؿقشمأيمعؽونمؼؿؿمصقفمإغؿوجمأومسرضمأومبقعمأومم-أ

ماظـؼؾموأخذماظعقـوتماظالزعيمظػقصفو.مودوئطتداولمأومدبزؼـمأومتقزؼعمأومتعدؼؾمأيمعـؿٍممبومسيمذظؽم

ماظيتمهؿؾمسالعوتمم-ب مأو مأومشريماآلعـيمظالدؿكدام ماظػـقي مظؾؼقاسد ماظعوممضؾطماٌـؿفوتماحملؿؿؾمزبوظػؿفو مبؼرارمعـماٌدؼر جيقز

ؼقعًومسؾكماألطـرموجيقزمزيليمسشرموورؼيمعؼؾدةمأومعزورةموذيقعماٌقادماٌلؿعؿؾيمسيمارتؽوبماٌكوظػيممبومصقفوموادطيماظـؼؾمٌدةم

يمبؼرارمعـماظرئقسمبـوًءمسؾكمتـلقىماٌدؼرماظعوم،موحيؼمٌـمضؾطًمعـؿفوتفمأنمخيؿورمجفوتمتؼققؿماٌطوبؼيممتدؼدػومٌدةممموثؾ

ماٌعؿؿدةمإلجراءمصقصماظعقـيماظيتمهددػوماٌمدليمذرؼطيمعقاصؼيماٌدؼرماظعوممسؾكمػذهماىفي.

مسيماظػم-جم ماٌـؿفوتماٌذطقرة ماظرئقسمإبؼوء ماٌػقضنيمعـ ماٌلؿعؿؾيمسيمارتؽوبمٌقزػلماٌمدلي موذيقعماٌقاد ماٌودة معـمػذه م)ب( ؼرة

اٌكوظػيمسيمعؽونموجقدػومأومغؼؾفومإديمأيمعؽونمؼروغفمعـودؾًوموالمحيؼمٌـمضؾطًمتؾؽماٌـؿفوتمأوماٌقادمظدؼفماظؿصرفمبفومبليم

عوظقيمتؼؾؾماٌمدليمبفوموظؾؿدؼرماظعوممذؽؾمعـماألذؽولمأومغؼؾفومعـمعؽوغفومإالممبقاصؼيمعلؾؼيمعـماٌمدليموعؼوبؾمتؼدؼؿمضؿوغفم

مصقصمتؾؽماٌـؿفوت.مإجراءاتإشالقماحملؾمأوماٌؽونماٌضؾقريمصقفمتؾؽماٌقادمسيمحولمسدممتؼدؼؿماظضؿوغيماٌوظقيمإديمحنيمامتومم
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زورةمأومميؽـمأنمؼشؽؾماظػـقيمأومشريمآعـمظالدؿكداممأومحيؿؾمسالعيموورؼيمعؼؾدةمأومعمظؾؼقاسدإذامثؾًمأنماٌـؿٍمشريمعطوبؼمم-دم

مخطرًامسؾكماظصقيمأوماظلالعيماظعوعيمأوماظؾقؽيمجيقزمظؾؿمدليماظؼقومممبومؼؾل:

عـعماٌكوظػماٌلؿقردمعـمسرضماٌـؿٍمأومبقعفمأومتلجريهمأومتقزؼعفممبومسيمذظؽماظؿقزؼعماجملوغلموإظزاعفمبنسودتفمإديمبؾدم -1

 اٌـشل.
 اظؿصـقعقيمىعؾماٌـؿٍمعطوبؼًومظؾؼقاسدماظػـقيموآعـًومظالدؿكدام.مجراءاتالدبوذماإلإتوحيماظػرصيمظؾؿصـعماحملؾلماٌكوظػم -2
موسؾكم -3 معـف مدقؾف مررحفمسيماظلققمأو مسدم مأو متداوظف مأو معـعمبقعف ماٌـؿٍمأو مبلالعي ماالظؿزام مبضرورة ماٌكوظػمخطقًو إغذار

ماٌكوظػمتصقؼىماٌكوظػيمخاللماٌدةماحملددةمسيماإلغذار.

تقجقفمإغذارمظؾؿكوظػموملمؼؼؿمبؿصقؼىماٌكوظػيمخاللماٌدةماحملددةمظفمسيماإلغذارمصعؾكماٌدؼرماظعوممبـوًءمسؾكمتـلقىماٌدؼرمإذاممتمم-ػـ

ماٌكؿصمإشالقماحملؾمأوماٌؽونماظذيمحيؿقيمسؾكماٌـؿٍمظؾؿدةماظيتمؼراػومعـودؾيموإحوظيماٌكوظػمظؾؿقؽؿيماٌكؿصي.

تالفماٌـؿٍمإذامطونمزبوظػًومظؾؼقاسدماظػـقيمأومشريمآعـًومظالدؿكداممأومطونمحيؿؾمسالعيموورؼيمعؼؾدةمأومإومسؾكماٌدؼرماظعوممعصودرةم-وم

معزورةم.

مإتالفمأيمأداةمضقوسمشريمعطوبؼيمظؾؼقاسدماظػـقيمأوماظؿعؾقؿوتماظصودرةمسـماٌمدلي.وسؾكماٌدؼرماظعوممعصودرةمم-زم

مأوماٌـؿٍماٌكوظػمأوماٌؽونماظذيمحيؿقيمسؾكماٌـؿٍماٌكوظػمإديمحنيمتصقؼىماٌكوظػي.محيؼمظؾؿمدليموضعمأيمإذورةمسؾكماألداةم-مح

اٌـصقصمسؾقفومسيمػذهماٌودةممبومسيممجراءاتؼؿقؿؾماٌكوظػمطوصيماظـػؼوتمواٌصورؼػماظالزعيمأوماٌرتتؾيمسؾكمادبوذمأيمعـماإلم-طم

م.جراءاتسودةمػذهماإلذظؽمأجقرماظؿقؼؼمواظػقصمواظؿلطدمعـماٌـؿٍماٌؼؾدموإ

ػذهماٌودةمأومظؾطعـمصقفممأحؽوماظؼضوئقيماظالزعيمظطؾىموضػمتـػقذمأيمضرارمصودرمسـماٌمدليموصؼممجراءاتظؾؿؿضررمعؾوذرةماإلم-ي

ماظؿشرؼعوتماظـوصذة.مأحؽوموصؼم

م

م:(43)املـــــــــــــــادة 

آالفمسشرةمدؼـورموالمتزؼدمسؾكممأظػدونماإلخاللمبليمسؼقبيماذدمعـصقصمسؾقفومسيمأيمضوغقنمآخرمؼعوضىمبغراعيمالمتؼؾمسـمم-أ

ظؾعؼقبيمسيممنمحيؽؿمبويدماألسؾكأعؼقبؿنيمسؾكماظدؼـورمأومبويؾسمعدةمالمتؼؾمسـمأربعيماذفرموالمتزؼدمسؾكمدؿيماذفر،مأومبؽؾؿوم

مصعولماظؿوظقي:كمارتؽوبمأيمعـماألحوظيماظؿؽرار،مطؾمعـماضدممسؾ

مصـعمأداةمضقوسمأومضوممبؾقعفومأومادؿعؿوهلومبصقرةمزبوظػيمظؾؼقاسدماظػـقيمأوماظؿعؾقؿوتماظصودرةمسـماٌمدلي. -1

متالسىمبلداةماظؼقوسمأومأدوءمادؿكداعفومبطرؼؼيمتمديمإديمتغقريمضراءتفومأومادؿكداممأدواتمضقوسمشريمعلؿقحمبفو.م -2

مسرضمأيمسؾقةمععؾلةمعلؾؼًومزبوظػيمظؾؿعؾقؿوتماظصودرةمسـماٌمدليمأومزبوظػيمظؾؼقاسدماظػـقيمأومبقعفومأومدبزؼـفو.م -3

م.ػذاماظؼوغقنمعـماظؼقوممبقاجؾفمأومأسوقمسؿؾف.ممأحؽومعـعماٌقزػماٌػقضممبؼؿضكم -4

مودرةمسـفو.اظؿالسىمبليمخؿؿمأومدعغيمأومسالعيمأومتؼرؼرمأومذفودةمتلؿعؿؾفوماٌمدليمأومص -5

ماظؿالسىمبلوزانماٌـؿفوتمأوماٌقادمأومأحفوعفو. -6

أومخزنمأوموزعمعـؿفوتمشريمعطوبؼيمظؾؼقاسدماظػـقيمأومشريمآعـيمظالدؿكداممسيماألدقاقمأوماحملولماظؿفورؼيمأومررحمأومسرضم -7

م.أيمعؽونمآخر

موتمبقونمعؼؾدةمأومعزورة.اظؿالسىمبوٌعؾقعوتماظقاردةمسؾكمبطوضيماظؾقون،مواظؼقوممبطؾوسيمسؾقاتمأومبطوض -8

متدوؼـمأيمسؾورةمسؾكمبطوضيماظؾقونمتقحلمبلغفومعطوبؼيمظؾؿقاصػوتماظؼقودقيمأومظؾؼقاسدماظػـقيمدونمايصقلمسؾكمعقاصؼي -9

مخطقيمعـماٌمدليمأوماىفيمذاتماظعالضي.

م
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وخؾطممؼلؿقردػومأومؼعرضفومظؾؾقع،خداعماٌلؿفؾؽمأومششفمعـمخاللماإلسالنماٌضؾؾمسـماٌـؿفوتمأوماٌقادماظيتمؼـؿففومأوم -10

مماحملروضوتموعومذوبفمذظؽمعـماسؿول.

 غلخمأيمعقاصػيمضقودقيمأوموثقؼيمتؼققلقفمصودرةمسـماٌمدليمأومإسودةمرؾوسؿفومأومغشرػومبليمودقؾيمدونمعقاصؼيماٌمدلي. -11
 إزاظيمايمسالعيمأومخؿؿمسـمأدواتماظؼقوسمأومصؽمايؿوؼيمسـفو. -12

 
م -13 مأي متؼدؼؿ مسـ ماالعؿـوع متطؾقؼ مظغوؼوت ماٌمدلي مععؾقعوتمتطؾؾفو مأو مبقوغوت مأو مأوممأحؽوموثوئؼ ماألغظؿي مأو ماظؼوغقن ػذا

ماظؿعؾقؿوتماظصودرةممبؼؿضوهمأومضوممبؿؼدؼؿمأيمعـفومبصقرةمعضؾؾي.

معـمضؾؾماٌمدليموصؼًوممحؽوماظؿصرفمبليمصقرةمطوغًممبـؿفوتمعلؿقردةمزبوظػيمأل -14 ماظؿصرفمبفو ماظؼوغقنمضؾؾمإجوزة ػذا

مف.ؽوعحأل

ضؾدمخؿؿوممؼعوضىمبعؼقبيماظؿزوؼرماىـوئلماٌـصقصمسؾقفومسيمضوغقنماظعؼقبوتمطؾمعـمزورمأيمدعغيمأومخؿؿمأومسالعيمأومذفودة،مأوم-ب

أومخؿؿومعزوراممػذاماظؼوغقنموأيمغظوممصودرممبؼؿضوه،مأومادؿعؿؾمدعغيمأومسالعيمأومذفودةمأحؽومتلؿعؿؾفماٌمدليمظغوؼوتمتطؾقؼم

م.أومعؼؾدًا

مبغراعيمالمتؼؾمسـمايدممحؽومؼعوضىمطؾمعـمؼرتؽىمأيمزبوظػيمألم-جم ماٌودة م)أ(معـمػذا ماظؼوغقنمملمؼردمسؾقفومغصمسيماظػؼرة ػذا

ماألدغكماٌـصقصمسؾقفمصقفوموسيمذيقعماألحقالمالمجيقزماألخذمبوألدؾوبماٌكػػيماظؿؼدؼرؼي.

مٌكؿؾػي.حيؼمظؾؿمدليمغشرمأمسوءماحملؽقعنيمسيمودوئؾماألسالممام-دم

ممممم

 عامة أحكام

 (43)املـــــــــــــــادة 

م مظؿـػقذ ماظالزعي ماالغظؿي ماصدار مواظؾقازممأحؽومجملؾسماظقزراء ماٌوظقي مبوظشمون ماًوصي مسيمذظؽماالغظؿي ممبو ماظؼوغقن، واٌقزػنيمسيممػذا

ماٌمدلي.

م

  (: 43)املـــــــــــــــادة 

مؼؾل:ُؼصدرماجملؾسماظؿعؾقؿوتماظالزعيمٌوم

مهدؼدموحداتماظؼقوسماظؼوغقغقي.م-أ

متـظقؿماظشمونماًوصيمبوٌؼوؼقسمسيماٌؿؾؽيمسؾكمأنمتؿضؿـمتشؽقؾمىـيمورـقيمظؾؿؼوؼقسموهدؼدمأدسمسؿؾفو.م-ب

ؼعؿؾقنمسيمأدسماالسرتافمبوىفوتماظعوعؾيمسيمذبولماٌؼوؼقسموحػظماٌعوؼريماظقرـقيمواظشروطماظالزممتقاصرػومسيماألذكوصماظذؼـمم-جم

مذبولماٌؼوؼقسمواظرضوبيمسؾكمتؾؽماىفوتمواألذكوص.

ماظرضوبيمسؾكموحداتماظؼقوسماظؼوغقغقيموأدواتماظؼقوسماظؼوغقغقيموذيقعماألعقرماٌرتؾطيمبليمعـفو.م-دم

ماظرضوبيمسؾكماظعؾقاتماٌعؾلةمعلؾؼًو.م-ػـ

مؾكموحداتماظؼقوسماظؼوغقغقيمواإلسالغوتماًوصيمبفو.اظعالعوتمواظقثوئؼمواظشفوداتمواألخؿومماٌلؿكدعيمظؾرضوبيمسم-وم

ماالسؿؿود.مإجراءاتضؿونمحقودةمم-زم

مأيمأعقرمأخرىمعشوبفيمٌوموردمسيمػذهماٌودة.م-ح

م

 (:43)املـــــــــــــــادة 
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م ماظؿعؾقؿوتماٌشور مغشر ماٌػعقلمبعدمعرورمإؼؿؿ ماظرمسقيموتصؾحمدورؼي ماظؼوغقنمسيماىرؼدة ضؾمعـمتورؼخماألمسؾكمثالثنيمؼقعًوظقفومسيمػذا

مممغشرػو.

م

 (:43)املـــــــــــــــادة 

ديماٌدىمإمغظؿيمواظؿعؾقؿوتمواظؼراراتماظصودرةممبقجؾفظعؿؾمبوألنمؼلؿؿرماأ(مسؾكم1994(مظلـيم15ؼؾغكم)ضوغقنماٌقاصػوتمواٌؼوؼقسمرضؿم)

مممف.حؽوعألدؿؾدالمشريػومبفوموصؼًوماومأنمؼؿؿماظغوؤػومأديمإػذاماظؼوغقن،ممأحؽوماظذيمالمتؿعورضمصقفمععم

م

 (:43)املـــــــــــــــادة 

مػذاماظؼوغقن.مأحؽومرئقسماظقزراءمواظقزراءمعؽؾػقنمبؿطؾقؼم

 


