قانون رقم ( )22لسنة  2222وتعدوالته

قانون معدل لقانون املواصفات واملقاووس
املـــــــــــــــادة ()1
وؼلؿكمػذاماظؼوغقنم(ضوغقنماٌقاصػوتمواٌؼوؼقسمظلـيم2000موؼعؿؾمبفمبعدمثالثنيمؼقعوًمعـمغشرهمسيماىرؼدةماظرمسقي).م م م
م

تعاروــــــــــــف
املـــــــــــــــادة ()2
ؼؽقنمظؾؽؾؿوتمواظعؾوراتماظؿوظقيمحقـؿوموردتمسيمػذاماظؼوغقنماٌعوغلماٌكصصيمهلومادغوهمعومملمتدلماظؼرؼـيمسؾكمشريمذظؽ :م
الوزوــــــــــــــــــــر

 :موزؼرماظصـوسيمواظؿفورة م

املؤسســــــــــــــــــة

 :معمدليماٌقاصػوتمواٌؼوؼقس م

اجمللــــــــــــــــــس

 :مذبؾسمادارةماٌمدلي م

الرئوـــــــــــــــــــس

 :مرئقسماجملؾس م

املدوــــر العـــــــــــام

 :معدؼرمسومماٌمدلي م

املواصفة القواسوـــــــة

 :موثقؼيمهددمضقاسدمأو مإرذوداتمأومخصوئصماًدعيمأوماٌـؿٍمأو مررقماإلغؿوج موأغظؿيماإلدارة مظالدؿكدامم
اظعوممواٌؿؽرر،موضدمتشؿؾمأؼضوماٌصطؾقوتمواظرعقزمواظؾقوغوتمواظؿغؾقػمووضعماظعالعوتموعؿطؾؾوتمبطوضيم
اظؾقونماظيتمتطؾؼمسؾكماٌـؿٍمأومررقمإغؿوجفمأومتؼؿصرمسؾكمأيمعـفوموتؽقنماٌطوبؼيمهلومشريمإظزاعقي .م

القاعـــدة الفنوـــــــــة  :موثقؼيمهددمصقفومخصوئصماًدعيمأوماٌـؿٍمأومررقماإلغؿوجموأغظؿيماإلدارة،موضدمتشؿؾمأؼضوًماٌصطؾقوتم
واظرعقز مواظؾقوغوت مواظؿغؾقػ مووضع ماظعالعوت موعؿطؾؾوت مبطوضي ماظؾقون ماظيت متطؾؼ مسؾك ماٌـؿٍ مأو مررقم
إغؿوجفمأومتؼؿصرمسؾكمأيمعـفوموتؽقنماٌطوبؼيمهلومإظزاعقي .م
الوثوقة التقووسوــــــة

 :موثقؼي مهدد ماظؼقاسد مأو ماإلرذودات مأو ماًصوئص مظألغشطي مأو مغؿوئففو موتؽقن معطوبؼي مهلو مشري مإظزاعقيم
طوظؿؼورؼرماظػـقيمواألدظيموالمتشؿؾماٌقاصػيماظؼقودقي .م

اجراء تقووم املطابقــــة  :مأيمإجراءمؼلؿكدممبشؽؾمعؾوذرمأومشريمعؾوذرمظؾؿقؼؼمعـمادؿقػوءمعؿطؾؾوتماٌقاصػوتماظؼقودقيمأوماظقثوئؼم
اظؿؼققلقي مأوماظؼقاسدماظػـقيمذاتماظعالضيممبومسيمذظؽمإجراءات مأخذماظعقـوتمأوماظػقصمأوماظؿػؿقشمأوم
اظؿؼققؿمأوماظؿقؼؼمأومضؿونماٌطوبؼي .م
املقاووس(املرتولوجوــا)  :مسؾؿماظؼقـــــــــــوس م
وحدة القواس القانونوـة  :موحدةمتؽقنمعرجعقؿفوماظـظومماظدوظلمظقحداتماظؼقوسمأوماظيتمتعؿؿدػوماٌمدلي .م
أداة القوـــــــــــــــاس  :ماىفوزماظؿؼينمأوماآلظيمأوماألداةماٌعدةمألشراضماظؼقوسماظيتمميؽـمادؿكداعفومعـػردةمأومععمأدواتمأخرىم
عؽؿؾي .م
املعاوــــــــــــــــــــرة  :ماظعؿؾقوتماظيتمتؾنيماظعالضيمبنيماظؼقؿماحملددةمبقادطيمأدواتماظؼقوسمواظؼقؿماٌـوزرةمهلوماحملددةمبقادطيم
اٌعوؼريماٌرجعقي .م
املعوــــــــــــــــــــــار  :مأداةمضقوسمأومعودةمعرجعقيمزبصصيمظؿعرؼػموحدةمعومتلؿكدممظؾؿؼورغيمععمأدواتمضقوسماخرى .م
املعوار املرجعـــــــــي

 :مععقور متؿقاصر مصقف مأسؾك ماًصوئص ماٌرتوظقجقي مسي معقضع معو موؼؽقن معرجعوً مظؾؼقودوت ماظيت متؿؿ مسي مذظؽم
اٌقضع .م
1

عالمة اجلــــــــــــودة  :مسالعيمعطوبؼيمتدلمسؾكمأنمخصوئصماٌـؿٍمهؼؼمعؿطؾؾوتمأسؾكمصـقوًمعـمعؿطؾؾوتماٌقاصػوتماظؼقودقيمأوم
هؼؼمعؿطؾؾوتمأخرىمتضعفوماٌمدلي .م
عالمة املطابقــــــــــــة  :مإذورةمؼؿؿمعـقفومٌـؿٍمععنيموتدلمسؾكمأنماٌـؿٍمعطوبؼمٌؿطؾؾوتماظؼوسدةماظػـقيمأوماٌقاصػيماظؼقودقيمأوم
اظقثقؼيماظؿؼققلقي.م م
االعتمــــــــــــــــــاد

 :ماسرتافماٌمدليمأومأيمجفيمزبؿصيمضوغقغوًمبوسؿؿودمطػوءةمػقؽيمأومذكصمظؾؼقومممبفوممععقـي .م

املخترب املعتمــــــــــد

 :مزبؿربماظػقصمواالخؿؾورمأومزبؿربماٌعوؼرةماظذيممتمعـقفماالسؿؿود .م
م
املؤسســــــــــــة

املـــــــــــــــادة ()3
تلريمأحؽوم م ػذاماظؼوغقنمسؾكمطؾمذكصمرؾقعلمأوماسؿؾوريمؼؼقممبليمعـمأسؿولماظؿفورةممبومصقفوماظؿقزؼعمأوماظؿصـقعمأومإجراءمأيم
تعدؼؾمسؾكماٌـؿٍمؼمثرمسؾكمدالعؿف.م م
م
املـــــــــــــــادة ()4
مأ -ؼؾؿزمماألذكوصماٌذطقرؼـمسيماٌودةم()3معـمػذاماظؼوغقنممبومؼؾل:
.1

ضؿونمعطوبؼيماٌـؿٍمععماظؼوسدةماظػـقيماٌؼررةموضؿونمطقغفمآعـوًمظالدؿكداممسيمحولمسدمموجقدمضوسدةمصـقي.

.2

إسالمماٌلؿفؾؽمجبؿقعماٌعؾقعوتماظضرورؼيمواظؿقذؼراتماظيتممتؽـفمعـمتؼققؿماٌكوررماٌرتتؾيمسؾكمادؿكدامماٌـؿٍ،مإذام
طوغًمػذهماٌكوررمشريمواضقيمدونمتقاصرمػذهماظؿقذؼرات،مواظعؿؾمسؾكمادبوذماالحؿقوروتماظضرورؼيمظؿفـىمػذهماٌكورر.

.3

اظؼقوم مبنجراءات متؼققؿماٌطوبؼيموصؼوًمألحؽوم مػذاماظؼوغقنمظضؿونمدالعيماٌـؿٍ مواالحؿػوز مبوظقثوئؼماًوصيمبذظؽ،مووضعم
سالعيماٌطوبؼيماٌعرتفمبفومعـماٌمدليمسؾكماٌـؿٍمإذاماذرترًماظؼوسدةماظػـقيمذظؽ،موصؼوًمظؿعؾقؿوتمؼصدرػوماجملؾسمهلذهم
اظغوؼي.

.4

سدممسرضمأيمعـؿٍمسيماظلققمأومادؿريادهمأومبقعفمأومتقزؼعفمعومملمحيؿؾمسالعيماٌطوبؼيماٌعرتفمبفومعـماٌمدليمإذام
اذرترًماظؼوسدةماظػـقيمذظؽ،موسيمحولمخضقعماٌـؿٍمألطـرمعـمضوسدةمصـقيمجيىموضعمسالعيماٌطوبؼيمإذاماذرترًمأيمعـم
تؾؽماظؼقاسدماظػـقيمذظؽ.م

.5

سدمموضعمسالعيماٌطوبؼيماٌعرتفمبفومعـماٌمدليمسؾكماٌـؿٍمإذامملمتشرتطماظؼقاسدماظػـقيمذظؽ.

.6

سدم موضعمأطـرمعـمسالعيمعطوبؼيمسؾكماٌـؿٍمإالمإذامطوغً مواضقي موحبقٌمال متشؽؾ مظؾلوً مبقـفوموبنيمسالعيماٌطوبؼيم
اٌعرتفمبفومعـماٌمدلي.

.7

االحؿػوزمبوظقثوئؼمواٌعؾقعوتمو اظؾقوغوتماظالزعيمٌدةمدـؿنيمإالمإذامتطؾؾًمرؾقعيماٌـؿٍمشريمذظؽمظؿؿؽنيماٌمدليمعـمتـػقذم
واجؾوتفوموصؼمأحؽوم م ػذاماظؼوغقنممبومسيمذظؽمتؾؽماٌؿصؾيمبؿلؾلؾماٌـؿٍموصقالًمإديمعصدرهموتؼدؼؿمػذهماظقثوئؼمواٌعؾقعوتم
واظؾقوغوتمسـدماظطؾى.

ب -ؼؾؿزممطؾمعـمضوممبؿصـقعمأيمعـؿٍمأو م ضوممبوظؿعدؼؾمسؾقفمبشؽؾمؼمثرمسؾكمدالعؿفمبلنمؼـؾًمسؾقفمامسفمأومسالعؿفماظؿفورؼيمأومأيم
م
إذورةمأخرىمتؿقحمععرصؿف.

2

املـــــــــــــــادة ()5
أ -م تـشلمسيماٌؿؾؽيمعمدليمتلؿكم(عمدليماٌقاصػوتمواٌؼوؼقس)متؿؿؿعمبوظشكصقيماالسؿؾورؼي موبوالدؿؼالل ماإلداريمواٌوظل ،موهلومأنم
تؼقممبفذهماظصػيمجبؿقعماظؿصرصوتمواألسؿولماظؼوغقغقيممبومسيمذظؽممتؾؽماألعقالماٌـؼقظيموشريماٌـؼقظي،موإبرام ماظعؼقد،موهلومأنم
تـقىمسـفومسيماإلجراءاتماظؼوغقغقيمواظؼضوئقيماٌؿعؾؼيمبفوماحملوعلماظعومماٌدغلمأومأيمربوممتقطؾفمهلذهماظغوؼي .م
ب -م ؼؽقنماٌرطزماظرئقللمظؾؿمدليمسيمسؿون،موهلومأنمتـشهمصروسومهلومسيمأيمعؽونمسيماٌؿؾؽي .م
املـــــــــــــــادة ()6
تفدفماٌمدليماديمهؼقؼمعومؼؾل :م
أ -م تؾينمغظوممورينمظؾؿقاصػوتمواٌؼوؼقسموصؼومظؾؿؿوردوتماظدوظقيماٌؿؾعي .م
ب -م عقاطؾيماظؿطقرماظعؾؿلمسيمذبوالتماٌقاصػوتمواٌؼوؼقسموتؼققؿماٌطوبؼيمواسؿؿودماٌكؿربات .م
جم -م تقصريمايؿوؼيماظصققيمواظؾقؽقيمواظلالعيماظعوعيمظؾؿقارـنيمعـمخاللماظؿلطدمعـمأنماٌـؿفوتمعطوبؼيمظؾؼقاسدماظػـقيماٌعؿؿدةمعـمضؾؾم
اٌمدلي .م
دم -م ضؿونمجقدةماٌـؿفوتماظقرـقيمبوسؿؿودمعقاصػوتمضقودقيماردغقيمعالئؿيممتؽـمػذهماٌـؿفوتمعـماٌـوصليمسيماالدقاقماحملؾقي م
واظدوظقيموبوظؿوظلمدسؿماالضؿصودماظقرين .م
م

م م

املـــــــــــــــادة ()7
أ -م ععمعراسوةمعوموردمسيمػذاماظؼوغقنمتؿقديماٌمدليمسيمدؾقؾمهؼقؼمأػداصفوماٌفوممواظصالحقوتماظؿوظقي :م
-1مممإصدارماٌقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيمواظقثوئؼماظؿؼققلقيمواسؿؿودػوموعراجعؿفوموتعدؼؾفوموعراضؾيمتطؾقؼفو،موذظؽمىؿقعم
اًدعوتمواٌـؿفوتمبودؿــوءماٌـؿفوتماظصقدالغقيمواألدوؼيماظؾشرؼيمواظؾقطرؼيمواألعصولمواٌطوسقؿ .م
-2ممموضعمغظوممورينمظؾؼقوسمواإلذرافمسؾكمتطؾقؼف .م
 -3م ممم تؾينماظؼقاسدماظػـقيمأوماٌقاصػوتماظؼقودقيمأوماظقثوئؼماظؿؼققلقيماظصودرةمسـمدولمأخرىمأومعـظؿوتمسربقيمأومإضؾقؿقيمأوم
دوظقيمذرؼطيمأنمتؽقنمصودرةمبوظؾغيماظعربقيمأوماإلنؾقزؼي .م
-4مممععوؼرةمادواتماظؼقوسموضؾطفوموعراضؾؿفو .م
-5مممماسؿؿودمععوؼريماظؼقوسماظقرـقيمواٌرجعقيمٌعوؼرةمأدواتماظؼقوس .م
 -6م م عراضؾي مجقدة معصقشوت ماٌعودن ماظـؿقـي مواألحفور ماظؽرميي مواجملقػرات محلى ماظعقورات ماٌؼررة موصقص ماٌصقشوتم
واجملقػراتمودعغفو .م
-7مممعـحمذفوداتماٌطوبؼيمظؾؿقاصػوتماظؼقودقيممبومصقفومسالعيماىقدةماألردغقي .م
 -8م ماسؿؿود مزبؿرباتماظػقصمواالخؿؾور مواٌعوؼرةمواىفوتماٌوسبيمظشفوداتماٌطوبؼيموػقؽوتماظؿػؿقشموصؼوًمٌؿوردوتماظدوظقيم
اٌؿؾعي .م
-9مممتـػقذمسؿؾقوتمعلحماألدقاقمظضؿونمعطوبؼيماٌـؿٍمظؾؼقاسدماظػـقيمواظؿقؼؼمعـمطقغفمآعـوًمظالدؿكدام.م م
 -10ماالدؿػودةمعـماالعؽوغوتماحملؾقيمظؾففوتمايؽقعقيمواٌمدلوتماظعؾؿقيموذظؽمظؿؿؽنيماٌمدليمعـمهؼقؼماػداصفومواظؼقومم
مبفوعفوموصالحقوتفو.
م
3

م
-11م دسؿماظدرادوتمواظؾققثموتشفقعفومصقؿومؼؿعؾؼمبوٌقاصػوتمواٌؼوؼقسموادارةماىقدةموتؼققؿماٌطوبؼيموسؼدمدوراتمتدرؼؾقيمسيم
ذبوالتماخؿصوصفو .م
 -12ماالتػوقمععماهلقؽوتمواٌـظؿوتماظع ربقيمواالجـؾقيمواالضؾقؿقيمواظدوظقيمبشلنماالسرتافماٌؿؾودلمبشفوداتماٌطوبؼي ممبومصقفوم
سالعوتماىقدة،موذفوداتماسؿؿودماٌكؿرباتموطػوءةماهلقؽوتماٌوسبيمهلو .م
-13ماظؿعوونمواظؿـلقؼمععماهلقؽوتمواٌـظؿوتماظعربقيمواالجـؾقيمواالضؾقؿقيمواظدوظقيماظيتمتعؿؾمسيمذبوالتماٌقاصػوت مواٌؼوؼقسم
واىقدةموتؼققؿماٌطوبؼيمواالسؿؿود،مواالغؿلوبماظقفو،محقـؿومؼؽقنمذظؽمعـودؾوً .م
 -14مضؾقل ماٌقاصػوت ماظؼقودقي ماو ماظؼقاسد ماظػـقي ماو ماالدظي مأو ماظؿقصقوت ماو مشريػو معـ ماظقثوئؼ ماظصودرة مسـ مدول مأخرى موسـم
عـظؿوتمسربقيمواضؾقؿقيمودوظقيمواسؿؿودػو،محقـؿومؼؽقنمذظؽمعـودؾوً،مذرؼطيمانمتصدرمبوظؾغيماظعربقيمأوماالنؾقزؼي .م
 -15مغشر ماٌطؾقسوت ماٌؿعؾؼي مبوٌقاصػوت ماظؼقودقي مواظؼقاسد ماظػـقي ماٌعؿؿدة ماظصودرة مسـ ماٌمدلي ،ماو مسـ ماٌـظؿوت ماظعربقيم
واالضؾقؿقيمواظدوظقيمأوماظدولماألخرىموتقزؼعفوموبقعفو .م
ب -م تؽقنماٌمدليماٌرجعماظقحقدمسيماٌؿؾؽيمسيمطؾمعومؼؿعؾؼمبوٌقاصػوتمواٌؼوؼقسموسالعيماىقدةماألردغقي مواالسؿؿود،موجيقزمهلو مأنم
تلرتذدمبكراءماظقزاراتمواظدوائرمايؽقعقيماألخرىموتـلقؾوتفومسيمػذهماجملوالت .م
م

ادارة املؤسســـــة
املـــــــــــــــادة (:)8
أ -م ؼؿقديمادارةماٌمدليمذبؾسمادارةمبرئوديماظقزؼرموسضقؼيمطؾمعـ :م
اٌدؼرماظعومم/مغوئؾوًمظؾرئقس م
 .1م
ممـؾمسـموزارةماظصـوسيمواظؿفورة م
 .2م
عدؼرمسومماٌمدليماظعوعيمظؾغذاءمواظدواء م
 .3م
ممـؾمسـموزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽون م
 .4م
ممـؾمسـموزارةماظطوضيمواظـروةماٌعدغقي م
 .5م
ممـؾمسـموزارةماٌقوهمواظري م
 .6م
ممـؾمسـموزارةماظزراسي م
 .7م
ممـؾمسـماٌمدليماظعوعيميؿوؼيماظؾقؽي م
 .8م
ممـؾمسـمدائرةماىؿورك م
 .9م
ممـؾمسـماىؿعقيماظعؾؿقيماٌؾؽقي م
 .10م
ممـؾمسـمشرصيموورةماألردن م
 .11م
ممـؾمسـمشرصيمصـوسيماألردن م
 .12م
ممـؾمسـماىؿعقيماظقرـقيميؿوؼيماٌلؿفؾؽ م
 .13م
ممـؾمسـمذيعقيماىقدةماالردغقي م
 .14م
م
4

م
ب -م م  -1ؼشرتطمسيمأسضوءماجملؾسمعـمممـؾلماىفوتماٌـصقصمسؾقفومسيماظػؼرةم(أ)معـمػذهماٌـــودةمانمؼؽقغقامعــــمذويم
اًربةمواالخؿصوصموؼؿؿمتلؿقيماٌـصقصمسؾقفؿمسيماظؾـدم()2مواظؾـقدمعـــــــــم()4مإديم()10معـماظػؼرةم(أ)معـمػذهم
اٌــــــودةمعـمضؾؾماظقزراءمأوماٌدراءمأوماظرؤدوءماٌعـقنيمحلىمعؼؿضكمايول .م
م

م -2مممؼؽقنمتعقنيماالسضوءمٌدةمدـؿنيمضوبؾيمظؾؿفدؼدمٌرةمواحدةموجيقزمادؿؾدالمأيمعـفؿمبوظطرؼؼيماظيتممتمتعققـفمصقفو .م

ج -م هددمعؽوصكتماسضوءماجملؾسمبؼرارمعـمذبؾسماظقزراءمبـوءمسؾكمتـلقىماظقزؼر .م
م
املـــــــــــــــادة ()9
أ -م ؼعؼدماجملؾسماجؿؿوسوتفمعرةمواحدةمسؾكماالضؾمطؾمذفرموسـدمايوجيماديمذظؽمبدسقةمعـماظرئقسمأومغوئؾفمسـدمشقوبفموؼؽقنم
االجؿؿوعمضوغقغقوًماذامحضرهمتلعيماسضوءمسؾكماالضؾمسؾكمانمؼؽقنماظرئقسمأومغوئؾفمعـمبقـفؿ .م
ب -م ؼصدر ماجملؾس مضراراتف مبوإلذيوع مأو مبلطـرؼي ماصقات مايوضرؼـ مواذا متلووت ماالصقات مؼرجح ماىوغى ماظذي مصقت مععفمرئقسم
االجؿؿوع .م
جم -م ظؾؿفؾس مأن مؼدسق معـ مؼراه معـودؾوً معـ مذوي ماًربة مواالخؿصوص ميضقر ماجؿؿوسوتف مظالدؿؽـوس مبرأؼف مدون مأن مؼؽقن مظف محؼم
اظؿصقؼً .م
دم -م ؼعنيماٌدؼرماظعوممأحدمعقزػلماٌمدليمظؾؼقوممبلسؿولمأعنيمدرماجملؾس .م
املـــــــــــــــادة ()10
ؼؿقديماجملؾسماٌفوممواظصالحقوتماظؿوظقي :م
أ -م وضعماظلقوديماظعوعيمظؾؿمدلي .م
ب -م إضرارماٌقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيمواظقثوئؼماظؿؼققلقيموتعدؼؾمأومإظغوءمأيمعـفومأوموضػماظعؿؾمبفومأومبليمعـمبـقدػو .م
جم -م اضرارماهلقؽؾماظؿـظقؿلمظؾؿمدلي .م
دم -م اضرارمعشروعمعقازغيماٌمدلي .م
ػـ -م اضرتاحمعشروسوتماظؼقاغنيمواالغظؿيماٌؿعؾؼيمبوٌمدلي .م
وم -م هدؼدمعؽوصكتماًرباءمسيماظؾفونماظػـقيماٌؿكصصي .م
زم -م هدؼدمامثونماٌطؾقسوتماظيتمتؿضؿـماٌقاصػوتماظؼقودقيمواٌطؾقسوتماالخرى .م
حم -م اصدارماظؿعؾقؿوتماٌؿعؾؼيمبلسؿولماٌمدلي .م
املـــــــــــــــادة ()11
أ -م ميورسماٌدؼرماظعومماٌفوممواظصالحقوتماظؿوظقي :م
 -1تطؾقؼماظلقوديماظعوعيماظيتمؼضعفوماجملؾس .م
 -2تـػقذماظؿعؾقؿوتمواظؼراراتماظيتمؼصدرػوماجملؾس .م
 -3ادارةماسؿولماٌمدليمواالذرافمسؾكمعقزػقفوموذموغفوماظػـقيمواالدارؼيمواٌوظقيموصؼومألحؽوم مػذاماظؼوغقنمواالغظؿي مواظؿعؾقؿوتم
اظصودرةممبؼؿضوه .م
 -4اسدادماظرباعٍمواًططماظيتمعـمذلغفومهؼقؼماػدافماٌمدليموعفوعفوموتؼدؼؿماظؿقصقوتمبشلغفومظؾؿفؾسموعؿوبعيمتـػقذػو .م
5

 -5احوظيماضرتاحوتماظؾفونماظػـقيمصقؿومؼؿعؾؼمبليمعقاصػوتمضقودقيمأومضقاسدمصـقيمجدؼدةمأومأيمتعدؼالتمسؾقفوماديماجملؾسم
إلصدارماظؼراراتمبشلغفو .م
 -6االدؿعوغيمبكراءماٌمدلوتماظعؾؿقيماٌؿكصصيمواٌلؿشورؼـمواًرباءموشريػؿمعـمذويماالخؿصوصمسيمذبولماسؿولماٌمدلي .م
 -7أيمعفومماخرىمؼؽؾػفماجملؾسمبفومأومدبقهلومظفماالغظؿيماظصودرةممبؼؿضكمػذاماظؼوغقن .م
ب -م ظؾؿدؼرماظعوممانمؼػقضمأؼوًمعـمصالحقوتفماديمأيمعـمعقزػلماٌمدليمسؾكمانمؼؽقنماظؿػقؼضمخطقوًموربدداً .م
م

م

م

م م
اعداد املواصفات القواسوة والقواعد الفنوة واعتمادها وتطبوقها

املـــــــــــــــادة ()12
أ -م ؼؿؿماسدادماٌقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيمواظقثوئؼماظؿؼققلقيموتعدؼؾفومسؾكماظـققماظؿوظل :م
 -1ؼشؽؾماٌدؼرماظعوممىوغوًمصـقيمدائؿيموعؿكصصيمإلسداد معشروسوتماٌقاصػوتماظؼقودقيموعراجعيماٌقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدم
اظػـقيمواظقثوئؼماظؿؼققلقيموتعدؼؾمأيمعـفو .م
 -2ؼرصع ماٌدؼر ماظعوم ماٌشروسوت ماحملوظي مإظقف مبعدمدرادؿفو معـ مضؾؾ ماظؾفون ماظػـقي مإدي ماجملؾس معع متـلقؾوتف مبشلن ماسؿؿودػوم
عقاصػوتمضقودقيماومضقاسدمصـقيمأوموثوئؼمتؼققلقي .م
 -3تعودمإدي ماظؾفـيماظػـقيمذاتماظعالضيمعشروسوتماٌقاصػوتماظؼقودقيمأوماظؼقاسدماظػـقيماٌؼرتحيماظيتمالمؼقاصؼماجملؾسمسؾقفوم
إلسودةمدرادؿفو .م
ب -م ؼؿؿمإضرارماظؼقاسدماظػـقيمواٌقاصػوتماظؼقودقيمواظقثوئؼماظؿؼققلقيمبؼرارمعـماجملؾسمبـوءًمسؾكمتـلقىماٌدؼرماظعومماٌلؿـدمإديمتقصقيم
اظؾفـيماظػـقيموبلطـرؼيمأصقاتمأسضوئفومايوضرؼـ .م
جم -م تعؿربماظؼقاسدماظػـقيمواٌقاصػوتماظؼقودقيمواظقثوئؼماظؿؼققلقيماظيتمؼؿؿمإضرارػومغوصذةمعـماظؿورؼخماظذيمحيددهماجملؾس .م
م
املـــــــــــــــادة ()13
أ -م ؼؿؿموضعماٌقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيمبـوءً مسؾكمعؿطؾؾوتمأداءماٌـؿٍموظقسمسؾكمعؿطؾؾوتماظؿصؿقؿمأوماًصوئص ماظقصػقيم
حقـؿومؼؽقنمذظؽمعـودؾوًموممؽـوً .م
ب -م ؼؿؿماسؿؿودماظؼقاسدماظػـقيماذامطوغً مضرورؼيمظؿقؼقؼماػدافمعشروسيمطويػوزمسؾكماألعـماظقرينموعـعماظغشموريوؼيمدالعيم
وصقيماالغلونمأومايققانمأوماظـؾوتموريوؼيماظؾقؽي،مععمعراسوةمعومضدمؼرتتىمسؾكمسدمموجقدمعـؾمػذهماظؼقاسدمعـمزبورر،مسؾكم
أنمالمتؼقدماظؼقاسدماظػـقيمواٌقاصػوتماظؼقودقيماٌعؿؿدةماظؿفورةمإالمبوظؼدرماظالزممظؿقؼقؼماألػدافماٌشروسيمأومعلؿقى مايؿوؼيم
اٌطؾقب .م
جم -م ؼؿؿماسدادماٌقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيمبـوءًمسؾكماٌقاصػوتماظؼقودقيماظدوظقي،مإنموجدت،مإالماذامطوغًماٌقاصػوتماظؼقودقيم
اظدوظقيمشريمصوسؾيمأومشريمعالئؿيمظؿقؼقؼماالػدافماٌشروسيمأومعلؿقىمايؿوؼيماٌطؾقبمأومظعقاعؾمعـوخقيمأومجغراصقيمأومٌشوطؾم
تؼـقيمأومظؿؾؾقيمحوجوتماٌؿؾؽيماٌوظقيمأوماظؿـؿقؼيمأوماظؿفورؼي .م
م
م
م
م
املـــــــــــــــادة ()14
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أ -م جيقزماسؿؾورماظؼقاسدماظػـقيمظؾؾدانمأخرىمععودظيمظؾؼقاسدماظػـقيماألردغقي،مإذامتؾنيمأغفومهؼؼمأػدافماظؼقاسدماظػـقيماألردغقيم
بصقرةمطوصقي .م
ب -م ؼؿؿمعراجعيماٌقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيمبشؽؾمدوريمأومبـوءمسؾكمرؾىمأيمجفيمععـقي،موؼقضػماظعؿؾمبوظؼوسدةماظػـقيماذام
تؾنيمأنم اظظروفمأوماالػدافماظيتمادتماديماسؿؿودػومملمتعدمضوئؿيمأوماصؾحمعـماٌؿؽـمعقاجفيماظظروفماٌؿغريةمبطرؼؼيماضؾمتؼققداًم
ظؾؿفورة .م
م

املـــــــــــــــادة ()15
إضوصيمإديمعوموردمسيمأحؽوم مػذاماظؼوغقنمتطؾؼماٌمدلي م"عؾودئ ماٌؿوردوتماىقدةمسيماسدادماٌقاصػوتماظؼقودقيمواسؿؿودػو موتطؾقؼفو"موؼؿؿم
اصدارػوممبقجىمتعؾقؿوتمؼضعفوماجملؾسمهلذهماظغوؼي .م
م
تقووم املطابقة للمواصفات القواسوة والقواعد الفنوة
املـــــــــــــــادة ( )16م
أ -م ؼؿؿماسدادمإجراءات متؼققؿماٌطوبؼيمبـوءً مسؾكماالدظيمأوماظؿقصقوتماظدوظقي ،مإنموجدت،مإالمإذامطوغًماألدظيمأوماظؿقصقوت ماظدوظقيم
شريمصوسؾيمأومشريمعالئؿيمظؿقؼقؼمشوؼوتمععقـيمطويػوزمسؾكماألعـماظقرينموعـعماظغشموريوؼيمدالعيموصقيماالغلونمأومايققانم
أوماظـؾوتموريوؼيماظؾقؽيمأومظعقاعؾمعـوخقيمأومجغراصقيمأومعشوطؾمتؼـقيمأومعشوطؾمسيماظؾـقيماظؿقؿقيمأومظؿؾؾقي محوجوتماٌؿؾؽيم
اٌوظقي مأو ماظؿـؿقؼي مأو ماظؿفورؼي ،معع معراسوة معو مضد مؼرتتى مسؾك مسدم موجقد معـؾ مػذه ماإلجراءات معـ مزبورر ،مسؾك مأن مال متؼقدم
إجراءاتمتؼققؿماٌطوبؼيماٌعؿؿدةماظؿفورةمإالمبوظؼدرماظالزممظؿقؼقؼماظغوؼوتماٌرجقةمعـفو .م
ب -م تطؾؼمإجراءاتمتؼققؿماٌطوبؼيمسؾكماٌـؿفوتماحملؾقيمواٌلؿقردةماٌؿوثؾيمدونممتققزمشريمعربر .م
جم -م تعؿرب مغؿوئٍ مإجراءات متؼققؿ ماٌطوبؼي مسي مبؾدان ماخرى مععودظي مظؿؾؽ ماإلجراءات ماٌطؾؼي مسي ماٌؿؾؽي مإذا متؾني مظؾؿمدلي مأن مػذهم
اإلجراءاتمهؼؼماٌطوبؼيمظؾؿقاصػوتماظؼقودقيمأوماظؼقاسدماظػـقي .م
م

املـــــــــــــــادة ()17
أ -م تصدرمإجراءاتم تؼققؿماٌطوبؼيممبقجىمتعؾقؿوتمتصدرػوماٌمدليمأوماىفيماظرمسقيماٌكؿصيمهددمصقفوماٌعؾقعوتماٌطؾقبيمظؾؼقومم
بنجراءات متؼققؿماٌطوبؼيمسؾكمأنمتؼؿصرمسؾكماٌعؾقعوتماظالزعيمظإلجراءات،ماألجقر،موطقػقيمععوىيماظشؽوويماٌؼدعي مخبصقصم
تطؾقؼمػذهماإلجراءات .م
ب -م سـدمإ جراءمأيمتغقريمسؾكمخصوئصمعـؿٍمأومررؼؼيماغؿوجممتماظؿلطدمعـمعطوبؼؿفمععماٌقاصػوتماظؼقودقيمأوماظؼقاسدماظػـقي مؼؼؿصرم
اجراءمتؼققؿماٌطوبؼيمظؾؿـؿٍمأومررؼؼيماالغؿوجماظذيمأجريمسؾقفمسؾكمعومػقمضروريمظؾؿقؼؼمعـمادؿؿرارؼيمعطوبؼيماٌـؿٍ مأومررؼؼيم
االغؿوجمظؾؼقاسدماظػـقيمأوماٌقاصػوتماظؼقودقيماٌعـقي،مطؾؿومطونمذظؽمسؿؾقوً .م
جم -م تعؿربماٌعؾقعوتماظيتمتؿعؾؼمبنجراءاتمتؼققؿماٌطوبؼيمدرؼي .م
م

م

م

م م

املـــــــــــــــادة ()18
أ -م تطؾؼماظؼقاسدماظػـقيمسؾكماٌـؿفوتماحملؾقيمواٌلؿقردةماٌؿوثؾيمدونممتققزمشريمعربر،موالمجيقزمادؿريادمأيمعـؿٍمأومعودةمإديماٌؿؾؽيم
أوماغؿوجفومأومبقعفومأومسرضفومظؾؾقعمأومتداوهلومبليمذؽؾمآخرمسيماٌؿؾؽيمعومملمتؽـمعطوبؼيمظؾؼقاسدماظػـقيماٌؿعؾؼيمبذظؽماٌـؿٍمأوم
اٌودة .م
ب -م ظؾؿفؾسمأنمؼعػلمأيمعـؿٍمعـمأحؽوممػذهماٌودةمسيمحوالتمخوصيموسـدموجقدمأدؾوبمعربرةمظذظؽ .م
7

جم -م ظؾؿدؼرماظعوممانمؼػقضمخطقوًمأؼوًمعـمعقزػلماٌمدليمظؾؼقوممبنجراءماظؽشػمواظؿػؿقشمسؾكمأيمعصـعمأومربؾمووريمأومعرصؼ مأوم
علؿقدعمأومدقق،موأخذمسقـوتمعـماٌـؿفوتمواٌقادموأدواتماظؼقوسموزبؾػوتماظصـوسيماٌقجقدةمصقفمأوماظيتمؼؿؿماغؿوجفو مأوم
صـعفومصقفمأومتـؿٍمسـفو،موذظؽمظػقصفومواخؿؾورػوموهؾقؾفوموععوؼرتفومظؾؿلطدمعـمعطوبؼؿفومظؾؼقاسدماظػـقي .م
م
املـــــــــــــــادة ()19
أ -م سؾكماظقزاراتمواظدوائرمايؽقعقيمواٌمدلوتماظرمسقيماظعوعيمواجملوظسماظؾؾدؼيمواحملؾقيماظؿؼقدمبوظؼقاسدماظػـقي،موذظؽمسـدمضقوعفوم
بلسؿوهلوموعشورؼعفوموسيمذروطماظعطوءاتماًوصيمبفوموسيمعشرتؼوتفومعـماٌـؿفوتمواٌقاد .م
ب -م تؽقنماظشرطوتمواٌمدلوتماظصـوسقيمعلموظيمسـماظؿؼقدمبوظؼقاسدماظػـقيمصقؿو مؼؿعؾؼمبوظلؾعماظيتمتـؿففومواٌقادماٌلؿكدعي مصقفوم
وررقماالغؿوج .م
جم -م سؾكمذيقعماٌمدلوتمواظشرطوتماظصـوسقيمواظؿفورؼيماظؿؼقدماظؿوممبوظؼقاسدماظػـقيماٌعؿؿدةمسيمذبولماحملوصظيمسؾكماظؾقؽي مواظصقيم
واظلالعيماٌفـقي .م
م
املـــــــــــــــادة ()20
سؾكماألجفزةماالعـقيموشريػومعـماىفوتماٌكؿصيمأنمتؼدممٌقزػلماٌمدليماٌػقضنيمعـمضؾؾماٌدؼرماظعوممطؾمعلوسدةمظؾؼقوم مبعؿؾفؿم
مبفردمرؾؾفؿمذظؽ،مطؿومتؼقمماٌمدليمبؿؼدؼؿماظدسؿمواٌلوغدةمظؾدوائرمواىفوتماظرمسقيماألخرىمظؿقؼقؼمشوؼوتمػذاماظؼوغقن.

م

م م
املـــــــــــــــادة ()21
أ -م ظرئقسماظقزراءمتشؽقؾمىـيمورـقيمتفدفمإديماظؿـلقؼمبنيماىفوتماظرمسقيمذاتماظعالضيمبعؿؾقوتمعلحماألدقاق.م م
ب -م ؼصدرماجملؾسمتعؾقؿوتمحيددمصقفومطقػقيماسؿؿودمزبؿرباتماظػقصمواالخؿؾورموزبؿرباتماٌعوؼرةمواىفوتماٌوسبيمظشفوداتم
اٌطوبؼي موتؼققؿفو موعراضؾؿفو موصؼوً مظؾؿؿوردوت ماظدوظقي ماٌؿؾعي ،موهدؼد ماجقر ماٌؼقؿني ماظذؼـ مؼؿؿ ماالدؿعوغي مبفؿ مظؿؼققؿ ماٌكؿربم
واٌؽوصكتماٌوظقيمظؾكرباءمعـمأسضوءمىونماالسؿؿودماظػـقي .م
جم -م ؼؿؿماالسرتافمبؽػوءةماهلقؽوتماٌوسبيمسيمبؾدانمأخرىممبقجىماتػوضقوتماسرتافمعؿؾودل .م

م م

م
املـــــــــــــــادة ()22
أ -م متـحماٌمدلي مسالعيماىقدةماألردغقيموذفوداتماٌطوبؼيمظؾؿقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيمبـوءً مسؾكمغؿوئٍمتؼققؿ ماٌطوبؼيموصؼوًم
ظؿعؾقؿوتمؼصدرػوماجملؾسمهددمصقفومأدسمعـحمسالعيماىقدةموذفوداتماٌطوبؼيمواألجقرماٌوظقيماٌرتتؾيمسؾقفو .م
ب -م جيقزمتػقؼضمصالحقيمعـحمذفوداتماٌطوبؼيماظيتممتـقفوماٌمدليمأليمجفيمداخؾماٌؿؾؽيمأومخورجفومتعرتفمبفوماٌمدليموصؼوًم
ظألدظيماظدوظقيماٌؿؾعي .م
جم -م جيقزمسؼدماتػوضقوتمظالسرتافمبؽػوءةماهلقؽوتماظيتمتصدرمذفوداتماٌطوبؼيمعـمبؾدانمأخرى .م
دم-م م جيقزمضؾقلمذفوداتماٌطوبؼيماظصودرةمسـمػقؽوتمعوسبيمهلذهماظشفودات،مواظيتمتؽقنمععؿؿدةمعـمضؾؾمػقؽيماسؿؿودمععرتف مبفوم
ظدىماٌمدليموصؼومظألدظيماظدوظقي.

م م

م
م
املـــــــــــــــادة ()23
8

تـظؿ مإجراءات معراضؾي مجقدة معصقشوت ماٌعودن ماظـؿقـي مواألحفور ماظؽرميي مواجملقػرات محلى ماظعقورات ماٌؼررة موصقص ماٌصقشوتم
واجملقػراتمودعغفوممبقجىمتعؾقؿوتمؼصدرػوماجملؾسمهلذهماظغوؼي .م

م م

م
املـــــــــــــــادة ()24
المجيقزمادؿعؿولموحداتمضقوسمشريموحداتماظؼقوسماظؼوغقغقيماٌعؿؿدةمسيماٌؿؾؽي .م
م
االعالن عن املواصفات القواسوة والقواعد الفنوة وإجراءات تقووم املطابقة
املـــــــــــــــادة ()25
أ -م إذامملمؼؽـمػـوكمعقاصػوتمأومتقصقوتمأومأدظيمدوظقيمأومإذامطونماحملؿقىماظػينمظؾؼقاسدماظػـقيمأومإجراءات متؼققؿماٌطوبؼي مالم
ؼؿطوبؼمععماحملؿقىماظػينمظؾؿقاصػوتمأوماالدظيمأوماظؿقصقوتماظدوظقي،موطوغًمتؾؽماظؼقاسدماظػـقيمأومإجراءات متؼققؿ ماٌطوبؼيم
اٌؼرتحيمتمثرمسؾكماظؿفورة،مصعؾكماٌمدليموشريػومعـماىفوتماظرمسقيمذاتماظعالضيماظؼقومممبومؼؾل :م
 -1اإلسالنمسيمغشرةمأخؾورػومسيمعرحؾيمعؾؽرةمسـمإسدادمأيمضوسدةمصـقيمأومإجراءاتمتؼققؿمعطوبؼيمجدؼدةمعؼرتحي .م
 -2إخطورمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمسيمعرحؾيمعؾؽرةمبقادطيماىفيماظقرـقيماٌكؿصيمبوٌـؿفوتماظيت مدؿغطقفوماظؼقاسدماظػـقي مأوم
إجراءاتمتؼققؿماٌطوبؼيماىدؼدةماٌؼرتحيمأوماٌعدظي،مععمعقجزمسـماػدافمػذهماظؼقاسدمأوماإلجراءات.موتمخذمبعنيماالسؿؾورم
دونممتققزمأيمعالحظوتمخطقيمتردمعـمأسضوءماٌـظؿيمبعدماسطوئفؿماظقضًماٌعؼقلمإلبداءمعالحظوتفؿمبشلغفو.موتدرجمػذهم
اٌالحظوتمسيماظـلكيماظـفوئقيمظؿؾؽماظؼقاسدمأوماإلجراءات،محقـؿومؼؽقنمذظؽمعـودؾو .م
 -3إتوحيماظػرصيمظؾففوتماٌعـقيمسـدماظطؾىمظالرالعمسؾكمعشروعماظؼوسدةماظػـقيمأومإجراءاتمتؼققؿماٌطوبؼيماٌؼرتحي .م
ب -م تـشرمسيماىرؼدةماظرمسقيمتعؾقؿوتمإجراءات متؼققؿماٌطوبؼيموارضومماٌقاصػوت ماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيموسـووؼـفو موادعورػوموتورؼخم
غػوذػو،موذظؽمبعدماسؿؿودػومبشؽؾمغفوئلمحبقٌمؼلريمعػعقهلومبعدمثالثيماذفرمسؾكماالضؾمعـمتورؼخمغشرػو .م
جم -م سؾكماظرشؿممموموردمسيمػذهماٌودة،مؼؿؿماسؿؿودموتطؾقؼماظؼقاسدماظػـقيمأومإجراءاتمتؼققؿماٌطوبؼيمسيمايولماذامادؿدسًمذظؽمادؾوبم
عؾقيمتؿعؾؼمبوألعـماظقرينمأوممبؿطؾؾوتماظلالعيماظعوعيمواظؾقؽيمواظصقيمذرؼطيمعراسوةمعومؼؾل :م
 -1اخطورمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمبقادطيماىفيماظقرـقيماٌكؿصيمصقراًمبذظؽموبوٌـؿفوتماظيتمدؿغطقفومػذهماظؼقاسدماظػـقي مأوم
اإلجراءاتموعقجزمسـماػداصفومسؾكمانمتمخذمبعنيماالسؿؾورماٌالحظوتماًطقيماظيتمؼؾدؼفومأسضوءماٌـظؿيمبفذاماظشلن .م
 -2غشرمسـووؼـماظؼقاسدماظػـقيموتعؾقؿوتمإجراءاتمتؼققؿماٌطوبؼيمسيماىرؼدةماظرمسقي .م
 -3اتوحيماظػرصيمظؾففوتماٌعـقيمسـدماظطؾىمظالرالعمسؾكماظؼوسدةماظػـقيمأومإجراءاتمتؼققؿماٌطوبؼيماٌعؿؿدة .م
م

م

م م

املـــــــــــــــادة ()26
أم -م سؾكماظرشؿممموموردمسيمأيمتشرؼعمآخر،متؾؿزمماىفوتماظرمسقيمبلحؽوم مػذاماظؼوغقنماٌؿعؾؼيمبوظؼقاسدماظػـقيمأومإجراءات متؼققؿم
اٌطوبؼيمسـدماسدادػومواسؿؿودػوموتطؾقؼفؿوممبؼؿضكمتشرؼعوتفوماًوصي .م
ؼؿؿماظؿـلقؼمبنيماٌمدليمواىفوتماظرمسقيمسـدمإسدادموإصدارماظؼقاسدماظػـقيمأومإجراءاتمتؼققؿماٌطوبؼيمظؿالسيماظؿعورضمععم
ب  -م  -1م
ضقاسدمصـقيمأومإجراءاتمتؼققؿمعطوبؼيمضوئؿي .م
م

تعؿربمػذهماظؼقاسدماظػـقيمدورؼيماٌػعقلمعـماظؿورؼخماظذيمهددهمأيمعـمػذهماىفوت .م
 -2م

املـــــــــــــــادة ()27
9

تؾؿزمماٌمدليمبقادطيموحدةماالدؿعالمماظؿوبعيمهلوممبومؼؾل :م
أم -م  -1ماإلجوبيمسؾكمأيمادؿػلورمعـمأيمجفيمذاتمسالضيمعـمداخؾماٌؿؾؽيمأومخورجفومؼؿعؾؼمبوٌقاصػوتماظؼقودقيمواظؼقاسدماظػـقيم
واٌؼوؼقسموإجراءاتمتؼققؿماٌطوبؼيماٌؼرتحيمواٌطؾؼيمسيماٌؿؾؽي .م
م

 -2متزوؼدمأيمجفيمعـمػذهماىفوتمبليمععؾقعوتمسـماغؿلوبماٌمدليموشريػومعـماىفوتماظرمسقيماديماهلقؽوتمواٌـظؿوتم
اظعربقيمواالضؾقؿقيمواظدوظقيماظيتمتعؿؾمسيمذبوالتماٌقاصػوتمواٌؼوؼقسمواظؼقاسدماظػـقيمواىقدةموتؼققؿماٌطوبؼيمواالسؿؿود،مأوم
اٌشورطيمبلغشطؿفو،موأيماتػوضقوتمععؼقدةمععمتؾؽماهلقؽوتمواٌـظؿوتمبشلنماالسرتافماٌؿؾودل .م

م

 -3متؼدؼؿمغلخمسـماظقثوئؼماٌؿقاصرةمظدؼفومسـدمرؾؾفومعـمأيمػذهماىفوتمواٌؿعؾؼيمبليمعـماالعقرماٌذطقرةمسيماظؾـدؼـ م()1موم
()2معـمػذهماظػؼرة،مأنماعؽـ،موذظؽمعؼوبؾمدعرمحيددمبـوءًمسؾكمتؽؾػيماظقثوئؼماٌؼدعيممبقجىمتعؾقؿوتمؼصدرػوماجملؾسم
هلذهماظغوؼي .م

م

ؼؿؿمادؿؽؿولماإلجراءات ماظقاردةمسيماظؾـقدم()1موم()2موم()3معـمػذهماظػؼرةمخاللمعدةمالمتؿفووزمزيليمواربعنيمؼقعوً معـم
 -4م
تورؼخمورودماالدؿػلوراتماديماٌمدلي .م

ب -م تؾؿزمماىفوتماظرمسقيمذاتماظعالضيمبؿزوؼدماٌمدليمبوٌعؾقعوتمواظقثوئؼماًوصيمبوظؼقاسدماظػـقيموإجراءات متؼققؿماٌطوبؼي مخاللم
عدةمالمتزؼدمسؾكمسشرةماؼوممعـمتورؼخمرؾؾفوموذظؽمظقؿلـكمظؾؿمدليمادبوذماإلجراءات ماظالزعيمخاللماٌدةماحملددةمسي ماظؾـدم()4م
عـماظػؼرةم(أ)معـمػذهماٌودة .م
م

املـــــــــــــــادة (:)28
أ -م ظؾرئقسمبؿـلقىمعـماٌدؼرماظعوممإصدارماظؼرارمبوٌقاصؼيمسؾكمرؾؾوتماىفوتماٌعؿؿدةمظؿؼققؿماٌطوبؼيماظيتمتؿؼدممإديماٌمدليمظغوؼوتم
إبالغماظدولماظيتمترتؾطمععماٌؿؾؽيمبوتػوضقوتماسرتافمعؿؾودلمسـمطػوءتفو .م
ب -م تؽقنماٌمدليمػلماٌرجماظقحقدمسيماٌؿؾؽيمظغوؼوتمذظؽماإلبالغ .م
جم -م هددممبقجىمتعؾقؿوتمؼصدرػوماجملؾسمأدسموإجراءات ماإلبالغموحوالتمدقؾفموعراضؾيمأداءمجفوتمتؼققؿماٌطوبؼيموهدؼدم
اظؿزاعوتفو .م
م

موازنة املؤسسة ومواردها املالوة
املـــــــــــــــادة ()29
أ -م ؼؽقنمظؾؿمدليمعقازغيمخوصيمبفومؼؿؿماسدادػومواضرارػوموصؼوًمظألصقلماظؼوغقغقيماٌؿؾعي .م
ب -م تؿؾعماٌمدليمسيمتـظقؿمحلوبوتفومودفالتفوماالصقلماحملودؾقيماظؿفورؼيماٌؿعورفمسؾقفو .م
جم -م سؾكماٌمدليمسيمغفوؼيمطؾمدـيمعوظقيماسدادمتؼرؼرمدـقيمسـماسؿوهلومؼؿؿمرصعفماديمذبؾسماظقزراءمععماٌقزاغقيماظعؿقعقيمخاللمعدةم
المتؿفووزمغفوؼيمذفرمآذارمعـمطؾمدـي .م
دم -م دبضعمحلوبوتماٌمدليمظؿدضقؼمدؼقانماحملودؾيموهلومتعقنيمعدضؼمحلوبوتمهلو.م م
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املـــــــــــــــادة ()30
أ -م هددممبقجىمتعؾقؿوتمؼصدرػوماجملؾسمأجقرماًدعوتمواظػقصمواالخؿؾورمواظؿقؾقؾ مواٌعوؼرةمواظدعغماظيتمورؼفوماٌمدليم
ظؾؿـؿفوتمواٌقادموأدواتماظؼقوسماٌلؿقردةماديماٌؿؾؽيمأوماٌصدرةمعـفومأوماظيتممتماغؿوجفومأومصـعفومصقفو،موتدصعمتؾؽماالجقرمعـم
ضؾؾماىفوتماظيتماجرؼًمسؿؾقوتماظػقصمواالخؿؾورمواظؿقؾقؾمواٌعوؼرةمٌصؾقؿفو .م
ب -م هددممبقجىمتعؾقؿوتمؼصدرػوماجملؾسمأجقرمعـحمسالعيماىقدةموذفوداتماٌطوبؼيمواالسؿؿودمواظؿلطدمعـماٌـؿفوتماٌؼؾدةموتدصعم
تؾؽماألجقرمعـماىفوتماظيتمأجرؼًمٌصؾقؿفومسؿؾقوتماظؿؼققؿمبفدفمعـقفومسالعيماىقدةمأومذفودةماٌطوبؼيمأوماالسؿؿود .م
جم -م تراسكمأنمتؽقنماالجقرمواالمثونماظيتمتؿؼوضوػوماٌمدليمسـمخدعوتفومعؿـودؾيمععمتؽؾػيماًدعوتماٌؼدعي .م
دم -م سؾكماظرشؿممموموردمسيمأيمتشرؼعمآخر،مالمتعػكمأيموزارةمأومدائرةمحؽقعقيمأومعمدليمرمسقيمسوعيمأومأيمذكصمرؾقعلمأوم
ععـقيمعـماظردقممواظؿؽوظقػماٌوظقيموماالجقرموبدلماالغؿػوعماظيتمتػرضمعؼوبؾماالسؿولمواًدعوتماظيتمتؼقممبفوماٌمدلي ،موذظؽم
وصؼوًمألحؽوممػذاماظؼوغقنمأوماالغظؿيماظصودرةممبؼؿضوهمأوماظؿعؾقؿوتماظصودرةمسـماجملؾس .م

م

م م

م
املـــــــــــــــادة (:)31
تؿؽقنمعقاردماٌمدليماٌوظقيمممومؼؾل :م
أ -م األجقرموبدلماًدعوتمواالمثونماظيتمتؿؼوضوػوماٌمدليمعؼوبؾمخدعوتفو .م
ب -م األعقالماٌكصصيمهلومسيماٌقازغيماظعوعي .م
جم -م اظؼروضمواهلؾوتمواظؿربسوتمواٌلوسداتماظيتمتؼدممظؾؿمدليموؼقاصؼمسؾقفوماجملؾس .م
دم -م أيمإؼراداتماخرىمؼقاصؼمسؾقفوماجملؾس.

م م

املـــــــــــــــادة (:)32
أ -م تؿؿؿعماٌمدليمجبؿقعماظؿلفقالتمواإلسػوءاتماٌؼررةمظؾقزاراتمواظدوائرمايؽقعقي .م
ب -م تعؿربماعقالماٌمدليمأعقاالًمأعريؼيمسوعيمؼؿؿمهصقؾفوممبؼؿضكمضوغقنمهصقؾماألعقالماألعريؼيماظـوصذماٌػعقل .م
م
اإلجراءات والعقوبات
املـــــــــــــــادة (:)33
أ -م ؼعؿربمعقزػقماٌمدليماٌػقضقنمعـماظرئقسمعـمرجولماظضوبطيماظعدظقيموهلؿمتػؿقشمأيمعؽونمؼؿؿمصقفمإغؿوجمأومسرضمأومبقعمأوم
تداولمأومدبزؼـمأومتقزؼعمأومتعدؼؾمأيمعـؿٍممبومسيمذظؽمودوئطماظـؼؾموأخذماظعقـوتماظالزعيمظػقصفو .م
ب -م جيقزمبؼرارمعـماٌدؼرماظعوممضؾطماٌـؿفوتماحملؿؿؾمزبوظػؿفومظؾؼقاسدماظػـقيمأومشريماآلعـيمظالدؿكداممأوماظيتمهؿؾمسالعوتم
وورؼيمعؼؾدةمأومعزورةموذيقعماٌقادماٌلؿعؿؾيمسيمارتؽوبماٌكوظػيممبومصقفوموادطيماظـؼؾمٌدةمزيليمسشرمؼقعوًمسؾكماألطـرموجيقزم
متدؼدػومٌدةممموثؾ يمبؼرارمعـماظرئقسمبـوءًمسؾكمتـلقىماٌدؼرماظعوم،موحيؼمٌـمضؾطًمعـؿفوتفمأنمخيؿورمجفوتمتؼققؿماٌطوبؼيم
اٌعؿؿدةمإلجراءمصقصماظعقـيماظيتمهددػوماٌمدليمذرؼطيمعقاصؼيماٌدؼرماظعوممسؾكمػذهماىفي .م
جم -م ٌقزػلماٌمدليماٌػقضنيمعـماظرئقسمإبؼوءماٌـؿفوتماٌذطقرةمسيماظػؼرةم(ب)معـمػذهماٌودةموذيقعماٌقادماٌلؿعؿؾيمسيمارتؽوبم
اٌكوظػيمسيمعؽونموجقدػومأومغؼؾفومإديمأيمعؽونمؼروغفمعـودؾوًموالمحيؼمٌـمضؾطًمتؾؽماٌـؿفوتمأوماٌقادمظدؼفماظؿصرفمبفومبليم
ذؽؾمعـماألذؽولمأومغؼؾفومعـمعؽوغفومإالممبقاصؼيمعلؾؼيمعـماٌمدليموعؼوبؾمتؼدؼؿمضؿوغفمعوظقيمتؼؾؾماٌمدليمبفوموظؾؿدؼرماظعومم
إشالقماحملؾمأوماٌؽونماٌضؾقريمصقفمتؾؽماٌقادمسيمحولمسدممتؼدؼؿماظضؿوغيماٌوظقيمإديمحنيمامتوممإجراءاتمصقصمتؾؽماٌـؿفوت .م
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دم -م إذامثؾًمأنماٌـؿٍمشريمعطوبؼمظؾؼقاسد ماظػـقيمأومشريمآعـمظالدؿكداممأومحيؿؾمسالعيموورؼيمعؼؾدةمأومعزورةمأومميؽـمأنمؼشؽؾم
خطراًمسؾكماظصقيمأوماظلالعيماظعوعيمأوماظؾقؽيمجيقزمظؾؿمدليماظؼقومممبومؼؾل :م
 -1عـعماٌكوظػماٌلؿقردمعـمسرضماٌـؿٍمأومبقعفمأومتلجريهمأومتقزؼعفممبومسيمذظؽماظؿقزؼعماجملوغلموإظزاعفمبنسودتفمإديمبؾدم
اٌـشل.
 -2إتوحيماظػرصيمظؾؿصـعماحملؾلماٌكوظػمالدبوذماإلجراءاتماظؿصـقعقيمىعؾماٌـؿٍمعطوبؼوًمظؾؼقاسدماظػـقيموآعـوًمظالدؿكدام.
 -3إغذارماٌكوظػمخطقوًمبضرورةماالظؿزاممبلالعيماٌـؿٍمأومعـعمبقعفمأومتداوظفمأومسدممررحفمسيماظلققمأومدقؾفمعـفموسؾكم
اٌكوظػمتصقؼىماٌكوظػيمخاللماٌدةماحملددةمسيماإلغذار .م
ػـ -م إذاممتم تقجقفمإغذارمظؾؿكوظػموملمؼؼؿمبؿصقؼىماٌكوظػيمخاللماٌدةماحملددةمظفمسيماإلغذارمصعؾكماٌدؼرماظعوممبـوءًمسؾكمتـلقىماٌدؼرم
اٌكؿصمإشالقماحملؾمأوماٌؽونماظذيمحيؿقيمسؾكماٌـؿٍمظؾؿدةماظيتمؼراػومعـودؾيموإحوظيماٌكوظػمظؾؿقؽؿيماٌكؿصي .م
وم -م سؾكماٌدؼرماظعوممعصودرةموإ تالفماٌـؿٍمإذامطونمزبوظػوًمظؾؼقاسدماظػـقيمأومشريمآعـوًمظالدؿكداممأومطونمحيؿؾمسالعيموورؼيمعؼؾدةمأوم
عزورةم .م
زم -م سؾكماٌدؼرماظعوممعصودرةموإتالفمأيمأداةمضقوسمشريمعطوبؼيمظؾؼقاسدماظػـقيمأوماظؿعؾقؿوتماظصودرةمسـماٌمدلي .م
حم -م حيؼمظؾؿمدليموضعمأيمإذورةمسؾكماألداةمأوماٌـؿٍماٌكوظػمأوماٌؽونماظذيمحيؿقيمسؾكماٌـؿٍماٌكوظػمإديمحنيمتصقؼىماٌكوظػي .م
طم -م ؼؿقؿؾماٌكوظػمطوصيماظـػؼوتمواٌصورؼػماظالزعيمأوماٌرتتؾيمسؾكمادبوذمأيمعـماإلجراءات ماٌـصقصمسؾقفومسيمػذهماٌودةممبومسيم
ذظؽمأجقرماظؿقؼؼمواظػقصمواظؿلطدمعـماٌـؿٍماٌؼؾدموإسودةمػذهماإلجراءات .م
ي -م ظؾؿؿضررمعؾوذرةماإلجراءات ماظؼضوئقيماظالزعيمظطؾىموضػمتـػقذمأيمضرارمصودرمسـماٌمدليموصؼمأحؽوم مػذهماٌودةمأومظؾطعـمصقفم
وصؼمأحؽومماظؿشرؼعوتماظـوصذة .م
م
املـــــــــــــــادة ( :)43م
أ -م دونماإلخاللمبليمسؼقبيماذدمعـصقصمسؾقفومسيمأيمضوغقنمآخرمؼعوضىمبغراعيمالمتؼؾمسـمأظػ مدؼـورموالمتزؼدمسؾكمسشرةمآالفم
دؼـورمأومبويؾسمعدةمالمتؼؾمسـمأربعيماذفرموالمتزؼدمسؾكمدؿيماذفر،مأومبؽؾؿوماظعؼقبؿنيمسؾكمأنمحيؽؿمبويدماألسؾكمظؾعؼقبيمسيم
حوظيماظؿؽرار،مطؾمعـماضدممسؾكمارتؽوبمأيمعـماألصعولماظؿوظقي :م
 -1صـعمأداةمضقوسمأومضوممبؾقعفومأومادؿعؿوهلومبصقرةمزبوظػيمظؾؼقاسدماظػـقيمأوماظؿعؾقؿوتماظصودرةمسـماٌمدلي .م
 -2تالسىمبلداةماظؼقوسمأومأدوءمادؿكداعفومبطرؼؼيمتمديمإديمتغقريمضراءتفومأومادؿكداممأدواتمضقوسمشريمعلؿقحمبفو.م م
 -3سرضمأيمسؾقةمععؾلةمعلؾؼوًمزبوظػيمظؾؿعؾقؿوتماظصودرةمسـماٌمدليمأومزبوظػيمظؾؼقاسدماظػـقيمأومبقعفومأومدبزؼـفو.م م
 -4عـعماٌقزػماٌػقضممبؼؿضكمأحؽوممػذاماظؼوغقنمعـماظؼقوممبقاجؾفمأومأسوقمسؿؾف.م .م
 -5اظؿالسىمبليمخؿؿمأومدعغيمأومسالعيمأومتؼرؼرمأومذفودةمتلؿعؿؾفوماٌمدليمأومصودرةمسـفو .م
 -6اظؿالسىمبلوزانماٌـؿفوتمأوماٌقادمأومأحفوعفو .م
 -7ررحمأومسرضم أومخزنمأوموزعمعـؿفوتمشريمعطوبؼيمظؾؼقاسدماظػـقيمأومشريمآعـيمظالدؿكداممسيماألدقاقمأوماحملولماظؿفورؼيمأوم
أيمعؽونمآخر .م
 -8اظؿالسىمبوٌعؾقعوتماظقاردةمسؾكمبطوضيماظؾقون،مواظؼقوممبطؾوسيمسؾقاتمأومبطوضوتمبقونمعؼؾدةمأومعزورة .م
 -9تدوؼـمأيمسؾورةمسؾكمبطوضيماظؾقونمتقحلمبلغفومعطوبؼيمظؾؿقاصػوتماظؼقودقيمأومظؾؼقاسدماظػـقيمدونمايصقلمسؾكمعقاصؼي م
خطقيمعـماٌمدليمأوماىفيمذاتماظعالضي .م
م
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 -10خداعماٌلؿفؾؽمأومششفمعـمخاللماإلسالنماٌضؾؾمسـماٌـؿفوتمأوماٌقادماظيتمؼـؿففومأومؼلؿقردػومأومؼعرضفومظؾؾقع،موخؾطم
احملروضوتموعومذوبفمذظؽمعـماسؿول.م م
 -11غلخمأيمعقاصػيمضقودقيمأوموثقؼيمتؼققلقفمصودرةمسـماٌمدليمأومإسودةمرؾوسؿفومأومغشرػومبليمودقؾيمدونمعقاصؼيماٌمدلي.
 -12إزاظيمايمسالعيمأومخؿؿمسـمأدواتماظؼقوسمأومصؽمايؿوؼيمسـفو.
 -13االعؿـوع مسـ متؼدؼؿ مأي موثوئؼ مأو مبقوغوت مأو مععؾقعوت متطؾؾفو ماٌمدلي مظغوؼوت متطؾقؼ مأحؽوم مػذا ماظؼوغقن مأو ماألغظؿي مأوم
اظؿعؾقؿوتماظصودرةممبؼؿضوهمأومضوممبؿؼدؼؿمأيمعـفومبصقرةمعضؾؾي .م
 -14اظؿصرفمبليمصقرةمطوغًممبـؿفوتمعلؿقردةمزبوظػيمألحؽوم مػذاماظؼوغقنمضؾؾمإجوزةماظؿصرفمبفومعـمضؾؾماٌمدليموصؼوًم
ألحؽوعف .م
ب -م ؼعوضىمبعؼقبيماظؿزوؼرماىـوئلماٌـصقصمسؾقفومسيمضوغقنماظعؼقبوتمطؾمعـمزورمأيمدعغيمأومخؿؿمأومسالعيمأومذفودة،مأومضؾدمخؿؿوم
تلؿعؿؾفماٌمدليمظغوؼوتمتطؾقؼمأحؽوممػذاماظؼوغقنموأيمغظوممصودرممبؼؿضوه،مأومادؿعؿؾمدعغيمأومسالعيمأومذفودةمأومخؿؿومعزورام
أومعؼؾداً .م
جم -م ؼعوضىمطؾمعـمؼرتؽىمأيمزبوظػيمألحؽوم مػذاماظؼوغقنمملمؼردمسؾقفومغصمسيماظػؼرةم(أ)معـمػذاماٌودةمبغراعيمالمتؼؾمسـمايدم
األدغكماٌـصقصمسؾقفمصقفوموسيمذيقعماألحقالمالمجيقزماألخذمبوألدؾوبماٌكػػيماظؿؼدؼرؼي .م
دم -م حيؼمظؾؿمدليمغشرمأمسوءماحملؽقعنيمسيمودوئؾماألسالمماٌكؿؾػي .م
م

م

م

م م
أحكام عامة

املـــــــــــــــادة ()43
جملؾس ماظقزراء ماصدار ماالغظؿي ماظالزعي مظؿـػقذ مأحؽوم مػذا ماظؼوغقن ،ممبو مسي مذظؽ ماالغظؿي ماًوصي مبوظشمون ماٌوظقي مواظؾقازم مواٌقزػني مسيم
اٌمدلي .م
م
املـــــــــــــــادة (:)43
ؼُصدرماجملؾسماظؿعؾقؿوتماظالزعيمٌومؼؾل :م
أ -م هدؼدموحداتماظؼقوسماظؼوغقغقي .م
ب -م تـظقؿماظشمونماًوصيمبوٌؼوؼقسمسيماٌؿؾؽيمسؾكمأنمتؿضؿـمتشؽقؾمىـيمورـقيمظؾؿؼوؼقسموهدؼدمأدسمسؿؾفو .م
جم -م أدسماالسرتافمبوىفوتماظعوعؾيمسيمذبولماٌؼوؼقسموحػظماٌعوؼريماظقرـقيمواظشروطماظالزممتقاصرػومسيماألذكوصماظذؼـمؼعؿؾقنمسيم
ذبولماٌؼوؼقسمواظرضوبيمسؾكمتؾؽماىفوتمواألذكوص .م
دم -م اظرضوبيمسؾكموحداتماظؼقوسماظؼوغقغقيموأدواتماظؼقوسماظؼوغقغقيموذيقعماألعقرماٌرتؾطيمبليمعـفو .م
ػـ -م اظرضوبيمسؾكماظعؾقاتماٌعؾلةمعلؾؼوً .م
وم -م اظعالعوتمواظقثوئؼمواظشفوداتمواألخؿومماٌلؿكدعيمظؾرضوبيمسؾكموحداتماظؼقوسماظؼوغقغقيمواإلسالغوتماًوصيمبفو .م
زم -م ضؿونمحقودةمإجراءاتماالسؿؿود .م
ح -م أيمأعقرمأخرىمعشوبفيمٌوموردمسيمػذهماٌودة .م
م
املـــــــــــــــادة (:)43
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ؼؿؿمغشرماظؿعؾقؿوتماٌشورمإظقفومسيمػذاماظؼوغقنمسيماىرؼدةماظرمسقيموتصؾحمدورؼيماٌػعقلمبعدمعرورمثالثنيمؼقعوً مسؾك ماألضؾمعـمتورؼخم
غشرػو .م

م م

م
املـــــــــــــــادة (:)43
ؼؾغكم(ضوغقنماٌقاصػوتمواٌؼوؼقسمرضؿم()15مظلـيم)1994مسؾكمأنمؼلؿؿرماظعؿؾمبوألغظؿيمواظؿعؾقؿوتمواظؼراراتماظصودرةممبقجؾفمإديماٌدىم
اظذيمالمتؿعورضمصقفمععمأحؽوممػذاماظؼوغقن،مإديمأنمؼؿؿماظغوؤػومأومادؿؾدالمشريػومبفوموصؼوًمألحؽوعف .م
م
املـــــــــــــــادة (:)43
رئقسماظقزراءمواظقزراءمعؽؾػقنمبؿطؾقؼمأحؽوممػذاماظؼوغقن .م
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