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 طًب ايعضٚضَٛضٛع :1الفصل

ٍَني َباؽضٜٔ أٚ ؽضنات 08ختٝاص  العضٚض ٜعتظّ رٜٛإ االصاضٞ ايزٚي١ٝ إعالٕ طًب  ( قا

١ّٝ ُٝع اإلدضا٤اتايكٝاّ ظٚ ت٘ٓٝابظزٍٚ احملاَني، ي يًُشاَا٠، َٔ بني املضّعُني ١َٝٓٗ يف  ايكاْْٛ

 اّ ايتؾضٜع١ٝـاألسه تكتطٝ٘ايزؾاع عٓ٘ يز٣ احملانِ ٚعا٥ض اهل٦ٝات ايكطا١ٝ٥ ٚؾل َا ٚ سك٘

 .اؾاصٟ بٗا ايعٌُ

ّٝٔ عكز ايٓٝاب١ بزق١ اؿكٛم ٚااليتظاَات احملُٛي١ ع٢ً ايطضؾني املتعاقزٜٔ.  ٜٚب

 ملؾاصن١: ؽضٚط ا2الفصلّ

 ميهٔ املؾاصن١ يف طًب ايعضٚض:

 :يًُشاَني املضمسني ظزٍٚ احملاَني يز٣ 

 َٓش أنجض َٔ مخػ عٓٛات. االعت٦ٓاف -

 َٔ مخػ عٓٛات. قٌأ االعت٦ٓاف -

 ايتعكٝب. -

  ِيًؾضنات امل١ٝٓٗ يًُشاَا٠ بؾضط إٔ ٜهٕٛ ايعطٛ املؿٛض يتُجٌٝ ايؾضن١ قاّ َضع

 ظزٍٚ ايتعكٝب.
 

اَني أٚ ايؾضنات امل١ٝٓٗ يًُشاَا٠ ايشٜٔ تعّضضٛا يإلٜكاف عٔ املباؽض٠ ال ػٛط َؾاصن١ احملٚ

ِّ إيػاؤٙ َٔ قبٌ احمله١ُ املدتّص١  ٢ًّ بايٓؿاس ايعادٌ َا مل ٜت مبكتط٢ قضاص تأرٜيب بات أٚ ق

خالٍ ايجالخ عٓٛات اييت عبكت ايتاصٜذ األقص٢ يكبٍٛ ايعضٚض.
1

 

 

إسز٣ ساالت املٓع املٓصٛص عًٝٗا بايتؾضٜع نُا ال ميهٔ َؾاصن١ احملاَني املٛدٛرٜٔ يف 

بايعالق١ املباؽض٠ بني  ٚايرتاتٝب اؾاصٟ بٗا ايعٌُ أٚ تًو اييت تٓؾأ بغبب تطاصب املصاحل املضتبط١

 ًو اييت ٜهٕٛ ؾٝٗاتأٚ بأسز أعطا٤ ٖٝانٌ ايّتغٝري أٚ املزاٚي١ أٚ  ايزٜٛإاحملاَٞ ٚص٥ٝػ 

 

 

                                                           
1

إٕ ايتجّبت َٔ ايٛضع١ٝ ايكا١ْْٝٛ يًُشاَٞ أٚ ايؾضن١ امل١ٝٓٗ يًُشاَا٠ ال ٜزخٌ ضُٔ َؾُٛالت ايزٜٛإ  ؾ١ٓ ايؿتح ٚايؿضط 

ًّذ١ٓ املدتّص١ ملضاقب١ َٚتابع١ ْٝاب١ احملاَني باهل١٦ٝ ايعًٝا يًطًب ايعَُٛٞ احملز ث١ يًػضض(، ٚإمنا ٜٓزصز ضُٔ صالسٝات اي

يغ١ٓ  417عزر َٔ األَض  61بايتٓغٝل َع اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ أٚ ص٥ٝػ ايؿضع اؾٟٗٛ املدتصّ، عٓز االقتطا٤، طبكا ألسهاّ ايؿصٌ 

ًّل بطبط ؽضٚط ٚإدضا٤ات تهًٝـ احملاَني بٓٝاب١ اهلٝانٌ ايع١َُٝٛ يز٣ احملانِ  4167 داْؿٞ 42رؤّص  يف امل 4167 املتع

 .ٚاهل٦ٝات ايكطا١ٝ٥ ٚاإلراص١ٜ ٚايعغهض١ٜ ٚايتعز١ًٜٝ ٚايتشه١ُٝٝ
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١ّٝ يًا ّٟ رع٣ٛ ضّز د١ٗ تعٌُ يزٜٗا حملاَٞ أٚ أعطا٤ ايؾضن١ املٗٓ َاْع أخض  أٚأُٟشاَني قز قبٌ أ

 َٔ َضعّٛ احملاَا٠. 24ع٢ً َع٢ٓ ايؿصٌ 

 :نٝؿ١ٝ املؾاصن3١الفصلّ

 

ٚ يف إطاص اتؿاق١ٝ ايؾضان١ أَٓؿضرا  املؾاصن١ يف طًب ايعضٚض ميهٔ يًُشاَٞ املباؽض
1
 

 أٚضُٔ ؽضن١ ١َٝٓٗ يًُشاَا٠ ؽطع يًتؾضٜع اؾاصٟ ب٘ ايعٌُ

 :تٛطٜع طًب ايعضٚض إىل سصص4لّالفص

ّٕٛ طًب ايعضٚض َٔ اؿ ايتاي١ٝ صصٜته
2
: 

 

 أٚ ايتعكٝب عٓٛات باإلعت٦ٓاف 5: قاَني َضمسني أنجض َٔ 1سص١ عزر 

 ايرتعِٝ قٌ املدابض٠

 االختصاص

 املطًٛب 

 عزر

 احملاَني
 ايٛالٜات

 عزر

 ايكغط

 ٚالٜات تْٛػ

 ايهرب٣ 

 عٓٛات باالعت٦ٓاف 5أنجض َٔ  -

 عكٝب.ايت -

 1 ٚالٜات تْٛػ ايهرب٣ 6 إختصاص عاّ

 - طغٛإ -ْابٌ

 عٛع١

 عٓٛات باالعت٦ٓاف. 5أنجض َٔ  -

 ايتعكٝب. -

 2 عٛع١ -طغٛإ -ْابٌ 6 إختصاص عاّ

 باد١ -بٓظصت
 عٓٛات باالعت٦ٓاف 5. أنجض َٔ 

 ايتعكٝب. -

 3 باد١ - بٓظصت 6 إختصاص عاّ

-دٓزٚب١  - عًٝا١ْ

 ايهاف

 االعت٦ٓافعٓٛات ب 5أنجض َٔ 

 ايتعكٝب. -

 6 إختصاص عاّ
 -دٓزٚب١  - عًٝا١ْ

 يهافا
4 

 ايكريٚإ
 باالعت٦ٓاف. عٓٛات 5أنجض َٔ -

 ايتعكٝب. -

 5 ايكريٚإ 6 إختصاص عاّ

عٝزٟ  -ايكصضٜٔ 

 قؿص١ -بٛطٜز

 -عٓٛات باالعت٦ٓاف 5أنجض َٔ -

 ايتعكٝب.

 6 إختصاص عاّ
 -عٝزٟ بٛطٜز -ايكصضٜٔ 

 قؿص١
6 

 َزْني-صؿاقػ 
 عٓٛات باالعت٦ٓاف. 5أنجض َٔ 

 ايتعكٝب. -

 7 َزْني-صؿاقػ  6 إختصاص عاّ

 
 
 
 
 
 
 

 

ٜكصز بتًو االتؿاق١ٝ اتؿاق١ٝ تؿاِٖ بني قاَٝني اٚ انجض ًٜتظَٕٛ ؾٝٗا بؾضان١ بػضض املؾاصن١ ٚ ٚضع مجٝع  1

ع٢ً  باإلَطا٤ِ بزق١ َٚٔ ٖٛ َهًـ اـزَات َٛضٛع طًب ايعضٚض َع ؼزٜز َغرؤٚيٝاتِٗ ٚ سكٛقٗ إلعزا٤امل١ٝٓٗ  إَهاْٝاتِٗ

 ٚتهٕٛ االتؿاق١ٝ َرؤؽضا عًٝٗا َٔ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يًُشاَني. ٚثا٥ل ايعضٚض ٚ ايصؿك١

ِّ ٚدٛبا إعٓار 2 ّم َباؽضحملٜت  .عكز ْٝاب١ اهلٝهٌ ايعَُٛٞ يز٣ احملانِ ٚاسز٠ أٚ يؾضن١ قاَا٠ ٚاسز ا
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 تعٓٛا 5َٔ  أقٌ : قاَني َضمسني باإلعت٦ٓاف2سص١ عزر 

 

 عزر

 ايكغط

 ايٛالٜات
عزر 

 احملاَني

االختصاص 

 املطًٛب

 قٌ املدابض٠ ايرتعِٝ

 عٓٛات باالعت٦ٓاف 5أقٌ َٔ  - صاص عاّإخت 6 ٚالٜات تْٛػ ايهرب٣ 1

ٚالٜات تْٛػ 

 ايهرب٣

 

 عشب ًَـ طًب ايعضٚض:5الفصلّ

 ملٓاؾغ١ إىلٜضعٌ رٜٛإ االصاضٞ ايزٚي١ٝ  ْص إعالٕ طًب ايعضٚض َصشٛبا مبًـ ايزع٠ٛ إىل ا

تاصٜذ اإلعالٕ عٔ طًب ايعضٚض بٗزف ْؾضٙ  قبٌ أٜاّ ع٢ً األقٌ 2اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يًُشاَني 

 (.https://avocat.org.tn ع٢ً َٛقع اهل١٦ٝ 

ٜٚتٛىل املرتؽح ؼٌُٝ نضاؼ ايؾضٚط فاْا َٔ َٛقع ايٛاب اـاص بايصؿكات ايع١َُٝٛ 

)www.marchespublics.gov.tn( بعز إٔ ٜتِ تعُري االعتُاص٠ اإليهرت١ْٝٚ املٛدٛر٠ يًػضض

 أَٚٔ َٛقع اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يًُشاَني  نضاؼ ايؾضٚط نُا ميهٔ عشب ع٢ً املٛقع املشنٛص.

عٓز االقتطا٤. ٚباإلضاؾ١ إىل سيو، (nhttp://www.otd.nat.t رٜٛإ األصاضٞ ايزٚي١ٝ  َٛقع ٚاب

ؽاصع أالٕ عاؾاصٟ تْٛػ  11َٔ رٜٛإ األصاضٞ ايزٚي١ٝ تغشب نضاؼ ايؾضٚط َباؽض٠ 

 . ٚسيو بزٕٚ َكابٌ "َصًش١ ايٓظاعات"

 صًٛس١ٝ ايعضٚض:6الفصلّ

َٜٛا(  641ٜصبح املؾاصنٕٛ ًَظَني بعضٚضِٗ مبذّضر تكزميٗا ملز٠ َا١٥ ٚعؾضٕٚ َٜٛا  

 يّٝٛ املٛايٞ يًتاصٜذ األقص٢ احملزر يكبٍٛ ايعضٚض.ابتزا٤ َٔ ا

 ايتٛضٝشات َٚالسل ًَـ طًب ايعضٚض:7الفصلّ

( أٜاّ َٔ تاصٜذ 61ميهٔ يهٌ َؾاصى إٔ ٜطًب نتابٝا إٜطاسات يف أدٌ أقصاٙ عؾض٠  

 ُّٔ ِّ إعزار ًَشل ملًـ طًب ايعضٚض، عٓز االقتطا٤، ٜتط ْؾض اإلعالٕ عٔ طًب ايعضٚض. ٜٚت

ايتٛضٝشات املتص١ً باملالسعات ٚاالعتؿغاصات اييت ٜطًبٗا املرتؽشٕٛ، ٜٚٛد٘ إىل اإلدابات ٚ

( أٜاّ قبٌ ايتاصٜذ األقص٢ احملزر 15مجٝع عاسيب نضاؼ ايؾضٚط يف أدٌ ال ٜتذاٚط مخغ١  

ّٝٔ يف  يكبٍٛ ايعضٚض ٚسيو عرب ايربٜز اإليهرتْٚٞ يًُشاَٞ أٚ يًؾضن١ امل١ٝٓٗ يًُشاَا٠ املب

َٔ  7هرت١ْٝٚ يغشب نّضاؼ ايؾضٚط املؾاص إيٝٗا بايؿكض٠ ايجا١ْٝ َٔ ايؿصٌ االعتُاص٠ اإلي

ًّل بطبط ؽضٚط ٚإدضا٤ات  4167داْؿٞ  28رؤّص  يف امل 4167يغ١ٓ  417عزر األَض  املتع

تهًٝـ احملاَني بٓٝاب١ اهلٝانٌ ايع١َُٝٛ يز٣ احملانِ ٚاهل٦ٝات ايكطا١ٝ٥ ٚاإلراص١ٜ 

 .ٚايعغهض١ٜ ٚايتعز١ًٜٝ ٚايتشه١ُٝٝ

 

http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.otd.nat.tn/
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١ّٝ إىل املرتؽشني ايشٜٔ عشبٛا نضاؼ ايؾضٚط  ّٜٛد٘ ايزٜٛإ عٓز االقتطا٤، املعطٝات ايتهًُٝ

تكزِٜ ي( قبٌ اْتٗا٤ آخض أدٌ 61قصز َظٜز تٛضٝح ًَـ طًب ايعضٚض يف أدٌ أرْاٙ عؾض٠  

 ايعضٚض ع٢ً أال متػ ٖشٙ املعطٝات ايته١ًُٝٝ باـاصٝات ٚاملعاٜري ايؿ١ٝٓ ٚاؾٖٛض١ٜ.

 ايطُاْات املاي8:١ٝالفصلّ

ًّك١ بتٓعِٝ  ٜعؿ٢ املؾاصنٕٛ َٔ تكزِٜ ايطُاْات املاي١ٝ اييت تكتطٝٗا ايرتاتٝب املتع

.١ّٝ  ايصؿكات ايعَُٛ

 ايطعٔ يف نضاؼ ايؾضٚط :9الفصلّ

يألسهاّ ميهٔ يهٌ َؾاصى قتٌُ اعترب ايبٓٛر املط١ُٓ بهضاعات ايؾضٚط كايؿ١ 

 َٔ ْؿػ األَض 14ايًذ١ٓ احملزث١ بايؿصٌ عًِ يز٣ ٜت إٔ 4167يغ١ٓ  417ايٛاصر٠ باألَض عزر 

 ايالط١َت َٚزعُا باملرؤٜزات اإلخالالبتكزِٜ َطًب يف ايػضض َضؾكا بتكضٜض َؿصٌ ٜبني ؾٝ٘ 

إىل  األدٌعٔ طًب ايعضٚض ٚخيؿض ٖشا  اإلعالَٕٔ تاصٜذ  ( أٜا61ّ يف أدٌ أقصاٙ عؾض٠ 

 ( أٜاّ.٠61 عؾضبايعضٚض  اييت حيزر ؾٝٗا أدٌ قبٍٛ اؿاالتيف  ( أٜا5ّ مخغ١ 

بطضٜك١  ايزٚي١ٝ األصاضٞرٜٛإ ْغد١ َٔ ايعضٜط١ إىل  ًِٗا بايتعًٚمبّذضر تّٛص ايًذ١ٓؼٌٝ  

 .تعطٞ تاصخيا ثابتا

ست٢  اإلدضا٤اتقبٌ اؽاس قضاصٖا بؾإٔ ايتعًِ املعضٚض عًٝٗا إٔ تأسٕ بتعًٝل  يًذ١ٓميهٔ 

ؾ١ٓ َضاقب١ َٚتابع١ تتدش ا. ز١ٜ يف ظاٖضٖب قا٥ُا ع٢ً أعباب دايبت ْٗا٥ٝا إسا نإ املطً

 ايزٜٛإعٌُ َٔ تاصٜذ تٛصًٗا بإداب١  أٜاّ (61 قضاصٖا يف أدٌ أقصاٙ عؾض٠  ْٝاب١ احملاَني

 .اإلدضا٤اتاملطًٛب١ ٚيف غٝاب سيو ٜضؾع قضاص تعًٝل  ٚاإلٜطاساتَضؾك١ ظُٝع ايٛثا٥ل 

 طضٜك١ تكزِٜ ايعضٚض:10الفصلّ

١ّٜ ٚمجٝع ٜتِ تكزِٜ ايعضٚض ع٢ً َض َّٔ ايعضض ايؿين ٚايٛثا٥ل اإلراص ُٜط س١ً ٚاسز٠. ٚ

١ّٓٝ بايؿصٌ   ( َٔ ٖشا ايهّضاؼ يف ظضؾني َٓؿصًني ٚكتَٛني ٜزصدإ يف 66َرؤٜزاتٗا املب

عباص٠ " ال  (1 بايٓغب١ يًشص١ عزر بٛضٛح ٜٚهتب عًٝ٘  كتَّٛػًل ٚ ظضف ثايح خاصدٞ

ًٝـ قاّ أٚ فُع قاَني أٚ ؽضن١ َتعًل بته 2423/ 2422-44ٜؿتح طًب عضٚض عزر 

يٓٝاب١ رٜٛإ األصاضٞ يز٣ اإلعت٦ٓاف أٚ ايتعكٝب  عٓٛات 5َضمسني ألنجض َٔ  ١َٝٓٗ يًُشاَا٠

"أٚ ٜهتب عًٝ٘ 2425ٚ 2424ٚ 2423ايزٚي١ٝ يز٣ احملانِ ٚاهل٦ٝات ايكطا١ٝ٥ خالٍ عٓٛات 

َتعًل  2423/ 2422-44عباص٠ " ال ٜؿتح طًب عضٚض عزر  (2 بايٓغب١ يًشص١ عزر بٛضٛح 

يز٣  عٓٛات 5َضمسني ألقٌ َٔ  بتهًٝـ قاّ أٚ فُع قاَني أٚ ؽضن١ ١َٝٓٗ يًُشاَا٠

 2423يٓٝاب١ رٜٛإ األصاضٞ ايزٚي١ٝ يز٣ احملانِ ٚاهل٦ٝات ايكطا١ٝ٥ خالٍ عٓٛات  اإلعت٦ٓاف

ٚ2424 ٚ2425. 



5 
 

املرؤٜزات عٔ طضٜل ايربٜز تّٛد٘ ايعضٚف احملت١ٜٛ ع٢ً ايعضٚض ايؿ١ٝٓ ٚايٛثا٥ل اإلراص١ٜ ٚمجٝع 

ًِّ َباؽض٠ إىل َهتب ايطبط املضنظٟ  َطُٕٛ ايٛصٍٛ أٚ عٔ طضٜل ايربٜز ايغضٜع أٚ تغ

ؽاصع أالٕ عاؾاصٟ تْٛػ َكابٌ ٚصٌ إٜزاع  11ايتابع يـزٜٛإ األصاضٞ ايزٚي١ٝ ايها٥ٔ َكضٙ بـ 

 .ملضنظٟٜٚعترب يف سيو تاصٜذ ختِ َهتب ايطبط ا 4142داْؿٞ  64ٚسيو يف ادٌ أقصاٙ 

ِّ ٚيف َضس١ً ثا١ْٝ تغّذٌ يف  ّٝٔ يًػضض ث ًُّٗا يف َهتب ايطبط املع تغّذٌ ايعضٚف عٓز تغ

 ايزؾرت اـاص بكبٍٛ ايعضٚض سغب تاصٜذ ٚصٛهلا ٚجيب إٔ تبك٢ كت١َٛ إىل َٛعز ؾتشٗا.

ّٝا:  ٜكص٢ آي

ٌّ عضض ٚصر بعز اآلداٍ. -  ن

ُّٔ ٚثٝك١ ايتعٗز. -  نٌ عضض مل ٜتط

ّٟ عبب َٔ األعباب املطايب١ بتعٜٛض.ٚال ميهٔ يًُؾاصنني ا  يشٜٔ مّت إقصا٤ عضٚضِٗ أل

ٖشا ٚجيب إٔ ؼّضص ايعضٚض بهاًَٗا باؿرب مبا يف سيو ٚثٝك١ ايتعٗز طبكا يًُٓاسز املًشك١ 

 بهضاؼ ايؾضٚط.

١ّْٛ يًعضض:11الفصل  ايٛثا٥ل امله

ُّٔ يًعضض ايٛثا٥ل ايتاي١ٝ:   جيب إٔ حيتٟٛ ايعضف املتط

 

ّْ٘  .َٛدبا إلقصا٤ ايعضضعٓز ؾتح ايعضٚض  1ميّجٌ عزّ تكزِٜ املًشل صقِ  َالسع١: غري أ

١ّٜ إٔ تطايب ايعاصض  ٜٔ( املعٓٝني باعتهُاٍ  ١ّٝ ايٛثا٥ل اإلراص ميهٔ يًذ١ٓ بايٓغب١ يبك

ّٝٔ. ٚتكص٢ ايعضٚض اييت مل تغتهٌُ َا طًب َٓٗا يف اآلداٍ املطبٛط١.  ٚثا٥كِٗ يف أدٌ َع

 

ّعملياتّالمطلوبةالّبيانّالوثيقة

ّاالداريةّالوثائق

ٌّ صؿش١ َع بٝإ ايتاصٜذ 5إىل  6تعُري املالسل َٔ   .ٚختِ ٚإَطا٤ املؾاصى ع٢ً ن

ّالعروضّتقييمفيّّالفني ةّالمعتمدةّالوثائق

ٚختُٗا يف آخض ايٛثٝك١ َع  املطُٓني بهضاؼ ايؾضٚط ٚإَطاؤٖا 66إىل  1تعُري املالسل َٔ 

 ملرؤٜزات عٓز االقتطا٤.بٝإ ايتاصٜذ ٚتكزِٜ ا

أٚ املباؽض أٚ فُع احملاَني املباؽضٜٔ  حملاَٞإَطا٤ ٚختِ َؾضٚع عكز ايٓٝاب١ املظَع إبضاَ٘ بني ا

١ّٝ يًُشاَا  ا٠ َٔ د١ٗ، ٚرٜٛإ األصاضٞ ايزٚي١ٝ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ َع بٝإ ايتاصٜذ.يؾضن١ املٗٓ
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 ؾتح ايعضٚف:12الفصلّ

قبٌ  ٘ايعضٚض ٜتِ تعٝٝٓٗا مبكضص َٔ ص٥ٝغؾ١ٓ خاص١ بؿتح ٚتكِٝٝ  ايزٜٛإؼزخ يز٣  -

 اإلعالٕ عٔ طًب ايعضٚض.

ِٜٔ بٓص إعالٕ ايزع٠ٛ إىل املٓاؾغ١ يؿتح  - تعكز دًغ١ ؾتح ايعضٚض يف ايتاصٜذ ٚاملهإ احملّزر

 احملت١ٜٛ ع٢ً ايٛثا٥ل اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ.ايعضٚف اـاصد١ٝ ٚايعضٚف 

 ٚتهٕٛ دًغ١ ؾتح ايعضٚف ع١ًٝٓ.

 ٜعبب َٔ األعباب. ال ٜغُح يًشاضض ّٟ ٔ املؾاصنني بايتزّخٌ يف عري أعُاٍ ايًذ١ٓ أل

ّٟ إضاؾات عًٝٗا.  ٍَّ هلِ طًب متهِٝٓٗ َٔ تعزٌٜ عضٚضِٗ أٚ إرخاٍ أ  نُا ال خي

 ٍٛايعضٚض. ال تؿتح إاّل ايعضٚض ايٛاصر٠ يف اآلداٍ ايكا١ْْٝٛ احملّزر٠ يكب 

١ّٝ ايؿتح طبكا يًتغًغٌ ايظَين - ِّ ايؾضٚع يف عًُ ٚسيو بؿتح ايعضف  يتاصٜذ قبٍٛ ايعضٚض ٜت

١ّٜ املطًٛب١. ٌّ ايٛثا٥ل اإلراص  اـاصدٞ يًعضض ٚايتجّبت َٔ ٚدٛر ن

ّٓٞ ٚاالقتصاص ع٢ً ايتصضٜح بٛدٛر ايٛثا٥ل املطًٛب١ رٕٚ  - ؾتح ايعضف احملتٟٛ ع٢ً ايعضض ايؿ

 تعزارٖا.

 ضبط آداٍ ٚصٝؼ ايضدٛع يف تكزِٜ ايرتؽشات :13الفصلّ

ّٞ، َكابٌ ٚصٌ ميهٔ يًُشاَٞ  ايشٟ قّزّ تضّؽش٘ يف طًب عضٚض إٔ ٜغشب٘ بطًب نتاب

أٚ عٔ طضٜل ايربٜز َع اإلعالّ زٜٛإ األصاضٞ ايزٚي١ٝ  ايعا١َ ي راص٠اإل تغًِٝ، ٜكّزّ َباؽض٠ إىل

 ( َٜٛا َٔ تاصٜذ آخض أدٌ يكبٍٛ ايعضٚض املعًٔ عًٝ٘ َٔ قب61ٌبايبًٛؽ يف أدٌ أقصاٙ عؾض٠  

 .زٜٛإ ايإراص٠ 

 اْكطا٤ ٖشا األدٌ، ترؤخش بعني االعتباص عضٚضِٗ يف أعُاٍ ايتكِٝٝ، ٜٚبكٛا ًَظَني بٗا.ٚب

ّْ٘ ال ميهٔ عشب سيو ايعضض بعز اْكطا٤ األدٌ املشنٛص إال مبطًب َعًٌ ٜكّزَ٘  غري أ

بٗزف املٛاؾك١  4167يغ١ٓ  417َٔ األَض  14املرتّؽح يًذ١ٓ املدتّص١ املٓصٛص عًٝٗا بايؿصٌ 

ام ؽضان١ اتؿ إطاصص٠ تضادع احملاَٞ أٚ ؽضن١ احملاَا٠ أٚ احملإَٛ املتعٗزٕٚ يف عًٝ٘. ٚيف صٛ

ٌّحيضّ َٔ  ٚبعز إمتاّ ع١ًُٝ ايؿتح اهلٝانٌ  املؾاصن١ يف طًبات ايعضٚض اييت تٓعُٗا ن

( ؼتغب، سغب اؿاي١، َٔ تاصٜذ تضادع٘ ايهتابٞ بعز األدٌ احملّزر 02ايع١َُٝٛ ملّز٠ عٓتني  

عزّ ايضّر َٔ طضؾ٘ ع٢ً إعالَ٘ بكبٛي٘ تاصٜذ ٠ األٚىل َٔ ٖشا ايؿصٌ أٚ َٔ يشيو يف ايؿكض

( أٜاّ عٌُ َا مل تٓكض َز٠ 61 ايشٟ بكٞ رٕٚ صّر ملّز٠ ػاٚطت عؾض٠  ايزٜٛإايٓٗا٥ٞ َٔ قبٌ 

 صًٛس١ٝ عضض٘.
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 تكِٝٝ ايعضٚض:14الفصل

ًّذ١ٓ اـاّص١ املؾاص إيٝٗا بايؿصٌ  ٖشا ايهّضاؼ، تكص٢  َٔ 12بعز ؾتح ايعضٚض َٔ قبٌ اي

 :ايًذ١ٓ ٚدٛبا

ُّٔ إسز٣ املالسل املغتٛدب تعُريٖا َٔ قبٌ ايعاصض بٗزف اعتُارٖا  - ايعضٚض اييت مل تتط

 .يًتكِٝٝ ايؿين

ّٚص٠. - ُّٔ تصضحيات أٚ َعًَٛات خاط١٦ أٚ ٚثا٥ل ثبت أْٗا َظ  نٌ عضض تط

ْؿػ ايصؿك١  ايعضٚض اييت ٜتّٛي٢ أسز املؾاصنني ؾٝٗا تكزِٜ أنجض َٔ عضض ٚاسز يف -

ُّع.  عٛا٤ يف إطاص ؾضرٟ أٚ ف

ّٝا املؾاصنني  ميهٔ عٓز االقتطا٤، يًذ١ٓ اـاّص١ بؿتح ايعضٚف ٚتكُٝٝٗا إٔ تزعٛ نتاب

ايشٜٔ مل ٜكّزَٛا املرؤٜزات املطًٛب١ يف ًَـ طًب ايعضٚض إىل إمتاّ ًَؿاتِٗ يف أدٌ ال ٜتذاٚط 

ّٜاّ عٌُ َٔ تاصٜذ دًغ١ ؾتح ايعضٚف ٚسيو عٔ طض 14 ٜل ايربٜز ايغضٜع أٚ بإٜزاعٗا َباؽض٠ أ

بني  املغاٚا٠َبزأ  اسرتاّ بؾضطمبهتب ايطبط املضنظٟ يًزٜٛإ ست٢ ال تكص٢ عضٚضِٗ 

 .ٜرؤرٟ سيو إىل تػٝري يف قتٛاٖا ٚأال املؾاصنني

 boc@otd.tn نُا ميهٔ إٔ تضعٌ ايٛثا٥ل عٔ طضٜل ايربٜز االيهرتْٚٞ بايعٓٛإ ايتايٞ:

ايغضٜع. ٜٚعتُز يف  زعٔ طضٜل ايربٜ إصعاهلا أٚالسكا مبهتب ايطبط  تٛرع األصٍٛ إٔ ع٢ً

 .ٖشٙ اؿاي١ تاصٜذ اإلصعاٍ االيهرتْٚٞ

ِّ إال َٔ قبٌ  ّٕ اعتبعارِٖ ال ٜت ١ّٝ، ؾإ ٚغصٛص احملاَني ايشٜٔ صزصت يف ؽأِْٗ عكٛبات تأرٜب

 4167داْؿٞ   42يف َرؤّص   4167يغ١ٓ  417ؾ١ٓ املضاقب١ ٚاملتابع١ احملزث١ مبكتط٢ األَض عزر 

اهلٝانٌ ايع١َُٝٛ يز٣ احملانِ،  ٝاب١ٜتعًل بطبط ؽضٚط ٚإدضا٤ات تهًٝـ احملاَني بٓ

ّٝاتِٗ امل١ٝٓٗ بايتٓغٝل َع اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يًُشاَني تطبٝكا  بعز ايتجّبت بزّق١ يف ٚضع

 .4167داْؿٞ   42َرؤّص  يف  4167يغ١ٓ  417َٔ األَض عزر  65ملكتطٝات ايؿصٌ 

١ّٝ تكِٝٝ ايعضٚض ٚتضتٝبٗا سصضٜا ٚؾكا إسز٣ املٓٗذٝات ايتاي١ٝ:ٚتتّٛي٢ ٖ  شٙ ايًذ١ٓ عًُ

ًّك١ بإختٝاص قاّ غري َتدصص 1.14 ١ّٝ تكِٝٝ ايعضٚض املتع  َٓٗذ

١ّٜ ايتاي١ٝ  -أ  :تعتُز املعاٜري اؿصض
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 َعاٜري ايؿضط ايعزر
ايعزر األقص٢ 

 املغٓز

6 

١ّٝ يًُشاَني ايتذضب١  ايعا١َ  يًُشاَٞ أٚ ألعطا٤ ايؾضن١ امل ٓٗ

 .املضّعُني بايكغِ املطًٛب   اعت٦ٓاف ٚ/أٚ تعكٝب(
 ْكط١ 60

١ّٝ يًُشاَٞ ٚ ايتهٜٛٔ العتهُاٍ اـرب٠ 4  ْكط١ 30 املرؤٖالت ايعًُ

2 

١ّٝ يز٣ احملانِ خالٍ  ػضب١ احملاَٞ يف ْٝاب١ اهلٝانٌ ايعَُٛ

 ايجالخ عٓٛات األخري٠
 ْكط١ 10

 كط١ْ 100 اجملُــــــٛع ايعـــــاّ

 

 : إعٓار األعزار: -ب

 

١ّٝ يًُشاَني بايكغِ املطًٛب  اعت٦ٓاف ٚ/ أٚ  - ايتذضب١ ايعا١َ يًُشاَٞ أٚ ألعطا٤ ايؾضن١ املٗٓ

 ْكط١(: 60تعكٝب(  

 ْكاط بعٓٛإ نٌ ع١ٓ تضعِٝ بايكغِ املطًٛب  تعكٝب ٚ/ أٚ اعت٦ٓاف(. 61تغٓز 

١َّ، ٜكّزّ املرتؽح ؽٗار٠ تضعِٝ إلثبات ايتذضب ّٝٔ تاصٜذ تضعُٝ٘ يف ١ ايعا ١ًُّ َٔ اهل١٦ٝ تب َغ

 .ايكغِ املعين  اعت٦ٓاف أٚ تعكٝب(

١ّٝ يًُشاَٞ ٚايتهٜٛٔ العتهُاٍ اـرب٠    - ّٖالت ايعًُ  ْكط١(: 30املرؤ

 

١ّٝ اييت ؼّصٌ عًٝٗا احملاَٞ تغٓز األعزار عغب عزر ايزٚصات إضاؾ١  إىل ايؾٗارات ايعًُ

١ّٝ اييت تًّكاٖا أٚ ؽاصى ؾٝٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:  ايتهٜٛٓ

ٌّ قاّ ؽاصى ؾعًٝا أٚ تابع بٓذاح رٚص٠  15تغٓز بصؿ١ آي١ٝ  - ته١ٜٝٓٛ ْكاط يه

١ّٝ اييت تٓعُٗا اهل١٦ٝ َتدّصص١ يف إطاص رٚصات ايتهٜٛٔ املغتُّض إلعتهُاٍ اـرب ٠ املٗٓ

ايٛط١ٝٓ بايتٓغٝل َع املعٗز االع٢ً يًُشاَني ٜٚبًؼ عكـ ايٓكاط بٗشا ايعٓٛإ عؾض٠ 

 .ْكاط (61 

١ّٝ ؽٗار٠ رنتٛصاٙ َضس١ً ثايج١ أٚ  ايؾٗار٠ ايعًُ

 ؽٗار٠ املادغتري

 ؽٗار٠ ايزنتٛصاٙ يف ايكإْٛ

 10 5 زـزر املغٓـايع
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ــز٠    - ــ١ ٚاسـ ــٓز ْكطـ ــا   16تغـ ــاّ بٗـ ــ١ قـ ّٝـ ــ١ يف رٚص٠ تهٜٛٓ ــاصن١ ْادشـ ٌّ َؾـ ــ ( يهـ

ــؼ عــكـ ايٓكــاط بٗــشا          ّٝــ١ يًُشــاَني ٜٚبً ــٌ ايزٚي ــاَٞ يف إطــاص أْؾــط١ اهلٝان ق

(15إ مخغ١ ْكاط  ايعٓٛ
1
. 

١ّٝ ٚاملؾاصن١ يف ٖشٙ ايزٚصات، ٜكّزّ احملاَٞ املرتؽح ْغد١ َطابك١  إلثبات ايؾٗا٥ز ايعًُ

١ّٝ ٚنشيو ؽٗار٠ املؾاصن١ يف ايزٚص٠ املع١ٝٓ.  يألصٌ َٔ ؽٗار٠ ايعًُ

١ّٝ يز٣ احملانِ خالٍ ايجالخ عٓٛات األخري٠   -  10ػضب١ احملاَٞ يف ْٝاب١ اهلٝانٌ ايعَُٛ

 :ط(ْكا

ٌّ قاّ مّتت إْابت٘ َٔ قبٌ ٖٝهٌ عَُٛٞ خالٍ ايجالخ  15تغٓز بصؿ١ آي١ٝ  - ْكاط يه

 .ْكاط (61عٓٛات األخري٠ ٜٚبًؼ عكـ ايٓكاط بٗشا ايعٓٛإ عؾض٠  

إلثبات ٖشٙ اإلْابات ٜكّزّ احملاَٞ ْغدا َٔ عكٛر اإلْابات أٚ االتؿاقٝات املرب١َ َع اهلٝهٌ 

 ١ُّ تهًٝـ ممطا٠ َٔ قبٌ اهلٝهٌ ايعَُٛٞ.ايعَُٛٞ أٚ ؽٗار٠ سغٔ إْٗا٤ َٗ
 

 ْكط١ 100َٔ  60ال تكبٌ إال ايعضٚض املتشّص١ً ع٢ً ايعزر ايؿين األر٢ْ 

١ّٝ تكِٝٝ ايعضٚض اـاّص١ باختٝاص قاّ مل تتذـاٚط َـّز٠ تضعـُٝ٘ باالعـت٦ٓاف       14.2  5: َٓٗذ

 عٓٛات:

١ّٜ ايتاي١ٝ: -أ  تعتُز املعاٜري اؿصض

 َعاٜري ايؿضط ايعزر
عزر األقص٢ اي

 املغٓز

 ْكط١ 51 عٓٛات( 5ايتذضب١  ايعا١َ  يًُشاَٞ   َضّعِ باالعت٦ٓاف ملّز٠  اقٌ َٔ  6

١ّٝ يًُشاَٞ 4  ْكط١ 21 املرؤٖالت ايعًُ

١ّٝ أٚ األؽداص ايطبٝعٝني 2  ػضب١ احملاَٞ يف ْٝاب١ اهلٝانٌ ايعَُٛ

 أٚ املعٜٓٛني اـٛاص يز٣ احملانِ خالٍ ايجالخ عٓٛات األخري٠.
 ْكط١ 41

 ْكط١ 100 اجملُــــــٛع ايعـــــاّ

 

                                                           

١ّٝ، ٜرؤخش، باإلضاؾ١ إىل سيو، بعني االعتباص 1 ًّل األَض بتهًٝـ قاَٞ بكطاٜا يف اـاصز َٔ قبٌ اهلٝانٌ ايعَُٛ عٓزَا ٜتع

١ّٝض ١ّٝ  ُٔ ٖشا املعٝاص ايؿضعٞ رٚصات تهٜٛٓ يًُشاَني َز٣ إملاّ احملاَٞ املرتّؽح قاّ بٗا قاَٞ يف إطاص أْؾط١ اهلٝانٌ ايزٚي

١ّٝ أٚ ايًػ١ املتّؿل عًٝٗا يف ايعكز أٚ عٓز االقتطا٤ ايًػ١ اإللًٝظ١ٜ. ٚميهٔ، نشيو، األخش  بًػ١ احمله١ُ املٓؾٛص٠ أَاَٗا ايكط

١ّٝ ملهاتب قاَا٠ َٔ عزَ٘.بعني االعتباص إض ١ّٝ رٚي  اؾ١ إىل ٖشٙ املكاٜٝػ، اْطٛا٤ احملاَٞ أٚ ؽضن١ احملاَا٠ يف ؽبه١ َٗٓ
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 إعٓار األعزار:  -ب

 ْكط١(: 50عٓٛات(   5ايتذضب١ ايعا١َ يًُشاَٞ  َضّعِ باالعت٦ٓاف ملّز٠ اقٌ َٔ  -

 ْكاط بعٓٛإ نٌ ع١ٓ تضعِٝ بكغِ االعت٦ٓاف. 61 ؼشف

١ّٝ يًُشاَٞ- ّٖالت ايعًُ  ْكط١(: 30ٚايتهٜٛٔ العتهُاٍ اـرب٠   املرؤ

 

١ّٝا  يؾٗار٠ ايعًُ

ؽٗار٠ رنتٛصاٙ َضس١ً ثايج١ أٚ 

 ؽٗار٠ املادغتري

 ؽٗار٠ ايزنتٛصاٙ يف ايكإْٛ

 10 5 العدد المسند
 

١ّٝ اييت ؼّصـٌ عًٝٗـا احملـاَٞ تغـٓز األعـزار عغـب عـزر ايـزٚصات          إضاؾ١ إىل ايؾٗارات ايعًُ

١ّٝ اييت تًّكاٖا أٚ ؽاصى ؾٝٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:  ايتهٜٛٓ

ٌّ قــاّ ؽــاصى ؾعًٝــا أٚ تــابع بٓذــاح رٚص٠ تهٜٛٓٝــ١   15آيٝــ١  تغــٓز بصــؿ١ - ْكــاط يهــ

١ّٝ ايـيت تٓعُٗـا اهل٦ٝـ١     َتدّصص١ يف إطاص رٚصات ايتهٜٛٔ املغتُّض إلعتهُاٍ اـرب٠ املٗٓ

 (.61ايٛط١ٝٓ بايتٓغٝل َع املعٗز االع٢ً يًُشاَني ٜٚبًؼ عكـ ايٓكاط بٗشا ايعٓٛإ عؾض٠  

ٌّ 16َتغٓز ْكط١ ٚاسز٠   - ١ّٝ قاّ بٗا قاَٞ يف إطـاص  ( يه ؾاصن١ ْادش١ يف رٚص٠ تهٜٛٓ

١ّٝ يًُشاَني ٜٚبًؼ عكـ ايٓكاط بٗشا ايعٓٛإ مخغ١ ْكاط   (15أْؾط١ اهلٝانٌ ايزٚي
1
. 

 
١ّٝ ٚاملؾاصن١ يف ٖـشٙ ايـزٚصات، ٜكـ    ّزّ احملـاَٞ املرتؽـح ْغـد١ َطابكـ١     إلثبات ايؾٗا٥ز ايعًُ

١ّٝ ٚنشيو ؽٗار٠ املؾا  صن١ يف ايزٚص٠ املع١ٝٓ.يألصٌ َٔ ؽٗار٠ ايعًُ

١ّٝ أٚ األؽداص ايطبٝعٝني- أٚ املعٜٓٛني اـٛاص يز٣  ػضب١ احملاَٞ يف ْٝاب١ اهلٝانٌ ايعَُٛ

 ْكط١( 20احملانِ خالٍ ايجالخ عٓٛات األخري٠  

دـاْؿٞ   16تغٓز األعزار غصٛص ٖشا املعٝاص سغب عزر اإلْابات اييت عبل يًُشاَٞ ايتعٗز بٗـا َـٔ   

 آخض أدٌ يتكزِٜ ايعضٚض ٚسيو ع٢ً ايٓشٛ املبني يف اؾزٍٚ املٛايٞ: إىل تاصٜذ 2017

                                                           
1

ّٝـ١، ٜرؤخـش، باإلضـاؾ١ إىل سيـو، بعـني          ًّل األَض بتهًٝـ قاَٞ بكطاٜا يف اـاصز َـٔ قبـٌ اهلٝانـٌ ايعَُٛ عٓزَا ٜتع

١ّٝ ّٝـ١      قاّ االعتباص ضُٔ ٖشا املعٝاص ايؿضعٞ رٚصات تهٜٛٓ يًُشـاَني َـز٣ إملـاّ    بٗا قاَٞ يف إطـاص أْؾـط١ اهلٝانـٌ ايزٚي

١ّٝ أٚ ايًػ١ املتّؿل عًٝٗا يف ايعكز  .احملاَٞ املرتّؽح بًػ١ احمله١ُ املٓؾٛص٠ أَاَٗا ايكط

 

 إْاب١ 30أنجض َٔ  إْاب١ 30ٚ 21َا بني  إْاب١ 20ٚ 11َا بني  إْابات 10ٚ 01َا بني  

ايعزر املغٓز 

 20 15 10 05 بعٓٛإ املضادع
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ّٜزات: -ز  ّٝٓات َٔ املرؤ  صٝؼ تكزِٜ ايع

١ّٓٝ اإلْابات أٚ صعا٥ٌ ايته ًٝـ سغبُا ٜضاٙ املرتؽح املؾاصى يف طًب تعتُز ع

ايعضٚض. ٚبصؿ١ عا١َ ٜتٛىل احملاَٞ أٚ ؽضن١ احملاَا٠ تكزِٜ نٌ ٚثٝك١ تجبت إلاط ايعٌُ 

 َٛضٛع اإلْاب١ ٚال ٜزخٌ ضُٔ استغاب ايتذضب١ ايكطاٜا اييت مّت صؾطٗا ؽهال.

ضٜك١ ؼؿـغ  ٜٚهٕٛ احملاَٞ َزعٛ إىل مجعٗا ٚؽظٜٓٗا سغب ايغٓٛات ٚسغب طبٝعتٗا بط

ّٜـ١ أٚ نـشيو يف ٚعـا٥ٌ سؿـغ        ١ّٝ ٚايّغض املٗين يف أقـضاص ممػٓطـ١ أٚ يٝظص محا١ٜ املعطٝات ايؾدص

١ّٝ العتػالهلا طبل َٛاصؿات تتال٤ّ َع ايّتذٗٝظات  املغتع١ًُ  ١ّٝ تضاع٢ ؾٝٗا ايّطُاْات ايؿٓ إيهرتْٚ

 يف اجملاٍ ٚسيو يتكزميٗا ضُٔ عضض٘.

 كِٝٝ:: عري أعُاٍ ؾ١ٓ ايؿتح ٚايت3114

ّٓشٛ ايّتايٞ: ١ّٝ ع٢ً اي ١ّٝ ايتكِٝٝ ٚتضتٝب ايعضٚض َٔ ايٓاس١ٝ ايؿٓ ِّ عًُ  تت

    ّٝٓـ١ تتّٛي٢ ؾ١ٓ ايؿتح ٚايتكِٝٝ تكِٝٝ ايعضٚض ٚتضتٝبٗا ع٢ً أعاؼ املعطٝات املُطـا٠ ٚاملب

بعضض٘ ٚبك١ٝ املالسل املٓصٛص عًٝٗا مبًــ طًـب ايعـضٚض املزعَٛـ١ باملرؤٜـزات  ٚطبكـا       

 ٝػ املع١ًٓ بهّضاؼ ايؾضٚط.يًُعاٜري ٚاملكاٜ

     ِٗايًذ١ٓ أعُاهلا بتكضٜض يتكِٝٝ ايعضٚض ممطٞ َٔ قبٌ ناّؾـ١ أعطـا٤ٖا بأمسـا٥ ُّٔ تط

 ٚصؿتِٗ َٚرؤؽض ع٢ً ناؾ١ صؿشات٘.

   ٜتٛىل اهلٝهٌ ايعَُٛٞ بعز االْتٗا٤ َٔ ٖشٙ األعُاٍ تٛدٝ٘ تكضٜض تكِٝٝ ايعضٚض  ْغد١

ٚ ١ّٝ ١ّٝ ٚصق ٍ     7أصً ايعـضٚض ٜٚهـٕٛ َصـشٛبا مبـشّنض٠      ْغـذ صقُٝـ١( إضـاؾ١ إىل أصـٛ

ًّذٓـ١ املدتّصـ١         تكزمي١ٝ يطًب ايعضٚض ممطا٠ َـٔ قبـٌ ص٥ـٝػ اهلٝهـٌ ايعُـَٛٞ إىل اي

َٜٛـا َـٔ تـاصٜذ ؾـتح      24يًُضاقب١ ٚاملتابع١ باهل١٦ٝ ايعًٝا يًطًب ايعَُٛٞ يف أدـٌ أقصـاٙ   

 ايعضٚض إلدضا٤ املضاقب١ اياّلط١َ عًٝٗا. 

ــاٍ امل     ــشا إصع ــع ٖ ــايتٛاطٟ َ ــايٞ     ٚميهــٔ ب ــٞ ايت ــٛإ اإليهرتْٚ ــ٢ ايعٓ ــاَال عً ـــ ن ً

haicop@pm.gov.tn 
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 تعٝني احملاَٞ أٚ ؽضن١ قاَا15:٠الفصل

ػضٟ ايًذ١ٓ املدتّص١ يًُتابع١ ٚاملضاقب١ احملزث١ باهل١٦ٝ ايعًٝا يًطًب ايعَُٛٞ طبكـا ألسهـاّ   

ؽـضع١ٝ   َضاقبتٗـا عًـ٢   4167دـاْؿٞ   28ٚاملـرؤّص  يف   4167يغ١ٓ  417َٔ األَض عزر  4ايؿصٌ 

تتأنـز َـٔ ايصـبػ١     ٚ َصـزاقٝتٗا ٚ ؽـؿاؾٝتٗا  ٚ ٚتضتٝب ايعـضٚض  إدضا٤ات ايًذ٤ٛ إىل املٓاؾغ١

ِ  مقاييس َطابكـ١  تتجبت َٔ ٚ املكبٛي١ يؾضٚطٗا ٌ  من املعتُـز٠  ايتكٝـٝ ايـزٜٛإ ملكتطـٝات    قبـ

 .  تعٝز ايٓعض ؾٝٗا، عٓز االقتطا٤ ٚ نضاؼ ايؾضٚط

رٜـٛإ  ٓـ١ املـشنٛص٠ قـضاص تعـٝني احملـاَٞ  ٜـٔ( إىل       ٚبعز االْتٗا٤ َٔ ٖـشٙ األعُـاٍ، تّٛدـ٘ ايًذ   

 يتٓؿٝشٙ. األصاضٞ ايزٚي١ٝ

 زْؾض ْتا٥ر ايزع٠ٛ إىل املٓاؾغ١ ٚإَطا٤ ايعك:16الفصلّ
 عكـز اإلْابـ١  ٚدٛبا ْتا٥ر ايزع٠ٛ إىل املٓاؾغ١ ٚاعِ املتشصٌ ع٢ً  ايزٚي١ٝ األصاضٞرٜٛإ ٜٓؾض 

٘   بايـٛا  َٛد١ٗ يًعُّٛ ٚع٢ً َٚٛقع إعالْاتع٢ً يٛس١  ٜٚٛدـ٘ ٖـشا   االقتطـا٤  عٓـز   اــاص بـ

ِّ إعالّ بك١ٝإىل  اإلعالٕ ١ّٝ يًُشاَني ٜٚت ِّ تعٝٝـِٓٗ بٗـشٙ    اهل١٦ٝ ايٛطٓ املؾاصنني ايشٜٔ مل ٜت

١ّٜ ١ّٜ أٚ الَار  .بطضٜك١ تعطٞ تاصخيا ثابتا ايٓتا٥ر بهٌ ٚع١ًٝ َار

ب١ احملزث١ باهل١٦ٝ اإلعٓار ايصارص عٔ ايًذ١ٓ املدتّص١ يًُتابع١ ٚاملضاق ميهٔ ايطعٔ يف قضاص

 42ٚاملرؤّص  يف  4167يغ١ٓ  417َٔ األَض عزر  4ايعًٝا يًطًب ايعَُٛٞ طبكا ألسهاّ ايؿصٌ 

 يز٣ احمله١ُ املدتّص١.  4167داْؿٞ 

جيب ع٢ً احملاَٞ إَطا٤ ايعكز احملضص بايًػ١ ايعضب١ٝ طبل ايُٓٛسز املصاسب هلشا. ٚميهٔ 

ّٝتٗا ٚضضٚص٠ تٛضٝشٗا ٚسيو سغب َكتطٝات ٚٚاقع ْؾاط رٜٛإ  إضاؾ١ بٓٛر ٜض٣ ايطضؾني أُٖ

 االصاضٞ ايزٚي١ٝ رٕٚ تػٝري ايبٓٛر اؾٖٛض١ٜ يًعكز ٚاملغاؼ باألتعاب. 

ٚع٢ً إثض املصارق١ ع٢ً ايعكز ٚإَطا٥٘، ٜتٛىل صاسب ايعكز اؽاس نٌ اإلدضا٤ات ايطضٚص١ٜ 

١ُّ مبذضر تغًِ اإلسٕ بشيو.  يطُإ اْطالم املٗ

ّْ٘، يف صٛص٠ ْه حيضّ َٔ ٍٛ احملاَٞ أٚ ؽضن١ احملاَا٠ اييت ٚقع إختٝاصٖا ْٗا٥ٝا يإلْاب١ إال أ

ٌّ ( ؼتغب 02اهلٝانٌ ايع١َُٝٛ ملّز٠ عٓتني   املؾاصن١ يف عكٛر اإلْابات اييت تٓعُٗا ن

 ( أٜاّ عٌُ.61 إعالَ٘ بكبٛي٘ ايٓٗا٥ٞ ايشٟ بكٞ رٕٚ صّر ملّز٠ ػاٚطت عؾض٠  تاصٜذَٔ 

ٜٛإ تكضٜضا خاصا يف ايػضض إىل ايًذ١ٓ املدتّص١ ملتابع١ َٚضاقب١ ْٝاب١ ٚيف ٖشٙ اؿاي١ ٜكّزّ ايز

ُّٔ َكرتح سضَإ احملاَٞ أٚ ؽضن١ احملاَا٠ َٔ املؾاصن١ يف طًبات ايعضٚض.  احملاَني ٜتط

١ّٝ يًُشاَني بشيو.   ٚتتدش ايًذ١ٓ قضاصٖا يف ٖشا ايؾإٔ ٚتعًِ اهل١٦ٝ ايٛطٓ

يف أدٌ عبع١ أٜاّ َٔ تاصٜذ تبًٝؼ قضاص سيو ٚ ايٓٝاب١ كزإَطا٤ ع إ االصاضٞ ايزٚي١ٝرٜٛ ٜتٛىل

ايًذ١ٓ ٜٚتعني عًٝ٘ َٛاؾا٠ ايًذ١ٓ ببطاق١ إعٓار عكز ايٓٝاب١ تتطُٔ ايبٝاْات ٚاملعطٝات 

 املٓصٛص١ بايعكز.



 

 قــالمالح
 

ّٗز:1ًَشل عزر  -  ٚثٝك١ ايتع

 بطاق١ إصؽارات عا١َ سٍٛ املؾاصى: 2ًَشل عزر -

١ُّ  تصضٜح:3ًَشل عزر  -  .ع٢ً ايؾضف بعزّ ايتأثري يف كتًـ إدضا٤ات ايتعٝني َٚضاسٌ إلاط املٗ

تصضٜح ع٢ً ايؾضف بعزّ َباؽض٠ ايعٌُ يز٣  اهلٝهٌ ايعَُٛٞ( صاسب طًب :4ًَشل عزر  -

 .ايعضٚض

١ّٝ املٓصٛص عًٝٗا :5ًَشل عزر  - تصضٜح ع٢ً ايؾضف بعزّ ايٛدٛر يف إسز٣ اؿاالت اإلقصا٥

 اؼ ايؾضٚطَٔ نّض 4بايؿصٌ 

١ّٝ املشنٛص٠ يف :6ًَشل عزر  - ١َّ ٚ/ اٚ اـصٛص تصضٜح ع٢ً ايؾضف بصّش١ ايبٝاْات  ٚاملضادع ايعا

 .ايعضض

ُّع( أٚ أعطا٤ ايؾضن١ :7ًَشل عزر  - ايتظاَاحملاَٞ  املٓؿضر( أٚ احملاَني املباؽضٜٔ  يف صٛص٠ ػ

١ّٝ يًُشاَا٠ بٓٝاب١ اهلٝهٌ ايعَُٛٞ يز٣ احملانِ ٚ عا ١ّٝ ٚايتشه١ُٝٝ املٗٓ ٥ض اهل٦ٝات ايكطا٥

١ّٜ ٚايتعز١ًٜٝ  .ٚاإلراص

يًُشاَني أٚ أٚ احملاَني املباؽضٜٔ  يف ساي١ فُع(  املباؽض يتذضب١ ايعا١َ يًُشاَٞا:8ًَشل عزر  -

١ّٝ يًُشاَيً املٓتُني  ا٠  َٔ تاصٜذ ايرتعِٝ إىل تاصٜذ ؾتح ايعضٚض(ؾضن١ املٗٓ

ًّل ؾكط باختٝاص :  9ًَشل عزر   عٓٛات(  5قاّ مل تتذاٚط َّز٠ تضعُٝ٘ باالعت٦ٓاف  ٜتع

١ّٝ أٚ األؽداص ايطبٝعٝني ١ّٓٝ يتذضب١ احملاَٞ يف ْٝاب١ اهلٝانٌ ايعَُٛ أٚ  قا١ُ٥ املضادع املب

داْؿٞ.....إىل تاصٜذ ؾتح  1املعٜٓٛني اـٛاص يز٣ احملانِ خالٍ ايجالخ عٓٛات األخري٠   َٔ 

 .ايعضٚض(

١ّٝ ٚقا١ُ٥ ايزٚصات ايتهٛ ايؾٗا٥ز: 10ًَشل عزر  - ١ٜٝٓ املتدصص١ العتهُاٍ اـرب٠ ايعًُ

 ايزصاعات ٚاملكاالت ٚايبشٛخ املتدّصص١.ٚ

11:١ًَّٝشل عزر  - يز٣ احملانِ خالٍ ايجالخ  قا١ُ٥ ػضب١ احملاَٞ يف ْٝاب١ اهلٝانٌ ايعَُٛ

 .عٓٛات  األخري٠

١ّٝ اأٚ ٚ فُع احملاَني املباؽضٜٔ املباؽض أ حملاَٞعكز ايٓٝاب١ املربّ بني ا:12ًَشل عزر  - يؾضن١ املٗٓ

 .يًُشاَا٠، ٚاهلٝهٌ عُــَٛٞ

 

 

 

 

 



 1 ًَشل عزر
 

 دـتعهّ الّوثيقة
ّ

 (.................................................................  سنض ايكغط املرتؽح ؾٝ٘ ٚدٛبا

 

ٚايصؿ١( االعِ ٚايًكب  إْٞ املُطٞ أعؿً٘ -

2

................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................املتصضف باعِ ٚؿغاب: -

 .................................يغ١ٓ..................................... ؼت عزر: ١ ٚ ايتكاعز اؿٝط صٓزٚمب ٓدضطامل -

ّٝٔ قٌ كابضت٘ بـ -  ....................................................................................(بايهإٌَ ايعٓٛا سنض املع

 ..............................................................................................................................................................................بصؿيت :  -

اآلتٞ سنضٖا ايٛثا٥لمجٝع ع٢ً  االطالعبعز ٚ

3

١ّْٛ ملٚ  طًب ًـ امله

ًّل   االصاضٞ ايزٚي١ٝ : بإْاب١ قاَٞ يز٣ رٜٛإايعضٚض املتع

 ًَـ طًب ايعضٚض.(1)

 .االيتظاّ ّجٌ ٚثٝك١مت يتٚثٝك١ ايتعٗز اي( 4  

 عكز ايٓٝاب١.( 2  

 .اـزَات املظَع الاطٖا طبٝع١ ٚؽضٚط ّزصت ع٢ً َغرؤٚيٝيتٚبعز إٔ ق 

ّٗز  ٚأيتظّ مبا ًٜٞ:  أتع

١ُّ املغٓز٠ يٞ رٕٚ ؼّؿغ.6   ( قبٍٛ املٗ

4 ١ّٝ  أعالٙ،ايٛثا٥ل املشنٛص٠ ب١ٓٝ بٚؾكا يًؾضٚط املاملطًٛب١ ( الاط اـزَات ايكاْْٛ

 األدض٠ احملّزر٠ طبل بٓٛر ايعكز.َكابٌ 

َٛضٛع ايصؿك١ خالٍ َز٠  ايتكاصٜض اـاّص١ باإلْابات يز٣ احملانِ تغًِٝ( 2

 ايعكز.ٓص عًٝ٘ ٜٚؾكا ملا اإلعالّ ب٘   ٓتاصٜذأٜامم4قزصٖا

آلخض أدٌ قزر  َٜٛا ابتزا٤ َٔ ايّٝٛ املٛايٞ(120 َز٠ اإلبكا٤ ع٢ً ؽضٚط ٖشا ايتعٗز( 7

 يكبٍٛ ايعضٚض.

                                                           
2

يف صٛص٠، تكزِٜ ايعضض َٔ قبٌ فُع، تزصز عباص٠ "إْٞ املُطٞ أعؿً٘ بصؿيت ٚنٌٝ اجملُع  سنض اجملُع(" رٕٚ إرصاز 

 يبٝاْات املتعًك١ الخنضاط يز٣ صٓزٚم اؿٝط١ ٚايتكاعز.ا

 

3
 ميهٔ إضاؾ١ ٚثا٥ل أخض٣ عٓز االقتطا٤



 

ّٟ سذض يايف س َجًٗا يٝغت(اييت أؾضن١ اي  أٚ إٔيغت أْين ؽٗز أ( 5 ١ تطاصب َصاحل أٚ أ

ايعكز بصؿ١ آي١ٝ ٚأؼٌُ َغرؤٚيٝيت ؾغذ ؾإْ٘ ٜتِ  ،سيو خالفصٛص٠ ثبٛت يف قاْْٛٞ. ٚ

 ايكا١ْْٝٛ املرتتب١ عٔ سيو.

 

 ايبٓوؿتٛح بغاب املاؿؼًٜٛٗا إىل ٚمبٛدب عكز ايصؿك١ املغتٛدب١ ملبايؼ اايزٜٛإ ٜزؾع 

١ّٜ ...........................عزرؼت  ...................................................................................ايربٜزأٚ   سنض اهلٛ

 .(أٚ ايربٜز١ٜ ايبٓه١ٝ

 

 .....................................يف ............................. سضص بـ

 

 ؾاصىاملٚختِ  إَطا٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  غط ايٝز عباص٠ " صاحل يًُؾاصن١ يف طًب ايعضٚض"(ؾاصى امل  ٜهتب



 

  2ًَشل عزر

 
ّحولّالمشاركّبطاقةّإرشاداتّعامة

 
 

 ............................................................................................................:احملـاَا٠إعِ ؽضن١ ٚايًكب أٚ  االعِ -

 ..........................................................................تاصٜذ ايرتعِٝ يف قغِ االعت٦ٓاف : ايّٝٛ/ ايؾٗض/ ايغ١ٓ -

 ............................................................................ّٛ/ ايؾٗض/ ايغ١ٓتاصٜذ ايرتعِٝ يف قغِ ايتعكٝب : ايٝ  -

 ......................................................................................................................................................................... :عٓٛإ املكّض -

١ّٝ:  َٛقع ايٛاب إسا نإ يًُشاَٞ َٛقع عٓٛإ -  ...............................ٚاب ٚؾكا يإلدضا٤ات ايكاْْٛ

 ............................................................................................. :هلاتـا -

 ..................................................................................:َٞ أٚ ؽضن١ احملاَا٠ايعٓٛإ اإليهرتْٚٞ يًُشا -

 .................................................................................:اؾبا٥ٞ املعّضفصقِ  -

ّٛض اي -  .......................................................:ايصؿ١(االعِ ٚايًكب ٚ إلَطا٤ ٚثا٥ل ايعضضؾدص املؿ

 

 

 ..............................يف ........................ص بـسّض

 

 ٚختِ املؾاصى إَطا٤

 
 
 
 

ُّع ؽضنات قاَا٠ أٚ قاَني، يف  :َالسع١ ٌّ جيصٛص٠ ػ  تكزِٜ ايٛثٝك١ اـاّص١ ب٘. عطٛ ب ع٢ً ن



 

 3ًَشل عزر 

 
 

 
ّبعدمّالتأثيرّشرفتصريحّعلىّال

ةّّإنجازّفيّمختلفّإجراءاتّالتعيينّومراحلّ ّالمهم 

 
ًّكب(. ّْٞ املُطٞ أعؿً٘  االعِ ٚاي  .....................................................................................................................................................إ

١ّٝ يًُشاَني  ........................................................................................................ .................................................ممّجٌ ايؾضن١ املٗٓ

١ّٝ ؼت عزر   ........................................................بتاصٜذ . ...........................................................................املغّذٌ باهل١٦ٝ ايٛطٓ

ٌّ كابضت٘ بـ  ايعٓٛإ ايهاٌَ(  ّٝٔ ق  ...................................................................................................................................املع

٢ُّ ؾُٝا ًٜٞ "املؾاصى"  املغ

أصّضح ع٢ً ؽضيف بعزّ قٝاَٞ ٚأيتظّ بعزّ ايكٝاّ َباؽض٠ أٚ بٛاعط١ ايػري بتكزِٜ ٚعٛر 

 ايصؿك١ يؿا٥زتٞ. أٚ عطاٜا أٚ ٖزاٜا قصز ايتأثري يف كتًـ إدضا٤ات إعٓار

 

 

 ..........................................يف  .............................سّضص بـ 

 إَطا٤ ٚختِ املؾاصى

 

 

 

 

 

 



 

4ًَّشل عزر 

 
 

ّتصريحّعلىّالشرفّبعدمّمباشرةّالعملّلدىّديوانّاالراضيّالدولية
ّصاحبّطلبّالعروض

 
 

ّْ ًّكب( إ  ...........................................................................ٞ املُطٞ أعؿً٘  االعِ ٚاي

١ّٝ يًُشاَني.................................................................  ....... ....ممّجٌ ايؾضن١ املٗٓ

١ّٝ ؼت عزر..  .....................................بتاصٜذ.........................املغّذٌ باهل١٦ٝ ايٛطٓ

ٌّ كابضت٘ بـ  ايعٓٛإ ايهاٌَ(  ّٝٔ ق  ............................................................املع

٢ُّ ؾُٝا ًٜٞ "املؾاصى"  املغ

ّْٞ مل أنٔ أعٌُ ضُٔ أعٛإ أٚ إطاصات  أٚ َطت  رٜٛإ االصاضٞ ايزٚي١ٝأصّضح ع٢ً ؽضيف أ

.ٌّ  عٔ اْكطاعٞ عٔ ايعٌُ ب٘ َّز٠ مخػ عٓٛات ع٢ً األق

، ؾرتؾل ْغد١ َـٔ  6992يغ١ٓ  6245سهاّ األَض عزر  ٚيف صٛص٠ ايكٝاّ بإعالّ ايزٜٛإ طبل أ

َهتٛب اإلعالّ َرؤّؽض عًٝ٘ َٔ قبٌ ايزٜٛإ ّٜٛضح بزّق١ تـاصٜذ سيـو أٚ اإلرال٤ بعالَـ١ ايبًـٛؽ     

 عٓز االقتطا٤.(

 

 ............................يف  ............................سّضص بـ 

 

 إَطا٤ ٚختِ املؾاصى

 

 



 

 5ًَشل عزر 

 
 

ّحّعلىّالشرفّبعدمّالوجودّفيّإحدىتصري

اسّالشروط2ّالحاالتّاإلقصائي ةّالمنصوصّعليهاّبالفصلّ ّمنّكر 

 
ًّكب( ّْٞ املُطٞ أعؿً٘  االعِ ٚاي  .......................................................................................................................إ

١ّٝ يًُشاَني ممّجٌ ايؾضن١  .................................... .....................................................................................املٗٓ

١ّٝ ؼت عزر  ...............................................................بتاصٜذ.........................................املغّذٌ باهل١٦ٝ ايٛطٓ

ٌّ كابضت٘ بـ  ايعٓٛإ ايهاٌَ( ّٝٔ ق  .......................................................................................................املع

٢ُّ ؾُٝا ًٜٞ "املؾاصى"  املغ

ّْـٞ ٚناّؾـ١ أعطـا٤ ايؿضٜـل املتـزّخٌ َـٔ احملـا        َني املكرتسـني، عٓـز   أصّضح ع٢ً ؽضيف أ

 اإلقتطا٤، ال ْٛدز يف إسز٣ ساالت املٓع املٓصٛص عًٝٗا باملضعّٛ املّٓعِ مل١ٓٗ احملاَا٠.

ّْٓا ال ْٛدز يف إسز٣ اؿاالت املٓصٛص عًٝٗا بايؿكض٠ األخـري٠ َـٔ ايؿصـٌ     نُا أصّضح أ

 ايجاْٞ َٔ نضاؼ ؽضٚط طًب ايعضٚض. 

 

 ............................يف............................. سّضص بـ

 إَطا٤ ٚختِ املؾاصى 

 

 

 

 

 



 

 6ًَشل عزر 

 
 

ةّالبياناتّ ّتصريحّعلىّالشرفّبصح 
ّالمذكورةّفيّالعرض

 
 

ًّكب(  ّْٞ املُطٞ أعؿً٘  االعِ ٚاي  .......................................................................................................................إ

١ّٝ يًُشاَني  ........................................................................ .................................................ممّجٌ ايؾضن١ املٗٓ

١ّٝ ؼت عزر   ..............................................................بتاصٜذ........................................املغّذٌ باهل١٦ٝ ايٛطٓ

ٌّ كابضت٘ بـ  ايعٓٛإ ايهاٌَ(  ّٝٔ ق  ........................................................................................................املع

٢ُّ ؾُٝا ًٜٞ "املؾاصى"  املغ

١َّ أصّضح ع٢ً ايّؾضف بصّش١ ايبٝ اْات اييت قّزَتٗا يف ٖشا ايعضض مبا يف سيو ايتذضب١ ايعا

.١ّٝ  ٚ/ أٚ اـصٛص

ًّذ١ٓ  ١ّٝ يف صٛص٠ ثبٛت خالف سيو أٚ تبعا يعزّ تكزميٞ ي ّٝيت ايكاْْٛ ٌُّ َغرؤٚي ٚأؼ

ّٜاّ. ّٓٞ ملّز٠ تتذاٚط عؾض٠ أ  املهًّؿ١ بايؿضط ملا ٜجبتٗا َٔ ٚثا٥ل بعز طًبٗا َ

 

 ............................يف  ............................. سّضص بـ

 إَطا٤ ٚختِ املؾاصى

 
 
 
 
 



 

 7عزر  ًَشل

 
ع(ّ التزام ّالمحاميّ)المنفرد(ّأوّالمحامينّالمباشرينّ)فيّصورةّتجم 

ّأوّأعضاءّالشركةّالمهني ةّللمحاماةّبنيابةّديوانّاالراضيّالدولية
ّلدىّالمحاكمّوّسائرّالهيئاتّالقضائي ةّ

ّ
ًّكب(  أعؿً٘ إْٞ املُطٞ ............................…. ………………………………………………................. االعِ ٚاي

ّٕ ّٝزات ٚايغار٠ اآلتٞ سنضِٖ  ، عٓز اإلقتطا٤،ايؿضٜل املتزخٌ أقّض بأ ّٕٛ َٔ ايغ ٚاملته

١ُّ  ًٜتظّ  املعًَٛات ايٛاصر٠ بٗشا ايعضض: ناّؾ١نُا أقّض بصش١  أيتظّ( بإلاط املٗ

 احملاَٞ إَطا٤ قٌ املدابض٠ ايرتعِٝ كبايًٚ عِاال

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 ............................في............................. حّرر بـ

 إَطا٤ ٚختِ املؾاصى

 

 



 

 8عـزر  ًَشل

 

أوّالمحامينّالمباشرينّ)فيّحالةّ المباشرّلتجربةّالعامةّللمحاميا

ّاةشركةّالمهني ةّللمحاملل للمحامينّالمنتمينأوّجمع(ّم

ّ)منّتاريخّالترسيمّإلىّتاريخّفتحّالعروض(ّ

ّ

  كبايًٚ االعِ

١ّٝ يًُشاَني  ٚتاصخي٘   صقِ ايتغذٌٝ باهل١٦ٝ ايٛطٓ

  تاصٜذ ايرتعِٝ بكغِ االعت٦ٓاف  ايّٝٛ/ ايؾٗض/ ايغ١ٓ( 

  ١ٓ( تاصٜذ ايرتعِٝ بكغِ ايتعكٝب  ايّٝٛ/ ايؾٗض/ ايغ

  قٌ املدابض٠

 ْغد١ َٔ ؽٗار٠ ايرتعِٝ تعطٞ تاصخيا ثابتا يًرتعِٝ.* 
 

 

 

 ............................يف............................. سّضص بـ

 إَطا٤ ٚختِ املؾاصى 

 

 



 

 

ًّل ؾكط باختٝاص 9عـزرًَشك  عٓٛات( 5قاّ مل تتذاٚط َّز٠ تضعُٝ٘ باإلعت٦ٓاف  ٜتع

 
لتجربةّالمحاميّفيّنيابةّالهياكلّالعمومي ةّأوّاألشخاصّعّالمبي نةّقائمةّالمراج

)منّّأوّالمعنويينّالخواصّلدىّالمحاكمّخاللّالثالثّسنواتّاألخيرةّّنالطبيعيي

ّجانفي.....إلىّتاريخّفتحّالعروض(1ّ

ّ

بزا١ٜ  تاصٜذ

١ُّ ٚاْتٗا٤  املٗ

١ّٝ ايطٛص  عزر ايكط

 

 احمله١ُ

 

 َٛضٛع اإلْاب١
 اهلٝهٌ ايعَُٛٞ

 أٚايؾدص اـاص
 ع/ص

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

      11 

      12 

 ............................يف............................ بـــ سّضص 

 إَطا٤ ٚختِ املؾاصى

 

 طاٜا املكرتح ايتٓصٝص عًٝٗا بايعضض.ميهٔ ْغذ اؾزٍٚ إلضاؾ١ املضادع ٚايك 

 



 

 10عزر  ًَشل

 
ّقائمةّتجربةّالمحاميّفيّنيابةّالهياكلّالعمومي ةّلدىّالمحاكمّ

ّسنواتّاألخيرةّالثالثخاللّ
 

ايٓتا٥ر احملّكك١ أٚ ْتا٥ر 

 األعُاٍ املٓذظ٠
 َٝزإ ايٓظاع تاصٜذ إلاط ٖشٙ األعُاٍ

اهلٝهٌ ايعَُٛٞ أٚ ايؾضن١ ايٓاؽط١ 

ّ اييت قاّ احملاَٞ أٚ ؽضن١ ع ايعاايكطايف 

 احملاَا٠ بٓٝابتٗا

 ..................................ع١ٓ

    

    

    

    

 ..................................ع١ٓ

    

    

    

    

 .................................. ع١ٓ

    

    

    

 
 ............................يف ............................سّضص بـ

 ٚختِ املرتؽح إَطا٤ 

 

 

 ١ُّ ٜكّزّ احملاَٞ ْغدا َٔ عكٛر اإلْابات أٚ االتؿاقٝات املرب١َ َع اهلٝهٌ ايعَُٛٞ أٚ ؽٗار٠ سغٔ إْٗا٤ َٗ

 تهًٝـ ممطا٠ َٔ قبٌ اهلٝهٌ ايعَُٛٞ.

 

 



 

 11عزر  ًَشل

 

عقدّالنيابةّالمبرمّبينّديوانّاألراضيّ
المحاميّالمباشرّأوّالشركةّالدوليةّو

المهنيةّللمحاماة
1

ّ
 

 

 األطضاف املتعاقز٠:

أالٕ عاؾاصٟ  ؽاصع 11اإلدتُاعٞ بـ  ايها٥ٔ َكضٙ: رٜٛإ األصاضٞ ايزٚي١ٝ ايطضف األٍٚ

ايض٥ٝػ املزٜض ايعاّ ايغٝز قُز عًٞ اؾٓزٚبٞ  يف ؽدص ممجً٘ ايكاْْٛٞتْٛػ، 

 . 0013949R/rdn000ٚصاسب املعضف اؾبا٥ٞ 

 ايطضف ايجاْٞ:

 األعتاس .......................................................................................... 

 أٚ 

ُّع احملاَني َٛضٛع اتؿاق١ٝ ايؾضان١(..................................................  . ف

 أٚ

١ّٝ يًُشاَا٠( ...............  .......................................... .......... ايؾضن١ املٗٓ

 

 تعضٜـ امل١ُٗ: 1ايؿصٌ

 

١ّٝ ُٝع اإلدضا٤اتايكٝاّ ظٚتتُّجٌ امل١ُٗ يف ْٝاب١ رٜٛإ األصاضٞ ايزٚي١ٝ   يف سك٘ ايكاْْٛ

ػ أٚ نشيو خاصدٗا ْعٛا٤ يف تٛيز٣ احملانِ ٚعا٥ض اهل٦ٝات ايكطا١ٝ٥  ٚايزؾاع عٓ٘

 .ْٗر أالٕ عاؾاصٟ تْٛػ 11عني قٌ كابضت٘ بـ ٚامل.عٓز اإلقتطا٤

 

 ١ بايعكزكاملطّبٚايرتاتٝب ايتؾضٜع :  2ايؿصٌ  

صاسب ايعكز نُا خيطع  .يرتاتٝب اؾاصٟ بٗا ايعٌُاٚ ؽطع ٖشٙ ايصؿك١ يًتؾضٜع

 اإلدتُاعٞ. ٕاؾبا٥ٞ ٚايطُا ٕايتؾضٜع ايغاصٟ املؿعٍٛ يف املٝزاٚأعٛاْ٘ إىل 

: األتعــاب 3ايؿصٌ 
2

 

                                                           
1

 ميهٔ اضاؾ١ ؾصٍٛ اخض٣ ٚسيو سغب َتطًبات املًـ اٚ االْابات ٚخصٛصٝاتٗا
2

 جيب احملاؾع١  ع٢ً ايؿكضات ايجالخ امله١ْٛ يًؿصٌ املتعًل  باالتعاب



 

ٍّٚ أعالٙ طبل أسهاّ  ّّ املؾاص إيٝٗا بايؿصٌ األ تطبط أتعاب احملاَا٠ غصٛص املٗا

ايكضاص املؾرتى ايصارص عٔ ٚطٜض ايعزٍ ٚايٛطٜض املهًـ بايتذاص٠ ٚاييت تؾٌُ أٜطا 

١ّٝ َٚبًؼ تأَني أسهاّ َعايِٝ ْؾض  ايكطاٜا ٚايطٛابع اؾبا١ٝ٥ ٚاملصاصٜـ املهتب

 االعت٦ٓاف ٚايتعكٝب.

(قطاٜا2ا ػُٝع عزر ٜتِ ٚدٛب
1
ٚتعترب أتعاب قط١ٝ ٚاسز٠ يف صٛص٠ تٛؾض ايؾضٚط  

 ايتاي١ٝ:

  ٚايكطاٜا يف ْؿػ ايطٛص ٚاييت تعز َضتبط١ ببعطٗا بايٓعض إىل ٚسز٠ املٛضٛع أ

 أٚ املار٠. بايغب

  ٚايكطاٜا أٚ األسٕٚ ع٢ً ايعضا٥ض بايٓعض إىل طبٝعتٗا َٔ سٝح تؾابٗٗا أٚ تزاٚهلا أ

 ْعضا العتكضاص ؾك٘ ايكطا٤ بؾأْٗا.عٗٛي١ َعاؾتٗا 

ميهٔ يًزٜٛإ إسا َا تبني ي٘ إ احملاَٞ قز بشٍ ايعٓا١ٜ ايالط١َ ٚسكل ْتا٥ر إجياب١ٝ 

، إٔ ٜغٓز ي٘ َٓش١ ته١ًُٝٝ تكّزص َٔ ايكط١ٝ املتعٗز بٗا ٚرصد١ تؾعبٗابايٓعض ايٞ 

ايتكاضٞ.   قبً٘ ٚإَطا٤ ًَشل يف ايػضض بني ايطضؾني ٚسيو بعز اعتهُاٍ مجٝع أطٛاص

ِّ عضض َؾضٚع املًشل َغبكا ع٢ً ايًذ١ٓ املدتّص١ يًُتابع١ ٚاملضاقب١ احملزث١ باهل١٦ٝ  ٜت

 ايعًٝا يًطًب ايعَُٛٞ ع٢ً إٔ تزخٌ ٖشٙ املٓش١ ضُٔ ايغكـ احملّزر يًُشاَٞ.

4:١ّٝايؿصٌ  ١ّٝ ٚاملٗٓ ١ّٝ املزْ  :عكز تأَني عٔ املغرؤٚي

ِ عكز تأَني عٔ املغرؤٚي١ٝ املز١ْٝ ٚامل١ٝٓٗ، ٜتعني ع٢ً احملاَٞ صاسب عكز اإلْاب١ تكزٜ

 .١ّٝ  عاصٟ املؿعٍٛ يف تاصٜذ إبضاّ ايعكز ٚقبٌ ايؾضٚع يف أٟ قط

نُا جيب ع٢ً احملاَٞ أٚ ؽضن١ احملاَا٠ صاسب ٠( ايعكز، ػزٜز عكز ايتأَني 

َّز بٗا ٚاْكطا٤ ناٌَ َز٠  َُتَع ًّل بآخض قط١ٝ  عٜٓٛا إىل سني اإلعالّ باؿهِ املتع

مبكتط٢ ًَشل يف ايػضض عٓز  إضاؾتٗاز مبا يف سيو ايغ١ٓ ايضابع١ ٚاييت مت ايعك

 االقتطا٤.

ٜٚغضٟ عكز ايتأَني إىل سني اْكطا٤ أعبٛعني بزا١ٜ َٔ ّٜٛ اإلعالّ باؿهِ آلخض 

ّٗز بٗا احملاَٞ أٚ ؽضن١ احملاَا٠ املعين ٠(. ١ّٝ تع  قط

                                                           
1

ايكطاٜا اييت ميهٔ مجعٗا قبٌ اإلعالٕ عٔ املٓاؾغ١ إَا بصٛص٠ عا١َ أٚ  ظب ع٢ً اهلٝهٌ ايعَُٛٞ ؼزٜز عزر

 يف إسز٣ أطٛاص ايتكاضٞ.

 
 



 

ًّل ٜٚصبح عكز ايتأَني الغٝا باْكطا٤ أعبٛعإ بزا١ٜ َٔ ٜٛ ّ اإلعالّ باؿهِ املتع

 بآخض قط١ٝ ٜتعٗز بٗا احملاَٞ أٚ ؽضن١ احملاَا٠ املعين ٠(.

 

١ّٝ َٔ قبٌ ايزٜٛإ  قبٌ اْكطا٤ األدٌ املشنٛص أعالٙ   ٚإسا مت إعالّ ؽضن١ ايتأَني املعٓ

١ًًّ َٚط١ُْٛ ايٛصٍٛ َع اإلعالّ بايبًٛؽ أٚ بأ١ٜ ٚع١ًٝ أخض٣  ٚسيو مبكتط٢ صعاي١ َع

ّٕ احملاَٞ أٚ ؽضن١ احملاَا٠ املعين ٠( مل ٜـ  مل تـ(  تعطٞ تاصخيا ثابتا هلشا اإلعالّ، بأ

١ّٜ، ٜتِ االعرتاض ع٢ً إْكطا٤ عكز ايتأَني. ٚيف ٖشٙ اؿاي١، ال  بايتظاَات٘ ٖا( ايتعاقز

ًُّٗا إلراص٠ ايزٜٛإ  .ٜصبح عكز ايتأَني الغٝا إاّل بؾٗار٠ يف ايػضض ٜغ
 

 ع١ ع٢ً ناٌٖ ايزٜٛإ اَات املٛضٛ: اإليتـظ  5ايؿصٌ 

ُّت٘. ٚهلشا ايػضض، تتٛىل  - أ ًٜتظّ ايزٜٛإ بتٛؾري ايعضٚف املال١ُ٥ إللاط احملاَٞ ملٗ

َصًش١ ايٓظاعات خاص١ تٛؾري نٌ أصٍٛ َرؤٜزات ايكطاٜا اييت تطًب َٔ احملاَٞ 

ًِّ ممط٢ َٔ احملاَٞ. نُا  ُّٔ َع صعاي١ ايتهًٝـ َكابٌ ٚصٌ تغ صؾعٗا تط

ُّٔ املًـ ٚدٛبا مب  شنض٠ تٛضٝش١ٝ تًدص َعطٝات املًـ ٚطًبات ايزٜٛإ.ٜط

متهني احملاَٞ َٔ املعطٝات املطًٛب١ عٛا٤ َٔ طضؾ٘ أٚ َٔ طضف احمله١ُ أٚ اهل١٦ٝ أٚ  - ب

 قبٌ َٛعز اؾًغ١، أٚ االدتُاع، بأعبٛع ع٢ً األقٌ. ايزٜٛإ

 إ.عزّ ْؾض أٚ تٛطٜع تكاصٜض احملاَٞ ٚاملرؤٜزات اييت قّزَٗا يف إطاص ْٝاب١ ايزٜٛ - ت

ًّك١ باحملاَٞ أٚ  - خ ١ّٝ املتع ١ّٝ ٚاملرؤٜزات ايعًُ ال ميهٔ يًزٜٛإ  نؾـ املعطٝات املاي

عزر َٔ األَض  15بؾضن١ احملاَا٠ املتعاقز َع٘ طبل أسهاّ ايؿكض٠ األٚىل َٔ ايؿصٌ 

ًّل بطبط ؽضٚط ٚإدضا٤ات 2414داْؿٞ   24َرؤّص  يف  2414يغ١ٓ  764  املتع

ايع١َُٝٛ يز٣ احملانِ ٚاهل٦ٝات ايكطا١ٝ٥  تهًٝـ احملاَني بٓٝاب١ اهلٝانٌ

 .ٚاإلراص١ٜ ٚايعغهض١ٜ ٚايتعز١ًٜٝ ٚايتشه١ُٝٝ

 : االيتظاَات املٛضٛع١ ع٢ً ناٌٖ احملاَٞ أٚ ايؾضن١ امل١ٝٓٗ يًُشاَا٠ 6ايؿصٌ 

 ًٜتظّ احملاَٞ أٚ ؽضن١ احملاَا٠ مبا ًٜٞ:

١ّٝ املغت - ٛدب١ ٚيف صٛص٠ ايضؾض قبٍٛ صعاي١ ايتهًٝـ ٚايكٝاّ ظُٝع اإلدضا٤ات ايكاْْٛ

املؾاصن١ يف عكٛر غري املربص ٜعترب سيو ْهٛال َٛدبا يؿغذ عكز ايٓٝاب١ ٚؿضَاْ٘ َٔ 

ٌّ صؾط٘  تاصٜذ( ؼتغب َٔ 02اهلٝانٌ ايع١َُٝٛ ملّز٠ عٓتني   اإلْابات اييت تٓعُٗا ن

١ُّ ايشٟ بكٞ رٕٚ صّر ملّز٠ ػاٚطت عؾض٠  ٜكّزّ  ٚيف ٖشٙ اؿاي١( أٜاّ عٌُ.61 بكبٛي٘ املٗ

 ُّٔ ايزٜٛإ تكضٜضا يف ايػضض إىل ايًذ١ٓ املدتّص١ ملتابع١ َٚضاقب١ ْٝاب١ احملاَني ٜتط



 

َكرتح سضَإ احملاَٞ أٚ ؽضن١ احملاَا٠ َٔ املؾاصن١ يف طًبات ايعضٚض. ٚتتدش 

١ّٝ يًُشاَني بشيو.   ايًذ١ٓ قضاصٖا يف ٖشا ايؾإٔ ٚتعًِ اهل١٦ٝ ايٛطٓ

عٓز ْٝابت٘ ي٘ أَاّ احملانِ أٚ اهل٦ٝات  ايزٜٛإَصاحل بشٍ ايعٓا١ٜ ايالط١َ يًزؾاع عٔ  -

.١ّٝ  ايكطا٥

 ايزٜٛإسطٛص نٌ اؾًغات بٓؿغ٘ أٚ بٛاعط١ َغاعزٜ٘، عٓز االقتطا٤، ٚإعالّ  -

نتابٝا مبآهلا يف أدٌ أقصاٙ ثالث١ أٜاّ َٔ تاصٜذ اْعكارٖا أٚ اإلعالٕ عٓٗا َٔ اؾ١ٗ 

ّٗز٠.  املتع

أٚ بزصاع١  ايزٜٛإيف املغا٥ٌ املتعًك١ بٓظاعات سطٛص االدتُاعات املدّصص١ يًٓعض  -

 ٗا.٘ باملًؿات اييت ٚقع تهًٝؿ٘ بٗا قصز إبزا٤ صأٜ٘ ؾٝٗا أٚ إساطت

 ٚهلشا ايػضض،

ٞ ؿطٛص ْٜتٛىل ايزٜٛإ رعٛت٘ نتابٝا عٛا٤ عٔ طضٜل ايؿانػ أٚ ايربٜز اإليهرتٚ

ّٝظ طَين َعكٍٛ.  ٖشٙ االدتُاعات ٚسيو قبٌ اْعكارٖا ٚيف س

ًِّ، َٔ َؾضٚع ايعضٜط١ قبٌ إَطا٥ٗا ست٢ تبزٟ متهني  - ايزٜٛإ، َكابٌ ٚصٌ تغ

صأٜٗا ؾٝٗا. ٚيف صٛص٠ عزّ إبزا٤ ايزٜٛإ مبالسعات سٛهلا يف أدٌ أقصاٙ أصبع١ أٜاّ عٌُ 

١ٝ َٓ٘ ع٢ً قتٛاٖا ٚإسٕ يًُشاَٞ َٔ تاصٜذ تغًُٗا َٔ قبً٘، ؾٝعّز سيو َٛاؾك١ ضُٓ

 .كإْٛمبٛاص١ً اإلدضا٤ات اييت ٜكتطٝٗا اي

 : طضم خالص صاسب ايعكز 7ايؿصٌ

ِّ خالص صاسب ايعكز سغب ايصٝؼ ايتاي١ٝ:  ٜت

 ؼٌٜٛ إىل اؿغاب اؾاصٟ يصاسب ايعكز. -

 أٚ

 بٛاعط١  صو. -

 ؽضٚط اـالص :8ايؿصٌ 

ٍّٚ ع٢ً اؿغاب  118  رؾع قغط أ

ّٗز بٗا بعٓٛإ قغط أٍٚ ع٢ً اؿغاب ٚ % 61تغٓز ْغب١  ١ّٝ املتع ط ال جيَٛٔ أتعاب ايكط

 ب٘. طًبا صضحيا يًتُتعٖشا ايكغط إال يف صٛص٠ تكزمي٘  ايعكزَٓح صاسب  يًزٜٛإ

 األتعاب تكزِٜ َشنض218٠

ِّ خالص صاسب ايعكز بٓا٤ ع٢ً َٛاؾات٘ يـًزٜٛإ  مب  خالص أتعاب. شنض٠ٜت

 



 

 تغزٜز املغتشكات 318

ِّ متهني ايزٜٛإ َٔ ْغد١ َٔ ؽٗار٠ يف خالص َعايِٝ ايطُإ االدتُاعٞ  - ٜت

ط١ ٚايتكاعز يًُشاَني َٚا ٜؿٝز عال١َ ص َعايِٝ اخنضاط٘ يف صٓزٚم  اؿٝخالٚ

١ّٝ ٚ قٝاَ٘ بتأَني  ّٝت٘ اؾبا٥ ١ّٝ ٚضع  ٚسيو ٚدٛبا قبٌ خالص االتعاب.َغرؤٚيٝت٘ املزْ

ِّ إصزاص األَض بصضف املبايؼ ايضادع١ يصاسب  - ( َٜٛا 75يف أدٌ مخػ ٚأصبعٕٛ   ايعكزٜت

 اؿهِ.بَغتٛؾ١ٝ ايؾضٚط ٚبعز ايتصضٜح  اباألتع َشنض٠ َٔ تاصٜذ إعتالّ

ٚدٛبا بؿٛا٥ض تأخري ؼتغب ابتزا٤ َٔ ايّٝٛ ايشٟ  ايعكزصاسب  ٚيف خالف سيو ٜتُتع

 ،األدٌ املشنٛص٠ أعالًٜٙٞ اْتٗا٤ 

أدض عزٍٚ ايتٓؿٝش ٚنشيو أدض٠ عزٍٚ اإلؽٗار ٚاـربا٤ َٚصاصٜـ  ؼٌُ ع٢ً ايزٜٛإ

 ايرتعِٝ بإراص٠ املًه١ٝ ايعكاص١ٜ.

ًّك١ باإلْابات خاصز فاٍ َٓطك١ تْٛػ   ٌُّ ايزٜٛإ َصاصٜـ ايتٓكٌ املتع نُا ٜتش

أٚ ايهرب٣ أٚ خاصز َضانظ ايٛالٜات عٓزَا تتذاٚط َغاؾ١ ايتٓكٌ اييت ٜكطعٗا احملاَٞ 

١ّٝ ٚايجابت١ نًِ  21هلشا ايػضض  أعطا٤ ؽضن١ احملاَا٠ يف سزٚر ساالت ايتٓكٌ ايؿعً

ّٝا، أٚ ألعطا ـّ اإلْاب١ ٚسيو طبكا يًُشاَٞ، ؽدص ّٗزٜٔ مبً ٤ ؽضن١ احملاَا٠ املتع

يًتعضٜؿ١ املٓصٛص عًٝٗا بايكضاص املؾرتى بني ٚطٜض ايعزٍ ٚايٛطٜض املهًـ بايتذاص٠ 

 . 4161أؾض44ٌٜاملرؤص  يف 

ـّ ايتّٓكٌ يًداصز، ٜتهّؿٌ  ٌُّ َصاصٜـ ايتّٓكٌ  ايزٜٛإٚإسا َا إقتطت ضضٚص٠ املً بتش

ّٜا يف سزٚر ١ُّ رٕٚ عٛاٖا مبا يف سيو َٜٛٞ ايشٖاب ٚايضدٛع. ٚاإلقا١َ سصض ّٜاّ املٗ  أ

ًّك١ بايٓكٌ ٚاإلقا١َ يف  ٚيف نٌ اؿاالت، جيب إٔ تهٕٛ ايٓؿكات ايتكزٜض١ٜ املتع

اـاصز َٛضٛع َؾضٚع ًَشل ٜعضض ٚدٛبا ٚبصؿ١ َغبك١ ع٢ً أْعاص ايًذ١ٓ احملزث١ 

َٔ ٖشا ايعكز  12عزر ٚسيو بصضف ايٓعض عٔ ايؿصٌ  417َٔ األَض عزر  14بايؿصٌ 

 املتعًل باألتعاب.

ّْ٘ ٚيف صٛص٠ تغبك٘ املصاصٜـ َٔ قبٌ احملاَٞ أٚ ؽضن١ احملاَا٠، ٜتٛىل   ايزٜٛإإاّل أ

١ًُّ َٔ املعٓٝني ايكا٥ُني باألعُاٍ  خالصٗا ع٢ً أعاؼ ؾٛاتري َجبت١ هلشٙ األعُاٍ َغ

 قاعز٠ ايعٌُ املٓذظ. َٛضٛع االعرتداع ٚسيو إثض ايتجبت َٔ ايكٝاّ بامل١ُٗ ع٢ً أعاؼ

ال ٜكّٛ سل احملاَٞ يف املطايب١ بأدضت٘ بايٓغب١ يًكطاٜا املضؾٛض١ ؽهال أٚ املضؾٛض١ 

 أصال بغبب تكصري َٓ٘ ٚنشيو األٚاَض بايزؾع ٚاألسٕٚ ع٢ً ايعضا٥ض اييت ٜتِ صؾطٗا.

 

 



 

 : َّز٠ ايعكز  9ايؿصٌ 

 

 كز بني ايطضؾني.تطبط َّز٠ ايعكز بـجالث١ عٓٛات تبزأ َٔ تاصٜذ إَطا٤ ايع

ٚيف صٛص٠ ٚدٛر قطاٜا داص١ٜ يف تاصٜذ إْتٗا٤ َّز٠ ايعكز ٚمل ٜتِ تعٝني قاَٞ أٚ 

١ّٝ يًُشاَا٠ َٔ قبٌ ايًذ١ٓ املدتّص١ يًُتابع١ ٚاملضاقب١ احملزث١ باهل١٦ٝ ايعًٝا  ؽضن١ َٗٓ

١ّٝ  يًطًب ايعَُٛٞ ؾٝتٛىل صاسب ايعكز َٛاص١ً ٖشٙ ايكطاٜا ٚؾل قٛاعز ايعٓا١ٜ املٗٓ

 ٚسيو إىل سني اْتٗا٤ طٛصٖا اؾاصٟ، رٕٚ عٛاٙ ٚايتصضٜح باؿهِ.

  : تٓؿٝش ايعكز  10ايؿصٌ 

جيب ع٢ً احملاَٞ إٔ ًٜتظّ بتٓؿٝش َكتطٝات ايعكز بٓؿغ٘ ٚال ميهٔ بأٟ ساٍ َٔ 

أٚ سزٚخ أَض  66تػٝري احملاَٞ اال يف ايصٛص٠ املٓصٛص عًٝٗا بايؿصٌ  يًزٜٛإاألسٛاٍ 

 ايت رٕٚ قٝاّ صاسب ايعكز بتٓؿٝش ايتظاَات٘.طاصئ أٚ ق٠ٛ قاٖض٠ س

بشيو نتابٝا ٚال ميهٓ٘ َٓاٚي١  ايزٜٛإٚ يف ٖشٙ ايصٛص٠ جيب عًٞ احملاَٞ إعالّ 

 ايٓٝاب١ إىل أٟ قاّ أخض.

أٚ  66ٚ يف صٛص٠ ؽًٞ احملاَٞ  صاسب ايعكز( غالف اؿاالت املٓصٛص عًٝٗا بايؿصٌ 

اإلدضا٤ات املغتٛدب١ بٗزف تعٝني قاّ  ٜٔ(  ٛإايزٜسزٚخ أَض طاصئ أٚ ق٠ٛ قاٖض٠ ّٜتدش 

١ُّ تطبٝكا  أخض ضُاْا العتُضاص١ٜ عري املضؾل ايعاّ عٛضا عٔ احملاَٞ املتدًٞ ٕ( عٔ املٗ

 .4167يغ١ٓ  417َٔ األَض  5يًؿصٌ 

يف ٖشٙ ايصٛص٠ األخري٠ تطبٝل املّط١ األٚىل َٔ ايؿصٌ ايغارؼ  ايزٜٛإنُا جيب  ع٢ً 

 هلشا ايعكز.

 

 :ؾغذ ايعكز 11ٌ ايؿص

ايعكز آيٝا يف اؿاالت  ، ٜؿغذ ٖشا9َع َضاعا٠ َكتطٝات ايؿكض٠ األخري٠ ٚايؿصٌ 

 ايتاي١ٝ:

 اْتٗا٤ َّز٠ ايتهًٝـ املؾاص إيٝٗا بايؿصٌ ايغابع أعالٙ. -

 احملاَٞ أٚ سٌ ايؾضن١ امل١ٝٓٗ يًُشاَا٠ أٚ اإلساي١ ع٢ً عزّ املباؽض٠. ٚؾا٠ -

رٜٛإ ٖشٙ ايصٛص٠ ٜٛد٘ ي٘  ت٘ ايتعاقز١ٜ. ٚيفعزّ إٜؿا٤ صاسب ايعكز بايتظاَا -

 تٓبٝٗا بٛاعط١ صعاي١ َط١ُْٛ ايٛصٍٛ ٜزعٛٙ ؾٝٗا إىل ايكٝاّ االصاضٞ ايزٚي١ٝ

ٌّبايتظاَات٘ يف أدٌ قّز ايتٓبٝ٘. عٔ عؾض٠ أٜاّ ابتزا٤ َٔ تاصٜذ تبًٝؼ  ر ال ٜك

ٔ ايؿصٌ تطبٝل املّط١ األٚىل َٚ ايعكزؾغذ  يًزٜٛإميهٔ  ،ٖشا األدٌ ٚباْكطا٤

 ايغارؼ هلشا ايعكز.



 

ٚإٖزاص سك٘ يف ايتكاضٞ أٚ ثبت بايتظاَ٘  ايعكز إخالٍ صاسبيز٣ ايزٜٛإ إسا ثبت  -

كتًـ  َباؽض٠ أٚ بٛاعط١ ايػري بتكزِٜ ٚعٛر أٚ عطاٜا أٚ ٖزاٜا قصز ايتأثري يف ٘قٝاَ

 .ايعكز ٚالاطٙإبضاّ  تإدضا٤ا

دٌ أقصاٙ مخغ١ عؾض٠ َٜٛا َٔ طًبٗا ٜٚتٛىل احملاَٞ إصداع ايٛثا٥ل اييت عٛطت٘ يف أ

ّٝا َٔ قبٌ   .ايزٜٛإنتاب

 

 :12ايؿصٌ 

١ّٝ أٚ ٚاقع١ٝ ثابت١  يف صٛص٠ قضاص ايزٜٛإ تػٝري صاسب ايعكز رٕٚ ٚدٛر َربصات قاْْٛ

١ّٝ ال طايت داص١ٜ، ؾؿٞ ٖشٙ اؿاي١، تصضف ي٘ ٚدٛبا أتعاب٘ نا١ًَ اييت  يشيو، يف قط

 71ٖشٙ االتؿاق١ٝ ٚسيو عُال بأسهاّ ايؿصٌ  ؼتغب طبل أسهاّ ايؿصٌ ايجايح َٔ

ًّل بتٓعِٝ ١َٓٗ احملاَا٠. 4166أٚت  41املرؤّص  يف  4166يغ١ٓ  49َٔ املضعّٛ عزر   ٚاملتع

 اؿؿاظ ع٢ً ايغض13:١ٜايؿصٌ 

ٚخيطع ايطضؾإ يهٌ  ٜهتغٞ ناٌَ ايعكز صبػ١ ايغض١ٜ َٔ سٝح ؽضٚط ايتٓؿٝش

 ٢ً ايغض١ٜ.االيتظاَات ايعا١َ املتعًك١ باحملاؾع١ ع

 ايٓظا14:١ٖايؿصٌ 

خيطع نٌ املتزخًني َُٗا ناْت صؿتِٗ يف تٓؿٝش ٖشا ايعكز ؿغاب ايطضف األٍٚ 

 .يألسهاّ ايتؾضٜع١ٝ ٚايرتتٝب١ٝ املتعًك١ مبكا١َٚ ايؿغار ٚتطاصب املصاحل

  :  ؾضّ ايٓظاعات املتعًك١ بٗشٙ االتؿاق١ٝ : 15ايؿصٌ 

االتؿاق١ٝ، تبّذٌ، ٚدٛبا، املغاعٞ ايصًش١ٝ.  يف ساي١ ْؾٛب خالف يف تأٌٜٚ أسهاّ ٖشٙ

ًّذ١ٓ احملّزث١ مبكتط٢ ايؿصٌ  عزر ( َٔ األَض 4ٚهلشا ايػضض ٜتٛىل ايزٜٛإ َهاتب١ اي

ًّل بطبط ؽضٚط ٚإدضا٤ات تهًٝـ  4167داْؿٞ   47َرؤّص  يف  4167يغ١ٓ  417 املتع

 ٚاإلراص١ٜ احملاَني بٓٝاب١ اهلٝانٌ ايع١َُٝٛ يز٣ احملانِ ٚاهل٦ٝات ايكطا١ٝ٥

١ّٝ أٚ تكزِٜ  ٚايعغهض١ٜ ٚايتعز١ًٜٝ ٚايتشه١ُٝٝ رٕٚ عٛاٖا القرتاح تغ١ٜٛ صًش

 َكرتح أخض يؿض اـالف.

١ّٝ يًُشاَني ؿطٛص اؾًغ١ يؿض ايٓظاع  ِّ رع٠ٛ ممّجٌ اهل١٦ٝ ايٛطٓ ٚيف ٖشٙ اؿاي١ تت

 املعضٚض عًٝٗا باؿغ٢ٓ.  

ّٜا،  يزٜٛإاٚباْكطا٤ أدٌ ؽٗض َٔ تاصٜذ تٛصٌ ايًذ١ٓ مبهتٛب  رٕٚ ؾصٌ اـالف ٚر

ع عٔ سكٛق٘ ؾُٝهٔ يًطضف األنجض سضصا ملٛاص١ً اإلدضا٤ات ايكا١ْْٝٛ اييت ٜضاٖا يًزؾا

 يز٣ احمله١ُ املدتّص١



 

  : َصـاصٜـ ايتغذٌٝ  16ايؿصٌ 

 ؼٌُ َصاصٜـ ايتغذٌٝ ع٢ً احملاَٞ أٚ ؽضن١ احملاَا٠.

 ايعكز صش١: 17ايؿصٌ 

 ض٥ٝػاي ٥٘ َٔ قبٌإَطا إال بعزٜزخٌ سٝظ ايتٓؿٝش شٝشا ٚال ص ا ايعكزهٕٛ ٖشٜ ال

 املزٜض ايعاّ يزٜٛإ األصاضٞ ايزٚي١ٝ.

ٌّ املدـابض81:٠ايؿصٌ   : ق

ّْ٘ ميهٔ ألسز ايطضؾني  ّٝٔ نٌ طضف قٌ كابضت٘ يف عٓٛاْ٘ املشنٛص أعالٙ. غري أ ع

نشيو تػٝري سيو مبكتط٢ صعاي١ َط١ُْٛ ايٛصٍٛ َع اإلعالّ بايبًٛؽ يًطضف اآلخض أٚ 

 ؿٝش.ٓطضٜل إعالّ بٛاعط١ عزٍ ايت ٔع

 

 ........................ يف.........................ســّضص بـ

 

 

 

 اإلَطــا٤ات  

 

 

     
 

 
 

 
 
 

 

 

 احملاَٞ

 أٚ

 ؽضن١ احملــاَـــا٠

أٚ                                                                                            

 نيػُع احملاَ

 ايض٥ٝػ املزٜض ايعاّ

زٜٛإ األصاضٞ ايزٚي١ٝي  


