
  

  

  

 ا���	م ا����� �دارة �	�	ت ا��
	�� ا�����

�	ون�  ��ول ا�%��$ ا���#�� #�ول م �� ا�
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  ا��)�م�
    

#�زت م01�� �	�	ت ا��
	�� ا����� خ.ل ا��)��, ا��	-��, وا��ة م, أه( 
���ن @; و��� � �?�< #�أ ا�. ا�)>	�	 ا��; �:	 ت�78�ات 6���4 
�5 ا���� وا��3�4%�

م 	ل ا���� ا��	م� وE>	�	 ا��3�4 #�را�6 ه?D ا��	ه�ة C0# أ#�	ده	، و#?�A ا� :�د 
 D?م, ه F�%���ائ:	، وذ�< م, خ.ل و-H ا�>�ا#G ا����� وا���3�4 ���K
 ���ا��	�	ت #O��N �(م�� ا#��اء م, م��ر ه?D ا��	�	ت وه; ا���L1ت ا����� ا��%

  .�:	 وا��:	ء #	���	� � ا��:	ئ��
م, ا��T	6	ت وا��4	دئ ا��	م� ���	�� ا��3�4، ا��; أE�ه	 E	دة ) 7(وا�E.O	 م, ا��	دة 

�	ون �� ا�� �� 5�
Uا �  مG(T(دول ا�� �� @; ا��ورة ا�T	د�6 ��� �
�	ت وا��)	��� ا�.زم� ���	�� ا��3�4 )م1985��1�، وا��; ت�>�, ت��O� ا�)�ا
� وا�


�5 ت����ه	 C��  .وا�
���ة @; ا��	ج �	�	ت ا��
	�� وإدراآ	 Tدة ا��	رة ا�[��O%� ون	��م, دول م �� ا�

 D?إدارة ه Cا�����، وا��; ت�O�^ م, ا��ول ات%	ذ ا���ا#�� ا�>�ور�� ا��; ت0
 ,��1�
�5 @; دورت_ ا�Uا �ا��	�	ت، وا��� م, خ�Oرت:	، @)� E�ر ا�� �

��a�T ) م1999ا���	ض، ��@�4� (�� ��	�@ ���N د	ت ذات إ� 	ا��زارات وا� : ,�#
 ����T�46 ا�	اءات ا����جKذ ا	ت%K دو�� Cآ ;@ ;�cى ا����T5 ا���
 �E.�ا�
 C����3 آTت8آ�� م a(�� 	�# ت	���1��%�F م, ا��	�	ت ا���4O، وآ?�< ت��O� ا���

  .وزارة أو ج:� ودوره	 @; ا��%�F ا�T��( م, ا��	�	ت

�E 5�ارات م 	O
�	ون و�8ت; ه?ا ا�)�ار �� وزراء ا���� #�ول م �� ا�� 

 ,��
_ ا�T	دس واUر#	��@; ) م1999مG(T، @4�ا�� (��ول ا�%��$ ا���#��، @; اج
  .ه?ا ا�81ن


:( ا�T	دس 	��OE�، ا#��C (آ�	 E�ر ا��زراء ا�����3Tن 
, ش�3ن ا��3�4 @; اج

>	ء ��-H ��	م م��� Kدارة ا��	) م1999Uم, ا��ول ا C�
 a��@ C�01ت ت	�

	دة م, م�	��� إدارة ا��	�	ت ا���4O @; ا��ول �6Kا Hم ،�ا���4O ��ول ا�� �
 ��?ي ��زراء ا���� @; دول ا�� ���
>	ء وا��را�6 ا��; أ
�ه	 ا�� �� ا�Uا

  .وأ�� درا�6 أخ�ى @; ه?ا ا�� 	ل
 ��hء، م�	<
Uا��ول ا ;@ ����	ون مH اUج:[ة ا��%�وE �E	مA اUم	�� ا��	م� #	�

, ا��3�4، #	
�اد م1�وع ا���	م وا�?ي ت(  ���3Tج:[ة ا��Uوزارات ا���� وا ;@
 ،��_ ا���	م ا����� Kدارة �	�	ت ا��
	�� ا����� @; دول ا�� ���T5 ت�
اKت	ق 

, ش�3ن  ,���3Tا��زراء ا�� C4E ,وزراء ا����، وآ?�< م C4E ,م Dار�Eوت( إ


:( ا	��، وا���ص�� )م2001مG(T ا#��T�) C	H# ا��3�4 @; دول ا�� ��، @; اج
�_ ا�5 ا�� �� ا��زاري وم, 7( ا�5 ا��ورة @�#22 Dد	��
K 5�
Uا �� ���.  

 ,��1�
�5، @; دورت_ ا�h	��� وا�Uا ���� ا�� �
  مG(T، د�4�T�(و�E ا
�	ت ا�����c )م2001��1��4	رCh�� D ا��� اUد�5 م, ا�
، ا���	م #��رت_ ا��	���، #	

	�	ت ا��
	�� ا�����@; م 	ل � Hم Cم	��  .ا�
�T� اUم	�� ا��	م� أن ت>H ا���	م #�, أ��ي اUج:[ة ا��%��� وا��	م��, @; ه?ا 
�	ت وا���( ا�����c و@; م 	ل ��1�	دة م�_ @; م 	ل ت��O� ا��ا����ان، �.6

a�4O�  .ا�
��#���	ون ��ول ا�%��$ ا��  اUم	�� ا��	م� �� �� ا�

  ش�3ن ا��T	ن وا��3�4                                                     



  ا��C اUول
  أ�0ـــ	م 
	مــ�

  ت�	ر�m) 1(م	دة 
  

    �n��4ا�� ;�	n�@;  تa�4O أ�0	م ه?ا ا���	م، �)�� #	�0��	ت وا��4	رات اoت; #�	�:n	 ا��
  . E��, آC م�:	، م	 �( ��>q م, ا��T	ق خ.ف ذ�<

  

� ا�����  - 1��
�ت ا����:  
  

�، وا��%�n4�ات  ��ه; ا��	�	ت ا��; ت��$ م, ا���L1ت ا��; ت)�م ا��
	�� ا����� ا��%
��>�ات ا��وائ�� وا��)	�	ت، وم�اآ[ ا��n.ج ا�nO�4�ي   Tدو�� وا��Uج ا	�وم�اآ[ إ�

  :وت)T( إ�5 ��
�, . وا��T6s	ت ا���h�4، وم, ا��.ج وا�����r @; ا���	زل
  
1- 1-  ��v ا����� ��	
  :ا�%O�ة �	�	ت ا��
  

 D?ه $�
�5 م�اد آ	��; ت�ج�  @; ا��	�	ت ا�4���� وت� C��وه; ج��H ا��	�	ت ا��; ت1
    ���nnت ا��Lnn1ا��� Cnnداخ �nnم	�ا��	�nn	ت مnn, اnnTEU	م ا�دار��nn ومnn, أ
�nn	ل ا���	@�nn ا�
     �n�م	�وتC01 ا� [ء اUآ4� م, إج�	�; �	�	ت ا��
	�� ا����� و��	مCn هn?ا ا���nع م

  .ا��	�	ت ا�4����
  
	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة  -2 -1�:  
  

��امCnn ا������nn أو      �	# 	nn:7��ت Cnn���$ مnn, م�nn	در م���nn7 أو م�nnت� ;nn�هnn; ا��	�nn	ت ا�
 C01ا����� وت ��	
ا���0	و�� أو ا��1�� وتC01 ا���4T اEUـC م, إج�	�; �	�	ت ا��

و ت%[��:n	 أو  خO�ًا 
�5 ا��د وا�� ��H وا��3�4 أn�7	ء إ��	ج:n	 أو ج��:n	 أو ت�nاو�:	 أ    
  .�)�:	 أو ا��%�F م�:	

  

>	ء ا�14��� وا����ا���  -2Uا 	�	ج[اء و#)Uت ا	�	� :  

          �nn���� ا� $nnTوا�� ،���nn14ء ا�	nn<
Uوا ،� nnT�U5 اnn�
هnn; ا��	�nn	ت ا��nn; ت���nnى 
���T ا� Cائ�Tت_ وا�	(�  .وا������1، وجxh ا����ا�	ت وا��م وم1

  
3 -  ����  :ا��	�	ت ا��

	04���nn	،    هnn; ت�nn< ا���	# 	nn:7��ت �nn ��� �nn����nn	ت ا���nnE ;nn ت�)Cnn أ�nn	 مnn, اUمnn�اض ا��
���	ت، وا�O��	تOت، ا�	و6��  .ا�

  
  : ا��	�	ت ا���0	و��  -4

    �nnز�	أو ا�} ��ئ	nnT�4 أو ا��nnا�� �nnو�	اد ا���0�nn5 ا��nn�
 C��nn1ت ;nn�هnn; ت�nn< ا��	�nn	ت ا�
�%�م� @nn; ا�����mnn ا��	ت �nn مnn, ا�Onn1�U ا����nn��%1، ا��.ج��nn، ا��%�4���nn أو ا��nnT

 )�(��  .وإج�اءات ا��O:�� أو ا�
  
  
  
  
  
  



  : ا��	�	ت ا��	دة -5
   Hnn-	4رط، ا��	nn1ا�� ،,E	nnا��� Cnnhدة م	nnدوات ا��Uا ;nn�
هnn; ا��	�nn	ت ا��nn; ت���nnي 
  ^4nnTت �nnE ى�nnدة أخ	nn� وأي أدوات )nn1:ج ا��	nnات، ا�[ج�nn1ا� ،��nnش	ا��� ،�nnا���ا� 

 )T �� أو وخ[ا 	�OE .  
  
  ) : اUدو��(�������K ا��	�	ت  ا – 6

        ��n<ج وت�	n�
n, ا�On1�U ا��E	ئ��n أو ا��.ج��n أو 
n, إ� ��%�ه; ت�< ا��	�	ت ا��
� أو م��:�� ا��.����	���>�ات ا������� وا��)	�E� و اUدو�� ا�Tا��.  

  
7 - ��  : ا��	�	ت ا�����7 #	���اد ا��1

T�4 وا��ا���اد ا�� Hج�� ,�<�	ئ�� وا�}	ز�� ا�����7 #����ات ه; ت�< ا��	�	ت ا��; ت
      ;n@و Cائ�nTوا� ���n14ا� � nT�Uت ا	n@; @��ص 	ام:�%�ا���اد ا��1�� ا��	ت � م, ا6

  .إج�اءات تF�%1 وت���� اUورام و
.ج:	
   
8 -  �c�{<زات ا��	�4ات ا�}
	�	ت � :  

     ~�cا�nn%وا� �nn�	�و 
�nn4ات )  ا�nn0	ر تnn�ج (هnn; ا�Onn6ا�	ت ا�}nn	زات ا�	ر�nnv أو ا�
(��  ). أر�K�Tت(�( وا�4%	خ	ت ا�
   
	�	ت ا���اد ا�T	م� �� ��	ت وا�%.�	 - 9�:  

�C أو م�H ا�)T	م E 5�
ه; �	�	ت م�اد ص�����K خ	ص� ش���ة ا�%�Oرة و�:	 ا�)�رة 
�%�م� @; 
.ج #�r أ��اع T< ا���اد ا���ه?ا ت C�1ت، و�	ت ا� ��	أو م��0 	ا�%.�

      	nء، آ�	n<
Uا Cn(� تK	nن و�	c�nTا�       ;n@ م��%�nTازم م�n� ت أي	n�	تC�n1 هD?n ا��

.جD?n:# _nn ا���nnاد        )�n� ي?nnا� r��nازات ا���nn@5 إnإ� �@	nn-�	# اد�nا�� D?nnه ��n<ت�

 r��ا�� 	أخ?ه �
  .و��5 أ�46ع م, ت	ر�� Nخ� ج�
  

  :  و��ة م�	� � ا��	�	ت -10
        �nnو�	أو ا���0 �nnا�����4ج� ��nnص	ا�% �nn��{ت ت	nn���
  	nn:�@ )�nnت ;nn�أو ت��nn; ا���8nn1ة ا�

 q45 ت��ا��[�	ئ�� ��	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة #:�ف ا�)>	ء 
�5 خ�Oرت:	 �
  . Nم�� ص��ً	 و�3�#ً	

  
  :ا��	�	ت ) @�C(@�ز  -11
	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة  � �
ا#��اء م, �)�O ) #�ا�O6 ا����$(ه� 
[ل م ��

��34 وا��%[�, وا�  .��)C داخC ا���81ة إ��	ج:	 @; ا���81ة وخ.ل م�ا�C ا� �H وا�
  

12- ,�]%�  : ا�
	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة @; م�HE ت ��H م��د�� AEsم �  .ه� �

  
13- CE	ا�� :  

�4	ري 
Kأو ا ;��4Oا� F%1ه� ا�)  �nص	أو خ �nم	
 �T6sآ� أو م�ش (   Cn��ا�n?ي �
F�%�	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة إ�5 و��ة ا���	� � وا�� C(� ل	م  ;@.  

  
  
  
  
  



14- C(و�7)� ا�� :  
  $�nnا��� Cnn4E ,nnم �nn�Eة وا���	@��nnTت ا��	nn�	�4ا� �nn@	5 آnn�
 C��nn1ت ;nn���	رة ا�nn6Kا ;nnه
    �n�	
	�n	ت ا��� �n���� ^�	ت� �T� ة�
وا��	CE وا���%�F وا��; ت��0ن v	�4	 م, 

� �	�	�	ت إ�5 و��ة ا����� � �  .ا����� ا���)��� م, ا���81ة ا���
  

  :  ا���81ة -15
15 أ�Tث ه; أي م	آ[ أ#��آ� أدو�� أو  م�ي أو ش�O�# 4; أوc ]آ�دة أو م	�
و 

  .4c; أو ص����� أو م%�4� أو دور �)	ه� 
	م� أو خ	ص�
  

16- $�  :  ا���
       ���nا�� �n�	
�4	ري �sدي �n1	c_ إ�5n إ��n	ج �	�n	ت ا��
�4�; أو اc F%ه� أي ش

  .مCh ا���81ة ا�����
  

17-  ���  :ا� :� ا��%
  .:� أخ�ى ت��ده	 ا��و�� ه; ج:	ز ا��3�4 أو أي ج

  
  : ��ق ا��	�	ت -18

       �nn�#	(ا� �nnز�	وا�} ��ئ	nnT�4 وا��nnت ا��	nn�	�%�F مnn, ا��nnا� 	nn:# )�nn� ;nn�هnn; ا������nn ا�
     �7snت K ت	n4آ�اد أو م�nزات أو م	nv 	:�
 $���� ���	
��اق @; درج	ت �ـ�ارة �.�


�5 ا�3�4ـ� و��ات$ K ت���ي 
�5 م�اد خO�ة .  
   

  )2(��دة 
�ـ�ا��ـ�ف ��  �& ا�%$�م و��ـ�ق  �

  
�:�ف ه?ا ا���	م إ�5  و-H أ6��ب ت�0( وم�ا�4E م�	6^ �����	ت إ��	ج و@�ز 

	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة وا��%�F م�:	 #O�ق Nم�� � � �	�وت%[�, و�)C وم
�  .  @; دول ا�� �


���	ت م�	� � ه?D ا���
�� م, ا��	�	ت #�	 ��	@�  ���Oوت )

�5 آ�	 �:�ف إ�5 د
  .  ا����  ا��	م�، و
�م ت��ث ا��3�4


���	ت ج�H أو  ;@ C��� F�%�و�a4O ه?ا ا���	م 
�5 آC م��$ أو �	CE أو م
 �4T��	#ة،  و�O%ا����� ا� ��	
ت%[�, أو �)C أو م�	� � أو ا��%�F م, �	�	ت ا��

�	مC مH ا���اد ا��1��	مC م�:	 و@)ً	 ����	م ا����� ����( ا�� ���� @; دول ����اد ا��1
 ��#���	ون ��ول ا�%��$ ا��  .م �� ا�

  
  ا���( ا�)��'


� ا����� ا�*�ة��  ا.,ا-�ت �%,+ ���
�ت ا�
  )3(��دة 

  

�5 خr م��Kت إ��	ج  ه?D ا��	�	ت آ�ً	 و��
ً	 ،وذ�< #���O� اUج:[ة وا����ات C��	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة ا�� ; �
�5 م� ^ �

   
  
  
  
  
  



  )4(��دة 
  ا�,�%�ــــ1 

  
 ;�	�	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة آ	�� mت��:  

  

� ا�%��
�ت ا��23 -1:  

���	ت أو ( وه; ا��	�	ت ا��; ت���ي 
�5 م44T	ت اUم�اض c ،ت	و6��@ ،	����0#
#��0	ت أو ت�اآ�[ آ	@�� ���اث أم�اض ��ى اUش%	ص ا����-�,  )@O��	ت

��وى وتC�1 #)	�	 ا��[ارع ا� ��7م�� وم%�	ت ا�����	ت ا� �ا��� وم%�	ت ��
  .���-5 ا���	#�, #8م�اض م����أTE	م ا��[ل وم%�	ت أTE	م ا�}C�T ا�0��ي �

   

� أ�8�ء ا�456  -2��
�ت أ>;اء وب���:  


>	ء أو أج[ائ:	 واT�U � ا� ����� وا������1 وا��م Uوا � T�U5 ا�
ت���ي 
  .وم1�)	ت_ و�6ائC ا� T( اUخ�ى وجxh ا����ا�	ت 

  
	�	ت اUدوات ا��	دة  -3�:  

�	 أو ج��	 أو وخ[ا OE ^4T0, أن ت�� ;��� T( مCh إ#� ا���	E, وا��1	رط ه; ا�
  .وا�1�ات وا�[ج	ج ا���T0ر واUدوات ا��	دة اUخ�ى 

  
  ) :ا<دو
�(ا�%��
�ت ا����=���  -4

 ���Kات ا�����<��Tدو�� وا��Uا �وت�>� Hت��� ,
وتC�1 ا��	�	ت ا��	ت � 
� أو ا����:�� ا��.���، وا���� 	ت ا��وائ�� ا�	������7 وا���� 	ت ا��وائ�� ا�

 	:�34��%�م� @; إ��	ج:	 وتTدوات ا��Uوا ��
واUم�	ل وا��)	�	ت وتC�1 اUو
 	:�  .وت�ز�

  
5-  �

�ت ا�B3اد ا�5��� ��6A%�ت وا�*@���:  


�5 ا� ��	ت وا�%.�	، #��x تsدي إ�5 م1	آC ص���  �7sأن ت 	�0:�� ;�وه; ا�
�ص	#� #	�T�c	ن و�:	 ا�)�رة مCh ا����ب ا�%�)�� @; ا� ��, أو ا�)	درة 
�5 إ��اث ا

�%�م ه?D ا���اد @; أTE	م ا�O^ ا���وي وو��ات 
.ج Tوت 	ف ��� ا�%.�	5 إ�)�

اUورام وا��F�%1 #	�ش�	ع، #�	 @; ذ�< م�	D ا���ف ا���; ا��	ت � م, دورات 

  .ا���	D ا�%	ص� #	���-5 ا���	� �, #:?D ا���اد
  
6-  �
  :ا�%��
�ت ا�3�D�و

     � �4��
��:	 أي م, ا��	ت ا��	��� ت a4Oة إذا ا��Oو�� خ	ت ا���اد ا���0	�	:  
  60	م�  

�	ل      •�  E	#�� �.ش
  .ت4T^ تLآC ا���اد اUخ�ى  •
• � ��#	E أو C
	� 	ر��O1 ا��..  

�:	 ا�)�رة 
�5 إ��اث ا����ب ا�%�)�� @; اUج�� أو ت}��� ا���اد ا� ����  •
 .ي إ�5 إ�)	ف ��� ا�%.�	 أو ت4T^ ا�ص	#� #	�T�c	ن أو تsد

  
  
  
  
  



7-  ��	�	ت ا���اد ا��1�:  
�) ا����4 وا�T	ئ��(وتC�1 ج��H ا���اد Tوت ;
	�%�م @; ا��F ا��; �:	 �1	ط إش

�6اء آ	�A ه?D ا���اد ص��4 أو (وا��F�%1 وا��.ج وج��H ا���اد ا�����7 #:	 
  ).6	ئ��

  
8-  �c�{<زات ا��	�4ات ا�}
	�	ت �:  

� ا��; ا6�%�مA @; ت��34 ا�}	زات �	�وه; 
�4ات ا�}	زات ا��>}��c ا�	ر�v أو ا�
��C أن ت4T^ ا�>�ر و�E ت��� ;� � ه?D ا���4ات 
��م	 ا�%	م�� أو ا�}	زات ا�

���	
��ض ��h)^ أو ��رج	ت ��ارة �  .ت
    
  )5(��دة 

ز F ت�ا-
� ا����� ا�*�ة) �F((ا.,��
�ت ا���� �G�  و 2
  

-  ��v ا����� ��	
	�	ت ا��� ,
	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة @��:	 � $�
�5 م�
) ا��C(4	ش�ة ���ز ا�%O�ة @; م�	در إ��	ج:	 و����5 م��$ ا��	�	ت ا��sTو��� ا��

 ��4Oم ا�	TEUت ا����� واL1ا��� Cض داخ�م%��� �:?ا ا�} HE�34 @; م�ا��وا�
 ;�	�
�5 ا���� ا�:  

  
ت �H ا��	�	ت ا���4O ا������ @; أآ�	س #.6����0 م��[ة #	���ن اUص� وم�4,  -1

 �(#	Oة وم�O%ت ا������ ا�	�	
4	رة �	�	ت ��4c خO�ة وش�	ر ا�� 	:��

� a��ت ا��اردة @; م	  ) .4(���اص
  
	�	ت اUدوات ا��	دة @; �	و�	ت �0��6 ص�اء م)	وم� ��h)^ وا��T�ب  -2� H� ت


4	رة �	�	ت �	دة وش�	ر ا��	�	ت ا������ ا�%O�ة  	:��
  .وم�4, 
  
3-  �0��6 C	�	ت ا���اد ا���0	و�� ا�T	ئ�� @; 
�4ات ص�اء م���0 ا�)� H� ت


4	رة �	�	ت آ��	و��، أم	 �	�	ت ا���اد ا���0	و�� م)	وم� ���T�ب و 	:��
 ,�4�

4	رة �	�	ت آ��	و�� ـ  	:��
ا����4 @� �H @; أآ�	س #.6����0 ص�اء وم�4, 

  .وش�	ر ا��	�	ت ا������ ا�%O�ة . أدو��
  
4-  ���Kت ا����	�	  ) :اUدو��(ا��
  
#��0	ت آ�4�ة، � ^ إ
	دت:	 ا�5  اUدو�� وا���اد ا����:�� ا��.��� إن وج�ت - 4-1

  .TE( ا������ ���%�F م�:	 #	�O�ق ا���	�46 
  
4-2 -  	:�#)	�	 اUدو�� وا���اد ا�������K ا�����C ت��7:	  � ^ ا��%�F م�:	 #�-

 	:��
داخC �	و�	ت م)	وم� ���T�ب 7( @; أآ�	س #.6����0 م��[ة #	���ن اUص� و
  .�� خO�ة ش�	ر أدو�� و
)	�E� و�	�	ت ���

  
	�	ت ا���اد ا��1�� @; �	و�	ت م��ة خ���ً	 �:?ا ا�}�ض ـ  -5� H� ت

 �c	ص أو م�	ص�م, ا� �
#	���اص	ت ا��; ت��ده	 ا� :	ت ا��%��� ـ م���
  .#	��ص	ص م���0 ا�)C و�4�ز 
�5 ه?D ا��	و�	ت ا�1�	ر ا��و�; ��ش�	ع


>	ء ا�14��� @; أآ�	س # -6Uا 	�	ج[اء و#)Uا H� ن و��4, ت��اء ا����0 ����6.

��:	 ش�	ر ا��	�	ت ا������ ا�%O�ة ) 	:��	مC م�وت�� @; 7.ج� ا���ت5 ���, ا�

��
��ى ا�1�  .أو آ�	 ت)�رD آC دو�� ) و@)ً	 ��F ا�



  
@;  –ت �H ا��	�	ت ا�%O�ة ش���ة ا���وى ـ ا��	ت � 
, ا��[ارع ا� ��7م��  -7

� �	���� ��#	E ��0��ا���4ئ�� #	6�%�ام اUوت�آ.ف داخC اTEU	م ا���� �  أآ�	س #.6
 	:��
�:	، 7( ت�-H ه?D اUآ�	س #�� ا���	� � ا���4ئ�� داخC أآ�	س ص�اء ��4, 


4	رة �	�	ت ��4c خO�ة وش�	ر ا��	�	ت ا������ ا�%O�ة.  
  
	�	ت ا���اد ا�T	م� �� ��	ت وا�%.�	 @; �	و�	ت م)	وم� ���T�ب، م��[ -8� H� ت D

 	:��
 ^�  ).#)	�	 م�اد 6	م� ��%.�	 ( #	���ن اUص� و�0
     
درج� م���3 @�	 @�ق، و� ^ 
�م د@�:	 أو ص�@:	 @; ش�04 ا���ف ) 1200(

  .ا���;، آ�	 � ^ 
�م خ�O:	 مH ا���اد ا�������K اUخ�ى 
    
  ) 6(�ـ�دة 

��ت ا�A3ا� Hت وض�ا-,.  
  

1-  5�
 �
	4Oص)� أو ا�K ت	E	O# H-ة و�O%ا����� ا� ��	
	�	ت ا��� $�
�5 م�
�	و�	ت وأآ�ـ	س ا��	�	ت C4E �)ـ�:	 إ�5 م�HE ا��%[�, داخC ا���81ة ا����� أو و�ـ�ة 

���	�  :ا���ـ	� � 
�5 أن ت��ـ�ى ه?D ا����ـ)	ت 
�5 ا�����م	ت ا�
  

  ).ا6( ا���81ة(	�	ت ا6( م��$ ا�� -1-1
1-2-  HEح(ا6( ا���	أو ا� � )T(ا�.(  
  ).4(��ع ا��	�	ت ا���� � �T^ ا�����m ا��?آ�ر @; ا��	دة  -1-3
1-4- �  .وزن وآ��� ا��	�	ت ا��%[و�� @; ا��	و�� أو ا��0
1-5-  H�� �  .وAE وت	ر�� ا�
1-6- C(ر�� ا��	وت AEو.  

�5 ا  - 2 �
��	و�	ت واUآ�	س #� )n م�	n6^ وn4�#�      أن ت�0ن ا����(	ت ا���-�

  .7	A# وم)	وم� ���	ء
3-       �nه 	ـnم ^nT�  س	nآ�Uت أو ا	nو�	5 ا���
و-H ش�	ر ا��	�	ت ا������ ا�%O�ة 

 )Eر a��ا�� ;@ q-5(م�.  (  
   

  )7(��دة 
  ا.,ا-�ت ا�H36 وا�%�( داخ( ا�KL%3ة ا�����

  
�%�ام ��O�nn^ ج�Hnn و�)Cnn أآ�nn	س و�	و�nn	ت �	�nn	ت ا��
	��nn ا  -1nn6ة ا�nnO%ا� ���nn��

م%��n:� �n?ا ا�}n�ض و
�	��n م�ر#�n<� �n	ن أ5n�E درجn	ت         ) ت�و��n	ت (
�#	ت 
4�h� أو ت�nT�ب  �ا�T.م� خ.ل 
���� ا� �H وا��)C داخC ا���L1ت ا����� ��K 5 ت

  .م����	ت اUآ�	س وا��	و�	ت 
  
2-         	n
ة � ^ C4E ج�H و�)Cn أآ�n	س و�	و�n	ت �	�n	ت ا��
	��n ا�����n ا�%nO�ة م�ا

         	n:��
 ,�n4وم 	n:# دة�nا���ج �n�	�:	 #��0	م وا��8آ� م, أ�:	 ت��O# Cn	�# �nE	�n	ت ا��E
  .ش�	ر ا��	�	ت ا������ ا�%O�ة

  
� nn^ أK ت��nn اUآ�nn	س #	��	�nn	ت Uآnnh� م�nn7.7 ,nn أر#nn	ع � �:nn	 وأK ت>G{nn أو  -3

  >nTأن ت� ^ � C# ،	:��� ��
 C6Uم, ا >Tأو ت� )T ت>( إ�5 ا� Kوأ  �مn,  ت40

�5 أ�7	ء ���:	 Uا� [ء ا.  



  
4-         �Onn6ا�# ���n8ة ا��n1ا��� Cnnة داخ�nO%ا� ���nا�� �nn�	
	�n	ت ا��� Cn(أن ت� ^n �

م}O	ة وم%��� �:?ا ا�}�ض وم���� #O��)� ت0C آ	ءت:	 ) ت�و��	ت ( 
�#	ت  
       	nه��:Oوت 	n:�nT�ب إ-n	@� إ�n6 5n:��� ت����� ����� و���E وم	��
�� ا�����C وا�

  ).#	��O:�ات(
  

nn, أnnTE	م وnnv�ف اUمnn�اض       -5 �nn ت	ة ا���nnO%ا� ���nnا�� �nn�	
	�nn	ت ا��� Hnn� ت

ا������nn وأnnTE	م وnnv�ف ا��nn[ل ت�Ann ا�شnn�اف ا��4	شnn� مnn, مsnnTول إدارة �	�nn	ت     
  .ا��
	�� ا����� @; ا���81ة ا����� 

  

>	ء ا�14��� وا� ����� وا������1 م���� وت�� @; 7.ج�  -6Uوا � T�Uا H� ت

5 ��( ا��%�F م�:	 4c)ً	 ������ ا�����ل #:	 @; آC  ا���ت5�أو @; 7.ج� خ	ص� �
  .دو�� #�	 ���ا@a مH م4	دىء ا�1���� ا�6.م�� 

  
7-     	nn:� �	��( مnn5 تnn�� �nn7.ج ;nn@ ��nn�ت �Hnn جxnnh وأ�nnT � ا����ا�nn	ت وت��nn م�

  .وا��%�F م�:	 
  
� ��Hnn و�)Cnn �) ا���و��nn	ت(ت��mnn وت}CnnT ا���#nn	ت  -8� �nn��%ا�� �nn�	
	�nn	ت ا��


�	�� م�ر#� وت�An إشn�اف مsnTول �	�n	ت      �O6#�ا 	م�ً�� �:Oة وت�O%ا����� ا�
ا��
	��nn ا��nn@ ���nn; ا���8nn1ة ا��nn@ ،���nn; م�HnnE خnn	ص 
�5nn أن ت�nn	�$ م%�nn	ت        

  .ا�����C4E m ت���:	 أو ا��%�F م�:	
  
إذا ��nnث ت4�nnh� أو تnnT�ب ��	�nn	ت ا��
	��nn ا�����nn ا�%nnO�ة مnn, اUآ�nn	س أو          -9

  	nn:5 أ�nn�
 �#�nnT�4�nnh�ة أو ا����nn4	ر ا��	�nn	ت ا��
ا��	و�nn	ت أو 
�#nn	ت ا��)nn �@ Cnn^ ا
     �n�:O��	مC ا��ري �8n1#:	 وات%n	ذ إجn�اءات ا��	�	ت ش���ة ا�%�Oرة م�	 ��ج^ ا��

 _�@ A#�Tن ا�?ي ت	م� @; ا��0.Tوا�.  
  

�	م -10�	�	ت ا��
	�� ا����� �v� ا�%O�ة @; أآ�	س �6داء و��( ا�� H� ت 	:�C م
 Cا��@� ا��	ة @; آ�O%ا����� ا� ��	
	�	ت ا��� ,
��34 (#��رة م���� ت�	مً	 �ا�

,�]%�إ�5 ��, �)�:	 إ�5 أم	آ, ا��%�F ا��:	ئ; @; ) وا� �H وا��)C داخC ا���81ة وا�
  .م�اHE ا��دم ا��%��� م, C4E ا�4����

  
  
  
  
  

  )8(��دة 
  ا.,ا-�ت ا�,*;
& ا�OPQ3 داخ( ا�KL%3ة ا�����

  

�5 آـC م�81ة ص��ـ� ت�v^ @; ت%[�ـ, �	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة       

 ;�	��ـً	 داخC ا���1ـ8ة ���, �)�:ـ	 إ�5 و�ـ�ة ا���	� � إت4ـ	ع اKش��اc	ت  ا�Esم
	:�	�#:  

  
	�	ت    1� H�� �ت�@�� م�HE خ	ص ���%[�, داخC  ا���81ة ا����� ���0ن م�آ[ا �

  .ا��	ت � م, ت�< ا���81ة ا��
	�� ا����� ا�%O�ة 



  
  .أن ت�0ن ا��	�	ت م�84ة داخC ا��	و�� أو اUآ�	س C4E ت%[��:	   -2
  
أن ��0ن م�HE ا��%[�, م�	46	 4T� K x��#^ أي ت��ث أو -�ر 
�5 ص��  -3

  .ا��T	ن وا��3�4 
  
4-  D	ب ا����Tت H��� 	�# وم[ود a�{م5�4 م�0( ا� ;@ ,�]%�أن ��0ن م�HE ا�

وا��1	ر ا��وائq ا�0��:� ودخ�ل ا�)�ارض وا��1�ات وا���Oر  واUمO	ر
وا����ا�	ت ا�>	��، وذي أر-�� ص��4 م)	وم� وت���C ا�}C�T وا��O:��، وم[ودة 

  .#�6	ئC ج��ة ����ف ا���;
  
5- a��-� ا�� ��	م� وا���.Tم[ودا #8دوات ا� ,�]%�  .أن ��0ن م�HE ا�
  
�, م�%��nn@ ,�nn; م nn	ل إدارة �	�nn	ت أن ��nnار م�HnnE ا��%nn[�, مCnn4E ,nn مsnnTو�  -6

  .ا��
	�� ا����� ا�%O�ة
  
7-      �n��:�أن �[ود م�HE ا��%[�, #8ج:[ة تm��0 م�	�46 وأن ��n0ن ج��n ا�-n	ءة وا�

  .درج� م���3 18ـ 15وأن ت�0ن درج� ��ارت_ #�, 
  
8-  5�

�  24أن K ت[�� @��ة ت%[�, �	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة 	6.  
  
  .�HE ا��%[�, C:6 ا��ص�ل إ��_ �}�ض ا��%[�, وا��)C وا�����m أن ��0ن م -9
  

���nn وا��nnO	#� وأمnn	آ, إ
nnـ�اد    -10cUزن ا	n%م ,nn
���nnا # ,�]nn%�أن ��n0ن م�HnnE ا�
�	م، و��0ن #���ا 
, أم	آ, ر
	�� ا���-5 Oا�.  

  
11- G(@ ):� ح�ا��� ,�
�5 ا���� ,�]%���� دخ�ل م�HE ا�(�.  
  

12- 

.م	ت وا-��  H-وHEا��� _��
  .�5 م�HE ا��%[�, ت�-q م	 ����ي 
  

13-   ;n@ 	:�	���6K )�(��أن �[ود ا���HE #8دوات ا���	@� ا��.ئ�� وم�اد ا��O:�� وا�
���ة و@; �	�� ا��Oارئ و
�� ا�0T	ب ا��	�	تTم �  .��	@� ا���آ[ #�

  
  14- �	مC مH ا�0T	ب ا����� HE5 ا����
  . 	�	توج�د خ�c �Oارئ ��ى ا�)	ئ��, 
   

  )9(��دة 
HPB3رج ا��ة خ
� ا����� ا�*���
�ت ا���� )�  ا.,ا-�ت ا�%3,+ �%� �

  
�? ا�ج�اءات ا��	��� C4E ش�, ���[ام #�Kة ا�O%ا����� ا� ��	
	�	ت ا��� $�
�5 م�

  :ا��	�	ت خ	رج ا���81ة
  
1-         ���n6 رة�n�# 	n:��
�34 �	�	ت ا��
	��n ا�����n ا�%nO�ة وو-Hn ا����n)	ت �� ت

  ).6(و ) 5(و@)	 ���	دت�ـ, 
  



2-      �nخ��8ة مn1أو م� F%n1� Kة إ�nOص��� خ ��	

�م تT��( أي ش��� �	�	ت ر
	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة � C(�� ���  .م, C4E ا� :	ت ا��%

  
	�nn	ت ر
	��n ص���nn خnO�ة ���)Cnn خn	رج ا���8nn1ة دون أن       -3� ���nأي ش )��nnTم ت�n


 C(و�7)� ا�� 	ا@):�(ت a��7م.(  
  

�م تT��( أي ش��� �	�	ت ر
	�� ص��� خO�ة ���@a م�	� � K ���< ت����	  -4

���  .م, ا� :� ا��%
    
  )10(��دة 

  ا.,ا-�ت ا�,��ر
 وح�W ا�65@ت ا�*�ص� ب��%3,+
  

1-   �nn@	ل آ�nn� �ر�	nn(ت ��@�nn�	�nn	ت ا��
	��nn ا�����nn ا�%nnO�ة ا���nn[ام #� $�nn5 م�nn�

 �nn�	
	�nn	ت ا���# �nn(���ا�����nn ا�%nnO�ة م�# Cnnh	�nn	ت ا���nn	ج وا��%nn[�,  ا� �ا�nn^ ا��

� �	�  . وا��)C وا��
  
2-        Dد�nت� 	nم ^nT�# دوري C0n1# �ر�	n(�ت[و�� ا� :	ت ا��%��� #�T%� م, هD?n ا�

  .ه?D ا� :	ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Y��(ا� )ا���  

� ا����� ا�*�ة خ�رج ا�KL%3ة ا�������
�ت ا���� )�  ا.,ا-�ت �

  )11(��دة 
خ�Z ا�%�( خ�رج ا�KL%3ة   

  
	�	ت ا��
	��n ا�����n ا�%nO�ة خn	رج ا���8n1ة      � C(�# أو م�81ة ت)�م F%5 أي ش�


���  .ا����ل 
�5 ت�خ�F م, ا� :	ت ا��%
    
  

  )12(��دة 
)�  ��BA2�ت  خ�Z ا�%

  

�5 ص	�^ ا�O�^ ت�@�� ا�����مn	ت   ��������ل 
�5 ت�خ�F م, ا� :	ت ا��%

���	�  :ا�
  
  .C ا��)C وا����ات ا���اد ا6�%�ام:	 @; 
���_ ا��)Cوصm و6	ئ - 1
  
2 -        �n�
خ�O ا��Oارئ ا���اد ا6�%�ام:	 @n� ;n	Kت ا���nادث أو ا��nT�ب ���	�n	ت 

C(ا�� ����
  .م�ا@a ا��T��( أو خ.ل 
  
3 -  D?ا����� ��[او�� ه ):�E	�� A4hدة ت	وش: �����E	ئ�� #�68	ء ا��	م��, وخ4�ت:( ا�

  .K ��0ن �E م>5 
��:	 اآh� م,  ��6 وا��ة ا��:�� ش���O أن
  
4 - ��
��  .#��	م$ ت�ر�^ ���	م��, @; ه?ا ا�� 	ل و#��	م$ ا�
  
5 -          �n�@	ا��� Cnاج ,nور�� م�n- 	n:�8# �n��أ�� م���م	ت إ-	@�� تn�ى ا� :�n ا��%


�5 ص�� ا��T	ن وا��3�4.  
    

  )13(��دة 
  ا�%�( خ�رج ا�KL%3ة 

  
	�	ت ا��      � ;�E	�  5�
���	��[ام #	Kش��اc	ت ا��Kة ا�O%ا����� ا� ��	
:  
  
	�nn	ت          -1� ,nم F�%�n�� q��nnت� 	:��n� ��n� �nn �	�
�nم �)Cn أي �	�nn	ت إ�5n و��nة م

���  .ا��
	�� ا����� ا�%O�ة  م, ا� :	ت ا��%
  
2-   	nn:#  �nnص	م� ا�%.nnTت ا�	nn�	�# رة	��nn6ا 	nn:(@ا�ت K �nnو�	ت آ��	nn�	
�nnم �)Cnn أي � .
) )Eر a��8م(  
  
3-  $���@�� ج��H #�	�	ت:	 م, C4E ا���Tم C(� �(�7و 	ا@):�ت K ت	�	
�م �)C أي �.  
  
� وذ�< #�-�:	 @; �	و�_ وا��ة -4��	�	ت ذات مـ�اص	ت ش�, م%� G�م خ�
.  
5-           ;n@ آ�رة?nت ا��	n�	�4ا� qـn-�� an��م 	n:��
 ��n� ��nأو آ �nو�	�4ل أ�� �E م�


  ).6(ا��	دة 
  



6- ��
��n وآ���n       ت[و�� ا� :� ا��%�� ،$�nا��� )n6ا 	ً�n-ت م�	n�	� #4��	م$ �)C ا��
�nn�ة ا�[م��Cnn(�� �nn ا��	�nn	ت  �:nn	ء مnn, ( ا��	�nn	ت ا��nn�اد �)�:nn	 وا��Kاء وا�nn�#Kر�� ا	nnت

C(ا�� ����
 (C(ا�� ����
  .C4E ا�1�وع @; 
  
��@�� ����اص	ت ا��?آ�رة @; ا��	دة  -7Tم ��v �
�م �)C أي �	و�_ أو آ�)5.(  
  
8- �nn
     q��nn5 ت�nn�
��nn ا����nnل # Kة إ�nnO%ا� ���nnا�� �nn�	
	�nn	ت ا��� ,�]nn%م ت

���	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة م, ا� :	ت ا��%� ,�]%�  .خ	ص #
  
��� ���� م, ت�78�ه	 
�5 ص�� ا��nT	ن   -9Tم C01# ات��ص�	�� و6	ئC ا��)C وا��

  .وا��3�4
  


�م ا���ور @; ا���	ac ا����0T أو ا��1ارع ا�� 	ر -10   �n�	
	�n	ت ا��� C(� ��
 ��
  .ا����� ا�%O�ة خ.ل @��ة ا�?روة

  
و-H ا��.م	ت ا�رش	د�� 
�5 و�6�_ ا��)C ا��; ت�4, ��ع ا���اد ا���)���، وان  -11

    �n�	� ;n@ 	n:

�5 م��@� ت	م� #�رج� خ�Oرت:	 وا�%�Oات ا��اج^ ات4	 CE	�0ن ا���
 C(ا�� ����
  .��وث c	رئ أ�7	ء 

  
	ء ا�  -12��  .[ء ا��%�F �_ @; و�7)� ا��)�E�# Cا6
  

13-  �����[ام #	��AE ا���	� ^6��C( ا�?ي ت��دD ا� :	ت ا���Kا.  
  

nn	ظ #	�nnT .ت و ا��nn7	ئa ا�%	صCnn(�#  �nn ا��	�nn	ت وت)���nn:	 ا�5nn ا� :nn	ت     -14��Kا
 ^�Oر�� ا�	أ�46ع م, ت 	ه	�Eة أ��@ ;@ 	:4�c ��
 ���  .ا��%

  
15- �@�nn��%�ام وnn6	ئCnn(� C تnn6ا  ;nn@ اردة�nnت ا�	nn4آ���	# �nnص	ت ا�%	cا��nnشKا 	nn:�@

 a��3(ا��.(  
    



Hاب  ا���( ا�

� ا����� ا�*�ة��
�ت ا���� �6��2� [Fا  ا.,ا-�ت �

  )14(��دة 
اF] ا�23���6� Zخ�   

  
	�	ت ا��
ـ	�� ا����� � � �	�
�5 أي ش%F أو م�81ة، ت�v^ @; إ�1	ء م�ا@ـa  م

�nn[ام 
��nn اخ��nn	ر   ا�%nnO�ة، ا����nnل 
�5nn تnn�خ�F مnnـ  �Kوا ،�nn��, ا� :nn	ت ا��%
 Gوج�دة ا�:�اء ا���� ���OTا� �@�� وا� D	5 ا��3�4 و6.م� ا����
 ��@	���	# HEا���

و�����nل 
�5n تn�خ�F    . و
�م ا�-�ار #8ي م�:	 أو #	���	ac ا����0T ا�� n	ورة  
    nn7oا )�nn�(ت ت	�	ـnn�# رة	��nn6ء ا	��nn6ا ^nn�Oا� ^�	nn5 صnn�
 �nn��	ر مnn, ا� :nn	ت ا��%

���ة م, C4E آC دو�� �  . ا�4ـ���3 ا��
    
    
  )15(��دة 

3اF] ا�23���6� Zخ�  ��BA2�ت ا�,
  


�5nn صnn	�^ ا�O�nn^ ت�nn@�� ا�����مnn	ت   ،�nn �	������nnل 
�5nn تnn�خ�F ���ا@ann ا��
���	�  :ا�

  
1-       �n�	
	�n	ت ا��� �n �	��%�ام:	 @n; مn6اد ا�ق ا���Oت وا�	��(���  ;���وصm ت

1� x��# ،ة�O%ا����� ا�       Cئ	n6ت وو	n�		ت ا��)���n وأn6	��^ م�	� �n ا��nم�اص C�
�� ا���	� � وc�ق ا��%�F م�:	# � �4�	7	ت، وآ?�< آ��� ا���اد ا����K0( @; ا��  .ا�

  
2-      �n��(��:n	 #�ا�On6 ا� �	��( م�n6 ;�ت���� أ��اع �	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة ا�

6�%�ام:	 	# Fخ���  .أو ا��)��	ت ا��O��ب ا�
  
3- mوص a@ا�ا�� C�{1ء وت	وإ�1 )����� ;���  .ت
  
4-  a@ا���ا@; وا� ����ج; ��ا� } HEا��� q-ت� �cر	خ.  
  
�%�م @; �	Kت تT�ب ا��	�	ت أ�7	ء 
���� ا���	� �n أو   -5T�6 ;�خ�O ا��Oارئ ا�

  .ا��%�F ش	م�� E	ئ�� #���ات ا��Oارئ
  
6-      n��F ا�n?ات; وص�n	�� ا���ا@an وا���	n# ص�	اءات ا�%�ا�ج   ;n@ م��%�nTات ا���

  .م�	� � ا��	�	ت
  
7-     Fخ��nn�أ��nn م���مnn	ت أخnn�ى �nnE تO�nn:4	 ا� :nn	ت ا��%���nn مnn, أجCnn إص�nnار ا�

  .ا�3�4;
  
  
  
  
  
  
   



  )16(��دة 
اF] ا�23���6� )�\L ء و�Lإ�  

  
	�nn	ت ا��
	�ـnnـ�     � �nn �	�
�5nn أي شF%nn أو م�8nn1ة ت�nnv^ إ�nn1	ء وتC�{nn1 و��nnة ��

�[ام #	oت;�Kة ا�O%ا����� ا�:  
  
1-          �n �	�
�5n ت)���n ا�� �nا��و� ;n@ �n��م��an  (ا����ل 
�5 م�ا@)�n ا� :n	ت ا��%

  ).2م��a ) (إرش	دي 4#�r ا��)��	ت ا����@�ة �	��ً	
  
2-  a����	# د	ش��6Kا Hت م	�	  ).1(تa�4O م)	��� ��	�� ا��3�4 ��:�اء وا��	ء وا��
3- � �	�
���	ت ا�� ,
 $�  .م�	� � أ�� م�اد 6	ئ�� �E ت�
  
4-  ,
�%�م� Tا�� ���(�  .%99,99أK ت)C آ	ءة اUداء وم��ل ا�زا�� ا�
  
5-  ��	
إ
�اد وت��? #��	م$ ت�ر�ـ4; ���	م��, @; ا���ا@a @; م ـ	ل إدارة �	�	ت ا��

  .ا����� ا�%O�ة
  
  .ت)��( ش:	دة ت�� A4h	�E ا��	م��, ص��ً	 
�5 أن ��( ت ���ه	 ���6	 –6
  
�	م��, إن وج�تت)��( ش:	دة #	�%4�ات ا� -7�� ����� .  
  
��@�� ا�n1�وط    -8nTم C(� �(�7و 	ا@):�ت K ة�Oص��� خ ��	

�م �4Eل أي �	�	ت ر

CE	وا�� $�  .م, C4E ا���
  
9–  C4E ,م C(� q��ت� _��� ��� CE	� ,ة م�Oص��� خ ��	

�م �4Eل أي �	�	ت ر

���  .ا� :� ا��%
  


�nnnم �nnn4Eل أي �	�nnn	ت K ت�ا@):nnn	 ا��4	�nnn	ت ا  -10  Hnnn-ت و	cا��nnnاش ;nnn@ آ�رة?nnn��
  ).6(ا����)	ت ا���-�� @; ا��	دة 

  
ا��8آ� م, مO	#)� آC ش��� م, ا��	�	ت ��( ا6�.م:	 @; ا���@a مH ا���اص	ت  -11

  .ا��?آ�رة @; و�7)� ا��)C ا���@)� #	����1
  

12- a@ا�ا�� C�{1��0 وإدارة ت�@; م �ت}�� C0# ���  .إخO	ر ا� :	ت ا��%
  

ا��وا6^ وا�>.ت ا��	ت � م, 
���_ ا���	� � @; م�اHE ا��%�F  ا��%�F م, -13
���  .ا����دة م, C4E ا� :	ت ا��%

  
14–         Fخ��nn��� 	ًnn(@و 	nn:� �	�
�nnم �nn4Eل �	�nn	ت ر
	��nn ص���nn خnnO�ة nn0�� K, م

�%�م� Tا�� � �	�  .ا�����ح �T^ ت)��	ت ا��
    
  
  
  
  



  )17(��دة 
'A�\L,ا�65( ا�  

  
          �nn�
 ^nn�Oا� ^�	nn5 صnn�
      ���nnا�� �nn�	
	�nn	ت ا��� �nn �	�تC�{nn1 م�ا@ann  م

  :ا�%O�ة
  
1-  5�
	ظ #C T ت1}��;  ����ي ��Kا:  
  

�� وآ��� آC ش��ـ_ ��( ا6�.م:	 وا6( ا����$ م, ا��اHE ا���ون @;  -1-1�� mوص

� �	�6�.م وت	ر�� ا��Kر�� ا	وت C(و�7)� ا��.  
1-2-  ,

�� و ��	ئ$  ت�	��C  ا�>.ت ا��	ت � �� � �	�
���� ا��.  
1-3- � �	�
�� و��	ئ$  @��ص	ت آ	ءة 
�C ج:	ز ا����.  
  .��T م, و7	ئC(� a ا��	�	ت  -1-4
1-5- ��	� C0� ص�	م� ا�%.Tت ا�	�	رات #�	��  .��T م, ج��H ا6
1-6– � �	�4�	7	ت @; ا�:�اء ا��	ت � م, 
���� ا���Kآ�[ ا�ت ت	6	�E.  
1-7- 
 ,
  .���� ا���	� � وc��)� وم�HE ا��%�F م�:	آ��� ا�>.ت ا��	ت � 
1-8-      F�%�nا� HnEق وم��ncو �n �	��	ئ$ ت���C م�	D ا���ف ا��	ت � م, 
���� ا���

  .م�:	 
	ظ #:	  -1-9��Kورة ا�- ���  .أي 6 .ت أخ�ى �E ت�ى ا� :	ت ا��%
2-  ���  .  ت)��( ت)	ر�� ر#H ����6 #0	مC ا�C T ا��1}��; إ�5 ا� :	ت ا��%

    
  )18(ة ��د

ي�Lا� 
�  ا�,
  

        ;n�
�5 مC{1 م�ا@a ا���	� � ت)��( ت)��� ش:�ي ����ي 
�5 آ��� ا��	�	ت ا�
   �nn: ا� Ann4�c 	nn5 مnn�
��nn� 5nnة واnn6( م�� :nn	 و�	E�nn:	 م $�nnم� Cnnآ ,nnم 	ًnnم��� A���nn6ا

  .ا��%��� ذ�< 
    

  ا���( ا�*��_
 ا���ود �� )�  ا�%

  )19(��دة 
  

	�nn	ت ا      � Cnn(� �nn���
 )�nnت ت	nn�E	
	��nn ا�����nn ا�%nnO�ة 
nn4� ا���nnود nn(4cً	 �.ت��

���n	ت          Fn%� 	n��@ ون	n��� ا�n� دول م ,�n# a�nT��ا�E����� وا��و��� وإجn�اءات ا�

    	nn:��# 	n��@ ود�nnا�� �n4
�nn	ون  (�)Cn ا��	�nn	ت �� ا�n� دة دول م	nnE ,nة م�nn(ا�� ( >�?nnوآ
�E.�  .ا�)�ا��, ا�����c ذات ا�

  
  
  
  
  
  
  

      
  



  ا���( ا�5�دس
B�  ب�تا�2
  )20(��دة 

  إص�ار ا<�$�3 ا�*�ص�
  

  .ت>H آC دو�� ا����U ا�%	ص� #:	 ���	�4E آC م, �%	�m أ�0	م ه?ا ا���	م
    

Hب�ا���( ا�5  
  أحD�م خ,����

  )21(��دة 
  ���ق ا=.,ا-�ت

  
��اc	ت ا�����nص 
��:n	 n@; هn?ا                nشKق ا	nO� �nت��� �n��ت���5 ا� :n	ت ا��%

� � م�:	 T� �E 	م وم	ا���xأو ت��� C���  .أو �O�أ 
��:	 م, ت
  

  )22(��دة 
��%-Bت وا�%$4 ا��2
L,ا�  

  
��)n# �n	�دارة              ��	ت وا���n( ا���n��c ا����n1��4� ه?ا ا���	م ا��� اUد�5n مn, ا���

	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة�� ����Tا�.  
  

  )23(��دة 
  ا�3@حــــ]

  
� [أ       � K @)� ج[ءا�ا�� a�.ا�� �4��  .م, ه?ا ا���	م ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



aا��.�ـ  
) a��1م(  

  
4�	7	ت ا��	ت ��Kا ���	�  ا��4	دئ ا���ج�:�� ا������ ��


, ��ق �	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة  
  

  .م�� م0�^ �E	6; ج	ف -
  .م�ة أ
�5 م, اE�ب م5�4 م 	ور �2.5 ^ أن ��0ن ارت	ع ا���خ��  -
��اق �T	ً�#	 C4E ا�n1�وع @n; أي 
���n�� �n�ق ا��	�n	ت      � ^  -�Kءة ا	ا��8آ� م, آ

	�nn	ت  ��� �nnئ�	وا����0 �nn���4Oا� Fئ	nn�%اري وا��nnى ا���nn��nn4	ر ا���
Kا ;nn@ ,�?nnخN
 	:E�� اد�ا��.  

-        	:��nn6 ن�nn0ت ;nn�
�5nn م�nn	رق �	�nn	ت ا��
	��nn ا�����nn ا� ���	nn(ا�� D?nnي ه�nnTت
  �������
�  أو أآh� آ��� ج�ام @; ا� 500ا�	T.  

 ا�)�ــ	س ا����ث

 �(�	�ا��E	ئa ا�
 ا�0���

م��ل إ�5 ) (1(3م��/م� �ام 34
7 ?,� Tأوآ( 

����a خ.ل دE	ئ #6	6��h	ء م�ة ? 10 ا�
�
 أي 6	

 ��Tأول أآ
 ا�0�#�ن

 3م��/م� �ام 50

 ��T; أآ�	7
A��40ا� 

 3م��/م� �ام 150

آ��ر�� 
 ا�:��روج�,

? 97أو إزا��  3م��/م� �ام 100
CEU5 ا�
 

أآ	��6 
 ا�����وج�,

 3م��/م� �ام 400

ا���آ4	ت 
���<� ا�

8  K 	ن أو إزا�� م���ج[ء @; ا��
 ,
 C(�99.99? 

@��ر�� 
 وج�,ا�:��ر

 3م��/م� �ام 5

 ,�Tا��ا��آ
 وا���ران

 3م��/�	��ج�ام 125

 3م�� /م� �ام 0.16 ا�0	دم��م

 3م��/م� �ام 1.2 ا��ص	ص

 3م�� /م� �ام 1.2 ا�[ر���

a4ام 0.55 ا�[ئ� �م/ �� 3م



) a��2م(  
	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة � � �	��� ���r ا��)��	ت ا�1	ئ#  

  
�%�� ا�23���6  ��,6��2� &D3
 ا�B�2ب ا�3;ا
� ا�%��
�ت ا�,' 

ا�23���6 
�
 ا�3�D�و

�
  ـ ا�%��
�ت ا��23
 ا<دوات ا���دة ـ

 b�*� ���2ق ا��ـ إح�ى ا��
3ض A� ���
�ت ا�53B,�3ا�

F' ا�%��
�ت ) %�ت ا����ا�D�ئ(
 ا����� ا�*�ة

 �
ـ ا�3��ات ا�53,*��� ���رة �& �Bاد آ�3�و

%�� و �او���;*  'F ص خ�ة 
B  h6خ' ا��

 �
��ـ =  �' ب23���6 ا<�Bاع ا<خى �& ���
�ت ا�
 ا����� ا�*�ة

 4,
ـ =  *�b ح46 ا�%��
�ت إذا �4 
��2���  


وD�3ا�
 ف

�
  ـ ا�%��
�ت ا��23
 ا<دوات ا���دة ـ

 �G��ـ ا�\�زات ا�%3�2)� إ�k ا�
 �A�AP >�ًا� ا�*�ر>��  2,

ا�%��
�ت حBا�' ـ  *�b ح46 
75 ?H��� بBاس�� ا�,

��� ب��3�ء�-���H ا�%��
�ت و   hA�,  ـ 

ـ =  �' ب23���6 ا<�Bاع ا<خى 

� ا����� ��
�ت ا���� &�

 ا�*�ة

ا<و Bآ@
 ف

�
  ـ ا�%��
�ت ا��23
 ت ا���دةدواا< ـ


�ت B,�3ا� b�*� ���2F ـ
 ���ا�D�ئ%�ت (ض �3Aا�53

ا����� F' ا�%��
�ت ) ا����
 ا�*�ة

�8�*%� ��A�\L,ا� ������D  ـ 

ـ =  �' ب23���6 ا<�Bاع ا<خى �& 

� ا����� ا�*�ة��
�ت ا���� 

 4,
ـ =  *�b ح46 ا�%��
�ت إذا �4 
��2���  


�  ا��ق��
�ت ا���� H�3< ـ
ا����� ا�*�ة �� ��ا 

ا�%��
�ت ا��2L3 و��Bات 
 �-B\83زات ا��ا�\

�Aئ�ت ا�5�
 وا�%��

ـ  �' ب23���6 �2$4 أ�Bاع 

� ا����� ��
�ت ا����

 ا�*�ة

ـ  ��A( ح46 ا�%��
�ت إ�k ح� 
�� آ

 �6�,� �(2�ـ ا�\�زات ا�%3
 hA�,
ا=ح,اق ����� >�ًا �3� 

 ���� �AD,�� (اس,*�ام  �%��ت �,
�2�ث�ت ) ������pا 'F 4D�,A�

�
 ا�\�ز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



) [�A�3(  
  ا.,ا-�ت ا�3آ�ـ�ت

  
	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة      � C(� ت	آ4�ام م�%�6	# CE	م ا��]���

���	���@�� ا�1�وط ا�Tا��: -  
  
	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة م)	وم  -1� C(�� F�%ن م	آ�4 م0���	# �@���T�ب ا��TائCأن ��.  
  
	�	ت ا��
	�� ا����� ا�%O�ة -2� C(� ;@ �
�م ا6�%�ام ا���آ4	ت ذات ا��0	#.  
  
  :ت :[ ا���آ�4 #�	 ��;  -3
��	ل @; �	�� ا��T�ب -أ  �  .ا��O:�ات ا���	6.� �46

, ا��0	ن ا��%�F  -ب C�	ء ا����a @; م��	ول ا��� و@; م0	ن م�c6^ م, أج:[ة إ	د م��


  .	�	ت �T^ � ( ا���آ�4 و ��[ ا��اغ ا����@� @�:	��)C ا��
ت���qO6 H ا���آ4	ت ا��	E�� م, م�اد �v� E	#�� ����أ أو اKم��n	ص وا��LآCn وE	#�� �n�C�nT{      -ج

  .وا��O:�� #	���اد ا���0	و�� ا���	�46
  
4-             �n�	� وث أي�n� �n�

���Cn(� �n و Cnآ �n�# �n4آ�ا�� ;n@ ت	n�	تO:�� ا� [ء ا��%�Cn(�� Fn ا��
�:	 وزارة        تn<ت ;n�����n	ت ا���� 	n(4c �n �	�T�ب وذ�< @; م0	ن م :[ �:?ا ا�}�ض @n; م�HnE ا��

 ���  . ا���� #	���a�T مH ا� :	ت ا��%
  
C ا� [ء ا��%�C(�� F ا��	�	ت #��0	م-5E ,8آ� م�  .ا�
  
6-aئ	Tم)��رة ا� ,
 Cم	0�	ة #�O%ا����� ا� ��	

[ل �	�	ت ا��.  
  
���� ���� ا6�%�ام ا���آ4	ت-7  .ا��	د�� ذات ا���	د�a ا��
  
8-       Fnn�%ء ا��]nn ا� mnn�4; وخ�	nn5 جnn�
 ��nn-ت وا	nn�	�#ت و	nnم.

�5nn ا���آnn4	ت  Hnn-أن ت�

�������nn، ت�nnل 
�5nn م�nnى خ�nnOرة �����:nn	 xnn��# ت�nn0ن هD?nn ا��.مnn	ت وا��4	�nn	ت م�و�nn�# �nn�وف  
 ,
 	:
	  .#�ص	ت 3آ�4�ة ووا-�� C(� K ارت

  
  .#0	@� و6	ئC اUم	ن و@; �	�� ج��ة ص	��� ����Cأن ت�0ن م�آ4	ت ا��)C م :[ة -9
  

10- D.
��@�� ا�1�وط ا��?آ�رة أTط أن ت�0ن م�ت #1	�	  .��0, ا6�%�ام م)�Oرات ��)C ا��
  

11-,�]%�
�م ا6�%�ام ا���آ4	ت �}�ض ا�.  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



) [�A�4(  
  �Bاص��ت ا<آ��س ا��@س,���D وا���و
�ت

  
 Kًي  -أو������0     � ^ أK ت�n6.4ائ, ا��n�5 ا�n�
�%�م� nTدة ا��	ت ا���اد ا��	و�	س و�	آ�Uأي م, ا

  .PVCا��:� �� أو 
  

 	ً��	7-  ��0��  :م�اص	ت اUآ�	س ا�6.4
  
	ت     -1nnاص���	ة #�nnO%ا� ���nnا�� �n�	
	�nn	ت ا��� Hnn� � �����nT��0 ا����nn6.4س ا�	nnآ�Uا �@�n�أن ت

 ���	�  :ا�
1-1-  ,
C ا��0�) �ونم�K)150 0 تC( ا��T	آ� (� �O#وأن ت�0ن م[ودة #8ر.  
�� ا�ج�	��� ا�)��ى  -1-2T100ا�  ���.  
��	ل  -1-3�6Kا ��
 	:�@ H-ت� ;�  .ت�ا@a م)	6	ت ا��	و�� ا�
1-4-      5nة ا���ص]nان ا�����n�Uا qn-�� ا�?ي a@�ام_ @; ا� �ول ا���%��O	a# ا���ن ا���ص# 5	6

 ��4Oت ا�	�	  .#:	 Uآ�	س و�	و�	ت ا��
  
��H� � C ا��	�	ت ش���ة ا���وى وت�O�^ م�	� � م�4ئ��  -2�Tت ;�) مn#) ً.hn	Uوت�آ.ف  اUآ�	س ا�

           5nnوب و��ص?nnدون أن ت �nn��	�����0 ت���Cnn ا��nn�ارة ا�nn6.# دة	nnم ,nnم �
��nnن م��nn0أن ت ^nn �
��	ل ا�6.4��< ا����H م, م�آ^ 
��� ا�7��, و
��� اUم�� �6	#(Polyethylene – Polyamide 

composite) .  
   

 	ًh�	7-  ت	و�	ت ا��	��	ل ) اUو
��(م�اص�6Kء ا	س أ�7	آ�Uا 	:�@ H-ت� ;�  :ا�
�%�م  -1Tا�� �
^ ا��0��T� ) � أن ت�0ن ذات.  
�q #�ا�O6 ا�)�م  -2  .أن ت�0ن #}O	ء م�0( �
3-  ��:O��� ��#	E دة	م, م ��  .أن ت�0ن 6:�� ا�����m وم��
4- T� r#	(�# أن ت�0ن م[ودة 	:�(� ���:.  
�اء 
nn4	رة   -5nnس ا��	nnم ��آ��%�nnTت ;nn�
�5nn ا��	و�nn	ت ا� ^nn�5 " �	�nn	ت �nn�4c خnnO�ة"أن �0nn�


  .ج�ا�4:	 و
�Ov 5	ئ:	 
  .ت���[ #T:��� ا���آ� وم[ودة #� .ت  -6
   

 	ً�  :م�اص	ت �	و�	ت ا��	�	ت ا��	دة  -را#
�%�F مn,     وت�n0ن م  .ت �H ا��	�	ت ا��	دة @; �	و�	ت م%��� �:?ا ا�}n�ض  nا� �nو�	ت �	nاص�

  :ا��	�	ت ا��	دة آ	oت; 
  
1-  Cائ�T�� ة?  .م���
� م, م	دة �v� E	#�� ��h)^ و�v� م�
  
  .)ا���	E, وا��1	رط ا��(م[ودة #}O	ء م�0( مH وج�د @��� تq�T #�دخ	ل اUدوات ا��	دة  -2
  
خnO� ـ   (
��:n	 آ��n	ت   و�0�n^  " ا��	�	ت ا������n ا�%nO�ة  "ذات �ـ�ن أص� و�4�ز 
��:	 ش�	ر  -3

	�	ت �	دة� (.  
  
  .أن ��0ن � �:	 م�	ً46	 x��# ��0, ���:	 #�� وا��ة وت�0ن م[ودة #�)r4 �:?ا ا�}�ض -4
  
   

 	ًTم	خ-  ��  :م�اص	ت �	و�	ت ا���اد ا��1
	ت ا��n; ت��nده	     -1nا���اص ^Tص و�	ص��	# �c	ص وم�	ص�م, ا� �
�	و�	ت خ	ص� م���

  .وم�ون 
��:	 ا�1�	ر ا��و�; ����اد ا��1�� ا� :	ت ا��%��� C0# دو��
  
	دة       -2�n6.� an�{ا� �n�0ات م��n4
 ;n@ ���%�م� @; إ�:	ر أ@.م اUشTو�� ا��	ا���0 Cائ�Tا� H� ت

����:	 وا����ل 
�5 م�ا@)� ا� :� ا��% �	�  .م�:	 #�� م
   

	�	ت ا��
	�� ا����� داخC ا���81) ت�و��	ت(م�اص	ت 
�#	ت  -6	د6ً	 � C(� ة ا�����:  
  



  .أن ت�0ن م���
� م, م	دة م)	وم� ����أ وK ت�78� #	��U	ض وا�)���	ت  -1
  
�T�ب  -2�� ��  .أن ت�0ن م	�
  
3-  _E.vم إ	ء ��0, إ�0	O{# أن ت�0ن م[ودة.  
  
4-  m����  .ذات أqO6 وزوا�	 6:�� ا�
  

nn1�ة أآ�nn	س   -5 Cnn(� ب	���nn6K ^nn6	م� )nn �# ن�nn05(أن تnn�Eأ �nnة ا) آ��nnا�� ;nn@ >nnة وذ��nnا���

51�Tم ا��	TEأ Cداخ 	0:��ت� ���:T�.  
   
  .ت���[ #T:��� ا���آ� وم[ودة #� .ت -6
  
  


� ا�������  ا<�Bان ا��33;ة ا�B3صk ب�� <آ��س وح�و
�ت ���
�ت ا�
  

��	 ��ن ا��0� أو ا��	و�� ��ع ا��

ا��	�	ت ش���ة 
 ا���وى


4	رة �	�	ت  _��
أص� �4�ز 
	�ر ا��	�	ت ش���ة ا���وى وش

 ا������ ا�%O�ة

	�	ت اUج[اء �

>	ء Uوا
 ا�14���


4	رة �	�	ت  _��
أ��� و��4, 
خO�ة وش�	ر ا��	�	ت ا������ 

 ا�%O�ة

ا��	�	ت 
���� ا��


4	رة �	�	ت  _��
أص� و��4, 
خO�ة وش�	ر ا��	�	ت ا������ 

 ا�%O�ة


��_  ا��	�	ت ا��	دة ^�	�	ت �	دة "أص� و�0�
G(@ " ت	�	و�4�ز 
��_ ش�	ر ا��

 ا������ ا�%O�ة

	�	ت ا���اد �
ا���0	و�� 
 واUدو��

أص� و��4, 
��_ ش�	ر ا��	�	ت 
 ا������ ا�%O�ة

	�	ت ا���اد �
�� ا��1

 	:��
�	و�� م���0 ا�}�a و��4, 
 ا�1�	ر ا��و�; ��ش�	ع

 ��4Oت ا�	�	ا��
 �v� ا�%O�ة

 أ�6د



  
) [�A�6(  

  و ا���ـ�إ>ـاءات ا�5@�ـ� 
  

;0�	nnn5 مnnn�
/;�{nnn1م /  �nnn �	�ا��snnnTو��, 
nnn, ا���Lnnn1ت ا�����nnn و ا�nnn1�آ	ت ا��	E��nnn وم�اHnnnE ا��
            �n �	�	�n	ت ا��
	��n ا�����n إتn4	ع إجn�اءات ا�nT.م� @n; ا���nاول و ا��%n[�, وا��� ,nم F�%�وا�

 ���	��[ام #	Kش��اc	ت ا��Kوا F�%�  :وا�
  
�	م��ن م�:	ا����ل 
�5 م���م	ت آ	م�� و ���        -1�� ;�
, خ�اص ا��	�	ت ا� �h.  
  
�	م��, @; ه?D ا���L1ت        -2�� ��
��  . ت��? #�ام$ ا���ر�^ و ا�
  
3-        ���	
0#	ءة  C��  .ت�ر�^ ا��	م��, Uداء ا�
  
�n	م��ن           -4�� ;n�
n, م%n	c� ا���nاد ا� �n�:وا�� �#��Oت ا��	م���ت�
�� ا��	م��, وذ�< #�
O	ء ا��

# 	:�:( #O�ق ا��E	�� م�:	، وت�
�� ا���-5 وا� �:�ر 
��م	 ��O�n^ ا��-Hn   م���	�-	@� إ�5 ت
  .ذ�<
  
5-         5�
  :إ�1	ء وت��O� #�ام$ ص�� م:��� ���	م��, ت���ي 
  .ا��10@	ت ا���4O ا���4ئ��  5-1
  .ا��10@	ت ا���4O ا��ور�� ���6ً	 أو �T^ م	 ت)�>�_ ا��	ج� 5-1-1
  .��4O ا�%	ص� �T^ ا���	ج ا��	م��, إ��:	 @; ���_ا��10@	ت ا� 5-1-2
   
�nn�ض ��	�nn	ت      5-2�
n, ا� �nn ت	وى ��nn
 �n�	� ض أو�nnف أي م	nn1�
��n اآ ���nnت ا��	nn: ا� �n��4ت

  .ا��
	�� ا����� 
5-3        �nnص	وخ �nn��:ت ا��	#	nnا�ص ,nn
 ���nnت ا��	nn: ا� �nn��4دة  (ت	nnدوات ا��Uا �Onn6خ[ #�ا�nnا� (

  .ا��%��� #�ا�O6 ا����ذج ا���� م, ا� :	ت 
5-4  Chن م��م	���ض �:	 ا��� ;���( -� اUم�اض ا�O�  :ا�

  ;nnnnnnnnnnnn6و������	،     )ب(ا��:nnnnnnnnnnnn	ب ا��nnnnnnnnnnnn40 ا�@�nnnnnnnnnnnnي، ا��nnnnnnnnnnnnئ�ا� CnnnnnnnnnnnnTس، ا���	nnnnnnnnnnnn���  ، ا�
  ������، أو أي أم�اض أخ�ى ت��ده	 ا� :	ت ا��%��  .ا�
5-5 C��  .ت8م�, إج�اءات 6.م� #��3 ا�
  .ت �>�	ن ا���	@� ا�1%���ت�@�� v�ف �v	ر ا��.#�، وا���	م	 5-5-1  
  5-5-2 	:�	���  .ت�@�� م��ات ا��E	�� ا�1%��� وإ�[ام ا��	م��, #	6
�	ع       5-5-3  nnر ا�ش	�nnش Cnnhدة م	nnرة ا���nnOع وخ�nn� ,nnر م?nnت� ;nn��	رات ا�%	ص�nn وا�nn1ا� Hnn-و

  .ا���وي أو ا��	�	ت ا������ ا�%O�ة أو اUدوات ا��	دة
  
6- �O�� اد���ارئ وا�6� 	#� �:	 @; �	��n و�nEع ا���nادث ا��n; ت�n�ض      ت�ر�^ ا��	م��, 
�5 ا�6

	�	ت ا��
	�� ا������ �c	%�� , وا� �:�ر��م	�  .ا�
  
  :م�H تT�ب أو ت�	7� ا��	�	ت  -7

وإذا ��ث أن تT�A# ا��	�	ت أو ت�	7�ت، . � ^ دائ�ً	 ت�خ; ا���ص ���H تT�ب وت�	7� ا��	�	ت 
  .آ�	 � ^ إخO	ر ا� :� ا��%��� #:?ا اUم�.  @� ^ ت���m ا��0	ن ا����ث وت�:O�D @�رًا

  
��از�� @; �	�� ا��Oارئ  -8  �Kاءات ا�ا�ج:  
 ���0, ت �^ ا���وى م, ا���ادث أ�7	ء أداء م:	م ا���C ا���م�� م, خ.ل ت�ر�^ ا��	م��, @; ا���اHE خ	رج ا���L1ت ا����� مCh أم	آ, ا�

  :ا��.ج�� ا���%?ة �81#:	 
8-1 �OE وح�ةج�14�	# �� :    �n�	ا�� Cnت��� ^n � ة�14�� ���OE وح�ل ��ادث ج	��
��م	 ت��ث ��


�5 ا� �ح �خ�اج ا��م  G{<ر�� وا�	ا�  D	���	# ح�ا�  CTv ��  .إ�5 اUخ�	ئ; ا���	�$ @�رًا #
د�E)� 7( ��	ل ا����r إ�5  15ت}CT #���0 آ�4�ة م, ا���	D ا� 	ر�� ���ة ت[�� 
�5 : ا���وق  8-2

 ^�4Oا� F�  .ا��%
�	ل أو ا����an أو ا��nخ	ن ا��n	ت$ 
n,     : ا����a وا��خ	ن وخ.@_ 8-3�@; �	�� ا��Oارئ #4T^ اKش

	ء ا����a #68�ع م	 ��H��� ,0 ا��1	ر ا�>�ر c�# در	ت، #	�	
�5n    . ا�� Cnم	ر�^ ا�0�n���ص; #	�
 a��ء ا��	cز إ	ل ج:	���  .ا6



) [�A�7(  

�ت ا���� )�� ��
� ا����� ا�*�ةاس,3�رة ب����ت وث���  

)rواض s*ت ب��������� أو آ,�ب� >H�3 ا�- k<
(  
  

  ................رE( مT�CT.............                                           :ا6( ا��و�� 
 ���  ..........                       :ا� :� ا��%
  ..................ا���جH                                  ..........      : ا���81ة ا�����

  أد�	D ج��A م,) 2(ت( ت ��H ا��	�	ت ا��?آ�رة @; أـ ) 1(أـ                            
����C إ�5  ………                                                                          ) أ(��……………        

                           )6Kا :………………………  H�E��  ……………………ا�
�
, ………………: ش:	دة                     ا���� �#	��	# :…………………….…  
  …….…………………: ا����ان …………….…: م��ر                   رE( ت��ن

                    ��	  ………………………..……..……………: ت	ر�� ج�H ا��	��ا��
  )ا����0 وا��3(وصm ا��	�� ) 2( -أ                            

………………………………………                      ..……………  
                              ……………………………………………………  

  �E ا6���A ش��� ا��	�ـ	ت وأن ا�����مـ	ت#:?ا أش:� #��8;                                                                       ) ب(
�� Uي ت���n.ت    ) 2(و أ ـ  ) 1(ا��?آ�رة @n; أ ـ                                           n-	خ ،����nص  

  :أذآ�ه	 آ	oت;                            

�. ……………ا6���A ه?D ا����1 #�	ر��  ش:	دة                  	Tا� :…………………  

 CE	�                      )6Kا..:………….… .H�E��  ..….……:ا��	ر�� ……………: ا�
                  ��	�ن …….………رE( ���� ا�1	���  ا����  .…….………………: رE( ا�

  …………….……………………….…………..…: ا����ان                           
                           �T6sان ا����
  …...……………………………………: ا6( و
                        	:���� )Eر ���	ت #1�أ�> ��	
� . ...……ه?D ا��	Tم ا�	ت� ;@………..  
  ……..………………و�E ذآ� ا��	CE أن ا�6_ . ……………#�	ر��                    
                     ,nn
 �nn#	���	#…………… ..   ـnnأ ;nn@ آ�رة?nnت ا��	nnم���) 2(و#:nn?ا أش8nn# �:nnن ا��

��  ��nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnوا��
                      ;nn@ �nnمUم ا]nn� ت     ) ب(إذا.��nn��� Uي تnn-	وخ ،����nnت ص	nnم���أ
D.nn هnn; م
  :أذآ�ه	 آ	oت;

  ……………………………………..…………….…………ش:	دة             
            a@�6(  مKا :……………… .. H�E��  ……………: ا�����.. ……………ا�
        � �	�
� #	���	#.. ………………………: ا��	ر�� ا�� ,…………….…………  
                    



) [�A�8(  
  إس,3�رة ب����ت ا�B3A� ��@5اد ا��3�D�ئ��

MATERIAL SAFETY DATA SHEET  
  
  

  :ا6K( ا����0	ئ;
   
   

  :ا6K( ا�� 	ري
   
   

  ) :UN.NO(درج� ا�%�Oرة 
   
   

 CT�T�  )*:C.A.S.NO(ا��E( ا��
   
   

  :ا���اد اUو���
   
   

��	Kت�  :ا�6
   
   
   

  :�اص ا��[�	ئ�� وا����0	ئ��ا�%
  

   
��ض�  :م%	c� ا�

   
   

a��ء ا��	cاءات إ�إج:  
   
   

  :ا�6�	@	ت اUو���
   
   

� �	���34 وا��%[�, وا���  :c�ق ا�
   
   

  :م.��ــ	ت
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