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، قرر 1992نطُة  – 3 –جهص انىزراء ألقهيى كىردضتاٌ رقى ًادة انثايُة يٍ قاَىٌ ياناضتُادا انً أحكاو انفقرة انثانثة يٍ 

 -يجهص انىزراء إصدار انُظاو اآلتً:

 2007نطُة – 1 –َظاو رقى 

 َظاو تطجيم و تصُيف و تحديد درجات انًقاونيٍ فً اقهيى كىردضتاٌ
 

 املادة االوىل
 التعاريف

 -:ام ايىما وسدث فيهألغشاض هزا انىظيقصذ بانتعابيش اآلتيت انمعاوً انمبيىت اصاءها 
 ايعسام  –اقًِٝ نٛزدضتإ  -: االقهيى .1
ايػدص املع٣ٛٓ اير٣ ٜصاٍٚ اعُاٍ املكاٚالت ٚ ٜهٕٛ َٓتُٝا اىل احتاد َكاٚيني ألقًِٝ نٛزدضتإ،  ٚ ايػدص ايطبٝع٢  -: انًقاول .2

اٚالت حطب ْػاطٗا املبني ؾ٢ عكد اٚ نُا ٜػٌُ ايػسن١ املكاٚي١ املؤضط١ مبٛجب قإْٛ ايػسنات ايٓاؾر ٚايت٢ تصاٍٚ اعُاٍ املك
 بٝإ تاضٝظ ايػسن١.

 -عكد ٜتعٗد مبٛجب١ املكاٍٚ تٓؿٝر االعُاٍ االت١ٝ : -: انًقاونة .3

 :انًقاوالت االَشائية –أ 
طازات، متجٌ مجٝع اعُاٍ املكاٚالت املتعًك١ باْػا٤ ٚ تٛضٝع ٚ ٖدّ ٚ تسَِٝ املبا٢ْ باْٛاعٗا، ايطسم ٚ ادتطٛز، ايطهو اذتدٜد١ٜ ، امل
 ايطدٚد ٚ ارتصاْات ، َػازٜع ايس٣ ٚ ايبصٍ، املٛات٤٢ ، املا٤ ٚ اجملاز٣ ٚ غريٖا َٔ االعُاٍ اييت تدخٌ ؾ٢ زتاٍ ٖرا االختصاص .

 -يقاوالت االعًال انكهربائية و انًيكاَيكية و انكيًيائية: –ب 
ًك١ بٓصب ٚ تسنٝب ٚ صٝا١ْ املعدات ٚ املها٥ٔ، ستطات تٛيٝد متجٌ مجٝع َكاٚالت االعُاٍ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚ املهاْٝه١ٝ ٚ ايهُٝٝا١ٝ٥ املتع

ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ اٚطاقات اخس٣، ستطات ايطذ ، بداالت اهلٛاتـ ، َٓعَٛات االتصاالت ، اعُاٍ ايتهٝٝـ ، ايتأضٝطات ايهٗسبا١ٝ٥ ، 
نٝبات املعد١ْٝ ، ٚ غريٖا َٔ االعُاٍ ايت٢ َػازٜع ايصسف ايصخ٢ ، صٝا١ْ االجٗص٠، ْعِ ايربازتٝات ٚ اذتاضبات االنرت١ْٝٚ ، ايرت

 تدخٌ ؾ٢ زتاٍ ٖر٠ االختصاصات .

 ( مخطني ًَٕٝٛ دٜٓاز .50املكاٍٚ اير٣ ٜٓؿر َكاٚي١ ثا١ْٜٛ التكٌ نًؿتٗا عٔ ) -:انًقاول انثاوي .4

تٗا ، ع٢ً إ التكٌ جص٤ َٔ َكاٚي١ ز٥ٝط١ٝ تٓؿر َٔ قبٌ َكاٍٚ ثا٣ْٛ يصاحل ادتٗات ايسمس١ٝ بعد َٛاؾك -:انًقاونة انثاَىية .5
 ( مخطني ًَٕٝٛ دٜٓاز.50نًؿ١ املكاٚي١ ايجا١ْٜٛ عٔ )

 احتاد َكاٚىل االقًِٝ . -: االتحاد .6

 زأمساٍ ايػسن١ املكاٚي١ املجبت يد٣ َطحٌ ايػسنات. -: رأش انًال .7

 . يف األقًِٝ ١َٝ اجملاش٠ زمسٝاايتكدٜس املاىل املؤٜد َٔ قبٌ االداز٠ ايعا١َ املصازف اذته١َٝٛ اٚ غري اذتهٛ -: انكفاءة انًانية .8

 دت١ٓ تطحٌٝ ٚ تصٓٝـ ٚ حتدٜد دزجات املكاٚيني ؾ٢ االقًِٝ املػه١ً مبٛجب ٖرا ايٓعاّ . -: انهجُة .9

 املدٜس١ٜ ايعا١َ يتطحٌٝ ايػسنات ؾ٢ ٚشاز٠ ايتحاز٠ ؾ٢ االقًِٝ  َطحٌ ايػسنات يف -: يطجم انشركات .10

ُد٠ ٚ املتعاقد عًٝٗا َع ادتٗات املع١ٝٓ تايػسٚط ٚ املٛاصؿات ايؿ١ٝٓ ٚ اخس٣ َعاالعُاٍ ايت٢ اصتصت ٚؾل  -: االعًال انًُجسة .11
 اٚ املطتؿٝد٠، ٚ صدزت بػاْٗا غٗادات انُاٍ االعُاٍ.
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 املادة الثاىية
 األهداف

 يهذف هزا انىظام انً تحقيق األتي.

 مبٛجب ٖرا ايٓعاّ .تطحٌٝ ٚ تصٓٝـ املكاٚيني ؾ٢ االقًِٝ ٚؾكا يالختصاص ٚ دزجات ستدد٠  -اٚال :
 اضتبعاد املكاٚيني ايػري َؤًٖني ايرٜٔ يٝطت يدِٜٗ ايكدز٠ ٚ ايهؿا٠٤ عٌ تٓؿٝر االعُاٍ بايػهٌ املطًٛب ، َٔ االغرتاى ؾ٢ املٓاقصات. -ثاْٝا :
 احاي١ املكاٚالت حطب َبًؼ املكاٚي١ ٚصٓؿٗا اىل ايكاٚيني. -ثايجا :

 املادة الثالثة
 -وشائيت انً انمقاونيه حسب انذسجاث كاالتً :تكىن احانت انمقاوالث اال

 ( ًَٝاز ٚ ْصـ ًَٝاز دٜٓاز.1.5يًُكاٚالت ايت٢ َُٗا بًػت نًؿتٗا ع٢ً إ التكٌ عٔ ) -ايدزج١ االٚىل : .1
 ( ازبع١ ًَٝاز دٜٓاز.4يًُكاٚالت ايت٢ التصٜد نًؿ١ ايٛاحد٠ َٓٗا عٔ ) -ايدزج١ ايجا١ْٝ : .2

 ( ثالث١ ًَٝاز دٜٓاز.3تصٜد نًؿ١ ايٛاحد٠ َٓٗا عٔ )يًُكاٚالت ايت٢ ال -ايدزج١ايجايج١ : .3

 دٜٓاز. ٟ(  ًَٝاز2يًُكاٚالت ايت٢ التصٜد نًؿ١ ايٛاحد٠ َٓٗا عٔ ) -ايدزج١ ايسابع١ : .4

 (ٚاحد ًَٝاز دٜٓاز.1يًُكاٚالت ايت٢ التصٜد نًؿ١ ايٛاحد٠ َٓٗا عٔ ) -ايدزج١ ارتاَط١ : .5

 ( ضبعُا١٥ ٚ مخطٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز.750ايٛاحد٠ َٓٗا عٔ ) يًُكاٚالت ايت٢ التصٜد نًؿ١ -ايدزج١ ايطادض١ : .6

 ( مخطُا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز.500يًُكاٚالت ايت٢ التصٜد نًؿ١ ايٛاحد٠ َٓٗا عٔ ) -ايدزج١ ايطابع١ : .7

 ( ثالمثا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز.300يًُكاٚالت ايت٢ التصٜد نًؿ١ ايٛاحد٠ َٓٗا عٔ ) -ايدزج١ ايجا١َٓ: .8

 ( َا٥ت٢ ًَٕٝٛ دٜٓاز.200ايت٢ التصٜد نًؿ١ ايٛاحد٠ َٓٗا عٔ )يًُكاٚالت  -ايدزج١ ايتاضع١ : .9

 ( َا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز.100يًُكاٚالت ايت٢ التصٜد نًؿ١ ايٛاحد٠ َٓٗا عٔ ) -ايدزج١ ايعاغس٠ : .10

 
 املادة الرابعة

   -:تكىن احانت مقاوالث االعمال انكهشبائيت و انمكاويكيت و انكيميائيت انً انمقاونيه حسب انذسجاث كاالتً 
 يًُكاٚالت ايت٢ َُٗا بًػت نًؿتٗا .  -ايدزج١ االٚىل :  .1
 ( ثالث١ ًَٝاز دٜٓـــــــــــــــاز . 3يًُكاٚالت ايت٢ ال تصٜد نًؿ١ ايٛاحد٠ َٓٗا عٔ )  -ايدزج١ ايجا١ْٝ :  .2

 ــــــــــــاز. ( ًَٝاز٣ دٜٓــــــــــــــــ 2يًُكاٚالت ايت٢ ال تصٜد نًؿ١ ايٛاحد٠ َٓٗا عٔ ) -ايدزج١ ايجايج١ :  .3

 ( ًَٝازٚ ْصـ ًَٝاز دٜٓاز . 1.5يًُكاٚالت ايت٢ ال تصٜد نًؿ١ ايٛاحد٠ َٓٗا عٔ )  -ايدزج١ ايسابع١ :  .4

 ( مخطُا١ْ ًَٕٝٛ دٜٓـــاز . 500يًُكاٚالت ايت٢ ال تصٜد نًؿ١ ايٛاحد٠ َٓٗا عٔ ) -ايدزج١ ارتاَط١ :  .5
 املادة اخلامشة

االْػا١ٝ٥ ؾ٢ ايدزجات ) ارتاَط١ اىل االٚىل ( ، ٚغسنات املكاٚالت ايهٗسبا١ٝ٥ ٚاملٝهاْٝه١ٝ ٚ  اٚال / جيس٣ تطحٌٝ غسنات املكاٚالت
 ايهُٝٝا١ٝ٥ ؾ٢ ايدزجات ) ايجايج١ اىل االٚىل ( . 

ٍ ١ ايت٢ تجبت ايٛجٛدايكا٢ْْٛ يًُكاٚٛثا٥ل ٚاملطتٓدات ايسمس١ٝ ايالشَثاْٝا / ٜػرتط يكبٍٛ طًب ايتطحٌٝ ٚحتدٜد ايدزج١ تكدِٜ اي
 هلرا ايػسض . ْا ، ٤ٌَٚاالضتُاز٠ ايت٢ تعداملدتص١ قاْٛ ع٢ً تهٕٛ َصدق١ َٔ قبٌ ادتٗات

ثايجا / ٜطحٌ املكاٚيٕٛ َٔ خازج االقًِٝ مبٛجب احهاّ ٖرا ايٓعاّ غسٜط١ تكدِٜ طًباتِٗ اىل ايًح١ٓ َسؾك١ بٗا مجٝع ايٛثا٥ل 
 ١.ايعالق ذاتٛجب احهاّ ايكٛاْني ص١ مبٚاملطتٓدات ايالش١َ ع٢ً إ تهٕٛ َصدق١ َٔ قبٌ ادتٗات املدت
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 املادة الشادسة
 ؤهالتالشروط وامل

 -جيس٣ تطحٌٝ ٚ حتدٜد دزج١ َكاٚىل االعُاٍ االْػا١ٝ٥ مبٛجب ايػسٚط االت١ٝ:
 -: يًػسنات ايت٢ تتٛاؾس ؾٝٗا َا ٢ًٜ : / ايدزج١ االٚىل-اٚال:

( ًَٝاز ٚ ْصـ 1.5ٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز ٚ نؿا٠٤ َاي١ٝ التكٌ إ ) ( ضبعُا١٥ ٚ مخط750إ ٜهٕٛ يًػسن١ املكاٚي١ زأمساٍ قدزٙ ) .1
 ًَٝاز دٜٓاز .

 -إ تهٕٛ يًػسن١ : .2

ٚحد٠ ؾ١ٝٓ َٔ ثالث١ َٗٓدضني ع٢ً االقٌ ، اثٓإ َِٓٗ َتؿسغني ، ال تكٌ َستب١ احدُٖا عٔ اضتػاز٣ َد٢ْ أٚ َعُاز٣ ٚ  - أ
 ض٢ االقًِٝ .االخسٜٔ مبستب١ التكٌ عٔ ممازع بتا٥ٝد َٔ احتاد أٚ ْكاب١ َٗٓد

 ٚحد٠ حطاب١ٝ بس٥اض١ ستاضب َتؿسؽ بتأٜد َٔ ْكاب١ احملاضبني ٚ املدقكني ؾ٢ االقًِٝ ، ٜكّٛ بطُو ضحالت حطاب١ٝ ْعا١َٝ  - ب

 َػاٚز قا٢ْْٛ ) غري َتؿسؽ( َطحٌ يد٣ ْكاب١ احملاَٝني ؾ١ االقًِٝ . - ت

 (مثا٢ْ ضٓٛات.8التكٌ َد٠ ممازض١ ايػسن١ يٓػاط املكاٚالت عٔ ) .3

( ًَٝاز ٚ ْصـ ٚ ًَٝاز 1.5( ثالث َكاٚالت ؾ٢ االقٌ ، ٚالتكٌ نًؿ١ ا١ٜ َٓٗا عٔ )3سن١ ٚ بصٛز٠ ْاجخ١ اعُاٍ )انًُت ايػ .4
 (ضتُا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز .600دٜٓاز ، ٚال تكٌ نًؿ١ ا١ٜ َكاٚي١ َٓحص٠ بػهٌ عاّ عٔ )

 إ تهٕٛ َصاٚي١ اعُاٍ املكاٚالت ٢ٖ ايٓػاط االضاع يًػسن١ . .5

 مبٛجٛداتٗا ناملعدات ٚ االالت ٚ املها٥ٔ ايعا٥د٠ هلا. تكدِٜ ايػسن١ بٝإ خاص .6

 

 -: يًػسنات ايت٢ تتٛاؾس ؾٝٗا َاًٜٞ :ايدزج١ ايجا١ْٝ -ثاْٝا :
 ( ًَٝاز دٜٓاز.1( مخطُا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز ، ٚ نؿا٠٤ َاي١ٝ التكٌ عٔ )500إ ٜهٕٛ يًػسن١ املكاٚالت زأمساٍ قدزٙ ) -1
 -إ تهٕٛ يػسن١: -2

دضني ع٢ً االقٌ ، اثٓإ َِٓٗ َتؿسغني ، ال تكٌ َستب١ احدُٖا عٔ زتاش َد٢ْ أٚ َعُاز٣  ٚ االخس ٚحد٠ ؾ١ٝٓ َٔ ثالث١ َٗٓ - أ
 َٔ احتاد أٚ ْكاب١ َٗٓدض٢ االقًِٝ. بتاٜٝدمبستب١ التكٌ عٔ ممازع 

 ْعا١َٝ  َٔ ْكاب١ احملاضبني ٚ املدقكني ؾ٢ االقًِٝ ، ٜكّٛ مبطو ضحالت حطاب١ٝ بتاٜٝدٚحد٠ حطاب١ٝ بس٥اض١ ستاضب َتؿسؽ  - ب

 ، َطحٌ يد٣ ْكاب١ احملاَٝني ؾ٢ االقًِٝ .  (غري َتؿسؽ)َػاٚز قا٢ْْٛ  - ت

 ( مخط١ ايطٓٛات .5ال تكٌ َد٠ ممازض١ ايػسن١ املكاٚالت عٔ ) -3

تكٌ  ( تطعُا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز ، ٚ ال900االقٌ ، ٚ التكٌ نًؿ١ ا١ٜ َٓٗا عٔ ) ايػسن١ انًُت ٚ بصٛز٠ ْاجخ١ اعُاٍ َكاٚيتني يف -4
 ( مخطُا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز .500َكاٚي١ َٓحص٠ بػهٌ عاّ عٔ )نًؿ١ ا١ٜ 

 إ تهٕٛ َصاٚي١ اعُاٍ املكاٚالت ٢ٖ ايٓػاط االضاع يًػسن١. -5

 تكدِٜ ايػسن١ بٝإ خاص مبٛجٛداتٗا ناملعدات ٚ االالت ٚ املها٥ٔ ايعا٥د٠ هلا. -6

 
 -املؤٖالت االت١ٝ :بيًػسنات ايت٢ تتُتع  -: ثايجا: ايدزج١ ايجايج١

 ( مثامنا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز .800( ثالمثا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز ، ٚنؿا٠٤ َاي١ٝ التكٌ عٔ )300يًػسن١ املكاٚي١ زامساٍ قدزٙ )إ ٜهٕٛ  -1
  -إ تهٕٛ يًػسن١ : -2

االخس مبستب١ التكٌ  ٚحد٠ ؾ١ٝٓ َٔ َٗٓدضني اثٓني َتؿسغني ع٢ً االقٌ ، ال تكٌ َستب١ احدُٖا عٔ زتاش َد٢ْ أٚ َعُاز٣  ٚ  -أ 
 َٔ احتاد أٚ ْكاب١ َٗٓدض٢ االقًِٝ. ٜٝدعٔ ممازع بتا
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 َٔ ْكاب١ احملاضبني ٚ املدقكني ؾ٢ االقًِٝ ، ٜكّٛ مبطو ضحالت حطاب١ٝ ْعا١َٝ . بتاٜٝدستاضب َتؿسؽ   -ب

 ، َطحٌ يد٣ ْكاب١ احملاَٝني ؾ٢ االقًِٝ .  (غري َتؿسؽ)َػاٚز قا٢ْْٛ  - ث

 ايطٓٛات.( ازبع١ 4املكاٚالت عٔ ) يٓػاط ال تكٌ َد٠ ممازض١ ايػسن١ -3

( ضبعُا١٥ ٚ مخطٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز ، 750ايػسن١ انًُت ٚ بصٛز٠ ْاجخ١ اعُاٍ َكاٚيتني يف االقٌ ، ٚ التكٌ نًؿ١ ا١ٜ َٓٗا عٔ ) -4
 ًَٕٝٛ دٜٓاز . ضبعٕٛ ( ثالمثا١٥ ٚمخظ375ٚ ال تكٌ نًؿ١ ا١ٜ َكاٚي١ َٓحص٠ بػهٌ عاّ عٔ )

 ػسن١.إ تهٕٛ َصاٚي١ اعُاٍ املكاٚالت ٢ٖ ايٓػاط االضاع يً -5

 تكدِٜ ايػسن١ بٝإ خاص مبٛجٛداتٗا ناملعدات ٚ االالت ٚ املها٥ٔ ايعا٥د٠ هلا. -6

 

 -: يًػسنات ايت٢ تتٛاؾس ؾٝٗا َا ٢ًٜ : / ايدزج١ ايسابع١-زابعا:
( ضتُا١٥ ًَٕٝٛ 600)  عٔٚ نؿا٠٤ َاي١ٝ التكٌ  ،( َا٥تإ ٚ مخطٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز250إ ٜهٕٛ يًػسن١ املكاٚي١ زأمساٍ قدزٙ ) -1

 ٜٓاز د
 -إ تهٕٛ يًػسن١ : -2

ٚحد٠ ؾ١ٝٓ َٔ َٗٓدضني اثٓني احدِٖ َتؿسؽ ع٢ً االقٌ ، ال تكٌ َستبت١ عٔ زتاش َد٢ْ أٚ َعُاز٣ ٚ    االخس مبستب١ التكٌ  -أ      
 َٔ احتاد أٚ ْكاب١ َٗٓدض٢ االقًِٝ . بتاٜٝدعٔ ممازع 

 االقًِٝ ، ٜكّٛ بطُو ضحالت حطاب١ٝ ْعا١َٝ .َٔ ْكاب١ احملاضبني ٚ املدقكني ؾ٢  ستاضب َتؿسؽ بتاٜٝد  -ب    

 َػاٚز قا٢ْْٛ ) غري َتؿسؽ( َطحٌ يد٣ ْكاب١ احملاَٝني يف االقًِٝ .  -ث    

 (ازبع١ ضٓٛات.4التكٌ َد٠ ممازض١ ايػسن١ يٓػاط املكاٚالت عٔ ) -3

مخطُا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز ، ٚال تكٌ ( 500ايػسن١ انًُت ٚ بصٛز٠ ْاجخ١ اعُاٍ َكاٚيتني ؾ٢ االقٌ ، ٚالتكٌ نًؿ١ ا١ٜ َٓٗا عٔ ) -4
 (َا٥تإ ٚ مخطٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز .    250نًؿ١ ا١ٜ َكاٚي١ َٓحص٠ بػهٌ عاّ عٔ )

 تكدِٜ ايػسن١ بٝإ خاص مبٛجٛداتٗا ناملعدات ٚ االالت ٚ املها٥ٔ ايعا٥د٠ هلا. -5
 

 -: يًػسنات ايت٢ تتٛاؾس ؾٝٗا َا ٢ًٜ : / ايدزج١ ارتاَط١-خاَطا:
 ( مخطُا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز .500)  عٔ( َا٥تا ًَٕٝٛ دٜٓاز ٚ نؿا٠٤ َاي١ٝ التكٌ 200كاٚي١ زأمساٍ قدزٙ )إ ٜهٕٛ يًػسن١ امل  -1
 -إ تهٕٛ يًػسن١ :  -2

ٚحد٠ ؾ١ٝٓ َٔ َٗٓدضني اثٓني احدُٖا َتؿسؽ ، ال تكٌ مبستب١ عٔ ممازع َد٢ْ أٚ َعُاز٣ ، بتا٥ٝد َٔ احتاد أٚ ْكاب١  -أ      
 َٗٓدض٢ االقًِٝ .

 َٔ ْكاب١ احملاضبني ٚ املدقكني ؾ٢ االقًِٝ ، ٜكّٛ مبطو ضحالت حطاب١ٝ ْعا١َٝ  بتاٜٝداضب غريَتؿسؽ ست  -ب    

 َػاٚز قا٢ْْٛ ) غري َتؿسؽ( َطحٌ يد٣ ْكاب١ احملاَٝني يف االقًِٝ .  -ث    

 (ثالث ضٓٛات.3التكٌ َد٠ ممازض١ ايػسن١ يٓػاط املكاٚالت عٔ )  -3

( ازبعُا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز ، ٚال تكٌ 400ُاٍ َكاٚيتني ؾ٢ االقٌ ، ٚالتكٌ نًؿ١ ا١ٜ َٓٗا عٔ )ايػسن١ انًُت ٚ بصٛز٠ ْاجخ١ اع  -4
 (َا٥ت٢ ًَٕٝٛ دٜٓاز .  200نًؿ١ ا١ٜ َكاٚي١ َٓحص٠ بػهٌ عاّ عٔ )

 تكدِٜ ايػسن١ بٝإ خاص مبٛجٛداتٗا ناملعدات ٚ االالت ٚ املها٥ٔ ايعا٥د٠ هلا.  -5
 
 
 



 6 

 -:ضادضا /دزج١ ايطادض١
 ( ثالمثا١ْ ًَٕٝٛ دٜٓاز.300يًُكاٍٚ نؿا٠٤ َاي١ٝ التكٌ عٔ ).إ تهٕٛ 1
 َٔ احتاد اٚ ْكاب١ َٗٓدض٢ االقًِٝ. بتاٜٝد. يد٣ املكاٍٚ َٗٓدع غري َتؿسؽ َد٢ْ اٚ َعُاز٣ مبستب١ ممازع ع٢ً االقٌ 2
 ضحالت حطاب١ٝ ْعا١َٝ. االقًِٝ ،ٜكّٛ مبطو يفَٔ ْكاب١ احملاضبني ٚ املدقكني  بتاٜٝد. يد٣ املكاٍٚ ستاضب غري َتؿسؽ 3
 ضٓٛات. ثالث (3ٜهّٛ املكاٍٚ قد َازع اعُاٍ املكاٚالت ملد٠ التكٌ عٔ ) إ. 4
ًَٕٝٛ دٜٓاز ،ٚ التكٌ نًؿ١ ١ ٥( ثالمثا300االقٌ ،ٚال تكٌ نًؿ١ ا١ٜ َٓٗا عٔ ) يف. املكاٍٚ انٌُ بصٛز٠ ْاجخ١ اعُاٍ َكاٚيتني 5

 مخطٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز.( َا١ْ ٚ 150ا١ٜ َكاٚي١ َٓحص٠ بػهٌ عاّ عٔ )
 َٔ احتاد اٚ ْكاب١ َٗٓدض٢ االقًِٝ. بتاٜٝد اٚ َعُاز٣ زتاش َد٢ْ اٚ. اٚ إ ٜهٕٛ املكاٍٚ َٗٓدضا مبستب١ اضتػاز٣ 6
 

 .ضابعا /ايدزج١ ايطابع١
 ( َا٥تإ ٚ مخطٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز.250َاي١ٝ التكٌ عٔ )تهٕٛ يًُكاٍٚ نؿا٠٤  إ .1
 َٔ احتاد  اٚ ْكاب١ َٗٓدض٢ االقًِٝ. بتاٜٝدٚ َعُاز٣ يد٣ املكاٍٚ َٗٓدع غري َتؿسؽ َد٢ْ ا .2

 االقًِٝ ،ٜكّٛ مبطو ضحالت حطاب١ٝ ْعا١َٝ  يفَٔ ْكاب١ احملاضبني ٚ املدقكني  بتاٜٝديد٣ املكاٍٚ احملاضب غري َتؿسؽ  .3

از ،ٚ التكٌ نًؿ١ ا١ٜ ( َا٥تإ ٚ مخطٕٛ ًَٕٝٛ د250ٜٓاالقٌ نًؿ١ ا١ٜ َٓٗا ) يفاملكاٍٚ انٌُ ٚ بصٛز٠ ْاجخ١ اعُاٍ َكاٚيتني  .4
 ( َا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز.100َكاٚي١ َٓحص٠ بػهٌ عاّ عٔ )

 

 -:ثآَا/ايدزج١ ايجا١َٓ
 ( َا١٥ ٚ  مخط١ ٚ ضبعٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز.175إ تهٕٛ يًُكاٍٚ نؿا٠٤ َاي١ٝ التكٌ عٔ ) .1
 َٔ احتاد اٚ ْكاب١ َٗٓدض٢ االقًِٝ. بتاٜٝديد٣ املكاٍٚ َٗٓدع غري َتؿسؽ َد٢ْ اٚ َعُاز٣  .2

( َا١٥ ٚ  مخط١ ٚ ضبعٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز ،ٚال 175ٔ )عنًؿ١ االقٌ ،ٚال تكٌ  يفبصٛز٠ ْاجخ١ اعُاٍ َكاٚيتني ٚ ملكاٍٚ انٌُ ا .3
 ( مخظ ٚ ضبعٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز.75تكٌ نًؿ١ ا١ٜ َكاٚي١ َٓحص٠ بػهٌ عاّ عٔ )

 -:تاضعا /ايدزج١ ايتاضع١
 .ٚ عػسٕٚ دٜٓاز ( َا١٥ ٚ مخظ125) نؿا٠٤ َاي١ٝ التكٌ عٔإ تهٕٛ يًُكاٍٚ  .1
 َٔ احتاد اٚ ْكاب١ َٗٓدض٢ االقًِٝ. بتاٜٝديد٣ املكاٍٚ َٗٓدع غري َتؿسؽ َد٢ْ اٚ َعُاز٣  .2

( َا١٥ ٚ مخظ ٚ عػسٕٚ ًَٕٝٛ دٜٓاز ٚال تكٌ 125االقٌ ،ٚال تكٌ نًؿ١ عٔ ) يفاملكاٍٚ انٌُ بصٛز٠ ْاجخ١ اعُاٍ َكاٚيتني  .3
 ًَٕٝٛ.( مخطٕٛ 50نًؿ١ ا١ٜ َكاٚي١ َٓحص٠ بػهٌ عاّ عٔ )

 -:عاغسا /ايدزج١ ايعاغس٠
 ( َا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز.100إ تهٕٛ يًُكاٍٚ نؿا٠٤ َاي١ٝ التكٌ عٔ )

 
 املادة الشابعة

 -يجشي تحذيذ دسجت انمقاونيه راث االختصاصاث انكهشبائيت و ميكاويكيت و انكيميائيت بمىجب انششوط االتيت:

 -٢ًٜ:: يًػسنات ايت٢ تتٛاؾس ؾٝٗا َا اٚال /ايدزج١ االٚىل
 ( ٚاحد ًَٝاز دٜٓاز.1ًَٕٝٛ دٜٓاز ٚ نؿا٠٤ َاي١ٝ التكٌ عٔ ) ازبعُا١٥ (400قدزٙ ) زأمساٍإ ٜهٕٛ يًػسن١ املكاٚي١  .1
 -إ تهٕٛ يًػسن١: .2
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 بتاٜٝد َٔعٔ ممازع ٚحد٠ ؾ١ٝٓ َٔ َٗٓدضني اثٓني َتؿسغني ع٢ً االقٌ احدُٖا مبستب١ اضتػاز٣، ٚ االخس مبستب١ التكٌ  - أ
 االختصاصات )نٗسبا٤ اٚ َٝهاْٝو اٚ نُٝٝا٤( اٚ اختصاصات اخس٣ َػاب١ٗ. يفٓدض٢ االقًِٝ ٚ احتاد اٚ ْكاب١ َٗ

 االقًِٝ ،ٜكّٛ مبطو ضحالت حطاب١ٝ ْعا١َٝ. يفَٔ ْكاب١ احملاضبني ٚ املدقكني  بتاٜٝدستاضب َتؿسؽ  بس٥اض١ ٚحد٠ حطاب١ٝ - ب

 نٛزدضتإ.االقًِٝ  يفاَٝني احملَػاٚز قا٢ْْٛ )غري َتؿسؽ( َطحٌ يد٣ ْكاب١  - ت

 ( ضت١ ضٓٛات.6اعُاٍ املكاٚالت ملد٠ ال تكٌ عٔ ) إ تهٕٛ تهٕٛ ايػسن١ قد َازضت .3
( ضبع َا١ٜ ٚ مخطٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز ،ٚ 750االقٌ ،ٚال تكٌ نًؿ١ ا١ٜ َٓٗا عٔ ) يفبصٛز٠ ْاجخ١ اعُاٍ َكاٚيتني  تايػسن١ انًُ .4

 ٕٝٛ دٜٓاز.١ ٥ًَا( ثالمث300ي١ َٓحص٠ بػهٌ عاّ عٔ )ال تكٌ نًؿ١ ا١ٜ َكاٚ

 ضاع يًػسن١.االإ تهٕٛ َصاٚي١ اعُاٍ املكاٚالت ٢ٖ ايٓػاط  .5

 ناملعدات ٚ االالت ٚ املها٥ٔ ايعا٥د٠ هلا. ٗاٛجٛداتمب صتكدِٜ ايػسن١ بٝإ خا .6

 

 -:ثاْٝا /ايدزج١ ايجا١ْٝ
 يًػسنات ايت٢ تتٛاؾس ؾٝٗا َا٢ًٜ:

( ضبع ٚ َا١ٜ ٚ 750ًٕٝٛ دٜٓاز ٚ نؿا٠٤ َاي١ٝ ال تكٌ عٔ )( َا٥تإ ٚ مخطٕٛ 250َقدزٙ ) زأمساٍإ ٜهٕٛ يًػسن١ املكاٚي١  .1
 مخطٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز.

 -إ تهٕٛ يًػسن١ : .2

َٔ احتاد اٚ ْكاب١ َٗٓدض٢  بتاٜٝد، ع٢ً االقٌ ،احد ُٖا مبستب١ ال تكٌ عٔ زتاشٚحد٠ ؾ١ٝٓ َٔ َٗٓدضني اثٓني َتؿسغني  - أ
 اختصاصات )نٗسبا٤ اٚ َٝهاْٝو اٚ نُٝٝا٤( اٚ اختصاصات اخس٣ َػاب١ٗ . يفاالقًِٝ ٚ 

 االقًِٝ ٜكّٛ مبطو ضحالت حطاب١ٝ ْعا١َٝ . يفَٔ ْكاب١ ستاضبني ٚ املدقكني  بتاٜٝدستاضب َتؿسؽ  ١ٚحد٠ حطاب١ٝ بسأض - ب

 االقًِٝ. يفَطحٌ يد٣ ْكاب١ احملاَٝني  (غري َتؿسؽ)َػاٚز قا٢ْْٛ  - ت

 ( ازبع ضٓٛات  .4اعُاٍ املكاٚالت ملد٠ ال تكٌ عٔ ) َازضت ايػسن١ قد. إ تهٕٛ 3

١ ٚ ًَٕٝٛ دٜٓاز ٚ ال تكٌ ( مخطُا500٥كٌ نًؿ١ ا١ٜ َٓٗا عٔ )،ٚ ال تاالقٌ   يف. ايػسن١ انًُت ٚ بصٛز٠ ْاجخ١ اعُاٍ َكاٚيتني 4
 .ًَٕٝٛ دٜٓاز ( َا٥يت200كاٚي١ َٓحص٠ بػهٌ عاّ عٔ )نًؿ١ ا١ٜ َ

 ٍ َكاٚالت ٢ٖ ايٓػاط االضاع ايػسن١.. إ تهٕٛ َصاٚي١ اعُا5
 ػسن١ بٝإ خاص مبٛجٛدات ناملعدات ٚ االالت ٚ املها٥ٔ ايعا٥د٠ هلا.اي. تكدِٜ 6
 

 يًػسنات ايت٢ تتٛؾس ؾٝٗا َا٢ًٜ. -:ثايجا /ايدزج١ ايجايج١
( مخطُا١٥ ًَٕٝٛ 500( َا١٥ ٚ مخطٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز ٚ نؿا٠٤ َاي١ٝ ال تكٌ عٔ )150قدزٙ ) زأمساٍإ ٜهٕٛ يًػسن١ َكاٚي١  .1

 دٜٓاز.
 -ًػسن١ :يإ ٜهٕٛ  .2

 اختصاصات )نٗسبا٤ اٚ َٝهاْٝو اٚ يفَٔ احتاد اٚ ْكاب١ َٗٓدض٢ االقًِٝ ٚ  بتاٜٝدَٗٓدع َتؿسؽ مبستب١ زتاش ع٢ً االقٌ ، - أ
 .١نُٝٝا٤( اٚ اختصاصات اخس٣ َػابٗ

 ضحالت حطاب١ٝ ْعا١َٝ االقًِٝ ،بكّٛ مبطو يفَٔ ْكاب١ ستاضبني ٚ املدقكني  بتاٜٝدستاضب َتؿسؽ  - ب

 االقًِٝ. يفَػاٚز قا٢ْْٛ )غري َتؿسؽ( َطحٌ يد٣ ْكاب١ احملاَٝني   . ج

 ( أزبع١ ضٓٛات.4عٔ ) املكاٚالت ملد٠ التكٌ اعُاٍ إ تهٕٛ ايػسن١ قد َازضت .3
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ًَٕٝٛ دٜٓاز ( ثالمثا١٥ ٚ مخطٕٛ 350االقٌ ٚ ال تكٌ نًؿ١ ا١ٜ َٓٗا عٔ ) يفاعُاٍ َكاٚيتني ايػسن١ انًُت ٚ بصٛز٠ ْاجخ١   .4
 ( َا١٥ ٚ مخطٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز.150ٚ ال تكٌ نًؿ١ ا١ٜ َكاٚي١ َٓحص٠ بػهٌ عاّ عٔ )

 إ تهٕٛ َصاٚي١ اعُاٍ املكاٚالت ٢ٖ ايٓػاط االضاع يًػسن١. .5

 تكدِٜ ايػسن١ بٝإ خاص مبٛجٛداتٗا ناملعدات ٚ االالت ٚ املها٥ٔ ايعا٥دٖا هلا. .6

 

 -:زابعا /ايدزج١ ايسابع١
 ( َا٥تإ ٚ مخطٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز.250ٚي١ نؿا٠٤ َاي١ٝ ال تكٌ عٔ )إ تهٕٛ يًُكا .1
االختصاصات )نٗسبا٤ اٚ  يفاالقًِٝ ٚ  يفاٚ ْكاب١ َٗٓدض٢  بتاٜٝدإ ٜهٕٛ يًُكاٍٚ َٗٓدع َتؿسؽ مبستب١ ممازع ع٢ً االقٌ  .2

 َٝهآٜو اٚ نُٝٝا٤( اٚ اختصاصات اخس٣ َػاب١ٗ.

( ثالمثا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز ٚ ال تكٌ نًؿ١ 300َٓٗا عٔ )ا١ٜ االقٌ ٚ ال تكٌ نًؿ١  يفْاجخ١ اعُاٍ َكاٚيتني  املكاٍٚ انٌُ بصٛز٠ .3
 ( َا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز.100ا١ٜ َكاٚي١ َٓحص٠ بػهٌ عاّ عٔ )

َٔ احتاد اٚ ْكاب١  بتاٜٝدَٗٓدضا شتتصا بايهٗسبا٤ اٚ املٝهاْٝو اٚ ايهُٝٝا٤ ٚ مبستب١ ال تكٌ عٔ ممازع هٕٛ املكاٍٚ ٜ إاٚ   .4
 قًِٝ.َٗٓدض٢ اال

 -:خاَطا /ايدزج١ ارتاَط١
 ( َا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاز.100إ تهٕٛ يًُكاٍٚ نؿا٠٤ َاي١ٝ التكٌ ) .1
االختصاصات )نٗسبا٤ اٚ َٝهآٜو اٚ نُٝٝا٤(  يفَٔ احتاد اٚ ْكاب١ َٗٓدض٢ االقًِٝ ٚ  بتاٜٝدإ ٜهٕٛ يًُكاٍٚ َٗٓدع َتؿسؽ   .2

 اٚ اختصاصات اخس٣ َػاب١ٗ.

( مخطني ًَٕٝٛ 50) َٓٗا عٔ ا١ٜ ٚ ال تكٌ نًؿ١، االقٌ  يفبصٛز٠ ْاجخ١ اعُاٍ َكاٚيتني  ٚ ٌُاملكاٍٚ ن١ْٛ قد ان يفٜػرتط  .3
 دٜٓاز.

 

 املادةالثامية
 تشكيل اجلية ومواموا

ًِٝ بس٥اض١ َٛظـ بدزج١ / تػهٌ بكساز َٔ ز٥ٝظ زتًظ ايٛشازا٤ دت١ٓ تطحٌٝ ٚ تصٓٝـ ٚ حتدٜد دزجات املكاٚيني ؾ٢ االقاوال 
 -ايتدطٝط ؾ٢ االقًِٝ ٚ عط١ٜٛ نٌ َٔ :ٚشٜس  خاص١ ٜطُٝ٘

 عٔ َدٜس عاّ. تكٌ دزجت٘ممجٌ عٔ ٚشاز٠ ايتدطٝط ال -1
 َدٜس عاّ تطحٌٝ ايػسنات ؾ٢ ٚشاز٠ ايتحاز٠ . -2

 عٔ َدٜس عاّ .املاي١ٝ ٚ االقتصاد ، التكٌ دزجت٘ ممجٌ عٔ ٚشزا٠  -3

 عٔ َدٜس عاّ . االعُاز ٚ االضهإ ، التكٌ دزجت٘ =          =           -4

 عٔ َدٜس عاّ. =         ايبًدٜات ، التكٌ دزجت٘=             -5

 عٔ احتاد َكاٚىل االقًِٝ.  =        -6
 / ٜهٕٛ ز٥ٝظ قطِ تطحٌٝ املكاٚيني ؾ٢ ٚشاز٠ ايتدطٝط َكسزا يًح١ٓ . ثاَيا
١ تطا٣ٚ االصٛات ٜسجح ادتاْب ًح١ٓ حبطٛز اغًب١ٝ اصٛات ، ٚ تتدر ايكسازات ؾٝٗا باغًب١ٝ االصٛات ، ٚ ؾ٢ حايي/ ٜهتٌُ ْصاب اثانثا 

 اير٣ ٜصٛت َع١ ز٥ٝظ ايًح١ٓ.
 / تهٕٛ اجتُاعات ايًح١ٓ دٚز١ٜ ٚ مبا ال ٜكٌ عٔ اجتُاعني ؾ٢ ايػٗس. رابعة

  -ًح١ٓ ممازض١ املٗاّ االت١ٝ :ي/ تتٛىل اخايطة 
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ّ ، ع٢ً إ تسد ايًح١ٓ ع٢ً تطحٌٝ ٚ تصٓٝـ ٚ حتدٜد دزجات املكاٚيني حطب نؿا٤اتِٗ َٚؤٖالتِٗ ٚ ؾ٢ ض٤ٛ احهاّ ٖرا ايٓعا -1
( ثالثٕٛ َٜٛا َٔ تازٜذ تكدمي١ بايكبٍٛ اٚ ايسؾض َع بٝإ اضباب ايسؾض ٚ ايبت ؾ١ٝ بايتطحٌٝ 30ايطًب املكدّ ايٝٗا خالٍ )

 (ضتٕٛ َٜٛا َٔ تازٜذ تكدِٜ ايطًب .60ٚ ايتصٓٝـ ٚ حتدٜد ايدزج١ ؾ٢ حاي١ ايكبٍٛ خالٍ )

ؾك١ بطًبات املكاٚيني ، ٚ ال تعترب ٖر٠ ايطٛابط ْاؾر٠ اال َٔ تازٜذ َصادق١ ٚشٜس حتدٜد ايطٛابط ارتاص١ بايٛثا٥ل املس -2
 ايتدطٝط عًٝٗا.

ايٓعس بطًبات اعاد٠ تطحٌٝ املكاٚيني ٚ َٓح ٖٜٛات ايتطحٌٝ ٚ ايتصٓٝـ ٚ حتدٜد ايدزج١ هلِ زتددا ؾ٢ ايٓؿظ ايدزج١  -3
 ايطابك١ عٓد تٛؾس ايػسٚط االت١ٝ.

ْاجتا عٔ اخالٍ  املكاٍٚ بكٛاعد ايطًٛى امل٢ٓٗ املٓصٛص عًٝٗا ؾ٢ ايكٛاْني ذات ايص١ً اٚ إ ٜهٕٛ  إ الٜهٕٛ ايػا٤ اهل١ٜٛ –أ 
 ستهَٛا ع١ًٝ بطبب ذيو.

 حهُا باغٗاز اؾالض١ . إ الٜهٕٛ املكاٍٚ قد صدز حبك٘ –ب 
 إ الٜهٕٛ املكاٍٚ َستهبا دتسمي١ شت١ً بايػسف . –ج 
 ؾ٢ ايكا١ُ٥ ايطٛدا٤. ٚ غطب تطحًٝ٘ ْٗا٥ٝا بطبب ادزاج امسٕ٘ٛ املكاٍٚ قد ضخبت ٖٜٛت٘ إ الٜه –د 

 تهٝٝـ اٚضاع١ حطب احهاّ ٖرا ايٓعاّ . ٢ املكاٍٚ اير٣ ٜسّٚ اعاد٠ تطحًٝ٘ ٚ تصٓٝؿ٘ ٚ حتدٜد دزجت٘ زتددا ، عًٝ٘/ عًضادضا 
 

 املادة التاسعة
س ع٢ً إ تهٕٛ َصدق١ َٔ قبٌ ادتٗات املدتص١ ؾ٢ ارتازج يًح١ٓ قبٍٛ االعُاٍ املٓؿر٠ َٔ املكاٍٚ ذتطاب جٗات غري عساق١ٝ خازج ايكط

. 
 املادة العاشرة

اعالّ قطِ تطحٌٝ املكاٚيني يف ٚشاز٠  يت٢ تصدز مبٛجب ٖرا ايٓعاّ ، عًٝ٘ؾ٢ حاي١ تػري عٓٛإ املكاٍٚ املبني ؾ٢ اضتُاز٠ ايتطحٌٝ ا
 ( ثالثٕٛ َٜٛا َٔ تازٜذ ايتػري .30ايتدطٝط بريو خالٍ )

 

 
 ادية عشرةاملادة احل

يتكدّ بطًب جدٜد بعد اضتعؿا٤ /حيل يًُكاٍٚ اير٣ تسؾض ايًح١ٓ تطحًٝ٘ الٍٚ َس٠ بطبب عدّ تٛؾس بعض ايػسٚط ااوال 
 ايػسٚط. تًو

انُاٍ ايػسط خالٍ غٗسٜٔ َٔ تازٜذ تبًٝػ٘ ٚ  حد غسٚط ايدزج١ املطحٌ بٗا ؾعًٝ٘حاي١ ؾكدإ املكاٍٚ َطحٌ ال يف/ ثاَيا
 دزجت٘. يفبعهط٘ ٜعاد ايٓعس 

 تًو ايدزج١ . يفتطحٌٝ اي/الجيٛش تعدٌٜ دزج١ املكاٍٚ اٚ غسن١ املكاٚي١ يدزج١ اع٢ً االبعد َط٢ ضٓتني َٔ  ثانثا
 /تعتُد االعُاٍ املٓحص٠ بعد اخس دزج١ نإ عًٝٗا عٓد تعدٌٜ دزج١ املكاٍٚ.رابعا 

ايدزج١ ايطابع١ يًُكاٚالت االْػا١ٝ٥ ٚ ايدزج١ /الجيٛش تطحٌٝ املكاٍٚ )ايػدص ايطبٝع٢( الٍٚ َس٠ بدزج١ تصٜد ع٢ً خايطا 
ال جيٛش تطحٌٝ يًػسن١ املكاٚي١ الٍٚ َس٠ بدزج١ تصٜد ع٢ً ايدزج١ ارتاَط١ ٚ  ، ايسابع١ يًُكاٚالت ايهٗسبا١ٝ٥ ٚ َٝهاْٝه١ٝ ٚ نُٝٝا١ٝ٥

 ١ َع َساعا٠ احهاّ ٖرا ايٓعاّ.يًُكاٚالت االْػا١ٝ٥ ٚ ع٢ً ايدزج١ ايجايج١ يًُكاٚالت ايهٗسبا١ٝ٥ ٚ املٝهاْٝه١ٝ ٚ ايهُٝٝا٥ٝ
 ايدزج١ ايطادض١ يًُكاٚالت االْػا١ٝ٥.ب/جيٛش تطحٌٝ املٗٓدع املد٢ْ اٚ املعُاز٣ االضتػاز٣ اٚ اجملاش الٍٚ َس٠  ضادضا
س٠ االضتػاز٣ اٚ اجملاش اٚ املُازع الٍٚ َهٗسبا٤ اٚ ايهُٝٝا٤ اٚ اختصاص املػاب٘ اي/جيٛش تطحٌٝ املٗٓدع املٝهاْٝو اٚ ضابعا 

 بايدزج١ ايسابع١ يًُكاٚالت ايهٗسبا١ٝ٥ ٚ املٝهاْٝه١ٝ ٚ ايهُٝٝا١ٝ٥.
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 املادة الثاىية عشرة
َٛاعٝدٖا احملدد٠ ٚؾل ايػسٚط ٚ  يفيًح١ٓ ايتخس٣ عٔ نؿا٠٤ املكاٍٚ يًتجبٝت َٔ حطٔ املكدز٠ ٚ ايهؿا٠٤ ع٢ً اصتاش االعُاٍ 

 تًو َعًَٛات. تأٜٝدبٝاْات َٔ شتتًـ ادتٗات ٚ املٛاصؿات املطًٛب١ ٚ هلا َٔ اجٌ ذيو طًب املعًَٛات ٚ اي
 

 املادة الثالثة العشرة
 اللجية االستئيافية

( ثالث١ اعطا٤ َٔ بِٝٓٗ ممجٌ عٔ احتاد َكاٚىل 3ضت٦ٓاؾ١ٝ َه١ْٛ َٔ )ا/تػهٌ باَس َٔ ز٥ٝظ زتًظ ايٛشزا٤ دت١ٓ اوال 
 اعرتاضات املكاٚيني ع٢ً قسازات ادت١ٓ. يفاالقًِٝ يًٓعس 
ايؿكس٠ )اٚال(  يفاالعرتاض ع٢ً قساز ايًح١ٓ يد٣ ايًح١ٓ االضت٦ٓاؾ١ٝ املٓصٛص عًٝٗا  يفُكاٍٚ اٚ ايػسن١ املكاٚي١ اذتل /يً ثاَيا

( ثالثٕٛ َٜٛا 30االعرتاض خالٍ  ) يف( ثالثٕٛ َٜٛا َٔ تازٜذ تبًٝػ٘ بايكساز ٚ ع٢ً ايًح١ٓ االضت٦ٓاؾ١ٝ ايبت 30َٔ ٖرٙ املاد٠ خالٍ )
 رتاض.َٔ تازٜذ تكدِٜ االع

 /ٜصدز قساز ايًح١ٓ االضت٦ٓاؾ١ٝ باالنجس١ٜ ٚ ٜهٕٛ ْٗا٥ٝا بعد َصادق١ ٚشٜس ايتدطٝط عًٝ٘.ثانثا 
 املادة الرابعة عشرة

بايٓطب١ يًػسن١ املكاٚي١ ٚ ضٓتإ َٔ تازٜذ ( ثالث ضٓٛات َٔ تازٜذ اصدازٖا 3تهٕٛ ؾرت٠ ْؿاذ اهل١ٜٛ ايصادز٠ عٔ ايًح١ٓ )
 ػدص ايطبٝع٢(.اصدازٖا بايٓطب١ يًُكاٍٚ )اي

 املادة اخلامشة عشرة
 ٜدؾع املكاٍٚ ايسضّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚؾل ادتدٍٚ ايتاىل.

 ايدزج١            
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ايسضِ

زضِ 
ايتطحٌٝ 

 /دٜٓاز

150000

0 
125000

0 
110000

0 
90000

0 
75000

0 
50000

0 
35000

0 
25000

0 
25000

0 
25000

0 

زضِ 
جتدٜد 

اهل١ٜٛ/دٜ
 ْاز

250000 225000 200000 17500

0 
15000

0 
12500

0 
12500

0 
12500

0 
12500

0 
12500

0 

 
 املادة الشادسة عشرة

 التزامات اجلوات احلكومية و املشتفيدة
 -ٗات املطتؿٝد َساعا٠ َاٜات٢:ادتع٢ً 
ت ايس٥ٝط١ٝ ٚ ايجا١ْٜٛ َام ٓاقصات ٚ تٓؿٝر اعُاٍ املكاٚالامل يف/االيتصاّ باحهاّ ٖرا ايٓعاّ ٚ عدّ ايطُاح ال٣ َكاٍٚ باالغرتاى  اوال

 ٜهٔ حا٥صا ع٢ً اهل١ٜٛ ايصادز٠ َٔ ايًح١ٓ.
 ايٓعاّ.ػسٚع بعٗدت٘ ٚؾكا هلرا د َٔ اَها١ْٝ ٚ نؿا٠٤ املكاٍٚ مبا تتال٤ّ ٚ ححِ ٚ طبٝع١ ٚ ْٛع١ٝ االعُاٍ عٓد احاي١ امل/ايتانثاَيا 
حتدٜد  يفتعتُد نًؿ١ ادتص٤ ارتاص بهٌ َِٓٗ َٔ ايعٌُ  حاي١ اغرتاى َكاٚيني َٔ دزجات شتتًؿ١ يتٓؿٝر عكد َتهاٌَ يف/ ثانثا

 دزج١ املطًٛب١ يهٌ غسٜو.اي
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قص١ تطًب دزج١ َع١ٓٝ ع٢ً إ ال تكٌ دزج١ ا٣ َِٓٗ انجس َٔ َستب١ عٔ ايدزج١ آَ يف/جيٛش النجس َٔ َكاٍٚ االغرتاى رابعا 
 ْطخاب خالٍ َد٠ املكاٚي١.املطًٛب١ غسٜط١ عدّ ايطُاح ال٣ َِٓٗ عٓد زضٛ املٓاقص١ بايتٓاشٍ اٚ اال

 َٔ احتاد َكاٚىل االقًِٝ ٜؤٜد قدزت٘ ع٢ً ايكٝاّ باعُاٍ املكاٚالت. ٜٝدتا/إ ٜكدّ املكاٍٚ الٍٚ َس٠  خايطا
 املادة الشابعة عشرة

 ( مخطٕٛ ًَٕٝٛ دٜٓاز ملكاٚيني غري َطحًني.50يًٛشٜس املدتص اٚ َٔ خيٛي٘ احاي١ املكاٚالت ايت٢ التصٜد نًؿتٗا عٔ )
 املادة الثامية عشرة

 ا١ٜ َكاٚي١ ثا١ْٜٛ بعٗد٠ َكاٍٚ َام ٜهٔ حا٥صا ع٢ً اهل١ٜٛ ايصادز٠ َٔ ايًح١ٓ.ال جيٛش املٛاؾك١ ع٢ً إْاط١ 
 املادة التاسعة عشرة

ٕ ٜتِ تصٜٚد ايًح١ٓ بهاؾ١ ايتػٝريات ايت٢ تطس أع٢ً نٝإ ٚ اٚضاع املكاٍٚ ،َٔ قبٌ ادتٗات ذات االختصاص َٔ ضُٓٗا حاي١ ؾكدا
 ات ٚ املعًَٛات ايت٢ ضبل ٚ إ شٚدت ايًح١ٓ بٗا.تأٜٝدعط١ٜٛ املكاٍٚ اٚ َعاقبت٘ ٚ نريو ؾُٝا خيص اي

 املادة عشرون
 مبٛجب ٖرا ايٓعاّ. املطًٛب١ انجس َٔ ختصص اذا تٛؾست ايػسٚط يفجيٛش تطحٌٝ املكاٍٚ 

 املادة احلادية و عشرون
 صٓٝع ٚ عكٛد اجٛز ايعٌُ ٚ عكٛد ارتدَات االضتػاز١ٜ .تحٗٝص ٚ اي/التطس٣ احهاّ ٖرا ايٓعاّ ع٢ً َكاٚالت ايتاوال 
تٓؿٝر َكاٚي١ ٚاحد٠ حتدد دزج١ نٌ َػازى حطب ْطب١ َػازنت٘ ٚ ذيو الغساض احتطاب  يفحاي١ اغرتاى انجس َٔ َكاٍٚ  يف/ ثاَيا

ٚي١ بايتطا٣ٚ ع٢ً عدد املػازنني بايتٓؿٝر عٓد حاي١ عدّ ٚجٛد َا ٜجبت ْطب١ املػازن١ تكطِ نًؿ١ املكا يفزتاٍ املكاٚالت ٚ  يفارترب٠ 
 ايتطحٌٝ.

 املادة الثاىية و عشرون
 ه في وصاسة انتخطيط تذقيق ماياتي:يتىنً قسم تسجيم انمقاوني

ايٛثا٥ل ارتاص١ باثبات صؿ١ املكاٍٚ ٚ َؤضطٞ ايػسنات املكاٚي١ اٚ املطاُٖني ؾٝٗا ٚؾل ايكٛاْني ٚ ايتعًُٝات املسع١ٝ  .1
 بٗرا ارتصٛص.

دٚا٥س ايدٚي١  يفَؤضطٞ ايػسنات ٚ املطاُٖني ؾٝٗا اٚ املكاٚيني نُٛظؿني  ّ تعٝنيايتعٗدات ايكا١ْْٝٛ ارتاص١ بعد .2
 ايكٛاْني االْع١ُ ٚ ايتعًُٝات ايٓاؾر٠ بٗرٙ ارتصٛص .حطب 

 ايتعٗدات بػإٔ عدّ عٌُ َؤضطٞ ايػسنات املكاٚي١ نُالنات ؾ٢ غسنات َكاٚي١ اخس٣. .3

ٚ االٚزام ايسمس١ٝ االخس٣ ايالش١َ يًتحطٌٝ ٚ ايتصٓٝـ ٚ حتدٜد ايدزج١ ٚؾل ايتأٜٝد نتب انُاٍ مجٝع ايٛثا٥ل ٚ  .4
 احهاّ ٖرا ايٓعاّ ،ع٢ً إ تهٕٛ مجٝعٗا اص١ًٝ اٚ َصدق١ يد٣ ادتٗات املدتص١ بريو قاْْٛا.

 

 املادة الثالثة عشرون
اٚ ستاَٝا ؾٝخطب ضُٔ املالى املطًٛب حطب  /ؾ٢ حاي١ نٕٛ َؤضظ اٚ احد َؤضطٞ ايػسن١ املكاٚي١ َٗٓدضا اٚ ستاضبااوال 

 . ايدزج١بات تطًَ
ٛاحد / املػسٚع ايؿسد٣(تساع٢ خرب٠ َؤضظ ايػسن١ ايطابك١ ع٢ً ايتأضٝظ اي/ؾ٢ ايػسن١ املكاٚي١ َٔ ْٛع )ذات غدص ثاَيا 

 . الغساض ايتكِٝٝ ٚ َٓح ايدزج١
(  تعد خرب٠ ٚ اعُاٍ ٚاحد اٚ انجس َٔ املؤضطني ؾ٢ / ؾ٢ ايػسن١ املكاٚي١ غري)ذات غدص ٚاحد / املػسٚع ايؿسد٣ ثانثا

 . ًػسن١يزتاالت زتص١ٜ الغساض ايتكِٝٝ ٚ َٓح ايدزج١ 
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ؾأنجس ٚي٘ /اذا نإ َؤضظ ايػسن١ )ذات غدص ٚاحد / املػسٚع ايؿسد٣( َٗٓدضا َدْٝا اٚ َعُازٜا ٚ مبستب١ زتاش  رابعا
دض٢ االقًِٝ ٜعترب ذيو زتصٜا يػسط تٛؾس االعُاٍ املطًٛب١ ؾ٢ َٔ احتاد اٚ ْكاب١ َٗٓ بتاٜٝدخرب٠ ؾ٢ تٓؿٝر املػازٜع 

ػسنات ايغسنات املكاٚالت االْػا١ٝ٥ ٚ ايهٗسبا٤ ٚ ايهُٝٝا٤ اٚ ا٣ اختصاصات اخس٣ ذات عالق١ َباغس٠ بٗا )ٚتطبل ؾكط ع٢ً 
 املكاٚي١(.
ٝٗا َٗٓدضا التكٌ َستبت٘ عٔ زتاش ٚ /ٜٓطبل اذتهِ ؾ٢ ايؿكس٠ )زابعا( اعالٙ ع٢ً ايػسنات ؾ٢ حاي١ نٕٛ احد َؤضطخايطا 

 %(30تأضٝظ ايػسن١ التكٌ عٔ ) زأمساٍبٓطب١ َطا١ُٖ ؾ٢ 
 

 املادة الرابعة و عشرون
/يس٥ٝظ زتًظ ايٛشزا٤ اٚ ْا٥ب٘ حصسا اضتجٓا٤ ايػسنات املكاٚي١ َٔ ايػسٚط املٓصٛص عًٝٗا ؾ٢ ٖرا ايٓعاّ ٚ َٓخٗا  اوال

ريو ٚ بعد تهٝٝـ اٚضاع بجتٗا ايطابك١ يهال االختصاصني ٚ ذيو بعد تٛص١ٝ ايًح١ٓ ايدزج١ ايجا١ْٝ اٚ االٚىل عٓد تعدٌٜ دز
ٚ ثا٥ل ًَهٝتٗا يًُها٥ٔ ٚ املعدات ٚ االالت ايصادز٠ ٚ ايػسن١ حطب غسٚط ايدزج١ املطًٛب ٚ نريو بعد تكدِٜ ٖرٙ ايػسنات 

ٚ اثبات َاٜؤٜد قدزتٗا ع٢ً تٓؿٝر  بٗا املصدق١ َٔ ادتٗات املع١ٓٝ يًخصٍٛ ع٢ً ٖرٙ ايدزج١ ٚؾكا يًطٛابط املعٍُٛ
 املػسٚعات املؤ١ًٖ يًتصٓٝـ املطًٛب.

/جيٛش يًح١ٓ َٓح ايػسنات املكاٚي١ الٍٚ َس٠ دزج١ االٚىل ؾ٢ حاي١ َطا١ُٖ َؤضطات اٚ غسنات ايكطاع ايعاّ ؾ٢ ثاَيا 
 ٖرٙ ايدزج١.ايػسن١ ٚ بعد تهٝٝـ اٚضاعٗا حطب َتطًبات  زأمساٍ%( َٔ 25تاضٝطٗا بٓطب١ التكٌ عٔ )

يٛشٜس ارتتطٝط ٚ بتٛص١ٝ َٔ ايًح١ٓ اعاد٠ تطحٌٝ املكاٚيني ايطابكني ايتازنني يًعٌُ بدزجاتِٗ ايطابك١ بعد تكدِٜ / ثانثا
 َا ٜجبت بتًو ايدزج١.

 
 املادة اخلامشة و العشرون

 درجة اسه املكاول فى الكائنة الشوداء
١ املٓؿر٠ املبني ؾٝ٘ االضباب املربز٠ ٚ بتٛص١ٝ َٔ ايًح١ٓ ادزاج ٗص يًح/يٛشٜس ايتدطٝط بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ ايٛشٜس املدت اوال

ب ع٢ً ٖرا االدزاج تٓصٌٜ َستبت٘ دزج١ ٚاحد ملد٠ ضٓتني تؾ٢ ايكا١ُ٥ ايطٛدا٤ ملد٠ التصٜد ع٢ً ضٓتني ٚ ٜرتاضِ املكاٍٚ 
ؾ٢ ايكا١ُ٥ ايطٛدا٤ ملس٠ اخس٣ تطخب  تطس٣ اعتبازا َٔ تازٜذ زؾع امس٘ َٔ ايكا١ُ٥ ايطٛدا٤ ٚ يف حاي١ ادزاج اضِ املكاٍٚ
 ٖٜٛت٘ ايصادز٠ َٔ ايًح١ٓ ٚ ٜػطب تطحًٝ٘ ْٗا٥ٝا ٚ ميٓع َٔ املصاٚي١ اعُاٍ املكاٚالت.

/يًُكاٍٚ اير٣ تكسز ادزاج امس٘ ؾ٢ قا١ُ٥ ايطٛدا٤ حل االعرتاض يد٣ ٚشٜس ايتدطٝط بٛاضط١ ايٛشاز٠ املٓؿر٠ اٚ  ثاَيا
َٔ تازٜذ ايتبًٝؼ ٚيٛشٜس ايتدطٝط دزاض١ اعرتاض٘ ؾ٢ ايط٤ٛ االضباب ايت٢ قدَٗا  ( مخط١ عػس َٜٛا15املطتؿٝد خالٍ )

 االجسا٤ات ايت٢ ٜٓبػ٢ اختاذٖا حبك٘.املعرتض ٚ ادتٗات املع١ٓٝ ٚال ٜٛقـ اعرتاض املكاٍٚ ضري 
اصال ادزاج امس٘ يف  ايت٢ اقرتحت بٛاضط١ ادت١ٗ /يًُكاٍٚ اير٣ مت ادزاج٘ ؾ٢ ايكا١ُ٥ ايطٛدا٤ تكدّ طًب اىل ايًح١ٓثانثا 

 اىل َصادق٘ ٚشٜس ايتدطٝط عًٝٗا. تٛصٝات ايًح١ٓ ايكا١ُ٥ ايطٛدا٤ يًٓعس ؾ٢ اَس زؾع٘ َٔ ايكا١ُ٥ ايطٛدا٤ ٚ ختطع
 
 

 املادة الشادسة و العشرون
حيتؿغ املكاٚيني اذتا٥صٜٔ ع٢ً ١ٜٖٛ تطحٌٝ املكاٚيني ضابكا بصٓؿِٗ ٚ عٓد َٓخِ صٓـ اع٢ً عًِٝٗ تهٝٝـ اٚضاعِٗ 

 ٛجب االحهاّ ايٛازد٠ ؾ٢ ٖر٠ ايٓعاّ.مب
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 املادة الشابعة و العشرون
بتطحٌٝ ٚ تصٓٝـ ٚ حتدٜد دزجات املكاٚيني ايٓاؾر٠ قبٌ صدٚز ٖرا ايٓعاّ ٚ ال ٜعٌُ تًػ٢ االْع١ُ ٚ ايتعًُٝات ارتاص١ 

 با٣ ْص خيايـ احهاَ٘.
 

 املادة الثامية و العشرون
 ٜٓؿر ٖرا ايٓعاّ َٔ تازٜذ صدٚزٙ.

 
 
 

 ٝظ زتًظ ايٛشزا٤ز٥


