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متٗٝد :

تٗ دددف اض ددياتٝذ ١ٝسه َٛدد ١إَ دداز ٠زأع اخل ُٝدد ١اىل االض ددتدداّ األَج ددٌ يًُ ددٛازد املاي ٝدد ٚ ١ايبػ ددس١ٜ
ٚايجسٚات ايطبٝع ١ٝاييت سباٖا اهلل هلر ٙاإلَاز ٠ايطٝبدَٚ ،١دٔ أددٌ تٓعد ِٝقطداع األعُداٍ يف اإلَداز٠
ٚشٜداد ٠تٜٓٛددع َؿددادز ايدددخٌ احلهدد ٚ َٞٛبطسٜكددَ ١دزٚضدَٚ ١تأْٝد ١يًؿددسف االضددتجُاز ١ٜبعٝددداً عددٔ

اجملدداالت عايٝدد ١املددداطسٚ ،يف قددٖ ٤ٛددرا ايتٛددد٘ ْكدديح إْػددا ٤دلُددع يتذدداز ٠ايطددٝازات املطددتعًُ١
بسأع اخل ١ُٝحتت أضِ " دلُدع دًؿداز يتذداز ٠ايطدٝازات املطدتعًُ ١يف إَداز ٠زأع اخلُٝدٜٗٚ "١ددف
ٖرا املػسٚع إىل تٓع ِٝايٓػاط اخلاف باملسنبات املطتعًُ َٔ ١خالٍ ْكٌ ٖرا ايٓػاط َٔ َٛقع٘
احلدداي ٞايهددا ٔ٥يف غددازع املٓتؿددس اىل ايٛادٗدد ١األَاَٝدد ١ملٓطكدد ١ايؿدداحل ١ٝايؿددٓاع ١ٝاجلاْددب املكابددٌ
ملٓطكدد ١ايؿًٝدد ١عًدد ٢ر د ايطسٜددل امل د د ٟاىل اخلددسإ بعددد دٚاز ايؿدداْٛعٚ ،تٛظٝددـ املهددإ احلددايٞ
ألْػ ددط ١ياز ٜدد ١ت ددتالَٚ ِ٥تطًب ددات املٓطك دد ١ايط ددهٓ ١ٝاملتٛاد ددد ؾ ٗٝددا ٜٓٚ ،دددزز ٖ ددرا املػ ددسٚع ق ددُٔ
تٛدٗات االداز ٠ايعًٝا بايدا٥س ٠ايطاع ١ٝاىل ايتٓعٚ ِٝاْطذاَا َع تٛدٗات ايكٝاد ٠ايعًٝا يف اإلَداز٠
سل ٛاضتشداخ َٓاطل ؾٓاعَ ١ٝتدؿؿ ١خازز املٓاطل احلس ٠تًيب َتطًبات املطتجُس َٔ ٜٔداخٌ
ايدٚيددٚ ١خازدٗددا ٚتتُٝددص ببٓٝدد ١حتتٝدد ١عايٝدد ١اجلددٛد ٠تتددٛؾس ؾٗٝددا خدددَات ٚتطددٗٝالت ٚسددٛاؾص ْٛعٝدد١
داذبددٚ ١قددادز ٠عًدد ٢خًددل ب٦ٝدد ١اضددتجُاز ١ٜتٓاؾطدد ١ٝتطدداعد عًدد ٢حتكٝددل أٖددداف ايتُٓٝدد ١االقتؿدداد١ٜ
باإلَازٚ ٠تطًعات املطتجُس.ٜٔ
ق دداّ بع ددداد املك دديح  ٚايدزاض دد ١د .طاي ددب سط ددٔ احل ٝدداي َ ٞدددٜس إداز ٠ايدزاض ددات ٚاإلسؿ ددا٤
بايٛنايدد ١يف قدد ٤ٛاملعًَٛددات املتاسدد ١سدد ٍٛيسبدد ١إَددازت ٞدبددٚ ٞايػددازق ١اقدداؾ ١اىل دٗددٛد ٚيكددا٤ات
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َٚػاٚزات أخسَ ٣ع بعض أؾشاب َعازض ايطٝازات املطتعًُ ١ايٓػط ١يف اإلَازٚ ،٠نريو يازب
بعض املٓاطل ايؿٓاع ١ٝيف ايدٚي.١
ٚإذ ْأَدٌ إٔ ٜسقددَ ٢كديح إْػددا ٤دلُددع دًؿداز يًطددٝازات املطدتعًُ ١إىل املطدداُٖ ١املؿٝددد ٠يف
زضددِ تؿددٛز ناَددٌ يًُذُددع ايددر ٟتطُ د إيٝدد٘ اإلَدداز ،٠ؾذْٓددا ْكددع ٖددرا ايعُددٌ بد أٜدددٟ

ددٛنِ

َد ددتطًع إىل إٔ مبعد دد ٢بد ددازنتهِ ٚاإلداز ٠ايعًٝد ددا يد دددا٥ستٓاٜٚ ،د ددتِ حتٛيد دد٘ إىل دٗد دد ١اضتػد دداز١ٜ
َتدؿؿٚ ،١إٔ ٜسٖ ٣را املػدسٚع ايٓدٛز يف ايكسٜدب ايعاددٌ إٕ غدا ٤اهلل ،خدَدٚ ١تٓعُٝداً هلدر ٙاإلَداز٠
املعطا.٤

َكدَ:١
ت ددأت ٞأُٖ ٝدد ١إْػ ددا ٤دلُ ددع يتذ دداز ٠ايط ددٝازات املط ددتعًُ ١يف إَ دداز ٠زأع اخل ُٝدد ١يط ددٝدا
ٚاضددتهُاال خلطدد ١اإلَدداز ٠يف اضددتشداخ َٓدداطل ؾددٓاع ١ٝددٜدددَ ٠تدؿؿددَ ١بٓٝددٚ ١ؾددل َٛاؾددؿات
َٚكدداٜٝظ عايٝدد ١املطددت ،٣ٛتتددٛؾس ؾٗٝددا خدددَات َتهاًَدد ١تًدديب َتطًبددات االضددتجُاز احلدددٜح ٚتكدددّ
اي دددعِ ايتػ ددػ ًٞٝيًُطددتجُسٚ ٜٔاملتع دداًَ ٚ ،ق ددادز ٠عً دد ٢د ددرب االض ددتجُاز احملً ددٚ ٞاألد ددٓيب هل ددرا
ايٓػ دداط أ ٚاألْػ ددط ١ايتهُ ًٝٝددَ ١ج ددٌ ي دداز ٠األدٚات االستٝاط ٝدد ١اجلد ٜدددٚ ٠املط ددتعًُ( ١ايط ددهساب)
ٚاملدازط ٚايهساددات ٚايدٛزؽ ٚغريٖدا ،إذا َدا

تدٛؾري َٚعاجلد ١املعٛقدات ايديت حتد ٍٛد ٕٚاضدتهُاهلا

ٚاملتُجً ١يف ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝاملالُ٥د ١نايهٗسبداٚ ٤املداٚ ٤االتؿداالت ٚايطدسمٚ ،....تدٛؾري َساؾدل عايٝد١
اجلٛد ٠بأضعاز َٓاؾط ،١إقاؾ ١إىل تٛؾري َصٜر َٓاضب َٔ ايتطٗٝالت ايًٛدطدتٚ ١ٝاحلدٛاؾص ايٓٛعٝد١
ٚتددٛؾري ب٦ٝدد ١عُددٌ دٜٓاَٝهٝدد ١تًدديب َتطًبددات املطددتجُسٚ ٜٔتػددذع عًدد ٢بدد ٛؾددٓاعات ذات ازتباطددات
أَاَٚ ١ٝخًؿ ١ٝبٗا.
إٕ إْػددا ٤دلُددع َتدؿددـ يًطددٝازات املطددتعًُ ١يف إَدداز ٠زأع اخلُٝددٜ ١ددأت ٞأٜكددا يطددٝدا
يتٛدٗٝات

 ٛايػٝذ /ضعٛد بٔ ؾكس ايكا

ٚٚيد ٞعٗدد ٙايػدٝذ ذلُدد بدٔ ضدعٛد ايكدا

 ٞعكٛا اجملًظ األعً ٢يالحتاد سانِ زأع اخل١ُٝ
ٚ ، ٞسسؾدا َدٔ دا٥دس ٠ايتُٓٝد ١االقتؿداد ١ٜعًد ٢تٓعدِٝ
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تٛشٜع األْػطٚ ١ايؿعايٝات االقتؿاد ١ٜاملتػابٗٚ ١املتهاًَ ١يف َٛاقع أ ٚدلُعات سدٜجد ١متهٓٗدا َدٔ
تطددٜٛس ْؿطددٗا ٚقدددزاتٗا ٚتطدداعدٖا عًدد ٢إسددداخ ْكًددْٛ ١عٝدد ١يف ْػدداطٗا جلعًددٗا أنجددس َطدداُٖ ١يف
تٜٓٛع َؿادز ايدخٌ ٚدعِ َطري ٠ايتُٓ ١ٝاملطتداَ ١يإلَاز.٠
إقاؾ ١إىل َا تكدّ إٕ إْػا ٤دلُع سدٜح يًطٝازات املطتعًُ ١ضٝطاِٖ ٚبدال أدْد ٢غدو يف
دعٌ اإلَدازٚ ٠اسددَ ٠دٔ بد املٓداطل املتٓاؾطد ١املُٗد ١عًد ٢ؾدعٝد ايدٚيدَٓٚ ١طكد ١اخلًدٝر ٚضدٝيدد
عًٗٝا ايتذاز ٚاملٗتُ َٔ داخٌ ايدٚيٚ ١خازدٗا ٚضٝطاِٖ يف تٓػٝط سسن ١االضدترياد ٚايتؿددٜس
ٚبايتاي ٞتٓػٝط سسن ١املٛاْٚ ٧ايتذاز ٠يف اإلَاز.٠
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أٚالً ٚ :اقع ضٛم ايطٝازات املطتعًُ ١يف زأع اخل: ١ُٝ
تينددص ي دداز ٠ايط ددٝازات املط ددتعًُ ١يف إَ دداز ٠زأع اخل ُٝددٓ ١طك دد ١ايٓد ٝددٌ عُ َٛددا ،س ٝددح
ٜطددتشٛذ غددازع ٞاملٓتؿددس ٚايػددٝذ ؾددكس بددٔ ذلُددد ايكددا

 ٞعًددَ )%81(٢ددٔ إلددايٖ ٞددر ٙايتذدداز،٠

إقدداؾ ١إىل ٚدددٛد َعددازض أخددسَ ٣تؿسقدد ١يف َددداخٌ اإلَددازٚ ٠بعددض ايػددٛازع ايسٝ٥طدد ١ٝن ددايسَظ
ٚايؿًٚ ١ٝغريٖا.
ٜبًؼ عدد املعازض ايكا ١ُ٥قسابدَ )001(١عسقداً ،ردازع (َ )%91دِٓٗ ايعُدٌ بػدهٌ َٓدتعِ ٚيددِٜٗ
زخـ ضاز ١ٜاملؿع ،ٍٛنُا ٜبًؼ عدد ايعازض ايؿاخس ٠اييت تتعاٌَ بايطٝازات احلدٜج ١قساب)%05( ١
َدٔ إلداي ٞعدددد املعدازضٜٚ ،بًدؼ َتٛضددط اإلادازات يف غدازع املٓتؿددس  - 0 ( -بداب) سددٛاي)55( ٞ
أيـ دزِٖ - 5( ،باب) ( )45أيـ دزِٖ  - 3( ٚباب) قساب )61( ١أيـ دزِٖ.
نُا َ ٖٛٚعسٚف إٕ إَاز ٠زأع اخلُٝد ١تػدٗد ْٗكد ١غداًَ ١يف ندٌ دٛاْدب احلٝداٚ ٠تتكددّ
بٛتري ٠ضسٜع ١تعٗس آثازٖدا ٚاقدشَ ١دٔ خدالٍ احلسند ١ايعُساْٝدٚ ١ايطدٝاسٚ ١ٝاملػدازٜع االقتؿداد١ٜ
ايه ددبري ،٠س ٝددح حتٛي ددت زأع اخل ُٝدد ١إىل ب ٦ٝدد ١اض ددتجُاز ١ٜداذب دد ١يه ددجري َ ددٔ ايكطاع ددات ايؿ ددٓاع١ٝ
ٚايطٝاسَٗٓٚ ١ٝا قطاع ايطٝازات املطتعًُ ،١سٝح ٜعد ضٛم زأع اخل َٔ ١ُٝب األضٛام املُٗ ١عً٢
َطت ٣ٛايدٚيَٚ ،١ا اإلقباٍ ايهبري عً ٢احلسن ١ايتذاز ١ٜيف َٓطكد ١غدازع املٓتؿدس ٚاشدساَٗدا خلدري
ديٝددٌ عًدد ٢ذيددو ،نُددا ٜتك د دً ٝداً َددٔ خددالٍ املعاٜػدد ١ايَٝٛٝددٚ ١املتابعدد ١املٝداْٝدد ١ملددٛظؿ ٞدا٥ددس٠
ايتُٓ ١ٝاالقتؿادٚ ١ٜايبًد ١ٜيًػها ٟٚاملتعددٚ ٠املطدتُسَ ٠دٔ ذلدالت ٚضدهإ املٓطكد ،١سٝدح ٜعدإْٛ
َ ددٔ احلسن دد ١ايه ددبري ٠يًط ددٝازات اي دديت متد دٓعِٗ يف ن ددجري َ ددٔ األس ٝددإ َ ددٔ اي دددخٚ ٍٛاخل ددسٚز إىل
ذلالتٗددِ َٓٚدداشهلِ بطددبب ايصسدداّ املطددتُس ٚخؿٛؾددا أٚقددات ايعؿددس ٚاملطددا ،٤نُددا إْٗددِ ٜػددتهٕٛ
نريو َٔ ايكٛقا ٤ايدا َٔٚ ١ُ٥عدّ ٚدٛد َٛاقـ ملسنباتِٗ بطبب نجري ٠ايطٝازات املعسٚقد١
يف ايطٛم.
ٚقد قاَت دا٥س ٠ايتُٓ ١ٝاالقتؿادٚ ١ٜدا٥س ٠ايبًد ١ٜشاٚالت غري قً ١ًٝاهلدف َٓٗا تٓعدِٝ
ٖدرا ايطدٛمَٗٓ ،دا حتدٜدد املطداسات املطدُٛس ١بٗدا يٛقدٛف ايطدٝازات أَداّ ندٌ ذلدٌ ،ال بدٌ ٚحتدٜدد
عددٖا َٔ أدٌ إااد ْٛع َٔ ايتٛاشٕ ب ساد ١أؾشاب املعازض ٚب األْػدط ١اجملداٚزٚ ٠املتعداًَ
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َع ٖر ٙايطٛمٚ ،نريو أؾشاب ايبٛٝت ايطهٓٚ ،١ٝاضتددَت هلرا ايػسض أضايٝب َتعددٚ ٠ؾًت
يف بعددض األسٝددإ إىل ؾددسض غساَددات ،إال إٔ لٝددع احملدداٚالت عذددصت يف إادداد سًدد ٍٛغدداًَ ١هلددرٙ
املػددانٌٚ ،عًٝدد٘ ؾددذٕ احلددٌ األَجددٌ ٚاالمشددٌ ٜهُددٔ يف اضددتشداخ َٓطكدد ١ددٜددد ٠يتذدداز ٠ايطددٝازات
املطتعًُ ١بعد ١ٜعٔ املٓاطل ايطهْٓٚ ،١ٝعتكد إٔ ايٛادٗ ١األَآََ َٔ ١ٝطك ١ايؿداحل ١ٝايؿدٓاع١ٝ
أ ٚغريٖا َجٌ َٓطك ١ط ٜٛأ ٚاملٓطك ١ايؿٓاع ١ٝباحلُسا قدسب غدازع اإلَدازات يٓكدٌ املعدازض إيٗٝدا،
نْٗٛا َٓطك ١س ١ٜٛٝدداً ٚضتعٛد بايؿا٥د ٠عًد ٢أؾدشاب املعدازض ٚايطدهإ ٚاحلسند ١ايتذازٜد ١يف
املٓدداطل املتٛادددد ٠ؾٗٝددا ساي ٝداً ،نُددا ضددتؿت أؾاقددا ددٜددد ٠أَاَٗددا يف املطددتكبٌ نْٗٛددا قسٜبددَ ١ددٔ
اإلَازات ايػُاي ١ٝاألخس.٣

ثاْٝاً :أٖداف دلُع دًؿاز يًطٝازات املطتعًُ:١
إٕ عًُٝدد ١تٓع دد ِٝيدداز ٠ايط ددٝازات املطددتعًُٚ ١سؿ ددسٖا يف َٓطكدد ١ذل دددد ٠ضٝطدداعد عً دد٢
حتكٝل عدد َٔ األٖداف أُٖٗا:
 .0تٓعدد ِٝقطدداع األعُدداٍ يف اإلَددازٚ ٠ايككددا ٤عًدد ٢ايعددٛاٖس غددري احلكدداز ١ٜيًشايدد ١ايدديت
تطٛد املٓاطل اييت تتٛادد ؾٗٝا َعازض ايطٝازات املطتعًُ ١سايٝا.
 .5ايككا ٤عً ٢االختٓاقات املسٚز ١ٜاييت تٓذِ عٔ ٚقٛف بعض املتعاًَ بػهٌ عػٛا.ٞ٥
 .3حتٜٛدٌ ٖددر ٙاملٓطكدد ١إىل َٓطكدد ١يازٜدد ١تٓاضددب سادددات املٓطكدد ١ايطددهٓ ١ٝايدديت تتٛادددد
ؾٗٝا مما ضٝعٝد تٓعُٗٝا ٚاعًٗا أنجس س َٔ ١ٜٛٝقبٌ.
 .4ادتراب َطتجُسَٚ ٜٔتعاًَ َٔ داخٌ ايدٚيٚ ١خازدٗا.
ٚ .5شٜادٚ ٠تٜٓٛع َؿادز ايدخٌ احلهَٞٛ
 .6ت ددٛؾري أض دداع إلْػ ددا َٓ ٤دداطل ؾ ددٓاعَ ١ٝتهاًَ دد ١يف املٓ دداطل اجمل دداٚز ٠هل ددا َج ددٌ (األدٚات
االستٝاطٝدد ١اجلدٜدددٚ ٠املطددتعًُ( ١ايطددهساب) ٚز ددا ايهسادددات ٚايددٛزؽ ذات ايؿددً ١بٗددا)
مما ٜطاعد عً ٢درب َطتجُس ٜٔذلًٚ ٝأداْب إىل اإلَاز.٠
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 .7تٛؾري بٓ ١ٝحتت ١ٝسدٜج ١تتالَ ّ٤ع طُٛسات ايكٝاد ٠ايعًٝدا ملطدتكبٌ ٖدر ٙاملٓطكد ١ممدا
اعًٗا َٔ ب املٓاطل ايتٓاؾط ١ٝيف ايدٚيٚ ١املٓطك.١
 .8تٓػددٝط سسندد ١االضددترياد ٚايتؿدددٜس يًطددٝازات املطددتعًُ ١إقدداؾ ١إىل األدٚات ٚاملعدددات
ذات ايؿً.١
 .9تطددٛز املددٛاْ ٧ايتذازٜدد ١يف اإلَدداز ٠ممددا ضٝطدداِٖ يف تٜٓٛددع َؿددادز ايدددخٌ ٚشٜدداد ٠ايٓدداتر
احملً ٞاإللاي.ٞ

ثايجاًٚ :ؾـ عاّ جملُع دًؿاز يًطٝازات املطتعًُ:١
مبتدد ٟٛدلُددع دًؿدداز يًطددٝازات املطددتعًُ ١عًددَ )551( ٢عسقدآًٜٚ ،ؿددر عًددَ ٢ددسسًت

-

املسسًدد ١األٚىل ٚتكددِ (َ )051عسقددا ،املسسًدد ١ايجاْٝددٚ ١تكددِ (َ )011عددسض ،إقدداؾ ١إىل دلُٛعدد١
َددٔ اخلدددَات اإلدازٜددٚ ١ايًٛدطددت ١ٝاملدتًؿدد ،١ايدديت تعُددٌ عًدد ٢تددٛؾري أؾكددٌ اخلدددَات ٚأزقاٖددا إىل
املتعاًَ َع ايطٛم ،مما ٜطدٌٗ عًُٝدات ايبٝدع ٚايػدساٚ ٤ايتطدعري ٚايتُٜٛدٌ ٚايتشٜٛدٌ إىل اإلَدازات
األخس ،٣آخر ٜٔبع االعتباز تٛادد اخلدَات اييت مبتادٗا املتعاًَ ٕٛيف َٓاطل َتكازبَٚ ١تٓٛع١
سطدب طبٝعدد ١ايطدٛم َددٔ َطدذد ٚناؾٝيٜددات َٚطدداعِ ٚبٓدٛى َٚهاتددب ؾدساؾٚ ١طباعددٚ ١صًددٝـ
َعاَالت ٚغريٖا ،نُا تتٛادد اخلدَات اإلداز ١ٜبايعدٜد َٔ املٛاقدعَ ،دع ذلاٚيد ١عددّ يُٝعٗدا يف
َهإ ٚاسد ملٓع ايتهدع ٚايتصاسِٚ ،نريو تطٗ ٌٝاإلدسا٤ات ٚتطدسٜعٗا ٚخاؾد ١بعدد االْتٗداَ ٤دٔ
املسسً ١ايجاْ ،١ٝنُا ٜكِ اجملُع سساز (َصاد) يًبٝع املباغس يًطٝازات ،يٝكؿْٛ ٞعا َدٔ ايتٓاؾطد١ٝ
عً ٢عًُٝات ايبٝع ٚايػسا ٤داخٌ ايطٛم.
يك ددد زٚع دد ٞيف اخت ٝدداز ع دددد املع ددازض اي دديت ض ددٝتِ تٓؿ ٝددرٖا يف املسسً دد ١األٚىل ع دددد احمل ددالت
ايكاُ٥دٚ ١تٓؿٝدرٖا يدريو قطدُت املعدازض إىل َطداسات رلتًؿد ١تدتالَ ّ٤دع احلايد ١ايطدا٥د ،٠نُددا
ٜٚساع ٢يف تؿُُٗٝا طسٜك ١احلسن ١داخدٌ ايطدٛم ٚعدسض ايػدٛازع َٓٚاضدبتٗا يًػدسض ايدر ٟاْػدأ
َٔ أدً٘ املػسٚع ٚسسن ١ايطٝازات داخٌ ايطٛم ٚنٝؿ ١ٝدخٛي٘ ٚاخلسٚز َٓ٘ بايتٓطٝل َع ايػدٛازع
ٚاملٓاطل اجملاٚز ٠يًُذُع
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نُا ٜساع ٢يف صطٝط٘ ٚتٓؿٝر ٙعسض ايػدٛازع َٓٚاضدبتٗا يًطدسع ١املتٛقعد ١داخدٌ ايطدٛم
ٚخازد٘ٚ ،تٛادد َٓاطل ذلدد ٠الْتعاز ايطٝازات داخدٌ ايػدٛازعٚ ،يف َٛاقدـ ايطدٝازات ايعاَد ١عًد٢
إٔ ٜعتُد ْعاّ َسٚزٚ ٟاق ٜت ٝيًصا٥س ضٗٛي ١االضتدالٍ عً ٢احملالت ٚاخلدَات اإلدازٚ ١ٜايؿٓٝد١
ٚاملصاد ٚغريٖا بد ٕٚعٓا.٤
إقاؾ ١إىل َا تكدّ ضٝتِ َساعا ٠عٌُ َٛاقـ إقداؾ ١ٝيتددص ٜٔايطدٝازات ألؾدشاب املعدازض
ٚغريِٖ ،قد تهد ٕٛأؾكٝد ١أ ٚعُٛدٜد ،١حتددد َدٔ خدالٍ تدٛؾس األزض املٓاضدب ١يًُػدسٚع ،نُدا ضدرياع٢
إْػآَ ٤طك ١يطهٔ ايعداًَ يف املػدسٚع يعددّ ايطدُاح هلدِ بايطدهٔ يف َٛاقدع ايعُدٌ طبكدًا يكدٛاْ
ايعٌُٚ ،ؾٓدم إلقاَ ١ايصٚاز ٚايٛاؾد َٔ ٜٔخازز اإلَازٚ ٠ايدٚي.١
نُ ددا ٜٓبػ دد ٞإٔ ٜساع دد ٢يف إْػ ددا ٤اجملُ ددع ايعٛاَ ددٌ ايب ٝ٦ٝدد ١اخلاؾ دد ١ػ ددانٌ اخلصاْ ددات
األزق دد ١ٝيتذُ ٝددع َ ٝددا ٙاألَط دداز ٚذل ددالت غط دد ٌٝايط ددٝازات ٚاملساؾ ددل ايعاَ ددٚ ١غريٖ ددا ٚايعُ ددٌ عً دد٢
تهسٜسٖددا بددايطسم احلدٜجدد ٠ ١اىل قددُإ اْطددٝاب ٚتؿددسٜـ رلًؿددات ٖددر ٙاملٝددا ٙبطددٗٛي ٚ ١باعتُدداد
ذلطات قذ سدٜجَ ،١ع احلسف عً ٢تٛادد َٓاطل خكسا ٤الضياس ١املتعاًَ ٚشٚاز اجملُع.

زابعاًَ :صاٜا االضتجُاز يف دلُع دًؿاز يًطٝازات املطتعًُ:١
ٜتُتددع دلُددع دًؿدداز يًطددٝازات املطددتعًُُٝ ١ددصات ْطددب ١ٝيعًدد٘ أنجددس دددربًا ٚاٖتُاَددا
يًُطتجُس ٜٔاحملًٚ ٝاألداْب عً ٢سد ضٛاٚ ،٤رهٔ تًدٝـ أِٖ ٖر ٙاملُٝصات ا :ًٜٞ
 .0املٛق ددع اجلػ ددسايف االض ددياتٝذ ،ٞس ٝددح ٜك ددع ب ددايكسب َ ددٔ َ ددٛاْ ٧اإلَ دداز ٠اي ددجالخ إق دداؾ ١إىل
ايتكاطعات ايسٝ٥ط ١ٝيًطسم ايطسٜع ١اييت تسبط اإلَاز ٠بذَازات ايدٚي ١املدتًؿدَ ،١دع ٚددٛد
َطازات َٚطايو يدخٚ ٍٛخسٚز املتعاًَ َٔ اجملُع بطٗٛي.١
 .5ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝايساق ،١ٝسٝح تتذ٘ ايٓ ١ٝسل ٛإْػا ٤بٓ ١ٝحتتَ ١ٝتُٝص ٠يف ٖر ٙاملٓطكدَ ١دٔ
طددسم َٛٚاقددـ ٚخ ددَات تددأَ ٚبٓددٛى ٚدؾدداع َدددَْٚ ٞسنددص غددسطَٚ ١سنددص ؾددشٚ ٞؾددسع
يدا٥س ٠ايتُٓ ١ٝاالقتؿادٚ ١ٜاملسٚز ٚؾشـ ايطٝازات ٚذلط ١بيٚ ٍٚغطد ٌٝضدٝازات ٚغريٖدا
َ ددٔ اخل دددَات مم ددا ض ددٝذعًٗا ذل ددط أْع دداز املط ددتجُس َ ٜٔددٔ ن ددٌ َه ددإ ،س ٝددح إٔ ت ددٛؾري
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اخلد دددَات ايًٛدطد ددت ١ٝيف َهد ددإ ٚاسد ددد ضد ددٛٝؾس ايٛقد ددت ٚاجلٗد ددد يًُطد ددتجُسٚ ٜٔاملتعد دداًَ
ايكادَ إىل ٖر ٙاملٓطك.١
 .3االض ددتكساز ايطٝاض دد - ٞإٔ ٚد ددٛد االض ددتكساز ايطٝاض دد ٞيف دٚي دد ١اإلَ ددازات ايعسب ٝدد ١املتش ددد٠
ٜطاعد بػهٌ أ ٚبآخس عً ٢ددرب املطدتجُس ٜٔايٗٝدا ٚضٝػدذعِٗ يالضدتجُاز يف اجملُدع أ ٚيف
األْػط ١املتاس ١يف االَاز.٠
 .4تطٗٝالت قسٜب - ١إ تٛؾس ثالثَٛ ١اْ ٧يف إَاز ٠زأع اخلُٝد ١ضدٛف ٜطداِٖ بػدهٌ أ ٚبدآخس
يف تٓػٝط سسند ١االضدترياد ٚايتؿددٜس َدٔ ٚإىل اإلَدازَٚ ٠دٔ رلتًدـ د ٍٚايعدات ٚبايدرات
َدٔ ايٝابددإ ٚأَسٜهددا َددٔ دٗددٚ ١إىل أؾسٜكٝدا ٚايعددسام ٚإٜددسإ ٚايددٚ ُٔٝأؾػاْطددتإ ٚبانطددتإ
ٚغريٖددا َددٔ دٗدد ١أخددس ٣ممددا ضددٝشكل َصٜدددا َ دٔ اإلٜددسادات ٚبايتدداي ٞازتؿدداع ايٓدداتر احملًددٞ
اإللايَ ،ٞكابٌ إعطا ٤بعض ايتطٗٝالت اجلُسن ١ٝيًُطتجُس.ٜٔ
 .5ب ٦ٝدد ١آَٓ ددَٚ ١طد ددتكس - ٠إٔ ق ٝدداّ سهَٛد دد ١زأع اخل ُٝدد ١بتٓؿ ٝددر رلتًد ددـ َػ ددازٜع ايب٦ٝد دد١
األضاض ١ٝهلرا اجملُع ضٝطاعد يف تٛؾري بَٓ ١ٝجاي ١ٝالشدٖاز األعُاٍ ايتذازٚ ١ٜخيًدل ب٦ٝد١
اضتجُاز ١ٜقابً ١يًتطٜٛس ٚاالشدٖاز ٚاملطاُٖ ١يف ايتُٓ ١ٝاالقتؿاد ١ٜيإلَاز.٠
 .6تطع ٢سه ١َٛزأع اخل ١ُٝإىل تٛؾري سٛاؾص َٚصاٜا عدٜد َٔ ٠خالٍ تٓؿٝر َػسٚع "خدَات
ايٓاؾر ٠ايٛاسدٚ "٠ايب ١ٝ٦ٝايتػسٜع ١ٝايػؿاؾ ،١تعٌُ عً ٢إشاي ١لٝدع ايكٝدٛد ايديت حتدد َدٔ
اْطٝاب ١ٝعًُ ١ٝايتػػ ٌٝهلرا اجملُعٚ ،نريو تٛؾري عكدٛد إاداز طًٜٛد ١األَدد يًُعدازض
ٚاخلدَات املطاعد ٠يف اجملُع.
 .7ت ددٛؾري َط دداسات ٚاض ددع ١ملٛاق ددـ ايط ددٝازات إق دداؾ ١ٝإىل إداز ٠ؾدُ ددَ ١ؿ ددُُٚ ١ؾ ددل أس دددخ
املٛاؾؿات.
 .8ايينٝددص عًدد ٢تطددٜٛس املٓدداطل االقتؿدداد ١ٜاملتدؿؿدد ١يتهدد ٕٛزاؾدددا قٜٛددا القتؿدداد اإلَدداز٠
ٚدرب املطتجُس.ٜٔ

خاَطاًَٛ :قع َٚهْٛات دلُع دًؿاز يًطٝازات املطتعًُ:١
أ َٛ -قع اجملُع:
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ٖٓاى َٛقعإ َتُٝصإ رهٔ إٔ ٜكع االختٝاز عً ٢أسدُٖا بعد دزاض ١اجلد ٣ٚاالقتؿداد١ٜ
يهددٌ َُٓٗددا ،أٚهلُددا ٜ -كددع يف َٓطكدد ١ايؿدداحل ١ٝايؿددٓاع ١ٝثاُْٗٝددا ٜ -كددع يف املٓطكدد١
ايؿٓاع ١ٝهل ١٦ٝزأع اخل ١ُٝيالضتجُاز أ ٚخًـ َٓطك ١ايسؾاع ١ايطهٓ ١ٝعً ٢احلددٚد ايديت
تؿؿًٗا عدٔ املٓطكد ١ايؿدٓاعٚ ١ٝطسٜدل اإلَدازات أ ٚبدايكسب َٓٗدا ٚسطدب َدا تٓطدب٘ اجلٗدات
املط ٚي ١يف اإلَاز.٠
ب َ -طاس ١اجملُع:
تكدددز املطدداس ١اإللايٝدد ١يًُذُددع

ددٛاي )351( ٞأيددـ َددي َسبددعٚ ،تكددِ سددٛاي)551( ٞ

َعسقاَ إقداؾ ١إىل املٛاقدع اخلاؾد ١بتكدد ِٜاخلددَات احلهَٝٛدٚ ١اخلاؾد ١املساؾكدَٛٚ ١اقدـ
إقاؾٚ ١ٝسساز خاف يبٝع ايطٝازات ٚغريٖا َٔ املساؾل اييت ضبل ذنسٖا.
ٜٓكطِ اجملُع إىل قطُ زٝ٥طُٖ ٝا:
 .0ايكطِ األ :ٍٚرجٌ املسسً ١األٚىل يًُػسٚع ٚتكدز َطاست٘ بد ( )566أيـ ّ.5
 .5ايكطِ ايجاْٚ :ٞرجٌ املسسً ١ايجاْ ١ٝيًُػسٚع ٚتكدز َطاست٘ بد ( )84أيـ ّ.5
ز َ -هْٛات اجملُع:
َ .0عازض اجملُع:
مبت ٟٛاجملُع عً ٢سٛايَ )551( ٞعسقاً ٜٚتِ تٓؿٝرٖا عًَ ٢سسًت :
املسسً ١األٚىلٚ :تكِ (َ )051عسقاً.املسسً ١ايجاْٚ :١ٝتكِ (َ )011عسض.ٚنُا َب يف اجلد ٍٚزقِ (:)0
دد) 0 ( ٍٚ
املطاسات ايهً ١ٝيًُعازض يًُسسًت األٚىل ٚايجاْ١ٝ
أبعاد

املطاس١

َطاس١

املعازض املٓذص ٠يف

املعازض املٓذص ٠يف

اجملُٛع ايهًٞ

املعازض

ايهً١ٝ

َبٓ٢

املسسً ١األٚىل

املسسً ١ايجاْ١ٝ

يًُعازض
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يًُعسض
)(m2
30 X 90
30 X 45
30 X 30
30 X 15
30 X 10
اجملُٛع

املعسض عدد
) (m2املعازض

2700
0351
911
451
311
5711

451
555
051
75
51
-

9
51
33
64
54
051

عدد

عدد

املطاس١
)(m2

املعازض

املطاس١
)(m2

املعازض

4151
4511
4951
4811
0511
09511

6
03
55
43
06
011

5711
5955
3311
3555
811
05951

05
33
55
017
41
551

املطاس١
)(m2
6751
7455
8551
8155
5111
35451

 .5املهاتب ٚاخلدَات املطاْد:٠
تتُجد ددٌ يف (إداز ٠اجملُد ددعئ ؾد ددسع دا٥د ددس ٠ايتُٓٝد دد ١االقتؿد دداد١ٜئ إداز ٠املد ددسٚزئ َسند ددص
ايػددسط١ئ ايدددؾاع املدددْٞئ ؾددسٚع َؿددازفئ ؾددسٚع غددسنات ايتددأَ ئ عٝددادٚ ٠ؾددٝدي١ئ
ذلط ١بيٍٚئ َطذدئ خدَات ؾشـ ايطدٝازاتئ غطد ٌٝايطدٝازاتئ بٝدع اإلطدازات
ٚاإلنططدٛاز آت ئ ٚزغدد ١ؾدٝاْٚ ١قطددس ايطددٝازاتئ بكداالت ئ ناؾٝيٜدداتئ َطدداعِئ
سساز (َصاد) يًطٝازات ئ َهتدب بسٜدد ئ غدشٔ ٚصًدٝـ لسند ٞئ َهاتدب طباعد١
ٚ .....غريٖا).
ٚنُا َب يف اجلد ٍٚزقِ ( )5ايرٜٛ ٟق تؿاؾ ٌٝأغًب املهاتب َٔ سٝح ايعدد
ٚاملطاس ١ايتكسٜب.١ٝ
دد ٍٚزقِ ( ) 5
دد ٍٚباخلدَات املساؾك ١يًُذُع ٚعددٖا َٚطاساتٗا ايتكدٜس١ٜ
تؿاؾ( ٌٝاملهاتب ٚغريٖا َٔ

ايعدد

اخلدَات)

املطاس ١ايٛسد)m2( ٠

املطاس ١ايهً)m2( ١ٝ

-

ايبٓو

-

5

-

511

-

411

-

ناؾتريٜا

-

3

-

011

-

311

-

خدَات َدَْ( ١ٝسنص

-

0

-

51

-

51
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غسط)١
-

َهتب خدَات ْعاؾ١

-

0

-

011

-

011

-

عٝاد٠

-

0

-

051

-

051

-

ذلالت ؾساؾ١

-

0

-

51

-

51

-

غسن ١تأَ

-

5

-

011

-

511

-

َهتب بًد١ٜ

-

0

-

511

-

511

-

ؾٝدي١ٝ

-

0

-

051

-

051

-

َطعِ

-

3

-

051

-

451

-

ضٛبسَازنت

-

0

-

0111

-

0111

-

َهتب طباعٚ ١صًٝـ

-

3

-

51

-

051

-

محاَات عاَ١

-

5

-

051

-

311

-

أخس٣

-

5

-

011

-

511

-

58

-

-

-

4111

َعاَالت

اجملُٛع

َٛ .3اقـ إقاؾ: ١ٝ
مبتدد ٟٛاجملُددع إقدداؾ ١إىل املطدداس ١ايدديت صدـ نددٌ َعددسض َددٔ املعددازضَٛ ،اقددـ نددبري٠
تطتددّ يًتأدري إىل أؾشاب املهاتب يف سايٚ ١دٛد ضٝازات تصٜد عًد ٢املطداس ١احملددد ٠هلدِ
قددُٔ ايعكدددَ ،كدداؾاً إيٗٝددا ٚدددٛد َٛاقددـ خاؾدد ١باملتعدداًَ

َددع اجملُددع َٛٚاقددـ خاؾدد١

باخلدَات املطاْد ٠يًُذُع...اخل رهٔ إٕ حتدددٖا اجلٗد ١االضتػداز ١ٜايديت ضدتك ّٛبذعدداد
املدططات بايتعاَ ٕٚع إداز ٠املطاس ١يف ايبًد ١ٜبايتٓطٝل َع اجلٗات املدتؿ.١
َ .4صاد (احلساز) ايطٝازات :
ٜٛدددد يف اجملُددع سددساز خدداف يبٝددع ايطددٝازات املطددتعًُٜ ١تطًددب تددٛؾري َطدداس ١خاؾدد ١بدد٘
ٚبايطددٝازات ايدديت ٜتعاَددٌ َعٗددا ٚاددب إٕ تتددٛؾس ؾٝدد٘ َٛاؾددؿات سدٜجددَ ١ددٔ سٝددح املطدداس١
ٚأضايٝب ايبٝع ٚايتعاٌَ.
 .5ؾٓدم :
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ال بد َٔ بٓا ٤ؾٓدم يف اجملُع الضتكباٍ املتعاًَ ٚايكادَ إي َٔ ٘ٝايدد ٍٚاجملداٚز ٠أَ ٚدٔ
أؾسٜكٝا ٚغريٖا َٔ ايد .ٍٚاقاؾ ١اىل بٓا ٤دلُع يطهٔ ايعُاٍ.
 .6اإلدازٚ ٠املطذد:
تكددز َطدداس ١اإلداز٠

ددٛاي )3( ٞإيدـ َددي َسبددع ٚاملطدذد

ددٛاي )5( ٞإيددـ َدي َسبددع عدددا

املٛاقـ

ضادضاً :طسٜك ١تٓؿٝر دلُع دًؿاز يًطٝازات املطتعًُ:١
طسٜك ١ايتٓؿٝر املباغس:
ٛ ٚدب ٖدر ٙايطسٜكد ١تكد ّٛاجلٗدات احلهَٝٛد ١املدتؿد ١بتٓؿٝدر املػدسٚع بايهاَدٌ بددأ َدٔ
ايبٓ ٝدد ١ايتشت ٝددٚ ١اْتٗ ددا ٤باملع ددازض ٚاملساؾ ددل اخلدَ ٝددٚ ١اإلداز ٜدد ١املًشك دد ١باملػ ددسٚعٚٚ ،ؾ ددل
تؿدداََ ِٝع دددَ ٠ددٔ قب ددٌ دٗددات اضتػ ددازَ ١ٜعدديف بٗ ددا ٚ ،تابعدد َ ١ددٔ اجلٗدد ١اي دديت ض ددٝتِ
تهًٝؿٗا باإلغساف عًٖ ٢درا املػدسٚع ،بعدد ذيدو ٜدتِ عدسض َساؾدل املػدسٚع يًُدصاد ٚايتدأدري
ٚٚؾددل ايكددٛابط ايدديت حتدددد هلددرا ايػددسضٖٚ ،ددرٖ ٙدد ٞايطسٜكدد ١ايدديت اعتُدددتٗا إَددازت ٞدبددٞ
ٚايػددازق ١يف تٓؿٝددر دلُددع ايعددٜٛس ٚايبكعدد ١احلُددسا ٤يًطددٝازات املطددتعًُ ١يف اإلَددازت عًدد٢
ايتٛايٞ

املًشل رلطط هلر ٜٔاجملُع أٚهلُا إلَاز ٠دبٚ ٞاآلخس إلَاز ٠ايػازق.١

ب  -طسٜك ١ايتٓؿٝر غري املباغس:
ٚؾٗٝا تك ّٛاجلٗات املدتؿ ١بتٛؾري ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُػدسٚع ناًَدَ ١دع تدٛؾري ايتؿداَِٝ
ناًَ ١يًُعازض ٚتك ّٛاجلٗ ١املػسؾ ١عً ٢اجملُع ببٓا ٤ناؾ ١اخلدَات ٚاملساؾدل اخلدَٝد١
ٚاإلدازٚ ١ٜغريٖا اخلاؾ ١ب٘ٚ ،تك ّٛبتأدري األزض ٚؾل َطاسات احملددَ ٠طبكا ٜٚعٌُ َصاد
عًٗٝدا ٚتد دس األزض ٜٚطًددب ايكٝداّ ببٓاٗ٥ددا َدٔ قبددٌ املطدتجُسٚ ٜٔؾددل املٛاؾدؿات ٚايػددسٚط
احملدد ٠يًتٓؿٝر ٛدب املدططات املعتُد َٔ ٠اجلٗات املدتؿ١
ٚٚؾكا ملا تكدّ ْكيح إٕ ٜتِ االعتُاد عً ٢األضًٛب األ ٍٚيف ايتٓؿٝر يألضباب ايتاي:١ٝ
ٜ .0كُٔ دقٚٚ ١سد ٠ايتٓؿٝر نُا َٖ ٛكسز هلا.
ٜ .5كك ٞعً ٢أ ١ٜتالعب ٚغؼ يف عًُ ١ٝايتٓؿٝر.

54
دلُع دًؿاز يًطٝازات املطتعًُ١

ٜ .3كددُٔ بداٜددْٗٚ ١اٜدد ١ايعُددٌ يف اجملُددع بتددٛازٜذ رهددٔ حتدٜدددٖا َطددبكا ممددا ٜددٛؾس يًذٗدد١
املػسؾ ١ضسع ١احلؿ ٍٛعً ٢اإلٜسادات دٖ ٕٚدز يف ايٛقت يف ساي ١إتباع ايطسٜك ١ايجابت.١
 .4آدب اجلٗدات املدتؿد ١املػددانٌ ٚايػدها ٟٚايديت قدد تددٓذِ ددسا ٤إتبداع األضدًٛب ايجدداْ ٞيف
ايتٓؿٝر.
ٜ .5كُٔ يًذٗ ١املػسؾ ١عً ٢ايتٓؿٝر َتابع ١ايؿٝاْ ١بػدهٌ َطدتُس يكدُإ اضدتُساز املػدسٚع
ٚدرَٛت٘ ألنرب ؾي ٠ممهٓ.١
ٜ .6كُٔ عدّ االيتؿاف عً ٢املدططات املعتُد ٠يًتٓؿٝر َٔ قبٌ بعض املطتجُس.ٜٔ
 .7ايتٓؿٝر َٔ قبٌ اجلٗات احلهٛ ١َٝٛدب ايطسٜك ١األٚىل ٜٓذِ عٓ٘ ازلداش َػدسٚع دلُدع
سكازَ ٟتهاٌَ َٓٚطل َٛٚسد َٔ سٝح املٛاؾؿات ٚاأليٛإ ٚاملٛاد ٚغريٖا.

ضابعاً :نًؿ ١اجملُع ٚطسٜك ١ايتأدري ؾ:٘ٝ
تكدز ايهًؿ ١ايهً ١ٝيًُذُع ب ( ًَٕٛٝ )311- 551دزِٖ.
ٖٓاى طسم َتعدد ٠يًتدأدري ،إال إٔ أنجدس ٖدر ٙايطدسم غدٛٝعاٚ ،إتباعداً يف إَدازت ٞدبدٚ ٞايػدازقٖ ،١دٞ
طسٜك ١املصاد ٚاييت حتدد ٛدب غسٚط رهٔ ذنسٖا ا :ًٜٞ
 .0إٔ ٜه ٕٛاملػازى باملصاد َدٔ األؾدساد املدٛاطٓ أ ٚايػدسنات املًُٛند ١يًُدٛاطٓ بايهاَدٌ أٚ
اي دديت ٜػ ددازى بٗ ددا امل ددٛاطٓ بٓط ددب ١ال تك ددٌ ع ددٔ  َ %50ددٔ زأع امل دداٍ ٚاي دديت تعُ ددٌ يف ي دداز٠
ايطٝازات.
 .5عدد املعازض َٛقٛع املصاد ( َ )-عازقاً.
 .3إٔ ٜهدد ٕٛاالضددتدداّ يف ْػ دداط يدداز ٠ايط ددٝازات املطددتعًُ ١أ ٚسط ددب األْػددط ١احمل دددد ٠ذات
ايعالق.١
َ .4طاس ١املعازض طبكا ملا ٖ ٛباجلد ٍٚاملسؾل.
 .5ايك ُٝدد ١االااز ٜدد ١يًُع ددازض سط ددب املط دداسات ٚطبك ددا مل ددا ٖ ددٚ ٛازد باجل ددد ٍٚاملسؾ ددل ٜٚ ،ددتِ
َسادعتٗا نٌ مخظ ضٓٛات.
 .6ضٝتِ ايتصاٜد عً ٢ايك ١ُٝايكؿًٚ ١ٝاييت صتًـ َٔ َعسض آلخس سطب اجلد ٍٚاملسؾل.
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 .7عًددَ ٢ددٔ ٜسغددب يف املػددازن ١بدداملصاد قددسٚز ٠ضددداد قُٝدد ١ايٛثددا٥ل ٚتددأَ دخدد ٍٛاملددصاد ٚقدددزٙ
( )5111- 0111دزِٖ عٔ نٌ َدصاد نتدأَ ٚيدٔ ٜطدُ باملػدازن ١يف املدصاد َدا ت تهدٔ
إٜؿاالت ايطداد األؾً ١ٝبؿشب ١املصاٜد ،نُا أْ٘ ئ ٜدتِ اإلؾدساز عدٔ ٖدرا ايتدأَ إال بعدد
َك )3( ٞأضابٝع َٔ تازٜذ املصاد بٓؿظ ايٛقت ٚاملهإ.
ًٜ .8تددصّ َددٔ ٜسضددٛا عًٝدد٘ املددصاد ألَ ٟددٔ املعددازض بطددداد ْطددبَ )%51( ١ددٔ قُٝددَ ١بًددؼ اييضدد١ٝ
ؾٛزاً أثٓا ٤دًط ١املصاد عً ٢إٔ ٜك ّٛبطداد باق ٞايك ١ُٝبػٝهات َتطا َ ١ٜٚدًد ١زبدع ضدٓ١ٜٛ
عدٍ قطط نٌ ( )3غٗٛز ٚضٝتِ تطًٖ ِٝر ٙايػدٝهات ؾدٛزا يف دًطد ١املدصاد بدٓؿظ ايٛقدت
ٚاملهإ.
 .9ال مبل يًُصاٜد يف ساي ١سؿٛي٘ عً ٢عدد (َ )3عازض

د أقؿ ٢إٔ ٜػدازى يف املدصاد عًد٢

َعازض أخس ٣ضٛا ٤يف ْؿظ املصاد أ ٚباملصادات األخس.٣
ًٜ .01تصّ املطتأدس بعدّ تأدري احملٌ َٔ ايباطٔ نًٝا أ ٚدصٝ٥ا.
ٜ .00تِ َؿادز ٠ق ١ُٝايتأَ بايهاٌَ إذا َا عدٍ َٔ ٜسضٛا عًٝد٘ املدصاد عدٔ اضدتهُاٍ إددسا٤ات
اييض.١ٝ
ٜ .05ددتِ إيػددا ٤اييضددَٚ ١ٝؿددادز ٠ايدؾعدد ١املكدَدد ١أ ٚأَ ٟددٔ ايػددٝهات امل دًدد ،١إذا َددا عدددٍ َددٔ
ٜسضٛا عً ٘ٝاملصاد أ ٚزؾض أ ٚتأخس يف اضتهُاٍ إدسا٤ات ايتعاقد.
ٜ .03بدأ ضدسٜإ عكدد اإلاداز يف ايٝد ّٛايطدادع عػدس َدٔ تدازٜذ اضدتالّ زضداي ١داٖصٜد ١املدأدٛز
يًتطً ِٝعً ٢إٔ ٜتِ َٓ قي٠

اح َدتٗا (َٜٛ )61ا ألغساض حتكري ٚيٗٝدص املعدسض ال

ٜطتٛيف عٓٗا أدس.٠
 .04ال اٛش يًُطدتأدس إٔ ٜكد ّٛبدذدسا ٤أ ٟإقداؾات أ ٚتعددٜالت عًد ٢ايعد املطدتأدس (٠إقداؾ/١
إشايدد /١دٖاْددات /تعًٝكددات سا٥طٝدد /١ؾددت أبددٛاب أْٛ ٚاؾددر /تسنٝددب يٛسددات إعالْٝدد..../١اخل)
ضٛا ٤داخٌ ايؿساؽ املعُاز ٟيًع املطتأدس ٠أ ٚذلٝطٗا ايعُساْ ٞإال بعد ايسدٛع ٚاحلؿٍٛ
عًد ٢اعتُداد اإلداز ٠املػددسؾ ١عًد ٢ايتٓؿٝددر َٛٚاؾكد ١اجلٗددات املدتؿدٚ ،١إٔ ٜتشُددٌ َدا ٜكابددٌ
ذيو َٔ تهايٝـ َٚؿازٜـ.
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 .05ال مبل يًُطتأدس ايتٓاشٍ عٔ املعسض إال بعد َك ٞضٓت َدٔ تدازٜذ بداٜد ١ايعكدد ٚضدتكّٛ
اجلٗدد ١املدتؿدد ١بتشؿدد ٌٝزضدد ّٛبٓطددبَ )%5 (١ددٔ قُٝدد ١ايكؿًٝدد ١بٛاقددع (َ )%0ددٔ نددٌ َددٔ
املتٓاشٍ ٚاملتٓاشٍ إي.٘ٝ
ٜ .06هدد ٕٛاملطددتأدس َط د ٚال عددٔ تطدددٜد قُٝدد ١اضددتٗالى املدداٚ ٤ايهٗسبدداٚ ٤خدددَات " اتؿدداالت"
يًُعسض طٛاٍ َد ٠عكد اإلااز ٚأ ٟزض ّٛسهٚ ١َٝٛادب ١ايدؾع ٚؾكدا يًكدٛاْ املطبكد ١يف
اإلَازٚ ،٠أْ ١ٜؿكات أخسَ ٣يتب ١عً ٢إغػاٍ املعسض امل دس.
.07رهٔ َعا ١ٜٓاملٛقع ٚاملعازض عً ٢ايطبٝع ١عا ١ْٚممجٌ اجلٗ ١املدتؿٖ ( ١اتـ ).

ثآَاً :خامت:١
ٜعترب دلُع دًؿاز يًطدٝازات املطدتعًُٚ ١اسدد َدٔ بد اجملُعدات ايؿدٓاع ١ٝايديت ٜكيسٗدا
َدٜس إداز ٠ايدزاضدات ٚاإلسؿدا ٤بايٛنايدٜٚ ١كددَٗا بدزاضد ١تؿؿد ١ًٝٝيدإلداز ٠ايعًٝدا بددا٥س ٠ايتُٓٝد١
االقتؿاد ١ٜيعسقدٗا عًدَ ٢تددر ٟايكدساز يف سهَٛد ١زأع اخلُٝد ١اْطدذاَا َدع زضدايتٗا سلد ٛإعداد٠
تٓع ِٝاألْػطٚ ١ايؿعايٝات االقتؿاد ١ٜاييت

َٓشٗا تساخٝـ بػهٌ عػٛا ٞ٥غدري َتٓاضدل خدالٍ

ايؿي ٠املاق ١ٝيعدّ ٚدٛد َٓاطل ؾٓاعَ ٘ٝتدؿؿ ١خازز املٓاطل احلس ،٠مما دعًٗا غري َٓطذُ١
َع األضايٝب احلدٜج ١يًتدطٝط اإلقًٚ ُٞٝاحلكس ٟيًُد ١ٜٓايعؿس.١ٜ
يددريو ؾددإ إقاَددٖ ١ددرا اجملُددع احلدددٜح ٜعتددرب باعتكادْددا ْكًددْٛ ١عٝدد ١بااليددا ٙايؿددشٝ
ضتطِٗ ٚبال غو يف حتدٜح ٚتؿع ٌٝاألْػط ١االقتؿادٚ ١ٜتٛؾس هلا ب ١٦ٝاضتجُازَ ١ٜالُ٥د ١تطداعد
عً ٢درب َطتجُس ٜٔددد ٜطاُٖ ٕٛيف تطٜٛسٖا ٚاشدٖازٖا خدَ ١يعًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاملطتداَ.١
ٚاهلل ٚي ٞايتٛؾٝل
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املالسل
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