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 إداز٠ اذتطاب ( أ )  ٚسد٠اٍ

 إىل ايٓعاّايدخٍٛ 

نٌ  دّتل ، سٝحاملطتٛزد ْعاّ ايػرا٤ ٟ ايؿفش١ األٚىل يفٙيف ايػهٌ أدْاٙ  ٠املٛقح إْػا٤ سطاب ددٜد/  ؾفش١ تطذٌٝ ايدخٍٛتعد 

ايالش١َ يهاف١ ستاٚالت  ٠، ٚحتتٟٛ ٖرٙ ايؿفش١ ع٢ً املهْٛات ايجالخايٓعاّٟ َطتددّيتشكل َٔ ؾش١ َعًَٛات ٍارتدَات ايالش١َ 

 : تطذٌٝ ايدخٍٛ إىل ايٓعاّ، ٖٚٞ

 .املطتٛزد ْعاّ ايػرا٤ضتددّ يتعسٜف َطتددّ املاضِ  (1

 .ن١ًُ ايطس يًتشكل َٔ ١ٜٖٛ املطتددّ (2

 .خادّ ايٓعاّشز ايدخٍٛ إلزضاٍ َعًَٛات تطذٌٝ ايدخٍٛ إىل  (3

ايس٥ٝط١ٝ َع عسض زضاي١ تسسٝب يف َٓتؿف ايػاغ١، يهٔ إذا مل  يف ساي١ تطذٌٝ ايدخٍٛ بٓذاح ضٝتِ إعاد٠ تٛدٝ٘ املطتددّ إىل ايؿفش١

املطتددّ بايٓكس ع٢ً شز ايدخٍٛ دٕٚ إدخاٍ إٔ ٜكّٛ ٚذيو  ،َاٖٝت٘ح ٟتتِ ع١ًُٝ تطذٌٝ ايدخٍٛ بٓذاح ضٛف تعٗس زضاي١ خطأ َع١ٓٝ يتٛض

 .َعًَٛات تطذٌٝ غرل ؾشٝش١بإدخاٍ ّ ااضِ املطتددّ ٚن١ًُ ايطس أٚ إذا م

 :ٖٚٞ عٓاؾس أخس٣ اختٝاز١ٜ يًُطتددّ َٛقش١ يف ايػهٌ أدْاٖٙٓاى ؾفش١ تطذٌٝ ايدخٍٛ يف  ضبلنُا 

 ٍقّٛ بإعاد٠ تٛدٝ٘ املطتددّ إىل ؾفش١ تطذٌٝ سطاب ددٜدذٟ ٟزابط تطذٌٝ َطتددّ ددٜد ٚا. 

 زابط َطاعد٠ يًُطتددَني ايرٜٔ ٜٛادٕٗٛ َػه١ً يف تطذٌٝ ايدخٍٛ، َجٌ ْطٝإ ن١ًُ ايطس. 

  خالٍ ٚمتت املٛافك١ عًٝٗا َٔ املطتددَني ايرٜٔ يدِٜٗ سطابات ددٜد٠ مت إْػاؤٖا َطبكًا ي٦وٚألزابط ايتٓػٝط ايرٟ ٜطُح 

 .تفعًٝٗا
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 إْػا٤ سطاب ددٜد

، املطتٛزد غرا٤ْعاّ ا٣ٍ فٜسغبٕٛ بإْػا٤ سطاب هلِ ٜٔ ذظُع املعًَٛات املطًٛب١ َٔ املطتددَني اٍ "إْػا٤ سطاب ددٜد"ؾفش١ ختتـ 

 .املطًٛب َٔ املطتددّ إدخاهلا خالٍ إْػا٤ اذتطاباملعًَٛات ز٥ٝط١ٝ َٔ َٛعات َر ٠ ثالخالسغايػهٌ أدْاٙ ميهٓٓا َّٚٔ خالٍ 

 ٍضساضِ املطتددّ ٚن١ًُ ا. 

 :ٖٚٞ. ايػرا٤اييت ضٝتِ اضتدداَٗا يف ْعاّ َعًَٛات اعتُادٙ دخاٍ إٔ ٜكّٛ بإ ٙ اجملُٛع١يف ٖرع٢ً املطتددّ 

 .(َٓػأ٠ ست١ًٝ) اذتطابْٛع  (1

نإ االضِ ددٜد  إذاعٝح ٜكّٛ ايدلْاَر تًكا٥ًٝا بتشدٜد َا  ،ع٢ً املطتددّ اختٝاز اضِ خاف ب٘جيب  :اضِ املطتددّ (2

يًدالي١ ع٢ً  األمحسايًٕٛ ظٗس ْ٘ ٟإاالضِ َطتددّ َٔ قبٌ ف إٔٚيف ساٍ يًدالي١ ع٢ً ايكبٍٛ ايًٕٛ االخكس  ظٗسسٝح ٟ

 .بٓذاح نٌ َطتدد١ّٜٖٛ يكُإ حتدٜد ٚذيو ايسفض 

ستاٚالت٘ ع٢ً املطتددّ اختٝاز ن١ًُ ضس خاؾ١ ب٘ الضتدداَٗا نذص٤ َٔ َعًَٛات املطتددّ املعتُد٠ عٓد : ن١ًُ ايطس (3

 .إىل ايٓعاّ تطذٌٝ ايدخٍٛ

ايؿشٝح املطتددّ إدخاٍ يكُإ  ١ٜدخاٍ ن١ًُ ايطس َس٠ أخس٣ ندط٠ٛ تأنٝدع٢ً املطتددّ إ :تأنٝد ن١ًُ ايطس (4

 خطأ عسض زضاي١بّ قٛضٞفإٕ ايٓعاّ ز املكذلس١ عن١ًُ اٍ ٠قِٝن١ًُ ايطس  مل ٜطابل تأنٝدإذا . ْتكا٠يه١ًُ ايطس امل

 .َع١ٓٝ

 َعًَٛات تفؿ١ًٝٝ عٔ املٓػأ٠. 

َٔ اضتفاد٠ املٓػأ٠ َطتكباًل غسض ب ؛ايتفؿ١ًٝٝ ارتاؾ١ مبٓػأ٠ ايػرا٤بعض املعًَٛات  إدخاٍ ايفكس٠ ٙيف ٖرع٢ً املطتددّ 

 :ٖرٙ اجملُٛع١ ع٢ً ٌَتؽٚت، ٚأضٌٗ  خدَات ايٓعاّ بػهٌ أضسع

 .بايًػ١ ايعسب١ْٝػأ٠ املساد تطذًٝٗا اضِ امل إدخاٍع٢ً املطتددّ : ايعسب١ٝايًػ١ ْػأ٠ باملاضِ  (1

 .١ٜصتًٝصبايًػ١ اإلْػأ٠ املساد تطذًٝٗا اضِ امل إدخاٍع٢ً املطتددّ : ١ٜصتًٝصاالايًػ١ ْػأ٠ باملاضِ  (2

 (.االضِ ايتذازٟ) االضِ املدتؿس يًُٓػأ٠ (3

 .ادتػسايفملٛقع املؤضط١  َٛدصًا دخاٍ ٚؾفًاإع٢ً املطتددّ : عٓٛإ املٓػأ٠ (4

 .دخاٍ زقِ ايطذٌ ايتذازٟ ٚإٔ ٜهٕٛ َطابل يؿٛز٠ ايطذٌ ايتذازٟ املسفك١ع٢ً املطتددّ إ: ايطذٌ ايتذازٟزقِ  (5

املتاس١  ٚا٥ِماٍبني ايٓطاقات املال١ُ٥ َٔ اختٝاز أ٠ ٚذيو بؽاملٔعٌُ  اتاملطتددّ حتدٜد ْطامع٢ً : ايؿفات ايتذاز١ٜ يًُٓػأ٠ (6

 .ملٓػآتٍ ايتذاز١ٜ ٍايعِ ْطاقاتٍ

 باملطتٛزدناَاًل يف ايٓعاّ ٜٚػاز إيٝ٘ ضتٛزد ٚميجً٘ متجٝاًل َٔ قبٌ املبفتح سطاب ض ٚفايػدـ امل. 

ٚتػتٌُ ٖرٙ  ،تؿاٍَعًَٛات يالىالضتدداَٗا  أ٠ْؼامل ٚيٞؤَظسد أب ٚدٛد َعًَٛات نا١ًَ عٔ اذتطا إْػا٤ي١ٝ تتطًب عِ

 :املعًَٛات ع٢ً

 .بايًػ١ ايعسب١ًٜٝا ثالخاضِ املٛظف  خآٍٜبػٞ إد: ايعسب١ٝايًػ١ اضِ ايػدـ ب (1

 .١ٜصتًٝصبايًػ١ االًٜا ثالخاضِ املٛظف  خآٍٜبػٞ إد: االصتًٝص١ٜايًػ١ اضِ ايػدـ ب (2

بإدخاٍ ذيو َباغس٠ إذا مل تهٔ املتاس١ أٚ  ايٛظا٥ف َٔ قا١ُ٥ اختٝازٖاايػدـ املدٍٛ إَا ب ؾف١/ٚظٝف١ٜٓبػٞ حتدٜد : ايٛظٝف١ (3

 .تًو ايكا١ُ٥يف دزد١ ايٛظٝف١ ّ

 .ضٚفايػدـ املإدخاٍ زقِ اهلاتف ادتٛاٍ ارتاف باملطتددّ ع٢ً : زقِ ادتٛاٍ (4

 .ضٚفيػدـ املٍايدلٜد اإليهذلْٚٞ  إدخاٍع٢ً املطتددّ : ايدلٜد اإليهذلْٚٞ (5

 .ٙيف ساٍ ٚدٛدٚ زقِ ايتش١ًٜٛ ارتاؾ١ ب٘ ض ٚففانظ ايػدـ املزقِ  إدخاٍع٢ً املطتددّ : زقِ ايفانظ (6

 .ٙٚ زقِ ايتش١ًٜٛ ارتاؾ١ ب٘ يف ساٍ ٚدٛدفٛض ايػدـ امل زقِ ٖاتف إدخاٍع٢ً املطتددّ : زقِ اهلاتف (7

 ."املٛاد ايػرا١ٝ٥"ايطذٌ ايتذازٟ ضازٟ املفعٍٛ ٚإٔ ٜرنس يف ايٓػاط ع٢ً املطتددّ حتٌُٝ ْطد١ َٔ : ايطذٌ ايتذازْٟطد١ َٔ  (8
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ضتٛزد َٚؿدم َٔ املفتح اذتطاب ؾادز َٔ بتفٜٛض اٍخطاب ع٢ً املطتددّ حتٌُٝ : فتح اذتطاب يًُطتٛزدب تفٜٛضاٍ خطاب (9

 :ايتايٞ ٚميهٔ اضتدداّ منٛذز ايتفٜٛض املٛدٛد ع٢ً ايسابط  ،ايػسف١ ايتذاز١ٜ

http://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Documents/F-IF-T-F-0002.doc 

ؾٛز أٚ إٔ تهٕٛ ًَفات  أٟ إَا) أٚ ايتعدٌٜ غرل قاب١ً يًتشسٜس َساعا٠ إٔ تهٕٛ ٜٓبػٞ، فحتًُٝٗا جيباملًفات اييت بفُٝا ٜتعًل ٚ

 .َٝذا باٜت2عٝح ال ٜصٜد سذِ املًف عٔ  "(PDF" دٟ أف ٟبًَفات 

َٓٗا أٟ غ٤ٞ إدخاٍ املطتددّ  إساٍ ْطٞ ٚيف ،جتدز اإلغاز٠ إىل إٔ ع١ًُٝ ايتطذٌٝ ال ميهٔ إٔ تهتٌُ إال بإدخاٍ ناف١ ٖرٙ اذتكٍٛ

ضٝتِ عسض زضاي١ يًُطتددّ  ايتطذٌٝ، مبذسد صتاح ع١ًُٝ .هلرا ايػسض عسض زضاي١ َٓاضب١بريو َٔ خالٍ بالغ٘ فإٕ ايٓعاّ ضٝكّٛ بإ

 .ذيوٚقٝح يت ٍمماخيًُفٛض ٜتِ إزضاٍ بسٜد إيهذلْٚٞ ، نُا عاهل١٦ٝعٔ ايطًبات يف  ٍٚؤاملظملٛظف ايتطذٌٝ إىل ا إزضاٍ طًبب إلبالغ٘
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 تفعٌٝ اذتطاب

ذا ايدلٜد ٙ، ضابتفعٌٝ احلطًب ملطتددّ ٍإىل ا يهذلْٚٞإضٝتِ إزضاٍ بسٜد ، مبذسد املٛافك١ ع٢ً طًب تطذٌٝ َطتددّ ددٜد

  .زَص تفعٌٝ اذتطاب املسضٌ َٔ ايٓعاّ  َعتطذٌٝ اٍإدزادٗا يف طًب اييت مت اعتُاد املطتددّ  َعًَٛاتستٟٛ ع٢ً ضٞاإليهذلْٚٞ 

 :اضتدداّ إسد٣ ايطسٜكتني ايتايٝتنيب  تٓػٝط سطابٖ٘ٞ ارتط٠ٛ ايتاي١ٝ املطًٛب١ يدلٜد اإليهذلْٚٞ إىل املطتددّ فإٕ عٓد ٚؾٍٛ ا

 .ذتطاب سٝح ضٝتِ ايتٓػٝط تًكا٥ًٝاايكػط ع٢ً ايسابط املٛدٛد يف ايدلٜد املسضٌ يتٓػٝط ا: ايطسٜك١ األٚىل

 
 

 .ثِ  ايكٝاّ بإدخاٍ اضِ املطتددّ ٚن١ًُ ايطس
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 :يف ايػهٌ أدْاٙ" تفعٌٝ اذتطاب ارتاف بو"ع٢ً بايٓكس  ؛اضتدداّ زابط ايتٓػٝط املٛدٛد يف ؾفش١ تطذٌٝ ايدخٍٛ :ايجا١ْٝ ايطسٜك١

 
 :تفعٌٝ اذتطاب غاغ١ضٝتِ عسض  

 
 . ايؿٛز٠ أدْاٙضتطًب ٖرٙ ايػاغ١ َٔ املطتددّ إدخاٍ املعًَٛات املب١ٓٝ يف

 .اضِ املطتددّ (1

 .ن١ًُ ايطس (2

 .يهذلْٚٞ ارتافزَص ايتفعٌٝ املسضٌ ع٢ً بسٜدٙ اإل (3

 ."سفغ"ايتفعٌٝ اذتطاب أٜك١ْٛ (4

عسض زضاي١ َٓاضب١ بّ قٛضٞإ أٟ َٓٗا فإٕ ايٓعاّ ساٍ ْطٜٞعتدل إدخاٍ مجٝع بٝاْات ايتفعٌٝ املػاز إيٝٗا أعالٙ أَسًا قسٚزًٜا، ٚيف 

 فإٕ ايٓعاّ ضٝتٛىل تٓبٝ٘ املطتددّ بريو َٔ خالٍ عسض ؾشٝش١ ناْت املعًَٛات املدخ١ً غرلأَا إذا  ،ذيوببالغ٘ إليًُطتددّ 

تفعٌٝ إلبالغ٘ بٓذاح ع١ًُٝ ضٝتِ عسض زضاي١ تأنٝد يًُطتددّ ، فبٓذاحٚإذا متت ع١ًُٝ تفعٌٝ اذتطاب ، َال١ُ٥ هلرا ايػسضزضاي١ 

 .اذتطاب
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 ْطٝإ ن١ًُ ايطس

ايدلٜد  عدلتٛفس ؾفش١ ْطٝإ ن١ًُ ايطس إَها١ْٝ إعاد٠ قبط ن١ًُ ايطس يف ساٍ فكداْٗا ٚاذتؿٍٛ ع٢ً ن١ًُ ضس ددٜد٠ ٚاضتالَٗا 

. ن١ًُ ايطس تػٝرلارتط٠ٛ األٚىل ٖٞ ايتشكل َٔ ١ٜٖٛ املطتددّ ٚارتط٠ٛ ايجا١ْٝ ٖٞ : ع١ًُٝ إعاد٠ ايكبط خطٛتنيتتكُٔ  ،اإليهذلْٚٞ

 :ٖاتني ارتطٛتني نُا ٖٛ َبني يف ايٓكاط ايتاي١ٜٝتبع ع٢ً املطتددّ إٔ 

 .بسٜد اإليهذلْٚٞاٍإدخاٍ  (1

2) ٍ  ".إزضاٍ زَص ايتأنٝد"قػط ع٢ً شز ا

 .ع٢ً زَص تأنٝد خافزضاي١ بسٜد ايهذلْٚٞ حتتٟٛ ملطتددّ ضٝؿٌ ٍ (3

  .إدخاٍ زَص ايتأنٝد املسضٌ َع ن١ًُ ايطس اييت ٜسغب املطتددّ اختٝازٖا (4

 .ٚذيو َٔ أدٌ اذتؿٍٛ ع٢ً ن١ًُ ضس ددٜد٠" قبط ن١ًُ ايطس إعاد٠"ايكػط ع٢ً شز  (5

 
 

عسض زضاي١ َٓاضب١ بّ قٛضٞأٟ َٓٗا فإٕ ايٓعاّ عدّ االيتصاّ بساٍ ، ٚيف إيصاًَٝا( *)املػاز إيٝٗا بـ  مجٝع اذتكٍٛبٝاْات ٜعتدل إدخاٍ 

زضاي١  فإٕ ايٓعاّ ضٝتٛىل تٓبٝ٘ املطتددّ بريو َٔ خالٍ عسض ناْت املعًَٛات املدخ١ً غرل ؾشٝش١أَا إذا  ،ذيوب إلبالغ٘يًُطتددّ 

إلبالغ٘ بٓذاح ايع١ًُٝ ضٝتِ عسض زضاي١ تأنٝد يًُطتددّ ، بٓذاحٚإذا َا متت ع١ًُٝ إعاد٠ قبط ن١ًُ ايطس  ،َال١ُ٥ هلرا ايػسض

تٛقٝح اذتكٍٛ املستبط١ بهٌ   َعٖاتني ارتطٛتني ٜٛقحايػهٌ أدْاٙ  .يهذلْٚٞ ارتافن١ًُ ايطس ادتدٜد٠ ع٢ً بسٜدٙ اإل ٚإزضاٍ

 .خط٠ٛ



    

  َطتٛزد األغر١ٜ  9

 

 تػٝرل ن١ًُ ايطس

يف ْعاّ ايػرا٤ ٚاالستفاظ ز ارتاؾ١ بِٗ عاٍ ٠تػٝرل نًِإَها١ْٝ مت تطذًِٝٗ بٓذاح ايرٜٔ يًُطتددَني  "تػٝرل ن١ًُ ايطس"تتٝح ؾفش١ 

 .اإليهذلْٚٞ ِٖبسٜد عٔ طسٜل به١ًُ ايطس ادتدٜد٠ املسض١ً إيِٝٗ 

 :املعًَٛات ايتاي١ٝ املطتددّ إدخاٍغاغ١ َٔ تتطًب ٖرٙ اٍ

 .اضِ املطتددّ (1

  .َٔ أ١ًٖٝ املطتددّ يتػٝرل ن١ًُ ايطس يتشكلٍن١ًُ ايطس ايكدمي١ ندط٠ٛ  (2

  .ن١ًُ ايطس ادتدٜد٠ املكذلس١ (3

املطتددّ هلا بػهٌ  إدخاٍيتأند َٔ ن١ًُ ايطس ادتدٜد٠ َستني ٍإدخاٍ جيب . ن١ًُ ايطس ادتدٜد٠ املكذلس١ايتأنٝد ع٢ً  (4

إٔ ٜهٕٛ ايتأنٝد ددٜد٠ شتتًف١ عٔ ن١ًُ ايطس ايكدمي١ ٚن١ًُ ضس  ادخاٍٚتػذلط ٖرٙ ايؿفش١ ع٢ً املطتددّ ، ؾشٝح

  ."ن١ًُ ايطس ادتدٜد٠"ذتكٌ ادتدٜد٠ َطابك١ ن١ًُ ايطس ع٢ً 

 

 بالغ٘إليًُطتددّ عسض زضاي١ َٓاضب١ بّ قٛضٞعدّ االيتصاّ بريو ساٍ ، ٚيف  إيصاًَٝا( *)املػاز إيٝٗا بـ  مجٝع اذتكٍٛبٝاْات ٜعتدل إدخاٍ 

 ،َال١ُ٥ هلرا ايػسضزضاي١  فإٕ ايٓعاّ ضٝتٛىل تٓبٝ٘ املطتددّ بريو َٔ خالٍ عسض ناْت املعًَٛات املدخ١ً غرل ؾشٝش١أَا إذا  ،ذيوب

ن١ًُ ايطس ادتدٜد٠ ع٢ً  إلبالغ٘ بٓذاح ايع١ًُٝ ٚإزضاٍضٝتِ عسض زضاي١ تأنٝد يًُطتددّ ، بٓذاحٚإذا َا متت ع١ًُٝ تػٝرل ن١ًُ ايطس 

 .يهذلْٚٞ ارتافبسٜدٙ اإل
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 ْتذاتإداز٠ امل (ب ) ٚسد٠اٍ

 :وتنقسم هذه الىحدة إىل ثالث اقسام

1-  .تسجيل منتج 

2-  البحث عن طلبات املنتجات 

3-  .البحث عن املنتجات 

  

 

 تطذٌٝ َٓتر

قٛابط تعب١٦ ع٢ً املطتددّ أٚال اطالع ارتد١َ ٚتتطًب ٖرٙ  ،املطتٛزد ْعاّ ايػرا٤ٜٛفسٖا ْك١ً ْٛع١ٝ  "تطذٌٝ املٓتر"تعتدل خد١َ 

 :املٛدٛد٠ يف ايػسٜط ايتايٞ                "؟"األض١ً٦ املتهسز٠  يفسطب اذتكٍٛ املرنٛز٠  "تطذٌٝ َٓتر ددٜد"منٛذز 

 

َٔ املطتددّ إدخاٍ املعًَٛات ايتفؿ١ًٝٝ عٔ املٓتر تتطًب ٚاييت َٓتر غرا٥ٞ تطذٌٝ نٝف١ٝ ْٛقح ضٛف ديٌٝ أٍَ  ادتص٤يف ٖرا 

 :فكستنيٚتٓكطِ ٖرٙ املعًَٛات إىل  ٍٟٙضرزاد تامل
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 تفاؾٌٝ املٓتر ( أ

  :ايتايٞنُا ٖٛ َٛقح يف ايػهٌ  ٍٟٙضرزاد تبإدخاٍ بعض املعًَٛات ايتفؿ١ًٝٝ عٔ املٓتر امل "تطذٌٝ املٓتر"ايف١٦ األٚىل يع١ًُٝ تٗتِ 

 

 

 

 

 

 



    

  َطتٛزد األغر١ٜ  12

 

 اإلقساز ( ب

 .اإلقساز فكس٠اإلقساز بؿش١ املعًَٛات املدخ١ً ٚايتعٗد بتٛفسٖا يًتشكل ٚذيو َٔ خالٍ غرا٥ٞ  تطذٌٝ َٓتر ات تكدِٜ طًبتطًبَٔ ّ

فٝشب ع٢ً املطتٛزد قسا٠٤ االقساز بدق١ َٚعسف١ مجٝع دٛاْب٘ ايٓعا١َٝ ٚايكا١ْْٝٛ، ٚيف ساٍ َٛافكت٘ ع٢ً اإلقساز ايكػط ع٢ً خا١ْ 

 ."إزضاٍ"ايٓكس ع٢ً شز ثِ ، "َٛافل"

 

 
 

 

اضتدداَ٘ عٓد ايبشح أٚ يٝتِ  ٠دعاعسض زضاي١ يًُطتددّ إلبالغ٘ بإزضاٍ طًب٘ ٚأْ٘ أؾبح قٝد املعادت١، نُا ضٝتِ عسض زقِ َسٜتِ 

 .تتبع طًب تطذٌٝ املٓتر
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 َتابع١ طًبات املٓتر

َٚعسف١ ساي١ نٌ طًب  ،املكد١َ َٓ٘يًُٓتذات تطذٌٝ اٍ طًبات اضتعساض ناف١ايبشح ٚ َٔ ملطتٛزدايكطِ متهني اا َٔ غإٔ ٖر

 .بػأْٗا تاييت اختر اتاإلدسا٤عٔ  بػض ايٓعس

 أدصا٣٤ ضبع١ عٌباالعتُاد  عح٤ اٍإدسااملطذ١ً، سٝح تٛفس إَها١ْٝ /املكد١َ ٕ طًبات املٓترع ايبشحتتٛىل ايؿفش١ ١َُٗ 

بًد  ،اضِ ايعال١َ ايتذاز١ٜ، زَص ايٓعاّ املٓطل ،ايبازنٛد، ، االضِ ايتذاز٠ٟدعاايسقِ املس: ٖٞٚ. طًباملٛدٛد٠ يف اٍ املعًَٛات ٠َٔ ز٥ٝطٞ

ٚميهٔ يًُطتددّ إدسا٤ ع١ًُٝ ايبشح باضتدداّ أٟ َٔ ٖرٙ اذتكٍٛ َٓفسد٠ أٚ زتتُع١ ٚاضتطالع ْتا٥ر ايبشح يف ايطًب  املٓػأ ٚتازٜذ

 .زادع١زقِ امل ايٓكس ع٢ًضتددّ عسض ايطًب بأنًُ٘ َٔ خالٍ ادتدٍٚ ايعاٖس يف َٓتؿف ايؿفش١ ايطفًٞ، نُا ميهٔ يًِ
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 ايبشح عٔ املٓتذات 

املطذ١ً، سٝح تٛفس ات ٕ املٓترع ايبشحٜتِ ايؿفش١ ٖرٙ بعد إٔ ٜتِ املٛافك١ ع٢ً تطذٌٝ َٓتر غرا٥ٞ، ٜتشٍٛ طًب املٓتح إىل َٓتر، ٚيف 

، ، االضِ ايتذازٟاملسادع١زقِ : ٖرٙ األدصا٤ ٖٞ ؛املٓتراملٛدٛد٠ يف  املعًَٛات ٠َٔ ز٥ٝطٞ أدصا٣٤ ضت١ عٌباالعتُاد  عح٤ اٍإدساإَها١ْٝ 

ٚ ميهٔ يًُطتددّ إدسا٤ ع١ًُٝ ايبشح باضتدداّ أٟ َٔ ٖرٙ اذتكٍٛ . اضِ ايعال١َ ايتذاز١ٜ ٚبًد املٓػأ، زَص ايٓعاّ املٓطل ،ايبازنٛد

 بٝاْات املٓترَٓفسد٠ أٚ زتتُع١ ٚاضتطالع ْتا٥ر ايبشح يف ادتدٍٚ ايعاٖس يف َٓتؿف ايؿفش١ ايطفًٞ، نُا ميهٔ يًُطتددّ عسض 

 .املسادع١ايطًب  زقِ ايٓكس ع٢ًبأنًُ٘ َٔ خالٍ 
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 ايفطح اإليهذلْٚٞ ( ز ) ٚسد٠اٍ

ٚميهٔ ايٛؾٍٛ إيٝٗا عٔ طسٜل قا١ُ٥ أِٖ أٖداف املٓع١َٛ االيهذل١ْٝٚ يًسقاب١ ع٢ً ايػرا٤ املطتٛزد َٔ  ايفطح اإليهذلْٚٞتعد خد١َ 

 :املٛدٛد٠ يف ايػاغ١ ايس٥ٝط١ٝ يًٓعاّ نُا ٖٛ َٛقح يف ايػهٌ أدْاٙ يهذلْٚٞايفطح اإل

 

 
 

تكدِٜ طًب فطح إيهذلْٚٞ إلزضاي١ٝ َٛاد غرا١ٝ٥ ٚازد٠ عدل أٟ َٔ َٓافر املًُه١ ٚاييت ي١٦ًٝٗ ايعا١َ َٔ  املطتٛزدٖرٙ ارتد١َ متهٔ سٝح 

باختٝاز املٓتذات ايٛازد٠ يف االزضاي١ٝ ٚاضتهُاٍ ايبٝاْات ارتاؾ١ فٝكّٛ املطتٛزد . يًػرا٤ ٚايدٚا٤ َسنص تفتٝؼ ع٢ً ايػرا٤ املطتٛزد

 .باالزضاي١ٝ َٚٔ ثِ اختٝاز أسد املدًؿني ادتُسنٝني الْٗا٤ إدسا٤اتٗا يد٣ َسنص ايتفتٝؼ ع٢ً ايػرا٤ املطتٛزد

تالّ املطتٓدات يد٣ َسنص ايتفتٝؼ ساي١ االخطاز املطبل ٚساي١ طًب ايتفتٝؼ يف مجٝع َساسً٘، ابتدا٤ًا َٔ اع ٚميهٔ يًُطتٛزد َتابع١

ٚإؾداز ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥ إلداز٠ ٚإسايت٘ إىل تدقٝل املطتٓدات ٚإسايت٘ إىل املعا١ٜٓ ٚايتفتٝؼ يف ايطاس١ ادتُسن١ٝ َٔ قبٌ َفتؼ اهل١٦ٝ 

   .ادتُسى

 :ٚتتهٕٛ ٖرٙ ايكا١ُ٥ َٔ أزبع أقطاّ

 .إقاف١ شتًـ مجسنٞ-1

 .تكدِٜ إخطاز َطبل-2

 .إخطازات َطبك١ايبشح عٔ -3

 .ايبشح عٔ طًبات ايتفتٝؼ-4

 

 

 

 

 

 

  



    

  َطتٛزد األغر١ٜ  16

 

 تعسٜف املدًـ ادتُسنٞ

ٚذيو  ٜتعني ع٢ً املطتٛزد أٚاًل ٚقبٌ ايتكدّ بأٟ إخطاز َطبل تعسٜف املدًؿني ادتُسنٝني ايتابعني ي٘ يف ايٓعاّ االيهذلْٚٞ يًػرا٤ املطتٛزد

    :بتطذٌٝ بٝاْات املدًـ َس٠ ٚاسد٠ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 ِزخؿ١ ايتدًٝـ زق. 

 ْٛع  زخؿ١ ايتدًٝـ. 

 ٞاضِ املدًـ ادتُسن. 

 .ٜتِ إقاف١ املدًـ ادتُسنٞ" سفغ"ع٢ً شز  ايٓكسٚب

 

 .يف ادتدٍٚتعدٌٜ َٔ خالٍ ايٓكس ع٢ً شز املطذًني يدٜ٘  خًؿني ادتُسنٝنياملبٝاْات تعدٌٜ  املطتٛزدٜٚطتطٝع 

 : َالسع١

  إساي١ ايطًب يًُدًـ يف ساٍ عدّ ٚدٛد سطاب إيهذلْٚٞ يًُدًـ َطبكًا يد٣ اهل١٦ٝال ٜطتطٝع املطتٛزد. 

  جيب إٔ ٜطابل زقِ ايسخؿ١ املطذ١ً َٔ قبٌ املطتٛزد زقِ ايسخؿ١ املطذ١ً َطبكًا َٔ قبٌ املدًـ عٓد فتح سطاب٘ يد٣

 .اهل١٦ٝ

  اهل١٦ٝ ايعا١َ يًػرا٤ ٚايدٚا٤، ٚضٛف تعٗس ال ٜعتدل تطذٌٝ املطتٛزد بٝاْات املدًـ ادتُسنٞ بإٔ املدًـ َطذٌ يد٣

 ".ٖرا املدًـ غرل َطذٌ ايسدا٤ ايطًب َٔ املدًـ ادتُسنٞ إٔ ٜطذٌ ْفط٘"زضاي١ 

 

3 1 

2 

4 
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 َطبل  إخطاز تكدِٜ 

 

 ع١ًُٝ ايتدًٝـ بإنُاٍٜكّٛ  إٔدٌ َٔ أ املدًـ ادتُسنٞ إىلاهلدف ايس٥ٝطٞ َٔ ٖرٙ ارتد١َ تكدِٜ طًب اإلخطاز املطبل  ٕإ

 زقِ بٝإ ادتُسنٞ: )ٖٚٞارتاؾ١ باإلزضاي١ٝ ٚزبط اإلخطاز املطبل ببعض ايبٝاْات ادتُسن١ٝ ايؿادز٠ َٔ َؿًش١ ادتُازى 

 .(ايتابع ي٘ ٟادتُسىاملٓفر اضِ ادتُسنٞ ٚ تازٜذ ايبٝإٚ

 :عد٠ خطٛاتاملطبل َٔ   اإلخطازتتهٕٛ خد١َ تكدِٜ 

 .َطبكًااختٝاز شتًـ مجسنٞ َٔ ايكا١ُ٥ املطذ١ً -1  

 :-ايفٛاترل ايٛازد٠ يف ْفظ اإلزضاي١ٝ ٚتتهٕٛ َٔ ارتطٛات ايتاي١ٝ/ تطذٌٝ بٝاْات ايفاتٛز٠ -2  

 .تطذٌٝ بٝاْات ايفاتٛز٠ .1

 .ايبشح عٔ املٓتذات ارتاؾ١ بٗرٙ ايفاتٛز٠ .2

 .اختٝاز َٓتر بعٝٓ٘ .3

فع١ إدخاٍ ايبٝاْات ارتاؾ١ بٗرا املٓتر هلرٙ اإلزضاي١ٝ َجٌ تازٜذ ايؿالس١ٝ ٚزقِ ايد .4

 .ٚايتػػًٝ٘ ٚعدد ايعبٛات يف ايهستٕٛ َٔ املٓتر

 ."سفغ"بايٓكس ع٢ً شز  ثِ اذتفغ أضفٌ املٓتر .5

 .5-2 إلقاف١ َٓتر ددٜد تهساز ارتطٛات َٔ .6

 .أضفٌ َٛاد ايفاتٛز٠ "سفغ"ثِ ايكػط ع٢ً شز  .7

 .7-1 ارتطٛات َٔ تهسزإلقاف١ فاتٛز٠ ددٜد٠  .8

 ".إزضاٍ"ع٢ً شز  ايٓكس-3

 .بإزضاٍ اإلخطاز املطبل إىل املدًـ ادتُسنٞتعٗس زضاي١ تفٝد  -4
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 :ٚفُٝا ًٜٞ تفؿٌٝ ارتطٛات ايطابك١ بايؿٛز

 .اختٝاز شتًـ مجسنٞ َٔ ايكا١ُ٥ املطذ١ً َطبكًا-1

 
 

 :-ايفٛاترل ايٛازد٠ يف ْفظ اإلزضاي١ٝ ٚتتهٕٛ َٔ ارتطٛات ايتاي١ٝ/ تطذٌٝ بٝاْات ايفاتٛز٠ -2

 ".فاتٛز٠أقف "أقػط ع٢ً شز 

 .تطذٌٝ بٝاْات ايفاتٛز٠ .1

 
ٍ زغبت يف تطذٌٝ بٝاْات يف سا" إقاف١ أؾٓاف ايفاتٛز٠"ثِ اقػط شز  َٔ ٚاقع ايفٛاترل ٚبٛيٝؿ١ ايػشٔ، أدخٌ بٝاْات اذتكٍٛ

 .يف ساٍ زغبتو يف سفغ بٝاْات ايفاتٛز٠ فكط" سفغ"أٚ أقػط شز  املٓتذات،

 

 

 

1 

2 

3 
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 .ايفاتٛز٠ايبشح عٔ املٓتذات ارتاؾ١ بٗرٙ  .2

 
 ."اخذل"بايكػط ع٢ً ن١ًُ  ستدداختٝاز َٓتر  .3
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ٚعدد ايعبٛات  ٙايتػػٌٝزقِ تازٜذ ايؿالس١ٝ ٚزقِ ايدفع١ ٚ :إدخاٍ ايبٝاْات ارتاؾ١ بٗرا املٓتر هلرٙ اإلزضاي١ٝ َجٌ .4

 ."عدد ايعبٛات يف ايطسد"َع ايعًِ إٔ ٖرٙ اذتكٍٛ اختٝاز١ٜ فُٝا عدا سكٌ  يف ايهستٕٛ َٔ املٓتر

 ".سفغ"اقػط ع٢ً شز ثِ  .5

 .5-2 َٔ طٛاتتهسز اخلإلقاف١ َٓتر ددٜد  .6

 . أضفٌ َٛاد ايفاتٛز٠ "سفغ"ثِ ايكػط ع٢ً شز  .7

 
 

 .7-1 َٔارتطٛات  تهسزإلقاف١ فاتٛز٠ ددٜد٠  .8

 ".إزضاٍ"ايكػط ع٢ً شز -3
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 .تعٗس زضاي١ تفٝد بإزضاٍ اإلخطاز املطبل إىل املدًـ ادتُسنٞ -4

 
 

ٚأساهلا إىل َٛاد غرا١ٝ٥، إدخاٍ بٝاْات ايفاتٛز٠ إلزضاي١ٝ تكدِٜ إخطاز َطبل ٚذيو بٚبٗرا ٜهٕٛ املطتٛزد قد أ٢ْٗ 

شتًـ مجسنٞ َعتُد يدٜ٘ يٝهٌُ املدًـ إدخاٍ املعًَٛات ادتُسن١ٝ ارتاؾ١ بٗرٙ اإلزضاي١ٝ َجٌ زقِ بٝإ االضترلاد ٚتازٜذ 

 .ٟادتُسى املٓفر بٝإ االضترلاد ٚاضِ

 مبعًَٛات عٔ االخطاز املطبلٚاملدًـ ادتُسنٞ  ْفظ ايٛقت ٜكّٛ ايٓعاّ آيٝا بإزضاٍ بسٜد ايهذلْٚٞ يًُطتٛزد يف

 :نايتايٞ

  َطتٛزد األغر١ٜ عصٜصٟ

 ٚأؾٍٛ ايفٛاترل بؿٛز املدًـ تصٜٚد ضسع١ َٓهِ ْأٌَ ( اضِ املدًـ) إىل إزضاي٘ ٚمت( #########) بسقِ َٓهِ املكدّ اإلخطاز اضتالّ مت

 .ايدخٍٛ َٓفر يف املطتٛزد ايػرا٤ ع٢ً ايتفتٝؼ إداز٠ إىل املطتٓدات ٚتطًِٝ اإليهذل١ْٝٚ اإلدسا٤ات اضتهُاٍ بطسع١ ٚإبالغ٘ ايؿش١ٝ ايػٗادات

 ،،حتٝات َع

 املطتٛزد ايػرا٤ ع٢ً يًسقاب١ ايتٓفٝر١ٜ اإلداز٠

 
  خًـ ادتُسنٞامل عصٜصٟ

 

 طًب طباع١ ثِ َٚٔ اإلخطاز ع٢ً ادتُسن١ٝ املعًَٛات اضتهُاٍ َٓهِ ْأٌَ( اضِ املطتٛزد) املطتٛزد قبٌ َٔ( ########) زقِ اإلخطاز إزضاٍ مت

 ايػرا٤ ع٢ً ايتفتٝؼ إداز٠ إىل( سطب ايتعًُٝات ايػٗاداتٚأؾٌ  ادتُسنٞ ايبٝإ ؾٛز٠ٚ ايفاتٛز٠ ؾٛز٠) ايتاي١ٝ املطتٓدات َع ٚتطًُٝ٘ ايتفتٝؼ

 .ايدخٍٛ َٓفر يف املطتٛزد

 ،،حتٝات َع

   املطتٛزد ايػرا٤ ع٢ً يًسقاب١ ايتٓفٝر١ٜ اإلداز٠
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 ايبشح عٔ إخطازات َطبك١

  ":ايفطح االيهذلْٚٞ"ات َطبك١ َٔ قا١ُ٥ مبذسد اختٝاز ايبشح عٔ إخطاز

 
 

 :نايتايٞٚاييت مل ٜتِ زبطٗا مبعًَٛات مجسن١ٝ بعد مجٝع اإلخطازات ايطابك١ حتتٟٛ ع٢ً ضٛف تعٗس غاغ١ 

 
 

 .أسد عٓاؾس ايبشح اعالٙ زتتُع١ أٚ َٓفسد٠إخطاز َطبل ب ٚميهٔ ايبشح عٔ أٟ

  



    

  َطتٛزد األغر١ٜ  23

 

 طًبات ايتفتٝؼايبشح عٔ 

ٚمل ٜعد ٜعٗس يف قا١ُ٥  ٜتشٍٛ االخطاز املطبل إىل طًب تفتٝؼ املطبل،ٟ ايبٝاْات ادتُسن١ٝ يإلخطاز املدًـ ادتُسى اضتهٌُيف ساٍ 

 .٠املطبلاإلخطازات 

بسقِ اإلخطاز املطبل َع زقِ طًب ايتفتٝؼ ٚاضِ َسنص ايتفتٝؼ ع٢ً ايػرا٤ املطتٛزد  إيهذل١ْٝٚ يًُطتٛزدٚيف ٖرٙ اذتاي١ ٜسضٌ ايٓعاّ آيٝا زضاي١ 

 :اإلزضاي١ٝ نايتايٞفشـ ٚتفتٝؼ باملهًف 

  ايعٌُٝ عصٜصٟ

  .(________________ مجسى) يف( 2013011301001: )طًب ايتفتٝؼ زقِ( #########: )اإلخطاز زقِ:  ايتايٞ ايطًب اضتالّ مت

 ،حتٝات، َع

 املطتٛزد ايػرا٤ ع٢ً يًسقاب١ ايتٓفٝر١ٜ اإلداز٠

 :ٚفُٝا ًٜٞ َتابع١ ايبشح عٔ طًبات ايتفتٝؼ

 

تتبع مجٝع اإلدسا٤ات ع٢ً اإلزضاي١ٝ َٓر اضتالَٗا ست٢ ؾدٚز ايٓتٝذ١ إىل إداز٠ ٚباضتدداّ سكٍٛ ايبشح ايتاي١ٝ،ضٛف تتُهٔ َٔ 

 .ادتُسى

 

 مم
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 َع حتٝات

 ايتطذٌٝإداز٠ 

 اإلداز٠ ايتٓفٝر١ٜ يًسقاب١ ع٢ً ايػرا٤ املطتٛزد

 


