زخص ١خدَات ايبح اإلذاع ١ٝايطاتً١ٝ
زخص ١زقِ )5( 2011/1
مبٛدب أسهاّ املسض ّٛبكاْ ٕٛاحتاد ٟزقِ ( )3يطٓ 2003 ١بػإٔ تٓع ِٝقطاع االتصاالت ٚتعدٜالت٘ ،مت َٓح
زخص ١خدَات ايبح اإلذاع ١ٝايطاتً ١ٝيًُٓطك ١اإلعالَ – ١ٝإْتاز – َٓطك ١سس ٠ذ .ّ .ّ .ملد ٠عػس ٠ضٓٛات
اعتبازًا َٔ تازٜذ ٜٛ 18ي ّ2011 ٛٝإىل ٜٛ 18ي ،ّ2021 ٛٝيرتنٝب ٚتػػٚ ٌٝإداز ٠غبه ١االتصاالت ايعاَ١
ٚتصٜٚد خدَات االتصاالت يف دٚي ١اإلَازات ايعسب ١ٝاملتشد ٠مبٛدب غسٚط ٖر ٙايسخصٚ ١أسهاّ املسضّٛ
بكاْ ٕٛاحتاد ٟزقِ ( )3يطٓٚ 2003 ١تعدٜالت٘ ٚناف ١ايكٛاْني ٚاألْعُ ١األخس ٣ايٓافر ٠يف ايدٚي.١

ايتٛقٝع

________________
ستُد ْاصس ايػامن
املدٜس ايعاّ
اهل ١٦ٝايعاَ ١يتٓع ِٝقطاع االتصاالت

ايتازٜذ:

ٜٛ 18يّ2011 ٛٝ
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املاد)1( ٠
ايتعازٜف
2.2

يف تطبٝل بٓٛد ٖر ٙايسخصٜ ١كصد بايعبازات أ ٚايهًُات اآلت ١ٝاملعاْ ٞاملٛضش ١قس ٜٔنٌ َٓٗا َا مل
ٜدٍ ضٝام ايٓص عً ٢خالف ذيو .نُا إٔ أَ ٟصطًح َطتددّ يف ٖر ٙايسخصٚ ١غري َعسف فٗٝا
جيب إٔ ٜؤخر مبعٓاٚ ٙفكاً يًُسض ّٛبكاْ ٕٛاحتاد ٟزقِ ( )3يطٓٚ 2003 ١تعدٜالت٘ٚ .تػٌُ ايهًُات
اييت تػري إىل األغداص يف ايسخص ،١األغداص ايطبٝعٝني ٚاالعتبازٜني نالً حبطب َا ٚزد.
 1.1.1اهلٜ :١٦ٝكصد بٗا اهل ١٦ٝايعاَ ١يتٓع ِٝقطاع االتصاالت.
 1.1.2قٛاْني ايبحٜ :كصد بٗا ايكٛاْني بػإٔ َعاٜري ايبح اإلذاع ٞأ ٚأ ٟأدا ٠تٓع ١ُٝٝأخس٣
تٓعِ طبٝع ١احملت ٣ٛأ ٚطسٜك ١تكدمي٘ ،ايصادز َٔ ٠ايطًط ١املدتص ١يف ايدٚيٚ ١أٟ
تعدٜالت تطسأ عًٗٝا َٔ ٚقت آلخس.
 1.1.3خدَات ايبح اإلذاع ١ٝايطاتًٜ :١ٝكصد بٗا ايٛصً ١ايصاعدٚ ٠ايٛصً ١اهلابط ١يالتصاالت
بني ايطٛاتٌ ٚاحملطات األزضٚ ١ٝاييت ٜتِ اضتدداَٗا غايباً يػسض ْكٌ املٛاد ايطُع ١ٝأٚ
ايبصس ١ٜأ ٚايطُعٚ ١ٝايبصس ١ٜأ ٚايتشهِ بٗا َجٌ ايعسٚض املباغس ٠أ ٚاملكاطع املطذً١
ضابكاً ٚتػٌُ ايرباَر ايٛثا٥كَٛٚ ١ٝدص األْباٚ ٤األفالّ َٛٚاد ايسادٚ ٜٛايتًفاش ارتاص١
بايرتف ٘ٝأ ٚايتعً ِٝأ ٚنالُٖا َعاً ٜٚطتجٓ َٔ ٢ذيو االتصاالت ايفٛز ١ٜثٓا ١ٝ٥االجتاٙ
يًٗاتف ٚايبٝاْات غري املتعًك ١بايتشهِ يف أْ ٚكٌ املٛاد ايطُع ١ٝأ ٚايبصس ١ٜأ ٚايطُع١ٝ
ٚايبصس.١ٜ
 1.1.4ايتػري يف ايطٝطسٜ :٠كصد ب٘ أَ ٟعاًَ ١أ ٚصفك ١بٝع أ ٚعكد أ ٚغري َٔ ٙعًُٝات إعاد٠
ٖٝهً ١أَ ٚصز مما ٜطفس عٓ٘ ايتػري يف ايطٝطس ٠عً ٢املسخص ي٘ ،مبا يف ذيو أَ ٟعاًَ١
أ ٚضًطًَ َٔ ١عاَالت تتِ بعد تازٜذ ْفاذ ٖر ٙايسخصٚ ،١جتعٌ َايه ٞاألضِٗ أٚ
ايطٓدات ذات سكٛم ايتصٜٛت أ ٚأصشاب سكٛم املًه ١ٝيف زأع َاٍ ايػسن ١عكب
تأضٝطٗا َباغس ،٠ميًهَ ٕٛا ٜكٌ عٔ أغًب ١ٝاألصٛات أ ٚسكٛم املًه ١ٝيف املسخص ي٘
بعد إمتاّ املعاًَ ١أ ٚضًطً ١املعاَالت ٚفكاً ملا ٜه ٕٛعً ٘ٝاذتاٍ.
 1.1.5ايكٓاٜ :٠كصد بٗا زتُٛع َٔ ١ايرباَر.

 3من 23

خدَات ايبح اإلذاع ١ٝايطاتً ١ٝزخص ١زقِ )5( 2011/1

َ 1.1.6صٚد ايكٓاٜ :٠كصد ب٘ ايػدص ايرٜٛ ٟفس قٓا ٠يًبح داخٌ ايدٚي.١
 1.1.7قاْ ٕٛايػسناتٜ :كصد ب٘ قاْ ٕٛايػسنات ايتذاز ،١ٜايكاْ ٕٛاالحتاد ٟزقِ ( )8يطٓ١
 1984يف غإٔ ايػسنات ايتذازٚ ١ٜايكٛاْني املعدي ١ي٘.
 1.1.8احملتٜ :٣ٛكصد ب٘ أَ ٟعًَٛات تػٌُ ايبح ايطُع ٞأ ٚاملس ٞ٥أ ٚايبح ايطُعٚ ٞاملس ٞ٥أٚ
ايعسٚض اذت ١ٝأ ٚاملطذً ١ضابكاً أ ٚاألفالّ أ ٚايرباَر ايٛثا٥ك ١ٝأَ ٚطًطالت ايدزاَا أٚ
املٛاد اإلعالْ ١ٝاييت ٜتِ بجٗا أ ٚتسسًٗٝا أ ٚتٛشٜعٗا.
 1.1.9ايطٝطسٜ :٠كصد بٗا متًو أنجس َٔ ( )%50أ ٚأنجس َٔ سكٛم ايتصٜٛت يف ايػدص
املعين /ٚأ ٚايكدز ٠عً ٢ايطٝطس ٠يف ايٛاقع عً ٢أعُاٍ ٚغؤ ٕٚايػدص املعين ضٛا ٤نإ
ذيو َٔ خالٍ ايتًُو أ َٔ ٚخالٍ عكد أ َٔ ٚخالٍ أٚ ٟض ١ًٝأخس.٣
 1.1.10املػرتىٜ :كصد ب٘ أ ٟغدص ٜربّ عكداً َع املسخص ي٘ يالضتفاد َٔ ٠ارتدَات
املسخص.١
 1.1.11احملط ١األزضٜ :١ٝكصد بٗا دٗاش أ ٚعد ٠أدٗص ٠تكع عً ٢ضطح األزض ٚتهَٝٗ ٕٛأ٠
َٚطتددَ ١يالتصاٍ َع ضاتٌ ٚاسد أ ٚأنجس.
 1.1.12ايال٥ش ١ايتٓفٝرٜ :١ٜكصد بٗا ايال٥ش ١ايتٓفٝر ١ٜايصادز ٠مبٛدب املسض ّٛبكاْ ٕٛاحتادٟ
زقِ ( )3يطٓٚ 2003 ١أ ٟتعدٜالت قد تطسأ عًٗٝا َٔ ٚقت آلخس.
 1.1.13تصسٜح ايطٝف ايرتددٜ :ٟكصد ب٘ ايتصسٜح اير ٟجيٝص اضتدداّ تسددات زاد ١ٜٜٛستدد٠
ته ٕٛخاضع ١يًػسٚط ٚاألسهاّ اييت تٓص عًٗٝا اهل.١٦ٝ
 1.1.14ايسخصٜ :١كصد بٗا ٖر ٙايٛثٝكٚ ١اييت ميهٔ تعدًٜٗا أ ٚاضتبداهلا َٔ سني آلخس.
 1.1.15ايػبه ١املسخصٜ :١كصد بٗا غبه ١االتصاالت ايعاَ ١املػاز إيٗٝا يف املاد ٠ايجايجَٔ ١
ٖر ٙايسخص.١
 1.1.16ارتدَات املسخصٜ :١كصد بٗا خدَات االتصاالت ايعاَ ١ايٛازد ٠يف املاد ٠ايسابعٖ َٔ ١رٙ
ايسخص.١
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 1.1.17املسخص يٜ٘ :كصد ب٘ ادتٗ ١املب ١ٓٝيف ايصفش ١األٚىل َٔ ٖر ٙايسخص.١
 1.1.18غسنات ايتػػ ٌٝاملسخص ١األخس ٣أ ٚغسن ١ايتػػ ٌٝاملسخصٜ :١كصد بٗا ادتٗات دٕٚ
املسخص ي٘ ٚاييت ٜتِ تسخٝصٗا مبٛدب أسهاّ املسض ّٛبكاْ ٕٛاحتاد ٟزقِ ( )3يطٓ١
ٚ 2003تعدٜالت٘ ٚايال٥ش ١ايتٓفٝر.١ٜ
 1.1.19ايربْاَرٜ :كصد ب٘ َادَ ٠فسد َٔ ٠احملت ٣ٛيف ادتد ٍٚأ ٚايفٗسع ايرٜ ٟطع٘ َصٚد ايكٓا٠
ٚغسض٘ ايسٝ٥ط ٖٛ ٞايرتف ٘ٝأ ٚايتعً ِٝأ ٚإعالّ ادتُٗٛز ٜٚػٌُ غؤ ٕٚايسعاٚ ١ٜاإلعالٕ
ضٛا ٤ناْت ذات طابع جتاز ٟأّ ال.
 1.1.20اإلطاز ايتٓعٜ :ُٞٝكصد ب٘ ناف ١األدٚات ايتٓع ١ُٝٝايصادز َٔ ٠قبٌ اهلٚ َٔ ١٦ٝقت
آلخس مبا يف ذيو أَ ٟسادعات أ ٚتعدٜالت تطسأ عًٗٝا.
 1.1.21ايطاتٌٜ :كصد ب٘ أ ٟدٗاش ٜكع داخٌ ايػالف ادت ٟٛيألزض أ ٚخازد٘ ٜك ّٛبتبادٍ
االتصاالت َع احملطات األزض/ٚ ١ٝأ ٚايطٛاتٌ األخس.٣
 1.1.22ايدٚيٜ :١كصد بٗا دٚي ١اإلَازات ايعسب ١ٝاملتشد.٠
 1.1.23أدٗص ٠االتصاالتٜ :كصد بٗا األدٗص ٠املصٓع ١أ ٚاملٗ ١٦ٝيالضتدداّ يف بح أ ٚاضتكباٍ أٚ
ْكٌ أ َٔ ٟارتدَات املسخص َٔ ١خالٍ ايػبه ١املسخص.١
 1.1.24ايطسفٝاتٜ :كصد بٗا األدٗص ٠املطتددَ َٔ ١قبٌ املػرتنني يتًك ٞارتدَ ١املسخص.١

املاد)2( ٠
ايطسٜإ ٚايتطبٝل
2.1

تطسٖ ٟر ٙايسخص َٔ ١تازٜذ صدٚزٖا َٔ قبٌ اهل ١٦ٝست ٢تازٜذ اْتٗاٗ٥ا املٛضح يف ايسخص.١

2.2

ٜتعني عً ٢املسخص ي٘ ايتكٝد بػسٚط ايسخصٚ ١أسهاّ اإلطاز ايتٓعُٝي ٞذات ايصيًٚ ١تصيسٜح ايطٝيف
ايرتددٚ ٟناف ١قٛاْني ايدٚي ١ذات ايصً ١اييت قد ٜتِ تعدًٜٗا َٔ ٚقت آلخس.
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املاد)3( ٠
ايػبه ١املسخص١
3.1

حيل يًُسخص مبٛدب املاد 3.2 ٠تسنٝب ٚتػػٚ ٌٝإداز ٠غبه ١اتصاالت تتأيف َٔ ضاتٌ ٚاسد أٚ
نجس فكط َٔ ايطٛاتٌ ٚاحملطات األزضَٚ ١ٝسانص تػػ ٌٝايػبهْٚ ١كاط ايسبط ٚايتٛشٜع املطاْد٠
ٚاملسافل األزض ١ٝاملطاْد.٠

3.2

إٕ املصطًشات "ْكاط ايسبط ٚايتٛشٜع املطاْد" ٚ "٠املسافل األزض ١ٝاملطاْد "٠املطتددَ ١يف بٓد  3.1تعين
ْكاط ايسبط ٚايتٛشٜع ٚاملسافل األزض ١ٝايالشَ ١يٓكٌ االتصاالت فكط (مبا يف ذيو االتصاالت املتعًك١
بايكٝاع عٔ بعد) َٔ ٚإىل احملطات األزض ١ٝألغساض تٛفري خدَات ايبح اإلذاع ١ٝايطاتً.١ٝ

3.3

ٜتعني عً ٢املسخص إبالغ اهل ١٦ٝبأ ٟتػريات ٖاَ ١يف ايػبه ١املسخص ١أ ٚأ ٟتػريات ٖاَ ١يف أٚاَس
ضبط ايػبه ١أ ٚبسٚتٛنٛالت حتتٜٗٛا َع ضسٚز ٠تٛضٝح تأثري ٖر ٙايتػريات عً ٢ايدٚي.١

3.4

جيب إٔ ته ٕٛايػبه ١املسخصٚ ١ناف ١أدٗص ٠االتصاالت َتٛافكَ ١ع املٛاصفات ايفٓ ١ٝيًػبهات
ٚاألدٗصٜٚ ٠تطُٔ ذيو َا ٜتعًل باضتدداّ ايطٝف ايرتدد ٟنُا ٖ ٛستدد يف اإلطاز ايتٓع.ُٞٝ

3.5

جيب عً ٢املسخص ي٘ إٔ ٜك ّٛباذتص ٍٛعً ٢ناف ١ايتصازٜح ٚايرتاخٝص ٚاملٛافكات ايالشَ ١يبٓا٤
ٚتعدٚ ٌٜإشاي ١أ ٟإْػا٤ات ٚفكاً يًكٛاْني ذات ايصً ١يف ايدٚي.١

املاد)4( ٠
ارتدَات املسخص١
4.1

حيل يًُسخص ي٘ تٛفري خدَات ايبح اإلذاع ١ٝايطاتً ١ٝيف ايدٚيٚ ١يهٔ عٔ طسٜل ايػبه ١املسخص١
فكط.

4.2

جيب عً ٢املسخص ي٘ االيتصاّ بكٛاْني ايبح.

 4.3حيل يًطًط ١املدتص ١صاسب ١املطؤٚي ١ٝايكاْ ١ْٝٛيتٓع ِٝاحملت ٣ٛيف ايدٚي ١إغعاز املسخص ي٘ ايرٜ ٟعسض
ستت ٣ٛتعترب ٙاهل ١٦ٝغري َكب ٍٛرتسق٘ قٛاْني ايبح ،مبٓع بح تًو ايكٓا ٠أ ٚايرباَر ٚفكاً ملا ٜه ٕٛعً٘ٝ
اذتاٍٜ .تطًب ٖرا اإلغعاز َٔ املسخص ي٘ ايتأند ،خالٍ فرت ٠شَٓ ١ٝحتددٖا اهل ،١٦ٝإٔ َجٌ تًو ايكٓا٠
أ ٚايربْاَر سطب َا ٜه ٕٛعً ٘ٝاذتاٍ ال ٜتِ تكدميٗا/تكدمي٘ عٔ طسٜل املسخص ي٘.
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املاد)5( ٠
ايسضّٛ
5.1

ٜرتتب عً ٢املسخص ي٘ تطدٜد زضِ زخص ١ضَٓ ٟٛكداز 100.000 ٙدزِٖ إَازات.ٞ

5.2

ُٜطدد زضِ ايسخص ١ايطٓ ٟٛبايهاٌَ يف نٌ ضٓ َٔ ١تازٜذ َٓح ايسخص.١

5.3

ٜك ّٛاملسخص ي٘ بتطدٜد زضِ سصَ ٍٛكداز 100.000 ٙدزِٖ إَازات ٞقبٌ إصداز ايسخص.١

املاد)6( ٠
بد ٤ارتدَ١
ٜرتتب عً ٢املسخص ي٘ ايبد ٤يف تػػ ٌٝايػبه ١املسخصٚ ١تكد ِٜارتدَات املسخصٚ ١فل أضظ جتاز ١ٜخالٍ
إطاز شَين حتدد ٙاهل َٔ ١٦ٝتازٜذ بدٖ ٤ر ٙايسخص.١

املاد)7( ٠
املًهٚ ١ٝايطٝطس٠
7.1

جيب إٔ ٜه ٕٛاملسخص ي٘ قد تأضظ نػدص اعتباز ٟإَازات ٞسطٔ ايطُعٚ ١فكاً يًكٛاْني ذات
ايصً ١يف ايدٚي ١أ ٚاإلَاز ٠أ ٚاملٓطك ١اذتسٚ ٠أ ٟتعدٜالت تطسأ عً ٢ايكٛاْني َٔ ٚقت الخس.

7.2

ٜتطًب أ ٟتػٝري يف ايطٝطس ٠عً ٢املسخص ي٘ املٛافك ١ارتط ١ٝاملطبك َٔ ١قبٌ اهل.١٦ٝ

7.3

ال جيٛش ْكٌ ًَه ١ٝايسخص ١بد ٕٚاملٛافك ١ارتط ١ٝاملطبك َٔ ١اهلٚ ١٦ٝبد ٕٚتطدٜد ناف ١ايسضّٛ
املرتتب ١إىل اهل.١٦ٝ

7.4

جيٛش يًُسخص ي٘ إٔ ٜتعاقد َٔ ايباطٔ يتكد ِٜبعض أ ٚمجٝع ارتدَات املسخص ١يػدص اعتباز ٟآخس
(أ ٚايرتتٝب يتًو األْػط ١اييت ضُٝازضٗا ايػدص االعتباز ٟاآلخس ْٝاب ١عٓ٘) مبٛافك ١خطَ ١ٝطبك١
َٔ اهل ،١٦ٝغسٜط ١إٔ ٜطتُس املسخص ي٘ بتشٌُ املطؤٚي ١ٝايتاَ ١عٔ أ ٟايتصاَات ٚازد ٠يف ٖرٙ
ايسخص ١أَ ٚفسٚض ١عً ٢املسخص ي٘ مبٛدب اإلطاز ايتٓع ُٞٝضٛا ٤فُٝا ٜتعًل بتكد ِٜارتدَات
املسخص ١أ ٚغريٖاٚ .يف ساٍ ن ٕٛايػدص االعتباز ٟاملتعاقد َع٘ َٔ ايباطٔ ممًٛناً بايهاٌَ َٔ
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قبٌ املسخص ي٘; فإٕ املٛافك ١ارتط ١ٝاملطبك َٔ ١اهل ١٦ٝئ تهَ ٕٛطًٛب ،١غسٜط ١إٔ ٜتِ إغعاز اهل١٦ٝ
بٗر ٙايرتتٝبات.

املاد)8( ٠
ايتصاَات عاَ١
8.1

ٜرتتب عً ٢املسخص ي٘:
 8.1.1االيتصاّ بهاف ١ضٝاضات ايتٛطني ايٓافر ٠يف ايدٚي.١
 8.1.2االيتصاّ بايكٛاْني أ ٚايطٝاضات أ ٚايتٛدٗٝات ارتاص ١بٓطب االضتجُاز األدٓيب يف زأع َاٍ
ايػسن.١
 8.1.3إخطاز اهل ١٦ٝحبصص املطاُٖني يف ايػسنٚ ١حباي ١أ ٟاْدَاز أ ٚتػٝري أ ٚإعادٖٝ ٠هً١
يسأع َاٍ ايػسن.١
 8.1.4االستفاظ بدفاتس اذتطابات ٚايبٝاْات املاي ١ٝاضتٓاداً إىل املعاٜري ٚاملبادئ احملاضب ١ٝايعاَ١
املطبك ١يف ايدٚي.١
 8.1.5ضُإ تدقٝل دفاتس اذتطابات ضٜٓٛاً َٔ قبٌ غسنَ ١دقكني َطتكًَ ١طذً ١يف ايدٚي.١
 8.1.6تكد ِٜمخطْ ١طذ َصدق ١عٔ ايبٝاْات املاي ١ٝايطٓ ١ٜٛيًٗ ١٦ٝخالٍ أزبع ١أغٗس َٔ ْٗا ١ٜنٌ
ضَٓ ١اي.١ٝ
 8.1.7االستفاظ بايطذالت املايٚ ١ٝدفاتس اذتطابات ملد ٠عػس ٠ضٓٛات بعد اْتٗا ٤نٌ ضَٓ ١اي.١ٝ

8.2

تبدأ ايطٓ ١املاي ١ٝيًُسخص ي٘ ألغساض احملافع ١عً ٢سطابات٘ يف ٜٓاٜس ٚتٓتٗ ٞيف دٜطُرب َٔ نٌ
عاّ.

8.3

ٜرتتب عً ٢املسخص ي٘ تصٜٚد اهل ١٦ٝباملعًَٛات عٓد طًبٗا ٚبايطسٜك ١اييت حتددٖا اهلٚ ١٦ٝاييت قد
تتطُٔ أَ ٟطتٓدات أ ٚسطابات أ ٚضذالت أ ٚاتفاقٝات جتازَ ١ٜربََ ١ع املػرتنني أ ٚاملعًَٛات
األخس ٣احملدد ٠يف اإلغعاز اييت قد حتتادٗا اهل ١٦ٝألداٚ ٤ظا٥فٗا.
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8.4

ٜرتتب عً ٢املسخص ي٘ االيتصاّ بهاف ١املتطًبات ايكاْ ١ْٝٛملُازض ١األعُاٍ يف ايدٚيٚ ١أ ٟإَاز ٠ضٝكدّ
فٗٝا املسخص ي٘ ارتدَات املسخصٚ .١قد تػٌُ ٖر ٙاملتطًبات بد ٕٚسصس ،تطذ ٌٝأ ٚتأضٝظ دٗ١
ملصاٚي ١تًو األْػط ١يف املهإ املعين.

املاد)9( ٠
ايتفتٝؼ ٚاملساقب١
عً ٢املسخص ي٘ ايطُاح يًٗ ١٦ٝأ ٚأل ٟممجٌ شت َٔ ٍٛاهل ١٦ٝبايدخ ٍٛأل َٔ ٟأَانٔ ايعٌُ ايعا٥د ٠يًُسخص ي٘
ٚيتفتييٝؼ أ ٚاختبيياز أدٗييص ٠االتصيياالت أ ٚايٛثييا٥ل غيياًَ ١اذتطييابات أ ٚايطييذالت األخييس ٣يف أٚ ٟقييت يطييُإ
االيتصاّ بأسهاّ ايسخصْٚ ١صٛص املسض ّٛبكاْ ٕٛاحتاد ٟزقيِ ( )3يطيٓٚ 2003 ١تعدٜالتي٘ ٚايال٥شي ١ايتٓفٝرٜي١
ٚاإلطاز ايتٓع.ُٞٝ

املاد)10( ٠
َعاٜري ايطًٛى
ال جيييٛش يًُييسخص ييي٘ اضييتدداّ أ ٚايطييُاح باضييتدداّ ايػييبه ١املسخصيي ١أ ٚارتييدَات املسخصيي ١أل ٟأغييساض
ختايف املسض ّٛبكاْ ٕٛاحتياد ٟزقيِ ( )3يطيٓٚ 2003 ١تعدٜالتي٘ أ ٚأ ٟقيٛاْني أخيسْ ٣افير ٠أ ٚاإلطياز ايتٓعُٝي.ٞ
ٚجيييب عًيي ٢املييسخص ييي٘ ايطييع ٞالختيياذ نافيي ١اإلدييسا٤ات املعكٛييي ١يطييُإ عييدّ اضييتدداّ ايػييبه ١املسخصيي١
ٚارتدَات املسخص ١أل َٔ ٟتًو األغساض.

املاد)11( ٠
طًب ايرتددات
ٜرتتب عً ٢املسخص ايتكدّ يًٗ ١٦ٝبطًيب اذتصي ٍٛعًي ٢تصيسٜح ايطٝيف اييرتددٚ ٟفكياً يإلطياز ايتٓعُٝيٜٚ ٞيتعني
عً ٘ٝااليتصاّ بػسٚط أ ٟتصازٜح صادز.٠
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املاد)12( ٠
ايعالقَ ١ع املػرتنني
ٜرتتييب عًيي ٢املييسخص ييي٘ يف تعاَالتيي٘ َييع املػييرتنني ايتصييسف بطييسعٚ ١غييفاف .١ٝنُييا ال جيييٛش ييي٘ ايتُٝٝييص يف
املٛاقف املُاثً ١بني املطتددَني ٚجيب عً ٘ٝايتعاٌَ َعِٗ بػهٌ عاّ ٚفكاً يإلطاز ايتٓع.ُٞٝ

املاد)13( ٠
سٌ ايٓصاعات
يف ساٍ ٚدٛد ْصاع قا ِ٥بني املسخص ي٘ ٚغسنات ايتػػ ٌٝاملسخص ١األخس ٣أ ٚبني املسخص ي٘ ٚاملػرتى أٚ
سٝجُا حتاٍ أ ٟغهَ ٣ٛباغس ٠إىل اهل ،١٦ٝجيٛش يًٗ ١٦ٝسٌ املطأيٚ ١فكاً يًُسض ّٛبكاْ ٕٛاحتاد ٟزقِ ( )3يطٓ١
ٚ 2003تعدٜالت٘ ٚايال٥ش ١ايتٓفٝرٚ ١ٜاإلطاز ايتٓعٚ .ُٞٝيف ناف ١اذتاالت ،جيب عً ٢املسخص ي٘ ايتعإٚ
بايهاٌَ َع اهل ١٦ٝيفض ايٓصاعات.

املاد)14( ٠
تطبٝل ايسضٚ ّٛايػسٚط ٚاألسهاّ رتدَات االتصاالت ايعاَ١
ٜرتتب عً ٢املسخص ي٘ إعالٕ زض ّٛخدَات٘ املسخصٚ ١ايػسٚط ٚاألسهاّ اييت تُكدّ مبٛدبٗا ارتدَات
املسخص.١

املاد)15( ٠
اضتُساز ارتدَ١
15.1

ال جيٛش يًُسخص ي٘ قطع تػػ ٌٝايػبه ١املسخص ١أ ٚقطع تكد ِٜارتدَات املسخص ١عُداً بدٕٚ
إغعاز اهل ١٦ٝخطٝاً أٚالً ٚإغعاز املػرتنني بريو عً ٢إٔ ٜػري اإلغعاز إىل ايفرت ٠اييت ضتٓكطع فٗٝا
ارتدَات.

15.2

ال جيٛش يًُسخص ي٘ ايتٛقف عٔ تكد ِٜارتدَات املسخص ١بد ٕٚاملٛافك ١ارتط ١ٝايصسحي َٔ ١اهل.١٦ٝ
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املاد)16( ٠
املٓافط١
ٜتعني عً ٢املسخص ي٘ االيتصاّ بكٛاعد املٓافطٚ ١االَتٓاع عٔ املُازضات االستهاز ١ٜعً ٢ايٓش ٛاملٓصٛص عً٘ٝ
يف اإلطاز ايتٓع.ُٞٝ

املاد)17( ٠
ايطٛازئ ايعاَٚ ١املصًش ١ايعاَٚ ١ايطالَٚ ١األَٔ ايٛطين
17.1

يف سيياٍ إعييالٕ ادتٗييات املعٓٝيي ١ذتاييي ١ايطييٛازئ ايعاَيي ١يف ايدٚييي ١فإْيي٘ ٜييتعني عًيي ٢املييسخص ييي٘ االيتييصاّ
بهاف ١ايتٛدٗٝات َُٗا ناْيت ٚايصيادز ٠عئ اهل٦ٝي ١أ ٚأ ٟدٗي ١أخيس ٣صياسب ١إختصياص ٚذييو فُٝيا
ٜتعًل بإضتدداّ أ ٚعٌُ أًَ ٚه ١ٝاملسخص ي٘.

17.2

ٜتعني عًي ٢امليسخص يي٘ االيتيصاّ بيأ ٟتٛدٗٝيات تصيدز َئ فيرت ٠إىل أخيس ٣عئ اهل٦ٝي ١أ ٚأ ٟدٗي ١أخيس٣
شتتص ١يف األَٛز املتعًك ١باملصًش ١ايعاَٚ ١ايطالَ/ٚ ١أ ٚاألَٔ ايٛطينٚ .عً ٢املسخص يي٘ عيدّ ايتعٗيد
بايكٝاّ بتصٜٚيد أ ٟخيدَات إذا ناْيت ال حتكيل َتطًبيات ادتٗيات املعٓٝي ١املطيؤٚي ١عئ املصيًش ١ايعاَي١
ٚايطالَٚ ١األَٔ ايٛطين.

17.3

يف ساٍ أصدزت اهل ١٦ٝأ ٚأ ٟدَٗ ١عٓ ١ٝتٛدٗٝاتٗا بإٔ ٜتٛىل أ ٟغدص شت َٔ ٍّٛاهل ١٦ٝأَ ٚئ ادتٗيات
املعٓٝيي ١ايطييٝطس ٠ضييٛا ٤ناْييت ايطييٝطس ٠ناًَيي ١أ ٚدصٝ٥يي ١عًيي ٢ارتييدَات املسخصيي/ٚ ١أ ٚايػييبه١
املسخص ،١فإْ٘ ٜتعني عً ٢املسخص ي٘ اإليتيصاّ بٗيرا ايتٛدٝي٘ ٚايتعياَ ٕٚيع ذييو ايػيدص عًي ٢إٔ ٜصيٌ
َجٌ ٖرا ايتٛد ٘ٝخطٝاً إىل املسخص ي٘.

املاد)18( ٠
اضتدداّ األزاضٞ
18.1

حيل يًُسخص ي٘ دخٚ ٍٛاضتدداّ األزاض ٞايعاَٚ ١ارتاصٚ ١فك ًا ألسهاّ املسض ّٛبكاْ ٕٛاحتاد ٟزقِ
( )3يطٓٚ 2003 ١تعدٜالت٘ ٚايال٥ش ١ايتٓفٝرٚ ١ٜاإلطاز ايتٓع.ُٞٝ

18.2

ٜتكٝد املسخص ي٘ بتعًُٝات اهل ١٦ٝأ ٚأ ٟدٗ ١شتتص ١أخس ٣فُٝا ٜتعًل حبُا ١ٜايب.١٦ٝ
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املاد)19( ٠
تعد ٌٜايسخصٚ ١إيػاٗ٥ا
19.1

19.2

ٜتعني أ ٟطًب َٔ املسخص ي٘ يتعد ٌٜايسخص ١تكد ِٜطًب خط ٞبريو يًٜٗ ١٦ٝبني َا :ًٜٞ
19.1.1

أسهاّ ايسخص ١اييت ٜطًب َٔ أدًٗا ايتعد.ٌٜ

19.1.2

أضباب ايطًب.

ٜرتتب عً ٢اهل ١٦ٝايٓعس يف ايطًب ٚقد تطًب بدٚزٖا تكيدَ ِٜعًَٛيات إضياف ١ٝإذا ييصّ األَيس قبيٌ اختياذ
ايكساز مبا :ًٜٞ
19.2.1

تعد ٌٜايسخص.١

19.2.2

عدّ تعد ٌٜايسخص.١

19.2.3

تعد ٌٜايسخصٚ ١يهٔ َع تٓكٝشات أ ٚبػسٚط ستدد.٠

 19.3حيل يًٗ ١٦ٝتعد ٌٜأ ٚإيػا ٤ايسخص ١يطُإ تٛافل أسهاّ ايسخص ١أ ٚعدّ تعازضٗا َع
ْصٛص:
 19.3.1قٛاْني ايدٚيٚ ١بايتشدٜد قاْ ٕٛاالتصاالت ٚايال٥ش ١ايتٓفٝر.١ٜ
 19.3.2اإلطاز ايتٓع ُٞٝايٓافر يف ذيو ايٛقت.
 19.3.3أ ٟقساز صادز عٔ دٗ ١سه ١َٝٛأَ ٚطؤ ٍٚسه َٞٛيد ٣ايدٚي.١
19.4

ٜتعني إدسا ٤أ ٟتعد ٌٜأ ٚإيػا ٤تك ّٛب٘ اهل ١٦ٝعٔ طسٜل ايعًُ ١ٝايتاي:١ٝ
19.4.1

تُكدّ اهل ١٦ٝاإلغعاز ارتط ٞيًتعد ٌٜأ ٚاإليػا ٤املكرتح َٚػسٚع أ ٟتعدٚ ٌٜأضباب٘ إىل املسخص
ي٘.

19.4.2
19.5

ٜرتتب َٓح املسخص ي٘ ٚقت نافٍ يًسد.

ٜرتتب عً ٢اهل ١٦ٝدزاض ١زد املسخص ي٘ قبٌ اختاذ قساز مبا :ًٜٞ
19.5.1

تعد ٌٜايسخص ١أ ٚإيػاٗ٥ا.

19.5.2

عدّ تعد ٌٜايسخص ١أ ٚإيػاٗ٥ا.

19.5.3

تعد ٌٜايسخصٚ ١يهٔ َع تٓكٝشات.
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املاد)20( ٠
املدايفات ٚايعكٛبات
20.1

خيطع املسخص ي٘ يًعكٛبات (غاًَ ١ايػساَات) ايٛازد ٠يف املسض ّٛبكاْ ٕٛاحتاد ٟزقِ ( )3يطٓ2003 ١
ٚتعدٜالت٘ ٚايال٥ش ١ايتٓفٝر ١ٜأ ٚاإلطاز ايتٓع ُٞٝيف ساٍ عدّ تكٝد ٙبأ ٟمما :ًٜٞ
20.1.1

أ ٟايتصاّ مبٛدب أسهاّ املسض ّٛبكاْ ٕٛاحتاد ٟزقِ ( )3يطٓٚ 2003 ١تعدٜالت٘ ٚايال٥ش١
ايتٓفٝر.١ٜ

20.1.2

أ ٟايتصاَات مبٛدب أسهاّ ايسخص.١

20.1.3

أ ٟايتصاَات ٚازد ٠يف اإلطاز ايتٓع.ُٞٝ

املاد)21( ٠
ايك ٠ٛايكاٖس٠
21.1

ئ ٜعتيرب امليسخص يي٘ شتيالً بػيسٚط ايسخصي ١يتٓفٝير االيتصاَيات املكيسز ٠بٗيا إذا َيا نيإ ذييو َسدعي٘
بػهٌ َباغس بطبب ايك ٠ٛايكاٖس ،٠يف سني ال تعترب قًّ ١مت ٌٜٛامليسخص يي٘ أ ٚعيدّ قدزتي٘ عًي ٢ضيداد
ايد ٕٜٛأ ٚااليتصاَات املاي ١ٝاألخس َٔ ٣قب ٌٝايك ٠ٛايكاٖس.٠

21.2

ٜك ّٛاملسخص ي٘ بإبالغ اهل ١٦ٝفٛزاً يف ساٍ سدٚخ أ َٔ ٟساالت ايك ٠ٛايكاٖسَ ٠ع تبٝإ ايتأثريات
املتٛقع ١يًك ٠ٛايكاٖسٚ ٠املد ٠املتٛقعٚ ١ارتطٛات اييت ضٝتِ اختاذٖا َٔ قبٌ املسخص ي٘ يًتدفٝف َٔ
أثازٖا إٕ أَهٔ.

املاد)22( ٠
ايًػ١
تعترب ايًػ ١ايعسب ١ٝيًسخص ١ايًػ ١ايسمس ١ٝاملًصََٚ ١ع ذيو فإٕ إصدازايسخص ١بايًػ ١االصتًٝص ١ٜإمنا ٖ ٛيًتٛد٘ٝ
ٚاملطاعد ٠يف تفطري ايٓطد ١ايعسب.١ٝ
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