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 يةلتورو اإل التجازة لنظام التنفيرية الالئحة مصسوع

 تعسيفاتالاملادة األوىل: 

ٓكٌْ لأللفاظ ّاملصطلشات الْازدٗ يف ٍرِ الالٜش٘ املعااىٕ املبٔيا٘ أمااو مال ميَاا يف املاادٗ       

( ّتااازٓذ 126، الصااادز باملسضااْو امللكاإ زقااه )و/   ٔاا٘لكرتّىاإلالتذااازٗ )األّىل( مااً ىعاااو  

 .ٍا7/11/1440

 اخلدمة موفس  صاط املادة الجا ية:

٘  ماْفس  ىػااط  ٓكٌْ ٖ ذا طاابع   اخلدما ُ  اعتااد  إذا اقتصااد ٖ  ،الاسبح  لتشقٔاق  ممازضات  ّتطاس

 .ٜ٘شالالّ اليعاو أسكاوٙ ٍرا اليػاط عل

 الطبيعية الصفةاملادة الجالجة: عنوان املمازس ذي 

٘ االصاف٘   ذٖ املنازع عيْاٌ  .1 ْ  لطبٔعٔا  يف املْضاش٘  البٔاىاات  حبطاب  ّذلاك  عنلاُ،  مقاس  ٍا

 .  التْثٔق دَ٘ لدٚ  أّ ٕ،لكرتّىاإل ذللُ

٘  داخال  للننازع ٓكً مل إذا .2 ُ  ذلال ذاْش اعتبااز   فٔ ،عنال  مقاس  املنلكا ُ  اعيْاى ا  إقامتا  لا

  :تٕمبا ٓأ ٓلتصو أٌ علٙ املطذل،  الْطين العيْاٌ ّفق

  .العنل اليػاط ّسذه لطبٔع٘ امياضب  ىػاطُ فُٔ ازعمي الرٖ املْقع ٓكٌْ أٌ .أ 

  .اإلخالل بالطكٔي٘ العام٘ يف اليػاط ازض٘مم تتطبب أال .ب 

األىعنا٘  ٍرا اليعاو أّ مبْدب  علٙ املنازع متكني املكلفني بأعنال السقاب٘ ّالتفتٔؼ .3

 ٓصاّلُ مً أعنال.أٖ مكاٌ آخس متصل مبا مقس عنلُ ّ مً الدخْل إىل األخسٚ

 يلتورو تصحيح اخلطاب اإل املادة السابعة:

 عيااُ أبلااؼ إذا مقبااْال ٕلكرتّىاااإل اخلطاااب يف الااْازد للدطااأ املطااتَلك تصااشٔح ٓكااٌْ .1

  .اخلطاب إزضال ّقت مً (أزبع ّعػسًٓ ضاع٘) خالل اخلدم٘ مْفس

٘  ماْفس تعني علٙ ٓ .2 ُ  امل اخلطاأ  تصاشٔح إىل  االضاتذاب٘  اخلدما ( ماً  1ّفًقاا للفقاسٗ )   بلاؼ عيا

أّ خدمتاُ أّ سصال    ٘دما اخل ما مل ٓكً املطتَلك قد اضتفاد مً ميتر ماْفس  ،ٍرِ املادٗ

 علٙ ميفع٘ مً أٖ ميَنا. 
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 بيا ات املطتولك الصدصية محاية  املادة اخلامطة:

مَنااا ماااٌ مصاادزِ أّ - أٖ بٔاااٌ ّادباا٘ احلنآاا٘ الػدصاأ٘ املطااتَلك بٔاىاااتٓعااد مااً  .1

أّ جيعال التعاس     ،علاٙ ّداُ التشدٓاد    املطاتَلك  أٌ ٓؤدٖ إىل معسف٘مً غأىُ  -غكلُ

 ،اٌّْالعيا  ،ّزقه اهلْٓ٘ ،االضه :ّمً ذلك ،بطسٓق٘ مباغسٗ أّ غري مباغسٗ لُٔ ممكي اع

ّأزقااو احلطاابات    ،ّأزقاو السخص ّالطذالت ّاملنتلكات الػدصأ٘  ،ّأزقاو التْاصل

ّغري ذلاك ماً البٔاىاات ذات    ، بت٘ ّاملتشسم٘اّالصْز الج ،البيكٔ٘ ّالبطاقات االٜتناىٔ٘

 الطابع الػدصٕ.  

  ٕ:أتٓ مبا اخلدم٘ مْفس ٓلتصو .2

 ّأ َٜاإفػااااأّ  َامػااافالْصاااْل إلَٔاااا أّ محآااا٘ بٔاىاااات املطاااتَلك الػدصااأ٘ ماااً   .أ 

ّذلك بتطبٔاق التادابري الفئا٘ ّاإلدازٓا٘      ،املػسّع٘غسا  َا أّ معاجلتَا لػري األلٓتبد

 .ّالتيعٔنٔ٘ املتياضب٘ مع طبٔع٘ تلك البٔاىات

 ماااْفس بالتصاماااات لْفااااٛلػاااس  اإال  الػدصااأ٘ املطاااتَلك ببٔاىاااات االستفااااظعااادو  .ب 

ٚ أغاااسا    ألٖ  اضاااتعناهلا  ّحيعاااس  اخلدمااا٘،  ٌ  ،أخاااس  دٌّ ،التطااآْق  أّ مااااإلعال

  .املطتَلكصسحي٘ مطبق٘ مً  مْافق٘ علٙ احلصْل

 إغاعاز  اخلدم٘ مْفس علٙ بجي لالخرتاق، الػدصٔ٘ املطتَلك بٔاىات تعس يف سال  .ز 

ً  (ّاساد  ٓاْو ) خاللّاملطتَلك اهلٔٝ٘ الْطئ٘ لألمً الطٔرباىٕ   ،رلكبا  ُعلنا  تاازٓذ   ما

ثااه ٓقاادو   ملعاجلتااُ،  املتداارٗ ّالتاادابري  ّآثااازِ، االخاارتاق  ىطاااق اإلغااعاز  يفْٓضااح ّ

 غااعازاإلّال ٓرتتاب علاٙ    ،الخارتاق را ااألضاضأ٘ هلا  ضاباب  األتقسٓاس ا للٔلٔاا ٓابني فٔاُ     

  .مً مطؤّلٔتُ جتاِ املطتَلك مْفس اخلدم٘ عفاٛإ

 مساعاٗ األىعن٘ ّاللْاٜح املتعلق٘ حبنآ٘ البٔاىات ّفق ما تصدزِ اجلَات املدتص٘.   .د 

ٕ ّ مطاااتنسٗ ٕلكرتّىاا اإل احملااالاملطااتَلك ب  عالقااا٘ ماىاات  إذا .3  ُلااا سطاااب  إىػااااٛ تقتطاا

٘  ملاْفس فٔذاْش   املطتقبلٔ٘، العقْد  لتطَٔل  الػدصأ٘  املطاتَلك  ببٔاىاات  االستفااظ  اخلدما
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٘ ّعلااٙ ، احلطاااب  ٍاارا إغااالق املطااتَلك ٓطلااب أٌ إىل إمكاىٔاا٘ ٓتاأح  أٌ مااْفس اخلدماا

 .إغالق احلطاب بػكل ّاضح ّضَل

 يلتورو يف احملل اإلعنوا اإلفصاح  الواجب بيا اتال املادة الطادضة:

 ذللااُ يف اإلفصاااح اخلدماا٘ مااْفس علااٙاليعاااو،  مااً )الطادضاا٘( املااادٗسكااه مااع مساعاااٗ  .1

  :اآلتٔ٘ البٔاىات ٕ عًلكرتّىاإل

٘    اخلصْصاأ٘ ضٔاضاا٘ .أ  ، ، علااٙ أٌ تتطاانً تاادابري محآاا٘ بٔاىااات املطااتَلك الػدصاأ

   .-تّدد إٌ - باملطتددو التعسٓف ملفات مع التعامل ّىطاق

 .ّمعاجلتَا املطتَلكني غكاّٚ لتلقٕ املتبع٘ اإلدساٛات .ب 

 .-إٌ ّدد -ْفس اخلدم٘الطسٓيب ملسقه ال .ز 

الااْازدٗ يف املااادٗ الطادضاا٘ مااً اليعاااو  الْصااْل إىل البٔاىااات حٔٓتااأٌ اخلدماا٘ مااْفس  علااٙ .2

ُ بتْفري زابط ٓقْد إلَٔاا يف ذلال  ( مً ٍرِ املاد1ّٗالفقسٗ ) تْضأح أٖ  ّ ،٘اإللكرتّىٔا  تا

 .َٔآطسأ عل تعدٓل

 وشسوطىأحتام العقد املصمع إبسامى  بيا اتاملادة الطابعة: 

٘  مْفس ٓلتصواليعاو،  مً (الطابع٘) املادٗسكه مع مساعاٗ  .1 ٌ  بتطانني  اخلدما قادو  امل البٔاا

  : اآلتٕ ،ّغسّطُ إبسامُ املصمع العقد أسكاو بػأٌ ملطتَلكإىل ا

٘  املاادٗ  ّفقالعقد  فطذ سقاإلغازٗ إىل  .أ  ً  عػاسٗ(  )الجالجا ٙ  اليعااو  ما ٌ  متا  الفطاذ  ماا

ّأضاالْب  ،قٍاارا احلاا  ممازضااتُ سااال  املطااتَلك ٓتشنلااَا الاايت ّالتكااالٔف داااٜص ا،

 اإلغاازٗ  أّ ،العقاد  فطاذ اختااذِ إذا أزاد  علٙ املطاتَلك  ْادب التْاصل أّ التصس  ال

ً  (2) الفقسٗ يف الْازدٗلتْافس إسدٚ احلاالت داٜص  غريالفطذ  أٌ إىل  ػااز امل املاادٗ  ما

  .إلَٔا

 التْصااأل، ّتكاااالٔف األصااالٕ، ماااالجنً ،دفعاااُ املطلاااْب الطاااعس تفاصااأل بٔااااٌ .ب 

 أخااسٚ تكااالٔف أّ العقااد لفطااذ تكااالٔف  ٍيااا  تماىااإذا ّ. ّداادت إٌ ّالطاساٜب 

  .اضتشقاقَا ّغسّط  َاسطاب مٔفٔ٘ بٔاٌ فٔذب ،مطتقباًل لطب قد
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 .اخلدمات ٍرِتقدٓه  ّغسّط ،-ّددت إٌ -البٔع بعد ما خدمات .ز 

 .مدٗ العقد ّتازٓذ اىقطاُٜ إذا ماٌ لرلك مقتٍض .د 

ّأسكاو الػشً ّالتْصأل إذا   ،-إٌ ّددت –ّالدفعات املتكسزٗ أسكاو الدفع، .ِ 

 .ماٌ لرلك مقتٍض

أٌ باا العنلٔاا٘، إمتاااو علٔااُ ٓرتتااب الاارٖ اإلدااساٛ للنطااتَلك ْٓضااحعلااٙ مااْفس اخلدماا٘ أٌ  .2

قااد أبااسو   العقاادٓكااٌْ  علَٔااا  اليقااساملدصصاا٘ مااا ٓفٔااد أىااُ مبذااسد     اخلاىاا٘ يف ٓاارمس

   .القساٛٗ ضَل ّاضح بػكل ّذلك ،االلتصاو بالدفعٓرتتب علٙ ذلك ّ

 الفاتوزة بيا اتاملادة الجامنة: 

ٙ اليعااو،    مً (الجامي٘) املادٗسكه مع مساعاٗ  ٘  ماْفس  علا  بعاد  املطاتَلك  إىل أٌ ٓقادو  اخلدما

  :اآلتٔ٘ البٔاىات تتطنً للشفغ، قابل٘ فاتْزٗ العقد إبساو

 االضه التذازٖ إذا ماٌ تادسًا، ّّصف امليتر أّ اخلدم٘ ذلل العقد. .أ 

    .ّتازٓذ إبسامُ العقد إبساو تأمٔد .ب 

 تفاصأل  إٓطااح  ماع  ،-إٌ ّدادت  –الطاساٜب ّقٔن٘  اخلدم٘ أّ للنيتر اإلمجالٕ الطعس .ز 

  .اضتشقاقَا ّغسّط سطابَا ّمٔفٔ٘ الطعس

ٖ  الياقاال اضاه  .د  ، -ّداادت إٌ -التْصاأل مطااز  تتبااع ّبٔاىااات املياتر،  تْصاأل ٓتااْىل الار

  .ّمٔعاد التْصٔل أّ تقدٓه اخلدم٘

 التصسيح أو الورخيص عن  اإلفصاح املادة التاضعة:

٘  ماْفس  ٓلتااصواليعااو،    مااً (التاضاع٘ ) املاادٗ سكااه ماع مساعااٗ    .1  مَياا٘ مياازع  الاارٖ اخلدما

زقاااه  عاااً اإلفصااااحب مبنازضاااتَا، تصاااسحًيا أّ تسخٔص اااا ّتتطلاااب معاااني لتيعااأه ختطاااع

  .ٕلكرتّىاإل ذللُ يف ُٜ ّاجلَ٘ املاحن٘ لُاىتَا  تازٓذّ أّ التصسٓح الرتخٔص

ْل بَااا يف ناااألىعناا٘ املعأسكاااو علااٙ مااْفس اخلدماا٘ االلتااصاو باملتطلبااات الاايت تْدبَااا       .2

 .املَين املنلك٘ فٔنا ٓتصل بيػاطُ
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 يلتورو اإلعالن اإلاملادة العاشسة: 

ٕ لكرتّىاااإل اإلعااالٌ ٓتطاانً أٌ جيااباليعاااو،  مااً (العاغااسٗ) املااادٗسكااه  مساعاااٗمااع  .1

 .إعالىٔ٘ مادٗ أىُبٔاى ا ّاضش ا ب إزضالُ أّ ِىػس عيد

للنطاتَلك ّضأل٘ لطلاب ّقاف إزضاال اإلعالىاات اإللكرتّىٔا٘        ٓتٔح  أٌ مْفس اخلدم٘علٙ  .2

 الطلب.ٍرا سال تلقُٔ  اإلُٔ، ّعلٙ مْفس اخلدم٘ التْقف عً إزضاهل

األىعنااا٘ ّالقْاعاااد املسعٔااا٘ بػاااأٌ اإلعالىاااات    أسكااااو االلتاااصاو بماااْفس اخلدمااا٘   علاااٙ .3

 .حبطب طبٔع٘ امليتر أّ اخلدم٘الرتاخٔص الالشم٘ ّاحلصْل علٙ  ّضْابطَا

 فطذ العقد اليت ا جيوش فيوا ااتاحل املادة احلادية عصسة:

٘  املادٗ مً (2) الفقسٗسكه مع مساعاٗ  ً  عػاسٗ(  )الجالجا  فطاذ  للنطاتَلك  حياق  ال اليعااو،  ما

  :اآلتٔ٘ احلاالت يف العقد 

  .فطذ العقد دْاش مدٗ خالل للتربرب أضعازِ ميتذ ا تتعس  العقد ذلل ماٌ إذا .أ 

  .فطذ العقد دْاش مدٗ خالل للتلف معسض اميتذ ا  العقد ذلل ماٌ إذا .ب 

  .صشٔ٘ ألضباب بٔعُ إعادٗ ميكً ال ميتذ ا العقد ذلل ماٌ إذا .ز 

ً  ميتذ ا العقد ذلل ماٌ إذا .د  ً  ّال مت ددلَاا  عياصاس  عادٗ  ٓتطان ُ  ميكا  إىل إعادتَاا  معا

  .بَا ضلنت  اليت األصلٔ٘ سالتَا

أّ تااأدري  ،رامس ضاافستااأّ سذااص  ،إذا ماىاات اخلدماا٘ ذلاال العقااد خدماا٘ سذااص فياادقٕ .ِ 

 .خدم٘ تيعٔه فعالٔات ّأ ،أّ ىقل ،مسمبات

 يف الطجل التجازي لتورو يل اإلاحملقيد املادة الجا ية عصسة: 

ٖ  الطاذل  يف ٕ السٜٔظلكرتّىذللُ اإل قٔدالتادس  علٙ .1 ماً   آْم ا  (ثالثاني )خاالل   التذااز

 .تازٓذ إىػاُٜ

 :اتطني م ٕلكرتّىاإلمْقع الْشازٗ  علٙ قٔدالطلب ه ٓقدكٌْ تٓ .2

  .الطلب مقدو اضه .أ 

  .التذازٖ الطذل زقه .ب 
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  .ٕلكرتّىاإل لاحمل خالل مً نازضَاضٔ اليت األىػط٘ .ز 

  .إلُٔ الْصْل ّعيْاٌ السٜٔظ ٕلكرتّىاإل حمللا ّصف .د 

ٖ  الطاذل  يف ٕلكرتّىا اإل ُذللا  قٔاد  يف املنازع زغب إذا  .3 ُ  ،التذااز  الطلاب  تطانني  فعلٔا

 :اآلتٔ٘ البٔاىات

  .ٍْٓتُ ، ّزقهُامس .أ 

  .ٕلكرتّىاإل بسٓدِ ّعيْاٌ ٍاتفُ، ّزقه إقامتُ،  عيْاٌ  .ب 

 .ٕلكرتّىاإل لاحمل خالل مً ضٔنازضَا اليت األىػط٘ .ز 

  .إلُٔ الْصْل ّعيْاٌ ميُ أىػطتُ ٓصاّل الرٖ السٜٔظ ٕلكرتّىاإل حمللا ّصف .د 

 طلاااب يف الاااْازدٗ البٔاىاااات علاااٙ ٓطاااسأ تػااأري باااأٖ اإلدازٗ املدتصااا٘ اخلدمااا٘ ماااْفس ٓبلاااؼ .4

ً  ْٓم ا  (ثالثني) خالل التطذٔل، ٙ  رلكلا  املعاد  اليناْذز  مبالٛ  ّذلاك  التػأري، إداساٛ   ما  علا

  .للْشازٗ ٕلكرتّىاإل املْقع

 :تنياآلتٔ يف احلالتني التذازٖ الطذل يف ٕلكرتّىاإل احملل قٔد ٓػطب .5

 .التذازٖ الطذل  ىعاو يف الْازدٗ األضباب مً ألٖ التادس قٔد غطبإذا  .أ 

  .ٔ٘لكرتّىاإل التذازٗىػاط  ازض٘مم عً التْقفيف  اخلدم٘ مْفس زغب إذا .ب 

 يةلتورو اإل التاحمل توثيقاملادة الجالجة عصسة: 

الساغباا٘  تْثٔااقال دَااات بط بااُتتااسّلتْثٔااق احملااالت اإللكرتّىٔاا٘    مْقع ااا الااْشازٗ تيػااٞ .1

 .ذلكاحلصْل علٙ الرتخٔص يف ب

للتشقاق ماً مادٚ     املستبطا٘ مبْقاع الاْشازٗ    التْثٔق دَات أعنال علٙ السقاب٘ الْشازٗ تتْىل .2

 اجلَاات  ٍارِ  رلالفاات  ضبط املدتص٘ اإلدازٗ ّتباغس. ّالٜشتُ اليعاو بأسكاو لتصامَاا

  .ّالالٜش٘ ليعاوسكاو األ

ً  )الطادضا٘(  املادٗ مً( أ) الفقسٗ يف الْازد اإلعفاٛ مً اخلدم٘ مْفس ٓطتفٔد ال .3  اليعااو  ما

املستبطاا٘ مبْقااع   اإللكرتّىٔاا٘ احملااالت تْثٔااق دَااات إساادٚ لاادٚ  مطااذاًل ماااٌ إذا إال

  .الْشازٗ
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 يةلتورو اإل التاحمل توثيق جواتاملادة السابعة عصسة: 

٘  الزتباط مبْقع الْشازٗ لتْثٔق ّا رتخٔصلشصْل علٙ الل ٓػرتط .1 أٌ  احملاالت اإللكرتّىٔا

  :اآلتٕ اتطني م لرلك املعد الينْذز ّفقباملْقع  السبط طلباجلَ٘  قدوت

  .اخلدم٘ تقدٓهبػأٌ  ّاإلدازٓ٘ الفئ٘ اجلَ٘ تابقدز التعسٓف بٔاىات .أ 

  .تقدميَا اجلَ٘ تعتصو اليت اخلدمات ّصف .ب 

  ٔ٘.لكرتّىاإل التاحمل لتْثٔق املتبع٘ امليَذٔ٘ .ز 

  .ّمحآتَا البٔاىات علٙ حملافع٘ػس  ال املطبق٘ ّاليعهّاإلدازٓ٘  الفئ٘ التدابري .د 

  . ضبب ألٖ اخلدم٘ تقدٓه عً ْقفيف سال الت البٔاىات مع التعامل ضٔاض٘ .ِ 

  .ّمٔفٔ٘ معاجلتَا نيّاملطتَلك اخلدمات ٖمْفس غكاّٚالتعامل مع  ضٔاض٘ .ّ 

بط اإللكرتّىٕ اخلاص اتْفري بٔاىات املتادس املْثق٘ بػكل فْزٖ عرب السالتعَد ب .ش 

 .بالْشازٗ

 .اتصال مطؤّل عً تصّٓد البٔاىاتتْفري بٔاىات ضابط  .ح 

  .الْشازٗ تطلبَا إضافٔ٘ ّثاٜق أّ بٔاىات أٖ .ط 

الطااناح بااالسبط مبْقااع الااْشازٗ لتْثٔااق   ( مااً ٍاارِ املااادٗ،  1للااْشازٗ اضااتجياٛ مااً الفقااسٗ )   .2

  .يف دلال التْثٔقلذَات املعسّف٘ ّاملػَْد هلا عاملًّا احملالت اإللكرتّىٔ٘ ل

  ي لتورو البيا ات الالشمة لتوثيق احملل اإل املادة اخلامطة عصسة:

البٔاىااات الالشماا٘  دٓاادل املستبطاا٘ مبْقااع الااْشازٗ ٘ٔاالكرتّىاإل التتْثٔااق احملاا ٘علااٙ دَاا .1

  :اآلتٕ حبطب األسْال لتْثٔق، علٙ أٌ تػنلل

  .اأديبًّ وأ اضعْدًّ ،ممازض ا وأ ماٌأ اتادس  اخلدم٘، مْفس ٍْٓ٘ .أ 

  .ّدد إٌ ،التذازٖ الطذل معلْمات .ب 

  .معُ ٍْٓتُ ّّضاٜل التْاصل ّزقه ّعيْاىُ املنازع اضه .ز 
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 ،اعتبازًّا غدص ا ماٌ إذا ٕلكرتّىاإل احملل عً لتْقٔعيف ا املفْضني أمساٛ .د 

  .إدازتُ ٓتْلٌْ مً ّأمساٛ

  .ٕلكرتّىاإل مْقعَا ّعيْاٌ ٕ،لكرتّىاإل باحملل املستبط٘ امليص٘ ّصف .ِ 

ٌ لكرتّىاإل التتْثٔاااق احملااا  دَااا٘ تصااادز .2  مْقعَاااا يف ّتيػاااسِ التْثٔاااق لطالباااُ،  ٔااا٘ بٔاااا

 ٕ.لكرتّىاإل

 يلتورو اإل احملل التصامات طالب توثيق عصسة: الطادضةاملادة 

  .ٕلكرتّىاإل ذللُ يف ّاضح بػكل التْثٔق بٔاٌ ىػس اخلدم٘ مْفس  علٙ .1

 املاادٗ  مبْدبْثق٘ امل البٔاىات علٙ ٓطسأ تعدٓل بأٖ التْثٔق دَ٘ إعالو مْفس اخلدم٘ علٙ .2

  . التػٔري إدساٛ تازٓذ مً آْم  (ثني)ثال  خالل )اخلامط٘ عػسٗ(

 يةلتورو اإل التاحمل التصامات جوات توثيق عصسة: الطابعةاملادة 

  :ٕأتٓ مبا املستبط٘ مبْقع الْشازٗ ٔ٘لكرتّىاإل التاحمل تْثٔق دَات تلتصو

 املداطسمبساعاٗ  ّاضرتداعَا البٔاىات ّمحآ٘ ّسفغ لتدصًٓ مؤضطٔ٘ تدابري تطبٔق .أ 

  .احملتنل٘

  .الالٜش٘ ٍّرِ اليعاو أسكاوّفق  التْثٔق خدم٘ لتقدٓه ّمدزب مؤٍل مادز تْفري .ب 

 تكٌْ حبٔح للتْثٔقتبع٘ املدساٛات ّاإل التْثٔق خدم٘ تقدٓه ّغسّط أسكاو ىػس .ز 

  .اخلدم٘ لطالب ّاضش٘

 إال ٔ٘لكرتّىاإل التباحمل خاص٘ بٔاىات مً سْشتَا يف ٓكٌْ نااإلفصاح ع عدو .د 

  . التاحملٍرِ  أصشاب مبْافق٘

 طاليب غكاّٚلتعامل مع ل لدَٓا املتبع٘ الطٔاض٘ ٕلكرتّىاإل مْقعَا علٙ أٌ تيػس .ِ 

  .ّمعاجلتَا نيّاملطتَلك  التْثٔق

اهلٔٝ٘ الْطئ٘ لألمً  إغعاز علَٔا بجي لالخرتاق، التْثٔق دَ٘ بٔاىات تعسضت إذا .ّ 

مع  ،رلكب علنَا تازٓذ  ّاسد( مً )ْٓو خالل املتأثسٗ اإللكرتّىٔ٘ احملالتّالطٔرباىٕ 

ثه تقدو تقسٓس ا للٔلٔا تبني  ،ملعاجلتُ املتدرٗ ّالتدابري ّآثازِ، االخرتاق ىطاق حْٔضت
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مً  التْثٔق دَ٘ عفاٛإ غعازاإلّال ٓرتتب علٙ فُٔ األضباب األضاضٔ٘ هلرا االخرتاق، 

 مً خدماتَا.  املطتفٔدًٓجتاِ  امطؤّلٔتَ

  .طلبَا عيد للْشازٗ البٔاىات ّالطذالت إتاس٘ .ش 

 ية اليت تؤدي دوز الوضاطة لتورو املنصات اإل عصسة: الجامنةاملادة 

 أّ مْقااعماال ّاملطااتَلك  اخلدماا٘ مااْفس بااني الْضاااط٘ دّز ٔاا٘ تااؤدٖإلكرتّىعااد ميصاا٘ ٓ .1

  .ٔ٘لكرتّىاإل للتذازٗ املٔطسٗ اخلدمات ٕ ٓقدوإلكرتّى تطبٔق

  :ٕأتٓ مبا الْضاط٘ ميص٘ تلتصو .2

 أسكاو ،بازش مكاٌ ّيف ،ّاضح  اإللكرتّىٕ بػكل مْقعَا أٌ تيػس علٙ .أ 

 بٔاىاتَه سفغ ّأضالٔب ،ّالتصاماتَه مطتددمَٔا ّسقْق امليص٘، اضتدداو ّغسّط

 غكاّٚ لتلقٕ املتبع٘طٔاض٘ ّال قْٔد، مً اضتعناهلا علٙ ٓسد ّما  الػدصٔ٘،

 مْفسٖ بني فٔنا املياشعات تطْٓ٘ ّضٔاض٘ ّمعاجلتَا، ّاملطتَلكني اخلدم٘  مْفسٖ

  .ّاملطتَلكني اخلدم٘

 بُ املطذلني املطتددمني ّإعالو خدمات، مً تقدمُ ما علٙ ٓطسأ تعدٓل أٖ ىػس .ب 

  .األقل علٙ  بأضبْع تطبٔقُ قبل

  .ّالالٜش٘ ،اليعاو مً الطادض٘ املادٗ ّفق املطلْب٘ البٔاىات عً اإلفصاح .ز 

 االتصال ّبٔاىات ،عقد أٖ إبساوس  لػ امليص٘ إىل الدخْل طالب ٍْٓ٘ مً التشقق .د 

 ّختصًٓ إٌ ّدد، -التذازٖ الطذل يف قٔدِ ّبٔاٌ إٌ ّدد، -التْثٔق  ّبٔاٌ بُ،

 عيد إلَٔا السدْع مً ّميكًَٔا ّمحآتَا عل احلفاظ ٓطنً  بأضلْب البٔاىات ٍرِ

  .طلبَا سال يف  الْشازٗ إىل ّتقدميَا دّزٖ، بػكل ّلدٓجَا احلاد٘،

امليص٘،  مً ّألسكاو ّغسّط االضتدداو ّالالٜش٘ لليعاو رلالف ذلتْٚ أٖ سر  .ِ 

 .الْشازٗ بياٛ علٙ طلبرلالف  ّسر  أٖ ذلتْٚ
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 اضتددامَا ّميع امليص٘، معلْمات أمً حلنآ٘ مافٔ٘ مؤضطٔ٘ تدابري اختاذ .ّ 

 مبا للنيص٘ خسق أّ سادخ أٖ مع التعامل ضسع٘  ّضناٌ، مػسّع٘ غري غسا أل

 .ممكً ّقت أقسب يف عتادامل عنلَاإىل  عْدتَا ٓكفل

اهلٔٝ٘ الْطئ٘ لألمً الطٔرباىٕ  إغعاز علَٔا بجي لالخرتاق، امليص٘ تعسضت إذا .ش 

 ىطاقمع تْضٔح  ،بُ علنَا تازٓذ  ّاسد( مً )ْٓو خاللّاملتأثسًٓ بَرا االخرتاق 

ثه تقدو تقسٓس ا للٔلٔا تبني فُٔ  ملعاجلتُ، املتدرٗ ّالتدابري ّآثازِ، االخرتاق

مً  امليص٘ عفاٛإ غعازاإلّال ٓرتتب علٙ األضباب األضاضٔ٘ هلرا االخرتاق، 

  مً خدماتَا. املطتفٔدًٓجتاِ  اؤّلٔتَمط

 ٓطنً بأضلْب ّختصٓيَا ،عقْد مً بْاضطتَا ٓربو عنا ّافٔ٘ ببٔاىات االستفاظ .ح 

 )ثالخ( عً تقل ال ملدٗ احلاد٘ عيد إلَٔا السدْع مً  ّميكً ضالمتَا علٙ احلفاظ

 ىعاو ٓيص مل ماّ ّذلك مع مساعاٗ سكه املادٗ اخلامط٘ مً ٍرِ الالٜش٘ ضيْات،

  .أطْل مدٗ علٙ آخس

 ات اجلوات األخسىاختصاص عصسة: التاضعةاملادة 

 .باختصاصات اجلَات األخسٚ ذات الصل٘ الالٜشّ٘ اليعاو أسكاو تطبٔق خيل ال

 املادة العصسون: النصس 

 ٘.تازٓذ ىػسٍا يف اجلسٓدٗ السمسٔ مً الالٜش٘ بَرِ ٓعنل

 واهلل املوفق


