
 

 

 جهاس تىميت المشزوػاث 

 المتىسطت والصغيزة

 ومتىاهيت الصغز
 

 
 

 

 صــحتــك تـــهمــىـا
 

 

 دليل استزشادي

 فيزوص مه التجاريت لىقايت الؼمالت بالمىشآث  

 كىرووا المستجذ
 

 -الغزض :

 انىلبَخ يٍ فُشوط كىسوَب وانذذ يٍ اَتشبسِ.كُفُخ 

 -المذي :

  انؼبيهٍُجًُغ  -

 دوٌوانًىس انؼًالء -

 ّانذوسَخ وخالف خانصُبَ ألػًبل انششكخ/انًتجشػهً  وٌانًتشدد -
 

 -هذاف:األ

 وانًتشددٍَ انؼبيهٍُانذفبظ ػهً عاليخ  -

 انذفبظ ػهً عاليخ انًُتجبد -

 انذفبظ ػهً انصذخ انؼبيخ وانذذ يٍ اَتشبس األوثئخ -



 

 

 -: التىػيت

 / انًتجشانششكخ سكبٌ أتؼًُى يهصمبد وصاسح انصذخ ثكبفخ 

ثكبفخ غشق انتىاصم )ثشَذ انُكتشوٍَ , سعبئم َصُخ , تُىَهبد ػهً انؼبيهٍُ سشبداد انىلبَخ إتؼًُى  

 صىتُخ , ...(

 -:ٌ تشًم دًالد انتىػُخ انُمبغ انتبنُخ أَجت 

 ششح غجُؼخ انًشض  -

 غشَمخ اَتشبس انًشض -

 أػشاض انًشض -

 صبثخُفُخ انتؼبيم فٍ دبنخ انشك فٍ اإلك -
 

 -الىقائيت : جزاءاثاإل

 ثبَُخ 02َذٌ ثبنًبء وانصبثىٌ نًذح ال تمم ػٍ األ ؿغُم -

 ّس نًظ انىجزاد -

 يتش ػٍخشٍَ ال تمم انجؼذ ثًغبفخ آيُخ ػٍ اِ -
 

 -المؼذاث المستخذمت:

 جهضح لُبط دشاسح ػٍ ثؼذأ -

 يعخبد وثخبخبد  -

 ، لفبصادكًبيبد -
 

 الخاماث المستخذمت

 صبثىٌ -

 كهىس يخفف -

 %02كذىل  -
 

 -جزاءاث:اإل

هىس انًخفف وانصبثىٌ  كًطهشاد ثبعتخذاو انك انششكخ / انًتجشفً تتى ػًهُبد انُظبفخ  -1

ثبعتخذاو  يشادُطيٍ غشلبد ويكبتت و ثبنششكخ / انًتجشيبكٍ نجًُغ األ عطخواأل  سظُبدنأل

 %.02انكذىل 

 ,,,,(  , يذُػ انششكخ / انًتجش تطهُش انًشافك يثم )انًًشاد , انغالنى , انًشادُط -0



 

 

 ًهًالدصَبدح يؼذل تفشَؾ عالل ان -3

دتً ال  اتخبر انالصو% يٍ انؼًبنخ وَتى 52 انششكخ / انًتجشػذاد انًىجىدح داخم األال تتؼذي  -4

 ثبنششكخ / انًتجش.ي يكبٌ أتىجذ تجًؼبد فً 

 .طتُظُى صَبساد انؼًالء نعًبٌ ػذو انتكذ -5

 صبثخ.ٌ شك فٍ اإلأثالؽ ػٍ نإل ثبنششكخ / انًتجشػ عبخٍ خبص ثبنؼبيهٍُ َشبء خإ -6

َتى  ح انؼبيميالدظخ استفبع دسجخ دشاس فً دبلوو انؼًالء أانؼبيهٍُ انذشاسح ػُذ دخىل  لُبط -0

ّ ثالؿإو دبغتّ ثزنكاستفبع دسجخ دشاسح انؼًُم فُتى إ أيب فً دبللشة يغتشفً / أنً تىجُهّ إ

 لشة يغتشفً ثأ

 ثبستذاء انكًبيبد وانجىَتً  ثبنششكخ / انًتجشَمىو كم يٍ  -8

 % ػهً فتشاد يتمبسثخ 02االَثُهً ثُغجخ عتخذاو انكذىل تى اَ -9

 .انششكخ / انًتجشػذاد داخم ظفٍُ ثبنؼًم يٍ انًُضل نتمهُم األانغًبح نجؼط انًى -12

 ذس كجُش ػهً انتغىَك االنُكتشوٍَ.االػتًبد ثم -11

ػٍ فً كم يكتت ال َضَذ ػذد انؼبيهٍُ ثبنؼبيهٍُ دُث  يكذعخداسَخ ؿُش انذفبظ ػهً انًكبتت اإل -10

 ٌ وجىد انتهىَخ انًُبعجخ. يغ ظًبفشدٍَ 

 .كىاة انىسلُخ ثذال يٍ انضجبجُخاعتخذاو األ -13

  .عبنُت انغذاد ؿُش انُمذٌأاتجبع  -14

  .يكبٌتمهُم االجتًبػبد لذس اإل -15

 .تمهُم يهًبد انؼًم خبصخً انتٍ تغتذػٍ انتُمم ثٍُ انًذبفظبد -16

 .يكبٌلذس اإلدواد انتكُىنىجُخ اعتخذاو األ -10

 جش انىعبئم انتكُىنىجُخػفًُب ػذا انتذسَت َشطخ انتذسَت تؼهُك كبفخ أ -18

 .انششكخ / انًتجشانًتبثؼخ انذوسَخ يٍ غجُت  -19

 

 -رشاداث ػامت:إ

 

 تشام التام بقزاراث الحكىمت في هذا الشؤنلاال -

 رض المشزوعأصابت داخل إالجشئي أو الكلي في حالت ثبىث  غالقاإل -

 ؼملجزاءاث االحتزاسيت وسيز الػمليت التىاسن بيه اإل دارةإ -

 والفالحيه ػذم المساص بؤجىر الؼامليه -

 مزاػاة ساػاث الؼمل الزسميت بما يتىاسب مغ مىاػيذ الحظز المؼلىت -

 


