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انمستىذاد انمطهىثخ نهحظىل عهً تزخيض مكتت عهمي

Serial: 000058/2016
/2015

أوالً  :انمستىذاد انمطهىثخ إلوشبء مكتت عهمي
أ -مكتت عهمي يتجع انىكيم
-1
-2
-3
-4
-5
-6

طهت إَشبء يكتت ػهًً يٍ انٕكٍم (أٔ يٍ ٌفٕضّ) ػهى أٌ ٌكٌٕ أحذ أػضبء انًٍٓ
انطجٍخ.
صٕرح يٍ استًبرح س( 4/يستٕردٌٍ)
صٕرح يٍ تزخٍص سجم يستٕردي األدٌٔخ.
كشف ثبنًستحضزاد انصٍذنٍخ انًسجهخ نهشزكبد انتً ًٌثهٓب انٕكٍم (ػهى أال تقم ػٍ
ػذد  3يستحضزاد)  +إخطبراد انتسجٍم.
رسى ُْذسً يؼتًذ نهًكتت انؼهًً ٔيخزٌ انؼٍُبد (ٌجت أٌ ٌزٔد انًكتت انؼهًً
ثًخزٌ نهؼٍُبد) (أصم ٔصٕرتٍٍ).
رسى انقٍذ انًقزر (ػذد  2حٕانخ قًٍخ كم يُٓب  5جٍُٓبد).

ة -مكتت عهمي يتجع انشزكخ ثبنخبرج:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

طهت ثئَشبء يكتت ػهًً (ٌجت أٌ ٌكٌٕ نهشزكخ ٔكٍم تُفٍذي ثجًٕٓرٌخ يصز انؼزثٍخ).
خطبة يٕثق يٍ انشزكخ ثبنخبرج ثطهت إَشبء يكتت ػهًً ثبنؼُٕاٌ ٔانتفٌٕض ألحذ
أػضبء انًٍٓ انطٍجخ (نتؼٍُّ يذٌزاً نهًكتت انؼهًً).
صٕرح يٍ سجم انًستٕردٌٍ.
صٕرح يٍ استًبرح س( 15/يكبتت ػهًٍخ).
صٕرح يٍ استًبرح س( 4/يستٕردٌٍ).
كشف ثبنًستحضزاد انصٍذنٍخ انًسجهخ نهشزكبد انتً ًٌثهٓب انًكتت (ػهى أال تقم ػٍ
ػذد  3يستحضزاد)  +إخطبراد انتسجٍم.
رسى ُْذسً يؼتًذ نهًكتت انؼهًً ٔيخزٌ انؼٍُبد (ٌجت أٌ ٌزٔد انًكتت انؼهًً
ثًخزٌ نهؼٍُبد) (أصم ٔصٕرتٍٍ).
رسى انقٍذ انًقزر (ػذد  2حٕانخ قًٍخ كم يُٓب  5جٍُٓبد).
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ج -مكتت عهمي يتجع انشزكبد انمحهيخ:
 -1طهت ثئَشبء يكتت ػهًً.
-2كشف ثبنًستحضزاد انصٍذنٍخ انًسجهخ (ػهى أال تقم ػٍ ػذد  3يستحضزاد) +
إخطبراد انتسجٍم.
-3رسى ُْذسً يؼتًذ نهًكتت انؼهًً ٔيخزٌ انؼٍُبد (أصم ٔصٕرتٍٍ)
-4رسى انقٍذ انًقزر (ػذد  2حبنخ قًٍخ كم يُٓب  5جٍُٓبد).
-5ػقذ تصٍُغ (فً حبنخ .)Toll Manufacture
-6انسجم انتجبري (فً حبنخ .)Toll Manufacture
-7رخصخ انًصُغ انًحهً
ثبويب  :انمستىذاد انمطهىثخ مه مذيز انمكتت انعهمي ( مه أحذ أعضبء انمهه انطجيخ) و
انظيذني انمسئىل عه مخشن انعيىبد:
 -1صٕرح يٍ انجطبقخ انشخصٍخ (األصم نالطالع).
 -2صحٍفخ انحبنخ انجُبئٍخ.
 -3شٓبدح يٍ انُقبثخ انًختصخ ثبَّ يقٍذا ثٓب.
 -4شٓبدح ثبَّ ال ٌؼًم ثبنحكٕيخ أٔ انقطبع انؼبو ( شٓبدح ادارٌخ اال فً حبنخ انصٍبدنخ انشٓبدح
تصذر يٍ االدارح انًزكزٌخ نهشئٌٕ انصٍذنٍخ).
 -5اقزار ثبالطالع ػهى انقبٌَٕ  127نسُخ  ٔ 1955انقزاراد انًُفذِ نّ.
 -6صٕرح يٍ تزخٍص يزأنخ انًُٓخ ( األصم نالطالع).
 -7تؼٓذ يٍ يذٌز انًكتت انؼهًً ثتؼٍٍٍ صٍذنً يسئٕل ػٍ يخزٌ انؼٍُبد.
 -8اقزار يٍ انصٍذنً انًسئٕل ثقجٕل ادارح يخزٌ انؼٍُبد.
شزوط مخشن انعيىبد انطجيه انمجبويه :
-1يسبحّ يخزٌ انؼٍُبد ال تقم ػٍ  25و .2
-2انًحبفظخ ػهى درجخ انحزارح ٔ انزطٕثخ انتً تفزضٓب يٕاصفبد األدٌٔخ ٔ انًستحضزاد
يغ تزكٍت يؤشزاد ثًكبٌ ظبْز ثبنًؤسسخ نقٍبسًٓب ٔ تسجٍم انقزاءاد ػهى فتزاد ثبثتخ خالل
سبػبد انؼًم ثشزط أال تزٌذ درجبد انحزارح ػٍ  33درجخ يئٌٕخ يغ انتزاو انصٍذنً ثتسجٍم
انقزاءح ثصفخ يُتظًخ.
-3األرضٍخ يٍ يبدح غٍز قبثهخ نالشتؼبل ( سٍزايٍك أٔ رخبو أٔ ثالط).
-4يذخم ٔ يخزج ٔاحذ .
-5انسقف ارتفبع 263سى .
-6ارفف يؼذٍَخ.
-7طفبٌخ حزٌق حجًٓب يُبست نًسبحخ يخزٌ انؼٍُبد.
ٔ-8ضغ الفتخ ػهى يخزٌ انؼٍُبد.
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مهحىظه -:
يحق نهمكتت انعهمً انمزخض ان يزخض مكبتت عهميه فزعيه خبطه ثه عهً مستىي ج.و.ع
نهقيبو ثأعمبل انذعبيه عهمب ثبن هذا انمكتت انفزعً مسمىح ان يهحق ثه مخشن عيىبد طجيه
مجبويه تطجق عهيه جميع االشتزاطبد انخبطه ثمخشن انعيىبد انطجيه  ,و عهً ان يعيه طيذنً
مسئىل خبص ثكم مخشن نهعيىبد وكذا يجىس اوشبء مكبتت فزعيه ثذون مخشن (طبالد
استقجبل ).

تحزٌزا فً :

/

/
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