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 الجريدة الرسمية

 ملطبنببث انعبنمت بنيأطض انُظز يف ا

 0202املكهفني ٔ/أٔ املخبنفني ٔبني دائزة اجلًبرن نظُت 

 

  ًٌثٌّٛثفمرز عٍرٝ )أّرِ ثٌٕنرٌ  52/34/4237فٟ ؽٍْضٗ ثٌّٕعمور دضرج٠ًل ثًٌٍٛثء ِؾٍِ ل

( دٚر١غضٙج 4237فٟ ثٌّ جٌذجس ثٌعجٌمز د١ٓ ثٌّىٍف١ٓ ٚ/أٚ ثٌّنرجٌف١ٓ ٚدر١ٓ هثةرٌر ثٌؾّرجًن ٌْرٕز 

  -ثٌضج١ٌز :
 

صّْٝ ٘يٖ ثألّرِ )أّرِ ثٌٕنرٌ فرٟ ثٌّ جٌذرجس ثٌعجٌمرز در١ٓ ثٌّىٍفر١ٓ ٚ/أٚ ثٌّنرجٌف١ٓ   -3هر ثٌّج

 .صج٠ًل ٌٖٔ٘ج فٟ ثٌؾ٠ٌور ث١ٌٌّّز ( ٠ٚعًّ دٙج 4237ِٓٚد١ٓ هثةٌر ثٌؾّجًن ٌْٕز 
 

 -ٌغج٠جس ٘يٖ ثألِّ صعضّو ثٌضعج٠ًف ثٌضج١ٌز: -4ثٌّجهر

 ث٠ٌٌٍٛ: ٠ٌٍٚ ثٌّج١ٌز. 

 ثٌوثةٌر: هثةٌر ثٌؾّجًن.

 ثٌّو٠ٌ: ِو٠ٌ عجَ ثٌوثةٌر.

ثٌّىٍررف أٚ ثٌّنررجٌف: ثٌٖررن٘ ثٌ ذ١عررٟ أٚ ثٌّعٕررٛٞ ثٌرريٞ صقممررش ع١ٍررٗ أٞ ِ جٌذررز 

 عجٌمز ِع ثٌوثةٌر .

ثٌ ٍررخ: ثٌ ٍررخ ثٌّمرروَ ِررٓ ثٌّىٍررف أٚ ثٌّنررجٌف ٌعررٌٛ ثٌّ جٌذررز ثٌعجٌمررز عٍررٝ ثٌٍؾٕررز 

 ( ِٓ ٘يٖ ثألِّ.5ثٌّٖىٍز ٚفمًج ٌٍّجهر )

ٌٍوثةٌر دقرك ثٌّنرجٌف أٚ ثٌّىٍرف دّمضٞرٝ أفىرجَ لرجْٔٛ ثٌّ جٌذز: ثٌغٌثِجس ثٌّضقممز 

 ثٌؾّجًن ثٌٕجفي.

 
صٖىً ٌؾٕز فرٟ ثٌروثةٌر صضرٌٛٝ ص ذ١رك ٘ريٖ ثألّرِ ٚثٌٕنرٌ فرٟ ثٌ ٍذرجس ثٌّموِرز ِرٓ   -أ-5ثٌّجهر

ثٌّىٍف١ٓ أٚ ثٌّنجٌف١ٓ ٚثٌض١ٙٛز دمذٛي ثٌض٠ْٛجس فٟ ثٌّ جٌذرجس ثٌعجٌمرز در١ٓ ثٌّىٍرف 

 أٚ ثٌّنجٌف ٚد١ٓ ثٌوثةٌر .

ٍٛ ١ّْ٠ٗ ثٌّؾٍِ   -ح ةٟ ٚع٠ٛٞز ثعٕر١ٓ ٠ْرّٟ أفروّ٘ج ثٌمٞجصٖىً ثٌٍؾٕز دٌةجّز لج

ثٌررر٠ٌٍٛ دٕرررجء عٍرررٝ صْٕررر١خ ثٌّرررو٠ٌ ِرررٓ ىٚٞ ثٌنذرررٌر ٚثالمضٚرررجٗ فرررٟ ثٌٖرررؤْٚ 

 ثٌؾٌّو١ز  ٠ّْٟٚ ث٢مٌ ثٌّو٠ٌ ِٓ أفو ِٛظفٟ ثٌوثةٌر.

ٞرجةٙج صؾضّع ثٌٍؾٕز دوعٛر ِٓ ًة١ْٙج ٠ٚىْٛ ثؽضّجعٙرج لج١ٔٛٔرجً دقٞرًٛ ؽ١ّرع أع  -ػ

 ٚصضني ص١ٙٛجصٙج دجنؽّجع .

ٌٌة١ِ ثٌٍؾٕز هعٛر ِٓ ٠ٌثٖ ِٕجّذجً ِٓ ىٚٞ ثٌنذٌر ٚثالمضٚجٗ ٌالّضتٕجُ دٌأ٠ٗ    -ه

 هْٚ أْ ٠ىْٛ ٌٗ فك ثٌض٠ٛٚش .

٠ّْٟ ثٌّو٠ٌ أ١ِٓ ٌّ ٌٍؾٕز ِٓ ِٛظفٟ ثٌوثةٌر ٠ضٌٛٝ ثٌوعٛر الؽضّجعجصٙج ٚصو٠ٚٓ   -٘ـ

ٌٛ ثٌ ٍذررجس ع١ٍٙررج ِٚضجدعررز صٕف١رري ِقجٝررٌ ؽٍْررجصٙج ٚففررظ ل١ٛه٘ررج ّٚررؾالصٙج ٚعرر

  ص١ٙٛجصٙج .  
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ٌٍّىٍف أٚ ثٌّنجٌف أٚ ِرٓ ٠ّرغٍُٙ ٍٟرخ إفجٌرز ثٌّ جٌذرز ثٌعجٌمرز إٌرٝ ثٌٍؾٕرز ٚىٌره      -أ-6ثٌّجهر

دعررو ٙرروًٚ لررٌثً ثٌرروثةٌر أٚ صْٕرر١خ ٌؾٕررز ثٌضنٍّررجس ثٌّٖررىٍز فررٟ ثٌرروثةٌر  ٚلذررً 

 ٙوًٚ لٌثً ث٠ٌٌٍٛ.

نٌ فٟ ثٌّ جٌذز ٚهًثّز ثٌ ٍذجس ثٌّعٌٚٝرز ع١ٍٙرج صمَٛ ثٌٍؾٕز دعو لذٛي ثٌ ٍخ ثٌٕ  -ح

ِٓ ثٌّىٍف١ٓ أٚ ثٌّنجٌف١ٓ ًٚفع ص١ٙٛجصٙج ٠ٌٌٍٍٛ مالي ِور ال صضؾجٍٚ عالع١ٓ ٠ِٛجً 

 ِٓ صج٠ًل صمو٠ُ ثٌ ٍخ ٚصْؾ١ٍٗ فٟ ه٠ٛثْ ثٌوثةٌر .

 
 ال صٕنرٌ ثٌٍؾٕرز فرٟ ثٌّ جٌذرجس ثٌضرٟ ٙروًس دٖرأٔٙج لرٌثًثس ل ع١رز أٚ ِٕنرًٛر أِرجَ  -أ-7ثٌّجهر

 ث١ٌٕجدز ثٌعجِز ثٌؾٌّو١ز أٚ ثٌّٕنًٛر أِجَ ثٌّقجوُ ثٌؾٌّو١ز .
ة١ز ٚصْر١ٍٙٙج ثٌمٞرجٌٍؾٕز ثصنرجى ثٌمرٌثًثس ثٌالٍِرز دض١ْر١ٌ إؽرٌثءثس صٕف١ري ثٌمرٌثًثس   -ح         

 هْٚ ثنمالي دقمٛق أٞ ِٓ ثألٌٟث  .
 

خ ٚفرك أفىرجَ ثٌّرجهر صمَٛ ثٌٍؾٕز دٌفرع صٛٙر١جصٙج إٌرٝ ثٌر٠ٌٍٛ الصنرجى ثٌمرٌثً ثٌّٕجّر   -أ-8ثٌّجهر

 /أ( ِٓ لجْٔٛ ثٌؾّجًن ثٌٕجفي . 432)

( ِٓ ٘يٖ ثألِّ  ٌٍؾٕز فٟ فجي ٚؽرٛه 7دجٌٌغُ ِّج ًٚه فٟ ثٌفمٌر )أ( ِٓ ثٌّجهر )  -ح

ِذًٌثس ثٌض١ٙٛز ٌّعجٌٟ ٠ٌٍٚ ثٌّج١ٌز ٌٌفع ثٌض١ْٕذجس ثٌالٍِرز إٌرٝ ِؾٍرِ ثٌرًٍٛثء 

جْٔٛ ثنعفرجء ِرٓ ثألِرٛثي ( ِرٓ لر5ٌإلعفجء ٚفرك ٙرالف١جصٗ دّٛؽرخ أفىرجَ ثٌّرجهر )

ٚصعضذٌ ثٌٍؾٕز فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ؽٙز ِنضٚز دٌفرع ٘ريٖ  4228( ٌعجَ 48ثٌعجِز ًلُ )

 ثٌض١ْٕذجس ص ذ١مًج ألفىجَ ٘يٖ ثٌفمٌر . 

 
 


