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 ٚب انعبنمت بنيانمضبأطض حظٕٚت 
 0202املكهفني ٔبني دائزة ضزٚبت انذخم ٔاملبٛعبث نظُت  

 

 ٍِثٌّٛثفمز عٍٝ )أّرِ صْر٠ٛز  52/34/4237ر دضج٠ًل فٟ ؽٍْضٗ ثٌّٕعمو ثًٌٍٛثء لًٌ ِؾ

 ( دٚرر١غضٙج٠4237ج ثٌعجٌمررز درر١ٓ ثٌّىٍفرر١ٓ ٚدرر١ٓ هثةررٌر ٝرر٠ٌذز ثٌررومً ٚثٌّذ١عررجس ٌْررٕز ثٌمٞررج

  -:ثٌضج١ٌز

 
صّْٝ ٘يٖ ثألِّ )أّرِ صْر٠ٛز ثٌّ جٌذرجس ثٌعجٌمرز در١ٓ ثٌّىٍفر١ٓ ٚدر١ٓ هثةرٌر ٝر٠ٌذز  -3ثٌّجهر

 ِٓ صج٠ًل ٌٖٔ٘ج فٟ ثٌؾ٠ٌور ث١ٌٌّّز. ( ٠ٚعًّ دٙج4237ثٌومً ٚثٌّذ١عجس ٌْٕز 

 

  -ٌغج٠جس ٘يٖ ثألِّ صعضّو ثٌضعج٠ًف ثٌضج١ٌز: -4ثٌّجهر

 ث٠ٌٌٍٛ : ٠ٌٍٚ ثٌّج١ٌز. 

 ثٌّو٠ٌ : ِو٠ٌ عجَ ثٌوثةٌر. 

 ثٌوثةٌر : هثةٌر ٠ٌٝذز ثٌومً ٚثٌّذ١عجس.  

 ثٌٍؾٕز : ثٌٍؾٕز ثٌّٖىٍز دّٛؽخ ٘يٖ ثألِّ. 

 ٞ ثٌيٞ ٌو٠ٗ أٞ ِ جٌذز ِٓ ثٌوثةٌر.ثٌّىٍف : ثٌٖن٘ ثٌ ذ١عٟ ثٚ ثٌّعٕٛ

 ثٌ ٍخ: ثٌ ٍخ ثٌّموَ ِٓ ثٌّىٍف ٌعٌٛ ثٌّ جٌذز عٍٝ ثٌٍؾٕز. 

ثٌّ جٌذررز: ثٌّذررجٌث ثٌّضقممررز ٌرروثةٌر ٝرر٠ٌذز ثٌررومً ٚثٌّذ١عررجس دّمضٞررٝ لررجْٔٛ ثٌٞرر٠ٌذز 

ثٌعجِررز عٍررٝ ثٌّذ١عررجس ٚثٌغٌثِررجس ثٌّضقممررز عٍررٝ ثٌّىٍررف ٚفررك أفىررجَ لررجْٔٛ 

 ٠ٌٝذز ثٌومً.  

 

 

صٖررىً فررٟ هثةررٌر ٝرر٠ٌذز ثٌررومً ٚثٌّذ١عررجس ٌؾٕررز ثٚ ثوغررٌ صْررّٝ )ٌؾٕررز ثٌضْرر٠ٛز   -أ-5رثٌّررجه

ٚثٌّٚررجٌقز( صضررٌٛٝ ص ذ١ررك ٘رريٖ ثألّررِ ٚثٌٕنررٌ فررٟ ثٌ ٍذررجس ثٌّموِررز ِررٓ ثٌّىٍفرر١ٓ 

 ٚثٌض١ٙٛز دمذٛي ثٌّٚجٌقجس ٚثٌض٠ْٛجس فٟ ثٌّ جٌذجس.

ثفوّ٘ج ِٓ وذجً ةٟ ٚع٠ٛٞز ثع١ٕٓ ثٌمٞجصٖىً ثٌٍؾٕز دٌةجّز لجٛ ١ّْ٠ٗ ثٌّؾٍِ   -ح

ِٛظفٟ ثٌوثةٌر ١ّْ٠ٗ ِرو٠ٌ٘ج ِرٓ ِرٛظفٟ ثٌفترز ثالٌٚرٝ ال صمرً هًؽضرٗ عرٓ ثالٌٚرٝ  

ٚثٌغررجٟٔ ِررٓ ثٙررقجح ثٌنذررٌر ٚثالمضٚررجٗ ِررٓ ثٌم ررجع ثٌنررجٗ فررٟ لٞررج٠ج ثٌٞرر٠ٌذز 

 ١ّْ٠ٗ ث٠ٌٌٍٛ دض١ْٕخ ِٓ ثٌّو٠ٌ. 

ٞرجةٙج صؾضّع ثٌٍؾٕز دوعٛر ِٓ ًة١ْرٙج ٠ٚىرْٛ ثؽضّجعٙرج لج١ٔٛٔرج دقٞرًٛ ؽ١ّرع ثع  -ػ

 ٚصضني ص١ٙٛجصٙج دجالؽّجع. 

ٌٌة١ِ ثٌٍؾٕز هعٛر ِٓ ٠ٌثٖ ِٕجّذج ِٓ ىٚٞ ثٌنذٌر ٚثالمضٚجٗ ٌالّرضتٕجُ دٌأ٠رٗ    -ه          

 هْٚ ثْ ٠ىْٛ ٌٗ فك ثٌض٠ٛٚش. 

٠ّْٟ ثٌّو٠ٌ أ١ِٓ ّرٌ ٌٍؾٕرز ٠ضرٌٛٝ ثٌروعٛر الؽضّجعجصٙرج ٚصرو٠ٚٓ ِقجٝرٌ ؽٍْرجصٙج  -٘ـ

 س ع١ٍٙج ِٚضجدعز صٕف١ي ص١ٙٛجصٙج. ٚففظ ل١ٛه٘ج ّٚؾالصٙج ٚعٌٛ ثٌ ٍذج

 

ٌٍّىٍررف أٚ ٚو١ٍررٗ ٍٟررخ ثفجٌررز ثٌّ جٌذررز ثٌررٝ ثٌٍؾٕررز ٚىٌرره دعررو ٙرروًٚ لررٌثً ١٘تررز   -أ-6ثٌّررجهر

ثالعضررٌثٛ ٚفررك ثفىررجَ لررجْٔٛ ثٌٞرر٠ٌذز ثٌعجِررز عٍررٝ ثٌّذ١عررجس ٚلذررً ِٚررجهلز ٠ٍٚررٌ 

 ثٌّج١ٌز. 
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٠ز ثٌّعٌٚٝرز ع١ٍٙرج عٍٝ ثٌٍؾٕز دعو لذٛي ثٌ ٍخ ثٌٕنٌ فٟ ثٌّ جٌذز ٚهًثّرز ثٌضْرٛ  -ح

ِٓ ثٌّىٍف١ٓ ًٚفع صٛٙر١جصٙج ٌٍر٠ٌٍٛ مرالي ِرور ال صضؾرجٍٚ عالعر١ٓ ٠ِٛرج ِرٓ صرج٠ًل 

 لذٛي ثٌ ٍخ. 

صْضغٕٝ ِٓ أفىجَ ثٌفمرٌر )أ( ِرٓ ٘ريٖ ثٌّرجهر ثٌّ جٌذرجس ثالمرٌٜ ثٌضرٟ ال ٠ عرٓ دٙرج    -ػ

 ثعضٌثٝج فْخ لجٟٔٛٔ ٠ٌٝذز ثٌومً ٚث٠ٌٌٞذز ثٌعجِز عٍٝ ثٌّذ١عجس.
 

 ٠ج ثٌضٟ ٙوً دٖأٔٙج لٌثً ل عٟ ِٓ ثٌّقىّز. ثٌمٞجال صٕنٌ ثٌٍؾٕز فٟ   -أ-7ثٌّجهر

١ٍٙج  ة١ز ثٚ ٚصْرٙثٌمٞجٌٍؾٕز ثصنجى ثٌمٌثًثس ثٌالٍِز دض١ْ١ٌ ثؽٌثءثس صٕف١ي ثٌمٌثًثس   -ح

 هْٚ ثالمالي دقمٛق ثٞ ِٓ ثالٌٟث .
 

  -س ثٌضج١ٌز:ٌٍؾٕز دعو هًثّز ثٌض٠ْٛز ثٌّعٌٚٝز ع١ٍٙج ثصنجى أٞ ِٓ ثالؽٌثءث -أ-8ثٌّجهر

فٟ فجي صًٛٙ ثٌّىٍف ٚثٌروثةٌر فرٟ ثٌضْر٠ٛز ثٚ ثٌّٚرجٌقز ِرٓ مرالي ثٌٍؾٕرز ثٌرٝ  -3

ثصفجق دٖأْ ثٌّذٍث ثٌّضٌصخ عٍٝ ثٌّىٍف ٚوجْ ثٌّذٍث ثلرً ِرٓ ثٌّذٍرث ثٌّ جٌرخ درٗ 

٠ج ثٌّضعٍمررز دجٌٞرر٠ٌذز ثٌعجِررز عٍررٝ ثٌّذ١عررجس فضٛثفررك ثٌٍؾٕررز عٍررٝ صٍرره ثٌمٞررجفررٟ 

جؽٌثءثس ثنعفجء ِٓ دجلٟ ثٌّذٍث ثٌّ جٌرخ درٗ ثٚ ثٌض٠ْٛز ٚصٟٛٙ ٠ٌٌٍٍٛ ١ٌٌٍْ د

 ثٌغٌثِجس فْخ ِّْٞٛ ثٌّٚجٌقز. 
فٟ فجي صًٛٙ ثٌّىٍف ٚثٌوثةٌر فٟ ثٌض٠ْٛز ثٚ ثٌّٚجٌقز ثٌٝ ثصفجق دضْو٠و وجِرً  -4

ثٌّذجٌث ثٌّ جٌخ دٙج عٓ ٠ٌٝذز ثٌومً ِمجدً إعفجء ثٌّىٍف ِرٓ ثٌغٌثِرجس فضٛثفرك 

٠ٚررضُ ًفررع صٛٙرر١ز ٌٍرر٠ٌٍٛ الصنررجى ثٌمررٌثً ثٌٍؾٕررز عٍررٝ صٍرره ثٌضْرر٠ٛز ثٚ ثٌّٚررجٌقز 

 ثٌّٕجّخ. 
ثىث صٞررّٕش ثٌضْرر٠ٛز ثٚ ثٌّٚررجٌقز ثلررٌثًث ِررٓ ثٌّىٍررف دجٌّ جٌذررز ثٚ دؾررَء ِٕٙررج  -5

 ف١عضذٌ ثلٌثًٖ ّٕوث صٕف١ي٠ج غ١ٌ لجدً ٌٌٍّثؽعز ٚثنٌغجء دعو ثٌّٚجهلز ع١ٍٗ. 
ٌٝ ثٌر٠ٌٍٛ الصنرجى ٠مَٛ ًة١ِ ثٌٍؾٕز دٌفع ثٌض١ٙٛجس دعو ثٌّٛثفمز ع١ٍٙج ِٓ ثٌٍؾٕز ث  -ح 

 ( ِٓ لجْٔٛ ثنعفجء ِٓ ثألِٛثي ثٌعجِز. 5ثٌمٌثً ثٌّٕجّخ ٚفك ثفىجَ ثٌّجهر )

 ٌّؾٍِ ثًٌٍٛثء ثٙوثً لٌثً دجنعفجء ٚفك ثٌض٠ٌٖعجس ثٌٕجفير.   -ػ 

  ٠عضذٌ ثٙوثً لٌثً ِٓ ِؾٍِ ثًٌٍٛثء دّغجدز ِٚجهلز عٍٝ ثٌض٠ْٛز ثٚ ثٌّٚجٌقز.   -ه
 

ثٌّ ٍررٛح عٌٝررٙج عٍررٝ ثٌٍؾٕررز ِٕنررًٛر ٌرروٜ ثٌّقررجوُ ثٌّنضٚررز ٌٚررُ  ثىث وجٔررش ثٌمٞرر١ز -9ثٌّررجهر

٠ٚرروً دٙررج لررٌثً ل عررٟ فضق١ررً ثٌٍؾٕررز ثٌ ٍررخ ِٖررفٛعج دمٌثً٘ررج ِٚذًٌثصررٗ ثٌررٝ ٌؾٕررز 

 4239( ٌْرٕز 48هعجٜٚ ثٌوٌٚز ثٌّٖرىٍز دّٛؽرخ لرجْٔٛ ثهثًر لٞرج٠ج ثٌوٌٚرز ًلرُ )

 ٌٍذش ف١ٙج ٚفمج ٌٚالف١جصٙج ِٖفٛعج. 


