اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌٍغّؼ١بد اٌؼٍّ١خ
ف ٟاٌغبِؼبد اٌغؼٛد٠خ
اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌٍغّؼ١بد اٌؼٍّ١خ ف ٟاٌغبِؼبد اٌغؼٛد٠خ اٌظبدسح ثمشاس ِغٍظ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟسلُ ) ( 10 / 15 / 1420
اٌّزخزح ف ٟاٌغٍغخ) اٌخبِغخ ػششح (ٌّغٍظ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟاٌّؼمٛد ثزبس٠خ ٘ 1/ 2/ 1420ـ اٌّزٛط ثّٛافمخ خبدَ اٌؾشِٓ١
اٌشش٠ف –ٓ١سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء ٚسئ١ظ ِغٍظ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟثبٌزٛع ٗ١اٌىش ُ٠سلُٚ َ 284 /ربس٠خ ٘ 16 / 3/ 1421ـ

ٔض لشاس ِغٍظ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟسلُ() (10 / 15 / 1420ثٕبء ػٍ ٝأؽىبَ اٌفمشح) اٌخبِغخ (ِٓ اٌّبدح
)اٌخبِغخ ػششح (ِٓ ٔظبَ ِغٍظ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌغبِؼبد اٌز ٟرمض ٟثأْ ِٓ اخزظبطبد ِغٍظ اٌزؼٍُ١
اٌؼبٌ ٟإلشاس اٌمٛاػذ اٌخبطخ ثئٔشبء اٌغّؼ١بد اٌؼٍّ١خ.
ٚؽ١ش إْ إلشاس اٌالئؾخ اٌّٛؽذح ٌٍغّؼ١بد اٌؼٍّ١خ ف ٟاٌغبِؼبد عٛف ٠ؤد ٞإٌ ٝرٕظ ُ١أٔشغخ ٚأػّبي
اٌغّؼ١بد اٌؼٍّ١خ ف ٟاٌغبِؼبدٚ .ثؼذ اإلعالع ػٍِ ٝزوشح األِبٔخ اٌؼبِخ ٌّغٍظ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟؽٛي
اٌّٛضٛع ٚػٍٔ ٝغخخ ِٓ ِششٚع اٌالئؾخ اٌّشبس إٌ..ٗ١لشس اٌّغٍظ ِب :ٍٟ٠
<اٌّٛافمخ ػٍ ٝاٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌٍغّؼ١بد اٌؼٍّ١خ ف ٟاٌغبِؼبد اٌغؼٛد٠خ ٚفمبً
ٌٍظ١غخ اٌّشفمخ ثبٌمشاس >
ا

المادة

األولىولى:

٠غٛص ٌٍغبِؼبد اٌغؼٛد٠خ إٔشبء عّؼ١بد ػٍّ١خ رؼًّ رؾذ إششافٙب اٌّجبشش ٚرّبسط ٔشبعبرٙب اٌؼبِخ فٟ
رغ٠ٛش اٌّؼبسف إٌظش٠خ ٚاٌزغج١م١خٚ ،رمذ ُ٠االعزشبساد ٚاٌذساعبد اٌؼٍّ١خ ٚاٌزغج١م١خ ٌٍمغبػبد اٌؼبِخ
ٚاٌخبطخ ٚفك األؽىبَ اٌز ٟرزضّٕٙب ٘زٖ اٌمٛاػذ.
الم

المادة الثانية

أ٘ذاف اٌغّؼ١بد اٌؼٍّ١خ:
رٙذف اٌغّؼ١بد اٌؼٍّ١خ إٌِ ٝب :ٍٟ٠
 - ١رّٕ١خ اٌفىش اٌؼٍّ ٟفِ ٟغبي اٌزخظض ٚاٌؼًّ ػٍ ٝرغ٠ٛشٖ ٚرٕش١غٗ.
 - ٢رؾم١ك اٌزٛاطً اٌؼٍّ ٟألػضبء اٌغّؼ١خ.
 - ٣رمذ ُ٠اٌّشٛسح ٚاٌذساعبد فِ ٟغبي اٌزخظض.
 - ٤رغ٠ٛش األداء اٌؼٍّٚ ٟاٌّ ٟٕٙألػضبء اٌغّؼ١خ.
 - ٥ر١غ١ش رجبدي اإلٔزبط اٌؼٍّٚ ٟاألفىبس اٌؼٍّ١خ فِ ٟغبي ا٘زّبِبد اٌغّؼ١خ ثٓ١
اٌ١ٙئبد ٚاٌّؤعغبد اٌّؼٕ١خ داخً اٌٍّّىخ ٚخبسعٙب.

المادة الثالثة
المادة الثالثة:
ٔشبط اٌغّؼ١بد اٌؼٍّ١خ:
ٌٍغّؼ١بد اٌؼٍّ١خ ف ٟعج ً١رؾم١ك األ٘ذاف إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌّبدح اٌضبٔ١خ
ِب :ٍٟ٠

- ١رشغ١غ إعشاء اٌجؾٛس ٚاالعزشبساد اٌؼٍّ١خ.
- ٢رأٌ١ف ٚرشعّخ اٌىزت اٌؼٍّ١خ فِ ٟغبي ا٘زّبِبد اٌغّؼ١خ ِٚب ٠زظً ثٙب ِٓ
ِغبالد أخش.ٜ
- ٣إعشاء اٌذساعبد اٌؼٍّ١خ ٌزغ٠ٛش عٛأت اٌّّبسعخ اٌزغج١م١خ.
- ٤ػمذ إٌذٚاد ٚاٌؾٍمبد اٌذساع١خ ٚاٌذٚساد اٌز ٟرزظً ثّغبالد ا٘زّبِٙب.
- ٥إطذاس إٌششاد ٚاٌذٚس٠بد اٌؼٍّ١خ اٌز ٟرزظً ثّغبالد ا٘زّبِٙب.
- ٦اٌّشبسوخ ف ٟاٌّؼبسع اٌّؾٍ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ.
- ٧دػٛح اٌؼٍّبء ٚاٌّفىش ٓ٠ر ٞٚاٌؼاللخ ٌٍّشبسوخ فٔ ٟشبعبد اٌغّؼ١خ ٚرٌه ٚفك
اإلعشاءاد إٌّظّخ ٌزٌه.
- ٨رٕظ ُ١سؽالد ػٍّ١خ ألػضبئٙب ٚإلبِخ ِغبثمبد ػٍّ١خ فِ ٟغبي رخظظٙب.

المادة الرابعة
إعشاءاد إٔشبء اٌغّؼ١بد اٌؼٍّ١خ:
ِ- ١غ ِشاػبح ػذَ رىشاس اٌغّؼ١خ راد اٌزخظض اٌٛاؽذ عٛاء ف ٟاٌغبِؼخ أ ٚاٌغبِؼبد
أ ٚف ٟعبِؼبد اٌٍّّىخ األخش ٜرٕشأ اٌغّؼ١خ ثمشاس ِٓ ِغٍظ اٌغبِؼخ ثٕبءً ػٍٝ
رٛط١خ ِٓ اٌّغٍظ اٌؼٍّ ٟثٙب.
- ٢ثؼذ طذٚس لشاس إٔشبء اٌغّؼ١خ ٚإٌ ٝأْ ٠زُ رى١٘ ٓ٠ٛئبد اٌغّؼ١خ رز ٌٝٛوبفخ
االخزظبطبد ٚرم َٛثغّ١غ اإلعشاءاد ٌغٕخ رأع١غ١خ ِؤلزخ ٠ىٙٔٛب اٌّغٍظ اٌؼٍّٟ
ِٓ خّغخ أػضبء ٠خزبس ْٚأؽذُ٘ سئ١غبً ٌٙب ٕ٠ٚز ٟٙػًّ ٘زٖ اٌٍغٕخ ثؼمذ أٚي
ال ػّب لبِذ ثٗ إٌٝ
عّؼ١خ ٚاخز١بس أػضبء ِغٍظ اإلداسحٚ ،رمذَ اٌٍغٕخ رمش٠شاً ِفظ ً
اٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ.

المادة الخامسة
اٌؼض٠ٛخ  -ششٚعٙب  -إعشاءارٙب
رى ْٛاٌؼض٠ٛخ ػٍ ٝصالصخ أٔٛاع:

- ١ػض٠ٛخ ػبٍِخ ٠ٚ:شزشط ٌٙب:
أ -أْ ٠ى ْٛعبٌت اٌؼض٠ٛخ ؽبطالً ػٍ ٝدسعخ ػٍّ١خ أِ ٚب ٠ؼبدٌٙب فِ ٟغبي رخظض
اٌغّؼ١خ.
ة – أْ ٠ذفغ االشزشاوبد اٌغٕ٠ٛخ.
ط – ِب ٠شاٖ ِغٍظ اإلداسح ِٓ ششٚط.
د -أْ ٠ظذس ثمج ٌٗٛلشاس ِغٍظ اإلداسح.
- ٢ػض٠ٛخ ششف١خ:
رّٕؼ ثمشاس ِٓ اٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ ٌّٓ أع ُٙف ٟرغ٠ٛش ِغبالد ا٘زّبَ اٌغّؼ١خ ،أٚ
لذَ ٌٙب خذِبد ِبٌ١خ أِ ٚؼٕ٠ٛخ٠ٚ ،ؼف ٝػض ٛاٌششف ِٓ ششط عذاد االشزشان٠ٚ ،غٛص
ٌٗ ؽضٛس عٍغبد اٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ ٌٚغبٔٙب اٌّخزٍفخ ٚاالشزشان ف ٟإٌّبلشبد.
- ٣ػض٠ٛخ أزغبة:

٠زّزغ ثٙب:
أ -اٌغالة اٌغبِؼ ْٛ١فِ ٟغبي رخظض اٌغّؼ١خ.
ة -اٌؼبٍِٚ ْٛاٌّٙزّ ْٛفِ ٟغبي اٌغّؼ١خ ِّٓ ال ٠زٛافش ف ُٙ١ششط اٌّؤً٘
اٌؼٍّ ٟاٌّؾذد ٌٍؼض٠ٛخ اٌؼبٍِخ.
٠ٚؼف ٝاٌؼض ٛإٌّزغت ِٓ  ِٓ 50 %لّ١خ االشزشان اٌغٕ٠ٚ ،ٞٛغٛص ٌٗ ؽضٛس
عٍغبد اٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ ٌٚغبٔٙب اٌّخزٍفخ ٚاالشزشان ف ٟإٌّبلشبد د ْٚأْ ٠ىْٛ
ٌٗ ؽك اٌزظ٠ٛذ.

المادة

السادسة مادة السادسة:

إٔٙبء اٌؼض٠ٛخ-
رٕز ٟٙاٌؼض٠ٛخ ف ٟاٌغّؼ١خ ف ٟاٌؾبالد اٌزبٌ١خ:

- ١أغؾبة اٌؼض ٛأٚ ٚفبرٗ.
- ٢إرا ٌُ ٠غذد االشزشان اٌغٕ ٞٛثؼذ ِض ٟعٕخ ِٓ اعزؾمبلٗ.
- ٣إرا فمذ ششط ِٓ ششٚط اٌؼض٠ٛخ.
- ٤إرا لبَ ثأ ٞػًّ أٔ ٚشبط ٠زشرت ػٍ ٗ١إٌؾبق ضشس ثبٌغّؼ١خ ِبد٠بً أَ أدث١بًٚ ،ال رغمظ
اٌؼض٠ٛخ ف٘ ٟزٖ اٌؾبٌخ إال ثّٛافمخ ِغٍظ إداسح اٌغّؼ١خ.
الماد

المادة السابعة
لسابعة:

إػبدح اٌؼض٠ٛخ:
٠غٛص ثمشاس ِٓ ِغٍظ اإلداسح إػبدح اٌؼض٠ٛخ إٌ ٝاٌؼض ٛاٌز ٞفمذ٘ب ثٕبءً ػٍ ٝعٍجٗ
إرا صاٌذ أعجبة إعمبط اٌؼض٠ٛخ اٌغبثمخ.
ا

المادة
اٌغّؼ١خ

الثامنةدة الثامنة:
اٌؼّ١ِٛخ:

رى ٓ٠ٛاٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ ٚاعزّبػبرٙب

رزى ْٛاٌغّؼ١خ اٌؼٍّ١خ ِٓ األػضبء اٌؼبٍِٚ ٓ١رؼمذ اعزّبػبً ػبد٠بً ِشح وً ػبَ ثذػٛح ِٓ سئ١ظ ِغٍظ
اإلداسحٚ ،ال ٠ى ْٛاالعزّبع طؾ١ؾبً إال ثؾضٛس أغٍج١خ األػضبء ،فئرا ٌُ رؾضش األغٍج١خ عبص ػمذ اعزّبع
آخش ثؼذ أعجٛػ٠ٚ ٓ١ؼزجش ٘زا االعزّبع طؾ١ؾبً ثّٓ ؽضش٠ٚ ،غٛص ثٕبءً ػٍ ٝعٍت ِٓ ِغٍظ اإلداسح أٚ
خُّظ أػضبء اٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ ػمذ اعزّبع غ١ش ػبد ٞإرا الزضذ اٌضشٚسح رٌه.

المادة

التاسعة ادة التاسعة:

اخزظبطبد اٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ:

رغؼ ٝاٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ إٌ ٝرؾم١ك أ٘ذاف اٌغّؼ١خ ٌٙٚب ػٍٚ ٝعٗ اٌخظٛص ِب :ٍٟ٠

- ١إطذاس اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌغ١ش اٌؼًّ اٌذاخٍ ٟف ٟاٌغّؼ١خ.
- ٢إلشاس اٌّ١ضأ١خ اٌغٕ٠ٛخ ٌٍغّؼ١خ ٚاٌّٛافمخ ػٍ ٝؽغبثٙب اٌخزبِ ٟوً عٕخ.
- ٣اػزّبد اٌزمش٠ش اٌغٌٍٕ ٞٛغّؼ١خ.
- ٤اخز١بس أػضبء ِغٍظ اإلداسح.
- ٥إلشاس خغخ اٌؼًّ اٌز٠ ٟمذِٙب ِغٍظ اإلداسح.
- ٦الزشاػ إٔشبء فشٚع ٌٍغّؼ١بد اٌؼٍّ١خ ثٕبءً ػٍ ٝرٛط١خ ِغٍظ اإلداسح.
- ٧رؼِ ٓ١١شاعغ خبسعٌ ٟؾغبثبد اٌغّؼ١خ ٚرؾذ٠ذ أرؼبثٗ.
- ٨الزشاػ ٔمً ِمش اٌغّؼ١خ ِٓ عبِؼخ إٌ ٝأخش.ٜ
- ٩الزشاػ ؽً اٌغّؼ١خ.

المادة

العاشرةلمادة العاشرة:

سئ١ظ ششف اٌغّؼ١خ:
ٌٍغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ ،ثٕبءً ػٍ ٝالزشاػ ِغٍظ اإلداسح رشش١ؼ سئ١ظ ششف ٌٍغّؼ١خ اٌؼٍّ١خ ِٓ ث ٓ١اٌشخظ١بد
اٌّؼشٚفخ ثب٘زّبِٙب ثّغبالد ػًّ اٌغّؼ١خ ٌفزشح ٚاؽذح ِذرٙب صالس عٕٛاد ٚرٌه ثمشاس ِٓ ِغٍظ اٌغبِؼخ،
 ٌٗٚسئبعخ ِب ٠ؾضشٖ ِٓ عٍغبد.

المادة الحادية

عشرالمادة الحادية عشرة:

ِٛاسد اٌغّؼ١خ ١ِٚضأ١زٙب
أٚالً :رؼزّذ اٌغّؼ١خ ثظفخ أعبع١خ ػٍِٛ ٝاسد٘ب اٌزار١خ :ٟ٘ٚ
- ١ؽظٍ١خ االشزشاوبد اٌغٕ٠ٛخ ٌألػضبء.
- ٢ؽظٍ١خ ِب رج١ؼٗ اٌغّؼ١خ ِٓ ِغجٛػبد ٔٚششاد دٚس٠خِٚ،ب رمذِٗ ِٓ خذِبد ف ٟؽذٚد أ٘ذافٙب.
- ٣إ٠شاداد ِب رؼمذٖ ِٓ دٚساد ٚثشاِظ.
- ٤اٌٙجبد ٚإٌّؼ اٌز ٟرمذِٙب اٌغبِؼخ ٚاٌ١ٙئبد ٚاألفشاد.
صبٔ١بً ١ِ:ضأ١خ اٌغّؼ١خ ٚاٌؾغبثبد اٌخزبِ١خ:
- ١رجذأ اٌغٕخ اٌّبٌ١خ ٌٍغّؼ١خ ٚرٕزِ ٟٙغ اٌغٕخ اٌّبٌ١خ ٌٍغبِؼخ.
- ٢رؼذ اٌؾغبثبد اٌخزبِ١خ ٚفمبً ٌٍمٛاػذ ٚاألػشاف اٌّ١ٕٙخ.

المادة الثانية

عشرادة الثانية عشرة:

رىِ ٓ٠ٛغٍظ اإلداسح
٠- ١زىِ ْٛغٍظ اإلداسح ِٓ ػذد ِٓ األػضبء ال ٠ض٠ذ ػٍ ٝرغؼخ رخزبسُ٘ اٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ ثباللزشاع
اٌغش ِٓ ٞث ٓ١أػضبئٙب اٌؼبٍِ ،ٓ١ػٍ ٝأْ ٠ى ْٛصٍض ُٙػٍ ٝاأللً ِٓ ِٕغٛث ٟاٌغبِؼخ اٌز ٟأٔشأد اٌغّؼ١خ.
ِ- ٢ذح ػض٠ٛخ اٌّغٍظ صالس عٕٛاد لبثٍخ ٌٍزغذ٠ذ ِشح ٚاؽذح.
- ٣إرا رغ١ت أؽذ أػضبء ِغٍظ اإلداسح ػٓ اعزّبػبد اٌّغٍظ صالس ِشاد ِززبٌ١خ د ْٚػزس ِمجٛي عبص
ٌّغٍظ اإلداسح اػزجبسٖ ِغزم١الً.

- ٤ػٕذ شغٛس ػض٠ٛخ أؽذ أػضبء ِغٍظ اإلداسح اٌّخزبس ِٓ ٓ٠اٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ ٌغجت ِٓ األعجبة
٠خزبس اٌّغٍظ ػضٛاً ثذ٠الًٚ ،رشزشط ِٛافمخ اٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ ػٍ ٝرٌه ف ٟأٚي اعزّبع ٌٙب.
٠- ٥خزبس ِغٍظ اإلداسح ثباللزشاع اٌغش ِٓ ٞث ٓ١أػضبئٗ سئ١غبً ٌٗ ٌّذح صالس عٕٛاد لبثٍخ ٌٍزغذ٠ذ ِشح
ٚاؽذح ػٍ ٝأْ ٠ىِٕ ِٓ ْٛغٛث ٟاٌغبِؼخ ا ٌز ٟرزجؼٙب اٌغّؼ١خ ،وّب ٠خزبس اٌّغٍظ ِٓ ث ٓ١أػضبئٗ
ٔبئجبً ٌٍشئ١ظ ٚإِٔ١بً ٌٍّغٍظ ٚإِٔ١بً ٌٍّبي.
٠- ٦ؼزجش سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح ِّضالً ٌٍغّؼ١خ أِبَ اٌغ١ش ٕٛ٠ٚة ػٕٙب ف ٟاالرظبي ثبٌغٙبد اٌشعّ١خ ٚغ١ش
اٌشعّ١خ ف ٟاٌٍّّىخ ٚخبسعٙب ٚفك اإلعشاءاد إٌظبِ١خ اٌّمشسح ٌٗٚ ،سئبعخ اٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ.
ا

المادة الثالثة

عشردة ادة الثالثة عشرة:

اعزّبػبد ِغٍظ اإلداسح
٠ؼمذ ِغٍظ اإلداسح اعزّبػبً ػبد٠بً وً صالصخ أشٙشٚ ،ال ٠ى ْٛاعزّبػٗ طؾ١ؾبً إال ثّٛافمخ أغٍج١خ أػضبئٗ،
٠ٚغٛص ٌٗ ػمذ اعزّبػبد غ١ش ػبد٠خ وٍّب عٍت رٌه أوضش ِٓ ٔظف أػضبئٗ أ ٚخُّظ ػذد أػضبء اٌغّؼ١خ
اٌؼّ١ِٛخ أ ٚسئ١ظ ِغٍظ اإلداسحٚ ،ف٘ ٟزٖ اٌؾبٌخ ٠مزظش االعزّبع ػٍ ٝثؾش اٌّٛضٛػبد اٌز ٟػمذ
اٌّغٍظ ِٓ أعٍٙبٚ ،رظذس لشاساد ِغٍظ اإلداسح ثأغٍج١خ أطٛاد اٌؾبضشٚ ،ٓ٠ػٕذ رغب ٞٚاألطٛاد
٠ى ْٛطٛد سئ١ظ اٌّغٍظ ِشعؾبً.

المادة الرابعة

شعر لمادة الرابعة عشر:

اخزظبطبد ِغٍظ اإلداسح
٠خزض ِغٍظ اإلداسح ثّب :ٍٟ٠
- ١الزشاػ ِ١ضأ١خ اٌغّؼ١خ.
- ٢إػذاد عذٚي أػّبي اٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ.
- ٣الزشاػ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ ٌٍغّؼ١خ ف ٟإعبس األ٘ذاف اٌٛاسدح ف٘ ٟزٖ اٌمٛاػذٚ ،ػشضٙب ػٍٝ
اٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ إللشاس٘ب.
- ٤الزشاػ اٌمٛاػذ اٌذاخٍ١خ ٌٍغّؼ١خ ٚرٕظ ُ١ػٍّٙب.
- ٥رى ٓ٠ٛاٌٍغبْ ٚاٌّغّٛػبد اٌّزخظظخ ألداء ِٙبَ اٌغّؼ١خ ٔٚشبعٙب.
- ٦إػذاد اٌزمش٠ش اٌغٌٕٕ ٞٛشبط اٌغّؼ١خ ٚسفؼٗ إٌ ٝاٌّغبٌظ اٌّخزظخ ف ٟاٌغبِؼخ ثؼذ اػزّبدٖ
ِٓ اٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ.
- ٧رؾذ٠ذ االشزشاوبد اٌغٕ٠ٛخ ٌألػضبء.
- ٨اٌزىٍ١ف ثئػذاد اٌذساعبد ٚاألثؾبس.
- ٩اٌّٛافمخ ػٍ ٝػمذ إٌذٚاد ٚاٌذٚساد ٚاٌؾٍمبد اٌذساع١خ ٚفك األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثزٌه ٚاٌزٟ
رزجؼٙب اٌغبِؼبد.
-10لجٛي اٌٙجبد ٚاٌزجشػبد ٚإٌّؼ ٚاٌّؼٔٛبد.

المادة الخامسة

عشر المادة الخامسة عشرة:

أؽىبَ ػبِخ
- ١رشرجظ اٌغّؼ١خ ف ٟأٔشغزٙب ثّذ٠ش اٌغبِؼخ اٌز ٟأٔشئذ فٙ١ب أ٠ ِٓ ٚفٛضٗ.
- ٢رضغ اٌغّؼ١خ لٛاػذ٘ب اٌزٕف١ز٠خ ثّب ال ٠زؼبسع ِغ ِٛاد ٘زٖ اٌمٛاػذ ٠ٚزُ إلشاس٘ب

ِٓ لجً ِغٍظ اٌغبِؼخ اٌز ٟأٔشئذ فٙ١ب.
ُ٠- ٣ؼزّذ ِؾضش اٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ ِٚغٍظ اإلداسح ِٓ لجً اٌغبِؼخ اٌز ٟرزجؼٙب أ٠ ِٓ ٚفٛضٗ.
- ٤ف ٟؽبٌخ االخزالف ثِ ٓ١ذ٠ش اٌغبِؼخ ٚاٌغّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ أِ ٚغٍظ اإلداسح ُ٠شفغ اٌّٛضٛع
إٌِ ٝغٍظ اٌغبِؼخ ٠ٚى ْٛلشاسٖ ٔٙبئ١بً.
- ٥إرا ؽٍُذ اٌغّؼ١خ اٌؼٍّ١خ) أل ٞعجت (رؤٚي ِّزٍىبرٙب إٌ ٝاٌغبِؼخ اٌز ٟأٔشأرٙب.
- ٦إرا رُ ٔمً اٌغّؼ١خ ِٓ عبِؼخ إٌ ٝأخش ٜرٕزمً عّ١غ ِّزٍىبرٙب ٚٚصمبئٙب إٌ ٝاٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح.
ٌّ- ٧غٍظ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟؽك رفغ١ش ٘زٖ اٌمٛاػذ.
ُ٠ ٨ؼًّ ثٙزٖ اٌمٛاػذ ِٓ ربس٠خ اٌّٛافمخ ػٍٙ١ب.
- ٩رُغجك أؽىبَ ٘زٖ اٌمٛاػذ ػٍ ٝاٌغّؼ١بد اٌمبئّخ ؽبٌ١بً.
 -01رٍغ٘ ٟزٖ اٌمٛاػذ ِب ٠زؼبسع ِؼٙب.
إداسح اٌزؼب ْٚاٌذٚ ٌٟٚاٌغّؼ١بد اٌؼٍّ١خ
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