
  يضٛحٙ ثبَشبء اداسح انقب1992ٌَٕنضُخ  ( 6 )قبٌَٕ سقى 

  يئرًش انشؼت انؼبو ،،،

 

رُفٛـزاً نقشاساد انًئرًــشاد انشؼجٛخ األصبصٛخ فٙ دٔس اَؼقبدْب انؼبد٘ 

ٔانزٙ طبغٓب انًهزقٗ انؼبو .  و1992انًٕافق . س. 1401ٔانثبَٙ نضُخ 

نهًئرًشاد انشؼجٛخ ٔانهجبٌ انشؼجٛخ ٔانُقبثبد ٔاالرحبداد ٔانـشٔاثظ انًُٓٛخ 

 ر٘ انحجخ 12فٙ دٔس اَؼقبدِ انؼبد٘ فٙ انفزشح يٍ  (يئرًش انشؼت انؼبو)

 23 يٍ شٓش انظٛف انٗ 13انًٕافق يٍ . س. 1401ٔ ر٘ انحجخ 22انٗ 

  .  و1992يٍ شٓش انظٛف 

 

و76 نضُخ 51ٔثؼذ االطالع ػهٗ قبٌَٕ َظبو انقضبء انظبدس ثبنقبٌَٕ سقى   

.  

 

ثشؤٌ اداسح انقضبٚب.  و1971 نضُخ 87ٔػهٗ انقبٌَٕ سقى   .  

 

ثشؤٌ اداسح انًحبيبح انشؼجٛخ.  و1981 نضُخ 4ٔػهٗ انقبٌَٕ سقى   .  

 

  .  و1976 نضُخ 55ٔػهٗ قبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ انظبدس ثبنقبٌَٕ سقى 

 

ثشؤٌ َظبو انًشرجبد نهؼبيهٍٛ .  و1981 نضُخ 15ٔػهٗ انقبٌَٕ سقى 

  . انٕطٍُٛٛ ثبنجًبْٛشٚخ انؼشثٛخ انهٛجٛخ انشؼجٛخ االشزشاكٛخ

 

  . ٔػهٗ قبٌَٕ انُظبو انًبنٙ نهذٔنخ

 

  طٛغ انقبٌَٕ اٜرٙ

 

  المادة األولى

 

رُشؤ اداسح رضًٗ اداسح انقبٌَٕ رزجغ أيبَخ انهجُخ انشؼجٛخ انؼبيخ نهؼذل ٔرؼزجش 



  . يٍ انٓٛئبد انقضبئٛخ

 

  المادة الثانية

 

  -: رخزض اداسح انقبٌَٕ ثًب ٚهٙ

 

  . يشاجؼخ يششٔػبد انقٕاٍَٛ انزٙ رحبل ػهٛٓب يٍ انجٓبد انؼبيخ – 1

 

  . طٛبغخ ٔيشاجؼخ انقشاساد ٔانهٕائح راد انظجغخ انزششٚؼٛخ – 2

 

  . رفضٛش انقٕاٍَٛ ٔانهٕائح ٔانقشاساد انظبدسح ثًقزضبْب – 3

 

  . يشاجؼخ ٔطٛبغخ يششٔػبد انًؼبْذاد ٔاالرفبقٛبد – 4

 

اثـذاء انشأ٘ انقبَـَٕٙ فًٛب ٚؼـشع ػهٛٓب يٍ انهجبٌ انشؼجٛخ أٔ  – 5

األيبَبد أٔ انٓٛئبد أٔ انًئصضبد أٔ انششكبد انؼبيخ أٔ انزٙ رضبْى فٙ 

سأصًبنٓب انجٓبد انًشبس انٛٓب ٔغٛشْب يٍ انًظبنح انؼبيخ ٔاألجٓزح انقبئًخ 

  . ثزارٓب

 

  . اػذاد ًَبرج انؼقٕد اإلداسٚخ – 6

 

انًشبسكخ فٙ انهجبٌ انزٙ رقضٙ انزششٚؼبد ثحضٕس سئٛش اداسح  – 7

  . انفزٕٖ ٔانزششٚغ أٔ اداسح انقبٌَٕ أٔ أحذ أػضبئٓب فٙ اجزًبػبرٓب

 

اإلششاف ػهٗ اطذاس انجشٚذح انشصًٛخ ٔرشرٛت َٔشش انزششٚؼبد  – 8

ٔاصزخالص انًجبدة انقبََٕٛخ يٍ انفزبٖٔ انزٙ رظذس ػٍ اإلداسح ٔاػذاد 

  .فٓشس انزششٚؼبد

 

  . انفظم فٙ انزظهًبد يٍ انقشاساد اإلداسٚخ – 9



 

انُظـش فٙ دػبٖٔ انزؤدٚت انًشفٕػـخ ضـذ يٕظفٙ اإلداسح انؼهٛب ػٍ  – 10

  . انًخبنفبد اإلداسٚخ

 

انًضبئم األخشٖ انزٙ رقضٙ انزششٚؼبد ػهٗ اخزظبص اداسح  – 11

  . انفزٕٖ ٔانزششٚغ أٔ اداسح انقبٌَٕ ثٓب

 

  المادة الثالثة

 

رشكم نجُخ انزظهًبد ثقشاس يٍ انهجُخ انشؼجٛخ انؼبيخ نهؼذل رخزض ثُظش 

انزظهًبد يٍ انقشاساد اإلداسٚخ انُٓبئٛخ انًشفٕػخ يٍ انًٕظفٍٛ انخبضؼٍٛ 

  . ألحكبو قبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ، ٔٚضزثُٗ يٍ رنك انقشاساد انزؤدٚجٛخ

 

ًً أٔ رجشٖ انزضٕٚخ ثًب ٚزفق ٔأحكبو  ًّ ًّ أٔ جزئٛب ٔنهجُخ أٌ رهغٗ انقشاس كهٛب

 ًّ   . انقبٌَٕ ٔٚكٌٕ قشاسْب يضججبً َٔٓبئٛب

 

  المادة الرابعة

 

  -: ٚشكم يجهش انزؤدٚت األػهٗ ػهٗ انٕجّ اٜرٙ

 

سئٛضبً ………………………… سئٛش اداسح انقبٌَٕ – 1   

 

ػضٕاً . …أحذ انًضزشبسٍٚ ثذائشح انقضبء اإلداس٘  – 2   

 

ػضٕاً ………………أحذ سإصبء انُٛبثبد االثزذائٛخ – 3   

 

  ٔٚظذس ثُذثًٓب قشاس يٍ انهجُخ انشؼجٛخ انؼبيخ نهؼذل

 

ػضٕاً ..…………………أحذ يٕظفٙ اإلداسح انؼهٛب – 4   



 

  . رششحّ أيبَخ انهجُخ انشؼجٛخ انؼبيخ

 

  المادة الخامسة

 

انًشبس . و 1976نضُخ  (55)يٍ انقبٌَٕ سقى  (89)يغ يشاػبح أحكبو انًبدح 

 ًً ًّٙ انّٛ ٚخزض يجهش انزؤدٚت األػهٗ ثًحبكًخ يٕظفٙ اإلداسح انؼهٛب رؤدٚج

ػٍ انًخبنفبد اإلداسٚخ ٔٚزحذد اخزظبص يجهش انزؤدٚت األػهٗ رجؼبً 

  . نهذسجخ انزٙ ٚشغهٓب انًٕظف ٔقذ اقبيخ انذػٕٖ

 

 

فبرا رؼذد انًٕظفٌٕ انًزًٌٕٓ ثبسركبة يخبنفخ أٔ يخبنفبد يشرجطخ ٔكبٌ 

يٍ ثُٛٓى يٍ ٚشغم ٔظبئف اإلداسح انؼهٛب ٔٔظبئف رقم ػٍ رهك انذسجبد 

  . اخزض ْزا انًجهش ثًحبكًزٓى جًٛؼب

 

ٔرطجق فٙ شؤٌ اقبيخ انذػٕٖ انزؤدٚجٛخ ٔانًحبكًخ ٔاألحكبو اإلجشاءاد 

  . انٕاسدح ثقبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ

 

  المادة السادسة

 

يغ يشاػبح أحكبو انًبدح انضبثقخ رحبل انٗ يجهش انزؤدٚت األػهٗ ٔنجُخ 

انزظهًبد انًُظٕص ػهًٛٓب فٙ ْزا انقبٌَٕ انذػبٖٔ انزؤدٚجٛخ ٔانزظهًبد 

  . انزٙ نى ٚزى انفظم فٛٓب ػُذ َفبر ْزا انقبٌَٕ

 

  المادة السابعة

 

ركٌٕ انزجؼٛخ انفُٛخ نهًضزشبسٍٚ ٔانجبحثٍٛ انقبٍََٕٛٛ يٍ غٛش أػضبء 

انٓٛئبد انقضبئٛخ انؼبيهٍٛ نذٖ انٕحذاد اإلداسٚخ ٔانًئصضبد ٔانٓٛئبد 

  . ٔانششكبد ٔانًُشآد انؼبيخ ٔيب فٙ حكًٓب إلداسح انقبٌَٕ



 

  المادة الثامنة

 

رظذس انالئحخ انزُفٛزٚخ نٓزا انقبٌَٕ ثقشاس يٍ انهجُخ انشؼجٛخ انؼبيخ ثُبء 

ػهٗ ػشع يٍ انهجُخ انشؼجٛخ انؼبيخ نهؼذل ٔٚجت أٌ رزضًٍ ػهٗ 

  -: األخض األصش اٜرٛخ

 

االخزظبطبد انزفظٛهٛخ نإلداسح ٔأصهٕة ػًهٓب (أ   .  

 

انٓٛكم انزُظًٛٙ نإلداسح (ة   .  

 

رحذٚـذ أصهـٕة ػًم انًضزشبسٍٚ ٔانجبحثٍٛ انقبٍََٕٛٛ ٔكٛفٛـخ  (ج 

  . اإلشـشاف ػهٛٓى ٔيزبثؼزٓى

 

األصش ٔانقٕاػذ انخبطخ ثزؼٍٛٛ َٔقم َٔذة ٔاػبسح انًضزشبسٍٚ  (د 

انقبٍََٕٛٛ ٔرشقٛبرٓى ٔرؤدٚجٓى ٔغٛشْب يٍ انشئٌٕ اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ انًزؼهقخ 

  . ثٓى

 

  المادة التاسعة

 

ٚؼًم ثجذٔل انًؼبدنخ نٕظبئف أػضبء انٓٛئبد انقضبئٛخ انًشفق ثٓزا 

  . انقبٌَٕ ٔٚهغٗ كم يب ٚخبنف رنك

 

  المادة العاشرة

 

 يٍ قبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ انظبدس ثبنقبٌَٕ 114 ، 113 ، 87رهغٗ انًٕاد 

كًب ٚهغٗ كم حكى ٚخبنف أحكبو ْزا انقبٌَٕ.  و1976صُخ  (55)سقى   .  

 

  انًبدح انحبدٚخ ػششح



 

  . ٚؼًم ثٓزا انقبٌَٕ يٍ ربسٚخ َششِ فٙ انجشٚذح انشصًٛخ

 


