
 

 10 نغـُخ 2013
 سقى انزششٚع

 َٕع انزششٚع رعبيٛى دٕٚاٌ انخذيخ انًذَٛخ

 ٔقف انعًم ثقشاساد
انًٕضٕع انشئٛغٗ 

 نهزششٚع

 يضًٌٕ انزششٚع ثشأٌ ٔقف انُقم ٔانُذة ٔاإلعبسح

 ربسٚخ االصذاس 13/06/2013

 3102( نغُخ  01رعًٛى سقى )                 
  ثشأٌ                 

 ٔقف انُقم ٔانُذة ٔاإلعبسح         
 

ٕٚد انذٕٚاٌ ئحبطخ كبفخ انجٓبد انحكٕيٛخ ثأٌ يجهظ انٕصساء قذ أصذس قشاسِ سقى 
قبضٛب ثبٜرٗ :  38/5/3102( انًُعقذ ثزبسٚخ 36/3102( ثبجزًبعّ سقى )857)

)أحٛظ انًجهظ عهًبً ثقشاس يجهظ انخذيخ انًذَٛخ ثٕقف انُقم ٔانُذة ٔاإلعبسح 
 زا انشأٌ( .ٔرنك ٔفقبً نهضٕاثظ ٔانقٕاعذ انًعزًذح فٙ ْ

 
فأَّ رُفٛزاً نٓزا انقشاس ٔيب قشسِ يجهظ انخذيخ انًذَٛخ فٙ اجزًبعّ سقى  -نزا

 ٚزى انزقٛذ ثبنزبنٙ : 03/5/3102( انًُعقذ ثزبسٚخ 9/3102)
 

أٔالً: ٔقف انُقم ٔانُذة ٔرًذٚذِ )خبسج انجٓخ( ٔكزنك ٔقف اإلعبسح ٔرًذٚذْب ئنٗ 
بح أٌ انًُزذثٍٛ أٔ انًعبسٍٚ حبنٛبً يًٍ انٓٛئبد ٔانًإعغبد انعبيخ ٔرنك يع يشاع

عٛشًهٓى ٔقف رًذٚذ انُذة أٔ اإلعبسح ٚغزًش كم يُٓى فٙ انعًم نذٖ انجٓخ 
انًُزذة أٔ انًعبس ئنٛٓب حزٗ َٓبٚخ يذح انُذة أٔ اإلعبسح ٚعٕد ثعذْب انًٕظف ئنٗ 

ءاد جٓخ عًهّ األصهٛخ ٔرعزجش انفزشح ثعذ اَزٓبء َذثّ أٔ ئعبسرّ نحٍٛ ئرًبو ئجشا
 انعٕدح رًذٚذاً نهُذة أٔ اإلعبسح .

 
ثبَٛبً : ٚغزثُٗ يٍ قشاس انٕقف انًشبس ئنّٛ العزجبساد رزعهق ثبنًصهحخ انعبيخ 

 انحبالد اٜرٛخ:
انًُزذثٌٕ نهعًم ثٕظبئف انغكشربسٚخ نهغبدح أعضبء يجهظ األيخ ٔانًجهظ  -0

ش ٔثًب ال ٚجبٔص انحذ انجهذ٘ ٔنهغبدح انٕصساء أٔ نشؤعبء انجٓبد انًعٍُٛٛ ثذسجخ ٔصٚ
 األقصٗ نعذد انغكشربسٚخ انًقشس نكم يُٓى .

انًُزذثٌٕ أٔ انًُقٕنٌٕ نشغم ٔظبئف األطجبء أٔ ٔظبئف انغهكٍٛ انذثهٕيبعٙ - 3
ٔانقُصهٙ ثٕصاسح انخبسجٛخ ٔانٕظبئف انزٙ رُذسج رحذ يفٕٓو انًهحق ٔانٕظبئف 

أٔ نشغم  02/0997نذٕٚاٌ سقى انفُٛخ ثبنجعثبد انزًثٛهٛخ فٙ انخبسج ٔفقبً نزعًٛى ا
ٔظبئف أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ جبيعخ انكٕٚذ أٔ انٓٛئخ انعبيخ نهزعهٛى انزطجٛقٙ 

ٔانزذسٚت أٔ انًعٓذٍٚ انعبنٍٛٛ نهفٌُٕ انًغشحٛخ ٔانًٕعٛقٛخ ثٕصاسح انزعهٛى 
انعبنٙ أٔ أكبدًٚٛخ ععذ انعجذ هللا نهعهٕو األيُٛخ ثٕصاسح انذاخهٛخ أٔ كهٛخ عهٗ 

ح انعغكشٚخ ثٕصاسح انذفبع أٔ أعضبء ْٛئخ انزذسٚت ثبنٓٛئخ انعبيخ نهزعهٛى انصجب
 انزطجٛقٙ ٔانزذسٚت .

 4/0978انًُزذثٌٕ أٔ انًُقٕنٌٕ رطجٛقبً نقشاس يجهظ انخذيخ انًذَٛخ سقى  -2
انخبص  0976نغُخ  5,4ثشأٌ رعذٚم قشاس٘ يجهظ انخذيخ انًذَٛخ سقًٙ 

ئنٗ يجبل رخصصّ انثبَٙ رٔ انطبثع  ثزحٕٚم انًٕظف يٍ يجبل رخصصّ األٔل
 انفُٙ أٔ انُبدس ٔكزنك انحبصهٍٛ عهٗ يإْالد يخصصخ نجٓبد عًم يعُٛخ .

انًُزذثٌٕ أٔ انًُقٕنٌٕ ئنٗ انجٓبد اٜرٛخ : )انذٕٚاٌ األيٛش٘ ، دٕٚاٌ عًٕ ٔنٙ  -4
انعٓذ ، دٕٚاٌ عًٕ سئٛظ يجهظ انٕصساء ، جٓبص األيٍ انٕطُٙ ، انحشط انٕطُٙ( 

انًُزذثٌٕ أٔ انًُقٕنٌٕ ئنٗ انجٓبد انًُشأح حذٚثبً ثًٕجت قبٌَٕ أٔ ٔكزنك 
 يشعٕو ٔنًذح ثالس عُٕاد يٍ ربسٚخ ئَشبء انجٓخ .

 انًُزذثٌٕ ئنٗ انجٓبص انًشكض٘ نًعبنجخ أٔضبع انًقًٍٛٛ ثصٕسح غٛش قبََٕٛخ. -5
انًُزذثٌٕ أٔ انًُقٕنٌٕ نشغم ٔظبئف يشاقجٙ شئٌٕ انزٕظف فٙ دٕٚاٌ انخذيخ  -6

 انًذَٛخ .

 



ثبنثبً : فٙ جًٛع األحٕال ثبنُغجخ نهجٓبد انًغزثُبح ال ٚجٕص َذة يٍ ٚشغم 
ٔظٛفخ ئششافٛخ ثجٓخ عًهّ األصهٛخ ، كًب أٌ انُذة ثبنُغجخ نهجٓبد أٔ انفئبد 
انًغزثُبح يٍ قشاس انٕقف ٚكٌٕ نًذح عُخ ٔاحذح فقظ ال ٚجٕص انزًذٚذ ثعذْب ئال 

 ثًٕافقخ يجهظ انخذيخ انًذَٛخ .
يع يب  38/5/3102ساثعبً: ٚعًم ثٓزا انقشاس يٍ ربسٚخ صذٔس قشاس يجهظ انٕصساء فٙ 

ٚزشرت عهٗ رنك يٍ عذو اعزكًبل ئجشاءاد َقم أٔ َذة أٔ ئعبسح انحبالد انزٙ نى 
رصذس قشاساد يٍ انجٓخ انحكٕيٛخ انًخزصخ ثُقهٓب أٔ َذثٓب أٔ ئعبسرٓب قجم انعًم 

 ثٓزا انقشاس.
 جٕل فبئق االحزشاو ،،ٔرفضهٕا ثق         

 
  سئٛظ انذٕٚاٌ                                 

 عجذ انعضٚض عجذ هللا انضٍٚ                                 
                  سئٛظ انذٕٚاٌ                                                 

 
 و3102يٍ َٕٕٚٛ نغُخ  02صبدس ثزبسٚخ : 

 

 


