بسن هللا الرحون الرحين
لؽاؼ إظاؼي ؼلُ ( ) ٌسٕح َ2014
ضاص تؼٛاتؾ ٚشؽٚؽ إستطعاَ ٔظاَ اٌفاتٛؼج االٌىتؽٍٔٚح تعٌٛاْ اٌؼؽائة
ٌسٕح َ2014
ّممم ًال
ـ تاٌسٍطاخ اٌّطٌٛح ٌٗ تّٛخة أزىاَ اٌّاظج  39اٌثٕع (  ِٓ )7لأْٛ
ػؽٌثح اٌعضً ٌسٕح  َ1986تععًٌ ؼلُ (ٌ )2سٕح  ،َ 2013أطعؼ األٍِٓ اٌعاَ ٌعٌٛاْ
اٌؼؽائة لؽاؼ إظاؼي ضاص تاٌؼٛاتؾ ٚاٌشؽٚؽ اَتً ٔظٙا -:
اٌفظً األٚي
أزىاَ تٍّٙعٌح
اسُ اٌمؽاؼ ٚتعء اٌعًّ تٗ
ٌ .1سًّ ٘ػا اٌمؽاؼ " لؽاؼ ضاص تؼٛاتؾ ٚشؽٚؽ إستطعاَ ٔظاَ اٌفاتٛؼج
االٌىتؽٍٔٚح تعٌٛاْ اٌؼؽائة ٌسٕح ٌٚ "َ2014عًّ تٗ ِٓ تاؼٌص اٌتٛلٍع ٍٍٗ .
تفسٍمممممؽ
 .2فً ٘ػا اٌمؽاؼ ِا ٌُ ٌمتغ اٌسٍاق ِعًٕ آضؽ تىٌٍ ْٛىٍّاخ ٚاٌعثاؼاخ اٌٛاؼظج
فٍٗ ٚاٌّفسؽج فً لأ ْٛػؽٌثح اٌعضً ٌسٕح  ،َ 1986غاخ اٌّعأً اٌّثٍٕح أِاَ وً
ِٕٙا ًٍ إٌس ٛاٌتاًٌ -:
ٌمظع تٗ لأ ْٛػؽٌثح اٌعضً ٌسٕح َ1986
اٌمأ: ْٛ
ٌمظع تٙا اإلظاؼج إٌّشأج تّٛخة اٌّاظج ( ٘ ِٓ ) 4ػا اٌمؽاؼ إلستطعاَ
اإلظاؼج :
ٔظاَ اٌفاتٛؼج االٌىتؽٍٔٚح ٓ ؽؽٌك اٌتسظًٍ االٌىتؽ ًٔٚتاٌعٌٛاْ.
ً٘ اٌفاتٛؼج اٌّعتّعج ٚفممماًال ٌّا ٘ممِ ٛثٍٓ فً ٘مممػٖ اٌؼٛاتؾ
ٚاٌشؽٚؽٚ ،اٌتً تستطؽج ِتؼّٕح زدُ اٌّثٍعاخ ٚاألسعاؼ ٚاٌؽلُ
ج
اٌفاتٛؼج
(ٚفماًال
االٌىتؽ ًٔٚاٌتعؽٌفً ٚاسُ اٌّشتؽي ٚاٌتاؼٌص  ....اٌص تٛاسطح اٌّاوٍٕممح
:
ٌٍفاتٛؼج اٌّعتّعج ِٓ لثً االٍِٓ اٌعاَ).
ً٘ غٌه اٌدٙاؾ اٌػي ٌعًّ ًٍ زفع اٌسساتممماخ ٚاٌممػي ٌستٛي ًٍ
أسعاؼ اٌّشتؽٌمماخ ٚاٌّثٍعمممماخ ٚاٌّطؿٚ ْٚاٌػي تٛاسطتممٗ ٌتُ
اٌّاوٍٕح :
استطؽاج اٌفاتٛؼج االٌىتؽٍٔٚح فً اٌّسـخ اٌتداؼٌمممح ٚاٌظٕا ٍمممح
ٚاٌطعٍِح
أ٘عاف ٔظاَ اٌفاتٛؼج االٌىتؽٍٔٚح

ٌٙ .3عف ٔظاَ اٌفاتٛؼج اإلٌىتؽٍٔٚح ٌتسمٍك عظ ِٓ األ٘عاف ِٕٙا -:
أِ .تاتعح زؽوممح إٌشاؽ اٌتداؼي ٚاٌطعًِ اٌٌٍ ًِٛتسًّ ًٍٙ
اٌتمعٌؽاخ اٌؼؽٌثٍح.
ب .زفع اٌّعٍِٛاخ ٌفتؽاخ ؾٍِٕح وافٍح.
ج .تسٔ ًٍٙمً اٌّعٍِٛاخ اٌىتؽٍٔٚاًال.
ظ .تٛسٍع اٌّظٍح اٌؼؽٌثٍح.
٘م .إٔداؾ اٌّٙاَ اٌؼؽٌثٍح ًٍ ٚخٗ اٌسؽ ح ٚتاٌعلح اٌّطٍٛتح.

 .ٚتسمٍك اٌّساٚاج تٍٓ ظافعً اٌؼؽائة.
ي .تؽشٍع إٌفماخ ٚتمًٍٍ تىاٌٍف اٌطثا ح.
اٌفظً اٌثأً
االظاؼج
إظاؼج ٔظاَ اٌفاتٛؼج االٌىتؽٍٔٚح

 .4تُ ْٕشأ إظاؼج تاٌعٌٛاْ تسًّ "إظاؼج إستطعاَ ٔظاَ اٌفاتٛؼج االٌىتؽٍٔٚح " ٚتىْٛ
ٌٙا اإلضتظاطاخ ٚاٌٛاخثاخ اَتٍح-:
أ .إستٍؽاظ اٌّاوٍٕح ٚتسعٌع أِاوٓ تٍعٙا ٚطٍأتٙا.
ب .اٌتظعٌك تئستطعاَ اٌّاوٍٕح.
ج .اٌمٍاَ تعٍٍّاخ اٌتفتٍش اٌّفاخئ ألِاوٓ استطعاَ اٌّاوٍٕح.
ظ .تعؼٌة أي شطض ٌسظً ًٍ تظعٌك إلستطعاَ اٌّاوٍٕح.
٘م .تىثٍف اٌثؽاِح ٚاٌسّـخ اإل ـٍِح ٌتٌٕٛؽ اٌّستٍٙه أِ ٚتٍمً
اٌطعِح تأٍّ٘ح إستطعاَ اٌفاتٛؼج اإلٌىتؽٍٔٚح .
 .ٚزّاٌح اٌّاوٍٕح ٚلفٍٙا تاٌشّع األزّؽ .

تى ٌٓٛاإلظاؼج
 .5تتى ْٛاإلظاؼج إٌّشأج تّٛخة اٌّاظج  ِٓ 4اٌٛزعاخ اَتٍح -:
أٚ .زعج اٌتمٍٕح.
بٚ .زعج اٌظٍأح.
جٚ .زعج اٌتفتٍش ٚاٌّتاتعح.
ظٚ .زعج اٌتعؼٌة.
٘مٚ .زعج اٌتٌٕٛؽ اإل ـًِ.
اٌفظً اٌثاٌث
اٌؼٛاتؾ
ػٛاتؾ ٚشؽٚؽ استطعاَ اٌّاوٍٕح

ٌ .6دة ٍى وً شطض ٕع إستطعاَ اٌّاوٍٕح اإلٌتؿاَ تاٌؼٛاتؾ
ٚاٌشؽٚؽ اَتٍح-:
عَ ِؿاٌٚح أي ٔشاؽ تداؼي أ ٚطٕا ً أ ٚضعًِ ِظؽذ تممٗ إالّ
أ.
تعمممع اٌسظٛي ًٍ اٌّاوٍٕح ِٓ اإلظاؼج .
بٌ .دة أْ ٌى ْٛألي ِاوٍٕح ؼلُ ِعٍٓ تّٕسٗ ٌٙا االظاؼج .
جٌ .دة ًٍ وً شطض ٌستطعَ اٌّاوٍٕح أْ ٌططؽ االظاؼج تأ طاي
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اٌّاوٍٕمممح ضـي ثّأٍح ٚأؼتع ْٛسا ح ٚغٌه ألغؽاع اٌظٍأح.
ٌدة ًٍ اٌشطض اٌػي تطؼع اٌّاوٍٓ ج اٌطاطح تٗ ٌٍظٍأح أْ
ٌستطعَ اٌفٛاتٍؽ اٌّؤلتح إٌّّٛزح ٌٗ تٛاسطح اٌّىتة اٌّطتض ًٍ
أْ ٌم َٛتئظضاٌٙا تاٌّاوٍٕمممح تعع إطـزٙا ِثاشؽج .
ٌدة ًٍ أي شطض أْ ٌستطؽج فاتٛؼج اٌىتؽٍٔٚح ٕع أي ٍٍّممح
تٍممع ٌٍسٍعح اٌٍ ٚطعِح .
ٌدة ًٍ أي شطض ٌتٛلف ٓ اٌعًّ اٌّظؽذ تمممٗ أْ ٌططؽ
اإلظاؼج تتٛلفٗ ٓ اٌعًّ ٌٍٚتؿَ تععَ استطعاَ اٌّاوٍٕح ؽٍٍح فتؽج
اٌتٛلف .
ٌدة ًٍ أي شطض إؼساي تمؽٌؽ تسساتاتٗ أِا ثؽ إٌظاَ
االٌىتؽ ًٔٚأ ٓ ٚؽؽٌك اٌٍع ٕع عَ تٛفؽ إٌظاَ .
ٌدة ًٍ أي شطض اٌّسافظح ًٍ اٌّاوٍٕح  ٚعَ إظضاي أي
تٍأاخ واغتممممح ٌٚدة ٍٍٗ عَ إؾاٌح أ ٚفتر اٌشّع األزّؽ.
ٌدة ًٍ أي شطض االزتفاظ تاٌسساتاخ االٌىتؽٍٔٚح  ٚعَ أتـفٙا
ٌّعج ال تمً ًٍ شؽ سٕٛاخ.
ٌدة ًٍ أي شطض أضطاؼ االظاؼج ٓ تغٍٍؽ ِٛلع ٔشاؽٗ لثً
ِثاشؽج اٌعّمممً تاٌّٛلع اٌدعٌع .

اٌدؿاءاخ
 .6وً ِٓ ٌطاٌف األزىاَ ٚاٌؼٛاتؾ اٌٛاؼظج فً ٘ػٖ اٌـئسح ٌعؽع ٔفسٗ
ٌٍدؿاءاخ
اٌتً ٌسعظ٘ا األٍِٓ اٌعاَ

صدر تحت تىقيعي في اليىم /
 /هن شهر هايى للعام 2014م .
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وهللا الوىفق،،،

ثعهللا اٌّسا ع إظؼٌس
األٍِٓ اٌعاَ ٌعٌٛاْ اٌؼؽائة

