هجلس الونافست
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 )23..بتنفٍذ القانىى رقن  234.4الوتعلق بوجلس الونافست

انذًض هلل ٔدضِ،
انطبثغ انشغٚف  -ثضاسهّ :
(يذًض ثٍ انذـٍ ثٍ يذًض ثٍ ٕٚؿف هللا ٔنّٛ
ٚؼهى يٍ ظٓٛغَب انشغٚف ْظا ،أؿًبِ هللا ٔأػؼ أيغِ أَُب :
ثُبء ػهٗ انضؿزٕع ٔال ؿًٛب انفظه 05 ٔ 22 ٍٛيُّ،
أطضعَب أيغَب انشغٚف ثًب ٚه: ٙ
ُٚفظ ُٔٚشغ ثبنجغٚضح انغؿًٛخ ،ػمت ظٓٛغَب انشغٚف ْظا ،انمبٌَٕ على  25.02انًزؼهك
ثًجهؾ انًُبفـخ ،كًب ٔافك ػه ّٛيجهؾ انُٕاة ٔيجهؾ انًـزشبع.ٍٚ
ٔدغع ثبنغثبؽ ف 2 ٙعيؼبٌ . 2502 َٕٕٛٚ 25( 0220
ٔلؼّ ثبنؼطف :
عئٛؾ انذكٕيخ،
اإليؼبء  :ػجض اإلنّ اثٍ كٛغاٌ.

 -1انجغٚضح انغؿًٛخ ػضص  6226ثزبعٚز  26عيؼبٌ ٕٚ 22( 0220ن ، 2502 ٕٛص .6500
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قانىى رقن  234.4الوتعلق بوجلس الونافست
الوادة األولى
ؽجمب نهفظم  066يٍ انضؿزٕعٚ ،2ؼزجغ يجهؾ انًُبفـخ ،انًـًٗ ثؼضِ فْ ٙظا انمبٌَٕ
ة "الوجلس" ْٛؤح يـزمهخ يكهفخ ،ف ٙإؽبع رُظٛى يُبفـخ دغح ٔيشغٔػخ ثؼًبٌ انشفبفٛخ
ٔاإلَظبف ف ٙانؼاللبد االلزظبصٚخ ،سبطخ يٍ سالل رذهٛم ٔػجؾ ٔػؼٛخ انًُبفـخ فٙ
األؿٕاقٔ ،يغالجخ انًًبعؿبد انًُبفٛخ نٓب ٔانًًبعؿبد انزجبعٚخ غٛغ انًشغٔػخ ٔػًهٛبد
انزغكٛؼ االلزظبص٘ ٔاالدزكبع.
ٚزًزغ انًجهؾ ثبنششظٛخ االػزجبعٚخ ٔاالؿزمالل انًبن.ٙ

الباب األول :اختصاصاث الوجلس
الوادة 2
ٚزًزغ انًجهؾ ثـهطخ ر مغٚغٚخ ف ٙيٛضاٌ يذبعثخ انًًبعؿبد انًُبفٛخ نمٕاػض انًُبفـخ
ٔيغالجخ ػًهٛبد انزغكٛؼ االلزظبص٘ كًب ْ ٙيؼغفخ ف ٙانمبٌَٕ انًزؼهك ثذغٚخ األؿؼبع
ٔانًُبفـخ.
ٚكهف كظنك انًجهؾ ثئثضاء آعائّ ثشؤٌ ؽهجبد االؿزشبعح كًب ْٕ يُظٕص ػهٓٛب فٙ
ْظا انمبٌَٕ ٔانمبٌَٕ انًزؼهك ثذغٚخ األؿؼبع ٔانًُبفـخ ٔإطضاع صعاؿبد ثشؤٌ انًُبر انؼبو
نهًُبفـخ لطبػٛب ٔٔؽُٛب.
الوادة 4
ًٚكٍ نهًُشآد إدبنخ كم انًًبعؿبد انًُبفٛخ نمٕاػض انًُبفـخ ػهٗ انًجهؾ ،كًب ًٚكٍ
أٌ رزى اإلدبنخ يٍ نضٌ انٓٛآد انًشبع إنٓٛب ف ٙانفمغح األسٛغح يٍ انًبصح  0أصَبِ ،فًٛب ٚزؼهك
ثكم لؼٛخ رٓى انًظبنخ انًٕكٕنخ إنٓٛب.
ٚجٕػ نإلصاعح أٌ رذٛم ػهٗ انًجهؾ كم يًبعؿخ يُبفٛخ نمٕاػض انًُبفـخ ،أٔ كم فؼم
ًٚكٍ أٌ ٚضسم ف ٙدكى رهك انًًبعؿبدٔ ،كظا كم إسالل ثبنزؼٓضاد انًزشظح يٍ نضٌ
األؽغاف ف ٙػًهٛخ رغكٛؼ الزظبص٘ ف ٙإؽبع رظض٘ اإلصاعح نمغاع يزؼهك ثٓظِ انؼًهٛخ ٔفمب
نهمبٌَٕ انًزؼهك ثذغٚخ األؿؼبع ٔانًُبفـخ.

 -2انظٓٛغ انشغٚف على  0.00.00انظبصع ف 22 ٙيٍ شؼجبٌ ٕٚ 20( 0222ن 2500 ٕٛثزُفٛظ َض انضؿزٕع؛
انجغٚضح انغؿًٛخ ػضص  0062يكغع ثزبعٚز  22شؼجبٌ ٕٚ 25( 0222ن ، 2500 ٕٛص .2655
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الوادة .
ًٚكٍ نهًجهؾ ثبلزغاح يٍ يمغعِ انؼبو ،أٌ ُٚظغ ثًجبصعح يُّ ف ٙكم انًًبعؿبد انزٙ
يٍ شؤَٓب انًـبؽ ثبنًُبفـخ انذغح.
ًٔٚكُّ ثبلزغاح يٍ يمغعِ انؼبو أٌ ُٚظغ ثًجبصعح يُّ ف ٙأ٘ إسالالد ثبنزؼٓضاد
انًزشظح يٍ نضٌ األؽغاف ف ٙػًهٛخ رغكٛؼ الزظبص٘ ف ٙإؽبع رظض٘ اإلصاعح نمغاع يزؼهك
ثٓظِ انؼًهٛخٔ ،ف ٙانًًبعؿبد انًزًضهخ ف ٙػضو ادزغاو انمٕاػض انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانمبٌَٕ
انًزؼهك ثذغٚخ األؿؼبع ٔانًُبفـخ ٔانشبطخ ثزجهٛغ ػًهٛبد انزغكٛؼ االلزظبص٘ ٔادزغاو
لغاعاد انًجهؾ ٔاإلصاعح ف ٙشؤٌ ْظِ انؼًهٛبد.
ًٚكٍ نهًجهؾ ارشبط انًجبصعح نإلصالء ثغأ٘ دٕل كم يـؤنخ يزؼهمخ ثبنًُبفـخ ُٔٚشغ
انغأ٘ انًظكٕع ثبنجغٚضح انغؿًٛخ نٛطهغ ػه ّٛانؼًٕو.
ًٔٚكٍ نهًجهؾ كظنك رٕج ّٛرٕطٛبد إنٗ اإلصاعح نزفؼٛم انزضاثٛغ انالػيخ نزذـ ٍٛانـٛغ
انزُبفـ ٙنألؿٕاق.
ٔٚزؼ ٍٛػه ٗ اإلصاعح إسجبع انًجهؾ ثبنزضاثٛغ انز ٙارشظرٓب أٔ انز ٙرؼزؼو ارشبطْب نزطجٛك
رٕطٛبرّ.3
الوادة 1
ًٚكٍ اؿزشبعح انًجهؾ يٍ ؽغف انهجٍ انضائًخ نهجغنًبٌ ف ٙيمزغدبد انمٕأَ ٍٛكظا
ف ٙكم يـؤنخ يزؼهمخ ثبنًُبفـخٔ ،فك أدكبو انُظبي ٍٛانضاسه ٍٛٛنًجهـ ٙانجغنًبٌ.4
ٚضن ٙانًجهؾ ثغأ ّٚثطهت يٍ انذكٕيخ ف ٙكم يـؤنخ يزؼهمخ ثبنًُبفـخ.5
 -3أَظغ انًبصح  2يٍ انًغؿٕو على  2.00.050انظبصع ف 06 ٙيٍ شؼجبٌ  2500 َٕٕٛٚ 2( 0226ثزطجٛك
انمبٌَٕ على  25.02انًزؼهك ثًجهؾ انًُبفـخ ،انجغٚضح انغؿًٛخ ػضص  6260ثزبعٚز  22شؼجبٌ َٕٕٛٚ 00( 0226
 ، 2500ص .0222
الوادة :1
" ألجم رطجٛك أدكبو انفمغح األسٛغح ثبنًبصح  2يٍ انمبٌَٕ على  25.02انـبنف انظكغٚ ،شجغ عئٛؾ انذكٕيخ يجهؾ
انًُبفـخ ثبنزضاثٛغ انز ٙرى ارشبطْب أٔ انًؼيغ ارشبطْب نزطجٛك انزٕطٛبد انُٔ ٙجٓٓب انًجهؾ إنٗ اإلصاعح نزفؼٛم
انزضاثٛغ انالػيخ نزذـ ٍٛانـٛغ انزُبفـ ٙنألؿٕاقٔ ،طنك صاسم أجم ٕٚ 65يب انًٕانٛخ نزبعٚز رجهٛغ ْظِ انزٕطٛبد،
كًب ٚشجغِ ،ػُض االلزؼبء ،ثبنزٕطٛبد انز ٙنى ٚزى اػزًبصْب ٔكظا أؿجبة انغفغ".
 -4اَظغ انُظبو انضاسه ٙنًجهؾ انُٕاة ،انجغٚضح انغؿًٛخ ػضص  6225ثزبعٚز  0عيؼبٌ ٕٚ 2( 0220ن، 2502 ٕٛ
ص .0622
 -5اَظغ انًبصح  2يٍ انًغؿٕو على  ،2.00.050انـبنف انظكغ.
الوادة :8
"ألجم رطجٛك أدكبو انفمغح انضبَٛخ ثبنًبصح ٔ 0أدكبو انًبصح  2يٍ انمبٌَٕ على  25.02انـبنف انظكغ ،رٕجّ ؽهجبد
انغأ٘ ٔاالؿزشبعح إنٗ يجهؾ انًُبفـخ يٍ نضٌ عئٛؾ انذكٕيخ ،ثًجبصعح يُّ أٔ ثطهت يٍ انـهطخ انذكٕيٛخ انزبثغ
نٓب لطبع انُشبؽ انًؼُ.ٙ
ٚجت أٌ رغفك ؽهجبد االؿزشبعح انًٕجٓخ إنٗ انًجهؾ ػًال ثبنًبصح  2انـبنفخ انظكغ ثًشبعٚغ انُظٕص انزشغٚؼٛخ
أٔ انزُظًٛٛخ انًؼُٛخ ٔيظكغاد رمضًٓٚب".
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كًب ٚجٕػ نّ كظنك أٌ ٚضن ٙثغأ ّٚف ٙكم يـؤنخ يجضئٛخ رزؼهك ثبنًُبفـخ ثطهت يٍ
يجبنؾ انجًبػبد انزغاثٛخ أٔ غغف انزجبعح ٔانظُبػخ ٔانشضيبد أٔ غغف انفالدخ أٔ غغف
انظُبػخ انزمهٛضٚخ أٔ غغف انظٛض انجذغ٘ أٔ انًُظًبد انُمبثٛخ ٔانًُٓٛخ أٔ ْٛآد انزمٍُٛ
انمطبػٛخ أٔ جًؼٛبد انًـزٓهك ٍٛانًؼزغف نٓب ثظفخ انًُفؼخ انؼبيخ ،ف ٙدضٔص انًظبنخ انزٙ
رزكفم ثٓب.
ٚزؼ ٍٛػهٗ انًجهؾ إثضاء عأ ّٚأٔ رمضٚى اؿزشبعرّ 6دـت انذبنخ ،سالل أجم ال ٚزؼضٖ
ٕٚ 25يبًٚٔ .كٍ ،ػُض االلزؼبء ،أٌ ٚطهت يٍ انجٓخ انًؼُٛخ رًضٚض األجم نفزغح إػبفٛخ ال
رزؼضٖ ٕٚ 25يب.7
الوادة 6
ًٚكٍ أٌ ٚـزشبع انًجهؾ يٍ ؽغف انًذبكى ف ٙشؤٌ انًًبعؿبد انًُبفٛخ نمٕاػض
انًُبفـخ ٔانًضبعح ف ٙانمؼبٚب انًؼغٔػخ ػهٓٛبٔ .ال ٚجٕػ نهًجهؾ أٌ ٚضن ٙثغأ ّٚإال ثؼض
انمٛبو ثئجغاءاد دؼٕعٚخ .8غٛغ أَّٚ ،جٕػ نهًجهؾ إطضاع عأ ،ّٚصٌٔ انهجٕء إنٗ انًـطغح
انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانمبٌَٕ انًظكٕع ،إطا رٕفغ ػهٗ يؼهٕيبد رزؼهك ثًًبعؿخ ثؼُٓٛب ؿجك
انذظٕل ػهٓٛب سالل يـطغح ؿبثمخ.
ٚزٕلف ؿغٚبٌ انزمبصو ،إطا الزؼٗ انذبل ،ثبؿزشبعح انًجهؾ.
ًٚكٍ َشغ عأ٘ انًجهؾ ثؼض طضٔع لغاع ثؼضو انًزبثؼخ أٔ طضٔع انذكى.
 -6اَظغ انًبصح  05يٍ انًغؿٕو على  ،2.00.050انـبنف انظكغ.
الوادة :.3
"ًٚكٍ أٌ رُشغ اٜعاء ٔاالؿزشبعاد انظبصعح ػٍ انًجهؾ ػًال ثؤدكبو انًبصح  0يٍ انمبٌَٕ على  25.02انـبنف
انظكغ ٔانزٚ ٙضن ٙثٓب إنٗ نجُخ ثغنًبَٛخ أٔ إنٗ انذكٕيخ إيب يٍ لجم انجٓخ انًزهمٛخ أٔ يٍ لجم يجهؾ انًُبفـخ.
ًٚكٍ نهًجهؾ َشغ اٜعاء انزٚ ٙطهجٓب أششبص آسغٌٔ.
رُشغ اٜعاء انظبصعح ػًال ثبنًبصح  2يٍ انمبٌَٕ على  25.02انـبنف انظكغ يغ انُظٕص انًزؼهمخ ثٓب".
 -7اَظغ انًبصح  0يٍ انًغؿٕو على  ،2.00.050انـبنف انظكغ.
الوادة :9
" إطا اعرؤٖ انًجهؾ أٌ أدض ؽهجبد انغأ٘ أٔ االؿزشبعح غٛغ صلٛك أٔ غٛغ كبيم جبػ نّ أٌ ٚطهت رؼضٚهّ أٔ ركًٛهّ.
ٔفْ ٙظِ انذبنخ ٚجضأ ؿغٚبٌ أجم انضالصٕٚ ٍٛيب انًُظٕص ػه ّٛف ٙانفمغح األسٛغح ثبنًبصح  0يٍ انمبٌَٕ على
 25.02انـبنف انظكغ اػزجبعا يٍ ربعٚز انزٕطم ثطهت انغأ٘ أٔ االؿزشبعح كبيال".
 -8اَظغ انًبصح  02يٍ انًغؿٕو على  ،2.00.050انـبنف انظكغ.
الوادة :.2
" رزؼًٍ اإلجغاءاد انذؼٕعٚخ انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانًبصح  6يٍ انمبٌَٕ على  25.02انـبنف انظكغ لٛبو انًمغع
انؼبو ثزجهٛغ رمغٚغ إ نٗ األؽغاف انًزمبػٛخ أيبو انًذكًخ ٔإنٗ يُضٔة انذكٕيخ نضٖ يجهؾ انًُبفـخ ٔػُض
االلزؼبء إنٗ األششبص اٜسغ ٍٚانظ ٍٚرى انُظغ ف ٙرظغفبرٓى ف ٙانزمغٚغ ثُبء ػهٗ أدكبو انًٕاص  2ٔ 2ٔ 6يٍ
انمبٌَٕ على  052.02انًزؼهك ثذغٚخ األؿؼبع ٔانًُبفـخٚ .ذضص انًمغع انؼبو نهًزهم ٍٛأجال نهغص ال ٚمم ػٍ شٓغ
اثزضاء يٍ ربعٚز رجهٛغ انزمغٚغ ًٚكُٓى سالنّ االؽالع ػهٗ انًهف ٔرمضٚى يالدظبد كزبثٛخ.
ٚزى إسجبع األششبص انًشبع إنٓٛى ف ٙانفمغح انـبثمخ ثبنغأ٘ انظ٘ أصنٗ ثّ يجهؾ انًُبفـخ إنٗ انًذكًخ انز ٙؽهجذ
اؿزشبعرّ".
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الوادة 1
ٚـزشبع انًجهؾ ٔجٕثب يٍ ؽغف انذكٕيخ ف ٙيشبعٚغ انُظٕص انزشغٚؼٛخ أٔ
انزُظًٛٛخ 9انًزؼهمخ ثئدضاس َظبو جضٚض أٔ ثزغٛٛغ َظبو لبئى ٓٚضف يجبشغح إنٗ:
 -0فغع لٕٛص كًٛخ ػهٗ يًبعؿخ يُٓخ أٔ انضسٕل إنٗ ؿٕق؛
 -2إلبيخ ادزكبعاد أٔ دمٕق اؿزئضبعٚخ أٔ سبطخ أسغٖ ف ٙانزغاة انًغغث ٙأٔ فٙ
جؼء يٓى يُّ؛
 -2فغع يًبعؿبد يٕدضح فًٛب ٚزؼهك ثؤؿؼبع أٔ شغٔؽ انجٛغ؛
 -2يُخ إػبَبد يٍ انضٔنخ أٔ انجًبػبد انزغاثٛخ ٔفمب نهزشغٚغ انًزؼهك ثٓب.
الوادة 8
ٚـزطهغ انًجهؾ عأ٘ ْٛآد انزمُ ٍٛانمطبػٛخ انًؼُٛخ ثشؤٌ كم يـؤنخ يُبفـخ يزؼهمخ
ثمطبػبد األَشطخ انز ٙرزكفم ثٓب ،ف ٙظغف أجم ٚذضصِ انًجهؾ صٌٔ أٌ ٚمم ْظا األجم ػٍ
صالصٕٚ 25( ٍٛيب.
ًٔٚكٍ نهًجهؾ أٌ ٚهجؤ ف ٙإؽبع رؼبلض٘ إنٗ كفبءارٓب ٔسجغارٓب ،إٌ الزؼٗ انذبل،
ألجم أغغاع انجذش ٔانزذمٛك.

الباب الثانً :تألٍف الوجلس وتنظٍوه
الوادة 9
ٚزؤنف انًجهؾ يٍ عئٛؾ ٔأعثؼخ َٕاة نهغئٛؾ ٔصًبَٛخ أػؼبء يـزشبع.10ٍٚ
ٔٚؼى انًجهؾ ،إػبفخ إنٗ انغئٛؾ ،األػؼبء يٍ طٔ٘ االسزظبص انزبن ٙثٛبَٓى:
 -ػؼٕاٌ يٍ انمؼبح َبئجبٌ نهغئٛؾ؛

 -9اَظغ انًبصح  00يٍ انًغؿٕو على  ،2.00.050انـبنف انظكغ.
الوادة :..
" ٚجت أٌ رغفك انُظٕص انزشغٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انز ٙسؼؼذ نًـطغح االؿزشبعح اإلججبعٚخ انًُظٕص ػهٓٛب فٙ
انًبصح  2يٍ انمبٌَٕ على  25.02انـبنف انظكغ ثغأ٘ يجهؾ انًُبفـخ ثشؤَٓب ٔثًظكغح رٕػٛذٛخ رج ٍٛرٕطٛبد
انًجهؾ انز ٙأسظرٓب انذكٕيخ ثؼ ٍٛاالػزجبع ٔػُض االلزؼبء انزٕطٛبد انز ٙنى ٚزى اػزًبصْب يغ ثٛبٌ اؿجبة
انغفغ".
 -10اَظغ انًبصح األٔنٗ يٍ انًغؿٕو على  ،2.00.050انـبنف انظكغ.
الوادة األولى:
" ألجم رطجٛك أدكبو انًبصر 05ٔ 0 ٍٛيٍ انمبٌَٕ انًشبع إن ّٛأػالِ على ٚ ،25.02ؼ ٍٛأػؼبء يجهؾ انًُبفـخ،
ثبؿزضُبء انغئٛؾ ٔانؼؼٕ ٍٚانمبػ ،ٍٛٛثًغؿٕو ٚزشظ ثبلزغاح يٍ انـهطبد انذكٕيٛخ انًؼُٛخ ثًجبل رشظظٓى".
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 أعثؼخ ( 2أػؼبء ٚشزبعٌٔ ثبنُظغ إنٗ كفبءرٓى ف ٙانًٛضاٌ االلزظبص٘ أٔ انًُبفـخ،أدضْى َبئت نهغئٛؾ؛
 ػؼٕاٌ ٚشزبعاٌ ثبنُظغ إنٗ كفبءرًٓب ف ٙانًجبل انمبََٕ ،ٙأدضًْب َبئت نهغئٛؾ؛ صالصخ ( 2أػؼبء ٚؼأنٌٕ أٔ ؿجك نٓى أٌ ػأنٕا َشبؽٓى ف ٙلطبػبد اإلَزبط أٔانزٕػٚغ أٔ انشضيبد؛
 ػؼٕ ٔادض (ٚ 0شزبع ثبنُظغ إنٗ كفبءرّ ف ٙيٛضاٌ دًبٚخ انًـزٓهك.11الوادة .3
ٚؼ ٍٛانغئٛؾ ثظٓٛغ شغٚف نًضح سًؾ ( 0ؿُٕاد لبثهخ نهزجضٚض يغح ٔادضح.
ٚؼ ٍٛاألػؼبء اٜسغٌٔ ثًغؿٕو نًضح سًؾ ( 0ؿُٕاد لبثهخ نهزجضٚض يغح ٔادضح
ثبلزغاح :
 يٍ انًجهؾ األػهٗ نهـهطخ انمؼبئٛخ 12ثبنُـجخ إنٗ انؼؼٕ ٍٚانمبػٍٛٛ؛ يٍ انـهطخ انذكٕيٛخ انًشزظخ ثبنُـجخ إنٗ األػؼبء اٜسغ.ٍٚٚؤص٘ أػؼبء انًجهؾ غٛغ انًذهف ٍٛانمـى أيبو يذكًخ االؿزئُبف ثبنغثبؽ.
رذضص رؼٕٚؼبد أػؼبء انًجهؾ ثُض رُظ.ًٙٛ
الوادة ..
ًٚبعؽ انغئٛؾ َٕٔاثّ يٓبيٓى كبيم انٕلذ.
ٚجت ػهٗ انغئٛؾ َٔبئج ٙانغئٛؾ ،يٍ غٛغ انمؼبح أٌ ٚزٕلفٕا ،أصُبء يضح يؼأنخ
يٓبيٓى ،ػٍ يًبعؿخ أ٘ َشبؽ يُٓ ٙأٔ رجبع٘ ف ٙانمطبع انشبصٚٔ .جت ػهٓٛى كظنك
رٕلٛف يشبعكزٓى ف ٙأجٓؼح اإلصاعح ٔانزضثٛغ ٔانزـٛٛغ ثبنًُشآد انشبطخ أٔ انؼًٕيٛخ انٓبصفخ
ػهٗ رذمٛك انغثخ.
ٚظم األػؼبء انمؼبح سبػؼ ٍٛنهمٕاػض انًمغعح ف ٙانفظم  00يٍ انظٓٛغ انشغٚف
ثًضبثخ لبٌَٕ على  0.22.262انظبصع ف 26 ٙيٍ شٕال َٕ 00( 0202فًجغ  0022انًزؼهك
ثبنُظبو األؿبؿ ٙنهمؼبح.13
 -11انمبٌَٕ على  20.52انمبػ ٙثزذضٚض رضاثٛغ نذًبٚخ انًـزٓهك انظبصع ثزُفٛظِ انظٓٛغ انشغٚف على 0.00.52
ثزبعٚز  02يٍ عثٛغ األٔل  02( 0222فجغاٚغ  2500؛ انجغٚضح انغؿًٛخ ػضص  0022ثزبعٚز  2جًبصٖ األٔنٗ
 2( 0222أثغٚم  ، 2500ص .0522
 -12انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛعلى  055.02انًزؼهك ثبنًجهؾ األػهٗ نهـهطخ انمؼبئٛخ انظبصع ثزُفٛظِ انظٓٛغ انشغٚف
على  0.06.25ثزبعٚز  02يٍ جًبصٖ اٜسغح  22( 0222يبعؽ  2506؛ انجغٚضح انغؿًٛخ ػضص  6206ثزبعٚز 6
عجت  02( 0222أثغٚم  ، 2506ص .2022
 -13نمض رى َـز انظٓٛغ انشغٚف ثًضبثخ لبٌَٕ على  0.22.262انظبصع ف 26 ٙشٕال ََٕ 00( 0202جغ 0022
ٚكٌٕ انُظبو األؿبؿ ٙنغجبل انمؼبء؛ انجغٚضح انغؿًٛخ ػضص  2222ثزبعٚز  22شٕال ََٕ 02( 0202جغ ، 0022
ص  ،2200كًب رى رغٛٛغِ ٔرزً ،ًّٛثًمزؼٗ انًبصح على  002يٍ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛعلى  056.02انًزؼهك ثبنُظبو
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ٚجت ػهٗ كم ػؼٕ يٍ أػؼبء انًجهؾ أٌ ٚشجغ انغئٛؾ ثبنًظبنخ انزٚ ٙزٕفغ ػهٓٛب
أٔ رًهكٓب يؤسغا ٔانًٓبو انزٚ ٙؼأنٓب فَ ٙشبؽ الزظبص٘.
ال ٚجٕػ أل٘ ػؼٕ يٍ أػؼبء انًجهؾ أٌ ٚزضأل ف ٙلؼٛخ ركٌٕ نّ فٓٛب يظهذخ أٔ
إطا كبٌ ًٚضم ؽغفب يؼُٛب ثٓب أٔ ؿجك نّ أٌ يضهّ.
ٚهؼو أػؼبء انًجهؾ ثـغٚخ انًضأالد ٔاالجزًبػبد.
ٚجت ػهٗ أػؼبء انًجهؾ أٌ ٚمضيٕا رظغٚذب كزبثٛب ثبنًًزهكبد ٔاألطٕل انز ٙفٙ
دٛبػرٓى ،ثظفخ يجبشغح أٔ غٛغ يجبشغحٔ ،فمب نهشغٔؽ ٔانكٛفٛبد انًذضصح ف ٙانمبٌَٕٔ ،طنك
ؽجمب نهفظم  002يٍ انضؿزٕع.
الوادة .2
رُزٓ ٙيٓبو أػؼبء انًجهؾ:
 -0ثبَزٓبء انًضح انًذضصح نٓب؛
 -2ثٕفبح انؼؼٕ؛
 -2ثبالؿزمبنخ االسزٛبعٚخٚٔ ،جت أٌ رٕجّ إنٗ عئٛؾ انًجهؾ ٔٚجزضا يفؼٕنٓب يٍ
ربعٚز رؼ ٍٛٛيٍ ٚذم يذم انؼؼٕ انًـزمٛم؛
 -2ثبإلػفبء انظ٘ ٚضجزّ انًجهؾ ،ثؼض إدبنخ األيغ ػه ّٛيٍ عئٛـّ أٔ ػُض االلزؼبء يٍ
َبئت نهغئٛؾ ف ٙانذبالد انزبنٛخ :
 يؼأنخ َشبؽ أٔ لجٕل يُظت ٚزُبفٗ يغ طفخ ػؼٕ ف ٙانًجهؾ؛ فمضاٌ انزًزغ ثبنذمٕق انًضَٛخ ٔانـٛبؿٛخ؛ دضٔس ػجؼ ثضَ ٙأٔ طُْ ٙيـزضٚى ًُٚغ ثظٕعح َٓبئٛخ ػؼٕا يٍ أػؼبء انًجهؾيٍ يؼأنخ يٓبيّ؛
 إسالل ثبالنزؼايبد انٕاعصح ف ٙانفمغر ٍٛانغاثؼخ ٔانشبيـخ يٍ انًبصح  00أػالِ؛ ػضو انًشبعكخ صٌٔ ػظع يمجٕل ف ٙصالس ( 2جهـبد يززبنٛخ نهًجهؾ.ٚؼ ٍٛيٍ ٚذم يذم أػؼبء انًجهؾ لجم ربعٚز اَزٓبء يضح ػؼٕٚزٓى انؼبصٚخ ثشًـخ
ػشغ ٕ ٚيب ػهٗ األلمٚٔ ،ؼ ٍٛيٍ ٚشهفٓى ف ٙدبنخ انٕفبح أٔ االؿزمبنخ االسزٛبعٚخ أٔ اإلػفبء
سالل يضح ٕٚ 00يب يٍ رجهٛغ انذضس إنٗ عئٛؾ انذكٕيخ.
ٚكًم أػؼبء انًجهؾ انًؼ ٌُٕٛنهذهٕل يذم األػؼبء انظ ٍٚاَزٓذ ػؼٕٚزٓى أل٘
ؿجت يٍ األؿجبة لجم يٛؼبصْب انؼبص٘ ،انفزغح انًزجمٛخ يٍ يضح اَزضاة انظ ٍٚسهفْٕى.

األؿبؿ ٙنهمؼبح انظبصع ثزُفٛظِ انظٓٛغ انشغٚف على  0.06.20ثزبعٚز  02يٍ جًبصٖ اٜسغح  22( 0222يبعؽ
 2506؛ انجغٚضح انغؿًٛخ ػضص  6206ثزبعٚز  6عجت  02( 0222أثغٚم  ، 2506ص .2065
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الوادة .4
رًضم انذكٕيخ نضٖ انًجهؾ ثًُضٔة نهذكٕيخ ٚؼ ٍٛثًغؿٕو ٚزشظ ثبلزغاح يٍ انـهطخ
انذكٕيٛخ انًشزظخ.14
ٚذؼغ يُضٔة انذكٕيخ جهـبد انًجهؾ ثظفخ اؿزشبعٚخ ٔنّ أٌ ٚطهت رمٛٛض يـؤنخ فٙ
جضٔل أػًبل اجزًبػبرّ.
الوادة ..
ًٚكٍ نهًجهؾ أٌ ٚجزًغ ف ٙجهـخ ػبيخ أٔ نجُخ صائًخ أٔ ف ٙفغٔع.
رزؤنف انهجُخ انضائًخ يٍ انغئٛؾ ٔانُٕاة األعثؼخ نهغئٛؾ.
ال ٚجزًغ انًجهؾ ٔال ٚزضأل ثشكم طذٛخ ف ٙجهـخ ػبيخ إال ثذؼٕع صًبَٛخ (2
أػؼبء ػهٗ األلم يٍ ثُٓٛى ػؼٕ يٍ انمؼبح.
ٚذضص انُظبو انضاسه ٙنهًجهؾ لٕاػض انُظبة انًطجمخ ػهٗ االجزًبػبد األسغٖ
نهًجهؾ.
ٚكٌٕ انزضأل ف ٙإَٔاع اجزًبػبد انًجهؾ ثؤغهجٛخ األػؼبء انذبػغٔ .ٍٚف ٙدبنخ
رـبٔ٘ األطٕادٚ ،غجخ انجبَت انظ٘ ٚكٌٕ ف ّٛعئٛؾ انجهـخ.

الباب الثالث :التنظٍن الوالً واإلداري
الوادة .1
رشًم يٛؼاَٛخ انًجهؾ :
ف ٙانًٕاعص :
 يشظض يبن ٙيٍ يٛؼاَٛخ انضٔنخ؛ يضاسٛم انًُمٕالد ٔانؼمبعاد انزًٚ ٙهكٓب؛ انٓجبد ٔانٕطبٚب انز ٙنٛؾ يٍ شؤَٓب انزؤصٛغ ػهٗ اؿزمالنٛخ انًجهؾ؛ انًضاسٛم انًشزهفخ.ف ٙانُفمبد :
 َفمبد انزـٛٛغ؛ -14أَظغ انًبصح  2يٍ انًغؿٕو على  ،2.00.050انـبنف انظكغ.
الوادة :2
" ألجم رطجٛك أدكبو انًبصح  02يٍ انمبٌَٕ على  25.02انـبنف انظكغٚ ،ؼ ٍٛيُضٔة انذكٕيخ نضٖ يجهؾ انًُبفـخ
ثبلزغاح يٍ انـهطخ انذكٕيٛخ انًكهفخ ثبنشؤٌٔ انؼبيخ ٔانذكبيخ".
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 َفمبد انزجٓٛؼ.ٚؼزجغ انغئٛؾ آيغا ثمجغ يٕاعص انًجهؾ ٔطغف َفمبرّ ٔنّ أٌ ٚؼ ٍٛآيغ ٍٚيـبػضٍٚ
ثبنظغف ٔفمب نهُظٕص انزُظًٛٛخ انًزؼهمخ ثبنًذبؿجخ انؼبيخ.
ٚزٕنٗ يذبؿت ،يهذك نضٖ انًجهؾ ثمغاع نهـهطخ انذكٕيٛخ انًكهفخ ثبنًبنٛخ ،انمٛبو نضٖ
عئٛؾ انًجهؾ ثبالسزظبطبد انز ٙرشٕنٓب انمٕأَ ٍٛاألَظًخ نهًذبؿج ٍٛانؼًٕي.15ٍٛٛ
ٚشؼغ رُفٛظ يٛؼاَٛخ انًجهؾ نًغالجخ انًجهؾ األػهٗ نهذـبثبد.16
الوادة .6
ٚزٕفغ انًجهؾ ػهٗ يظبنخ نهزذمٛك ٔانجذش ٚـٛغْب يمغع ػبو ٚـبػضِ يمغعٌٔ
ػبيٌٕ يـبػضٌٔ.
ٔرمٕو ْظِ انًظبنخ ثبنزذمٛمبد ٔاألثذبس انالػيخ نزطجٛك أدكبو انمبٌَٕ انًزؼهك ثذغٚخ
األؿؼبع ٔانًُبفـخ فًٛب ٚشض انًًبعؿبد انًُبفٛخ نمٕاػض انًُبفـخ ٔيغالجخ ػًهٛبد انزغكٛؼ
االلزظبص٘ ٔفك انشغٔؽ انًزؼهمخ ثبألثذبس انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانمبٌَٕ انًظكٕع.
الوادة .1
رـٛغ انًظبنخ اإلصاعٚخ نهًجهؾ رذذ ؿهطخ انغئٛؾ ،يٍ ؽغف أي ٍٛػبو.
ٚكهف األي ٍٛانؼبو نًجهؾ انًُبفـخ ثزـجٛم اإلدبالد ٔانؼغائغ انٕاعصح ػهٗ انًجهؾ
ف ٙيجبل انًُبفـخ ٔثزجهٛغ انمغاعاد انزٚ ٙظضعْب انًجهؾ ٔاٜعاء انزٚ ٙجضٓٚب ْٕٔ .يـؤٔل
ػٍ انًظبنخ اإلصاعٚخ ٔانًبنٛخ ٔكظا ػٍ يـك يهفبد ٔأعشٛف انًجهؾ ٔدفظٓب.
ًٔٚكٍ نألي ٍٛانؼبو أٌ ٚزهمٗ رفٕٚؼب يٍ انغئٛؾ نزٕلٛغ جًٛغ انزظغفبد ٔانمغاعاد
طاد انظجغخ اإلصاعٚخٚٔ .مٕو ثزذؼٛغ يشغٔع انًٛؼاَٛخ انظ٘ ٚؼغع ػهٗ يٕافمخ انًجهؾ.
الوادة .8
ٚؼ ٍٛانًمغع انؼبو ٔانًمغعٌٔ انؼبيٌٕ انًـبػضٌٔ يٍ ؽغف عئٛؾ انًجهؾ ،ثؼض
إػالٌ ػٍ ؽهت رغشٛذبد ،يٍ ث ٍٛاألششبص انًُزً ٍٛإنٗ األؽغ انؼهٛب نهضٔنخ ٔانجًبػبد
انزغاثٛخ ٔانًؤؿـبد انؼًٕيٛخ أٔ إنٗ انمطبع انشبص ٔانظٚ ٍٚزٕفغٌٔ ػهٗ رجغثخ فٙ
يجبالد انمبٌَٕ ٔااللزظبص ٔانًُبفـخ ٔدًبٚخ انًـزٓهك.
ٚؼ ٍٛاألي ٍٛانؼبو ثظٓٛغ شغٚف.
 -15اَظغ انًغؿٕو انًهك ٙعلى  225.66انظبصع ف 05 ٙيذغو  20( 0222أثغٚم  0062ثـٍ َظبو ػبو
نهًذبؿجخ انؼًٕيٛخ؛ انجغٚضح انغؿًٛخ ػضص  2222ثزبعٚز  00يذغو  26( 0222أثغٚم  ، 0062ص  ،205كًب رى
رغٛٛغِ ٔرزً.ًّٛ
 -16انمبٌَٕ على  62.00انًزؼهك ثًضَٔخ انًذبكى انًبنٛخ انظبصع ثزُفٛظِ انظٓٛغ انشغٚف على  0.52.022ثزبعٚز
فبرخ عثٛغ اٜسغ  2552 َٕٕٛٚ 02( 0222؛ انجغٚضح انغؿًٛخ ػضص  0525ثزبعٚز  6جًبصٖ اٜسغح 00( 0222
أغـطؾ  ، 2552ص  ،2202كًب رى رغٛٛغِ ٔرزً.ًّٛ
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ٚجت ،أصُبء اسزٛبع انًمغع انؼبو ٔانًمغع ٍٚانؼبي ٍٛانًـبػض ،ٍٚاالنزؼاو ثًجبصا رـبٔ٘
انفغص ٔاالؿزذمبق ٔانشفبفٛخ ٔانًـبٔاح إػاء جًٛغ انًزغشذبد ٔانًزغشذ.ٍٛ
ٚجت أٌ رزًزغ انًزغشذبد ٔانًزغشذٌٕ ثذمٕلٓى انًضَٛخ ٔانـٛبؿٛخ ٔأٌ ٚزٕفغٔا ػهٗ
يـزٕٖ رؼه ًٙٛػبل ٔػهٗ انًؤْالد انًطهٕثخ ٔأٌ ٚزذهٕا ثبالؿزمبيخ ٔانُؼاْخ.
الوادة .9
ٚؼ ٍٛانًمغعٌٔ ٔثبدضٕ يظبنخ انزذمٛك ثمغاع نهغئٛؾ ،ثُبء ػهٗ الزغاح يٍ انًمغع
انؼبو ،ثؼض اؿزطالع عأ٘ انًجهؾٚٔ .جٕػ أٌ ٚزى إنذبلٓى نضٖ انًجهؾ أٔ ٔػؼٓى عٍْ
إشبعرّ يٍ نضٌ اإلصاعح أٔ رٕظٛفٓى يٍ لجم انًجهؾٚٔ .جت أٌ ٚـزجٛجٕا نهشغٔؽ انًُظٕص
ػهٓٛب ف ٙانفمغح األسٛغح يٍ انًبصح  02أػالِ.
الوادة 23
ٚمٕو انًمغع انؼبو ٔانًمغعٌٔ انؼبيٌٕ انًـبػضٌٔ ثززجغ أػًبل انًمغعٔ ٍٚانجبدض.ٍٛ
ٚشؼغ انًمغع انؼبو ٔانًمغعٌٔ انؼبيٌٕ انًـبػضٌٔ ٔانًمغعٌٔ ٔانجبدضٌٕ فًٛب ٚزؼهك
ثذمٕلٓى ٔٔاججبرٓى نًمزؼٛبد انجبة انضبنش يٍ انظٓٛغ انشغٚف على  0.02.552انظبصع فٙ
 2شؼجبٌ  22( 0222فجغاٚغ  0002ثًضبثخ انُظبو األؿبؿ ٙانؼبو نهٕظٛفخ انؼًٕيٛخ.17
الوادة 2.
ٚؼغ انًجهؾ َظبيّ انضاسه ٙانظ٘ رذضص ف ّٛثٕجّ سبص كٛفٛبد ؿٛغِ ٔرُظ،ًّٛ
ُٔٚشغ ْظا انُظبو ف ٙانجغٚضح انغؿًٛخ.
الوادة 22
ٚشؼغ يـزشضيٕ انًجهؾ نُظبو أؿبؿ ٙسبص ٚذضص ثُض رُظ.ًٙٛ
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الوادة 24
ُٚجؼ انًجهؾ كم ؿُخ ،لجم  ،َٕٕٛٚ 25رمغٚغا ػٍ أػًبنّ سالل انـُخ انًُظغيخ ٚغفؼّ
عئٛؾ انًجهؾ إنٗ جالنخ انًهك ٕٔٚجّٓ إنٗ عئٛؾ انذكٕيخ.
رغفك ثبنزمغٚغ انًظكٕع انمغاعاد ٔاٜعاء انزٚ ٙظضعْب انًجهؾ ،ثبؿزضُبء رهك
انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانًبصح  20يٍ انمبٌَٕ انـبنف انظكغ على .052.02
 -17انظٓٛغ انشغٚف على  0.02.552انظبصع ف 2 ٙشؼجبٌ  22( 0222فجغاٚغ  0002ثًضبثخ انُظبو األؿبؿٙ
انؼبو نهٕظٛفخ انؼًٕيٛخ؛ انجغٚضح انغؿًٛخ ػضص  2222ثزبعٚز  20عيؼبٌ  00( 0222أثغٚم  ، 0002ص ،002
كًب رى رغٛٛغِ ٔرزً.ًّٛ
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ُٚشغ رمغٚغ األػًبل ف ٙانجغٚضح انغؿًٛخ.
الوادة 2.
ؽجمب نهفظم  065يٍ انضؿزٕعٚ ،مضو عئٛؾ انًجهؾ رمغٚغ أػًبل انًجهؾ أيبو كم يٍ
يجهـ ٙانجغنًبٌ.
الوادة 21
ؽجمب نهفظم  022يٍ انضؿزٕع ٔف ٙاَزظبع رُظٛت انًجهؾ األػهٗ نهـهطخ انمؼبئٛخ،
ٚمزغح انؼؼٕاٌ انمبػٛبٌ ثبنًجهؾ يٍ نضٌ انًجهؾ األػهٗ نهمؼبء.
الوادة 26
رُـز أدكبو انًٕاص يٍ  02إنٗ غبٚخ  22يٍ انمبٌَٕ على  56.00انًزؼهك ثذغٚخ
األؿؼبع ٔانًُبفـخ انظبصع ثزُفٛظِ انظٓٛغ انشغٚف على  0.55.220ثزبعٚز  2عثٛغ األٔل
.18 2555 َٕٕٛٚ 0( 0220
الوادة 21
ٚذم انًجهؾ يذم انضٔنخ ف ٙدمٕلٓب ٔانزؼايبرٓب فًٛب ٚزؼهك ثجًٛغ طفمبد األشغبل أٔ
انزٕعٚضاد أٔ انشضيبد ٔكظا جًٛغ انؼمٕص ٔاالرفبلٛبد األسغٖ انًزؼهمخ ثًجهؾ انًُبفـخ
انًذضس ثًٕجت انًبصح  02يٍ انمبٌَٕ على  56.00انـبنف انظكغ ،انًجغيخ لجم ربعٚز َشغ
ْظا انمبٌَٕ ثبنجغٚضح انغؿًٛخ.
الوادة 28
ٚذٛم يجهؾ انًُبفـخ ،انًذضس ثًٕجت انًبصح  02يٍ انمبٌَٕ على  56.00انـبنف
انظكغ ،إنٗ انًجهؾ فٕع رُظٛت أػؼبء ْظا األسٛغ ٔفمب ألدكبو ْظا انمبٌَٕ ،يهفبد انمؼبٚب
انًؼغٔػخ ػه ّٛانز ٙنى ٚـجك نّ انفظم فٓٛب ،كًب ٚذٛم إن ّٛجًٛغ األعشٛف ٔانٕصبئك
انًٕصػخ نض.ّٚ
256500662

 -18نمض رى َـز األدكبو انٕاعصح ف ٙانًبصح األٔنٗ إنٗ غبٚخ انًبصح ٔ 02انًٕاص يٍ  22ػهٗ غبٚخ  052يٍ انمبٌَٕ
على  56.00انًزؼهك ثذغٚخ األؿؼبع ٔانًُبفـخ انظبصع ثزُفٛظِ انظٓٛغ انشغٚف على  0.55.220ثزبعٚز
 2عثٛغ األٔل  ، 2555 َٕٕٛٚ 0( 0220كًب ٔلغ رغٛٛغِ ٔرزً ،ًّٛثًمزؼٗ انًبصح  005يٍ انمبٌَٕ على 052.02
انًزؼهك ثذغٚخ األؿؼبع ٔانًُبفـخ انظبصع ثزُفٛظِ انظٓٛغ انشغٚف على  0.02.006ثزبعٚز  2عيؼبٌ 25( 0220
 2502 َٕٕٛٚ؛ انجغٚضح انغؿًٛخ ػضص  6226ثزبعٚز  26عيؼبٌ ٕٚ 22( 0220ن ، 2502 ٕٛص .6522
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