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إعذاد بزنايج تذبٍز األرشٍف وانهٍاكم انًكهفت  األول;انباب 

 بتنفٍذه

انًادة األونى
2

 

 69999ؽجمب نًمزؼٛبد انًبدح انخبيغخ يٍ انمبٌَٕ انًشبس إنّٛ أػالِ سلى 

ثبألسشٛف، رزٕنٗ إداساد انذٔنخ ٔانغًبػبد انزشاثٛخ ٔانًؤعغبد  انًزؼهك

، ٔانًمبٔالد انؼًٕيٛخ، ٔانٓٛئبد انخبطخ انًكهفخ ثئداسح يشفك يٍ انًشافك انؼبيخ

ثزؼبٌٔ يغ يؤعغخ أسشٛف انًغشة، إػذاد ٔرُفٛز ثشايظ نزذثٛش أسشٛفٓب انؼبد٘ 

 انًشبس إن9ّٛ 69999انمبٌَٕ سلى ٔانٕعٛؾ كًب ؽذدرًٓب انًبدربٌ انغبثؼخ ٔانضبيُخ يٍ 

 ٔنٓزِ انغبٚخ رُؾذس نذٖ إداساد انذٔنخ نغُخ نألسشٛف ٔثُٛخ إداسٚخ يكهفخ ث9ّ

ُد ثشَبيظ نزذثٛش األسشٛف انخبص ثكم عًبػخ رشاثٛخ أٔ يؤعغخ أٔ  كًب َُٚؾذَّ

 يمبٔنخ ػًٕيٛخ أٔ ْٛئخ خبطخ يكهفخ ثئداسح يشفك يٍ انًشافك انؼبيخ ثٕاعطخ

 ثٍٛ ْزِ انٓٛئبد ٔيؤعغخ أسشٛف انًغشة9 "بسإؽ-ارفبلٛبد"

 3انًادة 

رزكٌٕ نغُخ األسشٛف انخبطخ ثكم إداسح يٍ إداساد انذٔنخ يٍ األػؼبء انزبنٙ 

 ثٛبَٓى : 

 سئٛغب؛انكبرت انؼبو نهمطبع انٕصاس٘ انًؼُٙ أٔ يٍ ًٚضهّ ثظفزّ  -

 انًؼُٙ؛يًضم ٔاؽذ ػٍ كم يذٚشٚخ يشكضٚخ ثبنمطبع انٕصاس٘  -

األٔنٗ يٍ ْزا انًغؤٔل ػٍ انجُٛخ اإلداسٚخ انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح  -

 ثظفزّ كبرجب دائًب نهغُخ ؛انًشعٕو 

ٌٕ يٍ ؽشف سئٛظ اإلداسح  - يًضهٍٛ ػٍ انًظبنؼ غٛش انًًشكضح، َُٚؼُِّٛ

 انًؼُٛخ9

نشئٛظ نغُخ األسشٛف انًزكٕسح أٌ ٚغزؼٍٛ، ػهٗ عجٛم االعزشبسح ٔكهًب  ًٚكٍ

ثكم شخض ر٘ كفبءح ٔالزؼذ انؼشٔسح رنك، ثًًضم ػٍ يؤعغخ أسشٛف انًغشة 

  ٔخجشح فٙ يغبل رذثٛش األسشٛف9

 4انًادة 

 ٔرزٕنٗ:رغزًغ نغُخ األسشٛف يشرٍٛ فٙ انغُخ ػهٗ األلم، 

                                                           

طبدس فٙ  09899878سلى ًشعٕو رغٛٛش ٔرزًٛى انًبدح األٔنٗ أػالِ، ثًمزؼٗ انًبدح األٔنٗ يٍ انرى  -2
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بنمطبع انٕصاس٘ انًؼُٙ انز٘ دساعخ ثشَبيظ رذثٛش األسشٛف انخبص ث -

 رُفٛزِ؛ٚزى إػذادِ ثزؼبٌٔ يغ يؤعغخ أسشٛف انًغشة ٔانؼًم ػهٗ رزجغ 

رمٛٛى ؽظٛهخ األَشطخ انًُغضح يٍ لجم انمطبع انًؼُٙ فٙ يغبل رذثٛش  -

 األسشٛف انخبص ثّ، ٔالزشاػ اإلعشاءاد انٕاعت ارخبرْب نزؾغٍٛ

 أعبنٛت انزذثٛش ٔػًبٌ فؼبنٛزٓب ؛

أَشطخ انجُٛخ اإلداسٚخ انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح  رمشٚش انًظبدلخ ػهٗ -

 األٔنٗ أػال9ِ

 5انًادة 

رُذسط انجُٛخ اإلداسٚخ انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح األٔنٗ أػالِ ػًٍ انٓٛبكم 

انزُظًٛٛخ نهمطبػبد انٕصاسٚخ انًؾذصخ ثًٕعت انُظٕص انزُظًٛٛخ انًزؼهمخ ثزُظٛى 

 ٔاخزظبطبد ْزِ انمطبػبد9

انًؼُٛخ سٍْ إشبسح انجُٛخ اإلداسٚخ انًزكٕسح انٕعبئم انًبدٚخ رؼغ اإلداسح 

رؼغ سٍْ إشبسرٓب انًٕاسد انجششٚخ انًؤْهخ فٙ يغبل ٔانزمُٛخ انالصيخ، كًب 

األسشٛف أٔ انزٙ رهمذ ركُٕٚب يزخظظب فّٛ، لظذ رًكُٛٓب يٍ يًبسعخ انًٓبو 

 انًُٕؽخ ثٓب9

 6انًادة 

انجُٛخ اإلداسٚخ انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح األٔنٗ أػالِ يٓبيٓب رؾذ عهطخ  رًبسط

صٛك يغ يؤعغخ أسشٛف انكبرت انؼبو نهمطبع انٕصاس٘ انًؼُٙ، ٔثزؼبٌٔ ٔرُغٛك ٔ

 انًغشة9

  ٔفٙ ْزا اإلؽبس، رمٕو انجُٛخ اإلداسٚخ ثبنًٓبو انزبنٛخ :

ع انٕصاس٘ إػذاد انًؼطٛبد اإلداسٚخ ٔانزمُٛخ انخبطخ ثؤسشٛف انمطب -

  انًغشة؛انًؼُٙ ٔعؼهٓب سٍْ إشبسح يؤعغخ أسشٛف 

 رُفٛز ثشَبيظ رذثٛش األسشٛف انًظبدق ػهّٛ يٍ لجم نغُخ األسشٛف؛ -

ذٚى انذػى انزمُٙ انالصو نًخزهف انٕؽذاد اإلداسٚخ ثبإلداسح انًؼُٛخ يٍ رم -

 أعم ػًبٌ ؽغٍ رطجٛك لٕاػذ ٔإعشاءاد رذثٛش أسشٛفٓب انؼبد٘ ؛

ًهٛبد َمم األسشٛف انؼبد٘، انز٘ أطجؼ ثًٕعت اإلششاف ػهٗ ػ -

فب ٔعٛطب، إنٗ أعفهّ أسشٛ 9انغذٔل انضيُٙ نهؾفع انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح 

 نؾفظّ؛انًغزٕدػبد انًؼذح خظٛظب 

رذثٛش ٔفشص األسشٛف انٕعٛؾ ؽغت اٜعبل انًُظٕص ػهٛٓب فٙ  -

 ركشِ؛انغذٔل انضيُٙ نهؾفع انغبنف 

سشٛف انٕعٛؾ انز٘ ال رزٕفش فّٛ اإلششاف ػهٗ ػًهٛبد إرالف األ -

 انًشعٕو؛ششٔؽ انؾفع انذائى، ؽجمب نًمزؼٛبد انجبة انضبنش يٍ ْزا 
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داسح انًؼُٛخ، ألسشٛف انُٓبئٙ انًٕعٕد ثؾٕصح اإلانمٛبو ثؼًهٛبد رغهٛى ا -

ٔانز٘ ٚزؼٍٛ ػهٗ ْزِ األخٛشح رغهًّٛ إنٗ يؤعغخ أسشٛف انًغشة ؽجمب 

انًشبس إنّٛ  69999يٍ انمبٌَٕ سلى  88ألؽكبو انفمشح األٔنٗ يٍ انًبدح 

 أػالِ ؛

انؼًم ػهٗ إػذاد ٔرؾٍٛٛ عذٔل رظُٛف انٕصبئك ٔفك يمزؼٛبد انًبدح  -

 الػزًبدِ ؛ األسشٛفانضبيُخ أدَبِ، ٔػشػّ ػهٗ نغُخ 

ٔرؾٍٛٛ انغذٔل انضيُٙ نهؾفع، ٔفك يمزؼٛبد انًبدح  انؼًم ػهٗ إػذاد -

 انزبعؼخ ثؼذ9ِ

رًبسط انجُٛخ اإلداسٚخ انًؼُٛخ انًٓبو انًزكٕسح أػالِ ثزُغٛك ٔصٛك يغ ثبلٙ 

انجُٛبد اإلداسٚخ األخشٖ نهمطبع انٕصاس٘ انًؼُٙ، ٔالعًٛب انٕؽذح اإلداسٚخ انًكهفخ 

 ثًكزت انؼجؾ9

 األرشٍف انعادي واألرشٍف انىسٍط تذبٍز; انباب انثانً 

 تذبٍز األرشٍفول; انفزع األ

 7انًادة 

انًُظٕص ػهّٛ فٙ  أعم رُفٛز ثشَبيظ رذثٛش األسشٛف انؼبد٘ ٔانٕعٛؾ يٍ

، رَُؾذَّد ػًهٛبد رذثٛش 69999ػالِ سلى ًبدح انخبيغخ يٍ انمبٌَٕ انًشبس إنّٛ أان

األسشٛف فٙ انغشد ٔانزظُٛف ٔانًؼبنغخ ٔإػذاد أدٔاد انجؾش انًزؼهمخ ثّ، ٔكزا فٙ 

ٔانشلًُخ، ٔرؾٕٚهّ إنٗ يؤعغخ أسشٛف انًغشة انؾفع ٔاالعزغالل ٔانزضًٍٛ ٔانفشص 

 أٔ إرالفّ ؽغت انؾبنخ9

ٚغت أٌ رزى عًٛغ انؼًهٛبد انغبنفخ انزكش ٔفك انششٔؽ ٔانًؼبٚٛش ٔاإلعشاءاد 

انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انذنٛم انًشعؼٙ انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح انغبثؼخ ثؼذِ، يغ يشاػبح 

 ٕو9ٔيمزؼٛبد ْزا انًشع 69999يمزؼٛبد انمبٌَٕ سلى 

 8انًادة 

رطجٛمب نًمزؼٛبد انجُذ انضبنش يٍ انًبدح انغبثؼخ ٔانؼششٍٚ يٍ انمبٌَٕ سلى 

، رؾذد انًؼبٚٛش انًزؼهمخ ثؼًهٛبد رذثٛش األسشٛف ثًٕعت دنٛم يشعؼٙ رؼذِ 69999

يؤعغخ أسشٛف انًغشة، ٔرؼؼّ سٍْ إشبسح اإلداساد ٔانٓٛآد ٔانًؤعغبد انًشبس 

 ا انًشعٕو لظذ انؼًم ث9ّإنٛٓب فٙ انًبدح األٔنٗ يٍ ْز
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 أدواث تذبٍز األرشٍف انعادي واألرشٍف انىسٍطانفزع انثانً; 

 9انًادة 

انًزؼهك  69999رطجٛمب ألؽكبو انفمشح انضبَٛخ يٍ انًبدح انزبعؼخ يٍ انمبٌَٕ سلى 

ثبألسشٛف، ٚزؼٍٛ ػهٗ اإلداساد ٔانٓٛآد ٔانًؤعغبد انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح األٔنٗ 

 و إػذاد عذٔل نزظُٛف انٕصبئك ٔعذٔل صيُٙ نؾفظٓب9يٍ ْزا انًشعٕ

َُٚؼذُّ عذٔل رظُٛف انٕصبئك ٔفك انًُٕرط انًؾذد فٙ انذنٛم انًشعؼٙ انًشبس 

إنّٛ فٙ انًبدح انغبثؼخ أػالِ، ٔٚزؼًٍ ػُبطش رؼشٚف كم ٔصٛمخ أٔ يغًٕػخ يٍ 

 انٕصبئك، ٔرشرٛجٓب، ٔرشيٛضْب يٍ أعم رؾذٚذ يظذسْب ٔيكبٌ إٚذاػٓب9

ٍ األخز ثؼٍٛ االػزجبس، ػُذ إػذاد ْزا انغذٔل أٔ رؾُّٛٛ، ؽجٛؼخ يٓبو ٚزؼٛ

 ٔأَشطخ اإلداسح أٔ انٓٛئخ أٔ انًؤعغخ انًؼُٛخ9

 :انًادة 

ٚؾذد انغذٔل انضيُٙ نهؾفع، انز٘ رؼذِ اإلداساد ٔانًؤعغبد ٔانٓٛآد انًشبس 

دٚب أٔ أسشٛفب إنٛٓب فٙ انًبدح األٔنٗ أػالِ، يذح ؽفع انٕصبئك إيب ثظفزٓب أسشٛفب ػب

 ٔعٛطب9

كًب ٚؾذد انًآل انُٓبئٙ نٓزِ انٕصبئك، إيب ثزؾٕٚهٓب إنٗ يؤعغخ أسشٛف انًغشة 

 ثبػزجبسْب أسشٛفب َٓبئٛب أٔ ثئرالفٓب ؽغت انؾبنخ9

 ٔرَُؾذَّد يذح انؾفع أخزا ثؼٍٛ االػزجبس ثظفخ خبطخ انؼُبطش انزبنٛخ:

انزٙ رؾذدْب انُظٕص انزششٚؼٛخ أٔ انزُظًٛٛخ انخبطخ انغبس٘  اٜعبل -

 ثٓب انؼًم؛

  ؽفظٓب؛ؽجٛؼخ انمطبع انًُزظ نهٕصبئك انًشاد  -

 يؼًٌٕ انٕصبئك ٔلًٛزٓب9 -

رُؼشع انغذأل انضيُٛخ نهؾفع، عٕاء ػُذ إػذادْب أٔ ثؼذ رؾُٛٛٓب، ػهٗ 

 يؤعغخ أسشٛف انًغشة نهًظبدلخ ػهٛٓب9

 21انًادة 

ك، انزٙ أطجؾذ أسشٛفب ٔعٛطب ثًٕعت انغذٔل انضيُٙ نهؾفع رٕدع انٕصبئ

انًزؼهك ثٓب، فٙ يغزٕدػبد خبطخ9 ٔٚغت أٌ رزٕفش ْزِ انًغزٕدػبد ػهٗ يؼبٚٛش 

ّ فٙ انًبدح ٛٔششٔؽ ؽفع انٕصبئك انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انذنٛم انًشعؼٙ انًشبس إن

 انغبثؼخ أػال9ِ

 22انًادة 

ؤعغخ أسشٛف انًغشة، ُٚشش ْزا ثؼذ انزؤشٛش ػهٗ عذٔل انؾفع يٍ نذٌ ي

 انغذٔل فٙ انغشٚذح انشعًٛخ ثًٕعت لشاس ٚزخزِ سئٛظ اإلداسح انًؼُٛخ9
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 انباب انثانث; فزس وإتالف األرشٍف

 فزس األرشٍفانفزع األول; 

 23انًادة 

، رزى 69999رطجٛمب نًمزؼٛبد انفمشح األخٛشح يٍ انًبدح انؼبششح يٍ انمبٌَٕ سلى 

ب َٓبئٛب ٔيب ٚزؼٍٛ إرالفّ يُٓب، ثمظذ رؾذٚذ يب ُٚجغٙ ؽفظّ يُٓػًهٛخ فشص انٕصبئك 

 ٔرنك ٔفك يؼطٛبد انغذٔل انضيُٙ نهؾفع ٔؽجمب نإلعشاءاد انزبنٛخ :

 انزؤكذ يٍ انًآل انُٓبئٙ نهٕصبئك ٔفك انغذٔل انضيُٙ نهؾفع ؛ -

ؽظش انٕصبئك انزٙ ٚزؼٍٛ رغهًٛٓب إنٗ يؤعغخ أسشٛف انًغشة، لظذ  -

ب نهًمزؼٛبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انجبة انشاثغ يٍ ؽفظٓب َٓبئٛب، ؽجم

 انًشعٕو؛ْزا 

ؽظش انٕصبئك انزٙ ٚزؼٍٛ إرالفٓب ٔفك اإلعشاءاد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ  -

 أدَب9ِ 85ٔ 84انًبدرٍٛ 

رزى ػًهٛخ انفشص يٍ ؽشف اإلداساد ٔانًؤعغبد ٔانٓٛآد انًشبس إنٛٓب فٙ 

 انًغشة9 انًبدح األٔنٗ أػالِ، ٔرنك ثزُغٛك يغ يؤعغخ أسشٛف

 ; إتالف األرشٍفانفزع انثانً

 24انًادة 

، 69999رطجٛمب نًمزؼٛبد انفمشح األخٛشح يٍ انًبدح انؼبششح يٍ انمبٌَٕ سلى 

ٚزؼٍٛ ػهٗ اإلداساد ٔانٓٛآد ٔانًؤعغبد انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح األٔنٗ يٍ ْزا 

ٗ يؼطٛبد انغذٔل انًشعٕو إرالف انٕصبئك انزٙ ارُّخز لشاس ثزنك فٙ شؤَٓب، اعزُبدا إن

 انضيُٙ نهؾفع9

ًٍّ عًٛغ انٕصبئك انًمشس إرالفٓب فٙ ٔصٛمخ رغًٗ ثٛبٌ اإلرالف9  رُؼ

 25انًادة 

خ اإلرالف رؾذ انًشالجخ انزمُٛخ نًؤعغخ أسشٛف انًغشة ٔفك ٛرزى ػًه

 اإلعشاءاد انزبنٛخ :

يمء ٔصٛمخ ثٛبٌ اإلرالف فٙ َظٛشٍٚ ٔفك يطجٕع ًَٕرط رُؼذِ يؤعغخ  -

 انًغشة، ٔإسعبنًٓب إنٗ ْزِ األخٛشح لظذ انزؤشٛش ػهًٛٓب ؛أسشٛف 

عًٛب ػٍ ؽشٚك يُظًخ، ال رؾؼٛش األسشٛف انًمشس إرالفّ ثطشٚمخ -

ٙ انمٛبو ثبإلعشاءاد انالصيخ نهزؾمك يُّ فٙ ػٕء انًؼطٛبد انًؼًُخ ف

 ؛ثٛبٌ اإلرالف
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انمٛبو ثؼًهٛخ إرالف كهٙ نٕصبئك األسشٛف انًؼًُخ فٙ ثٛبٌ اإلرالف  -

ُد ثبرفبق ثٍٛ انغٓخ انًؼُٛخ انً ؤشش ػهّٛ، ٔرنك فٙ انزبسٚخ انز٘ َُٚؾذَّ

 ٔيؤعغخ أسشٛف انًغشة9

ٕٚلغ انطشفبٌ يؾؼشا نؼًهٛخ اإلرالف ٚؾشس فٙ َظٛشٍٚ ٔفك يطجٕع ًَٕرط 

رُؾذدِ يؤعغخ أسشٛف انًغشة، ٚزؼًٍ ثظفخ خبطخ اإلشبسح إنٗ ربسٚخ ٔيكبٌ 

ّٛ ٔأعًبء األشخبص انزٍٚ لبيٕا ثؼًهٛخ اإلرالف، ٔانٕعبئم انزمُٛخ انًغزؼًهخ ف

 اإلرالف ٔطفبرٓى9

رؾزفع انغٓبد انًؼُٛخ انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح األٔنٗ يٍ ْزا انًشعٕو ثُظٛش 

يٍ ثٛبٌ اإلرالف ٔيؾؼش ػًهٛخ اإلرالف؛ ٔٚغهى انُظٛش اٜخش يًُٓب إنٗ يؤعغخ 

 أسشٛف انًغشة9

ت أرشٍف اننهائً إنى يؤسس تسهٍى األرشٍفانباب انزابع; 

 انًغزب

 26انًادة 

، 69999رطجٛمب نًمزؼٛبد انفمشح األخٛشح يٍ انًبدح انؼبششح يٍ انمبٌَٕ سلى 

أػالِ رغهٛى  األٔنٗ انًبدح فٙ إنٛٓب انًشبس ٔانًؤعغبد ٚزؼٍٛ ػهٗ اإلداساد ٔانٓٛآد

األسشٛف انز٘ أطجؼ َٓبئٛب ثًٕعت انغذٔل انضيُٙ نهؾفع إنٗ يؤعغخ أسشٛف 

 ٔفك انكٛفٛبد انًؾذدح فٙ ْزا انجبة9انًغشة، ٔرنك 

ًٍَّ عًٛغ األسشٛف انُٓبئٙ انًمشس رغهًّٛ فٙ ٔصٛمخ رغًٗ ثٛبٌ انزغهٛى،  َُٚؼ

 كخ ثٍٛ انغٓخ انًؼُٛخ ٔيؤعغخ أسشٛف انًغشة9رُٕلغ ثظفخ يشزش

 27انًادة 

رزى ػًهٛخ األسشٛف انُٓبئٙ إنٗ يؤعغخ أسشٛف انًغشة ٔفك اإلعشاءاد 

 انزبنٛخ :

ٔصٛمخ ثٛبٌ انزغهٛى ٔفك يطجٕع ًَٕرط رؼذِ يؤعغخ أسشٛف  يمء -

انًغشة، ٔإسعبنّ إنٗ ْزِ األخٛشح لظذ انزؾمك يٍ انًؼطٛبد انًؼًُخ 

 ٔرؤسٚخّ؛فّٛ ٔرشلًّٛ 

عًٛب ػٍ ؽشٚك اإلعشاءاد رؾؼٛش األسشٛف انُٓبئٙ انًمشس رغهًّٛ، ال -

 :انزبنٛخ

 ًأػالِ؛بدح انضبيُخ رشرٛجّ ٔفك عذٔل رظُٛف انٕصبئك انًشبس إنّٛ فٙ ان 

  ٔػؼّ فٙ ػهت يالئًخ رؾزشو انًؼبٚٛش انزٙ رؾذدْب يؤعغخ أسشٛف

 انًغشة؛



 

 - 01 - 

 ٔػغ عزارح ثذاخم كم ػهجخ رهخض يؾزٕاْب ؛ 

  ػهٗ كم ػهجخ أسشٛف :رذٍٔٚ انًؼهٕيبد انزبنٛخ 

 إعى انغٓخ انًؼُٛخ ؛  89

 انؼهجخ؛سشٛف انز٘ رؾزّٕٚ ػُٕاٌ يخزظش نأل 09

 انؼهجخ؛ألذو ٔصٛمخ ٔربسٚخ أؽذس ٔصٛمخ ثذاخم  ربسٚخ 49

 سيض انؼهجخ9 49

 انمٛبو ثؼًهٛخ انزغهٛى فٙ انزبسٚخ انًؾذد ؛ -

ٔاالؽزفبظ ثٕاؽذ  ثٛبٌ انزغهٛى انًشبس إنّٛ أػالِ، إػذاد صالصخ َظبئش يٍ -

 يُٓب، ٔإسعبل انُظٛشٍٚ اٜخشٍٚ إنٗ يؤعغخ أسشٛف انًغشة9

 28انًادة 

فغ، ثمشاس يؼهم، ػًهٛبد انزغهٛى انزٙ أٌ رشٚغٕص نًؤعغخ أسشٛف انًغشة 

 ال رزمٛذ ثبألؽكبو انزُظًٛٛخ انغبنفخ انزكش9

 29انًادة 

أػالِ  األٔنٗ انًبدح فٙ إنٛٓب انًشبس ٔانًؤعغبد ٔانٓٛآد رزؾًم اإلداساد

يظبسٚف َمم األسشٛف انُٓبئٙ، يٕػٕع انزغهٛى، إنٗ انًكبٌ انًؾذد يٍ لجم 

 يؤعغخ أسشٛف انًغشة9

 :2ة انًاد

انغبنف  69999يٍ انمبٌَٕ سلى  88نزطجٛك يمزؼٛبد انفمشح انضبَٛخ يٍ انًبدح 

 انزكش، ُٚؼٓذ ثظفخ اعزضُبئٛخ إنٗ ثؼغ انًظبنؼ انًخزظخ انزبثؼخ نإلداساد أٔ انٓٛآد

انًشعٕو ثؾفع أسشٛفٓب انز٘  ْزا يٍ األٔنٗ انًبدح فٙ إنٛٓب انًشبس أٔ انًؤعغبد

َٓبئٛب ؽجمب نهغذٔل انضيُٙ نهؾفع، ٔرنك ثًٕعت رشخٛض رًُؾّ نٓب يؤعغخ  طبس

 أسشٛف انًغشة فٙ انؾبنزٍٛ انزبنٛزٍٛ :

 رنك؛إرا كبَذ ؽجٛؼخ األسشٛف يٕػٕع انزشخٛض رجشس  -

انًؼُٛخ انًشبس إنٛٓب أػالِ رزٕفش ػهٗ  إرا كبَذ انًظبنؼ انًخزظخ -

 اإليكبَٛبد انزمُٛخ انخبطخ نًؼبنغخ أسشٛفٓب ٔؽفظّ ٔإربؽخ انٕنٕط إن9ّٛ

ُّ إنٗ يؤعغخ أسشٛف انًغشة9 عَّ َٕ  ًُُٚؼ ْزا انزشخٛض ثُبء ػهٗ ؽهت يؼهَّم ُٚ

رمٕو يؤعغخ أسشٛف انًغشة، ثؼذ دساعخ انطهت، ثئخجبس اإلداسح انًؼُٛخ 

ز ًُ خز فٙ انًٕػٕع، ٔفٙ ؽبنخ سفغ يُؼ انزشخٛض، ٚزؼٍٛ ػهٗ انًؤعغخ ثبنمشاس ان

 أٌ رؼهم لشاسْب9
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 31انًادة 

 أٌ:ٚزؼٍٛ ػهٗ انغٓخ انًشخض نٓب ثؾفع أسشٛفٓب انُٓبئٙ 

 نٓب؛رؾفظّ فٙ يغزٕدػبد ربثؼخ  -

ٔانًزؼهمخ انًزخزح نزطجٛمّ، ٔانُظٕص  69999رزمٛذ ثؤؽكبو انمبٌَٕ سلى  -

 انُٓبئٙ؛ ثبألسشٛف

ثبؽزشاو انًؼبٚٛش انزٙ رؼذْب يؤعغخ أسشٛف انًغشة ثشؤٌ رهزضو  -

 ٔاألسشفخ؛األسشٛف انُٓبئٙ 

رجؼش إنٗ يؤعغخ أسشٛف انًغشة ثغشد كبيم نألسشٛف انُٓبئٙ  -

 انًشخض نٓب ثؾفظّ، يشفك ثُغخ سلًٛخ يٍ ْزا األسشٛف9

 32انًادة 

 رمٕو يؤعغخ أسشٛف انًغشة ثزُغٛك يغ انغٓبد انًشخض نٓب ثؾفع أسشٛفٓب

فٛٓب االؽالع ػهّٛ،  انُٓبئٙ، ثضٚبساد يٛذاَٛخ نًغزٕدػبد انؾفع ٔنأليبكٍ انزٙ ٚزبػ

 02يٍ أعم انزؤكذ يٍ يذٖ رمٛذْب ثبالنزضايبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح فٙ انًبدح 

 رؾذ ؽبئهخ عؾت انزشخٛض انًخٕل نٓب9أػالِ، 

 33انًادة 

األٔنٗ أػالِ،  انًبدح فٙ إنٛٓب انًشبس ٔانًؤعغبد ٔانٓٛآد ٚغت ػهٗ اإلداساد

فٙ ؽبنخ يؼبُٚزٓب نٕعٕد أسشٛف يزخهٗ ػُّ فٙ يمشارٓب، نى ركٍ لذ أَزغزّ أٔ رغهًزّ، 

 إشؼبس يؤعغخ أسشٛف انًغشة ثزنك كزبثخ لظذ انزكفم ث9ّ

 ٔرزكفم يؤعغخ أسشٛف انًغشة أٚؼب ثغًٛغ األسشٛف انًزخهٗ ػ9ُّ

 أحكاو ختايٍت وانتقانٍتانباب انخايس; 

 34انًادة 

انغبنف انزكش، ٚهضو كم  69999ؽجمب نًمزؼٛبد انًبدح انضبَٛخ يٍ انمبٌَٕ سلى 

 األٔنٗ انًبدح فٙ إنٛٓب انًشبس أٔ انًؤعغبد أٔ انٓٛآد ض ٚؼًم ثئؽذٖ اإلداسادشخ

انًشعٕو، فٙ ؽبنخ اَزٓبء يٓبيّ أٔ ػُذ ركهٛفّ ثًٓبو أخشٖ، ثئػذاد يؾؼش  ْزا يٍ

ػُٓب ٔرٕلٛؼّ ػهّٛ إنٗ عبَت رٕلٛغ انشخض انز٘ رغهٛى انٕصبئك انزٙ كبٌ يغؤٔال 

 رغهًٓب9

 35انًادة 

فٙ ؽبنخ ٔلٕع كبسصخ أٔ أؽذاس خبطخ رٓذد ٔصبئك األسشٛف انًؾفٕظخ ٔفٙ 

اإلداساد ٔانًؤعغبد ٔانٓٛآد انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح األٔنٗ أػالِ، ٚزؼٍٛ ػهٗ 

خبر اإلعشاءاد انغٓخ انًؼُٛخ إشؼبس يؤعغخ أسشٛف انًغشة ثزنك فٕسا لظذ ار
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انالصيخ نظٛبَخ األسشٛف انًٓذد، ٔرنك ٔفك انًخطؾ االعزؼغبنٙ انز٘ رُؼذِ 

 انًؤعغخ عهفب ثزُغٛك يغ انغهطبد انًؼُٛخ9

 36انًادة 

غُخ انغبنف انزكش، رُؾذس ن 69999يٍ انمبٌَٕ سلى  42نزطجٛك يمزؼٛبد انًبدح 

ٍَ ػٍ كم يٍ انًكزجخ  ضِّهِٛ ًَ انٕؽُٛخ نهًًهكخ انًغشثٛخ يشزشكخ رؼى فٙ ػؼٕٚزٓب ُي

 ٔيؤعغخ أسشٛف انًغشة9

 رُبؽ ثٓزِ انهغُخ انًٓبو انزبنٛخ :

 انمٛبو ثغشد كهٙ انٕصبئك انًكَٕخ نشطٛذ األسشٛف انٕاعت َمهّ ؛ -

 انغٓش انفؼهٙ ػهٗ ػًهٛبد انُمم ؛  -

إػذاد يؾبػش رغهٛى سطٛذ األسشٛف، فٙ صالصخ َظبئش، رُٕلغ يٍ ؽشف  -

 انغبنفزٙ انزكش ٔكزا يٍ لجم ٔصٚش انضمبفخ9يذٚش٘ انًؤعغزٍٛ 

  37انًادة 

ٕصٚش انضمبفخ ٔٔصٚش االلزظبد ٔانًبنٛخ ٔانٕصٚش انًُزذة نذٖ سئٛظ ُٚغُذ إنٗ ان

فٙ يب ٚخظّ،  انؾكٕيخ انًكهف ثبنٕظٛفخ انؼًٕيٛخ ٔرؾذٚش اإلداسح، كم ٔاؽذ يُٓى

 رُفٛز ْزا انًشعٕو انز٘ ُُٚشش ثبنغشٚذح انشعًٛخ9

 (0285َٕفًجش  4) 8447يٍ يؾشو  08ٔؽشس ثبنشثبؽ فٙ 

 اإليؼبء :ػجذ اإلنّ اثٍ كٛشا9ٌ

 ٔلؼّ ثبنؼطف :

 ٔصٚش انضمبفخ،

 اإليؼبء : يؾًذ األيٍٛ انظجٛؾ9ٙ

 ٔصٚش االلزظبد ٔانًبنٛخ،

 اإليؼبء : يؾًذ ثٕعؼٛذ9

 انٕصٚش انًُزذة نذٖ سئٛظ انؾكٕيخ انًكهف

 ثبنٕظٛفخ انؼًٕيٛخ ٔرؾذٚش اإلداسح،

 اإليؼبء : يؾًذ يجذٚغ9

1040719162 
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  فهزسفهزس

( ثزؾذٚذ 0285َٕفًجش  4) 8447يٍ يؾشو  08طبدس فٙ  09849067يشعٕو سلى 

ٔششٔؽ ششٔؽ ٔإعشاءاد رذثٛش ٔفشص ٔإرالف األسشٛف انؼبد٘ ٔانٕعٛؾ 

 0 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ٔإعشاءاد رغهٛى األسشٛف انُٓبئ9ٙ

 4 999999999999999999 انجبة األٔل: إػذاد ثشَبيظ رذثٛش األسشٛف ٔانٓٛبكم انًكهفخ ثزُفٛزِ

 6 999999999999999999999999999999 انجبة انضبَٙ : رذثٛش األسشٛف انؼبد٘ ٔاألسشٛف انٕعٛؾ

 6 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 انفشع األٔل: رذثٛش األسشٛف

 7 9999999999999999999 انفشع انضبَٙ: أدٔاد رذثٛش األسشٛف انؼبد٘ ٔاألسشٛف انٕعٛؾ

 8 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999 انجبة انضبنش: فشص ٔإرالف األسشٛف

 8 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 انفشع األٔل: فشص األسشٛف

 8 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 انضبَٙ: إرالف األسشٛفانفشع 

 9 999999999999999999 انجبة انشاثغ: رغهٛى األسشٛف انُٓبئٙ إنٗ يؤعغخ أسشٛف انًغشة

 88 999999999999999999999999999999999999999999999999999 انجبة انخبيظ: أؽكبو خزبيٛخ ٔاَزمبنٛخ

 84 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 فٓشط

 


