
 

 

 

 ِهاَ اٌٍداْ تاجلّؼُح اخلريَح ٌٍؼًّ اٌرغىػٍ مبٕغمح ذثىن

 

 أ - اٌٍدٕح ذٕفُزَح وِهاِها واِيت  :

اٌؼاٌمح.إهناء وافح أػّاي اجلّؼُح (  1)   

.ػًّ اجلّؼُح ٌرٕفُز أٔشغرها تاٌؼًّ االداسٌ واٌالصِح ٌضّاْ اعرّشاسَحاٌمُاَ (  2)   

سفغ ذمشَش ػٓ اجناصاخ اٌٍدٕح جملٍظ االداسج ٌٍّصادلح ػٍُٗ يف وً اخرّاع ٌٍّدٍظ , وأػضائها ُ٘ :(  3)   

 االعرار/ حمّذ تٓ ػثذاٌؼضَض اٌؼىدٖ                                                                )  سئُظ جمٍظ االداسج (. .1

 .(جمٍظ االداسج  سئُظ ٔائة)                                                                 اٌثٍىٌ لاعُ تٓ حمّذ/  االعرار .2

 .(اٌصٕذوق  أِني)                                                                            زىعح أتى حمّذ تٓ خاٌذ/  االعرار .3

  ) ػضى جمٍظ االداسج(.                                                                            اٌمىعٍ ذهفتٓ ٔصاس االعرار/  .4

 ) ػضى جمٍظ االداسج(.                                                                   العرار/ ػثذاهلل تٓ حمّذ اٌُىعف ا .5

 

 

 ب - جلٕح لثىي اٌفشق اٌرغىػٍ وِهاِها واِيت :

عؼادج  اىل ِٓ لثً ادلذَش اٌرٕفُزٌ واٌشفغ تإششاف لغُ اخلذِاخ اٌرغىػُحاٌرششُر ىىْ وَلثىي اٌفشق اٌرغىػُح 

.وسئُظ اٌٍدٕح اٌرٕفُزَح الػرّادٖ حتد ِظٍح اجلّؼُح سئُظ جمٍظ االداسج  

 

 

 ج – جلٕح اٌرذلُك وادلشاخؼح اٌذاخٍُح وِهاِها واِيت :

ِشالثح عالِح اٌثُأاخ ادلاٌُح ٌٍدّؼُح وذماسَش٘ا )اٌغٕىَح و ٔصف اٌغٕىَح وستغ اٌغٕىَح( وِشاخؼرها ودضء  - أ

 :ِٓ ػٍّها اٌؼادٌ خالي اٌغٕح, وػٍُها اٌرشوُض تشىً خاص ػًٍ ِا ٍٍَ

 .أَح ذغُرياخ يف اٌغُاعاخ وادلّاسعاخ احملاعثُح (1

 .إتشاص إٌىازٍ اخلاضؼح ٌرمذَش اإلداسج (2

 .خ اجلى٘شَح إٌاةجح ػٓ اٌرذلُكاٌرؼذَال (3

 .افرشاض اعرّشاسَح ػًّ اجلّؼُح (4

 .اٌرمُذ تادلؼاَري احملاعثُح (5

 .اٌرمُذ تمىاػذ اإلدساج واإلفصاذ وغري٘ا ِٓ ادلرغٍثاخ اٌمأىُٔح ادلرؼٍمح تإػذاد اٌرماسَش ادلاٌُح (6



 

 

 

و ادلذَش اٌمائُ تٕفظ ادلهاَ يف اجلّؼُح يف اٌرٕغُك ِغ جمٍظ إداسج اجلّؼُح واإلداسج اٌرٕفُزَح وادلذَش ادلايل أ   - ب

 .عثًُ أداء ِهاِها, وػًٍ اٌٍدٕح االخرّاع ِغ احملاعة اٌمأىين ادلىٍف ِٓ اٌىصاسج ٌٍدّؼُح ِشج ػًٍ األلً يف اٌغٕح

اٌالصَ إٌظش يف أَح تٕىد ٘اِح وغري ِؼرادج ذشد أو جية إَشاد٘ا يف ذٍه اٌرماسَش واحلغاتاخ, وػٍُها إَالء اال٘رّاَ -ج

 .تأَح ِغائً َغشزها ادلذَش ادلايل ٌٍدّؼُح أو ادلذَش اٌمائُ تٕفظ ادلهاَ أو ضاتظ االِرثاي أو ِذلك احلغاتاخ اخلاسخٍ

 .ِشاخؼح أٔظّح اٌشلاتح ادلاٌُح واٌشلاتح اٌذاخٍُح وإداسج ادلخاعش يف اجلّؼُح     -د

 .أدائها ٌىاخثها يف إٔشاء ٔظاَ فؼاي ٌٍشلاتح اٌذاخٍُح ِٕالشح ٔظاَ اٌشلاتح اٌذاخٍُح ِغ اإلداسج, واٌرأوذ ِٓ -٘ـ 

إٌظش يف ٔرائح اٌرسمُماخ اٌشئُغُح يف ِغائً اٌشلاتح اٌذاخٍُح اٌيت َىٍفها هبا جمٍظ اإلداسج أو ذرُ مبثادسج ِٓ  -و 

 .اٌٍدٕح وِىافمح جمٍظ اإلداسج

 . ِٓ ذىفش ادلىاسد اٌالصِح جلهاص اٌرذلُك اٌذاخٍٍ - ص 

 .اٌغُاعاخ واإلخشاءاخ ادلاٌُح واحملاعثُح يف اجلّؼُح ِشاخؼح - ذ

ِشاخؼح سعاٌح احملاعة اٌمأىين ادلىٍف ِٓ اٌىصاسج وخغح ػٍّٗ وأَح اعرفغاساخ خى٘شَح َغشزها ادلذلك ػًٍ  - ط

 .اإلداسج خبصىص اٌغدالخ احملاعثُح أو احلغاتاخ ادلاٌُح أو أٔظّح اٌشلاتح وسد٘ا وِىافمرها ػٍُها

ِٓ سد جمٍظ اإلداسج يف اٌىلد ادلغٍىب ػًٍ االعرُضازاخ وادلغائً اجلى٘شَح ادلغشوزح يف سعاٌح ِذلك  اٌرأوذ -ٌ 

 .احلغاتاخ اخلاسخٍ

وضغ اٌضىاتظ اٌيت متىٓ ِىظفٍ اجلّؼُح ِٓ اإلتالؽ ػٓ أَح خماٌفاخ حمرٍّح يف اٌرماسَش ادلاٌُح أو اٌشلاتح    -ن

 . اخلغىاخ اٌىفٍُح تإخشاء حتمُماخ ِغرمٍح وػادٌح ٌرٍه ادلخاٌفاخاٌذاخٍُح أو غري٘ا ِٓ ادلغائً تشىً عشٌ و

 .ِشالثح ِذي ذمُذ اجلّؼُح تمىاػذ اٌغٍىن ادلهين - ي

 .ضّاْ ذغثُك لىاػذ اٌؼًّ اخلاصح مبهاِها واٌصالزُاخ ادلىوٍح إٌُها ِٓ لثً جمٍظ اإلداسج-َ 

 .اٌثٕذ ذمذمي ذمشَش إىل جمٍظ اإلداسج ػٓ ادلغائً اٌىاسدج يف ٘زا -ْ

 .إٌظش يف أَح ِىضىػاخ أخشي حيذد٘ا جمٍظ اإلداسج- ط

 

 

 

 



 

 

 

 : األػضاء ُ٘ 

 .(سئًُغا)                                                                                        اٌمىعٍ ذفهتٓ صاس ٔ/  االعرار .1

 االعرار/ حمّذ تٓ ػثذاٌؼضَض اٌؼىدٖ                                                                              )  ػضىًا(. .2

 .(ػضىًا)                                                                                      اٌثٍىٌ لاعُ تٓ حمّذ/  االعرار .3

 .(ػضىًا)                                                                                   زىعح أتى حمّذ تٓ خاٌذ االعرار/ .4

 .(ػضىًا)                                                                                            ػثذاهلل تٓ حمّذ اٌُىعف  .5

 (.ادلذَش اٌرٕفُزٌ )                                              خاٌذ ادلؼٍىٌ                            ِشاسٌ تٓالعرار/ ا .6

  

 

  

 

  

 ِؼرّذ ِٓ لثً أػضاء جمٍظ االداسج

 سئُظ جمٍظ االداسج

 
 حمّذ تٓ ػثذاٌؼضَض اٌؼىدٖ


