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الوبدة ()2
ً
رسًٗ ْزِ انزعهًٛبد " رعهًٛبد انزحقٛق ف ٙانًخبنفبد انًشركجخ خالفب ألحكابو اابٌَٕ األٔساا انًبنٛاخ" ٔٚعًام
ثٓب اعزجبساً يٍ ربسٚخ إاشاسْب يٍ انًجهس.
الوبدة ()1
ٚكٌٕ نهكهًبد انٕاسدح فْ ٙزِ انزعهًٛبد انًعبَ ٙانًخصصخ نٓب أدَبِ يب نى رذل انقشُٚخ عهٗ غٛش رنك- :
 :ابٌَٕ األٔساا انًبنٛخ انًعًٕل ثّ.
المبًىى
الهيئت

ْٛ :ئخ األٔساا انًبنٛخ.

الوجلس

 :يجهس يفٕض ٙانٓٛئخ.

الرئيس

 :سئٛس انًجهس.

الشخص

 :انشخص انطجٛع ٙأٔ االعزجبس٘.

التحميك

 :اإلجشاءاد انًزجعخ نهكشف عٍ انًخبنفبد انًشركجخ خالفبً ألحكبو انقابٌَٕ أٔ األَمًاخ
أٔ انزعهًٛبد أٔ انقشاساد انصبدسح ثًقزضبِ.

أ٘ دائااشح ثاابنًعُٗ انًقصاإد فاا ٙانُماابو اإلداس٘ نهٓٛئااخ ٔانزاا ٙنٓااب عالاااخ ثًٕضاإ
الجهةةت الوختصةةةت
بإجراء التحميك  :انًخبنفخ أٔ انهجُخ انخبصخ انًشكهخ ف ٙانٓٛئخ.
اللجٌت الخبصت
إشةةةةةةةعبر سةةةةةةةةوب
األلىال

 :انهجُخ انًش ّكهخ ثبالسزُبد ألحكبو انًبدح (/12أ) يٍ انقبٌَٕ أٔ ثًٕجت انُمابو اإلداس٘
نهٓٛئخ.
 ْٕ :اإلشعبس انز٘ رُست ثزٕج ّٓٛانجٓخ انًخزصاخ فا ٙانٓٛئاخ إناٗ األشاخب نزحذٚاذ
فًٛب إرا كبَٕا اذ اسركجٕا يخبنفخ أٔ ٚزخزٌٔ إجاشاءاد رحضاٛشٚخ را د٘ إناٗ اسركابة
يخبنفخ أل٘ يٍ أحكبو انقبٌَٕ ٔاألَمًخ ٔانزعهًٛبد ٔانقشاساد انصبدسح ثًقزضبِ.
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الوبدة ()8
ً
أ  -رقٕو انجٓخ انًخزصخ ثإجشاء أ٘ رحقٛق يع أ٘ شخص نزحذٚذ فًٛاب إرا كابٌ ااذ اسركات يخبنفاخ أٔ ارخاز
إجااشاءاد رحضااٛشٚخ السركبثٓاابأ ٔفاا ٙأ٘ يعهٕياابد أٔ اااشٔ أٔ يًبسساابد رشاْااب انٓٛئ اخ ضااشٔسٚخ
نزُفٛز أحكبو انقبٌَٕ ٔاألَمًخ ٔانزعهًٛبد ٔانقشاساد انصبدسح ثًقزضبِ.
ثُابء عهاٗ انًعهٕيابد أٔ انزقابسٚش أٔ
ة  -نهشئٛس أٌ ٚطهت يٍ انجٓخ انًخزصخ يجبششح إجاشاءاد انزحقٛاق ً
أيش ٚشٖ ضشٔسح إجشاء انزحقٛاق ثشاهَّ نهكشاف عاٍ أٚاخ يخبنفاخ
انشكبٖٔ انز ٙرشد إنٗ انٓٛئخ أٔ أل٘ ٍ
ألحكاابو انقاابٌَٕ أٔ األَمًاااخ أٔ انزعهًٛاابد أٔ انقاااشاساد انصاابدسح ثًقزضاابِ أٔ أٚاااخ أعًاابل رحضاااٛشٚخ
ر د٘ إنٗ اسركبثٓب.
الوبدة ()4
نهجٓخ انًخزصخ ف ٙسجٛم يجبششح إجشاءاد انزحقٛق انقٛبو ثإجشاء أٔ أكثش يًب ٚه:ٙ
انزفزا ٛعهااٗ أ٘ جٓاخ يااٍ انجٓابد انخبضااعخ نشابثااخ انٓٛئاخ ٔرااذاٛق إٛدْاب ٔسااجالرٓبأ ٔانحصاإل
أ-
عهٗ أٚخ يعهٕيبد أٔ ٔثبئق راد صهخ ثًٕضٕ انزحقٛق.
ة  -انحصٕل عهٗ إفبداد أٔنٛخ يٍ أ٘ شخص نذٖ أ٘ جٓخ ياٍ انجٓابد انخبضاعخ نشابثاخ انٓٛئاخ أٔ أ٘
شاخص خخاش ٔانحصإل عهاٗ أٚاخ يعهٕياابد أٔ ٔثاب ئق أٔ ساجالد راد صاهخأ ٔركإٌ ْازِ اإلفاابداد
يكزٕثخ ٕٚاع عهٓٛب انشخص انز٘ أدنٗ ثٓب.
طهت أٚخ ٔثبئق أٔ يسزُذاد راد عالاخ ثًٕضٕ انزحقٛق.
ج-
دعٕح انشٕٓد ٔاالسزًب إنٗ شٓبدرٓى رحذ انقسى.
د-
ْـ  -انزُسٛت إنٗ انشئٛس ثزٕجٛاّ إشاعبس ساًب أاإال إناٗ انشاخص اناز٘ َساجذ إنٛاّ انًخبنفاخأ ٚزضاًٍ
انًخبنفاخ انًُسإثخ إنٛاّ ٔدعٕراّ نساًب أإاناّ فاا ٙانًٕعاذ اناز٘ رحاذدِ انجٓاخ انًخزصاخأ ٔرقاذٚى أٚااخ
ثُٛبد ٚشغت ثزقذًٓٚب.
نهجٓااخ انًخزصاااخ أٌ رسااازعٛم عاااٍ سااًب األاااإال ثطهااات سد خطااا ٙيااٍ انشاااخص انًعُااا ٙعهاااٗ
ٔ-
اإلشعبس انًٕجّ نّ.
نهجٓخ انًخزصخ أٌ رسزع ٍٛثه٘ يٕاف يٍ يٕاف ٙانٓٛئخ ف ٙسجٛم إجشاء انزحقٛق.
ص-
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الوبدة ()5
ً
رشفع انجٓخ انًخزصخ يزكشح خطٛخ إنٗ انشئٛس ثُزٛجخ انزحقٛاق ٔ/أٔ ساًب األاإال ٚزضاًٍ ٔصافب نهًخبنفاخ
انزاا ٙكبَااذ يحاام انزحقٛااق ٔاسااى انشااخص أٔ األشاااخب اناازَ ٍٚسااجذ إناآٛى رهااك انًخبنفااخ ٔيهخصاابً عاااٍ
اإلجشاءاد انز ٙابيذ ثٓب ٔا نُزٛجخ انز ٙرٕصهذ إنٓٛب ٔرٕصٛبرٓب.
الوبدة ()6
نهااشئٛس ثعااذ أٌ رقاإو انجٓااخ انًخزصااخ ثبساازكًبل إجااشاءاد انزحقٛااق ٔ/أٔ سااًب األااإال ثعااش انًاازكشح
انًقذيخ يٍ انجٓخ انًخزصخ عهٗ انًجهسأ ٔنهًجهاس اعزًبدْاب أٔ طهات اسازكًبل انزحقٛاق إرا سأٖ ضاشٔسح
نزنك أٔ رشكٛم نجُخ خبصخ إلجشا ء رحقٛق إضبف ٙثشكم كه ٙأٔ جضئ.ٙ
الوبدة ()1
ٔثُابء عهاٗ انزحقٛااق ٔ/أٔ ساًب األاإال انااز٘ راى ياع انشااخص انًخابنف ٔاألشاخب
نهًجهاس
ً
ارخبر رذثٛش أٔ أكثش يٍ انزذاثٛش انٕاسدح ف ٙانقبٌَٕ.
الوبدة ()3
ً
رهغٗ رعهًٛبد انزحقٛق ف ٙانًخبنفبد انًشركجخ خالفب ألحكبو ابٌَٕ األٔساا انًبنٛخ نسُخ .1002
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رٔ٘ انعالاااخ

