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 ةالجريدة الرسمي

 4242( نظُخ35أيز دفبع رقى )
 3٩٩4( نظُخ 35صبدر مبقتضً أحكبو قبَىٌ انذفبع رقى )

      

 م طغ هفً ثسقذقطز ان هػض ثسجمجػجس ثسضن صٞاًٌس دْاذخ ؽجةقاز دقًفػاج فصقوهاوثم  ثػمالثج

ثسجمجع ثسْوجفن ، فسظْجػور ؿيث ثسجمجع ػشال صااطوغ ثسْاوقسز ثسؼجوهاز فصنبوان ثالٝاٌثً ثسقثثؼاز 

 ػشوؾ فضل هضظذغ طغ ثّضؼجهر ػجاوضؾ ، نثًٌ إٙوثً نطٌ ثسواجع ثسضجسن:

ألفذااجص ػظااجص ثسظجوطااز طااغ طذجصااخ ثسْااوجفز فثسْاابٌ فاجااج  ثسذبااجالس ثسذؼذوااز هؾااقٍ ثّااضؼجهر   نفالم: 

فثسذباجالس ثسذؼذواز  4238( سْاؼز 336طذجصخ فٌٕدجس ثسْاوجفز فثسْابٌ ثألًهػواز ًثاض )

 ( 43ثسظجوطاااز طاااغ طذجصاااخ ثسقاااؼ فثسؼظاااٌر فاجاااج سؼظاااجص ٕاااؤفع ثسقاااؼ فثسؼظاااٌر ًثاااض )

( 46فثسذبجالس ثسظجوطز فاجج ألفذجص ثاجػقع ثالثجطاز فٕاؤفع ثألؽجػاخ ًثاض ) 4237سْؼز 

 .3975سْؼز 

وص ٟشااخ ثّااضؼجهر ثسذبااجالس إساال فٍثًر ثسْااوجفز فثىعااجً اوظااج هضؼشاات دظذجصااخ ثسْااوجفز هجاا   عجػوااج: 

دبتجصـااج دجاااز دظااج اوـااج ثسضاان صجااوص مااوطجس ثسقااؼ فثسؼظااٌر ، فإساال فٍثًر ثألفثااجف  فثسْابٌ

فثسٖؤفع فثسظجوّجس ثالّالطوز اوظج هضؼشت دجسظذجصخ ثسْاوجفوز ثسضان هجضٚاٌ ػظشـاج ػشال 

 موطجس ثسقؼ فثسؼظٌر اج٠.

( طاغ 47ػشل ثسظذضخ ثسيم هٌغخ ان ثّاضؼجهر ثسذبجساز ثسظجوطاز طؼاؾ فاجاج ألفذاجص ثسظاجهر )   عجسغج: 

صجااوهض دبجسااز ػوسوااز طجااوثًؿج  3975( سْااؼز 46ثااجػقع ثالثجطااز فٕااؤفع ثألؽجػااخ ًثااض )

سقظوبضااؾ فىساااخ س جهااز صاااجًهل  ز( ههؼااجً دجّاااض طؼااجسن فٍهاااٌ ثسوثمشوااز دجإلٝاااجا72222)

53/34/4242 . 

م:  فاجج سظج هشن: صؼجه ثسذبجالس   ًثدؼج

ٖاذجفك ثسقؽاو دقجاؾ ٕاذجفك طاغ طضشجان موطاز دجطز ثوظز ثسذبجساز سشظذضاخ ثسايم ال ه .3

 ثسؼظز دججػقع ثسواجع. عصظش صْقهضـج ثذز إػال
طغ ثوظز ثسذبجسز سشظذضخ ثسيم هقؽو دقجؾ ٕذجفك طغ طضشجن موطاز نف ٕاذجفك  ػْذز .4

ثسااواجع  ، فهجااًٌ طؼااجسن فٍهااٌ ثسْااوجفز سااض صااضض صْااقهضـج ثذااز ثػااالع  ثسؼظااز دجااجػقع 

فثىعجً ؿيؽ ثسؼْذز اوظج هضؼشت دظذجصخ ثسْوجفز فثسْابٌ دبتجصـاج دجااز دظاج اوـاج ثسضان 

صجوص موطجس ثسقؼ فثسؼظٌر فطؼجسن فٍهٌ ثالفثاجف فثسٖاؤفع فثسظجوّاجس ثالّاالطوز 

ؼظاٌر اوظج هضؼشت دجسظذجصخ ثسْوجفوز ثسضن هجضٌٚ ػظشـج ػشل صجوهض ماوطجس ثسقاؼ فثس

 اج٠.

م  صشضَص ثسظذجصخ ثسظٖجً ثسوـاج اان ثسذؼاو)نفال( دئػاجهر صجاوهض ثسذباجالس ثسظؼٚاقٗ ػشوـاج اان  :مجطْج

 . 4243ثسضٌٖهؼجس ثسقثًهر ان ثسذؼو ىثصؾ ػؼو ثسضجوص دمشخ صؾوهو ثسضٌمو٘ ان ّؼز 

م   : هقثن ثسؼظز دام ػ٘ فًه ان نم صٌٖهغ هضؼجًٛ طغ نطٌ ثسواجع ؿيث.ّجهّج
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 انذكتىر ػًز انزساس


