لبٌَٕ سلى  26نسُخ  1995ثشؤٌ انًُبعك انذشح
َض انمبٌَٕ َ -ض انمبٌَٕ ()17-1

انًبدح 1
ٌجٕص – ثمشاس يٍ يجهس انٕصساء – إَشبء يُغمخ رجبسٌخ دشح أٔ أكضشٌٔ ،جٍٍ انمشاس
انظبدس يٕالغ رهك انًُبعك ٔدذٔدْب.

انًبدح 2
ٌجٕص ثمشاس يٍ ٔصٌش انزجبسح ٔانظُبػخ انزشخٍض فً انًُبعك انذشح ثًب ٌؤرً :أ-
رخضٌٍ ٔػشع انجضبئغ يٍ أي َٕع كبَذ ٔأٌب كبٌ يُشؤْب أٔ يظذسْب.
ة -إجشاء انؼًهٍبد انزً يٍ شؤَٓب رغٍٍش دبنخ انجضبئغ انًٕجٕدح ثبنًُبعك انذشح
ٔرٍٓئزٓب رجؼب نًمزضٍبد دشكخ انزجبدل انزجبسي ٔيزغهجبد األسٕاق.
ج -يضأنخ أي يُٓخ ٌذزبط إنٍٓب انُشبط ٔانخذيبد انزً ٌذزبجٓب انؼبيهٌٕ داخم
انًُبعك.

انًبدح 3
ٌذظش فً انًُبعك انذشح دخٕل ٔرخضٌٍ ٔػشع انجضبئغ انزبنفخ أٔ انًذظٕسح ٔفً
دبنخ انًخبنفخ رغجك انمٕاٍٍَ ٔانهٕائخ انًؼًٕل ثٓب.

انًبدح 4
ٌجت أٌ ٌزضًٍ انزشخٍض انًشبس إنٍّ فً انًبدح ( )2ثٍبٌ يكبٌ يًبسسخ انُشبط
داخم انًُغمخ انذشح ٔاألغشاع انزً يُخ يٍ أجهٓب ٔيذح سشٌبَّ ٔيمذاس انضًبٌ
انًبنً انزي ٌؤدٌّ انًشخض نّ.

انًبدح 5
رؼفى يٍ انضشائت ٔانشسٕو انجًشكٍخ  :أ -انًششٔػبد انزً رمبو ثبنًُبعك انذشح
ٔاألسثبح انزً رذممٓب يٍ يًبسسخ َشبعٓب داخم ْزِ انًُبعك.
ة -انجضبئغ انزً رسزٕسد نهًُبعك انذشح أٔ انزً رظذس يُٓب.
ج  -األدٔاد ٔانًًٓبد انالصيخ نهؼًم داخم انًُبعك انذشح أٌب كبٌ َٕػٓب.
ٔرنك كهّ دٌٔ اإلخالل ثًب ْٕ يُظٕص ػهٍّ فً ْزا انمبٌَٕ.

انًبدح 6
ال رخضغ انجضبئغ انزً رذخم انًُبعك انذشح ألي لٍذ يٍ دٍش يذح ثمبئّا إال فً
انذبالد انزً رسزذػً أخشاجٓب َزٍجخ نغجٍؼزٓب أٔ رخهف أطذبثٓب ػٍ رؤدٌخ
انزضايبرٓى انًبنٍخ أٔ يخبنفزٓى ألدكبو ْزا انمبٌَٕ.
كًب ال رخضغ انٕاسداد نهًُغمخ ٔانظبدساد يُٓب نمٍٕد االسزٍشاد ٔانزظذٌش.

انًبدح 7
ٌكٌٕ نهًٕظفٍٍ انزٌٍ ٌظذس ثزذذٌذْى لشاس يٍ ٔصٌش انزجبسح ٔانظُبػخ دك دخٕل
انًُبعك انذشح ٔيُشآرٓب ٔضجظ يب ٌمغ يٍ يخبنفبد ألدكبو ْزا انمبٌَٕ ٔنٕائذّ
انزُفٍزٌخ ٔنٓى أٌ ٌسزؼٍُٕا ثؤفشاد لٕح انششعخ.

انًبدح 8
ٌهزضو انًشخض نّ ألدكبو ْزا انمبٌَٕ ثبنزؤيٍٍ ػهى انًجبًَ ٔاَالد ٔانًؼذاد ضذ
جًٍغ انذٕادس كًب ٌهزضو ثئصانزٓب ػهى َفمزّ انخبطخ خالل انًذح انزً رذذد ثمشاس
يٍ ٔصٌش انزجبسح ٔانظُبػخ اػزجبسا يٍ ربسٌخ اَزٓبء يذح رشخٍظّ.

انًبدح 9
ٌكٌٕ دخٕل انًُبعك انذشح أٔ اإللبيخ فٍٓب ٔفمب نهششٔط ٔاألٔضبع انزً ٌظذس ثٓب
لشاس يٍ ٔصٌش انزجبسح ٔانظُبػخ كًب ٌذذد ْزا انمشاس يمبثم إشغبل األيبكٍ انزً
رٕدع ثٓب انجضبئغ.

انًبدح 10
ال ٌجٕص انذجض ػهى األيٕال انًسزضًشح فً انًُبعك انذشح أٔ يظبدسرٓب أٔ فشع
انذشاسخ ػهٍٓب ػٍ غٍش انغشٌك انمضبئً.

انًبدح 11
رزٕنى ٔصاسح انزجبسح ٔانظُبػخ اإلششاف ػهى انًُبعك انذشحٌٔ ،جٕص نٓزِ انٕصاسح أٌ
رسُذ إداسح انًُبعك انًزكٕسح إنى انجٓبد انًزخظظخ ثبنمغبع انخبص ثؼذ يٕافمخ
يجهس انٕصساء ٔثبنششٔط انزً ٌمشسْب.

انًبدح 12
نهجٓخ انًخٕنخ ثئداسح انًُبعك انذشح فً سجٍم يجبششح أػًبنٓب ٔانمٍبو ثٕاججبرٓب
ٔانزضايبرٓب االسزؼبَخ ثكبفخ انجٓبد انًؼٍُخ ٔانًزخظظخ فً انذٔنخ ٔػهى ْزِ
انجٓبد رمذٌى انزسٍٓالد فً انذذٔد انزً ٌمشسْب يجهس انٕصساء.

انًبدح 13

رسشي ػهى انًُبعك انذشح أدكبو انمٕاٍٍَ انًزؼهمخ ثبنذجض انظذً ٔانضساػً
ٔدًبٌخ انجٍئخ ٔانًزؼهمخ ثبنذًبٌخ ٔانٕلبٌخ يٍ اَفبد ٔاأليشاع كًب رسشي أدكبو
انزششٌغ انكٌٕزً فًٍب نى ٌشد ثشؤَّ َض خبص ثٓزا انمبٌَٕ.

انًبدح 14
ٌجٕص االرفبق ػهى رسٌٕخ انًُبصػبد انزً رُشؤ ثٍٍ انًششٔػبد انًمبيخ ثبنًُبعك
انذشح أٔ ثٍُٓب ٔثٍٍ انجٓخ انزً رزٕنى إداسح رهك انًُبعك أٔ غٍشْب يٍ انسهغبد
ٔاألجٓضح اإلداسٌخ راد انظهخ ثُشبط انؼًم ثبنًُبعك ثغشٌك انزذكٍىٔ .رشكم ٍْئخ
انزذكٍى يٍ ػضٕ ػٍ كم يٍ عشفً انُضاع ٔػضٕ صبنش يشجخ ٌزفك ػهى اخزٍبسِ
انؼضٕاٌ انًزكٕساٌ فئرا نى ٌزفمب ػهى اخزٍبسِ خالل صالصٍٍ ٌٕيب يٍ رؼٍٍ آخشًْب
ٌزى اخزٍبس انؼضٕ انًشجخ ثُبء ػهى عهت أي يٍ انغشفٍٍ ثمشاس يٍ ٔصٌش انزجبسح
ٔانظُبػخ.
ٔرضغ ٍْئخ انزذكٍى لٕاػذ اإلجشاءاد انخبطخ ثٓب دٌٔ الرمٍذ ثمٕاػذ لبٌَٕ انًشافؼبد
انًذٍَخ ٔانزجبسٌخ إال يب ٌزؼهك يُٓب ثبنضًبَبد ٔانًجبدا األسبسٍخ نهزمبضًٔ ،رظذس
لشاسارٓب ثؤغهجٍخ األطٕاد ٔركٌٕ َٓبئٍخ ٔيهضيخ نهغشفٍٍ ٔلبثهخ نهزُفٍز شؤَٓب
شؤٌ األدكبو انُٓبئٍخ.
ٔرذذد انٍٓئخ يظبسٌف انزذكٍى ٔيٍ ٌزذًهٓب.

انًبدح 15
يغ ػذو اإلخالل ثؤي ػمٕثخ أشذ ٌُض ػهٍٓب لبٌَٕ آخشٌ ،ؼبلت كم يٍ ٌخبنف أي
دكى يٍ أدكبو ْزا انمبٌَٕ أٔ انهٕائخ ٔانمشاساد انًُفزح نّ ،ثبنغشايخ انزً ال رجبٔص
خًسخ آالف دٌُبسٌٔ .جٕص انظهخ فً ْزِ انجشًٌخٔ ،ػهى يذشس انًذضش ثؼذ
يٕاجٓخ انًزٓى ثٓب ،أٌ ٌؼشع ػهٍّ انظهخ ٌٔضجذ رنك فً يذضشِٔ ،ػهى انًزٓى
انزي ٌشغت فً انظهخ أٌ ٌذفغ خالل خًسخ أٌبو يٍ ػشع انظهخ ػهٍّ َظف انذذ
األلظى نهغشايخ انًمشسح نهجشًٌخ اليُسٕثخ إنٍّ ٔثًب ال ٌجبٔص خًسًبئخ دٌُبس،
ٌٔزشرت ػهى انظهخ اَمضبء انذػٕي انجضائٍخ ثجًٍغ آصبسْبٔ ،ال ٌجٕص انظهخ فً دبنخ
انؼٕد.

انًبدح 16
ٌظذس ٔصٌش انزجبسح ٔانظُبػخ انمشاساد انًُظًخ ٔاإلجشاءاد انزُفٍزٌخ انخبطخ
ثبنًُبعك انذشح.

انًبدح 17

ػهى انٕصساء -كم فًٍب ٌخظّ  -رُفٍز ْزا انمبٌَٕ

