
 وتعديالتها 9112لسٌة ( 1)شؤوى الفىتزة والزقابة عليها رقن  /تعليوات التٌفيذية تعليواتال*

 هي( 11والوادة )( 11) ( هي الوادةأألحكام الفقزة ) صادرة استٌادا  

 9112( لسٌة 43ًظام تٌظين شؤوى الفىتزة والزقابة عليها رقن )

 ( 1انًبدح ) 

يٍ  ا  ( ٔٚؼًم ثٓب اػزجبس9112انفٕرشح ٔانشقبثخ ػهٛٓب نسُخ رسًٗ ْزِ انزؼهًٛبد )رؼهًٛبد شؤٌٔ 

 . 1/7/9112ربسٚخ 

 ( 9انًبدح ) 

 طٕنٛخ ٔفقب  أٔ خذيخ ال رقم قًٛزٓب ػٍ دُٚبس ٔاحذ رُظٛى فبرٕسح أ٘ سهؼخ أٚزٕجت ػهٗ ثبئغ 

 ْٔزِ انزؼهًٛبد يب نى 9112( نسُخ 43ألحكبو َظبو رُظٛى شؤٌٔ انفٕرشح ٔانشقبثخ ػهٛٓب سقى )

ٔ ثًٕجت أ  ( يٍ َظبو رُظٛى شؤٌٔ انفٕرشح ٔانشقبثخ ػهٛٓب11حكبو انًبدح )أٚكٍ يسزثُٗ ثًٕجت 

 حكبو ْزِ انزؼهًٛبد .أ

 ( 4انًبدح ) 

 ٔ رقذٚى انخذيبد ػهٗ انجٛبَبد انزبنٛخ:أٌ رحزٕ٘ فبرٕسح انًجٛؼبد انُقذٚخ نهسهغ أٚزٕجت 

 انشقى انًزسهسم نهفبرٕسح. .أ 

 ػُٕاَّ.ٔاسى انجبئغ  .ة 

فٙ ػشٚجخ انًجٛؼبد ، ٔانشقى انٕؽُٙ نهشخض  را كبٌ يسجل  إى انؼشٚجٙ نهجبئغ انشق .ج 

را كبٌ غٛش يسجم إسدَٙ سدَٙ  ٔانشقى انًؼزًذ يٍ انجٓخ انًخزظخ نهشخض غٛش األاأل

 فٙ ػشٚجخ انًجٛؼبد.

 طذاس انفبرٕسح.إربسٚخ رُظٛى ٔ .د 

 جًبنٛخ نهفبرٕسح.خ اإلٔ انخذيخ انًجٛؼخ ٔكًٛزٓب ٔقًٛزٓب ٔانقًٛأثٛبٌ َٕع انسهؼخ ْـ. 

 ( 3انًبدح ) 

حكبو َظبو رُظٛى شؤٌٔ انفٕرشح ٔانشقبثخ ػهٛٓب أطذاس انفبرٕسح حست إٚسزثُٗ يٍ رُظٛى ٔ

 ٔانزؼهًٛبد انظبدسح ثًٕجت انفئبد انزبنٛخ:

نف أ( 77٘ يُٓب انسُٕٚخ ػٍ )أػًبل انزبنٛخ انًشخظخ انزٙ ٚقم يجٛؼبد انًُشآد ٔاأل .أ 

 دُٚبس:

 

وطزأ عليها تعديل بوىجب التعليوات الوعدلة  11/7/9112 تاريخ  5557*ًشزت التعليوات األصلية في عدد الجزيدة الزسوية 

 .11/19/9112تاريخ   5114الوٌشىرة في عدد الجزيدة الزسوية  9112لتعليوات شؤوى الفىتزة والزقابة عليها لسٌة 

 



 دكبٌ( ٔ سٕثش يبسكذ، أٔأانجقبالد )يُٛٙ يبسكذ ،  -

 يكزجبد ثٛغ انكزت ٔانقشؽبسٛخ. -

 يحلد ثٛغ انخؼبس ٔانفٕاكّ. -

 يحلد ثٛغ األدٔاد انًُضنٛخ . -

 انًخبثض. -

 انًطبػى انشؼجٛخ . -

 األػًبل انًُضنٛخ . -

 يحلد ثٛغ األنجبٌ . -

 دٔاد انخٛبؽخ.أيحلد ثٛغ  -

٘ يٍ يحبفظبد انًًهكخ حست انزششٚؼبد انًؼًٕل ثٓب انزٙ رقم أانحشف انًشخظخ فٙ  .ة

 نف دُٚبس.أ( 41ٚشادارٓب انسُٕٚخ ػٍ )إ

 دُٚبس. 171111انًخبثض انزٙ رجٛغ انخجض فقؾ ٔرقم يجٛؼبرٓب انسُٕٚخ ػٍ  .ج

 ( 7انًبدح ) 

    ٖ انغٛشيبَخ نذيب فٙ حبل ٔػغ انسهؼخ ثشسى األأطذاس انفبرٕسح ٚكٌٕ فٙ حبنخ انجٛغ ، إرُظٛى ٔ

ٌ ركٌٕ انسهؼخ طبدسح ثًٕجت يسزُذاد رؼضص رنك، أطذاس انفبرٕسح ششٚطخ إال ٚزطهت رُظٛى ٔ

 َٓب ثٓزِ انظفخ.أٔنهذائشح ؽهت يب ٚثجذ 

 ( 6انًبدح ) *

 رؼزًذ اٜنٛخ انًحذدح أدَبِ نزُظٛى شؤٌٔ انفٕرشح ػهٗ انًحبيٍٛ كًب ٚهٙ:

احزسبة انؼشٚجخ ثذال  ػٍ انفبرٕسح  ٚؼزًذ إٚظبل انًقجٕػبد أٔ أ٘ سُذ قجغ نغبٚبد .أ 

( يٍ َظبو رُظٛى شؤٌٔ انفٕرشح ٔانشقبثخ ػهٛٓب نكم 7انًُظٕص ػهٛٓب فٙ أحكبو انًبدح )

( خًسٍٛ أنف دُٚبس أسدَٙ سُٕٚب  ٔرنك 71111يحبيٙ ال رزجبٔص إٚشادارّ انًقجٕػخ )

 نغبٚبد احزسبة انؼشٚجخ.

( خًسٍٛ أنف دُٚبس أسدَٙ 71111ػٍ )انًحبيٙ انز٘ رضٚذ إٚشادارّ انًقجٕػخ سُٕٚب   .ة 

( يٍ َظبو رُظٛى شؤٌٔ انفٕرشح ٔانشقبثخ ػهٛٓب سقى 7ألحكبو انًبدح ) ٚظذس فبرٕسح ٔفقب  

 يٍ ربسٚخ ثهٕغّ ْزا انحذ. ( ٔرنك خلل خًسخ ٔأسثؼٍٛ ٕٚيب  9112( نسُخ )43)

 

الوٌشىرة في عدد الجزيدة  9112والزقابة عليها لسٌة *تن إضافة هذٍ الوادة بوىجب التعليوات الوعدلة لتعليوات شؤوى الفىتزة 

 .11/19/9112تاريخ  1221( ص 5114الزسوية )



  .ج 

( خًسٍٛ أنف دُٚبس 71111إرا ثهغذ اإلٚشاداد انًقجٕػخ سُٕٚب  ثًقذاس ٚضٚذ ػهٗ ) .1

يٍ  ػهٗ انًحبيٙ رظٕٚت ٔػؼّ ٔفقب  نٓزِ انزؼهًٛبد خلل خًسخ ٔأسثؼٍٛ ٕٚيب  

 رنك.

( خًسٍٛ أنف دُٚبس نهًحبيٙ 71111اإلٚشاداد انًقجٕػخ سُٕٚب  ػٍ )إرا اَخفؼذ  .9

 نٓزِ انزؼهًٛبد. رؼذٚم ٔػؼّ ٔفقب  

 

إرا نى ٚهزضو انًحبيٙ ثزُظٛى إٚظبل انًقجٕػبد أٔ أ٘ سُذ قجغ أٔ انفبرٕسح حست َظبو  .د 

فشع ػهّٛ انغشايبد انًُظٕص رُظٛى شؤٌٔ انفٕرشح ٔانشقبثخ ػهٛٓب ْٔزِ انزؼهًٛبد ر  

( 9113( نسُخ )43( يٍ قبٌَٕ ػشٚجخ انذخم سقى )63فٙ أحكبو انًبدح ) ػهٛٓب

 ٔرؼذٚلرّ.

 

 وسيز الوالية


