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سئٛس انجًٕٓسٚخ،
ثؼذ االطالع ػهٗ دستٕس انجًٕٓسٚخ انًُٛٛخ،
ٔػهٗ انمبٌَٕ سلى ( )1نسُخ 1991و ثشأٌ انسهطخ انمضبئٛخ ٔتؼذٚالتّ،
ٔػهٗ انمشاس انجًٕٓس٘ ثبنمبٌَٕ سلى ( )24نسُخ 1992و ثشأٌ سػبٚخ االدذاث ٔتؼذٚالتّ انٕاسدح ثبنمبٌَٕ سلى ( )26نسُخ
1997و ٔالئذتّ انتُفٛزٚخ انظبدسح ثبنمشاس انجًٕٓس٘ سلى ( )380نسُخ 2000و،
ٔػهٗ انمبٌَٕ سلى ( )45نسُخ 2002و ثشأٌ دمٕق انطفم،
ٔػهٗ انمشاس انجًٕٓس٘ ثبنمبٌَٕ سلى ( )13نسُخ 1994و ثشأٌ االجشاءاد انجضائٛخ،
ٔػهٗ انمشاس انجًٕٓس٘ ثبنمبٌَٕ سلى ( )12نسُخ 1994و ثشأٌ انجشائى ٔانؼمٕثبد،
ٔثُبء ػهٗ التشاح ٔصٚش انؼذل،
ٔثؼذ يٕافمخ يجهس انمضبء األػهٗ،
لشس:
يبدح 1
أ – تُشأ يذبكى نالدذاث ف ٙكم يٍ ػٕاطى انًذبفظبد انتبنٛخ:
(تؼض – دضشيٕد – اة – انذذٚذح – ريبس).
ة – تتأنف ْٛئخ انذكى ف ٙيذبكى االدذاث يٍ لبع فشد ٚؼبَّٔ خجٛشاٌ يٍ األخظبئ ٍٛٛادذًْب ػهٗ االلم يٍ انُسبء.
يبدح 2
أ – ٚتذذد اختظبص يذبكى االدذاث ثبنُظش ٔانفظم اثتذاء فًٛب ٚه:ٙ
– 1ايش انذذث ػُذ اتٓبيّ ف ٙانجشائى ٔػُذ تؼشضّ نالَذشاف.
– 2انجشائى االخشٖ انتُٚ ٙض ػهٓٛب لبٌَٕ سػبٚخ االدذاث ٔانمٕأَ ٍٛانهٕائخ انُبفزح االخشٖ.
ة – ٚتذذد َطبق االختظبص انًكبَ ٙنًذبكى االدذاث انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانًبدح ( )1يٍ ْزا انمشاس ثذائشح اختظبص
انًذبفظخ انًُشأح فٓٛب كم يُٓب.
ج – فًٛب ػذا يب ركش ف ٙانفمشح ( )1يٍ انًبدح ( )2يٍ ْزا انمشاس ٚفٕع ٔصٚش انؼذل ثؼذ انتشبٔس يغ ٔصٚش انتأيُٛبد ٔانشؤٌٔ
االجتًبػٛخ ثتذذٚذ ادذٖ انًذبكى االثتذائٛخ ػهٗ يستٕٖ كم يذبفظخ نهمٛبو دٌٔ غٛشْب ثًجبششح اختظبطبد يذكًخ االدذاث
ٔفمب ً ألدكبو لبٌَٕ سػبٚخ االدذاثٔ .رنك نتؼزس تشكٛهٓب نمهخ انمضبٚب انًُسٕثخ نالدذاث ػهٗ يستٕٖ ْزِ انًذبفظبد.
يبدح 3
تختض انشؼت انجضائٛخ ف ٙيذبكى االستئُبف ف ٙانًذبفظبد انٕاسدح ف ٙانًبدح سلى ( )1يٍ ْزا انمشاس ثبنفظم ف ٙانطؼٌٕ
ثطشٚك االستئُبف ف ٙاالدكبو ٔانمشاساد انظبدسح يٍ يذبكى االدذاث االثتذائٛخ انظبدسح ثتذذٚذْب لشاس ٔصٚش انؼذل ثُظش
لضبٚب االدذاث ف ٙكم يذبفظخ.
يبدح 4
تذبل كبفخ انذػبٖٔ ٔانمضبٚب ٔانًخبنفبد انًتؼهمخ ثبألدذاث انٗ يذبكى االدذاث انًختظخ ثًٕجت ْزا انمشاس ٔانٗ انًذبكى
االثتذائٛخ انظبدس ثتذذٚذْب لشاس يٍ ٔصٚش انؼذل ٔفمب ً نهفمشح (ج) يٍ انًبدح انثبَٛخ يٍ ْزا انمشاس.
يبدح 5
1

ٚظذس ٔصٚش انؼذل انمشاساد انالصيخ نتُفٛز ْزا انمشاس.
يبدح 6
ٚؼًم ثٓزا انمشاس يٍ تبسٚخ طذٔسِ ُٔٚشش ف ٙانجشٚذح انشسًٛخ.
طذس ثشئبسخ انجًٕٓسٚخ ثظُؼبء
ثتبسٚخ /4ر٘ انمؼذحْ1424/ـ
انًٕافك /27دٚسًجش2003/و
ػه ٙػجذهللا طبنخ
سئٛس انجًٕٓسٚخ
سئٛس يجهس انمضبء األػهٗ
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