قـساز أَري ٟزقِ ( )70يطٓ2018 ١
بإْشـا ٤جٗــاش ايتخـطٝـط ٚاإلذصــا٤
ضتٔ مت ِٝبٔ محد آٍ ثاْٞ

أَــري لٚيــ ١قطــــس

بعد االطالع عً ٢ايدضتٛز
ٚعًــ ٢ايكــساز ا َــري ٟزقــِ ( )16يطــٓ 2014 ١بتعــٝا اصتصاتــاو ايــٛشازاو
ٚايكسازاو ا َري ١ٜاملعدي ١ي٘
ٚعً ٢اقرتاح زتًظ ايٛشزا٤

قــسزْا َا : ًٜٞ
َال)1( ٠
يف تطبٝل أذهاّ ٖرا ايكساز ٜهـ ٕٛيهـٌ َـٔ ايهًُـتا ايتـايٝتا املعٓـ٢
املٛضح قس ٜٔنٌ َُٓٗا َا مل ٜكتض ايطٝام َعٓ ٢آصـــس :
ادتٗــاش  :جٗاش ايتخطٝط ٚاإلذصا. ٤
ايسٝ٥ــظ  :زٝ٥ظ ادتٗـــاش .
َال)2( ٠
ته ٕٛدتٗاش ايتخطٝط ٚاإلذصـا ٤شخصـَ ١ٝعٜٓٛـَٛٚ ١اشْـ ١تقًرـل نٛاشْـ١
زتًظ ايٛشزا. ٤
َال)3( ٠
ٜتبع ادتٗاش زتًظ ايٛشزاٜٚ ٤هَ ٕٛكسَ ٙد ١ٜٓايدٚذــ. ١
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َال)4( ٠
ٜٗدف ادتٗاش إىل َتابع ١تٓفٝر ايسؤ ١ٜايشاًَ ١يًتُٓٚ ١ٝإقاَْ ١ظاّ إذصاٞ٥
يًدٚيٚ ١ي٘ يف ضب ٌٝذيو ممازض ١االصتصاتاو ايتاي: ١ٝ
 .1إعدال ارتط ١االضرتاتٝح ١ٝايعاَ ١يتركٝـل ايسؤٜـ ١ايشـاًَ ١يًتُٓٝـَٛ ١ضـرا بٗـا
أٚيٜٛاو ايتُٓٚ ١ٝا ٖداف ايهُ ١ٝهلا ٚحتدٜد اآليٝاو املتبعـ ١يتركٝكٗـا ٚذيـو
بعد ايتشاٚز َع ادتٗاو املعٓٚ ١ٝاضـتطالع زأ ٟايكطـاع ارتـام َٓٚظُـاو ا تُـع
املدْ. ٞ
 .2إبالغ ايسؤ ١ٜايشـاًَٚ ١ارتطـ ١االضـرتاتٝح ١ٝايعاَـ ١يًتُٓٝـ ١إىل ادتٗـاو املعٓٝـ١
َٓٚظُاو ا تُع املدْ. ٞ
 .3إعدال ايبرٛث ٚإجـسا ٤ايدزاضـاو املتعًكـ ١بايسؤٜـ ١ايشـاًَٚ ١ارتطـ ١االضـرتاتٝح١ٝ
ايعاَ ١يًتُٓ. ١ٝ
 .4تٛضٝح ايسؤ ١ٜايشاًَٚ ١ارتطـ ١االضـرتاتٝح ١ٝايعاَـ ١يًتُٓٝـ ١يًحٗـاو املختًفـ١
ٚتكد ِٜايدعِ ايفين هلا بشإٔ إعدال ارتطط ايتٓفٝر. ١ٜ
َ .5ساجع ١ارتطـط ايتٓفٝرٜـ ١ايـض تاـعٗا ادتٗـاو املختًفـٚ ١ايتٓطـٝل نُٝـا بٗٓٝـا
ٚايتأند َٔ جتاْطـٗا َـع ارتطـ ١االضـرتاتٝح ١ٝايعاَـ ١يًتُٓٝـَٚ ١ـٔ عـدّ ٚجـٛل
تعازض با ارتطط ايتٓفٝر ١ٜاملكدَ َٔ ١شتتًف ادتٗاو بايدٚيـٚ ١إبـالغ ادتٗـاو
املعٓ ١ٝيف ذاٍ ٚجٛل. ٙ
 .6املتابع ١ايدٚز ١ٜملد ٣تكدّ تٓفٝر ارتطط ٚإعـدال ايتكـازٜس ارتاتـ ١بـريو َتاـُٓ١
اإلجسا٤او ايتصرٝر ١ٝاياسٚز. ١ٜ
 .7ايكٝــاّ بايعًُٝــاو اإلذصــاْٚ ١ٝ٥شــس ْتا٥حٗــا بأشــهاٍ َتعــدل ٠يًُطــتخدَا يف
نرتاو شَٓ ١ٝستدل. ٠
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ٚ .8ضع ايرباَخ ٚا ْشط ١ايالشَ ١يتٓفٝر ايتعـدالاو ٚاملطـٛح ٚايدزاضـاو ٚايبرـٛث
اإلذصــاٚ ١ٝ٥حتدٜــد أٚيٜٛاتٗــا ٚنكــا يالضــرتاتٝحٝاو ٚايطٝاضــاو اإلذصــا١ٝ٥
املعتُد. ٠
 .9تصُٚ ِٝتٓفٝر ايٓظاّ اآلي ٞيبٓا ٤قٛاعد ايبٝاْاو ٚاملعًَٛاو اإلذصا. ١ٝ٥
 .10مجــع ٚتبٜٛــز ٚختــصٚ ٜٔذفــا املعًَٛــاو اإلذصــاْٚ ١ٝ٥شــس ْتــا٥خ ايعًُٝــاو
اإلذصا. ١ٝ٥
 .11إتداز ايٓشساو اإلذصا ١ٝ٥ايطـٓٚ ١ٜٛايدٚزٜـَ ١دعَٛـ ١بايسضـ ّٛايبٝاْٝـ ١نًُـا
لعت اذتاج ١إىل ذيو بايتٓطٝل َع ادتٗاو املختص. ١
 .12إعدال االضتُازاو ٚادتداٚ ٍٚايعٓٝاو ٚنانَ ١تطًباو ايعًُٝاو اإلذصا. ١ٝ٥
 .13اعتُال ايبٝاْاو اإلذصاٚ ١ٝ٥املعًَٛاو ايض ميهٔ تـداٚهلا َـع افانظـ ١عًـ ٢أَـٔ
املعًَٛاو .
 .14تٛذٝد املعاٜري ٚاملفاٖ ِٝاإلذصاٝ٥ــ. ١
َ .15تابعــ ١ايتطــٛزاو يف ا ــاالو اإلذصــاٚ ١ٝ٥تطبٝــل أذــدث املٓــاٖخ ٚا ضــايٝز
اإلذصا. ١ٝ٥
 .16زبط ايعًُٝاو اإلذصا ١ٝ٥ايٓٛعٚ ١ٝايهُ ١ٝبا ٖداف ايتُٓ. ١ٜٛ
 .17متثٝــٌ ايدٚيــ ١يف مجٝــع اهل٦ٝــاو ٚاملٓظُــاو ٚاملــامتساو ٚاالجتُاعــاو ٚايٓــدٚاو
افًٚ ١ٝاإلقًٚ ١ُٝٝايدٚي ١ٝاملتعًك ١بأٖدان٘ ٚاصتصاتات٘ .
َال)5( ٠
ٜهــ ٕٛادتٗــاش ٖــ ٛاملصــدز ايساــ ٞدتُٝــع ايبٝاْــاو ٚايعًُٝــاو اإلذصــا١ٝ٥
ايسا ١ٝيف ايدٚي. ١
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َال)6( ٠
ٜتٛىل إلاز ٠ادتٗاش زٝ٥ظ ٜصدز بتع ٘ٓٝٝقساز أَري. ٟ
ٚجيــٛش بكــساز أَــري ٟتعــٝا َطــاعد يًــسٝ٥ظ يــٌ ستًــ٘ عٓــد ٝابــ٘
أ ٚصًَٓ ٛصب٘ ٚيًسٝ٥ظ إٔ ٜفٛض بعض اصتصاتات٘ إىل َطاعـد. ٙ
ٚميثٌ ايسٝ٥ظ ادتٗـاش أَاّ ايكااٚ ٤يف عالقت٘ َع ايغري .
َال)7( ٠
تهــ ٕٛيًــسٝ٥ظ مجٝــع ايطــًطاو ايصــالذٝاو ايالشَــ ١إللاز ٠شــا ٕٚادتٗــاش
ٚحتكٝــل أٖدانــ٘ ٚنكــا يًكــٛاْا ٚايًــٛا٥ح ٚايــٓظِ املكــسزٚ ٠يف ذــدٚل املٛاشْــ١
ايطٓٚ ١ٜٛي٘ بٛج٘ صام َا : ًٜٞ
ٚ .1ضع ايطٝاض ١ايعاَ ١يًحٗاش َٚساقب ١تٓفٝرٖا بعد اعتُالٖا َٔ زتًظ ايٛشزا. ٤
 .2إقساز ارتطط قصري ٠املدٚ ٣بساَخ َٚشسٚعاو ادتٗاش َٚتابع ١تٓفٝرٖا .
 .3اإلشساف عً ٢ايٛذداو اإللاز ١ٜيًحٗاش .
 .4اقرتاح املٛاشْ ١ايتكدٜس ١ٜايطٓ ١ٜٛيًحٗاش .
َال)8( ٠
ٜتأيف ادتٗاش َٔ ايٛذداو اإللاز ١ٜاملبٓٝـ ١بارتسٜطـ ١ايتٓظُٝٝـ ١املسنكـ ١بٗـرا
ايكـساز : ٖٞٚ
َ .1هتز ايسٝ٥ظ .
ٚ .2ذد ٠ايتدقٝل ايداصً. ٞ
ٚ .3ذد ٠ايتخطٝط ٚادتٛل. ٠
 .4إلاز ٠ايشا ٕٚايكاْ. ١ْٝٛ
 .5إلاز ٠ايعالقاو ايعاَٚ ١االتصاٍ .
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 .6إلاز ٠ايشا ٕٚاإللازٚ ١ٜاملاي. ١ٝ
 .7إلازْ ٠ظِ املعًَٛاو .
 .8إلاز ٠ايتخطٝط االضرتاتٝح. ٞ
 .9إلازَ ٠تابع ١تٓفٝر االضرتاتٝح. ١ٝ
 .10إلاز ٠ايتعدالاو ٚاملطٛح ٚا ضايٝز اإلذصا. ١ٝ٥
 .11إلاز ٠اإلذصــا٤او .
َال)9( ٠
ختتص ٚذد ٠ايتدقٝل ايداصً ٞنا : ًٜٞ
ٚ .1ضــع َشــسٚع صطــ ١ايتــدقٝل ايطــٓ ١ٜٛعًــ ٢ايٛذــداو اإللازٜــ ١بادتٗــاش ٚزنعٗــا
يًسٝ٥ظ العتُالٖا ٚإعدال تكازٜس بٓتا٥خ ايتدقٝل .
َ .2ساقبَ ١د ٣االيتصاّ بتٓفٝر ايكٛاْا ٚايًٛا٥ح ٚايكسازاو املتعًك ١بأْشط ١ادتٗاش.
َ .3ساقب ١املطتٓداو املاي َٔ ١ٝضٓداو قبض ٚضٓداو تسف ٚضٓداو قٝد  ٚريٖا بعد
ايصسف .
َ .4ساجع ١ايتعًُٝاو املايٚ ١ٝاقرتاح َا ًٜصّ هلا َٔ تعدٜالو َٚساقب ١تٓفٝرٖا.
َ .5ساقب ١إجسا ٤او تعٝا املـٛففا ٚإجـاشاتِٗ ٚتسقٝـاتِٗ  ٚـري ذيـو ممـا ٜتعًـل
بشــا ٕٚاملــٛففا ٚايتركــل َــٔ االيتــصاّ بــايكٛاْا ٚايًــٛا٥ح ٚايكــسازاو املٓظُــ١
يريو .
 .6ايتأند َٔ ضالَ ١ا َٛاٍ ٚايعٗـد ٚا ثـاث ٚا لٚاو ٚاملبـاْٚ ٞاملٛجـٛلاو ا صـس٣
ايض ميًهٗا ادتٗاش أ ٚختاع إلشسان٘ .
 .7االشرتاى يف جسل ستتٜٛاو املخاشٕ ٚايعٗد ا صس. ٣
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َال)10( ٠
ختتص ٚذد ٠ايتخطٝط ٚادتٛل ٠نا : ًٜٞ
 .1إعــدال ارتطــ ١االضــرتاتٝح ١ٝايعاَــ ١يًحٗــاش بايتٓطــٝل َــع ايٛذــداو اإللازٜــ١
املعٓٚ ١ٝاختاذ إجسا٤او اعتُالٖا .
 .2زنع َشسٚعاو ارتطـط ايتٓفٝرٜـ ١يًُشـازٜع ٚايـرباَخ يًٛذـداو اإللازٜـ ١املختًفـ١
يالعتُال َٔ قبٌ ايسٝ٥ظ .
َ .3تابع ١تٓفٝر ارتط ١االضرتاتٝحٚ ١ٝارتطط ايتٓفٝر ١ٜيًحٗاش ٚتكٝـْ ِٝتا٥حٗـا ٚزنـع
تكازٜس لٚز ١ٜبشأْٗا .
 .4لزاضــ ١املشــانٌ ٚاملعٛقــاو ايــض تصــالف تٓفٝــر ارتطــ ١االضــرتاتٝحٚ ١ٝارتطــط
ايتٓفٝرٚ ١ٜاقرتاح اذتً ٍٛاملٓاضب ١بشأْٗا .
 .5ايتركل َٔ اْطحاّ ْظِ ٚأضايٝز ايعُـٌ َـع اصتصاتـاو ٚأٖـداف ادتٗـاش ٚزنـع
املكرتذاو ايالشَ ١يف ٖرا ايشإٔ .
ٚ .6ضع بساَخ يتك ِٝٝا لا ٤املاضط ٞياُإ جٛل ٠ارتدَاو بايٛذداو اإللاز. ١ٜ
َ .7ساجعٚ ١تك ِٝٝألا ٤ايٛذداو اإللازٚٚ ١ٜضع َكرتذاو يسنع ايهفا ٠٤ايعاَ ١بٗا .
 .8لزاضَ ١شانٌ َٚعٛقاو ايعُـٌ بادتٗـاش ٚعـس أضـبابٗا ٚاقـرتاح اذتًـ ٍٛاملٓاضـب١
هلا .
 .9اقـرتاح صطــط تطــٜٛس ْظــِ ٚأضــايٝز ايعُــٌ ٚتبطــٝط اإلجــسا٤او بايتٓطــٝل َــع
ايٛذداو اإللاز ١ٜاملعٓٚ ١ٝادتٗاو املختص. ١
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َال)11( ٠
ختتص إلاز ٠ايشا ٕٚايكاْ ١ْٝٛنا : ًٜٞ
 .1عــس ٚلزاضــَٚ ١تابعــ ١املطــا ٌ٥ايكاْْٝٛــ ١ارتاتــ ١بٓشــاب ادتٗــاش بايتٓطــٝل َــع
ايٛذداو اإللاز ١ٜاملعٓ. ١ٝ
 .2إعدال َشسٚعاو ا لٚاو ايتشسٜع ١ٝارتات ١بادتٗاش ٚإبدا ٤ايـسأ ٟيف َشـسٚعاو
ايكٛاْا ايض حتاٍ إيٗٝا .
 .3إبدا ٤ايسأ ٟايكاْ ْٞٛيف املٛضٛعاو ايض حتاٍ إيٗٝا .
 .4إعــدال َشــسٚعاو ايعكــٛل ٚاالتفاقٝــاو َٚــرنساو ايتفــاِٖ املتعًكــ ١باصتصاتــاو
ادتٗاش بايتٓطٝل َع ايٛذداو اإللاز ١ٜاملعٓ. ١ٝ
 .5ايتركٝل يف ايٛقا٥ع ٚاملخايفاو املٓطٛب ١ملٛفف ٞادتٗاش ٚإعدال املـرنساو ايالشَـ١
بٓتـا٥خ ايتركٝــل َشــفٛع ١بــايسأ ٟايكـاْٚ ْٞٛايتٛتــٝاو ٚعسضــٗا عًــ ٢ايطــًط١
املختصَٚ ١تابع ١تٓفٝر َا ٜتخر َٔ قسازاو بشأْٗا .
َ .6تابع ١املٓاشعاو ٚايكاـاٜا ايـض ٜهـ ٕٛادتٗـاش طسنـا نٗٝـا بايتٓطـٝل َـع ادتٗـاو
املختص. ١
َال)12( ٠
ختتص إلاز ٠ايعالقاو ايعاَٚ ١االتصاٍ نا : ًٜٞ
 .1إتــداز ايٓشــساو ٚايــرباَخ اإلعالَٝــ ١ايــض تٗــدف إىل ايتعسٜــف بــدٚز ادتٗــاش
ٚأْشطت٘ ٚاصتصاتات٘ بايتٓطٝل َع ايٛذداو اإللاز ١ٜاملعٓ. ١ٝ
َ .2تابعــَ ١ــا ٜقٓشــس يف ايصــرف ٚٚضــا ٌ٥اإلعــالّ َــٔ َٛضــٛعاو تتعًــل بادتٗــاش
ٚاصتصاتات٘ ٚعسضٗا عً ٢املطاٚيا ٚإعدال ايسل عًٗٝا .
 .3تًك ٞطًباو ٚشها ٣ٚاملساجعا ٚإذايتٗا إىل ايٛذداو اإللاز ١ٜاملعٓٚ ١ٝايسل عً٢
اضتفطازاتِٗ .
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 .4ايكٝــاّ برتتٝبــاو ايطــفس ٚاياــٝانٚ ١اإلقاَــ ١ياــٛٝف ادتٗــاش ٚيًٛنــٛل ايصا٥ــس٠
ٚاملغالز ٠بايتٓطٝل َع ايٛذداو اإللاز ١ٜاملعٓ. ١ٝ
 .5تٓظ ِٝا ْشط ١ايثكانٚ ١ٝاالجتُاعٚ ١ٝايسٜاضـ ١ٝملـٛفف ٞادتٗـاش ٚاإلشـساف عًـ٢
االذتفاالو ايض ٜكُٗٝا أٜ ٚشازى نٗٝا ادتٗــاش .
 .6تٓظ ِٝاملامتساو ٚايٓدٚاو ٚاملعازض ايض ٜكُٗٝا ادتٗـاش ٚإعـدال املٛاشْـ ١ايالشَـ١
يريو بايتٓطٝل َع ايٛذداو اإللاز ١ٜاملعٓٚ ١ٝادتٗاو املختص. ١
 .7إعدال أٚزام ايعٌُ املتعًك ١باملامتساو ٚايٓـدٚاو ٚاالجتُاعـاو افًٝـٚ ١اإلقًُٝٝـ١
ٚايدٚي ١ٝنُٝا خيـص ْشـاب ادتٗـاش بايتٓطـٝل َـع ايٛذـداو اإللازٜـ ١املعٓٝـ١
ٚادتٗاو املختص. ١
 .8إعــدال ايتكــازٜس ٚايــسلٚل ايــض تطًبٗــا املٓظُــاو ٚاالحتــالاو ٚاهل٦ٝــاو اإلقًُٝٝــ١
ٚايدٚيٝــ ١نُٝــا خيــص ْشــاب ادتٗــاش بايتٓطــٝل َــع ايٛذــداو اإللازٜــ ١املعٓٝــ١
َٚتابع ١ايتٛتٝاو ايصالز ٠عٓٗا بايتٓطٝل َع ادتٗاو املختص. ١
 .9إعدال ايتكازٜس ايالشَ ١بشإٔ نفاٚ ٠٤ناعً ١ٝايتعا ٕٚايدٚيَ ٞع املٓظُـاو ٚاهل٦ٝـاو
اإلقًٚ ١ُٝٝايدٚي ١ٝنُٝا خيص ْشاب ادتٗــاش .
َال)13( ٠
ختتص إلاز ٠ايشا ٕٚاإللازٚ ١ٜاملاي ١ٝنا : ًٜٞ
 .1تٓفٝر ايكٛاْا ٚايًٛا٥ح ٚايٓظِ اإللازٚ ١ٜاملاي ١ٝاملتعًك ١بعٌُ ادتٗاش .
 .2حتدٜد اذتٝاجاو ادتٗاش َٔ ايٛفـا٥ف ٚاملـٛففا بايتٓطـٝل َـع ايٛذـداو اإللازٜـ١
املختًف. ١
 .3تٓفٝر إجسا٤او تكٝـ ِٝألا ٤املـٛففا ٚايكٝـاّ بـإجسا٤او ايتعـٝا ٚايٓكـٌ ٚايٓـد
ٚاإلعازٚ ٠لزاض ١اضتركام املٛففا يإلجاشاو ٚنكـا يًكاْ. ٕٛ
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 .4حتدٜــد االذتٝاجــاو ايتدزٜبٝــ ١ملــٛفف ٞادتٗــاش بايتٓطــٝل َــع ايٛذــداو اإللازٜــ١
املختًفَٚ ١تابع ١تٓفٝرٖا ٚتكَ ِٝٝد ٣االضتفالَٗٓ ٠ا .
ٚ .5ضع ٚحتدٜس قٛاعد ايبٝاْاو ارتات ١بشاَٛ ٕٚفف ٞادتٗــاش .
 .6إعدال ايدزاضـاو ارتاتـ ١باهلٝهـٌ ايـٛفٝف ٞيًحٗـاش ٚتكـد ِٜاملكرتذـاو ايالشَـ١
يتطٜٛس ايتٓظ ِٝاإللاز ٟب٘ .
 .7إعدال َشسٚع ٚتف ٚتصٓٝف ٚتستٝز ايٛفا٥ف َٚتابع ١تٓفٝرٚ ٙتطٜٛس. ٙ
 .8إعدال َشسٚع املٛاشْ ١ايطٓ ١ٜٛيًحٗـاش ٚذطـاب٘ ارتتـاَ ٞبايتٓطـٝل َـع ايٛذـداو
اإللاز ١ٜاملعٓ. ١ٝ
 .9تٛنري اذتٝاجاو ادتٗاش ٚٚذدات٘ اإللاز ١ٜاملختًف َٔ ١املطتًصَاو ٚا جٗص ٠ايالشَـ١
لاَٗ ٤اَ٘ بايتٓطٝل َع ايٛذداو اإللاز ١ٜاملعٓ. ١ٝ
 .10ايكٝاّ بأعُاٍ املشرتٜاو ٚاملٓاقصاو ٚاملصاٜداو ٚنكا يألْظُٚ ١ايكٛاعد املكسز.٠
 .11إعدال َطتٓداو ايصسف ٚضا٥س املعاَالو املاي ١ٝا صس. ٣
 .12اإلشساف عً ٢تٓفٝر االعتُالاو ٚتدقٝل ذطاباو اإلٜسالاو ٚاملصسٚناو .
 .13تطًِ ٚتصٓٝف ٚقٝد ايربٜد ايٛازل ٚايصالز .
 .14تٓظ ِٝأزشٝف ادتٗاش ٚذفا ايٛثا٥ل ٚنكا ذدث ايطسم .
 .15اختاذ اإلجسا٤او ايالشَ ١يتخصٝص ايطهٔ اذتهٚ َٞٛتسف بدٍ ا ثاث ملٛففٞ
ادتٗاش بايتٓطٝل َع ادتٗاو املختص. ١
 .16ايكٝاّ ظُٝع أعُاٍ ارتدَاو اإللازٚ ١ٜاإلشساف عً ٢شتاشٕ ادتٗـاش .
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َال)14( ٠
ختتص إلازْ ٠ظِ املعًَٛاو نا : ًٜٞ
 .1إعــدال صطــط ٚضٝاضــاو اضــتخداّ اذتاضــز اآليــ ٞيف أْشــط ١ادتٗــاش َٚتابعــ١
تٓفٝرٖا .
 .2بسزتــٚ ١ذفــا ٚاضــرتجاع ٚتطــٜٛس ْظــِ املعًَٛــاو ٚايبٝاْــاو ايالشَــْ ١شــط١
ادتٗــاش .
 .3تٛنري ٚتٝاْ ١ا جٗصٚ ٠ايرباَخ ٚايشبهاو اإليهرت ١ْٝٚايالشَ ١يٓظِ ايعٌُ اآلي١ٝ
بادتٗاش بايتٓطٝل َع ايٛذداو اإللاز ١ٜاملعٓ. ١ٝ
 .4تصُٚ ِٝتشغٚ ٌٝإلاز ٠قٛاعد ايبٝاْاو ٚاملعًَٛاو بأْٛاعٗا املختًف. ١
 .5تكد ِٜايدعِ ايفين ايالشّ ملطـتخدَ ٞايشـبهاو اإليهرتْٝٚـ ١بادتٗـاش ٚتـدزٜبِٗ
عً ٢اضتخداّ ا ْظُٚ ١ايرباَخ ٚأجٗص ٠اذتاضز اآليًَٚ ٞركاتٗا .
 .6إْشاَٚ ٤تابعٚ ١حتدٜس َٛقع ادتٗاش عً ٢شبه ١املعًَٛاو ايدٚي. ١ٝ
َال)15( ٠
ختتص إلاز ٠ايتخطٝط االضرتاتٝح ٞنا : ًٜٞ
 .1االشــرتاى يف ٚضــع ٚتطــٜٛس ايسؤٜــ ١ايشــاًَ ١يًدٚيــٚ ١اضــرتاتٝحٝاو ايتُٓٝــ١
ايٛطٓ. ١ٝ
 .2ايتٓطــٝل َــع ادتٗــاو املختصــ ١إلعــدال ارتطــ ١االضــرتاتٝحٚ ١ٝارتطــط ايتٓفٝرٜــ١
ارتات ١بهٌ َٓٗا .
 .3اعتُال ارتط ١االضرتاتٝح ١ٝارتات ١بهٌ جٗ. ١
 .4لزاض ١اآلثاز ٚايٓتا٥خ املرتتبـ ١عًـ ٢تٓفٝـر َشـسٚعاو ايتُٓٝـٚ ١إعـدال ايتكـازٜس
ايالشَ. ١
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 .5االشرتاى يف إعدال املاشساو ايتُٜٓٛـَٚ ١اشـساو ايتُٓٝـ ١املطـتداَٚ ١املاشـساو
ا صس ٣يًتكازٜس ايدٚي ١ٝبايتٓطٝل َع ادتٗاو املختص. ١
 .6االشرتاى يف إعدال ايبٝاْاو ٚاملاشـساو ايتُٜٓٛـٚ ١جتٗٝصٖـا يًٓشـس بايتٓطـٝل َـع
ايٛذداو اإللاز ١ٜاملعٓٚ ١ٝادتٗاو املختص. ١
 .7لزاضْ ١تـا٥خ تٓفٝـر ارتطـط ٚاختـاذ َـا ًٜـصّ َـٔ إجـسا٤او بشـأْٗا بايتٓطـٝل َـع
ادتٗاو املختصــ. ١
َال)16( ٠
ختتص إلازَ ٠تابع ١تٓفٝر االضرتاتٝح ١ٝنا : ًٜٞ
َ .1ساجع ١ارتطط ايتٓفٝر ١ٜيًحٗاو اذتهٚ ١َٝٛايتٓطٝل نُٝا بٗٓٝا ٚايتأنـد َـٔ
جتاْطٗا َع اضرتاتٝح ١ٝايتُٓ ١ٝايٛطٓ. ١ٝ
َ .2تابع ١تٓفٝر ارتطط ايتٓفٝر ١ٜبادتٗاو اذتهٚ ١َٝٛنل ادتد ٍٚايصَين املعد هلا .
 .3زتد َشانٌ َٚعٛقاو إصتاش ارتطط ٚاقرتاح اذتً ٍٛاملٓاضب ١بشأْٗا .
 .4إعدال تكازٜس زبع ضٓ ١ٜٛعٔ َد ٣تكدّ تٓفٝر ارتطط ٚعسضٗا عً ٢ايسٝ٥ظ ايرٟ
ٜك ّٛبسنعٗا إىل زٝ٥ظ زتًظ ايٛشزا. ٤
َال)17( ٠
ختتص إلاز ٠ايتعدالاو ٚاملطٛح ٚا ضايٝز اإلذصا ١ٝ٥نا : ًٜٞ
 .1تصُٚ ِٝتٓفٝـر اإلجـسا٤او ٚا ضـايٝز اإلذصـاٚ ١ٝ٥ايتعـدالاو ٚاملطـٛح نـا يف
ذيو تعدالاو ايطهإ ٚاملطانٔ ٚاملٓشآو ٚاملطٛح ا ضسٜـ. ١
 .2تكد ِٜايدعِ ايفـين يًحٗـاو اذتهَٝٛـَ ١ـٔ صـالٍ إعـدال املطـٛذاو اإلذصـا١ٝ٥
ايالشَ ١ايض تطًبٗا تًو ادتٗاو .

- 12 -

 .3تصُ ِٝايعٓٝاو ٚتطٜٛس أطـس املعآٜـٚ ١أضـايٝز ايتكـدٜس ٚزتـد ٚتكٝـ ِٝا صطـا٤
ايٓاجت َٔ ١ايعٓٝاو َٚساقب ١ادتٛل ٠اإلذصا. ١ٝ٥
 .4ايترً ٌٝايٛتفٚ ٞاالضتدالٍ اإلذصا ٞ٥املتأُ يًتكدٜس .
 .5تصُ ِٝاالضتبٝاْاو ٚجدا ٍٚاملخسجاو .
ٚ .6ضع أطس املعاَٗٓٚ ١ٜٓحٝاو تٓك ١ٝايبٝاْاو ٚأضايٝز ادتدٚي. ١
 .7إعــدال بٝاْــاو ايتعــدالاو ٚاملطــٛح اإلذصــاٚ ١ٝ٥جتٗٝصٖــا يًٓشــس بايتٓطــٝل َ ـع
ايٛذداو اإللاز ١ٜاملعٓٚ ١ٝادتٗاو املختص. ١
َال)18( ٠
ختتص إلاز ٠اإلذصــا٤او نا : ًٜٞ
 .1مجع ٚإعدال ايبٝاْاو ٚاملاشساو اإلذصاٚ ١ٝ٥جتٗٝصٖا يًٓشس بايتٓطٝل َع ادتٗاو
املختص. ١
 .2إعــدال َاشــساو إذصــا٤او ايتُٓٝــ ١املطــتداَٚ ١املاشــساو اإلذصــا ١ٝ٥املتعًكــ١
بايتكازٜس ايدٚي ١ٝبايتٓطٝل َع ادتٗاو املختص. ١
 .3إعدال تكازٜس ٚجدا ٍٚايٓشس يًبٝاْاو اإلذصا ١ٝ٥بايتٓطٝل َع ادتٗاو املختص. ١
 .4ايتٓطٝل َع ادتٗاو املختص ١ياُإ تهاٌَ ٚاتطام ايبٝاْاو اإلذصا. ١ٝ٥
 .5حتدٜد إطاز عًُ ١ٝمجع ٚإْتاد ايبٝاْـاو املصـدزٚ ١ٜتصـاَ ِٝايتكـازٜس ٚاملٓشـٛزاو
ايترً ١ًٝٝبايتعاَ ٕٚع ادتٗاو املختص. ١
 .6تٛنري َتطًباو املٓظُاو افًٝـٚ ١اإلقًُٝٝـٚ ١ايدٚيٝـَ ١ـٔ ايبٝاْـاو اإلذصـا١ٝ٥
بايتٓطٝل َع ادتٗاو املختص. ١
ْ .7شس ايبٝاْاو اإلذصاٚ ١ٝ٥اإلذصا٤او ايسا ١ٝبايتٓطٝل َع ادتٗاو املختص. ١
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َال)19( ٠
ٜصدز بتردٜد اصتصاتاو َهتز ايسٝ٥ظ قــساز َٓ٘ .
َال)20( ٠
يًحٗـــاش إٔ ٜطـــتعا نـــٔ ٜـــساَ ٙـــٔ ايفٓـــٝا ٚارتـــرباٚ ٤املهاتـــز ٚادتٗـــاو
املتخصص ١ملعاْٚت٘ يف ألاَٗ ٤اَـ٘ ٚحتكٝـل أٖدانـ٘ ٚإعـدال َـا ًٜـصّ َـٔ صطـط
ٚبساَخ أ ٚلزاضاو أ ٚعٛث أَ ٚطٛح أ ٚتعدالاو .
َال)21( ٠
تته ٕٛاملٛازل املاي ١ٝيًحٗاش َٔ :
 .1االعتُالاو املاي ١ٝايض ختصصٗا ي٘ ايدٚي. ١
 .2املٛازل ا صس ٣ايض ٜعتُدٖا زتًظ ايٛشزا ٤بٓا ً٤عً ٢عسض ايسٝ٥ظ .
َال)22( ٠
يسٝ٥ظ زتًظ ايٛشزا ٤إٔ ٜطًز َٔ ايسٝ٥ظ يف أٚ ٟقت تكـد ِٜتكـازٜس
عٔ أٚضاع ادتٗاش ايفٓٚ ١ٝاملايٚ ١ٝاإللازٜـ ١أ ٚأٚ ٟجـ٘ َـٔ أٚجـ٘ أْشـطت٘ أ ٚأٟ
َعًَٛاو تتعًل ب٘ .
ٚيسٝ٥ظ زتًظ ايٛشزا ٤إٔ ٜصـدز يًحٗـاش تٛجٗٝـاو عاَـ ١بشـإٔ َـا جيـز
عً ٘ٝاتباع٘ يف ا َٛز املتعًك ١باملصًر ١أ ٚايطٝاض ١ايعاَ.١
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َال)23( ٠
جيٛش بكساز َٔ زتًظ ايٛشزا ٤بٓـا ً٤عًـ ٢اقـرتاح ايـسٝ٥ظ تعـد ٌٜتٓظـِٝ
ايٛذداو اإللاز ١ٜايض ٜتأيف َٓٗـا ادتٗـاش باإلضـان ١أ ٚاذتـرف أ ٚايـدَخ ٚتعـٝا
اصتصاتاتٗا .
نُا جيٛش بكساز َٔ ايسٝ٥ظ إْشاَ ٤ا تكتا ٘ٝاملصًر ١ايعاَ َٔ ١أقطاّ يف
ايٛذــداو اإللازٜــ ١ايــض ٜتــأيف َٓٗــا ادتٗــاش أ ٚإيغاؤٖــا أ ٚلزتٗــا ٚتعــٝا
اصتصاتاتٗا ٚتعدًٜٗا ٚال ٜه ٕٛقساز ايسٝ٥ظ ْانـرا إال بعـد اعتُـالَ ٙـٔ زتًـظ
ايٛشزا. ٤
َال)24( ٠
تا ٍٚإىل ادتٗـاش يف تـازٜا ايعُـٌ بٗـرا ايكـساز مجٝـع اذتكـٛم ٚااليتصاَـاو
ٚاالعتُالاو املاي ١ٝارتات ١بٛشاز ٠ايتخطـٝط ايتُٓـٚ ٟٛاإلذصـا ٤نُـا تـا ٍٚإيٝـ٘
مجٝع املُتًهاو ٚاملٓشآو ٚا جٗصٚ ٠املعداو  ٚريٖا ايض ناْـت تتبـع ايـٛشاز ٠يف
ٖرا ايتازٜـا .
َال)25( ٠
ٜقٓكــٌ إىل ادتٗــاش َــٔ قٜــسْ ٣كًــ٘ َــٔ ايعــاًَا بــٛشاز ٠ايتخطــٝط ايتُٓــٟٛ
ٚاإلذصا ٤براو أٚضاعِٗ ٚمجٝع املصاٜا املكسز ٠هلِ ٚقت ايٓكٌ .
ٚتتٛىل ٚشاز ٠ايتُٓ ١ٝاإللازٚ ١ٜايعٌُ ٚايشـا ٕٚاالجتُاعٝـ ١تطـ ١ٜٛأٚضـاع
املٛففا اير ٜٔال ٜتِ ْكًِٗ إىل ادتٗــاش .
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َال)26( ٠
عً ٢مجٝع ادتٗاو املختص ١نٌ نُٝا خيص٘ تٓفٝر ٖرا ايكـــساز ٜٚ .قعُـٌ
ب٘ َٔ تازٜا تدٚزٜٚ . ٙقٓشس يف ادتسٜد ٠ايساٝــ. ١

مت ِٝبٔ محـد آٍ ثاْٞ
أَري لٚي ١قطــس

تدز يف ايدٜٛإ ا َري ٟبتازٜا ٖ1440/02/26 :ـ
املٛانل ّ2018/11/04 :

