
 

( 2013 أتزَم 2 )1434 مه جمادي األونً 21 صادر فٍ 1129.13قزار نىسَز انفالحح وانصُذ انثحزٌ رقم 
ح مه أصم وثاذٍبَرعهق   .طجم صُاوح وذذتُز انمىرجاخ األوُن

 

 (5743، ص  12/08/2013   ترارَخ  6177 ج ر   رقم    )

 

 ،وسَز انفالحح وانصُذ انثحزٌ
 

بؼغ يقتؼٛاث انقإٌَ بتطبٛق) 2011 عبتًبش 6 (1432 شٕال 7نظادس فٙ  ا2.10.473انًشعٕو سقى بُاء ػهٗ 
  يُّ،86نهًُتجاث انغزائٛت، ٔال عًٛا انًادة   انًتؼهق بانغاليت انظحٛت28.07سقى 

 
 

 قزر ما َهٍ 
 

 
 86ٚجب أٌ ُٚؼَذ عجُم طٛاَت ٔتذبٛش انًُتجاث األٔنٛت يٍ أطم َباتٙ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًادة : انمادج األونً

 يٍ قبم انًغتغهٍٛ، يُتجٙ انًُتجاث انًزكٕسة، ٔفق انًُٕرج 2.10.473يٍ انًشعٕو انًشاس إنّٛ أػالِ سقى 
 .انًهحق بٓزا انقشاس

 
يٕاد انكًٛأٚت ٔانحٕٛٚت انًغتؼًهت فٙ طٛاَت ٔتذبٛش ٚتى تظُٛف انًؼهٕياث انًؼًُت فٙ انغجم، كال: 2انمادج 

األطُاف انُباتٛت ٔكزا انًُاطق انًحذدة ٔفق يؼطٛاث انًغح انطبٕغشافٙ أٔ يؼطٛاث انتجضٚئ انخشائطٙ أٔ، ػُذ 
اس االططُاػٛت   .حغب َٕع انضساػت (GPS)االقتؼاء، ٔفق إحذاثٛاث َظاو تحذٚذ انًٕقغ ػبش األًق

 

 يٍ ٚا نتحذٚذ ْٕٚت األشخاص انًؼُٛت ٔيكاٌ اإلَتاج ٔػذدا كافٚؼى انغجم طفحًت أٔنٗ تخظض: 3انمادج 
 .انظفحاث حغب انضساػاث انًًاسعت

 
ٚجب أٌ ٚحتفظ انًغتغُم أٔ انًغؤُٔل ػٍ االعتغالنٛت، حغب انحانت، بانغجم انًزكٕس نًذة خًظ عُٕاث تحتغب 

 .ابتذاء يٍ تاسٚخ إػذادِ انًبٍٛ فٙ طفحتّ األٔٗن
 

ٔٚجب . ٚجب أٌ ٚقٕو انًغتغُم أٔ انًغؤُٔل ػٍ االعتغالنٛت، حغب انحانت، بتشقٛى انغجم ٔانتٕقٛغ ػهّٛ: 4انمادج 
أٌ َُٕٚػغ سٍْ إشاسة األػٕاٌ انًؤْهٍٛ يٍ قبم انًظانح انًختظت انتابؼت نهًكتب انٕطُٙ نهغاليت انظحٛت 

 .نهًُتجاث انغزائٛت انتابغ نّ يكاٌ تغجٛم االعتغالنٛت
 

ٔٚجب أٌ تذٌٔ فّٛ جًٛغ انضٚاساث انتٙ ٚقٕو بٓا األػٕاٌ انًزكٕسٌٔ إنٗ االعتغالنٛت ٔتاسٚخ كم صٚاسة ٔاعى 
 .انشخض انز٘ قاو بٓا ٔتٕقٛؼّ ٔبٛاٌ انًالحظاث انتٙ أبذاْا ٔتٕطٛاتّ انًحتًهت،إٌ اقتؼٗ انحال رنك

 

. ُٚشش ْزا انقشاس فٙ انجشٚذة انشعًٛت:5انمادج 
 

 

( 2013 أتزَم 2 )1434 مه جمادي األونً 21حزر تانزتاط فٍ 

وسَز انفالحح وانصُذ انثحزٌ، عشَش أخىىع 



 

 

انمهحق  

ًَٕرج عجم طٛاَت ٔتذبٛش انًُتجاث األٔنٛت يٍ أطم َباتٙ 

 (انظفحت األٔٗن يٍ انغجم)

مه أصم وثاذٍ  األونُح انمىرجاخ وذذتُز طجم صُاوح

............. ...رقم طجم

......................................... ذارَخ اإلعذاد 

........................................ وىع انشراعح

 ..............إنً.................انصفحاخ مه

االطرغالنُح 

………………………………………………………… 

 .................................................................

 .................................................................

................................................................. 

: اطم انمظرغم وعىىاوه

:  انثطاقح انىطىُح نهرعزَف رقم

:  انهاذف رقم

: انفاكض

 :انثزَذ االنكرزووٍ

………………………………………………………… 

 .................................................................

 .................................................................

................................................................. 

 :ذحذَذ مكان االوراج

:  انجماعح 

: انمظاحح

 :، عىذ االقرضاء(GPS)إحذاثُاخ 

 : انىشاط …………………………………………………………

 .................................................................

 .................................................................

 ................................................................

 .................................................................

 

: وعىىاوه*اطم انمظؤول عه االطرغالنُح

:  انهاذف رقم

:  انفاكض رقم

 :انثزَذ االنكرزووٍ

 :مكان ذىاجذ محم ذخشَه انمىاد انكُماوَح ............................................................

…….................................................……… 

 

رغ امكان ذىاجذ محم ذخشَه انرهفُف انف

نهمثُذاخ انمظرعمهح أو انرٍ اورهد مذج 

 : صالحُرها

وطائم انحماَح انمعرمذج مه قثم مظرعمهٍ  …………………………………………………………

 األطمذج وانمثُذاخ

 إٌ كاٌ شخظا آخش غٛش انًغتغم* 



 

  طجم صُاوحوذذتُزانمىرجاذاألونُحمه أصم وثاذٍ                                   
 (َجة ذزقُم انصفحاخ )

 :......................................................(انىىع/ انصىف/)انشراعح

 :........................................................ذارَخ انشرع أو انغزص

يؼهٕياث 

 *آخشٖ

انشخض انًٕجّ 

إنّٛ انًُتٕج 
انًحظم ػهّٛ 

/ تحذٚذ انٕٓٚت)
 (االعى ٔانؼُٕاٌ

انًٕسد   تاسٚخ انجُٙ

/ تحذٚذ انٕٓٚت)
االعى 

 (ٔانؼُٕاٌ

انًبٛذ انًغتؼًم 

تاسٚخ / انكًٛت
 االعتؼًال

انًٕسد  

تحذٚذ )
االعى / انٕٓٚت

 (ٔانؼُٕاٌ

األعًذة انًغتؼًهت  

تاسٚخ / انكًٛت)
 (االعتؼًال

يظذس يٛاِ انش٘ 

 ٔجذٔتٓا 

يٕسد  

تحذٚذ )األغشاط/ انبزٔس
 (االعى ٔانؼُٕاٌ/ انٕٓٚت

             

             

             

             

. بٛاٌ تاسٚخ ظٕٓسْا ٔاإلجشاءاث انًتخزة/جًٛغ انكائُاث انؼاسة أٔ األيشاع(*)

َارج األعىان انمؤههُه مه قثم انمكرة انىطىٍ نهظالمح انصحُح نهمىرجاخ انغذائُح  س

:  ذحذَذ هىَح انعىنانمصهحح انمعىُح ذارَخ  

اطمه ورقم تطاقره انىطىُح نهرعزَف 

انرىصُاخ انمحرمهح  /انمالحظاخ

    

    

 


