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َكد١َ

مجع١ٝ إنساّ ذتفظ  اخترتٗامتٌٜٛ اإلزٖاب أحد ايسنا٥ص األضاض١ٝ اييت جسا٥ِ غطٌ األَٛاٍ ٚايٛقا١ٜ َٔ عًُٝات تعد ضٝاض١ 

 ٖـ،11/5/1433بتازٜخ  31يٓظاّ َهافح١ غطٌ األَٛاٍ ايطعٛدٟ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ ّ/يف زتاٍ ايسقاب١ املاي١ٝ ٚفكًا  ايطعاّ 

  .ايطٝاض١ٚال٥حت٘ ايتٓفٝر١ٜ ٚمجٝع ايتعدٜالت ايالحك١ يٝتٛافل َع ٖرٙ 

يٓطاما

 .ادتُع١ٝيف  َٚٔ هلِ عالقات تعاقد١ٜ ٚتطٛع١ٝحتدد ٖرٙ ايطٝاض١ املطؤٚيٝات ايعا١َ ع٢ً ناف١ ايعاًَني 

ايبٝإ

 اييت اخترتٗا مجع١ٝ إنساّ ذتفظ ايطعاّ يف ضبٌٝ َهافح١ عًُٝات غطٌ األَٛاٍ ٚجسا٥ِ متٌٜٛ اإلزٖاب: ١طسم ايٛقا٥ٝ

 ادتُع١ٝ. ٚمتٌٜٛ اإلزٖاب اييت تتعسض هلاحتدٜد ٚفِٗ ٚتكِٝٝ ملخاطس غطٌ األَٛاٍ  .1

 .اختاذ قسازات َربز٠ يف شإٔ اذتد َٔ شتاطس غطٌ األَٛاٍ ٚمتٌٜٛ اإلزٖاب ارتاص١ باملٓتجات ٚارتدَات .2

 .يف زتاٍ املهافح١ ادتُع١ٝتعصٜص بساَج بٓا٤ ايكدزات ٚايتدزٜب زفع نفا٠٤ ايعاًَني مبا ٜتال٤ّ َع ْٛع١ٝ األعُاٍ يف  .3

 .ٓٛات املطتخد١َ يًُهافح١ ٚحتطني جٛد٠ ايتعسف ع٢ً ايعُال٤ ٚإجسا٤ات ايعٓا١ٜ ايٛاجب١زفع نفا٠٤ ايك .4

 ادتُع١ٝ.تٛفري األدٚات ايالش١َ اييت تطاعد ع٢ً زفع جٛد٠ ٚفاع١ًٝ األعُاٍ يف  .5

 .متٌٜٛ اإلزٖابجسا٥ِ هافح١ غطٌ األَٛاٍ ٚمل ادتُع١ٝبساَج تٛع١ٜٛ يسفع َطت٣ٛ ايٛعٞ يد٣ ايعاًَني يف  إقا١َ .6

 ٚاالضتفاد٠ َٔ ممٝصاتٗا يًتكًٌٝ َٔ اضتخداّ ايٓكد يف املصسٚفات.االعتُاد ع٢ً ايكٓٛات املاي١ٝ غري ايٓكد١ٜ   .7

 ايتعسف ع٢ً املطتفٝد اذتكٝكٞ ذٚ ايصف١ ايطبٝع١ٝ أٚ االعتباز١ٜ يف ايتبادٍ املايٞ. .8

األشخاص ٚاملبايغ املشتب٘ ايتأند َٔ ١ٜٖٛ ادتٗات ذات ايعالق١ يًُطا١ُٖ يف  َعيف إجياد عًُٝات زبط ايهرتْٚٞ  ايطعٞ .9

 .بٗا

املطؤٚيٝات

ٜعًُٕٛ حتت إداز٠ ٚاشساف مجع١ٝ إنساّ ذتفظ ايطعاّ ايرٜٔ  ايعاًَنيتطبل ٖرٙ ايطٝاض١ ضُٔ أْشط١ ادتُع١ٝ ٚع٢ً مجٝع 

، ٚااليتصاّ مبا ٚزد فٝٗا َٔ اٚايتٛقٝع عًٝٗ ٚاإلملاّ بٗا ايطٝاض١ٚع٢ً ٖرٙ مبهافح١ غطٌ األَٛاٍ االطالع ع٢ً األْظ١ُ املتعًك١ 

 ٚاألقطاّ ٚتصٜٚد مجٝع اإلدازات يف ذيو ارتصٛصْشس ايٛعٞ  املاي١ٝداز٠ اإلايٛظٝف١ٝ. ٚع٢ً  َِٚطؤٚيٝاتٗ ِأحهاّ عٓد أدا٤ ٚاجباتٗ

 .ٗابٓطخ١ َٓ

 .ٚمتٌٜٛ اإلزٖاببكٛاعد َهافح١ غطٌ األَٛاٍ  ٚايتصاَِٗايتأند َٔ إتباعِٗ  ع٢ً َتعاْٚنيحاٍ ايتعاقد َع  ٚحتسص ادتُع١ٝ

املساجع

. ٚحتٌ ٖرٙ ايطٝاض١ ستٌ  ٖـ26/04/1441(  ٖرٙ ايطٝاض١ يف    األٚىل ( يف دٚزت٘ )     1 ) يف االجتُاع ايع١َُٝٛ ادتُع١ٝ  ت اعتُد

 املٛضٛع١ ضابكا. قٛاعد ايطًٛىطٝاضات ٝع ايمج


