
 

 

 

  اي١ٝ تعٝني املدٜس ايتٓؿٝرٟ ٚغؤْٚ٘ ايٛظٝؿ١ٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :أٚاًل/ َٗاّ املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 :ٜتٛىل املدٜس ايتٓؿٝرٟ األعُاٍ اإلداز١ٜ ناؾ١ َٚٓٗا ع٢ً ٚد٘ اخلصٛص

 .زضِ خطط اجلُع١ٝ ٚؾل َطتٜٛاتٗا اْطالقا َٔ ايطٝاض١ ايعا١َ ٚأٖداؾٗا َٚتابع١ تٓؿٝرٙ بعد اعتُادٖا .1

زضِ أضظ َٚعاٜري حلٛن١ُ اجلُع١ٝ ال تتعازض َع أسهاّ ايٓعاّ ٚايال٥ش١ ايتٓؿٝر١ٜ ٖٚرٙ ايال٥ش١ ٚاإلغساف ع٢ً  .2

 .تٓؿٝرٖا َٚساقب١ َد٣ ؾاعًٝتٗا بعد اعتُادٖا

إعداد ايًٛا٥ح اإلدسا١ٝ٥ ٚايتٓع١ُٝٝ ايالش١َ اييت تطُٔ قٝاّ اجلُع١ٝ بأعُاهلا ٚؼكٝل أٖداؾٗا َٚتابع١ تٓؿٝرٖا بعد  .3

 .عتُادٖاا

 .تٓؿٝر أْع١ُ اجلُع١ٝ ٚيٛا٥شٗا ٚقسازاتٗا ٚتعًُٝاتٗا ٚتعُُٝٗا .4

 .تٛؾري استٝادات اجلُع١ٝ َٔ ايرباَر ٚاملػسٚعات ٚاملٛازد ٚايتذٗٝصات ايالش١َ .5

 .اقرتاح قٛاعد اضتجُاز ايؿا٥ض َٔ أَٛاٍ اجلُع١ٝ ٚآيٝات تؿعًٝٗا .6

 . تٓعهظ ع٢ً ؼطني أدا٤ َٓطٛبٞ اجلُع١ٝ ٚتطٜٛسٖازضِ ٚتٓؿٝر اخلطط ٚايرباَر ايتطٜٛس١ٜ ٚايتدزٜب١ٝ اييت  .7

زضِ ضٝاض١ َهتٛب١ تٓعِ ايعالق١ َع املطتؿٝدٜٔ َٔ خدَات اجلُع١ٝ ٚتطُٔ تكدِٜ ايعٓا١ٜ ايالش١َ هلِ ٚاإلعالٕ عٓٗا  .8

 . بعد اعتُادٖا

 إعداد ايتكازٜس ايتتبع١ٝ تصٜٚد ايٛشز٠ بايبٝاْات ٚاملعًَٛات عٔ اجلُع١ٝ ٚؾل ايُٓاذز املعتُد٠ َٔ ايٛشاز٠ ٚايتعإٚ يف .9

 .ٚايط١ٜٛٓ بعد عسضٗا ع٢ً دلًظ اإلداز٠ ٚاعتُادٖا ٚؼدٜح بٝاْات اجلُع١ٝ بصؿ١ دٚز١ٜ

 .ايسؾع برتغٝح أمسا٤ نباز املٛظؿني يف اجلُع١ٝ جملًظ اإلداز٠ َع ؼدٜد صالسٝاتِٗ َٚطؤٚيٝاتِٗ يالعتُاد .10

 . االزتكا٤ غدَات اجلُع١ٝ

ٚٚضع املؤغسات يكٝاع األدا٤ ٚاالزلاشات ؾٝٗا ع٢ً َطت٣ٛ اخلطط ٚاملٛازد ٚايتشكل َٔ َتابع١ ضري أعُاٍ اجلُع١ٝ  .11

 .اػاٖٗا سلٛ األٖداف َٚعاجل١ املػهالت ٚإجياد احلًٍٛ هلا

 . ٚؾكا يًُعاٜري املعترب٠ متٗٝدا العتُادٖا  َػازنت٘ يف إعداد ايتكازٜس املاي١ٝ َٚػسٚع املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ يًذُع١ٝ .12

 . ِٜٛ ايٛظٝؿٞ يًعاًَني يف اجلُع١ٝ ٚزؾع٘ العتُادٙإعداد ايتك



 .إصداز ايتعاَِٝ ٚايتعًُٝات اخلاص١ بطري ايعٌُ يف اجلُع١ٝ .13

تٛيٞ أَا١ْ دلًظ اإلداز٠ ٚإعداد ددٍٚ أعُاٍ ادتُاعات٘ ٚنتاب١ ذلاضس اجلًطات ٚايعٌُ ع٢ً تٓؿٝر ايكسازات ايصادز٠  .14

 .عٓ٘

 .ّ بٗا اجلُع١ٝ ناؾ١ ٚتكدِٜ تكازٜس عٓٗااإلغساف ع٢ً األْػط١ ٚاملٓاضبات اييت تكٛ .15

إعداد ايتكازٜس ايدٚز١ٜ ألعُاٍ اجلُع١ٝ ناؾ١ تٛضح اإلزلاشات ٚاملعٛقات ٚضبٌ عالدٗا ٚتكدميٗا جملًظ اإلداز٠  .16

 .العتُادٖا

 أٟ َٗاّ أخس٣ ٜهًـ بٗا َٔ قبٌ دلًظ اإلداز٠ يف دلاٍ اختصاص٘.

 

 :ّ املٓاط١ ب٘ ايصالسٝات اآلت١ٝثاًْٝا/ يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ يف ضبٌٝ ازلاش املٗا

اْتداب َٓطٛبٞ اجلُع١ٝ إلْٗا٤ أعُاٍ خاص١ بٗا أٚ سطٛز َٓاضبات أٚ يكا٤ات أٚ شٜازات اٚ دٚزات أٚ غريٖا ٚسطب َا  .1

 .تكتطٝ٘ َصًش١ ايعٌُ ٚمبا ال ٜتذاٚش غٗسا يف ايط١ٓ ع٢ً أال تصٜد األٜاّ املتص١ً عٔ عػس٠ أٜاّ

يبػس١ٜ ايالش١َ باجلُع١ٝ ٚإعداد عكٛدِٖ َٚتابع١ أعُاهلِ ٚايسؾع جملًظ اإلداز٠ بتٛقٝع ايعكٛد َتابع١ قسازات تعٝني املٛازد ا .2

 . ٚإيػا٥ٗا ٚقبٍٛ االضتكاالت يالعتُاد

 . اعتُاد تكازٜس األدا٤ .3

 . يًُدٜس تهًٝـ املٛظؿني يتٓؿٝر مجٝع ايرباَر ٚاألْػط١ ع٢ً َطت٣ٛ اجلُع١ٝ ٚؾل اخلطط املعتُد٠ .4

 . َٓطٛبٞ اجلُع١ٝ ناؾ١ بعد َٛاؾك١ دلًظ اإلداز٠اعتُاد إداشات  .5

 . تؿٜٛض صالسٝات زؤضا٤ األقطاّ ٚؾل ايصالسٝات املُٓٛس١ ي٘ .6

 .تطبٝل َٛاد ال٥ش١ تٓعِٝ ايعٌُ باجلُع١ٝ املعتُد٠ َٔ دلًظ اإلداز٠ .7

 ثايجًا/ عالقات ايعٌُ:

 .َعا١ًَ املدٜس بػهٌ ال٥ل َٔ قبٌ دلًظ إداز٠ اجلُع١ٝ .1

َٔ ْعاّ ايعٌُ  61( َٔ املاد٠  2ايٛقت ايهايف ايالشّ ملُازض١  سكٛق٘ دٕٚ املطاع بأدسٙ ٚؾل َا ْصت عًٝ٘ ايؿكس٠ )  .إعطا٤ املدٜس2

 ايطعٛدٟ.



 َٔ ْعاّ ايعٌُ ايطعٛدٟ . 62.متهني املدٜس َٔ أدا٤ عًُ٘ يف ايٛقت احملدد ٚؾل َا دا٤ يف املاد٠ 3

ٚاألٚاَس ايصادز٠ َٔ زؤضا٥٘ ع٢ً ايٛد٘ األنٌُ َا مل ٜهٔ يف ٖرٙ ايتعًُٝات  .جيب ع٢ً املدٜس ايتٓؿٝرٟ تٓؿٝر ناؾ١ ايتعًُٝات4

 َا خيايـ ايٓعاّ أٚ ايعكد أٚ اآلداب ايعا١َ أٚ ٜعسض٘ يًدطس.

 .جيب ع٢ً املدٜس ايتٓؿٝرٟ إسرتاّ ْعِ َٚٛاعٝد ايعٌُ ٜٚكصد بريو احملاؾع١ ع٢ً ْعِ َٚٛاعٝد ايعٌُ احلاي١ٝ ٚاملطتكب١ًٝ.5

دٜس ايتٓؿٝرٟ احملاؾع١ ع٢ً أَٛاٍ ٚتمتًهات اجلُع١ٝ ٚسكٛقٗا يد٣ ايػري ٚخاص١ تًو املط١ًُ إيٝ٘ ٚاييت .جيب ع٢ً امل6

 ٜطتددَٗا يف عًُ٘.

 .ال جيٛش يًُدٜس اجلُع بني ايعٌُ باجلُع١ٝ ٚأٟ عٌُ أخس إال بأذٕ نتابٞ َٔ صاسب ايصالس١ٝ.7

ع٢ً املعًَٛات اييت قد تصٌ إيٝ٘ عهِ ٚظٝؿت٘ ست٢ بعد تسن٘ اخلد١َ، .ٜتعني ع٢ً املدٜس ايتٓؿٝرٟ احملاؾع١ ع٢ً أضساز ايعٌُ 8ٚ

 ٚخاص١ تًو اييت َٔ غأْٗا اإلضساز مبصاحل اجلُع١ٝ .

 .ع٢ً املدٜس أال ٜطتػٌ ٚظٝؿت٘ أٚ عالقات٘ يف ؼكٝل أ١ٜ َهاضب غدص١ٝ َاد١ٜ ناْت أّ َع١ٜٛٓ.9

 

 :املدٜس ايتٓؿٝرٟزابعًا/ ايػسٚط اييت جيب إٔ تتٛؾس يف ايتكدّ يػػٌ ٚظٝؿ١ 

 .إٔ ٜهٕٛ ضعٛدٟ اجلٓط١ٝ .1

 .إٔ ٜهٕٛ ناٌَ األ١ًٖٝ املعترب٠ غسعا .2

 .( ض١ٓ 25)  أال ٜكٌ عُسٙ عٔ .3

 .( ضٓٛات يف ايعٌُ اإلدازٟ 3)   إٔ ميتًو خرب ٠ ال تكٌ عٔ .4

 . أال تكٌ غٗادت٘ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ  .5

 .إٔ ٜهٕٛ َتؿسغًا إلداز٠ اجلُع١ٝ بعد تسغٝش٘ .6

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ:خاَطًا/ آي١ٝ تٛظٝـ 

َٔ أعطا٤ دلًظ  3تػهٌٝ جل١ٓ إعداد َعاٜري اختٝاز ٚتسغٝح َدٜس اجلُع١ٝ بس٥اض١ ز٥ٝظ دلًظ اإلداز٠ أٚ األَني ايعاّ ٚعط١ٜٛ 

 اإلداز٠ ٚاالضتعا١ْ بأٌٖ االختصاص.

 ايػسٚط ٚاملصاٜا يًٛظٝؿ١.اإلعالٕ عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ اخلاص١ باجلُع١ٝ  َٚٛقع اجلُع١ٝ  االيهرتْٚٞ َع إٜطاح 



 ؼدٜد ؾرت٠ اإلعالٕ شًَٓٝا.

اضتكباٍ طًبات ايتكدّ يٛظٝؿ١ املدٜس َسؾكًا بٗا ايطري ايرات١ٝ يًُتكدَني ٚصٛز عٔ املؤٖالت ايع١ًُٝ ٚايػٗادات امل١ٝٓٗ ٚغٗادات 

 اخلرب٠ ٚايٛثا٥ل املعصش٠ يًُٗازات ٚايكدزات ايكٝاد١ٜ عرب االميٌٝ ؾكط .

 ايطًب إغعاز ايهرتْٚٞ ٜؿٝد ٚصٍٛ طًب٘.ُٜسضٌ ملكدّ 

 ؼدٜد َٛعد املكاب١ً ٚإدسا٤ االختبازات املك١ٓٓ َٔ قبٌ ايًذ١ٓ املػه١ً.

 ؾسش ايٓتا٥ر ٚإعالْٗا.

 اعتُاد تسغٝش٘ بكساز إدازٟ َٔ دلًظ إداز٠ اجلُع١ٝ.

 زؾع َصٛغات تسغٝش٘ يًٛشاز٠ يًُٛاؾك١ سطب ايٓعاّ.

 الدتُاع١ٝ بعد سصٛي٘ ع٢ً َٛاؾك١ ايٛشاز٠ ع٢ً ايتعٝني .تطذٌٝ املدٜس يف ْعاّ ايتأَٝٓات ا

خيطع املدٜس ايتٓؿٝرٟ  يؿرت٠ اختباز َدتٗا ثالث١ أغٗس ٚال ؼتطب َٓٗا ؾرتات اإلداشات ؾُٝا عدا إداشات األعٝاد أٚ أٟ غٝاب آخس 

ازٜذ َباغس٠ ايعٌُ ايؿع١ًٝ ؾإذا مل ٜجبت باضتجٓا٤ أٜاّ ايساس١ األضبٛع١ٝ إذا ٚقعت خالٍ ؾرت٠ االختباز ٚتبدأ َد٠ االختباز َٔ ت

( 54.53صالس١ٝ املٛظـ أثٓا٤ ٖرٙ املد٠ جيٛش إْٗا٤ خدَت٘ خالهلا َٔ داْب اجلُع١ٝ دٕٚ أٟ تعٜٛض أٚ َهاؾأ٠ يف ْطام سهِ املاد٠ )

 َٔ ْعاّ ايعٌُ ايطعٛدٟ ٚعٓد ثبٛت صالسٝت٘ يًعٌُ ؼتطب ؾرت٠ ايتذسب١ ضُٔ َد٠ اخلد١َ يف اجلُع١ٝ.

 

 

 

 : يًُدٜس املاي١ٝ ايتعٜٛطات دٜدؼ

 :أٚاًل/ األدٛز

ٚنٌ َبًؼ َطتشل ي٘ بايع١ًُ ايطعٛد١ٜ طبكًا يألسهاّ ايٛازد٠ باملاد٠ تطعني َٔ ْعاّ   جيب دؾع أدس املدٜس ايتٓؿٝرٟ .1

 .ايعٌُ ايطعٛدٟ

ُٜصسف يف ْٗا١ٜ نٌ غٗ .2  .س َٝالدٟٜطتشل املدٜس ايتٓؿٝرٟ زاتب٘ إعتبازًا َٔ تازٜذ َباغست٘ ايعٌُ ؾعاًل ٚ



يف ؾكد أٚ إتالف أٚ تدَري آالت متتًهٗا اجلُع١ٝ أٚ ٖٞ يف عٗدت٘ ٚنإ ذيو ْاغ٦ًا عٔ خطأ   املدٜس ايتٓؿٝرٟ  إذا تطبب .3

َٓ٘ أٚ رلايؿت٘ تعًُٝات صاسب ايصالس١ٝ ٚمل ٜهٔ ْتٝذ١ خلطأ ايػري أٚ ْاغ٦ًا عٔ ق٠ٛ قاٖس٠، داش يًذُع١ٝ إٔ تكتطع 

 .يٛاسد٠ ٚايتطعني َٔ ْعاّ ايعٌُ ايطعٛدَٟٔ أدسٙ ٚؾل َا دا٤ باملاد٠ ا

يكا٤ سكٛم خاص١ دٕٚ َٛاؾك١ خط١ٝ َٓ٘ , إال يف احلاالت ايٛازد٠ باملاد٠   املدٜس ايتٓؿٝرٟ  ال جيٛش سطِ أٟ َبًؼ َٔ أدٛز .4

 .ايجا١ْٝ ٚايتطعني َٔ ْعاّ ايعٌُ ايطعٛدٟ

أدس املدٜس ايتٓؿٝرٟ املطتشل، َا مل ٜجبت يد٣ ١٦ٖٝ  ال جيٛش )يف مجٝع األسٛاٍ( إٔ تصٜد ْطب١ املبايؼ احملط١َٛ ع٢ً ْصـ .5

تط١ٜٛ اخلالؾات ايعُاي١ٝ إَهإ ايصٜاد٠ يف احلطِ ع٢ً تًو ايٓطب١، أٚ ٜجبت يدٜٗا ساد١ املدٜس ايتٓؿٝرٟ إىل أنجس َٔ 

ُٜعط٢ املدٜس ايتٓؿٝرٟ  .َسأنجس َٔ ثالث١ أزباع أدسٙ َُٗا نإ األ  ْصـ أدسٙ ، ٚيف ٖرٙ احلاي١ األخري٠ ال 

 .(َٔ ْعاّ ايعٌُ ايطعٛدٟ 97.96.95.94باجلُع١ٝ َا دا٤ باملٛاد )   ُٜساع٢ عٓد اقتطاع دص٤ َٔ أدس املدٜس ايتٓؿٝرٟ .6

 :ايسٚاتب/ ثاًْٝا

 . زٜاٍ(  6500)  ايبهايٛزٜٛع َؤٌٖ حلاًَٞ األضاضٞ ايساتب-1

 يف املدٜس ٚظٝؿ١ ٚبدالت رلصصات ٜطتشل ؾإْ٘( بهايٛزٜٛع) يًٛظٝؿ١ املطًٛب املؤٌٖ َٔ اقٌ مبؤٌٖ َدٜس تعٝني ساي١ يف-2

 .اإلداز٠ دلًظ َٔ ذيو اعتُاد ٜتِ احلاي١ ٖرٙ ٚيف املطًٛب، املؤٌٖ ٜتٛؾس ست٢  عٌُ نطبٝع١( 1) ايؿكس٠

 تتػري ال ؾإْ٘ ايعٌُ زأع ع٢ً ٖٚٛ( بهايٛزٜٛع) َؤٌٖ ع٢ً يًٛظٝؿ١ املطًٛب املؤٌٖ َٔ اقٌ مبؤٌٖ املعني املدٜس سصٍٛ ساي١ يف-3

 .اإلداز٠ دلًظ طسٜل عٔ خدَت٘ ضٓني تكِٝٝ ٜٚتِ ي٘ ايٛظٝؿ١ رلصصات

 :ثايجًا/ ايعال٠ٚ

 .ٜٚػرتط ملٓح ايعال٠ٚ إٔ ٜهٕٛ قد أَط٢ ض١ٓ ع٢ً تعٝٝٓ٘ ٚؾل ايطًِ املعتُد باجلُع١ٝ ٚاملؤاٌٖٜطتشل املدٜس عال٠ٚ ض١ٜٛٓ 

 :زابعًا/ ايبدالت

 . ( زٜاٍ 500ٜصسف يًُدٜس بدٍ ْكٌ غٗسٟ مببًؼ ) 

 :االْتدابخاَطًا/ بدٍ 

 .زٜاٍ عٔ ايّٝٛ ايٛاسد  250ُٜصسف يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ املٓتدب داخٌ املًُه١ بدٍ اْتداب  .1

 دزٜاٍ عٔ ايّٝٛ ايٛاس 500ُٜصسف يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ املٓتدب خازز املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بدٍ اْتداب  .2

 . ْطاقٗا اجلُع١ٝنِ َٔ املد١ٜٓ اييت تكع يف150جيب أال تكٌ َطاؾ١ االْتداب عٔ  .3



 .يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ امُلٓتدب ترنس٠ ضؿس ذٖابًا ٚإٜابًا ع٢ً ايدزد١ ايطٝاس١ٝ  ُُٜٓح .4

ُٜعادٍ ق١ُٝ أقسب َطاز  .5 عٓد عدّ تٛؾس زس١ً د١ٜٛ أٚ َطاز باملد١ٜٓ املٓتدب إيٝٗا املدٜس ٚدب تعٜٛط٘ عٔ تهايٝـ ايٓكٌ مبا 

 .يًُد١ٜٓ امُلٓتدب إيٝٗا

 .ُاْتداب٘ تعب١٦ منٛذز االْتداب املعٍُٛ ب٘ يد٣ اجلُع١ٝجيب ع٢ً املدٜس عٓد  .6

 :املهاؾ٦ات/ ضادضًا

 يف ٚتؿاْٝ٘ ٚإْتاد٘ ب٘ املٓٛط يًعٌُ إتكاْ٘ ٚدزد١ َٚٛاظبت٘ ٚددٙ املدٜس يٓػاط اإلداز٠ دلًظ تكدٜس أضاع ع٢ً املهاؾآت َٓح ٜهٕٛ

 .ْا٥ب٘ أٚ اجملًظ ز٥ٝظ تٛص١ٝ ع٢ً بٓا٤ ٚذيو ايعٌُ

 :ايتدزٜب ٚايتأٌٖٝضابعًا/ 

 :تٗدف ضٝاض١ ايتدزٜب يف اجلُع١ٝ بصؿ٘ عا١َ إىل َا ًٜٞ .1

 .زؾع َطت٣ٛ األدا٤ يد٣ املدٜس إىل دزد١ متهٓ٘ َٔ أدا٤ ٚادبات ايعٌُ ع٢ً أؾطٌ ٚد٘ ٚزؾع نؿا٤ت٘ ايٛظٝؿ١ٝ –

 .ت١٦ٝٗ املدٜس ألتباع أضًٛب ددٜد يف ايعٌُ أٚ اضتعُاٍ آالت سدٜج١ –

 .غػً٘ إىل إعداد ٚ تدزٜب خاصَٓصب املدٜس حيتاز  –

 .ؼطني ٚتطٜٛس ايب١٦ٝ اإلداز١ٜ يف اجلُع١ٝ –

 .تٛطني ايتدزٜب يف املؤضط١ َٔ خالٍ تأٌٖٝ املدٜس –

ًٜتصّ املدٜس إٔ ٜعٌُ يد٣ اجلُع١ٝ ؾرت٠ تعادٍ ؾرت٠ ايتدزٜب أٚ االيتصاّ بسد ناؾ١ َا صسف عًٝ٘ ٚأْؿكت٘ اجلُع١ٝ ع٢ً  .2

( َٔ ْعاّ ايعٌُ  48ٔ املد٠ اييت مل ٜكطٗا بايعٌُ يف اجلُع١ٝ مبا ال ٜتعازض ٚأسهاّ املاد٠ ) تدزٜب٘ خالٍ ؾرت٠ ايتدزٜب ع

 .ايطعٛدٟ

ٜٚهٕٛ ذيو ضُٔ إطاز   ٜعترب ايتدزٜب بايٓطب١ يًُدٜس َٔ ٚادبات ايعٌُ ضٛا٤ داخٌ أٚ خازز أٚقات ايدٚاّ ايسمسٞ .3

 .اخلط١ املسض١َٛ َٔ قبٌ صاسب ايصالس١ٝ باجلُع١ٝ

زٜب يًُدٜس عٔ طسٜل سطٛز دٚزات تدزٜب١ٝ أٚ ْدٚات َتدصص١ أٚ عٔ طسٜل ايعٌُ بكصد انتطاب اخلرب٠ ٜهٕٛ ايتد .4

 .عٝح ٜهٕٛ ايتدزٜب يف أسد األدٗص٠ املؤ١ًٖ ضٛا٤ يف داخٌ املًُه١ أٚ خازدٗا

يالش١َ داخٌ تػذع اجلُع١ٝ املدٜس ع٢ً ايتشصٌٝ ايعًُٞ ٚايتدزٜب ٚؼؿصٙ ع٢ً ذيو ٚتتشٌُ اجلُع١ٝ مجٝع املصازٜـ ا .5

 .املًُه١ أٚ خازدٗا املتعًك١ بايع١ًُٝ ايتدزٜب١ٝ

 .ٜطع دلًظ اإلداز٠ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ ايًٛا٥ح ايداخ١ًٝ يتدزٜب املٛظؿني ٚتطٜٛس نؿا٤تِٗ َٚصازٜـ ٚبدالت ايتدزٜب .6



 :ايعٌُ ضاعات/ ثآًَا

 َٜٛٞ  ٜٚهٕٛ األضبٛع يف أٜاّ مخط١ ايعٌُ أٜاّ تهٕٛ ايطعٛدٟ ايعٌُ ْعاّ َٔ ٚايتطعٕٛ ايجا١َٓ املاد٠ ٚأسهاّ ٜتعازض ال ؾُٝا

 خالٍ ًَٜٛٝا ضاعات 6 إيـ٢ ُتدؿـض األضـبٛع ؾـٞ ضاع١( 40) ايعٌُ يطاعات األد٢ْ احلد ٜٚهٕٛ األضبٛع١ٝ ايساس١ أٜاّ ٚايطبت اجلُع١

 .يًُطًُني املبازى زَطإ غٗس

 ايسمسٞ ايدٚاّ ْٚٗا١ٜ بدا١ٜ أٚقات ؼدٜد ايصالس١ٝ يصاسب جيٛش ايطعٛدٟ ايعٌُ ْعاّ َٔ( 103.102.101) باملٛاد اإلخالٍ عدّ َع

 . باجلُع١ٝ ايعٌُ َصًش١ تكتطٝ٘ َا ٚؾل

 . ايعٌُ ساد١ سطب إيٝ٘ االستٝاز ساي١ يف ايسمس١ٝ ايعٌُ ضاعات غري يف يًعٌُ حيطس إٔ املدٜس ع٢ً ٜتعني

 ايسمس١ٝ ٚاألعٝاد األضبٛع١ٝ ايعطالت أٜاّ يف بايعٌُ ايتهًٝـ جيٛش نُا يالستٝادات ٚؾكا ايدٚاّ ٚقت خازز بايعٌُ ايتهًٝـ جيٛش

 بػسٚط اخلاص١ ايكٛاعد اجلُع١ٝ ْا٥ب/ ز٥ٝظ ٜٚطع ايعٌُ، َصًش١ تتطًب٘ َا ع٢ً ٚبٓا٤ املٝصا١ْٝ يف االعتُادات ضُٔ ٚذيو

 . العتُادٙ اإلداز٠ دلًظ ع٢ً ٜعسض ثِ يريو ايالش١َ ٚاألٜاّ ضاعات٘ ٚؼدٜد اإلضايف بايعٌُ ايتهًٝـ

 :اإلضاؾ١ٝ ايعٌُ ضاعات

 ايعٌُ اٜاّ يف عًُٗا اييت يًطاعات ايعادٟ ايساتب ٜعادٍ إضاؾٝا أدسا اإلضايف بايعٌُ املهًؿٕٛ ميٓح ايسمس١ٝ ايعٌُ أٜاّ يف –

 .240    تكطِٝ( 1*  ايػٗسٟ ايساتب) ايطاع١ أدس ق١ُٝ ٚؼتطب ايسمس١ٝ

 عًُٗا اييت    يًطاعات ايعادٟ ايساتب َٔ( 1,5) ٜعادٍ إضاؾٝا أدسا اإلضايف بايعٌُ املهًؿٕٛ ميٓح األضبٛع١ٝ اإلداشات أٜاّ يف-

 .240 تكطِٝ( 1,50*  ايػٗسٟ ايساتب) ايطاع١ أدس ق١ُٝ ٚؼطب

 ق١ُٝ ٚؼتطب عًُٗا اييت يًطاعات ايعادٟ ايساتب ضعـ ٜعادٍ إضاؾٝا أدسا اإلضايف بايعٌُ املهًؿٕٛ ميٓح األعٝاد إداشات أٜاّ يف-

 .240  تكطِٝ( 2*   تكطِٝ ايػٗسٟ ايساتب) ايطاع١ أدس

 َٔ املا١٥ بعد ايسابع١ املاد٠ َٔ( 1) ٚايؿكس٠ املا١٥ بعد ٚاألٚىل ٚايتطعني ايجا١َٓ املٛاد بأسهاّ ايتكٝد عدّ ايصالس١ٝ يصاسب جيٛش

 :اآلت١ٝ احلاالت يف ايطعٛدٟ ايعٌُ ْعاّ

 بػسط يًُٛضِ ٚاالضتعداد رلؿط١ بأمثإ يًبٝع ٚاالضتعداد احلطابات ٚقؿٌ ٚايتصؿ١ٝ، املٝصا١ْٝ، ٚإعداد ايطٟٓٛ، اجلسد أعُاٍ-

 .ايط١ٓ يف ًَٜٛا ثالثني ع٢ً ايتٓؿٝرٟ املدٜس ؾٝٗا ٜػػٌ اييت األٜاّ عدد ٜصٜد أال

 .يًتًـ قاب١ً ملٛاد ذلكك١ خطاز٠ تاليف أٚ عٓ٘، ْػأ َا إصالح أٚ خطس، سادخ ٚقٛع ملٓع ايعٌُ نإ إذا-

 .عادٟ غري عٌُ ضػط َٛاد١ٗ بكصد ايتػػٌٝ نإ إذا-



 .األعٝاد ٚاملٛاضِ ٚاملٓاضبات األخس٣ ٚاألعُاٍ املٛمس١ٝ اييت ؼدد بكساز َٔ دلًظ اإلداز٠-

 .ٚال جيٛش يف مجٝع احلاالت املتكد١َ إٔ تصٜد ضاعات ايعٌُ ايؿع١ًٝ ع٢ً عػس ضاعات يف ايّٝٛ، أٚ ضتني ضاع١ يف األضبٛع-

 :عًا/ اإلداشاتتاض

ٜطتشل املدٜس ايتٓؿٝرٟ عٔ نٌ عاّ إداش٠ ض١ٜٛٓ َٝالد١ٜ َدتٗا ضت١ ٚ ثالثٕٛ ًَٜٛا ٚتهٕٛ اإلداش٠ َدؾٛع١ األدس ٚجيٛش  .1

ي٘ بعد َٛاؾك١ صاسب ايصالس١ٝ ػص١٥ زصٝد إداشت٘ إىل ثالخ َسات خالٍ ايعاّ ايٛاسد عٝح ال تكٌ َد٠ نٌ إداش٠ عٔ 

ي٘ احلصٍٛ ع٢ً إداش٠ عسض١ٝ َتكطع١ ال تصٜد َدتٗا عٔ مخط١ أٜاّ يف ايط١ٓ ع٢ً إٔ مخط١ أٜاّ َتص١ً نُا جيٛش 

ؼتطب َٔ زصٝد إداشت٘ ايط١ٜٛٓ ٚال حيل ي٘ ايتُتع بإداشت٘ ايط١ٜٛٓ إذا مل ٜهٌُ ضت١ أغٗس َتٛاص١ً َٔ تازٜذ َباغست٘ 

 .ايعٌُ يد٣ اجلُع١ٝ

ٗا ٚال جيٛش ايٓصٍٚ عٓٗا أٚ إٔ ٜتكاض٢ بداًل ْكدًٜا عٛضًا عٔ جيب إٔ ٜتُتع املدٜس ايتٓؿٝرٟ بإداشت٘ يف ض١ٓ اضتشكاق  .2

 .احلصٍٛ عًٝٗا أثٓا٤ خدَت٘

 .يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ مبٛاؾك١ صاسب ايصالس١ٝ إٔ ٜؤدٌ إداشت٘ ايط١ٜٛٓ أٚ أٜاًَا َٓٗا إىل ايط١ٓ ايتاي١ٝ .3

إذا اقتطت ظسٚف ايعٌُ ذيو ملد٠ ال تصٜد  يصاسب ايصالس١ٝ سل تأدٌٝ إداش٠ املدٜس ايتٓؿٝرٟ بعد ْٗا١ٜ ض١ٓ إضتشكاقٗا .4

املدٜس ايتٓؿٝرٟ نتاب١ ع٢ً أال   ع٢ً تطعني ًَٜٛا ؾإذا اقتطت ظسٚف ايعٌُ اضتُساز ايتأدٌٝ ٚدب احلصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١

 .ٜتعد٣ ايتأدٌٝ ْٗا١ٜ ايط١ٓ يتاي١ٝ يط١ٓ اضتشكام اإلداش٠

املطتشك١ إذا تسى ايعٌُ قبٌ إضتعُاي٘ هلا ٚذيو بايٓطب١  يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ احلل يف احلصٍٛ ع٢ً أدس٠ عٔ أٜاّ اإلداش٠ .5

إىل املد٠ اييت مل حيصٌ ع٢ً إداشت٘ عٓٗا نُا ٜطتشل أدس٠ اإلداش٠ عٔ أدصا٤ ايط١ٓ بٓطب١ َا قطاٙ َٓٗا يف ايعٌُ . 

 .ٚحيتطب األدس ع٢ً أضاع أخس أدس نإ ٜتكاضاٙ املدٜس عٓد تسى ايعٌُ

 . أدس ناٌَ يف األعٝاد ٚاملٓاضبات اييت حيددٖا دلًظ اإلداز٠يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ احلل يف إداش٠ ب .6

يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ احلل يف إداش٠ بأدس ملد٠ ّٜٛ ٚاسد يف ساي١ ٚالد٠ َٛيٛد ي٘ ٚثالث١ أٜاّ ملٓاضب١ شٚاد٘ ، أٚ يف ساي١ ٚؾا٠ شٚد٘  .7

 . أٚ أسد أصٛي٘ أٚ ؾسٚع٘ ع٢ً إٔ ُتكدّ ايٛثا٥ل املؤٜد٠ يًشاالت املػاز إيٝٗا

دٜس ايتٓؿٝرٟ احلل يف احلصٍٛ ع٢ً إداش٠ بأدس ال تكٌ َدتٗا عٔ عػس٠ أٜاّ ٚال تصٜد ع٢ً مخط١ عػس ًَٜٛا مبا ؾٝٗا يًُ .8

ُٜػرتط إلضتشكام  إداش٠ عٝد االضش٢ ٚذيو ألدا٤ ؾسٜط١ احلر ملس٠ ٚاسد٠ طٛاٍ َد٠ خدَت٘ إذا مل ٜهٔ أداٖا َٔ قبٌ ٚ

 .  يد٣ صاسب ايعٌُ ضٓتني َتصًتني ع٢ً األقٌٖرٙ اإلداش٠ إٔ ٜهٕٛ املدٜس قد أَط٢ يف ايعٌُ 

يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ احلاصٌ ع٢ً َٛاؾك١ صاسب ايصالس١ٝ إلنُاٍ دزاضت٘ باإلْتطاب احلل يف إداش٠ بأدس ناٌَ يتأد١ٜ  .9

َُعاد٠ ؼدد َدتٗا بعدد أٜاّ اإلَتشإ ايؿع١ًٝ إَا إذا نإ اإلَتشإ عٔ ض١ٓ َعاد٠ ؾٝهٕٛ يًُدٜس  اإلَتشإ عٔ ض١ٓ غري 



احلل يف إداش٠ دٕٚ أدس ألدا٤ اإلَتشإ ، ٚيصاسب ايصالس١ٝ إٔ ٜطًب َٔ املٛظـ تكدِٜ ايٛثا٥ل املؤٜد٠ يطًب   ايتٓؿٝرٟ

اإلداش٠ ٚنريو َا ٜدٍ ع٢ً أدا٥٘ يإلَتشإ ٚع٢ً املدٜس ايتٓؿٝرٟ إٔ ٜتكدّ بطًب اإلداش٠ قبٌ َٛعدٖا غُط١ عػس 

ُٜشسّ ُٜؤد اإلَتشإ َع عدّ اإلخالٍ باملطا١ً٥ ايتأدٜب١َٝٔ أدس ٖرٙ اإلد  ًَٜٛا ع٢ً األقٌ ، ٚ  . اش٠ إذا ثبت أْ٘ مل 

 

 ًَٜٛا ايطتني عٔ األدس أزباع ٚبجالث١ األٚىل ًَٜٛا ايجالثني عٔ بأدس َسض١ٝ إداش٠ يف احلل َسض٘ ٜجبت ايرٟ ايتٓؿٝرٟ .يًُدٜس10

ُٜكصد َتكطع١ أّ َتص١ً اإلداش٠ ٖرٙ ناْت ضٛا٤ً ايٛاسد٠ ايط١ٓ خالٍ ذيو تًٞ اييت ًَٜٛا يًجالثني أدس ٚدٕٚ ايتاي١ٝ  بايط١ٓ ٚ

 .َسض١ٝ إداش٠ أٍٚ تازٜذ َٔ تبدأ اييت ايط١ٓ  ايٛاسد٠

 َا أٚ مجٝعا ٚتطكط املٝالدٟ ايعاّ ببدا١ٜ تبدأ ايط١ٓ يف أٜاّ مخط١ تتذاٚش ال يؿرت٠ األدس َدؾٛع١ طاز١٥ إداش٠ يف احلل .يًُدٜس11

 ايٛاسد٠ املس٠ يف أٜاّ ثالث١ عٔ اإلداش٠ تًو تصٜد أال ع٢ً املباغس ايس٥ٝظ ٜكدزٖا اييت يًعسٚف ْعسا ٚذيو ايعاّ بٓٗا١ٜ َٓٗا تبك٢

 .عٛدت٘ عٓد اإلداش٠ تًو إىل سادت٘ ٜجبت َا تكدِٜ املدٜس ٚع٢ً

 .ؾكط ايتاي١ٝ يًط١ٓ إداشت٘ َٔ املتبك١ٝ األٜاّ تأدٌٝ يف عك٘ ذيو خيٌ أال ع٢ً املدٜس إداش٠ قطع ايطسٚز٠ ساالت يف .جيٛش12

 ٜتِ ذيو خايـ قد املدٜس إٔ  ثبت ؾإذا آخس عٌُ صاسب يد٣ ٜعٌُ إٔ عًٝٗا املٓصٛص بإداشت٘ متتع٘ أثٓا٤ يًُدٜس جيٛش .ال13

 . اخلصٛص بٗرا ايعٌُ ْعاّ عًٝ٘ ٜٓص َا تطبٝل

 :ايتايٞ ايٛد٘ ع٢ً َسضٝ٘ إداش٠ ايعٌُ ْعاّ عًٝ٘ ٜٓص َا سطب املٛظـ .ٜطتشل14

 .ناٌَ بأدس:  األٚىل َٜٛا ايجالثٕٛ-

 . األدس أزباع ثالث١:  ايتاي١ٝ َٜٛا ايطتٕٛ-

 .ايعاد١ٜ اإلداشات َٔ زصٝدٙ ناٌَ إضتٓؿاذ بعد خدَات٘ اْٗا٤ أٚ املٛظـ إضتُساز إستُاٍ يف اإلداز٠ تٓعس ذيو ٚبعد-

 ايهػـ تٛقٝع بعد اجلُع١ٝ ؼددٖا اييت املدتص١ ايطب١ٝ اجل١ٗ َٔ تكسٜس ع٢ً بٓا٤ا املسض١ٝ اإلداش٠ ْا٥ب٘ اٚ ايس٥ٝظ ٜعتُد-

 .املدتص ايطبٝب َٔ تكسٜس ٚإسطاز املسٜض ع٢ً ايطيب

 

 :عاغسًا/ قٛاعد ايتأدٜب

 :اجلصا٤ات ايتأدٜب١ٝ اييت جيٛش يصاسب ايصالس١ٝ باجلُع١ٝ تٛقٝعٗا ع٢ً املدٜس ايتٓؿٝرٟ ع٢ً إٔ تهٕٛ ٚؾل ايتطًطٌ ايتايٞ



ايتٓبٝ٘: ٖٚٛ ترنري غؿٗٞ ٜٛد٘ إىل املدٜس َٔ قبٌ ز٥ٝط٘ ٜػاز ؾٝ٘ إىل املدايؿ١ اييت إزتهبٗا املدٜس ٜٚطًب َٓ٘ ايتكٝد  .1

 .بايٓعاّ ٚايكٝاّ بٛادبات٘ ع٢ً ٚد٘ صشٝح

تعسض٘ اإلْراز ايهتابٞ : ٖٚٛ نتاب ٜٛد٘ إىل املدٜس يف ساي١ إزتهاب٘ رلايؿ١ َتطُٔ يؿت ْعسٙ إىل املدايؿ١ ٚإىل إَهإ  .2

 .جلصا٤ أغد يف ساي١ إضتُساز املدايؿ١ أٚ تهسازٖا

 . ايػسا١َ: ٚتهٕٛ عطِ دص٤ َٔ أدس املدٜس ٜرتاٚح بني ادس ّٜٛ ناٌَ ٚأدس مخط١ أٜاّ عٔ املدايؿ١ ايٛاسد٠ .3

ؿسض اإلٜكاف عٔ ايعٌُ دٕٚ أدس : ٖٚٛ َٓع املدٜس َٔ تمازض١ عًُ٘ َد٠ َٔ ايصَٔ دٕٚ إٔ ٜتكاض٢ عٓٗا أدس أٚ تعٜٛض ٜٚ .4

 .ٖرا اجلصا٤ َٔ ّٜٛ إىل مخط١ أٜاّ

 .احلسَإ َٔ ايعال٠ٚ أٚ تأدًٝٗا ملد٠ ال تصٜد ع٢ً ض١ٓ َت٢ ناْت َكسز٠ َٔ صاسب ايصالس١ٝ .5

 .تأدٌٝ ايرتق١ٝ َد٠ ال تصٜد ع٢ً ض١ٓ َت٢ ناْت َكسز٠ َٔ صاسب ايصالس١ٝ .6

د٠ َٔ ايصَٔ دٕٚ إٔ ٜتكاض٢ عٓٗا أدس أٚ اإلٜكاف عٔ ايعٌُ َع احلسَإ َٔ األدس ٖٚٛ َٓع املدٜس َٔ تمازض١ عًُ٘ َ .7

 . تعٜٛض ٜٚؿسض ٖرا اجلصا٤ َٔ ّٜٛ إىل مخط١ أٜاّ

ايؿصٌ َٔ اخلد١َ َع املهاؾأ٠ : ٜٚعترب إْٗا٤ خد١َ املدٜس بطبب إزتهاب٘ رلايؿ١ َٔ املدايؿات املٓصٛص عًٝٗا ال متٓع  .8

 . صسف ناٌَ املهاؾأ٠ املطتشك١ عٔ َد٠ خدَت٘ سطب ْعاّ ايعٌُ

 . دصا٤ً غري ٚازد يف ٖرا ايال٥ش١ أٚ يف ْعاّ ايعٌُ  ٛش يصاسب ايصالس١ٝ إٔ ٜٛقع ع٢ً املدٜس ايتٓؿٝرٟال جي .9

ال جيٛش تػدٜد اجلصا٤ يف ساي١ تهساز املدايؿ١ إذا نإ قد اْكط٢ ع٢ً املدايؿ١ ايطابك١ َا١٥ ٚمثإْٛ َٜٛا َٔ تازٜذ إبالؽ  .10

 . دايؿ١بتٛقٝع اجلصا٤ عًٝ٘ عٔ تًو امل  املدٜس ايتٓؿٝرٟ

املدٜس ايتٓؿٝرٟ مبدايؿ١ َط٢ ع٢ً نػؿٗا أنجس َٔ ثالثني ًَٜٛا . ٚال جيٛش تٛقٝع دصا٤ تأدٜيب بعد تازٜذ   ال جيٛش اتٗاّ .11

 . بأنجس َٔ ثالثني ًَٜٛا  اْتٗا٤ ايتشكٝل يف املدايؿ١ ٚثبٛتٗا يف سل املدٜس ايتٓؿٝرٟ

زتهب٘ خازز َٓػأت اجلُع١ٝ َا مل ٜهٔ َتصاًل باجلُع١ٝ أٚ ال جيٛش تٛقٝع دصا٤ تأدٜيب ع٢ً املدٜس ايتٓؿٝرٟ ألَس ا .12

املدٜس ايتٓؿٝرٟ عٔ املدايؿ١ ايٛاسد٠ غسا١َ تصٜد قُٝتٗا عٔ أدس٠   بأصشاب ايصالس١ٝ ؾٝٗا . نُا ال جيٛش إٔ ٜٛقع ع٢ً

ػساَات اييت تٛقع عًٝ٘ مخط١ أٜاّ . ٚال تٛقٝع أنجس َٔ دصا٤ ٚاسد ع٢ً املدايؿ١ ايٛاسد٠ , ٚال إٔ تكتطع َٔ أدسٙ ٚؾا٤ً يً

 .أنجس َٔ أدس مخط١ أٜاّ يف ايػٗس ايٛاسد , ٚال إٔ تصٜد َد٠ إٜكاؾ٘ عٔ ايعٌُ دٕٚ أدس ع٢ً مخط١ أٜاّ يف ايػٗس



 يف ذيو ٚإثبات دؾاع٘ ٚؼكٝل ٚاضتذٛاب٘ إيٝ٘ ْطب مبا نتاب١ إبالغ٘ بعد إال ايتٓؿٝرٟ املدٜس ع٢ً تأدٜيب دصا٤ تٛقٝع جيٛش .ال13

 َستهبٗا ع٢ً املؿسٚض اجلصا٤ ٜتعد٣ ال اييت ايبطٝط١ املدايؿات يف غؿاٖ٘ االضتذٛاب ٜهٕٛ إٔ ٚجيٛش.  اخلاص ًَؿ٘ يف ٜٛدع ذلطس

 . احملطس يف ذيو ٜجبت إٔ ع٢ً,  ٚاسد ّٜٛ أدس ع٢ً ٜصٜد ال َا باقتطاع ايػسا١َ أٚ اإلْراز

 َطذٌ بهتاب ايبالؽ ؾريضٌ غا٥بًا نإ أٚ االضتالّ عٔ اَتٓع ؾإذا,  نتاب١ عًٝ٘ اجلصا٤ تٛقٝع بكساز ايتٓؿٝرٟ املدٜس  ٜبًؼ إٔ .جيب14

 بتٛقٝع اخلاص ايكساز ع٢ً االعرتاض سل  ايتٓؿٝرٟ يًُدٜس ٚ االضتالّ، إَتٓاع عٔ غاٖدٜٔ تٛقٝع اخر اٚ  ًَؿ٘ يف املبني عٓٛاْ٘ ع٢ً

 ٜٚكدّ عًٝ٘، اجلصا٤ بإٜكاع ايٓٗا٥ٞ بايكساز إبالغ٘  تازٜذ َٔ( ايسمس١ٝ ايعطٌ أٜاّ عدا) ًَٜٛا عػس مخط١ خالٍ عًٝ٘ اجلصا٤

 .ايطعٛدٟ ايعٌُ ْعاّ َٔ 72 باملاد٠ دا٤ نُا.  ايعُاي١ٝ اخلالؾات تطٜٛل ١٦ٖٝ إىل االعرتاض

 .املستهب١ املدايؿ١ سذِ  َع املدٜس ع٢ً املٛقع اجلصا٤ ٜتٓاضب  إٔ .جيب15

 .ايػؿٗٞ ايتٓبٝ٘ عدا اإلداز٠ دلًظ قبٌ َٔ اعتُادٙ ٜتِ مل َا باجلصا٤ ٜعتد .ال16

 .هلا املكسز٠ ايعكٛبات بني َٔ األغد ايعكٛب١ بتٛقٝع ؾٝهتؿٞ رلايؿ١ َٔ أنجس ٜػهٌ املدٜس أزتهب٘ ايرٟ ايؿعٌ نإ .إذا17

 تٛقٝعٗا ٚضبب ايػسا١َ َٚكداز أدسٙ َٚكداز أمس٘ بٝإ َع خاص ضذٌ يف ايتٓؿٝرٟ املدٜس ع٢ً تٛقع اييت ايػساَات نتاب١ .جيب18

 .ذيو ٚتازٜذ

 . املسؾل اجلصا٤ات ظدٍٚ ايٛازد٠ األؾعاٍ َٔ يؿعٌ املدٜس ازتهاب اجلصا٤ تطتٛدب تأدٜب١ٝ رلايؿ١ .ٜعترب19

 

 :احلادٟ عػس/ رلاطس ٚإصابات ايعٌُ ٚاخلدَات ايصش١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ

 .ع٢ً اجلُع١ٝ تٛؾري ب١٦ٝ آ١َٓ ٚذلؿص٠ ع٢ً ايعٌُ .1

إصابات ايعٌُ ٚاإلَساض امل١ٝٗٓ أسهاّ ؾسع األخطاز امل١ٝٓٗ َٔ ْعاّ ايتأَٝٓات ٜطبل عل املدٜس ايتٓؿٝرٟ يف غإٔ  .2

 . ٖـ3/9/1421يف  33االدتُاع١ٝ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ ّ/ 

 

 :ايجاْٞ عػس/ اْتٗا٤ عكد ايعٌُ

 .َٔ ْعاّ ايعٌُ ايطعٛدٟ 74ٜٓتٗٞ عكد ايعٌُ يف أٟ َٔ األسٍٛ املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠  .1



يعكد غري ذلدد املد٠ داش ألٟ َٔ طسؾٝ٘ إْٗاؤٙ بٓا٤ً ع٢ً ضبب َػسٚع جيب بٝاْ٘ مبٛدب إغعاز ٜٛد٘ إىل ايطسف إذا نإ ا .2

اآلخس نتاب١ قبٌ اإلْٗا٤ مبد٠ ال تكٌ عٔ ثالثني ًَٜٛا إذا نإ أدس املدٜس ايتٓؿٝرٟ ٜدؾع غٗسًٜا , ٚال ٜكٌ عٔ مخط١ عػس 

 .ًَٜٛا بايٓطب١ إىل غريٙ

طبب غري َػسٚع نإ يًطسف ايرٟ أصاب٘ ضسز َٔ ٖرا اإلْٗا٤ احلل يف تعٜٛض تكدزٙ ١٦ٖٝ تط١ٜٛ إذا ُأْٗٞ ايعكد ي .3

 .اخلالؾات ايعُاي١ٝ ,ٜساع٢ ؾٝ٘ َا حلك٘ َٔ أضساز َاد١ٜ ٚأدب١ٝ ساي١ ٚاستُاي١ٝ ٚظسٚف اإلْٗا٤

ُٜؿصٌ َٔ عًُ٘ بػري ضبب َػسٚع إٔ ٜطًب إعادت٘ إىل ايعٌُ ٜٚٓ .4 عس يف ٖرٙ ايطًبات ٚؾل أسهاّ جيٛش يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ اذا 

 . ْعاّ ايعٌُ ٚال٥ش١ املساؾعات أَاّ ٦ٖٝات تط١ٜٛ اخلالؾات ايعُاي١ٝ

ال ٜٓكطٞ عكد ايعٌُ بٛؾا٠ صاسب ايصالس١ٝ , َا مل تهٔ غدصٝت٘ قد زٚعٝت يف إبساّ ايعكد ٚيهٓ٘ ٜٓتٗٞ بٛؾا٠ املدٜس  .5

عتُد٠ َٔ اجلٗات ايصش١ٝ املدٛي١ أٚ َٔ ايطبٝب املدٍٛ ايتٓؿٝرٟ أٚ بعذصٙ عٔ أدا٤ عًُ٘ , ٚذيو مبٛدب غٗاد٠ طب١ٝ َ

 . ايرٟ ٜعٝٓ٘ صاسب ايصالس١ٝ

(  80ال جيٛش يصاسب ايصالس١ٝ ؾطذ ايعكد دٕٚ َهاؾأ٠ أٚ إغعاز املدٜس ايتٓؿٝرٟ أٚ تعٜٛط٘ إال يف احلاالت ايٛازد٠ باملاد٠ )  .6

 .أضباب َعازضت٘ يًؿطذيًُدٜس ايتٓؿٝرٟ يهٞ ٜبدٟ   َٔ ْعاّ ايعٌُ غسٜط١ إٔ تتاح ايؿسص١

يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ إٔ ٜرتى ايعٌُ دٕٚ إغعاز , َع استؿاظ٘ عكٛق٘ ايٓعا١َٝ نًٗا يف أٟ َٔ احلاالت ايٛازد٠ باملاد٠ )   حيل .7

 . ( َٔ ْعاّ ايعٌُ 81

ملٓصٛص عًٝٗا بطبب املسض , قبٌ اضتٓؿاذٙ املدد احملدد٠ يإلداش٠ ا  ال جيٛش يصاسب ايصالس١ٝ إْٗا٤ خد١َ املدٜس ايتٓؿٝرٟ .8

 .يف ْعاّ ايعٌُ ٚيًُدٜس ايتٓؿٝرٟ احلل يف إٔ ٜطًب ٚصٌ إداشت٘ ايط١ٜٛٓ باملسض١ٝ

 .  احلهِ ع٢ً املٛظـ ْٗا٥ٝا بعكٛب١ عٔ دسمي١ رل١ً بايػسف أٚ األَا١ْ .9

إَتٓاع املدٜس  يًُدٜس يف َكس ايعٌُ ٜٚٛقع املسضٌ إيٝ٘ بإضتالَ٘ َع تٛضٝح تازٜذ االضتالّ ٚيف ساي١  إٔ ٜتِ تطًِٝ اإلخطاز .10

 .عٔ االضتالّ َع إثبات ايٛاقع١ يف ذلطس زمسٞ ٜٛقع عًٝ٘ اثٓإ َٔ شَال٥٘ يف ايعٌُ

ٜطًِ يًُدٜس عٓد اْٗا٤ خدَت٘ غٗاد٠ َٔ ٚاقع ًَـ خدَت٘ َبٝٓا بٗا تازٜذ ايتشاق٘ بايعٌُ ٚتازٜذ إْتٗا٤ عًُ٘ َٚط٢ُ  .11

 (صاٙ أضبٛع َٔ تازٜذ طًب٘ هلا )عٌُ منٛذز غٗاد٠ خد١َايٛظٝؿ١ ٚاألدس ٚاإلَتٝاشات املُٓٛس١ ي٘ ٚذيو يف َٝعاد أق

 :اخلد١َ ْٗا١ٜ َهاؾأ٠/ عػس ايجايح

 ْصـ أدس أضاع ع٢ً ؼطب خدَت٘ َد٠ عٔ َهاؾأ٠ ايتٓؿٝرٟ يًُدٜس إىل تدؾع إٔ اجلُع١ٝ ع٢ً ٚدب ايعٌُ عالق١ اْتٗت إذا

 حلطاب أضاضًا األخري األدس ٜٚتدر,  ايتاي١ٝ ايطٓٛات َٔ ض١ٓ نٌ عٔ غٗس ٚأدس األٚىل، اخلُظ ايطٓٛات َٔ ض١ٓ نٌ عٔ غٗس

 .ايعٌُ يف َٓٗا قطاٙ َا بٓطب١ ايط١ٓ أدصا٤ عٔ َهاؾأ٠ ايتٓؿٝرٟ املدٜس ٜٚطتشل املهاؾأ٠،



 عٔ َدتٗا تكٌ ال خد١َ بعد املهاؾأ٠ ثًح احلاي١ ٖرٙ يف ٜطتشل ايتٓؿٝرٟ املدٜس اضتكاي١ بطبب ايعٌُ عالق١ اْتٗا٤ نإ إذا

 عػس تبًؼ ٚمل َتتاي١ٝ ضٓٛات مخظ ع٢ً خدَت٘ َد٠ شادت إذا ثًجٝٗا ٜٚطتشل ضٓٛات، مخظ عٔ تصٜد ٚال َتتايٝتني، ضٓتني

 .ؾأنجس ضٓٛات عػس خدَت٘ َد٠ بًػت إذا نا١ًَ املهاؾأ٠ ٜٚطتشل ضٓٛات

 .إزادت٘ عٔ خازد٘ قاٖس٠ يك٠ٛ ْتٝذ١ يًعٌُ تسن٘ ساي١ يف نا١ًَ املهاؾأ٠ ايتٓؿٝرٟ املدٜس ٜطتشل

 اْتٗا٤ تازٜذ َٔ – األنجس ع٢ً – أضبٛع خالٍ سكٛق٘ ٚتصؿ١ٝ أدسٙ دؾع اجلُع١ٝ ع٢ً ٚدب ايتٓؿٝرٟ املدٜس  خد١َ اْتٗت إذا

 ال َد٠ خالٍ نا١ًَ سكٛق٘ تصؿ١ٝ اجلُع١ٝ ع٢ً ٚدب,  ايعكد أ٢ْٗ ايرٟ ٖٛ  ايتٓؿٝرٟ املدٜس نإ إذا أَا ، ايعكد١ٜ ايعالق١

 .يًُٛظـ املطتشك١ املبايؼ َٔ ايعٌُ بطبب ي٘ َطتشل دٜٔ أٟ حيطِ إٔ ايصالس١ٝ ٚيصاسب أضبٛعني، ع٢ً تصٜد

 أعطا٤ دلًظ اإلداز٠ ’’’ٜعتُد

 ايتازٜذ ايتٛقٝع صؿت٘ يف اجملًظ ِـــــــــــــــــــــــــــاالض ّ

   ز٥ٝظ اجملًظ عبداهلل مسسإ احلٜٛطٞ 1

ذلُد ضًُإ داشٟ  2

 احلٜٛطٞ

 َطتكٌٝ َطتكٌٝ ْا٥ب ايس٥ٝظ

   أَني ايصٓدٚم عٝد ضال١َ احلٜٛطٞ 3

   عطٛ ضبٝإ ضًِٜٛ ايطكطكٞ 4

   عطٛ أمحد عاٜد احلٜٛطٞ 5

   عطٛ ضالَ٘ ذلُد ايدقٝكٞ 6

 َطتكٌٝ َطتكٌٝ عطٛ  ٚا٥ٌ عبدايؿتاح ايعٝطٟٛ 7

 


