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اُلصَ األٍٝ
أحٌاّ ػآح
ٓادج ( ) 1
ذؼاس٣ــق

٣وصذ يف ذطث٤ن أحٌاّ ٛز ٙاُالئحح تاُؼثاساخ ٝاألُلاظ اُٞاسدج كٔ٤ا تؼذ ادلؼاٗ ٢ادلواتِح ذلا ٓا مل ٣ذٍ اُغ٤ام
ػِ ٠خالف رُي -:

 1جُٞص٣ــــــــــــــــــــــــش ٝ -:ص٣ش جُٔٞجفالش .
 -2جُٔقِكس ٓ - :قِكس جُٔٞجٗة ٝجُ٘وَ جُركش. ١
-3ست٤ظ

 - :ست٤ظ ٓقِكس جُٔٞجٗة ٝجُ٘وَ جُركش١

 -4جُٔٞظــــــــــــــــــــــق ٣ ٖٓ ًَ -:ؾـَ ٝظ٤لس ذٔقِكس جُٔٞجٗة ٝجُ٘وَ جُركشٝ ١جُٔٞجٗة جُطحذؼس ُٝ ٚكوح ُِٔالى جُٔؼطٔذ .
 -5جُٞظ٤لـــــــــــــــــــــــس ٓ - :ؿٔٞػــس ٓــٖ جُٞجؾرــحش ٝجاتطقحفــحش ٝجُٔغــث٤ُٞحش ٝجُٜٔــحّ جُطــ ٢ضٜــذف ئُــ ٠تذٓــس ٓقــِكس
جُٔٞجٗة ٝجُ٘وَ جُركشٝ ١ضكو٤ن أٛذجكٜح ٓٝقحُكٜح ُٜٝح ٓغطٝ ٟٞكثس ٝظ٤ل٤س ك ٢جُٔالى جُٔؼطٔذ.
 -6ؾــــــــــذ ٍٝجُٔشضرحش  -:ؾذ ٍٝجُٔشضرحش جُٔؼطٔذ ٖٓ جُذُٝس .
 -7جُٔشضـــــــد جألعحعـ ٞٛ -: ٢جُٔوحذَ جُٔحُ ٢جُٔوشس ُِٞظ٤لس جُط٣ ٢ؾـِٜح جُٔٞظق ٝكوح ُؿذ ٍٝجُٔشضرحش جُٔؼطٔذ ٣ٝ ،كغد
ػِ ٠أعحط ذذج٣س ٓشذٞه جُلثس جُٞظ٤ل٤س جُط٣ ٠ؾـِٜح أ ٖٓ ١جُٔٞظل. ٖ٤
 -8جُٔشضــد جإلؾٔــحُ -: ٢جُٔشضــد ٓنــحكح ي ئُ٤ــ ٚعــحتش جُؼــالٝجش ٝجُرــذٍ ٝجُكــٞجكض ٝجٌُٔحكثــحش ٝجُٔضج٣ــح جألتــش ٟجُٔو ـشسز قغــد
جُطؾش٣ؼحش جُ٘حكزز.
 -9جُٔـــٜٔس  ٢ٛ :جُؼَٔ جُزٌِ٣ ١ق ذأدجتـ ٚجُٔٞظـق تـحسؼ جُرِـذ جُـز ١أ ٝجُٔذ٘٣ـس جُطـ ٢ذٜـح ٓوـش ػِٔـ ٚجُؼـحد ، ١ذٔـح كـ ٢رُـي
جُٔؾــحسًس كــ ٢جُٔــإضٔشجش أ ٝجُ٘ــذٝجش أ ٝجُِٔطو٤ــحش أ ٝجاؾطٔحػــحش أ ٝجُٔؼــحسك جُذ٤ُٝــس أٝ ٝسػ جُؼٔــَ أٓ ٝــح كــ ٢قٌٜٔــح ،
٣ٝشضرو ذؼَٔ ٓقِكس جُٔٞجٗة ٝجُ٘وَ جُركشٝ ١ضكو٤ن أٛذجك. ٚ
 -01جُــــٔـــــٞكــــــــــذ ٞ٣ ٖٓ ًَ ٞٛ:كذ كٜٔٓ ٢س عٞجء ًحٕ ٖٓ ذٞٓ ٖ٤ظل ٢جُٔقِكس .
 -00جُ٤ــــــــــــــ ٞٛ : ّٞأسذغ ٝػؾش ٕٝعحػس ضكغـد ٓـٖ ٝهـص ٓــحدسز جُٔٞظـق ٓوـش ػِٔـ ٚجُؼـحد ١أٌٓ ٝـحٕ ئهحٓطـ ٚهحفـذجي
ٌٓحٕ جُٜٔٔس .
 -02جُِ٤ــــِس ٓ ٠ٛٝ :ذز ا ضوَ ػٖ غٔحٗ ٢عحػحش ذ ٖ٤جُػحٓ٘س ٓغحء ٝجُغحذؼس فرحقح ي .

 -03جُؼــــالٝز  ٢ٛ:ػالٝز جُٔر٤ص جُط٣ ٢كن ُٖٔ ضغش ١ػِ ٚ٤أقٌحّ ٛز ٙجُالتكس ضوحمٜ٤ح ػ٘ذٓح ٞ٣كذ كٜٔٓ ٢س ٝ ،رُي
ُطؼ٣ٞن ٚػٖ ٗلوحش جُٔر٤ص  ٝجُٔأًَ ٝجُط٘وَ ًٝ ،زُي جُٔقحس٣ق جألتش ٟجُٔطؼِوس ذحُٜٔٔس.
ٝ -04ظحتق جإلدجسز جُؼِ٤ــــــــــح  -:ؽحؿِٞج جُٞظحتق جُو٤حد٣س{ست٤ظ ٓ ،ذ٣ش ػحّ ٓ ،ذ٣ش ئدجسز ٓ ،ذ٣ش ٌٓطد } ذحُٔقِكس ..
ٝ -05ظحتق جإلدجسز جألعحع٤س  -:ؽحؿِٞج ٝظحتق جإلدجسز جألعحع٤س ٝكن جُٔالى جُٞظ٤ل ٢جُٔؼطٔذ ذحُٔقِكس .
 -06جُشت٤ظ جُٔرحؽـــــــش ٣ ٖٓ ًَ -:خنغ إلؽشجكٝ ٚضٞؾٜ٤حضٓ ٚرحؽشز ػذد ٖٓ جُٔٞظل٣ٝ ،، ٖ٤ؾَٔ سؤعحء جُٞقذجش ٝ
جألهغحّ ٓٝ ،ذسجء جإلدجسجش ٓٝ ،ذسجء جٌُٔحضد ٝ ،ست٤ظ جُٔقِكس .
 -07جُشت٤ظ جألػِـــــــــ٣ ٖٓ -: ٠ؼِٓ ٞرحؽشز جُشت٤ظ جُٔرحؽش ك ٢جُلثس جُٞظ٤ل٤س ،
 -08جُؿٜحش جُطحذؼس ُِٔقِكس  -:ئدجسجش جُٔٞجٗة جُطؿحس٣س ٝجُطؿحس٣س جُق٘حػ٤س ٝجُٔٞجٗة جُ٘لط٤س ٝجُٔ٘قحش جُركش٣س
ٝجألسفلس جُركش٣س .

ٓادج ()2

ٗطام عش٣إ اُالئحح
ضغش ٟأقٌحّ ٛز ٙجُالتكس ػًِ ٢حكس جُٔٞظل ٖ٤ذٔقِكس جُٔٞجٗة ٝجُ٘وَ جُركش ٝ ١جُؿٜحش جُطحذؼس ُ. ٚ

ٓادج ()3

اذل ٌَ٤اُر٘ظ ٝ ٢ٔ٤ادلالى اُٞظ٤ل٢
٣طنٖٔ جُ ٌَ٤ٜجُط٘ظٝ ٢ٔ٤جُٔالى جُٞظ٤ل ٢جُٞظحتق جُط ٢ضططِرٜح هر٤ؼس جُؼَٔ ٣ٝؼطٔذ ذوشجسجش ٓـٖ ٝصجسز جُٔٞجفـالش ذ٘ـح يء
ػِ ٠جهطشجـ ٖٓ ست٤ظ ٓقِكس جُٔٞجٗة ٝجُ٘وَ جُركش ، ١ػِ ٠إٔ ٣طْ رُي هرَ ئػذجد ٓؾشٝع جُٔ٤ضجٗ٤س .
٣ٝؿٞص ذوشجس ٖٓ ست٤ظ جُٔقِكس ٓذ جُؼَٔ ذحُٔالى جُٞظ٤لُ ٢غ٘س ٓحُ٤س ضحُ٤س ئرج ُْ ضٌٖ ٘ٛحى مشٝسز ُطؼذ.ِٚ٣

ٓادج ()4

اُر٘ظ ْ٤اإلداس١
٣طٌ ٕٞجُط٘ظ ْ٤جإلدجسُِٔ ١قـِكس ٓـٖ ٓؿٔٞػـس ٓـٖ جُطوغـٔ٤حش جُط٘ظ٤ٔ٤ـس ٌ٣ٝ ،ـ ٕٞئٗؾـحؤٛح ٝضكذ٣ـذ جتطقحفـحضٜح ٝضؼـذِٜ٣ح
ٝئُـحؤٛح ٝجعطرذجُٜح ٝدٓؿٜح ذوشجس ٖٓ ٝص٣ش جُٔٞجفالش .

ٓادج ()5

اُٞصق اُٞظ٤ل٢

٣قـذس ػــٖ جُٔقــِكس هــشجس ذحألٝفــحف جُٞظ٤ل٤ــس ُٔخطِــق جُٞظـحتق ضكــذد ك٤ــ ٚكثــس ًــَ ٝظ٤لــس ٝجتطقحفــحضٜح ٓٝغــإ٤ُٝحضٜح
ٝجُٔإٛالش جُالصٓس ُؾـِٜح ذٔشجػحز جُوشجسجش جُٔ٘ظٔس ُٔشضرحش جُؼحِٓ ٖ٤ذحُٔقِكس .

ٓادج ()6

ٓٞاػ٤ذ اُؼَٔ ٝاُؼَٔ اإلضايف

حت ذد ٓٞاػ٤ذ اُؼَٔ اُشيم٤ح توشاس ٣صذس تٜزا اُشؤٕ ٖٓ هثَ اجلٜاخ ادلخرصح تاُذُٝح.
ً
ٝجيٞص ذشـ َ٤ادلٞظلني عاػاخ ػَٔ إضاك٤ح ًِٔا اهرضد حاجح ٓٝ ،صِحح اُؼَٔ  ٝ ،رُي ٝكوا ُالذ:٢

 -0إٔ ا ضطؿحٝص عحػحش جُؼَٔ جإلمحك ٢غالظ عحػحش ك ٢جُ ّٞ٤جُٞجقذ .
 -2إٔ ضٌ ٕٞجُٔؼحِٓس جُٔحُ٤س مؼق هٔ٤س عحػس جُؼَٔ جُؼحد٣س .
 -3إٔ ٌِ٣ق جُٔٞظق ٖٓ ست٤غ ٚجُٔرحؽش .
 -4إٔ ٘ٛ ٌٕٞ٣حى ػَٔ كؼِ٣ ٢ططِر ٚجُؼَٔ جإلمحك. ٢
ئرج ًحٕ جُؼَٔ جإلمحك ٢ك ٢جقذ أ٣حّ جُؼطالش جُشعٔ٤س أ ٝجألعرٞػ٤س  ٌٕٞ٣ذ٘غرس مؼل ٢هٔ٤س جُغحػس جُؼحد٣س.

اُلصَ اُثاٗ٢

ٝاجثاخ ادلٞظلني ٝاألػٔاٍ احملظٞسج ػِْٜ٤
ٓادج ()7

ٝاجثاخ ادلٞظق

جية ػِ ٠ادلٞظق ذ٘ل٤ز أحٌاّ اُوٞاٗني ٝاُِٞائح ٝاُوشاساخ ٝاُرؼِٔ٤اخ ادلؼٔ ٍٞتٜا يف تادلصِحح ٝادلرؼِوـح

مبٜاّ ٝظ٤لرٝ ٚػِ ٚ٤تٞج ٚخاص -:
إٔ ٣ــإد ١جُؼٔــَ جُٔ٘ــٞه ذــ ٚذ٘لغــ ٚذذهــس ٝأٓحٗــس ٝإٔ ٘٣لــز جألٝجٓــش ٝ ،جُطؼِٔ٤ــحش جُطــ ٢ضقــذس ئُ٤ــٓ ٚــٖ سؤعــحتٝ ٚكوــح
-0
ُِطؾش٣ؼحش جُٔؼٔ ٍٞذٜح  ،كارج ًحٕ ٓخحُلح ي ُِوحٗٝ ٕٞؾد ئػالٗ ٚذً ٚطحذس  ،كارج أفش جُشت٤ظ ػِـ ٠جُط٘ل٤ـز ٝ ،ؾـد ػِ٤ـ ٚض٘ل٤ـزٙ
،كٛ ٢ز ٙجُكحُس ضٌ ٕٞجُٔغث٤ُٞس ػِ ٠جُشت٤ظ ٝ ،إٔ ِ٣طضّ ذٔٞجػ٤ذ جُؼَٔ جُشعٔ٤س جُٔكـذدز ٝ ،إٔ ٣خقــ ٝهـص جُؼٔـَ ألدجء
ٝجؾرحش ٝظ٤لطٝ ، ٚأا ٣طـ٤د أغ٘حء كطشز جُؼَٔ ئا ذارٕ ٖٓ ست٤غ. ٚ
-2

إٔ ٣كطشّ سؤعحءٝ ٙصٓالءٝ ، ٙإٔ ٣طؼحٓ ٕٝؼ. ْٜ

-3

إٔ ٣طؿ٘د جُو٤حّ ذأ ١ػَٔ  ،أ ٝجُظٜٞس ذٔظٜش ا ٤ِ٣ن ذؼِٔ. ٚ

-4

إٔ ٣ك ٍٞأغ٘حء ه٤حٓ ٚذٜٔحّ ػِٔ ٚدٝ ٕٝهٞع ٓخحُلس ُِوٞجٗٝ ٖ٤جُِٞجتف ٝجُطؼِٔ٤حش أ ٝئٔٛحٍ ك ٢ضطر٤وٜح .

-5

إٔ ٌ٣طْ جألٓٞس جُط٣ ٢طِغ ػِٜ٤ح ذكٌْ ػِٔ ٚئرج ًحٗص عش٣س ذطر٤ؼطٜـح  ،أ ٝذٔٞؾـد ضؼِٔ٤ـحش ضوطنـ ٢رُـي ٣ٝ ،ظـَ ٛـزج

جُٞجؾد هحتٔح قط ٠ذؼذ ضشى جُؼَٔ ذحُٔؾشٝع.
-6

إٔ ٣رِؾ سؤعحء ٙػٖ أ ١أتطحء  ،أ ٝأؽ٤حء  ،أ ٝضض٣ٝش  ،أ ٝجتطالط  ،أ ٝت٤حٗـس أٓحٗـس  ،أ ٝأ٣ـس ؾشٔ٣ـس  ،أٓ ٝخحُلـس ،

أٓ ٝؼحِٓس ٓؾرٛٞس ضٌ ٕٞهذ ٝهؼص أ ٝدذشش مذ ٓقِكس جُٔقِكس .
-7

أا ٣كطلع ُ٘لغ ٚذأفَ ٝسهس سعٔ٤س ٖٓ أٝسجم جُٔقِكس ً ُٞٝ ،حٗص تحفس ذؼَٔ ًِق ذ ٚؽخق٤ح ي .

-8

أا ٣إد ١أػٔحا ُِـ٤ش ذٔشضد  ،أ ٝذٌٔحكأز  ُٞٝك ٢ؿ٤ش أٝهحش جُؼَٔ جُشعٔ٤س ئا ذارٕ ًطحذ ٖٓ ٢جُٔقِكس .

-9

ِ٣طضّ ذاتطحس جإلدجسز جُٔخطقس ذأ ١ضـ٤٤ش ػِ ٠ػ٘ٞجٕ عٌ٘. ٚ

ٓادج ()8

احملظٞساخ ػِ ٠ادلٞظق

حيظش ػِ ٠ادلٞظق إٔ ٣و ّٞتاُزاخ  ،أ ٝتاُٞاعطح تؤ ١ػَٔ ٖٓ األػٔاٍ احملظٞسج  ،أ ٝاحملشٓـح مبورضـ ٠اُوـٞاٗني  ،أٝ

اُِٞائح  ،أ ٝاألٗظٔح ادلؼٔ ٍٞتٜا ٝتٞج ٚخاص -:

 -0إٔ ً ٌٕٞ٣ل٤الي  ،أ ٝمحٓ٘ح ي أل ١ؽخـ ٓطؼحهذ ٓغ جُٔقِكس .
 -2إٔ  ٌٕٞ٣فحقد ٓقِكس ؽخق٤س ك ٢أ٣س أػٔحٍ  ،أٓ ٝوحٝاش ضطقَ ذ٘ؾحه جُٔقِكس .
 -3إٔ ٣ؾطش ١أ٣ ٝغطأؾش ػوحسجش أ٘ٓ ٝوٞاش ٓٔح ضطشق ٚجُٔقِكس ئرج ًحٕ رُي ٣طقَ ذأػٔحٍ ٝظ٤لط.ٚ
 -4إٔ ٣ضج ٍٝأ٣س أػٔحٍ  ،أ ٝإٔ ضٌٓ ُٚ ٕٞقِكس ك٘ٓ ٢حهقحش  ،أٓ ٝضج٣ذجش  ،أٓ ٝوحٝاش  ،أ ٝػوٞد ٓٔـح ٣طقـَ ذأػٔـحٍ
ٝظ٤لط. ٚ
 -5إٔ ٞ٣عو أقـذج أ٣ ٝطٞعـو ألقـذ كـ ٢ؽـإٔ ٓـٖ ؽـإ ٕٝػِٔـ ، ٚأ ٝإٔ ٣طِـد  ،أ٣ ٝورـَ ٛـذج٣ح ٓٔـٖ ُٜـْ ٓقـحُف ٓطؼِوـس

ذأػٔحٍ ٝظ٤لط. ٚ
 -6إٔ ٣خحُق جُوٞجػذ ٝجألقٌحّ جُٔحُ٤س جُٔؼٔ ٍٞذٜح ك ٢جُٔؾشٝع  ،أ ٝإٔ  َٜٔ٣أ٣ ٝوقش ك ٢أدجء ػِٔٔٓ ٚـح ٣طشضـد ػِ٤ـٚ
م٤حع قن ٖٓ قوٞهٜح .
 -7إٔ ُ٣ذتَ ُٔشجكن ٓٝرحٗ ٢جُٔؾشٝع ذذ ٕٝئرٕ أ٣س ٓٞجد تطشز ٖٓ ؽأٜٗح إٔ ضؼشك جألٓٞجٍ ٝجألسٝجـ ُِخطش .
 -8إٔ ٣طٌحعَ  ،أ٣ ٝطشجت ، ٢أ َٜٔ٣ ٝك ٢أدجء ػِٔ ، ٚأ٣ ٝطشى ٌٓطر ٚدٓ ٕٝرشس .
 -9إٔ ٣غطؼَٔ آاش ٓٝؼذجش ٝأدٝجش ٝأؾٜضز جُٔقِكس ألؿشجك ا ضطؼِن ذأػٔحٍ جُٔؾشٝع أ ٝذؼِٔ ٚجٌُِٔق ذ. ٚ

اُلصَ اُثاُث

شـَ اُٞظائق
ٓادج ()9

طشم شـَ اُٞظائق
 ٌٕٞ٣ؽـَ جُٞظحتق ك ٢جُٔقِكس ػـٖ هش٣ـن جُطؼ٤ـ ٖ٤أ ٝجُطؼحهـذ أ ٝجُطشه٤ـس أ ٝجُ٘وـَ أ ٝجُ٘ـذخ أ ٝجإلػـحسز ٝ ،إلؿـشجك ؽــَ
جُٞظ٤لس ذحُٔالى جُٞظ٤ل٣ ٢ؿد ٓشجػحز جُٔإٛالش جُؼِٔ٤س جُٔؼطٔذ ٝجُطذس٣ر٤س ٝجُٔـإٛالش جألؾ٘ر٤ـس جُٔؼحدُـس ٝضكذ٣ـذ ٓغـطٞجٛح
ٝجُخرشز جُؼِٔ٤س جُالصٓس ُؾـِٜح ٓغ ٓشجػحز جألقٌحّ جُٔوشسز ذحُطؾش٣ؼحش جُ٘حكزز.

ٓادج ()12

ششٝط شـَ اُٞظائق
٣شرتط يف ادلششح ُشـَ إحذٝ ٟظائق ادلالى ادلصِحح ٓا -: ٢ِ٣

 -0إٔ ٓ ٌٕٞ٣كٔٞد جُغ٤شز قغٖ جُغٔؼس.

 -2أا  ٌٕٞ٣هذ عرن جُكٌْ ػِ ٚ٤ذؼوٞذس ؾ٘ح٣س  ،أ ٝؾ٘كس ٓخِس ذحُؾشف  ،أ ٝجألٓحٗس ٓح ُْ  ٌٖ٣هذ سد ئُ ٚ٤ئػطرحس.ٙ

 -3أا ٣وَ ػٔش ٙػٖ غٔحٗ ٢ػؾشز ع٘س.
 -4أا  ٌٕٞ٣هذ كقَ ٖٓ جُخذٓس ذوشجس ضأد٣رٜٗ ٢حتٓ ، ٢ح ُْ ضٔل جُٔذز جُٔوشسز ُٔك ٞجُؼوٞذس.
 -5إٔ  ٌٕٞ٣قحتضجي ػِ ٠جُٔإٛالش ٓؼطٔذ ٝكن جُطؾش٣ؼحش جُ٘حكزز أ ٝجُؾٜحدجش ٝع٘ٞجش جُخرشز جُالصٓس ُؾـَ جُٞظ٤لس .
 -6إٔ ٣ؿطحص جٓطكحٕ جُٔلحمِس ُؾـَ جُٞظ٤لس جُؾحؿشز جُٔطِٞخ جُطؼ ٖ٤٤ػِٜ٤ح.
 -7إٔ  ٌٕٞ٣اتوح فك٤ح.
 -8إٔ ٤ُ ٌٕٞ٣ر ٢جُؿ٘غ٤س .

ٓادج ()11

كرتج االخرثاس
٣خنغ جُٔٞظل ٕٞػ٘ذ ؽـُِِٞ ْٜظ٤لس ألٓ ٍٝشز ُلطشز جتطرحس ُٔذز غالغس أؽٜش ٖٓ ضحس٣خ ٓرحؽشضُِ ْٜؼَٔ.كارج غرص ػذّ
فالق٤س أ ْٜ٘ٓ ١تالٍ جُلطشز جُٔزًٞسز ٣طْ ئٜٗحء تذٓحض ٚذ٘حء ػِ ٠ضٞف٤س جُٔذ٣ش جُٔخطـ ٣ٝؼطرش جٗونحء كطشز جاتطرحس
د ٕٝفذٝس هشجس ئٜٗحء تذٓحض ٚذٔػحذس ضػر٤ص ُ ٚك ٢جُٞظ٤لس٣ٝ .غطػ٘ ٖٓ ٠جُخنٞع ُلطشز جاتطرحس ؽحؿِٞج ٝظحتق جإلدجسز
جُؼِ٤ح ًٝ ،زُي ٖٓ ٣ؼحد ضؼٝ ْٜ٘٤٤كوح ي ألقٌحّ ٛز ٙجُالتكس.

ٓادج ()12

اجلٜح ادلخرصح تاُرؼ٤ني
 ٌٕٞ٣جُطؼُِٞٔ ٖ٤٤ظل ٖ٤ذحُؼوٞد ذحُٔقِكس ذوشجسجش ٣قذس ػٖ ٝص٣ش جُٔٞجفالش أ٣ ٖٓ ٝلٞم. ٚ
ٓحدز ()03

إػادج اُرؼ٤ني
٣ؿٞص ئػحدز ضؼ ٖ٤٤جُٔٞظق ػ٘ذ قق ُٚٞػِٓ ٠إ َٛػِٔ ٢ئغ٘حء تذٓطـ ٚػِـ ٠جُلثـس جُٞظ٤ل٤ـس جُٔخققـس ُِٔإٛـَ جُٔطكقـَ
ػِٝ ٚ٤كوح ُِوشجسجش جُقحدسز ذحُخقٞؿ  ،ذؾشه إٔ  ٌٕٞ٣جُٔإ َٛك ٢أقذ جُٔؿحاش جُطُٜ ٢ح ػالهس ذطر٤ؼس جُؼَٔ.

ٓادج ()14
اُ٘ذب

ً
جيٞص ٗذب ادلٞظق ٓؤهرا إىل ٝظ٤لح شاؿشج داخَ ادلصِحح أ ٝإيل أ ١جٜح إداس٣ح أخـش ٟػِـ ٠عـث َ٤اُرلـشؽ اُرـاّ أٝ

تاإلضاكح إىل ػِٔ ٚاألصِ ٢إرا اهرضد ٓصِحح اُؼَٔ رُي ٝذٞكشخ يف ادلٞظق ادل٘رذب اُششٝط اُراُ٤ح -:

 -0إٔ  ٌٕٞ٣هذ ٓن ٠ػِ ٠ضؼ ٚ٘٤٤ألٓ ٍٝشز ٓذز ع٘ط ٖ٤ػِ ٠جألهَ .
 -2إٔ ضغٔف قحُس جُؼَٔ ك ٢جُٞظ٤لس جألفِ٤س ذٜزج جُ٘ذخ .
 -3أا ٘٣ذخ ئُ ٠أًػش ٖٓ ٝظ٤لس ٝجقذز .

 -4أا ضض٣ذ ٓذز جُ٘ذخ ػٖ ع٘س ٝضؿذد ضِوحت٤ح ٓح ُْ ٣طوشس ػذّ ضؿذ٣ذٛح ٝ ،أا ضض٣ذ ػِ ٠عر َ٤جُطلشؽ ػٖ أسذغ ع٘ٞجش .
 -5إٔ  ٌٕٞ٣جُ٘ذخ ُٞظ٤لس رجش هحذغ ضخقق ، ٢أ ٝئؽشجك٣ ٢طؼزس ؽـِٜح ذطش٣ن جُطؼ ٖ٤٤أ ٝجُ٘وَ ٖٓ دجتَ جُٔقـِكس أٝ
جُطشه٤س ُو٤حّ أقذ جُٔٞجٗغ جُلؼِ٤س أ ٝجُوحٗ٤ٗٞس .
 -6إٔ  ٌٕٞ٣جُ٘ذخ ُلثس ٝجقذز أُ ٝلثط ٖ٤ضؼِ ٞكثس جُٔٞظق .
 -7إٔ  ٌٕٞ٣جُ٘ذخ ئُٝ ٠ظحتق جُلثس جُخحٓغس { جإلدجسز جُؼِ٤ح } ذوشجس ٖٓ ست٤ظ جُٔقِكس ٝذوشجس ٖٓ جُٔذ٣ش جُط٘ل٤ـز١
ئُ ٢ذحه ٢جُلثحش جُٞظ٤ل٤س.
٣ٝ -8ؿٞص ُِؿٜس جُط ٢أفذسش هشجس جُ٘ذخ ئُـحؤ ٙئرج ُضّ جألٓش .
٣ ٝقذس هشجس جُ٘ذخ ٖٓ جُؿٜس جُٔ٘طذخ ئُٜ٤ح ذؼذ ٓٞجكوس جُؿٜس جُٔ٘طذخ ٜٓ٘ح ٝ ،ك ٢قحُس جُ٘ـذخ ٓـٖ جُٔقـِكس ئُـٝ ٢قـذز
ئدجس٣ــس أتــش٣ ٟــطْ ذٔٞجكوــس جُٔقــِكس  ،ػِــ ٠إٔ ضطكٔــَ جُؿٜــس جُٔ٘طــذخ ئُٜ٤ــح جُٔٞظــق ضكٔــَ ٓشضرحضــًٝ ٚحكــس ٓغــطكوحضٚ
جُٔحُ٤س.

ادلادج()15

ػالٝج اُ٘ذب
٘ٔ٣ف جُٔٞظق جُٔ٘طذخ ػِ ٠عر َ٤جُطلشؽ ػالٝز ٗذخ ضغح ١ٝجُلشم ذٓ ٖ٤شضر ٚجألعحعٝ ٢ذٓ ٖ٤شضد جُٞظ٤لس جُٔ٘طـذخ ئُٜ٤ـح
أ ٝػالٝز ٗذخ ضغـح % 01 ١ٝػؾـشز كـ ٢جُٔحتـس ٓـٖ ٓشضرـ ٚأٜٔ٣ـح أًرـش ًٔـح ٔ٣ـ٘ف جُٔضج٣ـح جُٔحُ٤ـس ٝجُل٘٤ـس جُٔوـشسز ُِٞظ٤لـس
جُٔ٘طذخ ئُٜ٤ح .
أٓح ئرج ًحٕ جُ٘ذخ ذاامحكس ئُ ٠جُؼَٔ جألفِ ٢ك٤ؿد أا ضض٣ذ ٓذض ٚػٖ عطس أؽٜش تالٍ جُغ٘س جُٔحُ٤س ٘ٔ٣ٝف جُٔ٘طـذخ ػـالٝز
ٗذخ ضغح ١ٝسذغ ٓشضر ٚجُؾٜش.١

ادلادج()16
اُ٘وَ

جيٞص ٗوَ ادلٞظق إىل ٝظ٤لح شاؿشج داخَ ادلصِحح أ ٝيف أ٣ـح جٜـح ػٔـَ أخـش ٟإرا اهرضـد ٓصـِحح اُؼٔـَ رُـي ٓٝـغ

ٓشاػاج اُششٝط اُراُ٤ح -:

 -0إٔ  ٌٕٞ٣جُٔٞظق ٓغطٞك٤ح ُِؾشٝه جُالصّ ضٞكشٛح ُؾـَ جُٞظ٤لس جُٔ٘و ٍٞئُٜ٤ح .
 -2إٔ ٌ٣ــ ٕٞجُ٘وــَ دجتــَ جُٔؿٔٞػــس جُٞظ٤ل٤ــس جُ٘ٞػ٤ــس جُٞجقــذز ٝ ،إٔ ضٌــ ٕٞدسؾــس جُٞظ٤لــس جُٔ٘وــ ٍٞئُٜ٤ــح ٓــٖ رجش دسؾــس
جُٞظ٤لس جُٔ٘وٜ٘ٓ ٍٞح .
 -3أا ٣لٞش جُ٘وَ ػِ ٠جُٔٞظق كشفس جُطشه٤س تالٍ ع٘س ٖٓ ضحس٣خ جُ٘وَ ٓ ،ح ُْ ٌ٣ـٖ جُ٘وـَ ذ٘ـح يء ػِـ ٢هِرـ ٚأ ٝذغـرد ئُــحء
ٝظ٤لط ٚأً ٝحٕ جُ٘وَ ئُ ٠ئقذٝ ٟظحتق جإلدجسز جُؼِ٤ح .
 ٌٕٞ٣ -4جُ٘وَ ئُ ٠جُٔقِكس ذوشجس ٖٓ جُٞص٣ش جُٔٞجفـالش ذ٘ـح يء ػِـ ٠ػـشك جُٔقـِكس أٓـح جُ٘وـَ دجتـَ جُٔقـِكس كٌ٤ـٕٞ
ذٌطحخ ئػحدز ض٘غـ٤د ٓـٖ ستـ٤ظ جُٔقـِكس

ذ٘ـح يء ػِـ ٠جهطـشجـ ٓـٖ ٓـذسجء جإلدجسجش أ ٝجٌُٔحضـد ج ٝجُؿٜـحش جُطحذؼـس ُِٔقـِكس

ٝذحه ٢جُلثحش جُٞظ٤ل٤س كٗ ٢لظ جإلدجسجش ج ٝجٌُٔحضد ج ٝجُؿٜحش جُطحذؼس ُِٔقِكس ٖٓ جُٔذسجء .

ادلادج()17
اإلػاسج

٣ؿٞص ذوشجس ٖٓ جُٞص٣ش جُٔخطـ ئػحسز جُٔٞظق ئُ ٢ئقذ ١جُؿٜحش جُطحُ٤س -:
 جُؿٜحش جإلػطرحس٣س جُؼحٓس جُط ٢ضغش ١ػِ ٢جُٔٞظل ٖ٤ذٜح هٞجٗ ٖ٤تحفس .
جُؿٜحش جاػطرحس٣س جُخحفس .
ٝك ًَ ٢جاقٞجٍ ا ٣ؿٞص إٔ ضض٣ذ ٓذز جإلػحسز ج ٝجُ٘ذخ ػِ ٢أسذغ ع٘ٞجش .

ٓادج ()18
اُرته٤ح

ششٝط اُرته٤ــــح -:

ا ٣ؿٞص ضشه٤س جُٔٞظق ئا ئُٝ ٠ظ٤لس ؽحؿشز ٖٓ جُلثس جُطحُ٤س ُلثط ٚجُكحُ٤س ك ٢جُٔالى جُٔؼطٔذ ٣ٝؾطشه كـ ٢جُٔٞظـق جُٔـشجد
ضشه٤ط ٚجُطحُ: ٢
أ -إٔ  ٌٕٞ٣هذ أٓن ٠جُٔذز جُٔوشسز ًكذ أدُِٗ ٠طشه٤س جُٔر٘٤س ك ٢جُٔحدز ٓ 012ـٖ جُالتكـس جُط٘ل٤ز٣ـس ُوـحٗ ٕٞػالهـحش جُؼٔـَ،
ٝا ٣طشضد ػِ ٠جٗونحء ٛز ٙجُٔذز أ ١قن ك ٢جُطشه٤س .
خ -إٔ  ٌٕٞ٣هذ ققَ ػِ ٠ضو ْ٤٤أدجء ع٘ ١ٞذذسؾس ؾ٤ذ ؾذجي ػِ ٠جألهَ تالٍ جُغ٘ط ٖ٤جألت٤شض ٖ٤جُغحذوطُِ ٖ٤طشه٤س .
ؼ ٝ -إٔ  ٌٕٞ٣هذ أؾطحص جُطذس٣د ذ٘ؿحـ ك ٢جُكحاش جُط٣ ٢ؾطشه كٜ٤ح رُي .

ٓادج ()19

اُرته٤ح اُرشج٤ؼ٤ح
٣ؿٞص ضشه٤س جُٔٞظق ضشه٤س ضؾؿ٤ؼ٤س د ٕٝهنـحء جُكـذ جادٗـ ٠جُٔوـشس ُِطشه٤ـس ذ٘ـحء ػِـ ٠ضٞفـ٤س ٓـٖ ُؿ٘ـس ؽـإ ٕٝجُٔـٞظلٖ٤
ٝكوحي ُِؾشٝه جُطحُ٤س -:
 -0إٔ  ٌٕٞ٣هذ ققَ ػِ ٠ضوحس٣ش ذذسؾس ٓٔطحص ُِخٔظ ع٘ٞجش جُغحذوس ػِ ٠جُطشه٤س.
 -2إٔ  ٌٕٞ٣هذ أٓن ٠ك ٢جُلثس جُٞظ٤ل٤س ٗقق جُٔذز جُٔوشسز ًكذ أدُِٗ ٠طشه٤س ػِ ٠جاهَ .
 -3أا ٣شه ٠ضشه٤س ضؾؿ٤ؼ٤س أًػش ٖٓ ٓشض ٖ٤تالٍ ٓذز تذٓط ٚجُٞظ٤ل٤س .
 -4إٔ ٓ ٌٕٞ٣غطٞك٤ح ي ُؾشٝه ؽـَ جُٞظ٤لس ٖٓ ق٤ع جُٔإٝ َٛجُخرشز .
 -5إٔ ٣قذس ذحُطشه٤س هشجس ٖٓ جُٞص٣ش جُٔخطـ ُذسؾحش جُؼِ٤ح  ٝست٤ظ جُٔقِكس ُرحه ٢جُلثحش جُٞظ٤ل٤س.

ٓادج ()22
اُرؼاهذ

٣ؿــٞص ػ٘ــذ جُنــشٝسز جُطؼحهــذ كــ ٢جُٔؿــحاش جُل٘٤ــس ٓــغ ؿ٤ــش جُِ٤ر٤ــ{ ٖ٤ذؼــذ جاػطٔــحد ٓــٖ جُــٞص٣ش جُٔخــطـ} ذؼوــٞد ضكــذد كٜ٤ــح
ٓشضرحض ْٜأٌٓ ٝحكأضٝ ْٜؽشٝه جعطخذجٓٝ ، ْٜذٔح ا ٣طؼحسك ٓغ جُطؾش٣ؼحش جُ٘حكزز .

اُلصَ اُشاتغ
ٓادج ()21

جل٘ح شؤ ٕٝادلٞظلني

ذشٌَ تادلصِحح جل٘ح ُشؤ ٕٝادلٞظلني ذغٔ " ٢جل٘ح شؤ ٕٝادلٞظلني " توشاس ٖٓ سئ٤ظ ادلصِحح ٝذٌـ ٕٞػِـ ٠اُ٘حـٞ
اُرايل -:

 ست٤ظ جُٔقِكس ج٣ ٖٓ ٝخ ُٚٞذزُي

ست٤غح ي

ٓ ذ٣ش ئدجسز جُؾث ٕٞجإلدجس٣س ٝجُٔحُ٤س

ػنٞجي

ٓ ذ٣ش ٌٓطد جُؾث ٕٞجُوحٗ٤ٗٞس

ػنٞجي

٘ٓ ذٝخ ػٖ ٝصجسز جُؼَٔ ٝجُطأَ٤ٛ

ػنٞجي

 ست٤ظ هغْ ؽث ٕٞجُٔٞظلٖ٤

أٓ٘٤ح ي ُِغش

 غالغس ٓٞظل ٖ٤ا ضوَ دسؾحض ْٜػٖ جُكحد٣س ػؾشز ػِ ٢إٔ  ٖٓ ٌٕٞ٣ذٓ ْٜ٘٤ذ٣ش ئدجسز جُٔٞجسد جُرؾش٣س ٝجُطأ. َ٤ٛ

ٓادج ()22

اخرصاصاخ جل٘ح شؤ ٕٝادلٞظلني
ضخطـ ُؿ٘س ؽإ ٕٝجُٔٞظل ٖ٤ذٌَ ٓح ٣طؼِن ذحُؾإ ٕٝجُٞظ٤ل٤ـس ًـحُطؼٝ ٖ٤٤جُطؼحهـذ ٝجُ٘وـَ ٝجُ٘ـذخ ٝجإلػـحسز ٝؿ٤شٛـح ٝ ،قلـع
جإلؾحصجش ٝ،ئػذجد جُٞفق ٝجُطٞف٤ق جُٞظ٤لٝ، ٢جُرع كٓ ٢ح ٣وذّ ُٜح ك ٢ؽإٔ جتط٤حس جُٔـٞظلُ٘ٔ ٖ٤حفـد ه٤حد٣ـس ٝ ،جُ٘ظـش
ك ٢ضغ٣ٞس أٝمحع جُٔٞظلٝ ٖ٤جُرص ك ٢جُطظِٔحش ٖٓ جُوشجسجش جُخحفس ذؾإ ٕٝجُٔٞظل ٖ٤ذٔح كٜ٤ح جُطظِْ ٖٓ ٓؼـذاش جألدجء ،
ٓٝح ٣ؼشم ٚػِٜ٤ح ست٤ظ جُٔقِكس ٖٓ ٓٞمٞػحش ضطؼِن ذؾإ ٕٝجُٔٞظل. ٖ٤

ٓادج ()23

اجرٔاػاخ جل٘ح شؤ ٕٝادلٞظلني
 -0ضؿطٔغ ُؿ٘س ؽإ ٕٝجُٔٞظل ٖ٤ذذػٞز ٖٓ ست٤غٜح ٓشز ػِ ٠جألهَ ك ًَ ٢ؽٜش ٣ٝ ،ؿٞص دػٞضٜح ُالٗؼوحد ك ٢أٝ ١هـص ًِٔـح
دػص جُكحؾس ئُ ٠رُي .
٣ٝ -2ؿــد إٔ ضٞؾــ ٚجُــذػٞز ئُــ ٠أػنــحء جُِؿ٘ــس ًطحذــس ٝهرــَ جُٔٞػــذ جُٔكــذد ُالؾطٔــحع ذػالغــس أ٣ــحّ ػِــ ٠جألهــَ ٝ ،إٔ ٣كــذد
ذحُذػٞز ٓٞػذ جاؾطٔحع ٌٓٝحٗٝ ٚإٔ ضشكن ذٜح ؾذ ٍٝجألػٔحٍ جُز ١ع٤ؼشك ك ٢جاؾطٔحع .

 -3ضشكغ ُؿ٘س ؽإ ٕٝجُٔٞظلٓ ٖ٤كحمش جؾطٔحػحضٜـح ئُـ ٠ستـ٤ظ جُٔقـِكس اػطٔحدٛـح ٝجٕ ُـْ ٣رـذ جػطشجمـ ٚتـالٍ غالغـٖ٤
ٓٞ٣ح ٓـٖ ضـحس٣خ جعـطالٓ ٚجػطرـشش ٗحكـزز  ،أٓـح ئرج أػطـشك ػِـ ٠أٓ ١ـٖ هشجسجضٜـح ٝضٞفـ٤حضٜح ك٤طؼـ ٖ٤إٔ ٣رـذً ١طحذـس أعـرحخ
جاػطشجك ٣ٝكذد ُِؿ٘س ؽث ٕٞجُٔٞظل ٖ٤أؾالي إلػحدز جُرص كـ ٢ضِـي جُوـشجسجش ٝجُطٞفـ٤حش  ،كـارج جٗونـ ٠جألؾـَ د ٕٝإٔ ضرـذ١
جُِؿ٘س سأٜ٣ح جػطرش سأ ١ست٤ظ جُٔقِكس ٗحكزجي  ،أٓـح ئرج ضٔغـٌص ُؿ٘ـس ؽـإ ٕٝجُٔـٞظل ٖ٤ذشأٜ٣ـح ك٤ؼـشك جألٓـش ػِـ ٠جُـٞص٣ش
جُٔخطـ اضخحر ٓح ٣شج٘ٓ ٙحعرح ٣ٝؼطرش هشجس ٙكٛ ٢ز ٙجُكحُس ٜٗحت٤ح ي.

ٓادج ()24

اُرـ٤ة ػٖ جِغاخ جل٘ح شؤ ٕٝادلٞظلني
ػِ ٠جُشت٤ظ ٝجألػنحء قنٞس ؾِغحش جُِؿ٘س ٝ ،ئرج جمـطش أقـذُِ ْٛطـ٤ـد ٝؾـد إٔ ٣خطـش ستـ٤ظ جُِؿ٘ـس ذـزُي هرـَ جُٔٞػـذ
جُٔكذد ُِؿِغس ذ ّٞ٤ػِ ٠جألهَ  ،كارج ضؼزس رُي ٝؾد إٔ ٣طْ جإلتطحس ك ّٞ٣ ٢جٗؼوحد جُؿِغس.

ٓادج ()25

حضٞس جِغاخ جل٘ح شؤ ٕٝادلٞظلني
جعطػ٘ح يء ٖٓ أقٌحّ جُٔٞجد جُغحذوس ا ٣ؿٞص ُشت٤ظ جُِؿ٘س أ ٝأقذ أػنحتٜح قنٞس ؾِغحضٜح ػ٘ذ ٓ٘حهؾس ٓٞمـٞع ٌ٣ـُ ٕٞـ ٚأٝ
ُٔــٖ ُــ ٚفــِس هشذــ ٠ذــُ ٚـح٣ــس جُذسؾــس جُشجذؼــس  ،أ ٝضٌــُ ٕٞــٓ ٚقــِكس ؽخقــ٤س ٓرحؽــشز ك٤ــٝ ، ٚكــ ٢قحُــس جٗغــكحخ جُؼنــ ٞأٝ
جُشت٤ظ ٖٓ جاؾطٔحع ٣كذد ست٤ظ جُٔقِكس ٖٓ ٣كَ ٓكِ. ٚ
ٝا ٣ؿٞص ُـ٤ش أػنحء جُِؿ٘ـس قنـٞس ؾِغـحضٜح ٓٝ ،ـغ رُـي ٣ؿـٞص ُـشت٤ظ جُِؿ٘ـس إٔ ٣ـذػُ ٞكنـٞس ؾِغـحضٜح ٝجاؽـطشجى كـ٢
ٓ٘حهؾحضٜح ٖٓ ٣ش ٟجاعطؼحٗس ذخرشض ْٜأ ٝأسجتٞٓ ٖٓ ْٜظل ٢جُٔقِكس د ٕٝإٔ  ُٚ ٌٕٞ٣قن جُطق٣ٞص .

ٓادج ()26

ٜٓاّ أٓني عش اُِج٘ح
٣رٞىل أٓني عش اُِج٘ح حتد إششاف سئ٤غٜا ٓا -: ٢ِ٣

 -0ئػذجد ؾذ ٍٝأػٔحٍ جُِؿ٘س ٝئتطحس جألػنحء ذٝ ٚكوح ي ُٔح ٣كذد ٙست٤ظ جُِؿ٘س .
 -2ضكش٣ش ٝئؾشجءجش هرحػس ٓكحمش جؾطٔحػحش جُِؿ٘ـس ػِـ ٠إٔ ٣ػرـص كٜ٤ـح أعـٔحء جألػنـحء جُكحمـشٝ ، ٖ٣قـحاش جُـ٤ـحخ ٝ
أعرحذٜح ٝجُطٞف٤حش ٝجُوشجسجش ك ٢جُٔغحتَ جُٔؼشٝمس .
 -3ػشك ٓكحمش جؾطٔحػحش جُِؿ٘س ػِ ٠جألػنحء ُطٞه٤ؼٜح .
 -4جاقطلــحظ ذِٔــق ُؿــذ ٍٝأػٔــحٍ جُِؿ٘ــس ٝ ،عــؿَ تــحؿ ضــذ ٕٝك٤ــٓ ٚكحمــش جُؿِغــحش ٝجُطٞفــ٤حش ٝجُوــشجسجش ٓــغ ذ٤ــحٕ
ضحس٣خٜح.
 -5ئذالؽ ضٞف٤حش ٝهـشجسجش جُِؿ٘ـس ئُـ ٠جُؿٜـس جُٔخطقـس ذؾـإ ٕٝجُٔـٞظل ٖ٤كـ ٢جُٔقـِكس ذؼـذ ئػطٔحدٛـح ٓـٖ هرـَ ستـ٤ظ
جُٔقِكس ُطط ٠ُٞجضخحر جإلؾشجءجش جُالصٓس ُط٘ل٤زٛح .
 ٌٕٞ٣ٝ -6أٓ ٖ٤عش جُِؿ٘س ٓغثٞا أٓحّ ست٤غٜح ػٖ ض٘ظٝ ْ٤قلع جُغؿالش ٝجُٔكحمـش ٝجُطٞفـ٤حش ًٝحكـس جألٝسجم جُٔطؼِوـس
ذأػٔحٍ جُِؿ٘س .

ٓادج ()27

جذ ٍٝأػٔاٍ اُِج٘ح
 ٌٕٞ٣ذشذ٤ة ادلغائَ ادلذسجح يف جذ ٍٝأػٔاٍ اُِج٘ح ػِ ٠اُٞج ٚاُرايل -:
ٓ -0شجؾؼس جُٔٞمٞػحش جُط٣ ُْ ٢طْ جُرع كٜ٤ح ك ٢جاؾطٔحع جُغحذن .
 -2ضٞف٤حش ٝهشجسجش جُِؿ٘س جُغحذوس جُط ٢جػطشك ست٤ظ جُٔقِكس ػِٜ٤ح .
 -3جُٔغحتَ جُٜحٓس ٝجُؼحؾِس جُط ٢ضؼشمٜح أدجسز جُؾث ٕٞجإلدجس٣س ٝجُٔحُ٤س أ ٝست٤ظ جُٔقِكس .
 -4جُٔغحتَ جألتش ٟجُٔؼشٝمس ػِٜ٤ح .
ٓ -5ح ٣غطؿذ ٖٓ أػٔحٍ .

ٓادج ()28

ٓ٘اهشاخ اُِج٘ح

ضٌ٘ٓ ٕٞحهؾحش جُِؿ٘س ٓٝذجٝاضٜح عش٣س ٝا ٣ؿٞص ئكؾحؤٛح ُِٝؿ٘ـس إٔ ضٌِـق ػنـٞجي أ ٝأًػـش ٓـٖ أػنـحتٜح ُركـع ٝدسجعـس أٝ
جُطكو٤ن كٞٓ ٢مٞع ٖٓ جُٔٞمٞػحش جُط ٢ضذتَ ك ٢جتطقحفٜح ٝجُٔذسؾس ك ٢ؾذ ٍٝأػٔحُٜح ػِ ٠إٔ ضؼـشك جُ٘ط٤ؿـس ػِٜ٤ـح
اضخحر ٓح ضشج٘ٓ ٙحعرح ي ك ٢ؽأٜٗح  ٌٕٞ٣ٝجُطق٣ٞص ػِ ٠جُٔٞمٞػحش جُٔطشٝقس ذحاؾطٔحع ذحاؾٔحع .

اُلصَ اخلآظ
اإلجاصاخ

ٓادج ()29

اإلجاصج اُغ٘٣ٞح
تكون اإلجازة السنوية ثالثين يوما ً في السنة  ،وخمسة وأربعين يوما لمن بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين
عاما ً وتحسب سن الموظف بالنسبة لتحديد األجازة السنوية المستحقة إذا لم يكن تاريخ الميالد محدد باليوم والشهر اعتبااراً
من اليوم األول من شهر ( )7من السنة التي تم فيها الميالد  ،وال يجوز أن يتنازل الموظف عن إجازته كما ال يجوز تأجيلها
أو قطعها إال لضرورة تقتضيها مصلحة العمل  ،وفي جميع األحوال يجب أن يحصل الموظف علا إجاازة سانوية ال تقال عان
 15يوما متصلة عل األقل.

ٓادج ()32

ذ٘ظ ْ٤اإلجاصج
٣ؿـٞص ذوـشجس ٓــٖ ستـ٤ظ جُٔقـِكس ٓــ٘ف جإلؾـحصز ػِـ ٢عــر َ٤جُط٘ـحٝخ ذحُ٘غـرس ُٔــٞظل ٢جُوغـْ جُٔـحُٝ ٢أٓــ ٖ٤جُخض٘٣ـس ٝأٓــٖ٤
جُٔخضٕ  ٌٕٞ٣ٝئؾرحس٣ح ي ك ٢قحاش جُنشٝسز .

ٓادج ()31

اإلجاصج اُطاسئح
ضٌ ٕٞجإلؾحصز جُطحستس ذغرد هٜش ١ا ٣غطط٤غ ٓؼ ٚجُٔٞظق ئذالؽ سؤعحتٓ ٚوذٓح ُِطشت٤ـ ُـ ٚكـ ٢جُـ٤ـحخ ػِـ ٢ئٕ ٣وـذّ كـٞس
ػٞدض ٚئُ ٢جُؼَٔ ٓرشسجش ؿ٤حذ ٌٕٞ٣ٝ ، ٚقذٛح جألهق ٠غالغس أ٣ـحّ كـ ٢جُٔـشز جُٞجقـذز ذك٤ـع ا ٣طؿـحٝص ٓؿٔٞػٜـح ئغ٘ـ ٠ػؾـش
ٓٞ٣ح ك ًَ ٢ع٘س ٣ٝ ،غوو قن جُٔٞظق كٜ٤ح ذحٗونحء ضِي جُغ٘س ٝ ،ا ضكغد ٖٓ جإلؾحصز جُغ٘٣ٞس .

ٓادج ()32

اُغ٘ح اإلجياص٣ح
ضٌ ٕٞجُغ٘س جُٔ٤الد٣س ٖٓ أ ٍٝؽٜش ٘٣ح٣ش ئُ ٠آتش ؽٜش د٣غٔرش أعحعح ُكغحخ جإلؾحصز جُغ٘٣ٞس.
٣ٝغطكن جُٔٞظق أ ٍٝئؾحصز ع٘٣ٞس ذ٘غرس جُٔذز ٖٓ ضحس٣خ ٓرحؽشز جُؼَٔ ئُٜٗ ٠ح٣س جُغ٘س ٣ٝؼطرـش جُؿـضء ٓـٖ جُؾـٜش ئرج صجد
ػِ ٠تٔغس ػؾش ٓٞ٣ح ذٔػحذس ؽٜش ًحَٓٝ ،ا ٣كغد ٓح د ٕٝرُي .
ٝا ٣غطكن جُٔٞظق أ ٍٝئؾحصز ع٘٣ٞس ئا ذؼذ ٓن ٢عطس أؽٜش ٖٓ ضحس٣خ ٓرحؽشز جُؼَٔ ٓٝ ،غ رُـي ٣ؿـٞص ٓ٘كـ ٚأ ٍٝئؾـحصز
ع٘٣ٞس هرَ ٓن ٢جُٔذز جُٔوشسز ئرج ضوذّ ذٔرشسجش ه٣ٞس ضغطذػ ٠رُي ٝ ،ذؼذ ٓٞجكوس ٓذ٣ش جإلدجسز ج ٝجٌُٔطد جُطحذغ ُٜح .

ٓادج ()33

اإلجاصج اخلاصح مبشذة

ُِٔٞظق احلن يف إجاصج خاصح مبشذة ًآَ يف احلاالخ ا٥ذ٤ح -:

 -0أدجء كش٣نس جُكؽ ٝضٌُٔ ٕٞذز ػؾشٓٞ٣ ٖ٣ح،ي ٝا ضٔ٘ف ئا ُٔشز ٝجقذز هٞجٍ ٓذز تذٓط.ٚ
 -2جُضٝجؼ ٝضٌُٔ ٕٞذز أعرٞػٝ ، ٖ٤ا ضٔ٘ف ئا ٓشز ٝجقذز هٞجٍ ٓذز تذٓط. ٚ
ُِٔ -3شأز ػ٘ذ ٝكحز صٝؾٜح ٝضٌ ٕٞأسذؼس أؽٜش ٝػؾشز أ٣حّ.
 -4أدجء جآطكحٗحش جُذسجع٤س ٝضٌُِٔ ٕٞذز جُٔوشسز ألدجتٜح .
ٝ -5ضٌ ٕٞجُٔذز ػؾشز أ٣حّ ك ٢قحُس ٝكحز أقذ جُٞجُذ ٖ٣أ ٝجألذ٘حء أ ٝجُضٝؾس .

ٓادج ()34

اإلجاصج اخلاصح تذٓ ٕٝشذة

ُِٔٞظق احلن يف إجاصج خاصح تذٓ ٕٝشذة يف احلاالخ ا٥ذ٤ح -:

ُِ - 0ضٝؼ أ ٝجُضٝؾس ئرج ستـ ألقذٔٛح ذحُغلش ُِخحسؼ ذؾشه أا ضطؿحٝص جُٔذز جُٔشتـ ذٜح .
 - 2ألؿشجك جُؼالؼ ُِضٝؼ أ ٝجُضٝؾس أ ٝجقذ جألذ٘حء أ ٝجُٞجُذ. ٖ٣
ُ - 3ألعرحخ جألتش ٟجُط٣ ٢رذٜ٣ح جُٔٞظق ٣ٝوذسٛح ست٤ظ جُٔقِكس ٣ٝ ،ؿد أا ضوَ جإلؾحصز كٛ ٠ز ٙجُكحُـس ػـٖ ؽـٜشٝ ٖ٣ا
ضض٣ذ ػِ ٠ع٘س ئا ئرج ًحٗص ٓٔ٘ٞقس ُـشك جُذسجعس ك ٢ٜهحذِس ُِطؿذ٣ذ ٝكن جُٔذد جُٔكذد ُ ٚك ٢جُطؾش٣ؼحش جُٔ٘ظٔس ُِذسجعـس
.

ٓادج ()35

اإلجاصج ادلشض٤ح
ُِٔٞظق جُكن ك ٢ئؾحصز ٓشم٤س ذٔشضد ًحَٓ ُٔذز ا ضؿحٝص تٔغس ٝأسذؼٓٞ٣ ٖ٤ح ٓطقِس أ ٝعطٓٞ٣ ٖ٤ح ٓطوطؼـس تـالٍ جُغـ٘س
جُٞجقذز ٘ٓ ٌٕٞ٣ٝ ،كٜح ذ٘حء ػِ ٠ضوش٣ش هرٓ ٢ؼطٔذ ٖٓ أقذ جُٔغطؾل٤حش  ،أ ٝجُٔشجًض جُطر٤س ٣ ،كذد جُٔشك ٝجُٔـذز جُالصٓـس
ُِؼالؼ .
كارج ضؿحٝص ش جإلؾحصز جُٔشم٤س جُٔٔ٘ٞقس ُ ٚتالٍ جُغ٘س جُٔذز جُٔؾحس ئُٜ٤ح كـ ٢جُلوـشز جُغـحذوس ك٤ؼـشك جُٔـش٣ل ػِـُ ٠ؿ٘ـس
هر٤س ضؾٌَ ٝكوح ُوحٗ ٕٞجُنٔحٕ جاؾطٔحػٝ ٢اتكط ٚجُط٘ل٤ز٣س  ،أ ٝأٓ ١شًض ٣طْ ضكذ٣ذ ٖٓ ٙهرَ جُٔذ٣ش جُط٘ل٤زُ ، ١ر٤حٕ ٓـح ئرج
ًحٗص قحُـس جُٔـش٣ل هحذِـس ُِؾـلحء ٝضكذ٣ـذ جُٔـذز جُالصٓـس ُـزُي  ،ػِـ ٠أٗـ ٚئرج ًحٗـص ٓـذز جُؼـالؼ ضض٣ـذ ػِـ ٠عـ٘س  ،أ ٝئرج ًـحٕ
جُٔش٣ل ا ٣شؾ ٠ؽلحؤ ، ٙك٤ؼشك جألٓش ػِ ٠جُِؿ٘س جُطر٤س جُٔخطقس ٝ ،ضطرـن ذؾـأٗ ٚجألقٌـحّ جُٔ٘قـٞؿ ػِٜ٤ـح كـ ٢هـحٕٗٞ
جُنٔحٕ جإلؾطٔحػ. ٠
ٝك ٢ؾٔ٤غ جألقٞجٍ ا ٣ؿٞص إٔ ضض٣ذ ٓذز جإلؾحصز جُٔشم٤س جُٔٔ٘ٞقس ُِٔٞظق ػٖ غالغس أؽٜش تالٍ جُغ٘س جُٞجقذز .

ٓادج ()36

إجاصج األٓٓٞح ٝكرتج اُشضاػح ٝاحلضاٗح
ُِٔٞظلس جُكن ك ٢ئؾحصز أٓٓٞس ذٔوحذَ ٓذضٜح أسذؼس ػؾش أعـرٞػح ػ٘ـذ ضوـذٜٔ٣ح ؽـٜحدز هر٤ـس ضرـ ٖ٤جُطـحس٣خ جُٔكطٔـَ ُِـٞادز،
ٝضطنٖٔ ٛز ٙجإلؾحصز كطشز ذؼذ جُٞمغ ا ضوَ ػٖ عطس أعحذ٤غ ٝضٔطذ ئؾحصز جألٓٓٞس ئُ ٠عطس ػؾش أعرٞػح ئرج أٗؿرص أًػش ٖٓ
هلَ.
ًٔح ُِٞٔ ٌٕٞ٣ظلس تـالٍ جُػٔحٗ٤ـس ػؾـش ؽـٜشجي ٓـٖ ضـحس٣خ جُٞمـغ جُكـن كـ ٢جُطٔطـغ ذلطـشز أ ٝكطـشجش ضٞهـق ػـٖ جُؼٔـَ تـالٍ
عحػحش جُؼَٔ ا ضوَ كٓ ٢ؿٔٞػٜح ػٖ عحػس ٝجقذز ٖٓ جؾَ ئسمحع هلِٜح.
ًٔح ضو ّٞجُٔقِكس ذطخق٤ـ ٌٓحٕ ُكنحٗس أهلحٍ جُٔٞظلحش .

اُلصَ اُغادط
ادلشذثاخ

ٓادج () 37

ضكذد ٓشضرحش جُٔٞظل ٖ٤جُؼحِٓ ٖ٤ذحُٔقِكس ٝكوح ي ُِلثحش جُٞظ٤ل٤س جُٔكذدز ذؿذ ٍٝجُٔشضرحش ٓنحكحي ئُٜ٤ح هٔ٤س ػالٝز جُؼحتِس أٝ
أ ١ػالٝجش أتش ٟضوشسٛح جُطؾش٣ؼحش جُ٘حكذز.

ٓادج ()38

األهذٓ٤ح ٝاحلن يف ادلشذة

ضؼطرش جاهذٓ٤س ك ٢جُلثس جُٞظ٤ل٤س ٖٓ ضحس٣خ جُطؼ ٖ٤٤كٜ٤ح أ ٝجُطشه٤س ُٜح ٣ٝ ،رذأ جُكن كـ ٢جُٔشضـد ٓٝـح ِ٣كـن ذـ ، ٚئػطرـحسجي ٓـٖ
ضحس٣خ ٓرحؽشز جُؼَٔ.

اُلصَ اُغاتغ

ذو ْ٤٤األداء اُغ٘١ٞ
ٓادج()39

ذواس٣ش ذو ْ٤٤األداء اُغ٘٣ٞح

٣ؼذ ػٖ ًَ ٓٞظق ضوش٣ش ع٘٣ ١ٞطنٖٔ ذ٤حٕ قحُط ٖٓ ٚؾٔ٤غ جُ٘ـٞجق ٢جُطـ ٢ضطقـَ ذو٤حٓـ ٚذؼِٔـٓٝ ، ٚغـط ٟٞأدجتـُ ٚـ ٚهـٞجٍ
جُغ٘س ٝضوذس دسؾس جٌُلحءز جُط٘٣ ٢ط ٢ٜئُٜ٤ح جُطوش٣ش ذاقذ ٟجُذسؾحش جُطحُ٤س -:
من  85إل  122درجة

ممتـــاز

من  75إل  84درجة

جيد جدا

من  65إل  74درجة

جيــــــد

من  55إل  64درجة

متوسط

أقل من  55درجة

ضعيف

ويقوم الرئيس المباشر بتقييم الموظفين التابعين له حسب المستويات الموضحة في الجدول السابق وال يكاون ملزماا ً ببياان
األسباب التي دعته لتقييم مستوي الموظف إال إذا كان مستوي التقييم بدرجة ممتاز أو متوسط أو ضعيف  ،ومان تام يحيلهاا
إلي الرئيس األعلي لإلعتماد .

ٓادج()42

اُرظِْ ٖٓ ذوش٣ش ذو ْ٤٤األداء
٣خطش جُٔٞظق جُز٣ ١كقَ ػِ ٠دسؾس ٓطٞعو  ،أ ٝمؼ٤ق ذـحُطوش٣ش جُغـ٘ ١ٞتـالٍ تٔغـس ػؾـش ٓٞ٣ـح ٓـٖ ضـحس٣خ جػطٔـحد، ٙ
 ُٚٝإٔ ٣طظِْ ٓ٘ ٚئُ ٠جُشت٤ظ جألػِ ٠تالٍ تٔغس ػؾش ٓٞ٣ح ٖٓ ضحس٣خ ئتطحس. ٙ
ُِٝشت٤ظ جألػِ ٠إٔ ٣ؼطٔذ جُطوش٣ش جُٔطظِْ ٓ٘ ، ٚأ٣ ٝؼذُ ٚذوشجس ٓغرد ٝ ،ا ٣ؼطرـش جُطوش٣ـش ٜٗحت٤ـح ي ٝ ،ا ضطشضـد ػِ٤ـ ٚأغـحس ٙئا
ذاٗونحء ٓ٤ؼحد جُطظِْ د ٕٝضوذ ، ٚٔ٣أ ٝذقذٝس هشجس جُشت٤ظ جألػِ ٠قغد جألقٞجٍ.

ٓادج()41

اعرحوام هٔ٤ح حاكض األداء اُغ٘١ٞ

 ٌٕٞ٣جعطكوحم فشف هٔ٤س قحكض جألدجء جُغ٘ ( ١ٞجُؼالٝز جُغ٘٣ٞس ) هروح ُألعظ ٝجُٔؼح٤٣ش جُط ٢ضـْ ضكذ٣ـذٛح ذؿـذٓ ٍٝشضرـحش
جُٔقِكس جُٔؼطٔذ ضكص ذ٘ذ جُؼالٝز ٝضقشف ُِٔذز جُٔكـذدز ٝضٔـ٘ف جُؼـالٝز جػطرـحسج ٓـٖ أ ٍٝجُؾـٜش جُطـحُ ٢اٗونـحء عـ٘س ٓـٖ
ضحس٣خ ؽـَ جُٞظ٤لس ألٓ ٍٝشز أ٘ٓ ٝف قحكض جألدجء جُغ٘ ١ٞجُغحذن.
٣ٝكشّ جُٔٞظق جُز٣ ١كقَ ػِ ٠ضوش٣ش ضو ْ٤٤أدجء ع٘ ١ٞذذسؾس ٓطٞعو ج ٝمؼ٤ق ٖٓ أ ٍٝقحكض جألدجء جُغ٘ ١ٞجُطحُ.٢
٣ٝكحٍ جُٔٞظـق جُـز٣ ١وـذّ ػ٘ـُِٔ ٚـشز جُػحٗ٤ـس ػِـ ٠جُطـٞجُ ٢ضوش٣ـشج ٣وـً ْ٤لحءضـ ٚذذسؾـس مـؼ٤ق ئُـُ ٢ؿ٘ـس ؽـإ ٕٝجُٔـٞظلٖ٤
ُلكـ ِٓق تذٓطُٜٝ ، ٚح إٔ ضٔ ِٜٚع٘س أتش ٟكٝ ٢ظ٤لط ٚأ ٝضٞف ٢ذ٘وِ ٚذزجش ٓشضر ٚئُٝ ٢ظ٤لس أتش ٖٓ ٟرجش دسؾط ٚئرج
ضرُٜ ٖ٤ح أٗ ٚأًػش فالق٤س ُِو٤حّ ذٜٔحٜٓح  ،كارج ضْ ضو ْ٤٤أدجت ٚك ٢جُغ٘س جُطحُ٤س ٓرحؽشز ذذسؾس مؼ٤ق ؾـحص كقـِٓ ٚـٖ جُخذٓـس
أ ٍٝجُؾٜش جُطحُ ٢اػطرحس جُطوش٣ش ٜٗحت٤ح.

ٓادج ()42

ذوش٣ش ذو ْ٤٤ادلٞظق ادل٘و ٍٞأ ٝادلؼاس أ ٝادل٘رذب
٣طْ ضو ْ٤٤أدجء جُٔٞظق جُٔ٘و ، ٍٞأ ٝجُٔؼحس  ،أ ٝجُٔ٘طذخ ٝكوح ُألقٌحّ جُٔ٘ظٔس ُؼالهحش جُؼَٔ ذحُطؾش٣ؼحش جُ٘حكزز.

ٓادج ()43

ذوش٣ش ذو ْ٤٤ادلٞظق ادلٞكذ
ئرج ًحٕ جُٔٞظق ٓٞكذجي ك ٢ذؼػس دسجع٤س  ،أ ٝدٝسز ضذس٣ر٤س  ،ك٤ؼطذ ذحُطو ْ٤٤جُغـ٘ ١ٞجُـز ١ضؼـذ ٙجُؿٜـس جُطـ ٠ضؾـشف ػِ٤ـٝ ٚئرج
ضؼزس ضوذ ْ٣ضوش٣ش ػ٘ ٚؾحص جاػطذجد ذأتش ضوش٣ش ع٘ ١ٞأػذ ػ٘.ٚ
ٝك ًَ ٢قحُس ا ٣رحؽش كٜ٤ح جُٔٞظق أػٔحٍ ٝظ٤لط ٚجألفِ٤س ُٔذز ضض٣ذ ػٖ عطس أؽـٜش ٓـٖ جُغـ٘س جُطـٞ٣ ٢مـغ ػٜ٘ـح جُطو٤ـ، ْ٤
ٝرُي كٔ٤ح ػذج قحُط ٢جُ٘وَ ٝجُ٘ذخ.

اُلصَ اُثآٖ
احلٞاكض

ٓادج ()44

ادلٌاكآخ اُرشج٤ؼ٤ح

٘ٔ٣ف جُٔٞظق ذحُٔقِكس ٌٓحكأز ضؾؿ٤ؼ٤س ٣كذدٛح جُشت٤ظ ٗظ٤ش ذزٍ ؾٜذ ؿ٤ش ػـحد ١كـ ٢جٗؿـحص جألػٔـحٍ جُٔ٘حهـس ذـ ، ٚأ ٝئرج
هحّ ذؼَٔ  ،أ ٝهذّ ذكػح ي قون ٝكشج ك ٢جُ٘لوحش أ ٝضكغ٘٤حي ُظشٝف جُؼَٔ  ،أ ٝسكؼح ي ُٔغط ٟٞجألدجء أ ٝقق ُٚٞػِ ٠دسؾس ضوـذ٣ش
ٓٔطحص ك ٢ضوش٣ش جألدجء جُغُ٘ٔ ١ٞذز غالظ ع٘ٞجش ٓططحُ٤س ٝذ٘حء ػِ ٠جهطشجـ ٖٓ ٓذ٣ش ١جإلدجسجش ٝجٌُٔحضد ذحُٔقِكس .

ٓادج ()45
ضٔ٘ف جُِؿحٕ جُٔإهطس ٝجُط٣ ٢ـطْ ضؾـٌِٜ٤ح ٓـٖ جُؼـحِٓٝ ٖ٤ؿ٤ـش جُؼـحُِِٓ ٖ٤و٤ـحّ ذـرؼل جألػٔـحٍ جُٔكـذدز ٌٓحكـأز ٓحُ٤ـس ضكـذد ٓـٖ
ست٤ظ جُٔقِكس ذوشجس أ٣ ٖٓ ٝخ ُٚٞذ٘حء ػِٓ ٢وطشقحش سؤعحء ضِي جُِؿحٕ ٝقغد هر٤ؼس ٓٝذز ػَٔ جُٜٔحّ جٌُِٔلس ذٜح.

ًٔح ضٔ٘ف جُِؿحٕ جُذجتٔس ٝجُط٣ ٢ططِد ػِٜٔح جاعـطٔشجس٣س ٓػـَ ُؿ٘ـس ؽـإ ٕٝجُٔـٞظلُٝ ٖ٤ؿ٘ـــس جُٔؾطش٣ـــحش ٝؿ٤شٛـح ٌٓحكـأز
ٓحُ٤س ا ضوَ ػٖ غالغٔحتس د٘٣حس ٝا ضض٣ذ ػٖ أسذؼٔحتس د٘٣حس ؽٜش٣ح ي ٝضقشف ٓغ جُٔشضد ػِ ٠إٔ ضكذد هٔ٤طٜح ذوشجس ضؾٌِٜ٤ح.

ادلادج ()46
٘ٔ٣ف ؽحؿِٞج ٝظحتق جإلدجسز جُؼِ٤ح ٝجإلدجسز جُط٘ل٤ز٣س جُزٌِ٣ ٖ٣ل ٕٞذٞظحتق ه٤حد٣س ٝعِ٤س ٓـٖ ٝعـحتَ جُ٘وـَ ٝجاضقـحاش جُطـ٢
ضغحػذ ػِ ٠أدجء ٜٓحٓ. ْٜ
ًٔٝح ٣ؿٞص جٕ ضٔ٘ف ٗلظ جُٔضج٣ح ُؾحؿِٞج جُٞظحتق جُٞعطُِٔ ٠قِكس جُز٣ ٖ٣رذُ ٕٞؾٜٞدجي ؿ٤ش جػط٤حد٣س ضغح ْٛضكغ ٖ٤عـ٤ش
جُؼَٔ ك ٢ذحُٔقِكس ػِ ٠جٕ ا ضٌ ٕٞجُٔض٣ح ٓطغح٣ٝس ك ٢جُٔٞفلحش ذ ٖ٤جإلدجسجش جُؼِ٤ح ٝجُط٘ل٤ز٣س ٝجُٞعط.، ٠

اُلصَ اُراعغ

اإل٣لاد ٓٝا يف حٌٔٚ
ٓادج ()47

ضغش ١أقٌحّ ٛزج جُلقَ جُٔطؼِوس ذؼالٝز جإل٣لحد ٝجُٔر٤ص ػِـ ٠ستـ٤ظ جُٔقـِكس ًٝ ،حكـس جُٔـٞظل ٖ٤ذٜـحًٔ ،ـح ضغـش ١ػِـٓ ٠ـٖ
٣ش ٟست٤ظ جُٔقِكس جاعطؼحٗس ذ ٖٓ ٚؿ٤ش ٓٞظل ٢جُٔقِكس ألدجء أ ٝجُٔغحػذز ك ٢أدجء ذؼل جألػٔحٍ .

ٓادج ()48
اجلٜح ادلخرصح تاإل٣لاد يف ٜٓٔح ػَٔ
ذصذس هشاساخ اإل٣لاد دلٜٔاخ اُؼَٔ ػِ ٢اُ٘ح ٞاُرايل:

.0

 ٌٕٞ٣جإل٣لحد ُٜٔٔحش ػَٔ ذحُخحسؼ ذوشجسجش ضقذس ٖٓ جُٞص٣ش جُٔخطـ ك ٢قذٝد جُخطس جُٔؼذز ٖٓ هرَ جُٔؾـشٝع
ػِــ ٠إٔ ضٌــٛ ٕٞــز ٙجُخطــس عــ٘٣ٞس ٣كــذد كٜ٤ــح ٓٞجػ٤ــذ جُٔــإضٔشجش ٝجُ٘ــذٝجش ٝجُٔؼــحسك ٝٝسػ جُؼٔــَ جُٔضٓــغ
جُٔؾــحسًس كٜ٤ــح ًٝ ،ــزُي ضوــذ٣ش ٓــح ضكطحؾــٓ ٚــٖ ٓخققــحش ٝ ،ضٔــص جُٔٞجكوــس ػِٜ٤ــح ٓــٖ ستــ٤ظ جُٔقــِكس ٝضــْ
جػطٔحدٛح ٖٓ هرَ جُٞص٣ش جُٔخطـ .

.2

ٌ٣ــ ٕٞجإل٣لــحد ُٜٔٔــحش جُؼٔــَ ذحُــذجتَ ذوــشجس أ ٝضٌِ٤ــق ٓــٖ ستــ٤ظ جُٔقــِكس ذحُط٘غــ٤ن ٓــغ جادجسجش ٝجٌُٔحضــد
جُؿٜحش جُطحذؼس ُِٔقِكسٝ ،ذطٌِ٤ق ٖٓ ٓذ٣ش ١ئدجسجش جُٔٞجٗة ئرج ًحٕ ألػٔحٍ ٓشضرطس ذذ ٕٞ٣جُٔقِكس

ٓادج ()49
٣ؿد جُكق ٍٞػِ ٠جألرٕ ذٔرحؽشز جُٜٔٔس كٓ ٢طغغ ٖٓ جُٞهص ٝذؾٌَ ا ٣إغش ػِ ٠جاعـطؼذجد ُِغـلش ٝ ،جعـطٌٔحٍ جإلؾـشجءجش
جُالصٓس ُِطكن٤ش ُِٜٔٔس ٓٝرحؽشضٜح .

ٓادج ()52
ال ذغرحن ػالٝج اُغلش ٝ ،ادلث٤د إال ترٞكش اُششٝط اُراُ٤ح -:

 -0إٔ  ٖٓ ٌٕٞ٣جُٔٞظق ٌِٓلح ي ذٜٔٔس سعٔ٤س ٝكوح ي ألقٌحّ ٛزج جُرحخ.

 -2إٔ  ٌٕٞ٣جُطٌِ٤ق ذحُٜٔٔس ًطحذ٤ح ي ٝ ،فحدسجي ػٖ جُؿٜس جُٔخُٞس ذافذجسٝ ٙكوحي ألقٌحّ ٛز ٙجُالتكس ٝ ،إٔ ضكذد ذ ٚأ٣حّ جُٜٔٔس .
 -3إٔ ٣قذس جُطٌِ٤ق هرَ إٔ ٣رذأ جُٔٞكذ كٓ ٢رحؽشز ٜٓٔط.ٚ
 -4ئا ضوَ جُٔذز ػٖ ُِ٤س ٝجقذز  ٌٕٞ٣جُٔٞظق هذ هنحٛح تحسؼ جُٔذ٘٣س جُط ٢ذٜح ٓوش ػِٔ ٚجُؼحد ١عٞجء ك ٢جاٗطوحٍ أ ٝجإلهحٓـس ٝ ،أا ضض٣ـذ
ػِ ٠ػذد جأل٣حّ جُٔكذدز ك ٢هشجس جإل٣لحد ٓح ُْ ٣طْ ضٔذ٣ذ كطشز جُٜٔٔس.
 -5إٔ ضؿحٝص جُٔغحكس ذٓ ٖ٤وش جُؼَٔ جُؼحدُِٞٔ ١كذ ٝجُؿٜس جُٔٞكذ ئُٜ٤ح ك ٢جُذجتَ ٓحتس ًِٓٞ٤طش.
 -6إٔ ضٌ ٕٞجُٜٔٔس هذ هن٤ص ُقحُف جُٜٔٔس ٝذغررٜح .
 -7إٔ ٣وذّ جُٔٞظق هِد فشف جُؼالٝز ػِ ٠جُ٘ٔٞرؼ جُٔؼذ ُزُي ٓشكن ذ ٚجُٔغط٘ذجش جُالصٓس.

ٓادج ()51
٣طْ جإل٣لحد ذٔشجػحز جُٔخققحش جُٔحُ٤س جُٔذسؾس ذحُٔ٤ضجٗ٤س جُٔؼطٔذز ُِٔقِكس ٝ ،كوح ي ألقٌحّ جُالتكس جُٔحُ٤س .
ًٔح ٣وطقش جإل٣لحد ػِ ٠جُكذ جألدٗ ٖٓ ٠جُٔٞكذ ٖ٣جُز ١ضوطن ٚ٤قحؾس ٓٝقِكس جُؼَٔ ٝعشػس جٗؿحص. ٙ

ٓادج ()52
ضكغد جُؼالٝز ٓوحذَ ًـَ ُِ٤ـس ٣ونـٜ٤ح جُٔٞكـذ كـ ٢جُٜٔٔـس ٝ ،ذٔـح ا ٣ؿـحٝص جُٔـذز جُٔكـذدز كـ ٢هـشجس جإل٣لـحد ٝكوـحي ُؿـذٍٝ
ػالٝز جإل٣لحد ٝجُٔر٤ص ٝؾذ ٍٝضٞص٣غ جُٔ٘حهن قغد ٓح ٘ٓ ٞٛقٞؿ ػِ ٚ٤ك ٢جُطؾش٣ؼحش جُ٘حكزز. .
ٝضخلل جُؼالٝز ذٞجهغ جُ٘قق ئرج ٝكشز جُٔقِكس ُِٔٞكذ جُٔر٤ص ٝجُٔأًَ دٓ ٕٝوحذَ .

ٓادج ()53
ضطْ ضغ٣ٞس ػالٝز جُٔر٤ـص ُِٔٞكـذ ػِـ ٠جُ٘ٔـٞرؼ جُـزُ٣ ١ؼـذ ُٜـزج جُــشك ٞ٣ٝ ،هـق ٓشضـد جُٔٞظـق جُٔٞكـذ ئرج جٓط٘ـغ ػـٖ
ئؾشجء جُطغ٣ٞس تالٍ ؽٜش ٖٓ ضحس٣خ ػٞدض ٖٓ ٚجُٜٔٔس .
ٝا ٣ؿٞص ئ٣لحد جُٔٞظق كٜٔٓ ٢س أتش ٟئرج ُْ ٣وْ ذطغ٣ٞس جُغلِس جُٔٔ٘ٞقس ُٜٔٓ ٖٓ ٚس عحذوس.
٣غطشد ٖٓ جُٔٞكذ ٓح هذ  ٌٕٞ٣ك ٢رٓط ٚألدجء جُٜٔٔس  ،ئرج ُْ ٣غحكش ذحُلؼَ ألدجتٜح .

ٓادج ()54
ضكغد جُؼالٝز ػِ ٢أعحط جُلثس جُٞظ٤ل٤س جُط٣ ٢ذتَ ٓشضر ٚكٓ ٢شذٞهٜح ٝكـ ٢قحُـس ٝهـٞع ٓشضرـ ٚكـٓ ٢شذـٞه أًػـش ٓـٖ
كثس ضكغد جُؼالٝز ػِ ٢أعحط جُلثس جألػِٝ ٠ضكغد جُؼالٝز ُِٔ٘طذخ ُؾـَ ٝظ٤لس ضؼِ ٞكثس ٝظ٤لط ٚجألفِ٤س ػِ ٠أعـحط
كثس جُٞظ٤لس جُٔ٘طذخ ئُٜ٤ح .

ٓادج ()55
ا ٣ؿٞص ُِٔٞكذ إٔ ٣طؿحٝص ٓذز جُٜٔٔس جُٔكذدز ُ ٚك ٢هشجس جإل٣لحد ئا ك ٢قحاش جُنشٝسز جُط٣ ٢وـذسٛح ستـ٤ظ جُٔقـِكس
ٝ ،كٛ ٢ز ٙجُكحُس ٣ؿد أا ضؿحٝص جُٔذز جُلطشز جُٔكذدز ألدجء جُٜٔٔس .

ٓادج ()56
٣ؿٞص ػ٘ذ جُنشٝسز إٔ ضقشف ُِٔٞظق جُٔٞكذ ك ٢جُٜٔٔس ػالٝز ُطـط٤س جُ٘لوحش جُٔطٞهؼس تالٍ جُو٤حّ ذحُٜٔٔس أ ٝذغـررٜح ،
ضكذد ذوشجس ٖٓ ست٤ظ جُٔقِكس ًٔ ،ح ٣ؿٞص إٔ ضقشف ُِٔٞكذ جُٔرحُؾ جُط ٢هذ  ٌٕٞ٣أٗلوٜح ُقحُف جُٜٔٔس أ ٝذغررٜح ؽش٣طس
إٔ ضٌٓ ٕٞإ٣ذز ذٔغط٘ذجش ضورِٜح ئدجسز جُٔقِكس .

ٓادج ()57
ضطكَٔ جُٔقِكس ضزجًش جُغلش رٛحذح ي ٝئ٣حذـح ي ُٔٞكـذ ١جإلدجسز جُؼِ٤ـح ذحُذسؾـس ُشؾـحٍ جألػٔـحٍ ٝذـحه ٢جُلثـحش جُٞظ٤ل٤ـس كـ٢
ذحُذسؾس جُغ٤حق٤س .

ٓادج ()58
٣ؿد ػِ ٠جُٔٞكذ كٜٔٓ ٢س ػَٔ إٔ ٣وذّ ضوش٣شجي ئُ ٠جُؿٜس جُٔخطقس ذحإل٣لحد ٝ ،رُي تالٍ ٓذز ا ضطؿحٝص ػؾـشز أ٣ـحّ ٓـٖ
ضحس٣خ ػٞدضٓ ٚطنٔ٘ح ي أٓ ١وطشقحش ج ٝضٞف٤حش ضخذّ ٓقِكس جُٔؾشٝع .

ٓادج ()59
ا ٣ؿٞص ضوحم ٢ػالٝز جُٔر٤ص ك ٢قحاش جإل٣لحد ئُ ٠جُذجتَ ئرج ًحٕ ُِٔٞكذ ٓوش عٌٖ جػط٤حد ١ذحُٔ٘طوس جُط ٢أٝكذ ئُٜ٤ح ُــشك
جُٜٔٔس ٝ ،كٛ ٢ز ٙجُكحُس ضقشف ُِٔٞكذ جُ٘لوحش جُط ٢أٗلوٜح ك ٢عر َ٤جُٞف ٍٞئُ ٠جُٔ٘طوس جُٔٞكذ ئُٜ٤ح ٝ ،جُؼٞدز ٜٓ٘ح .

اُلصَ اُؼاشش

اُرؤد٣ـــــــــــــــــــة
ٓادج ()62

ضغش ١جألقٌحّ جُٞجسدز كٛ ٢زج جُلقَ ػِ ٠ؾٔ٤غ جُٔٞظل ٖ٤ذحُٔؾشٝع ٝرُي ك ٢قحُس ٓخحُلطُِٞ ْٜجؾرحش جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح
كٛ ٢ز ٙجُالتكس .

ٓادج ()61

ادلثذأ اُؼاّ يف ٓغؤ٤ُٝح ادلٞظق
ًَ ٓٞظق ٣خحُق جُٞجؾرـحش أ٣ ٝشضٌـد أقـذ جُٔكظـٞسجش جُٔ٘قـٞؿ ػِٜ٤ـح كـٛ ٢ـز ٙجُالتكـس أ٣ ٝخـشؼ ػِـٓ ٠وطنـ ٢جُٞجؾـد
٣ؼحهد ذاقذ ٟجُؼوٞذحش جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ٝ ،رُي ٓغ ػذّ جإلتالٍ ذكن ئهحٓس جُذػ ١ٞجُٔذٗ٤س أ ٝجُؿ٘حت٤س مذ ٙػ٘ذ جإلهطنحء.
ٝا ٣ؼل ٠جُٔٞظق ٖٓ جُؼوٞذس ئعط٘حدجي جُ ٠أٓش ست٤غ ٚئا ئرج غرص جٕ ئسضٌحذُِٔ ٚخحُلس ًحٕ ض٘ل٤ـزجي ألٓـش ًطـحذ ٢فـحدس ئُ٤ـٓ ٚـٖ
ست٤غٝ ، ٚكٛ ٢ز ٙجُكحُس ضٌ ٕٞجُٔغإ٤ُٝس ػِ ٖٓ ٠أفذس جألٓش ٝ ،ا ٣غأٍ جُٔٞظق ٓذٗ٤حي ئا ػٖ تطث ٚجُؾخق. ٢

ٓادج()62

اُرحو٤ن ٓغ ادلٞظق
ا ٣ؿــٞص ضٞه٤ــغ ػوٞذــس ػِــ ٠جُٔٞظــق ئا ذؼــذ جُطكو٤ــن ٓؼــً ٚطحذــس ٝعــٔحع جهٞجُــٝ ٚضكو٤ــن دكحػــٓٝ ٚــغ رُــي ٣ؿــٞص ُِؿٜــس
جُٔخطقس ػ٘ذ ضٞه٤غ ػوٞذس جإلٗزجس أ ٝجُخقْ ٖٓ جُٔشضد إٔ ٣ؿش ٟجُطكو٤ن ٓغ جُٔٞظق ؽـلحٛس ػِـ ٠إٔ ٣ػرـص ٓنـٔ ٚٗٞكـ٢
جُوشجس جُقحدس ذطٞه٤غ جُؼوٞذس ًٔ ،ح ٣ؿٞص د ٕٝجُِؿٞء ئُ ٠جُطكو٤ن ٝذؼـذ ٓٞجؾٜـس جُٔٞظـق ذحُٔخحُلـس جُطـ ٢أسضٌرٜـح إٔ ٞ٣هـغ
أ٣ح ٖٓ جُؼوٞذط ٖ٤جُٔؾحس ئُٜٔ٤ح ئرج ًحٕ هذ ؽحٛذ ٝهٞع جُٔخحُلس ذ٘لغ ٚأً ٝحٗص ٖٓ ٝجهغ جألٝسجم  ٝجُٔغط٘ذجش.
ٝا ٣ؿٞص ٓكحًٔس جُٔٞظق ضأد٣ر٤ح ػٖ ٓخحُلس ٝجقذز أًػش ٖٓ ٓشز ٝجقذز ًٔح ا ٣ؿٞص ضٞه٤غ أًػش ٖٓ ػوٞذس ٝجقـذز ُِٔخحُلـس
جُٞجقذز .
٣ٝؿد إٔ  ٌٕٞ٣جُوشجس جُقحدس ذطٞه٤غ جُؼوٞذس ٓغررح ي ٝ ،ئا ًحٕ ذحهالي.

ٓادج ()62

ٝهق ادلٞظق دلصِحح اُرحو٤ن
ُِؿٜس جُٔخطقس ذاقحُس جُٔٞظق ػِ ٠جُٔكحًٔس جُطأد٣ر٤س إٔ ضٞهل ٚػٖ جُؼَٔ جقط٤حه٤ح ئرج جهطنـص ٓقـِكس جُطكو٤ـن رُـي ٝ ،ا
٣ؿٞص إٔ ضض٣ذ ٓذز جإل٣وحف ػٖ غالغس أؽٜش ئا ذوشجس ٖٓ ٓؿِظ جُطأد٣د .
ٝئرج فذس هشجس جُٞهق  ،أ ٝجإلقحُس ٖٓ ؿ٤ش ست٤ظ جُٔقِكس ٣ؿد ئتطحس ٙتالٍ غالغس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ فذٝس. ٙ
ٝا ٣ؿٞص فشف جُٔشضد ًِ ، ٚأ ٝذؼنـ ٚئا ذوـشجس ٓـٖ ٓؿِـظ جُطأد٣ـد ٝ ،ئرج أعـلشش جإلؾـشجءجش جُطأد٣ر٤ـس  ،أ ٝجُؿ٘حت٤ـس ػـٖ
ػذّ ئدجٗس جُٔٞظق  ،أ ٝػذّ ئهحٓس جُذػ ٟٞمذ٣ ٙؼحد ئُ ٠عحذن ػِٔ٣ٝ ٚذكغ ُٓ ٚشضرً ٚحٓالي ػٖ ٓذز جإل٣وحف .

ٓادج ()63

ٝهق ادلٞظق ػ٘ذ حثغٚ
ًَ ٓٞظق ٣كرظ جقط٤حه٤ح ي  ،أ ٝض٘ل٤زجي ُكٌْ ؾ٘حتٞ٣ ٢هق ذوٞز جُوحٗ ٕٞػـٖ جُؼٔـَ ٓـذز قرغـ ، ٚكـارج ًـحٕ جُكـرظ ض٘ل٤ـزجي ُكٌـْ
ؾ٘حت ٢عوو قو ٚكٓ ٢شضرٓ ٚذز جُكـرظ ٝا ضكغـد ٛـز ٙجُٔـذز كـ ٢جاهذٓ٤ـس ذحُلثـس جُٞظ٤ل٤ـس  ،أ ٝجعـطكوحم هٔ٤ـس قـحكض جألدجء
جُغ٘ ، ١ٞأ ٝجإلؾحصز .
أٓح ئرج ًحٕ جُكرظ جقط٤حه٤ح ي كٞ٤هق فشف ٗقق ٓشضرٓ ٚذز جُكرظ ػِ ٠إٔ ٣قشف ُـ ٚجُ٘قـق جألتـش ئرج أعـلشش جإلؾـشجءجش
جُؿ٘حت٤س ػٖ ػذّ ئدجٗط. ٚ
ٝك ٠ؾٔ٤غ جألقٞجٍ ا ٣غطشد ٖٓ جُٔٞظق ٓح  ٌٕٞ٣هذ فشف ُٓ ٖٓ ٚشضرحش ٝػالٝجش ٝذذاش ٓٝضج٣ح ٓحُ٤س أتشٟ

ٓادج ()64

اُؼوٞتاخ اُرؤد٣ث٤ح
أٝال  :اُؼوٞتاخ اُرؤد٣ث٤ح اُر ٢جيٞص ذٞه٤ؼٜا ػِ ٠ادلٞظلني اُز٣ ٖ٣شـِٝ ٕٞظائق اإلداسج اُؼِ٤ا -: ٢ٛ

 -0جُِّٞ

 -2جُخقْ ٖٓ جُٔشضد ُٔذز ا ضؿحٝص غالغٓٞ٣ ٖ٤ح ك ٢جُغ٘س ٝ ،ا ٣ؿٞص إٔ ٣ؿحٝص جُخقْ ض٘ل٤زجي ُٜز ٙجُؼوٞذـس سذـغ جُٔشضـد
ؽٜش٣ح ي  ،ذؼذ جُشذغ جُؿحتض جُكؿض ػِ ٚ٤أ ٝجُط٘حصٍ ػ٘ ٚهحٗٗٞح.
 -3جُكشٓحٕ ٖٓ هٔ٤س قحكض جألدجء جُغ٘. ١ٞ
 -4جُؼضٍ ٖٓ جُخذٓس .
 -5جُكشٓحٕ ٖٓ جُطشه٤س ٓذز ا ضوَ ػٖ ع٘س ٝا ضض٣ذ ػِ ٠غالظ ع٘ٞجش .
 -6تلل كثس جُٞظ٤لس .
ثاٗ٤ا:ـ اُؼوٞتاخ اُرؤد٣ث٤ح اُر ٢جيٞص ذٞه٤ؼٜا ػِ ٢اُز٣ ٖ٣شـِٝ ٕٞظائق اإلداسج اُر٘ل٤ز٣ح ٝاألعاع٤ح -: ٢ٛٝ ،

 -0جإلٗزجس.
 -2جُِـــ. ّٞ
 -3جُخقْ ٖٓ جُٔشضد ُٔذز ا ضطؿحٝص عطٓٞ٣ ٖ٤ح ك ٢جُغ٘س ‘ٝا ٣ؿٞص إٔ ٣ؿحٝص جُخقْ ض٘ل٤زجي ُٜـز ٙجُؼوٞذـس سذـغ جُٔشضـد
ؽـــــــــــــــــٜش٣ح ي ذؼـــــــــــــــــذ جُشذـــــــــــــــــغ جُؿـــــــــــــــــحتض جُكؿـــــــــــــــــض ػِ٤ـــــــــــــــــ ٚأ ٝجُط٘ـــــــــــــــــحصٍ ػ٘ـــــــــــــــــ ٚهحٗٗٞـــــــــــــــــح.
 -4جُكشٓحٕ ٖٓ هٔ٤س قحكض جألدجء جُغ٘. ١ٞ
 - 5جُكشٓحٕ ٖٓ جُطشه٤س ٓذز ا ضوَ ػٖ ع٘س ٝا ضض٣ذ ػِ ٠غالظ ع٘ٞجش.
 -6تلل ٓغطٝ ٟٞكثس جُٞظ٤لس .
 -7جُؼضٍ ٖٓ جُخذٓس .
ٝضكذد أهذٓ٤س ٖٓ ٣طوشس ضخل٤ل كثطٝ ٚكوح ُكٌْ ٛز ٙجُٔحدز ذزجش ٓشذٞه جُٞظ٤لس جُطً ٢حٕ ٣ؾـِٜح هرَ جُخلل .

ٓادج ()65

اجلٜح ادلخرصح ترٞه٤غ اُؼوٞتاخ
ُـشت٤ظ جُٔقــِكس ذحُ٘غـرس ُؾــحؿِٝ ٢ظـحتق جإلدجسز جُؼِ٤ــح ضٞه٤ـغ ػوٞذــس جُِـ ، ّٞأ ٝجإلٗــزجس  ،أ ٝجُخقـْ ٓــٖ جُٔشضـد ُٔــذز ا
ضؿحٝص غالغٓٞ٣ ٖ٤ح ي ك ٢جُغ٘س ذٔح ا ضض٣ذ ػٖ ػؾشز أ٣حّ ك ٢جُٔشز جُٞجقذز .
ُِٔٝذ٣ش ئدجسز جُؾث ٕٞجإلدجس٣س ٝجُٔحُ٤س ذؼذ جػطٔحدٛح جُؼوٞذس ٖٓ جُشت٤ظ ُرـحه ٢جُلثـحش جُٞظ٤ل٤ـس ضٞه٤ـغ ػوٞذـس جإلٗـزجس  ،أٝ
جُخقْ ٖٓ جُٔشضد ُٔذز ا ضؿحٝص تٔغس ػؾش ٓٞ٣ح ي ك ٢جُغ٘س ٝ ،ذٔح ا ضض٣ذ ػِ ٠ػؾشز أ٣حّ ك ٢جُٔشز جُٞجقذز .

ٓادج ()66

رلِظ اُرؤد٣ة

٣كـحًْ جُٔٞظـق ضأد٣ر٤ـح ػـٖ جُٔخحُلـحش جإلدجس٣ـس أٓـحّ ٓؿِـظ ضأد٣ــد ٣ؾـٌَ ذوـشجس ٓـٖ ستـ٤ظ جُٔقـِكس ٣ٝشجػـ ٢ػ٘ـذ ضؾــٌَ٤
جُٔؿِظ قٌْ جُٔحدز (  ٖٓ ) 043جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ُوحٗ ٕٞػالهحش جُؼَٔ سهْ ُ 02غ٘س ٤ٓ 2101الد. ١

ٓادج ()67

اإلحاُح إيل احملٌٔح اُرؤد٣ث٤ح
٣قذس جُوشجس ذحإلقحُس ئُ ٠جُٔكحًْ جُطأد٣ر٤س ٖٓ ست٤ظ جُٔقِكس ذحُ٘غرس ُٞظحتق جإلدجسز جألعحع٤س ٝٝظحتق جإلدجسز جُط٘ل٤ز٣س
.
٣ٝؿد إٔ ٣طنٖٔ جُوشجس ذ٤حٗح ي ذحُط ْٜجُٔ٘غٞذس ئُ ٠جُٔٞظق ٣ٝرِـؾ جُٔٞظـق ذٜـزج جُوـشجس ٝذطـحس٣خ جُؿِغـس جُٔؼ٘٤ـس ُٔكحًٔطـٚ
ذخطحخ ٣غِْ ئُ ٚ٤ؽخق٤ح ي  ،أ٣ ٝشعَ ئُ ٚ٤ذحُرش٣ذ جُٔغؿَ ٓقكٞخ ذؼِْ جُٞفًٔ ، ٍٞح ٣ؿٞص إٔ ٣طْ رُـي ػـٖ هش٣ـن ٓكنـش
هنحت ،٢هرَ ٓٞػذ جُؿِغـس ذؼؾـشز أ٣ـحّ ػِـ ٠جألهـَ ٝ ،ا ٣كـ ٍٞػـذّ قنـٞسُِ ٙؿِغـس سؿـْ ئػالٗـ ، ٚأ ٝجٓط٘حػـ ٚػـٖ جعـطالّ
جُخطحخ دٓ ٕٝكحًٔط. ٚ
ٝا  ٌٕٞ٣جٗؼوحد ٓؿِظ جُطأد٣د فك٤كح ي ئا ئرج قنش ٙست٤ظ جُٔؿِظ ٝؾٔ٤غ جألػنحء ٝضٌ ٕٞؾِغحض ٚعـش٣س ٣ٝقـذس جُوـشجس
ذأؿِر٤س ج٥سجء ٝك ٢قحُس جُطغح٣ ١ٝشؾف جُؿحٗد جُز ٚ٘ٓ ١جُشت٤ظ .
٣ٝؿــد إٔ ٣ؾــطَٔ هــشجس جُٔؿِــظ ػِــ ٠جألعــرحخ جُطــ ٢ذ٘ــ ٢ػِٜ٤ــح ٣ٝ ،رِــؾ ذــ ٚجُٔغــطخذّ تــالٍ تٔغــس ػؾــش ٓٞ٣ـحي ٓــٖ ضــحس٣خ
فذٝس ٌٕٞ٣ٝ ، ٙهشجس ٓؿِظ جُطأد٣د ٜٗحت٤ح ي ٝ ،ا ٣ؿٞص جُطؼٖ ك ٚ٤ئا أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔخطقس .

ٓادج ()68
اُر٘حــ٢

ك ٢قحُس ٝؾٞد عرد ٖٓ أعرحخ جُط٘ك ٢جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك ٢هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش ذحُ٘غـرس ئُـ ٠ستـ٤ظ ٓؿِـظ جُطأد٣ـد  ،أ ٝأقـذ
أػنــحت٣ ٚؿــد ػِ٤ــ ٚجُط٘كــ ٢ػــٖ ٗظــش جُــذػ ٟٞجُطأد٣ر٤ــس ُِٞٔٝ ،ظــق جُٔكــحٍ ػِــ ٠جُٔكحًٔــس جُكــن كــ ٢هِــد سدٌ٣ٝ ، ٙــٕٞ
جاتطقحؿ ُشت٤ظ جُٔقِكس ذحُلقَ ك ٢هِد جُشد ٝضؼ٣ ٖٓ ٖ٤٤كَ ٓكَ ستـ٤ظ جُٔؿِـظ  ،أ ٝجُؼنـ ٞكـ ٢قحُـس جُط٘كـ ، ٢أٝ
جاعطؿحذس ُطِد جُشد .

ٓادج ()69

اعر٤لاء اُرحو٤ن
ُٔؿِظ جُطأد٣د ٖٓ ضِوحء ٗلغ ٚأ ٝذ٘حء ػِ ٠هِد جُٔٞظق إٔ ٣أٓش ذحعط٤لحء جُطكو٤ن ُٝـ ٚإٔ ٣ؼٜـذ ذـزُي ئُـ ٠أقـذ أػنـحت، ٚ
أ ٝئُ ٠جُؿٜس جُط ٢ضُٞص جُطكو٤ن ًٔ ،ح ُ ٚإٔ ٣غطؼ ٖ٤ذٖٔ ٣ـشُ ٟـض ّٝجاعـطؼحٗس ذـ ٚألدجء ٛـز ٙجُٜٔٔـس ٝإٔ ٣غـطذػ ٢جُؾـٜٞد
٣ٝغٔغ أهٞجُٝ ، ْٜإٔ ٣طِغ ػِ ٠جُٞغحتن ٝجُِٔلحش جُط٣ ٢شجٛح ٓطؼِوس ذحُٔٞمٞع ٝ ،إٔ ٣طِد قنٞس جُٔٞظق اعطؿٞجذ. ٚ

ٓادج ()72

حن ادلٞظق يف اُذكاع ػٖ ٗلغٚ
ُِٔٞظــق جُٔكــحٍ ػِــ ٠جُٔكحًٔــس جُطأد٣ر٤ــس إٔ ٣طِــغ كــ ٢ؾٔ٤ــغ جألقــٞجٍ ػِــ ٠جُطكو٤وــحش جُطــ ٢أؾش٣ــص ٝػِــ ٠ؾٔ٤ــغ جألٝسجم
جُٔطؼِوس ذٜحٝ ،إٔ ٣أتز فٞسز ٜٓ٘ح ٝ ،إٔ ٣طِد مْ أ٣س أٝسجم  ،أٓ ٝغط٘ذجش ئُِٓ ٠ق جُذػ ٟٞجُطأد٣ر٤س ًٔ ،ـح ُـ ٚإٔ ٣كنـش
ؾِغحش جُٔكحًٔس ٝ ،إٔ ٘٣حهؼ جُؾٜٞد ٝإٔ ٣ذجكغ ػٖ ٗلغ ُٚٝ ، ٚإٔ ٣إًَ ؿ٤شُ ، ٙط ٠ُٞجُذكحع ػ٘ ٚأٓحّ ٓؿِظ جُطأد٣د .

ٓادج ()71

ذثِ٤ؾ اُ٘٤اتح اُؼآح ػٖ اجلشائْ اجل٘ائ٤ح
ئرج ًحٗص جألكؼحٍ جُٔغ٘ذز ئُ ٠جُٔٞظق ضؼطرش ؾشٔ٣ـس ؾ٘حت٤ـس كؼِـ ٠جُٔقـِكس إٔ ضرِـؾ جُ٘٤حذـس جُؼحٓـس ذـزُي ٝ ،ئرج ضرـُٔ ٖ٤ؿِـظ
جُطأد٣د ٝؾٞد ؾشٔ٣س ؾ٘حت٤س أقحٍ جألٝسجم ئُ ٠جُ٘٤حذس ٝ ،ا ٣ك ٍٞػذّ ئهحٓس جُذػ ٟٞجُؿ٘حت٤س أل ١عـرد  ،أ ٝضرشتـس جُٔٞظـق
أ ٝقلع جاضٜحّ هرِ ٚدٓ ٕٝكحًٔط ٚضأد٣ر٤ح ي.

ٓادج ()72

عوٞط اُذػ ٟٞاُرؤد٣ث٤ح
ضغوو جُذػ ٟٞجُطأد٣ر٤س ذحٗونحء غالظ ع٘ٞجش ٖٓ ٣ـٝ ّٞهـٞع جُٔخحُلـس ٝ ،ا ضغـوو جُـذػ ٟٞذٔنـ ٢جُٔـذز ئرج ًحٗـص جُٔخحُلـس
ضطؼِن ذن٤حع جُٔحٍ جُؼحّ ٝ ،ض٘وطغ جُٔـذز ذـأ ١ئؾـشجء ٓـٖ ئؾـشجءجش جُطكو٤ـن  ،أ ٝجاضٜـحّ  ،أ ٝجُٔكحًٔـس ٝ ،ضغـش ١جُٔـذز ٓـٖ
ؾذ٣ذ جذطذجء ٖٓ ضحس٣خ آتش ئؾشجء ٝ ،ئرج ضؼذد جُٔط ٕٜٞٔكإ جٗوطحع جُٔذز ذحُ٘غرس ألقذ٣ ْٛطشضد ػِ٤ـ ٚجٗوطحػٜـح ذحُ٘غـرس ئُـ٠
جُرحهُٝ ، ٖ٤ـُ ٞـْ ضٌـٖ هـذ جضخـزش مـذ ْٛئؾـشجءجش هحهؼـس ُِٔـذز ٓٝ ،ـغ رُـي ئرج ًـحٕ جُلؼـَ ؾشٔ٣ـس ؾ٘حت٤ـس كـال ضغـوو جُـذػٟٞ
جُٔطِٞذس ئا ذغوٞه جُذػ ٟٞجُؿ٘حت٤س .

ٓادج ()73
ً
ٓراتؼح ادلٞظق ذؤد٣ث٤ا تؼذ اٗرٜاء خذٓرٚ
ا ٘ٔ٣غ جٗطٜحء تذٓس جُٔٞظق أل ١عرد ٖٓ جألعرحخ ٖٓ جاعطٔشجس كٓ ٢كحًٔطٝ ٚئُ ٠ئقحُطـ ٚػِـ ٠جُٔكحًٔـس ئرج ًـحٕ هـذ ذـذب
ك ٢جُطكو٤ن هرَ ئٗطٜحء ٓذز تذٓط. ٚ
٣ٝؿٞص ك ٢جُٔخحُلحش جُط٣ ٢طشضد ػِٜ٤ح م٤حع قن جُخضجٗس جُؼحٓس  ،أ ٝأٓٞجٍ جُٔؾشٝع ئهحٓس جُذػ ٟٞجُطأد٣ر٤س ٌ٣ ُْ ُٞٝـٖ
هذ ذذب ك ٢جُطكو٤ن هرَ جٗطٜحء جُخذٓس ٝرُي ٓغ ٓشجػحز قٌْ جُٔحدز (ٛ ٖٓ )65ز ٙجُالتكس .
ٝك ٢قحُس ئدجٗس جُٔٞظق جُز ١جٗطٜص تذٓط ٚك ٢ئقذ ٟجُٔخحُلحش جُط ٢ضشضد ػِٜ٤ح م٤حع قـن ُِخضجٗـس  ،أ ٝأٓـٞجٍ جُٔؾـشٝع
٣ؿٞص ُٔؿِظ جُطـأد٣د إٔ ٞ٣هغ ػِ ٚ٤ؿشجٓس ٓحُ٤س ا ضوَ ػٖ ػؾشز د٘٣حسجش ٝا ضض٣ذ ػِ ٠عطس أٓػحٍ ٓشضرـ ٚجُؾـٜش ١جألت٤ـش
٣ٝغطٞكٓ ٢رِؾ جُـشجٓس ٖٓ جُٔٞظق ذطش٣ن جُخقْ ٖٓ أ٣س ٓغطكوحش ُـ ٚكـ ٢رٓـس جُٔؾـشٝع أ ٝذـحُكؿض جإلدجس ١ػِـ ٠أٓٞجُـٚ
جألتش. ٟ

ٓادج ()74

زل ٞاُؼوٞتاخ اُرؤد٣ث٤ح
متح ٠اُؼوٞتاخ اُرؤد٣ث٤ح اُر ٢ذٞهغ ػِ ٠ادلٞظق تاٗوضاء اُلرتاخ اُراُ٤ح زلغٞتح ٖٓ ذاس٣خ ذ٘ل٤ز اُؼوٞتح -:

 -0ع٘س ك ٢قحُس ػوٞذس جإلٗزجس  ،أ ٝجُخقْ ٖٓ جُٔشضد ُٔذز ا ضؿحٝص تٔغس أ٣حّ .
 -2ع٘ط ٖ٤ك ٢قحُس جُخقْ ٖٓ جُٔشضد ُٔذز ضض٣ذ ػِ ٠تٔغس أ٣حّ ٝا ضؿحٝص تٔغس ػؾش ٓٞ٣ح ي
 -3غالظ ع٘ٞجش ك ٢قحُس جُكشٓحٕ ٖٓ هٔ٤ـس قـحكض جألدجء جُغـ٘ ١ٞأ ٝجُِـ ّٞأ ٝجُخقـْ ٓـٖ جُٔشضـد ُٔـذز ضض٣ـذ ػِـ ٠تٔغـس
ػؾش ٓٞ٣حي.

٣ٝطْ ٓك ٞجُؼوٞذحش جُطأد٣ر٤س ك ٢جُكحاش جُغحذوس ذوشجس ٖٓ ست٤ظ جُٔقِكس ذحُ٘غرس ُؾحؿِٝ ٢ظحتق جإلدجسز جُؼِ٤ح ٝجُط٘ل٤ز٣ـس
 ٖٓٝك ٢قٌٔ ٚذحُ٘غرس ُـ٤شٝ ، ْٛرُي ًِ ٚئرج ضر ٖ٤إٔ عـِٞى جُٔٞظـق ٝػِٔـ٘ٓ ٚـز ضٞه٤ـغ جُؼوٞذـحش ٓـٖ ٝجهـغ ِٓـق تذٓطـ، ٚ
ٓشم٤حٕ
٣ٝطشضد ػِٓ ٠ك ٞجُؼوٞذس جػطرحسٛح ًإٔ ُْ ضٌٖ ذحُ٘غرس ُِٔغطوٝ ، َ٤ا ٣إغش جُٔكـ ٞػِـ ٠جُكوـٞم ٝجُطؼ٣ٞنـحش جُطـ ٢ضشضرـص
ٗط٤ؿس ُزُي .

اُلصَ احلاد ١ػشش
أحٌاّ خرآ٤ح
ادلادج ()75

اُشػا٣ح اُصح٤ح
ٓغ ػذّ جإلتالٍ ذوحٗ ٕٞػالهحش جُؼَٔ ضو ّٞجُٔقِكس ذطوذ ْ٣جُخذٓحش جُقك٤س ذأٗٞجػٜح جُٔخطِلس ذؼذ ققُٜٞح ػِ ٠جُٔٞجكوحش
جُالصٓس ٖٓ جُٞص٣ش جُٔخطـ ُ ،ؿٔ٤غ جُٔٞظل ٖ٤جُؼحِٓ ٖ٤ذٝ ٚألكشجد أعشٝ ْٛضؾَٔ صٝؾس جُٔٞظق ٝصٝؼ جُٔٞظلس ٝجُٞجُذٖ٣
ٝجألذ٘حء ٝضط ٠ُٞئدجسز جُؾإ ٕٝجإلدجس٣س  ٝجُٔحُ٤س ئضخحد جإلؾشجءجش جُط٘ل٤ز٣س ٝكوح ي ُِطؾش٣ؼحش جُ٘حكزز.

ادلادج ()76

ٌٓاكؤج ٜٗا٣ح اخلذٓح
٣غطكن جُٔٞظق ػ٘ذ ئٗطٜحء تذٓطٌٓ ٚحكأز ٓحُ٤س ضكغد ػِ ٠أعحط ٓشضر ٚػٖ ئؾحصض ٚجُغ٘٣ٞس جُطُ ٢ـْ ٣طٔطـغ ذٜـح

ٝ ،ا

٣غطكن جُٔٞظق جُطؼ٣ٞل ػٖ ئؾحصض ٚجُط٣ ُْ ٢طٔطغ ذٜح ئرج ًحٕ جُطأؾ َ٤ذ٘ح يء ػِ ٢سؿرط ٚئا ك ٢قذٝد عطس أؽٜش .

ادلادج ()77
ُِٔقِكس إٔ ضوططغ ٖٓ ٌٓحكأز ٜٗح٣س جُخذٓـس أٓ ١رـحُؾ ضٌـٓ ٕٞغـطكوس ُـ ٚػِـ ٠جُٔٞظـق ٝ ،كـ ٢قحُـس ٝكـحز جُٔٞظـق ضـٞدع
هٔ٤س جٌُٔحكأز جُٔغطكوس ك ٢قغحذٝ ، ٚا ٣طْ جقطغحخ جُغ٘س جُط ٢ضٔطغ كٜ٤ح جُٔٞظق ذاؾحصز ذذٓ ٕٝشضد.

ادلادج ()78

احلاالخ اُر٣ ٢غرحن كٜ٤ا ادلٞظق ٌٓاكؤج ٜٗا٣ح اخلذٓح : ٠ٛٝ

 -0هِد جُٔٞظق جاعطوحُس ٖٓ جُؼَٔ ذاسجدضٝ ٚؿ٤ش ٓنطشجي ُزُي .
 -2جُطوحػذ .
 -3جإلقحُس ػِ ٠جُنٔحٕ جاؾطٔحػ ٢ذ٘حء ػِ ٠ضوش٣ش هر ٖٓ ٢جُِؿ٘س جُٔخطقس .
 -4جُٞكحز .
 -5جُ٘وَ .
 -6جٗطٜحء كطشز جُ٘ذخ ٓغ ٓشجػحز أقٌحّ جُٔحدز ( ٛ ٖٓ ) 23ز ٙجُالتكس .

ادلادج ()79
احلاالخ اُر ٢ال ٣غرحن كٜ٤ا ادلٞظق ٌٓاكؤج ٜٗا٣ح اخلذٓح -:
 -0جُلقَ ذ٘حء ػِ ٠هشجس ضأد٣ر. ٢
 -2كغخ ػوذ جُؼَٔ ٓغ جُٔقِكس .

ٓادج ()82

أعثاب اٗرٜاء اخلذٓح تادلصِحح
ٓغ ٓشاػاج أحٌاّ اُواٗ ٕٞسهْ (ُ )12غ٘ح  ّ 2212تشؤٕ ػالهاخ اُؼَٔ ذ٘ر ٢ٜخذٓح ادلٞظق ألحذ األعثاب ا٥ذ٤ح -:

 -0ذِٞؽ جُغٖ جُٔوشسز هحٗٗٞح اٗطٜحء جُخذٓس .
 -2جٗطٜحء جُ٘ذخ أ ٝجإلػحسز .
 -3ػذّ جُِ٤حهس جُقك٤س .
 -4جُؼضٍ ذوشجس ضأد٣ر. ٢
 -5جاعطوحُس ٓغ ٓشجػحز أقٌحّ جُٔحدض ٖٓ ) 074 (ٝ ) 073 ( ٖ٤هحٗ ٕٞػالهحش جُؼَٔ .
 -6جُٞكــــــــحز .
 -7هِد جُطوحػذ جاتط٤حسٓ ١ط ٠ذِـص تذٓط ٚػؾش ٖ٣ع٘س .
 -8جُكٌــْ ػِــ ٠جُٔٞظــق ذؼوٞذــس ؾ٘ح٣ــس  ،أ ٝكــ ٢ئقــذ ٟجُؿ٘ح٣ــحش  ،أ ٝجُؿــ٘ف جُطــ ٢ضشضٌــد مــذ أٓــٖ جُــٞهٖ  ،أ ٝمــذ جُــذٖ٣
ٝجُؾؼحتش جُذ٤٘٣س جُٔؼطشف ذٜح  ،أ ٝجُطٔشد  ،أ ٝجُؿشجتْ مذ ج٥دجخ جُؼحٓس  ،أ ٝؽٜحدز جُضٝس  ،أ ٝجُ٘قد  ،أ ٝت٤حٗس جألٓحٗس
 -9جُكق ٍٞػِ ٠ضوش٣ش أهَ ٖٓ (ؾ٤ذ) تالٍ غالظ ع٘ٞجش ٓططحُ٤س .
ػِ ٠أٗ ٚئرج ًحٕ جُكٌْ ٓغ ٝهق ض٘ل٤ز جُؼوٞذس كال ٣طشضد ػِ ٚ٤جٗطٜـحء جُخذٓـس ٝ ،رُـي ٓـغ ػـذّ جإلتـالٍ ذحُٔغـإ٤ُٝس جُطأد٣ر٤ـس
ػ٘ذ جاهطنحء .
٣شجػ ٢ك ٢جٗطٜحء جُخذٓس ُألعرحخ جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك ٢جُر٘ـٞد ( )2( ،)0أقٌـحّ هـحٗ ٕٞجُنـٔحٕ جاؾطٔـحػ ٢سهـْ (ُ )03غـ٘س
ٝ ّ 0981ضؼذ٣الضٝ ٚاتكطٝ ٚهشجسجض ٚجُط٘ل٤ز٣س

ٓادج ()81
ً
اثش اٗرٜاء اخلذٓح ذؤد٣ث٤ا أٗ ٝر٤جح حلٌْ ج٘ائ٢
ئرج جٗطٜص تذٓس جُٔٞظق ذوشجس ضأد٣رٜٗ ٢حت ، ٢أٗ ٝط٤ؿـس ُكٌـْ ؾ٘ـحتً ٢ـحٕ جٗطٜـحء جُؼالهـس ٓـٖ ضـحس٣خ فـذٝس ٛـزج جُوـشجس  ،أٝ
جُكٌْ ٝ ،ا ٣غطشد ٖٓ جُٔٞظق جُزً ١حٕ ٓٞهٞكح ي ٓح  ٌٕٞ٣هذ فشف ئُ٤ـٓ ٚـٖ جُٔشضـد ٓٝـح ِ٣كـن ذـٓ ٚـٖ ػـالٝجش ٣ٝ ،غـطكن
ٓشضرً ٚحٓالي ٖٓ ضحس٣خ فذٝس جُوشجس  ،أ ٝجُكٌْ  ،ئُ ّٞ٣ ٠ئذالؿ ٚئرج ُْ ٞٓ ٌٖ٣هٞكح ي ػٖ جُؼَٔ .

ٓادج ()82

اُواٗ ٕٞاُغاس ١ػِ ٠اُالئحح

ضغش ٟأقٌحّ جُوحٗ ٕٞسهْ ( ُ ) 02غ٘س  ّ 2101ذؾإٔ ػالهحش جُؼَٔ ٝاتكط ٚجُط٘ل٤ز٣س ٝجُوشجسجش جُط٘ل٤ز٣س ُ ، ٚكٔ٤ح ُـْ ٣ـشد
ذؾأٗٗ ٚـ تحؿ كٛ ٢ز ٙجُالتكس.

ٓادج ()83

دُ َ٤اإلجشاءاخ
٣قــذس ذوــشجس ٓــٖ ستــ٤ظ جُٔقــِكس دُ٤ــَ ُرؾــشجءجش ٣ط٘ــح ٍٝجألقٌــحّ جُطلقــ٤ِ٤س ٝجُط٘ل٤ز٣ــس ُٜــز ٙجُالتكــس ذٔــح ا ٣طؼــحسك ٓــغ
جألقٌحّ جُٞجسدز ذٜح ٓٝ ،غ هحٗ ٕٞػالهحش جُؼَٔ .

