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6. . . . . . . . .
9. . . . . . . . . .

قاْ ٕٛـقِ ( )89يمٓ ّ8002 ١بىإٔ ايبعثات ٚاملٓس ايؽـال22 . . . . . . . . . . . . . . ١ٝ
قاْ ٕٛـقِ ( )82يمٓ ّ8001 ١بىإٔ اؾاَعات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ٚايهًٝات ا٭ًٖ15 . . . . . . . . ١ٝ
اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜيًكاْ ٕٛـقِ ( ) 89يمٓ ّ8002 ١بىإٔ ايبعثات ٚاملٓس ايؽـال١ٝ
اي٥٬ر ١ايتٓظ ١ُٝٝيٛقاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ
اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜيكاْ ٕٛاؾاَعات اي١ُٝٓٝ

52 . . . . . . .

91 . . . . . . . . . . . . . . .

885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜيًكاْ ٕٛـقِ( )82يمٓ ّ8001١بىإٔ اؾاَعات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ٚايهًٝات ا٭ًٖ١ٝ
جا٥ك ٠ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜيًبرث ايعًُٞ

818 . .

822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٥٫رَ ١عاؼي ١وٗاؼات َا بعؽ ايثاْ ١ٜٛايعاَ١

896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إْىا ٤ايٛذؽ ٠ايتٓؿٝؿ ١ٜملىفٚع َترـ ايعً806 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ّٛ
ْظاّ ايؽـالات ايعًٝا يف اؾاَعات اي١ُٝٓٝ

888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ايٓظاّ املٛذؽ يى ٕٚ٪ايط٬ب باؾضاَعضات اي( ١ُٝٓٝاؿه)١َٝٛ
٥٫ر ١تٓظ ِٝاملٓس ايؽاظً ١ٝيطًب ١ايؽـالات اؾاَعٚ ١ٝايعًٝا
ايّٛابط ايعاَ ١يًتعً ِٝاملؿتٛط ٚايتعً ِٝعٔ بُعؽ
قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١قٝؽ اإلٌؽاـ

821 . . . . . . . . . . . . .
812 . . . . . . . . . . . . . .

866 . . . . . . . . . . . . . . . . .

869 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5-

ّ8002

قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

نلن٘ األضتاذ الدنتْز صاحل علٕ باصسٗ
ّشٓس التعلٔه العالٕ ّالبحح العلنٕ

اضتنسازاً للذَْد اليت تبرهلا ّشازٗ التعلٔه العالٕ ّالبخح العلنٕ مير إعادٗ إىشائَا يف8008و
ّاملتنجل٘ يف إعادٗ بياء ٍٔكلَا التيظٔنٕ ّتعصٓص دّزٍا اإلشسايف ّالسقابٕ عل ٙمؤضطات التعلٔه العالٕ
ّعل ٙع نلٔ٘ االبتعاخ اخلازدٕ مبا ٓيطذه ّاألٍداف اليت مً أدلَا أىشئت ّيف إطاز اإلضرتاتٔذٔ٘
الْطئ٘ للتعلٔه العالٕ ّالبخح العلنٕ اليت حددت السؤٓ٘ املطتكبلٔ٘ للتعلٔه العالٕ ّزبطُ بعنلٔ٘
التينٔ٘ الشامل٘ اليت تتبياٍا احلكْم٘ لتعصٓص أضظ بياء الدّل٘ احلدٓج٘ مً خالل إصداز التشسٓعات
ّالكْاىني امليظن٘ ألعنال مسافل الدّلّ٘ ،ميَا ّشازٗ التعلٔه العالٕ ّاحلح العلنٕ ّاليت تعترب مً
الْشازات اهلام٘ ملا تْلُٔ مً زعآ٘ ّاٍتناو لكطاع ٍاو مً قطاعات التعلٔه يف بالدىا ّاملتنجل بالتعلٔه
العالٕ اجلامعٕ بأضلْب علنٕ ّمتطْزّ ،الرٖ اىتشس يف خمتلف أزداء الْطً لٔطتْعب اكرب شسحي٘
مً خسجيٕ الجاىْٓ٘ العام٘ يف خمتلف الكلٔات ّالتخصصات.
إٌ ٍرا التْضع الكبري يف التعلٔه العالٕ كاٌ البد مً أٌ ٓسافكُ اٍتناو بالكْاىني ّالتشسٓعات تطنً
لُ الطري يف املطاز الصخٔح.
لرا فكد قامت الْشازٗ بإصداز العدٓد م ً الكْاىني ّاللْائح ّاألىظن٘ اليت تعنل علٕ تيظٔه ّتستٔب
مَامَا يف احلاضس ّاملطتكبل ّتعصٓص الجك٘ بٔيَا ّبني مؤضطات التعلٔه العالٕ ّتطْٓس أدائَا بَدف
إجياد ىَط٘ علنٔ٘ شامل٘ مبا ميكيَا مً حتكٔل التينٔ٘ يف إطاز التينٔ٘ الشامل٘ ألبياء الشعب الٔنين.
ّمً ٍرا امل يطلل قامت الْشازٗ بعد صدّز تلك التشسٓعات جبنعَا يف كتاب ّاحد ٓتطنً كل
الكْاىني ّاللْائح ّاألىظن٘ ذات الصل٘ بالْشازٗ ّاجلامعات الٔنئ٘ ّإخسادَا مً أدزاج املكاتب لتعه
الفائدٗ كل املَتنني ّاملختصني يف ٍرا اجملالّ ،مً ثه إطالع كل أفساد اجملتنع عل ٙالكْاىني ّاألىظن٘
املعنْل بَا حتٓ ٙكٌْ عل ٙدزآ٘ كامل٘ بَا.
ّٓأتٕ إصداز ٍرا الكتاب حتت مطن( ٙقْاىني ّلْائح ّأىظن٘ التعلٔه العالٕ ّالبخح العلنٕ
ّالصادزٗ خالل الفرتٗ مً  8002/8008و) تصامياً مع احتفاالت الشعب الٔنين بأعٔاد الجْزٗ الٔنئ٘
املبازك٘ اليت ىكلت الشعب ا لٔنين ىكل٘ ىْعٔ٘ إىل األماو ّحككت لُ غداً أفطل ّّطً ٓتنتع بالتطْز
ّاالشدٍاز ّالسقٕ يف خمتلف اجملاالت بشكل عاو ّالتعلٔه بشكل خاص باعتبازِ مً أٍه اجملاالت اليت مً
خاللُ تبيّ ٙتستكٕ الشعْب ّاألمه ّتبي ٙاألّطاٌ.
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الكساز ادتنَْزٖ بالكاىٌْ زقه ( )82لطي٘ 8991و
بػاٌ ادتامعات الٔنئ٘

(*)

ـٝ٥ن اؾُٗٛـ:١ٜ
 بعؽ اإلط٬ع عً ٢ؼلتٛـ اؾُٗٛـ ١ٜاي١ُٝٓٝ ٚبٓا ٤عً ٢عفض ـٝ٥ن فًن ايٛقـا.٤ ٚبعؽ َٛاؾك ١فًن ايٛقـا.٤قـــــــــــــــسز
الباب األّل
التطنٔ٘ ّالتعازٓف
َاؼ)1(٠
َاؼ)2(٠

ٜمُٖ ٢ؿا ايكاْ( ٕٛقاْ ٕٛاؾاَعات اي. )١ُٝٓٝ
(**)

َاؼ)3( ٠

تمف ٟأذهاّ ٖؿا ايكاْ ٕٛعً ٢نٌ جاَع ١أْىأتٗا أ ٚتٓىٗ٦ا ايؽٚي.١
يهٌ جاَع ١تمف ٟعًٗٝا أذهاّ ٖؿا ايكاْ ٕٛوعٍ ١ٝاعتباـٚ ٜ٘التكَ ٍ٬ايٚ ٞإؼاـ. ٟ

(*) ٖؿا ايكآَْ ٕٛىٛـ يف اؾفٜؽ ٠ايفزل ١ٝايعؽؼ ( )80يمٓ.ّ8991 ١
 املضضضضضضضضضضضضضضضضضٛاؼ (,5180188186188188186182189120128122124121125140148142144145142110118112111 ,1 ,4 ,8َ )12160164عؽي ١مبٛجب ايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓٚ ّ8995 ١املٓىٛـ يف ايعؽؼ (/5د )8يمٓ.ّ8995 ١
 ايؿكف َٔ )8( ٠املاؼَ )5( ٠عؽي ١مبٛجب ايكاْ ٕٛـقِ ( )25يمٓ ّ8999 ١املٓىٛـ يف ايعؽؼ () 81يمٓ.ّ8999 ١ املٛاؼ (َ )24 ,20 ,88 ,80 ,4عؽي ١مبٛجب ايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓٚ ّ8995 ١أيػٝت مبٛجب ايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١ املضضٛاؼ (َ )5180188188182181185182120124119 ,4عؽيضض ١مبٛجضضب ايكضضاْ ٕٛـقضضِ ( )22يمضضٓٚ ّ8000 ١املٓىضضٛـ يف ًَرضضل ايعضضؽؼ( )84يمٓ.ّ8000 ١
 أيػٝت املاؼ )26( ٠مبٛجب ايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١ أِٝؿت املاؼَ )66( ٠هفـ) مبٛجب ايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١ املضٛاؼ (َ 4هضفـَ 5 ,هضفـَ 85 ,8/,هضفـَ 82 ,هضفـَ 42 ,هضفـَ 42 ,هضفـَّ )8/ضاؾ ١مبٛجضب ايكضاْ ٕٛـقضِ ( )22يمضضٓ١.ّ8000
 التعفض فًن ايٓٛاب ٖؿا ايكفاـ بايكاْٚٚ ٕٛاؾل عً ٘ٝبايكفاـ ـقِ ( )88يمٓٚ ّ8996 ١املٓىٛـ يف ايعؽؼ ( )88يمٓ.ّ8996 ١(**) املاؼ )8( ٠بٍٝػتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
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َاؼ)4(٠
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٭غفاض ٖؿا ايكاْ ٕٛته ٕٛيٮيؿاظ ٚايعباـات ايٛاـؼ ٠أؼْا ٙاملعاْ ٞاملب ١ٓٝإقا ٤نٌ َٓٗضا َضا ت تضؽٍ
ايكف ١ٜٓعً ٢ظ٬ف ؾيو :

ايكاْضضضضضضضضضضضضضضضض: ٕٛ

قاْ ٕٛاؾاَعات ايٚ ١ُٝٓٝتعؽ٬ٜت٘

ايضضضضٛقٜضضضضضف:

ايٛقٜف املعتَ بايتعً ِٝايعايٞ

اؾاَعضضضضضضضضضضضضضض: ١

نٌ جاَع ١ؽّع شلؿا ايكإْٛ

اجملًن ا٭عًضضضضض: ٢

اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات

فًن اؾاَعضضضضض: ١

فًن نٌ جاَع ١ؽّع شلؿا ايكإْٛ

ـٝ٥ن اؾاَعضضضضضض: ١

ـٝ٥ن نٌ جاَع ١ؽّع شلؿا ايكإْٛ

ْٛاب ـٝ٥ن اؾاَع: ١

ْٛاب ـٝ٥ن نٌ جاَع ١ؽّع شلؿا ايكاْ.ٕٛ

أَني عاّ اؾاَعضضضض: ١

أَني عاّ نٌ جاَع ١ؽّع شلؿا ايكاْ.ٕٛ

اجملًن ا٭ناؼمي:ٞ

املهًن ا٭ناؼمي ٞيف اؾاَع.١

فًن ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُض: ٞ

فًن ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُ ٞيف اؾاَع.١

فًضضضضضن وضضضضضضض ٕٚ٪ايطضضضضضض٬ب :

فًن و ٕٛ٦ايط٬ب يف اؾاَع.١

فً ض ضضن و ض ضض ٕٚ٪املهتب ض ضضات ٚايت ٝ ٛض ضضل ٚايٓى ض ضضف فًن و ٕٛ٦املهتبات ٚايتٝ ٛل ٚايٓىف ٚايذلمج ١يف اؾاَع.١
ٚايذلمج:١
ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنك أ ٚاملمتىؿ:٢

نٌ نًَٚ ١ٝعٗؽ َٚفنك َٚمتىؿٜ ٢تبع اؾاَع.١

فًن ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنك أ ٚاملمتىؿ :٢فًن نٌ نًَٚ ١ٝعٗؽ َٚفنك َٚمتىؿٜ ٢تبع اؾاَع. ١
عُٝؽ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ :

عُٝؽ نٌ نًَٚ ١ٝعٗؽ ٜتبع اؾاَع.١

َؽٜف املفنك أ ٚاملمتىؿ: ٢

َؽٜف نٌ َفنك َٚمتىؿٜ ٢تبع اؾاَع. ١

ايكمضضضضضِ ايعًُضضضضضضضضضضض: ٞ

نٌ قمِ عًُ ٞيف نًَٚ ١ٝعٗؽ َٚفنك ٜتبع اؾاَع.١

فًضضضضن ايكمضضضضضضضضضضضِ :

فًن نٌ قمِ عًُ ٞيف نًَٚ ١ٝعٗؽ َٚفنك ٜتبع اؾاَع.١

ـٝ٥ضضضن ايكمضضضضضضضضضضضضِ :

ـٝ٥ن نٌ قمِ عًُ ٞيف نًَٚ ١ٝعٗؽ َٚفنك ٜتبع اؾاَع.١

أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن :

ا٭لاتؿ ٠ض ا٭لاتؿ ٠املىاـن ٕٛض ا٭لاتؿ ٠املماعؽ.ٕٚ

أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن املماعؽ:ٕٚ

املؽـلٚ ٕٛاملعٝؽ.ٕٚ

ايًكضضضضضب ايعًُضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض: ٞ

ا٭لتاؾ املماعؽ ض ا٭لتاؾ املىاـى ض ا٭لتاؾ
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َاؼَ )4(٠هفـ(*) ٜ- 8عني بكفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜبٓا ً٤عً ٢عفض ايٛقٜف املعتَ بايتعً ِٝايعاي ٞأَٓٝاً عاَاً
يًُحًن ا٭عً ٢يًحاَعات ٜه ٕٛبؽـجْ ١ا٥ب ـٝ٥ن جاَعٜٚ ١كض ّٛبأعُضاٍ أَاْض ١اجملًضن
ٜٚىفف عً ٢ا٭جٗك ٠اييت تتهَٗٓ ٕٛا ا٭َاْٜٚ ١ك ّٛبتٛؾرل مجٝع ايبٝاْات ٚاإلذٍاٝ٥ات
ٚإعؽاؼ ايؽـالات اـاٌ ١باملِٛٛعات اييت ٜٓظفٖا اجملًن.
ٜ - 8ىضضذليف يف ا٭َضضني ايعضضاّ إٔ ٜهضض ٕٛذاٌ ض ً٬عًضض ٢ؼـجضض ١ايضضؽنتٛـا ٙأَ ٚضضا ٜعاؼشلضضا َضضٔ
ايىضضٗاؼات ايطبٝضض ١ايتعٍٍضض ١ٝايعًٝضضا املعضضذلف بٗضضاٚ ,إٔ ٜهضض ٕٛقضضؽ وضضػٌ ؼـجضض ١ألضضتاؾ
َىاـى عً ٢ا٭قٌ ٚظدل ٠مثإ لٓٛات بعؽ ايضؽنتٛـا ٙيف ايعُضٌ ا٭نضاؼميٚ ٞاإلؼاـ ٟيف
إذؽ ٣اؾاَعات املعذلف بٗا ٜٚه ٕٛتع ٘ٓٝٝملؽ ٠أـبع لٓٛات قابً ١يًتحؽٜؽ ملفٚ ٠اذؽ.٠
 - 2تىهٌ ؾإ ؾٓ ١ٝملعا ١ْٚأَني عاّ اجملًضن ا٭عًض ٢يًحاَعضات بكضفاـ َضٔ ـ٥ضٝن اجملًضن
بعؽ أظؿ ـأ ٟا٭َني ايعاّ ٚتٓظِ أعُاٍ َٗٚاّ ٖؿ ٙايًحإ اي٥٬ر ١ايؽاظً ١ٝيًُحًن اييت
ٍٜؽـٖا ـٝ٥ن اجملًن.

الباب الجاىٕ
أٍداف ادتامعات
َاؼ )**()5(٠تٗؽف اؾاَعات اي ١ُٝٓٝبىهٌ عاّ إىل تٓىَٛ ١٦اطٓني ََٓ٪ني باهلل َٓتُني يٛطِٓٗ ٚأَتِٗ َترًني
باملثضضٌ ايعفبٝضض ١اإللضض ١َٝ٬ايمضضاََ ,١ٝطًعضضني عًضض ٢تضضفاث أَضضتِٗ ٚذّضضاـاتٗا َعتضضك ٜٔبُٗضضاَٚ ,ضضتطًعني
ي٬لضضتؿاؼ ٠ايٛاعٝضضٚ ١اإلؾضضاؼَ ٠ضضٔ اؿّضضاـ ٠ايعفبٝضض ١اإللضضٚ ١َٝ٬ايضضذلاث اؿّضضاـٚ ٟاإلْمضضاْٚ ٞإجضضفا٤
ايبرٛث ايعًُٝضٚ ١تىضحٝعٗاٚ ,تٛجٗٗٝضا ـؽَض ١اجملتُضع ٚاملمضاُٖ ١يف تكضؽّ املعضاـف ٚايعًضٚ ّٛاٯؼاب
ٚايؿٓٚ ٕٛتٝ ٛل ايفٚابط ايعًُٚ ١ٝايثكاؾَ ١ٝع اؾاَعات ٚاشل٦ٝات ايعًُ ١ٝؼاظٌ ايضب٬ؼ ٚظاـجٗضا نُضا
تعٌُ اؾاَعات بٛج٘ ظاُ عً ٢ؼكٝل ا٭ٖؽاف ايتاي:١ٝ
 - 8إتاذ ١ؾفُ ايؽـال ١املتعٍٍٚ ١املتعُك ١يًط٬ب يف َٝاؼ ٜٔاملعفؾ ١املعتًؿ ١تًبٝض٫ ١ذتٝاجضات
ايب٬ؼ َٔ ايتعٍٍات ٚايؿٓٝني ٚاـدلاَ ٤ع اٖ٫تُضضاّ ٚايذلنٝك عًَ ٢ا:ًٜٞ
أ  -ـؾع َمتْٛٚ ٣ٛع ١ٝاإلعؽاؼ ٚايتأٖ.ٌٝ
ب  -تهضض ٜٔٛايثكاؾضض ١ايعاَضض ١اشلاؼؾضض ١إىل تُٓٝضضضَ ١كَٛضضات ايىعٍضض ١ٝاإللضض ١َٝ٬ايٍضضضرٝر١
ٚايته ٜٔٛاملعفيف ٚايعًُ ٞايك.ِٜٛ
د  -تفلٝغ ايف ١ٜ٩اإلل ١َٝ٬ايٍرٝر ١ايٓابع َٔ ١آؾام املعفؾ ١اإلل ١َٝ٬ايىاًَٚ ١تٍٛـٖا
يًهٚ ٕٛاإلْمإ ٚاؿٝا.٠
ؼ  -تهَٗ ٜٔٛاـات ايتؿهرل ايعًُ ٞا٫بتهاـٚ ٟايٓاقؽ.

(*) املاؼَ )4( ٠هفـ ,بٍٝاغتٗا املّاؾ ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمَٓ ,ّ8000 ١اؼ.)4( ٠
(**) املاؼ )1( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
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قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

 - ٙانتمضضاب املعضضاـف ٚاملٗضضاـات ايعًُٝضضٚ ١ايتطبٝكٝضض ١اي٬قَضضٚ ١تمضضعرلٖا ؿضضٌ املىضضه٬ت
بؿعايٚ ١ٝنؿا.٠٤
 - ٚتؽـٜن ٚمتهني ايط٬ب َٔ ألايٝب ٚطفم إجفا ٤ايبرٛث ايعًُٚ ١ٝتطبٝكٗا ٚتكٛميٗا.
ق  -تُٓ ١ٝاملٛاٖب ٚاملٗاـات اإلجياب ١ٝم ٛايعٌُ بىضهٌ عضاّ َضع ايذلنٝضك عًض ٢تُٓٝض ١ـٚط
ايتعاٚ ٕٚايعٌُ اؾُاعٚ ٞايكٝاؼ ٠ايؿعايٚ ١ايىعٛـ باملمٛ٦يٚ ١ٝا٫يتكاّ ا٭ظ٬ق.ٞ
ط  -تُٓ ١ٝا٫ػاٖات اإلجياب ١ٝم ٛايعًضٚ ّٛايتهٓٛيٛجٝضاٚ ,تطٛـاتٗضا املتمضاـعٚ ,١نٝؿٝض١
ا٫لتؿاؼ َٔ ٠نٌ ؾيو يف تطٜٛف ٚذٌ قّاٜا ايبٚ ١٦ٝاجملتُع ايُٝين.
يف  -تُٓ ١ٝا٫ػا ٙاإلجياب ٞيًط٬ب ملؿٗ ّٛايتعًِ ايؿاتٚ ٞاملمتُف َؽ ٣اؿٝا.٠
 - 8ايعٓا ١ٜبايًػ ١ايعفبٚ ١ٝتؽـٜمٗا ٚتطٜٛفٖا ٚتعُض ِٝالضتعُاشلا نًػض ١عًُٝض٘ ٚتعًُٝٝض ١يف كتًضـ
فا٫ت املعفؾٚ ١ايعًضٚ ّٛؾيضو باعتباـٖضا ايٛعضا ٤اؿّضاـ ٟيًُعضاْٚ ٞايكضٚ ِٝا٭ظض٬م ؿّضاـ٠
اإللٚ ّ٬ـلايت٘.
 - 2تطٜٛف املعفؾ ١بإجفا ٤ايبرٛث ايعًُ ١ٝيف كتًـ فا٫ت املعفؾ ١لٛا ٤عً ٢املمضت ٣ٛايؿضفؼ ٟأٚ
اؾُاعٚ ,ٞتٛجٗٗٝا ـؽَ ١اذتٝاجات اجملتُع ٚظطط ايتُٓ.١ٝ
 - 4اٖ٫تُاّ بتُٓ ١ٝايتكٓ(١ٝايتهٓٛيٛجٝا) ٚتطٜٛفٖا ٚا٫لتؿاؼَٗٓ ٠ا يف تطٜٛف اجملتُع.
 - 1تىحٝع ذفن ١ايتأيٝـ ٚايذلمجٚ ١ايٓىف يف كتًـ فا٫ت املعفؾَ ١ع ايذلنٝضك بٛجض٘ ظضاُ
عً ٢ايذلاث ايُٝين.
 - 6اإللٗاّ يف ـق ٞاٯؼاب ٚايؿٓٚ ٕٛتكؽّ ايعً.ّٛ
 - 5إجياؼ املٓاػ ا٭ناؼمي ٞاملماعؽ عً ٢ذف ١ٜايؿهف ٚايتعبرل ٚايٓىضف مبضا ٜ ٫تعضاـض َضع عكٝضؽ٠
ا٭َٚ ١قُٗٝا ايماََٚ ١ٝثًٗا ايعًٝا.
 - 2تك ١ٜٛايفٚابط بني اؾاَعات ٚامل٪لمات ايعاَٚ ١اـاٌ ١يف ايب٬ؼ مبا ٜهؿٌ ايتؿاعٌ املتباؼٍ
ٚايبٓا ٤يًُعاـف ٚاـدلات ٚاملٛاـؼ ٚاملىضاـن ١ايضيت تهؿضٌ اإللضٗاّ ايؿعضاٍ يف إذضؽاث ايتُٓٝض١
ايىاًَ ١يف ايب٬ؼ.
 - 9تٝ ٛضضل ايضضفٚابط ايعًُٝضضٚ ١ايثكاؾٝضضَ ١ضضع اؾاَعضضات ٚاشل٦ٝضضات ايعًُٝضضَٚ ١فانضضك ايبرضٛث ٚايتطضضٜٛف
ايعفبٚ ١ٝا٭جٓب ١ٝمبا ٜماعؽ عً ٢تطٜٛف اؾاَعات ايٚ ١ُٝٓٝتعكٜك َهاْتٗا.
- 80

تكضضؽ ِٜايؽـالضضات ٚا٫لتىضضاـات ايؿٓٝضضٚ ١املتعٍٍضض ١ملعتًضضـ أجٗضضك ٠ايؽٚيضض٪َٚ ١لمضضاتٗا

ايعاَٚ ١املعتًط.١
- 88

املمضاُٖ ١يف تطضضٜٛف ايمٝالضات ٚألضضايٝب ايعُضٌ يف َ٪لمضضات ٚأجٗضك ٠ايؽٚيضضٚ ١ايكطضضاعني

ايعاّ ٚاـاُ ٚتكؽ ِٜايُٓاؾد ٚايتحاـب املبتهف ٠ؿٌ املىانٌ املعتًؿ.١
- 88

ـؾضضع نؿضضا ٠٤ايعضضاًَني يف َ٪لمضضات ٚأجٗضضك ٠ايؽٚيضضٚ ١ايكطضضاعني ايعضضاّ ٚاـضضاُ ٚؾيضضو َضضٔ

ظ ٍ٬املماُٖ ١يف بفاَخ اإلعؽاؼ ٚايتأٖ ٌٝأ ٓا ٤اـؽَ.١
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قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

الباب الجالح
التهْٓيات ّاالختصاصات
َاؼ )6(٠تٓىا اؾاَع ١اؿه ١َٝٛبكفاـ مجٗٛـ ٟبعؽ َٛاؾك ١فًن ايٛقـا ٤بٓا ٤عً ٢عفض اجملًن ا٭عً.٢
َاؼ٪ٜ )*( )7( ٠يـ فًن يًتعً ِٝاؾاَعَ ,ٞكفٌٓ( ٙعاٜٚ )٤مُ( ٢اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات) ٜٚته:َٔ ٕٛ
أ  -ـٝ٥ن فًن ايٛقـا.٤

ـٝ٥ماً

ب  -ايٛقٜف املعتَ بايتعً ِٝايعاي.ٞ

عّٛاً

د ٚ -قٜف اـؽَ ١املؽْٚ ١ٝاإلٌ٬ط اإلؼاـٟ

عّٛاً

ؼ ٚ -قٜف ايتعطٝط ٚايتُٓ.١ٝ

عّٛاً

ٚ - ٙقٜف املاي.١ٝ

عّٛاً

ٚ - ٚقٜف ايعٌُ ٚايتؽـٜب املٗين.

عّٛاً

ق  -ـ٩لا ٤اؾاَعات اؿه.١َٝٛ

أعّا٤

ط  َٔ ١ ٬ -ايىعٍٝات ا٭ناؼمي ١ٝؾات اٖ٫تُاّ
أعّا٤

ايذلبٜ ٟٛع ِٗٓٝـٝ٥ن اؾُٗٛـ١ٜ

عّٛاً

يف  -ممثٌ يًحاَعات ا٭ًٖ١ٝ
َاؼَ 7( ٠هفـ)(**) خيتَ اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات باملما ٌ٥اٯت- :١ٝ

أ  -اقذلاط ظطط ايتعً ِٝاؾاَعٚ ٞـؾعٗا إىل اجملًن ا٭عً ٢يتعطٝط ايتعًٚ ِٝاإلوفاف عً٢
تٓؿٝؿٖا بعؽ إقفاـٖا.
ب ِٚ-ع ظط ١ايكب ٍٛيًحاَعات.
د  -تٓمٝل ايتعً ِٝاؾاَعٚ ٞايعٌُ عً ٢تٛج ٘ٗٝمبا ٜتؿل ٚذاجات ايب٬ؼ.
ؼ  -ايتٓمٝل بني اذتٝاجات اؾاَعات َٔ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن ٚؾل طًباتٗا.
 - ٙايتٓمٝل بني ْظِ اؾاَعات املعتًؿ.١
 - ٚاقذلاط ناؼـ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن ٚأ ١ٜتعؽ٬ٜت َتعًك ١بايهاؼـ ٚـؾعٗا إىل فًن ايٛقاـ.٠
ق  -ايتٓمٝل بني ايهًٝات ٚاملعاٖؽ ٚا٭قماّ املتٓاظف ٠يف اؾاَعات.
ط ِٚ -ع ايّٛابط ايعاَ ١يًهتب ٚاملؿنفات اؾاَعِٚٚ ١ٝع ايٓظِ اـاٌ ١بٗا.
يف  -اقذلاط ايمٝال ١ايعاَ ١يًحاَعات ٚإقفاـ َٝكاْ ١ٝاؾاَعات اؿهٚ ١َٝٛذماباتٗا اـتاَ.١ٝ
(*) املاؼ )5( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓٚ ,ّ8995 ١ايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
(**) املاؼَ 5( ٠هفـ) بٍٝاغتٗا ايٓٗا ١ٝ٥املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
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قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

 - ٟإقفاـ اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜيًحاَعات ٚايًٛا٥س ايؽاظً ١ٝيًهًٝات ٚاملعاٖؽ.
ى -املٛاؾك ١عً ٢إْىا ٤نًٝات أ ٚأقماّ أَ ٚعاٖضؽ أَ ٚمتىضؿٝات جؽٜضؽ ٠يف اؾاَعض ١أ ٚتعضؽٌٜ
أ ٚإيػا ٤أ ٚؼَخ ايكاَٗٓ ِ٥ا ٚـؾعٗا إىل اجملًن ا٭عً ٢يتعطٝط ايتعً٫ ِٝعتُاؼٖا.
ٍ  -ؼؽٜؽ ايفل ّٛايؽـال ١ٝعً ٢ايط٬ب ايٛاؾؽ َٔ ٜٔغرل ايُٝٓٝني.
ّ  -ؼؽٜؽ َا ٜؽؾع٘ ايط٬ب يٮْىط ١ايط٬ب.١ٝ
ٕ ٚ -قـ ايؽـال ١يف اؾاَع.١
ه  -ايذلظضضض َٝبإْىضضضا ٤اؾاَعضضضات اؿهَٝٛضضضٚ ١غضضضرل اؿهَٝٛضضضٚ ١إجضضضاقَٓ ٠اٖحٗضضضا ٚاإلعضضضذلاف
بايىضضٗاؼات ايضضيت متٓرٗضضا ٚاإلوضضفاف ايعضضاّ عًضض ٢ايتعًضض ِٝاؾضضاَعٚ ,ٞؾيضضو يف إطضضاـ لٝالضضات
ؽطٝط ايتعً ِٝاملكف َٔ ٠اجملًن ا٭عً ٢يتعطٝط ايتعً.ِٝ
ع  -تىه ٌٝأ ١ٜفاين أ ٚأجٗك ٠ملعاْٚت٘ يف أؼاَٗ ٤اَ٘.
ف ِٚ -ع ايٓظِ اـاٌ ١بتكٚ ِٜٛتطٜٛف ايتعً ِٝاؾاَع.ٞ
ُ  -أَ ١ٜما ٌ٥أظف ٣خيتَ بٗا ٚؾكاً يًكاْ.ٕٛ
َاؼَ 7( ٠هفـ )*()1/أ ٜ -عكؽ اجملًن  ١ ٬اجتُاعات ؼٚـ ١ٜيف ايمٓ ١عً ٢ا٭قٌ.
ب ٜ -تِ ايٍٓاب عّٛـ أنثف َٔ ٍْـ أعّا ٤اجملًن ٚيف ذاي ١تعؿـ ؾيو
يف اي ّٛٝاحملؽؼ يعكؽ ا٫جتُاع ٜه ٕٛعكضؽ ا٫جتُضاع يف ايٝض ّٛايضؿًٜٝ ٟض٘
باؿاِضفٚ ,ٜٔتتعضؿ ايكضفاـات با٭غًبٝضض ١املطًكض ١يًراِضفٚ ٜٔإؾا تمضضاٚت
ا٭ٌٛات ٜفجس اؾاْب ايؿٌٛ ٟت شلا ايفٝ٥ن.
َاؼ)8(٠

تته ٕٛاؾاَع َٔ ١عؽؼ َٔ ايهًٝضات ٚاملعاٖضؽ ٚاملفانضك ايعًُٝض ١ايتابعض ١شلضا ٚتتهض ٕٛايهًٝضَ ١ضٔ
عؽؼ َٔ ا٭قماّ ايعًُ ١ٝاملتعٍٍ.١

َاؼ)9(٠

إؼاـ ٠اؾاَع : ١تته ٕٛإؼاـ ٠اؾاَع: َٔ ١
فًن اؾاَع.١
ـٝ٥ن اؾاَع.١
ْٛاب ـٝ٥ن اؾاَع.١
أَني عاّ اؾاَع.١

(*) املاؼَ 5( ٠هفـ )8/بٍٝاغتٗا ايٓٗا ١ٝ٥املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
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زتلظ ادتامعـــ٘
َاؼٜ – 8 )*()11(٠ه ٕٛيهٌ جاَع ١فًن ٜمُ ٢فًن اؾاَعٜٚ ١تأيـ َٔ :
أ  -ـٝ٥ضضضضضضضضضضن اؾاَعضضضضضضض١

ـٝ٥ماً.

ب ْ -ضضضضٛاب ـٝ٥ضضن اؾاَعضضضضض١

أعّا.٤

د  -عُؽا ٤ايهًٝات أ ٚاملعاٖؽ أ ٚاملفانك

أعّا.٤

ؼ  -أَني عضضضضضضاّ اؾاَعضضضضضضض١

عّٛاً َٚكفـاً.

 ٬ - ٙضضضض ١ميثًضضضض ٕٛأعّضضضضا٦ٖٝ ٤ضضضض ١ايتضضضضؽـٜن ألضضضضتاؾ ,ألضضضضتاؾ
َىاـى ,ألتاؾ َماعؽ ٚؽتاـ نٌ ؾ٦ضَ ١ضٔ أعّضا٦ٖٝ ٤ض١
ايتؽـٜن َٔ ميثًٗا يف فًن اؾاَع١

أعّا.٤

 َٔ ١ ٬ - ٚايىعٍٝات ايعاَض ١ؾ ٟٚايضفأٚ ٟاـضدل ٠خيتضاـِٖ
فًضضضن اؾاَعضضض ١يف أ ٍٚاجتُضضضاع َضضضٔ نضضضٌ عضضضاّ جضضضاَعٞ
ٍٜٚؽـ بتع ِٗٓٝٝقفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع١
ق  -ـٝ٥ن ْكاب ١٦ٖٝ ١ايتؽـٜن

أعّا.٤
عّٛاً.

 ٫ - 8جيٛق اؾُع بني عّ ١ٜٛأنثف َٔ فًن جاَع.١
َاؼ )**( )11(٠خيتَ فًن اؾاَع ١مبا : ًٜٞ
 - 8ـلضضِ ايمٝالضض ١ايعاَضض ١يًحاَعضض ١مبضضا تكضضل ـؾضضع َمضضت ٣ٛايتعًضضٚ ِٝايبرضضث ايعًُضضٚ ٞايتأٖٝضضٌ
ٚايتؽـٜب ٚتًب ١ٝاذتٝاجات ايتُٓ ١ٝايىاًَ ١يف ايب٬ؼ.
ِٚ - 8ع ا٭لن ايذلب ١ٜٛاييت جيضب إٔ تٓظُٗضا َٓضاٖخ ٚأْىضط ١اؾاَعض ١مبضا ٜٓمضحِ َضع عكٝضؽ٠
ايبًؽ ٚوفٜعت٘ اإلل.١َٝ٬
- 2ؼعِ التك ٍ٬اؾاَعٌٝٚ ١اْت٘ ٚاؽاؾ مجٝع ايٛلا ٌ٥امل٪ؼٜض ١إىل ـؾضع وضاْٗا ٚمتهٗٓٝضا َضٔ
أؼا ٤ـلايتٗا ٚؼكٝل أٖؽاؾٗا عً ٢ايٛج٘ ا٭نٌُ.
َٓ - 4اقىضضٚ ١إقضضفاـ َىضضفٚع املٝكاْٝضض ١ايمضضٓ ١ٜٛيًحاَعضض ١ايضضيت أعضضؽت يف ِضضَ ٤ٛىضضاـٜع َٝكاْٝضضات
ايهًٝات ٚاملعاٖؽ ٚاملفانكٚ ,اإلوفاف عً ٢تٓؿٝؿٖا بعؽ إقفاـٖا.
 - 1تكضض ِٜٛأعُضضاٍ اؾاَعضض ١يف ِضض ٤ٛلٝالضضتٗا ايعاَضض ١مبضضا يف ؾيضضو ايٓظضضف يف ايتكضضاـٜف ايمضضٓ١ٜٛ
ٚايؽٚـٜضض ١ايضضيت ٜكضضؽَٗا ـ٥ضضٝن اؾاَعضضٚ ١عُضضؽا ٤ايهًٝضضات ٚاملفانضضك إىل اجملًضضن ٚتىضضهٌٝ
ايًحإ اـاٌ ١بتك ِٜٛكتًـ أْىط ١اؾاَع.١

(*)املاؼ )80( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
(**)املاؼ )88( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
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- 6إقفاـ تعٝني أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن يف اؾاَعٚ ١املعاٖؽ ٚاملفانك ايتابع ١شلا ٚؼؽٜؽ ذكضٛقِٗ
ٚٚاجباتِٗ ٚتثبٝتِٗ ٚاْتؽابِٗ ٚإعضاـتِٗ بفاتضب أ ٚبػضرل ـاتضب ْٚكًضِٗ َٚضٓرِٗ إجضاقات ايتؿضفؽ
ايعًُٚ ٞقب ٍٛالتكا٫تِٗ ٚإْٗا ٤ظؽَاتِٗ ٚؾكاً ي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜشلؿا ايكاْ.ٕٛ
َٓ- 5اقىٚ ١إقفاـ اـطط ٚايدلاَخ ايؽـال ١ٝاملفؾٛع َٔ ١فاين ايهًٝات ٚاملعاٖؽ ٚاملفانضك
ايتابع ١شلا أ ٚالترؽاث أقماّ عًُ ١ٝؾٗٝا.
َٓ- 2اقىٚ ١إقفاـ ظطط تُٓ ١ٝاؾاَعَ ١ع ـبطٗا غطط ايتُٓ ١ٝيف ايؽٚي.١
 - 9ؼؽٜضضؽ أعضضؽاؼ ايطضض٬ب ايضضؿ ٜٔميهضضٔ قبضضٛشلِ لضضٜٓٛاً يف اؾاَعضضٚ ١ؾيضضو يف ِضض ٤ٛاذتٝاجضضات
اجملتُضضع ٚايكضضؽـ ٠ا٫لضضتٝعاب ١ٝيًحاَعضضٚ ١ؾيضضو مبضضا ٜ ٫تحضضاٚق اؿضضؽ ا٭قٍضض ٢يًكبضض ٍٛيف نضضٌ
ؽٍَ َضٔ ايتعٍٍضات احملضؽؼَ ٠ضٔ قبضٌ اجملًضن ا٭عًض ٢يًحاَعضات ٚؾكض ًا ـطضط ايكبضٍٛ
ايمٓ ١ٜٛاييت ٜكفٖا اجملًن.
َٓ - 80س ايؽـجات ايعًُٚ ١ٝا٭يكاب ٚايؽبًَٛات ٚايىٗاؼات.
 - 88قب ٍٛايتدلعات اييت تفؼ إىل اؾاَع ١عٔ طفٜل ايٛقـ ٚاشلبضات ٚايٌٛضاٜا ٚغرلٖضا عًض ٢أ٫
تهضضَ ٕٛىضضفٚط ١مبضضا ٜتعضضاـض ٚايمٝالضض ١ايعاَضض ١يًؽٚيضض ١أَ ٚضضا ٜتٓضضاؾَ ٢ضضع اٯؼاب ٚا٭ظضض٬م
ٚايك.ِٝ
 - 88إقفاـ اـطط إلقاَ ١املباْٚ ٞاملٓىات اؾاَعٚ ١ٝػٗٝكٖا ٌٝٚاْتٗا.
 - 82تضضأَني اذتٝاجضضات املهتبضض ١ايعاَضض ١يف اؾاَعضضٚ ١املهتبضضات اـاٌضض ١بايهًٝضضات ٚاملعاٖضضؽ
ٚاملفانك َٔ املٍاؼـ ٚاملفاجع ٚايؽٚـٜات ايعًُٚ ١ٝايتكٓٝات اؿؽٜثض ١يًُهتبضات مبضا ٜهؿضٌ
تٛؾرل اذتٝاجات ايؽـال ١اؾاَعٚ ١ٝاذتٝاجات ايبرث ايعًُ.ٞ
 - 84تىه ٌٝؾإ ؾٓ ١ٝؼا ١ُ٥أ٪َ ٚقت َٔ ١بني أعّا َٔٚ ٘٥غرلِٖ َٔ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتضؽـٜن
ٚاملعتٍني يبرث املِٛٛعات اييت تٓايف بٗا ٚؼـالتٗا ٚإبؽا ٤ايفأ ٟؾٗٝا.
 - 81إعاؼ ٠أ ٚتعؽ ٌٜأ ٚإيػضا ٤ايكضفاـات ايٍضاؼـَ ٠ضٔ فضاين ايهًٝضات أ ٚاملعاٖضؽ أ ٚاملفانضك
ايتابع ١يًحاَع ١إؾا ناْت كايؿ ١يًكضٛاْني أ ٚايًضٛا٥س أ ٚايكضفاـات ايتٓظُٝٝض ١ايضيت تعُضٌ بٗضا
اؾاَع.١
ِٚ - 86ع ا٭لن ايعاَ ١ملعتًـ ْىضاطات ايطض٬ب ا٫جتُاعٝضٚ ١ايثكاؾٝضٚ ١ايفٜاِضٚ ١ٝايفعاٜض١
ايٍر ١ٝشلِ.
َٓ - 85اقىضٚ ١إقضضفاـ اؿمضضاب اـتضاَ ٞيًحاَعضضٚ ١ايهًٝضضات ٚاملعاٖضؽ ٚاملفانضضك ٚاملمتىضضؿٝات
ايتابع ١شلا ٚايتكاـٜف ايؽٚـٜض ١املكؽَضَ ١ضٔ أجٗضك ٠ايفقابض ١اإلؼاـٜضٚ ١املايٝض ١اـاـجٝضٚ.١ـؾع ؾيضو
إىل اجملًن ا٭عً.٢
 - 82إقفاـ اتؿاقٝات ايتعا ٕٚايعًُٚ ٞايؿين بني اؾاَعٚ ١اؾاَعات ا٭ظضفٚ ٣أٜض ١اتؿاقٝضات بضني
ايهًٝات ٚاملعاٖؽ ٚاملفانك ٚاشل٦ٝات ايعًُ ١ٝا٭ظف. ٣
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 - 89ايٓظف يف املِٛٛعات اييت تًٗٝا عً ٘ٝـٝ٥ن اؾاَع ١أٜ ٚتكؽّ بٗا ًث أعّا ٤اجملًن أٚ
أَِٛٛ ١ٜعات خيتَ بٗا اجملًن ٚؾكاً ٭ذهاّ ٖؿا ايكاْ.ٕٛ
(*)

َاؼ)12( ٠

ٍٜؽـ بتعٝني ـٝ٥ن اؾاَعض  ١قضفاـ َضٔ ـ٥ضٝن اؾُٗٛـٜض ١بٓضا ً ٤عًض ٢عضفض ـ٥ضٝن اجملًضن ا٭عًض٢
يًحاَعات ٚايٛقٜف املعتَٜٚ ,ىذليف إٔ ٜه ٕٛـٝ٥ن اؾاَع ١ذاٌ ً٬عً ٢ؼـجض ١ايضؽنتٛـا ٙأٚ
َا ٜعاؼشلا َٔ ايىٗاؼات ايطب ١ٝاملتعٍٍ ١ايعًٝا املعذلف بٗضا ٚؼـجض ١ا٭لضتاؾَ ١ٜضع عىضف لضٓٛات
ظدل ٠يف ايعُضٌ ا٭نضاؼميٚ ٞاإلؼاـ ٟيف جاَعضَ ١عضذلف بٗضا بعضؽ ايضؽنتٛـاٚ ٙملضؽ ٠سضن لضٓٛات
قابً ١يًتحؽٜؽ ملفٚ ٠اذؽ.٠

َضضاؼ )**()13( ٠ـ٥ضضٝن اؾاَعضضٖ ١ضض ٛاملمضض ٍٛ٦عضضٔ تٓؿٝضضؿ ايمٝالضض ١ايعاَضض ١يًحاَعضضٚ ١إؼاـ ٠وضضْٗٛ٦ا ايعًُٝضضٚ ١اإلؼاـٜضض١
ٚاملايٚ ١ٝمياـه عًٚ ٢ج٘ اـٍ ُٛايٍ٬ذٝات ٚاملمٛ٦يٝات ايتاي:١ٝ
أ  -تٓؿٝؿ ايكٛاْني ٚايًٛا٥س ٚايٓظِ اؾاَع ١ٝاملكف.٠
ب  -متث ٌٝاؾاَع ١أَاّ مجٝع اؾٗات ٚاشل٦ٝات ٚا٭وعاُ ؾات ايع٬قضٚ ١تٛقٝضع ايعكضٛؼ ْٝابض١
عٔ اؾاَع ١مبا ٜ ٫تعؽ ٣أذهاّ ٖؿا ايكاْ.ٕٛ
د  -ؼع ٠ٛاجملاين ٚايًحإ املىهًٚ ١ؾكاً ٭ذهاّ ٖؿا ايكاْٚ ٕٛيض٘ إٔ ٜعضفض عًٗٝضا َضا ٜضفاٙ
َٔ املِٛٛعات ايؽاظً ١يف اظتٍاٌ٘.
ؼ  -تكؽ ِٜتكفٜف لٓ ٟٛإىل فًن اؾاَع ١عٔ و ٕٚ٪ايتعًٚ ِٝايبرٛث ايعًُٝضٚ ١لضا٥ف ْضٛاذٞ
ايٓىايف ا٭ظف ٣باؾاَع.١
ٚ - ٙقـ ايؽـالض ١نًضٗا أ ٚبعّضٗا عًض ٢إٔ ٜعضفض ايكضفاـ عًض ٢فًضن اؾاَعض ١ظض ٬ ٍ٬ض١
أٜاّ عً ٢ا٭نثف بعؽ اؽاؾ ,ٙؾإؾا أقضف فًضن اؾاَعض ١قضفاـ ٚقضـ ايؽـالضٚ ١جضب إبض٬ؽ
اجملًن ا٭عً ٢ؾٛـاً بٗؿا ايكفاـ.
 - ٚأ٬ٌ ١ٜذٝات َٚمٛ٦يٝات أظف َْ ٣عًٗٝا ٖؿا ايكاْ٥٫ٚ ٕٛرت٘ ايتٓؿٝؿ.١ٜ
َاؼ )14( ٠ته ٕٛيفٝ٥ن اؾاَع٬ٌ ١ذٝات ايٛقٜف املٍٓ ُٛعًٗٝا يف ايًٛا٥س ٚايكٛاْني اـاٌ ١مبٛظؿ ٞايؽٚي١
بايٓمب ١إىل املٛظؿني َٔ غرل أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن.

(*) املاؼ )88( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
(**) املاؼ )82( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
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ىْاب زئٔظ ادتامع٘
َاؼٜ )*()15( ٠ه ٕٛيفٝ٥ن اؾاَعْ ١ا٥ب أ ٚأنثف ٜ ٫ٚكٜؽ ٕٚعٔ  ,١ ٬خيتاـِٖ اجملًن ا٭عًض ٢يًحاَعضات َضٔ
بني َفورني ٜعفِِٗ ـٝ٥ن اؾاَع ١عٝث ٜه ٕٛعؽؼ املفورني ِعـ عؽؼ ايٓضٛابٜٚ ,ىضذليف
ؾ ِٗٝاؿٍ ٍٛعً ٢ايؽنتٛـا ٙأَ ٚا ٜعاؼشلا َٔ ايىضٗاؼات ايطبٝض ١ايتعٍٍض ١ٝايعًٝضا املعضذلف بٗضا
ٚؼـج ١ا٭لتاؾ ١ٜأ ٚألتاؾ َىاـى ٚظضدل ٠مثضإ لضٓٛات يف ايعُضٌ ا٭نضاؼميٚ ٞاإلؼاـ( ٟيف جاَعض١
َعذلف بٗا) ٚيؿذل ٠سن لٓٛات قابً ١يًتحؽٜؽ يؿذلٚ ٠اذؽ.٠
َاؼ )**()16( ٠يف ذاي ١غٝاب ـٝ٥ن اؾاَع ١أ ٚلؿفٜ ٙك ّٛبأعُاي٘ أقؽّ ايٓٛاب يف ايًكب ايعًُ.١ٝ
َاؼٜ )***()17( ٠ه ٕٛيًحاَع ١أََ ٓٝا عاَاَ َماعؽاً َٔ ؾ ٟٚايهؿا ٠٤اإلؼاـٚ ١ٜاـدل ٠يف فاٍ ا٭عُاٍ اؾاَع.١ٝ
َاؼَ17( ٠هضفـ)

(****)

تٓىأ يف نضٌ جاَعض ١ؼا٥ضفَ ٠تعٍٍض ١يتكضٚ ِٜٛتطضٜٛف ا٭ؼا ٤ا٭نضاؼمي ٞيف اؾاَعضٜٚ ,١هضٕٛ
شلؿ ٙايؽا٥ف ٠ـٝ٥ن بؽـج ١عُٝؽ نًٍٜ ١ٝؽـ بتع ٘ٓٝٝقفاـ َٔ ـ٥ضٝن اؾاَعض ١بٓضا ً٤عًض ٢تفوضٝس
ْا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع ١يًى ٕٛ٦ا٭ناؼمي.١ٝ

َاؼ )18( ٠خيتاـ فًن اؾاَع ١أَني عاّ اؾاَع َٔ ١بني ٜ ١ ٬مُ ِٗٝـٝ٥ن اؾاَعٍٜٚ ١ؽـ بتع ٘ٓٝٝقضفاـ َضٔ
ـٝ٥ن اؾاَع.١
َاؼٜ )19( ٠تٛىل أَني عاّ اؾاَع ١تٍفٜـ ايىض ٕٛ٦اإلؼا ـٜضٚ ١املايٝض ١ؼضت إوضفاف ـ٥ضٝن اؾاَعضْٛٚ ١ابض٘ٚ ,تضبني
اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜشلؿا ايكاْ ٕٛاملٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات ايتؿٍَ٫ ١ًٝٝني عاّ اؾاَع.١

إدازٗ الهلٔــ٘
َاؼ )21( ٠تته ٕٛإؼاـ ٠ايهً: َٔ ١ٝ
فًن ايهً. ١ٝ
عُٝؽ ايهًٝضض.١
ْٛاب ايعُٝضؽ.

(*) املاؼ )81( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
(**) املاؼ )86( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
(***) املاؼ )85( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
(****) املاؼَ 85( ٠هفـ) بٍٝاغتٗا املّاؾ ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
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قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

زتلظ الهلٔ٘
َاؼٜ - 8 )*()21( ٠تأيـ فًن ايهً: َٔ ١ٝ
أ  -عُٝضضضضؽ ايهًٝضضضضضض١

ـٝ٥ماً.

ب ْ -ا٥ب أْٛ ٚاب عُٝؽ ايهً١ٝ

أعّا.٤

د  -ـ٩لا ٤ا٭قماّ ا٭ناؼمي ١ٝيف ايهً١ٝ

أعّا.٤

ؼ  ١ ٬ -أعّا ١٦ٖٝ َٔ ٤ايتؽـٜن ألضتاؾ – ٚألضتاؾ َىضاـى
ٚألتاؾ َمضاعؽ ٜضتِ اْتعضابِٗ َضٔ قبضٌ ٖ٦ٝض ١ايتضؽـٜن يف
ايهً ١ٝنٌ عاَني ٚملفٚ ٠اذؽ ٠ؾكط.
 - ٙجيضضٛق إٔ ّٜضضِ إىل عّضض ١ٜٛاجملًضضن  ٬ضض ١أعّضضا ٤عًضض٢
ا٭نثف َضٔ ظضاـد اؾاَعضَ ١ضٔ ؾ ٟٚايضفأٚ ٟاـضدل ٠ممضٔ
شلضضِ ٌضضً ١بٓىضضايف ايهًٝضض ١املعٓٝضضٜ ١ضضتِ اظتٝضضاـِٖ َضضٔ قبضضٌ
فًن ايهً.١ٝ
ٜ - ٚتضضضٛىل أَاْضضض ١لضضضف اجملًضضضن َضضضٔ خيتضضضاـ ٙاجملًضضضن َضضضٔ بضضضني
أعّا٘٥
 - 8جيضضٛق يًُحًضضن الضضتؽعاَ ٤ضضٔ ٜضضفِ ٣ضضفٚـ ٠ذّضضٛـ ٙاجتُضضاع اجملًضضن ؼ ٕٚإٔ ٜهضض ٕٛيضضض٘ اؿضضل يف
ايتٍٜٛت.
َاؼٜ )**()22( ٠تٛىل فًن ايهً ١ٝاملمٛ٦يٝات ٚايٍ٬ذٝات ايتاي: ١ٝ
 .8ـلِ ايمٝال ١ايعاَ ١يًهً ١ٝمبا ٜهؿٌ ـؾضع َمضت ٣ٛايتضؽـٜن ٚايبرضث ايعًُضٚ ٞمبضا ٜ ٫تٓضاق
َع لٝال ١اؾاَع.١
 .8ؼـالٚ ١تطٜٛف َىاـٜع اـطط ٚاملٓاٖخ ٚايدلاَخ ايؽـال ١ٝاييت تفؾعٗا فاين ا٭قماّ ٚاملٛاؾك١
عًٗٝا متٗٝؽاً إلقفاـٖا َٔ فًن اؾاَع.١
 .2ايتٓمضضٝل َضضع فًضضن ايؽـالضضات ايعًٝضضا ٚايبرضضث ايعًُضض ٞيف تعضضٝني املىضضفؾني عًضض ٢ايفلضضا ٌ٥ايعًُٝضض١
ٚتىه ٌٝؾإ املٓاقى.١
 .4ايت ١ٌٝٛمبٓس ايؽـجات ايعًُٚ ١ٝا٭يكاب ٚايؽبًَٛات ٚايىٗاؼات.
َٓ .1اقىٚ ١إقفاـ َٝكاْ ١ٝايهً ١ٝيف ِ ٤ٛاقذلاذات فاين ا٭قماّ.

(*) املاؼ )88( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
(**) املاؼ )88( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
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قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

 .6ؼؽٜؽ أعؽاؼ ايطض٬ب ايضؿ ٜٔميهضٔ قبضٛشلِ يف كتًضـ ا٭قمضاّ ايعًُٝض ١يف ِض ٤ٛايكضؽـ ٠ا٫لضتٝعاب١ٝ
يًهًٚ ١ٝاقذلاط وفٚيف قبٛشلِ ٚؾكاً يًمٝال ١ايعاَ ١يًؽٚيٚ ١اذتٝاد ايبًؽ َٔ ايتعٍٍات.
 .5اإلوفاف عً ٢تٓظ ِٝايؽـال ١يف ايهًٚ ١ٝايتٓمٝل بني أقماَٗا املعتًؿ.١
 .2اإلوضضفاف عًضض ٢تٓظضض ِٝايبرضضث ايعًُضض ٞيف ايهًٝضضٚ ,١تىضضحٝع٘ ٚمتًٜٛضض٘ بايتعضضاَ ٕٚضضع فًضضن ايؽـالضضات
ايعًٝا ٚايبرث ايعًُ.ٞ
 .9ايتٌٛضض ١ٝيف مجٝضضع ا٭َضضٛـ املتعًكضض ١بأعّضضا٦ٖٝ ٤ضض ١ايتضضؽـٜن يف ايهًٝضضٚ ١غرلٖضضِ َضضٔ ايكضضاُ٥ني بأعُضضاٍ
ايتؽـٜن ؾٗٝا َضٔ تعضٝني ٚتثبٝضت ٚتفقٝضْٚ ,١كضٌ ٚإعضاـ ٠بفاتضب أ ٚبضؽ ٕٚـاتضبٚ ,إٜؿضاؼ َٚضٓس اإلجضاقات
ايؽـال ١ٝمبا ؾٗٝا إجضاق ٠ايتؿضفؽ ايعًُضٚ ٞغضرل ؾيضو َضٔ ا٭َضٛـ اؾاَعٝض ١الضتٓاؼًا إىل أذهضاّ ايكضإْٛ
ٚايًٛا٥س ٚا٭ْظُ.١
 .80ؼـال ١اقذلاط إْىا ٤أقماّ عًُ ١ٝجؽٜؽ ٠أ ٚؼفٗا ٚايت ١ٌٝٛمبا ٜفا ٙبىأْٗا إىل فًن اؾاَع.١
 .88ؼـالَ ١ا تاٍ إيَِٛٛ َٔ ٘ٝعات َٔ عُٝؽ ايهً ١ٝأ ٚاؾاَع.١
َاؼٜ )*()23( ٠عني ـٝ٥ن اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات عُٝؽ ايهً َٔ ١ٝبني  ٬ضٜ ١فوضرِٗ ـ٥ضٝن اؾاَعضٜٚ ١ىضذليف
يف ايعُٝؽ إٔ ٜه ٕٛذاٌ ً٬عً ٢ايؽنتٛـا ٙأَ ٚا ٜعاؼشلا َضٔ ايىضٗاؼات ايطبٝض ١ايتعٍٍض ١ٝايعًٝضا
املعذلف بٗا ٚؼـج ١ألتاؾ أ ٚألتاؾ َىاـى ٚظدل ٠لت لٓٛات يف ايعٌُ ا٭ناؼميٚ ٞاإلؼاـٚ ٟيؿضذل٠
أـبع لٓٛات قابً ١يًتحؽٜؽ ملفٚ ٠اذؽ.٠
(**)

َاؼَ23( ٠هفـ)

ٜعني ـٝ٥ن اؾاَعْ ١ضٛاب عُٝضؽ ايهًٝض ١بٓضا ً ٤عًض ٢تفوضٝس ايعُٝضؽ ,عًض ٢إٔ ٜفوضس ايعُٝضؽ ِضعـ
عضضضؽؼ ايٓضضضٛاب إىل ـ٥ضضضٝن اؾاَعضضضٜٚ ١ىضضضذليف يف ْا٥ضضضب ايعُٝضضضؽ إٔ ٜهضضض ٕٛذاٌضض ً٬عًضضض ٢ؼـجضضض١
ايؽنتٛـا ٙأَ ٚا ٜعاؼشلا َٔ ايىٗاؼات ايطب ١ٝايتعٍٍ ١ٝايعًٝضا املعضذلف بٗضا ٚؼـجض ١ا٭لضتاؾ١ٜ
أ ٚألتاؾ َىاـى ٚلت لٓٛات ظدل ٠عٌُ يف اجملاٍ ا٭ناؼميٚ ٞاإلؼاـ.ٟ

َاؼ )24( ٠عُٝؽ ايهً ٖٛ ١ٝاملمض ٍٛ٦عضٔ إؼاـ ٠وض ٕٛ٦ا يهًٝض ١ايعًُٝضٚ ١اإلؼاـٜضٚ ١املايٝضٚ ١تٓؿٝضؿ ايكضٛاْني ٚايًضٛا٥س
ٚقفاـات فًن ايهًٚ ١ٝفًن اؾاَع.١
َاؼٜ )25( ٠كؽّ عُٝؽ ايهً ١ٝيف ْٗا ١ٜنٌ عضاّ جضاَع ٞتكفٜضف إىل ـ٥ضٝن اؾاَعض ١عضٔ وض ٕٛ٦ايتعًضٚ ِٝايبرضٛث
ٚايى ٕٛ٦اإلؼاـٚ ١ٜاملايٚ ١ٝلا٥ف ْٛاذ ٞايٓىايف يف ايهً.١ٝ
َاؼٜ )***()26( ٠ماعؽ ْا٥ب أْٛ ٚاب عُٝؽ ايهً ١ٝايعُٝؽ يف إؼاـ ٠و ٕٛ٦ايهًٝضٚ ,١عٓضؽ ٚجضٛؼ أنثضف َضٔ ْا٥ضب
تٌ أقؽَِٗ يف ايؽـج ١ايعًُ ١ٝقٌ ايعُٝؽ عٓؽ غٝاب٘.

(*) املاؼ )82( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
(**) املاؼَ 82( ٠هفـ) بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
(***) املاؼ )86( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
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قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

إدازٗ الكطه العلنٕ
َاؼ )27( ٠تته ٕٛإؼاـ ٠ايكمِ ايعًُ: َٔ ٞ
 - 8فًن ايكمِ.
 - 8ـٝ٥ن ايكمضِ.

زتلظ الكطــــه
َاؼٜ )*()28( ٠تأيـ فًن ايكمِ َٔ :
أ  -ـٝ٥ن ايكمِ

ـٝ٥ماً.

ب  -مجٝع أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن

أعّا.٤

َاؼ - 8)**()29( ٠خيتَ فًن ايكمِ مبا : ًٜٞ
أ  -اقذلاط ظطط ايؽـال ١يف ايكمِ ٚنٌ َضا َضٔ وضاْ٘ ايٓٗضٛض باملمضت ٣ٛايعًُض ٞيف ايكمضِ
ٚايهً.١ٝ
ب ِٚ -ع املٓاٖخ ايؽـال ١ٝيًُكفـات اييت ٜؽـلٗا ايكمِ.
د  -تىحٝع ٚتٓمٝل أْىط ١ايبرث ايعًُ ٞيف ايكمِ.
ؼ -إبؽا ٤ايفأ ٟيف ايذلقٝات ٚايتعٝني ٭عّا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن ٚاملؽـلضني املمضاعؽٚ ٜٔاملعٝضؽٜٔ
َع َفاعا ٠عؽّ اوذلاى عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن يف ايٓظف يف ايذلق ١ٝملفتب ١أعًَ َٔ ٢فتبت٘.
ِٚ - ٙع جؽ ٍٚايؽـٚه ٚاحملاِفات املتعًك ١بايكمِ.
- ٚإبؽا ٤ايفأ ٟيف تعٝني املىفؾني عً ٢ايفلا ٌ٥ايعًُٚ ١ٝتىه ٌٝؾإ َٓاقىتٗا.
ق  -اقضضذلاط َٝكاْٝضض ١ايكمضضِ ٚؼؽٜضضؽ وضضفٚيف قبضض ٍٛايطضض٬ب ٚا٭عضضؽاؼ ايضضيت ميهضضٔ قبٛشلضضا يف
ايكمِ.
ط  -تٝ ٛل ايفٚابط بني ايكمِ ٚاؾٗات ٚاشل٦ٝات ؾات ايع٬ق ١ظاـد اؾاَعٚ ١املتعًك ١بأْىضط١
ايكمِ َٗٚاَ٘ ايعًُ ١ٝعدل عُاؼ ٠ايهً.١ٝ
يف  -إبؽا ٤ايفأ ٟيف أَِٛٛ ١ٜعات ٜعفِٗا عُٝؽ ايهً ١ٝأ ٚـٝ٥ن ايكمِ.
 - ٟأٜضضَِٛ ١ضضٛعات أظضضف ٣تضضؽظٌ ِضضُٔ اظتٍضضاُ فًضضن ايكمضضِ عهضضِ ايكضضاْٚ ٕٛايًضضٛا٥س
املٓظُ ١يؿيو.
 - 8جملًضضن ايكمضضِ إٔ ٜضضؽع ٛإىل اجتُاعاتضض٘ َضضٔ ٜكضض ّٛبتضضؽـٜن املكضضفـات ايؽاظًٝضض ١يف اظتٍضضاُ
ايكمِ َٔ غرل أعّا ٤اجملًن.
َاؼٜ )***()31(٠عني ـٝ٥ن ايكمِ ايعًُضَ ٞضٔ بضني أقضؽّ  ٬ض ١ألضاتؿ ٠يف ايكمضِٜٚ ,هض ٕٛتعٓٝٝض٘ بكضفاـ َضٔ ـ٥ضٝن
اؾاَع ١بٓا ً ٤عً ٢تفوٝس عُٝضؽ ايهًٝض ١ملضؽ ٠عضاَني قابًض ١يًتحؽٜضؽ ٚملضفٚ ٠اذضؽ ٠ؾكضطٜٚ ,ىضذليف يف
(*) املاؼ )82( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
(**) املاؼ )89( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
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قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

ـٝ٥ن ايكمِ إٔ ٜه ٕٛذاٌ ً٬عً ٢ؼـج ١ايؽنتٛـا ٙأَ ٚا ٜعاؼشلا َٔ ايىٗاؼات ايطب ١ٝايتعٍٍض١ٝ
ايعًٝا املعذلف بٗا ٚؼـجض ١ألضتاؾ  ٫ٚتكضٌ ظدلتض٘ يف ايعُضٌ ا٭نضاؼميٚ ٞاإلؼاـ ٟعضٔ عىضف لضٓٛات إؾا
ظ ٬ايكمِ َٔ ا٭لاتؿ ٠ـأه ايكمِ أذؽ ا٭لضاتؿ ٠املىضاـنني ,ؾضإؾا ظض ٬ايكمضِ َضِٓٗ ـألض٘ أقضؽّ
ا٭لاتؿ ٠املماعؽ ٜٔبٓؿن ايىفٚيف ايمابك..١
(*)

َضضاؼ)31(٠

أ  -ـ٥ضضٝن ايكمضضِ ٖضض ٛاملمضض ٍٛ٦عضضٔ تٓؿٝضضؿ ايمٝالضض ١ايعاَضض ١يًكمضضِ ٚإؼاـ ٠وضض ْ٘ٛ٦ايعًُٝضضٚ ١اإلؼاـٜضض١
ٚاملايٝضضضٚ ١عضضضٔ اْتظضضضاّ لضضضرل احملاِضضضفات ٚايتُضضضاـٚ ٜٔايضضضؽـٚه ايعًُٝضضضٚ ١غرلٖضضضا َضضضٔ ايٛاجبضضضات
ايتؽـٜمضٚ ١ٝتٓؿٝضضؿ قضفاـات فًضضن ايكمضضِ ٚفًضن ايهًٝضضٚ ١فًضضن اؾاَعض ١يف اؿضضؽٚؼ ايضضيت
ٜٓظُٗا ٖؿا ايكاْٚ ٕٛايًٛا٥س ٚايٓظِ املٓؿؿ ٠ي٘.

ب ٜ-كضضؽّ ـ٥ضضٝن ايكمضضِ إىل عُٝضضؽ ايهًٝضض ١تكفٜضضفاً يف ْٗاٜضض ١نضضٌ لضضٓ ١جاَعٝضض ١عضضٔ وضض ٕٛ٦ايتعًضضِٝ
ٚايبرٛث ايعًُٚ ١ٝلا٥ف ْٛاذ ٞايٓىايف بايكمِ بعؽ إقفاـٖا َٔ فًن ايكمِ.
َاؼ )32( ٠ؼؽؼ اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜاظتٍاٌات فاين ا٭قماّ غرل ا٭ناؼمي ١ٝايتابع ١يًهًٝات ٚوفٚيف تعضٝني
ـ٩لاٗ٥ا ٚايعاًَني ؾٗٝا.

املعاٍد ّاملسانص العلنٔ٘ التابع٘ للذامع٘
َضضاؼ)33( ٠

(**)

ٜتضضأيـ فًضضن املعٗضضؽ أ ٚاملفنضضك ايعًُضض ٞايتضضابع يًحاَعضض ١بايطفٜكضض ١ايضضيت ٜتضضأيـ َٓٗضضا فًضضن ايهًٝضض١
ٜٚه ٕٛي٘ ؾات املمضٚ٪يٝات ٚايٍض٬ذٝاتٚ ,ؾضل اي٥٬رض ١اـاٌض ١املٓظُض ١يضؿيو ٚاملكضفَ ٠ضٔ فًضن
اؾاَعٚ ١اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات.

َاؼ )***( )34( ٠يهٌ َعٗؽ عُٝؽٚ ,يهٌ َفنك أَ ٚمتىؿَ ٢ؽٜف ٜتِ تع ٘ٓٝٝبكفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَعض ١ملضؽ ٠أـبضع
لٓٛات قابً ١يًتحؽٜؽ ملضفٚ ٠اذضؽٜٚ ٠ىضذليف إٔ ٜهض ٕٛقضؽ وضػٌ ؼـجض ١ألضتاؾ َىضاـى عًض ٢ا٭قضٌ ٚإٔ
ٜه ٕٛؽٍٍ٘ ايعًَُ ٞفتبطاً مبحاٍ عٌُ املعٗؽ أ ٚاملفنك أ ٚاملمتىؿٚ ٢إٔ ٜه ٕٛذاٌ ً٬عًض٢
ؼـجضض ١ايضضؽنتٛـا ٙأَ ٚضضا ٜعاؼشلضضا َضضٔ ايىضضٗاؼات ايطبٝضض ١ايتعٍٍضض ١ٝايعًٝضضا املعضضذلف بٗضضاٚ ,ظضضدل ٠لضضت
لٓٛات يف ايعٌُ ا٭ناؼميٚ ٞاإلؼاـ.ٟ
َاؼ )****( )35( ٠أ  -عُٝؽ املعٗؽ أَ ٚؽٜف املفنك ٖ ٛاملم ٍٚ٪عٔ تٓؿٝؿ ايمٝالض ١ايعاَض ١يًُعٗضؽ أ ٚاملفنضك ٚعضٔ
إؼاـ ٠وضض ْ٘ٛ٦ايعًُٝضضٚ ١اإلؼاـٜضضٚ ١املايٝضضٚ ١تٓؿٝضضؿ قضضفاـات فًضضن املعٗضضؽ أ ٚاملفنضضك ٚفًضضن
اؾاَع ١يف اؿؽٚؼ اييت ٜٓظُٗا ٖؿا ايكاْٚ ٕٛايًٛا٥س ٚايٓظِ املٓؿؿ ٠ي٘.
(***) املاؼ )20( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
(*) املاؼ )28( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
(**) املاؼ )22( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
(***) املاؼ )24( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
(****) املاؼ )21( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
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ب ٜ -كؽّ عُٝؽ املعٗؽ أَ ٚؽٜف املفنك تكفٜفاً يف ْٗا ١ٜنضٌ لضٓ ١إىل ـ٥ضٝن اؾاَعض ١عضٔ وضٕٛ٦
ايتعً ِٝاؾاَعٚ ٞايبرضٛث ايعًُٝضٚ ١لضا٥ف ْضٛاذ ٞايٓىضايف ايعًُض ٞيف املعٗضؽ أ ٚاملفنضك بعضؽ
إقفاـ َٔ ٙفًن املعٗؽ أ ٚاملفنك.

أعطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ
َاؼًَ )*( )36( ٠ػا٠
َاؼٜ )**( )37( ٠ه ٕٛاإلع ٕ٬عٔ ٚظا٥ـ أعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن يف اؾاَعضٚ ١ؾكضاً يًُٛاعٝضؽ ايضيت ّٜضعٗا فًضن
اؾاَع.١
َاؼٜ : )38( ٠عني ـٝ٥ن اؾاَعض ١أعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن بٓضا ٤عًضَٛ ٢اؾكض ١فًضن اؾاَعض ١بعضؽ اظضؿ ـأ ٟفًضن
ايهًٚ ١ٝفًضن ايكمضِ املعضتَ ٜٚهض ٕٛايتعضٝني َضٔ تضاـٜغ َٛاؾكض ١فًضن اؾاَعض ١عًض ٢إٔ تعتُضؽ
ايؽـج ١املاي ١ٝملبع ٞ ٛاؾاَع ١ايعا٥ؽ ٜٔاعتباـاً َٔ تاـٜغ الت َِٗ٬ايعٌُ يف ايكمِ.
َاؼٜ )39( ٠ىذليف ؾٜ ُٔٝعني عّٛاً يف ٖ ١٦ٝايتؽـٜن َا ٜأت:ٞ
إٔ ٜه ٕٛذاٌ ً٬عً ٢ؼـج ١ايؽنتٛـا ٙأَ ٚا ٜعاؼشلا َٔ إذؽ ٣اؾاَعات أ ٚاشل٦ٝات ايعًُ ١ٝاملعضذلف
بٗا أ ٚإٔ ٜه ٕٛقؽ ذٌٍ عً ٢وٗاؼ ٠ؽٍٍ ١ٝتعاؼٍ ؼـجض ١ايضؽنتٛـاَ ٙضٔ َ٪لمض ١عًُٝضَ ١عضذلف
بٗضضا ٚؾيضضو َضضع َفاعضضا ٠ايىضضفٚيف ا٭ظضضف ٣ايضضيت ٜكفـٖضضا ايكضضاْ٥٫ٚ ٕٛرتضض٘ ايتٓؿٝؿٜضضٚ ١أٜضض ١أْظُضضٌ ١ضضاؼـ٠
مبكتّا.ٙ
َاؼٜ )***( )41( ٠ثبت فًن اؾاَع ١أ ٜٞٗٓ ٚظؽَ ١عّ ١٦ٖٝ ٛايتضؽـٜن املعضني ٭َ ٍٚضف ٠بعضؽ ٌضؽٚـ ٖضؿا ايكضإْٛ
إؾا َضضفت ضض٬ث لضضٓٛات جاَعٝضضَ ١ضضاـه ؾٗٝضضا ايتضضؽـٜن ٚايبرضضث ايعًُضض ٞيف اؾاَعضضٚ ١ا بضضت ظ٬شلضضا
ٌ٬ذٝت٘ أ ٚعؽّ ٌ٬ذٝت٘ يعّ ١٦ٖٝ ١ٜٛايتؽـٜن ٚؾيو بٓا ٤عً ٢ايتكاـٜف ايمٓ ١ٜٛاملكؽَ َٔ ١ـٝ٥ن
ايكمضضِ ٚتٌٛضض ١ٝفًضضن ايكمضضِ ٚفًضضن ايهًٝضض ١املعضضين ٚؾك ضاً ٭لضضن َٚعضضاٜرل تٓظُٗضضا ٥٫رضض ١فًضضن
اؾاَعضٚ ١ؼمضب ٖضؿ ٙاملضضؽ ٠٭غضفاض ايذلقٝضٚ ١ايتكاعضضؽ بايٓمضب ١ملضٔ بتضضٛا يف عّض٦ٖٝ ١ٜٛض ١ايتضضؽـٜن
ٚؼؽؼ اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜاإلجفا٤ات ٚايكٛاعؽ املٓظُ ١يؿيو.

(*) املاؼًَ )26( ٠ػا ٠بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓٚ ّ8995 ١اييت ناْت تَٓ عً ٢اٯت.ٞ
أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن باؾاَع:ِٖ ١
أ  -ا٭لاتضضضضضؿ. ٠
ب  -ا٭لاتؿ ٠املىاـن.ٕٛ
د  -ا٭لاتؿ ٠املماعؽ.ٕٚ
(**) املاؼ )25( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
(***) املاؼ )40( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
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َاؼٜ )*( )41( ٠ىذليف ؾٜ ُٔٝفق ٢إىل ؼـج ١ألتاؾ َىاـى أ ٚإىل ؼـج ١ألتاؾ َا : ًٜٞ
أ  -إٔ ٜه ٕٛقؽ تٛاؾفت يؽ ٜ٘يف ايؽـج ١اييت ٜتِ تفقٝت٘ َٓٗضا أقؽَٝض ١يف أ ٟجاَعض ١ظاِضع ١شلضؿا
ايكاْ ٫ ٕٛتكضٌ عضٔ سضن لضٓٛات ٚإؾا اذتمضبت يض٘ ظؽَض ١أناؼميٝض ١لضابك ١يف جاَعض ١أظضف٣
تعذلف بٗا أ ٟجاَع ١ظاِع ١شلؿا ايكاْ ٕٛؾٝىذليف يذلقٝت٘ يف ٖؿ ٙاؿاي ١إٔ ٜهض ٕٛقضؽ قّض٢
لٓ ١عً ٢ا٭قٌ يف ايؽـج ١اييت عني بٗا يف أ َٔ ٟاؾاَعات.
ب  -إٔ ٜه ٕٛقؽ ْىف ٜ ٖٛٚىػٌ ايؽـج ١اييت لٝتِ تفقٝت٘ َٓٗا إْتاجاً عًُٝاً قُٝاً ألِٗ يف تكضؽِٜ
املعفؾٚ ١جيٛق إٔ تتمب ُِٔ اإلْتاد املعتُؽ يًذلقَ ١ٝا ٜه ٕٛقؽ قاّ ب٘ عً ٞمَ ٛتُٝك َٔ
أعُاٍ ؾٓ ١ٝأ.١َٝٓٗ ٚ
د  -نٌ ؾيو َع َفاعا ٠ايىفٚيف ا٭ظف ٣اييت تكفـٖا اي٥٬رض ١ايتٓؿٝؿٜض ١شلضؿا ايكضاْٚ ٕٛأٜض ١أْظُض١
ٌاؼـ ٠مبكتّا.ٙ
َضضاؼ )42( ٠تتضضٛىل ؾضضإ عًُٝضض ١ؾرضضَ اإلْتضضاد ايعًُضض ٞيًُتكضضؽَني يىضضػٌ ٚظضضا٥ـ ا٭لضضاتؿٚ ٠ا٭لضضاتؿ ٠املىضضاـنني
ٚتؽؼ ْظاّ تفق ١ٝأعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن ايىفٚيف املٓظُ ١يؿيو.

مطاعدّ أعطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ
َضضاؼٜ )**( )43( ٠عضضني يف ايهًٝضضات ٚاملعاٖضضؽ ٚاملفانضضك ايتابعضض ١يًحاَعضض ١أعّضضا٦ٖٝ ٤ضض ١تضضؽـٜن َمضضاعؽٜ ٕٚكَٛضضٕٛ
بايؽـالات ٚايبرٛث ايعًُ ١ٝاي٬قَ ١يًرٍ ٍٛعً ٢ايؽـجات ايعًُ ١ٝايعًٝاٚ ,مبا ٜعٗؽ إي ِٗٝايكمِ
املعتَ َٔ ايتُفٜٓات ٚايؽـٚه ايعًُٚ ١ٝلٛاٖا َٔ ا٭عُاٍ ؼضت إوضفاف أعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن
بايكمضضِ ٚأٜضض ١أعُضضاٍ أظضضفٜ ٣هًؿٗضضِ بٗضضا ايعُٝضضؽ ٚفًضضن ايكمضضِ املع ضتَ عًضض ٢إٔ خيّضضعٛا عٓضضؽ
تع ِٗٓٝٝيىفٚيف اإلعٚ ٕ٬تؽؼ ْظاّ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن وفٚيف تعٜ ٫ٚ ,ِٗٓٝٝثبضت أَ ٟضِٓٗ يف
ؼـجتضض٘ إ ٫بعضضؽ َضضفٚـ عضضاَني ؼـالضضٝني ٜثبضضت ظ٬شلضضا ٌضض٬ذٝت٘ يًعُضضٌ ا٭نضضاؼميٚ ٞؼضضؽؼ اي٥٬رضض١
ايتٓؿٝؿ ١ٜايكٛاعؽ املٓظُ ١يهٌ ؾيو.

(*)املاؼ )48( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١

(**) املاؼ )42( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
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تأدٓب أعطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ ّمطاعدَٓه
َضضاؼ )*( )44( ٠تهضضَ ٕٛمضضا٤ي ١مجٝضضع أعّضضا٦ٖٝ ٤ضض ١ايتضضؽـٜن َٚمضضاعؽ ِٜٗعضضٔ املعايؿضضات ايضضيت تٓمضضب إيضض ِٗٝأَضضاّ
فًن تأؼٜب ٜىهٌ عً ٢ايٓر ٛايتاي: ٞ
ـٝ٥ماً.

أ ْ -ا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع ١يًى ٕٛ٦ا٭ناؼمي١ٝ
ب  َٔ ١ ٬ -أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َتعٍٍضني يف ايىضفٜعٚ ١ايكضاْ ٕٛخيتضاـِٖ عُٝضؽ

أعّا.٤

نً ١ٝايىفٜعٚ ١ايكاْ ٕٛأ ٚاؿكٛم أ ٚعُٝؽ نً ١ٝمما ً١
د  -ألتاؾ خيتاـ ٙاملماٍ٤

عّٛاً .

ؼ  -ممثٌ عٔ ْكاب ١٦ٖٝ ١ايتؽـٜن يف اؾاَع.١

عّٛاً

ٚجيٛق إٔ تّف فًن ايتأؼٜب ممثٌ عٔ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن باؾاَع.١
َاؼ )45( ٠تبني اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜا٭ذهاّ املتعًك ١باإلذاي ١إىل ايتركٝل ٚإجفا٤ات ايتركٝل ُِٚاْات٘ ٚإجفا٤ات
املما٤ي ١أَاّ فًن ايتأؼٜب ُِٚاْاتٗا ٚايعكٛبات ايتأؼٜب ١ٝاييت جيٛق تٛقٝعٗا.
َاؼ )46( ٠ؽّع قفاـات فًن ايتأؼٜب بايؿٌٍ َٔ اـؽَ ١يًطعٔ ؾٗٝا باإليػا ٤أَاّ ايىعب ١اإلؼاـ ١ٜباحملهُ١
ايعًٝا ظ ٍ٬لتني َٜٛاً َٔ تاـٜغ ٌؽٚـ ايكفاـ.
َاؼٜ )**( )47( ٠ىهٌ فًن يى ٕٛ٦ايط٬ب ٜتأيـ َٔ:
ْ - 8ا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع ١يى ٕٛ٦ايط٬ب

ـٝ٥ماً .

ْٛ - 8اب عُؽا ٤ايهًٝات يى ٕٛ٦ايط٬ب

أعّا. ٤

َ - 2ؽٜف عاّ ايكبٚ ٍٛايتمحٌٝ

َكفـاً .

َاؼٜ )***( )48( ٠تٛىل فًن و ٕٚ٪ايط٬ب ا٫ظتٍاٌات ايتاي:١ٝ
 .8اقذلاط ايمٝال ١ايعاَ ١يى ٕٛ٦ايط٬ب.
 .8إعؽاؼ ايٓظاّ اـاُ بأعُاٍ و ٕٛ٦ايط٬ب ٚايٛذؽات اإلؼاـ ١ٜايتابع ١شلا.
 .2اإلوفاف ايؿين عً ٢ايٛذؽات اإلؼاـ ١ٜايتابع ١يى ٕٚ٪ايط٬ب.
 .4اقضذلاط ايضٓظِ ٚايكٛاعضؽ اي٬قَض ١إلجضفا٤ات قبضض ٍٛايطض٬ب ٚتمضحٚ ًِٗٝؼًٜٛضِٗ ٚتضأؼٜبِٗ ٚقٛاعضضؽ
اَ٫تراْات ٚوفٚيف ايتعفد ٚايتك ِٜٛايمٓ ٟٛيًحاَع.١
(*) املاؼ )44( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
(**) املاؼ )45( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
(***) املاؼ )42( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمّٓ8995 ١
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 .1ـعا ١ٜايط٬ب ـٚذٝاً ٚاجتُاعٝاً  ٚكاؾٝاً ٚـٜاِٝاً ٌٚرٝاً.
ِٚ .6ع ايٓظِ ٚايكٛاعؽ اي٬قَ ١ملا ٜؽؾع٘ ايط٬ب يٮْىط ١ايط٬ب ١ٝاملعتًؿٚ ١ؼؽٜؽ نٝؿ ١ٝأؼاٗ٥ا
َٚعاٜرل ٚطفم ٌفؾٗا.
ِٚ .5ع وفٚيف ٚقٛاعؽ ٌفف اإلعاْات ٚاملماعؽات املاي ١ٝيًط٬ب ايُٝٓٝني احملتاجني ٚاملعٛقني.
َاؼَ48( ٠هفـ) (*) ٜىهٌ اجملًن ا٭ناؼمي:َٔ ٞ
أْ .ا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع ١يًى ٕٚ٪ا٭ناؼمي١ٝ

ـٝ٥ماً.

ب .ألتاؾ َٔ نٌ نً َٔ ١ٝنًٝات اؾاَع ١خيتاـٙ
عُٝؽ ايهً َٔ ١ٝبني أقؽّ سم ١ألاتؿ ٠يف ايهً١ٝ

أعّا.٤

د .ـٝ٥ن ْكاب ١أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن

عّٛاً.

ؼَ .ؽٜف عاّ ايى ٕٛ٦ا٭ناؼميٚ ١ٝو ٕٛ٦أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن

َكفـاً.

َاؼَ48( ٠هفـ )**( )1/خيتَ اجملًن ا٭ناؼمي ٞبايٓظف يف ا٭َٛـ ايتاي:١ٝ
أ َ -فاجعٚ ١ؾرَ  ٚا٥ل املتكؽَني يىػٌ ٚظا٥ـ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن ٚتكفٜضف َضؽٌ ٣ضرتٗا
ٚنؿاٜتٗا يًتعٝني يف اؾاَعٚ ١ـؾعٗا إىل فًن اؾاَع.١
ب  -تم ١ٜٛأِٚضاع ٖ٦ٝض ١ايتضؽـٜن ٚتكفٜضف ا٭َضٛـ املتعًكض ١بضايتؿفؽ ايعًُضٚ ٞايذلقٝضات ٚاإلعضاـات
ٚاإلجاقات ٚغرلٖا َٔ املما ٌ٥املتعًك ١با٭ؼا ٤ا٭ناؼميٞ
د  -ايبضضت يف تعضضٝني أعّضضا٦ٖٝ ٤ضض ١ايتضضؽـٜن املعاْٚضضٚ ١تمضض ١ٜٛأِٚضضاعِٗ ٚاملمضضا ٌ٥املتعًكضض ١بضضأؼا٤
ٚاجباتِٗ ٚتطبٝل أذهاّ ايكاْ ٕٛيف ذاي ١إظ٬شلِ بٛاجباتِٗ ايٛظٝؿ.١ٝ
ؼ  -ايٓظف يف املما ٌ٥املتعًك ١بتطٜٛف املٓاٖخ اؾاَعٚ ١ٝـؾع نؿا ٠٤ا٭ؼا ٤ا٭نضاؼمي ٞ٭عّضا٤
ٖ ١٦ٝايتؽـٜنٚ ,تٛؾرل ايؽعِ املاؼ ٟيتركٝل أٖؽاف اؾاَع ١يف ٖؿا اؾاْب.

زتلظ الدزاضات العلٔا ّالبحح العلنٕ
َاؼٜ )49( ٠ىهٌ فًن ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُ: َٔ ٞ
ْا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع ١يًؽـالات ايعًٝضضضضضا ٚايبرث ٚايعًُٞ

ـٝ٥ماً .

ْٛاب عُؽا ٤ايهًٝات يى ٕٛ٦ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُٞ

أعّا. ٤

َمحضٌ ايؽـالات ايعًٝا

َكفـاً .

(*) املاؼَ42( ٠هفـ) بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
(**)املاؼَ42( ٠هفـ )8/بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
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َاؼ )*( )51( ٠خيتَ اجملًن مبا :ًٜٞ
أ  -تٓظض ِٝوض ٕٛ٦ايؽـالضضات ايعًُٝضٚ ١ايبرضث ايعًُضضٚ ٞتىضحٝع٘ ٚتضٛؾرل ايضضؽعِ املضاؼٚ ٟاملتطًبضضات
ا٭ظف.٣
ب  -اقذلاط ايمٝالض ١ايعاَض ١يًؽـالضات ايعًٝضا ٚايبرضث ايعًُض ٞيف اجملضا٫ت املعتًؿضٚ ١تضؽؼ ْظضاّ
ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُ ٞقٛاعؽ قب ٍٛايط٬ب ٚتمحٚ ًِٗٝؼٚ ًِٜٗٛابتعا ِٗ.
د  -اعتُاؼ ؾإ اإلوفاف ٚاملٓاقى ١يًفلا ٌ٥ايعًَُٛٚ ١ٝاٌضؿاتٗا ٍَٚضفٚؾات ايؽـالضٚ ١وضفٚيف
َضضٓس ايضضؽـجات ايعًُٝضضٚ ١ظطضضط ايبرضضث ايعًُضضٚ ٞنضضٌ َضضا ٜتعًضضل بايؽـالضضات ايعًٝضضا ٚايبرضضث
ايعًُ ٞمبا يف ؾيو اإلوفاف عً ٢ايٛذؽات اإلؼاـ ١ٜايتابع ١شلا.

زتلظ غئٌْ املهتبات ّالتْثٔل ّاليػس ّالرتمج٘ :
َاؼٜ )51( ٠ىهٌ فًن يى ٕٛ٦املهتبات اؾاَعٚ ١ٝايتٝ ٛل ٚايٓىف ٚايذلمج: َٔ ١
 - 8ـٝ٥ن اؾاَعضضضضضضضضض١

ـٝ٥ماً.

ْٛ - 8اب ـٝ٥ن اؾاَعضض١

أعّا.٤

 - 2أـبع َٔ ١عُؽا ٤ايهًٝات أعّا ٤خيتضاـ ٕٚلٜٓٛاً بايتٓاٚب
عً ٢إٔ ٜه ٕٛا ٓإ َِٓٗ َٔ عُؽا ٤ايهًٝات املعًُ١ٝ
ٚا ٓإ َٔ عُؽا ٤ايهًٝات اإلْماْٚ ١ٝا٫جتُاعٝض١

أعّا. ٤

 - 4عّ ١٦ٖٝ ٛتؽـٜن َٔ املتعٍٍني يف فاٍ عًِ املهتبات

عّٛا.

َ - 1ؽٜف عاّ املهتبات اؾاَعٚ ١ٝايتٝ ٛل ٚايٓىف ٚايذلمجضضض١

َكفـاً.

َاؼ)52( ٠

(**)

خيتَ فًن و ٕٛ٦املهتبات ٚايتٝ ٛل ٚايٓىف ٚايذلمج ١مبا :ًٜٞ

أ ِٚ -ضضع ايمٝالضض ١ايعاَضض ١إلْىضضا ٤املهتبضضات ٚتكُٗٝٝضضا ٚتكٜٚضضؽٖا بايهتضضب ٚاملفاجضضع ٚاملعطٛطضضات
ٚايؽٚـٜات ايعًُْٚ ١ٝظِ املعًَٛات ٚلا٥ف ألايٝب اـؽَٚ ١ايتٝ ٛل املهتيب اؿؽٜث.
ب  -اقذلاط ْظاّ َطبع ١اؾاَع.١
د  -اإلوفاف عً ٢ايٛذؽات اإلؼاـٜضٚ ١لضا٥ف ايىض ٕٛ٦املتعًكض ١باملهتبضات اؾاَعٝضٚ ١ايتٝ ٛضل ٚايطباعض١
ٚايذلمجٚ ١ايٓىف ايؿ ٟتؽؼْ ٙظاّ ظاُ بؿيو.

(*) املاؼ )10( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
(**) املاؼ )18( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
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الباب السابع
الػئـــٌْ املالٔـــ٘
َاؼ)53( ٠

(*)

ٜه ٕٛيهٌ جاَعَٝ ١كاْ ١ٝظاٌ ١بٗا ٜعؽٖا فًضن اؾاَعضٜٚ ١تضٛىل ـ٥ضٝن اؾاَعض ١عفِضٗا عًض٢

جٗات ا٫ظتٍاُ ٚؾكاً ٭ذهاّ ايكاْٚ ٕٛتؽٜف نٌ جاَع ١أَٛاشلا بٓؿمٗا ٚتضؽـد يف بضاب اإلٜضفاؼات
ايعاؼَٝ َٔ ١ٜكاْٝتٗا :
 - 8ا٫عتُضضاؼات املعٍٍضض ١يهضضٌ جاَعضضَ ١ضضٔ َٝكاْٝضض ١ايؽٚيضضٚ ١أٜضضَ ١بضضايؼ أظضضف ٣ؽٍٍضضٗا ايؽٚيضض١
يًحاَع.١
 - 8اشلبات ٚاإلعاْات ٚاملٓس ٚايٌٛاٜا.
 - 2غً ١أَٛاشلا املٓكٛيٚ ١ايثابت. ١
 - 4ايفل ّٛاييت ٪ٜؼٜٗا ايط٬ب ايٛاؾؽ َٔ ٜٔغرل ايُٝٓٝني.
 - 1ذٍ ١ا ؾاَعضَ ١ضٔ إٜضفاؼات اـضؽَات اؾاَعٝض ١املتُثًض ١يف ايبرضٛث ٚا٫لتىضاـات ٚايؽـالضات
ايعًُٚ ١ٝايٓىف ٚايذلمج ١اييت تك ّٛبٗا يًػرل ٚغرل ؾيو َٔ اـؽَات اييت تكؽَٗا اؾاَع.١
 - 6ايفلٚ ّٛايّفا٥ب املّاؾ ١اييت تؿفِٗا ايؽٚي ١بكاْ ٕٛيٍاحل اؾاَع.١
 - 5أَٛ ٟاـؼ أظف ٣ؼٌٍ عًٗٝا اؾاَع.١
َضضاؼ )54( ٠تتٍضضفف اؾاَعضض ١يف أَٛاشلضضا ٚتضضؽٜفٖا بٓؿمضضٗا ٚخيّضضع ٖضضؿا ايتٍضضفف يف أَضضٛاٍ اؾاَعضضٚ ١إؼاـٖ ٠ضضؿٙ
ا٭َٛاٍ يًٓظاّ املاي ٞايؿٜ ٟكف ٙفًضن اؾاَعض ١با٫تؿضام َضع ٚقاـ ٠املايٝضًٜ ٫ٚ ١ػضٖ ٞضؿا ذضل اؾٗضات
املعتٍضض ١يف ايؽٚيضض ١يف َفاجعضض ١اؿمضضابات ٚاملمضضتٓؽات بعضضؽ ايٍضضفف يًتأنضضؽ َضضٔ ٌضضر ١اإلجضضفا٤ات
ٚل ١َ٬ايتٍفف.
َاؼ )**( )55( ٠يًحاَع ١ذل الترلاؼ اذتٝاجاتٗا َٔ اـاـد مبا ٜ ٫تعاـض َع ايكٛاْني ايٓاؾؿ.٠

الباب ارتامظ
أحهاو عامـُ
َاؼ )56( ٠ايًػ ١ايعفب ٖٞ ١ٝيػ ١ايتعً ِٝإ ٫إؾا التؽعت طبٝعض ١بعض

املكضفـات تؽـٜمضٗا بًػض ١أظضفٚ ٣يف ذايضَ ١ضا ٜكضفـ

فًن اؾاَع ١يف أذٛاٍ ظاٌ٪َ ١قت ١إِاؾ ١التعُاٍ يػ ١أظف ٣بٓا ً٤عً ٢اقذلاط فًن ايهً.١ٝ
َضضاؼ )57( ٠ا ٜ -هضض ٕٛيهضضٌ جاَعضض٥٫ ١رضض ١ؼاظًٝضضٜ ١عضضؽٖا فًمضضٗا ٚتٍضضؽـ بكضضفاـ َضضٔ فًضضن ايضضٛقـا ٤بٓضضا ٤عًضض٢
عفض فًن اؾاَعٚ ١تتضٛىل ٖضؿ ٙاي٥٬رض ١بٝضإ َضا خيضتَ بىضْٗٛ٦ا ايؽاظًٝض ١املتُٝضكٚ ٠ؾيضو يف
ذؽٚؼ ٖؿا ايكاْ٥٫ٚ ٕٛرت٘ ايتٓؿٝؿ.١ٜ
ب ٜ -ه ٕٛيهٌ نً ١ٝأَ ٚعٗؽ أَ ٚفنك ٥٫ر ١ؼاظًٍٜ ١ٝؽـٖا ـٝ٥ن اؾاَع ١بعؽ َٛاؾك ١فًمٗا.
(*) املاؼ )12( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
(**) املاؼ )11( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
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َضضاؼٜ )*( )58( ٠هضض ٕٛ٭عّضضا٦ٖٝ ٤ضض ١ايتضضؽـٜن َٚمضضاعؽ ِٜٗيف اؾاَعضضات اـاِضضع ١٭ذهضضاّ ٖضضؿا ايكضضاْْ ٕٛظضضاّ
ظضضاُ بايٛظضضا٥ـ ٚا٭جضضٛـ َضضع َفاع ضاَ ٠ضضٓرِٗ ايبضضؽ٫ت املٓالضضب ١يطبٝعضض ١ا٭عُضضاٍ ا٭ناؼميٝضض ١ايضضيت
ٜك َٕٛٛبٗا نُا جيب إٔ ٜىتٌُ ؾيو ايٓظاّ عً ٢ا٭ذهاّ املتًٍ ١بايٛاجبات ٚاحملظٛـات ٚايتعٝني
ٚايذلؾٝضضع ٚايٓكضضٌ ٚايٓضضؽب ٚاإلعضضاـٚ ٠ايفعاٜضضٚ ١ايتعّٜٛضضات ٚاْتٗضضا ٤اـؽَضضٚ ١غضضرل ؾيضضو َضضٔ ا٭ذهضضاّ
املتًٍ ١بايٛظٝؿٍٜٚ ١ؽـ بؿيو ايٓظاّ قضفاـ َضٔ ـ٥ضٝن ايضٛقـا ٤بعضؽ َٛاؾكض ١فًضن ايضٛقـا ٤بٓضا ٤عًض٢
عفض اجملًن ا٭عًٚ ٢جيٛق إٔ تتُّٔ اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜشلؿا ايكاْ ٕٛأذهاّ ؾيو ايٓظاّ.
َضاؼ)59( ٠

(**)

ٜمضاعؽ ـ٥ضٝن اؾاَعضْٛٚ ١ابض٘ ٚا٭َضني ايعضاّ يف تٓؿٝضؿ ايمٝالض ١ايعاَض ١يًحاَعض ١جٗضاق إؼاـٚ ٟؾضين ٜترضؽؼ

ذحُ٘ ٖٝٚهً٘ ٚاظتٍاٌات٘ ٬ٌٚذٝات٘ ٚؾكاً يهاؼـ ظاُ بِٗ تٓظُ٘ اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜشلؿا ايكاْ.ٕٛ
َاؼ )61( ٠يًرفّ اؾضاَع ٞذفَتض٘ ٚؼكٝكضاً يضؿيو تتُتضع َبضاْ ٞاؾاَعضات ٚامل٪لمضات ٚايٛذضؽات ايتابعض ١شلضا أٜض ًا
نإ َٛقعٗا باؿفٍَٜٚ ١ؽـ فًن اؾاَع ١ايٓظاّ اـاُ باؿفه اؾاَع.ٞ
َاؼ )61( ٠تتٛىل نٌ جاَع ١ؼاظٌ اؿفّ اـاُ بٗا ايكٝاّ ظُٝع ا٭عُاٍ ٚتٛؾرل ايٛلا ٌ٥اييت ٜكتّٗٝا ؼكٝضل
أٖؽاؾٗا املٍٓ ُٛعًٗٝا يف ٖؿا ايكاْ ٕٛمبا يف ؾيو إقاَ ١ا٭بٓٚ ١ٝاإلْىا٤ات ايضيت ؼتضاد إيٗٝضا ٚؾكضاً
ملعطط اؿفّ اؾاَعٚ ٞتكؽ ِٜاـؽَات ايعاَ ١يف ؼاظٌ ذفَٗا ٚتٛؾرل املفاؾل ايّفٚـ ١ٜشلا.
َاؼ )62( ٠تظف مماـل ١أْ ٟىايف ذكب ٞؼاظٌ اؾاَع ١أ ٚأَ ٟفؾل تابع شلضا ,نُضا ؼظضف ايؽعاٜض ١يٍضاحل أٚ
ِؽ أ ٟذكب أ ٚتٓظ ِٝلٝال ٞؼاظٌ اؾاَع ١أ ٚأَ ٟفؾل تابع شلا.
َضضاؼ )63( ٠يًحاَعضض ١إٔ تٓىضض ٧باإلِضضاؾ ١إىل ايهًٝضضات ٚا٭قمضضضاّ ايعًُٝضضَ ١عاٖضضؽاً َٚفانضضكاً يًبرضضٛث ٚايتعًضضضِٝ
ٚايتؽـٜب ٚا٫لتىاـات ٚاـؽَات َٚمتىؿٝات ٚبفاَخ ظاٌَٚ ١ؽاـه تطبٝك ١ٝيف ذضفّ اؾاَعض ١أٚ
ظاـج٘ ٜٓٚىأ نٌ َٓٗا ٜٚؽَخ بػرلًٜٚ ٙػٜٓٚ ٢كٌ بكفاـ َٔ ـ٥ضٝن اؾاَعض ١بٓضا ٤عًضَٛ ٢اؾكض ١فًضن
اؾاَعٍٜٚ ١ؽـ فًن اؾاَع ١ا٭ْظُ ١اـاٌ ١بهٌ َٓٗا.
َاؼ )***( )64( ٠التثٓا َٔ ً٤ا٭ذهاّ املكفـ ٠يف ٖؿا ايكاْ ٕٛتمف ٟا٭ذهاّ ايتايٚ ١ٝملؽ ٫ ٠تكٜؽ عٔ ٬ث لٓٛات
َٔ تاـٜغ إْىا ٤أ ٟجاَعَ ١مترؽ :١
أ ٜ -ىهٌ فًن اؾاَع: َٔ ١
 - 8ـٝ٥ن ْٛٚاب ٍٜؽـ بتع ِٗٓٝٝقفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜبعؽ َٛاؾك ١فًن ايضٛقـا ٤بٓضا٤
عً ٢تفوٝس اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات.
 - 8عُؽا ٤ايهًٝات ٜٚع ِٗٓٝـٝ٥ن اؾاَع.١
 - 2أَني اؾاَعٜٚ ١ع ٘ٓٝـٝ٥ن اؾاَع.١
 ٬ - 4ضضَ ١ضضٔ ايىعٍضضٝات ايعاَضض ١ؾ ٟٚايضضفأٜ ٟعٝضضِٓٗ اجملًضضن ا٭عًضض ٢يًحاَعضضات بٓضضا ٤عًضض٢
تفوٝس ـٝ٥ن اؾاَع.١
(*) املاؼ )12( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
(**) املاؼ )19( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )22يمٓ.ّ8000 ١
(***) املاؼ )64( ٠بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمّٓ8995 ١
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ب ٜ -تٛىل ـٝ٥ن اؾاَع ١بعؽ َٛاؾك ١فًن اؾاَع ١تىه ٌٝفاين َ٪قت ١يًحاَعٚ ١ـ٩لا ٤شلا.
َاؼ )65( ٠عً ٢ايٛقـاٚ ٤ـ٩لا ٤اؾاَعات نٌ ؾُٝا خيٍ٘ تٓؿٝؿ أذهاّ ٖؿا ايكاْ.ٕٛ

أحهاو اىتكالٔ٘
َاؼ )66( ٠تطبل ا٭ذهاّ اْ٫تكاي ١ٝايتاي ١ٝظ ٍ٬ا٭عٛاّ اـُم ١اييت تً ٞتاـٜغ ٌؽٚـ ٖؿا ايكاْ: ٕٛ
أ  -ؽؿ ض

املضضؽؼ املٍٓضض ُٛعًٗٝضضا يف أذهضضاّ ٖضضؿا ايكضضاَْ ٕٛضضٔ وضضفٚيف تفقٝضض ١ا٭لضضاتؿ ٠املمضضاعؽٜٔ

ٚا٭لاتؿ ٠املىاـنني لٓٚ ١اذؽ ٠بايٓمب ١٭عّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن َضٔ ايُٓٝضٝني يف ٚظضا٥ـ أعّضا٤
ٖ ١٦ٝايتؽـٜن باؾاَع.١
ب  -جيٛق ا٫نتؿا ٤بٓا٥ب ـٝ٥ن جاَعٚ ١اذضؽ يًحاَعضات املٓىضا ٠يف ايمضٓٛات اـُضن ا٭ٚىل َضٔ تضاـٜغ
إْىاٗ٥ا.
د  -ذٝث ٜىذليف ٖؿا ايكاْ ٕٛيًتعٝني أ ٚيًذلوٝس إٔ ٜه ٕٛايتعٝني أ ٚايذلوٝس َٔ بني ألاتؿٚ ٠ألاتؿ٠
َىاـنني ٜٛ ٫ٚجؽ عؽؼ ناف َٔ ا٭لاتؿٚ ٠ا٭لاتؿ ٠املىاـنني ؾٝه ٕٛايتعٝني ٚايذلوٝس َضٔ
بني ا٭لاتؿٚ ٠ا٭لاتؿ ٠املىاـنني ٚا٭لاتؿ ٠املماعؽ ٜٔإىل ذني تٛؾف ايعؽؼ ايهايف َٔ ا٭لاتؿ٠
ٚا٭لاتؿ ٠املىاـنني.
َضاؼَ66( ٠هضضفـ) (*) ٍٜضضؽـ فًضضن اؾاَعضض٥٫ ١رضض ١تضضٓظِ تهٜٓٛضضات ٚاظتٍاٌضضات َٗٚضضاّ املمتىضضؿ ٢اؾضضاَعٚ ٞأجضضٛـ
ٚبؽ٫ت ايهٛاؼـ ايعاًَ ١ؾٜٚ ٘ٝكفٖا اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات.
َاؼٜٓ )67( ٠ظِ بكفاـ مجٗٛـ ٟبعؽ َٛاؾك ١فًن ايٛقـا ٤بٓا ٤عً ٢عفض اجملًن ا٭عً ٢نٌ َا ت ٜٓظُ٘ ٖؿا
ايكاْ َٔ ٕٛأذهاّ ؼكٝكاً ٭غفاِ٘ ٚتٍؽـ بؿات ا٭ؼا ٠اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜشلؿا ايكاْ.ٕٛ
َاؼًٜ )68( ٠ػ ٢ؼٚمنا إظ ٍ٬بأذهاّ إْىا ٤جاَعيت ٌٓعاٚ ٤عؽٕ قاْ ٕٛجاَعٌٓ ١عا ٤ـقضِ( )28يمضّٓ8922 ١
ٚايكاْ ٕٛـقِ ( )88يمٓ ّ8951 ١بإْىضا ٤جاَعض ١عضؽٕ ,نُضا ًٜػض ٢ايكضاْ ٕٛـقضِ( )82يمضّٓ8951 ١
بإْىا ٤اجملًن ا٭عً ٢يًتعً ِٝايعاي ٞايٍاؼـ يف عؽٕ.
َاؼٜ )69( ٠عٌُ بٗؿا ايكاْ َٔ ٕٛتاـٜغ ٌؽٚـٜٓٚ ٙىف يف اؾفٜؽ ٠ايفزل.١ٝ
ٌؽـ بف٥ال ١اؾُٗٛـ ١ٜض بٍٓعا٤
بتاـٜغ /25ؾ ٟاؿحٖ1415/١ض
املٛاؾل َ/25اٜضضضضضّ1995/ٛ
الفريق /علي عبدهللا صالح
رئيس الجمهوريـــــــــة

عبد العزيز عبد الغني
رئيس مجلس الـوزراء

(*) املاؼَ66( ٠هفـ) بٍٝاغتٗا املعؽي ١بايكاْ ٕٛـقِ ( )20يمٓ.ّ8995 ١
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قاىٌْ البعجات
ّامليح الدزاضٔ٘
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قاىٌْ زقه ( )89لطي٘ 8002و
بػأٌ البعجات ّامليح الدزاضٔ٘
بالِ ايىعب:
ـٝ٥ن اؾُٗٛـ:١ٜ
بعؽ اإلط٬ع عً ٢ؼلتٛـ اؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ
ٚبعؽ َٛاؾك ١فًن ايٓٛاب.
أٌؽـْا ايكاْ ٕٛاٯت.ٍْ٘ ٞ
الباب األّل
أحهاو متَٔدٓ٘
الفصل األّل
التطنٔ٘ ّالتعازٓف
َاؼ)1(٠

ٜمُٖ ٢ؿا ايكاْ( ٕٛقاْ ٕٛايبعثات ٚاملٓس ايؽـال.)١ٝ

َاؼ)2(٠

٭غفاض تطبٝل ٖؿا ايكاْٜ ٕٛه ٕٛيٮيؿاظ ٚايعباـات ايٛاـؼ ٠أؼْا ٙاملعاْ ٞاحملؽؼ ٠قف ٜٔنٌ َٓٗا
َا ت ٜؽٍ لٝام ايَٓ عًَ ٢عٓ ٢آظف:
اؾُٗٛـ١ٜ

:

اؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ

اؿه١َٛ

:

ذه ١َٛاؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ

ايٛذؽ ٠اإلؼاـ: ١ٜ

نٌ ٚذؽ ٠إؼاـٚ َٔ ١ٜذؽات اؾٗاق اإلؼاـ ٟيًؽٚيضٚ ١ايكطضاعني ايعضاّ ٚاملعضتًط
شلضضضا الضضضتكَ ٍ٬ضضضايٚ ٞإؼاـَٝٚ ٟكاْٝضضض ١ظاٌضضض ١تتّضضضُٓٗا املٛاقْضضض ١ايعاَضضض ١يًحٗضضضاق
اإلؼاـ ٟيًؽٚي ١أ ٚاملٛاقْ ١ايعاَ ١يٛذضؽات ا٫قتٍضاؼٚ ٟايٛذضؽات ؾات املٝكاْٝضات
املمتكًٚ ١املًرك.١

ايٛقاـ٠

:

ٚقاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

ايٛقٜف

:

ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

ايٛقٜف املعتَ :

نضضٌ ٚقٜضضف أ ٚـ٥ضضٝن ٚذضضؽ ٠إؼاـٜضض ١خيضض ٍٛلضضًطات ٚقٜضضف ؾُٝضضا خيضضتَ بٛقاـتضض٘ أٚ
ٚذؽت٘ اإلؼاـٚ ١ٜايٛذؽات ايتابع ١شلا أ ٚايٛذؽات اييت ٜىفف عًٗٝا.

املٛظـ

:

نضضٌ وضضعَ طبٝعضضَ ٞثبضضت يف اـؽَضضٜ ١ىضضػٌ ٚظٝؿضض ١ؼاُ٥ضضٍَ ١ضضٓؿَٚ ١عتُضضؽ٠
مبٝكاْ ١ٝايٛذؽ ٠اإلؼاـَٚ ١ٜعني ؾٗٝا بكفاـ َٔ ايمًط ١املعتٍ.١
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ايطايب

:

املٛؾؽ

:

املٓر١

:

ايكإْٛ

:

ّ8002

نضضٌ وضضعَ طبٝعضض ٞغضضرل َٛظضضـ ذاٌضضٌ عًضض ٢وضضٗاؼ ٠اجتٝضضاق املفذًضض ١ايثاْٜٛضض١
ايعاَ ١أَ ٚا ٜعاؼشلا.
نٌ َٛظـ أ ٚطايضب ٜضتِ املٛاؾكض ١عًض ٢إٜؿضاؼ ٙيًؽـالض ١ظضاـد اؾُٗٛـٜض ١طبكضاً
٭ذهاّ ٖؿا ايكاْ.ٕٛ
أَ ٟكعؽ ؼـال ٞأْ ٚؿكات َاي ١ٝيإلٜؿاؼ يف ايؽـال ١ظاـد اؾُٗٛـٜض ١عًضْ ٢ؿكض١
اؿه ١َٛأْ ٚؿك ١أ ٟجَٗ ١ام ١أظف ٣بتُ ٌٜٛنً ٞأ ٚجك.ٞ٥
قاْ ٕٛايبعثات ٚاملٓس ايؽـال.١ٝ

اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ:١ٜ

اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜيكاْ ٕٛايبعثات ٚاملٓس ايؽـال.١ٝ

اؾٗ ١املام: ١

أ ٟؼٚيضض ١أ٦ٖٝ ٚضض ١أَٓ ٚظُضض ١عفبٝضض ١أ ٚأجٓبٝضض ١أ ٚإقًُٝٝضض ١أ ٚؼٚيٝضض ١تكضضؽّ َٓرضض١
ؼـال ١ٝأ ٚتتهؿٌ بتُ ٌٜٛأ ٚؼؾع ْؿكات اإلٜؿاؼ نًٝاً أ ٚجكٝ٥اً.

ايًحٓ ١ايعًٝا

:

ايًحٓضض ١ايعًٝضضا يًبعثضضات ٚاملضضٓس ايؽـالضض ١ٝاملىضضهً ١مبٛجضضب املضضاؼَ )5( ٠ضضٔ ٖضضؿا
ايكاْ.ٕٛ

ايمهفتاـ ١ٜايعاَ: ١

لهفتاـ ١ٜايًحٓ ١ايعًٝا.

ايًحإ ايتٓؿٝؿ: ١ٜ

ايًحإ ايتٓؿٝؿ ١ٜاملىهً ١مبٛجب املاؼٖ َٔ )88( ٠ؿا ايكاْ.ٕٛ

ايًحٓ ١املعتٍ: ١

ايًحٓ ١ايتٓؿٝؿ ١ٜاملعتٍ.١

لهفتاـ ١ٜايًحٓ: ١

لهفتاـ ١ٜايًحٓ ١املعتٍ.١

ايمٓ١

:

أ ٓ ٢عىف وٗفاً ذمب ايتك ِٜٛايىُمٞ

ايىٗف

:

 ٬ني َٜٛاً.

الفصل الجاىٕ
تصئف اإلٓفاد ّأٍدافُ
َاؼ)3(٠

ٜكتٍف اإلٜؿاؼ مبٛجب ٖؿا ايكاْ ٕٛعً ٢اإلٜؿاؼ يًؽـالَ ١ع ايتعٍَ يًرٍ ٍٛعً ٢وٗاؼ ٠أ ٚؼـج١
عًُ ١ٝأعً.٢

َاؼ)4(٠

ٜٗؽف اإلٜؿاؼ مبٛجب ٖؿا ايكاْ ٕٛإىل َا- :ًٜٞ
 - 8املماُٖ ١يف تٛؾرل ايهٛاؼـ ايٛطٓ ١ٝامل ,١ًٖ٪اييت تًيب اذتٝاجات ؾعً ١ٝيًحُٗٛـ ١ٜبا٭عؽاؼ
ايهاؾٚ ١ٝيف املمتٜٛات ايتعًٚ ١ُٝٝايتعٍٍات ايعًُٚ ١ٝايٓٛع ١ٝاي٬قَ ١يتٓؿٝؿ ظطط ايتُٓ١ٝ
ا٫قتٍاؼٚ ١ٜا٫جتُاع ١ٝايىاًَٚ ١يف املٛاعٝؽ ٚايتٛقٝتات املٓالب.١
َٛ - 8اجَٗ ١تطًبات اإلذ ٍ٬يًك ٣ٛايعاًَ ١ايٛطٓ ١ٝقٌ ايعُاي ١ا٭جٓب.١ٝ
 - 2تًبَ ١ٝتطًبات ايتٛلع يف كتًـ ْٛاذ ٞايٓىايف ٚا٫لتحاب ١مبف٫ ١ْٚذتٝاجات اإلذ ٍ٬يف
املٛاقع ٚاملفانك ايٛظٝؿ ١ٝاييت قؽ ؽً َٔ ٛواغًٗٝا ٭ ٟلبب نإ.
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 - 4تكٜٚؽ املٛظؿني يف ايٛذؽات اإلؼاـ ١ٜباملعاـف ٚاملٗاـات ايعًُ ١ٝاييت تتٓالب َع َتطًبات أؼا٤
َٗاَِٗ ٚٚاجباتِٗ ايٛظٝؿٚ ١ٝإنمابِٗ اػاٖات اجياب ١ٝتتٛاؾل َع َتطًبات اـؽَ ١يف
ايٛظٝؿ ١ايعاَ.١
 - 1تَُٓ ١ٝعاـف َٗٚاـات املٛظؿني يف ايٛذؽات اإلؼاـ ١ٜيترمني َمت ٣ٛايهؿاٚ ٠٤تٛلٝع فاٍ
اـدل ٠يف ِْ ٤ٛتا٥خ تك ِٜٛأؼا ِٗ٥ملٗاّ ٚٚاجبات ٚظا٥ؿِٗ أ ٚإنمابِٗ َعاـف َٗٚاـات
جؽٜؽٚ ٠تطٜٛف اػاٖاتِٗ ٚلًٛنٝاتِٗ اجيابٝاً مبا ٜتَ ّ٤٬ع َتطًبات إعاؼ ٠تٛقٜعِٗ أْ ٚكًِٗ
إىل ٚظا٥ـ أظف ٣أ ٚتفؾٝعِٗ إىل َفانك أعً ٢ؾات َمٚ٪يٝات اندل.
 - 6ايتهٝٝـ املمتُف ملعاـف َٗٚاـات ٚاػاٖات املٛظؿني يف َِ ٤ٛا ٜطفأ َٔ تػرلات تىفٜع ١ٝأٚ
تٓظَٚ ١ُٝٝا ٜمتحؽ َٔ تطٜٛف يف طفا٥ل ايعٌُ ٚٚلا ً٘٥أ ٚإجفا٤ات٘.
َٛ - 5انب ١ايتطٛـات اؿؽٜث ١يف ايٓٛاذ ٞايعًُٚ ١ٝا٫قتٍاؼٚ ١ٜايتهٓٛيٛج ١ٝؾات ايًٍ ١عكٍٛ
ايٓىايف أ ٚاملٗٔ مبا تكل ا٫لتؿاؼَٗٓ ٠ا يف ـؾع املعؽ٫ت اإلْتاجٚ ١ٝؼمني َمتٜٛات
ايهؿاٚ ٠٤ايؿاعً.١ٝ
 - 2تأَني اذتٝاجات امل٪لمات ايتعً َٔ ١ُٝٝايهؿا٤ات ايٛطٓٚ ١ٝايتطٜٛف املمتُف يكؽـاتٗا ايعًُ١ٝ
ٚايعًُ ١ٝ٭ؼا ٤ؼٚـ ؾاعٌ يف ايتُٓ ١ٝايٛطٓ.١ٝ

الفصل الجالح
ىطام تطبٔل الكاىٌْ
َاؼ)5(٠

تطبل أذهاّ ٖؿا ايكاْ ٕٛعً ٢ايؿ٦ات ايتاي- :١ٝ
 - 8ايط٬ب غرل املٛظؿني.
 - 8أعّا٦ٖٝ ٤ات ايتؽـٜن يف اؾاَعات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ٚايباذثني يف املفاؾل ايبرث.١ٝ
َٛ - 2ظؿ ٞايٛذؽات اإلؼاـ ١ٜيف اجملا٫ت املعتًؿ.١

َاؼ)6(٠

 ٫تمف ٟأذهاّ ٖؿا ايكاْ ٕٛعً ٢اؿا٫ت ايتاي- : ١ٝ
َٛ - 8ظؿ ٞايٛذؽات اإلؼاـ ١ٜايؿٜٛ ٜٔؾؽ ٕٚيف َُٗات ـزل ١ٝتمتٗؽف متث ٌٝايؽٚي ١أ ٚيف َُٗات
ـزل ١ٝأ ٚقٜاـات إط٬ع ١ٝيٍاحل ٚذؽاتِٗ اإلؼاـٚ ١ٜبتهًٝـ َٔ ايمًط ١املعتٍ.١
َٛ - 8ظؿ ٞايٛذؽات اإلؼاـ ١ٜايؿٜٛ ٜٔؾؽ ٕٚؿّٛـ امل٪متفات ٚايًكا٤ات ٚايٓؽٚات ٚا٫جتُاعات
اييت تمتٗؽف تباؼٍ اـدلَ ٠ع ْظفا َٔ ِٗ٥ايؽ ٍٚا٭ظفٚ ٣ايبرث يف َما ١َٝٓٗ ٌ٥ؾات أبعاؼ
ؽٍٍ.١ٝ
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الباب الجاىٕ
إىػاء ّتػهٔل اللذي٘ العلٔا
ّاللذاٌ التيفٔرٓ٘ ّحتدٓد اختصاصاتَا
الفصل األّل
اللذي٘ العلٔا
َاؼ)7(٠

تٓىأ مبكتّٖ ٢ؿا ايكاْ ٕٛؾٓ ١عًٝا تمُ( ٢ايًحٓ ١ايعًٝا يًبعثات ٚاملٓس ايؽـالٚ ) ١ٝتىهٌ عً٢
ايٓر ٛايتاي- :ٞ
ٚ-قٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

َاؼ)8(٠

ـٝ٥ماً ٜٛٓٚب عٓ٘ ْا٥ب٘ يف ذاي ١غٝاب٘

ْ-ا٥ب ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

عّٛاً

-ا٭َني ايعاّ يًُحًن ا٭عً ٢يًحاَعات

عّٛاً

ْ-ا٥ب ٚقٜف ايذلبٚ ١ٝايتعًِٝ

عّٛاً

ْ-ا٥ب ٚقٜف اـاـج( ١ٝايؽا٥ف ٠ايثكاؾ)١ٝ

عّٛاً

ْ-ا٥ب ٚقٜف ايتعطٝط ٚايتُٓ١ٝ

عّٛاً

ْ-ا٥ب ٚقٜف املاي١ٝ

عّٛاً

ٚ-نٚ ٌٝقاـ ٠ايتعً ِٝايؿين ٚايتؽـٜب املٗين يكطاع ايتؽـٜب املٗين

عّٛاً

ٚ-نٚ ٌٝقاـ ٠اـؽَ ١املؽْٚ ١ٝايتأَٓٝات يى ٕٛ٦ايك ٣ٛايعاًَ١

عّٛاً

َ-ؽٜف عاّ ايبعثات ٚايع٬قات ايثكاؾ ١ٝبايٛقاـ٠

عّٛاً َٚكفـاً

ؽتَ ايًحٓ ١ايعًٝا باملٗاّ ٚايٛاجبات ايتاي:١ٝ
 - 8ايعٌُ عً ٢تًبَ ١ٝتطًبات ظطط ايتُٓ َٔ ١ٝايك ٣ٛايعاًَ ١امل َٔ ١ًٖ٪كتًـ املمتٜٛات.
 - 8ايعٌُ عً ٢ؼكٝل ايتهاٌَ ٚتؿاؼ ٟا٫قؼٚاج ١ٝيف جٗٛؼ ايتأٖ ٌٝؼكٝكاً ي٬قتٍاؼ يف ايٓؿكات
ٚاي ٌٍٛٛإىل أؾٌّ ايٓتا٥خ يف ايتُٓ ١ٝاإلؼاـ.١ٜ
 - 2ا٫لتؿاؼ ٠ايكٍ َٔ ٣ٛاملٓس املتاذ ١يإلٜؿاؼ ٚؾل ظطَٛ ١ذؽ٠
ِٚ - 4ع ٚإقفاـ لٝال ١عاَ ١يإلٜؿاؼ َٚفاجعٖ ١ؿ ٙايمٝال َٔ ١ذني إىل آظف بٗؽف تطٜٛفٖا.
َٓ - 1اقىٚ ١إقفاـ َىفٚع اـط ١ايمٓ ١ٜٛيإلٜؿاؼ ٚايت ١ٌٝٛإىل فًن ايٛقـا ٤بايمٝالات
ٚاإلجفا٤ات ٚاملٛاـؼ املطًٛب ١يًُٛاؾك ١عًٗٝا.

َاؼ)9(٠

ػتُع ايًحٓ ١ايعًٝا نٌ  ١ ٬أوٗف بٍؿ ١ؼٚـ ١ٜأ ٚعٓؽ اؿاج ١بؽع َٔ ٠ٛـٝ٥مٗا ٚؼؽؼ اي٥٬ر١
ايتٓؿٝؿ ١ٜايكٛاعؽ ايكاْٚ ١ْٝٛاإلجفا ١ٝ٥اـاٌ ١باجتُاعات ايًحٓ ١ايعًٝا ْٚظاّ عًُٗا.

َاؼٜ )11(٠ه ٕٛيًحٓ ١ايعًٝا لهفتاـ ١ٜعاَٚ ١ؼؽؼ اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜشلؿا ايكاَْٗ ٕٛاَٗا ٚاظتٍاٌاتٗا.
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الفصل الجاىٕ
اللذاٌ التيفٔرٓ٘
َاؼٜ )11(٠تبع ايًحٓ ١ايعًٝا ؾٓتإ تٓؿٝؿٜتإ ٚؾيو عً ٢ايٓر ٛايتاي- :ٞ
- 8

ؾٓ ١ايتأٖ ٌٝايٛظٝؿٚ :ٞؽتَ بايٓظف يف تفوٝس ٚإٜؿاؼ َٛظؿ ٞايٛذؽات اإلؼاـ ١ٜمبا

ٜ٫تعاـض َع اظتٍاُ ؾٓ ١إٜؿاؼ أعّا٦ٖٝ ٤ات ايتؽـٜن ٚايتأٖ ٌٝايعاّ.
- 8

ؾٓ ١إٜؿاؼ أعّا٦ٖٝ ٤ات ايتؽـٜن ٚايتأٖ ٌٝايعاّٚ:ؽتَ بايٓظف يف تفوٝس ٚإٜؿاؼ

أعّا٦ٖٝ ٤ات ايتؽـٜن يف اؾاَعات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ٚاملفانك املتعٍٍَٚ ١ماعؽِٜٗ
ٚايباذثني يف ٖ٦ٝات َٚفانك ايبرث ايعًُٚ ٞتفوٝس ٚإٜؿاؼ ايطًب ١املتعفجني َٔ َؽاـه
َٚعاٖؽ ايتعً ِٝايعاّ ٚايؿين ٚاملٗين ٚايهًٝات ٚاؾاَعات َٔ غرل املٛظؿني.
َاؼ )12(٠تىهٌ ايًحٓتإ ايتٓؿٝؿٜتإ املؿنٛـتني باملاؼٖ َٔ )88( ٠ؿا ايكاْ ٕٛعً ٢ايٓر ٛايتاي- :ٞ
 - 8ؾٓ ١ايتأٖ ٌٝايٛظٝؿٚ:ٞتىهٌ عً ٢ايٓر ٛايتاي- :ٞ
ْا٥ب ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

ـٝ٥ماً.

ٚنٚ ٌٝقاـ ٠اـؽَ ١املؽْٚ ١ٝايتأَٓٝات يكطاع ايك ٣ٛايعاًَٚ ١ايتؽـٜب

ْا٥باً يًفٝ٥ن.

ٚن ٌٝاشل ١٦ٝايعاَ ١يًتؽـٜب املٗين

عّٛاً

ٚنٚ ٌٝقاـ ٠ايتعطٝط ٚايتُٓ( ١ٝاملعتَ)

عّٛاً

ٚنٚ ٌٝقاـ ٠املاي( ١ٝاملعتَ)

عّٛاً

ٚنٚ ٌٝقاـ ٠اـاـج( ١ٝاملعتَ)

عّٛاً

ْا٥ب عُٝؽ املعٗؽ ايٛطين يًعً ّٛاإلؼاـ( ١ٜاملعتَ)

عّٛاً

َؽٜف عاّ ايبعثات ٚايع٬قات ايثكاؾ ١ٝبٛقاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

عّٛاً

َؽٜف عاّ ايتؽـٜب ٚايتأٖ ٌٝبٛقاـ ٠اـؽَ ١املؽْٚ ١ٝايتأَٓٝات

َكفـاً

 - 8ؾٓ ١إٜؿاؼ أعّا٦ٖٝ ٤ات ايتؽـٜن ٚايتأٖ ٌٝايعاّ ٚتتىهٌ عً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
ْا٥ب ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

ـٝ٥ماً

ٚنٚ ٌٝقاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

ْا٥باً يًفٝ٥ن

ْٛاب ـ٩لا ٤اؾاَعات يًؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُٞ

أعّا٤

ٚنٚ ٌٝقاـ ٠اـؽَ ١املؽْٚ ١ٝايتأَٓٝات يكطاع ايك ٣ٛايعاًَٚ ١ايتؽـٜب

عّٛاً

ٚنٚ ٌٝقاـ ٠ايتعطٝط ٚايتُٓ( ١ٝاملعتَ)

عّٛاً

ٚنٚ ٌٝقاـ ٠اـاـج( ١ٝاملعتَ)

عّٛاً

ٚنٚ ٌٝقاـ ٠املاي( ١ٝاملعتَ)

عّٛاً

ٚنٚ ٌٝقاـ ٠ايتعً ِٝايؿين ٚايتؽـٜب املٗين يكطاع ايتؽـٜب املٗين

عّٛاً

ْا٥ب عُٝؽ املعٗؽ ايٛطين يًعً ّٛاإلؼاـ( ١ٜاملعتَ)

عّٛاً
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َؽٜف عاّ ايبعثات ٚايع٬قات ايثكاؾ ١ٝبٛقاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

عّٛا َٚكفـا

َاؼ )13(٠تتٛىل نٌ ؾٓ َٔ ١ايًحٓتني ايتٓؿٝؿٜتني املىهًتني باملاؼٖ َٔ )88( ٠ؿا ايكاْ ٕٛاملٗاّ ٚايٛاجبات
ايتاي ١ٝيف ذؽٚؼ اظتٍاُ نٌ َٓٗا:
 - 8اقذلاط ايكٛاعؽ ٚايٓظِ اإلجفا ١ٝ٥اي٬قَ ١يتٓظ ِٝا٫لتؿاؼ َٔ ٠ايبعثات ٚاملٓس ايؽـالٚ ١ٝـؾعٗا
يًحٓ ١ايعًٝا – عدل لهفتاـٜتٗا ايعاَ – ١يؽـالتٗا ٚإقفاـٖا.
 - 8اقذلاط ايمٝال ١ايعاَ ١يإلٜؿاؼ ٚـؾعٗا يًحٓ ١ايعًٝا -عدل لهفتاـٜتٗا ايعاَ - ١يؽـالتٗا
ٚإقفاـ لٝال ١عاَ ١يإلٜؿاؼ عً ٢ايٍعٝؽ ايىاٌَ.
 - 2ؼؽٜؽ اذتٝاجاتٗا َٔ املٓس ايؽـالٚ ١ٝـؾعٗا يًحٓ ١ايعًٝا عدل لهفتاـٜتٗا ايعاَ ١ملٓاقىتٗا
ٚإقفاـٖا يف إطاـ اـط ١ايعاَ ١ايمٓ ١ٜٛيإلٜؿاؼ.
 - 4ايٓظف يف ايذلوٝرات ٚطًبات اإلٜؿاؼ يف املٓس أ ٚبعثات ؼـال ١ٝظاـد اؾُٗٛـٚ ١ٜايبت ؾٗٝا
طبكاً يًكاْٚ ٕٛايكٛاعؽ ٚايٓظِ اإلجفا ١ٝ٥املعتُؽ َٔ ٠ايًحٓ ١ايعًٝا مبا ٜ٫تعاـض َع ا٭ٖؽاف
احملؽؼ ٠يف املاؼٖ َٔ )4( ٠ؿا ايكاْٚ ٕٛايمٝال ١ايعاَ ١يإلٜؿاؼ.
َ - 1تابع ١تٓؿٝؿ إجفا٤ات اإلٜؿاؼ طبكاً ٭ذهاّ ايكاَْٚ ٕٛفاقب ١ل ١َ٬إجفا٤ات٘ ٚؼكٝل
أغفاِ٘.
َٛ - 6اؾا ٠ايًحٓ ١ايعًٝا –عدل لهفتاـٜتٗا ايعاَ - ١بتكاـٜف ؼٚـ ١ٜعٔ ْتا٥خ اجتُاعاتٗا ٚأعُاشلا
بػفض ايتٓمٝل ٚاملتابع.١
 - 5ايٓظف يف ايتكاـٜف ايٛاـؼ ٠إيٗٝا عٔ لرل ؼـال ١املٛؾؽٚ ٜٔتكَ ِٜٛمت ٣ٛأؼاٚ ِٗ٥ؼًٍِٗٝ
ٚايبت بىإٔ نٌ ذاي ١طبكاً ٭ذهاّ ٖؿا ايكاْ.ٕٛ
 - 2ايٓظف يف طًبات ايتُؽٜؽ َٛٚاًٌ ١ايؽـالٚ ١ايبت بىإٔ نٌ ذاي ١عً ٢ذؽ ٠طبكاً ٭ذهاّ
ٖؿا ايكاْ.ٕٛ
 - 9ايت ١ٌٝٛإىل ايًحٓ ١ايعًٝا بإْىا ٤ؾإ ؾفع ١ٝعًَ ٢مت ٣ٛاحملاؾظات ذمب َكتّٝات اؿاج١
ٚاقذلاط تىه٬ٝتٗا ٚذؽٚؼ اظتٍاٌاتٗا.
 - 80اإلوفاف عً ٢أعُاٍ ايًحإ ايؿفع ١ٝايٛاقع ١يف ْطام اظتٍاٌٗا َٚتابعٚ ١تك ِٜٛأؼاٗ٥ا.
َاؼ- 8 )14(٠ػتُضضع نضضٌ ؾٓضضَ ١ضضٔ ايًحضضإ ايتٓؿٝؿٜضض ١وضضٗفٜاً بٍضضؿ ١ؼٚـٜضضَٓ ١تظُضض ١أ ٚعٓضضؽ اؿاجضض ١بضضؽعَ ٠ٛضضٔ
ـٝ٥مضضٗا أَ ٚضضٔ ٜٛٓبضض٘ٚ ,تضضبني اي٥٬رضض ١ايتٓؿٝؿٜضض ١ايكٛاعضضؽ اإلجفاٝ٥ضض ١اـاٌضض ١باجتُاعضضات ايًحضضإ
ايتٓؿٝؿْٚ ١ٜظاّ عًُٗا.
 - 8جيٛق يهٌ ؾٓ َٔ ١ايًحإ ايتٓؿٝؿ ١ٜؼعٚ ٠ٛنٝضٌ ايٛذضؽ ٠اإلؼاـٜض ١ؾات ايع٬قض( ١املعضتَ) أَ ٚضٔ
ٜكضضَ ّٛكاَضض٘ ؿّضضٛـ ا٫جتُضضاع ايضضؿ ٟتٓظضضف ظ٬يضض٘ ايًحٓضض ١يف َِٛضضٛعات أ ٚقّضضاٜا تتعًضضل بايٛذضضؽ٠
اإلؼاـ ١ٜاملعٓٚ ١ٝؾيو بػفض التّٝاط َا تضف ٣التّٝضاذ٘ َضٔ بٝاْضات أَ ٚعًَٛضات أ٫ ٚلضتُاع ـأٜض٘
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ذضضٚ ٍٛاملِٛضضٛعات ٚايكّضضاٜا املعفِٚضض ١أ ٚاملتعًكضض ١بٛذؽتضض٘ اإلؼاـٜضضٚ ١يف مجٝضضع ا٭ذضضٛاٍ ٜ ٫هضضٕٛ
يًُؽع ٛذل ا٫وذلاى يف َؽا٫ٚت ايًحٓ ,١نُا ٜ٫ه ٕٛي٘ ٌٛت َعؽٚؼ عٓؽ اؽاؾ ايكفاـات.

الباب الجالح
قْاعد ّإدساءات ختطٔط ّتيظٔه
االضتفادٗ مً البعجات الدزاضٔ٘
الفصل األّل
قْاعد ّإدساءات التدطٔط
َاؼ - 8 )15(٠تكضض ّٛنضضٌ ٚذضضؽ ٠إؼاـٜضض ١مبٛاؾضضا ٠لضضهفتاـ ١ٜايًحٓضض ١ايتٓؿٝؿٜضض ١املعتٍضض ١مبعًَٛضضات تؿٍضض ١ًٝٝعضضٔ
اذتٝاجاتٗا َٔ ايبعثات ايؽـالٚ ١ٝاملٛاـؼ املتاذ ١يؽٜٗا ٚاملتٛقع ١شلضا َضٔ املٍضاؼـ احملًٝضٚ ١اـاـجٝض١
طبكاً يٮلن ٚايكٛاعؽ اييت تّعٗا ايًحٓ ١املعتٍٚ ١يف املٛاعٝؽ اييت ؼؽؼٖا.
 - 8تًتضضكّ مجٝضضع اؾٗضضات املعتٍضض ١بتٓمضضٝل ايعضض ٕٛايؿضضين ٚع٬قضضات ايتعضضا ٕٚايثكضضايف ٚبضضا٭ظَ ٚقاـات
ايتعطضضٝط ٚايتُٓٝضض ,١اـاـجٝضض ,١ايذلبٝضضٚ ١ايتعًضض ,ِٝاملايٝضضٚ ,١غرلٖضا َضضٔ ايٛذضضؽات اإلؼاـٜضض ١بإظطضضاـ
ايمهفتاـ ١ٜايعاَ ١أ ً٫ٚبأ ٍٚمبعًَٛات تؿٍ ١ًٝٝذ ٍٛاملٛاـؼ املتاذضٚ ١املتٛقعض ١املعٍٍض ١٭غضفاض
ايتأٖ َٔ ٌٝكتًـ املٍاؼـ يٝتِ عفِٗا عً ٢ايًحٓ ١ايعًٝا يؽـالتٗا ٚاؽاؾ اإلجفا٤ات اييت تهؿٌ
ا٫لتؿاؼَٗٓ ٠ا طبكاً ٭ذهاّ ٖؿا ايكاْ.ٕٛ
َاؼ - 8 )16(٠تتٛىل لهفتاـ ١ٜنٌ ؾٓ ١تٓؿٝؿ ١ٜػُٝع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايٛاـؼ ٠إيٗٝا َٔ ايٛذؽات اإلؼاـٜض١
ٚإعؽاؼٖا بىهٌ ًَعَ متٗٝؽاً يعفِٗا عً ٢ايًحٓ ١املعتٍ ١يؽـالتٗا ٚايت ١ٌٝٛمبا تفا ٙبىضأْٗا
إىل ايًحٓ ١ايعًٝا.
- 8تتٛىل ايمهفتاـ ١ٜايعاَ ١يًحٓ ١ايعًٝا التكباٍ ا٫ذتٝاجات ايٛاـؼ َٔ ٠ايًحضإ ايتٓؿٝؿٜضٚ ١املعًَٛضات
ايٛاـؼ َٔ ٠اؾٗات املعتٍ ١ذ ٍٛاملٛاـؼ املتاذٚ ١املتٛقع َٔ ١كتًـ املٍاؼـ طبكضاً يًؿكضفَ )8( ٠ضٔ
املضضاؼَ )81( ٠ضضٔ ٖضضؿا ايكضضاْٚ ٕٛإعضضؽاؼٖا يًعضضفض عًضض ٢ايًحٓضض ١ايعًٝضضا بٍضضٝػَ ١ىضضفٚع ظطضض ١لضضٓ١ٜٛ
يإلٜؿاؼ.
 - 2تكضض ّٛايًحٓضض ١ايعًٝضضا مبٓاقىضضَ ١ىضضفٚع اـطضض ١ايمضضٓ ١ٜٛيإلٜؿضضاؼ ٚإقفاـٖضضا ٚايتٌٛضض ١ٝجملًضضن ايضضٛقـا٤
با٭ٚيٜٛضضات ٍَٚضضاؼـ تػطٝتٗضضا ٚايمٝالضضات ٚاإلجضضفا٤ات املٓالضضب ١يتٓؿٝضضؿٖا ٚؼؽٜضضؽ ا٭َضضٛاٍ املطًٛبضض١
يتػط ١ٝايعحك (إٕ ٚجؽ) يف َِ ٤ٛكاـْ ١ا٫ذتٝاجات باملٛاـؼ ٚاقذلاط ٍَاؼـ تٛؾرلٖا.
َاؼ )17(٠تتٛىل نٌ ٚذؽ ٠إؼاـ ١ٜتٓؿٝؿ ظطتٗا املعتُؽ َٔ ٠ايًحٓ ١ايعًٝا يًتأٖ ٌٝطبكاً يٮٚيٜٛات املكفـٚ ٠مبا ٫
ٜتعاـض َع أذهاّ ٖؿا ايكاْٚ ٕٛايتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
َاؼ- 8 )18(٠تتٛىل ايٛقاـَ ٠ع ٚقاـ ٠اـؽَ ١املؽْٚ ١ٝايتأَٓٝات يف إطاـ َمٚ٪يٝاتُٗا ايعاَ ١بايتعاٚ ٕٚايتٓمٝل َع
ٚقاـت ٞايتعطٝط ٚايتُٓٚ ١ٝاـاـج ١ٝايبرث عٔ املٛاـؼ اي٬قَ ١يتًب ١ٝا٫ذتٝاجات املطًٛب.١
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 - 8تك ّٛايٛقاـ ٠بإعؽاؼ ايُٓاؾد ٚا٫لتُاـات اـاٌض ١بضإؼاـ ٠ايتأٖٝضٌ ايعضاّ ٦ٖٝٚضات ايتضؽـٜن يتركٝضل
ْؿن ا٭غفاض املىاـ إيٗٝا بايؿكفٖ َٔ )2( ٠ؿا املاؼ.٠
 - 2تكضضٚ ّٛقاـ ٠اـؽَضض ١املؽْٝضضٚ ١ايتأَٓٝضضات بإعضضؽاؼ ايُٓضضاؾد ٚا٫لضضتُاـات اـاٌضض ١بايتأٖٝضضٌ يف مجٝضضع
َفاذًٗا ٚتعُُٗٝضا عًض ٢ناؾض ١ايٛذضؽات اإلؼاـٜض ١يًعُضٌ بٗضا ٚؼكٝضل أغفاِضٗا يف كتًضـ َفاذضٌ
ايتعطٝط ٚايتٓؿٝؿ ٚاملتابعٚ ١ايتك.ِٜٛ

الفصل الجاىٕ
تيظٔه االضتفادٗ مً البعجات الدزاضٔ٘
َاؼ - 8 )19(٠تك ّٛايٛقاـٚٚ ٠قاـ ٠اـؽَض ١املؽْٝضٚ ١ايتأَٓٝضات نضٌ ؾُٝضا خيٍضٗا بضاإلع ٕ٬عضٔ ايؿضفُ ايمضٓ١ٜٛ
املتاذ ١يًذلوٝس ٚبٛلا ٌ٥اإلع ّ٬املٓالب ١مبا تكل تهاؾ ٪ايؿفُ.
ٜ- 8ىذليف يف اإلع ٕ٬عٔ ايؿفُ املتاذ ١يًذلوٝس َا :ًٜٞ
أ  -إٔ تؽؼ فا٫ت َٚمتٜٛات ايتأٖ.ٌٝ
ب َ-هإ ايؽـال.١
د  -الِ اؾٗ ١املام ١أ ٚاملُٛي.١
ؼ  -ايىفٚيف ايٛاجب تٛؾفٖا يف املتكؽَني (ايعاََٗٓ ١ا ٚاـاٌ.) ١
 - ٙايؿذل ٠ايكَٓ ١ٝاملتاذ ١يتكؽ ِٜطًبات ايذلوٝس.
 - ٚاملهإ ٚايكَإ احملؽؼ٫ ٜٔلتكباٍ املتكؽَني ٚاي ٛا٥ل املطًٛب تكؽميٗا.
ق  -ا٭لن ٚاملعاٜرل اييت لٝتِ اعتُاؼٖا يًُؿاًِٚ ١ا٫ظتٝاـ.
ط  -أَ ٟعًَٛات أظفٜ ٣كتّ ٢إِاؾتٗا طبكضاً ٭ذهضاّ ايتىضفٜعات ايٓاؾضؿٚ ٠اوضذلاطات اؾٗض١
املام ١أ ٚاملُٛي.١
َاؼ - 8 )21(٠تًتكّ نٌ ٚذؽ ٠إؼاـ ١ٜباإلع ٕ٬ملٛظؿٗٝا يف املفانك ايفٝ٥مٚ ١ٝؾفٚعٗا باحملاؾظات عضٔ ايؿضفُ
املتاذ ١يؽٜٗا يًذلوٝس َٔ املٍاؼـ احملًٚ ١ٝاـاـج ١ٝطبكاً يإلغفاض ٚايىفٚيف احملؽؼ ٠يف ايؿكفتني
( َٔ )8 ,8املاؼٖ َٔ )89( ٠ؿا ايكاْ.ٕٛ
 - 8تتٛىل نٌ ٚذؽ ٠إؼاـٜض ١مبحضفؼ اْتٗضا ٤ايؿضذل ٠ايكَٓٝض ١احملضؽؼ ٠يتكضؽ ِٜطًبضات ايذلوضٝس إقؿضاٍ بضاب
التكباٍ ايطًبضات ٚايبضؽ ٤بالضتهُاٍ إجضفا٤ات ؾرضَ َٚفاجعض ١بٝاْضات املتكضؽَني َضٔ ٚاقضع  ٚضا٥ل
َٚمضضتٓؽات ايذلوضضٝس املكؽَضضَ ١ضضِٓٗ ٚايتركضضل َضضٔ الضضتٝؿا ٤نضضٌ َضضِٓٗ ايىضضفٚيف املعًضضٔ عٓٗضضا ٚاؽضضاؾ
اـطٛات ايٓظاَ ١ٝاي٬قَ٫ ١ظتٝاـ ا٭جؽـ ٚؾكاً يٮلن ٚاملعاٜرل املعتُؽ َٔ ٠قبٌ ايمًط ١املعتٍض١
ٚطبكاً يإلجفا٤ات احملؽؼ ٠يف ايتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
ٚيف مجٝضضضع ا٭ذضضضٛاٍ جيضضضب عًضضض ٢نضضضٌ ٚذضضضؽ ٠إؼاـٜضضض ١ا٫يتضضضكاّ بعضضضؽّ ايذلوضضضٝس إ ٫يف ايتعٍٍضضضات
ٚاملمضضتٜٛات احملضضؽؼ ٠يف ظطتٗضضا املعتُضضؽ ٠يًتأٖ ٝضٌ ٚيف ذضضؽٚؼ املضضٛاـؼ املتاذضضَ ١ضضع َفاعضضا ٠ا٭ٚيٜٛضضات
املؽـج ١يف اـطٚ ١ايمٝال ١ايعاَ ١يإلٜؿاؼ.
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َاؼ )21(٠تفؾضضع نضضٌ ٚذضضؽ ٠إؼاـٜضض ١نىضضؿاً مبفوضضرٗٝا املمضضتٛؾني ايىضضفٚيف ٚاإلجضضفا٤ات احملضضؽؼ ٠بضضايؿكفَ )8( ٠ضضٔ
املاؼٖ َٔ )80( ٠ؿا ايكاْ ٕٛبعؽ إقفاـ َٔ ٙايمًط ١املعتٍٜٚ ١فؾضع إىل ايًحٓض ١ايتٓؿٝؿٜض ١املعتٍضٚ ١ؾكضاً
يًكٛاعؽ ٚاإلجفا٤ات املكفٚ ٠يف املٛاعٝؽ احملؽؼ ٠متٗٝؽاً يعفِٗا عً ٢ايًحٓ ١ايعًٝا.

الباب السابع
غسّط ّإدساءات الرتغٔح ّاإلٓفاد
الفصل األّل
غسّط الرتغٔح ّادساءاتُ
َاؼ )22(٠جيب إٔ تتٛؾف يف املتكؽّ يًذلوٝس ايىفٚيف ا٭لال ١ٝايتاي- :١ٝ
 - 8إٔ ٜه ٕٛميين اؾٓم.١ٝ
 - 8إٔ ٜهَ ٕٛتُتعضاً بايًٝاقض ١ايٍضر ١ٝايضيت تكتّضٗٝا املٗٓضٚ ,١إ تهض ٕٛذايتض٘ ايٍضر ١ٝبؽـجض١
تمُس ي٘ باذتُاٍ طبٝعٚ ١ظفٚف ايؽـال ١يف ايبًؽ املكَع إٜؿاؼ ٙإيٗٝا ٚيف مجٝع ا٭ذٛاٍ جيب
إٔ ته ٕٛذايت٘ ايٍر ١ٝتتٛاؾل َع ايىفٚيف اييت تؽؼٖا ايبًؽ املمتكبٌ.
 - 2إٔ ٜهَ ٕٛمتٛؾٝاً يًىفٚيف اـاٌ ١بايذلوٝس يًُحاٍ ٚاملمت ٣ٛايؿ ٟتكؽّ ي٘.
 - 4أٜ ٫هَ ٕٛتُٗاً أ ٚقهَٛاً عً ٘ٝبعكٛب ١يف جفمي ١كً ١بايىفف أ ٚا٭َاَْ ١ا ت ٜهٔ قضؽ
ـؼ إي ٘ٝاعتباـ.ٙ
 - 1أٜ ٫ه ٕٛقؽ لبل إٜؿاؼ ٙظ ٍ٬ايمٓتني ا٭ظرلتني َع َفاعا ٠ايؿكضفَ )8( ٠ضٔ املضاؼَ )82( ٠ضٔ
ٖؿا ايكاْ ٕٛيف ذاي ١ايذلوٝس يًؽـال ١ايعًٝا.
 - 6أٜ ٫ه ٕٛاملتكؽّ قؽ ؽًـ مبر

إـاؼت٘ عٔ ا٫يترام بؽـالت٘ مبٛجضب تفوضٝس لضابل َضات

ٜهٔ قؽ َّ ٢عً ٢ؾيو ٬ث لٓٛات.
 - 5أٜ ٫ه ٕٛاملتكؽّ قؽ عاؼ َٔ إٜؿاؼ لضابل أ ٚايػض ٞإٜؿضاؼ ٙ٭لضباب ْاوض ١٦عضٔ تكٍضرل ٙأ ٚعضؽّ
قؽـت٘ عً ٢ايترٍ ٌٝايعًُ ٞأ ٚيم ٤ٛلًٛن٘.
 - 2أٜ ٫ه ٕٛاملتكؽّ ذاٌ ً٬عً ٌٖ٪َ ٢ؼـالَ ٞعاؼٍ يًُمت ٣ٛايؿٜ ٟفغب ايذلوٝس ؾ.٘ٝ
 - 9أٜ ٫هَ ٕٛتعاقؽاً أَ ٚعاـاً أَٓ ٚتؽباً َٔ ٚذؽ ٠إؼاـ ١ٜأظف ٣بايٓمب ١يًُٛظـ.
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َاؼَ )23(٠ضضع َفاعضضا ٠أذهضضاّ املضضاؼَ )88( ٠ضضٔ ٖضضؿا ايكضضاْٜ ٕٛىضضذليف يف املتكضضؽّ يًذلوضضٝس يًؽـالضض ١ايعًٝضضا تضضٛاؾف
ايىفٚيف ايتاي- :١ٝ
- 8إٔ ٜه ٕٛقؽ أؼ ٣ظؽَ ١ؾعًَ ١ٝؽتٗا أـبع لٓٛات َٓؿ تثبٝت٘ عًٚ ٢ظٝؿ ١ؼا ١ُ٥بعؽ ايتعفد.
- 8إٔ ٜه ٕٛقؽ قّ ٢يف اـؽَ ١ايؿعً ١ٝبعؽ عٛؼت٘ َٔ إٜؿاؼ لابل إذؽ ٣املؽؼ ايتاي:١ٝ
أ  -أـبع لٓٛات إؾا ناْت َؽ ٠إٜؿاؼ ٙايمابك ١لٓتني ؾأنثف.
ب ٬ -ث لٓٛات إؾا ناْت َؽ ٠إٜؿاؼ ٙايمابك ١لٓٚ ١اقٌ َٔ لٓتني.
د  -لٓتإ إؾا ناْت َؽ ٠إٜؿاؼ ايمابك ١لت ١أوٗف ٚاقٌ َٔ لٓ.١
ؼ  -لٓٚ ١اذؽ ٠إؾا ناْت َؽ ٠إٜؿاؼ ٙايمابك ١تكٌ عٔ لت ١أوٗف.
 - 2إٔ ٜه ٕٛفاٍ ايؽـالٚ ١ايتعٍَ املتكؽّ ي٘ َتؿكاً َع ؽٍٍض٘ ايعًُضَٚ ٞكذلْضاً باملٗٓض ١أٚ
ايٛظٝؿ ١اييت ٜكاٚشلا ؾع.ً٬
- 4إٔ ته ٕٛايٛذؽ ٠اإلؼاـ ١ٜيف ذاج ١ؾعً ١ٝإىل ايتعٍَ ايعًُ ٞباملمضت ٣ٛايؽـالض ٞاملطًضٛب,
ٚإ ٜه ٕٛؾيو قؽؼاً بؽق ١يف ظطتٗا املعتُؽ ٠يًتأٖ.ٌٝ
 - 1إٔ ٜه ٕٛاملتكؽّ قؽ بفٖٔ بٍٛـٚ ٠اِر ١عً ٢التركاق٘ يًذلوٝس ظ ٍ٬ؼـالت٘ ايمابكَٔ ١
ٚاقع لحً٘ ا٭ناؼميَٚ ٞا قؽَ٘ َٔ أعضاث ٚالضاقات ؾات قُٝض ١عًُٝضٚ ١يؽٜض٘ تٍضٛـ ٚاِضس
يؽـالت٘ ايعًٝا ٚفاٍ ايبرث ايؿ ٟلٝتٓاٚي٘ ظ٬شلا.
- 6إٔ ٜهَ ٕٛمتٛؾٝاً يًىفٚيف اـاٌ ١باملٓر.١
ٚ- 5يف مجٝع ا٭ذٛاٍ جيب إٔ ٜه ٕٛاملتكؽّ ذاٌ ً٬عًضَٛ ٢اؾكضَ ١بؽٝ٥ضَ ١ضٔ ايمضًط ١املعتٍض١
يف ٚذؽتضضض٘ اإلؼاـٜضضضَٚ ١مضضضتهُ ً٬اإلجضضضفا٤ات ايؽاظًٝضضض ١يًذلوضضضٝس طبكضضاً يًكٛاعضضضؽ ٚاإلجضضضفا٤ات
احملؽؼ ٠يف ٖؿا ايكاْ.ٕٛ
َاؼ )24(٠جيٛق يًٛذؽ ٠اإلؼاـ ١ٜإٔ تّع وفٚط ًا إِاؾ ١ٝيًذلوٝس مبضا ٜتؿضل َضع طبٝعضْ ١ىضاطٗا ٚإعضؽاؼ َٚمضتٜٛات
ايك ٣ٛايٛظٝؿ ١ٝيؽٜٗا نُا جيٛق شلا إٔ ؼضؽؼ ا٭ٚيٜٛضات ايضيت تفاٖضا ِضفٚـ ١ٜيتركٝضل أٖضؽاف ايتُٓٝض١
املٓاط ١بٗا وفٜط ١إٔ تهٖ ٕٛؿ ٙايىفٚيف ٚا٭ٚيٜٛات ٚاِرَِٛٛٚ ١عَٚ ١ٝعًٓ ١بعؽ ا٫تؿام عًٗٝا َضع
ايٛقاـٚ ٠ايًحٓ ١ايتٓؿٝؿ ١ٜاملعتٍ.١
َاؼ)25(٠

 - 8تتضضٛىل ايًحٓضض ١ايتٓؿٝؿٜضض ١املعتٍضض ١ايٓظضضف يف ايذلوضضرٝات املفؾٛعضض ١إيٗٝضضا ٚإقضضفاـ ايذلوضضٝرات
املمتٛؾ ١ٝيًىفٚيف ٚاإلجضفا٤ات ايٓظاَٝض ١املعتُضؽ ٠يف ذضؽٚؼ املضٛاـؼ املتاذضٚ ,١يف ذايضَ ١ضا إؾا نضإ
عؽؼ املتكؽَني املمتٛؾني يًىفٚيف ٜكٜؽ عضٔ تًضو املضٛاـؼ ٚجضب عًض ٢ايًحٓض ١املعتٍض ١املؿاِضً ١ؾُٝضا
بٝضضِٓٗ ٫ظتٝضضاـ ا٭جضضؽـ طبك ضاً ملعضضاٜرل ٚألضضن َِٛضضٛعٚ ,١ٝعٓضضؽ تمضضا ٟٚأنثضضف َضضٔ َفوضضس مبٛجضضب
ا٭لن ٚاملعاٜرل املعتُؽٚ ٠ايىفٚيف املطًٛب َٔ ١اؾٗ ١املام ١تل يًحٓ ١املعتٍ ١إٔ ػفَ ٟمضابك١
ؾُٝا بٚ ِٗٓٝؼؽٜؽ ا٭نثف جؽاـٚ ٙالتركاقاً يًذلوٝس ٚتفتٝبِٗ تٓاقيٝاً ذمب ا٭ٚي.١ٜٛ
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 - 8جيٛق يًحٓ ١ايتٓؿٝؿ ١ٜاملعتٍ ١أقفاـ َفوضرني اذتٝضاطٝني َضٔ بضني املمضتٛؾني يًىضفٚيف ٜضتِ َضٓرِٗ
ا٭ذكٝضض ١يف اؿًضض ٍٛقضضٌ َضضٔ ٜتعًضضـ َضضٔ املفوضضرني املعتُضضؽ ٜٔمبٛجضضب ايؿكضضفَ )8( ٠ضضٔ ٖضضؿ ٙاملضاؼ٠
نًُا نإ ؾيو ممهٓا.
َاؼ )26(٠تل يًحٓ ١املعتٍ ١ايتػاِ ٞعٔ وفيف املؽ ٠املٍٓض ُٛعًٗٝضا بضايؿكفَ )6( ٠ضٔ املضاؼ )88( ٠أ ٚايؿكضفتني
( َٔ )8 ,8املاؼٖ َٔ )82( ٠ؿا ايكاْ ٕٛيف إذؽ ٣اؿا٫ت ايتاي- :١ٝ
ٚ - 8جٛؼ َٓر ١فاْ ١ٝخيى ٢ؾٛاتٗا ؼ ٕٚتكؽّ َفورني آظف.ٜٔ
 - 8تكؽّ َفوس ٚذٝؽ يتعٍَ ْاؼـ ؼتاج٘ ايٛذؽ ٠اإلؼاـٚ ١ٜتكل تٛؾفًٍَ ٙر ١عاَ.١
 - 2ذٍ ٍٛاملتكؽّ عًَٓ ٢ر ١وعٍض ١ٝغضرل قابًض ١يًتأجٝضٌ بٓضا ٤عًض ٢تأنٝضؽ َضٔ اؾٗض ١املامض ١أٚ
بتكفٜف َمبب َٔ ايٛذضؽ ٠اإلؼاـٜض ١ايضيت ٜعُضٌ بٗضاٚ ,يف مجٝضع ا٭ذضٛاٍ جيضب إٔ ٜهض ٕٛفضاٍ
ايتعٍَ َٔ اجملا٫ت اييت ٫تتعاـض َضع ؽٍٍض٘ املٗضين ايٛظٝؿض ١ايضيت ٜكاٚشلضا ٚؾات ع٬قض١
ٚطٝؽ ٠باظتٍاُ ايٛذؽ ٠اإلؼاـ ١ٜاييت ٜتبعٗا عٓؽ ايذلوٝس.

الفصل الجاىٕ
غسّط ّإدساءات اإلٓفاد
َاؼ ٫ )27(٠جيضٛق إٜؿضضاؼ املٛظضضـ أ ٚايطايضب إ ٫بعضضؽ اؿٍضض ٍٛعًضَٛ ٢اؾكضض ١اؾٗضض ١املامضٚ ١الضضت ّ٬إظطضضاـ ـزلضضٞ
َهتضضٛب َضضٔ امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١ايضضيت لضضٝتًك ٢ؾٗٝضضا ؼـالضضت٘ ت٪نضضؽ ؾٝضض٘ بٍضضٛـٚ ٠اِضضر ١عًضض ٢قبٛيضض٘
ٚؼؽٜؽ فاٍ َٚمت ٣ٛايؽـالٚ ١ايتعٍَ ايؿ ٟقبٌ ؾٚ ٘ٝاملؽ ٠املكفـ ٠يؿيو ٚاملٛعؽ احملؽؼ ي٬يترام
بدلْافض٘ ايؽـالضضٚ ,ٞيف مجٝضضع ا٭ذضٛاٍ تظضضف اإلٜؿضضاؼ قبضٌ اؿٍضض ٍٛعًضضَٛ ٢اؾكضَ ١مضضبكَ ١ضضٔ ايًحٓضض١
املعتٍ ١طبكاً ٭ذهاّ ٖؿا ايكاْ.ٕٛ
َاؼ)28(٠

- 8ؼ ٕٚاإلظ ٍ٬بأذهاّ املاؼتني (ٖ َٔ )89 ,85ؿا ايكاْٜ ٕٛتِ إٜؿاؼ املٛظضـ بكضفاـ َضٔ ايضٛقٜف
املعتَ عً ٢إٔ ٜتُّٔ ايكفاـ َا- :ًٜٞ
أ  -الِ املٛؾؽ ٚبًؽ ايؽـالٚ ١فاٍ ايتعٍَ َٚمتٛاَٚ ٙؽت٘.
ب  -اؾٗ ١املام ١أ ٚاملُٛيٚ ١ايتكاَاتٗا ٚايتكاَات اؿه ١َٛأ ٚايٛذؽ ٠اإلؼاـ.١ٜ
د  -ذكٛم املٛؾؽ ٚايتكاَات٘ ٚاملٛاعٝؽ ايؽٚـ ١ٜيًتكاـٜف املطًٛب.َ٘ٓ ١
ؼ  -ايتاـٜغ املكفـ يبؽ ٤ايدلْاَخ ايؽـالٚ ٞايتاـٜغ املتٛقع يْ٬تٗا.َ٘ٓ ٤
ٚيف مجٝع ا٭ذٛاٍ جيب إٔ تؽؼ يف ايكفاـ ـقِ ٚتاـٜغ املٛاؾك ١ايٍاؼـ ٠بإٜؿاؼَ ٙضٔ ايًحٓض١
املعتٍضضَ ١ضضع ذؿض ْمضضعَٓ ١ضض٘ مبًضضـ املٛظضضـ َٛٚاؾضضا ٠ايضضٛقاـ ٠بٓمضضعتني أظضضفٜني َضضٔ قضضفاـ
اإلٜؿاؼ.
َ - 8ضضع َفاعضضا ٠أذهضضاّ ايؿكضضفَ )8( ٠ضضٔ ٖضضؿ ٙاملضضاؼٜ ٠ضضتِ إٜؿضضاؼ ايطضض٬ب غضضرل املضضٛظؿني بكضضفاـ َضضٔ ٚقٜضضف
ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ
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َاؼ)29(٠
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ٜ - 8ىذليف يإلٜؿاؼ الضتٝؿا ٤تعٗضؽ ظطضَ ٞضٔ املٛظضـ أ ٚايطايضب ٜتعٗضؽ مبكتّضا ٙبضأؼا ٤ايٛاجبضات
ٚايٛؾا ٤با٫يتكاَات ٚػٓب إتٝإ أ ٟؾعٌ َٔ ا٭ؾعاٍ احملظٛـ ٠عً ٘ٝنُٛؾؽ مبٛجضب َضا ٖض ٛقضؽؼ
بايباب ايفابع َٔ ٖؿا ايكاْٚٚ ٕٛؾل ايُٓٛؾد ايؿ ٟتكف ٙايًحٓ ١املعتٍ.١
 - 8عً ٢ايٛذؽ ٠اإلؼاـ ١ٜاملعٓ ١ٝالتٝؿا ٤ايتعٗؽ املىاـ إي ٘ٝبايؿكفٖ َٔ )8( ٠ؿ ٙاملاؼٚ ٠ذؿض ْمضع ١يف
ًَـ املٛظـ أ ٚايطايب ٚإٜؽاع ْمع ١أظف ٣يؽ ٣لهفتاـ ١ٜايًحٓ ١املعتٍ.١

الفصل الجالح
أحهاو خاص٘
َاؼ )31(٠جيضضٛق متؽٜضضؽ َضضؽ ٠اإلٜؿضضاؼ بكضضفاـ َضضٔ ايضضٛقٜف املعضضتَ أ ٚـ٥ضضٝن ايٛذضضؽ ٠اإلؼاـٜضض ١املعضضتَ ٚبعضضؽ اظضضؿ ـأٟ
ايٛقاـٚ ٠ؾكاً يًىفٚيف احملؽؼ ٠باملاؼٖ َٔ )28( ٠ؿا ايكاْ.ٕٛ
َاؼٜ )31(٠ىذليف يتُؽٜؽ َؽ ٠اإلٜؿاؼ َا - :ًٜٞ
- 8تكضضؽ ِٜطًضضب َمضضبب َضضٔ ايمضضًط ١املعتٍضض ١بايٛذضضؽ ٠اإلؼاـٜضضٜ ١تّضضُٔ ذٝثٝضضات َٚضضدلـات ايتُؽٜضضؽ
َٚؽتضض٘ َٜ٪ضضؽاً ب ٛضضا٥ل َٚمضضتٓؽات ٌضضاؼـَ ٠ضضٔ ا٭لضضتاؾ املىضضفف ٚامل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١ايضضيت ٜتًكضض٢
املٛؾؽ ؼـالت٘ ؾٗٝا.
 - 8اؿٍ ٍٛعً ٢تأٜٝؽ ـزلضَ ٞضٔ ايبعثض ١ايؽبًَٛالض ١ٝاملعتُضؽ ٠يًحُٗٛـٜض ١يف بًضؽ ايؽـالض ١ت٪نضؽ
ؾٌ ٘ٝرٚ ١قاْ ١ْٝٛايطًب ٚلٚ ١َ٬قاْ ١ْٝٛاي ٛا٥ل ٚاملمتٓؽات املٜ٪ؽ ٠ي٘.
 - 2اؿٍ ٍٛعً ٢ـأ ٟاؾٗ ١املام ١تبني ؾَٛ ٘ٝقؿٗا َٔ طًب ايتُؽٜضؽ ٚالضتعؽاؼٖا يتػطٝضْ ١ؿكضات
املؽ ٠املطًٛب.١
- 4ايتركضضل َضضٔ إٔ املضضؽ ٠املطًٛبضض ١يًتُؽٜضضؽ لضضتُهٔ املٛؾضضؽ َضضٔ اْ٫تٗضضاَ ٤ضضٔ ؼـالضضت٘ ؾٗٝضضا بٍضضٛـ٠
َ٪نؽ.٠
- 1ايتأنؽ َٔ إٔ ايػفض َٔ ايتُؽٜؽ ئ ٜه ٕٛبػفض َٛاًٌ ١ايؽـال ١ملمت ٣ٛاعً َٔ ٢املمت٣ٛ
ايؿ ٟأٚؾؽ َٔ اجً٘.
 - 6أٜ ٫ه ٕٛاملٛؾؽ قؽ ذٌٍ عً ٢متؽٜؽ لابل ٚالضتٓؿؿ ؾٝض٘ اؿضؽ ا٭قٍض ٢املمضُٛط بض٘ يًتُؽٜضؽ
مبٛجب ايؿكفٖ َٔ )5( ٠ؿ ٙاملاؼ.٠
- 5ؼؽٜؽ املؽ ٠املطًٛب ١يًتُؽٜؽ عٝث  ٫تتحاٚق ـبع َؽ ٠اإلٜؿاؼ ا٭لال.١ٝ
ٚيف مجٝع ا٭ذٛاٍ تمف ٟأذهاّ املٛاؼ (ٖ َٔ )21 ,24 ,22ؿا ايكاْ ٕٛعًض ٢املٛؾضؽ ظضَ ٍ٬ضؽ٠
ايتُؽٜؽ ٚتٍبس َؽ ٠ايتُؽٜؽ مبٛجب ٖؿا اؿهِ جضك٤اً َضٔ َضؽ ٠اإلٜؿضاؼ ٭غضفاض اذتمضاب َضؽ٠
ا٫يتكاّ.
َاؼ)32(٠

 - 8جيٛق يًحٓ ١املعتٍ ١بٓا ً٤عً ٢تَ ١ٌٝٛمبب َٔ ١ايمًط ١املعتٍ ١يف ايٛذؽ ٠اإلؼاـٜضٚ ١ملضدلـات
ق ١ٜٛتكتٓع بٗا ايًحٓ ١املٛاؾك ١عً ٢الضتُفاـ املٛؾضؽ املتؿضٛم يف ؼـالضت٘ ملٛاٌضً ١ايؽـالض ١يف املمضت٣ٛ
ايؿٜ ٟعً ٛاملمت ٣ٛاملٛؾؽ ٭جً٘ ٚؾيو يف ذاي ١تٛؾف ايىفٚيف ايتاي- :١ٝ
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أ  -إٔ ٜه ٕٛاملٛؾؽ قؽ ا بت جؽاـٚ ٙتؿٛقضاً ظضَ ٍ٬فذًض ١ؼـالضت٘ ايمضابك ١ت٪نضؽٖا ْتضا٥خ
تًو املفذًٚ ١تٜ٪ؽٖا  ٚا٥ل َٚمتٓؽات تىٗؽ بتُٝكٌ ٙضاؼـ ٙعضٔ ا٭لضتاؾ املىضفف ٚإؼاـ٠
امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝاييت ٜتًك ٢ؼـالت٘ ؾٗٝا َٚعُؽ َٔ ٠ايبعث ١ايؽبًَٛالض ١ٝيًحُٗٛـٜض ١أٚ
َٔ ٜكَ ّٛكاَٗا يف ايبًؽ املٛؾؽ إي.٘ٝ
ب  -إٔ ٜه ٕٛاملٛؾؽ قؽ ذٌٍ عًَٓ ٢ر ١فاْ ١ٝملٛاًٌ ١ايؽاـلْ ١ظرل جؽاـتض٘ ٚتؿٛقض٘ أٚ
إٔ فاٍ ايبرث ايؿٜ ٟتٓاٚي٘ يف ؼـالت٘ ؾ ٚؾا٥ؽ ٠عًَُ ١ٝتُٝك ٠أ ٚغرل َمبٛق.١
د  -إٔ ٜه ٕٛاملٛؾؽ قؽ قطع ؼـالت٘ يف َضؽ ٠قٝالض ١ٝتكضٌ عضٔ املضؽ ٠املكضفـ ٠يضٓؿن املمضت٣ٛ
ايؽـالٚ ٞبؿات ايتعٍَ ايٓٛع.ٞ
ؼ  -إٔ ٜه ٕٛفاٍ ايتعٍضَ املمضتٗؽف َتهضاََ ً٬ضع فضاٍ ايتعٍضَ ايضؿ ٟأٚؾضؽ َضٔ
اجً٘ ٜ ٫ٚتعاـض َع٘.
 - ٙإٔ ٜهضض ٕٛفضضاٍ َٚمضضت ٣ٛايتعٍضضَ املمضضتٗؽف ًٜضضيب ذاجضض ١ذكٝكٝضض ١يًٛذضضؽ ٠اإلؼاـٜضض١
املٛؾؽ ملًٍرتٗا.
 - ٚأٜ ٫ذلتضضب عًضض ٢املٛاؾكضض ١يًُٛؾضضؽ إظضض ٍ٬مببضضؽأ تهضضاؾ ٪ايؿضضفُ أ ٚإؿضضام ايّضضفـ عضضل
آظف ٜٔأ ٚلٝذلتب عًٗٝا ؼُ ٌٝاؿه ١َٛايتكاَات إِاؾ ١ٝميهٔ ػٓبٗا.
ٍٜ - 8ؽـ ايٛقٜف املعتَ قفاـاً مبٛاًٌ ١املٛؾؽ يًؽـال ١بعؽ اؿٍ ٍٛعًَٛ ٢اؾكَ ١مضبكَ ١ضٔ ايًحٓض١
املعتٍ ١عً ٢إٔ ٜىتٌُ ايكفاـ بٝاْاً باؿٝثٝات ٚاملدلـات ايضيت الضتٓؽ عًٗٝضا ؼ ٕٚاإلظض ٍ٬بأذهضاّ
املاؼٖ َٔ )82( ٠ؿا ايكاْ.ٕٛ
- 2تمف ٟأذهاّ املٛاؼ (َ )21 ,24 ,22ضٔ ٖضؿا ايكضاْ ٕٛعًض ٢املٛؾضؽ ظضَ ٍ٬ضؽَٛ ٠اٌضًت٘ يًؽـالض١
مبٛجب أذهاّ ٖؿ ٙاملاؼٚ ٠تعتدل ٖؿ ٙاملؽ ٠جك٤اً َٔ َؽ ٠اإلٜؿاؼ ٭غفاض اذتماب َؽ ٠ا٫يتكاّ.

الباب ارتامظ
ّادبات املْفد ّاحملظْزات علُٔ
الفصل األّل
ّادبات املْفد
َاؼ )33(٠عً ٢املٛؾؽ إٔ ًٜتكّ بايٛاجبات اٯت- :١ٝ
- 8

ايمؿف إىل بًؽ ايؽـالٚ ١اي ٌٍٛٛإي ٘ٝيف املٛعؽ املكفـ.

- 8

ايتكؽّ ؾٛـ ٌٛٚي٘ إىل بًؽ ايؽـال ١يتمح ٌٝازل٘ ٚبٝاْات٘ يؽ ٣ايبعث ١ايؽبًَٛال ١ٝاي١ُٝٓٝ

املعتُؽ ٠أٜ َٔ ٚكَ ّٛكاَٗاٚ ,إ ٜثبت يؽٜٗا عٓٛاْاً ٚاِراً ٜمٌٗ ا٫تٍاٍ ب٘ عٓؽ اؿاج.١
- 2

ا٫يترام بامل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝاحملضؽؼ ٠يض٘ عٓضؽ اإلٜؿضاؼ ٚيف ايدلْضاَخ املكضفـ ٚاؿٍضَٗٓ ٍٛضا

عًٝ ٚ ٢ك ١تثبت ؾيو ٚتاـخي٘.
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إظطضاـ ايبعثضض ١ايؽبًَٛالض ١ٝايُٝٓٝضض ١املعتُضؽ ٠أَ ٚضضٔ ٜكضضَ ّٛكاَٗضا يف ايبًضضؽ املٛؾضؽ إيٝضض٘ مبضضا

ٜؿٝؽ ايتراق٘ بدلْاَخ ايؽـالَ ١فؾكاً باإلظطاـ ايٝ ٛكض ١املىضاـ إيٗٝضا بضايؿكفَ )2( ٠ضٔ ٖضؿ ٙاملضاؼ٠
إلبض٬ؽ ٚذؽتض٘ اإلؼاـٜضٚ ١ايًحٓضض ١املعتٍض ١مبّضُْٗٛا ظضضَ ٍ٬ضؽ ٠أقٍضاٖا  ٬ضض ١أوضٗف َضٔ تضضاـٜغ
ايمؿف.
- 1

إٔ جيؽ يف ؼـالت٘ ٚإ ٜٛاظب عًض ٢ؾيضو ؼ ٕٚتكٍضرل أ ٚتٗضاٚ ٕٚإ ٜهضفه جٗضؽٚٚ ٙقتض٘

يًؽـالضض ١املكضضفـٜٚ ٠ثضضابف عًضض ٢ايترٍضض ٌٝايعًُضض ٞذتضض ٢تٍضضٌ عًضض ٢املٖ٪ضضٌ ايؽـالضض ٞيف املمضضت٣ٛ
ٚايتعٍَ املٛؾؽ ٭جً٘.
- 6

إٔ تذلّ قٛاْني ْٚظِ َٚعتكؽات ايبًؽ املٛؾؽ إيٚ ٘ٝإ تضاؾ عًض ٢زلعض ١ايضٛطٔ ٜٚتكٝضؽ

بكٛاْْٚ ٘ٓٝظُ٘.
- 5

إٔ ٜٛايف ايبعث ١ايؽبًَٛالض ١ٝاملعتُضؽ ٠يًحُٗٛـٜض ١أَ ٚضٔ ٜكضَ ّٛكاَٗضا يف ايبًضؽ املٛؾضؽ إيٝض٘
بٓمغ َعُؽ َٔ ٠اي ٛضا٥ل ٚاملمضتٓؽات املتعًكض ١بمضرل ؼـالضت٘ ٚايٓتضا٥خ ايضيت ؼٍضٌ عًٗٝضا مبحضفؼ

ٌضضؽٚـ أَٗٓ ٟضضا َضضع ْمضضغ ٌضضٛـ َضضٔ نضضٌ ؾيضضو ٚإـلضضاشلا إىل ٚذؽتضض٘ اإلؼاـٜضضٚ ١ايًحٓضض ١ايتٓؿٝؿٜضض١
املعتٍ ١ط ٞتكفٜف ؼٚـَٓ ٟتظِ نٌ لت ١أوٗف ٚؼ ٕٚذاج ١إىل َتابع ١أ ٚطًب.
- 2

إٔ جيٝب عٔ ا٫لتؿماـات اييت تكؽّ إيٝض٘ َضٔ ايبعثض ١ايؽبًَٛالض ١ٝاملعتُضؽ ٠يًحُٗٛـٜض ١أٚ

َٔ ٜكَ ّٛكاَٗا يف ايبًؽ املٛؾؽ إي ٘ٝأ ٚاملكؽَ ١إيٚ َٔ ٘ٝذؽتض٘ اإلؼاـٜض ١أ ٚايًحٓض ١املعتٍض ١ذضٍٛ
نٌ َا ٜتعًل بؽـالت٘ ٚإ ٜكؽّ اي ٛا٥ل ٚاملمتٓؽات املٜ٪ؽ ٠يؿيو.
- 9

إظطاـ ايبعث ١ايؽبًَٛال ١ٝاملعتُؽ ٠يًحُٗٛـ ١ٜأَ ٚضٔ ٜكضَ ّٛكاَٗضا يف ايبًضؽ املٛؾضؽ إيٝض٘ أٚ

ٚذؽتضض٘ اإلؼاـٜضضٚ ١ايًحٓ ض ١املعتٍضض ١ؾضضٛـاً بضضأ ٟتػضضٝرل قضضؽ ٜطضضفأ عًضضْ ٢ظضضاّ ؼـالضضت٘ أٜ ٚضض ٪ف عًضض٢
اْتظاَ٘ ؾ ٘ٝأٜ ٚتعاـض َع َا ٖ ٛقؽؼ ي٘ يف قفاـ اإلٜؿاؼ ٚأٚيٝاتض٘ ٚإ ٜفؾضل باإلظطضاـ ناؾض١
اي ٛا٥ل ٚاملمتٓؽات املتعًك ١بؿيو ٚإ ٜكؽّ املعًَٛات املتًٍ ١بٗؿا ايىإٔ.
َاؼ )34(٠عً ٢املٛؾؽ إٔ ٜكؽّ قبٌ لؿف ٙتعٗؽاً َهتٛباً ًٜتكّ مبٛجب٘ با٫يتكاَات ايتاي- :١ٝ
 - 8ايعٛؼ ٠إىل ايٛطٔ مبحفؼ اْتٗاَ ٤ؽ ٠اإلٜؿاؼ عٝث  ٫تتحاٚق املًٗ ١احملؽؼ ٠أؼْا:ٙ
أ  -ألبٛع ٚاذؽ عً ٢ا٭نثف إؾا ناْت َؽ ٠إٜؿاؼ ٙوٗف ٜٔؾأقٌ.
ب  -ألبٛعني عً ٢ا٭نثف إؾا ناْت َؽ ٠إٜؿاؼ ٙأنثف َٔ وٗفٚ ٜٔاقٌ َٔ لٓ.١
د  -وٗف ٚاذؽ عً ٢ا٭نثف ملؽ ٠اإلٜؿاؼ اييت تكٜؽ عٔ لٓ١
ٚيف ذاي ١تأظف َٛؾؽ ايٛذؽ ٠اإلؼاـ ١ٜعٔ ايعٛؼ ٠ظ ٍ٬املًٗ ١احملؽؼ ٠ي٘ ٜترُضٌ ايعكٛبضات
املٍٓ ُٛعًٗٝا يف ٖؿا ايكاْ.ٕٛ
 - 8ايتكؽّ إىل ايٛذؽ ٠اييت أٚؾضؽ أ ٚذض ٍٛإٜؿضاؼ ٙملٍضًرتٗا ؾضٛـ عٛؼتض٘ إىل ايضٛطٔ ٚإ ّٜضع ْؿمض٘
ؼضضت تٍضضفؾٗا ٜٚكضضؽّ إيٗٝضضا ناؾضض ١اي ٛضضا٥ل ٚاملمضضتٓؽات ايضضيت تثبضضت الضضتهُاي٘ يًؽـالضض ١يف
ايتعٍَ ايؿ ٟأٚؾؽ ٭جً٘.
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 - 2ايعُضٌ يضؽ ٣ايٛذضؽ ٠اإلؼاـٜض ١ايضيت أٚؾضؽ أ ٚذضض ٍٛإٜؿضاؼ ٙملٍضًرتٗا ِضعـ املضؽ ٠ايضيت قّضضاٖا يف
اإلٜؿاؼ ؼ ٕٚاإلظ ٍ٬بأ ٟايتكاّ باـؽَ ١عٔ أ ٟإٜؿاؼ لابل.
 - 4أؼا ٤ايٛاجبات احملؽؼ ٠باملاؼٚ )22( ٠ػٓب احملظٛـات احملؽؼ ٠باملاؼٖ َٔ )21( ٠ؿا ايكاْ.ٕٛ
 - 1إٔ ٜؽؾع يًره ١َٛتعّٜٛاً َايٝاً ٜعاؼٍ فُٛع ايٓؿكات ٚاملبايؼ اييت ٌضفؾت عًٝض٘ ؾضذل ٠إٜؿضاؼٙ
مبا يف ؾيو قُٝض ١اَ٫تٝضاقات ايٓكؽٜضٚ ١ايعٝٓٝض ١ايضيت متتضع بٗضا ظض ٍ٬ؾضذل ٠اإلٜؿضاؼ لضٛا ٤ناْضت
ٍَاؼـ ايتُ ٌٜٛؼاظً ١ٝأ ٚظاـجٚ ١ٝتل يًره ١َٛاؽاؾ ناؾ ١اإلجفا٤ات اييت تفاٖا َٓالضب١
٫لذلؼاؼ َا ٜتكفـ عً ٘ٝؼؾع٘ َٔ تعّٜٛات ْظرل اـما٥ف اييت قضؽ تضٓحِ عضٔ إظ٬يض٘ بتعٗؽاتض٘
احملؽؼ ٠يف ٖؿ ٙاملاؼ.٠

الفصل الجاىٕ
احملظْزات
َاؼ )35(٠تظف عً ٢املٛؾؽ َا:ًٜٞ
 - 8تػٝرل بًؽ ايؽـال ١أ ٚامل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝايضيت أٚؾضؽ إيٗٝضا ؼ ٕٚاؿٍض ٍٛعًضَٛ ٢اؾكضَ ١مضبكَ ١ضٔ
ايًحٓ ١املعتٍ ١بٓا ً٤عً ٢طًب َٔ ٚذؽتض٘ اإلؼاـٜضٚ ١٭لضباب َٚضدلـات ٌضرٝر٪َٚ ١نضؽ ٠تكتٓضع
بٗا ايًحٓ.١
 - 8تػٝرل َمت ٣ٛايؽـالض ١أ ٚفضاٍ ايتعٍضَ ايضؿ ٟأٚؾضؽ ٭جًض٘ َضا ت ٜهضٔ بايتٓمضٝل َضع اؾٗض١
املبتعث.١
 - 2اْ٫كطاع عٔ ايؽـال ١أ ٚايتعًـ عٔ ا٫يترام بدلْاَخ ايؽـالٚ ١يف املٛاعٝؽ احملؽؼ ٠يؿيو.
 - 4ايتعًضضـ أ ٚاَ٫تٓضضاع عضضٔ َٛاؾضضا ٠ايبعثضض ١ايؽبًَٛالضض ١ٝاملعتُضضؽ ٠يًحُٗٛـٜضض ١أَ ٚضضٔ ٜكضضَ ّٛكاَٗضضا يف
ايبًؽ املٛؾؽ إي ٘ٝأٚ ٚذؽت٘ اإلؼاـ ١ٜبايتكاـٜف ايؽٚـٚ ١ٜاي ٛضا٥ل ٚاملمضتٓؽات املتعًكض ١بمضرل ؼـالضت٘
ْٚتا٥ح٘ ظ٬شلا.
 - 1إظؿا ٤أ ٟبٝاْات أَ ٚعًَٛات تتعًل بٓظاّ ايؽـالْٚ ١تا٥ح٘ ؾٗٝا.
 - 6تكؽ ِٜأ ٟبٝاْات أَ ٚعًَٛات َظًً ١أ ٚتكؽ ٚ ِٜا٥ل أَ ٚمتٓؽات َكٚـ ٠تتعًضل بٍضٛـَ ٠باوضف ٠أٚ
غرل َباوف ٠عايت٘ أ ٚبِٛع٘ ايؽـال.ٞ
 - 5ايكٝاّ بأْ ٟىايف أ ٚمماـلض ١أ ٟؾعضٌ أ ٚلضًٛى َٓضاف يٮظض٬م أ ٚاٯؼاب ايعاَض ١أَ ٚباوضف ٠أٟ
عٌُ ٜتعاـض َع ٚاجبات٘ أ ٚايتكاَات٘ نُٛؾؽ أ ٚخيفد عٔ ا٭ٖؽاف ٚا٭غفاض ايضيت أٚؾضؽ َضٔ
اجًٗا.
 - 2ا٫يترام بأ ٟعٌُ لٛا ٤نإ باجف أ ٚبؽ ٕٚاجف ٚي ٛنإ يف أٚقات ايؿفاؽ إؾا نإ َضٔ وضإٔ
ؾيو ايتأ رل لًبٝاً عً ٞلرل ؼـالت٘ أ٪ٜ ٚظف اْ٫تٗاَٗٓ ٤ا يف َٛعؽٖا أ ٚقؽ  ٪ٜف يف قؽـتض٘ عًض٢
ايترٍ ٌٝايعًُ.ٞ
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َ - 9ػاؼـ ٠ايبًؽ املٛؾؽ إي ٘ٝإىل بًؽ آظف أ ٚايعٛؼ ٠إىل اـض ايٛطٔ ظ ٍ٬ؾذل ٠ايؽـالض ١إ ٫إؾا نضإ
ؾيضضو بإجضضاق ٠ـزلٝضضَ ١كضضفـ ٠أ ٚبذلظضض َٝـزلضضَ ٞضضٔ إؼاـ ٠امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضضٚ ١٭لضضباب َٚضضدلـات
ٌضضرٝرٚ ١قضضاٖفٚ ,٠يف اؿضضايتني جيضضب إظطضضاـ ايبعثضض ١ايؽبًَٛالضض ١ٝايُٝٓٝضض ١أَ ٚضضٔ ٜكضضَ ّٛكاَٗضضا
بضضؿيو نُضضا جيضضب عًٝضض٘ يف ذايضض ١عٛؼتضض٘ إىل ايضضٛطٔ ايتكضضؽّ إىل ايٛذضضؽ ٠اإلؼاـٜضض ١ايتضضابع شلضضا ؾضضٛـ
ٌٛٚي٘ ٚإوعاـٖا مبدلـات ايعٛؼٚ ٠تكؽ ِٜاي ٛا٥ل ٚاملمتٓؽات املٜ٪ؽ ٠يؿيو َع تمً ِٝلهفتاـ١ٜ
ايًحٓ ١املعتٍْ ١معاً َٓٗا.
- 80

اَ٫تٓاع أ ٚايتعًـ عٔ اإلؼ ٤٫بىٗاؼت٘ إؾا ؼع ٞيؿيو أ ٚاإلؼ ٤٫بىٗاؼ ٠ناؾب.١
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إْٗا ٤اإلٜؿاؼ قبٌ اْتٗا ٤بفْاَخ ايؽـال ١ايؿ ٟأٚؾؽ ٭جً٘.
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ايتعًـ عٔ ايعٛؼ ٠إىل ايٛطٔ أ ٚاَ٫تٓاع عٔ ايعٛؼ ٠بعؽ اْتٗاَ ٤ؽ ٠اإلٜؿاؼ.

الباب الطادع
اذتكْم ّاالمتٔاشات ّاملدالفات ّالعكْبات
الفصل األّل
حكْم املْفد
َاؼَ )36(٠ضضع َفاعضضا ٠أذهضضاّ املضضٛاؼ َضضٔ ( )88إىل (َ )89ضضٔ ٖضضؿا ايكضضاْٜ ٕٛمضضترل املٛؾضضؽ ظضضَ ٍ٬ضضؽ ٠اإلٜؿضضاؼ َضضا
- :ًٜٞ
 - 8املٛؾؽ يف َٓر٘ ؼـال ١ٝعًْ ٢ؿك ١اؿهٜ ١َٛؽؾع ي٘ ْؿكضات اإلٜؿضاؼ املكضفـ ,٠نُضا ٜضؽؾع ـاتضب
املٛظـ َٔ ٚذؽت٘ اإلؼاـ ١ٜعً ٢ايٓر ٛاحملؽؼ أؼْا:ٙ
أ  -إؾا ناْت َؽ ٠اإلٜؿاؼ اقٌ َٔ  ١ ٬أوٗف ٜؽؾع ي٘ ـاتبض٘ ا٭لالض ٞباإلِضاؾ ١إىل مجٝضع
ايبؽ٫ت.
ب  -إؾا ناْت َؽ اإلٜؿاؼ  ١ ٬أوٗف ٚاقٌ َٔ لت ١أوٗف ٜؽؾع ي٘ ـاتب٘ ا٭لالض ٞباإلِضاؾ١
إىل بؽٍ ايتعفد ٚبؽٍ غ ٤٬املعٝى.١
د  -إؾا ناْت َؽ ٠اإلٜؿاؼ تكٜؽ عٔ لت ١أوضٗف ٜضؽؾع يض٘ ـاتبض٘ ا٭لالض ٞباإلِضاؾ ١إىل بضؽٍ
ايتعفد.
 - 8املٛؾضضؽ يف َ ٓرضض٘ ؼـالضض ١ٝعًضضْ ٢ؿكضض ١جٗضضَ ١امضض ١أظضضفٜ ٣ضضؽؾع يضض٘ ـاتبضض٘ عًضض ٢ايٓرضض ٛاحملضضؽؼ يف
ايؿكفٖ َٔ )8(٠ؿ ٙاملاؼٚ ,٠تؽؼ ايٓظاّ املايَ ٞا ٜمترك٘ َٔ ْؿكات اإلٜؿاؼ.
ٚيف مجٝع ا٭ذٛاٍ ٜمتثٓ ٢املٛظـ املٛؾؽ يًؽـال ١اؾاَع َٔ ١ٝذل تكاِض ٞايفاتضب ظضَ ٍ٬ضؽ٠
اإلٜؿضضاؼ ؼ ٕٚاإلظضض ٍ٬بأذهضضاّ قضضاْ ٕٛاملعًضضِ ٚاملٗضضٔ ايتعًُٝٝضض ١أ ٚأذهضضاّ أ ٟقضضاْ ٕٛآظضضف ٚطبكضاً
يًىفٚيف ٚايّٛابط احملؽؼ ٠يف تًو ايكٛاْني.
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الفصل الجاىٕ
امتٔاشات املْفد
َاؼ)37(٠

- 8تؽظٌ يف ذماب اـؽَ ١ايتكاعؽ ١ٜاملؽ ٠اييت ٜكّٗٝا املٛظـ َٛؾؽاً يف َٓر ١أ ٚإجاق ٠ؼـال١ٝ
عًضض ٢إٔ ٜمضضتكطع َضضٔ ـاتبضض٘ ظضضَ ٍ٬ضضؽ ٠اإلٜؿضضاؼ ا٫وضضذلانات ايىضضٗف ١ٜاملٍٓضض ُٛعًٗٝضضا يف قضضإْٛ
ايتأَٓٝات ٚاملعاواتٚ ,بايٓمب ١اييت تؽؼٖا ايكاْ ٕٛاملؿنٛـ.

- 8إؾا ت ٜهٔ املٛظـ املٛؾؽ َمتركاً يًفاتب ظَ ٍ٬ضؽ ٠اإلٜؿضاؼ ؾإْض٘ ٜىضذليف ٫ذتمضاب َضؽ ٠اإلٜؿضاؼ
نُضضضؽ ٠ظؽَضضض ١تكاعؽٜضضض ١يٮغضضضفاض ايضضضٛاـؼ ٠بكضضضاْ ٕٛايتأَٓٝضضضات ٚاملعاوضضضات قٝضضضاّ املٛؾضضضؽ بمضضضؽاؼ
ا٫وذلانات املٍٓ ُٛعًٗٝا بكضاْ ٕٛايتأَٓٝضات ٚاملعاوضات ؼؾعضٚ ١اذضؽ ٠أ ٚعًض ٢أقمضايف وضٗف ١ٜأٚ
لَٓ ١ٜٛما ١ٜٚملؽ ٠اإلٜؿاؼ ٚطبكاً يًىفٚيف ٚايّٛابط اييت تؽؼٖا ايكاْ ٕٛاملؿنٛـ.
 - 2تؽظٌ َؽ ٠اإلٜؿاؼ يف اذتماب َضؽ ٠ظؽَض ١املٛظضـ ٫غضفاض ايعض ٠ٚ٬ايؽٚـٜضٚ ١يف ذمضاب ا٭قؽَٝض١
٭غفاض ايذلؾٝع طبكاً يىفٚطُٗا احملؽؼ ٠يف ايتىفٜعات ايٓاؾؿَ ٠ع َفاعضا ٠أذهضاّ املضاؼتني (,22
ٖ َٔ )29ؿا ايكاْ.ٕٛ
َاؼ ٫ )38(٠تضضؽظٌ املضضؽؼ ايتايٝضض ١يف اذتمضضاب َضضؽ ٠ظؽَضض ١املٛظضضـ ٭غضضفاض ايعضض ٠ٚ٬ايؽٚـٜضض ١أ ٚاذتمضضاب ا٫قؽَٝضض١
٭غفاض ايذلؾٝع:
َ - 8ؽ ٠اْ٫كطاع أ ٚايتعًـ عٔ ايؽـالٚ ١ؾذلات ايفلٛب.
َ - 8ؽ ٠اإلجاقات اـاٌٜٚ ,١متثٓ َٔ ٢ؾيو اإلجاقات ا٭ناؼميٚ ١ٝاملفِ.١ٝ
 - 2املؽ ٠اييت ٜكّٗٝا املٛظـ املٛؾضؽ بعٝضؽاً عضٔ َكاٚيض ١ايعُضٌ يف ٚذؽتض٘ اإلؼاـٜض ١بعضؽ اْتٗضاَ ٤ضؽ٠
اإلٜؿاؼ.
َاؼٜ- 8 )39(٠عتُؽ يف ِٚع تكؽٜف َمت ٣ٛنؿا ٠٤أؼا ٤املٛظـ املٛؾؽ يف تكفٜف ٙايمٓ ٟٛعًضَ ٢ضا ٜتهىضـ عضٔ
َمت ٣ٛأؼا ٘٥ايؽـال ٞظ ٍ٬ايمٓ ١املِٛٛع عٓٗا ايتكفٜفٚ ,ؾيو َضٔ ٚاقضع َضا ٜضفؼ يف ايتكضاـٜف ايؽٚـٜض١
عٔ لرل ؼـالت٘.
ٜ - 8ىذليف ٫لتركام املٛظـ املٛؾضؽ عٚ٬تض٘ ايؽٚـٜض ١عضٔ أ ٟلضٓ ١ؼـالض ١ٝتمضً ِٝاي ٛضا٥ل ٚاملمضتٓؽات
اييت تثبت ايتراق٘ بدلْاَخ ايؽـالٚ ١اْتظاَ٘ ؾَٚ ٘ٝمت ٣ٛأؼا ٘٥ظ ٍ٬ايمٓ.١
َاؼ)41(٠

 - 8تظف وػٌ ٚظٝؿ ١املٛظـ املٛؾؽ ظض ٍ٬ؾضذل ٠إٜؿضاؼ ٙا٭لالضٚ ,١ٝجيضٛق عٓضؽ ايّضفٚـ ٠وضػًٗا
عً ٢لب ٌٝاإلْابٚ ١بٍٛـ٪َ ٠قت ١إؾا ناْت َؽ ٠اإلٜؿاؼ لٓتني ؾأقضٌ ,نُضا تظضف الضتػ ٍ٬ؼـجض١
املٛظـ املٛؾؽ لٛا ٤بايتٛظٝـ عًٗٝا أ ٚبايذلؾٝع أ ٚايٓكٌ إيٗٝا.

 - 8إؾا أٚؾؽ املٛظـ يًؽـال ١بؽ ٕٚـاتب طبكاً ٭ذهاّ ٖؿا ايكاْ ٕٛؾٝرتؿ ي٘ بؽـجتض٘ ايٛظٝؿٝض ١يف
َٝكاْٚ ١ٝذؽت٘ اإلؼاـ ٫ٚ ,١ٜجيٛق تٓكًٜٗا أ ٚإلكاطٗا ظ ٍ٬ؾذل ٠إٜؿاؼ ٙاحملؽؼ ٠بايكفاـ ايٍاؼـ َضٔ
ايمضضًط ١املعتٍضض ,١نُضضا ٜظضضٌ ازلضض٘ ٚؼـجتضض٘ ايتؿناـٜضض ١ضضابتني يف نىضضـ ايفٚاتضضب ؼٍَ ٕٚضضفف
َاي.ٞ
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 - 8ته ٕٛا٫ظذلاعضات ايضيت ٜتٌٛضٌ املٛؾضؽ إىل ابتهاـٖضا ظضَ ٍ٬ضؽ ٠اإلٜؿضاؼ ًَهضاً يض٘ ٚتمضحٌ
بضضضفا ٠٤ا٫ظضضضذلاع بازلضضض٘ َكفْٚضضض ١بالضضضِ اؾُٗٛـٜضضض ١ايُٝٓٝضضضٚ ,١إؾا نضضضإ ي٬ظضضضذلاع ٌضضضً ١بايىضضضٕٚ٪
ايعمهف ١ٜؾٝهًَ ٕٛهض ًا يؽٚيض ١اؾُٗٛـٜض ١ايُٝٓٝضٚ ١ميضٓس ٌضاذب ا٫ظضذلاع تعّٜٛض ًا عضاؼ ً ٫تكضؽـ
ؾٓ ١ؾٓ ١ٝظاٌٍٜ ١ؽـ بتىهًٗٝا قفاـ َٔ ايٛقٜف بايتىاٚـ َع ٚقٜف ايؽؾاع.

 - 8ته ٕٛاؾٛا٥ك املاي ١ٝاييت تٌٍ عًٗٝا املٛؾؽ أ ٓا ٤ؼـالت٘ ذكاً َٔ ذكٛق٘.
َاؼ )42(٠تّع ايًحٓ ١ايعًٝا ْظاَ ًا َايً ٝا ظاٌض ًا يإلٜؿضاؼ بٓضا ً ٤عًض ٢عضفض ايضٛقٜف بايتىضاٚـ َضع ٚقاـات اـاـجٝض,١
ايتعطٝط ٚايتُٓ ,١ٝاملاي ,١ٝاـؽَ ١املؽْٝضٚ ١ايتأَٓٝضات ذض ٍٛتهضايٝـ املعٝىض ١يف ؼَٓٚ ٍٚضاطل ايعضات
املعتًؿٍٜٚ ١ؽـ ٖؿا ايٓظاّ بكفاـ َٔ ـٝ٥ن فًن ايٛقـا ٤عً ٢إٔ ٜتُّٔ ايٓظاّ ايتاي- :ٞ
- 8ؼؽٜؽ ْؿكات اإلٜؿاؼ املعٝاـ ١ٜيًُٛؾؽ ٜٔعًْ ٢ؿك ١اؿهَٚ ١َٛا ٜمضترك٘ املٛؾضؽ عًضْ ٢ؿكض ١أٟ
جَٗ ١ام ١أظف ٣إؾا نإ َا تتهؿٌ ب٘ اؾٗ ١املامٜ ١كٌ عٔ ْؿكات اإلٜؿاؼ املعٝاـ.١ٜ
 - 8ؼؽٜؽ ايتكاَات اؿه ١َٛؾُٝا ٜتعًل بايفعا ١ٜايٍر ١ٝيًُٛؾؽٚ ٜٔوفٚطٗا ِٚضٛابطٗا عٓضؽَا
 ٫ته ٕٛاؾٗ ١املام ١أ ٚايبًؽ املٛؾؽ إيَ ٘ٝتهؿ ً٬بؿيو.
- 2التركام املٛؾؽ ايؿ ٟتهَ ٕٛؽ ٠إٜؿاؼ ٙا٭لال ١ٝأـبع لٓٛات ؾأنثف َٔ ٍَاـٜـ ايمؿف َضع
ؼؽٜؽ وفٚيف التركاقٗا يف ذاي ١ـغبت٘ ايعٛؼ ٠يكٜاـ ٠ايٛطٔ يف َٓتٍـ َؽ ٠اإلٜؿاؼ.
َاؼ )43(٠تترٌُ اؿه ١َٛيف ذايٚ ١ؾا ٠املٛؾؽ ظ ٍ٬ؾذل ٠ؼـالت٘ ْؿكات ذؿ ْٚكضٌ جثُاْض٘ إىل َمضكط ـألض٘,
نُضضا تكضض ّٛبٍضضفف َضضا ٜعضضاؼٍ ْؿكضضات إٜؿضضاؼ ٙعضضٔ أـبعضض ١أوضضٗف َٛالضضا ٠٭لضضفت٘  ٫ٚخيضضٌ ؾيضضو بضضؽؾع َضضا
تمترك٘ ألف ٠املٛؾؽ إؾا نإ َٛظؿاً طبكاً ٭ذهاّ ايتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠

الفصل الجالح
املدالفات ّالعكْبات
َاؼ )44(٠تضضل يًٛذضضؽ ٠اإلؼاـٜضض ١أ ٚايًحٓضض ١املعتٍضض ١إٜكضضاف ٌضضفف اؿكضضٛم ٚاَ٫تٝضضاقات املايٝضض ١املكضضفـ ٠يًُٛؾضضؽ يف
إذؽ ٣اؿا٫ت ايتاي- : ١ٝ
- 8عٓؽ تكٍرل ٙيف ٚاجب َٔ ٚاجبات٘ احملؽؼ ٠باملاؼٖ َٔ )22( ٠ؿا ايكاْ.ٕٛ
- 8عٓؽ قٝاَ٘ مبُاـل ١أ ٟؾعٌ أ ٚلًٛى قظٛـ مبكتّ ٢أذهاّ املاؼٖ َٔ )21( ٠ؿا ايكاْ.ٕٛ
- 2إؾا ؽًـ عٔ ايعٛؼ ٠بعؽ اْتٗاَ ٤ؽ ٠اإلٜؿاؼ باملعايؿ ١يتعٗؽ ٙذمضب ايؿكضفَ )8( ٠ضٔ املضاؼ)24( ٠
َٔ ٖؿا ايكاْ.ٕٛ
ٚجيٛق يًٛقاـ ٠بٓا ٤عً ٢عفض ايمًط ١املعتٍض ١يف ايضٛقاـ ٠أ ٚايٛذضؽ ٠اإلؼاـٜض ١إطض٬م َضا أٚقضـ
ٌفؾ٘ يف ذاي ١قٝاّ املٛؾؽ بتٍرٝس كايؿت٘ أ ٚعٓؽ تكضؽ ِٜا٭لضباب ٚاملضدلـات ايٍضرٝر ١ايضيت
تكتٓع بٗا ايمًط ١املعتٍ ١مبٛجب  ٚا٥ل َٚمتٓؽات َٜ٪ؽَٚ ٠عتُؽ ٠ظضَ ٍ٬ضؽ ٫ ٠تتحضاٚق  ٬ض١
أوضٗف َضٔ تضاـٜغ ٌضؽٚـ قضفاـ اإلٜكضاف ٚمبضا ٫خيضايـ أذهضاّ املضٛاؼ (َ )21 ,24 ,22ضٔ ٖضؿا
ايكاْ.ٕٛ
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َاؼ )45(٠تل يًٛذؽ ٠اإلؼاـ ١ٜأ ٚايًحٓ ١املعتٍ ١ذفَإ املٛؾؽ جكٝ٥اً أ ٚنًٝاً َٔ اؿكٛم ٚاَ٫تٝاقات املكضفـ ٠يف
إذؽ ٣اؿا٫ت ايتاي- :١ٝ
- 8اْكّا ١ ٬ ٤أوٗف َٔ تاـٜغ تٛقٝضع عكٛبض ١إٜكضاف ٌضفف اؿكضٛم ٚاَ٫تٝضاقات املايٝض ١ؼ ٕٚقٝضاّ
املٛؾؽ بتٍرٝس املعايؿ ١أ ٚتكؽ ِٜاي ٛا٥ل ٚاملمتٓؽات املىضاـ إيٗٝضا يف املضاؼ ٠ايمضابك ١ظض ٍ٬املضؽ٠
احملؽؼ.٠
- 8إؾا تبني إٔ املٛؾؽ قؽ ذٌٍ عً ٢اؿكٛم ٚاَ٫تٝاقات نًٗا أ ٚبعّٗا ؼٚ ٕٚج٘ ذل.
- 2إؾا ـلب يف ا٫ظتباـ ظ ٍ٬ؾًٍني ؼـالٝني َتتايني أ ٚيمٓ ١ؼـالٚ ١ٝاذؽَ َٔ ٠ضؽ ٠ايؽـالض ١أٚ
ؼ ٕٚعؿـ َكبٚ ,ٍٛؼؽؼ اي٥٬رض ١ايتٓؿٝؿٜض ١ا٭ذهضاّ اـاٌض ١عضا٫ت ـلضٛب املٛؾضؽ ٜٔايضؿٜٔ
ٜتًكضض ٕٛؼـالضضتِٗ يف اؾاَعضضات ٚاملعاٖضضؽ ايضضيت تأظضضؿ بٓظضضاّ ايمضضاعات املعتُضضؽ ,٠نُضضا ؼضضؽؼ
اي٥٬ر ١ا٭ذهاّ اـاٌ ١بىفٚيف ايتُؽٜؽ يؿفٌ ١أظفٚ ٣وفٚطٗا َٚؽتٗا.
- 4إؾا ؽًضضـ أ ٚاَتٓضضع عضضٔ ؼظضض ٍٛا٫ظتبضضاـ ْتٝحضض ١تكٍضضرل أ ٚتٗضضا ٕٚأ ٚأبضضؽ ٣بىضضإٔ ؾيضضو ألضضباباً أٚ
َدلـات غرل ٌرٝر ١أ ٚغرل َكبٛي.١
ٚيف مجٝضضع ا٭ذضضٛاٍ ٫جيضضٛق ٌضضفف اؿكضضٛم ٚاَ٫تٝضضاقات ايضضيت تكضضفـ ذفَاْضض٘ َٓٗضضا ٚيًُضضؽ ٠ايضضيت
ذؽؼٖا ايكفاـ ايٍاؼـ بؿيو ,نُا  ٫جيٛق إعاؼٌ ٠فف َا ٜمترك٘ قاْْٛاً إ ٫بعؽ ايتأنؽ َٔ
قٚاٍ ا٭لباب اييت أؼت إىل إٌؽاـ قفاـ اؿفَإ.
َاؼ ٫ - 8 )46(٠ت ٍٛتطبٝل عكٛب ١إٜكاف ٌفف اؿكٛم ٚاَ٫تٝاقات املاي ١ٝأ ٚاؿفَضإ َٓٗضا ؼ ٕٚذضل ايٛذضؽ٠
اإلؼاـٜضض ١أ ٚايًحٓضض ١املعتٍضض ١مبمضضا٤ي ١املٛؾضضؽ ٚتٛقٝضضع ايعكٛبضض ١ايتأؼٜبٝضض ١املٓالضضب ,١نُضضا  ٫خيضضٌ تٛقٝضضع
ايعكٛب ١اإلؼاـ ١ٜبتٛقٝع أ ٟعكٛب ١اوؽ يف ذاي ١اـتبايف املعايؿ ١مبعايؿات َاي ١ٝأ ٚإؼاـٜض ١تتضٛؾف بىضأْٗا
قفا ٔ٥أ ٚأؼيَ ١اؼ ١ٜػفّ َفتهبٗا طبكاً ٭ذهاّ ايتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
 - 8إؾا تضضبني َضضٔ ظضض ٍ٬ايتركٝضضل ٚجضضٛؼ وضضبٗ ١اـتهضضاب جفميضض ١جٓاٝ٥ضضٚ ١جضضب اذايضض ١ايكّضض ١ٝؾٗضض١
ا٫ظتٍاُ ٫لتهُاٍ ايتركٝل ؾٗٝا ٚؾكاً يإلجفا٤ات ايكاْ ١ْٝٛاملكفـ ٠يف ٖؿا ايىإٔ.
َاؼٜ )47(٠عتدل املٛظـ املٛؾؽ َمتك ً٬ٝذهُاً إؾا تأظف عٔ ايعٛؼٚ ٠ايتكؽّ يًعٌُ يف ٚذؽت٘ اإلؼاـٜض ١بعضؽ اْكّضا٤
 ١ ٬أوٗف َٔ اْتٗا ٤املًٗ ١احملضؽؼ ٠يعٛؼتض٘ مبٛجضب أذهضاّ املضاؼَ )24( ٠ضٔ ٖضؿا ايكضاْٚ ٕٛتكطضع ٖضؿٙ
املؽ ٠إؾا قؽّ َدلـات  ٚألباباً تكتٓع بٗا ايٛذؽ ٠اإلؼاـٚ ١ٜتٛاؾل عًٗٝا ايًحٓ ١املعتٍ ١قبٌ اْكّضا ٤املضؽ٠
احملؽؼ ٠بٗؿ ٙاملاؼ ٠عً ٢إٔ ؽٍِ َؽ ٠اْ٫كطاع َٔ إجاقت٘ ايمٓ.١ٜٛ
َاؼٜ )48(٠تِ إيػا ٤اإلٜؿاؼ يف إذؽ ٣اؿا٫ت ايتاي- :١ٝ
 - 8إؾا تبني َٔ ظ ٍ٬ايتكاـٜف ايؽٚـ ١ٜاملكؽَ ١عٔ لرل ؼـال ١املٛؾؽ التُفاـ تكٍرل ٙأ ٚتٗا ْ٘ٚيف
أؼا ٤ايٛاجب املٛؾؽ ٭جً٘ طبكاً يَٓ ايؿكف َٔ )1( ٠املاؼٖ َٔ )22( ٠ؿا ايكاْ.ٕٛ
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 - 8إؾا تهضفـ ـلضٛب٘ يف ا٫ظتبضضاـ يمضٓتني ؼـالضٝتني ظضضَ ٍ٬ضؽ ٠اإلٜؿضاؼ ٚتضضبني َضٔ ظض ٍ٬ايتكضضاـٜف
ايضضٛاـؼ ٠عضضٔ لضضرل ٠ؼـالضضت٘ عضضؽّ قؽـتضض٘ عًضضَٛ ٢اٌضضً ١ايؽـالضض ١أ ٚإٔ املضضؽ ٠املتبكٝضض ١يضض٘ َضضٔ َضضؽ٠
ايؽـال ١تكٜؽ عٔ ٍْـ املؽ ٠ا٭ًٌ.١ٝ
 - 2إؾا تعفض يٍعٛبات ٌر ١ٝمتٓع٘ َٔ َٛاًٌ ١ايؽـال ١املٛؾؽ ٭جًٗا.
 - 4إؾا أعًٔ اْ٘ وعَ غرل َفغٛب ؾ ٘ٝيف ايبًؽ املٛؾؽ إي.٘ٝ
 - 1إؾا اَتٓع أ ٚـؾ

ايعٛؼ ٠إىل اـض ايٛطٔ أٚ ٚذؽت٘ اإلؼاـ ١ٜبعؽ اْتٗا ٤ؼـالت٘.

 - 6إؾا غضضاؼـ َهضضإ ؼـالضضت٘ ؼ ٕٚتضضفظَ َٝضضٔ امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١أ ٚت ٜعضضؽ إيٗٝضضا ٚػضضاٚقت َضضؽ٠
اْكطاع٘ عٓٗا لت ١أوٗف.
 - 5إؾا اْٗ ٞإٜؿاؼ ٙقبٌ اْتٗا ٤بفْاَخ ايؽـال.١
ٚيف مجٝع اؿا٫ت ٍٜؽـ بإيػا ٤اإلٜؿضاؼ قضفاـ َضٔ ايًحٓض ١املعتٍض ١بٓضا ٤عًض ٢اقضذلاط َضٔ ايضٛقٜف
املعتَ أ ٚاؾٗ ١املام ١أ ٚايبعث ١ايؽبًَٛال ١ٝاييت تفعًٍَ ٢ر ١املٛؾؽ يف ايبًؽ املٛؾؽ إي.٘ٝ
َاؼ )49(٠نٌ َٛؾؽ ًٜػ ٞإٜؿضاؼ ٙبٓؿمض٘ ؼ ٕٚلضبب َكبض ٍٛتتضٛىل ايًحٓض ١املعتٍض ١يف أَضف َطايبتض٘ بتمضؽٜؽ مجٝضع
ايٓؿكضضات ايضضيت ٌضضفؾت عًٝضض٘ أ ٓضضاَ ٤ضضؽ ٠اإلٜؿضضاؼ مبضضا يف ؾيضضو ٍَضضاـٜـ ايمضضؿف ٚايفٚاتضضب ٚايبضضؽ٫ت ايضضيت
التُف ٌفؾٗا ي٘ ظَ ٍ٬ؽ ٠اإلٜؿاؼ ٫ٚ ,خيضٌ ؾيضو بمضؽاؼ ايتعضٜٛ

املٓالضب ايضؿ ٟؼضؽؼ ٙايًحٓض ١عضٔ

املؽ ٠اييت اْكطع ؾٗٝا املٛظـ عٔ ايعٌُ ظَ ٍ٬ؽ ٠اإلٜؿاؼ ,نُا تل يًحٓض ١املعتٍض ١إذايتض٘ يًحٗضات
املعٓ ١ٝيف ايؽٚي٫ ١ؽاؾ اإلجفا٤ات ايكاْ ١ْٝٛاملكفـ.٠

الباب الطابع
أحهاو عام٘ ّختامٔ٘
الفصل األّل
األحهاو العام٘
َاؼ )51(٠إؾا ذٌٍ املٛؾؽ عً ٢امل ٌٖ٪ايؽـال ٞايؿ ٟأٚؾؽ َضٔ اجًض٘ ٚجضب عًٝض٘ ايعضٛؼ ٠ؾضٛـًا ٚايتكضؽّ ب ٛا٥كض٘ إىل
ٚذؽتض٘ اإلؼاـٜض ١أ ٚاؾٗض ١ايتضابع شلضا أ ٚايضيت ذض ٍٛإٜؿضاؼ ٙملٍضًرتٗا ٚعًض ٢ايمضًط ١املعتٍض ١ؾٗٝضا اؽضاؾ
اإلجفا٤ات اي٬قَ ١إلؿاق٘ بايٛظٝؿ ١اييت تتٓالب َع ؽٍٍ٘.
َاؼ )51(٠إؾا اقتّت املًٍرْ ١كٌ املٛؾؽ بعؽ عٛؼت٘ َٔ اإلٜؿاؼ إىل ٚذؽ ٠إؼاـ ١ٜأظضفٚ ٣جضب تٓؿٝضؿ تعٗضؽ ٙبايعُضٌ
يف اؾٗ ١املٓك ٍٛإيٗٝا َؽَ ٠ما ١ٜٚيًُؽ ٠املتبك ١ٝعً ٘ٝيف اؾٗض ١املٓكضَٗٓ ٍٛضا  ٫ٚخيضٌ ؾيضو بضأ ٟايتضكاّ
آظف باـؽَ ١عٔ أ ٟإٜؿاؼ لابل.
َاؼَ )52(٠اؼ)18( ٠

تتضضٛىل نضضٌ ؾٓضضَ ١ضضٔ ايًحضضإ ايتٓؿٝؿٜضض ١يف ذضضؽٚؼ اظتٍاٌضضٗا ايبضضت يف طًبضضات ايضضفاغبني

با٫يترام يًؽـال ١عًْ ٢ؿكتِٗ اـاٌ ١طبكاً يإلجفا٤ات ايٓظاَ ١ٝاحملؽؼ ٠يف ٖؿا ايكضاْٚ ,ٕٛجيضٛق شلضا
املٛاؾك ١عً ٢إٜؿضاؼ املٛظضـ بفاتضب أ ٚبضؽ ٕٚـاتضب بٓضا ً ٤عًض ٢تٌٛضَ ١ٝضٔ ايٛذضؽ ٠اإلؼاـٜض ١ايتضابع شلضا ٚؾضل
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ا يىفٚيف ٚايّٛابط اييت ؼؽؼٖا اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿٜض ١شلضؿا ايكضاْٚ ٕٛيف مجٝضع ا٭ذضٛاٍ ٜىضذليف يًُٛاؾكض١
عً ٢اإلٜؿاؼ التٝؿا ٤ايُّاْات ايهؿًٝض ١بعضؽّ َطضايبتِٗ اؿهَٛض ١أ ٚؼًُٝضٗا أْ ٟؿكضات ظضَ ٍ٬ضؽ٠
اإلٜؿاؼ.

الفصل الجاىٕ
أحهاو ختامٔ٘
َاؼ )53(٠تتضضٛىل نضضٌ ٚذضضؽ ٠إؼاـٜضض ١ـٌضضؽ ا٫عتُضضاؼات املايٝضض ١اي٬قَضض ١ملكابًضض ١ا٫يتكاَضضات املكضضفـٚ ٠تكضض ّٛاؿهَٛضض١
بتػطَ ١ٝا ٜذلتب عًٗٝا َٔ ايتكاّ طبكاً ٭ذهاّ ٖؿا ايكاْٚ ٕٛيف إطاـ املٛاقْ ١ايمٓ ١ٜٛيًٛذؽ ٠اإلؼاـ.١ٜ
َاؼ )54(٠تفبط َٛاقْات اإلٜؿاؼ املعتُؽ ٠يًؽـال ١يف ايٛقاـٚ ٠يف ايٛذؽات اإلؼاـ ١ٜاملعتًؿ ١بٛذؽ ٠قالب ١ٝظاٌ١
باإلٜؿاؼ ٜتِ إْىاٖ٩ا يف ايٛقاـ ٠بايتىاٚـ َع ٚقاـ ٠املاي.١ٝ
َاؼ)55(٠

 - 8تتٛىل املًركٝات ايثكاؾ ١ٝأٜ َٔ ٚكض ّٛمبٗاَٗضا يف ايبعثضات ايؽبًَٛالض ١ٝاملعتُضؽ ٠يًحُٗٛـٜض ١يف
اـاـد تمح ٌٝاملٛؾؽ ٜٔيف بًؽإ اعتُاؼٖا َٚتابع ١لضرل ؼـالضتِٗ ٚتكضؽ ِٜناؾض ١أوضهاٍ ايفعاٜض١
ٚايتمٗ٬ٝت اي٬قَ ١شلِ ٚـؾع تكاـٜف ؼٚـَٓ ١ٜتظُ ١نٌ لت ١أوضٗف عضٔ َمضت ٣ٛأؼاٗ٥ضِ ٚؼٍضًِٗٝ
َٚؽ ٣تكٝؽِٖ بأذهاّ ٖؿا ايكاْ ٕٛإىل ايًحإ املعتٍ ١باإلوفاف عً ِٗٝعدل ايٛقاـ.٠
 - 8تًتكّ ناؾ ١امل٪لمات ايتعً ١ُٝٝؼاظٌ اؾُٗٛـ ١ٜبفؾع تكاـٜف عٔ املٛؾؽ ٜٔايؿٜ ٜٔتًك ٕٛؼـالضتِٗ
ؾٗٝا إىل ايًحٓ ١املعتٍ ١باإلوفاف عًَ ِٗٝباوف.٠

َاؼ )56(٠تظف َطًكاً إٜؿاؼ أَٛ ٟظـ يف َٓر٘ ؼـال ١ٝظاـد اؾُٗٛـ ١ٜؼ ٕٚاؿٍض ٍٛعًضَٛ ٢اؾكضَ ١مضبكَ ١ضٔ
ايًحٓ ١املعتٍ ,١نُا تظف نًٝاً إٜؿاؼ أَٛ ٟظـ أ ٚطايب يف َٓرض٘ ؼـالض ١ٝظضاـد اؾُٗٛـٜض ١عًض٢
ْؿكضض ١اؿهَٛضض ١يف املمضضتٜٛات أ ٚايتعٍٍضضات ايضضيت تتضضٛؾف َث٬ٝتٗضضا باؾاَعضضات ٚاملعاٖضضؽ ٚايهًٝضضات
املتاذ ١ؼاظٌ اؾُٗٛـٜٚ ,١ٜمتثٖٓ َٔ ٢ؿا اؿظف اإلٜؿاؼ يف َٓس أَ ٚكاعضؽ فاْٝضَ ١كؽَض ١يًحُٗٛـٜض١
يف إطاـ ع٬قات ايتعا ٕٚايثٓا ٞ٥أ ٚالتػ ٍ٬يع ٕٛؾين َكؽّ يًحُٗٛـٚ ١ٜيف ذؽٚؼٖا وفٜط ١إٔ تهضٕٛ
اؿاج ١إيٗٝا ٫قايت قا.١ُ٥
َاؼ )57(٠عً ٢ناؾ ١ايٛذؽات اإلؼاـٚ ١ٜاؾٗات املعتٍ ١بتٓمٝل ايعض ٕٛايؿضين ٚايع٬قضات ايثٓاٝ٥ض ١بضني اؾُٗٛـٜض١
ٚايضضؽ ٍٚايىضضكٝكٚ ١ايٍضضؽٜكٚ ١املٓظُضضات ٚاشل٦ٝضضات ايعفبٝضضٚ ١ا٭جٓبٝضضٚ ١اإلقًُٝٝضضٚ ١ايؽٚيٝضضٚ ١عًضض ٢ا٭ظضضَ
ٚقاـات ايتعطٝط ٚايتُٓ ,١ٝاـؽَ ١املؽْٝضٚ ١ايتأَٓٝضاتٚ ,اـاـجٝض ,١أظضؿ ـأ ٟايًحٓض ١ايعًٝضا ٚايتىضاٚـ
ٚايتٓمٝل َع ايٛقاـ ٠يف نٌ َا ٜتعًل مبىاـٜع ا٫تؿاقٝات ٚايدلٚتٛن٫ٛت ؾات ايٍضً ١بكّضاٜا ايتأٖٝضٌ
قبضضٌ إبفاَٗضضا يًتركضضل َضضٔ إٔ أٖضضؽاف ٖضضؿ ٙا٫تؿاقٝضضات ؽضضؽّ أٖضضؽاف ايتأٖٝضضٌ َضضع ؼعٛتٗضضا يًتٓمضضٝل يف
املباذثات ٚعٓؽ عكؽ أ ٟاتؿاقٝات أظفٚ ٣بفٚتٛن٫ٛت تتٌٍ بٗؿا ايىإٔ جٓباً إىل جٓضب َضع ايٛذضؽات
اإلؼاـ ١ٜاملمتؿٝؽَٛٚ ٠اؾا ٠ايٛقاـ ٠بٓمع َٔ ١نٌ َٓٗا يتركٝل ا٭غفاض ايٛاـؼ ٠بٗؿا ايكاْ.ٕٛ
َاؼ )58(٠تفبط املًركٝضات ايثكاؾٝض ١إؼاـٜض ًا َٚايٝضا بضايٛقاـٚ ٠تضٓظِ اي٥٬رض ١ايتٓؿٝؿٜض ١شلضؿا ايكضاَْٗ ٕٛضاّ املًركٝضات
ايثكاؾٚ ١ٝوفٚيف ايتعٝني ؾٗٝا.
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َاؼ )59(٠ؽتَ ايٛقاـ ٠بإعؽاؼ َىاـٜع ايدلٚتٛن٫ٛت ٚا٫تؿاقٝات ايضيت تضؽظٌ يف ْطضام اظتٍاٌضٗا َٓٚاقىضتٗا
ٚايتٛقٝع عًٗٝا َع اؾٗات املعتٍ ١يف ايؽ ٍٚايىكٝكٚ ١ايٍؽٜك ١عدل ايكٓٛات ايفزل.١ٝ
َاؼ - 8 )61(٠ؽتَ ايٛقاـ ٠مبٓاقىضٚ ١إقضفاـ تفوضٝرات ايضؽ ٍٚايٍضؽٜكِ ١ضُٔ املضٓس املكؽَض ١يتًضو ايضؽٚ ٍٚؾكض ًا
يىضضفٚيف ايكبضض ٍٛاملعُضض ٍٛبٗ ضا يف اؾاَعضضات ايُٝٓٝضضٚ ١ايبضضت يف ا٫لضضتثٓا٤ات املطًٛبضضٚ ١ؾك ضاً ملبضضؽأ ايتعاَضضٌ
باملثٌ.
ٜ - 8كبٌ ايط٬ب ايٛاؾؽ َٔ ٕٚايؽ ٍٚايىكٝكٚ ١ايٍؽٜك ١مبٛجضب ايدلٚتٛنض٫ٛت ٚا٫تؿاقٝضات املدلَض١
َع ايضؽ ٍٚيف اؾاَعضات ايُٝٓٝضٚ ١ؾكض ًا يًتٛقٜضع املعتُضؽ َضٔ ايضٛقاـ ٠بٓضا ً ٤عًض ٢تفوضٝرات َعتُضؽَ ٠ضٔ
اؾٗات املعتٍ ١يف ايؽ ٍٚاملفور ١يًط٬ب.
ٜ - 2كبٌ ايط٬ب ايٛاؾؽ َٔ ٕٚايؽ ٍٚايىكٝكٚ ١ايٍؽٜك ١ظضاـد إطضاـ ايدلٚتٛنض٫ٛت ٚا٫تؿاقٝضات َضع
ذهَٛاتِٗ بٓظاّ ايفل ّٛاملكفـ َٔ ٠ايهًٝات ٚاؾاَعات اؿه.١َٝٛ
َاؼ )61(٠تتضضٛىل ايضضٛقاـ ٠اإلوضضفاف عًضض ٢تٓؿٝضضؿ ايتكاَضضات ب٬ؼْضضا أَضضاّ ايضضؽ ٍٚايىضضكٝكٚ ١ايٍضضؽٜكٚ ١ؾك ضاً يٍٓضضُٛ
ايدلٚتٛن٫ٛت املٛقعٚ ١بفافٗا ايتٓؿٝؿَٚ ١ٜتابع ١اؾٗات ؾات ايع٬ق ١يتكَ ِٝٝمت ٣ٛايتٓؿٝؿ.
َاؼ ٫ )62(٠جيضضٛق بضضأ ٟذضضاٍ َضضٔ ا٭ذضضٛاٍ متؽٜضضؽ َضضؽ ٠اإلٜؿضضاؼ عًضضْ ٢ؿكضض ١اؿهَٛضض ١٭َٛ ٟؾضضؽ عًضضْ ٢ؿكضض ١جٗضض ١أٚ
َٓظُ ١أ ٚذه ١َٛظاـج ١ٝت  ٜ٘ٓؼـالت٘ ظَ ٍ٬ؽ ٠املٓرَُٗ ١ا ناْت ا٭لباب.
َاؼ )63(٠تٍؽـ اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜشلؿا ايكاْ ٕٛبكفاـ َٔ ـٝ٥ن فًن ايٛقـا ٤بٓا ً٤عً ٢عفض ايٛقٜف ٚبعؽ َٛاؾك١
فًن ايٛقـا.٤
َاؼًٜ )64(٠ػضض ٢ايكضضفاـ اؾُٗضضٛـ ٟبايكضضاْ ٕٛـقضضِ ( )80يمضضٓ ّ8999 ١بىضضإٔ ايبعثضضات ٚاملضضٓس ٚاإلجضضاقات ايؽـالضض١ٝ
ٚايتؽـٜبٚ ١ٝأٜ َْ ٟتعاـض َع أذهاّ ٖؿا ايكاْ.ٕٛ
َاؼٜ )65(٠عٌُ بٗؿا ايكاْ َٔ ٕٛتاـٜغ ٌؽٚـٜٓٚ ٙىف يف اؾفٜؽ ٠ايفزل.١ٝ
ٌؽـ بف٥ال ١اؾُٗٛـ – ١ٜبٍٓعا٤
بتاـٜغ/2قضضضضضفّٖ1424/ض
املٛاؾل َ/5ضضضضضضضاـهّ2113/

علٕ عبداهلل صاحل
زئٔظ ادتنَْزٓ٘
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ّالهلٔات األٍلٔ٘
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قاىٌْ زقه ( )82لطي٘ 8001و
بػأٌ ادتامعات ّاملعاٍد العلٔا ّالهلٔات األٍلٔ٘
بالِ ايىعب :
ـٝ٥ن اؾُٗٛـ: ١ٜ
بعؽ اإلط٬ع عً ٢ؼلتٛـ اؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ
ٚعً ٢ايكاْ ٕٛـقِ ( )82يمٓ ّ8991 ١بىإٔ اؾاَعات ايٚ ١ُٝٓٝتعؽ٬ٜت٘.
ٚبعؽ َٛاؾك ١فًن ايٓٛاب.
أٌؽـْا ايكاْ ٕٛاٯت- :ٍْ٘ ٞ

الـفصل األّل
الـتطنـٔ٘ ّالـتعازٓـف ّاالٍداف
َاؼ)1( ٠

ٜمُٖ ٢ؿا ايكاْ( ٕٛقاْ ٕٛاؾاَعات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ٚايهًٝات ا٭ًٖ.) ١ٝ

َاؼ) 2(٠

ٜه ٕٛيًهًُات ٚايعباـات ايٛاـؼ ٠أؼْا ٙذٝثُا ٚـؼت يف ٖؿا ايكاْ ٕٛاملعضاْ ٞاملبٓٝض ١أَضاّ نضٌ َٓٗضا
َا ت ٜكت

لٝام ايَٓ َعٓ ٢آظف- :

اؾُٗٛـ١ٜ

:اؾُٗٛـ ١ٜاي. ١ُٝٓٝ

قاْ ٕٛاؾاَعات

:ايكاْ ٕٛـقِ ( )82يمٓ ّ8991 ١بىإٔ اؾاَعات ايٚ ١ُٝٓٝتعؽ٬ٜت٘.

ايكإْٛ

:قاْ ٕٛاؾاَعات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ٚايهًٝات ا٭ًٖ.١ٝ

اجملًن

:اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات .

ـٝ٥ن اجملًن

:ـٝ٥ن اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات.

ايٛقاـ٠

ٚ:قاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

ايٛقٜف

ٚ:قٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

فًن ا٭َٓا٤

 ٖٛ:أعً ١٦ٖٝ ٢يف اؾاَع ١تتٛىل ا٭وفاف عً ٢إؼاـ ٠اؾاَعَ ١ايٝاً ٚإؼاـٜاً
ٚؾل َا تؽؼٖ ٙؿا ايكاْ. ٕٛ

فًن اؾاَع١

 ٖٛ:أعً ١٦ٖٝ ٢أناؼميٚ ١ٝإؼاـ ١ٜتتٛىل إؼاـ ٠اؾاَع ١أناؼميٝاً ٚإؼاـٜاً
َٚايٝاً ٚؾل َا تؽؼٖ ٙؿا ايكاْ. ٕٛ

اؾاَع١

:نٌ َ٪لم ١ظاٌ ١تعٌُ يًتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٚ ,ٞؼت ٟٛعً٢
نًٝتني عً ٢ا٭قٌ ٚ٭تكٌ َؽ ٠ايؽـال ١ؾٗٝا عٔ أـبع لٓٛات أَ ٚا ٜعاؼشلا,
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ٚمتٓس ايؽـج ١اؾاَع ١ٝا٭ٚىل (بهايٛـٜٛه أ ٚايًٝماْن) عً ٢ا٭قٌ
ٚمتًهٗا جٗ ١غرل ذه.١َٝٛ
املعٗؽ ايعايٞ

 ٖٛ:نٌ َ٪لم ١أناؼميَ ١ٝمتكً ١بؿاتٗا ٚتعٓ ٢بايتعً ِٝايعاي٫ٚ ٞتكٌ
َؽ ٠ايؽـال ١ؾٗٝا عٔ أـبع لٓٛات ملٓس ايؽـج ١اؾاَع ١ٝا٭ٚىل
(بهايٛـٜٛه أ ٚيٝماْن) ٚلٓ ١بعؽ اؾاَع ١ملٓس ايؽبً ّٛايعايٚ ٞلٓ ١بعؽ
ايؽبً ّٛايعاي ٞملٓس املاجمترل ٚتٓىأ مبٛجب ٖؿا ايكاْٚ ٕٛمتًهٗا جٗ ١غرل
ذه. ١َٝٛ

ايهً ١ٝاؾاَع١ٝ

 ٖٞ :نٌ َ٪لم ١أناؼميَ ١ٝمتكً ١بؿاتٗا ٚتعٓ ٢بايتعً ِٝاؾاَع٫ٚ ٞ
تكٌ َؽ ٠ايؽـال ١ؾٗٝا عٔ أـبع لٓٛات أَ ٚاٜعاؼشلا تٓىأ مبٛجب ٖؿا
ايكاْٚ ٕٛمتًهٗا جٗ ١غرل ذه. ١َٝٛ

املايو /امل٪لن

:نٌ وعَ طبٝع ٞأ ٚاعتباـ ٟميتًو اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً١ٝ
َمحًَ/ ١محٌ ٚؾكاً يًتىفٜعات ايٓاؾؿٚ ٠خيّع يكاْ ٕٛا٫لتثُاـ.

عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن

 ٖٛ :اؿاٌٌ عً ٢وٗاؼ ٠ايؽنتٛـا ٙأَ ٚاٜعاؼشلا.

عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن املعا ٖٛ: ١ْٚاملؽـه ٚاملعٝؽ.
ايذلظ َٝا٭ٚيٞ

 ٖٛ :املٛاؾك ١ا٭ٚي َٔ ١ٝايٛقاـ ٠عً ٢إْىا ٤اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأٚ
ايهًٚ ١ٝؾل أذهاّ ٖؿا ايكاْ. ٕٛ

ا٫عتُاؼ ايعاّ

 ٖٛ:اعتباـ نٌ َٔ اؾاَعٚ ١املعٗؽ ايعايٚ ٞايهًٌ ١ٝاذب ١ايذلظَٝ
ا٭ٚي ١ًٖ٪َ ٞتأٖ ً٬ٝعاَاً يًتؽـٜن يف ايتعٍٍات اييت تُّٓٗا ايٓظاّ
ا٭لال ٞايؿْ ٟايت مبٛجب٘ ايذلظ َٝا٭ٚي.ٞ

ا٫عتُاؼ اـاُ

 ٖٛ:اعتباـ نٌ َٔ اؾاَعٚ ١املعٗؽ ايعايٚ ٞايهً ١ًٖ٪َ ١ٝتأٖ ً٬ٝظاٌاً يف
أ َٔ ٟايتعٍٍات اييت تُّٓٗا ايٓظاّ ا٭لال ٞبعؽ التٝؿاٗ٥ا َتطًبات٘.

ايذلظ َٝايٓٗاٞ٥

َٛ :اؾك ١ايٛقاـ ٠عً ٢ايمُاط ببؽ ٤ايٓىايف أ ٚا٫لتُفاـ ؾ ٘ٝبايٓمب١
يًحاَعات املٓىأ ٠قبٌ ٌؽٚـ ٖؿا ايكاْ. ٕٛ

اي٥٬ر١
َاؼ)3(٠

:اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜشلؿا ايكاْ. ٕٛ

تمف ٟأذهاّ ٖؿا ايكاْ ٕٛعً ٢مجٝع اؾاَعات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ٚايهًٝات اؾاَع ١ٝاييت أْى٦ت
قبٌ ٌؽٚـ ٙأ ٚلتٓىأ بعؽ ؾيو .

َاؼ)4(٠

ٜٗؽف ٖؿا ايكاْ ٕٛإىل ِٚع ا٭ذهاّ ٚايّٛابط املٓظُ ١إلْىا ٤اؾاَعات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا
ٚايهًٝات ا٭ًٖٚ , ١ٝؼؽٜؽ فا٫ت اإلوفاف ٚايفقاب ١اؿه ١َٝٛعً ٢أؼاٗ٥ا  ,مبا ٪ٜؼ ٟإىل - :
 - 8تىحٝع ٚمحا ١ٜا٫لتثُاـ اـاُ يف فاٍ ايتُٓ ١ٝايبىف. ١ٜ
 - 8تعكٜك ايثك ١بأؼاٖ ٤ؿ ٙامل٪لمات يف ؾعايٝتٗا ٚنؿا٤تٗا ٚجٛؼ ٠كفجاتٗا.
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تعٌُ اؾاَعات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ٚايهًٝات عً ٢ؼكٝل ا٭ٖؽاف ايتاي- : ١ٝ
أ  -ا٭ٖؽاف ايتعً ١ُٝٝاييت تُّٓٗا ايؽلتٛـ ٚأٖؽاف اؾاَعات املٍٓ ُٛعًٗٝا يف قإْٛ
اؾاَعات اي. ١ُٝٓٝ
ب  -اإللٗاّ يف ـؾع َمت ٣ٛايتعً ِٝاؾاَعٚ ٞايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ
د  -تُٓ ١ٝق ِٝاؿفٜات ايعاَ ١اييت نؿًٗا ايؽلتٛـ ٚمماـلتٗا يف ايٛاقع ايعًُ.ٞ
ؼ  -تٛؾرل ايتعٍٍات ايىفعٚ ١ٝايعًُٚ ١ٝايتكٓ ١ٝاؿؽٜث ١يف كتًـ اجملا٫ت مبا تكل ايفبط بني
أٖؽاف اؾاَعٚ ١اذتٝاجات اجملتُع .
 - ٙايعٌُ عً ٢إجياؼ قٛالِ َىذلن ١يتٛذٝؽ ٖ ١ٜٛاؾ َٔ ٌٝظ ٍ٬املٓاٖخ ايتعً ١ُٝٝاييت تعُل
ايك ِٝايؽٚ ١ٜٝٓايٛطٓٚ ١ٝايًػ ١ايعفب. ١ٝ

الفصل الجاىٕ
األضظ العام٘ إلىػاء ادتامعات ّالهلٔات األٍلٔ٘
َاؼ)6(٠

ٜتِ تكؽ ِٜطًب ايذلظ َٝا٭ٚي ٞبإْىا ٤اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝبٓا ٤عً ٢طًب َٛقع عً٘ٝ
َٔ امل٪لمني أ ٚاملايو إىل ايٛقٜف َفؾل مبا - :ًٜٞ
ْ - 8معَ َٔ ١ىفٚع ايٓظاّ ا٭لالٚ ٞؾكاً ٭ذهاّ ٖؿا ايكاْ٥٫ٚ ٕٛرت٘ ايتٓؿٝؿ. ١ٜ
 - 8بٝإ بأزلا ٤امل٪لمني َفؾل ب٘ ايمرل ٠ايىعٍ ١ٝيهٌ َِٓٗ ٚ ,ـأه َاٍ املىفٚع عٝث
ٜ٫كٌ عٔ َا ٜعاؼٍ (ًَ ْٞٛٝؼ٫ٚـ) يًحاَع ًَٕٛٝٚ( ١ؼ٫ٚـ) يًُعٗؽ ايعايٚ ٞايهً ١ٝنرؽ أؼْ٢
ٚتعفٜؿاً ناؾٝاً باؿٍ ١اييت تعٗؽ نٌ وفٜو بتكؽميٗا ْٛٚعٗا (ْكؽ – ١ٜع.) ١ٝٓٝ
 ٚ - 2ا٥ل ـزل ١ٝتتُّٔ مجٝع ايُّاْات اييت تهؿٌ تػط ١ٝمجٝع ا٭عبا ٤املاي ١ٝاملذلتب ١عً٢
قٝاَٗا ٚتىػًٗٝا مبا تؿ املمت ٣ٛا٭ناؼمي ٞشلا.
 - 4تكؽ ٚ ِٜا٥ل َعُؽ ٠قّاٝ٥اً بىإٔ طبٝع ١ايع٬ق ١بني املايو أ ٚامل٪لمني ٚممتًهات اؾاَع١
أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝاملٓكٛيٚ ١غرل املٓكٛي. ١
 - 1ايتاـٜغ املتٛقع يبؽ ٤ايؽـال. ١
 - 6أ  -تكؽُِ ِٜإ بٓه ٞؼت تٍفف ايٛقاـَ ٠كؽاـ َٔ )%80( ٙـأه املاٍ املٍفط ب٘
إلْىاٗ٥ا ٜٚ.متعؽّ ملٛاجٗ ١أ ١ٜأِفاـ تذلتب عً ٢تعثفٖا أ ٚإغ٬قٗا أ ٚإؾ٬لٗا أ ٚأ١ٜ
أِفاـ أظف ٣تف ٣ايٛقاـ ٠إْٗا تمتٛجب ايتعٜٛ

ٚعهِ قّا ٞ٥بات.

ب  -ايتكاّ اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝنتابٝاً بأْ٘ ٜ٫تِ ايًح ٤ٛإىل تٍؿٝتٗا أٚ
إغ٬قٗا إ ٫بعؽ إجياؼ َكاعؽ ؼـال ١ٝيًطًب ١يف نًٝات َٓاظفٚ ٠بعؽ َٛاؾك ١ايٛقاـ. ٠
د  -ا٫يتكاّ بتعٝني ْمب٫ ١تكٌ عٔ ( َٔ )%20عؽؼ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن املتؿفغني يف نٌ
قمِ عًُ ٞتتِ املٛاؾك ١عً ٢اؾتتاذ٘ عً ٢إٔ تٌٍ ايٓمب ١إىل ( )%50بعؽ لبع لٓٛات َٔ
بؽ ٤إْىاٗ٥ا .
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يًرٍ ٍٛعً ٢تفظ َٝا٫عتُاؼ ايعاّ ٜ ,تِ ايتكؽّ بطًب َٛقع َٔ امل٪لن إىل ايٛقٜف َفؾل مبا
- :ًٜٞ
ٌٛ- 8ـ َٔ ٠ايذلظ َٝا٭ٚي.ٞ
- 8عؽؼ ايطًب ١املتٛقع اْتظاَِٗ عٓؽ ا٫نتُاٍ .
- 2تكؽ ِٜقا ١ُ٥تتُّٔ أزلاَ ٤فورني فًن ا٭َٓا.٤
- 4تٛؾف َتطًبات ا٫عتُاؼ ايعاّ َٔ (املٓىآت ٚاملفاؾل ٚايبٓا ٤ايتٓظٚ ُٞٝا٭ناؼميٚ ٞاإلؼاـٟ
ٚايتحٗٝكات ٚاملعاٌَ ٚايٛـً) ٚؾل ؼيٜ ٌٝعؽ يؿيو ٚتتٛىل اي٥٬ر ١ؼؽٜؽ بٝاْات٘.

َاؼ)8(٠

يًرٍ ٍٛعً ٢تفظ َٝا٫عتُاؼ اـاُ ٜتِ ايتكؽّ بطًب َٛقع َٔ امل٪لن إىل ايٛقٜف َفؾل بتأَني
ا٫ذتٝاجات اـاٌ ١بهٌ ؽٍَ تُّٓ٘ ايٓظاّ ا٭لال َٔ ٞذٝث َا - :ًٜٞ
- 8

تٛؾف ايعؽؼ املٓالب َٔ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن املتعٍٍني باؿكٌ ايعًَُِٛٛ ٞع

ايذلظٚ َٝؾكاً شلؿا ايكاْ٥٫ٚ ٕٛرت٘ ايتٓؿٝؿ. ١ٜ

َاؼ)9(٠

- 8

تٛؾف ايتحٗٝكات املٓالب. ١

- 2

تٛؾف ايتٌٝٛـ ايعًُ ٞيًتعٍَ.

- 4

تٛؾف املٍاؼـ ٚاملفاجع ٚايؽٚـٜات ؾات ايع٬ق ١بايتعٍَ.

يًرٍ ٍٛعً ٢ايذلظ َٝايٓٗاٜ ٞ٥تِ ايتكؽّ إىل ايٛقٜف بطًب َٛقع عً َٔ ٘ٝامل٪لن َفؾل بٍٛـَٔ ٠
ايذلظ َٝا٭ٚيٚ ٞا٫عتُاؼ ايعاّ ٚا٫عتُاؼ اـاُ يهٌ ؽٍَ.

َاؼٍٜ )11(٠ؽـ ايذلظ َٝا٭ٚيٚ ٞا٫عتُاؼ ايعاّ ٚاـاُ َٔ ايٛقٜف ٍٜٚؽـ ايذلظ َٝايٓٗا َٔ ٞ٥ـٝ٥ن
اجملًن ملٔ التهٌُ ايىفٚيف ٚاملٛاٌؿات املٍٓ ُٛعًٗٝا بٓا ٤عً ٢عفض ايٛقٜف َٛٚاؾك ١اجملًن .
َاؼ )11(٠تٓىأ ايهًٝات اؾؽٜؽ ٠يف ْطام اؾاَع ١بكفاـ َٔ ايٛقٜف ٚؽّع يٓؿن وفٚيف إقاَ ١ايهًٝات ,
نُا تٓىأ ا٭قماّ ٚايتعٍٍات اؾؽٜؽ ٠يف إطاـ اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝبكفاـ َٔ
ـٝ٥مٗا ٚ ,ؾكاً يىفٚيف ؾتس ا٭قماّ يف ايهًٝات اؿهٚ ١َٝٛبعؽ َٛاؾك ١ايٛقٜف .
َاؼ )12(٠يًحاَع ١إٔ تًػ ٞأ ٚتؽَخ نًٝات أ ٚأقماَاً أناؼمي ١ٝبكفاـ َٔ فًن اؾاَعَٛٚ ١اؾك ١ايٛقٜف,
ٜٚمف ٟعً ٢ايهًَ ١ٝاٜمف ٟعً ٢اؾاَع. ١
َاؼ )13(٠أ  -يًحاَع ١ذٍفاً إٔ تؿتس شلا ؾفٚعاً يف احملاؾظات بكفاـ َٔ ايٛقٜف مبٛجب ظطاب َٔ ـٝ٥ن
اؾاَعَ ١ىؿٛع مبٛاؾك ١فًن ا٭َٓا. ٤
ب  -يًحاَع ١ذٍفاً إٔ تؿتس شلا ؾفٚعاً ظاـد اؾُٗٛـ ١ٜبكفاـ َٔ ـٝ٥ن اجملًن بعؽ َٛاؾك ١اجملًن
بٓا ٤عً ٢عفض ايٛقٜف مبٛجب ظطاب َٔ ـٝ٥ن اؾاَعَ ١ىؿٛع مبٛاؾك ١فًن ا٭َٓا.٤
د  -يًحاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝإٔ تؿتس شلا َهاتب ؼاظٌ اؾُٗٛـ ١ٜأ ٚظاـجٗا يٮغفاض
اإلؼاـ ١ٜبعؽ َٛاؾك ١ايٛقٜف .
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َاؼٜ )14(٠ه ٕٛيهٌ َٔ اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝبٓ ١ٝتٓظ ١ُٝٝأناؼميٚ ١ٝإؼاـَٚ ١ٜاي ١ٝظاٌ١
بٗا ٚتتبع ـٝ٥مٗا َباوف.٠
َاؼ )15(٠تتُتع نٌ َٔ اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝبايىعٍ ١ٝا٫عتباـٚ ١ٜا٫لتك ٍ٬املايٚ ٞاإلؼاـٟ
ٚا٭ًٖ ١ٝايكاْ. ١ْٝٛ
َاؼ )16(٠تكتٍف بفاَخ َٓس ؼـج ١املاجمترل ٚايؽنتٛـاٚ ٙإجاقات ايتؿفؽ ايعًُ ٞ٭عّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن عً٢
اؾاَع ١ؾكط ٚ ,يف إطاـ ايكٛاعؽ املتبع ١يف اؾاَعات اؿه. ١َٝٛ
َاؼٜ )17(٠تِ ؾتس بفاَخ يًؽـالات ايعًٝا يف اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهًٚ ١ٝؾكاً يًُعاٜرل املعُ ٍٛبٗا يف
اؾاَعات اي ١ُٝٓٝيهٌ بفْاَخ ٍٜٚؽـ بايمُاط يف ؾيو قفاـ َٔ ايٛقٜف بٓا ً٤عً ٢عفض اؾاَع١
َٛٚاؾك ١اجملًن ا٭عً. ٢

الفصل الجالح
اإلغساف ّالسقاب٘
َاؼٜ )18(٠تٛىل اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات ؾُٝا ٜتعًل باؾاَعات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ٚايهًٝات ايٍ٬ذٝات
ٚاملمٛ٦يٝات ايتاي- : ١ٝ
- 8

إقفاـ املعاٜرل ٚايّٛابط اييت تك ّٛاؾاَعات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ٚايهًٝات اؾاَع ١ٝعً٢

ألالٗا .
- 8

َٓس ايذلظ َٝايٓٗا ٞ٥بإْىا ٤اؾاَعات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ٚايهًٝات .

- 2

إقفاـ املكفـات ايؽـالٚ ١ٝذك ٍٛايتعٍَ يف كتًـ املمتٜٛات املكؽَ َٔ ١اؾاَعات

ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ٚايهًٝات مبا ٜ٫تعاـض َع أذهاّ ايؽلتٛـ ٚايكاْٚ ٕٛا٭ٖؽاف ايٛاـؼ ٠يف
املاؼ. )1(٠
- 4

اعتُاؼ اشلٝهٌ ايتٓظ( ُٞٝايعًُٚ ٞاإلؼاـ )ٟيًحاَعٚ ١املعٗؽ ايعايٚ ٞايهًٚ , ١ٝظططٗا

ايؽـالٚ ١ٝبفافٗا ايعًُٚ ١ٝايىٗاؼات ٚايؽـجات اييت متٓرٗا بٓا ً٤عً ٢اقذلاط َٔ فايمٗا .
- 1

إقفاـ َعؽ٫ت ايثاْ ١ٜٛايعاَ ١أَ ٚا ٜعاؼشلا ٚنؿا إقفاـ املعاٜرل ٚايّٛابط اـاٌ ١بكبٍٛ

ايطًب ١يف ايؽـالات ايعًٝا بٓا ٤عًَ ٢كذلط فًن اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً. ١ٝ
- 6

إقفاـ أعؽاؼ ايطًب ١ايؿًٜ ٜٔترك ٕٛلًٓ ٜٛا عك ٍٛايتعٍَ ٚؾكاً إلَهاْٝات اؾاَع١

ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهًٚ ١ٝطاقتٗا ا٫لتٝعاب. ١ٝ
- 5

إقفاـ املعاٜرل ٚايّٛابط اـاٌ ١با٫عذلاف بايىٗاؼات ايٍاؼـ ٠عٓٗا ٚنٝؿَ ١ٝعاؼيتٗا

مبا ٜ٫تعاـض َع قاْ ٕٛاؾاَعات اي. ١ُٝٓٝ
- 2

إٜكاف قب ٍٛايطًب ١يف اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهًٚ , ١ٝلرب ايذلظ َٝيف ذاي١

كايؿ ١ايكاْ ٕٛأ ٚايًٛا٥س ٚايتعًُٝات ايٍاؼـ ٠مبٛجب٘ بعؽ ٌؽٚـ ذهِ قّا ٞ٥بات.
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إقفاـ ألن إعاـ ٠أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َٔ اؾاَعات اؿه ١َٝٛإىل اؾاَعات ٚاملعاٖؽ

ايعًٝا ٚايهًٝات ا٭ًٖ.١ٝ
َاؼ )19(٠ؽّع اؾاَعٚ ١املعٗؽ ايعايٚ ٞايهً ١ٝإلوفاف ايٛقاـ ٠يف تطبٝل أذهاّ ٖؿا ايكاْ٥٫ٚ ٕٛرت٘
ايتٓؿٝؿٚ. ١ٜيًٛقاـ ٠عًٚ ٢ج٘ اـٍَ ُٛا - :ًٜٞ
 - 8التكباٍ طًبات ايذلظَٓٚ َٝس ايذلظ َٝا٭ٚيٚ ٞا٫عتُاؼ ايعاّ ٚاـاُ يًحاَعات ٚاملعاٖؽ
ايعًٝا ٚايهًٝات ٚؾكاً ٭ذهاّ ٖؿا ايكاْ. ٕٛ
- 8اإلوفاف ٚايتٛجٚ ٘ٝايفقاب ١املمتُف ٠يف إطاـ أذهاّ ٖؿا ايكاْ٥٫ٚ ٕٛرت٘ ايتٓؿٝؿٚ ١ٜتعًُٝات
اجملًن ا٭عً.٢
- 2ايتٍؽٜل عً ٢ايىٗاؼات ٚايؽـجات ايعًُ. ١ٝ
 - 4طًب تكاـٜف ؼٚـ ١ٜواًٍَْ ١ـ لٓ. ١ٜٛ
- 1املفاجع ١ايؽٚـ ١ٜ٭ؼاٗ٥ا َٔ ظ ٍ٬ايتكاـٜف ٚايكٜاـات املٝؽاْ. ١ٝ
َ - 6فاقب ١أؼاٗ٥ا ٚايتكاَٗا باملعاٜرل ٚايّٛابط احملؽؼ ٠يف ايكاْ٥٫ٚ ٕٛرت٘ ايتٓؿٝؿٚ. ١ٜشلا يف لبٌٝ
ؼكٝل ؾيو َا - :ًٜٞ
أ  -تٛج ٘ٝإْؿاـ يًحاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝاملعايؿ ١ؼؽؼ ؾ ٘ٝجٛاْب املعايؿ١
ٚاملؽ ٠احملؽؼ ٠إلقايتٗا .
ب -ـؾع تكفٜف إىل اجملًن ا٭عً ٢بىإٔ اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝيف ذاٍ عؽّ
إقاي ١كايؿتٗا ظ ٍ٬املؽ ٠احملؽؼ ٠يف ظطاب إْؿاـ.ٙ
د  -ايت ١ٌٝٛإىل اجملًن ا٭عً ٢بٓٛع َٚمت ٣ٛايعكٛب ١املتُثً ١يف :لرب ايذلظ٪َ َٝقتاً أٚ
ؼاُ٥اً ,أ ٚإٜكاف قب ٍٛايطًبَٚ ١ؽت٘ ,أ ٚاإلغ٬م امل٪قت أ ٚايؽا ِ٥مبا ٫خيايـ أذهاّ
ٖؿا ايكاْ. ٕٛ

الفصل السابع
الػئٌْ اإلدازٓ٘ ّاألنادمئ٘
َاؼ )21(٠تترؽؼ ايمًطات يف اؾاَع( ١مبحًن ا٭َٓاٚ ,٤فًن اؾاَعٚ ١ـٝ٥ن اؾاَعٚ ) ١تترؽؼ يف املعٗؽ
ايعاي( ٞمبحًن ا٭َٓاٚ , ٤فًن املعٗؽ ايعايٚ ٞايعُٝؽ) ٚ ,تترؽؼ يف ايهً( ١ٝمبحًن ا٭َٓا,٤
ٚفًن ايهًٚ , ١ٝعُٝؽٖا).
 - 1فًن ا٭َٓا٤
َاؼٜ )21(٠ه ٕٛيهٌ جاَع ١أَ ٚعٗؽ عاي ٞأ ٚنً ١ٝفًن ٜمُ( ٢فًن ا٭َٓاٍٜ )٤ؽـ بتىه ً٘ٝقفاـ َٔ
ـٝ٥ن اجملًن ا٭عً ٢بٓا ٤عً ٢عفض ايٛقٜف ملؽ ٠أـبع لٓٛات قابً ١يًتحؽٜؽ ٜٚته َٔ ٕٛلبع ١إىل
أذؽ عىف عّ ٛتب ِٗٓٝاي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ. ١ٜ
َاؼ )22(٠خيتاـ اجملًن َٔ بني أعّا ٘٥ـٝ٥ماً ٚأَٓٝاً عاَاً ي٘ عً ٢إٜ ٫ه ٕٛـٝ٥ن اؾاَع. ١
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َاؼ٫ )23(٠جيٛق اؾُع بني عّ ١ٜٛأنثف َٔ فًن أَٓا ٤بالتثٓا ٤املايهني أ ٚاملماُٖني أ ٚـ٩لا٤
اؾاَعات أ ٚعُؽا ٤املعاٖؽ ايعًٝا أ ٚعُؽا ٤ايهًٝات.
َاؼٜ )24(٠تٛىل فًن ا٭َٓا ٤يهٌ َٔ اؾاَعٚ ١املعٗؽ ايعايٚ ٞايهًَ ١ٝا - :ًٜٞ
 - 8ـلِ ايمٝال ١ا٫لتثُاـ ١ٜيف إطاـ ايمٝال ١ايعاَ ١يًؽٚي. ١
- 8اعتُاؼ يٛا٥س أْظُ ١ايعٌُ ٍٜٚؽـ بٗا قفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع ١أ ٚعُٝؽ املعٗؽ ايعاي ٞأ ٚعُٝؽ
ايهً. ١ٝ
- 2ايعٌُ عً ٢تؽبرل املٛاـؼ املايٚ ١ٝتٓظ ِٝالتثُاـ أَٛاشلاٚ ,إقفاـ اـطط ا٫لتثُاـ.١ٜ
َٓ - 4اقىٚ ١اعتُاؼ املٛاقْ ١ايتكؽٜف ١ٜاملاي ١ٝبٓا ٤عً ٢عفض ـٝ٥ن فًن اؾاَع ١أ ٚعُٝؽ املعٗؽ
ايعاي ٞأ ٚعُٝؽ ايهً ١ٝقبٌ بؽا ١ٜايمٓ ١املاي ١ٝبث ١ ٬أوٗف.
َٓ - 1اقىٚ ١إقفاـ اؿماب اـتاَ ٞيًحاَعٚ ١مجٝع ايٛذؽات ايتابع ١شلا َٔ املفانك ٚاملمتىؿٝات
َٓٚاقى ١تكفٜف احملالب ايكاْٚ , ْٞٛايتكاـٜف ايؽٚـٚ ١ٜايمٓ ١ٜٛاملكؽَ َٔ ١ـٝ٥ن فًن
اؾاَعٚ ١عُٝؽ املعٗؽ ايعايٚ ٞعُٝؽ ايهًٚ , ١ٝتك ِٝٝإلاقاتٗا.
- 6ايبت يف تعٝني ْا٥ب أْٛ ٚاب ـٝ٥ن اؾاَعٚ ١املٛاؾك ١عً ٢تعٝني عُؽا ٤املعاٖؽ ايعًٝا ٚعُؽا٤
ايهًٝات ٚـ٩لا ٤ا٭قماّ ٚأعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن ٚاملعٝؽٚ ٜٔإعاـتِٗ ْٚؽبِٗ بٓا ٤عً ٢ت١ٌٝٛ
فًن ايكمِ ٚايهًَٛٚ ١ٝاؾك ١فًن اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً. ١ٝ
- 5ايبت يف تعٝني اإلؼاـٜني ٚتفقٝتِٗ ٚإْٗا ٤ظؽَاتِٗ ٚإيػا ٤عكٛؼِٖ .
- 2اعتُاؼ ٥٫ر ١ايفل ّٛايؽـال ١ٝاييت ٜتِ ؼًٍٗٝا َٔ ايطًب. ١
َاؼَ )25(٠ع َفاعا ٠أذهاّ املاؼٖ َٔ )84(٠ؿا ايكآْٜ ..ٕٛؿفؼ فًن أَٓا ٤اؾاَع ١مبٓاقى ١ايكّاٜا
اٯت- :١ٝ
- 8إقفاـ ظطط إْىا ٤نًٝات أ ٚأقماّ جؽٜؽ ٠أ ٚؼفٗا أ ٚإيػاٗ٥ا ٚايفؾع إىل اجملًن ا٭عً٢
بىأْٗا.
- 8املٛاؾك ١عً ٢إْىا ٤نًٝات ؾفع ١ٝيف احملاؾظات أ ٚظاـد اؾُٗٛـ ١ٜبٓا ً٤عً ٢عفض فًن
اؾاَع , ١مبا ٜ٫تعاـض َع املاؼٖ َٔ )1( ٠ؿا ايكاْ. ٕٛ
َاؼٜ )26(٠تٛىل ـٝ٥ن فًن ا٭َٓا ٤ايٍ٬ذٝات اييت خيٛشلا إي ٘ٝفًن ا٭َٓا ٤نُا ٜتٛىل َتابع ١تٓؿٝؿ
ايكفاـات اييت ٍٜؽـٖا .
َاؼ )27(٠إؾا وػف َفنك ـٝ٥ن فًن ا٭َٓا ٤أ ٚأ َٔ ٟأعّاٜ ٘٥تِ تعٝني َٔ تٌ قً٘ بٓؿن طفٜك ١تعٝني
لًؿ٘ .
 - 2فًن اؾاَع/ ١املعٗؽ ايعاي/ ٞايهً١ٝ
َاؼٜ )28(٠ه ٕٛيهٌ جاَع ١أَ ٚعٗؽ عاي ٞأ ٚنً ١ٝفًن ٜمُ( ٢فًن اؾاَع/ ١املعٗؽ ايعاي/ ٞايهً)١ٝ
ٍٜؽـ بتىه ً٘ٝقفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع ١أ ٚعُٝؽ املعٗؽ ايعاي ٞأ ٚعُٝؽ ايهً ١ٝملؽ ٠لٓتني قابً١
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يًتحؽٜؽ ٜٚته َٔ ٕٛـٝ٥ن اؾاَع/ ١عُٝؽ املعٗؽ ايعاي/ ٞعُٝؽ ايهً ١ٝـٝ٥ماً ٚ ,عّ ١ٜٛنٌ
َٔ- :
ْا٥ب ايفٝ٥ن أْٛ ٚاب٘ .
عُؽا ٤ايهًٝات /ـ٩لا ٤ا٭قماّ (بايٓمب ١يًُعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً.) ١ٝ
ا٭َني ايعاّ يًحاَع. ١
ممثٌ عٔ ايٛقاـٜ ٠فور٘ ايٛقٜف .
ممثٌ عٔ فًن ا٭َٓا.٤
عّ َٔ ٜٔٛأعً ٢ؼـج ١عًُ ١ٝيف اؾاَع/ ١املعٗؽ ايعاي/ ٞايهً. ١ٝ
َاؼٜ )29(٠عؽ فًن اؾاَع/ ١املعٗؽ ايعاي/ ٞايهً ١ٝاشل ١٦ٝاملىفؾ ١عً ٢ايى ٕٛ٦اإلؼاـٚ ١ٜايعًُٚ ١ٝايذلب١ٜٛ
ٚو ٕٛ٦ايبرث ايعًُٚ , ٞي٘ يف لب ٌٝؼكٝل ؾيو مماـل ١املٗاّ اٯت- : ١ٝ
ِٚ- 8ع ا٭لن املٓٗحٚ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝايذلب ١ٜٛمبا جيعٌ ايٓىاطات ا٭ناؼميٚ ١ٝايتعً١ُٝٝ
َٓمحَُٚ ١تؿكَ ١ع اذهاّ ايؽلتٛـ ٚايكاْ. ٕٛ
- 8ايعٌُ عً ٢ـؾع َمت ٣ٛايتعًٚ ِٝايبرث ايعًُ ٞمبا ًٜيب ذاجات ايتُٓٚ ١ٝذاجات اجملتُع
املعتًؿٚ ١يف ِ ٤ٛايمٝال ١ايعاَ ١مل٪لمت٘ ايتعً. ١ُٝٝ
- 2ايتٓمٝل بني ايٓىاطات ايعًُٚ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝايذلبٚ ١ٜٛا٫جتُاع ١ٝيًهًٝات ٚايٛذؽات ايتابع١
يًحاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهًٚ ١ٝتٝ ٛل ع٬ق٪َ ١لمت٘ َع ْظرلاتٗا املعتًؿ ١اؿه١َٝٛ
ٚا٭ًٖ. ١ٝ
- 4املٛاؾك ١عً ٢تعٝني اعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن ٚاْتؽابِٗ ٚاعاـتِٗ ٚقب ٍٛالتكا٫تِٗ ٚتكؽميٗا
جملًن ا٭َٓا٫ ٤ؽاؾ َا ٜفا ٙبىأْٗا.
- 1اعتُاؼ َٓس ؼـج ١ايؽنتٛـا ٙايؿعف( ١ٜبايٓمب ١يًحاَع ١ؾكط) بٓا ً٤عً ٢اقذلاط ـٝ٥ن اؾاَع١
.
- 6ايبت يف َٓس اعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن اجاقات ايتؿفؽ ايعًُٚ ٞا٫جاقات ؼ ٕٚـاتب ٚقبٍٛ
التكا٫تِٗ ٚاْٗا ٤ظؽَاتِٗ .
- 5اقذلاط بفْاَخ ايكبٚ ٍٛأعؽاؼ ايطًب ١املكبٛيني لٜٓٛاً ٚاملٓاٖخ ٚايتعٍٍات املعتًؿ ١يف
اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهًَ ١ٝع ْمب ايكبٚ ٍٛـؾعٗا إىل اجملًن ا٭عً ٢إلعتُاؼٖا.
- 2اقذلاط َكؽاـ ايفل ّٛاييت تمتٛؾٗٝا اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً َٔ ١ٝطًبتٗا ٚـؾعٗا
جملًن ا٭َٓا٫ ٤عتُاؼٖا .
- 9إقفاـ وفٚيف ِٛٚابط ايتدلعات ٚاشلبات ٚاملٓس ٚايٌٛاٜا ٚا٭ٚقاف اييت تكؽّ يًحاَعات
ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ٚايهًٝات ٚ ,مبا ٜ٫تعاـض َع ايؽلتٛـ ٚأذهاّ ٖؿا ايكاْٚ ٕٛايكٛاْني

-64-

ّ8002

قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

ايٓاؾؿ ,٠عٝث ٜمف ٟعً ٢اؾاَعات ا٭ًَٖ ١ٝا ٜمف ٟعً ٢اؾاَعات اؿه ١َٝٛيف َِٛٛع
ايتدلعات ٚاشلبات.
- 80

َٓاقىَ ١ىفٚع َٛاقْ ١اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهًٚ ١ٝذماباتٗا اـتاَٚ ١ٝـؾعٗا

إىل فًن ا٭َٓا٫ ٤عتُاؼٖا.
- 88

َٓاقى ١ايتكفٜف ايمٓ ٟٛعٔ أْىط ١اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهًٚ ١ٝالاقاتٗا

ٚتكؽمي٘ إىل فًن ا٭َٓا ٤يفؾع٘ إىل اجملًن ا٭عً.٢
- 88

ايٓظف يف أَِٛٛ ٟعات تتعًل بايعٌُ ا٭ناؼميٜ ٞعفِٗا ـٝ٥م٘ أ ٚايعُٝؽ املعين.

َاؼ )31(٠جملًن اؾاَع ١ذٍفاً ايٓظف يف طًبات تفق ١ٝأعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن بٓا ٤عً ٢ت ١ٌٝٛفًم ٞايكمِ
ٚايهً ١ٝاملعٓٚ ١ٝؾل ايكٛاعؽ املٓظُ ١يًذلقٝات يف اؾاَعات اؿه. ١َٝٛ
َاؼٜ )31(٠ه ٕٛيهٌ نً ١ٝعُٝؽاً ٜعؽ املم ٍٛ٦ا٭ ٍٚعٔ إؼاـ ٠وْٗٛ٦ا ايتعًٚ ١ُٝٝاإلؼاـٚ ١ٜاملايٚ ١ٝأَٛـ
ايبرث ايعًُٜٚ , ٞتٛىل تٓؿٝؿ قفاـات فًن ايهًٚ ١ٝفًن اؾاَع. ١
َاؼٜ )32(٠تِ تعٝني ايعُٝؽ بكفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع , ١ملؽ ٠أـبع لٓٛات قابً ١يًتحؽٜؽ ٜٚىذليف ؾ ٘ٝإٔ ٜهٕٛ
ذاٌ ً٬عً ٢ايؽنتٛـا ٙأَ ٚا ٜعاؼشلا.
 - 3ـٝ٥ن اؾاَع/ ١عُٝؽ املعٗؽ ايعاي/ ٞعُٝؽ ايهً١ٝ
َاؼٜ )33(٠ه ٕٛيهٌ جاَع ١ـٝ٥ن َتؿفؽ إلؼاـتٗا ٜٚىذليف يف تفوٝر٘ َا - :ًٜٞ
- 8

إٔ ٜه ٕٛميين اؾٓم. ١ٝ

- 8

إٔ ٜهَ ٕٛىٗٛؼاً ي٘ بايٓكاٖٚ ١ذمٔ ايمرلٚ ٠ايمًٛى.

- 2

إٔ ٜه ٕٛذاٌ ً٬عً ٢ؼـج ١ايؽنتٛـا ٙأَ ٚا ٜعاؼشلا .

- 4

إٓ ٜ٫ه ٕٛـٝ٥ن فًن ا٭َٓا.٤

َاؼٜ )34(٠تِ تفوٝس ـٝ٥ن اؾاَع ١بكفاـ َٔ فًن ا٭َٓاٜٚ ٤عفض عً ٢ايٛقٜف يًُٛاؾكٚ , ١ملؽ ٠سن
لٓٛات قابً ١يًتحؽٜؽ ٜٚ ,ه ٖٛ ٕٛاملم ٍٛ٦ا٭ ٍٚأَاّ فًن اؾاَعٚ ١فًن ا٭َٓاٚ ٤ايٛقٜف
ٚاجملًن ا٭عًٚ ٢عمب ايىفٚيف امل ١ًٖ٪يؿيو .
َاؼٜ )35(٠عؽ ـٝ٥ن اؾاَع ١أ ٚعُٝؽ املعٗؽ ايعاي ٞأ ٚعُٝؽ ايهً ٖٛ ١ٝاملم ٍٛ٦عٔ تٓؿٝؿ ايمٝال ١ايعاَ ١ؾٗٝا
ٚعٔ إؼاـ ٠وْٗٛ٦ا ا٭ناؼميٚ ١ٝاإلؼاـٚ ١ٜاملايٚ , ١ٝي٘ ٌ٬ذ ١ٝايتٛجٚ ٘ٝاإلوفاف ٚايفقاب ١يف إطاـ
ٖؿا ايكاْ٥٫ٚ ٕٛرت٘ ايتٓؿٝؿٚ ١ٜايتىفٜعات ٚايكفاـات ايٍاؼـ ٠مبكتّ ٢أَٗٓ ٟا ٚ ,ي٘ يف لبٌٝ
ؼكٝل ؾيو مماـل ١املٗاّ اٯت- :١ٝ
 - 8تٓؿٝؿ قفاـات فًن ا٭َٓاٚ ٤فًن اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً. ١ٝ
 - 8ؼع ٠ٛفًن اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝيْ٬عكاؼ ٚـ٥ال ١اجتُاعات٘ ٚايتٛقٝع عً٢
قاِفٖا َٚتابع ١تٝ ٛكٗا ٚتٓؿٝؿٖا .
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 - 2إعؽاؼ اـطط ايمٓ ١ٜٛا٭ناؼميٚ ١ٝايتُٓٚ ١ٜٛإعؽاؼ َىفٚع املٛاقْ ١ايمٓ ١ٜٛيًحاَع ١أٚ
املعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهًٚ ١ٝعفِٗا عً ٢فًن اؾاَع/ ١املعٗؽ ايعاي/ ٞايهً ١ٝملٓاقىتٗا
ٚـؾعٗا إىل فًن ا٭َٓا.٤
 - 4تكؽ ِٜتكفٜف لٓ ٟٛإىل فًن اؾاَع/ ١املعٗؽ ايعاي/ ٞايهً ١ٝعٔ أؼا ٤اؾاَع/ ١املعٗؽ
ايعاي/ ٞايهً ١ٝيف كتًـ فا٫ت ا٭ْىطَ ١ىؿٛعاً با٫قذلاذات اييت ٜفاٖا َٓالب. ١
 - 1تعًٝل ايؽـال ١جكاٝ٥اً أ ٚنًٝاً يف اؾاَع/ ١املعٗؽ ايعاي/ ٞايهً ١ٝيف اؿا٫ت اييت ٜفاٖا
تكتّ ٞؾيو ٚ.يف ذاٍ قٜاؼ ٠املؽ ٠عٔ ألبٛع ٜتِ ايعفض عً ٢فًن اؾاَع/ ١املعٗؽ ايعايٞ
/ايهً ١ٝبؽع ٠ٛطاـ٫ ١٥ؽاؾ َا ٜفا.ٙ
 - 6ايتٛقٝع عً ٢قفاـات تىه ٌٝايًحإ امل٪قتٚ ١قفاـات ايتعٝني ٭عّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن ٚلا٥ف
ايكفاـات املتعًك ١بايذلقٝات ٚا٫عاـات ٚاْ٫تؽاب ٚإْٗا ٤اـؽَٚ , ١املٍاؼق ١عً ٢ايٓتٝح١
ايعاَ ١يَ٬تراْات .
 - 5أ٬ٌ ١ٜذٝات أظف ٣كٛي ١ي٘ مبٛجب ٖؿا ايكاْٚ ٕٛايتىفٜعات ايٍاؼـ ٠مبٛجب٘.
َاؼ )36(٠تؽؼ ـاتب ـٝ٥ن اؾاَعْٚ ١ا٥ب٘ ٚعُٝؽ املعٗؽ /ايهًٚ ١ٝا٭َني ايعاّ ٚ ,نؿا لا٥ف ذكٛقِٗ
ٚاَتٝاقاتِٗ بكفاـ َٔ ـٝ٥ن فًن ا٭َٓا , ٤بعؽ َٛاؾك ١فًن ا٭َٓاٚ ٤مبٛجب عكؽ ظاُ َع
اؾاَع/ ١املعٗؽ ايعاي/ ٞايهً. ١ٝ
َاؼٜ )37(٠ه ٕٛيفٝ٥ن اؾاَعْ ١ا٥ب أ ٚأنثف ٜفور٘ ـٝ٥ن اؾاَعٜ , ١عني بكفاـ َٔ ايٛقٜف بٓا ً٤عً٢
تفوٝس ـٝ٥ن فًن ا٭َٓا ٤بعؽ َٛاؾك ١فًن ا٭َٓاٜٚ ٤ىذليف يف تفوٝر٘ َا ٜىذليف يف ـٝ٥ن
اؾاَعٚ , ١ؼؽؼ ٌ٬ذٝات٘ َٚمٛ٦يٝات٘ بكفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع. ١
- 4فًن ايهً١ٝ
َاؼ )38(٠أ ٜ -ه ٕٛيهٌ نً ١ٝفًن ٜمُ(٢فًن ايهً) ١ٝبف٥ال ١ايعُٝؽ ٚعّ ١ٜٛنٌ َٔ :
ْ - 8ا٥ب ايعُٝؽ.
 - 8ـ٩لا ٤ا٭قماّ ا٭ناؼمي ١ٝبايهً. ١ٝ
 - 2أَني عاّ ايهً. ١ٝ
ٍٜٚ - 4ؽـ بتىه ٌٝفًن ايهً ١ٝقفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢عفض ايعُٝؽ ٚملؽ ٠أـبع
لٓٛات.
ب ٜ -تٛىل فًن ايهً ١ٝاملٗاّ ٚايٍ٬ذٝات اٯت- :١ٝ
 - 8اإلوفاف عً ٢تٓظ ِٝايؽـال ١يف ايهًٚ ١ٝايتٓمٝل بني ا٭قماّ املعتًؿ ١ؾٗٝا .
 - 8تٓظ ِٝإجفا٤ات اَ٫ترإ يف ايهًٚ ١ٝاإلوفاف عًٗٝا ٚإقفاـ ايٓتا٥خ ايمٓ ١ٜٛيَ٬ترإ .
 - 2املٛاؾك ١عً ٢ايى ٕٛ٦اـاٌ ١بأعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َٔ تعٝني ٚتفقٚ ١ٝإجاقات ٚؾل ايكٛاعؽ
املٓظُ ١يؿيو.
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 - 4املٛاؾك ١عً ٢ت ١ٌٝٛفاين ا٭قماّ بىإٔ املىفؾني عً ٢طًب ١املاجمترل ٚايؽنتٛـاٚ ٙعً٢
أزلا ٤ؾإ املٓاقىٚ ١اؿهِ ؾٗٝا .
 - 1إعؽاؼ َىفٚع املٛاقْ ١ايمٓ ١ٜٛيًهً. ١ٝ
 - 6تىه ٌٝايًحإ املعتًؿ ١ؾات ايع٬ق ١بعٌُ ايهً. ١ٝ
 - 5اقذلاط أ ١ٜوفٚيف إِاؾ ١ٝأ ٚتعؽًٜٗا ؾُٝا خيَ قب ٍٛايطًب ١يف ا٭قماّ .
 - 2أ ١ٜقّاٜا تًٗٝا إي ٘ٝايعُٝؽ.
َاؼٍٜ )39(٠ؽـ بتعٝني ايعُٝؽ قفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع ١بعؽ َٛاؾك ١فًن ا٭َٓا.٤
َاؼ )41(٠جيب إٔ ٜه ٕٛعّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن يف اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝاؾاَع ١ٝذاٌ ً٬عً٢
ؼـج ١ايؽنتٛـا ٙأَ ٚا ٜعاؼشلا .
َاؼ )41(٠جيٛق يًحاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝعٓؽ ايّفٚـ ٠ا٫لتعاْ ١بأعّا ١٦ٖٝ ٤تؽـٜن غرل َتؿفغني
مبٛاؾك ١جٗ ١عًُِٗ.
َاؼٜ )42(٠ىذليف يف َٔ ًٜترل باؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً َٔ ١ٝايطًب ١إٔ ٜه ٕٛذاٌ ً٬عً ٢وٗاؼ٠
ايثاْ ١ٜٛايعاَ ١أَ ٚا ٜعاؼشلا َ ,ع التٝؿاَ ٤عاٜرل ايكبٚ ٍٛؾل ايكٛاعؽ ٚايتعًُٝات املتًٍ ١بؿيو .
َاؼ )43(٠يف ذاٍ ن ٕٛاملتكؽَني ي٬يترام يف بع

ايتعٍٍات ٜتحاٚق ٕٚايعؽؼ احملؽؼ ي٬لتٝعاب ؾٗٝا ٜتِ

إجفا ٤قٛاعؽ املؿاًِٚ ١املٓاؾم ١بٚ ِٗٓٝؾل َعاٜرل عًُ ١ٝقابً ١يًكٝاه تعؽٖا اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعايٞ
أ ٚايهًٚ ١ٝتعتُؽٖا ايٛقاـ.٠
َاؼ )44(٠متٓس اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝاؾاَع ١ٝايىٗاؼ ٠اؾاَع ١ٝا٭ٚىل (ايبهايٛـٜٛه أٚ
ايًٝماْن) عً ٢ا٭قٌ ٫ٚ ,تكٌ َؽ ٠ايؽـال ١ؾٗٝا عٔ أـبع لٓٛات ٜٚ.هْ ٕٛظاّ ايؽـال ١ؾٗٝا لٜٓٛاً
أْ ٚظاّ ايؿٌٍ ايؽـال , ٞنُا ميٓس املعٗؽ ايعاي ٞؼبً ّٛعاي ٞبعؽ ايىٗاؼ ٠اؾاَع ١ٝباإلِاؾ ١إىل
املاجمترل.
 - 5فًن ايكمِ
َاؼٜ )45(٠ه ٕٛيهٌ قمِ أناؼمي ٞـٝ٥ن ٜتٛىل إؼاـ ٠و ْ٘ٛ٦ايتعًٚ ١ُٝٝاإلؼاـٚ ١ٜتٓؿٝؿ قفاـات فًن
ايكمِ ٚفًن ايهًٚ ١ٝفًن اؾاَع ١ؾات ايع٬قٜٚ ١كؽّ تكفٜفاً لٜٓٛاً عٔ أؼا ٤ايكمِ إىل فًن
ايهً. ١ٝ
َاؼٜ )46(٠ه ٕٛيهٌ قمِ أناؼمي ٞفًن ٜمُ ٢فًن ايكمِ ٜٚتأيـ َٔ ـٝ٥ن ايكمِ ٚمجٝع أعّا٤
ٖ ١٦ٝايتؽـٜن ٜٚ ,تٛىل مماـل ١املٗاّ اٯت- :١ٝ
ِٚ - 8ع ظطط ايؽـال ١يف ايكمِ ٚإبؽا ٤املكذلذات ٚايتٌٝٛات اييت َٔ وأْٗا تُٓ١ٝ
نؿا٤ت٘ ٚتعكٜك قؽـات أعّاَٚ ٘٥عاٚ , ِْٗٝٚؼؽٜؽ اذتٝاجات٘ َٔ املعٝؽٚ ٜٔايؿٓٝني .
ِٚ - 8ع ايذلتٝبات املتعًك ١بإعؽاؼ املٓاٖخ ٚتٛقٜع املكفـات عً ٢أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن.
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ِٚ - 2ع ْظِ اَ٫تراْات ٚتٛقٜع أعُاي٘ عً ١٦ٖٝ ٢املُترٓني ٚ ,إقفاـ ايٓتٝح ١ايمٓ ١ٜٛايعاَ١
َ٫تراْات ايكمِ .
 - 4إبؽا ٤ايفأ ٟبىإٔ تعٝني أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن ٚتفقٝاتِٗ ْٚؽبِٗ ٚاعاـتِٗ ٚتؿفغِٗ
ايعًُٚ , ٞتعٝني ا٭عّا ٤املعاْٚني  ,نُا ٜبؽ ٟايفأ( ٟيف اؾاَعات ٚاملعٗؽ ايعاي ٞذٍفاً)
يف تعٝني املىفؾني عً ٢ايفلا ٌ٥ايعًُٚ ١ٝؾإ َٓاقىتٗا ٚاؿهِ عًٗٝا .
 - 1ايٓظف يف أَِٛٛ ١ٜعات تًٗٝا إي ٘ٝايعُٝؽ أ ٚـٝ٥ن ايكمِ ٚتؽظٌ ُِٔ اظتٍاٌات٘.

الفصل ارتامظ
الػئٌْ املالٔ٘ ّاحملاضبٔ٘
َاؼ )47(٠تتأيـ اإلٜفاؼات املاي ١ٝيًحاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝمما - :ًٜٞ
 - 8ايفل ّٛايؽـال ١ٝاملكفـ ٠عً ٢ايطًبٚ ١ا٭جٛـ اـاٌ ١باـؽَات اييت تكؽَٗا يًطًب. ١
 - 8ايتدلعات ٚاشلبات ٚاملٓس ٚايٌٛاٜا ٚا٭ٚقاف َع َفاعا ٠إذهاّ املاؼ )89(٠ايؿكفَٔ )9( ٠
ٖؿا ايكاْ. ٕٛ
 - 2اإلٜفاؼات اييت ؼٌٍ عًٗٝا َكابٌ اـؽَات ا٭ناؼمي ١ٝأ ٚايعًُ ١ٝأ ٚايبرث ١ٝأ ٚا٫لتىاـ١ٜ
اييت تكؽَٗا يًػرل.
َ - 4ا ٜتأت ٢شلا َٔ عا٥ؽات أَٛاشلا املٓكٛيٚ ١غرل املٓكٛيَ َٔٚ ١ىاـٜعٗا اإلْتاجٚ , ١ٝعا٥ؽات
املطبٛعات ٚاملٓىٛـات.
َاؼٜ )48(٠ه ٕٛيهٌ جاَع ١أَ ٚعٗؽ عاي ٞأ ٚنًَٝ ١ٝكاَْ ١ٝمتكً ١ظاٌ ١بٗا ٜعؽٖا ـٝ٥ن اؾاَع١
ٜٚعتُؽٖا فًن ا٭َٓا ٤بعؽ َٛاؾك ١فًن اؾاَع. ١نُا متمو ذمابات ٚلح٬ت َايَٓ ١ٝظُ١
ٚؾكاً يٮٌٚ ٍٛاملعاٜرل احملالب ١ٝاملعُ ٍٛبٗا يف اؾُٗٛـٚ , ١ٜته ٕٛاؿمابات ٚايتكاـٜف اـتاَ١ٝ
ظاِع ١يًتؽقٝل َٔ قبٌ قالب قاَْ ْٞٛعتُؽ ٜع ٘ٓٝفًن ا٭َٓا ٤يف اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأٚ
ايهًٚ ١ٝتؽؼ أتعاب٘.
َاؼ )49(٠ايمٓ ١املاي ١ٝيًحاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ٖٞ ١ٝايمٓ ١املاي ١ٝيًؽٚي. ١

الفصل الطادع
أحهاو عام٘ ّاىتكالٔ٘
َاؼ )51(٠يًحاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝإٔ تمتعني بأعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َٔ ؾ ٟٚاإلْتاد ايعًُ ٞاملٓٗحٞ
ٚممٔ عفف عٓ٘ ا٫وتػاٍ بايعًِ ٚايؿتٚ ٣ٛايتؽـٜن ايىفع ٞممٔ  ٫تًُ ٕٛوٗاؼ ٠ايؽنتٛـاٙ
وفٜط ١إظّاعِٗ يًتك َٔ ِٜٛقبٌ ؾٓ ١تىهًٗا ايٛقاـ َٔ ٠املعتٍني َٔ اؾاَعات اؿه١َٝٛ
ٚا٭ًٖ. ١ٝ
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َاؼ )51(٠تمف ٟعً ٢أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن يف اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهًٚ ١ٝايعاًَني يف ايٛظا٥ـ غرل
ا٭ناؼمي ١ٝأذهاّ قاْ ٕٛاؾاَعات اي ١ُٝٓٝاؿهٚ ١َٝٛقاْ ٕٛايعٌُ ٚايتأَٓٝات ا٫جتُاع ١ٝؾُٝا
ٜتعًل باؿكٛم ٜٚمتثٓ َٔ ٢ؾيو اؾاَعات ٚاملعاٖؽ ٚايهًٝات اـرل.١ٜ
َاؼ )52(٠ؼؽؼ اي٥٬رْ ١ظاّ اجتُاع فًن ا٭َٓاٚ ٤فًن اؾاَعٚ ١فًن ايهًٚ ١ٝفًن ايكمِ.
َاؼ )53(٠يف ذاٍ تٍؿ ١ٝاؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝأ ٚاْتؿا ٤ايػفض َٔ إْىاٗ٥ا ٚؾل َا ٜكفـٙ
ايكاْٜٚ ٕٛعتُؽ ٙاجملًن ا٭عً ٢جيف ٟايتٍفف يف مجٝع ا٭ٌ َٔ ٍٛا٭ٚقاف ٚا٭َ٬ى ٚاإلعاْات
ٚاشلبات عً ٢ايٓر ٛايتاي- :ٞ
أ - :ً٫ٚاؾاَعات ٚايهًٝات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا اـرل- :١ٜ
أ َ -ا نإ ٚقؿاً أٖ ٚب ١أ ٚتدلعاً يًُٓىأ ٠اـرل ١ٜعً ٢لب ٌٝايكفب ١ؾت ٍٚ٪إىل َدل٠
مما ً ١بٓظف ٚقاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞؼت إوفاف ٚقاـ ٠ا٭ٚقاف ٚاإلـواؼ.
ب َ -ا نإ ٖب ١أ ٚتدلعاً يًُٓىأ ٠اـرل ١ٜ٭عً ٢لب ٌٝايكفب ١ؾ ٍٚ٪ٝايتٍفف ؾٗٝا بٓظف
ايٛاٖب أٚ ٚـ ت٘  ,ؾإؾا ت ٜعفف ايٛاٖب ٚ ٫ٚـ ت٘ ؾتٍفف يف َدل ٠مما ً ١بٓظف ٚقاـ٠
ايتعً ِٝايعاي.ٞ
د َ -ا نإ َٔ َاٍ ممًٛى يًُ٪لن أٖٚ ٚب ي٘ وعٍٝاً ؾاؼظً٘ يف امل٪لم ١اـرل١ٜ
٭عً ٢لب ٌٝايكفب ١ؾ ٍٚ٪ٝإي.٘ٝ
اْٝاً - :اؾاَعات ٚايهًٝات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ا٫لتثُاـ ١ٜت ٍٚ٪مجٝع ا٭ٌ َٔ ٍٛا٭َ٬ى ٚاإلعاْات
ٚاشلبات ؾٗٝا إىل َ٬ى ٖؿ ٙاملٓىآت َا ت ٜهٔ قٍؽ ايٛاٖب أ ٚاملتدلع ايكفب ,١ؾٝهٕٛ
ذهُٗا َا ؾنف يف ذهِ اشلبات يف ايؿكف( ٠أ) َٔ ايبٓؽ (أ.)ً٫ٚ
َاؼ٫ )54(٠تٓكّ ٞاؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝبٛؾا ٠اذؽ ايىفنا ٤أ ٚباْمراب٘ أ ٚبإوٗاـ إؾ٬ل٘ أٚ
باؿحك عًٚ , ٘ٝجيٛق إٔ تمتُف َع ٚـ ت٘ ٚإ ناْٛا قاٌف.ٜٔ
َاؼ )55(٠اؾاَعات اـرل ١ٜغرل ايفع ١ٝايكا ١ُ٥عً ٢ايتدلعات اـرل٫ ١ٜتٓطبل عًٗٝا ايٍٓ ُٛاملتعًك١
باؾٛاْب املاي ١ٝعً ٢إٔ تًتكّ بايٍٓ ُٛاملتعًك ١باؾٛاْب ا٭ناؼمي. ١ٝ
َاؼ )56(٠ايًػ ١ايعفب ٖٞ ١ٝيػ ١ايتؽـٜن يف اؾاَعٚ ١املعٗؽ ايعايٚ ٞايهً ١ٝاملٓىأٚ ٠ؾكاً شلؿا ايكاْٚ ٕٛجيٛق
التعُاٍ يػ ١أظف ٣يتؽـٜن بع

املٛاؼ اييت تمتٛجب ؾيو .

َاؼ٫ )57(٠جيٛق يًحاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝتػٝرل ازلٗا أ ٚالِ أ َٔ ٟنًٝاتٗا إ ٫بعؽ َٛاؾك١
اجملًن ا٭عً ٢بٓا ٤عً ٢عفض ايٛقٜف ٚمبا  ٪ٜ٫ف عً ٢طبٝعٚ ١جٖٛف ْىاطٗا.
َاؼ )58(٠تتُتع نٌ َٔ اؾاَعٚ ١املعٗؽ ايعايٚ ٞايهً ١ٝاملٓىأٚ ٠ؾكاً شلؿا ايكاْ ٕٛباإلعؿا٤ات ٚاملكاٜا
املٍٓ ُٛعًٗٝا يف قاْ ٕٛا٫لتثُاـ ٚطبكاً ٭ذهاَ٘ ٚيف مجٝع ا٭ذٛاٍ ٜىذليف َٛاؾك ١ايٛقاـ٠
املمبك ١عً ٢أَٛ ١ٜاؼ أ ٚػٗٝكات ٜتِ تٛـٜؽٖا إؾا ناْت تًو املٛاؼ ٚايتحٗٝكات لتعؿ َٔ ٢ايفلّٛ
ٚايّفا٥ب.
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َاؼ )59(٠تتٛىل اؾاَع ١أ ٚاملعٗؽ ايعاي ٞأ ٚايهً ١ٝؼاظٌ ذفَٗا اـاُ َمٛ٦ي ١ٝايكٝاّ ظُٝع ا٭عُاٍ
ٚاـؽَات ايعاَٚ ١اؿؿاظ عً ٢ا٭َٔ ٚتٛؾرل ايٛلاٚ ٌ٥املفاؾل ايّفٚـ ١ٜاملٓالب ١يتركٝل أغفاِٗا
ٚأٖؽاؾٗا .
َاؼ )61(٠ؿٍ ٍٛاؾاَعات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ٚايهًٝات ايكا ١ُ٥ذاٍ ٌؽٚـ ٖؿا ايكاْ ٕٛعً ٢تفظَٝ
ا٫لتُفاـ يف ايٓىايف تكؽّ نٌ َٓٗا ظَ ٍ٬ؽ ٠أقٍاٖا أـبعَٜٛ ٕٛاً َٔ تاـٜغ ٌؽٚـ ٖؿا ايكإْٛ
طًباً إىل ايٛقٜف با٫لتُفاـ يف مماـل ١ايٓىايف َٛقعاً َٔ ـٝ٥ن فًن ا٭َٓاٍٜٚ ٤ؽـ ؾيو ايذلظَٝ
بكفاـ َٔ ايٛقٜف َع َفاعا ٠املاؼ )6(٠بالتثٓا ٤ايؿكفتني (أ  ,د) َٔ ايبٓؽ (.)6
َاؼ )61(٠ميٓس ـٝ٥ن اجملًن اؾاَعات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ٚايهًٝات املٓىأ ٠قبٌ ٌؽٚـ ٖؿا ايكاَْ ٕٛؽ ٠أقٍاٖا
لٓ َٔ ١تاـٜغ ٌؽٚـ ٙإلعاؼ ٠تفتٝب بٓٝتٗا ايتٓظٚ ١ُٝٝتىفٜعاتٗا ٚيٛا٥رٗا ا٭ناؼميٚ ١ٝاملايٚ ١ٝؾكاً
٭ذهاَ٘ .
َاؼ )62(٠ميٓس ـٝ٥ن اجملًن اؾاَعات ٚايهًٝات اييت مت إْىاٖ٩ا قبٌ ٌؽٚـ ٖؿا ايكاَْ ٕٛؽ( ٠لبع لٓٛات
) َٔ تاـٜغ ٌؽٚـ ٙنرؽ أقٍ ٢يذلتٝب أِٚاعٗا ٚؾكاً ٭ذهاَ٘ٚ ,ؾيو يف التٝؿاَ ٤هْٛات
بٓٝتٗا املاؼٚ ١ٜايبىفٜٚ , ١ٜمرب ايذلظ َٝأ ٚتػًل اؾاَع ١أ ٚايهً٪َ ١ٝقتاً أْٗ ٚاٝ٥اً إؾا ت تمتٛف
بٓٝتٗا املاؼٚ ١ٜايبىف ١ٜبعؽ اْكّا ٤املؽ ٠املىاـ إيٗٝا ٜ٫ٚ.عؿٗٝا ٖؿا ايتمٗ َٔ ٌٝاـّٛع يباقٞ
أذهاّ ايكاْ. ٕٛ
َاؼٍٜ )63(٠ؽـ باي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜشلؿا ايكاْ ٕٛقفاـ مجٗٛـ ٟبعؽ َٛاؾك ١فًن ايٛقـا ٤بٓا ٤عً ٢عفض
ايٛقٜف .
َاؼٍٜ )64(٠ؽـ ايٛقٜف ا٭ٚاَف ٚايتعًُٝات ٚايكفاـات اي٬قَ ١يتٓؿٝؿ ٖؿا ايكاْ ٕٛمبا ٜ٫تعاـض َع أذهاَ٘
ٚأذهاّ اي٥٬ر.١
َاؼٜ )65(٠عٌُ بٗؿا ايكاْ َٔ ٕٛتاـٜغ ٌؽٚـٜٓٚ ٙىف يف اؾفٜؽ ٠ايفزل. ١ٝ
ٌؽـ بف٥ال ١اؾُٗٛـ - ١ٜبٍٓعا٤
بتاـٜغ /18قضضضضضضضفّٖ1426/ض
املٛاؾل /27ؾضضضضضدلاٜضضضضضضضضضضفّ2115/
علي عبد هللا صالح
رئيس الجمهوريــة
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الالئح٘ التيفٔرٓ٘
للكاىٌْ زقه ( )89لطي٘ 8002و
بػأٌ البعجات ّامليح الدازاضٔ٘
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قساز زئٔظ زتلظ الْشزاء زقه ( )482لطي٘ 8002و
بإصداز الالئح٘ التيفٔرٓ٘ للكاىٌْ زقه ( ) 89لطي٘ 8002و
بػأٌ البعجات ّامليح الدزاضٔ٘
ـٝ٥ن فًن ايٛقـا:٤
بعؽ ا٫ط٬ع عً ٢ؼلتٛـ اؾُٗٛـ ١ٜاي١ُٝٓٝ
ٚعً ٢ايكاْ ٕٛـقِ()89يمٓ ّ8002 ١بىإٔ ايبعثات ٚاملٓس ايؽـال.١ٝ
ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟـقِ()801يمٓ ّ8002 ١بتىه ٌٝاؿهٚ ١َٛتمُ ١ٝأعّاٗ٥ا.
ٚبٓا ً٤عً ٢عفض ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ
ٚبعؽ َٛاؾك ١فًن ايٛقـا٤
 //قــــــــسز //
الفصل األّل
التطنٔ٘ ّالتعازٓف ّاألٍداف
َاؼ )1( ٠تمضضُٖ ٢ضضؿ ٙاي٥٬رضض ١بضضض( اي٥٬رضض ١ايتٓؿٝؿٜضض ١يًكضضاْ ٕٛـقضضِ ( ) 89يمضضٓ ّ8002 ١بىضضإٔ ايبعثضضات ٚاملضضٓس
ايؽـال.)١ٝ
َاؼ )2( ٠٭غفاض تطبٝل أذهاّ ٖضؿ ٙاي٥٬رضٜ ١هض ٕٛيًهًُضات ٚايعبضاـات ايتايٝض ١املعضاْ ٞاحملضؽؼ ٠قضف ٜٔنضٌ
َٓٗا َا ت ٜكت

لٝام ايَٓ َعٓ ٢آظف :

.8

اؾُٗٛـٜضضضضض : ١اؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ

.8

اؿهَٛضضضضضض : ١ذه ١َٛاؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ

.2

ايضضضضضضٛقاـٚ : ٠قاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

.4

ايٛقٜضضضضضضف ٚ :قٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

.1

ايضضٛقٜف املعتضضضَ  :نضضٌ ٚقٜضضف أ ٚـ٥ضضٝن ٚذضضؽ ٠إؼاـٜضض ١خيضض ٍٛلضضًطات ٚقٜضضف يف ٚذؽتضض٘ اإلؼاـٜضض١
ٚايٛذؽات ايتابع ١إلوفاؾ٘ املباوف.

.6

ايكاْضضضضضضض : ٕٛايكاْ ٕٛـقِ (  ) 89يمٓ ّ8002 ١بىإٔ ايبعثات ٚاملٓس ايؽـال.١ٝ

.5

ايٛذؽ ٠اإلؼاـٜضضض :١نٌ ٚذؽ ٠إؼاـٚ َٔ ١ٜذؽات اؾٗاق اإلؼاـ ٟيًؽٚيٚ ١ايكطضاعني ايعضاّ ٚاملعضتًط
شلا الضتكَ ٍ٬ضايٚ ٞإؼاـَٝٚ ٟكاْٝض ١ظاٌض ١تتّضُٓٗا املٛاقْض ١ايعاَض ١يًحٗضاق
اإلؼاـ ٟيًؽٚيضض ١أَٛ ٚاقْضضات ايٛذضضؽات ا٫قتٍضضاؼٚ ١ٜايٛذضضؽات ؾات املٛاقْضضات
املمتكًٚ ١املًرك.١

.2

املٛؾضضضضضضضؽ  :نٌ َٛظـ أ ٚطايب ٜتِ املٛاؾك ١عً ٢إٜؿاؼ ٙيًؽـال ١ظاـد اؾُٗٛـ ١ٜطبكضاً ٭ذهضاّ
ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١
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.9
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ايطايضضضضضضضضضب  :نضضٌ وضضعَ طبٝعضض ٞغضضرل َٛظضضـ ذاٌضضٌ عًضض ٢وضضٗاؼ ٠اجتٝضضاق املفذًضض ١ايثاْٜٛضض ١أَ ٚضضا
ٜعاؼشلا.

.80

املٛظضضضضضض ـ  :نٌ وعَ طبٝعَ ٞثبت يف اـؽَضٜ ١ىضػٌ ٚظٝؿض ١ؼاُ٥ضٍَ ١ضٓؿَٚ ١عتُضؽ ٠مبٝكاْٝض١
ايٛذؽ ٠اإلؼاـَٚ ١ٜعني ؾٗٝا بكفاـ َٔ ايمًط ١املعتٍ.١

.88

املًركٝضضضضضضضضض ٖ : ١ضضض ٞايٛذضضضؽ ٠ايؿٓٝضضض ١املعتٍضضض ١مبٗضضضاّ ايىضضض ٕٛ٦ايثكاؾٝضضضٚ ١ـعاٜضضض ١ايطضضض٬ب يف ايبعثضضض١
ايؽبًَٛالضضض ١ٝاملُثًضضض ١يًحُٗٛـٜضضض ١يف بًضضضؽ ا٫عتُضضضاؼ مبكتّضضض ٢قضضضفاـ إْىضضضاٗ٥ا
ايٍاؼـ عٔ ايمًط ١املعتٍٚ ١ؾكاً يكاْ ٕٛايمًو ايؽبًَٛال.ٞ

.88

اؾٗ ١املامضضض : ١أ ٟؼٚي ١أ ١٦ٖٝ ٚأَٓ ٚظُ ١عفب ١ٝأ ٚأجٓب ١ٝأ ٚإقً ١ُٝٝأ ٚؼٚي ١ٝتكؽّ َٓر ١ؼـال١ٝ
أ ٚتتهؿٌ بتُ ٌٜٛأ ٚؼؾع ْؿكات اإلٜؿاؼ نًٝاً أ ٚجكٝ٥اً.

.82

ايًحٓ ١ايعًٝضضضضا  :ايًحٓ ١ايعًٝا يًبعثات ٚاملٓس ايؽـال ١ٝاملىهً ١مبٛجب املاؼ َٔ)5( ٠ايكاْ.ٕٛ

.84

ايًحٓ ١املعتٍضض : ١ايًحٓ ١ايتٓؿٝؿ ١ٜاملعتٍ ١املىهً ١مبٛجب املاؼ َٔ)88(٠ايكاْ.ٕٛ

.81

ايتعً ِٝايعايضضضض :ٞنٌ تعً ِٝتاي ٞمل ٌٖ٪ايثاْ ١ٜٛايعاَ٫ ١تكٌ َؽ ٠ايؽـال ١ؾٝض٘ عضٔ لضٓ ١أناؼميٝض١
ميٓس ٌاذب٘ َ ٌٖ٪ايؽبً ّٛاملتٛلط.

.86

ايتعً ِٝاؾاَعضضض:ٞايتعً ِٝايتضاي ٞملٖ٪ضٌ ايثاْٜٛض ١ايعاَض ٫ ١تكضٌ َضؽ ٠ايؽـالض ١ؾٝض٘ عضٔ أـبضع لضٓٛات
أناؼمي ١ٝأَ ٚا ٜعاؼشلا ٚتٌٍ املٓتمب إي ٘ٝعًضٖ٪َ ٢ضٌ ايبهضايٛـٜٛه أٚ
ايًٝماْن.

.85

ايؽـال ضات ايعًٝضضضضضا :ايؽـالضض ١ايتايٝضض ١يًؽـالضض ١اؾاَعٝضض ١بكٍضضؽ اؿٍضض ٍٛعًضض ٢ايضضؽبً ّٛايعضضاي ٞأٚ
املاجمترل أ ٚايكَاي ١أ ٚايؽنتٛـا.ٙ

.82

ايتُؽٜضضضضضضضضضؽ  :ذٍضض ٍٛاملٛؾضضؽ عًضضَ ٢ضضؽ ٠إِضضاؾ ١ٝعًضض ٢املضؽ ٠احملضضؽؼ ٠يف قضضفاـ اإلٜؿضضاؼ بمضضبب ايتعثضضف
ملدلـات تتؿل َع أذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١

.89

املٛاًٌضضضضضض : ١التُفاـ املٛؾؽ ملٛاًٌ ١ؼـالت٘ يف َمت ٣ٛأعً َٔ ٢املمت ٣ٛاملٛؾؽ ٭جً٘.

.80

اإلٜكضضضضضضضاف ٚ ٖٛ :قـ لضفٜإ ٌضفف املمضاعؽ ٠املايٝض ١يؿضذل٪َ ٠قتضٚ ١ؾكض ًا ٭ذهضاّ ايكضاْٖٚ ٕٛضؿٙ
اي٥٬ر.١

.88

اؿفَضضضضضضضضإ ٖ :ضض ٛذفَضضإ املٛؾضضؽ َضضٔ اؿكضضٛم ٚاإلَتٝضضاقات املكضضفـ ٠نًٝضاً أ ٚجكٝ٥ضاً ٚؾكضاً ٭ذهضضاّ
ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١

.88

ايتعٍضضَ ايٓضضضضاؼـ  :اجملضضاٍ ايعًُضض ٞايضضؿٜ ٫ ٟتضضٛؾف ؼـالضضت٘ يف اؾاَعضضات ايُٝٓٝضض ١اؿهَٝٛضض ١أٚ
ا٭ًٖٝضضض ١املضضضفظَ شلضضضا يف اؾُٗٛـٜضضض ١ظاٌضضض ً ١ايؽـالض ضات ايضضضيت ؼتضضضاد إىل
إَهاْٝات عًُٚ ١ٝؾٍٜٓ ١ٝعب تٛاؾفٖا يف اؾُٗٛـ.١ٜ
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ايٓؿك ١اـاٌضضض ٖٞ : ١ؼٌُ املٛؾؽ ايٓؿكضات ايؽـالضٚ ١ٝاإلعاوضَ ١ضٔ ٍَضؽـ غضرل ذهض َٞٛممثضٌ
بٛقاـ ٠املايٝض ١أ ٚأَ ٟضٔ ٚذضؽات اؾٗضاق اإلؼاـ ٟيًؽٚيض ( ١مبضا ؾٝض٘ ايكّضا) ٤
ٚٚذؽات ايكطاعني ايعاّ ٚاملعتًط.

.84

اـط ١ايعاَ ١يإلٜؿاؼ :اـط ١املعؽ َٔ ٠ايًحٓ ١ايعًٝضا ٚاملٛاؾضل عًٗٝضا َضٔ فًضن ايضٛقـاٚ ٤تتّضُٔ
اـطط ايؿفع ١ٝايث٬ث ايتاي- :١ٝ
أ .ظط ١اإلٜؿاؼ ٚؾكاً يًتباؼٍ ايثكايف ٚايع ٕٛايؿين.
ب .ظط ١اإلٜؿاؼ ٚؾل ظطط ايتُٓ ١ٝاملكف َٔ ٠ايًحٓ ١ايعًٝا.
د .ظطضض ١اإلٜؿضضاؼ ايتابعضض ١يًٛذضضؽات اإلؼاـٜضض ١املكضضفَ ٠ضضٔ ايًحٓضض ١ايعًٝضضا يف إطضضاـ
تُٓ ١ٝقؽـات املٛظؿني يف ايٛذؽات اإلؼاـٜضٚ ١أعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن يف
اؾاَعات ٚاملفانك ٚاملعاٖؽ اؿه ١َٝٛاملتعٍٍ.١

 .81املماعؽ ٠املايٝضضض:١املبًؼ ايٓكؽ ٟاملكؽّ َٔ اؿه ١َٛيًُٛؾؽ وضٗفٜاً بكٍضؽ اإلعاوضٚ ١ؾكضاً ٭ذهضاّ
ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١
َاؼ )3( ٠تٗؽف ٖؿ ٙاي٥٬ر ١إىل ؼؽٜؽ اإلجفا٤ات ٚاـطٛات ايتٓؿٝؿ ١ٜيًكاْ ,ٕٛمبا ٜٛؾف اإلطاـ املفجع ٞايؿٟ
تؽؼ أذهاّ ايذلوٝس ٚاإلٜؿاؼٜٓٚ ,ظِ وٚ ٕٛ٦ذكٛم ٚٚاجبات املٛؾؽ ٜٔيًؽـال ١ظاـد اؾُٗٛـ.١ٜ

الفصل الجاىٕ
األضظ ّالكْاعد العام٘ للرتغٔح ّاإلٓفاد
َاؼٜ )4( ٠كتٍف إٜؿاؼ ايطًب ١أ ٚاملٛظؿني عًْ ٢ؿك ١اؿه ١َٛعً ٢ايتعٍٍات ايٓاؼـٚ ٠ؾكاً ٭ذهضاّ ايكضإْٛ
ٖٚؿ ٙاي٥٬ر.١
َاؼ)5(٠

تٓؿٝؿاً ٭ذهاّ املٛاؼ ( َٔ ) 16 ,12 ,82 ,86 ,81 ,4ايكاْٜ ٫ ٕٛتِ تفوضٝس أَٛ ٟظضـ َضٔ قبضٌ
جٗ ١عًُ٘ إ ٫بعؽ قٝاَٗا مبا : ًٜٞ
 - 8إعضضؽاؼ ظطتٗضضا ايمضضٓ ١ٜٛيتُٓٝضض ١قضضؽـات املضضٛظؿني يضضؽٜٗا َتّضضُٓ ١اذتٝاجاتٗضضا ايؿعًٝضض ١املتٍضضً١
بتُٓٝضض ١قضضؽـات ايٛذضضؽ ٠اإلؼاـٜضض ١بعضضؽ ايتىضضاٚـ َضضع ٚقاـ ٠ايتعطضضٝط ٚايتعضضا ٕٚايضضؽٚيٚٚ ٞقاـ٠
اـؽَ ١املؽْٚ ١ٝايتأَٓٝات ٚٚقاـ ٠املايٚ ,١ٝـؾع َا مت ايت ٌٌٛإي ٘ٝإىل ايًحٓ ١املعتٍ.١
 - 8تك ّٛايًحٓ ١املعتٍ ١مبفاجعتٗا ٚـؾع َىضاـٜع اـطض ١ايمضٓ ١ٜٛيًٛذضؽات اإلؼاـٜض ١إىل ايًحٓض١
ايعًٝا ملٓاقىتٗا ٚاملٛاؾك ١عً ٢ـؾعٗا جملًن ايٛقـا ُِٔ ٤اـط ١ايعاَ ١يإلٜؿاؼ.
 - 2إٔ ٜتِ تٛؾرل ا٫عتُاؼات املايٝض ١يف إطضاـ املٛاقْض ١ايمضٓ ١ٜٛيًٛذضؽ ٠اإلؼاـٜضٚ ١يف لضكـ ْؿكضات
اإلٜؿاؼ املعٝاـ ١ٜاملعتُؽ ٠يؽٚ ٣قاـ ٠املاي.١ٝ
 - 4إٔ ٜه ٕٛايتعٍَ املفوضس يض٘ ِضُٔ ظطض ١ايٛذضؽ ٠اإلؼاـٜض ١املعتُضؽِ ٠ضُٔ اـطض ١ايعاَض١
يإلٜؿاؼ
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َاؼ)6(٠

ّ8002

ٜكتٍضضضف إٜؿضضضاؼ املضضضٛظؿني يؽـالضضض ١ايتعٍٍضضضات ايٓضضضاؼـِ ٠ضضضُٔ اـطضضض ١ايعاَضضض ١يإلٜؿضضضاؼ ٚاملكضضضفَ ٠ضضضٔ
فًن ايٛقـا.٤

َاؼٜ )7( ٠تِ اإلٜؿاؼ عًَٓ ٢س ايتعا ٕٚايثٓاٚ ٞ٥ايع ٕٛايؿين ٚؾل اإلجفا٤ات اٯت:١ٝ
.8

إٔ ٜتِ اإلٜؿاؼ يف إطاـ ع٬قات ايتعضا ٕٚايثٓضا ٞ٥أ ٚايعض ٕٛايؿضين املكضؽّ يًحُٗٛـٜض ٚ ,١يف ذضؽٚؼ
تًو املٛاـؼ.

.8

إٔ ته ٕٛا٫ذتٝاجات يتًو ايتعٍٍات املتاذ ١يف تًو املٛاـؼ  ٫تكاٍ اؿاج ١إيٗٝا قا.١ُ٥

.2

قٝاّ ايًحٓ ١املعتٍ ١بإعؽاؼ َىفٚع اـطضَ ١تّضُٓاً املضٛاـؼ ٚتٛقٜعٗضا ٚتهًؿتٗضا املايٝضٚ ١ـؾعض٘
إىل ايًحٓ ١ايعًٝا يًُٛاؾك ١عًٚ ٘ٝايفؾع ب٘ إىل فًن ايٛقـا ٤إلقفاـ ُِٔ ٙاـط ١ايعاَ.١

َاؼٜ )8( ٠تِ اإلٜؿاؼ يف فاٍ ايتعً ِٝاؾاَعٚ ٞايؽـالات ايعًٝا عًْ ٢ؿك ١اؿهٚ ١َٛؾكاً ملا - : ًٜٞ
 .8إٔ ٜضتِ ٚؾضل ظطضض ١لضٓ ١ٜٛتعضضؽ َضٔ قبضضٌ ايًحٓض ١ايعًٝضضا بٓضا ً ٤عًضض ٢اقضذلاط ايًحٓض ١املعتٍضٜٚ ١عتُضضؽٖا
اجملًن ا٭عً ٢يتعطٝط ايتعً ,ِٝتترؽؼ ؾٗٝا- :
أ .اجملا٫ت ٚايتعٍٍات ايعًُٚ ١ٝؾكا ي٬ذتٝاجات ايتُٓ.١ٜٛ
ب .عؽؼ املٛؾؽ.ٜٔ
د .ايؽٚ ٍٚاؾاَعات امل ٢ٌٛبٗا.
ؼ .ايتهًؿ ١ايتكؽٜف ١ٜيإلٜؿاؼ.
 .8إٔ ٜهض ٕٛاإلٜؿضاؼ يف ايتعٍٍضضات ايٓضاؼـ ٠املكضضفَ ٠ضٔ قبضٌ اجملًضضن ا٭عًض ٢يتعطضضٝط ايتعًضٚ ِٝؾكضاً
ملتطًبات ايتُٓٚ ١ٝاذتٝاجات ايمٛم.
 .2اعتُاؼ اإلع ٕ٬يف ؾتس باب ايكبٚ ٍٛايٓتا٥خ.
 .4اعتُاؼ ايطفم اٯي ١ٝيف ايتمحٚ ٌٝايؿفق.
 .1اعتُاؼ اَ٫تراْات ايتٓاؾم ١ٝيف ايذلوٝس ٚؾل َعاٜرل َؿاًِ ١قابً ١يًكٝاه َكف َٔ ٠ايًحٓض ١ايعًٝضا
َٚعتُؽ َٔ ٠ايٛقٜف َٚعًٓ.١
 .6اعتُاؼ ْتا٥خ ايذلوٝس َٔ ايًحٓ ١ايعًٝا.
َاؼ)9(٠

تكٚ ّٛقاـ ٠املاي ١ٝبايتٓمٝل َع ايٛقاـٚ ٠اؾٗات املعٓ ١ٝا٫ظف ٣بإؼـاد ا٫عتُاؼات املاي ١ٝيإلٜؿضاؼ ِضُٔ
املٛاقْ ١ايعاَ ١يًؽٚي ١يف ِ ٤ٛاـط ١ايعاَ ١يإلٜؿاؼ املكف َٔ ٠فًن ايٛقـا.٤
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الفصل الجالح
غسّط ّإدساءات الرتغٔح ّاإلٓفاد
َاؼَ )11(٠ع َفاعا ٠أذهاّ املاؼتني( َٔ)88 ,82ايكاْٜ ٕٛىذليف يف املتكؽّ يًؽـالات ايعًٝضا َضٔ املضٛظؿني َضا
- : ًٜٞ
 .8إٔ ٜهضض ٕٛقضضؽ أؼ ٣ظؽَضض ١ؾعًٝضض ١تترضضؽؼ َضضؽتٗا بضضأـبع لضضٓٛات َٓضضؿ تثبٝتضض٘ عًضضٚ ٢ظٝؿضض ١ؼاُ٥ضض ١بعضضؽ
ايتعفد.
 .8إٔ ٜه ٕٛقؽ قّ ٢يف اـؽَ ١ايؿعً ١ٝبعؽ عٛؼت٘ َٔ إٜؿاؼ لابل إذؽ ٣املؽؼ ايتاي:١ٝ
أ  -أـبع لٓٛات إؾا ناْت َؽ ٠إٜؿاؼ ٙايمابك ١لٓتني ؾأنثف.
ب ٬ -ث لٓٛات إؾا ناْت َؽ ٠إٜؿاؼ ٙايمابك ١لٓٚ ١أقٌ َٔ لٓتني.
د  -لٓتإ إؾا ناْت َؽ ٠إٜؿاؼ ٙايمابك ١لت ١أوٗف ٚأقٌ َٔ لٓ.١
ؼ  -لٓٚ ١اذؽ ٠إؾا ناْت َؽ ٠إٜؿاؼ ٙايمابك ١تكٌ عٔ لت ١أوٗف.
 .2إٔ ٜ ٫ه ٕٛقضؽ ؽًضـ عضٔ ا٫يترضام بايؽـالض ١يف تفوضٝس لضابل ْتٝحض ١تكٍضرل ٙأ ٚإُٖايض٘ َضا ت
ٜهٔ قؽ َّ ٢عً ٢ؾيو ٬ث لٓٛات.
َاؼ )11(٠تل يًحٓ ١املعتٍ ١ايتػاِ ٞعٔ وفيف املؽ ٠املٍٓ ُٛعًٗٝا يف ايؿكفتني ( َٔ )8 ,8املاؼَ )80( ٠ضٔ
ٖؿ ٙاي٥٬رٚ ١ؾيو يف اؿا٫ت ايتاي:١ٝ
ٚ.8جٛؼ َٓر ١فاْ ١ٝخيى ٢ؾٛاتٗا ؼ ٕٚتكؽّ َفورني آظف.ٜٔ
.8تكؽّ َفوس ٚذٝؽ يتعٍَ ْاؼـ ؼتاج٘ ايٛذؽ ٠اإلؼاـ.١ٜ
.2ذٍ ٍٛاملتكؽّ عًَٓ ٢ر ١وعٍ ١ٝغرل قابً ١يًتأج ٌٝبٓضا ً٤عًض ٢تأنٝضؽ َضٔ اؾٗض ١املامض ١أ ٚعًض٢
تكفٜضضف َمضضبب َضضٔ ايٛذضضؽ ٠اإلؼاـٜضض ١ايضضيت ٜعُضضٌ بٗضضاٚ ,يف مجٝضضع ا٭ذضضٛاٍ جيضضب إٔ ٜهضض ٕٛفضضاٍ
ايتعٍَ َٔ اجملا٫ت اييت  ٫تتعضاـض َضع ؽٍٍض٘ املٗضين ٚايٛظٝؿض ١ايضيت ٜكاٚشلضاٚ ,إٔ تهضٕٛ
ؾات ع٬قٚ ١طٝؽ ٠باظتٍاُ ايٛذؽ ٠اإلؼاـ ١ٜايضيت ٜتبعٗضا عٓضؽ ايذلوضٝسٚ ,إٔ ٜهض ٕٛايتعٍضَ
ُِٔ ظط ١ايٛذؽ ٠اإلؼاـ ١ٜيإلٜؿاؼ.
َاؼَ )12(٠ع َفاعا ٠أذهاّ املاؼٖ َٔ))80( ٠ؿ ٙاي٥٬رٜ ١ىذليف يف املفوس يًؽـالات ايعًٝا َا : ًٜٞ
 - 8التٝؿا ٤ايىفٚيف اـاٌ ١باملٓر.١
 - 8اؿٍض ٍٛعًض ٢تكضؽٜف ( جٝضضؽ ) عًض ٢ا٭قضٌ يف ؼـجتض٘ اؾاَعٝضض ١ا٭ٚىلٚ ,تكضؽٜف جٝضؽ جضضؽاً يف
ؼـال ١املاجمترل ٚيًحٓ ١ايعًٝا إٔ تفؾع وفيف (ايتكؽٜف) َتَ ٢ا ـأت يؿيو ِفٚـ.٠
 - 2اؿٍ ٍٛعً ٢قبْٗ ٍٛضاَ ٞ٥ضٔ إذضؽ ٣اؾاَعضات املعضذلف بٗضا ٪ٜنضؽ الضتٝؿا ٤املٛؾضؽ يهاؾض١
إجضفا٤ات ٚوضضفٚيف ايكبضَ ,ٍٛعتُضضؽ َٚذلجضِ َضضٔ اؾٗضات املعٓٝضض ١يف بًضؽ ايؽـالضضَٚ ,١عُضؽ َضضٔ
املًرك ١ٝايثكاؾ ١ٝأٜ َٔ ٚكَ ّٛكاَٗا.
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 - 4إٔ ٜ ٫تحاٚق عُف املتكؽّ عٔ()21عاَاً يف فاٍ (ؼبً ّٛعايَ ,ٞاجمترل ,قَايٚ)١أـبعني عاَاً
يًرٍ ٍٛعً ٢ايؽنتٛـا ٙبالتثٓا ٤املٛؾؽ َٔ ٜٔاملٛظؿني.
 - 1إٔ جيتاق اَتراْا يف يػ ١ايؽـالٚ ١ؾل املمت ٣ٛايؿ ٟؼؽؼ ٙايًحٓ ١املعتٍ١
َاؼٜ )13(٠تِ ايذلوٝس َٔ اؾٗ ١ايتابع شلا املٛظـ بٓا ً٤عًَ ٢ا : ًٜٞ
 .8تٛؾف ا٫ذتٝضاد ايؿعًض ٞيًتعٍضَ يضؽ ٣اؾٗضٚ ,١إٔ ٜهضَ ٕٛكذلْضاً باملٗٓض ١ايضيت ٜكاٚشلضا املٛظضـ
ؾع.ً٬
 .8إٔ تتُّٔ ؾيو ظطتٗا ايتأٖ ١ًٝٝاملٛاؾل عًٗٝا َٔ ايًحٓ ١ايعًٝا ٚاملكف َٔ ٠فًن ايٛقـا.٤
 .2إٔ ٜتٛاؾف يف املٛاقْ ١ايمٓ ١ٜٛاملعتٍ ١ا٫عتُاؼات املاي ١ٝاي٬قَ ١يًٍفف عً ٢املٛؾؽ ظ ٍ٬املؽ٠
ايكَٓ ١ٝاملكف ٠يًؽـال.١
 .4إٔ ٜضضضتِ ْكضضضٌ ٖضضضؿ ٙا٫عتُضضضاؼات َضضضٔ َٛاقْضضضات اؾٗضضضات املعٓٝضضض ١بايتٓمضضضٝل َضضضع ٚقاـ ٠املايٝضضض ١إىل
اعتُاؼات ايٛقاـ.٠
َاؼَ )14(٠ع َفاعا ٠أذهاّ املٛاؼ (  َٔ ) 84 ,82 ,88ايكاْ ٕٛتفوس ايٛذؽ ٠اإلؼاـَ ١ٜا ٜ ٫كٌ عٔ ا ٓني َضٔ
َٛظؿٗٝا يهٌ ؽٍَ َعتُؽ ُِٔ اـطٚ ١مبٛجب إع ٕ٬يف إطاـ ايعاًَني يؽٜٗا ٚؾل منضٛؾد َعضؽ
َٔ ايٛقاـ.٠
َاؼ )15(٠تتضضٛىل ايًحٓضض ١املعتٍضض ١الضضتكباٍ ًَؿضضات املفوضضرني َضضٔ ايٛذضضؽات اإلؼاـٜضضٚ ١ؽّضضعٗا يًؿضضفق اٯيضضٚ ٞؾضضل
َعاٜرل قابً ١يًكٝاه ٚإعضْ ٕ٬تضا٥خ ايذلوضٝس عضدل ايٍضرـ ايفزلٝضٚ ١إذاطض ١ايٛذضؽات اإلؼاـٜض ١املعٓٝض١
بٓتا٥خ ايؿفق ٚـؾع ايٓتا٥خ بعؽ إقفاـٖا َٔ ايًحٓ ١ايعًٝا.
َاؼ )16(٠يػفض ايتمحًٜ ,ٌٝكّ تٛؾف املمتٓؽات اٯت: ١ٝ
ْ - 8مع ١أًٌ َٔ ١ٝايمحٌ ا٭ناؼمي ٞظ ٍ٬لٓٛات ايؽـالٍَ ١ضؽقَ ١ضٔ اؾٗضات ؾات ايع٬قض١
ٚبايًػتني ايعفبٚ ١ٝاإللًٝك.١ٜ
ْ - 8مع ١طبل ا٭ٌٌ َٔ ٝ ٚك ١ايتعفد ( يٝماْن  +بهايٛـٜٛه ) َذلمجض ١إىل ايًػض ١اإللًٝكٜض١
َٚعاؼي ١إؾا ناْت ٌاؼـ َٔ ٠ظاـد اؾُٗٛـ.١ٜ
ٌٛ - 2ـ َٔ ٠ايبطاق ١ايىعٍٚ ١ٝتطًب ايبطاق ١ايعا ١ًٝ٥إؾا اقتّ ٢ا٭َف ؾيو.
 - 4أَ ٟتطًبات أظف ٣تكتّٗٝا إلتُاـ ٠ايتمحٌٝ
َاؼ )17(٠تترؽؼ إجفا٤ات ايكب ٍٛبعؽ َٛاؾك ١ايًحٓ ١املعتٍ َٔ ١ظ ٍ٬منٛؾد ٚاذؽ َتعضؽؼ ايٍضؿرات ٜتّضُٔ
َا :ًٜٞ
 .8كاطبٚ ١قاـ ٠اـؽَ ١املؽْ ١ٝبالتهُاٍ إجفا٤ات ايكب ( ٍٛإٌؽاـ ايؿت.) ٣ٛ
 .8كاطب ١ايٛذؽ ٠اإلؼاـ ١ٜبالتٍؽاـ قفاـ اإلٜؿاؼ َٔ ايٛقٜف املعتَ أ ٚـٝ٥ن ايٛذؽ ٠اإلؼاـ.١ٜ
ٍٜ .2ضضؽـ قضضفاـ اإلٜؿضضاؼ َضضٔ ايضضٛقٜف يهاؾضض ١املفوضضرني ايضضؿ ٜٔالضضتهًُٛا إجضضفا٤ات ايكبضض ٍٛبٍضضٛـ٠
مجاع.١ٝ
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َاؼٜ )18(٠ك ّٛاملٛؾؽ قبٌ املػاؼـ ٠بالتٝؿا ٤ايتعٗؽات اٯتٚ ١ٝؾل منٛؾد َٛذضؽ ٜعضؽ يضؿيو ٚتتُثضٌ ٖضؿ ٙايتعٗضؽات
ؾُٝا : ًٜٞ
 - 8ا٫يتكاّ يؽٚ ٣ذؽت٘ اإلؼاـ ١ٜبايعٌُ يؽٜٗا بعؽ ايتعفد يف فاٍ ؽٍٍ٘ ,إؾا نإ َٛظؿاً ؾذل٠
َّاعؿ ١يًؿذل ٠اييت قّاٖا يف ايتأٖ ٌٝؼٚمنا إظ ٍ٬بأ ٟايتكاّ يًعؽَ ١عٔ أ ٟإٜؿاؼ لابل.
 - 8ا٫يتكاّ بايتعٍَ ايؿ ٟابتعث َٔ أجً٘ ٚعؽّ تػٝرلَُٗ ٙا ناْت ا٭لباب أ ٚاملدلـات.
 - 2ؼفٜضضف تعٗضضؽ ظطضضَ ٞضضٔ املٛظضضـ أ ٚايطايضضبٚ ,ؾضضل منضضٛؾد ٜعضضؽ يضضؿيو ٜتعٗضضؽ مبكتّضضا ٙبضضأؼا٤
ايٛاجبضضات ٚايٛؾضضا ٤با٫يتكاَضضات ٚػٓضضب إتٝضضإ أ ٟؾعضضٌ َضضٔ ا٭ؾعضضاٍ احملظضضٛـ ٠عًٝضض٘ نُٛؾضضؽ ٚؾكضاً
٭ذهاّ ايباب ايفابع َٔ ايكاْٚ ٕٛيف ذاي ١اإلظ ٍ٬بؿيو ايتعٗؽٜ ,ؽؾع املٛؾؽ أ ٚايّأَ ناؾض١
املبايؼ اييت أْؿكت عً ٘ٝظ ٍ٬ؾذل ٠اإلٜؿاؼ.
َاؼ )19(٠عً ٢اؾٗ ١املٛؾؽ ٠قبٌ إٌؽاـ قفاـ اإلٜؿاؼ ايتأنؽ َٔ َٛاعٝؽ بؽ ٤ايؽـالضَٚ ١ضؽتٗا ٚايتضاـٜغ احملضؽؼ
يتٛاجؽ ايطايب يف َكف ايؽـالٚ ١ايتعٍَ ٚايؽـج ١ايعًُ ١ٝاملٛؾؽ ٭جًٗا ٚايؽٚيٚ ١امل٪لم ١ايتعً١ُٝٝ
املًترل بٗا ٚاملعٍٍات املايٚ ١ٝاؾٗض ١املُٛيضٚ ١ؼؽٜضؽ ؾيضو يف قضفاـ اإلٜؿضاؼ ٚيف ذايض ١تضأظف ايطايضب
يؿذل ٠وٗف عٔ املٛعؽ احملؽؼ يبؽ ٤ايؽـالٜ ١عتدل ايكفاـ ًَػٝاً.
َاؼٜ )21(٠تِ ؼؽٜؽ بؽ ٤اإلٜؿاؼ َٔ وٗف لبتُدل َضٔ نضٌ عضاَّ ,ضا ت ٜضَٓ قضفاـ اإلٜؿضاؼ عًض ٢تضاـٜغ قضؽؼ,
ٚؾل وفٚيف اؾٗ ١املام ١أ ٚامل٪لم ١ايتعًُٝٝض ١يف بًضؽ اإلٜؿضاؼ ٚتٍضفف املمضاعؽ ٠املايٝض ١املمضترك ١يف
ِ ٤ٛؾيو عً ٢إٔ ٍٜفف ايفبع ايتاي ٞمبٛجب تكفٜف َٔ املًركٝض ١ايثكاؾٝض ١أَ ٚضٔ ٜكضَ ّٛكاَٗضا َٜ٪ضؽًا
ب ٛا٥ل اْ٫تظاّ بايؽـال َٔ ١امل٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ
َاؼ )21(٠جيب إٔ ٜتٌٍ املٛؾؽ باملًرك ١ٝايثكاؾ ١ٝأٜ َٔ ٚكَ ّٛكاَٗا ؾٛـ ٌٛٚي٘ إىل بًؽ ايؽـال ,١لٛا ً٤أنضإ
َٛظؿاً أ ٚطايباً عًْ ٢ؿك ١ايؽٚي ١أ ٚعً ٢ذماب٘ اـاُ ٫لتهُاٍ اإلجفا٤ات اٯت- : ١ٝ
 .8تمً ِٝظطاب اإلٜؿاؼ إىل املًرك ١ٝايثكاؾ ١ٝأٜ َٔ ٚكَ ّٛكاَٗا.
 .8تمًًَ ِٝـ ٜتُّٔ اي ٛا٥ل ايتاي: ١ٝ
أٌٛ .ـ َٔ ٠اؾٛاق ٚتأورلٚ ٠ظتِ ٚتاـٜغ ايؽظ.ٍٛ
بٌٛ .ـ َٔ ٠ايُٓٛؾد املتُّٔ قفاـات اإلٜؿاؼ ٚا٫عتُاؼات املاي.١ٝ
د ٌٛ -ـ َٔ ٠ايبطاق ١ايىعٍَ ,١ٝع لت ٌٛـ سلم.١ٝ
ٜ .2تِ تعب ١٦ايبٝاْات اي٬قَ ١يف ايُٓٛؾد املعؽ يؿيو ٚاحملؿٛظ يؽ ٣املًرك ١ٝأٜ َٔ ٚكَ ّٛكاَٗا.
 .4تك ّٛاملًرك ١ٝأٜ َٔ ٚكَ ّٛكاَٗا.بإعطا ٘٥ظطابضاً إىل امل٪لمض ١ايتعًُٝٝض ١املعٓٝضٚ ١تمضٗ ٌٝإجضفا٤ات
ايتراق٘ بايؽـالٚ ١ايتمح ٌٝيف ايتعٍَ املٛؾؽ ٭جً٘ ٚاحملؽؼ بكفاـ اإلٜؿاؼ.
َاؼَ )22(٠ع َفاعا ٠أذهاّ املاؼ َٔ ) 22 ( ٠ايكاْ ٕٛعً ٢املٛؾؽ ا٫يتكاّ مبا - :ًٜٞ
َٛ .8اؾا ٠املًرك ١ٝايثكاؾ ١ٝأٜ َٔ ٚكضَ ّٛكاَٗضا بايتكضاـٜف ايؽـالض ١ٝايؽٚـٜض ١يف َٛاعٝضؽٖا احملضؽؼ ٠أٚ
أ ١ٜبٝاْات أظف ٣تطًب َٔ املٛؾؽ.
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 .8عؽّ َػاؼـَ ٠كف ايؽـال ١إ ٫بعؽ إظطاـ املًرك ١ٝأٜ َٔ ٚكَ ّٛكاَٗضا ٚأظضؿ َٛاؾكض ١ظطٝض ١قضؽؼًا
ؾٗٝا ألباب املػاؼـٚ ٠اإلجفا ٤املتعؿ َٔ قبٌ امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝايؽاـه ؾٗٝا.
 .2عؽّ َباوف ٠أ ٟعٌُ  ٪ٜف لًباً عً ٢لرل ايؽـال.١
 .4عؽّ تػٝرل ؽٍٍ٘ أ ٚاْ٫تكاٍ َٔ جاَع ١إىل أظف ٣أ َٔ ٚؼٚي ١إىل أظفَُٗ ٣ا ناْت ا٭لباب.

الفصل السابع
التندٓد ّاملْاصل٘
َاؼ )23(٠جيضضٛق متؽٜضضؽ َضضؽ ٠اإلٜؿضضاؼ يًتعًضض ِٝاؾضضاَع ٞأ ٚايؽـالضضات ايعً ٝضا يف اـضضاـد ٚؾك ضاً ٭ذهضضاّ املضضاؼتني
( َٔ )28 ,20ايكاْ.ٕٛ
َاؼ )24(٠تٓظف ايًحٓ ١املعتٍ ١يف طًب ايتُؽٜؽ ٚؾكاً ملا :ًٜٞ
أ  -بٝضضإ ذايضض ١عضضٔ أؼا ٤ايطايضضب َضضٔ لضضهفتاـ ١ٜايًحٓضض ١املعتٍضضَ ١فؾضضل بتكضضؽ ِٜطًضضب َضضٔ املٛؾضضؽ
ٜتُّٔ َدلـات ايتُؽٜؽ َٚؽت٘ َٜ٪ضؽ غطضاب ـزلضَ ٞضٔ ا٭لضتاؾ املىضفف َعُضؽ َضٔ امل٪لمض١
ايتعًُٝٝضض ١إؾا نضضإ طايضضب ؼـالضضات عًٝضضاَ ,ضضع تأٜٝضضؽ ـزلضضَ ٞضضٔ املًركٝضض ١ايثكاؾٝضض ١أَٚضضٔ ٜكضضّٛ
َكاَٗاٚ ,ـأ ٟاؾٗ ١املام ( ١إٕ نإ عًْ ٢ؿكتٗا ) ٚـأ ٟجٗ ١عًُ٘ َىؿٛعاً بطًبٗا إؾا نإ
َٛظؿاً.
ب ٜ -هضض ٕٛايتُؽٜضضؽ يف إطضضاـ املضضؽ ٠احملضضؽؼ ٠يف ايكضضاْٚ ٕٛمبضضا ٜ٫تحضضاٚق ـبضضع املضضؽ ٠احملضضؽؼ ٠يف قضضفاـ
اإلٜؿاؼ..
َاؼ ٫ )25(٠جيٛق ايتُؽٜؽ يف اؿا٫ت اٯت: ١ٝ
 - 8إؾا نإ املٛؾؽ قؽ ذٌٍ عً ٢متؽٜؽ لابل أ ٚالتٓؿؿ اؿؽ ا٭قٍ ٢يًتُؽٜؽ.
 - 8إؾا أتّس إٔ ايػفض َٔ ايتُؽٜؽ َٛاًٌ ١ايؽـال ١ملمت ٣ٛأعً.٢
 - 2إؾا أبؽت اؾٗ ١املام ١املُٛي ١يًُٛؾؽ عؽّ التعؽاؼٖا يتػطْ ١ٝؿكات املؽ ٠املطًٛب ١يًتُؽٜؽ.
 - 4إؾا ـأت ايًحٓ ١املعتٍ ١إٔ املؽ ٠ايكاْ ١ْٝٛيًتُؽٜؽ غرل ناؾ ١ٝيٝتُهٔ املٛؾضؽ َضٔ اْ٫تٗضاَ ٤ضٔ
ؼـالت٘ ٚاؿٍ ٍٛعً ٢امل ٌٖ٪املطًٛب.
َاؼ )26(٠تفؾع ايًحٓ ١املعتٍ ١قّف اجتُاعٗا يًٛقٜف ٫عتُاؼٚ ٙايتٛج ٘ٝبتٓؿٝؿ َا ٚـؼ ؾ.٘ٝ
َاؼٍٜ )27(٠ضضضؽـ ايضضضٛقٜف قضضضفاـ ايتُؽٜضضضؽ يًُٛؾضضضؽ بٓضضضا ً٤عًضضضَٛ ٢اؾكضضض ١ايًحٓضضض ١املعتٍضضضَ ١تّضضضُٓاً ؾضضضذل ٠ايتُؽٜضضضؽ
ٚاملمتركات ايكاْٚ ١ْٝٛذٝثٝات َٚدلـات ايتُؽٜؽ ؼ ٕٚاإلظ ٍ٬بأذهاّ املاؼ َٔ )28( ٠ايكإْٛ
َاؼ )28(٠تعتدل ؾذل ٠ايتُؽٜؽ جك٤اً َٔ َؽ ٠اإلٜؿاؼ ٜٚمف ٟعً ٢املٛؾؽ ؾٗٝا ْؿن ا٭ذهضاّ ايضيت تّضُٓتٗا املضٛاؼ(
 َٔ) 21 ,24 ,22ايكاْ.ٕٛ
َاؼ ٫ )29(٠جيٛق بأ ١ٜذاٍ َٔ ا٭ذٛاٍ متؽٜؽ َؽ ٠اإلٜؿاؼ عًْ ٢ؿك ١اؿه ١َٛ٭َٛ ٟؾؽ أٚؾضؽ عًضْ ٢ؿكض ١جٗض١
أَٓ ٚظُ ١أ ٚذه ١َٛظاـج ١ٝت  ٜ٘ٓؼـالت٘ ظَ ٍ٬ؽ ٠املٓرَُٗ ١ا ناْت ا٭لباب.
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َاؼ .8 )31(٠جيٛق يًحٓ ١املعتٍ ١بٓا ً٤عً ٢تَ ١ٌٝٛمبب َٔ ١ايمًط ١املعتٍض ١يف ايٛذضؽ ٠اإلؼاـٜضٚ ١ملضدلـات قٜٛض١
تكتٓع بٗا ايًحٓ ١املٛاؾك ١عً ٢التُفاـ املٛؾؽ املتؿٛم يف ؼـالت٘ ملٛاًٌ ١ايؽـال ١يف املمت ٣ٛايؿٜ ٟعًٛ
املمت ٣ٛاملٛؾؽ ٭جً٘ ٚؾيو يف ذاي ١تٛؾف ايىفٚيف ايتاي: ١ٝ
أ .إٔ ٜه ٕٛاملٛؾؽ قؽ أ بضت جضؽاـٚ ٠تؿٛقض ًا ظضَ ٍ٬فذًض ١ؼـالضت٘ ايمضابك ١مبضا ٜ ٫كضٌ عضٔ جٝضؽ
جؽاً ت٪نؽٖا ْتا٥خ تًو املفذًٚ ١تٜ٪ؽٖا  ٚا٥ل َٚمضتٓؽات تىضٗؽ بتُٝضكٌ ٙضاؼـ ٙعضٔ ا٭لضتاؾ
املىفف ٚإؼاـ ٠امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝاييت ٜتًك ٢ؼـالت٘ ؾٗٝا َٚعُؽ َٔ ٠املًركٝض ١ايثكاؾٝض ١أَ ٚضٔ
ٜكَ ّٛكاَٗا يف ايبًؽ املٛؾؽ إي.٘ٝ
ب .إٔ ٜه ٕٛاملٛؾضؽ قضؽ ذٍضٌ عًضَٓ ٢رض ١فاْٝض ١ملٛاٌضً ١ايؽـالضْ ١ظضرل جؽاـتض٘ ٚتؿٛقض٘ أ ٚإٔ
فاٍ ايبرث ايؿٜ ٟتٓاٚي٘ يف ؼـالضت٘ ؾ ٚؾا٥ضؽ ٠عًُٝضَ ١تُٝضك ٠أ ٚغضرل َمضبٛق ١مبٛجضب ٝ ٚكض١
ٌاؼـ ٠عٔ امل٪لم ١ايتعًَ ١ُٝٝعُؽ َٔ ٠املًرك ١ٝايثكاؾ.١ٝ
د .إٔ ٜه ٕٛاملٛؾؽ قؽ قطع ؼـالت٘ يف َؽ ٠قٝال ١ٝتكٌ عٔ املؽ ٠املكفـ ٠يٓؿن املمضت ٣ٛايؽـالضٞ
ٚبؿات ايتعٍَ ايٓٛع.ٞ
ؼ .إٔ ٜه ٕٛفاٍ ايتعٍَ املمتٗؽف َتهاََ ً٬ع فاٍ ايتعٍضَ ايضؿ ٟأٚؾضؽ َضٔ أجًض٘ ٫ٚ
ٜتعاـض َع٘ إؾا نإ َٛظؿاً.
ٖض .أٜ ٫ذلتضب عًض ٢املٛاؾكض ١يًُٛؾضؽ إظض ٍ٬مببضؽأ تهضاؾ ٪ايؿضفُ أ ٚإؿضام ايّضفـ عضل آظضف ٜٔأٚ
لٝذلتب عًٗٝا ؼُ ٌٝاؿه ١َٛايتكاَات إِاؾ ١ٝميهٔ ػٓبٗا.
 .ٚإٔ ٜهضض ٕٛفضضاٍ َٚمضضت ٣ٛايتعٍضضَ املمضضتٗؽف ًٜضضيب ذاجضض ١ذكٝكٝضض ١يًٛذضضؽ ٠اإلؼاـٜضض ١املٛؾضضؽ
ملًٍرتٗا إؾا نإ املٛؾؽ َٛظؿاً.
ٍٜ - 8ؽـ ايٛقٜف املعتَ قفاـاً مبٛاًٌ ١املٛؾؽ يًؽـال ١بعؽ اؿٍ ٍٛعًَٛ ٢اؾكَ ١مضبكَ ١ضٔ ايًحٓض١
املعتٍ ١عً ٢إٔ ٜتُّٔ ايكفاـ بٝاْاً باؿٝثٝات ٚاملدلـات اييت ألتٓؽ عًٗٝضا ؼ ٕٚاإلظض ٍ٬بأذهضاّ
املاؼ َٔ ) 82 ( ٠ايكاْ.ٕٛ
 - 2تمضف ٟأذهضضاّ املضضٛاؼ ( َ ) 21 ,24 ,22ضضٔ ايكضضاْ ٕٛعًضض ٢املٛؾضضؽ ظضضَ ٍ٬ضضؽَٛ ٠اٌضضًت٘ يًؽـالضض١
مبٛجب أذهاّ ٖؿ ٙاملاؼٚ ٠تعتدل ٖؿ ٙاملؽ ٠جك٤اً َٔ َؽ ٠اإلٜؿاؼ ٭غفاض اذتماب َؽ ٠ا٫يتكاّ.

الفصل ارتامظ
اإلٓكاف ّاذتسماٌ ّإلػاء االٓفاد
َاؼ )31(٠تل يًحٓ ١املعتٍ ١إٜكاف ايفل ّٛأ ٚاملعٍٍات ايىٗف ١ٜأ ٚنًُٗٝا َعاً يف اؿا٫ت اٯت: ١ٝ
 )8عٓؽ تكٍرل املٛؾؽ يف ٚاجب َٔ ٚاجبات٘ احملؽؼ ٠باملاؼ َٔ ) 22 ( ٠ايكاْ.ٕٛ
 )8عٓؽ قٝاَ٘ مبُاـل ١أ ٟؾعٌ قظٛـ مبكتّ ٢أذهاّ املاؼ َٔ ) 21 ( ٠ايكاْ.ٕٛ
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َاؼ )32(٠تل يًٛذؽ ٠اإلؼاـ ١ٜأ ٚايًحٓ ١املعتٍ ١ذفَإ املٛؾؽ نًٝاً أ ٚجكٝ٥ضاً َضٔ اؿكضٛم ٚاَ٫تٝضاقات املكضفـ٠
يف اؿا٫ت اٯت: ١ٝ
 - 8اْكّا ١ ٬ ٤أوٗف َٔ تضاـٜغ تٛقٝضع عكٛبض ١إٜكضاف ايٍضفف ؼ ٕٚقٝاَض٘ بتٍضرٝس كايؿتض٘ ٚؾضل
املاؼ َٔ )41(٠ايكاْ.ٕٛ
- 8إؾا تبني ذٍٛي٘ عً ٢بع

اَ٫تٝاقات ؼٚ ٕٚج٘ ذل.

 - 2إؾا ـلب يف ا٫ظتبضاـ ؾٍضًني ؼـالضٝني َتتضايٝني أ ٚلضٓ ١ؼـالضٚ ١ٝاذضؽَ ٠ضٔ َضؽ ٠ايؽـالض ١ؼٕٚ
عؿـ َكب ٍٛيؽ ٣ايًحٓ ١املعتٍ.١
 - 4إؾا ؽًـ أ ٚإَتٓع عٔ ؼظ ٍٛا٫ظتباـ َتٗاْٚاً أَ ٚبؽٜاً ألباباً غرل َكبٛي.١
 - 1إؾا قاّ بتأج ٌٝؼـالت٘.
- 6عؽّ ايعٛؼ ٠إىل ايبًؽ بعؽ ؽفج٘ بث ١ ٬أوٗف نرؽ أقٍ.٢
َاؼ )33(٠أ ٜ -تِ إيػا ٤اإلٜؿاؼ يف إذؽ ٣اؿا٫ت ايتاي: ١ٝ
 .8إؾا تبني َٔ ظ ٍ٬ايتكاـٜف ايؽٚـ ١ٜاملكؽَ ١عٔ لرل ؼـال ١املٛؾضؽ الضتُفاـ تكٍضرل ٙأ ٚتٗاْٚض٘
يف أؼا ٤ايٛاجب ايؿ ٟأٚؾؽ َٔ أجً٘ طبكاً يَٓ ايؿكف َٔ)1(٠املاؼ َٔ)22(٠ايكاْ.ٕٛ
 .8إؾا أْٗ ٢إٜؿاؼ ٙقبٌ اْتٗا ٤بفْاَخ ايؽـال ١أ ٚأْكطع عٔ ايؽـال ١بؽ ٕٚلبب َكب.ٍٛ
 .2إؾا تهفـ ـلٛب٘ يف ا٫ظتباـ يمٓتني ؼـالضٝتني ظضَ ٍ٬ضؽ ٠إٜؿضاؼٚ ٙتضبني َضٔ ظض ٍ٬ايتكضاـٜف
ايٛاـؼ ٠عٔ لرل ؼـالت٘ عؽّ قؽـت٘ عًَٛ ٢اًٌ ١ايؽـال ٚ ١تبني إٔ املضؽ ٠املتبكٝض ١يض٘ َضٔ َضؽ٠
ايؽـال ١تكٜؽ عٔ ٍْـ املؽ ٠ا٭ًٌ.١ٝ
 .4إؾا تعفض يٍعٛبات ٌر ١ٝمتٓع٘ َٔ َٛاًٌ ١ايؽـال ١املٛؾؽ ٭جًٗا.
 .1إؾا غضضاؼـ َكضضف ؼـالضضت٘ ؼ ٕٚتضضفظَ َٝضضٔ امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضضٚ ١املًركٝضض ١ايثكاؾٝضض ١أَٚضضٔ ٜكضضّٛ
َكاَٗا أ ٚت ٜعؽ إيٗٝا ٚػاٚقت َؽ ٠اْكطاع٘ عٓٗا لت ١أوٗف.
 .6إؾا أعًٔ أْ٘ وعَ غرل َفغٛب ؾ ٘ٝيف ايبًؽ املٛؾؽ إي.٘ٝ
ب  -يف ذايضض ١إيػضضا ٤اإلٜؿضضاؼ تظضضف املٛاؾكضض ١يًُٛؾضضؽ عًضض ٢تػضضٝرل بًضضؽ إٜؿضضاؼ ٙإىل بًضضؽ أظضضف َُٗضضا ناْضضت
ا٭لباب ,أ ٚإعاؼ ٠تفوٝر٘ إىل بًؽ آظف.
َاؼ٫- 8)34(٠ت ٍٛتطبٝل عكٛب ١إٜكضاف ٌضفف اؿكضٛم ٚاإلَتٝضاقات املايٝض ١أ ٚاؿفَضإ َٓٗضا ؼ ٕٚذضل ايٛذضؽ٠
اإلؼاـ ١ٜأ ٚايًحٓ ١املعتٍ ١يف َما٤ي ١املٛؾؽ ٚتٛقٝضع ايعكٛبض ١ايتأؼٜبٝض ١املٓالضب ١نُضا ٫خيضٌ تٛقٝضع
ايعكٛب ١اإلؼاـ ١ٜبتٛقٝضع أ ٟعكٛبض ١أوضؽ يف ذايض ١إـتبضايف املعايؿض ١مبعايؿضات َايٝض ١أ ٚإؼاـٜض ١تتضٛؾف
بىأْٗا قفا ٔ٥أ ٚأؼيَ ١اؼ ١ٜػفّ َفتهبٗا طبكاً ٭ذهاّ ايتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
 - 8إؾا تضضبني َضضٔ ظضض ٍ٬ايتركٝضضل ٚجضضٛؼ وضضبٗ ١إـتهضضاب جفميضض ١جٓاٝ٥ضضٚ ١جضضب إذايضض ١ايكّضض ١ٝؾٗضض١
اإلظتٍاُ إللتهُاٍ ايتركٝل ؾٗٝا ٚؾكاً يإلجفا٤ات ايكاْ ١ْٝٛاملكفـ ٠يف ٖؿا ايىإٔ
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َاؼٜ )35(٠عتضضدل املٛظضضـ املٛؾضضؽ َمضضتك ً٬ٝذهُ ضاً إؾا تضضأظف عضضٔ ايعضضٛؼٚ ٠ايتكضضؽّ يًعُضضٌ يف ٚذؽتضض٘ اإلؼاـٜضض ١بعضضؽ
إْكّا ١ ٬ ٤أوٗف َٔ املًٗ ١احملؽؼ ٠يعٛؼت٘ مبٛجب أذهاّ املاؼ َٔ )24(٠ايكاْٚ ٕٛتكطضع ٖضؿ ٙاملضؽ٠
إؾا قؽّ َدلـات أ ٚألباب ًا تكتٓع بٗا ايٛذضؽ ٠اإلؼاـٜضٚ ١تٛاؾضل عًٗٝضا ايًحٓض ١املعتٍض ١قبضٌ إْكّضا ٤املضؽ٠
احملؽؼ ٠بٗؿ ٙاملاؼ ٠عً ٢إٔ ؽٍِ َؽ ٠اإلْكطاع َٔ إجاقت٘ ايمٓ١ٜٛ
َاؼٍٜ )36(٠ؽـ باإلٜكاف أ ٚاؿفَإ أ ٚإيػا ٤اإلٜؿاؼ قفاـ َٔ ايٛقٜف بٓا ً٤عً ٢عفض ايًحٓض ١املعتٍض ١يف ِض٤ٛ
تكفٜف املًرك ١ٝايثكاؾ ١ٝأ ٚطًب ايٛذؽ ٠اإلؼاـ ١ٜأ ٚاؾٗ ١املامٚ ١يف ذاي ١اؿفَإ  ٫جيضٛق إلضتعاؼ٠
ٌفف اإلَتٝاقات اييت تكفـ ذفَإ املٛؾؽ َٓٗا عٔ ؾذل ٠اؿفَضإ أَضا يف ذايض ١اإلٜكضاف ؾٝحضٛق إعضاؼ٠
ٌفؾٗا مبٛجب قفاـ إعاؼ َٔ ٠ايٛقٜف بٓ ا ً ٤عً ٢عضفض ايًحٓض ١املعتٍض ١بعضؽ ايتأنضؽ َضٔ قٚاٍ ألضباب
اإلٜكاف.
َاؼٜ )37(٠كتٍف إعتُاؼ ايفل ّٛعً ٢املٛؾضؽ ٜٔعًضْ ٢ؿكض ١اؿهَٛض ١يف إطضاـ اـطض ١ايعاَض ١يإلٜؿضاؼ املكضفَ ٠ضٔ
فًن ايٛقـا.٤
َاؼٜ )38(٠تِ ؼؾع ايفل ّٛايؽـال ١ٝاملمترك ١يًُ٪لمات ايتعً ١ُٝٝعً ٢املٛؾؽ ٜٔاملعتُؽ ٜٔعًْ ٢ؿك ١اؿه١َٛ
ٚيف ذؽٚؼ ايمكٛف احملؽؼ ٠يهٌ َٛؾؽ ٚؾكاً يإلجفا٤ات ٚاـطٛات اٯت: ١ٝ
 - 8تكضض ّٛاملًركٝضض ١ايثكاؾٝضض ١أَ ٚضضٔ ٜكضض ّٛمبٗاَٗضضا مبعاطبضض ١امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١يف بًضضؽ اإلٜؿضضاؼ ملٛاؾضضا٠
املًرك ١ٝبكاَٛ ١ُ٥قع َٔ ١املعتٍني تتُّٔ أزلضا ٤ايطًبض ١املكٝضؽ ٜٔيضؽٜٗا عًضْ ٢ؿكض ١اؿهَٛض١
بفلضض ّٛؼـالضضَ ١ٝضضع بٝضضإ بايهًٝضضات ٚا٭قمضضاّ ٚايتعٍٍضضات ٚاملمضضتٜٛات ايؽـالضضٚ ١ٝاملمضضتركات
املطًٛبٚ ١ؾذلات اإللتركام عً ٢نٌ َِٓٗ َع بٝإ يهٌ َٛؾؽ باملمت ٣ٛايضؿ ٟنضإ ؾٝض٘ ايعضاّ
ايمضضابل َكاـْضاً بايعضضاّ اؿضضايَ ,ٞفؾكضض ١بضض٘ َضضؿنفَٛ ٠قعضضَ ١ضضٔ املعتٍضضني يف امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض١
تتُّٔ إمجاي ٞايطًب ١املعتُؽ ٜٔعًْ ٢ؿك ١اؿه ١َٛبفل ّٛؼـالٚ ١ٝإمجاي ٞايفل ّٛايؽـالض١ٝ
املمترك ١عًٚ ِٗٝعٓٛإ ٚـقِ ذمابٗا باملٍفف املعتُؽ يؽٜٗا.
 - 8تك ّٛاملًركٝض ١مبعاطبض ١ايضٛقاـ ٠ايضيت تكض ّٛبضؽٚـٖا بعضؽ املفاجعض ١مبعاطبضٚ ١قاـ ٠املايٝض ١بٍضفف
ايفلضَٚ ّٛضٔ ضِ تكضٚ ّٛقاـ ٠املايٝض ١باملفاجعضضٚ ١كاطبض ١ايبٓضو املفنضك ٟايضُٝين بترٜٛضٌ ايفلضضّٛ
َباوف ٠عً ٢عٓٛإ ٚـقِ ذماب امل٪لم ١ايتعًٌ ١ُٝٝاذب ١ا٫لتركام يف بًؽ اإلٜؿاؼ.
 - 2تك ّٛايٛقاـ ٠بإـلاٍ ْمع َٔ ١إوضعاـ ايترٜٛضٌ إىل املًركٝض ١ايثكاؾٝضَ ١فؾضل بض٘ نىضـ بأزلضا٤
ايطًب ١املمؽؼ شلِ ايفل ّٛملتابع ١امل٪لم ١ايتعً٫ ١ُٝٝلتعفاد لٓؽ ا٫لتٚ ّ٬تم ١ٜٛاؿماب.
 - 4يف ذاٍ تعؿـ ايٍفف املباوف ٭لباب ٍَفؾ ١ٝتكتٓع بٗا ايٛقاـٚٚ ٠قاـ ٠املاي ١ٝجيضب ؼؾضع ايفلضّٛ
يًُ٪لم ١ايتعً َٔ ١ُٝٝقبٌ املًركٝض ١ايثكاؾٝضَ ١باوضفٚ ٠ؾضل اإلجضفا٤ات ايضٛاـؼ ٠يف ايؿكضفَ )8(٠ضٔ
ٖؿ ٙاملاؼٚ ٠اؿٍ ٍٛعً ٢اإلوعاـ بايؽؾع متٗٝؽاً إلظ ٤٬عٗؽ ٠املًرك ٫ٚ ١ٝجيٛق يًًُرل إٔ ٜعٗؽ
إىل املٛؾؽ تمؽٜؽ ايفل ّٛبٓؿم٘ نُا  ٫جيٛق يًُٛؾؽ تكؽميٗا َٔ ذماب٘ اـاُ.
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َضضاؼ )39(٠أ  -ميضضٓس املٛؾضضؽ ٕٚيف إطضضاـ اـطضض ١ايعاَضض ١يإلٜؿضضاؼ َمضضاعؽَ ٠ايٝضض ١وضضٗف ١ٜظضضَ ٍ٬ضضؽ ٠اإلٜؿضضاؼ ٚؾك ضاً
يًمكٛف املكف ٠يهٌ ؼٚي ١بالتثٓا ٤املٛؾؽ ٜٔعًَٓ ٢س واًَ.١
ب  -تٓتٗضضض ٞاملمضضضاعؽ ٠املايٝضضض ١باْتٗضضضا ٤املضضضؽ ٠احملضضضؽؼ ٠يًؽـالضضضٚ ١ؽّضضضع ٭ذهضضضاّ ايتُؽٜضضضؽ ٚاإلٜكضضضاف
ٚاؿفَإ ٚاإليػاِٛٚ ٤ابط تػٝرل ايتعٍَ أ ٚاؾاَع١

الفصل الطادع
حكْم ّامتٔاشات املْفد
َاؼٜ )41(٠تِ ٌفف ايتؿانف ٚؾكاً ملا :ًٜٞ
متٓس تؿنف ٠ؾٖاب يًُٛؾؽ ٜٔيف إطاـ اـط ١ايعاَض ١يإلٜؿضاؼ ,نُضا متضٓس تضؿانف عضٛؼ٠

- 8

يًط٬ب املعتُؽ ٜٔاـفجيني أ ٚيًعا٥ؽ ٜٔبٍٛـْٗ ٠ا ١ٝ٥إىل ايؽاظٌ.
متٓس تؿنفت ٞلؿف ؾٖاب ؾكط يًُٛؾضؽ ٚقٚجتض٘ يًمضؿف إىل بًضؽ ايؽـالض ٚ ١ض٬ث تضؿانف

- 8

يٮبٓا ٤نرؽ أقٍ ٢٭عّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن باؾاَعات اي.١ُٝٓٝ
متٓس تؿنف ٠ايعٛؼ ٠ظض ٬ ٍ٬ض ١أوضٗف َضٔ تضاـٜغ ٍَضاؼق ١ايمضًط ١املعتٍض ١يف امل٪لمض١

- 2

ايتعً ١ُٝٝعًْ ٢تا٥خ اَ٫تراْضات ٚاإلعض ٕ٬ـزلٝضا عٓٗضا بايٓمضب ١يطًبض ١ايؽـالض ١اؾاَعٝض ١أَ ٚضٔ
تضضاـٜغ املٍضضاؼق ١ايٓٗاٝ٥ضض ١عًضضَ ٢ضضٓس ايؽـجضض ١ايعًُٝضضَ ١ضضٔ ايمضضًط ١املعتٍضض ١يف امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض١
ـفجي ٞايؽـالات ايعًٝا ,ؼ ٕٚاإلظ ٍ٬مبا َٖ ٛكف ملٛؾؽ ٟاؾاَعات اي.١ُٝٓٝ
 ٫جيٛق ٌفف تؿنف ٠عٛؼ ٠يف ذاٍ ن ٕٛاملٛؾؽ َبتعث يؽـالض ١املاجمضترل ٚايضؽنتٛـاٙ

- 4

إ ٫بعؽ ذٍٛي٘ عً ٞايؽـج ١ا٭ظرل ٠أ ٚإؾا ذٌٍ املٛؾؽ عً ٢املٛاؾك ١باملٛاًٌ ١إىل َمت ٣ٛاعًضٞ
َباوف.٠
َاؼٍٜ )41(٠فف يًُٛؾؽ ٜٔيًؽـالات ايعًٝا يف إطاـ اـط ١ايعاَ ١يإلٜؿاؼ- :
أ .بؽٍ طباع ١ـلا ٌ٥املاجمترل ٚايؽنتٛـا ٙملفٚ ٠اذؽ ٠ؾكط يهٌ ؼـج ١عًُ.١ٝ
ب .بضؽٍ عضث َٝضؽاْ ٞملضفٚ ٠اذضؽ ٠يهضٌ ـلضاي + ١تضؿنف ٠لضؿف عٓضؽ اجملض ٤ٞإىل اؾُٗٛـٜض ١إلجضفا٤
ايبرث ٚايؿٖاب ملكف ايؽـال ١بعؽ إلاق ايبرث ٚؾيضو يف ذايض ١إؾا تطًضب َِٛضٛع ايبرضث عٛؼتض٘
إىل اؾُٗٛـَ ,١ٜع َفاعا ٠عؽّ ػاٚق َؽ ٠ايبرث يف ايؽاظٌ عٔ لت ١أوٗف نرؽ أقٍض ,٢بٓضاً٤
عًضض ٢ظطضضاب املىضضفف َعُضضؽ َضضٔ امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضضٚ ١املًركٝضض ١ايثكاؾٝضض ١أَ ٚضضٔ ٜكضضَ ّٛكاَٗضضا َضضع
َفاعا:٠
 - 8عؽّ ػاٚق َؽ ٠ايبرث يف ايؽاظٌ عٔ لت ١أوٗف نرؽ أقٍ.٢
 - 8عضؽّ ٌضضفف تضؿنف ٠ايعضضٛؼ ٠إىل َكضف ايؽـالضض ١إ ٫بعضضؽ إلضاق املُٗضض ١املٝؽاْٝضٚ ١تكضضؽ ِٜتكفٜضضف
ظاُ بؿيو َعُؽ َٔ اؾٗ ١ايتابع شلا.
َاؼٜ )42(٠مترل اـفٜخ املماعؽ ٠املاي ١ٝيىٗف ايتعفد ٚايىٗف ايؿ ًٜ٘ٝ ٟيًُٛؾؽ ٜٔاملمتُفَ ٠مضاعؽتِٗ املايٝض١
ذت ٢تاـٜغ ايتعفد ٜٚعتدل وٗف ايتعفد ٖ ٛايىٗف ايؿ ٟمت ؾٍَ ٘ٝضاؼق ١ايمضًط ١املعتٍض ١يف امل٪لمض١
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ايتعً ١ُٝٝعًْ ٢تا٥خ اإلَتراْات ٚاإلع ٕ٬عٓٗضا ـزلٝضاً أ ٚاملٍضاؼق ١ايٓٗاٝ٥ض ١عًضَ ٢ضٓس ايؽـجض ١ايعًُٝض١
بايٓمب ١يًؽـالات ايعًٝا.
َاؼ )43(٠تترٌُ اؿه ١َٛيف ذايٚ ١ؾا ٠املٛؾؽ ظ ٍ٬ؾذل ٠ؼـالت٘ ْؿكات ذؿ ْٚكٌ جثُاْ٘ إىل َمكط ـأل٘,
نُا تك ّٛبٍفف َا ٜعاؼٍ ْؿكات إٜؿاؼ ٙ٭ـبع ١أوٗف َٛالا ٠٭لفت٘ ٫ٚ ,خيٌ ؾيو بضؽؾع َضا تمضترك٘
ألف ٠املٛؾؽ إؾا نإ َٛظؿاً طبكاً ٭ذهاّ ايتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠

الفصل الطابع
إٓفاد اذتاالت ارتاص٘
َاؼ )44 (٠أ  -تؽؼ اإلٜؿاؼ عً ٢ايٓؿك ١اـاٌ ١يف نٌ إٜؿضاؼ  ٫خيّضع يإلعضٚ ٕ٬املٓاؾمضٚ ,١تتُثضٌ ذٍضفاً يف
اإلٜؿاؼ عًْ ٢ؿك ١ظاٌٚ ١اإلٜؿاؼ عًَٓ ٢س وعٍ ١ٝفاًْٜٚ ,١ٝكّ ملٛاؾك ١ايضٛقاـ ٠عًض ٢اإلٜؿضاؼ عًض٢
ْؿك ١ظاٌَ ١ا : ًٜٞ
 - 8إذّضضضاـ َٛاؾكضضض ١ايٛذضضضؽ ٠اإلؼاـٜضضض ١ايتضضضابع شلضضضا املٛظضضضـ عًضضض ٢ايؽـالضضض ١بطفٜكضضض ١اْ٫تظضضضاّ
ايهاٌَٚ ,تٛؾرل قفاـ اإلجاقٚ ,٠ؾت ٣ٛاـؽَ ١املؽْ ١ٝإؾا نإ َٛظؿاً.
 - 8تعٗؽ ظطٍَ ٞاؼم عً َٔ ٘ٝجٗض ١عًُض٘ بعضؽّ َطايبتض٘ اؿهَٛض ١أ ٚؼًُٝضٗا أٜضْ ١ؿكضات
ظَ ٍ٬ؽ ٠إٜؿاؼ ٙإؾا نإ َٛظؿاً أ ٚتعٗؽ ظط ٞبؿيو َٔ ٚي ٞأَف ايطايب.
 - 2إذّاـ َا ٜثبت قؽـت٘ عًَٛ ٢اجٗ ١ايٓؿكات ايؽـالٚ ١ٝاملعٝى ١ٝيف بًؽ ايؽـال.١
 - 4إذّضضاـ أظضضف وضضٗاؼَ ٠عُضضؽ ٠ملضضا قبضضٌ املفذًضض ١املطًٛبضضٌٚ ١ضضٛـَ ٠عاؼيتٗضضا َعُضضؽ ٠إؾا ناْضضت
ٌاؼـ َٔ ٠اـاـد.
 - 1إذّاـ ظطاب َٔ اؾاَعض ١أ ٚامل٪لمض ١ايتعًُٝٝض ١املعضذلف بٗضا َٛجض٘ إىل ايطايضب أ ٚجٗض١
عًُضض٘ إؾا نضضإ َٛظضضـ ,مبٛاؾكتٗضضا عًضض ٢قبٛيضض٘ َضضع بٝضضإ تهضضايٝـ ايؽـالضضَٚ ١مضضتٛاٖا
ٍَٚاـٜؿٗاٍَ ,اؼم عً َٔ ٘ٝاملًرك ١ٝيف بًؽ ايؽـال.١
ب ًٜ -كّ يًُٛاؾك ١عً ٢إٜؿاؼ املٛظـ عً ٢ايٓؿك ١اـاٌ ١ظاـد إطاـ اـط ١ايمضٓ ١ٜٛيًٛذضؽ ٠اإلؼاـٜض١
إِاؾ ١إىل َا تكؽّ:
 - 8إجضضاق ٠بضضؽ ٕٚـاتضضب َضضع َفاعضضا ٠أذهضضاّ قضضاْ ٕٛايتأَٓٝضضات ٚاملعاوضضات ؾُٝضضا ٜتعًضضل بمضضؽاؼ
اوذلانات٘ ايتأَ.١ٝٓٝ
- 8إٔ ٜهضضَ ٕٛمضضتٛؾٝاً يىضضفٚيف ايذلوضضٝس َضضٔ ذٝضضث املٖ٪ضضٌ ٚايتكضضؽٜف َٚضضؽ ٠اإلٜؿضضاؼ ٚلضضٓٛات
اـؽَٚ ١ايعُف َٛٚا ١ُ٥ايتعٍَ ٫ذتٝاجات ٚذؽت٘ اإلؼاـ ١ٜإعُا ً٫٭ذهاّ املضضضاؼتني(88
 َٔ )82ايكاْٚ ٕٛاملاؼٖ َٔ ) 82 ( ٠ؿ ٙاي٥٬ر.١- 2يف ذاي ١املٛاؾك ١عً ٢اإلٜؿاؼ خيّع املٛؾؽ ٭ذهاّ املٛاؼ (  َٔ ) 21 ,24 ,22ايكاْ..ٕٛ
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َاؼ )45(٠تظف قطعٝاً إٔ تهٍَ ٕٛاؼـ ايتُ ٌٜٛيإلٜؿاؼ اـاُ نًٝاً أ ٚجكٝ٥اً َضٔ املضاٍ ايعضاّ يًؽٚيض ١أَ ٚضٔ
أَٛاٍ ايكطاعني ايعاّ ٚاملعتًط ,أ ٚأ٪َ ١ٜلمَ ١ؽْ ١ٝأ ٚأَٓ ١ٝأ ٚعمهفَ ١ٜؽع َٔ ١َٛايؽٚيض ,١مبضا
يف ؾيو أَٛاٍ ايمًط ١احملً.١ٝ
َاؼ ٫ )46 (٠جيٛق َطًك ًا ٭ٚ ١ٜذضؽ ٠إؼاـٜض ١إٔ تتعاقضؽ َضع طايضب يف متٜٛضٌ ْؿكضات ؼـالضت٘ اؾاَعٝض ١أ ٚايعًٝضا يف
اـاـد َكابٌ عٛؼت٘ يًعٌُ يف تًو ايٛذؽ ٠بعؽ ؽفج٘.
َضضاؼ )47(٠تظضضف عًضض ٢ايٛذضضؽ ٠املعٓٝضض ١بايتٍضضؽٜل يف ايمضضؿاـ ٠ايُٝٓٝضض ١يف بًضضؽ ايؽـالضض ١ايتٍضضؽٜل عًضض ٢ايىضضٗاؼات
ٚاي ٛضضا٥ل ايؽـالضض ١ٝأ ٚايضضؽـجات ايضضيت تٍضضٌ عًٗٝضضا املٛؾضضؽ يف ذايضض ١عضضؽّ إيتضضكاّ املٛؾضضؽ بايٛاجبضضات
ٚايّٛابط املٍٓ ُٛعًٗٝا باملاؼ َٔ )22(٠ايكضاْٚ ٕٛاملضاؼَ)88( ٠ضٔ ٖضؿ ٙاي٥٬رض ١لضٛا ً٤نضإ َٛؾضؽاً
عًْ ٢ؿك ١اؿه ١َٛأ ٚايٓؿكات اـاٌ ١أ ٚعًْ ٢ؿك ١أ ٟجٗ ١أظف.٣
َاؼ )48(٠تهضض ٕٛؼـالضض ١املٛؾضؽ عًضض ٢ايٓؿكضض ١اـاٌضض ١ؼضضت إوضضفاف املًركٝضض ١ايثكاؾٝضض ١أ ٚايمضضؿاـ ٠يف ذايضض ١عضضؽّ
ٚجٛؼ ًَرك..١ٝ
َاؼ ٫ )49(٠تعؽ ايٛقاـ ٠ؼت أ ٟظفف ٚيف نٌ ا٭ذٛاٍَ ,مٛ٦ي ١عُا ٜذلتب عً ٢ظطاب املٛاؾك ١ايؿ ٟتٌٍ
عً ٘ٝايط٬ب َٔ اؾاَعات ٚامل٪لمات ايتعًُٝٝضَ ١ضٔ ذكضٛم يًػضرل ,نُضا أْٗضا يٝمضت َمضٛ٦ي ١عضٔ
َعاؼي ١ايىٗاؼ ٠يف ذاٍ عؽّ تٛؾف ايىفٚيف ٚايّٛابط احملؽؼ ٠يف ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١

الفصل الجامً
إدازٗ عنلٔ٘ االبتعاخ
أ : ً٫ٚايكٛاعؽ ايعاَ ١يتٓظ ِٝعًُ ١ٝاإلبتعاث :
َاؼ )51(٠تترؽؼ ايكٛاعؽ ايعاَ ١يتٓظ ِٝعًُ ١ٝا٫بتعاث ؾُٝا :ًٜٞ
- 8إؼاـ ٠نضضٌ عًُٝضضات ا٫بتعضضاث بطفٜكضض٪َ ١لمضض ١ٝبضضؽ٤اً بفلضضِ ايمٝالضضات ٚاْتٗضضا ٤بضضاإلجفا٤ات,
ٜٚكتٍف ؼٚـ اإلؼاـات ٚاملهاتب ٚاملعتٍني عًَٗ ٢اّ ايترّرل ٚاإلعؽاؼ ٚتكؽ ِٜاملكذلذات َضٔ
ْاذٚ ,١ٝعً ٢ايتٓؿٝؿ ملا مت إقفاـ٪َ ٙلمٝاً َٔ ْاذ ١ٝأظف.٣
- 8اعتُاؼ قاعؽ ٠ا٫بتعاث املعطط املتُثً ١يف اٯت: ٞ
أ  -ظط ١اإلٜؿاؼ اـاٌض ١مبضٓس ايتبضاؼٍ ايثكضايف ٚايعض ٕٛايؿضين تعضؽٖا ايًحٓض ١املعتٍضٚ ١تٛاؾضل
عًٗٝا ايًحٓ ١ايعًٝاٚ ,تتُّٔ املٛاـؼ ٚايتٛقٜع ٚايتهًؿ ١املاي.١ٝ
ب  -ظط ١اإلٜؿاؼ عًْ ٢ؿك ١اؿه ١َٛتعضؽٖا ايًحٓض ١املعتٍضٜٛٚ ,١اؾضل عًٗٝضا اجملًضن ا٭عًض٢
يتعطضضٝط ايتعًضض ِٝبٓضضا ً٤عًضض ٢عضضفض ايضضٛقٜف ٚبعضضؽ َٛاؾكضض ١ايًحٓضض ١ايعًٝضضا ٚايتىضضاٚـ َضضع ٚقاـ٠
املاي.١ٝ
د  -ظط ١ايٛذؽات املكؽَ َٔ ١اؾٗات اؿه ١َٝٛيف لٝام تُٓ ١ٝقؽـات املٛظؿني ؾٗٝا ,تعؽ
َٔ ايٛذؽ ٠اإلؼاـٚ ١ٜتٛاؾل عًٗٝا ايًحٓ ١ايعًٝا بعؽ َٛاؾك ١ايًحٓ ١املعتٍ.١
ؼ  -تفؾع اـطط ايؿفع ١ٝايث٬ث أ ,ب ,د إىل فًن ايٛقـا ٤بٓا ً٤عً ٢عفض ايٛقٜف.
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 - 2اظتٝاـ املفورني ٚؾل قاعؽ ٠اإلع ٕ٬ايفزلٚ ٞاملٓاؾم ١عًٌ ٢عٝؽ احملاؾظات ؾُٝا خيَ َٓس
ايتباؼٍ ايثكايف ٚايع ٕٛايؿين اـاٌ ١بايطًبٚ ,١عًٌ ٢عٝؽ اؾُٗٛـ ١ٜؾُٝا خيضَ اإلٜؿضاؼ عًض٢
ْؿك ١ايؽٚيٚ ,١عًٌ ٢عٝؽ ايٛذؽ ٠اإلؼاـ ١ٜؾُٝا خيضَ إٜؿضاؼ املضٛظؿني ,إ ٫إؾا ت ٜهضٔ ايٛقضت
احملؽؼ يف ظطاب اؾٗ ١املام ١ناؾٝاً يإلع ٕ٬ؾ٪ٝظؿ َٔ املفوضرني ا٫ذتٝضاطٝني يضؽ ٣ايًحٓض١
املعتٍ َٔ ١املمتٛؾني يىفٚيف اؾٗ ١املامٚ ١وفٚيف اإلٜؿاؼ بعؽ ايعفض عً ٢ايٛقٜف.
َاؼ )51(٠تظف اإلٜؿضاؼ ايؿضفؼ ٟظضاـد اـطض ١ايعاَض ١املٛاؾضل عًٗٝضا َضٔ فًضن ايضٛقـاٜٚ ,٤كتٍضف ؾيضو عًضَ ٢ضا
تُّٓت٘ أذهاّ املاؼتني ( ٖ َٔ ) 41 ,44ؿ ٙاي٥٬رٚ ١مبا ًٜ ٫كّ اؿه ١َٛبأ ٟأ ف َاي.ٞ
َاؼ )52(٠تمحٌ نٌ طًبات ايذلوضٝس يف املهاتضب احملضؽؼ ٠يف اإلعض ٫ٚ ,ٕ٬جيضٛق ايتمضح ٌٝإ ٫مبٛجضب إعضٕ٬
ـزلٚ ٞيف ْطام َؽت٘ ٚوفٚط٘ ٜ ٫ٚكبٌ أ ٟطًب ؾفؼ ٟإ ٫ؾُٝا ٜتعًل باؿا٫ت اـاٌ ١املىضاـ إيٗٝضا
يف املاؼٖ َٔ )44( ٠ؿ ٙاي٥٬ر.١
َاؼٜ )53(٠كتٍضضف ايتعاَضضٌ ايؿضضفؼَ ٟضضع املٛؾضضؽ ٜٔيف اؿضضا٫ت املتعًكضض ١بفؾضضع املظضضات ٚتضضأظف املمضضتركات ٚذضضا٫ت
ا٫لتٗاْ ١باؿكٛمٚ ,يف نٌ اؿا٫ت ٚاملىه٬ت اييت قؽ تعذلض املٛؾؽ ٚمتثٌ َطايب عاؼي ١مبا ٫
ٜتعاـض َع أذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١
اْٝاً  :ايًحٓ ١ايعًٝا ْٚظاّ عًُٗا
َاؼ .8 )54(٠ػتُع ايًحٓ ١ايعًٝا َفٚ ٠اذؽ ٠نٌ  ١ ٬أوٗف بٍؿ ١ؼٚـ ١ٜبٓا ًُ٤عً ٢ؼعَ ٠ٛضٔ ـ٥ضٝن ايًحٓض ١أَ ٚضٔ
ٜٛٓب٘ يف ذاي ١غٝاب٘ ,نُا جيٛق يًفٝ٥ن أٜٛٓ َٔ ٚب٘ ؼع ٠ٛايًحٓ ١يإلْعكاؼ بٍؿ ١التثٓا ١ٝ٥نٌ َضا
ؼعت اؿاج.١
ٜ .8تِ تٛج ٘ٝايؽع ٠ٛيإلجتُاع نتابٝاً عً ٢إٔ تمًِ ايؽعَ ٠ٛفؾك ١بٓمع َٔ ١جؽ ٍٚاإلعُاٍ ٚاي ٛضا٥ل
ا٭لال ١ٝاملتعًك ١باملِٛٛعات املؽـج ُِٔ ١بٓٛؼ اؾؽ ٍٚقبضٌ ألضبٛع ٚاذضؽ عًض ٢ا٭قضٌ َضٔ املٛعضؽ
املكفـ ْ٫عكاؼ ا٫جتُاع إؾا نإ ؼٚـٜاً أ ١ ٬ ٚأٜاّ عً ٢ا٭قٌ إؾا نإ التثٓاٝ٥اًَ
َاؼَ )55(٠ع َفاعا ٠أذهاّ املاؼٖ َٔ ) 14(٠ؿ ٙاي٥٬ر ١تترضؽؼ املٛاعٝضؽ َضٔ ذٝضث املبضؽأ ْ٫عكضاؼ ا٫جتُاعضات
ايؽٚـ ١ٜيًحٓ ١ايعًٝا نُا : ًٜٞ
 - 8ا٭لبٛع ا٭ َٔ ٍٚوٗف َاـه.
 - 8ا٭لبٛع ا٭ َٔ ٍٚوٗف .ْٜٛٝٛ
 - 2ا٭لبٛع ا٭ َٔ ٍٚوٗف لبتُدل.
 - 4ا٭لبٛع ا٭ َٔ ٍٚوٗف ؼٜمُدل
َاؼ )56(٠ؼ ٕٚاإلظضض ٍ٬بأذهضضاّ ايؿكضضفَ )8(٠ضضٔ املضضاؼَ )14(٠ضضٔ ٖضضؿ ٙاي٥٬رضض٫ ١تضض ٍٛغٝضضاب أ ٚإْىضضػاٍ عّضضٛ
ايًحٓ ١ا٭ٌ ٌٝمبُٗ ١عٌُ ؼاظٌ اؾُٗٛـ ١ٜأ ٚظاـجٗا ؼ ٕٚؼعٛت٘ ـزلٝضاً ؿّضٛـ اإلجتُضاع ٚيف ٖضؿٙ
اؿاي ١تل يًٛقٜف املعتَ أ ٚيًعّ ٛا٭ٌ ٌٝبع ؽ ايتىضاٚـ َضع ايضٛقٜف املعضتَ إٔ ٜٝٓضب غضرلَ ٙضٔ ؾٟٚ
اإلظتٍاُ أ ٚايع٬ق ١ؿّٛـ ا٫جتُاع.
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َضاؼٜ .8 )57(٠ضضفأه إجتُضاع ايًحٓضض ١ايعًٝضضا ـ٥ضٝن ايًحٓضض ١أَ ٚضضٔ ٜٛٓبض٘ يف ذايضض ١غٝابضضٜ٘ٚ ,ىضذليف يٍضضر ١ا٫جتُضضاع
ذّٛـ غايب ١ٝأعّا ٤ايًحٓ ١ؾإؾا تعؿـ تٛؾف ٖؿا ايىفيف يف املٛعؽ ا٭٪ٜ ٍٚجٌ عكؽ اإلجتُضاع إىل
َٛعؽ آظف ٜتِ ؼؽٜؽٚ ٙتٛج ٘ٝايؽع ٠ٛإي ٘ٝنتابً ٝا عً ٢إٔ ٫تكٜؽ َؽ ٠ايتأج ٌٝعٔ ألبٛع ٚاذؽ
ٜ .8ه ٕٛاإلجتُاع املٓعكؽ يف املٛعؽ ايثاٌْ ٞرٝراً ٚقاْْٝٛاً إؾا ذّفً ٙث أعّا ٤ايًحٓ ١باإلِضاؾ١
إىل ايفٝ٥ن.
َاؼٜ .8)58(٠تِ اؽاؾ ايكفاـات يف ايًحٓ ١ايعًٝا مبٛاؾك ١غايب ١ٝا٭عّا ٤اؿاِف ٜٔيف اإلجتُضاع ٚعٓضؽ ايتمضاٟٚ
ٜضضفجس اؾاْضضب ايضضؿ ٟؾٝضض٘ ايضضفٝ٥ن ٚيًُضضترؿ أ ٚاملُتٓضضع اؿضضل يف طًضضب تثبٝضضت ـأٜضض٘ يف قّضضف
اإلجتُاع ٚتل يًحٓ ١ؼع َٔ ٠ٛتفا َٔ ٙقٝاؼات ايٛذؽات اإلؼاـٜض ١يإللضتٓ٦اه بفأٜض٘ ؼٕ إٔ ٜهضٕٛ
ي٘ اؿل يف ايتٍٜٛت.
 .8يًحٓ ١إٔ ت ؿٛض ـٝ٥مٗا بعض

ايٍض٬ذٝات املعٛيض ١شلضا مبٛجضب أذهضاّ ايكضاْٚ ٕٛؾيضو يف ايكّضاٜا

اإلجفا ١ٝ٥ؾات ايٍؿ ١ايعاجً١
َاؼٜ . 8)59(٠تٛىل َكضفـ ايًحٓض ١ـ٥الض ١ايمضهفتاـ ١ٜايعاَض ١يًحٓض ١ايعًٝضا ٚميضاـه َٗاَض٘ ؼضت اإلوضفاف املباوضف
يفٝ٥ن ايًحٓ.١
 .8تتٛىل ايمهفتاـ ١ٜايعاَ ١يًحٓ ١ايعًٝا املٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات ايتاي: ١ٝ
أ  -التكباٍ ا٫ذتٝاجات ايٛاـؼ َٔ ٠ايًحإ ايتٓؿٝؿ ١ٜاملعتٍٚ ١مجع املعًَٛات َٔ اؾٗات املعتًؿض١
ذضض ٍٛاملضضٛاـؼ املتاذضض ١يًتأٖٝضضٌ َضضٔ ناؾضض ١املٍضضاؼـ ٚإعضضؽاؼٖا يًعضضفض عًضض ٢ايًحٓضض ١ايعًٝضضا بٍضضٝػ١
َىفٚع ظط ١لٓ ١ٜٛيإلٜؿاؼ.
ب  -ايترّرل إلجتُاعات اي ًحٓ ١ايعًٝضا ٚإعضؽاؼ جضؽا ٍٚأعُضاٍ تًضو اإلجتُاعضات بايتٓمضٝل ٚايتىضاٚـ
َع ـٝ٥ن ايًحٓٚ ١إٍٜاشلا ٭عّا ٤ايًحٓ.١
د  -إعؽاؼ قاِف إجتُاعات ايًحٓ ١ايعًٝا ٚػٗٝكٖا ٚطبعٗضا بٍضٝػتٗا ايٓٗاٝ٥ضٚ ١ايتٛقٝضع عًٗٝضا إىل
جاْب ـٝ٥ن ايًحٓٚ ١تٝ ٛكٗا َٚتابع ١تٓؿٝؿٖا.
ؼ  -إعضضؽاؼ َىضضاـٜع اـطضضط ٚايضضدلاَخ ايمضضٓ ١ٜٛ٭عُضضاٍ ايًحٓضض ١ايعًٝضضا ٚؾك ضاً ٭ذهضضاّ ايكضضاْٖٚ ٕٛضضؿٙ
اي٥٬رٚ ١بايتىاٚـ َع ـٝ٥ن ايًحٓ ١متٗٝؽاً يعفِٗا عً ٢ايًحٓ ١ايعًٝا يؽـالتٗا ٚاعتُاؼٖا.
 - ٙاقذلاط َىفٚعات ايٓظِ ٚأؼي ١ايعٌُ اإلـواؼ ١ٜاملتعًك ١بتٓؿٝؿ َٗاَٗا ٚتمٝرل أعُاشلا.
 - ٚتٓؿٝؿ أَٗ ٟاّ أظف ٣تهًـ بٗا َٔ قبٌ ـٝ٥ن ايًحٓ ١يف إطاـ إظتٍاٌات٘
َاؼ - 8 )61(٠ػتُع نٌ ؾٓ ١تٓؿٝؿ ١ٜؼٚـٜاً نٌ وٗف بٓا ً٤عً ٢ؼعَ ٠ٛضٔ ـٝ٥مضٗا أَ ٚضٔ ٜٛٓبض٘ يف ذايض ١غٝابض٘
نُا جيٛق يًفٝ٥ن أٜٛٓ َٔ ٚب٘ ؼع ٠ٛايًحٓ ١يْ٬عكاؼ بٍؿ ١التثٓا ١ٝ٥نًُا ؼعت اؿاج.١
 - 8تٛج٘ ايؽع ٠ٛإلجتُضاع ايًحٓض ١ايتٓؿٝؿ ٜض ١نتابٝض ًا ٜٚفؾضل بايضؽع ٠ٛجضؽ ٍٚأعُضاٍ اإلجتُضاع ٚاي ٛضا٥ل
ا٭لال ١ٝاملتعًك ١باملِٛٛعات املؽـج ١باؾؽ ٍٚقبٌ ألبٛع ٚاذؽ َٔ املٛعؽ احملؽؼ يإلجتُاع.
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ايٍ٬ذٝات املعٛي ١شلا مبٛجب أذهاّ ايكاْٚ ٕٛؾيضو يف ايكّضاٜا

اإلجفا ١ٝ٥أ ٚايبت يف املِٛٛعات اييت ٫ؼتٌُ ايتأجٚ ٌٝمبا ٜ٫تعاـض َع أذهضاّ ايكضاْٖٚ ٕٛضؿٙ
اي٥٬ر.١
َاؼٜ )61(٠ه ٕٛيهٌ ؾٓ ١تٓؿٝؿٜض ١لضهفتاـ ١ٜظاٌضٜ ١تضٛىل ـ٥الضتٗا َكضفـ ايًحٓض ١املعتٍضٚ ١تتضٛىل مماـلض١
املٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات احملؽؼ ٠شلا يف ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١
ايثاً :املًركٝات ايثكاؾٚ ١ٝاملمٛ٦ي ٕٛاملاي- :ٕٛٝ
َاؼ )62(٠تضضتِ ـعاٜضض ١املٛؾضضؽ َٚتابعتضض٘ يف بًضضؽ ايؽـالضضَ ١ضضٔ ظضض ٍ٬املًركٝضضات ايثكاؾٝضض ١أَ ٚضضٔ ٜكضضَ ّٛكاَٗضضا ٚؾضضل
تهًٝـ َىذلى َٔ ٚقٜف ٟاـاـجٚ ١ٝايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ
َاؼ )63(٠تٓىأ املًرك ١ٝايثكاؾٝض ١بكضفاـ َضٔ ـ٥ضٝن فًضن ايضٛقـا ٤بٓضا ً٤عًض ٢عضفض َضٔ ايضٛقٜف ٚٚقٜضف اـاـجٝض١
بايتىاٚـ َع ٚقٜف املاي.١ٝ
َاؼ )64(٠تٓىأ املًرك ١ٝذني ٜه ٕٛعؽؼ ايط٬ب املٛؾؽٚ ٜٔؾكاً ٭ذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛضؿ ٙاي٥٬رضَ )810( ١ضا٥تني
ٚسمني َمتؿٝؽاً ؾأنثف يف كتًـ املمتٜٛات اؾاَعَ ١ٝع ن ٕٛايبًؽ َفوضراً ملكٜضؽ َضٔ إلضتكباٍ
املٛؾؽ ٜٔؿمٔ َمتٜٛات َ٪لمات٘ ايتعً.١ُٝٝ
َاؼٜ )65( ٠ه ٕٛيًًُرك ١ٝايثكاؾَٛ ١ٝاقْ ١تىػ ١ًٝٝتؽـد ُِٔ املٛاقْ ١ايمٓ ١ٜٛاملعتُؽ ٠يًٛقاـ.٠
َاؼ )66(٠تفتبط املًرك ١ٝايثكاؾ ١ٝبايٛقاـ ٠يف ايى ٕٛ٦املايٚ ١ٝاإلؼاـٚ ١ٜؽّع إلوفاف ٚـقاب ١ـٝ٥ن ايبعث.١
َاؼٜ )67(٠ه ٕٛيًًُرك ١ٝايثكاؾ ١ٝذمضابات ٍَضفؾٚ ١ٝفُٛعض ١ؼؾذلٜضٚ ١لضح٬ت قالضب ١ٝظاٌض ١بٗضاٜٚ ,ضتِ
ايمرب َٔ ٖؿ ٙاؿمابات مبٛجب وٝهات ٜتِ ايتٛقٝع عًٗٝا بٍؿَ ١ىذلن: َٔ ١
 .8املًرل ايثكايف( تٛقٝع أ.) ٍٚ

 .8املم ٍٛ٦املاي ٞباملًرك ( ١ٝتٛقٝع اْ.) ٞ
ٚتظف قطعٝاً ايٍفف َٔ ٖؿ ٙاؿمابات يف غرل ا٭غفاض املعٍٍ ١شلا نُا تظف قطعٝاً
ايٍفف َٔ أٚ ٟؾٛـات قككَُٗ ١ا ناْت ا٭لباب
َاؼ )68(٠يف ذاي ١عؽّ ٚجٛؼ ًَرك ١ٝكاؾٝض ١يف بًضؽ اإلعتُضاؼ ٜتضٛىل َٗاَٗضا ٚاظتٍاٌضاتٗا كضتَ يف ايمضؿاـ٠
َٔ ؾ ٟٚايع٬قٜ ١هًـ َٔ قبٌ ـٝ٥ن ايبعث ,١عً ٢إٔ ٜهض ٕٛيًُٗضاّ ٚاإلظتٍاٌضات املتعًكض ١بىضٕٛ٦
املٛؾؽ ٜٔذمابات ٍَفؾ ١ٝظاٌ ١بٗا ٚفُٛعات ؼؾذلٚ ١ٜلضح٬ت قالضبَ ١ٝمضتكًٜٚ ,١ضتِ ايمضرب
َٔ ٖؿ ٙاؿمابات مبٛجب وٝهات ٜتِ ايتٛقٝع عًٗٝا بٍؿَ ١ىذلن- :َٔ ١
أ -ايمؿرل (تٛقٝع أ)ٍٚ
ب -املعتَ املهًـ (تٛقٝع اْ.)ٞ
د -املم ٍٛ٦املاي ٞبايمؿاـ( ٠تٛقٝع ايث).
َاؼَ )69(٠ع َفاعاَ ٠ا ٚـؼ يف قاْ ٕٛايمًو ايؽبًَٛال٥٫ٚ ٞرت٘ ايتٓؿٝؿَٗ َٔ ١ٜضاّ ٚمبضا ٜ ٫تعضاـض َعٗضا تتضٛىل
املًرك ١ٝايثكاؾ ١ٝاملٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات ايتاي: ١ٝ
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تٓؿٝؿ لٝال ١ا٫بتعاث يف بًؽ اإلٜؿاؼ اييت تٓتٗحٗا اؿه ١َٛممثً ١بٛقاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث
ايعًُ.ٞ
تكؽ ِٜمجٝع ايتمٗ٬ٝت ٚاـؽَات يًُٛؾؽ إللاق اإلجفا٤ات ٚاملعاَ٬ت ايفزل ١ٝايضيت تمضتًكَٗا
ؼـالت٘.
املتابعضض ١ايؽـالضض ١ٝيًُٛؾضضؽ طضضٛاٍ ؾضضذل ٠إقاَتضض٘ يف بًضضؽ اإلٜؿضضاؼ عضضٔ طفٜضضل اؿٍضض ٍٛعًضض ٢ايتكضضاـٜف
ايؽـالٚ ١ٝتكُٗٝٝا ملعفؾِٚ ١ع٘ ايؽـال.ٞ
َٛاؾا ٠ايٛقاـ ٠بايتكاـٜف ايؽٚـ ١ٜعٔ أْىط ١املًركَٚ ١ٝتابع ١وض ٕٛ٦ايطض٬ب َايٝضاً ٚأناؼميٝضاً يف
إطاـ أذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر١
َاؼٜ )71(٠تٛىل املًرل ايثكايف أٜ َٔ ٚك ّٛمبٗاَ٘ يف ايبعث ١ايؽبًَٛال ١ٝاملعتُؽ ٠يًحُٗٛـَ ١ٜا :ًٜٞ
 - 8إلضضتكباٍ ٚتمضضح ٌٝاملٛؾضضؽ ٜٔيف بًضضؽ اإلعتُضضاؼ َٚتابعضض ١لضضرل ؼـالضضتِٗ ٚتكضضؽ ِٜناؾضض ١أوضضهاٍ
ايفعاٚ ١ٜايتمٗ٬ٝت اي٬قَ ١شلِ.
 - 8ـؾضضع تك ض اـٜف ؼٚـٜضض ١نضضٌ لضضت ١أوضضٗف عضضٔ َمضضت ٣ٛأؼاٗ٥ضضِ ٚؼٍضضَٚ ًِٗٝضضؽ ٣تكٝضضؽِٖ بأذهضضاّ
ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر ١إىل ايٛقاـٚ ٠اؾٗات ؾات ايع٬ق.١
 - 2ؾرَ َٚفاجع ١طًبضات متؽٜضؽ ؾضذل ٠اإلٜؿضاؼ أَٛ ٚاٌضً ١ايؽـالض ١أ ٚتػضٝرل ايبًضؽ أ ٚاؾاَعض ١قبضٌ
ـؾعٗا إىل ايٛقاـَ ٠ىؿٛع ١بفأٚ ٜ٘يف إطاـ أذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬رٚ ١ايتعًُٝات ايٓاؾؿ٠
 - 4ايتٓمضضٝل َضضع اؾاَعضضات ٚامل٪لمضضات ايتعًُٝٝضضٚ ١اإلوضضفاؾ ١ٝبىضضإٔ قبضض ٍٛايطًبضض ١يًؽـالضض ١ؾٗٝضضا يف
إطاـ ايكٛاعؽ ٚايتعًُٝات املٓظُ ١يؿيو.
 - 1ايتٛاٌضضٌ ايثكضضايف َضضع اشل٦ٝضضات ٚامل٪لمضضات ايثكاؾٝضضٚ ١ايعًُٝضض ١يف بًضضؽ اإلعتُضضاؼ ,مبضضا ٜعضضكق َضضٔ
ع٬قات ايتعا ٕٚايعًُٚ ٞايثكايف ٚايؿين بني ايبًؽ ٜٔبايتىاٚـ ٚايتٓمٝل َع ـٝ٥ن ايبعث.١
 - 6ـؾع تكاـٜف لٓ ١ٜٛأناؼمي ١ٝواًَ ١عٔ َمت ٣ٛا٭ؼاٚ ٤اإللاق ملعتًـ أْىط ١املًرك ١ٝيف ْطضام
َٗاَٗا ٚاظتٍاٌاتٗا َع بٝإ بايطُٛذات ٚايترؽٜات اييت تٛاجٗٗا ٚاملكذلذات بىأْٗا.
َاؼ )71(٠يًًُرل اي ثكايف ا٫لتعاْ ١مبٛظؿني بعكٛؼ قً ١ٝيًُماعؽ ٠يف تمٗ ٌٝعُضٌ املًركٝضٚ ١مبضا ٜتٓالضب َضع
أعؽاؼ ايط٬ب ٚبعضؽ َٛاؾكض ١ايضٛقاـٚ ٠يف إطضاـ ْؿكضات ايتىضػ ٌٝاملتاذضٚ ١املفٌضٛؼ ٠يف َٛاقْض ١املًركٝض١
شلضضؿا ايػضضفض عًضض ٢إٔ تهضض ٕٛا٭ٚيٜٛضض ١يًُمضضتٛؾني يىضضفٚيف وضضػٌ ايٛظٝؿضضَ ١ضضٔ أبٓضضا ٤اؾايٝضض ١ايُٝٓٝضض١
املتؿفغني ٚيف إطاـ تٓاؾمٜ ٫ٚ ٞعتدل ايعكؽ ْاؾؿاً إ َٔ ٫تاـٜغ تعُٝؽ َٔ ٙايٛقٜف.
َاؼٜ )72(٠عؽ املًرل ايثكايف َمَ ً٫ٛ٦مٛ٦يَ ١ٝباوف ٠أَاّ ايٛقٜف ٚيًٛقٜف ذل إٜكاؾ٘ َ٪قتاً ٚتهًٝضـ بضؽ ٌٜعٓض٘
نُا إٔ يًٛقٜف اؿل يف إْٗا ٤اْتؽاب٘ ذاٍ إظ٬ي٘ بٛاجبات٘ ٚتٗا ْ٘ٚبضايٓٗٛض مبمضٛ٦يٝات٘ بعضؽ َٛاؾكض١
ـٝ٥ن فًن ايٛقـا ٤أٜاًَ ناْت َؽت٘ نُا تل يًٛقٜف إْٗا ٤إْتؽاب أَ ٟضٔ َمضاعؽ ٟاملًرضل ايثكضايف
يٓؿن ا٭لباب بايتىاٚـ َع ٚقٜف ٟاملايٚ ١ٝاـاـج. ١ٝ
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َاؼٜ )73(٠ىذليف يف َٔ ٜفوس يًعٌُ ًَركاً كاؾٝاً َا : ًٜٞ
إٔ ٜه ٕٛميين اؾٓم.١ٝ
إٔ ٜهضض ٕٛذاٌضض ٬عًضضٖ٪َ ٢ضضٌ جضضاَع( ٞيٝمضضاْن -بهضضايٛـٜٛه) عًضض ٢ا٭قضضٌَٛٚ ,ظؿ ضاً يف اؾٗضضاق
اإلؼاـ ٟيًؽٚي ١أ ٚايكطاعني ايعاّ ٚاملعتًطٚ ,يؽ ٜ٘ظدل ٠عًَُٓ ١ٝالضب ١يف اجملضاٍ املضايٚ ٞاإلؼاـٟ
َٚمهٓاً باجملُٛع ١ا٭ٚىل ( د ) نرؽ أؼْٚ ٢ؾل تىفٜعات اـؽَ ١املؽْ.١ٝ
إٔ ٜه ٕٛقؽ قَّ ٢ؽ ٠يف ايؽاظٌ  ٫تكٌ عٔ لت لٓٛات بعؽ اْتٗاَ ٤ؽت٘ إؾا نإ ممٔ لبل إْتؽاب٘
يًعٌُ ظاـد اؾُٗٛـ.١ٜ
إٔ ٜهَ ٕٛتؿفغاً ملٗاّ املًركٚ ١ٝإٔ ٜ ٫ه ُِٔ ٕٛايطًب ١املٛؾؽ ٜٔأٜاً نإ َمت ٣ٛإٜؿاؼ.ٙ
إٔ ٜه ٕٛي٘ ْىايف كايف ًَُٛه ٚذمٔ ايمرلٚ ٠تظ ٢باذذلاّ ـ٩لا ٘٥يف ايعٌُ.
َاؼٜ )74(٠ىذليف يف َٔ ٜىػٌ ٚظٝؿ ١ايى ٕٛ٦املاي ١ٝيف املًركَ ١ٝا : ًٜٞ
- 8إٔ ٜه ٕٛميين اؾٓم.١ٝ
- 8إٔ ٜهضضض ٕٛذاٌضضض ً٬عًضضضٖ٪َ ٢ضضضٌ جضضضاَع ٞيف ايعًضضض ّٛاإلؼاـٜضضض ١أٚاحملالضضضبٜ٫ ١ٝكضضضٌ عضضضٔ ؼـجضضض١
ايبهايٛـٜٛه
- 2إٔ ٜهَ ٕٛتؿفغاً ملٗاَ٘ ٚإٔ ٜ ٫ه َٔ ٕٛايط٬ب املٛؾؽ ٜٔأٜاً نإ َمت ٣ٛإٜؿاؼ.ٙ
ايىفٚيف ايمابك.١

ٚجيٛق يٛقٜف املاي ١ٝا٫لتثٓا َٔ ٤بع

َاؼ )75(٠تترؽؼ َؽ ٠ايعُضٌ يف املًركٝض ١ؾُٝضع أعّضاٗ٥ا ٚؾكضاً ٭ذهضاّ قضاْ ٕٛايمضًو ايؽبًَٛالضٚ ٞايكٍٓضًٞ
٥٫ٚرت٘ ايتٓؿٝؿ.١ٜ
َاؼٜ - 8 )76(٠تِ تعٝني املًرل ايثكايف بكضفاـ َضٔ ـ٥ضٝن ايضٛقـا ٤بٓضا ً ٤عًض ٢عضفض َضٔ ايضٛقٜف بايتٓمضٝل َضع ٚقٜضف
اـاـج.١ٝ
ٜ - 8عني املم ٍٛ٦املاي ٞباملًرك ١ٝايثكاؾ ١ٝبكفاـ َٔ ٚقٜف املاي ١ٝبايتٓمٝل َع ايٛقٜف ٚٚقٜف اـاـج.١ٝ

الفصل التاضع
أحهاو عام٘
َاؼ )77(٠تعؽ ايٛقاـ ٖٞ ٠اؾٗ ١املعٛي ١مبعاؼي ١ايىٗاؼات اؾاَعٚ ١ٝايعًٝضا ٚتٍضؽـ بضؿيو ٥٫رض ١تٓظُٝٝض ١بكضفاـ
َٔ ـٝ٥ن ايٛقـا ٤ؼؽؼ بٗا املعاٜرل ٚايّٛابط بطفٜك ١وؿاؾَٚ ١عًٓ.١
َاؼ )78(٠خيّضضع املٛظضضـ املٛؾضضؽ يف ناؾضض ١ذكٛقضض٘ ٚناؾضض ١وضض ْ٘ٛ٦ايٛظٝؿٝضض ١يكضضاْ ٕٛاـؽَضض ١املؽْٝضضٚ ١يكضضإْٛ
ايتأَٓٝات باإلِاؾ ١إىل أذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١
َاؼ )79(٠تتٛذضضؽ جٗضضات اإلٜؿضضاؼ يف اؾُٗٛـٜضض ,١عًضضَ ٢مضضت ٣ٛايكطضضاع املضضؽْٚ ٞا٭َضضين بضضايٛقاـٚ ٠تتٛذضضؽ ـعاٜضض١
املٛؾؽ ٜٔيف بًؽ ايؽـال ١يف املًرك ١ٝايثكاؾ ١ٝأٜ َٔ ٚك ّٛمبٗاَٗا يف ذاي ١عؽّ ٚجٛؼ ًَرك.١ٝ
َاؼ )81(٠تٓتٗ ٞعًُ ١ٝايذلوٝس يف وٗف لبتُدل َٔ نٌ عاّ ٜٓ٫ٚظف يف أ ٟطًبات بعؽ ٖؿا املٛعؽ َا ت تتطًب
وفٚيف اؾٗ ١املٛؾؽ إيٗٝا ظ٬ف ؾيو.
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َاؼ )81(٠تتُثٌ جٗ ١ايفعا ١ٜا٭ناؼميٚ ١ٝاملاي ١ٝيف ايؽاظٌ بضايٛقاـٚ ٠يف بًضؽ ايؽـالض ١باملًركٝض ١ايثكاؾٝض ١أَ ٚضٔ
ٜكَ ّٛكاَٗا.
َاؼ )82( ٠تظف َطًكاً اؾُع بني أنثف َٔ َماعؽَ ٠اي َٔ ١ٝأنثف َٔ جٗٚ ١يف ذاي ١بٛت تكاِ ٞاملٛؾضؽ أٟ
َبايؼ ٜٓكٍ ْٗاٝ٥اً ٜٚطايب مبا ٌفف ي٘ َٔ قبٌ اؿه ,١َٛبؽٚ ٕٚج٘ ذل.
َاؼ )83(٠تطايب ايٛقاـ ٠مبمتركات ايط٬ب املعتُؽ ٜٔبٍٛـ ٠مجاع ١ٝيهٌ ـبع عًض ٢ذضؽ(٠نٌ  ٬ض ١اوضٗف )
عٝث تٌٍ املطايبض ١إىل ٚقاـ ٠املايٝض ١قبضٌ وضٗف َضٔ بؽاٜض ١ايفبضعٚ ,تطايضب بايفلض ّٛايؽـالض ١ٝبٍضٛـ٠
مجاع ١ٝيًط٬ب املعتُؽ ٜٔبؽا ١ٜايعاّ ايؽـالَ ٞع َمتركات ايط٬ب يًفبع ايفابع َٔ نٌ عاّ.
َاؼٜ )84(٠تِ ايفجٛع إىل ايكاْ ٕٛيف نٌ َا ت ٜفؼ بىأْ٘ َْ يف ٖؿ ٙاي٥٬ر.١
َاؼٍٜ )85(٠ؽـ ايٛقٜف ايكفاـات ٚا٭ٚاَف اإلؼاـٚ ١ٜايتعًُٝات املٓؿؿ ٠٭ذهاّ ٖؿ ٙاي٥٬رٚ ١مبضا ٜ ٫تعضاـض َضع
أذهاّ ايكاْ.ٕٛ
َاؼٜ )86(٠عٌُ بٗؿا ايكفاـ َٔ تاـٜغ ٌؽٚـٜٓٚ ٙىف يف اؾفٜؽ ٠ايفزل.١ٝ
ٌؽـ بف٥ال ١فًن ايٛقـا٤
بتاـٜغ  / 5ؾ ٚايكعؽٖ1424 / ٠ض
املٛاؾل /28ؼٜمُبضضضضضفّ2113/

عبد القادر باجمــال

د.عبد الوهاب راوح

رئيس مجلس الوزراء

وزير التعليم ا لعالي والبحث العلمي
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الالئح٘ التيظٔنٔ٘
لْشازٗ التعلٔه العالٕ
ّالبحح العلنٕ
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قساز مجَْزٖ زقه ( )852لطي٘ 8004و
بػأٌ الالئح٘ التيظٔنٔ٘ لْشازٗ التعلٔه العالٕ ّالبحح العلنٕ

ـٝ٥ن اؾُٗٛـ:١ٜ
بعؽ اإلط٬ع عً ٢ؼلتٛـ اؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ
ٚعً ٢ايكاْ ٕٛـقِ( )89يمٓ ّ98 ١بىإٔ اـؽَ ١املؽْ.١ٝ
ٚعً ٢ايكاْ ٕٛـقِ( )2يمٓ ّ8004 ١بىإٔ فًن ايٛقـا.٤
ٚعً ٢ايكاْ ٕٛـقِ( )89يمٓ ّ8002 ١بىإٔ ايبعثات ٚاملٓس ايؽـال٥٫ٚ ١ٝرت٘ ايتٓؿٝؿ.١ٜ
ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟـقِ( )801يمٓ ّ8002 ١بىضإٔ تىه ٌٝاؿهٚ ١َٛتمُ ١ٝأعّاٗ٥ا.
ٚبٓا ٤عً ٢عفض ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ
ٚبعؽ َٛاؾك ١فًن ايٛقـا.٤

 //قــــــــــــــــسز//
الباب األّل
التطنٔ٘ ّالتعازٓف
ّاألٍداف ّاملَاو ّاالختصاصات العام٘
الفصل األّل
التطنٔ٘ ّالتعازٓف
َاؼ)1(٠
َاؼ)2(٠

تمُٖ ٢ؿ ٙاي٥٬ر ١بض" اي٥٬ر ١ايتٓظ ١ُٝٝيٛقاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ"ٞ
ٜه ٕٛيًهًُات ٚايعباـات ايٛاـؼ ٠أؼْا ٙذٝثُا ٚـؼت يف ٖؿ ٙاي٥٬رض ١املعضاْ ٞاملبٓٝض ١أَضاّ نضٌ َٓٗضا
َا ت ٜكت

ايمٝام أ ٚؼيت ايكف ١ٜٓعًَ ٢عٓ ٢آظف- :
 :اؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ

أ.

اؾُٗٛـ١ٜ

ب.

اجملًن ا٭عً : ٢اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات.

د.

ـٝ٥ن اجملًن  :ـٝ٥ن اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات.

ؼ.

ايضضضٛقاـ٠

ٚ :قاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

.ٙ

ايٛقٜضضضف

ٚ :قٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

.ٚ

ايتعً ِٝايعايٞ

 :نٌ ؼـال ١أناؼميَٓ ١ٝتظُ ١يف َ٪لم ١تعً ِٝعاٍ َعذلف بٗا  ٫تكٌ
عٔ لٓ ١ؼـال ١ٝناًَ ١أ ٚؾًٍني ؼـالٝني بعؽ اؿٍ ٍٛعً ٢وٗاؼ٠
ايؽـال ١ايثاْ ١ٜٛايعاَ ١أَ ٚا ٜعاؼشلا.

-95-

ّ8002

قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

ق.

امل٪لم١

 :نٌ َ٪لم ١تتٛىل ايتعً ِٝايعايٚ ٞؾل أذهاّ ايتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠

ط.

ايذلظَٝ

َٓ :س ايٛقاـ ٠اإلؾٕ بإْىا٪َ ٤لم ١تعً ِٝعاٍ تتٛىل تؽـٜن بفاَخ

يف.

ا٫عتُاؼ

.ٟ

ايتٍؽٜل

ى.

ا٫عذلاف

ٍ.

املعاؼي١

ّ.

ايبرث ايعًُ : ٞأْ ٟىايف َٓظِ ٜك ّٛب٘ باذث أ ٚباذث ٕٛيف َ٪لم ١تعً ِٝعاٍ أٚ

تعً ١ُٝٝقؽؼٚ ٠ؾل أْظُ ١ايذلظ.َٝ
 :إقفاـ ايٛقاـ ٠بإٔ ايىعَ ا٫عتباـ ٟاملفظَ َٔ ايٛقاـ٪َ ٖٛ ٠لم١
تعً ِٝعاٍ َ ١ًٖ٪يًبؽ ٤بؿتس بفاَخ تعً ١ُٝٝقؽؼٚ ٠ؾكاً ٭ْظُ ١ا٫عتُاؼ.
 :تأورل ايٛقاـ ٠عً ٢ايىٗاؼ ٠ايعًُ ١ٝبأْٗا ٌرٝر ١ذمب تعًُٝات
املٍاؼق.١
 :إقفاـ ايٛقاـ ٠بكاْٚ ١ْٝٛجٛؼ َ٪لمات ايتعً ِٝايعاي ٞا٭جٓبٚ ١ٝبفافٗا
طبكاً يكاْ ٕٛؼٚيَٛ ١طٓٗا ,مبا ٜ ٫تعاـض َع ايتىفٜعات ايكاْ١ْٝٛ
اي ١ُٝٓٝايٓاؾؿٚ ٠ا٭ْظُ ١املٓبثك ١عٓٗا.
َ ٖٞ :هاؾأ ٠ايٛقاـ ٠يًؽـج ١ايعًُ ١ٝاملُٓٛذ َٔ ١قبٌ َ٪لمات ايتعًِٝ
ايعاي ٞغرل اي ١ُٝٓٝبايؽـج ١ايعًُ ١ٝاي ١ُٝٓٝاملٛاق ١ٜمبٛجب اي٥٬ر١
املٓظُ ١يؿيو.
َفنك عث بٗؽف إْتاد املعفؾ ١أ ٚتُٓٝتٗا أْ ٚكًٗا أ ٚالتعؽاَٗا.
َاؼ)3(٠

تٗؽف ٖؿ ٙاي٥٬ر ١إىل ِٚع ا٭طف ٚايكٛاعؽ ٚايتكمضُٝات اإلؼاـٜض ١ايضيت َضٔ وضأْٗا ؼؽٜضؽ ايٛظضا٥ـ
ايفٝ٥مٚ ١ٝايؿفع ١ٝيٛذؽات َٚهْٛات ايٛقاـِٚ ٠بط ايع٬قات احملؽؼ ٠ملمضاـات ا٭ؼا ٤بٗٓٝضا ,مبضا
ميهٔ تًو ايٛذؽات ٚاملهْٛات فتُع َٔ ١ؼكٝضل ا٭غضفاض ٚاملٗضاّ ايعاَض ١ايضيت أْىض٦ت ايضٛقاـ٠
َٔ أجًٗا.

الفصل الجاىٕ
األٍداف ّاملَاو ّاالختصاصات العام٘
َاؼ)4(٠

تتٛىل ايٛقاـ ٠اقذلاط ٚتٓؿٝؿ ايمٝال ١ايعاَض ١يًؽٚيضٚ ١ظططٗضا املكضف ٠يف فضاٍ ايتعًض ِٝايعضايٚ ٞايبرضث
ايعًُضضٖٚ ,ٞضض ٞاؾٗضض ١املىضضفؾٚ ١املمضضٛ٦ي ١عضضٔ اؾاَعضضات اؿهَٝٛضضٚ ١ا٭ًٖٝضضَٚ ١فانضضك ايبرضضٛث
ٚاملعاٖؽ ايعًٝا املتعٍٍ ٚ ١ا٫بتعاث إىل اـاـد ٚؾكاً يًتىفٜعات ايٓاؾؿ ٠املٓظُ ١شلاٚ ,متاـه عً٢
ٚج٘ اـٍ ُٛاملٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات ايتاي:١ٝ
أ .اقذلاط ايمٝال ١ايعاَ ١يًؽٚي ١يف فاٍ ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًَُٚ ٞتابع ١تٓؿٝؿٖا.
ب .اإلوفاف ٚايفقاب ١عً٪َ ٢لمات ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ ٞعً ٢ايٓر ٛايؿ ٟتكل أٖؽاؾٗا
بهؿاٚ ٠٤ؾاعًٚ ,١ٝيف إطاـ ايكٛاْني ٚايتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
د .اقذلاط اـطط ايعاَ ١يًتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ ٞيف ِ ٤ٛاذتٝاجات ايٛطٔ بايتٓمٝل َع
اؾٗات ؾات ايع٬ق.١
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ؼ .عكؽ ا٫تؿاقٝات اؿه ١َٝٛايفزل ١ٝاملتعًك ١بتٓظ ِٝع٬قات ايتعا ٕٚايؽٚي ١ٝيف فاٍ تطٜٛف
ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٚ ٞؾكاً يٮلن احملؽؼ ٠يف ايكٛاْني ايٓاؾؿ.٠
 .ٙإعؽاؼ َىاـٜع ايكٛاْني ٚا٭ْظُٚ ١إٌؽاـ ايتعًُٝات اي٬قَ ١يتٓظ ِٝمجٝع َ٪لمات ايتعًِٝ
ايعايٚ ٞا٭جٗك ٠ايتابع ١يًٛقاـ ٠بىهٌ  ُّٜٔجٛؼ ٠ا٭ؼاٚ ٤ايتطٜٛف املمتُف.
 .ٚتعكٜك ا٫لتك ٍ٬ا٭ناؼميٚ ٞاملايٚ ٞاإلؼاـ ٟيًُ٪لمات ايتعً ١ُٝٝا٭ناؼمي ١ٝاؿه١َٝٛ
ٚا٭ًٖ ,١ٝمبا ٜ ٫تعاـض َع ايكٛاْني ٚايتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
قِٚ .ع املعاٜرل ٚايىفٚيف اـاٌ ١با٫عتُاؼ ا٭ناؼمي ٞمل٪لمات ايتعً ِٝايعايٚ ٞاإلوفاف عً٢
تٓؿٝؿٖا
ط .اعتُاؼ َ٪لمات ايتعً ِٝايعايٚ ٞؾل وفٚيف ا٫عتُاؼ املكفٚ ٠ؾل ايتىفٜعات ٚايٓظِ ايٓاؾؿ.٠
يف.ايذلظ َٝبإْىا٪َ ٤لمات ايتعً ِٝايعاي ٞا٭ًٖٚ ١ٝؾل ايتىفٜعات ٚايٓظِ املٓبثك ١عٓٗاٚ ,املٛاؾك١
عً ٢اؾتتاط ايدلاَخ ايتعً ١ُٝٝيف ذك ٍٛايتعٍَ املعتًؿٚ ١اعتُاؼٖا مبٛجب أْظُ ١ا٫عتُاؼ.
 .ٟايتٍؽٜل عً ٢اتؿاقٝات ٚبفاَخ ايتعا ٕٚايعًُٚ ٞايثكايف بني اؾاَعات ٪َٚلمات ايبرث ايعًُٞ
يف ايٚ ُٔٝجاَعات ٪َٚلمات ايبرث ايعًُ ٞيف ايؽ ٍٚايىكٝكٚ ١ايٍؽٜكٚ ١ؾكاً يًكٛاْني
ايٓاؾؿ.٠
ى .ؼـال ١ايٍعٛبات ٚاملىه٬ت اييت تعذلض لرل عٌُ امل٪لمات املفتبط ١بٗا ٚايعٌُ عً ٢تؿيًٗٝا
ٚذًٗا يف إطاـ ايتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
ٍ .ا٫عذلاف مب٪لمات ايتعً ِٝايعاي ٞايعفبٚ ١ٝا٭جٓبٚ ١ٝتىه ٌٝايًحإ املعتٍ ١بؿيو ْٚىف
اؾؽا ٍٚبأزلاٚ ٤عٓا ٜٔٚاؾاَعات املعذلف بٗا ٚأ ٟتعؽٜ ٌٜطفأ عًٗٝا.
ّ .ؼؽٜؽ ايىفٚيف اييت ٜمُس مبٛجبٗا مل٪لمات ايتعً ِٝايعاي ٞا٭جٓب ١ٝؾتس ؾفٚع أَ ٚهاتب شلا
يف اؾُٗٛـَٓٚ ١ٜرٗا ايفظَ اي٬قَ ١ملكاٚي ١عًُٗا ٚؾل ايتىفٜعات املٓظُ ١يؿيو.
َٕ .عاؼي ١ايىٗاؼات ايٍاؼـ ٠عٔ َ٪لمات تعً ِٝعاٍ غرل ميٓٚ ١ٝايتٍؽٜل عً ٢ايىٗاؼات ايٍاؼـ٠
َٔ َ٪لمات ايتعً ِٝايعاي ٞاي.١ُٝٓٝ
ه .إعؽاؼ ايتكاـٜف ايؽٚـ ١ٜعٔ ْىاطات ايٛذؽات املفتبط ١بٗا ٚـؾعٗا يفٝ٥ن اجملًن ا٭عً.٢
ع .تٓؿٝؿ قاْ ٕٛايبعثاتٚ ,نؿا تٓؿٝؿ اتؿاقٝات ايتعا ٕٚايعًُ ٞبني ايٚ ُٔٝايؽ ٍٚايىكٝكٚ ١ايٍؽٜك١
ف .اقذلاط إْىا ٤املًركٝات ايثكاؾ ١ٝبايتىاٚـ َع ٚقاـ ٠اـاـجٚ ١ٝاملايٚ ,١ٝتعٝني املًركني
ايثكاؾٝني بايتىاٚـ َع ٚقاـ ٠اـاـجٚ ١ٝاإلوفاف املايٚ ٞاإلؼاـ ٟعً ٢املًركٝات ايثكاؾ.١ٝ
ُ .أ ١ٜاظتٍاٌات أَٗ ٚاّ أظفَ ٣فتبط ١باملٗاّ املىاـ إيٗٝا.
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الباب الجاىٕ
مَاو ّاختصاصات
قٔـــادٗ الْشازٗ
الفصــــــــل األّل
مَاو ّاختصاصات الْشٓس
َاؼ)5(٠

ٜتٛىل ايٛقٜف املٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات ايتاي:١ٝ
أ .اإلوفاف عً ٢ايٛقاـٚ ٠تٛج ٘ٝإؼاـاتٗا ٚتٓؿٝؿ ايمٝال ١ايعاَ ١يًره ١َٛاملتعًك ١بايٛقاـٚ ٠ؾكاً
يًكٛاْني ٚايًٛا٥س ٚايكفاـات ايٓاؾؿ.٠
بٜ .كٛؼ ايٛقاـ ٠يف ناؾ ١اجملا٫ت ٜٚعتدل ايفٝ٥ن ا٭عً ٢ؾٗٝا ٜٚؽٜفٖا طبكاً ملبؽأ املمٛ٦ي١ٝ
ايؿفؼٚ ١ٜايتىاٚـ اؾُاع ٞبىإٔ ايكّاٜا ا٭لالٜٚ ١ٝترٌُ املمٛ٦ي ١ٝايؿفؼ ١ٜعٔ ْىايف
ايٛقاـ ٠بىهٌ عاّ أَاّ فًن ايٛقـا.٤
دٍٜ .ؽـ ايكفاـات اي٬قَ ١إلؼاـٚ ٠ؽطٝط َٗاّ ٚٚاجبات ايٛقاـ ٠بىهٌ قفاـات ٚأٚاَف
ٚتٓظُٝات
ؼٜ .ىفف ٜٛٚج٘ ٜٚفاقب َفٚ٤لٜٚ ٘ٝطًب َِٓٗ تكؽ ِٜايتكاـٜفٜٚ ,ىفف عً ٢تٓؿٝؿ املٗاّ
ا٭لال ١ٝيًٛقاـٚ ٠املفاؾل ايتابع ١شلاٚ ,جيٛق ي٘ إٌؽاـ ايتٛجٗٝات إىل ـ٩لا ٤املفاؾل ايتابع١
ي٘ ,نُا تل ي٘ تعؽٚ ٌٜإيػا ٤قفاـاتِٗ إؾا ناْت كايؿ ١يًكاْٚ ٕٛايٓظِ ٚايكفاـات ايٓاؾؿ.٠
ٜ .ٙىفف عًِٚ ٢ع ظط ١ايٛقاـ ُِٔ ٠ظط ١فًن ايٛقـاٜٚ ٤تابع تٓؿٝؿٖا ٜٚك ّٛبتكؽِٜ
ايتكاـٜف عٔ َمت ٣ٛتٓؿٝؿ قفاـات فًن ايٛقـا ٤ؾات ايًٍ ١بايٛقاـ ,٠نُا ٜىفف عًِٚ ٢ع
اـطط ٚايدلاَخ ايتٓؿٝؿ ١ٜ٭عُاٍ ايٛقاـٚ ٠املفاؾل ايتابع ١شلا ٜٚتابع ٜٚك ِٝتكاـٜف إلاقٖا.
ٜ .ٚىهٌ فًن ايٛقاـٚ ٠ايًحإ ا٫لتىاـٚ ١ٜؾإ ايعٌُ اـاٌ ١عٓؽ ايّفٚـَ ٠ع ؼؽٜؽ
َٗاَٗا ٚؾكاً يًٓظِ.
قٜ .بًؼ ـٝ٥ن فًن ايٛقـاٚ ٤فًن ايٛقـا ٤باؿٛاؼث ٚاملعايؿات اؾم ١ُٝيٓظِ ايؽٚي١
ٚلٝالاتٗا ٚؾكاً يًكاْ.ٕٛ
طٜٓ .مل َع ايٛقـا ٤املعٓٝني ؽطٝطا أ ٚتٓؿٝؿًا عٓؽَا ٜتعًل ا٭َف بٛقاـات أظف.٣
يفٜٓ .مل َع احملاؾظني ؾُٝا ٜتعًل بكفاـات فًن ايٛقـاٚ ٤قفاـات ٚتٌٝٛات ايمًطات احملً١ٝ
يف فاٍ ايٛقاـ ٠عً ٢إٔ  ُّٜٔايٛقٜف إجياؼ ع٬قات َع احملاؾظني يف كتًـ احملاؾظات
ٚعًٚ ٢ج٘ اـٍ ُٛيف إعؽاؼ ظطط ايتُٓ ١ٝا٫قتٍاؼٚ ١ٜا٫جتُاعٚ ١ٝؾيو َٔ أجٌ ايتركٝل
ايهاٌَ يًُٗاّ اؿه ١َٝٛيف إؼاـٚ ٠ؽطٝط فاٍ َمٛ٦يٝت٘.
 .ٟميثٌ ايٛقاـ ٠يف ايؽاظٌ ٚاـاـد عٓؽَا ٜه ٕٛايتُث ٌٝيف َمتٛا.ٙ
ىٜ .ك ّٛبأ ١ٜاظتٍاٌات أظف ٣تمٓؽ إي ٘ٝمبكتّ ٢ايكٛاْني ٚايًٛا٥س ٚايكفاـات ايٓاؾؿ.٠
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الفصـــل الجاىٕ
مَاو ّاختصاصات ىائب الْشٓس
َاؼ)6(٠

ٜتٛىل ْا٥ب ايٛقٜف املٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات ايتاي:١ٝ
أٜ .عا ٕٚايٛقٜف يف أؼاَٗ ٤اَ٘ ٚاظتٍاٌات٘ ؼت إوفاف ايٛقٜف ٚتٛجٗٝات٘.
بٜ .تٛىل َٗاّ ايٛقٜف ٚاظتٍاٌات٘ عٓؽ غٝاب٘ مبا يف ؾيو ذّٛـ اجتُاعات فًن ايٛقـا.٤
دٜ .تٛىل تٓؿٝؿ َٗاّ ايٛقٜف اييت ٜؿ ِ٘ٛأٜ ٚهًؿ٘ بٗا.
ؼٜ .تٛىل ْا٥ب ايٛقٜف مبا  ٫خيٌ بأذهاّ ايؿكف ٠ا٭ٚىل َٔ ٖؿ ٙاملاؼَ ٠ا :ًٜٞ
ٜ - 8عا ٕٚايٛقٜف يف اإلوفاف عً ٢إعؽاؼ َىفٚعات ايٓظِ ٚايًٛا٥س ايتٓؿٝؿٚ ١ٜؾكاً يًكٛاْني
ٚايكفاـات ايٓاؾؿ.٠
ٜٓ - 8مل يف فاٍ ْىايف ايٛقاـَ ٠ع ايٛقاـات ا٭ظف ٣عٓؽَا ٜه ٕٛايتٓمٝل عًَ ٢متٛا.ٙ
ٜ - 2ىفف عً ٢إعؽاؼ ايدلاَخ ايتؿٍ ١ًٝٝيتٓؿٝؿ َٗاّ ٚأعُاٍ ايٛقاـٜٚ ٠تابع عًُ ١ٝايتٓؿٝؿ.
ٜٓ - 4مل بني أعُاٍ ايكطاعات ٚاإلؼاـات ايعاَ ١مبا ٜهؿٌ تٓؿٝؿ املٗاّ ٚايٛاجبات.
ٜ - 1ك ٍِٝا٭عُاٍ ٚايٓىاطات يف ايٛقاـ ٠بايتىاٚـ َع ٚن ٤٬ايٛقاـَٚ ٠ؽٜف ٟاإلؼاـات ايعاَ١
ٜٚكؽّ املكذلذات بٗؿا ايٍؽؼ إىل ايٛقٜف
ٜ - 6تابع تٓؿٝؿ اإلجفا٤ات ايٓظاَ ١ٝايهؿ ١ًٝبتركٝل اّْ٫بايف ايٛظٝؿٚ ٞؼمني ع٬قات
ايعٌُ.
ٜ - 5ؽـه ايتكاـٜف ٚايبرٛث ٚايؽـالات املتعٍٍٜٚ ١بؽ ٟـأ ٜ٘بىأْٗا إىل ايٛقٜف.
 - 2ميثٌ ايٛقاـ ٠يف ايؽاظٌ ٚاـاـد عٓؽ َا ٜه ٕٛايتُث ٌٝعًَ ٢متٛا.ٙ
ٜ .ٙك ّٛبأ ١ٜاظتٍاٌات أظف ٣تمٓؽ إي ٘ٝمبكتّ ٢ايكٛاْني ٚايًٛا٥س ٚايكفاـات ايٓاؾؿ.٠

الفصـــل الجالح
مَاو ّاختصاصات ّنالء الْشازٗ
َاؼ)7(٠

ٜتٛىل نٌ ٚن ٌٝيًٛقاـ ٠يف فاٍ عًُ٘ ايكٝاّ باملٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات ايتاي:١ٝ
أ .اإلوفاف املباوف عً ٢ايكطاع ايؿٜ ٟفأل٘ َضٔ قطاعضات ايضٛقاـ ٠يف ذضؽٚؼ ايكضٛاْني ٚايكضفاـات
ٚايتٛجٗٝات ايٍاؼـ َٔ ٠ايٛقٜف.
ب .ايتٓمٝل بني اإلؼاـات ايعاَ ١ايٛاقع ١ؼت إوفاؾ٘.
د .املتابع ١اي ١َٝٛٝيتٓؿٝؿ َٗاّ ٚأعُاٍ ٚبفاَخ اإلؼاـات ايعاَ ١ايتابع ١ي٘.
ؼ .ايتٓمٝل بني اإلؼاـات ايتابع ١ي٘ ٚاإلؼاـات ايعاَ ١ا٭ظف.٣
 .ٙتٓظ ِٝا٫جتُاعات اي٬قَ ١بني اإلؼاـات ايتابع ١ي٘ ٚاإلؼاـات ايعاَ ١ا٭ظف.٣
 .ٚتك ٍِٝٝا٭عُاٍ ٚايٓىاطات يف قطاع٘ ٜٚكؽّ املكذلذات بٗؿا ايٍؽؼ إىل ايٛقٜف ْٚا٥ب ايٛقٜف.

-99-

ّ8002

قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

ق .إٌؽاـ ايتعًُٝات ايتٓؿٝؿٚ ١ٜاإلؼاـ ١ٜيف ْطام أعُاي٘ ٚؾكاً يًٛا٥س.
ط .ايكٝاّ بأَٗ ١ٜاّ ٚاظتٍاٌات أظف ٣تَٓ عًٗٝا ايكٛاْني ٚايًٛا٥س ٚايكفاـات ايٓاؾؿ.٠

الفصـل السابع
مَاو ّاختصاصات زتلظ الْشازٗ
َاؼ)8(٠

أٜ :ً٫ٚىهٌ ايٛقٜف بكفاـ َٓ٘ فًن ايٛقاـ ٠بف٥الت٘ ٜٚته ٕٛمما :ًٜٞ
ْ .8ا٥ب ايٛقٜف

ْا٥باً يًفٝ٥ن.

ٚ .8ن ٤٬ايٛقاـ٠

أعّضضا.٤

َ .2متىاـ ٚايٛقاـ٠

أعّضضا.٤

َ .4ؽٜف ٚاإلؼاـات ايعاَ١

أعّضضا.٤

 .1أ ٟوعَ آظف ٜف ٣ايٛقٜف ِفٚـ ٠ذّٛـٙ
اْٝاًٜ :تٛىل فًن ايٛقاـ ٠تكؽ ِٜاملىٛـ ٠يًٛقٜف يف املما ٌ٥املتعًك ١بٓىايف ايٛقاـٚ ٠غاٌ ١ا٭َٛـ
ايتاي:١ٝ
 .8ظطط ايعٌُ ايمٓ ١ٜٛيًٛقاـ.٠
 .8ظطط ايتُٓ ١ٝا٫قتٍاؼٚ ١ٜا٫جتُاع.١ٝ
 .2اـط ١املايٚ ١ٝظط ١ايك ٣ٛايعاًَ.١
 .4املٛاِٝع اييت تكؽّ إىل فًن ايٛقـاٚ ٤اييت ٜف ٣ايٛقٜف عفِٗا عً ٢فًن ايٛقاـ.٠
 .1تكاـٜف اإللاق ٚتكُٗٝٝا.
َ .6ىفٚعات ايكٛاْني ٚايًٛا٥س املٓظُ ١يٓىايف ايٛقاـ.٠
 .5ايتكاـٜف ايمٓ ١ٜٛعٔ ْىايف ايٛقاـ ٠ذمب ايُٓٛؾد املطًٛب ٚاـلاشلا يف ْٗا ١ٜنٌ عاّ
إىل ا٭َاْ ١ايعاَ ١جملًن ايٛقـا.٤
ايثضاًٍٜ :ؽـ ايٛقٜف ْظاَاً ٜم ٍٝف أعُاٍ فًن ايٛقاـ ٠عً ٢إٔ ته ٕٛاجتُاعات٘ ؼٚـٚ ١ٜالتثٓا ١ٝ٥عٓؽ
ايّفٚـ.٠
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الباب الجالح
البيـاء التيظٔنٕ للْشازٗ
الفصل االّل
اهلٔهل التيظٔنٕ للْشازٗ
َاؼ)9(٠

ٜته ٕٛاشلٝهٌ ايتٓظ ُٞٝيًٛقاـ َٔ ٠ؼٜٛاْٗا ٚمجٝع قطاعاتٗا ٚعً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
أ :ً٫ٚايٛقٜف ٜٚتبع٘ َباوفَ ٠ا :ًٜٞ
أ .فًن املمتىاـٜٓٚ ٜٔىأ بكفاـ ؼاظً َٔ ٞايٛقٜف.
ب .فًن ا٫عتُاؼ ا٭ناؼمي.ٞ
د .فًن ايٛقاـ.٠
ؼَ .هتب ايٛقٜف.
 .ٙاإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًفقاب ١ايؽاظً.١ٝ
 .ٚاإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايعاَ.١
ق .اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًى ٕٛ٦ايكاْ.١ْٝٛ
ط .اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًُىاـٜع.
يف .اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يى ٕٛ٦املٛظؿني.
 .ٟاإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًى ٕٛ٦املايٚ ١ٝايتحٗٝكات ٚايٍٝاْ.١
اْٝاً  :قطاع ايى ٕٛ٦ايتعًٚ ١ُٝٝتتبع٘ اإلؼاـات ايعاَ ١ايتاي:١ٝ
أ .اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يى٪َ ٕٛ٦لمات ايتعً ِٝايعاي.ٞ
ب .اإلؼاـ ٠ايعاَ ١ي٬عذلاف ٚايتٍؽٜل ٚاملعاؼي١
ايث ًا :قطاع ايبعثات ٚايع٬قات ايثكاؾٚ .١ٝتتبع٘ اإلؼاـات ايعاَ ١ايتاي:١ٝ
أ .اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًبعثات ٚاملٓس ايؽـال.١ٝ
ب .اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًتباؼٍ ايثكايف.

َاؼٜ )11(٠فأه نٌ قطاع ٚنٚ ٌٝقاـٚ ٠نٌ إؼاـ ٠عاََ ١ؽٜف عاّ.
َاؼٍٜ )11(٠ؽـ ايٛقٜف قفاـات بايتكمُٝات ايتٓظ ١ُٝٝيًٛقاـ ٠بعؽ َٛاؾكٚ ١قاـ ٠اـؽَ ١املؽْٚ ١ٝايتأَٓٝات.
َاؼ )12(٠تؽؼ املمت ٣ٛايتٓظ ُٞٝملهتب ايٛقٜف بإؼاـ ٠عاٍَٜٚ ١ؽـ بترؽٜؽ اظتٍاٌات٘ قفاـ َٔ ايٛقٜف.
َاؼٜ )13(٠تٛىل ٚن ٌٝايٛقاـ ٠يكطاع ايى ٕٛ٦ايتعًَ ١ُٝٝمٛ٦ي ١ٝا٭َاْ ١ايعاَ ١يًُحًن ا٭عً ٢يًحاَعات.
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الفصـــــل الجاىٕ
مَاو ّاختصاصات الكطاعات
ّاإلدازات العـــام٘ اليْعٔ٘ التابع٘ هلا
الفسع األّل
مَاو قطاع الػئٌْ التعلٔنٔ٘ ّاإلدازات العام٘ التابع٘ لُ
َاؼٜ )14(٠تٛىل قطاع ايى ٕٛ٦ايتعً ١ُٝٝاملٗاّ ايفٝ٥م ١ٝاٯت:١ٝ
أ .إعؽاؼ املكذلذات املتعًك ١بتطٜٛف ايتعً ِٝايعايَٚ ٞتابع ١تٓؿٝؿ َا مت إقفاـ َٔ ٙلٝالات
ٚظطط َٔ قبٌ اجملًن ا٭عًٚ ٢ايٛقاـ.٠
ب .ؼكٝل املمت ٣ٛاي٬قّ َٔ ايتٓمٝل بني ايٛقاـ٪َ ٚ ٠لمات ايتعً ِٝايعايٚ ٞغرلٖا َٔ اؾٗات
ؾات ايع٬ق ١بايتعً ِٝؾُٝا خيَ املما ٌ٥املىذلن ١بايى ٕٛ٦ايتعً.١ُٝٝ
د .ؼؽٜؽ ْٛع ٚذحِ ايع٬قات بني ايٛقاـٚ ٠اؾاَعات ظاـد اؾُٗٛـ ١ٜيف ِ ٤ٛلٝال ١ايٛقاـ٠
ٚٚؾكًا يتٛجٗٝات ايٛقٜف.
ؼ .ا٫وذلاى يف اإلعؽاؼ ٚايؽـال ١يًُِٛٛعات املكؽَ ١يًُحًن ا٭عً ٢أ ٚاملكذلط طفذٗا يف
ايٓؽٚات اييت تٓظُٗا ايٛقاـ ٠أ ٚتىاـى ؾٗٝا ٚاؽاؾ قفاـ بؿيو يف ِ ٤ٛلٝال ١ايٛقاـ.٠
َ .ٙتابع ١ايتكاـٜف املتعًك ١بمرل أؼا٪َ ٤لمات ايتعً ِٝايعاي ٞيف ِ ٤ٛايمٝالات ٚايٓظِ
ٚايكفاـات ايٓاؾؿَٚ ٠تابع ١ايتكاـٜف ايؽٚـٚ ١ٜايمٓ٪َ َٔ ١ٜٛلمات ايتعً ِٝايعاي.ٞ
َاؼ )15(٠اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يى٪َ ٕٛ٦لمات ايتعً ِٝايعايٚ ٞؽتَ مبا :ًٜٞ
 .8ؼـال ١املعاَ٬ت ايٛاـؼ ٠يًٛقاـ٪َ َٔ ٠لمات ايتعً ِٝايعايٚ ٞايفؼ عًٗٝا بايتعاَ ٕٚع اؾٗات
املعتٍ.١
 .8إعؽاؼ املعًَٛات ٚاإلذٍا٤ات عٔ َ٪لمات ايتعً ِٝايعايٚ ٞؼًًٗٝا يتعكٜك ا٫جيابٝات
ٚتىحٝع تطبٝل ايتحاـب ايٓاجر.١
َ .2تابعٚ ١ؼـال ١ايتكاـٜف ايؿٓٚ ١ٝايتعًٝل عًٗٝا َٚتابعَ ١ا ٜتِ إقفاـَٗٓ ٙا.
 .4اإلعؽاؼ ٫جتُاعات قٝاؼ ٠ايٛقاـَ ٠ع ـ٩لا ٤اؾاَعات ٪َٚلمات ايتعً ِٝايعايَٚ ٞتابع ١تٓؿٝؿ
َا جا ٤يف قاِفٖا.
َ .1تابع ١تٓؿٝؿ قفاـات اعتُاؼ َ٪لمات ٚبفاَخ ايتعً ِٝايعاي ٞا٭ًٖ ١ٝايٍاؼـ َٔ ٠ؾٓ١
ا٫عتُاؼ ا٭ناؼمي.ٞ
َ .6تابع ١تٓؿٝؿ ايكفاـات ايٍاؼـ َٔ ٠فًن ايتعً ِٝايعاي ٞؾُٝا ٜتعًل مب٪لمات ايتعً ِٝايعاي.ٞ
َ .5فاقب ١تطبٝل املعاٜرل ٚايىفٚيف ايٛاجب تٛاؾفٖا يف ايدلاَخ ايؽـال ١ٝاملعتُؽ ٠يف َ٪لمات
ايتعً ِٝايعاي.ٞ
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 .2التهُاٍ إجفا٤ات إجاق ٠ايدلاَخ ايؽـال ١ٝاييت تكؽَٗا َ٪لمات ايتعً ِٝايعاي ٞبعؽ إقفاـٖا
َٔ اجملًن ا٭عً.٢
َ .9تابع٪َ ١لمات ايتعً ِٝايعايٚ ٞايتأنؽ َٔ َٛانبتٗا ٫لتعؽاّ ايتهٓٛيٛجٝا اؿؽٜث ١يف
ايتعً.ِٝ
َ .80فاقب ١ايتكاّ اؾاَعات اؿهٚ ١َٝٛا٭ًٖ ١ٝبأْظُ ١ايعٌُ ايٓاؾؿ.٠
 .88اقذلاط بٓاٚ ٤تطٜٛف ع٬قات أناؼميَ ١ٝع َ٪لمات ايتعً ِٝايعاي ٞاـاـج ١ٝبٗؽف ايتعفف
عً ٢فا٫ت َٔ وأْٗا تطٜٛف ايتعً ِٝايعاي ٞيف اؾُٗٛـ.١ٜ
 .88أَٗ ١ٜاّ أظف ٣ؾات ع٬ق ١بطبٝع ١عًُٗا.
َاؼ )16(٠اإلؼاـ ٠ايعاَ ١ي٬عذلاف ٚايتٍؽٜل ٚاملعاؼيٚ ١ؽتَ مبا - :ًٜٞ
 .8إعؽاؼ ايؽـالات ٚا٭ؼي ١عٔ َ٪لمات ايتعً ِٝايعاي ٞيف اـاـد َٔ ذٝث ايتٛقٜع اؾػفايف
ٚاؾٗات املىفؾ ١عًٗٝا (ذه ١َٝٛأ ٚأًَٖٚ )١ٝمتٜٛاتٗا ٚإؼاـتٗا ٚمتًٜٗٛا ٚوْٗٛ٦ا
ا٭ناؼمي.١ٝ
ِٚ .8ع ألن اظتٝاـ َ٪لمات ايتعً ِٝايعاي ٞغرل ايٚ ١ُٝٓٝإعؽاؼ جؽا ٍٚبٗا ٫عتُاؼٖا َٔ قبٌ
ايٛقاـ.٠
 .2تكٜٚؽ ايبعثات ايؽبًَٛال ١ٝاي ١ُٝٓٝيف اـاـد بكٛا ِ٥امل٪لمات ايتعً ١ُٝٝاملعذلف ٚامل ٢ٌٛبٗا
ي٬لتؿاؼَٗٓ ٠ا ٚؾل ايتعًُٝات.
 .4إعؽاؼ ا٭ؼي ١عٔ أْظُ ١ايتعً ِٝايعاي ٞغرل اي َٔ ,١ُٝٓٝذٝث أْٛاعٗا َٚفاذًٗا َٚمتٜٛاتٗا
ْٚظِ ا٫يترام بٗا ٚاَتراْاتٗا ٚؼـجاتٗا ايعًَُ ١ٝع تعفٜـ بامل٪لمات ايعًُ ١ٝاملفتبط ١بٗا
ٚأْظُٖ ١ؿ ٙامل٪لمات يف ايكبٚ ٍٛاَ٫ترإ ٚايؽـج ١ايعًُٚ ١ٝتهًؿتٗا املاي.١ٝ
 .1تباؼٍ املعًَٛات َع اشل٦ٝات ٚاملٓظُات اإلقًٚ ١ُٝٝايؽٚي ١ٝاملعتٍ ١با٫عذلاف مب٪لمات
ايتعً ِٝايعايٚ ,ٞإعؽاؼ قٛا ِ٥بامل٪لمات ايتعً ١ُٝٝاملعذلف بىٗاؼاتٗا.
 .6إعؽاؼ ايتكاـٜف إىل ؾَٓ ١عاؼي ١امل٬ٖ٪ت ايعًُ ١ٝذ ٍٛا٫عذلاف ببع

امل٪لمات ايتعً ١ُٝٝأٚ

ايىٗاؼات ايؽـال.١ٝ
 .5مجع املعًَٛات عٔ اؾاَعات ٚاملؽاـه اي ١ُٖٝٛاييت ٜتِ ؾٗٝا أ َٔ ٚظ٬شلا تكٜٚف ايىٗاؼات
ٚبٝعٗا يًرًٛٝي ١ؼ ٕٚالتعُاشلا ؼاظٌ اؾُٗٛـ١ٜ
 .2تكؽ ِٜايؽعِ ايؿين يعٌُ ؾٓ ١املعاؼيَٚ ١تابع ١تٓؿٝؿ قاِفٖا ٚقفاـاتٗا.
.9

تٍؽٜل ايىٗاؼات ايعًُٚ ١ٝاي ٛا٥ل ايٍاؼـ ٠عٔ َ٪لمات ايتعً ِٝايعاي ٞؼاظٌ اؾُٗٛـ١ٜ
ٚالتٝؿا ٤ـل ّٛتٍؽٜكٗا يف ِ ٤ٛايتىفٜعات املعُ ٍٛبٗا.

 .80إعؽاؼ ايمح٬ت املتعًك ١بايىٗاؼات اييت متت َعاؼيتٗا ٚذؿظٗا.
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 .88ايكٝاّ بتٛـٜؽ َا ٜتِ ؼٍَ َٔ ً٘ٝبايؼ َاي َٔ ١ٝاملمتؿٝؽْ ٜٔظرل اـؽَات اييت تكؽَٗا إىل
اـك ١ٜٓايعاَ ١يًؽٚيٚ ١ذؿ ايمح٬ت ٚايبٝاْات اـاٌ ١بؿيو.
 .88إعؽاؼ ؼي ٌٝبايىٗاؼات اييت ٜتِ تكُٗٝٝا َٚعاؼيتٗا لٜٓٛاً.
 .82ايتأنؽ َٔ ٌر ١ايىٗاؼات املطًٛب َعاؼيتٗا ,بايتعاٚ ٕٚايتٓمٝل َع اؾٗات ؾات ايع٬ق١
َثٌ املًركٝات ايثكاؾٚ ١ٝايمؿاـات.
 .84تكؽ ِٜاملكذلذات بىإٔ إقاَ ١ايع٬قات َع فاين اعتُاؼ َ٪لمات ايتعً ِٝايعاي ٞيف
اـاـد
 .81مجع املعًَٛات ٚاي ٛا٥ل عٔ أْظُٚ ١يٛا٥س تكَٚ ِٝٝعاؼي ١ايىٗاؼات ايعًُ ١ٝيف ؼ ٍٚايعات.
 .86إعؽاؼ تكاـٜف ؼٚـ ١ٜعٔ أعُاشلا ٚإلاقاتٗا ٚـؾعٗا إىل قٝاؼ ٠ايٛقاـ.٠
 .85إعؽاؼ جؽا ٍٚأعُاٍ ايًحإ املتعٍٍٚ ١ؾَٓ ١عاؼي ١ايىٗاؼات ٚتٝ ٛل قفاـاتٗا.
 .82ايكٝاّ بهاؾ ١أعُاٍ ايمهفتاـ ١ٜيًحَٓ ١عاؼي ١ايىٗاؼات.
 .89أَٗ ١ٜاّ أظف ٣تكتّٗٝا طبٝعٚ ١ظٝؿتٗا أ ٚمبكتّ ٢ايكٛاْني ٚايكفاـات ايٓاؾؿ ٠أ ٚتهًـ
بٗا َٔ قبٌ قٝاؼ ٠ايٛقاـ.٠

الفسع الجاىٕ
مَاو قطاع البعجات ّالعالقات الجكافٔ٘ ّاإلدازات العام٘ التابع٘ لُ.
َاؼٜ )17(٠تٛىل قطاع ايبعثات ٚايع٬قات ايثكاؾ ١ٝاملٗاّ ايفٝ٥م ١ٝاٯت:١ٝ
- 8تٓؿٝؿ لٝال ١ايٛقاـ ٠يف فاٍ اإلبتعاث ٚايع٬قات ايثكاؾ.١ٝ
- 8إعؽاؼ اـطط ايمٓ ١ٜٛيإلبتعاث َٚتابع ١إقفاـٖا ٚايكٝاّ بتٓؿٝؿٖا يف إطاـ قاْ ٕٛايبعثات
ٚاملٓس ايؽـال٥٫ٚ ١ٝرت٘ ايتٓؿٝؿٚ ١ٜايتىفٜعات ٚايٓظِ ايٍاؼـ ٠مبكتّا.ٙ
َ- 2تابع ١أعُاٍ ْٚىاطات املًركٝات ايثكاؾٚ ,١ٝايعٌُ عً ٢تٓظُٗٝا ٚتطٜٛفٖاٚ ,تٓظِٝ
ع٬قاتٗا بؽٜٛإ ايٛقاـٚ ٠اؾٗات ا٭ظف ٣مبا تكل ا٭ٖؽاف املفج َٔ ٠ٛإْىاٗ٥ا
 - 4ؼكٝل املمت ٣ٛاي٬قّ َٔ ايتٓمٝل بني ايٛقاـٚ ٠ناؾ ١اؾٗات اؿهٚ ١َٝٛغرلٖا يف ايىٕٛ٦
املىذلن ١ؾات ايًٍ ١باملمٛ٦يٝات ايثكاؾ ١ٝيًٛقاـ.٠
- 1إعؽاؼ ٚؼـالَ ١ىفٚعات ا٫تؿاقٝات ايثكاؾٚ ١ٝايعٌُ عً ٢تطٜٛفٖا ٚاعتُاؼٖا َٚتابع ١تٓؿٝؿٖا
َاؼ )18(٠اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًبعثات ٚاملٓس ايؽـالٚ ١ٝؽتَ مبا :ًٜٞ
 - 8إعؽاؼ اـطط ايمٓ ١ٜٛيإلٜؿاؼ ذمب ا٫ذتٝاجات ايٛطٓ ١ٝبايتعاَ ٕٚع ايًحإ املعتٍ١
ٚاؾٗات اؿه ١َٝٛا٭ظفَ ,٣تُّٓ ١ايتعٍٍات ٚايؽٚ ٍٚاؾاَعات امل ٢ٌٛبٗا ٚايعؽؼ
املفوس ٚايتهًؿ ١املاي ١ٝايتكؽٜف.١ٜ
 - 8ؼّرل املٛاِٝع املتعًك ١مبٗاّ ايًحإ املعتٍ ١باإلبتعاث َٚتابع ١تٓؿٝؿ تٌٝٛاتٗا ٚقفاـاتٗا.
 - 2إعؽاؼ ايتعًُٝات اـاٌ ١بإجفا٤ات ايذلوٝس ٚايؿفق اٯيٚ ٞإعْ ٕ٬تا٥خ ايذلوٝس ٚتاَني قبٛشلِ.
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 - 4التكباٍ طًبات تفوٝرات اؾاَعات ٚايٛذؽات اؿهٚ ١َٝٛؾل ايكٛاعؽ املٓظُ ١يًذلوٝرات.
َ - 1تابع ١ا٭َٛـ املاي ١ٝاـاٌ ١بايطًب ١املٛؾؽَٚ ٜٔتابع ١إجفا٤ات لؿفِٖ ٚايتراقِٗ مب٪لماتِٗ
ايتعً ١ُٝٝبايتٓمٝل َع اإلؼاـ ٠ايعاَ ١ملاي ١ٝايبعثات.
 - 6إـلاٍ َمٛغات اإلبتعاث إىل املًركٝات ٚاملهاتب ايثكاؾ ١ٝإلجياؼ ؾفُ قب ٍٛيًُٛؾؽٜٔ
باؾاَعات ؾات املمتٜٛات ا٭ناؼمي ١ٝاؾٝؽ ٠مبعتًـ ايتعٍٍات اييت ؼتاجٗا ايتُٓ١ٝ
٫ٚلتهُاٍ إجفا٤ات تمحًِٗٝ
َ - 5تابع ١لرل أؼا ٤املٛؾؽ ٜٔيف بًؽإ ؼـالتِٗ ٚايتأنؽ َٔ تكؽَِٗ ايؽـالٚ ٞـؾع ايتٌٝٛات
بتؿيَ ٌٝا ٜٛاجِٗٗ َٔ َىه٬ت.
 - 2تؽقٝل  ٚا٥ل ايطًب ١املكبٛيني يف ايبًؽإ ايعفبٚ ١ٝا٭جٓب ١ٝيف إطاـ التٝؿاَ ٤مٛغات
التُفاـِٖ يًرٍ ٍٛعً ٢ايؽـج ١ايعًُ ١ٝايتاي ١ٝيؽـج ١إبتعا ِٗ أ ٚمتؽٜؽ َؽ ٠إٜؿاؼِٖ ٚؾكاً
٭ذهاّ قاْ ٕٛايبعثات ٚاملٓس ايؽـال.١ٝ
 - 9اإلوفاف عًَ ٢هاتب تكؽ ِٜظؽَات ايتعً ِٝايعاي ٞؼاظٌ اؾُٗٛـ.١ٜ
 - 80اإلوفاف عً ٢املًركٝات ٚايتٓمٝل َع اؾٗات ا٭ظف ٣ؾات ايع٬ق ١يُّإ تٓؿٝؿ أذهاّ
قاْ ٕٛايبعثات ٥٫ٚرت٘ ايتٓؿٝؿ.١ٜ
 - 88أَٗ ١ٜاّ أظف ٣تهًـ بٗا َٔ قٝاؼ ٠ايٛقاـ ٠أ ٚتكتّٗٝا طبٝعٚ ١ظٝؿتٗا.
َاؼ )19(٠اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًتباؼٍ ايثكايف ٚؽتَ مبا :ًٜٞ
 - 8إؼاـ ٠و ٕٚ٪ا٫تؿاقٝات ايثكاؾٚ ١ٝايدلاَخ ايتٓؿٝؿ ١ٜؾُٝا خيَ ايتعً ِٝايعايٚ ,ٞا٫ذتؿاظ بٗا.
 - 8اإلوفاف عً ٢عًُ ١ٝإعؽاؼ املٛاؼ اـاٌ ١بايتعً ِٝايعاي ُِٔ ٞا٫تؿاقٝات مبا ٜتٓالب َع
ٍَاحل ايتعً ِٝايعاي ٞيف اؾُٗٛـٚ ١ٜذاجات٘.
 - 2ا٫ذتؿاظ بايكٛٝؼ ٚايمح٬ت اـاٌ ١بهٌ َا ٜتعًل باملًركٝات ايثكاؾَٚ ١ٝتابعتٗا.
 - 4تكٜٚؽ املًركٝآت ايثكاؾ ١ٝمبا ًٜكَٗا َٔ املطبٛعات ٚايٓىفات ٚاملعًَٛات اييت ؼتاجٗا يتأؼ١ٜ
َٗاَٗا.
 - 1ا٫تٍاٍ باملٓظُات ايؽٚيٚ ١ٝاإلقً ١ُٝٝيتباؼٍ اي ٛا٥ل ٚايتكاـٜف ٚاملطبٛعات املفتبط ١بايتعًِٝ
ايعاي.ٞ
َ - 6تابعَ ١ا ٜتعًل بايدلاَخ ايتٓؿٝؿ ١ٜاملٛقع َٔ ١ذٝث تضكؽ ِٜا٫قتضفاذات ٚايتٌٝٛات لٛا ٤عٓؽ
إبفاّ ا٫تؿاق ١ٝأ ٚايدلْاَخ أ ٚعٓؽ ػؽٜؽٚ ,ٙبايتٓمٝل َع ايٛذؽات املعٓ ١ٝيف ايٛقاـ.٠
 - 5تؿع ٌٝبٓٛؼ ا٫تؿاقٝات اـاٌ ١بايٛاؾؽٚ ٜٔإعؽاؼ ظط ١تٛقٜعِٗ عً٪َ ٢لمات ايتعً ِٝايعايٞ
َٚتابع ١إجفا٤ات قبٛشلَِٚ ,تابع ١تٓؿٝؿ اإلجفا٤ات اـاٌ ١بتمَٗ ٌٝعاَ٬تِٗ ا٭ناؼمي١ٝ
ٚاملاي.١ٝ
 - 2إعؽاؼ ايتكاـٜف ايؽٚـ ١ٜعٔ لرل أؼا ٤ايطًب ١ايٛاؾؽَٛٚ ٜٔاؾا ٠بًؽاِْٗ ٚاؾٗات ؾات ايع٬ق ١بٗا.
 - 9متث ٌٝايٛقاـ ٠يف ايترّرلات ٫جتُاعات ايًجحإ ايعًٝا املىذلن ١ؾات ايًٍ ١بٓىايف ايٛقاـ.٠
 - 80أَٗ ١ٜاّ أظف ٣تهًـ بٗا َٔ قٝاؼ ٠ايٛقاـٚ ٠تكتّٗٝا طبٝعٚ ١ظٝؿتٗا.
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الفصل الجالح
اختصاصات ّمَاو
اإلدازات العام٘ املطاعدٗ
َاؼ )21(٠اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًفقاب ١ايؽاظًٚ ١ٝؽتَ مبا :ًٜٞ
 - 8تٓؿٝؿ املٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات املٍٓ ُٛعًٗٝا يف قفاـ ـٝ٥ن فًن ايٛقـا ٤ـقِ ( )885يمٓ١
 ّ8999بىإ ؼؽٜؽ َٗاّ ٚاظتٍاٌات اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًفقابٚ ١ايتؿتٝي بٛذؽات اؾٗاق
اإلؼاـ ٟيًؽٚيٚ ١ؾيو يف إطاـ ايٛقاـ.٠
 - 8ايتأنؽ َٔ َؽ ٣ؼكل ا٭ٖؽاف املفل ١َٛيتٓؿٝؿ أْىط ١ظطط ايٛقاـ.٠
َ - 2تابع ١تٓؿٝؿ َٗاّ ٚبفاَخ أْىط ١ايٛقاـٚ ٠تك ِٝٝأؼاٗ٥ا ٚايتٓب٘ ٭ ١ٜامفاؾات قؽ تعذلٜٗا.
َ - 4فاجع ١إٜفاؼات ايٛقاـٚ ٠ايتأنؽ َٔ أْ٘ مت ؼًٍٗٝا ٚإؼـاجٗا عمابات ايٛقاـ ٠بطفٜك١
لًٌٚ ١ُٝرٝرٚ ١مت ايترٍ ٌٝعً ٢ايٓر ٛاحملؽؼ شلا.
 - 1تؽقٝل نىٛؾات ا٫لتركام َٔ (َفتبات ٚأجٛـ ٚعٚ٬ات ٚبؽ٫ت َٚهاؾآت ٚذٛاؾك
ٚغرلٖا ) َٔ ايٓاذ ١ٝاؿمابٚ ١ٝاحملالبٚ ١ٝايتركل َٔ ٌرتٗا.
َ - 6فاجع ١نىٛؾات ٚؼؾاتف ايترٍ ٌٝايٚ ١َٝٛٝايتأنؽ َٔ ٚجٛؼ ظامت ايٛقاـ ٠عً ٢نٌ لٓؽ
قب

ٌ َٔٚر ١إ باتٗا يف ايهىٛؾات بٓؿن بٝاْاتٗا (ا٫لِ ,ايفقِ ,املبايؼ ٌٚر١

إمجاي ٞاملبًؼ ٚإمجاي ٞايهىٛؾات ٚعؽؼ ايكما ِ٥املمتعفجَ ١ع َطابك ١بٝاْات نٌ
قمَ ١ُٝع بٝاْات ْمعٗا ) ٚايتأنؽ َٔ إٔ املبًؼ احملٌٍ قؽ مت تٛـٜؽ ٙإىل ايبٓو ٚإْٗا٤
َمأي ١إجفا٤ات ايتٛـٜؽ ٚايذلذ ٌٝيًرمابات املتعٍٍ.١
َ - 5فاجع ١ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اييت تكؽّ إىل قٝاؼ ٠ايٛقاـ َٔ ٠اإلؼاـات ٚاملعتٍني بايٛقاـ٠
ٚايتأنؽ َٔ ٌرتٗا َٚطابكتٗا يًٛاقع ذت ٢تتُهٔ قٝاؼ ٠ايٛقاـ َٔ ٠اؽاؾ ايكفاـ املٓالب
بٓا ً٤عًٗٝا ٚمبا  ٪ٜ ٫ف عًَٛ ٢قـ ايٛقاـَ ٠ايٝا ٚإؼاـٜاً ٚؾٓٝاً.
 - 2ايتأنؽ َٔ إٔ مجٝع اإلؼاـات ٚا٭قماّ ٚاملعتٍني بهاؾَ ١متٜٛاتِٗ ٜك َٕٛٛبتٓؿٝؿ بفاَخ
ٚظطط ايٛقاـٚ ٠ؾكاً يًمٝال ١املفل ١َٛشلا مبا خيؽّ ًٍَر ١ايٛقاـٚ ٠املًٍر ١ايعاَ.١
 - 9ايتركل َٔ َؽ ٣ا٫لتعؽاّ ٚا٫لتػ ٍ٬أ ٚا٫لتثُاـ ا٭َثٌ يًُٛاـؼ ٚاملعٍٍات املتاذ١
(بىفَٚ ١ٜاؼٚ )١ٜؾكاً يٮٖؽاف ٚايدلاَخ ٚاـطط املفل.١َٛ
 - 80ؾرَ َٚفاجع ١تك ِٝٝأٌ ٍٛاملعاقٕ ٚاملعكٚ ٕٚايؽٚـ ٠املمتٓؽ ١ٜيًتٛـٜؽ ٚايٍفف يًتثبت
َٔ ل ١َ٬اإلجفا٤ات املتبع ١يف ايؽٚـ ٠املمتٓؽ ١ٜيًتٛـٜؽ إىل املعاقٕ ٚايٍفف ٚل ١َ٬عًُ١ٝ
ايتعك.ٜٔ
 - 88اإلوفاف ٚاملفاقب ١عً ٢أعُاٍ اؾفؼ املٛزل ٞأ ٚايمٓ ٟٛايؿٜ ٟتِ َٔ قبٌ ؾإ اؾفؼ
ٚاملىهً ١شلؿا ايػفض ٚتك ِٝٝايٓتا٥خ.
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 - 88ايتأنؽ َٔ لٚ ١َ٬نؿا ١ٜاإلجفا٤ات املتبع ١يف ذؿ ٚتؽا ٍٚاملمتٓؽات ٚاي ٛا٥ل.
 - 82ايتأنؽ َٔ ـٌؽ ٚتمح ٌٝناؾ ١ايؽؾاتف املاي ١ٝايٛاـؼ ٠يًٛذؽٚ ٠عًٚ ٢ج٘ اـٍُٛ
قما ِ٥ايترٍٚ ٌٝا٭ٚـام ؾا ت ايك ١ُٝاؾؽٜؽَٚ ٠طابكتٗا َع قٛا ِ٥اإلـلاي َٔ ١ٝاؾٗ١
املفلًٚ ١جفؼ املتبكَٗٓ ٞا بايعٗؽ( ٠غرل املمتعٌُ ) ٚعؽؼ ٌؿرات٘ ٚـقٚ ١ـق.١
 - 84ايكٝاّ بايترفق ِٚبط ناؾ ١اي ٛا٥ل ٚاملمتٓؽات ٚغرلٖا َٔ ٚلاٚ ٌ٥أؼٚات اإل بات املاؼٟ
ٚإؽاؾ ناؾ ١اإلجفا٤ات ايترؿظ ١ٝاي٬قَ ١يف ذاي ١انتىاؾٗا ٫ـتهاب ؾعٌ أ ٚاَتٓاع عٔ
ؾعٌ ٜعاقب عً ٘ٝايكاّْٜٚ ٕٛف باملًٍر ١ايعاَٚ ١ممتًهات ٚأَٛاٍ ايٛقاـٚ ٠بٓظاّ عًُٗا
ٚإعؽاؼ تكفٜف بؿيو ٚـؾع٘ يًٛقٜف َٓمٛػ َٓ٘ ٌٛـ ٠يًحٗاق املفنك ٟيًفقابٚ ١احملالب١
ٚاؾٗات ؾات ايع٬ق.١
 - 81ؾرَ َٚفاجع ١ذمابات ايكفٚض ٚاملٓس ٚاإلعاْات ٚاشلبات ٚاملماعؽات يًتأنؽ َٔ.
أ ٚ -جٛؼ ؼـالات جؽ ٣ٚيًكفٚض تعدل عٔ اؿاج ١ايؿعًٚ ١ٝايّفٚـٚ ١ٜاملًرٚ ١ؾل
اـطط ايتُٓ ١ٜٛايعاَ ١يًؽٚي.١
ب  -تٓالب ق ١ُٝايكفض َع ا٭غفاض اييت تتطًبٗا اؿاج ١يتُ ٌٜٛاملىفٚع ايتُٟٓٛ
املتُّٔ يف اـطط.
د ٚ -جٛؼ اتؿاقٝات ٚعكٛؼ يتٓؿٝؿ املىفٚعات ايتُٓ ١ٜٛاملُٛي َٔ ١ايكفٚض ٚاملماعؽات.
ؼ َ -ؽ ٣اتؿام املماعؽات ٚاإلعاْات ٚاملٓس ٚاشلبات َع ايكٛاْني ٚايكفاـات ٚا٭ْظُ١
ايٓاؾؿٚ ٠ا٫تؿاقٝات املتعًك ١بٗا.
 - 86أَٗ ١ٜاّ أظف ٣تكتّٗٝا طبٝعٚ ١ظٝؿتٗا أ ٚمبكتّ ٢ايكٛاْني ٚايكفاـات أ ٚتهًـ بٗا َٔ
قٝاؼات ايٛقاـ.٠
َاؼ )21(٠اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايعاَٚ ١ؽتَ مبا :ًٜٞ
- 8تٝ ٛل ًٌ ١ايٛقاـ ٠بامل٪لمات اؿهٚ ١َٝٛا٭ًٖ٪َٚ ١ٝلمات اجملتُع املؽْ.ٞ
- 8مجع املعًَٛات عٔ امل٪متفات ٚايٓؽٚات احملًٚ ١ٝاإلقًٚ ١ُٝٝإعؽاؼ ايؽـالات اي٬قَ ١بىإٔ
املىاـن ١ؾٗٝا.
- 2ايتٝ ٛل ٭ْىط ١ايٛقاـٚ ٠أٖؽاؾٗا ٚلٝالاتٗا ٚايتٝ ٛل يع٬قتٗا باملٛاطٓني ٚامل٪لمات
اؿهٚ ١َٝٛا٭ًٖ٪َٚ ١ٝلمات اجملتُع املؽْ.ٞ
- 4تُٓ ١ٝع٬قات ايٛقاـَ ٠ع اشل٦ٝات بهٌ ايٛلا ٌ٥ايؿعاي ١يتركٝل املٍاحل املىذلن.١
- 1تٝ ٛل ايع٬ق ١ايطٝب ١بني اإلؼاـات ٚا٭قماّ ٚا٭ؾفاؼ يف ايكطاعات ٚايؿفٚع املعتًؿ ١يًٛقاـ٠
ٚاٖ٫تُاّ بفغبات ٚتطًعات ايعاًَني.
- 6ايتٓمٝل ٚايتعاَ ٕٚع اإلؼاـات ايعاَ ١يف ايكطاعات املعتًؿ.١
- 5تٓظ ِٝايًكا٤ات ايتىاٚـٚ ١ٜنؿيو ايٓؽٚات اييت تٓؿؿٖا ايٛقاـ٠
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- 2ايكٝاّ باإلجفا٤ات اي٬قَٚ ١إعؽاؼ املعاطبات ايفزل ١ٝيذلتٝب قٜاـات ٚؾٛؼ ٚقاـ ٠ايتعً ِٝايعايٞ
ٚايبرث ايعًُ.ٞ
- 9إجفا ٤ا٫تٍا٫ت ٚايذلتٝبات اي٬قَ٫ ١لتكباٍ ايٛؾٛؼ ايفزلٚ ١ٝتأَني إقاَتِٗ بايتٓمٝل َع
اؾٗات املعٓ.١ٝ
 - 80اإلوفاف عً ٢نٌ َا ٜتعًل بايع٬قات ايعاَ ١يف ايٛقاـ.٠
 - 88ايتٓمٝل َع امل٪لمات اإلع ١َٝ٬احملًٌ( ١ٝرـ ٚف٬ت ٚإؾاعٚ ١تًؿك )ٕٜٛيتِٝٛس ـلاي١
ايٛقاـٚ ٠أٖؽاؾٗا با٫لتعاْ ١باملعتٍني ؾٗٝا.
 - 88ايتػط ١ٝاإلع ١َٝ٬يٓىاطات ايٛقاـ ٠بىهٌ عاّ.
 - 82اإلوفاف عً ٢نٌ َا ٍٜؽـ عٔ ايٛقاـ َٔ ٠إعْ٬ات أ ٚقفاـات يف ايٍرـ اي ١َٝٛٝبايتٓمٝل
َع اؾٗات املعٓ ١ٝؼاظٌ ايٛقاـٚ ٠ظاـجٗا.
 - 84أَٗ ١ٜاّ أظف ٣تكتّٗٝا طبٝعٚ ١ظٝؿتٗا أ ٚمبكتّ ٢ايكٛاْني ٚايكفاـات ايٓاؾؿ ٠أ ٚتهًـ بٗا
َٔ قٝاؼ ٠ايٛقاـ.٠
َاؼ )22(٠اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًى ٕٛ٦ايكاْٚ ١ْٝٛؽتَ مبا :ًٜٞ
 - 8إعؽاؼ َٚفاجعَ ١ىاـٜع ايكٛاْني ٚايًٛا٥س ٚايكفاـات اـاٌ ١بأْظَُٗٚ ١اّ ايٛقاـَٓٚ ٠اقىتٗا
َع املعتٍني ؼاظٌ ايٛقاـٚ ٠ظاـجٗا َٚتابع ١إجفا٤ات إٌؽاـٖا ْٚىفٖا
َ - 8تابع ١ناؾ ١املما ٌ٥ايكاَْ ١ْٝٛع ٚقاـ ٠ايى ٕٛ٦ايكاْٚ ١ْٝٛلا٥ف أجٗك ٠ايؽٚيٚ ١ؼـالَ ١ىاـٜع
ايكٛاْني ٚايكفاـات ٚايًٛا٥س يًٛقاـات ٚامل٪لمات ٚاملٍاحل اؿه ١َٝٛاملتًٍ ١بٓىايف ايٛقاـ٠
ٚتكؽ ِٜاملكذلذات اي٬قَ ١يت٬يف ايتؽاظٌ ٚا٫قؼٚاجَ ١ٝع َٗاّ ٚأْىط ١ايٛقاـ.٠
 - 2إعؽاؼ ٌٝٚاغَ ١ىاـٜع ايعكٛؼ ٚا٫تؿاقٝات املعتًؿ ١اييت تدلَٗا ايٛقاـَ ٠ع ايػرل ٚؾيو
بايتٓمٝل َع اؾٗات ؾات ايع٬ق ١ؼاظٌ أ ٚظاـد ايٛقاـ.٠
 - 4إعؽاؼ َىفٚعات ايكفاـات ايٛقاـَٚ ١ٜتابع ١إٌؽاـٖا ٚتفقُٗٝا ٚذؿ أٌٛشلا.
 - 1تكؽ ِٜاملىٛـ ٠ايكاْ ١ْٝٛيكٝاؼ ٠ايٛقاـٚ ٠املعتٍني بٗا ٚتكٜٚؽِٖ بٓمغ َٔ ايكٛاْني ٚايكفاـات
ؾات ايًٍ ١مبٗاَِٗ ٚٚاجباتِٗ.
 - 6متث ٌٝايٛقاـ ٠أَاّ ايكّاٚ ٤لا٥ف اؾٗات ٚؾكاً يكاْ ٕٛقّاٜا ايؽٚيٚ ١ؼـالَٚ ١تابع ١ايٓكاعات
اييت قؽ تطفأ بني ايٛقاـٚ ٠اؾٗات ا٭ظف ٣ؾُٝا ٜتعًل عكٛم َٚمٛ٦ي ١ٝايٛقاـٚ ٠ؾكاً
يًتىفٜعات ٚايكٛاْني ايٓاؾؿ.٠
 - 5املىاـن ١يف الت ّ٬أـآَِٚ ٞىآت ٚعكاـات ًَٚهٝات ايٛقاـٚ ٠ذؿ

 ٚا٥كٗا ٚإ بات

ًَهٝتٗا يؽ ٣اؾٗات ايفزل ١ٝاملعتٍ.١
 - 2ؼـال ١ايكّاٜا ٚاملًؿات ؾات ايٍبػ ١ايكاَْٚ ١ْٝٛتابعتٗا ٚتكؽ ِٜا٫لتىاـات ايكاْ ١ْٝٛذٍٛ
املما ٌ٥اييت تعفض عًٗٝا َٔ كتًـ ايٛذؽات اإلؼاـ ١ٜايتابع ١يًٛقاـ.٠
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َ - 9فاجع ١ايٓظِ ٚايكفاـات ٚايًٛا٥س املعُ ٍٛبٗا يف ايٛقاـٚ ٠ـؾع املكذلذات املٓالب ١يتطٜٛفٖا
بايتٓمٝل َع اؾٗات ؾات ايع٬ق ١ؼاظٌ ايٛقاـ.٠
 - 80ايعٌُ عًْ ٢ىف ايٛع ٞايكاْ ْٞٛيف فاٍ َٗاّ عٌُ ايٛقاـ ٠بني ايعاًَني يف ؼٜٛإ ايٛقاـ٠
ٚايٛذؽات ايتابع ١شلا.
 - 88ايٓظف يف ايىهاٚ ٣ٚايتظًُات ملعتًـ ايكّاٜا ايكاْ ١ْٝٛاحملاي ١إيٗٝا َٔ قٝاؼ ٠ايٛقاـ.٠
 - 88املىاـن ١يف إجفا ٤ايتركٝكات يف املعايؿات اإلؼاـ.١ٜ
 - 82أَٗ ١ٜاّ أظف ٣تكتّٗٝا طبٝعٚ ١ظٝؿتٗا أ ٚمبكتّ ٢ايكٛاْني ٚايكفاـات ايٓاؾؿ ٠أ ٚتهًـ بٗا
َٔ قٝاؼ ٠ايٛقاـ.٠
َاؼ )23(٠اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًُىاـٜع ٚؽتَ مبا :ًٜٞ
 - 8اإلوفاف عً ٢املىاـٜع املعتًؿ ١يًٛقاـٚ ٠ؼؽٜؽ أٚيٚ ١ٜٛأٖؽاف نٌ َىفٚع بعؽ َٓاقىتٗا َع
قٝاؼات ايٛقاـ.٠
 - 8اإلوفاف عًِٚ ٢ع اـطط ٚاإلجفا٤ات اي٬قَ ١يتٓؿٝؿ املىاـٜع َٔ قبٌ ايٛقاـ.٠
 - 2اإلوفاف عًِٚ ٢ع املٛاقْات ايتكؽٜف ١ٜاي٬قَ ١إللاق نٌ َىفٚع َٓٚاقى ١تًو املٛاقْات َع
اؾٗات املعتٍ ١ؼاظٌ ايٛقاـٚ ٠ظاـجٗا.
 - 4إعؽاؼ ا٭ْظُ ١اإلؼاـٚ ١ٜايفقاب ١ٝيهٌ َىفٚع عً ٢ذؽَٓٚ ٠اقىتٗا َع قٝاؼات ايٛقاـ٠
٫عتُاؼٖا َٚتابع ١تٓؿٝؿٖا.
 - 1ؼؽٜؽ ايدلْاَخ ايكَين إللاق نٌ َىفٚع ٚا٭عُاٍ املطًٛب إلاقٖا يف نٌ َفذً ١قَٓ.١ٝ
 - 6ايتأنؽ َٔ إٔ املمٛ٦يني يف املىاـٜع ٜعفؾ ٕٛبِٛٛط تاّ املٗاّ املطًٛب َِٓٗ إلاقٖا ٚوفط
أَٗ ١ٜاّ غرل ٚاِر ١بؽق.١
ِٚ - 5ع املعاٜرل ٚاملٛاٌؿات املُهٔ تطبٝكٗا يكٝاه أؼا ٤نٌ َىفٚع ٚايٓتا٥خ احملكك ١ظٍ٬
َفاذٌ ايتٓؿٝؿ.
 - 2ايتٓمٝل بني املىاـٜع املعتًؿ ١ايتابع ١يًٛقاـٚ ٠نؿيو بني ايعاًَني ؾٗٝا عٓؽَا ٜه ٕٛايتٓمٝل
َطًٛباً.
 - 9تًك ٞايتكاـٜف ايؽٚـ ١ٜاملهتٛبٚ ١ايىؿ َٔ ١ٜٛإؼاـ ٠املىفٚعات ايتعً ١ُٝٝايتابع ١يًٛقاـ٠
ٚؼـالتٗا ٚؼًًٗٝا ٚاؽاؾ اإلجفا٤ات اي٬قََ ١باوفَٗٓ ٠ا.
 - 80ـؾع ايتكاـٜف ايؽٚـ ١ٜيكٝاؼات ايٛقاـ ٠املِٛر ١يمرل ا٭ؼا ٤يف نٌ َىفٚع ٚايٍعٛبات اييت
تٛاج٘ املىفٚعات ٚاقذلاط املعاؾات ايّفٚـ ١ٜشلا.
 - 88أَٗ ١ٜاّ أظف ٣تكتّٗٝا طبٝعٚ ١ظٝؿتٗا أ ٚمبكتّ ٢ايكٛاْني ٚايكفاـات ايٓاؾؿ ٠أ ٚتهًـ بٗا
َٔ قبٌ قٝاؼ ٠ايٛقاـ.٠
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َاؼ )24(٠اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يى ٕٛ٦املٛظؿني ٚؽتَ مبا :ًٜٞ
 - 8اقذلاط اـطط ٚايدلاَخ اييت تمتٗؽف ـؾع نؿا٤ات ا٭ؼا ٤اإلؼاـ ٟبايتٓمٝل َع قطاعات
ايٛقاـَٚ ٠تابع ١تٓؿٝؿ تًو اـطط ٚايدلاَخ بعؽ إقفاـٖا.
 - 8إعؽاؼ َىفٚع املٛاقْ ١ايٛظٝؿ ١ٝيًٛقاـ ٠بكطاعاتٗا َٓٚاقىتٗا َع اؾٗات املعٓ ١ٝيف ايٛقاـ٠
ٚظاـجٗا َٚتابع ١تٓؿٗٝا.
 - 2تٓظ ِٝايكّاٜا املتعًك ١بتم ١ٜٛاملٛظؿني َٔ تعٝني ْٚكٌ ْٚؽب ٚالتكايٚ ١التػٓاٚ ٤إعاؼ ٠تٛقٜع
ٚؾكاً يًكٛاْني ٚايكفاـات ايٓاؾؿ.٠
 - 4ؼؽٜؽ َٚعاؾ ١قّاٜا ا٭جٛـ ٚاؿٛاؾك ٚايعٚ٬ات ٚايبؽ٫ت ٚغرلٖا َٔ املمتركات يًُٛظؿني
ٚؾكاً يًكٛاْني ٚايٓظِ ايٓاؾؿ.٠
ِٚ - 1ع اـطط ايكٍرلٚ ٠ايط ١ًٜٛيتأٖٚ ٌٝتؽـٜب املٛظؿني ٚتٓظ ِٝاملما ٌ٥املتًٍ ١بتأًِٖٗٝ
ٚتؽـٜبِٗ ؼاظٌ ايب٬ؼ ٚظاـجٗا.
 - 6تٓظ ِٝإعؽاؼ نىٛؾات املفتبات ٚايبؽ٫ت ٚا٭جٛـ ٚا٫لتركاقات اإلِاؾٚ ١ٝاملهاؾأ٠
ٚاملعاوات َٚمو لح٬تٗا ٚؾكاً يًكٛاعؽ ٚايٓظِ ايٓاؾؿ.٠
 - 5اقذلاط ؼـال ١اإلجفا٤ات املتعًك ١بألايٝب ايعٌُ ٚتبمٝطٗا َٚتابع ١تٓؿٝؿٖا.
َ - 2فاجع ١ا٭ْظُٚ ١ايًٛا٥س ٚاشلٝانٌ املٓظُٚ ١نؿيو ايمٝالات ٚاإلجفا٤ات ايكاْ١ْٝٛ
ٚايكٛاعؽ املتبعٚ ١ايتأنؽ َٔ لَ٬تٗا َ٤٬َٚتٗا يًتطٛـات احملً.١ٝ
 - 9املىاـن ١يف ِٚع ٥٫ر ١ايتٌٝٛـ ايٛظٝؿْٚ ٞظاّ ايتعً ِٝيًٛقاـَٚ ٠تابع ١تٓؿٝؿٖا.
- 80اإلوفاف عً ٢تٍٓٝـ ايٓظِ املتعًك ١بايم ١َ٬املٗٓٚ ١ٝايُّإ ا٫جتُاع ٞنُعاوات
ايتكاعؽ َٚهاؾأْٗ ٠ا ١ٜاـؽَٚ ١إٌابات ايعٌُ.
- 88ؼؽٜؽ ايٛاجبات ا٭لال ١ٝيًُٛظؿني َٚتابع ١تٓؿٝؿ ايٓظِ املتًٍ ١بايّبط اإلؼاـ.ٟ
- 88تٓظ ِٝأٚقات ايعٌُ ٚأٚقات ايفاذٚ ١ؾكاً يًكٛاْني ٚايكفاـات ايٓاؾؿ.٠
- 82إعؽاؼ ايتكاـٜف املٓظُٚ ١ايبٝاْات اي٬قَ ١عٔ ْىايف اإلؼاـات ايعاَ ١يًٛقاـ.٠
َ- 84عاؾ ١إ ٟقّاٜا أظفَ ٣تعًك ١باملٛظؿني.
- 81أَٗ ١ٜاّ أظف ٣تهًـ بٗا َٔ قٝاؼ ٠ايٛقاـ ٠أ ٚتكتّٗٝا طبٝعٚ ١ظٝؿتٗا.
َاؼ )25(٠اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًى ٕٛ٦املايٚ ١ٝايتحٗٝكات ٚايٍٝاْٚ ١ؽتَ مبا :ًٜٞ
 - 8إعؽاؼ َىفٚع املٛاقْ ١ايمٓٚ ١ٜٛنؿا اؿمابات اـتاَ ١ٝيكطاعات ايٛقاـ ٠املعتًؿٚ ١ؾكاً
يٮلن ٚايكٛاعؽ ٚايتعًُٝات املٓظُ ١يؿيو َٓٚاقىتٗا َع قٝاؼات ايٛقاـَٚ ٠ع ايمًطات املاي١ٝ
املعتٍ.١
 - 8إؼاـٚ ٠تٍفٜـ ايى ٕٛ٦املاي ١ٝاملتًٍ ١با٭ْىط ١اي ١َٝٛٝيًٛقاـٚ ٠تٓظ ِٝايتعاٌَ َع ايكطاعات
ٚاجملاين ٚاإلؼاـات ايعاَ ١املعتًؿ ١يف ايٛقاـ ٠بىهٌ ٜهؿٌ ؼكٝل اْ٫محاّ ٚايتهاٌَ يف
تٓؿٝؿ املٗاّ ٚايدلاَخ ٚاـطط املٓظُ ١يًٛقاـ.٠
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 - 2تٓظ ِٝذمابات ايٛقاـٚ ٠ؾكاً يًؽي ٌٝاحملاليب املعتُؽ يًُٛاقْ ١ايعاَ ١عً ٢املمت ٣ٛاملفنكٟ
ٚاحملًٚ ٞا٭ٌٚ ٍٛايكٛاعؽ احملالب ١ٝاملعتُؽ.٠
َ - 4فاجع ١نىٛؾات املفتبات يًتأنؽ َٔ ٌر ١املمتركات اـاٌ ١بايعاًَني ٚإجفا٤ات
ا٫لتكطاعات ايكاْٚ ١ْٝٛتٛـٜؽٖا إىل ظك ١ٜٓايؽٚيٚ ١ؾكاً يٮْظُ ١ايٓاؾؿ.٠
 - 1تٓظ ِٝايعًُٝات املاي ١ٝاـاٌ ١عمابات ايعٗؽ ٚايمًـ ٚا٭َاْات ٚذمابات ايتمٚ ١ٜٛا بات
قٛٝؼٖا يف ايمح٬ت املعٍٍَٚ ١تابعَ ١طابك ١أـٌؽتٗا ؼٚـٜا ٚتٍؿٝتٗا يف املٛاعٝؽ احملؽؼ٠
ٚؾكاً يًكٛاْني ٚايًٛا٥س ايٓاؾؿٚ ٠بايتٓمٝل َع اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًفقاب.١
 - 6ؼـال ١تكاـٜف اؾٗاق املفنك ٟيًفقابٚ ١احملالبٚ ١ايفؼ عًٗٝا أ ً٫ٚبأ ٍٚبعؽ ؼًًٗٝا َٓٚاقىتٗا
ٚعٌُ ناؾ ١ايتمٜٛات املطًٛب.١
 - 5اإلوفاف عً ٢ايطباعٚ ١املطبٛعات ؾات ايك ١ُٝاملايٚ ١ٝالتعؽاَٗا ٚؼٍ ٌٝقُٝتٗا ٚؾكاً
يًكٛاْني ٚايًٛا٥س ايٓاؾؿ.٠
 - 2ؼؽٜؽ اذتٝاجات ايٛقاـ َٔ ٠ا٭جٗكٚ ٠املعؽات ٚا٭ اث ٚايكفطالٚ ١ٝاؽاؾ إجفا٤ات وفا ٤تًو
ا٫ذتٝاجات ٚتٓظٌ ِٝفؾٗا ٚؾكاً يًٓظاّ ٚايًٛا٥س املاي ١ٝايٓاؾؿ.٠
 - 9إبفاّ ايعكٛؼ املاي ١ٝاييت تعكؽٖا ايٛقاـَ ٠ع ايػرل ٚأـوؿتٗا ٚذؿظٗا بطفٜك ١لً.١ُٝ
 - 80اإلوفاف عً ٢تٓؿٝؿ قاْ ٕٛاملىذلٜات ٚاملعاقٕ ٚاملٓاقٍات.
 - 88اإلوفاف عً ٢كاقٕ ايٛقاـٚ ٠ايتأنؽ َٔ إتباع ا٭ٌ ٍٛايؿٓٚ ١ٝايعًُ ١ٝيف عًُ ١ٝايتعكٜٔ
ٚعؽّ ايمُاط بّٝاع أ ٚتًـ املعك.ٕٚ
 - 88اإلوفاف عً ٢ايمح٬ت املايٚ ١ٝاملعكْٚ ١ٝايتأنؽ َٔ ذمٔ التعؽاَٗا ٚايتكٝؽ بٗا ٚؾكاً
يًٓظاّ ٚايتعًُٝات املعتُؽ.٠
 - 82كاطب ١ناؾ ١اؾٗات ؾات ايع٬ق ١بايٛقاـ ٠ؾُٝا ٜتعًل با٭َٛـ ٚايكّاٜا املاي.١ٝ
 - 84اإلوفاف املاي ٞعً ٢ناؾ ١اإلؼاـات ٚا٭قماّ املاي ١ٝيف ايٛقاـ.٠
 - 81ايكٝاّ بأَٗ ١ٜاّ تهًـ بٗا َٔ قٝاؼ ٠ايٛقاـ ٠أ ٚتكتّٗٝا طبٝعٚ ١ظٝؿتٗا.
َاؼ )26(٠تٓؿٝضضؿا ٭ذهضضاّ املضضاؼَ )14(٠ضضٔ قضضاْ ٕٛايبعثضضات ٚاملضضٓس ايؽـالضض ١ٝـقضضِ ( )89يمضضٓ ّ8002 ١تٓىضضأ يف
ايضضٛقاـ ٠إؼاـ ٠تمضضُ ٢شإؼاـَ ٠ايٝضض ١ايبعثضضات ز تتبضضع اإلؼاـ ٠ايعاَضض ١يًىضض ٕٛ٦املايٝضضٚ ١ايتحٗٝضضكات ٚايٍضضٝاْ١
بايٛقاـٍٜٚ ٠ؽـ بتعٝني َؽٜفٖا قفاـ َٔ ْا٥ب ـٝ٥ن ايٛقـاٚ ٤قٜف املايٚ ١ٝؽتَ مبا - :ًٜٞ
أ  -تكؽٜف تهًؿ ١اـط ١ايمٓ ١ٜٛايعاَ ١يإلٜؿاؼ متٗٝؽاً يعفِٗا عً ٢فًن ايٛقـاٚ ٤ؾكاً يًُٛاـؼ
ٚاإلَهاْٝات املتاذ َٔ ١املٛاقْٚ ١ايدلٚتٛن٫ٛت املٛقعَ ١ع ايؽ ٍٚايىكٝكٚ ١ايٍؽٜكٚ ١إعؽاؼ
تكؽٜفات َٛاقْ ١املًركٝات ايثكاؾٚ ١ٝكٍٍات املٛؾؽ ٜٔبايتٓمٝل َع املًركٝات ايثكاؾ.١ٝ
َٚتابعَٓ ١اقىتٗا َع ٚقاـ ٠املاي.١ٝ
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ب َ -فاجع ١كٍٍات ايط٬ب ايُٝٓٝني املٛؾؽ ٜٔإىل اؾاَعات ايعفبٚ ١ٝا٭جٓبٚ ١ٝايط٬ب
ايٛاؾؽ ٜٔإىل اؾاَعات اي ١ُٝٓٝاؿهٚ ١َٝٛؾكاً يًدلٚتٛن٫ٛت املٛقعٚٚ ١ؾكاً ٭ذهاّ
ايكٛاْني ايٓاؾؿ.٠
د َ -فاجعْ ١ؿكات املًركٝات ايثكاؾْ َٔ ١ٝؿكات ايتىػَٚ ٌٝمتركات املًرل ٚايعاًَني ؾٗٝا ٚؾكاً
إلعتُاؼات املٛاقْٚ ١ايكٛاْني ٚايًٛا٥س ايٓاؾؿٚ ,٠إوعاـ املًركٝات ايثكاؾ ١ٝبتؿاٌ ٌٝاملبايؼ
احملٛي ١شلا.
ؼ  -إجفا ٤ذحٛقات ايمؿف يًُٛؾؽٚ ٜٔايعاًَني يف املًركٝاتٌٚ ,فف تؿانف ايطرلإ أٚ
ايتع ٜٛايٓكؽ ٟعٓٗا عمب ا٭ذٛاٍ  ٚمبٛجب اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜيكاْ ٕٛايبعثات ٚايتعًُٝات
ايٍاؼـ ٠مبكتّاٖا  ٚإَماى لح٬ت تؿانف ايمؿف.
 - ٙإ بات اعتُاؼات ايبعثات ٚذٛلبتٗا آيٝا يهٌ جٗ ١عً ٢ذؽَٓ ٠عاً يتؽاظٌ ا٫عتُاؼات َٓٚعاً
يتؽاظٌ اؿمابات ٚنؿيو إ بات مجٝع عًُٝات ا٫ـتبايف ٚايٍفف ٚعًُٝات ـبط ا٫يتكاَات
ٚاإلوفاف عً ٢ايٍففٚ ,ؾتس ٚإَماى ايمح٬ت اـاٌ ١باملٍفٚؾات.
َ - ٚتابع ١لؽاؼ املٍاـٜـ ايؽـال ١ٝاملمترك ١عً ٢ايطًب ١ايؽاـلني باـاـد  ٚتٓظ ِٝايعًُٝات
املاي ١ٝاـاٌ ١عمابات ايعٗؽ ٚذمابات ايتمٚ ١ٜٛا بات قٛٝؼٖا يف لح٬ت كٍٍ١
َٚتابعَ ١طابك ١أـٌؽتٗا ؼٚـٜا ٚتٍؿٝتٗا يف املٛاعٝؽ احملؽؼٚ ٠ؾكاً يًكٛاْني ٚايًٛا٥س ايٓاؾؿ٠
َٛٚاؾا ٠اؾٗات ؾات ايع٬ق ١بٗؿ ٙايتكاـٜف ا ً٫ٚبأ ٍٚبٍؿ ١ؼٚـ.١ٜ
ق  -اقذلاط ايٓظِ ٚاإلجفا٤ات اييت ؼكل ايّبط ايؽاظًٚ ٞايفقاب ١عً ٢اإلْؿام ٚاْتظاّ ايعٌُ
املايٚ ٞاؿؿاظ عً ٢املاٍ ايعاّ ؾُٝا خيَ عٌُ اإلؼاـ.٠
ط  -ا٫وذلاى َع اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يًى ٕٛ٦املاي ١ٝيف إعؽاؼ َىفٚع املٛاقْ ١ايمٓٚ ١ٜٛؾكاً يًعط ١ايعاَ١
يإلٜؿاؼ ٚاملكف َٔ ٠فًن ايٛقـاٚ ٤نؿا إعؽاؼ اؿمابات اـتاَ.١ٝ
يف  -تٓظ ِٝذمابات ايبعثات ٚؾكاً يًؽي ٌٝاحملاليب املعتُؽ ٚا٭ٌٚ ٍٛايكٛاعؽ احملالب ١ٝاملعتُؽ.٠
 - ٟاملىاـن ١يف ؼـال ١تكاـٜف اؾٗاق املفنك ٟيًفقابٚ ١احملالبٚ ١ايفؼ عًٗٝا أ ً٫ٚبأ ٍٚبعؽ
ؼًًٗٝا َٓٚاقىتٗا ٚعٌُ ناؾ ١ايتمٜٛات املطًٛب.١
ى  -ايفؼ عً ٢املهاتبات ٚا٫لتؿماـات ٚاملعاَ٬ت املتعًك ١مبٗاَٗا ٚاظتٍاٌاتٗا.
ٍ  -ايتكٝؽ بايعٌُ ٚؾكاً يًكٛاْني ٚايًٛا٥س ٚايكفاـات ايٓاؾؿ ٠يف ناؾ ١املعاَ٬ت ظ ٍ٬املفاجع١
ٚايٍفف ٚإظ ٤٬ايعٗؽ ٚإَماى ايؽؾاتف ٚايمح٬ت.
ّ  -كاطبٚ ١قاـ ٠املاي ١ٝبٍفف ناؾ ١املمتركات املاي ١ٝايكاْ ١ْٝٛيًط٬ب ٚنؿا َا خيَ
املًركٝات ايثكاؾٚ ١ٝأْ ٟؿكات ظاٌ ١بايبعثات ايؽـال ١ٝيف املٛاعٝؽ احملؽؼٚ ٠ؾكاً ٭ذهاّ
ايكٛاْني ٚايًٛا٥س ايٓاؾؿ.٠
ٕ  -ايكٝاّ بأَٗ ٟاّ أظف ٣تهًـ بٗا مبا ٜ٫تعاـض َع اظتٍاٌاتٗا.
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الفصل السابع
املَاو املػرتن٘ لإلدازات العام٘
َاؼ )27(٠تًتكّ اإلؼاـات ايعاَ ١بايٛقاـ ٠بايكٝاّ مبا :ًٜٞ
أ .إعؽاؼ َىفٚع اـط ١املايٚ ١ٝايبىف ١ٜاي٬قَ ١نٌ عاّ يتٓؿٝؿ َٗاَٗا ٚاظتٍاٌاتٗا.
ب .إعؽاؼ ايتكاـٜف ايؽٚـٚ ١ٜايبٝاْات املٓظُ ١عٔ ْىاطٗا ٚإلاقاتٗا َٚمت ٣ٛتٓؿٝؿ ظططٗا
ٚبفافٗا.
د .تطبٝل املباؼ ٨ا٭لال ١ٝيتمٝرل ٚتٓؿٝؿ ا٭عُاٍ احملؽؼ ٠يف ايؿٌٍ اـاَن َٔ ٖؿا ايباب.
ؼ .اإللٗاّ يف إعؽاؼ ٚتطٜٛف َٓاٖخ َٛٚاؼ ايتؽـٜب اـاٌ ١بايٛقاـ.٠
 .ٙإعؽاؼ ايؽـالات ٚايبرٛث يف فاٍ ْىاطٗا ٚاإللٗاّ يف ايعٌُ ايبرث ٞعًٌ ٢عٝؽ ايٛقاـ.٠
 .ٚايكٝاّ بأَٗ ١ٜاّ أظف ٣تٛنٌ إيٗٝا َٔ قبٌ قٝاؼ ٠ايٛقاـ.٠

الفصل ارتامظ
مبادئ عام٘ يف التيظٔه ّاألداء ملَاو الْشازٗ
َاؼ )28(٠٭غضضفاض ايتٓؿٝضضؿ ا٭َثضضٌ ملٗضضاّ ايضضٛقاـٚ ٠اظتٍاٌضضاتٗا تعتُضضؽ ايضضٛقاـَ ٠ضضا ًٜضضَ ٞضضٔ املبضضاؼٚ ٨ا٭لضضن
ايتٓظ:١ُٝٝ
أ .تطبل ايٛقاـ ٠يف تٓظ ِٝعًُٝاتٗا ٚإؼاـْ ٠ىاطٗا املباؼٚ ٨ا٭لايٝب ايعًُ ١ٝيف اإلؼاـٚ ٠ايتٓظِٝ
نُا تمتعني بكٛاعؽ ٚٚلا ٌ٥ايعً ّٛا٭ظف ٣ؾُٝا تّع٘ َٔ ظطط ٚبفاَخ أْ ٚظِ ٚيف َعاؾ١
ٚؼً ٌٝاملىه٬ت ٚايظٛاٖف اييت تٓىأ يف قٝط اإلؼاـ.٠
ب .تك ّٛاإلؼاـات ايعاَ ١يف ايٛقاـ ٠بإعؽاؼ ظطط ٚبفاَخ عٌُ ؾًٍٚ ١ٝلٓ ١ٜٛيتٓؿٝؿ َٗاَٗا
ٚاظتٍاٌاتٗا.
د .تك ّٛايع٬ق ١بني قٝاؼ ٠ايٛقاـ ٠عً ٢ألاه َٔ ايتعاٚ ٕٚايتىاٚـ ٚايتٓمٝل املمتُف.
ؼ .تبين ايع٬قات ايتٓظ َٔ ١ُٝٝذٝث لًط ١ا٭وفاف ٚاملمٛ٦ي ١ٝعً ٢ألاه اْمٝاب ظطٛيف
ايمًطٚ ١تٍاعؽ ظطٛيف املمٛ٦ي ١ٝيف كتًـ املمتٜٛات اإلؼاـ ١ٜيًتٓظٚ ِٝؾيو ؼَ ٕٚا إظٍ٬
با٭لايٝب ٚا٭وهاٍ ايتٓظ ١ُٝٝاملعتُؽ ٠يتركٝل َبؽأ املىاـنٚ ١ايتىاٚـ يف تمٝرل ا٭عُاٍ.
 .ٙتعٌُ ايٛقاـ ٠عًٌ ٢عٝؽ ع٬قات ايتٓظ ِٝايؽاظً ٞؾٗٝا ٚيف ع٬قاتٗا بٛذؽات اإلؼاـ ٠ايعاَ١
عً ٢تطبٝل َبؽأ تؿ ٜٛايمًطٚ ١ايتٛلع ؾ ٘ٝطبكاً يتطٛـ اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يف ايؽٚيٚ ١مبا ٪ٜؼٟ
إىل ظؽَ ١أٖؽاف اإلٌ٬ط اإلؼاـ.ٟ
 .ٚتهؿٌ قٝاؼ ٠ايٛقاـٚ ٠ايف٥الات اإلؼاـ ١ٜؾٗٝا ٚايتٓظ ِٝاملِٛٛع ٞيتٓؿٝؿ َٗاَٗا ٚؼكٝل
ايتٓمٝل املمتُف ٚايؿعاٍ ؽطٝطاً ٚتٓؿٝؿاً يف ع٬قاتٗا ايؽاظًَٚ ١ٝع ٚذؽات اإلؼاـ ٠ايعاَ١
ا٭ظف ٣ؾات ايع٬ق ,١نُا تهؿٌ تطٜٛف ْظاّ ا٫تٍا٫ت ؾٗٝا ـؽَ ١أغفاض ايتٓمٝل
ٚتٛؾرل ٚلا ٌ٥ايعٌُ ا٭لال.١ٝ
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ق .ؼؽٜؽ َٗاّ ٚٚاجبات ٚلًطات نٌ ٚظٝؿ ١بٍٛـ ٠ؼقٝك ١تهؿٌ ؼكٝل ايتٛاقٕ بني ايمًط١
ٚاملمٛ٦ي.١ٝ
ط .إعؽاؼ ظفا٥ط ايعٌُ ٚايهتٝبات ايتٓظ ١ُٝٝايىاـذ ١ملفاذٌ ٚإجفا٤ات تٓؿٝؿ املٗاّ ٚبأًَٖ ١ٝا
نإ َٓٗا َتٍ ً٬باؾُٗٛـ ٚالتعؽاَٗا نأؼا ٠إـواؼ ١ٜيًعاًَني بايٛقاـٚ ٠املٓتؿعني
غؽَاتٗا ٚايعٌُ عًَ ٢فاجعتٗا ؼٚـٜاً بٗؽف تطٜٛفٖا.
يفٜ .عتدل ايف٩لا ٤اإلؼاـ ٕٜٛعهِ ٚظا٥ؿِٗ َمٛ٦يني عٔ تؽـٜب ا٭ؾفاؼ ايعاًَني مبعٝتِٗ
باإلِاؾ ١إىل ؼٚـِٖ ا٭لال ٞيف تٓظٚ ِٝتبمٝط ا٭عُاٍ ٚايتٛجٚ ٘ٝايفقاب١
 .ٟتعٌُ ايٛقاـ ٠عً ٢إعؽاؼ ناؼـ ََٚ ٌٖ٪تعٍَ يف ناؾ ١فا٫ت ْىايف ايٛقاـٚ ٠ؼّف
ايهؿا٤ات املبؽع ١ؾٗٝا ٚتُٓ ١ٝايع٬قات اإلْماْٚ ١ٝع٬قات ايعٌُ بٗؽف ا٫ـتؿاع املمتُف
مبمت ٣ٛأعُاشلا ٚإؼاـاتٗا.
ى .تعٌُ ايٛقاـ ٠عً ٢تطبٝل َبؽأ ايثٛاب ٚايعكاب يف ايٛظٝؿ ١ايعاَ ١اعتُاؼاً عًَ ٢ؽ ٣ا٫يتكاّ
بايٛاجبات ٚؾكاً يًكٛاْني ٚايٓظِ ايٓاؾؿ.٠
ٍ .تًتكّ ناؾ ١ايتكمُٝات ايتٓظ ١ُٝٝيًٛقاـ ٠ظُع ٚتٍٓٝـ ٚؼً ٌٝاملعًَٛات ٚاإلذٍا٤ات
املتعًك ١بأْىطتٗا املعتًؿ ١بألًٛب عًُ٫ ٞؽاؾ ايكفاـ ٚؽطٝط ٚتك ِٝٝا٭عُاٍ ٚاقذلاط
اؿً ٍٛملىه٬ت ايتُٓ ١ٝاإلؼاـ.١ٜ
ّ .تٛي ٞقٝاؼ ٠ايٛقاـ ٠عٓا ١ٜظاٌ ١بأعُاٍ ايمهفتاـٚ ١ٜايمح٬ت ٚاي ٛا٥ل ٚايفقاب ١عً ٢تطبٝل
ايًٛا٥س املٓظُ ١شلا باعتباـٖا َفنكاً يؿانف ٠ايٛقاـ.٠
ٕٜ .ه ٕٛيكاَاً عً ٢املٛظـ املعتَ عٓؽ َعاؾت٘ ملِٛٛع ٜىهٌ ذاي ١جؽٜؽ ٫ ٠تعاؾٗا
بٍٛـٚ ٠اِر ١ايكٛاْني ٚايٓظِ ايٓاؾؿ ٠إٔ ٜفؾع ا٭َف إىل ـٝ٥م٘ املباوف يٝتٛىل َعاؾتٗا َع
قٝاؼ ٠ايٛقاـ ٠عدل ظط ايمًط.١
ه .تتٛىل نٌ إؼاـ ٠عاَ ١يف ايٛقاـ ٠أعُاٍ ايمهفتاـ ١ٜيًحإ ٚاجملاين املىهً ١يف فاٍ
اظتٍاٌاتٗا إ ٫يف ذاي ١ايَٓ عً ٢ظ٬ف ؾيو يف ايٓظِ املتعًك ١بٗؿ ٙايتىه٬ٝت.
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الباب السابع
أحهـــــــاو عام٘
َاؼٜٛ )29(٠ي ٞايٛقٜف أُٖ ١ٝظاٌ ١يتطٜٛف ايعٌُ ٚتبمٝط اإلجفا٤ات ٚؼمني تٓؿٝؿ ا٭عُاٍ بضايتطبٝل ايمضًِٝ
ملباؼ ٨ايتٓظ ِٝؾُٝا ٜتعًل بتؿٜٛ

لضًطات٘ ملفٚ٩لض ٘ٝيف ايضٛقاـٚ ٠ايٛذضؽات ايتابعض ١يض٘ يف احملاؾظضات

ٚتىحٝع تطبٝل ٖؿا املبؽأ يف إطاـ ٚقاـت٘.
َاؼٍٜ )31(٠ضضؽـ ايضضٛقٜف قضضفاـاً بترؽٜضضؽ ايتكمضضُٝات ايؿفعٝضض ١يًبٓضضا ٤ايتٓظُٝضض ٞيًضضٛقاـ ٠احملضضؽؼ ٠يف ٖضضؿ ٙاي٥٬رضض١
بايتٓمٝل َع ٚقاـ ٠اـؽَ ١املؽْٚ ١ٝايتأَٓٝات
َاؼٍٜ )31(٠ؽـ ايٛقٜف قفاـاً بإْىا ٤أ ٚؼَخ ٚإيػا ٤إؼاـ ٠ؾفعٝض ١أ ٚقمضِ عًض ٢إٔ ٜتبضع يف إْىضا ٤أَٗٓ ٟضا قٛاعضؽ
ايتٓظ ِٝاإلؼاـ ٟاملعتُؽ.٠
َاؼٜ )32(٠عٌُ بٗؿا ايكفاـ َٔ تاـٜغ ٌؽٚـٜٓٚ ٙىف يف اؾفٜؽ ٠ايفزل.١ٝ
ٌؽـ بف٥ال ١اؾُٗٛـ – ١ٜبٍٓعا٤
بتاـٜغ ٖ1425/ /ض
املٛاؾل ّ2114/ /
د .عبد الوهاب راوح
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عبد القادر باجمـــال

علي عبدهللا صالح

رئيـس مجلس الوزراء

رئيس الجمهوريـة
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الالئح٘ التيفٔرٓ٘
لكاىٌْ ادتامعات الٔنئ٘
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قساز مجَْزٖ زقه ( )28لطي٘ 8005و
بػأٌ الالئح٘ التيفٔرٓ٘ لكاىٌْ ادتامعات الٔنئ٘
ـٝ٥ن اؾُٗٛـ:١ٜ
بعؽ ا٫ط٬ع عً ٢ؼلتٛـ اؾٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ
ٚعً ٢ايكاْ ٕٛـقِ ( )82يمٓ ّ8991 ١بىإٔ اؾاَعات ايٚ ١ُٝٓٝتعؽ٬ٜت٘.
ٚعً ٢ايكاْ ٕٛـقِ ( )42يمٓ ّ8001 ١بىإٔ ْظاّ ايٛظا٥ـ ٚاملفتبات ٚا٭جٛـ.
ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟـقِ ( )801يمٓ ّ8002 ١بتىه ٌٝاؿهٚ ١َٛتمُ ١ٝأعّاٗ٥ا ٚتعؽ٬ٜت٘.
ٚبٓا ً٤عً ٢عفض ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ
ٚبعؽ َٛاؾك ١فًن ايٛقـا.٤

 //قــــــــــسز//
الباب األّل
التطنٔ٘ ّالتعازٓف
َاؼ)1(٠

تمضضُٖ ٢ضضؿ ٙاي٥٬رضض( ١اي٥٬رضض ١ايتٓؿٝؿٜضض ١يكضضاْ ٕٛـقضضِ ( )82يمضضٓ ّ8991 ١بىضضإٔ اؾاَعضضات ايُٝٓٝضض١
ٚتعؽ٬ٜت٘).

َاؼ)2(٠

٭غفاض تٓؿٝؿ أذهاّ ٖؿ ٙاي٥٬رٜ ١كٍؽ با٭يؿاظ ٚايعباـات ايٛاـؼ ٠أؼْا ٙاملعاْ ٞاملبٓ ١ٝقضف ٜٔنضٌ
َٓٗا َا ت ٜكت

لٝام ايَٓ َعٓ ٢آظف:

ايكإْٛ

 :ايكضضضضضاْ ٕٛـقضضضضضِ ( )82يمضضضضضٓ ّ8991 ١بىضضضضضإٔ اؾاَعضضضضضات ايُٝٓٝضضضضض١
ٚتعؽ٬ٜت٘

اجملًن ا٭عً٢

 :اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات.

ايٛقاـ٠

ٚ:قاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

ايٛقٜف

ٚ:قٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

اؾاَع١

:نٌ جاَع ١ظاِع ١٭ذهاّ ايكاْ.ٕٛ

ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنك أ : ٚنٌ نًَٚ ١ٝعٗؽ َٚفنك َٚمتىؿٜ ٢تبع اؾاَع.١
املمتىؿ٢
ايكمِ ايعًُٞ

 :نٌ قمِ عًُ ٞيف نًَٚ ١ٝعٗؽ َٚفنك ٜتبع اؾاَع.١

فًن اؾاَع١

 :فًن نٌ جاَع ١ؽّع يًكاْ.ٕٛ

أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن

:ا٭لاتؿ ٠ض ا٭لاتؿ ٠املىاـن ٕٛض ا٭لاتؿ ٠املماعؽ.ٕٚ

أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن

 :املؽـلٚ ٕٛاملعٝؽ.ٕٚ

املماعؽٕٚ

-117-

قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

اجملً ١احملهُ١
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 :نٌ فً ١عًَُ ١ٝتعٍٍ ١تٍضؽـ بٍضٛـَٓ ٠تظُض ١عضٔ جاَعض ١أٚ
ٖ٦ٝضضض ١عًُٝضضض ١اعتباـٜضضض ١أَٓ ٚظُضضض ١ؼٚيٝضضضَ ١عضضضذلف بٗضضضا ٜىضضضفف عًضضض٢
ؼفٜفٖضا ٖ٦ٝضض ١ؼفٜضف َضضٔ ا٭نضاؼميٝني أ ٚا٫ظتٍاٌضضٝني ٚت ميضضف
عً ٢آظف عؽؼ ٌؽـ َٓٗا أنثف َٔ عاَني.

الباب الجاىٕ
تهْٓيات اجملالظ ّاختصاصاتَا
الفصل األّل
اجمللظ األعل ٙللذامعات
َاؼ)3(٠

ٜىهٌ اجملًن ا٭عً ٢عً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
 .8ـٝ٥ن فًن ايٛقـا٤

ـٝ٥ماً

ٚ .8قٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

ْا٥باً يًفٝ٥ن.

ٚ .2قٜف املاي١ٝ

عّٛاً

ٚ .4قٜف ايتعطٝط ٚايتعا ٕٚايؽٚيٞ

عّٛاً

ٚ .1قٜف اـؽَ ١املؽْٚ ١ٝايتأَٓٝات

عّٛاً

ٚ .6قٜف ايى ٕٚ٪ا٫جتُاعٚ ١ٝايعٌُ

عّٛاً

ٚ .5قٜف ايذلبٚ ١ٝايتعًِٝ

عّٛاً

ٚ .2قٜف ايتعً ِٝايؿين ٚايتؽـٜب املٗين

عّٛاً

 .9ـ٩لا ٤اؾاَعات اؿه١َٝٛ

أعّا٤

 َٔ ١ ٬ .80ايىعٍٝات ا٭ناؼمي ١ٝؾات اٖ٫تُاّ ايذلبٜ ٟٛعِٗٓٝ
ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜبٓا ً٤عً ٢تفوٝس َٔ ـٝ٥ن اجملًن ا٭عً٢
ملؽ ٠سن لٓٛات قابً ١يًتحؽٜؽ ملفٚ ٠اذؽ٠

أعّا٤

 .88ممثٌ يًحاَعات ا٭ًٖ ١ٝخيتاـ ٙـ٩لا ٤اؾاَعات َٔ بِٗٓٝ
ملؽ ٠لٓتني غرل قابً ١يًتحؽٜؽ ملف ٠تايَ ١ٝباوفٍٜٚ ,٠ؽـ بتمُٝت٘
قفاـ َٔ ـٝ٥ن اجملًن
َاؼ)4(٠

عّٛاً

ٜتٛىل اجملًن ا٭عً ٢مماـل ١املٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات اٯت:١ٝ
أ .اقذلاط ايمٝال ١ايعاَ ١يًحاَعات ٚاقذلاط ظطضط ايتعًض ِٝاؾضاَعٚ ٞـؾعٗضا إىل اجملًضن ا٭عًض٢
يًتعطٝط ٚاإلوفاف عً ٢تٓؿٝؿٖا بعؽ إقفاـٖا.
بِٚ .ع ظط ١ايكب ٍٛيًحاَعات.
د .تٓمٝل ايتعً ِٝاؾاَعٚ ٞايعٌُ عً ٢تٛج ٘ٗٝمبا ٜتؿل ٚذاجات ايبًؽ.
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ؼ .ايتٓمضضٝل بضضني اذتٝاجضضات اؾاَعضضات َضضٔ أعّضضا٦ٖٝ ٤ضض ١ايتضضؽـٜن ٚؾ ضل طًباتٗضضا ٚمبضضا ٜتؿ ضل َضضع
ايكٛاْني ايٓاؾؿ.٠
 .ٙايتٓمٝل بني ْظِ اؾاَعات املعتًؿ.١
 .ٚايتٓمٝل بني ايهًٝات ٚاملعاٖؽ ٚا٭قماّ املتٓاظف ٠يف اؾاَعات.
قِٚ .ع ايّٛابط ايعاَ ١يًهتب ٚاملؿنفات اؾاَعِٚٚ ,١ٝع ايٓظِ اـاٌ ١بٗا.
ط .إقفاـ َىفٚع َٛاقْ ١اؾاَعات اؿهٚ ١َٝٛذماباتٗا اـتاَ.١ٝ
يف .إقفاـ اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜيًكاْ ٕٛقبٌ عفِٗا عً ٢فًن ايٛقـاٚ ٤نؿا إقفاـ ايًٛا٥س ايؽاظً١ٝ
يًحاَعات ٚايهًٝات ٚاملعاٖؽ.
 .ٟاملٛاؾك ١عً ٢إْىا ٤نًٝات أَ ٚعاٖؽ أ ٚأقماّ أَ ٚمتىؿٝات جؽٜؽ ٠يف اؾاَعض ١أ ٚتعضؽ ٌٜأٚ
إيػا ٤أ ٚؼَخ ايكاَٗٓ ِ٥ا ٚايفؾع بؿيو إىل اجملًن ا٭عً ٢يتعطٝط ايتعً ِٝي٬عتُاؼ.
ى .ؼؽٜؽ ايفل ّٛايؽـال ١ٝعً ٢ايط٬ب ايٛاؾؽ َٔ ٜٔغرل ايُٝٓٝني.
ٍ .ؼؽٜؽ َا ٜؽؾع٘ ايط٬ب يٮْىط ١ايط٬ب.١ٝ
ّٚ .قـ ايؽـال ١يف اؾاَعات.
ٕ .8 .اقذلاط إْىا ٤اؾاَعات اؿه١َٝٛ
 .8ايذلظ َٝبإْىا ٤اؾاَعات غرل اؿهَٝٛضٚ ١إجضاقَٓ ٠اٖحٗضا ٚا٫عضذلاف بايىضٗاؼات ايضيت
متٓرٗا.
هِٚ .س ايٓظِ اـاٌ ١بتكٚ ِٜٛتطٜٛف ايتعً ِٝاؾاَع.ٞ
ع .تىه ٌٝأ ٟفاين أ ٚأجٗك ٠ملعاْٚت٘ يف أؼاَٗ ٤اَ٘.
ف .أَ ٟما ٌ٥أظف ٣خيتَ بٗا ٚؾكاً يًكاْ.ٕٛ
َاؼٜ .8 )5(٠عكؽ اجملًن ا٭عً ١ ٬ ٢اجتُاعات ؼٚـ ١ٜيف ايمضٓ ١عًض ٢ا٭قضٌٚ ,ؾيضو يف ا٭لضبٛع ا٭َ ٍٚضٔ نضٌ
وٗف أبفٜٛ ,ٌٜيٚ ,ٛٝأنتٛبفٚ ,جيٛق يًُحًن إٔ ٜعكؽ اجتُاعاً التثٓاٝ٥اً بٓا ً٤عً ٢طًب َمضبب َضٔ
ـٝ٥ن اجملًن أَ ٚا ٜ ٫كٌ عٔ ًث عؽؼ أعّا ٤اجملًن.
ٜ .8ه ٕٛاجتُاع اجملًن ٌرٝر ًا عّٛـ أغًب ١ٝعؽؼ أعّا ٘٥ؾضإؾا ت ٜتضٛاؾف ٖضؿا ايٍٓضاب يف ايٝضّٛ
ا٭ ٍٚاحملؽؼ يعكؽ ا٫جتُاع أجٌ يً ّٛٝايؿٜٓٚ ًٜ٘ٝ ٟعكضؽ عٓؽ٥ضؿ بعضؽؼ ا٭عّضا ٤اؿاِضفٚ ,ٜٔتٍضؽـ
قفاـات٘ با٭غًب ١ٝاملطًك ١يعؽؼ ا٭عّضا ٤اؿاِضف ٜٔؾضإؾا تمضاٚت ا٭ٌضٛات ٜضفجس اؾاْضب ايضؿَٓ ٟض٘
ـٝ٥ن اجملًن.
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َاؼ)6(٠
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ٜبت اجملًن ا٭عً ٢يف اجتُاع وٗف ابف ٌٜبٍؿ ١ظاٌ ١ؾُٝا :ًٜٞ
أ .ؼؽٜضضؽ أعضضؽاؼ ايطض٬ب ايضضؿ ٜٔلضضٝتِ قبضضٛشلِ يف اؾاَعضضات يًعضضاّ اؾضضاَع ٞايتضضاي ٞيف نضضٌ جاَعضض١
ٚنًٚ ١ٝقمِٚ ,ؾيو يف ِ ٤ٛاذتٝاجات ايب٬ؼ ٚظطط ايتُٓ.١ٝ
ب .إقفاـ ظط ١قبٚ ٍٛاذؽ ٠يف ِ ٤ٛايكٛاعؽ ٚاإلجفا٤ات املكذلذ ١املفؾٛع ١إيٝض٘ َضٔ اؾاَعضات يًعضاّ
اؾاَع ٞايتاي.ٞ
د .ؼؽٜضؽ َضا ٜؽؾعض٘ ايطض٬ب َضٔ ـلض ّٛيٮْىضط ١ايط٬بٝض ١املعتًؿض ١يًعضاّ اؾضاَع ٞايتضايٚ ٞقٛاعضضؽ
ٚإجفا٤ات أؼاٗ٥اَٚ ,عاٜرل ٌفؾٗا مبضا تكضل ـعاٜض ١ايطض٬ب ـٚذٝض ًا ٚاجتُاعٝض ًا  ٚكاؾٝض ًا ٚـٜاِضٝاً
ٌٚضضرً ٝا ,مبضضا يف ؾيضضو وضضفٚيف ٚقٛاعضضؽ ٌضضفف اإلعاْ ضات ٚاملمضضاعؽات املايٝضض ١يًط ض٬ب ايُٓٝضضٝني
احملتاجني ٚاملعٛقنيٚ ,ؾيو يف ِض ٤ٛاملكذلذضات املفؾٛعض ١إيٝض٘ َضٔ اؾاَعضات ٚيف ذضؽٚؼ ايكضٛاْني
ٚايتعًُٝات املٓظُ ١يؿيو.
ؼ .ؼؽٜؽ ايفل ّٛايؽـال ١ٝعً ٢ايط٬ب غرل ايُٝٓٝني يًعاّ اؾاَع ٞايتاي.ٞ

َاؼٜ .8 )7(٠بت اجملًن يف اجتُاع وٗف ٜٛي ٛٝبٍؿ ١ظاٌ ١ؾُٝا :ًٜٞ
أ .إقضضضفاـ ايتكضضض ِٜٛاؾضضضاَع ٞاملٛذضضؽ يًعضضضاّ اؾضضضاَع ٞايتضضضاي ٞيف ِضضض ٤ٛاملكذلذضضضات املفؾٛعضضض ١إيٝضضض٘ َضضضٔ
اؾاَعات.
ب .ايتٓمٝل بني اذتٝاجات اؾاَعضات َضٔ أعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن ٚأعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن املمضاعؽٜٔ
يًعضضاّ اؾضضاَع ٞايتضضاي ٞعًضضِ ٢ضض ٤ٛايطًبضضات املفؾٛعضض ١إيٝضض٘ َٓٗضضا قبضضٌ إؼـاد ٖضضؿ ٙا٫ذتٝاجضضات يف
َٛاقْات اؾاَعات يًعاّ املاي ٞايتاي.ٞ
ٜ .8بت اجملًن ا٭عً ٢يف اجتُاع وٗف أنتٛبف بٍؿ ١ظاٌ ١ؾُٝا :ًٜٞ
أَٓ .اقى ١ايتكاـٜف ايمٓ ١ٜٛاملفؾٛع َٔ ١اؾاَعات عٔ َمت ٣ٛأؼاٗ٥ا ا٭ناؼميٚ ٞاإلؼاـ.ٟ
بَٓ .اقى ١ايتكاـٜف املفؾٛع ١٦ٖٝ َٔ ١ا٫عتُاؼ ا٭ناؼمي ٞعٔ َؽ ٣ايتضكاّ َ٪لمضات ايتعًض ِٝايعضايٞ
مبعاٜرل ا٫عتُاؼ ا٭ناؼمي.ٞ
د .أَِٛٛ ٟعات أظف ٣تف ٣ايٛقاـ ٠عفِٗا عً ٢اجملًن ا٭عً.٢
َاؼ)8(٠

ٜكضضف اجملًضن ا٭عًضَ ٢ىضضفٚع املٛاقْضض ١ايمضضٓ ١ٜٛيًحاَعضضات اؿهَٝٛضضٚ ١ذمضضاباتٗا اـتاَٝضض ١يف اجتُضضاع
التثٓاْ ٞخيٍَ شلؿا ايػفض.
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الفصل الجاىٕ
زتلظ ادتامع٘
َاؼ )9(٠أٜ .ىهٌ فًن اؾاَع ١عً ٢ايٓر ٛايتاي: ٞ
 .8ـٝ٥ن اؾاَع١

ـٝ٥ماً

ْٛ .8اب ـٝ٥ن اؾاَع١

أعّا٤

 .2عُؽا ٤ايهًٝات أ ٚاملعاٖؽ أَ ٚؽٜف ٚاملفانك اييت يف
أعّا٤

َمت ٣ٛايهًٝات ٚاملعاٖؽ

عّٛاً َٚكفـاً

 .4أَني عاّ اؾاَع١
 ١ ٬ .1ميثً ٕٛأعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن (ألتاؾ ,ألتاؾ َىاـى,
ألتاؾ َماعؽ)ٚ ,ؽتاـ نٌ ؾ َٔ ١٦أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن
َٔ ميثًٗا يف فًن اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢ؼع َٔ ٣ٛـٝ٥ن اؾاَع١
يف بؽا ١ٜايعاّ اؾاَع ٞملؽ ٠لٓتني قابً ١يًتحؽٜؽ ملفٚ ٠اذؽ ٠ؾكط

أعّا٤

 َٔ ١ ٬ .6ايىعٍٝات ايعاَ َٔ ١ؾ ٟٚايفأٚ ٟاـدل ٠خيتاـِٖ فًن
اؾاَع ١يف أ ٍٚاجتُاع ي٘ َٔ نٌ عاّ جاَعٍٜٚ ,ٞؽـ بتع ِٗٓٝٝقفاـ
أعّا٤

َٔ ـٝ٥ن اؾاَع١

عّٛاً

 .5ـٝ٥ن ْكاب ١٦ٖٝ ١ايتؽـٜن
ب ٫ .جيٛق اؾُع بني عّ ١ٜٛأنثف َٔ فًن جاَع.١
َاؼ )11(٠خيتَ فًن اؾاَع ١مبا :ًٜٞ

أ .ـلِ ايمٝال ١ايعاَ ١يًحاَع ١مبا تكل ـؾضع َمضت ٣ٛايتعًضٚ ِٝايبرضث ايعًُضٚ ٞايتأٖٝضٌ ٚايتضؽـٜب
ٚتًب ١ٝاذتٝاجات ايتُٓ ١ٝايىاًَ ١يف ايب٬ؼ.
بِٚ .ضضع ا٭لضضن ايذلبٜٛضض ١ايضضيت جيضضب إٔ تتّضضُٓٗا َٓضضاٖخ ٚأْىضضط ١اؾاَعضض ١مبضضا ٜٓمضضحِ َضضع ايعكٝضضؽ٠
ٚايىفٜع ١اإلل.١َٝ٬
د .ؼعِ التك ٍ٬اؾاَعٚ ,١اؽاؾ مجٝع ايٛلا ٌ٥امل٪ؼ ١ٜإىل ـؾع وأْٗا ٚمتهٗٓٝضا َضٔ أؼا ٤ـلضايتٗا
ٚؼكٝل أٖؽاؾٗا عً ٢ايٛج٘ ا٭نٌُ.
ؼَٓ .اقىٚ ١إقفاـ َىفٚع املٛاقْ ١ايمٓ ١ٜٛيًحاَعض ١ايضيت أعضؽت يف ِضَ ٤ٛىضاـٜع َٛاقْضات ايهًٝضات
ٚاملعاٖضؽ ٚاملفانضضك ٚاملمتىضضؿٝات ايتعًُٝٝضضٚ ١اإلوضضفاف عًضض ٢تٓؿٝضضؿٖا بعضؽ اعتُاؼٖضا َضضٔ اجملًضضن
ا٭عً.٢
 .ٙتك ِٜٛأعُاٍ اؾاَع ١يف ِ ٤ٛلٝالتٗا ايعاَ ,١مبضا يف ؾيضو ايٓظضف يف ايتكضاـٜف ايمضٓٚ ١ٜٛايؽٚـٜض١
اييت ٜكؽَٗا ـٝ٥ن اؾاَعٚ ١عُؽا ٤ايهًٝات ٚاملفانك إىل اجملًنٚ ,تىضه ٌٝايًحضإ اـاٌض١
بتك ِٜٛكتًـ أْىط ١اؾاَع .١ظاٌ ١يف فا٫ت:
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 .8ا٭ؼا ٤ا٭ناؼمي ٞ٭عّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َٚماعؽ.ِٜٗ
 .8و ٕٚ٪ايط٬ب.
 .2ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُ.ٞ
 .4ا٭ؼا ٤املايٚ ٞاإلؼاـ.ٟ
 .ٚإقفاـ تعٝني أعّا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن يف اؾاَعضٚ ١املعاٖضؽ ٚاملفانضك ايتابعض ١شلضاٚ ,ؼؽٜضؽ ذكضٛقِٗ
ٚٚاجبضاتِٗٚ ,تثبٝضتِٗ ٚاْتضؽابِٗ ٚإعضاـتِٗ بفاتضب أ ٚبػضرل ـاتضبْٚ ,كًضِٗ َٚضٓرِٗ إجضاقات ايتؿضفؽ
ايعًُضضٚ ٞقبضض ٍٛالضضتكا٫تِٗ ٚإْٗضضا ٤ظضضؽَاتِٗ ٚؾكضضأ ٭ذهضضاّ ايكضضاْٖٚ ٕٛضضؿ ٙاي٥٬رضضٚ ١ا٭ْظُضض١
ايٍاؼـ ٠مبكتّاُٖا ٚمبا ٜتؿل َع أذهاّ ايكٛاْني ٚايًٛا٥س ا٭ظف ٣ايٓاؾؿ ٠ؾات ايًٍ.١
قَٓ .8 .اقىٚ ١إقفاـ اـطط ٚايدلاَخ ايؽـال ١ٝاملفؾٛعَ ١ضٔ فضاين ايهًٝضات ٚاملعاٖضؽ ٚاملفانضك
ايتابع ١شلا أ ٚالترؽاث أقماّ عًُ ١ٝؾٗٝا.
َٓ .8اقىضضٚ ١إقضضفاـ أَ ٟكذلذضضات تتعًضضل بايتٛلضضع ا٭ؾكضضَ ٞضضٔ ؾضضفٚع يف ايضضؽاظٌ أ ٚاـضضاـد بى ضإٔ
الضضترؽاث أقمضضاّ عًُٝضض ١يف ايهًٝضضات ٚاملعاٖضضؽ ٚاملفانضضك ايتابعضض ١يًحاَعضضٚ ١ـؾعٗضضا إىل اجملًضضن
ا٭عً.٢
طَٓ .اقىٚ ١إقفاـ ظطط تُٓ ١ٝاؾاَعَ ١ع ـبطٗا غطط ايتُٓ ١ٝيف ايؽٚي.١
يف .ؼؽٜؽ أعؽاؼ ايط٬ب ايؿ ٜٔميهٔ قبٛشلِ لًٓ ٜٛا يف اؾاَع ١يف ِ ٤ٛاذتٝاجات اجملتُع ٚايكؽـ٠
ا٫لتٝعاب ١ٝيًحاَعضٚ ,١مبضا ٜ ٫تحضاٚق اؿضؽ ا٭قٍض ٢يًكبض ٍٛيف نضٌ ؽٍضَ َضٔ ايتعٍٍضات
احملؽؼ َٔ ٠قبٌ اجملًن ا٭عًٚ ٢ؾك ًا ـطط ايكب ٍٛايمٓ ١ٜٛاييت ٜكفٖا.
َٓ .ٟس ايؽـجات ايعًُٚ ١ٝا٭يكاب ٚايؽبًَٛات ٚايىٗاؼات.
ى .قبضض ٍٛايتدلعضضات ايضضيت تضضفؼ إىل اؾاَع ض ١عضضٔ طفٜضضل ايٛقضضـ ٚاشلبضضات ٚايٌٛضضاٜا ٚغرلٖضضا ,عًضض ٢إٔ ٫
تهَ ٕٛىفٚط ١مبا ٜتعاـض ٚايمٝال ١ايعاَ ١يًؽٚي ١أَ ٚا ٜتٓاؾَ ٢ع اٯؼاب ٚا٭ظ٬م ٚايك.ِٝ
ٍ .إقفاـ اـطط إلقاَ ١املباْٚ ٞاملٓىآت اؾاَعٚ ١ٝػٗٝكٖا ٌٝٚاْتٗا.
ّ .تأَني اذتٝاجات املهتب ١ايعاَ ١يف اؾاَعضٚ ١املهتبضات اـاٌض ١بايهًٝضات ٚاملعاٖضؽ  ٚاملفانضك
ايتابع ١شلا َضٔ املٍضاؼـ  ٚاملفاجضع  ٚايضؽٚـٜات ايعًُٝضٚ ١ايتكٓٝضات اؿؽٜثض ١يًُهتبضات مبضا ٜهؿضٌ
تضضٛؾرل اذتٝاجضضات ايؽـالضض ١اؾاَعٝضضٚ ١اذتٝاجضضات ايبرضضث ايعًُض ٞبٓضضا ً٤عًضض ٢اقضضذلاط فًضضن وضضٕٚ٪
املهتبات ٚايتٝ ٛل ٚايٓىف ٚايذلمج.١
ٕ .تىه ٌٝؾإ عًُ ١ٝؾٓ ١ٝؼا ١ُ٥أ٪َ ٚقت َٔ ١بني أعّا َٔٚ ٘٥غرلِٖ َضٔ أعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن
ٚاملعتٍني يبرث املِٛٛعات اييت تٓايف بٗا ٚؼـالتٗا ٚإبؽا ٤ايفأ ٟؾٗٝا.
ه.إعضاؼ ٠أ ٚتعضضؽ ٌٜأ ٚإيػضا ٤ايكضضفاـات ايٍضضاؼـَ ٠ضٔ فضضاين ايهًٝضضات أ ٚاملعاٖضؽ أ ٚاملفانضضك ايتابعضض١
يًحاَع ١إؾا ناْت كايؿ ١يًكٛاْني أ ٚايًٛا٥س أ ٚايكفاـات ايتٓظ ١ُٝٝاييت تعٌُ بٗا اؾاَع.١
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عِٚ .ع ا٭لن ايعاَض ١ملعتًضـ أْىضط ١ايطض٬ب ا٫جتُاعٝضٚ ١ايثكاؾٝضٚ ١ايفٜاِضٚ ١ٝايفعاٜض ١ايٍضر١ٝ
شلِ بٓا ً٤عً ٢اقذلاط فًن و ٕٚ٪ايط٬ب.
فَٓ .اقىضضٚ ١إقضضفاـ اؿمضضاب اـتضضاَ ٞيًحاَعضضٚ ١ايهًٝضضات ٚاملعاٖضضؽ ٚاملفانضضك ٚاملمتىضضؿٝات ايتابعضض١
شلاٚ ,ايتكاـٜف ايؽٚـ ١ٜاملكؽَ َٔ ١أجٗك ٠ايفقاب ١اإلؼاـٚ ١ٜاملاي ١ٝاـاـجٚ ١ٝـؾع ؾيضو إىل اجملًضن
ا٭عً.٢
ُ )8( .إقفاـ اتؿاقٝات ايتعا ٕٚايعًُٚ ٞايؿين بضني اؾاَعضٚ ١اؾاَعضات ا٭ظضف ٣ايضيت ٜدلَٗضا ـ٥ضٝن
اؾاَع ١أ ٚأذؽ ْٛاب٘ مبٛجب تؿٜٛ

ظط.َ٘ٓ ٞ

( )8إقفاـ اتؿاقٝات ايتعا ٕٚايعًُٚ ٞايؿين اييت تدلَٗضا ايهًٝضات أ ٚاملعاٖضؽ أ ٚاملفانضك ايتابعض١
يًحاَعَ ١ع غرلٖا َٔ اشل٦ٝات ايعًُ ١ٝا٭ظف ٣بعؽ اعتُاؼٖا َٔ قبٌ ـٝ٥ن اؾاَع.١
( )2تٝ ٛل ع٬ق ١اؾاَعَ ١ع َ٪لمات ايكطاع اـاُ.
م .ايٓظف يف املِٛضٛعات ايضيت تًٝضٗا عًٝض٘ ـ٥ضٝن اؾاَعض ١أٜ ٚتكضؽّ بٗضا ًضث أعّضا ٤اجملًضن أ ٚأٟ
َِٛٛعات خيتَ بٗا اجملًن ٚؾك ًا ٭ذهاّ ايكاْ.ٕٛ
َاؼٜ )11(٠عكضضؽ فًضضن اؾاَعضض ١اجتُاعاتضض٘ ايعاؼٜضض ١بضضؽعَ ٠ٛفؾكضض٘ ظضضؽ ٍٚا٭عُضضاٍ تٛجضض٘ َضضٔ ـٝ٥مضض٘ إىل نضضٌ
أعّا ٤اجملًن قبٌ  ١ ٬أٜاّ  -عً ٢ا٭قٌ َٛ َٔ -عؽ ا٫جتُاعٚ ,إؾا طفأت بعضؽ تٛجٝض٘ ايضؽع٠ٛ
أَٛـ عاجً ١تمتؽع ٞعفِٗا عً ٢اجملًضن قضفـ اجملًضن أِضاؾتٗا إىل جضؽ ٍٚا٭عُضاٍ أ ٚتأجًٝضٗا إىل
اجتُاع قاؼّ.
َاؼ )12(٠أٜٓ .اقي ٜٚكف فًن اؾاَع ١يف اجتُاع ايىٗف ا٭ َٔ ٍٚايعاّ اؾاَع - ٞبٍضؿ ١ظاٌض - ١ايتكفٜضف
ايمٓ ٟٛاملعؽ َٔ قبضٌ ـ٥ضٝن اؾاَعض ١بٓضا ً٤عًض ٢تكضاـٜف عُضؽا ٤ايهًٝضات ٚاملعاٖضؽ َٚضؽٜف ٟاملفانضك
ايتابع ١يًحاَع ١اييت أقفتٗا فايمٗا يف اجتُاعات ايىٗف ا٭ظرل َٔ ايعاّ اؾاَع ٞاملٍٓفّ.
بٜٓ .ضضاقي ٜٚكضضف فًضضن اؾاَعضض ١يف اجتُضضاع وضضٗف َضضا ٜٛبٍضضؿ ١ظاٌضضَ ١كذلذضضات ايهًٝضضات ايضضيت أقفتٗضضا
فايمٗا بىإٔ:
 .8اذتٝاد ايهًٝات َٔ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َٚماعؽ ِٜٗيًعاّ اؾاَع ٞايتاي ٞعًَ ٢مضت ٣ٛايكمضِ
ٚايهًٚ ١ٝاؾاَع ١قبٌ إب٬غ٘ إىل اجملًن ا٭عً.٢
 .8عؽؼ ايط ٬ب ايضؿ ٜٔميهضٔ الضتٝعابِٗ يف ايعضاّ اؾضاَع ٞايتضاي ٞعًض ٢ألضاه ايكضؽـ ٠ا٫لضتٝعاب١ٝ
عًَ ٢مت ٣ٛايكمِ ٚايهًٚ ١ٝاؾاَع.١
نُضضا ٜٓضضاقي ٜٚكضضف يف ْؿضضن ا٫جتُضضاع بٓضضا ً ٤عً ضَ ٢كضضذلط فًضضن و ض ٕٚ٪ايط ض٬ب ٚقبضضٌ ايفؾضضع إىل
اجملًن ا٭عًَ ٢ا :ًٜٞ
 .8ايكٛاعؽ ٚاإلجفا٤ات املكذلذ ١يكب ٍٛايط٬ب ٚتمح ًِٗٝيف ايعاّ اؾاَع ٞايتاي.ٞ
 .8ايكٛاعؽ ٚاإلجفا٤ات املكذلذ ١ملا ٜؽؾع٘ ايط٬ب يٮْىط ١ايط٬بٚ ١ٝنٝؿ ١ٝأؼاٗ٥ا َٚعاٜرل
ٌضضفؾٗا ,مبضضا يف ؾيضضو ظطضض ١ـعاٜضض ١ايط ض٬ب ـٚذ ٝض ًا ٚاجتُاع ٝض ًا  ٚكاؾ ٝض ًا ٚـٜاِضضً ٝا ٌٚضضرً ٝا
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ٚوضضضفٚيف ٚقٛاعض ضؽ ٌضضضفف اإلعاْضضضات ٚاملمضضضاعؽات املايٝضضض ١يًطض ض٬ب ايُٓٝضضضٝني احملتضضضاجني
ٚاملعٛقني.
َاؼٜ )13(٠ه ٕٛاجتُاع فًن اؾاَعٌ ١رٝر ًا عّٛـ ا٭غًب ١ٝاملطًك ١يعؽؼ أعّضا ,٘٥ؾضإؾا ت ٜتضٛاؾف ٖضؿا
ايٍٓاب يف اي ّٛٝا٭٪ٜ ٍٚجٌ ا٫جتُاع إىل  ّٜٛايعٌُ ايتايَ ٞع إع ٕ٬مجٝع أعّا ٤اجملًنٜٓٚ ,عكضؽ
ا٫جتُضضاع عٓؽ ٥ضؿ ٜٚهضضٌ ٕٛضضرٝر ًا بعضضؽؼ ا٭عّضضا ٤اؿاِضضف ٜٔوضضفٜط إٔ ٜ ٫كضضٌ عضضؽؼِٖ عضضٔ ًضضث
أعّا ٤اجملًن  ٚتٍؽـ قفاـات اجملًن بأغًبٝض ١ا٭عّضا ٤اؿاِضفٚ ٜٔعٓضؽ تمضا ٟٚا٭ٌضٛات ٜضفجس
اؾاْب ايؿ َ٘ٓ ٟـٝ٥ن اجملًن.
َاؼ )14(٠جيٛق إٔ ٜعكؽ ا٫جتُاع ايٛاذؽ جملًن اؾاَع ١٭نثف َٔ جًم ١إؾا التؽعت اؿاج ١ؾيضو ,عًض ٢إٔ
 ٫تكٜؽ َؽت٘ عٔ  ١ ٬أٜاّ عً ٢ا٭نثف.
َاؼٜ )15(٠بًؼ ـٝ٥ن فًن اؾاَع ١قفاـات فًن اؾاَع ١إىل ـٝ٥ن اجملًضن ايضؿٜ ٟعًضٚ ٙٛا٭ؼْضَٓ ٢ض٘ املعضين
بٗا ظ ١ ٬ ٍ٬أٜاّ عً ٢ا٭نثف َٔ اؽاؾٖا.
َاؼٜ .8 )16(٠ك ّٛأَني لف اجملًن بهتاب ١قّف ا٫جتُضاع َبٓٝضاُ ؾٝض٘ َهضإ ٚتضاـٜغ اْعكضاؼٚ ٙأزلضا ٤ا٭عّضا٤
اؿاِفٚ ٜٔايػا٥بني ٚاملما ٌ٥املطفٚذ ١يًٓكاً ٚظ ١ٌ٬آـا ٤ا٭عّا ٤بىأْٗا ٚايكفاـات ٚايتٌٝٛات
اييت مت اؽاؾٖا ٚايتٛقٝع عً ٘ٝإىل جاْب تٛقٝع ـٝ٥ن اجملًن.
 .8ؼؿ قاِف اجتُاعات اجملًضن يف لضح٬ت ظاٌض ١بعضؽ ايتٛقٝضع عًٗٝضا َضٔ ـ٥ضٝن اجملًضن ٚأَضني
ايمف.

الفصل الجالح
اجمللظ األنادميٕ
َاؼٜ )17(٠ته ٕٛاجملًن ا٭ناؼمي ٞعً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
ْ .8ا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع ١يًى ٕٚ٪ا٭ناؼمي١ٝ

ـٝ٥ماً

 .8ألتاؾ َٔ نٌ نًٝات اؾاَع ١خيتاـ ٙعُٝؽ ايهً َٔ ١ٝبني أقؽّ سم١
ألاتؿ ٠يف ايهًٍٜٚ ,١ٝؽـ بتمُٝت٘ قفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع ١ملؽ ٠لٓتني
عّٛاً

قابً ١يًتحؽٜؽ ملفٚ ٠اذؽ.٠
 .2ـٝ٥ن ْكاب ١أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن

عّٛاً

َ .4ؽٜف عاّ ايى ٕٚ٪ا٭ناؼميٚ ١ٝو ٕٚ٪أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن باؾاَع١

َكفـاً

َاؼ )18(٠خيتَ اجملًن ا٭ناؼمي ٞبايٓظف يف ا٭َٛـ ايتاي:١ٝ
أ َ -فاجعٚ ١ؾرَ  ٚضا٥ل املتكضؽَني يىضػٌ ٚظضا٥ـ أعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن ٚتكفٜضف َضؽٌ ٣ضرتٗا
ٚنؿاٜتٗا يًتعٝني يف اؾاَعٚ ١ـؾعٗا إىل فًن اؾاَع.١
ب  -تم ١ٜٛأِٚاع أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن ٚتكفٜف ا٭َٛـ املتعًك ١بايتؿفؽ ايعًُضٚ ٞايذلقٝضات ٚاإلعضاـ٠
ٚاإلجاقات ٚغرلٖا َٔ املما ٌ٥املتعًك ١با٭ؼا ٤ا٭ناؼمي.ٞ
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د  -ايبضضت يف تعضضٝني أعّضضا٦ٖٝ ٤ضض ١ايتضضؽـٜن املمضضاعؽٚ ٠تمضض ١ٜٛأِٚضضاعِٗ ٚاملمضضا ٌ٥املتعًكضض ١بضضأؼا٤
ٚاجباتِٗ ٚتطبٝل أذهاّ ايكاْ ٕٛيف ذاي ١إظ٬شلِ بٛاجباتِٗ ايٛظٝؿ.١ٝ
ؼ  -ايٓظف يف املمضا ٌ٥املتعًكض ١بتطضٜٛف املٓضاٖخ اؾاَعٝضٚ ١ـؾضع نؿضا ٠٤ا٭ؼا ٤ا٭نضاؼمي ٞ٭عّضا٤
ٖ ١٦ٝايتؽـٜن ٚتٛؾرل ايؽعِ املاؼ ٟيتركٝل أٖؽاف اؾاَع ١يف ٖؿا اؾاْب.

الفصل السابع
زتلظ الدزاضات العلٔا ّالبحح العلنٕ
َاؼٜ )19(٠ته ٕٛفًن ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُ:َٔ ٞ
ْ .8ا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع ١يًؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُٞ

ـٝ٥ماً

ْٛ .8اب عُؽا ٤ايهًٝات يى ٕٚ٪ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُٞ

أعّا٤

َ .2محٌ ايؽـالات ايعًٝا

َكفـاً

َاؼ )21(٠خيتَ فًن ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُ ٞمبا :ًٜٞ
أ  -تٓظضض ِٝوضض ٕٚ٪ايؽـالضضات ايعًٝضضا ٚايبرضضث ايعًُضضٚ ٞتىضضحٝع٘ ٚتضضٛؾرل ايضضؽعِ املضضاؼٚ ٟاملتطًبضضات
ا٭ظف.٣
ب  -اقضضذلاط ايمٝالضض ١ايعاَضض ١يًؽـالضضات ايعًٝضضا ٚايبرضضث ايعًُضض ٞيف اجملضضا٫ت املعتًؿضضٚ ١تضضؽؼ ْظضضاّ
ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُ ٞقٛاعؽ قب ٍٛايؽاـلني ٚتمحٚ ًِٗٝؼٚ ًِٜٗٛابتعا ِٗ.
د  -اعتُاؼ ؾضإ اإلوضفاف ٚاملٓاقىض ١يًفلضا ٌ٥ايعًُٝضَٛٚ ١اٌضؿاتٗا ٍَٚضفٚؾات ايؽـالضٚ ١وضفٚيف
َضضٓس ايضضؽـجات ايعًُٝضضٚ ١ظطضضط ايبرضضث ايعًُضضٚ ٞنضضٌ َضضا ٜتعًضضل بايؽـالضضات ايعًُٝضضٚ ١ايبرضضث
ايعًُ ٞمبا يف ؾيو اإلوفاف عً ٢ايٛذؽات اإلؼاـ ١ٜايتابع ١شلا.

الفصل ارتامظ
زتلظ غؤٌّ الطالب
َاؼٜ )21(٠ته ٕٛفًن و ٕٚ٪ايط٬ب َٔ:
ْ - 8ا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع ١يى ٕٚ٪ايط٬ب

ـٝ٥ماً

ْٛ - 8اب عُؽا ٤ايهًٝات يى ٕٚ٪ايط٬ب

أعّا٤

َ - 2ؽٜف عاّ ايكبٚ ٍٛايتمحٌٝ

َكفـاً

َاؼٜ )22(٠تٛىل فًن و ٕٚ٪ايط٬ب ا٫ظتٍاٌات ايتاي:١ٝ
أ  -اقذلاط ايمٝال ١ايعاَ ١يى ٕٚ٪ايط٬ب.
ب  -إعؽاؼ ايٓظِ اـاٌ ١بأعُاٍ و ٕٚ٪ايط٬ب ٚايٛذؽات اإلؼاـ ١ٜايتابع ١شلا.
د  -اإلوفاف ايؿين عً ٢ايٛذؽات اإلؼاـ ١ٜايتابع ١يى ٕٚ٪ايط٬ب.
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ؼ  -اقذلاط ايٓظِ ٚايكٛاعؽ اي٬قَ ١إلجفا٤ات قب ٍٛايط٬ب ٚتمحٚ ًِٗٝؼٚ ًِٜٗٛتأؼٜبِٗ ٚقٛاعضؽ
اَ٫تراْات ٚوفٚيف ايتعفد ٚايتك ِٜٛايمٓ ٟٛيًحاَع.١
 - ٙـعا ١ٜايط٬ب ـٚذٝاً ٚاجتُاعٝاً  ٚكاؾٝاً ٚـٜاِٝاً ٌٚرٝاً.
ِٚ - ٚع ايٓظِ ٚايكٛاعؽ اي٬قَ ١ملا ٜؽؾع٘ ايطض٬ب يٮْىضط ١ايط٬بٝض ١املعتًؿضٚ ١ؼؽٜضؽ نٝؿٝض١
أؼاٗ٥ا َٚعاٜرل ٚطفم ٌفؾٗا.
ق ِٚ -ضضضع وضضضفٚيف ٚقٛاعضضضؽ ٌضضضفف اإلعاْضضضات ٚاملمضضضاعؽات املايٝضضض ١يًطضضض٬ب ايُٓٝضضضٝني احملتضضضاجني
ٚاملعٛقني.

الفصل الطادع
زتلظ غؤٌّ املهتبات ّالتْثٔل ّاليػس ّالرتمج٘
َاؼٜ )23(٠ته ٕٛفًن و ٕٚ٪املهتبات ٚايتٝ ٛل ٚايٓىف ٚايذلمج:١
 .8ـٝ٥ن اؾاَع١

ـٝ٥ماً

ْٛ .8اب ـٝ٥ن اؾاَع١

أعّا٤

 .2أـبع َٔ ١عُؽا ٤ايهًٝات خيتاـ ٕٚلٜٓٛاً بايتٓاٚب َٔ قبٌ ـٝ٥ن اؾاَع,١
عً ٢إٔ ٜه ٕٛا ٓإ َِٓٗ َٔ عُؽا ٤ايهًٝات ايعًُٚ ١ٝا ٓإ َٔ عُؽا ٤ايهًٝات
أعّا٤

اإلْماْٚ ١ٝا٫جتُاع١ٝ
 .4أذؽ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َٔ املتعٍٍني يف فاٍ عًِ املهتبات ٜمُ٘ٝ

عّٛاً

ـٝ٥ن اؾاَع١
َ .1ؽٜف عاّ املهتبات اؾاَعٚ ١ٝايتٝ ٛل ٚايٓىف ٚايذلمج١

َكفـاً

َاؼٜ )24(٠تٛىل فًن و ٕٚ٪املهتبات ايتٝ ٛل ٚايٓىف ٚايذلمجَ ١ا :ًٜٞ
أِٚ .ضضع ايمٝالضض ١ايعاَضض ١إلْىضضا ٤املهتبضضات ٚتكُٗٝٝضضا ٚتكٜٚضضؽٖا بايهتضضب ٚاملفاجضضع ٚاملعطٛطضضات
ٚايؽٚـٜات ايعًُْٚ ١ٝظِ املعًَٛات ٚلا٥ف ألايٝب اـؽَٚ ١ايتٝ ٛل املهتيب اؿؽٜث.
ب .اقذلاط ْظاّ َطبع ١اؾاَع.١
د .اإلوفاف عً ٢ايٛذؽات اإلؼاـٚ ١ٜلضا٥ف ايىض ٕٚ٪املتعًكض ١باملهتبضات اؾاَعٝضٚ ١ايتٝ ٛضل ٚايطباعض١
ٚايذلمجٚ ١ايٓىف ايؿ ٟتؽؼْ ٙظاّ ظاُ بؿيو.

-126-

ّ8002

قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

الفصل الطابع
زتلظ الهلٔ٘ ّزتلظ املعَد أّ املسنص
ايؿفع ا٭ :ٍٚفًن ايهً- :١ٝ
َاؼ )25(٠أٜ .ىهٌ فًن ايهً ١ٝعً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
 .8عُٝؽ ايهً١ٝ

ـٝ٥ماً

ْ .8ا٥ب أْٛ ٚاب عُٝؽ ايهً١ٝ

عّٛاً/أعّا٤

 .2ـ٩لا ٤ا٭قماّ ا٭ناؼمي ١ٝيف ايهً١ٝ

أعّا٤

 َٔ ١ ٬ .4أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن
( ألتاؾ ,ألتاؾ َىاـى ,ألتاؾ َماعؽ)
ٜتِ اْتعابِٗ َٔ قبٌ ٖ ١٦ٝايتؽـٜن يف ايهً ١ٝنٌ عاَني
ٚملفٚ ٠اذؽ ٠ؾكط ٍٜؽـ بتمُٝتِٗ قفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع١

أعّا٤

ب .جيٛق إٔ  ِّٜإىل عّ ١ٜٛاجملًن  ٬ض ١أعّضا – ٤عًض ٢ا٭نثضف – َضٔ ظضاـد اؾاَعضَ ١ضٔ ؾ ٟٚايضفأٟ
ٚاـدل ٠ممٔ شلِ ًٌ  ١بٓىضايف ايهًٝض ١املعٓٝضٜ ١ضتِ اظتٝضاـِٖ َضٔ قبضٌ فًضن ايهًٝض ١يف أ ٍٚاجتُضاع
ٜعكؽ ٙبٓا ً٤عً ٢تفوٝس ايعُٝؽ ,ملؽ ٠لٓ ١قابً ١يًتحؽٜؽ ملفٚ ٠اذؽ ٠ؾكضط ٚؾيضو َضٔ تضاـٜغ أ ٍٚاجتُضاع
يًُحًن ٜىًٍُِٜٗٚ ,ؽـ بتمُٝتِٗ قفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع.١
دٜ .تٛىل أَاْ ١لف اجملًن َٔ خيتاـ ٙاجملًن َٔ بني أعّا ٘٥يف أ ٍٚاجتُاع ي٘ َٔ نٌ عاّ جاَع.ٞ
ؼ .جيضضٛق يًُحًضضن إٔ ٜضضؽع ٛؿّضضٛـ اجتُاعاتضض٘ َضضٔ ٜضضفِ ٣ضضفٚـ ٠ذّضضٛـ ٙؼ ٕٚإٔ ٜهضض ٕٛيضض٘ اؿضضل يف
ايتٍٜٛت.
َاؼٜ )26(٠تٛىل فًن ايهً ١ٝاملمٛ٦يٝات ٚايٍ٬ذٝات ايتاي:١ٝ
 .8ـلِ ايمٝال ١ايعاَ ١يًهً ١ٝمبا ٜهؿٌ ـؾضع َمضت ٣ٛايتضؽـٜن ٚايبرضث ايعًُضٚ ٞمبضا ٜ ٫تٓضاق
َع لٝال ١اؾاَع.١
 .8ؼـالضضضٚ ١تطضضضٜٛف َىضضضاـٜع اـطضضضط ٚاملٓضضضاٖخ ٚايضضضدلاَخ ايؽـالضضض ١ٝايضضضيت تفؾعٗضضضا فضضضاين ا٭قمضضضاّ
ٚاملٛاؾك ١عًٗٝا متٗٝؽاً إلقفاـٖا َٔ فًن اؾاَع.١
 .2ايتٓمضضٝل َضضع فًضضن ايؽـالضضات ايعًٝضضا ٚايبرضضث ايعًُضض ٞيف تعضضٝني املىضضفؾني عًضض ٢ايفلضضا ٌ٥ايعًُٝضض١
ٚتىه ٌٝؾإ املٓاقى.١
 .4ايت ١ٌٝٛمبٓس ايؽـجات ايعًُٚ ١ٝا٭يكاب ٚايؽبًَٛات ٚايىٗاؼات.
َٓ .1اقىٚ ١إقفاـ َٝكاْ ١ٝايهً ١ٝيف ِ ٤ٛاقذلاذات فاين ا٭قماّ.
 .6ؼؽٜضضضؽ أعضضضؽاؼ ايطضضض٬ب ايضضضؿ ٜٔميهضضضٔ قبضضضٛشلِ يف كتًضضضـ ا٭قمضضضاّ ايعًُٝضضض ١يف ِضضض ٤ٛايكضضضؽـ٠
ا٫لضضتٝعاب ١ٝيًهًٝضضٚ ١اقضضذلاط وضضفٚيف قبضضٛشلِ ٚؾكضضاً يًمٝالضض ١ايعاَضض ١يًؽٚيضضٚ ١اذتٝضضاد ايبًضضؽ َضضٔ
ايتعٍٍات.
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 .5اإلوفاف عً ٢تٓظ ِٝايؽـال ١يف ايهًٚ ١ٝايتٓمٝل بني أقماَٗا املعتًؿ.١
 .2اإلوفاف عً ٢تٓظ ِٝايبرث ايعًُ ٞيف ايهًٚ ١ٝتىحٝع٘ ٚمت ًٜ٘ٛبايتعضاَ ٕٚضع فًضن ايؽـالضات
ايعًٝا ٚايبرث ايعًُ.ٞ
 .9ايت ١ٌٝٛيف مجٝع ا٭َٛـ املتعًك ١بأعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن يف ايهًٚ ١ٝغرلِٖ َٔ ايكاُ٥ني بأعُضاٍ
ايتؽـٜن ؾٗٝا َٔ تعٝني ٚتثبٝت ٚتفقْٚ ١ٝكٌ ٚإعضاـ ٠بفاتضب أ ٚبضؽ ٕٚـاتضب ٚإٜؿضاؼ َٚضٓس اإلجضاقات
ايؽـالضض ١ٝمبضضا ؾٗٝضضا إجضضاق ٠ايتؿضضفؽ ايعًُضضٚ ٞغضضرل ؾيضضو َضضٔ ا٭َضضٛـ اؾاَعٝضض ١الضضتٓاؼاً إىل أذهضضاّ
ايكضضاْٖٚ ٕٛضضؿ ٙاي٥٬رضضٚ ١ا٭ْظُضض ١ايٍضضاؼـ ٠مبكتّضضاٖا ٚمبضضا ٜتؿضضل َضضع أذهضضاّ ايكضضٛاْني ٚايًضضٛا٥س
ا٭ظف ٣ايٓاؾؿ ٠ؾات ايًٍ.١
.80ؼـال ١اقذلاط إْىا ٤أقماّ عًُ ١ٝجؽٜؽ ٠أ ٚؼفٗا ٚايت ١ٌٝٛمبا ٜفا ٙبىأْٗا إىل فًن اؾاَع.١
 .88ؼـالَ ١ا تاٍ إيَِٛٛ َٔ ٘ٝعات َٔ عُٝؽ ايهً ١ٝأ ٚاؾاَع.١
ايؿفع ايثاْ :ٞفًن املعٗؽ أ ٚاملفنك- :
َاؼٜ )27(٠تضضأيـ فًضضن املعٗضضؽ أ ٚاملفنضضك ايعًُضض ٞايتضضابع يًحاَعضض ١بايطفٜكضض ١ايضضيت ٜتضضأيـ َٓٗضضا فًضضن ايهًٝضض١
ٚتهضض ٕٛيضض٘ ؾات املمضضٛ٦يٝات ٚايٍضض٬ذٝات ٚؾضضل ٥٫رضض ١ظاٌضض ١تضضٓظِ ؾيضضو تكضضف َضضٔ فًضضن اؾاَعضض١
ٚاجملًن ا٭عً.٢

الفصل الجامً
زتلظ الكطه العلنٕ
َاؼ )28(٠أٜ .تأيـ فًن ايكمِ َٔ:
 .8ـٝ٥ن ايكمِ

ـٝ٥ماً

 .8مجٝع أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن يف ايكمِ

أعّا٤

ب .تٌ قٌ ـٝ٥ن ايكمِ ٜٚك ّٛبأعُاي٘ عٓؽ غٝاب٘ أقؽّ ا٭عّا ٤يف ايًكب ايعًُ.ٞ
دٜ .تٛىل أَاْ ١لف اجملًن َٔ خيتاـ ٙفًن ايكمِ َٔ بني أعّا ٘٥يف بؽا ١ٜنٌ عاّ جاَع.ٞ
ؼ .جملًن ايكمِ إٔ ٜضؽع٫ ٛجتُاعاتض٘ َضٔ ٜكض ّٛبتضؽـٜن املكضفـات ايؽاظًٝض ١يف اظتٍضاُ ايكمضِ َضٔ غضرل
أعّا ٤اجملًن.
َاؼ )29(٠خيتَ فًن ايكمِ مبا :ًٜٞ
أ .اقضضذلاط ظطضضط ايؽـالضض ١يف ايكمضضِ ٚنضضٌ َضضا َضضٔ وضضأْ٘ ايٓٗضضٛض باملمضضت ٣ٛايعًُضض ٞيف ايكمضضِ
ٚايهً.١ٝ
بِٚ .ع املٓاٖخ ايؽـال ١ٝيًُكفـات اييت ٜؽـلٗا ايكمِ.
د .تىحٝع ٚتٓمٝل أْىط ١ايبرث ايعًُ ٞيف ايكمِ.
ؼ .إبؽا ٤ايفأ ٟيف ايذلقٝات ٚايتعٝني ٭عّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َٚماعؽَ ِٜٗع َفاعا ٠عؽّ اوضذلاى
عّ ١٦ٖٝ ١ٜٛايتؽـٜن يف ايٓظف يف ايذلق ١ٝملفتب ١أعًَ َٔ ٢فتبت٘.
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ِٚ .ٙع جؽ ٍٚايؽـٚه ٚاحملاِفات املتعًك ١بايكمِ.
 .ٚإبؽا ٤ايفأ ٟيف تعٝني املىفؾني عً ٢ايفلا ٌ٥ايعًُٚ ١ٝتىه ٌٝؾإ َٓاقىتٗا.
ق .اقذلاط َٝكاْ ١ٝايكمِ ٚؼؽٜؽ وفٚيف قب ٍٛايط٬ب ٚا٭عؽاؼ اييت ميهٔ قبٛشلا يف ايكمِ.
ط .تٝ ٛضضل ايضضفٚابط بضضني ايكمضضِ ٚاؾٗضضات ٚاشل٦ٝضضات ؾات ايع٬قضض ١ظضضاـد اؾاَعضضٚ ١املتعًكضض ١بأْىضضط١
ايكمِ َٗٚاَ٘ ايعًُ ١ٝعدل عُاؼ ٠ايهً.١ٝ
يف .إبؽا ٤ايفأ ٟيف أَِٛٛ ٟعات ٜعفِٗا عُٝؽ ايهً ١ٝأ ٚـٝ٥ن ايكمِ.
 .ٟأَِٛٛ ٟعات أظف ٣تؽظٌ ُِٔ اظتٍاُ فًن ايكمضِ عهضِ ايكضاْٚ ٕٛايًضٛا٥س املٓظُض١
يؿيو.

الفصل التاضع
األحهاو املػرتن٘ للنذالظ
َاؼ)31(٠

ٜعكؽ نٌ فًن َٔ اجملاين املٍٓ ُٛعًٗٝا يف ايؿٍٖ َٔ )2–8( َٔ ٍٛؿا ايباب اجتُاعاً عاؼٜضاً
نٌ وٗف ظ ٍ٬ايعاّ اؾاَعٚ ٞؾكاً ملا :ًٜٞ
أ .فًن ايكمِ ٚجيتُع يف بؽا ١ٜا٭لبٛع ا٭ َٔ ٍٚنٌ وٗف.
ب .فًن ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنك ايتابع يًحاَعٚ ١جيتُع يف بؽاٜض ١ا٭لضبٛع ايثضاَْ ٞضٔ نضٌ
وٗف.
د .فًضضن وضض ٕٚ٪ايطضض٬بٚ ,فًضضن ايؽـالضضات ايعًٝضضا ٚايبرضضث ايعًُضضٚ ,ٞاجملًضضن ا٭نضضاؼميٞ
ٚفًن وض ٕٚ٪املهتبضات ٚايتٝ ٛضل ٚايٓىضف ٚايذلمجضٚ ,١جيتُضع نضٌ َضِٓٗ يف بؽاٜض ١ا٭لضبٛع
ايثايث َٔ نٌ وٗف.
ؼ .فًن اؾاَعٚ ١جيتُع يف بؽا ١ٜا٭لبٛع ايفابع َٔ نٌ وٗف.

َاؼ )31(٠أٜٓ .اقي ٜٚكضف فًضن ايهًٝض ١أ ٚاملعٗضؽ أ ٚاملفنضك ايتضابع يًحاَعض ١يف اجتُضاع ايىضٗف ا٭ظضرل َضٔ ايعضاّ
اؾضضاَعٚ – ٞبٛجضض٘ ظضضاُ – َكذلذضضات ا٭قمضضاّ ايضضيت أقفتٗضضا فايمضضٗا يف اجتُاعاتٗضضا بضضٓؿن ايىضضٗف
بىضإٔ ظطض ١ايؽـالضضٚ ١تٛقٜضع ايضضؽـٚه ٚاحملاِضفات ٚاملٗضاّ عًضض ٢أعّضا٦ٖٝ ٤ضض ١ايتضؽـٜن َٚمضضاعؽِٜٗ
با٭قماّّٜٚ ,ع جؽا ٍٚايؽـال ١عًَ ٢مت ٣ٛايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنك يًعاّ اؾاَع ٞايكاؼّ.
بٜٓ .اقي فًن ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنك ايتابع يًحاَع ١يف اجتُاع ايىٗف ا٭ظرل َٔ ايعاّ اؾضاَعٞ
ايتكفٜف ايمٓ ٟٛاملعؽ َٔ قبٌ ايعُٝؽ ٚؾيو قبٌ ـؾع٘ إىل ـٝ٥ن اؾاَع.١
َاؼ )32(٠تكف اجملاين اؾاَع ١ٝا٭ظفَ ٣ىاـٜع املٛاقْات ايمٓٚ ١ٜٛاؿماب اـتضاَ ٞيف اجتُاعضات الضتثٓا١ٝ٥
ؽٍَ شلؿا ايػفض ,تعكؽ يف املٛاعٝؽ املٓالب ١بٓا ً٤عً ٢ؼع َٔ ٠ٛـ٩لاٗ٥ا.
َاؼ )33(٠يهٌ فًن َٔ اجملاين املٍٓ ُٛعًٗٝا يف ايؿٍٖ َٔ )2- 8( َ٘ٓ ٍٛؿا ايباب:
 - 8إٔ ٜعكؽ اجتُاعاً التثٓاٝ٥اً بٓا ً٤عً ٢طًب َمبب َٔ ـٝ٥ن اجملًن أً ٚث عؽؼ أعّا ٤اجملًن
عً ٢ا٭قٌ.
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 - 8إٔ ٜؽع ٛؿّٛـ اجتُاعات٘ َٔ ٜضفِ ٣ضفٚـ ٠ذّضٛـَ ٙضٔ ؾ ٟٚاـضدلٚ ٠ا٫ظتٍضاُ ٫لضتط٬ع
ـأ ٜ٘يف َِٛٛع أَ ٚمايَ ١عَ ١ٓٝعف ١ِٚعً ٢اجملًن ؼ ٕٚإٔ ٜه ٕٛي٘ اؿل يف ايتٍٜٛت.

الباب الجالح
الكٔادات املطئْل٘
الفصل األّل
زئٔظ ادتامع٘ ّىْابُ ّأمني عاو ادتامع٘
ايؿفع ا٭ :ٍٚـٝ٥ن اؾاَع- :١
َاؼ )34(٠ـٝ٥ن اؾاَع ٖٛ ١املم ٍٛ٦ا٭ ٍٚعٔ تٓؿٝضؿ ايمٝالض ١ايعاَض ١يًحاَعضٚ ١إؼاـ ٠وضْٗٚ٪ا ايعًُٝضٚ ١اإلؼاـٜض١
ٚاملايٜٚ ,١ٝتٛىل – بٛج٘ ظاُ – املٗاّ ٚايٍ٬ذٝات ايتاي:١ٝ
أ .تٓؿٝؿ ايكٛاْني ٚايًٛا٥س ٚايٓظِ اؾاَع ١ٝاملكف.٠
ب .متث ٌٝاؾاَع ١أَاّ مجٝع اؾٗات ٚاشل٦ٝات ٚا٭وعاُ ؾات ايع٬قٚ ,١تٛقٝع ايعكٛؼ ْٝاب ١عضٔ
اؾاَع ١مبا ٜ ٫تعؽ ٣أذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١
د .ؼع ٠ٛاجملاين ٚايًحإ املىهًٚ ١ؾكاً ٭ذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر ١ي٬جتُاع ٚي٘ إٔ ٜعضفض
عًٗٝا َا ٜفا َٔ ٙاملِٛٛعات ايؽاظً ١يف اظتٍاٌ٘.
ؼ .تكضضؽ ِٜتكفٜضضف لضضٓ ٟٛإىل فًضضن اؾاَعضض ١عضضٔ وضض ٕٚ٪ايتعًضضٚ ِٝايبرضضٛث ايعًُٝضضٚ ١لضضا٥ف ْضضٛاذٞ
ايٓىاطات ا٭ظف ٣باؾاَعٚ ,١ـؾع٘ بعؽ إقفاـ ٙإىل اجملًن ا٭عً.٢
ٚ .ٙقـ ايؽـال ١نًٝاً أ ٚجكٝ٥اً عً ٢إٔ ٜعفض ايكفاـ عً ٢فًن اؾاَع ١ظ ١ ٬ ٍ٬أٜاّ عً٢
ا٭نثف بعؽ اؽاؾ ,ٙؾإؾا أقف فًن اؾاَع ١قفاـ ٚقـ ايؽـالٚ ١جب إبض٬ؽ اجملًضن ا٭عًض٢
ؾٛـاً بٗؿا ايكفاـ.
 .ٚأَٗ ٟاّ أ ٚاظتٍاٌات أظف ٍَُٛٓ ٣عًٗٝا يف ايكاْٖٚ ٕٛضؿ ٙاي٥٬رض ١أ ٚا٭ْظُض ١ايٍضاؼـ٠
مبكتّاُٖا.
ايؿفع ايثاْْٛ :ٞاب ـٝ٥ن اؾاَعٚ ١اظتٍاٌاتِٗ:
َاؼ )35(٠أٜ .ه ٕٛيفٝ٥ن اؾاَعْ ١ا٥ب أ ٚأنثف ٜ ٫كٜؽ ٕٚعٔ ٍٜ ,١ ٬ؽـ بتعٓٝٝض٘ /بتعٝٝضِٓٗ قضفاـ َضٔ ـ٥ضٝن
اؾُٗٛـٜضض ١بٓضضا ً٤عًضض ٢عضضفض اجملًضضن ا٭عًضضٚ ٢تفوضضٝس ـ٥ضضٝن اؾاَعضض ١يعضضؽؼ ٜ ٫كضضٌ عضضٔ ِضضعـ ايعضضؽؼ
املطًٛب تع.٘ٓٝٝ
بٜ .ىضضذليف يًتعضضٝني يف ٚظٝؿضضْ ١ا٥ضضب ـ٥ضضٝن اؾاَعضض ١إٔ ٜهضض ٕٛاملفوضضس ذاٌ ض ً٬عًضض ٢ايضضؽنتٛـا ٙأَ ٚضضا
ٜعاؼشلا َضٔ ايىضٗاؼات ايطبٝض ١ايتعٍٍض ١ٝايعًٝضا املعضذلف بٗضا ٚؼـجض ١ا٭لضتاؾ ١ٜأ ٚألضتاؾ َىضاـى َضع
ظدل ٠يف ايعٌُ ا٭ناؼميٚ ٞاإلؼاـ ٟيؽ ٣جاَعَ ١عذلف بٗا َؽ ٫ ٠تكٌ عٔ ( )2لٓٛات.
د .ؼؽؼ َؽ ٠ايتعٝني يف ٚظٝؿْ ١ا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع ١غُن لٓٛات قابً ١يًتحؽٜؽ ملفٚ ٠اذؽ.٠
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َاؼٜ )36(٠كْٛ ّٛاب ـٝ٥ن اؾاَع ١مبعاْٚض ١ـ٥ضٝن اؾاَعض ١يف إؼاـ ٠وض ٕٚ٪اؾاَعضٜٚ ,١تضٛىل نضٌ َضِٓٗ ؼضت
إوفاؾ٘ ٚتٛج – ٘ٗٝمماـل ١ا٫ظتٍاٌات احملؽؼ ٠ي٘ يف َا :ًٜٞ
 - 8اظتٍاٌات ْا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع ١يًى ٕٚ٪ا٭ناؼمي.١ٝ
أ .ـ٥الضض ١اجملًضضن ا٭نضضاؼميٚ ٞاإلوضضفاف عًضض ٢تٓؿٝضضؿ إجضضفا٤ات تعضضٝني أعّضضا٦ٖٝ ٤ضض ١ايتضضؽـٜن
َٚماعؽٚ ,ِٜٗتثبٝتِٗ ٚتفقٝاتِٗ ْٚكًِٗ ٚاْتؽابِٗ ٚإعاـتِٗ َٓٚرِٗ إجضاقات ايتؿضفؽ ايعًُضٞ
َٚىاـنتِٗ يف ايٓضؽٚات ٚاملض٪متفات ايعًُٝض ١ايؽاظًٝضٚ ,١اـاـجٝضٚ ١نضٌ َضا ٜتعًضل بىضٕٚ٪
أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َٚماعؽٚ ِٜٗؾكاً ٭ذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬رٚ ١ايكفاـات ٚا٭ْظُض١
ايٍاؼـ ٠مبٛجبُٗا.
ب .اإلوضضفاف عًضضض ٢إعضضضؽاؼ اـطضضضط املتعًكضضض ١باذتٝاجضضات اؾاَعضضضَ ١ضضضٔ أعّضضضا٦ٖٝ ٤ضضض ١ايتضضضؽـٜن
َٚماعؽَٚ ,ِٜٗتابع ١تٓؿٝؿٖا.
د .اإلوضضفاف عًضض ٢إعضضؽاؼ ٚتٓؿٝضضؿ اـطضضط املتعًكضض ١بِٛضضع املٓضضاٖخ اؾاَعٝضضٚ ١ـؾضضع نؿضضا ٠٤ا٭ؼا٤
ا٭ناؼمي ٞ٭عّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜنٚ ,تضٛؾرل ايضؽعِ املضاؼ ٟيتركٝضل أٖضؽاف اؾاَعض ١يف ٖضؿا
اؾاْب.
ؼ .اإلوضضفاف عًضض ٢تٓؿٝضضؿ ْظضضاّ ٚظضضا٥ـ أعّضضا٦ٖٝ ٤ضض ١ايتضضؽـٜن َٚمضضاعؽٚ ِٜٗتكضضؽ ِٜاملكذلذضضات
املتعًك ١بترمني أِٚاعِٗ ٚذكٛقِٗ ايٛظٝؿ ٞيف ِ ٤ٛأذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١
 .ٙؼـال ١املكذلذات املتعًكض ١بإْىضا ٤نًٝضات أَ ٚعاٖضؽ أَ ٚفانضك جؽٜضؽ ٠أ ٚالضترؽاث أقمضاّ
عًُٝضض ١يف ايهًٝضضات أ ٚاملعاٖضضؽ أ ٚاملفانضضك ايتابعضض ١يًحاَعضضٚ ,١ا٫وضضذلاى َضضع املعتٍضضني يف
ِٚع املٓاٖخ اـاٌ ١بٗا متٗٝؽاً يعفِٗا عً ٢فًن اؾاَع.١
 .ٚاإلوضضفاف عًضض ٢إعضضؽاؼ ٚتٓؿٝضضؿ اـطضضط املتعًكضض ١مبفانضضك املعًَٛضضات ٚاملهتبضضات اؾاَعٝضض١
َٚتابعضض ١تٓؿٝضضؿ قضضفاـات فًضضن وضض ٕٚ٪املهتبضضات اؾاَعٝضضٚ ١ايتٝ ٛضضل ٚايٓىضضف ٚايذلمجضضٚ ١ؾكضاً
٭ذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١
ق .اإلوفاف عً ٢إعؽاؼ َٛاقْ ١اؾاَع ١املتعًك ١بايى ٕٚ٪ا٭ناؼميٚ ١ٝو ٕٚ٪املهتبات ٚايٓىضف
ٚايتٝ ٛل ٚايذلمجَٚ ١تابع ١تٓؿٝؿٖا.
ط .اإلوضفاف ا٭نضضاؼمي ٞعًضض ٢تكضض ِٜٛأْىضط ١ايىضض ٕٚ٪ا٭ناؼميٝضض ١يف فضضاٍ ا٭ؼا ٤ا٭نضضاؼميٞ
٭عّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َٚماعؽٚ ِٜٗا٭قماّ ايعًُٚ ١ٝايضدلاَخٚ ,ايهًٝضات ايتابعضٚ ,١غرلٖضا
َٔ ايٛذؽات اإلؼاـٚ ,١ٜـؾضع تكفٜضف لضٓ ٟٛبضؿيو عًض ٢ـ٥ضٝن فًضن اؾاَعض ١يعفِضٗا عًض٢
فًن اؾاَع.١
يف .ـ٥ال ١فًن ايتأؼٜب اـاُ بأعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َٚماعؽِٚ ِٜٗضُإ ذكٗضِ يف ايضؽؾاع
عٔ أْؿمَِٗٚ ,تابع ١قفاـات فًن اؾاَعٚ ١ؾكاً يًكاْٚ ٕٛأذهضاّ ٖضؿ ٙاي٥٬رضٚ ١اي٥٬رض١
اـاٌ ١مبحًن ايتأؼٜب.
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 .ٟأَٗ ٟاّ أظفٜ ٣هًؿ٘ بٗا ـٝ٥ن اؾاَع ١يف فاٍ ايى ٕٚ٪ا٭ناؼميٝضٚ ١ؾكضاً يًكضاْٖٚ ٕٛضؿٙ
اي٥٬رٚ ١ا٭ْظُ ١ايٍاؼـ ٠مبكتّاُٖا.
 - 8اظتٍاٌات ْا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع ١يى ٕٚ٪ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُ:ٞ
أ .ـ٥ال ١فًن ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُ.ٞ
ب .اإلوفاف عً ٢إعؽاؼ ٚتٓؿٝؿ اـطط ٚايدلاَخ ؾات ايًٍ ١بايؽـالات ايعًٝضا ٚايبرضث ايعًُضٞ
يف اؾاَع.١
د .اإلوفاف عً ٢إعؽاؼ ظطط ٚبفاَخ اؾاَع ١بىإٔ بعثات ايؽـالات ايعًٝا يف اـاـد َٚتابع١
املبع ٛني ٚتكؽ ِٜايتكاـٜف ايمٓ ١ٜٛبٗؿا ايىإٔ عً ٢ـٝ٥ن اؾاَع.١
ؼ .اقضضضذلاط ٚتٓظضضض ِٝاملضضض٪متفات ٚايٓضضضؽٚات ايعًُٝضضضٚ ١احملاِضضضفات ايعاَضضض ١ؾات ايٍضضضً ١باؾاَعضضض١
ٚاإلوفاف عً ٢تٓؿٝؿٖا.
 .ٙاإلوفاف عً ٢تٓؿٝؿ بفاَخ ايؽـالات ايعًٝا يف نًٝات َٚعاٖؽ َٚفانك اؾاَع.١
 .ٚاإلوفاف عً ٢و ٕٚ٪ط٬ب ايؽـالات ايعًٝا يف نًٝات َٚعاٖؽ َٚفانك اؾاَع.١
ق .اإلوضضفاف عًضضَ ٢تابعضض ١إٌضضؽاـ اجملضض٬ت ايعًُٝضض ١ايضضيت تٍضضؽـ عضضٔ نًٝضضات َٚعاٖضضؽ َٚفانضضك
اؾاَع.١
ط .تٓؿٝؿ قفاـات فًن ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُ.ٞ
يف .اإلوضضفاف عًضض ٢تكضض ِٜٛأؼا ٤بضضفاَخ ٚأْىضضط ١ايبرضضث ايعًُضضٚ ٞايؽـالضضات ايعًٝضضاٚ ,ـؾضضع تكفٜضضف
لٓ ٟٛبؿيو إىل ـٝ٥ن اؾاَع.١
 .ٟاإلوفاف عً ٢إعؽاؼ َٛاقْ ١اؾاَعض ١ؾات ايٍضً ١بايؽـالضات ايعًٝضا ٚايبرضث ايعًُضَٚ ٞتابعض١
تٓؿٝؿٖا.
ى .أَٗ ٟاّ أظفٜ ٣هًؿ٘ بٗا ـ٥ضٝن اؾاَعض ١يف فضاٍ ايؽـالضات ايعًٝضا ٚايبرضث ايعًُضٚ ٞؾكضاً
يًكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬رٚ ١ا٭ْظُ ١ايٍاؼـ ٠مبكتّاُٖا.
 - 2اظتٍاٌات ْا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع ١يى ٕٚ٪ايط٬ب:
أ .ـ٥ال ١فًن و ٕٚ٪ايط٬ب ٚتٓؿٝؿ قفاـات٘.
ب .اإلوفاف عً ٢إعؽاؼ ٚتٓؿٝؿ اـطط ٚايدلاَخ املتعًك ١بى ٕٚ٪ايط٬ب.
دَ .تابع ١إعؽاؼ ا٭ْظُٚ ١ايًٛا٥س املتعًكض ١بضايكبٚ ٍٛايتمضحٚ ٌٝاْتظضاّ ايؽـالضٚ ١اَ٫تراْضات يف
املفذً ١اؾاَع ١ٝا٭ٚىل.
ؼ .اإلوفاف عً ٢ا٭ْىط ١ايفٜاِٚ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝاـؽَات ايٍرٚ ١ٝاإللهإ يًط٬ب.
 .ٙاإلوفاف عً ٢إعؽاؼ َٛاقْ ١اؾاَع ١ؾات ايًٍ ١بى ٕٚ٪ايط٬ب َٚتابع ١تٓؿٝؿٖا.
 .ٚاإلوضضفاف عًضض ٢تكٝضض ِٝأْىضضطٚ ١بضضفاَخ وضض ٕٚ٪ايطضض٬ب ٚـؾضضع تكفٜضضف لضضٓ ٟٛبضضؿيو إىل ـ٥ضضٝن
اؾاَع.١
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ق .أَٗ ٟضضاّ أظضضفٜ ٣هًؿضض٘ بٗضضا ـ٥ضضٝن اؾاَعضض ١يف فضضاٍ وضض ٕٚ٪ايطضض٬ب ٚؾك ضاً يًكضضاْٖٚ ٕٛضضؿا
اي٥٬رٚ ١ا٭ْظُ ١ايٍاؼـ ٠مبكتّاٖا.
ايؿفع ايثايث :أَني عاّ اؾاَعٚ ١ا٭َني ايعاّ املماعؽ ٚاظتٍاٌاتُٗا:
َاؼ )37(٠أٜ .هضض ٕٛيًحاَعضض ١أَضضني عضضاّ خيتضضاـ ٙفًضضن اؾاَعضضَ ١ضضٔ بضضني  ٬ضضٜ ١فوضضرِٗ ـ٥ضضٝن اؾاَعضضٍٜٚ ١ضضؽـ
بتع ٘ٓٝٝقفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع ١ملؽ٬ ٠ث لٓٛات قابً ١يًتحؽٜؽ ملفٚ ٠اذؽ.٠
بٜ .ىذليف يف املفوس يًتعٝني يف ٚظٝؿ ١أَني عاّ اؾاَعض ١إٔ ٜهضَ ٕٛضٔ ؾ ٟٚايهؿضا ٠٤اإلؼاـٜضٚ ١اـضدل٠
يف فاٍ ا٭عُاٍ اؾاَعَ ١ٝؽ ٫ ٠تكٌ عٔ:
 .8سم ١عىف لٓ ١بعؽ امل ٌٖ٪اؾاَع ٞإؾا نإ َٔ غرل أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن.
 .8سن لٓٛات بعؽ وٗاؼ ٠ايؽنتٛـا ٙإؾا نإ َٔ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن.
َاؼٜ )38(٠تٛىل أَني عاّ اؾاَع – ١ؼت إوفاف ٚتٛج ٘ٝـٝ٥ن اؾاَعْٛٚ ١اب٘ املٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات ايتاي:١ٝ
أ .تٍفٜـ ايى ٕٚ٪املايٚ ١ٝاإلؼاـ ١ٜباؾاَعٚ ١ؾكاً يًكٛاْني ٚايًٛا٥س ٚايٓظِ ايٓاؾؿ.٠
ب .اإلوفاف عً ٢إعؽاؼ َىفٚع َٛاقْ ١اؾاَع ١بايتعاَ ٕٚع اؾٗات ؾات ايع٬ق ١باؾاَع.١
د .اإلوفاف عً ٢تك ِٝٝأؼا ٤ايعاًَني يف اؾاَع َٔ ١غرل أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن أَ ٚماعؽٚ ِٜٗـؾع
تكفٜف لٓ ٟٛبؿيو إىل ـٝ٥ن اؾاَع.١
ؼ .ـ ٥الضض ١ايًحضضإ اـاٌضض ١بضضايٓظف يف تفقٝضضٚ ١تضضؽـٜب ٚتأٖٝضضٌ املضضٛظؿني اإلؼاـٜضضني ٚؾك ض ًا يًكضضٛاْني
ٚايًٛا٥س ايٓاؾؿٚ ٠ـؾع قفاـاتٗا إىل ـٝ٥ن اؾاَع ١يًٍُاؼق ١عًٗٝا.
 .ٙأَٗ ٟضضاّ أظضضفٜ ٣هًؿضض٘ بٗضضا ـ٥ضضٝن اؾاَعضض ١أْٛ ٚابضض٘ ٚؾك ضاً يًكضضاْٖٚ ٕٛضضؿ ٙاي٥٬رضضٚ ١ا٭ْظُضض١
ايٍاؼـ ٠مبكتّاٖا.
َاؼ )39(٠أٜ .ه ٕٛ٭َ ني عاّ اؾاَع ١أَني عاّ َماعؽ ٜعٓٝض٘ ـ٥ضٝن اؾاَعض ١ملضؽَ ٠مضا ١ٜٚملضؽ ٠تعضٝني أَضني عضاّ
اؾاَعٚ ١ؾيو َٔ بني  ١ ٬أوعاُ ٜفورِٗ ا٭َني ايعاّ.
بٜ .ىضضذليف يف املفوضضس يًتعضضٝني يف ٚظٝؿضض ١ا٭َضضني ايعضضاّ املمضضاعؽ إٔ ٜهضضَ ٕٛضضٔ ؾ ٟٚايهؿضضا ٠٤اإلؼاـٜضض١
ٚاـدل ٠يف فاٍ ا٭عُاٍ اؾاَعَ ١ٝؽ ٫ ٠تكٌ عٔ:
 .8مثإ لٓٛات بعضؽ ذٍضٛي٘ عًض ٢املٖ٪ضٌ اؾضاَع ٞإؾا نضإ َضٔ غضرل أعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن أٚ
َماعؽ.ِٜٗ
 .8أـبع لٓٛات بعؽ امل ٌٖ٪اؾاَع ٞإؾا نإ َٔ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن أَ ٚماعؽ.ِٜٗ
دٜ .تٛىل ا٭َني ايعاّ املماعؽ َعا ١ْٚا٭َني ايعاّ يف أؼاَٗ ٤اَ٘ ٚتٌ قً٘ عٓؽ غٝاب٘ ٚايكٝاّ باَٗ ٟضاّ
ٜؿ ِ٘ٛبٗا.
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الفصل الجاىٕ
عنداء الهلٔات ّىْابَه
َاؼ )41(٠أ .يهٌ نً ١ٝعُٝؽ ٍٜؽـ بتع ٘ٓٝٝقفاـ َٔ ـٝ٥ن اجملًن ا٭عً ٢بٓا ً٤عً ٢عفض ايٛقٜف ٚتفوٝس ـٝ٥ن
اؾاَع ١يعؽؼ  ١ ٬أوعاُ.
بٜ .ىذليف يف املفوس يًتعٝني يف ٚظٝؿ ١عُٝؽ ايهً ١ٝإٔ ٜهض ٕٛذاٌض ً٬عًض ٢ايضؽنتٛـا ٙأَ ٚضا ٜعاؼشلضا
َٔ ايىٗاؼات ايطب ١ٝايتعٍٍ ١ٝايعًٝا املعذلف بٗا ٚؼـج ١ألتاؾ أ ٚألتاؾ َىاـى ٚظدل ٠لت لٓٛات
يف ايعٌُ ا٭ناؼميٚ ٞاإلؼاـ.ٟ
د .ؼؽٜؽ َؽ ٠ايتعٝني يف ٚظٝؿ ١عُٝؽ ايهً ١ٝبأـبع لٓٛات قابً ١يًتحؽٜؽ ملفٚ ٠اذؽ.٠
ؼ .عُٝؽ ايهً ٖٛ ١ٝاملم ٍٛ٦عٔ إؼاـ ٠و ٕٚ٪ايهًٝض ١ايعًُٝضٚ ١اإلؼاـٜضٚ ١املايٝضٚ ١تٓؿٝضؿ ايكضٛاْني ٚايًضٛا٥س
ٚقفاـات فًن ايهًٚ ١ٝفًن اؾاَع.١
َاؼ )41(٠أٜ .ه ٕٛيعُٝؽ ايهًْ ١ٝا٥بإ أذؽُٖا يًى ٕٚ٪ايط٬ب ٚاٯظف يًى ٕٚ٪ا٭ناؼميٝضٚ ١ايؽـالضات ايعًٝضا
ٚايبرث ايعًُٚ ,ٞجيٛق ا٫نتؿا ٤بٓا٥ب ٚاذؽ أ ٚقٜضاؼ ٠عضؽؼ ايٓضٛاب إىل  ٬ض ١عمضب طبٝعضٚ ١ذحضِ
ْىايف نٌ نً.١ٝ
بٍٜ .ؽـ بتعٝني ْا٥ب ْٛ /اب ايعُٝؽ قفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢تفوضٝس ايعُٝضؽ يّضعـ ايعضؽؼ يف
ايٛظٝؿ ١املطًٛب ايتعٝني ؾٗٝا.
دٜ .ىضضذليف يف املفوضضس يًتعضضٝني يف ٚظٝؿضضْ ١ا٥ضضب ايعُٝضضؽ إٔ ٜهضض ٕٛذاٌ ض ً٬عًضض ٢ؼـجضض ١ايضضؽنتٛـا ٙأَ ٚضضا
ٜعاؼشلا َٔ ايىٗا ؼات ايطب ١ٝايتعٍٍ ١ٝايعًٝضا املعضذلف بٗضا ٚؼـجض ١ا٭لضتاؾ ٚ ١ٜألضتاؾ َىضاـى ٚلضت
لٓٛات ظدل ٠عٌُ يف اجملاٍ ا٭ناؼميٚ ٞاإلؼاـ.ٟ
ؼ .تهَ ٕٛؽ ٠ايتعٝني يف ٚظٝؿْ ١ا٥ب ايعُٝؽ َما ١ٜٚملؽ ٠ايتعٝني يف ٚظٝؿ ١ايعُٝؽ املىاـ إيٗٝا يف ايؿكف٠
(د) َٔ املاؼٖ َٔ )40( ٠ؿ ٙاي٥٬ر.١
ٖضٜ .ماعؽ ْا٥ب أْٛ ٚاب عُٝؽ ايهً ١ٝايعُٝؽ يف إؼاـ ٠و ٕٚ٪ايهًٚ ١ٝعٓؽ ٚجٛؼ أنثضف َضٔ ْا٥ضب تضٌ
أقؽَِٗ يف ايًكب ايعًُ ٞقٌ ايعُٝؽ عٓؽ غٝاب٘.
 .ٚتمضف ٟأذهضاّ ٖضؿ ٙاملضضاؼ ٠عًض ٢تعضٝني ْضضٛاب عُضؽا ٤املعاٖضؽ َٚضضؽٜف ٟاملفانضك ٚاملمتىضؿٝات ايضضيت يف
َمت ٣ٛايهًٝات.
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الفصل الجالح
زؤضاء األقطاو
َاؼ )42(٠أٜ .ه ٕٛيهٌ قمِ ـٝ٥ن ٍٜؽـ بتع ٘ٓٝٝقفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢تفوٝس عُٝؽ ايهً ١ٝ٭قضؽّ
 ١ ٬ألاتؿ ٠يف ايكمِ.
 ٬عًض ٢ؼـجض ١ايضؽنتٛـا ٙأَ ٚضا
بٜ .ىذليف يف املفوضس يًتعضٝني يف ٚظٝؿض ١ـ٥ضٝن ايكمضِ إٔ ٜهض ٕٛذاٌض ً
ٜعاؼشلا َٔ ايىٗاؼات ايطب ١ٝايتعٍٍ ١ٝايعًٝا املعذلف بٗا ٚؼـج ١ألتاؾ ٚظدل ٠يف ايعُضٌ ا٭نضاؼميٞ
ٚاإلؼاـَ ٟضضؽ ٫ ٠تكضضٌ عضضٔ عىضضف لضضٓٛات ؾضضإؾا ظضض ٬ايكمضضِ َضضٔ ا٭لضضاتؿ ٠ـأه ايكمضضِ أذضضؽ ا٭لضضاتؿ٠
املىاـنني ؾإؾا ظ ٬ايكمِ َِٓٗ ـأل٘ أقؽّ ا٭لاتؿ ٠املماعؽ ٜٔبٓؿن ايىفٚيف ايمابك.١
د .ؼؽؼ َؽ ٠ايتعٝني يف ٚظٝؿ ١ـٝ٥ن ايكمِ بمٓتني قابً ١يًتحؽٜؽ ملفٚ ٠اذؽ ٠ؾكط.
ؼ .ـٝ٥ن ايكمِ ٖ ٛاملم ٍٛ٦عٔ تٓؿٝؿ ايمٝال ١ايعاَ ١يًكمِ ٚإؼاـ ٠و ْ٘ٚ٪ايعًُٚ ١ٝاإلؼاـٚ ١ٜاملايٚ ١ٝعضٔ
اْتظاّ لرل احملاِفات ٚايتُاـٚ ٜٔايؽـٚه ايعًُٚ ١ٝغرلٖا َضٔ ايٛاجبضات ايتؽـٜمضٚ ١ٝتٓؿٝضؿ قضفاـات
فًضضن ايكمضضِ ٚفًضضن ايهًٝضضٚ ١فًضضن اؾاَعضض ١يف اؿضضؽٚؼ ايضضيت ٜٓظُٗضضا ايكضضاْٖٚ ٕٛضضؿ ٙاي٥٬رضض١
ٚا٭ْظُ ١ايٍاؼـ ٠مبكتّاٖا.

الفصل السابع
عنداء املعاٍد ّمدٓسّ املسانص أّ املطتػفٔات
َاؼٜ - 8 )43(٠ه ٕٛيهٌ َعٗؽ عُٝؽ ٚنٌ َفنك أَ ٚمتىؿَ ٢ؽٜف ٜتِ تعٝني نٌ َِٓٗ بكفاـ َٔ ـٝ٥ن
اؾاَع ١ملؽ ٠أـبع لٓٛات قابً ١يًتحؽٜؽ ملفٚ ٠اذؽ.٠
ٜ - 8ىذليف يف املفوس يًتعٝني يف ٚظٝؿ ١عُٝؽ َعٗؽ أَ ٚؽٜف َفنك أَ ٚمتىؿ ٢إٔ ٜه ٕٛقؽ وػٌ
ؼـج ١ألتاؾ َىاـى عً ٢ا٭قٌ ٚإٔ ٜه ٕٛؽٍٍ٘ ايعًَُ ٞفتبط مبحاٍ عٌُ املعٗؽ أ ٚاملفنك
أ ٚاملمتىؿٚ ٢إٔ ٜه ٕٛذاٌ ً٬عً ٢ؼـج ١ايؽنتٛـا ٙأَ ٚا ٜعاؼشلا َٔ ايىٗاؼات ايطب١ٝ
ايتعٍٍ ١ٝايعًٝا املعذلف بٗا َع ظدل ٠لت لٓٛات يف ايعٌُ ا٭ناؼميٚ ٞاإلؼاـ.ٟ
 - 2عُٝؽ املعٗؽ أَ ٚؽٜف املفنك أ ٚاملمتىؿ ٖٛ ٢املم ٍٛ٦عٔ تٓؿٝؿ ايمٝال ١ايعاَ ١يًُعٗؽ أٚ
املفنك ٚعٔ إؼاـ ٠و ْ٘ٚ٪ايعًُٚ ١ٝاإلؼاـٚ ١ٜاملايٚ ١ٝتٓؿٝؿ قفاـات فًن املعٗؽ أ ٚاملفنك أٚ
املمتىؿٚ ٢فًن اؾاَع ١يف اؿؽٚؼ اييت ٜٓظُٗا ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬رٚ ١ا٭ْظُٚ ١ايكفاـات
ايٍاؼـ ٠مبكتّاُٖا.
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الباب السابع
أعطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ ّمطاعدٍّه
الفصل األّل
أعطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ
ايؿفع ا٭ :ٍٚايتعٝني:
َاؼٍٜ )44(٠ؽـ بتعٝني ٚتفقٚ ١ٝتثبٝت عّ ١٦ٖٝ ١ٜٛايتؽـٜن قفاـ َٔ ـ٥ضٝن اؾاَعض ١بٓضا ً٤عًضَٛ ٢اؾكض ١فًضن
اؾاَعضض ١بعضضؽ أظضضؿ ـأ ٟاجملًضضن ا٭نضضاؼميٚ ٞفًضضن ايهًٝضض ١أ ٚاملعٗضضؽ أ ٚاملفنضضك ٚفًضضن ايكمضضِ
املعتَ ٜٚمف ٟقفاـ ايتعٝني أ ٚايذلق َٔ ١ٝتاـٜغ َٛاؾك ١فًن اؾاَع ١عً ٢إٔ تعتُؽ ايؽـج ١املاي١ٝ
ملبع ٞ ٛاؾاَع ١ايعا٥ؽ ٜٔاعتباـاً َٔ تاـٜغ الت َِٗ٬ايعٌُ بايكمِ.
َاؼَ )45(٠ع َفاعا ٠ايىفٚيف ا٭ظف ٣ايٛاـؼ ٠يف ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬رضٚ ١ا٭ْظُض ١ايٍضاؼـ ٠مبكتّضاُٖا ٜىضذليف
ؾٜ ُٔٝعني عّٛاً يف ٖ ١٦ٝايتؽـٜن َا :ًٜٞ
 .8إٔ ٜه ٕٛذاٌ ً٬عًض ٢ؼـجض ١ايضؽنتٛـا ٙأَ ٚضا ٜعاؼشلضا َضٔ إذضؽ ٣اؾاَعضات أ ٚاشل٦ٝضات ايعًُٝض١
املعضضذلف بٗضضا أ ٚإٔ ٜهضض ٕٛذاٌض ً٬عًضض ٢وضضٗاؼ ٠ؽٍٍضض ١ٝتعضضاؼٍ ؼـجضض ١ايضضؽنتٛـاَ ٙضضٔ َ٪لمضض١
عًَُ ١ٝعذلف بٗا وفٜط ١أٜ ٫ه ٕٛذٍٛي٘ عًٖ ٢ؿ ٙايىٗاؼ ٠قؽ مت َٔ ظض ٍ٬ايتعًض ِٝباملفالضً١
أ ٚايتعً ِٝعٔ بُعؽ أَ ٚا ٜعفف باْ٫تماب املٛج٘ أ ٚعدل اإلْذلْت.
 .8إٔ ٜ ٫تحاٚق عُف 40 ٙعاَاً عٓؽ ايتكؽّ يىػٌ ايٛظٝؿ.١
َاؼ )46(٠جيف ٟاإلع ٕ٬عٔ ٚظا٥ـ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن ايىاغفَ ٠فٚ ٠اذؽ ٠ؾكط يف ايعضاّ يف املٛاعٝضؽ ايضيت
تؽؼٖا فًن اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢عفض ْا٥ضب ـ٥ضٝن اؾاَعض ١يًىض ٕٚ٪ا٭ناؼميٝضٚ ,١تظضف َطًكضاً
ايتعٝني ظاـد إطاـ اإلعٚ ٕ٬ظاـد ْطام املؿاًِ.١
َاؼَ )47(٠ع َفاعا ٠أذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر ١تىػٌ ؼ ٕٚإع:ٕ٬
ٚ .8ظضضضا ٥ـ ا٭لضضضاتؿ ٠املمضضضاعؽٚ ٜٔؾيضضضو بضضضايتعٝني ؾٗٝضضضا َضضضٔ بضضضني املؽـلضضضني اؿاٌضضضًني عًضضض ٢ؼـجضضض١
ايؽنتٛـا.ٙ
ٚ .8ظا٥ـ ا٭لاتؿ ٠املىاـنني ٚا٭لاتؿٚ ٠ؾيو بايذلق ١ٝإيٗٝا َٔ بني ا٭لاتؿ ٠املماعؽٚ ٜٔا٭لاتؿ٠
املىاـنني يف ايكمِ يف ؾات ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ /املفنك ايؿ ٟلبل شلِ ايتعٝني ؾٗٝا /ؾ.٘ٝ
َاؼ )48(٠جيف ٟفًن ايكمِ املعتَ املؿاًِ ١بني املتكؽَني يىػٌ ٚظٝؿ ١ألتاؾ َماعؽ املعًٔ عٓٗضا يف ِض٤ٛ
ايّٛابط ايتاي:١ٝ
أ  -ايتعٍَ ايؽقٝل يًُتكؽّ ٚع٬قت٘ بايتعٍَ املعًٔ عٓ٘.
ب  -ايفلاٚ ٌ٥ا٭عاث ايعًُ ١ٝاييت ألكٖا.
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د  -تكؽٜفات ايىٗاؼات ايعًُ ١ٝاييت تًُٗا عً ٢إٔ ٜ ٫كٌ تكؽٜف ٙيف ايىٗاؼ ٠اؾاَع ١ٝا٭ٚىل عضٔ
ايتكؽٜف املطًٛب يًتعٝني يف ٚظٝؿَ ١عٝؽ.
ؼ  -اـدل ٠ايعًُ ١ٝيف فاٍ ايتؽـٜن ٚايبرث.
 - ٙاملكابً ١ايىعٍ ١ٝاييت جيفٜٗا ايكمِ يًُتكؽَني يهىـ جاْب املكؽـ ٠عً ٢ا٭ؼا.٤
 - ٚايًػات ا٭جٓب ١ٝاييت جيٝؽٖا املتكؽّ.
َاؼَ )49(٠ع َفاعا ٠أذهاّ املٛاؼ (ٖ َٔ )45 ,41 ,44ؿ ٙاي٥٬رٜ ١كض ّٛفًضن ايكمضِ املعضتَ عٓضؽ ايٓظضف
يف تعٝني املفوس يٛظٝؿ ١عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن مبا :ًٜٞ
 .8ايتأنؽ َٔ َعاؼي ١ايىٗاؼ ٠اييت تًُٗا املفوس َضٔ غضرل اؾاَعض ١ايُٝٓٝض ١يضؽ ٣ؾٓض ١املعضاؼ٫ت
بايٛقاـ.٠
 .8تىه ٌٝؾٓ ١يؿرَ ايفلايٚ ١ا٭عاث ايعًُ ١ٝايضيت ألكٖضا ٚتكضؽ ِٜتكفٜضف َؿٍضٌ بضؿيو إىل
اجملًن.
 .2تىه ٌٝؾٓ ١التُاع ملعفؾَ ١ؽ٬ٌ ٣ذٝت٘ يًتؽـٜن ٚتكؽ ِٜتكفٜف بؿيو إىل اجملًن.
َاؼ - 8 )51(٠تٛقٜع ْكايف املؿاًِ ١يًتعٝني يف ٚظٝؿ ١ا٭لتاؾ املماعؽ عً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
أ  -تكؽٜف ؾٓ ١ؾرَ ـلاي ١ايؽنتٛـاٙ

(ْ )10كط١

ب  -تكؽٜف ؾٓ ١ؾرَ ـلاي ١املاجمترل

(ْ )80كايف

د  -ايتكؽٜف ايذلانُ ٞملٛاؼ ايتعٍَ يف ايبهايٛـٜٛه أ ٚايًٝماْن

()80

ْكط١
ؼ  -ا٭ؼا ٤يف قاِفٚ ٙتكؽٜف ؾٓ ١ا٫لتُاع

(ْ )80كط١

ٜ - 8ؿٛق بايٛظٝؿ ١املعًٔ عٓٗا َٔ جيُع أندل عؽؼ َٔ ايٓكايف ٜ ٫كضٌ عضؽؼٖا عضٔ (ْ )51كطض ١نرضؽ
أؼْضضٚ ٢إ ٫أعٝضضؽ عضضٔ ايٛظٝؿضضٚ ,١يًُتكضضؽّ ذضضل اؿٍضض ٍٛعًضض ٢ناؾضض ١احملاِضضف املتعًكضض ١باملؿاِضضً١
ٚايتك ِٝٝعً ٢إٔ ٜىٌُ قّف ايكمِ ناؾ ١ايبٝاْات ايضيت ألضتٓؽ إيٗٝضا يف إجضفا ٤املؿاِضًٚ ١تعًضل
ٖؿ ٙاحملاِف يف يٛذ ١اإلعْ٬ات يف ايهً /١ٝاملعٗؽ  /املفنك.
ايؿفع ايثاْ :ٞايتكٚ ِٜٛإجفا٤ات ايتثبٝت:
َاؼ )51(٠أ .جيف ٟفًن ايكمِ املعتَ تكُٝٝاً لٜٓٛاً ٚملؽ٬ ٠ث لضٓٛات يعّض٦ٖٝ ٛض ١ايتضؽـٜن املعضني ٭َ ٍٚضف٠
ٜتٓا ٍٚأؼا ٘٥ايتؽـٜمضٚ ٞايبرثضٜٚ ,ٞفؾضع ـ٥ضٝن ايكمضِ يف ْٗاٜض ١نضٌ لضٓ ١جاَعٝض ١تكفٜضفًا بضؿيو إىل
فًضضن ايهًٝضض ١أ ٚاملعٗضضؽ أ ٚاملفنضضك يًتٌٛضض ١ٝمبضضا ٜضضفاٜٚ ,ٙفؾضضع عُٝضضؽ ايهًٝضض ١أ ٚاملعٗضضؽ أَ ٚضضؽٜف
املفنك إىل ـٝ٥ن اؾاَع ١بت ١ٌٝٛاجملًن بىإٔ تك ِٝٝعّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن لضٜٓٛاً عًض ٢إٔ ٜضتِ ؾيضو
عدل ايٓا٥ب يًى ٕٚ٪ا٭ناؼمي١ٝ
ب.ؼؿ ْمغ َٔ تكاـٜف ايتك ِٝٝايمٓٚ ١ٜٛتٌٝٛات فًضن ايهًٝض ١أ ٚاملعٗضؽ أ ٚاملفنضك يف ًَضـ عّضٛ
ٖ ١٦ٝايتؽـٜن بايهً ١ٝأ ٚاملعٗضؽ أ ٚاملفنضكٚ ,إؼاـ ٠وض ٕٚ٪أعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن باؾاَعضٜٚ ,١بًضؼ
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عّضض٦ٖٝ ٛضض ١ايتضضؽـٜن املعضضين بٓمضضعَٗٓ ١ضضا ظضض ٍ٬ألضضبٛع َضضٔ عضضفض ايتكفٜضضف عًضض ٢فًضضن ايهًٝضض,١
ٜٚهضض ٕٛيضض٘ اؿضضل يف ايضضتظًِ َضضٔ ايتكفٜضضف إىل ـ٥ضضٝن اؾاَعضضٚ ,١ذّضضٛـ اجتُضضاع فًضضن ايكمضضِ عٓضضؽ
ايبرث يف تظًُ٘.
د .جيف ٟاجملًن ا٭ناؼمي ٞتكُٝٝاً ظتاَٝاً يف ْٗا ١ٜايمٓ ١ايثايث ١يتعٝني عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن عًضِ ٢ض٤ٛ
ايتكاـٜف ايتكٛمي ١ٝايمٓ ١ٜٛايمابكٚ ١املفؾٛع ١إي َٔ ٘ٝفًضن ايهًٝض ١أ ٚاملعٗضؽ أ ٚاملفنضك بٓضا ً٤عًض٢
تكاـٜف فًن ايكمِ املعتَ ٍٜٚؽـ تٌٝٛت٘ يف ٖؿا ايىإٔ إىل ـٝ٥ن اؾاَع ١متٗٝؽاً يًعضفض عًض٢
فًن اؾاَع.١
ؼٜ .تعؿ فًن اؾاَع ١يف ْ ٗاٜض ١ايمضٓ ١ايثايثض ١يتعضٝني عّض٦ٖٝ ٛض ١ايتضؽـٜن قضفاـًا بتثبٝتض٘ يف ٚظٝؿتض٘ أٚ
إْٗا ٤ظؽَت٘ بٓا ً٤عً ٢ت ١ٌٝٛاجملًن ا٭ناؼميٚ ٞعمب ايتكاـٜف املفؾٛع ١إي َٔ ٘ٝفًضن ايهًٝض١
أ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنك ٚفًن ايكمِ املعتَ.
ٖض .ؼمب َؽ ٠ايتك ِٝٝملٔ مت تثبٝت٘ َٔ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن جك٤اً َٔ ظؽَت٘ ايؿعً ١ٝيف ايٛظٝؿ ١املثبت
ؾٗٝا ٭غفاض ايذلقٚ ١ٝايتكاعؽ.
ايؿفع ايثايث :ايذلق:١ٝ
َاؼ )52(٠تضضل يٮلضضاتؿ ٠املمضضاعؽٚ ٜٔا٭لضضاتؿ ٠املىضضاـنني َضضٔ أعّضضا٦ٖٝ ٤ضض ١ايتضضؽـٜن املعٝضضٓني ايتكضضؽّ بطًضضب
ايذلقٝضضض ١إىل ايؽـجضضض ١ا٭عًضضضٚ ٢ؾضضضل ايكٛاعضضضؽ احملضضضؽؼ ٠يف ايكضضضاْٖٚ ٕٛضضضؿ ٙاي٥٬رضضضٚ ١ا٭ْظُضضض ١ايٍضضضاؼـ٠
مبكتّاُٖا.
َاؼَ .8 )53(٠ضضع َفاعضضا ٠أذهضضاّ املضضاؼَ )10( ٠ضضٔ ٖضضؿ ٙاي٥٬رضضٜ ١ىضضذليف ؾضضٜ ُٔٝفقضض ٢إىل ؼـجضض ١ألضضتاؾ َىضضاـى أٚ
ألتاؾ َا :ًٜٞ
أ  -إٔ ٜهض ٕٛقضؽ تضٛاؾفت يؽٜضض٘ يف ايؽـجض ١ايضيت لضٝتِ تفقٝتضض٘ َٓٗضا أقؽَٝض ١يف أ ٟجاَعض ١ظاِضضع١
يًكاْ ٫ ٕٛتكٌ عٔ سن لٓٛات َٓؿ ذٍٛي٘ عًض ٢ايؽـجضٚ ١إؾا اذتمضبت يض٘ ظؽَض ١أناؼميٝض١
لابك ١يف جاَع ١أظضفَ ٣عتُضؽ ٫ ٠تكضٌ عضٔ سضن لضٓٛات ؾٝىضذليف يذلقٝتض٘ يف ٖضؿ ٙاؿايض ١إٔ
ٜه ٕٛقؽ قّ ٢لٓ ١عً ٢ا٭قٌ يف ايفتب ١اييت عني بٗا يف اؾاَع.١
ب  -إٔ ٜهْ ٕٛاجراً يف تؽـٜم٘ َٔ ظ ٍ٬تكاـٜف تك ِٝٝا٭ؼا ٤اييت ؼضؽؼٖا ْظضِ اؾاَعض ١املعتُضؽ٠
يف ٖؿا اجملاٍ.
د  -إٔ ٜه ٕٛقؽ ْىف ٜ ٖٛٚىػٌ ايؽـج ١اييت لٝتِ تفقٝت٘ َٓٗا إْتاجاً عًُٝاً قُٝاً ألِٗ يف تكضؽِٜ
املعفؾ ١عٝث  ٫تكٌ عٔ:
ٚ ٬عضث قابضٌ يًٓىضف يف فًض ١قهُض ١لضٛا ً ٤مت ْىضف
  ١ ٬عٛث َٓٗا عثضإ َٓىضٛـإ ؾعض ًا٭عاث يف ايؽاظٌ أ ٚاـاـد إؾا نإ َتكؽَاً يًذلق ١ٝإىل ؼـج ١ألتاؾ َىاـى.
 سمضض ١عضضٛث َٓٗضضا  ٬ضضَٓ ١ىضضٛـ ٠ؾع ضٚ ً٬عثضضإ قضضاب ٕ٬يًٓىضضف يف فًضض ١قهُضض ١إؾا نضضإَتكؽَاً يًذلق ١ٝإىل ؼـج ١ألتاؾ ,عً ٢إٔ ٜتِ ْىف عث ٚاذؽ عً ٢ا٭قٌ يف اـاـد.
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ؼ  -إٔ ٜه ٕٛباذث ًا ـٝ٥مً ٝا (أ )ٍٚيف عضثني عًض ٢ا٭قضٌ إؾا نضإ َتكضؽَ ًا يًذلقٝض ١إىل ؼـجض ١ألضتاؾ
َىاـىٚ ,يف  ١ ٬عٛث عً ٢ا٭قٌ إؾا نإ َتكؽَاً يًذلق ١ٝإىل ؼـج ١ألتاؾ.
 - ٙإٔ ٜه ٕٛاإلْتاد ايعًُ ٞاملكؽّ ٭غفاض ايذلق ١ٝأٌ ً٬ٝؾ ٘ٝإِاؾ ١يًعًِ ٚاملعفؾ.١
 - ٚإٔ جيتاق بٓحاط بفاَخ ايتطٜٛف املٗين ٚايعًُ ٞاييت تكؽَٗا اؾاَع.١
 ٫ .8جيضٛق إٔ تهضضَِٛ ٕٛضضٛعات ايبرضضٛث َمضضتًَ ١ضضٔ ـلضضاييت املاجمضضترل أ ٚايضضؽنتٛـا ,ٙأَ ٚضضٔ أعضضاث
ايذلق ١ٝعً ٢ؼـج ١لابك.١
َاؼ )54(٠جيٛق إٔ تتمب ُِٔ اإلْتاد ايعًُ ٞاملعتُؽ يًذلقَ ١ٝا ٜهض ٕٛقضؽ قضاّ بض٘ املتكضؽّ يًذلقٝض ١عًض ٢مضٛ
َتُٝك َٔ أعُاٍ ؾٓ ١ٝأٜٚ ١َٝٓٗ ٚعتدل َٔ اإلْتاد ايعًَُ ٞا :ًٜٞ
 .8ايبرٛث املٓىٛـ ٠أ ٚاملكبٛي ١يًٓىف يف فً ١قهُ.١
 .8ايهتضضب املطبٛعضضٚ ١املٓىضضٛـ ٠يف ذكضضٌ ؽٍضضَ املتكضضؽّ يًذلقٝضضٚ ١تعاَضضٌ َعاًَضض ١ايبرضضٛث٫ٚ ,
جيٛق بإٔ تمب ي٘ أنثف َٔ نتاب ٚاذؽ َٔ فُٛع ١ايهتب يػفض ايذلق.١ٝ
َاؼ )55(٠أٜ .تٛىل تك ِٝٝاإلْتاد يًُتكؽّ يًذلق ١ ٬ ١ٝقهُني  ٫تكٌ ؼـج ١نٌ َِٓٗ عٔ:
 .8ألتاؾ إؾا نإ اإلْتاد ايعًُ ٞاملكؽّ يػفض ايذلق ١ٝإىل ؼـج ١ألتاؾ.
 .8ألتاؾ َىاـى إؾا نإ اإلْتاد ايعًُ ٞاملكؽّ يػفض ايذلق ١ٝإىل ؼـج ١ألتاؾ َىاـى.
ب .خيتاـ ـٝ٥ن اؾاَع ١احملهُني ايث َٔ ١ ٬بني سم ١قهُني ٜفورِٗ فًضن ايهًٝض ١أ ٚاملعٗضؽ
أ ٚاملفنك بٓا ً٤عً ٢ت ١ٌٝٛفًن ايكمِ املعتَ ٚعضفض ْا٥ضب ـ٥ضٝن اؾاَعض ١يًىض ٕٚ٪ا٭ناؼميٝض١
عً ٢إٔ ٜه َٔ ٕٛبني احملهُني املعتاـ ٜٔا ٓإ ؾكط َٔ اؾاَعات اي.١ُٝٓٝ
َاؼ )56(٠تل يعّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن غضرل ايضُٝين املتعاقضؽ َضع اؾاَعض ١بطًضب تفقٝتض٘ إىل ايؽـجض ١ا٭عًض ٢ض طبكض ًا
يكٛاعضضؽ ايذلقٝضض ١املٍٓضض ُٛعًٗٝضضا يف ٖضضؿا ايؿضضفع ض بعضضؽ َّضض ٞأـبضضع لضضٓٛات َتٛاٌضضً ١عًضض ٢عًُضض٘ يف
اؾاَعضض ١إؾا اذتمضضبت يضض٘ ظؽَضض ١أناؼميٝضض ١لضضابك ١يف جاَعضض ١أظضضف ٣تعضضذلف بٗضضا اؾاَعضض ٫ ١تكضضٌ عضضٔ
سن لٓٛات وفٜط ١إٔ ٜه ٕٛقؽ ْىف أ ٚقبٌ ي٘ يًٓىف أ ٓا ٤تعاقؽَ ٙع اؾاَع ١عثإ أٌ.ٕ٬ٝ
َاؼٜ )57(٠تبع يف تفق ١ٝعّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن اإلجفا٤ات ايتاي:١ٝ
ٜ - 8كؽّ طًب ا يذلق ١ٝإىل ـٝ٥ن ايكمِ املعتَ َفؾكض ًا بايمضرل ٠ايؿاتٝض ١يطايضب ايذلقٝضٚ ١أـبضع ْمضغ
َٔ اإلْتاد ايعًُ ٞبػفض عفِ٘ عً ٢فًن ايكمِ إلبؽا ٤ايفأ ٟؾٚ ٘ٝاقذلاط سم ١قهُضني
عًضض ٢ا٭قضضٌ َضضٔ ا٭لضضاتؿ ٠املعتٍضضني يتكٝضض ِٝاإلْتضضاد ايعًُضضٜٚ ,ٞفؾضضع ـ٥ضضٝن ايكمضضِ ـأ ٟفًضضن
ايكمِ مبرّف َعُؽ إىل عُٝؽ ايهً ١ٝايؿٜ ٟتٛىل عفض املِٛٛع عً ٢ايًحٓ ١ا٭ناؼميٝض ١ضِ
فًن ايهً ١ٝإلبؽا ٤ايفأٚ ٟـؾع٘ إىل ـ٥ال ١اؾاَع٫ ١لتهُاٍ ايذلق.١ٝ
 - 8إؾا قضضٌ عضضؽؼ أعّضضا٦ٖٝ ٤ضض ١ايتضضؽـٜن بايكمضضِ َضضٔ اؿضضا٥ك ٜٔيفتبضض ١تعضضاؼٍ أ ٚتعًضض ٛايفتبضض ١املطًضضٛب
ايذلق ١ٝإيٗٝا عضٔ  ٬ض ١أعّضا ٤ؾعًض ٢ايعُٝضؽ إٔ ٜعضفض ايطًضب بعضؽ إطض٬ع فًضن ايكمضِ عًض٢
ايًحٓ ١ا٭ناؼمي ١ٝبايهً ١ٝعّٛـ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن املٛجٛؼ ٜٔيف ايكمِ اؿا٥ك ٜٔيفتبض١
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تعضضاؼٍ أ ٚتعًضض ٛايفتبضض ١املطًضضٛب ايذلقٝضض ١إيٗٝضضاٚ ,شلضض ٤٫٪ذضضل ا٫وضضذلاى يف َٓاقىضض ١املِٛضضٛع ؼٕٚ
ايتٍٜٛت عًٜ ِ ,٘ٝتٛىل عُٝؽ ايهً ١ٝعفض املِٛٛع عً ٢فًن ايهً ١ٝإلبؽا ٤ايفأٚ ٟـؾع٘
إىل ـ٥ال ١اؾاَع٫ ١لتهُاٍ إجفا٤ات ايذلق.١ٝ
 - 2بػفض تك ِٜٛايبرٛث املكؽَ ١يًذلقٜ ١ٝك ّٛفًن ايكمِ بذلوٝس َضا ٜ ٫كضٌ عضٔ سمض ١ألضاتؿ٠
يف ْؿن فاٍ ايتعٍَ يًُتكؽّ يًذلقٜٓ ١ٝتُ ٕٛإىل جاَعضات َعتُضؽَ ٠ضٔ بًضؽإ كتًؿضَ ١ضِٓٗ
أ ٓني عً ٢ا٭نثف ٜٓتُ ٕٛإىل جاَعتني ميٓٝتني ٚتتٛىل ـ٥ال ١اؾاَع ١اظتٝاـ احملهُني ايث١ ٬
َٔ بني ٖ ٤٫٪املفورني.
 - 4تتٛىل إؼاـ ٠اؾاَع ١ايتٛاٌٌ َع احملهُني بطفٜك ١لف ١ٜملعفؾَٛ ١اؾكتِٗ عً ٢ايترهض ِٝقبضٌ
إـلاٍ اإلْتاد ايعًُ ٞإيٚ ,ِٗٝعٓؽ قبٛشلِ ايتره ِٝتفلٌ يهضٌ َضِٓٗ اإلْتضاد ايعًُض ٞاملطًضٛب
ؼه ُ٘ٝباإلِاؾ ١إىل ًَعٍني يفلاييت املاجمترل ٚايؽنتٛـا ٙيًُتكؽّ يًذلق.١ٝ
ٜ - 1بًؼ احملهِ بإـلاٍ ايتكاـٜف ظ ٬ ٍ٬ض ١أوضٗف ٚإؾا تضأظف ايضفؼ أ ٚتعضؿـ ايتٛاٌضٌ َضع ا٭لضتاؾ
احملهِ ٜتِ التبؽاي٘ مبرهِ آظف.
 - 6تل يًُفوس يًذلق ١ٝإٔ ٜكؽّ بأعا ٘ قبٌ َٛعؽ ا٫لتركام بث ١ ٬أوٗف.
 - 5تفؾل َع ايبرٛث املفلً ١إىل احملهُني التُاـ ٠تتُّٔ ايعٓاٌف اٯت ١ٝاييت جيف ٟتك ِٜٛنٌ
عث مبٛجبٗا :ٖٞٚ
أ .ا٭ٌايٚ ١اإلِاؾ ١إىل املعفؾ.١
ب .ذؽا ٚ ١أُٖ ١ٝاملِٛٛع قٌ ايبرث.
د .ايؽ٫ي ١ايٓظفٚ ١ٜايتطبٝك ١ٝيًبرث.
ؼَٗٓ .ح ١ٝايبرث.
 .ٙايتػط ١ٝ٭ؼبٝات ايبرث ٚاملفاجع.
 .ٚألًٛب ايعفض ٚايًػ.١
ٜ - 2كض ّٛاجملًضضن ا٭نضضاؼمي ٞبايبضضت يف ايذلقٝضض ١بعضؽ اإلطضض٬ع عًضض ٢تكضضاـٜف احملهُضضني ٚالضضتهُاٍ
إجفا٤ات عفِٗا عً ٢فًن ايكمِ ٚايهًَ ١ٝع ٚجٛب إٔ تٌٍ املفوس يًذلق ١ٝعً ٢تكنٝض١
َا ٜ ٫كٌ عٔ أ ٓني َٔ احملهُني نرؽ أؼْ.٢
َاؼ ٫ )58(٠جيٛق إعاؼ ٠اؽاؾ إجفا٤ات ايذلق ١ٝملٔ ت تتِ املٛاؾكض ١عًض ٢تفقٝتض٘ إ ٫بعضؽ َضفٚـ لضٓ ١عًض ٢ا٭قضٌ,
ٜٚىذليف إٔ ٜه ٕٛاملتكؽّ قؽ أؼظٌ جؽٜؽاً عً ٢إْتاج٘ ايعًُٚ ٞؼمٓٝاً عً ٢أؼا ٘٥ايعًُ.ٞ
ايؿفع ايفابع :اْ٫تؽاب ٚاإلعاـٚ ٠ايٓكٌ:
َاؼ )59(٠جيٛق يعّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن مبٛاؾك ١ـٝ٥ن اؾاَع ١تؽـٜن َاؼ ٠أ ٚأنثف يف نً ١ٝأَ ٚعٗؽ أَ ٚفنك
مما ضضٌ ؼاظضضٌ اؾاَعضض ١أ ٚظاـجٗضضا بٓضضا ً٤عًضض ٢عضضفض عُٝضضؽ ايهًٝضضٚ ١تٌٛضض ١ٝفًضضن ايكمضضِ املعضضتَ
وفٜط ١أ ٫خيٌ ؾيو بأؼاَٗ ٤اَ٘ ٚٚاجبات٘ ا٭لال ١ٝيف اؾاَع ١املعني ؾٗٝا.
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َاؼ )61(٠جيٛق بكفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع ١اْتؽاب عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن إىل نً ١ٝأَ ٚعٗؽ أَ ٚفنك مما ٌ ؼاظضٌ
اؾاَع ١أ ٚظاـجٗا بٓا ً ٤عًَٛ ٢اؾكض ١فًضن اؾاَعضٚ ١تٌٛض ١ٝاجملًضن ا٭نضاؼميٚ ٞفًضن ايهًٝض١
ٚفًن ايكمِ املعتَ.
َاؼَ )61(٠ع عؽّ اإلظ ٍ٬بأذهاّ املاؼٖ َٔ )808( ٠ؿ ٙاي٥٬ر ١جيٛق إعاـ ٠عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن ملؽ ٠قؽؼ٠
يًعُضٌ يف جاَعض ١أظضف ٣ؼاظضٌ أ ٚظضاـد اؾُٗٛـٜض ١أْ ٚكًضض٘ إيٗٝضاٍٜٚ .ضؽـ باإلعضاـ ٠أ ٚايٓكضٌ قضفاـ َضضٔ
ـ٥ضضٝن اؾاَعضض ١بٓضضا ً٤عًضضَٛ ٢اؾكضض ١فًضضن اؾاَعضضٚ ١تٌٛضض ١ٝاجملًضضن ا٭نضضاؼميٚ ٞفًضضن ايهًٝضض ١أٚ
املعٗؽ أ ٚاملفنك ٚفًن ايكمِ املعتَ.
َاؼ )62(٠أٜ .عتدل عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن املعني بكضفاـ مجٗضٛـ ٟيف جٗض ١ذهَٝٛض( ١عّض ٛيف اؿهَٛض ١أ ٚيف أٟ
ٚذؽ ٠إؼاـ ١ٜيف اؾٗاق اإلؼاـ ٟيًؽٚيٚ ١ايكطاعني ايعاّ ٚاملعتًط) ٚنؿا ايعّ ٛيف فًضن ايٓضٛاب أٚ
يف فًن ايىٛـ ٣يف ذهِ املعاـ ٜٚتكاِ ٢مجٝع َمتركات٘ املاي َٔ ١ٝاؾٗ ١املعاـ يًعٌُ يؽٜٗا ٚيف
ذاي ١اْتكاٍ َفتب٘ إىل اؾٗ ١املعني بٗا ٚنًؿ٘ ايكمِ بايكٝاّ بايتؽـٜن ٜفاع ٢أ ٫تكٜؽ َؽ ٠ايتضؽـٜن
عٔ ٬ث لاعات يف ا٭لبٛع ٜتكاِ ٢أجٛـ ٖؿ ٙايماعات َٔ اؾاَع ١ذمب ؼـجت٘.
ب .تتؿ عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن املىاـ إيٝض٘ يف ايؿكضف( ٠أ) َضٔ ٖضؿ ٙاملضاؼ ٠بٛظٝؿتض٘ ا٭ناؼميٝض( ١نعّضٛ
ٖ٦ٝضض ١تضضؽـٜن) ٚيضض٘ بٓضضا ً٤عًضض ٢ؾيضضو ذضضل ذّضضٛـ جًمضضات ا٭قمضضاّ ٚاملىضضاـن ١يف ا٫جتُاعضضات ايعاَضض١
املعتًؿٚ ١ايتٍٜٛت يف كتًـ اْ٫تعابات ايؽاظً ١ٝيف اؾاَعْ َٔ ١كابٚ ١غرلٖا.
دًٜ .ضضكّ عّضض٦ٖٝ ٛضض ١ايتضضؽـٜن يف ذضضاٍ الضضتَ ّ٬مضضتركات٘ املايٝضضَ ١ضضٔ اؾاَعضض ١املعضضني ؾٗٝضضا أؼا ٤ايتضضؽـٜن
ٚاإلوضفاف عًضض ٢ايفلضضا ٌ٥ايعًُٝضضَٓٚ ١اقىضضتٗا يف جاَعتضض٘ أ ٚيف اؾاَعضض ١ايهآ٥ضض ١يف قضضٌ عًُضض٘ ٚؾضضل
ٍْاب تؽؼ ٙايكمِ ٜ ٫كٌ عٔ ٬ث لاعات َعتُؽ ٠يف ا٭لبٛع نرؽ أؼْ.٢
ؼ ٫ .تمف ٟأذهاّ ايؿكف( ٠أ) َٔ ٖؿ ٙاملاؼ ٠عً ٢عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن املعني- :
 .8بكفاـ مجٗٛـ ٟـٝ٥ماً ؾاَع ١أْ ٚا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع.١
 .8بكضضضفاـ ـ٥ضضضٝن ايضضضٛقـا ٤عُٝضضضؽاً يهًٝضضض ١أَ ٚضضضؽٜفاً ملمتىضضضؿ ٢جضضضاَع ٞتعًُٝضضض ,ٞذٝضضضث تظضضضٌ مجٝضضضع
َمتركات٘ املاي ١ٝيف اؾاَع ١املعني ؾٗٝا.
َاؼٜ )63(٠تِ إٜؿاؼ عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن يف َُٗات عًُٚ ١ٝايمُاط ي٘ باملىاـن ١يف امل٪متفات ٚايٓؽٚات ايعًُ١ٝ
اـاـجٝضضٚ ١ؾيضضو مبٛاؾكضضَ ١ضضٔ ـ٥ضضٝن اؾاَعضض ١بٓضضا ً٤عًضض ٢عضضفض ايٓا٥ضضب يًىضض ٕٚ٪ا٭ناؼميٝضضٚ ١تٌٛضض١ٝ
فًن ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنك ٚفًن ايكمِ املعتَٚ .عً ٢عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن إٔ ٜكضؽّ بعضؽ
اْتٗا ٤املُٗ ١ايعًُ ١ٝتكفٜفًا عٔ ا٭عُاٍ ايضيت قضاّ بٗضا ٚايبرضٛث ايضيت ٜهض ٕٛقضؽ أجفاٖضا ,إىل ـ٥ضٝن
اؾاَع ١بعؽ عفِ٘ عً ٢فًن ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنك ٚفًن ايكمِ املعتَ.
َاؼ )64(٠جيٛق يفٝ٥ن اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢اقذلاط عُٝؽ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أَ ٚؽٜف املفنك ٚت ١ٌٝٛفًن ايكمضِ
املعتَ املٛاؾك ١يعّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن مبكاٚيَٓٗ ١ت٘ ظاـد اؾاَع ١بىفيف إٔ ٜهتمب َٔ ؾيو ظضدل٠
يف فاٍ ؽٍٍ٘ ٚأٜ ٫تعاـض َع ٚاجبات٘ اؾاَع.١ٝ
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َاؼ )65(٠جملًن اؾاَع – ١عٓؽ ا٫قتّا – ٤ايتعاقؽ َع أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َضٔ ايُٓٝضٝني أَ ٚضٔ غرلٖضِ بٓضاً٤
عً ٢عفض ايٓا٥ب يًىض ٕٚ٪ا٭ناؼميٝضٚ ١طًضب فًضن ايهًٝض ١أ ٚاملعٗضؽ أ ٚاملفنضك ٚفًضن ايكمضِ
املعتَ.
َاؼ )66(٠جيٛق – عٓؽ اؿاج – ١ا٫لتعاْ ١بألاتؿ ٠أ ٚألاتؿَ ٠ىاـنني غرل ميٓضٝني َضٔ ؾ ٟٚايهؿضا ٠٤بٍضؿ١
قا٥ف ٜٔملؽ٪َ ٠قت ٫ ,١تتحاٚق ؾٍ ً٬ؼـالٝاًٚ ,ؾيو بكفاـ َٔ فًن اؾاَعض ١بٓضا ً٤عًض ٢طًضب فًضن
ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنك بعؽ َٛاؾك ١فًن ايكمِ املعتَ.
َاؼ )67(٠ؼؽؼ لا٥ف اؿكٛم املاي ١ٝ٭عّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن املتعاقؽَ ٜٔع اؾاَعٚ ١ا٭لاتؿ ٠ايكا٥ف ٜٔبكفاـ َٔ
فًن ايٛقـا ٤بٓا ً٤عً ٢عفض ايٛقٜف َٛٚاؾك ١اجملًن ا٭عً.٢

الفصل الجاىٕ
أعطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ املطاعدٌّ
َاؼٍٜ )68(٠ضضؽـ بتعضضٝني ٚتفقٝضض ١عّضض٦ٖٝ ٛضض ١ايتضضؽـٜن املمضضاعؽ قضضفاـ َضضٔ ـ٥ضضٝن اؾاَعضض ١بعضضؽ َٛاؾكضض ١فًضضن
اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢ت ١ٌٝٛاجملًضن ا٭نضاؼميٚ ٞفًضن ايهًٝض ١أ ٚاملعٗضؽ أ ٚاملفنضك ٚفًضن ايكمضِ
املعتَ.
َاؼ )69(٠جيف ٟاإلع ٕ٬عٔ ٚظا٥ـ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن املماعؽ ٕٚايىاغف ٠ملفٚ ٠اذؽ ٠يف ايعاّ يف املٛاعٝضؽ
اييت تؽؼٖا فًن اؾاَعٚ ,١تظف َطًكاً ايتعٝني ظاـد إطاـ اإلعٚ ٕ٬ظاـد ْطام املؿاًِ.١
َاؼ )71(٠تىضضػٌ ؼ ٕٚإعضضٚ ٕ٬ظضضا٥ـ املؽـلضضني بايذلقٝضضَ ١ضضٔ بضضني املعٝضضؽ ٜٔيف ؾات ايهًٝضض ١أ ٚاملعٗضضؽ أ ٚاملفنضضك
ٚايكمِ املعتَ.
َاؼَ )71(٠ع َفاعا ٠ايىفٚيف ا٭ظف ٣ايٛاـؼ ٠يف ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬رضٚ ١ا٭ْظُض ١ايٍضاؼـ ٠مبكتّضاُٖا ٜىضذليف
يف املفوس يًتعني يف :
ٚ - 8ظٝؿ ١املعٝؽ:
أ .إٔ ٜه ٕٛذاٌ ً٬عً ٢تكؽٜف جٝؽ جؽاً عً ٢ا٭قٌ يف ايتكؽٜف ايعاّ ٚإٔ ٜ ٫ه ٕٛقؽ ـلضب
يف أَ ٟاؼَ ٠ضٔ َضٛاؼ ايىضٗاؼ ٠اؾاَعٝض ١ا٭ٚىل ,وضفٜط ١إٔ ٜ ٫هض ٕٛقضؽ ذٍضٌ عًٗٝضا َضٔ
ظ ٍ٬ايتعً ِٝباملفالً ١أ ٚايتعً ِٝعٔ بُعؽ أَ ٚا ٜعفف باْ٫تماب املٛج٘ أ ٚعدل اإلْذلْت.
ب .إٔ ٜ ٫تحاٚق عُف ٕٛ ٬ ٙعاَاً عٓؽ ايتكؽّ يىػٌ ايٛظٝؿٚ ١ؾكاً يإلع.ٕ٬
ٚ - 8ظٝؿ ١املؽـه:
أ .إٔ ٜه ٕٛذاٌ ً٬عً ٢ؼـجض ١املاجمضترل أَ ٚضا ٜعاؼشلضا مبضا ًٖ٪ٜض٘ يًكٝضؽ يًرٍض ٍٛعًض ٢ؼـجض١
ايؽنتٛـا ٙوفٜط ١إٔ ٜ ٫ه ٕٛقضؽ ذٍضٌ عًٗٝضا َضٔ ظض ٍ٬ايتعًض ِٝباملفالضً ١أ ٚايتعًض ِٝعضٔ
بُعؽ أَ ٚا ٜعفف باْ٫تماب املٛج٘ أ ٚعدل اإلْذلْت.
ب .إٔ ٜ ٫ه ٕٛقؽ ػاٚق عُف ٙأـبع ٕٛ ٬ ٚ ١عاَاً عٓؽ ايتكؽ ِٜيىػٌ ايٛظٝؿٚ ١ؾكاً يإلع.ٕ٬
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َاؼ )72(٠جيف ٟفًن ايكمضِ املعضتَ بعضؽ اإلعض ٕ٬عضٔ ٚظضا٥ـ أعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن املمضاعؽ ٕٚايىضاغف٠
املؿاًِ ١بني املتكؽَني يىػًٗا يف ِ ٤ٛاملعاٜرل ايتاي:١ٝ
 .8تؿّضض ٌٝا٭عًضض ٢يف ايتكضضؽٜف ايعضضاّ يًىضضٗاؼ ٠اؾاَعٝضض ١ا٭ٚىل ٚوضضٗاؼ ٠املاجمضضترلٚ .عٓضضؽ ايتمضضاٟٚ
ُٜؿٌٍّ ا٭ٌػف لٓاً ِ َٔ ٜتكٔ يػ ١أجٓب.١ٝ
 .8املكابًضض ١ايىعٍضض ١ٝيًُتكضضؽَني يهىضضـ جاْضضب املكضضؽـ ٠عًضض ٢ا٭ؼا ٤أَضضاّ ؾٓضضٜ ١ىضضهًٗا فًضضن
ايكمِ املعتَ.
َاؼ - 8 )73(٠تٛقٜع ْكايف املؿاًِ ١يتعٝني املعٝؽ عً ٢ايٓر ٛايتايٞ
أ  -ايتكؽٜف ايذلانُ ٞيمٓٛات ايؽـال١

(ْ )40كط١

ب  -ايتكؽٜف ايذلانُ ٞملٛاؼ ايتعٍَ يف ايبهايٛـٜٛه أ ٚايًٝماْن

(ْ )80كط١

د  -املكابً ١ايىعٍ١ٝ

(ْ )2كايف

ؼ  -اَترإ ايًػ ١اإللًٝك ١ٜأ ٚيػ ١ايتعٍَ

(ْ )2كايف

ٖض اَترإ قؽـات املتكؽّ عً ٢التعؽاّ اؿالٛب

(ْ )2كايف

 - ٚاَترإ ايًػ ١ايعفب١ٝ

(ْ )2كايف

ق  -اَترإ ؼفٜف ٟيف ايتعٍَ

(ْ )2كايف

ٜ - 8ؿٛق بايٛظٝؿ ١املعًٔ عٓٗا َٔ جيُع أندل عؽؼ َٔ ايٓكايف ٜ ٫كٌ عؽؼٖا عضٔ (ْ )50كطض ١نرضؽ
أؼْضضٚ ٢إ ٫أعٝضضؽ اإلعضض ٕ٬عضضٔ ايٛظٝؿضضٚ ,١يًُتكضضؽّ ذضضل اؿٍضض ٍٛعًضض ٢ناؾضض ١احملاِضضف املتعًكضض١
بايتعٝني عً ٢إٔ ٜىٌُ قّف ايكمِ ناؾ ١ايبٝاْضات ايضيت الضتٓؽ إيٗٝضا يف إجضفا ٤املؿاِضًٚ ١تعًضل
ٖؿ ٙاحملاِف يف يٛذ ١اإلعْ٬ات يف ايهً/١ٝاملعٗؽ/املفنك.
َاؼ - 8 )74(٠تٛقع ْكايف املؿاًِ ١يتعٝني املؽـه عً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
أ  -تكؽٜف ؾٓ ١ؾرَ ـلاي ١املاجمترل أَ ٚعؽٍ ايٓحاط أُٖ ٚا َعاً

(ْ )81كط١

ب  -ايتكؽٜف ايذلانُ ٞيمٓٛات ايؽـال ١يف ايبهايٛـٜٛه أ ٚايًٝماْن

(ْ )81كط١

د  -ايتكؽٜف ايذلانُ ٞملٛاؼ ايتعٍَ يف ايبهايٛـٜٛه أ ٚايًٝماْن

(ْ )80كايف

ؼ  -املكابً ١ايىعٍ١ٝ

(ْ )2كايف

ٖض ا٭ؼا ٤يف قاِف ٠أَاّ ؾٓ ١ايكمِ املعتَ

(ْ )2كايف

 - ٚاملمت ٣ٛيف ايًػ ١اإللًٝك١ٜ

(ْ )2كايف

ق  -قؽـات املتكؽّ عً ٢التعؽاّ اؿالب اٯيٞ

(ْ )2كايف

ط  -اَترإ ايًػ ١ايعفب١ٝ

(ْ )2كايف

ٜ - 8ؿٛق بايٛظٝؿ ١املعًٔ عٓٗا َٔ جيُع أندل عؽؼ َٔ ايٓكايف ٜ ٫كٌ عضؽؼٖا عضٔ (ْ )51كطض ١نرضؽ
أؼْٚ ٢إ ٫أعٝؽ اإلع ٕ٬عٔ ايٛظٝؿٚ ,١يًُتكؽّ ذل اؿٍ ٍٛعً ٢ناؾ ١احملاِف املتعًك ١بايتعٝني
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عًضض ٢إٔ ٜىضضٌُ قّضضف ايكمضضِ ناؾضض ١ايبٝاْضضات ايضضيت ألضضتٓؽ إيٗٝضضا يف إجضضفا ٤املؿاِضضًٚ ١تعًضضل ٖضضؿٙ
احملاِف يف يٛذ ١اإلعْ٬ات يف ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنك.
َاؼٜ )75(٠تًك ٢املعٝؽٚ ٕٚاملؽـل ٕٛاملع ٕٛٓٝ٭َ ٍٚف ٠تضؽـٜب ًا عًض ٢أٌض ٍٛايتضؽـٜن ايعاَضٚ ١اـاٌض ١يف وضهٌ
َكفـات أْ ٚؽٚات أ ٚؼـٚه عًُٝضٚ ,١ؾكضاً يظضفٚف نضٌ نًٝض ١أَ ٚعٗضؽ أَ ٚفنضكٚ ,طبكضاً يًكٛاعضؽ
اييت ّٜعٗا فًن اؾاَع.١
َاؼ )76(٠أ .جيف ٟفًن ايكمِ املعتَ تكُٝٝاً لٜٓٛاً ٚملؽ ٠لٓتني يعّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن املمضاعؽ املعضني ٭َ ٍٚضف٠
ٜتٓضا ٍٚأؼا ٙ٤ايتؽـٜمضٚ ٞايبرضضثٜٚ ,فؾضع ـ٥ضضٝن ايكمضِ يف ْٗاٜض ١نضضٌ لضٓ ١جاَعٝضض ١تكفٜضفاً بضضؿيو إىل
فًن ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنك يًت ١ٌٝٛمبا ٜفاٜٚ ,ٙك ّٛعُٝؽ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أَ ٚؽٜف املفنك
بفؾع ت ١ٌٝٛاجملًن بىإٔ تك ِٝٝعّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن املماعؽ لضٜٓٛاً إىل ـ٥ضٝن اؾاَعض ١عضدل ايٓا٥ضب
يًى ٕٚ٪ا٭ناؼمي.١ٝ
ب .ؼؿ ْمغ َٔ تكاـٜف ايتك ِٝٝايمٓٚ ١ٜٛتٌٝٛات فًضن ايهًٝض ١أ ٚاملعٗضؽ أ ٚاملفنضك يف ًَضـ عّضٛ
ٖ ١٦ٝايتؽـٜن املماعؽ بايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنكٚ ,إؼاـ ٠و ٕٚ٪أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن باؾاَعض,١
ٜٚبًؼ عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن املماعؽ املعين بٓمضعَٗٓ ١ضا ظض ٍ٬ألضبٛع َضٔ عضفض ايتكفٜضف عًض ٢فًضن
ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنكٜٚ ,ه ٕٛي٘ اؿل يف ايتظًِ َٔ ايتكفٜف إىل ـٝ٥ن اؾاَع.١
د .جيف ٟاجملًن ا٭ناؼمي ٞتكُٝٝاً ظتاَٝاً يف ْٗاٜض ١ايمضٓ ١ايثاْٝض ١يتعضٝني عّض٦ٖٝ ٛض ١ايتضؽـٜن املمضاعؽ
عً ٤ِٛ ٢ايتكاـٜف ايمٓ ١ٜٛايمابكٚ ١املفؾٛع ١إي َٔ ٘ٝفًضن ايهًٝض ١أ ٚاملعٗضؽ أ ٚاملفنضك بٓضا ً٤عًض٢
تكاـٜف فًن ايكمِ املعتَ ٍٜٚؽـ ـٝ٥ن اؾاَع ١قفاـاً بتثبٝت عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن املماعؽ ايؿٟ
أ بت جؽاـت٘ يف ٚظٝؿت٘ أ ٚتٓٗ ٢ظؽَات٘ ٚؾكاً يًكٛاْني ٚايًٛا٥س ايٓاؾؿ.٠
ؼ .ؼمضب َضؽ ٠ايتكٝض ِٝملضضٔ مت تثبٝتض٘ َضٔ أعّضضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن املمضاعؽ ٕٚجضضكً٤ا َضٔ ظؽَتض٘ ايؿعًٝضض ١يف
ايٛظٝؿ ١املثبت ؾٗٝا ٭غفاض ايتكاعؽ ٚايذلق.١ٝ
َاؼَ )77(٠ضضع َفاعضضا ٠ايكضضٛاْني ايٓاؾضضؿٜ ٠ضضتِ إٜؿضضاؼ أعّضضا٦ٖٝ ٤ضض ١ايتضضؽـٜن املمضضاعؽ ٕٚيف بعثضضات أَ ٚضضٓس يترّضضرل
ؼـج ١املاجمضترل أ ٚايضؽنتٛـا ٙأ ٚايضؽـجتني َعضاًٜٚ ,هض ٕٛؾيضو بكضفاـ َضٔ ـ٥ضٝن اؾاَعض ١بٓضا ً ٤عًض٢
َٛاؾك ١فًن ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُٚ ٞت ١ٌٝٛفًن ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنضك ٚفًضن
ايكمِ املعتَ.
َاؼٜ )78(٠عتدل اؿؽ ا٭عً ٢يبكا ٤املعٝؽ يف ٚظٝؿت٘  ١ ٬أعٛاّ ٜمكط بعضؽٖا ذكض٘ يف ايبكضا ٤ؾٗٝضا إؾا ت ٜكضؽّ
يؽـجضض ١املاجمضضترل أٜ ٚمضضاؾف يف َٓرضض ١إىل اـضضاـد (َضضع تضضٛؾف ؾيضضو)ٜٚ ,مضضكط ذكضض٘ يف ايبكضضا ٤ؾٗٝضضا –
أّٜاً  -إؾا ت تٌٍ عً ٢ؼـج ١املاجمترل ظ ٍ٬أـبع لٓٛات – عًض ٢ا٭نثضف – َضٔ تضاـٜغ قٝضؽ ٙيف
اؾاَع ١املبتعث إيٗٝاٚ ,تٓٗ ٢ظؽَات٘ بٓا ً٤عً ٢ت ١ٌٝٛفًن ايكمِ ٚايهًٚ ١ٝاجملًن ا٭ناؼمي.ٞ
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َاؼ )79(٠تٓٗ ٢ظضؽَات املضؽـه ايضؿ ٫ ٟتٍضٌ عًض ٢ايضؽنتٛـا ٙظض ٍ٬سضن لضٓٛات – عًض ٢ا٭نثضف – َضٔ
تاـٜغ قٝؽ ٙيؽـج ١ايؽنتٛـا ,ٙعً ٢إٔ  ٫تكٜؽ َؽ ٠ايبكا ٤يف ؼـجت٘ عٔ مثضإ لضٓٛات نرضؽ أقٍض٢
َٔ تاـٜغ تفقٝت٘ أ ٚتع.٘ٓٝٝ
َاؼ ٫ )81(٠جيٛق ٭عّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن املماعؽ ٕٚايتمح ٌٝيًرٍ ٍٛعً ٢ؼـجض ١املاجمضترل أ ٚايضؽنتٛـا ٙيف
غرل ايتعٍٍات اييت عٛٓٝا ؾٗٝا إ ٫بكفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَعض ١بٓضا ً٤عًضَٛ ٢اؾكض ١اجملًضن ا٭نضاؼميٞ
ٚت ١ٌٝٛفًن ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنك ٚفًن ايكمِ املعضتَٜٚ ,مضكط ذضل َضٔ خيضايـ ٖضؿٙ
املاؼ ٠يف ايتعٝني أ ٚايذلقٚ ١ٝتٓٗ ٢ظؽَات٘ ٚؾكاً يًتىفٜعات املٓظُ ١يؿيو.
َاؼ ٫ )81(٠جيٛق اْتؽاب أ ٚإعاـ ٠عّ٦ٖٝ ٛض ١ايتضؽـٜن املمضاعؽٚ ,تطبضل عًٝض٘ أذهضاّ اإلجضاقات بضؽ ٕٚـاتضب
املٍٓ ُٛعًٗٝا يف قاْ ٕٛاـؽَ ١املؽْ.١ٝ

الفصل الجالح
تأدٓب أعطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ ّمطاعدَٓه
َاؼ)82(٠أٜ .ىهٌ بكفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع ١نٌ لٓ ١فًن تأؼٜضب ملمضا٤ي ١أعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن َٚمضاعؽِٜٗ
عً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
ْ - 8ا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع ١يًى ٕٚ٪ا٭ناؼمي١ٝ

ـٝ٥ماً

 َٔ ١ ٬ - 8أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َتعٍٍ ٕٛيف ايىفٜعٚ ١ايكإْٛ
أ ٚاؿكٛم خيتاـِٖ عُٝؽ نً ١ٝايىفٜعٚ ١ايكاْ ٕٛأ ٚاؿكٛم أ ٚعُٝؽ
أ ٟنً ١ٝمما ًٚ ١ؾيو َٔ بني ا٭لاتؿٚ ٠ا٭لاتؿ ٠املىاـنني

أعّا٤

 - 2ألتاؾ خيتاـ ٙاملماٍ٤

عّٛاً

 - 4ممث ً٬عٔ ْكاب ١أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن باؾاَع ١ؽتاـ ٙايٓكاب١

عّٛاً

بٜ .بك ٢فًن ايتأؼٜب ايؿ ٟاْتٗت َؽت٘ قاُ٥اً ذتٜ ٢ؿفؽ ممٔ وفع يف َما٤يتِٗ قبٌ ؾيو.
د .إؾا نإ عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن املما ٍ٤أذؽ أعّا ٤فًن ايتأؼٜب ٜتِ التبؽاي٘ بعّ ٛآظف.
ؼ ٫ .جيٛق اؾُع بني عّ ١ٜٛؾٓ ١ايتركٝل ٚفًن ايتأؼٜب.
َاؼٜ )83(٠ه ٕٛاجتُاع فًن ايتأؼٜب ٌرٝراً عّٛـ مجٝع أعّاٚ ٘٥تٍؽـ قفاـات٘ بأغًبٝض ١عضؽؼ أٌضٛات
أعّا ٙ٤اؿاِف.ٜٔ
َاؼٜٛ - 8 )84(٠قع فًن ايتأؼٜب عً ٢عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن أَ ٚماعؽ ٙيف ذاي ١كايؿتض٘ يٛاجباتض٘ ايٛظٝؿٝض١
أ َٔ ٟايعكٛبات ايتأؼٜب ١ٝايتاي:١ٝ
أ .ايً.ّٛ
ب .ايتٓب ٘ٝنتابٝاً.
د .اإلْؿاـ نتابٝاً.
ؼ .اؿفَإ َٔ ايع ٠ٚ٬ايمٓ ١ٜٛيمٓٚ ١اذؽ.٠
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ٖض .تأج ٌٝايذلق ١ٝعٓؽ التركاقٗا ملؽ ٠لٓتني نرؽ أقٍ.٢
 .ٚاـٍِ َٔ ايفاتب مبا ٜ ٫تحاٚق  %80يًُف ٠ايٛاذؽ.٠
ق .ايؿٌٍ َٔ اـؽََ ١ع ا٫ذتؿاظ عكٛق٘ ايتأَ ١ٝٓٝأ ٚاؿفَإ َٓٗضا ٚؾكضاً يًتىضفٜعات املٓظُض١
يؿيو.
 - 8تبني ٥٫ر ١اؾكا٤ات اـاٌ ١بأعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َٚماعؽ ِٜٗذا٫ت ٚوفٚيف تٛقٝع نٌ عكٛب١
َٔ ايعكٛبات ايتأؼٜب ١ٝاملٍٓ ُٛعًٗٝا يف ايؿكفٖ َٔ )8( ٠ؿ ٙاملاؼ.٠
َاؼ )85(٠أٜ .هًـ ـٝ٥ن اؾاَعض ١ؾٓضَ ١ضٔ أعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن املتعٍٍضني يف ايكضاْ ٕٛمبباوضف ٠ايتركٝضل
ؾُٝا ٜٓمب إىل عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن أَ ٚماعؽ َٔ ٙكايؿات ,عً ٢إٔ ٜ ٫كٌ ؼـج ١احملكل عٔ ؼـج١
احملكل َع٘.
ب .تتضضٛىل ايًحٓضض ١ايتركٝضضل َضضع ايعّضض ٛاحملضضاٍ إىل ايتركٝضضل عًضض ٢إٔ تتضضٛؾف يضض٘ ناؾضض ١ايّضضُاْات ايضضيت
تهًؿٗا ايكٛاْني ايٓاؾؿ ٠ظ ٍ٬ؾذل ٠ايتركٝل.
د .تكؽّ ايًحٓ ١تكفٜفاً بٓتا٥خ ايتركٝل إىل ـٝ٥ن اؾاَعٚ ,١ي٘ بعؽ اإلط٬ع عً ٢ايتكفٜف إٔ ٜضأَف عؿض
ايتركٝل أ ٚإذاي ١احملكل َع٘ عً ٢فًن ايتأؼٜب.
َاؼ )86(٠يفٝ٥ن اؾاَع ١إٔ ٜٛقـ عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن أَ ٚمضاعؽ ٙاحملضاٍ إىل ايتركٝضل عضٔ عًُض٘ إؾا اقتّضت
ًٍَر ١ايتركٝل ؾيو ,عً ٢أ ٫تكٜؽ َؽ ٠اإلٜكاف عٔ  ١ ٬أوضٗف ٫ٚ ,جيضٛق متؽٜضؽٖا إ ٫بكضفا ـَضٔ
فًن ايتأؼٜب ملؽ ٫ ٠تكٜؽ عٔ  ١ ٬أوٗف أظفٜ ٫ٚ ,٣ذلتضب عًض ٢إٜكضاف ايعّض ٛعضٔ عًُض٘ ذفَاْض٘
َٔ َفتب٘ َؽ ٠اإلٜكاف ٚؼؽؼ ٥٫ر ١اؾكا٤ات اؿا٫ت ٚايىفٚيف اييت جيٛق ؾٗٝا إٜكضاف عّض٦ٖٝ ٛض١
ايتؽـٜن أَ ٚماعؽ.ٙ
َاؼٜ - 8 )87(٠بًؼ ـٝ٥ن فًن ايتأؼٜب عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن أَ ٚماعؽ ٙاحملاٍ إىل اجملًضن ببٝضإ املعايؿضات
ايضضيت التعًٍضضتٗا ؾٓضض ١ايتركٝضضل ٚبٍضضٛـَ ٠ضضٔ تكفٜضضف ايتركٝضضلٚ ,ؾيضضو غطضضاب ـزلضض ٞقبضضٌ إٔ ٜعكضضؽ
فًن ايتأؼٜب اؾ ًم ١ا٭ٚىل ملمضا٤يت٘ بعىضفَٜٛ ٜٔض ًا عًض ٢ا٭قضٌ ٚجيضٛق عٓضؽ ا٫قتّضا ٤إْكضاُ ٖضؿا
املٝعاؼ إىل لبع ١أٜاّ.
 - 8إؾا ت تّضضف ايعّضض ٛاحملضضاٍ يًُحًضضن أٚ ٚنًٝضض٘ ـغضضِ إظطاـُٖضضا نتابضض ١مبٛعضضؽ اؾًمضضْ ١ظضضف
اجملًن ايؽع ٣ٛايتأؼٜب ١ٝيف غٝاب٘ بعؽ ايتأنؽ َٔ ٌر ١إب٬غ٘.
َاؼ )88(٠يعّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن أ ٚعّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن املماعؽ احملاٍ إىل فًن ايتأؼٜب إٔ ٜمتعني مبراٍّ ٚي٘
إٔ ٜطجًع عً ٢احملاِف ٚا٭ٚـام ا٭ظف ٣ؾات ايًٍ ١بايتأؼٜب.
َاؼٍٜ )89(٠ؽـ فًن ايتأؼٜب يف ْٗا ١ٜاملما٤ي ١قفاـاً َمبباً مبا اْتٗ ٢إيٜٚ ٘ٝفؾع٘ إىل ـٝ٥ن اؾاَع.١
َاؼ)91(٠أٍٜ .ضضاؼم ـ٥ضضٝن اؾاَعضض ١عًضض ٢قضضفاـ فًضضن ايتأؼٜضضب بتٛقٝضضع عكٛبضض ١ايتٓبٝضض٘ أ ٚاإلْضضؿاـ ٍٜٚضضاؼم فًضضن
اؾاَعضض ١عًضض ٢ايكضضفاـ بتٛقٝضضع عكٛبضض ١اؿفَضضإ َضضٔ ايعضض ٠ٚ٬ايمضضٓ ١ٜٛأ ٚتأجٝضضٌ ايذلقٝضض ١أ ٚايؿٍضضٌ َضضٔ
اـؽَٚ .١يف مجٝع ا٭ذٛاٍ  ٫جيٛق تٛقٝع أنثف َٔ عكٛب ١تأؼٜب ١ٝعٔ املعايؿ ١ايٛاذؽ.٠
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ب .خيطف ـٝ٥ن اؾاَع ١غطاب ـزل ٞعّض٦ٖٝ ٛض ١ايتضؽـٜن أَ ٚمضاعؽ ٙاملعٓض ٢بكضفاـ فًضن ايتأؼٜضب
ظ ٍ٬ألبٛع َٔ تاـٜغ املٍاؼق ١عً.٘ٝ
َاؼ )91(٠تمكط املما٤ي ١ايتأؼٜب ١ٝبالتكاي ١عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن أَ ٚماعؽٚ ٙقبٛشلا َٔ فًضن اؾاَعض ١نُضا
ٜمكط اؿل يف إقاَ ١ايؽع ٣ٛايتأؼٜب ١ٝعً ٢عّ ١٦ٖٝ ٛايتضؽـٜن أَ ٚمضاعؽ ٙمبّض ٞلضَٓ ١ضٔ تضاـٜغ
ٚقٛع املعايؿ.١
َاؼ)92(٠

ؽّضضع قضضفاـات فًضضن ايتأؼٜضضب بايؿٍضضٌ َضضٔ اـؽَضض ١يًطعضضٔ ؾٗٝضضا باإليػضضا ٤أَضضاّ ايىضضعب ١اإلؼاـٜضض١
باحملهُ ١ايعًٝا ظ ٍ٬لتني َٜٛاً َٔ تاـٜغ ٌؽٚـ ايكفاـ.

َاؼٚ )93(٠ؽّع بك ١ٝقضفاـات اجملًضن ايٍضاؼـ ٠بتٛقٝضع أَ ٟضٔ ايعكٛبضات ا٭ظضف ٣املٍضاؼم عًٗٝضا يًطعضٔ ؾٗٝضا
باإليػضضاٚ ٤ايتعضضٜٛ

أَضضاّ احملهُضض ١ا٫بتؽاٝ٥ضض ١املعتٍضض ١ظضض ٍ٬لضضتني َٜٛضاً َضضٔ تضضاـٜغ إظطضضاـ املمضضاٍ٤

بايكفاـ.
َاؼُٜٛ )94(٠ؼَع قفاـ فًن ايتأؼٜب بتٛقٝع أ َٔ ٟايعكٛبات ايٛاـؼ ٠يف ايبٓٛؼ (أ ,ب ,د ,ؼ) َٔ ايؿكفَ )8( ٠ضٔ
املاؼٖ َٔ ) 24( ٠ؿ ٙاي٥٬ر ١املٍاؼم عًٗٝا يف ًَضـ ايعّض ٛاملعاقضب ٜٚضتِ ْضكع ايكضفاـ َٓض٘ بعضؽ َّضٞ
لضضٓتني َضضٔ تضضاـٜغ ايعكٛبضض ١إؾا ناْضضت ايعكٛبضض ١املٛقعضضٖ ١ضض ٞايًضض ّٛأ ٚايتٓبٝضض٘ أ ٚاإلْضضؿاـ أَضضا إؾا ناْضضت
ايعكٛب ١املٛقع( ٖٞ ١اؿفَإ َٔ ايعض ٠ٚ٬ايمضٓ ١ٜٛأ ٚتأجٝضٌ ايذلقٝض ١عضٔ الضتركاقٗا ؾضٜٓ ٬ضكع ايكضفاـ
ايتأؼٜيب َٔ ًَـ ايعّ ٛإ ٫بعؽ تٓؿٝؿٖا ٚاْكّاَ ٤ؽتٗاٚ .يف مجٝع ا٭ذٛاٍ إؾا أيػ ٞايكفاـ ايتضأؼٜيب
عهِ قّا ٞ٥ؾٓٝكع َٔ املًـ إؾا ٌاـ اؿهِ ْٗاٝ٥اً.
َاؼ )95(٠إؾا تبني جملًن ايتأؼٜب وبٗ ١اـتهاب جفمي َٔ ١اؾضفا ِ٥ايضيت ؽضتَ ايٓٝابض ١ايعاَض ١بفؾضع ايضؽع٣ٛ
ايعَُٝٛضض ١عٓٗضضا بػضضرل وضضه ٣ٛأ ٚطًضضب ٚجضضب عًٝضض٘ عضضفض املِٛضضٛع ؾضضٛـاً عًضض ٢ـ٥ضضٝن اؾاَعضض ١يٝكضضّٛ
بإٌ ضؽاـ ا٭َضضف باإلذايضض ١إىل ايكّضضاٜ ٫ٚ ٤ذلتضضب عًضض ٢ؾيضضو اإلظضض ٍ٬عضضل اؾاَعضض ١يف تٛقٝضضع ايعكٛبضض١
ايتأؼٜب ١ٝعُا ٜثبت يف ذل املعايـ.
َاؼٜ )96(٠ىذليف يف إقاَ ١ايؽع ٣ٛايتأؼٜبٚ ١ٝإذايتٗا إىل فًن ايتأؼٜب َا :ًٜٞ
 - 8لبل ايتركٝل ٚايت ١ٌٝٛباإلذاي ١عً ٢فًن ايتأؼٜب.
 - 8تٛاؾف أؼي ١ناؾٜ ١ٝمتؽٍ َٓٗا عً ٢بٛت ٚقٛع املعايؿ َٔ ١عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن أَ ٚماعؽ.ٙ
 - 2إٔ ٜ ٫ه ٕٛقؽ لكط ذل املما٤ي ١ايتأؼٜب ١ٝبايتكاؼّ أ ٚبثبٛت لبل ايؿٌٍ ؾٗٝا ٚؾكاً يًكاْ.ٕٛ
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الباب ارتامظ
أحهاو ختامٔ٘
َاؼ)97(٠أ .إؾا أٚقـ ـٝ٥ن اؾاَعض ١ايؽـالض ١جكٝ٥ضاً أ ٚنًٝضاً ؾعًض ٢فًضن اؾاَعض ١إٔ ٜعكضؽ اجتُاعضاً الضتثٓاٝ٥اً
ٚجٛبٝاً بؽع َٔ ٠ٛـٝ٥م٘ ظ ٬ ٍ٬ض ١أٜضاّ – عًض ٢ا٭نثضف – َضٔ تضاـٜغ قضفاـ ايٛقضـ ٜٓٚضاقي فًضن
اؾاَعضض ١يف ٖضضؿا ا٫جتُضضاع ا٫لضضتثٓا ٞ٥قضضفاـ ٚقضضـ ايؽـالضض ,١ؾضضإؾا ق ضؽٍـ فًضضن اؾاَعضض ١عضضؽّ جؽٜضض١
ألباب٘ ٚؼٚاع ٘ٝأ ٚقؽٍـ قٚاشلا اؽؿ قفاـاً بفؾع ايٛقـٚ .يف ٖؿ ٙاؿاي ١جيب التٓ٦اف ايؽـال ١ؾٛـاً.
ب .إؾا قؽٍـ اجملًن يف ٖؿا ا٫جتُضاع ٌضر ١قضفاـ ٚقضـ ايؽـالضٚ ١الضتُفاـ ألضباب٘ ٚؼٚاعٝض٘ اؽضؿ قضفاـًا
بالضضتُفاـ ايٛقضضـ ٚيف ٖضضؿ ٙاؿايضض ١جيضضب عًضض ٢ـ٥ضضٝن اجملًضضن ـؾضضع ا٭َضضف إىل ايضضٛقٜف يرلؾعضض٘ بضضؽٚـ ٙإىل
ـٝ٥ن اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات ؾٛـاً.
َاؼ)98(٠أ .إؾا اقضضف فًضضن اؾاَعضض ١الضضتُفاـ ٚقضضـ ايؽـالضض ١يف اؾاَعضض ١جك ٝ٥ضاً أ ٚنً ٝضاً ٚؾك ضاً ٭ذهضضاّ املضضاؼ٠
ايمابك ١تٛجٍب عً ٢اجملًن ا٭عً ٢إٔ ٜعكؽ اجتُاعاً التثٓاٝ٥اً ٜضؽع ٛإيٝض٘ ـ٥ضٝن اجملًضن ؾضٛـ إب٬غض٘
بكفاـ فًن اؾاَع٫ ١ؽاؾ قفاـ بفؾع ٚقـ ايؽـال ١أ ٚالتُفاـٖا.
ب .إؾا أقضضف اجملًضضن ا٭عًضض ٢يف ٖضضؿا ا٫جتُضضاع ا٫لضضتثٓا ٞ٥الضضتُفاـ ٚقضضـ ايؽـالضضٚ ١جضضب عًٝضض٘ إٔ تضضؽؼ
َٛعؽاً ٫جتُاع التثٓا ٞ٥آظف ٜمتأْـ ؾ ٘ٝؼـال ١املِٛٛع ٚاؽاؾ قفاـ بىأْ٘.
َاؼ )99(٠إؾا ت ٜٛقـ ـٝ٥ن اؾاَع ١ايؽـال ١باؾاَع ١جكٝ٥اً أ ٚنًٝاً ,أ ٚإؾا ت ٜٛاؾل فًضن اؾاَعض ١عًض٢
التُفاـ ايٛقـ بايفغِ َٔ تٛؾف ألباب٘ ٚؼٚاعٚ ٘ٝؾكاً ٭ذهاّ املاؼ ٠ايتاي ,١ٝجاق يًُحًن ا٭عً ٢إٔ
ٜتعضضؿ قضضفاـاً بٗضضؿا ايىضضإٔ بٓضضا ً٤عًضض ٢تكفٜضضف َكضضؽّ َضضٔ ايضضٛقٜف يف اجتُضضاع الضضتثٓاٜ ٞ٥ضضؽع ٛإيٝضض٘ ـ٥ضضٝن
اجملًنٚ .يف ٖؿ ٙاؿايٜ ١ه ٕٛقفاـ اجملًن ًَكَاً يًحاَع ١أ ٚاؾاَعات املعٓ ١ٝب٘.
َاؼ ٫ )111(٠جيٛق  -يف نٌ ا٭ذٛاٍ ٚ -قـ ايؽـال ١يف اؾاَعض ١جكٝ٥ضاً أ ٚنًٝضاً إ ٫إؾا ٌضاذب الضتُفاـٖا
إظ ٍ٬با٭َٔ ايعاّ أ ٚتٗؽٜؽ ملٓىآت َٚفاؾل اؾاَع.١
َاؼٍٜ )111(٠ؽـ بٓظاّ ايؽـال ١ايعًٝا ٚايبرث ايعًُ ٞيف اؾاَعض ١ايُٝٓٝض ١قضفاـ َضٔ ـ٥ضٝن اجملًضن ا٭عًض ٢بعضؽ
َٛاؾك ١اجملًن بٓا ً٤عً ٢عفض ايٛقٜف.
َاؼَ )112(٠ع َفاعا ٠أذهاّ املاؼتني (َ 5هفـ)  َٔ )62( ٚايكاٍْٜ ٕٛؽـ ـٝ٥ن اؾاَع ١بعضؽ َٛاؾكض ١فًضن
اؾاَعضضٚ ١اجملًضضن ا٭عًضض ٢ايكضضفاـات اـاٌضض ١بإْىضضا ٤أ ٚؼَضضخ أْ ٚكضضٌ ايهًٝضضات ٚا٭قمضضاّ ٚاملعاٖضضؽ
َٚفانضضضك ايبرضضضٛث ٚايتعًضضضٚ ِٝايتضضضؽـٜب ٚا٫لتىضضضاـات ٚاملمتىضضضؿٝات ٚايضضضدلاَخ اـاٌضضضٚ ١املضضضؽاـه
ايتطبٝك ١ٝيف ذفّ اؾاَع.١
َاؼ ٫ )113(٠جيٛق يعّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن املعني يف جاَع ١ؽّع ٭ذهاّ ايكاْ ٕٛإٔ ٜكضؽّ طًضب ْكضٌ إىل جاَعض١
أظف ٣إ ٫بعؽ َفٚـ سن لٓٛات َٔ تاـٜغ تعٚ ٘ٓٝٝمبدلـات تكتٓع بٗا اؾاَع.١
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َاؼٜ )114(٠متثٓ َٔ ٢وفيف ايمٔ ٚايتكؽٜف املٍٓ ُٛعًُٗٝا يف املاؼَ )58( ٠ضٔ ٖضؿ ٙاي٥٬رض ١املتكضؽَ ٕٛيىضػٌ
ْؿن ايٛظا٥ـ يف ايهًٝات ايؿفع ١ٝعً ٢إٔ ٜهْٛٛا َٔ أبٓا ٤املٓطكٜٚ ١تٛىل فًن اؾاَعض ١ؼؽٜضؽ
َعاٜرل ايكب.ٍٛ
َاؼَ )115(٠ع َفاعا ٠اظتٍاٌات فًن ايهً ١ٝاملٍٓ ُٛعًٗٝا يف ايكاْٜ ٕٛىهٌ فًضن ايهًٝض ١أ ٚاملعٗضؽ
أ ٚاملفنك ايتابع يًحاَع ١ملعاْٚت٘ يف أؼاَٗ ٙ٤اّ ؾٓتني َٔ بضني أعّضا ٙ٤يف بؽاٜض ١نضٌ عضاّ جضاَع,ٞ
إذؽاُٖا يى ٕٚ٪ايط٬ب ٚايثاْ ٞيى ٕٚ٪ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُضٚ ,ٞؼضؽؼ اي٥٬رض ١ايؽاظًٝض١
يًهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنك اظتٍاٌات نٌ َُٓٗا.
َاؼٜ )116(٠هضض ٕٛيًحاَعضض ١بٓٝضض ١تٓظُٝٝضض ١أناؼميٝضضٚ ١إؼاـٜضضَٛ ١ذضضؽ ٠يف َمضضُٝاتٗا ٚاظتٍاٌضضاتٗا ٚؾك ضاً يًٓظضضاّ
ايٍاؼ ـ بؿيو بكفاـ َٔ ـٝ٥ن فًن ايٛقـا ٤بعؽ َٛاؾك ١فًضن ايضٛقـا ٤بٓضا ً ٤عًض ٢عضفض َضٔ ايضٛقٜف
َٛٚاؾك ١اجملًن ا٭عً.٢
َاؼٜ )117(٠هضض ٕٛيًحاَعضض ١جٗضضاق إؼاـٚ ٟؾضضين َضضٔ املضضٛظؿني اـاِضضعني ٭ذهضضاّ قضضاْ ٕٛاـؽَضض ١املؽْٝضضٜ ١ترضضؽؼ
ذحُ٘ ٖٝٚهًٝت٘ ٚاظتٍاٌات٘ ٚؾكاً يٓظاّ ظاُ ٍٜؽـ بكفاـ َٔ ـٝ٥ن فًن ايٛقـا ٤بعؽ َٛاؾكض١
فًن ايٛقـا ٤بٓا ً٤عً ٢عفض ايٛقٜف ٚاقذلاط اجملًن ا٭عً.٢
َاؼٍٜ )118(٠ضضؽـ بكضضفاـ َضضٔ ايضضٛقٜف بٓضضا ً٤عًضض ٢اقضضذلاط ـ٥ضضٝن اؾاَعضض٥٫ ١رضض ١ؼضضؽؼ اظتٍاٌضضات َٗٚضضاّ فًضضن
ا٭قماّ غرل ا٭ناؼمي ١ٝايتابع ١يًحاَعٚ ١ايهًٝات ٚوفٚيف تعٝني ـ٩لاٖ٤ا ٚايعاًَني ؾٗٝا.
َاؼٍٜ )119(٠ؽـ ـ٩لا ٤اؾاَعات ايكفاـات ٚايتعًُٝات املٓؿؿ ٠٭ذهاّ ٖؿ ٙاي٥٬ر.١
َاؼٜ )111(٠عٌُ بٗؿا ايكفاـ َٔ تاـٜغ ٌؽٚـٜٓٚ ٙىف يف اؾفٜؽ ٠ايفزل.١ٝ
ٌؽـ بف٥ال ١اؾُٗٛـ – ١ٜبٍٓعا٤
بتاـٜغ / 7ـبٝع أٖ1428 / ٍٚض
املٛاؾل َ / 26اـهّ2117 /
د .صالح علي باصرة

عبدالقادر باجمال

علي عبدهللا صالح

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الجمهورية
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للكاىٌْ زقه( )82لطي٘8001و
بػأٌ ادتامعات
ّاملعاٍد العلٔا ّالهلٔات األٍلٔ٘

-150-

ّ8002

قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

قساز مجَْزٖ زقه( )840لطي٘8005و
بػأٌ الالئح٘ التيفٔرٓ٘ للكاىٌْ زقه( )82لطي٘8001و بػأٌ ادتامعات
ّاملعاٍد العلٔا ّالهلٔات األٍلٔ٘
ـٝ٥ن اؾُٗٛـ:١ٜ
بعؽ ا٫ط٬ع عً ٢ؼلتٛـ اؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ
ٚعً ٢ايكاْ ٕٛـقِ( )82يمٓ ّ8001١بىإٔ اؾاَعات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ٚايهًٝات ا٭ًٖ.١ٝ
ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟـقِ( )10يمٓ ّ8005١بتىه ٌٝاؿهٚ ١َٛتمُ ١ٝأعّاٗ٥ا.
ٚبٓا ً٤عً ٢عفض ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ
ٚبعؽ َٛاؾك ١فًن ايٛقـا.٤

//قــــــــــــسز//
الباب األّل
التطنٔ٘ ّالتعازٓف ّاألٍداف
َاؼ )1(٠تمُٖ ٢ؿ ٙاي٥٬ر ١بض(اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜيًكاْ ٕٛـقضِ( )82يمضٓ ّ8001١بىضإٔ اؾاَعضات ٚاملعاٖضؽ ايعًٝضا
ٚايهًٝات ا٭ًٖ.)١ٝ
َاؼٜ )2(٠ه ٕٛيٮيؿاظ ٚايعباـات ايٛاـؼ ٠أؼْا ٙذٝثُا ٚـؼت يف ٖؿ ٙاي٥٬ر ١املعاْ ٞاملبٓٝض ١أَضاّ نضٌ َٓٗضا َضا ت
ٜكت

لٝام ايَٓ َعٓ ٢آظف:

أ  -اؾُٗٛـ١ٜ

 :اؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ

ب -ايكإْٛ

 :ايكضضضضاْ ٕٛـقضضضضِ( )82يمضضضضٓ ّ8001١بىضضضضإٔ اؾاَعضضضضات ٚاملعاٖضضضضؽ ايعًٝضضضضا
ٚايهًٝات ا٭ًٖ.١ٝ

د  -اجملًن

 :اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات.

ؼ -ـٝ٥ن اجملًن

 :ـٝ٥ن اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات.

ٖض -ايٛقاـ٠

ٚ :قاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

 - ٚايٛقٜف

ٚ :قٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

ق  -اؾاَع١

:نٌ َ٪لم ١ظاٌ ١تعُضٌ يًتعًض ِٝايعضايٚ ٞايبرضث ايعًُضٚ ٞؼتض ٟٛعًض٢
نًٝضضتني عًضض ٢ا٭قضضٌ  ٫ٚتكضضٌ َضضؽ ٠ايؽـالضض ١ؾٗٝضضا عضضٔ أـبضضع لضضٓٛات أَ ٚضضا
ٜعاؼشلا ٚمتٓس ايؽـج ١اؾاَع ١ٝا٭ٚىل(بهايٛـٜٛه/يٝماْن) عًض ٢ا٭قضٌ
ٚمتًهٗا جٗ ١غرل ذه.١َٝٛ
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:نٌ َ٪لم ١أناؼميَ ١ٝمتكً ١بؿاتٗا تعٓ ٢بايتعً ِٝايعاي ٫ٚ ٞتكضٌ َضؽ٠
ايؽـالضضضضض ١ؾٗٝضضضضضا عضضضضضٔ أـبضضضضضع لضضضضضٓٛات ملضضضضضٓس ايؽـجضضضضض ١اؾاَعٝضضضضض ١ا٭ٚىل
(بهايٛـٜٛه/يٝماْن) ٚلٓ ١بعؽ اؾاَع ١ملٓس ايؽبً ّٛايعضايٚ ٞلضٓ ١بعضؽ
ايضؽبً ّٛايعضاي ٞملضٓس املاجمضضترل تٓىضأ مبٛجضب ايكضضاْٚ ٕٛمتًهٗضا جٗض ١غضضرل
ذه.١َٝٛ

يف  -ايهً ١ٝاؾاَع١ٝ

 :نٌ َ٪لم ١أناؼميَ ١ٝمتكً ١بضؿاتٗا تعٓض ٢بضايتعً ِٝاؾضاَع ٫ٚ ٞتكضٌ
َؽ ٠ايؽـال ١ؾٗٝا عضٔ أـبضع لضٓٛات أَ ٚضا ٜعاؼشلضا ,تٓىضأ مبٛجضب ايكضإْٛ
ٚمتًهٗا جٗ ١غرل ذه.١َٝٛ

 - ٟاملايو/امل٪لن

:نضٌ وضعَ طبٝعض ٞأ ٚاعتبضاـ ٟميتًضو اؾاَع/١املعٗضؽ ايعاي/ٞايهًٝضض١
اؾاَعَ ١ٝمحٌ ٚؾكاً يًتىفٜعات ايٓاؾؿٚ ٠خيّع يكاْ ٕٛا٫لتثُاـ.

ى  -عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن :اؿاٌٌ عً ٢وٗاؼ ٠ايؽنتٛـا ٙأَ ٚا ٜعاؼشلا.
ٍ -عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن املعا:١ْٚاملؽـه/املعٝؽ.
ّ  -ايذلظ َٝا٭ٚيٞ

:املٛاؾكضض ١ا٭ٚيٝضضَ ١ضضٔ ايضضٛقاـ ٠عًضض ٢إْىضضا ٤اؾاَع/١املعٗضضؽ ايعاي/ٞايهًٝضض١
اؾاَعٚ ١ٝؾكاً ٭ذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١

ٕ -ا٫عتُاؼ ايعاّ

:اعتبضضضاـ نضضضٌ َضضضٔ اؾاَع/١املعٗضضضؽ ايعاي/ٞايهًٝضضض ١اؾاَعٝضضضٌ ١ضضضاذب١
ايذلظضضض َٝا٭ٚيضضضًٖ٪َ ٞضضض ١تضضضأٖ ً٬ٝعاَضضاً يًتضضضؽـٜن يف ايتعٍٍضضضات ايضضضيت
تُّٓٗا ايٓظاّ ا٭لال ٞايؿْ ٟايت مبٛجب٘ ايذلظ َٝا٭ٚي.ٞ

ه -ا٫عتُاؼ اـاُ

:اعتبضضاـ نضضٌ َضضٔ اؾاَع/١املعٗضضؽ ايعاي/ٞا٭ناؼمي/١ٝايهًٝضض ١اؾاَعٝضض١
ًَٖ٪ضضض ١تضضضأٖ ً٬ٝظاٌضضضاً يف أَ ٟضضضٔ ايتعٍٍضضضات ايضضضيت تّضضضُٓٗا ايٓظضضضاّ
ا٭لال ٞبعؽ التٝؿاٗ٥ا َتطًبات٘.

ع  -ايذلظ َٝايٓٗاٞ٥

َٛ:اؾكضض ١ايضضٛقاـ ٠عًضض ٢ايمضضُاط ببضضؽ ٤ايٓىضضايف أٚا٫لضضتُفاـ ؾٝضض٘ بايٓمضضب١
يًحاَعات املٓىأ ٠قبٌ ٌؽٚـ ايكاْ.ٕٛ

ف  -امل٪لم ١ايتعً١ُٝٝ

:نٌ َ٪لم ١تعً ِٝعاٍ أًٖ( ١ٝجاَعَ/١عٗؽ عاٍٍ/نً ١ٝجاَع )١ٝؽّع
٭ذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١

ُ  -فًن ا٭َٓا٤

:فًن أَٓا ٤امل٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ

م  -ؾٓ ١ا٫عتُاؼ

:ايًحٓض ١املعٓٝضض ١مبفاجعضٚ ١ؼـالضض ١طًبضات ايذلاظضضٚ َٝا٫عتُضاؼات اي٬قَضض١
إلْىضضا/ٚ ٤أ ٚالضضتُفاـ َ٪لمضضات ايتعًضض ِٝايعضضاي ٞطبك ضاً ٭ذهضضاّ ايكضضإْٛ
ٚايكٛاْني ؾات ايع٬قٖٚ ١ؿ ٙاي٥٬رٚ ١ايكفاـات ٚا٭ؼيٚ ١ايُٓضاؾد ايٍضاؼـ٠
مبكتّاُٖا.
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:نضٌ َ٪لمض ١تعًض ِٝعضضا ٍٍ أًٖٝض ١تٓىضأ يتكضؽ ِٜبضضفاَخ تعًُٝٝضَ ١عضذلف بٗضضا
بٗؽف ؼكٝل ايفبس.

ً  -امل٪لم ١غرل ايفع : ١ٝنٌ َ٪لم ١تعًض ِٝعضا ٍٍ أًٖٝض ١تٓىضأ يتكضؽ ِٜبضفاَخ تعًُٝٝضَ ١عضذلف بٗضا
ؼ ٕٚإٔ تٗؽف إىل ؼكٝل ايفبس.
َاؼ )3(٠تٗؽف ٖؿ ٙاي٥٬ر ١إىل بٝإ ا٭لن ٚاإلجفا٤ات ٚاـطٛات ايٛاجضب إتباعٗضا يف إْىضا٪َ ٤لمضات ايتعًضِٝ
ايعاي ٞا٭ًَٖٚ ١ٝضا تتطًبض٘ َضٔ وضفٚيف ٫لضتُفاـٖا ٚنضؿا ؼؽٜضؽ فضا٫ت ايتٓظضٚ ِٝاإلوضفاف ٚايفقابض١
اؿه ١َٝٛعً ٢أؼاٗ٥ا ٚؾيو مبا ٪ٜؼ ٟإىل:
محاٜضضٚ ١ؼعضضِ ايفلضضاي ١ايعًُٝضضٚ ١ايتعًُٝٝض ١يتًضضو امل٪لمضضات ٚتعكٜضضك ايثكضض ١بأؼاٗ٥ضضا ٚنؿضضا٠٤

- 8

ٚجٛؼ ٠كفجاتٗا.
تىحٝع ٚمحا ١ٜا٫لتثُاـ اـاُ يف فضاٍ ايتعًض ِٝايعضايٚ ٞتعكٜضك نؿضاَ ٠٤ىضاـنت٘ يف
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فاٍ ايتُٓ ١ٝايبىف.١ٜ

الباب الجاىٕ
األضظ العام٘ إلىػاء مؤضطات تعلٔه عالٍ
الفصل األّل
اذتصْل عل ٙالرتخٔص األّلٕ
َاؼٜ )4(٠تِ اؿٍ ٍٛعً ٢ايذلظ َٝا٭ٚي ٞعًَ ٢فذًتني.
َاؼ )5(٠عً ٢املايو/امل٪لن يف املفذً ١ا٭ٚىل َٔ ايذلظ َٝإٔ ٜكؽّ يًٛقٜف طًبضاً َٛقعضاً عًٝض٘ َضٔ املايو/امل٪لضن
عً ٢ايُٓٛؾد ايؿ ٟتعؽ ٙايٛقاـَ ٠فؾل مبا :ًٜٞ
أ ْ -مضضعَ ١ضضٔ َىضضفٚع ايٓظضضاّ ا٭لالضض ٞيًُ٪لمضض ١ايتعًُٝٝضضَٛ ١قع ضاً عًٝضض٘ َضضٔ املايو/امل٪لضضن ٚٚؾك ضاً
يًُعاٜرل املٍٓ ُٛعًٗٝا يف ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬رٚ ١ا٭ؼيٚ ١ايُٓاؾد ايٍاؼـ ٠مبكتّاُٖا ٜ -تُّٔ
َا :ًٜٞ
َ - 8تطًبات ايهٝإ ايكاْ ْٞٛيًُ٪لمٚ ١املايو/امل٪لنٚ :تتُثٌ بٛج٘ ظاُ يف بٝإ:
 ا٫لِ املكذلط يًُ٪لم ١ايتعًَٚ ١ُٝٝكفٖا ايفٝ٥م.ٞطبٝع ١امل٪لم ١ايتعً(١ُٝٝـع/١ٝغرل ـع.)١ٝ أزلا ٤امل٬ى/امل٪لمني ٚجٓمٝاتِٗ (َفؾكاً بايمرل ٠ايؿات ١ٝيهٌ َِٓٗ). َمضضاذ ١ا٭ـض املعٍٍضض ١إلقاَضض ١امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١عًٗٝضضا ٚطبٝعضض ١ع٬قضض ١املايو/امل٪لضضنبٗا(َايو َٓ -تؿع).
 َكؽاـ ـأه املاٍ املعٍَ إلْىا ٤امل٪لم ١ايتعًٍَٚ ١ُٝٝاؼـ متٚ ًٜ٘ٛذٍ ١نٌ وضفٜو يفـأه املضضاٍ ْٛٚعٗضضا (ْكؽٜضض - ١عٝٓٝضض )١عًضض ٢إٔ ٜضضتِ تكٝضض ِٝاؿٍضض ١ايعٝٓٝضضَ ١ضضٔ قبضضٌ قالضضب
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قاَْ ْٞٛعتُؽ خيتاـ ٙايىفناَٛٚ ٤اؾك ١ايىفنا ٤عً ٢ايتك ِٝٝبتكفٜف ٌاؼـ عِٓٗ ٚيًٛقاـ٠
اؿل بإعاؼ ٠تك ِٝٝاؿٍ ١ايع ١ٝٓٝإؾا اقتّ ٢ا٭َف.
 تفتٝبضضات ايىضضفانٚ ١ا٫تؿاقٝضضات ايتعاقؽٜضضَ ١ضضع َ٪لمضضات أناؼميٝضضْ ١ظضضرل ٙيف ايضضؽاظٌ أٚاـاـد (إٕ ٚجؽت).
َ - 8تطًبات ايبٓ ١ٝا٭ناؼمي ١ٝيًُ٪لمٚ:١تتُثٌ بٛج٘ ظاُ يف بٝإ:
 ايفلاي ١ايعًُ ١ٝيًُ٪لم.١ ايٛذؽات ايتعً َٔ ١ُٝٝايهًٝات ٚا٭قماّ ٚاملفانك ايتابع ١شلا. ْظاّ ايؽـالٚ ١ايىٗاؼات ٚايؽـجات ايعًُ ١ٝاييت لتُٓرٗا.ْظاّ ايتمحٚ ٌٝايكب.ٍٛ عؽؼ اشل ١٦ٝايتؽـٜمَٚ ١ٝماعؽٜٗا ٚاملىفؾني ٚايؿٓٝني ٚؾكاً ملعاٜرل ا٫عتُاؼ اـاُ ٚنٝؿٝض١تٛؾرلٖا.
َ - 2تطًبات ايبٓ ١ٝايتٓظٚ ١ُٝٝاإلؼاـ ١ٜيًُ٪لمٚ:١تتُثٌ بٛج٘ ظاُ يف بٝإ:
 اجملضضاين ا٭ناؼميٝضض( ١فًضضن ا٭َٓضضا - ٤فًضضن اؾاَعضض - ١فًضضن ايهًٝضض – ١فًضضنايكمِ  -عُاؼ ٠و ٕٛ٦ايط٬ب).
 ايٓظاّ اإلؼاـ.ٟ - 4ايتاـٜغ املتٛقع يًبؽ ٤يف تٓؿٝؿ املىفٚع َٚفاذٌ َٚؽؼ اْ٫تٗا.َ٘ٓ ٤
 - 1ايتاـٜغ املتٛقع يبؽ ٤ايؽـالٚ ١عؽؼ ايط٬ب املتٛقع اْتظاَِٗ يف َفذًتٗا ا٭ٚىل ٚايٓٗا.١ٝ٥
ب  -ايًٛا٥س املٓظُ ١يًفقابٚ ١املتابع.١
د َ -ىضضفٚع املٛاقْضض ١ايتكؽٜفٜضض ١املكذلذضض ١يتػطٝضض ١تهضضايٝـ إْىضضاٚ ٤ػٗٝضضك امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضضٍَٚ ١ضضاؼـ
متًٜٗٛا َؿًٍ.١
ؼ  -ايتكاّ بتكؽُِ ِٜإ بٓهض ٞؼضت تٍضفف ايضٛقاـَ ٠كضؽاـَ )%80( ٙضٔ ـأه املضاٍ املٍضفط بض٘ إلْىضا٤
امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضضٜ ١مضضتعؽّ ملٛاجٗضض ١أٜضض ١أِضضفاـ تذلتضضب عًضض ٢تعثضضف امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١أ ٚإغ٬قٗضضا أٚ
إؾ٬لٗا أ ٚأ ١ٜأِفاـ أظف ٣تف ٣ايٛقاـ ٠أْٗا تمتٛجب ايتعٜٛ

ٚعهِ قّا ٞ٥بات ٜٚمضتثَٓ ٢ضٔ

ٖؿا ا٫يتكاّ امل٪لم ١غرل ايفع.١ٝ
ٖض  -ايتكاّ نتاب ٞبتكؽ ِٜبفْاَخ تٓؿٝؿ ٟإللاق املىفٚع ٚالتٝؿاَ ٤تطًبات٘ َضٔ ايبٓٝض ١املاؼٜضٚ ١ايبىضف١ٜ
ٚؾ كضاً ملعضضاٜرل َتطًبضضات ا٫عتُضضاؼ ايعضضاّ ٚاـضضاُ ايضضٛاـؼ ٠يف ٖضضؿ ٙاي٥٬رضضٚ ١ايُٓضضاؾد ٚا٭ؼيضض ١ايٍضضاؼـ٠
مبكتّاٖا.
 - ٚايتكاّ نتابَٛ ٞقع عً َٔ ٘ٝاملايو/امل٪لن بتعٝني ْمضب ٫ ١تكضٌ عضٔ (َ )%20ضٔ عضؽؼ أعّضا٦ٖٝ ٤ض١
ايتضضؽـٜن املتؿضضفغني يف نضضٌ قمضضِ عًُضض ٞتضضتِ املٛاؾكضض ١عًضض ٢اؾتتاذضض٘ عًضض ٢إٔ تٍضٌ ٖضضؿ ٙايٓمضضب ١إىل
( )%50بعؽ لبع لٓٛات َٔ بؽ ٤إْىاٗ٥ا.
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َاؼ )6(٠عً ٢املايو/امل٪لضن يف املفذًض ١ايثاْٝضَ ١ضٔ ايذلظض َٝإٔ ٜكضؽّ يًضٛقٜف ظض ٍ٬تمضع ١أوضٗف َضٔ تضاـٜغ عًض٢
املٛاؾك ١بايذلظ َٝا٭ٚي ٞيف َفذًت٘ ا٭ٚىل اي ٛا٥ل ٚاملمتٓؽات ايتاي:١ٝ
ٝ ٚ - 8كضضض ١إ بضضضات ًَهٝضضض ١ا٭ـض ايضضضيت لضضضٝكاّ عًٗٝضضضا املىضضضفٚع َبٓٝضضاً ؾٗٝضضضا َٛقضضضع ا٭ـض َٚمضضضاذتٗا
ٚذؽٚؼٖا عًض ٢أ ٫تكضٌ َمضاذتٗا (فتُعض ١أَ ٚتؿفقض)١عٔ َا٥ض ١أيضـ َضذل َفبضع يًحاَعضٚ ١سمضني
أيـ َذل َفبع يًهً ١ٝاؾاَع/١ٝاملعٗؽ ايعايَ ٞع َفاعا ٠أذهضاّ ايؿكضفَ )8( ٠ضٔ املضاؼَ )85( ٠ضٔ
ٖؿ ٙاي٥٬ر.١
ٚيف مجٝع ا٭ذٛاٍ ٜتعني إٔ تهٝ ٚ ٕٛكًَ ١هٝض ١ا٭ـض َعُضؽَ ٠ضٔ احملهُض ١املعتٍضَٚ ١مضحً١
يف َهتب ايمحٌ ايعكاـ ٟايؿ ٟتكع ا٭ـض ُِٔ ْطام اظتٍاٌ٘.
َ - 8متٓؽ بايىهٌ ايكاْ ْٞٛيًُايو/امل٪لن طبكاً ٭ذهاّ ايتىفٜعات ايٓاؾؿ ٠املٓظُ ١يؿيو.
 - 2وضضٗاؼ ٠بٓهٝضض ١بإٜضضؽاع ـأه املضضاٍ املعٍضضَ يًُىضضفٚع يضضؽ ٣أ ٟبٓضضو َضضٔ ايبٓضضٛى املعضضذلف بٗضضا يف
اؾُٗٛـ ١ٜعٝث ٜ ٫كٌ عٔ ًَٝض ْٞٛؼ٫ٚـ يًحاَعضًَٝٚ ١ض ٕٛؼ٫ٚـ يًهًٝض ١اؾاَع/١ٝاملعٗضؽ ايعضايٞ
نرؽ أؼْ.٢
 - 4وٗاؼ ٠بٓه ١ٝبإٜؽاع َبًؼ ايُّإ املٍٓض ُٛعًٝض٘ يف ايؿكضف( ٠ؼ) َضٔ املضاؼَ )1( ٠ضٔ ٖضؿ ٙاي٥٬رض١
ٌاؼـ ٠عٔ بٓو َعتُؽ يف اؾُٗٛـ.١ٜ
 - 1املعططضضضات اشلٓؽلضضض ١ٝملٛقض ض ع ا٭ـض ٚتٍضضضاَُٗٝا املعُاـٜضضضَِٛ ١ضضضراً عًٗٝضضضا أـقضضضاّ مجٝضضضع املفاؾضضضل
ٚاملٓىضضآت ايتابعضض ١يًُىضضفٚع طبكضاً ملعضضاٜرل ا٫عتُضضاؼ ايعضضاّ ايضضٛاـؼ ٠يف ٖضضؿ ٙاي٥٬رضضٚ ١ايُٓضضاؾد ٚا٭ؼيضض١
ايٍاؼـ ٠مبكتّاٖا.
َ - 6ؿنف ٠ـزل َٔ ١ٝاؾٗ ١اؿه ١َٝٛاملعٓ ١ٝباملمضاذٚ ١ايتعطضٝط اؿّضف ٟت٪نضؽ َٛقضع ا٭ـض
ٚطبٝع ١ا٫لتعؽاّ املعٍَ شلا عً ٢املعططات اؿّفٚ ١ٜعؽّ كايؿتٗا يؿيو.
 - 5تٍفٜس ايبٓا ٤ملىفٚع امل٪لم ١ايتعًٌ ١ُٝٝاؼـ عٔ اؾٗ ١املعتٍ.١
 - 2قٛاَ ِ٥تطًبات امل٪لم ١ايتعً َٔ ١ُٝٝا٭جٗكٚ ٠ا٭ اث ٚاملٛاؼ -املطًٛب ١اي٬قَ ١إلقاَتٗا َٚكاٚيض١
ْىضاطٗا عًض ٢أعًضَ ٢مضتَ ٣ٛضضٔ ايتكٓٝضٚ ١ايهؿضا ٠٤املطًٛبض ١طبكضاً ملعضاٜرل ا٫عتُضاؼ ايعضاّ ٚاـضضاُ
ايٛاـؼ ٠يف ٖؿ ٙاي٥٬رٚ ١ايُٓاؾد ٚا٭ؼي ١ايٍاؼـ ٠مبكتّاٖا.
ْ - 9ظضضاّ وضض ٕٛ٦ايعضضاًَني بامل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضضَ ١ضضٔ أعّضضا ٤اشل٦ٝضض ١ايتؽـٜمضضَٚ ١ٝمضضاعؽٚ ِٜٗاإلؼاـٜضضني
ايعاًَني يف ايٛظا٥ـ غضرل ا٭ناؼميٝضَ ١ضٔ ذٝضث وضفٚيف ٚإجضفا٤ات تعٝٝضِٓٗ ٚذكضٛقِٗ ٚٚاجبضاتِٗ
َٚعاٜرل تك ِٝٝأؼاٚ ِٗ٥قالبتِٗ ٚغرل ؾيو ٚؾكاً يًتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
- 80

ايدلْضضاَخ ايضضكَين يتٓؿٝضضؿ املىضضفٚع ٚالضضتٝؿاَ ٤تطًباتضض٘ َضضٔ ايبٓضض ٢املاؼٜضضٚ ١ايبىضضفٚ ١ٜؾكضض ًا

ملتطًبضضات ا٫عتُضضاؼ ايعضضاّ ٚاـضضاُ ايضضٛاـؼ ٠يف ايكضضاْٖ ٚ ٕٛضضؿ ٙاي٥٬رضضٚ ١ايُٓضضاؾد ٚا٭ؼيضض ١ايٍضضاؼـ٠
مبكتّاُٖا ٚمبا ٜ ٫تحاٚق سن لٓٛات َٔ تاـٜغ اؿٍ ٍٛعً ٢ايذلظ َٝا٭ٚي.ٞ
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َاؼ )7(٠أ -عً ٢ايٛقٜف إذاي ١طًب اؿٍ ٍٛعً ٢ايذلظ َٝا٭ٚي ٞإىل ؾٓ ١ا٫عتُاؼ ظَ ٍ٬ؽ ٠ألبٛع َضٔ تضاـٜغ
تكؽمي٘ إي.٘ٝ
ب  -تك ّٛؾٓض ١ا٫عتُضاؼ مبفاجعضٚ ١تضؽقٝل ايطًضب َٚفؾكاتض٘ َضٔ اي ٛضا٥ل يًتأنضؽ َضٔ الضتٝؿاٗ٥ا يهاؾض١
ايىفٚيف ٚاإلجفا٤ات املطًٛبٚ ١يًحٓ ١يف لب ٌٝايتركضل َضٔ ؾيضو ايكٝضاّ بكٜضاـَٝ ٠ؽاْٝض ١ملٛقضع امل٪لمض١
ايتعً ١ُٝٝبايتٓمٝل َع املعٓٝني بامل٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ
ٚيف مجٝع ا٭ذٛاٍ جيب عً ٢ؾٓ/١فًن ا٫عتُاؼ إٔ تكؽّ يًٛقٜف تكفٜفاً بٓتا٥خ َفاجعتٗا ٚؼـالضتٗا
يًطًب ظ ٬ ٍ٬ني َٜٛاً َٔ تاـٜغ إذاي ١ايطًب َع َفؾكات٘ إيٗٝا َٔ ايٛقٜف َتُّٓاً تٌٝٛاتٗا.
د  -إؾا أٌٚت ؾٓ ١ا٫عتُاؼ مبٓس ايذلظ٫ َٝلتٝؿا ٘٥يهاؾَ ١تطًبات ٚوفٚيف َٓر٘ ٜتعني عً ٢ايضٛقٜف
إٌؽاـ ايذلظ َٝظ ٍ٬ألبٛع َٔ تضاـٜغ ـؾضع تكفٜضف ؾٓض ١فًضن ا٫عتُضاؼ إيٝض٘ ٚإبض٬ؽ َكضؽّ ايطًضب
بضؿيو أَضضا إؾا ـأت ايًحٓض ١بضضإٔ ايطًضب غضضرل َمضتٛفُ يًىضضفٚيف ٚاملعضاٜرل املطًٛبضض ١ملضٓس ايذلظضض َٝؾعًٗٝضضا
ايفؾع بؿيو يًضٛقٜف يٝكض ّٛبضؽٚـ ٙبإٌضؽاـ قضفاـ بضفؾ
مجٝضع ا٭ذضضٛاٍ جيضضب إٔ ٜهض ٕٛقضضفاـ ايضضفؾ

َضٓس ايذلظض َٝأ ٚطًضب الضتٝؿا ٤ايٓضٛاقَ ٚيف

َمضبباً ٜٚبًضضؼ بضض٘ َكضؽّ ايطًضضب ظضض ٍ٬ألضبٛع َضضٔ تضضاـٜغ

ٌؽٚـ.ٙ

الفصل الجاىٕ
اذتصْل عل ٙتسخٔص االعتناد العاو
َاؼ )8(٠يًرٍ ٍٛعً ٢تفظ َٝا٫عتُاؼ ايعاّ ٜتعني عً ٢املايو/امل٪لن َا :ًٜٞ
أ  -إٔ ٜكؽّ يًٛقٜف طًباً َٛقعاً َٓ٘ عً ٢ايُٓٛؾد املعؽ يؿيو َٔ ايٛقاـَ ٠فؾل باٯت:ٞ
ٌٛ - 8ـ َٔ ٠ايذلظ َٝا٭ٚي.ٞ
 - 8قا ١ُ٥بأزلا ٤املفورني جملًن ا٭َٓا.٤
 - 2الِ ـٝ٥ن/عُٝؽ امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝاملكذلط.
ب  -الضضضتٝؿاَ ٤تطًبضضضات ا٫عتُضضضاؼ ايعضضضاّ يًُ٪لمضضض ١ايتعًُٝٝضضضَ ١ضضضٔ ايبٓضضض ٢ايترت(١ٝاملاؼٜضضضٚ ١ايبىضضضف)١ٜ
ٚا٭ناؼميٝضضٚ ١ايتٓظُٝٝضضٚ ١ايًضضٛا٥س ايضضيت ْضضاٍ مبٛجبٗضضا ايذلظضض َٝا٭ٚيضض ٞيف َفذًتضض٘ ايثاْٝضضٚ ١ؾك ضاً
٭ذهاّ ايكاْٖ ٕٛؿ ٙاي٥٬رٚ ١ا٭ؼي ١ايٍاؼـ ٠مبكتّاُٖا.
َضضاؼ )9(٠عًضض ٢املايو/امل٪لضضن بعضضؽ ذٍضضٛي٘ عًضض ٢ايذلظضض َٝا٭ٚيضض ٞإٔ ٜضضٛؾف يف َضضؽ ٠أقٍضضاٖا لضضٓتإ َضضا ٜثبضضت إٔ
َتطًبات ا٫عتُاؼ ايعاّ قؽ مت ايبؽ ٤يف إلاقٖا.
ٚيف مجٝضضع ا٭ذضضٛاٍ ٜضضتعني عًضض ٢املايو/امل٪لضضن إٔ ٜضضٛؾف ناؾضضَ ١تطًبضضات ا٫عتُضضاؼ ايعضضاّ ظضضَ ٍ٬ضضؽ٠
أقٍاٖا سن لٓٛات َٔ تاـٜغ اؿٍ ٍٛعً ٢ايذلظ َٝا٭ٚي ٞيف َفذًتض٘ ايثاْٝضٚ ١إ ٫ؾضإٕ ايذلظضَٝ
ا٭ٚيضضٍٜ ٞضضبس ًَػ ٝضاً ذهُ ضاً ًٜٚضضكّ املايو/امل٪لضضن بتكضضؽ ِٜطًضضب جؽٜضضؽ بضضٓؿن ايىضضفٚيف ٚاإلجضضفا٤ات
ايمابك.١
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َاؼ ) 11(٠تمف ٟبىإٔ ايبت يف طًضب اؿٍض ٍٛعًض ٢تضفظ َٝا٫عتُضاؼ ايعضاّ اإلجضفا٤ات ايضٛاـؼ ٠يف املضاؼَ )5(٠ضٔ
ٖؿ ٙاي٥٬ر.١

الفصل الجالح
اذتصْل عل ٙتسخٔص االعتناد ارتاص
َاؼ )11(٠يًرٍ ٍٛعً ٢تفظ َٝا٫عتُاؼ اـاُ ٜتعني عً ٢املايو/امل٪لن َا :ًٜٞ
 - 8تكؽ ِٜطًب يًٛقٜف َٛقع عً َٔ ٘ٝاملايو/امل٪لن عًض ٢ايُٓضٛؾد املعضؽ يضؿيو َضٔ ايضٛقاـَ ٠فؾضل
بٍٛـ َٔ ٠ايذلظ َٝا٭ٚيٌٛٚ ٞـ َٔ ٠تفظ َٝا٫عتُاؼ ايعاّ.
 - 8التٝؿاَ ٤تطًبات ا٫عتُاؼ اـاُ يهضٌ قمضِ تّضُٓ٘ ايٓظضاّ ا٭لالض ٞيًُ٪لمض ١ايتعًُٝٝض١
ٚؾيو َٔ ذٝث بٝإ:
أ  -اـط ١ايؽـالَِٛ ١ٝراً ؾٗٝا َا :ًٜٞ
 - 8اؿضضضضضضؽ ا٭ؼْضضضضضض ٢يعضضضضضضؽؼ ايمضضضضضضاعات املعتُضضضضضضؽ ٠يًعطضضضضضض ١ايؽـالضضضضضض ١ٝيٓٝضضضضضضٌ ؼـجضضضضضض١
ايبهايٛـٜٛه/ايًٝماْن يف ؽٍَ َعني عٝث  ٫تكٌ عٔ ( )828لاعَ ١عتُؽ٠
ٚتٛقٜعٗا عًَ ٢تطًبات اؾاَعَٚ ١تطًبات ايهًَٚ ١ٝتطًبات ايكمِ اإلجباـ.١ٜ
 - 8املكفـات ٚتٌٝٛؿاتٗا ٚتىٌُ:
 َتطًبات امل٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ َتطًبات ايهً( ١ٝيف اؾاَع/١ايهً ١ٝاؾاَع.)١ٝ َتطًبات ايكمِ اإلجباـ( ١ٜإٕ ٚجؽت). املكفـات املماْؽ( ٠إٕ ٚجؽت). ايذلب ١ٝايعًُ( ١ٝإٕ ٚجؽت). ايتؽـٜب ايعًُ( ٞإٕ ٚجؽ).ب  -أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َٚماعؽٚ ِٜٗايؿٓضٝني ٚاملىضفؾني ٚؾكضاً ٭ذهضاّ املضٛاؼ(,40 ,29
ٖ َٔ )48ؿ ٙاي٥٬ر.١
د  -قتٜٛضضات املهتبضضَ ١ضضٔ املٍضضاؼـ ٚاملفاجضضع ٚايضضؽٚـٜات ٚاملعضضاجِ ٚاملٛلضضٛعات ؾات ايٍضضً١
بايتعٍَ ٬ٖ٪َٚت ايعاًَني باملهتبٚ ١ؾكاً ملا :ًٜٞ
 - 8ايهتب:
جيب تٛؾرل سم ١عٓا ٜٔٚكتًؿ ١عً ٢ا٭قٌ يهٌ َاؼَ َٔ ٠ضٛاؼ اـطض ١ايؽـالض١ٝ
ٚبٛاقع ٬ث ْمضغ عًض ٢ا٭قضٌ َضٔ نضٌ عٓضٛإ ٚ ,يف مجٝضع ا٭ذضٛاٍ جيضب أٜ ٫كضٌ
فُٛع ايعٓا ٜٔٚعٔ َاٚ ١٥سمني عٓٛاْاً.
 - 8املعاجِ ٚاملٛلٛعات ٚاملٍاؼـ ا٭ظف:٣
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جيضضضب تضضضٛؾرل ايعضضضؽؼ ايهضضضايف َضضضٔ املعضضضاجِ ٚاملٛلضضضٛعات ٚاملفاجضضضع ٚايضضضؽٚـٜات يف
ايتعٍَ.
ٜ - 2فاع ٢يف اظتٝاـ ايهتب ٚاملفاجضع ٚايضؽٚـٜات تضٛؾرل عضؽؼ َٓالضب بايًػضات ا٭جٓبٝض١
ايّفٚـ ١ٜيًتعٍَ.
ؼ  -ػٗٝكات املعتدلات ٚايٛـً ٚاملىاغٌ ٚا٭جٗكٚ ٠ايٛلا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاي٬قَ ١يًتؽـٜن ٚؾكاً
ملا ؼؽؼ ٙؾٓ ١ا٫عتُاؼ.
َاؼ )12(٠عً ٢املايو/امل٪لن بعؽ ذٍٛي٘ عًض ٢تضفظ َٝا٫عتُضاؼ ايعضاّ إٔ ٜضٛؾف يف َضؽ ٠أقٍضاٖا لضٓتإ َعضاٜرل
ا٫عتُضضاؼ اـضضاُ ٚؾك ضاً يًكضضاْٖٚ ٕٛضضؿ ٙاي٥٬رضضٚ ١ا٭ؼيضضٚ ١ايُٓضضاؾد ايٍضضاؼـ ٠بىضضأْٗا ٚإ ٫أعتضضدل تضضفظَٝ
ا٫عتُاؼ ايعاّ ٚايذلظ َٝا٭ٚيًَ ٞػٝني ذهُاً.
َاؼ )13(٠تمف ٟبىإٔ ايبت يف طًب اؿٍ ٍٛعً ٢تفظ َٝا٫عتُاؼ اـضاُ ؾات ايىضفٚيف ٚاإلجضفا٤ات احملضؽؼ٠
يف املاؼٖ َٔ )5(٠ؿ ٙاي٥٬ر.١

الفصل السابع
اذتصْل عل ٙالرتخٔص اليَائٕ
َضضاؼ )14(٠يًرٍضض ٍٛعًضض ٢ايذلظضض َٝايٓٗضضاٜ ٞ٥ضضتِ ايتكضضؽّ إىل ايضضٛقٜف بطًضضب َٛقضضع عًٝضض٘ َضضٔ املايو/امل٪لضضن عًضض٢
ايُٓٛؾد املعؽ يؿيو َٔ ايٛقاـَ ٠فؾل مبا :ًٜٞ
ٌٛ - 8ـ َٔ ٠ايذلظ َٝا٭ٚي.ٞ
ٌٛ - 8ـ َٔ ٠تفظ َٝا٫عتُاؼ ايعاّ.
ٌٛ - 2ـ َٔ ٠تفظ َٝا٫عتُاؼ اـاُ يهٌ قمِ.
َاؼ )15(٠تٍؽـ وٗاؼ ٠ايذلظ َٝايٓٗا َٔ ٞ٥ـٝ٥ن اجملًن بٓا ً٤عً ٢عفض ايٛقٜف َٛٚاؾك ١اجملًن.
َاؼ )16(٠تمف ٟبىإٔ ايبت يف طًب ايذلظ َٝايٓٗا ٞ٥ؾات اإلجفا٤ات احملؽؼ ٠يف املاؼٖ َٔ )5(٠ؿ ٙاي٥٬ر.١
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الباب الجالح
متطلبات االعتناد العاو
الفصل األّل
البئ٘ املادٓ٘ للنؤضط٘ التعلٔنٔ٘
أ :ً٫ٚأـض امل٪لم ١ايتعً:١ُٝٝ
َاؼ .8 )17(٠جيب أ ٫تكٌ َماذ ١ا٭ـض املعٍٍ ١إلقاَ ١امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝعٔ (َا٥ض ١أيضـ َضذل َفبضع) يًحاَعض١
(ٚسمني أيـ َذل َفبضع) يًُعٗضؽ ايعاي/ٞايهًٝض ١اؾاَعٝض ١عًض ٢إٔ ٜضتِ قٜضاؼٖ ٠ضؿ ٙاملمضاذ ١بٛاقضع
( )8ّ80يهضضضٌ طايضضضب تضضضتِ إِضضضاؾت٘ عًضضض 4000( ٢طايضضضب) يف اؾاَعضضض8000(ٚ ١طايضضضب) يف املعٗضضضؽ
ايعاي/ٞايهً ١ٝاؾاَع.١ٝ
ٚيف مجٝع ا٭ ذضٛاٍ ٜىضذليف أ ٫تتحضاٚق ايطاقض ١ا٫لضتٝعاب ١ٝيًحاَعض ١عضٔ(81.000طايضب)  ٚيًُعٗضؽ
ايعاي/ٞايهً ١ٝاؾاَع/١ٝا٭ناؼمي ١ٝعٔ (8.100طايب) نرؽُ أقٍ.٢
 .8ؽؿ

املماذ ١املٍٓٛب عًٗٝا يف ايؿكفٖ َٔ )8( ٠ؿ ٙاملاؼ ٠إىل ( )%10يهٌ َٔ اؾاَعض ١أ ٚاملعٗضؽ

ايعاي ٞاملٓىأ ٠يف ايعآٌٌُ ١عا٤
اْٝاً :املباْٚ ٞاملفاؾل:
َاؼ )18(٠قاعات ايتؽـٜن:
جيب إٔ ٜتٛؾف يف قاعات ايتؽـٜن ايىفٚيف ايتاي:١ٝ
 - 8أ ٫تكضٌ املمضاذ ١املعٍٍض ١يهضٌ طايضب يف ايكاعضض ١عضٔ( )8ّ8.1نرضؽُ أؼْض ٢عٝضث ٜ ٫كٜضضؽ
عؽؼ ايطًب ١يف وعب ١املٛاؼ ايعًُ ١ٝاملطفٚذ ١يف اؾؽ ٍٚايؽـالض ٞعًض )40( ٢طايبضاً ٚيف وضعب١
املٛاؼ اإلْماْ ١ٝعٔ ( )60طايباً.
 - 8أ ٫تكٌ َماذ ١قاع ١ايتؽـٜن أ ٚقاع ١املٓاقى ١عٔ( )8ّ40نرؽُ أؼْ.٢
 - 2أٜ ٫كٌ اؿضؽ ا٭ؼْض ٢يمضع ١فُضٛع قاعضات ايتضؽـٜن ٚاحملاِضفات ٚاملٓاقىضات عضٔ(َ )%60ضٔ
اجملُٛع ايهً ٞيعؽؼ طًب ١اؾاَع ١يف ٚقت ٚاذؽ.
 - 4جيٛق ٭غفاض احملاِفات ايعاَ ١ايضيت  ٫تكضع ِضُٔ اـطضط ايؽـالض ١ٝتضٛؾرل َضا ٜ ٫كٜضؽ عضٔ
قضضاعتني بمضضع800( ١طايضضب) يهضضٌ َُٓٗضضا نرضؽُ أقٍضض ٢وضضفٜط ١ػٗٝكٖضضا با٭ ضضاث ٚا٭جٗضضك٠
املٓالب.١
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َؽـد (َتعؽؼ ايٛظا٥ـ):
َاؼ )19(٠جيب إٔ تىضتٌُ َبضاْ ٞاؾاَعض( ١ذٍضفًا ) عًضَ ٢ضؽـد ٚاذضؽ عًض ٢ا٭قضٌ َتعضؽؼ ايٛظضا٥ـ بمضع ٫ ١تكضٌ
عٔ()800طايب نرؽُ أؼْٚ ٢مبماذ ٫ ١تكٌ عٔ (ٚ )8ّ820إٔ ٜكٚؼ مبمفط َٚضؽظٌ ٚكضفد َمضتكٌ
َع كضفد ظضاُ يًطضٛاـَ ٨ضع ػٗٝضك ٙبضا٭جٗك ٠ايٍضٛتٚ ١ٝايبٍضف ١ٜاملٓالضبٚ ١اإلْضاـ ٠املٓالضب ١يًتُثٝضٌ
املمفذ.ٞ
املعتدلات:
َاؼ )21(٠جيب إٔ تتٛؾف يف املعتدلات املعاٜرل ايتاي:١ٝ
أ ٫تكٌ َماذ ١نٌ كتدل عٔ ( )8ّ60نرؽُ أؼْٚ ٢بمع ١قٍ ٣ٛيف نٌ ذٍ ٫ ١تكٜؽ

- 8

عٔ (80طايب).
- 8

تٛؾرل كتدل يػات عؽؼ ٚاذؽ عً ٢ا٭قٌ تت ٟٛعًٚ )80( ٢ذؽ ٠تعً.١ُٝٝ

- 2

تٛؾرل كتدلات ظاٌ ١بايهًٝات ايعًُ.١ٝ

- 4

تضضٛؾرل كتضضدل ذالضضٛب عضضؽؼ ٚاذضضؽ عًضض ٢ا٭قضضٌ تتضض ٟٛعًضضٚ )80( ٢ذضضؽ ٠ذالضضٛب ذضضؽٜث

َع( )2طابعات يهٌ ( )100طايب.
- 1

تٛؾرل كتدلات اؿالٛب املعٍٍ ١يكمِ اؿالٛب أ ٚقمِ ٖٓؽل ١اؿالٛب.

- 6

إٔ تتضضضٛؾف يف املعتضضضدلات ايتعٍٍضضضات ايضضضيت تؽـلضضضٗا ٚتضضضكٚؼ بضضضا٭جٗكٚ ٠ا٭ؼٚات اي٬قَضضض١

يًتؽـٜن ٚؾل املٓاٖخ املكفـ.٠
ايٛـً/املعاٌَ:
َاؼ )21(٠جيب أ ٫تكٌ َماذ ١املىػٌ ايٛاذؽ عضٔ( )8ّ60نرضؽُ أؼْضٚ ٢مبعضؽٍ( )8ّ4يًطايضب ايٛاذضؽ عٝضث ٫
ٜكٜؽ عؽؼ ايطًب ١عٔ ( )80طايباً يف املىػٌ ايٛاذؽ نُا جيب إٔ ٜتٛؾف َىػٌ ٚاذؽ يهضٌ ؽٍضَ يف
نٌ نًٖٓ ١ٝؽل.١ٝ
َهاتب أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن ٚاملٛظؿني اإلؼاـٜني:
َاؼ )22(٠جيب إٔ ٜتٛاؾف يف َهاتب أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن ٚاملٛظؿني اإلؼاـٜني َا :ًٜٞ
- 8

أ ٫تكضضضٌ املمضضضاذ ١املعٍٍضضض ١يهضضضٌ عّضضض٦ٖٝ ٛضضض ١تضضضؽـٜن َتؿضضضفؽ أ ٚإؼاـ ٟيف املهاتضضضب

املىذلن ١عٔ( )8ّ1.1نرؽُ أؼْ.٢
- 8

أٜ ٫كٜؽ عؽؼ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن يف املهتب ايٛاذؽ عٔ ا ٓني.

- 2

أ ٫تكٌ َماذ ١املهتب املٓؿفؼ عٔ( )8ّ9نرؽُ أؼْ.٢

- 4

تضضٛؾرل َهتضضب َمضضتكٌ يضضفٝ٥ن اؾاَع/١يعُٝضضؽ ايهًٝضٚ/١آظف يضضفٝ٥ن ايكمضضِ َضضع ِضضفٚـ٠

تٛؾرل قاعات اجتُاعات جملاين اؾاَع/١ايهً/١ٝايكمِ.
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املهتب ١ايعاَ:١
َاؼ )23(٠جيب إٔ تتٛؾف يف املهتب ١املعاٜرل ايتاي:١ٝ
 - 8أ ٫تكضضضٌ َمضضضاذ ١املهتبضضض ١عضضضٔ (ٚ )8ّ200مبعضضضؽٍ ( )8ّ0.2يهضضضٌ طايضضضب َمضضضحٌ يف امل٪لمضضض١
ايتعً ١ُٝٝنرؽُ أؼْ.٢
 - 8تٛؾرل عؽؼ َٔ املكاعؽ يف املهتب ١عٝث تمتٛعب ( َٔ )%81فُٛع عؽؼ ايط٬ب ٚأعّا١٦ٖٝ ٤
ايتؽـٜن يف ٚقت ٚاذؽ.
 - 2اقتٓاٚ ٤تُٓ ١ٝفُٛعات َٔ كتًـ ٍَضاؼـ املعًَٛضات ٚؾيضو مبعضؽٍ عىضف ٠عٓضا ٜٔٚيهضٌ طايضب
نرؽُ أؼْ ٢عً ٢أٜ ٫كٌ عؽؼ ايعٓا ٜٔٚيف املهتب ١عٔ عىف ٠آ٫ف عٓٛإ عٓؽ ايتألٝن.
 - 4اوضذلاى املهتبض ١غُمضض ١عٓضاَ ٜٔٚضضٔ ايضؽٚـٜات اؾاـٜضض ١بٓٛعٗٝضا ايٛـقٝضضٚ ١ا٫يهذلْٝٚض ١يف نضضٌ
ؽٍَ َفظَ ب٘ يًُ٪لم ١ايتعًٚ ١ُٝٝتٛؾرل ٖؿ ٙا٭عؽاؼ ملؽ ٠سن لٓٛات لابك ١عًض ٢ا٭قضٌ
ٚبأوهاٍ كتًؿ ١نايٛـقٚ ١ٝاملٍػفات ايؿًُٚ ١ٝا٭قفاُ املّػٛطٚ ١غرلٖا.
 - 1تٛؾرل املفاجع ا٭لال ١ٝاي٬قَ ١يًبرث ٚايؽـال ١ناملعاجِ ايًػ( ١ٜٛايكٛاَٝن) ٚؼٚـٜات املعضاـف
(املٛلضضٛعات) َٚعضضاجِ ايذلاجضضِ ٚايمضضرل ٚا٭ؼيضضٚ ١ايهتضضب ايثاْٜٛضضٚ ١ا٭طضضاين ٚايبٝبًٜٛٛغفاؾٝضضات
ٚغرلٖا ٚبايًػات ايعفبٚ ١ٝا٭جٓب.١ٝ
 - 6تٓظضضض ِٝفُٛعضضضات املهتبضضض ١بمًمضضضًَ ١ضضضٔ اإلجضضضفا٤ات ايؿٓٝضضض ١نتمضضضحًٗٝا ٚإؼظاشلضضضا ٚؾٗفلضضضتٗا
ٚتٍضضٓٝؿٗا ٚإعضضؽاؼ ايؿٗضضاـه اي٬قَضض ١شلضضا ٚؾضضل أذضضؽث َضضا تطبكضض٘ املهتبضضات اؾاَعٝضضَ ١ضضٔ أْظُضض١
ٚقٛاعؽ َٚعاٜرل ؼٚيٚ ١ٝنؿيو إجفا٤ات ذؿظ ٘ٝعٔ طفٜل ػًٝؽٖا ٚتفَٝكٖا.
 - 5تكؽ ِٜاـؽَات املعًَٛاتَ َٔ ١ٝفاجع ٚإـواؼ ٚإعاـٚ ٠ذحك ٚتٍٜٛف ٚطًب ٍَٛـات يًُضٛاؼ غضرل
املتٛؾف ٠يف املهتب ١يًباذثني ٚايؽاـلني ٚتٝمرل اْ٫تؿاع َٔ ٖؿ ٙاـؽَات بايطفم املعتًؿ.١
 - 2ذٛلب ١املهتبٚ ١ؾل أذؽث ا٭ْظُ ١اؿالٛب ١ٝاملتاذ ١شلؿا ايػفض ٚؾيو ملٛانب ١املمتحؽات يف
فاٍ تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات.
 - 9ؽٍض َٝأجٗضضك ٠ذالضضٛب وعٍض ١ٝأ ٚواوضضات ذؽٜثضضٚ ١ؾيضضو بٛاقضع واوضضٚ ١اذضضؽ ٠يهضضٌ ()800
طايب تمتعؽّ نؿٗاـه آي َٔ ١ٝقبٌ ايطًبٚ ١ايباذثني.
- 80

تعٝني عؽؼ َٔ املضٛظؿني يف املهتبض ١بٛاقضع َٛظضـ ٚاذضؽ يهضٌ ( )200طايضب عًض ٢إٔ ٫

تكٌ ْمب ١املتعٍٍني يف عًِ املهتبات أ ٚتهٓٛيٛجٝا املعًَٛات عٔ( َٔ )%10فُضٛع َضٛظؿٞ
املهتب.١
- 88

إٔ تهضض ٕٛقاعضضات املهتبضضَ ١هٝؿضض ٪َٚ ١ثضض ١با٭ ضضاث ايضض٬قّ ؾًضضٛه ايطًبضضَ ١ضضٔ نفالضضٞ

ٚطا٫ٚت ٚظكاٚ ٔ٥ـؾٛف َٚهاتب يًعضاًَني ؾٗٝضا ٚؾيضو بٛاقضع ـف ٚاذضؽ يهضٌ ( )81فًضؽ َضٔ
ايفؾٛف املؿتٛذ.١
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ٚذؽ ٠ايكبٚ ٍٛايتمح:ٌٝ
َاؼ )24(٠جيب إٔ تتٛؾف يف ٚذؽ ٠ايكبٚ ٍٛايتمح ٌٝاملعاٜرل ايتاي:١ٝ
 - 8ؽٍضضَ َٝمضضاذات ناؾٝضض٫ ١لضضتٝعاب َضضٛظؿ ٞايكبضضٚ ٍٛايتمضضحَٚ ٌٝضضا ٜتطًبضض٘ عُضضٌ ايٛذضضؽَ ٠ضضٔ
َمتٛؼعات يًًُؿات ٚاي ٛا٥ل ٚغرلٖا.
 - 8إٔ تؽاـ ايٛذؽ َٔ ٠قبٌ َؽٜف َتؿفؽ ٜماعؽَ ٙؽٜف يًتمحٚ ٌٝآظف يً ٛا٥ل.
 - 2إٔ تىتٌُ ايٛذؽ ٠عً ٢ايىعب ايتاي:١ٝ
أ  -وعب ١ايكب.ٍٛ
ب  -وعب ١ايتمح.ٌٝ
د -وعب ١اي ٛا٥ل.
 - 4إٔ تتٛؾف يف ايٛذؽ ٠ايُٓاؾد ٚاي ٛا٥ل ٚايمح٬ت اي٬قَ ١يعٌُ ايىعب املضؿنٛـٚ ٠املتعًكض ١بضض(طًب
ا٫يترضضضام – بطاقضضض ١ايتمضضضح – ٌٝبطاقضضض ١اْ٫مضضضراب ٚاإلِضضضاؾ - ١لضضضحٌ ع٬قضضضات ايطايضضضب -
ايىٗاؼات -لحٌ اـفجيني) ٚإٔ ؼتؿ باي ٛا٥ل ا٭ًٌ ١ٝأ ٚبٍٛـٍَ ٠ضؽق ١عٓٗضا يهضٌ طايضب
يف ًَـ ظاُ ب٘.
 - 1تٛؾرل ايتحٗٝكات ٚا٭جٗك ٠اي٬قَ ١يعٌُ ايٛذؽ ٠مبا يف ؾيو تٛؾرل واو ١يهٌ َمحٌ عًض ٢ا٭قضٌ
عً ٢أٜ ٫كٜؽ عؽؼ ايط٬ب يهٌ َمحٌ أ ٚناتب تمح ٌٝعٔ( )100طايب.
 - 6قٝاّ ايٛذؽ ٠مبٛاؾا ٠ايٛقاـ ٠بُٓاؾد ايتٛقٝعات املعتُؽ ٠يٮوضعاُ املعضٛيني بضايتٛقٝع عًض ٢اي ٛضا٥ل
ٚايىٗاؼات ٚمجٝع ا٭ٚـام ٚايُٓاؾد ٚا٭ظتاّ املتعًك ١بامل٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ
ايٛذؽ ٠ايٍر ( ١ٝاملفنك/ايعٝاؼ ٠ايٍر:)١ٝ
َاؼ )25(٠جيب ؽٍَ َٝماذ ١ناؾ ١ٝيًٛذؽ ٠ايٍرٜ ١ٝفاع ٢ؾٗٝا تٛاؾف اٯت:ٞ
ٌ- 8ضضاييت اْتظضضاـ ٚمبمضضاذ ٫ ١تكضضٌ عضضٔ( )8ّ81يهضضٌ َُٓٗضضا ؽٍضضَ إذضضؽاُٖا يًطًبضضٚ ١ا٭ظضضف٣
يًطايبات عً ٢إٔ تتٛؾف يف نٌ َُٓٗا َا ًٜكّ َٔ ا٭ اث ٚايتحٗٝكات املٓالب.١
- 8غضضفؾيت َعآٜضض ١مبمضضاذ ٫ ١تكضضٌ عضضٔ( )8ّ88يهضضٌ َُٓٗضضا ؽٍضضَ إذضضؽاُٖا يًطًبضضٚ ١ا٭ظضضف٣
يًطايبضضضات عًضضض ٢إٔ تتضضضٛؾف يف نضضضٌ َُٓٗضضضا َضضضا ٜمضضضتًكّ َضضضٔ ا٭ ضضضاث ٚا٭جٗضضضكٚ ٠املضضضٛاؼ املطًٛبضضض١
ٚايطبٝب/ايطبٝب ١املعا.ٜٔ
- 2غفؾ ١يإلؼاـ ٠مبماذ ٫ ١تكضٌ عضٔ( ) 8ّ88تتضٛؾف ؾٗٝضا َضا ًٜضكّ َضٔ أ ضاث ٚلضح٬ت ًَٚؿضات ٚظضط
تًؿٚ ٕٛتؽاـ َٔ قبٌ ممفض/ممفِ.١
- 4غفؾيت طٛاـ ٨مبماذ ٫ ١تكضٌ عضٔ( ) 8ّ88يهضٌ َُٓٗضا تتضٛؾف ؾٗٝضا عضؽؼ َضٔ ا٭لضفٜ ٠ضذلاٚط بضني
( )4- 8لضضفٜف َضضع ذضضٛاجك تؿٍضضٌ بضضني ألضضف ٠ايطًبضضٚ ١ايطايبضضات إِضضاؾ ١إىل تضضٛاؾف َضضا ٜمضضتًكّ َضضٔ
أجٗكَٚ ٠عؽات َٛٚاؼ  ٚلٝاـ ٠إلعاف َكٚؼ ٠بضا٭جٗك ٠ايطبٝض ١اي٬قَضٚ ١لضا٥ل َٚمضعـ ٚتضؽاـ َضٔ
قبٌ ممفض/ممفِ.١
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- 1كتدل يًؿرٌٛات ايفٚت ١ٝٓٝمبماذ ٫ ١تكٌ عضٔ (َ )8ّ88ضكٚؼ بضاملٛاؼ ٚا٭جٗضك ٠اي٬قَضٜ ١ضؽاـ َضٔ
قبٌ ؾين كتدلات.
ٌٝ- 6ؽي ١ٝمبماذ ٫ ١تكٌ عضٔ() 8ّ88ؼتض ٟٛعًض ٢ـؾضٛف قهُض ١اإلغض٬م ٚكضكٕ ؼاظًض ٞؿؿض
ا٭ؼٜٚض٬ ٚ ١جضض ١ظاٌض ١ؿؿض ا٭ؼٜٚضض ١ايضيت تتطًضضب ؾيضو َضضع تضضٛؾرل َضا تتطًبضض٘ َضٔ أ ضضاث ٚلضضح٬ت
ٚؼؾاتف ظاٌ ١با٭ؼ ١ٜٚاملٍٓفؾ ١املٍفط بٗا ٚتؽاـ َٔ قبٌ ٌٝؽ.ْٞ٫
- 5تضضٛؾرل عضضؽؼ ( )4محاَضضات َضضع املػالضضٌ  ٫تكضضٌ َمضضاذ ١نضضٌ َٓٗضضا عضضٔ (ٚ )8ّ2اذضضؽ َٓٗضضا خيٍضضَ
يًط٬ب ٚايثاْ ٞيًطايبات ٚايثايث يًُٛظؿني ٚايفابع يًُٛظؿات.
امل٬عب ايفٜاِ:١ٝ
َاؼ )26(٠أ .جيب إٔ ٜه ٕٛيف اؾاَعض ١ذٍضفًا ًَعضب ٚاذضؽ ظضاـج ٞعًض ٢ا٭قضٌ يٮيعضاب اٯتٝض ١ذمضب املكضاٜٝن
املب ١ٓٝأؼْاٚ ٙاملٛاٌؿات املعتُؽ:٠
 - 8نف ٠لً.ّ84×ّ86 :١
 - 8نف ٠طا٥ف.ّ9×ّ82 :٠
 - 2نفٜ ٠ؽ.ّ80×ّ40 :
 - 4ايتٓن ا٭ـِ.ّ88×ّ84:ٞ
 - 1نف ٠قؽّ.ّ50×801:
ب  -جيب إٔ خيٍَ املعٗؽ ايعاي/ٞايهً ١ٝاؾاَعَ ١ٝماذ َٔ ١ا٭ـض  ٫تكٌ عٔ( )8ّ8000يٮْىط١
ايفٜاِ.١ٝ
ؼٚـات املٝا:ٙ
َاؼ )27(٠جيب إٔ خيٍَ َكعؽ(َفذاض) ٚاذؽ َٚػمضًٚ ١اذضؽ ٠يهضٌ ( )20طايضب ٚخيٍضَ َكعضؽ ٚاذضؽ َضع
َػمضضًٚ ١اذضضؽ ٠يهضضٌ( )80عّضض٦ٖٝ ٛضض ١تضضؽـٜن أ ٚإؼاـَ( ٟضضع َفاعضضا ٠املعضضاقني ذفن ٝضاً )عًضض ٢إٔ تضضٛقع
تٛقٜعاً َٓالباً عًَ ٢فاؾل امل٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ
ايماذات اـّفاَٛٚ ٤اقـ ايمٝاـات:
َضاؼ)28(٠أ .جيضضب إٔ تىضهٌ املمضضاذات اـّضضفا ٤املكـٚعض ١بامل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضَ ١ضضا ٜ ٫كضضٌ عضٔ َ %81ضضٔ إمجضضايٞ
َماذ ١ا٭ـض املعٍٍ ١يًُ٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ
ب  -جيب إٔ تتٛؾف يف اؾاَع( ١ذٍفاً ) َٛاقـ ظاٌ ١بايمٝاـات ٚايباٌات ٚؾكاً يًُعاٜرل ايتاي:١ٝ
 - 8تٛؾرل َٛاقـ ظاٌض ١بمضٝاـات أعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن َٚمضاعؽٚ ِٜٗاإلؼاـٜضني ٚبٛاقضع َٛقضـ
ٚاذؽ يهٌ وعٍني  ٫تكٌ َماذت٘ عٔ(.)8ّ88
 - 8تٛؾرل َٛاقـ ظاٌ ١بمٝاـات ايطًب ١يمع ١سمني لٝاـ ٠أ ٚبٛاقع َٛقـ يهٌ أـبعني طايب
 ٫تكٌ َماذت٘ عٔ(.)8ّ88
 - 2تٛؾرل َٛقـ ظاُ بباٌات امل٪لم ١ايتعً ٫ ١ُٝٝتكٌ َماذت٘ عٔ (.)8ّ20
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 - 4جيضضب إٔ تكضض ّٛاؾاَعضض ١بتعٍضض َٝاملٛاقضضـ املىضضاـ إيٗٝضضا يف ايبٓضضٛؼ ايمضضابكَ ١ضضٔ ٖضضؿ ٙايؿكضضف٠
بىٛاظَ تٓظ ١ُٝٝؼؽؼ طبٝع ١التعُاٍ نٌ َٓٗا عً ٢إٔ تهَ ٕٛمؿًتَ/١بًط.١
ظكاْات املٝا:ٙ
َضضاؼ )29(٠جيضضب إٔ تىضضتٌُ أبٓٝضض ١امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١عًضض ٢ظضضكإ َٝضضا ٙأـِضض ٞبمضضع ٫ ١تكضضٌ عضضٔ ( )2ّ810تضضكؼاؼ
مبعؽٍ( )2ّ800يهٌ ( )8000طايب إؾا ػاٚق عؽؼ ايطًبض ١عضٔ ( )8000طايضب عًض ٢إٔ تتضٛؾف ؾٗٝضا
املٝا ٙايٓك ١ٝبٍٛـَ ٠متُف.٠
املماجؽ/املًٍٝات:
َاؼ )31(٠جيب إٔ ٜتٛاؾف يف امل٪لم ١ايتعًَ ١ُٝٝمحؽٜ ٢ًٍَ/متٛعب َا ٜ ٫كٌ عٔ  َٔ %2إمجاي ٞعؽؼ ايطًب١
املمحًني ؾٗٝضا ٚمبمضاذ ٫ ١تكضٌ عضٔ ( )8ّ0.1يهضٌ طايب(وضاًَ ١املمضاذات املعٍٍض ١يًعضؽَات) ٚيف
مجٝع ا٭ذٛاٍ جيب أ ٫تكٌ َماذ ١املًٍ ٢ايٛاذؽ عٔ ( َٔ )%80إمجاي ٞاملمضاذات املعٍٍض ١يًٍض٠٬
عٓؽ ٚجٛؼ أنثف َٔ ًٍَ.٢
املطاعِ:
َاؼ )31(٠جيب إٔ تىتٌُ امل٪لم ١ايتعًُٝٝض ١عًضَ ٢طضاعِ ـٝ٥مض ٚ ١ٝاْٜٛضَٚ ١كاٌضـ (ناؾترلٜضا) تمضتٛعب َضا ٫
ٜكضضٌ عضضٔ(َ )%28ضضٔ إمجضضاي ٞعضضؽؼ ايطًبضض ١املمضضحًني ٚمبمضضاذ ٫ ١تكضضٌ عضضٔ ( )8ّ8يهضضٌ طايضضب (وضضاًَ١
املماذات املعٍٍ ١يًعؽَات).
ايٍفف ايٍر:ٞ
َاؼ )32(٠جيب إٔ تفبط امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝبىبه ١اجملاـ ٟايعاَ ١عٓؽ ٚجٛؼٖا.
ا٭جٗكٚ ٠ايٛلا ٌ٥ايتعً:١ُٝٝ
َاؼ )33(٠جيب إٔ تتٛؾف يف امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝا٭جٗكٚ ٠ايٛلا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاي٬قَ ١يًتؽـٜن ٚغاٌَ ١ا :ًٜٞ
- 8

أجٗك ٠ذالٛب وعٍ ١ٝمبعؽٍ جٗاق ٚاذؽ عًض ٢ا٭قضٌ يهضٌ عّض٦ٖٝ ٛض ١تضؽـٜن ٚجٗضاق

ذالٛب ٚاذؽ عً ٢ا٭قٌ يهٌ ( )81طايباً.
- 8

جٗاق عفض ايىفا٥س مبعؽٍ جٗاق ٚاذؽ عً ٢ا٭قٌ يهٌ قمِ.

- 2

أجٗضضك ٠ؾٝضضؽٚ ٜٛتًؿكٜضض ٕٛيػاٜضضات تؽـٜمضض ١ٝمبعضضؽٍ جٗضضاق ؾٝضضؽٚ ٜٛجٗضضاق تًؿكٜضض ٕٛعًضض ٢ا٭قضضٌ

يهٌ قمِ.
- 4

جٗاق ذالٛب َع طابع ١عً ٢ا٭قٌ يهٌ قمِ َٔ أقماّ ايهً.١ٝ

- 1

عؽؼ َٓالب َٔ ا٭يٛاط ايبّٝاٚ ٤عؽ أؼْ )2( ٢أيٛاط يهٌ قمِ.

- 6

جٗاق ٚاذؽ عً ٢ا٭قٌ يعفض ايبٝاْات ( )Datashowيهٌ قمِ.
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ايمح٬ت ٚاملًؿات:
َاؼ )34(٠جيب إٔ تتٛؾف يف امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝايمح٬ت ٚاملًؿات ايتاي:١ٝ
- 8لح٬ت ًَٚؿات ظاٌ ١بايى ٕٛ٦املاي( ١ٝايفل - ّٛايٛاـؼات –املٍفٚؾات ٚغرل ؾيو).
- 8لح٬ت ًَٚؿات ظاٌ ١بى ٕٛ٦ايعاًَني بامل٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ
- 2لح٬ت ًَٚؿات ظاٌ ١عؿ املعاَ٬ت اـاٌ ١بإؼاـ ٠امل٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ
- 4لضضح٬ت ًَٚؿضضات ظاٌضض ١بىضض ٕٛ٦ايط٬ب(ايتمضضح ,ٌٝايكبضض ,ٍٛاملتابعضض ,١اَ٫تراْضضات ٚايضضؽـجات,
ايتعفد).
- 1أ ٟلح٬ت ًَٚؿات أظف ٣تف ٣ايٛقاـِ ٠فٚـ ٠تٛؾفٖا.

الفصل الجاىٕ
البئ٘ األنادمئ٘
أ :ً٫ٚأٖؽاف امل٪لم ١ايتعً:١ُٝٝ
َاؼ )35(٠جيب إٔ ٜه ٕٛيًُ٪لم ١ايتعً ١ُٝٝأٖؽاف ٚاِر ١املعات ؼؽؼ ٚؾل ـلضايتٗا ايعًُٝضٚ ١مبضا ٜ ٫تعضاـض
َع أٖؽاف ايكاْٚ ٕٛايتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
اْٝاً :املكفـات:
َاؼ )36(٠جيب إٔ ٜفاع ٢يف قا ١ُ٥املكفـات َا :ًٜٞ
- 8

إٔ ته ٕٛناؾ ١ٝيف جاْبٗا ايهُٚ ٞاملعفيف ملطًب وٗاؼ ٠ايبهايٛـٜٛه/ايًٝماْن مبضا

ٜ ٫كٌ عٔ ( )828لاعَ ١عتُؽ.٠
- 8

تٛقٜعٗا عً ٢ايؿٍ ٍٛايؽـال ١ٝعً ٢ألاه ايذلانِ املعفيف املهتمب يؽ ٣ايطايب.

- 2

ٌٚضضـ َؿٍضضٌ ملؿضضفؼات نضضٌ َكضضفـ ميٝضضكَ ٙضضٔ ذٝضضث احملتضضٚ ٣ٛاملمضضت ٣ٛعُضضا لضضٛاَ ٙضضٔ

َكفـات.
- 4

ؼؽٜؽ املكفـات اييت ٜه ٕٛشلا َتطًب أَ ٚتطًبات لابك ١أَ ٚتكآََ ١عٗا.

- 1

َفاعا ٠إٔ ٜه ٕٛيهٌ َكفـ ـقِ ٚـَك ٚالِ ٚلاعات َعتُؽًَٚ ,٠ـ ظاُ تضتؿ بض٘

ايكمِ يػفض املتابعٚ ١ايتكٚ ِٝٝايتطٜٛف.
ايثاًْ :ظاّ ايؽـال:١
َاؼ )37(٠أ  -جيب إٔ ٜكْ ّٛظاّ ايؽـال ١عًَ ٢فاعاَ ٠ا ٜأت:ٞ
- 8

إٔ تهضض ٕٛايمضضٓ ١ايؽـالضض ١ٝبٓظضضاّ ايمضضٓ ١أْ ٚظضضاّ ايؿٍ ضًني ايؽـالضضٝني ٚؾٍ ضٌ ً٬ضضٝؿٝاً

اظتٝاـٜاً إٕ ٚجؽ.
- 8

إٔ ٜه ٕٛايؿٌٍ ايؽـالَ ٞؽ ٠قَٓ ٫ ١ٝتكٌ عٔ لت ١عىف ألبٛعاً ,مبا يف ؾيو  ٫تؽظٌ

َٔ ُِٓٗا ؾذلتا ايتمحٚ ٌٝا٫ظتباـات ايٓٗا.١ٝ٥
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إٔ ٜه ٕٛايؿٍضٌ ايٍضٝؿَ ٞضؽ ٠قَٓٝض ٫ ١تكٜضؽ عًض ٢مثاْٝض ١ألضابٝع  ٫ٚتضؽظٌ َضٔ ِضُٓٗا

ؾذلتا ايتمحٚ ٌٝا٫ظتباـات ايٓٗا.١ٝ٥
- 4

إٔ تهضض ٕٛايؿٍضض ٍٛايؽـالضض ١ٝاي٬قَضض ١يًتعضضفد مثاْٝضض ١ؾٍضض ٍٛؼـالضض ١ٝأ ٚأنثضضفٚ ,ؾكضضاً

يًعطط ايؽـال ١ٝاملعتُؽ.٠
- 1

ذاج ١نٌ قاِف َٔ ٠قَٔ عٝث  ٫تكٌ َؽ ٠نٌ َٔ:
 احملاِف ٠ايٓظف ١ٜاملعتُؽ ٠عٔ ( )60ؼقٝك.١ ايؽـه ايمفٜف ٟعٔ ( )820ؼقٝك.١ -ايؽـه ايعًُ ٞأ ٚاملٝؽاْ ٞعٔ ( )880ؼقٝك.١

 - 6ذاجات بع

املكفـات إىل ايذلب ١ٝأ ٚايتؽـٜب.

ب  -عً ٢امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝإٔ تعًٔ عٔ لٝالاتٗا املتعًك ١بّضٛابط املٛاظبضٚ ١اْ٫تكضاٍ ٚتأجٝضٌ ايؽـالض١
ٚايؿٌٍ ا٭ناؼمي ٞطبكاً يٮلن ٚاملعاٜرل اييت ؼؽؼٖا ا٭ؼي ١ايٍاؼـ ٠عٔ ايٛقاـ.٠
ـابعاً :أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َٚعا:ِْٗٝٚ
َاؼ )38(٠أ  -أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن:
 ا٭لتاؾ.
 ا٭لتاؾ املىاـى.
 ا٭لتاؾ املماعؽ.
ب َ -عا ْٛٚأعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن:
 املؽـه. املعٝؽ.َاؼ )39(٠جيب إٔ ٜفاع ٢يف ايهاؼـ ايتعً َٔ ُٞٝأعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َٚماعؽٚ ِٜٗاملىفؾني ٚايؿٓٝني َا :ًٜٞ
- 8

إٔ ٜهضض ٕٛعّضض٦ٖٝ ٛضض ١ايتضضؽـٜن ذاٌضض ً٬عًضض ٢ؼـجضض ١ايضضؽنتٛـا ٙأَ ٚضضا ٜعاؼشلضضا ٚجيضضٛق

ا٫لتعاْ ١عًُ ١ؼـج ١املاجمترل يف َمتٜٛات ايؽبًَٛات بعؽ ايثاْ ١ٜٛيف عً ّٛاؿالٛب.
- 8

تضضٛؾرل عّضض٦ٖٝ ٛضض ١تضضؽـٜن عًضض ٢ا٭قضضٌ يهضضٌ فضضاٍ َضضٔ فضضا٫ت ايتعٍضضَ ا٭لالضض١ٝ

(َتطًبات ايكمِ) ٚجيٛق يف ذا٫ت ظاٌ ١إٔ ٜفاع ٢ايتؽاظٌ بني فايني أ ٚأنثف.
- 2

أ ٫تكٌ ْمضب ١أعّضا ٤اشل٦ٝض ١ايتؽـٜمض ١ٝاملتؿضفغني يف ايكمضِ عضٔ (َ )%20ضٔ عضؽؼ أعّضا٤

اشل ١٦ٝايتؽـٜم ١ٝاي٬قَ.١
ٚيف مجٝع ا٭ذٛاٍ جيب أٜ ٫كٌ عؽؼ أعّا ٤اشل ١٦ٝايتؽـٜم ١ٝيف ايتعٍٍات ا٭لال ١ٝيف ايكمضِ َضٔ
محً ١ايؽنتٛـا ٙعٔ  ١ ٬أعّا.٤
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 - 4يًُ٪لم ١ايتعً ١ُٝٝعٓؽ ايّفٚـ ٠إٔ تتعاقؽ َع قاِف ٜٔغرل َتؿفغني َٔ جاَعات َعذلف بٗضا بعضؽ
َٛاؾكضض ١جٗضضات عًُضضِٗ َضضٔ ظضضْ ٍ٬ظضضاّ اإلعضضاـ ٠أ ٚا٭لضضتاؾ ايكا٥ضضف أ ٚبٓظضضاّ ايمضضاعات عًضض ٢إٔ  ٫تكٜضضؽ
ْمبتِٗ عً َٔ )%20( ٢إمجاي ٞأعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن يف نٌ ؽٍَ(قمِ).
 - 1يًُ٪لم ١ايتعًُٝٝض ١ا٫لضتعاْ ١بأعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن َضٔ ؾ ٟٚاإلْتضاد ايعًُض ٞاملٓٗحضٚ ٞممضٔ عضفف
عضضِٓٗ ا٫وضضتػاٍ بضضايعًِ ٚايؿتضضٚ ٣ٛايتضضؽـٜن ايىضضفع ٞممضضٔ  ٫تًُضض ٕٛوضضٗاؼ ٠ايضضؽنتٛـا ٙوضضفٜط١
إظّاعِٗ يًتك َٔ ِٜٛقبٌ ؾٓ ١تىهًٗا ايٛقاـ َٔ ٠املعتٍني َٔ اؾاَعات اؿهٚ ١َٝٛا٭ًٖ.١ٝ
َاؼ ٜ )41(٠هض ٕٛاؿضؽ ا٭قٍض ٢يًٍٓضاب ايتؽـٜمض ٞا٭لضبٛع ٞ٭عّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن َٚمضاعؽ ِٜٗعًض ٢ايٓرضٛ
اٯت:ٞ
أ  -ا٭لتاؾ  88لاع ١ؼـالَ ١ٝعتُؽ.٠
ب  -ا٭لتاؾ املىاـى  84لاع ١ؼـالَ ١ٝعتُؽ.٠
د  -ا٭لتاؾ املماعؽ  86لاع ١ؼـالَ ١ٝعتُؽ.٠
ؼ  -املؽـه  82لاع ١ؼـالَ ١ٝعتُؽ.٠
ٖض  -املعٝؽ  82لاع ١ؼـالَ ١ٝعتُؽ.٠
َاؼ )41(٠جيب إٔ ٜفاع ٢يف َىفيف املعتدلات ٚايؿٓٝني َا :ًٜٞ
أ  -تعضٝني ايعضؽؼ ايض٬قّ َضٔ َىضفيف املعتضدلات عٝضث  ٫تكٜضؽ ْمضب ١ايطًبض ١يف املعتضدل ايٛاذضؽ أ ٓضا٤
ايتؽـٜن عًٜ ٫ٚ ,8008 ٢تحاٚق ايعب ٤ايتؽـٜم ٞيًُىفف  82لاع ١عًُ ١ٝألبٛعٝاً ,عًض ٢إٔ
ٜه ٕٛذاٌ ً٬عً ٢ؼـج ١ايبهايٛـٜٛه يف ايتعٍَ نرؽُ أؼْ.٢
ب  -خيٍَ ؾين ٚاذؽ عً ٢ا٭قضٌ يهضٌ كتضدل عًُض ٞأَ ٚىضػٌ َضٔ محًض ١ؼـجض ١ايبهضايٛـٜٛه أٚ
ايضضضضؽبً ّٛاملتٛلضضضضضط (ٜهضضضض ٕٛايعضضضضضب ٤ايعًُضضضض ٞيًؿضضضضضين ايٛاذضضضضؽ( )82لضضضضضاع ١عًُٝضضضض ١ألضضضضضبٛعٝاً
مبعؽٍ()6كتدلات يف ا٭لبٛعٚ ,جيٛق إٔ ٜه ٕٛؾين املعتدلات َمض ً٫ٛ٦عضٔ أنثضف َضٔ كتضدل
وفٜط ١إٔ ٜ ٫تحاٚق ايعب )82( ٤لضاع ١ألضبٛعٝاًٚ ,مبعضؽٍ ؾضين ٚاذضؽ يهضٌ ( )60طايبضاً عًض٢
ا٭قٌ.
ظاَماًْ :ظاّ ايتمحٚ ٌٝايكب:ٍٛ
َاؼٜ )42(٠هْ ٕٛظاّ ايتمح ٌٝلٜٓٛاً ٚؾل َا َٖ ٛتبع يف اؾاَعات اؿهٜٚ ١َٝٛتِ ؼؽٜؽ ايطاقض ١ا٫لضتٝعاب١ٝ
َٚعؽ٫ت ايكبٚ ٍٛؾل ظطط ايكب ٍٛاييت ٜعتُؽٖا اجملًضن ٚجيضٛق إٔ ٜهض ٕٛؾٍضًٝاً يف ذايض ١الضتعؽاّ
ْظاّ ايماعات املعتُؽ.٠
َاؼٜ )43(٠ىذليف ؾًٜ ُٔٝترل بامل٪لم ١ايتعً َٔ ١ُٝٝايطًب ١إٔ ٜه ٕٛذاٌض ً٬عًض ٢وضٗاؼ ٠ايثاْٜٛض ١ايعاَض ١أَ ٚضا
ٜعاؼشلاَ ,ع التٝؿاَ ٤عاٜرل ايكبٚ ٍٛؾل ايكٛاعؽ ٚايتعًُٝات املتًٍ ١بؿيو.
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َاؼ )44(٠يف ذاٍ ن ٕٛايطًب ١املتكؽَني ي٬يترام يف بع

ايتعٍٍات ٜتحاٚق ٕٚايعؽؼ احملؽؼ ي٬لتٝعاب ؾٗٝا

ٜتِ إجفا ٤قٛاعؽ املؿاًِٚ ١املٓاؾمض ١بٝضِٓٗ ٚؾضل َعضاٜرل عًُٝض ١قابًض ١يًكٝضاه تعضؽٖا امل٪لمض ١ايتعًُٝٝض١
ٚتعتُؽٖا ايٛقاـَ ٠ع َفاعا ٠ا٫يتكاّ بٓمب َعؽ٫ت ايكب ٍٛاملعتُؽ َٔ ٠اجملًن ا٭عً.٢
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َاؼ )45(٠جيب إٔ ٜكْ ّٛظاّ ايتمحٚ ٌٝايكب ٍٛعًَ ٢ا :ًٜٞ
أ  -التٝؿاَ ٤تطًبات ايتمح ُِٔ ٌٝؼي ٌٝلٓ ٟٛظاُ َطبٛع تفاع ٢ؾ ٘ٝقابًٝت٘ يًرٛلب.١
ب -

ايؿٌٍ بضني َعضاٜرل اؿضل يف ايتمضحَٚ ٌٝعضاٜرل اؿضل يف ايكبض ٍٛعًضَ ٢مضت ٣ٛايهًٝضات ٚا٭قمضاّ

ٚؾل َبؽأ املٓاؾمٚ ١تهاؾ ٪ايؿفُ.
د  -إعؽاؼ ْظاّ آيَ ٞأَٚ ٕٛقابٌ يًتطٜٛف تؽاـ َضٔ ظ٬يض٘ عًُٝضات ايتمضحٚ ٌٝايكبضَ ٍٛضٔ ذٝضث اإلعضٕ٬
ٚا٫لضضتكباٍ ٚايؿضضفق ٚإعضض ٕ٬ايٓتضضا٥خٚ ,جيضضب إٔ ٜفاعضض ٢يف ٖضضؿا ايٓظضضاّ ايتىضضفٜعات ايٓاؾضضؿٚ ,٠سلضضٍٛ
ايتطبٝضضل عًضض ٢اؾُٝضضعٚ ,ا٫تمضضام َضضع ـلضضاي ١امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضضٚ ,١قابًٝضض ١ايٓظضضاّ يًُفاجعضضٚ ١ايتكٝضضِٝ
ٚايتطٜٛف بٍؿَٓ ١تظُ.١
لاؼلاً :ايىٗاؼات ٚايؽـجات ايعًُ:١ٝ
َضضاؼ )46(٠أ ٜ -كتٍضضف َضضٓس ؼـجضض ١املاجمضضترل ٚايضضؽنتٛـاٚ ٙإجضضاق ٠ايتؿضضفؽ ايعًُضض ٞ٭عّضضا٦ٖٝ ٤ضض ١ايتضضؽـٜن عًضض٢
اؾاَع ١ؾكط ٚيف إطاـ ايكٛاعؽ املتبع ١يف اؾاَعات اؿه.١َٝٛ
ب ٜ -تِ ؾتس بفاَخ ايؽـالات ايعًٝا يف امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝمبٛجب َعضاٜرل اعتُضاؼ ظضاُ تمضٛؽ ؾضتس تًضو
ايدلاَخ.
َضضاؼ )47(٠متضضٓس امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١ايىضضٗاؼ ٠اؾاَعٝضض ١ا٭ٚىل (بهايٛـٜٛه/يٝمضضاْن) عًضض ٢ا٭قضضٌ  ٫ٚتكضضٌ َضضؽ٠
ايؽـال ١ؾٗٝا عضٔ أـبضع لضٓٛات ٜٚهضْ ٕٛظضاّ ايؽـالض ١ؾٗٝضا لضًٓ ٜٛا أْ ٚظضاّ ايؿٍضٌ ايؽـالض ٞأْ ٚظضاّ
ايمضضاعا ت املعتُضضؽٚ ٠يف مجٝضضع ا٭ذضضٛاٍ جيضضب إٔ  ٫تكضضٌ َتطًبضضات َضضٓس ايىضضٗاؼ ٠اؾاَعٝضض ١ا٭ٚىل عضضٔ
() 828لاعَ ١عتُؽ ٠نُا ميٓس املعٗؽ ايعضاي ٞوضٗاؼ ٠ؼبًض ّٛعضا ٍٍ بعضؽ ايىضٗاؼ ٠اؾاَعٝض ١باإلِضاؾ ١إىل
املاجمترل.
َضضاؼ )48(٠عًضض ٢نضضٌ َ٪لمضض ١تعًُٝٝضض ١إعضضؽاؼ تٍضضاَ ِٝايىضضٗاؼات ٚا٭ظتضضاّ ٚاعتُاؼٖضضا َضضٔ ايضضٛقاـَ ٠ضضع ايتٛقٝعضضات
املعٛي ١ب ٛا٥ل و ٕٛ٦ايط٬ب عً ٢اظت٬ؾٗا.

الفصل الجالح
البئ٘ التيظٔنٔ٘ ّاإلدازٓ٘
أ :ً٫ٚاملباؼ ٨ايعاَ:١
َاؼ )49(٠جيب إٔ تؽاـ امل٪لم ١ايتعًٚ ١ُٝٝؾل املباؼ ٨ايتاي:١ٝ
أ  -تترضضؽؼ ايمضضًطات يف اؾاَعضض ١بضضض(فًن ا٭َٓضضا ,٤فًضضن اؾاَعضض ,١ـ٥ضضٝن اؾاَعضضٚ )١يف املعٗضضؽ
ايعاي ٞبضض(فًن ا٭َٓضا , ,٤فًضن املعٗضؽ ايعضاي ,ٞعُٝضؽ املعٗضؽ) ٚيف ايهًٝض ١اؾاَعٝض ١بضض(فًن
ا٭َٓا ,٤فًن ايهً ,١ٝعُٝؽ ايهً.)١ٝ
ب  -ايؿٍضٌ بضني املًهٝضٚ ١اإلؼاـ ,٠عٝضث ٜهض ٕٛيًُ٪لمض ١ايتعًُٝٝض ١بٓٝض ١تٓظ:١ُٝٝأناؼميٝضٚ ١إؼاـٜضض١
َٚاي ١ٝظاٌ ١بٗا ٚتتبع ـٝ٥مٗا َباوف.٠
د  -تتُتع امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝبايىعٍ ١ٝا٫عتباـٚ ١ٜا٫لتك ٍ٬املايٚ ٞاإلؼاـٚ ٟا٭ًٖ ١ٝايكاْ.١ْٝٛ
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َاؼ )51(٠جيب إٔ ٜه ٕٛيًُ٪لم ١ايتعًٖٝ ١ُٝٝهٌ تٓظٜ ُٞٝعهن أٖضؽاؾٗا ٚؾًمضؿتٗا ٜٚضبني بِٛضٛط ظطضٛيف
املمٛ٦يٚ ١ٝايٍ٬ذٝات املٓاط ١بهٌ َمتٚ ٣ٛظٝؿٚ ٞعً ٢ايٓر ٛاٯت:ٞ
أ  -فًن ا٭َٓا.٤
ب  -ـٝ٥ن فًن ا٭َٓا.٤
د  -فًن اؾاَع/١ايهً ١ٝاؾاَع/١ٝاملعٗؽ ايعاي.ٞ
ؼ  -ـٝ٥ن اؾاَع/١عُٝؽ (ايهً ١ٝاؾاَع/١ٝاملعٗؽ ايعاي.ٞ
 - ٙفًن ايهً( ١ٝيف اؾاَع.)١
 - ٚعُٝؽ ايهً( ١ٝيف اؾاَع)١
ق  -عُٝؽ ايبرث ايعًُ(ٞيف اؾاَع.)١
ط  -عُٝؽ و ٕٛ٦ايط٬ب ٚايؽـالات ايعًٝا(يف اؾاَع.)١
يف  -فًن ايكمِ ا٭ناؼمي.ٞ
- ٟـٝ٥ن ايكمِ ا٭ناؼمي.ٞ
ى َ -ؽٜف املهتب.١
ٍ َ -ؽٜف ايكبٚ ٍٛايتمح.ٌٝ
ّ َ -ؽٜف ايى ٕٛ٦اإلؼاـ.١ٜ
ٕ َ -ؽٜف ٚاملفانك ٚايٛذؽات ايتابع ١يًُ٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ
ه -

َؽٜف ٚايٛذؽات ٚايؽٚا٥ف املايٚ ١ٝاـؽَات ١ٝا٭ظف.٣

اْٝاً :فًن ا٭َٓا:٤
َاؼٜ )51(٠ه ٕٛيهٌ َ٪لم ١تعً ١ُٝٝفًن أَٓا ٜ ٤تهضَ ٕٛضٔ لضبع ١إىل أذضؽ عىضف عّضًٛا مبضا ؾض ِٗٝايضفٝ٥ن
ٍٜؽـ بتىه ً٘ٝقفاـ َٔ ـٝ٥ن اجملًن ,بٓا ً٤عً ٢عفض ايٛقٜف ٚعً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
أ :ً٫ٚإؾا نإ قٛاّ فًن ا٭َٓا ٤لبع ١أعّا:٤ؾٝىهٌ َٔ:
 - 8ـٝ٥ن اؾاَع/١عُٝؽ (ايهً ١ٝاؾاَع/١ٝاملعٗؽ ايعاي)ٞ
 - 8وعٍني َٔ ايىعٍٝات ايعاَ َٔ ١ؾ ٟٚاملعفؾٚ ١اـدل ٠بايتعً ِٝاؾاَع.ٞ
 - 2أـبع ١أوعاُ ميثً ٕٛاملايو/امل٪لن.
اْٝاً :إؾا نإ قٛاّ فًن ا٭َٓا ٤تمع ١أعّا :٤ؾٝىهٌ َٔ:
 - 8ـٝ٥ن اؾاَع/١عُٝؽ (ايهً ١ٝاؾاَع/١ٝاملعٗؽ ايعاي)ٞ
 ١ ٬ - 8أوعاُ َٔ أعّا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن باؾاَعضات اؿهَٝٛضَ ١ضٔ محًض ١ؼـجض ١ألضتاؾ أٚ
ألضضضتاؾ َىضضضاـى خيتاـُٖضضضا املايو/امل٪لضضضن َضضضٔ غضضضرل ايعضضضاًَني أ ٚاملمضضضتؿٝؽَ ٜٔضضضٔ امل٪لمضضض١
ايتعً ١ُٝٝاملعٓ.١ٝ
 - 2سم ١أوعاُ ميثً ٕٛاملايو/امل٪لن.
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ايثاً :إؾا نإ قٛاّ فًن ا٭َٓا ٤أذؽ عىف عّٛاً:ؾٝىهٌ َٔ:
 - 8ـٝ٥ن اؾاَع/١عُٝؽ (ايهً ١ٝاؾاَع/١ٝاملعٗؽ ايعاي)ٞ
 - 8أـبع ١أوعاُ َٔ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتضؽـٜن باؾاَعضات اؿهَٝٛضَ ١ضٔ محًض ١ؼـجض ١ألضتاؾ أٚ
ألضضضتاؾ َىضضضاـى خيتضضضاـِٖ املايو/امل٪لضضضن َضضضٔ غضضضرل ايعضضضاًَني أ ٚاملمضضضتؿٝؽَ ٜٔضضضٔ امل٪لمضضض١
ايتعً ١ُٝٝاملعٓ.١ٝ
 - 2لت ١أوعاُ ميثً ٕٛاملايو/امل٪لن.
َاؼ )52(٠أ  -خيتاـ فًن ا٭َٓا َٔ ٤بني أعّا ٘٥ـٝ٥ماً ٚأَٓٝاً عاَاً يض٘ عًض ٢أٜ ٫هض ٕٛـ٥ضٝن اؾاَع/١عُٝضؽ
(ايهً ١ٝاؾاَع/١ٝاملعٗؽ ايعايٚ )ٞاذؽاً َُٓٗا.
ب  -ؼضضؽؼ عّضض ١ٜٛفًضضن ا٭َٓضضا ٤بضضأـبع لضضٓٛات تبضضؽأ َضضٔ تضضاـٜغ ٌضضؽٚـ قضضفاـ تىضضهٚ ً٘ٝتهضض ٕٛقابًضض١
يًتُؽٜؽ يؿذلات مما ً.١
د  ٫ -جيضضٛق اؾُضضع بضضني عّضض ١ٜٛأنثضضف َضضٔ فًضضن أَٓضضا ٤بالضضتثٓا ٤املايهني/امل٪لمني/املمضضاُٖني أٚ
ـ٩لا ٤اؾاَعات/عُؽا( ٤ايهًٝات اؾاَع/١ٝاملعاٖؽ ايعًٝا).
َاؼ )53(٠تكؽّ التكاي ١ـٝ٥ن فًن ا٭َٓا ٤أ ٚأ َٔ ٟأعّا ٘٥إىل اؾُع ١ٝايعاَض ١يًُ٪لمضٜٚ ١ضتِ إقايض ١اجملًضن
أ ٚإعؿا ٤أ َٔ ٟأعّا ٘٥مبا ؾ ِٗٝايفٝ٥ن با٭غًب ١ٝاملطًك ١٭عّا ٤اؾُع ١ٝايعاَ ١يًُ٪لم.١
َاؼ )54(٠إؾا وػف َفنك ـ٥ضٝن فًضن ا٭َٓضا ٤أ ٚأَ ٟضٔ أعّضاٜ ٘٥ضتِ تعضٝني َضٔ تضٌ قًض٘ يًُضؽ ٠املتبكٝضَ ١ضٔ
عّٜٛت٘ ٚؾكاً يإلجفا٤ات املتبع ١يف تعٝني لًؿ٘.
َاؼٜ )55(٠تٛىل فًن ا٭َٓا ٤املٗاّ ايتاي:١ٝ
 - 8ـلِ ايمٝال ١ا٫لتثُاـ ١ٜيًُ٪لم ١ايتعً ١ُٝٝيف إطاـ ايمٝال ١ايعاَ ١يًؽٚي.١
 - 8اعتُاؼ يٛا٥س أْظُض ١ايعُضٌ ٍٜٚضؽـ بٗضا قضفاـ َضٔ ـ٥ضٝن اؾاَع/١عُٝضؽ (املعٗضؽ ايعاي/ٞايهًٝض١
اؾاَع.)١ٝ
 - 2ايعُضضٌ عًضض ٢تضضؽبرل املضضٛاـؼ املايٝضض ١يًُ٪لمضض ١ايتعًُٝٝضضٚ ١تٓظضض ِٝالضضتثُاـ أَٛاشلضضا ٚإقضضفاـ اـطضضط
ا٫لتثُاـ.١ٜ
َٓ - 4اقى ٚ ١اعتُاؼ املٛاقْض ١ايتكؽٜفٜض ١املايٝض ١بٓضا ً ٤عًض ٢عضفض ـ٥ضٝن فًضن اؾاَع/١عُٝؽ(املعٗضؽ
ايعاي/ٞايهً ١ٝاؾاَع )١ٝقبٌ بؽا ١ٜايمٓ ١املاي ١ٝبث ١ ٬أوٗف.
 - 1املٛاؾك ١عً ٢إٜؿاؼ املعٝؽٚ ٜٔاملؽـلني ٚاملماعؽ ٜٔيف ايؽاظٌ أ ٚاـاـد ,عًض ٢إٔ تهض ٕٛاؾٗض١
املٛؾؽ إيٗٝا َعذلؾاً بٗا َٔ قبٌ ايٛقاـ.٠
 - 6إقضضفاـ املضضٓس ايؽـالضض ١ٝايضضيت متٓرٗضضا امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١يط٬بٗضضا أ ٚايضضيت تكضضؽّ يطًبضض ١امل٪لمضض١
ايتعً َٔ ١ُٝٝظاـجٗا.
 - 5اعتُاؼ ايتكفٜف ايمضٓ ٟٛاملتّضُٔ ْىضايف امل٪لمض ١ايتعًُٝٝضَ ١ضٔ ذٝضث أْظُض ١ايكبضٚ ٍٛايتمضحٌٝ
ٚأعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضضؽـٜن َٚضٔ يف ذهُٗضِٚ ,أعضضؽاؼ ايطًبض ١يف نضٌ ؽٍضضَ َٚمضتٚ ٣ٛذمضضب
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تضاـٜغ قبضضٛشلِٚ ,أعضضؽاؼ اـضفجينيٚ ,ايِٛضضع املضضاي ٞيًُ٪لمض ١ايتعًُٝٝضضٚ ,١ايٍضضعٛبات ٚاملعٛقضضات
اييت تٛاج٘ امل٪لم ١ايتعًٚ ١ُٝٝلبٌ َعاؾتٗا.
 - 2إقفاـ ايدلاَخ ايبرثٚ ,١ٝبفاَخ ايتٛلع يف ايبرٛث ايعًُٚ ١ٝؾل َٝكاْ ١ٝامل٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ
 - 9املٛاؾكضض ١عًضض ٢املٓضضاٖخ ايؽـالضضٚ ,١ٝايهتضضب املكضضفـٚ ,٠املفاجضضع يف أقمضضاّ امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١قبضضٌ
ؾٌٍ ؼـال َٔ ٞتؽـٜمٗا متٗٝؽاً يًعفض عً ٢اجملًن ا٭عً ٢بٓا ً٤عً ٢عفض ايضٛقاـٚ ٠تٌٛضٝات
ؾٓ ١ا٫عتُاؼ.
َٓ - 80اقىٚ ١إقفاـ اؿماب اـتاَ ٞيًُ٪لمض ١ايتعًُٝٝضٚ ١مجٝضع ايٛذضؽات ايتابعض ١شلضا َضٔ املفانضك
ٚاملمتىؿٝات َٓ ٚاقى ١تكفٜف احملالضب ايكضاْٚ ْٞٛايتكضاـٜف ايؽٚـٜضٚ ١ايمضٓ ١ٜٛاملكؽَضَ ١ضٔ ـ٥ضٝن
فًن اؾاَع/١املعٗؽ ايعاي/ٞايهً ١ٝاؾاَعٚ ١ٝتك ِٝٝإلاقاتٗا.
 - 88ايبت يف تعٝني ْا٥ب أْٛ ٚاب ـٝ٥ن اؾاَعٚ ١املٛاؾك ١عً ٢تعٝني عُؽا( ٤املعاٖؽ ايعًٝا/ايهًٝضات
اؾاَعٚ )١ٝـ٩لا ٤ا٭قماّ ٚأعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن ٚاملعٝضؽٚ ٜٔإعضاـتِٗ ْٚضؽبِٗ بٓضا ً٤عًض ٢تٌٛض١ٝ
فًن ايكمِ ٚايهًَٛٚ ١ٝاؾك ١فًن اؾاَع/١املعٗؽ ايعاي/ٞايهً ١ٝاؾاَع.١ٝ
 - 88ايبت يف تعٝني اإلؼاـٜني ٚتفقٝتِٗ ٚإْٗا ٤ظؽَاتِٗ ٚإيػا ٤عكٛؼِٖ ٚقب ٍٛالتكايتِٗ.
 - 82ؼؽٜؽ لًِ ايفٚاتضب ؾُٝضع ايعضاًَني يف امل٪لمض ١ايتعًُٝٝض ١مبضا يف ؾيضو أعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن
َٚماعؽٚ ِٜٗاملىفؾني ٚايؿٓٝني.
 - 84اعتُاؼ ٥٫ر ١ايفل ّٛايؽـال ١ٝاييت ٜتِ ؼًٍٗٝا َٔ ايطًب.١
 - 81ايٓظضضضف يف أ ٟأَضضضٛـ تتعًضضضل بامل٪لمضضض ١ايتعًُٝٝضضضٜ ١عفِضضضٗا ـٝ٥مضضضٗا/عُٝؽٖا ممضضضا ٜ ٫ضضضؽظٌ يف
ٌ٬ذٝات أ ٟجٗ ١أظفٚ ٣ؾكاً ٭ذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١
َاؼَ )56(٠ع َفاعا ٠أذهاّ املاؼ َٔ )84(٠ايكآْٜ ٕٛؿفؼ فًن أَٓا ٤اؾاَع ١مبٓاقى ١ايكّاٜا اٯت:١ٝ
 - 8إقفاـ ظطط إْىا ٤نًٝات أ ٚأقماّ جؽٜؽ ٠أ ٚؼفٗا أ ٚإيػاٗ٥ا ٚايفؾع إىل اجملًن بىأْٗا.
 - 8املٛاؾكضض ١عًضض ٢إْىضضا ٤نًٝضضات ؾفعٝضض ١يف احملاؾظضضات أ ٚظضضاـد اؾُٗٛـٜضض ١بٓضضا ً٤عًضض ٢عضضفض فًضضن
اؾاَع ١مبا ٜ ٫تعاـض َع املاؼ َٔ )1( ٠ايكاْ.ٕٛ
َاؼ )57(٠جيتُع فًن ا٭َٓا٬ ٤ث َفات عً ٢ا٭قٌ يف ايعاّ ايؽـالضٚ ,ٞتهض ٕٛاجتُاعاتض٘ ٌضرٝر ١عّضٛـ
ًثضض ٞأعّضضاٚ ,٘٥تٍضضؽـ قفاـاتضض٘ بأغًبٝضضً ١ثضض ٞأٌضضٛات اؿاِضضفٚ ,ٜٔتهضض ٕٛقفاـاتضض٘ ْاؾضضؿَ ٠ضضٔ تضضاـٜغ
ٌؽٚـٖا ,ؾُٝا عؽا ايكفاـات اإلجفا ١ٝ٥اييت تتطًب ايفؾع إىل ـٝ٥ن فًن ا٭َٓا ٤أ ٚايٛقٜف أ ٚـ٥ضٝن
اجملًن ا٭عً ٢أ ٚاجملًن ا٭عً ٢يًٍُاؼق ١عًٗٝا.
َاؼ )58(٠يًٛقٜف ذل ا٫عذلاض عًض ٢أ ٟقضفاـ ٜتعضؿ ٙفًضن ا٭َٓضاٜ ٤تعًضل بضا٭َٛـ ا٭ناؼميٝضٜ ١ضف ٣تعاـِض٘ َضع
ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬رٚ ١ايٓظِ ايٍاؼـ ٠مبكتّاُٖا ٚؾيو ظ ٍ٬وٗف َٔ تاـٜغ ٌٛٚي٘ إيٝض٘ ؾضإؾا اْتٗضت
ٖؿ ٙاملؽ ٠ؼ ٕٚإٔ ٜبؽ ٟايٛقٜف اعذلاِ٘ أعتدل ايكفاـ ْاؾضؿاً ,أَضا إؾا اعضذلض ايضٛقٜف عًض ٢ايكضفاـ ظضٍ٬
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املؽ ٠املؿنٛـ ٠ؾعً ٘ٝإـجاع٘ إىل فًن ا٭َٓا ٤يطًضب إعضاؼ ٠ايٓظضف ؾٝض٘ ٍَضرٛب ًا مبضدلـات ا٫عضذلاض
ؾإؾا أٌف فًن ا٭َٓا ٤عً ٢قفاـ ٙايمابل ـؾع ا٭َف إىل اجملًن ا٭عً ٢يًبت ؾ ٘ٝبٍؿْٗ ١ا.١ٝ٥
ايثاً :فًن اؾاَع/١املعٗؽ ايعاي/ٞايهً ١ٝاؾاَع:١ٝ
َاؼ )59(٠أ ٜ -ه ٕٛيهٌ َ٪لم ١تعً ١ُٝٝفًن ٜته:َٔ ٕٛ
 - 8ـٝ٥ن اؾاَع/١عُٝؽ (ايهً ١ٝاؾاَع/١ٝاملعٗؽ ايعاي/ٞ

)

ْ - 8ا٥بْٛ/اب ـٝ٥ن اؾاَع/١عُٝؽ (ايهً ١ٝاؾاَع/١ٝاملعٗؽ ايعاي)/ٞ

ـٝ٥ماً يًُحًن.
عّٛاً/أعّا.٤

 - 2عُؽا ٤ايهًٝات/ـ٩لا ٤ا٭قماّ (بايٓمب ١يًُعٗؽ ايعاي/ٞايهً ١ٝاؾاَع )١ٝأعّا.٤
 - 4ا٭َني ايعاّ يًحاَع١

عّٛاً.

 - 1ممثٌ عٔ ايٛقاـ ٠خيتاـ ٙايٛقٜف

عّٛاً.

 - 6ممثٌ عٔ فًن ا٭َٓا٤

عّٛاً.

 - 5وعٍني َٔ ا٭وعاُ اؿاًٌني عً ٢أعً ٢ؼـج ١عًُ ١ٝيف امل٪لم ١ايتعً١ُٝٝ

أعّا.٤

ب ٍٜ -ؽـ بتىه ٌٝفًن امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝقفاـ َٔ ـٝ٥ن/عُٝؽ امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝملؽ ٠لٓتني قابً١
يًتحؽٜؽ يؿذل ٠مما ً.١
َاؼٜ )61(٠عتدل فًن امل٪لم ١ايتعً ٖٛ ١ُٝٝاشل ١٦ٝاملىفؾ ١عً ٢وْٗٛ٦ا اإلؼاـٚ ١ٜايعًُٚ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛوض ٕٛ٦ايبرضث
ايعًُضضضٚ ٞيضضض٘ إٔ ٜتعضضضؿ نضضضٌ ايٛلضضضا ٌ٥ايضضضيت تهؿضضضٌ أؼا ٤امل٪لمضضض ١ايتعًُٝٝضضض ١يفلضضضايتٗاٜٚ ,ضضضتِ ؼؽٜضضضؽ
ٌ٬ذٝات٘ يف ايٓظاّ ا٭لال ٞيًُ٪لم ١ايتعًٚ ١ُٝٝؾل ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬رٚ ١ي٘ يف لب ٌٝؼكٝل ؾيو
مماـل ١املٗاّ اٯت:١ٝ
- 8

ِٚضع ا٭لضضن املٓٗحٝضضٚ ١ايتعًُٝٝضضٚ ١ايذلبٜٛضض ١مبضا جيعضضٌ ايٓىضضاطات ا٭ناؼميٝضضٚ ١ايتعًُٝٝضض١

َٓمحَُٚ ١تؿكَ ١ع أذهاّ ايؽلتٛـ ٚايكاْ.ٕٛ
- 8

ايعٌُ عً ٢ـؾع َمت ٣ٛايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ ٞمبضا ًٜضيب ذاجضات ايتُٓٝضٚ ١ذاجضات

اجملتُع املعتًؿٚ ١يف ِ ٤ٛايمٝال ١ايعاَ ١يًُ٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ
- 2

ايتٓمضضٝل بضضني ايٓىضضاطات ايعًُٝضضٚ ١ايتعًُٝٝضضٚ ١ايذلبٜٛضضٚ ١ا٫جتُاعٝضض ١يًهًٝضضات ٚايٛذضضؽات

ايتابع ١يًُ٪لم ١ايتعًٚ ١ُٝٝتٝ ٛل ع٬ق ١امل٪لمَ ١ع ْظرلاتٗا َٔ امل٪لمات املعتًؿ ١اؿه١َٝٛ
ٚا٭ًٖ.١ٝ
- 4

املٛاؾك ١عً ٢تعٝني أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن ٚاْتؽابِٗ ٚإعاـتِٗ ٚقب ٍٛالضتكا٫تِٗ ٚتكضؽميٗا

جملًن ا٭َٓا٫ ٤ؽاؾ َا ٜفا ٙبىأْٗا.
- 1

اعتُضضاؼ َضضٓس ؼـجضض ١ايضضؽنتٛـا ٙايؿعف(١ٜبايٓمضضب ١يًحاَعضض ١ؾكضضط) بٓضضا ً٤عًضض ٢اقضضذلاط ـ٥ضضٝن

اؾاَع.١
- 6

ايبت يف َضٓس أعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن إجضاقات ايتؿضفؽ ايعًُضٚ ٞاإلجضاقات ؼ ٕٚـاتضب ٚقبضٍٛ

التكا٫تِٗ ٚإْٗا ٤ظؽَاتِٗ.
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َٓس ايىٗاؼات ايعًُ ١ٝبٓا ً٤عً ٢اقذلاط فًن ايهً/ٚ ١ٝأ ٚفًن ايكمِ عً ٢أٜ ٫تحضاٚق

ؾيو ايؿٌٍ ايؽـال ٞايتاي ٞيْ٬تٗاَ َٔ ٤تطًبات ايؽـج.١
- 2

اقذلاط بفْاَخ ايكبضٚ ٍٛأعضؽاؼ ايطًبض ١املكبضٛيني لضًٓ ٜٛا ٚاملٓضاٖخ ٚايتعٍٍضات املعتًؿض ١يف

امل٪لم ١ايتعًَ ١ُٝٝع ْمب ايكبٚ ٍٛـؾعٗا إىل اجملًن ا٭عً٫ ٢عتُاؼٖا.
- 9

اقذلاط َكؽاـ ايفل ّٛاييت تمتٛؾٗٝا امل٪لم ١ايتعًَ ١ُٝٝضٔ طًبتٗضا ٚـؾعٗضا جملًضن ا٭َٓضا٤

٫عتُاؼٖا.
- 80

إقفاـ وفٚيف ِٛٚابط ايتدلعات ٚاشلبات ٚاملضٓس ٚايٌٛضاٜا ٚا٭ٚقضاف ايضيت تكضؽّ يًُ٪لمض١

ايتعًٚ ,١ُٝٝمبا ٜ ٫تعاـض َع ايؽلتٛـ ٚأذهاّ ايكضاْٚ ٕٛايكضٛاْني ايٓاؾضؿ ,٠عٝضث ٜمضف ٟعًض٢
اؾاَعات ا٭ًَٖ ١ٝا ٜمف ٟعً ٢اؾاَعات اؿه ١َٝٛيف َِٛٛع ايتدلعات ٚاشلبات.
- 88

َٓاقىَ ١ىفٚع َٛاقْ ١امل٪لمض ١ايتعًُٝٝضٚ ١ذمضاباتٗا اـتاَٝضٚ ١ـؾعض٘ إىل فًضن ا٭َٓضا٤

٫عتُاؼ.ٙ
- 88

َٓاقىضض ١ايتكفٜضضف ايمضضٓ ٟٛعضضٔ أْىضضط ١امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضضٚ ١الاقاتٗضضا ٚتكؽميضض٘ إىل فًضضن

ا٭َٓا ٤يفؾع٘ إىل اجملًن ا٭عً.٢
- 82

جملًن اؾاَع( ١ذٍفاً ) ايٓظف يف طًبات تفق ١ٝأعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن بٓضا ً٤عًض ٢تٌٛض١ٝ

فًن ايكمِ ٚايهً ١ٝاملعٓٚ ١ٝؾل ايكٛاعؽ املٓظُ ١يًذلقٝات يف اؾاَعات اؿه.١َٝٛ
- 84

ايٓظضضضف يف أَِٛ ٟضضضٛعات تتعًضضضل بايعُضضضٌ ا٭نضضضاؼميٜ ٞعفِضضضٗا ـٝ٥ن/عُٝضضضؽ امل٪لمضضض١

ايتعً.١ُٝٝ
َاؼ )61(٠جيتُع فًن امل٪لم ١ايتعًَ ١ُٝٝف ٠نٌ وٗف ٜٔعً ٢ا٭قٌٜٚ ,ه ٕٛاجتُاع٘ ٌرٝراً عّضٛـ ًثضٞ
أعّاٚ ,٘٥تٍؽـ قفاـات٘ بأغًبً ١ٝث ٞأٌٛات ا٭عّا ٤اؿاِفٚ ,ٜٔته ٕٛقفاـات٘ ْاؾؿَ ٠ضا ت ٜضفؼ
عًٗٝا اعذلاض َٔ ـٝ٥ن فًن ا٭َٓا ٤ظ ٍ٬سمض ١عىضف َٜٛض ًا َضٔ تضاـٜغ إب٬غض٘ بٗضا ٚيف ذايض ١عضؽّ
َٛاؾكتضض٘ عًٗٝضضا ٜعضضاؼ عضضفض ايكضضفاـ َضضف ٠أظضضف ٣عًضض ٢فًضضن امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١إلعضضاؼ ٠ايٓظضضف َفؾضضل
مبضضدلـات ٚألضضباب ا٫عضضذلاض ؾضضإؾا أٌضضف اجملًضضن عًضض ٢قضضفاـ ٙايمضضابل ٜضضتِ عضضفض املِٛضضٛع عًضض ٢فًضضن
ا٭َٓا ٤يًبت ؾ ٘ٝبٍؿْٗ ١ا.١ٝ٥
ـابعاً :ـٝ٥ن/عُٝؽ امل٪لم ١ايتعً:١ُٝٝ
َاؼٜ )62(٠ه ٕٛيهٌ َ٪لم ١تعً ١ُٝٝـٝ٥ن/عُٝؽ َتؿفؽ إلؼاـتٗا ٜٚىذليف يف تفوٝر٘ َا :ًٜٞ
- 8

إٔ ٜه ٕٛميين اؾٓم.١ٝ

- 8

إٔ ٜهَ ٕٛىٗٛؼاً ي٘ بايٓكاٖٚ ١ذمٔ ايمرلٚ ٠ايمًٛى.

- 2

إٔ ٜه ٕٛذاٌ ً٬عً ٢ؼـج ١ايؽنتٛـا ٙأَ ٚا ٜعاؼشلا َٔ جاَعَ ١عذلف بٗضاٚ ,إٔ ٜهضٕٛ

قؽ وػٌ ٚظٝؿ ١عّ ١٦ٖٝ ٛتؽـٜن بإذؽ٪َ ٣لمات ايتعً ِٝايعاي ٞاؾاَعَ ,١ٝع ظضدل ٠يف اجملضاٍ
ا٭ناؼمي ٫ ٞتكٌ عٔ سن لٓٛات.
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أ ٫جيُع بني ـٝ٥ن فًن ا٭َٓاٚ ٤ـ٥ال /١عُاؼ ٠امل٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ

َاؼٜ )63(٠عني ـٝ٥ن/عُٝؽ امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝبكفاـ َٔ ايٛقٜف بٓا ً٤عً ٢تفوٝس فًن ا٭َٓا ٤ملؽ ٠سن لٓٛات
قابً ١يًتحؽٜؽ ملفٚ ٠اذؽٜٚ ٠عؿٍَٓ َٔ ٢ب٘ بكفاـ َٔ ـٝ٥ن فًن ا٭َٓا ٤بعؽ َٛاؾك ١فًن ا٭َٓا.٤
َاؼٜ )64(٠ه ٕٛيفٝ٥ن/عُٝؽ امل٪لم ١ايتعًْ ١ُٝٝا٥ب أ ٚأنثف ٜفور٘ ـٝ٥ن/عُٝؽ امل٪لم ١ايتعًٍٜٚ ١ُٝٝضؽـ
بتع ٘ٓٝٝقفاـ َٔ ايٛقٜف بٓا ً٤عً ٢تفوٝس ـٝ٥ن فًضن ا٭َٓضا ٤بعضؽ َٛاؾكض ١فًضن ا٭َٓضاٜٚ .٤ىضذليف يف
تفوضضٝر٘ َضضا ٜىضضذليف يف ـٝ٥ن/عُٝضضؽ امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضضٚ ١ؼضضؽؼ ٌضض٬ذٝات٘ بكضضفاـ َضضٔ ـٝ٥ن/عُٝضضؽ
امل٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ
َاؼ )65(٠أ ٜٛٓ -ب ـٝ٥ن/عُٝؽ امل٪لم ١ايتعًْ ١ُٝٝا٥بض٘ (أ ٚأقضؽّ ْٛابض٘ إؾا نضإ يؽٜض٘ أنثضف َضٔ ْا٥ضب ) عٓضؽ
غٝاب٘ أ ٚظًٍَٓ ٛبٜ٘ٚ ,تِ تعٝني بؽ ٌٜي٘ بٓؿن إجفا٤ات تع.٘ٓٝٝ
ب  -تؽؼ ـاتب ـٝ٥ن/عُٝؽ امل٪لم ١ايتعًْٚ ١ُٝٝا٥بْ٘ٛ/اب٘ ٚا٭َني ايعاّ ٚلا٥ف ذكضٛقِٗ ٚاَتٝضاقاتِٗ
بكفاـ َٔ ـٝ٥ن فًن ا٭َٓا ٤بعؽ َٛاؾك ١فًن ا٭َٓاٚ ٤مبٛجب عكضٛؼ ظاٌض ١تضدلّ َضع امل٪لمض١
ايتعً.١ُٝٝ
ظاَماً :فًن ايهً( ١ٝيف اؾاَع- :)١
َاؼٜ )66(٠ه ٕٛيهٌ نً( ١ٝيف اؾاَع )١فًن ٜىهٌ عً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
-8
-8
-2
-4

عُٝؽ ايهً١ٝ

ـٝ٥ماً

ْا٥ب ايعُٝؽ

عّٛاً

ـ٩لا ٤ا٭قماّ ا٭ناؼمي ١ٝبايهً١ٝ

عّٛاً

أَني عاّ ايهً١ٝ

عّٛاً

ٍٜٚؽـ بتىه ٌٝفًن ايهً ١ٝقفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢عفض ايعُٝؽ ٚملؽ ٠أـبع لٓٛات.
َاؼ )67(٠تتٛىل ؾٓ ١ايعُؽا ٤املمٛ٦يٝات ٚايٍ٬ذٝات ايتاي:١ٝ
- 8

اإلوفاف عً ٢تٓظ ِٝايؽـال ١يف ايهًٚ ١ٝايتٓمٝل بني ا٭قماّ املعتًؿ ١ؾٗٝا.

- 8

ايتٌٛضض ١ٝإىل ؾٓضض ١ايعُضضؽا ٤يف مجٝضضع ا٭َضضٛـ املتعًكضض ١بأعّضضا٦ٖٝ ٤ضض ١ايتضضؽـٜن يف ايهًٝضض١

ٚغرلِٖ َٔ ايكاُ٥ني بأعُاٍ ايتؽـٜن ؾٗٝا َٔ ,تعٝني ٚتفقٝضْٚ ١كضٌ ْٚضؽب ٚإعضاـٚ ٠إٜؿضاؼ َٚضٓس
اإلجاقات ايؽـالٚ ١ٝقب ٍٛا٫لتكايٚ ١غرل ؾيو َٔ املٗاّ املٓاط ١ب٘ مبٛجب ا٭ْظُٚ ١ايتعًُٝات.
- 2

املٛاؾك ١عًض ٢تٌٛض ١ٝفضاين ا٭قمضاّ بىضإٔ املىضفؾني عًض ٢طًبض ١املاجمضترل ٚايضؽنتٛـاٙ

ٚعً ٢أزلا ٤ؾإ املٓاقىٚ ١اؿهِ عًٗٝا.
- 4

اإلوضضفاف عًضض ٢تٓظضض ِٝايبرضضث ايعًُضض ٞيف ايهًٝضضٚ ١تىضضحٝع٘ ٚمتًٜٛضض٘ بايتٓمضضٝل َضضع عُضضاؼ٠

ايبرث ايعًُ.ٞ
- 1

تٓظ ِٝإجفا٤ات اَ٫ترإ يف ايهًٚ ١ٝاإلوفاف عًٗٝا ٚإقفاـ ايٓتا٥خ ايمٓ ١ٜٛيَ٬ترإ.

- 6

إعؽاؼ َىفٚع املٛاقْ ١ايمٓ ١ٜٛيًهً.١ٝ
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- 5

تىه ٌٝايًحإ املعتًؿ ١ؾات ايع٬ق ١بعٌُ ايهً.١ٝ

- 2

اقذلاط أ ٟوفٚيف أ ٚتعؽًٜٗا ؾُٝا خيَ قب ٍٛايطًب ١يف ا٭قماّ.

- 9

أ ٟقّ ١ٝتًٗٝا إي ٘ٝايعُٝؽ.

لاؼلاً :عُٝؽ ايهً( ١ٝيف اؾاَع- :)١
َاؼٜ )68(٠ه ٕٛيهٌ نً ١ٝعُٝؽ َتؿفؽ ٜعؽ املم ٍٛ٦ا٭ ٍٚعضٔ إؼاـ ٠وضْٗٛ٦ا ايتعًُٝٝضٚ ١اإلؼاـٜضٚ ١املايٝضٚ ١أَضٛـ
ايبرث ايعًُٜٚ ٞتٛىل تٓؿٝؿ قفاـات فًن ايهًٚ ١ٝفًن اؾاَع.١
َاؼٜ )69(٠تِ تعٝني ايعُٝؽ بكفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع ١بعضؽ َٛاؾكض ١فًضن ا٭َٓضا ٤ملضؽ ٠أـبضع لضٓٛات قابًض ١يًتحؽٜضؽ
ٜٚىذليف ؾ ٘ٝإٔ ٜه ٕٛذاٌ ً٬عً ٢وٗاؼ ٠ايؽنتٛـا ٙأَ ٚا ٜعاؼشلا.
لابعاً :فًن ايكمضضِ:
َاؼٜ )71(٠ه ٕٛيهٌ قمِ أناؼمي ٞفًن ٜمُ( ٢فًن ايكمِ ) ٜٚتأيـ َضٔ ـ٥ضٝن ايكمضِ ٚمجٝضع أعّضا٤
ٖ ١٦ٝايتؽـٜن بايكمِٜٚ ,تٛىل مماـل ١املٗاّ اٯت:١ٝ
ِٚ- 8ضضع ظطضضط ايؽـالضض ١يف ايكمضضِ ٚإبضضؽا ٤املكذلذضضات ٚايتٌٛضضٝات ايضضيت َضضٔ وضضأْٗا تُٓٝضض ١نؿا٤تضض٘
ٚتعكٜك قؽـات أعّاَٚ ٘٥عاٚ ِْٗٝٚؼؽٜؽ اذتٝاجات٘ َٔ املعٝؽٚ ٜٔايؿٓٝني.
ِٚ- 8ع ايذلتٝبات املتعًك ١بإعؽاؼ املٓاٖخ ٚتٛقٜع املكفـات عً ٢أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن.
ِٚ - 2ضضضع ْظضضضِ اَ٫تراْضضضات ٚتٛقٜضضضع أعُايضضض٘ عًضضض٦ٖٝ ٢ضضض ١املُترضضضٓني ٚإقضضضفاـ ايٓتٝحضضض ١ايمضضضٓ ١ٜٛايعاَضضض١
َ٫تراْات ايكمِ.
- 4إبضضؽا ٤ايضضفأ ٟبىضضإٔ تعضضٝني أعّضضا٦ٖٝ ٤ضض ١ايتضضؽـٜن ٚتفقٝضضاتِٗ ْٚضضؽبِٗ ٚإعضضاـتِٗ ٚتؿضضفغِٗ ايعًُضضٞ
ٚتعضضٝني ا٭عّضضا ٤املعضضاْٚني نُضضا ٜبضضؽ ٟايضضفأ( ٟيف اؾاَعضضات ٚاملعٗضضؽ ايعضضاي ٞذٍضضفاً) يف تعضضٝني
املىفؾني عً ٢ايفلا ٌ٥ايعًُٚ ١ٝؾإ َٓاقىتٗا ٚاؿهِ عًٗٝا.
- 1ايٓظف يف أَِٛٛ ٟعات ت ً٘ٝإي ٘ٝايعُٝؽ أ ٚـٝ٥ن ايكمِ ٚتؽظٌ ُِٔ اظتٍاٌات٘.
َضضاؼ )71(٠أ  -تهضض ٕٛاجتُاعضضات فًضضن ايكمضضِ ؼٚـٜضضَٓٚ ١تظُضض ,١عًضض ٢أ ٫تكضضٌ عضضٔ ( )6جًمضضات يف ايؿٍضضٌ
ايؽـال ٞايٛاذؽ.
ب  -تضؽ ٕٚقاِضف اجتُاعضات ايكمضِ ٚت ٛضل يف ايكمضِ بىضهٌ ـزلضَٛ ٞقعض ًا عًٗٝضا َضٔ ـ٥ضٝن ٚأعّضضا٤
فًن ايكمِ اؿاِف.ٜٔ
آَاً :ـٝ٥ن ايكمِ:
َاؼ )72(٠أ ٜ -ه ٕٛيهٌ قمِ أناؼمي ٞـٝ٥ن َتؿفؽ َٔ محً ١ايؽنتٛـاَ ٙضع ظضدل ٫ ٠تكضٌ عضٔ أـبضع لضٓٛات
يف ايعُضضٌ ا٭نضضاؼميٍٜٚ ٞضضؽـ بتعٓٝٝضض٘ قضضفاـ َضضٔ ـٝ٥ن/عُٝضضؽ امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١عًضض ٢إٔ ٜهضضٕٛ
تفوٝر٘ بايٓمب ١يًهً( ١ٝيف اؾاَع َٔ )١قبٌ عُٝؽ تًو ايهً.١ٝ
ب ٜ -تٛىل ـٝ٥ن ايكمِ َا :ًٜٞ
 - 8ـ٥ال ١فًن ايكمِ ٚايؽع ٠ٛيعكؽ اجتُاعات٘ ٚايتٛقٝع عً ٢قاِفَٚ ٙتابع ١تٓؿٝؿٖا.
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- 8اإلوفاف ٚايفقابٚ ١ايتٓظ ِٝيى ٕٛ٦ايكمِ ا٭ناؼميٚ ١ٝاإلؼاـٚ ١ٜأَٛـ ايبرث ايعًُ ٞؾ.٘ٝ
- 2تٓؿٝؿ قفاـات فًن امل٪لم ١ايتعًٚ ١ُٝٝفًن ايهً( ١ٝيف اؾاَعٚ )١فًن ايكمِ.
 - 4تكضضضؽ ِٜتكفٜضضضف لضضضٓ ٟٛعضضضٔ أؼا ٤ايكمضضضِ إىل فًضضضن ايهًٝضضض( ١يف اؾاَعضضض/)١فًن (ايهًٝضضض١
اؾاَع/١ٝاملعٗؽ ايعاي.)ٞ

الفصل السابع
الػئٌْ املالٔ٘ ّاحملاضبٔ٘
َاؼ )73(٠جيب إٔ ٜه ٕٛيؽ ٣امل٪لم ١ايتعًَ ١ُٝٝا ٜهؿ َٔ ٞاملٛاـؼ املاي ١ٝيؽعِ بفافٗا ايتعًٚ ١ُٝٝإٔ ت٪نضؽ
لٚ ١َ٬التكفاـ ِٚعٗا املاي ٞيُّإ لاط عًُٝاتٗا ٚتكاه نؿا ٠٤املٛاـؼ املاي ١ٝعً ٢ألاه ع٬قتٗا
با٭ٖؽاف ا٭لال ١ٝيًُ٪لمْٚ ١طام بفافٗا ٚعؽؼ ط٬بٗا.
َضضاؼ )74(٠أ  -جيضضب إٔ تكضض ّٛامل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١بإعضضؽاؼ َٝكاْٝضض ١لضضَٓٓ ١ٜٛالضضبَٚ ١ؿٍضضً ١تىضضتٌُ عًضض ٢اإلٜضضفاؼات
ٚايٓؿكات املتٛقع ١ظ ٍ٬ايمٓ ١عً ٢إٔ ٜمبل إعؽاؼٖا ٚتٓؿٝؿٖا ؽطٝط تعًُٝض ٞلضً .ِٝنُضا جيضب
تك ِٝٝإجفا٤ات ؽطٝط املٝكاْ ١ٝباْتظاّ.
ب ٜ -ك ّٛـٝ٥ن/عُٝؽ امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝبعؽ َٛاؾك ١فًن اؾاَع/١ايهً ١ٝاؾاَع/١ٝاملعٗضؽ ايعضايٞ
بفؾع َىفٚع املٝكاْ ١ٝايمٓ ١ٜٛيًُ٪لم ١إىل فًن ا٭َٓا ٤يًرٍ ٍٛعً ٢ا٫عتُاؼ ايٓٗا ٞ٥شلا.
د  -جيب إٔ ِٜٛع يًُٝكاْ ١ٝبعؽ املٛاؾك ١عًٗٝا ٚاعتُاؼٖا طبكاً ٭ذهاّ ايؿكف ٠ايمضابكْ ١ظاَضاً يًفقابض١
مبا  َٔ٪ٜتطب ٝل ظطط فًضن ا٭َٓضاٚ ٤فًضن اؾاَع/١ايهًٝض ١اؾاَع/١ٝاملعٗضؽ ايعضاي ٞاـاٌض١
باملٝكاْٚ ١ٝعً ٢املم ٍٛ٦املاي ٞإٔ ٜكؽّ نىٛؾات َفذًٝض ١عًض ٢ألضاه ؾٍضً ٞإىل ـ٩لضا ٤ايٛذضؽات
ٚاإلؼاـات يهٜ ٞفوؽِٖ ي٬يتكاّ عؽٚؼ كٍٍات املٝكاْ.١ٝ
َضضاؼ )75(٠عًضض ٢امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١إٔ تتبٓضضْ ٢ظاَضاً قالضضبٝاً ٜعتُضضؽ املبضضاؼ ٨احملالضضب ١ٝاملكبٛيضض ١عَُٛضاً ٚإٔ تكضضؽّ
تكضضاـٜف اإلٜفاؼات/ايٓؿكضضات إَضضا بٍضضٛـَٓ ٠ؿٍضضً ١يف تكفٜضضف ايتضضؽقٝل احملالضضيب أ ٚتفؾكٗضضا نُ٬ذضضل يف
ايتكفٜف.
َاؼ )76(٠أ  -جيب عً ٢املم ٍٛ٦املاي ٞإٔ ٜكض ّٛبإعضؽاؼ تكضاـٜف َايٝض ١يًُمضٛ٦يني املعتٍضني يف امل٪لمض ١ايتعًُٝٝض١
ٚجملًن ا٭َٓاٚ ٤يًٛقاـ.٠
ب  -جيضضب إٔ ٜضضتِ تضضؽقٝل اؿمضضابات ايمضضٓ ١ٜٛاملايٝضض ١يًُ٪لمضض ١ايتعًُٝٝضضَ ١ضضٔ قبضضٌ قالضضبني قضضاْْٝٛني
َعتُؽَٚ ٜٔمتكًني  ٫ته ٕٛشلِ أَ ١ًٌ ٟباوف ٠بامل٪لم ١لٛا ً٤بٍؿ ١وعٍ ١ٝأ.١َٝٓٗ ٚ
َاؼ )77(٠عً ٢امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝإٔ تتبع لٝالٚ ١إجفا٤ات قضؽؼَٚ ٠عًٓض ١ؾُٝضا ٜتعًضل بضفؼ ايفلضٚ ّٛايٓؿكضات إىل
ايطًب ١ايؿٜٓ ٜٔمرب َٔ ٕٛايتمح ٌٝبامل٪لم.١
َاؼ )78(٠جيب إٔ ته ٕٛا٭ْىط ١امل ٪ف ٠عًض ٢تىضػ ٌٝامل٪لمض( ١املهتبضات ,ذحضفات ايمضهٔ ,عًُٝضات تضٛؾرل
ظضضؽَات ايتػؿٜضض ,١ظضضؽَات ايطباعضضٚ ١ا٫لتٓمضضاػ )ايضضيت ٜضضتِ تىضضػًٗٝا إَضضا َضضٔ قبضضٌ امل٪لمضضْ ١ؿمضضٗا أٚ
ملًٍرتٗا َ ٛكَٚ ١ؽاـ ٠بطفٜكَ ١ايَ ١ٝمٛ٦ي.١
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َاؼ )79(٠تتأيـ اإلٜفاؼات املاي ١ٝيًُ٪لم ١ايتعً ١ُٝٝمما :ًٜٞ

 -8ايفل ّٛايؽـال ١ٝاملكفـ ٠عً ٢ايطًبٚ ١ا٭جٛـ اـاٌ ١باـؽَات اييت تكؽَٗا يًطًب.١

 -8ايتدلعضضات ٚاشلبضضات ٚاملضضٓس ٚايٌٛضضاٜا ٚا٭ٚقضضاف َضضع َفاعضضا ٠أذهضضاّ ايؿكضضفَ )9(٠ضضٔ املضضاؼَ )89(٠ضضٔ
ايكاْ.ٕٛ

َ -2كابٌ اـؽَات ا٭ناؼمي ١ٝأ ٚايعًُ ١ٝأ ٚايبرث ١ٝأ ٚا٫لتىاـ ١ٜاييت تكؽَٗا يًػرل.

َ -4ا ٜتأت ٢شلا َٔ عا٥ؽات أَٛاشلا املٓكٛيٚ ١غرل املٓكٛيَ َٔٚ ١ىاـٜعٗا اإلْتاجٚ ١ٝعا٥ؽات املطبٛعات
ٚاملٓىٛـات.
َضضاؼ )81(٠ؽٍضضَ اؾاَعضض( ١ذٍضضفاً ) َضضا ْمضضبت٘(َ )%2ضضٔ َٝكاْٝتٗضضا ايمضضٓ ١ٜٛ٭غضضفاض ايبرضضث ايعًُضضٚ ٞايٓىضضف
ٚايتؽـٜب ٚامل٪متفات ايعًُٚ ١ٝؽٍَ َا ْمبت٘(َٝ َٔ )%8كاْٝتٗا ايمٓ ١ٜٛ٭غفاض اإلٜؿضاؼ يًرٍضٍٛ
عً ٢ؼـج ١املاجمترل/ايؽنتٛـا.ٙ
َاؼٜ )81(٠ه ٕٛيًُ٪لمض ١ايتعًُٝٝض ١ذمضاب ظضاُ َمضتكٌ عضٔ ذمضاب امل٪لضن/املايو ٜؿضتس يضؽ ٣أذضؽ ايبٓضٛى
املعتُؽ ٠يف اؾُٗٛـٚ ١ٜتٛؼع ؾ ٘ٝمجٝع َٛاـؼٖا املاي ١ٝطبكاً ملٝكاْٝتٗا ٜ ٫ٚتِ ايٍفف َٓ٘ إ ٫بضأَف َضٔ
ـٝ٥مٗا/عُٝؽٖا.

الباب السابع
اإلغساف ّالسقاب٘ اذتهْمٔ٘ عل ٙاملؤضط٘ التعلٔنٔ٘
َاؼٜ )82(٠تٛىل اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات ؾُٝا ٜتعًل بامل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝايٍ٬ذٝات ٚاملمٛ٦يٝات ايتاي:١ٝ
 - 8إقفاـ املعاٜرل ٚايّٛابط اييت تك ّٛامل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝعً ٢ألالٗا.
َٓ - 8س ايذلظ َٝايٓٗا ٞ٥بإْىا ٤امل٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ
 - 2إقفاـ املكفـات ايؽـالٚ ١ٝذك ٍٛايتعٍَ يف كتًـ املمتٜٛات املكؽَضَ ١ضٔ امل٪لمض ١ايتعًُٝٝض١
مبا ٜ ٫تعاـض َع أذهاّ ايؽلتٛـ ٚايكاْٚ ٕٛا٭ٖؽاف ايٛاـؼ ٠يف املاؼ َٔ )1(٠ايكاْ.ٕٛ
 - 4اعتُاؼ اشلٝهٌ ايتٓظُٝض( ٞايعًُضٚ ٞاإلؼاـ )ٟيًُ٪لمض ١ايتعًُٝٝضٚ ١ظططٗضا ايؽـالضٚ ١ٝبفافٗضا
ايعًُٚ ١ٝايىٗاؼات ٚايؽـجات اييت متٓرٗا بٓا ً٤عً ٢اقذلاط َٔ فايمٗا.
 - 1إقفاـ َعؽ٫ت ايثاْ ١ٜٛايعاَ ١أَ ٚا ٜعاؼشلا ٚنؿا إقفاـ املعاٜرل ٚايّٛابط اـاٌ ١بكبض ٍٛايطًبض١
يف ايؽـالات ايعًٝا بٓا ً٤عً ٢اقذلاط فًن امل٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ
 - 6إقفاـ أعؽاؼ ايطًب ١ايؿًٜ ٜٔترك ٕٛلٜٓٛاً عك ٍٛايتعٍَ ٚؾكاً إلَهاْٝات امل٪لمض ١ايتعًُٝٝض١
ٚطاقتٗا ا٫لتٝعاب.١ٝ
 - 5إقفاـ املعاٜرل ٚايّٛابط اـاٌ ١بضا٫عذلاف بايىضٗاؼات ايٍضاؼـ ٠عٓٗضا ٚنٝؿٝضَ ١عاؼيتٗضا مبضا ٫
ٜتعاـض َع قاْ ٕٛاؾاَعات اي.١ُٝٓٝ
 - 2إٜكاف قب ٍٛايطًب ١يف امل٪لم ١ايتعًٚ ١ُٝٝلرب ايذلظ َٝيف ذاي ١كايؿ ١ايكاْ ٕٛأ ٚايًضٛا٥س أٚ
ايتعًُٝات ايٍاؼـ ٠مبٛجب٘ بعؽ ٌؽٚـ ذهِ قّا ٞ٥بات.
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 - 9إقفاـ ألن إعاـ ٠أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َٔ اؾاَعات اؿه ١َٝٛإىل امل٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ
َاؼ )83(٠ؽّع امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝإلوفاف ايٛقاـ ٠يف تطبٝل أذهاّ ايكضاْٖٚ ٕٛضؿ ٙاي٥٬رضٚ ١يًضٛقاـ ٠عًضٚ ٢جض٘
اـٍَ ُٛا :ًٜٞ
 - 8التكباٍ طًبات ايذلظَٚ َٝضٓس ايذلظض َٝا٭ٚيضٚ ٞا٫عتُضاؼ ايعضاّ ٚاـضاُ يًُ٪لمض ١ايتعًُٝٝض١
ٚؾكاً ٭ذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١
- 8ايتٍؽٜل عً ٢ايىٗاؼات ٚايؽـجات ايعًُ.١ٝ
- 2طًب تكاـٜف ؼٚـ ١ٜواًٍَْ ١ـ لٓ َٔ ١ٜٛامل٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ
- 4املفاجع ١ايؽٚـ ١ٜ٭ؼا ٤امل٪لم ١ايتعً َٔ ١ُٝٝظ ٍ٬ايتكاـٜف ٚايكٜاـات املٝؽاْ.١ٝ
- 1اإلوضضفاف ٚايتٛجٝضض٘ ٚايفقابضض ١املمضضتُف ٠عًضض ٢امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١يف إطضضاـ أذهضضاّ ايكضضاْٖٚ ٕٛضضؿٙ
اي٥٬رٚ ١تعًُٝات اجملًن ا٭عًٚ ٢يًٛقاـ ٠يف لب ٌٝؾيو َا :ًٜٞ
أ  -تٛج ٘ٝإْؿاـ يًُ٪لم ١ايتعً ١ُٝٝاملعايؿ ١ؼؽؼ ؾ ٘ٝجٛاْب املعايؿٚ ١املؽ ٠احملؽؼ ٠إلقايتٗا.
ب  -ـؾع تكفٜف إىل اجملًن ا٭عًض ٢بىضإٔ امل٪لمض ١ايتعًُٝٝض ١يف ذضاٍ عضؽّ إقايض ١كايؿتٗضا ظضٍ٬
املؽ ٠احملؽؼ ٠يف ظطاب اإلْؿاـ.
ط  -ايت ١ٌٝٛإىل اجملًن ا٭عًضٚ ٢مبضا  ٫خيضايـ أذهضاّ ايكضاْ ٕٛبٓضٛع َٚمضت ٣ٛايعكٛبض ١املتُثًض١
يف:
 لرب ايذلظ٪َ َٝقتاً أ ٚؼاُ٥اً. إٜكاف قب ٍٛايطًبَٚ ١ؽت٘. اإلغ٬م امل٪قت/ايؽا ِ٥يًُ٪لم ١ايتعً.١َُٝٝاؼٜ )84(٠ه ٕٛاإلٜكاف/اإلغ٬م/لضرب ايذلظض َٝامل٪قضت عًضَ ٢مضت ٣ٛا٭قمضاّ ٚايهًٝضات ايتابعض ١يًُ٪لمض١
ايتعً.١ُٝٝ

الباب ارتامظ
املؤضط٘ التعلٔنٔ٘ غري السحبٔ٘
َاؼٜ )85(٠كتٍف إْىا٪َ ٤لم ١تعً ١ُٝٝغرل ـع( ١ٝظرل )١ٜعً ٢اؾاَع ١ؾكط.
َاؼٜ )86(٠تعني إلْىا ٤اؾاَع ١غرل ايفعَ ١ٝا :ًٜٞ
- 8

تٛؾرل ايُّاْات اـاٌ ١اييت تهؿضٌ ْؿكضات إْىضا ٤اؾاَعضٚ ١اؿؿضاظ عًض ٢الضتُفاـٜتٗا

ٚجٛؼ ٠أؼاٗ٥ا ٚكفجاتٗا ٚؾيو َٔ ظ ٍ٬قٝاّ امل٪لن بإْىضا ٤وضفن ١الضتثُاـَ ١ٜمضتكً ١عضٔ
اؾاَعضض ١تعُضضٌ عًضض ٢تٛظٝضضـ نضضٌ/جكَ ٤ضضٔ أَٛاشلضضا يف تٓؿٝضضؿ املىضضفٚع ٚتػطٝضض ١ناؾضضْ ١ؿكاتضض٘
ُِٚإ التُفاـ ١ٜأؼا ٘٥يٓىاط٘ بهؿاٚ ٠٤جٛؼ ٠عاي.١ٝ
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اؿٍ ٍٛعً ٢تفظَ َٝمبل بإْىا ٤اؾاَعٌ ١اؼـ َٔ ـٝ٥ن اجملًن ا٭عً ٢بعؽ َٛاؾكض١
اجملًن بٓضا ً ٤عًض ٢عضفض ايضٛقٜف ٚعًض ٢إٔ ٜكضؽّ امل٪لضن طًبض ًا َٛقعض ًا َٓض٘ يًضٛقٜف عًض ٢ايُٓضٛؾد

ايؿ ٟتعؽ ٙايٛقاـَ ٠فؾكاً ب٘ مبا :ًٜٞ
- 8

 ٬عًضض ٢ناؾضض ١ايبٝاْضضات
َىضضفٚع ايٓظضضاّ ا٭لالضض ٞيًحاَعضض ١غضضرل ايفعٝضضَ ١ىضضتُ ً

املطًٛب ١طبكاً يَٓ ايؿكف َٔ )8(٠املاؼٖ َٔ )1(٠ؿ ٙاي٥٬رَ ١ع َفاعا ٠ظٍٚ ١ٌٝٛطبٝع١
اؾاَع ١غرل ايفع.١ٝ
- 8

َىفٚع ايٓظاّ ا٭لال ٞيًىفن ١ا٫لضتثُاـ( ١ٜايضؿـاع ا٫لضتثُاـ ٟيًحاَعض ١غضرل

ايفعَ ) ١ٝبٓٝاً ؾ ٘ٝبٛج٘ ظاُ َا :ًٜٞ
أ  -ايىهٌ ايكاْ ٕٛيًىفن ١ا٫لتثُاـ ١ٜطبكاً يًتىفٜعات ايٓاؾؿ ٠املٓظُ ١يؿيو.
ب  -الِ ايىفن ١ا٫لتثُاـٚ ١ٜأغفاِٗا ْٛٚعٗا َٚفنك إؼاـتٗا ايفٝ٥ن.
د  -ـأزلاٍ يًىفن ١ا٫لتثُاـ.١ٜ
ؼ  -الِ امل٪لن/ايىضفٜو ٚجٓمضٝت٘ َٓٗٚتض٘ َٚكضؽاـ ْٚضٛع ذٍضت٘ يف ـأزلضاٍ ايىضفن١
ا٫لتثُاـٚ ١ٜنٝؿَٛٚ ١ٝعؽ تكؽميٗا ٚايٛؾا ٤بٗا.
ٖض  -ا٭لن املٓظُ ١يًع٬ق ١بني ايىفن ١ا٫لتثُاـٚ ١ٜاؾاَع ١غرل ايفعٝض ١يف كتًضـ
َفاذٌ إْىا ٤اؾاَعَٚ ١كاٚيتٗا يٓىضاطٗا ايتعًُٝض ٞطبكضاً يًُعضاٜرل احملضؽؼ ٠يف ٖضؿٙ
املاؼٚ ٠املٛاؼ(ٖ َٔ )90 ,29 ,22ؿ ٙاي٥٬ر.١
 - ٚأ ١ٜبٝاْات أظف ٣تكتّٗٝا ايتىفٜعات ايٓاؾؿ ٠أ ٚتف ٣ايٛقاـِ ٠فٚـ ٠التٝؿاٗ٥ا.
 - 2قا ١ُ٥بأزلا ٤امل٪لمني ٚقضٌ إقاَض ١نضٌ َضِٓٗ ٚجٓمضٝت٘ َٓٗٚتض٘ ٚطبٝعض ١ايتكاَاتض٘ قبضٌ
اؾاَع ١غرل ايفع ١ٝطبكاً يًُٓٛؾد ايؿ ٟتعؽ ٙايٛقاـ.٠
َاؼ )87(٠أ  -جيب إٔ ٜه ٕٛيًحاَع ١غرل ايفع:١ٝ
 - 8أَٛاٍ ٚممتًهات َمتكً ١متاَاً عٔ أَٛاٍ ٚممتًهات ايىفن ١ا٫لتثُاـ.١ٜ
 - 8بٓٝضض ١إؼاـٜضضَٛٚ ١اقْضضَ ١ايٝضضَ ١مضضتكً ١متاَ ض ًا ع ضٔ ايبٓٝضض ١اإلؼاـٜضضٚ ١املٛاقْضض ١املايٝضض ١يًىضضفن١
ا٫لتثُاـ.١ٜ
 - 2ممثٌ يف فًن إؼاـ ٠ايىفن ١ا٫لتثُاـ ١ٜوفٜط ١أٜ ٫ه ٕٛـٝ٥ن فًن ا٭َٓاْ/٤ا٥ب٘
أ ٚـٝ٥ن فًن اؾاَعْ/١ا٥ب٘ عً ٢إٔ ٜه ٕٛيًىفن ١ا٫لتثُاـَ ١ٜكابٌ ؾيو ممضث ً٬يف
فًن أَٓا ٤اؾاَع ١غرل ايفع ١ٝوفٜط ١أٜ ٫ه ٕٛـٝ٥ن فًن اإلؼاـْ/٠ا٥ب٘.
ب  -تًتضضكّ اؾاَعضض ١بتمضضعرل َضضا ؼككضض٘ َضضٔ ٌضضايف ايضضفبس يف ؼكٝضضل أٖضضؽاؾٗا ِٚضضُإ جضضٛؼ ٠بفافٗضضا
ٚفا٫ت عًُٗا ٚاطفاؼ منٖٛا ٚعؽّ تٛقٜع٘ نأـباط عً ٢املمتثُف.ٜٔ
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َاؼ )88(٠تته ٕٛأَٛاٍ اؾاَع ١غرل ايفع:َٔ ١ٝ
املبايؼ املفٌٛؼ َٔ ٠امل٪لمني يًحاَعٚ ١تتُثٌ يف:

- 8

أ  -املبايؼ املعٍٍ ١إلْىآٌ ٤ؽٚم ؼعِ ايطًب.١
ب ْ -مب َٔ )%81( ١نٌ لِٗ َؽؾٛع ايك ١ُٝيف ايىفن ١ا٫لتثُاـ ١ٜغرل قابٌ ي٬لذلجاع.
- 8

أٌ ٍٛاؾاَع َٔ ١ا٭ـاِٚ ٞايعكاـات ٚاملعؽات ٚا٭جٗك.٠

- 2

ايفل ّٛايؽـال ١ٝاييت تتكاِاٖا َٔ ايطًبٚ ١ؾكاً ملا ٜكف ٙاجملًن ا٭عً.٢

- 4

َكابٌ َض ا ؼٍضٌ عًٝض٘ َضٔ تكضؽ ِٜاـضؽَات ايعًُٝضٚ ١ا٭ناؼميٝضٚ ١ايبرثٝضٚ ١ا٫لتىضاـ١ٜ

يًػرل.
عا٥ضضؽات أَٛاشلضضا املٓكٛيضض ١املتأتٝضضَ ١ضضٔ الضضتثُاـاتٗا ٚعا٥ضضؽات املطبٛعضضات ٚايٓىضضفات ايضضيت

- 1

تٍؽـٖا.
َاؼ )89(٠تًتكّ ايىفن ١ا٫لتثُاـ ١ٜباٯت:ٞ
- 8

بٓضضا ٤ناؾضض ١املبضضاْٚ ٞاملفاؾضضل ايتعًُٝٝضض ١يًحاَعضض ١غضضرل ايفعٝضضٚ ١ػٗٝكٖضضا بهاؾضض ١املعضضؽات
ٚا٭جٗكٚ ٠ا٭ؼٚات ٚا٭ ضاث ايض٬قّ طبكض ًا يًُعضاٜرل ايضٛاـؼ ٠يف ٖضؿ ٙاي٥٬رضٚ ١ا٭ؼيض ١ايٍضاؼـ ٠عضٔ
ايضضٛقاـٚ ٠عًضض ٢إٔ تكضض ّٛاؾاَعضض ١بضضؽؾع تهضضايٝـ ايبٓضضاٚ ٤ايتحٗٝضضكات يًىضضفن ١ا٫لضضتثُاـ ١ٜعًضض٢

أقمايف لٓ ١ٜٛعمب َا ٜتؿل عً.٘ٝ
- 8

بٓاَ ٤فاؾل اـؽَات املماْؽ ٠نُمانٔ ايطًبٚ ١ايطايبات ٚاملطاعِ ٚاحملض٬ت ايتحاـٜض١
عًْ ٢ؿكتٗا ٚالتػ٬شلا ٚتىػًٗٝا بإجضاقَ ٠ضٔ اؾاَعض ١غضرل ايفعٝضٚ ١ؾضل عكضؽ ظضاُ ٜضٓظِ ؾيضو

يؿذل ٠قَٓ ١ٝقؽؼ.٠
- 2

ايكٝاّ غؽَات ايٍٝاْ ١ظُٝع أْٛاعٗا ٚظؽَات ايٓظاؾٚ ١ـ ٟاؿضؽا٥ل ٚايطباعضٚ ١ايٓىضف

ٚؾل عكٛؼ تٓاؾم ١ٝمبا تكل املٓؿع ١املٓىٛؼٜٚ ٠بعؽ ايطفؾني عٔ ايّفـ أ ٚاإلِفاـ.
َضضاؼ )91(٠٭غضضفاض تٓؿٝضضؿ املىضضفٚع ٚاإلوضضفاف عًضضَ ٢فاذضضٌ تٓؿٝضضؿ ٙتكضض ّٛاؾُعٝضض ١ايعاَضض ١يًىضضفن ١ا٫لضضتثُاـ١ٜ
باظتٝاـ ؾٓ٪َ ١قتٚ ١ـٝ٥ماً شلا َٔ بني أعّاٗ٥ا تتٛىل املٗاّ ايتاي:١ٝ
- 8

اإلوفاف ٚاملتابع ١ملفاذٌ تٓؿٝؿ املىفٚع َٔ ناؾ ١جٛاْب٘.

- 8

ايتٓمضضٝل ٚايتىضضاٚـ ٚايتٛاٌضضٌ َضضع لضضا٥ف اؾٗضضات ايضضيت ٜكتّضض ٞتٓؿٝضضؿ املىضضفٚع ايتعاَضضٌ أٚ

ايتٓمٝل َعٗا.
- 2

اط٬ع اؾُع ١ٝايعاَض ١يًىضفن ١ا٫لضتثُاـ ١ٜعضٔ َفاذضٌ تٓؿٝضؿ املىضفٚع أ ٫ً ٚبضأٚ ٍٚطًضب

اعتُاؼٖا يًعطط اـاٌ ١ب٘.
- 4

اإلوضضفاف عًضض ٢تٍضضُ ِٝاملعطضضط املفذًضض ٞاملكضضذلط يًبٓٝضض ١املاؼٜضض ١يًحاَعضض ١غضضرل ايفعٝضضَ ١ضضٔ
ذٝث َؽَٚ ٠فاذٌ تٓؿٝؿٚ ٙتهًؿ ١نضٌ َٓٗضا ٚؾكض ًا يًُضٛاـؼ املايٝض ١املتاذضٚ ١يف ِض ٤ٛـٜ٩ضَٚ ١فْٚض١
عاي ١ٝتمُس بايبؽ ٤مبا ٖ ٛممهٔ ٚمبٛاًٌ ١ايُٓ ٛايطبٝع ٞيًحاَع.١
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َتابع ١إعؽاؼ َىفٚع ايٓظاّ ا٭لال ٞيًحاَع ١غرل ايفعَ ١ٝىتُ ً٬عًض ٢ناؾض ١ايبٝاْضات

املطًٛب ١طبكاً ٭ذهاّ ٖؿ ٙاي٥٬رٚ ١ا٭ؼي ١ايٍاؼـ ٠عٔ ايٛقاـ.٠
اإلوضضفاف عًضض ٢إعضضؽاؼ ا٭لضضن املٓظُضض ١يًع٬قضض ١بضضني ايىضضفن ١ا٫لضضتثُاـٚ ١ٜاؾاَعضض ١غضضرل

- 6

ايفع.١ٝ
أَٗ ١ٜاّ أظف ٣تهًـ بٗا َٔ قبٌ اؾُع ١ٝايعاَ ١يًىفن ١ا٫لتثُاـ.١ٜ

- 5

َاؼ )91(٠تٓتَٗٗ ٞاّ ايًحٓ ١امل٪قت ١املىاـ إيٗٝا يف املاؼٖ َٔ )98(٠ؿ ٙاي٥٬ر ١ؾضٛـ ٌضؽٚـ قضفاـ تىضه ٌٝفًضن
أَٓا ٤اؾاَع ١غرل ايفع ١ٝطبكاً ٭ذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١

الباب الطادع
تستٔب أّضاع مؤضطات التعلٔه العالٕ
األٍلٔ٘ الكائن٘ عيد صدّز الكاىٌْ
َاؼ )92(٠تًكّ مجٝع َ٪لمضات ايتعًض ِٝايعضاي ٞا٭ ًٖٝض ١ايكاُ٥ض ١عٓضؽ ٌضؽٚـ ايكضاْٖٚ ٕٛضؿ ٙاي٥٬رض ١بإعضاؼ ٠تفتٝضب
أِٚاعٗا طبكاً ٭ذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬رٚ ١ا٭ؼي ١ايٍاؼـ ٠عٔ ايٛقاـٚ ٠ؾيو ٚؾكاً ملا :ًٜٞ
ٜ - 8ضضتعني عًضض ٢امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١ظضض ٍ٬لضضَٓ ١ضضٔ تضضاـٜغ ٌضضؽٚـ ايكضضاْ ٕٛإٔ تكضض ّٛمبفاجعضضْ ١ظاَٗضضا
ا٭لالٚ ٞيٛا٥رٗا ٚتىفٜعاتٗا ا٭ناؼميٚ ١ٝاإلؼاـٚ ١ٜاملايٚ ١ٝؼؽٜضؽ املتعضاـض َٓٗضا َضع أذهضاّ
ايكضضاْٖٚ ٕٛضضؿ ٙاي٥٬رضضٚ ١إعضضؽاؼ َىضضفٚع بتعضضؽ ٌٜأذهضضاّ ايٓظضضاّ ا٭لالضضٚ ٞايًضضٛا٥س ٚايتىضضفٜعات
اـاٌ ١بامل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝمبا ٜتؿل ٚالتٝؿاٗ٥ا يًبٝاْات ٚاملعاٜرل املطًٛبٚ ١ؾكاً ٭ذهاّ ايكضإْٛ
ٖٚؿ ٙاي٥٬رٚ ١ا٭ؼي ١ايٍاؼـ ٠عٔ ايٛقاـ.٠
 - 8عًضض ٢امل٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١ظضض ٍ٬لضضبع لضضٓٛات َضضٔ تضضاـٜغ ٌضضؽٚـ ايكضضاْ ٕٛإٔ تكضض ّٛبالضضتٝؿا ٤ناؾضض١
َتطًباتٗا َٔ ايبٓ ١ٝاملاؼٚ ١ٜايبىضف ١ٜطبكض ًا يًُعضاٜرل ٚا٭ذهضاّ ايضٛاـؼ ٠يف ايكضاْٖٚ ٕٛضؿ ٙاي٥٬رض١
ٚا٭ؼي ١ايٍاؼـ ٠عٔ ايٛقاـ.٠
َ - 2ع عؽّ اإلظ ٍ٬بأذهاّ ايؿكفٖ َٔ )8(٠ؿ ٙاملاؼ ٠عً ٢امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝإٔ تتكؽّ بطًب يًٛقٜف
يًرٍ ٍٛعً ٢تفظ َٝبالتُفاـ ْىاطٗا َفؾل مبا :ًٜٞ
أ -

َىفٚع ايٓظاّ ا٭لال ٞاؾؽٜؽ يًُ٪لم ١ايتعً ١ُٝٝبعؽ َٛاؾكتٗا عً.٘ٝ

ب  -ايتضضكاّ نتضضاب ٞبالضضتٝؿا ٤امل٪لمضض ١يهاؾضضَ ١هْٛضضات بٓٝتٗضضا املاؼٜضضٚ ١ايبىضضف ١ٜظضض ٍ٬املضضاؼ٠
احملضضؽؼ ٠يف ايؿكضضفَ )8(٠ضضٔ ٖضضؿ ٙاملضضاؼٚ ٠طبك ضاً يٮذهضضاّ ٚايىضضفٚيف ٚاملعضضاٜرل احملضضؽؼ ٠يف
ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬رٚ ١ا٭ؼي ١ايٍاؼـ ٠عٔ ايٛقاـ.٠
د -

نىضضـ بأزلضضا ٤امل٪لمضضني/امل٬ى ٚجٓمضضٝاتِٗ َٗٚضضِٓٗ ٚعٓضضاٚ ِٜٗٓٚذٍضض ١نضضٌ َضضِٓٗ يف
ـأزلاٍ امل٪لم ١ايتعًْٛٚ ١ُٝٝعٗا(ْكؽ – ١ٜع.)١ٝٓٝ

ؼ -

بٝإ باؿٍ ١اـرل ١ٜيف ـأزلاٍ امل٪لم ١ايتعً( ١ُٝٝإٕ ٚجؽت) َٔ ذٝث:
ٍَ - 8ؽـ اؿٍ ١اـرل( ١ٜوعَ طبٝع/ٞاعتباـ(ٟعاّ/ظاُ) ٚطين/أجٓيب.
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َ - 8كؽاـ اؿٍ ١اـرلْٛٚ ١ٜعٗا (ْكؽ/١ٜع.) ١ٝٓٝ
 - 2طبٝع ١اؿٍ ١اـرلٖ ( ١ٜب ,١تدلع ,اْتؿاعٚ ,قـ).
 - 4الِ ايٛاٖب/املتدلع (بٍؿت٘ ايىعٍ/١ٝا٫عتباـ ,١ٜامل٪لم ١املتدلع.)١
 - 1قٍؽ ايٛاٖب/املتدلع (قفب – ٞاْتؿاع).
 - 6قٍؽ ايٛاقـ.
ٖض  -طبٝع ١ع٬ق ١املايو/امل٪لن بأٌٚ ٍٛأَٛاٍ امل٪لمَ( ١ايو َ -متأجف – َٓتؿع – ْاظف).
ٌٛ - ٚـ َٔ ٠ايذلظ َٝاملُٓٛط يًُ٪لم ١ايتعً ١ُٝٝقبٌ ٌؽٚـ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬رضٌ ١ضاؼـ عضٔ
جٗ ١ـزل ١ٝكتٍ.١
ق ٌ -ضٛـَ ٠ضٔ ايكضفاـ اـضاُ بتكٝض ِٝاؿٍضَ ايعٝٓٝض ١يًُ٪لمض ١ايتعًُٝٝضٌ ١ضاؼـ َضٔ قالضب
قاَْ ْٞٛعتُؽ.
ط  -أ ٚ ١ٜا٥ل أ ٚبٝاْات أظضف ٣تضف ٣ايضٛقاـِ ٠ضفٚـ ٠إـؾاقٗضا بايطًضب مبضا ٜتؿضل ٚأذهضاّ ايكضإْٛ
ٖٚؿ ٙاي٥٬رٚ ١ا٭ؼي ١ايٍاؼـ ٠عٔ ايٛقاـ.٠

الباب الطابع
أحهاو ختامٔ٘
َاؼ )93(٠تعؽ اؾُع ١ٝايعاَ ١يًىفن ١ا٫لتثُاـ ١ٜجٗاقاً َٔ أجٗك ٠ايىفن ١املايهٚ ,١يضٝن َهْٛضاً أ ٚجٗضاقاً
َٔ أجٗك ٠امل٪لم ١ايتعً ٫ٚ.١ُٝٝجيٛق شلا ايتؽظٌ بإؼاـ ٠و ٕٛ٦امل٪لم ١ايتعًٚ ١ُٝٝأجٗكتٗضا بضأٌ ٟضٛـ٠
ناْتٚ ,عًٗٝا مماـلْ ١ىاطٗا نىفنَ َٔ ١هاتبٗا ظاـد ذفّ امل٪لم ١ايتعً.١ُٝٝ
َاؼ )94(٠تظف َطًكاً َٓس ايذلظ َٝبإْىا٪َ ٤لمات تعً ِٝعاٍ أًٖ ١ٝيف َبإٍ َ٪قت ١أَ ٚمتأجف.٠
َاؼ ٫ )95(٠جيٛق يًُ٪لم ١ايتعً ١ُٝٝغرل ايفع ١ٝإٔ تترض ٍٛإىل َ٪لمض ١تعًُٝٝض ١ـعٝض ١بضأ ٟذضاٍ َضٔ ا٭ذضٛاٍ,
نُا  ٫جيٛق ٭٪َ ٟلم ١تعً ١ُٝٝإٔ ػُع بني ايفعٚ ١ٝغضرل ايفعٝضٚ .١يف ذضاٍ كايؿض ١ؾيضو يًضٛقاـ٠
اؽاؾ اإلجفا٤ات اي٬قَٚ ١ؾكاً ٭ذهاّ ايؿكف َٔ )1(٠املاؼٖ َٔ )22(٠ؿ ٙاي٥٬ر.١
َاؼٜ ٫ )96(٠مُس يًُ٪لم ١ايتعً ١ُٝٝإٔ ؼ ٍٛايذلظ َٝاملُٓٛط شلا  -أٜاً نإ ْٛع٘ مل٪لم ١أ ٚجٗ ١أظفٚ ٣يف
ذاٍ ذٍ ٍٛؾيو ٜعؽ ايذلظًَ َٝػٝاً ذهُاً.
َاؼٜ )97(٠عكؽ نٌ فًن َٔ اجملاين املٍٓ ُٛعًٗٝا يف ٖؿ ٙاي٥٬ر ١اجتُاعات٘ ايعاؼ ١ٜبؽع َٔ ٠ٛـٝ٥ن ؾيو
اجملًن أ ٚممٔ ٜٛٓب عٓ٘ عٓؽ غٝاب٘ ٚجيٛق ٭ٖ َٔ ٟؿ ٙاجملاين عكضؽ اجتُاعضات الضتثٓا ١ٝ٥بٓضا ً٤عًض٢
طًب َٔ ـٝ٥م٘ أً ٚث ٞعؽؼ أعّاٍَ ٘٥رٛباً باملدلـات امل٪ؼ ١ٜيؿيو ٚعً ٢ـٝ٥ن اجملًن املعضين ؼعض٠ٛ
ا٭عّا ٤ي٬جتُاع قبٌ  ١ ٬أٜاّ َٔ ايتاـٜغ احملؽؼ يعكؽ ا٫جتُاع.
َاؼ )98(٠يهٌ فًن إٔ ٜعذلض عً ٢أ َٔ ٟايكفاـات ايٍاؼـ ٠عٔ أَ ٟضٔ اجملضاين ا٭ؼْضَٓ ٢ض٘ تمًمض ً٬مبضا ٫
ٜتعاـض َع أذهاّ ايكضاْٖٚ ٕٛضؿ ٙاي٥٬رضٚ ١يف مجٝضع ا٭ذضٛاٍ تضل يًضٛقاـ ٠إٔ تعضذلض عًض ٢أ ٟقضفاـ
تتعؿ ٙامل٪لمض ١ايتعًُٝٝض ١أ ٚأَ ٟضٔ فايمضٗا يف ذايض ١كايؿتض٘ ٭ذهضاّ ايكضاْٖٚ ٕٛضؿ ٙاي٥٬رض ١ؾضإؾا
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أٌفت امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚأ َٔ ٟفايمٗا عًض ٢ايكضفاـ ايٍضاؼـ َٓٗضا ـؾضع ا٭َضف إىل اجملًضن ا٭عًض٢
يًبت ؾ ٘ٝبٍٛـْٗ ٠ا.١ٝ٥
َضاؼ)99(٠أ  ٫-تمضف ٟأذهضاّ ايبٓضضؽ(ٜٔأ -د) َضٔ ايؿكضفَ )6(٠ضضٔ املضاؼَ )6(٠ضٔ ايكضضاْ ٕٛعًض٪َ ٢لمضات ايتعًضضِٝ
ايعاي ٞغرل ايفعٚ ١ٝعً٪َ ٢لمات ايتعً ِٝايعاي ٞاؿاًٌ ١عً ٢ايذلظ َٝا٭ٚي ٞقبٌ ٌؽٚـ ايكاْ.ٕٛ
ب  -تىضضحٝع اؿهَٛضض ١ا٫لضضتثُاـ ا٭جضضٓيب يف فضضاٍ إْىضضا ٤جاَعضضات َٚعاٖضضؽ عًٝضضا ؽضضتَ بضضايعًّٛ
ايتطبٝكٚ ١ٝايتكٓٚ ,١ٝمتٓس ايذلاظ َٝشلا ٚؾكاً ٭ذهاّ ايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬رٚ ١تتُتع باملكاٜا املٍُٓٛ
عًٗٝا يف قاْ ٕٛا٫لتثُاـ.
َضضاؼ )111(٠تمضضف ٟأذهضضاّ ايكضضاْٖٚ ٕٛضضؿ ٙاي٥٬رضض ١عًضض ٢نضضٌ َ٪لمضض ١تعًضض ِٝعضضاٍٍ أًٖٝضض ١تٓىضضأ ٚتضضكاْ ٍٚىضضاطٗا
ايتعً ُٞٝيف اؾُٗٛـ ١ٜأٜاً ناْت طبٝع ١ا٭َٛاٍ املمتثُف ٠ؾٗٝا ٌٚؿٚ ١جٓم ١ٝاملايو/امل٪لن.
َاؼ )111(٠جيب عً ٢نٌ َ٪لم ١تعًَ ١ُٝٝىُٛي ١بايكاْٖٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر ١ايتكٝؽ مبا :ًٜٞ
ٚ- 8جضضٛب اقتٍضضاـ اإلعضض ٕ٬يف بؽاٜضض ١نضضٌ ؾٍضضٌ ؼـالضضٜ ٞضضتِ ؾٝضض٘ قبضض ٍٛايطًبضض ١عًضض ٢ايتعٍٍضضات
املعتُؽ ٠اعتُاؼاً ظاٌاً ؾكط ٚمبمُٝاتٗا ايؽقٝك ١اييت اعتُؽت بٗا.
- 8عؽّ قب ٍٛأ ٟطايب يف أ ٟؽٍَ غضرل َضفظَ يض٘ٚ ,تترُضٌ امل٪لمض ١املعايؿض ١مجٝضع ايتبعضات
ايكاْ ١ْٝٛاملذلتب ١عً ٢ؾيو.
 - 2عؽّ تٍؿ ١ٝامل٪لمض ١ايتعًُٝٝض ١إ ٫بعضؽ إجيضاؼ َكاعضؽ ؼـالض ١ٝيًطًبض ١يف نًٝضات َٓضاظفٚ ,٠بعضؽ
َٛاؾك ١ايٛقاـ.٠
َاؼ ٫ ) 112(٠تعذلف ايٛقاـ ٠بأ ٟبفْاَخ تعًُٝض ٞ٭ ٟطايضب َضا ت تهضٔ امل٪لمض ١ايتعًُٝٝض ١ايضيت تكضؽّ ايدلْضاَخ
ذاٌضضً ١عًضض ٢وضضٗاؼ ٠ايذلظضض َٝايٓٗضضا ٞ٥طبك ضاً ٭ذهضضاّ ايكضضاْٖٚ ٕٛضضؿ ٙاي٥٬رضضٚ ١ا٭ؼيضض ١ايٍضضاؼـ ٠عضضٔ
ايٛقاـ.٠
َاؼ )113(٠تل ؾكط يًُ٪لم ١ايتعً ١ُٝٝاييت ذًٍت عًض ٢وضٗاؼ ٠ايذلظض َٝايٓٗضا ٞ٥لضاـ ١ٜاملؿعض ٍٛإٔ تضؽـد يف
نتٝباتٗا ٚأؼيتٗضا ٚإعْ٬اتٗضا اإلعَٝ٬ض ١بأْٗضا َفظٍضٚ ١ؾُٝضا إؾا ـغبضت امل٪لمض ١إٔ تعًضٔ عضٔ ِٚضع١ٝ
تفظٍٗٝا ٜمُس شلا بإٔ تٍـ ْؿمٗا بأْٗا ذاًٌض ١عً ٢تفظٝضَ عً ٢ايٓرض ٛايتاي ٞؾكضط:
(إٕ الِ امل٪لم ١ايها ١ٓ٥يف (
بفقِ(

) ذاًٌضضضضضضضضضضضضض ١عًضضضضضضضضضضضضض ٢تفظٝضضضضضضضضضضضضضَ ْٗضضضضضضضضضضضضضاٞ٥

)ٌضضضاؼـ بتضضضاـٜغ / /

ّ) َضضضٔ اجملًضضضن ا٭عًضضض ٢يًحاَعضضضات يف اؾُٗٛـٜضضض١

ايُٝٓٝضضض( ١يطضضضفط بضضضفاَخ تعًُٝٝضضض( ١الضضضِ ايؽـج/١ايضضضؽـجات) يف فاٍ/فضضضا٫ت (أزلضضضا ٤ذكضضضٌ/ذكٍٛ
ايتعٍَ).
َاؼٍٜ )114(٠ؽـ ايٛقٜف بكفاـات َٓ٘:
ؼي ٌٝايذلظ َٝا٭ٚي.ٞ
ؼي ٌٝا٫عتُاؼ ايعاّ.
ؼي ٌٝا٫عتُاؼ اـاُ.
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ؼيٝضضٌ اؿٍضض ٍٛعًضض ٢تضضفظ َٝا٫لضضتُفاـ مبكاٚيضض ١ايٓىضضايف يًُ٪لمضض ١ايتعًُٝٝضض ١ايكاُ٥ضض ١عٓضضؽ ٌضضؽٚـ
ايكاْ.ٕٛ
ناؾ ١ايُٓاؾد املتعًك ١با٭ؼي ١ايمابك.١
َاؼ )115(٠تك ِٝامل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝؼٚـٜاً َٔ قبٌ ؾٓ/١ا٫عتُاؼ يًتركل َٔ َضؽ ٣تكٝضؽٖا مبعضاٜرل ا٫عتُضاؼ ايعضاّ
ٚاـاُ ٚالتُفاـ ١ٜالتٝؿاٗ٥ا ٚـؾع ايتكاـٜف بىأْٗا إىل ايٛقٜف.
َاؼٍٜ )116(٠ؽـ اي ٛقٜف ا٭ٚاَف ٚايتعًُٝات ٚايكفاـات اي٬قَض ١يتٓؿٝضؿ ٖضؿ ٙاي٥٬رض ١مبضا ٜ ٫تعضاـض َضع أذهضاّ
ايكاْٖ ٚ ٕٛؿ ٙاي٥٬ر.١
َاؼ )117(٠تمف ٟأذهاّ ايكاْ ٕٛيف نٌ َا ت ٜفؼ بىأْ٘ َْ يف ٖؿ ٙاي٥٬ر.١
َاؼٜ )118(٠عٌُ بٗؿا ايكفاـ َٔ تاـٜغ ٌؽٚـٜٓٚ ٙىف يف اؾفٜؽ ٠ايفزل.١ٝ
ٌؽـ بف٥ال ١اؾُٗٛـ - ١ٜبٍٓعا٤
بتاـٜغ  /21ـجضضضضضبٖ1428 /ض
املٛاؾل  /4أغمطنّ2117 /
د .صالح علي باصرة

د .علي محمد مجور

علي عبدهللا صالح

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الجمهورية
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قساز مجَْزٖ زقه ( )880لطي٘ 8002و
بػأٌ دائصٗ زئٔظ ادتنَْزٓ٘ للبحح العلنٕ
ـٝ٥ن اؾُٗٛـ:١ٜ
بعؽ ا٫ط٬ع عً ٢ؼلتٛـ اؾٗٛـ ١ٜاي١ُٝٓٝ
ٚعً ٢ايكاْ ٕٛـقِ ( )2يمٓ ّ8004 ١بىإٔ فًن ايٛقـا٤
ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟـقِ ( )842يمٓ ّ8004 ١بىإٔ اي٥٬ر ١ايتٓظ ١ُٝٝيٛقاـ ٠ايتعًض ِٝايعضايٚ ٞايبرضث
ايعًُ.ٞ
ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟـقِ (  )10يمٓ ّ8005 ١بتىه ٌٝاؿهٚ ١َٛتمُ ١ٝأعّاٗ٥ا
ٚبٓا ٤عً ٢عفض ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ
ٚبعؽ َٛاؾك ١فًن ايٛقـا.٤

 //قــــــــــسز//
الفصل األّل
التعازٓف ّاإلىػاء ّاألٍداف
َاؼ)1(٠

٭غفاض ٖؿا ايكفاـ ٜهض ٕٛيٮيؿضاظ ٚايعبضاـات ايضٛاـؼ ٠أؼْضا ٙذٝثُضا ٚـؼت ؾٝض٘ املعضاْ ٞاحملضؽؼ ٠شلضا
أَاّ نٌ َٓٗا َا ت تؽٍ ايكف ١ٜٓعً ٢ظ٬ف ؾيو:
ايٛقاـ:٠

ٚقاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

ايٛقٜف:

ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

اؾا٥ك:٠

جا٥ك ٠ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜيًبرث ايعًُ ٞاملٓىأ ٠مبكتّ ٢فًن أَٓا ٤اؾا٥ك.٠

اجملًن:

فًن أَٓا ٤اؾا٥ك٠

ايًحٓ ١ايعًُ:١ٝ

ايًحٓ ١ايعًُ ١ٝيًحا٥ك.٠

ؾٓ ١ايتره:ِٝ

ؾٓ ١ايتره ِٝايعًُ ١ٝاملكذلط تىهًٗٝا َٔ قبٌ ايًحٓض ١ايعًُٝضٚ ١املٍضاؼم عًٗٝضا
َٔ قبٌ اجملًن يف نٌ قٛـ َٔ قاٚـ اؾا٥ك.٠

َاؼ)2(٠

تٓىأ مبكتّ ٢أذهاّ ٖؿا ايكفاـ جا٥ك ٠تمُ( ٢جا٥ك ٠ـٝ٥ن اؾُٗٛـ ١ٜيًبرث ايعًُ.)ٞ

َاؼ)3(٠

تٗؽف اؾا٥ك ٠إىل:
 .8تىحٝع اإلْتاد ايعًُ ٞاملتُٝك ايؿ٪ٜ ٟؼْ ٟىفٚ ٙتعُ ُ٘ٝإىل قٜاؼ ٠املعفؾ ١ايعًُ.١ٝ
 .8تىضضحٝع ايبضضاذثني ايُٓٝضضٝني عًضض ٢إْتضضاد أعُضضاٍ عثٝضضَ ١تُٝضضك ٠تمضضاعؽ عًضض ٢ؼكٝضضل ظطضضط ايتُٓٝضض١
املٓىٛؼ.٠
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 .2إ فا ٤ايؿهف ايعًُٚ ٞايتكين ٚايثكايف ٚا٫جتُاعٚ ٞايذلب.ٟٛ
 .4ـعا ١ٜاإلبؽاع ٚاملبؽعني ايُٝٓٝني ٚتكؽٜفِٖ َاؼٜاً َٚعٜٓٛاً.
 .1بث ـٚط ايتٓاؾن ايعًُٚ ٞتُٓ ١ٝايكؽـات ايبرثٚ ١ٝاإلبؽاع.١ٝ

الفصل الجاىٕ
ستاّز ّمهْىات ادتائصٗ
َاؼ)4(٠

متٓس اؾا٥ك ٠لٜٓٛاً يف احملاٚـ (اجملا٫ت) اٯت:١ٝ
 .8ايعً ّٛايطبٝعٚ ١ٝايفٜاِ.١ٝ
 .8ايطاقٚ ١ايطاق ١ايبؽ.١ًٜ
 .2ايعً ّٛايطبٝعٚ ١ٝايٍر١ٝ
 .4عً ّٛاؿالٛب ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات.
 .1ايعً ّٛايبٚ ١ٝ٦ٝايكـاعٚ ١ٝايثف ٠ٚايمُه.١ٝ
 .6ايعً ّٛا٫جتُاعٚ ١ٝاإلْماْٚ ١ٝتىٌُ (اؾػفاؾٝاٚ ,ايتاـٜغٚ ,اٯ ضاـٚ ,ايؿًمضؿٚ ,١عًضِ ا٫جتُضاع,
ٚاْ٫ثفٚبٛيٛجٝاٚ ,ايعً ّٛايمٝالٚ ,١ٝايًػات).
 .5ايعً ّٛاإلؼاـٚ ١ٜاملايٚ ١ٝاملٍفؾ.١ٝ
 .2ايعً ّٛايذلبٚ ١ٜٛايٓؿم.١ٝ
 .9ايعً ّٛايىفعٚ ١ٝايكاْ.١ْٝٛ
 .80ايعً ّٛاشلٓؽل.١ٝ
 .88اٯؼاب ٚايؿٓ.ٕٛ

َاؼ)5(٠

تته ٕٛاؾا٥ك ٠يهٌ قٛـ َٔ احملاٚـ املىاـ إيٗٝا يف املاؼ ٠ايمابك َٔ ١اٯت:ٞ
َ .8بًؼ ْكؽ ٟقؽـ )8.000.000( ٠إ ٓإ ًَ ٕٛٝـٜاٍ.
 .8وٗاؼ ٠تكؽٜف ١ٜتتُّٔ الِ اؾا٥كٚ ٠الِ ايؿا٥ك بٗا.
َٝ .2ؽاي ١ٝؼٌُ الِ اؾا٥كٚ ٠وعاـٖا.
 .4ؼـع اؾا٥ك.٠
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الفصل الجالح
غسّط الرتغٔح لئل ادتائصٗ
َاؼ)6(٠

ٜىذليف يًذلوٝس يٓ ٌٝاؾا٥كَ ٠ا :ًٜٞ
 .8إٔ ٜه ٕٛاملفوس ميٓ ٢اؾٓم.١ٝ
 .8إٔ ٜ ٫كٌ عُف املفوس عٔ  ٬ني عاَاً.
 .2إٔ ٜه ٕٛاملفوس قُٛؼ ايمرل ٠ذمٔ ايمُع ١غرل قه ّٛعً ٘ٝقّاً ٝ٥ا بعكٛب ١عٔ جفمي١
كً ١بايىفف أ ٚا٭َاَْ ,١ا ت ٜهٔ قؽ ـؼ إي ٘ٝاعتباـٚ ٙؾكأ يًكاْ.ٕٛ
 .4إٔ ٜه ٕٛاملفوس عً ٢قٝؽ اؿٝاَ ٠ا ت ٜهٔ قؽ تٛؾ ٢بعؽ تفوٝر٘.
 .1إٔ تهضض ٕٛا٭عُضضاٍ املكؽَضض ١يٓٝضضٌ اؾضضا٥ك ٠أٌضضٚ ١ًٝؾات قُٝضض ١عًُٝضض ١تمضضاِٖ يف ذضضٌ َىضضه٬ت
ايتُٓٚ ١ٝإ تتٛؾف ؾٗٝا وفٚيف ايبرث ايعًَُٗٓٚ ٞحٝت٘.
 .6إٔ ٜكؽّ ايباذث املفوس أـبع ْمغ (ٚـقٚ ١ٝإيهذل َٔ ) ١ْٝٚإْتاج٘ ايعًُٚ ٞلرلت٘ ايعًُٚ ١ٝتىضٌُ
( ايبرضضٛثٚ ,ايؽـالضضاتٚ ,ايهتضضبَٚ ,ىضضاـنات٘ يف امل ض٪متفاتٚٚ ,ـً ايعُضضٌ ايعًُٝضضٚ ١ظؽَضض١
اجملتُع ٚغرل.) ٙ
 .5إٔ ميٮ املفوس ايُٓٛؾد املعؽ يؿيو ٜٚكؽّ املعًَٛات ا٭ظف ٣املطًٛب ١يف ايُٓٛؾد مبضا ٜمضاعؽ ؾٓض١
ايتره ِٝعً ٢ايكٝاّ بعًُٗا.

َاؼ)7(٠

ٜىذليف يف اإلْتاد ايعًُ ٞاملفتبط مبِٛٛع اؾضا٥ك ٠أٜ ٫هضَ ٕٛكتبمض ًا َضٔ عُضٌ ايػضرلٚ ,أٜ ٫تعضاـض
َع ق ِٝاجملتُع ٚآؼاب٘ٚ ,أٜ ٫هٌ ٕٛاذب٘ قؽ ذٍضٌ عًض ٢جضا٥ك ٠أظضف ٣بمضبب ٖضؿا اإلْتضاد َضٔ آٜض١
جٗ ١ناْت َات ٜكفـ فًن أَٓا ٤اؾا٥ك ٠ظ٬ف ؾيو.

الفصل السابع
اإلغساف عل ٙغئٌْ ادتائصٗ ّتكْٓه األحباخ
الفسع األّل
اجمللظ
َاؼ)8(٠

ٜه ٕٛيًحا٥ك ٠فًن ٜمُ( ٢فًن أَٓا ٤اؾا٥كٜ )٠ىضهٌ بف٥الض ١ايضٛقٜف ٚعّض ١ٜٛلضت ١أوضعاُ
آظف َٔ ٜٔا٭ناؼميٝني ٚايىعٍٝات ايعاَ ١ؾات ايع٬قٚ ١ـجاٍ ا٭عُاٍٍٜ ,ؽـ بتمُٝتِٗ قفاـ َٔ
ـٝ٥ن اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات بٓا ً٤عً ٢تفوٝس ايٛقٜف ملؽ ٠أـبع لٓٛات قابً ١يًتحؽٜؽ ملؽ ٠مما ً.١

َاؼ)9(٠

ٜتٛىل اجملًن املٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات اٯت:١ٝ
 .8اإلع ٕ٬عٔ ؾتس باب ايتكؽّ ايذلوٝس يًحا٥ك ٠بايٛلا ٌ٥اييت ٜفاٖا اجملًن َٓالضبٚ ١ؼؽٜضؽ آظضف
َٛعؽ يكب ٍٛايذلوٝراتٚ ,يًُحًن اؿل يف متؽٜؽ ؾذل ٠ايذلوٝس إؾا ـأِ ٣فٚـ ٠يؿيو.
 .8املٍاؼق ١عًَ ٢كذلذات ايًحٓ ١ايعًُ ١ٝاـاٌ ١بتمُ ١ٝأعّا ٤ؾٓ ١ايتره.ِٝ
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َٓ .2اقىٚ ١إقفاـ تٌٝٛات ؾٓ ١ايتره ِٝاملكؽَ ١عدل ايًحٓ ١ايعًُٚ ١ٝاؽضاؾ ايكضفاـ مبضٓس اؾضا٥ك٠
أ ٚذحبٗا.
 .4اإلع ٕ٬عٔ ايؿا٥كٚ ٜٔتٛقٜع اؾٛا٥ك يف ذؿٌ ظاُ يف أ ٟذفّ جاَعٜ ٞفا ٙاجملًن.
 .1ؼـال ١املكذلذات اييت تكؽّ َٔ ايًحٓ ١ايعًُ ١ٝأ ٚغرلٖا بىإٔ تطٜٛف اؾا٥ك.٠
 .6إقفاـ املعاٜرل املكؽَ َٔ ١ايًحٓ ١ايعًُ.١ٝ
َاؼٜٓ )11(٠عكؽ اجملًن بؽع َٔ ٠ٛـٝ٥م٘ أٜٛٓ َٔ ٚب٘ عٓؽ غٝاب٘ َف ٠نٌ لت ١أوضٗف عًض ٢ا٭قضٌ ٚنًُضا ؼعضت
اؿاجٜٚ ,١ه ٕٛاجتُاع اجملًن ٌرٝراً عّٛـ أغًب ١ٝعؽؼ أعّاٍٜٚ ٘٥ؽـ قفاـات٘ بأغًب ١ٝعضؽؼ
أعّا ٘٥اؿاِفٚ ٜٔعٓؽ تما ٟٚا٭ٌٛات ٜفجس اؾاْب ايؿ َ٘ٓ ٟـٝ٥ن اؾًم.١

الفسع الجاىٕ
اللذي٘ العلنٔ٘
َاؼ )11(٠تىفف عً ٢اؾا٥ك ٠ؾٓ ١عًُٝض ١تىضهٌ بف٥الضْ ١ا٥ضب ايضٛقٜف ٚعّض ١ٜٛلضت ١ألضاتؿَ ٠ضٔ ؾ ٟٚاـضدل٠
ٚايتعٍَ ايعًُ ٞيف فا٫ت كتًؿٚ ١ؾات ع٬ق ١مبراٚـ اؾا٥ك ٫ ٠تكٌ ؼـج ١أ َِٗٓ ٟعضٔ ؼـجض١
ألتاؾ َىاـى أَ ٚا ٜعاؼشلا يف املفانك ايبرثٍٜ ,١ٝؽـ بتمُٝتِٗ قفاـ َٔ ايٛقٜف ملضؽ ٠ض٬ث لضٓٛات
قابً ١يًتحؽٜؽ ملؽ ٠مما ً.١
َاؼ )12(٠تتٛىل ايًحٓ ١ايعًُ ١ٝاملٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات اٯت:١ٝ
 .8اقذلاط اجملاٍ يهٌ قٛـ َٔ قاٚـ اؾا٥ك ٠يف نٌ عاّ.
 .2اقذلاط  ١ ٬أعّا ٤بفتب ١ألتاؾ َٔ ؾ ٟٚاـدل ٠املتُٝضك ٠يف فضاٍ اظتٍاٌضاتِٗ َضٔ املىضٗٛؼ شلضِ
بايؽقٚ ١ايٓكاٖ ,١ا ٓإ َِٓٗ َضٔ ايضٚ ُٔٝايثايضث َضٔ اـضاـد ٚؾيضو يهضٌ ؾٓض ١ؼهض ِٝيف نضٌ
قٛـ َٔ قاٚـ اؾا٥ك ٠املعًٔ عٓٗا\.
 .4اقذلاط املعاٜرل اييت ٜتِ عً ٢ألالضٗا عًُٝض ١ايترهضٚ ِٝاإلجضفا٤ات (مبضا يف ؾيضو الضتُاـ ٠ايتكٝضِٝ
٭عاث اؾا٥ك )٠اييت تتِ اعتباـًا َٔ َفذً ١ؼؽٜؽ احملاٚـ ذت ٢إع ٕ٬ايٓتا٥خ.
 .1إٔ ؽتاـ َٔ ا٭عُاٍ املكؽََ ١ا تٓطبضل عًٝض٘ وضفٚيف اؾضا٥كَٚ ,٠ضا تضفاٌ ٙضاؿ ًا َضٔ ذٝضث املبضؽأ
يًذلوٝس يًحا٥كٚ ,٠ـؾع٘ إىل اجملًن إلقفاـ ِ َٔٚ ,ٙإذايت٘ إىل ؾإ ايتره ِٝيؽـالت٘ ٚإبؽا٤
ايفأ ٟؾ.٘ٝ
 .6ؼـال ١ؼع ٠ٛايذلوٝس يًحا٥ك( ٠اإلع َٔ )ٕ٬جٛاْبٗا املعتًؿٚ ١تطٜٛفٖا َٔ ذني ٚآظف.
 .5ؼـالضض ١تك ضاـٜف ؾضضإ ايترهضضٚ ِٝايتٌٛضض ١ٝإىل اجملًضضن مبضضٓس اؾضضا٥ك ٠أ ٚذحبٗضضا عًضض ٢إٔ تهضضٕٛ
ايتَ ١ٌٝٛمبب.١
 .2ايتٌٛضض ١ٝيًُحًضضن مبضضٓس اؾضضا٥كَٓ ٠اٌضضؿ ١بضضني ايؿضضا٥كَ ,ٜٔضضع َضضٓس وضضٗاؼَٝٚ ,٠ؽايٝضضٚ ١ؼـع يهضضٌ
َُٓٗا ٚؾك ًا يتكاـٜف ؾإ ايتره.ِٝ
 .9إٔ ؽتاـ َٔ بني أعّاٗ٥ا أًَ ٓٝا يًمف.

-191-

ّ8002

قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

َاؼٜ )13(٠تٛىل أَني ايمف مماـل ١املٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات ايتاي:١ٝ
أ  -ايتٓمٝل بني ؾإ ايترهٚ ,ِٝايًحٓ ١ايعًُٚ ,١ٝاجملًن ٚتمح ٌٝاحملاِف ٚا٫ذتؿاظ بأـوٝـ
اؾا٥ك.٠
ب ْ -ىف اإلع ٕ٬عٔ اؾٛا٥ك.
د  -الت ّ٬ايذلوٝرات ٚايتأنؽ َٔ التٝؿاٗ٥ا يىفٚيف ايذلوٝس يًحا٥ك.٠
ؼ  -ؼؽٜؽ أـقاّ لف ١ٜيًُتكؽَني ٚإذايتٗا بفقُٗا ايمف ٟإىل ؾإ ايتره ِٝعمب قفاـ ايًحٓض١
ايعًَُ ١ٝع التُاـ ٠ايتك ِٝٝاـاٌ ١بؿيو.
 - ٙالت ّ٬ـؼٚؼ ؾإ ايترهٚ ِٝعفِٗا عً ٢ايًحٓ ١ايعًُ ١ٝؼ ٕٚؼؽٜؽ ا٭زلا.٤
 - ٚؼؽٜؽ أزلا ٤ايؿا٥ك ٜٔبعؽ إقفاـٖا َٔ ايًحٓ ١ايعًُٚ ١ٝـؾع ايٓتا٥خ إىل اجملًن.
َاؼ )14(٠يًحٓ ١ايعًُ ١ٝإٔ تؽع ٛؿّٛـ اجتُاعاتٗا َٔ تضفاَ ٙضٔ ؾ ٟٚاـضدلٚ ٠ايتعٍضَ ي٬لضتٓ٦اه بفأٜض٘ أٚ
ملماعؽتٗا يف أؼاَٗ ٤اَٗا ؼ ٕٚإٔ ته ٕٛي٘ اؿل يف ايتٍٜٛت عًَ ٢ا أؽؿ َٔ ٙقفاـات ٚتٌٝٛات.

الفسع الجالح
تكْٓه األحباخ العلنٔ٘
َاؼ )15(٠تك ّٛؾٓ ١ايتره ِٝيهٌ قٛـ َٔ قاٚـ اؾا٥ك ٠بتك ِٜٛاإلْتاد ايعًُ ٞيًُفوضرني ٚؾكضاً يٮلضًٛب
ايعًُض ٞيف ؼهضض ِٝتكضض ِٜٛا٭عضضاث ايعًُٝضضَ ,١ضضع ا٭ظضضؿ بعضضني ا٫عتبضضاـ َضضؽ ٣ايتضضكاّ ايباذضضث بأٌضضٍٛ
ايبرث ايعًَُٗٓٚ ,ٞحٝتَ٘ٚ ,ا قؽَ٘ َٔ إِاؾ ١يًعًِ ٚاملعفؾ ,١عً ٢إٔ ٜتبع أعّا ٤ؾٓ ١ايترهضِٝ
يً ٌٍٛٛإىل قفاـاتِٗ َا :ًٜٞ
 - 8إٔ ٜكؽّ نٌ عّض ٛيف ؾٓض ١ايترهض ِٝإىل ايًحٓض ١ايعًُٝض ١تكفٜضفًا َٓؿضفؼًا َمضبب ًا مبضا قضؽّ َضٔ
ت ٌ٘ٝٛتتعًل بايبرث أ ٚا٭عاث اييت قؽَٗا أ ٚاييت قاّ بترهُٗٝا.
 - 8ػتُع ؾٓ ١ايتره ِٝبعؽ اْ٫تٗا َٔ ٤تك ِٝٝا٭عاث ايؿفؼ ١ٜبٓا ً٤عً ٢ؼع َٔ ٠ٛايًحٓض ١ايعًُٝض١
ملٓاقى ١ايتكاـٜف املكؽََٚ ١كاـْتٗا ٜٚه ٕٛاجتُاعٗا با٭غًبٝض ١املطًكض ,١نُضا تٍضؽـ قفاـاتٗضا
باإلمجاع أ ٚبأنثف ١ٜا٭عّا ٤وفٜط ١إٔ ٜه ٕٛاملك ِٝاـاـج ٞأذؽُٖا.
 - 2تكضضؽّ ؾٓضض ١ايترهضض ِٝتكفٜفٖضضا املٛذضضؽ ٚايضضؿٜ ٟتّضضُٔ تٌٛضضٝاتٗا مبضضٓس اؾضضا٥ك ٠أ ٚذحبٗضضا إىل
ايًحٓ ١ايعًُ ١ٝمتٗٝؽًا يفؾعٗا إىل اجملًن.
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الفصل ارتامظ
أحهاو ختامٔ٘
َاؼ )16(٠تؽـد ا٫عتُاؼات املاي ١ٝاي٬قَ ١يًحا٥ك ُِٔ ٠املٛاقْ ١ايمٓ ١ٜٛيًٛقاـ.٠
َاؼٍٜ )17(٠ؽـ ايٛقٜف ناؾ ١ايكفاـات ٚايتعًُٝات املٓظُ ١شلؿا ايكفاـ.
َاؼٜ )18(٠عٌُ بٗؿا ايكفاـ َٔ تاـٜغ ٌؽٚـٜٓٚ ٙىف يف اؾفٜؽ ٠ايفزل.١ٝ
ٌؽـ بف٥ال ١اؾُٗٛـ – ١ٜبٍٓعا٤
بتاـٜغ  /12مجاؼ اْٖ1429 /ٞض
املٛاؾل ّ2118 / ْٜٛٝٛ/ 16
د .صالح علي باصرة

د .علي محمد مجور

علي عبدهللا صالح

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الجمهورية
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الئح٘ معادل٘
غَادات ما بعد الجاىْٓ٘ العام٘
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قساز زئٔظ زتلظ الْشزاء زقه ( )899لطي٘ 8004و
بػأٌ الئح٘ معادل٘ غَادات ما بعد الجاىْٓ٘ العام٘
ـٝ٥ن فًن ايٛقـا٤
بعؽ اإلط٬ع عً ٢ؼلتٛـ اؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ
ٚعً ٢ايكاْ ٕٛـقِ ( )82يمٓ ّ8991 ١بىإٔ اؾاَعات ايٚ ١ُٝٓٝتعؽ٬ٜت٘.
ٚعً ٢ايكاْ ٕٛـقِ ( )89يمٓ ّ8002 ١بىإٔ ايبعثات ٚاملٓس ايؽـال٥٫ٚ ١ٝرت٘ ايتٓؿٝؿ.١ٜ
ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟـقِ ( )801يمٓ ّ8002 ١بىإٔ تىه ٌٝاؿهٚ ١َٛتمُ ١ٝأعّاٗ٥ا.
ٚبٓا ً٤عً ٢عفض ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ
ٚبعؽ َٛاؾك ١فًن ايٛقـا٤

قــــــسز
الفصل األّل
التطنٔ٘ ّالتعازٓف ّاألٍداف ّىطام الطسٓاٌ
َاؼ )1( ٠تمُٖ ٢ؿ ٙاي٥٬ر ١بض ( ٥٫رَ ١عاؼي ١وٗاؼات َا بعؽ ايثاْ ١ٜٛايعاَ.) ١
َاؼ )2( ٠٭غفاض تٓؿٝؿ أذهاّ ٖؿ ٙاي٥٬رٜ ١ه ٕٛيًهًُات ٚايعباـات ايٛاـؼ ٠أؼْا ٙذٝثُا ٚـؼت يف ٖؿٙ
اي٥٬ر ١املعاْ ٞاملب ١ٓٝأَاّ نٌ َٓٗا َا ت ٜكت

لٝام ايَٓ أ ٚؼيت ايكف ١ٜٓعًَ ٢عٓ ٢آظف:

 .8اؾُٗٛـ١ٜ

 :اؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ

 .8ايٛقاـ٠

ٚ :قاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

 .2ايٛقٜف

ٚ :قٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

 .4ايتعً ِٝايعايٞ

 :نٌ ؼـال ١أناؼميَٓ ١ٝتظُ ١يف َ٪لم ١تعً ِٝعاٍ َعذلف بٗا  ٫تكٌ
َضضؽ ٠ايؽـالضض ١ؾٗٝضضا عضضٔ لضضٓ ١ؼـالضض ١ٝناًَضض ١أ ٚؾٍضضًني ؼـالضضٝني بعضضؽ
اؿٍ ٍٛعً ٢وٗاؼ ٠املفذً ١ايثاْ.١ٜٛ

 .1ايتعً ِٝاؾاَعٞ

 :نٌ ؼـال ١أناؼمي ١ٝأَٓ ١َٝٓٗ ٚتظُ ١يف َ٪لمض ١تعًض ِٝعضاٍ َعضذلف
بٗا  ٫تكٌ عضٔ أـبضع لضٓٛات أناؼميٝض ١أَ ٚضا ٜعاؼشلضا َضٔ ؾٍض ٍٛؼـالض١ٝ
بعضضؽ اؿٍضض ٍٛعًضض ٢وضضٗاؼ ٠املفذًضض ١ايثاْٜٛضض ١إ ٫إؾا ْضضَ ْظضضاّ امل٪لمضض١
َام ١ايىٗاؼ ٠عً ٢ؼ ٕٚؾيو.
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 :نٌ وٗاؼ ٠متٓس َٔ قبٌ َ٪لم ١تعًض ِٝعضاٍ ذهَٝٛض ١أ ٚأًٖٝض ١يف أٟ
ذكٌ َضٔ ذكض ٍٛاملعفؾض ١يف ْٗاٜض ١أَ ٟفذًضَ ١ضٔ َفاذضٌ ايتعًض ِٝايعضاي,ٞ
عًضضض ٢إٔ ؽّضضضع تًضضضو امل٪لمضضض ١يٓظضضضاّ – (يف ايكبضضضٚ ٍٛايتعًضضضٚ ِٝاإلؼاـ٠
ا٭ناؼميٝضضضضٚ ١اإلَتراْضضضضات ٚايضضضضؽـجات ايعًُٝضضضضَ – )١تعضضضضاـف عًٝضضضض٘ يف
امل٪لمضضضات ٚاملٓظُضضضات ٚاإلؼضضضاؼات ايعفبٝضضضٚ ١اإلقًُٝٝضضضٚ ١ايؽٚيٝضضض ١ؾات
ايع٬ق ١بايتعً ِٝايعايٚ ٞتىفف عًٗٝا ايؽٚي.١

 .5ايتٍؽٜل

 :تأوضرل ايضٛقاـ ٠عًضض ٢ايىضٗاؼ ٠ايعًُٝضض ١بأْٗضا ٌضرٝرٚ ١ؾضضل أذهضاّ ٖضضؿٙ
اي٥٬ر.١

 .2اإلعذلاف

 :إقفاـ ايٛقاـ ٠بكاْٚ ١ْٝٛجٛؼ َ٪لمض ١ايتعًض ِٝايعضاي ٞا٭جٓبٝضٚ ١بفافٗضا
طبكضاً يكضضاْ ٕٛؼٚيضضَٛ ١اطٓٗٝضضا ,مبضضا ٜ ٫تعضضاـض َضضع ايتىضضفٜعات ايكاْْٝٛضض١
ايٓاؾؿٚ ٠ا٭ْظُ ١املٓبثك ١عٓ٘.

 .9املعاؼي١

 :إٌؽاـ قفاـ َضٔ ؾٓض ١املعضاؼ٫ت بضإٔ ايىضٗاؼَِٛ ٠ضٛع املعاؼيض ١تهضاؾ٧
أناؼميٝضاً أ ٚ٭غضضفاض ايتٛظٝضضـ إذضضؽ ٣ايىضضٗاؼات ايؽـالضض ١ٝايضضٛاـؼ ٠يف
لًِ ايىٗاؼات املعتُؽ ٠يف اؾُٗٛـٚ ١ٜؾل َا جضا ٤يف املضاؼَ )1( ٠ضٔ ٖضؿٙ
اي٥٬ر.١

 .80ايًحٓ١

 :ؾَٓ ١عاؼي ١ايىٗاؼات املىهً ١مبٛجب إذهاّ ٖؿ ٙاي٥٬ر.١

 .88املعاؼي ١ا٭ناؼمي : ١ٝتعين إٔ ٌضاذب تًضو ايىضٗاؼ ٠تضل يض٘ َٛاٌضً ١ؼـالضت٘ يًرٍض ٍٛعًض٢
ؼـج ١عًُ ١ٝتً ٞايىٗاؼ ٠اييت ذٌٍ عًٗٝا (قفاـ َطًل).
 .88املعاؼي ١ايٛظٝؿ١ٝ

 :تعين إٔ ايىٗاؼَِٛٛ ٠ع املعاؼي ١ؽٌ ٍٛاذبٗا ايعٌُ يف ٚظٝؿض ١إؼاـٜض١
َعٓٝضض ١ؾكضضط ؼ ٕٚايمضضُاط يضض٘ مبٛاٌضضً ١ايؽـالضضات ايعًٝضضا يف امل٪لمضضات
ا٭ناؼميٝضض ١أ ٚايعُضضٌ يف فضضاٍ ايتضضضؽـٜن يف اؾاَعضضات ايُٝٓٝضض( ١قضضضفاـ
َكٝؽ).

 .82ايكفاـ اإلجفاٞ٥

 ٖٛ :قفاـ ٜتعؿ بىإٔ اؿا٫ت اييت ته ٕٛاملعًَٛضات املتضٛؾف ٠عٓٗضا غضرل
ناؾ ١ٝأ ٚإٔ ا٭َف تتاد إىل َكٜؽ َٔ ايؽـال.١

َاؼ )3( ٠أ  -تٗؽف ٖؿ ٙاي٥٬ر ١إىل ِٚع ايّٛابط ٚؼؽٜؽ اإلجفا٤ات املٓظُ ١ملعاؼي ١ايىٗاؼ ٠ايعًُ ١ٝاملُٓٛذ١
َٔ َ٪لمات ايتعً ِٝايعاي ٞغرل اي ١ُٝٓٝيٍاذبٗا بايىٗاؼ ٠ايعًُ ١ٝاي ١ُٝٓٝاملٛاق ,١ٜمبا ٜهمبٗا
ايٍؿ ١ايكاْ ١ْٝٛؿٌٍ ٍٛاذبٗا عً ٢اإلَتٝاقات ٚاؿكٛم املذلتب ١عًٗٝا ؼاظٌ اؾُٗٛـ ١ٜمبٛجب
ٖؿ ٙاي٥٬رٚ ١يف إطاـ ايتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
ب  -تمف ٟأذهاّ ٖؿ ٙاي٥٬ر ١عً ٢ايىٗاؼات ايتاي ١ٝملفذً ١ايثاْ ١ٜٛايٍاؼـ ٠عٔ اؾاَعات املعذلف
بٗا.
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الفصل الجاىٕ
مبادئ ّأحهاو عام٘
َاؼ )4( ٠تكتٍف املعاؼي ١عً ٢ايىٗاؼات اييت تٌٍ عًٗٝا أبٓا ٤اؾُٗٛـ٪َ َٔ ١ٜلمات تعً ِٝعاٍ غرل مبٓ١ٝ
ٚإؾا ناْت املعاؼي ١يكٚج ١ايُٝين ا٭جٓب ١ٝأ ٚيكٚد اي ١ُٝٓٝا٭جٓيب ٜتعني تكؽْ ِٜمع َٔ ١عكؽ ايكٚاد
املمحٌ يؽ ٣ايمًطات ايٚ ١ُٝٓٝجٛاق ايمؿفَٚ ,ا ٜؿٝؽ التُفاـ ايكٚجٚ ١ٝميهٔ َعاؼي ١وٗاؼ ٠أَٔ ٟ
ايفعاٜا ايعفب ٚا٭جاْب بٓا ً٤عً ٢طًب ـزل٪َ َٔ ٞلم ١ـزل ١ٝذه ١َٝٛأ ٚأًٖٜ ١ٝبني ألباب
املعاؼيٚ ١اؿاج ١إيٗٝا ٚتكتٓع بٗا ايًحٓ.١
َاؼٜ )5( ٠ترؽؼ لًٌِ ايىٗاؼات ايؽـال ١ٝاملعتُؽ يف اؾُٗٛـ ١ٜايؿ ٟتتِ مبٛجبَ ١عاؼي ١ايىٗاؼات عً ٢ايٓرٛ
اٯتضض:ٞ
 .8ايضضؽبًٖٚ :ّٛضض ٛاملٖ٪ضضٌ ايتضضاي ٞيىضضٗاؼ ٠املفذًضض ١ايثاْٜٛضضٚ ١ؼ ٕٚاؾضضاَع ,ٞأ ٚايتضضاي ٞيىضضٗاؼ ٠املفذًضض١
اؾاَع ١ٝا٭ٚىل ٚؼ ٕٚاملاجمترل.
 .8ايىٗاؼ ٠اؾاَع ١ٝا٭ٚىل( :بهايٛـٜٛه أ ٚيٝماْن).
 .2ايىٗاؼ ٠اؾاَع ١ٝايثاْ( :١ٝاملاجمترل).
 .4ايىٗاؼ ٠اؾاَع ١ٝايثايث( :١ايؽنتٛـا.)ٙ
َاؼ )6( ٠تتِ َعاؼي ١ايىٗاؼات ؼكٝكاً ٭ذؽ ا٭غفاض اٯت ١ٝأ ٚ٭نثف َٔ غفض َٓٗا:
- 8قٍؽ اإليترام مبفذً ١تعً ١ُٝٝأعً.٢
- 8ايتٛظٝـ يف إذؽ ٣ايٛذؽات اإلؼاـ ١ٜيًؽٚي ١أ ٚايكطاع اـاُ.
- 2مماـل ١إذؽ ٣املٗٔ اؿف ٠اييت تمتؽع ٞمماـلتٗا اؿٍ ٍٛعً ٢وٗاؼ ٠ؼـالَ ١ٝع.١ٓٝ
- 4اؿٍ ٍٛعً ٢تفق ١ٝأ ٚع ٠ٚ٬ظاٌٜ ١تطًب اؿٍ ٍٛعًٗٝا ْ ٌٝوٗاؼ ٠ؼـالَ ١ٝع.١ٓٝ
َاؼ )7( ٠تًتكّ ايًحٓٚ ١جٛباً يف تكُٗٝٝا يًىٗاؼَِٛٛ ٠ع املعاؼي ١مبفاعاَ ٠ا :ًٜٞ
 .8ذٍ ٍٛامل٪لم ١املام ١يًىٗاؼ ٠عً ٢اإلعذلاف ايفزل َٔ ٞقبٌ ايؽٚي ١اييت تعٌُ ؾٗٝا.
 .8ايك ١ُٝا٭ؼب ١ٝيًُ٪لم ١يف املفاجع ايؽٚي ١ٝاـاٌ ١بامل٪لمات ايتعًُٝٝضٚ ١ايٓىضفات ايؽٚـٜض ١ايضيت
تٍؽـٖا ايؽ ٍٚأ ٚاملٓظُات احملً ١ٝأ ٚايعفب ١ٝأ ٚايؽٚي ١ٝاملعتُؽٚ ,٠أؼي٪َ ١لمضات ايتعًض ِٝايعضايٞ
يف ايؽٚي ١اييت تعٌُ ؾٗٝا.
 .2املعًَٛات اي ٛا٥ك ١ٝاملتعًك ١بك ١ُٝايىٗاؼَٚ ٠متٛاٖا قًٝاً ٚإقًُٝٝاً ٚؼٚيٝاً.
 .4املُٝكات ٚاؿكٛم اييت متٓس ؿاًَ ٞايىٗاؼ ٠يف ايؽٚي ١ايٍاؼـ عٓٗا.
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الفصل الجالح
معآري ّإدساءات املعادل٘
َاؼ )8( ٠ؽّع ايىٗاؼ ٠املطًٛب َعاؼيتٗا يٮه ٚاملعاٜرل ايعاَ ١اٯت:١ٝ
 .8تضضٛؾف اؿضضؽ ا٭عًضضٚ ٢اؿضضؽ ا٭ؼْ ض ٢يًمضضٓٛات ايؽـالضض ١ٝاملطًٛبضض ١يًرٍضض ٍٛعًضض ٢ايىضضٗاؼ ٠أ ٚايمضضاعات
املعتُؽ ٠املطًٛب ١يًرٍ ٍٛعًٗٝا.
 .8تٛؾف ايمحٌ ا٭ناؼمي ٞاملتُّٔ املكضفـات ايٓظفٜضٚ ١ايعًُٝض ١املطًٛبض ١يًرٍض ٍٛعًض ٢ايىضٗاؼْٚ ٠ظضِ
ايتكٚ ِٝٝاإلَتراْات املتبع ١يف امل٪لم ١املام ١شلا.
َاؼَ )9( ٠ع َفاعا ٠أذهاّ املاؼٖ َٔ )5( ٠ؿ ٙاي٥٬ر ١تتِ َعاؼي ١وٗاؼ ٠ايؽبً ّٛايعايٚ ٞؾكاً ملا :ًٜٞ
 .8إٔ ٜهضضَ ٕٛم ضبٛقاًُ بايىضضٗاؼ ٠ايثاْٜٛضض ١ايعاَضض ١أَ ٚضضا ٜعاؼشلضضا يف ذضضاٍ اؿٍضض ٍٛعًٝضض٘ بعضضؽٖا ٚبايىضضٗاؼ٠
اؾاَع ١ٝا٭ٚىل يف ذاٍ ن ْ٘ٛؼبً ّٛؼـالات عًٝا.
 .8إٔ  ٫تكٌ َؽ ٠ايؽـال ١يًرٍ ٍٛعً ٘ٝعٔ لٓ ١ؼـال ١ٝناًَ ١أ ٚؾًٍني ؼـالٝني.
 .2إٔ ٜه ٕٛيف نٌ اؿا٫ت ؼـجَٓ ١تٜٗٚ ١ٝؿنف ؾٗٝا ايتعٍَ بىهٌ قؽؼ ٌٚفٜس.
َاؼَ )11( ٠ع َفاعا ٠أذهاّ املاؼٖ َٔ )5( ٠ؿ ٙاي٥٬ر ١تتِ َعاؼي ١ايىٗاؼ ٠اؾاَع ١ٝا٭ٚىل ٚؾكاً ملا :ًٜٞ
 .8إٔ تهَ ٕٛمبٛق ١بايىٗاؼ ٠ايثاْ ١ٜٛايعاَ ١أَ ٚا ٜعاؼشلا.
 .8إ بات إقاَ ١يف ايبًؽ ايؿ ٟؼـه ؾ ٘ٝايطايب ط ١ًٝؾذل ٠ايؽـال.١
 .2أ ٫تكٌ َؽ ٠ايؽـال ١يًرٍ ٍٛعًٗٝا أـبع ١أعٛاّ ؼـال ١ٝناًَض ( ١أَ ٚضا ٜعاؼشلضا َضٔ ؾٍض ٍٛؼـالض) ١ٝ
إ ٫إؾا َْ ْظاّ امل٪لم ١املام ١شلا عً ٢ؼ ٕٚؾيو.
 .4إٔ ته ٕٛيف نٌ اؿا٫ت ؼـجَٓ ١تٜٗٚ ,١ٝؿنف ؾٗٝا ايتعٍَ بىهٌ قؽؼ ٌٚفٜس.
 .1إٔ ٌ َٜٓفاذ ١يف ايىٗاؼ ٠عًَ ٢مُ ٢ايؽـج ١ايعًُ.١ٝ
َاؼَ )11( ٠ع َفاعا ٠أذهاّ املاؼٖ َٔ )5( ٠ؿ ٙاي٥٬ر ١تتِ َعاؼي ١ايىٗاؼ ٠اؾاَع ١ٝايثاْٚ ,١ٝؾكاً ملا :ًٜٞ
 .8إٔ تهَ ٕٛمبٛق ١بايىٗاؼ ٠اؾاَع ١ٝا٭ٚىل َٔ َ٪لم ١تعً ِٝعاٍ َعذلف بٗا.
 .8إٔ تهَ ٕٛمبٛق ١بايؽبًَٛات اييت َْ عًٗٝا ْظاّ امل٪لم ١ايتعً ١ُٝٝيف ذاٍ ٚجٛؼ َْ ٜتطًب ٖؿٙ
ايؽبًَٛات.
 .2إٔ ٌ َٜٓفاذ ١عًَ ٢مُ ٢ايؽـج ١ايعًُٝض ١يف ؽٍضَ قضؽؼ ٚإٔ تهضَ ٕٛضٔ َ٪لمض ١تعًض ِٝعضاٍ
َعذلف بٗا ـزلٝاً مبٓس ٖؿ ٙايؽـج ١يف ٖؿا ايتعٍَ.
 .4إذّضضاـ ْمضضعَ ١ضضٔ ايبرضضث أ ٚايفلضضاي ١إؾا ناْضضت َضضٔ َتطًبضضات َضضٓس ايىضضٗاؼٚ ٠ؾضضل ْظضضاّ امل٪لمضض١
ايتعً ١ُٝٝاملام ١شلا.
 .1إٔ ته ٕٛؼـجَٓ ١تٗ ١ٝيف ؾاتٗا ٚؾكاً يٓظاّ امل٪لم ١املام ١شلا.
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 .6إٔ ٜهضضَِٛ ٕٛضضٛع ايبرضضث أ ٚايفلضضاي ١يف فضضاٍ ؼـالضض ١ايطايضضب يف املفذًضض ١اؾاَعٝضض ١ا٭ٚىل ,إ ٫إٕ
ٜه ٕٛايطايب قؽ ؼـه َكفـات إِاؾ ١ٝأ ٚػؽ ايًحَٓ ١دلـاً َكٓعاً إلظت٬ف ايتعٍَ.
َاؼَ )12( ٠ع َفاعا ٠أذهاّ املاؼٖ َٔ )5( ٠ؿ ٙاي٥٬ر ١تتِ َعاؼي ١ايىٗاؼ ٠اؾاَع ١ٝايثايثٚ ١ؾكاً ملا :ًٜٞ
 .8إٔ ٌ َٜٓفاذ ١عًض ٢إٔ ايؽـجضٖ ١ض ٞؼـجض ١ايضؽنتٛـا ٙيف ؽٍضَ قضؽؼ ٚإٔ تهضَ ٕٛضٔ َ٪لمض١
تعً ِٝعاٍ َعذلف بٗا ـزلٝاً مبٓس ٖؿ ٙايؽـج ١يف ٖؿا ايتعٍَ.
 .8إٔ تهَ ٕٛمبٛق ١بىٗاؼ ٠املاجمترل أَ ٚا ٜعاؼشلا َٔ َ٪لم ١تعً ِٝعاٍ َعذلف بٗا.
 .2إذّاـ ْمع َٔ ١أطفٚذ ١ايؽنتٛـا.ٙ
 .4إٔ ٪ٜظؿ باإلعتباـ ايبرٛث ٚايؽـالات املطًٛب ١يًىٗاؼْٚ ٠ظاّ ايتك ِٝٝاـاٌ ١بٗا.
 .1إٔ ته ٕٛايؽـجَٓ ١تٗ ١ٝنٓٗا ١ٜيًُفذً ١اؾاَع ١ٝايثايثٚ ١غرل َعًك ١٭ ٟلبب َٔ ا٭لباب.
 .6إٔ ٜهَِٛٛ ٕٛع ا٭طفٚذ ١يف فاٍ ؼـالض ١ايطايضب يف املفذًض ١اؾاَعٝض ١ايثاْٝض ١إ ٫إٔ ػضؽ ايًحٓض١
َدلـاً َكٓعاً ٫ظت٬ف ايتعٍَ.
َاؼَ )13( ٠ع َفاعاَ ٠ا جا ٤يف املاؼٖ َٔ )4( ٠ؿ ٙاي٥٬رٜ ١تعني عً ٢نٌ وعَ ٜفغب يف اؿٍ ٍٛعً٢
َعاؼي ١وٗاؼت٘ إٔ ٜتكؽّ مبًـ إىل ايٛقاـ ٠تت ٟٛطًباً نتابٝاً َٔ ٌاذب ايىإٔ أٜٝٓ َٔ ٚب٘ َفؾكاً ب٘
َا :ًٜٞ
ْ .8مضضع َ ١ض ٔ ايىضضٗاؼ ٠املضضفاؼ َعاؼيتٗضضا ٍَضضؽقَ ١ضضٔ جٗضض ١إٌضضؽاـٖا ضضِ َضضٔ ٚقاـ ٠ظاـجٝضض ١ؾيضضو ايبًضضؽ
ٍَٚضاؼق ١املًركٝضض ١ايثكاؾٝضض ١أَ ٚضضٔ ٜكضض ّٛمبٗاَٗضضا يف لضؿاـ ٠اؾُٗٛـٜضض ١يف ذضضاٍ عضضؽّ ٚجٛؼٖضضا يف بًضضؽ
اإلعتُاؼ ٫ٚ ,تكبٌ ٌٛـ ايىٗاؼات ذتٚ ٢ي ٛناْت َهتًُ ١ايتٍؽٜل.
ْ .8مضضضعَ ١ضضضٔ وضضضٗاؼْٗ ٠اٜضضض ١املفذًضضض ١ايمضضضابك ١يًىضضضٗاؼ ٠املطًضضضٛب َعاؼيتٗضضضا َمضضضتٛؾا ٠يىضضضفٚيف ايتٍضضضؽٜل
املؿنٛـ ٠يف ايؿكفٖ َٔ )8( ٠ؿ ٙاملاؼ.٠
ْ .2مضضضعَ ١ضضضٔ نىضضضٛف ؼـجضضضات ايطايضضضب يًىضضضٗاؼ ٠املطًضضضٛب َعاؼيتٗضضضا أ ٚايٓمضضضع ١ا٭ٌضضضًَ ١ٝضضضٔ لضضضحً٘
ا٭ناؼميٍَ ٞؽقاً عًٗٝا ذمب ا٭ٌ.ٍٛ
 .4لت ٌٛـ ؾٛتٛغفاؾ ١ٝيٍاذب ايىٗاؼ.٠
ٌٛ .1ـ َٔ ٠ايٍؿرات اـُن ا٭ٚىل ؾٛاق لؿف ٌاذب ايىٗاؼ ٠املطًضٛب َعاؼيتٗضاٚ.يف نضٌ ا٭ذضٛاٍ
جيب عً ٢طايب املعاؼي ١إذّاـ أٌض ٍٛاي ٛضا٥ل ٚايىضٗاؼات املضؿنٛـ ٠أعض ٙ٬يإلطض٬ع عًٗٝضا َضٔ قبضٌ
َكفـ ايًحٓ ١ايؿٜ ٟك ّٛبايتأورل يف نٌ اي ٛا٥ل املكؽَ ١مبا ٜؿٝؽ إط٬ع٘ عً ٢أٌٛشلا.
َاؼ )14( ٠تهتمب ايىٗاؼ ٠املطًٛب َعاؼيتٗا ايٍؿ ١ايكاْ ١ْٝٛبإلتٝؿا ٤وفٚيف ايتٍؽٜل اٯت:١ٝ
 .8تٍؽٜل امل٪لم ١اييت َٓرت ايىٗاؼ.٠
 .8تٍؽٜل ٚقاـ ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝأ ٚايتعً ِٝايعاي ٞأٜ َٔ ٚكَ ّٛكاّ أَُٗٓ ٟا يف بًؽ إٌؽاـ ايىضٗاؼ ٠عًض٢
ظامت امل٪لمٚ ١تٛقٝعٗا.
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 .2تٍؽٜل ٚقاـ ٠اـاـج ١ٝيف ايبًؽ ايٍاؼـ ٠عٓ٘ ايىٗاؼ ٠عً ٢ظامت ايٛقاـ ٠املٍؽقٚ ١تٛقٝع اؾٗ ١املٓايف
بٗا ايتٛقٝع عً ٢ايتٍؽٜل.
 .4تٍؽٜل ايبعث ١ايؽبًَٛالض ١ٝايُٝٓٝض( ١املًركٝض ١أ ٚايمضؿاـ ٠يف ذضاٍ عضؽّ ٚجضٛؼ املًركٝض )١يف ؾيضو ايبًضؽ
عً ٢ظامت ٚقاـ ٠اـاـجٚ ١ٝايتٛقٝعات اييت تًُٗا.
 .1تفمج ١ايىٗاؼ ٠إىل ايعفب َٔ ١ٝقبٌ َهتب َعتُؽ يؽ ٣ايٛقاـ ٠إؾا ناْت ٌاؼـ ٠بًػ ١غرل ايعفب.١ٝ

الفصل السابع
ضلط٘ املعادل٘
َاؼ )15( ٠تٓىأ يف ايٛقاـ ٠مبٛجب إذهاّ ٖؿ ٙاي٥٬ر ١ؾٓ ١تمُ " ٞؾٓ ١املعاؼ٫ت " ٜتِ اظتٝاـ أعّاٗ٥ا عً٢
ألاه ٚظا٥ؿِٗ أ ٚأوعاٌِٗٚ ,تتُتع بٍ٬ذٝات ناؾ ١ٝ٭ؼاَٗ ٤اَٗا.
َاؼ )16( ٠تعتدل ٖؿ ٙايًحٓ ١املفجع ايٛذٝؽ مل٪لمات ايؽٚي ١عً ٢إظت٬ؾٗا يف َعاؼي ١ايىٗاؼات املٍٓ ُٛعًٗٝا
يف املاؼٖ َٔ )1( ٠ؿ ٙاي٥٬رٚ ١ؾيو يف إطاـ ا٭غفاض املىاـ إيٗٝا يف املاؼٖ َٔ )6( ٠ؿ ٙاي٥٬ر.١
َاؼ )17( ٠أ – تىهٌ ؾٓ ١املعاؼ٫ت َٔ أـبع ؾإ قطاعٜ ١ٝه ٕٛيف نٌ َٓٗا ْا٥ب ايٛقٜف ٚايٛنٌٝ
املعتَ بايٛقاـ ٠يٍٝبس قٛاّ نٌ ؾٓ ١سم ١أعّا ٤مبا ؾ ِٗٝايفٝ٥ن ٚؾيو عً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
ْ .8ا٥ب ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

ـٝ٥ماً.

 .8ايٛن ٌٝاملعتَ بايٛقاـ٠

ْا٥باً يًفٝ٥ن.

 ١ ٬ .2أعّا َٔ ٤املتعٍٍني يف نٌ ذكٌ َٔ اؿك ٍٛايعًُ ١ٝايعاَ ١اٯت:١ٝ
أ .ايعً ّٛا٫قتٍاؼٚ ١ٜايكاْ.١ْٝٛ
ب .ايعً ّٛاإلْماْٚ ١ٝايؽ.١ٜٝٓ
ت .ايعً ّٛايطبٝعٚ ١ٝاشلٓؽلٚ ١ٝايفٜاِٝات.
ث .ايعً ّٛايطبٚ ١ٝوب ١ايطب.١ٝ
َ .4ؽٜف عاّ اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يإلعذلاف ٚايتٍؽٜل ٚاملعاؼي ١بايٛقاـ٠

َكفـاً.

ب – ٜه ٕٛيٛقاـ ٠ايتعً ِٝايؿين ٚاملٗين عّ ٛممثٌ يف ؾٓ ١املعاؼ٫ت ٚؾيو يف ذكٌ ايعً ّٛايطبٝع١ٝ
ٚاشلٓؽلٚ ١ٝايفٜاِٝات املٍٓ ُٛعًٗٝا  ٟايبٓؽ ( َٔ )2ايؿكف( ٠أ) َٔ ٖؿ ٙاملاؼ.٠
َاؼٍٜ )18( ٠ؽـ بتىه ٌٝنٌ ؾٓ ١قطاع ١ٝقفاـ َٔ ايٛقٜف ٚتتٛىل نٌ َٓٗا املٗاّ ٚاإلظتٍاٌات ا٭لال١ٝ
اٯت:١ٝ
 .8اقذلاط املعاٜرل ايضيت تمضتٓ ؽ إيٗٝضا يف َعاؼيض ١ايىضٗاؼات باإللضتٓ٦اه َضٔ ايتحضاـب املُا ًضٍٜٚ ١ضاؼم
عًٗٝا َٔ ـٝ٥ن ايٛقـا.٤
 .8ايٓظف يف مجٝع اؿا٫ت املعف ١ِٚعًٗٝا يًُعاؼي ١يف إطاـ أذهاّ ٖؿ ٙاي٥٬ر.١
 .2ايتركضضل َضضٔ إٔ ايىضضٗاؼ ٠ؽضضَ ايىضضعَ املطًضضٛب َعاؼيتٗضضا بازلضض٘ عضضٔ طفٜضضل ا٭ٚـام ايثبٛتٝضض١
املعتًؿ ١أ ٚا٫لتؽعا ٤ايىعٍ ٞإٕ ؼعت ايّفٚـ.٠
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 .4إٌضضؽاـ قضضفاـ مبعاؼيضض ١ايىضضٗاؼ ٠إلذضضؽ ٣ايىضضٗاؼات ايؽـالضض ١ٝايضضٛاـؼ ٠يف ايمضضًِ املعتُضضؽ يًىضضٗاؼات
ايؽـال ١ٝيف اؾُٗٛـٚ ١ٜؾكا َا جا ٤يف املاؼٖ َٔ )6( ٠ؿ ٙاي٥٬ر.١
 .1طًب ايفأ َٔ ٟاملعتٍني ايفزلٝني يًؽٚي ١يف ايبًضؽ ايضؿ ٟتٓتُض ٞإيٝض٘ امل٪لمض ١ايتعًُٝٝضٍَ ١ضؽـ٠
ايىٗاؼ ٠إٕ ت تهٔ ايؽـال ١ايتكٛمي ١ٝقاطع ١أ ٚـأت ايًحٓ ١أْٗا ؼتاد إىل ِٛٚط أسلٌ.
 .6اإللضضتٓ٦اه بضضآـا ٤ؾضضإ َعاؼيضض ١ايىضضٗاؼات يف ايضضؽ ٍٚايعفبٝضض ١أ ٚا٭جٓبٝضض ١يف اؿضضا٫ت املُا ًضض ١إٕ
ٚجؽت.
 .5ايٓظف يف اإلعذلاض املكؽّ َٔ املمتؿٝؽ عً ٢قفاـٖا بىإٔ وٗاؼت٘ بعؽ إذايت٘ إيٗٝا َٔ ايٛقٜف.
َاؼٜ )19( ٠تِ ؼفٜف قّف بعؽ نٌ إجتُاع ٜتُّٔ بٝإ ايىٗاؼات اييت جفَ ٣عاؼيتٗا ْٛٚع ١ٝاملعاؼي١
أناؼمي ١ٝأٚ ٚظٝؿٚ ١ٝاملدلـات اييت التٓؽت إيٗٝا ٜٛٚقع ا٭عّا ٤اـُم ١عًَ ٢مٛؼ ٠احملّف ٚعً٢
نٌ قّف قبٌ اعتُاؼ َٔ ٙايٛقٜف.
َاؼ )21( ٠تتٛىل اإلؼاـ ٠ايعاَ ١يإلعذلاف ٚايتٍؽٜل ٚاملعاؼي ١بايٛقاـَٗ ٠اّ لهفتاـ ١ٜايًحٍٜٓٚ ١ؽـ بترؽٜؽ تًو
املٗاّ ْٚظاّ عًُٗا قفاـ َٔ ايٛقٜف.
َاؼ )21( ٠تعكؽ ايًحٓ ١إجتُاعات ؼٚـ ١ٜوٗف ١ٜبؽع َٔ ٠ٛـٝ٥مٗا أْ َٔ ٚا٥ب٘ ذاٍ غٝابٜ٘ٚ ,فأه اإلجتُاع إؾا
غاب ـٝ٥مٗا ْا٥ب٘ٚ ,شلا إٔ ػتُع نًُا ؼعت اؿاج ١بؽع َٔ ٠ٛـٝ٥مٗا.
َاؼٜ )22( ٠تٛؾف ايٍٓاب ايكاْ ْٞٛيٍر ١اإلجتُاع عّٛـ أـبع ١أعّاٚ ٤تتعؿ ايكفاـات با٭غًب ١ٝاملطًك١
٭ٌٛات ا٭عّا ٤اؿاِفٚ ,ٜٔيف ذاي ١تما ٟٚا٭ٌٛات ٜفجس اؾاْب ايؿ ٟؾ ٘ٝايفٝ٥نٜٚ ,تِ
تثبٝت ايترؿظات يف قّف اإلجتُاع بىهٌ ٚاِس.
َاؼ )23( ٠يًحٓ ١إٔ تطًب َٔ َكؽّ ايطًب آ ٚ ١ٜا٥ل أظف ٣غرل ٍَٓ ُٛعًٗٝا يف ٖؿ ٙاي٥٬ر ١تف ٣أْٗا ِفٚـ١ٜ
ٚشلا إٔ تمتأْن بآـا َٔ ٤تعتُؽِٖ ٚبايطفٜك ١اييت تفاٖا َٓالب.١
َاؼ )24( ٠يًحٓ ١إٔ تكذلط بع

املعاٜرل اإلِاؾ ١ٝبىإٔ بع

ايىٗاؼات ؾات اـٌٍٝٛات املع ,١ٓٝعً ٢إٔ تعتُؽ

ٖؿ ٙاملعاٜرل َٔ ـٝ٥ن فًن ايٛقـا ٤بٓا ً٤عً ٢عفض ايٛقٜف.
َاؼ ٫ )25( ٠تًتكّ ايًحٓ ١بآَ ١ٜعاؼيٌ ١اؼـ ٠عٔ جٗ ١أظف.٣
َاؼ )26( ٠تعتدل ايًحٓ ١غرل َمٛ٦ي ١عٔ ٌر ١قتٜٛات ايىٗاؼٚ ٠اي ٛا٥ل املفؾك ١بٗا قبٌ املعاؼيٚ ١بعؽٖاٜٚ ,ترٌُ
ٌاذبٗا ناؾ ١املمٛ٦ي ١ٝايكاْ ١ْٝٛاملذلتب ١عً ٢عؽّ ٌرتٗا أ ٚإؾا أ بت ؾيو ٫ذكاً.
َاؼ )27( ٠يًحٓ ١إٔ تؽع ٛإىل إجتُاعٗا َٔ تمتأْن بفأ ٜ٘أ ٚتمتؿٝؽ َٔ ظدلت٘ ؼ ٕٚإٔ ٜه ٕٛي٘ ٌٛت َعؽٚؼ
يف قفاـاتٗا.
َاؼٜ )28( ٠عٛؼ تؿمرل أ ٟقفاـ َٔ ايًحٓ ١بىإٔ َعاؼي ١ايىٗاؼات إىل ايًحٓ ١ؾاتٗا.
َاؼٜ )29( ٠عتدل أ ٟقفاـ ٍٜؽـ عٔ ؾَٓ ١عاؼي ١ايىٗاؼات ًَكَاً ؾُٝع ٚذؽات اؾٗاق اإلؼاـ ٟيًؽٚيٚ ١ايكطاعني
ايعاّ ٚاملعتًط ٚايكطاع اـاُ ؼاظٌ اؾُٗٛـ.١ٜ
َاؼ )31( ٠تٍؽـ ٝ ٚك ١املعاؼي ١بتٛقٝع َكفـ ايًحٓٚ ١ـٝ٥مٗا ٜٛٓٚب عٔ ايفٝ٥ن ْا٥ب٘ يف ايتٛقٝع ذاٍ غٝاب٘.
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الفصل ارتامظ
قسازات اللذي٘
َاؼ )31( ٠تٓظف ايًحٓ ١يف نٌ وٗاؼ ٠عً ٢ذؽٚ ٙتٍؽـ قفاـٖا بىأْٗا.
َاؼ )32( ٠تعاؼٍ ٚظٝؿٝاً نٌ وٗاؼ ٠ذٌٍ عًٗٝا ٌاذبٗا بٓظاّ اإلْتماب أ ٚباملفالً ١أ ٚبٛالط ١ايتعً ِٝعٔ
بعؽ أ ٚأْ ٟظاّ تعً ُٞٝآظف غرل ْظاّ (اْ٫تظاّ ايهاٌَ) عً ٢إٔ ته٪َ ٕٛلم ١ايتعً ِٝايعايٞ
َامٖ ١ؿا ايٓٛع َٔ ايىٗاؼات َعذلؾاً بٗا َٚعذلؾاً بٗؿا ايُٓط َٔ ايتعً ِٝيف بًؽٖا ٚؾل ْظُٗا
ايتعً.١ُٝٝ
َاؼٜ )33( ٠ه ٕٛقفاـ ايًحٓ ١عاَاً ٚظاٌاً نُا :ًٜٞ
ٜ - 8ه ٕٛايكفاـ عاَاً ذني ٜتٓا٪َ ٍٚلم ١تفبَ ١ٜٛعٓ ١ٝمتت َعاؼي ١مجٝضع وضٗاؼاتٗا يتضٛاتف اؿضا٫ت
ايٍاؼـ ٠عتٗا ٚبؿيو تٍبس مجٝع وٗاؼاتٗا َعاؼي.١
ٜ - 8ه ٕٛايكفاـ ظاٌاً ذني ٜتٓا ٍٚوٗاؼ ٠بؿاتٗا ٌاؼـ ٠عٔ َ٪لم ١تفب ١ٜٛبعٗٓٝا ٜٚكضاه عًٗٝضا َضع
ٚـٚؼ وٗاؼ ٠أظف َٔ ٣امل٪لم ١ؾاتٗا ٚبٓؿن أٌٚاؾٗا.
َاؼ )34( ٠تٍبس قفاـات ايًحْٓٗ ١اٚ ١ٝ٥لاـ ١ٜاملؿع ٍٛبإعتُاؼ ايٛقٜف حملّف إجتُاعٗا.
َاؼ ٫ )35( ٠جيٛق يًحٓ ١إٌؽاـ قفاـ مبعاؼيَ ١عًك ١عً ٢أ ٟوفيف َُٗا ناْت ا٭لبابٚ ,جيب إٔ ٜتُّٔ
ايكفاـ ْٛع ١ٝاملعاؼي ١اييت أعتُؽتٗا ايًحٓ( ١أناؼميٝاً أ ٚ٭غفاض ايتٛظٝـ) ؾكط.
َاؼ )36( ٠تترؽؼ املًٗ ١ايكاْ ١ْٝٛإلجفا ٤ايؽـالات ٚذت ٢إٌؽاـ ايكفاـ يًىٗاؼات املمتٛؾ ١ٝيًىفٚيف بىٗف ٚاذؽ
نرؽ أقٍٜ ٢بؽأ َٔ تاـٜغ ٚـٚؼ طًب املعاؼيَ ١متٛؾٝاً يًىفٚيف اإلجفا ١ٝ٥إىل ايًحٓٚ ,١عًٗٝا إَا إٔ
تٍؽـ قفاـٖا يف ٖؿ ٙاملًٗ ,١أ ٚتفؼ املعاًََ ١ع ؾنف ا٭لباب املٛجب ١يًفؼ أ ٚتىعف اؾٗ ١طايب١
املعاؼي ١بتُؽٜؽ املًَٗ ١ع بٝإ ا٭لباب املٛجب ١يؿيو.
َاؼ )37( ٠يٍاذب ايىٗاؼ ٠أٜٝٓ َٔ ٚب٘ اؿل يف ا٫عذلاض عً ٢قفاـ ايًحٓ ١بفؾ

َعاؼي ١ايىٗاؼ ٠أَاّ ايٛقٜف

ظ ٍ٬لتني َٜٛاً َٔ ٌؽٚـ ٙعً ٢إٔ ٜكؽّ ا٫عذلاض َهتٛباً َفؾكاً ب٘ اي ٛا٥ل ٚا٭لباب املٜ٪ؽ٠
٫عذلاِ٘ ٚعً ٢ايًحٓ ١إٔ تٍؽـ قفاـٖا ظ ٍ٬وٗف َٔ تاـٜغ إذاي ١ا٫عذلاض إيٗٝا َٔ ايٛقٜف
ٜٚه ٕٛقفاـٖا ْٗاً ٝ٥ا يف ٖؿ ٙاؿاي.١
َاؼ )38( ٠يًٛقٜف ذل إيػا ٤أ ٟقفاـ ٜتعاـض َع أذهاّ ٖؿ ٙاي٥٬ر.١

-203-

ّ8002

قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

الفصل الطادع
أحهاو ختامٔ٘
َاؼ ٫ )39( ٠جيٛق إلتعؽاّ املعاؼي ١إ ٫يٮغفاض اييت َٓرت شلا ؾكط.
َاؼ ٫ )41( ٠تعاؼٍ وٗاؼ ٠ايًػ ,١أ ٚايؽٚـات ايتؽـٜب ,١ٝأ ٚاـدلات َُٗا ناْت َؽتٗا.
َاؼ )41( ٠تٍؽـ وٗاؼ ٠املعاؼي ١بايًػ ١ايػفب ١ٝأ ٚاإللًٝك ١ٜذمب ايطًب.
َاؼ )42( ٠تمتٛيف ايٛقاـَ ٠بًػاً َايٝاً ٜتِ ؼؽٜؽ ٙبكفاـ َٔ ـٝ٥ن فًن ايٛقـا ٤بٓا ً٤عً ٢عفض َٔ ايٛقٜف َكابٌ
اـؽَات عًَ ٢عاؼي ١ايىٗاؼٜٛ ٠ـؼ يٍاحل اـك ١ٜٓايعاَ ١يًؽٚيٚ ,١ؾل ايٓظاّ املتبع يف ؼٌٍٝ
اإلٜفاؼات.
َاؼٍٜ )43( ٠فف يهٌ عّ َٔ ٛأعّا ٤ايًحٓٚ ١لهفتاـٜتٗا َهاؾأَ ٠اي ١ٝعٔ نٌ جًم ١تّفٖاٜٚ ,تِ
ؼؽٜؽ تًو املٍاـٜـ ٚاملهاؾأ ٠مبٛجب ٥٫رَ ١اي ١ٝتٍؽـ بكفاـ َٔ ايٛقٜف ٚبايتىاٚـ َع ٚقاـ٠
املايٚ ,١ٝيف إطاـ لكـ َاي ٞقؽؼ عً ٢املمت ٣ٛايعاّ  ٫ميهٔ ػاٚق.ٙ
َاؼ )44( ٠يًٛقٜف إٌؽاـ ايكفاـات ٚا٭ٚاَف ٚايتعًُٝات اي٬قَ ١يتٓؿٝؿ أذهاّ ٖؿ ٙاي٥٬ر.١
َاؼٜ )45( ٠عٌُ بٗؿا ايكفاـ َٔ تاـٜغ ٌؽٚـٜٓٚ ٙىف يف اؾفٜؽ ٠ايفزل.١ٝ
ٌؽـ بف٥ال ١فًن ايٛقـا٤
بتاـٜغ /15وٛاٍٖ1425/ض
املٛاؾل ْٛ/28ؾُدلّ2114/
عبدالقادر

د .عبدالوهاب راوح
باجمال

رئيس مجلس الوزراء

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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الْحدٗ التيفٔرٓ٘
ملػسّع متحف العلْو

-205-

ّ8002

قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

قساز زئٔظ زتلظ الْشزاء زقه ( )819لطي٘ 8005و
بػأٌ إىػاء الْحدٗ التيفٔرٓ٘ ملػسّع متحف العلْو
ـٝ٥ن فًن ايٛقـا:٤
بعؽ اإلط٬ع عً ٢ؼلتٛـ اؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ
ٚعً ٢ايكاْ ٕٛـقِ ( )2يمٓ ّ8004 ١بىإٔ فًن ايٛقـا.٤
ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟـقِ ( )10يمٓ ّ8005 ١بتىه ٌٝاؿهٚ ١َٛتمُ ١ٝأعّاٗ٥ا.
ٚبٓا ً٤عً ٢عفض ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ ٞـٝ٥ن ايًحٓ ١اإلوفاؾ.١ٝ
ٚبعؽ َٛاؾك ١فًن ايٛقـا.٤

قـــــسز
َاؼ )1( ٠أ .تٓىأ مبٛجب أذهاّ ٖؿا ايكفاـ ٚذؽ ٠تٓؿٝؿ ١ٜملىفٚع َترـ ايعً ّٛتتبع ٚقاـ ٠ايتعً ِٝايعايٞ
ٚايبرث ايعًُٚ ٞتىهٌ عً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
أ  -ـٝ٥ن ايٛذؽ ٠ايتٓؿٝؿ.١ٜ
ب ْ -ا٥ب ـٝ٥ن ايٛذؽ ٠ايتٓؿٝؿ.١ٜ
د  -املم ٍٛ٦املاي ٞيًٛذؽ ٠ايتٓؿٝؿ.١ٜ
بًٜ .رل بايٛذؽ ٠ايتٓؿٝؿ ١ٜعؽؼ َٔ املٛظؿني ٚايؿٓٝني ملماعؽ ٠ايٛذؽ ٠ايتٓؿٝؿ ١ٜيف أؼاَٗ ٤اَٗا تؽؼِٖ
ايٛقٜف.
َاؼ )2( ٠أٍٜ .ؽـ بتعٝني نٌ َٔ ـٝ٥ن ايٛذؽ ٠ايتٓؿٝؿْٚ ١ٜا٥ب٘ قفاـ َٔ ـٝ٥ن فًن ايٛقـا ٤بٓا ً٤عً ٢عفض
ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ( ٞـٝ٥ن ايًحٓ ١اإلوفاؾ.)١ٝ
ب ٜ -ىذليف ؾٜ ُٔٝعني ـٝ٥ماً يًٛذؽ ٠ايتٓؿٝؿ ١ٜأْ ٚا٥باً شلضا إٔ ٜهضَ ٕٛضٔ ؾ ٟٚاـضدلٚ ٠ايهؿضا ٠٤مبحضا٫ت
عٌُ ايٛذؽٚ ٠تٓطبل عً ٘ٝوفٚيف وػٌ ٚظٝؿَ ١ؽٜف عاّ.
َاؼ )3( ٠تعٌُ ايٛذؽ ٠ايتٓؿٝؿ ١ٜؼت إوفاف ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ( ٞـٝ٥ن ايًحٓ ١اإلوفاؾ.)١ٝ
َاؼ )4( ٠تتٛىل ايٛذؽ ٠ايتٓؿٝؿ ١ٜاملٓىأ ٠مبٛجب أذهاّ ٖؿا ايكفاـ مماـل ١املٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات ايتاي:١ٝ
َ - 8تابع ١إعؽاؼ ايؽـالات ٚايتٍاَ ِٝاملعُاـٚ ١ٜاإلْىا.١ٝ٥
 - 8ايتٛاٌٌ َع اؾٗات ؾات ايع٬ق( ١ؼاظًٝضاً ٚظاـجٝضاً) يف إعضؽاؼ ٚتكٝض ِٝايؽـالضات ٚايتٍضاَ ِٝبعضؽ
أظؿ ـأ ٟايٛقٜف.
 - 2إقذلاط ايدلاَخ ايتٓؿٝؿ ١ٜملفاذٌ املتابعٚ ١ايبرث عٔ ايتُ.ٌٜٛ
َ - 4تابع ١ايتٛاٌٌ يف إعؽاؼ ايدلاَخ ايتأٖ ١ًٝٝاملٛاق ١ٜإللاق أؾٌّ ايُٓاؾد يف عٌُ ايؽـالات ايؿٓ١ٝ
ايتؿٍ ١ًٝٝطبكاُ ملا سلًت٘ ايؽـالات ايؿٓ ١ٝايتؿٍٚ ١ًٝٝإَهاْ ١ٝايتىػ.ٌٝ
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 - 1عٌُ ايؽـالات ٚاملٛاٌؿات املفجع ١ٝإلْكاٍ َٓاقٍات إعؽاؼ ايؽـالات ايؿٓ ١ٝايتؿٍ.١ًٝٝ
َ - 6تابعَ ١فاذٌ إْىاٚ ٤تٓؿٝؿ ا٭عُاٍ اإلْىا ١ٝ٥يًُترـ ٚؾل املعططات اشلٓؽل.١ٝ
َ - 5تابع ١تٓؿٝؿ أعُاٍ ػٗٝك أجٓر ١املترـ املعتًؿٚ ١ؾل املعططات اشلٓؽل.١ٝ
 - 2ايتٛاٌٌ َع املتاذـ ايعامل ١ٝيف إَهاْ ١ٝتكؽ ِٜايؽعِ ايؿين يًُترـ بعؽ أظؿ ـأ ٟايٛقٜف.
 - 9تمٝرل ا٭َٛـ املايٚ ١ٝايذلٚجي ١ٝيًُىفٚع ٚإقذلاط ايدلاَخ اشلاؼؾ ١يتٛؾرل ايؽعِ ايضؽاظًٚ ٞاـضاـجٞ
ٚاـطط املٓؿؿ ٠شلا.
 - 80املىاـن ١يف ْكاوات عفض املىفٚع عً ٢ايْٛٝمهٚ ٛايؽٚ ٍٚاملٓظُات املام.١
 - 88تٝ ٛل ٚأـوؿَ ١فاذٌ اإلْىاٚ ٤اإللاق ٚإعؽاؼ ايتكاـٜف ٚاحملاِضف ايؽٚـٜضٚ ١ذؿض اي ٛضا٥ل اـاٌض١
باملىفٚع َٚعاَ٬ت٘ ايؽاظًٚ ١ٝاـاـج.١ٝ
َ - 88مو ايمح٬ت ٚايكٛٝؼ اإلؼاـٚ ١ٜاملاي ١ٝيف املىفٚع.
 - 82إعضضضؽاؼ املٛاقْضضضات ٚتكضضضؽ ِٜاؿمضضضابات اـتاَٝضضض ١ايمضضضٓ ١ٜٛيًُىضضضفع ٚـؾعٗضضضا إىل ايًحٓضضض ١اإلوضضضفاؾ١ٝ
٫لتهُاٍ اإلجفا٤ات طبكاً يًكٛاْني ايٓاؾؿ.٠
 - 84ايكٝاّ بأَٗ ٟاّ أ ٚاظتٍاٌضات تهًضـ بٗضا َضٔ قبضٌ ٚقٜضف ايتعًض ِٝايعضايٚ ٞايبرضث ايعًُض( ٞـ٥ضٝن
ايًحٓ ١اإلوفاؾ )١ٝمبا ٜتؿل ٚأعُاٍ تٓؿٝؿ َترـ ايعً.ّٛ
َاؼ )5( ٠جيٛق يًٛذؽ ٠ايتٓؿٝؿ ١ٜا٫لتعاْ ١بأ ١ٜؾإ التىاـ ١ٜأ ٚؾٓ ١ٝتتٛىل َماعؽتٗا عً ٢تٓؿٝؿ ايدلاَخ
ٚاـطط ايؿٓ ١ٝيًُىفٚع بعؽ َٛاؾك ١ايًحٓ ١اإلوفاؾ.١ٝ
َاؼ )6( ٠تتهَٛ ٕٛاـؼ ايٛذؽ ٠ايتٓؿٝؿ َٔ ١ٜاٯتضضض:ٞ
َ - 8ا تكؽَ٘ ايؽٚي َٔ ١ؼعِ.
َ - 8ا ٜتِ ؽٍ َٔ ٍ٘ٝايًحٓ ١اإلوفاؾ ١ٝيًٛذؽ ٠ايتٓؿٝؿ.١ٜ
َاؼٍٜ )7( ٠ؽـ بٗٝهٌ ايٛذؽ ٠ايتٓؿٝؿ ١ٜقفاـ َٔ ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ( ٞـٝ٥ن ايًحٓ ١اإلوفاؾ.)١ٝ
َاؼٜ )8( ٠عٌُ بٗؿا ايكفاـ َٔ تاـٜغ ٌؽٚـٜٓٚ ٙىف يف اؾفٜؽ ٠ايفزل.١ٝ
ٌؽـ بف٥ال ١فًن ايٛقـا٤
بتاـٜغ /2مجاؼ اْٖ1428/ٞض
املٛاؾل ّ2117/ْٜٛٝٛ/17
د .عليييييييييييي

د .صالح علي باصرة
محمد مجور

رئيس

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
مجلس الوزراء
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قساز زئٔظ زتلظ الْشزاء زقه ( )854لطي٘ 8005و
بػأٌ إىػاء مسنص تكئ٘ املعلْمات
يف ّشازٗ التعلٔه العالٕ ّالبحح العلنٕ
ـٝ٥ن فًن ايٛقـا:٤
بعؽ اإلط٬ع عً ٢ؼلتٛـ اؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ
ٚعً ٢ايكاْ ٕٛـقِ ( )82يمٓ ّ8991 ١بىإٔ اؾاَعات ايٚ ١ُٝٓٝتعؽ٬ٜت٘.
ٚعً ٢ايكاْ ٕٛـقِ ( )2يمٓ ّ8004 ١بىإٔ فًن ايٛقـا.٤
ٚعًضض ٢ايكضضفاـ اؾُٗضضٛـ ٟـقضضِ ( )852يمضضٓ ّ8004 ١بىضضإٔ اي٥٬رضض ١ايتٓظُٝٝضض ١يضضٛقاـ ٠ايتعًضض ِٝايعضضايٚ ٞايبرضضث
ايعًُ.ٞ
ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟـقِ ( )10يمٓ ّ8005 ١بتىه ٌٝاؿهٚ ١َٛتمُ ١ٝأعّاٗ٥ا.
ٚبٓا ً٤عً ٢عفض ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ
ٚبعؽ َٛاؾك ١فًن ايٛقـا.٤

قـــــــــــــــــــــسز
الفطل األّل
التطنٔ٘ ّالتعازٓف ّاإلىػاء
َاؼٜ )1( ٠مُٖ ٢ؿا ايكفاـ (قفاـ ـٝ٥ن فًن ايٛقـا ٤بىإٔ إْىاَ ٤فنك تكٓ ١ٝاملعًَٛات يف ٚقاـ ٠ايتعًِٝ
ايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.)ٞ
َاؼٜ )2( ٠ه ٕٛيٮيؿاظ ٚايعباـات ايٛاـؼ ٠أؼْا – ٙأُٜٓا ٚـؼت يف ٖؿا ايكفاـ – املعاْ ٞاملب ١ٓٝأَاّ نٌ َٓٗا َا
ت ٜكت

لٝام ايَٓ َعٓ ٢آظف:

ايٛقاـ٠

ٚ:قاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

ايٛقٜف

ٚ :قٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

املفنك

َ :فنك تكٓ ١ٝاملعًَٛات يف ٚقاـ ٠ايتعًض ِٝايعضايٚ ٞايبرضث ايعًُض ٞاملٓىضأ مبٛجضب
أذهاّ ٖؿا ايكفاـ.

اجملًن

 :فًن إؼاـ ٠املفنك.

ايفٝ٥ن

 :ـٝ٥ن اجملًن.

املؽٜف ايعاّ

 :املؽٜف ايعاّ ايتٓؿٝؿ ٟيًُفنك.
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 :ايىضضضضضضضضبه ١ايفٝ٥مضضضضضضضض ١ٝيتكٓٝضضضضضضضض ١املعًَٛضضضضضضضضات يف ْطضضضضضضضضام ايتعًضضضضضضضض ِٝايعضضضضضضضضايٞ
ٚايبرضضضضضضضضث ايعًُضضضضضضضض ٞايضضضضضضضضيت تضضضضضضضضفتبط بٗضضضضضضضضا ناؾضضضضضضضض ١ايىضضضضضضضضبهات ايؿفعٝضضضضضضضض١
مب٪لمات ايتعً ِٝايعاي.ٞ

ايىبه ١ايؿفع١ٝ

 :ايىضضضضضضبه ١ايؿفعٝضضضضضض ١ي تكٓٝضضضضضض ١املعًَٛضضضضضضات عًضضضضضضَ ٢مضضضضضضت ٣ٛنضضضضضضٌ َ٪لمضضضضضض١
َٔ َ٪لمات ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

َاؼٜٓ .8 )3( ٠ىأ مبٛجب ٖؿا ايكفاـ َفنك ٜمَُ( ٢فنك تكٓ ١ٝاملعًَٛات يف ٚقاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث
ايعًُٜ )ٞه ٕٛمبمت ٣ٛإؼاـ ٠عاَٚ ١خيّع إلوفاف ايٛقٜف.
ٜ .8تُتع املفنك بإلتكَ ٍ٬ايٚ ٞإؼاـٚ ٟي٘ بٗؿ ٙايٍؿ ١ايكٝاّ ظُٝع ايتٍفؾات ايكاْ ١ْٝٛاحملكك١
٭ٖؽاؾ٘ مبا يف ؾيو متًو ا٭َٛاٍ ايثابتٚ ١املٓكٛيٚ ١إبفاّ ايعكٛؼ ٚاإلتؿاقٝات ٚقب ٍٛاشلبات ٚايتدلعات.
ٜ .2ه ٕٛاملكف ايفٝ٥م ٞيًُفنك يف َؽٌٓ ١ٜٓعاٚ ٤جيٛق ي٘ بكفاـ َٔ ايٛقٜف بعؽ َٛاؾك ١اجملًن إٔ
ٜٓى ٧ؾفٚعاً شلا يف أ ٟقاؾظ َٔ ١قاؾظات اؾُٗٛـَ ١ٜت ٢اقتّت اؿاج ١ؾيو.

الفصل الجاىٕ
أٍداف املسنص ّمَامُ ّصالحٔاتُ
َاؼٜٗ )4( ٠ؽف املفنك إىل ؼكٝل اٯتضضض:ٞ
- 8املماُٖ ١يف تطبٝل اإللذلاتٝح ١ٝايٛطٓ ١ٝيتكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚايدلاَخ ٚاـطط املِٛٛع ١يتٓؿٝؿٖا يف
ْطام ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ ٞتٓؿٝؿاً ملٗاّ ايٛقاـ ٠يف ٖؿا اجملاٍ.
 - 8بٓاْ ٤ظضاّ َتهاَضٌ يتكٓٝض ١املعًَٛضات يًتعًض ِٝايعضايٚ ٞايبرضث ايعًُضٚ ٞإؼاـتٗضا عًضَ ٢مضت ٣ٛناؾض١
َ٪لمات ايتعً ِٝايعاي ٞاي ُِٔ ١ُٝٓٝوبه ١ـٝ٥مٚ ١ٝاذؽٜ ٠تِ َٔ ظ٬شلا تٓمضٝل إذتٝاجضات ٖضؿٙ
امل٪لمات َٔ تكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚتأَني اؿٍ ٍٛعًٗٝا بأؾٌّ ايتهايٝـ مبا ٜهؿضٌ تطضٜٛف قضؽـات
ٖؿ ٙامل٪لمات يف اإلـتكا ٤مبمت ٣ٛأؼاٖ٤ا ٚجٛؼ ٠ظؽَاتٗا ايتعً ١ُٝٝظؽَ ١ملتطًبات ايتُٓ ١ٝايٛطٓ١ٝ
ايىاًَ.١
َاؼ )5( ٠يًُفنك يف لب ٌٝؼكٝل أٖؽاؾ٘ مماـل ١املٗاّ ٚايٍ٬ذٝات اٯت:١ٝ
أ  -إقضضذلاط ايمالضض ١ايعاَضض ١٭ْظُضضٚ ١تكٓٝضض ١املعًَٛضضات يف فضضاٍ ايتعًضض ِٝايعضضايٚ ٞايبرضضث ايعًُضضٚ ٞإقضضذلاط
اـطط ٚايدلاَخ املٓؿؿ ٠شلا.
ب  -تٍضضُٚ ِٝتٓؿٝضضؿ أطضضف ايبٓٝضض ١ايترتٝضض ١يًىضضبه ١ايفٝ٥مضض ١ٝيًتعًضض ِٝايعضضايٚ ٞايبرضضث ايعًُضضِٚ ٞضضُإ
اي ٌٍٛٛاؿف إىل قفنات ايبرضث ايعاملٝضٚ ١ؾيضو بايتعضاٚ ٕٚايتٓمضٝل َضع ٚقاـ ٠اإلتٍضا٫ت ٚتكٓٝض١
املعًَٛات.
د  -تضضٛؾرل بٓٝضض ١ؼتٝضض ١ؾات جضضٛؼٚ ٠لضضفع ١عايٝضض ١يٓكضضٌ ايبٝاْضضات َضضٔ ظضضَ ٍ٬ضضكٚؼ ٟاـضضؽَات احملًضضٝني
ٚايعاملٝني.
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ؼ  -تمضضضٗٚ ٌٝؼعضضضِ ايبٓٝضضض ١ايترتٝضضض ١ايّضضضفٚـ ١ٜيتكٓٝضضض ١املعًَٛضضضات يف نضضضٌ َ٪لمضضضات ايتعًضضض ِٝايعضضضاي ٞيف
اؾُٗٛـ ١ٜمبا ميهٔ َٔ إٍٜاٍ اـؽَات اإليهذل ١ْٝٚشلؿ ٙامل٪لمات.
 - ٙاملمضضضضاُٖ ١يف بٓضضضضا ٤اـضضضضؽَات يتٓكٝضضضض ١املعًَٛضضضضات ناـضضضضؽَات املعًَٛاتٝضضضض ١يًُهتبضضضضات ٚايتعًضضضضِٝ
اإليهذلٚ ْٞٚغرلٖا يف ناؾ٪َ ١لمضات ايتعًض ِٝايعضاي ٞمبضا ٜتضٝس شلضا إَهاْٝض ١ايٌٛض ٍٛإىل بٓضٛى
ايبٝاْات ٚاملعًَٛات احملًٚ ١ٝايعاملٚ ١ٝاملماُٖ ١ؾٗٝا.
 - ٚتٍُٚ ِٝتطٜٛف أْظُ ١واًَ ١إلؼاـ ٠ايبٝاْات يهاؾ٪َ ١لمات ايتعً ِٝايعاي ٞعً ٢املمت ٣ٛايٛطين.
ق  -تضضٛؾرل ايتضضؽـٜب ايضض٬قّ ملضضٛظؿ ٞاؾاَعضضات يف اجملضضا٫ت املتعًكضض ١مبعاؾضض ١ايبٝاْضضات ٚتطبٝكضضات تكٓٝضض١
املعًَٛات ٚإؼاـتٗا.
ط -تمضضٗٚ ٌٝؼعضضِ إؼاـٚ ٠تىضضػٌٚ ٌٝضضٝاْ ١ظضضؽَات املعًَٛضضات املىضضذلنٚ ١ايبٓٝضض ١ايترتٝضض ١يٓكضضٌ ايبٝاْضضات
مل٪لمات ايعاي ٞايعاي ٞاؿه.١َٝٛ
يف  -املىاـن ١يف املض٪متفات ٚايؿعايٝضات احملًٝضٚ ١ايعاملٝض ١يف فضا٫ت تكٓٝض ١املعًَٛضات املتعًكض ١بضايتعًِٝ
ايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ
 - ٟتألٝن ٌض٬ت تعضاَ ٕٚضع قفنضات ايبرضث اإليهذلْٚض ٞيًُعًَٛضات احملًٝضٚ ١اإلقًُٝٝضٚ ١ايعاملٝض١
َٚع بٓضٛى وضبه ١ايتعًض ِٝاملُا ًض ١مبضا ٜهؿضٌ تبضاؼٍ املعضاـف ْٚكضٌ اـضدلات ٚايكضؽـات ايتكٓٝض ١إىل
اجملتُع ايُٝين.

الفصل الجالح
العطْٓ٘ يف املسنص
َاؼ )6( ٠تٓكمِ ايعّ ١ٜٛيف املفنك إىل :
 - 8عّ ١ٜٛناًَٚ :١تهَ ٕٛتاذ ١يهٌ اؾاَعات اؿه ١َٝٛيف اؾُٗٛـ ١ٜعٝث تتُتع نٌ َٓٗا
بهاؾض ١ذ كضٛم ايعّضضٚ ١ٜٛتًتضكّ بهاؾضٚ ١اجباتٗضضا ٚؾكض ًا ملضضا تضؽؼٖ ٙضؿا ايكضضفاـ ٚاي٥٬رض ١ايؽاظًٝضض١
يًُفنك.
 - 8عّضض ١ٜٛباملىضضاـنٚ :١تهضضَ ٕٛؿتٛذضض ١يهضضٌ َ٪لمضضات ايتعًضض ِٝايعضضايٚ ٞايبرضضث ايعًُضض ٞا٭ظضضف٣
اؿهَٝٛضضٚ ١ا٭ًٖٝضض ١ايضضيت ٜٛاؾضضل عًٗٝضضا اجملًضضن ٚتتضضٛاؾف ؾٗٝضضا ناؾضض ١ايىضضفٚيف ٚا٭لضضن املطًٛبضض١
طبكاً ٭ذهاّ ٖؿا ايكفاـ ٚاي٥٬ر ١ايؽاظً ١ٝيًُفنك.
َاؼ .8)7( ٠تًتكّ َ٪لمات ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ ٞا٭عّا ٤يف املفنك بؽؾع املمتركات املتٛجب ١عً٢
نٌ َٓٗا ٚؾكاً ملا تؽؼ ٙاجملًن.
ٜ .8ك ّٛاجملًن بترؽٜؽ املبًؼ املمترل يًعّ ١ٜٛيهٌ ؼـجات ايعّ ١ٜٛعً ٢ألاه عؽؼ ايطًب ١املًتركني
بامل٪لم ١ايتابع ١يهٌ عّ ٛأ ٚأَ ٟعٝاـ آظف ٜفا ٙاجملًن َٓالباً.
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َاؼ )8( ٠يًُحًن ػُٝؽ ايعّ ١ٜٛيف املفنك أ ٚػُٝؽ ذكٛم أ ٟعّ ٛؾ ٘ٝأ ٚإْٗاٖ٩ا إؾا تأظف ايعّ ٛعٔ
ايٛؾا ٤بايتكاَات٘ املاي ١ٝػا ٙاملفنك يف َٛعؽ إلتركاقٗا ملؽ ٠وٗف ٜٔبىفيف إظطاـ ٙبإلتركاقٗا
ظ ٍ٬ايىٗف ايتاي ٞيتاـٜغ اإللتركام.

-213-

ّ8002

قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

الفصل السابع
إدازٗ املسنص
الفسع األّل
زتلظ اإلدازٗ
َاؼ )9( ٠أٜ .تٛىل إؼاـ ٠املفنك ٚاإلوفاف عً ٢و ْ٘ٛ٦فًن إؼاـٜ ٠ىهٌ عً ٢ايٓر ٛاٯتضضضض:ٞ
 .8ايٛقٜف

ـٝ٥ماً يًُحًن.

ْ .8ا٥ب ايٛقٜف

ْا٥باً يًفٝ٥ن.

 .2ـ٩لا ٤اؾاَعات اؿه١َٝٛ

أعّاً٤

 .4ممثٌ عٔ ٚقاـ ٠اإلتٍا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات

عّٛاً.

 .1ممثٌ عٔ ايكطاع اـاُ يف فاٍ تكٓ ١ٝاملعًَٛات
ٜفور٘ اإلؼاؼ ايعاّ يًػفف ايتحاـٚ ١ٜايٍٓاع١ٝ
 .6املؽٜف ايعاّ

عّٛاً.
عّٛاُ َٚكفـاً

بٍٜ .ؽـ بتمُ ١ٝممثٌ اؾٗات املٍٓ ُٛعٗٝا يف ايبٓٛؼ ( )1 ,4قفاـ َٔ ايٛقٜف بٓا ً٤عً ٢تفوٝس ـ٩لا٤
اؾٗات اييت ميثًْٗٛا ملؽ ٠لٓتني قابً ١يًتُؽٜؽ ملؽ ٠مما ًٚ ١جيٛؼ بايطفٜك ١ؾاتٗا تػٝرل أ ٟعَِّٗٓ ٛ
بتعٝني بؽٍ ي٘ يًُؽ ٠املتبك َٔ ١ٝعّٜٛت٘.
َاؼ )11( ٠اجملًن ٖ ٛايمًط ١اإلؼاـ ١ٜايعًٝا اييت تفلِ لٝالات املفنك ٚتّع اـطط ٚايدلاَخ املٓؿؿ ٠شلا
ٚاإلوفاف عً ٢تٓؿٝؿٖا يف ذؽٚؼ ايكٛاْني ٚا٭ْظُ ١ايٓاؾؿٜٚ ٠ه ٕٛيًُحًن عًٚ ٢ج٘ اـٍُٛ
مماـل ١املٗاّ ٚايٍ٬ذٝات ايتاي:١ٝ
أ  -ـلضضِ ايمٝالضضات ايعاَضض ١٭ْظُضض ١تٓكٝضض ١املعًَٛضضات ٚتطبٝكاتٗضضا ِضضُٔ َ٪لمضضات ايتعً ض ِٝايعضضايٞ
ٚايبرث ايعًُ ٞاؿه.١َٝٛ
ب  -املٛاؾكضض ١عًضض ٢بضضفاَخ ٚظطضضط ايعُضضٌ املتعًكضض ١بأْظُضض ١تكٓٝضض ١املعًَٛضضات ٚاإلتٍضضا٫ت يف ناؾضض١
َ٪لمات ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ
د  -املٛاؾك ١عً ٢اـطط ٚايدلاَخ املتعًك ١بايتعً ِٝاإليهذلٚ ْٞٚاملهتبات اإليهذل.١ْٝٚ
ؼ  -املٛاؾك ١عً ٢ايًٛا٥س ايتٓظٚ ١ُٝٝاملايٚ ١ٝاـؽَ ١ٝاملتعًك ١بٓىايف املفنك.
 - ٙاملٛاؾك ١عً ٢إبفاّ إتؿاقٝضات ايكضفٚض ٚقبض ٍٛاملضٓس ٚاملمضاعؽات املكؽَض ١يضؽعِ ٚأْىضط ١املفنضك
ٚظؽَات٘.
 - ٚاملٛاؾك ١عً ٢قا ١ُ٥املٓتحات ٚاـؽَات اييت ٜكؽَٗا املفنك ٚؼؽٜؽ ايتعفؾ ١ايٛاجب ؼؾعٗضا َضٔ
قبٌ َمتعؽََ ٞثٌ ٖؿ ٙاـضؽَات ٚاملٓتحضات ٚنضٌ ؾيضو مبضا ٜبؿضل َضع ايًضٛا٥س ٚايضٓظِ ايٓاؾضؿ٠
اييت تٓطبل عًٗٝا.
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ق  -املٛاؾك ١عًَ ٢ىفٚع املٝكاْ ١ٝايمٓ ١ٜٛيًُفنك ٚذماب٘ اـتاَٚ ٞاقضذلاط ايٛلضاٚ ٌ٥ايطضفم ايضيت
تعكق اإلٜفاؼات ٚؽؿ

تهايٝـ ايتىػ.ٌٝ

ط  -املٛاؾك ١عً ٢إْىا ٤ؾفٚع يًُفنك يف أ َٔ ٟقاؾظات اؾُٗٛـ.١ٜ
يف  -اقذلاط أ ٟتػٝرلات ميهٔ إٔ ت ٪ف عً ٢ا٭ٌ ٍٛايفأزلاي ١ٝيًُفنك.
َٓ - ٟاقى ١تكاـٜف اإللاق املتعًك ١بٓىايف املفنك ِٚٚع٘ املايٚ ٞاؽاؾ اي٬قّ بىأْٗا.
ى  -املٛاؾك ١عً ٢تعٝني َؽـا ٤اإلؼاـات يف املفنك َٚؽـا ٤ايؿفٚع ٚؾكاً ملا ؼضؽؼ ٙاي٥٬رض ١ايتٓظُٝٝض١
يًُفنك َٔ ألن ٚوفٚيف ٚؾكاً يًتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
ٍ  -ايبرث عٔ ٍَاؼـ يتُٚ ٌٜٛؼعِ ْىايف املفنك ٚتطٛـ ٙاملمتكبً.ٞ
ّ  -ايٓظف يف نٌ َا ٜف ٣ايٛقٜف عفِ٘ عً ٢اجملًن َٔ أَٛـ تؽظٌ ُِٔ اظتٍاٌ٘.
َاؼٜٓ )11( ٠عكؽ اجملًن بؽع ٠ٛظط َٔ ١ٝـٝ٥م٘ أْ ٚا٥ب٘ عٓؽ غٝاب٘ َف ٠نٌ لت ١أوٗف عً ٢ا٭قٌ نُا ٜٓعكؽ
يف اؿا٫ت ايطاـ ١٥اييت ٜف ٣ؾٗٝا ايفٝ٥ن أً ٚث ٞأعّا ٤اجملًن ِفٚـ ٠اْعكاؼ.ٙ
َاؼ)12( ٠أٜ .ه ٕٛاجتُاع اجملًن ٌرٝراً إؾا ذّف ٙأنثف َٔ ٍْـ عؽؼ أعّا.٘٥
ب .تٍؽـ قفاـات اجملًن بأغًب ١ٝأٌٛات ا٭عّا ٤اؿاِفٚ ٜٔإؾا تماٚت ا٭ٌٛات ٜفجس اؾاْب ايؿٟ
َٓ٘ ايفٝ٥ن.
د .٭ َٔ ٟأعّا ٤اجملًن إٔ ٜىاـى يف اجتُاع اجملًن بٛالط ١ا٫تٍاٍ اشلاتؿ ٞبالتعؽاّ ْظاّ
ا٫جتُاعات اشلاتؿ /١ٝايتًؿاق ١ٜأ ٚعٔ طفٜل أٚ ٟل ١ًٝاتٍاٍ متهٔ مجٝع اؿاِف ٜٔاملىاـنني يف
ا٫جتُاع َٔ زلاع بعِّٗ ايبع

أ ٚباملىاـن ١ايهاًَ ١يف ا٫جتُاعَٚ ,ثٌ ٖؿ ٙاملىاـن ١تعين

اؿّٛـ ايىعٍ ٞإىل ا٫جتُاع.
َاؼ )13( ٠يًُحًن عٓؽ اؿاج:١
 .8إٔ ٜضؽع ٛأ ٟوضعَ ّ ْضؿ ٟٚاـضضدلٚ ٠ا٫ظتٍضاُ ؿّضٛـ اجتُاعاتضض٘ ي٬لضتٓ٦اه بفأٜض٘ يف ا٭َضضٛـ
املعف ١ِٚعً ٢اجملًن ؼ ٕٚإٔ ٜه ٕٛي٘ ٌٛتاً َعؽٚؼاً يف َؽا٫ٚت اجملًن.
 .8إٔ ٜىضضهٌ َضضٔ بضضني أعّضضا ٘٥ؾٓضض ١أ ٚأنثضضف ٜعٗضضؽ إيٗٝضضا مبعاؾضض ١ايكّضضاٜا املتعًكضض ١بأْظُضض ١تكٓٝضض١
املعًَٛات يف ايتعً ِٝايعايٚ ٞؾكاً يًّٛابط اييت ؼؽؼٖا اي٥٬ر ١ايتٓظ ١ُٝٝيًُفنك.
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الفسع الجاىٕ
اللذي٘ التيفٔرٓ٘
َاؼٜ )14( ٠ىهٌ اجملًن َٔ بني أعّا ٘٥ؾٓ ١تٓؿٝؿَ ١ٜه َٔ ١ْٛايفٝ٥ن ْٗٚاٚ ٘ٝ٥عّٛاً آظف َٔ أعّا٤
اجملًن تتٛىل ٌ٬ذٝات َٗٚاّ اجملًن ظ ٍ٬ايؿذلات ايٛاقع ١بني ؼٚـات اْعكاؼٚ ٙتكؽ ِٜتكفٜفٖا إىل
اجتُاع اجملًن ايتايٚ ٞؼؽؼ اي٥٬ر ١ايتٓظ ١ُٝٝيًُفنك ألًٛب ٚآي ١ٝعٌُ ايًحٓٚ ١تٓظِٝ
اجتُاعاتٗا.

الفسع الجالح
املدٓس العاو التيفٔرٖ
َاؼٜ )15( ٠ه ٕٛيًُفنك َؽٜف عاّ تٓؿٝؿَ ٟتؿفؽ ٜتِ اظتٝاـ َٔ ٙؾ ٟٚاـدلٚ ٠ايهؿا ٠٤يف فاٍ ْىايف
املفنك ٍٜٚؽـ بتع ٘ٓٝٝقفاـ َٔ ـٝ٥ن فًن ايٛقـا ٤بٓا ً٤عً ٢عفض ايٛقٜف.
ٚؼؽؼ اي٥٬ر ١ايتٓظ ١ُٝٝيًُفنك ايىفٚيف ٚاملٛاٌؿات ايٛظٝؿ ١ٝاملطًٛب تٛاؾفٖا يىػٌ ٚظٝؿ ١املؽٜف
ايعاّ.
َاؼٜ )16( ٠تٛىل املؽٜف ايعاّ َمٛ٦ي ١ٝإؼاـ ٠املفنك ٚتٍفٜـ و ْ٘ٛ٦ايٚ ١َٝٛٝي٘ عًٚ ٢ج٘ اـٍ ُٛمماـل١
املٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات اٯت:١ٝ
 .8إؼاـ ٠وض ٕٛ٦املفنضك املايٝضضٚ ١اإلؼاـٜضٚ ١ايؿٓٝضضٚ ١ايتٓظُٝٝضٚ ١أٚجضض٘ أْىضطت٘ املعتًؿضضٚ ١اإلوضفاف عًضض٢
ذمٔ لرل ايعٌُ ؾ.٘ٝ
َ .8تابع ١تٓؿٝضؿ قضفاـات اجملًضن ٚإعضؽاؼ ايتكضاـٜف بىضأْٗا َضع بٝضإ ألضباب َٚضدلـات ايتضأظرل أ ٚعضؽّ
ايتٓؿٝؿ.
 .2تٓؿٝؿ املٗاّ ٚاملمٛ٦يٝات اييت تطًب َٓ٘ أٜ ٚهًؿ٘ بٗا اجملًن.
 .4ايتٛقٝع عً ٢ايعكٛؼ ٚا٫ـتباطات ْٝاب ١عٔ اجملًن طبكاً يًتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
 .1متث ٌٝاملفنك أَاّ ايكّاٚ ٤قبٌ ايػرل ٚي٘ إٔ ٜؿٛض َٔ ٜٛٓب عٓ٘ يف ؾيو.
 .6اؽاؾ ايتؽابرل اي٬قَ ١يُّإ تٓؿٝؿ ايتىفٜعات ايٓاؾؿ َٔ ٠قبٌ َٛظؿ ٞاملفنك.
 .5إع ضؽاؼ ايمٝالضضات ٚاـطضضط املعتًؿضض ١بٓىضضايف املفنضضك ٚايتٌٛضض ١ٝبأظضضؿٖا بعضضني ا٫عتبضضاـ َضضٔ قبضضٌ
اجملًن ٚتٓؿٝؿٖا بعؽ إقفاـٖا.
 .2إٌضضضؽاـ املٓىضضضٛـات ٚايتعًُٝضضضات ايتؿٍضضض ١ًٝٝيتٓظضضضْ ِٝىضضضايف املفنضضضك ٚنضضضؿا ايكضضضفاـات ٚا٭ٚاَضضضف
ٚايتٛجٗٝات إىل َؽـا ٤اإلؼاـات ٚاملٛظؿني ؾٗٝا بٛالط ١ـ٩لا.ِٗ٥
 .9تُٓٝض ١املضٛاـؼ املايٝضٚ ١ايبىضضف ١ٜيًُفنضك ٚتكضؽٜف اذتٝاجاتض٘ يف فضضا٫ت ايتٓكٝضَ ١ضٔ ملضٛاـؼ ايبىضضف١ٜ
ٚاملاي ١ٝبٍؿَ ١متُف.٠
.80اقذلاط بفاَخ ايتأٖٚ ٌٝايتؽـٜب ملٛظؿ ٞاملفنك عمب اذتٝاجات املفنك.
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.88ا٫جتُاع مبٛظؿ ٞاملفنك بٍؿ ١ؼٚـ ١ٜملٓاقىض ١ايكّضاٜا املتعًكض ١بٗضِ ٚيّضُإ إْىضا ٤ب٦ٝض ١تىضحع
عً ٢عًُ ١ٝايتٛاٌٌ بىهٌ لًن.
.88اقذلاط ايًٛا٥س اـاٌ ١بتٓظ ِٝاـؽَات ايتعً ١ُٝٝاييت ٜكضؽَٗا املفنضك ٚاقضذلاط تعفؾتٗضا ٚوضفٚيف
أؼاٗ٥ا ٚـؾعٗا إىل اجملًن ملٓاقىتٗا ٚإقفاـٖا.
.82اؽاؾ اإلجفا٤ات ٚايتؽابرل اي٬قَ ١يُّإ ايٛؾا ٤با٫يتكاَات املذلتب ١عً ٢املفنك يٍاحل اؾٗات
ا٭ظفٚ ٣التٝؿا ٤ذكٛم املفنك يؽ ٣ايػرل.
.84اإلوفاف ٚايفقاب ١عً ٢ناؾ ١ا٭عُاٍ اؾاـ ١ٜباملفنك ٚإعؽاؼ ايتكاـٜف ايؽٚـٜضٚ ١املٓتظُض ١بىضإٔ
َمضضت ٣ٛتٓؿٝضضؿٖا ٚـؾعٗضضا إىل ايضضٛقٜف ٚاجملًضضن َىضضؿٛع ١باملكذلذضضات ٚايتٌٛضضٝات اي٬قَضض ١ملعاؾضض١
َعٛقات ايتٓؿٝؿ ٚاملىانٌ اييت تعذلض لرل ايعٌُ ٚاقذلاط اؿً ٍٛاملٓالب.١
 .81تكؽ ِٜاـطض ١املايٝضٚ ١املٝكاْٝض ١ايعَُٝٛضٚ ١اؿمضابات اـتاَٝضٚ ١أٜض ١تكضاـٜف أظضفٜ ٣هضَ ٕٛطايبض ًُا
بتكؽميٗا إىل اجملًن ٚاؾٗات املعتٍ ١يف املٛاعٝؽ احملؽؼ ٠شلا طبكاُ يًتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
 .86تعضضضٝني ٚتفقٝضضضَ ١ضضضؽـا ٤اإلؼاـات ٚايؿضضضفٚع َٚضضضا ؼْٚ ,ٕٚضضضؽبِٗ ٚإعضضضاـتِٗ ٚإْٗضضضا ٤ظضضضؽَاتِٗ ٚتٛقٝضضضع
اؾضضكا٤ات عًضضٚ ِٗٝؾك ض ًا مبضضا ٜ ٫تعضضاـض َضضع أذهضضاّ ٖضضؿا ايكضضفاـ ٚاي٥٬رضض ١ايتٓظُٝٝضض ١يًُفنضضك
ٚايتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
.85أَٗ ٟاّ أظف ٣تكتّٗٝا طبٝعٚ ١ظٝؿت٘ أٜ ٚهًؿ٘ بٗا اجملًن ؾات ع٬ق ١بأٖؽاف املفنك.

الفسع السابع
اللذي٘ اإلدازٓ٘
َاؼ )17( ٠تىهٌ ؾٓ ١إؼاـ َٔ ١ٜاملؽٜف ايعاّ ٚمجٝع َؽـا ٤اإلؼاـات يف املفنك تعكؽ إجتُاعاتٗا بٍؿ ١ؼٚـ١ٜ
َف ٠نٌ وٗف عً ٢ا٭قٌ ملفاجعٚ ١تكَ ِٝٝمت ٣ٛايتكؽّ يف تٓؿٝؿ أْىط ١املفنك املعطط شلا ٚتكؽِٜ
ايٍٓس يًُؽٜف ايعاّ مبٛجب ؾيو.
ٚيًحٓ ١إٔ تؽع ٛـ٩لا ٤ا٭قماّ أ ٚايٛذؽات ا٭ؼْ ٢يف املفنك ؿّٛـ إجتُاعاتٗا.
ٚؼضؽؼ اي٥٬رض ١ايتٓظُٝٝض ١يًُفنضك بٍضٛـَ ٠ؿٍضًَٗ ١ضاّ ٚإظتٍاٌضات ايًحٓض ١اإلؼاـٜضٚ ١آيٝضٚ ١ألضضًٛب
عًُٗا.

الفصل ارتامظ
زأع مال املسنص ّمْازدِ ّىظامُ املالٕ
َاؼٜ )18( ٠ته ٕٛـأه َاٍ املفنك َٔ:
أ .ايفأزلاٍ ا٫بتؽا ٞ٥ايؿٜ ٟتِ تٛؾرل ٙيف املٝكاْ ١ٝا٭ٚىل.
ب .ا٭ٌ ٍٛايثابت ١اييت ؽٍٍٗا ايؽٚي ١يًُفنك.
َاؼ )19( ٠تتهٍَ ٕٛاؼـ مت ٌٜٛاملفنك َٔ املٛاـؼ اٯت:١ٝ
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أ  -ـأزلاٍ املفنك املٍٓٛف عً ٘ٝيف املاؼٖ َٔ )82( ٠ؿا ايكفاـ.
ب  -ايتعفؾ ١اييت ٜؽؾعٗا املمتعؽَ َٔ ٕٛايطًب ١نحك َٔ ٤أجٛـ تعً ُِٗٝنُا تؽؼٖا اجملًن.
د  -ايتعفؾ ١اييت ٜؽؾعٗا املمتعؽََٛ َٔ ٕٛظؿ ٞامل٪لمات با٫وذلاى نُا تؽؼٖا اجملًن.
ؼ َ -بضضضايؼ ا٫وضضضذلانات امل٪لمضضض ١ٝايضضضيت تضضضؽؾعٗا َ٪لمضضضات ايتعًضضض ِٝايعضضضايَ ٞكابضضضٌ ايٌٛضضض ٍٛإىل
ا٭ْذلْضضتٚ ,اـضضؽَات املعًَٛاتٝضض ١ا٭ٚلضضع يًكطضضاع ٚظضضؽَات ْكضضٌ ايبٝاْضضات ٚأ ٟظضضؽَات أظضضف٣
َكؽَ َٔ ١قبٌ املفنك َٛٚجٗ ١يًُ٪لم ١ؾات ايعّ ١ٜٛباملىاـن.١
 - ٙعا٥ؽات اـؽَات ا٫لتىضاـ ١ٜأ ٚاـضؽَات املٗٓٝض ١ا٭ظضف ٣ايضيت ميهضٔ تكضؽميٗا إىل اؾُٗضٛـ
بىهٌ عاّ.
 - ٚأَٓ ٟس أٖ ٚبات َكؽَ ١يًُفنك ٜٛٚاؾل عًٗٝا اجملًن مبا ٜ ٫تعاـض َع ايتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
ق  -ايكفٚض ٚايتمٗ٬ٝت املكؽَ ١يًُفنك ٚؾكاً يًتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
ط  -أٍَ ٟاؼـ أظفٜٛ ٣اؾل عًٗٝا اجملًن  ٫ٚتتعاـض َع ايتىفٜعات ايٓاؾؿ.٠
َاؼٜ )21( ٠ه ٕٛيًُفنك َٛاقَْ ١متكًٜ ١تبع يف إعؽاؼٖا ٚتٓؿٝؿٖا ايكٛاعؽ املعُ ٍٛبٗا يف إعؽاؼ املٛاقْ ١ايعاَ١
يًؽٚي.١
َاؼ )21( ٠تبؽأ ايمٓ ١املاي ١ٝيًُفنك َع بؽا ١ٜايمٓ ١املاي ١ٝيًؽٚيٚ ١تٓتٗ ٞبإْتٗاٗ٥ا.
َاؼ )22( ٠تعتدل أَٛاٍ املفنك أَٛا ً٫عاَ ١تمف ٟعًٗٝا ايكٛاعؽ ٚا٭ذهاّ املتعًك ١با٭َٛاٍ ايعاَٚ ١ؽّع
يفقاب ١اؾٗاق املفنك ٟيًفقابٚ ١احملالب.١
َاؼ )23( ٠تفاجع ذمابات املفنك لٜٓٛاً َٔ قبٌ َؽقل ذمابات ٜع ٘ٓٝاجملًن ٚتؽؼ أتعاب٘ َٚهاؾأت٘ ٚؼؽؼ
اي٥٬ر ١ايؽاظً ١ٝيًُحًن ايىفٚيف ٚاملٛاٌؿات ايٛاجب تٛاؾفٖا يف َؽقل اؿمابات.
َاؼ )24( ٠تٛؼع أَٛاٍ املفنك يف ذماب ظاُ بازل٘ يؽ ٣أ َٔ ٟايبٓٛى املعتُؽ ٠يف اؾُٗٛـ ١ٜاي ١ُٝٓٝؼت
إوفاف املؽٜف ايعاّ ٚبعؽ َٛاؾك ١اجملًن.
َاؼٜ )25( ٠ه ٕٛيًُفنك ٥٫رَ ١اي ١ٝؼاظً ١ٝتٓظِ ناؾ ١و ْ٘ٛ٦املايٍٜ ١ٝؽـ بٗا قفاـ َٔ ايٛقٜف بعؽ َٛاؾك١
اجملًن.
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الفصل الطادع
أحهاو ختامٔ٘
َاؼ )26( ٠يًُفنك يف لب ٌٝـبط بىبهت٘ ايفٝ٥مٚ ١ٝايؿفع ١ٝبايىبه ١ايعاَ ١احملًٚ ١ٝايٛطٓٚ ١ٝايؽٚي١ٝ
ايتٓمٝل َع ٚقاـ ٠ا٫تٍا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚا٫لتؿاؼ َٔ ٠إَهاْٝات امل٪لم ١ايعاَ ١ي٬تٍا٫ت
ايمًهٚ ١ٝاي٬لًه ١ٝيف ٖؿا اجملاٍ.
َاؼٜ )27( ٠ه ٕٛيًُفنك ٥٫ر ١تٓظ ١ُٝٝؼاظً ١ٝؼؽؼ تهٜٓٛات٘ َٔ اإلؼاـات ٚا٭قماّ ٚايٛذؽات ايتابع ١شلا
ٍٜؽـ بٗا قفاـ َٔ ايٛقٜف بايتٓمٝل َع ٚقٜف اـؽَ ١املؽْٚ ١ٝايتأَٓٝات.
َاؼ )28( ٠ؼؽؼ اي٥٬ر ١ايتٓظ ١ُٝٝايؽاظً ١ٝيًُفنك املىاـ إيٗٝا يف املاؼ ٠ايمابك ١ايىفٚيف ٚاملٛاٌؿات املطًٛب١
يىػٌ نٌ ٚظٝؿ َٔ ١ايٛظا٥ـ اإلؼاـٚ ١ٜايؿٓ ١ٝباملفنك.
َاؼٍٜ )29( ٠ؽـ ايٛقٜف ناؾ ١ايًٛا٥س ٚايكفاـات ٚايتعًُٝات املٓؿؿ ٠شلؿا ايكفاـ مبا ٜ ٫تعاـض َع أذهاَ٘.
َاؼٜ )31( ٠عٌُ بٗؿا ايكفاـ َٔ تاـٜغ ٌؽٚـٜٓٚ ٙىف يف اؾفٜؽ ٠ايفزل.١ٝ
ٌؽـ بف٥ال ١فًن ايٛقـا٤
بتاـٜغ /9مجاؼ اْٖ1428/ٞض
املٛاؾل ّ2117/ْٜٛٝٛ/24
د .صالح علي باصرة

د.

علي

محمد

مجور
رئيس مجلس الوزراء

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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ىظاو الدزاضات العلٔا
يف ادتامعات الٔنئ٘
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قساز زئٔظ زتلظ الْشزاء زقه ( )40لطي٘ 8002و
بػأٌ ىظاو الدزاضات العلٔا يف ادتامعات الٔنئ٘
ـٝ٥ن فًن ايٛقـا:٤
بعؽ ا٫ط٬ع عً ٢ؼلتٛـ اؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ
ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟبايكاْ ٕٛـقِ ( )85يمٓ ّ8991 ١بىإٔ اؾاَعات ايٚ ١ُٝٓٝتعؽ٬ٜت٘.
ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟـقِ ( )28يمٓ ّ8005 ١بىإٔ اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜيكاْ ٕٛاؾاَعات اي.١ُٝٓٝ
ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟـقِ ( )10يمٓ ّ8005 ١بتىه ٌٝاؿهٚ ١َٛتمُ ١ٝأعّاٗ٥ا.
ٚبٓا َ٤عً ٢عفض ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ
ٚبعؽ َٛاؾك ١اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات.

//قــــــــــساز//
الفصل األّل
التطنٔ٘ ّالتعازٓف ّاألٍداف
َاؼٜ :)1( ٠مُٖ ٢ؿا ايٓظاّ بض (ْظاّ ايؽـالات ايعًٝا يف اؾاَعات اي.)١ُٝٓٝ
َاؼ :)2( ٠٭غفاض ٖؿا ايٓظاّ ته ٕٛيًهًُات ٚايعباـات اٯت ١ٝاملعاْ ٞاملب ١ٓٝإقا ٤نٌ َُٓٗا َات ٜؽٍ ايمٝام
أ ٚايكف ١ٜٓعً ٢ظ٬ف ؾيو.
ايكاْ:ٕٛ

ايكاْ ٕٛـقِ ( )85يمٓ ّ8991 ١بىإٔ اؾاَعات ايٚ ١ُٝٓٝتعؽ٬ٜت٘.

اؾاَع:١

نٌ جاَع ١ذه ١َٝٛؽّع ٭ذهاّ ايكاْ.ٕٛ

اجملًن:

ـٝ٥ن اؾاَع.١

ْا٥ب ايفٝ٥ن:

ْا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع ١يى ٕٛ٦ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُ.ٞ

ايهً:١ٝ

نٌ نً ١ٝتتبع اؾاَع.١

ايطايب:

طايب ايؽـالات ايعًٝا.

ايمٓ ١ايؽـال:١ٝ

ؾٍ ٕ٬ؼـالٝإ َؽ ٠نٌ ٚاذؽ َُٓٗا لت ١عىف ألبٛعاً َٔ ُِٓٗا ؾذل٠
اَ٫تراْات.

ايماع ١املعتُؽ:٠

ٚذؽ ٠عًُ ١ٝألبٛعَ ١ٝؽتٗا لاع ١ؼـالْ ١ٝظف ١ٜأ ٚلاعتإ عًُٝتإ عً ٢اَتؽاؼ
ايؿٌٍ ايؽـال ٞايٛاذؽ ايؿٜ٫ ٟكٌ عٔ لت ١عىف ألبٛعاً.

ايعب ٤ايؽـال:ٞ

عؽؼ ايماعات املعتُؽ ٠اييت جيٛق يًطايب ؼـالتٗا ظ ٍ٬ايؿٌٍ ايؽـالٞ
ايٛاذؽ ٫ٚ ,جيٛق إ ٜكٌ ايعب ٤٭َ ٟكفـ ؼـال ٞعٔ لاعتني َعتُؽتني.
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َاؼٜٗ :)3( ٠ؽف ٖؿا ايٓظاّ إىل تٛذٝؽ ا٭لن ٚايكٛاعؽ ٚاإلجفا٤ات املٓظُ ١يى ٕٛ٦ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث
ايعًُ ٞيف اؾاَعات اي ١ُٝٓٝمبا ٪ٜؼ ٟإىل ؼكٝل اٯت:ٞ
 )8اإللٗاّ يف ذفن ١ايبرث ايعًُٚ ٞإ فا ٤املعفؾ ١اإلْماْٚ ١ٝاٖ٫تُاّ باإلِاؾات ايعًُ١ٝ
ٚايتطبٝكٚ ١ٝاإلبؽاع ٚانتىاف اؾؽٜؽ ٚـؾع َمت ٣ٛايتؽـٜن باؾاَع.١
 )8إعؽاؼ ايهؿا٤ات ايعًُ ١ٝاملتعٍٍ ١يف فا٫ت املعفؾ ١ايٓظفٚ ١ٜايتطبٝك.١ٝ
 )2اقذلاط املعاؾات ايعًُ ١ٝيكّاٜا ايتُٓ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝا٫قتٍاؼٚ ١ٜايثكاؾ.١ٝ
 )4تطٜٛف ايدلاَخ ايؽـال ١ٝيًُفذً ١اؾاَع ١ٝا٭ٚىل ٚايعٌُ عً ٢تألٝن بفاَخ ؼـالات عًٝا
َتطٛـَٛٚ ٠انب ١ايذلانِ املعفيف ٚايتكؽّ ايتكين املتماـعني.
 )1تعكٜك َهاْ٘ اؾاَع ١باعتباـٖا َفنك إوعاع عًُٚ ٞذّاـٜ ٟمِٗ يف بٓاٚ ٤تطٜٛف
اجملتُع ايُٝين ٚإذٝا ٤تفا ٘ ايتاـخيٚ ٞايثكايف ٚاؿّاـ ٟيته ٕٛبٝت ظدل ٠مل٪لمات
ايؽٚيٚ ١ايكطاع اـاُ.
 )6إتاذ ١اإلْتاد ايعًُ ٞاحملً ٞيًؽـالات ايعًٝا ٚتٝمرلٖا يته ٕٛيف َتٓا ٍٚايباذثني ٚاْ٫ؿتاط
عً ٢اإلْتاد ايعامل.ٞ
 )5تٛؾرل ؾفُ املىاـن ١يًباذثني يف ا٭ْىط ١ايعًُ ١ٝؼاظًٝاً ٚظاـجٝاً.

الفصل الجاىٕ
معآري إىػاء بسامر الدزاضات العلٔا ّآلٔ٘ إقسازٍا
َاؼ:)4( ٠
 ٫ -8جيٛق يًحاَع ١إٔ تٓى ٧أ ٚتطفط بفْاَخ /بفْاَخ يًؽاـلات ايعًٝا ؾٗٝا إ ٫بعؽ التٝؿاٗ٥ا يًُتطًبات
(املعاٜرل) ايعاَ ١اٯت ١ٝفتُع:١
أ.

إٔ ٜبًؼ عؽؼ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن ايثابتني ؾٗٝا ( )%50نرؽ أؼْ َٔ ٞاإلمجاي ٞيإلعؽاؼ
املطًٛب ١عًَ ٢مت ٣ٛاؾاَع.١

ب.

تٛؾرل اؿؽ ا٭ؼْ َٔ ٢ايبٓ ١ٝايترت ١ٝاملطًٛب ١يًتعٍٍات ايكا َٔ ١ُ٥ذٝث املباْٚ ٞاملهتبات
ٚاملعاٌَ ٚاملفاؾل ا٭ظف ٣عًَ ٢مت ٣ٛاؾاَعٚ ١ايكمِ املعينٚ ,ؾل َعاٜرل ا٫عتُاؼ ا٭ناؼميٞ
املكف.٠

ت.

ؽفد ٬ث ؼؾع يف املمت ٣ٛاؾاَع َٔ ٞمحً ١ايىٗاؼ ٠اؾاَع ١ٝا٭ٚي ٞعً ٢ا٭قٌ يف ايكمِ
املعين.

َ -8ع عؽّ اإلظ ٍ٬باملعاٜرل ايعاَ ١املٍٓ ُٛعًٗٝا يف ايؿكفٖ َٔ )8( ٠ؿ ٙاملاؼٜ ,٠ىذليف يدلاَخ ايؽـالات
ايعًٝا َا :٢ًٜ
أ.

أ ً٫ٚبفْاَخ املاجمترل ٚايؽبً ّٛايعاي:ٞ
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إٔ ٜ ٫كٌ عؽؼ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن عٔ سم ١يف ايكمِ املعين وفٜط ١إٔ ٜهٕٛ
َٔ ب ِٗٓٝألتاؾ ٚألتاؾ َىاـى عً ٢ا٭قٌٚ ,ميهٔ إٔ ٪ٜظؿ يف ا٫عتباـ ؼـجات
أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن يف ا٭قماّ ا٭ظف ٣ؾات ايًٍ ١بايتعٍَ.

.8
ب.

إٔ ٜ ٫كٌ عؽؼ املكبٛيني عٔ سم ١ط٬ب ٜ ٫ٚكٜؽ عٔ ايطاق ١ا٫لتٝعاب ١ٝيًكمِ.

اْٝاً بفْاَخ ايؽنتٛـا:ٙ
.8

إٔ ٜه ٕٛقؽ مت ؽفٜخ ٬ث ؼؾعات َٔ محً ١املاجمترل.

.8

إٔ ٜ ٫كٌ عؽؼ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن يف ايكمِ املعين ٚا٭قماّ ؾات ايًٍ١
بايتعٍَ عٔ سم ١أعّا َِٗٓ ٤ا ٓإ بفتب ١ألتاؾ.

.2

إٔ ته ٕٛايطاق ١ا٫لتٝعاب ١ٝاملمُٛط بٗا يإلوفاف ٭عّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن يف
ايكمِ ٚا٭قماّ ا٭ظف ٣ؾات ايًٍ ١يف ذؽٚؼ عؽؼ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن املىاـ
إي ٘ٝيف ايؿكف( ٠ب) ايمابك.١

َاؼ :)5( ٠جيٛق يًكمِ ايتكؽّ مبكذلط إْىا ٤بفْاَخ ؼـالات عًٝا ٚيف اإلجفا٤ات اٯت:١ٝ
 -8تعب ١٦ايُٓٛؾد اـاُ بإْىا ٤بفْاَخ ؼـالات عًٝا ٚاملًرل بٗؿا ايٓظاّ.
َٛ -8اؾك ١فًن ايهًٚ ١ٝفًن ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُٚ ٞفًن اؾاَع ١عً ٢إْىا ٤ايدلْاَخ.

الفصل الجالح
زتلظ الدزاضات العلٔا ّالبحح العلنٕ بادتامع٘
َاؼ:)6( ٠
أ)

ب)

ٜىهٌ اجملًن طبكاً يَٓ املاؼ َٔ )49( ٠ايكاْ َٔ ٕٛاٯت:ٞ
ْ )8ا٥ب ايفٝ٥ن

ـٝ٥ماً

ْٛ )8اب عُؽا ٤ايهًٝات يى ٕٛ٦ايؽـالات ايعًٝا ٚايبرث ايعًُٞ

أعّا٤

َ )2محٌ ايؽـالات ايعًٝا أٜ َٔ ٚكَ ّٛكاَ١

َكفـاً

جيٛق يًُحًن بٓا ٤عً ٢اقذلاط ـٝ٥م٘ ا٫لتعاْ ١بث َٔ ١ ٬ا٭لاتؿ ٠عً ٢ا٭نثف ؿّٛـ جًمات٘ ؼ ٕٚإٔ
ٜه ٕٛشلِ ذل ايتٍٜٛت.

َاؼ :)5( ٠جيتُع اجملًن يف بؽا ١ٜا٭لبٛع ايثايث َٔ نٌ وٗف بؽعْ َٔ ٠ٛا٥ب ايفٝ٥ن ٜ ٫ٚه ٕٛاْعكاؼٙ
ٌرٝراً إ ٫عّٛـ أغًب ١ٝعؽؼ أعّاٚ ٘٥تٍؽـ قفاـات٘ با٭غًب ١ٝاملطًك ١يًراِفٚ ٜٔعٓؽ تما ٣ٚا٭ٌٛات
ٜفجس اؾاْب ايؿٍٜٛ ٟت َع٘ ـٝ٥ن اؾًم.١
َاؼٜ :)2(٠تٛىل اجملًن مماـل ١املٗاّ ٚا٫ظتٍاٌات املٍٓ ُٛعًٗٝا يف املاؼ َٔ )10( ٠ايكاْ.ٕٛ
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الفصل السابع
آلٔ٘ فتح الربامر ّميح الدزدات العلنٔ٘
َاؼ :)9( ٠تؿتس ايدلاَخ ايؽـال ١ٝبهاؾ ١ا٫ظتٍاٌات َٗٚاّ ايٛذؽات ايتابع ١شلا بكفاـ َٔ ايفٝ٥ن بٓا ٤عً٢
عفض ْا٥ب ايفٝ٥ن ٚؾكاً يتٌٝٛات اجملًن ٚفًم ٞايهًٚ ١ٝايكمِ.
َاؼ :)11( ٠ميٓس فًن اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢عفض َٔ ْا٥ب ايفٝ٥ن ٚؾكاً يتٌٝٛات اجملًن ٚفًم ٞايهً١ٝ
ٚايكمِ ايؽـجات ايعًُ ١ٝاٯت:١ٝ
)8

ؼبً ّٛايؽـالات ايعًٝاٚ :ؾكاً ٭ذهاّ ايؿكف َٔ )8( ٠املاؼٖ َٔ )82( ٠ؿا ايٓظاّ.

)8

املاجمترل (مبكفـات ؼـالٚ ١ٝـلاي.)١

)2

ايؽنتٛـا( ٙمبكفـات ؼـالٚ ١ٝـلاي.)١

الفصل ارتامظ
ىظاو الدزاض٘
الفسع األّل
مدٗ الدزاض٘
َاؼ :)11( ٠ؼؽؼ ايؿذل ٠ايكَٓ ١ٝإلمتاّ ايؽـالات ايعًٝا عً ٢ايٓر ٛاٯت:ٞ
 )8املاجمترل:
أ-

اؿؽ ا٭عً ٢ملؽ ٠املاجمترل لت ١ؾٍ ٍٛؼـال.١ٝ

ب-

اؿؽ ا٭ؼْ ٢ملؽ ٠املاجمترل أـبع ١ؾٍ ٍٛؼـال 20( ١ٝلاعَ ١عتُؽ.)٠

ت-

ـلايَ ١اجمترل ٜعؽٖا ايطايب ٚتمب شلا  6لاعات َعتُؽ.٠

ث-

ٚيف مجٝع ا٭ذٛاٍ تمب تكؽٜف ايطايب ايعاّ عً ٢ألاه تفانُ ٞيف نٌ َٔ املكفـات
ٚايفلاي ١فتُع.١

 )8ايؽنتٛـا:ٙ
أ-

اؿؽ ا٭عً ٢ملؽ ٠ايؽنتٛـا ٙبعؽ املاجمترل ( )2ؾٍ ٍٛؼـال.١ٝ

ب-

اؿؽ ا٭ؼْ ٢ملؽ ٠ايؽنتٛـا ٙبعؽ املاجمترل ( )6ؾٍ ٍٛؼـال 20( ١ٝلاعَ ١عتُؽ.)٠

ت-

ـلاي ١ؼنتٛـاٜ ٙعؽٖا ايطايب بعؽ اجتٝاق ٙاَ٫ترإ ايىاٌَ ٚؼمب شلا  88لاعَ ١عتُؽ.٠
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الفسع الجاىٕ
الكبْل ّالتطذٔل
أ ً٫ٚوفٚيف ايكبٍٛ
َاؼ:)12(٠
أ)

ٜىذليف يًكب ٍٛيف بفْاَخ ايؽـالات ايعًٝا َا ٜأت:ٞ
 )8إٔ ٜه ٕٛاملتكؽّ يؽـج ١املاجمترل ذاٌ ً٬عً ٢ايؽـج ١اؾاَع ١ٝا٭ٚي َٔ ٞإذؽ ٣اؾاَعات
اي ١ُٝٓٝأ ٚجاَعَ ١عذلف بٗا ٚمبعؽٍ عاّ ٜ٫كٌ عٔ جٝؽ.
 )8إٔ ٜه ٕٛاملتكؽّ يًؽنتٛـا ٙذاٌ ً٬عً ٢ؼـج ١املاجمترل َٔ إذؽ ٣اؾاَعات اي ١ُٝٓٝأ ٚجاَع١
َعذلف بٗا ٚمبعؽٍ عاّ ٜ ٫كٌ عٔ جٝؽ جؽاً.
 )2إٔ جيتاق املتكؽّ اَتراْإ املؿاًِ ١اييت تؽؼٖا اجملًن.
 )4إٔ جيتاق املتكؽّ املكابً ١ايىعٍ ١ٝيًدلاَخ اييت تىذليف ؾيو َٔ قبٌ ؾَٓ ١ه١ ٬ َٔ ١ْٛ
أعّا ١٦ٖٝ َٔ ٤ايتؽـٜن ٍٜؽـ بِٗ قفاـ َٔ عُٝؽ ايهً ١ٝبٓا ٤عً ٢ت ٌ٘ٝٛايكمِ.
 )1إٔ جيتاق املتكؽّ اَترإ ايًػ ١ايعفب ١ٝاملعؽ ظٍٍٝاً شلاؾ ايػفض ٚاؿٍ ٍٛعً )420( ٢ؼـج ١يف
ايتٛؾٌ يًػ ١ا٫لًٝكٚ ١ٜاجتٝاق اَترإ َٗاـات التعؽاّ ايهُبٛٝتف.
 )6التٝؿا ٤أ ٟوفٚيف ظاٌ َٔ ١ايكمِ ٚايهًٜٚ ١ٝكفٖا اجملًن وفٜط ١عؽّ تعاـِٗا َع أذهاّ
ٖؿا ايٓظاّ.
 )5إٔ ٜ ٫ه ٕٛاملتكؽّ قؽ ؾٌٍ َٔ أ ٟجاَع ١أظف ٣٭لباب تأؼٜب.١ٝ
 )2إٔ ٜمؽؼ ايفل ّٛايؽـال ١ٝاملكفـ.٠

ب)

 ٫جيٛق ايكب ٍٛيف بفْافني ؼـالٝني يف إٓ ٚاذؽ.

اْٝاً  :وفٚيف ايتمح:ٌٝ
َاؼَ :)13( ٠ع َفاعا ٠ايىفٚيف املٍٓ ُٛعًٗٝا يف ايؿكف( ٠أ) َٔ املاؼٖ َٔ )88( ٠ؿا ايٓظاّ ٜىذليف يتمحٌٝ
ـلاي ١املاجمترل أ ٚايؽنتٛـاَ ٙا ٜأت:ٞ
 )8اجتٝاق املكفـات ايؽـال ١ٝاحملؽؼ ٠يف ايدلْاَخ بٓحاط ٚمبعؽٍ عاّ ٜ ٫كٌ عٔ جٝؽ ( َٔ )%51ايعَ٬ات,
ٚيف ذاي ١ذٍ ٍٛايطايب عً ٢اقٌ َٔ ٖؿ ٙايؽـج( ١ؼ )%51 ٕٚؾُٓٝس ايطايب ؼـج ١ايؽبً ّٛؼـالات
عًٝا ٜٓٚتٗ ٞقٝؽ ٙيف بفْاَخ املاجمترل.
 )8اجتٝاق اَ٫ترإ ايىاٌَ يًؽنتٛـاٚ ٙيف ذاٍ اإلظؿام ٜعط ٞؾفٌ ١ظ ٍ٬ؾٌٍ ؼـالٚ ٞاذؽ يًتكؽّ َٔ
جؽٜؽ ٚعٓؽ إظؿاق٘ يف املف ٠ايثاًْٜ ١ٝػ ٞقٝؽ.ٙ
 )2إْٗا ٤املكفـات ا٫لتؽـان( ١ٝتهُ )١ًٝٝبٓحاط.
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الفسع الجالح
االىتكال ّاالىطحاب ّتْقٔف الكٔد
أ ً٫ٚاْ٫تكاٍ
َاؼ:)14( ٠
 )8جيٛق يًطايب اْ٫تكاٍ َٔ بفْاَخ إىل آظف يف ْؿن اؾاَع ١بعؽ اْتظاَ٘ بايؽـال ١أ ٚايبؽا ١ٜبايبرث.
 )8جيٛق اْتكاٍ ايطايب َٔ بفْاَخ ظاـد اؾاَع ١إىل بفْاَخ مما ٌ يًدلْاَخ باجملاَع ١بعؽ التٝؿا ٘٥وفٚيف
ايكبٚ ٍٛايتمحٚ ٌٝتٛاؾف ايىٛاغف يف ايدلْاَخ املٓتكٌ إي.٘ٝ
ٜ )2فاع ٢يف اذتماب املكفـات يًطايب املٓتكٌ َٔ إذؽ ٣اؾاَعات اي ١ُٝٓٝأ ٚجاَع ١أظفَ ٟعذلف بٗا َا
:ًٜٞ
أ.

إٔ  ٫تمب يًطايب املٓتكٌ أ َٔ ٟاملكفـات اييت ؼـلٗا لابكاً ٚذٌٍ مبٛجبٗا عً ٢وٗاؼ ٠أٚ
ؼـج ١عًُ ١ٝأظف.٣

ب.

إٔ ته ٕٛاملكفـات اييت لبل لاذ٘ ؾٗٝا َعاؼي ١يًُكفـات املكف ٠يف اـط ١ايؽـال ١ٝاملكفـ٠
ٚعً ٢إٔ ٜ ٫كٜؽ َا تمب ي٘ عٔ  َٔ %20عؽؼ املكفـات ايؽـال ١ٝيف ْؿن ايدلْاَخ.

ت.

إٔ ٜ ٫كٌ تكؽٜف ايطايب يف نٌ َكفـ عٔ اؿؽ ا٭ؼْ ٢يًٓحاط املٍٓ ُٛعً ٘ٝيف ٖؿا ايٓظاّ.

اْٝاً  :اْ٫مراب ٚتٛقٝـ ايكٝؽ:
َاؼ:)15( ٠
 )8تل يًطايب املًترل بأ َٔ ٟبفاَخ ايؽـالات ايعًٝا اْ٫مراب بٓا ً٤عً ٢ـغبت٘ بعؽ تمؽٜؽ َا عًَٔ ٘ٝ
ايتكاَات.
 )8تل يًطايب إٔ ٜتكؽّ بطًب تٛقٝـ قٝؽ ٙملؽ ٠ؾٌٍ أ ٚؾًٍني ٚملفٚ ٠اذؽ ٠ؾكط.

الفسع السابع
اإلىراز ّالفصل
أ : ً٫ٚاإلْؿاـ:
َاؼٜٓ :)16( ٠ؿـ ايطايب يف أ ٟذاي ّ ١اؿا٫ت اٯت:١ٝ
 )8إؾا ػاٚق غٝاب٘  َٔ %80إمجاي ٞعؽؼ ايماعات املعتُؽ ٠يًُكفـ ايؽـال ٞايٛاذؽ.
 )8إؾا ناْت ايتكاـٜف ايؿًٍ ١ٝيًُىفف ايعًُ ٞعً ٘ٝتىرل إىل تكاعم٘ ٚإُٖاي٘ يف إلاق ايفلاي.١
 )2إؾا قٌ َعؽٍ ايطايب ايذلانُ ٞعٔ (.)%51
 )4إؾا ت ٜمؽؼ ايفل ّٛاملمترك ١قبٌ ْٗا ١ٜاَترإ ايؿٌٍ ايؽـال ٞا٭.ٍٚ
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اْٝاً ايؿٌٍ:
َاؼٜ :)17( ٠ؿٌٍ ايطايب يف أ ٟذاي َٔ ١اؿا٫ت اٯت:١ٝ
 )8إؾا مت قبٛي٘ ٚت ٜمحٌ يف ايؿذل ٠احملؽؼ ٠يًتمح.ٌٝ
 )8إؾا اْكطع ايطايب عٔ ايؽاـل ١ملؽ ٠ؾٌٍ ؼـال ٞؼ ٕٚعؿـ َكب.ٍٛ
 )2إؾا ؾىٌ ايطايب يف احملاٚي ١ايثاْ ١ٝيَ٬ترإ ايىاٌَ يًؽنتٛـا ٫ٚ ٙتل ي٘ ا٫يترام فؽؼا يف ايدلْاَخ
ؾات٘.
 )4إؾا التٓؿؿ املؽ ٠احملؽؼ ٠يًؽـال( ١اؿؽ ا٭عًٚ )٢ت تٌٍ عً ٞايؽـج ١ايعًُ.١ٝ
 )1إؾا قفـت ؾٓ ١املٓاقى ١اؿهِ عً ٢ايفلاي ١بعؽّ ٌ٬ذٝتٗا يًُٓاقى ١يًُف ٠ايثاْ.١ٝ
 )6إؾا اـتهب كايؿ ١تٛجب إيػا ٤ايكٝؽ عمب يٛا٥س اؾاَعٚ ١تعًُٝاتٗا.
 )5إؾا ـلب يف أنثف َٔ َكفـ ٜٔيف ايؿٌٍ ايؽـال ٞايٛاذؽ.
 )2إؾا ت تمٔ ايطايب َعؽي٘ ايذلانُ ٞي ٌٍٝإىل  %51بعؽ اإلْؿاـ ا٭.ٍٚ

الفسع ارتامظ
العالمات
َاؼ :)18( ٠ته ٕٛايعَ٬ات اييت ٜتِ اذتمابٗا يًٓحاط ٚايفلٛب نُا ٜأت:ٞ
ايتكؽٜف

ايع١َ٬

ممتاق

َٔ  %90ضضضضضضض %800

جٝؽ جؽاً

َٔ  %20ضضضضضضض إىل أقٌ َٔ %90

جٝؽ

َٔ  %51ضضضضضضض إىل أقٌ َٔ %20

َكبٍٛ

َٔ  %61ضضضضضضض إىل أقٌ َٔ %51

ـالب

أقٌ َٔ %61
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الفسع الطادع
االمتحاىات
َاؼ:)19( ٠
٪ٜ )8ؼ ٟايطايب اَ٫تراْات املطًٛب ١يف ايتٛاـٜغ احملؽؼ ٠يف ايتك ِٜٛاؾاَع ٞاـاُ بايؽـالات ايعًٝا.
 )8إؾا ـلب ايطايب يف َكفـ أَ ٚكفـ ٜٔنرؽ أقٍٜ ٢مُس ي٘ بؽظ ٍٛاَ٫ترإ ايتهُ ًٞٝيف ايعاّ ايكاؼّ
ٚؾل ايتك ِٜٛاؾاَع ٞيًؽـالات ايعًٝا.
٪ٜ )2ؼ ٟطايب ايؽنتٛـا ٙاَ٫ترإ ايىاٌَ (ؼفٜف + ٟوؿٗٚ )ٞؾل َٛعؽ قَين تؽؼ ٙاملىفف ٚيف ذاي١
ـلٛب٘ ٜمُس ي٘ بإعاؼ ٠اَ٫ترإ يًُف ٠ايثاْ ١ٝظ ٍ٬ؾٌٍ ؼـالٚ ,ٞعٓؽ ـلٛب٘ يًُف ٠ايثاْٜ ١ٝؿٌٍ
َٔ ايدلْاَخ.
َاؼٜ :)21( ٠ىذليف يف اَ٫ترإ ايىاٌَ يدلْاَخ املاجمترل أ ٚايؽنتٛـاَ ٙا :٢ًٜ
 )8إٔ ٜتُٝك اَ٫ترإ ايىاٌَ بايىُٚ ٍٛايتهاٌَ غفِ٘ ايفٝ٥ن قٝاه ايطايب ايعًُٚ ١ٝمتهٓ٘ َٔ ـبط
املؿاٖٚ ِٝاؿكا٥ل ايعًُ ١ٝا٭لالٚ ١ٝاملتكؽَ ١يف ناؾ ١فا٫ت املعفؾٚ ,١ايعٌُ عً ٢تٛظٝؿٗا يف ذٌ
املىه٬ت ببعؽٜٗا ايعًُٚ ٞايٓظف ٟيف َٝؽإ ؽٍٍ٘ ايعاّ ٚايؽقٝل.
 )8إٔ ٜتِ تٓظ ِٝاَ٫ترإ ايىاٌَ َٔ قبٌ ؾٓ َٔ ١املتعٍٍني أ ٚؾٓ ١ايؽـالات ايعًٝا بايكمِ ايعًِٝ
املعين ,وفٜطَ ١فاعا ٠ايتعٍَٚ ,ؼؽٜؽ َٗاّ ايًحٓ ١املُترٓ ١عً ٢إٔ تتٛىل ٖؿ ٙايًحٓٚ ١بٛج٘
ظاُ املٗاّ اٯت:١ٝ
أ.

ؼؽٜؽ اجملا٫ت أ ٚاملعاـف اييت ٜىًُٗا اَ٫ترإ ايىاٌَ.

ب .اقذلاط ايكفا٤ات اي٬قَ ١يتركٝل اشلؽف َٔ اَ٫ترإ.
د .اظتٝاـ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن َٔ املتعٍٍني مبِٛٛع اَ٫ترإ يًكٝاّ بِٛع ا٭ل١ً٦
تٍرٝس اإلجابات.
ؼ .تكؽْ ِٜتا٥خ اَ٫ترإ ناًَ ١يًحٓ ١ايهً ١ٝيؽـالتٗا ٚايت ١ٌٝٛبىأْٗا إىل اجملًن إلقفاـٖا.
 )2إٔ ٜته ٕٛاَ٫ترإ ايىاٌَ َٔ فايني تهَ ٕٛؽ ٠نٌ فاٍ  2لاعات ٚؾكاً يتعٍَ ايطايب.
 )4إٔ ٜعكؽ اَ٫ترإ ايىاٌَ ظ ٍ٬ا٭لبٛعني ايتايٝني يَ٬تراْات ايٓٗا ١ٝ٥يف نٌ ؾٌٍ ؼـالٚ ,ٞؾل
ايىفٚيف اٯت:١ٝ
أ ٜ -تكؽّ ايطايب بطًب اَ٫ترإ ايىاٌَ بعؽ إٔ ٜه ٕٛقؽ أنٌُ ؼـال ١املكفـات ايؽـالٚ ١ٝؾكاً
يًدلْاَخ اـاُ بؽـجت٘ ايعًُ ,١ٝوفٜط ١إٔ ٜ ٫كٌ َعؽي٘ ايذلانُ ٞيف ٖؿ ٙاملكفـات عٔ جٝؽ
أ ٟبتكؽٜف ٜ ٫كٌ عٔ ْمب.%51 ١
ب  -إؾا ـلب ايطايب يف اَ٫ترإ ايىاٌَ ميهٓ٘ ايتكؽّ َف ٠اْ ١ٝيف ايؿٌٍ ايؿ ًٜٞ ٟاَتراْ٘
ا٭ٚ ,ٍٚإؾا ـلب ؾٜ ٘ٝؿٌٍ َٔ ايدلْاَخٚ ,إؾا نإ طايب َمحٌ يف بفْاَخ املاجمترل
ميهٔ إٔ ميٓس ؼبً ّٛؼـالات عًٝا َٓكطع.
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د  -جيب إٔ  ٫تكٌ ؼـج ١اَ٫ترإ ايىاٌَ يف اجملايني عٔ  َٔ %20ايؽـج ١ايهً.١ٝ
ؼ  -تمحٌ ؼـج ١ايطايب يف اَ٫ترإ ايىاٌَ يف نىـ ايتكؽٜفات بعباـْ ٠اجس أ ٚـالب ؾكط.

الفصل الطادع
ىظاو التدزٓظ ّاإلغساف عل ٙالسضال٘ ّتطذٔلَا ّمياقػتَا
الفسع األّل
ىظاو التدزٓظ
َاؼ:)21( ٠
ٜ )8تٛىل َٗاّ ايتؽـٜن يف بفْاَخ ايؽنتٛـا ٙا٭لاتؿٚ ٠ا٭لاتؿ ٠املىاـنني َٔ محً ١وٗاؼ ٠ايؽنتٛـا.ٙ
ٜ )8تٛىل َٗاّ ايتؽـٜن يف بفْاَخ املاجمترل ا٭لاتؿٚ ٠ا٭لاتؿ ٠املىاـنني ٚا٭لاتؿ ٠املماعؽ َٔ ٜٔمحً١
وٗاؼ ٠ايؽنتٛـا.ٙ

الفسع الجاىٕ
اإلغساف عل ٙالسضال٘ ّتطذٔلَا ّمياقػتَا
َاؼ:)22( ٠
ٍٜ )8ؽـ قفاـ تعٝني املىفف ا٭ٚ ٍٚايثاْ ٞعً ٢ايفلايْ َٔ ١ا٥ب ايفٝ٥ن بٓا ً٤عً ٢ت ١ٌٝٛفاين ايكمِ
ٚايهًٚ ١ٝاجملًن.
 )8جيٛق إٔ ٜه ٕٛاملىفف ايثاْ َٔ ٞقمِ أظف إؾا تطًب َِٛٛع ايفلاي ١ؾيو.
 )2تعتُؽ ظط ١ايفلايْ َٔ ١ا٥ب ايفٝ٥ن بٓا ً٤عً ٢تٌٝٛات فاين ايكمِ ٚايهًٚ ١ٝايؽـالات ايعًٝا
بايٓمب ١يًُاجمترلٚ ,بعؽ اجتٝاق ايطايب اَ٫ترإ ايىاٌَ بايٓمب ١يًؽنتٛـا.ٙ
َاؼ :)23( ٠خيّع أ ٟتعؽ ٌٜيف عٓٛإ ايفلاي ١يإلجفا٤ات اييت مت إقفاـ ايفلاي ١بٗا ٚجيٛق إجفا ٤ايتعؽ٬ٜت
املٓالب ١عً ٢ظط ١ايبرث مبا ٜ ٫تعاـض َع عٓٛإ ايفلاي.١
َاؼٜ :)24( ٠ه ٕٛاؿؽ ا٭عً ٢يًفلا ٌ٥اييت تث يٮلتاؾ ٚا٭لتاؾ املىاـى اإلوفاف عًٗٝا نُىفف أٍٚ
سن ـلا ٌ٥ؾكط ٚجيٛق إٔ ٜعني ا٭لتاؾ املماعؽ نُىفف إ بعؽ إٔ ٜه ٕٛقؽ قّ ٢أـبع
لٓٛات يف ؼـجت٘.
َاؼ :)25( ٠جيٛق بكفاـ َٔ ْا٥ب ايفٝ٥ن بٓا ً٤عً ٢ت َٔ ٌ٘ٝٛفاين ايكمِ ٚايهًٚ ١ٝايؽـالات ايعًٝا إٔ ٜمتُف
عّ ١٦ٖٝ ٛايتؽـٜن اجملاق أ ٚاملعاـ أ ٚاملٓتؽب يف اإلوفاف عً ٢ـلاي ١ايطايب أ ٚاملىاـن ١ؾٗٝا
وفٜط ١إٔ ٜه ٕٛقاؼـاً عًَٛ ٢اًٌ ١ايكٝاّ مبٗاّ اإلوفاف.
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َاؼٜ :)26( ٠تِ ؼؽٜؽ َِٛٛع ايفلايٚ ١ايتمحٚ ٌٝاملتابعٚ ١ؾل اـطٛات اٯت:١ٝ
خيتاـ ايطايب بعؽ ايتىاٚـ َع املىفف ا٭َِٛٛ ٍٚع ايفلايٜٚ ١كؽّ َىفٚع ظط ١ايبرث.

أ.

بٜٓ .اقي ايطايب َىفٚع اـطَ ١ع ؾٓ ١اإلوفاف ٚبعؽ املٛاؾك ١عًٗٝا ٜتِ ايعفض عً ٢فًن
ايكمِ.
دٜ .كؽّ ايطايب َىفٚع ايبرث يف جًمَٓ ١اقىَ ١ؿتٛذٜ ١عكؽٖا ايكمِ عً ٢إٔ ٜك ّٛايطايب بعؽ
ؾيو بإجفا ٤ايتعؽ٬ٜت اي٬قَٚ ١تكؽميٗا جملًن ايكمِ.
ؼٍٜ .اؼم اجملًن عًَ ٢ىفٚع ايبرث ٚظطت٘ بٓا ٤عً ٢تٌٝٛات فًن ايكمِ ٚايهً.١ٝ
ٜ .ٙكؽّ املىفف ايفٝ٥مْٗ ٞا ١ٜنٌ ؾٌٍ ؼـال َٔ ٞتاـٜغ بؽ ٤ايبرث تكفٜفاً َؿٍ ً٬عٔ َؽ٣
تكؽّ ايطايب ؾٝبرث٘ َٔ ْمعتني إذؽاُٖا يًكمِ ٚا٭ظف ٣يًطايب.
 .ٚؼمب ؾذل ٠إعؽاؼ ايفلاي ١بؽ٤ا َٔ تاـٜغ َٛاؾك ١فًن ايكمِ.
َاؼٜ :)27( ٠تِ تكؽ ِٜايفلاي ١يًُٓاقى ١بعؽ التٝؿا ٤ايىفٚيف اٯت:١ٝ
أ)

إجاق ٠املىفف ايفٝ٥م ٞيًفلايٚ ١اعتباـٖا جاٖك ٠يًُٓاقىٚ ١ـؾع تكفٜف نتاب َ٘ٓ ٞبؿيو ايكمِ.

ب)

اقذلاط املىفف ا٭ ٍٚعؽؼاً َٔ ا٭زلاٜ ٤ماِ ٟٚعـ عؽؼ أعّا ٤ؾٓ ١ايٓاقىٚ ١ـؾعٗا إىل
فًن ايكمِ ٫ظتٝاـ ؾٓ ١املٓاقى َٔ ١ب.ِٗٓٝ

ج)

تكؽ ِٜإؾاؼ َٔ ٠إؼاـ ٠ايكبٚ ٍٛايتمح ٌٝبايؽاـلات ايعًٝا إىل ايكمِ بالتٝؿا ٤ايطايب َتطًبات
َٓاقى ١ايفلاي.١

َاؼ:)28( ٠
أ)

ٍٜؽـ بتىه ٌٝؾٓ ١املٓاقىٚ ١ؼؽٜؽ َٛعؽٖا قفاـ َٔ ْا٥ب ايفٝ٥ن بٓا ٤عً ٢ت ١ٌٝٛفاين
ايكمِ ٚايهًٚ ١ٝايؽـالات ايعًٝا.

ب)

تته ٕٛؾٓ ١املٓاقى ١عً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
 )8املىفف ا٭.ٍٚ
 )8عّ ١٦ٖٝ ٛتؽـٜن ممٔ تٓطبل عً ِٗٝوفٚيف اإلوفاف بايكمِ.
 )2عّ َٔ ٛظاـد اؾاَعٜ ١ه ٕٛؽٍٍ٘ ؾا ع٬ق ١مبِٛٛع ايفلايٚ ١تٓطبل عً ٘ٝوفٚيف
اإلوفاف ٜٚفأه ايًحٓ ١أقؽَِٗ يف ايؽـج ١ايعًُ.١ٝ

َاؼ :)29( ٠تتِ َٓاقى ١ايفلاي ١عً ٢ايٓر ٛاٯت:ٞ
)8

ٜعفض ايطايب ًَعٍاً يفلايت٘ عً ٢ؾٓ ١املٓاقى.١

)8

ٜتٛىل ـٝ٥ن ؾٓ ١املٓاقى ١إؼاـ ٠املٓاقىٜ ٫ٚ ١ىذلى ؾٗٝا إؾا نإ ٖ ٛاملىفف.

)2

بعؽ اْتٗا ٤املٓاقى ١تتؽا ٍٚؾٓ ١املٓاقىٚ ١تكفـ بأغًب ١ٝأعّاٗ٥ا إذؽ ٣ايٓتا٥خ اٯت:١ٝ
أ)

إجاق ٠ايفلاي.١

ب)

إجاق ٠ايفلايَ ١ع إجفا ٤ايتعؽ٬ٜت اي٬قَ ١مبعفؾ ١املىفف.
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ج)

إجاق ٠ايفلايَ ١ع إجفا ٤ايتعؽ٬ٜت اي٬قَ ١مبعفؾ ١املىفف َٛٚاؾك ١ؾٓ ١املٓاقى.١

د)

عؽّ إجاق ٠ايفلاي.١

َاؼٜ :)31( ٠فلٌ قفاـ ؾٓ ١املٓاقى ١بعؽ اعتُاؼ َٔ ٙفًم ٞايكمِ ٚايهً ١ٝإىل فًن ايؽـالات ايعًٝا يف
َٛعؽ أقٍا ٙألبٛعني َٔ تاـٜغ اْتٗا ٤املٓاقى ٫ٚ ١ميٓس ايطايب ايؽـج ١إ ٫بعؽ تعؽ ٌٜايفلاي ١إؾا
ناْت تتطًب ؾيو ٚؾكاً يًُاؼ ٠ايمابك.١
َاؼ :)31( ٠تمب املعؽٍ ايذلانُ ٞيًطايب عً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
 )8طايب املاجمترل
ْ %60تٝح ١املماقات ايؽـال١ٝ
ْ %40تٝح ١تكَٓٚ ِٜٛاقى ١ـلاي ١املاجمترل نرؽ أقٍ.٢
 )8طايب ايؽنتٛـا:ٙ
ْ %10تٝح ١اَ٫ترإ ايىاٌَ ٚاملماقات ايؽـال.١ٝ
ْ %10تٝح ١تكَٓٚ ِٜٛاقى ١ـلاي ١ايؽنتٛـآَ ٙس ايىٗاؼ.٠

الفصل الطابع
أحهاو ختامٔ٘
َاؼٜ :)32( ٠ؿٛض ايطايب ظطٝاً اؾاَع ١ذل تٍٜٛف ايفلاي ١نًٝاً أ ٚجكٝ٥اً ٚؾيو يػا ١ٜايبرث ايعًُٚ ٞيًتباؼٍ
َع امل٪لمات ايتعًٚ ١ُٝٝاؾاَع ١ٝؾات ايع٬ق.١
َاؼٍٜ :)33( ٠ؽـ اجملًن ايتعًُٝات اـاٌ ١بىهٌ َٚظٗف ايفلاي ١ايعًُ ١ٝايؽاظًٚ ٞاـاـج.ٞ
َاؼ :)34( ٠ميٓس ايطايب ايؿ ٟجيتاق املكفـات ايؽـالٚ ١ٝت ٜتُهٔ َٔ اؿٍ ٍٛعً%51 ٢نرؽ أؼْ ٞيف
املعؽٍ ايذلانُ ٞؼبً ّٛؼـالات عًٝا نؽـجْٗ ١ا.١ٝ٥
َاؼ :)35( ٠جيٛق يًحاَع ١إْىا ٤بفاَخ ؼبًَٛات َٗٓ ١ٝبعؽ ايؽـالات اؾاَع ١ٝا٭ٚىل ملؽ ٠عاّ ٍٜٚؽـ ايٛقٜف
بكفاـ َٓ٘ اي٥٬ر ١املٛذؽ ٠إلْىا ٤بفاَخ ؼبًَٛات َٗٓ ١ٝبعؽ ايىٗاؼ ٠اؾاَع ١ا٭ٚىل يف اؾاَعات
اي.١ُٝٓٝ
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َاؼ:)36( ٠
ٜ )8تٛىل َٗاّ ايتؽـٜب يف بفْاَخ ايؽنتٛـا ٙا٭لاتؿٚ ٠ا٭لاتؿ ٠املىاـنني َٔ محً ١وٗاؼ ٠ايؽنتٛـا.ٙ
ٜ )8تٛىل َٗاّ ايتؽـٜب يف بفْاَخ املاجمترل ا٭لاتؿ ٠املىاـنني ٚا٭لاتؿ ٠املماعؽ َٔ ٜٔمحً ١وٗاؼ٠
ايؽنتٛـا.ٙ
َاؼ :)37( ٠جيٛق جملًن اؾاَع ١ايبت يف اؿا٫ت اييت ت ٜفؼ بىأْٗا َْ يف ٖؿا ايٓظاّ ٚمبا ٜ ٫تعاـض َع
أذهاَ٘.
َاؼٜ :)22( ٠عٌُ بٗؿا ايكفاـ َٔ تاـٜغ ٌؽٚـٜٓٚ ٙىف يف اؾفٜؽ ٠ايفزل.١ٝ
ٌؽـ بف٥ال ١فًن ايٛقـا٤
بتاـٜغ ٌ/9ؿفٖ8498/ض
املٛاؾل /86ؾدلاٜفّ8002/
د .علي محمد مجور

د .صالح علي باصرة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
مجلس الوزراء
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قساز زئٔظ زتلظ الْشزاء زقه( )824لطي٘ 8002و

بػأٌ اليظاو املْحد لػؤٌّ الطالب بادتـامعـات الٔنئ٘ (اذتهْمٔ٘)
ـٝ٥ن فًن ايٛقـا:٤
بعؽ ا٫ط٬ع عً ٢ؼلتٛـ اؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ
ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟبايكاْ ٕٛـقِ()85يمٓ ّ8991 ١بىإ اؾاَعات ايٚ ١ُٝٓٝتعؽ٬ٜت٘.
ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟـقِ ( )28يمٓ ّ8005 ١بىإٔ اي٥٬ر ١ايتٓؿٝؿ ١ٜيكاْ ٕٛاؾاَعات اي.١ُٝٓٝ
ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟـقِ()10يمٓ ّ8005 ١بتىه ٌٝاؿهٚ ١َٛتمُ ١ٝأعّاٗ٥ا.
ٚبٓا ً٤عً ٢عفض ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ
ٚبعؽ َٛاؾك ١اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات.

 //قــــــسز //
الفصل األّل
التطنٔ٘ ّالتعازٓف ّىطام الطسٓاٌ
َاؼٜ :)1( ٠مُٖ ٢ؿا ايٓظاّ بض (( ايٓظاّ املٛذؽ يى ٕٚ٪ايط٬ب باؾاَعات اي ١ُٝٓٝاؿه.)١َٝٛ
َاؼٜ :)2( ٠ه ٕٛيًهًُات ٚايعباـات ايٛاـؼ ٠أؼْا ٙاملعاْ ٞاملب ١ٓٝإقا ٤نٌ َٓٗا ذٝثُا ٚـؼت يف ٖؿا ايٓظضاّ َضات
تؽٍ ايكف ١ٜٓعً ٢ظ٬ف ؾيو:
ايكاْض:ٕٛ

ايكاْ ٕٛـقِ ( )85يمٓ ّ8991 ١بىإٔ اؾاَعات ايٚ ١ُٝٓٝتعؽ٬ٜت٘.

اجملًن ا٭عً:٢

اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات اي.١ُٝٓٝ

ايٛقاـ:٠

ٚقاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

ايٛقٜف:

ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

اجملًن ا٭عً ٢يى ٕٚ٪ايط٬ب :اجملًن املتهَ ٕٛضٔ ْضٛاب ـ٩لضا ٤اؾاَعضات يىض ٕٚ٪ايطض٬ب /عُضؽا ٤وضٕٚ٪
ايط٬ب باؾاَعات اي.١ُٝٓٝ
اؾاَع:١

نٌ جاَع ١ميٓ ١ٝذه ١َٝٛؽّع ٭ذهاّ ايكإْٛ

فًن اؾاَع:١

فًن نٌ جاَع ١ميٓ ١ٝذه ١َٝٛؽّع ٭ذهاّ ايكاْ.ٕٛ

ـٝ٥ن اؾاَع:١

ـٝ٥ن نٌ جاَع ١ميٓ ١ٝذه ١َٝٛؽّع ٭ذهاّ ايكاْ.ٕٛ

فًن و ٕٚ٪ايط٬ب:

فًن و ٕٚ٪ايط٬ب بهٌ جاَع ١ميٓ ١ٝذه ١َٝٛؽّع يًكإْٛ

ْا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع:١

ْا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع ١يى ٕٚ٪ايط٬ب/عُٝؽ و ٕٚ٪ايط٬ب.

ايهً ١ٝأ ٚاملفنك:

نضضضٌ نًٝضضض ١أَ ٚفنضضضك عًُضضضٚ ٞأنضضضاؼمي ٞتضضضابع ٭َ ٟضضضٔ اؾاَعضضضات ايُٝٓٝضضض١
ذه.١َٝٛ
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فًن ايهً ١ٝأ ٚاملعٗؽ أ ٚاملفنك:

فًن نٌ نً ١ٝأَ ٚعٗؽ أَ ٚفنك عًُٚ ٞأناؼميٜ ٞتبع اؾاَع١

ايكمِ:

نٌ قمِ عًُ ٞيف ايهً ١ٝأ ٚاملفنك.

فًن ايكمِ:

فًن نٌ قمِ عًُ ٞيف نً ١ٝأَ ٚفنك.

ايكؽـ ٠ا٫لتٝعاب:١ٝ

عؽؼ املكاعؽ اييت تؽؼٖا فًن ايهًٜٛٚ ١ٝاؾل عًٗٝا فًن و ٕٚ٪ايطض٬ب
ٚفًضضن اؾاَعضضٚ ١اجملًضضن ا٭عًضض ٢يىضض ٕٚ٪ايطضض٬ب ٜٚكفٖضضا اجملًضضن ا٭عًضض٢
يًحاَعات لٜٓٛاً يًكب ٍٛيف نٌ جاَعٚ ١نًٝضٚ ١ؽٍضَ أَ ٚفنضك ٜٚتٓضاؾن
عً ٢وػًٗا املتكؽَ ٕٛايؿ ٜٔتٓطبل عً ِٗٝايىفٚيف يف املٛاعٝؽ احملؽؼ.٠

ايتٓمٝل:

املؿاِضضضضً ١بضضضضني املتكضضضضؽَني يىضضضضػٌ املكاعضضضضؽ احملضضضضؽؼ ٠يف أَ ٟضضضضٔ ايهًٝضضضضات أٚ
ايتعٍٍضضات أ ٚاملفانضضك عمضضب ـغبضضاتِٗ َٚعضضاٜرل املؿاِضضً ١احملضضؽؼٚٚ ٠ؾكضضاً
يمٝال ١ايتٓمٝل ٚايكب ٍٛايمٓ.١ٜٛ

ايكب:ٍٛ

تمًُِّ ًَؿات ايط٬ب ايؿ ٜٔالتٛؾٛا وفٚيف ٚإجفا٤ات قبٛشلِ بٍٛـْٗ ٠اٝ٥ض ١يف
نٌ نً ١ٝأ ٚؽٍَ أَ ٚفنك ٚؾضل أْظُضَٚ ١عضاٜرل املؿاِضً ١ايضيت ؼضؽؼٖا
لٝال ١ايتٓمٝل ٚايكب ٍٛايمٓ.١ٜٛ

ايتك ِٜٛاؾاَع:ٞ

ايدلْضضضضضضاَخ ايضضضضضضكَين ايضضضضضضؿ ٟتٓؿضضضضضضؿ اؾاَعضضضضضض ١مبٛجبضضضضضض٘ ْىضضضضضضاطاتٗا ظضضضضضضٍ٬
ايعاّ اؾاَعٚ ٞؾكاً يًتك ِٜٛاملكف َٔ اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات.

املمت ٣ٛايؽـال:ٞ

ؾذل ٠ؼـال ١ٝتته َٔ ٕٛؾًٍني ؼـالٝني يف ايهًٝات اييت تطبل ْظاّ ايؿٌٍ
ايؽـال ٞأ َٔ ٚلٓ ١ؼـال ١ٝيف ايهًٝات اييت تطبل ْظاّ ايمٓ ١ايؽـال.١ٝ

ايفل ّٛايؽـالٚ ١ٝايٓىاطات :املبايؼ اييت ٜؽؾعٗا ايطايب لٜٓٛاً أ ٚملفٚ ٠اذؽ ٠عٓؽ ايكب.ٍٛ
املٓر ١ايؽـال:١ٝ

املكعؽ ايؽـال ٞايؿٜ ٟتِ ؼؾع كٍٍات٘ املايٝضَ ١ضٔ جٗض ١ذهَٝٛض ١أ ٚظاٌض١
أ ٚيًٛاؾؽ ٜٔمبٛجب ايدلٚتٛن٫ٛت ٚا٫تؿاقٝات املعُ ٍٛبٗا.

ايطايب:

نٌ طايب ٚطايبَ ١محٌ بأذؽ ايتعٍٍات يف ايهًٝض ١أ ٚاملفنضك يًرٍضٍٛ
 ٬ؼـالضضضت٘ عمضضضب ايضضضٓظِ
عًضضض ٢ايؽـجضضض ١اؾاَعٝضضض ١ا٭ٚىل َٚضضضا ٜضضضكاٍ َٛاٌض ض ً
اؾاَع.١ٝ

ا٫تؿاقٝات (ايدلٚتٛن٫ٛت):

ا٫تؿاقٝضضضات ايعفبٝضضض ١أ ٚايؽٚيٝضضض ١يًتعضضضا ٕٚايثكضضضايف ٚايعًُضضضٚ ٞايتعًُٝضضض ٞايمضضضاـ١ٜ
املؿعضضٚ ٍٛتعضضؽ٬ٜتٗا ايضضيت ايتكَضضت بٗضضا اؾُٗٛـٜضض ١ايُٝٓٝضض ,١أ ٚناْضضت أَ ٟضضٔ
اؾاَعات اي ١ُٝٓٝطفؾاً ؾٗٝا.

أْظُ ١ايتعً ِٝايػرل فاْ:١ٝ

ايؽـال ١باؾاَعض ١عًض ٢ايٓؿكض ١اـاٌض ١يًطايضب أ ٚبايٓظضاّ املضٛاق ٟأ ٚبضايتعًِٝ
املٛج٘ (عٔ بُعؽ) ...ايضغٚ ,ؾل ايٓظِ اـاٌ ١بؿيو.

املفذً ١اؾاَع ١ٝا٭ٚي:ٞ

َفذً ١اؿٍ ٍٛعً ٢ؼـج ١ايبهايٛـٜٛه أ ٚايؽبً ّٛبعؽ ايثاْ.١ٜٛ
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ا٭ْىضضط ١ايط٬بٝضض ١ايٌ٬ضضؿ ١ٝايضضين مياـلضضٗا ايطضض٬ب عضضدل ا٭طضضف احملضضؽؼ ٠شلضضؿٙ
ا٭ْىط ١لٛا ٤نإ ؾيو َضٔ ظض ٍ٬ا٫ؼضاؼ ايط٬بض ٞأ ٚاؾُعٝضات ايعًُٝض ١أٚ
ألضضف ايٓىضضايف ايط٬بٝضض ١أ ٚأْىضضط ١اؾٛايضض ١أَ ٚضضٔ ظضض ٍ٬ا٭ْىضضط ١ايفٜاِضضٚ ١ٝ
ا٫جتُاعٚ ١ٝايثكاؾٚ ١ٝاإلبؽاع ١ٝاييت تفعاٖا اؾاَع.١

َاؼ )3(٠تمف ٟأذهاّ ٖضؿا ايٓظضاّ عًض ٢طض٬ب اؾاَعضات ايُٝٓٝض ١اؿهَٝٛض ١املمضحًني يٓٝضٌ ايؽـجض ١اؾاَعٝض١
ا٭ٚىل.

الباب الجاىٕ
التيطٔل ّالكبْل ّىكل الكٔد ّالتحْٓل
الفصل األّل
التيطٔل ّالكبْل
َضضاؼ :)4( ٠ؼضضؽؼ لٝالضض ١ايكبضض ٍٛمبضضا خيضضؽّ ذاجضض ١اؾُٗٛـٜضض ١ايُٝٓٝضضَ ١ضضٔ ايهضضٛاؼـ يف كتًضضـ ايتعٍٍضضات َضضع
ا٫يتكاّ بايؽٚـ املعفيف ٚايتٜٓٛف ٟيًحاَعٚ ١تهاؾ ٪ايؿفُ ايتعً.١ُٝٝ
َاؼٜ :)5( ٠كف فًن اؾاَع ١لٜٓٛاً لٝال ١ايتٓمٝل ٚايكب ٍٛبٓا ً٤عًَ ٢كذلذات فاين ايهًٝات ٚفًن وٕٚ٪
ايط٬ب ٜٚفؾعٗا إىل اجملًن ا٭عً ٢يى ٕٚ٪ايط٬ب ٜٚتِ اعتُاؼٖا َٔ اجملًن ا٭عًض ٢يًحاَعضاتٚ .جيضب
إٔ تىٌُ تًو ايمٝالَ ١ا ٜأت- :ٞ
أ  -ايكؽـ ٠ا٫لتٝعاب ١ٝيهٌ نً ١ٝأ ٚقمِ ٚؽٍَ َٚفنك ٚٚؾل نٌ ْظاّ ؼـال.ٞ
ب  -اؿضضؽ ا٭ؼْضض ٢يًٓمضضب املٜٛ٦ضضض ١يف ايثاْٜٛضضض ١ايعاَضضض ١املطًٛبضضض ١يًُؿاًِضضض ١أ ٚايكبضض ٍٛيف نضضٌ نًٝضض١
ٚؽٍَ َٚفنك.
د  -تعٝني ايهًٝات ٚايتعٍٍضات ٚاملفانضك اييت ٜتطًب ايكبضض ٍٛبٗضا إجضضفا ٤املؿاِضً ١بضني املتكضؽَني
ٚؼؽٜؽ َعاٜرل املؿاًِ.١
ؼ  -ؼؽٜؽ َٛاعٝؽ ايتٓمٝل ٚايكب ٍٛبؽ٤اً ٚاْتٗا.ً٤
َاؼ :)6( ٠تؽؼ ْظاّ املؿاًِ ١بني املتكؽَني يًتٓمٝل ٚايكب ٍٛيف ِ ٤ٛاملعاٜرل اٯت:١ٝ
أ  -ايٓمب امل ١ٜٛ٦يف ايثاْ ١ٜٛايعاَ.١
ب  -اظتباـات ايكب ٍٛايعاَ ١أ ٚاؾك( ١ٝ٥يف َٛاؼ كتاـ.)٠
د  -املكابً ١ايىعٍ.١ٝ
ؼ  -املضكد بضضني أَ ٟضضٔ ٖضضؿ ٙاملعضضاٜرل بعّضضٗا َضضع بعض

يًٌٛضض ٍٛإىل ْظضضاّ أؾّضضٌ عًضض ٢إٔ تكضضل ايعؽايضض١

ٚاملماٚا ٠بني مجٝع املتكؽَني.
َاؼَ :)7( ٠ع َفاعا ٠وفٚيف َٚتطًبات ايكب ٍٛاـاٌ ١بهٌ نًٚ ١ٝأذهاّ ٖضؿا ايٓظضاّ ٜىضذليف يكبض ٍٛايطايضب
بإذؽ ٣نًٝات اؾاَع ١ايىفٚيف ايفٝ٥م ١ٝاٯت- :١ٝ
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أ  -إٔ ٜه ٕٛذاٌض ً٬عً ٢وٗضاؼ ٠ايثاْٜٛض ١ايعاَض ١أَ ٚا ٜعاؼشلا.
ب  -إٔ ٜهضض ٕٛعضضاّ اؿٍضض ٍٛعًضض ٢ايثاْٜٛضضِ ١ضضُٔ ا٭عضضٛاّ ايضضيت ٜكبضضٌ اؿاٌضضً ٕٛعًضضَ ٢ضض٬ٖ٪ت ايثاْٜٛضض١
ظ٬شلا ٚعٝث ٜ ٫تحاٚق سم ١أعٛاّ.
د  -إٔ ٜمتٛيف ايطايب وفٚيف ايتٓمٝل ٚايكب ٍٛاحملؽؼ ٠باؾاَع.١
ؼ  -اجتٝاق ْظاّ املؿاًِ ١يف ايهًٝات ٚايتعٍٍات ٚاملفانك اييت تتطًب إجفا ٤املؿاًِ.١
َاؼٜ : )8( ٠تِ تكؽ ِٜطًبات ايتٓمٝل يًط٬ب باملٓس ٚاملكاعؽ ايؽـال ١ٝإىل ايٛقاـ ٠يٝتِ َضٔ ظ٬شلضا تٛقٜضع املتكضؽَني
عً ٢اؾاَعات إلجفا ٤ايكب ٍٛايٓٗاٚ ٞ٥عً ٢إٔ ٜتِ ؾيو قبٌ بؽا ١ٜايعاّ اؾاَع.ٞ
َضضاؼ :)9( ٠جيضضٛق قبضض ٍٛعضضؽؼ قضضؽؼ (ٜ ٫كٜضضؽ عضضٔ َ %1ضضٔ ايكضضؽـ ٠ا٫لضضتٝعاب ١ٝ٭ٜضض ١نًٝضضٚ ١ؽٍضضَ َٚفنضضك) َضضٔ
ايُٝٓٝني اؿاًٌني عً ٢ؼـج ١ايًٝماْن أ ٚايبهايٛـٜٛه ايفاغبني يف اإليترام بهًٝات أ ٚؽٍٍضات
أظف ٣بايىفٚيف اٯت:١ٝ
أ  -إٔ ٜه ٕٛاملتكؽّ ظفٜخ جاَعَ ١عذلف بٗا َٚعتُؽ ٠أناؼميٝاً.
ب  -إٔ ٜمضضتٛيف املتكضضؽّ نضضٌ وضضفٚيف ايكبضض ٍٛاملطًٛبضض ١يإليترضضام باؾاَعضض ١يف ايمضضٓ ١ايضضيت ٜفغضضب
اإليترام بٗا عؽا عاّ اؿٍ ٍٛعً ٢وٗاؼ ٠ايثاْ ١ٜٛايعاَ ١ؾٝرؽؼ بٓا ً٤عًض ٢تضاـٜغ آظضف وضٗاؼ٠
جاَع ١ٝذٌٍ عًٗٝا املتكؽّ إؾا قُبٌ نطايب َمتحؽ.
د  -يف ذاي ١قب ٍٛايطايب يف ؽٍَ أ ٚنًَٓ ١ٝضاظف ٠يًهًٝض ١أ ٚايتعٍضَ ايمضابل بثًضث عضؽؼ
املكفـات عً ٢ا٭قٌ ػف ٣ي٘ َكاٌض ١عًُٝضٚ ١ميضٓس وضٗاؼ ٠ؼـجضات ٚتكضؽٜفات بضاملكفـات ايضيت
التهًُٗا بايهً ١ٝأ ٚايتعٍَ ا٭ظرل.
َاؼ ٫ :)11( ٠جيٛق قب ٍٛايطايب يف أ َٔ ٟنًٝات اؾاَعٚ ١ؽٍٍاتٗا إ ٫إؾا نإ قؽ ؼـه يف ايثاْ ١ٜٛايعاَ١
املٛاؼ امل ١ًٖ٪يًكب ٍٛبايهً ١ٝأ ٚايتعٍَ ايؿٜ ٟفغب ايطايب اإليترام ب٘.
َاؼٜ :)11( ٠ىذليف يكب ٍٛايىٗاؼ ٠ايٍاؼـ َٔ ٠ظاـد اي ُٔٝايتٍؽٜل عًٗٝا َٔ ايمًطات املعتٍ ١يف بًؽ اإلٌؽاـ
ٚيف ايٚ ,ُٔٝإظّاعٗا يًُعاؼي َٔ ١ؾٓ ١املعاؼ٫ت باؾاَع.١
َاؼ :)12( ٠تمح ٌٝايطايب:
أ ٜ -عضضؽ ايطايضضب َمضضح ً٬باؾاَعضض ١بعضضؽ الضضتٝؿا ٤اي ٛضضا٥ل املطًٛبضضٚ ١ؾكضاً يىضضفٚيف ِٚضضٛابط ايكبضضضٚ ٍٛؼؾضضضع
املبايضؼ ٚايفل ّٛاملكفـٚ ٠ميٓس ـقِ قٝؽ يف ايهً ١ٝاملعٓ.١ٝ
ب  -تؿ ًَـ ايطايب يف أـوٝـ ايتمح ٌٝبايهً ١ٝأ ٚاؾاَع ١عً ٢إٔ تت ٟٛاملًـ عًض ٢مجٝضع  ٚضا٥ل
ايكبضضٚ ٍٛتّضضاف إيٝضض٘ نضضٌ اي ٛضضا٥ل املتعًكضض ١بايطايضضب ٚأذٛايضض٘ ايؽـالضضٚ ١ٝاملايٝضض ١ظضضَ ٍ٬ضضؽ ٠ؼـالضضت٘
باؾاَع.١
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الفصل الجاىٕ
ىكل الكٔد ّالتحْٓل
َضضاؼ :)13( ٠جيضضٛق يًطايضضب املمضضحٌ يف إذضضؽ ٣نًٝضضات اؾاَعضض ١إؾا تعثضضف يف لضضٓت٘ ايؽـالضض ١ٝا٭ٚىل ْكضضٌ قٝضضؽ ٙإىل
ؽٍَ آظف يف إطاـ ايهً.١ٝ
َاؼ :)14( ٠جيٛق يًطايب ايتر َٔ ٌٜٛنً ١ٝإىل نً ١ٝأظف ٣يف إطاـ اؾاَعَ ١فٍٚ ٠اذؽ ٠ؾكط.
َاؼ :)15( ٠جيٛق يًطايب إٔ ت َٔ ٍٛجاَع ١إىل أظفٚ ٣ؾل ايىفٚيف اٯت:١ٝ
أ  -إٔ ته ٕٛاؾاَع ١احملَٗٓ ٍٛا َعذلؾاً بٗا َٚعتُؽ ٙأناؼميٝاً.
ب  -أٜ ٫ه ٕٛايطايب َؿٍ َٔ ً٫ٛاؾاَع ١احملَٗٓ ٍٛا ٭لباب تأؼٜب.١ٝ
د  -إٔ ٜه ٕٛايطايب قؽ لس يف املمت ٣ٛا٭ ٍٚعً ٢ا٭قٌ باؾاَع ١احملَٗٓ ٍٛا.
ؼ  -إٔ ٜهضض ٕٛايطايضضب َمضضتٛؾٝاً يىضضفٚيف ايكبضض ٍٛيف ايهًٝضض ١احملضض ٍٛإيٗٝضضا يف ْؿضضن لضضٓ ١ايتراقضض٘
باؾاَع ١احملَٗٓ ٍٛا.
 - ٙأٜ ٫ه ٕٛايطايب قؽ اْكطع عٔ ايؽـال ١يف اؾاَع ١احملَٗٓ ٍٛا أنثف َضٔ عضاَني جضاَعٝني
يف ايهًٝات ايٓظف ١ٜأ ٚأنثف َٔ عاّ جاَع ٞيف ايهًٝات املعًُ.١ٝ
 - ٚأ ٟوفٚيف أظف ٣تؽؼٖا فًن اؾاَع ١اييت ٜفغب ايطايب ايتر ٌٜٛإيٗٝا.
َاؼ )16( ٠أٜ .ك ّٛايكمِ املعتَ بإجفا ٤املكاٌ ١يًُكفـات ايؽـال ١ٝاييت لبل يًطايب (املٓك ٍٛقٝؽ ٙأ ٚاحملض)ٍٛ
ايٓحاط ؾٗٝا َع املكفـات ايؽـال ١ٝيف ْظاّ ايكمِ ,مبا ٜ ٫تعاـض َع أذهاّ ٖؿا ايٓظاّ ٚؼمضب
عًض ٢ايطايضضب املكضفـات ايضضيت لضبل إٔ ـلضضب بٗضضا عًض ٢أٍْٗضضا َكضفـات ـلضضٛب إٕ ناْضت ِضضُٔ اـطضض١
ايؽـال ١ٝيًتعٍَ ايؿْ ٟكٌ ايطايب قٝؽ ٙأ ٚذ ٍِٛإي ٘ٝنُا ؼمب املؽ ٠اييت قّاٖا ايطايب قبٌ
ْكٌ ايكٝؽ أ ٚايتر ُِٔ ٌٜٛاملؽ ٠ايكٍض ٣ٛاحملضؽؼ ٠يًؽـالض ١بايتعٍضَ ايضؿْ ٟكضٌ ايطايضب قٝضؽ ٙأٚ
ذ ٍِٛإي.٘ٝ
ب .تثبت يف ايمحٌ ا٭ناؼمي ٞيًطايب املٓك ٍٛاملكفـات اييت عٛؼيت ي٘ عمب املكاٌ ١ايعًُ.١ٝ
َاؼ ٫ :)17( ٠جيٛق يًط٬ب املكبٛيني عً ٢املٓس ايؽـالْ ١ٝكٌ ايكٝؽ ٚايتر ٌٜٛإ ٫بعؽ َٛاؾك ١ايٛقاـ.٠
َاؼ ٫ :)18( ٠جيٛق ْكٌ ايكٝؽ أ ٚايتر ٌٜٛيًؿ٦ات اٯت:١ٝ
أ  -ايطايب املمتحؽ يف املمت ٣ٛا٭ ٍٚا ٫يف ؾذل ٠ايكبٚ ٍٛايتمحٚ ٌٝملفٚ ٠اذؽ.٠
ب  -ايطايب املؿٍ َٔ ٍٛأ ١ٜنً - ١ٝأ ٚجاَع - ١٭ ٟلبب َٔ ا٭لباب.
د  -ايطايب ايٓاجس إىل املمت ٣ٛايثاْ ٞؾضأعً ٢إ ٫إؾا نضإ ْكضٌ قٝضؽ ٙأ ٚؼًٜٛض٘ إىل ؽٍضَ َٓضاظف
يتعٍٍ٘ ايمابل بض  %10عً ٢ا٭قٌ َٔ عؽؼ املكفـات.
ؼ  -ايطايب ايؿ ٟتكفـت عً ٘ٝعكٛب ١تأؼٜب ١ٝإ ٫بعؽ اْتٗا ٤ايؿذل ٠املكفـ ٠يتٓؿٝؿ ايعكٛب ١ايتأؼٜب.١ٝ
َضضاؼ :)19( ٠ػضضف ٣املكاٌضض ١يًطايضضب احملضضَ ٍٛضضٔ جاَعضض ١أظضضفٜٚ ٣ىضضذليف إٔ ٜضضؽـه  %10عًضض ٢ا٭قضضٌ َضضٔ إمجضضايٞ
املكفـات يف اؾاَع ١احمل ٍٛإيٗٝا.
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الباب الجالح
الدزاض٘ ّّقف الكٔد ّاالىطحاب ّالفصل مً الدزاض٘
الفصل األّل
الدزاضـ٘
َاؼٜ :)21( ٠بؽأ ايعاّ اؾاَع ٞيف وٗف لبتُدل َٔ نٌ لٓٚ ,١تمتُف ايؽـال )28( ١ألبٛعاً يف ايعضاّ اؾضاَعٞ
بٛاقع ( )86ألبٛعاً يف ايؿٌٍ ايؽـالٚ ٞته ٕٛعطًٍْ ١ـ ايعاّ ألبٛعني ٚؾكاً يًتك ِٜٛاؾاَع.ٞ
َاؼْ :)21( ٠ظاّ ايؽـال ١يف مجٝع نًٝات َٚفانك اؾاَعٜ ,١كض ّٛعًض ٢ألضاه اْ٫تظضاّٚ ,تضفّ ايطايضب َضٔ
ؼظ ٍٛا٫ظتباـ ايٓٗضا ٞ٥إؾا قًضت ْمضب ١ذّضٛـ ٙعضٔ َ % 51ضٔ احملاِضفات ايٓظفٜضٚ ١ايضؽـٚه ايعًُٝض١
يهضٌ َكضضفـ عمضب اـطضض ١ايؽـالضٜٚ ١ٝعتضضدل ايطايضضب ايضؿ ٟذضضفّ َضٔ ؼظضض ٍٛا٫ظتبضاـ ايٓٗضضا ٞ٥بمضضبب
ايػٝاب ـالبا يف املكفـ.
َضاؼٜ :)22( ٠ضبني ؼيٝضضٌ ايهًٝض ١اـطض ١ايؽـالضضَٚ ١ٝضا تىضًُ٘ َضضٔ َكضفـات ؼـالضَٛ ١ٝقعضض ١عًض ٢ؾٍض ٍٛأ ٚلضضٓٛات
ؼـالٚ ,١ٝجيب إٔ تىٌُ اـط ١ايؽـال ١ٝيف ايؽيَ – ٌٝا ٜأت:ٞ

 -ـقُاً ٚـَكاً يهٌ َكفـ عٝث ٜؽٍ عً ٢ايهًٚ ,١ٝايكمِ ٚايىعبٚ ١ايتعٍَ ٚاملمت.٣ٛ

 عؽؼ ايماعات احملؽؼ ٠يهٌ َكفـ ٚتٛقٜعٗا عً ٢جٛاْب٘ (ايٓظفٚ – ٟاملعًُٚ – ٞايمفٜف.)ٟ -تٌٝٛؿاً يهٌ َكفـ َٔ ذٝث ا٭ٖؽاف ٚاحملتٜٛات ٚايٓىاطات ٚاملفاجع ٚألايٝب ايتك.ِٜٛ

 تٛقٜضضع ٖضضؿ ٙاملكضضفـات عًضض ٢ايمضضٓٛات ٚايؿٍضضٚ ٍٛاملمضضتٜٛات ايؽـالضضٚ ,١ٝجيضضب إٔ ؼتضض ٟٛاـطضضطايؽـال ١ٝعًَ ٢كفـات َتطًبات اؾاَعٚ ١ايهًٚ ١ٝايتعٍَ.
َاؼ :)23( ٠تبني أؼي ١ايهًٝات اؿؽ ا٭ؼْ ٢ملؽ ٠ايؽـال ١ؾٗٝا يًرٍ ٍٛعً ٢ايؽـج ١اؾاَع ١ٝا٭ٚىلُٜٚ ,عؽٍ اؿؽ
ا٭ؼْ ٢قا٥ؽاً ٍْـ َؽ ٠ايؽـال ١ذؽاً أقٍ ٢يبكا ٤ايطايب يف ايهً.١ٝ
َاؼ :)24( ٠ايطايب املٓك ٍٛمبكفـات أ ٚايباق ٞيإلعضاؼ ٠يف املمضت ٣ٛايؽـالضْ ٞؿمض٘ ٜعٝضؽ يف ايعضاّ ايتضايَ ٞباوضف٠
ؼـال ١املكفـات اييت تبكجض ٢بٗضاٚ ,إ٫ج عُضؽٍ غا٥بضاً ؾٗٝضاٚ ,يف ذايض ١إجضفا ٤أ ٟتػضٝرل يف اـطض ١ايؽـالض١ٝ
ٜمف ٟعً ٢ايطايب ايباق ٞيإلعاؼ ٠يف ْؿن املمت ٣ٛابتؽا َٔ ً٤املمت ٣ٛايؽـال ٞايؿ ٟتبك ٢ؾ.٘ٝ
َاؼ :)25( ٠يف ايهًٝات اييت تؽـٍه َكضفـات اظتٝاـٜض ١تضل يًطايضب إؾا ـلضب بأذضؽ ٖضؿ ٙاملكضفـات إٔ ٜضؽـه يف
ايمضضٓ ١ايتايٝضضَ ١كضضفـاً اظتٝاـٜضاً آظضضف بعضضؽ َٛاؾكضض ١ايكمضضِ ٫ٚ ,تمضضب املكضضفـ ا٫ظتٝضضاـ ٟايمضضابل ِضضُٔ
املعؽٍ ايذلانُ ٞيًطايب.
َاؼ ٫ :)26( ٠جيٛق يًطايب إعاؼ ٠ؼـالَ ١كفـ لبل لاذ٘ ؾ.٘ٝ
َاؼ ٫ :)27( ٠جيٛق ٭ ٟطايب إٔ ٜهَ ٕٛمح ً٬يف اؾاَع ١يؽـجتني عًُٝتني يف ٚقت ٚاذؽ.
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الفصل الجاىٕ
ّقف الكٔد ّعدو أداء اإلختبازات بعرز
َاؼ :)28( ٠جيٛق يًطايب ٚقـ قٝؽ٪َ ٙقتاً ٚؾل ايكٛاعؽ ٚاإلجفا٤ات اٯت- :١ٝ
أ  -تكؽ ِٜطًب ٚقـ ايكٝؽ إىل عُٝؽ ايهً ١ٝيف َؽ ٠تمبل ا٫ظتباـات ايٓٗا ١ٝ٥بألبٛعني عً ٢ا٭قٌ.
ب  -إٔ ٜفؾل بايطًب عؿـاً َمٍٛغاً يٛقـ ايكٝؽ.
د  ٫ -جيضضٛق ٚقضضـ ايكٝضضؽ يف املمضضت ٣ٛا٭ْٗ ٍٚا ٝ٥ضاً ٚنضضؿا يًطايضضب املٓكضض ٍٛقٝضضؽ ٙأ ٚاحملضض ٍٛإ ٫بعضضؽ إٔ
جيتاق لٓ ١ؼـال ١ٝعً ٢ا٭قٌ بٓحاط ٚجيٛق جملًضن ايهًٝض ١ايٓظضف يف بعض

اؿضا٫ت اإللضتثٓا١ٝ٥

يٛقـ ايكٝؽ بعؽ َّ ٞؾٌٍ ؼـال ٞبٓحاط.
ؼ  ٫ -جيضٛق ٚقـ ايكٝضؽ يًطايب ايٛاؾضؽ إؾا ناْت يٛا٥س املٓس أ ٚايكبض ٍٛمبكاعؽ ؼـال ١ٝتىذليف ؾيو.
 ٫ - ٙتل يًطايب ايباق ٞيإلعاؼ ٠يف املمتْ ٣ٛؿم٘ ٚقـ قٝؽ.ٙ
 - ٚاؿضضضؽ ا٭عًضض ٢يٛقضضـ ايكٝضضؽ لضضٓتإ ؼـالٝتضضضإ أ ٚأـبعضضض ١ؾٍضض ٍٛؼـالٝضضض ١لضضٛا ٤أناْضضت َٓؿٍضضً ١أّ
َتًٍ ١ظض ٍ٬ؼـالت٘ يًرٍضض ٍٛعًض ٢ايؽـجضض ١اؾاَعٝض ١ا٭ٚىل َضع َفاعضضاَ ٠ضا ٚـؼ يف ايؿكضضف( ٠ؼ)
َٔ املضاؼٖ َٔ )28( ٠ؿا ايٓظاّ.
َاؼ )29( ٠أ .جيٛق يًطايب ايؿ ٟأٚقـ قٝؽ ٙإعاؼ ٠ا يكٝؽ بٓا ٤عً ٢طًضب ٜكؽَض٘ يعُٝضؽ ايهًٝضٚ ١ؾضل ايُٓضٛؾد املعضؽ
يؿيو يف َؽ ٠أقٍاٖا  ١ ٬ألابٝع َٔ بؽا ١ٜايؿٌٍ ايؽـال ٞايتاي ٞيٛقـ ايكٝضؽ َباوضف ٠إؾا نضإ
ْظاّ ايؽـال ١ؾًٍٝاً ٚبؽا ١ٜايعاّ اؾاَع ٞايتاي ٞإؾا نإ ْظاّ ايؽـال ١لٜٓٛاً.
ب .إؾا ت ٜتكؽّ ايطايب بطًب إعاؼ ٠قٝؽ ٙبعؽ اْتٗاَ ٤ؽٚ ٠قـ ايكٝؽ ُٜعؽٍ غا٥باً بؽ ٕٚعؿـ َكب.ٍٛ
َضضضاؼٚ :)31( ٠قضضضـ ايكٝضضضؽ ٜ ٫عؿضضض ٞايطايضضضب َضضضٔ أٜضضض ١ـلضضض ّٛأ ٚغفاَضضضات َكضضضفـ ٠عًٝضضض٘ قبضضضٌ ٚقضضضـ ايكٝضضضؽ ٚيهٓضضض٘
تؿ ي٘ ذك٘ ؾُٝا ٜمترك٘ َٔ تكؽٜفات ْتا٥خ اإلظتباـات ٫ٚ .ؼتمب َؽٚ ٠قـ ايكٝؽ ِضُٔ اؿضؽ
ا٭عً ٢ملؽ ٠ايؽـال ١املمُٛط بٗا يًرٍ ٍٛعً ٢ايؽـج ١اؾاَع ١ٝا٭ٚىل.
َاؼ :)31( ٠جيٛق يعُٝؽ ايهً ١ٝقب ٍٛعؿـ ايطايب عٔ أؼا ٤اظتباـ َكفـ أ ٚأنثف َضٔ َكضفـات ايعضاّ اؾضاَع ٞأٚ
ايؿٍضضٌ ايؽـالضض ٞإؾا نضضإ لضضبب ايػٝضضاب عضضؿـاً قٗف ٜضاً ت٪نضضؽ ٚ ٙضضا٥ل ـزلٝضض ١أَ ٚعتُضضؽَ ٠ضضٔ طبٝضضب
اؾاَع ١أ ٚايهً ١ٝإؾا نإ ايعؿـ بمبب املضفض ,عًض ٢إٔ تكضؽّ اي ٛضا٥ل اي٬قَض ١إىل عُضاؼ ٠ايهًٝض١
ظَ ٍ٬ؽ ٠أقٍاٖا ألبٛع قبٌ أ ٚبعؽ اإلظتباـ.
َاؼٜ :)32( ٠ذلتب عً ٢قب ٍٛعؿـ ايطايب عمب املاؼٖ َٔ )28( ٠ؿا ايٓظاّ َا ٜأت- :ٞ
أ ٜ -ؽ ٕٚأَاّ ازل٘ (غا٥ب بعؿـ) يف اي ٛا٥ل ٚايمح٬ت ناؾ.١
ب ٜ -عؿ ٢ايطايب بٓا ً٤عً ٢ؾيو َٔ غفاَ ١ايػٝاب.
د  -عٓؽ إعاؼ ٠ايطايب اظتباـ املكفـ أ ٚاملكفـات اييت عُؽٍ ؾٗٝا غا٥بضاً بعضؿـ ؼمضب يض٘ ايٓتٝحضَ ١ضٔ
ايؽـج ١ايٓٗا.١ٝ٥
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ؼ  -إؾا قُبٌََ عؿـ غٝاب ايطايب ظُٝع َكفـات ايؿٍضٌ ايؽـالض ٞأ ٚايعضاّ اؾضاَع ٞؾضإٕ ؾيضو ٜعضؽ
ُِٔ اؿؽ ا٭عًض ٢ملضؽٚ ٠قضـ ايكٝضؽ املٍٓض ُٛعًٗٝضا يف ايؿكضفَ )ٚ( ٠ضٔ املضاؼَ )82( ٠ضٔ ٖضؿا
ايٓظاّ.

الفصل الجالح
االىطحاب
َاؼ :)33( ٠تل يًطايب إٔ ٜٓمرب َٔ ايؽـال ١يف اؾاَعٚ ١ؾل ايّٛابط اٯت- :١ٝ
أ  -إٔ ٜتكؽّ ايطايب وعٍٝاً أٜٛ َٔ ٚنً٘ ـزلٝاً بطًب اإلْمراب يعُٝؽ ايهً.١ٝ
ب  -إٔ ٜمؽؼ ايطايب َا عً َٔ ٘ٝايتكاَات َايٚ ١ٝع ١ٝٓٝيًحاَعٚ ,١إٔ خيً ٞطفؾ٘ َٔ اؾٗضات ؾات
ايع٬ق ١يف اؾاَعٚ ,١ؾل ايُٓٛؾد املعؽ يؿيو.
َاؼ ٫ :)34( ٠تل يًطايب املٓمرب َطايب ١اؾاَع ١بإعاؼَ ٠ا ؼؾع٘ إيٗٝا َٔ َبايؼ َايَ ١ٝات ٜهٔ َمضتحؽاً يف
إذؽ ٣املمتٜٛات ايؽـالٚ ١ٝت تتحاٚق ايؽـال ١وٗفاً َٔ بؽا ١ٜايعاّ اؾاَع.ٞ
َاؼ :)35( ٠تُمًِ يًطايب املٓمرب  ٚا٥ك٘ اـاٌ ١ب٘ اييت قؽَٗا عٓؽ إيتراق٘ بايهً ١ٝأ ٚاملفنك.
َضضاؼ :)36( ٠تضضل يًطايضضب املٓمضضرب اؿٍضض ٍٛعًضضٝ ٚ ٢كضض ١بضضاملٛاؼ ايضضيت ؼـلضضٗا باؾاَعضض ١عًضض ٢إٔ ِٜٛضضس ؾٗٝضضا أْضض٘
َٓمرب َٔ اؾاَعٚ ١تاـٜغ اإلْمراب.

الفصل السابع
الفصل مً الدزاضـ٘
َاؼٜ :)37( ٠ؿٌٍ ايطايب َٔ ايؽـال ١يف اؿا٫ت اٯت- :١ٝ
أ  -إؾا أتّس إٔ قبٛيض٘ ٜ ٫تؿضل َضع ا٭ذهضاّ ايعاَض ١يًكبض ,ٍٛأ ٚإؾا أتّضس بعضؽ ؼٜٛضٌ ايطايضب أْض٘
لبل ؾًٍ٘ ٭لباب تأؼٜبٜ ١ٝعتدل قٝؽًَ ٙػٝا َٔ تاـٜغ قب ٍٛؼ ًٜ٘ٛيًحاَع.١
ب  -إؾا تػٝب بؽ ٕٚعؿـ أنثف َٔ ( َٔ )%10املكفـات ايؽـال ١ٝيف ايمٓ ١ا٭ٚىل.
د  -إؾا تبكضضض ٢يف املمضضضت ٣ٛايؽـالضضض ٞلضضضٓتني ؼـالضضضٝتني ٚت ٜٓتكضضضٌ اىل املمضضضت ٣ٛا٭عًضضضَ ٢ضضضع َفاعضضضا٠
املاؼٖ َٔ )89( ٠ؿا ايٓظاّ.
ؼ  -إؾا ػضضاٚق اؿضضؽ ا٭قٍضض ٢يًُضضؽ ٠املكضضفـ ٠يؽـالضضت٘ ٚت ٜتعضضفد مبضضا ٜ ٫تعضضاـض َضضع أذهضضاّ ٖضضؿا
ايٓظاّ.
 - ٙإؾا ٌؽـ قفاـ بايؿٌٍ نعكٛب ١تأؼٜب ١ٝمبٛجب َاٚـؼ يف ايباب اـاَن َٔ ٖؿا ايٓظاّ.
 - ٚإؾا تهفـ غي ايطايب أنثف َٔ َف ٠يف ايؽٚـ ٠اإلظتباـ ١ٜايٛاذؽ.٠
َاؼ :)38( ٠تل يًطايب املؿٍ ٍٛلرب  ٚا٥ك٘ َٔ اؾاَع ,١عً ٢إٔ ِٜٛس يف  ٚا٥ك٘ ايٍاؼـ ٠عضٔ اؾاَعض ١بأْض٘
ؾٌٍ َٔ اؾاَعٚ ,١ألضباب ايؿٍضٌ ٚتاـخيض٘ٚ ,عًض ٢إٔ ٜضؽؾع َضا عًٝض٘ َضٔ ايتكاَضات َايٝض ١أ ٚعٝٓٝض١
يًحاَع.١
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َاؼ ٫ :)39( ٠تل يًُؿٍٛيني ٭لباب تأؼٜب ١ٝا٫يترام باؾاَعَ ١ف ٠أظف ٣إ ٫عهِ قّا ٞ٥بات.

الباب السابع
االختبازات ّالتكْٓه
الفصل األّل
االختباز اليَائٕ
َاؼ :)41( ٠تل جملًن ايهً ١ٝتىه ٌٝؾٓ ١ظاٌ ١تك ّٛبتمٝرل أعُاٍ اإلظتباـ ايٓٗاٚ ٞ٥ـٌؽ ايؽـجات.
َاؼّٜ :)41( ٠ع َؽـه املكفـ أل ١ً٦اإلظتباـٚ ,جيٛق عٓؽ اإلقتّا ٤بٓا ٤عً ٢إقذلاط ـٝ٥ن ايكمضِ إٔ ّٜضعٗا َضٔ
خيتاـ ٙفًن ايهً.١ٝ
َاؼٍٜ :)42( ٠رس َؽـه املكفـ أٚـام اإلظتباـ ايٓٗا ٞ٥ملكفـٙص ٚجيٛق يفٝ٥ن ايكمِ عٓضؽ اؿاجض ١إٔ ٜىضفى َعض٘
َتعٍٍاً أ ٚأنثف يف ايتٍرٝسص ٚجيب إ ٜتِ ايتٍرٝس ظ ٍ٬املؽ ٠احملؽؼ ٠بايتك ِٜٛاؾاَع.ٞ
َاؼٜ :)43( ٠فٌؽ َضٔ ٜكض ّٛبتٍضرٝس اإلظتبضاـ ايٓٗضا ٞ٥ايضؽـجات ايضيت تٍضٌ عًٗٝضا ايطض٬ب يف نىضٛف ـٌضؽ
ايؽـجات املعؽ ٠يؿيو ٜٛٚقع عًٗٝاص ِ ٍٜاؼم عًٗٝا ـٝ٥ن ايكمِ.
َاؼ :)44( ٠عً ٢مج ٝع ألاتؿ ٠املكفـات إٔ ٜعًٓٛا ْتا٥خ أعُضاٍ ايؿٍضٌ ٚؼـجضات اؾضك ٤ايعًُضٚ ٞأزلضا ٤احملضفَٚني
قبٌ بؽا ١ٜاإلظتباـات ايٓٗا ١ٝ٥بألبٛعني عً ٢ا٭قٌ َعتُؽ َٔ ٠ـٝ٥ن ايكمِ.
َاؼ ٫ :)45( ٠جيٛق إٔ ٜؽظٌ َهإ اإلظتباـ أ ٟطايب بعؽ َفٚـ ٍْـ لاع ١عً ٢ا٭نثف َٔ بؽ ٤املٛعؽ احملؽؼ
يإلظتباـ ,نُا ٜ ٫مُس يًطايب مبػضاؼـَ ٠هضإ اإلظتبضاـ إ ٫بعضؽ َّضٍْ ٞضـ قَضٔ اإلظتبضاـ عًض٢
ا٭قٌ.
َاؼًٜ :)46(٠تكّ ايطايب ايباق ٞيإلعاؼ ٠بمبب ـلٛب٘ أ ٚغٝاب٘ بؽ ٕٚعؿـ أ ٚؿفَاْ٘ َٔ ؼظ ٍٛاإلظتباـات بضأؼا٤
ايػفاَات املكفـ ٠باؾاَع.١
َاؼ ٫ :)47( ٠جيٛق ٭لتاؾ املكفـ تعؽ ٌٜأ َٔ ٟبٝاْات ايٓتا٥خ بعؽ تمًُٗٝا َا ت ٜهٔ ٖٓضاى ظطضأ َضاؼٚ ٟاِضس
مت اإلط٬ع عً َٔ ٘ٝقبٌ عُٝؽ ايهًٚ ١ٝؾل املاؼٖ َٔ )10( ٠ؿا ايٓظاّ
َاؼ :)48( ٠تضل يًطايضب ايضتظًِ َضٔ ْتٝحض ١أَ ٟكضفـ بعضؽ ؼؾضع َبًضؼ َضاي ٞنتضأَني عضٔ أذكٝتض٘ يف ايضتظًِ طبكض ًا
يًٓظاّ املاي ٞباؾاَعٚ ١ؾيو ظ ٍ٬ألبٛعني َٔ تضاـٜغ إعض ٕ٬ايٓتٝحض ١بعضؽٖا ٜمضكط ذكض٘ يف ايضتظًِ
ؾإ بت أذكٝت٘ يف ايتظًِ ٜعاؼ َبًؼ ايتأَني.
َاؼ :)49( ٠تتِ عًُ ١ٝايتٍرٝس ي٬ظتباـات ايٓٗا ١ٝ٥يف مجٝع ايهًٝات بالتعؽاّ ا٭ـقاّ ايمف.١ٜ
َاؼٜ :)51( ٠كتٍف اؿل يف ايتظًِ َٔ ْتٝح ١اإلظتباـ عً ٢ايهىـ عٔ نفالات إجاب ١ايطايب َٚفاجع ١ـٌؽ
ايضضؽـجات أ ٚمجعٗضضا ؾكضضطٚ ,إؾا أتّضضس إٔ إجابضض ١أَ ٟضضٔ ا٭لضض ١ً٦ت تٍضضرس أ ٚت تِٛضضع شلضضا ؼـجضضات
ؾٝمضضتؽع ٞايهضضٓذل ٍٚاملعضضتَ ٍَضضرس املكضضفـ ظطٝضاً عضضٔ طفٜضضل عُضضاؼ ٠ايهًٝضض ١يعضضفض اؿايضض ١عًٝضض٘
ٚتٍٜٛب اـطأ إٕ ٚجؽٚ ,تثبضت مجٝضع ٖضؿ ٙاؿضا٫ت يف قاِضف ـزلٝضَ ١عتُضؽَ ٠ضٔ ايعُٝضؽ ٚتضٛقع
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ْمغ َٓٗا َع احملاِف يًحٗات ؾات ايع٬ق ١باؾاَعٚ ١تعًٔ ْتٝح ١ايتظًِ يًط٬ب ظَ ٍ٬ؽ ٠أقٍضاٖا
وٗف َٔ تاـٜغ إع ٕ٬ايٓتٝح.١
َضضاؼ ٫ :)51( ٠جيضضٛق ايىضضطب أ ٚاؿضضؿف أ ٚاإلِضضاؾ ١أ ٚايتعضضؽ ٌٜأ ٚايتػضضٝرل أ ٚالضضتعؽاّ املضضٛاؼ املكًٜضض ١يف أٌضضٍٛ
نىٛف ـٌؽ ايؽـجات بعؽ إقفاـٖا.
َاؼ :)52( ٠ؼؿ نفالات إجابات ايط٬ب بايهً ١ٝملؽ ٠عاَني جاَعٝني عً ٢ا٭قضٌٚ ,تضل يًهًٝض ١بعضؽ ؾيضو
ايتعًَ َٓٗا مبٛجب قاِف ـزل.١ٝ
َاؼٜ :)53( ٠عكؽ إظتباـ ايؽٚـ ايثاْ ٞيط٬ب املمت ٣ٛايٓٗا ٞ٥ؾكط ممٔ تبكج ٢عً ٢ؽفجِٗ َا ٜ ٫كٜؽ عًض ٬ ٢ض١
َكضضفـات ٚؾيضضو يف املٛعضضؽ ايضضكَين احملضضؽؼ بضضايتك ِٜٛاؾضضاَعَ ٞضضع َفاعضضا ٠ايكٛاعضضؽ اـاٌضض ١بهًٝضضات
ايعً ّٛايطبٚ ١ٝبفاَخ ايتعً ِٝاملٛج٘ (عٔ بُعؽ).
َاؼ :)54( ٠تؽؼ فًن ايهً - ١ٝبٓا ٤عً ٢ت ١ٌٝٛفًن ايكمِ املعتَ َؽ ٠اإلظتباـ ايترفٜف ٟايٓٗاٞ٥ص عًض٢
أ ٫تكٌ عٔ لاع١ص  ٫ٚتكٜؽ عٔ ٬ث لاعات.
َاؼ :)55( ٠تعاؼ ْتٝح ١ا٫ظتبضاـ ٭لضتاؾ املكضفـ إؾا أؼ ٣ا٫ظتبضاـ إىل ْتٝحض ١غضرل َٓطكٝض( ١تىض ٙٛايتٛقٜضع ا٫عتضؽايٞ
يًؽـجات) ٚيف ٖؿ ٙاؿايٜ ١عٝؽ ألتاؾ املكفـ ايٓظف يف ْتٝح ١ا٫ظتباـ أٜ ٚكؽّ تؿمرلاً َكب ً٫ٛشلا ٜكضفٙ
فًن ايكمِ ٜٚعتُؽ ٙفًن ايهً.١ٝ
َاؼ :)56( ٠ب ػفض ؼمني ا٫ظتبضاـات ٚتطضٜٛف ألضايٝب ايتكضٜ ِٜٛهًضـ ـ٥ضٝن اؾاَعض ١أْ ٚا٥بض ١يىض ٕٚ٪ايطض٬ب
ؾاْ ضاً عًُٝضضَ ١تعٍٍضض ١تكضض ّٛباظتٝضضاـ عٓٝضضات عىضضٛاَ ١ٝ٥ضضٔ ا٫ظتبضضاـات ايٓٗاٝ٥ضض ١متثضضٌ ايتعٍٍضضات
املعتًؿضض ١يف ايهًٝضضات ٚا٭قمضضاّٚ ,تكضض ّٛبترًًٝضضٗا ٚتكٛميٗضضا يف ِضضَ ٤ٛعضضاٜرل عًُٝضضٚ ,١تكضضؽّ بىضضأْٗا
املكذلذات املٓالب.٠

الفصل الجاىٕ
التكدٓسات
َاؼ :)57( ٠ؼمب ايتكؽٜفات يًُكفـاتٚ ,نؿا ايتكؽٜفات ايمٓ ١ٜٛعً ٢ايٓر ٛاٯت- :ٞ
 -ممتاق

َٔ  %90إىل %800

ٜٚفَك شلا (ّ)

 -جٝؽ جؽا

َٔ  %20إىل أقٌ َٔ %90

ٜٚفَك شلا (جض جض)

 -جٝؽ

َٔ  %61إىل أقٌ َٔ %20

ٜٚفَك شلا (جض)//

َ -كبٍٛ

َٔ  %10إىل أقٌ َٔ %61

ٜٚفَك شلا (ٍ)

ِ -عٝـ

اقٌ َٔ %10

ٜٚفَك شلا (ض)

 -غا٥ب

ٌؿف

ٜٚفَك شلا (ؽ)

 -غا٥ب بعؿـ َكبٍٛ

غا٥ب بعؿـ

ٜٚفَك شلا (ؽ ب)

 -قفّٚ

قفّٚ

ٜٚفَك شلا (َس)

-244-

ّ8002

قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

عؽا نًٝات ايطب ؾترمب تكؽٜفاتٗا عً ٢ايٓر ٛاٯت:ٞ
 -ممتاق

َٔ  %90إىل %800

ٜٚفَك شلا (ّ)

 -جٝؽجؽاً

َٔ  %20إىل أقٌ َٔ %90

ٜٚفَك شلا (جض جض)

 -جٝؽ

َٔ  %50إىل أقٌ َٔ %20

ٜٚفَك شلا (جض)//

َ -كبٍٛ

َٔ  %61إىل أقٌ َٔ %50

ٜٚفَك شلا (ٍ)

ِ -عٝـ

اقٌ َٔ %61

ٜٚفَك شلا (ض)

 -غا٥ب

ٌؿف

ٜٚفَك شلا (ؽ)

 -غا٥ب بعؿـ َكبٍٛ

غا٥ب بعؿـ

ٜٚفَك شلا (ؽ ب)

 -قفّٚ

قفّٚ

ٜٚفَك شلا (َس)

َاؼ :)58( ٠يترمني ِٚع ايطايب ميٓس:

 َٔ )%8( -ايؽـج ١ايٓٗا ١ٝ٥يًُكفـ إؾا اذتاجٗا يًٓحاط يف املكفـ.

 َٔ )%8( -ايؽـج ١ايٓٗاٝ٥ض ١يًُكضفـ إؾا اذتاجٗضا يترمٝضٔ ايتكؽٜضف يف ؾيو املكفـ.

 (َ )%1ضضٔ ايؽـجضض ١ايٓٗاٝ٥ضض ١ملكضضفـ ٚاذضضؽ يف نًٝضضات ايعًضض ّٛايطبٝضض ١إؾا نضضإ ٖضضؿا املكضضفـ ايٛذٝضضؽ٫لتهُاٍ ؽفج٘  ٫ٚؼمب ايؽـج ١املّاؾ ُِٔ ١فُٛع ايؽـجات ايذلانُ ١ٝيتعفد ايطايب.

 (َ )% 80ضضٔ ايؽـجضض ١ايٓٗاٝ٥ضض ١ملكضضفـ ٚاذضضؽ ؾكضضط يف بكٝضض ١ايهًٝضضات إؾا نضضإ ٖضضؿا املكضضفـ ايٛذٝضضؽ٫لضضتهُاٍ ؽفجضض٘  ٫ٚؼمضضب ايضضؽـجات املّضضاؾِ ١ضضُٔ فُضضٛع ايضضؽـجات ايذلانُٝضض ١يتعضضفد
ايطايب.
َاؼ :)59( ٠ؼؽؼ ايؽـج ١ايٓٗا ١ٝ٥يهٌ َكفـ عمب ايماعات املعتُؽٚ ٠املعٍٍ ١ي٘ بٛاقع سمني ؼـج ١يهضٌ
لاعْ ١ظفَ ١ٜعتُؽٚ ,٠نٌ لاعتني عًُٝتني تما ٟٚلاعْ ١ظفٚ ١ٜاذؽَ ٠عتُؽ.٠
َاؼ :)61( ٠تكفب نمٛـ ايؽـجات اؿاٌٌ عًٗٝا ايطايب يف أَ ٟكفـ ٭قفب ـقِ ٌرٝس يٍاحل ايطايب.
َاؼ :)61( ٠إؾا لس ايطايب يف َكفـ َا بعؽ إظتبضاـ ٙيًُضف ٠ايثاْٝض ١أ ٚأنثضف ؾذلٌضؽ يض٘ ايؽـجض ١ايٍضػف ٣يًُكضفـ
( )%61يف نًٝات ايطب  )%10(ٚيف ايهًٝات ا٭ظفٜٚ ,٣ه ٕٛتكؽٜفَ ٙكب ,٫ٛأَا ايطايضب ايػا٥ضب
بعؿـ َكب ٍٛأ ٚاملٛقـ قٝؽ ٙؾذلٌؽ ي٘ ايؽـجات اييت ذٌٍ عًٗٝا ناًَ.١
َاؼ )62( ٠أ .ؼمب ؼـجات أعُاٍ ايمٓ ١أ ٚايؿٌٍ ايؽـال ٞيًُكفـ بٛاقع ( )%20عً ٢ا٭قٌ َٔ ايٓٗا ١ٜايعظُ٢
يؽـج ١املكفـ.
ب .ؼمب ؼـجات اإلظتباـ ايٓٗا ٞ٥يًُكفـ بٛاقع ( َٔ )%50ايٓٗا ١ٜايعظُ ٢يؽـج ١املكفـ.
د .ػُع ؼـجات أعُاٍ ايمٓ ١أ ٚايؿٌٍ ايؽـالَ ٞع ؼـج ١اإلظتبضاـ ايٓٗضا ٞ٥يترمضب يًطايضب ايؽـجض١
ايهً ١ٝاييت ٜمتركٗا يف ؾيو املكفـ.
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ؼ  -يف ذاي ١املكفـات ايضيت شلضا جٛاْضب تطبٝكٝض ١أ ٚعًُٝض ١ػُضع ؼـجض ١اإلظتبضاـات ايترفٜفٜضَ ١ضع ؼـجض١
أعُاٍ ايؿٌٍ باإلِاؾ ١إىل ؼـجات اؾك ٤ايتطبٝكٚ ٞايعًُٚ ,ٞؼؽؼ يف ِ ٤ٛؾيو اجملُٛع ايؽـج١
ايٓٗا ١ٝ٥يًطايب يف نٌ َكفـ عً ٢ايٓر ٛاٯت- :ٞ
 ٜعؽ ايطايب ْاجراً يف املكفـ إؾا نإ اجملُٛع ايهً ٞيًؽـجتني ٜ ٫كٌ عٔ ( َٔ )%10ايٓٗا١ٜايعظُضض ٢يضضؽـجات املكضضفـٚ ,بايٓمضضب ١يهًٝضضات ايطضضب ؾٝحضضب إٔ ٜ ٫كضضٌ فُضضٛع ايضضؽـجتني عضضٔ
( َٔ )%61ايٓٗا ١ٜايعظُ ٢يضؽـجات املكضفـ ٚيف نضٌ ا٭ذضٛاٍ ٜىضذليف أ ٫تكضٌ أَ ٟضٔ ايضؽـجتني
عٔ ( َٔ )%21ايؽـج ١ايهً ١ٝيهٌ جك.ٞ٥
 إؾا ـلب ايطايب يف أذؽ جك٥ض ٞاملكضفـ – اؾضك ٤ايعًُض ٞأ ٚاؾضك ٤ايٓظضفُٜ - ٟعضؽٍ ـالضبا يفاملكفـٚ ,عً ٘ٝإعاؼ ٠اؾك ٤ايعًُٚ ٞاؾضك ٤ايٓظضف ٟإؾا نضإ ايطايضب باقٝض ًا يإلعضاؼ ٠يف املمضت٣ٛ
ايؽـالْ ٞؿم٘.
َضضاؼٜ :)63( ٠عضضؽ ايطايضضب غا٥بضاً يف ذايضض ١عضضؽّ ذّضضٛـ اإلظتبضضاـ ايٓٗضضا ٞ٥يًُكضضفـ إ ٫إؾا نضضإ قضضؽ قُبَضٌَ عضضؿـ غٝابضض٘
عمب املاؼٖ َٔ )22( ٠ؿا ايٓظاّ ؾذلٌؽ ي٘ يف نىٛؾات ايٓتا٥خ غٝاب بعؿـ.
َضضاؼ :)64( ٠تضضؽؼ عضضؽؼ املكضضفـات ايضضيت جيضضٛق يًطايضضب اإلْتكضضاٍ بٗضضا إىل َمضضت ٣ٛأعًضض ٢بث ٬ضضَ ١كضضفـات َضضع َفاعضضا٠
ايكٛاعؽ اـاٌ ١بهًٝات ايعً ّٛايطب ١ٝاييت تىذليف عؽؼا أقٌ َضٔ  ٬ضَ ١كضفـات أ ٚتىضذليف ايٓحضاط
ظُٝع املكفـات يإلْتكاٍ إىل املمت ٣ٛا٭عًٚ ٢يف نٌ ا٭ذٛاٍ ٜ ٫ه ٕٛاإلْتكاٍ َٔ َمت ٣ٛإىل آظف
إ ٫يف ْٗا ١ٜايعاّ اؾاَع( ٞأ ٚبعؽ ْتا٥خ ايؽٚـ ايثاْ ٞعمب املاؼٖ َٔ )12( ٠ؿا ايٓظاّ).
َاؼُٜ :)65( ٠رؽؼ ايتكؽٜف ايمٓ ٟٛيًطايب عً ٢ايٓر ٛاٯت:ٞ
أ  -ايطايب ايٓاجس يف مجٝع املكفـات ػُع ايؽـجات اؿاٌٌ عًٗٝاٚ ,تكمِ عً ٢فُٛع ايضؽـجات
ايٓٗا ١ٝ٥يًُكفـاتٚ ,ؼؽِّؼ ايٓمب ُ١امل ُ١ٜٛ٦ايٓاػ ُ١عٔ ؾيو تكؽٜفَ ايطايب ٚؾل املاؼٖ َٔ )15( ٠ؿا
ايٓظاّ.
ب  -ايطايب املٓكض ٍٛإىل املمتض ٣ٛا٭عً ٢مبكضفـات ٚؾضل املاؼَ )64( ٠ضضٔ ٖضؿا ايٓظضاّ تهتضب يضض٘ بضضؽً٫
عضٔ ايتكؽٜضف نًُضَٓ( ١كٜٚ .)ٍٛؿنف عؽؼ املكفـات املتبك ٞبٗا.
د  -ايطايب ايباق ٞيإلعاؼٜ ٠هتب ي٘ بؽ ً ٫عضٔ ايتكضؽٜف عبضاـ( ٠بضام يإلعضاؼٜٚ )٠ضؿنف عضؽؼ املكضفـات
املتبك ٞبٗا.
َاؼ :)66( ٠تمب تكؽٜف ؽفد ايطايب تفانُٝاً ظُع ايؽـجات اييت ذٌٍ عًٗٝضا يف مجٝضع املكضفـات ايؽـالض١ٝ
املطًٛب َٓ٘ إجتٝاقٖا يًتعضفد (َضٔ املمضت ٣ٛا٭ ٍٚذتض ٢املمضت ٣ٛايٓٗضاٚ ,)ٞ٥قمضُْ ١ضاتخ اؾُضع عًض٢
فُٛع ايؽـجات ايٓٗا ١ٝ٥يًُكفـات ايؽـال ١ٝاملىاـ إيٗٝا آْؿضاًٚ ,تمضب ايتكضؽٜف نُضا ٚـؼ يف املضاؼ٠
(ٖ َٔ )62ؿا ايٓظاّ َع َ٬ذظ ١عؽّ جٛاق ايتكفٜب.
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َاؼٜ :)67( ٠كؽـ لاط ايطايب يًرٍ ٍٛعً ٢ؼـج ١ايبهايٛـٜٛه ٚايًٝماْن بإذؽ ٣ايتكؽٜفات اٯت- :١ٝ
ممتاق.
جٝؽ جؽاً.
جٝؽ.//
َكب.ٍٛ
َع َفاعاَ ٠ا ٚـؼ يف املضاؼٚ )15( ٠املضاؼَ )62( ٠ضٔ ٖضؿا ايٓظضاّٜٚ ,ضتِ إعضؽاؼ نىضٛؾات ايتعضفد بٓضاً٤
عًضضض ٢تفتٝضضضب ايتكضضضؽٜفات املضضضؿنٛـٚ ,٠عمضضضب ايٓمضضضب ١املٜٛ٦ضضض ١يًتعضضضفد ٚؾيضضضو ظضضض ٍ٬املضضضؽ ٠احملضضضؽؼ ٠يف
ايتك ِٜٛاؾاَع.ٞ
َاؼ :)68( ٠ميٓس ايطايب عٓؽ ؽفج٘ َفتب ١ايىفف ٚؾل ايكٛاعؽ اٯت- :١ٝ
أ  -إؾا ذٌٍ عً ٢تكؽٜف جٝؽ جؽاً عً ٢ا٭قٌ يف مجٝع املمتٜٛات ايؽـالٚ ,١ٝأ٫ج ٜه ٕٛقضؽ ذٍضٌ
عً ٢تكؽٜف َكب ٍٛيف أَ َٔ ٟكفـات ايتعٍَ بؽ٤اً َٔ املمت ٣ٛا٭ٚ ٍٚذت ٢املمت ٣ٛايٓٗا.ٞ٥
ب  -أٜ ً٫ه ٕٛقؽ ـلب أ ٚذُضفمّ أ ٚغضاب بضؽ ٕٚعضؿـ َكبض ٍٛيف أَ ٟكضفـ ؼـالض ٞظضَ ٍ٬ضؽ ٠ؼـالضت٘
باؾاَع.١
د  -إٔ ٜهضضض ٕٛقضضضؽ أنُضضضٌ َتطًبضضضات ايتعضضضفد ظضضض ٍ٬اؿضضضؽ ا٭ؼْضضض ٢يمضضضٓٛات ايؽـالضضض ١احملضضضؽؼ ٠يف
ؽٍٍ٘ َات ٜهٔ قؽ أٚقـ قٝؽ ٙأ ٚغاب بعؿـ َكبٚ ٍٛؾكاً ملا ٚـؼ يف ٖؿا ايٓظاّ.
ؼ  -أٜ ٫ه ٕٛقؽ ٌؽـت ِؽ ٙأ ١ٜعكٛب ١تأؼٜب.١ٝ
َاؼ :)69( ٠ؼؽؼ ايٓظِ ايؽاظً ١ٝيًهًٝات قٛاعؽ ايتك ِٜٛاـاُ باملكفـات ايبرث ١ٝأ ٚايذلب ١ٝايعًُ ١ٝأ ٚايٛلاٌ٥
ايتعً ١ُٝٝأ ٚايتطبٝك ١ٝأ ٚايتؽـٜب ١ٝأ ٚاملىفٚعات املعًُ ١ٝمبا ٜ ٫تعاـض َع ٖؿا ايٓظاّ.

الباب ارتامظ
اذتكْم ّالطْابط التأدٓبٔ٘ للطالب
َضضاؼ :)71( ٠مجٝضضع ايطضض٬ب املمضضحًني يف اؾاَعضض ١مبعتًضضـ َمضضتٜٛاتِٗ ايؽـالضض ١ٝخيّضضع ٕٛيًكٛاعضضؽ ٚايّضضٛابط
ايتأؼٜب ١ٝاملب ١ٓٝيف ٖؿا ايٓظاّ.
َاؼٜ :)71( ٠عؽ ذٍ ٍٛايط٬ب عً ٢ايعًِ ٚاملعفؾ ١اٚ ٍٚاِٖ ذل َٔ ذكٛقِٗ ٜٚفاؾل ؾيو فُٛعضَ ١ضٔ اؿكضٛم
متٝضك وعٍض ١ٝايطايضضب اؾضاَع ٞعضٔ غضضرلَٚ ,ٙضٔ ٖضؿ ٙاؿكضضٛم عًض ٢لضب ٌٝاملثضضاٍ –  ٫اؿٍضف – َضضا
ٜأت- :ٞ
أ  -إبؽا ٤ايفأٚ ٟاملىاـن ١ايؿعاي ١ؾُٝا تك ّٛب٘ اؾاَعَ ١ضٔ بضفاَخ عًُٝضٚ ١ظطضط ؼـالضٚ ١ٝتكٝضِٝ
ا٭ؼاٚ ٤ؾل املعاٜرل ايعًُٚ ١ٝا٭ناؼميٚ ١ٝاإلؼاـ.١ٜ
ب  -اؿٍضض ٍٛعًضض ٢ايبطاقضض ١اؾاَعٝضض ١باعتباـٖضضا ايٝ ٛكضض ١ايضضيت تثبضضت ٖٜٛضض ١ايطايضضب ؼاظضضٌ اؿضضفّ
اؾاَع.ٞ
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د  -ايتهف ِٜإؾا نإ ايطايب ُِٔ َٔ تٓطبل عً ٘ٝوفٚيف ايتهفَٚ ,ِٜضٔ ؾيضو ظٗضٛـ ازلض٘ يف
يٛذ ١ايىفف باؾاَعٚ ١ؾل َاجا ٤بٗؿ ٙايٓظاّ.
ؼ  -ا٫وضضذلاى يف اؾُعٝضضات ايعًُٝضضٚ ١املمضضاُٖ ١يف تهٜٗٓٛضضا ٚايعُضضٌ ِضضُٔ أْىضضطتٗا ٚؾضضل ايًضضٛا٥س
املٓظُ ١يؿيو.
 - ٙالتعؽاّ املهتبات مبا ؼتَ َٔ ٜ٘ٛفاجع ي٬ط٬ع أ ٚاإلعاـٚ ٠ؾل ايٓظِ احملؽؼ.٠
 - ٚالضتعؽاّ املعاَضٌ اـاٌض ١باؾاَعض ١إل بضات ػاـبضض٘ ٚإبؽاعاتض٘ ٚيتطضٜٛف َؽاـنض٘ ايعًُٝضٚ ١ؾضضل
ايٓظِ اـاٌ ١بٗا.
ق  -املىاـن ١يف إقاَ ١ا٭ْىضط ١املعتًؿض ١ايضيت تتبٓاٖضا ٚتفعاٖضا اؾاَعض ١نا٭ْىضط ١ايفٜاِض ١ٝأٚ
ايثكاؾ ١ٝأ ٚا٫جتُاع.١ٝ
ط  -ايفعا ١ٜايٍر ١ٝا٭ٚيٚ ١ٝايفعا ١ٜا٫جتُاع ١ٝؼاظٌ اؿفّ اؾاَع ٞملماعؽت٘ يف ذٌ َىه٬ت٘
اييت تعٝك٘ عٔ ايترٍ ٌٝايعًُ ٞعٔ طفٜل املفوؽٚ ٜٔايباذثني ا٫جتُاعٝني باؾاَعٚ ١ي٘ اؿل
٭جٌ ؾيو يف اؿٍ ٍٛعً ٢املماعؽ ٠املاؼٚ ١ٜؾل ايًٛا٥س املٓظُ ١شلا.
يف  -ايتظًِ أ ٚايتُاه إعاؼ ٠ايٓظف يف ايكفاـات ايٍاؼـِ ٠ؽ ٙبٓا ٤عًَ ٢ا جا ٤يف ٖؿ ٙايٓظاّ.
 - ٟاؿٍ ٍٛعً ٢اي ٛا٥ل اييت متٓرٗا اؾاَعض ١مبضا يف ؾيضو َٓرض٘ ايؽـجض ١ايعًُٝض ١بعضؽ الضتهُاٍ
َتطًبات ايتعفد َٔ اؾاَع.١
ى  -التؿماـ َؽـل ٘ٝؼاظٌ اؿفّ اؾاَعَٓٚ ٞاقىضتِٗ املٓاقىض ١ايعًُٝض ١اي٥٬كضٚ ١طًضب املكٜضؽ َضٔ
تِٝٛس َات ٜؽـن٘ َٔ ايعًٚ ّٛاملعاـف ٫ٚـقابض ١عًٝض٘ أ ٚعكٛبض ١يف ؾيضو َضات خيضٌ بضايكٛاْني
ٚايًٛا٥س ايٓاؾؿٚ ٠اٯؼاب ايعاَ.١
ٍ  -يًطايب اؿكضٛم ايضٛاـؼ ٠يف ٖضؿ ٙايٓظضاّ مبضا يف ؾيضو ذضل ٚقضـ ايكٝضؽ ٚإعاؼتض٘ ٚاْ٫مضراب َضٔ
اؾاَعٚ ١ايتظًِ َٔ ْتا٥خ ا٫ظتباـات ...اخل.
ّ  -اؿٍ ٍٛعً ٢لٓؽ قب

ـزل ٞيهٌ َا ٜؽؾعض٘ ـكٜٓض ١اؾاَعض ,١نُضا يض٘ اؿضل يف الضذلؼاؼ

نٌ َا ؼؾع ١نتأَني يؽ ٣املعتٍني باؾاَعٚٚ ١ؾل ايًٛا٥س املٓظُ ١يؿيو.
ٕ  -املطايب ١عكٛق٘ ؼاظٌ اؿفّ اؾاَعَ ٞتُمها بايٍٓٚ ُٛايًٛا٥س ايٓاؾؿ ٠يف اؾاَعٚ ١مجٝع
ايطًبَ ١تما ٕٚٚيف اؿكٛم ٚايٛاجبات باؾاَع.١
ه  -اؿؿاظ عً ٢قتٜٛات ًَؿ٘ ؼاظٌ اؿفّ اؾضاَع ٞمبهضإ آَضٔ ٚبىضهٌ َضٓظِ ٚبأٜضؽ ٟأَٓٝض١
ٚعؽّ تمً ِٝأ َٔ ٟقتٜٛات٘ (املًـ) إ ٫يًطايب أٜٛ َٔ ٚنً٘ ـزلٝاًٚ ,نؿا عؽّ ْىف أَٔ ٟ
ٖؿ ٙاحملتٜٛات َات ٜهٔ ٖضؿا ايٓىضف ْاػض ًا عضٔ قضفاـ عكٛبضِ ١ضؽ ايطايضب نُضا اْض٘ َضٔ ذضل
ايطًبضض ١عًضض ٢اؾاَعضض ١احملاؾظضضض ١عًضضٌ ٢ضضٛـِٖ ايىعٍضض ١ٝؼاظضضضٌ ًَؿضضاتِٗ ٚعضضؽّ إظٗاـٖضضضا أٚ
الضتعؽاَٗا إ ٫ملضا ظٍٍض٘ يض٘ ٚبايضؿات ٌضٛـ ايطايبضات باعتبضاـ إٔ ٖضؿ ٙايٍضٛـ َضٔ احملتٜٛضات
اإليكاَ ١ٝيف ًَـ ايكب ٍٛباؾاَع ,١ؾ ٬بؽ َٔ ُِإ ذؿظٗا ْٚكاٖ ١ايتعاٌَ بٗا يف اؾاَع.١
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ع  -أ ١ٜذكٛم ت تفؼ يف ٖؿ ٙايٓظاّ ٜتِ تُّٗٓٝا بايتعًُٝات ايٍاؼـ َٔ ٠قبٌ اؾاَع.١
َاؼُٜ :)72( ٠عؽٍ كايؿ ً١نٌّ إظ ٍ٬بايكٛاْني ٚايًٛا٥س ٚايكفاـات ٚايك ِٝاؾاَعٚ ,١ٝعً ٢ا٭ظَ:
أ -تعط ٌٝايؽـال ١أ ٚايترفٜ

عً ٘ٝأ ٚاإلَتٓاع املؽبِف عضٔ ذّضٛـ ايضؽـٚه ٚاحملاِضفات ٚا٭ْىضط١

اؾاَع ١ٝا٭ظف ٣اييت ًُٜكّ ايطايب باملٛاظب ١عًٗٝا ٚمبا  ٫خيايـ ايؽلتٛـ ٚايكٛاْني ايٓاؾؿ.٠
ب -نٌ ؾعٌ ٜتٓاؾَ ٢ع ا٭ظ٬م ٚاٯؼاب ايعاَ ١ؼاظٌ اؾاَع.١
د  -نٌ إظ ٍ٬بٓظاّ اإلظتباـات أَ ٚا ميٓع اشلؽ ٤ٚاي٬قّ شلا.
ؼ  -نٌ غي يف اإلظتباـات أ ٚايىفٚع ؾ ٘ٝأ ٚقاٚي ١ايكٝاّ بؿيو ٜعؽ كايؿ.١
- ٙايتعفٜب املتعُؽ يًُُتًهات ٚاملٓىآت اؾاَع.١ٝ
 - ٚإ اـ ٠ايىػب أ ٚقاٚي ١اإلعتؽا ٤عً ٢أ ٟؾفؼ ؼاظٌ اؿفّ اؾاَع.ٞ
ق  -تٛقٜضضضع املٓىضضضٛـات ٚاملًٍضضضكات ٚاجملضضض٬ت اؾؽاـٜضضض ١أ ٚايٓىضضضفات بأٜضضضٌ ١ضضضٛـ ٠يف ايهًٝضضضات بػضضضرل
ا٭َانٔ املعٍٍ ١شلا ٚمبا ٜ ٫تعاـض َع ايؽلتٛـ ٚايكٛاْٝني ايٓاؾؿ.٠
ط  -مجع ايتٛقٝعات اييت َٔ وأْٗا اإللا ٠٤يًحاَعٚ ١٭عّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن ؾٗٝا.
م َضضٔ قاعضضات اؾاَعضض١
يف  -ايتٓظضض ِٝأ ٚايضضؽع ٠ٛإىل إقاَضض ١ذؿضض٬ت أ ٚقاِضضفات أْ ٚضضؽٚات عاَضض ١يف أٟ
َٚباْٗٝا َٔ ؼ ٕٚإؾٕ َمبل َٔ عُٝؽ ايهً ١ٝأْٝ َٔ ٚاب ١ـ٥ال ١اؾاَع ١يى ٕٛ٦ايط٬ب.
م َضضٔ املبضضاْ ٞأ ٚاملهاتضضب اؾاَعٝضض ١أ ٚاإلجتُاعضضات ايفزلٝضض ١باؾاَعضض ١ايضضيت  ٫تضضل
 - ٟاقترضضاّ أٟ
يًطايب إٔ ٜه ٕٛؾٗٝا أ ٚذّٛـٖا.
ى -ايمع ٞيته ٜٔٛاؼاؼات أ٦ٖٝ ٚات أ ٚمجعٝات ظاـد إطاـ ايكٛاْني ٚايًٛا٥س املٓظُ ١يؿيو.
م َٔ ايعضاًَني يف
م َٔ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن أَ ٚماعؽ ِٜٗأ ٚ٭ٟ
ٍ  -أ ١ٜإٖاْ ١أ ٚإلا َٔ ٠٤ايطايب ٭ٟ
اؾاَع.١
م َضٔ ايعضاًَني يف
م َٔ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن أَ ٚمضاعؽ ِٜٗأ ٚأٟ
ّ  -ايتٗؽٜؽ املباوف باإلعتؽا ٤عً ٢أٟ
اؾاَع.١
َ ٟضٔ أعّضا٦ٖٝ ٤ض ١ايتضؽـٜن أَ ٚمضاعؽ ِٜٗأ ٚأَ ٟضٔ ايعضاًَني يف
م
ٕ  -اعتؽا ٤ايطايضب جمضؽً ٜا عًض ٢أ
اؾاَعٚ ١املىفؾني ٚامل٬ذظني يف اإلظتباـات بايهً.١ٝ
ه  -أ ١ٜإٖاْ ١أ ٚإلا ٠٤أ ٚإعتؽا ٤عً ٢طايب آظف يف اؿفّ اؾاَع.ٞ
م َٔ ا٭عُاٍ اؾاَع.١ٝ
ع  -ايتكٜٚف يف اي ٛا٥ل اؾاَع ١ٝأ ٚالتعُاٍ اي ٛا٥ل أ ٚا٭ٚـام املكٚـ ٠يف أٟ
م َضضضٔ ا٭عُضضضاٍ اؾاَعٝضضض ١ايضضضيت تمضضضتٛجب إ بضضضات
ف  -اْترضضضاٍ ايىعٍضضض ١ٝأ ٓضضضا ٤اإلظتبضضضاـات أ ٚيف أٟ
ايىعٍ.١ٝ
ُ  -محٌ أ ٚذٝاق ٠ايم٬ط أ ٚإظؿا( ٘٥أٜاً نإ ْٛع٘) ؼاظٌ اؿفّ اؾاَع.ٞ
م  -كايؿ ١ايٓظِ ٚايكٛاعؽ املٓظُ ١يًٓىايف ايط٬ب ٞؼاظٌ اؾاَع.١
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َاؼ :)73( ٠ايعكٛبات ايتأؼٜب:ٖٞ ١ٝ
أ  -ايتٓب ٘ٝوؿاٖاً أ ٚنتاب.١
ب  -اإلْؿاـ ايهتاب.ٞ
د  -اؿفَإ َٔ بع

اـؽَات أ ٚاإلَتٝاقات ايط٬ب.١ٝ

ؼ  -اؿفَضإ َضضٔ قاِضفات أذضضؽ املكضفـات ,أ ٚعضضؽؼ َضٔ احملاِضضفات عًض ٢مضضٜ ٫ ٛض ٪ف عًضضِٚ ٢ضضع
ايطايب يف اإلظتباـ.
ٖض  -إيػا ٤إظتباـ ايطايب يف أَ ٟكفـ.
 - ٚاؿفَإ َٔ اإلظتباـ يف َكفـ أ ٚأنثف.
ق  -اؿفَإ َٔ ْتٝح ١إظتباـات ؾٌٍ ؼـال ٞأ ٚأنثفٜٚ ,ه ٕٛبكفاـ َضٔ فًضن وض ٕٚ٪ايطض٬ب
بٓا ً٤عً ٢ت َٔ ١ٌٝٛفًن ايهً.١ٝ
ط  -اؿفَإ َٔ ايؽـال ١أ ٚاإلظتباـ يؿٌٍ ؼـال ٞأ ٚأنثفٜٚ ,ه ٕٛبكفاـ فًن و ٕٚ٪ايطض٬ب
بٓا ً٤عً ٢ت َٔ ١ٌٝٛفًن ايهً.١ٝ
يف  -ايؿٌٍ ايٓٗا َٔ ٞ٥اؾاَعٜٚ ,١ه ٕٛبكفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع ١بعؽ َٛاؾك ١فًن اؾاَع.١
َضضاؼ :)74( ٠جيضضٛق ا٭َضضف بضضإع ٕ٬ايكضضفاـ ايٍضضاؼـ بايؿٍضضٌ ايٓٗضضا ٞ٥ؼاظضضٌ اؾاَعضضٚ ١إبضض٬ؽ ايطايضضب بضضؿيو ٚؼؿ ض
ايكفاـات ايٍاؼـ ٠بايعكٛبات ايتأؼٜب ١ٝيف ًَـ ايطايب.
َاؼ :)75( ٠تٛج٘ يًطايب عكٛبض ١ايتٓبٝض٘ ايىضؿٗ ٞأ ٚاإلْضؿاـ ايهتضاب ,ٞإؾا اـتهضب أٜضاً َضٔ املعايؿضات ايضٛاـؼ ٠يف
ايؿكضضفات ( ,ٚق ,ط ,يف ,ٟ ,ىَ )ُ ,ضضٔ املضضاؼَ )58( ٠ضضٔ ٖضضؿا ايٓظضضاّ ٚيف ذايضض ١تهضضفاـ املعايؿضض١
تتؽـد ايعكٛب ً٫ٌٛٚ ١إىل عكٛب ١ايؿٌٍ ايٓٗا.ٞ٥
َاؼ :)76( ٠تٛقع يف ذل ايطايب عكٛب ١اؿفَإ َٔ قاِضفات أذضؽ املكضفـات أ ٚعضؽؼ َٓٗضا إؾا اـتهضب أٜضاً َضٔ
املعايؿات ايٛاـؼ ٠يف ايؿكفات (أ ,ّ ,ٍ ,ه) َٔ املاؼٖ َٔ )58( ٠ؿا ايٓظاّ.
َاؼًٜ :)77( ٠ػ ٢إظتباـ ايطايب يف َكفـ ٚاذؽ إؾا أظٌِ بٓظضاّ اإلظتبضاـات ؼاظضٌ قاعض ١اإلظتبضاـات أ ٚظاـجٗضا إؾا
نإ ؾيو اإلظ ٍ٬ي٘ ع٬ق ١باإلظتباـ.
َاؼ :)78( ٠تفّ ايطايب َٔ َكفـ ٚاذؽ إؾا وفع يف ايػي أ ٓا ٤اإلظتباـٚ ,إؾا اـتهب غىٍاً يف اإلظتباـ ِٚضبط
َتًبٍماً ب٘ ؾٝرفّ َٔ َكفـ ٜٔأ ٚأنثف عمب طبٝع ١ايػي.
َاؼٜ :)79( ٠عاقب ايطايب بايؿٌٍ ايٓٗا ٞ٥إؾا بت اـتهاب٘ أٜاً َٔ املعايؿات ايٛاـؼ ٠يف ايؿكفات (بٖ ,ضض,ٕ , ,
ع ,ف) َٔ املاؼٖ َٔ )58( ٠ؿا ايٓظاّ.
َاؼٜ :)81( ٠مكط ذل ايطايضب يف مماـلض ١ايٓىضايف ايط٬بض ٞأ ٚيف اؿٍض ٍٛعًض ٢أَ ٟضٔ اـضؽَات ٚاإلَتٝضاقات
ايط٬بٝض ١ايضضيت تكضؽَٗا اؾاَعضض ١يف ذضاٍ قٝاَضض٘ بضأ ٟؾعضضٌ أ ٚلضًٛى خيضضايـ ايكٛاعضؽ ٚايًضضٛا٥س املٓظُضض١
يًٓىايف ايط٬ب.ٞ
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َاؼ :)81( ٠اؾٗات املعتٍ ١بتٛقٝع ايعكٛبات ٖ:ٞ
أ  -ألتاؾ ايطايبٚ :ي٘ ذل تٛقٝع ايعكٛبات ا٭ـبضع ا٭ٚىل املبٓٝض ١يف املضاؼَ )52( ٠ضٔ ٖضؿا ايٓظضاّ ٚؾيضو
عٓؽَا ٜكع ايطايب يف كايؿات تأؼٜب ١ٝأ ٓا ٤ايؽـٚه ٚاحملاِفات أ ٚايٓىاطات ايط٬ب ١ٝاملعتًؿ١
املهًـ بٗا َع إب٬ؽ ـٝ٥ن ايكمِ عٔ ايعكٛبات اييت ٜتعؿٖا ا٭لتاؾ.
ب  -عُٝؽ ايهًٚ :١ٝي٘ ذل تٛقٝع ايعكٛبات ايمت ا٭ٚىل املب ١ٓٝيف املضاؼَ )52( ٠ضٔ ٖضؿا ايٓظضاّ ,عًض٢
أ ٫تكع ايعكٛبتإ اـاَمٚ ١ايماؼل ١إ ٫بعؽ إجفا ٤ؼكٝل نُا ٚـؼ يف ٖؿا ايٓظاّ ٚبعؽ َٛاؾك١
فًن ايهً.١ٝ
د  -ـ٥ضٝن اؾاَعضضٚ :١يضض٘ ذضل تٛقٝضضع مجٝضضع ايعكٛبضات املبٓٝضض ١يف املضضاؼ )52( ٠بٓضا ٤عًضض ٢تٌٛضض ١ٝفًضضن
تأؼٜب ايط٬ب يف اؾاَع..١
َاؼ )82( ٠أ .تُىهجٌ بكضفاـ َٔ عُٝضؽ ايهً ١ٝؾٓ ١يًتركٝل يف مجٝضع املعايؿات اييت ؼضؽث َضٔ ايطض٬ب ؼاظضٌ
ايهًٚ ١ٝتٍؽـ بىأْٗا ايتٌٝٛات بايعكٛبات اي٬قَٚ ١تته ٕٛايًحٓ َٔ ١نٌ َٔ:
ْا٥ب عُٝؽ ايهً ١ٝيى ٕٚ٪ايط٬ب (أٜ َٔ ٚؿ)ِ٘ٛ
ـٝ٥ن ايكمِ ايعًُ ٞايؿٜ ٟؽـه ؾ ٘ٝاحملكل َع٘ أ ٚغايب ١ٝاحملكل َعِٗ

ـٝ٥ماً
عّٛاً

أذؽ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن بايهً١ٝ

عّٛاً

َؽٜف و ٕٚ٪ايط٬ب بايهًَ( ١ٝمحٌ ايهً)١ٝ

عّٛاً َٚكفـاً

ـٝ٥ن ؾفع اؼاؼ ايط٬ب بايهً١ٝ

عّٛاً

ب .تُىهجٌ بكفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع ١ؾٓض ١يًتركٝضل يف املعايؿضات ايضيت ؼضؽث َضٔ َقبَضٌ ايطض٬ب ؼاظضٌ
اؾاَعٚ ١تته ٕٛايًحٓ َٔ ١نٌ َٔ:
ْا٥ب عُٝؽ نً ١ٝايىفٜعٚ ١ايكاْ ٕٛيى ٕٚ٪ايط٬ب أ ٚاذؽ أقؽّ ا٭لاتؿ٠
يف اؾاَعات اييت ٜٛ ٫جؽ ؾٗٝا نً ١ٝوفٜع ١أ ٚذكٛم

ـٝ٥ماً

أذؽ أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن باؾاَع١

عّٛاً

أذؽ كتٍ ٞايى ٕٚ٪ايكاْ ١ْٝٛباؾاَع١

عّٛاً

ْا٥ب َؽٜف عاّ ايكبٚ ٍٛايتمحٌٝ

عّٛاً َٚكفـاً

أَني عاّ اؼاؼ ط٬ب اؾاَع١

عّٛاً

دُٜ .ىهجٌ بكفاـ َٔ ـٝ٥ن اؾاَع ١فًن تأؼٜيب يف اؾاَع ١يًٓظف يف ايعكٛبات امل ٢ٌٛبٗضا َضٔ قبضٌ
ؾضإ ايتركٝضل يف املعايؿضات ايتأؼٜبٝضض ١ايط٬بٝضٚ ١تفؾضع تٌٛضٝات اجملًضضن ايتضأؼٜيب يضفٝ٥ن اؾاَعضض١
ٜٚته ٕٛاجملًن ايتأؼٜيب يف اؾاَع َٔ ١نٌ َٔ:
ْا٥ب ـٝ٥ن اؾاَع ١يى ٕٚ٪ايط٬ب /عُٝؽ و ٕٚ٪ايط٬ب

ـٝ٥ماً

عُٝؽ نً ١ٝايىفٜعٚ ١ايكاْ( ٕٛاؿكٛم) أ ٚأقؽّ ايعُؽا٤

عّٛاً

عّ ١٦ٖٝ ٛتؽـٜن بؽـج ١ألتاؾ

عّٛاً
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َؽٜف عاّ ايكبٚ ٍٛايتمحٌٝ

عّٛاً َٚكفـاً

َؽٜف عاّ ايى ٕٚ٪ايكاْ ١ْٝٛباؾاَع١

عّٛاً

ـٝ٥ن اؼاؼ ايط٬ب باؾاَع١

عّٛاً

ؼ .تضضضؽؼ ْظضضضاّ وضضضض ٕٚ٪ايضطضضضض٬ب باؾاَعضضضض ١اظتٍاٌضضضات ٖضضضضؿ ٙايًحضضضإ ٚإجضضضضفا٤ات أعُاشلضضضا ٚنضضضضؿا
إجضفا٤ات ايتركٝل ٚايتأؼٜب يًط٬ب ٚنضٌ َا ٜتعًل بضؿيو ٫ٚ ,جيضٛق يًعّض ٛاملهًضـ ِضُٔ ؾٓض١
ايتركٝل َع ايطايب إٔ ٜه ٕٛعّٛاً يف فًن ايتأؼٜب.
ٖض .تكع ايعكٛبات اييت ٜىًُٗا ٖؿا ايٓظاّ عضؽا ايعكٛبضات ا٭ـبضع ا٭ٚىل املٍٓض ُٛعًٗٝضا يف املضاؼ)52( ٠
َٔ ٖؿا ايٓظاّ بتٌٝٛات َفؾٛع َٔ ١ؾإ ايتركٝل أ ٚاجملًن ايتأؼٜيب نٌ ؾُٝا خيٍ٘.
َضاؼٜ :)83( ٠بًضؼ ايطايضب نتابٝضاً أ ٚبضضاإلع ٕ٬يف يٛذض ١اإلعْ٬ضات بايهًٝض ١يًرّضضٛـ ٚاملثض ٍٛأَضاّ ؾٓض ١ايتركٝضضل
ظَ ٍ٬ؽ ٠أقٍاٖا  ١ ٬أٜاّ َٔ ٚقٛع املعايؿ ١املتِٗ بٗاٚ ,جيب عً ٢ايًحٓ ١زلاع أقٛاٍ احملكل َعض٘
ٚؼؾاع٘ عٔ ْؿم٘ٚ ,تؽ ٜٔٚؾيو يف قاِف ـزلٚ ١ٝإؾا ت تّف ايطايب يًتركٝل يف املٛاعٝضؽ املبًضؼ
عٓٗا نتاب ١أ ٚباإلع ٕ٬يف يٛذ ١اإلعْ٬ات بايهًٜ ١ٝمكط ذك٘ يف زلاع أقٛاي٘ ٚايؽؾاع عٔ ْؿم٘.
َضضاؼ :)84( ٠جيضضب إٔ ٜبضضت يف املعايؿضض ١ايتأؼٜبٝضض ١ظضضَ ٍ٬ضضؽ ٫ ٠تتحضضاٚق  ٬ضضني  َٜٛضاً َضضٔ تضضاـٜغ عًضضِ اؾاَعضض ١بٗضضا.
ٚجيٛق يًطايب ايتظًِ نتابً ٝا إىل ـٝ٥ن اؾاَعضَ ١ضٔ أ ٟقضفاـ تضأؼٜيب ٚؾيضو ظضَ ٍ٬ضؽ ٫ ٠تكٜضؽ عضٔ
سمضض ١عىضضف  َٜٛضاً َضضٔ تضضاـٜغ تٛقٝضضع ايعكٛبضض ١ايتأؼٜبٝضضٚ ,١تٝضضٌ ـ٥ضضٝن اؾاَعضض ١ايضضتظًِ إىل اجملًضضن
ايتأؼٜيب باؾاَع ١إؾا ت ٜهٔ ٖؿا اجملًن قؽ أبؽ ٣ـأٜاً يف ٖؿ ٙاملعايؿ.١
أَا إؾا نإ اجملًن ايتأؼٜيب قؽ أبؽ ٣ـأٜاً يف املعايؿ ,١ؾٝعفض ـٝ٥ن اؾاَعض ١ايضتظًِ عًض ٢فًضن
اؾاَع ١يًٓظف ؾٜٚ ٘ٝه ٕٛقضفاـْٗ ٙاٝ٥ضاً ٫ٚ ,جيضٛق إعضاؼ ٠ايٓظضف ؾٝض٘ إ ٫أَضاّ احملهُض ١ا٫لضتٓ٦اؾ١ٝ
املعتٍ.١
َاؼ :)85( ٠تل يًٛقٜف بٓا ً٤عً ٢عفض َٔ ـٝ٥ن اؾاَعٚ ١قـ ايؽـال ١يف أ ٟجاَعض ١يف ذايض ١ذضؽٚث اِضطفاب
أ ٚإظ ٍ٬بايٓظاّ ٜتمبب عٓ٘ أ ٚخيىضَٓ ٢ض٘ عضؽّ إْتظضاّ ايؽـالض ١أ ٚاإلظتبضاـ عًض ٢إٔ ٜعضفض ا٭َضف
عً ٢اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات ظ ٍ٬ألبٛعني عً ٢ا٭نثف َٔ تاـٜغ ٚقـ ايؽـال.١
َاؼ :)86( ٠اؾٌٗ بٓظِ اؾاَعٚ ١يٛا٥رٗا ُٜ ٫عؽٍ عؿـا ُٜعؿ َٔ ٞتطبٝل ايعكٛبات.

-252-

ّ8002

قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

الباب الطادع
اليػاط الطالبٕ
َاؼ :)87( ٠تهؿٌ اؾاَع ١يط٬بٗا ذل مماـلض ١أْىضطتِٗ ايط٬بٝضٚ ١تهض ٜٔٛنٝاْضاتِٗ ايٓكابٝض ١ممثًض ١باؼضاؼ
ايط٬ب ٚؾل ايكضاْ ٕٛاـضاُ بضؿيوٚ ,نضؿا تهض ٜٔٛاؾُعٝضات ايعًُٝض .١نُضا تضؽعِ اؾاَعضٖ ١ضؿٙ
ا٭طف ايط٬بَ ١ٝاؼٜاً َٚعٜٓٛاً ٚتفٌؽ اؾاَع ١يؿيو َبايؼ ؼعِ َايَٝ ُِٔ ١ٝكاْ ١ٝا٭ْىط ١ايط٬ب١ٝ
ؼؽؼ يف ايًٛا٥س املاي ١ٝباؾاَع.١
َاؼ :)88( ٠تٓىأ يف اؾاَع ١مجعٝات ط٬ب ١ٝتمٍُ ٢اؾُعٝضات ايعًُٝض ١ايط٬بٝضُٜ ١ضبني ْظضاّ اؾُعٝضات باؾاَعض١
أٖؽاف (َٗاّ) ٖؿ ٙاؾُعٝات ٚتهٜٗٓٛا ٚإجفا٤ات إْتعابٗا ٚلبٌ قٝاَٗا بتركٝل أٖؽاؾٗا.
َاؼ :)89( ٠تىحع اؾاَع ١تٓظ ِٝأطف أ ٚؾضإ ْىضايف ط٬بض ٞعًضَ ٢مضت ٣ٛاؾاَعض ١أ ٚايهًٝضٜ ١هض ٕٛقازلٗضا
املىذلى ٖٛاٜات ايط٬ب ٚاٖتُاَاتِٗ َٛٝٚشلِ ايثكاؾٚ ١ٝايؿٓٚ ١ٝا٭ؼبٚ ١ٝايبٚ ١ٝ٦ٝاإلجتُاعٚ ١ٝعًض ٢إٔ
تؽؼ ْظاّ ايٓىايف ايط٬ب ٞباؾاَعَ ١ضا ٜتعًضل بٗضؿ ٙا٭طضف ايط٬بٝضَ ١ضٔ ذٝضث أٖضؽاؾٗا ٚتهٜٗٓٛضا
ٚإجفا٤ات إْتعابٗا ٚلبٌ قٝاَٗا بتركٝل أٖؽاؾٗا.
َاؼ :)91( ٠خيتاـ فًن ايهً ١ٝـا٥ؽاً يًىباب َٔ بني أعّا ١٦ٖٝ ٤ايتؽـٜن يف ايهً ١ٝتهضَُٗ ٕٛتض٘ ايتٓمضٝل
يٮْىط ١بني اؾُعٝات ايعًُٚ ١ٝأطف ايٓىايف ايط٬بَٚ ٞع ـٚاؼ اؾُعٝات يف ايهً.١ٝ
َضضاؼ :)91( ٠تمضضاِٖ اؾاَعضض ١يف ْؿكضضات اؾُعٝضضات ايعًُٝضضٚ ١أطضضف ا٭ْىضضط ١ايط٬بٝضضٚ ١ؾضضل َضضا تضضَٓ عًٝضض٘ ايضضٓظِ
اـاٌ ١بؿيو.
َضضاؼٍٜ :)92( ٠ضضؽـ ـ٥ضضٝن اؾاَعضض ١ايٓظضضاّ اـضضاُ باؾُعٝضضات ايعًُٝضضٚ ١أطضضف ايٓىضضايف ايط٬بضض ٞمبضضا ؾٗٝضضا ايًضضٛا٥س
ايتٓظ ١ُٝٝاـاٌ ١باإلْتعابات ٚمبا  ٫خيايـ ايكٛاْني ايٓاؾؿٚ ٠أذهاّ ٖؿا ايٓظاّ.
َضضاؼ :)93( ٠تضضل يًحاَعضضٚ ١بكضضفاـ َضضٔ ـٝ٥مضضٗا إْىضضاٌ ٤ضضٓؽٚم أ ٚأنثضضف يضضؽعِ ايطايضضب أ ٚيًتهاؾضضٌ اإلجتُضضاعٞ
ايط٬بضض ٞأ ٚيضضؽعِ ايطضض٬ب املتؿضضٛقني ٚاملبضضؽعني ٜٚتّضضُٔ ايكضضفاـ ايكٛاعضضؽ املٓظُضض ١يهضضٌ َضضا ٜتعًضضل
بايٍٓؽٚم.
َاؼٜٓ :)94( ٠ىأ يف اؾاَع ١إؼاؼ ط٬ب ٞطٛع ٞمياـه ْىاطات٘ ٚؾكاً يٓظاَ٘ ا٭لالٚ ٞيٛا٥رض٘ ايؽاظًٝضٚ ١مبضا
ٜ ٫تعاـض َع ايكٛاْني ٚايًٛا٥س ايٓاؾؿ.٠
َاؼ :)95( ٠تٓىأ يف اؾاَع ١عىا٥ف اؾ ٍٛاي ١بىهٌ طضٛع ٞمتضاـه ْىضاطاتٗا ٚؾكض ًا يٓظاَٗضا ٚيٛا٥رٗضا ايؽاظًٝض١
ٚمبا ٜ ٫تعاـض َع ايكٛاْني ٚايًٛا٥س ايٓاؾؿ.٠
َاؼ :)96( ٠تعٌُ و ٕٚ٪ايط٬ب باؾاَع ١عً ٢ايتٓمٝل بني ايٓىاطات ايط٬ب ١ٝاييت تفعاٖا اؾاَع.١
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الباب الطابع
أحهاو ختامٔ٘
َاؼٜ :)97( ٠تٛىل فًن و ٕٚ٪ايط٬ب َتابعَٚ ١فاقب ١تٓؿٝؿ ٖضؿا ايٓظضاّ ٜٓٚظضف يف نضٌ َضا ٍٜضؽـ َضٔ قضفاـات
ٚتٌٝٛات َٔ فاين ايهًٝات بىإٔ قّاٜا ايط٬ب.
َاؼ :)98( ٠ـٝ٥ن اؾاَعْٚ ١ا٥ب٘ يى ٕٚ٪ايط٬ب ٚعُٝؽ و ٕٚ٪ايط٬ب ٚعُؽا ٤ايهًٝات ٚـ٩لا ٤ا٭قماّ ٚنضٌ
املعتٍني باؾاَعَ ١هًؿ ٕٛبتٓؿٝؿ أذهاّ ٖؿا ايٓظاّ ,نٌٌ ؾُٝا خيٍ٘.
َضضاؼٜ :)99( ٠تضضٛىل ايكمضضِ املمضضحٌ ؾٝضض٘ ايطايضضب بايتٓمضضٝل َضضع إؼاـ ٠ايكبضضٚ ٍٛايتمضضحَ ٌٝتابعضض ١ايمضضرل ا٭نضضاؼميٞ
يًطايبٚ ,عٌُ لحٌ أناؼمي ٞعاّ يهٌ طايبٚ ,ايتركل َٔ إلتٝؿا ٘٥يىفٚيف ايتعفد.
َاؼ :)111( ٠تكف ْتا٥خ املتعفجني َٔ فًن ايهً ١ٝبٓا ً٤عً ٢عضفض ا٭قمضاّ املعتٍضٚ ١تكضف بىضهٌ ْٗضاَ ٞ٥ضٔ
فًن اؾاَع ١باملٛعؽ احملؽؼ يف ايتك ِٜٛاؾاَعٚ ٞتمًِ ْمع ١طبل ا٭ٌٌ َٓٗا يًٛقاـ.٠
َاؼ :)111( ٠تٍؽـ اؾاَع ١ايىٗاؼات يًُتعفجني بايًػ ١ايعفبٚ ,١ٝجيٛق إٔ تٍؽـ ْمعاً َٓٗا بايًػ ١اإللًٝك.١ٜ
َاؼ :)112( ٠ؼؽؼ أؼٚاـ ايتعفد بؽٚـ ٜٔؾكط يف ايمٓٚ ١عمب املٛاعٝؽ احملؽؼ ٠يف ايتك ِٜٛاؾاَع.ٞ
َاؼ :)113( ٠تُعؽٍ ايٓظِ اـاٌ ١بأْظُ ١ايتعً ِٝايػرل فاْ ١ٝباؾاَع( ١عًْ ٢ؿك ١ايطايب) جك٤اً َٔ ٖؿا ايٓظاّ.
َضاؼ :)114( ٠ايطايضضب ايضؿ ٟقُبَضٌَ باؾاَعض ١عًضضْ ٢ؿكتض٘ بضضأَ ٟضضٔ أْظُض ١ايتعًضض ِٝايػضرل فاْٝضض ٫ ١تضل يضض٘ إٔ ٜطًضضب
إعؿا َٔ ٙ٤ايفلض ّٛاحملضؽؼ ٠يًؽـالض ١يف ايهًٝض ١أ ٚايتعٍضَ ايضؿُ ٟقبَض ٌَ ؾٝض٘ ٚؾضل ٖضؿا ايٓظضاّ ذتض٢
ؽفج٘
َاؼٍٜ :)115( ٠ؽـ ـٝ٥ن اجملًن ا٭عً ٢ايكفاـات املٓؿؿٚ ٠املؿمف ٠٭ذهاّ ٖؿا ايٓظاّ.
َاؼ:)116( ٠جيٛق جملًن اؾاَع ١بٓا ٤عً ٢إقذلاط ايهًٝات ا٭ظؿ مببؽأ ايؽـالض ١عًضْ ٢ظضاّ ايتعًض ِٝعضٔ بعضؽ يف
بعض

ايهًٝضضات ٚايتعٍٍضضات ايضضيت تمضضُس طبٝعضض ١ايؽـالضض ١ؾٗٝضضا بضضؿيو يف ؼاظضضٌ ٚظضضاـد اؾُٗٛـٜضض١

وفٜط ١اإليتكاّ باي٥٬ر ١ايٍاؼـ ٠عٔ ايٛقاـ ٠اييت تٓظِ ايتعً ِٝعٔ بعؽ.
َاؼّٜ:)117( ٠ع فًن اؾاَع ١ايتٓظُٝات اـاٌ ١بإجفا٤ات اإلظتباـ ايٓٗا.ٞ٥
َاؼ :)118( ٠تمف ٟأذهاّ ٖؿا ايٓظاّ عً ٢مجٝع اؾاَعات ايُٝٓٝض ١اؿهَٝٛضٚ ١نًٝاتٗضا َٚفانكٖضا ايعًُٝض١
ٚعً ٢مجٝع املمتٜٛات ايؽـال ١ٝايتاي ٞيتاـٜغ ٌؽٚـ ٖؿا ايٓظاّ ٚتًػ ٢أٜض ١يضٛا٥س أ ٚأْظُض ١أ ٚقٛاعضؽ
أ ٚتعًُٝات تتعاـض َعٗا.
َاؼٜ :)119( ٠عٌُ بٗؿا ايكفاـ َٔ تاـٜغ ٌؽٚـٜٓٚ ٙىف يف اؾفٜؽ ٠ايفزل.١ٝ
ٌؽـ بف٥ال ١فًن ايٛقـا٤
بتاـٜغ  /11وعبإٖ 1429/ض
املٛاؾل  /12أغمطن ّ2118/
د.صالح علي باصره
د.علي محمد مجـــور
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وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رئيـس مجلس الوزراء
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قساز زئٔظ زتلظ الْشزاء زقه ( )482لطي٘ 8002و
بػأٌ الئح٘ تيظٔه امليح الداخلٔ٘ لطلب٘ الدزاضات ادتامعٔ٘ ّالعلٔا
الفصل األّل
( التطنٔ٘ ّالتعازٓف ّاألٍداف)
َاؼ :)1(٠تمُٖ ٞؿ ٙاي٥٬ر ١بض (٥٫ر ١تٓظ ِٝاملٓس ايؽاظً ١ٝيطًب ١ايؽـالات اؾاَعٚ ١ٝايعًٝا).
َاؼ :)2(٠٭غفاض تطبٝل أذهاّ ٖؿ ٙاي٥٬رٜ ١ه ٕٛيًهًُات ٚايعباـات ايتاي ١ٝاملعاْ ٞاحملؽؼ ٠قف ٜٔنٌ َٓٗا
َا ت ٜكت م لٝام ايَٓ َعٓ ٢آظف- :
اؾُٗٛـ:١ٜ

اؾُٗٛـ ١ٜاي.١ُٝٓٝ

ايضضضضضضضضٛقاـ:٠

ٚقاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

ايٛقٜضضضضضضضضف:

ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ

اي٥٬رضضض:١

٥٫ر ١تٓظ ِٝاملٓس ايؽاظً ١ٝيطًب ١ايؽـالات اؾاَعٚ ١ٝايعًٝا.

ايطضضضضضايب:

نٌ وعَ طبٝع ٞذاٌٌ عً ٢وٗاؼ ٠ايثاْ ١ٜٛايعاَ ١أ ٚايىٗاؼ ٠اؾاَع ١ٝا٭ٚىل
أ ٚؼـج ١املاجمترل تكؽّ يًذلوٝس إلذؽ ٣املٓس ايؽاظًٚ ١ٝؾكضاً يًىضفٚيف احملضؽؼ ٠يف
ٖؿ ٙاي٥٬ر.١

اؾاَعات:

ٖضض ٞاؾاَعضضات اؿهَٝٛضضٚ ١نضضؿا اؾاَعضضات اـاٌضض ١املًتكَضض ١باملعضضاٜرل ايعًُٝضض١
ٚبٓؿن ايفل ّٛيًحاَعات اؿه.١َٝٛ

املٓر ١ايؽاظً:١ٝ

ٖضض ٞفُضضٛع ايٓؿكضضات ايضضيت تضضؽؾع يًطايضضب يًؽـالضض ١يف إذضضؽ ٣اؾاَعضضات نفلضضّٛ
ؼـالَٚ ١ٝماعؽَ ٠اي ١ٝأ ٚإذؽاُٖا ٚاييت تٍفف َٔ ايٛقاـ ٠أ ٚأ ٟجٗ ١أظف.٣

َاؼ :)3( ٠تٗؽف ٖؿ ٙاي٥٬ر ١إي ٞؼؽٜؽ ا٭لن ٚايكٛاعؽ ايعاَض ١ايضيت ٜضتِ عًضِ ٢ضٗ٥ٛا ايذلوضٝس يًُضٓس ايؽاظًٝض١
ٚؼؽٜؽ اـطٛات اإلجفا ١ٝ٥يعًُ ١ٝايتٓاؾن ٚاملؿاًِ ١بني املتكؽَني ٚاييت ميهٔ َٔ ظ٬شلضا ؼكٝضل
أٖؽاف اعتُاؼ املٓس ايؽاظًٚ ١ٝاملتُثً ١يف- :
 )8تضضٛؾرل ؾضضفُ يًؽـالضضات اؾاَعٝضضٚ ١ايؽـالضضات ايعًٝضضا يف ايضضؽاظٌ ْظضضفاً يىضضر٘ املضضٓس اـاـجٝضض١
ٚاـتؿاع نًؿتٗا.
 )8أعطا ٤متٝك يًطًب ١املتؿٛقني بتٛؾرل اؿؽ ا٭ؼَْ َٔ ٢تطًبات ايؽـال.١
 )2تىضضحٝع ايؿت ٝضات عًضضَٛ ٢اٌضضً ١ؼـالضضتٗٔ ٚظٍ ٌٛضاً ايؿتٝضضات اي٬تضض ٞتٓطبضضل عًضض ٔٗٝوضضفٚيف
اإلبتعاث يًؽـال ١يف اـاـد.
 )4إعطاِٚ ٤ع ظاُ ٭بٓا ٤اؾكـ اي ١ُٝٓٝبتعٍ َٝعؽؼ َٔ املٓس ايؽـال ١ٝاملعتًؿ ١لٜٓٛاً.
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الفصل الجاىٕ
(األضظ ّالكْاعد العام٘ للرتغٔح)
َضضاؼٜ :)4( ٠ضضتِ ايذلوضضٝس يف املضضٓس ايؽاظًٝضض ١ايضضيت تكضضؽّ َضضٔ ايضضٛقاـ ٠أ ٚأ ٟجٗضضَ ١امضض ١أظضضفٚ ٣ؾك ضاً يًّضضٛابط ايضضيت
ؼؽؼٖا ٖؿ ٙاي٥٬ر ١يف إذؽ ٣اؾاَعات ٚؾكاً ملا ًٜضضضضض- :ٞ
 - 8ظط ١لٍٜٓ ١ٜٛاؼم عًٗٝا َضٔ فًضن ايضٛقـا ٤بعضؽ إقفاـٖضا َضٔ قبضٌ ايًحٓض ١ايعًٝضا يًبعثضات ٚاملضٓس
ايؽـالٚ ١ٝؼؽؼ ؾٗٝا- :
 ايٓمب يهٌ قاؾظ ١عمب ظٌٍٝٛتٗا.
 اجملا٫ت ٚايتعٍٍات ايعًُٚ ١ٝؾكاً ٫ذتٝاجات َٚتطًبات ظطط ايتُٓٚ ١ٝلٛم ايعٌُ.
 عؽؼ املٓس اـاِع ١يًتٓاؾن ٚآي ١ٝاظتٝاـ ايطًب ١املتكؽَني.
 اؾاَعات اييت لٝتِ ايتراقِٗ يًؽـال ١ؾٗٝا.
 ايتهًؿ ١ايتكؽٜف ١ٜايمٓ ١ٜٛيًُٓس ٍَٚاؼـ متًٜٗٛا.
 اعتُاؼ َعاٜرل املؿاًِ ١ايكابً ١يًكٝاه املكف َٔ ٠ايًحٓ ١ايعًٝا يًبعثات ٚاملٓس ايؽـال.١ٝ
 - 8اإلع ٕ٬عٔ ؾتس باب ايذلوٝس يف ٚلا ٌ٥اإلع ّ٬املعتًؿ ١قبٌ بؽ ٤ايعاّ اؾاَع ٞبٛقت نافُ.
- 2إجفا ٤املؿاًِ ١بني املتكؽَني ٚاعتُاؼ ايٓتا٥خ َٔ ايًحٓ ١ايعًٝضا يًبعثضات ٚاملضٓس ايؽـالضٚ ١ٝإعْٗ٬ضا
عدل ٚلا ٌ٥اإلع ّ٬ايفزل.١ٝ
َاؼ :)5(٠تك ّٛايٛقاـ ٠بايتٓمٝل َع ٚقاـ ٠املايٝض ١بضإؼـاد اإلعتُضاؼات املايٝض ١يًُضٓس ايؽاظًٝضِ ١ضُٔ َٛاقْض ١ايضٛقاـ٠
عً ٤ِٛ ٢اـط ١ايعاَ ١يإلٜؿاؼ املكف َٔ ٠فًن ايٛقـا.٤
َاؼ :)6(٠تٓتٗ ٞعًُ ١ٝايذلوضٝس يف ْٗاٜض ١وضٗف ٜٛيٝضَ ٛضٔ نضٌ عضاّ بايٓمضب ١يًؽـالضات اؾاَعٝضٚ ١يف ْٗاٜض ١وضٗف
أنتٛبف َٔ نٌ عاّ بايٓمب ١يًؽـالات ايعًٝضا ٜ ٫ٚضتِ ايٓظضف يف أ ٟطًضب ٜكضؽّ بعضؽ ٖضؿ ٜٔاملٛعضؽٜٔ
َُٗا ناْت ا٭لباب ٚاملدلـات.
َاؼ :)7(٠تٍؽـ ايٛقاـ ٠قفاـ اإلٜؿاؼ ايؽاظًَ ٞتُّٓاً ناؾ ١ايبٝاْات املتعًك ١مبؽ ٠ايؽـالٚ ١اؾاَعض ١املٛؾضؽ إيٗٝضا
ٚاملعٍَ املاي ٞاملعتُؽ ٚايتاـٜغ املتٛقع يًتعفد ٚتفلٌ ْمع َ٘ٓ ١يًحاَع ١املًترل يًؽـال ١ؾٗٝا.

-259-

ّ8002

قٛاْني ٚيٛا٥س ٚأْظُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ

الفصل الجالح
(غسّط ّإدساءات التكدو للحصْل عل ٙميح٘ داخلٔ٘)
َاؼ :)2(٠جيب إٔ تتٛؾف يف املتكؽّ يًذلوٝس عًَٓ ٢ر ١ؼاظً ١ٝايىفٚيف اٯتٝضضض- :١
أ : ً٫ٚوفٚيف ايتكؽّ يًذلوٝس يًرٍ ٍٛعًَٓ ٢ر ١ؼاظً ١ٝيًؽـال ١اؾاَع- :١ٝ
 - 8إٔ ٜه ٕٛميين اؾٓم.١ٝ
 - 8إٔ ٜه ٕٛذاٌ ً٬عً ٢وٗاؼ ٠ايثاْ ١ٜٛايعاَ َٔ ١إذؽ٪َ ٣لمات ايتعًض ِٝايعضاّ ايُٝٓٝضٜ ٫ٚ ١كضٌ
َعؽي ١عٔ املعؽٍ املطًٛب َٔ ايًحٓ ١ايعًٝا يًبعثات ٚاملٓس ايؽـال ١ٝيكب ٍٛايذلوٝس.
 - 2إٔ ٜ ٫ه ٕٛقؽ َف عً ٢ذٍٛي٘ عً ٢امل ٌٖ٪أنثف َٔ عاَني ؼـالٝني.
 - 4إٔ ٜهَ ٕٛمتٛؾً ٝا يىفٚيف املؿاِضًٚ ١ايتعٍٍضات املعًضٔ عٓٗضا َضٔ قبضٌ ايًحٓض ١ايعًٝضا يًبعثضات
ٚاملٓس ايؽـال.١ٝ
 - 1إٔ ٜ ٫ه ٕٛقؽ لبل إٜؿاؼ ٙيف أَٓ ٟر ١ظاـج ١ٝأ ٚؼاظً.١ٝ
 - 6إٔ ٜكؽّ ناؾ ١اي ٛا٥ل ا٭ًٌ ١ٝعٓؽ ايذلوٝس َع ْمع ١طبل ا٭ٌٌ َٔ ٖؿ ٙاي ٛا٥ل.
 - 5إٔ ٜ ٫هَٛ ٕٛظؿاً.
 - 2إٔ ٜ ٫ه ٕٛقهً َٛا عً ١ٝبعكٛب ١يف جفمي ١كًض ١بايىضفف ٚا٭َاْضَ ١ضا ت ٜهضٔ قضؽ ـؼ إيٝض٘
اعتباـ.ٙ
اْٝاً - :وفٚيف ايتكؽّ يًذلوٝس يًرٍ ٍٛعًَٓ ٢ر ١ؼاظً ١ٝيًؽـالات ايعًٝا- :
(أ) ايىفٚيف املتعًك ١بؽـال ١املاجمترل- :
- 8إٔ ٜه ٕٛميين اؾٓم.١ٝ
 - 8إٔ ٜهضض ٕٛذاٌ ض ً٬عًضض ٢ايؽـجضض ١اؾاَعٝضض ١ا٭ٚىل بتكضضؽٜف عضضاّ جٝضضؽ جضضؽاً عًضض ٢ا٭قضضٌ أَ ٚضضا
ٜعاؼشلا.
 - 2إٔ ٜه ٕٛقؽ أْٗ ٢ؼـالت٘ اؾاَع ١ٝيف املؽ ٠احملؽؼ ٠يًؽـال.١
 - 4إٔ ٜهضضَ ٕٛمضضتٛؾٝاً يىضضفٚيف املؿاِضضًٚ ١ايتعٍٍضضات املعًضضٔ عٓٗضضا َضضٔ ايًحٓضض ١ايعًٝضضا يًبعثضضات
ٚاملٓس ايؽـال.١ٝ
 - 1إٔ ٜ ٫ه ٕٛقؽ لبل إٜؿاؼ ٙيؽـال ١املاجمترل يف أَٓ ٟر ١ظاـج ١ٝأ ٚؼاظً.١ٝ
 - 6ذٍٛي٘ عً ٢ايذلوٝس َٔ جٗ ١ايعٌُ ٚإٔ ٜه ٕٛؽٍٍض٘ أذضؽ ايتعٍٍضات ايضيت ؼتاجٗضا
ايٛذؽ ٠اإلؼاـ ١ٜبايٓمب ١يًُٛظؿني ًٜٚيب َتطًبضات ظطضط ايتُٓٝضٚ ١لضٛم ايعُضٌ بايٓمضب ١يػضرل
املٛظؿني.
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(ب) ايىفٚيف املتعًك ١بترّرل ؼـج ١ايؽنتٛـا- :ٙ
 - 8إٔ ٜه ٕٛميين اؾٓم.١ٝ
 - 8إٔ ٜه ٕٛذاٌ ً٬عً ٢ؼـج ١املاجمترل بتكؽٜف عاّ جٝؽ جؽاً عً ٢أ٭قٌ أَ ٚضا ٜعاؼشلضا َضٔ
جاَعَ ١عذلف بٗا ؼٚيٝاً يف ذاي ١ذٍٛي٘ عً ٢امل َٔ ٌٖ٪ظاـد ايٚ ُٔٝيؽ ١ٜوٗاؼَ ٠عاؼي٘ َٔ
ؾٓ ١املعاؼ٫ت يف ايٛقاـ.٠
 - 2إٔ ٜه ٕٛقؽ أؼ ٣ظؽَ ١ؾعًَ ١ٝؽتٗا أـبع لٓٛات َٓؿ تثبٝت٘ عًٚ ٢ظٝؿ ١ؼا ١ُ٥بعؽ ايتعفد
بايٓمب ١يًُٛظؿني.
 - 4إٔ ٜه ٕٛقؽ أْٗ ٢ؼـالت٘ اؾاَع ١ٝأ ٚاملاجمترل يف املؽ ٠احملؽؼ ٠قاْْٛاً يًؽـال.١
 - 1إٔ ٜ ٫ه ٕٛقؽ لبل إٜؿاؼ ٙيف أَٓ ٟر ١ظاـج ١ٝأ ٚؼاظً ١ٝيؽـال ١ايؽنتٛـا. ٙ
 - 5ذٍٛي٘ عً ٢ايذلوٝس َٔ جٗ ١ايعٌُ ٚإٔ ٜه ٕٛؽٍٍ٘ أذؽ ايتعٍٍات اييت ؼتاجٗا
ايٛذؽ ٠اإلؼاـ ١ٜبايٓمب ١يًُٛظؿني ًٜٚيب َتطًبات ظطضط ايتُٓٝضٚ ١لضٛم ايعُضٌ بايٓمضب ١يػضرل
املٛظؿني.

الفصل السابع
(اذتكْم ّالْادبات ّاحملظْزات ّالعكْبات )
أّال :اذتكــــــْم
أ  -ذكٛم ايطايب املًترل بايؽـال ١اؾاَع ١ٝا٭ٚي:ٞ
َضضاؼ :)9( ٠ميضضٓس ايطايضضب املعتُضضؽ يف إطضضاـ املضضٓس ايؽاظًٝضض ١ظضضَ ٍ٬ضضؽ ٠ؼـالضضت٘ املمضضاعؽ ٠املايٝضضٚ ١ايفلضض ّٛايؽـالضض١ٝ
املكفـ َٔ ٠قبٌ ايًحٓ ١ايعًٝا يًبعثات ٚاملٓس ايؽـال ١ٝأ ٚأذؽُٖا عمب قفاـ اعتُاؼ املٓرٚ ١يًمضٓٛات
اييت ٜٓحس ؾٗٝا ايطايب ؾكط بالتثٓا ٤تعثف ٙيف ايمٓ ١ا٭ظرلٚ ٠يف ٖؿ ٙاؿايٜ ١مضترل ايطايضب ٍْضـ
املماعؽ ٠املاي ١ٝؾكط.
ب  -ذكضضضضضضٛم طايب يؽـالات ايعًٝا:
َاؼٜ :)11(٠مترل طايب ايؽـالات ايعًٝا املعتُؽ يف إطاـ املٓس ايؽاظً ١ٝاؿكٛم ٚاَ٫تٝاقات ايتاي- :١ٝ
 - 8املماعؽ ٠املاي ١ٝاملكف َٔ ٠ايًحٓ ١ايعًٝا يًبعثات ٚاملٓس ايؽـال.١ٝ
 - 8ايفل ّٛايؽـال ١ٝاملمترك ١مل٪لم ١ايتعً ِٝايعاي ٞاملكٝؽ ؾٗٝا ٚمبا ٜ ٫تحاٚق ايمكـ احملؽؼ.
 - 2بؽٍ عث َٝؽاْ ٞإؾا ناْت طبٝع ١ايفلاي ١أ ٚا٭طفٚذ ١اييت ٜك ّٛبإعضؽاؼٖا ٚتكتّضٗٝا ِضفٚـ٠
ايبرضضث ,بٓضضا ً ٤عًضض ٢تكفٜضضف ا٭لضضتاؾ املىضضفف َٛٚاؾكضض ١فًضضن ايكمضضِ ٚعُضضاؼ ٠ايهًٝضضٚ ١فً ضن
ايؽـالات ايعًٝاٚٚ ,ؾكاً يًّٛابط ٚاملعاٜرل اييت تكفٖا ايًحٓ ١ايعًٝا يًبعثات ٚاملٓس ايؽـال.١ٝ
 - 4بؽٍ طباع ١ايفلاي ١أ ٚا٭طفٚذ ١ايعًُ ١ٝاييت قاّ بإعؽاؼٖا.
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َضاؼ :)11(٠تضضؽؼ َكضضؽاـ املمضضاعؽ ٠املايٝض ١ايضضيت تٍضضفف وضضٗفٜاً يًطضض٬ب املعتُضؽ ٜٔيف أطضضاـ املضضٓس ايؽاظًٝضضٚ ١نضضؿا
بؽ ٫ت ايبرث املٝؽاْٚ ٞتهضايٝـ طباعض ١ايفلضاٚ ٌ٥ا٭طفٚذضات بٓضا ً ٤عًض ٢ألضن ٜفاعض ٢ؾٗٝضا تػطٝض١
اؿضضؽ ا٭ؼْضض ٢يًُتطًبضضات ايؽـالضضٚ ١ٝاملعٝىضض ١ٝيًطضض٬ب أملعتُضضؽ ٙشلضضِ ٜٚضضتِ َفاجعتٗضضا بىضضهٌ ؼٚـٟ
با٫تؿام ٚايتٓمضٝل َضع ٚقاـ ٠املايٝضٜٚ ١ضتِ إقفاـٖضا َضٔ ايًحٓض ١ايعًٝضا يًبعثضات ٚاملضٓس ايؽـالضَٛٚ ١ٝاؾكض١
فًن ايٛقـا.٤
َاؼ :)12(٠تؽؼ َكؽاـ ايفل ّٛايؽـال ١ٝيًؽـالات ايعًٝا َٔ قبٌ اجملًن ا٭عً ٢يًحاَعات.
َاؼ :)13(٠تك ّٛايٛقاـ ٠بترٜٛضٌ ايفلض ّٛاملكضفـ ٠يًطض٬ب املعتُضؽ ٜٔيف إطضاـ املضٓس ايؽاظًٝض ١إىل ذمضاب اؾاَعضات
املكٝضضؽ ٜٔؾٗٝضضا َباوضضفٚ ً٠عٓضضؽ تكضضؽ ِٜإظطضضاـ َضضٔ اؾاَع ض ١بالضضتركام ايفلضض ّٛعًضض ٢ايطًبضض ١املٛؾضضؽٜٔ
يًؽـال ١ؾٗٝا ٚتّف َطًكض ًا تمضًُٗٝا يٮوضعاُ مبعتًضـ ٌضؿاتِٗ ٜضؽًا بٝضؽ َُٗضا ناْضت ا٭لضباب
ٚاملدلـات.

ثاىٔاً- :الْادبــــــات
َضضاؼ :)14(٠عًضض ٢ايطايضضب املعتُضضؽ ِضضُٔ املضضٓس ايؽاظًٝضض( ١ؼـالضضات جاَعٝضض ١أ ٚؼـالضضات عًٝضضا) ا٫يتضضكاّ بايٛاجبضضات
ايتاي- :١ٝ
 )8ايتٛج٘ إىل اؾاَع ١اييت مت قبٛي٘ ؾٗٝا ٫لتهُاٍ إجفا٤ات تمحٚ ً٘ٝؾكا يٓظاَٗا.
 )8إظطاـ ايٛقاـ ٠مبا ٜؿٝؽ ايتراق٘ بايؽـال.١
 )2اْ٫تظاّ يف ايؽـال ١لٜٓٛاً ٚتكؽَ ِٜا ٜثبت ؾيو إىل ايٛقاـ.٠
َٛ )4اؾا ٠ايٛقاـ ٠بُٓمغ َعَُضؽَ ٙضٔ اي ٛضا٥ل املتعًكض ١عضٔ لضرل ؼـالضت٘ ٚايٓتضا٥خ ايضيت ؼٍضٌ عًٗٝضا
لٜٓٛاً.
 )1تكؽ ِٜايطايب ُِاْ ١ػاـَ ١ٜعُؽ َٔ ٠ايػفؾ ١ايتحاـ ١ٜبؽؾع ناؾض ١ايٓؿكضات ٚاملبضايؼ ايٓكؽٜض١
اييت ٌفؾت عً ١ٝأ ٓا ٤ؼـالت٘ يف ذاي ١ايتعثف أ ٚاْ٫كطاع عضٔ ايؽـالض ١أ ٚاإلظض ٍ٬بايٛاجبضات
احملؽؼ ٠يف ٖؿ ٙاي٥٬ر ١أ َٔ ٚجٗ ١ايعٌُ بايٓمب ١يًُٛظؿني.

ثالجاً :احملظــــْزات
َاؼ :)81( ٠تّف عً ٢ايطايب املعتُؽ ُِٔ املٓس ايؽاظً ١ٝاٯتضضضض- :ٞ
تػٝرل فاٍ ايتعٍَ ايؿ ٟأٚؾؽ َٔ أجً ١أ ٚاؾاَع ١اييت ايترل يًؽـال ١ؾٗٝا إ ٫مبٛاؾك ١ايضٛقاـٚ ٠يف
ٖؿ ٙاؿاي ١ؼمب املؽ ٠ايمابك ١يًترَٚ ٌٜٛؽ ٠اإلٜؿاؼ.
اْ٫كطاع عٔ ايؽـال ١أ ٚايتعًـ عٔ ا٫يترام بايدلاَخ ايؽـال ١ٝيف املٛاعٝؽ احملؽؼ ٠يؿيو.
ايكٝاّ بأ ٟأعُاٍ كً ١بايكٛاْني ٚايٓظِ ٚايًٛا٥س اؾاَع.١ٝ
ايتؿفؽ ايهاٌَ يًؽـالٚ ١عؽّ مماـل ١أ ٟعٌُ أ ٓا ٤ؾذل ٠ايؽـالَُٗ ١ا ناْت ا٭لباب ٚاملدلـات.
َاؼ :)16(٠تّف َطًكاً اؾُع بني أنثف َٔ َماعؽَ ٠اي َٔ ١ٝأنثف َٔ جٗٚ ١يف ذايض ١بضٛت تكاِض ٞايطايضب
أَ ٟماعؽ َٔ ٠أ ٟجٜٗٓ ١كٍ ْٗاٝ٥اً ٜٚطايب بإعاؼَ ٠ا ٌفف ي٘ َٔ قبٌ ايٛقاـ.٠
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زابعــاً :العكـــــــْبات
َاؼ :)17(٠تل يًٛقاـ ٠إٜكاف ٌفف املماعؽ ٠املايٚ ١ٝايفل ّٛايؽـال ١ٝاملعتُؽ ٠يًطايب يف اؿا٫ت اٯت- :١ٝ
- 8

عٓؽ تكٍرل ٙيف أذؽ ايٛاجبات املٍٓ ُٛعًٗٝا يف املاؼٖ َٔ )9( ٠ؿ ٙاي٥٬ر.١

- 8

عٓضضؽ مماـلضضت٘ ٭ ٟلضضًٛى قظضضٛـ مبٛجضضب ايكضضٛاْني ٚا٭ْظُضضٚ ١ايًضضٛا٥س املكضضف ٠مل٪لمضضات

ايتعً ِٝايعاي.ٞ
َضضاؼ :)18(٠يًضضٛقاـ ٠ذضضل ذفَضضإ ايطايضضب جكٝ٥ضاً أ ٚنًٝضاً َضضٔ اؿكضضٛم ٚاَ٫تٝضضاقات املعتُضضؽ ٠يضض٘ يف إذضضؽ ٣اؿضضا٫ت
ايتاي- :١ٝ
 .8اْكّاَ ٤ؽ ١ ٬ ٠أوٗف َٔ تاـٜغ تٛقٝع عكٛبٚ ١قضـ ٌضفف املمضتركات املايٝض ١املكضفـ ٠ؼ ٕٚقٝاَض٘
بتٍرٝس ِٚع٘ بإقاي ١ا٭لباب اييت أٚجبت إٜكاف تًو اؿكٛم.
 .8إؾا تبني أْ٘ ذٌٍ عً ٢تًو اؿكٛم ٚاَ٫تٝاقات ؼٚ ٕٚج٘ ذل أ ٚبٓا ً٤عًضَ ٢ض٬ٖ٪ت أ ٚ ٚضا٥ل غضرل
قاْٚ ,١ْٝٛيف مجٝع ا٭ذٛاٍ  ٫جيٛق ٌفف أ َٔ ٟاؿكٛم اييت تكفـ ذفَاْ٘ َٓٗا ٚؾكاً ملضا ذضؽؼٙ
قفاـ اؿفَإ.
 .2عٓؽ تعثف ٙيف أ ٟلٓ ١ؼـال.١ٝ
 .4يف ذاي ١عؽّ ذٍ ٍٛايطايب عًض ٢املٖ٪ضٌ املطًضٛب ٜضتِ التعاِض ١أَ ٟبضايؼ ٌضفؾت عًٝض ١مبٛجضب
ايُّاْ ١ايتحاـ ١ٜاملكؽَ َ٘ٓ ١بؿيو أُِ ٚاْ٘ جٗ ١ايعٌُ يًُٛظؿني.
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الفصل ارتامــظ
(أحهـــــــاو عام٘ ّختامٔــــــ٘)
َاؼٜ :)19(٠كتٍف اإلٜؿاؼ ايؽاظً ٞيًؽـالات اؾاَع ١ٝعً ٢اؾاَعات اؿهٚ ١َٝٛبايفل ّٛايؽـال ١ٝاملكف ٠يتًضو
اؾاَعات.
َضضاؼ :)21(٠يف ذايضض ١متٝضضك ايطايضضب ظضض ٍ٬ؼـالضضت٘ اؾاَعٝضضٚ ١ذٍضضٛي٘ عًضض ٞتكضضؽٜف عضضاّ اَتٝضضاق ميضضٓس َكعضضؽ فضضاْٞ
ملٛاًٌ٘ ايؽـال ١ايعًٝا ْظرل تؿٛق٘.
َضضاؼ :)21(٠تضضل ايتأجٝضضٌ ؾٍضضًني ؼـالضضٝني يطضض٬ب ايؽـالضضات اؾاَعٝضض ٚ ١ايعًٝضضا (َاجمضضترل ضضضض ؼنتضضٛـا )ٙوضضفٜط١
َٛاؾكضض ١ايًحٓضض ١ايعًٝضضا يًبعثضضات عًضضَ ٢ضضدلـات ايتأجٝضضٌ ٚيف ذايضض ١ايّضضفٚـ ٠ايكٍضضٚ ٣ٛبضضؽ ٕٚالضضتركام
ايطايب ٭َ ٟمتركات َاي ١ٝأ ٓا ٤ؾذل ٠ايتأج.ٌٝ
َاؼ :)22(٠تّضف اإلٜؿضاؼ ايضؽاظً ٞبٍضٛـ ٠ؾفؼٜض ١ظضاـد ْطضام اـطض ١ايعاَض ١يإلٜؿضاؼ ايضؽاظً ٞاملٛاؾضل عًٗٝضا َضٔ
فًن ايٛقـاَُٗ ٤ا ناْت ا٭لباب ٚاملدلـات.
َاؼ :)23(٠تل يًطًب ١املتؿٛق َٔ ٕٛظفجي ٞنً ١ٝاجملتُع ٚاملعاٖؽ ايؿٓ ١ٝايتكٓٝض ١ايعًٝضا ٚاؿاٌضً ٕٛعًض ٢تكضؽٜف
عاّ إَتٝاق اؿٍ ٍٛعًضَ ٢كعضؽ فضاْ ٞيف إذضؽ ٣اؾاَعضات اؿهَٝٛض ١مبمضاعؽَ ٠ايٝض ١ؾكضط عًض٢
ْؿك ١ايؽٚي.١
َضضاؼ :)24(٠تٍضضفف املمضضتركات املضضؿنٛـ ٠يف املضضاؼتني (َ )2- 5ضضٔ ٖضضؿ ٙاي٥٬رضض ١مبٛجضضب بطاقضض ١متٓرٗضضا ايضضٛقاـ٠
يًط٬ب املعتُؽ ٜٔيف إطاـ املٓس ايؽاظًٜ ١ٝتِ ػؽٜؽٖا لٜٓٛاً.
َاؼ :)25(٠ت طايب ايٛقاـ ٠مبمضتركات ايطض٬ب املعتُضؽ ٜٔبٍضٛـ ٠مجاعٝض ١يف بؽاٜض ١نضٌ  ٬ض ١أوضٗف(ـبع لضٓ)١ٜٛ
ٚتطايب بايفل ّٛايؽـال ١ٝبٍضٛـ ٠مجاعٝض ١يًطض٬ب املعتُضؽ ٜٔبؽاٜض ١نضٌ عضاّ ؼـالضٜٚ ٞضتِ ٌضفؾٗا
بٓؿن اٯي ١ٝايمابك.١
َاؼٍٜ :)26(٠ؽـ ايٛقٜف ايكفاـات ٚا٭ٚاَف اإلؼاـٚ ١ٜايتعًُٝات املٓؿؿ ٠شلؿ ٙاي٥٬ر.١
َاؼٜ :)27( ٠عٌُ بٗؿا ايكفاـ َٔ تاـٜغ ٌؽٚـٜٓٚ ٙىف يف اؾفٜؽ ٠ايفزل.١ٝ
ٌؽـ بف٥ال ١فًن ايٛقـا٤
بتاـٜغ /28ؾ ٚايكعضضضضؽٖ1429/٠ض
املٛاؾل ْٛ/26ؾُبضضضضضفّ2118/
د .علي محمد مجور

د .صالح علي باصرة

رئييييييييييييييييييس

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
مجلس الوزراء
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الطْابط العام٘ للتعلٔه
املفتْح ّالتعلٔه عً بُعد
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قساز ّشازٖ زقه ( )850لطي٘ 8005و
بػأٌ الطْابط العام٘ للتعلٔه املفتْح ّالتعلٔه عً بُعد

ٚقٜف ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُٞ
 بعؽ اإلط٬ع عً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟـقِ ( )801يمٓ ّ8002 ١بىإٔ تىه ٌٝاؿهٚ ١َٛتمُ ١ٝأعّاٗ٥ا ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟـقِ( )2يمٓ ّ8006 ١بىإٔ ايتعؽ ٌٜاؿه.َٞٛ ٚعً ٢ايكاْ ٕٛـقِ ( )82يمٓ ّ8991 ١بىإٔ اؾاَعات ايٚ ١ُٝٓٝتعؽ٬ٜت٘. ٚعً ٢ايكاْ ٕٛـقِ ( )82يمٓ ّ8001 ١بىإٔ اؾاَعات ٚايهًٝات ٚاملعاٖؽ ايعًٝا ا٭ًٖ.١ٝ ٚعً ٢ايكفاـ اؾُٗٛـ ٟـقِ (  )852يمٓ ّ8004 ١بىإٔ اي٥٬ر ١ايتٓظ ١ُٝٝيًٛقاـ.٠ ٚملا تكتّ ٘ٝاملًٍر ١ايعاَ١قــــــــــــــــــــــرر
مادة أولىٜ :مُٖ ٢ؿا ايٓظاّ بض (ْظاّ ايّٛابط ايعاَ ١يًتعً ِٝاملؿتٛط ٚايتعً ِٝعٔ بُعؽ)
مادة ثانيةِٛ :ابط عاَ :١عً٪َ ٢لمات ايتعًِ املؿتٛط ايعٌُ عً: ٢
 - 8اؿٍ ٍٛعًض ٢تضفظ َٝظضاُ يًعُضٌ بٓظضاّ ايضتعًِ املؿتضٛط َضٔ ٚقاـ ٠ايتعًض ِٝايعضاي ٞوضفٜط ١إٔ تهضٕٛ
اؾاَع ١قؽ َّ ٢عً ٢تألٝمٗا سن لٓٛات عً ٢ا٭قٌ.
- 8تٛؾف يٛا٥س يتٓظ ِٝايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝاإلؼاـ ١ٜعً ٢إٔ تتُّٔ ـلايٚ ١أٖؽاف ٖؿا ايٓٛع َٔ ايتعً.ِٝ
- 2تٛؾف اؾاَع ١املٝكاْ ١ٝايهاؾ ١ٝيُّإ ذمٔ لرل ٠ايعٌُ.
- 4تٛؾرل َٛقع ايهذل ْٞٚيتمٗ ٌٝعًُٝات ا٫تٍاٍ ٚتكؽ ِٜاـؽَات ايتعً ١ُٝٝيًطًب.١
مادة ثالثة  :إجياؼ ايبٓ ١ٝايتٓظ : ١ُٝٝتك ّٛاؾاَع ١بتٛؾرل بٓ ١ٝتٓظٚ ١ُٝٝأناؼميٚ ١ٝإؼاـ ١ٜعً ٢ايٓر ٛاٯت:ٞ
 - 8فًضضن أنضضاؼمي ٞيٝهضضَ ٕٛمضض ً٫ٛ٦عضضٔ ؼؽٜضضؽ أٖضضؽاف ْظضضاّ ايتعًضض ِٝاملؿتضضٛط ٚايضضتعًِ عضضٔ بُعضضؽ ٚـلضضِ
لٝالت٘ ٚلرل ايعٌُ شلؿا ايٓظاّ ٚتٛؾرل املتطًبات املاي.١ٝ
َ - 8م ً٫ٛ٦إؼاـٜاً  ٚأناؼميٝاً ٜتٛىل اإلوفاف عًٖ ٢ؿا ايُٓط َٔ ايتعًٚ ِٝايتعًِ.
َ - 2م ً٫ٛ٦يًُٓاٖخ ٚايتك.ِٜٛ
َ - 4م ً٫ٛ٦يًى ٕٛ٦املايٚ ١ٝاإلؼاـ.١ٜ
َ - 1ؽٜفاً يهٌ َفنك تعً ُٞٝظاـد املفنك ايفٝ٥م ٞيًحاَع.١
 - 6أقماّ أناؼمي ١ٝملتابع ١لرل ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبٍٛـ ٠جٝؽ ٠يف املهتب ايفٝ٥م ٞيف اؾاَع.١
ٚ - 5ذؽات ٚظٝؿٚ ١ٝؾٓ ١ٝتىٌُ :
أ ٚ -ذؽ ٠تأيٝـ ٚتطٜٛف املٛاؼ ايتعً.١ُٝٝ
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ب ٚ -ذؽ ٠يًرالٛب ٚا٫تٍا٫ت.
د ٚ -ذؽ ٠يًتٍُٚ ِٝاإلْتاد.
ؼ ٚ -ذؽ ٠ايكبٚ ٍٛايتمح.ٌٝ
ٚ - ٙذؽ ٠يى ٕٛ٦ا٫ظتباـات ٚايتكِٜٛ
مادة رابعة :إجياؼ ايبٓ ١ٝايتعً : ١ُٝٝتًتكّ اؾاَع ١اييت تكؽّ بفاَخ ايتعً ِٝاملؿتٛط ٚايتعً ِٝعٔ بعؽ با٭ت: ٞ
أ  -ايعٌُ عً ٢تٛؾرل َفجع ـٝ٥م ٞيهٌ َكفـ َعؽ بطفٜكَٓ ١الب ١يًتعً ِٝاملؿتٛط.
ب  -تٛؾرل تعً / ِٝتؽـٜن عً ٢وهٌ يكا٤ات تعًَ ِٝباوفَ ٠ع اشل٦ٝض ١ايتؽـٜمض ١ٝمبضا ٜ ٫كضٌ عضٔ %20
َٔ فُٛع لاعات ايتؽـٜن يهٌ َكفـ.
د  -تٛؾرل ٚلا٥ط تعً ١ُٝٝكتًؿ ١يهضٌ َكضفـ _ َمضُٛعَٚ ١فٝ٥ضَ _ ١ثضٌ ا٭قضفاُ املُػٓطض)CDs( ١
تفؾل َع ايهتاب املكفـ.
ؼ  -التعؽاّ ْظاّ ـقُ ٞإلؼاـْ ٠ظضاّ ايضتعًِ اإليهذلْٚض )LMS( ٞيتٌٛض ٌٝاملضٛاؼ ايتعًُٝٝضٚ ١ايضدلاَخ
ٚاؾؽاٚ ٍٚايتعًُٝات ٚا٫تٍا٫ت َع ايؽاـلني ذٝث ٜتٛاجؽ.ٕٚ
مادة خامسة :إجياؼ ايبٓ ١ٝايتكٓ : ١ٝجيب عً ٢اؾاَع ١تٛؾرل ا٭ت: ٞ
 .8عؽؼ َٓالب َٔ اؿٛالٝب ٚـبطٗا بىبه ١املعًَٛات ( اْ٫ذلْت ).
 .8ظاؼّ إيهذل ْٞٚؾ ٚنؿاٚ ٠٤جٛؼ ٠عاي.١ٝ
 .2ايفبط ايىبه ٞيتمٗ ٌٝعًُ ١ٝايتعًٚ ِٝايتعًِ عٔ بعؽ.
مادة سادسة  :تك ِٝٝايؽاـلني:
ٜضضتِ تضضبين تكٝضض ِٝا٭ؼا ٤نايتضضؽـٜبات ٚايتهًٝؿضضات باإلِضضاؾ ١إىل ألضض ١ً٦ايتكٝضض ِٝايضضؿاتٚ ٞا٭لضض١ً٦
املِٛٛعٚ ١ٝا٭ل ١ً٦املكاي ١ٝؾات اإلجابات ايكٍرلٚ ,٠اَ٫تراْات ايٓٗاٜٚ ,١ٝ٥ىفف عًٖ ٢ضؿا ايٓضٛع ٚذضؽ٠
اَ٫تراْات املفنك ١ٜيتٛؾرل ُِاْات لفٚ ١ٜعؽاي ١اَ٫تراْات ٚجٛؼتٗا.
مادة سابعة :إجياؼ ايبٓ ١ٝايترت :١ٝعً ٢اؾاَع ١تٛؾرل أَانٔ َٚهاتب َٓالب ١باملفنك ايفٝ٥م:ٖٞٚ ٞ
 َهتب ايمهفتاـٚ ١ٜا٭ـوٝـ. َهتب يتمح ٌٝايؽاـلني ٚذؿ ًَؿاتِٗ ٚلح٬تِٗ ا٭ناؼمي.١ٝ َهاتب املىفؾني. َفنك اؿالٛب. إلتؽ ٜٛايتمح.ٌٝ َهتب يًتٍُٚ ِٝايطباع.١مادة ثامنة :اـؽَات ايط٬بٚ :١ٝتٓكمِ إىل :
 .8ظؽَات أناؼميٚ : ١ٝتىٌُ اـؽَات ا٭ناؼمي ١ٝعؽؼاً َٔ ا٭ْىطَٗٓ ١ا :
َ .8اؼ ٠ايتعًِ ايؿات ( ٞايهتاب املكفـٚ CD ,غرل ؾيو )
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 .8املفانك ايؽـال ١ٝاييت لتمتعؽّ يًتعً ِٝاملباوف Face to Face
 .2ايٛلا٥ط ايتعً.١ُٝٝ
 .4ايتكٓٝات ٚا٫ظتباـات.
 .8اـؽَات اإلؼاـٚ : ١ٜتىٌُ اـؽَات اإلؼاـ ١ٜعؽؼاً َٔ ا٭ْىطَٗٓ ١ا :
 .8تكٜٚؽ ايطًب ١قبٌ ايتراقِٗ باؾاَع ١بضؽي ٌٝايتعًض ِٝاملؿتضٛط ٚايتعًض ِٝعضٔ بُعضؽ ٜىضتٌُ عًض٢
املعًَٛات اـاٌ ١بمٝال ١ايكبٚ ٍٛاإلجفا٤ات املتبع ١يف ؾيوٚ ,تِٝٛس ايدلاَخ ٚاملكفـات
ايؽـال ١ٝشلِ.
 .8ايضضفؼ عًضض ٢التؿمضضاـات ايطًبضضٚ ١الضضت ّ٬ا٫لضضتُاـات ٚنضضؿيو الضضتٝؿا ٤ـلضض ّٛايتمضضحٌٝ
َهتبٝاً ٚايهذلْٝٚاً.
 .2ؼؽٜؽ َٛاعٝؽ ايًكا٤ات ايعًُ١ٝ
 .4إع ٕ٬ايٓتا٥خ بايطفم املعتًؿٚ ١تكؽْ ِٜمعَٗٓ ١ا يٛقاـ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ.ٞ
 .1إٌؽاـ اي ٛا٥ل ايؽاي ١عً ٢ايتعفد ٚؾكاً يًٛا٥س املٓظُ ١شلؿا ايُٓط َٔ ايتعً.ِٝ
مييادة تاسييعة :إجيضضاؼ ِضضُإ اؾضضٛؼٚ ٠ايتطضضٜٛف :تكضض ّٛاؾاَعضض ١بإْىضضاٚ ٤ذضضؽ ٠يّضضُإ اؾضضٛؼٚ ٠ايتطضضٜٛف ا٭نضضاؼميٞ
ٜهَٗ َٔ ٕٛاَٗا:
 - 8تطبٝل َعاٜرل ُِإ اؾٛؼ ٠يف امل٪لم.١
 - 8ايتؽقٝل ايؽٚـ ٟيًدلاَخ ايتعً ١ُٝٝاييت تكؽَٗا امل٪لم.١
 - 2ايتؽـٜب املمتُف يًكاُ٥ني بايتؽـٜن ٚاإلؼاـٜني ٚايؿٓٝني.
 - 4إعضضؽاؼ  ٚضضا٥ل ِضضُاْات اؾضضٛؼ ( ٠تكضضاـٜف ايتكٝضض ِٝايضضؿات ٞشل٦ٝضض ١ا٫عتُضضاؼ ِٚضضُاْات اؾضضٛؼ ٠نضضٌ عضضاّ
ؼـال.)ٞ
مييادة عاةييرة :تًتضضكّ اؾاَعضضات ايُٝٓٝضض( ١اؿهَٝٛضضٚ ١ا٭ًٖٝضض )١مبضضا ٚـؼ بٗضضؿا ايكضضفاـ َٚضضٔ خيضضايـ ؾيضضو ٜترُضضٌ
املمٛ٦ي ١ٝايكاْ.١ْٝٛ
مادة أحدى عةرٜ :عٌُ بٗؿا ايكفاـ َٔ تاـٜغ ٌؽٚـٚ ٙعً ٢مجٝع اؾاَعات اؿهٚ ١َٝٛا٭ًٖ ١ٝتٓؿٝؿ.ٙ
ٌضضضضضضضضضضضضؽـ بؽٜضضضضضضضضضٛإ عضضضضضضضضاّ ايضضضضضضضضضضضضٛقاـ٠
بتاـٜغ ٌ/24ؿضضضضضضضفٖ1428 /ض
املٛاؾل َ/14ضضضضضضضاـهّ2117 /
أ.د .صيييييييالح عليييييييي باصيييييييره
وزيييير التعلييييم العيييالي والبحيييث
العلميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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قْاىني ّلْائح ّأىظن٘ قٔد اإلصداز

 .8قاْ ٕٛايتعً ِٝايعايٞ
٥٫ .8ر ١فًن ا٫عتُاؼ ا٭ناؼميٞ
 .2ايٓظاّ ا٭لال ٞي٬ؼاؼ ايفٜاِ ٞيًحاَعات اي١ُٝٓٝ
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