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قزار مجَوري رقه ( )32لشية 2007و
بظأٌ الالئحة التيفيذية لقاىوٌ اجلامعات الينيية
ض ٜ٨ؼ اؾُٗٛض: ١ٜ
بعس ا٫ط٬ع عً ٢زغتٛض اؾٗٛض ١ٜاي.١ُٝٓٝ
ٚعً ٢ايكاْ ٕٛضقِ ( )18يػٓ ّ 1995 ١بؿإٔ اؾاَعات ايٚ ١ُٝٓٝتعس٬ٜت٘.
ٚعً ٢ايكاْ ٕٛضقِ ( )43يػٓ ّ 2005 ١بؿإٔ ْعاّ ايٛظا٥ـ ٚاملطتبات ٚا٭دٛض.
ٚعً ٢ايكطاض اؾُٗٛض ٟضقِ ( )105يػٓ ّ 2003 ١بتؿه ٌٝاؿهٚ ١َٛتػُ ١ٝأعهاٗ٥ا ٚتعس٬ٜت٘.
ٚبٓا ً٤عً ٢عطض ٚظٜط ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ.ٞ
ٚبعس َٛاؾك ١فًؼ ايٛظضا.٤

 //قــــــــــزر //
الباب األول
َاز)1(٠
َاز)2(٠

التشنية والتعاريف
تػُٖ ٢ص ٙاي٥٬ش( ١اي٥٬ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛضقِ ( )18يػٓ ّ 1995 ١بؿإٔ اؾاَعات اي١ُٝٓٝ
ٚتعس٬ٜت٘).
٭غطاض تٓؿٝص أسهاّ ٖص ٙاي٥٬شٜ ١ككس با٭يؿاظ ٚايعباضات ايٛاضز ٠أزْا ٙاملعاْ ٞاملبٓ ١ٝقط ٜٔنٌ
َٓٗا َا مل ٜكتض غٝام ايٓل َعٓ ٢آخط:
 :ايكاْ ٕٛضقِ ( )18يػٓ ّ 1995 ١بؿإٔ اؾاَعات اي١ُٝٓٝ
ايكإْٛ
ٚتعس٬ٜت٘
 :اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات.
اجملًؼ ا٭عً٢
ٚ:ظاض ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ.ٞ
ايٛظاض٠
ٚ:ظٜط ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ.ٞ
ايٛظٜط
:نٌ داَع ١خانع ١٭سهاّ ايكاْ.ٕٛ
اؾاَع١
ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع أ : ٚنٌ نًَٚ ١ٝعٗس َٚطنع َٚػتؿؿٜ ٢تبع اؾاَع.١
املػتؿؿ٢
 :نٌ قػِ عًُ ٞيف نًَٚ ١ٝعٗس َٚطنع ٜتبع اؾاَع.١
ايكػِ ايعًُٞ
 :فًؼ نٌ داَع ١ؽهع يًكاْ.ٕٛ
فًؼ اؾاَع١
:ا٭غاتص ٠ـ ا٭غاتص ٠املؿاضن ٕٛـ ا٭غاتص ٠املؼاعس.ٕٚ
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
 :املسضغٚ ٕٛاملعٝس.ٕٚ
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
املػاعسٕٚ
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 :نٌ فً ١عًَُ ١ٝتدكك ١تكسض بكٛضَٓ ٠تعُ ١عٔ داَع ١أٚ
ٖ ١٦ٝعًُ ١ٝاعتباض ١ٜأَٓ ٚعُ ١زٚيَ ١ٝعرتف بٗا ٜؿطف عً٢
ؼطٜطٖا ٖ ١٦ٝؼطٜط َٔ ا٭نازميٝني أ ٚا٫ختكاقٝني ٚمل ميط
عً ٢آخط عسز قسض َٖٔا أنجط َٔ عاَني.

الباب الجاىي
تكوييات اجملالص واختصاصاتَا
الفصل األول
َاز)3(٠

َاز)4(٠

اجمللص األعلى للجامعات
ٜؿهٌ اجملًؼ ا٭عً ٢عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ضٝ٥ػاً
 .1ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا٤
ْا٥باً يًطٝ٥ؼ.
ٚ .2ظٜط ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًِٟ
عهٛاً
ٚ .3ظٜط املاي١ٝ
عهٛاً
ٚ .4ظٜط ايتدطٜط ٚايتعا ٕٚايسٚيٞ
عهٛاً
ٚ .5ظٜط اـسَ ١املسْٚ ١ٝايتأَٓٝات
عهٛاً
ٚ .6ظٜط ايؿ ٕٚ٪ا٫ز متاعٚ ١ٝايعٌُ
عهٛاً
ٚ .7ظٜط ايرتبٚ ١ٝايتعًِٝ
عهٛاً
ٚ .8ظٜط ايتعٌ ِٜايؿين ٚايتسضٜب املٗين
أعها٤
 .9ض٩غا ٤اؾاَعات اؿه١َٝٛ
 .10ث٬ث َٔ ١ايؿدكٝات ا٭نازمي ١ٝشات اٖ٫تُاّ ايرتبٜ ٟٛعِٗٓٝ
ضٞ٥ؽ اؾُٗٛض ١ٜبْا ً٤عً ٢تطؾٝح َٔ ضٞ٥ؽ اجملًؼ ا٭عً٢
أعها٤
ملس ٠مخؼ غٓٛات قابٌ ٠يًتذسٜس ملطٚ ٠اسس٠
 .11ممجٌ يًذاَعات ا٭ًٖ ١ٝخيتاض ٙض٩غا ٤اؾاَعات َٔ بِٗٓٝ
ملس ٠غٓتني غري قابًٍٍ ١ػسٜس ملط ٠تايَ ١ٝباؾطٜٚ ،٠كسض بتػُٝت٘
عهٛاً
قطاض َٔ ضٝ٥ؼ اجملًؼ
ٜتٛىل املر ٍؽ ا٭عً ٢مماضغ ١املٗاّ ٚا٫ختكاقات اٯت:١ٝ
أ .اقرتاح ايػٝاغ ١ايعاَ ١يًذا ّ عات ٚاقرتاح خطط ايتعً ِٝاؾاَعٚ ٞضؾعٗا إىل املر يؼ ا٭عً٢
يًتدطٝط ٚاإلؾطاف عً ٢تٓؿٝصٖا بعز إقطاضٖا .
بٚ .نع خط ١اٍمب ٍٛيًذاَعات .
ز .تٓػٝل ايتعً ِٝاجل اَعٚ ٞايعٌُ عً ٢تٛد ٘ٗٝمبا ٜتـم ٚسادات ايبٍز .
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ز .ايتٓػٝل بني استٝادات اؾاَعات َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚ

فم طًباتٗا ٚمبا ٜتـ م َع

ايكٛاْني ايٓاؾص.٠
 .ٙايتٓػٝل بني ْعِ اؾاَعات املدتًؿ.١
 .ٚايتٓػٝل بني اٍنًٝات ٚاملعا ٙز ٚا٭قػاّ املتٓاظط ٠يف اؾاَعات .
ٚٚ ، ٟنع ايٓعِ اـاق ١بٗا.
ظٚ .نع اٍنٛابط ايعاٍَ ١يهتب ٚاملصنطات اؾاَع ٠
ح .إقطاض َؿطٚع َٛاظْ ١اؾاَعات اؿهٚ ١َٝٛسػاباتٗا اـتاَ.١ٝ
ط .إقطاض اي٥٬ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيًكاْ ٕٛقبٌ عطنٗا عً ٢فًؼ ايٛظضاٚ ٤نصا إقطاض ايًٛا٥ح ايساخً١ٝ
يًذاَعات ٚايهًٝات ٚاملعاٖس.
 .ٟاملٛاؾك ١عً ٢إْؿا ٤نًٝات أَ ٚعاٖس أ ٚأقػاّ أَ ٚػتؿؿٝات دسٜس ٠يف اؾاَع ١أ ٚتعس ٌٜأٚ
إيػا ٤أ ٚزَر ايكاَٗٓ ّ٨ا ٚايطؾع بصيو إىل املر يؼ ا٭عٌ ٣يتدطٝط ايتعً ِٝي٬عتُاز.
ى .ؼسٜس ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝعً ٢ايط٬ب ايٛافز  َٔ ٜٔغري ايُٝٓٝني.
ٍ .ؼسٜس َا ٜسؾع٘ ايط ٫ب يٮْؿط ١ايط ٫ب.١ٝ
ّٚ .قـ ايسضاغ ١يف اؾاَعات.
ٕ . 1 .اقرتاح إْؿا ٤اؾاَعات اؿه٠َٞٛ
 . 2ايرتخٝل بإْؿا ٤اؾاَعات غري اؿهٚ ١َٝٛإداظَٓ ٠اٖذٗا ٚا٫عرتاف بايؿٗازات اييت
متٓشٗا.
ؽٚ .نح ايٓعِ اـاق ١بتكٚ ِٜٛتطٜٛط ايتعً ِٝاؾاَع.ٞ
ع .تؿه ٌٝأ ٟفايؼ أ ٚأدٗع ٠ملعاْٚت٘ يف أزاَٗ ٤اَ٘.
ف .أَ ٟػا ٌ٥أخط ٣خيتل بٗا ٚؾكاً يًكاْ.ٕٛ
َازٜ . 1 )5(٠عكس اجملًؼ ا٭عً ٢ث٬ث ١ادتَاعات زٚض ١ٜيف ايػٓ ١عً ٢ا٭قٌٚ ،شيو يف ا٭ غبٛع ا٭ َٔ ٍٚنٌ
ؾٗط أبطٜٛ ،ٌٜيٚ ،ٛٝأنتٛبطٚ ،جيٛظ يًُذًؼ إٔ ٜعكس ادتُاعاً اغتجٓاٝ٥اً بٓا ً٤عً ٢طًب َػبب َٔ
ضٜ٨ؼ املر ٍؽ أَ ٚا ٜ ٫لٍ عٔ ثًح ع ز ز أعها ٤اجملًؼ.
 ٨ؾإشا مل ٜتٛا فض ٖصا ايٓكاب يف ايّٛٝ
ٜ .2ه ٕٛادتُاع اجملًؼ قح ٜح ًا عهٛض أغًب ١ٜعسز أعها ٙ
ا٭ ٍٚاحملسز يعكس ا٫دتُاع أدٌ يً ّٛٝايصٜٓٚ ٍٜٟ٘ ٟعكس عٓس ٨ش بعسز ا٭عها ٤اؿانطٚ ، ٜٔتكسض
قطاضات٘ با٭غًب ١ٝاملطًك ١يعسز ا٭عها ٤اؿانط ٜٔؾإشا تػاٚت ا٭قٛات ٜطدح اؾاْب ايصَ٘ٓ ٟ
ضٜ٨ؼ اجملًؼ .
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ٟبت اجملًؼ ا٭ع ٍ ٣يف ادتُاع ؾٗط ابط ٌٜبكؿ ١خاق ١ؾُٝا :ًٜٞ
أ .ؼسٜس أعساز ايط  ٫ب ايص  ٜٔغٝتِ قبٛهلِ يف اؾاَعات ٍيعاّ اؾاَع ٞايتاي ٞيف نٌ داَع١
ٚنًٚ ١ٝقػِٚ ،شيو يف ن ٤ٛاستٝادات ايب ٫ز ٚخطط ايتُٓ.١ٝ
ب .إقطاض خط ١قبٚ ٍٛاسس ٠يف ن ٤ٛايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات املكرتس ١املطؾ ٛع ١إي َٔ ٘ٝاؾاَعات يًعاّ
اؾاَع ٞايتاي.ٞ
ز .ؼسٜس َا ٜسفع٘ ايط ٫ب َٔ ضغ ّٛيٮٕؾط ١ايط ٫ب ١ٝاملدتًؿ ١يًعاّ اؾاَع ٞايتايٚ ٞقٛاعس
ٚإدطا٤ات أزاٗ٥اَٚ ،عاٜري قطؾٗا مبا ٜح مم ضعا ١ٜايط ٬ب ضٚسًٞا ٚادتُاعًٞا ٚثكافًٟا ٚضٜانٞاً
ٚقشًٞا  ،مبا يف شيو ؾطٚط ٚقٛاعس قطف اإلعإ ات ٚاملػاعسات املايٍ ٍ ١ٝط  ٫ب ايُٝٓٝني
احملتادني ٚاملعٛقنيٚ ،شيو يف ن ٤ٛاملكرتسات املطفٚع ١إي َٔ ٘ٝاؾاَعات ٚيف سسٚز ايكٛاْني
ٚايتعًُٝات املٓعُ ١يصٍى.
ز .ؼسٜس ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝعً ٢ايط ٫ب غري ايُٝٓٝني يًعاّ اؾاَع ٞاٍتاي.ٞ

َازٜ .1 )7(٠بت اجملًؼ يف ادتُاع ؾٗط ٜٛي ٛٝبكؿ ١خاق ١ؾُٝا :ًٜٞ
أ .إقطاض ايتك ِٜٛاؾاَع ٞاملٛح ز يًعاّ اؾاَع ٞايتاي ٞيف ن ٤ٛاملكرتسات

املطؾٛع ١إئَ ٘ٝ

اجلاَعات .
ب .ايتٓػٝل بني استٝادات اؾاَعات َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚأعها ٠٨ٖٞ ٤ايتسضٜؼ املػاعسٜٔ
يًعاّ اؾاَع ٞايتاي ٞعً ٢ن ٤ٛا ٍطٍبات املطؾٛع ١إيَٗٓ ٘ٝا قبٌ إزضاز ٖص ٙا٫ستٝادات يف
َٛاظْات اؾاَعات يًعاّ املاي ٞايتاي.ٞ
ٜ .2بت اجملًؼ ا٭عً ٢يف ادتُاع ؾٗط أنتٛبط بكؿ ١خاق ١ؾُٝا :ًٜٞ
أَٓ .اقؿ ١ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛاملطؾٛع  َٔ ٠اؾاَعات عٔ َػت ٣ ٛأزاٖ٨ا ا٭نازميٚ ٞاإلزاض.ٟ
 ٨ا٫عتُا ز ا٭نازمي ٞعٔ َس ٣ايتعاّ ّ ٩غػات ايتعً ِٝايعايٞ
بَٓ .امؾ ١ايتكاضٜط املط فٚع٠ ٖٞ َٔ ١
مب عاٜري ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ
ز .أَٛ ٟنٛعات أخط ٣تط ٣ايٛظاض ٠عطنٗا ع ٍ ٣املر يؼ ا٭عً.٢
َاز)8(٠

ٜكط املر ٍؽ ا٭ع ٍَ ٣ؿط ٚع املٛاظْ ١ايػٓ ١ٜٛيًذاَعات اؿهٚ ١َٝٛسػاباتٗا اـتاَ ١ٝيف ادتُاع
اغتجٓاْ ٞخيكل هلصا ايػطض.
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الفصل الجاىي
جملص اجلامعة
َاز )9(٠أٜ .ؿهٌ فًؼ اؾاَع ١عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
ضٟ٨غاً
 .1ضٝ٥ؼ اؾاَع١
أعها٤
ْٛ .2اب ضٝ٥ؼ اؾاَع١
 .3عُسا ٤ايهًٝات أ ٚاملعاٖس أَ ٚسٜط ٚاملطانع اييت يف
أعها٤
َػت ٣ٛايهًٝات ٚاملعاٖس
عهٛاً َٚكطضاً
 .4أَني عاّ اؾاَع١
 .5ث٬ث ١ميجً ٕٛأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ (أغتاش ،أغتاش َؿاضى،
أغتاش َػاعس)ٚ ،ؽتاض نٌ ؾ َٔ ١٦أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
َٔ ميجًٗا يف فًؼ اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢زع َٔ ٣ٛضٝ٥ؼ اؾاَع١
أعها٤
يف بسا ١ٜايعاّ اؾاَع ٞملس ٠غٓتني قابً ١يًتذسٜس ملطٚ ٠اسس ٠ؾكط
 .6ث٬ث َٔ ١ايؿدكٝات ايعاَ َٔ ١ش ٟٚايطأٚ ٟاـرب ٠خيتاضِٖ َريؼ
اؾاَع ١يف أ ٍٚادتُاع ي٘ َٔ نٌ عاّ داَعٜٚ ،ٞكسض بتع ِٗٓٝٝقطاض
أعها٤
َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع١
عهٛاً
 .7ضٝ٥ؼ ْكاب ١٦ٖٝ ١ايتسضٜؼ
داَع١
.
ب ٫ .جيٛظ اؾُع بني عه ١ٜٛأنجط َٔ فًؼ
َاز )10(٠خيتل فًؼ اؾاَع ١مبا :ًٜٞ
أ .ضغِ ايػٝاغ ١ايعاَ ١يًذاَع ١مبا حيكل ضؾع َػت ٣ٛايتعًٚ ِٝايبشح ايعًُٚ ٞايتأٖٚ ٌٝايتسضٜب
ٚتًب ١ٝاستٝادات ايتُٓ ١ٝايؿاًَ ١يف ايب٬ز.
بٚ .نع ا٭غؼ ايرتب ١ٜٛاييت جيب إٔ تتهُٓٗا َٓا  ٙز  ٚأْؿط ١ا جلاَع ١مبا ٜٓػذِ َع ايعكٝس٠
ٚايؿطٜع ١اإلغ.١َٝ٬
املز ١ٜإىل ضؾع فإٖٔا ٚمتهٗٓٝا َٔ أزا ٤ضغايتٗا
ز .زعِ اغتك ٍ٬اؾاَعٚ ،١اؽاش مجٝع ايٛغا٩ ٍ٨
ٚؼكٞم أٖسافٖا عً ٢ايٛد٘ ا٭ى ٌَ .
زَٓ .امف ٚ ٠إقطاض َؿطٚع املٛاظْ ١ايػٓ ١ٜٛيًذاَع ١اييت أع ز ت يف نَ ٤ٛؿاضٜع َٛاظْات ايو ٍٜات
ٚاملعا ٙز ٚاملطانع ٚاملػتؿؿٝات ايتع ٍميٚ ١ٝاإل ؾطاف عً ٢تٓؿٝصٖا بع ز اعتُاز  ٙا َٔ اجملًؼ
ا٭عً.٢
 .ٙتك ِٜٛأعُاٍ اؾاَع ١يف ن ٤ٛغٝاغت٘ا ايعاَ ،١مبا يف شيو ايٓعط يف ايتكاضٜط ايػٓٚ ١ٜٛايسٚض١ٜ
اييت ٜكسَٗا ض ٝ٥ؼ اؾاَعٚ ١عِ ز ا ٤اٍى يٝات ٚاملطانع إىل اجملًؼٚ ،تؿه ٌٝايًذإ اـاق١
بتم ِٜٚكتٍف أْؿط ١اؾاَع .١خاق ١يف فا٫ت:
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 .1ا٭زا ٤ا٭نازمي ٞ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚػاعس.ِٜٗ
 .2ؾ ٕٚ٪ايط٬ب.
 .3ايسضاغات ايعٌٜا ٚايبشح ايعًُ. ٞ
 .4ا٭زا ٤املايٚ ٞاإلزاض.ٟ
 ٨ايتز ضٜؼ يف اؾاَعٚ ١املعاٖس ٚاملطا ى ظ ايتابع ١هلا ٚ ،ؼسٜس سك ٛمِٖ
 .ٚإقطاض تعٝني أ عها٠ ٖٞ ٤
ب ٜط ضاتب ٕٚ ،مهلِ َٓٚشِٗ إداظات ايتؿطؽ
ٚٚادباتِٗٚ ،تجبٝتِٗ ٚاْتز ابِٗ  ٚإع اضتِٗ بطاتب أ ٚؽ
ايعٍَٚ ٞقب ٍٛاغتكا٫تِٗ  ٚإْٗا ٤خس َاتِٗ ٚؾكأ ٭ سهاّ ايكاْٖٚ ٕٛص ٙاي٥٬شٚ ١ا٭ْعُ١
ايكازض ٠مب متهاُٖا ٚمبا ٜتؿل َع أسهاّ ايكٛاْني ٚايًٛا٨ح ا٭ خط ٣ايٓاؾص ٠شات ايكً.١
ظَٓ .1 .اقؿ ٚ ١إقطاض اـطط ٚا ٍبطاَر ايسضاغ ١ٝاملطؾٛع َٔ ١فايؼ ايهًٝات ٚاملعاٖس ٚاملطاى ظ
ايتابع ١هلا أ ٚاغتشساخ أمؽاّ عٌَ ١ٝؾٗٝا .
َٓ .2امؾ ٚ ١إقطاض أَ ٟكرتسات تتعًل بايتٛغع ا٭ؾك َٔ ٞؾطٚع يف ايساخٌ أ ٚاـاضز بفإٔ
اغتشساخ أقػاّ عًُ ١ٝيف ايهًٝات ٚاملعاٖس ٚاملطانع ايتابع ١يًذاَعٚ ١ضؾعٗا إىل اجملًؼ
ا٭عً.٢
حَٓ .امؾٚ ١إقطاض ر طط تُٓ ١ٝاؾاَعَ ١ع ضبطٗا غطط ايتُٓ ١ٝيف ايسٚي. ١
غٓ ٟٛيف اؾاَع ١يف ن ٤ٛاستٝادات اجملتُع ٚايكسض٠
ًا
ط .ؼسٜس أعساز ايط٬ب ايص ٜٔميهٔ قبٛهلِ
ا٫غتٝعاب ١ٝيٌداَعٚ ،١مبا ٜ ٫تذاٚظ اؿس ا٭قك ٢يٌ مب ٍٛيف نٌ ؽكل َٔ ايتدككات
احملسز َٔ ٠قبٌ املر يؼ ا٭عًٚ ٢ؾلًا ـطط ايكب ٍٛايػٓ ١ٜٛاييت ٜكطٖا.
َٓ .ٟح اٍزضدات ايعًُٚ ١ٝا٭يكاب ٚايسبًَٛات ٚايؿٗازات.
ى .قب ٍٛايتربعات اييت تطز إىل اؾاّ ع  ٠عٔ ططٜل ايٛقـ ٚاهلبات ٚايٛقاٜا ٚغريٖا  ،عً ٢إٔ ٫
تهَ ٕٛؿطٚط ١مبا ٜتعاضض ٚايػٝاغ ١ايعاَ ١يًسٚي ١أَ ٚا ٜتٓاؾَ ٢ع اٯزاب ٚا٭خ٬م ٚايك.ِٝ
ٍ .إقطاض اـطط إلقاَ ١املباْٚ ٞاملٓؿآت اؾاَعٚ ٠ٟػٗٝع  ٙا ٚقٝاْتٗا .
ّ .تأَني استٝادات املى تب ١ايعاَ ١يف اؾاَعٚ ١املهتبات اخلاق ١بايهًٝات ٚاملعاٖس  ٚاملطانع
ايتابع ١هلا َٔ املكاز ض  ٚاملطاز ع  ٚايس ٚضٟات ايعًُٚ ١ٝايتكٓٝات اؿسٜج ١يًُهتبات مبا ٜهؿٌ
تٛؾري اح تٜادات ايسضاغ ١اؾاَعٚ ١ٝاستٝادات ايبشح ايع مل  ٟبٓا ً٤عً ٢اقرتاح فًؼ ؾٕٚ٪
املهتبات ٚايتٛثٝل ٚايٓؿط ٚايرتمج.١
 َٔٚ ٨غريِٖ َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
ٕ .تؿه ٌٝؾإ عًُ ١ٝؾٓ ١ٝزا  ١َ٨أ٩ ّ ٚقت َٔ ١بني أعها ٙ
ٚاملدتكني يبشح املٛنٛعات اييت تٓاط بٗا ٚزضاغتٗا ٚإبسا ٤ايطأ ٟؾٗٝا.
ؽ.إعاز ٠أ ٚتعس ٌٜأ ٚإيػا ٤ايكطاضات ايكازض  َٔ ٠فايؼ ا ٍنًٝات أ ٚاملعاٖس أ ٚاملطانع ايتابع١
يٌداَع ١إشا ى اْت كايؿٍٍ ١قٛاْني أ ٚايًٛا٥ح أ ٚايكطاضات اينتظ مي ١ٝاييت تعٌُ بٗا اؾاَع. ١
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عٚ .نع ا٭غؼ ايعاَ ١ملدتًـ أْؿط ١ايط  ٫ب ا٫ز متاعٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝايطٜانٚ ١ٝايطعا ١ٜايكش١ٝ
هلِ بٓا ً٤عً ٢اقرتاح فًؼ ؾ ٕٚ٪ايط ٫ب.
فَٓ .اقؿٚ ١إقطاض اؿػاب اـتاَ ٞيًذاَعٚ ١ايهًٝات ٚاملعاٖس ٚاملطانع ٚاملػتؿؿٝات ايتابع١
هلاٚ ،ايتكاضٜط ايسٚض ١ٜاملمزَ َٔ ١أدٗع ٠ايطقاب ١اإلزاضٚ ١ٜاملاي ١ٝاـاضدٚ ١ٝضؾع شيو إىل اجملًؼ
ا٭عً.٢
م )1( .إقطاض اتؿاقٝات اٍتعا ٕٚايعًُٚ ٞايؿين بني اؾاَعٚ ١اؾاَعات ا٭ر ض ٣اييت ٜربَٗا ضٜ٨ؼ
اؾاَع ١أ ٚأسس ْٛاب٘ مبٚز ب تؿٜٛض خط.َ٘ٓ ٞ
( )2إمضاض اتؿامٜات ا ٍتعا ٕٚايعملٚ ٞايؿين اييت تربَٗا اٍى يٝات أ ٚاملعاٖس أ ٚاملطانع اٍتابع١
ٍؾاَع ّ ١ع غري ٙا ّ ٕ اهل٨ٞات ايع ٍَ ١ٝا٭خط ٣بعس اعتُازٖا َٔ قبٌ ضٝ٥ؼ اؾاَع.١
( )3تٛثٝل ع٬ق ١اؾاَعَ ١ع َ٪غػات ايكطاع اـام.
م .ايٓعط يف املٛنٛعات اييت حيًٗٝا عً ٘ٝضٝ٥ؼ اؾاَع ١أٜ ٚتكسّ بٗا ثًح أعها ٤اجملًؼ أ ٚأٟ
َٛنٛعات خيتل بٗا املر ٍؽ ٚؾلًا ٭سهاّ اٍقاْ.ٕٛ
َازٜ )11(٠عكس فًؼ اؾاَع ١ادتُاعات٘ ايعاز ١ٜبس عَ ٠ٛطؾك٘ ظس ٍٚا٭عُاٍ تٛد٘ َٔ ض ٜ٨ػ٘ إىل نٌ
أعها ٤املر يؼ قبٌ خ ٫ث ١أٜاّ  -عً ٢ا٭قٌ َٛ َٔ -عس ا٫دتُاعٚ ،إشا ططأت بعس تٛد ٘ٝايسع٠ٛ
أَٛض عاز ٍ ٠تػتسع ٞعطنٗا عً ٢اجملًؼ قطض اجملًؼ أناؾتٗا إىل دس ٍٚا٭عُاٍ أ ٚتأدًٗٝا إىل
از متاع قازّ.
َاز )12(٠أٜٓ .امف ٜٚكط فًؼ اؾاَع ١يف ادتُاع ايؿٗط ا٭ َٔ ٍٚايعاّ اؾاَع - ٞبكؿ ١خام - ٠ايتكطٜط
ايػٓ ٟٛاملعز َٔ قبٌ ض ٜ٨ؼ اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢تكا ضٜط عُسا ٤ايهًٝات ٚاملعاٖس َٚس ٜط ٟاملطانع
ايتابع ١يًذاَع ١اييت أقطتٗا فايػٗا يف ادتُاعات ايؿٗط ا٭خري َٔ ايعاّ اؾاَع ٞاملْكطّ.
بٜٓ .اقـ ٜٚكط فًؼ اؾاَع ١يف ادتُاع ؾٗط َا ٜٛبكؿ ١خاقَ ١كرتسات ا

ٍنًٝات اييت أقطتٗا

فايػٗا بؿإٔ:
 .1استٝاز اٍنٌٜات َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚػاعس ِٜٗيًعاّ اجلاَع ٞايتاي ٞعًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ
ٚايهًٚ ١ٝاؾاَع ١مبٌ إب ٫غ٘ إىل اجملًؼ ا٭ع ٍ.٣
 .2عسز ايط ٫ب ايص ٜٔميهٔ اغتٝعابِٗ يف ايعاّ اؾاَع ٞايتاي ٞعً ٢أغاؽ ايكسض ٠ا٫غتٝعاب١ٝ
عًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ ٚايهًٚ ١ٝاؾاَع.١
نُا ٜٓاقـ ٜٚكط يف ْؿؼ ا٫دتُاع بٓا ً ٤ع ٍَ ٣كرتح فًؼ ف  ٕٚ٩اٍط  ٫ب ٚقبٌ ايطؾع إىل
اجملًؼ ا٭ع ٍَ ٣ا :ًٜٞ
 .1ايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات املكرتس ١يكب ٍٛايط ٫ب ٚتػذ ًِٗٝيف ايعاّ اؾاَع ٞايتاي.ٞ
 .2ايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات املكرتس ١ملا ٜسفع٘ ايط ٫ب يٮٕؾط ١ايط ٫بٚ ١ٝى ٜؿ ١ٝأزاٗ٥ا  ّٚعاٜري
قطؾٗا  ،مبا يف شيو خط ١ضعا ١ٜايط  ٫ب ضٚسًٞا ٚادتُاعًٞا ٚثكايف ًا ٚضٜانًٞا ٚقشًٞا
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ٚؾطٚط ٚقٛاع ز قطف اإلعاْات ٚاملػاعسات ا ملايٍ ١ٝيط  ٫ب ايُٝٓٝني احملتادني
ٚاملعٛم.ٜٔ
َازٜ )13(٠ه ٕٛادتُاع فًؼ اؾاَع ١قشٝح ًا عهٛض ا٭غًب ١ٝاملطًكٍ ١عسز أعها ،٘٥فإشا مل ٜتٛاؾط  ٙشا
اٍْكاب يف اي ّٛٝا٭٪ٜ ٍٚدٌ ا٫دتُاع إىل  ّٟٚايعٌُ ايتايَ ٞع إع ٕ٬مجٝع أع نا ٤اجملًؼٜٓٚ ،علز
ا٫دتُاع عٓس ٨ش ٜٚه ٕٛقشٝح ًا بعسز ا٭عها ٤اؿانط ٜٔؾطٜط إٔ ٜ ٫كٌ عسزِٖ عٔ ثًح
أعها ٤املر ٍؽ  ٚتكسض قطاضات اجملًؼ بأؽ ٍب ١ٝا٭عها ٤اؿانطٚ ٜٔعٓس تػا ٟٚا٭قٛات ٜط دح
اؾاْب ايص َ٘ٓ ٟضٜ٨ؼ اجملًؼ .
َاز )14(٠جيٛظ إٔ ٜعمز ا ٫دتُاع ايٛاسس جملًؼ اؾاَع ١٭نجط َٔ دًػ ١إشا اغتسعت اؿاد ١شيو ،عً ٢إٔ
 ٫تعٜس َست٘ عٔ ث٬ث ١أٜاّ عً ٢ا٭نجط.
َازٜ )15(٠بًؼ ض ٜ٨ؼ فًؼ اؾاَع ١قطاضات فًؼ اؾاَع ١إىل ض ٜ٨ؼ اجملًؼ ايصٜ ٟعٍٚ ٙٚا٭زْ َ٘ٓ ٢املعين
بٗا خ ٍ٬ث٬ث ١أٜاّ ع ٍ ٣ا٭نجط َٔ اؽاشٖا.
َازٜ .1 )16(٠ك ّٛأَني غط اجملًؼ بهتاب ١قهط ا٫دتُاع َبنياُ ؾَ ٘ٝهإ ٚتاضٜذ اْعكاز ٚ ٙأمسا ٤ا٭عها٤
اؿانطٚ ٜٔايػا٨بني ٚاملػا  ٍ٨املططٚس ١يًٓكاف ٚخ٬ق ١آضا ٤ا٭عها ٤بؿأْٗا ٚايكطاضات ٚاٍتٛقٝات
اييت مت اؽاشٖا ٚايتٛقٝع عً ٘ٝإىل داْب تٛمٜع ض ٜ٨ؼ اجملًؼ .
 .2ؼؿغ قانط از متاعات اجملًؼ يف غذ٬ت خاق ١بعس ايتٛمٜع عًٗٝا َٔ ض ٜ٨ؼ املر يؼ ٚأَني
ايػط.

الفصل الجالح
اجمللص األكادميي
َازٜ )17(٠ته ٕٛاجملًؼ ا٭نازمي ٞعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ضٝ٥ػاً
ْ .1ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًؿ ٕٚ٪ا٭نازمي١ٝ
 .2أغتاش َٔ نٌ نًٝات اؾاَع ١خيتاض ٙعُٝس ايهً َٔ ١ٝبني أقسّ مخػ١
أغاتص ٠يف ايهًٜٚ ،١ٝكسض بتػُٝت٘ قطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١ملس ٠غٓتني
عهٛاً
قابً ١يًتذسٜس ملطٚ ٠اسس.٠
عهٛاً
 .3ضٝ٥ؼ ْكاب ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
َكطضاً
َ .4سٜط عاّ ايؿ ٕٚ٪ا٭نازميٚ ١ٝؾ ٕٚ٪أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ باؾاَع١
َاز )18(٠خيتل اجملًؼ ا٭نازمي ٞبايٓعط يف ا٭َٛض ايتاي:١ٝ
َطادعٚ ١ؾشل ٚثا٥ل املتكسَني يؿػٌ ٚظا٥ـ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚتكطٜط َس ٣قشتٗاأ
ٚنؿاٜتٗا يًتعٝني يف اؾاَعٚ ١ضؾعٗا إىل فًؼ اؾاَع.١
تػ ١ٜٛأٚناع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚتكطٜط ا٭َٛض املتعًك ١بايتؿطؽ ايعًُٚ ٞايرتقٝات ٚاإلعا ض٠
ب
ٚاإلداظات ٚغريٖا َٔ املػا ٌ٥املتعًك ١با٭زا ٤ا٭نازمي.ٞ
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ايبت يف تعٝني أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املػاعسٚ ٠تػ ١ٜٛأٚناعِٗ ٚاملػا ٌ٥املتعًك ١بأزا٤
ٚادباتِٗ ٚتطبٝل أسهاّ ايكاْ ٕٛيف ساي ١إخ٬هلِ بٛادباتِٗ ايٛظٝؿ.١ٝ

ز

ايٓعط يف املػا ٌ٥املتعًك ١بتطٜٛط املٓاٖر اؾاَعٚ ١ٝضؾع نؿا ٠٤ا٭زا ٤ا٭نازمي ٞ٭عها٤
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ ٚتٛؾري ايسعِ املاز ٟيتشكٝل أٖساف اؾاَع ١يف ٖصا اؾاْب.

الفصل الزابع
جملص الدراسات العليا والبحح العلني
َازٜ )19(٠ته ٕٛفًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ:َٔ ٞ
ضٝ٥ػاً
ْ .1ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ
أعها٤
ْٛ .2اب عُسا ٤ايهًٝات يؿ ٕٚ٪ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ
َكطضاً
َ .3ػذٌ ايسضاغات ايعًٝا
َاز )20(٠خيتل فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ ٞمبا :ًٜٞ
تٓع ِٝؾ ٕٚ٪ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٚ ٞتؿذٝع٘ ٚتٛؾري ايسعِ املازٚ ٟاملتطًباتأ
ا٭خط.٣
اقرتاح ايػٝاغ ١ايعا َ ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ ٞيف اجملا٫ت املدتًؿٚ ١حيسز ْعاّ
ب
ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ ٞقٛاعس قب ٍٛايساضغني ٚتػذٚ ًِٗٝؼٚ ًِٜٗٛابتعاثِٗ.
اعتُاز ؾإ اإلؾطاف ٚاملٓاقؿ ١يًطغا ٌ٥ايعًَُٛٚ ١ٝاقؿاتٗا َٚكطٚؾات ايسضاغٚ ١ؾطٚط
ز -
َٓح ايسضدات ايعًُٚ ١ٝخطط ايبشح ا يعًُٚ ٞنٌ َا ٜتعًل بايسضاغات ايعًُٚ ١ٝايبشح
ايعًُ ٞمبا يف شيو اإلؾطاف عً ٢ايٛسسات اإلزاض ١ٜايتابع ١هلا.
الفصل اخلامص
جملص طؤوٌ الطالب
َازٜ )21(٠ته ٕٛفًؼ ؾ ٕٚ٪ايط٬ب َٔ:
ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يؿ ٕٚ٪ايط٬ب
1
ْٛاب عُسا ٤ايهًٝات يؿ ٕٚ٪ايط٬ب
2
َسٜط عاّ ايكبٚ ٍٛايتػذٌٝ
3
َازٜ )22(٠تٛىل فًؼ ؾ ٕٚ٪ايط٬ب ا٫ختكاقات ايتاي:١ٝ
اقرتاح ايػٝاغ ١ايعاَ ١يؿ ٕٚ٪ايط٬ب.
أ
إعساز ايٓعِ اـاق ١بأعُاٍ ؾ ٕٚ٪ايط٬ب ٚايٛسسات اإلزاض ١ٜايتابع ١هلا.
ب
اإلؾطاف ايؿين عً ٢ايٛسسات اإلزاض ١ٜايتابع ١يؿ ٕٚ٪ايط٬ب.
ز -
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قٛاْني ٚيٛا٥ح ٚأْعُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٞ

ز

ّ2008

اقرتاح ايٓعِ ٚايكٛاع ز اي٬ظَ ١إلدطا٤ات قب ٍٛايط٬ب ٚتػذٚ ًِٗٝؼٚ ًِٜٗٛتأزٜبِٗ ٚقٛاعس
اَ٫تشاْات ٚؾطٚط ايتدطز ٚايتك ِٜٛايػٓ ٟٛيًذاَع.١

ٙ

ضعا ١ٜايط٬ب ضٚسٝاً ٚادتُاعٝاً ٚثكاؾٝاً ٚضٜانٝاً ٚقشٝاً.
-

ٚ

ٚنع ايٓعِ ٚايكٛاعس اي٬ظَ ١ملا ٜسؾع٘ ايط٬ب يٮْؿط ١ايط٬ب ١ٝاملدتًؿٚ ١ؼسٜس نٝؿ١ٝ
أزاٗ٥ا َٚعاٜري ٚططم قطؾٗا.

ظ

ٚنع ؾطٚط ٚقٛاعس قطف اإلعاْات ٚاملػاعسات املاي ١ٝيًط٬ب ايُٝٓٝني احملتادني
ٚاملعٛقني.

الفصل الشادض
جملص طؤوٌ املكتبات والتوثيق واليظز والرتمجة
َازٜ )23(٠ته ٕٛفًؼ ؾ ٕٚ٪املهتبات ٚايتٛثٝل ٚايٓؿط ٚايرتمج:١
ضٝ٥ػاً
 .1ضٝ٥ؼ اؾاَع١
أعها٤
ْٛ .2اب ضٝ٥ؼ اؾاَع١
 .3أضبع َٔ ١عُسا ٤ايهًٝات خيتاض ٕٚغٜٓٛاً بايتٓاٚب َٔ قبٌ ضٝ٥ؼ اؾاَع،١
عً ٢إٔ ٜه ٕٛاثٓإ َِٓٗ َٔ عُسا ٤ايهًٝات ايعًُٚ ١ٝاثٓإ َٔ عُسا ٤ايهًٝات
أعها٤
اإلْػاْٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
ٖ ٧ٝايتسضٜؼ َٔ املتدككني يف فاٍ عًِ املهتبات ٜػُ٘ٝ
 .4أسس أعها٠ ٤
عهٛاً
ضٝ٥ؼ اؾاَع١
َكطضاً
َ .5سٜط عاّ املهتبات اؾاَعٚ ١ٝايتٛثٝل ٚايٓؿط ٚايرتمج١
َازٜ )24(٠تٛىل فًؼ ؾ ٕٚ٪املهتبات ايتٛثٝل ٚايٓؿط ٚايرتمجَ ١ا :ًٜٞ
تب ٚاملطادع ٚاملدطٛطات
أٚ .نع ايػٝاغ ١ايعاَ ١إلْؿا ٤املهتبات ٚتكُٗٝٝا ٚتعٜٚسٖا بايو
ٚايسٚضٜات ايعًُْٚ ١ٝعِ املعًَٛات ٚغا٥ط أغايٝب اـسَٚ ١ايتٛثٝل املهتيب اؿسٜح.
ب .اقرتاح ْعاّ َطبع ١اؾاَع.١
ز .اإلؾطاف عً ٢ايٛسسات اإلزاضٚ ١ٜغا٥ط ايؿ ٕٚ٪املتعًك ١باملهتبات اؾاَعٚ ١ٝايتٛثٝل ٚايطباع١
ٚايرتمجٚ ١ايٓؿط ايص ٟحيسزْ ٙعاّ خام بصيو.
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الفصل الشابع
جملص الكلية وجملص املعَد أو املزكز
ايؿطع ا٭ :ٍٚفًؼ ايهً-:١ٝ
َاز )25(٠أٜ .ؿهٌ فًؼ ايهً ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 .1عُٝس ايهً١ٝ

ضٝ٥ػاً

ْ .2ا٥ب أْٛ ٚاب عُٝس ايهً١ٝ

عهٛاً/أعها٤

 .3ض٩غا ٤ا٭قػاّ ا٭نازمي ١ٝيف ايهً١ٝ

أعها٤

 .4ث٬ث َٔ ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
( أغتاش ،أغتاش َؿاضى ،أغتاش َػاعس)
ٜتِ اْتدابِٗ َٔ قبٌ ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ يف ايهً ١ٝنٌ عاَني
ٚملطٚ ٠اسس ٠ؾكط ٜكسض بتػُٝتِٗ قطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع١

أعها٤

ب .جيٛظ إٔ ٜهِ إىل عه ١ٜٛاجملًؼ ث٬ث ١أعها – ٤عً ٢ا٭نجط – َٔ خاضز اؾاَع َٔ ١ش ٟٚايطأٟ
ٚاـرب ٠ممٔ هلِ قٌ ٠بٓؿاط ايهً ١ٝاملعٜٓ ١ٝتِ اختٝاضِٖ َٔ قبٌ فًؼ ايهً ١ٝيف أ ٍٚادتُاع
ٜعكس ٙبٓا ً٤عً ٢تطؾٝح ايعُٝس  ،ملس ٠غٓ ١قابً ١يًتذسٜس ملطٚ ٠اسس ٠ؾكط ٚشيو َٔ تاضٜذ أ ٍٚادتُاع
يًُذًؼ ٜؿًُِٜٗٚ ،كسض بتػُٝتِٗ قطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع.١
زٜ .تٛىل أَاْ ١غط اجملًؼ َٔ خيتاض ٙاجملًؼ َٔ بني أعها ٘٥يف أ ٍٚادتُاع ي٘ َٔ نٌ عاّ داَع.ٞ
ز .جيٛظ يًُذًؼ إٔ ٜسع ٛؿهٛض ادتُاعات٘ َٔ ٜط ٣نطٚض ٠سهٛض ٙز ٕٚإٔ ٜه ٕٛي٘ اؿل يف
ايتكٜٛت.
َازٜ )26(٠تٛىل فًؼ ايهً ١ٝاملػٛ٦يٝات ٚايك٬سٝات ايتاي:١ٝ
 .1ضغِ ايػٝاغ ١ايعاَ ١يًهً ١ٝمبا ٜهؿٌ ضؾع َػت ٣ٛايتسضٜؼ ٚايبشح ايعًُٚ ٞمب ا ٜ ٫تٓاقض
َع غٝاغ ١اؾاَع.١
 .2زضاغٚ ١تطٜٛط َؿاضٜع اـطط ٚاملٓاٖر ٚايرباَر ايسضاغ ١ٝاييت تطؾعٗا فايؼ ا٭قػاّ
ٚاملٛاؾك ١عًٗٝا متٗٝساً إلقطاضٖا َٔ فًؼ اؾاَع.١
 .3ايتٓػٝل َع فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ ٞيف تعٝني املؿطؾني عً ٢ايطغا ٌ٥ايعًُ١ٝ
ٚتؿه ٌٝؾإ املٓاقؿ.١
 .4ايتٛق ١ٝمبٓح ايسضدات ايعًُٚ ١ٝا٭يكاب ٚايسبًَٛات ٚايؿٗازات.
َٓ .5اقؿٚ ١إقطاض َٝعاْ ١ٝايهً ١ٝيف ن ٤ٛاقرتاسات فايؼ ا٭قػاّ.
 .6ؼسٜس أعساز ايط٬ب ايص ٜٔميهٔ قبٛهلِ يف كتًـ ا٭قػاّ ايعًُ ١ٝيف ن ٤ٛايكسض٠
ا٫غتٝعاب ١ٝيًهًٚ ١ٝاقرتاح ؾطٚط قبٛهلِ ٚؾكاً يًػٝا
ايتدككات.
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قٛاْني ٚيٛا٥ح ٚأْعُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٞ

 .7اإلؾطاف عً ٢تٓع ِٝايسضاغ ١يف ايهًٚ ١ٝايتٓػٝل بني أقػاَٗا املدتًؿ.١
 .8اإلؾطاف عً ٢تٓع ِٝايبشح ايعًُ ٞيف ايهًٚ ١ٝتؿذٝع٘ ٚمت ًٜ٘ٛبايتعاَ ٕٚع فًؼ ايسضاغات
ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ.ٞ
 .9ايتٛق ١ٝيف مجٝع ا٭َٛض املتعًك ١بأعها ١٦ٜ ٙ ٤ايتسضٜؼ يف ايهًٚ ١ٝغريِٖ َٔ ايكاُ٥ني بأعُاٍ
ايتسضٜؼ ؾٗٝا َٔ تعٝني ٚتجبٝت ٚتطقْٚ ١ٝكٌ ٚإعاض ٠بطاتب أ ٚبس ٕٚضاتب ٚإٜؿاز َٓٚح اإلداظات
ايسضاغ ١ٝمبا ؾٗٝا إداظ ٠ايتؿطؽ ايعًُٚ ٞغري شيو َٔ ا٭َٛض اؾاَع ١ٝاغتٓازاً إىل أسهاّ
ايكاْٖٚ ٕٛص ٙاي٥٬شٚ ١ا٭ْعُ ١ايكاز ض ٠مبكتهاٖا ٚمبا ٜتؿل َع أسهاّ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح
ا٭خط ٣ايٓاؾص ٠شات ايكً.١
اؾاَع١
.
 .10زضاغ ١اقرتاح إْؿا ٤أقػاّ عًُ ١ٝدسٜس ٠أ ٚزفٗا ٚايتٛق ١ٝمبا ٜطا ٙبؿأْٗا إىل فًؼ
 .11زضاغَ ١ا حياٍ إيَٛ َٔ ٘ٝنٛعات َٔ عُٝس ايهً ١ٝأ ٚاؾاَع.١
ايؿطع ايجاْ :ٞفًؼ املعٗس أ ٚاملطنع-:
َازٜ )27(٠تأيـ فًؼ املعٗس أ ٚاملطنع ايعًُ ٞايتابع يًذاَع ١بايططٜك ١اييت ٜتأيـ َٓٗا فًؼ ايهً١ٝ
ٚته ٕٛي٘ شات املػٛ٦يٝات ٚايك٬سٝات ٚؾل ٥٫ش ١خاق ١تٓعِ شيو تكط َٔ فًؼ اؾاَع١
ٚاجملًؼ ا٭عً.٢

الفصل الجامً
جملص القشه العلني
َاز )28(٠أٜ .تأيـ فًؼ ايكػِ َٔ:
 .1ضٝ٥ؼ ايكػِ

ضٝ٥ػاً

 .2مجٝع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف ايكػِ

أعها٤

ب .حيٌ قٌ ضٝ٥ؼ ايكػِ ٜٚك ّٛبأعُاي٘ عٓس غٝاب٘ أقسّ ا٭عها ٤يف ايًكب ايعًُ.ٞ
زٜ .تٛىل أَاْ ١غط اجملًؼ َٔ خيتاض ٙفًؼ ايكػِ َٔ بني أعها ٘٥يف بسا ١ٜنٌ عاّ داَع.ٞ
ز .جملًؼ ايكػِ إٔ ٜسع٫ ٛدتُاعات٘ َٔ ٜك ّٛبتسضٜؼ املكطضات ايساخً ١ٝيف اختكام ايكػِ َٔ غري
أعها ٤اجملًؼ.
َاز )29(٠خيتل فًؼ ايكػِ مبا :ًٜٞ
أ .اقرتاح خطط ايسضاغ ١يف ايكػِ ٚنٌ َا َٔ ؾأْ٘ ايٓٗٛض باملػت ٣ٛايعًُ ٞيف ايكػِ
ٚايهً.١ٝ
بٚ .نع املٓاٖر ايسضاغ ١ٝيًُكطضات اييت ٜسضغٗا ايكػِ.
ز .تؿذٝع ٚتٓػٝل أْؿط ١ايبشح ايعًُ ٞيف ايكػِ.
ز .إبسا ٤ايطأ ٟيف ايرتقٝات ٚايتعٝني ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚػاعسَ ِٜٗع َطاعا ٠عسّ اؾرتاى
عه ١٦ٖٝ ١ٜٛايتسضٜؼ يف ايٓعط يف ايرتق ١ٝملطتب ١أعًَ َٔ ٢طتبت٘.
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ٚ .ٙنع دس ٍٚايسضٚؽ ٚاحملانطات املتعًك ١بايكػِ.
 .ٚإبسا ٤ايطأ ٟيف تعٝني املؿطؾني عً ٢ايطغا ٌ٥ايعًُٚ ١ٝتؿه ٌٝجلإ َٓاقؿتٗا .
ظ .اقرتاح َٝعاْ ١ٝايكػِ ٚؼسٜس ؾطٚط قب ٍٛايط٬ب ٚا٭عساز اييت ميهٔ قبٛهلا يف ايكػِ.
ح .تٛثٝل ايطٚابط بني ايكػِ ٚاؾٗات ٚاهل٦ٝات شات ايع٬ق ١خاضز اؾاَعٚ ١املتعًك ١بأْؿط١
ايكػِ َٗٚاَ٘ ايعًُ ١ٝعرب عُاز ٠ايهً.١ٝ
ط .إبسا ٤ايطأ ٟيف أَٛ ٟنٛعات ٜعطنٗا عُٝس اٍنً ١ٝأ ٚضٝ٥ؼ ايكػِ.
 .ٟأَٛ ٟنٛعات أخط ٣تسخٌ نُٔ اختكام فًؼ ايكػِ عهِ ايكاْٚ ٕٛايًٛا٥ح املٓعُ١
يصيو.

الفصل التاسع
األحكاو املظرتكة للنجالص
َازٜ )30(٠عكس نٌ فًؼ َٔ اجملايؼ املٓكٛم عًٗٝا يف ايؿكٖ َٔ )8–2( َٔ ٍٛصا ايباب ادتُاعاً عازٜاً
نٌ ؾٗط خ ٍ٬ايعاّ اؾاَعٚ ٞؾكاً ملا :ًٜٞ
أ .فًؼ ايكػِ ٚجيتُع يف بسا ١ٜا٭غبٛع ا٭ َٔ ٍٚنٌ ؾٗط.
ب .فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع ايتابع يًذاَعٚ ١جيتُع يف بسا ١ٜا٭غبٛع ايجاْ َٔ ٞنٌ
ؾٗط.
ز .فًؼ ؾ ٕٚ٪ايط٬ب ٚ ،فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٚ ، ٞاجملًؼ ا٭نازميٞ
ٚفًؼ ؾ ٕٚ٪املهتبات ٚايتٛثٝل ٚاٍْؿط ٚايرتمجٚ ، ١جيتُع نٌ َِٓٗ يف بسا ١ٜا٭غبٛع
ايجايح َٔ نٌ ؾٗط.
ز .فًؼ اؾاَعٚ ١جيتُع يف بسا ١ٜا٭غبٛع ايطابع َٔ نٌ ؾٗط.
َاز )31(٠أٜٓ .اقـ ٜٚكط فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع ايتابع يًذاَع ١يف ادتُاع ايؿٗط ا٭خري َٔ ايعاّ
اؾاَعٚ – ٞبٛد٘ خام – َكرتسات ا٭قػاّ اييت أ قطتٗا فايػٗا يف ادتُاعاتٗا بٓؿؼ ايؿٗط
بؿإٔ خط ١ايسضاغٚ ١تٛظٜع ايسضٚؽ ٚاحملانطات ٚاملٗاّ عً ٢أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚػاعسِٜٗ
با٭قػاّٜٚ ،هع دسا ٍٚايسضاغ ١عًَ ٢ػت ٣ٛايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع يًعاّ اؾاَع ٞايكازّ.
بٜٓ .اقـ فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع ايتابع يًذاَع ١يف ادتُاع ايؿٗط ا٭خري َٔ ايعاّ اؾاَعٞ
ايتكطٜط ايػٓ ٟٛاملعس َٔ قبٌ ايعُٝس ٚشيو قبٌ ضؾع٘ إىل ضٝ٥ؼ اؾاَع.١
َاز )32(٠تكط اجملايؼ اؾاَع ١ٝا٭خطَ ٣ؿاضٜع املٛاظْات ايػٓٚ ١ٜٛاؿػاب اـتاَ ٞيف ادتُاعات اغتجٓا١ٝ٥
ؽكل هلصا ايػطض ،تعكس يف املٛاعٝس املٓاغب ١بٓا ً٤عً ٢زع َٔ ٠ٛض٩غاٗ٥ا.
َاز )33(٠يهٌ فًؼ َٔ اجملايؼ املٓكٛم عًٗٝا يف ايؿكٖ َٔ )8 -2( َ٘ٓ ٍٛصا ايباب:
 1إٜٔ -عكس ادتُاعاً اغتجٓاٝ٥اً بٓا ً٤عً ٢طًب َػبب َٔ ضٝ٥ؼ اجملًؼ أ ٚثًح عسز أعها ٤اجملًؼ
عً ٢ا٭قٌ.
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2

ّ2008

إٜٔ -سع ٛؿهٛض ادتُاعات٘ َٔ ٜط ٣نطٚض ٠سهٛض َٔ ٙش ٟٚاـربٚ ٠ا٫ختكام  ٫غتط٬ع
ضأ ٜ٘يف َٛنٛع أَ ٚػايَ ١عَ ١ٓٝعطٚن ١عً ٢اجملًؼ ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛي٘ اؿل يف ايتكٜٛت.

الباب الجالح
القيادات املشئولة
الفصل األول
رئيص اجلامعة وىوابُ وأمني عاو اجلامعة
ايؿطع ا٭ :ٍٚضٝ٥ؼ اؾاَع-:١
َاز )34(٠ضٝ٥ؼ اؾاَع ٖٛ ١املػ ٍٛ٦ا٭ ٍٚعٔ تٓؿٝص ايػٝاغ ١ايعاَ ١يًذاَعٚ ١إزاض ٠ؾْٗٚ٪ا ايعًُٚ ١ٝاإلزاض١ٜ
ٚاملايٜٚ ،١ٝتٛىل – بٛد٘ خام – املٗاّ ٚايك٬سٝات ايتاي:١ٝ
أ .تٓؿٝص ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايٓعِ اؾاَع ١ٝاملكط.٠
ب .متج ٌٝاؾاَع ١أَاّ مجٝع اؾٗات ٚاهل٦ٝات ٚا٭ؾدام شات ايع٬قٚ ،١تٛقٝع ايعكٛز ْٝاب ١عٔ
اؾاَع ١مبا ٜ ٫تعس ٣أسهاّ ايكاْٖٚ ٕٛص ٙاي٥٬ش.١
ز .زع ٠ٛاجملايؼ ٚايًذإ املؿهًٚ ١ؾكاً ٭سهاّ ايكاْٖٚ ٕٛص ٙاي٥٬ش ١ي٬دتُاع ٚي٘ إٔ ٜعطض
عًٗٝا َا ٜطا َٔ ٙاملٛنٛعات ايساخً ١يف اختكاق٘.
ز .تكس ِٜتكطٜط غٓ ٟٛإىل فًؼ اؾاَع ١عٔ ؾ ٕٚ٪ايتعًٚ ِٝايبشٛخ ايعًُٚ ١ٝغا٥ط ْٛاسٞ
ايٓؿاطات ا٭خط ٣باؾاَعٚ ،١ضؾع٘ بعس إقطاض ٙإىل اجملًؼ ا٭عً.٢
ٚ .ٙقـ ايسضاغ ١نًٝاً أ ٚدعٝ٥اً عً ٢إٔ ٜعطض ايكطاض عً ٢فًؼ اؾاَع ١خ ٍ٬ث٬ث ١أٜاّ عً٢
ا٭نجط بعس اؽاش ، ٙؾإشا أقط فًؼ اؾاَع ١قطاض ٚقـ ايسضاغٚ ١دب إب٬ؽ اجملًؼ ا٭عً٢
ؾٛضاً بٗصا ايكطاض.
 .ٚأَٗ ٟاّ أ ٚاختكاقات أخطَٓ ٣كٛم عًٗٝا يف ايكاْٖٚ ٕٛص ٙاي٥٬ش ١أ ٚا٭ْعُ ١ايكازض٠
مبكتهاُٖا.
ايؿطع ايجاْْٛ :ٞاب ضٝ٥ؼ اؾاَعٚ ١اختكاقاتِٗ:
َاز )35(٠أٜ .ه ٕٛيطٝ٥ؼ اؾاَعْ ١ا٥ب أ ٚأنجط ٜ ٫عٜس ٕٚعٔ ث٬ثٜ ،١كسض بتع /٘ٓٝٝبتع ِٗٓٝٝقطاض َٔ ضٝ٥ؼ
اؾُٗٛض ١ٜبٓا ً٤عً ٢عطض اجملًؼ ا٭عًٚ ٢تطؾٝح ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يعسز ٜ ٫كٌ

عٔ نعـ ايعسز

املطًٛب تع.٘ٓٝٝ
بٜ .ؿرتط يًتعٝني يف ٚظٝؿْ ١ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١إٔ ٜه ٕٛاملطؾح ساق ً٬عً ٢ايسنتٛضاٙ

أَ ٚا

ٜعازهلا َٔ ايؿٗازات ايطب ١ٝايتدكك ١ٝايعًٝا املعرتف بٗا ٚزضد ١ا٭غتاش ١ٜأ ٚأغتاش َؿاضى َع
خرب ٠يف ايعٌُ ا٭نازميٚ ٞاإلزاض ٟيس ٣داَعَ ١عرتف بٗا ّ ز ٫ ٠تكٌ عٔ ( )8غٓٛات.
ز .ؼسز َس ٠ايتعٝني يف ٚظٝؿْ ١ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١غُؼ غٓٛات قابً ١يًتذسٜس ملطٚ ٠اسس.٠
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َازٜ )36(٠كْٛ ّٛاب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١مبعا ١ْٚضٝ٥ؼ اؾاَع ١يف إزاض ٠ؾ ٕٚ٪اؾاَعٜٚ ، ١تٛىل نٌ َِٓٗ ؼت
إؾطاؾ٘ ٚتٛد – ٘ٗٝمماضغ ١ا٫ختكاقات احملسز ٠ي٘ يف َا :ًٜٞ
1

اختكاقات ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًؿ ٕٚ٪ا٭نازمي.١ٝأ .ض٥اغ ١اجملًؼ ا٭نازميٚ ٞاإلؾطاف عً ٢تٓؿٝص إدطا٤ات تعٝني أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
َٚػاعسٚ ،ِٜٗتجبٝتِٗ ٚتطقٝاتِٗ ْٚكًِٗ ٚاْتسابِٗ ٚإعاضتِٗ َٓٚشِٗ إداظات ايتؿطؽ ايعًُٞ
َٚؿاضنتِٗ يف ايٓسٚات ٚامل٪متطات ايعًُ ١ٝايساخًٚ ، ١ٝاـاضدٚ ٠ٞنٌ َا ٜتعًل بؿٕٚ٪
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚػاعسٚ ِٜٗؾكاً ٭سهاّ ايكاْٖٚ ٕٛص ٙاي٥٬شٚ ١ايكطاضات ٚا٭ْعُ١
ايكازض ٠مبٛدبُٗا.
ب .اإلؾطاف عً ٢إعساز اـطط املتعًك ١باستٝادات اؾاَع َٔ ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
َٚػاعسَٚ ،ِٜٗتابع ١تٓؿٝصٖا.
ز .اإلؾطاف عً ٢إعساز ٚتٓؿٝص اـطط امل تعًك ١بٛنع املٓاٖر اؾاَعٚ ١ٝضؾع نؿا ٠٤ا٭زا٤
ا٭نازمي ٞ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚ ،تٛؾري ايسعِ املاز ٟيتشكٝل أٖساف اؾاَع ١يف ٖصا
اؾاْب.
ز .اإلؾطاف عً ٢تٓؿٝص ْعاّ ٚظا٥ـ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚػاعسٚ ِٜٗتكس ِٜاملكرتسات
املتعًك ١بتشػني أٚناعِٗ ٚسكٛقِٗ ايٛظٝؿ ٞيف ن ٤ٛأسهاّ ايكاْٖٚ ٕٛص ٙاي٥٬ش.١
 .ٙزضاغ ١املكرتسات املتعًك ١بإْؿا ٤نًٝات أَ ٚعاٖس أَ ٚطانع دسٜس ٠أ ٚاغتشساخ أقػاّ
عًُ ١ٝيف ايهًٝات أ ٚاملعاٖس أ ٚاملطانع ايتابع ١يًذاَعٚ ، ١ا٫ؾرتاى َع املدتكني يف
ٚنع املٓاٖر اـاق ١بٗا متٗٝساً يعطنٗا عً ٢فًؼ اؾاَع.١
 .ٚاإلؾطاف عً ٢إ عساز ٚتٓؿٝص اـطط املتعًك ١مبطانع املعًَٛات ٚاملهتبات اؾاَع١ٝ
َٚتابع ١تٓؿٝص قطاضات فًؼ ؾ ٕٚ٪املهتبات اؾاَعٚ ١ٝايتٛثٝل ٚايٓؿط ٚايرتمجٚ ١ؾكاً
٭سهاّ ايكاْٖٚ ٕٛص ٙاي٥٬ش.١
ظ .اإلؾطاف عً ٢إعساز َٛاظْ ١اؾاَع ١املتعًك ١بايؿ ٕٚ٪ا٭نازميٚ ١ٝؾ ٕٚ٪املهتبات ٚايٓؿط
ٚايتٛثٝل ٚايرتمجَٚ ١تابع ١تٓؿٝصٖا.
ح .اإلؾطاف ا٭نازمي ٞعً ٢تك ِٜٛأْؿط ١ايؿ ٕٚ٪ا٭نازمي ١ٝيف فاٍ ا٭زا ٤ا٭نازميٞ
٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚػاعسٚ ِٜٗا٭قػاّ ايعًُٚ ١ٝايرباَر ٚ ،ايهًٝات ايتابعٚ ،١غريٖا
َٔ ايٛسسات اإلزاضٚ ، ١ٜضؾع تكطٜط غٓ ٟٛبصيو عً ٢ضٝ٥ؼ فًؼ اؾاَع ١يعطنٗا عً٢
فًؼ اؾاَع.١
ط .ض٥اغ ١فًؼ ايتأزٜب اـام بأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚػاعسٚ ِٜٗنُإ سكِٗ يف ايسؾاع
عٔ أْؿػِٗ َٚ ،تابع ١قطاضات فًؼ اؾاَعٚ ١ؾكاً يًكاْٚ ٕٛأسهاّ ٖص ٙاي٥٬شٚ ١اي٥٬ش١
اـاق ١مبذًؼ ايتأزٜب.
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 .ٟأَٗ ٟاّ أخطٜ ٣هًؿ٘ بٗا ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يف فاٍ ايؿ ٕٚ٪ا٭نازميٚ ١ٝؾكاً يًكاْٖٚ ٕٛصٙ
اي٥٬شٚ ١ا٭ْعُ ١ايكازض ٠مبكتهاُٖا.
2

اختكاقات ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يؿ ٕٚ٪ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ:ٞ
أ .ض٥اغ ١فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ.ٞ
ب .اإلؾطاف عً ٢إعساز ٚتٓؿٝص اـطط ٚايرباَر شات ايكً ١بايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ
يف اؾاَع.١
ز .اإلؾطاف عً ٢إعساز خطط ٚبطاَر اؾاَع ١بؿإٔ بعجات ايسضاغات ايعًٝا يف اـاضز َٚتابع١
املبعٛثني ٚتكس ِٜايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛبٗصا ايؿإٔ عً ٢ضٝ٥ؼ اؾاَع.١
ز .اقرتاح ٚتٓع ِٝامل٪متطات ٚايٓسٚات ايعًُٚ ١ٝاحملانطات ايعاَ ١شات ايكً ١باؾاَع١
ٚاإلؾطاف عً ٢تٓؿٝصٖا.
 .ٙاإل ؾطاف عً ٢تٓؿٝص بطاَر ايسضاغات ايعًٝا يف نًٝات َٚعاٖس َٚطانع اؾاَع.١
 .ٚاإلؾطاف عً ٢ؾ ٕٚ٪ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا يف نًٝات َٚعاٖس َٚطانع اؾاَع.١
ظ .اإلؾطاف عًَ ٢تابع ١إقساض اجمل٬ت ايعًُ ١ٝاييت تكسض عٔ نًٝات َٚعاٖس َٚطانع
اؾاَع.١
ح .تٓؿٝص قطاضات فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ.ٞ
ط .اإلؾطاف عً ٢تك ِٜٛأزا ٤بطاَر ٚأْؿط ١ايبشح ايعًُٚ ٞايسضاغات ايعًٝا

ٚ ،ضؾع تكطٜط

غٓ ٟٛبصيو إىل ضٝ٥ؼ اؾاَع.١
 .ٟاإلؾطاف عً ٢إعساز َٛاظْ ١اؾاَع ١شات ايكً ١بايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًَُٚ ٞتابع١
تٓؿٝصٖا.
ى .أَٗ ٟاّ أخطٜ ٣هًؿ٘ بٗا ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يف فاٍ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٚ ٞؾكاً
يًكاْٖٚ ٕٛص ٙاي٥٬شٚ ١ا٭ْعُ ١ايكازض ٠مبكتهاُٖا.
3

اختكاقات ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يؿ ٕٚ٪ايط٬ب:
أ .ض٥اغ ١فًؼ ؾ ٕٚ٪ايط٬ب ٚتٓؿٝص قطاضات٘.
ب .اإلؾطاف عً ٢إعساز ٚتٓؿٝص اـطط ٚايرباَر املتعًك ١بؿ ٕٚ٪ايط٬ب.
زَ .تابع ١إعساز ا٭ْعُٚ ١ايًٛا ٥ح املتعًك ١بايكبٚ ٍٛايتػذٚ ٌٝاْتعاّ ايسضاغٚ ١اَ٫تشاْات يف
املطسً ١اؾاَع ١ٝا٭ٚىل.
ز .اإلؾطاف عً ٢ا٭ْؿط ١ايطٜانٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝاـسَات ايكشٚ ١ٝاإلغهإ يًط٬ب.
 .ٙاإلؾطاف عً ٢إعساز َٛاظْ ١اؾاَع ١شات ايكً ١بؿ ٕٚ٪ايط٬ب َٚتابع ١تٓؿٝصٖا.
 .ٚاإلؾطاف عً ٢تك ِٝٝأْؿطٚ ١بطاَر ؾ ٕٚ٪ايط٬ب ٚضؾع تكطٜط غٓ ٟٛبصيو إىل ضٝ٥ؼ
اؾاَع.١
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ظ .أَٗ ٟاّ أخطٜ ٣هًؿ٘ بٗا ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يف فاٍ ؾ ٕٚ٪ايط٬ب ٚؾكاً يًكاْٖٚ ٕٛصا
اي٥٬شٚ ١ا٭ْعُ ١ايكازض ٠مبكتهاٖا.
ايؿطع ايجايح :أَني عاّ اؾاَعٚ ١ا٭َني ايعاّ املػاعس ٚاختكاقاتُٗا:
َاز )37(٠أٜ .ه ٕٛيًذاَع ١أَني عاّ خيتاض ٙفًؼ اؾاَع َٔ ١بني ث٬ثٜ ١طؾشِٗ ضٝ٥ؼ اؾاَعٜٚ ١كسض
بتع ٘ٓٝٝقطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١ملس ٠ث٬خ غٓٛات قابً ١يًتذسٜس ملطٚ ٠اسس.٠
بٜ .ؿرتط يف املطؾح يًتعٝني يف ٚظٝؿ ١أَني عاّ اؾاَع ١إٔ ٜه َٔ ٕٛش ٟٚايهؿا ٠٤اإلزاضٚ ١ٜاـرب٠
يف فاٍ ا٭عُاٍ اؾاَعَ ١ٝس ٫ ٠تكٌ عٔ:
 .1مخػ ١عؿط غٓ ١بعس امل ٌٖ٪اؾاَع ٞإشا نإ َٔ غري أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.
 .2مخؼ غٓٛات بعس ؾٗاز ٠ايسنتٛضا ٙإشا نإ َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.
َازٜ )38(٠تٛىل أَني عاّ اؾاَع – ١ؼت إؾطاف ٚتٛد ٘ٝضٝ٥ؼ اؾاَعْٛٚ ١اب٘ املٗاّ ٚا٫ختكاقات ايتاي:١ٝ
أ .تكطٜـ ايؿ ٕٚ٪املايٚ ١ٝاإلزاض ١ٜباؾاَعٚ ١ؾك ًا يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايٓعِ ايٓاؾص.٠
ب .اإلؾطاف عً ٢إعساز َؿطٚع َٛاظْ ١اؾاَع ١بايتعاَ ٕٚع اؾٗات شات ايع٬ق ١باؾاَع.١
ز .اإلؾطاف عً ٢تك ِٝٝأزا ٤ايعاًَني يف اؾاَع َٔ ١غري أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼأَ ٚػاعسٚ ِٜٗضؾع
تكطٜط غٓ ٟٛبصيو إىل ضٝ٥ؼ اؾاَع.١
ز .ض٨اغ ١ايًذإ اـاق ١بايٓعط يف تطقٚ ١ٝتسضٜب ٚتأٖ ٌٝاملٛظؿني اإلزاضٜني ٚؾكاً يًكٛاْني
ٚايًٛا٥ح ايٓاؾصٚ ٠ضؾع قطاضاتٗا إىل ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًُكازق ١عًٗٝا.
 .ٙأَٗ ٟاّ أخطٜ ٣هًؿ٘ بٗا ضٝ٥ؼ اؾاَع١

أْٛ ٚاب٘ ٚؾكاً يًكاْٖٚ ٕٛص ٙاي٥٬شٚ ١ا٭ْعُ١

ايكازض ٠مبكتهاٖا.
َاز )39(٠أٜ .ه ٕٛ٭ّ  ٜٔعاّ اؾاَع ١أَني عاّ َػاعس ٜع ٘ٓٝضٝ٥ؼ اؾاَع ١ملسَ ٠ػا ١ٜٚملس ٠تعٝني أَني عاّ
اؾاَعٚ ١شيو َٔ بني ث٬ث ١أؾدام ٜطؾشِٗ ا٭َني ايعاّ.
بٜ .ؿرتط يف املطؾح يًتعٝني يف ٚظٝؿ ١ا٭َني ايعاّ املػاعس إٔ ٜه َٔ ٕٛش ٟٚايهؿا ٠٤اإلزاض١ٜ
ٚاـرب ٠يف فاٍ ا٭عُاٍ اؾاَعَ ١ٝس ٫ ٠تكٌ عٔ:
 .1مثإ غٓٛات بعس سكٛي٘ عً ٢امل ٌٖ٪اؾاَع ٞإشا نإ َٔ غري أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ

أٚ

َػاعس.ِٜٗ
 .2أضبع غٓٛات بعس امل ٌٖ٪اؾاَع ٞإشا نإ َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ أَ ٚػاعس.ِٜٗ
زٜ .تٛىل ا٭َني ايعاّ املػاعس َعا ١ْٚا٭َني ايعاّ يف أزاَٗ ٤اَ٘ ٚحيٌ قً٘ عٓس غٝاب٘ ٚايكٝاّ باَٗ ٟاّ
ٜؿٛن٘ بٗا.
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الفصل الجاىي
عنداء الكليات وىوابَه
َاز )40(٠أ .يهٌ نً ١ٝعُٝس ٜكسض بتع ٘ٓٝٝقطاض َٔ ضٝ٥ؼ اجملًؼ ا٭عً ٢بٓا ً٤عً ٢عطض ايٛظٜط ٚتطؾٝح ضٝ٥ؼ
اؾاَع ١يعسز ث٬ث ١أؾدام.
بٜ .ؿرتط يف املطؾح يًتعٝني يف ٚظٝؿ ١عُٝس ايهً ١ٝإٔ ٜه ٕٛساق ً٬عً ٢ايسنت ٛضا ٙأَ ٚا ٜعازهلا
َٔ ايؿٗازات ايطب ١ٝايتدكك ١ٝايعًٝا املعرتف بٗا ٚزضد ١أغتاش أ ٚأغتاش َؿاضى ٚخرب ٠غت غٓٛات
يف ايعٌُ ا٭نازميٚ ٞاإلزاض.ٟ
ز .ؼسٜس َس ٠ايتعٝني يف ٚظٝؿ ١عُٝس ايهً ١ٝبأضبع غٓٛات قابً ١يًتذسٜس ملطٚ ٠اسس.٠
ز .عُٝس ايهً ٖٛ ١ٝاملػ ٍٛ٦عٔ إزاض ٠ؾ ٕٚ٪ايهً ١ٝايعًُٚ ١ٝاإلزاضٚ ١ٜاملايٚ ١ٝتٓؿٝص ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح
ٚقطاضات فًؼ ايهًٚ ١ٝفًؼ اؾاَع.١
َاز )41(٠أٜ .ه ٕٛيعُٝس ايهًْ ١ٝا٥بإ أسسُٖا يًؿ ٕٚ٪ايط٬ب ٚاٯخط يًؿ ٕٚ٪ا٭نازميٚ ١ٝايسضاغات ايعًٝا
ٚايبشح ايعًُٚ ، ٞجيٛظ ا٫نتؿا ٤بٓا٥ب ٚاسس أ ٚظٜاز ٠عسز ايٓٛاب إىل ث٬ث ١عػب طبٝعٚ ١سذِ
ْؿاط نٌ نً.١ٝ
بٜ .كسض بتعٝني ْا٥ب ْٛ /اب ايعُٝس قطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢تطؾٝح ايعُٝس يهعـ ايعسز يف
ايٛظٝؿ ١املطًٛب ايتعٝني ؾٗٝا.
أَ ٚا
زٜ .ؿرتط يف املطؾح يًتعٝني يف ٚظٝؿْ ١ا٥ب ايعُٝس إٔ ٜه ٕٛساق ً٬عً ٢زضد ١ايسنتٛضاٙ
ٜعازهلا َٔ ايؿٗا زات ايطب ١ٝايتدكك ١ٝايعًٝا املعرتف بٗا ٚزضد ١ا٭غتاش ٚ ١ٜأغتاش َؿاضى ٚغت
غٓٛات خرب ٠عٌُ يف اجملاٍ ا٭نازميٚ ٞاإلزاض.ٟ
ز .تهَ ٕٛس ٠ايتعٝني يف ٚظٝؿْ ١ا٥ب ايعُٝس َػا ١ٜٚملس ٠ايتعٝني يف ٚظٝؿ ١ايعُٝس املؿاض إيٗٝا يف ايؿكط٠
(ز) َٔ املازٖ َٔ )40( ٠ص ٙاي٥٬ش.١
ٖـٜ .ػاعس ْا٥ب أْٛ ٚاب عُٝس ايهً ١ٝايعُٝس يف إزاض ٠ؾ ٕٚ٪ايهًٚ ١ٝعٓس ٚدٛز أنجط َٔ ْا٥ب حيٌ
أقسَِٗ يف ايًكب ايعًُ ٞقٌ ايعُٝس عٓس غٝاب٘.
 .ٚتػط ٟأسهاّ ٖص ٙاملاز ٠عً ٢تعٝني ْٛاب عُسا ٤املعاٖس َٚسٜط ٟاملطانع ٚاملػتؿؿٝات اييت يف
َػت ٣ٛايهًٝات.
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الفصل الجالح
رؤساء األقشاو
َاز )42(٠أٜ .ه ٕٛيهٌ قػِ ضٝ٥ؼ ٜكسض بتع ٘ٓٝٝقطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢تطؾٝح عُٝس ايهً ١ٝ٭قسّ
ث٬ث ١أغاتص ٠يف ايكػِ.
بٜ .ؿرتط يف املطؾح يًتعٝني يف ٚظٝؿ ١ضٝ٥ؼ ايكػِ إٔ ٜه ٕٛساق ً٬عً ٢زضد ١ايسنتٛضا ٙأَ ٚا
ٜعازهلا َٔ ايؿٗازات ايطب ١ٝايتدكك ١ٝايعًٝا املعرتف بٗا ٚزضد ١أغتاش ٚخرب ٠يف ايعٌُ ا٭نازميٞ
ٚاإلزاضَ ٟس ٫ ٠تكٌ عٔ عؿط غٓٛات ؾإشا خ ٬ايكػِ َٔ ا٭غاتص ٠ضأؽ ايكػِ أسس ا٭غاتص٠
املؿاضنني ؾإشا خ ٬ايكػِ َِٓٗ ضأغ٘ أقسّ ا٭غاتص ٠املػاعس ٜٔبٓؿؼ ايؿطٚط ايػابك.١
ز .ؼسز َس ٠ايتعٝني يف ٚظٝؿ ١ضٝ٥ؼ ايكػِ بػٓتني قابي ١يًتذسٜس ملطٚ ٠اسس ٠ؾكط.
ز .ضٝ٥ؼ ايكػِ ٖ ٛاملػ ٍٛ٦عٔ تٓؿٝص ايػٝاغ ١ايعاَ ١يًكػِ ٚإزاض ٠ؾ ْ٘ٚ٪ايعًُٚ ١ٝاإلزاضٚ ١ٜاملايٚ ١ٝعٔ
اْتعاّ غري احملانطات ٚايتُاضٚ ٜٔايسضٚؽ ايعًُٚ ١ٝغريٖا َٔ ايٛادبات ايتسضٜػٚ ١ٝتٓؿٝص قطاضات
فًؼ ايكػِ ٚفًؼ ايهًٚ ١ٝفًؼ اؾاَع ١يف اؿسٚز اييت ٜٓعُٗا ايكاْٖٚ ٕٛص ٙاي٥٬ش١
ٚا٭ْعُ ١ايكازض ٠مبكتهاٖا.
الفصل الزابع
عنداء املعاٍد ومديزو املزاكز أو املشتظفيات
َازٜ -1 )43(٠ه ٕٛيهٌ َعٗس عُٝس ٚنٌ َطنع أَ ٚػتؿؿَ ٢سٜط ٜتِ تعٝني نٌ َِٓٗ بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ
اؾاَع ١ملس ٠أضبع غٓٛات قابً ١يًتذسٜس ملطٚ ٠اسس.٠
ٟ -2ؾرتط يف املطؾح يًتعٝني يف ٚظٝؿ ١عُٝس َعٗس أَ ٚسٜط َطنع أَ ٚػتؿؿ ٢إٔ ٜه ٕٛقس ؾػٌ
زضد ١أغتاش َؿاضى عً ٢ا٭قٌ ٚإٔ ٜه ٕٛؽكك٘ ايعًَُ ٞطتبط مبذاٍ عٌُ املعٗس أ ٚاملطنع
أَ ٚا ٜعازهلا َٔ ايؿٗازات ايطب١ٝ
أ ٚاملػتؿؿٚ ٢إٔ ٜه ٕٛساق ً٬عً ٢زضد ١ايسنتٛضاٙ
ٚاإلزاضٟ
.
ايعً ٞاملعرتف بٗا َع خرب ٠غت غٓٛات يف ايعٌُ ا٭نازميٞ
ا
ايتدكك١ٝ
 -3عُٝس املعٗس أَ ٚسٜط املطنع أ ٚاملػتؿؿ ٖٛ ٢املػ ٍٛ٦عٔ تٓؿٝص ايػٝاغ ١ايعاَ ١يًُعٗس أٚ
املطنع ٚعٔ إزاض ٠ؾ ْ٘ٚ٪ايعًُٚ ١ٝاإلزاضٚ ١ٜاملايٚ ١ٝتٓؿٝص قطاضات فًؼ املعٗس أ ٚاملطنع أٚ
املػتؿؿٚ ٢فًؼ اؾاّ ع ١يف اؿسٚز اييت ٜٓعُٗا ايكاْٖٚ ٕٛص ٙاي٥٬شٚ ١ا٭ْعُٚ ١ايكطاضات
ايكازض ٠مبكتهاُٖا.
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الباب الزابع
أعضاء ٍيئة التدريص ومشاعدوٍه
الفصل األول
أعضاء ٍيئة التدريص
ايؿطع ا٭ :ٍٚايتعٝني:
َازٜ )44(٠كسض بتعٝني ٚتطقٚ ١ٝتجبٝت عه ١٦ٖٝ ١ٜٛايتسضٜؼ قطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بٓا ً٤ع ىل َٛاؾك ١فًؼ
اؾاَع ١بعس أخص ضأ ٟاجملًؼ ا٭نازميٚ ٞفًؼ ايهً١ٝ

أ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع ٚفًؼ ايكػِ

املدتل ٜٚػط ٟقطاض ايتعٝني أ ٚايرتق َٔ ١ٝتاضٜذ َٛاؾك ١فًؼ اؾاَع ١عً ٢إٔ تعتُس ايسضد ١املاي١ٝ
ملبعٛث ٞاؾاَع ١ايعا٥س ٜٔاعتباضاً َٔ تاضٜذ اغت َِٗ٬ايعٌُ بايكػِ.
َازَ )45(٠ع َطاعا ٠ايؿطٚط ا٭خط ٣ايٛاضز ٠يف ايكاْٖٚ ٕٛص ٙاي٥٬شٚ ١ا٭ْعُ ١ايكازض ٠مبكتهاُٖا ٜؿرتط
ؾٜ ُٔٝعني عهٛاً يف ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ َا :ًٜٞ
 .1إٔ ٜه ٕٛساق ً٬عً ٢زضد ١ايسنتٛضا ٙأَ ٚا ٜعازهلا َٔ إسس ٣اؾاَعات أ ٚاهل٦ٝات ايعًُ١ٝ
املعرتف بٗا أ ٚإٔ ٜه ٕٛساق ً٬عً ٢ؾٗاز ٠تذ قك ١ٝتعازٍ زضد ١ايسنتٛضا٪َ َٔ ٙغػ١
عًَُ ١ٝعرتف بٗا ؾطٜط ١أٜ ٫ه ٕٛسكٛي٘ عًٖ ٢ص ٙايؿٗاز ٠قس مت َٔ خ ٍ٬ايتعً ِٝباملطاغً١
أ ٚايتعً ِٝعٔ بُعس أَ ٚا ٜعطف باْ٫تػاب املٛد٘ أ ٚعرب اإلْرتْت.
 .2إٔ ٜ ٫تذاٚظ عُط 40 ٙعاَاً عٓس ايتكسّ يؿػٌ ايٛظٝؿ.١
َاز )46(٠جيط ٟاإلع ٕ٬عٔ ٚظا٨ف أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ايؿاغطَ ٠طٚ ٠اسس ٠ؾكط يف ايعاّ يف املٛاعٝس اييت
حيسزٖا فًؼ اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢عطض ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًؿ ٕٚ٪ا٭نازميٚ ، ١ٝحيعط َطًكاً
ايتعٝني خاضز إطاض اإلعٚ ٕ٬خاضز ْطام املؿانً.١
َازَ )47(٠ع َطاعا ٠أسهاّ ايكاْٖٚ ٕٛص ٙاي٥٬ش ١تؿػٌ ز ٕٚإع:ٕ٬
ٚ .1ظا ٥ـ ا٭غاتص ٠املػاعسٚ ٜٔشيو بايتعٝني ؾٗٝا َٔ بني املسضغني اؿاقًني عً ٢زضد١
ايسنتٛضا.ٙ
ٚ .2ظا٥ـ ا٭غاتص ٠املؿاضنني ٚا٭غاتصٚ ٠شيو بايرتق ١ٝإيٗٝا َٔ بني ا٭غاتص ٠املػاعسٚ ٜٔا٭غاتص٠
املؿاضنني يف ايكػِ يف شات ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس /املطنع ايص ٟغبل هلِ ايتعٝني ؾٗٝا /ف. ٜ٘
َاز )48(٠جيط ٟفًؼ ايكػِ املدتل املؿانً ١بني املتكسَني يؿػٌ ٚظٝؿ ١أغتاش َػاعس املعًٔ عٓٗا يف ن٤ٛ
ايهٛابط ايتاي:١ٝ
أ

-ايتدكل ايسقٝل يًُتكسّ ٚع٬قت٘ بايتدكل املعًٔ عٓ٘.

ب

ايطغاٚ ٌ٥ا٭عاخ ايعًُ ١ٝاييت ألعٖا.
-
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تكسٜطات ايؿٗازات ايعًُ ١ٝاييت حيًُٗا عً ٢إٔ ٜ ٫كٌ تكسٜط ٙيف ايؿٗاز ٠اؾاَع ١ٝا٭ٚىل عٔايتكسٜط املطًٛب يًتعٝني يف ٚظٝؿَ ١عٝس.

ز

-اـرب ٠ايعًُ ١ٝيف فاٍ ايتسضٜؼ ٚايبشح.

ٙ

-املكابً ١ايؿدك ١ٝاييت جيطٜٗا ايكػِ يًُتكسَني يهؿـ داْب املكسض ٠عً ٢ا٭زا.٤

ٚ

-ايًػات ا٭دٓب ١ٝاييت جيٝسٖا املتكسّ.

َازَ )49(٠ع َطاعا ٠أسهاّ املٛاز (ٖ ٕ ّ )47 ، 45 ، 44ص ٙاي٥٬شٜ ١ك ّٛفًؼ ايكػِ املدتل عٓس ايٓعط
يف تعٝني املطؾح يٛظٝؿ ١عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ مبا :ًٜٞ
 .1ايتأنس َٔ َعازي ١ايؿٗاز ٠اييت حيًُٗا املطؾح َٔ غري اؾاَع ١اي ١ُٝٓٝيس ٣ؾٓ ١املعاز٫ت
بايٛظاض.٠
 .2تؿه ٌٝؾٓ ١يؿشل ايطغايٚ ١ا٭عاخ ايعًُ ١ٝاييت ألعٖا ٚتكس ِٜتكطٟض َؿكٌ بصيو إىل
اجملًؼ.
 .3تؿه ٌٝؾٓ ١اغتُاع ملعطؾَ ١س ٣ق٬سٝت٘ يًتسضٜؼ ٚتكس ِٜتكطٜط بصيو إىل اجملًؼ.
َاز -1 )50(٠تٛظٜع ْكاط املؿانً ١يًتعٝني يف ٚظٝؿ ١ا٭غتاش املػاعس عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
أ

-تكسٜط ؾٓ ١ؾشل ضغاي ١ايسنتٛضاٙ

(ْ )50كط١

ب

تكسٜط ؾٓ ١ؾشل ضغاي ١املادػتري
-

(ْ )10كاط

ز

ايتكسٜط ايرتانُ ٞملٛاز ايتدكل يف ايبهايٛضٜٛؽ أ ٚايًٝػاْؼ
-

()20

ْكط١
ز

ا٭زا ٤يف قانطٚ ٙتكسٜط ؾٓ ١ا٫غتُاع
-

(ْ )20كط١

ٜ -2ؿٛظ بايٛظٝؿ ١املعًٔ عٓٗا َٔ جيُع أنرب عسز َٔ ايٓكاط ٜ ٫كٌ عسزٖا عٔ (ْ )75كط ١نشس
أزْٚ ٢إ ٫أعٝس عٔ ايٛظٝؿٚ ، ١يًُتكسّ سل اؿك ٍٛعً ٢ناؾ ١احملانط املتعًك ١باملؿانً١
ٚايتك ِٝٝعً ٢إٔ ٜؿٌُ قهط ايكػِ ناؾ ١ايبٝاْات اييت أغتٓس إيٗٝا يف إدطا ٤املؿانًٚ ١تعًل
ٖص ٙاحملانط يف يٛس ١اإلعْ٬ات يف ايهً /١ٝاملعٗس  /املطنع.
ايؿطع ايجاْ :ٞايتكٚ ِٜٛإدطا٤ات ايتجبٝت:
َاز )51(٠أ .جيط ٟفًؼ ايكػِ املدتل تقُٝٝاً غٜٓٛاً ٚملس ٠ث٬خ غٓٛات يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املعني ٭َ ٍٚط٠
ٜتٓا ٍٚأزا ٘٥ايتسضٜػٚ ٞايبشجٜٚ ، ٞطؾع ضٝ٥ؼ ايكػِ يف ْٗا ١ٜنٌ غٓ ١داَع ١ٝتكطٜطاً بصيو إىل
فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع يًتٛق ١ٝمبا ٜطاٜٚ ، ٙطؾع عُٝس ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أَ ٚسٜط
املطنع إىل ضٝ٥ؼ ا ؾاَع ١بتٛق ١ٝاجملًؼ بؿإٔ تك ِٝٝعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ غٜٓٛاً عً ٢إٔ ٜتِ شيو
عرب ايٓا٥ب يًؿ ٕٚ٪ا٭نازمي١ٝ
ب .ؼؿغ ْػذ َٔ تكاضٜط ايتك ِٝٝايػٓٚ ١ٜٛتٛقٝات فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع يف ًَـ عهٛ
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ بايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنعٚ ،إزاض ٠ؾ ٕٚ٪أعها ١٦ٖٝ ٤ايتزضٜؼ باؾاَعٜٚ ، ١بًؼ
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،

عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املعين بٓػدَٗٓ ١ا خ ٍ٬أغبٛع َٔ عطض ايتكطٜط عً ٢فًؼ ايهً١ٝ
ٜٚه ٕٛي٘ اؿل يف ايتعًِ َٔ ايتكطٜط إىل ضٝ٥ؼ اؾاَعٚ ، ١سهٛض ادتُاع فًؼ ايكػِ عٓس
ايبشح يف تعًُ٘.

ز .جيط ٟاجملًؼ ا٭نازمي ٞتكُٝٝاً ختاَٝاً يف ْٗا ١ٜايػٓ ١ايجايج ١يتعٝني عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ عً ٢ن٤ٛ
ايتكاضٜط ايتكٛمي ١ٝايػٓ ١ٜٛايػابكٚ ١املطؾٛع ١إي َٔ ٘ٝفًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع بٓا ً٤عً٢
تكاضٜط فًؼ ايكػِ املدتل ٜٚكسض تٛقٝت٘ يف ٖصا ايؿإٔ إىل ضٝ٥ؼ اؾاَع ١متٗٝساً يًعطض عً٢
فًؼ اؾاَع.١
زٜ .تدص فًؼ اؾاَع ١يف ٕٖا ١ٜايػٓ ١ايجايج ١يتعٝني عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ قطاضاً بتجبٝت٘ يف ٚظٝؿت٘ أٚ
إْٗا ٤خسَت٘ بٓا ً٤عً ٢تٛق ١ٝاجملًؼ ا٭نازميٚ ٞعػب ايتكاضٜط املطؾٛع ١إي َٔ ٘ٝفًؼ ايهً١ٝ
أ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع ٚفًؼ ايكػِ املدتل.
ٖـ .ؼػب َس ٠ايتك ِٝٝملٔ مت تجبٝت٘ َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ دع٤اً َٔ خسَت٘ ايؿعً ١ٝيف ايٛظٝؿ ١املجبت
ؾٗٝا ٭غطاض ايرتقٚ ١ٝايتكاعس.
ايؿطع ايجايح :ايرتق:١ٝ
َاز )52(٠حيل يٮغاتص ٠املػاعسٚ ٜٔا٭غاتص ٠املؿاضنني َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املعٓٝني ايتكسّ بطًب
ايرتق ١ٝإىل ايسضد ١ا٭عًٚ ٢ؾل ايكٛاعس احملسز ٠يف ايكاْٖٚ ٕٛص ٙاي٥٬شٚ ١ا٭ٕ

ظُ ١ايكازض٠

مبكتهاُٖا.
َازَ .1 )53(٠ع َطاعا ٠أسهاّ املازٖ َٔ )50( ٠ص ٙاي٥٬شٜ ١ؿرتط ؾٜ ُٔٝطق ٢إىل زضد ١أغتاش َؿاضى

أٚ

أغتاش َا :ًٜٞ
أ

إٔ ٜه ٕٛقس تٛاؾطت يس ٜ٘يف ايسضد ١اييت غٝتِ تطقٝت٘ َٓٗا أقسَ ١ٝيف أ ٟداَع ١خانع١يًكاْ ٫ ٕٛتكٌ عٔ مخؼ غٓٛات َٓص سكٛي٘ عً ٢ايسضدٚ ١إشا استػبت ي٘ خسَ ١أنازمي١ٝ
غابك ١يف داَع ١أخطَ ٣عتُس ٫ ٠تكٌ عٔ مخؼ غٓٛات ؾٝؿرتط يرتقٝت٘ يف ٖص ٙاؿاي ١إٔ
ٜه ٕٛقس قه ٢غٓ ١عً ٢ا٭قٌ يف ايطتب ١اييت عني بٗا يف اؾاَع.١

ب

إٜٔ -هْ ٕٛادشاً يف تسضٜػ٘ َٔ خ ٍ٬تكاضٜط تك ِٝٝا٭زا ٤اييت ؼسزٖا ْعِ اؾاَع ١املعتُس٠
يف ٖصا اجملاٍ.

ز

إٔ ٜه ٕٛقس ْؿط ٜ ٖٛٚؿػٌ ايسضد ١اييت غٝتِ تطقٝت٘ َٓٗا إْتاداً عًُٝاً قُٝاً أغِٗ يف تكسِٜ
املعطؾ ١عٝح  ٫تكٌ عٔ:
ث٬ث ١عٛخ َٓٗا عجإ َٓؿٛضإ ؾعٚ ً٬عح قابٌ يًٓؿط يف فً ١قهُ ١غٛا ً٤مت ْؿط
ا٭عاخ يف ايساخٌ أ ٚاـاضز إشا نإ َتكسَاً يًرتق ١ٝإىل زضد ١أغتاش َؿاضى.
مخػ ١عٛخ َٓٗا ث٬ثَٓ ١ؿٛض ٠ؾعٚ ً٬عجإ قاب ٕ٬يًٓؿط يف فً ١قهُ ١إشا نإ
َتكسَاً يًرتق ١ٝإىل زضد ١أغتاش ،عً ٢إٔ ٜتِ ْؿط عح ٚاسس عً ٢ا٭قٌ يف اـاضز.
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إٔ ٜه ٕٛباسجاً ضٝ٥ػٝاً (أ )ٍٚيف عجني عً ٢ا٭قٌ إشا نإ َتكسَاً يًرتق ١ٝإىل زضد ١أغت اش
َؿاضىٚ ،يف ث٬ث ١عٛخ عً ٢ا٭قٌ إشا نإ َتكسَاً يًرتق ١ٝإىل زضد ١أغتاش.

ٙ

-إٔ ٜه ٕٛاإلْتاز ايعًُ ٞاملكسّ ٭غطاض ايرتق ١ٝأق ً٬ٝؾ ٘ٝإناؾ ١يًعًِ ٚاملعطؾ.١

ٚ

إٔ جيتاظ بٓذاح بطاَر ايتطٜٛط املٗين ٚايعًُ ٞاييت تكسَٗا اؾاَع.١
-

 ٫ .2جيٛظ إٔ تهَٛ ٕٛنٛعات ايبشٛخ َػتٌ  َٔ ٠ضغاييت املادػتري أ ٚايسنتٛضا ، ٙأ َٔ ٚأعاخ
ايرتق ١ٝعً ٢زضد ١غابك.١
َاز )54(٠جيٛظ إٔ حيتػب نُٔ اإلْتاز ايعًُ ٞاملعتُس يًرتقَ ١ٝا ٜه ٕٛقس قاّ ب٘ املتكسّ يًرتق ١ٝعً ٢مٛ
َتُٝع َٔ أعُاٍ ؾٓ ١ٝأٜٚ ١َٝٓٗ ٚعترب َٔ اإلْتاز ايعًَُ ٞا :ًٜٞ
 .1ايبشٛخ املٓؿٛض ٠أ ٚاملكبٛي ١ئًؾط يف فً ١قهُ.١
 .2ايهتب املطبٛعٚ ١املٓؿٛض ٠يف سكٌ ؽكل املتكسّ يًرتقٚ ١ٝتعاٌَ َعاًَ ١ايبشٛخ

٫ٚ ،

جيٛظ بإٔ حيػب ي٘ أنجط َٔ نتاب ٚاسس َٔ فُٛع ١ايهتب يػطض ايرتق.١ٝ
َاز )55(٠أٜ .تٛىل تك ِٝٝاإلْتاز يًُتكسّ يًرتق ١ٝث٬ث ١قهُني  ٫تكٌ زضد ١نٌ َِٓٗ عٔ:
 .1أغتاش إشا نإ اإلٕتاز ايعًُ ٞاملكسّ يػطض ايرتق ١ٝإىل زضد ١أغتاش.
 .2أغتاش َؿاضى إشا نإ اإلْتاز ايعًُ ٞاملكسّ يػطض ايرتق ١ٝإىل زضد ١أغتاش َؿاضى.
ب .خيتاض ضٝ٥ؼ اؾاَع ١احملهُني ايج٬ث َٔ ١بني مخػ ١قهُني ٜطؾشِٗ فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس
أ ٚاملطنع بٓا ً٤عً ٢تٛق ١ٝفًؼ ايكػِ املدتل  ٚعطض ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًؿ ٕٚ٪ا٭نازمي١ٝ
عً ٢إٔ ٜه َٔ ٕٛبني احملهُني املدتاض ٜٔاثٓإ ؾكط َٔ اؾاَعات اي.١ُٝٓٝ
َاز )56(٠حيل يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ غري ايُٝين املتعاقس َع اؾاَع ١بطًب تطقٝت٘ إىل ايسضد ١ا٭عً ٢ـ طبكاً
يكٛاعس ايرتق ١ٝاملٓكٛم عًٗٝا يف ٖصا ايؿطع ـ بعس َه ٞأضبع

غٓٛات َتٛاقً ١عً ٢عًُ٘ يف

اؾاَع ١إشا استػبت ي٘ خسَ ١أنازمي ١ٝغابك ١يف داَع ١أخط ٣تعرتف بٗا اؾاَع ٫ ١تكٌ عٔ
مخؼ غٓٛات ؾطٜط ١إٔ ٜه ٕٛقس ْؿط أ ٚقبٌ ي٘ يًٓؿط أثٓا ٤تعاقسَ ٙع اؾاَع ١عجإ أق.ٕ٬ٝ
َازٜ )57(٠تبع يف تطق ١ٝعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ اإلدطا٤ات ايتاي:١ٝ
1

ٜكسّ طًب ا يرتق ١ٝإىل ضٝ٥ؼ ايكػِ املدتل َطؾكاً بايػري ٠ايصات ١ٝيطايب ايرتقٚ ١ٝأضبع ْػذ
َٔ اإلْتاز ايعًُ ٞبػطض عطن٘ عً ٢فًؼ ايكػِ إلبسا ٤ايطأ ٟؾٚ ٘ٝاقرتاح مخػ ١قهُني
عً ٢ا٭قٌ َٔ ا٭غاتص ٠املدتكني يتك ِٝٝاإلْتاز ايعًُٞ

ٜٚ ،طؾع ضٝ٥ؼ ايكػِ ضأ ٟفًؼ

ايكػِ مبشهط َعُس إىل عُٝس ايهً ١ٝايصٜ ٟتٛىل عطض املٛنٛع عً ٢ايًذٓ ١ا٭نازمي ١ٝثِ
فًؼ ايهً ١ٝإلبسا ٤ايطأٚ ٟضؾع٘ إىل ض٥اغ ١اؾاَع٫ ١غتهُاٍ ايرتق.١ٝ
2

إشا -قٌ عسز أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بايكػِ َٔ اؿا٥ع ٜٔيطتب ١تعازٍ

أ ٚتعً ٛايطتب ١املطًٛب

ايرتق ١ٝإيٗٝا عٔ ث٬ث ١أعها ٤ؾعً ٢ايعُٝس إٔ ٜعطض ايطًب بعس إط٬ع فًؼ ايكػِ عً٢
ايًذٓ ١ا٭نازمي ١ٝبايهً ١ٝعهٛض أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املٛدٛز ٜٔيف ايكػِ اؿا٥ع ٜٔيطتب١
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تعازٍ أ ٚتعً ٛايطتب ١املطًٛب ايرتق ١ٝإيٗٝا ٚ ،هل ٤٫٪سل ا٫ؾرتاى يف َٓاقؿ ١املٛنٛع زٕٚ
ايتكٜٛت عً ،٘ٝثِ ٜتٛىل عُٝس ايهً ١ٝعطض املٛنٛع عٌ ٣فًؼ ايهً ١ٝإلبسا ٤ايطأٚ ٟضؾع٘
إىل ض٥اغ ١اؾاَع٫ ١غتهُاٍ إدطا٤ات ايرتق.١ٝ
3

بػطض تك ِٜٛايبشٛخ املكسَ ١يًرتقٜ ١ٝك ّٛفًؼ ايكػِ برتؾٝح َا ٜ ٫كٌ عٔ مخػ ١أغاتص٠
يف ْؿؼ فاٍ ايتدكل يًُتكسّ يًرتقٜٓ ١ٝتُ ٕٛإىل داَعات َعتُس َٔ ٠بًسإ كتًؿَِٗٓ ١
أثٓني عً ٢ا٭نجط ٜٓتُ ٕٛإىل داَعتني ميٓٝتني ٚتتٛىل ض٥اغ ١اؾاَع ١اختٝاض احملهُني ايج٬ث١
َٔ بني ٖ ٤٫٪املطؾشني.

4

تتٛىل إزاض ٠اؾاَع ١ايتٛاقٌ َع احملهُني بططٜك ١غط ١ٜملعطؾَٛ ١اؾكتِٗ عً ٢ايتشه ِٝقبٌ
إضغاٍ اإلْتاز ايعًُ ٞإيٚ ، ِٗٝعٓس قبٛهلِ ايتشه ِٝتطغٌ يهٌ َِٓٗ اإلْتاز ايعًُ ٞاملطًٛب
ؼه ُ٘ٝباإلناؾ ١إىل ًَدكني يطغاييت املادػتري ٚايسنتٛضا ٙيًُتكسّ يًرتق.١ٝ

5

ٜبًؼ احملهِ بإضغاٍ ايتكاضٜط خ ٍ٬ث٬ث ١أؾٗط ٚإشا تأخط ايطز أ ٚتعصض ايتٛاقٌ َع ا٭غتاش
احملهِ ٜتِ اغتبساي٘ مبشهِ آخط.

6

حيل يًُطؾح يًرتق ١ٝإٔ ٜكسّ بأعاث٘ قبٌ َٛعس ا٫غتشكام بج٬ث ١أؾٗط.
-

7

تطؾل َع ايبشٛخ املطغً ١إىل احملهُني اغتُاض ٠تتهُٔ ايعٓاقط اٯت ١ٝاييت جيط ٟتك ِٜٛنٌ
عح مبٛدبٗا :ٖٞٚ
أ .ا٭قايٚ ١اإلناؾ ١إىل املعطؾ.١
ب .سساثٚ ١أُٖ ١ٝاملٛنٛع قٌ ايبشح.
ز .ايس٫ي ١ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝك ١ٝيًبشح.
زَٗٓ .ذ ١ٝايبشح.
 .ٙايتػط ١ٝ٭زبٝات ايبشح ٚاملطادع.
 .ٚأغٌٚب ايعطض ٚايًػ.١

8

ٜك ّٛاجملًؼ ا٭نازمي ٞبايبت يف ايرتق ١ٝبعس اإلط٬ع عً ٢تكاضٜط احملهُني ٚاغتهُاٍ
إدطا٤ات عطنٗا عً ٢فًؼ ايكػِ ٚايهًَ ١ٝع ٚدٛب إٔ حيكٌ املطؾح يًرتق ١ٝعً ٢تعن١ٝ
َا ٜ ٫كٌ عٔ أثٓني َٔ احملهُني نشس أزْ.٢

َاز ٫ )58(٠جيٛظ إعاز ٠اؽاش إدطا٤ات ايرتق ١ٝملٔ مل تتِ املٛاؾك ١عً ٢تطقٝت٘ إ ٫بعس َطٚض غٓ ١عً ٢ا٭قٌ ،
ٜٚؿرتط إٔ ٜه ٕٛاملتكسّ قس أزخٌ دسٜساً عً ٢إْتاد٘ ايعًُٚ ٞؼػٓٝاً عً ٢أزا ٘٥ايعًُ.ٞ
ايؿطع ايطابع :اْ٫تساب ٚاإلعاضٚ ٠ايٓكٌ:
َاز )59(٠جيٛظ يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ مبٛاؾك ١ضٝ٥ؼ اؾاَع ١تسضٜؼ َاز ٠أ ٚأنجط يف نً ١ٝأَ ٚعٗس أَ ٚطنع
مماثٌ زاخٌ اؾاَع ١أ ٚخاضدٗا بٓا ً٤عً ٢عطض عُٝس ايهًٚ ١ٝتٛق ١ٝفًؼ ايكػِ املدتل
ؾطٜط ١أ ٫خيٌ شيو بأزاَٗ ٤اَ٘ ٚٚادبات٘ ا٭غاغ ١ٝيف اؾاَع ١املعني ؾٗٝا.

-25-

ّ2008

قٛاْني ٚيٛا٥ح ٚأْعُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٞ

َاز )60(٠جيٛظ بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١اْتساب عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ إىل نً ١ٝأَ ٚعٗس أَ ٚطنع مماثٌ زاخٌ
اؾاَع ١أ ٚخاضدٗا بٓا ً٤عًَٛ ٢اؾك ١فًؼ اؾاَعٚ ١تٛق ١ٝاجملًؼ ا٭نازميٚ ٞفًؼ ايهً١ٝ
ٚفًؼ ايكػِ املدتل.
َازَ )61(٠ع عسّ اإلخ ٍ٬بأسهاّ املازٖ َٔ )102( ٠ص ٙاي٥٬ش ١جيٛظ إعاض ٠عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ملس ٠قسز٠
يًعٌُ يف داَع ١أخط ٣زاخٌ أ ٚخاضز اؾُٗٛض ١ٜأْ ٚكً٘ إيٗٝا ٜٚ .كسض باإلعا ض ٠أ ٚايٓكٌ قطاض َٔ
ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بٓا ً٤عًَٛ ٢اؾك ١فًؼ اؾاَعٚ ١تٛق ١ٝاجملًؼ ا٭نازميٚ ٞفًؼ ايهً١ٝ

أٚ

املعٗس أ ٚاملطنع ٚفًؼ ايكػِ املدتل.
َاز )62(٠أٜ .عترب عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املعني بكطاض مجٗٛض ٟيف دٗ ١سه( ١َٝٛعه ٛيف اؿه ١َٛأ ٚيف أٟ
ٚسس ٠إزاض ١ٜيف اؾٗاظ اإلزاضٍ ٟيسٚيٚ ١ايكطاعني ايعاّ ٚاملدتًط) ٚنصا ايعه ٛيف فًؼ ايٓٛاب أٚ
يف فًؼ ايؿٛض ٣يف سهِ املعاض ٜٚتكان ٢مجٝع َػتشكات٘ املاي َٔ ١ٝاؾٗ ١املعاض يًعٌُ يسٜٗا ٚيف
ساي ١اْتكاٍ َطتب٘ إىل اؾٗ ١املعني بٗا ٚنًؿ٘ ايكػِ بايكٝاّ بايتسضٜؼ ٜطاع ٢أ ٫تعٜس َس ٠ايتسضٜؼ
عٔ ث٬خ ؽاعات يف ا٭غبٛع ٜتكان ٢أدٛض ٖص ٙايػاعات َٔ اؾاَع ١سػب زضدت٘ .
ب .حيتؿغ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املؿاض إي ٘ٝيف ايؿكط( ٠أ) َٔ ٖص ٙاملاز ٠بٛظٝؿت٘ ا٭نازمي( ١ٝنعهٛ
ٖ ١٦ٝتسضٜؼ ) ٚي٘ بٓا ً٤عً ٢شيو سل سهٛض دًػات ا٭قػاّ ٚاملؿاضن ١يف ا٫دتُاعات ايعاَ١
املدتًؿٚ ١ايتكٜٛت يف كتًـ اْ٫تدابات ايساخً ١ٝيف اؾاَعْ َٔ ١كابٚ ١غريٖا.
زًٜ .عّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ يف ساٍ اغتَ ّ٬ػتشكات٘ املاي َٔ ١ٝاؾاَع ١املعني ؾٗٝا أزا ٤ايتسضٜؼ
ٚاإلؾطاف عً ٢ايطغا ٌ٥ايعًَُٓٚ ١ٝاقؿتٗا يف داَعت٘ أ ٚيف اؾاَع ١ايها ١ٓ٥يف قٌ عًُ٘ ٚؾل
ْكاب حيسز ٙايكػِ ٜ ٫لٍ عٔ ث٬خ غاعات َعتُس ٠يف ا٭غبٛع نشس أزْ.٢
ز ٫ .تػط ٟأسهاّ ايؿكط( ٠أ) َٔ ٖص ٙاملاز ٠عً ٢عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املعني-:
 .1بكطاض مجٗٛض ٟضٝ٥ػاً ؾاَع ١أْ ٚا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع.١
 .2بكطاض ضٝ٥ؼ ايٛظضا ٤عُٝساً يهً١ٝ

أَ ٚسٜطاً ملػتؿؿ ٢داَع ٞتعً ، ُٞٝسٝح تعٌ مجٝع

َػتشكات٘ املاي ١ٝيف اؾاَع ١املعني ؾٗٝا.
َازٜ )63(٠تِ إٜؿاز عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ يف َُٗات عًُٚ ١ٝايػُاح ي٘ باملؿاضن ١يف امل٪متطات ٚايٓسٚات ايعًُ١ٝ
اـاضدٚ ١ٝشيو مبٛاؾك َٔ ١ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢عطض ايٓا٥ب يًؿ ٕٚ٪ا٭نازميٚ ١ٝتٛق١ٝ
فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع ٚفًؼ ايكػِ املختلٚ .عً ٢عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ إٔ ٜكسّ بعس
اْتٗا ٤املُٗ ١ايعًُ ١ٝتكطٜطاً عٔ ا٭عُاٍ اييت قاّ بٗا ٚايبشٛخ اييت ٜه ٕٛقس أدطاٖا  ،إىل ضٝ٥ؼ
اؾاَع ١بعس عطن٘ عً ٢فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع ٚفًؼ ايكػِ املدتل.
َاز )64(٠جيٛظ يطٝ٥ؼ اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢اقرتاح عُٝس ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أَ ٚسٜط املطنع ٚتٛق ١ٝفًؼ ايكػِ
املدتل املٛاؾك ١يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ مبعاٚيَٓٗ ١ت٘ خاضز اؾاَع ١بؿطط إٔ ٜهتػب َٔ شيو خرب٠
يف فاٍ ؽكك٘ ٚأٜ ٫تعاضض َع ٚادبات٘ اؾاَع.١ٝ
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َاز )65(٠جملًؼ اؾاَع – ١عٓس ا٫قتها – ٤ايتعاقس َع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٔ ايُٝٓٝني أ َٔ ٚغريِٖ بٓاً٤
عً ٢عطض ايٓا٥ب يًؿ ٕٚ٪ا٭نازميٚ ١ٝطًب فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع ٚفًؼ ايكػِ
املدتل.
َاز )66(٠جيٛظ – عٓس اؿاد – ١ا٫غتعاْ ١بأغاتص ٠أ ٚأغاتصَ ٠ؿاضنني غري ميٓٝني َٔ ش ٟٚايهؿا ٠٤بكؿ١
ظا٥ط ٜٔملس٪َ ٠قت ٫ ، ١تتذاٚظ ؾك ً٬زضاغٝاًٚ ،شيو بكطاض َٔ فًؼ اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢طًب فًؼ
ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع بعس َٛاؾك ١فًؼ ايكػِ املدتل.
َاز )67(٠ؼسز غا٥ط اؿكٛم املاي ١ٝ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املتعاقسَ ٜٔع اؾاَعٚ ١ا٭غاتص ٠ايعا٥ط ٜٔبكطاض َٔ
فًؼ ايٛظضا ٤بٓا ً٤عً ٢عطض ايٛظٜط َٛٚاؾك ١اجملًؼ ا٭عً.٢

الفصل الجاىي
َاز)68(٠

َاز)69(٠
َاز)70(٠
َاز)71(٠

أعضاء ٍيئة التدريص املشاعدوٌ
ٜكسض بتعٝني ٚتطق ١ٝعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املػاعس قطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بعس َٛاؾك ١فًؼ
اؾاَع ١بٓا ً٤عً ٢تٛق ١ٝاجملًؼ ا٭نازميٚ ٞفًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع ٚفًؼ ايكػِ
املدتل.
جيط ٟاإلع ٕ٬عٔ ٚظا٥ـ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املػاعس ٕٚايؿاغط ٠ملطٚ ٠اسس ٠يف ايعاّ يف املٛاعٝس
اييت حيسزٖا فًؼ اؾاَعٚ ،١حيعط َطًكاً ايتعٝني خاضز إطاض اإلعٚ ٕ٬خاضز ْطام املؿانً.١
تؿػٌ ز ٕٚإعٚ ٕ٬ظا٥ـ املسضغني بايرتق َٔ ١ٝبني املعٝس ٜٔيف شات ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع
ٚايكػِ املدتل.
َع َطاعا ٠ايؿطٚط ا٭خط ٣ايٛاضز ٠يف ايكاْٖٚ ٕ ٛص ٙاي٥٬شٚ ١ا٭ْعُ ١ايكازض ٠مبكتهاُٖا ٜؿرتط
يف املطؾح يًتعني يف :
ٚظٝؿ ١املعٝس:
1
أ .إٔ ٜه ٕٛساق ً٬عً ٢تكسٜط دٝس دساً عً ٢ا٭قٌ يف ايتكسٜط ايعاّ ٚإٔ ٜ ٫ه ٕٛقس ضغب
يف أَ ٟازَٛ َٔ ٠از ايؿٗاز ٠اؾاَع ١ٝا٭ٚىل  ،ؾطٜط ١إٔ ٜ ٫ه ٕٛقس سكٌ عًٗٝا َٔ
خ ٍ٬ايتعً ِٝباملطاغً ١أ ٚايتعً ِٝعٔ بُعس أَ ٚا ٜعطف باْ٫تػاب املٛد٘ أ ٚعرب اإلْرتْت.
ب .إٔ ٜ ٫تذاٚظ عُط ٙث٬ث ٕٛعاَاً عٓس ايتكسّ يؿػٌ ايٛظٝؿٚ ١ؾكاً يإلع.ٕ٬
ٚظٝؿ ١املسضؽ:
2
أ .إٔ ٜه ٕٛساق ً٬عً ٢زضد ١املادػتري أَ ٚا ٜعازهلا مبا  ًٖ٘٪ٜيًكٝس يًشك ٍٛعً ٢زضد١
ايسنتٛضا ٙؾطٜط ١إٔ ٜ ٫ه ٕٛقس سكٌ عًٗٝا َٔ خ ٍ٬ايتعً ِٝباملطاغً ١أ ٚايتعً ِٝعٔ
بُعس أَ ٚا ٜعطف باْ٫تػاب املٛد٘ أ ٚعرب اإلْرتْت.
ب .إٔ ٜ ٫ه ٕٛقس ػاٚظ عُط ٙأضبعٚ ١ث٬ث ٕٛعاَاً عٓس ايتكس ِٜيؿػٌ ايٛظٝؿٚ ١ؾكاً يإلع.ٕ٬
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َاز )72(٠جيط ٟفًؼ ايكػِ املدتل بعس اإلع ٕ٬عٔ ٚظا٥ـ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسض ٟؽ املػاعس ٕٚايؿاغط٠
املؿانً ١بني املتكسَني يؿػًٗا يف ن ٤ٛاملعاٜري ايتاي:١ٝ
 .1تؿه ٌٝا٭عً ٢يف ايتكسٜط ايعاّ يًؿٗاز ٠اؾاَع ١ٝا٭ٚىل ٚؾٗاز ٠املادػتري

ٚ .عٓس ايتػاٟٚ

ُٜؿهٌّ ا٭قػط غٓاً ثِ َٔ ٜتكٔ يػ ١أدٓب.١ٝ
 .2املكابً ١ايؿدك ١ٝيًُتكسَني يهؿـ داْب املكسض ٠عً ٢ا٭زا  ٤أَاّ ؾٜٓ ١ؿهًٗا فًؼ
ايكػِ املدتل.
َاز -1 )73(٠تٛظٜع ْكاط املؿانً ١يتعٝني املعٝس عً ٢ايٓش ٛايتايٞ
أ -ايتكسٜط ايرتانُ ٞيػٓٛات ايسضاغ١

(ْ )40كط١

ب -ايتكسٜط ايرتانُ ٞملٛاز ايتدكل يف ايبهايٛضٜٛؽ أ ٚايًٝػاْؼ

(ْ )20كط١

ز -املكابً ١ايؿدك١ٝ

(ْ )8كاط

ز -اَتسإ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜأ ٚيػ ١ايتدكل

(ْ )8كاط

ٖـ اَتشإ قسضات املتكسّ عً ٢اغتدساّ اؿاغٛب

(ْ )8كاط

 -ٚاَتشإ ايًػ ١ايعطب١ٝ

(ْ )8كاط

ظ -اَتشإ ؼطٜط ٟيف ايتدكل

(ْ )8كاط

ٜ -2ؿٛظ بايٛظٝؿ ١املعًٔ عٓٗا َٔ جيُع أنرب عسز َٔ ايٓكاط ٜ ٫كٌ عسزٖا ع ٕ (ْ )70كط ١نشس
أزْٚ ٢إ ٫أعٝس اإلع ٕ٬عٔ ايٛظٝؿٚ ، ١يًُتكسّ سل اؿك ٍٛعً ٢ناؾ ١احملانط املتعًك١
بايتعٝني عً ٢إٔ ٜؿٌُ قهط ايكػِ ناؾ ١ايبٝاْات اييت اغتٓس إيٗٝا يف إدطا ٤املؿانًٚ ١تعًل
ٖص ٙاحملانط يف يٛس ١اإلعْ٬ات يف ايهً/١ٝاملعٗس/املطنع.
َاز -1 )74(٠تٛظع ْكاط املؿانً ١يتعٝني املسضؽ عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
أ -تكسٜط ؾٓ ١ؾشل ضغاي ١املادػتري أَ ٚعسٍ ايٓذاح أُٖ ٚا َعاً

(ْ )25كط١

ب -ايتكسٜط ايرتانُ ٞيػٓٛات ايسضاغ ١يف ايبهايٛضٜٛؽ أ ٚايًٝػاْؼ

(ْ )15كط١

ز -ايتكسٜط ايرتانُ ٞملٛاز ايتدكل يف ايبهايٛضٜٛؽ أ ٚايًٝػاْؼ

(ْ )20كاط

ز -املكابً ١ايؿدك١ٝ

(ْ )8كاط

ٖـ ا٭زا ٤يف قانط ٠أَاّ ؾٓ ١ايكػِ املدتل

(ْ )8كاط

 -ٚاملػت ٣ٛيف ايًػ ١اإللًٝع١ٜ

(ْ )8كاط

ظ -قسضات املتكسّ عً ٢اغتدساّ اؿاغب اٯيٞ

(ْ )8كاط

ح -اَتشإ ايًػ ١ايعطب١ٝ

(ْ )8كاط

ٜ -2ؿٛظ بايٛظٝؿ ١املعًٔ عٓ٘ ا َٔ جيُع أنرب عسز َٔ ايٓكاط ٜ ٫كٌ عسزٖا عٔ (ْ )75كط ١نشس
أزْٚ ٢إ ٫أعٝس اإلع ٕ٬عٔ ايٛظٝؿٚ ،١يًُتكسّ سل اؿك ٍٛعً ٢ناؾ ١احملانط املتعًك ١بايتعٝني
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عً ٢إٔ ٜؿٌُ قهط ايكػِ ناؾ ١ايبٝاْات اييت أغتٓس إيٗٝا يف إدطا ٤املؿانًٚ ١تعًل ٖصٙ
احملانط يف يٛس ١اإلعْ٬ات يف ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع.
َازٜ )75(٠تًك ٢املعٝسٚ ٕٚاملسضغ ٕٛاملع ٕٛٓٝ٭َ ٍٚط ٠تسضٜباً عً ٢أق ٍٛايتسضٜؼ ايعاَٚ ١اـاق ١يف ؾهٌ
َكطضات أْ ٚسٚات أ ٚزضٚؽ عًُٚ ،١ٝؾكاً يعطٚف نٌ نً ١ٝأَ ٚعٗس أَ ٚطنع ٚ ،طبكاً يًكٛاعس
اييت ٜهعٗا فًؼ اؾاَع.١
َاز )76(٠أ .جيط ٟفًؼ ايكػِ املدتل تقُٝٝاً غٜٓٛاً ٚملس ٠غٓتني يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املػاعس املعني ٭َ ٍٚط٠
ٜتٓا ٍٚأزا ٙ٤ايتسضٜػٚ ٞايبشح ٜٚ ،طؾع ضٝ٥ؼ ايكػِ يف ْٗا ١ٜنٌ غٓ ١داَع ١ٝتكطٜطاً بصيو إىل
فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع يًتٛق ١ٝمبا ٜطاٜٚ ،ٙك ّٛعُٝس ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أَ ٚسٜط املطنع
بطؾع تٛم ١ٜاجملًؼ بؿإٔ تك ِٝٝعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املػاعس غٜٓٛاً إىل ضٝ٥ؼ اؾاَع ١عرب ايٓا٥ب
يًؿ ٕٚ٪ا٭نازمي.١ٝ
ب .ؼؿغ ْػذ َٔ تكاضٜط ايتك ِٝٝايػٓٚ ١ٜٛتٛقٝات فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع يف ًَـ عهٛ
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ املػاعس بايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنعٚ ،إزاض ٠ؾ ٕٚ٪أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ باؾاَع،١
ٜٚبًؼ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املػاعس املعين بٓػدَٗٓ ١ا خ ٍ٬أغبٛع َٔ عطض ايتكطٜط عً ٢فًؼ
ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنعٜٚ ،ه ٕٛي٘ اؿل يف ايتعًِ َٔ ايتكطٜط إىل ضٝ٥ؼ اؾاَع.١
ز .جيط ٟاجملًؼ ا٭نازمي ٞتكُٝٝاً ختاَٝاً يف ْٗا ١ٜايػٓ ١ايجاْ ١ٝيتع ٜني عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املػاعس
عً ٢ن ٤ٛايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛايػابكٚ ١املطؾٛع ١إي َٔ ٘ٝفًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع بٓا ً٤عً٢
تكاضٜط فًؼ ايكػِ املدتل ٜٚكسض ضٝ٥ؼ اؾاَع ١قطاضاً بتجبٝت عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املػاعس ايصٟ
أثبت دساضت٘ يف ٚظٝؿت٘ أ ٚتٓٗ ٢خسَات٘ ٚؾكاً يًلٚاْني ٚايًٛا٥ح ايٓاؾص.٠
ز .ؼػب َس ٠ايتك ِٝٝملٔ مت تجبٝت٘ َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املػاعس ٕٚدع٤اً َٔ خسَت٘ ايؿعً ١ٝيف
ايٛظٝؿ ١املجبت ؾٗٝا ٭غطاض ايتكاعس ٚايرتق.١ٝ
َازَ )77(٠ع َطاعا ٠ايكٛاْني ايٓاؾصٜ ٠تِ إٜؿاز أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املػاعس ٕٚيف بعجات

أَٓ ٚح يتشهري

زضد ١املادػتري أ ٚايسنتٛضا ٙأ ٚايسضدتني َعاً ٜٚ ،ه ٕٛشيو بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بٓا ً٤عً٢
َٛاؾك ١فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٚ ٞتٛق ١ٝفًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع ٚفًؼ
ايكػِ املدتل.
َازٜ )78(٠عترب اؿس ا٭عً ٢يبكا ٤املعٝس يف ٚظٝؿت٘ ث٬ث ١أعٛاّ ٜػكط بعسٖا سك٘ يف اٍبكا ٤ؾٗٝا إشا مل ٜكسّ
يسضد ١املادػتري أٜ ٚػاؾط يف َٓش ١إىل اـاضز (َع تٛؾط شيو )ٜٚ ،ػكط سك٘ يف ايبكا ٤ؾٗٝا –
أٜهاً -إشا مل حيكٌ عً ٢زضد ١املادػتري خ ٍ٬أضبع غٓٛات – عً ٢ا٭نجط – َٔ تاضٜذ قٝس ٙيف
اؾاَع ١املبتعح إيٗٝاٚ ،تٓٗ ٢خسَات٘ بٓا ً٤عً ٢تٛق ١ٝفًؼ ايكػِ ٚايهًٚ ١ٝاجملًؼ ا٭نازمي.ٞ
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َاز )79(٠تٓٗ ٢خسَات املسضؽ ايص ٫ ٟحيكٌ عً ٢ايسنتٛضا ٙخ ٍ٬مخؼ غٓٛات

– عً ٢ا٭نجط – َٔ

تاضٜذ قٝس ٙيسضد ١ايسنتٛضا ، ٙعً ٢إٔ  ٫تعٜس َس ٠ايبكا ٤يف زضدت٘ عٔ مثإ غٓٛات نشس أقك٢
َٔ تاضٜذ تطقٝت٘ أ ٚتع.٘ٓٝٝ
َاز ٫ )80(٠جيٛظ ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املػاعس ٕٚايتػذ ٌٝيًشك ٍٛعً ٢زضد ١املادػتري أ ٚايسنتٛضا ٙيف
غري ايتدككات اييت عٛٓٝا ؾٗٝا إ ٫بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بٓا ً٤عًَٛ ٢اؾك ١اجملًؼ ا٭نازميٞ
ٚتٛق ١ٝفًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع ٚفًؼ ايكػِ املدتلٜٚ ،ػكط سل َٔ خيايـ ٖصٙ
املاز ٠يف ايتعٝني أ ٚايرتقٚ ١ٝتٓٗ ٢خسَات٘ ٚؾكاً يًتؿطٜعات املٓعُ ١يصيو.
َاز ٫ )81(٠جيٛظ اْتساب أ ٚإعاض ٠عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املػاعس ٚ ،تطبل عً ٘ٝأسهاّ اإلداظات بس ٕٚضاتب
املٓكٛم عًٗٝا يف قاْ ٕٛاـسَ ١املسْ.١ٝ

الفصل الجالح
تأديب أعضاء ٍيئة التدريص ومشاعديَه
َاز)82(٠أٜ .ؿهٌ بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١نٌ غٓ ١فًؼ تأزٟب ملػا٤ي ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚػاعسِٜٗ
عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ضٝ٥ػاً
ْ -1ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًؿ ٕٚ٪ا٭نازمي١ٝ
 -2ث٬ث َٔ ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َتدكك ٕٛيف ايؿطٜعٚ١ايكإْٛ
أ ٚاؿكٛم خيتاضِٖ عُٝس نً ١ٝايؿطٜعٚ ١ايكاْ ٕٛأ ٚاؿكٛم أ ٚعُٝس
أعها٤
أ ٟنً ١ٝمماثًٚ ١شيو َٔ بني ا٭غاتصٚ ٠ا٭غاتص ٠املؿاضنني
عهٛاً
 -3أغتاش خيتاض ٙاملػاٍ٤
عهٛاً
 -4ممج ً٬عٔ ْكاب ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ باؾاَع ١ؽتاض ٙايٓكاب١
شيو
بٜ .بك ٢فًؼ ايتأزٜب ايص ٟاْتٗت َست٘ قاُ٥اً ستٜ ٢ؿطؽ ممٔ ؾطع يف َػا٤يتِٗ قبٌ .
ز .إشا نإ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٟؽ املػا ٍ٤أسس أعها ٤فًؼ ايتأزٜب ٜتِ اغتبساي٘ بعه ٛآخط.
ايتأزٜب
.
ز ٫ .جيٛظ اؾُع بني عه ١ٜٛؾٓ ١ايتشكٝل ٚفًؼ
َازٜ )83(٠ه ٕٛادتُاع فًؼ ايتأزٜب قشٝشاً عهٛض مجٝع أعهاٚ ٘٥تكسض قطاضات٘ بأغًب ١ٝعسز أقٛات
أعها ٙ٤اؿانط.ٜٔ
َازٜٛ -1 )84(٠قع فًؼ ايتأزٜب عً ٢عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ أ ّ ٚغاعس ٙيف ساي ١كايؿت٘ يٛادبات٘ ايٛظٝؿ١ٝ
أ َٔ ٟايعكٛبات ايتأزٜب ١ٝايتاي:١ٝ
أ .ايً.ّٛ
ب .ايتٓب ٘ٝنتابٝاً.
ز .اإلْصاض نتابٝاً.
ز .اؿطَإ َٔ ايع ٠ٚ٬ايػٓ ١ٜٛيػٓٚ ١اسس.٠
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ٖـ .تأد ٌٝايرتق ١ٝعٓس اغتشكاقٗا ملس ٠غٓتني نشس أقك.٢
 .ٚاـكِ َٔ ايطاتب مبا ٜ ٫تذاٚظ  %20يًُط ٠ايٛاسس.٠
ظ .ايؿكٌ َٔ اـسََ ١ع ا٫ستؿاظ عكٛق٘ ايتأَ ١ٝٓٝأ ٚاؿطَإ َٓٗا ٚؾكاً يًتؿطٜعات املٓعُ١
يصيو.
 -2تبني ٥٫ش ١اؾعا٤ات اـاق ١بأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚػاعس ِٜٗسا٫ت ٚؾطٚط تٛقٝع نٌ عكٛب١
َٔ ايعكٛبات ايتأزٜب ١ٝاملٓكٛم عًٗٝا يف ايؿكطٖ َٔ )1( ٠ص ٙاملاز.٠
َاز )85(٠أٜ .هًـ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١ؾٓ َٔ ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املتدككني يف ايكاْ ٕٛمبباؾط ٠ايتشكٝل
ؾُٝا ٜٓػب إىل عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ أَ ٚػاعس َٔ ٙكايؿات ،عً ٢إٔ ٜ ٫كٌ زضد ١احملكَّل عٔ زضد١
احملكَّل َع٘.
ب .تتٛىل ايًذٓ ١ايتشكٝل َع ايعه ٛاحملاٍ إىل ايتشكٝل عً ٢إٔ

تتٛؾط ي٘ ناؾ ١ايهُاْات اييت

تهًؿٗا ايكٛاْني ايٓاؾص ٠خ ٍ٬ؾرت ٠ايتشكٝل.
ز .تكسّ ايًذٓ ١تكطٜطاً بٓتا٥ر ايتشكٝل إىل ضٝ٥ؼ اؾاَعٚ ،١ي٘ بعس اإلط٬ع عً ٢ايتكطٜط إٔ ٜأَط عؿغ
ايتشكٝل أ ٚإساي ١احملكَّل َع٘ عً ٢فًؼ ايتأزٜب.
َاز )86(٠يطٝ٥ؼ اؾاَع ١إٔ ٜٛقـ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ أَ ٚػاعس ٙاحملاٍ إىل ايتشكٝل عٔ عًُ٘ إشا اقتهت
َكًش ١ايتشكٝل شيو  ،عً ٢أ ٫تعٜس َس ٠اإلٜكاف عٔ ث٬ث ١أؾٗط ٫ٚ ،جيٛظ متسٜسٖا إ ٫بكطا ضَٔ
فًؼ ايتأزٜب ملس ٫ ٠تعٜس عٔ ث٬ث ١أؾٗط أخطٜ ٫ٚ ، ٣رتتب عً ٢إٜكاف ايعه ٛعٔ عًُ٘ سطَاْ٘
َٔ َطتب٘ َس ٠اإلٜكاف ٚؼسز ٥٫ش ١ا ؾعا٤ات اؿا٫ت ٚايؿطٚط اييت جيٛظ ؾٗٝا إٜكاف عه١٦ٖٝ ٛ
ايتسضٜؼ أَ ٚػاعس.ٙ
َازٜ -1 )87(٠بًؼ ضٝ٥ؼ فًؼ ايتأزٜب عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ أَ ٚػاعس ٙاحملاٍ إىل اجملًؼ ببٝإ املدايؿات
اييت اغتدًكتٗا ؾٓ ١ايتشكٝل ٚبكٛض َٔ ٠تكطٜط ايتشكٝل ٚ ،شيو غطاب ضمس ٞقبٌ إٔ ٜعكس
فًؼ ايتأزٜب اجل يػ ١ا٭ٚىل ملػا٤يت٘ بعؿطَٜٛ ٜٔاً عً ٢ا٭قٌ ٚجيٛظ عٓس ا٫قتها ٤إْكام ٖصا
املٝعاز إىل غبع ١أٜاّ.
 -2إشا مل حيهط ايعه ٛاحملاٍ يًُذًؼ أٚ ٚن ً٘ٝضغِ إخطاضُٖا نتاب ١مبٛعس اؾًػْ ١عط
اجملًؼ ايسع ٣ٛايتأزٜب ١ٝيف غٝاب٘ بعس ايتأنس َٔ قش ١إب٬غ٘.
َاز )88(٠يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ أ ٚعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املػاعس احملاٍ إىل فًؼ ايتأزٜب إٔ ٜػتعني مبشاٍّ ٚي٘
إٔ ٜطًّع عً ٢احملانط ٚا٭ٚضام ا٭خط ٣شات ايكً ١بايتأزٜب.
َازٜ )89(٠كسض فًؼ ايتأزٜب يف ْٗا ١ٜاملػا٤ي ١قطاضاً َػبباً مبا اْتٗ ٢إيٜٚ ٘ٝطؾع٘ إىل ضٝ٥ؼ اؾاَع.١
َاز)90(٠أٜ .كازم ضٝ٥ؼ اؾاَع ١عً ٢قطاض فًؼ ايت أزٜب بتٛقٝع عكٛب ١ايتٓب ٘ٝأ ٚاإلْصاض ٜٚكازم فًؼ
اؾاَع ١عً ٢ايكطاض بتٛقٝع عكٛب ١اؿطَإ َٔ ايع ٠ٚ٬ايػٓ١ٜٛ

أ ٚتأد ٌٝايرتق ١ٝأ ٚايؿكٌ َٔ

اـسَٚ .١يف مجٝع ا٭سٛاٍ  ٫جيٛظ تٛقٝع أنجط َٔ عكٛب ١تأزٜب ١ٝعٔ املدايؿ ١ايٛاسس.٠
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ب .خيطط ضٝ٥ؼ اؾاَع ١غطاب ضمس ٞعه ١٦ٜ ٙ ٛايتسضٜؼ أَ ٚػاعس ٙاملعٓ ٢بكطاض فًؼ ايتأزٜب
خ ٍ٬أغبٛع َٔ تاضٜذ املكازق ١عً.٘ٝ
َاز )91(٠تػكط املػا٤ي ١ايتأزٜب ١ٝباغتكاي ١عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ أَ ٚػاعسٚ ٙقبٛهلا َٔ فًؼ اؾاَع ١نُا
ٜػكط اؿل يف إقاَ ١ايسع ٣ٛايتأزٜب ١ٝعً ٢عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ أَ ٚػاعس ٙمبه ٞغٓ َٔ ١تاضٜذ
ٚقٛع املدايؿ.١
َاز )92(٠ؽهع قطاضات فًؼ ايتأزٜب بايؿكٌ َٔ اـسَ ١يًطعٔ ؾٗٝا باإليػا ٤أَاّ ايؿعب ١اإلزاض١ٜ
باحملهُ ١ايعًٝا خ ٍ٬غتني َٜٛاً َٔ تاضٜذ قسٚض ايكطاض.
َازٚ )93(٠ؽهع بك ١ٝقطاضات اجملًؼ ايكازض ٠بتٛقٝع أ َٔ ٟايعكٛبات ا٭خط ٣املكازم عًٗٝا يًطعٔ ؾٗٝا
باإليػاٚ ٤ايتعٜٛض أَاّ احملهُ ١ا٫بتسا ١ٝ٥املدتك ١خ ٍ٬غتني َٜٛاً َٔ تاضٜذ إخطاض املػاٍ٤
بايكطاض.
َازُٜٛ )94(٠زَع قطاض فًؼ ايتأزٜب بتٛقٝع أ َٔ ٟايعكٛبات ايٛاضز ٠يف ايبٓٛز (أ ،ب ،ز ،ز) َٔ ايؿكطَٔ )1( ٠
املازٖ َٔ )84( ٠ص ٙاي٥٬ش ١املكازم عًٗٝا يف ًَـ ايعه ٛاملعاقب ٜٚتِ ْعع ايكطاض َٔ  ٙبعس َهٞ
غٓتني َٔ تاضٜذ ايعكٛب ١إشا ناْت ايعكٛب ١املٛقع ٖٞ ١ايًّٛ

أ ٚايتٓب ٘ٝأ ٚاإلْصاض أَا إشا ناْت

ايعكٛب ١املٛقع( ٖٞ ١اؿطَإ َٔ ايع ٠ٚ٬ايػٓ ١ٜٛأ ٚتأد ٌٝايرتق ١ٝعٔ اغتشكاقٗا ؾٜٓ ٬عع ايكطاض
ايتأزٜيب َٔ ًَـ ايعه ٛإ ٫بعس تٓؿٝصٖا ٚاْكهاَ ٤ستٗاٚ .يف مجٝع ا٭سٛاٍ إشا أيػ ٞايكطاض ايتأزٜيب
عهِ قها ٞ٥ؾٓٝعع َٔ املًـ إشا قاض اؿهِ ْٗاٝ٥اً.
َاز )95(٠إشا تبني جملًؼ ايتأزٜب ؾبٗ ١اضتهاب دطمي َٔ ١اؾطا ِ٥اييت ؽتل ايٓٝاب ١ايعاَ ١بطؾع ايسع٣ٛ
ايعُ ١َٝٛعٓٗا بػري ؾه ٣ٛأ ٚطًب ٚدب عً ٘ٝعطض املٛنٛع ؾٛضاً عً ٢ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يٝكّٛ
بإم زاض ا٭َط باإلساي ١إىل ايكهاٜ ٫ٚ ٤رتتب عً ٢شيو اإلخ ٍ٬عل اؾاَع ١يف تٛقٝع ايعكٛب١
ايتأزٜب ١ٝعُا ٜجبت يف سل املدايـ.
َازٜ )96(٠ؿرتط يف إقاَ ١ايسع ٣ٛايتأزٜبٚ ١ٝإسايتٗا إىل فًؼ ايتأزٜب َا :ًٜٞ
 -1غبل ايتشكٝل ٚايتٛق ١ٝباإلساي ١عً ٢فًؼ ايتأزٜب.
 -2تٛاؾط أزي ١ناؾٜ ١ٝػتسٍ َٓٗا عً ٢ثبٛت ٚقٛع املدايؿ َٔ ١عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ أَ ٚػاعس.ٙ
 -3إٔ ٜ ٫ه ٕٛقس غكط سل املػا٤ي ١ايتأزٜب ١ٝبايتكازّ أ ٚبجبٛت غبل ايؿكٌ ؾٗٝا ٚؾكاً يًكاْ.ٕٛ
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الباب اخلامص
أحكاو ختامية
َاز)97(٠أ .إشا أٚقـ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١ايسضاغ ١دعٝ٥اً أ ٚنًٝاً ؾعً ٢فًؼ اؾاَع ١إٔ ٜعل ز ادتُاعاً اغتجٓاٝ٥اً
ٚدٛبٝاً بسع َٔ ٠ٛضٝ٥ػ٘ خ ٍ٬ث٬ث ١أٜاّ – عً ٢ا٭نجط – َٔ تاضٜذ قطاض ايٛقـ ٜٓٚاقـ فًؼ
اؾاَع ١يف ٖصا ا٫دتُاع ا٫غتجٓا ٞ٥قطاض ٚقـ ايسضاغ ، ١ؾإشا قسّض فًؼ اؾاَع ١عسّ دس١ٜ
أغباب٘ ٚزٚاع ٘ٝأ ٚقسّض ظٚاهلا اؽص قطاضاً بطؾع ايٛقـٚ .يف ٖص ٙاؿاي ١جيب اغتٓ٦اف ايسضاغ ١ؾٛضاً.
ب .إشا قسّض اجملًؼ يف ٖصا ا٫دتُاع قش ١قطاض ٚقـ ايسضاغٚ ١اغتُطاض أغباب٘ ٚزٚاع ٘ٝاؽص قطاضاً
باغتُطاض ايٛقـ ٚيف ٖص ٙاؿاي ١جيب عً ٢ضٝ٥ؼ اجملًؼ ضؾع ا٭َط إىل ايٛظٜط يريؾع٘ بسٚض ٙإىل
ضٝ٥ؼ اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ؾٛضاً.
أ ٚنًٝاً ٚؾكاً ٭سهاّ املاز٠
َاز)98(٠أ .إشا ا قط فًؼ اؾاَع ١اغتُطاض ٚقـ ايسضاغ ١يف اؾاَع ١دعٝ٥اً
ايػابك ١تٛدّب عً ٢اجملًؼ ا٭عً ٢إٔ ٜعكس ادتُاعاً اغتجٓاٝ٥اً ٜسع ٛإي ٘ٝضٝ٥ؼ اجملًؼ ؾٛض إب٬غ٘
بكطاض فًؼ اؾاَع٫ ١ؽاش قطاض بطؾع ٚقـ ايسضاغ ١أ ٚاغتُطاضٖا.
ب .إشا أقط اجملًؼ ا٭عً ٢يف ٖصا ا٫دتُاع ا٫غتجٓا ٞ٥اغتُطاض ٚقـ ايسضاغٚ ١دب عً ٘ٝإٔ حيسز
َٛعساً ٫دتُاع اغتجٓا ٞ٥آخط ٜػتأْـ ؾ ٘ٝزضاغ ١املٛنٛع ٚاؽاش قطاض بؿأْ٘.
َاز )99(٠إشا مل ٜٛقـ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١ايسضاغ ١باؾاَع ١دعٝ٥اً أ ٚنًٝاً ،أ ٚإشا مل ٜٛاؾل فًؼ اؾاَع ١عً٢
اغتُطاض ايٛقـ بايطغِ َٔ تٛؾط أغباب٘ ٚزٚاعٚ ٘ٝؾك ًا ٭سهاّ املاز ٠ايتاي ،١ٝداظ يًُذًؼ ا٭عً ٢إٔ
ٜتدص قطاضاً بٗصا ايؿإٔ بٓا ً٤عً ٢تكطٜط َكسّ َٔ ايٛظٜط يف ادتُاع اغتجٓاٜ ٞ٥سع ٛإي ٘ٝضٝ٥ؼ
اجملًؼٚ .يف ٖص ٙاؿايٜ ١ه ٕٛقطاض اجملًؼ ًَعَاً يًذاَع ١أ ٚاؾاَعات املعٓ ١ٝب٘.
َاز ٫ )100(٠جيٛظ -يف نٌ ا٭سٛاٍٚ -قـ ايسضاغ ١يف اؾاَع ١دعٝ٥اً أ ٚنًٝاً إ ٫إشا قاسب اغتُطاضٖا
إخ ٍ٬با٭َٔ ايعاّ أ ٚتٗسٜس ملٓؿآت َٚطاؾل اؾاَع.١
َازٜ )101(٠كسض بٓعاّ ايسضاغ ١ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ ٞيف اؾاَع ١اي ١ُٝٓٝقطاض َٔ ضٝ٥ؼ اجملًؼ ا٭عً ٢بعس
َٛاؾك ١اجملًؼ بٓا ً٤عً ٢عطض ايٛظٜط.
َازَ )102(٠ع َطاع ا ٠أسهاّ املازتني (َ 7هطض)  َٔ )63( ٚايكاْٜ ٕٛكسض ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بعس َٛاؾك ١فًؼ
اؾاَعٚ ١اجملًؼ ا٭عً ٢ايكطاضات اـاق ١بإْؿا ٤أ ٚزَر أْ ٚكٌ ايهًٝات ٚا٭قػاّ ٚاملعاٖس
َٚطانع ايبشٛخ ٚايتعًٚ ِٝايتسضٜب ٚا٫غتؿاضات ٚاملػتؿؿٝات ٚايرباَر اـاقٚ ١املساضؽ
ايتطبٝك ١ٝيف سطّ اؾاَع.١
َاز ٫ )103(٠جيٛظ يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املعني يف داَع ١ؽهع ٭سهاّ ايكاْ ٕٛإٔ ٜكسّ طًب ْكٌ إىل داَع١
أخط ٣إ ٫بعس َطٚض مخؼ غٓٛات َٔ تاضٜذ تعٚ ٘ٓٝٝمبربضات تكتٓع بٗا اؾاَع.١
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َازٜ )104(٠ػتجٓ َٔ ٢ؾطط ايػٔ ٚايتكسٜط املٓكٛم عًُٗٝا يف املازٖ َٔ )71( ٠ص ٙاي٥٬ش ١املتكسّ  ٕٚيؿػٌ
ْؿؼ ايٛظا٥ـ يف ايهًٝات ايؿطع ١ٝعً ٢إٔ ٜهْٛٛا َٔ أبٓا ٤املٓطكٜٚ ١تٛىل فًؼ اؾاَع ١ؼسٜس
َعاٜري ايكب.ٍٛ
َازَ )105(٠ع َطاعا ٠اختكاقات فًؼ ايهً ١ٝاملٓكٛم عًٗٝا يف ايكاْٜ ٕٛؿهٌ فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس
أ ٚاملطنع ايتابع يًذاَع ١ملعاْٚت٘ يف أزاَٗ ٙ٤اّ ؾٓتني َٔ بني أعها ٙ٤يف بسا ١ٜنٌ عاّ داَع، ٞ
إسساُٖا يؿ ٕٚ٪ايط٬ب ٚايجاْ ٞيؿ ٕٚ٪ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٚ ، ٞؼسز اي٥٬ش ١ايساخً١ٝ
يًهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع اختكاقات نٌ َُٓٗا.
َازٜ )106(٠ه ٕٛيًذاَع ١بٓ ١ٝتٓع ١ُٝٝأنازميٚ ١ٝإزاضَٛ ١ٜسس ٠يف َػُٝاتٗا ٚاختكاقاتٗا ٚؾكاً يًٓعاّ
ايكاز ض بصيو بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا ٤بعس َٛاؾك ١فًؼ ايٛظضا ٤بٓا ً٤عً ٢عطض َٔ ايٛظٜط
َٛٚاؾك ١اجملًؼ ا٭عً.٢
َازٜ )107(٠ه ٕٛيًذاَع ١دٗاظ إزاضٚ ٟؾين َٔ املٛظؿني اـانعني ٭سهاّ قاْ ٕٛاـسَ ١املسْٜ ١ٝتشسز
سذُ٘ ٖٝٚهًٝت٘ ٚاختكاقات٘ ٚؾكاً يٓعاّ خام ٜكسض بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ فًؼ اٍٚظضا ٤بعس َٛاؾك١
فًؼ ايٛظضا ٤بٓا ً٤عً ٢عطض ايٛظٜط ٚاقرتاح اجملًؼ ا٭عً.٢
َازٜ )108(٠كسض بكطاض َٔ ايٛظٜط بٓا ً٤عً ٢اقرتاح ضٝ٥ؼ اؾاَع٥٫ ١ش ١ؼسز اختكاقات َٗٚاّ فًؼ
ا٭قػاّ غري ا٭نازمي ١ٝايتابع ١يًذاَعٚ ١ايهًٝات ٚؾطٚط تعٝني ض٩غاٖ٤ا ٚايعاًَني ؾٗٝا.
َازٜ )109(٠كسض ض٩غا ٤اؾاّ عات ايكطاضات ٚايتعًُٝات املٓؿص ٠٭سهاّ ٖص ٙاي٥٬ش.١
َازٜ )110(٠عٌُ بٗصا ايكطاض َٔ تاضٜذ قسٚضٜٓٚ ٙؿط يف اؾطٜس ٠ايطمس.١ٝ
قسض بط٥اغ ١اؾُٗٛض –١ٜبكٓعا٤
بتاضٜذ / 7ضبٝع أٖ 1428 /ٍٚـ
املٛاؾل َ / 26اضؽّ 2007 /
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