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َكدَ١
يف إطاز تٛد٘ فًظ إداز ٠املؤضط ١األًٖ ١ٝيألدال ٤يتٓع ِٝاألعُاٍ اإلداز١ٜ
ٚؾل ايًٛا٥ح ٚاألْعُ ١املعُ ٍٛبٗا ٚتٓؿٝراً ؿهِ املادْ َٔ ) 12 ( ٠عاّ ايعٌُ
ايؿادز باملسض ّٛاملًه ٞزقِ ّٚ 51/تازٜذ ٖ1426/8/23ـ.
أعد قطاع ايػؤ ٕٚاإلداز ١ٜباملؤضط ١بعض ايًٛا٥ح اإلداز ١ٜاملؤقت ١خالٍ
ايطٓٛات ايطابكٚ ١أقس فًظ اإلداز ٠بعكا َٓٗا يًعٌُ مبٛدبٗا يؿرتَ ٠ؤقتٜ ١تِ
خالهلا تك ِٝٝكسداتٗاٚ ,اْطالقا َٔ ٖرا ايتٛد٘ مت إعاد ٠ؾٝاغ ١ايال٥ش١
اإلدازٚ ١ٜؾل َاَٖ ٛعتُد َٔ ْعاّ ايعٌُ َع َساعا ٠طبٝع ١املٗاّ ٚاملطٛ٦يٝات
املٓاط ١باملؤضط ١األًٖ ١ٝيألدالٚ ٤مبا ٜٓطذِ َع ايسؤ ١ٜاؾدٜد ٠ملؤضطات أزباب
ايطٛا٥ـ اييت أقسٖا فًظ ايٛشزا ٤املٛقس عاّ ٖ1428ـ ايكاق ٞبتجبٝت ٖرٙ
املؤضطات ٚإٔ تعٌُ ٚؾل أضًٛب ػاز.ٟ
ٚبعد اطالع فًظ اإلداز ٠املٛقس عًٖ ٢ر ٙايال٥ش ١اإلداز ١ٜاؾدٜد٠
َٚسادعتٗا ٚايتأند َٔ اغتُاهلا عً ٢تكٓني دٝد يًعالق ١اإلداز ١ٜبني املؤضط١
َٛٚظؿٗٝا ٚؾل األْعُٚ ١ايتعًُٝات املعتُد ٠يف ٖرا ايػإٔ ٚبٓا ٤عً ٢اعتُاد
املطتػاز ايكاْ ْٞٛيًُؤضط ١يال٥ش ١مبٛدب خطاب٘ زقِ ٚ 342/12478تاٜذ
ٖ1433/7/1ـ ٚبٓا ٤عً ٢تٛؾ ١ٝايًذٓ ١املايٚ ١ٝاإلداز ١ٜيف ادتُاعٗا املٓعكد ّٜٛ
اإلثٓني املٛاؾل ٖ1433/7/7ـ باعتُادٖا أقس فًظ اإلداز ٠يف دًطت٘ زقِ ()9
ٚتازٜذ ٖ1433/07/19ـ اعتُادٖا نال٥ش ١إداز ١ٜأضاضٜ ١ٝتِ ايعٌُ مبٛدبٗا ؾٛز
اعتُادٖا َٔ ٚشاز ٠ايعٌُ ـ
ٚاهلل ٚي ٞايتٛؾٝل ,,,
*********
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املستهصات ايسٝ٥ط ١ٝيال٥ش ١اإلداز١ٜ
ْ .1عاّ ايعٌُ ايؿادز باملسض ّٛاملًه ٞزقِ ّٚ 51/تازٜذ ٖ1426/8/23ـ.
 .2ايكسازات ايٛشاز( ١ٜايتعدٜالت) عًْ ٢عاّ ايعٌُ ست ٢تازى٘.
 .3ايال٥ش ١ايتٓع ١ُٝٝاإلداز ١ٜيٛادبات َٚطٛ٦يٝات فًظ إداز ٠املؤضط ١األًٖ١ٝ
يألدال ٤باملد ١ٜٓاملٓٛزٚ ٠عالقاتٗا بٛشاز ٠اؿر.
 .4ايال٥ش ١املاي ١ٝيًُؤضط ١األًٖ ١ٝيألدال ٤باملد ١ٜٓاملٓٛز.٠
 .5قساز َعايٚ ٞشٜس اؿر زقِ (/40م )ّ/يف ٖ1423/4/3ـ .بتعد ٌٜبعض َٛاد
ايال٥ش ١اإلداز ١ٜيٛادبات َٚطٛ٦يٝات فايظ إداز ٠املؤضط ١األًٖ ١ٝيألدال٤
باملد ١ٜٓاملٓٛزٚ ٠عالقتٗا بٛشاز ٠اؿر ٚايال٥ش ١املاي ١ٝيًُؤضط ١األًٖ ١ٝيألدال٤
باملد ١ٜٓاملٓٛز.٠
 .6قساز َعايٚ ٞشٜس اؿر زقِ (/124مٚ )ّ/تازٜذ ٖ1423/8/30ـ بتعد ٌٜبعض
َٛاد ٚبٓٛد ايال٥ش ١املاي ١ٝاملٛسد ٠يًُؤضطات ٚاملهاتب املٛسد.٠
 .7ايال٥ش ١اإلداز ١ٜاملؤقت ١املعد َٔ ٠قبٌ ضعادْ ٠ا٥ب زٝ٥ظ فًظ اإلداز ٠ضابكا
األضتاذ َٓ /ؿٛز بٔ عبدايعصٜص شيً ٞمبٛدب خطاب٘ زقِ  ّ/707أٚ 12/تازٜذ
ٖ1426/12/17ـ.
 .8ايال٥ش ١اإلداز ١ٜاملؤقت ١املعد َٔ ٠قبٌ ضعاد ٠عك ٛفًظ اإلداز ٠يًػؤٕٚ
اإلدا ز ١ٜضابكا األضتاذ ٚ /يٝد بٔ َؿطؿ ٢ايٓعُإ ٚاملعتُد َٔ ٠املطتػاز
ايكاْ ْٞٛيًُؤضطَ( ١هتب احملاَ ٞقُد بٔ َٓاع املؤْظ) مبٛدب خطاب٘
زقِ ٚ 342/1/8796تازٜذ ٖ1429/11/5ـ.
 .9االضتؿاد َٔ ٠بعض ايتذازب اإلدازٚ ١ٜايتٓع ١ُٝٝايٓادش ١يف عدد َٔ
املؤضطات ٚايػسنات.
 .10اـربات ايعًُٚ ١ٝاإلداز ١ٜيطعاد ٠زٝ٥ظ فًظ اإلدازٚ ٠ضعاد ٠ايٓا٥ب ٚايطاد٠
أعكا ٤فًظ اإلداز ٠املٛقس ٜٔعًٚ ٢د٘ ايعُٚ ّٛضعادَ ٠طاعد زٝ٥ظ فًظ
اإلداز ٠يًػؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلداز ١ٜعًٚ ٢د٘ اـؿٛف َٔ َٓطًل َطٛ٦يٝت٘
اإلغساؾ ١ٝعً ٢ايػؤ ٕٚاإلدازٚ ١ٜضعاد ٠املدٜس اإلداز ,ٟخاؾ ١يف تٛظٝـ
ايال٥ش ١اإلداز ١ٜمبا ٜٓطذِ َع طبٝع ١ايعٌُ باملؤضط ١األًٖ ١ٝيألدالٚ ٤زؤٜتٗا
املطتكبً.١ٝ
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ايؿؿٌ األٍٚ

أسهاّ عاَ١
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ايؿؿٌ األٍٚ
أسهاّ عاَ١
َاد : )1( ٠تطس ٟأسهاّ ٖر ٙايال٥ش ١عً ٞمجٝع ايعاًَني باملؤضط. ١
َادٜ : )2( ٠كؿد بايعبازات ٚاأليؿاظ ايتاي ١ٝأُٜٓا ٚزدت يف ٖر ٙايال٥ش ١املعاْٞ
املٛقش ١أَاّ نٌ َٓٗا عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
(أ) املؤضط : ١املؤضط ١األًٖ ١ٝيألدال٤
(ب) ايعاٌَ  ٖٛ :نٌ غدـ طبٝعٜ ٞعٌُ ملؿًش ١املؤضطٚ ١ؼت إدازتٗا أٚ
إغساؾٗا َكابٌ أدسٚ ,ي ٛنإ بعٝداً عٔ ْعازتٗا .
(ز) األدس  ٖٛ :األدس ايؿعًٚ , ٞايرٜ ٟػٌُ األدس األضاضَ ٞكاؾاً اي ٘ٝضا٥س
ايصٜادات املطتشك٘ األخس ٣اييت تتكسز يًعاٌَ َكابٌ دٗد بري٘ يف ايعٌُ ,أٚ
كاطس ٜتعسض هلا يف ادا ٤عًُ٘ ,أ ٚاييت تتكسز يًعاٌَ يكا ٤ايعٌُ مبٛدب
عكد ايعٌُ أ ٚال٥ش ١تٓع ِٝايعٌُ ٚٚؾكا ؿهِ املاد ٠ايجاْْ َٔ ١ٝعاّ ايعٌُ.
(د) ْعاّ ايعٌُٜ :كؿد ب٘ ْعاّ ايعٌُ ايؿادز باملسض ّٛاملًه ٞزقِ ّٚ 51/تازٜذ
ٖ1426/8/23ـ.
( )ٙايطٜٓٚ : ١كؿد بٗا ايطٓ ١اهلذسَٚ ١ٜدتٗا ( )12غٗسا أَٜٛ )360( ٚا.
( )ٚايػٗس ٜٚ :كؿد ب٘ ايػٗس اهلذسَٚ ٟدت٘ (َٜٛ )30ا.
َاد : )3( ٠ايتك ِٜٛاملعُ ٍٛب٘ يف املؤضط : ٖٛ ١ايتك ِٜٛاهلذس( ٟتك ِٜٛأّ ايكس)٣
َاد : )4( ٠تعترب ٖر ٙايال٥شَ ١تُُ ١يعكد ايعٌُ ؾُٝا ال ٜتعازض َع األسهاّ
ٚايػسٚط األؾكٌ يًعاٌَ ايٛازد ٠يف ايعكد.
َاد : )5( ٠تطبل أسهاّ ْعاّ ايعٌُ ايؿادز باملسض ّٛاملًه ٞزقِ ّ51/
ٚتازٜذ ٖ1426/8/23ـ ٚ ,ال٥شت٘ ايتٓؿٝرٚ , ١ٜايكسازات ايٛشاز ١ٜايؿادز٠
تٓؿٝراً ي٘ ؾُٝا مل ٜسد بػأْ٘ ْـ يف ٖر ٙايال٥ش.١
6

َاد : )6( ٠يًُؤضط ١اؿل يف إدخاٍ تعدٜالت عً ٢أسهاّ ٖر ٙايال٥ش ١نًُا دعت
اؿادٚ ١ال تهٖ ٕٛر ٙايتعدٜالت ْاؾر ٠إال بعد اعتُادٖا َٔ ٚشاز ٠ايعٌُ.
َاد : )7( ٠تطًع املؤضط ١ايعاٌَ عٓد ايتعاقد عً ٢أسهاّ ٖر ٙايال٥شٜٓٚ ١ـ عً٢
ذيو يف عكد ايعٌُ .
*********
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ايؿؿٌ ايجاْٞ
ايتٛظٝـ
غسٚط ايتٛظٝـ:
َادٜ : )8( ٠ػرتط يًتٛظٝـ يف املؤضطَ ١ا : ًٜٞ
()1

إٔ ٜه ٕٛطايب ايعٌُ ضعٛد ٟاؾٓط ١ٝمبٛدب بطاق ١أسٛاٍ ضاز١ٜ
ايؿالس.١ٝ

()2

إٔ ال ٜكٌ ايعُس عٔ عػس ٜٔعاَا  ٚالٜتذاٚش مخطٚ ١أزبعني عاَا.

()3

إٔ ٜه ٕٛسا٥صاً عً ٢املؤٖالت ايعًُٚ ١ٝاـربات املطًٛب ١يًعٌُ قٌ
ايتٛظٝـ.

()4

إٔ ته ٕٛيد ٜ٘اـرب ٠ايهاؾ ١ٝيف ايتعاٌَ َع اؿاضب اآلي.ٞ

()5

إٔ هتاش بٓذاح َا قد تكسز ٙاملؤضط َٔ ١اختبازات أَ ٚكابالت غدؿ١ٝ
تتطًبٗا ايٛظٝؿ.١

()6

إٔ ال ٜه ٕٛطايب ايعٌُ َستبطا بعٌُ يد ٣أ ٟدٗ ١أخس ٣عٓد ايتٛظٝـ.

()7

إٔ ال ٜه ٕٛقد ضبل ؾؿً٘ َٔ املؤضط ١ألضباب تأدٜبَ ١ٝامل ٜه ٕٛقد
َك ٢عً ٢ؾؿً٘ ثالخ ضٓٛات.

()8

إٔ ٜه ٕٛال٥كاً طبٝاً -بايكدز اير ٟميهٓ٘ َٔ أداَٗ ٤اّ ايٛظٝؿ ١املطًٛب
تع ٘ٓٝٝعًٗٝا  -مبٛدب غٗاد ٠طب َٔ ١ٝاؾٗ ١اييت ؼددٖا املؤضط.١

()9

هٛش اضتجٓاً٤ا تٛظٝـ غري ايطعٛدٚ ٟؾكاً يًػسٚط ٚاألسهاّ ايٛازد ٠يف
املٛاد (ْ َٔ ) 33 ( , )32( , )26عاّ ايعٌُ ٚإٔ ٜهَ ٕٛؿسساً ي٘ بايعٌُ
بايٓطب ١يًعاٌَ غري ايطعٛدٚ , ٟيد ٜ٘إقاَ ١ضاز ١ٜاملؿع. ٍٛ

( )10تعط ٢األٚيٛب ١ألبٓا ٤طا٥ؿ ١األدال ٤يف ساٍ تطاٚت املؤٖالت ٚاـربات
ٚايهؿا٤اتٚ ,هٛش يًُؤضط ١إعؿا ٤طاييب ايعٌُ ايطعٛدٜني َٔ غسط أٚ
أنجس َٔ ٖر ٙايػسٚط عدا غسط ايًٝاق ١ايطب. ١ٝ
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َطٛغات ايتٛظٝـ:
َاد : )9( ٠عً ٢نٌ َٔ ٜسغب ايعٌُ يد ٣املؤضط ١تكد ِٜايٛثا٥ل ايتاي: ١ٝ
( )1خطاب طًب ٚظٝؿَ ١كدّ َٔ طايب ايٛظٝؿ.١
( )2ؾٛز َٔ ٠بطاق ١اهل ١ٜٛايٛطٓ ١ٝإٕ نإ ضعٛد ٟاؾٓط.١ٝ
( )3ؾٛز َٔ ٠زخؿ ١اإلقاَٚ ١زخؿ ١ايعٌُ ٚدٛاش ايطؿس إٕ نإ غري
ضعٛد.ٟ
( )4ؾٛز َٔ ٠إثبات ٖ ١ٜٛايعا( ١ً٥بطاق ١ايعا ١ً٥يًطعٛدٜني ,زخؿ ١اإلقاَ١
يػري ايطعٛدٜني).
( )5ؾٛزَ ٠ؿدقَ َٔ ١ؤٖالت٘ ايعًُٚ ١ٝخربات٘ ايعًُٚ ١ٝايدٚزات ايتدزٜب.١ٝ
( )6غٗاد ٠طب ١ٝتجبت يٝاقت٘ ايطب َٔ ١ٝدٗ ١ؼددٖا املؤضط.١
( )7عدد ( )2ؾٛز ٠مشط ١ٝسدٜجَ ١كاع (.)6 x 4
( )8خطاب زمس َٔ ٞاملٛظـ َسؾل ب٘ ايطري ٠ايراتَٛ ١ٝقشا بٗا ايبٝاْات
ايػدؿٚ ١ٝعٓٛإ ايطهٔ ٚبٝاْات االتؿاٍ (زقِ اؾٛاٍ ,زقِ ٖاتـ
املٓصٍ ,زقِ ؾٓدٚم ايربٜد ,ايربٜد اإليهرت ْٞٚايػدؿ )ٞعٝح تهٕٛ
ٖر ٙايبٝاْات ٖ ٞعٓٛإ املساضً ١ايسمس ١ٝيًُعاَالت اـاؾ ١باملٛظـ.
ٚؼؿغ ٖر ٙايٛثا٥ل يف ًَـ خدَ ١ايعاٌَ ْٚطد ١إيهرتَٗٓ ١ْٝٚا عً ٢ايٓعاّ اآليٞ
يػؤ ٕٚاملٛظؿنيٜٚ ,كاف إيٗٝا أؾٌ دٛاش ايطؿس بايٓطب ١يػري ايطعٛدٜني ٚالٜطًِ
اؾٛاش إال يف اؿاالت ايتاي:١ٝ
.1

ٜطًِ يًُٛظـ قبٌ َٛعد بدا ١ٜإداشت٘ ايطٓ ١ٜٛبجالث ١أٜاّ عً ٢إٔ
تطشب َٓ٘ أؾٌ اإلقاَٚ ١ؼؿغ مبًؿ٘ ؿني عٛدت٘.

.2

عٓد إْٗا ٤خدَات٘ ٚبعد إخال ٤طسؾ٘ َباغسٜ ٠طًِ اؾٛاش إلداز٠
دٛاشات املٓؿر اير ٟضٝػادز َٓ٘ يف ساٍ خسٚد٘ بػهٌ ْٗا ٞ٥أٚ
ٜطًِ يهؿ ً٘ٝاؾدٜد يف ساٍ ْكٌ نؿايت٘.
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عكد ايعٌُ
َادٜ : )10( ٠تِ تٛظٝـ ايعاٌَ مبٛدب عكد عٌُ وسز َٔ ْطدتني بايًػ ١ايعسب, ١ٝ
تطًِ إسداُٖا يًعاٌَ ٚتٛدع األخس ٣يف ًَـ خدَت٘ يد ٣املؤضط١
ٜٚتكُٔ ايعكد بٝاْاً بطبٝع ١ايعٌُ ٚاألدس املتؿل عًَٚ ٘ٝا إذا نإ ايعكد
قدد املد ٠أ ٚغري قدد املد ٠أ ٚألدا ٤عٌُ َعني ٚأ ١ٜبٝاْات قسٚز,١ٜ
ٚهٛش ؼسٜس ايعكد بًػ ١اخس ٣إىل داْب ايًػ ١ايعسب ١ٝعً ٢إٔ ٜهٕٛ
ايٓـ ايعسب ٖٛ ٞاملعتُد دَٚاً.
َاد : )11( ٠ول يًُؤضط ١إيػا ٤عكد ايعاٌَ اير ٟال ٜباغس َٗاّ عًُ٘ د ٕٚعرز
َػسٚع خالٍ (َٜٛ ) 15اً َٔ تازٜذ ايعكد بني ايطسؾني إذا نإ َتعاقداً
َع٘ َٔ داخٌ املًُهٚ ١إذا مل ٜكع ْؿط٘ ؼت تؿسف املؤضط ١ؾٛز
ٚؾٛي٘ يًًُُه ١إذا نإ َتعاقد ًا َع٘ َٔ اـازز.
َادٜ : )12( ٠عترب عكد ايعٌُ ضازً ٜا َٓٚتذاً ؾُٝع اآلثاز املرتتب ١عً َٔ ٘ٝتازٜذ َباغس٠
ايعاٌَ ايؿعً ١ٝيًعٌُ ٚال تدخٌ يف سطاب ؾرت ٠ايتذسب ١إداش ٠عٝد ايؿطس ٚ
عٝد األقشٚ ٢اإلداش ٠املسق.١ٝ
َاد : )13( ٠ال ٜعترب ايعاٌَ ايرٜ ٟعٌُ يد ٣املؤضطٚ ١ؾك ًا يًُٛاد ايطابك ١ؼت ايتذسب١
َا مل ٜٓـ يف عكد ٙؾساسٚ ١نتاب ١عً ٢أْ٘ َعني ؼت ايتذسبٚ ,١ؼدد
َد ٠ايتذسب ١يف عكد عًُ٘ بؿٛزٚ ٠اقش ١بػسط أال تتذاٚش تطعني َٜٛاً ,
ٚهٛش ٚقع ايعاٌَ ؼت ايتذسبَ ١س ٠أخس ٣يد ٣املؤضط ١باإلتؿام َع
ايعاٌَ ٚذيو يؿرت ٠ػسب ١ثاْ ١ٝملد ٠ال تصٜد عٔ تطعني َٜٛاً بػسط إٔ
ته ٕٛيف َٗٓ ١أخس ٣أ ٚعٌُ آخس ٚؾل سهِ املادتني ( ) 54 ( , ) 53
َٔ ْعاّ ايعٌُ .
َاد : )14( ٠إذا مل تجبت ؾالس ١ٝايعاٌَ خالٍ ؾرت ٠ايتذسب ١يًكٝاّ بٛادبات ايعٌُ
املتؿل عً ٘ٝداش يًُؤضط ١ؾطذ عكد ايعٌُ دَ ٕٚهاؾأ ٠أ ٚإْراز أٚ
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تعٜٛض ٚؾكاً يًُاد )80( ٠ؾكسْ َٔ )6( ٠عاّ ايعٌُ بػسط إٔ تتاح ي٘
ايؿسؾ ١يهٜ ٞبد ٟأضباب َعازقت٘ يًؿطذٜٚ ,عترب املٛظـ َجبتا زمسٝا
يف ساٍ ٚٚزد خطاب َٔ زٝ٥ط٘ املباغس بعد اْتٗا ٤ؾرت ٠ايتذسبٜٛ ١قح
تك ِٝٝاألدا ٤خالهلا ٚأْ٘ أثبت ددازت٘ ٜٛٚؾ ٞبتجٝت٘ ,نُا ٜعترب املٛظـ
َجبتا زمسٝا إذا اضتُس يف عًُ٘ بعد ؾرت ٠ايتذسب ١ألنجس َٔ غٗس د ٕٚإٔ
ٜسد َٔ زٝ٥ط٘ املباغس َا ٜؿٝد عدّ نؿا٤ت٘ يالضتُساز يف ايعٌُ أ ٚأْ٘ يف
ساد ١إلعاد ٠ؾرت ٠ايتذسب ١ملسٚ ٠اسد ٠ؾكط.
َاد : )15( ٠ال هٛش يًُؤضط ١تهًٝـ ايعاٌَ بعٌُ ىتًـ اختالؾ ًا دٖٛسٜاً عٔ ايعٌُ
املتؿل عً ٘ٝبػري َٛاؾكت٘ ايهتاب ١ٝإال يف ساالت ايكسٚزٚ ٠مبا تكتك٘ٝ
طبٝع ١ايعٌُ  ,عً ٢إٔ ٜه ٕٛذيو بؿؿَ ١ؤقت ١ال تتذاٚش ثالثني َٜٛاً يف
ايطٓٚ ١عً ٢إٔ تتدر اإلدسا٤ات ايالشَ ١يف غإٔ تػٝري املٗٓ ١يف زخؿ١
ايعٌُ سني ٜكتك ٞاألَس ذيو بايٓطب ١يًعاٌَ غري ايطعٛد. ٟ
َاد : )16( ٠هب إٔ ٜه ٕٛعكد ايعٌُ يػري ايطعٛدَ ٟهتٛبا ٚقدد املدٚ ,٠إذا خال
ايعكد َٔ بٝإ َدت٘ تعد َد ٠زخؿ ١ايعٌُ َٖ ٞد ٠ايعكد .
َاد : )17( ٠تًتصّ املؤضط ١بٓؿكات ػٗٝص دجُإ ايعاٌَ ْٚكً٘ إىل اؾٗ ١اييت أبسّ
ؾٗٝا ايعكد أ ٚاضتكدّ َٓٗا ايعاٌََ ,امل ٜدؾٔ مبٛاؾك ١ذ ٜ٘ٚداخٌ
املًُهٚ ,١تعؿ ٢املؤضطٖ َٔ ١را اإلدسا ٤يف ساٍ ايتصاّ املؤضط ١ايعاَ١
يًتأَٓٝات االدتُاع ١ٝبريو.

ايٓكٌ
َاد : )18( ٠ال هٛش ْكٌ ايعاٌَ َٔ َكس عًُ٘ األؾً ٞإىل َهإ آخس ٜكتكٞ
تػٝري قٌ إقاَت٘ إذا نإ َٔ غإٔ ٖرا ايٓكٌ إٔ ًٜشل بايعاٌَ
قسزًا دطُٝاً ٚمل ٜهٔ ي٘ ضبب َػسٚع تكتك ٘ٝطبٝع ١ايعٌُ.
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َادٜ : )19( ٠طتشل ايعاٌَ املٓكْ ٍٛؿكات ْكً٘ ٜ َٔٚعٛهلِ غسعاً ممٔ ٜكَ ُٕٛٝع٘ يف
تازٜذ ايٓكٌ َع ْؿكات ْكٌ أَتعتِٗ َا مل ٜهٔ ايٓكٌ بٓا ٤عً ٢زغب١
ايعاٌَ.

َاد : ) 20( ٠بايٓطب ١يًُٛظؿني غري ايطعٛدٜني تتشٌُ املؤضط ١ناؾ ١ايسضّٛ
اؿه ١َٝٛاملؿسٚق ١عً ٢غري ايطعٛدٜني َجٌ (اإلقاَ ,١زخؿ١
ايعٌُ ,تأغري ٠اـسٚز ٚايعٛد ٠أ ٚاـسٚز ايٓٗا ,ٞ٥ايػساَات يف ساٍ
نإ املتطبب ؾٗٝا تأخس املؤضط ١أ ٚكايؿتٗا يألْعُ ,١زض ّٛتػٝري
املٗٓٚ )١نٌ َا ٖ ٛيف سهُٗا.

******
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ايؿؿٌ ايجايح

ايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ

14

ايؿؿٌ ايجايح

ايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ
َاد : )21( ٠تك ّٛاملؤضط ١بتدزٜب ٚتأٖ ٌٝعُاهلا ايطعٛدٜني ٚإعدادِٖ َٗٓٝاً يًشًٍٛ
قٌ غري ايطعٛدٜني ٜٚ ,تِ قٝد َٔ مت إسالهلِ قٌ غريِٖ َٔ غري

ايطعٛدٜني يف ايطذٌ املعد هلرا ايػسض.
َادٜ : )22( ٠تِ تدزٜب ٚتأٖ ٌٝايعُاٍ ايطعٛدٜني تدزٜباً ٚتأٖٝالً دٚزٜاً ٚؾٓٝاً يف ايداخٌ
ٚاـازز ٚؾل ايرباَر اييت تعد يف ٖرا ايؿدد بٗدف ػدٜد ٚتطٜٛس
َٗازاتِٗ  ٚتَُٓ ١ٝعازؾِٗ بٓطب َٔ %6 ١اجملُٛع ايهً ٞيًعاًَني َت ٢بًؼ

عددِٖ مخطني عاَالً ؾأنجس .
َادٜ : )23( ٠طتُس ؾسف أدس ايعاٌَ طٛاٍ ؾرت ٠ايتدزٜب أ ٚايتأٖ. ٌٝ
َاد : )24( ٠تتشٌُ املؤضط ١تهايٝـ ايتدزٜب ٚايتأٖٚ ٌٝتؤَٔ ترانس ايطؿس يف
ايرٖاب ٚايعٛد ٠نُا تؤَٔ ٚضا ٌ٥املعٝػَ َٔ ١أنٌ َٚطهٔ ٚتٓكالت
داخً. ١ٝ
َاد : )25( ٠هٛش يًُؤضط ١إٔ تٓٗ ٞتدزٜب أ ٚتأٖ ٌٝايعاٌَ ٚإٔ ؼًُ٘ ناؾ ١ايٓؿكات
اييت ؾسؾتٗا عً ٘ٝيف ضب ٌٝذيو ٚ ,ذيو يف اؿاالت اآلت: ١ٝ
( )1إذا ثبت يف ايتكازٜس ايؿادز ٠عٔ اؾٗ ١اييت تتٛىل تدزٜب٘ أ ٚتأًٖ٘ٝ
أْ٘ غري داد يف ذيو .
( )2إذا قسز ايعاٌَ إْٗا ٤ايتدزٜب أ ٚايتأٖ ٌٝقبٌ املٛعد احملدد يريو
د ٕٚعرز َكب. ٍٛ
******
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ايؿؿٌ ايسابع

األدــــٛز
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ايؿؿٌ ايسابع

األدٛز
َادٜٛ : )26( ٠ظـ ايعُاٍ عًٚ ٢ظا٥ـ ذات َطُٝات َٛٚاؾؿات َع ١ٓٝتطتٓد عً٢
ايطًِ ايٛظٝؿ ٞاملعتُد ٚوؿٌ ايعاٌَ عً ٢االدس املتؿل عً ٘ٝيف عكد
ايعٌُ .

أٚال  :ايطًِ ايٛظٝؿ:ٞ
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ثاْٝا  :تؿٓٝـ ايػٗادات بٓا ٤عً ٢املساتب:

ثايجا  :بٝإ باملطتٜٛات ايٛظٝؿٚ ١ٝاؿد األعً َٔ ٢املساتب املطُٛح بٗا يهٌ َطت:٣ٛ
ّ

ايتؿٓٝـ

اؿد األعً ٢يًُستب١

1

َدٜس تٓؿٝرٟ

10

2

َدٜس إداز٠

8

3

َٛظـ َتدؿـ

7

4

َٛظـ غري َتدؿـ

5

5

َٛظـ تػػًٞٝ

3

زابعا  :بٝإ باملطُٝات ايٛظٝؿٚ ١ٝاؿد األعً ٢يًُساتب ايٛظٝؿ ١ٝيهٌ ٚظٝؿ: ١
اإلشراف
التنفٌذي

اإلدارة  /القسم
مكتب رئٌس مجلس اإلدارة

رئٌس مجلس
اإلدارة

إدارة أمانة المجلس والمكتب السري
إدارة االستثمار وتنوٌع مصادر الدخل
وحدة الجودة
وحدة المشارٌع

اسم الوظٌفة
مدٌر مكتب رئٌس مجلس اإلدارة
مدخل بٌانات
مدٌر إدارة
موظف السرٌات واألرشٌف واالتصاالت
اإلدارٌة
المدٌر التنفٌذي إلدارة االستثمار وتنوٌع
مصادر الدخل
مراقب جودة
مدٌر مشارٌع
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الحد األعلى
للمرتبة
5
5
8
5
10
5
8

اإلشراف
التنفٌذي

نائب رئٌس
مجلس اإلدارة
مساعد رئٌس
مجلس اإلدارة
للطوارئ
والسالمة

اإلدارة  /القسم

اسم الوظٌفة

الحد األعلى
للمرتبة

مكتب نائب رئٌس مجلس اإلدارة
وحدة الدراسات والبحوث
وحدة االستثمار وتنمٌة الموارد
المالٌة
وحدة التدرٌب
مكتب سعادة المساعد

سكرتٌر
موظف

5
5

موظف

5

موظف
سكرتٌر
مدٌر إدارة خدمات الحجاج

5
5
8

سكرتٌر

5

سكرتٌر
المدٌر التنفٌذي للشؤون اإلدارٌة
موظف
مدٌر إدارة االتصاالت اإلدارٌة
موظف الوارد
موظف الصادر
موظف أرشٌف
مراسل
مدٌر إدارة المتابعة
مشرف أمن
حارس أمن
المدٌر التنفٌذي للشؤون المالٌة
محاسب
محاسب
أمٌن صندوق
مدٌر إدارة المساهمٌن
محاسب
مدٌر إدارة التجهٌزات والمستودعات
أمٌن مستودع
موظف
فنً أجهزة وناسخ ومصور
مندوب مشترٌات
فنً اتصاالت وكهرباء
سائق
عامل
مدٌر إدارة العالقات العامة واإلعالم
موظف
موظف
محرر صحفً
مصمم
مصور
مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات
مسئول وحدة الشبكات وأمن المعلومات
مسئول وحدة التطبٌقات وقواعد
البٌانات
منسق فنً

5
10
5
8
5
5
5
3
8
5
3
10
7
7
5
8
7
8
5
5
5
5
5
3
3
8
5
5
5
5
5
8
7

إدارة خدمات الحجاج
مكتب مساعد رئٌس مجلس اإلدارة
المدٌر اإلداري
وحدة شؤون الموظفٌن

إدارة االتصاالت اإلدارٌة

إدارة المتابعة

مساعد رئٌس
مجلس اإلدارة
للشؤون المالٌة
واإلدارٌة

المدٌر المالً
وحدة التخطٌط المالً والمٌزانٌة
وحدة المحاسبة العامة
الصندوق
إدارة المساهمٌن

إدارة التجهٌزات والمستودعات

إدارة العالقات العامة واإلعالم
وحدة عالقات المساهمٌن
وحدة العالقات العامة

عضو مجلس
اإلدارة لقطاع
الجوازات وتقنٌة
المعلومات

إدارة قطاع تقنٌة المعلومات

19

7
5

اإلشراف
التنفٌذي

اإلدارة  /القسم

اسم الوظٌفة

الحد األعلى
للمرتبة

عضو مجلس
اإلدارة لقطاع
اإلسكان
والبعثات

إدارة اإلسكان
مكتب عضو مجلس اإلدارة
وحدة توثٌق العقود
وحدة التأمٌنات  /البعثات

مدٌر إدارة اإلسكان
سكرتٌر
موظف
موظف

8
5
5
5

عضو مجلس
اإلدارة للشؤون
القانونٌة
أعضاء مجلس
اإلدارة رؤساء
القطاعات
والمجالس
التنفٌذٌة
الهٌئة االبتدائٌة
لألدالء

إدارة الشؤون القانونٌة

سكرتٌر

5

سكرتارٌة أعضاء مجلس اإلدارة

سكرتٌر

5

مكتب الهٌئة االبتدائٌة لألدالء

سكرتٌر

5

خاَطا  :قٛابط ؼدٜد املساتب ٚايدزدات:
ٜ .1تِ ايتعٝني يًُٛظـ اؾدٜد عً ٢ايدزد ١األٚىل َٔ املستب ١احملدد ٠ي٘ مبٛدب
َؤًٖ٘ األنادمي ٞيف ساٍ عدّ ٚدٛد خربات عًُ ٚ ,١ٝبايٓطب ١يًُٛظؿني
اؿايٝني أ ٚيف ساٍ ٚدٛد خربات عًُ ١ٝيًُٛظؿني اؾدد,ؼتطب َستبٚ ١اسد٠
إقاؾ ١ٝيهٌ ثالخ ضٓٛات خرب ٠داخٌ املؤضط ١أ ٚخازدٗا عد أقؿ ٢تطع١
ضٓٛات.
 .2ال هٛش ؽطَ ٞستب ١إىل أخس ٣إال بعد سؿ ٍٛاملٛظـ عًَ ٢ؤٌٖ أنادميٞ
أعًٜ ٢ؤًٖ٘ يًُستب ١ايتاي ١ٝأ ٚباضتجٓا َٔ ٤زٝ٥ظ فًظ اإلدازَ ٠عصش باملربزات
ملسٚ ٠اسد ٠خالٍ ؾرت ٠ايتعاقد َع ايعاٌَ.
ٚ .3دٛد غاغس يف املستب ١ايٛظٝؿ.١ٝ
 .4ميٓح ايطعٛد ٟعٓد ايتعٝني دزد ١إقاؾ ١ٝداخٌ املستب ١املعني عًٗٝا.
 .5ميٓح ابٔ ايطا٥ؿ ١دزد ١إقاؾ ١ٝعٓد ايتعٝني داخٌ املستب ١املعني عًٗٝا إقاؾ ١إىل
ايدزد ١املطتشك ١يه ْ٘ٛضعٛد ٟاؾٓط ١ٝعطب ايؿكس ٠زقِ (.)4
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ضادضا  :آيَ ١ٝعادي ١زٚاتب املٛظؿني املٛدٛد ٜٔعً ٢زأع ايعٌُ عٓد بد ٤تٓؿٝر ايطًِ
ايٛظٝؿ:ٞ
 .1ودد ايساتب األضاض ٞيهٌ َٛظـ عطب ايكٛابط املٛقش ١يف ايبٓد
(ثايجا).
 .2إذا نإ ايساتب اؿاي ٞيًُٛظـ أقٌ َٔ زاتب٘ اؾدٜد بعد تطبٝل ايطًِ
ايٛظٝؿ ٞؾإْ٘ ٜطتشل ايساتب مبٛدب ايطًِ اؾدٜد ٚؾل ايكٛابط احملدد ٠يف
ايبٓد (ثايجا) عً ٢إٔ ٜتِ ددٚي ١ايصٜاد ٠عً ٢ضٓتني بايتطاَ ٟٚػسٚط ١عؿٛي٘
عً ٢تك ِٝٝأداٚ ٤ظٝؿ( ٞدٝد ددا) عد أدْ ٢يف نٌ ضٓ.١
 .3إذا نإ ايساتب اؿاي ٞيًُٛظـ أعً َٔ ٢زاتب٘ اؾدٜد بعد تطبٝل ايطًِ
ايٛظٝؿ ٞؾٝتِ االضتُساز بؿسف زاتب٘ اؿاي( ٞعً ٢إٔ ٜتِ إٜكاف ؾسف
ايعال ٠ٚايطٓ ١ٜٛاملطتشك ١إىل إٔ ٜؿٌ ايساتب املطتشل عطب ايطًِ ايٛظٝؿٞ
إىل ايساتب ايرٜ ٟطتًُ٘ ايعاٌَ  َٔٚثِ ٜتِ االضتُساز يف ؾسف ايعال ٠ٚايطٓ١ٜٛ
عطب ايطًِ ايٛظٝؿٚ ٞاملستب ١املعني عًٗٝا ايعاٌَ) .
َاد : ) 27( ٠تدؾع أدٛز ايعُاٍ بايعًُ ١ايسمس ١ٝيًبالد ٜٚتِ دؾعٗا خالٍ ضاعات ايعٌُ
ايسمسٚ ١ٝيف َهاْ٘ أ ٚتٛدع يف سطاب٘ ايبٓهٚ ٞؾك ًا يألسهاّ ايتاي:١ٝ
( )1ايعاٌَ ذ ٚاألدس ايػٗسٜ ٟؿسف أدس ٙيف ْٗا ١ٜايػٗس.
( )2ايعاٌَ باي ١َٝٛٝأ ٚبايكطعٜ ١ؿسف أدس ٙيف ْٗا ١ٜاألضبٛعٜٚ ,طتجٓ َٔ ٢ذيو
ايعاٌَ ايرٜ ٟعٌُ ؾرتَٛ ٠ضِ اؿر ؾٝؿسف أدس ٙيف ْٗا ١ٜأعُاٍ َٛضِ اؿر.
( )3ايعاٌَ اير ٟتٓٗ ٞاملؤضط ١خدَتٜ٘ ,دؾع أدسٚ ٙناؾَ ١طتشكات٘ ؾٛزاً.
( )4ايعاٌَ ايرٜ ٟرتى ايعٌُ َٔ تًكاْ ٤ؿط٘ ٜدؾع أدسٚ ٙناؾَ ١طتشكات٘ خالٍ
َد ٠ال تتذاٚش ضبع ١أٜاّ َٔ تازٜذ تسى ايعٌُ.
( )5أدٛز ايطاعات اإلقاؾ ١ٝتدؾع يف َٝعاد أقؿا ٙثالث ١أٜاّ َٔ تازٜذ اْتٗا٤
ايتػػ ٌٝاإلقايف َا مل ٜتِ دؾعٗا َع األدس ايعاد ٟيًعاٌَ.
َاد : )28( ٠إذا ؾادف  ّٜٛا يدؾع  ّٜٛايساس ١األضبٛع ١ٝأ ٚعطً ١زمسٜ ١ٝتِ ايدؾع يف
 ّٜٛايعٌُ ايطابل .
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َادٜٛ : ) 29( ٠قع ايعاٌَ عٓد اضتالّ أدس ٙأ ٚأَ ٟبًؼ َطتشل ي٘ عً ٢اإلٜؿاٍ أٚ
ايطذٌ املعد هلرا ايػسض .
َاد : )30( ٠يًعاٌَ إٔ ٜٛنٌ َٔ ٜسا ٙيكبض أدس ٙأَ ٚطتشكات٘ مبٛدب ٚناي١
غسع ١ٝأ ٚتؿٜٛض نتابَٛ ٞقع َٓ٘ َٚؿدم عً َٔ ٘ٝقبٌ َدٜس املؤضط.١
َاد : )31( ٠تدؾع املؤضط َٔ %50 ١أدس املٛظـ يف ساٍ تٛقٝؿ٘ أ ٚاستذاش ٙيد٣
اؾٗات املدتؿ ١يف قك ١ٝتتعًل بايعٌُ إىل إٔ ٜتِ ايؿؿٌ ؾٗٝا..

******
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ايؿؿٌ اـاَظ

تكازٜس األداٚ ٤ايعالٚات ٚايرتقٝات
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ايؿؿٌ اـاَظ

تكازٜس األداٚ ٤ايعالٚات ٚايرتقٝات
ايتكازٜس
َاد :)32( ٠تعد املؤضط ١تكازٜس عٔ األدا ٤بؿؿ ١دٚز ١ٜؾُٝع ايعاًَني سطب ايُٓاذز
املعد ٠يريو تتكُٔ ايعٓاؾس ايتاي: ١ٝ
.1

املكدز ٠عً ٢ايعٌُ ٚدزد ١إتكاْ٘ (ايهؿا. )٠٤

.2

ضًٛى ايعاٌَ َٚد ٣تعاَ ْ٘ٚع زؤضاٚ ٘٥شَالٚ ٘٥عُال ٤املؤضط. ١

.3

املٛاظب. ١

َادُٜ :)33( ٠عد ايتكسٜس مبعسؾ ١ايسٝ٥ظ املباغس يًعاٌَ عً ٢إٔ ٜعتُد َٔ (ؾاسب
ايؿالس. )١ٝ
َادٜ :)34( ٠ك ِٝأدا ٤ايعاٌَ يف ايتكسٜس بأسد ايتكدٜسات اآلت: ١ٝ
ممتاش

دٝد دداً

دٝد

َكبٍٛ

قعٝـ

َاد :) 35( ٠ىطس ايعاٌَ بؿٛز َٔ ٠ايتكسٜس ؾٛز اعتُادٚ ٙول يًعاٌَ إٔ ٜتعًِ َٔ
ايتكسٜس ٚؾكاً يكٛاعد ايتعًِ املٓؿٛف عًٗٝا يف ٖر ٙايال٥ش. ١
ايعالٚات :
َادٜ :)36( ٠تِ َٓح ايعال َٔ ٠ٚعدَ٘ يف ق ٤ٛاملسنص املاي ٞيًُؤضط.١
َاد:)37( ٠
 .1ميٓح املٛظـ اؿاؾٌ عً ٢تكدٜس (دٝد) ؾُا ؾٛم يف تك ِٝٝاألدا ٤عال ٠ٚضٓ١ٜٛ
يف بدا ١ٜايطٓ ١املاي ١ٝيًُؤضط ١عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 َٔ %100 ق ١ُٝايعال ٠ٚاملدؿؿ ١يًُستب ١ملٔ سؿٌ عً ٢تك( ِٝٝممتاش).
 َٔ %75 ق ١ُٝايعال ٠ٚاملدؿؿ ١يًُستب ١ملٔ سؿٌ عً ٢تك( ِٝٝدٝد
ددا).
 َٔ %50 ق ١ُٝايعال ٠ٚاملدؿؿ ١يًُستب ١ملٔ سؿٌ عً ٢تك( ِٝٝدٝد).
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ٜ .2طتشل املٛظـ ايعال ٠ٚايطٓ ١ٜٛعٓد سًٛهلا ستٚ ٢إٕ نإ تع ٘ٓٝٝقبٌ بدا١ٜ
ايطٓ ١املاي ١ٝبأٜاّٚ ,ال تطتشل ايدؾع إال بعد اْتٗا ٤ؾرت ٠ايتذسبٚ ,١تؿسف بأثس
زدع.ٞ
 .3ول يًسٝ٥ظ ايتٓؿٝرَٓ ٟح عال ٠ٚاضتجٓا ١ٝ٥يًُٛظـ ايرٜ ٟتذاٚش أداؤ ٙاملطت٣ٛ
املطًٛب ,عٝح ال ٜتذاٚش عدد املٛظؿني املُٓٛسني عالٚات اضتجٓا ١ٝ٥خالٍ
ايطٓ ١ايٛاسد ٠أنجس َٔ عػس ٠باملا َٔ ١٥إمجاي ٞعدد املٛظؿني ٚ ,ال تتهسز
عال ٠ٚاضتجٓا ١ٝ٥يًُٛظـ ايٛاسد إال بعد َك ٞثالخ ضٓٛات عً ٢آخس عال٠ٚ
اضتجٓا ١ٝ٥مت َٓشٗا ي٘.
 .4عٓد ٚؾ ٍٛاملٛظـ ْٗا ١ٜدزدات ايطًِ ٜطتُس َٓش٘ ايعال ٠ٚايطٓٚ- ١ٜٛعد
أقؿ ٢ملد ٠مخظ ضٓٛات  -عطب ق ١ُٝآخس عال ٠ٚؼؿٌ عًٗٝاٚ ,اعتبازٖا
َهاؾأَ ٠كطٛع( ١ال ٜؤخر بٗا عٓد سطاب َهاؾأْٗ ٠ا ١ٜاـدَ ٚ ١ال وتطب
عٓٗا تأَٓٝات ادتُاعَ ,)١ٝع َساعاَ ٠ا تٓـ عً ٘ٝايؿكس ٠زقِ (ٚ )1ايؿكس ٠زقِ
(ٖ َٔ )5را ايبٓد.
 .5وسّ املٛظـ َٔ ايعال ٠ٚايطٓ ١ٜٛيف اؿاالت ايتاي:١ٝ
 إذا عٛقب باؿسَإ َٔ ايعالْ ٠ٚتٝذ ١كايؿ ١إداز ,١ٜعً ٢إٔ ال تتهسز
ايعكٛب ١باؿسَإ َٔ ايعال ٠ٚايطٓ ١ٜٛيعاَني َتتايني عً ٢م ٛتأدٜيب.
 إذا سؿٌ املٛظـ عً ٢تك ِٝٝأقٌ َٔ (دٝد).

ايرتقٝات :
َادٜ :)38( ٠ه ٕٛايعاٌَ َطتشكأ يًرتق ١ٝإىل ٚظٝؿ ١أعًَ ٢ت ٢تٛاؾست ؾ ٘ٝايػسٚط
ايتاي: ١ٝ
(ٚ )1دٛد ايػاغس يف ايٛظٝؿ ١األعً. ٢
( )2تٛاؾس َؤٖالت غػٌ ايٛظٝؿ ١املسغح يًرتق ١ٝإيٗٝا .
( )3سؿٛي٘ عً ٢دزد ١ممتاش يف آخس تكسٜس دٚز. ٟ
(ٚ )4هٛش إلداز ٠املؤضطَٓ ١ح ايعاٌَ تسق ١ٝاضتجٓاٚ ١ٝ٥ؾكاً يًكٛابط ايتاي:١ٝ
 إٔ ٜه ٕٛاملٛظـ مل وؿٌ عً ٢تسق ١ٝاضتجٓاَ ١ٝ٥طبك١خالٍ ايطٓ.١
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 إٔ ته ٕٛايرتقْ ١ٝعري َبادز ٠أ ٚمتٝص يف تٓؿٝر أَسَهًـ ب٘.
 زؾع طًب ايرتق ١ٝاالضتجٓاَ ١ٝ٥ع إٜكاح املربزات إىلايسٝ٥ظ ايتٓؿٝر َٔ ٟقبٌ ايسٝ٥ظ املباغس يًُٛظـ.
 َٛاؾك ١ايسٝ٥ظ ايتٓؿٝر ٟيطًب َٓح ايرتق ١ٝاالضتجٓا.١ٝ٥َاد :) 39( ٠إذا تٛاؾست غسٚط ايرتق ١ٝيٛظٝؿ ١أعً ٢يف أنجس َٔ عاٌَ ؾإٕ املؿاقً١
يًرتق ١ٝته ٕٛناآلت: ٞ
( )1اؿاؾٌ عً ٢تكدٜس أعً. ٢
( )2اؿاؾٌ عً ٢دٚزات تدزٜب ١ٝأ ٚغٗادات عًُ. ١ٝ
( )3األقدَ. ١ٝ
( )4األنرب ضٓاً .
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ايؿؿٌ ايطادع

االزناب – االْتداب – املصاٜا
 ٚايبدالت
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ايؿؿٌ ايطادع
االزناب – االْتداب – املصاٜا -ايبدالت
االزناب :
َادٜ :)40( ٠تشدد االيتصاّ مبؿسٚؾات إزناب ايعاٌَ أ ٚأؾساد أضست٘ ٚؾل ايكٛابط
ايتاي- :١ٝ
( )1عٓد بدا ١ٜايتعاقد َٔ ايبًد اير ٟمت ؾ ٘ٝايتعاقد أ ٚاضتكدّ َٓ٘ ايعاٌَ إىل َكس
ايعٌُ ضٛا ٤مت ايتعاقد يف داخٌ املًُه ١أ ٚخازدٗا ٚؾل َا ٜتؿل عً ٘ٝيف عكد
ايعٌُ.
( )2عٓد اْتٗا ٤خدَ ١ايعاٌَ ٚطًب٘ ايعٛد ٠إي ٞاملهإ اير ٟمت ايتعاقد ؾ ٘ٝأٚ
اضتكدّ َٓ٘ ٚذيو يف ْطام أسهاّ املاد )40( ٠ؾكسْ َٔ )1( ٠عاّ ايعٌُ,
ٚعد أقؿ ٢عدد ( )2ترنس ٠مبا ؾٗٝا ترنس ٠املٛظـ.
( )3عٓد متتع ايعاٌَ (غري ايطعٛد )ٟبإداشت٘ ايطٓ ١ٜٛتتشٌُ املؤضط ١ترانس
اإلزناب بايدزد ١ايطٝاس ١ٝاملدؿك ١ملكس إقاَتِٗ ايداٚ ,ِ٥عد أقؿ ٢عدد
( )2ترنس ٠مبا ؾٗٝا ترنس ٠املٛظـ.
( )4الٜتشٌُ ؾاسب ايعٌُ تهايٝـ عٛد ٠ايعاٌَ إىل بًد ٙيف ساي ١عدّ ؾالسٝت٘
يًعٌُ ,أ ٚإذا زغب يف ايعٛد ٠د ٕٚضبب َػسٚع أ ٚيف ساي ١ازتهاب كايؿ١
أدت إىل تسس ً٘ٝمبٛدب قساز إداز ٟأ ٚسهِ قكا. ٞ٥

االْتداب:
َاد :)41( ٠إذا اْتدب ايعاٌَ ألدا ٤عٌُ خازز َكس عًُ٘ ٜعاٌَ ناآلت:ٞ
()1

تؤَٔ ي٘ ٚض ١ًٝايٓكٌ ايالشََ َٔ ١كس عًُ٘ إىل َكس اْتداب٘ ٚايعهظ َا مل ٜتِ
ؾسف َكابٌ ٚض ١ًٝايٓكٌ مبٛاؾك ١ايعاٌَٜٚ ,تِ استطاب قٚ ١ُٝض ١ًٝايٓكٌ
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عطب ق ١ُٝترنس ٠إزناب طريإ ذٖابا ٚإٜابا ؾٗ ١االْتداب عً ٢ايٓشٛ
ايتاي:ٞ


ق ١ُٝاإلْتداب اي )400( َٞٛٝأزبعُا ١٥زٜاٍ ٚاإلزناب عً٢
ايدزد ١ايطٝاس ١ٝيًُٛظؿني ايتػػًٝٝني (املطتٜٛات ايٛظٝؿ١ٝ
د ٕٚاملدزا ٤ايتٓؿٝرٜني).



ق ١ُٝاإلْتداب اي )450( َٞٛٝأزبعُاٚ ١٥مخطني زٜاال ٚاإلزناب
عً ٢دزد ١زداٍ األعُاٍ يًُٛظؿني ايكٝادٜني (املدزا٤
ايتٓؿٝرٜني).

()2

َٛاؾك ١ايسٝ٥ظ ايتٓؿٝر ٟعً ٢االْتداب بعد اعتُاد املدٜس املاي ٞيتٛؾس ق١ُٝ
االْتداب قُٔ بٓد املٝصاْ ١ٝاملدؿـ هلرا ايػإٔ.

()3

ٜؿسف بدٍ االْتداب يًُٛظـ عٔ نٌ ي ١ًٝخازز املد ١ٜٓاملٓٛز.٠

()4

يف ساٍ ؽًًت أٜاّ االْتداب يًُٛظـ أٜاّ ايعطً ١األضبٛع ١ٝأ ٚإداش ٠زمس١ٝ
َجٌ اي ّٛٝايٛطين ٚتطًب األَس اضتُساز ٙإلْٗا ٤املُٗ ١ؼطب ي٘ ٖر ٙاألٜاّ
قُٔ االْتداب ايسمس.ٞ

()5

ال هٛش إٔ تتذاٚش عدد أٜاّ ايعٌُ خالٍ االْتداب أنجس َٔ عػس ٠أٜاّ يف املس٠
ايٛاسد.٠

()6

يف ساٍ اْتداب املٛظـ ملُٗ ١عٌُ أ ٚدٚز ٠تدزٜب ١ٝتؿٛم َدتٗا عػس ٠أٜاّ عٌُ
ٜؿسف يًُٛظـ زاتب غٗس ٚاسد أَ ٚا ٜعادي٘ َٔ األٜاّ عطب أٜاّ االْتداب
باإلقاؾ ١إىل ق ١ُٝاإلزناب ؾكط عطب َا ْؿت عً ٘ٝايؿكس.)2( ٠

َاد :)42( ٠ؼطب ايٓؿكات املػاز إيٗٝا يف املاد ٠ايطابكٚ َٔ ١قت َػادز ٠ايعاٌَ ملكس
عًُ٘ إىل ٚقت عٛدت٘ ٚؾل املد ٠احملدد ٠ي٘ َٔ قبٌ املؤضط. ١

ايبدالت :
َاد :)43( ٠ايعٌُ خازز أٚقات ايدٚاّ ايسمس: ١ٝ
ٜؿسف يًُٛظـ ايرٜ ٟهًـ بعٌُ خازز ٚقت ايدٚاّ ايسمس ٞبدال ْكدٜا (َع
َساعا ٠عدّ اؾُع بني بدٍ خازز دٚاّ ٚبدٍ اْتداب ) نُا :ًٜٞ
 .1أٜاّ ايعٌُ ايسمس ١ٝؼتطب ايطاع ١بطاعْٚ ١ؿـ.
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 .2أٜاّ ايعطٌ ٚاإلداشات ايسمس ١ٝؼتطب ايطاع ١بطاعتنيَ ,ع َساعا ٠أْ٘
الهٛش تهًٝـ املٛظـ بايعٌُ خازز ايدٚاّ ؾص َٔ ٤اي ّٛٝايٛاسد خالٍ أٜاّ
ايعطٌ ٚاإلداشات ايسمسٚ ١ٝإمنا ٜه ٕٛايتهًٝـ ب ّٛٝايعٌُ ناٌَ.

َاد :)44( ٠بدالت أخس:٣
(ٜ )1ؿسف بدٍ طبٝع ١دٚاّ يًُٛظؿني املهًؿني بايعٌُ عً ٢ؾرتتني ؾباس١ٝ
َٚطا ١ٝ٥مبكداز  #500#مخطُا ١٥زٜاٍ ,غسٜط ١إٔ ٜه ٕٛايبدٍ َستٗٔ
باضتُساز ١ٜايدٚاّ املٛسد يعُ ّٛاملٛظؿنيٚ ,إٔ ٜه ٕٛؼدٜد املٛظؿني
املهًؿني بايعٌُ عً ٢ؾرتتني عطب ساد ١ايعٌُ ٚمبٛدب قساز إدازَٔ ٟ
ايسٝ٥ظ ايتٓؿٝر ,ٟنُا أْ٘ يف ساٍ تػٝب املٛظـ وطِ َٔ ايبدٍ َا ٜعادٍ
أٜاّ ايػٝاب.
(ٜ )2ؿسف يًُٛظـ املط ٍٛ٦عٔ ايؿٓدٚم (بدٍ أَني ؾٓدٚم) مبا ٜعادٍ َٔ %20
زاتب٘ األضاض ,ٞغسٜط ١إٔ ال ٜصٜد عٔ َٛظـ ٚاسد ؾكط.
(ٜ )3ؿسف يًُٛظـ املط ٍٛ٦عٔ املطتٛدع (بدٍ أَني َطتٛدع) مبا ٜعادٍ َٔ %20
زاتب٘ األضاض ,ٞغسٜط ١إٔ ال ٜصٜد عٔ َٛظـ ٚاسد ؾكط.
( )4أ ٟبدالت أخس ٣خازد ١عٔ َا مت إٜكاس٘ َطبكا (بدٍ قسٚقات ,بدٍ
اتؿاالت ,بدٍ طبٝع ١عٌُ  ....اخل) تكدز قُٝتٗا عطب ساد ١ايعٌُ ْٛٚع
ايبدٍ ٚتعتُد مبٛدب قساز َٔ ايسٝ٥ظ ايتٓؿٝر ٟبعد إداشتٗا َٔ املدٜس املايٞ
يًتأند َٔ ٚدٛد َٝصاْ ١ٝناؾ ١ٝيف ايبٓد املدؿـ هلرا ايػإٔ.

َــاد :)45( ٠ايبدالت ايٓكد( ١ٜبدٍ ايطهٔ ,بدٍ ايٓكٌ ,بدٍ غال ٤املعٝػ: )١
( )1بدٍ ايطهٔ ٜ :ؿسف بدٍ ضهٔ يًعاٌَ مبا ٜعادٍ  3زٚاتب َٔ اؾٌ
ايساتب األضاض ٞعد أقؿ )350000( ٢مخطٚ ١ثالث ٕٛأيـ زٜاٍ تٛشع
عً ٢ايسٚاتب ايػٗس ١ٜبٓطب َتطا ١ٜٚأ ٚتؿسف دؾعٚ ١اسد ٠يف ْٗا١ٜ
ايطٓ ١املاي ١ٝعطب َا ٜتِ إقساز َٔ ٙايسٝ٥ظ ايتٓؿٝر.ٟ
( )2بدٍ ايٓكٌ ٜ :ؿسف بدٍ تٓكالت غٗسٜا يًعاٌَ َٔ َكس ضهٓ٘ إىل َكس
ايعٌُ ٚايعهظ عطب املطت ٣ٛايٛظٝؿ ٞنُا : ًٜٞ
 ( )1000أيـ زٜاٍ يًٛظا٥ـ ايكٝاد( ١ٜاملدزا ٤ايتٓؿٝرٜني)31

 ( )600ضتُا ١٥زٜاٍ يًٛظا٥ـ ايتػػ( ١ًٝٝاملطتٜٛاتايٛظٝؿ ١ٝد ٕٚاملدزا ٤ايتٓؿٝرٜني).
( )3بدٍ غالَ ٤عٝػٜ : ١ؿسف بدٍ غالَ ٤عٝػ ٞغٗسٜا يًعاٌَٚ ,ىكع
ق ١ُٝايبدٍ ٚاضتُسازٜت٘ يتكدٜس املؤضط ١يًٛقع املعٝػ ٞايعاّ.

املصاٜا ايع:١ٝٓٝ
َــاد :)44( ٠املصاٜا ايع: ٖٞ ١ٝٓٝ
( )1تؿسف أدٗص ٠دٛاٍ يًعاًَني اير ٜٔتكتك ٞساد ١ايعٌُ يد ِٜٗايتٛاؾٌ
ٖاتؿٝا َع املطٛ٦يني باملؤضطٚ ١اؾٗات ذات ايعالق ١بأعُاٍ املؤضط.١
( )2تؿسف أدٗص ٠ساضب آي ٞقُٛي ١يًُٛظؿني اير ٜٔتكتك ٞساد ١ايعٌُ
يد ِٜٗايعٌُ خازز املهتب.
( )3تؿسف ضٝازات يًُٛظؿني اير ٜٔتكتك ٞساد ١ايعٌُ يد ِٜٗايتٓكٌ َٔ
ٚإىل اؾٗات ذات ايعالق ١بأعُاٍ املؤضط ١أثٓا ٤ؾرت ٠ايدٚاّ ايسمس.ٞ
ٚتطتشل املصاٜا ايع ١ٝٓٝمبٛدب قساز إداز َٔ ٟايسٝ٥ظ ايتٓؿٝر ٟبعد إداشتٗا
َٔ املدٜس املاي ٞيًتأند َٔ ٚدٛد َٝصاْ ١ٝناؾ ١ٝيف ايبٓد املدؿـ هلرا
ايػإٔ.

******

31

ايؿؿٌ ايطابع

أٜاّ ٚضاعات ايعٌُ ٚايساس١
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ايؿؿٌ ايطابع
أٜاّ ٚضاعات ايعٌُ ٚايساس١
َاد :)47( ٠ته ٕٛأٜاّ ايعٌُ مخط ١أٜاّ يف األضبٛع ٜٚه ّٜٛ ٕٛاـُٝظ ٚاؾُع١
ٖ ّٜٛ ٛايساس ١األضبٛع ١ٝبأدس ناٌَ ؾُٝع ايعُاٍ ٚ ,هٛش يًُؤضط_ ١
بعد إبالؽ َهتب ايعٌُ املدتـ _ إٔ تطتبدٍ بٗرا اي ّٛٝيبعض عُاهلا
أ َٔ ّٜٛ ٟأٜاّ األضبٛع ٚ ,عًٗٝا إٔ متهِٓٗ َٔ ايكٝاّ بٛادباتِٗ ايد١ٜٝٓ
ٚ ,ال هٛش تعٜٛض  ّٜٛايساس ١األضبٛع ١ٝمبكابٌ ْكد.ٟ
َاد :)48( ٠ته ٕٛضاعات ايعٌُ بٛاقع مثإ ضاعات َٜٝٛا.
َادٜ :)49( ٠ه ٕٛسكٛز ايعُاٍ إىل أَانٔ ايعٌُ ٚاْؿساؾِٗ َٓٗا يف املٛاعٝد
احملددٚ ٠ؾل اؾدا ٍٚاملبًػ ١هلِ َطبكاٚ ,هب إٔ تتكُٔ ٖر ٙاؾداٍٚ
َٛعد بد ٤ضاعات ايعٌُ ٚاْتٗاٗ٥اٚ ,إذا نإ ايعٌُ ٜتِ عٔ طسٜل
َٓاٚبات ٚدب بٝإ َٛعد بدٚ ٤اْتٗا ٤ضاعات عٌُ نٌ ْٛب.١
َادٜ :)50( ٠ساع ٢يف اؾدا ٍٚاملػاز إيٗٝا يف املاد ٠ايطابك ١إٔ ال ٜعٌُ ايعاٌَ أنجس
َٔ مخظ ضاعات َتٛاؾً ١د ٕٚؾرت ٠يًساسٚ ١ايؿالٚ ٠ايطعاّ ال تكٌ عٔ
ْؿـ ضاع ١يف املس ٠ايٛاسد ٠أ ٚضاعْٚ ١ؿـ خالٍ فُٛع ضاعات ايعٌُ
ٚعً ٢إٔ ال ٜبك ٢ايعاٌَ يف َهإ ايعٌُ أنجس َٔ إسد ٣عػس ٠ضاع ١يف
اي ّٛٝايٛاسد .
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قٛاعد اؿكٛز ٚاالْؿساف ٚايتؿتٝؼ
َادٜ :) 51( ٠ه ٕٛدخ ٍٛايعُاٍ إىل َٛاقع عًُِٗ ٚاْؿساؾِٗ َٓٗا َٔ األَانٔ
املدؿؿ ١يريو .
َاد :)52( ٠عً ٢ايعاٌَ إٔ ٜجبت سكٛزٚ ٙاْؿساؾ٘ عرب دٗاش ايبؿُ.١
َاد :)53( ٠عً ٢ايعاٌَ االَتجاٍ يًتؿتٝؼ َت ٢طًب َٓ٘ ذيو .
َاد :)54( ٠ايطٝاضات اإلداز ١ٜيًشكٛز ٚاالْؿساف :
أٚال  :قٛايب ايدٚاّ :
( )1قايب ايدٚاّ يػسو ١زؤضا ٤األقطاّ املهًؿني بايعٌُ عً ٢ؾرتٚ ٠اسد٠
( )2قايب ايدٚاّ يػسو ١املٛظؿني املهًؿني بايعٌُ عً ٢ؾرتٚ ٠اسد ٠بٓعاّ ايدٚاّ
ايهاٌَ.
( )3قايب ايدٚاّ يػسو ١زؤضا ٤األقطاّ املهًؿني بايعٌُ عً ٢ؾرتتني
( )4قايب ايدٚاّ يػسو ١املٛظؿني املهًؿني بايعٌُ عً ٢ؾرتتني بٓعاّ ايدٚاّ
ايهاٌَ.
( )5قايب ايدٚاّ يػسو ١املٛظؿني املهًؿني بايعٌُ عً ٢ؾرتتني بٓعاّ ايدٚاّ
اؾص.ٞ٥
( )6قايب ايدٚاّ يػسوَ( ١ػسف األَٔ).
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قايب ايدٚاّ يػسو( ١زؤضا ٤األقطاّ)
املهًؿني بايعٌُ عً ٢ؾرتتني ؾباسَٚ ١ٝطا١ٝ٥
من
نوع
رقم
الفترة الحركة تارٌخ
دخول 01-01
1
خروج 01-01
1
دخول 01-01
2
خروج 01-01
2
دخول 09-01
1
خروج 09-01
1
دخول 09-01
2
خروج 09-01
2
دخول 10-01
1
خروج 10-01
1
دخول 10-01
2
خروج 10-01
2

إلى
تارٌخ
08-30
08-30
08-30
08-30
09-30
09-30
09-30
09-30
12-30
12-30
12-30
12-30

من ٌوم

إلى ٌوم

السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت

األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء

تعدي
الٌوم؟
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
نعم
ال
ال
ال
ال

بدء
الحركة
09:00
14:45
18:00
21:00
09:00
12:45
21:00
23:45
09:00
14:45
18:00
21:00

وقت
الحركة
10:00
15:00
19:00
22:00
10:00
13:00
22:00
23:59
10:00
15:00
19:00
22:00

انتهاء
الحركة
11:00
16:30
20:00
23:00
11:00
14:30
23:00
01:30
11:00
16:30
20:00
23:00

مدة
الفترة
05:00
05:00
03:00
03:00
03:00
03:00
03:00
03:00
05:00
05:00
03:00
03:00

قايب ايدٚاّ يػسو( ١املٛظؿني)
املهًؿني بايعٌُ عً ٢ؾرتتني ؾباسَٚ ١ٝطا١ٝ٥
من
نوع
رقم
الفترة الحركة تارٌخ
دخول 01-01
1
خروج 01-01
1
دخول 01-01
2
خروج 01-01
2
دخول 09-01
1
خروج 09-01
1
دخول 09-01
2
خروج 09-01
2
دخول 10-01
1
خروج 10-01
1
دخول 10-01
2
خروج 10-01
2

إلى
تارٌخ
08-30
08-30
08-30
08-30
09-30
09-30
09-30
09-30
12-30
12-30
12-30
12-30

من ٌوم

إلى ٌوم

السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت

األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
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تعدي
الٌوم؟
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
نعم
ال
ال
ال
ال

بدء
الحركة
09:30
15:00
18:30
22:00
09:30
13:00
21:30
23:59
09:30
15:00
18:30
22:00

وقت
الحركة
10:00
15:00
19:00
22:00
10:00
13:00
22:00
23:59
10:00
15:00
19:00
22:00

انتهاء
الحركة
10:30
16:45
19:30
23:30
10:30
14:30
22:30
01:30
10:15
16:45
19:30
23:30

مدة
الفترة
05:00
05:00
03:00
03:00
03:00
03:00
03:00
03:00
05:00
05:00
03:00
03:00

قايب ايدٚاّ يػسو( ١زؤضا ٤األقطاّ)
املهًؿني بايعٌُ عً ٢ؾرتٚ ٠اسد٠
من
نوع
رقم
الفترة الحركة تارٌخ
دخول 01-01
1
خروج 01-01
1
دخول 09-01
1
خروج 09-01
1
دخول 10-01
1
خروج 10-01
1

إلى
تارٌخ
08-30
08-30
09-30
09-30
12-30
12-30

من ٌوم

إلى ٌوم

السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت

األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء

تعدي
الٌوم؟
ال
ال
ال
ال
ال
ال

بدء
الحركة
07:30
15:45
09:30
14:45
07:30
15:45

وقت
الحركة
08:00
16:00
10:00
15:00
08:00
16:00

انتهاء
الحركة
09:00
17:30
11:00
16:30
09:00
17:30

مدة
الفترة
08:00
08:00
03:00
03:00
08:00
08:00

قايب ايدٚاّ يػسو( ١املٛظؿني)
املهًؿني بايعٌُ عً ٢ؾرتٚ ٠اسد ٠بٓعاّ ايدٚاّ ايهاٌَ
من
نوع
رقم
الفترة الحركة تارٌخ
دخول 01-01
1
خروج 01-01
1
دخول 09-01
1
خروج 09-01
1
دخول 10-01
1
خروج 10-01
1

إلى
تارٌخ
08-30
08-30
09-30
09-30
12-30
12-30

من ٌوم

إلى ٌوم

السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت

األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء

تعدي
الٌوم؟
ال
ال
ال
ال
ال
ال

بدء
الحركة
07:30
16:00
09:30
15:00
07:30
16:00

وقت
الحركة
08:00
16:00
10:00
15:00
08:00
16:00

انتهاء
الحركة
08:30
17:00
10:30
16:00
08:30
17:00

مدة
الفترة
08:00
08:00
03:00
03:00
08:00
08:00

قايب ايدٚاّ يػسو( ١املٛظؿني)
املهًؿني بايعٌُ عً ٢ؾرتٚ ٠اسد ٠بٓعاّ ايدٚاّ اؾصٞ٥
من
نوع
رقم
الفترة الحركة تارٌخ
دخول 01-01
1
خروج 01-01
1
دخول 09-01
1
خروج 09-01
1
دخول 10-01
1
خروج 10-01
1

إلى
تارٌخ
08-30
08-30
09-30
09-30
12-30
12-30

من ٌوم

إلى ٌوم

السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت

األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء

تعدي
الٌوم؟
ال
نعم
ال
نعم
ال
نعم

بدء
الحركة
17:30
23:00
21:30
01:00
17:30
23:00

وقت
الحركة
18:00
23:00
22:00
01:00
18:00
23:00

انتهاء
الحركة
18:30
23:59
22:30
02:00
18:30
23:59

مدة
الفترة
05:00
05:00
03:00
03:00
05:00
05:00

قايب ايدٚاّ يػسوَ( ١ػسف األَٔ)
من
نوع
رقم
الفترة الحركة تارٌخ
دخول 01-01
1
خروج 01-01
1
دخول 09-01
1
خروج 09-01
1
دخول 10-01
1
خروج 10-01
1

إلى
تارٌخ
08-30
08-30
09-30
09-30
12-30
12-30

من ٌوم

إلى ٌوم

السبت
السبت
السبت
السبت
السبت
السبت

األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
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تعدي
الٌوم؟
ال
نعم
ال
نعم
ال
نعم

بدء
الحركة
15:30
22:45
19:00
23:45
15:30
22:45

وقت
الحركة
16:00
23:00
20:00
23:59
16:00
23:00

انتهاء
الحركة
17:00
23:59
21:00
01:00
17:59
01:00

مدة
الفترة
07:00
07:00
04:00
04:00
07:00
07:00

َ ع إقاؾ ١ضاعٚ ١اسد ٠ملػسف األَٔ يإلغساف املٝداْ ٞعًَٛ ٢اقع املؤضط ١اـازد١ٝ
يتؿبح إمجاي ٞعدد ضاعات ايعٌُ ( )8ضاعات يف غري زَكإ  )5(ٚيف زَكإ.

ٚؾُٝا  ًٜٞغسسا تٛقٝشٝا ملعاْ ٞعٓا ٜٔٚاألعُد ٠املعسؾ ١يف ايكٛايب:
عٓٛإ ايعاَٛد

اإلٜكاح

بد ٤اؿسن١

ايٛقت ايرٜ ٟبدأ َٓ٘ ايٓعاّ اآلي ٞباضتكباٍ بؿُ ١ايدخَ ,ٍٛع
َالسع ١إٔ ايٓعاّ ال وتطب ضاعات ايعٌُ اإلقاؾ ١ٝقبٌ ٚقت
ايدخ ٍٛاملعتُد يف عاَٛد (ٚقت اؿسن )١إال مبٛدب قساز إدازٟ

ٚقت اؿسن١

ايٛقت ايسمس ٞاملعتُد ؿسن ١اؿكٛز أ ٚاالْؿساف.

اْتٗا ٤اؿسن١

آخس ٚقت ٜطُح ب٘ ايٓعاّ الضتكباٍ بؿُ ١اؿكٛز أ ٚاالْؿسافَ ,ع
َالسع ١إٔ ايٓعاّ ال وتطب ضاعات ايعٌُ اإلقاؾ ١ٝبعد ٚقت اـسٚز
املعتُد يف عاَٛد (ٚقت اؿسن )١إال مبٛدب قساز إداز.ٟ

تعد ٟايّٛٝ

مت بٓاٖ ٤را ايعاَٛد ألغساض بسف.١ٝ

َد ٠ايؿرت٠

عدد ضاعات ايدٚاّ املعتُد ٠يًؿرت.٠

ثاْٝا :اـسٚز أثٓا ٤ايدٚاّ:
يف ساٍ ساد ١املٛظـ يًدسٚز أثٓا ٤ايدٚاّ ايسمس ٞضٛا ٤يعسف خاف أ ٚملُٗ١
زمس ١ٝؾعً ٘ٝاتباع اـطٛات ايتاي: ١ٝ
 .1االضت٦رإ عرب ايٓعاّ اآلي َٔ ٞزٝ٥ط٘ املباغس أ ٚاملدٜس اإلداز( ٟيف ساٍ عدّ
ٚدٛد ايسٝ٥ظ املباغس) ٚعً ٢اؾٗ ١املام ١إلذٕ اـسٚز إثبات ذيو آيٝا عرب
ايٓعاّ.
 .2إثبات اـسٚز ٚايعٛد ٠عرب دٗاش ايبؿُ ١باختٝاز ايسقِ ( )3يف اؾٗاش.
 .3يف ساٍ مت قبط املٛظـ غسٚد٘ أثٓا ٤ايدٚاّ ايسمس ٞدٚ ٕٚدٛد إذٕ عرب
دٗاش ايبؿُ ١أ ٚإذٕ خسٚز َعتُد َٔ ايٓعاّ ٜتِ اؽاذ اإلدسا٤ات ايتاي:١ٝ
 إعطا ّٜٛ ١ًَٗ ٤عٌُ ٚاسد الْتعاز ٚزٚد َا ٜؿٝد اضت٦رإ املٛظـ َٔزٝ٥ط٘ املباغس.
 يف ساٍ عدّ ٚزٚد َا ٜؿٝد ٚدٛد إذٕ َٔ ايسٝ٥ظ املباغس ٚبعد اْككا٤املًٗ ١احملدد ٠يف ايؿكس ٠ايطابكٜ ١تِ يف املس ٠األٚىل تٛد ٘ٝيؿت ْعس
يًُٛظـ عرب ايٓعاّ ٚتتٛاىل املدايؿات اإلداز ١ٜبٓؿظ ايطٝاض ١املٛقش١
يف ايبٓد (ثاْٝا  :املدايؿات اإلداز )١ٜايؿكس ٠زقِ (.)9 ٚ 8
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ثايجا :ايكسازات اإلداز: ١ٜ
ناؾ ١ايكسازات اإلداز ١ٜضٛا٤آ ذات األثس املاي ٞأ ٚاإلدازٜ ٟتِ إؾدازٖا عرب
ايٓعاّ يٝعٗس تأثريٖا آيٝا يف َطريات ايسٚاتب,عً ٢إٔ تعتُد ايكسازات اإلداز ١ٜذات
ايتأثري املاي ٞؾكط َٔ املدٜس املاي ٞيًتأند َٔ ٚدٛد ٚؾس يف ايبٓٛد املاي ١ٝمبا ٜػطٞ
املبًؼ ايٓاتر عٔ ايكسازٚ ,ال تعترب ايكسازات اإلداز ١ٜإمجاال ْاؾر ٠ايتأثري ستٜ ٢تِ
اعتُادٖا َٔ ايسٝ٥ظ ايتٓؿٝر.ٟ
زابعا  :إعداد َطريات ايسٚاتب ايػٗس:١ٜ
ٜك ّٛاملدتؿني بايػؤ ٕٚاملاي َٔ ١ٝخالٍ ايدخ ٍٛعً ٢غاغ ١يف ايٓعاّ اآليٞ
يػؤ ٕٚاملٛظؿني باضتدساز املطري آيٝا َٔ ايٓعاّ باتباع اـطٛات ايتاي:١ٝ
 اضتدساز َطري ايسٚاتب يف ايتازٜذ احملدد َٔ نٌ غٗس. ٜتِ استطاب َبايؼ املدايؿات اإلداز ١ٜعٔ ايػٗس املٓؿسّ (إٕ ٚددت ). ٜتِ إغعاز املٛظؿني آيٝا عرب ايربٜد اإليهرت ْٞٚبتؿاؾ ٌٝايسٚاتب نالؾُٝا ىؿ٘.
 ٜعترب َطري ايسٚاتب ايؿادز َٔ ايٓعاّ اآلي ٞيػؤ ٕٚاملٛظؿني ٚاملعتُدَايٝا َٔ ايػؤ ٕٚاملايْٗ ١ٝاٝ٥ا ٚغري قابٌ يًتعدٚ ,ٌٜيف ساٍ ٚدٛد
اعرتاض يد ٣أسد املٛظؿني بعد ؾدٚز املطري ٚاعتُاد ٙهب ايسؾع ب٘
إىل املدٜس اإلدازٚ ٟاير ٟبدٚزٜ ٙعد تكسٜسا تؿؿًٝٝا عٔ سسن ١املٛظـ
َٚطببات اـؿِ ٚايسد ؾ ٘ٝعً ٢املٛظـ ٚؾ ٢ساٍ عدّ االقتٓاع ٜتِ زؾع
ايتعًِ إىل ضعاد ٠زٝ٥ظ فًظ اإلداز ٠يًتٛد.٘ٝ
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خاَطا  :أسهاّ عاَ:١
ٜ .1تِ تصٜٚد املٛظؿني بؿالسٝات اإلطالع عً ٢تكسٜس اؿكٛز ٚاالْؿساف
ايؿادز َٔ دٗاش ايبؿُ( ١نال ؾُٝا ىؿ٘) مبا ميهِٓٗ َٔ َتابع ١سسن١
ايدخٚ ٍٛاـسٚز ٚاملالسعات اآلي ١ٝايٓاػ ١عٓٗا ٚبايتاي ٞإعطا ِٖ٤ايؿسؾ١
ملعاؾ ١اؿاالت عطب اآلي ١ٝاملٛقش ١يف ايبٓٛد ايطابك.١
ٜ .2عترب املٛظـ َطٛ٦ال عٔ َتابع ١اإلغعازات ايٛازد ٠ي٘ عرب ايربٜد اإليهرتْٞٚ
ستٜ ٢تطٓ ٢ي٘ اضتدزاى أَ ٟالسع ١ضٛا ٤ناْت ْاػ ١عٔ عطٌ ؾين أٚ
كايؿ ١إداز ١ٜؾشٝش.١

ايعٌُ اإلقايف :
َادٜ :)55( ٠عترب عُالً إقاؾٝاً نٌ عٌُ ٜهًـ ب٘ ايعاٌَ بعد ضاعات ايدٚاّ ايعاد١ٜ
أ ٚيف أٜاّ األعٝاد ٚايعطالت املٓؿٛف عًٗٝا يف ٖر ٙايال٥ش. ١
َادٜ :)56( ٠تِ تهًٝـ ايعاٌَ بايعٌُ اإلقايف بٓا ٤عً ٢قساز إداز ٟتؿدز ٙاؾٗ١
املطٛ٦ي ١يف املؤضط ١عرب ايٓعاّ اآلي ٞيػؤ ٕٚاملٛظؿني َعتُد َٔ ايسٝ٥ظ
ايتٓؿٝرٜ ٟبني ؾ ٘ٝعدد ايطاعات اإلقاؾ ١ٝاييت ٜعًُٗا ايعاٌَ املهًـ
ٚعدد األٜاّ ايالشَ ١يريو ٚؾل َا ْؿَّت عً ٘ٝاملادْ َٔ ) 106 ( ٠عاّ
ايعٌُ ٚ .تطًِ يًعاٌَ ؾٛز ٠خط َٔ ١ٝايتهًٝـ ايهتابَ ٞؿدق ١غتِ
املؤضط ١أْ ٚطد ١إيهرت ١ْٝٚعرب ايربٜد اإليهرت ْٞٚايسمس ٞيًُٛظـ.
َاد :)57( ٠تدؾع املؤضط ١يًعاٌَ عٔ ضاعات ايعٌُ اإلقاؾ ١ٝأدساً إقاؾٝاً ٚؾل َا
ْؿت عً ٘ٝاملادْ َٔ )107( ٠عاّ ايعٌُ .

َاد :)58( ٠ال تطس ٟأسهاّ املادتني ( ٖ َٔ ) 54 , 52ر ٙايال٥ش ١عً ٢اؿاالت
اآلت- : ١ٝ
 .1األغداف ايرٜ ٜٔػػًَٓ ٕٛاؾب عاي ١ٝذات َطؤٚي ١ٝيف اإلدازٚ ٠ايتٛد , ٘ٝإذا
نإ َٔ غإٔ ٖر ٙاملٓاؾب إٔ ٜتُتع غاغًٖٛا بطًطات ؾاسب ايعٌُ عً٢
ايعُاٍ .
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 .2األعُاٍ ايتذٗٝص ١ٜأ ٚايتهُ ١ًٝٝاييت هب إلاشٖا قبٌ ابتدا ٤ايعٌُ أ ٚبعد. ٙ
 .3املتعاقدَ ٕٚع املؤضط ١نُطتػاز ٜٔسطب االختؿاف أ ٚدٗات تٓؿٝر١ٜ
َؤقتَٚ ١طتكً ١أ ٚأ ٟدٗ ١تس ٣املؤضط ١قسٚز ٠يالزتباط َعٗا.
 .4ايعٌُ ايرٜ ٟهَ ٕٛتكطعاً بايكسٚز. ٠
*********
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ايؿؿٌ ايجأَ

اإلدــــاشات
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ايؿؿٌ ايجأَ

اإلداشات
اإلداش ٠ايطٓ: ١ٜٛ
َادٜ :)59( ٠طتشل ايعاٌَ عٔ نٌ ضٓ َٔ ١ضٓٛات اـدَ ١إداش ٠ضٓ ١ٜٛبأدس ناٌَ
ال تكٌ َدتٗا عٔ (َٜٛ )21اً تصاد إىل َد ٠ال تكٌ عٔ ثالثني َٜٛاً إذا بًػت
خدَت٘ مخظ ضٓٛات َتؿً٘ ٚهٛش يًُؤضطَٓ ١ح ايعاٌَ دص٤ا َٔ إداشت٘
ايطٓ ١ٜٛبٓطب ١املد ٠اييت قكاٖا َٔ ايطٓ ١يف ايعٌُ .
َاد :)60( ٠هٛش االتؿام يف عكد ايعٌُ عً ٢إداش ٠ضٓ ١ٜٛتصٜد عًَ ٢ا ٚزد يف املاد٠
ايطابك. ١
َاد :)61( ٠ؼدد املؤضطَٛ ١اعٝد متتع ايعُاٍ بإداشاتِٗ ايطٓٚ ١ٜٛؾل َكتكٝات
ايعٌُ َع األخر بعني االعتباز زغب ١ايعاٌَ يف ؼدٜد َٝعاد إداشت٘ نًُا
أَهٔ ذيوٜٚ ,ه ٕٛقساز املؤضط ١يف ٖرا ايػإٔ ْٗاٝ٥اً .
َاد :)62( ٠ال هٛش يًعاٌَ إٔ ٜتٓاشٍ عٔ إداشت٘ ايطٓ ١ٜٛمبكابٌ أ ٚبدَ ٕٚكابٌ ٚهب
إٔ ٜتُتع بٗا يف ضٓ ١اضتشكاقٗا ٚهٛش ي٘ مبٛاؾك ١املؤضط ١تأد ٌٝإداشت٘
ايطٓ ١ٜٛأ ٚأٜاّ

َٓٗا يًطٓ ١ايتاي ١ٝؾكط ,عٝح ال ٜصٜد ايسؾٝد

ايرتانُ َٔ ٞاإلداشات عٔ ضتني َٜٛا.
َادٜٛ :)63( ٠قع ايعاٌَ عٓد قٝاَ٘ باإلداش ٠إقسازاً ٜٛقح ؾ ٘ٝتازٜذ بد ٤اإلداش٠
ٚعٓٛإ املهإ ايرٜ ٟكك ٞؾ ٘ٝإداشت٘ ٚبٝاْات االتؿاٍ ٚايؿانظ
ٚؾٓدٚم ايربٜد اير ٟميهٔ َساضًت٘ عً ٘ٝزمسٝا أثٓا ٤اإلداش ٠يف ساٍ
دعٔ اؿاد ١إىل ذيوٚ ,تعترب ٖر ٙايبٝاْات ًَصَ ١يًُٛظـ ٜٚجبت زمسٝا
اضتالَ٘ ألَ ٟساضالت مت إزضاهلا ي٘ ٖرا ايؿانظ أ ٚؾٓدٚم ايربٜد
ٚنريو املساضالت عرب ايربٜد اإليهرت ْٞٚايسمس ٞاـاف باملٛظـ
سٝح ميهٓ٘ َتابعت٘ عرب اإلْرتْت.
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َاد :)64( ٠تدؾع املؤضط ١يًعاٌَ أدس ٙعٔ َد ٠اإلداش ٠ايطَٓ ١ٜٛكدَاً عٓد ايكٝاّ بٗا
ٚؾل آخس أدس ٜتكاقا. ٙ
َادٜ :)65( ٠طتشل ايعاٌَ أدس ٙعٔ أٜاّ اإلداش ٠املطتشك ١إذا تسى ايعٌُ قبٌ متتع٘
بٗا ٚذيو بايٓطب ١يًُد ٠اييت مل وؿٌ عً ٢إداشت٘ عٓٗا  ,نُا ٜطتشل
أدس اإلداش ٠عٔ نطـٛز ايطٓ ١بٓطبَ ١ا قكاَٗٓ ٙا يف ايعٌُ ٜٚ ,تدر
آخس أدس نإ ٜتكاقا ٙايعاٌَ أضاضاً الستطاب َكابٌ أدس ٖرٙ
اإلداشات.

إداشات األعٝاد ٚاملٓاضبات :
َاد :)66( ٠يًعاٌَ اؿل يف إداش ٠بأدس ناٌَ يف األعٝاد ٚاملٓاضبات ايتاي: ١ٝ
( )1أزبع ١أٜاّ مبٓاضب ١عٝد ايؿطس املبازى تبدأ َٔ اي ّٛٝايتاي ٞي َٔ 29 ّٛٝغٗس
زَكإ املبازى سطب تك ِٜٛأّ ايكس. ٣
( )2أزبع ١أٜاّ مبٓاضب ١عٝد األقش ٢املبازى تبدأ َٔ  ّٜٛايٛقٛف بعسؾ. ١
(ٚ ّٜٛ )3اسد مبٓاضب ١اي ّٛٝايٛطين يًًُُه( ١أ ٍٚاملٝصإ) ٚ ,إذا ؾادف ٖرا
اي ّٜٛ ّٛٝايساس ١األضبٛع ١ٝأ ٚقُٔ إداش ٠أسد ايعٝدٚ ٜٔدب عً ٢ؾاسب
ايعٌُ تعٜٛض ايعاٌَ ب ّٛٝإداش ٠آخس أ ٚبأدس إقايف أُٜٗا أزاد ايعاٌَ .
( )4إذا ؾادف أسد أٜاّ إداش ٠أسد ايعٝد ّٜٛ ٜٔايساس ١األضبٛع ١ٝمتدد اإلداش٠
َٜٛاً آخسا .

اإلداشات اـاؾ: ١
َاد :)67( ٠ول يًعاٌَ اؿؿ ٍٛعً ٢إداش ٠بأدس ناٌَ يف اؿاالت ايتاي: ١ٝ
( )1ثالث ١أٜاّ عٓد شٚاد٘ ,غسٜط ١إٔ ٜتُتع بٗا خالٍ ايػٗس األ َٔ ٍٚايصٚاز.
(ٚ ّٜٛ )2اسد يف سايٚ ١الدَٛ ٠يٛد ي٘ ,غسٜط ١إٔ ٜتُتع بٗا خالٍ َٜٛني َٔ تازٜذ
ايٛالد.٠
( )3ثالث ١أٜاّ يف سايٚ ١ؾا ٠شٚد ١ايعاٌَ أ ٚأسد أؾٛي٘ أ ٚؾسٚع٘ ,غسٜط ١إٔ
ٜتُتع بٗا خالٍ األضبٛع األ َٔ ٍٚتازٜذ ايٛؾا.٠
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( )4مخط ١عػس َٜٛاً يف سايٚ ١ؾا ٠شٚز ايعاًَ ,١غسٜط ١إٔ تتُتع بٗا خالٍ
ايػٗس األ َٔ ٍٚتازٜذ ايٛؾا.٠
ٚيًُؤضط ١اؿل يف طًب ايٛثا٥ل اييت تؤٜد ٖر ٙاؿاالت.

اإلداش ٠االقطساز: ١ٜ
َاد :)68( ٠هٛش يًعاٌَ مبٛاؾك ١املؤضط ١اؿؿ ٍٛعً ٢إداش ٠بد ٕٚأدس ٜتؿكإ عً٢
ؼدٜدٖا مبا ال ٜصٜد عٔ غٗس ٜٔيف ايطٓ ١ايٛاسدٜٚ ,٠عد عكد ايعٌُ
َٛقٛؾاً خالٍ َد ٠اإلداش ٠ؾُٝا شاد عً ٢عػسَٜٛ ٜٔاً َامل ٜتؿل ايطسؾإ
عً ٢خالف ذيو .

اإلداش ٠املسق: ١ٝ
َادٜ :)69( ٠طتشل ايعاٌَ ايرٜ ٟجبت َسق٘ بػٗاد ٠طب ١ٝؾادز ٠عٔ طبٝب املؤضط١
أَ ٚسدع طيب َعتُد يدٜٗا إداشَ ٠سق ١ٝخالٍ ايطٓ ١ايٛاسدٚ ٠ؾكاً يًُاد٠
( ْ َٔ ) 117عاّ ايعٌُ ٚ ,ذيو عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
(أ) ايجالثَٜٛ ٕٛاً األٚىل بأدس ناٌَ .
(ب) ايطتَٜٛ ٕٛاً ايتاي ١ٝبجالث ١أزباع األدس .
(ز) ايجالثً َٜٛ ٕٛا ايت ٢تً ٞذيو بد ٕٚأدس .
َاد :)70( ٠ال ٜطُح يًعاٌَ املسٜض إٔ ٜباغس عًُ٘ إال إذا قسز طبٝب املؤضط ١أٚ
املسدع ايؿش ٞاملعتُد أْ٘ غؿَ َٔ ٞسق٘ ٚأؾبح قادزاً عًَ ٢باغس٠
عًُ٘ ٚأْ٘ ال خطس عً َٔ ٘ٝأدا ٤ايعٌُ ٚال قسز َٓ٘ عً ٢كايط ١شَال٘٥
يف ايعٌُ .
َاد :)71( ٠ول يًُٛظـ اؿؿ ٍٛعً ٢إداش ٠ملساؾك ١أسد املسق ٢ايرٜ ٜٔعٛهلِ غسعا
عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
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 داخٌ املًُهًَٜٛ )30( ١ا بأدس ناٌََٜٛ )45( ٚ ,ا ايتاي ١ٝبجالث ١أزباعاألدسٚ ,بد ٕٚأدس ملا شاد عٔ ذيو يف اؿدٚد اييت تٛاؾل عً ٘ٝاملؤضط١
ٚمبا ال ٜكس مبؿًش ١ايعٌُ.
 داخٌ املًُهًَٜٛ )45( ١ا بأدس ناٌََٜٛ )60( ٚ ,ا ايتاي ١ٝبجالث ١أزباعاألدسٚ ,بد ٕٚأدس ملا شاد عٔ ذيو يف اؿدٚد اييت تٛاؾل عً ٘ٝاملؤضط١
ٚمبا ال ٜكس مبؿًش ١ايعٌُ.
َادٜ :)72( ٠بدأ سطاب زؾٝد إداشات ايطٓ ١املسق َٔ ١ٝتازٜذ بدا ١ٜأ ٍٚإداش٠
َسق.١ٝ

إداش ٠اؿر :
َاد :)73( ٠متٓح املؤضط ١ايعاٌَ املطًِ ايرٜ ٟسغب يف أدا ٤ؾسٜك ١اؿر إداش ٠بأدس
ناٌَ َدتٗا ( )7أٜاّ (َامل ٜهٔ َهًؿا يًعٌُ ؾرت ٠اؿر ) باإلقاؾ١
إىل إداش ٠عٝد األقش ٢املبازى ٚذيو ملسٚ ٠اسد ٠طٛاٍ َد ٠خدَت٘
ٚيًُؤضط ١سل تٓعٖ ِٝر ٙاإلداش ٠مبا ٜكُٔ سطٔ ضري ايعٌُ بٗا .

إداش ٠االَتشإ ايدزاض: ١ٝ
َاد :)74( ٠متٓح املؤضط ١ايعاٌَ ايطعٛد ٟايرٜ ٟتابع تدزٜب٘ أ ٚؼؿ ً٘ٝايعًُ ٞإداش٠
بأدس ناٌَ طٛاٍ َد ٠االَتشإ ٚذيو عٔ ضٓ ١غري َعاد ٠ؼدد َدتٗا
بعدد أٜاّ اإلَتشإ ايؿعً , ١ٝأَا إذا نإ اإلَتشإ عٔ ضَٓ ١عاد٠
ؾٝه ٕٛيًعاٌَ اؿل يف إداش ٠د ٕٚأدس ألدا ٤اإلَتشإ ٚيًُؤضط ١إٔ
تطًب َٔ ايعاٌَ تكد ِٜايٛثا٥ل املؤٜد ٠يطًب اإلداشٚ ٠نريو َا ٜدٍ عً٢
أدا ٘٥اإلَتشإ ٚ .عً ٢ايعاٌَ إٔ ٜتكدّ بطًب اإلداش ٠قبٌ َٛعدٖا غُط١
عػس َٜٛاً عً ٢األقٌ ٚ .وسّ ايعاٌَ َٔ أدس ٖر ٙاإلداش ٠إذا ثبت أْ٘ مل
ٜؤد اإلَتشإ َ ,ع عدّ اإلخالٍ باملطا٤ي ١ايتأدٜب. ١ٝ
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َاد :)75( ٠أسهاّ عاَ ١يف اإلداشات :
.1

ال هٛش يًعاٌَ إٔ ٜعٌُ يد ٣أ ٟدٗ ١أثٓا ٤متتع٘ بأ ٟإداش َٔ ٠اإلداشات
املٓؿٛف عًٗٝا يف ٖرا ايؿؿٌ ضٛا ٤نإ ذيو بأدس أ ٚبد ٕٚأدس ,
ؾإذا ثبت إٔ ايعاٌَ خايـ ذيو ٜه ٕٛيًُؤضط ١اؿل يف سسَاْ٘ َٔ
أدس ٙعٔ َد ٠اإلداش ٠أ ٚإٔ تطرتد َٓ٘ َا دؾعت٘ ي٘ يكا ٤ذيو.

.2

يف ساٍ عدّ َباغس ٠املٛظـ بعد اْتٗا ٤إداشت٘ ٜعترب َتػٝبا عٔ ايعٌُ
ب د ٕٚإذٕ ٚوطِ عً ٘ٝاي ّٛٝبَٛٝنيٜٚ ,طتجٓ َٔ ٢ذيو إذا نإ غٝاب٘
يعسف قاٖس تكٓتع ب٘ املؤضط ١عً ٢إٔ ٜػعس املٛظـ املؤضط ١ؾٛز ٚقٛع
ايعسف ايكاٖس  َٔٚثِ ٜطًب متدٜد إداشت٘ ٚؾل ايطٝاضات املٓعُ١
يإلداشات ٚعطب زؾٝد ٙاؿايٚ ٞؾل اإلدسا٤ات اإلداز ١ٜاملعتُد ٠يف
ٖرا ايػإٔ.

.3

ال هٛش يًُٛظـ قطع إداشت٘ َٔ تًكاْ ٤ؿط٘ ٚايعٛد ٠ملباغس ٠ايعٌُ,
ٜٚتطجٓ َٔ ٢ذيو يف ساٍ ساد ١ايعٌُ ٚتكد ِٜطًب زمس َٔ ٞايسٝ٥ظ
املباغس يًسٝ٥ظ ايتٓؿٝرٜٓ ٟؿـ عً ٘ٝعًَ ٢ربزات قطع إداش ٠املٛظـ
 َٔٚثِ ٜتِ ايعٌُ مبٛدب٘ يف ساٍ اعتُاد.ٙ

.4

هب عً ٢املٛظـ إٔ ٜتكدّ بطًب اإلداش ٠قبٌ أضبٛع ٚاسد عً ٢األقٌ
َٔ تازٜذ بداٜتٗاٚ ,ال ٜكبٌ َٔ املٛظـ طًب تعٜٛض أٜاّ غٝاب٘ عٔ
ايعٌُ بأٜاّ َٔ زؾٝد إداشت٘ ايطٓ ١ٜٛإال يف ساالت اإلداش ٠املسق١ٝ
ؾكط اييت تؿادأ املٛظـ ٚؼ ٍٛد ٕٚإَهاْ ١ٝطًب٘ يإلداش ٠قبٌ تػٝب٘
بطبب املسض.

.5

املٛظـ َط ٍٛ٦عٔ َتابع ١طًب اإلداش ٠اير ٟتكدّ ب٘ ٚايتأند َٔ
اضتهُاٍ ناؾ ١املٛاؾكات ايالشَ ١اْتٗا٤ا باملٛاؾك ١ايٓٗا َٔ ١ٝ٥ايسٝ٥ظ
ايتٓؿٝرٚ ,ٟال هٛش يًُٛظـ ايتُتع باإلداش ٠قبٌ ؾدٚز املٛاؾك ١ايٓٗا١ٝ٥
َٔ ايسٝ٥ظ ايتٓؿٝرٚ ٟيف ساٍ سؿ ٍٛذيو ٜعترب املٛظـ َتػٝبا.
******
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ايؿؿٌ ايتاضع
ايٛقاٚ ١ٜايطالََ – ١طتٜٛات اإلضعاف ايطيب
ايسعا ١ٜايطب – ١ٝإؾابات ايعٌُ ٚاألَساض املٗٓ١ٝ
ايٛقاٚ ١ٜايطالَ١
َاد :)76( ٠ضعٝاً ؿُا ١ٜايعُاٍ َٔ األخطاز ٚاألَساض ايٓامج ١عٔ ايعٌُ تتدر
املؤضط ١ايتدابري اآلت: ١ٝ
( )1اإلعالٕ يف أَانٔ ظاٖس ٠عٔ كاطس ايعٌُ ٚٚضا ٌ٥ايٛقاَٗٓ ١ٜا
ٚايتعًُٝات ايالشّ اتباعٗا .
( )2سعس ايتدخني يف أَانٔ ايعٌُ املعًٔ عٓٗا .
( )3تأَني أدٗص ٠إلطؿا ٤اؿسٜل ٚإعداد َٓاؾر يًٓذا ٠يف ساالت ايطٛازئ.
( )4إبكا ٤أَانٔ ايعٌُ يف سايْ ١عاؾ ١تاََ ١ع تٛؾري املطٗسات .
( )5تٛؾري املٝا ٙايؿاؿ ١يًػسب ٚاالغتطاٍ .
( )6تٛؾري دٚزات املٝا ٙباملطت ٣ٛايؿش ٞاملطًٛب .
( )7تدزٜب ايعاًَني عً ٢اضتدداّ ٚضا ٌ٥ايطالَٚ ١أدٚات ايٛقا ١ٜاييت
تؤَٓٗا املؤضط.١
َاد :)77( ٠تعٌُ املؤضط ١يف نٌ َٛقع َٔ َٛاقع ايعٌُ عًَ ٢ا : ًٜٞ
( )1تُٓ ١ٝايٛع ٞايٛقا ٞ٥يد ٣ايعُاٍ .
( )2ايتؿتٝؼ ايدٚز ٟبػسض ايتأند َٔ ضالَ ١األدٗصٚ ٠سطٔ اضتعُاٍ
ٚضا ٌ٥ايٛقاٚ ١ٜايطالَ. ١
(َ )3عا ١ٜٓاؿٛادخ ٚتطذًٗٝا ٚإعداد تكازٜس عٓٗا تتكُٔ ايٛضاٌ٥
ٚاالستٝاطات ايهؿ ١ًٝبتاليف تهسازٖا .
(َ )4ساقب ١تٓؿٝر قٛاعد ايٛقاٚ ١ٜايطالَ. ١
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َطتٜٛات اإلضعاف ايطيب :
َاد :)78( ٠تؤَٔ املؤضط ١يف نٌ َهإ ٜعٌُ ؾ ٘ٝأقٌ َٔ مخطني عاَالً خصاْ١
يإلضعاؾات ايطب ١ٝؼت ٟٛعً ٢نُٝات ناؾ َٔ ١ٝاألد ٚ ١ٜٚاألزبط١
ٚاملطٗسات ٚغري ذيو مما أغازت ي٘ املادْ َٔ ) 142 ( ٠عاّ ايعٌُ ٜٚ ,عٗد
إىل عاٌَ َدزب أ ٚأنجس بإدسا ٤اإلضعاؾات ايالشَ ١يًعُاٍ املؿابني .

َاد :)79( ٠تعد املؤضط ١يف نٌ َهإ ٜعٌُ ب٘ أنجس َٔ مخطني عاَالً غسؾ١
يإلضعاؾات ايطب ١ٝتتٛاؾس ؾٗٝا ايػسٚط املٓؿٛف عًٗٝا يف ايال٥ش١
ايتٓؿٝر ١ٜيٓعاّ ايعٌُ ٜٚ ,عٗد إىل ممسض َسخـ ي٘ بإدسا ٤اإلضعاؾات
ايالشَ ١يًعُاٍ ؼت إغساف طبٝب .

ايسعا ١ٜايطب: ١ٝ
َاد :)80( ٠تك ّٛاملؤضط ١بتٛؾري َطت ٣ٛزعا ١ٜطبَ ١ٝتهاًَ ١يًعاًَني ٚعٛاٚ ًِٗ٥ؾل
األْعُ ١ايؿش ١ٝاملعُ ٍٛبٗا باملًُه.١
َاد :)81( ٠تٓعِ املؤضط ١ايسعا ١ٜايطب ١ٝيًعُاٍ عً ٢ايٛد٘ اآلت: ٞ
(أ) ايتأَني ايطيب يد ٣ايػسنات املعتُدٚ َٔ ٠شاز ٠ايؿش.١
(ب) تؿٓٝـ ايتأَني ايطيب عطب املطتٜٛات ايٛظٝؿ ١ٝباملؤضط ٖٞٚ ١نُا
:ًٜٞ
 ؾ ١٦ايتأَني ايطيب ( : )Aألعكا ٤فًظ اإلدازٚ ٠املٛظؿني املؿٓؿنيقُٔ اإلداز ٠ايعًٝا.
 ؾ ١٦ايتأَني ايطيب ( : )Bيًُٛظؿني املؿٓؿني قُٔ اإلداز ٠ايٛضط.٢ ؾ ١٦ايتأَني ايطيب ( : )Cيًُٛظؿني املؿٓؿني قُٔ ايعُاي١ٚايتػػ.ٌٝ
(ز) تساع ٞاملؤضط ١اؾاْب اإلْطاْ ٞيف تكد ِٜايسعا ١ٜايؿش ١ٝإذا مل تهٔ
ؾ ١٦ايعاٌَ تػتٌُ عً ٢ايتأَني ايطيب ايرٜ ٟػط ٞاؿاي ١ايؿش ١ٝي٘.
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(د) تطًِ بطاقات ايتأَني ايطيب ٚدي ٌٝاملطتػؿٝات املعتُد ٠قُٔ ايتأَني
يًُٛظـ بعد ادتٝاش ٙيؿرت ٠ايتذسب ١احملدد ٠يف عكد ايعٌُ ٚتجبٝت٘ نُٛظـ
زمس ٞباملؤضط.١
( )ٙيف ساٍ اْتٗا ٤عكد املٛظـ أ ٚتسن٘ يًعٌُ أل ٟضبب َٔ األضباب تطشب
َٓ٘ بطاقات ايتأَني ايطيب ٜٚتِ إيػاٖ٤ا عرب غسن ١ايتأَني.
(ٜ )ٚتعٗد ايعاٌَ بااليتصاّ مبا دا ٤يف عكد ايتأَني َٔ سٝح اؾٗات اييت تكبٌ
ايبطاقْٛٚ ١ع ١ٝايعالز املكدَ ١سطب ْٛع ايتأَني.
َادٜ :)82( ٠طتجٓ َٔ ٢ايعالز اؿاالت اييت تٓـ عًٗٝا ال٥ش ١فًظ ايكُإ ايؿشٞ
املعتُدٚ َٔ ٠شاز ٠ايؿش.١

إؾابات ايعٌُ ٚاألَساض املٗٓ: ١ٝ
َاد :)83( ٠عً ٢ايعاٌَ ايرٜ ٟؿاب بإؾاب ١عٌُ أ ٚمبسض َٗين إٔ ٜبًؼ زٝ٥ط٘
املباغس أ ٚاإلداز ٠ؾٛز اضتطاعت٘ ٚي٘ َسادع ١ايطبٝب َباغسَ ٠ت٢
اضتدعت سايت٘ ذيو .
َاد :)84( ٠عً ٢ايطبٝب املدتـ بعالز ايعُاٍ إٔ ٜبادز بإبالؽ اإلداز ٠عٔ أ ١ٜظٛاٖس
تػري إىل ظٗٛز أَ ٟسض َٗين أٚ ٚبا ٞ٥يف ؾؿٛف ايعُاٍ.
َاد :)85( ٠تك ّٛاملؤضط ١باالغرتاى عٔ مجٝع ايعاًَني يف ؾسع األخطاز املٗٓ١ٝ
بايتأَٓٝات االدتُاع. ١ٝ
َادٜ :)86( ٠طبل يف غإٔ إؾابات ايعٌُ ٚاألَساض املٗٓ ١ٝأسهاّ ؾسع األخطاز
املْٗٓ َٔ ١ٝعاّ ايتأَٓٝات االدتُاع. ١ٝ
******
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ايؿؿٌ ايعاغس

ايٛادبات ٚاحملعٛزات
ٚادبات املؤضط: ١
َاد :)87( ٠تًتصّ املؤضط ١مبا : ًٜٞ
(َ )1عاًَ ١عُاهلا بػهٌ ال٥ل ٜربش اٖتُاَٗا بأسٛاهلِ َٚؿاؿِٗ ٚاالَتٓاع عٔ
نٌ ق ٍٛأ ٚؾعٌ ميظ نساَتِٗ أ ٚد. ِٜٗٓ
( )2تٛؾس املؤضط ١يهاؾ ١ؾ٦ات ايعُاٍ ديٝالً تٓعُٝٝاً ٚاقشاً وت ٟٛعً ٢ديٌٝ
اإلدسا٤ات ٚضٝاضات ايعٌُ ٚايٛؾـ ايٛظٝؿٜٚ ٞطًِ قُٔ ْطد ١عكد ايعٌُ.
( )3إٔ تعط ٞايعُاٍ ايٛقت ايالشّ ملُازض ١سكٛقِٗ املٓؿٛف عًٗٝا يف ٖرٙ
ايال٥ش ١د ٕٚاملطاع باألدس .
( )4إٔ تطٌٗ ملٛظؿ ٞاؾٗات املدتؿ ١نٌ َُٗ ١تتعًل بايتؿتٝؼ أ ٚاملساقب١
ٚاإلغساف عً ٢سطٔ تطبٝل أسهاّ ْعاّ ايعٌُ ٚايًٛا٥ح ٚايكسازات ايؿادز٠
مبكتكاٚ , ٙإٔ تعط ٞيًطًطات املدتؿ ١مجٝع املعًَٛات ايالشَ ١اييت تطًب
َٓٗا ؼكٝكاً هلرا ايػسض .
( )5إٔ تدؾع يًعاٌَ أدس  ٙيف ايصَإ ٚاملهإ ايًر ٜٔوددُٖا ايعكد أ ٚايعسف َع
َساعاَ ٠ا تكك ٞب٘ األْعُ ١اـاؾ ١بريو .
( )6إذا سكس ايعاٌَ ملصاٚي ١عًُ٘ يف ايؿرت ٠اي ١َٝٛٝاييت ًٜصَ٘ بٗا عكد ايعٌُ أٚ
أعًٔ اْ٘ َطتعد ملصاٚي ١عًُ٘ يف ٖر ٙايؿرتٚ ٠مل ميٓع٘ عٔ ايعٌُ إال ضبب زادع
إىل ؾاسب ايعٌُ نإ ي٘ اؿل يف أدس املد ٠اييت ال ٜؤد ٟؾٗٝا ايعٌُ .
( )7عً ٢املؤضط ١أٚ ٚنًٗٝا أ ٚأ ٟغدـ ي٘ ضًط ١عً ٢ايعُاٍ تػدٜد املساقب١
بعدّ دخ ٍٛأَ ١ٜاد ٠قعٛز ٠غسعاً أْ ٚعاَا إىل أَانٔ ايعٌُ  ,ؾُٔ ٚددت
يد ٜ٘تطبل عك٘ باإلقاؾ ١إىل ايعكٛبات ايػسع ١ٝاؾصا٤ات اإلداز ١ٜايسادع١
املٓؿٛف عًٗٝا يف دد ٍٚاملدايؿات ٚاؾصا٤ات .
( )8تًتصّ املؤضطٚ ١ذيو بعد تٛقٝع عكد ايعٌُ بتطذ ٌٝعُاهلا يد ٣املؤضط ١ايعاَ١
يًتأَٓٝات االدتُاع ١ٝبد ٕٚأ ٟتأخري سطبُا ْؿت األْعُٚ , ١تطًِ بطاق١
االغرتاى إىل ايعاٌَ ؾٛز ؾدٚزٖا.
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ٚادبات ايعُاٍ :
َادًٜ :)88( ٠تصّ ايعاٌَ باآلت: ٞ
( )1ايتكٝد بايتعًُٝات ٚاألٚاَس املتعًك ١بايعٌُ َا مل ٜهٔ ؾٗٝا َا ىايـ
ْؿٛف عكد ايعٌُ أ ٚايٓعاّ ايعاّ أ ٚاآلداب ايعاَ ١أَ ٚا ٜعسض يًدطس.
( )2احملاؾع ١عًَٛ ٢اعٝد ايعٌُ .
( )3إلاش عًُ٘ عً ٢ايٛد٘ املطًٛب ؼت إغساف ايسٝ٥ظ املباغس ٚٚؾل
تٛدٗٝات٘.
( )4ايعٓا ١ٜباآلالت ٚباألدٚات املٛقٛع ١ؼت تؿسؾ٘ ٚاحملاؾع ١عًٗٝا ٚعً٢
ممتًهات املؤضط. ١
( )5االيتصاّ عطٔ ايطريٚ ٠ايطًٛى ٚايعٌُ عٌ ضٝاد ٠زٚح ايتعا ٕٚبٚ ٘ٓٝبني
شَالٚ ٘٥طاع ١زؤضاٚ ٘٥اؿسف عً ٢إزقا ٤عُال ٤املؤضط ١يف ْطام
اختؿاؾ٘ ٚيف سدٚد ايٓعاّ .
()6

تكد ِٜنٌ ع ٕٛأَ ٚطاعد ٠يف اؿاالت ايطاز ١٥أ ٚاألخطاز اييت تٗدد
ضالََ ١هإ ايعٌُ أ ٚايعاًَني ؾ. ٘ٝ

( )7احملاؾع ١عً ٢األضساز ايؿٓ ٚ ١ٝايؿٓاعٚ ١ٝايتذاز ١ٜيًُؤضط ١أ ٚأ ١ٜأضساز
تؿٌ إىل عًُ٘ بطبب أعُاٍ ٚظٝؿت٘ ست ٢بعد تسن٘ يًٛظٝؿ.١
( )8عدّ ممازض ١أ ٟعٌُ آخس خازز ْطام عًُ٘ ضٛا ٤نإ ذيو بأدس أٚ
بد ٕٚأدس يد ٣أ ١ٜدٗ ١أخس. ٣
( )9االَتٓاع عٔ اضتػالٍ عًُ٘ باملؤضط ١بػسض ؼكٝل زبح أَٓ ٚؿع ١غدؿ١ٝ
ي٘ أ ٚيػري ٙعً ٢سطاب َؿًش ١املؤضط. ١
( )10إخطاز املؤضط ١بهٌ تػٝري ٜطسأ عً ٢سايت٘ االدتُاع ١ٝأ ٚقٌ إقاَت٘
خالٍ أضبٛع عً ٢األنجس َٔ تازٜذ سدٚخ ايتػٝري .
( )11ايتكٝد بايتعًُٝات ٚاألْعُٚ ١ايعادات ٚايتكايٝد املسع ١ٝيف ايبالد .
( )12عدّ اضتكباٍ شا٥س ٜٔيف أَانٔ ايعٌُ َٔ غري عُاٍ املؤضطٚ ١عُالٗ٥ا .
( )13عدّ اضتعُاٍ أدٚات املؤضطَٚ ١عداتٗا يف األغساض اـاؾ. ١
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( )14اؿسف عً ٢تطٜٛس ايرات مبا ٜعٛد عً ٢األدا ٤ايعاّ بايؿا٥دٚ ٠طسح
األؾهاز ايتطٜٛسٚ ١ٜاإلبداع.١ٝ
( )15ايتكٝد بايص ٟايسمس ٞداخٌ َكاز ايعٌُ ايتابع ١يًُؤضط.١
( )16ايتكٝد بٛقع ايبطاق ١ايٛظٝؿ ١ٝأثٓا ٤ايدٚاّ.
******
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ايؿؿٌ اؿاد ٟعػس

اـدَات االدتُاع١ٝ
َاد :)89( ٠تٛؾس املؤضطَ ١هاْا ألدا ٤ايؿال.٠
َاد :)90( ٠تعني املؤضط ١فًطا اضتػازٜا يًُٛظؿني بس٥اض ١املدٜس اإلدازٚ ٟعك١ٜٛ
ثالثَ َٔ ١دزا ٤اإلدازات أ ٚزؤضا ٤األقطاّ ٜتِ تسغٝشِٗ َٔ قبٌ املدٜس اإلداز ,ٟعً٢
إٔ ٜتٛىل اجملًظ املٗاّ ايتاي:١ٝ
 .1تؿكد األٚقاع املادٚ ١ٜاملعٓٚ ١ٜٛايٓؿط ١ٝيًعاًَني ٚأضسِٖ ٚزؾع تٛؾٝات
يإلداز ٠ايعًٝا مبا ٜعٛد عً ٢ايعاٌَ باملٓؿعَ ,١جٌ ساالت ايٛؾاٚ ٠املٓاضبات
االدتُاع.١ٝ
 .2ايؿؿٌ يف ايٓصاعات ايػدؿ ١ٝبني املٛظؿني.
 .3دزاض ١أَ ٟكرتسات تطٜٛس ١ٜتسد َٔ قبٌ املٛظؿني أ ٚاإلدازٚ ٠ايسؾع بٗا إىل
اإلدازَٚ ٠تابع ١تٓؿٝرٖا يف ساٍ اعتُادٖا.
َاد :)91(٠تؿسف املؤضط ١زاتب ايػٗس اير ٟتٛيف ؾ ٘ٝايعاٌَ يٛزثت٘ ناَالً.
َاد :) 92(٠تعد املؤضطْ ١عاَا يًتٛؾري ٚاإلدخاز ٜعتُد َٔ ٚشاز ٠ايعٌُ ٜٚه ٕٛاغرتاى
ايعاٌَ ؾ ٘ٝاختٝازٜاً ٜٚػسف عً َٔ ٘ٝقبٌ اجملًظ االضتػاز ٟيًُٛظؿني.
َاد :)93(٠تٓػ ٤ٞاملؤضط ١فتُعاً ايهرتْٝٚاً ٜتٛاؾٌ عرب ايٛضا ٌ٥االيهرت١ْٝٚ
املعسٚؾ ١بايػبهات اـاؾٜٗٚ ١دف إىل تعصٜص اإليتكا ٤بني ايكٝاد ٠ايعًٝا ٚايعاًَني
بهاؾ ١ؾ٦اتِٗ مما ٜعٛد عً ٢املؤضط ١باملٓؿع.١
******
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ايؿؿٌ ايجاْ ٞعػس

ايتعًِ
َادَ :)94( ٠ع عدّ اإلخالٍ عل ايعاٌَ يف االيتذا ٤إىل اؾٗات اإلداز ١ٜأ ٚايككا١ٝ٥
املدتؿ ١ول ي٘ إٔ ٜتعًِ إىل إداز ٠املؤضط َٔ ١أ ٟتؿسف أ ٚإدسا٤
ٜتدر يف سك٘ ٜٚكدّ ايتعًِ إىل إداز ٠املؤضط ١خالٍ ثالث ١أٜاّ َٔ تازٜذ
ايعًِ بايتؿسف أ ٚاإلدسا ٤املتعًِ َٓ٘ ٚال ٜكاز ايعاٌَ َٔ تكدِٜ
تعًُ٘ ,عً ٢إٔ ٜتبع ايطًِ اإلداز ٟاملعُ ٍٛب٘.
َاد :)95( ٠ىطس ايعاٌَ بٓتٝذ ١ايبت يف تعًُ٘ يف َٝعاد ال ٜتذاٚش ثالث ١أٜاّ َٔ تازٜذ
تكدمي٘ ايتعًِ .

******
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ايؿؿٌ ايجايح عػس

اْتٗا ٤اـدَ١
َاد :)96( ٠تٓتٗ ٞخدَ ١ايعاٌَ يف اؿاالت اآلت: ١ٝ
( )1اْتٗاَ ٤د ٠ايعكد احملدد املد. ٠
( )2اضتكاي ١ايعاٌَ .
( )3ؾطذ ايعكد ألسد األضباب ايٛازد ٠يف املادتني (ْ َٔ )80( , )75عاّ ايعٌُ.
( )4تسى ايعاٌَ ايعٌُ يف اؿاالت ايٛازد ٠يف املادْ َٔ )81( ٠عاّ ايعٌُ .
( )5اْكطاع ايعاٌَ عٔ ايعٌُ ملسق٘ ملد ٠تصٜد عٔ تطعني َٜٛا َتؿً ١أَ ٚدداً تصٜد
يف فُٛعٗا عٔ َاٚ ١٥عػسَٜٛ ٜٔا َتكطع ١خالٍ ايطٓ ١ايٛاسد ٠اييت تبدأ َٔ
تازٜذ أ ٍٚإداشَ ٠سق. ١ٝ
( )6عذص ايعاٌَ عذصاً نًٝاً عٔ أدا ٤ايعٌُ املتؿل عًٜٚ ٘ٝجبت ذيو بتكسٜس طيب َعتُد.
(ٚ )7ؾا ٠ايعاٌَ .
( )8إذا أيػت ايطًطات اؿه ١َٝٛاملدتؿ ١زخؿ ١عٌُ أ ٚإقاَ ١ايعاٌَ غري
ايطعٛد ٟأ ٚقسزت عدّ ػدٜدٖا أ ٚإبعاد ٙعٔ ايبالد .
( )9بًٛؽ ايعاٌَ ضٔ ايطتني بايٓطب ١يًعُاٍ ٚمخظ ٚمخط ٕٛضٓ ١يًعاَالت َامل
متتد َد ٠ايعكد احملدد املد ٠إىل َا ٚزاٖ ٤ر ٙايطٔ .
َاد :)97( ٠يف األسٛاٍ اييت تتطًب ؾٗٝا أسهاّ ْعاّ ايعٌُ ؾطذ أ ٚاْٗا ٤عكد ايعٌُ
قسٚز ٠تٛد ٘ٝإخطاز إىل ايطسف اآلخس ٜساع ٢ؾَ ٘ٝا :ًٜٞ
( )1إٔ ٜه ٕٛاإلخطاز خطٝاً أ ٚعرب ايربٜد اإليهرت ْٞٚايسمس ٞيًُٛظـ.
( )2إٔ ٜتِ تطً ِٝاإلخطاز يف َكس ايعٌُ ٜٛٚقع ايطسف املسضٌ إي ٘ٝاإلخطاز َع
تٛقٝح تازٜذ االضتالّٜٚ ,طتػٓ ٢عٔ ايتٛقٝع باالضتالّ يف ساٍ إزضاٍ اإلغعاز
عرب ايربٜد اإليهرت ْٞٚايسمس ٞيًُٛظـ.
( )3إذا اَتٓع ايطسف املٛد٘ إي ٘ٝاإلخطاز عٔ االضتالّ أ ٚزؾض ايتٛقٝع ٜسضٌ إي٘ٝ
اإلخطاز غطاب َطذٌ عً ٢عٓٛاْ٘ املد ٕٚيف ًَؿ٘ أ ٚعرب ايربٜد اإليهرتْٞٚ
ايسمس ٞيًُٛظـ .
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َاد :)98( ٠تعاد يًعاٌَ ساٍ إْٗا ٤أ ٚاْتٗا ٤خدَت٘ ٚبٓا ٤عً ٢طًب٘ ٚثا٥ك٘ اـاؾ ١املٛدع١
مبًـ خدَت٘  ,نُا تعط ٞاملؤضط ١يًعاٌَ غٗاد ٠اـدَ ١املٓؿٛف عًٗٝا
يف املادْ َٔ )64( ٠عاّ ايعٌُ ٚذيو د ٕٚأَ ٟكابٌ .

******
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ايؿؿٌ ايسابع عػس
املهاؾآت
َاد :)99( ٠متٓح املهاؾآت يًعُاٍ ايرٜ ٟجبتْ ٕٛػاطاً ٚإخالؾاً ٚنؿا ٠٤بػهٌ
ٜؤد ٟإىل شٜاد ٠اإلْتاز أ ٚايرٜ ٜٔؤد ٕٚأعُاالً اضتجٓا ١ٝ٥إقاؾ ١إىل أعُاهلِ
ايعادٚ ١ٜقُٔ سدٚد اختؿاؾاتِٗ أ ٚايرٜ ٜٔطتشدث ٕٛأضايٝب
ٚتٓعُٝات ددٜد ٠يف ايعٌُ تؤد ٟإىل زؾع ايهؿاٚ ٠٤ايطاق ١اإلْتاد ١ٝأٚ
ايرٜ ٜٔك َٕٛٛبدز ٤خطس أ ٚدؾع قسز عل املؤضط ١أ ٚعُاهلا .
َاد :)100( ٠تعترب تكازٜس األدا ٤املٓؿٛف عًٗٝا يف ٖر ٙايال٥ش ١أضاضاً ٜطتٓد إي ٘ٝيف
َٓح املهاؾأ ٠املٓؿٛف عًٗٝا يف تًو ايال٥ش ١عٝح ال متٓح املهاؾأ٠
يًُٛظـ إال يف ساٍ نإ تك ُ٘ٝٝايعاّ آلخس ضٓ( ١دٝد ددا) ؾأنجس .
َاد :)101( ٠تؿٓـ املهاؾآت إىل ؾ٦تني :
أٚالً  :املهاؾآت املعٓ ١ٜٛناآلت: ٞ
( )1نتاب ايجٓاٚ ٤ايتكدٜس.
(َٓ )2ح إداش ٠إقاؾ ١ٝبد ٕٚأدس ٚال تعترب قاطع ١يًددَ( . ١إداشات
تعٜٛك ١ٝغري َدؾٛع)١
( )3تسغٝح يػػٌ َٓاؾب إداز ١ٜأ ٚؾٓ ١ٝأعً.٢
( )4اإلعالٕ يف َهإ بازش عٔ املٛظـ املجاي ٞيًػٗس ٚيًعاّ.
ثاْٝاً  :املهاؾآت املادٜٚ ١ٜػرتط عدّ تهسازٖا يًُٛظـ ايٛاسد خالٍ ضٓٚ ١اسدٚ ٠إٔ
ال ٜصٜد عدد املٛظؿني املتُٝص ٜٔعٔ  َٔ %10إمجاي ٞأعداد املٛظؿني باملؤضط ١خالٍ
ايطٓ ١ايٛاسدٚ ,٠تتكُٔ املهاؾآت املادَ ١ٜا: ًٜٞ
( )1ايعالٚات ٚايرتقٝات االضتجٓا.١ٝ٥
(َ )2هاؾآت اإلْتاز .
(َ )3هاؾآت االخرتاع .
(َٓ )4ح ترانس ضؿس شٜاد ٠عُا َٖ ٛكسز بال٥ش ١تٓع ِٝايعٌُ .
(َٓ )5ح إداش ٠إقاؾ ١ٝبأدس.
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( )6أَ ٟهاؾأَ ٠اد ١ٜتس ٣املؤضط َٔ ١غأْٗا ؼؿٝص ايعاٌَ م ٛتكدِٜ
َطت ٣ٛعاي َٔ ٞاألدا.٤
َاد :)102( ٠متٓح املهاؾآت بكساز َٔ ايسٝ٥ظ ايتٓؿٝر ٟيف ساٍ تٛؾس َبايػٗا يف بٓٛد
املٝصاْ١ٝ
َاد : )103( ٠بسْاَر ايتشؿٝص بايٓكاط:
اْطالقا َٔ سسف املؤضط ١عً ٢دعِ املٛظؿني ٚؼؿٝصِٖ ملصٜد َٔ االْتاد١ٝ
ٚدٛد ٠األدا ٤ؾكد مت بٓا ٤بسْاَر خاف بايتشؿٝص وطتب مبٛدب ايٓكاط عً ٢ايٓشٛ
ايتاي:ٞ
أٚال  :عٓاؾس بسْاَر ايتشؿٝص ٚضٝاضات استطاب ايٓكاط:
ايعٓؿس

ٚقت
االستطاب

اؿد

اؿد

االعتُاد املبدٞ٥

األدْ ٢األعً٢

االْكباط اإلدازٟ

غٗسٜا

10

10

ايٓعاّ اآلي ٞيًشكٛز ٚاإلْؿساف

تك ِٝٝاألدا٤

نٌ  6أغٗس

20

30

ايسٝ٥ظ املباغس

االْتاد١ٝ

غٗسٜا

7

10

ايٓعاّ اآلي ٞيًُعاَالت اإليهرت١ْٝٚ

ايتهًٝـ مبٗاّ

غٗسٜا

َبادازات َعتُد٠

غٗسٜا

عطب عدد األٜاّ

0

ايكسازات اإلداز١ٜ

20

االعتُاد
ايٓٗاٞ٥

ايسٝ٥ظ
ايتٓؿٝرٟ

املدٜس اإلدازٟ

ثاْٝا  :قٛابط بسْاَر ايتشؿٝص:
( )1ق ١ُٝايٓكط ١ايٛاسد )15( ٠مخط ١عػس زٜاال.
( )2ؼدٜد ( )5مخطْ ١كاط يهٌ  ّٜٛعٌُ يف بٓد (ايتهًٝـ مبٗاّ).
( )3تؿسف َهاؾأْ ٠كد ١ٜبك ١ُٝايٓكاط اؿاؾٌ عًٗٝا املٛظـ غٗسٜا قُٔ
َطري ايسٚاتب.
( )4هب عً ٢املٛظـ ؼكٝل اؿد األدْ َٔ ٢ايٓكاط ٚاييت ٜبدأ َٔ بعدٖا
استطاب َهاؾأَ ٠اي ١ٝعً ٢ايٓكاط اإلقاؾ.١ٝ
(ٜ )5ػٌُ ايتهًٝـ مبٗاّ (ايًذإ ,مجعٝات عُٚ ,١َٝٛزؽ عٌُْ ,دٚات,
َؤمتساتَ ,عازضَٚ.. ,ا يف سهُٗا).
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( )6بايٓطب ١آلي ١ٝاستطاب ايٓكاط عٓد ايتهًٝـ بًذإ ٜتِ اعتباز َد ٠عٌُ
ايًذٓ ١عٝح ؽؿـ (ْ )10كاط يًػٗس ايٛاسد أ ٚدص َٔ ٤ايػٗس ألعكا٤
ايًذْٓ )15( ٚ ,١كط ١ملكسز ايًذْٓ )20( ٚ ١كط ١يسٝ٥ظ ايًذٓ.١
( )7بايٓطب ١آلي ١ٝاستطاب ايٓكاط عٓد ايتهًٝـ باملػازن ١يف أعُاٍ ايؿعايٝات
األخس ٣د ٕٚايًذإ ٜتِ اعتباز عدد أٜاّ املػازن ١ايؿعًَ ١ٝكاؾا إيٗٝا ّٜٛ
ٚاسد قبٌ ايؿعاي ١ٝيإلعداد ٚايتشكريٚ ّٜٛٚ.اسد بعد ايؿعاي ١ٝإلْٗا ٤أٟ
أدسا٤ات أ ٚتكازٜس ,عً ٢إٔ ته ٕٛايَٛٝني اإلقاؾ ١ٝقبٌ ٚبعد ايؿعاي١ٝ
يًؿعايٝات اييت تتطًب ذيو عطب َا ٜتِ تكدٜس َٔ ٙايسٝ٥ظ ايتٓؿٝر.ٟ
******
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املدايؿات ٚاؾصا٤ات
َادٜ :)104( ٠عد كايؿ ١تطتٛدب اؾصا ٤املٓؿٛف عً ٘ٝيف ٖر ٙايال٥ش ١ازتهاب
ايعاٌَ ؾعالً َٔ األؾعاٍ ايٛازد ٠ظد ٍٚاملدايؿات ٚاؾصا٤ات املًشل بٗرٙ
ايال٥شٚ ١ايرٜ ٟعترب دص٤اً ال ٜتذصَٗٓ ٤ا .
َاد :)105( ٠اؾصا٤ات اييت هٛش تٛقعٗٝا عً ٢ايعاٌَ ٖ: ٞ
()1

ايتٓب ٖٛٚ: ٘ٝترنري غؿٗ ٞأ ٚنتابٜٛ ٞد٘ إىل ايعاٌَ َٔ قبٌ زٝ٥ط٘ املباغس
ٜػاز ؾ ٘ٝإىل املدايؿ ١اييت ازتهبٗا ٜٚطًب َٓ٘ قسٚزَ ٠ساعا ٠ايٓعاّ
ٚايتكٝد بايكٛاعد املتبع ١ألداٚ ٤ادبات ٚظٝؿت٘ ٚعدّ ايعٛد ٠ملجٌ َا بدز َٓ٘
َطتكبالً .

()2

اإلْراز  ٖٛٚ :نتاب تٛدٗ٘ املؤضط ١إىل ايعاٌَ أ ٚزضاي ١عرب بسٜدٙ
اإليهرت ْٞٚايسمسَٛ ٞقشا ب٘ ْٛع املدايؿ ١اييت ازتهبٗا َع يؿت ْعس ٙإىل
إَهإ تعسق٘ إىل دصا ٤اغد يف ساي ١اضتُساز املدايؿ ١أ ٚايعٛد ٠إىل َجًٗا
َطتكبالً .

()3

سطِ ْطب َٔ ١األدس يف سدٚد دص َٔ ٤األدس اي. َٞٛٝ

()4

اؿطِ َٔ األدس مبا ٜرتاٚح بني أدس ٚ ّٜٛمخط ١أٜاّ يف ايػٗس ايٛاسد
نشد أقؿ. ٢

()5

اإلٜكاف عٔ ايعٌُ بد ٕٚأدس مبٓع ايعاٌَ َٔ َصاٚي ١عًُ٘ خالٍ ؾرتَ ٠ع١ٓٝ
َع سسَاْ٘ َٔ أدس ٙخالٍ ٖر ٙايؿرت ٠عً ٢إٔ ال تتذاٚش ؾرت ٠اإلٜكاف مخط١
أٜاّ يف ايػٗس ايٛاسد.

()6

اؿسَإ َٔ ايرتق ١ٝأ ٚايعال ٠ٚايدٚز ١ٜملد ٠أقؿاٖا ضٓٚ ١اسد َٔ ٠تازٜذ
اضتشكاقٗا أ ٚاؿؿ ٍٛعًٗٝا.

()7

ايؿؿٌ َٔ اـدََ ١ع املهاؾأ ٠عً ٢إٔ ٜه ٕٛؾؿٌ ايعاٌَ بطبب َػسٚع
الزتهاب٘ املدايؿَ ١ع عدّ املطاع عك٘ يف َهاؾأْٗ ٠ا ١ٜاـدَ. ١
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()8

ايؿؿٌ َٔ اـدَ ١بدَ ٕٚهاؾأ ٠بؿطذ عكد عٌُ ايعاٌَ دَ ٕٚهاؾأ ٠أٚ
تعٜٛض الزتهاب٘ ؾعالً أ ٚأنجس َٔ األؾعاٍ املٓؿٛف عًٗٝا يف املاد)80( ٠
َٔ ْعاّ ايعٌُ.

َاد :)106( ٠نٌ عاٌَ ٜستهب أً ٜا َٔ املدايؿات ايٛازد ٠يف دد ٍٚاملدايؿات
ٚاؾصا٤ات املػاز إي ٘ٝيف املادٖ َٔ )94( ٠ر ٙايال٥شٜ ١عاقب باؾصا٤
املٛقح قس ٜٔاملدايؿ ١اييت ازتهبٗا ٚهب إٔ ٜتٓاضب اؾصا ٤املؿسٚض عً٢
ايعاٌَ َع ْٛع َٚد ٣املدايؿ ١املستهب َٔ ١قبً٘ .
َاد :)107( ٠ته ٕٛؾالس ١ٝتٛقٝع اؾصا٤ات املٓؿٛف عًٗٝا يف ٖر ٙايال٥ش َٔ ١قبٌ
(ؾاسب ايؿالس )١ٝباملؤضط ١أٜ َٔ ٚؿٛق٘ ٚهٛش ي٘ اضتبداٍ اؾصا ٤املكسز
أل ١ٜكايؿ ١يف ساي ١ازتهابٗا يًُس ٠األٚىل ظصا ٤أخـ.
َاد :)108( ٠يف ساي ١ازتهاب ايعاٌَ ذات املدايؿ ١بعد َك ٞضت ١أغٗس عً ٢ضبل
ازتهابٗا ؾإْ٘ ال ٜعترب عا٥داً ٚتعد كايؿٚ ١نأْٗا ازتهبت يًُس ٠األٚىل .
َاد :)109( ٠عٓد تعدد املدايؿات ايٓاغ ١٦عٔ ؾعٌ ٚاسد ٜهتؿ ٢بتٛقٝع اؾصا ٤األغد
َٔ بني اؾصا٤ات املكسز ٠يف ٖر ٙايال٥ش. ١
َاد :)110( ٠ال هٛش إٔ ٜٛقع عً ٢املدايؿ ١ايٛاسد ٠أنجس َٔ دصاٚ ٤اسد نُا ال
هٛش اؾُع بني سطِ دص َٔ ٤أدس ايعاٌَ ٚبني أ ٟدصا ٤آخس باؿطِ َٔ
األدس .
َاد :)111( ٠ال تٛقع املؤضط ١أٜا َٔ اؾصا٤ات املٓؿٛف عًٗٝا يف ٖر ٙايال٥ش ١إال
بعد إبالؽ ايعاٌَ نتاب ١أ ٚبسضاي ١عرب بسٜد ٙاإليهرت ْٞٚايسمسٞ
باملدايؿات املٓطٛب ١إيٚ ٘ٝمساع أقٛاي٘ ٚؼكٝل دؾاع٘ ٚذيو مبٛدب
قكس ٜٛدع مبًؿ٘ اـاف .
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َادَ :)112( ٠ع عدّ اإلخالٍ عهِ املادْ َٔ )80( ٠عاّ ايعٌُ ال هٛش يًُؤضط١
تٛقٝع أ ٟدصا ٤عً ٢ايعاٌَ ألَس ازتهب٘ خازز َهإ ايعٌُ إال إذا نإ
ي٘ عالقَ ١باغس ٠بطبٝع ١عًُ٘ أ ٚباملؤضط ١أ ٚمبدٜسٖا املط.ٍٛ٦
َاد :)113( ٠تطكط املطا٤ي ١ايتأدٜب ١ٝيًعاٌَ بعد َك ٞثالثني َٜٛاً عً ٢انتػاف
املدايؿ ١د ٕٚإٔ تك ّٛاملؤضط ١باؽاذ أ َٔ ٟإدسا٤ات ايتشكٝل بػأْٗا.
َاد :)114( ٠ال هٛش يًُؤضط ١تٛقٝع اؾصا٤ات ايٛازد ٠بٗر ٙايال٥ش ١إذا َك ٢عً٢
تازٜذ ثبٛت املدايؿ ١أنجس َٔ ثالثني َٜٛاً.
َاد :)115( ٠تًتصّ املؤضط ١بإبالؽ ايعاٌَ نتاب ١أ ٚبسضاي ١عرب بسٜد ٙاإليهرتْٞٚ
ايسمس ٞمبا ٚقع عً َٔ ٘ٝدصا٤ات ْٛٚعٗا َٚكدازٖا ٚاؾصا ٤ايرٜ ٟتعسض
ي٘ يف ساي ١تهساز املدايؿٚ ١إذا اَتٓع ايعاٌَ عٔ اضتالّ اإلخطاز أ ٚزؾض
ايتٛقٝع بايعًِ ٜسضٌ إي ٘ٝبايربٜد اإليهرت ْٞٚايسمس ٞاـاف ب٘ باملؤضط١
أ ٚايربٜد املطذٌ عً ٢عٓٛاْ٘ ايجابت يف ًَـ خدَت٘ .
َادَ :)116( ٠ع عدّ اإلخالٍ عل ايعاٌَ يف االعرتاض أَاّ اهل ١٦ٝاملدتؿٚ ١ؾكاً يٓـ
املادْ َٔ )72( ٠عاّ ايعٌُ  ,هٛش يًعاٌَ إٔ ٜتعًِ أَاّ إداز ٠املؤضطَٔ ١
أ ٟدصاٜٛ ٤قع عًٚ ٘ٝؾل أسهاّ ايتعًِ املٓؿٛف عًٗٝا يف ٖر ٙايال٥ش. ١
َاد :)117( ٠ىؿـ يهٌ عاٌَ ؾشٝؿ ١دصا٤ات ٜد ٕٚؾٗٝا ْٛع املدايؿ ١اييت
ازتهبٗا ٚتازٜذ ٚقٛعٗا ٚاؾصا ٤املٛقع عًٚ ٘ٝؼؿغ ٖر ٙايؿشٝؿ ١يف
ًَـ خدَ ١ايعاٌَ أ ٚيف ايٓعاّ اآلي ٞيػؤ ٕٚاملٛظؿني .
َاد :)118( ٠تكٝد ايػساَات املٛقع ١عً ٢ايعُاٍ يف ضذٌ خاف ٚؾل أسهاّ املاد٠
(ْ َٔ )73عاّ ايعٌُ ٚتعسض سؿًٝتٗا نٌ ضٓ ١عًٚ ٢شاز ٠ايعٌُ يتكسٜس
نٝؿ ١ٝايتؿسف ؾٗٝا يف تٛؾري اـدَات االدتُاعٚ ١ٝايؿشٚ ١ٝايجكاؾ١ٝ
يعُاٍ املؤضط. ١
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َاد :)119( ٠ال ؽٌ أسهاّ املٛاد ايطابك ١عل املؤضط ١يف ؾطذ عكد ايعٌُ ٚؾكاً
ألسهاّ املادتني (ْ َٔ )80 , 75عاّ ايعٌُ .
********
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أسهاّ خاؾ ١بتػػ ٌٝايٓطا٤
َاد :)120( ٠تتشٌُ املؤضطَ ١ؿازٜـ ايؿشـ ايطيب ْٚؿكات ايعالز ٚايٛالد. ٠
َاد :)121( ٠يًُسأ ٠ايعاًَ ١اؿل يف إداشٚ ٠قع ملد ٠األضابٝع األزبع ١ايطابك ١عً٢
ايتازٜذ املٓتعس يٛالدتٗا ٚ ,األضابٝع ايطت ١ايتاي ١ٝيًٛقع ٚودد ايتازٜذ
املسدح يًٛالد ٠بٛاضط ١اؾٗ ١ايطب ١ٝاملعتُد ٠يد ٣املؤضط ١أ ٚبػٗاد٠
طبَ ١ٝؿدق َٔ ١دٗ ١ؾشٚ ١ٝال تكبٌ غٗادات أطبا ٤خازدٝني ٚ ,ال
هٛش تػػ ٌٝاملسأ ٠ايعاًَ ١خالٍ األضابٝع ايطت ١ايتاي ١ٝيٛالدتٗا .
َادٜ :)122( ٠ه ٕٛاألدس ايرٜ ٟدؾع يًعاَالت أثٓا ٤غٝابٗٔ بإداش ٠ايٛقع ناآلت: ٞ
( )1ايعاًَ ١اييت أَكت أقٌ َٔ ضٓ ١يف خدَ ١املؤضط ١هلا اؿل يف إداشٚ ٠قع
بد ٕٚأدس .
( )2ايعاًَ ١اييت أَكت ضٓ ١ؾأنجس يف خدَ ١املؤضط ١هلا اؿل يف إداشٚ ٠قع
بٓؿـ األدس .
( )3ايعاًَ ١اييت أَكت ثالخ ضٓٛات ؾأنجس  ّٜٛبد ٤اإلداش ٠يف خدَ ١املؤضط١
هلا اؿل يف إداشٚ ٠قع بأدس ناٌَ .
( )4ايعاًَ ١اييت اضتؿادت َٔ إداشٚ ٠قع أدس ناٌَ ال ول هلا املطايب ١بأدس
اإلداش ٠ايطٓ ١ٜٛايعاد ١ٜعٔ ْؿظ ايطٜٓٚ , ١دؾع هلا ْؿـ أدس اإلداش٠
ايطٓ ١ٜٛإذا ناْت قد اضتؿادت يف تًو ايطٓ َٔ ١إداشٚ ٠قع بٓؿـ األدس .
َاد :)123( ٠عً ٢ايعاًَ ١يف ايػٗٛز األٚىل يًشٌُ إٔ تبادز بإخطاز املؤضط ١إلدسا ٤ايؿشـ
ايطيب ايدٚز ٟعًٗٝا ٚتكسٜس ايعالز ايالشّ ٚؼدٜد ايتازٜذ املسدح يًٛالد. ٠

َاد :)124( ٠تساع ٞاملؤضط ١يف ؼدٜد ؾرت ٠اإلزقاع زغبٚ ١ظسٚف ايعاًََ ١ا أَهٔ
ذيو ٚ ,عً ٢ايعاًَ ١ايتكٝد باؾد ٍٚاملٓعِ يريو .
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َاد :)125( ٠تعد املؤضط ١أَانٔ يساس ١ايعاَالت مبعصٍ عٔ ايسداٍ ٚعً ٢ايٓطا٤
ايعاَالت ايعاَالت قسٚز ٠االستػاّ يف املًبظ ٚاملعٗس ٚايتكٝد بايعادات ٚايتكايٝد
املسع ١ٝيف ايبالد .
َاد :)126( ٠ال هٛش يف ساٍ َٔ األسٛاٍ اختالط ايٓطا ٤بايسداٍ يف أَانٔ ايعٌُ ٚ
َا ٜتبع٘ َٔ َساؾل ٚغريٖا .
********
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ايؿؿٌ ايطابع عػس

أسهاّ ختاَ١ٝ
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ايؿؿٌ ايطابع عػس

أسهاّ ختاَ١ٝ
َاد :)127( ٠تعد املؤضط ١تؿٓٝؿاً يًعُاٍ عطب ؾ٦اتِٗ املَٗٓ ١ٝطرتغد ٠يف ذيو
بدي ٌٝايتؿٓٝـ ٚايتٛؾٝـ املٗين ايطعٛد. ٟ
َاد :)128( ٠تٓؿر أسهاّ ٖر ٙايال٥ش ١يف سل املؤضط ١اعتبازاً َٔ تازٜذ إبالغٗا
بايكساز ايٛشاز ٟايؿادز باعتُادٖا عً ٢إٔ تطس ٟيف سل ايعُاٍ اعتبازاً
َٔ اي ّٛٝايتاي ٞإلعالْٗا .
َادٜ :)129( ٠تِ إعالٕ ايال٥ش ١بٛقعٗا يف َهإ ظاٖس َٔ أَانٔ ايعٌُ خالٍ
أضبٛع عً ٢األنجس َٔ تازٜذ اإلبالؽ بايكساز ايٛشاز ٟاملػاز إي ٘ٝيف املاد٠
ايطابك. ١

********
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ايؿؿٌ ايجأَ عػس

دد ٍٚاملدايؿات ٚاؾصا٤ات
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ايؿؿٌ ايجأَ عػس

دد ٍٚاملدايؿات ٚاؾصا٤ات
( )1كايؿات تتعًل مبٛاعٝد ايعٌُ :
أٚال  :يف ساٍ عدّ ايتصاّ املٛظـ بايطٝاضات املعتُد ٠يًشكٛز ٚاالْؿساف عطب َا
َٖٛ ٛقح يف املاد ٠زقِ ٖ َٔ 54ر ٙايال٥شٜ ١تِ اؽاذ اإلدسا٤ات ايتاي:١ٝ
 .1إذا بؿِ املٛظـ قبٌ ايٛقت احملدد يف قايب ايدٚاّ ؼت عاَٛد (بد ٤اؿسن)١
تعٗس ي٘ عباز( ٠ال تٛدد بؿُ )١باعتباز ٙبؿِ خازز ٚقت ايدٚاّ املعتُد
ٚىؿِ عً ٢املٛظـ ناٌَ ضاعات ايؿرت.٠
 .2يف ساي ١اؿكٛز إذا بؿِ املٛظـ بعد ٚقت (اْتٗا ٤اؿسن )١تعٗس ي٘ َالسع١
(تأخري) ٚىؿِ عً ٘ٝؾازم ايتٛقٝت َا بني (ٚقت اؿسنٚٚ )١قت بؿُ١
ايدخ ٍٛايؿعً.١ٝ
 .3يف ساي ١االْؿساف إذا بؿِ املٛظـ بعد ٚقت (اْتٗا ٤اؿسن )١تعٗس ي٘
َالسع( ١ال تٛدد بؿُ )١باعتباز ٙبؿِ خازز ٚقت ايدٚاّ املعتُد ٚىؿِ عً٢
املٛظـ ناٌَ ضاعات ايؿرت.٠
 .4يف ساي ١االْؿساف إذا بؿِ املٛظـ يًدسٚز قبٌ ايٛقت احملدد الْتٗا ٤ايؿرت٠
تعٗس ي٘ َالسع( ١خسٚز َبهس) ٚىؿِ عً ٘ٝؾازم ايتٛقٝت َا بني ايٛقت
احملدد يف (ٚقت اؿسنٚٚ )١قت اـسٚز ايؿعً.ٞ
 .5يف مجٝع اؿاالت ايطابكٜ ١طتجَٓ ٢ا :ًٜٞ
 املٛظـ املهًـ مبُٗ ١زمس ١ٝخازز َبٓ ٢إداز ٠املؤضط.١ املٛظـ اجملاش زمسٝا. املٛظـ املعتُد قُٔ قساز إداز ٟـازز دٚاّ ؾٝتِ قاضبت٘ ٚؾل قايبايدٚاّ احملدد بايكساز اإلداز.ٟ
 املٛظـ املطتأذٕ. .6يف ساٍ ٚقٛع أ ٟكايؿ ١إداز َٔ ١ٜاملدايؿات املٛقش ١يف ايؿكسات ايطابك١
ٜعط ٞايٓعاّ ًَٗ ١ملد ٠ثالث ١أٜاّ عٌُ يًُٛظـ ملسادع ١زٝ٥ط٘ املباغس أ ٚاملدٜس
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اإلداز ٟيف ساٍ ٚدٛد عطٌ ؾين يف ايٓعاّ أ ٚساي ١طاز ١٥يد ٣املٛظـ أؾأت٘
هلر ٙاملدايؿ.١
 .7يف ساٍ َسٚز ؾرت ٠املًٗ ١احملدد ٠يف ايؿكسٜ )6( ٠ك ّٛايٓعاّ بإْػا ٤كايؿ١
إداز ١ٜآيْٛ َٔ ١ٝع (يؿت ْعس) ٚإزضاٍ ْطدَٗٓ ١ا إىل ايربٜد اإليهرتْٞٚ
يًذٗات ايتاي:١ٝ
 املٛظـ املعين باملدايؿ.١ ايسٝ٥ظ املباغس يًُٛظـ. غؤ ٕٚاملٛظؿني. َساقب ايدٚاّ. املدٜس اإلداز.ٟ .8يف ساٍ تهساز يؿت ايٓعس يعدد مخطَ ١سات َتتاي ١ٝخالٍ ايػٗس ٜك ّٛايٓعاّ
يف املس ٠اـاَط ١بإْػا ٤كايؿ ١إداز ١ٜآيْٛ َٔ ١ٝع (يؿت ْعس  +دصا ٤عطِ
ٚ ّٜٛاسد) ٚإزضاٍ ْطدَٗٓ ١ا إىل ايربٜد اإليهرت ْٞٚيًذٗات احملدد ٠يف
ايؿكس ٠زقِ (ٜٚ )7كاف إيٗٝا ْطد ١يًػؤ ٕٚاملاي ,١ٝعٝح ال ٜتذاٚش إمجايٞ
اؾصا٤ات عٔ مخط ١أٜاّ خالٍ ايػٗس ايٛاسد عطب ْعاّ ايعٌُ.
 .9يف ْٗا ١ٜنٌ غٗس ٜؿدز تكسٜس َٔ ايٓعاّ اآليٜٛ ٞقح ْطب ١االْكباط اإلدازٟ
يًُٛظـ خالٍ ايػٗسٚ ,يف ساٍ انؿكت ايٓطب ١عٔ ( %80مثاْني باملاٜ )١٥تِ
إساي ١املٛظـ يًتشكٝل  َٔٚثِ تٛد( ٘ٝإْراز أ )ٍٚي٘ يف ساٍ ثبت إٔ انؿاض
ايٓطبْ ١اتر عٔ اإلُٖاٍ ٚايتكؿري ٚيٝظ عٔ ظسف قاٖس تكدز ٙاإلداز,٠
ٚتتهسز ايعًُ ١ٝيف ساٍ تهساز عدّ اْكباط املٛظـ يف اؿكٛز ٚاالْؿساف
يًػٗس ايتايٜٚ ٞؿدز عك٘ (إْراز ْٗاٚ )ٞ٥يف ساٍ ايتهساز يًُس ٠ايجايجٜ ١ط٣ٛ
قٝد.ٙ
ثاْٝا  :زؾع املالسعات ايٓاػ ١عٔ املدايؿات اإلداز ١ٜاملٛقش ١يف ايبٓد (أٚال) :
يف ساٍ ضذًت َالسع ١عً ٢املٛظـ عطب اؿاالت املٛقش ١يف ايبٓد أٚال
ؾُٝهٓ٘ ايتٓطٝل َع زٝ٥ط٘ املباغس أ ٚاملدٜس اإلداز ٟيف ساٍ عدّ ٚدٛد ايسٝ٥ظ
املباغس أ ٚتعرز ايٛؾ ٍٛإي ٘ٝيسؾع املالسع ١آيٝا عرب ايٓعاّٚ ,تٓشؿس ؾالس ١ٝاملدٜس
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اإلداز ٟيف زؾع املالسعات ايصا٥د ٠عٔ ايعػس ٠أذْٚات يف ساٍ نْٗٛا ْاػ ١عٔ
َعٛقات ؾٓ ١ٝيف ْعاّ ايبؿُ ١أ ٚعٔ تهًٝـ املٛظـ بأعُاٍ ؽـ املؤضط ,١عًُا
بإٔ زؾع املالسع َٔ ١قبٌ ايسٝ٥ظ املباغس َػسٚط مبا :ًٜٞ
.1

إٔ ال ٜهَ ٕٛك ٢أنجس َٔ ثالث ١أٜاّ عٌُ عً ٢املالسع.١

.2

إٔ ال ته ٕٛاملالسعْ ١اػ ١عٔ غٝاب ؾرت ٠ناًَ ١أ ّٜٛ ٚناٌَ.

.3

إٔ ال تتذاٚش عدد َسات زؾع املالسعات يًُٛظـ َٔ قبٌ زٝ٥ط٘ املباغس
ايعػس َسات خالٍ ايػٗس ايٛاسد.

ثايجاٜ :طتجٓ َٔ ٢ايبٓد (ثاْٝا :املدايؿات اإلدازٚ )١ٜايبٓد (ثايجا :اـسٚز أثٓا ٤ايدٚاّ
ايسمس )ٞخالٍ َٛضِ اؿر املٛظؿني املهًؿني بأعُاٍ َٛمس ١ٝتتطًب إَا تٛاددِٖ
خازز َكس املؤضط ١أ ٚاالزتباط بأعُاٍ يف أٚقات َتؿسق ١عًَ ٢داز ايطاع ١مبا ٜؿعب
عًُ ١ٝقبط سسن ١اؿكٛز ٚاالْؿساف عطب قايب دٚاّ قدد ٜٚهٖ ٕٛرا
االضتجٓاَ ٤عتُد َٔ ايسٝ٥ظ ايتٓؿٝرَ ,ٟع قسٚز ٠ايتصاّ ٖر ٙايػسو َٔ ١املٛظؿني
بايبؿُ ١يف اؿكٛز ٚاالْؿساف تطدٜدا يًٓاس ١ٝاألَٓ ١ٝيف ٖرا اؾاْب ٚإلثبات
سسن ١ايدخٚ ٍٛاـسٚز ايؿعً.١ٝ

زابعا  :كايؿات تتعًل بايػٝاب بد ٕٚإذٕ ٚاالْكطاع عٔ ايعٌُ :
اؾصا٤
ّ

1
2

3

(ايٓطب ١احملطْ ٖٞ ١َٛطب َٔ ١األدس اي)َٞٛٝ

ْٛع املدايؿ١

ايػٝاب د ٕٚإذٕ نتاب ٞأ ٚعرز َكب ّٜٛ َٔ ٍٛإىل
ثالث ١أٜاّ

أَ ٍٚس٠

ثاَْ ٞس٠

ثايح َس٠

زابع َس٠

ّٜٛ

َٜٛإ

ثالث ١أٜاّ

أزبع ١أٜاّ

باإلقاؾ ١إي ٞسطِ أدس َد ٠ايػٝاب

ايػٝاب د ٕٚإذٕ نتاب ٞأ ٚعرز َكب َٔ ٍٛأزبع١
أٜاّ إىل ضت ١أٜاّ

َٜٛإ

ثالث ١أٜاّ

أزبع ١أٜاّ

ؾؿٌ َع
املهاؾأ٠

باإلقاؾ ١إي ٞسطِ أدس َد ٠ايػٝاب

ايػٝاب د ٕٚإذٕ نتاب ٞأ ٚعرز َكب َٔ ٍٛضبع١
أٜاّ إىل عػس ٠أٜاّ

أزبع ١أٜاّ

مخط ١أٜاّ

ؾؿٌ َع
املهاؾأ٠

باإلقاؾ ١إي ٞسطِ أدس َد ٠ايػٝاب
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اؾصا٤
ّ

(ايٓطب ١احملطْ ٖٞ ١َٛطب َٔ ١األدس اي)َٞٛٝ

ْٛع املدايؿ١

أَ ٍٚس٠

4

5

االْكطاع عٔ ايعٌُ د ٕٚضبب َػسٚع َد ٠تصٜد
عً ٢عػس ٠أٜاّ َتؿً١

ثاَْ ٞس٠

ثايح َس٠

زابع َس٠

ايؿؿٌ دَ ٕٚهاؾأ ٠أ ٚتعٜٛض عً ٢إٔ ٜطبك٘
إْراز نتاب ٞبعد ايػٝاب َد ٠مخط ١أٜاّ يف
ْطام سهِ املادْ َٔ )80( ٠عاّ ايعٌُ

ايػٝاب املتكطع د ٕٚضبب َػسٚع َدداً تصٜد يف
فُٛعٗا عً ٢عػسَٜٛ ٜٔاً يف ايطٓ ١ايٛاسد٠

ايؿؿٌ دَ ٕٚهاؾأ ٠أ ٚتعٜٛض عً ٢إٔ ٜطبك٘
إْراز نتاب ٞبعد ايػٝاب َد ٠عػس ٠أٜاّ يف
ْطام سهِ املادْ َٔ )80( ٠عاّ ايعٌُ

خاَطا  :كايؿات تتعًل بتٓع ِٝايعٌُ :
اؾصا٤
ّ

1
2
3

(ايٓطب ١احملطْ ٖٞ ١َٛطب َٔ ١األدس اي)َٞٛٝ

ْٛع املدايؿ١
ايتٛادد دَ ٕٚربز يف غري َهإ ايعٌُ أثٓاٚ ٤قت
ايدٚاّ
اضتكباٍ شا٥س َٔ ٜٔغري عُاٍ املؤضط ١يف
أَانٔ ايعٌُ د ٕٚإذٕ َٔ اإلداز٠
األنٌ يف َهإ ايعٌُ أ ٚغري املهإ املعد ي٘ أٚ

%10

%15

%25

%10

%15

%25

%10

%25

%50

%50

ّٜٛ

َٜٛإ

ثالث ١أٜاّ

%10

%25

%50

ّٜٛ

%25

%50

ّٜٛ

َٜٛإ

إْراز

يف غري أٚقات ايساس١

إْراز
نتابٞ
إْراز

4
5

ايٓ ّٛيف اؿاالت اييت تطتدعٜ ٞكعَ ١طتُس٠

7

%10

%25

%50

ّٜٛ

نتابٞ

ايٓ ّٛأثٓا ٤ايعٌُ

6

أَ ٍٚس٠

ثاَْ ٞس٠

ثايح َس٠

زابع َس٠

نتابٞ

ايتطهع أٚ ٚدٛد ايعُاٍ يف غري قًِٗ أثٓا٤
ضاعات ايعٌُ
ايتالعب يف إثبات اؿكٛز ٚاالْؿساف
عدّ إطاع ١األٚاَس ايعاد ١ٜاـاؾ ١بايعٌُ أٚ

8

عدّ تٓؿٝر ايتعًُٝات اـاؾ ١بايعٌُ ٚاملعًك ١يف
َهإ ظاٖس
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%/25

%50

ّٜٛ

َٜٛإ

اؾصا٤
ّ

9
10

(ايٓطب ١احملطْ ٖٞ ١َٛطب َٔ ١األدس اي)َٞٛٝ

ْٛع املدايؿ١
ايتشسٜض عً ٢كايؿ ١األٚاَس ٚايتعًُٝات اـط١ٝ
اـاؾ ١بايعٌُ
ايتدخني يف األَانٔ احملعٛزٚ ٠املعًٔ عٓٗا
يًُشاؾع ١عً ٢ضالَ ١ايعُاٍ ٚاملؤضط١

ثايح َس٠

أَ ٍٚس٠

ثاَْ ٞس٠

َٜٛإ

ثالث ١أٜاّ مخط ١أٜاّ

َٜٛإ

ثالث ١أٜاّ مخط ١أٜاّ

اإلُٖاٍ أ ٚايتٗا ٕٚيف ايعٌُ اير ٟقد ٜٓػأ عٓ٘
11

قسز يف ؾش ١ايعُاٍ أ ٚضالَتِٗ أ ٚيف املٛاد أٚ

َٜٛإ

ثالث ١أٜاّ مخط ١أٜاّ

األدٚات ٚاألدٗص٠
12
13
14
15

اضتعُاٍ آالت َٚعدات ٚأدٚات املؤضط ١ألغساض
خاؾ ١د ٕٚإذٕ

نتابٞ

تدخٌ ايعاٌَ دٚ ٕٚد٘ سل يف أ ٟعٌُ يٝظ يف
اختؿاؾ٘ أ ٚمل ٜعٗد ب٘ إي٘ٝ
اـسٚز أ ٚايدخ َٔ ٍٛغري املهإ املدؿـ
يريو

%50
إْراز
نتابٞ

اإلُٖاٍ يف تٓعٝـ اآلالت ٚؾٝاْتٗا أ ٚعدّ
ايعٓا ١ٜبٗا أ ٚعدّ ايتبًٝؼ عٔ َا بٗا َٔ خًٌ
عدّ ٚقع أدٚات اإلؾالح ٚايؿٝاْٚ ١ايًٛاشّ

16

إْراز

األخس ٣يف األَانٔ املدؿؿ ١هلا بعد االْتٗا٤
َٔ ايعٌُ

%50
إْراز
نتابٞ

زابع َس٠
ؾؿٌ َع
املهاؾأ٠
ؾؿٌ َع
املهاؾأ٠
ؾؿٌ َع
املهاؾأ٠

%10

%25

%50

ّٜٛ

َٜٛإ

ثالث ١أٜاّ

%10

%15

%25

ّٜٛ

َٜٛإ

ثالث ١أٜاّ

%25

%50

ّٜٛ

قسا ٠٤ايؿشـ ٚاجملالت ٚضا٥س املطبٛعات يف
17

أَانٔ ايعٌُ خالٍ ايدٚاّ ايسمس ٞدَ ٕٚكتك٢

%20

%50

ّٜٛ

َٜٛإ

َٔ ٚادبات ايٛظٝؿ١
18

متصٜل أ ٚإتالف إعالْات أ ٚبالغات إداز٠
املؤضط١
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َٜٛإ

ثالث ١أٜاّ مخط ١أٜاّ

ؾؿٌ َع
املهاؾأ٠

ضادضا  :كايؿات تتعًل بطًٛى ايعاٌَ :
اؾصا٤
ّ

1
2

(ايٓطب ١احملطْ ٖٞ ١َٛطب َٔ ١األدس اي)َٞٛٝ

ْٛع املدايؿ١
ايتػادس َع ايصَال ٤أ ٚإسداخ َػاغبات يف قٌ
ايعٌُ
ايتُازض أ ٚإدعا ٤ايعاٌَ نرباً أْ٘ أؾٝب أثٓا٤
ايعٌُ أ ٚبطبب٘

أَ ٍٚس٠

ثاَْ ٞس٠

ثايح َس٠

زابع َس٠

ّٜٛ

َٜٛإ

ثالث ١أٜاّ

مخط ١أٜاّ

ّٜٛ

َٜٛإ

ثالث ١أٜاّ

مخط ١أٜاّ

االَتٓاع عٔ إدسا ٤ايهػـ ايطيب عٓد طًب
3

طبٝب املؤضط ١أ ٚزؾض اتباع ايتعًُٝات ايطب١ٝ

ّٜٛ

َٜٛإ

ثالث ١أٜاّ

مخط ١أٜاّ

أثٓا ٤ايعالز
4

كايؿ ١ايتعًُٝات ايؿش ١ٝاملعًك ١بأَهٓ ١ايعٌُ

5

نتاب ١عباز ٠عً ٞاؾدزإ أ ٚيؿل إعالْات

6

زؾض ايتؿتٝؼ عٓد االْؿساف

7

مجع إعاْات أْ ٚكٛد بد ٕٚإذٕ

8
9

%50
إْراز
نتابٞ
%25
إْراز
نتابٞ

عدّ تطً ِٝايٓكٛد احملؿً ١ؿطاب املؤضط ١يف
املٛاعٝد احملدد ٠د ٕٚتربٜس َكبٍٛ
االَتٓاع عٔ ازتدا ٤املالبظ ٚاألدٗص ٠املكسز٠
يًٛقاٚ ١ٜيًطالَ١

َٜٛإ
إْراز
نتابٞ

******
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ّٜٛ

َٜٛإ

مخط ١أٜاّ

%10

%25

%50

%50

ّٜٛ

َٜٛإ

%10

%25

%50

ثالث ١أٜاّ مخط ١أٜاّ
ّٜٛ

َٜٛإ

ؾؿٌ َع
املهاؾأ٠
مخط ١أٜاّ

ايؿؿٌ ايتاضع عػس

ايُٓاذز اإلداز١ٜ

83

انهتى حبمد هللا ،،،
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