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 ٖـ .23/8/1426 ٚتاضٜذ  51ّ/ ايصازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ ( َٔ ْعاّ ايعٌُ 12 ٚضعت ٖصٙ ايال٥ش١ تٓؿٝصًا ؿهِ املاز٠ )

 

 

 الفصل األول :

 أحكاو عامة

 ال٥ش١ عًٞ مجٝع ايعاًَني باؾُع١ٝ . تػطٟ أسهاّ ٖصٙ اي :( 1َاز٠ ) 

 ٜكصس بايعباضات ٚاأليؿاظ ايتاي١ٝ أُٜٓا ٚضزت يف ٖصٙ ايال٥ش١ املعاْٞ املٛضش١ أَاّ نٌ َٓٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : :( 2َاز٠ ) 

 .) ٜٛضع اغِ املٓؿأ٠ سػب ايػذٌ ايتذاضٟ أٚ ايرتخٝص (   : اجلىعية) أ ( 

ؾٗا َكابٌ أدط، ٚيٛ نإ بعٝسًا عٔ ٖٛ نٌ ؾدص طبٝعٞ ٜعٌُ ملصًش١ املٓؿأ٠ ٚؼت إزاضتٗا أٚ إؾطا  ن :ــاوـــــ)ب( الع

 ْعاضتٗا .

ٖٛ األدط ايؿعًٞ ، ٚايصٟ ٜؿٌُ األدط األغاغٞ َطاؾًا ايٝ٘ غا٥ط ايعٜازات املػتشك٘ األخط٣ اييت تتكطض  ز :ــــــــــ)ج( األج

ٌ يًعاٌَ َكابٌ دٗس بصي٘ يف ايعٌُ، أٚ كاطط ٜتعطض هلا يف ازا٤ عًُ٘، أٚ اييت تتكطض يًعاٌَ يكا٤ ايعُ

 . مبٛدب عكس ايعٌُ أٚ ال٥ش١ تٓعِٝ ايعٌُ ٚٚؾل ؿهِ املاز٠ ايجا١ْٝ َٔ ْعاّ ايعٌُ

 ٖـ .23/8/1426ٚتاضٜذ  51ٜكصس ب٘ ْعاّ ايعٌُ ايصازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ ّ/  )د( ٌظاً العىن:

 ايتكِٜٛ اهلذطٟ ) أّ ايكط٣ ( .   التقويي املعىوه بْ يف اجلىعية ِو : :( 3َاز٠ ) 

 تعترب ٖصٙ ايال٥ش١ َت١ُُ يعكس ايعٌُ ؾُٝا ال ٜتعاضض َع األسهاّ ٚايؿطٚط األؾطٌ يًعاٌَ ايٛاضز٠ يف ايعكس . :( 4 َاز٠ )

ٖـ ، ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝص١ٜ ، ٚايكطاضات 23/8/1426ٚتاضٜذ  51تطبل أسهاّ ْعاّ ايعٌُ ايصازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ ّ/ :( 5َاز٠ ) 

 ُا مل ٜطز بؿأْ٘ ْص يف ٖصٙ ايال٥ش١ .ايٛظاض١ٜ ايصازض٠ تٓؿٝصًا ي٘ ؾٝ

اؿل يف إزخاٍ تعسٜالت ع٢ً أسهاّ ٖصٙ ايال٥ش١ نًُا زعت اؿاد١ ٚال تهٕٛ ٖصٙ ايتعسٜالت ْاؾص٠ إال بعس  يًذُع١ٝ :( 6َاز٠ ) 

 اعتُازٖا َٔ ٚظاض٠ ايعٌُ.

 يو يف عكس ايعٌُ .ايعاٌَ عٓس ايتعاقس ع٢ً أسهاّ ٖصٙ ايال٥ش١ ٜٚٓص ع٢ً ش اؾُع١ٝتطًع  :( 7َاز٠ ) 
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 : الثاىيالفصل 

 التوظيف

 خيتص فًؼ اإلزاض٠ بتٛظٝـ املسٜط ايتٓؿٝصٟ يًذُع١ٝ ٚإْٗا٤ خسَات٘ . :( 8َاز٠ ) 

ٜهٕٛ املسٜط ايتٓؿٝصٟ ٖٛ ايط٥ٝؼ ؾُٝع ايعاًَني باؾُع١ٝ ٚخيتص بتٛظٝؿِٗ ٚإْٗا٤ خسَاتِٗ طبكًا ألسهاّ ٖصٙ  :( 9َاز٠ ) 

سٜط ايتٓؿٝصٟ ـ نًُا اقتط٢ صاحل ايعٌُ ـ أ، ٜعٝس تٓعِٝ ٚتٛظٜع االختصاصات يف سسٚز اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ ايال٥ش١ ٚيًُ

 يًذُع١ٝ ٚدسٍٚ ايٛظا٥ـ ٚاألدٛض ٚايبسالت مبا خيٌ باؿكٛم املاي١ٝ يًعاًَني .

 ؾطٚط ايتٛظٝـ : :( 10َاز٠ ) 

 َا ًٜٞ : اؾُع١ٜٝؿرتط يًتٛظٝـ يف 

 ٌ غعٛزٟ اؾٓػ١ٝ . )أ(  : إٔ ٜهٕٛ طايب ايعُ

 .يؿػٌ ايٛظٝؿ١ ٚاييت ؼسزٖا اؾُع١ٝ املطًٛب١ ايع١ًُٝ ٚايؿطٚط )ب(  : إٔ ٜهٕٛ سا٥عًا ع٢ً املؤٖالت ايع١ًُٝ ٚاـربات 

 . املكاب١ً ايؿدص١ٝ ٚ االختباضات ايع١ًُٝ ٚاملٝسا١ْٝ اشا تطًبت ايٛظٝؿ١ املتكسّ إيٝٗا شيو )ز(  : إٔ جيتاظ بٓذاح 

 .ؾُع١ٝ مبٛدب ؾٗاز٠ طب١ٝ َٔ اؾ١ٗ اييت ؼسزٖا ايًعٌُ ايصٟ غٝٛنٌ إيٝ٘ ال٥كًا طبًٝا  )ز(  : إٔ ٜهٕٛ

 (  عاًَا ٚ إٔ ال ٜتذاٚظ ايػتني . 18إٔ ال ٜكٌ عُط املتكسّ عٔ ) )ٖـ(  : 

 ) ٚ( :  إٔ ال ٜهٕٛ َطتبطًا بعٌُ يس٣ أٟ د١ٗ أخط٣  .

ُع١ٝ يف اؿاالت املٓصٛص عًٝٗا يف ْعاّ ايعٌُ َامل ٜهٔ قس ) ظ( :  إٔ ال ٜهٕٛ قس غبل إْٗا٤ أٚ ؾػذ عكس٠ َٔ اؾ

 َط٢ ع٢ً ؾػذ ايعكس ثالخ غٓٛات .

يعٌُ ٚإٔ َٔ ْعاّ ا(   33( ، ) 32( ، )26جيٛظ اغتجٓا٤ًا تٛظٝـ غري ايػعٛزٟ ٚؾكًا يًؿطٚط ٚاألسهاّ ايٛاضز٠ يف املٛاز )

 ٚيسٜ٘ إقا١َ غاض١ٜ املؿعٍٛ .  ٜهٕٛ َصطسًا ي٘ بايعٌُ 

ملا ال  ظ يًُٓؿأ٠ إعؿا٤ طاييب ايعٌُ ايػعٛزٜني َٔ ؾطط أٚ أنجط َٔ ٖصٙ ايؿطٚط عسا ؾطط ايًٝاق١ ايطب١ٝ ٚجيٛ

 .ٜتعاضض َع ْعاّ ايعٌُ ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝص١ٜ 

ايتٛظٝـ ٜتِ ؾػٌ ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠ يف اؾُع١ٝ عٔ ططٜل ايرتق١ٝ أٚ ايٓكٌ َٔ زاخٌ اؾُع١ٝ أٚ ايتٛظٝـ ، ٚ ال ًٜذأ إىل  :( 11َاز٠ ) 

 َت٢ نإ َٔ املُهٔ ؾػٌ ايٛظا٥ـ عٔ ططٜل ايرتق١ٝ أٚ ايٓكٌ ممٔ ِٖ ع٢ً ضأؽ ايعٌُ باؾُع١ٝ .

 يًعاًَني ٚايعاَالت يس٣ اؾُع١ٝ :ـ َػٛغات ايتٛظٝـ :( 12َاز٠ ) 

 ع٢ً نٌ َٔ ٜطغب ايعٌُ يس٣ املٓؿأ٠ تكسِٜ ايٛثا٥ل ايتاي١ٝ :

 .  صٛض٠ َٔ بطاق١ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ (   1) 

 صٛض٠ َٔ ضخص١ اإلقا١َ ٚضخص١ ايعٌُ ٚدٛاظ ايػؿط إٕ نإ غري غعٛزٟ.   (2 )

 (   صٛض٠ َصسق١ َٔ َؤٖالت٘ ايع١ًُٝ ٚخربات٘ ايع١ًُٝ . 3) 

 (   ؾٗاز٠ طب١ٝ تجبت يٝاقت٘ ايطب١ٝ َٔ د١ٗ ؼسزٖا اؾُع١ٝ . 4) 
            

 ٚؼؿغ ٖصٙ ايٛثا٥ل يف ًَـ خس١َ ايعاٌَ .  
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 عقد العنل

ٜتِ تٛظٝـ ايعاٌَ مبٛدب عكس عٌُ حيطض َٔ ْػدتني بايًػ١ ايعطب١ٝ ، تػًِ إسساُٖا يًعاٌَ ٚتٛزع األخط٣ يف ًَـ  :( 13َاز٠ ) 

ٜٚتطُٔ ايعكس بٝاًْا بطبٝع١ ايعٌُ ٚاألدط املتؿل عًٝ٘ َٚا إشا نإ ايعكس قسز املس٠ أٚ غري قسز  اؾُع١ٝخسَت٘ يس٣ 

عٌُ َعني ٚأ١ٜ بٝاْات ضطٚض١ٜ، ٚجيٛظ ؼطٜط ايعكس بًػ١ اخط٣ إيٞ داْب ايًػ١ ايعطب١ٝ عًٞ إٔ ٜهٕٛ ايٓص املس٠ أٚ ألزا٤ 

 ايعطبٞ ٖٛ املعتُس زًَٚا

( ًَٜٛا َٔ تاضٜذ ايعكس بني ايططؾني  7 إيػا٤ عكس ايعاٌَ ايصٟ ال ٜباؾط َٗاّ عًُ٘ زٕٚ عصض َؿطٚع خالٍ ) يًذُع١ٝحيل  :( 14َاز٠ ) 

ؾٛض ٚصٛي٘ يًًُُه١ إشا نإ  اؾُع١ٝعاقسًا َع٘ َٔ زاخٌ املًُه١ ٚإشا مل ٜطع ْؿػ٘ ؼت تصطف إشا نإ َت

 َتعاقسًا َع٘ َٔ اـاضز .

ٜعترب عكس ايعٌُ غاضًٜا َٚٓتذًا ؾُٝع اآلثاض املرتتب١ عًٝ٘ َٔ تاضٜذ َباؾط٠ ايعاٌَ ايؿع١ًٝ يًعٌُ ٚال تسخٌ يف سػاب ؾرت٠  :( 15َاز٠ ) 

 عٝس ايؿطط ٚ عٝس األضش٢ ٚاإلداظ٠ املطض١ٝ . ايتذطب١ إداظ٠

ٚؾكًا يًُٛاز ايػابك١ ؼت ايتذطب١ َا مل ٜٓص يف عكسٙ صطاس١ ٚنتاب١ ع٢ً أْ٘  اؾُع١ٝال ٜعترب ايعاٌَ ايصٟ ٜعٌُ يس٣  :( 16َاز٠ ) 

ٚجيٛظ ٚضع  َعني ؼت ايتذطب١، ٚؼسز َس٠ ايتذطب١ يف عكس عًُ٘ بصٛض٠ ٚاضش١ بؿطط أال تتذاٚظ تػعني ًَٜٛا ،

ٚشيو يؿرت٠ ػطب١ ثا١ْٝ ملس٠ ال تعٜس عٔ تػعني نتابًٝا باإلتؿام َع ايعاٌَ  اؾُع١ٝايعاٌَ ؼت ايتذطب١ َط٠ أخط٣ يس٣ 

 ( َٔ ْعاّ ايعٌُ . 54( ، )  53ًَٜٛا بؿطط إٔ تهٕٛ يف ١َٓٗ أخط٣ أٚ عٌُ آخط ٚؾل سهِ املازتني ) 

يًذُع١ٝ ؾػذ عكس ايعٌُ زٕٚ ٍ ؾرت٠ ايتذطب١ يًكٝاّ بٛادبات ايعٌُ املتؿل عًٝ٘ داظ مل تجبت صالس١ٝ ايعاٌَ خالإشا :( 17َاز٠ ) 

( َٔ ْعاّ ايعٌُ بؿطط إٔ تتاح ي٘ ايؿطص١ يهٞ ٜبسٟ أغباب 6( ؾكط٠ )80تعٜٛض ٚؾكًا يًُاز٠ )َهاؾأ٠ أٚ إْصاض أٚ 

 َعاضضت٘ يًؿػذ .

ؾدص١ٝ غري ؾدصٝت٘ أٚ ْتٝذ١ تكسمي١ بٝاْات أٚ َػتٓسات غري صشٝش١ إشا ثبت إٔ تٛظٝـ ايعاٌَ نإ ْتٝذ١ الْتشاي٘  (: 18َاز٠ ) 

أٚ َعٚض٠ اعترب تعاقسٙ َع اؾُع١ٝ َؿػٛخًا تًكا٥ًٝا زٕٚ ساد١ إىل إخطاض ٚال ٜػتشل أ١ٍٜ َهاؾأ٠ أٚ تعٜٛض زٕٚ االخالٍ 

زٕٚ اإلخالٍ بأسهاّ  عل اؾُع١ٝ يف َطايب١ ايعاٌَ بايتعٜٛض عٔ أٟ أضطاض أٚ خػا٥ط تػبب يف إؿاقٗا باؾُع١ٝ

 ( َٔ ْعاّ ايعٌُ .80املاز٠ )

تهًٝـ ايعاٌَ بعٌُ خيتًـ اختالؾًا دٖٛطًٜا عٔ ايعٌُ املتؿل عًٝ٘ بػري َٛاؾكت٘ ايهتاب١ٝ إال يف ساالت  يًذُع١ٝال جيٛظ  :( 19َاز٠ ) 

يف ايػ١ٓ ٚع٢ً إٔ تتدص  ًَٜٛا (30) ايططٚض٠ ٚمبا تكتطٝ٘ طبٝع١ ايعٌُ ، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ شيو بصؿ١ َؤقت١ ال تتذاٚظ 

 اإلدطا٤ات ايالظ١َ يف ؾإٔ تػٝري امل١ٓٗ يف ضخص١ ايعٌُ سني ٜكتطٞ األَط شيو بايٓػب١ يًعاٌَ  غري ايػعٛزٟ .

ال جيٛظ ْكٌ ايعاٌَ َٔ َكط عًُ٘ األصًٞ إىل َهإ آخط ٜكتطٞ تػٝري قٌ إقاَت٘ إشا نإ َٔ ؾإٔ ٖصا ايٓكٌ إٔ ًٜشل  :( 20َاز٠ ) 

 . طضًا دػًُٝا ٚمل ٜهٔ ي٘ غبب َؿطٚع تكتطٝ٘ طبٝع١ ايعٌُبايعاٌَ ض

ٜػتشل ايعاٌَ املٓكٍٛ ْؿكات ْكً٘ َٚٔ ٜعٛهلِ ؾطعًا ممٔ ٜكُٕٝٛ َع٘ يف تاضٜذ ايٓكٌ َع ْؿكات ْكٌ أَتعتِٗ َا مل ٜهٔ  :( 21َاز٠ ) 

 ايٓكٌ بٓا٤ ع٢ً ضغب١ ايعاٌَ .
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 6صفحة  

 : الرابعالفصل 

 التدريب والتأهيل

عُاهلا ايػعٛزٜني ٚإعسازِٖ ًَٗٓٝا يًشًٍٛ قٌ غري ايػعٛزٜني ، ٜٚتِ قٝس َٔ مت إسالهلِ  ٚتأٌٖٝ بتسضٜب اؾُع١ّٝٛ تك :( 22َاز٠ ) 

 قٌ غريِٖ َٔ غري ايػعٛزٜني يف ايػذٌ املعس هلصا ايػطض .

اضز ٚؾل ايرباَر اييت تعس يف ٖصا ايصسز زٚضًٜا ٚؾًٓٝا يف ايساخٌ ٚاـ ٚتأٖٝاًل ايعُاٍ ايػعٛزٜني تسضٜبًا ٚتأٌٖٝ ٜتِ تسضٜب :( 23َاز٠ ) 

% َٔ اجملُٛع ايهًٞ يًعاًَني َت٢ بًؼ عسزِٖ مخػني عاَاًل 12بٓػب١ َعاضؾِٗ ت١ُٝٓ  بٗسف ػسٜس ٚتطٜٛط َٗاضاتِٗ ٚ

 .ؾأنجط 

 أٚ ايتأٌٖٝ .ٜػتُط صطف أدط ايعاٌَ طٛاٍ ؾرت٠ ايتسضٜب  :( 24َاز٠ ) 

ٚتؤَٔ تصانط ايػؿط يف ايصٖاب ٚايعٛز٠ نُا تؤَٔ  ٚغا٥ٌ املعٝؿ١ َٔ  ٚايتأٌٖٝسضٜب تهايٝـ ايت اؾُع١ٝتتشٌُ  :( 25َاز٠ ) 

 . َأنٌ َٚػهٔ ٚتٓكالت زاخ١ًٝ

ٚشيو يف  شيو ،ٕ ؼًُ٘ ناؾ١ ايٓؿكات اييت صطؾتٗا عًٝ٘ يف غبٌٝ أايعاٌَ ٚأٚ تأٌٖٝ إٔ تٓٗٞ تسضٜب  يًذُع١ٝجيٛظ  :( 26َاز٠ ) 

 : اآلت١ٝ  اؿاالت

 . شيو ْ٘ غري داز يفأٚ تأ١ًٖٝ أت يف ايتكاضٜط ايصازض٠ عٔ اؾ١ٗ اييت تتٛىل تسضٜب٘ ) أ (  إشا ثب 

 زٕٚ عصض َكبٍٛ .يصيو قبٌ املٛعس احملسز أٚ ايتأٌٖٝ )ب(  إشا قطض ايعاٌَ إْٗا٤ ايتسضٜب 

يؿكط٠ ( َٔ ْعاّ ايعٌُ عسا ا 80)ز ( إشا مت ؾػذ عكس عٌُ ايعاٌَ ٚؾل إسس٣ اؿاالت ايٛاضز٠ يف املاز٠ ) 

 ايػازغ١ َٓٗا أثٓا٤ ؾرت٠ ايتسضٜب أٚ ايتأٌٖٝ .

( َٔ ْعاّ ايعٌُ أثٓا٤ ؾرت٠  81) ز ( إشا اغتكاٍ ايعاٌَ َٔ ايعٌُ أٚ تطن٘ يػري اؿاالت ايٛاضز٠ يف املاز٠ ) 

 ايتسضٜب أٚ ايتأٌٖٝ .
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 7صفحة  

 : اخلامضالفصل 

 األجـــور

 االدط املتؿل عًٝ٘ يف عكس ايعٌُ .َٚٛاصؿات َع١ٓٝ ٚحيصٌ ايعاٌَ ع٢ً  ٝاتَػُايعُاٍ ع٢ً ٚظا٥ـ شات  ٜٛظـ :( 27َاز٠ ) 

 أٚ تٛزع يف سػاب٘ ايبٓهٞ تسؾع أدٛض ايعُاٍ بايع١ًُ ايطمس١ٝ يًبالز ٜٚتِ زؾعٗا خالٍ غاعات ايعٌُ ايطمس١ٝ ٚيف َهاْ٘ :( 28َاز٠ ) 

 : ٚؾكًا يألسهاّ ايتاي١ٜٝٚعتس بصيو َػتٓسًا ض٥ٝػًٝا يًكبض ، ٚشيو 

 ( ايعاٌَ شٚ األدط ايؿٗطٟ ٜصطف أدطٙ يف ْٗا١ٜ ايؿٗط  .1

 ( ايعاٌَ باي١َٝٛٝ أٚ بايكطع١ ٜصطف أدطٙ يف ْٗا١ٜ األغبٛع .2

 ؾٛضًا . بعس إْٗا٤ إدطا٤ات إخال٤ ططؾ٘ خسَت٘، ٜسؾع أدطٙ ٚناؾ١ َػتشكات٘  اؾُع١ٝايعاٌَ ايصٟ تٓٗٞ ( 3

أٜاّ َٔ تاضٜذ (  7) أدطٙ ٚناؾ١ َػتشكات٘ خالٍ َس٠ ال تتذاٚظ  ايعاٌَ ايصٟ ٜرتى ايعٌُ َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ ٜسؾع( 4

 تطى ايعٌُ .

 . يًعاٌَ دط ايعازٟاألأدٛض ايػاعات اإلضاؾ١ٝ تسؾع َع ( 5

 ال جيٛظ سػِ أٟ َبًؼ َٔ أدط ايعاٌَ يكا٤ سكٛم خاص١ زٕٚ َٛاؾك١ خط١ٝ َٓ٘ ، إال يف اؿاالت اآلت١ٝ :  :( 29َاز٠ ) 

 % ( َٔ أدطٙ .10ع١ٝ ، بؿطط أال ٜعٜس َا حيػِ َٔ ايعاٌَ يف ٖصٙ اؿاي١ ع٢ً ) ( اغرتزاز غًـ يًذ1ُ

 ( اؾرتانات ايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ ، ٚأٟ اؾرتانات أخط٣ َػتشك١ عًٝ٘ َٚكطضٙ ْعاًَا .2

 .  تًؿ٘( ايػطاَات اييت تٛقع ع٢ً ايعاٌَ بػبب املدايؿات اييت ٜطتهبٗا ، ٚنصيو املبًؼ ايصٟ ٜكتطع َٓ٘ َكابٌ َا أ3

( اغتٝؿا٤ زٜٔ إْؿاشًا ألٟ سهِ قطا٥ٞ ، ع٢ً أال ٜعٜس َا حيػِ َٓ٘ ؾٗطًٜا يكا٤ شيو ع٢ً ضبع األدط املػتشل 4

يًعاٌَ ، َامل ٜتطُٔ اؿهِ خالف شيو،ٜٚػتٛؾ٢ زٜٔ ايٓؿك١ أٚاًل ثِ زٜٔ املأنٌ ٚاملًبؼ ٚاملػهٔ قبٌ ايسٜٕٛ 

 . األخط٣

ٜس ْػب١ املبايؼ احملػ١َٛ ع٢ً ْصـ أدط ايعاٌَ املػتشل ، َامل ٜجبت يس٣ ( ال جيٛظ ـ يف مجٝع األسٛاٍ ـ إٔ تع5

احملانِ ايعُاي١ٝ إَهإ ايعٜاز٠ يف اؿػِ ع٢ً تًو ايٓػب١ ، أٚ ٜجبت يسٜٗا ساد١ ايعاٌَ إىل أنجط َٔ ْصـ 

 . أدطٙ ، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ األخري٠ ال ٜعط٢ ايعاٌَ أنجط َٔ ثالث١ أضباع أدطٙ َُٗا نإ األَط 

إشا دط٣ تٛقٝـ ايعاٌَ أٚ استذاظٙ يس٣ اؾٗات املدتص١ يف قطاٜا تتصٌ بايعٌُ اٚ بػبب٘ ؾع٢ً اؾُع١ٝ إٔ تػتُط يف  :( 30َاز٠ ) 

( ًَٜٛا ، ؾإشا  180%( َٔ األدط إىل ايعاٌَ ست٢ ٜؿصٌ قطٝت٘ ، ع٢ً أال تعٜس َس٠ ايتٛقٝـ أٚ اؿذع ع٢ً ) 50زؾع ) 

بسؾع أٟ دع٤ َٔ األدط عٔ املس٠ ايعا٥س٠ ، ٚيف ساي١ صسٚض اؿهِ بربا٤ت٘ أٚ سؿغ  ظازت ع٢ً شيو ؾال تًتعّ اؾُع١ٝ

ايتشكٝل يعسّ ثبٛت َا ْػب إيٝ٘ أٚ يعسّ صشت٘ ، ٚدب ضز َا غبل سػُ٘ َٔ أدط ايعاٌَ أَا إشا قطٞ بإزاْت٘ ؾال 

 ٜػتعاز َٓ٘ َا صطف ي٘ َامل ٜٓص اؿهِ ع٢ً خالف شيو .

 ايسؾع ّٜٛ ايطاس١ األغبٛع١ٝ أٚ عط١ً ضمس١ٝ ٜتِ ايسؾع يف ّٜٛ ايعٌُ ايػابل .إشا صازف ّٜٛ  :( 31َاز٠ ) 

إٔ ٜٛنٌ َٔ ، ٚحيل ي٘ ٜٛقع ايعاٌَ عٓس اغتالّ أدطٙ أٚ أٟ َبًؼ َػتشل ي٘ ع٢ً اإلٜصاٍ أٚ ايػذٌ املعس هلصا ايػطض  :( 32َاز٠ ) 

 .اؾُع١ٝ قع َٓ٘ َٚصسم عًٝ٘ َٔ قبٌ َسٜط نتابٞ َٛ ٚناي١ ؾطع١ٝ أٚ تؿٜٛضٜطاٙ يكبض أدطٙ أٚ َػتشكات٘ مبٛدب 
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 تقارير األداء والعالوات والرتقيات

 تكاضٜط األزا٤ : :( 33َاز٠ ) 

 تعس اؾُع١ٝ تكاضٜط عٔ األزا٤ بصؿ١ زٚض١ٜ ؾُٝع ايعاًَني ٜتطُٔ ايعٓاصط ايتاي١ٝ :

 .  ُع١ٝغًٛى ايعاٌَ َٚس٣ تعاْٚ٘ َع ضؤغا١٥ ٚظَال٥٘ ٚعُال٤ اؾ( 1

 . ( ؼكٝل األٖساف احملسز٠ 4               ايٛادبات ٚاملٗاّ اي١َٝٛٝ .( 3                  . املٛاظب١( 2

ٜعس ايتكطٜط مبعطؾ١ ايط٥ٝؼ املباؾط يًعاٌَ ع٢ً إٔ ٜعتُس َٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ ، نُا ٜكِٝ أزا٤ ايعاٌَ يف  :( 34َاز٠ ) 

 ات اآلت١ٝ : ) ممتاظ ، دٝس دسًا ، دٝس ، َكبٍٛ ، ضعٝـ ( .ايتكطٜط بأسس ايتكسٜط

( أٜاّ عٌُ ٚؾكًا يكٛاعس ايتعًِ  3خيطط ايعاٌَ بصٛض٠ َٔ ايتكطٜط ؾٛض اعتُازٙ ٚحيل يًعاٌَ إٔ ٜتعًِ َٔ ايتكطٜط خال )  :( 35َاز٠ ) 

 املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصٙ اال٥ش١ .

) ضعٝـ ( نتابًٝا ، ٚإشا مل ٜصًح َٔ ؾأْ٘ خالٍ ايعاّ ايتايٞ ؾإٕ يًذُع١ٝ ْكً٘ إىل ُٜٓصض ايعاٌَ اؿاصٌ ع٢ً تكسٜط  :( 36َاز٠ ) 

 ٚظٝؿ١ أخط٣ تٓاغب اغتعسازٙ يًعٌُ ، أٚ ٜتِ االغتػٓا٤ عٓ٘ سػب ايٓعاّ .

 :( 37َاز٠ ) 
 : ايعالٚات

ُع١ٝ يف بسا١ٜ نٌ عاّ ُُٜٓح ايعاٌَ عال٠ٚ غ١ٜٛٓ بكطاض َٔ فًؼ إزاض٠ اؾُع١ٝ يف ض٤ٛ املطنع املايٞ يًذ) أ (  

َٝالزٟ ، نُا ُتشذب ايعال٠ٚ ايػ١ٜٛٓ يًعاًَني اـاضعني يؿرت٠ ايتذطب١ أٚ َٔ مت االؾرتاط َعِٗ عٓس 

 .ايتعاقس

ٜهٕٛ ايعاٌَ َؤٖاًل الغتشكام ايعال٠ٚ َت٢ سصٌ يف تكطٜطٙ ايسٚضٟ ع٢ً زضد١ دٝس ع٢ً األقٌ بعس َطٞ غ١ٓ )ب(  

 .أٚ َٔ تاضٜذ سصٛي٘ ع٢ً ايعال٠ٚ ايػابك١ نا١ًَ َٔ تاضٜذ ايتشاق٘ باـس١َ 

 :( 38َاز٠ ) 
حيٛظ يًذُع١ٝ َٓح ايعاٌَ عال٠ٚ اغتجٓا١ٝ٥ باعتُاز املسٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ ٚؾكًا ملربضات ٚتٛصٝات َٔ ايط٥ٝؼ 

 املباؾط يًعاٌَ ٚؼكٝك٘ يٓذاسات َتُٝع٠ يًذُع١ٝ .

 :( 39َاز٠ ) 
 ايرتقٝات :

ايتكسٜط١ٜ يًذُع١ٝ ٚتهٕٛ َٔ زضد١ إىل زضد١ أع٢ً َٓٗا ، ع٢ً أغاؽ ايهؿا٠٤ ٚايتُٝع يف ؽطع ايرتقٝات يًػًط١ 

ايعٌُ ع٢ً ض٤ٛ تكاضٜط األزا٤ ايػ١ٜٛٓ املكس١َ عٔ ايعاًَني ٚٚدٛز ايٛظٝؿ١ ايؿاغط٠ ، ٚتتِ ايرتق١ٝ بٓا٤ً ع٢ً تطؾٝح ضؤغا٤ 

 ايرتق١ٝ .األقػاّ ٚبكطاض َٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ باملٛاؾك١ ع٢ً 

 ال جيٛظ تطق١ٝ ايعاٌَ ـ ٚؾكًا ملا ٚضز يف املاز٠ ايػابك١ إال إشا تٛاؾطت ؾٝ٘ ايؿطٚط ٚايطٛابط ايتاي١ٝ : :( 40َاز٠ ) 

 .  ايتٛاؾل َع اـط١ ايػ١ٜٛٓ يًرتقٝات املعس٠ َػبكًا ضُٔ املٝعا١ْٝ املعتُس٠( 1

 . غٓٛات ( ع٢ً األقٌ إٔ ٜهٕٛ ايعاٌَ قس أَط٢ يف املطتب١ اؿاي١ٝ َس٠ ) أضبع( 2

 . تٛؾط املؤٖالت ٚاـربات ايع١ًُٝ ٚاملتطًبات ايالظ١َ يؿػٌ ايٛظٝؿ١ املطق٢ إيٝٗا( 3

 سصٍٛ ايعاٌَ ع٢ً زضد١ ال تكٌ عٔ ) دٝس دسًا ( يف َعسٍ ايتكِٝٝ ايػٟٓٛ .( 4      

عٔ ايعٌُ أٚ فاظ٣ عطَإ َٔ  ( أال ٜهٕٛ قس صسض عك٘ ) إْصاض ( غاضٟ املؿعٍٛ ، أٚ ٜهٕٛ َٛقـ أٚ قتذع5      

 . عال٠ٚ ، أٚ عًٝ٘ سػِ َٔ ايطاتب ملس٠ مخػ١ عؿط ًَٜٛا ؾأنجط 

إشا تٛاؾطت ؾطٚط ايرتق١ٝ يٛظٝؿ١ أع٢ً يف أنجط َٔ عاٌَ ٚتػا٣ٚ املطؾشٕٛ ؾإٕ املؿاض١ً تهٕٛ بايرتتٝب سػب اآلتٞ  :( 41َاز٠ ) 

: 

 . اؿاصٌ ع٢ً زٚضات تسضٜب١ٝ أٚ ؾٗازات ع١ًُٝ( 2          .  اؿاصٌ ع٢ً أع٢ً تكسٜط يف آخط تكطٜط أزا٤( 1

 ( تطؾٝح صاسب ايصالس١ٝ .4األقس١َٝ .                                                          ( 3      
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 اإلركاب   ــ   البدالت   ــ   االىتداب

 : اإلضناب :( 42َاز٠ ) 

كساّ ايعاٌَ ايػري غعٛزٟ ٚضغّٛ اإلقا١َ ٚضخص١ ايعٌُ ٚػسٜسٖا َٚا ٜرتتب ع٢ً تأخري شيو تتشٌُ اؾُع١ٝ ضغّٛ اغت

َٔ غطاَات مل ٜهٔ ايعاٌَ غببًا ؾٝٗا ، ٚضغّٛ تػٝري امل١ٓٗ َت٢ َا اغتسعت األْع١ُ يصيو ، ٚاـطٚز ٚايعٛز٠ َط٠ 

  طؾني .ٚاسس٠ غًٜٓٛا ٚتصنط٠ عٛز٠ ايعاٌَ إىل َٛظٓ٘ بعس اْتٗا٤ ايعالق١ بني ايط

ٜتشٌُ ايعاٌَ تهايٝـ عٛزت٘ إىل بًسٙ يف ساي١ عسّ صالسٝت٘ يًعٌُ أٚ إشا ضغب يف ايعٛز٠ زٕٚ غبب َؿطٚع أٚ يف ساي١  :( 43َاز٠ ) 

 اضتهاب كايؿ١ أزت إىل تطسًٝ٘ مبٛدب قطاض إزاضٟ أٚ سهِ قطا٥ٞ .

 ا ٜتؿل عًٝ٘ يف عكس ايعٌُ .عٓس متتع ايعاٌَ بإداظت٘ ايػ١ٜٛٓ ٜهٕٛ إضناب٘ ٚؾكًا مل :( 44َاز٠ ) 

 تتشٌُ اؾُع١ٝ ضغّٛ ْكٌ خسَات ايعاٌَ ايصٟ تطغب يف ْكٌ خسَات٘ إيٝٗا . :( 45َاز٠ ) 

تًتعّ اؾُع١ٝ بٓؿكات ػٗٝع دجُإ ايعاٌَ ْٚكً٘ إىل اؾ١ٗ اييت أبطّ ؾٝٗا ايعكس أٚ اغتكسّ ايعاٌَ َٓٗا ، َامل ٜسؾٔ  :( 46َاز٠ ) 

 ًه١ ، ٚتعؿ٢ اؾُع١ٝ يف ساي١ ايتعاّ املؤغػ١ ايعا١َ يًتأَٝٓات االدتُاع١ٝ بصيو .مبٛاؾك١ ش١ٜٚ زاخٌ املُ

 . ايتعاقس ؾٝ٘ إىل َكط ايعٌُ َامل ٜٓص ع٢ً خالف شيو يف عكس ايعٌُتًتعّ اؾُع١ٝ بٓكٌ ايعاٌَ َٔ ايبًس ايصٟ ٜتِ  :( 47َاز٠ ) 

 : ايبسالت :( 48َاز٠ ) 

 عتُس بٗصا اـصٛص أٚ سػب املتؿل عًٝ٘ يف عكس ايعٌُ .تسؾع اؾُع١ٝ بسالت سػب ايٓعاّ امل

( نًِ َٔ َكط ايعٌُ  100: ٖٛ أٟ عٌُ خيص اؾُع١ٝ ٜكتطٞ تٓؿٝصٙ ايػؿط خاضز َكط عًُ٘ ملػاؾ١ تعٜس عٔ )  االْتساب :( 49َاز٠ ) 

طبٝع١ امل١ُٗ ٚتاضٜذ بساٜتٗا ، ٜٚتِ اْتساب ايعاٌَ مل١ُٗ ضمس١ٝ بأَط َعتُس َٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ َٛضشًا ب٘ 

ٚاْتٗا٥ٗا َٚكساض َس٠ االْتساب ٚإسطاض َاٜجبت إْٗا٤ امل١ُٗ ، ع٢ً إٔ تهٕٛ َس٠ االْتساب ٖٞ َس٠ ايعٌُ ايؿعًٞ ، ٚال 

 حيل اؾُع بني بسٍ االْتساب ٚ َهاؾأ٠ ايعٌُ اإلضايف .

اْتساب٘ ٚايعهؼ َامل ٜتِ صطف َكابٌ ٚغ١ًٝ ايٓكٌ مبٛاؾك١  ُتؤَٔ يًعاٌَ ٚغ١ًٝ ايٓكٌ ايالظ١َ َٔ َكط عًُ٘ إىل َكط :( 50َاز٠ ) 

 ايعاٌَ 

 ٜصطف بسٍ االْتساب ٚؾل ايتايٞ : :( 51َاز٠ ) 

ٜهٕٛ االْتساب زاخٌ املًُه١ أٚ خاضدٗا مبٛاؾك١ صاسب ايصالس١ٝ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ يف شيو ٚؾل ايُٓاشز ٚايطٛابط اييت 

 ؼسزٖا اؾُع١ٝ .

 ق١ُٝ ايبسٍ ناٌَ ايؿ١٦ ّ

 (100) % 

 ايػهٔ

 (40) % 

 املٛاصالت

 (20) % 

 اإلعاؾ١

 (20) % 

 بسٍ اْتساب

 (20) % 

 ضٜاٍ 80 ضٜاٍ 80 ضٜاٍ 80 ضٜاٍ 160 ضٜاٍ 400 املٛظـ 1

 ضٜاٍ 100 ضٜاٍ 100 ضٜاٍ 100 ضٜاٍ 200 ضٜاٍ 500 املسٜط ايتٓؿٝصٟ 2

 ــــــــــــــــ ضٜاٍ 130 ضٜاٍ 130 ضٜاٍ 240 ضٜاٍ 500 اإلزاض٠ ايعًٝا 3
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 : الثامنالفصل 

 أياو وشاعات العنل والراحة

ايطاس١ األغبٛع١ٝ  َٜٞٛٚايػبت ُٖا اؾُع١  ٞأٜاّ يف األغبٛع ٜٚهٕٛ َٜٛ(  5) تهٕٛ أٜاّ ايعٌُ   : أٜاّ ٚغاعات ايعٌُ :( 52َاز٠ ) 

يبعض  نيايَٝٛ ٜٔصإٔ تػتبسٍ بٗ _بعس إبالؽ َهتب ايعٌُ املدتص  _ يًذُع١ٝبأدط ناٌَ ؾُٝع ايعُاٍ ، ٚجيٛظ 

ايطاس١  أٜاّعُاهلا أٟ ّٜٛ َٔ أٜاّ األغبٛع ، ٚعًٝٗا إٔ متهِٓٗ َٔ ايكٝاّ بٛادباتِٗ ايس١ٜٝٓ ، ٚال جيٛظ تعٜٛض 

 ( َٔ ْعاّ ايعٌُ . 100،  99،  98، ٚؼسز غاعات ايعٌُ يف ٖصٙ ايال٥ش١ ٚؾل َا ٚضز باملٛاضز )  األغبٛع١ٝ مبكابٌ ْكسٟ

 سٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ عسّ ايتكٝس مبا ٚضز يف أسهاّ املاز٠ ايػابك١ ٚشيو يف اؿاالت اآلـ١ٝ :جيٛظ يًُ :( 53َاز٠ ) 

أعُاٍ اؾطز ايػٟٓٛ أٚإعساز املٝعا١ْٝ ، ٚايتصؿ١ٝ ، ٚقؿٌ اؿػابات ٚاالغتعساز يًُٛاغِ بؿطط أال ٜعٜس عسز ( 1

 ( ًَٜٛا يف ايػ١ٓ . 30األٜاّ اييت ٜؿتػٌ ؾٝٗا ايعٌُ ع٢ً ) 

 إشا نإ ايعٌُ ملٓع ٚقٛع سازخ خطط ، أٚ إصالح َا ْؿأ عٓ٘ ، أٚ تاليف خػاض٠ قكك١ ملٛاز قاب١ً يًتًـ . (2

 إشا نإ ايتؿػٌٝ بكصس َٛاد١ٗ ضػط عٌُ غري عازٟ .( 3

 .( األعٝاز ٚاملٛاغِ ٚاملٓاغبات األخط٣ ٚاألعُاٍ املٛمس١ٝ اييت ؼسز َٔ قبٌ املسٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ 4      

 يف مجٝع اؿاالت املتكس١َ إٔ تعٜس غاعات ايعٌُ ايؿع١ًٝ عٔ عؿط غاعات يف ايّٝٛ، أٚ غتني غاع١ يف األغبٛع .حيل  ٚال

 ٜهٕٛ سطٛض ٚاْصطاف ايعاًَني باؾُع١ٝ َٔ ٚإىل ايعٌُ يف املٛاعٝس احملسز٠ بكطاض َٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ . :( 54َاز٠ ) 

( غاعات َتٛاص١ً  5خالٍ ايّٝٛ ، عٝح ال ٜعٌُ ايعاٌَ أنجط َٔ ) تٓعِ غاعات ايعٌُ ٚؾرتات ايطاس١   : يطاس١أٚقات ا :( 55َاز٠ ) 

زٕٚ ؾرت٠ يًطاس١ ٚايصال٠ ٚايطعاّ ال تكٌ عٔ ْصـ غاع١ يف املط٠ ايٛاسس٠ خالٍ فُٛع غاعات ايعٌُ ، ٚعٝح الٜبك٢ 

 يٛاسس .( غاع١ يف ايّٝٛ ا11ايعاٌَ يف َهإ ايعٌُ أنجط َٔ )

 ( َٔ ٖصٙ ايال٥ش١ ع٢ً اؿاالت اآلت١ٝ :54( ٚ )52ال تػطٟ أسهاّ املازتني  ) :( 56َاز٠ ) 

ٖصٙ املٓاصب إٔ األؾداص ايصٜٔ ٜؿػًٕٛ َٓاصب عاي١ٝ شات َػؤٚي١ٝ يف اإلزاض٠ ٚايتٛدٝ٘ ، إشا نإ ؾإٔ ( 1 

 . ٜتتُتع ؾاغًٖٛا بػًطات صاسب ايعٌُ ع٢ً ايعُاٍ

 .١ٜ أٚ ايته١ًُٝٝ اييت جيب إلاظٖا قبٌ ابتسا٤ ايعٌُ أٚ بعسٙ األعُاٍ ايتذٗٝع( 2

 ايعٌُ ايصٟ ٜهٕٛ َتكطعًا بايططٚض٠ .( 3

 .( ايعُاٍ املدصصٕٛ يًشطاغ١ ٚايٓعاؾ١ ، عسا عُاٍ اؿطاغ١ األ١َٝٓ املس١ْٝ 4

 : قٛاعس اؿطٛض ٚاالْصطاف ٚايتؿتٝـ :( 57َاز٠ ) 

 عٌُ َٔ األَانٔ املدصص١ يصيو .ــ ٜهٕٛ زخٍٛ ٚاْصطاف ايعاًَني ملكط اي

 ــ ٜجبت اؿطٛض ٚاالْصطاف ٚايػٝاب َٚٛاعٝسٙ مبكتط٢ ْعاّ ايػذالت ايٛضق١ٝ أٚ اإليهرت١ْٝٚ املعس٠ يصيو .

 االَتجاٍ يًتؿتٝـ َت٢ ُطًب َٓ٘ شيو . ٌــ ع٢ً ايعاَ

غاعات ايسٚاّ ايعاز١ٜ أٚ يف أٜاّ األعٝاز ٚايعطالت ٜعترب عُاًل إضاؾًٝا نٌ عٌُ ٜهًـ ب٘ ايعاٌَ بعس   : ايعٌُ اإلضايف :( 58َاز٠ ) 

 املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصٙ ايال٥ش١ .

ٜتِ تهًٝـ ايعاٌَ بايعٌُ اإلضايف بٓا٤ ع٢ً أَط نتابٞ ٜصسض٠ املسٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ ٜبني ؾٝ٘ عسز ايػاعات  :( 59َاز٠ ) 

( َٔ ْعاّ ايعٌُ ، ٚتػًِ  106يو ٚؾل َا ْصت عًٝ٘ املاز٠ ) اإلضاؾ١ٝ اييت ٜعًُٗا ايعاّ املهًـ ٚعسز األٜاّ ايالظ١َ يص

 يًعاٌَ صٛض٠ خط١ٝ َٔ ايتهًٝـ ايهتابٞ َصسق١ غتِ اؾُع١ٝ .

 ( َٔ ْعاّ ايعٌُ . 107تسؾع اؾُع١ٝ يًعاٌَ عٔ غاعات ايعٌُ اإلضاؾ١ٝ أدطًا إضاؾًٝا ٚؾل َا ْصت عًٝ٘ املاز٠ )  :( 60َاز٠ ) 
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 ــــــــــازاتاإلجـــ

 : إداظات األعٝاز ٚاملٓاغبات :( 61َاز٠ ) 

 يًعاٌَ اؿل يف إداظ٠ بأدط ناٌَ يف األعٝاز ٚاملٓاغبات ايتاي١ٝ :  

 ؾٗط ضَطإ سػب تكِٜٛ أّ ايكط٣ . َٔ 29أٜاّ مبٓاغب١ عٝس ايؿطط املباضى تبسأ َٔ ايّٝٛ ايتايٞ يّٝٛ  أضبع١  (1

 بعطؾ١ .  ضش٢ املباضى تبسأ َٔ ّٜٛ ايٛقٛفأٜاّ مبٓاغب١ عٝس األ أضبع١  ( 2

، ٚإشا صازف ٖصا ايّٝٛ ّٜٛ ايطاس١ األغبٛع١ٝ أٚ  ّٜٛ ٚاسس مبٓاغب١ ايّٝٛ ايٛطين يًًُُه١ )أٍٚ املٝعإ(  ( 3

 . تعٜٛض ايعاٌَ بّٝٛ إداظ٠ آخط أٚ بأدط إضايف أُٜٗا أضاز ايعاٌَ اؾُع١ٝضُٔ إداظ٠ أسس ايعٝسٜٔ ٚدب ع٢ً 

 ّٜٛ ايطاس١ األغبٛع١ٝ متسز اإلداظ٠ ًَٜٛا آخط . إداظ٠ أسسايعٝسٜٔأسس أٜاّ  إشا صازف  ( 4

(  يًُسٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ َٓح ايعاًَني املهًؿني ببعض األعُاٍ ٚايًذإ يف املٓاغبات  اـاص١ باؾُع١ٝ 5

 ( َٔ ٖصٙ ايال٥ش١ .58شكات املصنٛض٠ يف املاز٠ )٠ عٝح ال تؤثط ع٢ً املػتإداظ٠ بس١ًٜ ع٢ً غبٌٝ املهاؾأ

 : اإلداظ٠ ايػ١ٜٛٓ :( 62َاز٠ ) 

( ًَٜٛا تعاز إىل َس٠ ال تكٌ 21عٔ ) ٜػتشل ايعاٌَ عٔ نٌ غ١ٓ َٔ غٓٛات اـس١َ إداظ٠ غ١ٜٛٓ بأدط ناٌَ ال تكٌ َستٗا

ٓػب١ املس٠ اييت َٔ إداظت٘ ايػ١ٜٛٓ ب َٓح ايعاٌَ دع٤ً يًذُع١ٝٚجيٛظ ًَٜٛا إشا بًػت خسَت٘ مخؼ غٓٛات َتصً٘  ثالثني عٔ

 ، ٚجيٛظ االتؿام يف عكس ايعٌُ ع٢ً إٔ تهٕٛ َس٠ اإلداظ٠ ايػ١ٜٛٓ أنجط َٔ شيو . قطاٖا َٔ ايػ١ٓ يف ايعٌُ

جيب إٔ ٜتُتع ايعاٌَ بإداظت٘ يف غ١ٓ اغتشكاقٗا ، ٚال جيٛظ ايتٓاظٍ عٓٗا مبكابٌ أٚ بسٕٚ َكابٌ نُا جيٛظ يًعاٌَ تأدٌٝ  :( 63َاز٠ ) 

 أٚ أٜاّ َٓٗا يًػ١ٓ ايتاي١ٝ .إداظت٘ ايػ١ٜٛٓ 

ؼسز اؾُع١ٝ َٛاعٝس متتع ايعاًَني بإداظاتِٗ ايػ١ٜٛٓ ٚؾل َكتطٝات ايعٌُ ٚيًذُع١ٝ سل تأدٌٝ إداظ٠ ايعاٌَ بعس ْٗا١ٜ  :( 64َاز٠ ) 

( ًَٜٛا ، ؾإشا اقتطت ظطٚف ايعٌُ اغتُطاض  90غ١ٓ اغتشكاقٗا إشا اقتطت ظطٚف ايعٌُ ٚشيو ملس٠ ال تعٜس عٔ ) 

 . يتأدٌٝ ٚدب اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ايعاٌَ نتاب١ً ع٢ً أال ٜتعس٣ ايتأدٌٝ ْٗا١ٜ ايػ١ٓ ايتاي١ٝ يػ١ٓ اغتشكام اإلداظ٠ا

يًعاٌَ اؿل يف اؿصٍٛ ع٢ً أدط أٜاّ اإلداظ٠ املػتشك١ إشا تطى ايعٌُ قبٌ متتع٘ بٗا ٚشيو بايٓػب١ يًُس٠ اييت مل حيصٌ  :( 65َاز٠ ) 

ٜػتشل ادط اإلداظ٠ عٔ أدعا٤ ايػ١ٓ بٓػب١ َا قطاٙ َٓٗا يف ايعٌُ  ، ٜٚتدص آخط أدط نإ ع٢ً إداظت٘ عٓٗا ، نُا 

 ٜتكاضاٙ ايعاٌَ أغاغًا الستػاب َكابٌ أدط ٖصٙ اإلداظات .

 ال ٜتِ استػاب ايعطالت ايطمس١ٝ ضُٔ إداظ٠ ايعاٌَ ايػ١ٜٛٓ إشا ٚقعت ايعط١ً ايطمس١ٝ ضُٔ اإلداظ٠ ايػ١ٜٛٓ . :( 66َاز٠ ) 

   : إداظ٠ االَتشإ ايسضاغٞ :( ٠67 ) َاز

يًعاٌَ ـ إشا ٚاؾكت اؾُع١ٝ ع٢ً اْتػاب٘ إىل َؤغػ١ تع١ًُٝ أٚ قبًت اغتُطاضٙ ؾٝٗا ـ اؿل يف إداظ٠ بأدط   (1

ناٌَ يتأز١ٜ االَتشإ عٔ غ١ٓ غري َعا٠ ُتشسز َستٗا بعسز أٜاّ االَتشإ ايؿع١ًٝ ، أَا إشا نإ االَتشإ 

ٕ يًعاٌَ اؿل يف إداظ٠ بسٕٚ أدط بعسز أٜاّ االَتشإ ايؿع١ًٝ ، ُٜٚشطّ ايعاٌَ َٔ أدط عٔ غ١ٓ َعاز٠ ؾٝهٛ

 . اإلداظ٠ إشا ثبت أْ٘ مل ٜؤز االَتشإ َع عسّ اإلخالٍ باملػا١ً٥ ايتأزٜب١ٝ

١ٜ إشا مل حيصٌ ايعاٌَ ع٢ً َٛاؾك١ اؾُع١ٝ ع٢ً اْتػاب١ إىل َؤغػ١ تع١ًُٝٝ ، ؾً٘ إٔ حيصٌ ع٢ً إداظ٠ يتأز  ( 2

االَتشإ بعسز أٜاّ االَتشإ ايؿع١ًٝ ؼتػب َٔ إداظت٘ ايػ١ٜٛٓ يف ساٍ تٛؾطٖا ،ٚعٓس تعصض شيو ؾًًعاٌَ إٔ 

 .  حيصٌ ع٢ً إداظ٠ زٕٚ أدط بعسز أٜاّ االَتشإ ايؿع١ًٝ 

 . ع٢ً ايعاٌَ إٔ ٜتكسّ بطًب اإلداظ٠ قبٌ َٛعسٖا غُػ١ عؿط ًَٜٛا ع٢ً األقٌ  ( 3

 ٔ ايعاٌَ تكسِٜ ايٛثا٥ل املؤٜس٠ يطًب اإلداظ٠ ، ٚنصيو نٌ َاٜسٍ ع٢ً أزا٤ االَتشإ .يًذُع١ٝ إٔ تطًب َ  ( 4
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 ٜٚػتشكٗا ايعاٌَ بأدط ناٌَ سػب اؿاالت اآلت١ٝ :اإلداظات اـاص١   :( 68َاز٠ ) 

 .  مخػ١ أٜاّ عٌُ عٓس ظٚاد٘ أ(   

 .تاضٜذ ايٛؾا٠ مخػ١ أٜاّ يف ساي١ ٚؾا٠ ايعٚد١ أٚ أسس أصٛي٘ أٚ ؾطٚع٘ تبسأ َٔ ب(  

 .ثالث١ أٜاّ يف ساي١ ٚؾا٠ األر أٚ األخت تبسأ َٔ تاضٜذ ايٛؾا٠ ز(    

 . ّٜٛ ٚاسس يف ساي١ ٚؾا٠ ايعِ ٚايع١ُ ٚاـاٍ ٚاـاي١ تبسأ َٔ تاضٜذ ايٛؾا٠ ز(    

 . ثالث١ أٜاّ يف ساٍ ٚالز٠ َٛيٛز ي٘ تبسأ َٔ تاضٜذ ايٛالز٠ٖـ(   

ٜتٛؾ٢ ظٚدٗا اؿل يف إداظ٠ عس٠ بأدط ناٌَ َس٠ أضبع١ أؾٗط ٚعؿط٠ أٜاّ َٔ تاضٜذ  يًُطأ٠ ايعا١ًَ املػ١ًُ اييتٚ(   

اإلداظ٠ زٕٚ أدط إٕ ناْت ساَاًل ـ خالٍ ٖصٙ  ٖصٙ ٚؾا٠ ايعٚز املجبت يف ؾٗاز٠ ايٛؾا٠ ، ٚهلا اؿل يف متسٜس

مبٛدب ايٓعاّ بعس ٚضع محًٗا ٚال جيٛظ هلا االغتؿاز٠ َٔ باقٞ إداظ٠ ايعس٠ املُٓٛس١ هلا تطع ايؿرت٠ ـ ست٢ 

 .  محًٗا

 مخػ١ عؿط ًَٜٛا يف ساٍ ٚؾا٠ ظٚز ايعا١ًَ غري املػ١ًُ .ظ(   

 ٚيًذُع١ٝ اؿل يف طًب ايٛثا٥ل املؤٜس٠ يًشاالت ايػابك١ ٚاييت تؤنس صشتٗا .

 اإلداظ٠ االضططاض١ٜ :   :( 69َاز٠ ) 

إداظ٠ اضططاض١ٜ بسٕٚ ضاتب ٜتؿل ايططؾإ ع٢ً ؼسٜس جيٛظ يًعاٌَ مبٛاؾك١ املسٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ َٔ ٜؿٛض١ اؿصٍٛ ع٢ً 

 ( ًَٜٛا َامل ٜتؿل ايططؾإ ع٢ً خالف شيو . 20َستٗا ٜٚعس عكس ايعٌُ َٛقٛؾًا خالٍ َس٠ اإلداظ٠ ؾُٝا ظاز ع٢ً ) 

 اإلداظ٠ املطض١ٝ :   :( 70َاز٠ ) 

( ًَٜٛا األٚىل ٚبجالث١ أضباع 30عٔ ) ٜػتشل ايعاٌَ ايصٟ ٜجبت َطض٘ بؿٗاز٠ طب١ٝ َعتُس٠ إداظ٠ َطض١ٝ بأدط ناٌَ 

( ًَٜٛا اييت تًٞ شيو خالٍ ايػ١ٓ ايٛاسس٠ غٛا٤ً ناْت ٖصٙ اإلداظات  30( ًَٜٛا ايتاي١ٝ ٚ زٕٚ أدط عٔ ) 60األدط عٔ ) 

 َتص١ً أٚ َتكطع١ ، ٜٚكصس بايػ١ٓ ايٛاسس٠ ) ايػ١ٓ املطض١ٝ اييت تبسأ َٔ تاضٜذ أٍٚ إداظ٠ َطض١ٝ ( .

 ل يًذُع١ٝ ايتأنس َٔ ْعا١َٝ اإلداظ٠ املطض١ٝ مبداطب١ ايعاٌَ أٚ ايتٛاصٌ َباؾط٠ َع اؾٗات ايطمس١ٝ شات ايعالق١ .حي :( 71َاز٠ ) 

ال حيل يًذُع١ٝ إْٗا٤ خسَات ايعاٌَ بػبب املطض ، قبٌ اغتٓؿاشٙ املسز احملسز٠ يإلداظ٠ املطض١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف  :( 72َاز٠ ) 

 ٜٛصٌ إداظت٘ ايػ١ٜٛٓ باملطض١ٝ . ايال٥ش١ ٚيًعاٌَ اؿل يف إٔ

 إداظ٠ اؿر :   :( 73َاز٠ ) 

( أٜاّ ٚال تعٜس عٔ  10متٓح اؾُع١ٝ ايعاٌَ املػًِ ايصٟ ٜطغب يف أزا٤ ؾطٜط١ اؿر إداظ٠ بأدط ناٌَ التكٌ َستٗا عٔ ) 

٘ إشا مل ٜهٔ قس أزاٖا َٔ ( ًَٜٛا مبا ؾٝٗا إداظ٠ عٝس األضش٢ ٚشيو ألزا٤ ؾطٜط١ اؿر ملط٠ ٚاسس٠ طٛاٍ َس٠ خسَت15) 

 قبٌ ، ٚيًذُع١ٝ سل تٓعِٝ ٖصٙ اإلداظ٠ مبا ٜطُٔ سػٔ غري ايعٌُ بٗا .

 إداظ٠ ايٛضع :   :( 74َاز٠ ) 

( 4( أغابٝع تٛظعٗا نٝـ تؿا٤ ، تبسأ عس أقص٢ ) 10يًُطأ٠ ايعا١ًَ اؿل يف إداظ٠ ٚضع بأدط ناٌَ ملس٠ )   (1       

 . ًٛضع ، ٚحيسز ايتاضٜذ املطدح يًٛضح مبٛدب ؾٗاز٠ طب١ٝ َصسق١ َٔ د١ٗ طب١ٝأغابٝع قبٌ ايتاضٜذ املطدح ي

 .  حيطط تؿػٌٝ املطأ٠ بعس ايٛضع بأٟ ساٍ َٔ األسٛاٍ خالٍ ايػت١ أغابٝع اييت تًٞ ايٛضع  (2       

يصش١ٝ َطاؾكًا يًُطأ٠ ايعا١َ ـ يف ساي١ إلاب طؿٌ َطٜض أٚ َٔ شٟٚ االستٝادات اـاص١ ٚتتطًب سايت٘ ا (3       

َػتُطًا ي٘ ـ اؿل يف إداظ٠ َستٗا ؾٗط بأدط ناٌَ تبسأ بعس اْتٗا٤ َس٠ إداظ٠ ايٛضع ٚهلا اؿل يف متسٜسٖا ؾٗطًا 

 .زٕٚ أدط
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يًُطأ٠ ايعا١ًَ عٓسَا تعٛز إىل َعاٚي١ عًُٗا بعس إداظ٠ ايٛضع إٔ تأخص بكصس إضضاع َٛيٛزٖا ؾرت٠ أٚؾرتات حيل  :( 75َاز٠ ) 

يالغرتاس١ ال تعٜس يف فُٛعٗا ع٢ً ايػاع١ يف ايّٝٛ ايٛاسس ٚشيو عال٠ٚ ع٢ً ؾرتات ايطاس١ املُٓٛس١ ؾُٝع ايعاًَني ، 

١ًٝ ، ٚشيو ملس٠ أضبع١ ٚعؿطٜٔ ؾٗطًا َٔ تاضٜذ ايٛضع ، ٚال ٜرتتب ٚؼػب ٖصٙ ايؿرت٠ أٚ ايؿرتات َٔ غاعات ايعٌُ ايؿع

 ع٢ً شيو ؽؿٝض األدط .

ال حيل يًذُع١ٝ ؾصٌ ايعا١ًَ أٚ إْصاضٖا بايؿصٌ أثٓا٤ متتعٗا بإداظ٠ ايٛضع نُا ال حيل ؾصًٗا أثٓا٤ ؾرت٠ َطضٗا ايٓاتر  :( 76َاز٠ ) 

( أؾٗط ، ٚال حيل ؾصًٗا بػري 6تُس٠ ، ع٢ً أال تتذاٚظ َس٠ غٝابٗا )عٔ اؿٌُ أٚ ايٛضع ، ٜٚجبت املطض بؿٗاز٠ طب١ٝ َع

 ( أؾٗط ايػابك١ ع٢ً ايتاضٜذ احملتٌُ يًٛالز٠ .6غبب َؿطٚع َٔ األغباب املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصا ايٓعاّ خالٍ )

 أسهاّ عا١َ يف اإلداظات :   :( 77َاز٠ ) 

بأٟ إداظ٠ َٔ اإلداظات املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصا ايؿصٌ غٛا٤ ال جيٛظ يًعاٌَ إٔ ٜعٌُ يس٣ أٟ د١ٗ أخط٣ أثٓا٤ متتع٘ 

نإ شيو بأدط أٚ بسٕٚ أدط إال بإشٕ َػبل َٔ إزاض٠ اؾُع١ٝ ، ؾإٕ ثبت إٔ ايعاٌَ خايـ شيو ٜهٕٛ يًذُع١ٝ اؿل يف 

 سطَاْ٘ َٔ أدطٙ عٔ َس٠ اإلداظ٠ أٚ إٔ تػرتز َٓ٘ َا زؾعت٘ ي٘ يكا٤ شيو .

عاٌَ يف متتع٘ بأٜاّ تعٜس ع٢ً تاضٜذ ايعٛز٠ ايؿع١ًٝ َٔ اإلداظ٠ ايػ١ٜٛٓ ، ؾٝذب عًٝ٘ إخطاض اؾُع١ٝ يف ساٍ ضغب اي :( 78َاز٠ ) 

 غطاب ) بأٟ ٚغ١ًٝ َتاس٘ ( ٜٛضح ؾٝ٘ َكساض املس٠ اإلضاؾ١ٝ املطًٛب١ ٚال ٜعتُس ايتُسٜس إال بعس َٛاؾك١ املسٜط ايتٓؿٝصٟ .
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 : العاظرالفصل 

 لصالمة  ــ  الرعاية الطبيةالوقاية وا

 : ايٛقا١ٜ ٚايػال١َ  :( 79َاز٠ ) 

 ايتسابري اآلت١ٝ : تتدص اؾُع١ٝغعًٝا ؿُا١ٜ ايعُاٍ َٔ األخطاض ٚاألَطاض ايٓامج١ عٔ ايعٌُ 

 ٓٗا ٚايتعًُٝات ايالظّ اتباعٗا .( اإلعالٕ يف أَانٔ ظاٖط٠ عٔ كاطط ايعٌُ ٚٚغا٥ٌ ايٛقا١ٜ 1َ         

 ني يف أَانٔ ايعٌُ املعًٔ عٓٗا .عط ايتسخس( 2         

 (  تأَني أدٗع٠ إلطؿا٤ اؿطٜل ٚإعساز َٓاؾص يًٓذا٠ يف ساالت ايطٛاضئ .3         

 (  إبكا٤ أَانٔ ايعٌُ يف ساي١ ْعاؾ١ تا١َ َع تٛؾري املطٗطات .4         

 . تٛؾري املٝاٙ ايصاؿ١ يًؿطب  (5         

 املٝاٙ باملػت٣ٛ ايصشٞ املطًٛب . ( تٛؾري زٚضات6         

 ( تسضٜب ايعاًَني ع٢ً اغتدساّ ٚغا٥ٌ ايػال١َ ٚأزٚات ايٛقا١ٜ اييت تؤَٓٗا اؾُع١ٝ . 7         

 ( تؤَٔ اؾُع١ٝ خعا١ْ يإلغعاؾات األٚي١ٝ ؼتٟٛ ع٢ً نُٝات ناؾ١ٝ َٔ األز١ٜٚ ٚاألضبط١ ٚاملطٗطات ٚغري شيو.8         

 : ايطب١ٝ ٚإصابات ايعٌُ  ايطعا١ٜ :( 80َاز٠ ) 

تٛؾط اؾُع١ٝ ايعٓا١ٜ ايصش١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ ٚايعالد١ٝ يًعاًَني ٚشيو بايتعاقس َع ؾطن١ ايتأَني ايطيب ٚؾل ْعاّ ايطُإ 

 .ايصشٞ ايتعاْٚٞ 

ٚي٘ َطادع١ ايطبٝب ع٢ً ايعاٌَ ايصٟ ٜصاب بإصاب١ عٌُ أٚ مبطض َٗين إٔ ٜبًؼ ض٥ٝػ١ املباؾط أٚ اإلزاض٠ ؾٛض اغتطاعت٘  :( 81َاز٠ ) 

 َباؾط٠ َت٢ اغتسعت سايت٘ شيو .

 . تكّٛ اؾُع١ٝ باالؾرتاى عٔ مجٝع ايعاًَني يف ؾطع األخطاض امل١ٝٓٗ بايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ :( 82َاز٠ ) 

أَٝٓات ٜطبل يف ؾإٔ إصابات ايعٌُ ٚاألَطاض امل١ٝٓٗ أسهاّ ؾطع األخطاض امل١ٝٓٗ املٓصٛص عًٝٗا يف ْعاّ ايت :( 83َاز٠ ) 

 .االدتُاع١ٝ
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 : احلادي ععرالفصل 

 الــواجــبــات واملــحـــظــورات

 : ٚادبات اؾُع١ٝ  :( 84َاز٠ ) 

 تًتعّ اؾُع١ٝ مبا ًٜٞ :

 عُاهلا بؿهٌ ال٥ل ٜربظ اٖتُاَٗا بأسٛاهلِ َٚصاؿِٗ ٚاالَتٓاع عٔ نٌ قٍٛ أٚؾعٌ ميؼ زِٜٓٗ ٚنطاَتِٗ .َعا١ًَ ( 1 

 .ٛص عًٝٗا يف ٖصٙ ايال٥ش١ زٕٚ املػاؽ باألدط سكٛقِٗ املٓص ١ُاضغٞ ايعُاٍ ايٛقت ايالظّ ملٕ تعطأ( 2 

إٔ تػٌٗ ملٛظؿٞ اؾٗات املدتص١ نٌ َع١ًَٛ ١َُٗٚ تتعًل بايتؿتٝـ أٚ املطاقب١ ٚاإلؾطاف ع٢ً سػٔ تطبٝل  (  3 

 . أسهاّ ْعاّ ايعٌُ ٚايًٛا٥ح ٚايكطاضات ايصازض٠ مبكتطاٙ

عاٌَ أدطٙ يف ايعَإ ٚاملهإ ايًصٜٔ حيسزُٖا ايعكسأٚايعطف َع َطاعا٠ َا تكطٞ ب٘ األْع١ُ اـاص١ إٔ تسؾع يً( 4 

 .بصيو

َُٓع ايعاٌَ عٔ ايعٌُ يػبب   (5   . إىل صاسب ايعٌُ نإ ي٘ اؿل يف أدط َس٠ املٓع ضادعإشا 

 . عٌُتؿسٜس املطاقب١ بعسّ زخٍٛ أٟ َٛاز قعٛض٠ ؾطعًا أٚ ْعاًَا إىل أَانٔ اي( 6 

 :  ٚادبات ٚقعٛضات ايعُاٍ :( 85َاز٠ ) 

 ًٜتعّ ايعاٌَ مبا ًٜٞ :

االطالع ع٢ً األْع١ُ ٚايًٛا٥ح املعٍُٛ بٗا يف اؾُع١ٝ ، يطُإ اْػذاّ عًُ٘ َع اؾُع١ٝ ٚعسّ اإلخالٍ مبا دا٤ ؾٝٗا ( 1

. 

امل ٜهٔ ؾٝٗا َاخيايـ ْصٛص عكس ايعٌُ  احملاؾع١ ع٢ً َٛاعٝس ايعٌُ ٚايتكٝس بايتعًُٝات ٚاألٚاَط املتعًك١ بايعٌُ َ(2

 .أٚ اآلزاب ايعا١َ أٚ َاٜعطض يًدطط 

املعطؾ١ ايتا١َ مبٗاّ ٚٚادبات ايٛظٝؿ١ اييت ٜؿػًٗا ، َع إلاظٖا ع٢ً ايٛد٘ املطًٛب ؼت إؾطاف ايط٥ٝؼ املباؾط  (3

 . ٚٚؾل تٛدٝٗات٘

٘ ٚع٢ً ممتًهات اؾُع١ٝ ٚعسّ اغتدساَٗا يف يعٓا١ٜ باألزٚات ٚاآلالت املٛضٛع١ ؼت تصطؾ٘ ٚاحملاؾع١ عًٝا (4

 .غطاض ايؿدص١ٝ األ

االيتعاّ عػٔ ايػري٠ ٚايػًٛى ٚايعٌُ بطٚح ايتعإٚ َع ظَال١٥ ٚطاع١ ضؤغا٥٘ ٚاؿطص ع٢ً إضضا٤ ايعُال٤ يف سسٚز  (5 

 . ايٓعاّ

 زٕٚ إٔ ٜؿرتط يصيو أدطًا إضاؾًٝا.تكسِٜ نٌ ايعٕٛ ٚاملػاعس٠ يف اؿاالت ايطاض١٥ اييت تٗسز غال١َ ايعُاٍ ٚايعٌُ، ( 6 

 االَتٓاع عٔ اإلزال٤ بأٟ تصطٜح عرب ٚغا٥ٌ اإلعالّ املدتًؿ١ زٕٚ تؿٜٛض ممٔ ي٘ ايصالس١ٝ .( 7

 احملاؾع١ ع٢ً األغطاض اـاص١ باؾُع١ٝ أٚ أ١ٜ أغطاض تصٌ إىل عًُ٘ بػبب أعُاٍ ٚظٝؿت٘ .( 8

 بح أٚ َٓؿع١ ؾدص١ٝ ع٢ً سػاب اؾُع١ٝ .االَتٓاع عٔ اغتػالٍ عًُ٘ باؾُع١ٝ بػطض ؼكٝل ض( 9

 عسّ إؾؿا٤ أغطاض املػتؿٝسٜٔ َٔ اؾُع١ٝ بأٟ ساٍ َٔ األسٛاٍ .( 10

 إخطاض اؾُع١ٝ بهٌ تػٝري ٜططأ ع٢ً سايت٘ االدتُاع١ٝ أٚ قٌ إقاَت٘ خالٍ أغبٛع ع٢ً األنجط َٔ تاضٜذ سسٚث٘ .( 11

 اؾُع١ٝ ٚعُال٥ٗا . عسّ اغتكباٍ ظا٥طٜٔ يف أَانٔ ايعٌُ َٔ غري عُاٍ( 12

عسّ قبٍٛ أٚ طًب ٖساٜا أٚ َهاؾآت أٚ عُٛالت أٚ َبايؼ أٚ أؾٝا٤ أخط٣ بأٟ صؿ١ ناْت مبٓاغب١ قٝا١َ بٛادبات٘ ( 13

 ايٛظٝؿ١ٝ .
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 : الثاىي ععرالفصل 

 اخلدمات االجتناعية

 .١ زاخٌ اؾُع١ٝ .حيل يًذُع١ٝ َٓح ايعاًَني غًؿًا ْكس١ٜ بسٕٚ ؾٛا٥س ٚؾكًا يًؿطٚط املتبع :( 86َاز٠ ) 

 يًذُع١ٝ سل تهٜٛٔ مجع١ٝ تعا١ْٝٚ ملٓػٛبٝٗا سػب ايٓعاّ املعتُس بٗصا اـصٛص . :( 87َاز٠ ) 

 ( َٔ ْعاّ ايعٌُ .145ؾري ٚاالزخاض ملٓػٛبٝٗا ٚؾل املاز٠ )يًذُع١ٝ سل اْؿا٤ صٓسٚم ايتٛ :( 88َاز٠ ) 

 ث١ أؾٗط يٛضث١ املتٛؾ٢ ُتصطف َع َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ .يف ساٍ ٚؾا٠ ايعاٌَ متٓح اؾُع١ٝ ضاتب ثال :( 89َاز٠ ) 

 تكّٛ اؾُع١ٝ بإعساز بطْاَر يًدسَات االدتُاع١ٝ ٚايرباَر ايت١ُٜٛٓ ملٛظؿٝٗا ،ٚؾكًا يًطٛابط ٚايؿطٚط ايتاي١ٝ : :( 90َاز٠ ) 

 تعس ٖصٙ ايرباَر َٔ قبٌ ؾؤٕٚ املٛظؿني يف اؾُع١ٝ ٚملس٠ غ١ٓ .( 1    

 .ايرباَر َع تهًؿتٗا ضُٔ املٛاظ١ْ ايػ١ٜٛٓ يًذُع١ٝ  تطاف ٖصٙ (2    

جيٛظ إٔ تهٕٛ تهًؿ١ ٖصٙ ايرباَر َؿرتن١ بني املٛظؿني ٚاؾُع١ٝ ع٢ً إٔ تهٕٛ املؿاضن١ ؾٝٗا اختٝاض١ٜ يف  (3    

 . ٖصٙ اؿاي١

يًذُع١ٝ ع٢ً ايٓشٛ ١ حيل يًذُع١ٝ تكسِٜ خصَٛات يًعاًَني يف اؾُع١ٝ ع٢ً ضغّٛ ايرباَر ٚاملُتًهات االغتجُاضٜ  (4

 % ملٔ ػاٚظت خسَت٘ مخؼ غٓٛات َتٛاص١ً .50ايتايٞ :    أ ( خصِ ست٢ 

 . % ملٔ ػاٚظت خسَت٘ غ١ٓ نا١ًَ ٚمل تتذاٚظ مخؼ غٓٛات30ب ( خصِ ست٢              

 تػع٢ اؾُع١ٝ يف اؿصٍٛ ع٢ً ممٝعات ملٓػٛبٝٗا يس٣ املٓؿآت ايتذاض١ٜ ٚايصش١ٝ  . (:91َاز٠ ) 

حيل يًُٛظـ غري ايػعٛزٟ اغتكساّ أًٖ٘ بهؿاي١ اؾُع١ٝ بؿطط عسّ َطايب١ اؾُع١ٝ بأٟ َرتتبات َاي١ٝ أٚ غهٔ  (:92ز٠ )َا

ٜٚكّٛ املٛظـ مبتابع١ إدطا٤ات املعا١ًَ َع أقػاّ اؾُع١ٝ ٚايسٚا٥ط اؿه١َٝٛ ٚتعتُــس املٛاؾكــ١ ع٢ً ايطًــب َٔ قبــٌ 

 . ٕ اإلزاضٜــ١ ٚاملايٝــ١ ٚض٥ٝــؼ قػــِ ؾــؤٕٚ املٛظؿنيَسٜط اؾُع١ٝ ٚتأؾري َسٜــط ايؿـؤٚ

حيل يًذُع١ٝ إٜكاف ٖصٙ اـسَات َت٢ ضأت املصًش١ يف شيو ٚال حيل يًُٛظـ املطايب١ بصيو ٚ ٜؿرتط إبالؽ املٛظؿني  (:93َاز٠ )

 .بصيو اإلٜكاف ساٍ إقطاضٙ َباؾط٠ 

 

 : الثالث ععرالفصل 

 الــتــظـــله

عسّ اإلخالٍ عل ايعاٌَ يف االيتذا٤ إىل اؾٗات اإلزاض١ٜ ٚايكطا١ٝ٥ املدتص١ حيل يًعاٌَ إٔ ٜتعًِ َٔ أٟ تصطف أٚ  َع :( 94َاز٠ ) 

إدطا٤ ُٜتدص عك٘ ، ٜٚكسّ ايتعًِ إىل إزاض٠ اؾُع١ٝ خالٍ ثالث١ أٜاّ َٔ تاضٜذ ايعًِ بايتصطف أٚ اإلدطا٤ املتعًِ َٓ٘ ٚال 

 ٜطاض ايعاٌَ َٔ تكسِٜ تعًُ٘ .

 اّ َٔ تاضٜذ تكسِٜ ايتعًِ .ثالث١ أٜخيطط ايعاٌَ بٓتٝذ١ ايبت يف تعًُ٘ ضمسًٝا ٚشيو يف َٛعس ال ٜتذاٚظ  :( 95ز٠ ) َا
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 : الرابع ععرالفصل 

 اىتهاء اخلدمة

 : تٓتٗٞ خس١َ ايعاٌَ باؾُع١ٝ يف اؿاالت ايتاي١ٝ :  :( 96َاز٠ ) 

 اْتٗا٤ َس٠ ايعكس احملسز املس٠ .( 1    

 .ايعاٌَ   غتكاي١ا( 2    

 .( َٔ ْعاّ ايعٌُ 80( ٚ )75ؾػذ ايعكس ألسس األغباب ايٛاضز٠ يف املازتني )(  3    

 .( َٔ ْعاّ ايعٌُ 81تطى ايعاٌَ ايعٌُ يف اؿاالت ايٛاضز٠ يف املاز٠ )( 4    

 عٔ َا١٥ ٚعؿطٜٔ ًَٜٛا غٛا٤ً  إْكطاع ايعاٌَ عٔ ايعٌُ ملطض٘ ملس٠ تعٜس عٔ تػعني ًَٜٛا أٚ َسزًا تعٜس يف فُٛعٗا  (5    

 ناْت ٖصٙ اإلداظات َتص١ً أٚ َتكطع١ خالٍ ايػ١ٓ ايٛاسس٠ اييت تبسأ َٔ تاضٜذ أٍٚ إداظ٠ َطض١ٝ زٕٚ اإلخالٍ           

 . ( َٔ ْعاّ ايع117ٌُ( ٚ )82باملسز املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ )        

 عٌُ املتؿل عًٝ٘ ٜٚجبت شيو بتكطٜط طيب َعتُس .عذع ايعاٌَ عٔ ايعٌُ عذعًا نًًٝا عٔ أزا٤ اي( 6   

 ( ٚؾا٠ ايعاٌَ .7   

ٔ ( إشا أيػت ايػًطات اؿه١َٝٛ ضخص١ عٌُ أٚ إقا١َ ايعاٌَ ايػري غعٛزٟ أٚ قطضت عسّ ػسٜسٖا أٚ إبعازٙ 8َ   

 .ايبالز

 .ا ٚضا٤ ٖصٙ ايػٔ ( بًٛؽ ايعاٌَ أٚ ايعا١ًَ غٔ ايػتني غ١ٓ َامل متتس َس٠ ايعكس احملسز املس٠ إىل 9َ   

( َٔ ْعاّ ايعٌُ ال حيل يًذُع١ٝ ؾػذ عكس ايعاٌَ زٕٚ َهاؾأ٠ أٚ إؾعاض أٚ تعٜٛط٘ إال يف اؿاالت 80بٓا٤ً ع٢ً املاز٠ ) :( 97َاز٠ ) 

 اآلت١ٝ ٚبؿطط إٔ تتاح ي٘ ايؿطص١ يهٞ ٜبسٟ أغباب َعاضضت٘ يًؿػذ :

 .  أسس ضؤغا٥٘ أثٓا٤ ايعٌُ أٚ بػبب٘إشا ثبت ع٢ً ايعاٌَ اعتسا٤ بايكٍٛ أٚ ايؿعٌ ع٢ً  أ(  

 إشا مل ٜؤز ايعاٌَ ايتعاَات٘ اؾٖٛط١ٜ املرتتب١ ع٢ً عكس ايعٌُ أٚ مل ٜطع األٚاَط املؿطٚع١ أٚمل ٜطاع عُسًا ب( 

 .ايتعًُٝات ـ املعًٔ عٓا يف َهإ ظاٖط ـ اـاص١ بػال١َ ايعٌُ ٚايعاًَني ضغِ إْصاضٙ نتاب١ٌ 

 . غ٦ًٝا أٚ اضتهاب٘ عُاًل كاًل بايؿطف أٚ األَا١ْ إشا ثبت اتباع١ غًٛنًاز(   

 .  إشا ثبت ع٢ً ايعاٌَ إؿام خػاض٠ َاز١ٜ مبُتًهات اؾُع١ٝ ز(   

 . إشا ثبت إٔ ايعاٌَ ؾأ إىل ايتعٜٚط يٝشصٌ ع٢ً ايعٌُٖـ(  

 . إشا ثبت إٔ ايعاٌَ أؾؿ٢ األغطاض اـاص١ بايعٌُ ايصٟ ٜعٌُ ؾٝ٘ٚ(   

 ػٌ َطنعٙ ايٛظٝؿٞ بططٜك١ غري َؿطٚع١ يًشصٍٛ ع٢ً ْتا٥ر َٚهاغب ؾدص١ٝ .إشا ثبت أْ٘ اغتظ(   

 ( ًَٜٛا 15( ًَٜٛا َتؿطق١ خالٍ ايػ١ٓ ايتعاقس١ٜ أٚ أنجط َٔ )30ح(  إشا تػٝب ايعاٌَ زٕٚ غبب َؿطٚع ملس٠ تتذاٚظ ) 

 اؿاي١ األٚىل ، ٚبعس اْكطاع٘ ( ًَٜٛا يف 20َتص١ً ع٢ً إٔ غٝبل ايؿصٌ إْصاض نتابٞ ي٘ َٔ اؾُع١ٝ بعس غٝاب٘ )      

 ( أٜاّ يف اؿاي١ ايجا١ْٝ .10عٔ ايعٌُ )      

 . ط( إشا نإ ايعاٌَ َعًٝٓا ؼت ايتذطب١ 

خط يف األسٛاٍ اييت تتطًب ؾٝٗا أسهاّ ْعاّ ايعٌُ يؿػذ ايعكس أٚ اْتٗا٤ عكس ايعٌُ ضطٚض٠ تٛدٝ٘ إخطاض إىل ايططف اآل :( 98َاز٠ ) 

 ٢ َا ًٜٞ :ٜطاع

 إٔ ٜهٕٛ اإلخطاض خطًٝا .( 1     

 .إٔ ٜتِ تػًِٝ اإلخطاض يف َكط ايعٌُ ٜٚٛقع ايططف املطغٌ إيٝ٘ اإلخطاض َع تٛضٝح تاضٜذ االغتالّ ( 2     

إشا اَتٓع ايططف املٛد٘ ي٘ اإلخطاض عٔ االغتالّ أٚ ضؾض ايتٛقٝع ٜطغٌ إيٝ٘ اإلخطاض غطاب َػذٌ ع٢ً عٓٛاْ٘ (  3    

 .املسٕٚ يف ًَؿ٘ 

 يف ساٍ عسّ ٚدٛزٙ خيرب ؾؿًٗٝا مبطُٕٛ اـطاب َع تٛقٝع قطط َٔ ؾاٖسٟ ساٍ َٔ ظَال١٥ ع٢ً شيو .( 4    
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متٓح اؾُع١ٝ ايعاٌَ ـ بٓا٤ ع٢ً طًب٘ ـ ؾٗاز٠ خرب٠ زٕٚ َكابٌ ٜٛضح ؾٝٗا تاضٜذ ايتشاق١ بايعٌُ ٚتاضٜذ اْتٗا٤ عالقت٘ ب٘  :( 99َاز٠ ) 

 جيٛظ تطُني ايؿٗاز٠ َا قس ٜػ٤ٞ إىل مسع١ ايعاٌَ أٚ ٜكًٌ َٔ ؾطص ايعٌُ أَاَ٘ .َٚٗٓت٘ َٚكساض أدطٙ األخري ، ٚال 

 تصطف َهاؾأ٠ ْٗاٟ اـس١َ سػب َا ًٜٞ : :(100َاز٠ )

أدط  إشا اْتٗت عالق١ ايعاٌَ بايعٌُ ٚدب ع٢ً اؾُع١ٝ إٔ تسؾع يًعاٌَ َهاؾأ٠ عٔ َس٠ خسَت٘ ؼػب ع٢ً أغاؽ( 1  

ت اـُؼ األٚىل ، ٚأدط ؾٗط ناٌَ عٔ نٌ غ١ٓ َٔ ايػٓٛات ايتاي١ٝ ، ْصـ ؾٗط عٔ نٌ غ١ٓ َٔ ايػٓٛا

ٜٚتدص األدط األخري أغاغًا الستػاب املهاؾأ٠ ٜٚػتشل ايعاٌَ َهاؾأ٠ عٔ أدعا٤ ايٓػ١ بٓػب١ َا قطاٙ َٓٗا يف 

 . ايعٌُ

بعس خس١َ ال تكٌ َستٗا عٔ إشا نإ اْتٗا٤ عالق١ ايعٌُ بػبب اغتكاي١ ايعاٌَ ٜػتشل يف ٖصٙ اؿاي١ ثًح املهاؾأ٠ ( 2  

غٓتني َتتايٝتني ٚال تعٜس عٔ مخؼ غٓٛات ، ٜٚػتشل ثًجٝٗا إشا ظازت خسَت٘ ع٢ً مخؼ غٓٛات َتتاي١ٝ ٚمل تبًؼ 

 .  عؿط غٓٛات ٜٚػتشل املهاؾأ٠ نا١ًَ إشا بًػت َس٠ خس١َ عؿط غٓٛات ؾأنجط

٠ قاٖط٠ خاضد١ عٔ إضازت٘ نُا تػتشكٗا ايعا١ًَ إشا ُتػتشل املهاؾأ٠ نا١ًَ يف ساي١ تطى ايعاٌَ ايعٌُ ْتٝذ١ يكٛ(  3  

 . أْٗت ايعكس خالٍ غت١ أؾٗط َٔ تاضٜذ عكس ظٚادٗا أٚ ثالث١ أؾٗط َٔ تاضٜذ ٚضعٗا 

ال ُتصطف أ١ٜ َػتشكات يًعاٌَ ايصٟ اْتٗت خسَات٘ إال بعس سصٛي٘ ع٢ً إخال٤ ططف َٔ اؾُع١ٝ ، ٚبعس تػًِٝ  ( 4  

 . َا عًٝ٘ َٔ أَٛاٍ يًذُع١ٝ  ناؾ١ َايس١ٜ َٔ عٗس ٚاغرتزاز

 عسّ قبٍٛ اغتكاي١ ايعاٌَ احملاٍ يًتشكٝل أٚ املٛقٛف عٔ ايعٌُ ست٢ ٜبت يف أَطٙ .  (5  

(  إشا اْتٗت خس١َ ايعاٌَ ُتصطف َػتشكات٘ خالٍ أغبٛع ) ع٢ً األنجط ( َٔ تاضٜذ اْتٗا٤ ايعالق١ ايتعاقس١ٜ ، أَا إشا 6  

ٔ تًكا٤ ْؿػ٘ ُتسؾع َػتشكات٘ خالٍ َس٠ ال تعٜس عٔ أغبٛعني ، ٚيًذُع١ٝ نإ ايعاٌَ ٖٛ ايصٟ أ٢ْٗ ايعكس َ

 .سػِ أٟ زٜٔ َػتشل هلا َٔ املبايؼ املػتشك١ يًعاٌَ 
 

 : اخلامض ععرالفصل 

 الـنــكـــافــآت

ٚ ايصٜٔ ٜؤزٕٚ أعُااًل ُتُٓح املهاؾآت يًعاًَني ايصٜٔ ٜجبتٕٛ ْؿاطًا ٚإخالصًا ٚنؿا٠٤ بؿهٌ ٜؤزٟ إىل ظٜاز٠ اإلْتاز أ :(101َاز٠ )

اغتجٓا١ٝ٥ إضاؾ١ً إىل أعُاهلِ ايعاز١ٜ ٚضُٔ سسٚز اختصاصِٗ أٚ ايصٜٔ ٜػتشسثٕٛ أغايٝب ٚتٓعُٝات دسٜس٠ يف ايعٌُ 

 تؤزٟ إىل ضؾع ايهؿا٠٤ ٚايطاق١ اإلْتاد١ٝ أٚ ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بسض٤ خطط أٚ زؾع ضطض عل اؾُع١ٝ أٚ عُاهلا .

 :(102َاز٠ )
 : تصٓـ املهاؾآت إىل

  أٚاًل : املهاؾآت املع١ٜٛٓ َٚٓٗا :

 ) خطاب ؾهط ، ؾٗاز٠ تكسٜط ، ٖس١ٜ تصناض١ٜ ( .

  ثاًْٝا : املهاؾآت املاز١ٜ :

 أ (  ايعالٚات ٚايرتقٝات االغتجٓا١ٝ٥ .                            

 ب(   َهاؾآت َاي١ٝ .                           

 إداظ٠ إضاؾ١ٝ بأدط . ز(                              

متٓح املهاؾآت بٓٛعٝٗا بكطاض َٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ ٚتعترب تكاضٜط األزا٤ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصٙ ايال٥ش١ أغاغًا ٜػتٓس إيٝ٘  (:103َاز٠ )

 يف َٓح املهاؾآت املٓصٛص عًٝٗا .

املكٓع١ يصيو ٜٚؿطح يف ٖصٙ ايتٛص١ٝ سٝجٝات ٖصا  ٜطؾع ض٥ٝؼ ايكػِ بتٛص١ٝ إلعطا٤ ساؾع ملٛظؿ٘ َت٢ ضأ٣ تٛؾط األغباب (:104َاز٠ )

 . ايطًب

ُتعس اؾُع١ٝ بطاَر يًتشؿٝع ٚاختٝاض املٛظؿني املجايٝني يف نٌ عاّ َايٞ ، ٚتطاف تهايٝـ ٖصٙ ايرباَر ضُٔ املٝعا١ْٝ  (:105َاز٠ )

 ايػ١ٜٛٓ .
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 : الصادط ععرالفصل 

 املخالفات واجلساءات

ب اؾعا٤ املٓصٛص عًٝ٘ يف ٖصٙ ايال٥ش١ اضتهاب ايعاٌَ ؾعاًل َٔ األؾعاٍ ايٛاضز٠ ظسٍٚ املدايؿات ٜعس كايؿ١ تػتٛد :(106َاز٠ )

 . ٚاؾعا٤ات املًشل بٗصٙ ايال٥ش١ ٚايصٟ ٜعترب دع٤ً ال ٜتذع٤ َٓٗا

 اؾعا٤ات اييت جيٛظ تٛقعٝٗا ع٢ً ايعاٌَ ٖٞ : :(107َاز٠ )

 ىل ايعاٌَ َٔ قبٌ ض٥ٝػ٘ املباؾط ٜؿاض ؾٝ٘ إىل املدايؿ١ اييت اضتهبٗا ٖٛ تصنري ؾؿٗٞ أٚ نتابٞ ٜٛد٘ إ ٚ( ايتٓبٝ٘ : 1 

ٜٚطًب َٓ٘ ضطٚض٠ َطاعا٠ ايٓعاّ ٚايتكٝس بايكٛاعس املتبع١ ألزا٤ ٚادبات ٚظٝؿت٘ ٚعسّ ايعٛز٠ ملجٌ َا بسض َٓ٘ َػتكباًل      

.  

اييت اضتهبٗا َع يؿت ْعطٙ إىل إَهإ إىل ايعاٌَ َٛضح ب٘ ْٛع املدايؿ١  اؾُع١ٖٝٚٛ نتاب تٛدٗ٘ ( اإلْصاض : 2 

 تعطض٘ إىل دعا٤ اؾس يف ساي١ اغتُطاض املدايؿ١ أٚ ايعٛز٠ إىل َجًٗا َػتكباًل .

 ( سػِ ْػب١ َٔ األدط يف سسٚز دع٤ َٔ األدط ايَٝٛٞ .3 

 ٜرتاٚح بني أدط ّٜٛ ٚمخػ١ أٜاّ يف ايؿٗط ايٛاسس نشس أقص٢ .مبا ( اؿػِ َٔ األدط 4 

ٖٛ َٓع ايعاٌَ َٔ َعاٚي١ عًُ٘ خالٍ ؾرت٠ َع١ٓٝ َع سطَاْ٘ َٔ أدطٙ خالٍ ٖصٙ ٚ ايعٌُ بسٕٚ أدط : ( اإلٜكاف ع5ٔ 

 مخػ١ أٜاّ يف ايؿٗط ايٛاسس . ؾرت٠ اإلٜكافايؿرت٠ ع٢ً إٔ ال تتذاٚظ

 .َٔ تاضٜذ اغتشكاقٗا أٚ اؿصٍٛ عًٝٗاملس٠ أقصاٖا غ١ٓ ٚاسس٠  ايػ١ٜٛٓ( اؿطَإ َٔ ايرتق١ٝ أٚ ايعال٠ٚ 6 

ٖٛ ؾصٌ ايعاٌَ بػبب َؿطٚع الضتهاب٘ املدايؿ١ َع عسّ املػاؽ عك٘ يف ٚ ( ايؿصٌ َٔ اـس١َ َع املهاؾأ٠ :7 

 َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ .

ٖٚٛ ؾػذ عكس عٌُ ايعاٌَ زٕٚ َهاؾأ٠ أٚ تعٜٛض الضتهاب٘ ؾعاًل أٚ أنجط َٔ  َهاؾأ٠ : بسٕٚ( ايؿصٌ َٔ اـس١َ 8 

 . ( َٔ ْعاّ ايع80ٌُ)األؾعاٍ املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ 

ؾُٝا ْػب إيٝ٘ زٕٚ املػاؽ  حيل ملسٜط اؾُع١ٝ أَٚٔ ٜؿٛض٘ نـ ٜس ايعاٌَ عٔ ايعٌُ ملس٠ ؾٗط ضٜجُا ٜتِ ايتشكٝل َع٘ (:108َاز٠ )

بأدط ايعاٌَ ، ٚجيب ايبت يف ايتشكٝل َع ايعاٌَ خالٍ ؾٗط َٔ تاضٜذ نـ ايٝس ، ٚميهٔ يًذ١ٗ اييت تتٛىل ايتشكٝل إٔ 

 .َسٜط اؾُع١ٝ ايتُسٜس يؿرت٠ مماث١ً تطًب َٔ 

تهٕٛ صالس١ٝ تٛقٝع اؾعا٤ات املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصٙ ايال٥ش١ َٔ قبٌ املسٜط ايتٓؿٝصٟ باؾُع١ٝ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ ٚجيٛظ  (:109َاز٠ )

 . ي٘ اغتبساٍ اؾعا٤ املكطض أل١ٜ كايؿ١ يف ساي١ اضتهابٗا يًُط٠ األٚىل ظعا٤ أخـ 

( ًَٜٛا ع٢ً غبل اضتهابٗا ؾإْ٘ ال ٜعترب عا٥سًا ٚتعس كايؿ١ 180اضتهاب ايعاٌَ شات املدايؿ١ بعس َطٞ )يف ساي١  (:110َاز٠ )

 ٚنأْٗا اضتهبت يًُط٠ األٚىل .

 عٓس تعسز املدايؿات ايٓاؾ١٦ عٔ ؾعٌ ٚاسس ٜهتؿ٢ بتٛقٝع اؾعا٤ األؾس َٔ بني اؾعا٤ات املكطض٠ يف ٖصٙ ايال٥ش١ . (:111َاز٠ )

ال جيٛظ إٔ ٜٛقع ع٢ً املدايؿ١ ايٛاسس٠ أنجط َٔ دعا٤ ٚاسس نُا الجيٛظ إٔ ٜٛقع ع٢ً ايعاٌَ عٔ املدايؿ١ ايٛاسس٠ غطا١َ  :(112َاز٠ )

تعٜس قُٝتٗا ع٢ً أدط مخػ١ أٜاّ ،ٚال إٔ ٜكتطع َٔ أدط٠ أنجط َٔ مخػ١ أٜاّ ف ٟ ايؿٗط ايٛاسس ٚؾا٤ً يًػطاَات اييت 

 تٛقع عًٝ٘ .

ُع١ٝ أًٜا َٔ اؾعا٤ات املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصٙ ايال٥ش١ إال بعس إبالؽ ايعاٌَ نتاب١ باملدايؿات املٓػٛب١ إيٝ٘ ال تٛقع اؾ (:113َاز٠ )
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 20صفحة  

 ٚمساع أقٛاي٘ ٚؼكٝل زؾاع٘ ٚشيو مبٛدب قطط ٜٛزع مبًؿ٘ اـاص .

ايعاٌَ ألَط اضتهب٘ خاضز  تٛقٝع أٟ دعا٤ ع٢ً يًذُع١ٝال جيٛظ  ( َٔ ْعاّ ايع80ٌَُع عسّ اإلخالٍ عهِ املاز٠ ) (:114َاز٠ )

 باؾُع١ٝ .أٚ  بطبٝع١ عًَُ٘هإ ايعٌُ إال إشا نإ ي٘ عالق١ َباؾط٠ 

( ًَٜٛا ع٢ً انتؿاف املدايؿ١ زٕٚ إٔ تكّٛ اؾُع١ٝ باؽاش أٟ َٔ إدطا٤ات 30تػكط املػا٤ي١ ايتأزٜب١ٝ يًعاٌَ بعس َطٞ ) (:115َاز٠ )

اؾعا٤ات ايٛاضز٠ بٗصٙ ايال٥ش١ إشا َط٢ ع٢ً تاضٜذ ثبٛت املدايـ أنجط  ايتشكٝل بؿأْٗا ، نُا ال جيٛظ يًذُع١ٝ تٛقٝع

 َٔ ثالثني ًَٜٛا .

تًتعّ اؾُع١ٝ بإبالؽ ايعاٌَ نتاب١ مبا ٚقع عًٝ٘ َٔ دعا٤ات ْٚٛعٗا َٚكساضٖا ٚاؾعا٤ ايصٟ ٜتعطض ي٘ يف ساي١ تهطاض  (:116َاز٠ )

ؾض ايتٛقٝع بايعًِ ٜطغٌ إىل بطٜسٙ أٚ عٓٛاْ٘ املػذٌ يف ًَـ خسَت٘ املدايؿ١ ٚإشا اَتٓع ايعاٌَ عٔ اغتالّ اإلخطاض أٚ ض

 ٜٚرتتب ع٢ً ايتبًٝؼ بأٟ َٔ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ مجٝع اآلثاض ايكا١ْْٝٛ .

( َٔ ْعاّ ايعٌُ ، جيٛظ يًعاٌَ إٔ 72َع عسّ اإلخالٍ عل ايعاٌَ يف االعرتاض أَاّ اهل١٦ٝ املدتص١ ٚؾكًا يٓص املاز٠ ) (:117َاز٠ )

 َاّ إزاض٠ اؾُع١ٝ َٔ أٟ دعا٤ ٜٛقع عًٝ٘ ٚؾل أسهاّ ايتعًِ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصٙ ايال٥ش١ .ٜتعًِ أ

ٍٕٚ ؾٝٗا ْٛع املدايؿ١ اييت اضتهبٗا ٚتاضٜذ ٚقٛعٗا ٚاؾعا٤ املٛقع عًٝ٘ ٚؼؿغ  (:118َاز٠ ) خيصص يهٌ عاٌَ صشٝؿ١ دعا٤ات ٜس

 ٖصٙ ايصشٝؿ١ يف ًَـ خس١َ ايعاٌَ .

( َٔ ْعاّ ايعٌُ ٚتعطض سصًٝتٗا نٌ غ١ٓ 73يػطاَات املٛقع١ ع٢ً ايعُاٍ يف غذٌ خاص ٚؾل أسهاّ املاز٠ )تكٝس ا (:119َاز٠ )

 ع٢ً ٚظاض٠ ايعٌُ يتكطٜط نٝؿ١ٝ ايتصطف ؾٝٗا تٛؾري اـسَات االدتُاع١ٝ ٚايصش١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ يعُاٍ اؾُع١ٝ .

 ( َٔ ْعاّ ايعٌُ .80( ٚ )75كس ايعٌُ ٚؾكًا ألسهاّ املازتني )ال ؽٌ أسهاّ املٛاز ايػابك١ عل اؾُع١ٝ يف ؾػذ ع (:120َاز٠ )

نٌ عاٌَ ٜطتهب أًٜا َٔ املدايؿات ايٛاضز٠ يف دسٍٚ املدايؿات ٚاؾعا٤ات َٔ ٖصٙ ايال٥ش١ أٚ َاٌٜكاؽ عًٝٗا ٜعاقب  (:121َاز٠ )

عاٌَ َع ْٛع َٚس٣ املدايؿ١ باؾعا٤ املٛضح قطٜٔ املدايؿ١ اييت اضتهبٗا ٚجيب إٔ ٜتٓاغب اؾعا٤ املؿطٚض ع٢ً اي

 املطتهب١ َٔ قبً٘ .
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 21صفحة  

 

 : الصابع ععرالفصل 

 جدول املخالفات واجلساءات
 

 خمالفات تتعمق مبواعيد العىن : ( 2 )

 

 ٌــــوع املخــالفـــة ً
 اجلزاء ) الٍسبة احملسووة ِي ٌسبة وَ األجز اليووي (

 رابع وزة ثالث وزة ثاٌي وزة  أوه وزة
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 22صفحة  

 ٌــــوع املخــالفـــة ً
 اجلزاء ) الٍسبة احملسووة ِي ٌسبة وَ األجز اليووي (

 رابع وزة ثالث وزة ثاٌي وزة  أوه وزة
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 23صفحة  

 خمالفات تتعمق بتٍظيي العىن : ( 1
 

 ٌــــوع املخــالفـــةً
 اجلزاء ) الٍسبة احملسووة ِي ٌسبة وَ األجز اليووي (

 رابع وزة ثالث وزة ثاٌي وزة أوه وزة
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 24صفحة  

 

 :بسموك العاونخمالفات تتعمق  ( 1

 

 ٌــــوع املخــالفـــة ً
 بة احملسووة ِي ٌسبة وَ األجز اليووي (اجلزاء ) الٍس

 رابع وزة ثالث وزة ثاٌي وزة  أوه وزة
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 25صفحة  

 
 

 : الثامن ععرالفصل 

 أحكاو ختامية

 شيو بسيٌٝ ايتصٓٝـ ٚايتٛصٝـ املٗين ايػعٛزٟ . يًعُاٍ عػب ؾ٦اتِٗ امل١ٝٓٗ َػرتؾس٠ يف تعس اؾُع١ٝ تصٓٝؿًا :(122َاز٠ )

هاّ ٖصٙ ايال٥ش١ يف سل اؾُع١ٝ اعتباضًا َٔ تاضٜذ إبالغٗا بايكطاض ايٛظاضٟ ايصازض باعتُازٖا ع٢ً إٔ تػطٟ يف ستٓؿص أ :(123َاز٠ )

 سل ايعُاٍ اعتباضًا َٔ ايّٝٛ ايتايٞ إلعالْٗا .

َهإ ظاٖط َٔ أَانٔ ايعٌُ خالٍ أغبٛع ع٢ً األنجط َٔ تاضٜذ اإلبالؽ بايكطاض ايٛظاضٟ ٜتِ إعالٕ ايال٥ش١ بٛضعٗا يف  (:124َاز٠ )

 املؿاض إيٝ٘ يف املاز٠ ايػابك١ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


