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 تقديه وتعريفات: الباب االول
 

 تكزِٜ 1.1
تنُٔ عٝاعات ٚتعًُٝات ت ٚ"ْابًػ يف بًز١ٜ املٛاصر ايبؾض١ٜ دضا٤اتاعٝاعات ٚريٌٝ "تغ٢ُ ٖشٙ ايٛثٝك١  .أ 

 . املٛاصر ايبؾض١ٜ املتبع١ ؾٝٗا ايعٌُ ٚاـطٛات ايتٓؿٝش١ٜ ٱدضا٤ات
 بٗشا ْابًػتعتدل ٖشٙ املكز١َ ٚامل٬سل ٚاؾزاٍٚ املضؾك١ بٗشا ايزيٌٝ ٚأ١ٜ قضاصات َتدش٠ َٔ قبٌ بًز١ٜ  .ب 

. ايزيٌٝاـقٛل دظ٤ ٫ ٜتذظأ َٔ ٖشا 

 

ٖزف ٚرٚاعٞ اعتعُاٍ ايزيٌٝ  1.2

إٕ اهلزف َٔ ٖشا ايزيٌٝ ٖٛ ؼزٜز عٝاعات ٚقٛاعز ايعٌُ يف فاٍ املٛاصر ايبؾض١ٜ اييت َٔ ؽأْٗا تٓعِٝ  .أ 

  ٚاملٛظؿني، ٚسيو عٔ طضٜل ؼزٜز ٚتٛمٝح ٚادبات ٚسكٛم ن٬ ايطضيفْابًػبًز١ٜ ايع٬ق١ بني 

نشيو ٜٗزف ٖشا ايزيٌٝ إىل .  ع٢ً قزّ املغاٚا٠ْابًػبًز١ٜ ماؾ١ إىل مُإ َعا١ًَ مجٝع َٛظؿٞ با٫

ٚيني ٚاملٛظؿني يتطبٝل عٝاعات املٛاصر ايبؾض١ٜ ع٪ؼزٜز اـطٛات ايتٓؿٝش١ٜ اييت جيب إتباعٗا َٔ قبٌ امل

. املعتُز٠

 

يعزر َٔ املقطًشات ايٛاصر٠ يف ايزيٌٝ  تعضٜـ 1.3

 

 مل تزٍ ايكض١ٜٓ ع٢ً غرل ايهًُات ٚايعباصات ايتاي١ٝ أُٜٓا ٚصرت يف ٖشا ايزيٌٝ املعاْٞ املدقق١ يهٌ َٓٗا أرْاٙ ٍّ

: سيو

ايكإْٛ  
 مبا 2005 بإفزاص قإْٛ اـز١َ املز١ْٝ ٚتعز٬ٜت٘ يف ايعاّ 1998 يغ١ٓ 4قإْٛ صقِ 

 .مل ٜؾًُ٘ ْعاّ اهل٦ٝات احمل١ًٝ

 ايٓعاّ
 . ٚتعز٬ٜت٘ 2009 يغ١ٓ 7ْعاّ اهل٦ٝات احمل١ًٝ ايؿًغط١ٝٓٝ صقِ 

  .ٚطاص٠ اؿهِ احملًٞ ايٛطاص٠ 
 .ٚطٜض اؿهِ احملًٞ ايٛطٜض 

اجملًػ 
 .ٜٚتأيـ َٔ ايض٥ٝػ ٚا٭عنا٤ ْابًػبًز١ٜ فًػ 

 .ْابًػبًز١ٜ ص٥ٝػ فًػ  ايض٥ٝػ 

 .ْابًػ بًز١ٜ عنٛ فًػ ايعنٛ 

ْعاّ َٛظؿٞ  املؾه١ً مبكتن٢ أسهاّ ْابًػبًز١ٜ ؾ١ٓ ؽ٪ٕٚ املٛظؿني يف  ؽ٪ٕٚ املٛظؿني ؾ١ٓ

 . ٚتعز٬ٜت2009٘ يغ١ٓ 7اهل٦ٝات احمل١ًٝ صقِ 

ايغًط١ اٱراص١ٜ املؾضؾ١ َباؽض٠ ع٢ً ايٓؾاط ايٛاصر يف عٝام ايٓك ٚع٢ً املٛظؿني املغ٪ٍٚ املباؽض  

١ّٝ َباؽض٠ باملٛمٛع  مُٔ ٖشا ايٓؾاط سغب ٖٝهٌ ايتٓعِٝ اٱراصٟ، ٚتهٕٛ َعٓ

عٛا٤ً نإ ٜتٓاٍٚ َٛظؿني أٚ عٝاعات أٚ إدضا٤ات، ٜٚؾٌُ سيو أًٜا َٔ ايٛظا٥ـ 

.  اٱؽضاؾ١ٝ

 .اٱداط٠ أٚ ايًٝغاْػ أٚ ايبهايٛصٜٛؼايؾٗار٠ اؾاَع١ٝ ا٭ٚىل 
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 .ايظٚز أٚ ايظٚد١ايظٚز 

بًز١ٜ سغب اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ ٚاييت ٜٓتُٞ اٍٖٞ ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ ايض٥ٝغ١ٝ يف  ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ

 .املٛظـ َٔ ايٓاس١ٝ اٱراص١ٜ/إيٝٗا ايعاٌَ

َغ٪ٍٚ عٔ أعُاٍ ايبًز١ٜ .ْابًػتابع َباؽض٠ يض٥ٝػ بًز١ٜ ، َغ٪ٍٚ يف ايقـ ا٭ٍٚ ْابًػَزٜض بًز١ٜ 

 . ٚعاًَنيٚسزات اراص١ٜمبا ؾٝٗا َٔ 

 .املغ٪ٍٚ املهًـ بإراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ مبا ٜؾٌُ املٛظؿني َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ 

فُٛع١ َٔ املٗاّ ٚايٛادبات اييت تٛنٌ إىل املٛظـ يًكٝاّ بٗا َٚا ٜتعًل بتًو املٗاّ َٔ ايٛظٝؿ١ 

. ف٬سٝات َٚا ٜذلتب عًٝٗا َٔ َغ٪ٚيٝات

ايؾدك املعني بكضاص َٔ املضدع املدتك، يف ٚظٝؿ١ َزصد١ يف دزٍٚ تؾه٬ٝت املٛظـ  

 مبا يف سيو املٛظـ املعني مبٛدب عكز، ْابًػايٛظا٥ـ ايقارص مبكتن٢ َٛاط١ْ بًز١ٜ 

. ٫ٚ ٜؾٌُ ايؾدك ايشٟ ٜتكام٢ أدضًا ًَٜٛٝا

 .َٓح املٛظـ رصد١ أع٢ً َٔ رصدت٘ايذلق١ٝ 

فُٛع١ َٔ ايٛظا٥ـ سات رصدات ٚصٚاتب َٚٛافؿات َٚغ٪ٚيٝات قزر٠ مبكتن٢ : ايؿ١٦

. أسهاّ ايزيٌٝ

َغت٣ٛ ٚظٝؿٞ َتزصز مُٔ ايؿ١٦ ايٛاسز٠ سات صٚاتب ٚعٓٛات َٚٛافؿات قزر٠ ٚؾل : ايزصد١

. ايزيٌٝأسهاّ ٖشا 

 ايٛظٝؿ١ مبٗاّ قٝاَ٘ َكابٌ ٜٚتكاماٙ املٛظـ ٜغتشك٘ ايشٟ ايضاتبٖٛ  :ا٫عاعٞ ايضاتب: ايضاتب

 .ْابًػ بًز١ٜ يف املعتُز ايضٚاتب عًِ يف احملزر ايضاتب ٖٚٛ ،ٜؾػًٗا اييت

 ٚا٫عتشكاقات  ايع٬ٚات سغب ايزصد١يٝ٘ماف اّ ا٭عاعٖٞٛ ايضاتب :  ا٫مجايٞ ايضاتب

 .2009 يغ١ٓ 7 صقِ  احمل١ًٝاهل٦ٝات َٛظؿٞ ْعاّ مبٛدبات ٚا٫عتكطاع

 ا٫ْع١ُ اسهاّ مبٛدب تكاعزٙ عٓزايضاتب ايشٟ ٜغتشك٘ املٛظـ :  ايتكاعزٟ ايضاتب

  .بٗا املعٍُٛ

تتهٕٛ َٔ عزر ؾضرٟ ٚتنِ يف عنٜٛتٗا عزر َٔ ؾ١ٓ ؽ٪ٕٚ املٛظؿني ٚص٥ٝػ ايكغِ  ؾ١ٓ املكاب٬ت

 .املدتك ٚاٟ د١ٗ اخض٣ ميهٔ ا٫عتعا١ْ بٗا ٚحيزرٖا ععار٠ ص٥ٝػ ايبًز١ٜ 

 قإْٛ ايعٌُ 
 . ٚتعز٬ٜت2000٘ يغ١ٓ 7ٖٛ قإْٛ ايعٌُ ايؿًغطٝين صقِ 

 ْعاّ ايهارص
 . ٚتعز٬ٜت2007ْ٘عاّ َٛظؿٞ بًز١ٜ ْابًػ يغ١ٓ 
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 سزٚر تطبٝل ايزيٌٝ

ايكضاصات ٚايكٛاْني ٚايكإْٛ،  َب١ٝٓ َٚه١ًُ ٭سهاّ تعتدل ايغٝاعات ٚاٱدضا٤ات ايٛاصر٠ يف ٖشا ايزيٌٝ .أ 

يغ١ٓ  (7) اهل٦ٝات احمل١ًٝ ايؿًغط١ٝٓٝ صقِ  ْعاّأَا نٌ َا مل ٜضر بؾأْ٘ ْك يف ٖشا ايزيٌٝ ؾٝعتدل.املعزي١ ي٘

 .  ٚتعز٬ٜت٘ املضدع١ٝ ايكا١ْْٝٛ بؾأ2009ْ٘
 ايزا٥ُني، املجبتني َِٓٗ ٚاملٛمٛعني ؼت ْابًػتغضٟ أسهاّ ٖشا ايزيٌٝ ع٢ً مجٝع َٛظؿٞ بًز١ٜ  .ب 

ٜٚعتدل املٛظـ مبذضر تعٝٝٓ٘، َّطًعا ع٢ً ناؾ١ بٓٛر ٚؾكضات ٖشا ايزيٌٝ ٚقاب٬ً . ا٫ختباص َٚٛظؿٞ ايعكٛر

عًُا باْ٘ ٜتٛدب اط٬ع٘ .ظُٝع َا ٚصر ؾٝٗا َٔ ْقٛل ٚخامعا يًتعًُٝات ٚايكٛاعز اييت تقزص تٓؿٝشا هلا

 .ع٢ً ٖشا ايزيٌٝ ؾٛص تعٝٝٓ٘
 ٚقٛاعز ايزيٌٖٝشا  سغب ْابًػخينع املٛظؿٕٛ ٭سهاّ ٥٫ش١ املدايؿات ٚاؾظا٤ات املعٍُٛ بٗا يف بًز١ٜ  .ز 

 .ٚاخ٬قٝات ايغًٛنٝات امل١ٝٓٗ املطبك١ يف ايبًز١ٜ 
، ٜٚؾٌُ سيو اٱماؾ١ ٚاٱيػا٤ ٭ٟ َٔ ايبٓٛر أٚ ايزيٌٝإرخاٍ أ١ٜ تعز٬ٜت ع٢ً ْقٛل ٖشا يًُذًػ حيل  .ر 

 اهل٦ٝات احمل١ًٝ  ْعاّ ٚمبا ٫ ٜتعاصض َعْابًػاملٓاؾع أٚ اؿكٛم ايٛاصر٠ ؾٝٗا سغب تطٛص أْع١ُ بًز١ٜ 

عٓز ادضا٤ أٟ ٚأٟ قإْٛ أٚ ْعاّ َعٍُٛ ي٘ يف بًز١ٜ ْابًػ،. ٚتعز٬ٜت2009٘يغ١ٓ  (7)ايؿًغط١ٝٓٝ صقِ 

 .تعزٌٜ ٜكّٛ اجملًػ باع٬ٕ ايتعز٬ٜت بؾهٌ ٚامح ع٢ً يٛس١ ا٫ع٬ْات ملز٠ عؾض٠ اٜاّ ع٢ً ا٫قٌ
 

 َغ٪ٚي١ٝ ايتطبٝل 1.4
 

اجملًػ ايبًزٟ ٜٚقبح ريٌٝ عٝاعات ٚادضا٤ات املٛاصر ايبؾض١ٜ دظ٤ا َٔ بعز اعتُارٙ َٔ ٜطبل ٖشا ايزيٌٝ  .أ 

 .اْع١ُ ٚتعًُٝات ٚعٝاعات ايعٌُ يف بًز١ٜ ْابًػ 
 بأسهاّ ٖشا ايزيٌٝ يف تعا٬َتِٗ َع َض٩ٚعِٝٗ ٚتٛدِٝٗٗ َٚتابعتِٗ ْابًػٜغتعني املغ٪ٚيٕٛ يف بًز١ٜ  .ب 

بٗزف اؿؿاظ ع٢ً ايضٚح املع١ٜٛٓ ايعاي١ٝ ٚا٭را٤ اؾٝز ٚا٫ْنباط، نُا ٜغتعني ايعإًَٛ ب٘ ملعضؾ١ 

 .سكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ
٫ ٜتٓاقض َع  ايبًز١ٜ  بضأٟ َضادع اعتؾاص١ٜ قا١ْْٝٛ َٔ راخٌ أٚ خاصزْابًػبًز١ٜ اعتعا١ْ ص٥ٝػ  .ز 

ّٛي١ ي٘ أٚ املغ٪ٚيٝات املًكا٠ ع٢ً عاتل نشيو إٕ إساي١ ايغٝاعات اهلا١َ قبٌ اعتُارٖا إىل . ٙايق٬سٝات املد

بٌ ٜعّظط ايجك١ بايكضاصات اييت ايض٥ٝػ ؾإ أٚ أؾضار َٔ املعٓٝني أٚ َٔ سٟٚ ا٫ختقال ٫ ٜتعاصض َع ف٬سٝات 

 .ٜقزصٖا
 .َٛظؿٞ بًز١ٜ ْابًػ َغ٪ٚيني ًَٚظَني بتطبٝل بٓٛر ٖشا ايزيٌٝ نٌ يف َٛقع٘ .ر 

 
 ايكضاصات اٱراص١ٜ 1.5
 ٚايتأنٝز ع٢ً تبًٝػ٘  املٛاصر ايبؾض١ٜ إع٬ّ املٛظـ بايكضاصات اٱراص١ٜ اييت ٜهٕٛ طضؾًا بٗاٚسز٠ع٢ً  .أ 

 .بايكضاص
 ع٢ً ّٜٛ 14 ملز٠ ْابًػ ع٢ً يٛس١ إع٬ْات بًز١ٜ  ايعا١َ املتعًك١ بؾ٪ٕٚ املٛظؿني تٓؾض ايكضاصات اٱراص١ٜ .ب 

. ا٫قٌ ٚع٢ً املٛظـ تتبع ٖشٙ ايكضاصات
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 ختطيط وتعيني املوارد البشرية:  الباب الثاىي
 

 بٓا٤ ع٢ً َضاسٌ ايزٚص٠ ايظ١َٝٓ ملٗاّ املٛاصر ْابًػٚإدضا٤ات املٛاصر ايبؾض١ٜ يف بًز١ٜ  تكغِ عٝاعات

 ايبؾض١ٜ نُا ٖٛ َٛمح أرْاٙ
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 ٠ؽطٝط املٛاصر ايبؾضٟ

 

 إ٫ يف ٚظٝؿ١ ؽاغض٠ ع٢ً دزٍٚ تؾه٬ٝت ايٛظا٥ـ ايشٟ بٛظٝؿ١ را١ُ٥ ٫ جيٛط تعٝني أٟ َٛظـ .أ 

 .فارم عًٝ٘ ايٛطٜض بٓا٤ ع٢ً تٓغٝب اجملًػ
ٚايشٜٔ ٜكّٛ نٌ َِٓٗ بتشنرل املغ٪ٍٚ املباؽضتكع َغ٪ٚي١ٝ ايتدطٝط ٫ستٝادات املٛاصر ايبؾض١ٜ ع٢ً  .ب 

قع ؼت َغ٪ٚيٝت٘، ٚاييت ع٢ً أعاعٗا عٝتِ طًب بايٛسز٠ ا٫راص١ٜاييت تخط١ ا٫ستٝادات اـاف١ 

 أٟ َٛظـ دزٜز ٚتقٓٝؿٗا مُٔ عًِ ايزصدات ٚمبا ٜتٓاعب َع دزٍٚ ايتؾه٬ٝت َٛاط١ْاعتُار 

 .ايٛظٝؿ١ٝ
اعتشزاخ َٓقب أٚ  (iiٚدٛر ؽاغض يٛظٝؿ١ أٚ أنجض  (i: تهٕٛ اؿا٫ت اييت تغتزعٞ ايتٛظٝـ ٖٞ .ز 

 .أنجض
اـط١ ايغ١ٜٛٓ ي١٦ًٝٗ احمل١ًٝ ٚتؾٌُ أ١ٜ تٛععات  (i: تعتُز ع١ًُٝ ايتدطٝط يًتٛظٝـ ع٢ً .ر 

 .اعار٠ تزٜٚض املٛظؿني يف ايٛسزات ا٫راص١ٜ املدتًؿ١ (iii   املٛاط١ْ ايغ١ٜٛٓ (iiَغتكب١ًٝ، 
مُٔ اـطط ايغ١ٜٛٓ )تتِ ع١ًُٝ ايتدطٝط َٚضادع١ اـطط ٚاملٛاطْات اـاف١ باملٛاصر ايبؾض١ٜ  .ٙ 

 .ؽٗض اب َٔ نٌ عاّيف  (ٚاملٛاطْات
نؾٛؾًا بايٛظا٥ـ ايؾاغض٠ املضفٛر هلا كققات يف املٛاط١ْ ايعا١َ، ٚؼزٜز  تعز املٛاصر ايبؾض١ٜ .ٚ 

 . ايٛظا٥ـ املضار ؽػًٗا، َٚدلصات ؽػًٗا يف م٤ٛ استٝادات ايعٌُ

 ْابًػإدضا٤ات ؽطٝط استٝادات املٛاصر ايبؾض١ٜ يف بًز١ٜ  2.1

 

َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ 
بنضٚص٠ َطًع ؽٗض آب َٔ نٌ عاّ ايزٚا٥ض ٚا٭قغاّ َغ٪ٚيٞ ٜكّٛ بتشنرل  .أ 

ايتدطٝط ٫ستٝادات نٌ َِٓٗ يًُٛاصر ايبؾض١ٜ َٔ خ٬ٍ َشنض٠ راخ١ًٝ 

 .ٱعزار دزٍٚ ايتؾه٬ٝت ايٛظٝؿ١ٝ

  املباؽضاملغ٪ٍٚ 
 -: بتشنرل خط١ اؿضاى ايٛظٝؿٜٞٙكّٛ بايتعإٚ َع َض٩ٚعٞ .ب 

 
  ؼًٌٝ ايٛمع اؿايٞ يًعاًَني مُٔ إطاص سزٚر املٛاطْات ايتكزٜض١ٜ يًغ١ٓ

 .املاي١ٝ ايكار١َ
  رصاع١ ايتطٛصات املضتكب١ يف ْؾاطات ايٛسز٠ ؼت َغ٪ٚيٝت٘ خ٬ٍ ايغ١ٓ

 .ايكار١َ َٚز٣ تأثرل سيو ع٢ً عزر َٚغت٣ٛ املٛظؿني
  ؼزٜز ايتػرلات ع٢ً عزر َٚغت٣ٛ املٛظؿني يهٌ ٚظٝؿ١ َٔ ايٛظا٥ـ

 .راخٌ ايٛسز٠ اٱراص١ٜ
  تزٜٚٔ ايٓتا٥ر ع٢ً تكضٜض خال باستٝادات املٛاصر ايبؾض١ٜ ٚؼزٜز

ايتٛظٝـ، ايٓكٌ، )ا٭عًٛب املكذلح يتشكٝل ايظٜار٠ أٚ ايٓكك يف عزر املٛظؿني 

 .(ايذلق١ٝ، إْٗا٤ اـزَات
 تكضٜض استٝادات املٛاصر ايبؾض١ٜ إىل َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜاأصؼ ٍ. 
  يف ساي١ اعتشزاخ ٚظا٥ـ دزٜز٠ ٜكّٛ بتشنرل ٚفـ ٚظٝؿٞ َٚٛافؿات

خاف١ ٜٚكّٛ باصعاي٘ اىل َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ يتزقٝك٘ مُٔ أعاعٝات 

 .ؼنرل ايٛفـ ايٛظٝؿٞ
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َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ 
ايٛسزات  تكاصٜض استٝادات املٛاصر ايبؾض١ٜ املغت١ًُ َٔ كتًـ َضادع١ .ز 

 يًغ١ٓ ايكار١َ ؾُٝا ْابًػتظاّ بأٖزاف بًز١ٜ ٍتأنز َٔ ا٫ٟ ٚا٫راص١ٜ

 .ٜتعًل باملٛظؿني
 تكاصٜض استٝادات املٛاصر ايبؾض١ٜ إىل املزصا٤ املعٓٝني ٫عتهُاٍ ٚمع اعزار .ر 

 .املٛاطْات ايتكزٜض١ٜ اـاف١ بإراصاتِٗ
 استٝادات املٛاصر ايبؾض١ٜ  َع ص٥ٝػ ايبًز١ٜ يف ساٍ عزّ ٚدٛر َٓاقؾ١ .ٙ 

 . ايبًز١َٜزٜض
يف ساٍ اعتشزاخ ٚظا٥ـ دزٜز٠ ٜكّٛ بتشنرل ٚفـ ٚظٝؿٞ ٜٚكّٛ  .ٚ 

 .باصعاي٘ يًُغ٪ٍٚ املباؽض يتزقٝك٘ َٚٔ ثِ اعتُارٙ َٔ ص٥ٝػ ايبًز١ٜ

 تكاصٜض استٝادات املٛاصر ايبؾض١ٜ مُٔ فُٛع١ دزاٍٚ املٛاطْات صؾع (إ ٚدز )َزٜض ايبًز١ٜ

 . بًز١ٜ ْابًػ يًُٓاقؾ١ ٚا٫عتُار ص٥ٝػايتكزٜض١ٜ اىل 

ٜتانز َٔ ا٫يتظاّ بايغٝاعات ايعا١َ يًبًز١ٜ ٚايكضاصات املتعًك١ ٚ

 .باعذلاتٝذ١ٝ ايعٌُ يًغ١ٓ ايكار١َ 

 ْابًػص٥ٝػ بًز١ٜ 

 

 

 

 

 

 

 َغ٪ٍٚ  / تكاصٜض استٝادات املٛاصر ايبؾض١ٜ َع َزٜض بًز١ٜ ْابًػَٓاقؾ١ .ط 

 ٜٚتأنز با٫يتظاّ بايغٝاعات ايعا١َ بايبًز١ٜ ٚايكضاصتاملٛاصر ايبؾض١ٜ 

 .املتعًك١ باعذلاتٝذ١ٝ ايعٌُ يًغ١ٓ ايكار١َ

 ايتعز٬ٜت اي٬ط١َ ع٢ً تكاصٜض استٝادات املٛاصر ايبؾض١ٜ بٓا٤ا ع٢ً ارخاٍ .ح 

. ْتا٥ر ايٓكاـ

ٍ .ط   َباؽض٠ مبا يف ٙتكضٜض استٝادات املٛاصر ايبؾض١ٜ يًٛظا٥ـ اييت تتبع ٠اسا

 اىل َغ٪ٚيٞ ايٛسزات ا٫راص١ٜسيو ا٫ستٝادات إىل تٛظٝـ ْٚكٌ ٚتضق١ٝ 

 .اجملًػ ايبًزٟ
 ٚاصعاهلا ْابًػمُٔ َٛاط١ْ بًز١ٜ تكاصٜض استٝادات املٛاصر ايبؾض١ٜ اساي١  .ٟ 

 بعز اعتُارٖا َٔ يٛطاص٠ اؿهِ احملًٞ َٔ ادٌ اعتُارٖا يف املٛاط١ْ ايعا١َ

 .اجملًػ ايبًزٟ

َقارص ايتٛظٝـ  2.2

 ايٓعض يف إؽػاٍ ايؾاغض َٔ ِقبٳٌ أسز املٛظؿني ْابًػيف ساي١ ٚدٛر ٚظا٥ـ ؽاغض٠، حيل يض٥ٝػ بًز١ٜ  .أ 

، أٚ ٜتِ ايًذ٤ٛ إىل املقارص  ٚسيو عٔ طضٜل ؾتح باب املٓاؾغ١ اَاّ َٔ تٓطبل عًِٝٗ ايؾضٚطْابًػببًز١ٜ 

يف ساٍ ؾٛط َٛظـ اهل١٦ٝ بايؾاغض اؾزٜز ٜتِ .  ْابًػاـاصد١ٝ يًتٛظٝـ ٚسيو سغب َقًش١ بًز١ٜ 

 .ايٓعض يف اؽػاٍ ٚظٝؿت٘ ا٫ف١ًٝ سغب ايزيٌٝ
تكزِٜ طًب يًعٌُ بايٛظٝؿ١ ايؾاغض٠، ب تٓطبل عًٝ٘ ؽضٚط ايٛظٝؿ١ ٠ َٔ بًز١ٜ ْابًػ/ ٫ٟ َٛظـحيل .ب 

. ٚجيضٟ ايتٓاؾػ بني مجٝع َكزَٞ ايطًبات سغب ايهؿا٠٤ َٚتطًبات ايٛظٝؿ١ املع١ٝٓ

 :اْٛاع ايتٛظٝـ 2.3
ِٖٚ ايشٜٔ ٜعٕٝٓٛ يف ٚظا٥ـ را١ُ٥ سات ؾ٦ات ٚرصدات قزر٠ يف دزٍٚ تؾه٬ٝت : َٛظؿني را٥ُني .1

 ايٛظا٥ـ
 -: ِٖٚ ايشٜٔ ٜعٕٝٓٛ بٛظا٥ـ غرل را١ُ٥ مبٛدب عكٛر ٜٚكغُٕٛ إىل: َٛظؿني بعكٛر .2
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َٛظؿني ٜعٕٝٓٛ بعكٛر ؽا١ًَ ؾُٝع ايع٬ٚات يف ٚظا٥ـ َزصد١ يف دزٍٚ تؾه٬ٝت ايٛظا٥ـ أٚ  .أ 

ع٢ً سغاب املؾاصٜع ٚيزِٜٗ َ٪٬ٖت ع١ًُٝ عاي١ٝ ٚخدلات ع١ًُٝ ممٝظ٠، تتطًبٗا َقًش١ ايعٌُ 

 . ْابًػيف بًز١ٜ 
َٛظؿني ٜعٕٝٓٛ بعكٛر ٚؼزر صٚاتبِٗ ٚؾكًا ٭سهاّ ايزيٌٝ ع٢ً سغاب املؾاصٜع أٚ صٚاتب املٛظؿني  .ب 

املٓؿهني عٔ ايعٌُ بغبب اٱداط٠ رٕٚ صاتب، ٚؼتغب صٚاتبِٗ ع٢ً إٔ ٫ تتذاٚط املدققات املضفٛر٠ 

 .هلشٙ ايػا١ٜ صاتب املٛظـ املٓؿو عٔ ايعٌُ

قٛاعز ايتٛظٝـ  2.4

 -: تتنُٔ إٔ ٜهٕٛ طايب ايٛظٝؿ١ْابًػؽضٚط جيب تٛؾضٖا يف نٌ طايب ٚظٝؿ١ يف بًز١ٜ  .أ 

 .ؾًغطًٝٓٝا  .1
أٚ اـدلات ايع١ًُٝ، ٚناؾ١ ايؾضٚط ٚإٔ ٜكزّ ناؾ١ / سا٥ظًا ع٢ً امل٪٬ٖت ايع١ًُٝ ٚ .2

 . يف َضاسٌ ايتٛظٝـ املتكز١َْابًػاملغتٓزات ٚاملعًَٛات اييت قز تطًبٗا بًز١ٜ 

 ايبز١ْٝ ٚايعك١ًٝ اييت متٓع٘ َٔ ايكٝاّ بأعُاٍ ايٛظٝؿ١ اييت ٚا٫عاقاتخايًٝا َٔ ا٭َضاض  .3

عٝعني ؾٝٗا مبٛدب قضاص َٔ املضدع ايطيب املدتك، ع٢ً أْ٘ جيٛط تعٝني ايهؿٝـ يف 

عٝٓٝ٘ أٚ ؾاقز ايبقض يف إسز٣ عٝٓٝ٘ أٚ سٟ اٱعاق١ اؾغز١ٜ، إسا مل تهٔ أٟ َٔ تًو 

اٱعاقات متٓع٘ َٔ ايكٝاّ بأعُاٍ ايٛظٝؿ١ بؾٗار٠ املضدع ايطيب ع٢ً إٔ تتٛاؾض ؾٝ٘ 

 .ايؾضٚط ا٭خض٣
 .َٔ ايٛظا٥ـ ايؾاغض٠ يشٟٚ ا٫ستٝادات اـاف١  (%5)ٜضاع٢ عٓز تعٝني املٛظؿني َٓح ْغب١  .4
 .ْابًػتعط٢ ا٭ٚي١ٜٛ يف ايتعٝني يغهإ َٓطك١ بًز١ٜ  .5
. قز أنٌُ ايغ١ٓ ايجا١َٓ عؾض٠ َٔ عُضٙ ٜٚجبت عُض املٛظـ بؾٗار٠ ٬َٝرٙ ايضزل١ٝ .6

َتُتعًا عكٛق٘ املز١ْٝ غرل قهّٛ عًٝ٘ َٔ قه١ُ ؾًغط١ٝٓٝ كتق١ ظٓا١ٜ أٚ  .7

  . َا مل ٜضر إيٝ٘ اعتباصْٙابًػبًز١ٜ بظٓش١ ك١ً بايؾضف أٚ 
إٔ ًٜتظّ بهاؾ١ ايكٛاعز ٚايؾضٚط اييت تكضصٖا ا٭ْع١ُ ٚايكٛاْني اؿه١َٝٛ عاص١ٜ  .8

 .املؿعٍٛ
 7 عؾض َٔ ايعُض اسهاّ قإْٛ ايعٌُ ايؿًغطٝين صقِ ْٜ٘ٓطبل ع٢ً َٔ ِٖ رٕٚ عٔ ايجاّ .9

 . َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿًغطٝين 99-93 ع٢ً إ ٜضاع٢ اسهاّ املٛار 2009يغ١ٓ 
تعز املٛاصر ايبؾض١ٜ نؾٛؾًا بايٛظا٥ـ ايؾاغض٠ املضفٛر هلا كققات يف املٛاط١ْ ايعا١َ، ٚؼزٜز ايٛظا٥ـ  .ب 

املضار ؽػًٗا، َٚدلصات ؽػًٗا يف م٤ٛ استٝادات ايعٌُ ٚتكزَٗا يٛاطاص٠ اؿهِ احملًٞ يف بزا١ٜ نٌ ع١ٓ 

 .بعز اعتُارٖا َٔ اجملًػ ايبًزٟ َاي١ٝ
 املغ٪ٍٚ املباؽضٚبعز ايٓعض يف تٛف١ٝ  تضعٌ ناؾ١ طًبات تٛظٝـ املٛظؿني إىل َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ .ز 

 -:عادتِٗ يٛظا٥ـ ؽاغض٠ ٜتِ َا ًٜٞ 
ْؾضٙ يف اٚ / ٚاٚ ايقؿش١ ا٫يهذل١ْٝٚ إ ٚدزت / ع٢ً يٛس١ ا٫ع٬ْات ٚاٱع٬ٕ عٔ ايؾاغض .1

.  ْٚبشٙ عٔ ايٛفـ ايٛظٝؿٞيٛظٝؿ١ فشٝؿتني َٜٛٝتني ٜتنُٔ ؽضٚط ؽػ٬

 -:جيب إٔ ٜتنُٔ اٱع٬ٕ عٔ ايٛظا٥ـ ايؾاغض٠ ايبٝاْات اٯت١ٝ .2
 اعِ ايٛظٝؿ١ ٚٚفـ ايٛظٝؿ١ ٚؽضٚط ؽػًٗا ٚؾ٦تٗا ٚرصدتٗا. 
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  اؾ١ٗ اييت تكزّ إيٝٗا ايطًبات ع٢ً ايُٓٛسز املدقك يشيو، ٚاملغتٓزات ايٛادب

 .تكزميٗا َٚٝعار َٚهإ تكزميٗا
 

إدضا٤ات اٱع٬ٕ عٔ طًب ايتٛظٝـ  2.5

َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ 
 . إٔ ايٛظٝؿ١ ايؾاغض٠ ٚؾل دزٍٚ تؾه٬ٝت ايٛظا٥ـايتأنز .أ 
.  ي٬عتُارْابًػ ص٥ٝػ بًز١ٜ ْك اٱع٬ٕ عٔ طًب ايتٛظٝـ ٚأصعً٘ إىل اسناص .ب 

املغ٪ٍٚ املباؽض 
. تأنز َٔ َطابكت٘ ٫ستٝادات ايتٛظٝـٟ اٱع٬ٕ َٚضادع١ .ز 

إ  )ْابًػَزٜض بًز١ٜ 

 (ٚدز

 بؾإٔ ْك ْابًػتأنز َٔ ايتكٝز بايُٓط املتبع يف بًز١ٜ ٟ اٱع٬ٕ َٚضادع١ .ر 

 .ٚؽهٌ اٱع٬ٕ
 .ييت تضاٖا مضٚص١ٜا اٱع٬ٕ بعز إرخاٍ ايتعز٬ٜت اعتُار .ٙ 
 .َقارق١ ص٥ٝػ ايبًز١ٜ ع٢ً ا٫ع٬ٕ  .ٚ 
. اٱع٬ٕ إىل َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜاعار٠  .ط 

َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ 
عًُٗا ْك ٟٚبٛع١ًٝ اٱع٬ٕ املٓاعب١ ايتٓغٝل َع ٚسز٠ ايع٬قات ايعا١َ ي٬تقاٍ  .ح 

 .اٱع٬ٕ َع ؼزٜز عزر َضات ٚأٜاّ ايٓؾض
 . َٔ ْؾض اٱع٬ٕ يف ا٭ٚقات احملزر٠ ٚسغب ايٓك املعتُزايتأنز .ط 
. ْغذ اٱع٬ٕ َع طًب ايتعٝني يف ًَـ خال بطًبات ايتعٝنيب ا٫ستؿاظ .ٟ 

  املٛظؿنيؽ٪ٕٚ ٍتاملكاب٬ؾ١ٓ  2.6
بض٥اع١ تتهٕٛ ايًذ١ٓ َٔ عزر ؾضرٟ .  (ؾ١ٓ ؽ٪ٕٚ املٛظؿني) ؾ١ٓ تغ٢ُ ْابًػتؾهٌ يف بًز١ٜ  .1

أسز نباص املٛظؿني، أٚ / َٚٚزٜض ايبًز١ٜ ايض٥ٝػ اٚ َٔ ٜؿٛم٘ بشيو ٚعن١ٜٛ أسز أعنا٤ اجملًػ

 .َٚغ٪ٍٚ ايكغِ املدتك
 :تتٛىل ايًذ١ٓ املٗاّ ٚايق٬سٝات ايتاي١ٝ ٚتضؾع تٓغٝباتٗا بؾأْٗا إىل اجملًػ .2

 

حيل يًذ١ٓ ا٫عتعا١ْ مبتدققني يف اجملاٍ  ٚ املٛظؿني ٚتعزٌٜ أٚماعِٗ مبا يف سيو املٛظؿني بعكٛرتعٝني- أ

 .ؽػًٗااملٗين يًٛظٝؿ١ املضار 
 .ٚاملكاب٬ت ايؾدق١ٝ يًُضؽشني يًتعٝنيٚادضا٤ إدضا٤ ا٫َتشاْات ايتٓاؾغ١ٝ ا٫ؽضاف ع٢ً - ب
 . َٔ رصد١ إىل رصد١ أع٢ًْابًػتضؾٝع َٛظؿٞ بًز١ٜ - ز
 يضؾع َغت٣ٛ اٯرا٤ ْابًػإٜؿار املٛظؿني يًبعجات ٚايزٚصات ٚرصاع١ ا٫ستٝادات ايتزصٜب١ٝ ملٛظؿٞ بًز١ٜ - ر

 .ٚؼغني ْٛع١ٝ ايعٌُ
 .ايزيٌٝأٟ َٗاّ أٚ ف٬سٝات أخض٣ ٚصر ايٓك عًٝٗا يف ٖشا - ٖـ

  ثًجٞ ا٫عنا٤ػتُع ايًذ١ٓ بزع٠ٛ َٔ ص٥ٝغٗا نًُا رعت اؿاد١ ٜٚهٕٛ ادتُاعٗا قاًْْٛٝا عنٛص  .3

 .  ايبًزٟ ٚتٛفٝاتٗا يًُذًػتٓغٝباتٗاٚتضؾع  1 +0.5.با٫غًب١ٝ قضاصاتٗا تعتُزٚ

 ايتٛظٝـ ف٬سٝات 2.7

 . بكضاص َٔ اجملًػ بٓا٤ً ع٢ً تٓغٝب ايًذ١ٓايزا٥ُني ٜتِ تعٝني املٛظؿني - 
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 يًكٝاّ بعٌُ َ٪قت طاص٨ أٚ َٛزلٞ بكضاص َٔ ايض٥ٝػ يف سزٚر ٚ املٛظؿني بعكٛر اٜتِ تعٝني ايعُاٍ بأدض َٜٛٞ- 

. املدققات املضفٛر٠ يف َٛاط١ْ اهل١٦ٝ ٜٚتِ إْٗا٤ خزَاتِٗ بكضاص َٔ ايض٥ٝػ

جيٛط اعتدزاّ أؽدال ٚبؾهٌ َ٪قت ع٢ً سغاب َؾاصٜع ملز٠ تكٌ عٔ ع١ٓ بٓا٤ ع٢ً تٓغٝب اجملًػ، ٜٚتكامٕٛ - 

  . ايعكز أٚ املؾضٚع أٚ ْؿاس كققات٘-صٚاتبِٗ َٔ كققات املؾضٚع ٚت٢ٗٓ خزَاتِٗ سهًُا بإْتٗا٤ َز٠ 

إدضا٤ات املكاب٬ت ٚا٫ختباصات ٚاختٝاص املضؽح ا٭ؾنٌ  2.8

َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ 
ايتأنز َٔ ناؾ١ اٱدضا٤ات اي٬ط١َ قبٌ ايبز٤ يف املكاب٬ت َٔ سٝح املهإ،  .أ 

اخل َٔ ا٭َٛص اينضٚص١ٜ َٔ أدٌ مُإ لاح ع١ًُٝ ... ايُٓاسز املطًٛب١ ٚاٱصؽارات

 .املكاب٬ت
. ٍٚ املعين بإدضا٤ املكاب١ً بكا١ُ٥ املضؽشني ًَٚؿاتِٗ نٌ ع٢ً سز٩٠ املػتظٜٚز .ب 

  املكاب٬تؾ١ٓ 
 :ا٫تٞأدضا٤ املكاب١ً َع املضؽح ٚؾل  .ز 

 ْابًػ املضؽح فٛص٠ عا١َ عٔ أٖزاف ٚعٝاعات بًز١ٜ َٓح. 
 املعًَٛات ايؿ١ٝٓ يًُضؽح، َٚز٣ تٓاعب َ٪٬ٖت٘ ٚخدلات٘ َع َتطًبات ؾشك 

 .ايٛظٝؿ١
 ؽدق١ٝ املضؽح َٔ سٝح رصد١ سنا٥٘ ٚقزصت٘ ع٢ً ايكٝار٠ َٚز٣ محاع٘ ؾشك 

 .يًعٌُ ٚقزصت٘ ع٢ً ايتعاٌَ َع اٯخضٜٔ
 َتطًبات ايٛظٝؿ١ؽضح .  
 بؾهٌ عاّ ع٢ً أ١ٜ أع١ً٦ تتعًل بايٛظٝؿ١ أٚ ايضاتب أٚ املظاٜا أٚ أ١ٜ عٝاعات ا٫داب١ 

 .أخض٣
 -:يف ساٍ تنُٓت املكاب١ً اختباصًا خطٝا أٚ عًًُٝا .ر 

 ع٢ً إداب١ املضؽشني ع٢ً أع١ً٦ ا٫ختباصات اـط١ٝا٫ؽضاف . 
 ّبإدضا٤ ا٫ختباصات ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ اي٬ط١َ إٕ تطًب ا٭َضايكٝا . 
 اٱدابات با٫عتعا١ْ باملغ٪ٚيني ايؿٓٝني عٓز اؿاد١تقشٝح . 

 
 ٙ. ِ تكضٜض تكِٝٝ املضؽح عٓز اْتٗا٤ نٌ َكاب١ً، ٚسزر فا٫ت ايك٠ٛ ٚاينعـ "ٍ اأن

 .يز٣ املضؽح، ٚرٕٚ أ١ٜ ٬َسعات أٚ أَٛص أخض٣ دض٣ عجٗا يف اـا١ْ املدقق١ يشيو
 إسا نإ ٖٓايو ساد١ ٱدضا٤ َكاب١ً ثا١ْٝ يهٌ َٔ املضؽشني أٚ إسا تطًب ا٫َض اقضاص .ٚ 

ايعٛر٠ إىل ا٭ؽدال املضدعٝني ٫خش َظٜز َٔ املعًَٛات عٔ املتكزّ، ٚبني سيو بٛمٛح 

 .ع٢ً تكضٜض تكِٝٝ املضؽح
َضؽح فاحل  بعز ا٫ْتٗا٤ َٔ إدضا٤ املكاب٬ت، فٓـ املضؽشني ٚؾكا يٓتا٥ر املكاب١ً إىل .ط 

 .َبز٥ٝا يًٛظٝؿ١، َٚضؽح غرل فاحل يًٛظٝؿ١
ٜٔ .ح   . بؾإٔ ف٬س١ٝ املضؽح ع٢ً تكضٜض تكِٝٝ املضؽحايتٛف١ٝ تزٚ
 ًَؿات املضؽشني َضؾكا تكاصٜض ايتكِٝٝ ْٚتا٥ر ا٫ختباصات إىل َغ٪ٍٚ املٛاصر اعار٠ .ط 

. ايبؾض١ٜ

َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ 
 .ْكٌ ع٬َات ايتقٓٝـ ْٚتا٥ر ا٫ختباصات إىل قا١ُ٥ املضؽشني يؾػٌ ايٛظٝؿ١ .ٟ 
عٓزَا ٜهٕٛ سيو مضٚصٜا، اتقٌ بؾدقني اٚ َ٪عغتني ّٜعضؾإ عٔ املضؽح، ٚمع  .ى 

 .تكُُٝٝٗا ع٢ً تكضٜض تكِٝٝ املضؽح ٚقا١ُ٥ املضؽشني يؾػٌ ايٛظٝؿ١
عٓزَا ٜهٕٛ ًَـ املضؽح قز انتٌُ، أصعٌ ًَؿات املضؽشني َع قا١ُ٥ املضؽشني إىل  .ٍ 
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. ْابًػص٥ٝػ بًز١ٜ 

املغ٪ٍٚ املعين  
 . املضؽح املؿنٌ َٚضؽح بزٌٜ أٚ أنجض، ؼزٜزٚؾكا يًٓتا٥ر ٚايتٛفٝات .ّ 
 باعِ املضؽح ايشٟ مت اختٝاصٙ ٫ٍَ٘ ًَؿات املضؽشني إىل َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ ٚأعاأصؼ .ٕ 

. ٚاعِ نٌ َضؽح بزٌٜ

َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ 
ٚظٝـ يعزّ اعتٝؿا٥ِٗ ت اع٬ّ املضؽشني ايشٜٔ مل ٜتِ املٛاؾك١ عًِٝٗ با٫عتشاص عٔ اٍ .ؼ 

 .ايؾضٚط ايٛظٝؿ١ٝ 
 . مبًـ املضؽح ايبزٌٜ يًعٛر٠ ي٘ عٓز اؿاد١ا٫ستؿاظ .ع 
. نشيو مبًؿات املضؽشني ايشٜٔ صؾنت طًباتِٗا٫ستؿاظ  .ف 

اجملًػ 
ٜتِ تعٝني املٛظؿني بكضاص َٔ اجملًػ بٓا٤ً ع٢ً تٓغٝب ايًذ١ٓ ٚخينع ايكضاص ملقارق١  .ل 

 .ايض٥ٝػ
ٜتِ تعٝني ايعُاٍ بأدض َٜٛٞ يًكٝاّ بعٌُ َ٪قت طاص٨ أٚ َٛزلٞ بكضاص َٔ ايض٥ٝػ يف  .م 

 .سزٚر املدققات املضفٛر٠ يف َٛاط١ْ ايبًز١ٜ ٜٚتِ إْٗا٤ خزَاتِٗ بكضاص َٔ ايض٥ٝػ

إدضا٤ات عضٚض ايعٌُ ٚايتعٝني  2.9

َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ 
ينُإ ايؿعاي١ٝ يف ع١ًُٝ ايتعٝني، ٜقزص نتاب ٜؿٝز باختٝاص أسز املضؽشني  .أ 

يؾػٌ ايٛظٝؿ١ ايؾاغض٠ يٝتِ ايتأنز َٔ َٛاؾك١ املضؽح ع٢ً ايعٌُ يف ايٛظٝؿ١ 

 .مُٔ ايؾضٚط احملزر٠
 عٌُ َٔ ث٬خ ْغذ َٛد١ٗ إىل املضؽح ايشٟ مت اختٝاصٙ يؾػٌ عكز نتاب ؼنرل .ب 

ع إسز٣ ايٓغذ ْٟغدتني يًُضؽح املعين َٔ أدٌ تٛم: ايٛظٝؿ١ ٚتٛطٜع٘ نايتايٞ

أَا ايٓغد١ ايجايج١ ؾٝتِ سؿعٗا ٫ تتذاٚط اعبٛع  خ٬ٍ ؾذل٠ ْابًػٚإعارتٗا إىل بًز١ٜ 

 .يف املًؿات
ٍٚ املعين بايتٛظٝـ ع٪ساملا ٜقًو صر املضؽح أٚ ساملا تٓتٗٞ املز٠ احملزر٠ يًضر، أعًِ امل .ز 

 .َا إسا نإ املضؽح املعين قز قبٌ ايعضض أٚ صؾن٘
يف ساي١ قبٍٛ املضؽح يًعضض، قِ مبتابع١ إدضا٤ات ايتعٝني ٚعكز ايعٌُ، ٚأصعٌ  .ر 

 .نتاب ا٫عتشاص عٔ ايتٛظٝـ إىل نٌ َضؽح بزٌٜ تعًُ٘ بعزّ قبٛي٘ يًٛظٝؿ١
ّٕٚ تًو ايٓتٝذ١  .ٙ  يف ساي١ صؾض املضؽح يًعضض أٚ عزّ إدابت٘ خ٬ٍ املز٠ احملزر٠، ر

. ع٢ً طًب ايتٛظٝـ اـال ب٘ ٚع٢ً نتاب عضض ايعٌُ احملؿٛظ يزٜو

 املكاب٬تؾ١ٓ 
 َتابع١ املضؽح ايبزٌٜ املٓاعب ايشٟ تتٛؾض ؾٝ٘ أسغٔ امل٪٬ٖت يؾػٌ ايٛظٝؿ١ ٚاختٝاص .ٚ 

 .ٖاإدضا٤ات ايتٛظٝـ اييت تًٞ
تكّٛ ايًذ١ٓ يف ساي١ عزّ ايتُهٔ َٔ اؿقٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ أسز املضؽشني ايبزا٥ٌ،  .ط 

 نٝؿ١ٝ َتابع١ ع١ًُٝ ايتٛظٝـ أَا بتػٝرل ؽضٚط ايتعٝني أٚ يتشزٜز ايٛمع بزصاع١

. باٱع٬ٕ َض٠ ثا١ْٝ أٚ بايًذ٤ٛ إىل َقارص أخض٣ أٚ بإيػا٤ ع١ًُٝ ايتٛظٝـ نًٝا
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 تعضٜـ املٛظـ اؾزٜز 2.10

 :-يف ايّٝٛ ا٫ٍٚ يتعٝني املٛظـ اؾزٜز، ٜكّٛ َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ مبا ًٜٞ

تغًِٝ املٛظـ اؾزٜز صط١َ َٔ ايٛثا٥ل ايتعضٜؿ١ٝ باهل١٦ٝ، ايٛفـ ايٛظٝؿٞ، ْعاّ ايعٌُ ايشٟ ٜبني سكٛق٘  .أ 

 .ٚٚادبات٘ ٚا١ٜ ٚثا٥ل سات ف١ً 
 .ايكٝاّ ظٛي١ تعضٜؿ١ٝ يف ايٛسزات ا٫راص١ٜ املدتًؿ١ يف اهل١٦ٝ يتعضٜؿ٘ بظ٥٬َ٘ .ب 

 ًَؿات املٛظؿني 2.11
ٜكّٛ َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ بايتانز َٔ سؿغ ًَؿات املٛظؿني ايٛصق١ٝ ٚا٫يهذل١ْٝٚ بؾهٌ آَٔ، يف  .أ 

 .٫ ٜغُح با٫ط٬ع عًٝٗا بزٕٚ عًُ٘ ٜٚتانز َٔ ؼزٜجٗا بؾهٌ َغتُض (غضؾ١ اٚ خظا٥ٔ َكؿً٘)

 .٤ٙ تهٕٛ ع١ًُٝ اصؽؿ١ ًَؿات املٛظؿني بؾهٌ ٜغٌٗ ايضدٛع ١ٜ٫ ٚثٝك١ بغضع١ ٚنؿا .ب 

 .ٜكّٛ َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ عؿغ ٚاصؽؿ١ املًؿات ايهذلْٚٝا .ز 
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تصييف الوظائف والرواتب واملسايا:  الثالثالباب   

 

 ايضٚاتب ٚاملظاٜا عٝاعات ٚإدضا٤ات .3
 

َكز١َ ايغٝاع١ 
 إٔ َٔ عٝاعاتٗا تعٜٛض َٛظؿٝٗا َٔ خ٬ٍ سظ١َ ايضاتب ٚاملظاٜا ايٓكز١ٜ ْابًػتعتدل بًز١ٜ  .أ 

 .ٖا َٔ خ٬ٍ ا٭عُاٍ اييت ٜٓؿشْٕٚابًػٚايع١ٝٓٝ َكابٌ َغاُٖتِٗ يف بًز١ٜ 
.  ي١٦ًٝٗٙ املايٞٙ َع ايغٝاؼٙجيب إٔ تهٕٛ سظ١َ ايضاتب َتٓاعب .ب 

ٖزف ايغٝاع١ 

 

ْطام ايتطبٝل 

تقٓٝـ ايٛظا٥ـ مُٔ فُٛع١ َٔ ايزصدات تبعا ٭١ُٖٝ ايٛظا٥ـ ٚامل٪٬ٖت ٚايكزصات املطًٛب١ 

ؼزٜز ايكِٝ ايٓكز١ٜ ٚغرل ايٓكز١ٜ ايتعٜٛن١ٝ يهٌ رصد١ ٚؽضٚط َٓح ٖشٙ ٚ. ٱؽػاهلا

. ايتعٜٛنات ٚاملظاٜا

.  ع٢ً اخت٬ف َغتٜٛاتِٗ اٱراص١ْٜابًػتطبل ٖشٙ ايغٝاع١ ع٢ً مجٝع َٛظؿٞ بًز١ٜ 

 - :ا٫ْع١ُ ٚايكٛاْني املعٍُٛ بٗا غقٛل ايتٛظٝـ ٚايتكاعز ٚاْٗا٤ اـز١َ

 ْٕٛٚقضاصات اجملًػ ايبًزٟ اـاف١ باستغاب 1959 يغ١ٓ 34 صقِ  املزْٞ ا٫صرْٞقاعزايت قا 

 .ايع٬ٚات 
  ِٚايتعًُٝات املتعًك١ بتٓؿٝشٙ ايقارص٠ عٔ ٚطٜض 2009 يغ١ٓ 7ْعاّ َٛظؿٞ اهل٦ٝات احمل١ًٝ صق 

 .اؿهِ احملًٞ 
  ًٍٜٛ2007ْعاّ َٛظؿٞ بًز١ٜ ْابًػ ايقارص عٔ اجملًػ ايبًزٟ يف ا.  
  قإْٛ ايعٌُ ايؿًغطٝين. 
  ِ2005 يغ١ٓ 7قإْٛ ايتكاعز ايعاّ صق.  
  ِ2006يغ١ٓ  (11)ْعاّ ايتاَني ايقشٞ اؿهَٛٞ ٚايع٬ز خاصز ايٛطاص٠ صق.  

 
 :-سغب ْعاّ َٛظؿٞ اهل٦ٝات احمل١ًٝ  تقٓٝـ ايٛظا٥ـ 3.1

 -:إىل ايؿ٦ات ايتاي١ٝ املقٓؿ١ ١٦ٖٝ اٚىل ْابًػتكغِ ايٛظا٥ـ يف بًز١ٜ 
 .(A4-A3 )ايزصد١ تقٓٝـ ايٛظا٥ـ ٜتزصز َٔ : ايؿ١٦ ايعًٝا .1

تتٛىل املٗاّ ايكٝار١ٜ ٚاٱؽضاؾ١ٝ ٚاملؾاصن١ يف ٚمع ا٭ٖزاف ا٫عذلاتٝذ١ٝ ٚايغٝاعات ايعا١َ : ايؿ١٦ ا٭ٚىل .2

ٚإعزار اـطط اـاف١ بايدلاَر ٚاملؾاصٜع َٚتابعتٗا ٚاٱؽضاف ع٢ً تٓؿٝشٖا ٚاقذلاح أعايٝب تطٜٛض َٓٗذٝات 

ايؾٗار٠ اؾاَع١ٝ ا٭ٚىل )ٚإدضا٤ات ايعٌُ، ٚتؾٌُ َٔ ٜعني بٛظٝؿ١ َزٜض ٜٚؾذلط تٛؾض امل٪٬ٖت ايع١ًُٝ 

ٜٚهٕٛ اؿز ا٭ر٢ْ يًبكا٤ A إىل Cٚاـدلات املطًٛب١، ٜٚهٕٛ ايتزصز هلشٙ ايؿ١٦ َٔ ايزصد١ (نشز أر٢ْ

 . عٓٛات6بايزصد١ 
ٚتؾٌُ ايٛظا٥ـ ايتدقق١ٝ يف كتًـ اجملا٫ت ٚتهٕٛ َغ٪ٚيٝات َٛظؿٞ ٖشٙ ايؿ١٦ ايكٝاّ : ايؿ١٦ ايجا١ْٝ .3

با٭عُاٍ ايتدقق١ٝ ٜٚتِ اختٝاصِٖ ممٔ ميتًهٕٛ َٗاصات إراص١ٜ ٚقٝار١ٜ َٔ بني َٛظؿٞ ٖشٙ ايؿ١٦ 

٠ ٚاـدلات ايع١ًُٝ املطًٛب١ ٜٚهٕٛ َٞيؾػٌ ايٛظا٥ـ اٱراص١ٜ ٚاٱؽضاؾ١ٝ ٜٚؾذلط ؾِٝٗ تٛؾض امل٪٬ٖت ايعٌ

   عٓٛات5ٜٚهٕٛ اؿز ا٭ر٢ْ يًبكا٤ يف ايزصد١  (1 إىل 5)ايتزصز هلشٙ ايؿ١٦ َٔ ايزصد١ 
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تؾٌُ ايٛظا٥ـ ايؿ١ٝٓ َٔ سٟٚ امل٪٬ٖت ايع١ًُٝ ٚايٛظا٥ـ ايهتاب١ٝ ٚأعُاٍ ايغهضتاصٜا، : ايؿ١٦ ايجايج١ .4

 .  عٓٛات5ٜٚهٕٛ اؿز ا٭ر٢ْ يًبكا٤ يف ايزصد١  (2 إىل 7)ٜٚهٕٛ ايتزصز هلشٙ ايؿ١٦ َٔ ايزصد١ 
ٚتؾٌُ ايٛظا٥ـ اؿضؾ١ٝ يف فا٫ت ايتؾػٌٝ ٚايقٝا١ْ ٚاؿضن١ ٚايٓكٌ ٚايٛصـ : ايؿ١٦ ايضابع١ .5

( 5 إىل 9)املٝهاْٝه١ٝ ٚايهٗضبا١ٝ٥ ٚقطات ايك٣ٛ ٚغرلٖا، ٜٚهٕٛ ايتزصز هلشٙ ايؿ١٦ َٔ ايزصد٘ 

 . عٓٛات5ٜٚهٕٛ اؿز ا٭ر٢ْ يًبكا٤ يف ايزصد١ 
ٚتؾٌُ ٚظا٥ـ اـزَات ناؿضاؼ ٚايغعا٠ َٚٔ يف سهُِٗ، ٜٚهٕٛ ايتزصز هلشٙ ايؿ١٦ : ايؿ١٦ اـاَغ١ .6

 . عٓٛات5ٜٚهٕٛ اؿز ا٭ر٢ْ يًبكا٤ يف ايزصد١  (6 إىل 10)َٔ ايزصد١ 
 

 دزٍٚ ؾ٦ات ايٛظا٥ـ ٚعًِ ايضٚاتب 3.2
ع٢ً ا٭ر٢ْ يًبكا٤  اؿز املاي١ٝ ايزصد١

يزصد١ ا

 (عٓٛات)

أعاعٞ صاتب  
املضبٛط بزا١ٜ  

    

A3 2 3470 
 ايؿ١٦ ايعًٝا

 

 ؽطٝط

   

A4 2 3220 
  

A 6 2970 
 ايؿ١٦ ا٫ٚىل

 

 قٝار٠ ٚإؽضاف

   

B 6 2720 
  

C 6 2470 
  

1 5 2220 
 ايؿ١٦ ايجا١ْٝ

 

ايٛظا٥ـ 

 ايتدقق١ٝ

   

2 5 2090 
 ايؿ١٦ ايجايج١ 

 

ايٛظا٥ـ 

ايهتاب١ٝ 

ٚأعُاٍ 

 ايغهضتاصٜا

  

3 5 1960 
  

4 5 1830 
  

5 5 1700 
ايؿ١٦ ايضابع١ 

ايٛظا٥ـ اؿضؾ١ٝ 

 

6 5 1570 
ايؿ١٦ اـاَغ١  

ايٛظا٥ـ 

اـزَات١ٝ 

7 5 1490  

8 5 1410 
  

9 5 1330 
  

10 5 1250 
   

 3.3       عٓز ايتعٝنيايزصد١
  -:مت تعٝني املٛظؿني ع٢ً ايزصدات نُا ًٜٞ           

 .تعٝني َٔ حيٌُ َ٪ٌٖ رنتٛصا٠ ع٢ً ايزصد١ ايجايج١ يف ايؿ١٦ ايجا١ْٝ .1
ايبهايٛصٜٛؼ )تعٝني َٔ حيٌُ َ٪ٌٖ َادغترل ٖٓزع١ أٚ فٝزي١ أٚ طب بٝطضٟ أٚ ٖٓزع١ طصاع١ٝ  .2

 . أقزَٝات يف ايؿ١٦ ايجا4١ْٝع٢ً ايزصد١ ايضابع١ َع إماؾ١  (مخػ عٓٛات
مخػ )تعٝني َٔ حيٌُ َ٪ٌٖ بهايٛصٜٛؼ ٖٓزع١ أٚ فٝزي١ أٚ طب بٝطضٟ أٚ ٖٓزع١ طصاع١ٝ  .3

 . ع٢ً ايزصد١ ايضابع١ يف ايؿ١٦ ايجا١ْٝ (عٓٛات
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إىل ايزصد١ اـاَغ١ َع إماؾ١ أصبع  (2)تعٝني َٔ حيٌُ َ٪ٌٖ َادغترل عزا َا سنض يف ايبٓز  .4

 .أقزَٝات يف ايؿ١٦ ايجا١ْٝ
ع٢ً ايزصد١ اـاَغ١ يف  ( عٓٛات4)تعٝني َٔ حيٌُ َ٪ٌٖ بهايٛصٜػ أٚ بهايٛصٜػ طصاع١  .5

 . ايؿ١٦ ايجا١ْٝ
تعٝني َٔ حيٌُ َ٪ٌٖ ربًّٛ ث٬خ عٓٛات ٜٚعٌُ يف إسز٣ ايٛظا٥ـ ايهتاب١ٝ أٚ ايؿ١ٝٓ ع٢ً  .6

 .ايزصد١ ايغارع١ َع إماؾ١ أقزَٝتني يف ايؿ١٦ ايجايج١
تعٝني َٔ حيٌُ َ٪ٌٖ ربًّٛ َع ؽاٌَ ٜٚعٌُ يف إسز٣ ايٛظا٥ـ ايهتاب١ٝ أٚ ايؿ١ٝٓ ع٢ً ايزصد١  .7

 . ايغارع١ َع إماؾ١ أقز١َٝ ٚاسز٠ يف ايؿ١٦ ايجايج١
ٜتِ تعٝني َٔ حيٌُ َ٪ٌٖ ربًّٛ عٓتني بزٕٚ ؽاٌَ ٜٚعٌُ يف إسز٣ ايٛظا٥ـ ايهتاب١ٝ أٚ ايؿ١ٝٓ  .8

أٚ ٜعٌُ بٛظٝؿ١ سضؾ١ٝ مب٪ٌٖ عًُٞ ربًّٛ يف فاٍ ايعٌُ ع٢ً ايزصد١ ايغارع١ يف ايؿ١٦ 

 .ايجايج١
ٜٴٓٗٞ تعًُٝ٘ اؾاَعٞ بعز، ٜٚعٌُ يف إسز٣ ايٛظا٥ـ  .9 تعٝني َٔ حيٌُ َ٪ٌٖ أقٌ َٔ ربًّٛ أٚ مل 

 .ايهتاب١ٝ أٚ ايؿ١ٝٓ ع٢ً ايزصد١ ايغابع١ يف ايؿ١٦ ايجايج١
تعٝني َٔ ٜعٌُ بٛظٝؿ١ سضؾ١ٝ ٚحيٌُ َ٪ٌٖ أقٌ َٔ ربًّٛ أٚ ربًّٛ يٝػ يف فاٍ ايعٌُ ع٢ً  .10

 . ايزصد١ ايتاعع١ يف ايؿ١٦ ايضابع١
تعٝني َٔ ٜعٌُ بايٛظا٥ـ اـزَات١ٝ نايعُاٍ ٚا٭س١ْ ٚاؿضاؼ ع٢ً ايزصد١ ايعاؽض٠ يف ايؿ١٦  .11

 .اـاَغ١
 

 صٚاتب املٛظؿني ٚع٬ٚاتِٗ   3.4

 .ؼزر صٚاتب املٛظؿني طبكًا يغًِ ايضٚاتب املشنٛص اع٬ٙ  .1
 :ٜغتشل َٛظؿٞ اهل٦ٝات احمل١ًٝ ايع٬ٚات ايتاي١ٝ .2
ع٠ٚ٬ َ٪ٌٖ عًُٞ ملٔ حيقٌ ع٢ً ( ر. ع٠ٚ٬ طبٝع١ ايعٌُ( ز. ع٠ٚ٬ إراص١ٜ( ب. ع٠ٚ٬ اختقال ( أ .3

ع٠ٚ٬ ( ح. ع٠ٚ٬ كاطض٠( ط. ع٠ٚ٬ غ٤٬ َعٝؾ١( ٚ. ع٠ٚ٬ ادتُاع١ٝ يًظٚز ٚا٭٫ٚر (ٙ. َادغترل ؾأع٢ً

 .ايٓزص٠
تٓعِ ؽضٚط ٚإدضا٤ات َٓح ايع٬ٚات املشنٛص٠ أع٬ٙ ٚؾكًا يكإْٛ اـز١َ املز١ْٝ ٚيٛا٥ش٘ ايتٓؿٝش١ٜ ايغاص١ٜ،  .4

 .ع٢ً إٔ ٜكّٛ ايٛطٜض بتشزٜز ق١ُٝ ٖشٙ ايع٬ٚات ْٚغبتٗا
 .ؼذب ايع٬ٚات إسا اْتؿت ا٭عباب املٛدب١ هلا .5
ٜتكام٢ املٛظـ صاتب٘ َٔ كققات ايٛظٝؿ١ اييت ٜؾػًٗا بقٛص٠ ؾع١ًٝ ٜٚغتشل ايظٜار٠ ايزٚص١ٜ ايغ١ٜٛٓ  .6

عٓز سًٍٛ املٛعز املكضص ملٓشٗا َا مل ٜقزص قضاص عذبٗا عٓ٘، ٚتهٕٛ ايظٜار٠ ايزٚص١ٜ ايغ١ٜٛٓ بٓغب١ 

 .َٔ ايضاتب ا٫عاعٞ 1.25%
ٚعٔ أبٓا٥٘ ٚبٓات٘ سغب ايؿ٦ات ايشٟ ٫ ٜعٌُ تزؾع ايع٠ٚ٬ ا٫دتُاع١ٝ يًُٛظـ عٔ طٚد٘ غرل املٛظـ  .7

ع٢ً إٔ ٜغتُض فضف ايع٠ٚ٬ ٭ٟ َٔ املشنٛصٜٔ يف .املكضص٠ يهٌ َِٓٗ ست٢ بًٛغِٗ عٔ ايجا١َٓ عؾض٠

 :ا٭سٛاٍ ايتاي١ٝ
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  ٘إسا نإ ٜتابع رصاعت٘ يف أ١ٜ َ٪عغ١ تع١ًُٝٝ َعذلف بٗا ٚؿني إمتاَ٘ رصاعت٘ أٚ إنُاي

 . أُٜٗا اعبلصاـاَغ١ ٚايعؾضٜٔ َٔ ايعِ
 إسا نإ َعاقًا أٚ أفبح َعاقًا ٚبٓغب١ إعاق١ ؼزرٖا ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايعًٝا. 
 إسا ناْت بٓتًا غرل َتظٚد١ ٚغرل َٛظؿ١. 
 إسا ناْت َطًك١ أٚ أص١ًَ ٚغرل َٛظؿ١. 

ٜبزأ فضف ايع٠ٚ٬ عٔ املٛايٝز ٚسا٫ت ايظٚاز اعتباصًا َٔ تاصٜذ امل٬ٝر أٚ عكز ايظٚاز ٜٚٛقـ فضف ايع٠ٚ٬ عٔ  .8

 عكز أٚ املطًل أٚ ايبٓت اييت تظٚدت اعتباصًا َٔ تاصٜذ ايٛؾا٠ أٚ ايط٬م أٚاملتٛؾ٢املتٛؾني َٔ ا٭بٓا٤ أٚ عٔ ايظٚز 

 .ايظٚاز سغب ا٭سٛاٍ
خيقِ قغط ايتأَني ايقشٞ َٔ - أٚ ١٦ٖٝ ق١ًٝ يف ساٍ طٚاز َٛظـ َٚٛظؿ١ ٜعًُٕٛ بٛظا٥ـ سه١َٝٛ .9

 .اسزُٖا ؾكط
 .ٜناف اىل ايضاتب بزٍ َٛاف٬ت سغب َا ٜكضٙ اجملًػ ايبًزٟ    .10

 إدضا٤ات ؼٌٜٛ بٓهٞ 3.5

 

 :ٜظٚر املٛظـ املٛاصر ايبؾض١ٜ با٭ٚصام ايتاي١ٝ -
o ؽٗار٠ خًٛ طضف أفٌ َٔ ايبٓو ايغابل .

o ِٜصقِ اؿغاب اؾزٜز ٚ ايكز. 
 إدضا٤ات تعزٌٜ اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ 3.6

 : ٜتِ تظٜٚز املٛاصر ايبؾض١ٜ بأٟ تػٝرل ٜطضأ ع٢ً اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ با٭ٚصام ايتاي١ٝ

 .إقضاص يًشاي١ ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً ايُٓٛسز املدقك يشيو .أ 
 .فٛص٠ عٔ ايٛثٝك١ املطًٛب اعتُارٖا .ب 
 .ٱماؾ١ ايظٚد١ جيب اٱقضاص بأْٗا ٫ تعٌُ .ز 

 ايتهًٝـ بعٌُ إمايف 3.7

 

ؼزر عاعات ايزٚاّ ايضزلٞ بغت عاعات ًَٜٛٝا ٚملز٠ عت١ أٜاّ يف ا٭عبٛع، ٚجيٛط تهًٝـ املٛظـ بايعٌُ  .1

 .يغاعات إماؾ١ٝ تظٜز عٔ عاعات ايزٚاّ ايضزلٞ
 :جيٛط َٓح ؽاغٌ ايٛظٝؿ١ َكاب٬ً عٔ ا٭عُاٍ اييت ٜهًـ بٗا يف غرل أٚقات ايعٌُ ايضزل١ٝ بايؾضٚط ايتاي١ٝ .2

إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ املضار تٓؿٝشٙ َٔ ا٭عُاٍ ايطاص١٥ أٚ املٛزل١ٝ املًش١ اييت ٫ ٜتغ٢ٓ أرا٩ٖا ٚقت ايزٚاّ  .أ 

 .ايضزلٞ
 .ا٫مجايٞ أ٫ تتذاٚط املبايؼ املزؾٛع١ عٓٗا صبع صاتب املٛظـ  .ب 

ي١٦ًٝٗ احمل١ًٝ اييت تغتٛدب طبٝع١ عٌُ أٟ َٔ َٛظؿٝٗا ايعٌُ بٓعاّ املٓاٚبات إٔ تقزص ايتعًُٝات  .3

 .ايزاخ١ًٝ اي٬ط١َ يتٓعُٝٗا
 .٫ ٜقضف ملٛظؿٞ ايؿ٦تني ايعًٝا ٚا٭ٚىل أٟ َكابٌ يكا٤ ايعٌُ يف غرل أٚقات ايزٚاّ ايضزلٞ .4
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 .ع٢ً املٛظؿني ايتٓؿٝشٜني َٔ ايؿ١٦ ايجا١ْٝ ؾُا رْٚٗا بزٍ ايعٌُ ا٫مايف ٜكتقض فضف .5
 .ٜتكام٢ املٛظـ بزٍ عاع١ ْٚقـ عٌُ عٔ نٌ عاع١ عٌُ إمايف .6
 املعين إماؾ١ ّٜٛ ع٢ً صفٝز إداطات املٛظـ ايغ١ٜٛٓ عٔ نٌ أصبع عاعات املغ٪ٍٚيًض٥ٝػ بٓا٤ً ع٢ً تٓغٝب  .7

 . عٌُ إمايف عز أع٢ً عؾض٠ أٜاّ يف ايغ١ٓ بز٫ً َٔ َٓش٘ ايبزٍ املؾاص إيٝ٘ اع٬ٙ بٓا٤ً ع٢ً صغب١ املٛظـ
عٓز تػٝب املٛظـ ( ب. عٓز طٚاٍ َدلصات ايعٌُ اٱمايف (أ: ٜٛقـ فضف بزٍ ايعٌُ اٱمايف يف اؿا٫ت ايتاي١ٝ .8

 .عزّ إلاط ايعٌُ املطًٛب ْتٝذ١ ايتكقرل أٚ اٱُٖاٍ (ز. املهًـ بايعٌُ اٱمايف عٔ ايعٌُ ٭ٟ عبب نإ
 

 ايذلقٝات 3.8
 

ٜهٕٛ ايذلؾٝع سغب اؿز ا٭ر٢ْ يًبكا٤ يف ايزصد١ احملزر بهٌ ؾ١٦ سٝح ميٓح أٍٚ َضبٛط ايزصد١  .1

 . ع٢ً إ ٫ ٜكٌ عٔ صاتب٘ اؿايٞايتاي١ٝ
  .َٔ ايضاتب ا٭عاعٞ ايشٟ ٜٓكٌ إيٝ٘ملض٠ ٚاسز٠ %( 5)عٓز تضق١ٝ املٛظـ ٜناف َا ْغبت٘ مخغ١ باملا١٥  .2
٫ تتِ تضق١ٝ أٟ َٛظـ إ٫ ع٢ً رصد١ ؽاغض٠ ٚؾل دزٍٚ تؾه٬ٝت ايٛظا٥ـ املكضص ع٢ً إٔ ٜهٕٛ سا٥ظًا  .3

 .ع٢ً امل٪ٌٖ ايعًُٞ ايشٟ تتطًب٘ ايٛظٝؿ١، ٜٚ٪خش بعني ا٫عتباص ا٭قز١َٝ ٚتكِٝٝ اٯرا٤
ٜؾذلط يًذلق١ٝ ع٢ً ايزصدات راخٌ ايؿ١٦ ا٭ٚىل سقٍٛ املٛظـ ع٢ً تكزٜض دٝز دزا ط١ًٝ عٓٛات  .4

 .اجملًػ ايبًزٟ اـز١َ يف ايزصد١ ٜٚتِ اعتُار ايذلق١ٝ َٔ قبٌ 
تعط٢ ا٭ٚي١ٜٛ ملٔ سقٌ ع٢ً تكزٜض ممتاط ط١ًٝ عٓٛات اـز١َ يف ٖشٙ ايزصد١ ٚعٓز ايتغاٟٚ يف  .5

 .تكِٝٝ ا٭را٤ ٜتِ ا٫ختٝاص سغب ا٭قز١َٝ ؾُٝا بِٝٓٗ
ٜؾذلط يًذلق١ٝ ع٢ً ايزصدات راخٌ باقٞ ايؿ٦ات سقٍٛ املٛظـ ع٢ً َتٛعط تكزٜض دٝز ؾُا ؾٛم ٯخض  .6

 .ث٬خ عٓٛات
ٜغتشل املٛظـ َٔ تاصٜذ ايذلق١ٝ أٍٚ َضبٛط ايزصد١ اؾزٜز٠ أٚ ع٠ٚ٬ َٔ ع٬ٚات ٖشٙ ايزصد١ َناؾ١  .7

 .إىل صاتب٘ ا٭فًٞ أُٜٗا أندل
إسا ُقِزَت عل َٛظـ ؽه٣ٛ تغتٛدب اؽاس إدضا٤ات تأرٜب١ٝ أٚ دظا١ٝ٥ ؾ٬ ٜٓعض يف تضقٝت٘ إ٫ بعز  .8

 .فزٚص ايكضاص ايٓٗا٥ٞ يف قنٝت٘
إسا تكضص عزّ اؽاس إدضا٤ات تأرٜب١ٝ عك٘ أٚ متت تدل٥ت٘ َٔ ايت١ُٗ املٛد١ٗ إيٝ٘ ٜٓعض يف تضقٝت٘ َٔ  .9

 .تاصٜذ اعتشكاقٗا
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 واجبات وحمظورات: الرابعالباب
 

َكز١َ 

ايغٝاع١ 

تعتدل ايغٝاعات يف فاٍ ايٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ ٚاٱدضا٤ات ايتأرٜب١ٝ َٔ ايغٝاعات ايعا١َ اييت تكّٛ 

ٱدضا٤ات  ٚاايٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ، ا٭عُاٍ احملعٛص٠تبني عًٝٗا إراص٠ ؽ٪ٕٚ اهل١٦ٝ ايزاخ١ًٝ ٚاييت 

. ايتأرٜب١ٝ

 بايتعاٌَ ظز١ٜ تا١َ َع املٛظؿني ٚاملٛظؿات ْابًػٚمعت ٖشٙ ايغٝاع١ ينُإ اعتُضاص بًز١ٜ ٖزف ايغٝاع١ 

َٔ سٝح ايتكِٝٝ املغتُض ٭را٥ِٗ َٚغت٣ٛ احملاؾع١ ع٢ً قِٝ َٚبار٨ ايعٌُ َٚز٣ ايتكٝز با٭ْع١ُ 

،  نشيو ٱعطا٤ املٛظؿني ؾضل ناؾ١ٝ يتعزٌٜ أرا٥ِٗ ٚعزّ ْابًػٚايغٝاعات املتبع١ ببًز١ٜ 

ايٛفٍٛ بِٗ إىل َضس١ً إْٗا٤ ايعٌُ بزٕٚ َٓشِٗ ايؿضل ايهاؾ١ٝ أٚ املعًَٛات املٛثك١ سٍٛ دٛاْب 

. اـًٌ ٚايتكقرل

.  ع٢ً اخت٬ف َغتٜٛاتِٗ اٱراص١ْٜابًػمجٝع َٛظؿٞ بًز١ٜ ْطام ايتطبٝل 

َغ٪ٚي١ٝ 

ايتٓؿٝش 

تكع َغ٪ٚي١ٝ ا٫يتظاّ بايٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ ع٢ً املٛظـ ْؿغ٘ مبا ٜؾٌُ مجٝع املٓافب رٕٚ 

اماؾ١ اىل َا ٚصر يف َز١ْٚ قٛاعز ٚاخ٬قٝات ايغًٛنٝات امل١ٝٓٗ ايقارص٠ مبٛدب قضاص  اعتجٓا٤

. 19/5/2014بتاصٜذ  (4)اجملًػ ايبًزٟ صقِ 

 

 

 ايٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ 4.1

 

 ايٛظا٥ـ ايعا١َ تهًٝـ يًكا٥ُني بٗا، ٖزؾٗا خز١َ املٛاطٓني ؼكٝكًا يًُقًش١ ايعا١َ طبكًا يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح

 -:ٕ ًٜتظّ مبا ًٜٞٚا
تأر١ٜ ايعٌُ املٓٛط ب٘ بٓؿغ٘ بزق١ ٚأَا١ْ ٚإٔ خيقك ٚقت ايعٌُ ايضزلٞ ٭را٤ ٚادبات ٚظٝؿت٘، ٚإٔ ًٜتظّ  .1

 .بايعٌُ يف غرل أٚقات ايعٌُ ايضزل١ٝ بٓا٤ ع٢ً تهًٝـ َٔ اؾ١ٗ املدتق١ إسا اقتنت َقًش١ ايعٌُ سيو
 .إٔ حيغٔ َعا١ًَ اؾُٗٛص ٚإٔ ٜٓذظ َعا٬َتِٗ يف ايٛقت احملزر .2
. ْابًػاحملاؾع١ ع٢ً َٛاعٝز ايعٌُ املكضص٠ يف بًز١ٜ  .3

 .احملاؾع١ ع٢ً ا٭َٛاٍ ٚاملُتًهات ايعا١َ .4
اسذلاّ ايتغًغٌ اٱراصٟ يف اتقا٫ت٘ ايٛظٝؿ١ٝ ٚتٓؿٝش َا ٜقزص إيٝ٘ َٔ أٚاَض ٚتعًُٝات يف سزٚر ايكٛاْني  .5

٫ٚ عٔ سغٔ عرل ع٪ٍٚ َغ٪ٚي١ٝ ا٭ٚاَض اييت تقزص َٓ٘ نُا ٜهٕٛ ٩ّٚايًٛا٥ح ايٓاؾش٠، ٜٚتشٌُ نٌ َػ

 .ايعٌُ يف سزٚر اختقافات٘
إٔ ٜعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ قزصات٘ ٚنؿا٤ت٘ ايع١ًُٝ ٚا٫ط٬ع ع٢ً ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات املتعًك١ بعًُ٘  .6

ٚصؾع َغت٣ٛ ا٫راص١ٜ ايٛسز٠ ٚاٱساط١ بٗا ٚتكزِٜ ا٫قذلاسات اييت ٜضاٖا َؿٝز٠ يتشغني طضم ايعٌُ يف 

 .ا٭را٤ ؾٝٗا
 .إ ٜهٕٛ َغ٪ٍٚ اَاّ اجملًػ عٔ ا٫مضاص ٚاييت تٓؾا عٔ عزّ ايكٝاّ بٛادبات٘ عٛا٤ نإ عُزا اٚ اُٖا٫  .7
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 :ميٓع املٛظـ َٓعًا باتًا َٔ ا٭َٛص ايتاي١ٝ ٚاملشنٛص٠، ع٢ً عبٌٝ ايبٝإ ؾكط ٫ اؿقض: ا٭عُاٍ احملعٛص٠ 4.2

 .اٱتٝإ بعٌُ أٚ ايعٗٛص مبعٗض كٌ بؾضف ايٛظٝؿ١ .1
إٔ ٜكبٌ يٓؿغ٘ أٚ يػرلٙ َٓش١ أٚ ٖز١ٜ أٚ اَتٝاطًا بغبب أرا٥٘ ٭عُاٍ ايٛظٝؿ١ أٚ إٔ ٜكبٌ ايٛعز بؾ٤ٞ َٔ  .2

 .سيو
 . اٱؾقاح مبعًَٛات أٚ إٜناسات عٔ املغا٥ٌ اييت ٜٓبػٞ إٔ تعٌ عض١ٜ بطبٝعتٗا أٚ مبكتن٢ تعًُٝات خاف١ .3
إٔ حيتؿغ يٓؿغ٘ بأفٌ أ١ٜ ٚصق١ َٔ ا٭ٚصام ايضزل١ٝ أٚ إٔ ٜٓظع ٖشا ا٭فٌ َٔ املًؿات املدتق١ ي٬ستؿاظ بٗا  .4

 . ٚيٛ نإ ٖٛ ايشٟ قاّ بتشضٜضٙ
 . إٔ ٜهٕٛ ٚن٬ًٝ بأدض يف ايكٝاّ بأعُاٍ يًػرل .5
اؾُع بني ٚظٝؿت٘ ٚبني أٟ عٌُ تبعٞ آخض ٜ٪رٜ٘ بايشات أٚ بايٛاعط١ إسا نإ َٔ ؽأْ٘ إٔ ٜنض بأرا٤ ٚادبات  .6

 -:ايٛظٝؿ١ أٚ نإ غرل َتؿل َع َا ٜكتنٝ٘ املٓقب ٜٚ٪رٟ إىل َٓؿع١ ٚبٛد٘ خال
نٌ عٌُ َٔ ا٭عُاٍ ايتذاص١ٜ أٚ املناصبات املاي١ٝ ٚخاف١ َا نإ َٓٗا َتق٬ً ببٝاْات أٚ َعًَٛات تقٌ  ( أ

 .إيٝ٘ عٔ طضٜل ايٛظٝؿ١
 . يًبٝعْابًػؽضا٤ ايعكاصات أٚ املٓك٫ٛت اييت تطضسٗا بًز١ٜ  (ب
 .اعت٦ذاص ا٭صامٞ ٚايعكاصات ايعا٥ز٠ ي١٦ًٝٗ احمل١ًٝ بكقز ا٫عتػ٬ٍ (ز
 .ا٫ؽذلاى يف ا٭عُاٍ ٚاملكا٫ٚت اييت ٜٛنٌ إيٝ٘ ؼنرلٖا أٚ تٓؿٝشٖا أٚ اؿقٍٛ ع٢ً َقًش١ أٚ قٝٛر خاف١ بٗا (ر
٫ ٜعتدل ؽضا٤ ا٭عِٗ أٚ املغا١ُٖ يف ايؾضنات عٌُ خاصز ْطام ايٛظٝؿ١ َا راّ املٛظـ يٝػ ؾعا٫ً بأ١ٜ فٛص٠  .7

 . ناْت يف إراص٠ ايؾضن١ أٚ ايؾضان١
اعتػ٬ٍ ٚظٝؿت٘ ٚف٬سٝات٘ ؾٝٗا ملٓؿع١ سات١ٝ أٚ صبح ؽدقٞ أٚ ايكبٍٛ َباؽض٠ أٚ بايٛاعط١ ٭١ٜ ٖز١ٜ أٚ  .8

 .َهاؾأ٠ أٚ َٓش١ أٚ عُٛي١ مبٓاعب١ قٝاَ٘ بٛادبات ٚظٝؿت٘
 ( َٔ ٖشٙ ايٛثٝك١ يًتؿاف3ٌٝاْعض ًَشل ) ْابًػاؾظا٤ات ع٢ً كايؿ١ عٝاعات ٚأْع١ُ بًز١ٜ  4.3

إسا ثبت اصتهاب املٛظـ كايؿ١ يًكٛاْني ٚا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات ؾتٛقع عًٝ٘ إسز٣ ايعكٛبات ايتأرٜب١ٝ  .أ 

 :ايتاي١ٝ
 .ايتٓبٝ٘ أٚ يؿت ايٓعض .1
 .اٱْشاص .2
 .َٔ صاتب املٛظـ ا٫مجايٞ ملز٠ ٫ تظٜز عٔ ع١ٓ% 10اـقِ َٔ ايضاتب مبا ٫ ٜظٜز عٔ  .3
 .ع١ٓاؿضَإ َٔ ايع٠ٚ٬ ايزٚص١ٜ أٚ تأدًٝٗا َز٠ ٫ تظٜز عٔ  .4
 .اؿضَإ َٔ ايذلؾٝع ملز٠ ع١ٓ .5
 .ٚقـ ايع٠ٚ٬ ايزٚص١ٜ  .6
 .ايٛقـ عٔ ايعٌُ .7
 .اتٓظٌٜ املٛظـ رصد١ ٚاسز٠ أٚ تٓظٌٜ َضتب٘ إىل أٍٚ َضبٛط ايزصد١ اييت ٖٛ ؾٝ٘ .8
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 .اٱْشاص بايؿقٌ .9
 . ايؿقٌ َٔ اـز١َ .10

 

 
جيٛط يًُذًػ تٛدٝ٘ يؿت ْعض أٚ تٓبٝ٘ يًُٛظـ َباؽض٠ ٚتغتج٢ٓ ٖشٙ ايعكٛب١ َٔ إدضا٤ات ايتشكٝل  .ب 

 ق١املب١ٓٝ يف املٛار ايغاب
ؾُٝا عزا عكٛب١ ايتٓبٝ٘ أٚ يؿت ايٓعض ٫ جيٛط تٛقٝع عكٛب١ ع٢ً املٛظـ إ٫ بعز إسايت٘ إىل ؾ١ٓ  .ز 

يًتشكٝل َع٘ ٚزلاع أقٛاي٘، ٜٚتِ إثبات سيو بايتغذٌٝ يف قنض خال، ٜٚهٕٛ ايكضاص ايقارص 

 .بتٛقٝع ايعكٛب١ َغببًا
 .٫ جيٛط تٛقٝع أنجض َٔ عكٛب١ ع٢ً ْؿػ املدايؿ١ .ر 
 : إ٫ إسز٣ ايعكٛبات ايتأرٜب١ٝ ايتاي١ٝايعًٝا٫ تٛقع ع٢ً َٛظؿٞ ايؿ١٦  .ٙ 

o ًّٛاي. 
o اٱساي١ إىل املعاـ. 
o ايؿقٌ َٔ اـز١َ. 

 .حياٍ املٛظـ يًتشكٝل َع٘ َٔ قبٌ ؾ١ٓ ؼكٝل، ٜٚتنُٔ قضاص اٱساي١ بٝاًْا باملدايؿات املٓغٛب١ إيٝ٘ .ٚ 
 

 ؾ١ٓ ايتشكٝل 4.4
 

 ٚتتهٕٛ َٔ اثٓني َٔ اعنا٤ تتهٕٛ ايًذ١ٓ َٔ  ث٬ث١ أعنا٤ ٜٚعني أسزِٖ يٝهٕٛ ص٥ٝغًا يًذ١ٓ .أ 

ع٢ً إ ٫ ٜهٕٛ اعنا٤ ايًذ١ٓ َٔ ؾ١ٓ ايتٛظٝـ  اجملًػ ٚ املزٜض ايتٓؿٝشٟ اٚ اسز نباص املٛظؿني

 .َٔ ْعاّ َٛظؿٞ اهل٦ٝات احمل١ًٝ  1 ؾكض٠ 31ٚعغب ْك املار٠ 
 .إ ٫ تكٌ رصد١ املٛظـ ايعنٛ يف ؾ١ٓ ايتشكٝل عٔ رصد١ املٛظـ احملاٍ يًتشكٝل  .ب 
 .ص٥ٝػ اٍ بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ-تهٕٛ إساي١ َٛظؿٞ ايؿ١٦ ا٭ٚىل يًتشكٝل ع٢ً املدايؿات ايتأرٜب١ٝ  .ز 
ٍٚ املباؽض عٔ املٛظـ بضغبتٗا يف سيو ٚعًٝ٘ إٔ ٩جيب ع٢ً ؾ١ٓ ايتشكٝل قبٌ بز٤ ايتشكٝل إٔ ؽطض املػ .ر 

 . ٜكزّ هلا نٌ ايتغ٬ٝٗت ٱدضا٤ ايتشكٝل
يًُٛظـ إٔ حينض مجٝع دًغات ايتشكٝل إ٫ إسا اقتنت َقًش١ ايتشكٝل إدضا٤ٙ يف غٝبت٘، َٚع سيو  .ٙ 

حيل ي٘ ا٫طّ ٬ع ع٢ً َا مت َٔ ؼكٝكات، ٚع٢ً ناؾ١ ا٭ٚصام املتعًك١ بٗا، ٚإٔ ٜغتعني مبشاَٞ يف 

 .تكزِٜ رؾاع٘
 . ٚؾكًا يتكزٜض ايًذ١ٓٙ أٚ عضٟٙ عًينٙجيٛط إٔ ػضٟ ايًذ١ٓ ايتشكٝل بقٛص .ٚ 
ع٢ً نٌ ٚصق١ يف  اعنا٤ ايًذ١ٓ ع٢ً ؾ١ٓ ايتشكٝل إٔ تزٕٚ قامض ايتشكٝل نتاب١ ٚإٔ ٜٛقع .ط 

 .احملنض
 :ايغًط١ يف إٔ- أثٓا٤ إدضا٤ ايتشكٝل- ٜهٕٛ يًذ١ٓ ايتشكٝل .ح 

o ٘تطًب َٔ املٛظـ ايشٟ حياٍ إيٝٗا اؿنٛص أَاَٗا يغ٪اي. 
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o  تطًب َٔ أٟ ؽدك آخض تعتكز أْ٘ ميهٔ إٔ ٜزيٞ ببٝاْات٘ قز تغاعز يف ايتشكٝل اؿنٛص

 .٫عتذٛاب٘
o تطًب مجٝع ايزؾاتض ٚاملغتٓزات املتعًك١ مبٛمٛع ايتشكٝل. 

 .٫ؽاس ايكضاص املٓاعبايض٥ٝػ تضؾع ايًذ١ٓ تٛفٝاتٗا إىل  .ط 
إسا ْغب يًُٛظـ َا َٔ ؽأْ٘ تٛقٝؿ٘ أٚ استذاطٙ أٚ ايتشكٝل َع٘ يف ؽإٔ خيضز عٔ ْطام ٚظٝؿت٘ ؾع٢ً  .ٟ 

 .قإْٛاٍؾٛصًا يًٓعض يف ؽأْ٘ ٚؾكًا ٭سهاّ  ْابًػاؾ١ٗ ايكا١ُ٥ ع٢ً ٖشا اٱدضا٤ إب٬ؽ بًز١ٜ 
جيب ع٢ً املٛظـ احملاٍ يًتشكٝل إٔ ميتجٌ يزع٠ٛ ايتشكٝل أَاّ ايًذ١ٓ، ٚإٔ ٜزيٞ بإؾارت٘ ٚعاي١ صؾن٘  .ى 

 .سيو ٜعتدل ممتٓع، ٚيف سهِ املتػٝب عٔ ايعٌُ َٔ تاصٜذ صؾن٘ اٱر٤٫ بإؾارت٘ أَاّ ايًذ١ٓ
٫ ٜعؿ٢ املٛظـ َٔ ايعكٛب١ ايتأرٜب١ٝ اعتٓارًا إىل أَض فارص إيٝ٘ َٔ ص٥ٝغ٘ إ٫ إسا ثبت إٔ اصتهاب٘  .ٍ 

 .املدايؿ١ نإ تٓؿٝشًا ٭َض خطٞ بشيو فارص إيٝ٘ َٔ ص٥ٝغ٘ املشنٛص بايضغِ َٔ تٓبٝٗ٘ يًُدايؿ١ خطًٝا
تقزص تٛفٝات ؾ١ٓ ايتشكٝل بأغًب١ٝ آصا٤ أعنا٥ٗا، ٚجيب إٔ تهٕٛ أٚصام احملامض ٚايتكضٜض َٛقع١ َٔ  .ّ 

 .ص٥ٝػ ٚأعنا٤ ايًذ١ٓ
ٜعتدل قنض ٚتٛفٝات ؾ١ٓ ايتشكٝل َٚضؾكات٘ عض١ٜ يًػا١ٜ، ٫ٚ جيٛط ْؾض أٟ دظ٤ َٓٗا أٚ إؾؾا٤  .ٕ 

 .قتٜٛاتٗا ٭ٟ ؽدك يٝػ ي٘ سل يف سيو
 .ٜعاقب تأرٜبًٝا نٌ َٔ ٜزيٞ مبعًَٛات ناسب١ أٚ َن١ًً إىل ؾ١ٓ ايتشكٝل ٖٚٛ ٜعًِ بشيو .ؼ 

 
 اساي١ املٛظـ اىل ايكنا٤ 4.5

 

ىل ايكنا٤ تتِ إسايت٘ َع بٝإ اؾضّ املغٓز املٛظـ تغتٛدب إسايت٘ ٍإسا صأ٣ اجملًػ ا٭َٛص املٓغٛب١  .أ 

 .إيٝ٘
يف مجٝع ا٭سٛاٍ اييت ٜتِ ؾٝٗا إساي١ املٛظـ ع٢ً ايكنا٤، ٫ جيٛط يًُذًػ ايٓعض يف قنٝت٘ ٚمجٝع َا  .ب 

 .ٜتؿضع عٓٗا قبٌ إٔ ٜقزص ايكنا٤ سهُ٘ ايٓٗا٥ٞ يف املٛمٛع
 

  -:( ٫ ٜعظٍ ٫ٚ جياط٣ املٛظـ ايزا٥ِ إ٫ مبكتن٢ اٯتٞ): عظٍ املٛظـ ايزا٥ِ 4.6

 

إسا تكزَت ؽه٣ٛ مز َٛظـ َٔ دضا٤ عزّ نؿا٤ت٘ أٚ يباقت٘ أٚ إخ٬ي٘ بٛادبات٘ أٚ إتٝاْ٘ ع٬ًُ َٔ  .أ 

، ْابًػا٭عُاٍ احملعٛص عًٝ٘ إتٝاْٗا ؾٝذب ع٢ً اجملًػ إٔ ٜعني ؾ١ٓ َٔ أسز نباص َٛظؿٞ بًز١ٜ 

ٚعنٜٛٔ َٔ أعنا٥٘ يًتشكٝل يف ٖشٙ ايؾه٣ٛ ٚهلشٙ ايًذ١ٓ إٔ تطًب إٜناسات خط١ٝ َٔ املٛظـ ٚإٔ 

تأخش إؾارات ايؾٗٛر إسا صأت َا ٜغتًظّ سيو ثِ تٓعِ تكضٜضًا تبعح ب٘ َع إمباص٠ ايتشكٝل إىل ايض٥ٝػ َع 

. تٛفٝتٗا

يًٓعض يف ايتكضٜض املكزّ َٔ قبٌ ايًذ١ٓ بعز إٔ ٜبًؼ مجٝع ا٭عنا٤ بأْ٘ اجملًػ ايبًزٟ جيُع ايض٥ٝػ  .ب 

 .عٝٓعض يف ايؾه٣ٛ املكز١َ مز املٛظـ
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 نـ ٜز املٛظـ 4.7

م يًُذًػ إٔ ٜهـ ٜز املٛظـ عٔ ٚظٝؿت٘ ْتٝذ١ ايتعكبات اؾاص١ٜ عك٘ عٓزَا تغتزعٞ ٜح .أ 

 .املقًش١ ايعا١َ 
ٜعتدل َهؿٛف ايٝز سهًُا املٛظـ احملاٍ ع٢ً ايكنا٤ ايقارص عك٘ َشنض٠ تٛقٝـ اعتباصًا َٔ تاصٜذ  .ب 

 .املشنض٠
 .ٜزؾع يًُٛظـ املٛقٛف عٔ عًُ٘ صاتب٘ نا٬ًَ ؾذل٠ ٚقؿ٘ .ز 
 .نٌ قضاص ٜقزصٙ اجملًػ ْتٝذ١ اؽاس اٱدضا٤ات ايتأرٜب١ٝ جيب إٔ ٜعًِ ب٘ ايٛطٜض .ر 
 .جيٛط يًُٛظـ تكزِٜ طًب تعًِ إىل ايٛطٜض .ٙ 

 

 قٛ ايعكٛبات ايتأرٜب١ٝ 4.8
اؽاس إدضا٤ات قٛ اؾظا٤ات إسا َا تٛاؾضت ؽضٚط احملٛ  )رٕٚ ساد١ إىل طًب َٔ املٛظـ(ع٢ً املٛاصر ايبؾض١ٜ  .أ 

 .ٖشٙ اي٥٬ش١ طبكًا ٭سهاّ
 :-ٚ مبٛاؾك١ ص٥ٝػ ايبًز١ٜ   قٞ ايعكٛبات ايتأرٜب١ٝ اييت تٛقع ع٢ً املٛظـ باْكنا٤ املزر اٯت١ٝ .ب 

 .عت١ أؽٗض يف ساي١ ايتٓبٝ٘ أٚ ايًّٛ أٚ اٱْشاص أٚ اـقِ َٔ ايضاتب َز٠ ٫ تتذاٚط مخغ١ أٜاّ .1
 .ع١ٓ يف ساي١ اـقِ َٔ ا٭دض َز٠ تظٜز ع٢ً مخغ١ أٜاّ أٚ تأدٌٝ ايع٠ٚ٬ أٚ اؿضَإ َٓٗا .2
 .عٓتإ بايٓغب١ إىل ايعكٛبات ا٭خض٣ ؾُٝا عزا عكٛبيت ايؿقٌ ٚاٱساي١ إىل املعاـ عهِ أٚ قضاص تأرٜيب .3
بكضاص َٔ ايًذ١ٓ املدتق١  (1)بايٓغب١ يػرل ؽاغًٞ ايٛظا٥ـ ايعًٝا ٜتِ احملٛ يف اؿا٫ت املشنٛص٠ يف ايبٓز  .4

إسا تبني هلا إٔ عًٛى املٛظـ ٚعًُ٘ َٓش تٛقٝع ايعكٛب١ َضمًٝا ٚسيو َٔ ٚاقع تكاصٜض نؿا١ٜ أرا٥٘ 

 .ايغ١ٜٛٓ ًَٚـ خزَت٘ َٚا ٜبزٜ٘ ص٩عا٩ٙ عٓ٘
ٜذلتب ع٢ً قٛ ايعكٛب١ ايتأرٜب١ٝ اعتباصٖا نإٔ مل تهٔ بايٓغب١ يًُغتكبٌ، ٫ٚ ٜ٪ثض سيو ع٢ً اؿكٛم  .ز 

ٚايتعٜٛنات اييت تضتبت ْتٝذ١ هلا، ٚتضؾع أٚصام ايعكٛب١ ٚنٌ إؽاص٠ هلا، َٚا ٜتعًل بٗا َٔ ًَـ خز١َ 

  .املٛظـ
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 تقييه وتطوير االداء:   اخلامضالباب

 
:  إىل َا ًْٜٞابًػملٛظؿني ببًز١ٜ اٜٗزف ْعاّ تكِٝٝ أرا٤  .أ  يغٝاع١اٖٚزف  َكز١َ .5

. ؼزٜز َز٣ لاح املٛظـ يف ؾِٗ املٗاّ املطًٛب١ َٓ٘ -

. ؼزٜز ا٫ستٝادات ايتزصٜب١ٝ -

. (...ايٓكٌ، ايذلق١ٝ، إْٗا٤ اـز١َ،)ؽطٝط املٛاصر ايبؾض١ٜ  -

: ٜعتُز ع٢ً ع١ًُٝ تكِٝٝ ا٭را٤ يف غضمني ص٥ٝغٝني ُٖا .ب 

َغا١ُٖ املٛظـ يف َغت٣ٛ ارا٤ ٚتضتبط ع١ًُٝ ايتكِٝٝ بكٝاؼ : ايتكِٝٝ .1

، نُا إٔ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ تكزّ املعًَٛات ٫ؽاس ايكضاصات املتعًك١ هل١٦ٝا

. بايذلق١ٝ ٚإْٗا٤ اـز١َ ٚنشيو يف ايتشؿٝظ ٚؼزٜز املكابٌ املارٟ يٮرا٤

يٝات أٚعع، نُا ٩ٚؼزٜز اػاٖات املٛظؿني ي٬مط٬ع مبٗاّ َٚػ: ايتطٜٛض .2

تغاِٖ املعًَٛات ايٓاػ١ عٔ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ يف ع١ًُٝ ؽطٝط ايك٣ٛ املٛظؿ١ 

ْتٝذ١ ظٗٛص ايؿذٛات اٱراص١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ، ٚؾ٢ ْؿػ ايٛقت ؾإْٗا ت٪ر٣ إىل صؾع 

 املٛظؿني با٭ٖزاف املضار ؼكٝكٗا َٔ خ٬ٍ ا٫تقاٍ ايؿعاٍ بني ٟرصد١ ٚع

. املكِٝ ٚاملٛظـ

 
 تعًُٝات تكِٝٝ ا٫را٤ 5.1

ٚاٱدضا٤ات املتعًك١ بتكِٝٝ ا٭را٤ مبا يف سيو ايتعًُٝات سٍٛ نٝؿ١ٝ تكِٝٝ املعاٜرل ص٥ٝػ ايبًز١ٜ ٜقزص  .أ 

 .أرا٤ املٛظؿني ع٢ً إٔ تتنُٔ ٖشٙ ايتعًُٝات اؾٗات فاسب١ ايق٬س١ٝ يف تٓعِٝ ٖشٙ ايتكاصٜض
 ا٭را٤ مبا يف سيو تكضٜض ا٭را٤ ايغٟٓٛ ٚمناسز عذٌ تكِٝٝ مجٝع ايُٓاسز املتعًك١ بإراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ تعز .ب 

 . ا٭را٤، ٚجيٛط إعزار أنجض َٔ منٛسز ٚؾكًا يؿ٦ات املٛظؿني
تعتدل ايٛثا٥ل اـاف١ بغذٌ ا٭را٤ أسز املضدعٝات ايض٥ٝغ١ عٓز َٓاقؾ١ ا٭را٤ َع املٛظـ ٫عتُار تكضٜض  .ز 

 .ا٭را٤ ايغٟٓٛ
٫ جيٛط إدضا٤ أٟ تعزٌٜ ع٢ً ايبٝاْات ٚامل٬سعات ٚايٛقا٥ع املز١ْٚ يف مجٝع ايُٓاسز املتعًك١ بإراص٠ ا٭را٤ مبا  .ر 

يف سيو مناسز عذٌ ا٭را٤ ٚيف تكضٜض ا٭را٤ ايغٟٓٛ عٛا٤ً باٱماؾ١ إيٝٗا أٚ باؿشف َٓٗا نُا ٫ جيٛط إدضا٤ أٟ 

 .قٛ أٚ نؾط ؾٝٗا ٚسيو ؼت طا١ً٥ بط٬ٕ ايتعزٌٜ ٚاملغا٤ي١
تعتُز ايبٝاْات ٚايٛقا٥ع ٚامل٬سعات املز١ْٚ يف عذٌ ا٭را٤ يف تكِٝٝ أرا٤ املٛظـ مبٛدب تكضٜض ا٭را٤ ايغٟٓٛ ٜٚتِ 

 . معٝـ-.  َتٛعط-.  دٝز-.  دٝز دزًا-.  ممتاط-: سيو ايتكِٝٝ بأٟ َٔ ايتكزٜضات ايتاي١ٝ

َٔ ٖشٙ ايؿكض٠ ع٢ً أعاؼ تكزٜض ع١َ٬ يهٌ َٔ ايبٝاْات ٚايٛقا٥ع  (ٙ)تٛمع ايتكزٜضات املٓقٛل عًٝٗا يف ايبٓز 

 . يتكضٜض ا٭را٤ ايغٟٓٛرٚامل٬سعات املتعًك١ بأرا٤ املٛظـ ٚسيو ٚؾكًا يًُٓٛسز املع
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 ايتدطٝط يتطٜٛض ا٭را٤ 5.2
. ٜكّٛ ص٩عا٤ ايعٌُ املباؽضٕٚ بٛمع ٚتطٜٛض خطط يتطٜٛض أرا٤ املٛظؿني ٜٚتِ ْكاؽٗا َعِٗ ٚتٛمٝشٗا هلِ .أ 

 ايعا١َ ٚخطط إراصاتٗا، ٚبٓا٤ ع٢ً قاب١ًٝ املٛظـ ْابًػٚتٓطًل ٖشٙ اـطط َٔ أٖزاف ٚخطط بًز١ٜ 

 .ٚاعتعزارٙ يتٓؿٝش املٗاّ املًكا٠ ع٢ً عاتك٘
. ٜتِ اعتُار ٖشٙ اـطط َٔ قبٌ ص٥ٝػ اهل١٦ٝ .ب 

ٜتِ تعزٌٜ خط١ تطٜٛض أرا٤ املٛظـ عٓزَا تتػرل َٛافؿات ٚظٝؿت٘، أٚ ٜتٛقع تػٝرلٖا يف املغتكبٌ ايكضٜب  .ز 

 .مُٔ ايؿذل٠ اييت تػطٝٗا اـط١
ع٢ً ايض٥ٝػ املباؽض إٔ ٜكّٛ بؾهٌ رٚصٟ بإدضا٤ َضادع١ َع َض٩ٚعٝ٘ يٓتا٥ر عذٌ ا٭را٤ مبا حيكل صفز  .ر 

 .ْكاط ايك٠ٛ يف أرا٤ ٚعًٛى املٛظـ يتعظٜظٖا ْٚكاط اينعـ ٚنٝؿ١ٝ َعاؾتٗا
 .ٜضاع٢ تكزِٜ َدلصات َٔ ص٩عا٤ ايعٌُ املباؽضٕٚ يًتكِٝٝ ايشٟ سقٌ ع٢ً رصد١ ممتاط اٚ معٝـ  .ٙ 
 آي١ٝ تكِٝٝ ا٫را٤ 5.3

 املباؽض يًُٛظـ ايكٝاّ بع١ًُٝ تكِٝٝ ع١ٜٛٓ يًُٛظـ حيقٌ َٔ خ٬هلا املٛظـ املغ٪ٍتهٕٛ َغ٪ٚي١ٝ  .أ 

: ع٢ً أسز ايتكزٜضات ايعا١َ ايتاي١ٝ، احملزر٠ سغب تكضٜض تكِٝٝ ا٭را٤

 

 معٝـ
  رصد50١َٔ اقٌ 

 َتٛعط
  رصد64١ - 50َٔ 

دٝز 
 رصد١ 74 - 65َٔ 

دٝز دزا 
 رصد١ 84 - 75َٔ 

ممتاط 
 رصد١ 100 - 85َٔ 

ٜكّٛ ايض٥ٝػ املباؽض بتعب١٦ منٛسز تكِٝٝ ا٭را٤ ايغٟٓٛ َعتُزًا ع٢ً منٛسز عذٌ ا٭را٤ ٚصؾعُٗا إىل ايض٥ٝػ  .ب 

 أٚ َٔ املغ٪ٍٚا٭ع٢ً املباؽض ايشٟ ٜكّٛ بزٚصٙ بضؾع تكاصٜض أرا٤ املٛظؿني ايغ١ٜٛٓ ٬َٚسعات٘ عًٝٗا إىل 

 .ٜهًؿ٘ اجملًػ ٫عتُار ايتكضٜض ايٓٗا٥ٞ يًُٛظـ
 .تضعٌ ْغد١ َٔ تكضٜض ا٭را٤ ايغٟٓٛ إىل املٛظـ َٔ فاسب ايق٬س١ٝ أٚ َٔ ٜؿٛم٘ يف اعتُار ايتكضٜض .ز 

 
  بزصد١ معٝـ ايتكِٝٝ اسا نإ ايتعًِ ع٢ً ْتٝذ١ ايتكِٝٝ 5.4

يتزقٝل ايتكاصٜض ايغ١ٜٛٓ ٚٚمع ايتكضٜض ايعاّ اٚ َٔ ٜؿٛم٘ ؾ١ٓ بض٥اعت٘ اٚ َٔ ٜؿٛم٘ ٜؾهٌ ايض٥ٝػ  .أ 

 . أرا٤ املٛظـيهؿا٠٤
 .بزصد١ معٝـ ؾكط ايتكِٝٝ تطًع ؾ١ٓ ايتعًِ ع٢ً ْتٝذ١ ايتكِٝٝ اسا نإ  .ب 
اثٓإ َٔ اعنا٤ اجملًػ  ٚايض٥ٝػتؾهٌ ؾ١ٓ تعًُات تٓؾأ هلشا ايػضض بكضاص َٔ ص٥ٝػ اهل١٦ٝ تتهٕٛ َٔ  .ز 

 يًبت يف ايتعًِ  عٔ ايؾدك املعذلض ٚسيوممٔ مل ٜؾذلنٛا يف ٚمع ايتكضٜضٚٚاسز َٔ نباص املٛظؿني 

 .خ٬ٍ َز٠ أققاٖا عتٕٛ ًَٜٛا
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 .حيزر قضاص تؾهٌٝ ؾ١ٓ ايتعًُات إدضا٤ات عًُٗا َٚهإ ٚطَإ اْعكارٖا .ر 
 .ٜهٕٛ ص٥ٝػ ٚأعنا٤ ؾ١ٓ ايتعًُات ع٢ً رصد١ أع٢ً َٔ رصد١ املٛظـ املتعًِ .ٙ 
ٜهٕٛ ادتُاع ايًذ١ٓ فشٝشًا عنٛص مجٝع أعنا٥ٗا ٚتتدش قضاصاتٗا مبٛاؾك١ ث٬ث١ أعنا٤ ٚيف ساٍ  .ٚ 

 .تغاٚات ا٭فٛات ٜضدح اؾاْب ايشٟ ؾٝ٘ ايض٥ٝػ
ًَٜٛا َٔ ايّٝٛ ايتايٞ يتغًُ٘ ي٘، ٚيف ساٍ عزّ اعذلام٘  (14) خ٬ٍ ىل ايتكضٜضيًُٛظـ سل ا٫عذلاض ع .ط 

 .عًٝ٘ خ٬ٍ تًو املز٠ ٜعتدل ايتكضٜض َعتُزًا
ٚيني املباؽضٜٔ عٔ ع٪تكّٛ ايًذ١ٓ بؿشك ًَـ املٛظـ، ٚهلا ا٫عتُاع إيٝ٘ َٚٓاقؾت٘ يف تعًُ٘ ٚإىل امل .ح 

 .املٛظـ
 .٫ ٜعتدل تكضٜض نؿا١ٜ ا٭را٤ ْٗا٥ًٝا إ٫ بعز اْكنا٤ َٛعز ايتعًِ َٓ٘ أٚ ايبت ؾٝ٘ .ط 
 . ًَٜٛا، اعتباصًا َٔ ايّٝٛ ايتايٞ يتغًُٗا ا٫عذلاض(60)ىل ايًذ١ٓ إفزاص قضاصٖا خ٬ٍ َز٠ ٫ تظٜز ع٢ً ع .ٟ 

 
 ْتا٥ر ايتكِٝٝ 5.5

، ٜٚعًٔ ؽٗار٠ تكزٜض اٚ َهاؾأٙ َايٝ٘ميٓح املٛظـ ايشٟ سقٌ ع٢ً َضتب١ ممتاط يف تكضٜض نؿا١ٜ ا٭را٤  .أ 

. عٔ إزل٘ يف يٛس١ كقق١ يشيو

ت٪خش بعني اٱعتباص مجٝع ايعكٛبات اييت ٜتِ إٜكاعٗا عل املٛظـ خ٬ٍ ع١ٓ ايتكِٝٝ ٫ٚ جيٛط إٔ ٜظٜز  .ب 

تكزٜض املٛظـ ع٢ً دٝز إسا اؽشت عك٘ عكٛب١ اٱْشاص أٚ اؿغِ َٔ ايضاتب أٚ سذب ايظٜار٠ ايغ١ٜٛٓ ملز٠ 

 .ع١ٓ أٚ عٓتني
جيٛط ٚقـ ايع٠ٚ٬ ايزٚص١ٜ عٔ املٛظـ َٔ تاصٜذ اعتشكاقٗا إسا ٚصر عٓ٘ تكضٜض عٟٓٛ بزصد١ معٝـ ٚؿني  .ز 

 .ؼغٔ أرا٥٘ ايٛظٝؿٞ عقٛي٘ ع٢ً تكضٜض َتٛعط ؾُا ؾٛم
o  ٌحياٍ املٛظـ ايشٟ ٜكزّ عٓ٘ تكضٜضإ عٜٓٛإ َتتايٝإ بزصد١ معٝـ إىل ؾ١ٓ تؾهٌ َٔ قب

 املدتق١، ٚجيٛط إٔ تٛقع عًٝ٘ ٚاسز٠ أٚ أنجض َٔ اؾظا٤ات ايتاي١ٝ، ٚقـ ايع٠ٚ٬ ايٛسز٠ ا٫راص١ٜ

 .ايزٚص١ٜ ايغ١ٜٛٓ، تٓظٌٜ ايزصد١، تٓظٌٜ ايٛظٝؿ١
 . ايغابل تكضٜض ثايح بزصد١ معٝـ ٜتعني ع٢ً ايًذ١ٓ ايٓعض يف ؾقً٘ايبٓزإسا قزّ عٔ املٛظـ املؾاص إيٝ٘ يف  .ر 
 :٫ جيٛط تكزٜض نؿا١ٜ املٛظـ َٔ ايؿ٦ات املب١ٓٝ أرْاٙ مبضتب١ ممتاط .ٙ 

o طٙ بٓذاحااملٛظـ ايشٟ أتٝشت ي٘ ؾضف١ ايتزصٜب ٚمل جيت. 
o ّاملٛظـ ايشٟ ٚقع عًٝ٘ دظا٤ تأرٜيب بعكٛب١ اـقِ َٔ أدضٙ ملز٠ تظٜز عٔ مخغ١ أٜا. 

 :ص٥ٝػ اهل١٦ٝ أٚ َٔ ٜؿٛم٘ بشيو ٜكّٛ .ٚ 
o ٘بتٓبٝ٘ املٛظـ اؿافٌ ع٢ً تكزٜض بزصد١ َتٛعط إىل أٚد٘ تكقرلٙ، ٜٚطًب َٓ٘ ؼغني أرا٥. 
o ٘إْشاص املٛظـ اؿافٌ ع٢ً تكزٜض معٝـ، ٜٚطًب َٓ٘ ؼغني أرا٥. 
o  ٔإٜكاف ايع٠ٚ٬ ايزٚص١ٜ عٔ املٛظـ إسا ٚصر عٔ املٛظـ تكضٜض عٟٓٛ بزصد١ معٝـ ٚؿني ؼغ

 .أرا٥٘ ايٛظٝؿٞ
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: إدضا٤ات تكِٝٝ ا٭را٤ 5.6

ٜكِٝ ايض٥ٝػ املباؽض عٌُ َٛظؿٝ٘ َض٠ ٚاسز٠ يف ايغ١ٓ ع٢ً منٛسز خال ٚ َعتُز ٚ ٜنع ايع١َ٬ ٚ ٜٛقع  .أ 

 .عًٝ٘
. ا٭ع٢ً املعين املغ٪ٍٚ حيٛهلا إىل  .ب 

. ا٭ع٢ً املٛظـ ٚ ٜنع ع١َ٬ ٚ ٜٛقع عًٝٗااملغ٪ٍٚ ٜكِٝ  .ز 

 .  ْابًػحيٛهلا إىل ص٥ٝػ بًز١ٜ  .ر 

 ٚعن١ٜٛ ث٬ث١ َٔ نباص املٛظؿني ايشٜٔ مل ٜؾذلنٛا يف ت٘ ؾ١ٓ بض٥اؼْابًػٜؾهٌ ص٥ٝػ بًز١ٜ  .ٙ 

. ٚمع ايتكاصٜض ايغ١ٜٛٓ

. ٜتِ تزقٝل نؿا١ٜ ا٭را٤ ٚ تنع ايتكضٜض ايٓٗا٥ٞ َع ايع١َ٬ .ٚ 

. ْابًػٜتِ ايتكِٝٝ َٔ قبٌ ص٥ٝػ بًز١ٜ  .ط 

. حيٍٛ ايتكاصٜض إىل املٛاصر ايبؾض١ٜ .ح 

 .ٜظٚر املٛظؿني بقٛص٠ َٔ ايتكضٜض ايغٟٓٛ مبذضر اعتُارٙ .ط 
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 اليقل واليدب واالعارة:الباب الصادط
 

 متٗٝز .6
تضاع٢ املقًش١ ايعا١َ َٚقًش١ ايعٌُ ٚسغٔ ا٫عتؿار٠ َٔ خزَات املٛظؿني ٚا٫قتقار يف ايٓؿكات عٓز ْكٌ 

. املٛظـ أٚ ْزب٘ أٚ إعاصت٘

 

: ايٓكٌ 6.1

 إىل أخض٣ أٚ تعٝٝٓ٘ يًكٝاّ بأعُاٍ ٚظٝؿ١ٝ أخض٣ بايٛناي١ يف بًز١ٜ ٙجيٛط ْكٌ املٛظـ َٔ ٚظٝـ .أ 

  ساتٗا بكضاص َٔ ايض٥ٝػ ع٢ً إٔ ٫ ٜ٪ثض ايٓكٌ ع٢ً املغت٣ٛ ايٛظٝؿٞ يًُٛظـْابًػ

 .٫ جيٛط ْكٌ املٛظـ َٔ ٚظٝؿت٘ إىل ٚظٝؿ١ أخض٣ أقٌ َٓٗا رصد١ .ب 
 

ايٓزب  6.2

 .سيو ايعا١َ املقًش١ اقتنت اسا املٛظـ َٔ را٥ض٠ اٚ قغِ يف ايبًز١ٜ اىل را٥ض٠ اٚ قغِ اخض يف ايبًز١ٜ ٜٓزب -1
 .ٜقزص ص٥ٝػ ايبًز١ٜ ايكضاص بٓزب املٛظـ -2

 
اٱعاص٠  6.3

جيٛط إعاص٠ املٛظـ مبٛاؾكت٘ اـط١ٝ عٛا٤ راخٌ ؾًغطني أٚ خاصدٗا، نُا جيٛط إعاصت٘ بايطضٜك١  .1

 .٠ ايبًزٟ ق١ًٝ أٚ َ٪عغ١ سات ْؿع عاّ راخٌ ؾًغطني أٚ إىل ؽضن١ تغاِٖ ؾٝٗا ١٦ْٖٝؿغٗا إىل أ١ٜ 
فزص قضاص اٱعاص٠ َٔ اؾ١ٗ املدتق١ بايتعٝني بٓا٤ً ع٢ً طًب اؾ١ٗ املغتعرل٠، ٚبايتٓغٝل املغبل َع ٟ .2

َز٠ اٱعاص٠، ٚتاصٜذ بزاٜتٗا، ٚاعِ : ايٛطاص٠، َٚٛاؾك١ املٛظـ نتاب١ً ع٢ً قبٍٛ اٱعاص٠، ٚحيزر ايكضاص

 .اؾ١ٗ املغتعرل٠، ٚايؾضٚط اـاف١ باٱعاص٠ إٕ ٚدزت
 :ٜضاعٞ عٓز إعاص٠ املٛظـ َا ًٜٞ .3

أ٫ تتذاٚط َز٠ اٱعاص٠ ا٭ٚىل يف ايزاخٌ ع١ٓ، ٚجيٛط ػزٜزٖا نٌ َض٠ ملز٠ ع١ٓ أخض٣ عٝح ٫ تتذاٚط  .أ 

 .َز٠ اٱعاص٠ يف فًُٗا أصبع عٓٛات
أ٫ تتذاٚط َز٠ اٱعاص٠ يًداصز عٔ أصبع عٓٛات، ٫ٚ جيٛط إعاص٠ املٛظـ بعزٖا إ٫ بعز اْكنا٤ مخػ عٓٛات  .ب 

 .َٔ عٛرت٘ يًعٌُ
ٜهٕٛ صاتب املٛظـ ٚاعتشكاقات٘ طٛاٍ َز٠ اٱعاص٠ ع٢ً سغاب اؾ١ٗ املغتعرل٠ ٚتعتدل َز٠ اٱعاص٠  .4

ايذلق١ٝ ٚايع٠ٚ٬ ايزٚص١ٜ، ع٢ً إٔ تغتٛؾ٢ َٓ٘ ايعا٥زات  نا١ًَ َز٠ خز١َ َكبٛي١ يًتكاعز ٚاعتشكام

 .ايتكاعز١ٜ املغتشك١
٫ ؼتغب َز٠ اـز١َ يػاٜات ايتكاعز أثٓا٤ ؾذل٠ اٱعاص٠ إ٫ إسا رؾع املٛظـ ناٌَ ايعا٥زات ايتكاعز١ٜ  .5

 .املغتشك١ عٓٗا
ٜهٕٛ املعاصٕٚ خامعني إراصٜا يًذٗات املغتعرل٠ ؾُٝا ٜتعًل باٱؽضاف عًِٝٗ ٚقاعبتِٗ ٚنتاب١  .6

 .ا٭ف١ًٝيٛسز٠ ا٫راص١ٍٜايتكاصٜض عِٓٗ ٚإصعاٍ ْغد١ عٓٗا 
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 .ْابًػ٫ ٜتكام٢ املٛظـ املعاص أثٓا٤ ؾذل٠ إعاصت٘ أٟ دظ٤ َٔ صاتب٘، أٚ أ١ٜ اعتشكاقات َٔ بًز١ٜ  .7
عٓز إعاص٠ املٛظـ تبك٢ ٚظٝؿت٘ ؽاغض٠ ٚجيٛط ًَ٪ٖا بقٛص٠ َ٪قت١ أٚ مبٛدب عكز خال أٚ بايٛناي١،  .8

ٚملز٠ ٫ تظٜز عٔ َز٠ اٱعاص٠ ؽضٜط١ عزّ ػاٚط كققات تًو ايٛظٝؿ١، ع٢ً إٔ ؽ٢ً عٓز عٛرت٘ أٚ 

 .ٜتِ ؼًٜٛ٘ إىل ٚظٝؿ١ أخض٣ يف ْؿػ رصدت٘
إىل َكض  عٛر٠ املٛظـقبٌ اْتٗا٤ املز٠ املضخك ي٘ بٗا، ٚيف ٖشٙ اؿاي١ جيب اْٗا٤ اعاصت٘ جيٛط يًُٛظـ  .9

 .عًُ٘ ا٫فًٞ ساٍ اْتٗا٤ إعاصت٘
 ؾٛصا ٜٚعتدل يف سهِ املتػٝب عٔ ايعٌُ َٔ تاصٜذ اْتٗا٤ ْابًػجيب ع٢ً املٛظـ املعاص ايعٛر٠ إىل بًز١ٜ  .10

 .َز٠ اٱعاص٠
 .٫ تزخٌ َز٠ اٱعاص٠ يف سغاب صفٝز املٛظـ َٔ اٱداطات ايغ١ٜٛٓ املغتشك١ ي٘ .11
 .ا٫عاص٠ يؾضن١ تغاِٖ ؾٝٗا ايبًز١ٜ جيب إ تبك٢ َؿتٛس١ ٚتٓتٗٞ بكضاص َٔ اجملًػ ايبًزٟ .12
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 الدواو واالجازات:الصابعالباب 

 
، ٚأٚقات ايزٚاّ (عاعات ايعٌُ ايَٝٛٞ)تٗزف ٖشٙ ايغٝاعات إىل ؼزٜز أٚقات ايزٚاّ اي١َٝٛٝ ٖزف ايغٝاع١ 

ايغ١ٜٛٓ َٔ خ٬ٍ ؼزٜز عٝاعات اٱداطات بأفٓاؾٗا املدتًؿ١ اييت ؼل يًُٛظـ املزؾٛع١ َٓٗا 

. ٚغرل املزؾٛع١

 ع٢ً اخت٬ف ْابًػتطبل ايغٝاعات يف فاٍ ايزٚاّ ٚاٱداطات ع٢ً مجٝع َٛظؿٞ بًز١ٜ ْطام ايتطبٝل 

. َغتٜٛاتِٗ اٱراص١ٜ

َغ٪ٚي١ٝ 

ايتٓؿٝش 

تكع َغ٪ٚي١ٝ ايتدطٝط يًزٚاّ ٚاٱداطات، نشيو َتابع١ ٚصقاب١ ا٫يتظاّ نشيو تٓؿٝش ايغٝاعات 

 .، ٚتٓعِٝ ا٫داطات ع٢ً املغ٪ٚيني املباؽضٜٔ ٚايكضاصات املتعًك١ ع٢ً َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ

 
 أٜاّ ايعٌُ ٚعاعات ايزٚاّ    7.1

تهٕٛ أٜاّ ايعٌُ عت١ أٜاّ يف ا٭عبٛع، ٚتهٕٛ ايعط١ً ّٜٛ اؾُع١ عزا َا ٜغتج٢ٓ بكٛاْني أٚ قضاصات  .أ 

 .خاف١
 .تهٕٛ عاعات ايزٚاّ ايضزلٞ عت١ ٚث٬ثني عاع١ يف ا٭عبٛع .ب 
بكضاص َٔ اجملًػ ايبًزٟ ٚسغب طبٝع١  تهٕٛ عاعات ايزٚاّ يف اهل٦ٝات احمل١ًٝ خ٬ٍ ؽٗض صَنإ املباصى .ز 

 .ايعٌُ 
ي١٦ًٝٗ احمل١ًٝ اييت تغتٛدب طبٝع١ عٌُ أٟ َٔ َٛظؿٝٗا ايعٌُ بٓعاّ املٓاٚبات إٔ تقزص ايتعًُٝات  .ر 

 .ايزاخ١ًٝ اي٬ط١َ يتٓعُٝٗا
٫ جيٛط يًُٛظـ إٔ ٜٓكطع عٔ عًُ٘ إ٫ ٱداط٠ ٜغتشكٗا يف سزٚر اٱداطات املكضص٠ ٚؾكًا يًنٛابط  .ٙ 

 .ٚاٱدضا٤ات اييت تنعٗا اهل١٦ٝ
 .تكّٛ املٛاصر ايبؾض١ٜ بتٓعِٝ عذٌ سنٛص ٚاْقضاف املٛظؿني ايَٝٛٞ أثٓا٤ ايزٚاّ ايَٝٛٞ .ٚ 
ع٢ً ا٫ْع١ُ  سنٛصٙ إىل ايعٌُ، ٚاْقضاؾ٘ َٓ٘، ٚخضٚد٘ أثٓا٤ ايزٚاّ ايضزلٞ: جيب ع٢ً املٛظـ إٔ ٜجبت .ط 

 .املعٍُٛ بٗا يف اثبات ايزٚاّ 

إدضا٤ات َضاقب١ اؿنٛص ٚايػٝاب  7.1.1

املٛظـ 
 .عذٌ ٚقت اؿنٛص يف ايقباح ٚٚقت ا٫ْقضاف عٓز اْتٗا٤ ايزٚاّ .أ 
 املغ٪ٍٚيف ساي١ ا٫مطضاص إىل َػارص٠ َٛقع ايعٌُ خ٬ٍ ايزٚاّ، اسقٌ ع٢ً َٛاؾك١  .ب 

املباؽض ثِ عذٌ ٚقت اـضٚز ٚٚقت ايعٛر٠ املتٛقع باٱماؾ١ إىل اؾ١ٗ اييت عتتذ٘ إيٝٗا 

. ع٢ً عذٌ ايزٚاّ ايَٝٛٞ

املباؽض  املغ٪ٍٚ
تأنز َٔ عزّ ٚدٛر غٝابات غرل َقضح بٗا ٚايتأنز َٔ عزّ ػاٚط املٛظـ ايػا٥ب  .ز 

 .يًؿذلات ط١ًٜٛ
. اؽش اٱدضا٤ات املٓاعب١ عل املٛظؿني ايشٜٔ تػٝبٛا بزٕٚ عشص .ر 
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 ا٫داطات 7.2

 :تهٕٛ اٱداطات املغتشك١ يًُٛظـ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ
 .اٱداط٠ ايغ١ٜٛٓ .1
 .اٱداط٠ ايعاصم١ .2
 .اٱداص٠ املضم١ٝ .3
 .اٱداط٠ ايزصاع١ٝ .4
 .اٱداط٠ رٕٚ صاتب .5
 .إداط٠ ا٭١ََٛ ٚاي٫ٛر٠ .6
 .إداط٠ اؿر .7

 
 اٱداط٠ ايغ١ٜٛٓ 7.2.1

ٜغتشل املٛظـ إداط٠ اعتٝار١ٜ ع١ٜٛٓ بضاتب ناٌَ ٫ ٜزخٌ يف سغابٗا أٜاّ ايعطٌ ايضزل١ٝ  .1

 :ؾُٝا عزا ّٜٛ ايعط١ً ا٭عبٛع١ٝ ٚسيو ع٢ً ايتؿقٌٝ ايتايٞ
 ٌُمخغ١ عؾض ًَٜٛا يف ايغ١ٓ ا٭ٚىل ٚسيو بعز َن٢ عت١ أؽٗض َٔ تاصٜذ َباؽضت٘ ايع. 
 ث٬ثني ًَٜٛا ملٔ أَن٢ ع١ٓ ؾأنجض. 
 مخغ١ ٚث٬ثني ًَٜٛا ملٔ ػاٚط عُضٙ اـُغني ٚأَن٢ يف اـز١َ عؾض عٓٛات. 

٫ جيٛط تكقرل أٚ تأدٌٝ أٚ إْٗا٤ اٱداط٠ ا٫عتٝار١ٜ ايغ١ٜٛٓ إ٫ ٭عباب ق١ٜٛ تكتنٝٗا َقًش١  .2

ايعٌُ ٚيف ٖشٙ اؿاي١ ٜتِ ا٫عتؿار٠ َٔ ايضفٝز املضسٌ ست٢ ْؿارٙ َع اٱداط٠ ا٫عتٝار١ٜ املغتشك١ 

  .ي٘ يف ايغٓٛات ايتاي١ٝ عٝح ٫ تظٜز يف ع١ٓ ٚاسز٠ عٔ عتني ًَٜٛا

 .إسا ٚقعت عط١ً ْٗا١ٜ ا٭عبٛع خ٬ٍ اٱداط٠ ايغ١ٜٛٓ ؾإْٗا ؼغب مُٔ اٱداط٠ ايغ١ٜٛٓ .3

 .َضاعا٠ خقٛف١ٝ َٛظؿٞ ايعكٛر ٚاملٝا١َٚ سغب ا٫ْع١ُ ٚايًٛا٥ح املطبك١ عًِٝٗ  .4
 

 اٱداط٠ ايعاصم١ 7.2.2
ٜغتشل املٛظـ إداط٠ عاصم١ بضاتب ناٌَ ملز٠ ٫ تظٜز عٔ عؾض٠ أٜاّ يف ايغ١ٓ ٚسيو بغبب طاص٨ 

ٜتعشص َع٘ اؿقٍٛ ع٢ً أ١ٜ إداط٠ أخض٣ بؾضط اعتٓؿاس صفٝز إداطات٘ ايغ١ٜٛٓ َٚٛاؾك١ ص٥ٝػ بًز١ٜ 

 .ْابًػ
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 اٱداط٠ املضم١ٝ 7.2.3
ٜغتشل املٛظـ نٌ ث٬خ عٓٛات تكن٢ يف اـز١َ إداط٠ َضم١ٝ متٓح بكضاص َٔ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ  .1

 :املدتق١ يف اؿزٚر ايتاي١ٝ
 .ث٬ث١ أؽٗض بضاتب ناٌَ .أ 
 .َٔ ايضاتب ايهاٌَ% 75عت١ أؽٗض بضاتب ٜعارٍ  .ب 
َٔ ايضاتب ايهاٌَ إ٫ إسا ػاٚط املٛظـ عُض اـُغني ؾذلؾع ٖشٙ % 50عت١ أؽٗض بضاتب ٜعارٍ  .ز 

 .َٔ ايضاتب ايهاٌَ% 75ايٓغب١ إىل 
 .ث٬ث١ أؽٗض أخض٣ بزٕٚ صاتب إسا قضصت ايًذ١ٓ ايطب١ٝ املدتق١ استُاٍ ؽؿا٥٘ .ر 
ي١٦ًٝٗ طٜار٠ املز٠ عت١ أؽٗض أخض٣ رٕٚ صاتب إسا نإ املٛظـ َقابا مبضض حيتاز يؾؿا٥٘ ع٬دًا  .ٙ 

 .ط٬ًٜٛ ٚسيو ٚؾكًا ملا تكضصٙ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ املدتق١
يًُٛظـ اؿل يف طًب ؼٌٜٛ اٱداط٠ املضم١ٝ إىل إداط٠ اعتٝار١ٜ إسا نإ صفٝزٙ َٓٗا ٜغُح  .ٚ 

 .بشيو
 عاع١ َٔ ؽًؿ٘ عٔ ايعٌُ َا مل 24 عٔ َضم٘ خ٬ٍ ْابًػع٢ً املٛظـ املضٜض إٕ خيطض بًز١ٜ  .ط 

 .ٜهٔ سيو قز تعشص عًٝ٘ ٭عباب قٗض١ٜ
جيٛط يًُٛظـ املضٜض اؿقٍٛ ع٢ً إداط٠ َضم١ٝ ٫ تظٜز ع٢ً ث٬ث١ أٜاّ متٓح َٔ طبٝب تابع  .ح 

يٛطاص٠ ايقش١، ٚجيٛط متزٜزٖا ملز٠ ٫ تتذاٚط ث٬ث١ أٜاّ أخض٣ بٓا٤ ع٢ً تكضٜض طيب ٜقزص عٔ 

 .طبٝب أخقا٥ٞ تابع يٛطاص٠ ايقش١
ميٓح املٛظـ املضٜض بأسز ا٭َضاض املظ١َٓ اييت ٜقزص ؼزٜزٖا َٔ ٚطٜض ايقش١ بٓا٤ ع٢ً  .ط 

إداط٠ اعتجٓا١ٝ٥ بأدض ناٌَ إىل إٔ ٜؾؿ٢ أٚ تغتكض سايت٘ ٚإسا - َٛاؾك١ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايعًٝا

 .تبني عذظٙ نا٬ًَ ت٢ٗٓ خزَت٘ يعزّ ايًٝاق١ ايقش١ٝ
إسا صغب املٛظـ املضٜض يف إْٗا٤ إداطت٘ ٚايعٛر٠ يعًُ٘ ؾ٬ ٜتِ سيو إ٫ مبٛاؾك١ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ  .ٟ 

 .املدتق١
 .إخ٫ً٬ بٛادبات ايٛظٝؿ١- بكضاص َٔ ايًذ١ٓ املدتق١ –ٜعتدل متاصض املٛظـ  .ى 

 
اٱداط٠ ايزصاع١ٝ  7.2.4

َعظط٠ بايٛثا٥ل   جيٛط املٛاؾك١ ع٢ً َٓح املٛظـ ايشٟ أَن٢ عٓتني يف اـز١َ إداط٠ رصاع١ٝ بٓا٤ طًب٘ .1

 .ايزصاع١ٝ 
 .متٓح اٱداط٠ ايزصاع١ٝ ملز٠ ع١ٓ قاب١ً يًتذزٜز عًٜٓٛا عز أقق٢ أصبع عٓٛات .2
 .تهٕٛ اٱداط٠ ايزصاع١ٝ رٕٚ صاتب .3
 .يف ساي١ اٱبتعاخ تهٕٛ املز٠ َزؾٛع١ ايضاتب .4
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 اٱداط٠ رٕٚ صاتب 7.2.5
 ٚمبٛاؾك١ اجملًػ اداط٠ بزٕٚ صاتب بعز َضٚص عاّ ٚاسز ع٢ً ا٫قٌ يف اـز١َطًب َٛظـ جيٛط يٌ .1

  .ايبًزٟ
٠ إىل اـاصز يًعٌُ أٚ ايزصاع١ ٚايشٟ /ميٓح املٛظـ إداط٠ رٕٚ صاتب بٓا٤ ع٢ً طًب٘ ملضاؾك١ طٚد٘ املغاؾض .2

 .٫ تكٌ َز٠ عؿضٙ عٔ عت١ أؽٗض ؽضٜط١ أ٫ ػاٚط اٱداط٠ َز٠ بكا٤ ايظٚز يف اـاصز

٫ ٜغتشل املٛظـ ايشٟ َٓح إداط٠ رٕٚ صاتب ع٠ٚ٬ أٚ تضق١ٝ طٛاٍ َز٠ إداطت٘ ٫ٚ ؼتغب َز٠ ٖشٙ  .3

اٱداط٠ يف أقزَٝ٘ رصدت٘ ؾُٝا ٜتعًل بايذلقٝات ٚايع٬ٚات رٚمنا إخ٬ٍ با٭سهاّ اـاف١ بايتأَني 

 . اسا راّٚ عت١ اؽٗض َٔ بزاٜ٘ ايغ١ٓ املاي١ٝ ٚاملعاؽات
٫عتشكام اداط٠ بزٕٚ صاتب ٫سك١ ٫داط٠ بزٕٚ صاتب ع٢ً املٛظـ ايعٌُ َز٠ ٫ تكٌ عٔ ايؿذل٠  .4

 .املُٓٛس١ عٔ ا٫داط٠ بزٕٚ صاتب ا٫خرل٠
 

 إداط٠ ا٭١ََٛ 7.2.6
 .متٓح املٛظؿ١ اؿاٌَ إداط٠ بضاتب ناٌَ ملز٠ عؾض٠ أعابٝع َتق١ً قبٌ ايٛمع ٚبعز٠ .1
يًُٛظؿ١ املضمع اؿل يف ا٫ْقضاف َٔ ايعٌُ قبٌ َٛعز اْتٗا٥٘ بغاع١ ٚاسز٠ ٚملز٠ ع١ٓ َٔ تاصٜذ  .2

 .َٛيز ايطؿٌ ٚهلا اؿل يف إداط٠ رٕٚ صاتب ملز٠ عاّ يضعاٜت٘
 
 إداط٠ اؿر 7.2.7

يًُٛظـ اؿل ٚملض٠ ٚاسز٠ طٛاٍ َز٠ خزَت٘ يف إداط٠ ٭را٤ ؾضٜن١ اؿر بضاتب ناٌَ ملز٠ ث٬ثني 

 . ًَٜٛا
 

 ايتػٝب عٔ ايعٌُ 7.2.8
 ًَٜٛا 30ٜؿكز املٛظـ ٚظٝؿت٘ إسا تػٝب عٔ عًُ٘ رٕٚ إسٕ َز٠ تظٜز عٔ مخغ١ عؾض٠ ًَٜٛا َتق١ً أٚ  .1

 .َتؿضق١ خ٬ٍ ايعاّ َا مل ٜكزّ عشصًا َكب٫ًٛ
 .يف ٖشٙ اؿاي١ ٚؾكًا ملكتنٝات اؿاٍعِ َز٠ ايتػٝب َٔ ايضاتب تح .2
 

 ايتٛقٝـ عٔ ايعٌُ 7.3
 ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝعٓز إساي١ املٛظـ يًتشكٝل جيٛط ٚقـ املٛظـ عٔ عًُ٘ أٚ ْكً٘ إىل ٚظٝؿ١ أخض٣ يف 

 .ْؿغٗا بقؿ١ َ٪قت١ صٜجُا ٜٓتٗٞ ايتشكٝل َع٘
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 إفاب١ ايعٌُ 7.4
َع عزّ اٱخ٬ٍ بأسهاّ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح املعٍُٛ بٗا غقٛل إفابات ايعٌُ، إسا أفٝب املٛظـ يف  .1

ميٓح اٱداط٠ املضم١ٝ اييت تكضصٖا ايًذ١ٓ - ٖٚٞ اييت تكع ي٘ أثٓا٤ تأرٜت٘ عًُ٘ أٚ بغبب٘- سارث١ عٌُ

 . ايطب١ٝ املدتق١
 إب٬ؽ ايؾضط١ عٔ أٟ سارث١ عٌُ تكع ؾٝٗا َتنًُٓا اعِ املٛظـ املقاب ٚعٓٛاْ٘ َٚٛدظ ْابًػع٢ً بًز١ٜ  .2

عٔ اؿارخ َع ؼزٜز تاصٜذ ٚعاع١ ٚقٛع٘ َٚهإ اؿارخ ٚاؾ١ٗ اييت ْكٌ إيٝٗا املقاب يع٬د٘ ٚإٔ 

تطًب ايتشكٝل يف ظضٚف اؿارخ ٚتكزِٜ تكضٜض َؿقٌ عٔ ْتٝذ١ اؿارخ ٜٚٛمح ؾٝ٘ بقؿ١ خاف١ َا 

 .إسا نإ اؿارخ ْتٝذ١ تعُز أٚ ع٤ٛ عًٛى ؾاسؿ َٚكقٛر َٔ داْب املقاب
ملٛاصر ايبؾض١ٜ ٜتنُٔ َٛدظًا عٔ اؿارخ، ٚحيزر إسا ٍع٢ً ايض٥ٝػ املباؽض يًُٛظـ املقاب تكزِٜ تكضٜض  .3

 .ناْت إفاب١ املٛظـ ٚقعت أثٓا٤ تأر١ٜ املٛظـ يعًُ٘ أٚ بغبب٘ أٚ ٭ٟ عبب آخض
ميٓح املٛظـ ايشٟ ٜقاب عارخ عٌُ َز٠ اٱداط٠ املضم١ٝ اييت تكضصٖا ايًذ١ٓ ايطب١ٝ املدتق١ ٚبضاتب  .4

ناٌَ َع َضاعا٠ إدضا٤ات سقٍٛ املٛظـ ع٢ً اٱداط٠ املضم١ٝ، ٫ٚ تعتدل ٖشٙ اٱداط٠ َٔ اٱداطات 

 .املضم١ٝ املكضص٠ يًُٛظؿني
ٱفزاص قضاص بؾإٔ اجملًػ حياٍ تكضٜض ايؾضط١ ٚتكضٜض ايض٥ٝػ املباؽض ٚايتكاصٜض ايطب١ٝ املعتُز٠ إىل  .5

 .اؿارخ، ٚحيتغب ايتعٜٛض املغتشل يًُٛظـ ٚؾكًا يًكإْٛ
 

 ادضا٤ات ا٫داطات 7.5
 إدضا٤ات َضاقب١ ايزٚاّ ٚاٱداطات 7.5.1

  

ْطام ايعٌُ يف 

 اٱدضا٤ ٚتطبٝك٘
تٗزف ٖشٙ اٱدضا٤ات إىل مُإ ا٫يتظاّ بأٚقات ايزٚاّ اي١َٝٛٝ احملزر٠ َٔ خ٬ٍ ايتٛادز يف أثٓا٤ 

عاعات ايعٌُ ايَٝٛٞ، َٚضاقب١ أٚقات ايزٚاّ ايغ١ٜٛٓ َٔ خ٬ٍ ايتدطٝط ٚإراص٠ اٱداطات 

. املغتشك١ بأفٓاؾٗا املدتًؿ١

.  ع٢ً اخت٬ف َغتٜٛاتِٗ اٱراص١ْٜابًػتطبل ٖشٙ اٱدضا٤ات عٓز تٛظٝـ أٟ َٔ َٛظؿٞ بًز١ٜ  

تكع َغ٪ٚي١ٝ َتابع١ ايتدطٝط يٲداطات، نشيو َضاقب١ ا٫يتظاّ ٚتٓؿٝش اٱدضا٤ات املتعًك١ َغ٪ٚي١ٝ ايتٓؿٝش 

 .مبضاقب١ ايزٚاّ ٚاٱداطات ع٢ً َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ

 

 

إدضا٤ات ايتدطٝط يٲداطات ايغ١ٜٛٓ  7.5.2

ملباؽض  ااملغ٪ٍٚ
سزر ا٭ٚقات املٓاعب١ ؿقٍٛ املٛظؿني ع٢ً إداطاتِٗ ايغ١ٜٛٓ ٚؾكا ينػط ايعٌُ  .أ 

 .املتٛقع
اعح َٛاعٝز اٱداطات َع املٛظؿني ٚا٫تؿام ع٢ً ايتٛقٝت ايتكضٜيب يًشقٍٛ عًٝٗا  .ب 

مُٔ ا٭ٚقات اييت مت اعتُارٖا َبز٥ٝا، بعز َضادع١ عزر أٜاّ اٱداطات ايغ١ٜٛٓ 

 .املغتشك١ َٔ قبٌ املٛظـ ْؿغ٘
. تأنز َٔ ايتٛاطٕ ايعاّ يتٛقٝت اؿقٍٛ ع٢ً اٱداطات َٚضاعات٘ ينػط ايعٌُ .ز 
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إدضا٤ات اؿقٍٛ ع٢ً اٱداط٠ ايغ١ٜٛٓ  7.5.3

املٛظـ 
 يٝؾٌُ ْٛع اٱداط٠، تاصٜذ بز٤ ٚاْتٗا٤ اٱداط٠" طًب إداط٠"سنض  .أ 
. املباؽض ملغ٪ٍٍٚٚعًُ٘ " طًب إداط٠"ٚقع  .ب 

ملباؽض  ااملغ٪ٍٚ
 .تأنز َٔ تٛاؾل َٛعز اٱداط٠ املكزّ َع ايتٛقٝت املكض ٚاملتٛقع يتٓؿٝش اٱداط٠ .ز 
 .تأنز َٔ عزّ ٚدٛر ظضٚف َغتذز٠ متٓع قٝاّ املٛظـ باٱداط٠ يف ٚقتٗا .ر 
 .يف ساٍ عزّ املٛاؾك١، أعز طًب اٱداط٠ إىل املٛظـ َع ٬َسعاتو .ٙ 
. يف ساٍ املٛاؾك١، ٚقع طًب اٱداط٠ ٚأصعً٘ إىل املٛاصر ايبؾض١ٜ .ٚ 

َغ٪ٍٚ املٛاصر 

ايبؾض١ٜ 

 . املعيناملغ٪ٍٚعٓز اعت٬ّ طًب اٱداط٠، تأنز َٔ ٚدٛر َٛاؾك١  .ط 
 .تأنز َٔ تٛاؾل عزر أٜاّ اٱداط٠ املكز١َ َع عزر أٜاّ اٱداط٠ املغتشك١ .ح 
 .استغب أٜاّ ا٭داط٠ املتبك١ٝ يًُٛظـ بعز خقِ أٜاّ اٱداط٠ .ط 
ٍٚ املؿٛض بايتٛقٝع ٜتِ تؿضٜؼ اٱداط٠ ٚ إرخاهلا يف ع٪ٚ بعز ايتأنز َٔ تٛقٝع امل .ٟ 

. خال با٫داطاتايزيٌٝ اـال باملٛاصر ايبؾض١ٜ ٚ ٜتِ سؿغ اٱداط٠ يف ًَـ 

 
 إدضا٤ات اٱداط٠ املضم١ٝ 7.5.4

املٛظـ 
عٓز ايؾعٛص مبضض أٚ بآ٫ّ تغتزعٞ تضى ايعٌُ أٚ عزّ اؿنٛص إىل ايعٌُ، أعًِ ؾٛصًا  .أ 

 .املباؽض، عٔ طضٜل أعضع ٚع١ًٝ ممه١ٓ ناهلاتـ َج٬يو َغ٪ٚ
يٝؾٌُ ْٛع اٱداط٠، تاصٜذ بز٤ ٚاْتٗا٤ اٱداط٠، ٚأ١ٜ " طًب إداط٠"سنض يف أقضب ٚقت،  .ب 

 .٬َسعات أخض٣
 .ملباؽض ايًُغ٪ٍٚٚعًُ٘ " طًب إداط٠"ٚقع  .ز 

 

املباؽض املغ٪ٍٚ 
 تأنز َٔ أٜاّ ايضاس١ احملزر٠ يف ايتكضٜض ايطيب اٍ طًب اٱداط٠ َٚضادع١ .ر 
. ٍ طًب اٱداط٠ َضؾكا بايتكضٜض ايطيب إىل َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜاأصؼ .ٙ 

َغ٪ٍٚ املٛاصر 

ايبؾض١ٜ 

عٓز اعت٬ّ طًب اٱداط٠، تأنز َٔ ٚدٛر املٛاؾك١ اي٬ط١َ ع٢ً ايطًب َٔ قبٌ  .ٚ 

 .(إٕ ٚدز)املباؽض مبا ٜتٛاؾل َع ايتكضٜض ايطيب  املغ٪ٍٚ
ٌٝ .ط  ب ا٭ٜاّ اٱمجاي١ٝ ا عزر أٜاّ اٱداط٠ ايؿع١ًٝ إىل عذٌ إداطات املٛظـ ٚاستػتضس

 .يٲداط٠ املضم١ٝ
. يف ْٗا١ٜ ايغ١ٓ، صّسٌ إمجايٞ عزر أٜاّ اٱداطات املضم١ٝ إىل ًَـ املٛظـ .ح 

7.5.5  
 ايعاصم١إدضا٤ات اٱداط٠  7.5.6

املٛظـ 
املباؽض يف أٍٚ  املغ٪ٍٚعٓز ا٫مطضاص إىل اؿقٍٛ ع٢ً إداط٠ طاص١٥، أعًِ ؾٛصًا  .أ 

 .ؾضف١، ٚأٚمح ي٘ أعباب ايػٝاب ا٫مطضاصٟ
يٝؾٌُ ْٛع اٱداط٠، تاصٜذ بز٤ ٚاْتٗا٤ اٱداط٠، " طًب إداط٠"سنض يف أقضب ٚقت،  .ب 

 .ٚأ١ٜ ٬َسعات أخض٣
. املباؽض املغ٪ٍٚٚعًُ٘ " طًب إداط٠"ٚقع  .ز 
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املباؽض  املغ٪ٍٚ
تأنز َٔ دز١ٜ عبب اٱداط٠ ا٫مطضاص١ٜ، رٕٚ إٔ ٜهٕٛ يف سيو ػاٚطا اٍ .ر 

 .ـقٛف١ٝ عبب اٱداط٠
 ايطًب إىل املٛظـ َع ٬َسعاتو بؾإٔ نٝؿ١ٝ اعتباص ٠رايف ساي١ عزّ املٛاؾك١، أع .ٙ 

 .اٱداط٠ اييت سقٌ عًٝٗا
. ي٘ إىل َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜا ايطًب ٚأصؼ تٛقٝعيف ساٍ املٛاؾك١، .ٚ 

املٛاصر  َغ٪ٍٚ

ايبؾض١ٜ 

 .تأنز َٔ اعتٓؿاس صفٝز إداطات٘ ايغ١ٜٛٓاٍ .ط 
 .املعيناملغ٪ٍٚ عٓز اعت٬ّ طًب اٱداط٠، تأنز َٔ ٚدٛر َٛاؾك١  .ح 
 . عزر أٜاّ اٱداط٠ ا٫مطضاص١ٜ إىل عذٌ إداطات املٛظـتضسٌٝ .ط 
يف ساٍ ؽطٞ فُٛع أٜاّ اٱداطات ا٫مطضاص١ٜ عزر ا٭ٜاّ املقضح بٗا، اصؾع ا٭َض  .ٟ 

 .ٍٚ املعين ٫ؽاس أ١ٜ إدضا٤ات َٓاعب٩١إىل املػ
. خال إىل ًَـ ايعاصم١يف ْٗا١ٜ ايغ١ٓ، صّسٌ إمجايٞ عزر أٜاّ اٱداطات  .ى 

 
إدضا٤ات اٱداط٠ ا٭خض٣  7.5.7

املٛظـ 
، تاصٜذ بز٤ ٚاْتٗا٤ (...رصاع١ٝ، بزٕٚ صاتب، سر، )يٝؾٌُ ْٛع اٱداط٠ " طًب إداط٠ "ؼنرل .أ 

 .اٱداط٠، ٚأ١ٜ ٬َسعات أخض٣
 .املباؽضيًُغ٪ٍٚ  تغًُٝ٘ٚ" طًب إداط٠ "تٛقٝع .ب 

 

املباؽض املغ٪ٍٚ 
 .صادع طًب اٱداط٠، رٕٚ ٬َسعاتو باملٛاؾك١ أٚ عزّ املٛاؾك١، ٚٚقع٘ .ز 
 يف ساي١ عزّ املٛاؾك١، أعز ايطًب إىل املٛظـ َع عبب عزّ املٛاؾك١ .ر 
 .يف ساي١ املٛاؾك١، أصعٌ ايطًب إىل َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ .ٙ 
. تابع ْؿػ إدضا٤ات اؿقٍٛ ع٢ً اٱداط٠ ايغ١ٜٛٓ .ٚ 

َغ٪ٍٚ املٛاصر 

ايبؾض١ٜ 

. اعتًِ طًب اٱداط٠ ٚتابع ْؿػ إدضا٤ات اؿقٍٛ ع٢ً اٱداط٠ .ط 
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  التدريب والتطوير:الثامًالباب 
 

ٚتض٣ يف ايتزصٜب .  إ صاؼ املاٍ ايبؾضٟ ٖٛ املٛصر ا٫ِٖ يف ع١ًُٝ ايت١ُْٝٓابًػت٪َٔ بًز١ٜ  َكز١َ ايغٝاع١

عٓقضا سٜٝٛا ٖٚاَا دزا يف ت١ُٝٓ صأزلاهلا ايبؾضٟ ٚمتهٝٓ٘ يًٓٗٛض بؿعاي١ٝ ا٫را٤ ٚطٜار٠ 

 .نؿا٠٤ ايعٌُ

 
ٚسيو عٔ طضٜل ايتطٜٛض . ْابًػاملغا١ُٖ ايؿعاي١ يف بٓا٤ ٚتعظٜظ قزصات نارص بًز١ٜ  ٖزف ايغٝاع١

ٚا٫صتكا٤ مبغت٣ٛ ايهارص ايبؾضٟ ٚؼكٝل ايتهاٌَ ٚايتذاْػ يف ايعٌُ ٚاؿؿاظ ع٢ً 

َغت٣ٛ ا٭را٤ ايٛظٝؿٞ املتُٝظ ٚايشٟ ٜهُٔ يف ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ ايزٚص١ٜ باٱماؾ١ اىل 

 .َؾاصن١ املٛظؿني يف تطٜٛض أْؿغِٗ

 
 ع٢ً اخت٬ف ْابًػتطبل ايغٝاعات يف ايتزصٜب ٚايتطٜٛض ع٢ً مجٝع َٛظؿٞ بًز١ٜ  ْطام ايتطبٝل

 . ٚامل١ٝٓٗ َغتٜٛاتِٗ اٱراص١ٜ
 

أٖزاف ايتزصٜب ٚايتطٜٛض  8.1

 تٗزف َٔ خ٬ٍ ٖشٙ ايغٝاع١ اىل مُإ تًكٞ ناؾ١ ْابًػينُإ اراصتٗا بطضٜك١ ١َٝٓٗ، ؾإ بًز١ٜ  .أ 

ٚبؾهٌ عاّ ؾإ ْؾاط . املٛظؿني ايتزصٜب اينضٚصٟ ايشٟ ميهِٓٗ َٔ ايكٝاّ بأعُاهلِ بطضٜك١ ١َٝٓٗ

 : ٜضَٞ اىل ؼكٝل ا٭ٖزاف ايتاي١ْٝابًػايتزصٜب يف بًز١ٜ 
o إنغاب املٛظؿني املعضؾ١ ٚاملٛاقـ ٚاملٗاصات اينضٚص١ٜ ٭را٤ عًُِٗ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ .

o  ْابًػتبٝإ ايزٚص ايشٟ ت٪رٜ٘ ٚظا٥ؿِٗ يف ؼكٝل أٖزاف بًز١ٜ. 
o ت١٦ٝٗ املٛظؿني يًذلقٞ يٛظا٥ـ أع٢ً. 

 

:- ْابًػٜب يف بًز١ٜ صآي١ٝ ؼزٜز استٝادات ايتز 8.2

 

ٚعًٝ٘ تٛىل .. متجٌ ع١ًُٝ ؼزٜز ا٫ستٝادات ايتزصٜب١ٝ يًُٛظؿني دظ٤ً أعاعٝا َٔ تكِٝٝ ا٭را٤ ايغٟٓٛ هلِ .أ 

 املٛاصر َٚغ٪ٍٚاملغ٪ٍٚ املعين ٖشٙ املغ٪ٚي١ٝ اىل َٔ ٜكّٛ بتكِٝٝ ا٫را٤ ايغٟٓٛ يًُٛظـ املعين ٚبايتٓغٝل َع 

ايبؾض١ٜ 

مبا ٫ ٜتذاٚط ؽٗض اًٍٜٛ َٔ ايكٝاّ بزصاع١ َٓٗذ١ٝ ؽا١ًَ يتشزٜز ا٫ستٝادات ايتزصٜب١ٝ بؾهٌ رٚصٟ  .ب 

 يهاؾ١ املٛظؿني ع٢ً إ تضاعٞ َتطًبات املٛاط١ْ ايعا١َ ي١٦ًٝٗ ٚاملغتذزات يف ب١٦ٝ عٌُ بًز١ٜ نٌ عاّ

.   ايزاخ١ًٝ ٚاـاصد١ْٝابًػ

ٜغتدزّ هلشٙ ايػا١ٜ طضم ٚارٚات كتًؿ١ اُٖٗا اعتٝؿا٤ املعًَٛات ايٛاصر٠ يف ايعُٛر ا٫ٍٚ ٚايجاْٞ يف اؾزٍٚ 

 . ٚاعزار اـط١ ايتزصٜب١ٝ ايعا١َ ايتايٞ يٝتِ اعتٓتاز ايؿذ٠ٛ يٝتِ ؼزٜزٖا يف ايعُٛر ايجايح
 

 ايؿذ٠ٛ املعضؾ١ٝ ٚاملٗاص١ٜ املٗاصات ٚاملعاصف املٛدٛر٠ ؾعًٝا املعاصف ٚاملٗاصات ايٛادب تٛؾضٖا
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 بٝاًْا عٜٓٛا تؿقًًٝٝا ٚؾل اـط١ ايعا١َ يًتزصٜب بايٓؾاطات اييت تضٜز تٓؿٝشٖا يف بايبًز١ٜتعز نٌ ٚسز٠  .أ 

ميهٔ اعتدزاّ اؾزٍٚ ايتايٞ هلشٙ . ايتزصٜب ٚايتطٜٛض ٖشا ايعاّ ٚتضؾعٗا إىل املغ٪ٍٚ املباؽض َٚٔ ثِ يكغِ

 .ايػا١ٜ
 َ٪ؽضات ؼكل اٖزاف ايتزصٜب املعاصف املتٛقع اؿقٍٛ عًٝٗا ا٫ستٝاز ايتزصٜيب

   
 إٔ تتكزّ ببٝإ تؿقًٝٞ عٔ استٝاداتٗا َٔ ايتدققات ٚاـدلات املدتًؿ١ اييت تتطًب ايبًز١ٜ رٚا٥ض ع٢ً .ب 

ابتعاخ املٛظؿني إىل بعجات رصاع١ٝ، أٚ ؿنٛص رٚصات تزصٜب١ٝ َطًٛب١ يًعاّ ايتايٞ قبٌ بز٤ املٝعار احملزر هلا، 

 . ٫ ٜتأخض عٔ ؽٗض أنتٛبض َٔ نٌ عاّمبا
 -:َا ًٜٞ َٓٗذ١ٝ ؼزٜز ا٫ستٝادات ايتزصٜب١ٝ تتنُٔ  .ز 

o ؼًٌٝ ايتٓعِٝ ٚٚفـ ايٛظا٥ـ. 
o ٞؼًٌٝ املغاص ايٛظٝؿ. 
o  ْابًػؼًٌٝ تطٛصات بًز١ٜ. 
o ؼًٌٝ ا٫ٖتُاَات ٚايضغبات . 
o ٞؼًٌٝ ايغذٌ ايٛظٝؿ. 
o ؼًٌٝ تكِٝٝ ا٭را٤. 
o ؼًٌٝ ايغرل٠ ايشات١ٝ يًُٛظـ:- 

 امل٪٬ٖت ٚاـدلات. 
 ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ اييت ؽاصى ؾٝٗا املٛظـ. 
 ٞايتطٜٛض ايشات . 

 -:ْابًػأْٛاع اٱستٝادات ايتزصٜب١ٝ يف بًز١ٜ  .ر 
o  أٟ تقٓٝؿٗا إىل : سغب اهلزف: 

  استٝادات عار١ٜ يتشغني أرا٤ املٛظؿني .

 ٌُاستٝادات تؾػ١ًٝٝ يضؾع نؿا٠٤ ايع .

  ْابًػاستٝادات تطٜٛض١ٜ يظٜار٠ ؾاع١ًٝ بًز١ٜ . 

o  ٘سغب سذِ ايتزصٜب أٚ نجاؾت :

  استٝادات ؾضر١ٜ .

  استٝادات مجاع١ٝ .

o  سغب ايؿذل٠ ايظ١َٝٓ: 
  (غرل كطط١/ آ١ْٝ )استٝادات عاد١ً  . 

  (كطط١)استٝادات قضٜب١ املز٣ . 

  (خط١ بعٝز٠ املز٣/ تطٜٛض١ٜ )استٝادات َغتكب١ًٝ . 

o  ٘سغب طضٜك١ ايتزصٜب أٚ أعًٛب :

  استٝادات يتزصٜب عًُٞ يف املٛقع .

   استٝادات يتزصٜب َعضيف .
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o  ٘سغب َهإ ايتزصٜب أٚ دٗت:   

  استٝادات تزصٜب١ٝ أثٓا٤ ايعٌُ اعتُارًا ع٢ً اـدلات ايزاخ١ًٝ .

  استٝادات تزصٜب١ٝ خاصز ايعٌُ اعتُارًا ع٢ً َضانظ ٦ٖٝٚات تزصٜب١ٝ أٚ َ٪عغات

. مماث١ً

ؽطٝط ايتزصٜب  8.3

.  املٛاصر ايبؾض١ٜ ْتا٥ر ؼزٜز ا٫ستٝادات ايتزصٜب١ٝٚسز٠تبني  .أ 

 اٚ خاصدُٝا َع املعاٖز ٚاؾاَعات ْابًػايدلاَر اييت عٝتِ تٓؿٝشٖا راخًٝا يف بًز١ٜ املٛاصر ايبؾض١ٜ ؼزر  .ب 

 .َٚضانظ ايتزصٜب املتدقق١
 . بٛمع أٚيٜٛات ايتزصٜب يًدلاَر املدتًؿ١ املٛاصر ايبؾض١ٜتكّٛ .ز 
 .يتػط١ٝ مجٝع ايدلاَر (ث٬خ عٓٛات)ٚمع خط١ َتٛعط١ املز٣  .ر 
 .ميهٔ اعتدزاّ ايُٓٛسز ايتايٞ هلشٙ ايػا١ٜ. ٚمع خط١ ايتزصٜب ايغ١ٜٛٓ سغب ا٭ٚيٜٛات ا٭عاع١ٝ .ٙ 

 ايتزصٜب املكذلح املؾه١ً اييت ٜعا٢ْ َٓٗا ايٛسز٠ ا٫راص١ٜ
   
 اؽهاٍ ايتزصٜب 8.4
 ا٫ؽهاٍ ايتاي١ٝ َٔ ايتزصٜب ع٢ً اعاؼ َٔ ايؿضل املتهاؾ١٦ يهاؾ١ املٛظؿني نٌ ْابًػتكزّ بًز١ٜ  .أ 

 -:سغب سادت٘ ٚؾكا ملتطًبات ايعٌُ ٚٚؾكا ي٬بعار ايتاي١ٝ

  ايبعز املٗين

 ٟتزصٜب اراص 
 تزصٜب ؾين 
 ٟٛتزصٜب يػ 
 تزصٜب ساعٛب 
 تٛع١ٝ عا١َ ٚبضاَر تعضٜؿ١ٝ 

 َٔبعز ايظ 
 ٌاقٌ َٔ ؽٗض- تزصٜب ققرل ا٫د 
 ٌانجض َٔ ؽٗض- تزصٜب طٌٜٛ ا٫د 
  انارمي١ٝ/ رصاع١ داَع١ٝ 

 بعز ا٫صتباط باملٛظؿني 
 ٞيكطاع َا َٔ املٛظؿني: تزصٜب قطاع 
 ٜضتبط بٗزف يف اـط١ اٱعذلاتٝذ١ٝ: تزصٜب ٖزيف 

 بعز د١ٗ ايتٓؿٝش 
  ْابًػتزصٜب راخٌ بًز١ٜ 
  ًٞراخٌ ؾًغطني: تزصٜب ق 
 ٞخاصز ؾًغطني: تزصٜب خاصد 
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ايظا١َٝ ايتزصٜب  8.5

 . تعتدل املؾاصن١ يف ايتزصٜب ٚادبا اعاعٝا، ؾاْ٘ جيب عًٞ ناؾ١ املٛظؿني ا٫يتظاّ  بتٓؿٝش ٖشٙ ايغٝاع١ .أ 
 بتػط١ٝ تهايٝـ تزصٜب املٛظـ املضتبط بٛظٝؿت١ ٚاملبين ع٢ً ا٫ستٝادات احملزر٠ يتًو ْابًػتًتظّ بًز١ٜ  .ب 

. ايٛظٝؿ١ ٜٚعتدل ايٛقت املغتًٗو يف ايتزصٜب دظ٤ً َٔ ٚقت ايعٌُ ايطبٝعٞ املزؾٛع ا٫دض يًُٛظـ

 

ؽضا٤ خز١َ ايتزصٜب  8.6

 ايكارصٜٔ ع٢ً سيو اٚ َٔ خ٬ٍ ؽضا٤ٙ َٔ دٗات ْابًػٜتِ تكزِٜ ايتزصٜب َٔ خ٬ٍ َٛظؿٞ بًز١ٜ  .أ 

 -:َتدقق١ ٚؾكا ملا ًٜٞ

o  ٚنإ ٖشا ايتزصٜب " فاْٞ اٚ بادض" َٔ قبٌ دٗات تزصٜب١ٝ اخض٣ ْابًػاسا عضض ايتزصٜب ع٢ً بًز١ٜ

 هلشا ايتزصٜب ع٢ً – سغب اـط١ –َزصز يف اـط١ ايغ١ٜٛٓ يًتزصٜب ؾاْ٘ ٜتِ اْتزاب ايؾدك املضؽح 

.  يف ساٍ نإ ايعضض َكابٌ ادضْابًػإ تهٕٛ ايتهًؿ١ املاي١ٝ َكبٛي١ ع٢ً بًز١ٜ 

o  ؾاْ٘ ٜتِ اعتزصاز ْابًػاسا ناْت اؿاد١ تكتنٞ عكز رٚص٠ تزصٜب١ٝ بؾهٌ خال ملٛظؿٞ بًز١ٜ ،

عضٚض ايتزصٜب َٔ اؾٗات املتدقق١ ٚؽضا٤ ٖشٙ اـز١َ نُا ٖٛ َعٍُٛ ب٘ يف ْعاّ املؾذلٜات يف 

 .اهل١٦ٝ
o  بٌ اؽاس قضاص بتؿٜٛنِٗ يتكزِٜ ايتزصٜب َٔ خ٬ٍ َضادع١ خدلتِٗ ٚعرلِٖ ايشات١ٝمٜتِ تكِٝٝ املزصبني 

 :ميهٔ اعتدزاّ ايُٓٛسز ايتايٞ هلشٙ ايػا١ٜ. َٔ قبٌ املٛاصر ايبؾض١ٜ ٚايكغِ املعين
َ٪٬ٖت املزصب  اعِ املزصب

 ايع١ًُٝ
خدلات املزصب يف 

 َٛمع ايتزصٜب
 ْكاط ق٠ٛ املزصب

    
o  ٜتِ يف سا٫ت اؿاد١ يعضٚض تزصٜب١ٝ نبرل٠ اؿذِ ٚط١ًٜٛ املز٣ تاٌٖٝ املزصبني ٚدٗات ايتزصٜب

 . ٚؾكا ملعاٜرل ع١ًُٝ ؼزرٖا ؾ١ٓ تؾهٌ خقٝقا يشيو
ايذلؽٝح ؿنٛص بضْاَر تزصٜيب  8.7

 :ٜتِ اختٝاص ٚتضؽٝح املتزصبني يًتزصٜب ٚؾكا يٰيٝات ايتاي١ٝ .أ 
o ٚ أٚ َٛف٢ بٗا يف تكِٝٝ ارا٤ٙ /ٜتِ تضؽٝح املٛظـ ؿنٛص رٚصات تزصٜب١ٝ َعتُز٠ يف خط١ ايتزصٜب

. املعيناملغ٪ٍٚ  بتٛف١ٝ َٔ ْابًػايغٟٓٛ اٚ رٚصات عا١َ تٓعُٗا بًز١ٜ 

o  يتزصٜب ٚايتطٜٛضٚسز٠ اٜتِ تضؽٝح املٛظـ باعتدزاّ ايُٓاسز اـاف١ بشيو ٚاملعٍُٛ بٗا يف. 
 

 ْابًػايتظاَات املتزصب ػاٙ بًز١ٜ  8.8
 بتٛؾرل ايتزصٜب ٚتػط١ٝ تهايٝؿ٘ ٚتعتدل غٝاب املٛظـ عٔ ايعٌُ دظ٤ َٔ ٚقت ايعٌُ ْابًػاس تًتظّ بًز١ٜ  .أ 

: املزؾٛع ا٭دض، ؾاْٗا تض٣ مضٚص٠ اٜؿا٤ املٛظـ املبتعح يًتزصٜب با٫يتظاَات ايتاي١ٝ

o  سنٛص ايتزصٜب بؾهٌ ناٌَ ٚعزّ ايتػٝب عٔ أٟ َٔ دًغات ايتزصٜب

o ْكٌ اـدل٠ املهتغب١ يف ايتزصٜب اىل ٚاقع ايعٌُ بايتٓغٝل َع َغ٪ٚي٘ املباؽض. 
يف ساٍ عزّ ايتظا١َ  ٜٚضر يف عكز ا٫يتظاّ بًز١ٜ ْابًػ تهايٝـ ايزٚص٠ ٚؾل َا ؼزرٙ ٜزؾع املٛظـ املتزصب

 .بؾضٚط ايزٚص٠ 
o (28)اْعض منٛسز صقِ . ٜٓعِ عكز ايتظاّ َع املتزصب يتٛمٝح اؿكٛم ٚايٛادبات ٚا٫يتظاَات 
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 تكزِٜ ايتزصٜب 8.9
با٫عتُار ع٢ً ا٫ستٝادات ايتزصٜب١ٝ، تهٕٛ ع١ًُٝ تكزِٜ ايتزصٜب َٔ َغ٪ٚي١ٝ قغِ ايتزصٜب سٝح  .أ 

 .ٜكّٛ بإعزار اـط١ ايغ١ٜٛٓ يًتزصٜب ٚمُإ اؽباعٗا ي٬ستٝادات ايتزصٜب١ٝ
 

 تٛثٝل ايتزصٜب 8.10
نًٗا تٛثل يف عذٌ املٛظـ ... ْتا٥ر ؼزٜز ا٫ستٝادات، ايتزصٜب املٓؿش ٚاثض ٚؾعاي١ٝ ايتزصٜب ع٢ً ا٭را٤ .أ 

. ٚتضادع نذظ٤ َٔ تكِٝٝ ا٭را٤ ايغٟٓٛ يًُٛظـ

 
تكِٝٝ ؾعاي١ٝ ايتزصٜب  8.11

 ٚبعز ايعٛر٠ تزصٜب٘ينُإ لاح ايتزصٜب يف ؼكٝل أٖزاؾ٘ ايٛظٝؿ١ٝ، ٜتِ تكِٝٝ ؾعاي١ٝ ايتزصٜب أثٓا٤  .أ 

. يًعٌُ

. قغِ ايتزصٜب ٚاراص٠ املٛظـ املعين ٜتِ ايتكِٝٝ بايتٓغٝل َا بني .ب 

عٓز تكِٝٝ ايتزصٜب ٜتِ اعتباص ْتا٥ر ايتكِٝٝ مبجاب١ تكِٝٝ ؾ١ٗ ايتزصٜب نُ٪عغ١ اٚ نُزصب ٚعًٝ٘  .ز 

 .ٜتِ ا٫ستؿاظ بايتكضٜض ٚتٛفٝات٘ يٝ٪خش َغتكب٬ بعني ا٫عتباص عٓز اعتزصاز عضٚض اخض٣
عٓز ادضا٤ ايتكِٝٝ ٚاسا ناْت ايٓتا٥ر غرل َضم١ٝ ي١٦ًٝٗ ؾُٝا ٜتعًل باٜؿا٤ د١ٗ ايتزصٜب بايتظاَاتٗا اٚ ؾُٝا  .ر 

. املزصب ٜغتج٢ٓ َٔ ايعضٚض ايكار١َ/ ٜتعًل بهؿا١٥ ٚقزصات املزصب ؾإ ٖشٙ اؾ١ٗ

يتكِٝٝ ؾعاي١ٝ ايتزصٜب ميهٔ اعتدزاّ َٓٗذ١ٝ نرلنباتضٜو سٝح قغِ َغتٜٛات ايتكِٝٝ اىل اصبع١  .ٙ 

 :َغتٜٛات ص٥ٝغ١ٝ ٖٞ
ْٛع ايتكِٝٝ  املغت٣ٛ

أَج١ً ٭رٚات  ٚفـ ٚخقا٥ك ايتكِٝٝ 

 ٚأعايٝب ايتكِٝٝ
ع٬قت٘ باملٛمٛع 

 َٚز٣ عًُٝت٘

 صر ايؿعٌ 1
َٔ خ٬ٍ  ٜتِ تكِٝٝ صر ايؿعٌ

  َعضؾ١ ؽعٛص املتزصبني

 .ايتزصٜب أٚ ايتعًِ سٍٛ

اعتُاصات تػش١ٜ : َجاٍ

صرٚر أؾعاٍ ؽؿ١ٝٗ، . صادع١

أٚ رصاعات َغح أٚ 

 اعتبٝاْات بعز ايتزصٜب

عضٜع١ ٜٚغٌٗ اؿقٍٛ 

عًٝٗا 

ػُٝعٗا ٚؼًًٝٗا غرل 

 َهًـ

ايظٜار٠  ٖٛ قٝاؼ تكِٝٝ ايتعًِ ايتعًِ 2

 قبً٘ ٚبعزٙ يف املعضؾ١

تكِٝٝ أٚ اختباصات تتِ 

بؾهٌ منٛسدٞ قبٌ 

ٚبعز ايتزصٜب 

ميهٔ أٜنا اعتدزاّ 

 املكاب٬ت أٚ امل٬سعات

ٚمع٘ عٌٗ ْغبًٝا َٚعز 

يًُٗاصات ايكاب١ً يًتشزٜز 

. نًُٝا

أقٌ عٗٛي١ بايٓغب١ يًتعًِ 

 املعكز

َز٣  ٜتِ بكٝاؼ تكِٝٝ ايغًٛى ايغًٛى 3

 خ٬ٍ ايعٌُ تطبٝل ايتعًِ

ٖٓاى ساد١ ي٬ًُسع١ 

ٚاملكاب١ً ع٢ً اَتزار ؾذل٠ 

َٔ أدٌ تكِٝٝ   ط١َٝٓ

 ايتػٝرل ٚدزٚاٙ ٚاعتزاَت٘

ٜتطًب قٝاؼ ايغًٛى عار٠ 

تعإٚ َٚٗاص٠ املزصا٤ 

 .املعٓٝني

 ايٓتا٥ر 4
  ٜتِ بكٝاؼ تكِٝٝ ايٓتا٥ر

تأثرلٖا َٔ خ٬ٍ أرا٤  َز٣

 أٚاحملٝط ايعٌُ ع٢ً املتزصب

ايكٝاعات َٛدٛر٠ َغبكًا 

َٔ خ٬ٍ ا٭ْع١ُ املعتار٠ 

يٲراص٠ ٚايتكاصٜض املعطاٙ 

ٜهُٔ ايتشزٟ يف ايضبط 

 باملتزصب

غرل فعب إؾضارًٜا ٚيهٔ 

يٝػ نشيو بايٓغب١ 

مل٪عغ١ بأنًُٗا 

جيب إٔ تعظ٣ ايع١ًُٝ إىل 

 َغ٪ٚيٝات ٚامش١
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 اٱٜؿار 8.12
تعتدل املزر اييت ٜٛؾز ؾٝٗا املٛظـ يف بعج١ صزل١ٝ أٚ رٚص٠ تزصٜب١ٝ نأْٗا عٌُ صزلٞ ٚبضاتب  .أ 

 . ناٌَ ٚؾكًا ٭سهاّ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح اـاف١ املٓع١ُ هلا
ٜغتشل املٛظـ ايشٟ ٜٛؾز يف ١َُٗ عٌُ صزل١ٝ ايبز٫ت ٚاملقاصٜـ اييت تكضصٖا ٚؼزر ؽضٚطٗا  .ب 

 .بًزٟيػ اٍاملرٚمٛابطٗا ٥٫ش١ خاف١ ٜقزصٖا 
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 ملوظفاخدمة اىتهاء التاشع الباب 
 عٓز إْٗا٤ خزَات املٛظـ أٚ اعتكايت٘ مضٚص٠ ا٫يتظاّ بغ٬ع١ ع١ًُٝ اْتٗا٤ ْابًػتضاعٞ بًز١ٜ َكز١َ ايغٝاع١ 

. ْابًػاـز١َ ٚفش١ ٖشٙ ايع١ًُٝ َٔ قبٌ طضيف ا٫تؿام املٛظـ ٚبًز١ٜ 

تٗزف ٖشٙ ايغٝاعات بؾهٌ أعاعٞ إىل ؼزٜز ظضٚف ٚأؽهاٍ ْٗا١ٜ اـز١َ يز٣ بًز١ٜ ٖزف ايغٝاع١ 

 ع٢ً ناٌَ سكٛقُٗا أثٓا٤ خضٚز ْابًػ نشيو مُإ سقٍٛ نٌ َٔ املٛظـ ٚبًز١ٜ ْابًػ

 ٚايكٛاْني ايعا١ًَ يف ْابًػ ٚبعزٖا ٚسيو متاؽٝا َع أْع١ُ بًز١ٜ ْابًػاملٛظـ َٔ بًز١ٜ 

. ؾًغطني

 ع٢ً اخت٬ف ْابًػتطبل ايغٝاعات يف فاٍ اْتٗا٤ اـز١َ ع٢ً مجٝع َٛظؿٞ بًز١ٜ ْطام ايتطبٝل 

. َغتٜٛاتِٗ اٱراص١ٜ

َغ٪ٚي١ٝ 

ايتٓؿٝش 

. تكع َغ٪ٚي١ٝ َتابع١ ٚتٓؿٝش عٝاع١ اْتٗا٤ اـز١َ ع٢ً َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ

.  َغ٪ٚي١ٝ اٱؽضاف ع٢ً ٚمُإ تطبٝل ايغٝاعات ٚاجملًػ ايبًزْٟابًػٜكع ع٢ً ص٥ٝػ بًز١ٜ 

 :تٓتٗٞ خز١َ املٛظـ ٭سز ا٭عباب ايتاي١ٝ 9.1
 .٫ْتٗا٤ اٚ اْٗا٤ اـز١َ (ايغتني َٔ ايعُض) بًٛؽ ايغٔ ايكا١ْْٝٛ .1
 .عزّ ايًٝاق١ ايقش١ٝ .2
 .ا٫عتكاي١ .3
 .ؾكز ايٛظٝؿ١ .4
 .اٱساي١ ع٢ً املعاـ أٚ ايؿقٌ َٔ اـز١َ .5
 .اؿهِ عًٝ٘ عهِ ْٗا٥ٞ َٔ قه١ُ ؾًغط١ٝٓٝ ظٓا١ٜ أٚ ظٓش١ ك١ً بايؾضف .6
 .ايٛؾا٠ .7
 . مل ٜتِ ػزٜزٙ َااْتٗا٤ َز٠ ايعكز ملٛظؿٞ ايعكٛر  .8

 عزّ ايًٝاق١ ايقش١ٝ 9.1.1
 .تجبت عزّ ايًٝاق١ ايقش١ٝ يًدز١َ بكضاص َٔ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايعًٝا .أ 
٫ جيٛط إْٗا٤ خز١َ املٛظـ يعزّ ايًٝاق١ ايقش١ٝ يًدز١َ قبٌ اعتٓؿاس إداطات٘ املضم١ٝ ٚا٫عتٝار١ٜ َا مل  .ب 

 .ٜطًب نتابًٝا إْٗا٤ خزَت٘ رٕٚ اْتعاص اعتٓؿاس إداطات٘ املشنٛص٠

 :ا٫عتكاي١ 9.1.2
 . عدل ايتغًٌ ايٛظٝؿْٞابًػص٥ٝػ بًز١ٜ  يًُٛظـ إٔ ٜكزّ اعتكايت٘ َٔ ٚظٝؿت٘ بطًب خطٞ إىل .أ 
 .طًب ا٫عتكاي١ خ٬ٍ َز٠ أققاٖا ث٬ثٕٛ ًَٜٛا َٔ تاصٜذ تكزميٗا باجملًػ ايبًزٟت ٜب .ب 
 .أع٬ٙ (2)ايبٓز  تعتدل ا٫عتكاي١ َكبٛي١ سهًُا إسا مل ٜتِ ايبت ؾٝٗا خ٬ٍ املز٠ املؾاص إيٝٗا يف .ز 
 .٫ تكبٌ اعتكاي١ املٛظـ احملاٍ إىل ايتشكٝل إ٫ بعز اْتٗا٥٘ بػرل إسز٣ عكٛبيت ايؿقٌ أٚ اٱساي١ إىل املعاـ .ر 
ٜغتُض املٛظـ يف عًُ٘ إىل إٔ ٜبًؼ نتابًٝا بكضاص قبٍٛ ا٫عتكاي١ أٚ اْكنا٤ املٛعز املٓقٛل عًٝ٘ يف  .ٙ 

 .َٔ ٖشٙ املار٠ (2)ايبٓز
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 :ؾكز ايٛظٝؿ١ 9.1.3
 :تٓتٗٞ خز١َ املٛظـ بؿكزٙ ٚظٝؿت٘ يف إسز٣ اؿايتني ايتايٝتني .أ 

o  قإْٛ اـز١َ املز١ْٝ ٚتعز٬ٜت٘ املكض (90)ايتػٝب ٚؾكًا ٭سهاّ املار٠ َٔ. 
o  15 اٚإسا تػٝب عٔ عًُ٘ بػرل إسٕ أٚ عشص َكبٍٛ أنجض َٔ ث٬ثني ًَٜٛا غرل َتق١ً يف ايغ١ٓ ّٜٛ 

 . يف ايغ١ٓ ع٢ً إ ٜتِ اؽعاصٙ خطٝا بعز َضٚص عبع١ اٜاّ َٔ تػٝب٘ املتٛافٌ َتٛاف١ً

 . اٚ بًٛغ١ عٔ اٍ عتني عاَا ايتكاعز تٓتٗٞ خز١َ املٛظـ بإسايت٘ إىل .ب 

 إدضا٤ات ا٫عتكاي١ 9.1.4
  ٜكزّ املٛظـ اعتكايت٘ سغب ايتغًغٌ ايٛظٝؿٞ قبٌ ؽٗض َٔ عضٜإ ا٫عتكاي١. 
  حيٍٛ ايطًب اىل املغ٪ٍٚ املباؽض. 
  حيٍٛ ايطًب اىل ص٥ٝػ ايبًز١ٜ. 
 حيٍٛ ايطًب إىل َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ. 
 ٟثِ اىل املزٜض املايٞ حيٍٛ َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ ا٫عتكاي١ اىل املغتؾاص ايكاْْٛٞ ٫بزا٤ ايضا َٔٚ . 
  بعز ا٫ستغاب َٔ قبٌ املزٜض املايٞ تعار اىل املغتؾاص ايكاْْٛٞ يهتاب١ ايتٛفٝات ٚعضمٗا ع٢ً

  .اجملًػ

 ٜكّٛ َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ باع٬ّ املٛظـ بايكضاص :

o يًهتاب ٚايتانز َٔ اعت٬َ٘ قضاص اجملًػ ايبًزٟ باٱؽاص٠ إىل  اىل املٛظـإعزار نتاب .

o  إصؾام ؽٗار٠ خًٛ طضف ع٢ً منٛسز خال َعتُز ٚ َقزم ع٢ً ْغد١ أف١ًٝ. 
 تكبٌ اعتكاي١ َٛظؿٞ ايعكٛر َٔ قبٌ ص٥ٝػ ايبًز١ٜ 

 إدضا٤ ايتكاعز 9.1.5
  ع٢ً املٛظـ ايشٟ ٜضغب يف اؿقٍٛ ع٢ً تكاعز َبهض إ ٜكزّ طًب اىل املٛاصر ايبؾض١ٜ ٚتعضض

 .ع٢ً املغتؾاص ايكاْْٛٞ ٚاملزٜض املايٞ 
 عاًَ٘ اىل اجملًػ ايبًزٟ ٫بزا٤ ايكضاصؼٍٛ امل.  
  ؼٍٛ اىل املٛاصر ايبؾض١ٜ. 
 َٔ ْابًػص٥ٝػ بًز١ٜ  حيزر َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ املٛظـ ايشٟ بًؼ عٔ ايتكاعز ٚ ٜعز نتاب َٛقع 

 .املباؽض سٍٛ ساد١ ايتُزٜز َٔ عزَ٘ املغ٪ٍٚٚ سيو بعز ا٫عتؿغاص َٔ 
 ْْٞٛؼٍٛ املعاًَ٘ اىل املزٜض املايٞ ٚاملغتؾاص ايكا. 
  َع ا٭ٚصام ايتاي٫١ٝؽاس ايكضاص  اجملًػ ايبًزٟحيٍٛ إىل :

o ؽٗار٠ خًٛ طضف يف منٛسز خال بشيو .

o  منٛسز استغاب صاتب ايتكاعز. 
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إدضا٤ املضاقب١ ع٢ً املتكاعزٜٔ ٚ ايٛصث١  9.1.6

 

 يف قغِ املٛاصر ايبؾض١ٜٜعب٧ املتكاعز أٚ ايٛصٜح عٜٓٛا ايُٓٛسز املدقك يشيو . 
 ٚايزا٥ض٠ املاي١ٝ يتشزٜح ايبٝاْات تضعٌ إىل َغ٪ٍٚ املٛاصر ايبؾض١ٜ . 

 تٛمع ْغد١ يف ًَـ املٛظـ املتكاعز .

إدضا٤ ايٛؾا٠  9.1.7

 

  ايٛصٜح َٔ قبٌ َغ٪ٚي٘ املباؽض اٚ سٜٚ٘ َضؾل ؽٗار٠ ٚؾا٠/ املتكاعز /اب٬ؽ املٛاصر ايبؾض١ٜ بٛؾاٙ املٛظـ.  

 منٛسز فضف َٓش١ ايٛؾا٠ َٔ قبٌ ايٛصٜح ٚ ٜضؾل َع٘ ا٭ٚصام ايتاي١ٝ: 

o  ٚإقضاص َٔ ايظٚد١ ٜؿٝز بأْٗا ايظٚد١ ايٛسٝز٠ ع٢ً سَت٘ عٓز ايٛؾا٠ َقزم َٔ قبٌ قاَٞ أ

 .قه١ُ ٚ تٛقٝع ٚ ختِ كتاص أٚ بًز١ٜ أٚ فًػ قضٟٚ

o ٍٛؽٗار٠ ايٛؾا٠ َقزق١ سغب ا٭ف .

o سقض إصخ .

o ٚناي١ يف ساي١ ٚدٛر ققض .

o صقِ سغاب ايٛصٜح .

o سذ١ ٚفا١ٜ .

o فٛص٠ اهل١ٜٛ يًظٚد١ أٚ ايظٚدات .

o ؽٗار٠ خًٛ طضف .

 



إجراءات املوارد البشرية سياسات ودليل            

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مــالحـــق



إجراءات املوارد البشرية سياسات ودليل            

 

51 

 

 

 1ملحق
 الئحة بدالت ومصاريف مهنات العنل الرمسية

 (1 )َار٠
 تعضٜؿات

يػاٜات تطبٝل أسهاّ ٖشٙ اي٥٬ش١ ٜهٕٛ يًهًُات ٚايعباصات ايٛاصر٠ ؾٝ٘ املعاْٞ املدقق١ هلا أرْاٙ َا مل تزٍ 

: ايكض١ٜٓ ع٢ً خ٬ف سيو

 

 بًز١ٜ ْابًػ:  ايبًز١ٜ

 ص٥ٝػ بًز١ٜ ْابًػ:  ايض٥ٝػ

 عنٛ فًػ بًزٟ ْابًػ:  عنٛ اجملًػ

 املٛظـ يف بًز١ٜ ْابًػ: ملٛظـا

.  املهإ ايشٟ ٜعني ؾٝ٘ املٛظـ ملُاصع١ أعُاي٘ ايضزل١ٝ: َضنظ ايعٌُ

تهًٝـ املٛظـ ؿنٛص َ٪متض أٚ سًك١ رصاع١ٝ أٚ يكا٤ عًُٞ أٚ يًكٝاّ بظٜاص٠ أٚ دٛي١ اعتط٬ع١ٝ أٚ : امل١ُٗ ايضزل١ٝ

.  ٭ٟ َٔ ا٭َٛص املُاث١ً ملز٠ ٫ تظٜز عٔ ؽٗض ٚاسز عٛا٤ ناْت امل١ُٗ راخٌ ايٛطٔ أٚ خاصد٘

.   أصض ايٛطٔ أٚ خاصد٘راخٌتهًٝـ املٛظـ بزٚص٠ تزصٜب١ٝ : ايزٚص٠ ايتزصٜب١ٝ

 . مب١ُٗ صزل١ٝ خاصز أصض ايٛطٔايبًز١ٜفُٛع١ َ٪يؿ١ َٔ َٛظؿني أٚ ؽدقني أٚ أنجض يتُجٌٝ : ايٛؾز
 

 (2)َار٠ 
 ْطام ايغضٜإ

بًز١ٜ ْابًػ ٚأعنا٤ اجملًػ ايبًزٟ ٚأٟ َٓتزب يًغؿض َٔ غرل َٛظؿٞ تغضٟ ٖشٙ اي٥٬ش١ ع٢ً َٛظؿٞ  .أ 

 .بًز١ٜ ْابًػ

 .٫ تغضٟ ٖشٙ اي٥٬ش١ ع٢ً أ١ٜ ١َُٗ عؿض غرل صزل١ٝ .ب 

تقضف ١َُٗ ايغؿض يًُؾُٛيني بأسهاّ ٖشٙ اي٥٬ش١ َٔ كقك َُٗات ايغؿض اـال بايزا٥ض٠ ايتابع هلا  .ز 

 .املٛظـ
 

 (3)َار٠ 
 تقٓٝـ اجملُٛعات

  -:ٜقٓـ املؾُٛيني بأسهاّ ٖشٙ اي٥٬ش١ إىل اجملُٛعات ايتاي١ٝ

.  ص٥ٝػ ٚاعنا٤ بًز١ٜ ْابًػٚتؾٌُ : اجملُٛع١ ا٭ٚىل

.  ايزٚا٥ض ٚص٩عا٤ ا٭قغاّ يف ايبًز١َٜزصا٤ٚتؾٌُ : اجملُٛع١ ايجا١ْٝ

 .ايبًز١ٜتؾٌُ باقٞ َٛظؿٞ : اجملُٛع١ ايجايج١
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 (4)َار٠ 
 املٛظؿٕٛ بعكٛر  أٚ َٔ ٜتِ اْتزاب٘ َٔ خاصز ايبًز١ٜ

اَا املٓتزبني َٔ خاصز ٜعاٌَ املٛظؿٕٛ بعكٛر َعا١ًَ املٛظـ ايشٟ ٜعاري٘ يف ايضاتب ع٢ً آ٫ ٜتذاٚط اجملُٛع١ ايجا١ْٝ 

.  َع َضاعا٠ أ١ٜ ؽضٚط تضر بٗشا ايؾإٔ يف عكٛر اعتدزاَِٗايبًز١ٜ ؾٝتِ َعاًَتِٗ َعا١ًَ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ 

 (5)َار٠ 
 ٚعا٥ٌ ايٓكٌ

يكٝاّ مب١ُٗ أٚ رٚص٠ يف غرل َضنظ عًُ٘ ؾٝغُح ي٘ باعتعُاٍ ٚعا٥ٌ ايٓكٌ اييت حيزرٖا ٍإسا نًـ َٛظـ  .أ 

 -:  ٚؾكًا ملا ٖٛ َبني يف اؾزٍٚ ايتايٞايض٥ٝػ
 بايكطاصبايطا٥ض٠ بايغٝاص٠  اجملُٛع١

 رصد١ اٚىل رصد١ عٝاس١ٝ نا١ًَ ا٫ٚىل

 رصد١ اٚىل رصد١ عٝاس١ٝ نا١ًَ ايجا١ْٝ

 رصد١ اٚىل رصد١ عٝاس١ٝ َكعز ايجايج١

 

َٔ ٖشٙ املار٠ يف ساٍ ػاٚطت َز٠ ايغؿض عبع عاعات َتتاي١ٝ  (أ)تغتج٢ٓ ايؿ١٦ ا٫ٚىل َٔ اسهاّ اؾكضٙ  .ب 

 .عٝح ٜغُح هلِ اعتعُاٍ ٚعا٥ٌ ايٓكٌ ع٢ً رصد١ صداٍ ا٫عُاٍ
 إٔ ٜعاٌَ أعنا٤ ايٛؾز َعا١ًَ ص٥ٝػ ايٛؾز َٔ سٝح سل اعتعُاهلِ ْؿػ رصد١ ٚع١ًٝ ايٓكٌ يض٥ٝػ ايبًز١ٜ .ز 

.  املدقق١ يض٥ٝػ ايٛؾز إسا عاؾض أعنا٤ ايٛؾز َع ص٥ٝغ٘

تًتظّ اؾ١ٗ اييت تتٛىل سذظ تشانض ايغؿض بإٔ تهٕٛ املػارص٠ ٚايعٛر٠ يف أققض ؾذل٠ ممه١ٓ ت٪ر٣ ؾٝٗا  .ر 

.  امل١ُٗ ايضزل١ٝ أٚ ايزٚص٠ ايتزصٜب١ٝ، ٚتًتظّ اؾ١ٗ املدتق١ بتػط١ٝ ْؿكات ايٛفٍٛ املبهض ٚاملػارص٠ املتأخض٠

يتظّ اؾ١ٗ اييت تتٛىل سذظ تشانض ايغؿض بعزّ تضتٝب إقا١َ يف بًزإ ايتٛقـ ايكقرل ٚايٛعٝط١ إ٫ يف ت .ٙ 

 .سا٫ت عزّ تٛؾض ايبزٌٜ
 (6)َار٠ 

 ١َُٗ ايعٌُ ايضزل١ٝ ٚايزٚص٠ ايتزصٜب١ٝ خاصز ايٛطٔ

ٜقضف يًُٛظـ ايشٟ ٜهًـ مب١ُٗ صزل١ٝ أٚ رٚص٠ تزصٜب١ٝ خاصز أصض ايٛطٔ إسز٣ أٚ مجٝع ايبز٫ت املزصد١ يف 

. ٖشٙ اي٥٬ش١ مبا ؾٝٗا تشانض ايغؿض 

 

 (7)َار٠ 
 غرل املغتناؾ١  َُٚٗات ايعٌُ ايضزل١ٝايزٚصات

غرل َػطا٠ َٔ اؾ١ٗ ايزاع١ٝ أٚ أٟ اٚ امل١ُٗ إسا ناْت ْؿكات املعٝؾ١ ٚاٱقا١َ يًُٛظـ خ٬ٍ ؾذل٠ ايزٚص٠  .1

َٔ ٖشٙ املار٠  (2)د١ٗ خاصد١ٝ مل ٜتًل َٓٗا َبايؼ ْكز١ٜ يشيو ايػضض، تقضف ي٘ املبايؼ احملزر٠ يف ايؿكض٠ 

 مبا ٫ ٜظٜز عٔ  ٚاملُٗاتايضزل١ٝ، ٚتقضف ايزٚصاتأٚ امل١ُٗ عٔ نٌ ي١ًٝ ٜكنٝٗا َٔ أدٌ تأر١ٜ ايزٚص٠ 

 .ؽٗض ٚاسز
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 إىل أصبع١ أفٓاف ٜتِ فضف  ٚاملُٗات ايضزل١ٝرٍٚ َٔ سٝح بز٫ت ايزٚصاتاٍ٭غضاض ٖشٙ اي٥٬ش١ فٓؿت   .2

:  َبًؼ َكطٛع يهٌ فٓـ نُا ًٜٞ

يزٚصات غرل َغتناؾ١ بايز٫ٚص فٓـ ايزٚي١ 

ا٭َضٜهٞ 

 200  .أ 

 170  .ب 

 150  .ز 

 140  .ر 

 

 ر٫ٚص 10 ر٫ٚص اَضٜهٞ يًُذُٛع١ ا٭ٚىل 70 َٔ ٖشٙ املار٠ َبًؼ 2ٜناف اىل ايبز٫ت املكضصٙ يف ايبٓز  .3

 اَضٜهٞ يًُذُٛع١ ايجا١ْٝ عٔ نٌ يًٝ٘ َٔ يٝايٞ ايزٚص٠
ّٜٛ تقضف ناٌَ ايبز٫ت املٓقٛل عًٝٗا يف  (14) َٔ ّٜٛ إىل  أٚ امل١ُٗ ايضزل١ٝإسا ناْت ايزٚص٠ ايتزصٜب١ٝ .4

.  َٔ ٖشٙ املار٠ (2 )٠ايؿكض

ّٜٛ سغب  (14)ّٜٛ ٚيػا١ٜ ؽٗض ٜقضف أٍٚ  (14) أنجض َٔ  أٚ امل١ُٗ ايضزل١ٝإسا ناْت ايزٚص٠ ايتزصٜب١ٝ .5

 .َٔ ق١ُٝ امل١ُٗ يًؿذل٠ املتبك١ٝ ٚيػا١ٜ ؽٗض (%60)َٔ ٖشٙ املار٠ باٱماؾ١ إىل  (2)ايؿكض٠ 
 

 (8)َار٠ 
 ايزٚصات ٚاملُٗات ايضزل١ٝ املغتناؾ١ َٔ سٝح املبٝت

 
َٔ املبايؼ املٓقٛل عًٝٗا  (%45)ٜقضف ْغب١  (ايؿٓزم)َغتناؾ١ َٔ سٝح املبٝت أٚ امل١ُٗ ايضزل١ٝ إسا ناْت ايزٚص٠ 

 .َٔ ٖشٙ اي٥٬ش١ ع٢ً إٔ ٫ تظٜز َز٠ ايزٚص٠ عٔ ؽٗض ٚاسز (7)َٔ املار٠  (2)يف ايؿكض٠ 
 

(9)َار٠   

 ايزٚصات ٚامل١ُٗ ايضزل١ٝ املغتناؾ١ بايهاٌَ

 
َٔ  (2)َٔ املبايؼ املٓقٛل عًٝٗا يف ايؿكض٠  (%25) ْغب١ فَغتناؾ١ بايهاٌَ ٜقضٚامل١ُٗ ايضزل١ٝ إسا ناْت ايزٚص٠ 

َٔ ٖشٙ اي٥٬ش١،  (7)َٔ املار٠  (3)َٔ ٖشٙ اي٥٬ش١ ٚسيو ٚؾل ايؿ٦ات املعتُز٠ باٱماؾ١ إىل َا ٚصر يف ايؿكض٠  (7)املار٠ 

 .ع٢ً إٔ ٫ تظٜز َز٠ ايزٚص٠ عٔ ؽٗض ٚاسز
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 (10)َار٠ 

 بًزإ ايتٛقـ ايكقرل اٚ ايٛعٝط

 
َٔ ٖشٙ اي٥٬ش١ ع٢ً بًزإ ايتٛقـ ايكقرل ايشٟ ٜتطًب باينضٚص٠ ايٛفٍٛ  (9)ٚ (8)ٚ (7)طبل أسهاّ املٛار ت .1

. ايضزل١ٝ أٚ امل١ُٗ إىل َٛقع ايزٚص٠

رٚي١ َٔ ٖشٙ اي٥٬ش١ ي١ًًٝ ٚاسز٠ ؾكط عٓز املػارص٠ َٔ  (9)ٚ (8)ٚ (7)تقضف ايبز٫ت املٓقٛل عًٝٗا يف املٛار  .2

ٚي١ًٝ ٚاسز٠ عٓز ايعٛر٠ إيٝٗا َٔ خ٬ٍ بًز ٚعٝط إ٫ يف سا٫ت خاف١ ٜتِ استغاب ناٌَ ؾذل٠ ؾًغطني 

 .ص٥ٝػ ايبًز١ٜايبكا٤ يف ايبًز ايٛعٝط بعز َٛاؾك١ 
3.  

 (11)َار٠ 

 بزٍ املٛاف٬ت

ٜقضف يًُٛظـ أٚ ايؾدك بزٍ َٛاف٬ت َٔ َهإ اٱقا١َ إىل َٛقع ايزٚص٠ َٚٔ َٛقع ايزٚص٠ إىل َهإ  .1

ؽا٬ًَ ينضا٥ب املطاصات، ٚصعّٛ ايتأؽرلات ٚغرلٖا باعتجٓا٤ صعّٛ ( َكطٛع)ر٫ٚص أَضٜهٞ  (150)اٱقا١َ َبًؼ 

 . ايؿٝظا اييت تزؾع باٱماؾ١ إىل بزٍ املٛاف٬ت
َٔ ٖشٙ املار٠ تقضف  (1)يف اؿا٫ت اييت تظٜز ؾٝٗا تهايٝـ املٛاف٬ت ايؿع١ًٝ عٔ املبًؼ احملزر يف ايؿكض٠  .2

ايتهايٝـ ايؿع١ًٝ يهاٌَ ايضس١ً ؽضٜط١ إصؾام إٜقا٫ت ايزؾع ا٭ف١ًٝ، ع٢ً إٔ ٜتِ َضاعا٠ أسهاّ املار٠ 

 .َٔ ٖشٙ اي٥٬ش١ (5)
 

 
 (12)َار٠ 

 ايٛثا٥ل ٚاملعظطات مل١ُٗ ايغؿض ٚايزٚص٠ ايتزصٜب١ٝ

: ٜتِ فضف بزٍ امل١ُٗ ٚايزٚص٠ مبٛدب ايٛثا٥ل ٚاملعظطات ايتاي١ٝ

 :ع٢ً إٔ ٜؾٌُ َا ًٜٞقضاص فًػ بًزٟ باملٛاؾك١ : اجملُٛعات ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ ٚايجايج١ .1
 :ؼزٜز طبٝع١ امل١ُٗ ايضزل١ٝ أٚ ايزٚص٠ ايتزصٜب١ٝ ٚؾكًا ٱسز٣ ايتقٓٝؿات ايتاي١ٝ - أ

. غرل َغتناؾ١ بايهاٌَ َٔ سٝح املبٝت ٚتهًؿ١ املعٝؾ١ ( 1

.  َغتناؾ١ َٔ سٝح املبٝت (2

.  َغتناؾ١ بايهاٌَ َٔ سٝح املبٝت ٚتهًؿ١ املعٝؾ١ (3

 .ؼزٜز بًز امل١ُٗ - ب
 . ؼزٜز تاصٜذ بزا١ٜ ْٚٗا١ٜ امل١ُٗ ايضزل١ٝ أٚ ايزٚص٠ ايتزصٜب١ٝ - ت

فٛص دٛاط ايغؿض َبني ؾٝٗا أختاّ رخٍٛ ٚخضٚز املطاصات أٚ اؿزٚر ايدل١ٜ يًبًز ايشٟ ت٪ر٣ ؾٝ٘ ١َُٗ  .2

 . عٓز ايعٛر٠ايعٌُ ايضزل١ٝ ٚبًزإ ايتٛقـ ايكقرل يف ايزٍٚ ايٛعٝط١
 .فٛص٠ عٔ ايتشنض٠ ا٫يهذل١ْٜٝٚؿنٌ تٛؾض  .3
 .ؼزٜز بؾهٌ ٚامح يف ايزع٠ٛ طبٝع١ ايزٚص٠ َٔ سٝح ا٫عتناؾ١ٜؿنٌ  .4
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 (13)َار٠ 

 َُٗات ايعٌُ ايضزل١ٝ ايزاخ١ًٝ

ٚؾكا يًُقاصٜـ ايؿع١ًٝ اييت  راخٌ أصض ايٛطٔ  أٚ رٚص٠ٜقضف يًُٛظـ أٚ ايؾدك ايشٟ ٜهًـ مب١ُٗ صزل١ٝ

 .اْؿكٗا خ٬ٍ ١َُٗ عًُ٘ ايضزل١ٝ أٚ ايزٚص٠ َعظط٠ بايٛثا٥ل ٚايؿٛاترل اي٬ط١َ

 
 (14)َار٠ 

 ايٛثا٥ل ٚاملعظطات مل١ُٗ ايغؿض ايزاخ١ًٝ

: ٜتِ فضف بز٫ت ١َُٗ ايعٌُ ايضزل١ٝ ايزاخ١ًٝ مبٛدب ايٛثا٥ل ٚاملعظطات ايتاي١ٝ

 :قزرًا ؾٝ٘ َا ًٜٞ (أٚ َٔ ٜؿٛم٘)ص٥ٝػ ايبًز١ٜ نتاب ايتهًٝـ أٚ املٛاؾك١ ايقارص٠ عٔ  .1
 : طبٝع١ امل١ُٗ ٚؾكًا ملا ًٜٞ .أ 

 .غرل َغتناؾ١ َٔ سٝح املبٝت ٚتهًؿ١ املعٝؾ١ .1
 .َغتناؾ١ َٔ سٝح املبٝت يف ايؿٓارم أٚ بٝٛت اينٝاؾ١ .2
 . َغتناؾ١ بايهاٌَ َٔ سٝح املبٝت ٚتهًؿ١ املعٝؾ١ .3

 .ْغد١ عٔ ايزع٠ٛ ايقارص٠ َٔ اؾ١ٗ ايزاع١ٝ إٕ ٚدزت .ب 
 3. تاصٜذ بزا١ٜ ْٚٗا١ٜ امل١ُٗ ايزاخ١ًٝ .ز 

 .ايؿٛاترل ا٭ف١ًٝ يًُبٝت يف ايؿٓارم .2
 

 (23)َار٠ 

 فضف بزٍ ١َُٗ ايعٌُ قبٌ ايغؿض

ٜتِ فضف عًـ ع٢ً سغاب امل١ُٗ ايضزل١ٝ أٚ ايزٚص٠ ع٢ً إٔ ٜتِ تغٜٛتٗا سني ايعٛر٠ ٚاعتُار املقاصٜـ ايؿع١ًٝ 

 .املعظط٠ بايٛثا٥ل ٚايؿٛاترل ايؿع١ًٝ َع مضٚص٠ َضاعا٠ ايغكـ املايٞ احملزر يف املٛار ايغابك١

 .ّٜٛ َٔ تاصٜذ عٛر٠ املٛظـ أٚ ايؾدك إىل َضنظ عًُ٘ (14) ٜتِ تغ١ٜٛ امل١ُٗ خ٬ٍ ؾذل٠ أققاٖا جيب إٔ
 

 (24)َار٠ 

َٔ املبًؼ  (%65)إسا طارت ق١ُٝ املبٝت يف ايؿٓزم ي١ًًٝ ايٛاسز٠ خ٬ٍ امل١ُٗ ايضزل١ٝ أٚ ايزٚصات غرل املغتناؾ١، عٔ 

ؾكط اعتُار ناٌَ ايتهًؿ١ ايؿع١ًٝ يًُبٝت باٱماؾ١ إىل يض٥ٝػ ايبًز١ٜ املُٓٛح مبٛدب ٖشٙ اي٥٬ش١ جيٛط 

 .َٔ ٖشٙ اي٥٬ش١ بعز إصؾام املغتٓزات اييت تجبت سيو (14)ٚ (8)ناٌَ ايبز٫ت ا٭خض٣ املٓقٛل عًٝٗا يف املارتني 
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 اجلدول امللحق بالئحة مصاريف مهنات العنل الرمسية
بشأٌ تصييف الدول  

 

 "أ"ايزٍٚ سات ايتقٓٝـ 

 ايزٚي٘ ايزٚي٘ ايزٚي٘ ايزٚي٘ ايزٚي٘

 اْتٌ ٖٛيٓزٜ٘ َْٛانٛ  صٚعٝا ا٫ؼارٜ٘ ايٝابإ اعباْٝا

 باٖاَا قدلل عاْت يٛؽٝا ايْٝٛإ ايدلتػاٍ

اؾُٗٛصٜ٘ 

 ايهٛصٜ٘ اؾٓٛبٝ٘

 دظص ايهاميإ ٖٛيٓزا عٜٛغضا اٜطايٝا 

 دظص بضٜطاْٝا ايعشصا٤ ا٫صدٓتني ؾضْغا  بضَٚٛرا ايتؾاصى

 مجٗٛصٜ٘ ايتؾٝو ايهاَرلٕٚ نٓزا بًذٝها  ايغٜٛز

 اٜضيٓزا املهغٝو ايٓضٜٚر ايُٓغا املاْٝا

املًُه٘ 

 (بضٜطاْٝا)املتشزٙ

    اي٫ٜٛات املتشزٙ

 

 "ب"ايزٍٚ سات ايتقٓٝـ 

 ايزٚي٘ ايزٚي٘ ايزٚي٘ ايزٚي٘ ايزٚي٘

 بًػاصٜا َْٛانٛ   ايقني صَٚاْٝا

 يٛنغُبٛصؽ ؾ٬ْٓزا  تضنٝا اعذلايٝا

 اهلٓز عًٛؾٝٓٝا  ْٝذرلٜا اٚنضاْٝا

    ناطخغتإ نضٚاتٝا

 

 "ز"ايزٍٚ سات ايتقٓٝـ 

 

 ايقٓـ ايزٚي٘  ايقٓـ ايزٚي٘

 تؾًٝٞ بضْٚاٟ ريض ايغ٬ّ ايهٜٛت ايبرلٚ يبٓإ

دظص ايهٝهٛؼ  تٓظاْٝا املػضب اؾظا٥ض ايباْٝا

 ٚطاصم

مجٗٛصٜ٘  تا٬ْٜز اْزْٚٝغٝا ايغعٛرٜ٘ ا٫صرٕ

 ايزَٚٝٓٝهإ

ا٫َاصات ايعضبٝ٘ 

 املتشزٙ

 دٛصدٝا غضٜٓار اٚطٜهغتإ اثٝٛبٝا

 صاْٚزا تضٜٓٝزار ٚ تٜٛاغض اٚغٓزا ايؿًبني ايبشضٜٔ

 عإ َاصٜٓٛ اصترلٜا اْزٚصا باصٜٓزٚؼ عٓػاؾٛصٙ

مجٗٛصٜ٘  باْاَا با٫ٚ عٛصٜا

 ايهٛصٜ٘ ايؾُايٝ٘

ٟٚ٬َ 

 َٛصٜؾٝٛـ ايدلاطٌٜ ب٬ صٚعٝا نٛعتاصٜها عٝؾٌ

 َٛطاَبٝل طَبابٟٛ ايُٝٔ ثٝٓٝا عُإ

 ايغٛرإ ايبٛعٓ٘ ٚاهلضعو اؾػاْغتإ ٫تؿٗا ؾاْظ٬ٜٚ

 ْٝٛط٬ْٜز ْاٚصر ا٫نٛارٚص يٝبٝا قطض

 تْٛػ بٓػ٬رـ بضْٚاٟ ريض ايغ٬ّ ؾٝتٛاْٝا قرل غاعٝغتإ
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 ٖٓػاصٜا ايغٓػاٍ اٜضإ يٝدًني ؽتأٜ ا٫ٚصٚغٟٛ

 ال٫ٛ ايقَٛاٍ بانغتإ َايطا ٫ٜٚ٘ نبتػ ْٚٝؿا

 اؾضٜكٝا اؾٓٛبٝ٘ ايٓٝذض دٝبٛتٞ َقض ايعضام

 

 "ر"ايزٍٚ سات ايتقٓٝـ 

 

 ايقٓـ ايزٚي٘  ايقٓـ ايزٚي٘

مجٗٛصٜ٘ ٫ٚؼ  طاَبٝا تٛنضعتإ بٓني

 ايعبٝ٘

 غٛاْتٝا٫

 غٜٛاْزا نَٛٛصٚؼ عاَٛ تٛلا بْٝٗٛإ

 غًٝٝا نٝب اٜضر٣ عٛاط٬ْٜزا تضَٛص ايؾضقٝ٘ بٛتغٛاْا

 غٝٓٝا اؾزٜزٙ ندلٜاتٞ عٛصٜٓاّ داَاٜها بٛصنٝٓا ؾاعٛ

 ػٝٓا بٝغاٚ ؾٝغٛتٛ عرل ايٕٝٛ داَبٝا بٛصٚغٟٛ

 ؾاْاتٛ َاصتٝتٝو عرلًٜٓها دظص ايغًُٕٛ بٛصْٚز٣

 يٝتكاّ َايزٜـ طادهغتإ دظص املاصؽاٍ بٛيٝٓٝا

مجٗٛصٜ٘ اؾضٜكٝا  تؾًز

 ايٛعط٢

 ؾٝذٞ َايٞ غاْا

مجٗٛصٜ٘ ايهْٛػٛ  تٛدٛ

 ايزميٛقضاطٝ٘

 ناَبٛيٝا ًَٝظٜا َْٛتغرلات

 دظص ايكُض َاٜهضْٚٝغٝا َْٛتغرلات تٝػاصغٛا ٖاٜيت

 نٛبا َزغؾكض َٝتاَاص نٛيَٛبٝا َٓزٚصاؼ

َاْزْٚٝا مجٗٛصٜ٘  تاَبٝا َٛصٜتاْٝا َٛيزاؾٝا

 ٜٛغغ٬ؾٝا ايغابك٘

 نٛت رٚؾٛاص

 
 



  

 2ملحق 
 

 1الئحة املخالفات والعقوبات

امل٬سعات ايعكٛب١  ايؾضٚط املدايؿ١ ايضقِ 

1.  

َٔ عزر أٜاّ % 15تهضاص عزر َضات ايتأخرل ايقباسٞ ٭نجض َٔ 

َٔ فُٛع % 5ايعٌُ أٚ طٜار٠ فُٛع ؾذلات ايتأخرل ايقباسٞ  عٔ 

عاعات ايعٌُ ؽٗضٜا  

أٍٚ َض٠ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجايج١ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايضابع١ 

تٓبٝ٘ خطٞ 

إْشاص خطٞ 

سغِ عاعات ايتأخرل َٔ ايضاتب ايؾٗضٟ عز أقق٢ 

.  صاتب ث٬ث١ أٜاّ

 

2.  

ايػٝاب عٔ ايعٌُ رٕٚ عشص َكبٍٛ ث٬ث١ أٜاّ َتتاي١ٝ أٚ عؾض٠  . أ

أٜاّ َتكطع١ خ٬ٍ ايغ١ٓ ايٛاسز٠ 

إ ٜهٕٛ قز مت تبًٝػ٘ اٱْشاص اـطٞ 

ايٓٗا٥ٞ بعز ث٬ث١ أٜاّ َتتاي١ٝ أٚ عؾض٠ 

أٜاّ َتكطع١ َٔ ايػٝاب 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ  . أ

 

.  إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ . ب

 ّٜٛ غرل 30 ّٜٛ َتٛاف١ً ا15ٚاسا اْكطع املٛظـ عٔ عًُ٘  . ب

 ؽضٜط١ اؽعاصٙ 41َتقً٘ يف ايغٓ٘ عغب ايزيٌٝ تطبٝل املار٠ 

  اٜاّ 7خطٝا بعز 

3.  

أٍٚ َض٠ َػارص٠ ايعٌُ رٕٚ إتباع اٱدضا٤ات اي٬ط١َ يشيو 

تهضاص املداؾ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجايج١ 

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

 

 

4.  

 أٍٚ َض٠ صؾض ا٫يتشام بايزٚصات ايتزصٜب١ٝ رٕٚ إبزا٤ أعباب أٚ أعشاص َكبٛي١ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجايج١ 

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ  

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ 

 

5.  

اٱُٖاٍ يف ايعٌُ أٚ اصتهاب ا٭خطا٤ غرل املتعُز٠ اييت ت٪رٟ إىل 

. اٱمضاص مبقًش١ ايعٌُ

أٍٚ َض٠ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجايج١ 

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ  

 

6.  

اٱُٖاٍ أٚ اصتهاب ا٭خطا٤ املتعُز٠ بكقز إؿام مضص مبقًش١ 

. ايعٌُ

ؾقٌ َٔ ايعٌُ َع إَها١ْٝ ٬َسكت٘ قنا٥ًٝا  بعز ايتشكٝل ٚايتجبت

. بايتعٜٛض عٔ ا٭مضاص اييت تغبب بٗا

 

                                                           
 تم الحصول على موافقة وزارة العمل الفلسطينية على الالئحة1
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7.  

ع٤ٛاعتدزاّ ايتغ٬ٝٗت املُٓٛس١ ٚا٭رٚات ٚاٯ٫ت ٚاملعزات ٚاملٛار اييت 

 عٛط٠ املٛظـ أٚ اعتدزاَٗا يػاٜات ٫ ؽك ايعٌُ

تطبل ايعكٛب١ بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

. سغب طبٝع١ املدايؿ١ ٚق١ُٝ اينضص

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ 

 

8.  

اٱت٬ف املتعُز يٮرٚات ٚاٯ٫ت ٚاملعزات ٚاملٛار 

 

تطبل ايعكٛب١ بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

. سغب طبٝع١ املدايؿ١ ٚق١ُٝ اينضص

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

ؾقٌ َٔ ايعٌُ  

 

9.  

ا٫َتٓاع عٔ ايكٝاّ بايٛادبات ا٭عاع١ٝ املهًـ بٗا أٚ صؾض املٛظـ 

ايكٝاّ بعٌُ آخض َهًـ ب٘ صزلًٝا أٚ عزّ ا٫ْقٝاع ٭ٚاَض ايعٌُ أٚ 

.  (امل٪عغ١ )ا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات املعتُز٠ يز٣ 

أٍٚ َض٠ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجاث١ 

 

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ 

 

10.  

أٍٚ َض٠  ايتشضٜض ع٢ً كايؿ١ ا٭ٚاَض ٚايتعًُٝات اـاف١ بايعٌُ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجاث١ 

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ 

 

11.  

املؾار٠ ٚاملؾادض٠ َع ايظ٤٬َ يف َهإ ايعٌُ 

 

 أٍٚ َض٠  

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجاث١ 

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ 

تطبل بعز ايتشكٝل 

ٚايتجبت 

12.  

عزّ ا٫سذلاّ ٚع٤ٛ ايتداطب عدل املشنضات املتباري١ صزلًٝا 

 

أٍٚ َض٠ 

 تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ
تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجايج١ 

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ 

 

13.  

أٚ ايتشضـ بأؽهاي٘ املدتًؿ١ عٛا٤ /ايتؿٛٙ به٬ّ بش٤ٟ أٚ ايغباب ٚ

.  نإ عًٛنًٝا أٚ نتابًٝا أٚ بأٟ طضٜك١ أخض٣

 

 تطبل ايعكٛب١ بعز ايتشكٝل ايتجبت 

سغب طبٝع١ املدايؿ١ ٚاينضص ايٓاتر عٔ 

. سيو

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ 

 

14.  

اٱرعا٤ نشبًا ع٢ً ايض٩عا٤ أٚ ايظ٤٬َ 

 

 تطبل ايعكٛب١ بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

سغب طبٝع١ املدايؿ١ ٚاينضص ايٓاتر عٔ 

. سيو

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ 

 

15.  

ا٫عتزا٤ باينضب أٚ ايتشكرل ع٢ً أسز املغ٪ٚيني أٚ ايض٥ٝػ املباؽض أٚ أٟ 

أٚ ع٥٬ُ٘  أثٓا٤ ايعٌُ أٚ بغبب٘  (اعِ امل٪عغ١ )َٔ املٛظؿني يف 

 ايؿقٌ َٔ ايعٌُ  بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 
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16.  

أٚ ايتُٝٝظ أًٜا /،ٚ(...ر١ٜٝٓ، دػضاؾ١ٝ، )إثاص٠ ايبًب١ً ٚايٓعضات املدتًؿ١ 

نإ ْٛع٘ أٚ ؽهً٘ 

 

تطبل ايعكٛب١ بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

سغب طبٝع١ املدايؿ١ ٚاينضص ايٓاتر عٔ 

. سيو

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ  

 

17.  

تؾٜٛ٘ اؾزصإ أٚ يقل اٱع٬ْات عًٝٗا، أٚ متظٜل ايبٝاْات املعًك١ 

صزلًٝا   

أٍٚ َض٠ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجايج١ 

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ  

تطبل ايعكٛب١ بعز 

ايتشكٝل ٚايتجبت 

18.  

أٚ تٛقٝعات ٭ٟ عبب  (ْكز١ٜ أٚ ع١ٝٓٝ)مجع ْكٛر أٚ إعاْات أٚ تدلعات 

. بزٕٚ إسٕ اٱراص٠

أٍٚ َض٠ 

 تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ
تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجايج١ 

إْشاص خطٞ 

اْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ  

تطبل اايعكٛب١ بعز 

. ايتشكٝل ٚايتجبت

19.  

رٕٚ إع٬ّ  (اعِ امل٪عغ١ )قبٍٛ ٖزاٜا سات ع٬ق١ بعٌُ املٛظـ يف 

. اٱراص٠

 

أٍٚ َض٠ 

 تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ
تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجايج١ 

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ  ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ  

بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

20.  

اعِ  )ا٫قذلاض َٔ ايبٓٛى أٚ ايتعاٌَ َعٗا ؾُٝا ٜكتنٞ َٛاؾك١ اراص٠ 

املغبك١ اٚ ا٫عتُضاص يف َجٌ ٖشٙ ايع٬ق١ رٕٚ اؿقٍٛ ع٢ً  (امل٪عغ١

. املٛاؾكات اـط١ٝ املطًٛب١ ٚرٕٚ إع٬ّ َغ٪ٚي٘ املباؽض بشيو خطًٝا

أٍٚ َض٠ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ  

بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

21.  

افزاص ؽٝهات رٕٚ صفٝز أٚ افزاصٖا َع عًِ املٛظـ بعزّ نؿا١ٜ 

صفٝزٙ يتػطٝتٗا  

أٍٚ َض٠ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

ايؿقٌ َٔ ايعٌُ  

بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

22.  

اعتػ٬ٍ ايٛظٝؿ١ يتشكٝل َظاٜا أٚ َٓاؾع خاف١ أٚ ؽدق١ٝ أٚ ٭ٟ َٔ 

أؾضار عا١ً٥ املٛظـ أٚ أقاصب٘ أٚ أفزقا٥٘ أٚ َعاصؾ٘، ٚعزّ اَتٓاع 

ٜضتبط  (اعِ امل٪عغ١ )املٛظـ عٔ ايكٝاّ بأٟ عٌُ مُٔ أْؾط١ َٚٗاّ 

. بأٟ َِٓٗ

أٍٚ َض٠ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجايج١ 

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ  

بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

23.  

خ٬ؾًا يٮْع١ُ ٚايكٛاْني  (اعِ امل٪عغ١ )ايعٌُ َكابٌ ادض خاصز 

. ٚايتعًُٝات

أٍٚ َض٠ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ  

بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

24.  

إدضا٤ َعا٬َت ػاص١ٜ خاف١ أثٓا٤ عاعات ايعٌُ 

 

تطبل ايعكٛب١ بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

سغب طبٝع١ املدايؿ١ ٚاينضص ايٓاتر عٔ 

. سيو

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ  ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ  

 

25.  

 (اعِ امل٪عغ١ )تًكٞ تعًُٝات أٚ قبٛهلا َٔ أ١ٜ د١ٗ خاصز 

 

أٍٚ َض٠ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ 

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 
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إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ  تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجايج١ 

26.  

إخؿا٤ َعًَٛات أٚ تكزِٜ بٝاْات أٚ َعًَٛات غرل فشٝش١ أٚ َػًٛط١ 

بٗزف اؿقٍٛ ع٢ً َظاٜا أٚ َهاعب َع١ٓٝ،أٚ ْها١ٜ يف ايػرل أٚ 

. أٚ َغ٪ٚيٝ٘ (اعِ امل٪عغ١ )يٲمضاص بـ 

 

تطبل ايعكٛب١ بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

سغب طبٝع١ املدايؿ١ ٚاينضص ايٓاتر عٔ 

. سيو

إْشاص خطٞ 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ  

بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

27.  

اعتذاب١ يزعٛات َٔ ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ اٚ أٟ  (اعِ امل٪عغ١ )متجٌٝ 

.  َ٪عغات اٚ دٗات اٚ ٦ٖٝات خاصد١ٝ رٕٚ اسٕ َغبل َٔ اٱراص٠

أٍٚ َض٠ 

 تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ

اْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ  

بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

28.  

تغضٜب أٚ إؾؾا٤ بٝاْات أٚ َعًَٛات عض١ٜ خاف١ بايعٌُ خ٬ؾًا 

  (اعِ امل٪عغ١ )يًتعًُٝات َٔ ؽأْٗا إٔ تغبب اينضص اؾغِٝ يًـ

 ايؿقٌ َٔ ايعٌُ  بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

29.  

أٍٚ َض٠  (اعِ امل٪عغ١ )تٛطٜع َٓؾٛصات عٝاع١ٝ راخٌ 

تهضاص املدايؿ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ 

اْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

إْٗا٤ خزَات املٛظـ َع استؿاظ٘ عكٛق٘ املاي١ٝ 

بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

30.  

أٚ إراصت٘ أٚ َغ٪ٚيٝ٘، أٚ عكز  (اعِ امل٪عغ١ )تٛطٜع َٓؾٛصات متػ 

. ادتُاعات هلشٙ ايػا١ٜ

أٍٚ َض٠ 

تهضاص املداؾ١ يًُض٠ ايجا١ْٝ 

 

إْشاص خطٞ ْٗا٥ٞ 

ايؿقٌ َٔ ايعٌُ 

بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

31.  
 ايؿقٌ َٔ ايعٌُ بعز ايتشكٝل ٚايتجبت اصتهاب عٌُ كٌ بايؾضف أٚ ا٭َا١ْ  

32.  
 ايؿقٌ َٔ ايعٌُ بعز ايتشكٝل ٚايتجبت . (اعِ امل٪عغ١ )ايًذ٤ٛ إىل ايتظٜٚض يًشقٍٛ ع٢ً ايعٌُ أٚ ايذلق١ٝ يف 

33.  

ٚدٛر املٛظـ أثٓا٤ ايعٌُ يف ساي١ عهض أٚ َتأثضًا مبا تعاطاٙ َٔ َار٠ 

كزص٠ ٜعاقب عًٝٗا ايكإْٛ 

بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

 

 ايؿقٌ َٔ ايعٌُ 

34.  

اْتشاٍ ؽدق١ٝ غرل ؽدقٝت٘ أٚ تكزمي٘ ؽٗارات أٚ ٚثا٥ل َظٚص٠ خاصز 

، أٚ تكزِٜ ٚثا٥ل َظٚص٠ (اعِ امل٪عغ١ )تتعًل بعًُ٘ يف  (اعِ امل٪عغ١ )

. (اعِ امل٪عغ١ )يًـ 

 ايؿقٌ َٔ ايعٌُ بعز ايتشكٝل ٚايتجبت 

 

 


