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ٚقد نإ َٔ أُٖٗا،  ٔع ٚإؿاساطٗا ٚدٛبا تكٌ أبط ٫ايعكبات ٚ ايتشدٜات،  ات اـرل١ٜ بعضعاد٠ َا تٛاد٘ املٓعُات ٚامل٪ضط

اييت تدٜس ايعٌُ اـرلٟ ع٢ً  ا٭ْع١ُ، ٚٚاقع عدّ قدز٠ َد٣ إملاّ املٛظؿني بايٛادبات اييت هلِ ٚعًِٝٗ ١ٝ أِٖ املػانٌ قك

 تطٜٛس ٌ ؾعاٍ، هلرا نإ هملتاس١، ٚتٛظٝـ ايكدز٠ بػ٣ٛ َٔ املٛازد اايكؿ ا٫ضتؿاد٠ اٱدازٟ ٚؼكٝل تؿعٌٝ ع١ًُٝ ايتطٜٛس 

 بهٌ، اٱداز١ٜات ٚايطٝاض ٚاٱدسا٤ات ايعًُٝات ُٔ ، ٜٚكامل٪ضط١تطًبات ٌ ، ٜتشس٣ تًب١ٝ أِٖ َدقٝكا ٚغاَ اي٥٬ش١ُٕٛ َك

 .ضٗٛي١ ٜٚطس

 

 

 

 

 



 

 

 آلًُ الالئحُ

 ايػ٪ٕٚ ٥ش١ ٫ دعٌ خ٬ٍ، َٔ اٗؿؿؽ فا٫تس١ٜ املتاس١ يف َٔ إٔ ؼع٢ بأؾكٌ ايهٛادز ايبػ امل٪ضط١ني مته

 . امل٪ضط١ضتبكا٤ ايهؿا٤ات املتُٝص٠ يف ٫اـازد١ٝ، ٚأسد املػسٜات  ٚاملٗازاتدرب ايهؿا٤ات  اسد عٛاٌَ اٱداز١ٜ

   ا٥ُني ايك ا٭غداف اخت٬ف١  ساي٘، ست٢ يفٌ ٚدع٢ً أنُ ٚاٱدازٌٟ ايتٓعُٝٞ ١ ايعَُٔ إداز٠ دؾ امل٪ضط١متهني

  ٚاسد٠   تهٕٛ اٱدسا٤اتٚاسد٠ ، ٚبايتايٞ  ؾاي٥٬ش١ تهٕٛ، ع٢ً ايتٓؿٝر

  ٜعسف نٌ  ح، عٝ ات٤اصٝح آيٝات املهاؾأ٠ ٚاؾايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ، ٚتٛق ايتعا٬َتؿاؾ١ٝ يف ٚايػتجبٝت َبدأ ايعداي١

 . ـ َا ي٘ َٚا عًَٝ٘ٛظ

  ٚاملعا٬َت اٱدسا٤اتع١ نٌ ٜطٌٗ َتاب ٝحايػا١ًَ، ع اي٥٬ش١ خ٬ٍبدق١ ، َٔ ٚايتكِٝٝ  ا٭دا٤تطبٝل أدٚات يكٝاع 

 . أٚ ايطًب باٱجياب٥ش١ َٔ عدَ٘، ٚبايتايٞ تكُٝٝٗا َطت٣ٛ َطابكتٗا ي٬ٚقٝاع 

  اٱداز٠ املُازضات املتعازف عًٝٗا ْٚعسٜات  ٭سدخٚؾكا  يًُ٪ضط١بٓا٤ ايكدز٠ ايتٓع١ُٝٝ .  

  دتِٗ ع٢ً ايعٌُ نؿسٜل، َع اعع٢ً ناؾ١ َطتٜٛاتِٗ ايٛظٝؿ١ٝ، َٚط امل٪ضط١يد٣ ايعاًَني يف  ٚا٫ْتُا٤ اي٤٫ٛتعصٜص

 املطتٜٛات ايٛظٝؿ١ٝ املدتًؿ١ ع٢ً ايتٛاؾٌ َع بعكٗا ايبعضُإ قدز٠ ق

  :  ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ ، ٖٚٞ بعض ايٓكاط اهلا١َ اي٥٬ش١ًٛا٥ح ٚايطٝاضات ايٛازد٠ يف ٖرٙ ايزٚعٞ يف إعداِد نُا         

 ا٭ضاضٞ ايٓعاّ ١ ٚ ٚايكٛاْني ٚاملعاٜرل يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛدٜ ا٭ْع١١ُ َع ٥ش٬تٛاؾل َٛاد ٖرٙ ايح َٔ سٝ و: ٚذياملسدعٝـ١

  ُ٪ضط١ يً

بطسٜك١  امل٪ضط١أعُاٍ  مل١ُ٥٬ا عًٝٗ ٚايتعد٬ٜتات ٤ ايتػٝرلا١ْ ٚاَها١ْٝ إدساملسٚب ي٥٬ش١١ إٔ تتُتع املٛاد املهْٛ : ملسْٚـ١ا

  .  أؾكٌ عٔ طسٜل ٚقع آي١ٝ َس١ْ يًتعدٌٜ ملٛاد١ٗ ا ملتػرلات املطتكب١ًٝ

  ٚايعاًَني يف ْؿظ ايٛقت امل٪ضط١َٚؿاحل  ايؿ٬سٝاتَساعا٠  خ٬ٍَتٛاش١ْ َٔ  ي٥٬ش١تهٕٛ املٛاد امله١ْٛ  ح: عٝ ايتٛاشٕ

يعًُٞ ٚا٫ تهٕٛ فسد قٛاعد ْعس١ٜ ، ٚمبا ٜتٓاضب َع اهلٝهٌ إ تتُتع املٛاد امله١ْٛ ي٥٬ش١ بكاب١ًٝ ايتطبٝل ا:  ايتطبٝل ايعًُٞ

  ايتٓعُٝٞ املعتُد يد٣ امل٪ضط١ .

 بامل٪ضط١ خنب١ ايتطٛزات ٚايتػرلات اييت ؼدملٛا وٚذي حقدد٠ يًتشدٜ بآي١ٝ جيب إٔ تستبط  ا٭ْع١ُ ٭ٕ:  ايكـابًٝـ١ يًتشـدٜـح

 ا٫عتباز .، يرا ؾكد مت أخر ٖرٙ اـاؾ١ٝ بعني ٭خس٣َٔ ؾذل٠ 



 

 تطسٟ أسهاّ ٖرٙ اي٥٬ش١ ع٢ً مجٝع ايعاًَني يف امل٪ضط١.( :  1املادَ ) 

 ٜكؿد بايعبازات ٚا٫يؿاظ ايتاي١ٝ أُٜٓا ٚزدت يف ٖرٙ اي٥٬ش١ املعاْٞ املٛقش١ اَاّ نٌ َٓٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:   ( 2املادَ ) 

 :  َ٪ضط١ ناؾٌ يسعا١ٜ ا٭ٜتاّ مبٓطك١ َه١ املهس١َ

 ٖٛ نٌ غدـ طبٝعٞ ٜعٌُ ملؿًش١ امل٪ضط١ ٚؼت إدازتٗا أٚ إغساؾٗا َكابٌ أدس. 

ا٭خس٣ اييت تكسز      يًعاٌَ َكابٌ دٗد ٖٛ ا٭دس ايؿعًٞ ٚايرٟ ٜػٌُ ا٭دس ا٭ضاضٞ َكاؾا ايٝ٘ ضا٥س ايصٜادات املطتشك١  

تتكسز يًعاٌَ يكا٤ ايعٌُ مبٛدب عكد ايعٌُ أٚ ٥٫ش١ تٓعِٝ ايعٌُ ٚٚؾكا  بري٘ يف ايعٌُ، أٚ كاطس ٜتعسض هلا يف أدا٤ عًُ٘ ، أٚ اييت

 ؿهِ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ ٥٫ش١ ايعٌُ .

. املعدٍ باملسضّٛ املًهٞ زقِ  ٖــ23/08/1426ٚتازٜخ ( 51/ ّ)ٜكؿد ب٘ ٥٫ش١ ايعٌُ ايؿادز٠ باملسضّٛ املًهٞ زقِ  

 ٖــ5/6/1436( ٚتازٜخ 46عدٍ باملسضّٛ املًهٞ زقِ ) ّ/ٖــ. . امل12/5/1434(ٚتازٜخ 24)ّ/

 . امل٬ٝدٟتكِٜٛ ايعٍُٛ ب٘ يف امل٪ضط١ ٖٛ ايتكِٜٛ امل ( :  3املادَ ) 

 . بٓعاّ ايعٌُ ايطعٛدٟ َع ا٭سهاّ ٚايػسٚطتعتدل ٖرٙ اي٥٬ش١ َت١ُُ يعكد ايعٌُ ؾُٝا ٫ ٜتعازض  :  (  4املادَ ) 

  ٥٫ٚشت٘ ايتٓؿٝر١ٜاملعدٍ ٖــ . 23/8/1426ٚتازٜخ (  51ّ/ )تطبل أسهاّ ٥٫ش١ ايعٌُ ايؿادز٠ باملسضّٛ املًهٞ زقِ  : (  5املادَ ) 

أسهاّ ٖرٙ اي٥٬ش١ تعد٬ٜت ع٢ً  داز٠ اؿل يف إدخاٍٲيٚ ٚايكسازات ايٛشاز١ٜ ايؿادز٠ ي٘ ؾُٝا مل ٜسد بػأْ٘ ْـ يف ٖرٙ اي٥٬ش١ .

 .املٛظؿني بايتعاَِٝ ٜٚتِ اغعاز  نًُا دعت اؿاد١

 .عكد ايعٌُ ٜطًع ايعاًَني بامل٪ضط١ عٓد ايتعاقد ع٢ً أسهاّ ٖرٙ اي٥٬ش١ ٜٚٓـ ع٢ً ذيو يف  ( :  6املادَ ) 

      

 

 



 

 التىظًفالفصل األول 

  إؿام ايهٛادز ايبػس١ٜ امل٪١ًٖ بامل٪ضط١ يًُطا١ُٖ يف تطٜٛسٖا ٚشٜاد٠ نؿا٤تٗا أ .  

   اؾتتاح ؾسٚع ددٜد٠ يًُ٪ضط١تػط١ٝ ا٫ستٝاز يًُٛازد ايبػس١ٜ يف ساي١ ايتٛضع يف ب . 

 إبكا٤ اـسا٥ط ايتٓع١ُٝٝ يًُ٪ضط١ قٝد ايتشدٜح َٔ خ٬ٍ َطح ٚؼًٌٝ ايؿسف ايٛظٝؿ١ٝ ز .  

                ٜهٕٛ ايتٛظٝـ يف ا٭ؾٌ قاؾسا ع٢ً املٛاطٓني ايطعٛدٜني ٚجيٛش اضتجٓا٤ غرل ايطعٛدٜني بايػسٚط ٚا٫سهاّ د  .  

 ا ايػإٔ .  ريعٌُ ٚايعُاٍ ٚايتعًُٝات ايؿادز٠ يف ٖملهتب ا ايٛازد٠ يف اي٥٬ش١ ايتٓع١ُٝٝ

 ٜػذلط يتٛظٝـ املٛظـ :   :(  7املادَ ) 

 . مل٪٬ٖت ٚاـدلات ايع١ًُٝ املطًٛب١ يًعٌُ ٚؾكا ملا ؼددٙ امل٪ضط١ا ع٢ً إٔ ٜهٕٛ سا٥صا . أ

 . إٔ ٜهٕٛ ٥٫كا طبٝا مبٛدب غٗاد٠ ؾادز٠ َٔ د١ٗ ؼددٖا امل٪ضط١ . ب
ٜكتؿس ذيو ع٢ً    ايطعٛدٜني  اضتجٓا٤ز.  إٔ جيتاش بٓذاح َا قد ٜتكسز َٔ اَتشإ اٚ َكاب١ً غدؿ١ٝ، ٚيف ساي١ ٚدٛد  

 . ١َ ٜٚعتُد َٔ ا٭َا١ْ ايعا

د . تتِ ايتٛؾ١ٝ ع٢ً تٛظٝـ املتكدّ يًٛظٝؿ١ َٔ قبٌ ؾ١ٓ ايتٛظٝـ امله١ْٛ َٔ ممجٌ ايكطِ املسغح ي٘ املٛظـ  با٫قاؾ١ 

 اىل ممجٌ َٔ ايػ٪ٕٚ ا٫داز١ٜ ٚا٫داز٠ ايتٓؿٝر١ٜ .

 جيب ع٢ً طايب ايتٛظٝـ تكدِٜ ايٛثا٥ل ايتاي١ٝ : : (  8ملادَ ) ا

 ؾٛز٠ َٔ بطاق١ ا٭سٛاٍ  . أ

 ايرات١ٝ ايطرل٠ . ب

  6×4ؾٛز غدؿ١ٝ َكاع  4ز .  عدد 

 اىل غٗادات ايدٚزات ٚاـدل٠ إ ٚددت باٱقاؾ١د.  ؾٛز٠ َٔ آخس َ٪ٌٖ دزاضٞ 

 ٖــ. تعب١٦ منٛذز طًب ايتٛظٝـ اـاف بامل٪ضط١. 



 

يف  ًَـ املٛظـ ، خس٣ ٔ ْطدتني تطًِ إسداُٖا يًُٛظـ ٚاتٛظٝـ مبٛدب عكد عٌُ حيسز بايًػ١ ايعسب١ٝ َايٜتِ  : (  9املادَ ) 

إذا نإ ايعكد قدد املد٠ أٚ يعٌُ َعني أٚ ملد٠  غرل قدد٠ ٚاٟ َٚا  ٚا٫دس املتؿل عًٝ٘ ٚجيب إٔ ٜتكُٔ ايعكد بٝاْا بطبٝع١ ايعٌُ

 بٝاْات قسٚز١ٜ اخس٣. 

مبٛدب عكد عٌُ َٛسد ٚظٝؿ١ باسح ٚباسج١  ٚظا٥ـ َٛزل١ٝ يف ساٍ ا٫ستٝاز  أٚ  تتعاقد ع٢ً جيٛش يًُ٪ضط١ إٔ: (  11املادَ ) 

ٜٚعتدل اْتٗا٤ ايعكد يف ٖرٙ  يٰخسٜٚذلتب ع٢ً اْتٗا٤ ايعكد ٭سدُٖا ٭ٟ ضبب اْتٗا٩ٙ بايٓطب١  دزاض١ استٝادات ا٭ضس املطتؿٝد٠ي

 .  يٲْٗا٤اؿاي١ َدلزا َػسٚعا 

طتددَا َٔ داخٌ املًُه١ َٚٔ تازٜخ ٚؾٛي٘ ايؿع١ًٝ يًعٌُ إذا نإ َٜعتدل عكد ايعٌُ ْاؾرا َٔ تازٜخ َباغس٠ املٛظـ   : ( 11املادَ ) 

  ؾٛز ٚؾٛي٘ . اىل املًُه١ إذا نإ َطتكدَا َٔ خازز املًُه١ غسٜط١ إٔ ٜكع املٛظـ ْؿط٘ ؼت تؿسف امل٪ضط١ 

َد٠ عكد ايعٌُ ، ٚيف ٖرٙ اؿاي١ ٜتعني ؼدٜد  إذا ْـ ؾساس١ ع٢ً ذيو يف  إ٫٫ ٜعتدل املٛظـ َعٝٓا ؼت ايتذسب١ : ( 12املادَ ) 

ث٬ث١ اغٗس. ٚجيٛش متدٜد ؾذل٠ ايتذسب١ باتؿام بني امل٪ضط١ ٚاملٛظـ اىل ضت١ تتذاٚش ٖرٙ ايؿذل٠  ا٫ختباز يف ايعكد بػهٌ ٚاقح ٫ٚ

 أغٗس. تبدأ َٔ َباغس٠ املٛظـ يًعٌُ.

ؾذل٠  كد يف أٟ ٚقت خ٬ٍ  ٪ضط١ ؾطخ ايعإذا ؾػٌ املٛظـ يف تأد١ٜ ايعٌُ املٓٛط ب٘ خ٬ٍ ؾذل٠ ا٫ختباز حيل يًُ  :(  13املادَ ) 

 يتذسب١ دٕٚ َهاؾأ٠ أٚ إْراز أٚ تعٜٛض .ا

تػتٌُ ع٢ً  إٔ ا ايبٝاْات اـاؾ١ بهٌ َٛظـ ٚجيبتعد امل٪ضط١ ضذ٬ت حيتؿغ بٗا بإداز٠ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ ٜجبت ؾٝٗ : (  14املادَ ) 

 ايتايٞ: 

 . ا٫دتُاع١ٝاضِ املٛظـ نا٬َ ٚدٓطٝت٘ ٚتازٜخ ٬َٝدٙ ٚقٌ إقاَت٘ ٚسايت٘  .1

 . تازٜخ بدأ اـد١َ يف امل٪ضط١ ْٚٛع ايٛظٝؿ١ ٚايسٚاتب َٚا ٜذلتب عًٝٗا َٔ تعد٬ٜت .2

 . تكازٜس ايتكِٝٝ اـاف باملٛظـ ٚتسقٝات٘ ٚتٓك٬ت٘ ايٛظٝؿ١ٝ ٚايع٬ٚات .3

 . ٚاٜاّ ايساس١ اييت حيؿٌ عًٝٗا املٛظـاٱداشات  .4

 تٗا٤ اـد١َ .نٌ َا ٜطسأ ع٢ً ع٬قت٘ بايعٌُ ست٢ اْتٗا٥ٗا ٚضبب اْ .5

 



 

 يف املاد٠ ايطابك١ خ٬ٍ مخط١ عػس ّٜٛ ع٢ً بٝاْات٘ ايػدؿ١ٝ املػاز ايٝٗا ع٢ً املٛظـ إب٬ؽ امل٪ضط١ عٔ أٟ تػٝرل ٜطسأ:  ( 15املادَ ) 

 َٔ تازٜخ سدٚخ ايتػٝرل .

، ٚنريو قاقس املػاز ايٝٗا ضابكاتعد امل٪ضط١ يهٌ َٛظـ ًَـ خد١َ ٜٛقع ؾٝ٘ ناؾ١ ايٛثا٥ل املتعًك١ بايبٝاْات : ( 16املادَ ) 

 ايتشكٝل اييت ػسٟ َع املٛظـ َٚا ٜتعًل باؿكٛز ٚايػٝاب ٚايتكازٜس ايطب١ٝ َٚا إىل ذيو.

ع٢ً د ايتشاق٘ بايعٌُ َٚا قد ٜطسأ تعد امل٪ضط١ يهٌ َٛظـ ًَؿا طبٝا خاف ٜكِ ْتٝذ١ ايهػـ ايطيب املٛقع عًٝ٘ عٓ :  ( 17املادَ ) 

، ٚإداشات٘ املسق١ٝ ٚا٭ٜاّ اييت اْكطع ؾٝٗا عٔ ايعٌُ  بطبب املسض ضٛا٤ نإ َسقا عادٜا أٚ َٗٓٝا أٚ ْتٝذ١ إؾاب١  سايت٘ ايؿش١ٝ

 .عٌُ َع ؼدٜد ْٛع املسض 

   ايع٬ق١ .َٛظـ بطاق١ عٌُ ٚضدٜسٟ ٚعٗد أخس٣ عٓد اؿاد١ ٚتعاد مجٝع ايعٗد عٓد اْتٗا٤  تطًِ امل٪ضط١ نٌ : (  18املادَ ) 

 ٜٚػٌُ ايعًُٝات اٱدسا٤ات ايتاي١ٝ: : ـــــــــــــــــــــح املضـــ

 . املٛازد ايبػس١ٜ ايهؿا٤ات ٚ َطح ٚؼدٜد استٝادات امل٪ضط١ َٔ .1

تٗا بطبب اْتٗا٤ خد١َ غاغًٝٗا ٭ٟ ضبب َٔ أضباب اْتٗا٤ اـد١َ ، نبًٛؽ ضٔ ايتكاعد أٚ َطح ايٛظا٥ـ املتٛقع إتاس .2

 أٚ اْتٗا٤ ؾذل٠ ايعكد امل٪قت .ايذلق١ٝ أٚ ايٓكٌ أٚ ا٫ْتداب 

ؼًٌٝ خازط١ ايٛظا٥ـ بامل٪ضط١ ، ٚؼدٜد املٗازات ٚايهؿا٤ات املطًٛب١، ٚإعداد ايتٛؾٝؿات ايٛظٝؿ١ٝ يهٌ ؾسؾ١ ٚظٝؿ١ٝ  .3

 .  َتاس١

 ٜٚػٌُ اٱدسا٤ات ايتاي١ٝ:   : اإلعـــــــــــــــــــــالٌ 

 ذلتٝب ا٭ٚيٜٛات ايتاي١ٝ:املٓاضب١، ٚؾكا ياٱع٬ٕ عٔ ٚدٛد ؾسف عٌُ بايٛض١ًٝ  . أ

  ايؿسؾ١ يًُٛظؿني يف امل٪ضط١ ٱعطا٤، اٱع٬ٕ عٔ ايؿسف ايٛظٝؿ١ٝ عدل ايكٓٛات املتاس١ داخٌ امل٪ضط١ 

  ٫ستُاي١ٝ ٚدٛد طًبات تتٓاضب َع ايؿسؾ١ املتاس١ اىل ايدلٜد اـاف بامل٪ضط١ايبشح يف طًبات ايتٛظٝـ ايٛازد٠ ، . 

 املٛاؾؿات املطًٛب١ بدق١ ٚٚقٛح َٓعا يتكدّ َٔ ٫ ٜتٓاضب ؾٝ٘ ايطًبات.ٜتِ ايٓـ يف أٟ إع٬ٕ عٌُ ع٢ً  . ب

 



 

 

 ٜٚػٌُ اٱدسا٤ات ايتاي١ٝ:   :  اإلصتكطــــــاب

  .ؼدٜد َعاٜرل ا٫ختٝاز يًُٛظؿني اؾدد 

  اـرل١ٜ ا٭ٚي١ٜٛ ملٛظؿٞ امل٪ضط١ أٚ َٔ خ٬ٍ سسنات ايذلق١ٝ أٚ َٔ خ٬ٍ بساَر ا٫ْتداب ٚتبادٍ اـدلات َع اؾُعٝات 

  ايػسٚط ٚاضتٝؿا٤ ا٭ٚزام اي٬ش١َ َٔ عدَ٘ ، ثِ ؾسش طًبات ايتٛظٝـ املكد١َ يًُ٪ضط١ ٚتؿٓٝؿٗا َٔ سٝح َٛاؾك١

 َعا١ًَ املتكدَني بٓا٤ ع٢ً اٯتٞ.

-   : 

  ّي٬ختباز ، ٚاملكاب١ً ايػدؿ١ٝ يتشدٜد َد٣ َٓاضبت٘ يًؿسؾ١ ايٛظٝؿ١ٝخيكع املٛظـ املتكد 

 ٘يف ساٍ ثبٛت َٓاضب١ املٛظـ املتكدّ يػػٌ ايٛظٝؿ١ املتاس١ ٜتِ اؽاذ اي٬شّ يٓكً٘ أٚ تسقٝت 

-  

 اصتالو وتصيًف طلبات العنل .

 تكّٛ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ باضت٬ّ ناؾ١ ايطًبات ايٛازد٠ ٚتطذًٝٗا يف قا١ُ٥ املتكدَني يًٛظا٥ـ 

 ٝطًبات ايعٌُ َكاز١ْ بايتٛؾٝـ ايٛظٝؿٞ يهٌ  ؾسؾ١ َعتُد٠ ، ٚؾسشٖا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :تكّٛ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ بتك ِٝ 

   .اؿد ا٭د٢ْ َٔ غسٚط غػٌ ايٛظا٥ـ املتاس١ٖٚٞ اييت ٜٓطبل عًٝٗا ايطًبات املكبٛي١ 

    :ٜٓطبل عًٝٗا اؿد ا٭د٢ْ َٔ غسٚط ايٛظا٥ـ املتاس١. ٖٚٞ اييت ٫ايطًبات املسؾٛق١ 

 ٜٚػٌُ اٱدسا٤ات ايتاي١ٝ:  ــــار  : ـــاإلختًــــ

  سغشني يًٛظا٥ـ املع١ًٓ. َٛاعٝد املكاب٬ت ايػدؿ١ٝ َع املؼدٜد 

 إدسا٤ املكاب٬ت ايػدؿ١ٝ . 

 إدسا٤ َكاب٬ت غدؿ١ٝ إقاؾ١ٝ يف ساي١ ا٫ستٝاز يريو خاؾ١ يف املٓاؾب ايكٝاد١ٜ يف امل٪ضط١ . 

 ٜٚػٌُ اٱدسا٤ات ايتاي١ٝ:  :  التعًًـــــــــــــــً



 

  ٚايتٛقٝع ع٢ً اضت٬َ٘ .نتاب١ ايعكٛد ملٔ مت قبٛهلِ ٚتطًِٝ ديٌٝ ٥٫ش١ امل٪ضط١  

 تعٝني املٛظؿني اؾدد. أٚ ايرٜٔ متت تسقٝتِٗ ، ٚتطًُِٝٗ َٗاّ اعُاهلِ اؾدٜد٠ 

  ٘بؿسٜل ايعٌُ ايرٟ ضٝعٌُ قُٓ٘. نُا ٜتٛىل ايس٥ٝظ املباغس ، أٚ ممجٌ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ تكدِٜ املٛظـ اؾدٜد ٚتعسٜؿ

ٜطًع٘ ع٢ً ا٫عُاٍ اييت ضٝتٛىل ايكٝاّ بٗا َٚط٦ٛيٝات ٚؾ٬سٝات ٚظٝؿت٘. ٚنريو تعسٜؿ٘ مبعاٜرل ايتكِٝٝ اييت ضٛف 

 خيكع هلا .

 الفصل الثاىٌ : التدريـــــب 

 املطاعد٠ ع٢ً تطٜٛس ب١ٝٓ اـدَات ٚايدلاَر املكد١َ َٔ خ٬ٍ ايتدزٜب املتدؿـ .   . أ

ؼطني أدا٤ ايؿسد ٚتدعِٝ ْكاط قٛت٘، َٔ ادٌ ؼطني َهْٛات ايكدز٠ ايتٓع١ُٝٝ، مما ٜٓتر عٓ٘ ت١ُٝٓ ايهؿا٤ات ٚاضتجُاز   . ب

 املٛاٖب ٚايكدزات . 

 

 ت١ُٝٓ َعسؾ١ ا٭ؾساد َٚٗازتِٗ ٚقدزاتِٗ يف فا٫ت اعُاهلِ املتدؿؿ١ بأسدخ َا تٛؾًت إيٝ٘ املُازضات ايعامل١ٝ . ز

يف فاٍ ايكطاع ايجايح ، مما ٜذلتب عًٝ٘ ت١ُٝٓ ايكطاع نهٌ. ٖٚرا ٜ٪دٟ إىل ؼكٝل ايت١ُٝٓ ت١ُٝٓ ايك٣ٛ ايعا١ًَ  . د

 اٱقتؿاد١ٜ  ٚاٱدتُاع١ٝ .

 ٖــ. تأٌٖٝ املٛظؿني اؾدد يف امل٪ضط١.

 ٚ. تأٌٖٝ املٛظؿني ٱَها١ْٝ ايذلغح يػػٌ ٚظٝؿ١ أع٢ً. 

ٌ ٝٝد أزلا٤ َٔ مت إس٬هلِ يف ايطذدادِٖ َٗٓٝا يًشًٍٛ قٌ غرلِٖ ، ٚتكاملٛظؿني ٚإعتعد امل٪ضط١ بسْافا يتدزٜب : (  19املادَ ) 

 املعد هلرا ايػسض .

َعازف املٛظؿني ٜس َٗازات ٜٚتِ تدزٜب املٛظؿني ٚؾل ايدلاَر اييت تعد يف ايؿدد سطب َا تساٙ اٱداز٠ بٗدف ؾكٌ ٚتطٛ : (  21املادَ ) 

 ٚت٦ٝٗتِٗ يتٛيٞ املٓاؾب ايكٝاد١ٜ يف امل٪ضط١.

 



 

بعد ٚ ٜطتُس ؾسف زاتب املٛظـ طٍٛ َد٠ ايتدزٜب يف ساٍ َٛاؾك١ اٱداز٠ ع٢ً ْٛع ايدٚز٠ اييت ايتشل بٗا املٛظـ  : (  21املادَ ) 

يف َد١ٜٓ َه١ املهس١َ   ع٢ً ايتدزٜب تتشٌُ امل٪ضط١ تهايٝـ ايدزاض١ َٚؿازٜـ ايهتب ٚاحملاقسات ٚإعتُاد ا٭َا١ْ ايعا١ََٛاؾك١ 

 تٓـ عًٝ٘ ٖرٙ اي٥٬ش١. ؾكط . ٚذيو سطب َا 

داز١ٜ يف امل٪ضط١ بإعداد بساَر ٚخطط يتدزٜب املٛظؿني ٚذيو يسؾع َطت٣ٛ نؿا٤تِٗ ٚبطسٜك١ تهؿٌ هلِ تكّٛ ايػ٪ٕٚ اٱ

 يتٛيٞ املٓاؾب ايكٝاد١ٜ ٚذيو َٔ خ٬ٍ اٯتٞ: ت٦ٝٗتِٗ ا٭دا٤ اؾٝد يٛادبات ٚظٝؿتِٗ ٚتػر١ٜ َٗازتِٗ ٚ

  ٚأقطاّ امل٪ضط١تدٜٚس  املٛظؿني داخٌ إدازات 

 احملاقسات ٚايٓدٚات ايع١ًُٝ 

 تبادٍ اـدلات َع اؾُعٝات اـرل١ٜ ايسا٥د٠ يف فاٍ خد١َ ا٭ٜتاّ َٔ خ٬ٍ اْتداب املٛظؿني 

 ٌُايتدزٜب ع٢ً زأع ايع 

  .بساَر تدزٜب١ٝ ٚتطٜٛس١ٜ يف املعاٖد ٚاملسانص ايتدزٜب١ٝ 

 ٜتشٌُ تهايٝـ ايطؿس ٚاٱقا١َ ٚايتأغرلات اـاؾ١ بعا٥ًت٘٘ ؾطشاب عا٥ًت٘ َعإذا زغب املٛظـ املبتعح يًتدزٜب با :  ( 22املادَ ) 

إىل  ٜٚكدَٗا  ؾٛز٠ ايػٗاد٠ ايتدزٜب١ٝإزؾام ٜكّٛ املٛظـ ساٍ ا٫ْتٗا٤ َٔ ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ بإعداد تكسٜس عٔ ايتدزٜب ٚ :  ( 23املادَ ) 

 ؿؿعٗا يف ًَؿ٘. إداز٠ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ

 إٕ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ    يًُٛظـعٓد تسق١ٝ َٛظـ َا إىل ٚظٝؿ١ أع٢ً أٚ عٓد ٚدٛد أنجس َٔ َسغح يٛظٝؿ١ ٚاسد٠ ؾ :  ( 24املادَ ) 

 ت٪خر يف ا٫عتباز عٓد ايذلق١ٝ .

 ٫ ٜطتشل املٛظـ أٟ إداش٠ أٚ بدٍ  ٚقت إقايف إذا سكس دٚز٠ تدزٜب١ٝ خازز ٚقت ايدٚاّ ايسزلٞ أٚ أثٓا٤ٙ  : ( 25ملادَ ) ا

جيٛش يٮَا١ْ ايعا١َ بعد تٛؾ١ٝ ايس٥ٝظ املباغس ٚايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ  َٓح ايٓادشني يف ايدٚزات أٚ اؿاؾًني ع٢ً دزدات : ( 26املادَ ) 

 ٞ.ـ٫ تصٜد عٔ زاتب غٗس أضاضَستؿع١ يف ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ َهاؾأ٠ تػذٝع١ٝ 

 



 

أزبع١  يف ايتدزٜب مبا ٫ ٜكٌ عٔ ًُ٪ضط١ قعـ املد٠ اييت قكاٖا َٛؾد يًتدزٜب إ ٜتعٗد بإ ٜعٌُ ي ع٢ً نٌ َٛظـ:  ( 27املادَ ) 

اغٗس ٚإ٫ تٛدب عًٝ٘ إ ٜعٝد يًُ٪ضط١ ذيو ايكطِ َٔ ايسٚاتب ٚايبد٫ت َٚؿازٜـ ايتدزٜب اييت تهبدتٗا امل٪ضط١ بػإٔ ايتدزٜب 

 ١ .ايرٟ ٜتٓاضب َع َا تبك٢ َٔ املد٠ اييت نإ عًٝ٘ إ ٜعًُٗا يف امل٪ضط

ٱداز٠ ٜعتدل َكبٍٛ يد٣ اإذا زؾض املٛظـ أٚ ؽًـ عٔ ا٫يتشام بدلاَر ايتدزٜب اٚ اْكطع عٔ ايتدزٜب دٕٚ عرز :  ( 28املادَ ) 

 كايؿا يتعًُٝات امل٪ضط١  ، ٚحيل هلا بعد ذيو سسَاْ٘ َٔ تدزٜب آخس.

شٔ َٗازات٘. اٚ متت تسقٝت٘ ع٢ً ٚظٝؿ١ ٜتِ ايتدزٜب ع٢ً زأع ايعٌُ إذا نإ املٛظـ عاد١ اىل زؾع نؿا٤ت٘ ٚغ  :  (  29 املادَ ) 

 أع٢ً َٔ ٚظٝؿت٘ اييت ٜػػًٗا ، أٚ مت ْكً٘ اىل ٚظٝؿ١ اخس٣ بٓؿظ املطت٣ٛ بػسض إعاد٠ تأًٖٝ٘ ٭دا٤ ٚظٝؿ١ أخس٣ .

قبٌ  ٜتِ ايتدزٜب ع٢ً زأع ايعٌُ مبٛاؾك١ ايس٥ٝظ املباغس يًُٛظـ، ٚجيب ؼدٜد َد٠ ايتدزٜب ع٢ً زأع ايعٌُ َطبكا:  ( 31املادَ ) 

ايبدأ ؾٝ٘، سٝح ٜكّٛ ايس٥ٝظ املباغس بٛقع دداٍٚ ايتدزٜب ع٢ً زأع ايعٌُ ٚحيدد ؾٝ٘ تٛازٜخ ايتدزٜب يهٌ ١َُٗ ع٢ً سدٙ ٚذيو 

 بايتٓطٝل َع ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ .

ناْتداب مبٛدب ٕ َد٠ ايتدزٜب تعاٌَ ١ ) أٟ خازز َد١ٜٓ عٌُ املٛظـ( ؾإبايٓطب١ يًتدزٜب خازز َد١ٜٓ َه١ املهسَ:  ( 31املادَ ) 

 ٥٫ش١ ا٫ْتداب.

ٚتطًُٝ٘ اىل عٓد عٛد٠ املٛظـ َٔ ايتدزٜب اىل َكس عًُ٘ ٜتِ إعداد منٛذز َباغس٠ َٛظـ ٚاعتُادٙ َٔ ايس٥ٝظ املباغس  :  ( 32املادَ ) 

ؾٝ٘   حيدد عٓٗازٜب١ٝ إٔ ٜكدّ تكسٜسا َؿؿ٬ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ ، ٚذيو يتط١ٜٛ اضتشكاقات املٛظـ .ع٢ً نٌ َٛظـ ٜٓٗٞ دٚزت٘ ايتد

َد٣ ايؿا٥د٠ َٓٗا ٚتكِٝٝ ايرٟ ٜساٙ عٔ املاد٠ ٚتكُٝٝ٘ يًذ١ٗ املٓع١ُ َٔ ْاس١ٝ املٛاعٝد ٚاؾد١ٜ ٚايتٓعِٝ، ٜٚسؾل َٛاد ايتدزٜب عٔ 

غس ايهتب ٚا٫غسط١ ٚايدلاَر ا٫ؾ١ًٝ اييت اضتًُٗا َٔ اؾ١ٗ املٓع١ُ يًدٚز٠، ٜٚكدّ ايتكسٜس يس٥ٝط٘ املباغس، ٚع٢ً ايس٥ٝظ املبا

 ا٫ستؿاظ مبٛاد ايتدزٜب يف ا٫داز٠، ٜٚسؾل ؾٛز٠ ايتكسٜس اىل ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ ٚذيو ي٬ضتؿاد٠ َٓ٘ يف تكِٝٝ ايدٚز٠ َطتكب٬. 

 ٤اتٗا نُا ًٜٞ :اٚإدس   :  حتديد اإلحتًاجات

 املطت٣ٛ ايعاملَٞطح غاٌَ ؾُٝع استٝادات امل٪ضط١، ٚفا٫ت ايعٌُ ، ٚقٝاع َطت٣ٛ املٗازات ايعاّ ْطب١ اىل  - أ

 ؼدٜد استٝادات امل٪ضط١ ٚايعاًَني َٔ ايتدزٜبات ٚاملعًَٛات ٚؼدٜد دٛاْب ايٓكـ              - ب

  ٜتِ ؼدٜد املٛاقٝع املتهسز٠ اييت ؼتاز امل٪ضط١ ؾٝٗا اىل تدزٜب بػهٌ انجس إؿاسا.  -ز      

 زٜب١ٝ، ٚاملٛاقٝع املتهسز٠ ،  تكّٛ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ بإؾداز  اـط١ ايتدزٜب١ٝ  ٜٚتِ بٓا٤ ع٢ً دزاض١ ا٫ستٝادات ايتد -د                           

 عسقٗا ع٢ً ا٭َا١ْ ايعا١َ يًُٛاؾك١ ٚا٫عتُاد .                               



 

 

 ٤اتٗا نُا ًٜٞ :اٚإدس  : اعتناد جهات التدريب 

ٜٚتِ اؽاذ ايكساز ع٢ً  ‘‘تكِٝٝ دٗات تدزٜب  ’’ّ منٛذز تكُٝٗا باضتددا ٚ ايتدزٜب١ٝختٝاز اؾٗات تكّٛ إداز٠ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ با

 ايٓشٛ ايتايٞ:

 اٚ ممتاش يف تكِٝٝ ا٫ضتعا١ْ نذٗات تدزٜب َعتُد٠ يد٣ امل٪ضط١  دٗات ايتدزٜب اييت ؼؿٌ ع٢ً تكِٝٝ دٝد ددا  - أ

 دٗات ايتدزٜب اييت ؼؿٌ ع٢ً تكِٝٝ دٝد ٜتِ اعاد٠ تكُٝٝٗا .  - ب

 دٗات ايتدزٜب اييت ؼؿٌ ع٢ً تكِٝٝ قعٝـ أٚ َكبٍٛ ٫ ٜتِ ا٫ضتعا١ْ بٗا .     -ز 

 ٤اتٗا َا ًٜٞ :اٚإدس :  الرتعًــــــح

 املطتذدٜٔ يف ضذ٬ت عطب فاٍ ايعٌُ ٚايتدؿـ. ٚاملٛظؿنييف امل٪ضط١ يف ضذ٬ت ،  املٛظؿنيٜتِ تؿٓٝـ  - أ

 تؿٓٝـ نٌ ضذٌ عطب املٗازات املطًٛب١ . - ب

 تطذٌٝ نٌ َٛظـ يف َطت٣ٛ ٚفاٍ ايتدزٜب املٓاضب ي٘ . -ز             

 ٤اتٗا َا ًٜٞ :اٚإدس   : التدريب الداخلٌ

 ٖٚٛ عباز٠ عٔ دٚز٠ َٔ ضاعتني ، تهٕٛ يف أٍٚ اٜاّ ايتٛظٝـ.تدزٜب ايهٛادز ايبػس١ٜ اؾدٜد٠:  - أ

ِ ؾٝٗا دع٠ٛ املٛظؿني اؾدد يف أٍٚ اضبٛع ٚزغ١ عٌُ تطتػسم ْؿـ دٚاّ تكسٜبا، ٜت تدزٜب ع٢ً اْع١ُ املعًَٛات ٚا٫تؿاٍ: - ب

هلِ يف امل٪ضط١ ، ٖٚرٙ ايٛزغ١ تٗدف يتصٜٚدِٖ بٓعس٠ عا١َ ٚتدزٜبِٗ ع٢ً أْع١ُ ا٫تؿا٫ت ٚاملعًَٛات ، ٚاي٥٬ش١ 

 اٱيهذل١ْٝٚ ، ٚطسٜك١ ايعٌُ بامل٪ضط١.

يتصٜٚد املٛظؿني اؾدد بتدزٜب غاٌَ ع٢ً ٜٚهٕٛ ؾٝ٘ ايدلْاَر َٔ قبٌ ايس٥ٝظ املباغس يًكطِ َؿُُا تدزٜب ا٭قطاّ:  -ز

 أدٚازِٖ َٚكتكٝات ايكطِ ايرٟ ضٝعًُٕٛ ؾٝ٘.

قُٝا يًُعًَٛات بايٓطب١ يًُٛظؿني اؾدد ، ٜٚٓؿح باضتدداَ٘ يًتصٚد بهٌ َا ُِٜٗٗ  ٜعد َؿدزا د. َٛقع امل٪ضط١ اٱيهذلْٚٞ: 

  املٓٛط١ بِٗ . عٔ امل٪ضط١ ، ٖٚٝهًٗا ايتٓعُٝٞ، ٚأقطاَٗا، ٚايٛادبات ٚاملط٪ٚيٝات



 

ٜطًب َٔ املٛظؿني اؾدد قكا٤ ؾذل٠ ث٬ث١ أغٗس نؿذل٠ إعداد، ٖٚٞ ؾذل٠ ػسٜب١ٝ متهٔ ن٬ َٔ املٛظـ ؾذل٠ اٱعداد:  ٖـ.

ٚامل٪ضط١ َٔ قُإ إٔ ايٛظٝؿ١ ١ُ٥٬َ يهٌ َُٓٗا، تعطٞ ؾسؾ١ ايتعًٝل ٚاٱد٤٫ بامل٬سعات املسدع١ٝ املتبادي١ بني اؾاْبني، 

 . ق١ عٌُ ؾعاي١مما ٜ٪ضظ يع٬

 ٤اتٗا َا ًٜٞ :اٚإدس  :  التدريب اخلارجٌ

 إؿام ٚتهًٝـ نٌ َٛظـ بايتدزٜب املكسز ي٘ يصٜاد٠ نؿا٤ت٘ - أ

ٜتِ ايًذ٤ٛ يًتدزٜب ايػرل كطط أٚ ايطاز٨ يف سا٫ت َجٌ عكد ْدٚات َتدؿؿ١ َٚتؿسد٠ قد تسد َٔ دٗات  - ب

 اْع١ُ ددٜد٠، أٚ أٟ سا٫ت طاز١٥ أخس٣.ايتدزٜب، أٚ استٝادات تٓع١ُٝٝ َطتشدث١، أٚ ايتدزٜب ع٢ً 

 ٜتِ ادزاز ٖرا ايتدزٜب بطذٌ تدزٜب املٛظـ ٚنريو يف تكسٜس لاح اـط١ ايتدزٜب١ٝ. -ز          

 رل ا٭دٛا٤ َٔ ادٌ َعاٚد٠ ايعٌُ ب١ُٗ ْٚػاط  َٝٓح املٛظؿني ؾذلات يًساس١ ٚايذلٜٚح عٔ ايٓؿظ ٚتػ:  الفصل الثالث : اإلجاسات

 ايعسٚف ايطاز١٥ ٚاـاؾ١ يًُٛظؿني.  َساعا٠  - أ

 ، ٚتهٕٛ اٱداش٠ بأدس. ٜطتشل املٛظـ عٔ نٌ عاّ إداش٠ ض١ٜٛٓ َدتٗا ث٬ثٕٛ َٜٛا :  (  33املادَ ) 

 ؼدٜد َدتٗا إداش٠ دٕٚ أدس ٜتؿل ايطسؾإ ع٢ً جيٛش يًُٛظـ مبٛاؾك١ ايس٥ٝظ املباغس ٚايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ اؿؿٍٛ ع٢ً: (  34املادَ ) 

 عكد ايعٌُ َٛقٛؾا خ٬ٍ َد٠ اٱداش٠ ؾُٝا شاد ع٢ً عػسٜٔ َٜٛا. ، ٜٚعد

نًُا أَهٔ  إ ت٪خر يف ا٫عتباز زغب١ املٛظـؼدٜد َٛاعٝد متتع املٛظؿني بإداشتِٗ ايط١ٜٛٓ ٚؾل َكتكٝات ايعٌُ ع٢ً : ( 35املادَ ) 

 بٛقت ناف ٫ ٜكٌ عٔ ث٬ثني َٜٛا. دد يتُتع٘ با٫داش٠ذيو ٜٚهٕٛ قساز اٱداز٠ يف ٖرا ايػإٔ ْٗا٥ٝا، ٜٚتِ إغعاز املٛظـ باملٝعاد احمل

ذات ض١ٓ َطًكا ٚجيب عًٝ٘ إٔ ٜتُتع بٗا يف مبكابٌ أٚ بدٕٚ َكابٌ  ٫ جيٛش يًُٛظـ إٔ ٜتٓاشٍ عٔ إداشت٘ ايط١ٜٛٓ:  ( 36املادَ ) 

 ٗا يًط١ٓ ايتاي١ٝ ؾكط.اضتشكاقٗا ٚجيٛش ي٘ مبٛاؾك١ ايس٥ٝظ املباغس ٚايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ تأدًٝٗا نًٗا أٚ اٜاَا َٓ

 ٜكدّ املٛظـ عٓد قٝاَ٘ با٫داش٠ منٛذز ٜبني ؾٝ٘ تازٜخ بدأ اٱداش٠ ٚعٓٛإ املهإ ايرٟ ٜككٞ ؾٝ٘ إداشت٘.  (:  37املادَ ) 

 متدد اٱداش٠ ايط١ٜٛٓ بكدز َا ٜتدًًٗا َٔ إداشات ا٭عٝاد . : (  38املادَ ) 



 

تتشٌُ امل٪ضط١ يف ٖرٙ  إٔ املٛظـ َٔ إداشت٘ ايط١ٜٛٓ َت٢ اقتكت ظسٚف ايعٌُ ذيو ع٢ًٛش يًُ٪ضط١ اضتدعا٤ جي: (  39املادَ ) 

اؿاي١ ْؿكات ضؿس املٛظـ َٚساؾكٝ٘ َٚٔ ٜعٛهلِ غسعا َٔ اؾ١ٗ اييت ٜككٞ ؾٝٗا إداشت٘ إىل َكس عًُ٘ ْٚؿكات إعادتِٗ إىل تًو 

 َت٢ زغب يف ذيو.اؾ١ٗ ٫ضتهُاٍ اٱداش٠ بعد إْتٗا٤ امل١ُٗ اييت أضتدعٞ َٔ أدًٗا 

تتشٌُ امل٪ضط١ بايٓطب١ يػرل ايطعٛدٜني ض٣ٛ ترنس٠ ٚاسد٠  ، ٫ٚ ٜكٌ عٔ مخط١ اٜاّ جيٛش ػص١٥ اٱداش٠ عد أد٢ْ ٫:  ( 41املادَ ) 

  خ٬ٍ ؾذل٠ ايعكد  ٚتطتشل عٓد ايطؿس ؾكط. بعد نٌ ضٓتني ؾكط

ايػٗس١ٜ بدا١ٜ نٌ غٗس ؾُٝع َٛظؿٝٗا تساعٞ ؾٝ٘ َكتكٝات ايعٌُ  تكّٛ اٱدازات ٚ ا٭قطاّ بإعداد ددٍٚ اٱداشات: (  41املادَ ) 

 ٚزغب١ املٛظـ ، ٜٚتِ ايتٓطٝل َع ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ يف ذيو.

٫ ٜطتًِ املٛظـ اجملاش َطتشكات٘ املاي١ٝ ٫ٚ حيل ي٘ ايتُتع با٫داش٠ َا مل ٜكِ بإْٗا٤ إدسا٤ات إخ٤٬ طسؾ٘ ٚتطًِٝ : (  42املادَ ) 

 اٱداز١ٜ. عٗدت٘ املاي١ٝ ٚ

بأدس أٚ   أثٓا٤ متتع٘ بإداشت٘ ضٛا٤ خ٬ٍ عًُ٘ يف امل٪ضط١ أٚ  ٫ جيٛش يًُٛظـ ايػرل ضعٛدٟ ايعٌُ يد٣ أٟ د١ٗ أخس٣: (  43املادَ ) 

 يف سك٘.  بدٕٚ أدس ٚإذا ثبت يٲداز٠ ذيو ؾإْ٘ تطبل ٥٫ش١ اؾصا٤ات

 يف قطاّ املدتًؿ١ بامل٪ضط١ يف بدا١ٜ نٌ غٗس يٝتِ تصٜٚدٖا بايساغبنيتكّٛ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ مبداطب١ اٱدازات ٚا٭: (  44املادَ ) 

 . اٱداش٠ ٚاملٛاعٝد املكذلس١ يٝتِ ايتٓطٝل املبهس يريو

 يًُٛظـ إداش٠ بأدس ناٌَ يف ا٭عٝاد ٚاملٓاضبات ايتاي١ٝ:  :(  45املادَ ) 

 يًّٝٛ ايتاضع ٚايعػسٜٔ َٔ غٗس زَكإ املبازى سطب تكِٜٛ أّ ايكس٣ايتايٞ ايّٝٛ  ، تبدأ َٔ  ازبع١ اٜاّ مبٓاضب١ عٝد ايؿطس املبازى  - أ

 أزبع١ اٜاّ مبٓاضب١ عٝد ا٭قش٢ املبازى.  - ب

 ّٜٛ ٚاسد مبٓاضب١ ايّٝٛ ايٛطين يًًُُه١ ) أٍٚ املٝصإ(  -ز

أَا إذا تداخًت  أٚ بعدٖا . ا٫داشاتٚ إذا تداخًت اٜاّ ٖرٙ ا٫داشات َع ايساس١ ا٫ضبٛع١ٝ ٜعٛض املٛظـ عٓٗا َا ٜعادهلا قبٌ اٜاّ تًو 

 اٜاّ إداش٠ أسد ايعٝدٜٔ َع إداش٠ ايّٝٛ ايٛطين ؾ٬ ٜعٛض املٛظـ عٓ٘.

                                    جيٛش يًُ٪ضط١ تػػٌٝ َٔ ًٜصّ َٔ َٛظؿٝٗا خ٬ٍ أٜاّ ايعط٬ت املرنٛز٠، ٚميٓح أدسا عٔ ذيو أٚ ٜعٛض: (  46املادَ ) 

     خس٣ ٚؾل ايٓعاّ.أ زاس١ بأٜاّ



 

ميٓح املٛظـ ايرٟ أَك٢ يف خد١َ  امل٪ضط١ ضٓتني ٜٚسغب يف أدا٤ ؾسٜك١ اؿر إداش٠ بأدس ناٌَ َدتٗا عػس٠ أٜاّ ٫ٚ :  ( 47املادَ ) 

تصٜد عٔ مخط١ عػس َٜٛا َتك١ُٓ إداش٠ عٝد ا٭قش٢ املبازى ٭دا٤ ؾسٜك١ اؿر ٚذيو ملس٠ ٚاسد٠ خ٬ٍ َد٠ خدَت٘ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ 

 خيٌ ضرل ايعٌُ . يًُ٪ضط١ سل تٓعِٝ َٓح اٱداش٠ مبا ٫

  يًُٛظـ اؿل يف إداش٠ بأدس ناٌَ يف اؿا٫ت ايتاي١ٝ: : (  48املادَ ) 

 مخط١ أٜاّ يصٚاد٘ - أ

 ث٬ث١ أٜاّ ي٫ٛد٠ َٛيٛد ي٘   - ب

 مخط١ أٜاّ يف ساي١ ٚؾا٠ ايصٚد١ أٚ اسد ا٭ؾٍٛ ٚ ايؿسٚع . -ز

ساي١ ٚؾا٠ شٚز املٛظؿ١، ٚهلا اؿل يف متدٜدٖا دٕٚ أدس إٕ ناْت سا٬َ ست٢ تكع محًٗا، ٫ٚ ازبع١ أغٗس ٚعػس٠ أٜاّ يف  -د

 جيٛش هلا ا٫ضتؿاد٠ َٔ باقٞ إداش٠ ايعد٠ املُٓٛس١ هلا بعد ٚقع ٖرا اؿٌُ.

  ٜتشٌُ املٛظـ املؿازٜـ املذلتب١ عٔ اؿا٫ت اع٬ٙ مبا يف ذيو ترانس ايطؿس. -د

 ايٛثا٥ل امل٪ٜد٠ يًشا٫ت املػاز إيٝٗا. ٚيًُ٪ضط١ اؿل يف طًب -ٖـ

ميٓح املٛظـ ايرٟ ٜتابع ؼؿًٝ٘ ايعًُٞ إداش٠ بادس ناٌَ ٭دا٤ ا٫َتشإ طٛاٍ أٜاَ٘ غسٜط١ إٔ ٜهٕٛ اْتطاب٘ ٱسد٣ : (  49املادَ ) 

، ٜٚتكدّ  ض١ٓ دزاض١ٝ غرل َعاد٠ ، ٚع٢ً امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ مبٛاؾك١ امل٪ضط١ ٚإٔ ٜكدّ دد٫ٚ بأٜاّ َٚٛاعٝد ا٫َتشإ َٚا ٜؿٝد أدا٤ٙ

 املٛظـ بطًب اٱداش٠ قبٌ عػس٠ أٜاّ ع٢ً ا٭قٌ َٔ تازٜخ بدأ اٱداش٠.

بدٕٚ أدس ملد٠ مخط١ عػس ّٜٛ نشد أقؿ٢ خ٬ٍ ايط١ٓ ايٛاسد٠ ٚذيو  جيٛش يًُٛظـ اؿؿٍٛ ع٢ً إداش٠ إقطساز١ٜ :  (  51املادَ ) 

 حيل ػُٝعٗا يًط١ٓ ايتاي١ٝ . ٚاعتُاد ا٭َا١ْ ايعا١َ، ٫ٚبعد َٛاؾك١ ايس٥ٝظ املباغس ٚايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ 

 ٜتشٌُ املٛظـ مجٝع املؿازٜـ املتعًك١ باٱداش٠ ا٫قطساز١ٜ بدٕٚ زاتب مبا يف ذيو ترانس ايطؿس يػرل ايطعٛدٜني. :  ( 51املادَ ) 

 َٔ اٱداشات ايط٫.١ٜٛٓ حيل يًُٛظـ اؿؿٍٛ ع٢ً إداش٠ بدٕٚ زاتب إ٫ بعد ْؿاد زؾٝدٙ   : ( 52املادَ ) 

حيؿٌ املٛظـ ايرٟ ٜجبت َسق٘ بػٗاد٠ طب١ٝ َٔ َسدع َعتُد َٔ قبٌ امل٪ضط١ ع٢ً إداش٠ َسق١ٝ خ٬ٍ ايط١ٓ : (  53املادَ ) 

 ايٛاسد٠ ضٛا٤ َتؿ١ً أٚ َٓكطع١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:



 

 .  ايج٬ثٕٛ َٜٛا ا٭ٚىل بأدس ناٌَ - أ

 .  ايطتٕٛ َٜٛا ايتاي١ٝ بج٬ث١ أزباع ا٭دس  - ب

 . ايج٬ثٕٛ َٜٛا اييت تًٞ ذيو، بدٕٚ أدس -ز

 . يًُٛظـ اؿل يف ٚؾٌ إداشت٘ ايط١ٜٛٓ باملسق١ٝ -د

ٜطُح يًُٛظـ املسٜض مبباغس٠ عًُ٘ إ٫ إذا قسز ايطبٝب أٚ اؾ١ٗ ايطب١ٝ املعتُد٠ أْ٘ غؿٞ َٔ َسق٘ ٚأؾبح قادزا  ٫: (  54املادَ ) 

   قسز َٔ كايطت٘ ش٤٬َٙ يف ايعٌُ. ايعٌُ ٫ٚخطس عًٝ٘ َٔ أدا٤  ع٢ً َباغس٠ عًُ٘ ٚأْ٘ ٫

يف ساي١ َسض املٛظـ أثٓا٤ تٛاددٙ خازز املًُه١ ؾعًٝ٘ إٔ ٜدلش ايػٗاد٠ ايطب١ٝ املجبت١ يريو ٚايؿادز٠ َٔ د١ٗ َعتُد٠ َٔ : ( 55املادَ ) 

 ٚشاز٠ اـازد١ٝ يف املًُه١ .٘ ايع٬ز َٚٔ ايبًد ايرٟ تًك٢ ؾٝ ايطعٛد١ٜ يف أٚ ايكٓؿ١ًٝ قبٌ ايطًطات ايؿش١ٝ ٖٓاى َٚٛثك١ َٔ ايطؿاز٠

ضاع١ َٔ ؽًؿ٘ عٔ ايعٌُ إٕ ناْت سايت٘ ايؿش١ٝ  24ع٢ً املٛظـ إٔ خيطس امل٪ضط١ بأٟ ٚض١ًٝ عٔ َسق٘ خ٬ٍ : (  56املادَ ) 

 تطُح بريو ضٛا٤ نإ داخٌ املًُه١ أٚ خازدٗا.

إداشت٘ َباغس٠ ٫ٚ ٜكّٛ بإؾاد٠ امل٪ضط١ ززلٝا ٜعتدل غا٥با ٜٚتِ تطبٝل ٥٫ش١  املٛظـ ايرٟ ٫ ٜعٛد إىل عًُ٘ بعد إْتٗا٤: (  57املادَ ) 

  اؾصا٤ات يف سك٘.

 ٜكّٛ املٛظـ بعد عٛدت٘ َٔ إداشت٘ تعب١٦ منٛذز املباغس٠ ٚاعتُادٙ َٔ ز٥ٝط٘ املباغس  ٚتطًُٝ٘ يًػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ .  : (  58املادَ ) 

بًدٙ ، ٫ إىل ٜسغب  يف اؾداز ترنس٠ ضؿس  دٟ بككا٤  إداشت٘ بطسٜكت٘ اـاؾ١ مبع٢ٓ أْ٘ ٫إذا زغب املٛظـ ايػرل ضعٛ:  ( 59املادَ ) 

ايدزد١ ايطٝاس١ٝ ع٢ً اـطٛط       َاْع َٔ ؾسف ق١ُٝ ايترانس  ْكدا عٓد ضؿسٙ ايؿعًٞ ٜٚهٕٛ ايتعٜٛض ع٢ً أضاع ضعس ترنس٠

  . اٱضتشكام يٲداش٠ ايطعٛد١ٜ يف تازٜخ 

ٚا٫ضابٝع ايطت١ اي٬سك١ ي٘، يًُٛظؿ١ اؿل يف إداش٠ ٚقع ملد٠ ا٭ضابٝع ا٭زبع١ ايطابك١ ع٢ً ايتازٜخ احملتٌُ يًٛقع، : (  61املادَ ) 

 ٚحيدد ايتازٜخ املسدح يًٛقع مبٛدب غٗاد٠ طب١ٝ َؿدق١ َٔ د١ٗ ؾش١ٝ ، ٚحيعس تػػٌٝ املٛظؿ١ خ٬ٍ ا٫ضابٝع ايتاي١ٝ يًٛقع.

ظؿ١ أثٓا٤ اْكطاعٗا عٔ عًُٗا يف إداش٠ ايٛقع َا ٜعادٍ ْؿـ أدسٖا ، إذا نإ هلا خد١َ ض١ٓ ؾأنجس تدؾع امل٪ضط١ يًُٛ: ( 61املادَ ) 

اشتٗا ايط١ٜٛٓ ا ا٭دس اثٓا٤ إد، ٫ٚ ٜدؾع هل ؾأنجس ّٜٛ بدأ اٱداش٠خدَتٗا ث٬خ ضٓٛات  ٠، ٚا٭دس ناٌَ إذا بًػت َد يف امل٪ضط١

ا ْؿـ أدسٖا أثٓا٤ اٱداش٠ ايط١ٜٛٓ ، إذا ناْت ، ٜٚدؾع هل َٔ إداش٠ ٚقع بأدس ناٌَْؿطٗا قد اضتؿادت  يف ايط١ٓ ايعاد١ٜ إذا ناْت 

  . قد اضتؿادت يف ايط١ٓ ْؿطٗا َٔ إداش٠ ٚقع بٓؿـ أدس



 

ت ال يًُٛظؿ١ عٓدَا تعٛد إىل َصاٚي١ عًُٗا بعد إداش٠ ايٛقع إٔ تأخر ) بكؿد إزقاع َٛيٛدٖا ( ؾذل٠ أٚ ؾذلحي:  ( 62املادَ ) 

٫ تصٜد يف فُٛعٗا ع٢ً ايطاع١  يف ايّٝٛ ايٛاسد ، ٚذيو ع٠ٚ٬ ع٢ً ؾذلات ايساس١ املُٓٛس١ ؾُٝع املٛظؿني، ٚؼطب ي٬ضذلاس١ 

 ٖرٙ ايؿذل٠ أٚ ايؿذلات َٔ ضاعات ايعٌُ ايؿع١ًٝ ، ٫ٚ ٜذلتب عًٝٗا ؽؿٝض ا٭دس.

 متتعٗا بإداش٠ ايٛقع.حيل يًُ٪ضط١ ؾؿٌ املٛظؿ١ أٚ إْرازٖا بايؿؿٌ أثٓا٤  ٫ :  ( 63املادَ ) 

طب١ٝ َعتُد٠، بػٗاد٠ عٔ اؿٌُ أٚ ايٛقع ، ٜٚجبت املسض جيٛش يًُ٪ضط١ ؾؿٌ املٛظؿ١  أثٓا٤ ؾذل٠ َسقٗا ايٓاتر  ٫:  ( 64ادَ ) امل

خ٬ٍ  جيٛش ؾؿًٗا بػرل ضبب َػسٚع َٔ ا٭ضباب املٓؿٛف عًٝٗا يف ٖرا ايٓعاّ ٫ تتذاٚش َد٠ غٝابٗا َا١٥ ٚمثاْني َٜٛا ، ٫ٚع٢ً أ

 املا١٥ ٚمثاْني َٜٛا ايطابك١ ع٢ً ايتازٜخ احملتٌُ ي٫ًٛد٠ .

 إدسا٤اتٗا َا ًٜٞ :  :  إلجاسات الزمسًُا

 ٜتِ ؼدٜد اٱداشات ايسزل١ٝ مبٛدب ايطٝاضات ٚايًٛا٥ح ، ٚتعُُٝٗا ع٢ً املٛظؿني . . أ

 أٟ إداش٠ غرل ززل١ٝ ٫ ٜتِ اعتُادٖا  إ٫ َٔ خ٬ٍ تكدِٜ طًب .  . ب

 إدسا٤اتٗا َا ًٜٞ :    :  اإلجاسات بدوٌ أجز 

ٜطًب املٛظـ َٔ ز٥ٝط٘ املباغس إداش٠ بدٕٚ أدس، ٜٚكّٛ بتعب١٦ منٛذز ) طًب إداش٠ ( ثِ ٜكدَ٘ يس٥ٝط٘ املباغس قبٌ  . أ

 ٚا٫عتُاد .   َٔ ادٌ املٛاؾك١غُط١ اٜاّ ع٢ً ا٭قٌ  باٱداش٠ايكٝاّ 

 ٱداز٠ ايػ٪ٕٚ ا٫داز١ٜ قبٌ قٝاّ املٛظـ بتٓؿٝر إداشت٘ .ايُٓٛذز ٜكّٛ ايس٥ٝظ املباغس  بإزضاٍ   . ب

اعتُاد ايطًب َٚٔ ثِ ، تكّٛ إداز٠ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ بتطذٌٝ ا٫داش٠ يف ضذ٬تٗا ، ٚتكُني ذيو يف ًَـ املٛظـ  ز. 

 ٚايطُاح يًُٛظـ بأخر إداشت٘ .

 إدسا٤اتٗا َا ًٜٞ :  :  اإلجاسات املزضًُ

 املسق١ٝ َٔ اؾٗات اـازد١ٝ. ٜتِ ؼدٜد ٚاعتُاد اٱداشات . أ

  ٜكّٛ املٛظـ بإخطاز إداز٠ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ باٱداشات عٓد اعتُادٖا. . ب

 ، َٚطٛغات إداشت٘ املسق١ٝ .ايؿش١ٝ  ز.   ٜكدّ املٛظـ املطتٓدات اي٬ش١َ اييت تؿٝد عٔ سايت٘              



 

 مبا ؼتاد٘ َٔ نؿا٤ات دٕٚ ايًذ٤ٛ إىل ايتٛظٝـؼكٝل املؿاحل ايطاز١٥ ، أٚ تدعِٝ اسد اٱدازات ٚا٭قطاّ  :  الفصل الزابع : االىتداب

( نًٝٛ َذل بدٍ اْتداب 120ٛش يًُ٪ضط١ إٔ تؿسف يًُٛظـ املٓتدب ٭دا٤ عٌُ خازز َكس عًُ٘ مبطاؾ١ تصٜد ع٢ً ) : جي ( 65املادَ ) 

ْكدٜا َكابٌ ْؿكات ايطهٔ ٚايطعاّ ٚايتٓك٬ت َٚا اىل ذيو عٔ نٌ ي١ًٝ ٜككٝٗا خازز َكس عًُ٘ ٚذيو ٚؾكا ملا ٖٛ  قدد يف ضًِ 

ٜؿسف  ( نًٝٛ َذل120( نًٝٛ َذل ٚتصٜد عٔ )200مل١ُٗ عٌُ مبطاؾ١ تكٌ عٔ ) ايسٚاتب  ٚايبد٫ت املعتُد يف امل٪ضط١ ، ٚيف ساٍ اْتداب٘ 

 ( َا١٥ زٜاٍ.100ي٘ بدٍ ٚدب١ )

ا٫ْتداب املبايؼ اييت جيب دؾعٗا يًُٛظـ سني عٛدت٘ أٚ عٓد ضؿسٙ إٕ ناْت قدد٠ َٚكدز٠ َٚٛاؾل ٫ ٜدخٌ يف ددٍٚ :  ( 66املادَ ) 

 :  ٚايٛثا٥ل اي٬ش١َ يريونُا جيب إ تهٕٛ َدع١ُ بايؿٛاترل عًٝٗا َطبكا َٔ قبٌ ؾاسب ايؿ٬س١ٝ بػهٌ نتابٞ، 

 ا٫ْتكاٍ َٔ َد١ٜٓ اىل اخس٣  . أ

 اؿؿ٬ت اـاؾ١ بايعٌُ  . ب
 ز.  ايهتب ٚاجمل٬ت ٚا٫غسط١ ايتجكٝؿ١ٝ ٚايتدزٜب١ٝ ٚبساَر اؿاضب اٯيٞ إٕ ناْت ضتؿبح َٔ ا٬َى امل٪ضط١

 د. ايعؿؼ ايصا٥د إٕ نإ ي٘ ع٬ق١ بٓكٌ أغساض امل٪ضط١.

 % َٔ ق١ُٝ ا٫ْتداب املبني يف اؾدٍٚ 25ؾٝتِ ؾسف -تداب ٫ ٜتطًب ايطهٔ ، مبع٢ٓ إٔ ايعٛد٠ يف ْؿظ ايّٝٛإٕ نإ ا٫ْ :  ( 67املادَ ) 

 ٜتِ استطاب ا٫ْتداب يًّٝٛ ايٛاسد ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ::  ( 68املادَ ) 

 خازز املًُه١  داخٌ املًُه١ املستب١ 

10-11-12 1200 1900 

7-8-9 900 1600 

4-5-6 600 1200 

1-2-3 300 900 

 إذا ٚؾست امل٪ضط١ ايطهٔ ٚايطعاّ ٚاملٛاؾ٬ت ؾ٬ ٜتِ ؾسف بدٍ اْتدب.  :  ( 69املادَ ) 

سا٫ت ا٫ْتداب اييت تصٜد َدتٗا عٔ ايػٗس املتٛاؾٌ ٫ تعاٌَ سطب ددٍٚ ا٫ْتداب إمنا ٜؿسف يًُٛظـ عٓٗا   زاتب٘ :  ( 71املادَ ) 

 ٚاملٛاؾ٬ت .ايػٗسٟ إىل داْب تٛؾرل ايطهٔ 

 



 

 

قبٌ تازٜخ   جيب ع٢ً املٛظـ اؿؿٍٛ ع٢ً ترنس٠ ايطؿس َٔ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ ٜطتدعٞ ا٫ْتداب ايطؿس دٛا  عٓدَا :  ( 71املادَ ) 

 املػادز٠ بٛقت ناف .

  تعٜٛك٘ عٔ ضعسٖا.ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ ؾٝتِ ٠ ع٢ً سطاب٘ اـاف ٚمبٛاؾك١ نستطًب ا٭َس قٝاّ املٛظـ بػسا٤ ايتر إٕ:  ( 72املادَ ) 

  بعد اعتُاد ا٭َا١ْ ايعا١َ. 

املٛظـ املٓتدب بدؾع ناؾ١ ايتهايٝـ مبا ؾٝٗا ترانس ايطؿس  ع٢ً سطاب٘ اـاف إذا زغب يف اؾطشاب عا٥ًت٘ ٜتهؿٌ  :  ( 73املادَ ) 

 َع٘ عٓد قٝاَ٘ با٫ْتداب. 

 يًُٛظـ يته١ًُ إدسا٤ات ايطؿس َٔ ترانس ٚغرلٖا.طاعد٠ املع٢ً إداز٠ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ تكدِٜ  :  ( 74املادَ ) 

 ٜتِ ؼدٜد دزد١ ايطؿس سطب ددٍٚ ا٫ْتداب ٚؾكا يًُطت٣ٛ ايٛظٝؿٞ يهٌ َٛظـ .  :  ( 75املادَ ) 

 ع٢ً ذيو . اعتُاد ا٭َا١ْ ايعا١َطًب ا٭َس تٜ متدٜد َد٠ ا٫ْتداب املعتُد٠ ،  عٓد ساد١ ايعٌُ إىل:  ( 76املادَ ) 

  واحلىافش : الرتقًُ والعالوَ الفصل اخلامط

 تػذٝع املٛظؿني ع٢ً ت١ُٝٓ ٚتطٜٛس أْؿطِٗ ٚايتؿاْٞ ٚاٱخ٬ف يف ايعٌُ . - أ

 تسضٝخ ٤٫ٚ املٛظؿني يًُ٪ضط١. - ب

ييت ٜػػًٗا اىل ايدزد١  متٓح امل٪ضط١ ايع٠ٚ٬ ايط١ٜٛٓ ٚؾل ضًِ ايسٚاتب املًشل بٓعاّ امل٪ضط١ ٚذيو بٓكً٘ َٔ ايدزد١ ا( :  77املادَ ) 

هلا يف املستب١ ْؿطٗا ٜٚتِ ايٓكٌ بػسٜط١ إٔ املٛظـ قد أَك٢ تطع١ أغٗس يف ايعٌُ بامل٪ضط١ ٚاؿؿٍٛ ع٢ً تكدٜس دٝد ؾُا ايتاي١ٝ 

 ؾٛم ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ قد سطِ ع٢ً املٛظـ مخط١ عػس َٜٛا خ٬ٍ ايعاّ املٓؿسّ .

 

 

 



 

 

 

 صله الزواتب: ( 78املادَ ) 

 

 

 

املط٢ُ  

 ايٛظٝؿٞ

 املستب١

 الدرجة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 1241 1182 1126 1172 1121 972 926 882 841 811 1 عاٌَ
 10551 10477 10417 10341 10276 10216 10158 10113 10151 10111 2 عاٌَ

 10939 10847 10759 10675 10595 10519 10447 10378 10313 10251 3 ؾين
 20424 20319 20199 20194 10994 10899 10819 10723 10641 10563 4 َٛظـ إدازٟ
 30131 20886 20748 20617 20493 20374 20261 20153 20151 10953 5 َٛظـ إدازٟ

 30787 30617 30435 30272 30116 20968 20826 20692 20563 20441 6 َٓطل
 40734 40519 40294 40191 30895 30719 30533 30365 30214 30152 7 َػسف قطِ
 50818 50636 50368 50112 40869 40637 40416 40216 40115 30815 8 َػسف قطِ

 70397 70145 60711 60391 60186 50796 50521 50257 50117 40768 9 َدٜس إداز٠
 90247 80816 80387 70988 70617 70245 60911 60571 60258 50961 11 َدٜس تٓؿٝرٟ

 110558 110118 110484 90984 90519 90156 80625 80214 70823 70451 11 َدٜس تٓؿٝرٟ 
 14.448 130761 130115 120481 110886 110321 110781 110268 90779 90313 12 َدٜس عاّ 

 

 َٓٗا ع٢ً زأع ايعٌُ .  ٜعتدل املٛظـ قد اضتهٌُ ض١ٓ َاي١ٝ إذا اَك٢ َا ٫ ٜكٌ عٔ اسد عػس غٗسا :  ( 79املادَ ) 

 ٫ حيؿٌ املٛظـ ع٢ً ايصٜاد٠ إذا بًؼ اؿد ا٭ع٢ً يًٛظٝؿ١ اييت ٜعٌُ بٗا. :  ( 81املادَ ) 

 .  ايٛاسد٠  ٫ حيل يًُٛظـ إٔ حيؿٌ ع٢ً أنجس َٔ شٜاد٠ ٚاسد٠ خ٬ٍ ايط١ٓ:  ( 82املادَ ) 



 

 -ٜهٕٛ املٛظـ َ٪٬ٖ يًذلق١ٝ إىل ٚظٝؿ١ أع٢ً عٓد تٛؾس ايػسٚط ايتاي١ٝ : :  ( 83املادَ ) 

 . ٚظٝؿ١ غاغس٠ٚدٛد        . أ

 تٛؾس امل٪٬ٖت ٚاـدلات اي٬ش١َ يػػٌ ٖرٙ ايٛظٝؿ١ .      . ب

َٔ أنجس ايذلق١ٝ يٛظٝؿ١ أع٢ً يف ، ٚإذا تٛاؾست غسٚط  ع٢ً ا٭قٌ يف آخس تكسٜس دٚزٟسؿٛي٘ ع٢ً تكدٜس دٝد ددا   . ت

دٚزات ٜسق٢ َٔ ي٘   إذا تطاٚتٛظٝؿ١ ، ؾَٛظـ، ٜتِ اختٝاز ا٭ع٢ً يف ايتكسٜس ، ؾإذا تطاٚت ايتكدٜسات ٜؿكٌ ا٭قدّ يف اي

 تدزٜب١ٝ أنجس .

 . ا٭َا١ْ ايعا١َ ٘ املباغس أٚ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ أٚتسغٝح ز٥ٝط   . خ

 ايذلق١ٝ ٫ تستبط مبٛعد ػدٜد عكد املٛظـ . :  ( 84املادَ ) 

  ا٭ع٢ً َباغس٠ .املٛظـ إىل زاتب ايدزد١ اد٠ يف ايساتب ، عٝح ٜتِ تسق١ٝ تستبط ايذلق١ٝ بايصٜ :  ( 85املادَ ) 

تعتُد ايذلق١ٝ ع٢ً تكازٜس ايتكِٝٝ اـاؾ١ باملٛظـ، ٚع٢ً ايؿسف ايٛظٝؿ١ٝ ايػاغس٠ اييت ميهٔ تسق١ٝ املٛظـ إيٝٗا إذا :  ( 86املادَ ) 

 نإ َ٪٬ٖ يريو .

 تٛؾست ايؿسؾ١ (ايذلق١ٝ َت٢ جيب إٔ حيؿٌ مجٝع املٛظؿني ع٢ً ؾسؾتِٗ يف ايتدزٜب ٚايتطٜٛس َٔ أدٌ تأًِٖٝٗ ٫ضتشكام ) 

 ( 87املادَ ) 

 .املاي١ٝ يًُٛظـ ٚعطب إَهاْٝات امل٪ضط١ ايساتب ا٭ضاضٜٞتِ استطاب ايع٠ٚ٬ ايط١ٜٛٓ بٓا٤ ع٢ً  .1

٤ املسنص املايٞ يًُ٪ضط١ ٚؾكا ملا ٛجيٛش َٓح ايع٠ٚ٬ ايط١ٜٛٓ بٓا٤ ع٢ً تكِٝٝ ا٭دا٤ ايٛظٝؿٞ ٚؼكٝل ا٭ٖداف املعتُد٠ يف ق .2

:ًٜٞ- 

 ْطب١ ايصٜاد٠ يف ا٭دس ا٭ضاضٞ ايتكدٜس ايتكِٝٝ

 %5 ممتاش %100% إىل 90َٔ 

 %4 دٝد ددا %89% إىل 80َٔ 

 %3 دٝد %79% إىل 70َٔ 

 حيسّ َٔ ايع٠ٚ٬ ايط١ٜٛٓ َكبٍٛ %70اقٌ َٔ 

 



 

 : الضيىيُ واحلىافش املكافأَ

 املايٞ يًُ٪ضط١.جيٛش ؾسف املهاؾأ٠ بٓا٤ ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖداف ايعا١َ يًُ٪ضط١ ٚسطب ايٛقع  .1

 % ٚأنجس.90ٜبدأ اضتشكام املٛظـ يًُهاؾأ٠ ابتدأ َٔ ؼكٝك٘ يف تكِٝٝ ا٭دا٤ ْطب١  .2

  تٛشع املهاؾأ٠ بٓا٤ ع٢ً تٛدٝ٘ ا٭َا١ْ ايعا١َ بدا١ٜ نٌ عاّ َايٞ. .3

ٜتِ َٓح َهاؾأ٠ تػذٝع١ٝ يًُٛظـ بٓا٤ ع٢ً تٛؾ١ٝ ايس٥ٝظ املباغس  ٚاملكدّ يًػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ ، ٚاييت تكّٛ بدزاض١ اٱقذلاح  .4

 َٔ خ٬ٍ تكازٜس تكِٝٝ ا٭دا٤ ايطٟٓٛ يًُٛظـ

 ٜتِ ؾسف أٟ َهاؾـأ٠ بايتصأَ َع ؾسف ايساتب .5

 .  ؼطب املهاؾأ٠ ع٢ً ا٭دس ا٭ضاضٞ .6

 خطاب ثٓا٤ ٚتكدٜس  ٚٚضاّ املٛظـ املجايٞ  .7

. ٜٚتِ ا٫ضتؿاد٠ َٔ ايساس١ خ٬ٍ ايػٗس ايتايٞ ؾكط .  ( باٱقاؾ١ اىل ّٜٛ زاس500١ملجايٞ يف ايػٗس َهاؾأ٠ َاي١ٝ )َٓح املٛظـ ا .8

 ٚيف ساٍ عدّ ا٫ضتؿاد٠ تًػ٢ ايساس١ . 

 ( باٱقاؾ١ اىل ّٜٛ زاس١ .1000)  َٓح املٛظـ املجايٞ يف ايػٗس ايجاْٞ ع٢ً ايتٛايٞ َهاؾأ٠ َاي١ٝ .9

 ( يهٌ َٛظـ يف ايكطِ .200َٓح ايكطِ املجايٞ يف ايػٗس  َهاؾأ٠ َاي١ٝ )  .10

 ( يهٌ َٛظـ.500َٓح ايكطِ املجايٞ خ٬ٍ ايعاّ َهاؾأ٠ َاي١ٝ )  .11

 ( بساتب املٛظـ عٓد ايصٚاز .300شٜاد٠ َبًؼ )  .12

 ( عٓد قدّٚ َٛيٛد يًُٛظـ . 150شٜاد٠ َبًؼ )  .13

 ؾ١ٝٗٝ يتلع ايؿٓادم ٚاملطاعِ ٚاؾٗات ايذلايتٓطٝل َ .14

 املجايٝني ٚا٫قطاّ .يًُٛظؿني  دِٜ َهاؾآت .15

 شٌُ امل٪ضط١ ق١ُٝ دٚزات املٛظؿني املجايٝني .تت .16

 . يًذدٍٚ ايتايٞٚؾكا  ايط١ٜٛٓ ٜتِ استطاب املهاؾأ٠ .17

 

 

 

 ْطب١ املهاؾأ٠ ايتكدٜس ايتكِٝٝ

 زاتب غٗس َتُٝص %100% إىل 95َٔ 

 زاتب ْؿـ غٗس َتؿٛم %94% إىل 90َٔ 

 حيسّ َٔ املهاؾأ٠ ايط١ٜٛٓ %90اقٌ َٔ 



 

متٓح املهاؾآت يًُٛظؿني ايرٜٔ أثبتٛا ْػاطا  ٚإخ٬ؾا ٚنؿا٠٤ بػهٌ ٜ٪دٟ أعُا٫ اضتجٓا١ٝ٥  إقاؾ١ إىل اعُاهلِ ايعاد١ٜ :  ( 88املادَ ) 

ت٪دٟ اىل زؾع َطت٣ٛ  ا٭دا٤ أٚ ايرٜٔ ٜكَٕٛٛ ٚقُٔ سدٚد اختؿاؾِٗ أٚ ايرٜٔ ٜطتددَٕٛ أضايٝب ٚتٓعُٝات ددٜد٠ يف ايعٌُ 

 بأعُاٍ َطتعذ١ً َتك١ٓ أٚ ٜكَٕٛٛ بدز٤ خطس أٚ دؾع قسز قدم بامل٪ضط١ أٚ بأعُاهلا .

 تعتدل ايتكازٜس ايدٚز١ٜ املكد١َ عٔ املٛظـ أضاضا َٚسدع١ٝ يًُ٪ضط١ يف َٓح املهاؾآت .:  ( 81املادَ ) 

 ًٜٞ: تكِٝٝ ا٭دا٤ يًُٛظؿني إىل َاٜٗدف  :  الفصل الضادظ :  تكًًه األداء

 .ؼدٜد ا٫ستٝادات ايتدزٜب١ٝ  . أ

 ......( .إخل ) ايٓكٌ، ايذلق١ٝ، إْٗا٤ اـد١َؽطٝط ايك٣ٛ ايعا١ًَ  . ب

 ٚايصٜادات َٚا اىل ذيو  . املهاؾآتز. ؼدٜد املصاٜا املاي١ٝ  ، َجٌ 

 د. ؼدٜد َد٣ إَها١ْٝ ػدٜد عكد ايعٌُ يًُٛظـ .

لاح املٛظـ اؾدٜد يف ؾِٗ املٗاّ املطًٛب١ َٓ٘ خ٬ٍ ؾذل٠ ايج٬ث١ اغٗس ايتذسٜب١ٝ ، ٚذيو ٫ؽاذ قساز ٖـ . ؼدٜد َد٣ 

 ا٫ضتُساز َع٘ أّ ا٫ضتػٓا٤ عٔ خدَات٘.

طٝط ٜٗدف تكِٝٝ  ا٭دا٤ ايٛظٝؿٞ إىل ؼطني إْتاد١ٝ  املٛظؿني ٚؼدٜد ا٫ستٝادات ايتدزٜب١ٝ يسؾع نؿا٠٤ ا٭دا٤ ٚؽ:  ( 82املادَ ) 

 املطازات ايٛظٝؿ١ٝ ٚؼدٜد ايذلقٝات ٚػدٜد ايعكٛد .

 .  ٜٚتِ تػٝرل ايعٓاؾس عٓد اؿاد١  ٜتكُٔ عد٠ عٓاؾس غٗس ٜٛقع تكسٜس دٚزٟ عٔ املٛظـ يف ْٗا١ٜ نٌ :  ( 83املادَ ) 

 ،  (.  ، دٝد ، دٝد ددا ٜكِٝ أدا٤ املٛظـ يف ايتكسٜس بأسد ايتكدٜسات ايتاي١ٝ: ) ممتاش:   ( 84املادَ ) 

 .ا٭َا١ْ ايعا١َ  قبٌ ٜٚعتُد َٔ َٔ قبٌ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜٜعد ايتكسٜس :  ( 85املادَ ) 

ٚيًُٛظؿني اؿل يف ايتعًِ َٔ ايٓتا٥ر ٚؾكا يًكٛاعد املٓؿٛف  ني بٓتا٥ر ايتكِٝٝ ايػٗسٟاملٛظؿ مجٝع ٜتِ إخطاز:  ( 86املادَ ) 

  .اٱع٬ٕ عٔ ايٓتا٥ر َٔ تازٜخ  َٜٛنيتتذاٚش  خ٬ٍ َد٠ ٫عًٝٗا يف ٖرٙ اي٥٬ش١ 



 

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : ايتكِٝٝ ايطٟٓٛ منٛذزتدٕٚ ايتٛؾٝات يف  :  ( 87املادَ ) 

 ) ٜبك٢ ( ٚتعين إبكا٤ املٛظـ ع٢ً ْؿظ ٚظٝؿت٘ ٚبٓؿظ املطت٣ٛ . . أ

 ) ٜذلق٢ ( ٚتعين تسق١ٝ املٛظـ ع٢ً ٚظٝؿ١ أع٢ً إٕ ٚدد غاغس  . . ب

 أخس٣ بٓؿظ املطت٣ٛ  .) ٜٓكٌ( ٚتعين ٜٓكٌ إىل ٚظٝؿ١  . ز

 ٚتعين ؽؿٝض َطت٣ٛ املٛظـ إىل ٚظٝؿ١ أقٌ َٔ َطتٛاٙ اؿايٞ ٫ٚ ٜتأثس زاتب٘ .د. ) ؽؿٝض(                 

 ٖـ.. ) طٞ قٝد ( ٜؿؿٌ املٛظـ َٔ اـد١َ ) ٜط٣ٛ قٝدٙ ( .          

 ٚإدسا٤اتٗا َا ًٜٞ ::  تكًًه األداءآلًُ 

يف أٍٚ اضبٛع عٌُ بعكد ادتُاع َع املٛظـ يتكُٝٝ٘ بػهٌ َبد٥ٞ، ٚملعسؾ١ َد٣ اضتٝعاب٘ ي٥٬ش١ امل٪ضط١  ٜكّٛ ايس٥ٝظ املباغسأ .

 ٜد َٔ ا٭ض١ً٦ أٚ ا٫ضتؿطازات أٚ ايٓكاط غرل ايٛاقش١ .ت ٖٓاى املصٚضرل  ايعٌُ ، َٚا إذا ناْ

ٍ ث٬ث١ أغٗس ، ثِ تكدِٜ  تكسٜس عٔ َد٣ يًُٛظـ بؿؿ١ غٗس١ٜ ست٢ انتُاع٢ً ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ َتابع١ تكِٝٝ ا٭دا٤ ب . 

 َٓاضب١ املٛظـ يًتجبٝت يف ٚظٝؿت٘ َٔ عدَ٘ ، ٚيف ن٬ اؿايتني ٜتٛدب إزضاٍ خطاب يًُٛظـ قبٌ إْتٗا٤ ايؿذل٠ ايتذسٜب١ٝ .

 ٜتِ سؿغ ْطد١ َٔ منٛذز تكسٜس ؾ٬س١ٝ املٛظـ يف ًَؿ٘ . ز. 

تتٛاؾل َع اييت  ٛب ؼكٝكٗا ٜٚسادعٗا َع املٛظـ يٝتأند َٔ نٌ ا٭ٖداف ٜكّٛ ايس٥ٝظ املباغس يًُٛظـ بٛقع ا٭ٖداف املطًد . 

 ايٛؾـ ايٛظٝؿٞ يًُٛظـ .

 غؿٛف تكُٝٝ٘ . ثابت١   ٚآيٝات ايكٝاع ، ٜٓاقؼ ايس٥ٝظ املباغس َع املٛظـ ادا٤ٙ َع تكدِٜ بساٖني أثٓا٤ ادتُاع َسادع١ خط١ ا٭دا٤ٖــ .   

 ٚيتذٓٝب٘ ٭ٟ قؿٛز يف ا٭دا٤ . املٛظـ يف منٛذز اـط١ َٔ أدٌ ت٦ٝٗت٘ ملطت٣ٛ ٚظٝؿٞ أع٢ً ٜكع ايس٥ٝظ املباغس  خط١ تعًِ ٚتطٜٛس . ٚ 

ثِ ٜسؾعٗا يًػ٪ٕٚ  ط١ ٜٚٛقع املٛظـ ٚايس٥ٝظ املباغس. بعد اْتٗا٤ دًط١ ايتكِٝٝ ٜتِ تطذٌٝ ايتكدٜسات ايٓٗا١ٝ٥ يف منٛذز اـش 

 ٱدسا٤ات اي٬ش١َ .اٱداز١ٜ ٫ؽاذ ا

 الفصل الضابع: صاعات العنل واحلضىر واالىصزاف والغًاب والتفتًػ

 ؼكٝل ا٫ْكباط داخٌ امل٪ضط١ . . أ

  ايتأنٝد ع٢ً ايطابع امل٪ضطٞ يًُ٪ضط١ . . ب



 

بأدس ناٌَ ؾُٝع املٛظؿني، ٚجيٛش اؾُع١ ايساس١ ا٭ضبٛع١ٝ ضت١ اٜاّ يف ا٭ضبٛع ٜٚهٕٛ ّٜٛ أٜاّ ايعٌُ ايسزل١ٝ : ( 88املادَ ) 

جيٛش  أٟ ّٜٛ َٔ أٜاّ ا٭ضبٛع، ٚعًٝٗا إ متهِٓٗ َٔ ايكٝاّ بٛادباتِٗ ايد١ٜٝٓ ، ٫ٚبيًُ٪ضط١ إٔ تطتبدٍ بٗرا ايّٝٛ يبعض َٛظؿٝٗا 

 تعٜٛض ّٜٛ ايساس١  ا٭ضبٛع١ٝ مبكابٌ ْكدٟ.

 ازبعني ضاع١ أضبٛع١ٝ . مثا١ْٝ ٚ تهٕٛ ضاعات ايعٌُ مثاْٞ ضاعات يف ايّٝٛ أٚ : ( 89املادَ ) 

 ٜعٌُ املٛظـ أنجس َٔ مخظ ضاعات َتٛاؾ١ً دٕٚ ؾذل٠ يًساس١ ٚايؿ٠٬ ٚايطعاّ ٫ تكٌ عٔ ْؿـ ضاع١ يف املس٠ : ٫ ( 91املادَ ) 

  ايٛاسد٠ أٚ ضاع١ خ٬ٍ فُٛع ضاعات ايعٌُ .

 َانٔ املدؿؿ١ يريو .ٜهٕٛ دخٍٛ املٛظؿني إىل اَانٔ عًُِٗ ٚاْؿساؾِٗ َٔ ا٭: ( 91املادَ ) 

 . ع٢ً املٛظـ إٔ ٜجبت سكٛزٙ ٚاْؿساؾ٘ يف ايطذٌ أٚ اؾٗاش املعد هلرا ايػسض:  ( 92املادَ ) 

  ايعٌُ اٱقايف       سا٫تبإعداد َطرل ايسٚاتب ٜٚتِ تدٜٚٔ عػسٜٔ َٔ نٌ غٗس إداز٠ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ يف ّٜٛ كّٛ ت: ( 93املادَ ) 

 .زٖا ع٢ً أْٗا سا٫ت قط١َٛ ا٭دس اييت يٝظ هلا َا ٜدل ٚايتأخرل ايػٝابٚسا٫ت 

 ٜتِ استطاب زاتب املٛظـ ع٢ً أضاع ايػٗس امل٬ٝدٟ .: ( 94املادَ ) 

تطسٟ اؿطَٛات يف ْؿظ ايػٗس ايرٟ ٜتِ ؾٝ٘ ايػٝاب ٚيف سني مل تتُهٔ اٱداز٠ َٔ إدسا٤ اؿطِ َٔ زاتب ْؿظ ايػٗس : ( 95املادَ ) 

 ايػٗس ايتايٞ َباغس٠ .  ؾٝتِ اؿطِ َٔ زاتب

ؼطِ ايػٝاب غرل املػسٚع إداش٠ ض١ٜٛٓ  ٜكّٛ نٌ ز٥ٝظ َباغس بايتأند َٔ َػسٚع١ٝ غٝاب َٛظؿٝ٘، ٚيٲداز٠ استطاب: ( 96املادَ ) 

  ٚقبٍٛ عرزٙ .َٔ زؾٝد املٛظـ بعد زلاع 

 جيب ع٢ً املٛظـ إب٬ؽ ز٥ٝط٘ املباغس ٚايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ ٚيٛ ٖاتؿٝا بأضباب غٝاب٘ ٚذيو إذا مل ٜتُهٔ املٛظـ َٔ اٱذٕ املطبل   : ( 97املادَ ) 

َٔ إب٬ؽ   ٫ٚ ٜعؿ٢ ذيو املٛظـايطب١ٝ املعتُد٠ بعد اْتٗا٤ اٱداش٠،  ايتكازٜسإذا نإ ايػٝاب بطبب املسض ؾٝذب تكدِٜ : ( 98املادَ ) .

 باغس  ٚايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ ٖاتؿٝا َت٢ متهٔ َٔ ذيو . ايس٥ٝظ امل

 يًُ٪ضط١ سطِ َد٠ ايػٝاب َٔ املٛظـ ٚيٛ نإ ايػٝاب َػسٚعا إذا مل ٜكدّ ا٭ٚزام املطًٛب١ . حيل : ( 99املادَ ) 



 

 . جيب تطًِٝ مجٝع ا٭ٚزام ايجبٛت١ٝ اىل امل٪ضط١ َسؾكا بتكسٜس ايٛقت ايرٟ ٜػطٞ ؾذل٠ ايػٝاب:  ( 111املادَ ) 

ي٘  تتاح ٚبػسط إٔ  اٯت١ٝت ٫يف اؿا إ٫، أٚ إغعازٙ، أٚ تعٜٛك٘; املٛظـؾطخ ايعكد دٕٚ َهاؾأ٠  يًُ٪ضط١جيٛش  ٫:  ( 111املادَ ) 

                                           َٔ ْعاّ ايعٌُ ايطعٛدٟ .سطب َا دا٤ يف املاد٠ مثاْني  :ايؿسؾ١ يهٞ ٜبدٟ أضباب َعازقت٘ يًؿطخ

 عُدا أٚ أسد ز٩ضا٥٘ أٚ َس٩ٚضٝ٘ أثٓا٤ ايعٌُ أٚ بطبب٘ ايس٥ٝظ املباغساعتدا٤ ع٢ً  املٛظـإذا ٚقع َٔ  . أ

 تعًٓاملػسٚع١ أٚ مل ٜساع ايتعًُٝات اييت أ ا٭ٚاَسعكد ايعٌُ أٚ مل ٜطع  ٘ يفٝايتصاَات٘ اؾٖٛس١ٜ املذلتب١ عً املٛظـإذا مل ٜ٪د  . ب

  .زغِ إْرازٙ نتاب١ املٛظؿني بط١َ٬اـاؾ١  يف َهإ ظاٖس امل٪ضط١عٓٗا 
   ا٭َا١ًٌْ  كاٍ بايػسف أٚ ضًٛناً  ض٦ٝاً  ، أٚ ازتهاب٘ عُ املٛظـإذا ثبت اتباع ز. 

ٌٍ  اُّعُد  املٛظـإذا ٚقع َٔ  د.  اؾٗات املدتؿ١  امل٪ضط١ تبًؼ، بػسط إٔ  بامل٪ضط١أٚ تكؿرل ٜكؿد ب٘ إؿام خطاز٠ َاد١ٜ  أٍٟ  ؾع

 . بٛقٛع٘ اأزبع ٚعػسٜٔ ضاع١ َٔ ٚقت عًُٗ خ٬ٍباؿادخ 

 ؾأ إىل ايتصٜٚس يٝشؿٌ ع٢ً ايعٌُ املٛظـإذا ثبت إٔ  ٖــ .  

 . ا٫ختبازَعٝٓا ؼت  املٛظـإذا نإ ٚ .   

تعٜٛض إذا تػٝب عٔ ايعٌُ  ؾأ٠ أَٚها ايعٌُ ٚايعُاٍ ايطعٛدٟ ٜؿؿٌ املٛظـ عٔ اـد١َ بدٕٚ ْعاّسطب أسهاّ املاد٠ ايجُإْٛ َٔ ش .  

ع٢ً إٔ ٜطبل ايؿؿٌ إْراز نتابٞ ع٢ً عٓٛاْ٘ بعد غٝاب مخط١  ايط١ٓ ايٛاسد٠ خ٬ٍعػس٠ أٜاّ َتؿ١ً أٚ عػسٕٚ َٜٛا َٓؿؿ١ً 

 . ٚعػس٠ أٜاّ يف اؿاي١ ايجا١ْٝ َع إتاس١ ايؿسؾ١ يًُٛظـ يهٞ ٜبدٟ أضباب َعازقت٘ يًؿؿٌ ا٭ٚىلأٜاّ يف اؿاي١ 

َكؿٛد٠ يراتٗا،    بٌ َٔ أدٌ ، ٚاؿكٛز ٚايتأخرل ٚايتؿتٝؼ،  جيب أ٫ تهٕٛ اٱدسا٤ات اٱداز١ٜ املتعًك١ بطاعات ايعٌُ: ( 112املادَ ) 

 ؼكٝل زٚح اي٥٬ش١ ٚا٫ْكباط .

 ل أٖداف امل٪ضط١ ٚزعا١ٜ َؿاؿٗا ، ٚيف سدٚد ؾ٬سٝات ٚظٝؿت٘ ع٢ً ؼكٝ ز َا ٜطع٘ َٔ دٗدٜعٌُ املٛظـ بكد .1

 . ، نٛقت ايؿ٠٬ ٚخ٬ؾ٘ حيؿٌ املٛظـ ع٢ً سكٛق٘ اي١َٝٛٝ بػهٌ بدٜٗٞ، دٕٚ ساد١ إىل تٛثٝل ذيو نتابٝا .2

 الفصل الثامً : العنل اإلضايف

 ٚايعسٚف اـاؾ١ . ١از٥اؿا٫ت ايط تًب١ٝ استٝادات امل٪ضط١ يف . أ
 إْؿاف املٛظؿني ايرٜٔ ٜعًُٕٛ ٜٚعطٕٛ أنجس مما جيب عًِٝٗ . . ب

                        % َٔ أدسٙ ا٭ضاض50َٞكاؾا  إيٝ٘ يعٌُ اٱقاؾ١ٝ ٜٛاشٟ أدس ايطاع١ إقاؾٝا عٔ ضاعات ا تدؾع امل٪ضط١ يًُٛظـ أدسا  :  ( 113املادَ ) 

 



 

 :  ( 114املادَ ) 

 . ايعٌُ اييت ت٪د٣ يف اٜاّ ايعطٌ ٚا٭عٝاد ضاعات إقاؾ١ٝتعد مجٝع ضاعات  .1

 ٜتِ تهًٝـ املٛظـ بايعٌُ اٱقايف َٔ ز٥ٝط٘ املباغس ، أٚ َٔ اٱداز٠ . .2

، ٚايتٛقٝع ع٢ً  ٜكّٛ ايس٥ٝظ املباغس أٚ َدٜس اٱداز٠ ايرٟ نًـ املٛظـ بايعٌُ اٱقايف باستطاب َكداز عًُ٘ .3

 . ٚازضاٍ ايُٓٛذز يًػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ املطتشك١منٛذز ا٫قايف ٱدزاد٘ قُٔ سطابات٘ 

 إىل ايتطٌٗٝ ع٢ً املٛظؿني، ٚقُإ أَِٓٗ ٚزؾاٖٝتِٗ ست٢ خازز ْطام ايعٌُ .تٗدف ٥٫ش١ اٱزناب  :  الفصل العاعز : اإلركاب 

 ع٢ً غرل ذيو :َٔ َط٪ٚي١ٝ امل٪ضط١ تأَني إزناب املٛظـ بايدزد١ ايطٝاس١ٝ يف اؿا٫ت ايتاي١ٝ َامل ٜٓـ يف عكد ايعٌُ :  ( 115املادَ ) 

 .عٓد ايتُتع بإداشت٘ ايط١ٜٛٓ ملس٠ ٚاسد٠ خ٬ٍ ؾذل٠ ايعكد بايدزد١ ايطٝاس١ٝ  .1
 أٚ اضتكدّ َٓ٘ ٚيف ْطام أسهاّ ْعاّ ايعٌُ .ٚطًب٘ ايعٛد٠ إىل املهإ ايرٟ مت ؾٝ٘ ايتعاقد َع٘، ـ عٓد اْتٗا٤ خد١َ املٛظ .2

 َامل ٜٓـ ع٢ً خ٬ف ذيو يف ايعكد تؿدز ايترنس٠ إىل ايبًد ايرٟ مت ايتعاقد َع املٛظـ عًٝ٘ ؾكط، : ( 116املادَ ) 

 ٜطتشل املٛظـ املٓكٍٛ ْؿكات ْكً٘ َٚٔ ٜعٛهلِ غسعا  ممٔ ٜكُٕٝٛ َع٘ يف تازٜخ ايٓكٌ .:  ( 117املادَ ) 

ٚزخؿ١ ايعٌُ ٚػدٜدُٖا َٚا ٜذلتب ع٢ً تأخرل  اٱقا١َ، ٚزضّٛ  زضّٛ إضتكداّ ايعاٌَ غرل ايطعٛدٟ امل٪ضط١تشٌُ ت:  ( 118املادَ ) 

 . بني ايطسؾني ايع٬ق١ ذيو َٔ غساَات، ٚزضّٛ تػٝرل امل١ٓٗ، ٚاـسٚز ٚايعٛد٠، ٚترنس٠ عٛد٠ ايعاٌَ إىل َٛطٓ٘ بعد إْتٗا٤ 

 . يًعٌُ أٚ إذا زغب يف ايعٛد٠ دٕٚ ضبب َػسٚع ؾ٬سٝت٘عٛدت٘ إىل بًدٙ يف ساي١ عدّ  ٜتشٌُ ايعاٌَ تهايٝـ  .1

ٚتتهؿٌ امل٪ضط١ بهاؾ١ زضّٛ إؾداز اٱقاَات   .ازضّٛ ْكٌ خدَات ايعاٌَ ايرٟ ٜسغب يف ْكٌ خدَات٘ إيٝٗ امل٪ضط١تشٌُ ت  .2

ًُٛظـ . ٜٚتهؿٌ املٛظـ ظُٝع ايسضّٛ ا٭خس٣ ٚتأغرل٠ اـسٚز ٚايعٛد٠ ٚاملكابٌ املايٞ ملهتب ايعٌُ ٚايتأَني ايؿشٞ ي

 ؾكدإ أٚ تًـ املطتٓدات املط١ًُ ي٘ َٔ إقا١َ ٚغرلٙ .عا٥ًت٘ ٚع٢ً  املذلتب١

ْؿكات ػٗٝص دجُإ ايعاٌَ ْٚكً٘ إىل اؾ١ٗ اييت أبسّ ؾٝٗا ايعكد أٚ اضتكدّ ايعاٌَ َٓٗا، َامل ٜدؾٔ مبٛاؾك١  امل٪ضط١ًٜصّ  .3

 .بريو اٱدتُاع١ٝإيتصاّ امل٪ضط١ ايعا١َ يًتأَٝٓات   يف ساي١ امل٪ضط١ ٚتعؿ٢ذٜٚ٘ داخٌ املًُه١. 

يف املًُه١  يٲقا١َايعُاي١ ايٛاؾد٠ ٚتٓعِ إدسا٤ات إؾداز ايٛثا٥ل ايسزل١ٝ  ـيًًُُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ أْع١ُ ٚقٛاْني ؽ .4

               . بػهٌ قاْْٛٞ



 

  . ٚزخؿ١ عٌُ ي٘عٓد دخٍٛ غرل ايطعٛدٟ يًًُُه١ ٜتِ اضتدساز إقا١َ  .5

  . ٜتِ اضتدساز تأغرل٠ خسٚز ٚعٛد٠ ي٘ يٲداش٠عٓد خسٚز املٛظـ ايػرل ضعٛدٟ  .6

 . عٓد خسٚز املٛظـ ايػرل ضعٛدٟ ْٗا٥ٝا َٔ املًُه١ ٜتِ اضتدساز تأغرل٠ خسٚز ْٗا٥ٞ  .7

 .سطب اؿاد١ عٓد قٝاّ املٛظـ بايعٌُ نطا٥ل ضٝاز٠ خاؾ١ أٚ ع١َُٝٛ ؾٝتِ اضتدساز زخؿ١ قٝاد٠ خاؾ١ أٚ عا١َ َٔ إداز٠ املسٚز   .8

                                                                                                                 . ٜتشٌُ املٛظـ تهايٝـ إقاؾ١ ايصٚد١ ٚاملٛايٝد .9

 وٚنري ي٘ َجٌ اضتدساز ٚػدٜد زخؿ١ ايكٝاد٠، ٚايػٗاد٠ ايؿش١ٝ،  ا٭خس٣ٜتشٌُ املٛظـ ايػرل ضعٛدٟ املؿازٜـ  .10

   . اٱقاَات ٚزضّٛ املساؾكني

 .نٌ ضٓتني أبٓا٥٘ ؾكطٚأثٓإ َٔ  ٘عٛد٠ يصٚدتايسٚز ٚتتشٌُ امل٪ضط١ ػاٙ املٛظـ غرل ايطعٛدٟ ق١ُٝ ايترانس ٚتأغرل٠ اـ .11

 ٚإقاَت٘ . يف دٛاش ضؿسٙ ٚا٭٫ٚدإقاؾ١ ايصٚد١  ا٭َسد٠ َٛيٛد يًُٛظـ ايػرل ضعٛدٟ أٚ عٓد شٚاد٘ ٜتطًب ٫عٓد ٚ .12

                                                                                                                                                                            .اٱقاَاتَٔ اضتدساز  ا٫ْتٗا٤ ايسزل١ٝ يًُٛظـ ايػرل ضعٛدٟ يٝتُهٔ َٔ اؿسن١ ؿني  ا٭ٚزام باضت٬ّٜتِ اضتدساز خطاب ٜؿٝد  .13

 ضط١  . امل٪اييت تكع ع٢ً عاتل  املعا٬َتَٔ أدٌ إلاش ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ ٜطًِ املٛظـ أٚزاق٘ إىل  .14

ٜتشٌُ املٛظـ تهايٝؿٗا ، ؾإٕ ايتهًؿ١ ؽؿِ َٔ  َعا٬َت، ٚناْت امل٪ضط١ عكب ََٔ طسف  َعا٬َتأ١ٜ  إدسا٤يف ساي١  .15

  ا٭ْطب .بايطسٜك١  زاتب٘ ، أٚ ٜدؾعٗا

 . ٚؾٛي٘ َٔ بًدٙؼتِ أْع١ُ ٚقٛاْني املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ع٢ً ؾاسب ايعٌُ إٔ حيتؿغ ظٛاش ضؿس املٛظـ غرل ايطعٛدٟ ساٍ   .16

   قا١َٱؿني اضتدساز ا وساٍ ٚؾٍٛ املٛظـ َٔ بًدٙ بتطًُٝ٘ تعسٜـ يهٞ حيًُ٘ عٓد تٓكً٘ داخٌ املد١ٜٓ ٚذي امل٪ضط١تكّٛ  .17

 .                                     ؿني إعاد٠ اؾٛاش  يًُ٪ضط١إذا استاز املٛظـ دٛ اش ضؿسٙ يتذدٜدٙ ؾٝذب عًٝ٘ تطًِٝ إقاَت٘  .18

َد٠ قدد٠ ٜتِ إعادت٘ إىل  خ٬ٍ و َٔ سادت٘ يًذٛاش ٚذي ا٫ْتٗا٤املٛظـ بايتٛقٝع ع٢ً تعٗد ٜؿٝد ؾٝ٘ أْ٘ ساٍ  ٜكّٛ .19

  و .                                                                                                    مبتابع١ ذي ايػ٪ٕٚ اٱداز١َٜس٠ أخس٣ ٚتكّٛ  امل٪ضط١

َٔ عٛدت٘ ٚع٢ً  ضاع١  24 خ٬ٍيف ساٍ عٛد٠ املٛظـ َٔ ايطؿس ضٛا٤ ناْت إداش٠ أٚ ١َُٗ عٌُ ؾعًٝ٘ إعاد٠ دٛاش ضؿسٙ  ٚ .20

                     .                                                                                   وَتابع١ ذي ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ

 اٱدسا٤ات .  وبإْٗا٤ تً امل٪ضط١يف ساي١ ضؿس املٛظـ يدٍٚ أخس٣ يسس١ً عٌُ ٚاييت ؼتاز إىل تأغرل٠ َٔ ضؿازتٗا ؾتكّٛ  .21

 



 

 الفصل احلادٍ عغز : األجىر واملزتبات

،  تؿعٌٝ ايع٬ق١ بني املٛظـ ٚامل٪ضط١ ٚزبطٗا باملؿًش١ ايػدؿ١ٝ يًُٛظـ َٔ خ٬ٍ ؽؿٝـ أدس ٜهاؾ٧ دٗدٙ يف خد١َ امل٪ضط١ . أ

 مما جيعٌ قٝاَ٘ بريو ايعٌُ َٓطكٝا ًٜٚيب َؿًشت٘ ايػدؿ١ٝ يف َكابٌ تًب١ٝ َؿًش١ امل٪ضط١ يف اٱضتؿاد٠ َٔ خدَات٘ .

 يدٜٗا . بايٓطب١ جملاٍ عًُٗا، ٚذيو ؾرب ٚاضتبكا٤ أؾكٌ ايهؿا٤اتف امل٪ضط١ يتكدِٜ زٚاتب تٓاؾط١ٝ تٗد . ب

 ، ٚؼكٝل أٖداف امل٪ضط١.، ٚغؿاؾا، َٚستبطا با٭دا٤ املبرٍٚز . ٜٗدف ْعاّ ايسٚاتب ملٛظؿٞ امل٪ضط١ إٔ ٜهٕٛ عاد٫

 ايتعاقد .خ٬ٍ ؾذل٠ املٛظـ ٘ ب ٚايبد٫ت ٚنٌ َا ٜطتشكايعكٛد املدل١َ بني املٛظؿني ٚامل٪ضط١ ٖٞ ا٭ؾٌ يف ؼدٜد ايسٚات: ( 119املادَ ) 

ايٛظٝؿ١ بٓا٤ ع٢ً خدلات٘ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ٚحيؿٌ ع٢ً أدس  ٜعني املٛظـ ع٢ً ٚظا٥ـ ذات َطُٝات َٚٛاؾؿات َع١ٓٝ: ( 111املادَ ) 

  املعني عًٝٗا َامل ٜتؿل يف عكد ايعٌُ ع٢ً أدس أندل .

 و .يٜتِ إعاد٠ ايٓعس يف ا٭دٛز ع٢ً ق٤ٛ ازتؿاع ايتهايٝـ املعٝػ١ٝ نًُا اقتك٢ ا٭َس ذ  : ( 111املادَ ) 

أدسٙ أٚ أٟ َبًؼ َطتشل ي٘ ع٢ً ضذٌ ايسٚاتب أٚ أٟ ضٓد إضت٬ّ ٜعد هلرا ايػسض،                     ٜٛقع املٛظـ عٓد إضت٬ّ : ( 112املادَ ) 

 إذا مت إٜداع ايساتب يف سطاب املٛظـ ايػدؿٞ ٜعتدل إغعاز اٱٜداع ٖٛ ضٓد ا٫ضت٬ّ .

 ُادٙ َٔ ا٭َا١ْ ايعا١َ .يًُٛظـ تٛنٌٝ َٔ ٜػا٤ يكبض أدسٙ ٚاضتشكاق٘ مبٛدب تٛنٌٝ نتابٞ ٜتِ اعت: ( 113املادَ ) 

أدٛز املٛظؿني ٚنٌ َبًؼ َطتشل هلِ بايع١ًُ ايسزل١ٝ يًب٬د خ٬ٍ ضاعات ايعٌُ ٚيف َهاْ٘                                 امل٪ضط١ تدؾع  : ( 114املادَ ) 

 ٚؾل ايكٛاعد اٯت١ٝ:

 ذٚ ا٭دس ايػٗسٟ ٜدؾع أدسٙ يف ْٗا١ٜ ايػٗس امل٬ٝدٟ .املٛظـ  . أ

 باي١َٝٛٝ ٜدؾع أدسٙ يف ْٗا١ٜ ا٭ضبٛع أٚ سطب ا٫تؿام.املٛظـ  . ب

 ٗا٤ مجٝع اٱدسا٤ات اي٬ش١َ يريوّٜٛ عٌُ ي٘ بعد إْيف  آخس ز . املٛظـ ايرٟ ٜتِ ا٫ضتػٓا٤ عٔ خدَات٘ ٜدؾع أدسٙ ٚناؾ١ َطتشكات٘ 

ضبع١ أٜاّ بعد إْٗا٤ مجٝع   تذاٚشد. املٛظـ ايرٟ ٜذلى ايعٌُ مبشض إزادت٘ ٜدؾع أدسٙ ٚناؾ١ َطتشكات٘ خ٬ٍ َد٠ ٫ ت.

 اٱدسا٤ات اي٬ش١َ يريو .

 إذا ؾادف َٛعد ايدؾع ّٜٛ ايساس١ ا٭ضبٛع١ٝ أٚ عط١ً ززل١ٝ ٚدب إٔ ٜتِ ايدؾع يف ّٜٛ ايعٌُ ايطابل .. ٖــ

 ٚ . أٟ شٜادات أٚ َهاؾآت أٚ ع٬ٚات مل ٜٓـ عًٝٗا ؾساس١ يف ايعكد  تعتدل َٓش١ َٔ امل٪ضط١ .



 

ٜطتشل املٛظـ ا٭دس اعتبازا َٔ تازٜخ ايعٌُ ايؿعًٞ بامل٪ضط١ عٓد بدا١ٜ املٛظـ يف غرل بدا١ٜ ايػٗس ٜكطِ ا٭دس : ( 115املادَ ) 

 ايػٗسٟ ع٢ً عدد اٜاّ ايػٗس ايؿع١ًٝ ٜٚكسب يف عدد اٜاّ ايعٌُ .

 -سطِ أٟ َبايؼ َٔ أدس املٛظـ إ٫ يف اؿا٫ت ايتاي١ٝ: جيٛش  ٫ : ( 116املادَ )  

 ايكسٚض أٚ َا دؾع ي٘ شٜاد٠ عٔ سك٘ .اضذلداد  . أ

 ا٭قطاط املطتشك١ يًتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ ٚأٟ اقطاط ؼكل ٖرا  اهلدف . . ب

 أثاخ .   َكابٌ َا اتًـ َٔ َٛاد ٚ ٚاؿطُٝات اييت تٛقع ع٢ً املٛظـ بطبب املدايؿات اييت ازتهبٗا، ٚاملبايؼ اييت تكتطع  ز . اؾصا٤ات

  هِ قكا٥ٞ قدٙ . ْؿاذا ٭ٟ سد. نٌ دٜٔ ٜطتٛؾ٢ 

  ٫ ٜتِ تطًِٝ املٛظـ أٚ ٚنًٝ٘  أٟ َطتشكات إ٫ بعد إٔ ٜكّٛ بايتٛقٝع ع٢ً نػٛؾات ا٫ضت٬ّ . : ( 117املادَ ) 

 : ( 118املادَ ) 

 املٛظـاملؿسيف املباغس يف سطاب ٜتِ دؾع زٚاتب  املٛظؿني غٗسٜا، ٜٚؿٌ ايساتب يًُٛظـ َباغس٠ عٔ طسٜل اؾداز غٝو أٚ ا٫ٜداع  .1

 نٌ تػرل يف ايساتب ٜتِ إثبات٘ نتابٝا، يف َد٠ ٫ تتذاٚش أزبع١ اضابٝع بعد سدٚخ ايتػٝرل . .2

 ؾذل٠ ممتد٠، ؾإٕ َٔ سل ٠ ٚاسد٠، أٚ عدلسإذا سدخ ٚسؿٌ املٛظـ ع٢ً َبايؼ أٚ َصاٜا ٫ ٜطتشكٗا ْتٝذ١ ـطأ َا ضٛا٤ سدخ ٖرا مل .3

 تب املٛظـ يتط١ٜٛ ا٭َس . ٚيف املكابٌ ٫بد َٔ إخطاز املٛظـ قبٌ أٟ سطِ َٔ ايساتب . ازاضتعاد٠ ٖرٙ ايصٜاد٠ باـؿِ َٔ  امل٪ضط١

 الفصل الثامً عغز : بدل الضكً  : 

 َطاعد٠ املٛظـ ع٢ً تدبس َعٝػت٘، ٚإعاْت٘ ع٢ً أَٛز اؿٝا٠ .  . أ

 ًُ٪ضط١ بايؿا٥د٠ .ٝل ايػعٛز با٫ضتكساز ايرٟ ٜعٛد يؼك . ب

ٔ قبٌ امل٪ضط١ بدٍ ايؿسف يًُٛظؿني عطب َساتبِٗ ايٛظٝؿ١ٝ، َا مل ٜتِ تأَني ايطهٔ املٓاضب هلِ َجيٛش يًُ٪ضط١ :  ( 119املادَ ) 

٫ ٜصٜد َكدازٙ يًط١ٓ ايعكد١ٜ ايٛاسد٠ ع٢ً زاتب ث٬ث١ أغٗس سطب ايدزد١ اييت ٜػػًٗا املٛظـ ٚؾكا يطًِ ايسٚاتب ضهٔ ْكدٟ مبا 

                                                                               املعتُد يد٣ امل٪ضط١ . 

 



 

 اضتشكام ايطهٔ ايعٝين: : ( 121املادَ ) 

 ؾٝتِ ا٭خر بعكد املٛظـ .إذا اختًؿت ٖرٙ اي٥٬ش١ عٔ عكد املٛظـ  . أ

   . ذيواييت تكتكٞ  اؿا٫تَانٔ ايطه١ٝٓ املٓاضب١ ٚيف  ا٫تٛؾرل ايطهٔ املٓاضب يًُٛظؿني يف  يًُ٪ضط١جيٛش  . ب

  .حيل يًُٛظـ ايرٟ حيؿٌ ع٢ً ضهٔ عٝين إٔ ٜطتًِ بدٍ ضهٔ ْكدٟ ٫ ز .

 .   ايكٝـ ٚ املكٝـ  بني  اٱدتُاع١ٝ ايع٬ق١إٜٛا٤ ايػرل يف ٖرٙ املطانٔ َُٗا ناْت  امل٪ضط١ د. ميٓع املٛظؿني املكُٝني بطهٔ   

تكّٛ بتٛؾرل ايبدٌٜ     امل٪ضط١ؾإٕ  َػػ٫ٛ ايطهَٔٔ خازز املًُه١ يهٕٛ  املطتكدّيًُٛظـ  املٓاضب ايطهٔيف ساي١ عدّ تٛؾس ٖــ .   

  اي٥٬ش١.املٓاضب، أٚ تعٜٛك٘ بٓا٤ ع٢ً أسهاّ ايؿكس٠ اـاؾ١ باضتشكام بدٍ ايطهٔ ايٓكدٟ َٔ ٖرٙ 

  ١ ايطهٔ .ايدا٥ِ ع٢ً ْعاؾ كِٝ يف ايطهٔ اؿؿاظٜ َٔ ٚ. ع٢ً نٌ 

ٚأٟ تًؿٝات ؼدخ ؾٝ٘ ٜهٕٛ املٛظـ َط٫ٛ٦ عٔ  اؿؿاظ ع٢ً َٛدٛدات ايطهٔ َٚباْٝ٘ .  امل٪ضط١. ع٢ً نٌ َٔ ٜكِٝ يف ضهٔ ش 

 ايتًؿٝات ٚاضتكطاعٗا َٔ زاتب املٛظـ .   إؾ٬سٗا أٚ تكّٛ امل٪ضط١ باؾ٬ح

يف ؾٓدم ٜتِ  إضهاْ٘ؾُٝهٔ  ب٬دَٙٔ  ؾٛي٘ٚاؾدٜد قبٌ  ايطعٛدٟيًُٛظـ ايػرل  ايطهَٔٔ ػٗٝص  امل٪ضط١يف ساي١ عدّ متهٔ ح .

 د٠.امل تًو خ٬ٍب٘  اـاف ايطهٔايػسؾ١ ع٢ً إٔ ٜتِ ػٗٝص  َؿازٜـ امل٪ضط١ٚتتشٌُ  َطبكاَع٘  ا٫تؿام

باملبٝت داخٌ ايطهٔ ٜٚتشٌُ يف ساي١  امل٪ضط١عدّ ايطُاح يػرل َٔ ِٖ ؼت نؿاي١ ط . ع٢ً نٌ َٔ ٜكِٝ يف ضهٔ امل٪ضط١ 

   . اؾصا٤ ٚايعكٛب١ ايؿادز٠ َٔ اؾٗات ايسزل١ٝ ذيوكايؿت٘ 

  . خايؿ٘ َا ، أٚ خثا٭، أٚ ا عٔ ػٗٝصات ايطهٔ يًُ٪ضط١أٟ َط٪ٚي١ٝ  ىيٝطت ٖٓا ٟ.

 



 

 الفصل الثالث عغز : اليكل  

ايٛظٝؿ١ٝ يتػط١ٝ ْؿكات اْتكاهلِ َٔ َكس ضهِٓٗ جيٛش يًُ٪ضط١ ؾسف بدٍ ْكٌ غٗسٟ يًُٛظؿني عطب َساتبِٗ : ( 121املادَ ) 

 . امل٪ضط١ ٚؾكا ملا ٖٛ قدد يف ضًِ ايسٚاتب املعتُد يف  امل٪ضط١إىل أَانٔ ايعٌُ ٚ بايعهظ َا مل ٜتِ تأَني ٚض١ًٝ ايٓكٌ هلِ َٔ قبٌ 

يٓؿكات تسسًٝ٘  َكاب٬ ذيو باعتباز  ٜطتشل املٛظـ يف ساي١ ْكً٘ َٔ َد١ٜٓ إىل أخس٣ بدٍ تسسٌٝ ٜعادٍ زاتب غٗسٜٔ: ( 122املادَ ) 

  :ٚعا٥ًت٘ ٚأَتعت٘ ٜٚػذلط يؿسف ٖرا ايبدٍ َا ًٜٞ

  .املٛظـإٔ ٜهٕٛ ايٓكٌ بٓا٤ ع٢ً َؿًش١ ايعٌُ ٚيٝظ بٓا٤ ع٢ً زغب١  . أ

  امل٪ضط١ املعتُد يد٣ ا٫ْتداببدٍ  ٫ضتشكامتكٌ عٔ املطاؾات احملدد٠  ٫ ااملٓكٍٛ إيٝٗ د١ٜٓٚ امل ااملٓكٍٛ َٓٗ د١ٜٓإٔ تهٕٛ املطاؾ١ بني املب.

  تطٜٛس يكدزات املٛظـو أٚ ايعسٚف ايطاز١٥ ٚ نري ا٫ْػػاٍيف ساي١  ٚاٱلاشقُإ أدا٤ ايعٌُ  الفصل الزابع عغز : التكلًف واإلىابُ

 : ( 123املادَ ) 

، يف سدٚد ا٭ؾًٞإىل عًُ٘  ٚباٱقاؾ١، َ٪٬ٖت٘يف سدٚد  يًُ٪ضط١جيٛش تهًٝـ املٛظـ بؿؿ١ َ٪قت٘ بايكٝاّ بعٌُ َعني  . أ

    . ضاعات ايعٌُ ٚبدٕٚ َصاٜا َاد١ٜ إقاؾ١ٝ

عٔ إخت٬ؾا دٖٛسٜا ؽتًـ  ٫ تهًٝـ املٛظـ بؿؿ١ َ٪قت١ بأعُاٍ ٚظٝؿ١ٝ أخس٣اٱداز٠ كدزٖا تايكسٚز٠ اييت  سا٫تجيٛش يف  . ب

 . ثني َٜٛا يف ايط١ٓتتذاٚش ث٬ ٫ايعٌُ احملدد يٛظٝؿت٘ اييت ٜػػًٗا ٚملد٠ 

  . بعد إٔ ٜهًـ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ إ٫ ا٫ْتدابأٚ  يٲداش٠ ذيوٚظٝؿت٘ ضٛا٤ نإ  ىَٛظـ تس ٭ٟجيٛش  ٫:  ( 124دَ ) املا

  .ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜبايتٓطٝل َع إداز٠  ٚذيو،  عٔ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ شحايكطِ ايتابع ي٘ املٛظـ ايب ز٥ٝظ ٜتٛىل: ( 125املادَ ) 



 

تِ تهًٝـ املٛظـ بٛظٝؿ١ أخس٣ بؿٛز٠ َ٪قت١ ملد٠ غٗس ٚاسد ؾكط نشد أقؿ٢، بٓا٤ ع٢ً تٛدٝ٘ ايس٥ٝظ املباغس ٚ ٜ: ( 126املادَ ) 

 . ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ بكساز َٔ  ذيؤَ غٗس، ؾٝتِ متدٜد  ٭نجس، ٚيف ساي١ قسٚز٠ اضتُساز املٛظـ املهًـ  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ إط٬ع 

عٔ أٟ خطا٥س تذلتب ع٢ً  اٱَهإ، ٚتعٜٛك٘ قدز  ١ املٛظـ أثٓا٤ ع٬ًَُ٘قُإ أَٔ ٚض  ًُ :االجتناعالفصل اخلامط عغز : التأمًيات 

 .امل٪ضط١ عًُ٘ يف 

ايتأَٝٓات  َ٪ضط١ضسع١ تطذًٝ٘ يف  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜعٓد ايتشام املٛظـ بايعٌُ نُٛظـ ددٜد ؾٝتشتِ ع٢ً :  ( 127املادَ ) 

 .املطتشك١ ا٭قطاطٚدؾع  اٱدتُاع١ٝ

 %12امل٪ضط١ ٚتتشٌُ َٓٗا %  10ٜتشٌُ َٓٗا املٛظـ %   20يًطعٛدٜني بٛاقع  اٱدتُاع١ٝتدؾع أقطاط ايتأَٝٓات :  ( 128املادَ ) 

 . امل٪ضط١  تتشًُٗا % 2بٛاقع  امل٪ضط١ امل١ٝٓٗ ؾُٝع َٛظؿٞ  ا٭خطاز تدؾع أقطاط: ( 129املادَ ) 

إقاؾ١ إىل بدٍ ايطهٔ ايػٗسٟ (يف ساي١ تأَني  ا٭ضاضٞ )ع٢ً أضاع ايساتب  اع٬ٙؼتطب ْطب١ أقطاط ايتأَٝٓات املب١ٓٝ : ( 131املادَ ) 

 . )ؾٝتِ استطاب ايبدٍ ع٢ً أضاع زاتبني أضاضٝني امل٪ضط١بدٍ ايطهٔ ايعٝين َٔ قبٌ 

  :ايتاي١ٝ ا٭قطاّإىل  اٱدتُاع١ٜٝٓكطِ ايتطذٌٝ يف بسْاَر ايتأَٝٓات  : ( 131املادَ ) 

 . ا٫دتُاع١ٝمل ٜطبل ي٘ ايتطذٌٝ يد٣ ايتأَٝٓات  َٛظـايتشام  .1

 ا٫دتُاع١ٝ .ضبل تطذًٝ٘ يد٣ ايتأَٝٓات  َٛظـإغعاز بايتشام  .2

 إغعاز باْتٗا٤ خد١َ َ٪َٔ عًٝ٘ .3

  .ؽ عٔ إؾاب١ ع٬ٌُب .4

 س .غٗ خ٬ٍأقٝؿٛا  َٛظؿني .5

 . ٜهتؿ٢ به١ًُ عاٌَ أٚ َٛظـ ٫بػهٌ ٚاقح ٚ . املٛظـعٓد تعب١٦ منٛذز إؾاب١ عٌُ جيب ؼدٜد ١َٓٗ : ( 132املادَ ) 

خازز َهإ  اٱؾاب١بػهٌ َؿؿٌ َا أَهٔ خاؾ١ إذا ناْت  اٱؾاب١عٓد تعب١٦ منٛذز إؾاب١ عٌُ جيب ؼدٜد َهإ : ( 133املادَ ) 

  . اٱؾاب١ايعٌُ أٚ يف ايطسٜل َجٌ ؼدٜد اضِ ايػازع أٚ زقِ ايهًَٝٛذل يف ايطسم ايطسٜع١ َٚسنص ايػسط١ ايتابع ي٘ َٛقع 



 

  .ضٛا٤ َٔ قبٌ املؿاب أٚ َٔ أٟ َؿدز آخس باٱؾاب١ؾاسب ايعٌُ  إب٬ؽاملؿاب ٖٛ تازٜخ  إب٬ؽٜكؿد بتازٜخ  :( 134املادَ ) 

اييت  اؿا٫تيف  إ٫ اٱدتُاع١َٝٔ قبٌ َ٪ضط١ ايتأَٝٓات  خاملدتؿ١ ؾٛز ٚقٛع اؿاد ايع٬زٜتشتِ ْكٌ املؿاب إىل د١ٗ : ( 135املادَ ) 

 . امل٪ضط١ؾٝتِ ْكً٘ َٔ قبٌ  واملؿاب بري سا٫تتطُح ؾٝٗا  ٫

  .اٱؾاب١  َٛقعَع بٝإ  وٚنٝؿ١ٝ سدٚثٗا نًُا أَهٔ ذي اٱؾاب١يعسٚف  جيب إعطا٤ ٚؾؿا ٚاقشا ٚنا٬َ :( 136املادَ ) 

٤ ابتأثرل ايعٌُ أٚ دس يًُ٪َٔ عًٝ٘ ختعتدل إؾاب١ عٌُ نٌ إؾاب١ ؼد) ع٢ً أْ٘ اٱدتُاع١ٝايتأَٝٓات  ٥٫ش١سف عت:  ( 137املادَ ) 

 .)ممازض١ ايعٌُ َُٗا نإ ضببٗا

يًُ٪َٔ عًٝ٘ أثٓا٤ طسٜك٘ َٔ َطهٓ٘ إىل قٌ عًُ٘ ٚبايعهظ أٚ أثٓا٤ خ تعتدل إؾاب١ عٌُ أٜكا نٌ إؾاب١ ؼد :  ( 138املادَ ) 

مل ٜتػرل اػاٖ٘ أٚ  ٚبايعهظ، ع٢ً غسط إٔ ٜهٕٛ ايطسٜل ايرٟ ٜطًه٘طسٜك٘ َٔ قٌ عًُ٘ إىل املهإ ايرٟ ٜتٓاٍٚ ؾٝ٘ عاد٠ طعاَ٘ 

 اٱؾاباتمتت بعًُ٘ بؿ١ً . ٚتعتدل بٓؿظ ايؿؿ١  ٫َسٚزٙ ؾٝ٘ يػسض متًٝ٘ عًٝ٘ َؿًشت٘ ايػدؿ١ٝ أٚ َؿًش١  خ٬ٍمل ٜتٛقـ 

داخٌ )  امل٪ضط١ايطؿس املدؾٛع تهايٝؿ٘ َٔ قبٌ  أٚ أثٓا٤ اٱداز٠ امل٪َٔ عًٝ٘ اييت ٜكّٛ بٗا بٓا٤ ع٢ً تعًُٝات  تٓك٬تأثٓا٤ خ اييت ؼد

 .)املًُه١ ؾكط

  .اٱؾاب١  ٜكؿد بطهٔ املؿاب ٖٛ قٌ إقاَت٘ ٚقت ٚقٛع :  ( 139املادَ ) 

  .ا٫دتُاع١ٝ  امل٪ضط١ ايعا١َ يًتأَٝٓات ٥٫ش١َٔ  با٫قتباعمت إعداد ٖرٙ ايكٛاعد ايتٓع١ُٝٝ :  ( 141املادَ ) 

 : ( 141املادَ ) 

ا   تٛقٝع٘ ع٢ً عكد عٓديًُٛظـ اؾدٜد  اٱدتُاع١ٝايتأَٝٓات  ٥٫ش١إدزاز يف  اضتُاز٠بتشسٜس  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜتكّٛ إداز٠   .1

 ايعٌُٚإقساز اضت٬ّ يعٌُ 

 بامل٪ضط١يًُٛظـ املٓت١ٝٗ خدَت٘  اٱدتُاع١ٝ ايتأَٝٓات   ٥٫ش١بتشسٜس اضتُاز٠ خسٚز َٔ  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜتكّٛ إداز٠  .2
   َتٗا٬ٖرٙ ايعٗد ٚض َط٦ٛي١ٝ يًُ٪ضط١نٌ َٔ املٛظؿني ايرٜٔ حيتؿعٕٛ يف عٗدتِٗ بأَٛاٍ أٚ َٛدٛدات ممًٛن١  دؿٝاغٜتشٌُ  .3

 اـصا٥ٔ ٚاملهاتب ٚغرلٖا و ٛن١ هلا ٚؾ٢ أٟ ٚقت نإ ٜٚػٌُ ذيأٟ َٔ املٛدٛدات املًُ ـتؿتٝؼ ٚؾش امل٪ضط١ ٱداز٠حيل  .4

 . غدؿ١ٝ، أٚ غرل َتعًك١ مبذاٍ عًُ٘ ٭غساضٚممتًهاتٗا  امل٪ضط١دٛدات َٛظـ اضتعُاٍ أٟ َٔ َٛ ٭ٟحيل  ٫ .5

 



 

  الزعايُ الطبًُالفصل الضادظ عغز : 

 تتشٌُ   ايعٌُ ٖٚٛ ؾشٝح َعاؾ٢، َط٦ٛي١ٝٚاملٛظـ، ؾهُا ٜتشٌُ املٛظـ  امل٪ضط١بني  املػذلن١املط٦ٛي١ٝ ايتأنٝد ع٢ً  . أ

  . َط٪ٚي١ٝ املطا١ُٖ يف زعاٜت٘ طبٝا عٓدَا ٜؿاب بأٟ َػانٌ ؾش١ٝ ٪ضط١ملا

 . ٚايتهاؾٌ اي٤٫ٛتسضٝخ زٚح  . ب

  .ايعٌُ ٚايعُاٍ َهتب ٥٫ش١نُا تتكُٔ عًٝ٘  َٚٔ ٜعٛهلِ غسعاايسعا١ٜ ايطب١ٝ يهٌ َٛظـ  امل٪ضط١تٛؾس  : ( 142املادَ ) 

 : ( 143املادَ ) 

  . يف ساي١ تٛؾسٖا امل٪ضط١املتعاقد٠ َع  املطتػؿٝات ٚاملطتٛؾؿات يف ساي١ استاز املٛظـ يًسعا١ٜ ايطب١ٝ، ؾإٕ عًٝ٘ ايًذ٤ٛ إىل  . أ

بتهًؿ١ ايسعا١ٜ ايطب١ٝ اييت سؿٌ  اي٬ش١َ املطتٓداتإذا سؿٌ املٛظـ ع٢ً ايسعا١ٜ ايطب١ٝ يف أٟ عٝاد٠ أخس٣، ؾعًٝ٘ تكدِٜ  . ب

 . ات٘ ٚؾكا يًٛا٥حعًٝٗا، نٞ ٜتِ ؾسف َطتشك

 ( 144املادَ ) 

 ٭١ُٖٝ، يهٓ٘ َاشاٍ َٔ ا ايطعٛدٟ" ٚؾكا يتعسٜـ ْعاّ ايعٌُ  ا"خطس عدٜ ٫ امل٪ضط١إٔ فاٍ عٌُ  ا٫عتبازيف  ا٭خربد َٔ ٫ . أ

ايعٌُ هٌٝ َعامل منٛ ٚتطٛز قطاع يف تػ ١َطاُٖ يًُ٪ضط١  ا٫دتُاعٞ ايدٚز يت١َِ٥٬ ٬ش١ ٚايطًؿيضٝاض١  ىمبهإ اَت٬

 .  اـرلٟ

تٛؾرل  ايكا١ْْٝٛ يف ٖرا ايػإٔ، ٚيكُإ ٫يتصاَات ا٫َتجاٍٚاقش١ يًتأند َٔ ٚتؿسض إدسا٤ات  ضٝاض١ ؾش١ تتب٢ٓ امل٪ضط١  . ب

 . ٚايط١َ٬ ٚايسؾا١ٖٝ يهٌ ايعاًَني يف امل٪ضط١ .   قدز َعكٍٛ عًُٝا َٔ ايؿش١

ٚإٕ  ،اٯخسٜٔتكس بؿشتِٗ، أٚ بؿش١ املٛظؿني أٚ ايصٚاز  ٫إٔ أدا٤ أعُاهلِ  قُإ بامل٪ضط١ ٜكع ع٢ً عاتل نٌ املٛظؿني  ز . 

بد َٔ ٬ ممازض١ ايعٌُ، ؾ     ٚؾشتِٗ أثٓا٤  اٯخسٜٔ ،١َ ٬ت٘ ايػدؿ١ٝ أٚ ؾشت٘، أٚ ض٬َإٔ َٛظؿا غعس مبا ٜٗدد ض خسد

 . ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜاملباغس ع٢ً ايؿٛز، أٚ  ز٥ٝط٘ إب٬ؽ

 

 



 

 : إىل َا ًٜٞ اؾصا٤ات  ٥٫ش١ٜٗدف اضتدداّ  :  ئحُ ازجشاءاتالفصل الضابع عغز : ال

             .         ؼكٝل ايعداي١أ .
 . اي٬ش١َإٔ تهٕٛ َط٪ٚي١ عٔ مجٝع ايتشكٝكات  .  ب

                           . إٔ تهٕٛ َٓؿتش١ َٚتٛضع١ يف فاٍ تبادٍ املعًَٛات ز.  
 .    امل٪ضط١٪ٕٚ غباضتُساز يف نٌ   اٱدسا٤ات. إٔ تهٕٛ قا١َٓ يتطبٝل د 

 .ٖــ .ؼكٝل اٱْكباط ٚسؿغ اي٥٬ش١

ايٛازد٠  ا٭ؾعاٍازتهاب املٛظـ أٟ ؾعٌ َٔ  اي٥٬ش١عًٝ٘ يف ٖرٙ  فتعتدل كايؿ١ تطتٛدب تٛقٝع اؾصا٤ املٓؿٛ:  ( 145املادَ ) 

  :ظدٍٚ املدايؿات ٚ اؾصا٤ات ايتايٞ

 .  ٫ : كايؿات تتعًل مبٛاعٝد ايعٌُ اٚ                

 ْٛع املدايؿ١    ّ

 اؾصا٤ ) ايٓطب١ احملط١َٛ ، ٖٞ ْطب١ َٔ ا٭دس ايَٝٛٞ (

 املس٠ ايسابع١   املس٠ ايجايج١ املس٠ ايجا١ْٝ املس٠ ا٭ٚىل

1 

( دقٝك١ دٕٚ إذٕ 15ايتأخس عٔ َٛاعٝد اؿكٛز يًعٌُ يػا١ٜ ) 

، أٚ عرز َكبٍٛ، إذا مل ٜذلتب ع٢ً ذيو تعطٌٝ اعُاٍ 

 اٯخسٜٔ 

 

 

 إْراز نتابٞ 

 

5% 

 

10% 

 

20% 

2 

( دقٝك١ دٕٚ إذٕ 15ايتأخس عٔ َٛاعٝد اؿكٛز يًعٌُ يػا١ٜ ) 

 ، أٚ عرز َكبٍٛ، إذا  تستب ع٢ً ذيو تعطٌٝ اعُاٍ اٯخسٜٔ 

 

 

 إْراز نتابٞ 

 

15% 

 

25% 

 

50% 

3 

( دقٝك١ يػا١ٜ ) 15ايتأخس عٔ َٛاعٝد اؿكٛز يًعٌُ أنجس ) 

(دقٝك١ دٕٚ إذٕ ، أٚ عرز َكبٍٛ، إذا مل ٜذلتب ع٢ً ذيو 30

 تعطٌٝ اعُاٍ اٯخسٜٔ 

 

10% 

 

15% 

 

25% 

 

50% 

4 

( دقٝك١ يػا١ٜ ) 15ايتأخس عٔ َٛاعٝد اؿكٛز يًعٌُ أنجس ) 

(دقٝك١ دٕٚ إذٕ ، أٚ عرز َكبٍٛ، إذا تستب ع٢ً ذيو 30

 تعطٌٝ اعُاٍ اٯخسٜٔ 

 

25% 

 

50% 

75%   ّٜٛ 

 

 

5 

( دقٝك١ يػا١ٜ ) 30ايتأخس عٔ َٛاعٝد اؿكٛز يًعٌُ أنجس ) 

تعطٌٝ ( دٕٚ إذٕ ، أٚ عرز َكبٍٛ، إذا مل ٜذلتب ع٢ً ذيو 60

 اعُاٍ اٯخسٜٔ .

 

25% 

 

50% 

75% 

 

  ّٜٛ 

6 

( دقٝك١ يػا١ٜ ) 30ايتأخس عٔ َٛاعٝد اؿكٛز يًعٌُ أنجس ) 

( دقٝك١ دٕٚ إذٕ ، أٚ عرز َكبٍٛ، إذا تستب ع٢ً ذيو 60

 تعطٌٝ اعُاٍ اٯخسٜٔ

 

30% 

 

50% 

ّٜٛ 

 

  

 َٜٛإ

  

 باٱقاؾ١ إىل سطِ دقا٥ل ايتأخرل

7 

،دٕٚ  ملد٠ تصٜد ع٢ً  ضاع١ايتأخس عٔ َٛاعٝد اؿكٛز يًعٌُ 

إذٕ ، أٚ عرز َكبٍٛ، ضٛا٤ تستب ، أٚ مل ٜذلتب  ع٢ً ذيو 

 تعطٌٝ أعُاٍ اٯخسٜٔ .

 

 إْراز نتابٞ

 

ّٜٛ 

 

 َٜٛإ

 

 ث٬ث١ أٜاّ

 باٱقاؾ١ إىل سطِ ضاعات ايتأخرل



 

 

    

 

 ْٛع املدايؿ١    ّ

 ايٓطب١ احملط١َٛ ، ٖٞ ْطب١ َٔ ا٭دس ايَٝٛٞ ( اؾصا٤ )

 املس٠ ايسابع١ املس٠ ايجايج١ املس٠ ايجا١ْٝ املس٠ ا٭ٚىل

8 

تسى ايعٌُ ، اٚ ا٫ْؿساف قبٌ املٝعاد دٕٚ إذٕ ، أٚ 

 ( دقٝك١.  15عرز َكبٍٛ مبا ٫ ٜتذاٚش)

 

 

 إْراز نتابٞ 

 

10% 

 

15% 

 

25% 

9 

تسى ايعٌُ ، اٚ ا٫ْؿساف قبٌ املٝعاد دٕٚ إذٕ ، أٚ 

 ( دقٝك١.  15عرز َكبٍٛ مبا ٜتذاٚش)

 

10% 

 

25% 

 

50% 

 

ّٜٛ 

 باٱقاؾ١ إىل سطِ ادس َد٠ تسى ايعٌُ 

10 

ايبكا٤ يف أَانٔ ايعٌُ ، أٚ ايعٛد٠ إيٝٗا بعد اْتٗا٤ 

  َٛاعٝد ايعٌُ دٕٚ إذٕ َطبل .

 إْراز نتابٞ

 

10% 

 

25% 

 

ّٜٛ 

11 

ايػٝاب دٕٚ إذٕ نتابٞ ، أٚ عرز َكبٍٛ ملد٠ ّٜٛ ، 

 خ٬ٍ ايط١ٓ ايعكد١ٜ ايٛاسد٠. 

 

اؿسَإ َٔ ايذلقٝات ،أٚ ايع٬ٚات  ازبع١ اٜاّ  ث٬ث١ اٜاّ  َٜٛإ

 ملس٠ ٚاسد٠

12 

ايػٝاب  املتؿٌ دٕٚ إذٕ نتابٞ ، أٚ عرز َكبٍٛ 

َٔ َٜٛني اىل ضت١ اٜاّ   ، خ٬ٍ ايط١ٓ ايعكد١ٜ 

 ايٛاسد٠. 
اؿسَإ َٔ ايذلقٝات ،أٚ ايع٬ٚات  ازبع١ اٜاّ  ث٬ث١ اٜاّ  َٛإٜ

 ملس٠ ٚاسد٠

13 

ايػٝاب  املتؿٌ دٕٚ إذٕ نتابٞ ، أٚ عرز َكبٍٛ 

َٔ ضبع١ اٜاّ اىل عػس٠ اٜاّ   ، خ٬ٍ ايط١ٓ 

 ايعكد١ٜ ايٛاسد٠.
 مخط١ اٜاّ  أزبع١ اٜاّ

اؿسَإ َٔ 

ايذلقٝات ،أٚ 

 ايع٬ٚات ملس٠ ٚاسد٠

اـد١َ َع املهاؾأ٠ ، إذا ؾؿٌ َٔ 

 ( 30ّٜٛمل ٜتذاٚش فُٛع ايػٝاب )

14 

ايػٝاب  املتؿٌ دٕٚ إذٕ نتابٞ ، أٚ عرز َكبٍٛ 

َٔ اسد عػس َٜٛا  اىل ازبع١ عػس َٜٛا  ، خ٬ٍ 

 ايط١ٓ ايعكد١ٜ ايٛاسد٠.

 مخط١ اٜاّ 

اؿسَإ َٔ 

ايذلقٝات ،أٚ 

ايع٬ٚات ملس٠ 

ٚاسد٠، َع تٛدٝ٘ 

إْراز بايؿؿٌ 

( 80طبكا يًُاد٠ )

 َٔ ْعاّ ايعٌُ 

ؾؿٌ َٔ اـد١َ 

َع املهاؾأ٠ ، إذا مل 

ٜتذاٚش فُٛع 

 ( 30ّٜٛايػٝاب )

------------- 

 باٱقاؾ١ إىل سطِ ادس َد٠ ايػٝاب 

15 

تصٜد ا٫ْكطاع عٔ ايعٌُ دٕٚ ضبب َػسٚع َد٠ 

ع٢ً مخط١ عػس َٜٛا َتؿ١ً ، خ٬ٍ ايط١ٓ 

 ايعكد١ٜ ايٛاسد٠ .

ايؿؿٌ دٕٚ َهاؾأ٠، أٚ تعٜٛض ، ع٢ً إٔ ٜطبك٘ إْراز نتابٞ بعد ايػٝاب َد٠ عػس٠ اٜاّ ، يف ْطام سهِ 

 ( َٔ ْعاّ ايعٌُ .80املاد٠ )

16 

ايػٝاب املتكطع دٕٚ ضبب َػسٚع َددا تصٜد يف 

ايط١ٓ ايعكد١ٜ فُٛعٗا ع٢ً ث٬ثني َٜٛا خ٬ٍ 

 ايٛاسد٠ . 

ايؿؿٌ دٕٚ َهاؾأ٠، أٚ تعٜٛض ، ع٢ً إٔ ٜطبك٘ إْراز نتابٞ بعد ايػٝاب َد٠ عػسٜٔ َٜٛا  ، يف ْطام 

 ( َٔ ْعاّ ايعٌُ .80سهِ املاد٠ )



 

  تٓعِٝ ايعٌُ :ب: كايؿات تتعًل  ثاْٝا

 ْٛع املدايؿ١    ّ

 اؾصا٤ ) ايٓطب١ احملط١َٛ ، ٖٞ ْطب١ َٔ ا٭دس ايَٝٛٞ (

 املس٠ ايسابع١ املس٠ ايجايج١ املس٠ ايجا١ْٝ املس٠ ا٭ٚىل

 

 

1 

ايتٛادد دٕٚ َدلز يف غرل َهإ ايعٌُ املدؿـ يًُٛظـ 

 ّٜٛ %50 %25 %10 أثٓا٤ ٚقت ايدٚاّ .

 

 

2 

امل٪ضط١ يف أَانٔ ايعٌُ ، عٌُ اضتكباٍ يف غرل أَٛز غرل  

 دٕٚ إذٕ َٔ اٱداز٠. 

 

 

 إْراز نتابٞ 

 

10% 

 

15% 

 

25% 

 

 

3 

اضتعُاٍ آ٫ت  َٚعدات ٚادٚات   امل٪ضط١ ٭غساض خاؾ١ ، 

 دٕٚ إذٕ 

 

 إْراز نتابٞ 

 

10% 

 

25% 

 

50% 

4 

تدخٌ املٛظـ ، دٕٚ ٚد٘ سل يف أٟ عٌُ يٝظ َٔ اختؿاؾ٘ 

 أٚ مل ٜعٗد ايٝ٘ .، 

 

50% 

 

ّٜٛ 

 ث٬ث١ أٜاّ َٜٛإ

5 

  اـسٚز ، أٚ ايدخٍٛ َٔ غرل  املهإ املدؿـ يريو. 

 

 إْراز نتابٞ 

 

10% 

 

15% 

 

25% 

6 

 اٱُٖاٍ يف تٓعٝـ ا٫٫ت ، ٚؾٝاْتٗا ، 

 ، أٚ عدّ ايتبًٝؼ عٔ َا بٗا خًٌ أٚ عدّ ايعٓا١ٜ بٗا 

 

50% 

 

ّٜٛ 

 ث٬ث١ أٜاّ َٜٛإ

7 

عدّ ٚقع ادٚات اٱؾ٬ح، ٚايؿٝا١ْ ، ٚايًٛاشّ ا٫خس٣ يف 

 ا٫َانٔ املدؿؿ١ هلا، بعد ا٫ْتٗا٤ َٔ ايعٌُ . 

 

 

 إْراز نتابٞ 

 

25% 

 

50% 

 

ّٜٛ 

8 

 

 ْات، أٚ ب٬غات إداز٠ املٓػأ٠متصٜل، أٚ إت٬ف إع٬

 

 

 َٜٛإ

 

 ث٬ث١ أٜاّ
 

 مخط١ أٜاّ

 

 ؾؿٌ َع املهاؾأ٠

 

9 

 :عٛشت٘ ، َجاٍاٱُٖاٍ يف ايعٗد اييت 

 . ....إخل (ت ، أدٗص٠ ، َعدات ، أدٚات ، ) ضٝازات ، ا٫

 

 

 َٜٛإ

 

 ث٬ث١ أٜاّ
 

 مخط١ أٜاّ

 

 ؾؿٌ َع املهاؾأ٠

 

1

0 

ا٭نٌ يف َهإ ايعٌُ ، أٚ غرل املهإ املعد ي٘ ، أٚ يف غرل أٚقات 

 ايساس١ . 

 

 

 إْراز نتابٞ 

 

10% 

 

15% 

 

25% 

1

1 

 ايّٓٛ أثٓا٤ ايعٌُ .

 

 

 نتابٞ إْراز

 

10% 

 

25% 

 

50% 

1

2 

 ايّٓٛ يف اؿا٫ت اييت تطتدعٞ ٜكع١ َطتُس٠

 

50% 

 

ّٜٛ 

 ث٬ث١ أٜاّ َٜٛإ



 

   

 بطًٛى ايعاٌَ :: كايؿات تتعًل  ثايجا       

1

3 

ايتطهع أٚ ٚدٛد املٛظـ يف َهإ غرل عًُ٘ ، أثٓا٤ ضاعات 

 ايعٌُ .

 

10% 

 

25% 

 

50% 

 

ّٜٛ 

1

4 

 َٜٛإ  ّٜٛ ايت٬عب يف إثبات اؿكٛز ،ٚا٫ْؿساف
اؿسَإ َٔ 

ٚايع٬ٚات ايذلقٝات 

 ملس٠ ٚاسد٠

َع     ؾؿٌ َٔ اـد١َ

 املهاؾأ٠ ،  

1

5 

عدّ إطاع١ ا٭ٚاَس ايعاد١ٜ اـاؾ١ بايعٌُ، أٚ عدّ تٓؿٝر 

 ايتعًُٝات اـاؾ١ بايعٌُ ، ٚاملعًك١ يف َهإ ظاٖس
 

25% 

 

50% 

 

ّٜٛ 

 

 َٜٛإ

1

6 

 

ايتشسٜض ع٢ً كايؿ١ ا٭ٚاَس ، ٚايتعًُٝات اـط١ٝ 

 اـاؾ١ بايعٌُ .

    

 

 َٜٛإ     

 

 ث٬ث١ أٜاّ 
 

 مخط١ أٜاّ
 

 ؾؿٌ َع املهاؾأ٠ 

 

1

7 

ع١ ع٢ً ايتدخني يف ا٭َانٔ احملعٛز٠، ٚاملعًٔ عٓٗا يًُشاؾ

 ض١َ٬ املٛظؿني ٚاملٓػأ٠ 

 

 

 َٜٛإ

 

 ث٬ث١ أٜاّ
 

 مخط١ أٜاّ

 

 ؾؿٌ َع املهاؾأ٠

 
1

8 

اٱُٖاٍ أٚ ايتٗإٚ يف ايعٌُ ايرٟ ٜٓػأ عٓ٘ قسز يف ؾش١ 

 ض٬َتِٗ ، أٚ يف املٛاد ، أٚ ا٭دٚات ، أٚ ا٭دٗص٠ . املٛظؿني ، أٚ

 

 َٜٛإ

 

 ث٬ث١ أٜاّ
 

 مخط١ أٜاّ
 

 ؾؿٌ َع املهاؾأ٠

 ْٛع املدايؿ١    ّ

 اؾصا٤ ) ايٓطب١ احملط١َٛ ، ٖٞ ْطب١ َٔ ا٭دس ايَٝٛٞ (

 املس٠ ايسابع١ ايجايج١املس٠  املس٠ ايجا١ْٝ املس٠ ا٭ٚىل

 

 

1 

ايتػادس َع ايص٤٬َ ، أٚ ايػرل ، أٚ إسداخ 

 َػاغبات يف َهإ ايعٌُ 

 

ّٜٛ 

 مخط١ أٜاّ ث٬ث١ أٜاّ َٜٛإ

 

 

2 

ايتُازض أٚ ادعا٤ املٛظـ نربا اْ٘ 

 أؾٝب أثٓا٤ ايعٌُ ، أٚ بطبب٘ .

 

ّٜٛ 

 مخط١ أٜاّ ث٬ث١ أٜاّ َٜٛإ

 

 

3 

ايطيب  عٓد ا٫َتٓاع عٔ إدسا٤ ايهػـ 

طًب طبٝب املٓػأ٠ ، أٚ زؾض تباع 

 ايتعًُٝات ايطب١ٝ أثٓا٤ ايع٬ز .

 

ّٜٛ 

 مخط١ أٜاّ ث٬ث١ أٜاّ َٜٛإ

4 

كايؿ١ ايتعًُٝات ايؿش١ٝ املعًك١ 

 بأَانٔ ايعٌُ .
 

50% 

 

ّٜٛ 

 مخط١  أٜاّ َٜٛإ

5 

ايهتاب١ ع٢ً ددزإ املٓػأ٠ ، أٚ يؿل 

 إع٬ْات عًٝٗا .

 

 

 إْراز نتابٞ 

 

10% 

 

25% 

 

50% 



 

 

 

6 

  زؾض ايتؿتٝؼ اٱدازٟ عٓد اٱْؿساف 

25% 

 

50% 

 

ّٜٛ 

 

 َٜٛإ

7 

عدّ تطًِٝ ايٓكٛد احملؿ١ً ؿطاب املٓػأ٠ 

 يف املٛاعٝد احملدد٠ دٕٚ تدلٜس َكبٍٛ .

    

 

 َٜٛإ     

 

 ث٬ث١ أٜاّ 
 

 مخط١ أٜاّ
 

 ؾؿٌ َع املهاؾأ٠ 

 

8 

ا٫َتٓاع عٔ ازتدا٤ امل٬بظ ، ٚا٭دٗص٠ 

 املكسز٠ يًٛقا١ٜ ٚيًط١َ٬ .

 

 

 إْراز نتابٞ 

 َٜٛإ ّٜٛ

 

 مخط١ أٜاّ     

9 

تعُد اـ٠ًٛ َع اؾٓظ اٯخس يف أَانٔ 

 ايعٌُ .

    

 

 َٜٛإ     

 

 ث٬ث١ أٜاّ 
 

 مخط١ أٜاّ
 

 ؾؿٌ َع املهاؾأ٠ 

 

10 

اٱحيا٤ يٰخسٜٔ مبا خيدؽ اؿٝا٤ ق٫ٛ، 

 أٚ ؾع٬ .

    

 

 َٜٛإ     

 

 ث٬ث١ أٜاّ 
 

 مخط١ أٜاّ
 

 ؾؿٌ َع املهاؾأ٠ 

 

12 

ا٫عتدا٤ ع٢ً ش٤٬َ ايعٌُ بايكٍٛ ، أٚ 

اٱغاز٠ ، أٚ باضتعُاٍ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ 

 ا٫يهذل١ْٝٚ بايػتِ ، أٚ ايتشكرل .

 

    

 

 َٜٛإ     

 

 ث٬ث١ أٜاّ 
 

 مخط١ أٜاّ
 

 ؾؿٌ َع املهاؾأ٠ 

 

13 

ا٫عتدا٤ باٱٜرا٤ اؾطدٟ ع٢ً ش٤٬َ 

 غرلِٖ بطسٜك١ إباس١ٝايعٌُ ، أٚ ع٢ً 

 ( َٔ ْعاّ ايعٌُ .80ؾؿٌ بدٕٚ َهاؾأ٠، أٚ إغعاز ، أٚ تعٜٛض، يف  مبٛدب املاد٠ )

14 

، أٚ ايكٛيٞ ، أٚ بأٟ ا٫عتدا٤ اؾطدٟ

 ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ ا٫يهذل١ْٝٚ 

ؾاسب ايعٌُ ، أٚ املدٜس املط٦ٍٛ ، أٚ  ع٢ً 

         اسد ايس٩ضا٤ أثٓا٤ ايعٌُ ، أٚ بطبب٘ . 

 

 ( َٔ ْعاّ ايعٌُ .80ؾؿٌ بدٕٚ َهاؾأ٠، أٚ إغعاز ، أٚ تعٜٛض، يف  مبٛدب املاد٠ )

15 

  تكدِٜ ب٬ؽ ، أٚ غه٣ٛ نٝد١ٜ .

 ث٬ث١ أٜاّ 
 

 مخط١ أٜاّ
 

ؾؿٌ َع  

 املهاؾأ٠

 

 

 

         ---------      

16 

عدّ ا٫َتجاٍ يطًب ؾ١ٓ ايتشكٝل 

 ايػٗاد٠.باؿكٛز ، أٚ اٱد٤٫  با٭قٛاٍ أٚ 

    

 

 َٜٛإ     

 

 ث٬ث١ أٜاّ 
 

 مخط١ أٜاّ
 

 ؾؿٌ َع املهاؾأ٠ 

 



 

 

 

 :اؾصا٤ات اييت جيٛش تٛقٝعٗا ع٢ً املٛظـ ٖٞ  : ( 146املادَ ) 

ؾٝ٘ إىل  س، ٜػازغٜٛد٘ إىل املٛظـ َٔ قبٌ ز٥ٝط٘ املبا عدل أٟ ٚض١ًٝ تٛاؾٌ  ٖٚٛ ترنرل غؿٗٞ أٚ نتابٞ : ايتٓبٝ٘أ.    

ملجٌ  يف أدا٤ ٚادبات ٚظٝؿت٘ ٚعدّ ايعٛد٠ ا٭ؾٍٛٚ باي٥٬ش١ ايتكٝدَساعا٠ املٛظـ ٚ ٜطًب َٓ٘ قسٚز٠  ازتهبٗا  اييتاملدايؿ١ 

 َطتكب٬.َا بدز َٓ٘ 

دصا٤     زتهبٗا َع يؿت ْعسٙ إىل تعسق٘ إىل شا ب٘ ْٛع املدايؿ١ اييت اب ٜتِ تٛدٝٗ٘ إىل املٛظـ َٛق: ٖٚٛ نتا اٱْرازب . 

 َطتكب٬ .ز املدايؿ١ أٚ ايعٛد٠ ملجًٗا اساضتُيف ساي١ د أغ

ايَٝٛٞ أٚ ْطب١ َٔ ايساتب تذلاٚح بني أدس ّٜٛ ٚمخط١ أٜاّ  ا٭دس: ٖٚٛ سطِ ْطب١ َٔ ايساتب يف سدٚد دص٤ َٔ  اؿطــِز . 

 يف ايػٗس ايٛاسد نشد أقؿ٢

ٖرٙ ايؿذل٠  خ٬ٍؾذل٠ َع١ٓٝ َع سسَاْ٘ َٔ أدسٙ  خ٬ٍعٔ ايعٌُ دٕٚ أدس : ٖٚٛ َٓع املٛظـ َٔ َصاٚي١ ايعٌُ  :اٱٜكافد. 

 ايػٗس ايٛاسد خ٬ٍتتذاٚش عػس٠ أٜاّ  أ٫ع٢ً 

 املدايؿ١ َع عدّ املطاع عك٘ يف َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـد١َ ٫زتهاب٘ : ٖٚٛ ؾؿٌ املٛظـ  ايؿؿٌ َٔ اـد١َ َع املهاؾأ٠ . .ـٖ

املٛظـ  ٫زتهابطخ عكد ايعٌُ دٕٚ َهاؾأ٠ أٚ تعٜٛض أٚ إْراز : ٖٚٛ ؾايؿؿٌ َٔ اـد١َ دٕٚ َهاؾأ٠ أٚ تعٜٛض أٚ إْراز  ٚ.

 . ايطعٛدٟ  َٔ ْعاّ ايعٌُ ( 80)  عًٝٗا باملاد٠ فاملٓؿٛ ا٭ؾعاٍأٚ أنجس َٔ  ٬ؾع

، نٌ َٛظـ ٜستهب إسد٣ املدايؿات ايٛازد٠ باؾدٍٚ املػاز إيٝ٘ ٜعاقب باؾصا٤ املٛقح قسٜٔ املدايؿ١ اييت ازتهبٗا : ( 147املادَ ) 

 . ٚجيب إٔ ٜتٓاضب اؾصا٤ املؿسٚض َع ْٛع َٚد٣ املدايؿ١ املستهب١

١ٜ كايؿ١ ٭أٚ َٔ ٜؿٛق٘، ٚجيٛش ي٘ اضتبداٍ دصا٤ أخـ باؾصا٤ املكسز  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜتهٕٛ ضًط١ تٛقٝع اؾصا٤ ملدٜس : ( 148املادَ ) 

 . ا٭ٚىليف ساي١ ازتهابٗا يًُس٠ 

ٜعتدل عا٥دا ٚتعد املدايؿ١ ٚنأْٗا  ٫ٛظـ ذات املدايؿ١ بعد َك٢ ضت١ أغٗس ع٢ً ضبل ازتهابٗا، ؾاْ٘ يف ساي١ ازتهاب امل: ( 149املادَ ) 

 . ا٭ٚىلازتهبت يًُس٠ 



 

   .َٔ بني اؾصا٤ات املكسز٠ هلرٙ املدايؿات ا٭غدعٓد تعدد املدايؿات ايٓاغ١٦ عٔ ؾعٌ ٚاسد ٜهتؿٞ بتٛقٝع اؾصا٤  : ( 151املادَ ) 

 إت٬فجيٛش إٔ ٜؿسض ع٢ً املدايؿ١ ايٛاسد٠ أنجس َٔ دصا٤ ٚاسد، ٚؾ٢ ساي١ تطبب املٛظـ يف ؾكد أٚ تدَرل أٚ  ٫: ( 151املادَ ) 

سطِ املبًؼ  يًُ٪ضط١، ؾإٕ اٱداز٠ْاغ٦ا عٔ خطأ املٛظـ أٚ كايؿت٘ تعًُٝات  ذيو، ٚنإ  يًُ٪ضط١ أدٗص٠ ممًٛن١ آ٫تَُٗات أٚ 

 . ايػسض ع٢ً أدس مخط١ أٜاّ يف نٌ غٗسا ٜصٜد َا ٜكتطع هلر أ٫ا نإ عًٝ٘، ع٢ً ايٛقع إىل َ ٱعاد٠أٚ  اي٬شّ ي٬ؾ٬ح 

 ونتاب١ مبا ٖٛ َٓطٛب إيٝ٘ ٚزلاع أقٛاي٘ ٚؼكٝل دؾاع٘ ٚذي إب٬غ٘بعد  إ٫جيٛش تٛقٝع أٟ دصا٤ ع٢ً املٛظـ  ٫: ( 152املادَ ) 

  . مبٛدب قكس ٜٛدع يف ًَؿ٘

  .أٚ ايس٩ضا٤ امل٪ضط١ ق١ َباغس٠ بايعٌُ أ٬ٚإذا نإ ي٘ ع إ٫تهب٘ خازز َهإ ايعٌُ از ٭َسجيٛش تٛقٝع دصا٤ ع٢ً املٛظـ  ٫: ( 153املادَ ) 

باؽاذ أٟ امل٪ضط١ تطكط املطا٤ي١ ايتأدٜب١ٝ يًُٛظـ مبكٞ مخط١ عػس َٜٛا ع٢ً انتػاف املدايؿ١ دٕٚ إٔ تكّٛ :  ( 154املادَ ) 

 . بػأْٗا إدسا٤ َٔ إدسا٤ات ايتشكٝل

َٜٛا بايٓطب١  ث٬ثَٕٛك٢ ع٢ً تازٜخ ثبٛت املدايؿ١  ٥ش١ إذا ٬تٛقٝع اؾصا٤ات ايٛازد٠ بٗرٙ اي يًُ٪ضط١جيٛش  ٫: ( 155املادَ ) 

 .ايػٗس١ٜ ٚمخط١ عػس َٜٛا بايٓطب١ يػرلِٖ ا٭دٛزيًُٛظؿني ذ٣ٚ 

ز املدايؿ١، اْٚٛعٗا َٚكدازٖا ٚاؾصا٤ ايرٟ ضٝتعسض ي٘ يف ساي١ تهس خيطس املٛظـ نتاب١ مبا ٚقع عًٝ٘ َٔ دصا٤ات: ( 156املادَ ) 

 .َٚدٜس ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜٜٚٛقع عًٝ٘ ز٥ٝط٘  ودٕٚ قكس بريٜ ايب٬ؽ اضت٬ّٚاذا أَتٓع املٛظـ عٔ 

٥ش١ ايعٌُ، جيٛش يًُٛظـ إٔ ٜتعًِ أَاّ إداز٠ ض أَاّ ايًذ١ٓ املدتؿ١ ٚؾكا ي٬اعذلعل املٛظـ يف ا٫ اٱخ٬ٍعدّ : ( 157املادَ ) 

إٔ تبت يف ايتعًِ ايرٟ  ايًذ١ٓ ٥ش١ تٓعِٝ ايعٌُ، ٚع٢ً عًٝٗا يف ٫ فَٔ أٟ دصا٤ ٜٛقع عًٝ٘ ٚؾل أسهاّ ايتعًِ املٓؿٛ امل٪ضط١

 . أضبٛعني َٔ تازٜخ تكدمي٘ خ٬ٍٜكدّ إيٝٗا 

ٚ ؼؿغ  ٜدٕٚ ؾٝٗا ْٛع املدايؿ١ اييت ازتهبٗا ٚتازٜخ ٚقٛعٗا ٚاؾصا٤ املٛقع عًٝ٘،  يهٌ َٛظـ ؾشٝؿ١ دصا٤ات ـخيؿ: ( 158املادَ ) 

  . ٖرٙ ايؿشٝؿ١ يف ًَـ خد١َ املٛظـ



 

 الفصل الثامً عغز : التظله

 يف ساٍ ثبت ذيو . ايتعًِ ٚض٤ٛ املعا١ًَ اييت ٜتعسقٕٛ هلا سا٫تإتاس١ اجملاٍ أَاّ املٛظؿني يًتعبرل عٔ  .1

 . ؼكٝل ايعداي١ .2

  ع٢ً ايساس١  حزؾع ايسٚح املع١ٜٛٓ يًُٛظؿني ٚتٛؾرل ب١٦ٝ عٌُ آ١َٓ تبع .3

 . بأِْٗ قؿٕٓٛ قد ايعًِ ٚايتذاٚشات يد٣ املٛظؿني  طُأ١ْٓٝاجياد اي .4

 أعكا٤ ايًذ١ٓ : : ( 159املادَ ) 

 ز٥ٝطا    ممجٌ َٔ ا٭َا١ْ ايعا١َ                                                

 عكٛا                    ايتٓؿٝر١ٜ        ممجٌ َٔ اٱداز٠                            

 عكٛا                            ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ  َٔ ممجٌ                           

 عكٛا                             ايس٥ٝظ املباغس يًُٛظـ                            

يف ايتعًِ   خيٌ يف سل املٛظـ ٫مبا  يًذ١ٓ ايتعًُات اؿل يف سطِ ايتعًُات اييت تسؾع َٔ قبٌ املتعًُني َٔ قساز َا : ( 161دَ ) املا

 . إىل اؾٗات ايسزل١ٝ

  .ٜكبٌ املسادع١ ٫ٜٚهٕٛ قساز ايًذ١ٓ ًَصّ ْٚٗا٥ٞ يًذُٝع :  ( 161املادَ ) 

  .ؾٛات٭ٜٚهٕٛ ؾٛت ايس٥ٝظ بِٝٓٗ َسدشا يف ساي١ تطا٣ٚ ا ا٭عكا٤ تهٕٛ مجٝع قسازات ايًذ١ٓ بايتؿٜٛت بني  :  ( 162املادَ ) 

ايكك١ٝ ٜٚكّٛ ز٥ٝظ ايًذ١ٓ  وحيل ي٘ ايتؿٜٛت يف تً ٫يف ساي١ نٕٛ أسد أعكا٤ ايًذ١ٓ طسف يف قك١ٝ ايتعًِ ؾإْ٘ : ( 163املادَ ) 

 . آخس بؿؿ١ َ٪قت١ ا عكٛ  بإختٝاز

 

 



 

  ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:يًذ١ٓ سل ايٓعس يف ايتعًُات اييت تسؾع إيٝٗا َٔ قبٌ املٛظؿني : ( 164املادَ ) 

 . ا٭دا٤تكِٝٝ  ـايتعًُات اييت تسؾع ؾُٝا خيأ  .                    

 . طٞ قٝد املٛظــ ايتعًُات اييت تسؾع ؾُٝا خيب .                  

  . ؽؿٝض ايساتب تأخس ايذلق١ٝ أٚ ـييت تسؾع ؾُٝا خيايتعًُات ا ز.                 

  . ؽؿٝض املطت٣ٛ ايٛظٝؿٞ ـد. ايتعًُات اييت تسؾع ؾُٝا خي                

 .أٟ تعًُات أخس٣ تس٣ ايًذ١ٓ إَها١ْٝ عجٗاٖـ .                 

 . يًٓعس يف ايتعًُات غٗس١ٜيًذ١ٓ بؿؿ١  اٱدتُاعات ايدٚز١ٜ تٓعكد: ( 165املادَ ) 

بدزاض١ ايطًبات ٚمجع املعًَٛات عٔ ايتعًِ املسؾٛع ٚزلاع زأ٣ املٛظـ املتعًِ ٚايتكسٜس  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ ٜكّٛ َدٜس : ( 166املادَ ) 

 و .يف ذي ا٭ضاعٖٚٛ  َباغس٠ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜسٌ املػه١ً َٔ قبٌ  باٱَهإؾُٝا إذا نإ ايتعًِ ي٘ َا ٜدلزٙ أٚ إٔ 

 ،  َٔ دٗد ٚٚقت ع٢ً أعكا٤ ايًذ١ٓ وهٕٛ ايتعًُات تتطًب ادتُاعات َٔ قبٌ أعكا٤ ايًذ١ٓ َٚا ٜذلتب ع٢ً ذيْعسا ي: ( 167ادَ ) امل

ات  اؾصا٤ٜتعد٣  )٫ يف دصا٤ َا ع٢ً املٛظـ ؾإٕ يًذ١ٓ ايتكسٜس ويري امل٪ضط١ٖرٙ ايًذ١ٓ َٔ املٛظؿني ايتٓؿٝرٜني يف   إٔ أعكا٤ حسٝٚ

   املٛظـ قبٌ ايبد٤ يف أعُاٍ ايًذ١ٓو ، ٜٚٛاؾل ع٢ً ذي ؾٛع يف غرل قً٘املس إٔ ايًذ١ٓ زأت إٔ ايتعًِ يف ساٍ ( ات اؾصا٤  ٥ش٫١اييت أقستٗا 

ضكط  ٚإ٫ يف َد٠ أقؿاٖا اضبٛع َٔ تازٜخ ؾدٚز ايكساز ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ يًُٛظـ املتعًِ إٔ ٜسؾع تعًُات٘ إىل َدٜس : ( 168املادَ ) 

  ِ .سك٘ يف ايتعً

                                    ،امل٪ضط١ تكع ع٢ً عاتل  ا٭َست أٚ تعدٜات ع٢ً املٛظـ ، ؾإٕ َط٪ٚي١ٝ تط١ٜٛ ه٬ػأٟ َخ سدٚ يف ساٍ:  ( 169املادَ ) 

 امل٪ضط١ ٚيد٣   س٥ٝظ املباغساي. نُا أْ٘ َٔ املُهٔ سٌ أؾعب املػانٌ ٚأغًبٗا َع اٱَهإ ض١ قدز ٬بط١ بد إٔ ػسٟ ايتط٫ٜٛٚ

 .قد ٜٛادٗٗا املٛظؿٕٛ َػه٬تإدسا٤ٜٔ ميهٔ اضتدداَُٗا ؿٌ أٟ 

 



 

(  ٞغرل ايسزل  ) تِٗ عٔ طسٜل ايٓكاؽ ايٛد٬ٟ، ؿٌ َػه ممهٓا و، نًُا نإ ذي املٛظؿني َٓاقػ١ٜتِ  :  غرل ايسزلٞ . اٱدسا٤ 1 

، ؾٝهٕٛ َٔ ا٭َسإذا أخؿل ايتٛد٘ ايٛدٟ يف سٌ ;  ٭سد اعكا٤ ؾ١ٓ ايتعًِ . ٚقد ٜهٕٛ َٔ املٓاضب أسٝاْا ايتٛد٘ املباغس ايس٥ٝظ  َع 

 . سل املٛظؿني ٚقتٗا اضتدداّ إدسا٤ ايتعًِ ايسزلٞ

. ٜٚٓبػٞ إٔ  ويف ذي املػانٌ اـطرل٠ يف ساٍ ؾػًت ايطسٜك١ ايٛد١ٜ يف سٌطتددّ ٜبد إٔ ٫ اٱدسا٤ٖرا  : إدسا٤ ايتعًِ ايسزلٞ.   2

 :اٱدسا٤َساسٌ هلرا ث٬ث١  . ٜٚٛدد خ غٗس َٔ ظٗٛزٖا أٚ َٔ تازٜخ اؿدث١ أ٬ث خ٬ٍضتؿطازات نتابٝا ٫أٚ اٖرٙ املػانٌ ؿعد ت

   :ا٭ٚىلاملسس١ً أ . 

١ أٜاّ َٔ أٜاّ ايعٌُ طمخ  خ٬ٍإٔ ٜستب يكا٤  س٥ٝط٘املباغس، ٜٚٓبػٞ ي س٥ٝطٜ٘ٓبػٞ إٔ ٜسؾع املٛظـ تعًُ٘ نتابٝا ٜٚكدَ٘ ي.   1

           .                                                                                                                            ملٓاقػ١ َػانٌ املٛظـ

  عػس٠ أٜاّ َٔ أٜاّ ايعٌُ خ٬ٍبٗا املٛظـ  ٜٓؿحقؿ١ً ايًكا٤ أٚ أٟ إدسا٤ات تابع١ ٜٓبػٞ إٔ   . 2

يًتعاٌَ َع ٖرا ايتعًِ  تبذلض يت، ٚاي يًػ٪ٕٚ اٱداز١ٜكدّ ايتعًِ ٜ، ؾٝٓبػٞ إٔ  س يًُٛظـاملباغ س٥ٝظاي ـإذا نإ ايتعًِ خي . 3

 اسد اعكا٤ ايًذ١ٓ .  عٔ طسٜل 

   :املسس١ً ايجا١ْٝب . 

.  اٱداز٠ًٜٝ٘ يف  ا يرٟ اٱداز٠تعًُ٘ ملدٜس  ٣ ، ؾُٝهٓ٘ إٔ ٜكدّ غهٛا٭ٚىلؿست عٓ٘ املسس١ً ضاملٛظـ املتعًِ عُا أ ضإٕ مل ٜس . 1  

إٔ ٜٛقح ؾٝ٘ املٛظـ ضبب زؾك٘ يًكساز  ٚجيب  َٔ ايتعًِ .  ا٭ٚىلعػس٠ أٜاّ َٔ ٚؾٍٛ قساز املسس١ً  خ٬ٍٜٚٓبػٞ إٔ ٜٓؿر ٖرا 

 . ايطابل

 ايس٥ٝظ املباغس ًكا٤ يٝدعُٛا ايايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ مخط١ اٜاّ . ظاْب أْ٘ ميهٔ سكٛز  خ٬ٍضرلتب املدٜس يكا٤ يٝطتُع ؾٝ٘ ايتعًِ .  2

 . عػس٠ أٜاّ َٔ ايًكا٤ خ٬ٍبايٓؿح . ٜٚٓبػٞ إٔ ٜتِ تطذٌٝ قؿ١ً ٖرا ايًكا٤ نتابٝا 

                                                                                             :                                                                               سس١ً ايجايج١ امل . ت

  خ٬ٍه٣ٛ نتابٝا ايػ إٔ تكدّ  . ع٢ً يًػ٪ٕٚ اٱداز١ٜهٛاٙ ١ْٝ َٔ ايتعًِ، ؾٝٓبػٞ إٔ ٜسؾع غ١ً املسس١ً ايجاإذا مل ٜكتٓع املٛظـ مبشؿ.   1  

   .ا يطبب زؾك٘ يكساز املسس١ً ايجا١ْٝ شِاايتعًِ . ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ املٛظـ َٛق١ً ايجا١ْٝ َٔ قساز املسس اضت٬ّأٜاّ َٔ أٜاّ ايعٌُ َٓر  10

تِ دع٠ٛ أٜاّ ايعٌُ . ٚيف بعض ايعسٚف ، ١ٜ أٜاّ َٔ مخط  خ٬ٍتهٞ ادتُاعا ٫ضتُاع يتعًِ املػ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜرلتب َدٜس ض  2. 

 .  يًس٥ٝظ املباغس اٱزغادٚيتكدِٜ ايٓؿح  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ

   ا٫ضت٦ٓافسل يف ى ٚيٝظ ٖٓا ،اٱدسا٤ات. ٖٚرٙ آخس َسس١ً َٔ  ا٫دتُاعأٜاّ َٔ  10 خ٬ٍنتابٝا  ا٫دتُاع١ً ٖرا ٜٓبػٞ تٛثٝل قؿ  . 3

 



 

 

 الفصل التاصع عغز : إىهاء اخلدمُ 

 .  ٜكٝؿٕٛ ق١ُٝ يًعٌُ ٫ايرٜٔ  املٛظؿنيعٔ  ا٫ضتػٓا٤ .1

 . إْٗا٤ خد١َ ايرٜٔ ٜتٛقؿٕٛ عٔ ايعطا٤ خ٬ٍَٔ  يعٌُ يف امل٪ضط١اؿد َٔ أضباب تباط٪ تطٛز ا  .2

      :ايتاي١ٝ اؿا٫تتٓتٗٞ خد١َ املٛظـ يف : ( 171املادَ ) 

 . ؾذل٠ ايتذسب١ خ٬ٍس١ٝ املٛظـ ٬ثبٛت عدّ ؾ .1

 .     ؾكدإ أسد ايػسٚط املطًٛب١ يًتعٝني ع٢ً ايٛظٝؿ١ .2

 . إذا اضتُس ايطسؾإ يف تٓؿٝرٙ ٜعتدل ايعكد فددا ملد٠ غرل قدد٠ إ٫إْٗا ايعكد قدد املد٠ باْتٗا٤ َدت٘ ،  .3

 . إذا نإ عكد ايعٌُ عسقٝا أٚ بايكطع١ أٚ َٛزلٝا ٭دً٘اْتٗا٤ ايػسض ايرٟ مت ايتعاقد  .4
      .  ايط١ٓ ايعكد١ٜ ايٛاسد٠ عػسٕٚ َٜٛا خ٬ٍفُٛعٗا  تػٝب املٛظـ دٕٚ عرز َػسٚع َد٠ عػس٠ أٜاّ َتؿ١ً أٚ َددا َتكطع١ تتذاٚش يف .5

      قبٍٛ اضتكاي١ املٛظـ .6

  ؾطخ عكد ايتٛظٝـ سطب َكتك٢ ايٓعاّ َٔ أسد ايطسؾني  .7

املعازف أٚ املٗازات أٚ ايكدزات اييت متهٓ٘ َٔ ايكٝاّ  ٭سد ضتُساز يف ايٛظٝؿ١ أٚ ؾكدإ املٛظـ٬ثبٛت عدّ ايًٝاق١ ايؿش١ٝ ي  .8

  ٛظٝؿ١ بايكدز املكبٍٛ أٚ ايعذص ايهًٞ يًُٛظـ عٔ أدا٤ ايعٌُبعٌُ اي

  ٚؾا٠ املٛظـ  .9

  تتذاٚش مخط١ أعٛاّ أ٫غسٜط١  يٲداز٠بٓا٤ ع٢ً ضًط١ تكدٜس١ٜ  ومتدٜد خدَت٘ بعد ذي يٲداز٠بًٛؽ املٛظـ ضتني عاَا  .10

   . اـد١َ ا٫ْتٗا٤أغٗس َٔ املٛعد احملدد  ث٬ث١بتبًٝؼ املٛظـ خطٝا قبٌ  امل٪ضط١ ، ع٢ً إٔ تكّٛ  اٱداز٠َٔ  بإقساز  إيػا٤ ايٛظٝؿ١ .11

 ٥ش١ ايعٌُ( َٔ ٫ 81 ) ايٛازد٠ يف املاد٠ ا٭ضبابؾطخ عكد ايعٌُ بٓا٤ ع٢ً أسد  .12

  ٥ش١ ايعٌُ( َٔ ٫ 80  (ايٛازد٠ يف املاد٠ اؿا٫تايعٌُ يف  ىتس .13

 ايط١ٓ سطب ايتؿؿٌٝ ايتايٞ خ٬ٍعػسٕٚ َٜٛا اْكطاع املٛظـ عٔ ايعٌُ ملسق٘ َد٠ تصٜد عٔ َا١٥ ٚ .14

 ثٕٛ َٜٛا بأدس٬ث  

  ا٭دسأزباع  بج٬ث١ضتٕٛ َٜٛا 

   َٕٜٛٛا بدٕٚ أدس ث٬ث  

  .د٬أٚ عدّ ػدٜدٖا أٚ إبعادٙ عٔ ايبعٌُ أٚ إقا١َ املٛظـ غرل ايطعٛدٟ ايإيػا٤ ايطًطات اؿه١َٝٛ زخؿ١ .   15



 

 

                       خس آد ايعٌُ تٛدٝ٘ إخطاز إىل ايطسف ٥ش١ ايعٌُ يؿطخ أٚ اْتٗا٤ عك٫اييت تتطًب ؾٝٗا أسهاّ  اؿا٫ت يف: ( 171املادَ ) 

  :ع٢ َا ًٜٜٞسا

 يػرلٙ.     ب١ بايٓط   َٜٛا عػس ايػٗسٟ ٚمخط١ ا٭دسَٜٛا يًُٛظـ ذٚ  ضتنيتكٌ عٔ  ٫مبدٙ  اٱْٗا٤خطٝا قبٌ اٱخطاز إٔ ٜهٕٛ أ .  

  . ا٫ضت٬ّٚتازٜخ  ويف َكس ايعٌُ ٜٚٛقع املطتًِ بري اٱخطازإٔ ٜتِ تطًِٝ ب .  

 . َٛظؿني اثٓني بايٛاقع ٘ ٜسضٌ إيٝ٘ غطاب َطذٌ ع٢ً عٓٛاْ٘ أٚ ٜتِ اؿؿٍٛ ع٢ً غٗاد٬٠َعٔ اضت اٱخطازذا اَتٓع املٛد٘ إيٝ٘ إز  .   

 . اٱغعاز املٛظـ عٔ َد٠  ٭دس ٫بدؾع تعٜٛكا َعاد إذا مل ٜساع ايطسف ايرٟ أ٢ْٗ ايعكد املد٠ املرنٛز٠ ًٜصّد . 

 

تبني عدد ضٓٛات ايعٌُ اييت قكاٖا ٚٚظٝؿت٘ اييت  امل٪ضط٥١ش١ ايعٌُ ٚايعُاٍ ٜطتشل املٛظـ غٗاد٠ خدل٠ َٔ ٫سطب : ( 172املادَ ) 

 . ساٍ اْتٗا٤ خدَت٘ يًُٛظـنإ ٜػػًٗا ٚايساتب ٚتطًِ 

دازات ٲايطسف ٚاضتٝؿا٤ مجٝع ايتٛقٝعات ي إخ٤٬يف اضتهُاٍ منٛذز  زاقٝد املٛظـ جيب ايبد٤ ؾٛبعد ؾدٚز قساز طٞ : ( 173املادَ ) 

 . َ٘ٔ سكٛم عًٝ٘ ٚتطدٜد َا عًٝ يًُ٪ضط١اييت ٜتعاٌَ َعٗا ٚتطًِ مجٝع ايعٗد اييت عًٝ٘ بايهاٌَ ٜٚتِ سطِ َا 

 ا٭َا١ْ ايعا١َ .بعد اعتُادٙ َٔ  إ٫ملطتشكات املذلتب١ عًٝ٘ تؿسف ا ٤٫ ايطسف ضازٟ املؿعٍٛ ٜٚعتدل منٛذز إخ٬ ٫: ( 174املادَ ) 

  .جيب ع٢ً املٛظـ املطٟٛ قٝدٙ ايتٛقٝع ع٢ً منٛذز تعٗد بطس١ٜ ايبٝاْات: ( 175املادَ ) 

بإْٗا٤ إدسا٤ات اـسٚز ايٓٗا٥ٞ يًعاٌَ غرل ايطعٛدٟ ٚتطًِٝ غسن١ ايٓكٌ ؾٛاش ضؿسٙ يتُهٝٓ٘ َٔ  امل٪ضط١تكّٛ : ( 176املادَ ) 

  . ٤ ايطسف٬إخايطؿس بعد إْٗا٤ إدسا٤ات 

 



 

 

 : ؼتطب َطتشكات ْٗا١ٜ اـد١َ نايتايٞ  : ( 177املادَ ) 

، ٚأدس غٗس ناٌَ عٔ نٌ ض١ٓ َٔ ايطٓٛات ايتاي١ٝ ،  ا٭ٚىلأ. أدس ْؿـ غٗس عٔ نٌ ض١ٓ خد١َ يًطٓٛات اـُظ   

  . ٜٚطتشل املٛظـ َهاؾأ٠ عٔ أدصا٤ ايط١ٓ بٓطب١ َا قكاٙ َٓٗا يف ايعٌُ

  . ست٢ آخس ّٜٛ عٌُ ايبد٫تب. أخس زاتب يًُٛظـ َع                

  . ز. بدٍ ايطهٔ ايرٟ مل ٜتطًُ٘ ست٢ آخس ّٜٛ عٌُ              

  . اييت مل ٜطتًُٗا ست٢ آخس ّٜٛ عٌُ اٱداش٠د. بدٍ               

 تكٌ عٔ ضٓتني ٫املهاؾأ٠ بعد خد١َ  حي١ املٛظـ، ٜطتشل يف ٖرٙ اؿاي١ ثًتكاق١ ايعٌُ بطبب اض٬إذا نإ اْتٗا٤ ع. . ـٖ 

تصٜد ع٢ً مخظ ضٓٛات ٜٚطتشل ثًجٝٗا إذا شادت َد٠ اـد١َ ع٢ً مخظ ضٓٛات َتتاي١ٝ ٚمل تبًؼ عػس ضٓٛات  ٫َتتايٝتني ٚ

 جس .ٜٚطتشل املهاؾأ٠ نا١ًَ إذا بًػت َد٠ خدَت٘ عػس ضٓٛات ؾأن

   إىهاء العكد حمدد املدَ

يف بدا١ٜ نٌ غٗس، ٚاعداد بٝإ ناٌَ بٗا مبسادع١ َٛاعٝد اْتٗا٤ ايعكٛد قدد٠ املد٠ يهاؾ١ املٛظؿني  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜتكّٛ  - أ

     .ع زأِٜٗ يف دد٣ٚ ػدٜد ايتعاقد َٔ عد٬َ٘طيس٩ضا٤ ا٭قطاّ ٚا٭َا١ْ ايعا١َ  ٫ضتٚازضاٍ ؾٛز٠ َٔ ايبٝإ 

تكّٛ بإعداد خطاب  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ، ؾإٕ  بتذدٜد عكد املٛظـ احملدد املد٠ ايس٥ٝظ املباغسيف ساٍ ٚزٚد َا ٜؿٝد زغب١   - ب

 يٮَا١ْ ايعا١َثِ ٜسؾع  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜيف ػدٜد ايتعاقد ملد٠ مماث١ً ٜٚٛقع َٔ َدٜس  امل٪ضط١ٛظـ ٜؿٝد زغب١ يًُ

ع٢ً ؾٛز٠ َٓ٘، ٚؾ٢ ساٍ عدّ زغب١ املٛظـ يف  با٫ضت٬ّ. ٜٚتِ تطًِٝ املٛظـ أؾٌ اـطاب ٜٚٛقع ٚا٫عتُاديًُٛاؾك١ 

 ا٫ضتكاي٤١ طسؾ٘ ٚتط١ٜٛ َطتشكات٘ عٓد تازٜخ اْتٗا٤ ايعكد نُا ٖٛ َٛقح يف ساي١ ٬اؽاذ إدسا٤ات إخايتذدٜد ؾٝتِ 

تكّٛ بإعداد  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜاملع٢ٓ يف ػدٜد عكد املٛظـ احملدد املد٠، ؾإٕ  ايس٥ٝظ املباغس يف ساٍ عدّ ٚزٚد َا ٜؿٝد زغب١   - ت

ثِ َٔ  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜاْتٗا٥٘ ٜٚٛقع َٔ َدٜس  يف ػدٜد ايتعاقد عٓد تازٜخ امل٪ضط١خطاب يًُٛظـ ٜؿٝد بعدّ زغب١ 

َٓ٘، ٜٚتِ اؽاذ إدسا٤ات ع٢ً ؾٛز٠  با٫ضت٬ّ. ٜٚتِ تطًِٝ املٛظـ أؾٌ اـطاب ٜٚٛقع  ٚا٫عتُادباملٛاؾك١ ا٭َا١ْ ايعا١َ 

 . ا٫ضتكاي١ٜ١ َطتشكات٘ عٓد تازٜخ اْتٗا٤ ايعكد نُا ٖٛ َٛقح يف ساي١ ٚتطٛطس ؾ٘  إخ٤٬

 



 

 

 إلصتكالُا

ايتابع ايس٥ٝظ املباغس إىل (  تكاي١اض) َٔ ايعٌُ بايتكدّ باضتكايت٘ قسز٠ ع٢ً منٛذز  ا٫ضتكاي١ٜكّٛ املٛظـ اير٣ ٜسغب يف  أ . 

  ي٘ يًشؿٍٛ ع٢ً َٛاؾكت٘

  .     يًػ٪ٕٚ اٱداز١ٜبهتاب١ زأٜ٘ ع٢ً ايطًب ٚحيٍٛ ايطًب   ايس٥ٝظ املباغسٜكّٛ  ب. 

املتعًك١ يف ايعٌُ  ا٭َٛزتكٌٝ عٔ بعض املكدّ ٚاضتكؿا٤ زأٟ املٛظـ املط ا٫ضتكاي١دع١ طًب مبسا ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ ز. تكّٛ  

اييت قد  ا٭خس٣ٚبعض املعًَٛات  ٫ضتكايت٘ايس٥ٝط١ٝ  ٚا٭ضباب٘ يف ْعِ ٚب١٦ٝ ايعٌُ ع زأ٬ٜٚغاؾ١ يف إدازت٘ ٚاضتط بامل٪ضط١

١ اـد١َ"، ٜٚتِ دزاض١ ْٗا١ٜ باضتدداّ منٛذز َكابً وايعٌُ مبا ٜطِٗ يف تطٜٛس ب١٦ٝ ايعٌُ، ٚذي ىتس سا٫ت١ تؿٝد يف دزاض

يًعسض  ا٫ضتكاي١د. ٜتِ زؾع  . ايعًٝا اٱداز٠عسض اؿًٍٛ املكذلس١ ع٢ً ٚ ٚتكدِٜ تٛؾٝات بٗرا ايػإٔ املكاب٬تٚؼًٌٝ ٖرٙ 

  . ٚا٫عتُاديًُٛاؾك١  ١ايعاَ ا٭َا١ْع٢ً 

داز٠ ٲؾٛز٠ َٓ٘ ي ًِ، ٚتطبا٫ضت٬ّٜٚٛقع املٛظـ  ا٫ضتكاي١إخطاز باملٛاؾك١ ع٢ً بتشسٜس منٛذز  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ. تكّٛ ــ ٖ

  . تابع هلا املٛظـاي

تًصَات ايت٢ عٛش٠ املٛظـ َٔ ناؾ١ ٚاملط ٚا٭دٚاتًِٝ ايعٗد ٤ ايطسف ٚتط٬باضتٝؿا٤ إدسا٤ات إخ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ ٚ. تكّٛ 

١ٜٛ يتط سف َطتشكاتـ ؾس منٛذز  نػ، ثِ تكّٛ بتشسٜاـد١َ يًُٛظؿني ىاملع١ٝٓ باضتدداّ منٛذز  بٝإ تس اٱدازات

  . طًِٝ ناؾ١ َطتشكاتَ٘طتشكات املٛظـ ٚت

، ٜٚتِ > "ٗاد٠ خدل٠غ’د٠ بٝاْات ٚظٝؿ١ٝ ، ثِ ميٓح املٛظـ غٗا ٤ ذ١َ اسبٚإش. ٜكّٛ املٛظـ بايتٛقٝع ع٢ً منٛذز تٓاشٍ ْٗا٥ٞ 

  . يف ساي١ طًب املٛظـ اؿؿٍٛ عًٝ٘ طسف إخ٤٬ منٛذز  ؼسٜس

ازٜخ أضبٛع َٔ ت خ٬ٍ يًػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ بريو٘ ؾٝذٛش ي٘ ايتكدّ بطًب نتابٞ تكايتاي١ زغب١ املٛظـ ايعدٍٚ عٔ اضح. يف س

مبٛدب ؾٛز٠ َٔ طًب  وايتابع هلا بري اٱداز٠نإٔ مل تهٔ ٚؽطس  ا٫ضتكاي١ايت٘، ٚؾ٢ ٖرٙ اؿاي١ تعتدل كتبكبٍٛ اض إب٬غ٘

  . املكدّ َٓ٘ ا٫ضتكاي١ايعدٍٚ عٔ 

 

 

 



 

 

  الغًاب املتكزر أو االىكطاع عً العنل

 اٱزضاٍَع ايتأنٝد ع٢ً   اٱيهذلْٚٞايدلٜد  خ٬ٍأ. ٜتِ تبًٝؼ املٛظـ بإْراز نتابٞ ٜتكُٔ ساي١ ايػٝاب، ٜٚتِ تطًُٝ٘ بايٝد أٚ َٔ 

 يف ًَـ املٛظـ اٱْرازب. ٜٛدع ْطخ َٔ خطاب 

ت٘، اازٚاْر   ٚزؾع تكازٜس املٛظـ  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜز. يف ساي١ ػاٚش أٜاّ ايػٝاب عٔ اؿد املطُٛح ٚؾكا يًٛا٥ح، ٜتِ كاطب١  .

                                                            .ٚاضتؿداز قساز بايؿؿٌ

ظـ ز إىل املٛاسٜٚسضٌ ايك. يًُٛاؾك١ ٚا٫عتُاد ،يٮَا١ْ ايعا١َ قساز ؾؿٌ" ٚزؾع٘ بتشسٜس منٛذز " ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ د. تكّٛ  

 .تطًُٝ٘ إٜاٙ  ع٢ً عٓٛاْ٘ أٚ بأٟ طسٜك١ تكُٔ

               .اٱدتُاع١ٝاملٛظـ بايتأَٝٓات  ىٜتِ إْٗا٤ اغذلاٖــ .  

   .ا٫ضتكاي١اـاؾ١ باملٛظـ نُا ٖٛ َٛقح ؾ٢ ساي١  بإعداد ايتطٜٛات املاي١ٝ ٚاملطتٓد١ٜ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜٚ. تكّٛ 

ايكا١ْْٝٛ قد  اٱدسا٤اتإؽاذ ناؾ١  امل٪ضط١ ٱداز٤٠ طسؾ٘، جيٛش ٬سكٛز املٛظـ يتط١ٜٛ َطتشكات٘ ٚاخساي١ عدّ  يفش. 

ٓطٝل َع ايػ٦ٕٛ بايت ايكطِعٛشت٘ بهاؾ١ أْٛاعٗا مبعسؾ١ إداز٠  اييتاملٛظـ يًشؿٍٛ ع٢ً ناؾ١ ايتعٜٛكات املكاب١ً يًعٗد 

 .اٱداز١ٜ 

 

 الكفاءَ   وإىهاء اخلدمُ أو الفصل لعد

 و (عكد ايعٌُ املدلّ َع املٛظـ ع٢ً غرل ذيَا مل ٜٓ  –أغٗس ٬خثا٫ختباز )ؾذل٠  خ٬ٍيف ساي١ ثبٛت عدّ نؿا٠٤ املٛظـ 

بإخطاز  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜايتابع ي٘ املٛظـ، تكّٛ  ايس٥ٝظ املباغس س١ٝ املٛظـ ٚاير٣ ٜسؾع٘ ٬مبٛدب تكسٜس ؾـــــــ وٚذي

د١ َٓ٘، ٚعًٝ٘ ٜتِ ٚايتأند َٔ تٛقٝع٘ ع٢ً ْط اٱخطازٜٚتِ تطًُٝ٘  ا٫ختبازؾذل٠  خ٬ٍاملٛظـ نتابٝا بإْٗا٤ ايتعاقد َع٘ 

 .١ املعٓٝ ٠دازٱاـد١َ َٔ ا ىعٝٝٓ٘ بعد ايتأند َٔ عٌُ بٝإ تستشكات٘ ٚتطًُٝ٘ َطٛغات تإْٗا٤ ٚتط١ٜٛ َط

 

 



 

 الىفاَ

و ع٢ً ايؿٛز بإعداد نػـ ؾسف َطتشكات٘ يتطًُٝٗا يٛزثت٘، ٚذي ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜأ. مبذسد ٚزٚد َا ٜؿٝد ٚؾا٠ املٛظـ تكّٛ 

ٚتطًِٝ ٚزثت٘ ناؾ١ َطتشكات٘  املٛظـ،  يد٣، ٚايتأند َٔ عدّ ٚدٛد عٗد ع١ٝٓٝ أٚ َاي١ٝ ا٭َا١ْ ايعا١َ َٔ  ا٫عتُادبعد 

 . ع٢ً ايؿٛز

 ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ َدٜس ع٢ً ا٭َساملٛظـ املتٛؾ٢ مل ٜتِ تطٜٛتٗا، ؾٝذب عسض  يد٣ب. يف ساي١ ٚدٛد عٗد ع١ٝٓٝ أٚ َاي١ٝ 

   .ؽاذ ايكساز املٓاضب يف ٖرا ايػأ٫ٕاير٣ ٜسؾع تٛؾٝات٘ يًذ١ٓ ايتٓؿٝر١ٜ 

املطتٓد ايداٍ ع٢ً  ، ٜٚسؾل بايطًب ـملدتبإْٗا٤ إدسا٤ات تأَٝٓات املٛظـ َع َهتب ايتأَٝٓات ا ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜز. تكٛ ّ 

إىل أؾٌ َطتٓدات ايتعٝني  باٱقاؾ١، ا٫ضتُاز٠، ثِ ٜتِ تطًِٝ ٚزثت٘ ْطد١ َٔ ويري اي٬ش١َتٓدات ايٛؾا٠ ٚباقٞ املط

 .باملٛظـ املتٛؾ٢ ١اـاؾ

 العجش الكلٌ عيد أداء مهاو الىظًفُ  

  . اؿاي١ ٱقساز اٱدتُاع١ٝأ. ٜعسض املٛظـ اير٣ ٜؿاب بعذص ن٢ً ع٢ً ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايتابع١ يًُ٪ضط١ ايعا١َ يًتأَٝٓات 

ؾع بس اٱداز١ٜايػ٪ٕٚ َع  بايتٓطٝل ايكطِ ، تكّٛ إداز٠ ٞ يطب١ٝ اييت تؿٝد عذص املٛظـ ايهًب. مبذسد ٚزٚد تكسٜس ايًذ١ٓ ا              

                       .                  ٚا٫عتُاديًُٛاؾك١  ا٭َا١ْ ايعا١َقساز إْٗا٤ خد١َ املٛظـ ٚعسق٘ ع٢ً 

 . ٤ طسؾ٘ٚاخ٬ شكات٘ز. ؾسف َطت             

 املزض الذٍ ال يزجِ عفاؤه

٥ش١ ٫ملا ؼددٙ  ؾكاٚ  ( ايط١ٜٛٓ اٱداشاتت٘ َٔ اضتٓؿاذٙ ناؾ١ اضتشكاق٫ باٱقاؾ١ ) ت٘ املسق١ٝاشإذا اضتٓؿر املٛظـ إداأ . 

١ ايعا١َ ايتأَٝٓات طايتابع١ يًُ٪ض، ٜعسض املٛظـ ع٢ً ايًذ١ٓ ايطب١ٝ اٱدتُاع١ٝ ١ ايعا١َ يًتأَٝٓات ٚامل٪ضطايعٌُ 

   . اؿاي١ ٱقساز اٱدتُاع١ٝ

بعسض  ٱداز١ٜاايػ٪ٕٚ ٝل َع بايتٓط يكطِا٩ٙ، تكّٛ إداز٠ ؿاٜسد٢ غ ٫تكسٜس ايًذ١ٓ ايطب١ٝ بإٔ َسق٘ ب. مبذسد ٚزٚ د  

                      . ٚا٫عتُاديًُٛاؾك١  ا٭َا١ْ ايعا١َقساز إْٗا٤ خد١َ ا ملٛظـ ع٢ً 

 . ٤ طسؾ٬٘ز. ؾسف َطتشكات٘ ٚاخ 

 



 

 

 بلىغ صً التكاعد

َا مل ٜهٔ (  ضٔ ايتكاعد) ايطتني، جيٛش إْٗا٤ خد١َ املٛظـ إذا بًؼ ضٔ اٱدتُاع٥١ٝش١ ايعٌُ ٚقإْٛ ايتأَٝٓات ٬طبكا ي

باْتٗا٤ َدت٘، ٚؾ٢ ساي١  إ٫ٜٓت٢ٗ ايعكد  ح ٫دت٘ إىل َا بعد بًٛغ٘ ٖرا ايطٔ، سٝد َ٘ قدد املد٠ ٚمتتاملدلّ َععكد ايعٌُ 

       إْٗا٤ خد١َ املٛظـ يبًٛغ٘ ضٔ ايتكاعد ؾإْ٘ ٜطتشل َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـد١َ املكسز٠ قاْْٛا

قبٌ و ضٔ ايتكاعد ٚذي بإْٗا٤ أٚ متدٜد اـد١َ ملٔ بًؼف اـا  بإعداد ايكساز ايس٥ٝظ املباغس بعد اضتػاز٠  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ تكّٛ  أ. 

از٠ . ٜٚتِ اضتػ تُدٜديً ٚاملد٠ املكسز٠    د اـد١َتُدٜٛا٤ بإْٗا٤ اـد١َ أٚ بٗسٜٔ ٜٚبني ؾٝ٘ تؿاؾٌٝ ايكساز ضبًٛؽ ضٔ ايطتني بػ

  . أٚ زؾكٗا  َد٠ اـد١َ متدٜدحيل يًُٛظـ قبٍٛ  حسٝتُدٜد از ايقس ساٍ املٛظـ يف

                                                           ادعتُيًُٛاؾك١ ٚا٫ يٮَا١ْ ايعا١َ ٜتِ زؾع ايكساز يعسق٘ ع٢ً   ب.

بتشسٜس خطاب يًُٛظـ خيدلٙ ؾٝ٘  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜٔ ايتكاعد، تكّٛ إْٗا٤ اـد١َ يبًٛؽ ض َدٜس ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ ز. مبٛدب قساز 

بػأْ٘ ٚتسضٌ ؾٛز٠ ادز ايؿ اٱدازٟٛز٠ َٔ ايكساز ٜٚسؾل ب٘ ؾ ا٭َا١ْ ايعا١َ تني ٜٚعتُد َٔ بكساز إْٗا٤ خدَت٘ بطبب بًٛؽ ضٔ ايط

     . ايتابع هلا اٱداز٠ٔ اـطاب ملدٜس َ

عٛشت٘ َٔ  اييتتًصَات ٚاملط ٚا٭دٚاتدٜد نٌ ايعٗد ١ يًُٛظؿني يتطاـدَ ىد. ٜكّٛ املٛظـ قبٌ تط١ٜٛ َطتشكات٘ بعٌُ بٝإ تس 

              . املع١ٝٓ اٱدازاتناؾ١ 

ًُٝ٘ ، إقاؾ١ إىل تطايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ  ٱداز٠تٝؿا٤ تٛقٝعات٘ اـد١َ يًُٛظؿني بعد اض ى. مبذسد تطًِٝ املٛظـ يُٓٛذز بٝإ تســٖ 

ٗاد٠ خدل٠ ٜبني ؾٝٗا ٚؼؿغ ايؿٛز باملًـ، نُا ميٓح املٛظـ غ با٫ضت٬َّٓٗا  ٛزاملٛظـ ع٢ً ؾدات تعٝٝٓ٘، ٜٚٛقع تَٓطأؾٌ 

 .                                                                   ضبب اْتٗا٤ اـد١َٚ ايبٝاْات ايٛظٝؿ١ٝ يًُٛظـ ٚآخس عٌُ غػً٘ َٚد٠ اـد١َ

 . طسؾ٘ ٚإخ٤٬ٚ. ؾسف َطتشكات٘  

 مكًدَ للحزيُ  جيائًُ أو بعكىبُ احلكه ىهائًا بعكىبُ

ايعا١َ َا مل  اٯدابأٚ   ٚا٭َا١ْدسمي١ َاض١ بايػسف  يفذا سهِ ع٢ً املٛظـ ْٗا٥ٝا بعكٛب١ دٓا١ٝ٥ أٚ بعكٛب١ َكٝد٠ يًشس١ٜ إ

 ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ.إدسا٤ات إْٗا٤ خدَت٘ بٛاضط١   تأَس احمله١ُ بٛقـ تٓؿٝر ايعكٛب١، ٜتِ إؽاذ

  

 



 

 

 الفصل العغزوٌ : إخالء الطزف 

  .أ. قُإ عدّ املطا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ يًُٛظـ بعد إْٗا٤ خدَت٘              

 ا.ٚمحا١ٜ ممتًهاتٗ امل٪ضط١ ب. قُإ سكٛم               

   :طسف املٛظـ عٓد ايطؿس ايٓٗا٥ٞ نايتايٞ إخ٤٬تهٕٛ إدسا٤ات :  ( 178املادَ ) 

 اٱدازاتٝع تٛقٝع مج    بأخر  وايطسف ٚذي إخ٤٬تهُاٍ منٛذز باض ا٭ضبابب َٔ بض ٭ٟاملٛظـ ايرٟ ٜتِ طٞ قٝدٙ أٚ ضؿسٙ أ. ٜكّٛ  

                           ا٭َا١ْ ايعا١َ   ٜتِ اعتُادٙ َٔ  حاملب١ٓٝ يف ايُٓٛذز عٝ ٚا٭قطاّ

     .أٟ ايتصاَات أخس٣ ، عًٝ٘ تطدٜدٖا قبٌ ضؿسٙ ب. إذا نإ ع٢ً املٛظـ ايػرل ضعٛدٟ املطاؾس قسض َا أٚ 

إىل  ا اضتٓاد تشكات املٛظـٜتِ ؾسف َط ا٭َا١ْ ايعا١َايطسف ٚاعتُادٙ َٔ  إخ٢ً٤٬ منٛذز َٔ مجٝع ايتٛقٝعات ع ا٫ْتٗا٤ز. عٓد 

    .  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ ايتط١ٜٛ ايؿادز٠ َٔ 

            .بأٟ سكٛم أخس٣ يًُ٪ضط١ناؾ١ سكٛق٘ ٚعدّ َطايبت٘  باضت٬َ٘د. ٜكّٛ املٛظـ بايتٛقٝع 

  .و ٗاد٠ خدل٠، إذا زغب املٛظـ يف ذيؾداز غٖـ . إ

 :  طسف املٛظـ عٓد ضؿسٙ يككا٤ إداشت٘ إخ٤٬إدسا٤ات : ( 179املادَ ) 

 يًُ٪ضط١  اييت برَت٘  ا٫يتصاَاتبتطدٜد مجٝع  ايب٬د ٜكّٛ املٛظـ ايرٟ ٜسغب ايطؿس يككا٤ إداشت٘ خازز  أ . 

ًٜتصّ يف ساي١ عدّ عٛد٠  امل٪ضط١َٔ َٛظؿٞ  ١ ؾعًٝ٘ إٔ حيكس نؿٌٝ غازّكاملٛظـ تٓؿٝر َا دا٤ بايؿكس٠ ايطابتطع ب. إذا مل ٜط

                                                                                                                                                                          .ايكسٚض  واييت عًٝ٘ مبا يف ذي ٚاٱداز١ٜاملاي١ٝ  ا٫يتصاَاتؿس بإٔ ٜتشٌُ ايهؿٌٝ ناؾ١ ايطاملٛظـ اجملاش َٔ 

  تٓادا، ٚؾسف َطتشكات املٛظـ اض١ ا٭َا١ْ ايعاَ ٚاعتُادٙ َٔ َٔ قبٌ ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ  ايطسف إخ٤٬ز. ٜتِ إعداد ٚتعب١٦ منٛذز 

عدّ  يترنس٠ يف ساٍإسكاز نؿٌٝ غازّ ٜتشٌُ ْؿـ ق١ُٝ ا; بامل٪ضط١  ايػ٪ٕٚ اٱداز١ٜ ٠إدازَٔ  عل املٛظـ ادز٠ايتط١ٜٛ ايؿ إىل

 . اٱداش٠ ايعٛد٠ َٔ 

 

 



 

 

                                                                                  : ١َُٗ عٌُ ٭دا٤طسف املٛظـ عٓد ضؿسٙ  إخ٤٬: ( 181املادَ ) 

كاز ايطسف، إذا قاّ بإس إخ٤٬   منٛذز  و، مبا يف ذياع١َُٗٙ٬ عٌُ، ؾإْ٘ ٜعؿ٢ َٔ مجٝع ايبٓٛد املٛقش١  ٭دا٤يطؿس املٛظـ  ٬تطٗٝ

ايعٗد  ومبا يف ذي ٚاٱداز١ٜاملاي١ٝ  ا٫يتصاَاتُت٘ ؾإٕ ايهؿٌٝ ٜتشٌُ ناؾ١ عدّ عٛد٠ املٛظـ َٔ َٗ نؿٌٝ غازّ ٜتعٗد بأْ٘ يف ساٍ

 . ايكسٚض اييت سؿٌ عًٝٗا َٚا ؾسف ي٘ َٔ بدٍ ايطهٔ وضًُت يًُٛظـ ٚنرياييت 

 الفصل احلادٍ والعغزوٌ : العالقات احلكىمًُ  

                                                                 ا٥ح ٚايكٛاْني املكسز٠ َٔ ايدٚي١تٓعِٝ ايتصاّ املٛظؿني بايًٛ . أ

 . ٛا٥حبايكٛاْني ٚايً با٫يتصاّإيصاّ املٛظؿني  خ٬ٍَٔ  يًُ٪ضط١ب. اؿؿاظ ع٢ً ايهٝإ ايكاْْٛٞ  
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