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 با٭سػا٤ ن١ًُ املسٜط ايعاّ يًتعًِٝ

 هلل ضب ايعاملني ٚأقًٞ ٚأغًِ ع٢ً أؾطف ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني ...  اذتُس 

َٔ املػًُات يف عاملٓا إٔ ا٭خ٬م ايهطمي١ ٚايػذاٜا ادت١ًُٝ ٚايتعاٌَ اذتػٔ ٚايع٬ق١ اٱْػا١ْٝ ٖٞ 

اييت تكٛز ايٓاؽ إىل بط ا٭َإ ، ٚيصا أخصت اٱزاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ يف ستاؾع١ ا٭سػا٤  ع٢ً ْؿػٗا 

غ١ٓ ضغٛي٘ ق٢ً اهلل غطؽ ٖصٙ ا٭خ٬م ايهطمي١ يف ْؿٛؽ َٓػٛبٝٗا نٌ عػب٘ َتدص٠ نتاب اهلل ٚ

عًٝ٘ ٚغًِ َٓٗذًا ٚزغتٛضًا يف مجٝع تعا٬َتٗا إش ُٖا أغاؽ َٓٗر زٚيتٓا ٚقٝازتٓا ايهطمي١ حيؿعٗا 

ٚزلٛ ٚيٞ بٔ عبسايععٜع ٚزلٛ ٚيٞ عٗسٙ ا٭َني  غًُإاهلل بكٝاز٠ خازّ اذتطَني ايؿطٜؿني املًو 

ف إىل تٛع١ٝ ناؾ١ َٓػٛبٞ اٱزاض٠ سؿعِٗ اهلل ، ثِ دا٤ ٖصا املٝجام ا٭خ٬قٞ يٝٗس ٚيٞ ايعٗس 

ايعا١َ يًتعًِٝ باحملاؾع١ بأبطظ َا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ زاؾعا هلِ إىل ايتُػو مبا ٚضثٓاٙ َٔ تعايِٝ زٜٓٓا 

ٚأخ٬م أغ٬ؾٓا ٚتٛدٝٗات قازتٓا َٔ أزب ضؾٝع ٚأخ٬م عاي١ٝ ، آ٬ًَ َٔ مجٝع إخٛاْٞ ايهطاّ َٓػٛبٞ 

م ، ٫ٚ ٜػعين ختاَا إ٫ إٔ أتكسّ بايؿهط ٚايتكسٜط دتُٝع أعها٤ اٱزاض٠ اٱؾاز٠ مبا تهُٓ٘ ٖصا املٝجا

 . ؾطٜل ٖصا ادتٗس املباضى

 ٚايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘ .،   ٜطناٙ غأٍ إٔ ٜٛؾل ادتُٝع ملا حيب٘ ٚأٚاهلل 

  

    عاّايسٜط امل                               

 أمحس بٔ ستُس بايػِٓٝ                                                                                                                 
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 املكس١َ:

ٚانش١  إٕ إعساز َجٌ ٖصا ايسيٌٝ ٜعس ًَُٗا ٫ؾتُاي٘ ع٢ً غٝاغات عا١َ ، ٚإدطا٤ات عٌُ ستسز٠ ٚ

ٚادبات  ٚنٛابط يًعٌُ حتسز بسٚضٖا ايع٬ق١ بني املٛظؿني ، ٚبايتايٞ سكٛم ٚٚقٛاعس ٚإدطا٤ات 

املػ٪ٍٚ ٚاملٛظـ ، ا٭َط ايصٟ ٜٛؾط ايٛقت ٚادتٗس ع٢ً  املػ٪ٚيني ٚاملٛظؿني  سني ا٫غتؿػاض عٓٗا ، 

اس١ إناؾ١ً إىل أْ٘ ٜكـ ايتٛقعات َِٓٗ ، ٜٚكٛز إىل ارتطٛط ايعطٜه١ يًػٝاغات ٚايدلاَر ٚاملعاٜا املت

 هلِ .

نُا ٜتهُٔ تكسِٜ َعًَٛات عٔ ايًٛا٥ح املٓع١ُ يًعٌُ ٚؾكًا ٭سهاّ ْعاّ ارتس١َ املس١ْٝ ، َٚٔ املِٗ 

 . اسذلاّ ٖصٙ ايػٝاغات ٚايعٌُ مبؿَٗٛٗا تٓعًُٝا يٮزا٤ ٚخس١ًَ يًسٜٔ ٚٚؾا٤ً يًكِٝ ٚضؾع١ً يًٛطٔ
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 :ٚايكِٝ ايطغاي١ايط١ٜ٩ ٚ  (1املادة )
 :ض١ٜ٩ اٱزاض٠ -1

 ايطٜاز٠ يف بٓا٤ دٌٝ ٚاع خ٬م َٓتِ يٛطٓ٘.

 :ايطغاي١ -2

تكسِٜ خسَات تطب١ٜٛ ٚتع١ًُٝٝ بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ يًُػتؿٝسٜٔ َٔ ايتعًِٝ ايعاّ ; با٫غتجُاض ا٭َجٌ 

 ٚايؿطان١ اجملتُع١ٝ حتكٝكًا يًت١ُٝٓ املػتسا١َ . ،  يًُٛاضز املتاس١ 

 ايكِٝ : -3

 ا٫تكإ ، ايػ١َ٬ .املٛاط١ٓ ، ا٫سذلاّ ، ايعسٍ ،      

 ٲزاض٠:ايعا١َ ٚايػٝاغات يٖساف ا٭ -4

حتػني ايهؿا٠٤ ايٓٛع١ٝ يًعٓاقط ايبؿط١ٜ ايتع١ًُٝٝ ٚايذلب١ٜٛ مبا حيكل أٖساف املٓاٖر -1

 ايتع١ًُٝٝ اذتسٜج١.

 بٓا٤ َٓاٖر تع١ًُٝٝ َتطٛض٠ حتكل ت١ُٝٓ ؾا١ًَ يًُتعًِ يٝػاِٖ يف بٓا٤ زتتُع٘.-2

 يتًب١ٝ املتطًبات ايه١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ يًُطس١ً املكب١ً. تطٜٛط ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ-3

 ، تٛؾرل أْؿط١ ْٛع١ٝ غرل قؿ١ٝ يبٓا٤ ايؿدك١ٝ اٱغ١َٝ٬ املتها١ًَ املتٛاظ١ْ يًطايب-4

 رتس١َ ايسٜٔ ٚاجملتُع ٚايٛطٔ.

 حتػني ايهؿا١ٜ ايساخ١ًٝ ٚارتاضد١ٝ يًٓعاّ ايتعًُٝٞ.-6

 ىل اي٬َطنع١ٜ.تطٜٛط ايٓعِ اٱزاض١ٜ َٚهْٛاتٗا ٚايتشٍٛ إ-7

 ا٫ضتكا٤ بٓعِ تعًِٝ املٖٛٛبني ٚايؿ٦ات شات ا٫ستٝادات ارتاق١ ٚايهباض.-8

 تطبٝل ْعِ َٚعاٜرل ادتٛز٠ يف ايتعًِٝ.-9

 ايتٛغع يف املؿاضن١ اجملتُع١ٝ يف ايتعًِٝ.-10

 ( غٓٛات يًسخٍٛ يف ايتعًِٝ ايعاّ.6ـــ  4ت١٦ٝٗ ا٭طؿاٍ َٔ غٔ ) -11    
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 َكطًشات::  (2املادة )

 .  َباز٨ َعتُس٠ تتدص اٱدطا٤ات بٓا٤ عًٝٗا:ايػٝاغ١  
 َٚباز٨ . ايػذ١ٝ ٚايطبع ٚاملط٠٤ٚ  ،ٚتطبٝل ايؿطز ملا ٜ٪َٔ ب٘ َٔ قِٝايتسٜٔ ٚايسٜٔ ٚ  ا٭خ٬م :

 ٖٞ اٱميإ بأؾهاض َٚعتكسات َع١ٓٝ .  ايكِٝ :

 اٱزاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ با٭سػا٤. اٱزاض٠ :

ٖٞ غًٛى ايعاًَني يف إطاض ايعٌُ اٱزاضٟ ٚقس تهٕٛ ٖصٙ ايػًٛى أخ٬ق١ٝ أٚ غرل  :أخ٬قٝات اٱزاض٠

 أخ٬ق١ٝ  .                                 

مجٝع َٓػٛبٞ اٱزاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ با٭سػا٤ املؿُٛيني يف  ٥٬ش١اي ٜٙككس باملٛظـ يف ٖص املٛظـ:

 أٚ ٥٫ش١ املػتدسَني ٚايعُاٍ .،  ايٛظا٥ـ ايتع١ًُٝٝاملكٓؿني يف ٥٫ش١  أٚ،  ايٛظا٥ـ اٱزاض١ٜ 

َؿاحت٘ زتُٛع١ َٔ ٚ،   دٗاظ أٚ ٖٝهٌ ْعاَٞ ستٛضٙ اٱزاض٠ اذته١َٝٛا٫ْتػاب إىل   ايٛظٝؿ١ ايعا١َ:

ٜٚتػ٢ٓ ي٘ ايتُتع باذتكٛم ،  تٛدب ع٢ً ؾاغًٗا ا٫يتعاّ بٗا   اييت ايٛادبات ٚاملػ٪ٚيٝات ٚا٭ْع١ُ

           . ٚاملعاٜا ايٛظٝؿ١ٝ

 ٖٛ َا طًب ؾعً٘ ع٢ً غبٌٝ ا٫يتعاّ . تعطٜـ ايٛادب:

" املطغٛب ؾٝٗا" ٖٚٞ ايٛادبات ا٭خ٬ق١ٝ اذتُٝس٠ ٚجيب ع٢ً املٛظـ ايتكٝس   : ايٛادبات اٱجياب١ٝ 

 بٗا.

ٚجيب ع٢ً املٛظـ  ،ٝس٠ محأخ٬ق١ٝ غرل  مماضغات ٚقؿات" احملعٛض٠ " ٖٚٞ  :ايػًب١ٝ   ُاضغاتامل

       ا٫بتعاز  عٓٗا .
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 : ايًٛا٥ح املٓع١ُ يًعٌُ (3املادة )

ٜعتُس ايعٌُ بايًٛا٥ح املٓع١ُ يًعٌُ ٚايكازض٠ َٔ ٚظاض٠ ارتس١َ املس١ْٝ، ٚاملتٛؾط٠ ع٢ً املٛقع 

 ا٫يهذلْٚٞ يٛظاض٠ ارتس١َ املس١ْٝ، ٖٚٞ:

 ٥٫ش١ ايٛظا٥ـ ايتع١ًُٝٝ.-

 ٥٫ش١ اْتٗا٤ ارتس١َ.-

 ٥٫ش١ اذتكٛم ٚاملعاٜا املاي١ٝ. -

 ٥٫ش١ املػتدسَني.-

 ٥٫ش١ ايذلقٝات.-

 داظات.ٱ٥٫ش١ ا-

 عاض٥٫.٠ش١ اٱ-

 ٜؿاز يًسضاغ١ بايساخٌ.ٱ٥٫ش١ ا-

 اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ ارتس١َ املس١ْٝ.-

 ٥٫ش١ ا٫بتعاخ.-

 س١َ ٚقٛاعس ايتعاقس َع احملايني يًتكاعس.قٛاعس متسٜس ارت -

 ٥٫ش١ ايٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ. -

 زا٤ ايٛظٝؿٞ.٥٫ش١  تكِٜٛ ا٭ -

 ٥٫ش١ ايتعٝني.-

 داظات املطن٥٫.١ٝش١ تكاضٜط َٓح اٱ -

 ٥٫ش١ تؿٜٛض ايك٬سٝات. -

 

 

 

 

 ايػٝاغات ايعا١َ يٲزاض٠ : (4املادة )
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   َبسأ ايؿٛض٣-1

َٔ ٚادب املٛظـ بكطف ايٓعط عٔ املطنع ايٛظٝؿٞ إٔ ٜهٕٛ ضأٜ٘ يف نٌ َا ٜتعًل بايعٌُ َػتٓسًا 

عٝح ٫ ٜأتٞ بطأٟ ٫ ٜػتٓس إىل ٖصٙ املكازض إ٫ ، إىل َا ٚضز يف ا٭ْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚايكطاضات شات ايع٬ق١ 

كازض َا ٜػتٓس إيٝ٘ ؾعًٝ٘ ٚإشا مل ٜٛدس بٗصٙ امل،  َا ٜػتسعٞ ا٫دتٗاز يف سسٚز ايك٬س١ٝ املتاس١ 

، ٖٚصا  ٫  38 ١ٜآايؿٛض٣  ٠غٛض ﴾ٚأَطِٖ ؾٛض٣ بِٝٓٗ   ﴿نُا قاٍ تعاىل ، ايتؿاٚض َع ض٩غا٥٘ ٚظ٥٬َ٘ 

ٜعين قؿٌ باب ايتطٜٛط ٚايتشػني ٚإمنا ايتأنٝس ع٢ً اسذلاّ ا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات ايعا١َ ، َٚا ٜكسّ 

ل ايهٛابط ٚاٱدطا٤ات ايٓعا١َٝ ٚايتٓع١ُٝٝ شات نتطٜٛط ٚحتػني ٚجتسٜس ٚادتٗاز جيب إٔ ٜهٕٛ ٚؾ

 ايع٬ق١ .

 ايتدطٝط:-2

ع٢ً شيو عُاهلا ٚبطازتٗا ٚأٚتتبٓاٙ يف مجٝع  ، زاض٠ ايتدطٝط ٚؾل َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ غ١ًُٝتسعِ اٱ

ٕ تهٕٛ أ ع٢ً تؿذع مجٝع املٛظؿني انُ ،  ايتدطٝط ا٫غذلاتٝذٞ ٚايتدطٝط ايتٓؿٝصٟ : املػتٜٛني

 زا٤ ٚتٛؾرل ايٛقت ٚادتٗس.٭حتػني امبا ميهٔ  َٔ هلِ خطط عٌُ ١َٜٝٛ 

 ايط٩غا٤ ٚايع٤٬َ ٚادتُٗٛض: اسذلاّ -3

 :ايع٬ق١ َع ايط٩غا٤ ـ  أ

ٚإَسازِٖ بايطأٟ ٚاملؿٛض٠ ٚارتدل٠ ،  ٚايتعاَِٗ بايًباق١ عٓس َكابًتِٗ ، رل ض٩غا٥ِٗ قع٢ً املط٩ٚغني تٛ

ٚإٔ ٜهعٛا بتكطؾِٗ املعًَٛات اييت عٛظتِٗ مبا ؾٝ٘ َكًش١ ، اييت ميتًهْٛٗا بهٌ َٛنٛع١ٝ ٚقسم 

١ٜ َعا١ًَ تؿه١ًٝٝ عدل أغايٝب ايتًُل أٚ ارتساع أٚ َٔ خ٬ٍ أَع ايبعس عٔ ستاٚي١ نػب  ، ايعٌُ

أٚ إخؿا٤ َعًَٛات َتعًك١ بٗسف ايتأثرل  ِض٩غا٥ٗٚايبعس عٔ خساع أٚ تهًٌٝ  ، ايٛاغط١ ٚاحملػٛب١ٝ

إٔ اسذلاّ ايط٩غا٤ ٚتٛقرلِٖ ٫ ميٓع املٛظـ َٔ سك٘ يف ايؿه٣ٛ ٚايطعٔ  نُا،   ع٢ً ايكطاضات املتدص٠

ٚيهٔ يف سسٚز ايكإْٛ اييت ، يف ايتكطؾات اٱزاض١ٜ ايٓامج١ عٔ ا٫ضتطاف ٚغ٤ٛ اغتدساّ ايػًط١ 

َٚٔ شيو ٔ ايتذاٚظات ٚإظٗاض ايتشسٟ يط٩غا٥٘ أٚ املػاؽ بهطاَتِٗ ،نطٚض٠ ايسؾاع بعٝسًا ع تؿتهٝ٘

ٚإط٬ع ض٥ٝػ٘ املباؾط ، إع٬ّ ايط٥ٝؼ عٔ أٟ جتاٚظ أٚ شتايؿ١ أٚ قعٛبات ٜٛادٗٗا يف زتاٍ ايعٌُ 
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ادتسٜس ٚبؿهٌ ناٌَ ٚزقٝل ع٢ً املٛانٝع ٚايٛثا٥ل مبا يف شيو ا٭َٛض ايعايك١ ، يهُإ اغتُطاض١ٜ 

  ايعٌُ .

 :ايع٬ق١ بني ايع٤٬َ ـ   ب

إٕ ضٚح ايعٌُ ادتُاعٞ املبين ع٢ً ايتعإٚ ٚضٚح املٛز٠ ٚا٫سذلاّ َٔ أِٖ املباز٨ اٱزاض١ٜ اييت جيب ع٢ً 

نُا جيب عًٝ٘ تكسِٜ املػاعس٠ هلِ ،   ٚإٔ ٜتعإٚ املٛظـ َع ظ٥٬َ٘ يف حتكٝكٗا ، املٛظـ إٔ ٜسضنٗا

، ْٚؿط ا٫جتاٖات اٱجياب١ٝ بِٝٓٗ ،  سٝجُا أَهٔ ذتٌ املؿه٬ت اييت تٛادِٗٗ يف زتاٍ ايعٌُ 

 ٚا٫َتٓاع عٔ أ١ٜ تكطؾات أٚ مماضغات أٚ أعُاٍ ٫ أخ٬ق١ٝ تٓتٗو اٯزاب ايعا١َ ٚايػًٛى ايكِٜٛ. 

 :ايع٬ق١ َع املط٩ٚغني  ـ ز

َع املط٩ٚغني يف َطاعا٠ ايط٥ٝؼ املباز٨ ا٭خ٬ق١ٝ ايعا١َ نايعسٍ ٚاٱْكاف  ع٬ق١تتُجٌ آزاب اي

ٚحيكل ايطنا ، املط٩ٚغني ، مما ٜ٪زٟ إىل ضؾع ايطٚح املع١ٜٛٓ يًُط٩ٚغني َع ٚاملػاٚا٠ ٚاذتٝاز يف ايتعاٌَ 

ِٗ َٚٔ شيو ت١ُٝٓ قسضاتِٗ َٚػاعست ،ايٛظٝؿٞ مما حيؿعِٖ إىل َهاعؿ١ ادتٗس ٚضؾع نؿا٠٤ ايعٌُ 

ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً تبازٍ املعًَٛات بِٝٓٗ  ، ٚحتؿٝعِٖ ْٚكٌ املعطؾ١ ٚارتدلات اييت انتػبٗا إيِٝٗ

َع ضؾض أ١ٜ نػٛطات ،  ٚاٱؾطاف عًِٝٗ َٚػا٤يتِٗ عٔ أعُاهلِ ٚتكِٜٛ أعُاهلِ مبٛنٛع١ٝ ٚجتطز 

بإٔ تهٕٛ َٔ ططف ثايح ت٪زٟ إىل ايتعاٌَ َع املط٩ٚؽ َعا١ًَ تؿه١ًٝٝ ، نُا جيب عًٝ٘ ا٫يتعاّ 

 .ايتٛدٝٗات ملط٩ٚغٝ٘ خط١ٝ يف ساي١ تًكٞ ٬َسع١ خط١ٝ َٔ َط٩ٚغ٘

 : ػتؿٝسٜٔايع٬ق١ َع ادتُٗٛض ٚاملـ  ز

ٚعًٝ٘ إٔ ، جيب ع٢ً املٛظـ إٔ ٜهٕٛ شيو اٱْػإ ا٭َني املدًل ايصٟ ا٩متٔ ع٢ً َكاحل ايٓاؽ 

زٕٚ متٝٝع بأٟ ؾهٌ  ٚيباق١ ِٗ َعا١ًَ سػ١ٓ ٚبهٌ أزبتع٢ً اخت٬ف َػتٜٛا املػتؿٝسٜٜٔعاٌَ ناؾ١ 

إصتاظ أعُاهلِ يف ايٛقت املٓاغب  انتػاب ثك١ ادتُٗٛض ٚاملطادعني َٔ خ٬ٍ ٜٚػع٢ إىل،  َٔ ا٭ؾهاٍ

 ، ٚتٛؾرل املعًَٛات املطًٛب١ ملتًكٞ ارتس١َ بسق١ ٚغطع١ زٕٚ خساع أٚ تهًٌٝ،  ٚبسٕٚ مماط١ً أٚ تػٜٛـ

٭ٕ حتكٝل َكاحل املٛاطٓني َٔ املطادعني ٜعتدل حتكٝكًا يًُكاحل ايعا١َ ٖٚصا ٖٛ اهلسف ايط٥ٝؼ 

 ايصٟ تطَٞ إيٝ٘ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ .
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 ايعٌُ ادتُاعٞ :-4

زَر ا٭ؾدام ٚايعًُٝات  تٛؾرل ب١٦ٝ يتتُهٔ َٔ  تعٌُ ع٢ً ٚ ،  ايعٌُ ادتُاعٞ زاض٠ بأ١ُٖٝٱت٪َٔ ا

 .عُاٍا٭ميهٔ يٮؾدام حتكٝل   خ٬ٍ ايعٌُ ادتُاعٞ٪َٔ أْ٘ َٔ تٚ ، ٚايتك١ٝٓ

 اذتهٛض ٚزق١ املٛاعٝس:-5

يًشؿاظ ع٢ً ب١٦ٝ آ١َٓ ٚب١٦ٝ عٌُ َٓتذ١ تتٛقع اٱزاض٠ َٔ ايعاًَني ا٫يتعاّ ايتاّ مبٛاعٝس ايعٌُ 

ْؿط١، ٭ٕ ايػٝاب ٚايتأخط عٔ ايعٌُ ٭ٚ يف سهٛض ا٫دتُاعات ٚاأ ، ا٫ْكطاف أٚغٛا٤ يف اذتهٛض 

ميجٌ عب٦ا ع٢ً املٛظؿني اٯخطٜٔ املٓتعُني ، ٚع٢ً اٱزاض٠ يف سا٫ت ْازض٠ عٓسَا ٫ ٜػتطٝع املٛظؿٕٛ 

ٜٓبػٞ عًِٝٗ إخطاض  ، أٚ غرل قازضٜٔ ع٢ً ايعٌُ نُا نإ َكطضا ، جتٓب ايٛقٛع يف ايتأخط عٔ ايعٌُ 

٭ٕ ق١ً اذتهٛض ٚ ايتأخط  ; ٚقت غابل يًتأخط أٚ ايػٝاب املتٛقع ايط٥ٝؼ املباؾط يف أقطب ٚقت ممهٔ يف

  .ْٗا٤ ارتس١َٚإ املؿطط قس ٜ٪زٟ إىل اختاش إدطا٤ات تأزٜب١ٝ 

 ايػط١ٜ:-6

ٚعسّ اٱؾكاح عٔ أٟ َعًَٛات خاق١ بايعٌُ ، جيب ع٢ً املٛظـ احملاؾع١ ع٢ً أغطاض ايعٌُ  .1

ىل املسٜط املػ٦ٍٛ ٚاٱزاض٠ إٜٚتِ شيو بعس ايطدٛع ، ٫ مبٛاؾك١ نتاب١ٝ أٚ ٚؾكًا يًكإْٛ إ

 ايكا١ْْٝٛ.

عٓس ايطز ع٢ً أٟ اغتؿػاض خام با٭غطاض ايعاز١ٜ يٲزاض٠ تكسّ املعًَٛات يف ْطام ايعطف  .2

 ٚمبطاعا٠ ايكٛاعس اييت ٜهعٗا املسٜط ايعاّ أٚ َٔ ٜؿٛن٘ يف ٖصا ايؿإٔ.، املعٍُٛ ب٘ 

أٚ بأعُاٍ   أٚ بٝإ أٚ َعًَٛات تتعًل بٛظٝؿت٘بأٟ تكطٜح  ٞحيعط ع٢ً أٟ َٛظـ إٔ ٜؿه .3

 أٚ غرلٖا َٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ زٕٚ إشٕ نتابٞ َٔ املسٜط ايعاّ. ، اٱزاض٠ يًكشـ

 حيعط ع٢ً املٛظـ إؾؿا٤ أٟ َٛنٛعات خاق١ بأعُاٍ اٱزاض٠ يف أٟ َهإ عاّ. .4
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 ايؿؿاؾ١ٝ:-7

ايعساي١ يف تٛؾرل املعًَٛات املٓاغب١ يف ايٛقت ٠ ايػٝاغات ٚاٱدطا٤ات اييت تهؿٌ حتكٝل َبسأ زاضاٱ تكط

ػاعس٠ ع٢ً اختاش ايكطاضات بٓا٤ً ع٢ً َعًَٛات قشٝش١ ٚٚاؾ١ٝ، ٚسكٍٛ ناؾ١ املبػطض  ، املٓاغب

 ٚنُإ عسّ تػطب املعًَٛات.، ا٭ططاف املػتؿٝس٠ ع٢ً ؾطم َتهاؾ١٦ يف ايٛقٍٛ إىل املع١ًَٛ 

 تهطِٜ املٛظؿني:-8

بإقا١َ ٚتٓعِٝ  اٜها اٖتُاَأ، ٚتٛيٞ  صتاظات املتُٝع٠ اييت تتَِٛظؿٝٗا ع٢ً اٱزاض٠ بتهطِٜ تًتعّ اٱ

 زاض٠ ٚاملساضؽ.غٟٓٛ يًُتكاعسٜٔ ٚيًكٝازات يف اٱ تهطِٜ

 : ايتعاٌَ َع ايتك١ٝٓ مب١ٝٓٗ عاي١ٝ-9

َٔ إٕ أدٗع٠ ايهُبٝٛتط ًَٚؿات ايهُبٝٛتط ْٚعاّ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ ، ٚايدلاَر املكس١َ يًُٛظؿني ٖٞ 

 ممتًهات اٱزاض٠ ٫ٚ ٜٓبػٞ يًُٛظـ اغتدساّ ن١ًُ َطٚض زٕٚ ٚد٘ سل ، ٚايٛقٍٛ إىل ًَـ زٕٚ إشٕ.

 ع٢ً املٛظـ ايصٟ مت تعٜٚسٙ ظٗاظ ساغٛب َطاعا٠ َا ًٜٞ :ٚ

٘اختاش ناؾ١ اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ يًشؿاظ ع٢ً اذتاغٛب ارتام ب. 

أْع١ُ املعًَٛات  . عسّ تٓعٌٜ ايدلاَر ع٢ً ادتٗاظ إ٫ بعس َطادع١ زا٥ط٠ 

 ٘خ٬ٍ اغتعُاٍ ن١ًُ ايػط ، احملاؾع١ ع٢ً غط١ٜ املعًَٛات املٛدٛز٠ ع٢ً ادتٗاظ ارتام ب َٔ

 ارتاق١ ب٘ ٚعسّ إؾؿا٥ٗا يًػرل .

. عسّ اغتدساّ ادتٗاظ ٭غطاض ايتػ١ًٝ ٚعسّ تٓعٌٜ ا٭يعاب ٚايدلاَر ايذلؾ١ٝٗٝ 

ٍٛع٢ً َعًَٛات َٓٗا . عسّ ايسخٍٛ إىل أدٗع٠ اٯخطٜٔ ٚستاٚي١ اذتك 

. ٌُاغتدساّ ادتٗاظ يػاٜات تطٜٛط املٗاضات ٚايكسضات ٚمبا ٜت٤٬ّ َع َكًش١ ايع 

. عسّ اغتدساّ ادتٗاظ ٱصتاظ ا٭عُاٍ ايؿدك١ٝ 

 تطؾٝس اغتدساّ ايطابعات َا أَهٔ .

 ع٢ً املٛظـ ايصٟ تتٛؾط يسٜ٘ إَها١ْٝ ايٛقٍٛ إىل ؾبه١ ا٫ْذلْت َطاعا٠ َا ًٜٞ : ٚ

ٚيػاٜات تطٜٛط ايكسضات ٚاملٗاضات شات ايع٬ق١ بطبٝع١ عًُ٘ ٚمبا ، ا٫يتعاّ باغتدساَٗا ٭غطاض ايعٌُ 

 ٜكب يف َكًش١ ايعٌُ .
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َٚطاعا٠ ؾطٚط تطخٝل  ، ا٫يتعاّ بؿطٚط َٚتطًبات سكٛم املًه١ٝ ايؿطز١ٜ يًًُؿات ٚايدلاَر

 اغتدساَٗا .

يس٣ ٬َسع١ أ١ٜ أَٛض غرل طبٝع١ٝ خ٬ٍ اغتدساّ اغتؿاض٠ ايٛسس٠ املع١ٝٓ بٓعِ املعًَٛات ؾٛضًا 

 ا٫ْذلْت .

عسّ تٓعٌٜ ايٓكٛم ٚايكٛض اييت حتتٟٛ ع٢ً َٛاز غرل أخ٬ق١ٝ أٚ عٓكط١ٜ أٚ حتتٟٛ ع٢ً آضا٤ 

 غٝاغ١ٝ َتططؾ١ ، أٚ حتطض ع٢ً ايعٓـ ٚايهطا١ٖٝ أٚ أ١ٜ أْؿط١ غرل قا١ْْٝٛ .

اؾط٠ً نًُؿات ايؿٝسٜٛ ًَٚؿات ايٛغا٥ط املتعسز٠ ، عسّ تٓعٌٜ املًؿات اييت ٫ تتعًل بطبٝع١ عًُ٘ َب

 َجٌ ا٭ؾ٬ّ أٚ ا٭غاْٞ ، أٚ املٛغٝك٢ َٚا ؾاب٘ شيو .

ٚعسّ اغتدساّ  ، عسّ اغتدساّ ادتٗاظ ٚا٫ْذلْت حملاٚي١ ايسخٍٛ ٚايتػًٌ إىل أدٗع٠ ٚؾبهات أخط٣

 خطٜٔ .أٚ حتتٟٛ ع٢ً تٗسٜس َٚهاٜك١ يٰ، ا٫ْذلْت ٱضغاٍ َٛاز غط١ٜ  أٚ غٝاغ١ٝ 

 يهذلْٚٞ َطاعا٠ َا ًٜٞ : إع٢ً املٛظـ ايصٟ خيكل ي٘ عٓٛإ بطٜس  ٚ

  ٚعسّ اغتدساّ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ ٱْؿا٤ ٚتٛظٜع ايطغا٥ٌ اييت حتتٟٛ ع٢ً َٛاز زعا١ٝ٥ أ

أٚ تًو اييت تتهُٔ آضا٤ غٝاغ١ٝ َتططؾ١ أٚ تعًٝكات عٓكط١ٜ سٍٛ ، ؾدك١ٝ أٚ ٫ أخ٬ق١ٝ 

ايس١ٜٝٓ أٚ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ، أٚ ايعُط ، أٚ ايعطم ، ٚيف ساٍ ٚضٚز أ١ٜ ضغاي١ املعتكسات ٚاملُاضغات 

 َٔ أٟ َٛظـ بٗصا ارتكٛم جيب إب٬ؽ ايٛسس٠ املع١ٝٓ بٓعِ املعًَٛات عٔ شيو َباؾط٠ .

  عسّ إعاز٠ إضغاٍ ايطغا٥ٌ اييت تكً٘ ٚحتتٟٛ ع٢ً ايٓهت أٚ ايكٛض أٚ ًَؿات ا٭ؾ٬ّ ٚايكٛض شات

 اذتذِ ايهبرل .

  أٚ ًَؿات قس ٜؿتب٘ بأْٗا ، عسّ إعاز٠ إضغاٍ ايطغا٥ٌ ايٛاضز٠ ٚاييت قس حتتٟٛ ع٢ً ؾرلٚغات

 ؾرلٚغات ، ٚجيب يف ٖصٙ اذتاي١ ا٫غتعا١ْ بايٛسس٠ املع١ٝٓ بأْع١ُ املعًَٛات .

  ا٭خص بعني ا٫عتباض بأْ٘ يٝؼ ٖٓاى أ١ٜ خكٛق١ٝ ؾُٝا ٜتعًل بايطغا٥ٌ اييت تكٌ ٭ٟ َٛظـ

يهذلْٚٞ ، ٚجيٛظ ايطقاب١ ع٢ً ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ ٭ٟ َٔ خ٬ٍ ْعاّ ايدلٜس اٱ أٚ اييت ٜطغًٗا

 َٛظـ َٔ قبٌ َٛظؿني َكطح هلِ زٕٚ إخطاض َػبل .

  عسّ ؾتح أ١ٜ ضغا٥ٌ ٚاضز٠ غرل َعطٚؾ١ أٚ غرل َتٛقع١  ست٢ يٛ ناْت ايطغاي١ َٔ ؾدل

 و يف َكسضٖا .ٚنصيو عسّ ؾتح أٚ تٓعٌٜ أ١ٜ ًَؿات َطؾك١ ٜؿ ، َعطٚف يس٣ املٛظـ
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 . ٌُاغتدساّ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ يتطٜٛط ايكسضات ٚاملٗاضات ٚؾكا ملتطًبات ايع 

 ايتشؿٝع:-10

٭زٚاضٙ اييت ٜكّٛ بٗا يف تطب١ٝ  يف اجملتُع ، ٚتكسٜطًا ايتعًِٝيًطغاي١ ايػا١َٝ اييت حيًُٗا   إزضانًا

باعتباضٙ أسس أغايٝب  تهطِٜ املتُٝعٜٔ ،دا٤ِ دتٗٛز املتُٝعٜٔ ٚتهطميٗ  ، ٚإبطاظًاِٗ ٚتعًُٝ ا٭دٝاٍ

، َٚٔ شيو  املػتُط٠  يتكسٜط ٚحتؿٝع َٓػٛبٝٗا ع٢ً اخت٬ف ٚظا٥ؿِٗ ٚؾطا٥شِٗ اٱزاض٠  ٚبطاَر

 دا٥ع٠ ايؿٝذ

 يًتُٝع ايتعًُٝٞ . ( عبس ايٖٛاب بٔ عبس ايطمحٔ املٛغ٢ ) 

 ايتسضٜب:-11 

ايتسضٜب ايذلبٟٛ ا٭١ُٖٝ ايبايػ١ باعتباضٙ ٚغ١ًٝ تٛيٞ غٝاغ١ ايتعًِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 

غعًٝا ي٬ضتكا٤  ; ايتطٜٛط ايذلبٟٛ املػتُط ملٛانب١ نٌ دسٜس ْٚاؾع يف اجملاٍ ايذلبٟٛ ٚايتعًُٝٞ

ٚقس ْكت غٝاغ١ ايتعًِٝ يف عسز َٔ  ، َٔ خ٬ٍ إنػابِٗ ارتدلات ادتسٜس٠  مبػت٣ٛ أزا٤ ايعاًَني

( اييت أؾاضت إىل إٔ تسضٜب املعًُني ٜعتدل  170املاز٠ )  : ُاّ ايهايف َٚٓٗاَٛازٖا ع٢ً إ٤٬ٜ ايتسضٜب ا٫ٖت

اييت تططقت يتػط١ٝ ايتسضٜب يهاؾ١ دٛاْب ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ  (  197ٚنصيو املاز٠ )  ، ع١ًُٝ َػتُط٠

اعتدلت  ( قس 34ٚا٭دٗع٠ ايعا١ًَ ؾٝٗا ، نُا إٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ ارتس١َ املس١ْٝ ٚيف َازتٗا ) 

 ، َٔ ٚادبات ايعٌُ ايٓعا١َٝ غٛا٤ نإ زاخٌ أٚ خاضز أٚقات ايسٚاّ ايطزلٞ اتسضٜب املٛظؿني دع٤ً

 ٚع٢ً مجٝع ايٛظاضات ٚاملكاحل اذته١َٝٛ متهني َٛظؿٝٗا َٔ تًكٞ ايتسضٜب نٌ يف زتاٍ ختكك٘ .

 ا٭َٔ ٚايػ١َ٬:-12

َٔ املٛظؿني أمبا ٜهؿٌ احملاؾع١ ع٢ً ، َٔ ٚايػ١َ٬ يف ب١٦ٝ ايعٌُ اٱزاض٠ ًَتع١َ بتٛؾرل اؾذلاطات ا٭

 ذتٝاتِٗ. اٚمحاٜتِٗ مما ٜؿهٌ تٗسٜس

 

 

 

 َٓع ايعٓـ يف أَانٔ ايعٌُ:-13
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ٚقس اعتُست املباز٨  ، ًشؿاظ ع٢ً ب١٦ٝ عٌُ آ١َٓي  اٱزاض٠ ًَتع١َ مبٓع ايعٓـ يف َهإ ايعٌُ 

 ايتٗسٜسات اييت قس حتسخ أثٓا٤ غاعات ايعٌُ أٚٚ  اتٚاملهاٜكايتٛد١ٝٗٝ ايتاي١ٝ يًتعاٌَ َع ايتدٜٛـ 

  ، ٖٚصٙ املباز٨ :ٞ اٱزاض٠َباْ زاخٌ 

ٜٓبػٞ دتُٝع املٛظؿني مبا يف شيو املؿطؾني ٚاملٛظؿني امل٪قتني إٔ ٜعاًَٛا بعهِٗ ايبعض بهٝاغ١ . 1

ٚ أٟ غًٛى آخط ميهٔ إٔ َٚٔ املتٛقع َٔ املٛظؿني ا٫َتٓاع عٔ ايعٓـ أ ، ٚاسذلاّ يف مجٝع ا٭ٚقات

َٔ املٛاز ايهاض٠  ٙ أٚ غرلايكاعل ايهٗطبا٥ٞ  : َجٌ ا٭دٗع٠ ارتطط٠ن  ٜهٕٛ خططا ع٢ً اٯخطٜٔ

 . عٛض٠ يف َباْٞ اٱزاض٠ٚاحمل

نٌ ايتٗسٜسات بايعٓـ املباؾط ٚغرل املباؾط ٜٓبػٞ إٔ ٜبًؼ عٓٗا يف أقطب ٚقت ممهٔ إىل املؿطف . 2

ٜٚؿٌُ ٖصا ايتٗسٜس َٔ داْب املٛظؿني ؾه٬ عٔ ايتٗسٜسات َٔ  ، اٱزاض٠املباؾط أٚ أٟ عهٛ آخط يف 

جيب إٔ تهٕٛ  تشسخ عٔ تٗسٜس ايعٓـْعٓسَا ٚ ،داْب املػتؿٝسٜٔ ،أٚ أعها٤ آخطٜٔ َٔ ادتُٗٛض

 . سساخ ستسز٠ َٚؿك١ً قسض اٱَهإا٭

بططٜك١ َػ٦ٛي١ ، ض٠ اٱزاإىل اٱزاض٠ تؿذع ع٢ً سٌ ايٓعاعات ٚارت٬ؾات ايؿدك١ٝ قبٌ تكعٝسٖا . 3

 .َٚٗصب١ تكهٞ عًٞ أٟ نػا٥ٔ اٚ حتاٌَ َػتكبًٞ

 املعٗط اي٥٬ل:-14

ٜٓبػٞ ع٢ً املٛظـ ا٫ٖتُاّ عػٔ املعٗط ١ُ٥٬َٚ اهلٓساّ ٚطٝب ايطا٥ش١ أثٓا٤ أٚقات ايسٚاّ  ، ؾكس 

ٜا بين   ﴿تعاىل ، ؾكس قاٍ  يف بٝٛت اهلل٫غُٝا   سح زٜٓٓا اذتٓٝـ ع٢ً إٔ ٜتش٢ً املػًِ بتًو ارتك١ً

، نُا ٚإٔ ا٭ْع١ُ ايٛظٝؿ١ٝ قس تهُٓت 31 ١ٜآا٭عطاف غٛض٠  ﴾خصٚا ظٜٓتهِ عٓس نٌ َػذس  آزّ 

 شيو ٚتطايب ب٘ بٌ ٚدعًت٘ أسس َعاٜرل تكِٜٛ ا٭زا٤ ايٛظٝؿٞ .

 زاض٠ ٚممتًهاتٗا:احملاؾع١ ع٢ً أَٛاٍ اٱ-15

ٚإعاز٠ ايػذ٬ت ٚاملًؿات ،  ٚقٝا١ْ اٯ٫ت ٚاملعسات  ااحملاؾع١ ع٢ً أَٛاٍ اٱزاض٠ ٚممتًهاتٗ .1

 بعس اْتٗا٤ ايعٌُ. اىل ا٭َانٔ املدكك١ هلإٚاملػتٓسات 

مبعا٬َت  ارتاق١ حيعط ع٢ً ايعاٌَ إٔ حيتؿغ يٓؿػ٘ بأقٌ أٚ قٛض٠ ٭٣ ٚضق١ َٔ ا٭ٚضام .2

َػتٓسات أٚ  ٚحيعط ع٢ً ايعاٌَ ْكٌ أ١ٜ، ٚيٛ ناْت خاق١ بأعُاٍ نًـ بٗا ؾدكًٝا ، ٱزاض٠ ا

 غذ٬ت أٚ َعسات خاق١ باٱزاض٠ اىل ارتاضز زٕٚ تكطٜح نتابٞ َٔ ايط٥ٝؼ املدتل.
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 ايؿها٣ٚ:-16

دٛ َٓؿتح ٚقطٜح  تٛؾرل ٚدع٤ َٔ ٖصا ا٫يتعاّ ٖٛ ،اٱزاض٠ ًَتع١َ بتٛؾرل ظطٚف عٌُ أؾهٌ ملٛظؿٝٗا

سٝح ٜتًك٢ ا٫غتذاب١ يف ايٛقت املٓاغب َٔ  ، ٟ َؿه١ً أٚ ؾه٣ٛ أٚ اقذلاح أٚ غ٪اٍأيف َٓاقؿ١ 

  .جياب١ٝ ٚبٓا٠٤إَػ٪ٚيٞ اٱزاض٠، ٜٚتِ تؿذٝع املٛظؿني ع٢ً تكسِٜ اْتكازات 

 ، سس املٛظؿني أٚ زتُٛع١ َِٓٗ ٜعتكسٕٚ إٔ ؾططا َٔ ؾطٚط ايعٌُ أٚ قطاض َا َ٪ثط عًِٝٗأإشا نإ 

ٕ تٛقـ غطٜإ ٖصا ايكطاض يف أاييت َٔ ؾأْٗا ؾاٱزاض٠ تٛؾط زتُٛع١ َٔ اٱدطا٤ات  ،ٖٛ قطاض غرل عازٍ 

 ْ٘ نصيو، ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايتايٞ:أساي١ 

 ٜكّٛ املٛظـ بعطض املؿه١ً ع٢ً ايط٥ٝؼ املباؾط ع٢ً ايؿٛض.. 1

 . ايط٥ٝؼ املباؾط ٜػتذٝب هلصٙ املؿه١ً َٔ خ٬ٍ املٓاقؿ١ أٚ بعس ايتؿاٚض َع اٱزاض٠ امل١ُ٥٬. 2

 . املؿه١ً ع٢ً اٱزاض٠ ايعًٝا إشا ناْت املؿه١ً مل حتٌيًُٛظـ اذتل يف عطض . 3

ططاف، ٚيهٔ ؾكط َٔ خ٬ٍ ؾِٗ َٚٓاقؿ١ ْ٘ ٫ ميهٔ سٌ املؿه١ً بكٛض٠ َطن١ٝ دتُٝع ا٭أَٔ املعًّٛ 

ٖصٙ ايجك١ أَط َِٗ  ،  املؿانٌ املؿذلن١ ميهٔ يًُٛظؿني ٚاٱزاض٠ ت١ُٝٓ ايجك١ يف بعهِٗ ايبعض

 . ١ َٚتٓاغ١ُبايٓػب١ إىل ب١٦ٝ عٌُ ؾعاي

 ا٫قذلاسات :-17

نُٛظـ يف اٱزاض٠، يسٜو ايؿطق١ يًُػا١ُٖ يف حتكٝل ٖصا ايٓذاح ٚايُٓٛ يف املػتكبٌ َٔ خ٬ٍ  

 . تكسِٜ اقذلاسات ع١ًُٝ يتشػني عٌُ أٚ طؿطات يف ا٫زا٤ اٚ تكًٌٝ ايتهايٝـ

اشا نإ ٖٓاى اقذلاح أٚ ؾهط٠ غتػتؿٝس اٱزاض٠ َٔ خ٬هلا يف سٌ َؿه١ً أٚ حتكٝل ؾا٥س٠ ، أٚ خؿض . 2

ايتهايٝـ ٚحتػني ايعًُٝات أٚ اٱدطا٤ات، ٚحتػني خس١َ ايع٤٬ُ، ٚايكها٤ ع٢ً اهلسض، أٚ ايتًـ، أٚ 

  -:يٞ ايتا ؾاْ٘ ٜٓبػٞ يف تكسِٜ ا٫قذلاح، أؾهٌ يٲزاض٠ ٚأنجط أَٓا يًعٌُ َهإ قٓع 

 .ايؿهط٠ ٚأٛقـ ايمجٝع ا٫قذلاسات ٜٓبػٞ إٔ تتهُٔ  - أ

 .تٓؿٝص ا٫قذلاح أٚ يًشٌ ٚا٭غباب اييت ٜٓبػٞ تٓؿٝصٖا ذتٌ املؿه١ً املؿكٌؿطح اي - ب



  

 ايجاْٞزيٌٝ ايػٝاغات ايعا١َ يٲزاض٠/ ا٫قساض              ا٫زاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ با٭سػا٤                                                                                              

 

15 
 

 .ٚنع ايبٝاْات املتعًك١ باملٛنٛع - ت

دطا٤ات ايتٓؿٝص١ٜ ٚ س٫ًٛ َع اٱ، أاييت ٫ تكسّ ٚقؿا َؿَٗٛا تًو قذلاسات زتس١ٜ ا٫٫تعس  - خ

 .يًُكذلسات

 تكِٝٝ ا٭زا٤:-18

ٜتِ تكِٝٝ ا٭زا٤ ٚؾل اي٥٬ش١ املعتُس٠ َٔ ٚظاض٠ ارتس١َ املس١ْٝ ، َع تؿذٝع اٱزاض٠ بك٠ٛ ع٢ً َٓاقؿ١ 

ايهعـ ، تكشٝح املػاض، ا٫ستٝادات ٚ ا٭زا٤ بني املٛظؿني ٚض٩غا٥ِٗ يًتعطف ع٢ً ْكاط ايك٠ٛ

َٓتذ١، ٚحتٌُ ايهػط ايٓؿػٞ ايٓاتر ٚايتسضٜب١ٝ ، ايتعٛز ع٢ً َٓاقؿ١ ا٭خطا٤ بكٛض٠ إجياب١ٝ َجُط٠ 

 .ىل ا٫سذلاؾ١ٝإىل تطٜٛط ايصات ٚامل١ٓٗ ٜٚكٌ بايؿطز إعٔ ايٓكس ايصاتٞ ٚاملٗين ٜ٪زٟ 

 ًَؿات املٛظؿني:-19

 . املٛظؿني ٚاييت حتتٟٛ ع٢ً نجرل َٔ املعًَٛات ٚايبٝاْاتزاض٠ حتتؿغ مبًؿات اٱ. 1

ًَؿات املٛظؿني ٖٞ ًَو يٲزاض٠ ٚايٛقٍٛ إىل املعًَٛات اييت تتهُٓٗا َكٝس٠ عَُٛا، ٫ٚ حيل . 2

 ا٫ط٬ع عًٝٗا إ٫ يًُكطح هلِ أٚ مبٛاؾك١ قاسب ايك٬س١ٝ بعس تٛنٝح ا٭غباب. 

 .ذتل ؾكط يف اغذلزاز َػٛغات ايتعٝنيي٘ ا  يف ساي١ خطٚز املٛظـ َٔ ارتس١َ. 3

 

 

 

 ا٭خ٬م ايٛظٝؿ١ٝ: (5املادة )

 أخ٬قٝات املٛظـ احملُٛز٠ :  -أ٫ًٚ 

 -: ٖٚٞ ا٭خ٬م اييت جيب إٔ ٜتش٢ً بٗا املٛظـ ٚتؿتٌُ ع٢ً َا ًٜٞ
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 إتكإ ايعٌُ . -1

ٚإٔ ٜهٕٛ ٖصا ا٭زا٤ ط١ًٝ  ٚؾل َٗاّ ٚظٝؿت٘ املٛن١ً إيٝ٘ ٚإتكإ ١عًُ٘ بسق ٟع٢ً املٛظـ إٔ ٜ٪ز

 . مبا حيكل أٖساف ٚغاٜات املكًش١ ايعا١َ زٕٚ غٛاٖاغاعات ايعٌُ ايطزل١ٝ 

ايصٟ ٜٚؿٌُ إتكإ ايعٌُ إداز٠ ايعٌُ ٚايػطع١ يف إصتاظٙ ٚجتٓب ايٛقٛع  يف ا٭خطا٤ ، ٚايعٌُ املتكٔ 

 . { إٕ اهلل حيب إشا عٌُ أسسنِ ع٬ُ إٔ ٜتكٓ٘ }بكٛي٘   سح عًٝ٘ ضغٍٛ اهلل

 

 اٱملاّ با٭ْع١ُ ٚايكٛاْني. -2

 ع٢ً نٌ َٛظـ إٔ ًِٜ با٭ْع١ُ ٚايكٛاْني ايٓاؾص٠ ٜٚطبكٗا زٕٚ أٟ جتاٚظ أٚ شتايؿ١ أٚ إُٖاٍ.

 .اٱخ٬م يف ايعٌُ - 3

املٛظـ ايٓادح ايعٌُ املٛنٍٛ إيٝ٘ بأقك٢ اٱَهاْات املتٛاؾط٠ يسٜ٘ َٚػتٛؾًٝا دتُٝع  ٟجيب إٔ ٜ٪ز

ايتأخرل يعسّ ايٛقٛع يف ايهطض مبكاحل  ٟصتاظ املعا٬َت بػطع١ ٚتؿازإايؿطٚط ايؿ١ٝٓ، َع َطاعا٠ 

 .  ػتؿٝسٜٔامل

 ا٭َا١ْ -4

ٚعًٝ٘ أزا٤ عًُ٘ بهٌ ، طٔ ااملٛظـ َ٪متٔ ع٢ً ٚظٝؿت٘ اييت ٚدست َٔ أدٌ خس١َ ايٛطٔ ٚاملٛ

 إٔ ٜأَطنِ اهلل إٕ ﴿أَا١ْ ٚؾكا يٮْع١ُ اييت حتهِ عًُ٘ ، ٚشيو َكساقًا  يكٍٛ اهلل عع ٚدٌ  

 .58 ١ٜآ ايٓػا٤ ٠غٛض ﴾ أًٖٗا إىل ا٭َاْات ت٪زٚا

 .ايتؿطؽ ٭عُاٍ ايٛظٝؿ١  -5

ٖٚٛ إٔ ٜعٌُ املٛظـ باْهباط ٚؾعٛض تاّ باملػ٦ٛي١ٝ ٚعسّ قطف أٟ دع٤ َٔ غاعات ايعٌُ 

ايطزل١ٝ املدكك١ يًٛظٝؿ١ ٭ٟ ْؿاط خاضز سسٚزٖا إ٫ َا ٜهًـ ب٘ َٔ قبٌ املػ٦ٍٛ عٓ٘ بؿهٌ 

 أسػٔ َٔ أدط ْهٝع ٫ إْا ايكاذتات ٚعًُٛا آَٓٛا ايصٜٔ إٕ ﴿ٚاملٛىل دٌ ٚع٬ ٜكٍٛ  ،ضزلٞ 

 . 30ايهٗـ أٜ٘  ض٠غٛ ﴾ع٬ُ
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عُاٍ ايٛظٝؿ١ عٝح ٫ حياٍٚ ؾاغًٗا ادتُع بني تًو ايٛظٝؿ١ نُا جيب ع٢ً املٛظـ ايتؿطؽ ٭ 

ٚعٌُ آخط جتاضٟ أٚ ضتٛٙ ، باغتجٓا٤ بعض املكطح هلِ مبُاضغ١ َِٗٓٗ خاضز أٚقات ايسٚاّ ايطزلٞ ، 

 املػاعسٜٔ .ني ٚايؿٓٝني ٝٚمبا ٫ ٜتعاضض َع ٚادباتِٗ ا٭غاغ١ٝ ناذتطؾ

  ُٓٛ املٗيناي -6

ٚتطٜٛط قسضات٘ امل١ٝٓٗ ٚا٫ط٬ع ع٢ً آخط املػتذسات يف زتاٍ  ٤ املٛظـأزاٖٚٛ ايػعٞ ايسا٥ِ يتشػني 

ٚضؾع َػت٣ٛ ا٭زا٤ ٚاملػاعس٠ ،  عًُ٘ ،ٚايكٝاّ بتكسِٜ املكذلسات اييت َٔ ؾأْٗا حتػني أغايٝب ايعٌُ 

 يف تٛؾرل ب١٦ٝ عٌُ آ١َٓ ٚقش١ٝ .

 

 ايكسم  -7

ايهصب أٚ  تعُسعٝح ٫ ٜ ، ٜٚعين إٔ ٜتشط٣ املٛظـ سكا٥ل ا٭َٛض بكؿ١ َػتُط٠ ؾُٝا ٜتعًل بايعٌُ

ؾكس سجت عًٝ٘ ايؿطٜع١ ق١ُٝ عاي١ٝ يًكسم ٚايتعٜٚط أٚ قًب اذتكا٥ل أٚ إْكاقٗا أٚ تؿٜٛٗٗا ، 

غٛضٙ  ﴾ْٛٛا َع ايكازقني  ٚنٜأٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا اتكٛا اهلل  ﴿ اٱغ١َٝ٬ إش ٜكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل 

 . 119ايتٛب١ آ١ٜ 

 ايكدل  - 8

ٜا أٜٗا ايصٜٔ  ﴿ٖٚٛ َٔ ايؿها٥ٌ ايعع١ُٝ اييت أبطظٖا اٱغ٬ّ يف َٛانع نجرل٠ َٓٗا قٛي٘ تعاىل  

، ٚايكدل َٔ ا٭خ٬م اييت  153غٛضٙ ايبكط٠ أٜ٘  ﴾ َع ايكابطٜٔ  آَٓٛا اغتعٝٓٛا بايكدل ٚايك٠٬ إٕ اهلل

، جيب إٔ ٜتش٢ً بٗا املٛظـ أثٓا٤ مماضغت٘ ايعٌُ ، عٝح ٫ ٜهٕٛ نجرل ايهذط أٚ غطٜع ا٫ْؿعاٍ 

أٚ غرل شيو مما ، ٚعًٝ٘ حتٌُ َا ٜٛادٗ٘ يف ستٝط ايعٌُ َٔ ْكس أٚ إذتاح ممٔ ٚظـ رتسَتِٗ 

 .املػتؿٝس قاسب ساد١ نػٛط يهٕٛ  ٜٛادٗ٘ املٛظـ يف ايعٌُ َٔ

 ايبؿاؾ١ .  -9

بايه١ًُ  ـ بكطف ايٓعط عٔ قؿت٘  ا٫دتُاع١ٝ يعٚاضٙ َٚطادعٝ٘ ـتعين ايبؿاؾ١ اغتكباٍ اٱْػإ 

ملا يف شيو ايػًٛى ، ايطٝب١ ٚايٛد٘ ايطًل ست٢ ٚيٛ مل ٜهٔ بُٝٓٗا قطاب١ أٚ قساق١ أٚ َعطؾ١ أٚ ٚاغط١ 

اهلل عبازٙ  أٚق٢اذتػٔ ايكِٜٛ َٔ زٚاعٞ ايٛز ٚايطمح١ ٚايتعاٌَ اذتػٔ ايصٟ ٜكٛز إىل ارترل ، ٚقس 
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. ٚنُا ٚضز  53 غٛضٙ اٱغطا٤ آ١ٜ ﴾أسػٔ   ٚقٌ يعبازٟ ٜكٛيٛا اييت ٖٞ  ﴿عػٔ ارتطاب ؾكاٍ عع ٚدٌ 

 .  {ك٢ أخاى بٛد٘ طًل ٫ حتكطٕ َٔ املعطٚف ؾ٦ًٝا ٚيٛ إٔ تً }يف ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ 

 ا٫يتعاّ با٭يؿاظ اي٥٬ك١  -10

ع٢ً املٛظـ عٓس ايتعاٌَ َع ايط٩غا٤ ٚايع٤٬َ ٚاملطادعني اذتطم ع٢ً اغتدساّ ا٭يؿاظ ايطٝب١ اييت 

٫ حيب اهلل ادتٗط   ﴿ٚايبعس عٔ قٍٛ ايػ٤ٛ اَتجا٫ً يكٍٛ ايباضٟ عع ٚدٌ  ، تسٍ ع٢ً ايتكسٜط ٚا٫سذلاّ

ٚ تعؿٛ عٔ غ٤ٛ ؾإٕ ٍ إ٫ َٔ ظًِ ٚنإ اهلل زلٝعًا عًُٝاً  * إٕ تبسٚ خرلًا أٚ ختؿٛٙ أبايػ٤ٛ َٔ ايكٛ

عًٝ٘ عسّ ايػدط١ٜ أٚ ا٫غتٗعا٤ َٔ . نُا جيب  149 – 148غٛض٠ ايٓػا٤  آ١ٜ  ﴾اهلل نإ عؿًٛا قسٜطًا  

ا أٜٗا ايصٜٔ ٜ  ﴿٭ٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٢ْٗ عٔ شيو ؾكاٍ ، أسس أٚ استكاضٙ ٭ٟ غبب َٔ ا٭غباب 

ٕ ٜهْٛٛا خرلًا َِٓٗ ٫ٚ ْػا٤ َٔ ْػا٤ عػ٢ إٔ ٜهٔ خرلًا َٓٗٔ ٫ٚ آَٓٛا ٫ ٜػدط قّٛ َٔ قّٛ عػ٢ أ

َٚٔ مل ٜتب ؾأٚي٦و ِٖ تًُعٚا أْؿػهِ  ٫ٚ تٓابعٚا با٭يكاب ب٦ؼ ا٫غِ ايؿػٛم بعس اٱميإ 

 ( .13) ١ٜغٛض٠ اذتذطات  آ ﴾ايعاملٕٛ

 َػاعس٠ املػٓني ٚاملعاقني ٚنٌ َٔ ٜتطًب ساهلِ ايعٕٛ  -11

املٛظـ َطايب بإٔ ٜهٕٛ عاز٫ً ٚضسًُٝا يف تعاًَ٘ َع املػتؿٝسٜٔ عٝح ٜطبل عًِٝٗ َبسأ املػاٚا٠ يف 

 اهلل إٕ بايعسٍ حتهُٛا إٔ ايٓاؽ بني سهُتِ ٚإشا ﴿ؾؿٞ ايصنط اذتهِٝ ، سسٚز ايهٛابط ايٓعا١َٝ 

 آَٓٛا ايصٜٔ أٜٗا ٜا  ﴿ٚقٛي٘ تعاىل  58 ١ٜآايٓػا٤   غٛض٠ ﴾بكرلًا    زلٝعًا نإ اهلل إٕ ب٘ ٜععهِ ْعُا

 يًتك٣ٛ أقطب ٖٛ اعسيٛا تعسيٛا ٫ إٔ ع٢ً قّٛ ؾٓإٔ جيطَٓهِ ٫ٚ بايكػط ؾٗسا٤ هلل قٛاَني نْٛٛا

٫ٚ ٜ٪ثط ع٢ً تطبٝل َبسأ املػاٚا٠ ٚايعساي١ بني  (8) ١ٜآاملا٥س٠  غٛض٠ ﴾ إٕ اهلل خبرل مبا تعًُٕٛ اهلل ٚاتكٛا

املػتؿٝسٜٔ إؾطاز نباض ايػٔ ٚاملعاقني ٚغرلِٖ َٔ شٟٚ اذتاد١ ايعاٖط٠ مبعا١ًَ خاق١ يهِْٛٗ 

بػبب ظطٚؾِٗ اٱْػا١ْٝ يتًو املػاعس٠ زٕٚ جتاٚظ أٚ إخ٬ٍ بايكٛاعس ايٓعا١َٝ اييت  ، ستتادني

 تطبل ع٢ً ادتُٝع .
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 ٢ً املاٍ ايعاّ احملاؾع١ ع - 21

ٚاملُتًهات ايعا١َ ، ٜتطًب ايكٝاّ بأعُاٍ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ بهؿا٠٤ ْٚعا١ٖ ٚأَا١ْ احملاؾع١ ع٢ً ا٭َٛاٍ  

مما ٜٛنع حتت تكطف  ، مبا يف شيو املهاتب ٚا٭ثاخ ٚاملٛاز املهتب١ٝ ٚضتٛ شيو َٔ شتتًـ ا٭زٚات

 . املٛظـ ٚع٢ً َػ٦ٛيٝت٘ 

 اٱسػاؽ بايٛادب  -13

قٝاّ املٛظــ بٛادبات ايٛظٝؿ١ اييت ٜؿػًٗا َكابٌ ايطاتب ايصٟ ٜتكاناٙ ٚادب عًٝ٘ ٚيٝؼ ؾه٬ً َٓ٘ ، 

 ٚأٟ تككرل يف شيو ايٛادب ٜعس إخ٫ً٬ با٫يتعاَات ايٛظٝؿ١ٝ . 

 تػٌٗٝ إدطا٤ات اٱؾطاف أٚ ايتشكٝل-14

جيب ع٢ً نٌ َٔ ي٘ ع٬ق١ تػٌٗٝ ناؾ١ إدطا٤ات ايتشكٝل ٚاٱؾطاف اييت تكّٛ بٗا ادتٗات املدتك١  

ٚتكسِٜ املعًَٛات ٚايطز ع٢ً ا٫غتؿػاضات اييت عٛظت٘ يًُػ٪ٚيني عٔ َُٗات ، ظُٝع ايٛغا٥ٌ املُه١ٓ 

 ايتشكٝل أٚ ايتؿتٝـ أٚ اٱؾطاف ، ٚشيو ٚؾكًا يًكٛاْني ٚا٭ْع١ُ ايٓاؾص٠ .

 إقا١َ ايك٠٬ يف ايعٌُ َع ادتُاع١-15

نإ اٱغ٬ّ بعس ايؿٗازتني ْٗا ايطنٔ ايجاْٞ َٔ أضأيًك٠٬ يف زٜٓٓا اذتٓٝـ أ١ُٖٝ عع١ُٝ سٝح 

سكٍٛ املٛز٠ بني املػًُني ٭ٕ تكاضب ا٭بسإ َسعا٠ يتكاضب  :ُاع١ ؾٛا٥س عس٠ َٓٗاادتٖا يف ضٚذتهٛ

، َع عسّ يف ا٫دتُاع بني املٛظؿني عٓس إقاَتٗا ايكًٛب ، ٚنصيو ايتعاضف ٚاغتُطاض ايتٛاقٌ 

 . ادتًٛؽ بعس ْٗا١ٜ ايك٠٬ َٔ أدٌ نٝاع ايٛقت ٚ ايتأخط ع٢ً املػتؿٝسٜٔ 

 أخ٬قٝات ايعٌُ غرل احملُٛز٠: ثاًْٝا:

  ٚ َٓٗا :، ٖٞ عباض٠ عٔ ا٭خ٬م اييت جيب ع٢ً املٛظـ عسّ ايٛقٛع ؾٝٗا ٚ

 ايذلؾع عُا خيٌ بايؿطف ٚايهطا١َ -1
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ٜٓبػٞ ع٢ً املٛظـ عسّ ايٛقٛع يف ايتكطؾات اييت تتعاضض َع تعايِٝ ايسٜٔ ٚتكايٝس اجملتُع اذتػ١ٓ 

املػهطات ٚاضتهاب  ٚأنتعاطٞ املدسضات  ،ٚتػ٤ٞ إىل ايػُع١ ايؿدك١ٝ ٚزلع١ ادت١ٗ اييت ٜعٌُ بٗا

 ايب٬ز أٚٚنصيو زاخٌ ،ايؿٛاسـ أٚ ا٭عُاٍ املد١ً باٯزاب ايعا١َ زاخٌ َكط ايعٌُ أٚ خاضد٘ 

سطٜكًا ع٢ً ، إٔ ٜهٕٛ ع٢ً زضد١ عاي١ٝ َٔ ايػًٛى ايٛظٝؿٞ ايكِٜٛ نُا جيب ع٢ً املٛظـ خاضدٗا ، 

ع ؾٝٗا إىل ؾكٌ ٛؾا٭عُاٍ املد١ً بايؿطف ٚايهطا١َ قس ٜ٪زٟ ايٛق،  ا٫بتعاز عٔ َٛاطٔ ايؿبٗات 

 َطتهبٗا َٔ ايعٌُ ٚغكٛط اعتباضٙ َٚهاْت٘ عٓس ايٓاؽ .

 :ايطؾ٠ٛ  -2

قٝاّ املٛظـ بكبٍٛ أٚ طًب َكابٌ َازٟ أٚ غرلٙ يًكٝاّ بأزا٤ أٟ َٔ أعُاٍ ٚظٝؿت٘ أٚ ا٫َتٓاع عٓ٘ ، 

ٜعين املتادط٠ بايٛظٝؿ١ ٖٚٞ دطمي١ نبرل٠ ت٪زٟ إىل ؾػاز ايصَِ ٚايهُا٥ط ْٚؿط ايعًِ ٚايؿػاز ، 

 غٛض٠ ﴾بايباطٌ ....    ايهِ بٝٓهِأَٛ تأنًٛا ٫ آَٓٛا ايصٜٔ أٜٗا ٜا ﴿خياطب اهلل دٌ ٚع٬ امل٪َٓني 

 .( 29) ١ٜآايٓػا٤  

ٚايطؾ٠ٛ تأخص أؾها٫ً َتعسز٠ نإٔ تكسّ ع٢ً ؾهٌ ٖس١ٜ أٚ عط١ٝ أٚ َػاعس٠ ْكس١ٜ أٚ ع١ٝٓٝ أٚ ست٢ 

  َع١ٜٛٓ َٚا إىل شيو .

 :ايػطق١ ٚا٫خت٬غات  -3

ٚتذلاٚح ٖصٙ املُاضغات بني ايػطق١  ، ٚقاًْْٛا ايػطقات ٖٞ: مماضغات ٚغًٛنٝات ستط١َ َٚسا١ْ ؾطعًا

املباؾط٠ يًٓكٛز املٛزع١ يسِٜٗ أٚ تًو املػذ١ً بص١َ ايػرل ، ٚتتطًب ايػطقات املاز١ٜ ٚايع١ٝٓٝ إدطا٤ات 

إزاض١ٜ أٚ تطتٝبات إدطا١ٝ٥ يًتػط١ٝ عًٝٗا ، نإٔ ٜتِ تعٜٚط املػتٓسات أٚ إت٬ف بعهٗا أٚ حتطٜـ 

 ٚإناؾ١ َعًَٛات ناشب١ عًٝٗا .

ؾسز ايسٜٔ اذتٓٝـ يف َعاقب١ ايػاضم بكطع ٜسٙ ٚنإٔ ايٝس ايػاضق١ تكبح ؾاغس٠ أٚ َطٜه١ جيب قس ٚ

َٔ اهلل ٚاهلل ععٜع  مبا نػبا ْها٫ً دعا٤ً أٜسُٜٗا ؾاقطعٛا ٚايػاضق١ ٚايػاضم ﴿: يكٛي٘ تعاىل ،بذلٖا

  ( . 38)آ١ٜ املا٥س٠ غٛض٠ ﴾سهِٝ 
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 ايػـ ٚايتسيٝؼ-4

ايػـ بهٌ أؾهاي٘ ٚقٛضٙ منط غًٛنٞ ٜطتبط بايؿػاز ٜٚكب ؾٝ٘ ، غٛا٤ ٚقع شيو يف املعا٬َت 

صتاظ املعا٬َت ارتاق١ أٚ إٕ اهلسف َٔ شيو ٖٛ حتكٝل ا٭غطاض أٚ إا٫قتكاز١ٜ  أٚ خ٬ؾ٘ ، سٝح 

صا ايُٓط ايتٓكٌ عٔ ا٫يتعاَات ،  أٚ ظٜاز٠ ا٭ضباح ع٢ً سػاب َكًش١ اجملُٛع١ ، ٚقس سطّ اٱغ٬ّ ٖ

  .{َٔ غؿٓا ؾًٝؼ َٓا  }ايػًٛنٞ ايػًيب ، ؾؿٞ اذتسٜح ايؿطٜـ 

 ا٫بتعاظ -5

 ًاٖٚٛ منط غًٛنٞ آخط يًؿػاز اٱزاضٟ مياضغ٘ بعض املٛظؿني ، ٖٚصٙ املُاضغ١ تعس عل ؾه٬ً خطرل

عكاب َٔ أؾهاٍ ايؿػاز اٱزاضٟ ايصٟ تبت٢ً ب٘ بعض ا٭قطاض ٚبعض امل٪غػات زٕٚ إٔ ٜٓاٍ َكذلؾٖٛا اي

 ايصٟ ٜػتشكْٛ٘ .

 ايتشٝع ٚاحملابا٠  -6

ٖٛ خطٚز ع٢ً املباز٨ ايكا١ْْٝٛ اييت تعٌُ ع٢ً املػاٚا٠ ٚايعساي١ بني املٛظؿني ، ؾُٓاقط٠ َٛظـ 

ٚاغتعسا٤ آخط ٜٛيس ضزٚزًا غانب١ َٚٓؿع١ً بني َٛظؿٞ اٱزاض٠ ، سٝح جيب املػاٚا٠ بني مجٝع املٛظؿني 

١ أٚ املصٖب ايسٜين ، ٖٚصا َا ْكت عًٝ٘ ؾطٜعتٓا ٚت٪نسٙ يٛا٥ح ًزٕٚ متٝٝع أٚ ستابا٠ بػبب ايكبٝ

 . سكٛم اٱْػإ ايسٚي١ٝ ، ْٚكت عًٝ٘ قٛاْني ارتس١َ املس١ْٝ

 ايتككرل ٚاٱٖساض ٚاٱغا٠٤ يًُٓع١ُ ٚاٱزاض٠  -7

 يفٚايهٝاع  ،ٖصا ٖٛ منط آخط َٔ ايػًٛى املسإ يف اٱزاض٠ ٜكسض غايبا ممٔ ٜتعُسٕٚ ايتككرل ٚاٱٖساض

سّ ضناِٖ عٔ إزاضاتِٗ أٚ يٝٓؿصٚا سكسِٖ أٚ يٝعدلٚا عٔ ع;  أَٛاٍ ايسٚي١ ٚممتًهاتٗا ٚٚقتٗا

 .َٓعُتِٗ

 اهلساٜا -8

قس سصض ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚايط٩غا٤ ٚاملٛظؿني أٚ بني املط٩ٚغني  ػتؿٝسٜٔتبازٍ اهلساٜا بني املإٕ 

إيٝ٘، ٚيف شيو نطض  ٣تٛضخ إش٫ٍ املٗسٟ يًُٗسٕ اهلس١ٜ ٭  {ٖساٜا ايعُاٍ غًٍٛ  }بكٛي٘ :  ٘ٚغًِ َٓ
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يًططؾني ٚزخٍٛ يًؿػاز ، ٚقس عطف عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ستاغب١ اي٠٫ٛ ايصٜٔ ٜتػاًٖٕٛ يف 

 قبٍٛ اهلساٜا َٔ ايطع١ٝ.

 ايتعٜٚط  -9

ٚقٛض٠  ، تعتدل دطمي١ ايتعٜٚط إسس٣ ادتطا٥ِ اييت متجٌ ا٫ضتطاف يف ايػًٛى ا٭خ٬قٞ يًُٛظـ ايعاّ

 ضب ٚأغطاض غرل َؿطٚع١ تطؾهٗا نٌ املباز٨ ٚايكِٝ آَٔ قٛض اغتػ٬ٍ ايٛظٝؿ١ أٚ املٓكب يتشكٝل َ

 ملا ؾٝٗا َٔ تػٝرل اذتكٝك١ بككس غـ اٯخطٜٔ.; 

 ؿؿاع١اي -10

 ايٛغاط١ ْٛعإ : 

 سػ١ٓ : ٖٚٞ اييت تتِ يطؾع َع١ًُ أٚ تٛقٌٝ سل. ؾؿاع١ 

 باطٌ ، أٚ إبطاٍ سل ، أٚ ٖهِ ذتكٛم اٯخطٜٔ ٖٚٞ أَط غرل  ٖٞ اييت تتِ ٱقطاضٚ غ١٦ٝ : ؾؿاع١

ٖس٣ ي٘ ٖس١ٜ عًٝٗا ؾكبًٗا َٓ٘، ؾكس أت٢ أَٔ تؿؿع ٭خٝ٘ ؾؿاع١ ، ؾ  }َؿطٚع ٚؾكا يًشسٜح ايؿطٜـ 

 . {بابا ععُٝا َٔ أبٛاب ايطبا 

 إؾؿا٤ أغطاض ايعٌُ  -11

اْات ٚٚثا٥ل أتٝح يًُٛظـ  عهِ ٜككس بٗا إؾؿا٤ ا٭غطاض ايٛظٝؿ١ٝ َٚا تتهُٓٗا َٔ َعًَٛات ٚبٝ

، ٚمل ٜهٔ مبكسٚضٙ حتكٝل شيو ي٫ٛ املطنع ايٛظٝؿٞ ايصٟ ٜؿػً٘  ، َٓكب٘ ٚٚظٝؿت٘ ا٫ط٬ع عًٝٗا 

سٝح ٜعتُس تػطٜب املعًَٛات يًُٓاؾػني أٚ ارتكّٛ أٚ غرلِٖ ، يصا ٜتدص اٱدطا٤ ارتام سػب 

ٚاييت قس تكٌ ايعكٛب١ ؾٝٗا إىل إْٗا٤ ع٬قت٘ ،  سذِ ٚخطٛض٠ املعًَٛات أٚ ا٭غطاض اييت مت إؾؿا٩ٖا 

 باملٓع١ُ اييت ٜعٌُ بٗا.

 ـ اٱنطاب عٔ ايعٌُ:12

حيهط ع٢ً أٟ َٛظـ اٱنطاب عٔ ايعٌُ أٚ حتطٜض ايػرل عًٝ٘ ، َٚٔ شيو تٓعِٝ ايعطا٥ض 

ٚعًٝ٘ عٓس  ،ادتُاع١ٝ املتعًك١ بايٛظٝؿ١ أٚ ا٫ؾذلاى يف تٓعُٝٗا َُٗا ناْت ا٭غباب ٚايسٚاؾع 

   اذتاد١ ايتعاّ ططم ايتعًِ ايٛادب١ ا٫تباع.
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 :تٛدٝ٘ ايٓكس يًسٚي١  -13

 حيعط ع٢ً املٛظـ تٛدٝ٘ ايٓكس أٚ ايًّٛ إىل اذته١َٛ بأ١ٜ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ احمل١ًٝ أٚ   

ٚشيو ٚؾكًا يًُاز٠ ا٭ٚىل َٔ ٥٫ش١ ست٢ ٚيٛ ناْت َٔ باب املٓاقش١ ي٠٫ٛ ا٭َط  ، ارتاضد١ٝ

 ايٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ يًدس١َ املس١ْٝ  

 : :اذتكٛم ٚاملعاٜا املاي١ٝ يًُٛظـ( 6املادة )

 ٚؾل ايتايٞ :خيهع املٛظـ إىل ٥٫ش١ اذتكٛم ٚاملعاٜا املاي١ٝ ايٛاضز٠ يف ٥٫ش١ ارتس١َ املس١ٜٓ 

 :ي٘ َٚٔ شيو ايعٌُ ت١٦ٝٗ ب١٦ٝ -أ٫ًٚ

  َٗاّ املٛظـ َٚػ٪ٚيٝات٘ َٚا ٜتٛقع َٓ٘ َٔ إصتاظ .إٔ حتسز بٛنٛح 

  ٚادتساض٠ ، ايتعاٌَ َع املٛظـ يف نٌ َا ٜتعًل بأٚناع٘ ايٛظٝؿ١ٝ ع٢ً أغاؽ ا٫غتشكام

 ٚايتٓاؾػ١ٝ ٚتهاؾ٪ ايؿطم .

 ٚتهُٔ عسّ مماضغ١ أٟ متٝٝع عك٘ يف َٛقع ايعٌُ . ، إٔ ت٪َٔ ظطٚف عٌُ دٝس٠ ٚآ١َٓ 

 غب ٚاملػتُط يتشػني ؾطم تكسَ٘ َٚػاضٙ ايٛظٝؿٞ ٚؾكا ٭سهاّ إٔ تٛؾط ؾطم ايتسضٜب املٓا

 أٚ ْعاّ املٛظؿني ارتام ٚسػب َكته٢ اذتاٍ ٚاٱَهاْات املتاس١  . ، ْعاّ ارتس١َ املس١ْٝ

 .  إٔ تهُٔ ي٘ سط١ٜ ايطأٟ ٚايتعبرل يف إطاض ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ 

  ٘ٚؾكًا ٭سهاّ ايٓعاّ .إٔ تهؿٌ سك٘ بايتعًِ أٚ ايؿه٣ٛ َٔ أٟ قطاض خاط٧ اختص عك 

 أدط٠ ايعٌُ:  -ًاثاْٝ

ايطاتب: ٖٛ املكابٌ املازٟ ايصٟ ٜتكاناٙ املٛظـ يف ْٗا١ٜ نٌ ؾٗط ٖذطٟ ْعرل َا ٜ٪زٜ٘ َٔ عٌُ أثٓا٤ 

 )ٜػتشل املٛظـ ضاتب٘ اعتباضا َٔ تاضٜذ : (َٔ ْعاّ ارتس١َ املس١ْٝ ع16٢ًسٝح ْكت املاز٠)، خسَت٘ 

٫ٚ ٜسخٌ ، َباؾطت٘ ايعٌُ( ٜٚتشسز ايطاتب سػب ايػًِ ارتام بايطٚاتب ٚاملطتب١ اييت ٜؿػًٗا املٛظـ 

 0ٚتعس َٔ ايطاتب  ؾٝ٘ أٟ زخٌ آخط غٛا٤ ناْت بس٫ت أٚ غرلٖا عسا ايع٠ٚ٬

 ايع٠ٚ٬ -ًايجثا

تػب  دع٤ا َٔ ٚحت، ايع٠ٚ٬: ٖٞ املبًؼ املايٞ ايصٟ ٜهاف إىل ضاتب املٛظـ سػب َطتبت٘ بكؿ١ زٚض١ٜ 

 (َٔ ْعاّ ارتس١َ املس١ْٝ ع٢ً َا ًٜٞ: 17ايطاتب ا٭غاغٞ سٝح ْكت املاز٠ )
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ميٓح املٛظـ ايع٠ٚ٬ ٚؾل غًِ ايطٚاتب املًشل بٗصا ايٓعاّ ٚشيو بٓكً٘ َٔ ايسضد١ اييت   -1

ٜٚتِ ٖصا ايٓكٌ َٔ أٍٚ ؾٗط ستطّ َٔ ، ٜؿػًٗا إىل ايسضد١ ايتاي١ٝ هلا َباؾط٠ يف املطتب١ ْؿػٗا 

 نٌ عاّ. 

ٜػتُط يف َٓش٘ ظٜاز٠ غ١ٜٛٓ  )يف ايٛظا٥ـ ايتع١ًُٝٝ( َٔ ٜكٌ إىل ْٗا١ٜ املػت٣ٛ ايػازؽ -2

ٜذلتب عًٝٗا تػرل يف غًِ ايطٚاتب،  مبكساض ايع٠ٚ٬ احملسز٠ يصيو املػت٣ٛ، ٚتعتدل َهاؾأ٠ ٫

 ٠ ايسٚض١ٜ.ٜٚؿذلط ملٓشٗا تٛؾط ايؿطٚط احملسز٠ ملٓح ايع٬ٚ

 حيطّ املٛظـ ارتانع ٭سهاّ ٖصٙ اي٥٬ش١ َٔ ايع٠ٚ٬ ايػ١ٜٛٓ يف اذتا٫ت ايتاي١ٝ: -3

( 15إشا عٛقب باذتطَإ َٔ ايع٠ٚ٬ أٚ اذتػِ َٔ ايطاتب َس٠ أٚ َسزا زتُٛعٗا مخػ١ عؿط ) -أ

 َٜٛا ؾأنجط إ٫ بعس َهٞ غ١ٓ َٔ تاضٜذ اذتطَإ َٔ ايع٠ٚ٬ أٚ اذتػِ.

ٜط نؿا١ٜ بسضد١ )غرل َطنٞ( يف ايػ١ٓ ايػابك١ ع٢ً اغتشكاق٘ ايع٠ٚ٬ إشا سكٌ ع٢ً تكط -ب

 ست٢  حيكٌ ع٢ً تكطٜط نؿا١ٜ بسضد١ )َطنٞ( بعس شيو. 

 ايبس٫ت -ًاضابع

 ايبس٫ت: ٖٞ املبايؼ املاي١ٝ اييت تكطف بكؿ١ َػتُط٠ يف ايػايب َع ايطاتب أٚ تكطف بكؿ١ َكطٛع١ 

ٚيهٓٗا ٫ تعس  ، ايطاتب َٔ سٝح ايكطف أٚ ارتؿض أٚ ايتٛقٝـتأخص سهِ  ٚ،  إشا حتكل غبب َعني

 ٞ : َٚٔ ٖصٙ ايبس٫ت َا ًٜ نُٔ ايطاتب

. بسٍ ايتعٝني: ٖٛ بسٍ ٜكطف مبكساض ضاتب ؾٗط يًُعني ٭ٍٚ َط٠ يف خس١َ ايسٚي١ ٚؾكا 1

 . ( َٔ ايًٛا٥ح ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ ارتس١َ املس27/10١ْٝيًُاز٠)

َٛٞ ستسز ٜسؾع يًُٛظـ عٓس تهًٝؿ٘ مب١ُٗ ضزل١ٝ خاضز َكط عًُ٘ زاخٌ .بسٍ ا٫ْتساب: ٖٛ َبًؼ 2ٜ

 (َٔ ايًٛا٥ح ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ ارتس١َ املس22/1.١ْٝٚؾكا يًُاز٠)،  املًُه١ أٚ خاضدٗا

، . بسٍ ايٓكٌ ايؿٗطٟ: ٖٛ َبًؼ َايٞ ٜتؿاٚت َكساضٙ عػب َطتب١ املٛظـ ٜٚكطف يًُٛظـ َع ضاتب٘ 3

(َٔ ايًٛا٥ح 27/1ٚؾكا يًُاز٠) ، املٛظـ َٔ َٓعي٘ إىل َكط عًُ٘ ٚايعهؼٖٚٛ َكابٌ تهًٝـ تٓك٬ت 

 ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ ارتس١َ املس١ْٝ.
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. بسٍ نطض أٚ عس٣ٚ: ٜكطف ملٔ ٜعني ع٢ً إسس٣ ايٛظا٥ـ اييت حيتٌُ إٔ تػبب نطضًا أٚ عس٣ٚ 4

 ١.(َٔ ايًٛا٥ح ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ ارتس١َ املس27/13ْٝٚؾكا يًُاز٠)، ٚبكٛض٠ َباؾط٠ 

. بسٍ طبٝع١ عٌُ: ٜكطف ٖصا ايبسٍ يؿاغًٞ بعض ايٛظا٥ـ سػب َا تتطًب٘ ٚظا٥ؿِٗ َٔ 5

 0خكٛق١ٝ يكاحل نبط ايعٌُ أٚ خس١َ املػتؿٝس )مبٛدب تكٓٝؿات ارتس١َ املس١ْٝ( 

 املهاؾآت: -ًاخاَػ

َط٠  املهاؾآت : ٖٞ املبايؼ اييت ٫ تأخص طابع ا٫غتُطاض يف ايػايب ٚإمنا تكطف ع٢ً أغاؽ َكطٛع

 . ٚاسس٠ أٚ عس٠ َطات إشا تعسزت أغباب املهاؾآت

ٚا٭عٝاز ٚؾكا أ. َهاؾأ٠ ايعٌُ اٱنايف: ملٔ ٜعٌُ خاضز ٚقت ايسٚاّ ايطزلٞ أٚ خ٬ٍ ايعطٌ 1

 (َٔ ْعاّ ارتس١َ املس26.١ْٝيًُاز٠)

ايػٔ  تعازٍ ضاتب أضبع١ أؾٗط ملٔ ٜتكاعس قبٌ بًٛؽ (27/19ٖٞٚ. َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ ارتس١َ: سػب املاز٠)2

أؾٗط تكطف ملٔ اْتٗت خسَت٘ يبًٛغ٘ ايػٔ ايٓعاَٞ أٚ يعذعٙ ايكشٞ عٔ  غت١تعازٍ ضاتب  ايٓعاَٞ ٚ

 .ايعٌُ ٚايتٓػٝل َٔ ارتس١َ أٚ ايٛؾا٠

 ايتعٜٛهات: -غًاغاز

 :َٚٔ شيو  ، ٜكطف ايتعٜٛض  إشا ذتل باملٛظـ نطض بػبب ايعٌُ أٚ ْتٝذ١ خطأ اٱزاض٠

( َٔ ايًٛا٥ح 27/2عذع أٚ اٱقاب١ بػبب ايعٌُ  سػب َا  ٚضز باملاز٠ )ايتعٜٛض يف ساي١ ايٛؾا٠ أٚ اي

 .ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ ارتس١َ املس١ْٝ 

بإيػا٤ قطاضٖا ايػابل نإٔ مل  اثِ تكسض ادت١ٗ قطاض ، املٛظـ ايصٟ ٜؿكٌ بططٜك١ غرل ْعا١َٝ تعٜٛض

ٖـ املعسي١ 5/3/1398(ٚتاضٜذ307ٖٚٞ َٓع١ُ مبٛدب قطاض زتًؼ ايٛظضا٤ ضقِ) ، ٜهٔ ٚإعازت٘ إىل عًُ٘

 . ٖـ 2/1424/ 10( ٚتاضٜذ 27بايكطاض )

 ٚايعطٌ ايطزل١ٝ  اٱداظات -ًابعغا

ٚايتعُِٝ  ٖـ (16/2/1426(  يف 1/1037)مبٛدب ٥٫ش١ اٱداظات ايكازض٠ بكطاض ارتس١َ املس١ْٝ ضقِ ) 

 ٖـ  25/05/1436يف  361060678ايٛظاضٟ ضقِ 

  َٚٔ ٖصٙ اٱداظات : ، ٜتُتع املٛظـ يف أثٓا٤ خسَت٘ بعسز َٔ اٱداظات إشا تٛاؾطت ؾطٚط َٓشٗا

 ايعط١ً ا٭غبٛع١ٝ : َٜٛٞ ادتُع١ ٚايػبت َٔ نٌ أغبٛع .

نٌ غ١ٓ َٔ غٓٛات  )ٜػتشل املٛظـ إداظ٠ عاز١ٜ قسضٖا غت١ ٚث٬ثٕٛ ًَٜٛا اٱداظ٠ ايعاز١ٜ:-1

سػب آخط ضاتب ٜتكاناٙ املٛظـ(ٚؾكا يٓعاّ اٱداظات َٔ ايًٛا٥ح  ارتس١َ بطاتب ناٌَ ٜكطف َكسًَا
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مبجاب١  يؿاغًٞ ايٛظا٥ـ ايتع١ًُٝٝتعتدل ايعط١ً ايكٝؿ١ٝ ٚ نُا  ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ ارتس١َ املس١ْٝ. 

مبٗاّ تتعًل بعًُ٘ أثٓا٤  ٘تهًٝؿ اٱداظ٠ ا٫عتٝاز١ٜ املٓكٛم عًٝٗا غابكا ٚجيٛظ يًذ١ٗ املدتك١

ٚجيٛظ قطع ٖصٙ اٱداظ٠ ٚايعٛز٠ ملباؾط٠   اٱداظ٠ ع٢ً أ٫ ٜكٌ َا ٜتُتع ب٘ َٓٗا عٔ غت١ ٚث٬ثني َٜٛا

 ايعٌُ ٚؾكًا يًؿطٚط ايتاي١ٝ : 

.َٛاؾك١ د١ٗ ايعٌُ ٚاملٛظـ َعًا ع٢ً قطع اٱداظ٠ 

ٖٞٚ ٘مخػ١ ( أٜاّ . إٔ ٜهٕٛ املٛظـ قس متتع باذتس ا٭ز٢ْ َٔ إداظت ( 

. أ٫ ٜذلتب ع٢ً قطع اٱداظ٠ أٟ َعاٜا َاي١ٝ يًُٛظـ 

( ًَٜٛا . 36تكٌ عٔ )  إٔ ٜهٕٛ املٛظـ قس متتع بإداظ٠ عاز١ٜ خ٬ٍ ) ايج٬خ غٓٛات ( املان١ٝ ٫ 

متٓح يًُٛظـ خ٬ٍ ايػ١ٓ املاي١ٝ ايٛاسس٠ مخػ١ أٜاّ ؾكط ٭غباب طاض١٥ بعس   ا٫نططاض١ٜ :اٱداظ٠ 

ع٢ً أْٗا يٝػت سكًا َطًكًا يًُٛظـ ٚإمنا سػب ك١ ايط٥ٝؼ املباؾط  بطاتب ناٌَ ٭غباب طاض١٥ َٛاؾ

 ا٫نططاض .

ٖٚٞ عط١ً عٝس ايؿطط ٚتبسأ َٔ ايّٝٛ ارتاَؼ ٚايعؿطٜٔ َٔ ؾٗط ضَهإ ٚتٓتٗٞ  ط١ً ا٭عٝاز :ع

بٓٗا١ٜ ايّٝٛ ارتاَؼ َٔ ؾٗط ؾٛاٍ ، ٚعط١ً عٝس ا٭نش٢ ٚتبسأ َٔ ايّٝٛ ارتاَؼ َٔ ؾٗط شٟ 

 اذتذ١ ٚتٓتٗٞ بٓٗا١ٜ ايّٝٛ ارتاَؼ عؿط َٔ ايؿٗط ْؿػ٘ .

١ ٚإشا ٚاؾل ايّٝٛ ايٛطين ّٜٛ ايػبت ؾٝعٛض َٔ ايػ١ٓ امل٬ٝزٜ غبتُدل 23 عط١ً ايّٝٛ ايٛطين :-1

 عٓ٘ بّٝٛ ا٭سس ايصٟ بعسٙ ، ٚإشا ٚاؾل ّٜٛ ادتُع١ ؾٝعٛض عٓ٘ بّٝٛ ارتُٝؼ ايصٟ قبً٘ .

إداظ٠ بسٕٚ ضاتب متٓح بكطاض َٔ ايٛظٜط املدتل بعس َٛاؾك١ ض٥ٝؼ ادت١ٗ أٚ  غتجٓا١ٝ٥ :٫ا اٱداظ٠-2

 . َٔ ي٘ ق٬س١ٝ ٭غباب َعكٛي١ ٜكسضٖا

متٓح يًُٛظـ إداظ٠ َطن١ٝ يف َس٠ أضبع غٓٛات ٫ تتذاٚظ غٓتني ٚؾل ايذلتٝب  طن١ٝ :املاٱداظ٠ -3

ايتايٞ غت١ أؾٗط بطاتب ناٌَ ٚغت١ أؾٗط بٓكـ ايطاتب ٚغت١ أؾٗط بطبع ايطاتب ٚغت١ أؾٗط بسٕٚ ضاتب 

ابا بأسس ا٭َطاض ٚحتػب بسا١ٜ ا٭ضبع غٓٛات َٔ تاضٜذ بسا١ٜ اٱداظ٠ املطن١ٝ أَا إشا نإ املٛظـ َك
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ارتطرل٠ اييت حيسزٖا ايطبٝب ا٫غتؿاضٟ املتدكل ؾٝػتشل إداظ٠ َطن١ٝ خ٬ٍ أضبع غٓٛات ٚؾل 

ايذلتٝب ايتايٞ..)غ١ٓ بطاتب ناٌَ ٚث٬ث١ أؾٗط بٓكـ ايطاتب ٚث٬ث١ أؾٗط بطبع ايطاتب ٚغت١ أؾٗط 

 خطرلَا يس٣ املٛظـ َطنَا بسٕٚ ضاتب(ٜٚبسأ حتسٜسٖا َٔ تاضٜذ اْكطاع٘ عٔ ايعٌُ أَا إشا تكطض إٔ

 أثٓا٤ سكٛي٘ ع٢ً اٱداظ٠ املطن١ٝ عسيت َٔ تاضٜذ بساٜتٗا ٚؾكا يٲداظ٠ املػتشك١.

متٓح يف ساي١ انططاض املٛظـ ملطاؾك١ أسس أقطبا٥٘)ستطَا ؾطعٝا( يع٬د٘  إداظ٠ َطاؾك١ املطٜض :-4

 .٘ ٠ٚ٬ ع٢ً َطاؾل ايطؿٌ ٚأَأٚ ا٭ّ إٕ ضغبت يف َطاؾك١ طؿًٗا ايصٟ ٫ ٜتذاٚظ عُطٙ غبع غٓٛات ع

يف أعُاٍ اٱغاث١ ٚأعُاٍ ايسؾاع املسْٞ...ٜػُح يًُٛظـ املؿاضى يف أعُاٍ  : ايػٝاب يًتطٛع-5

(َٜٛا 45تذاٚظ املس٠)تاٱغاث١ ارتاضد١ٝ أٚ ايساخ١ًٝ بايػٝاب بطاتب ناٌَ طٛاٍ َس٠ ايتطٛع بؿطط أ٫ 

 0يف ايػ١ٓ 

تعٜس عٔ ؾٗط  جيٛظ ملٛظـ ايسٚي١ املؿاضن١ يف ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ  ملس٠ ٫ – 6

٫ٚ تعٜس عٔ ؾٗطٜٔ يًُؿاضنات ارتاضد١ٝ بطاتب ناٌَ )ٚؾل نٛابط ستسز٠( بعس  ، زاخٌ املًُه١

 0َٛاؾك١ ايط٥ٝؼ املباؾط ٚاعتُازٖا َٔ قاسب ايك٬س١ٝ 

بؿطط إٔ  ، ايسضاغٞ ختباضعًُ٘ بطاتب ناٌَ املس٠ اي٬ظ١َ ٭زا٤ ا٫جيٛظ يًُٛظـ ايػٝاب عٔ  - 7

 0َٚست٘ ختباضٜكسّ َا ٜجبت أزا٥٘ ا٫

ميٓح املٛظـ إداظ٠ ملس٠ ث٬ث١ أٜاّ بطاتب ناٌَ يف ساي١ ٚؾا٠ أسس ايٛايسٜٔ أٚ ا٭بٓا٤ أٚ ايعٚد١  ،  -8

 ّٜٚٛ ٚاسس يف ساٍ ٚؾا٠ أسس ا٭خ٠ٛ أٚ ا٭خٛات .

 ؿ١ إداظ٠ يؿذل٠ عس٠ ايٛؾا٠ بطاتب ناٌَ .تػتشل املٛظ -9

إشا ضغبت املٛظؿ١ اذتان١ٓ إداظ٠ يطعا١ٜ ايطؿٌ ) ايٝتِٝ املهؿٍٛ ( ؾٝذٛظ هلا اذتكٍٛ ع٢ً إداظ٠  -10

 ا٭١ََٛ ٚؾكًا يهٛابطٗا .

ميٓح املٛظـ إداظ٠ ملس٠ ّٜٛ ٚاسس بطاتب ناٌَ يف ساي١ ٫ٚز٠ َٛيٛز ي٘ خ٬ٍ أغبٛع َٔ تاضٜذ  -11

 .اي٫ٛز٠ 
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 سكٛم املٛظؿني شٟٚ ا٫ستٝادات ارتاق١:( 7ملادة )ا

ٚتاضٜذ  129 قطاض زتًؼ ايٛظضا٤ ضقِسطقت اٱزاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ يف ستاؾع١ ا٭سػا٤ ع٢ً تطبٝل 

سكٛم ا٭ؾدام شٟٚ اٱعاق١، ٚع٢ً بطتٛنٛهلا  اتؿاق١ٝايكانٞ باملٛاؾك١ ع٢ً  ٖـ21/5/1429

نإْٛ  24ٚامل٪ضر يف  106/ 61ِ املتشس٠ يف قطاضٖا  َا٫ختٝاضٟ ، اييت اعتُستٗا ادتُع١ٝ ايعا١َ يٮ

 ّ، ٚؾُٝا ًٜٞ بعض ايٓكٛم اييت هلا ع٬ق١ عكٛم شٟٚ ا٫ستٝادات ارتاق١: 2007ايجاْٞ ٜٓاٜط 

 ايتُٝٝع ٚعسّ املػاٚا٠ -1

 املػاٚا٠ يف قسّ ٚع٢ً ، متٝٝع أٟ زٕٚ اذتل ٚهلِ ٚمبكتهاٙ أَاّ ايكإْٛ َتػإٚٚ ا٭ؾدام مجٝع

 .ايكإْٛ ٜٛؾطُٖا ايًتني ٚايؿا٥س٠ اذتُا١ٜ

  ايٛقٍٛ إَها١ْٝ  -2

 دٛاْب مجٝع يف ناٌَ بؿهٌ ٚاملؿاضن١، اغتك٬ي١ٝ  يف ايعٝـ َٔ اٱعاق١ شٟٚ ا٭ؾدام متهني

 ٚقٛهلِ إىل َكطِٖ . إَها١ْٝ تهؿٌ اييت املٓاغب١ َع اختاش ايتسابرل اذتٝا٠،

 : َعًَٛات ع٢ً ٚاذتكٍٛ ٚايطأٟ ايتعبرل سط١ٜ -3

 ٚططٜك١،  اٱؾاض٠ يػ١ باغتعُاٍ ايطزل١ٝ يف َعاًَتِٗ اٱعاق١ شٟٚ ا٭ؾدام قٝاّ ٚتٝػرل قبٍٛ

 اييت املٓاٍ غ١ًٗ ا٫تكاٍ ا٭خط٣ ٚأؾهاٍ ٚططم ٚغا٥ٌ ٚمجٝع املععظ٠ ايبس١ًٜ ٚططم ا٫تكاٍ ، بطاٌٜ

 بأْؿػِٗ . خيتاضْٚٗا

 ايتعًِٝ:-4

 تهاؾ٪ ايؿطم أغاؽ ٚع٢ً،   متٝٝع زٕٚ اذتل ٖصا ٚٱعُاٍ يف ايتعًِٝ اٱعاق١ اذتل شٟٚ يٮؾدام

 . اذتٝا٠ َس٣ ٚتعًُا مجٝع املػتٜٛات ع٢ً داَعا تعًُٝٝا ْعاَا ايسٚي١ تهؿٌ

 ٚايعُاي١:  ايعٌُ  -5

 . اٯخطٜٔ َع املػاٚا٠ قسّ ع٢ً ايعٌُ،يف  اٱعاق١ اذتل شٟٚ يٮؾدام
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 ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ :( 8املادة )

( َٔ ْعاّ ارتس١َ املس١ْٝ َا ْك٘ :)نٌ َٛظـ َػ٪ٍٚ عُا ٜكسض عٓ٘ َٚػ٪ٍٚ 15ا٤ يف املاز٠ ضقِ )د

 .عٔ سػٔ غرل ايعٌُ يف سسٚز اختكاق٘( 

تأزٜبٝا نٌ َٛظـ ثبت اضتهاب٘ شتايؿ١ َاي١ٝ ٜعاقب  ( :31ٚدا٤ يف ْعاّ تأزٜب املٛظؿني املاز٠ ضقِ   )

 أٚ إزاض١ٜ ٚشيو َع عسّ اٱخ٬ٍ بطؾع ايسع٣ٛ ايعا١َ أٚ زع٣ٛ ايتعٜٛض .

( ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ اييت جيٛظ إٔ تٛقع ع٢ً املٛظـ 32نُا دا٤ يف ْعاّ تأزٜب املٛظؿني املاز٠ ضقِ  )

ٖٞ: 

 َا ٜعازهلا :: بايٓػب١ ملٛظؿٞ املطتب١ ايعاؾط٠ ؾُا زٕٚ أٚ أ٫ٚ

 .اٱْصاض 

 .ًّٛاي 

 ع٢ً أ٫ّ ٜتذاٚظ احملػّٛ ؾٗطًٜا ثًح قايف  ،اذتػِ َٔ ايطاتب مبا ٫ ٜتذاٚظ قايف ضاتب ث٬ث١  أؾٗط

 ايطاتب ايؿٗطٟ.

 .اذتطَإ َٔ ع٠ٚ٬ زٚض١ٜ ٚاسس٠ 

 .ٌايؿك 

ٚمما ٜعازٍ ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ ؾاغًٞ ايٛظا٥ـ ايتع١ًُٝٝ ع٢ً غًِ املعًُني ) املػت٣ٛ ا٭ٍٚ ٚاملػت٣ٛ 

مجٝع ايسضدات( ، )املػت٣ٛ ايطابع ٚ املػت٣ٛ ارتاَؼ ـ ايسضد١ ايجا١َٓ عؿط٠  ـايجاْٞ ٚاملػت٣ٛ   ايجايح 

 . )املػت٣ٛ ايػازؽ ـ ايسضد١ ايطابع١ عؿط٠ ؾُا زٕٚ ( ؾُا زٕٚ(
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 بايٓػب١ يًُٛظؿني ايصٜٔ ٜؿػًٕٛ املطتب١ اذتاز١ٜ عؿط٠ ؾُا ؾٛم أٚ َا ٜعازهلا: ثاْٝا:

  .ًّٛاي 

 .اذتطَإ َٔ ع٠ٚ٬ زٚض١ٜ ٚاسس٠ 

 .ٌايؿك 

 ٚمما ٜعازٍ ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ ؾاغًٞ ايٛظا٥ـ ايتع١ًُٝٝ ع٢ً غًِ املعًُني :    

 .  ٛم()املػت٣ٛ ايطابع ٚ املػت٣ٛ ارتاَؼ ـ ايسضد١ ايتاغع١ عؿط٠ ؾُا ؾ     

 .   )املػت٣ٛ ايػازؽ ـ ايسضد١ ارتاَػ١ عؿط٠ ؾُا ؾٛم (    

 :ٜكاع ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ ع٢ً املٛظؿنيإنٛابط ( 9املادة )

٫ جيٛظ تٛقٝع أٟ عكٛب١ تأزٜب١ٝ ع٢ً املٛظـ إ٫ بعس ايتشكٝل َع٘ نتاب١ ٚزلاع أقٛاي٘ ٚ حتكٝل  :أ٫ًٚ

زؾاع٘ ٚإثبات شيو يف ايكطاض ايكازض بايعكٛب١ أٚ يف ستهط َطؾل ب٘، ٜٚطاع٢ يف شيو إٔ تتِ َٛاد١ٗ 

ْ٘ ٜٛاد٘ بعسز أٜاّ ؾإ، املٛظـ بتؿاقٌٝ املدايؿ١ املٛد١ٗ إيٝ٘ ؾإشا سكل َع٘ َج٬ً بػبب نجط٠ غٝاب٘ 

 يؿ١ .ٌ أخط٣ هلا ع٬ق١ باملداٝٚأٟ تؿاق -تإٕ ٚدس –ايػٝاب ٚعسز غاعات ايتأخط 

ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ اييت جيٛظ إٔ تٛقع ع٢ً املٛظـ ٖٞ ايٛاضز٠ يف ا٭ْع١ُ ٚايًٛا٥ح، ٫ٚ جيٛظ  :ثاًْٝا

 ْعاًَا.تٛقٝع عكٛب١ مل تطز ؾٝٗا، َع َطاعا٠ ايعكٛبات ايتبع١ٝ املٓكٛم عًٝٗا 

 أنجط َٔ عكٛب١ ع٢ً شتايؿ١ ٚاسس٠. إٜكاع٫ جيٛظ  :ثايجًا

ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ جيب إٔ ٜهٕٛ اختٝاض ايعكٛب١ َتٓاغبًا َع زضد١ املدايؿ١ َع اعتباض  إٜكاععٓس  :ضابعًا

 ايػٛابل ٚايعطٚف املدؿؿ١ ٚاملؿسز٠ امل٬بػ١ يًُدايؿ١.

ٜهٕٛ اهلسف َٔ ايٓكٌ ضزع املٛظـ أٚ تأزٜب٘، إش إٔ ايٓكٌ ايٓكٌ يٝؼ عكٛب١ تأزٜب١ٝ، ٚجيب أ٫  :خاَػا

 ٜهٕٛ يًُكًش١ ايعا١َ.
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ٜكسض قطاض ايعكٛب١ َٔ قاسب ايك٬س١ٝ ٜٚتهُٔ اذتٝجٝات ٚا٭غباب اييت بين عًٝٗا ايكطاض  :غازغًا

 ٜٚؿاض إىل    ْتٝذ١ ايتشكٝل ايصٟ مت َع املٛظـ.

ؿات ايعاز١ٜ اٱزاض١ٜ أٚ املاي١ٝ إشا ثبت إٔ اضتهاب٘ ٜعؿ٢ املٛظـ َٔ ايعكٛب١ بايٓػب١ يًُداي :غابعًا

يًُدايؿ١ تٓؿٝصًا ٭َط َهتٛب قازض إيٝ٘ َٔ ض٥ٝػ٘ املدتل بايطغِ َٔ َكاضس١ املٛظـ ي٘ نتاب١ بإٔ 

 ايؿعٌ املطتهب ٜهٕٛ شتايؿ١.

 د١ٗ ا٫ختكام بإقساض ايعكٛب١ يف اٱزاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ ٖٞ إزاض٠ ؾ٪ٕٚ املٛظؿني. :ثآًَا

 خطابات ايتٛدٝ٘ ٚيؿت ايٓعط ٚايتٓبٝ٘ ٚاٱدطا٤ات ايتٓع١ُٝٝ ٫ تعتدل عكٛب١. :اغعًات

 :ستٛ ايعكٛب١ (11املادة)
 اهلسف َٔ ستٛ ايعكٛب١:أ٫ًٚ: 

 .حتكٝل ايتٛاظٕ بني املكًش١ ايعا١َ ٚقاحل املٛظـ 

  َٔ ِٗدعا٤ات.إتاس١ ؾطق١ ارت٬م َٔ مجٝع اٯثاض اييت تعًل باملٛظؿني ْتٝذ١ َا ٜكٝب 

 .ٌُتؿذٝع املٛظؿني ع٢ً ا٫يتعاّ يف املػتكبٌ باملػًو اٱزاضٟ ايػٟٛ ٚاٱخ٬م يف ايع 

 : إدطا٤ات ستٛ ايعكٛب١ :ثاًْٝا

 .تتِ بٓا٤ً ع٢ً طًب املٛظـ 

 .ٜتِ ضؾع طًب ستٛ ايعكٛب١ عٔ ططٜل ايط٥ٝؼ املباؾط 

  املعس٠ يصيو(.تتِ عٔ ططٜل اغتُاض٠ طًب ستٛ عكٛب١ تأزٜب١ٝ )ا٫غتُاض٠ 

  َٔ ايط٥ٝؼ املباؾطٜطؾل با٫غتُاض٠ تكطٜط َؿكٌ عٔ قاسب ايعكٛب١ َعس. 

 .تطؾل قٛض٠ َٔ ا٭ٚاَط اييت ظاٍٚ مبٛدبٗا ا٭عُاٍ املهًـ بٗا قاسب ايطًب 

 .٫ حيل يًُٛظـ ايتكسّ بٗصا ايطًب إ٫ بعس ث٬خ غٓٛات َٔ تاضٜذ قسٚض ايعكٛب١ 

 ١ يف اٱزاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ ٖٞ إزاض٠ ؾ٪ٕٚ املٛظؿني.د١ٗ ا٫ختكام مبشٛ ايعكٛب 

 ثايجًا: تعًُٝات ستٛ ايعكٛب١ :

  .ستٛ ايعكٛب١ ضٖٔ سػٔ ايػرل٠ ٚايػًٛى ٚايهؿا٤ات اييت تعٗط يف أزا٤ قاسب ايطًب 

ستٛ ايعكٛب١ ٫ تػكط اذتكٛم اييت ميهٔ إٔ تذلتب ع٢ً َا ثبت نس املٛظـ. 

 املٛظـ باملطايب١ بعٛزت٘ إىل ايٛظٝؿ١ ايتع٫.١ًُٝٝ ٜعين ستٛ ايعكٛب١ أسك١ٝ 



  

 ايجاْٞزيٌٝ ايػٝاغات ايعا١َ يٲزاض٠/ ا٫قساض              ا٫زاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ با٭سػا٤                                                                                              

 

32 
 

 األسباب املوجبة للنقل من الوظائف التعليمية اىل وظائف غري تعليمية:( 11املادة )

 : أ٫ًٚ: أغباب َتعًك١ باملكًش١ ايعا١َ     

)َجٌ ايكهاٜا ا٭١َٝٓ اييت ٜطز بٗا تٛدٝ٘ زلٛ ٚظٜط ايساخ١ًٝ ٫ٚ ٜػتسعٞ عطنٗا ع٢ً قهاٜا   

 املعًُني( .

 ثاًْٝا: أغباب َتعًك١ باملكًش١ ايتع١ًُٝٝ ٚايذلب١ٜٛ:  

جيٛظ يٛظٜط ايتعًِٝ  أٚ َٔ ٜؿٛن٘ ٚؾكًا يكطاض َٓح ايك٬سٝات ْكٌ املؿٍُٛ ب٥٬ش١ ايٛظا٥ـ 

 ٥ـ غرل تع١ًُٝٝ ٚؾل َا ًٜٞ:ايتع١ًُٝٝ إىل   ٚظا

 اٱغا٠٤ يًسٜٔ اٱغ٬َٞ أٚ يًطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أٚ ٭سس ايكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗ.  - 1     

 .٪ثط غًبًا ع٢ً ايطًب١ تبين اجتاٖات ؾهط١ٜ َٓشطؾ١ ت -2     

 مماضغ١ أعُاٍ َٓاؾ١ٝ يتعايِٝ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ َجٌ) ايػشط ، ايؿعٛش٠ : اخل ( . -3     

سٝاظ٠ أٚ تعاطٞ أٚ تطٜٚر املدسضات أٚ املػهطات أٚ املٛاز احملهٛض٠ اييت ت٪ثط غًبًا ع٢ً غ١َ٬ -4

 ايعكٌ ٚايبسٕ .

 .ايتشطف ادتٓػٞ زاخٌ ايعٌُ ٚخاضد٘ َجٌ ) ايؿصٚش ادتٓػٞ َٚكسَات٘ ........ ( -5

 اغتػ٬ٍ ٚظٝؿت٘ ٱقا١َ ع٬قات غرل ؾطع١ٝ .-6

عسّ ايٓعا١ٖ يف ايكٝاّ مبٗاّ ٚظٝؿت٘ أٚ اٱخ٬ٍ با٭َا١ْ َجٌ ) ثبٛت تػطٜب ا٭غ١ً٦ أٚ -7

تػؿٝـ ايط٬ب أٚ ايتعسٌٜ يف إدابات أٚ زضدات ايط٬ب أٚ أعُاٍ ا٫ختباضات أٚ عسّ ايسق١ يف 

 . اذتس ا٭ز٢ْ َٔ املٗاضات ا٭غاغ١ٝ .اخل(ايتكِٜٛ املػتُط عٝح ٜطؾع طايب مل ٜهتػب 

عسّ احملاؾع١ ع٢ً أٚقات ايسٚاّ ايطزلٞ َجٌ ) ايتُازٟ يف ايػٝاب ٚ ايتأخط بسٕٚ عصض َؿطٚع -8

ٚضأ٣ قاسب ايك٬س١ٝ عسّ إْٗا٤  إْٗا٥ٗاارتس١َ ، أٚ بًؼ سس دٛاظ  إْٗا٤ٚمل ٜبًؼ سس دٛاظ 

 خسَت٘ .

إقاب١ املؿٍُٛ ب٥٬ش١ ايٛظا٥ـ ايتع١ًُٝٝ مبطض ْؿػٞ مبٛدب تكطٜط طيب ٜجبت عسّ -9

ق٬سٝت٘ يًعٌُ يف زتاٍ ايتعًِٝ ، أٚ ضؾض َطادع١ ادتٗات املدتك١ يتكِٝٝ سايت٘ ايكش١ٝ 

 خطًٝا . تبًٝػ٘خ٬ٍ ؾٗط َٔ تاضٜذ 
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١ُٝٝ ثبٛت َا ْػب ) ٫ ٜؿذلط يف ْكٌ املؿٍُٛ ب٥٬ش١ ايٛظا٥ـ ايتع١ًُٝٝ إىل ٚظٝؿ١ غرل تعً

 ( أع٬ٙ ( .6-1زي١ ٚايكطا٥ٔ ؾُٝا ٚضز يف ايؿكطات َٔ )ا٭بتٛد٘ ايؿب١ٗ ي٘ ب ٢، ٜٚهتؿ ٘إيٝ

 .) ٫ ٜؿذلط ايتسضز أٚ اغتٓؿاش مجٝع ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ املٓكٛم عًٝٗا يف ْعاّ تأزٜب املٛظؿني ( 

 الفصل من اخلدمة:( 12املادة )

 بٓا٤ ع٢ً َا ٚضز يف ٥٫ش١ اْتٗا٤ ارتس١َ جيٛظ يٲزاض٠ إٔ تٓٗٞ خسَات املٛظـ يف اذتا٫ت اٯت١ٝ: أ٫ًٚ:

 إشا مل ٜٓؿص قطاض ايٓكٌ زٕٚ عصض َؿطٚع خ٬ٍ مخػ١ عؿط ًَٜٛا َٔ تاضٜذ ٚدٛب شيو . 

 َتك١ً أٚ ث٬ثني ًَٜٛا َتؿطق١ خ٬ إشا اْكطع عٔ عًُ٘ زٕٚ عصض َؿطٚع َس٠ مخػ١ عؿط ًَٜٛا ٍ

 ايػ١ٓ ايػابك١  ٱقساض ايكطاض .

  داظت٘ أٚ اْتٗا٤ ؾذل٠ تسضٜب٘ أٚ إعاضت٘ أٚ أ١ٜ ؾذل٠ غٝاب َػُٛح إإشا مل ٜعس زٕٚ عصض َؿطٚع بعس اْتٗا٤

 بٗا ْعاًَا إىل اغت٦ٓاف عًُ٘ خ٬ٍ مخػ١ عؿط َٜٛا .

ضٙ خ٬ٍ مخػ١ عؿط ) ع٢ً املٛظـ ايصٟ ٜٓكطع عٔ عًُ٘ ٫ٚ ٜعٛز ٫غت٦ٓاؾ٘ يعصض َؿطٚع إٔ ٜبًؼ بعص

 ًَٜٛا َٔ تاضٜذ تػٝب٘ ٚ إ٫ داظ يًذ١ٗ اٱزاض١ٜ طٞ قٝسٙ يػٝاب٘(.

نُا دا٤ يف ْؿؼ اي٥٬ش١ : ٜؿكٌ املٛظـ بك٠ٛ ايٓعاّ ٜٚعتدل ايؿكٌ ٭غباب تأزٜب١ٝ يف  ثاًْٝا:

 اذتا٫ت اٯت١ٝ:

َهتػب يًكؿ١ ايكطع١ٝ َكطح ؾٝ٘ بجبٛت  ، إشا قسض عك٘ سهِ ؾطعٞ َٔ د١ٗ قها١ٝ٥ شتتك١

 اضتهاب٘ َٛدب سس َٔ اذتسٚز ايؿطع١ٝ َٚعاقبت٘ بادتعا٤ سسًا.

 قسض عك٘ سهِ ؾطعٞ َهتػب يًكؿ١ ايكطع١ٝ باضتهاب َٛدب ايككام يف ايٓؿؼ. إشا 

 َهتػب يًكؿ١ ايكطع١ٝ َكطح ؾٝ٘ باٱزا١ْ  ، إشا قسض عًٝ٘ سهِ ؾطعٞ َٔ د١ٗ قها١ٝ٥ شتتك١

)ايطؾ٠ٛ ـ ايتعٜٚط ـ ا٫خت٬ؽ ـ ايتٗطٜب أٚ ايذلٜٚر أٚ املتادط٠ |ِ بايعكٛب١ يف ادتطا٥ِ ايتاي١ٝ: ٚاذته

 باملدسضات أٚ املػهطات(.

 . إشا سهِ عًٝ٘  بعكٛب١ ايػذٔ ملس٠ تعٜس ع٢ً غ١ٓ 

 . ٜ٪ثط ٚقـ تٓؿٝص ايعكٛب١ ا٭ق١ًٝ احملهّٛ بٗا ع٢ً تطبٝل سهِ ايؿكٌ( )٫
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 املصادر

  ايٛظٝؿ١ ايعا١َ " ٚظاض٠ ارتس١َ املس١ْٝ " .أخ٬قٝات 

  ْعاّ ارتس١َ املس١ْٝ ٚيٛا٥ش٘ ايتٓؿٝص١ٜ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ " ٥٫ش١ ايٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ

 ، ٥٫ش١ اٱداظات / ٥٫ش١ إْٗا٤ ارتس١َ " .

 ١ٜ " ٚظاض٠ ارتس١َ املس١ْٝ " .ػرلْعاّ تأزٜب املٛظؿني ٚاملصنط٠ ايتؿ 

 يعٌُ " ض٥اغ١ تعًِٝ ايبٓات " .٥٫ش١ أخ٬قٝات ا 

 . غٝاغ١ ايتعًِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 

 . ًِٝبعض تعاَِٝ ٚظاض٠ ايتع 

 بعض تعاَِٝ اٱزاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ يف ستاؾع١ ا٭سػا٤

 . َٛقع اٱزاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ با٭سػا٤ 

 يػعٛز١ٜ " ز/ عكاّ بٔ أخ٬قٝات امل١ٓٗ يف اٱغ٬ّ ٚتطبٝكاتٗا يف أْع١ُ املًُه١ ايعطب١ٝ ا

 عبساحملػٔ اذتُٝسإ " .

  أخ٬قٝات اٱزاض٠ يف ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ٚتطبٝكاتٗا يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ " ؾٗس بٔ غعٛز

 ايعجُٝني " .

 .َٛقع ٚظاض٠ ايتعًِٝ ، اٱزاض٠ ايعا١َ يًذلب١ٝ ارتاق١ 

 . َس١ْٚ قٛاعس ايػًٛى ايٛظٝؿٞ ٚأخ٬قٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ 
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  ٖـ 1430 ايٓػد١ ا٭ٚىل

 فريق اإلعداد :  

 عدنان بن عبدالعزيز الباروترئيس قسم القضايا الرتبوية والسلوكية          األستاذ /         

 أمحد بن محد البوعلي / األستاذ      رئيس وحدة شؤون احملافظات أمني اجمللس التعليمي

 ستاذ / عبداحملسن بن بدا  البدا األ                 مشرف اإلدارة ادلدرسية                 

 األستاذ حممد بن عبدالرمحن النجادىل                      مدير معهد األم                   
 

 ٖـ1437 ايٓػد١ ايجا١ْٝ

 :فريق التجديد والمراجعة 

 عدنان بن عبدالعزيز الباروتمدير إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية          األستاذ / 

 حممد بن عبد العزيز ادلرخيي / ستاذ األ                     ادلستشار اإلداري                 

 عبد اهلل بن ناصر احلميدي /  ستاذاأل                     مشرف أمانة التعليم               

 صاحل بن عبد اهلل اخلليفة ة                  األستاذ / رئيس قسم اإلدارة ادلدرسي           

 األستاذة / صبا  بنت حممد اجلمال     التدريب الرتبوي واالبتعاث       مديرة إدارة       

 المراجعة اللغوية 

 األستاذ / أمحد بن مبارك احللييب       مشرف اللغة العربية يف مكتب التعليم بادلربز

 



  

 ايجاْٞزيٌٝ ايػٝاغات ايعا١َ يٲزاض٠/ ا٫قساض              ا٫زاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ با٭سػا٤                                                                                              

 

36 
 

 الفهرس
 رقم الصفحة ادلوضوع  م

 2 كلمة مدير العام للتعليم مبحافظة األحساء 1

 3 ادلقدمة 2

 4 ادلادة األوىل : الرؤية والرسالة والقيم 3

 4  العامة والسياسات لإلدارة دهدافاأل 4

 5 ادلادة الثانية : ادلصطلحات  5

 6 اللوائح ادلنظمة للعملادلادة الثالثة :  6

 15-7 السياسات العامة لإلدارةادلادة الرابعة :  7

 23-16 ادلادة اخلامسة :األخالق الوظيفية 8

 23 ادلادة السادسة: احلقوق وادلزايا ادلالية للموظف 9

 23 هتيئة بيئة العمل  11

 23 أجرة العمل  11

 24 العالوة  12

 24 البدالت  13

 25 ادلكافآت  14



  

 ايجاْٞزيٌٝ ايػٝاغات ايعا١َ يٲزاض٠/ ا٫قساض              ا٫زاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ با٭سػا٤                                                                                              

 

37 
 

 25 التعويضات  15

 26 والعطل الرمسيةاإلجازات  16

 28 : حقوق ادلوظفني ذوي االحتياجات اخلاصة  ابعةادلادة الس 17

 29 : العقوبات التأديبية ثامنةادلادة ال 18

 31 : ضوابط إيقاع العقوبة التأديبية على ادلوظفني  لتاسعةادلادة ا 19

 31 : حمو العقوبة  عاشرةادلادة ال 21

 31 اذلدف من حمو العقوبة  21

 31 إجراءات حمو العقوبة  22

 31 تعليمات حمو العقوبة  23

 32 : األسباب ادلوجبة للنقل من الوظائف التعليمية ادية عشرةادلادة احل 24

 33 : الفصل من اخلدمة  ةة عشر ثانيادلادة ال 25

 34 ادلصادر  26

 35 فريق العمل 27

 36 الفهرس 28

 37 الفهرس 29

 


