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 1441رجة يٍ 11 فً صادر 06. 1.20 رلى شزٌف ظهٍز

 انًتعهك 55.19 رلى انماَىٌ تتُفٍذ 2020) يارس 5)

واإلجزاءاخ اإلدارٌح انًساطز تتثسٍط
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 ٔدذِ، لّل  انذًذ 

 

 :ثذاخهّ - انششٚف انطبثغ

 ) ٔنّٛ هللا ٕٚعف ثٍ يذًذ ثٍ انذغٍ ثٍ )يذًذ

 :أَُب أيشِ ٔأػض هللا أعًبِ ْزا، انششٚف ظٓٛشَب يٍ ٚؼهى
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 اإلدارٌح واإلجزاءاخ انًساطز تتثسٍط ٌتعهك 55.19رلى لاَىٌ

 عايح 9 أحكاواألول انثاب

 األونى انًادج

 انًزؼهمخ اإلداسٚخ ٔاإلجشاءادانًغبؽش  رُظى انزٙ ٔانمٕاػذ انًجبدة انمبٌَٕ ْزا ٚذذد

 انزشاثٛخ ٔانجًبػبد انؼًٕيٛخ اإلداساد يٍ ٚطهجٓب انًشرفمٌٕ انزٙ اإلداسٚخ ثبنمشاساد

 انؼبو خبػغ نهمبٌَٕ آخش اػزجبس٘ شخض ٔكم انؼًٕيٛخ ٔانًئعغبد ٔيجًٕػبرٓب ْٔٛئبرٓب

 .انؼبو انًشفك ثًٓبو انًكهفخ ٔانٓٛئبد

 2 انًادج

  :انمبٌَٕ ْزا يذنٕل فٙ ٚهٙ ثًب ٚشاد

 انزشاثٛخ ٔانجًبػبد انؼًٕيٛخ اإلداساد أٔ اإلداسح :اإلداراخ أو اإلدارج 

 خبػغ آخش اػزجبس٘ شخض ٔكم انؼًٕيٛخ ٔانًئعغبد ْٔٛئبرٓب ٔيجًٕػبرٓب

 ٔدساعخ رهمٙ رزٕنٗ انزٙ انؼبو، انًشفك ثًٓبو انًكهفخ ٔانٓٛئبد انؼبو نهمبٌَٕ

  ؛انمشاساد ْزِ ٔرغهٛى ٔيؼبنجزٓب اإلداسٚخ ثبنمشاساد انًزؼهمخ انطهجبد

 نهُظٕص ٔفمب يُّ، ثطهت نهًشرفك اإلداسح رغهًّ يذشس كم :إداري لزار 

 ٔانشخض انزشاخٛض عًٛب ٔال انؼًم، ثٓب انجبس٘ ٔانزُظًٛٛخ انزششٚؼٛخ

 ٔانًمشساد؛ ٔانًؤرَٔٛبد ٔانشٓبداد ٔاألرَٔبد

 اداس٘ لشاس ػهٗ نهذظٕل ؽهجب ٚمذو اػزجبس٘ أٔ رارٙ شخض كم :يزتفك. 

 عايح 9 يثادئانثاًَ انثاب

 2 انًادج

 :انزٙ ٔانٕصبئك ٔانًغزُذاد اإلداسٚخ ثبنمشاساد اال انًشرفمٍٛ يطبنجخ نإلداسح ًٚكٍ ال

 ؛انؼًم ثٓب انجبس٘ انزُظًٛٛخ أٔ انزششٚؼٛخ انُظٕص ػهٛٓب رُض 

 انٛٓب انٕؽُٛخ انًشبس ثبنجٕاثخ َٔششْب ٔرذُٔٚٓب ٔرٕصٛمٓب ٔرظُٛفٓب جشدْب ٔرى 

 .انمبٌَٕ ْزا ألدكبو ٔفمب ٔانًُفزح أدَبِ 66 انًبدح فٙ

 3 انًادج

 ثٍٛ انؼاللخ اإلداسٚخ، رمٕو ثبنمشاساد انًزؼهمخ ٔاإلجشاءاد انًغبؽش اَجبص أجم يٍ 

 :انزبنٛخ انؼبيخ انًجبدة ػهٗ ٔانًشرفك اإلداسح
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  ؛ٔاإلداسح انًشرفك ثٍٛ انضمخ .1

 اإلداسٚخ، ٔرغهٛى انمشاساد ٔيؼبنجخ ثزهمٙ انًزؼهمخ ٔاإلجشاءاد انًغبؽش شفبفٛخ .6

 ثًذزٕاْب انًشرفمٍٛ ٔاخجبس ٔانًظبدلخ ػهٛٓب ٔرذُٔٚٓب رٕصٛمٓب خالل يٍ عًٛب ال

 ال انًالئًخ، انٕعبئم ثكم انٛٓب رٛغٛش انٕنٕط ػهٗ انذشص يغ َششْب، ػجش

 ؛يُٓب اإلنكزشَٔٛخ عًٛب

 ثذزف عًٛب اإلداسٚخ، ال ثبنمشاساد انًزؼهمخ ٔاإلجشاءاد انًغبؽش رجغٛؾ .3

 انًظُفبد ٔرذغٍٛ يمشٔئٛخ ٔرٕدٛذ انًجشسح غٛش ٔاإلجشاءاد انًغبؽش

 ٔانزكبنٛف انًظبسٚف يٍ ػهٗ انزخفٛغ ٔانؼًم انًزكٕسح ثبنمشاساد انًزؼهمخ

 ؛ٔاإلداسح انًشرفك انٗ ثبنُغجخ ػهٛٓب انًزشرجخ

 اإلداسٚخ ثبنمشاساد انًزؼهمخ انًشرفمٍٛ ؽهجبد نذساعخ انمظٕٖ اٜجبل رذذٚذ .4

 ؛اإلداسح لجم يٍ ػهٛٓب ٔانشد ٔيؼبنجزٓب

 ثؼذ اإلداسٚخ، ثبنمشاساد انًزؼهمخ انًشرفمٍٛ ؽهجبد ػهٗ اإلداسح عكٕد اػزجبس .5

 فٙ ػهٛٓب انًُظٕص انششٔؽ ٔفك ٔرنك يٕافمخ، ثًضبثخ انًذذد، األجم اَظشاو

 ؛انمبٌَٕ ْزا

 ٔانًؼهٕيبد ٔانًغزُذاد ٔانٕصبئك اإلداس٘ انمشاس يٕػٕع ثٍٛ انزُبعت يشاػبح .6

 ؛ػهّٛ نهذظٕل انًطهٕثخ

 يٍ عًٛب ال نهًشرفمٍٛ، انًمذيخ انخذيبد نجٕدح انًغزًش انزذغٍٛ ػهٗ انذشص .7

 ٔسلًُخ انطهجبد يؼبنجخ فؼبنٛخ يٍ ٔانشفغ األداء ٔرٛشح رغشٚغ ػهٗ انؼًم خالل

 َظى يجبل فٙ انًجزكشح انزمُٛبد ٔاعزخذاو اإلداسٚخ ٔاإلجشاءاد انًغبؽش

 ؛ٔانزٕاطم انًؼهٕيبد

 يؼبنجزّ، يشدهخ خالل أٔ ؽهجّ يهف اٚذاع ػُذ انًشرفك، اإلداسح يطبنجخ ػذو .8

 يشح يٍ أكضش اداس٘، ثبجشاء ثبنمٛبو أٔ ثًؼهٕيخ أٔ ثًغزُذ أٔ ثٕصٛمخ ثبإلدالء

 ؛ٔادذح

 ثبنمشاساد انًزؼهمخ انطهجبد اٚذاع ٚخض فًٛب انًشرفك يٍ اإلداسح رمشٚت .9

 ؛انًذذدح اٜجبل داخم ٔرغهًٛٓب ٔيؼبنجزٓب اإلداسٚخ

 اإلداسٚخ ثبنمشاساد انًزؼهمخ انطهجبد ثخظٕص انغهجٛخ نمشاسارٓب اإلداسح رؼهٛم .11

 .انًالئًخ انٕعبئم ثكم ثزنك انًؼٍُٛٛ انًشرفمٍٛ ٔاخجبس

 اإلداري انمزاراخ يصُفاخ 9 إعذادانثانث انثاب

 4 انًادج

 فًٛب اإلداساد، كم ػهٗ ٚجت أػالِ، 4 انًبدح فٙ ػهٛٓب انًُظٕص نهًجبدة ؽجمب

 ٔرظُٛفٓب اخزظبطٓب يجبل رذخم فٙ انزٙ اإلداسٚخ انمشاساد جًٛغ ثجشد رمٕو أٌ ٚخظٓب،

  .رُظًٛٙ ثُض ٚذذد ًَٕرجٓب يظُفبد فٙ ٔرذُٔٚٓب ٔرٕصٛمٓب
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 يغ انمبٌَٕ، يٍ ْزا 66 انًبدح فٙ انٛٓب انًشبس انٕؽُٛخ ثبنجٕاثخ انًظُفبد ْزِ رُشش

 .أدَبِ 9 انًبدح أدكبو يشاػبح

  5انًادج 

 انًؼهٕيبد ػهٗ انخظٕص، اداس٘، لشاس كم ٔرذٍٔٚ رٕصٛك ػًهٛخ رجٍٛ أٌ ٚجت

 :انزبنٛخ

 ؛انمبََٕٛخ ٔيشاجؼّ اإلداس٘ انمشاس رغًٛخ .1

 ٔدساعزٓب ثبنمشاس اإلداس٘ انًزؼهمخ انطهجبد ثزهمٙ انًكهفخ اإلداساد أٔ اإلداسح .6

 ؛ٔيؼبنجزٓب

 اٚذاػّ، اإلداس٘ ٔكٛفٛبد انمشاس ؽهت نًهف انًكَٕخ ٔانًغزُذاد انٕصبئك الئذخ .3

 أٌ ٚزؼٍٛ انزٙ ٔرهك اإلدالء ثٓب انًشرفك ػهٗ ٚجت انزٙ رهك ثٍٛ انزًٛٛض يغ

 ٔفك أخشٖ اداساد يٍ انمشاس اإلداس٘ ثزغهٛى انًكهفخ اإلداسح ػهٛٓب رزذظم

 ؛انمبٌَٕ ْزا يٍ انضبيٍ انجبة أدكبو

 انًشرفك ٔانًذذصخ ؽشف يٍ أداإْب انٕاجت ٔاألربٖٔ ٔانشعٕو انًظبسٚف .4

 ؛انؼًم ثٓب انجبس٘ ٔانزُظًٛٛخ انزششٚؼٛخ انُظٕص ثًٕجت

 ْزا يٍ انجبة انخبيظ أدكبو ٔفك انًشرفك ؽهت ػهٗ اإلداسح نشد انًذذد األجم .5

 انمبٌَٕ؛

 انًزبدخ انطؼٍ ٔؽشق انًذذد األجم داخم اإلداسح عكٕد ػهٗ انًزشرجخ اٜصبس .6

 ؛انمبٌَٕ ْزا يٍ ٔانغبثغ انغبدط انجبثٍٛ أدكبو ؽجك نهًشرفك،

 فٙ انٛٓب انؼًٕيٛخ انًشبس انجذٕس أٔ انزمُٛخ انخجشاد اَجبص ٔششٔؽ دبالد .7

 .ثؼذِ 17 انًبدح

 6 انًادج

 أٌ اإلداساد ػهٗ ٚجت انًخبنفخ، ٔانزُظًٛٛخ انزششٚؼٛخ األدكبو جًٛغ يٍ انشغى ػهٗ

 :انزبنٛخ ثبنمٕاػذ ٔرذُٔٚٓب، اإلداسٚخ انمشاساد رٕصٛك ػُذ رزمٛذ،

 ثبنمشاس انًزؼهك انطهت يهف يٍ ٔادذح َغخخ يٍ ثؤكضش انًشرفك يطبنجخ ػذو .1

 ؛انًهف نٓزا انًكَٕخ ٔانًغزُذاد انٕصبئك ٔيٍ اإلداس٘

 نًهف انًكَٕخ ٔانًغزُذاد انٕصبئك ػهٗ اإليؼبء ثزظذٛخ انًشرفك يطبنجخ ػذو .6

 ؛انطهت

 رؼُّٛ ٔال نهؼًٕو يزبدخ اداسٚخ يغزُذاد أٔ ثٕصبئك ثبإلدالء انًشرفك يطبنجخ ػذو .3

 ؛شخظٛخ ثظفخ

 انًكَٕخ ٔانًغزُذاد انٕصبئك ألطٕل يطبثمخ ثُغخ ثبإلدالء انًشرفك يطبنجخ ػذو .4

 ثٓب، انًذنٗ انُغخ طذخ فٙ انشك دبنخ فٙ نإلداسح، ًٚكٍ أَّ غٛش .انطهت نًهف

 رؼهٛم يغ ٔادذح، يشح انًالئًخ، انزٕاطم ٔعبئم ثكم انًشرفك، يٍ رطهت أٌ
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 نألطٕل يطبثمخ يُٓب َغخ أٔ انًؼُٛخ انًغزُذاد أٔ انٕصبئك أطٕل رمذٚى ؽهجٓب،

 األٔل انُظف خالل رمذٚش، أثؼذ ػهٗ أٔ انًهف اٚذاع ػُذ ٔرنك ػهٛٓب، نالؽالع

 نذساعخ انًذذد األجم ٚؼهك انذبنخ، ْزِ ٔفٙ .انطهت نذساعخ انًذذدح انًذح يٍ

 .انًطهٕثخ ٔانًغزُذاد ثبنٕصبئك اإلدالء دٍٛ انٗ انطهت

 7 انًادج

 اػذاد ػُذ أٌ رمٕو، نإلداسح ًٚكٍ أػالِ، 4 انًبدح فٙ ػهّٛ انًُظٕص انضمخ نًجذأ ؽجمب 

 ٔانًؼهٕيبد ٔانًغزُذاد انٕصبئك ثبعزجذال ثؼغ اإلداسٚخ، ثبنمشاساد انًزؼهمخ انًظُفبد

 .انًؼُٙ انًشرفك ثّ ثبنششف ٚذنٙ ثزظشٚخ انًطهٕثخ

  8 انًادج

 فٙ انٛٓب انًشبس رؼشع انًظُفبد انًبدح، ْزِ يٍ انضبَٛخ انفمشح يمزؼٛبد يشاػبح يغ 

 اإلداسٚخ ٔاإلجشاءاد انًغبؽش انٕؽُٛخ نزجغٛؾ انهجُخ يظبدلخ ػهٗ أػالِ، 5 انًبدح

 .انمبٌَٕ ْزا يٍ 67 انًبدح فٙ ػهٛٓب انًُظٕص

 ػهٗ ٔيجًٕػبرٓب ْٔٛئبرٓب انزشاثٛخ انجًبػبد ؽشف يٍ انًؼذح انًظُفبد رؼشع 

 ٔانُظٕص انمبٌَٕ زاْ ألدكبو يٍ يطبثمزٓب انزذمك لظذ ثبنذاخهٛخ انًكهفخ انذكٕيٛخ انغهطخ

 .انؼًم ثٓب ٔانزُظًٛٛخ انجبس٘ انزششٚؼٛخ

 اإلدارٌح تانمزاراخ انًتعهمح انطهثاخ 9 إٌذاعانزاتع انثاب

 01 انًادج

 ٚغهى ٔطم يمبثم اإلداساد انًؼُٛخ نذٖ اإلداسٚخ انمشاساد ػهٗ انذظٕل ؽهجبد رٕدع 

 :انزبنٛزٍٛ انؼجبسرٍٛ ادذٖ دغت انذبنخ، انٕطم، ْزا ٚزؼًٍ .فٕسا نهًشرفك

 انٕصبئك ٔانًغزُذاد جًٛغ ٚزؼًٍ انًهف أٌ رجٍٛ ارا ،» يٕدع يهف « ػجبسح 

 ؛انًطهٕثخ

 أٔ يغزُذ ثٕصٛمخ أٔ انًشرفك ادالء ػذو دبنخ فٙ » اإلٚذاع ؽٕس فٙ يهف «ػجبسح 

 .انًطهٕثخ انًغزُذاد أٔ انٕصبئك يٍ أكضش

 ٔادذح، دظش٘ ٔدفؼخ ثشكم انًزكٕس، انٕطم فٙ اإلداسح رذذد انذبنخ، ْزِ ٔفٙ 

 انًهف، اسجبع ؽبئهخ رذذ ثٓب، انًشرفك اإلدالء ػهٗ ٚزؼٍٛ انزٙ ٔانًغزُذاد انٕصبئك الئذخ

 نإلداسح انًذذد األجم ٚذزغت ٔال . تانطه رمذٚى ربسٚخ يٍ ٕٚيب، اثزذاء 31 ألظبِ أجم داخم

 جًٛغ رمذٚى ربسٚخ اثزذاء يٍ اال انطهت يٕػٕع اإلداس٘ انمشاس ٔرغهٛى انطهت نًؼبنجخ

 .انًطهٕثخ ٔانًغزُذاد انٕصبئك

 أٌ انًزكٕس رغهٛى انٕطم ثؼذ نإلداسح، رجٍٛ ارا أػالِ، 4 انًبدح يٍ 8 انجُذ يشاػبح يغ 

 ٔجت انًظُفبد، فٙ انًطهٕثخ يغزٕف نهششٔؽ غٛش انًٕدع انًهف يٍ يغزُذا أٔ ٔصٛمخ

 أٌ اإلداس٘، ثبنمشاس انًزؼهك انطهت نًؼبنجخ انًذذد يٍ األجم األٔل انُظف خالل ػهٛٓب،
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 ؽهجٓب، اعزجذال رؼهٛم يغ انًالئًخ، انزٕاطم ٔعبئم يٍ ٔعٛهخ ثكم انًشرفك، يٍ رطهت

 انًهف، اسجبع ؽبئهخ رذذ انًشرفك، ػهٗ ٚزؼٍٛ انذبنخ، ْزِ ٔفٙ .انًؼُٙ انًغزُذ أٔ انٕصٛمخ

 ثطهت رٕطهّ ربسٚخ يٍ اثزذاء ٕٚيب، 31 أجم ألظبِ داخم انًغزُذ أٔ انٕصٛمخ ثٓزِ اإلدالء

 انًذذد األجم عشٚبٌ رؼهٛك يغزُذ، أٔ ٔصٛمخ اعزجذال ؽهت اإلداسح ػهٗ ٔٚزشرت  .اإلداسح

 نًؼبنجخ

 .انًغزُذ انٕصٛمخ أٔ نٓزِ انًشرفك رمذٚى دٍٛ انٗ اإلداس٘ ثبنمشاس انًزؼهك انطهت

 يؼبنجزٓب رزى انطهجبد انزٙ ػهٗ انًبدح ْزِ يٍ ٔانضبَٛخ األٔنٗ انفمشرٍٛ أدكبو رطجك ال 

 .انفٕس ػهٗ ثٓب انًزؼهمخ اإلداسٚخ انمشاساد ٔرغهٛى

  00 انًادج

 رغهًّٛ أػالِ ٔكٛفٛبد 11 انًبدح فٙ انّٛ انًشبس انٕطم ًَٕرط رُظًٛٙ ثُض ٚذذد

 .نهًشرفك

 01 انًادج

 ثزطجٛك انًطبنجخ أٔ ػُذ انطؼٌٕ نزمذٚى أػالِ 11 انًبدح فٙ انّٛ انًشبس ثبنٕطم ٚؼزذ

 .انمبٌَٕ ْزا فٙ ػهًٛٓب يٕافمخ، انًُظٕص ثًضبثخ اإلداسح عكٕد اػزجبس يجذأ

 02 انًادج

 رجبِ انزارٍٛٛ ثذًبٚخ األشخبص انًزؼهمخ ٔانزُظًٛٛخ انزششٚؼٛخ انُظٕص يشاػبح يغ

 اإلداسٚخ ثبنمشاساد انًزؼهمخ انطهجبد يهفبد انشخظٙ، رٕدع انطبثغ راد انًؼطٛبد يؼبنجخ

انغشع نٓزا رذسٚجٛب رذذس انكزشَٔٛخيُظبد  ػجش
2

 انًُظبد اخجبس ْزِ ػجش ٔٚزى ،

 اإلداسٚخ انمشاساد ػُذ االلزؼبء، ٔرغهًٛٓى، نطهجبرٓى رخظٛظّ رى انز٘ ثبنًآل انًشرفمٍٛ

 .انطهت يٕػٕع

 03 انًادج

 األجم يٍ األٔل انُظف خالل انًشرفك، يٍ االلزؼبء، ػُذ رطهت، أٌ نإلداسح ًٚكٍ 

 انًالئًخ، انزٕاطم ٔعبئم يٍ ٔعٛهخ ٔثكم اإلداس٘، ثبنمشاس انًزؼهك انطهت نًؼبنجخ انًذذد

 .ؽهجّ نًؼبنجخ انالصيخ انزكًٛهٛخ ثبنًؼهٕيبد اإلدالء

 .ؽهت نكم ثبنُغجخ ٔادذح، يشح اال انًؼهٕيبد ْزِ رطهت أٌ نإلداسح ًٚكٍ ٔال 

                                                           

نزطجٛك انًمزؼٛبد انًزؼهمخ ثبنشٓش فٙ انغجم انزجبس٘ اإلنكزشَٔٙ ٔاٚذاع   6.61.956اَظش انًشعٕو سلى  - 2

(، انجشٚذح انشعًٛخ 6161أثشٚم  5) 1446يٍ شؼجبٌ  66انمٕائى انزشكٛجٛخ نهششكبد ثطشٚمخ انكزشَٔٛخ، ثزبسٚخ 

 3691.61. ٔكزا لشاس نٕصٚش انؼذل سلى  .3783(، ص 6161َٕٕٚٛ  3) 1446شٕال  66ثزبسٚخ  6996ػذد 

سيؼبٌ  9انظبدس فٙ  116.97( ثُغخ لشاس ٔصٚش انؼذل سلى 6161أثشٚم  5) 1446يٍ شؼجبٌ  66ثزبسٚخ 

( ثزذذٚذ اعزًبساد انزظشٚخ ثبنزمٛٛذ فٙ انغجم انزجبس٘ ٔرذذٚذ لبئًخ انؼمٕد ٔاألٔساق 1997ُٚبٚش  18) 1417

(، 6161َٕٕٚٛ  3) 1446شٕال  66ثزبسٚخ  6996انًضجزخ انًشفٕع ثٓب انزظشٚخ انًزكٕس. انجشٚذح انشعًٛخ ػذد 

 .3811ص 
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 انطهت نًؼبنجخ انًذذد األجم عشٚبٌ رؼهٛك انزكًٛهٛخ، انًؼهٕيبد ؽهت ػهٗ ٚزشرت

 ٚغزؤَف انذبنخ ْزِ ٔفٙ .انًؼهٕيبد نٓزِ انًشرفك رمذٚى دٍٛ انٗ اإلداس٘ ثبنمشاس انًزؼهك

 انًذذد األجم يٍ انًزجمٛخ انضيُٛخ انًذح دذٔد فٙ انًهف اعزكًبل يٍ اثزذاء اٜجبل ادزغبة

 .انطهت نًؼبنجخ

 04 انًادج

 َفظ لجم يٍ ثظٕسح يزكشسح انًمذيخ انطهجبد ػهٗ انشد ػذو ثذك اإلداسح رذزفع 

 ششٔؽ فٙ رغٛٛش ٚطشأ يبنى عهجٛب، فّٛ عجك انجذ اداس٘ لشاس ػهٗ انذظٕل شؤٌ فٙ انًشرفك

 .انًهف ٔيغزُذاد ٔصبئك فٙ انًزكٕس أٔ انمشاس رغهٛى

 .رُظًٛٙ ثُض انًبدح ْزِ أدكبو رطجٛك كٛفٛبد رذذد 

 اإلدارٌح انمزاراخ وتسهٍى انطهثاخ يعانجح 9 آجمانخايس انثاب

 05 انًادج

 ًٚكٍ، ال .لشاس اداس٘ كم ٔرغهٛى انطهجبد نًؼبنجخ أجم رذذٚذ اإلداساد ػهٗ ٚجت 

 ألظبْب يذح األجم ْزا ٚزؼذٖ أٌ ٔانزُظًٛٛخ انًخبنفخ، انزششٚؼٛخ األدكبو جًٛغ يٍ ثبنشغى

 .ٕٚيب 61

 ؽهجبد ٚزؼهك ثًؼبنجخ فًٛب ٕٚيب 31 انٗ ٚمهض أػالِ انًزكٕس األلظٗ انذذ أٌ غٛش 

 انؼشٔسٚخ رُظًٛٙ، ثُض انًذذدح الئذزٓب اإلداسٚخ، انمشاساد ػهٗ نهذظٕل انًشرفمٍٛ

 .االعزضًبس يشبسٚغ إلَجبص

 نًهف اٚذاع انًشرفك ربسٚخ يٍ اثزذاء انًبدح ْزِ فٙ ػهٛٓب انًُظٕص اٜجبل رغش٘ 

 .أػالِ 11ٔ 6 انًبدرٍٛ ألدكبو ؽجمب كبيال، ؽهجّ

 06 انًادج

 اال اإلداس٘ نزغهٛى انمشاس انًذذد أػالِ 16 انًبدح فٙ انّٛ انًشبس األجم رًذٚذ ًٚكٍ ال 

 ٔال .ػًٕيٙ ثذش أٔ رمُٛخ خجشح انًشرفك، اَجبص ؽهت يؼبنجخ رمزؼٙ ػُذيب ٔادذح يشح

  .انًزكٕسٍٚ انجذش أٔ انخجشح إلَجبص انالصيخ انًذح ْزا انزًذٚذ يذح رزؼذٖ أٌ ًٚكٍ

 انزٕاطم يٍ ٔعبئم ٔعٛهخ ثكم انًشرفك، انًؼُٛخ اإلداسح رجهغ انذبنخ، ْزِ ٔفٙ

 .جٕاثٓب نزمذٚى انجذٚذ ثبألجم انًالئًخ،

 .األجم انًزكٕس ثزًذٚذ انًؼُٛخ اإلداسٚخ انمشاساد الئذخ رُظًٛٙ ثُض رذذد 

 07 انًادج

 ػهٗ ٚجت ثّ انؼًم، انجبس٘ انزششٚغ فٙ ػهٛٓب انًُظٕص االعزضُبءاد يشاػبح يغ 

 ثبإلفظبح ٔرنك اإلداسٚخ، انمشاساد انًزؼهمخ ثطهجبد انغهجٛخ اإلداسٚخ لشاسارٓب رؼهٛم اإلداسح

 ثكم انًؼُٙ انًشرفك ٔاخجبس ارخبرْب، انٗ انذاػٛخ األعجبة انمشاساد ػٍ ْزِ طهت فٙ
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 رى كًب اإلداسٚخ انمشاساد ػهٗ انًبدح ْزِ أدكبو رطجك .انًالئًخ انزٕاطم ٔعبئم يٍ ٔعٛهخ

 .انمبٌَٕ ْزا يٍ 6 انًبدح فٙ رؼشٚفٓب

 يىافمح تًثاتح اإلدارج سكىخ 9 اعتثارانسادس انثاب

 08 انًادج

 عكٕد يٕافمخ، ثًضبثخ ٚؼزجش انًخبنفخ، ٔانزُظًٛٛخ انزششٚؼٛخ األدكبو جًٛغ يٍ ثبنشغى

 انطهجبد ثخظٕص أػالِ، 16 انًبدح فٙ ػهٛٓب انًُظٕص اٜجبل اَمؼبء ثؼذ اإلداسح،

 .رُظًٛٙ َض الئذزٓب ٚذذد انزٙ اإلداسٚخ ثبنمشاساد انًزؼهمخ

 انًغئٔل أٔ انًؼُٛخ انؼًٕيٛخ نإلداسح انزغهغهٙ انًغئٔل ػهٗ ٚجت انذبنخ، ْزِ ٔفٙ 

 ػٍ أٔ انؼبو نهمبٌَٕ انخبػغ االػزجبس٘ انشخض ػٍ أٔ انؼًٕيٛخ انًئعغخ ػٍ انزغهغهٙ

 سئٛظ أٔ انًؼُٛخ انزشاثٛخ انجًبػخ سئٛظ أٔ انًؼٍُٛٛ انؼبو انًشفك ثًٓبو انًكهفخ انٓٛئخ

 يُّ، ثطهت انًشرفك، ٚغهى أٌ انًؼُٛخ، انزشاثٛخ انجًبػخ ْٛئخ أٔ انزشاثٛخ انجًبػبد يجًٕػخ

 .انطهت اٚذاع ربسٚخ يٍ اثزذاء أٚبو 7 ألظبِ أجم داخم انطهت يٕػٕع اإلداس٘ انمشاس

 20 انًادج

 أػالِ، 19 انًبدح يٍ انضبَٛخ انفمشح أدكبو ؽجك نهًشرفك، اإلداس٘ انمشاس رغهٛى ٚزى نى ارا

 :انٗ انذبنخ، دغت انهجٕء، نّ أيكٍ

 يٍ انًشكض٘ انظؼٛذ ػهٗ انًغهًخ اإلداسٚخ ثبنمشاساد انًؼُٛخ انذكٕيٛخ انغهطخ 

 أجم داخم اإلداس٘ انمشاس انغهطخ ْزِ رًُخ أٌ ٔٚجت .انؼًٕيٛخ اإلداساد لجم

 ؛ػهٛٓب األيش ػشع ربسٚخ يٍ اثزذاء ٕٚيب 15

 نهمبٌَٕ انخبػغ االػزجبس٘ انشخض ػٍ أٔ انؼًٕيٛخ انًئعغخ ػٍ انًغئٔل 

 .اإلداسٚخ ثبنمشاساد انًؼٍُٛٛ انؼبو انًشفك ثًٓبو انًكهفخ انٓٛئخ ػٍ أٔ انؼبو

 يٍ اثزذاء ٕٚيب 15 أجم داخم اإلداس٘ انمشاس انًؼُٙ انًغئٔل ًُٚخ أٌ ٔٚجت

 ؛ػهّٛ األيش ػشع ربسٚخ

 ٙاإلداسٚخ نهمشاساد ثبنُغجخ انذبنخ، دغت اإللهٛى، أٔ انؼًبنخ ػبيم أٔ انجٓخ ٔان 

 أٔ انجٓخ ٔانٙ ًُٚخ أٌ ٔٚجت .نهذٔنخ اناليًشكضح انًظبنخ لجم يٍ انًغهًخ

 يٍ اثزذاء ٕٚيب 15 أجم داخم اإلداس٘ انمشاس انًؼُٙ اإللهٛى أٔ انؼًبنخ ػبيم

 .ػهّٛ األيش ػشع ربسٚخ

 يجًٕػبرٓب أٔ انزشاثٛخ انجًبػبد ؽشف يٍ انًغهًخ اإلداسٚخ ثبنمشاساد ٚزؼهك ٔفًٛب 

 انذبنخ، دغت اإللهٛى، أٔ انؼًبنخ ػبيم أٔ انجٓخ ٔانٙ انٗ ٚهجؤ أٌ نهًشرفك ًٚكٍ ْٛئبرٓب، أٔ

 اإلشٓبد انًؼُٙ انؼبيم أٔ انٕانٙ ٔٚغهى .يٕافمخ ثًضبثخ انًؼزجش ثبنغكٕد اشٓبد نطهت

 ايزُبػّ أعجبة دٕل كزبثٛخ ثزٕػٛذبد اإلدالء لظذ انًؼُٙ انشئٛظ يشاعهخ ثؼذ انًطهٕة

 .انزٕطم ربسٚخ يٍ اثزذاء أٚبو 11ٚزؼذٖ  ال أجم داخم ٔرنك اإلداس٘، انمشاس رغهٛى ػٍ
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 اإلداري انطعٍ 9 طزقانساتع انثاب

 10 انًادج

 فٙ نهًشرفك، ، ٚجٕصأػالِ 61ٔ 19 انًبدرٍٛ فٙ ػهٛٓب انًُظٕص انذبالد ثبعزضُبء 

 31 ٚزؼذٖ ال أجم داخم ٚمٕو، أٌ سدْب انغهجٙ، أٔ انًذذدح اٜجبل داخم اإلداسح عكٕد دبنخ

 انغهجٙ، انشد رهمٙ ربسٚخ يٍ أٔ انمشاس نزغهٛى انًذذدح اٜجبل ربسٚخ اَمؼبء يٍ اثزذاء ٕٚيب

 :أيبو ؽؼٍ ثزمذٚى انذبنخ، دغت

 - ثبنُغجخ نٓزا انغشع، لجهٓب يٍ انًفٕع انشخض أٔ انًؼُٛخ انذكٕيٛخ انغهطخ 

 اإلداساد لجم يٍ انظؼٛذ انًشكض٘ ػهٗ انًغهًخ اإلداسٚخ انمشاساد نجًٛغ

 ثشدْب انًشرفك ٔرخجش ػهٛٓب انطؼٍ انًؼشٔع فٙ انغهطخ ْزِ ٔرجذ .انؼًٕيٛخ

 ؛ػهٛٓب األيش ػشع ربسٚخ يٍ اثزذاء ٕٚيب 15 ألظبِ أجم داخم

 نهمبٌَٕ االػزجبس٘ انخبػغ انشخض ػٍ أٔ انؼًٕيٛخ انًئعغخ ػٍ انًغئٔل 

 .اإلداسٚخ ثبنمشاساد انؼبو انًؼٍُٛٛ انًشفك ثًٓبو انًكهفخ انٓٛئخ ػٍ أٔ انؼبو

 أجم داخم ثشدِ انًشرفك ٔٚخجش ػهّٛ انًؼشٔع انطؼٍ فٙ انًغئٔل ْزا ٔٚجذ

 ؛ػهّٛ األيش ػشع ربسٚخ يٍ ٕٚيب اثزذاء 15 ألظبِ

 ٙاإلداسٚخ نهمشاسادثبنُغجخ  انذبنخ، دغت اإللهٛى، أٔ انؼًبنخ ػبيم أٔ انجٓخ ٔان 

 انؼًبنخ ػبيم أٔ انجٓخ ٔانٙ ٔٚجذ .نهذٔنخ اناليًشكضح انًظبنخ لجم يٍ انًغهًخ

 أجم داخم ثشدِ انًشرفك ٔٚخجش ػهّٛ انطؼٍ انًؼشٔع فٙ انًؼُٙ اإللهٛى أٔ

 ؛ػهّٛ األيش ػشع ربسٚخ يٍ ٕٚيب اثزذاء 15 ألظبِ

 انزشاثٛخ ْٛئخ انجًبػخ أٔ انزشاثٛخ انجًبػبد يجًٕػخ أٔ انزشاثٛخ انجًبػخ سئٛظ 

 ػهٗ ٚجت انذبنخ، ْزِ ٔفٙ .انطهت يٕػٕع اإلداس٘ انمشاس ثزغهٛى انًكهفخ

 ربسٚخ يٍ اثزذاء ٕٚيب 15 ألظبِ داخم أجم انًشرفك ػهٗ انشد انًؼُٙ انشئٛظ

 نهًشرفك ٚجٕص انًزكٕس، األجم داخم سدِ دبنخ ػذو ٔفٙ .ػهّٛ األيش ػشع

ٚمٕو  انز٘ انذبنخ، دغت اإللهٛى، أٔ انؼًبنخ ػبيم أٔ ٔانٙ انجٓخ انٗ األيش ادبنخ

 داخم انًمذو انطؼٍ يٕػٕع فٙ نهجذ دػٕرّ ثغشع انًؼُٙ انشئٛظ ثًشاعهخ

 .انزٕطم ربسٚخ يٍ أٚبو 11 ٚزؼذٖ ال أجم

 11 انًادج

 نالعزضًبس انًٕدذح انهجُخ انجٕٓٚخ ػٍ انظبدسح انشفغ ثمشاساد انًزؼهمخ انطؼٌٕ رظم

 ٔثبدذاس نالعزضًبس انجٕٓٚخ انًشاكض ثبطالح انًزؼهك 47.18 سلى انمبٌَٕ ألدكبو خبػؼخ

 .نالعزضًبس انجٕٓٚخ انًٕدذح انهجبٌ
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 اإلداراخ تٍٍ وانًستُذاخ انىثائك 9 تثادلانثايٍ انثاب

 12 انًادج

 ثؼذِ، 64 أدكبو انًبدح يشاػبح ٔيغ أػالِ 4 انًبدح فٙ انّٛ انًشبس انزجغٛؾ نًجذأ ؽجمب

 اإلداسٚخ ٔانًغزُذاد انٕصبئك انمشاساد اإلداسٚخ، يظُفبد فٙ رذذد أٌ اإلداساد ػهٗ ٚجت

 ٔانزٙ أخشٖ، اداساد يٍ ػهٛٓب انذظٕل ًٚكُٓب انزٙ اخزظبطٓب أٔ يجبل فٙ رذخم انزٙ

 انًؼُٙ انًشرفك يٍ رطهت أٌ دٌٔ اإلداسٚخ، انمشاساد ؽهجبد ػشٔسٚخ نًؼبنجخ رؼزجش

  .طهجبدان ْزِ رمذًّٚ ػُذ ثٓب اإلدالء

 نهمشاساد اػطبء األٔنٕٚخ يغ انغبثمخ، انفمشح أدكبو رطجٛك فٙ انزذسط يجذأ ٚشاػٗ 

 .االعزضًبسٚخ انًشبسٚغ إلَجبص انالصيخ اإلداسٚخ

 .أػالِ األٔنٗ فٙ انفمشح انٛٓب انًشبس ٔانًغزُذاد انٕصبئك الئذخ رُظًٛٙ ثُض رذذد

 13 انًادج

 رجبِ انزارٍٛٛ ثذًبٚخ األشخبص انًزؼهمخ ٔانزُظًٛٛخ انزششٚؼٛخ انُظٕص يشاػبح يغ

 أخشٖ، اداساد يٍ رزذظم انزٙ اإلداسح ػهٗ انشخظٙ، ٚجت انطبثغ راد انًؼطٛبد يؼبنجخ

 ٔفك ٔانًذذدح الئذزٓب اإلداسٚخ، انمشاساد ؽهجبد نًؼبنجخ انًطهٕثخ انٕصبئك ٔانًغزُذاد ػهٗ

 :ٚهٙ ثًب انمٛبو أػالِ، 63 انًبدح أدكبو

 ؛انًؼُٙ نهًشرفك انًغجمخ انًٕافمخ ػهٗ انذظٕل 

 انٗ انًشرفك، ػهٛٓب انًزذظم اإلداسٚخ ٔانًغزُذاد انٕصبئك يٍ َغخخ اسعبل 

 فٙ اعزؼًبنٓب يٕافمزّ لجم ألخز انًالئًخ، انزٕاطم ٔعبئم يٍ ٔعٛهخ ثكم

 .انًؼُٙ اإلداس٘ ثبنمشاس انًزؼهك ؽهجّ يؼبنجخ

 اإلداسح انًؼُٛخ، رخجش اإلداسٚخ ٔانًغزُذاد انٕصبئك ػهٗ انذظٕل رؼزس دبنخ ٔفٙ

 ٔرذػِٕ انزؼزس ْزا ثؤعجبة اٚذاع انطهت، ربسٚخ يٍ اثزذاء ٕٚيب 15 ألظبِ أجم فٙ انًشرفك،

 .ثٓب ثُفغّ ٔاإلدالء ػهٛٓب انذظٕل انٗ

 .انًبدح ْزِ أدكبو رطجٛك كٛفٛبد رُظًٛٙ ثُض رذذد 

 14 انًادج

 ٔرغهٛى انًزؼهمخ ثًؼبنجخ ٔاإلجشاءاد انًغبؽش ثشلًُخ رمٕو أٌ اإلداساد ػهٗ ٚجت

 اإلداسٚخ انًظبسٚف ثؤداء انًزؼهمخ اخزظبطٓب ٔرهك يجبل فٙ رذخم انزٙ اإلداسٚخ انمشاساد

 دٛض انمبٌَٕ ْزا دخٕل ربسٚخ يٍ اثزذاء ( عُٕاد5خًظ ) أجم ألظبِ فٙ ٔرنك انظهخ، راد

 .انزُفٛز

 ٔانزٙ دٕصرٓب فٙ انزٙ رٕجذ اإلداسٚخ ٔانًغزُذاد انٕصبئك جًٛغ رجبدل ػهٗ رغٓش كًب

 يشاػبح يغ انًالئًخ، انزٕاطم ٔعبئم ٔعٛهخ يٍ ثكم اإلداسٚخ، انمشاساد دساعخ رزطهجٓب
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 يؼبنجخ انًؼطٛبد رجبِ انزارٍٛٛ األشخبص ثذًبٚخ انًزؼهمخ انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انُظٕص

 .انشخظٙ انطبثغ راد

 اإلدارٌح واإلجزاءاخ نهًساطز انىطٍُح 9 انثىاتحانتاسع انثاب

 15 انًادج

 :ٚهٙ يب انخظٕص ػهٗ فٛٓب ُٚشش اإلداسٚخ، ٔاإلجشاءاد نهًغبؽش ٔؽُٛخ ثٕاثخ رذذس

 ؛انمبٌَٕ ْزا يٍ انضبَٙ انجبة فٙ ػهٛٓب انًُظٕص اإلداسٚخ انمشاساد يظُفبد 

 انًبدح فٙ انٛٓب انًشبس اإلداسٚخ انمشاساد ٔرغهٛى ثًؼبنجخ انًزؼهمخ انًئششاد 

 أدَبِ؛ 68

 انجٕاثخ رذثٛش ٚزى .اإلداسٚخ ٔاإلجشاءاد انًغبؽش ثزجغٛؾ رزؼهك يفٛذح يؼهٕيخ كم 

 .رُظًٛٙ ثُض انًذذدح انكٛفٛبد ٔفك انٕؽُٛخ

 اإلدارٌح واإلجزاءاخ انًساطز نتثسٍط انىطٍُح 9 انهجُحانعاشز انثاب

 16 انًادج

 ٔاإلجشاءاد انًغبؽش نزجغٛؾ ٔؽُٛخ نجُخ انذكٕيخ، سئٛظ سئبعخ رذذ رذذس،

 :انخظٕص ػهٗ رزٕنٗ، اإلداسٚخ

 ػهٗ ٔانغٓش اإلداسٚخ ٔاإلجشاءاد انًغبؽش نزجغٛؾ انٕؽُٛخ االعزشارٛجٛخ رذذٚذ 

 ؛ٔرمًٛٛٓب رُفٛزْب رزجغ

 ثبنجًبػبد انًزؼهمخ رهك ثبعزضُبء اإلداسٚخ انمشاساد يظُفبد ػهٗ انًظبدلخ 

 ؛ْٔٛئبرٓب ٔيجًٕػبرٓب انزشاثٛخ

 ؛اإلداسٚخ ٔاإلجشاءاد نًغبؽشا سلًُخ ٔسػ رمذو رزجغ 

 انًشرفمٍٛ سػٗ يذٖ نمٛبط دساعبد اَجبص ػهٗ اإلششاف.  

 .رُظًٛٙ ثُض عٛشْب ٔكٛفٛبد انًزكٕسح انهجُخ رؤنٛف ٚذذد 

 17 انًادج

 انمشاساد ٔرغهٛى انًزؼهمخ ثًؼبنجخ انًئششاد ثبػذاد عُٕٚب، انمٛبو اإلداساد ػهٗ ٚجت

 .انٕؽُٛخ ثبنجٕاثخ َششْب ػهٗ اخزظبطٓب ٔانؼًم يجبل فٙ رذخم انزٙ اإلداسٚخ

  .اػذادْب ٔكٛفٛبد انًزكٕسح انًئششاد الئذخ رُظًٛٙ ثُض رذذد
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 وختايٍح اَتمانٍح 9 أحكاوعشز انحادي انثاب

 18 انًادج

 4 انًبدح يٍ 6ٔ 3 انجُذٍٚ فٙ ػهًٛٓب انًُظٕص ٔانزُبعت انزجغٛؾ نًجذأ٘ رطجٛمب

 انزششٚؼٛخ انُظٕص انالصيخ نًشاجؼخ انزذاثٛش جًٛغ ارخبر األيش، نضو كهًب ٚزى أػالِ،

 .ْزا انشؤٌ فٙ انؼًم ثٓب انجبس٘ ٔانزُظًٛٛخ

 أجم داخم رمٕو، اإلداساد أٌ ػهٗ ٚجت أػالِ، انضبنش ٔانجبة 3 انًبدح أدكبو ٔنزطجٛك 

 اإلداسٚخ انمشاساد يظُفبد ثبػذاد دٛض انزُفٛز، انمبٌَٕ ْزا دخٕل ربسٚخ يٍ أشٓش عزخ

 ثبنجٕاثخ َٔششْب اخزظبطٓب يجبل فٙ رذخم ٔانزٙ ْزا انزبسٚخ، فٙ انؼًم ثٓب انجبس٘

 .انٕؽُٛخ

 21 انًادج

 ًٚكٍ أػالِ، 13 انًبدح فٙ ػهٛٓب انًُظٕص اإلنكزشَٔٛخ انًُظبد رؼًٛى دٍٛ انٗ

 .ٔسلٙ دبيم اإلداسٚخ ػهٗ ثبنمشاساد انًزؼهك ؽهجّ يهف اٚذاع نهًشرفك

 20 انًادج

 .كبيهخ آجبال انمبٌَٕ ْزا فٙ ػهٛٓب انًُظٕص اٜجبل رؼزجش

 21 انًادج

 .ْزا انمبٌَٕ ألدكبو انزبو نهزطجٛك الصو رذثٛش كم رُظًٛٙ ثُض ٚذذد

 22 انًادج

 فٙ انٛٓب انًشبس انُظٕص انزُظًٛٛخ َشش ربسٚخ يٍ اثزذاء انزُفٛز دٛض انمبٌَٕ ْزا ٚذخم

 .انشعًٛخ انجشٚذح فٙ يُّ 27ٔ 11ٔ 5 انًٕاد

 أشٓش عزخ ألظبِ داخم أجم انًبدح ْزِ فٙ انًزكٕسح انزُظًٛٛخ انُظٕص َشش ٔٚزؼٍٛ

 .ثبنجشٚذح انشعًٛخ انمبٌَٕ ْزا َشش ربسٚخ يٍ اثزذاء
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