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 ) 5772فرباٜس  1423 (10 اذتذ١ ذٟ 8 يف صادزاي2.02.854   زقِ سضّٛامل
 (1)،ايٛط١ٝٓ ايرتب١ٝ ٚشاز٠ مبٛظفٞ ارتاص األضاضٞ ايٓعاّ بػإٔ

 .ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘نُا 
 

 األٍٚ،س ـايٛشٜ

( يف غإٔ 5958 فرباٜس 84) 5377غعبإ  4ايصادز يف  55585118بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايػسٜف زقِ 

 ٚتتُُٝ٘؛ايٓعاّ األضاضٞ ايعاّ يًٛظٝف١ ايع١َُٝٛ، نُا ٚقع تػٝريٙ 

( بإسداخ ْعاّ 5975دٜطُرب 31)5395َٔ ذٟ ايكعد٠  58ايصادز يف  155575ٚع٢ً ايكإْٛ زقِ 

 املعاغات املد١ْٝ، سطبُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘؛

( بتشدٜد ضالمل 5973دٜطُرب  35) 5393ذٟ اذتذ١  6ايصادز يف  85735788ٚع٢ً املسضّٛ زقِ 

 ايع١َُٝٛ؛ـا يإلدازات تستٝب َٛظفٞ ايدٚي١ ٚتطًطـٌ املٓاصب ايعًٝ

( بتشدٜد ضالمل 5963ٜٛيٝٛ  8) 5383َٔ صفس  55ايصادز يف  85685344ٚع٢ً املسضّٛ زقِ 

 تتُُٝ٘؛ ٚايدزد١، سطبُا مت تػٝريٙ  األدٛز ٚغسٚط تسقٞ َٛظفٞ ايدٚي١ يف ايستب١ ٚ

( مبجاب١ ايٓعاّ 5963ٜٛيٝٛ  8) 5383َٔ صفس  55ايصادز يف  85685345ع٢ً املسضّٛ زقِ  ٚ

املٛظفني املػرتنني باإلدازات ايع١َُٝٛ، نُا مت  األضاضٞ ارتاص بأطس اإلدازات املسنص١ٜ ٚ

 تتُُٝ٘؛ ٚتػٝريٙ 

( بتشدٜد 5968 َاٟ 57) 5388َٔ صفس  9Aايصادزيف  8<.68ع٢ً املسضّٛ املًهٞ زقِ  ٚ

 املكتطٝات املطبك١ ع٢ً املٛظفني املتُسْني باإلدازات ايع١َُٝٛ ؛

( بإعفا٤ املٛظفني 5993أبسٌٜ  A:)  5453 ذٟ ايكعد٠ 7ايصادز يف  85985835ع٢ً املسضّٛ زقِ  ٚ

 يًدٚي١؛َٔ غسط ايطٔ املطًٛب ْعاَٝا يتٛظٝفِٗ يف إطاز ددٜد َٔ أطس 

( 8118أغططظ  7)  5483 َٔ مجاد٣ األٚىل 87ايصادز يف  85185349ع٢ً املسضّٛ زقِ  ٚ

بتشدٜد ايطٔ األقص٢ يًتٛظٝف ببعض أضالى ٚدزدات اإلدازات ايع١َُٝٛ ٚادتُاعات 

 احمل١ًٝ؛

( بػإٔ ايٓعاّ 5985أنتٛبس  4) 5416َٔ ستسّ  58ايصادز يف  85855748ع٢ً املسضّٛ زقِ  ٚ

 تتُُٝ٘؛ ٚاألضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ، نُا مت تػٝريٙ 

  5483 َٔ ذٟ ايكعد٠ 81جملًظ ايٛشازٟ املٓعكد بتازٜذ يف ا ٚبعد دزاض١ املػسٚع

 (،8113 ٜٓاٜس 83)

 : زضِ َا ًٜٞ

                                                 

   =:?.ص:   - 2003 فرباٜس ;9بتازٜذ   :@8=زمس١ٝ عدد:  دسٜد٠ (1
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 2املاد٠ 

ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ باإلضاف١ إىل األطس املػرتن١ بني ايٛشازات َٔ  ٜتهٕٛ َٛظفٛ

 : اهل٦ٝات ايتاي١ٝ

  ايرتب١ٜٛ؛ٖٝأ٠ ايتأطري ٚ املساقب١ 

 ؛ ٖٝأ٠ ايتدزٜظ 

 ؛ املاي١ٝ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚ ٖٝأ٠ 

 ٚ ٘ٝ؛ ايتدطٝط ايرتبٟٛ ٖٝأ٠ ايتٛد 

 .ٖٞٝأ٠ ايدعِ اإلدازٟ ٚايرتبٟٛ ٚاالدتُاع 

تطسٟ َكتطٝات ٖرا املسضّٛ ع٢ً املٛظفني املٓتُني إىل اهلٝآت املرنٛز٠ يف ايفكس٠  ٚ

ًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايتع األٚىل أعالٙ، ضٛا٤ ناْٛا ٜعًُٕٛ مبؤضطات ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ أٚ

 ايتعًِٝ ايعايٞ أٚ مبؤضطات تهٜٛٔ األطس.كطاع ب ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ أٚ أٚ

ٚ ٜطٓد أَس تدبري غؤٕٚ األطس املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا املسضّٛ ٚايعا١ًَ بكطاع ايتعًِٝ  

 ايعايٞ إىل ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بٗرا ايكطاع.

 ادتص٤ األٍٚ
 اقب١ ايرتب١ٜٖٛٝأ٠ ايتأطري ٚاملس

 5املاد٠ 

 5485َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. 2)غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

 (8114َاٟ  53بتازٜذ  5858( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8114َاٟ  4)

 َٔ:تتهٕٛ ٖٝأ٠ ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ 

 إطاز املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ؛ 

  اإلعدادٟ؛املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ إطاز 

 ْٟٛايتأًٖٝٞ. إطاز املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجا 
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 ايباب األٍٚ
 املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ  

 2املاد٠ 

 دزدتني:ٜػتٌُ إطاز املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ ع٢ً 

  َٔ ٞاألٚىل؛ايدزد١ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ االبتدا٥ 

 .املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 

   املسضّٛ.املًشل بٗرا  ;االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلُا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 َٔ دزد١ إىل أخس٣. ٜسق٢ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ َٔ زتب١ إىل زتب١ ٚ

ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ يف ايدزد١ األٚىل ٚايدزد١ املُتاش٠ طبكا ملكتطٝات  تتِ

 (، نُا ٚقع تػٝريٙ;<9Aٜٛيٝٛ  @) ;@;9َٔ صفس  =9  بتازٜذ >>;.:<.:املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. ;98تتُُٝ٘، َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  ٚ

 0املاد٠ 
املساقب١ ايرتب١ٜٛ  اإلغساف ٚ ٜكّٛ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ بايتأطري ٚ

ألضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ مبؤضطات ايتعًِٝ ايعَُٛٞ ٚيًُهًفني مبٗاّ ايتدزٜظ ٚاإلداز٠ 

مبؤضطات ايتعًِٝ األٚيٞ ٚاالبتدا٥ٞ ارتصٛص١ٝ. نُا ٜطاُٖٕٛ يف ايبشح ايرتبٟٛ َع 

 ٚيف إعداد ايرباَر ٚاملٓاٖر.اهل٦ٝات املدتص١ 

ٜكّٛ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ ، باإلضاف١ إىل املٗاّ  ٚ

املساقب١ ايرتب١ٜٛ بايتعًِٝ  املٓصٛص عًٝٗا أعالٙ ، مبساقب١ ٚتٓطٝل أعُاٍ أطس ايتأطري ٚ

 َسانص ايتهٜٛٔ . االبتدا٥ٞ ع٢ً صعٝد َؤضطات ايتعًِٝ ٚ

 2املاد٠ 

ٜعني يف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ اذتاصًٕٛ ع٢ً 

دبًّٛ َفتؼ تسبٟٛ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ األٚىل احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ 

 مبٛدب َسضّٛ.

 8املاد٠ 

ختٝاز بعد ٜعني املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل اال

ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ األٚىل 

ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١  =املتٛفسٜٔ ع٢ً  ع٢ً األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚ ?ايبايػني ايستب١ 

 أضفً٘. AAتتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠  األٚىل. ٚ
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 0د٠ املا

خاضعا ملكتطٝات  98االبتدا٥ٞ املستب يف ضًِ األدٛز زقِ   َفتػٞ ايتعًِٝ ٜبك٢ إطاز

( بػإٔ ايٓعاّ األضاضٞ =@9Aأنتٛبس  >)<8>9َٔ ستسّ  @9بتازٜذ  :>?5=@5:املسضّٛ زقِ 

َع َساعا٠ املكتطٝات املٓصٛص عًٝٗا يف َٛاد ٖرا ، ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 املسضّٛ.

 @9بتازٜذ  :>?5=@5:إٔ َفتػٞ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ارتاضعني ملكتطٝات املسضّٛ زقِ  غري

( املػاز إيٝ٘ أعالٙ، ٚايرٜٔ ٜصاٚيٕٛ عًُِٗ مبؤضطات ايتعًِٝ =@9Aأنتٛبس  >)<8>9  َٔ ستسّ 

يف تازٜذ صدٚز ٖرا املسضّٛ، ٜطتُسٕٚ يف َصاٚي١ َٗاَِٗ  ٚبكطاع ايتعًِٝ ايعايٞ االبتدا٥ٞ

 ضطات.بٗرٙ املؤ

 6املاد٠ 

حتدد املكتطٝات ارتاص١ بايرتق١ٝ َٔ إطاز َفتؼ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ إىل إطاز َفتؼ 

  ًٜٞ:ز٥ٝطٞ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚفل َا 

ٜفتح يف ٚد٘ َفتػٞ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ املتٛفسٜٔ ع٢ً  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات  ايصف١،ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ  <

 أضفً٘؛ 988َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠    98املاد٠

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني َفتػٞ ايتعًِٝ  -ب 

ٚتتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ، 98ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايطًِ  98املتٛفسٜٔ ع٢ً   االبتدا٥ٞ

 أضفً٘. AAاألٚىل َٔ املاد٠  ملكتطٝات ايفكس٠

 .ايباب األٍٚ َهسز

َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. 2)أضٝف مبكتط٢ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املسضّٛ 

 (8114َاٟ  53بتازٜذ  5858( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8114َاٟ  4) 5485

 املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ

 َهسز٠ 6املاد٠ 

 ٜػتٌُ إطاز املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ع٢ً دزدتني: 

 املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ األٚىل؛ - 

 املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ املُتاش٠. -



 
 ٚفل آخس ايتعدٜالت ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ
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 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  6 

 

 زقِ"املًشل باملسضّٛ  ;هلُا ايستب ٚاألزقاّ االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ  ٚختصص

 .(;88:فرباٜس  98) ;:>9اذتذ١  ذٟ @ايصادز يف   >=@58:5:

 إىل أخس٣.  ٜسق٢ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ زتب١ إىل زتب١ َٚٔ دزد١

  ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ يف ايدزد١ األٚىل ٚايدزد١ املُتاش٠ طبكا ملكتطٝات ٚتتِ 

 ٚتتُُٝ٘،تػٝريٙ  نُا ٚقع ، ( ;<9A ٜٛيٝٛ @) ;@;9 َٔ صفس =9بتازٜذ  >>;5:<5:املسضّٛ زقِ 

.أضفً٘ ;98املاد٠  َكتطٝات  َساعا٠َع 
(

 

  َستني٠ َهسز 6املاد٠ 

يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ سطب ايتدصص بايتأطري ٚاإلغساف ٜكّٛ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ  

ألضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايعاًَني مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ  ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ

ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚمبسانص ايتهٜٛٔ، ٚنرا يًُهًفني   اإلعدادٟ ٚمبؤضطات ايتعًِٝ

 ارتصٛص١ٝ.بايتدزٜظ مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ 

نُا ٜطاُٖٕٛ يف إعداد ايرباَر ٚاملٓاٖر ٚايكٝاّ بأْػط١ ايبشح بتعإٚ َع اهل٦ٝات 

ٚباإلضاف١ إىل املٗاّ املٓصٛص عًٝٗا أعالٙ، ٜكّٛ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ  املدتص١.

َٔ ايدزد١ املُتاش٠، بتأطري ٚتٓطٝل أعُاٍ أطس ١٦ٖٝ ايتأطري ٚاملساقب١  ايجاْٟٛ اإلعدادٟ 

ع٢ً صعٝد َؤضطات ايرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ ايعَُٛٞ   يرتب١ٜٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟا

.َٚؤضطات ايتهٜٛٔ
) 

( 

 ثالخ َسات ٠َهسز 6املاد٠ 

ٜعني يف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ اذتاصًٕٛ  

ع٢ً دبًّٛ َفتؼ تسبٟٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ األٚىل احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ 

 .ٚتطًُٝ٘ مبٛدب َسضّٛ

  أزبع َسات ٠َهسز 6املاد٠ 

ٜعني املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل  

االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ 

ضٓٛات  (5)مخظٚاملتٛفسٜٔ ع٢ً  دزدتِٗ،ع٢ً األقٌ َٔ  ?ايستب١   َٔ ايدزد١ األٚىل ايبايػني

 د١َ ايفع١ًٝ يف ايدزد١ األٚىل.َٔ ارت

أضفً٘ AAٚتتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ 
 . 
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 ايباب ايجاْٞ
 ايتأًٖٝٞ  املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ

 6املاد٠ 

 ع٢ً دزدتني: "ٞايتأًٖٝ"  ػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛتٜػتٌُ إطاز املف

  ٕٜٛٛاألٚىل؛َٔ ايدزد١  "ايتأًٖٝٞ" يًتعًِٝ ايجاْٟٛاملفتػٕٛ ايرتب 

 ْٟٛايدزد١ املُتاش٠. "ايتأًٖٝٞ"  املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجا َٔ 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلُا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 أخس٣.َٔ دزد١ إىل  ٜسق٢ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ َٔ زتب١ إىل زتب١ ٚ

ٚتتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ يف ايدزد١ األٚىل ٚايدزد١ املُتاش٠ طبكا ملكتطٝات 

تتُُٝ٘، َع  ٚ (، نُا ٚقع تػٝري5963ٜٙٛيٝٛ  8) 5383َٔ صفس  55بتازٜذ  85685344املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 513َساعا٠ َكتطٝات املاد٠ 

 27املاد٠ 

سطب ايتدصص، بايتأطري ٚاإلغساف ايتأًٖٝٞايجاْٟٛ  ٜكّٛ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ
)

 

ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ ألضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚيألضاتر٠ املربشٜٔ 

ايعاًَني مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ بأقطاّ ضًو ايبانايٛزٜا ايع١َُٝٛ ٚمبسانص 

 ايتهٜٛٔ ٚيًُهًفني بايتدزٜظ مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚايجاْٟٛ

ص١ٝ. نُا ٜطاُٖٕٛ يف إعداد ايرباَر ٚاملٓاٖر ٚايكٝاّ بأْػط١ ايبشح ارتصٛ ايتأًٖٝٞ

 بتعإٚ َع اهل٦ٝات املدتص١.

ٜٚكّٛ املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠، باإلضاف١ إىل املٗاّ 

ِٝ املساقب١ ايرتب١ٜٛ يًتعً تٓطٝل أعُاٍ أطس ٖٝأ٠ ايتأطري ٚ املٓصٛص عًٝٗا أعالٙ، بتأطري ٚ

 ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ع٢ً صعٝد َؤضطات ايتعًِٝ ٚايتهٜٛٔ .

 22املاد٠ 

 اذتاصًٕٛ ايتأًٖٝٞايجاْٟٛ ٜعني يف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ 

َٔ ايدزد١ األٚىل احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ايتأًٖٝٞ  ع٢ً دبًّٛ َفتؼ تسبٟٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ

 مبٛدب َسضّٛ. ٚتطًُٝ٘
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 25املاد٠ 

َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل االختٝاز  ايتأًٖٜٝٞعني املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ 

َٔ  "ايتأًٖٝٞ"ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ  بعد

ضٓٛات َٔ ارتد١َ  =ع٢ً األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚاملتٛفسٜٔ ع٢ً  ?ايدزد١ األٚىل ايبايػني ايستب١ 

 يف ايدزد١ األٚىل.  ايفع١ًٝ

 .أضفً٘ AAتتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠  ٚ 

 ادتص٤ ايجاْٞ
 ٖٝأ٠ ايتدزٜظ

 22املاد٠ 

 تتهٕٛ ٖٝأ٠ ايتدزٜظ َٔ:

 ٞ؛ إطاز أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ 

  ؛ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟإطاز أضاتر٠ 

 ًٖٞٝ؛ إطاز أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأ 

  ًٖٞٝإطاز األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأ. 

 ايباب األٍٚ
 االبتدا٥ٞ ايتعًِٝأضاتر٠ 

 20املاد٠ 

 : ٜػتٌُ إطاز أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ع٢ً ثالخ دزدات

  ايجايج١؛أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ 

  ايجا١ْٝ؛أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ 

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ األٚىل 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 4االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 ٜسق٢ أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ زتب١ إىل زتب١ َٚٔ دزد١ إىل أخس٣. 

ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ بايٓطب١ يًدزد١ ايجايج١ ٚايجا١ْٝ ٚاألٚىل طبكا  تتِ ٚ

(، نُا مت تػٝريٙ 5963ٜٛيٝٛ  8) 5383َٔ صفس  55بتازٜذ  85685344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 518َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  تتُُٝ٘، ٚ
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 22 املاد٠

ايتدزٜظ يف َؤضطات  ع ايدزدات مب١ُٗ ايرتب١ٝ ٜٚكّٛ أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ مجٝ

بايتدزٜظ بأقطاّ  ميهٔ تهًٝفِٗ مبٗاّ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ بٗرٙ املؤضطات ٚ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ، ٚ

ٚ ادت١ٜٛٗ   ايتعًِٝ األٚيٞ، نُا ٜكَٕٛٛ بتصشٝح االَتشاْات ايتع١ًُٝٝ احمل١ًٝ ٚاإلق١ًُٝٝ

 ٚايٛط١ٝٓ. 

بكساز َػرتى يًطًط١   َد٠ ايتدزٜظ األضبٛع١ٝ ألضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚحتدد

اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ باملاي١ٝ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ 

 املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ.

ّٛ غري إٔ أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ايرٜٔ ميازضٕٛ عًُِٗ يف تازٜذ صدٚز ٖرا املسض

بكطاع ايتعًِٝ  مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚ مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚ

 ايعايٞ، ٜطتُسٕٚ يف ممازض١ َٗاَِٗ بٗرٙ املؤضطات.

 28 املاد٠

ٜعني يف ايدزد١ ايجايج١ َٔ إطاز أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ اذتاصًٕٛ ع٢ً دبًّٛ أضتاذ 

 جايج١ احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ مبٛدب َسضّٛ. ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ اي

  20 املاد٠
  (8154فرباٜس  5) 5435زبٝع اآلخس  5صادز يف  8554534زقِ   سضّٛامل َٔ املاد٠ األٚىل غريت مبكتط٢)

 (8154 فرباٜس 51بتازٜذ   6889ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد  

  (8155 أغططظ  51) 5436 َٔ غٛاٍ  84صادز يف  85555588زقِ   سضّٛامل َٔ مبكتط٢ املاد٠ األٚىل ٚ

 ((8155 انتٛبس 8بتازٜذ   6418ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد  

 يف ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطاز أضتاذ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ: ٜٛظف ٜٚعني 

ع٢ً غٗاد٠ ايتأٌٖٝ ايرتبٟٛ بعد ايٓذاح يف َبازا٠ تفتح يف ٚد٘ املسغشني اذتاصًني أ( 

 .يًتعًِٝ األٚيٞ ٚايتعًِٝ االبتدا٥ٞ املط١ًُ َٔ املسانص ادت١ٜٛٗ ملٗٔ ايرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ

ٚحتدد غسٚط ٚنٝفٝات تٓعِٝ ٖرٙ املبازا٠ مبٛدب قساز يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ 

 بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

إثس اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ ٜفتح يف ٚد٘ أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١  ب( ع٢ً

 بعدٙ؛ 98ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١ طبكا ملكتطٝات املاد٠  6ع٢ً  املتٛفسٜٔايجايج١ 

طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝد يف ددٍٚ ايرتقٞ َٔ بني أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ  عٔز( 

ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١ ايجايج١ طبكا ملكتطٝات  51ٛفسٜٔ ع٢ً ايدزد١ ايجايج١ املت

 بعدٙ . 99املاد٠ 



 
 ٚفل آخس ايتعدٜالت ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  
 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

   
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  10 

 

 26 املاد٠

 : ٜعني أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ األٚىل

ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١   ٜفتح يف ٚد٘ أضاتر٠ اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز   ضٓٛات <ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 988َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  @Aإيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني أضاتر٠ ايتعًِٝ  -ب 

 ايجا١ْٝ.يدزد١ ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ا 98االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  AAٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 988املاد٠ 

 26 املاد٠

تٛضع ايدزدتإ ايسابع١ ٚايجايج١ َٔ إطاز املعًُني املستبني ع٢ً ايتٛايٞ يف ضًُٞ األدٛز 

ايصادز يف  :>?.=@.:تبكٝإ خاضعتني ملكتطٝات املسضّٛ زقِ  يف طسٜل االْكساض، ٚ @ ٚ ?زقِ 

( بػإٔ ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ  =@9Aأنتٛبس  >) <8>9َٔ ستسّ  @9

َٓ٘، َع َساعا٠ املكتطٝات املٓصٛص عًٝٗا يف  @9ايٛط١ٝٓ ٜٚطتفٝدٕٚ َٔ َكتطٝات املاد٠ 

 َٛاد ٖرا املسضّٛ.

حتدد املكتطٝات ارتاص١ بايرتق١ٝ َٔ إطاز َعًِ َٔ ايدزد١ ايسابع١ إىل ايدزد١ ايجايج١ ٚ

املػاز إيٝ٘  :>?.=@.:َٔ ايدزد١ ايجايج١ إىل ايدزد١ ايجا١ْٝ املٓصٛص عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ  ٚ

 ًٜٞ:أعالٙ ٚفل َا 

 َٔ ايدزد١ ايسابع١ إىل ايدزد١ ايجايج١: –2

ٜفتح يف ٚد٘ املعًُني َٔ ايدزد١ ايسابع١ املتٛفسٜٔ  امل١ٝٓٗاَتشإ ايهفا٠٤ ع٢ً إثس  –أ 

ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠  ايصف١،َٔ ارتد١َ بٗرٙ   ضٓٛات <ع٢ً 

A@  أضفً٘؛ 988َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠ 

طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املعًُني َٔ ايدزد١  عٔ -ب 

 .ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١ 98ايسابع١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  AAٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 988املاد٠ 

 



 
 ٚفل آخس ايتعدٜالت ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  
 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس
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 ايدزد١ ايجايج١ إىل ايدزد١ ايجا١ْٝ: َٔ – 5

ٜفتح يف ٚد٘ املعًُني َٔ ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠  ايصف١،َٔ ارتد١َ بٗرٙ   ضٓٛات <ع٢ً 

A@  ؛988َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  

طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املعًُني َٔ ايدزد١  عٔ -ب 

 ايصف١.ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ  98ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  AAٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 988املاد٠ 

ني ايجايج١ ٚايسابع١ طبكا ملكتطٝات املسضّٛ زقِ غري إٔ املعًُني املستبني يف ايدزدت

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، ٚايرٜٔ ميازضٕٛ عًُِٗ يف تازٜذ صدٚز ٖرا املسضّٛ مبؤضطات  :>?5=@5:

ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ أٚ بكطاع ايتعًِٝ ايعايٞ ٜطتُسٕٚ يف َصاٚي١  ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ أٚ

 َٗاَِٗ بٗرٙ املؤضطات.

 ايباب ايجاْٞ

 أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ

 57 املاد٠

 : ٜػتٌُ إطاز أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ع٢ً ثالخ دزدات

 ؛ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجايج١ 

  ؛ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ 

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ األٚىل 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. >االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل زتب١ َٚٔ دزد١ إىل أخس٣.

األٚىل طبكا  تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ بايٓطب١ يًدزد١ ايجايج١ ٚايجا١ْٝ ٚ ٚ

(، نُا مت تػٝريٙ ;<9Aٜٛيٝٛ  @) ;@;9َٔ صفس  =9بتازٜذ  >>;5:<5:ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. :98َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  تتُُٝ٘، ٚ

 



 
 ٚفل آخس ايتعدٜالت ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ
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 52 املاد٠

ايتدزٜظ  ٜكّٛ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ مجٝع ايدزدات مبٗاّ ايرتب١ٝ ٚ

 املؤضطات.مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ، ٚميهٔ تهًٝفِٗ مبٗاّ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ بٗرٙ 

 نُا ٜكَٕٛٛ بتصشٝح االَتشاْات ايتع١ًُٝٝ احمل١ًٝ ٚ اإلق١ًُٝٝ ٚ ادت١ٜٛٗ ٚ ايٛط١ٝٓ.

بكساز َػرتى   تدزٜظ األضبٛع١ٝ ألضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟحتدد َد٠ اي ٚ

يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ باملاي١ٝ ٚايطًط١ 

 اذته١َٝٛ املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ.

ا غري إٔ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايرٜٔ ميازضٕٛ عًُِٗ يف تازٜذ صدٚز ٖر

املسضّٛ مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚبكطاع ايتعًِٝ ايعايٞ ٜطتُسٕٚ يف ممازض١ 

 عًُِٗ بٗرٙ املؤضطات.

 55 املاد٠
ٜعني يف ايدزد١ ايجايج١ َٔ إطاز أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ اذتاصًٕٛ ع٢ً دبًّٛ 

أضتاذ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجايج١ احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ مبٛدب 

 َسضّٛ.

  52 املاد٠
  (8154فرباٜس  5) 5435زبٝع اآلخس  5صادز يف  8554534زقِ   سضّٛاملَٔ املاد٠ األٚىل  غريت مبكتط٢)

 (8154 فرباٜس 51بتازٜذ   6889ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد  

  (8155 أغططظ  51) 5436 َٔ غٛاٍ  84صادز يف  85555588زقِ   سضّٛامل َٔ مبكتط٢ املاد٠ األٚىل ٚ

 ((8155 انتٛبس 8بتازٜذ   6418ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد  

 ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطاز أضتاذ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ. يفٜٚعني ٜٛظف 

ع٢ً غٗاد٠ ايتأٌٖٝ ايرتبٟٛ بعد ايٓذاح يف َبازا٠ تفتح يف ٚد٘ املسغشني اذتاصًني  ( أ

 يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ املط١ًُ َٔ املسانص ادت١ٜٛٗ ملٗٔ ايرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ.

يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١  ٚحتدد غسٚط ٚنٝفٝات تٓعِٝ ٖرٙ املبازا٠ مبٛدب قساز

 بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 ع٢ً إثس اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ ٜفتح يف ٚد٘ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ( ب

ضٓٛات َٔ ارتد١َ  بٗرٙ ايصف١ طبكا ملكتطٝات املاد٠  6ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 بعدٙ ؛ 98

ز( عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝد يف ددٍٚ ايرتقٞ َٔ بني أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ 

ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١ ايجايج١  51اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 بعدٙ . 99طبكا ملكتطٝات  املاد٠ 



 
 ٚفل آخس ايتعدٜالت ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ
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 50 املاد٠
 : ٜعني أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ األٚىل

ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ   ٜفتح يف ٚد٘ أضاتر٠ اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗإثس  ع٢ً .أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. ٚذيو يف سدٚد   ضٓٛات 6ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 511َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

 ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف .ب 

 ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١ ايجا١ْٝ. 51اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠  99ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠  .ز 

 أضفً٘. 511َكتطٝات املاد٠ 

 ايباب ايجايح
 ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞأضاتر٠ ايتعًِٝ 

 52 املاد٠

 : ٜػتٌُ إطاز أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ع٢ً ثالخ دزدات

 ؛ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ 

 أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ األٚىل؛ 

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ب ٚ األزقاّختصص هلا ايست ٚ

 ٜٚسق٢ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ زتب١ إىل زتب١ َٚٔ دزد١ إىل أخس٣.

يف ايدزد١ ايجا١ْٝ ٚاألٚىل ٚ املُتاش٠ طبكا   تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ ٚ

(، نُا مت تػٝريٙ 5963ٜٛيٝٛ  8) 5383َٔ صفس  55بتازٜذ  8.68.344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 513َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  تتُُٝ٘، ٚ

 58 املاد٠

ايتدزٜظ مبؤضطات ايتعًِٝ  ٜكّٛ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ مب١ُٗ ايرتب١ٝ ٚ

بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ، ايتهٜٛٔ ايتابع١ يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١   مبسانص ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚ

عٓد االقتطا٤ بتدزٜظ ْفظ املٛاد مبؤضطات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ، َع َساعا٠  ٚ

َكتطٝات ايٓصٛص ادتاز١ٜ ع٢ً ٖرٙ املؤضطات، نُا ٜكَٕٛٛ بتصشٝح االَتشاْات 

 ايتع١ًُٝٝ احمل١ًٝ ٚ اإلق١ًُٝٝ ٚ ادت١ٜٛٗ ٚ ايٛط١ٝٓ.

 بٗرٙ املؤضطات. نُا ميهٔ تهًٝفِٗ مبٗاّ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ 



 
 ٚفل آخس ايتعدٜالت ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  
 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

   
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  14 

 

تهًٝف أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ  ٔميه ، باإلضاف١ إىل املٗاّ املػاز إيٝٗا أعالٙ ٚ

املُتاش٠ بايتدزٜظ باألقطاّ ايتشطري١ٜ يٛيٛز املعاٖد ٚاملدازع ايعًٝا  ايدزد١ األٚىل ٚ

 ايعايٞ.حتطري غٗاد٠ ايتكين  ٚبأقطاّ

بكساز َػرتى   ألضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞحتدد َد٠ ايتدزٜظ األضبٛع١ٝ  ٚ

يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ باملاي١ٝ ٚايطًط١ 

 اذته١َٝٛ املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ.

  50 املاد٠

  (8154فرباٜس  5) 5435زبٝع اآلخس  5صادز يف  8554534زقِ   سضَّٛٔ املغريت مبكتط٢ املاد٠ األٚىل )

 (8154 فرباٜس 51بتازٜذ   6889ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد  

  (8155 أغططظ  51) 5436 َٔ غٛاٍ  84صادز يف  85555588زقِ   سضّٛامل َٔ مبكتط٢ املاد٠ األٚىل ٚ

 ((8155 انتٛبس 8بتازٜذ   6418ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد  

بعد ايٓذاح يف يف ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطاز أضتاذ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ،  ٜٛظف ٜٚعني

 ع٢ً غٗاد٠ ايتأٌٖٝ ايرتبٟٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اذتاصًنيَبازا٠ تفتح يف ٚد٘ املسغشني 

 .املط١ًُ َٔ املسانص ادت١ٜٛٗ ملٗٔ ايرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔايتأًٖٝٞ 

قساز يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ ٚحتدد غسٚط ٚنٝفٝات تٓعِٝ ٖرٙ املبازا٠ مبٛدب 

 بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 56 املاد٠

 : ٜعني أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ األٚىل

َٔ بني املرتغشني اذتاًَني يػٗاد٠ ايطًو ايعايٞ املط١ًُ َٔ املدازع ايعًٝا  -أ

  ؛يألضاتر٠ أٚ غٗاد٠ َعادي١ هلا

ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ   ٜفتح يف ٚد٘ أضاتر٠ اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –ب

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. ٚذيو يف سدٚد   ضٓٛات 6ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 511َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

تعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ باالختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني أضاتر٠ اي -ز

 ايجا١ْٝ؛ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١  51َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً أقد١َٝ 

َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  99تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠  ٚ

 أضفً٘. 511
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 56 املاد٠

١ املُتاش٠ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد ٜعني أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد

 7يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ األٚىل ايبايػني ايستب١ 

تتِ ٖرٙ  ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١ األٚىل، ٚ 5ع٢ً األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚاملتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘. 99ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ 

 ايباب ايسابع

 األضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ

 27 املاد٠

 : ٜػتٌُ إطاز األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ع٢ً دزدتني

  ٕٚ؛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ األٚىلاألضاتر٠ املربش 

 .األضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 

 املسضّٛ.املًشل بٗرا  3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلُا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 ب١ َٚٔ دزد١ إىل أخس٣.ٜٚسق٢ األضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ زتب١ إىل زت

يف ايدزد١ األٚىل ٚ ايدزد١ املُتاش٠ طبكا   تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ ٚ

(، نُا مت تػٝريٙ 5963ٜٛيٝٛ  8) 5383َٔ صفس  55بتازٜذ  85685344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 513َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  تتُُٝ٘، ٚ

 22 املاد٠

ٜكّٛ األضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ مبٗاّ ايرتب١ٝ ٚايتدزٜظ باألقطاّ 

ايتشطري١ٜ يٛيٛز املعاٖد ٚاملدازع ايعًٝا ٚأقطاّ حتطري غٗاد٠ ايتكين ايعايٞ ٚمبسانص 

ايتهٜٛٔ ٚباألقطاّ ايٓٗا١ٝ٥ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚبباقٞ أقطاّ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ 

 القتطا٤، نُا ٜكَٕٛٛ بتصشٝح االَتشاْات ايتع١ًُٝٝ احمل١ًٝ ٚ اإلق١ًُٝٝ ٚ ادت١ٜٛٗ عٓد ا

 ٚ ايٛط١ٝٓ.

حتدد َد٠ ايتدزٜظ األضبٛع١ٝ يألضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ بكساز  ٚ

َػرتى يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ باملاي١ٝ 

 اذته١َٝٛ املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ. ٚايطًط١

 25 املاد٠

ٜعني يف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ اذتاصًٕٛ 

 ع٢ً غٗاد٠ ايتربٜص يًتعًِٝ ايجاْٟٛ.
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 22 املاد٠

ٜعني األضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل االختٝاز 

بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ 

. ضٓٛات يف ايدزد١ األٚىل 5ع٢ً األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚاملتٛفسٜٔ ع٢ً  7األٚىل ايبايػني ايستب١ 

 أضفً٘. 99تتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠  ٚ

 ادتص٤ ايجايح
 املاي١ٝ ٖٝأ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚ 

 20املاد٠ 

 : املاي١ٝ َٔ اإلطازٜٔ ايتايٝني تتهٕٛ ٖٝأ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚ

  املُْٛني؛إطاز 

 ٞاملاي١ٝ. املصاحل املاد١ٜ ٚ إطاز َفتػ 

 22 املاد٠
ٜكّٛ أطس ٖٝأ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ مب١ُٗ ايتدبري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ 

ملؤضطات ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ، ٚملسانص 

 ايتهٜٛٔ ايتابع١ يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ.

 ايباب األٍٚ
 املُْٕٛٛ

 28 املاد٠
 : ٜػتٌُ إطاز املُْٛني ع٢ً ثالخ دزدات

 ؛ ممْٕٛٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ 

 ؛ ممْٕٛٛ َٔ ايدزد١ األٚىل 

 .ممْٕٛٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 ٜٚسق٢ املُْٕٛٛ َٔ زتب١ إىل زتب١ َٚٔ دزد١ إىل أخس٣.

يف ايدزد١ ايجا١ْٝ ٚاألٚىل ٚاملُتاش٠ طبكا   تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ ٚ

(، نُا مت تػٝريٙ 5963ٜٛيٝٛ  8) 5383َٔ صفس  55بتازٜذ  8.68.344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 513تتُُٝ٘، َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  ٚ
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 20 املاد٠

املادٟ  َؤضطات ايتعًِٝ ٚايتهٜٛٔ بايتدبري املايٞ ٜٚكّٛ املُْٕٛٛ حتت إغساف زؤضا٤ 

ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚملسانص  احملاضباتٞ ملؤضطات ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚ ٚ

 املطاعِ املدزض١ٝ املٛدٛد٠ بٗا.  نرا يًداخًٝات ٚ ايتهٜٛٔ، ٚ

 

 26 املاد٠

 ٚد٘ املرتغشني اذتاصًني ع٢ً ٜعني املُْٕٛٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ ع٢ً إثس َبازا٠ تفتح يف

األقٌ ع٢ً اإلداش٠ يف اذتكٛم أٚ ايعًّٛ االقتصاد١ٜ أٚ َا ٜعادهلُا. ٚ خيطع ايٓادشٕٛ يف ٖرٙ 

املبازا٠ يتهٜٛٔ بإسد٣ َسانص ايتهٜٛٔ ايتابع١ يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ أٚ بإسد٣ املؤضطات 

 ادتاَع١ٝ.

ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ بعد اضتطالع زأٟ تٓعِٝ ٖرا ايتهٜٛٔ بكساز يٛشٜس  ٚحتدد نٝفٝات 

 ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ ايعايٞ.

 26 املاد٠

 : ٜعني املُْٕٛٛ َٔ ايدزد١ األٚىل

ٜفتح يف ٚد٘ املُْٛني َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات  َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. ٚذيو  ضٓٛات 6

 أضفً٘؛ 511أضفً٘، َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املُْٛني َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ  -ب 

 ايجا١ْٝ.ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١  51املتٛفسٜٔ ع٢ً 

أضفً٘ َع َساعا٠  99ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا 

 أضفً٘. 511َكتطٝات املاد٠ 

 07 املاد٠

ٜعني املُْٕٛٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ، َٔ 

 5املتٛفسٜٔ ع٢ً  ع٢ً األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚ 7بني املُْٛني َٔ ايدزد١ األٚىل ايبايػني ايستب١ 

تتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ  ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١ األٚىل. ٚ

 أضفً٘. 99املاد٠ 
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 ايباب ايجاْٞ

 املاي١ٝ املصاحل املاد١ٜ ٚ َفتػٛ

 02 املاد٠

 : املاي١ٝ ع٢ً دزدتني ٜػتٌُ إطاز َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚ

 ٛاألٚىل؛املاي١ٝ َٔ ايدزد١  املصاحل املاد١ٜ ٚ َفتػ 

 ٛاملصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ املُتاش٠. َفتػ 

 املًشل بٗرا املسضّٛ . 3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ٚختصص هلُا ايستب ٚ األزقاّ

 َٔ دزد١ إىل أخس٣. املاي١ٝ َٔ زتب١ إىل زتب١ ٚ املصاحل املاد١ٜ ٚ ٜسق٢ َفتػٛ

١ٝ يف ايدزد١ األٚىل ٚايدزد١ املُتاش٠ طبكا ملكتطٝات تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي

 تتُُٝ٘، ٚ  (، نُا ٚقع تػٝري5963ٜٙٛيٝٛ  8) 5383صفس  َٔ 15 بتازٜذ  85685344املسضّٛ زقِ 

 .أضفً٘ 513َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠ 

 05 املاد٠

املادٟ  املايٞ ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل مبساقب١ ايتطٝري  املصاحل املاد١ٜ ٚ ٜكّٛ َفتػٛ

 احملاضباتٞ يًُؤضطات ايتع١ًُٝٝ ٚملسانص ايتهٜٛٔ ايتابع١ يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ. ٚ

أعالٙ، ٚ ذيو بايٓطب١  37نُا ميهِٓٗ، عٓد االقتطا٤، ايكٝاّ باملٗاّ املػاز إيٝٗا يف املاد٠ 

 را املسضّٛ.ملفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ ايرٜٔ ٜصاٚيٕٛ ٖرٙ املٗاّ يف تازٜذ صدٚز ٖ

 02 املاد٠

اذتاصًٕٛ ع٢ً دبًّٛ َفتؼ   املاي١ٝ املصاحل املاد١ٜ ٚ ٜعني يف ايدزد١ األٚىل َٔ َفتػٞ

 املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ مبٛدب َسضّٛ.

 00 املاد٠

اإلضاف١ إىل املٗاّ املػاز إيٝٗا َٔ ايدزد١ املُتاش٠، ب  املاي١ٝ املصاحل املاد١ٜ ٚ ٜكّٛ َفتػٛ

 املاي١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل. أعالٙ، بتأطري ٚتٓطٝل أعُاٍ َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚ 48يف املاد٠ 
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 02 املاد٠

املاي١ٝ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد  املصاحل املاد١ٜ ٚ َفتػٛ ٜعني

 7املاي١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل ايبايػني ايستب١  يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚ

 تتِ ضٓٛات َٔ ارتد١َ ايفع١ًٝ يف ايدزد١ األٚىل. ٚ 5املتٛفسٜٔ ع٢ً  األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚ ع٢ً

 أضفً٘. 99ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ 

 ادتص٤ ايسابع

 ايتدطٝط ايرتبٟٛ ٖٝأ٠ ايتٛدٝ٘ ٚ

 08 املاد٠

  .ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ أطس ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٚأطس ايتدطٝط ايرتبٟٛ تتهٕٛ ٖٝأ٠ ايتٛدٝ٘ ٚ

 ايرتبٟٛ:تػٌُ أطس ايتٛدٝ٘  ٚ

 ايرتبٟٛ؛ٕ يف ايتٛدٝ٘ ٚاملطتػاز 

 يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ.ٛاملفتػ ٕ 

 ايرتبٟٛ:تػٌُ أطس ايتدطٝط  ٚ

 ايرتبٟٛ؛ٕ يف ايتدطٝط ٚاملطتػاز 

 يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ.ٛاملفتػ ٕ 

 ايباب األٍٚ
 املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ         

 00املاد٠ 

 : دزدات  ٜػتٌُ إطاز املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ع٢ً ثالخ

 ؛ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ طتػازٕٚامل 

 ؛ املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل 

 .املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 ايرتبٟٛ َٔ زتب١ إىل زتب١ َٚٔ دزد١ إىل أخس٣.ٜسق٢ املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ 
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يف ايدزد١ ايجا١ْٝ ٚاألٚىل ٚاملُتاش٠ طبكا   تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ ٚ

(، نُا مت تػٝريٙ 5963ٜٛيٝٛ  8) 5383صفس  55َٔبتازٜذ  85685344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 513َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  تتُُٝ٘، ٚ

 06 املاد٠

املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ مجٝع ايدزدات بعًُٝات اإلعالّ ٚايتٛدٝ٘  ٜكّٛ

امل١ٝٓٗ،  املعًَٛات املتعًك١ باآلفام ايتع١ًُٝٝ ٚ ْػس املعطٝات ٚ املٗين ٚحتٝني ٚ املدزضٞ ٚ

ايكٝاّ باملكابالت ٚايفشٛص ايطٝهٛيٛد١ٝ  اضتجُاز املًفات املدزض١ٝ ٚ ٜهًفٕٛ بدزاض١ ٚ ٚ

 َٝر.يفا٥د٠ ايتال

 06 املاد٠

ٜعني يف ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطاز املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ اذتاصًٕٛ ع٢ً دبًّٛ 

َطتػاز يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ مبٛدب 

 َسضّٛ.

 27 املاد٠

 : ٜعني املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل

ٜفتح يف ٚد٘ املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. ٚذيو يف سدٚد   ضٓٛات 6ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 511أضفً٘ َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠   98ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘  عٔ -ب 

ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١  51  ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً أقد١َٝ

 ايجا١ْٝ.

أضفً٘ َع َساعا٠  99ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 511َكتطٝات املاد٠ 

 22 املاد٠

ٜعني املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد 

 7يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل ايبايػني ايستب١ 

تتِ  ضٓٛات َٔ ارتد١َ ايفع١ًٝ يف ايدزد١ األٚىل. ٚ 5املتٛفسٜٔ ع٢ً  ع٢ً األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚ

 أضفً٘. 99ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ 
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 ايباب ايجاْٞ
 املفتػٕٛ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ

 25 املاد٠

 : ٜػتٌُ إطاز املفتػني يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ع٢ً دزدتني

  األٚىل؛املفتػٕٛ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ 

 .املفتػٕٛ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلُا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 َٔ دزد١ إىل أخس٣. ٜسق٢ املفتػٕٛ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ زتب١ إىل زتب١ ٚ

ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ يف ايدزد١ األٚىل ٚايدزد١ املُتاش٠ طبكا ملكتطٝات  ٚتتِ

َع  تتُُٝ٘، ٚ  نُا ٚقع تػٝريٙ . (5963ٜٛيٝٛ  8) 5383صفس  55َٔبتازٜذ  85685344املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 513َساعا٠ َكتطٝات املاد٠ 

 22 املاد٠

َساقب١ املطتػازٜٔ يف  ايدزد١ األٚىل بتأطري ٜٚكّٛ املفتػٕٛ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ 

تٓطٝل بساَر ايعٌُ َع ايكطاعات األخس٣، ٚ عٓد  ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ باملؤضطات ايتع١ًُٝٝ ٚ

أعالٙ ٚذيو بايٓطب١ يًُفتػني يف ايتٛدٝ٘  48ايكٝاّ باملٗاّ املػاز إيٝٗا يف املاد٠  ،االقتطا٤

 ذ صدٚز ٖرا املسضّٛ.ايرتبٟٛ ايرٜٔ ٜصاٚيٕٛ ٖرٙ املٗاّ يف تازٜ

باإلضاف١ إىل املٗاّ املػاز إيٝٗا أعالٙ، ٜطاِٖ املفتػٕٛ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ 

املُتاش٠ ، يف إعداد ٚتٓفٝر ٚتكِٝٝ شتططات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ع٢ً ايصعٝد ايٛطين ٚ ادتٟٗٛ، 

 ٚايكٝاّ بتٓطٝل أْػط١ أطس ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ .

 20 املاد٠

ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ بني املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘  ١ األٚىل َٔ إطاز َفتػٜٞعني يف ايدزد

ايرتبٟٛ اذتاصًني ع٢ً دبًّٛ َفتؼ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل أٚ غٗاد٠ َعادي١ 

 ي٘ ٚ احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ مبٛدب َسضّٛ.

 22 املاد٠

اش٠ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ٜعني املفتػٕٛ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُت

ع٢ً  7ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بٝـٔ املفتػٝـٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل ايبايػني ايستب١ 

تتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ  ٚ  ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١ األٚىل. 5املتٛفسٜٔ ع٢ً  األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚ

 أضفً٘. 99طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ 
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 ايباب ايجايح
 املطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ

 28 املاد٠

 : دزدات  ٜػتٌُ إطاز املطتػازٜٔ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ ع٢ً ثالخ

 ؛ املطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ 

 ؛ املطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل 

  َٔ ٟٛايدزد١ املُتاش٠.املطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتب 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 ٜٚسق٢ املطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ زتب١ إىل زتب١ َٚٔ دزد١ إىل أخس٣.

يف ايدزد١ ايجا١ْٝ ٚاألٚىل ٚاملُتاش٠ طبكا   ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ تتِ ٚ

(، نُا مت تػٝريٙ 5963ٜٛيٝٛ  8) 5383صفس  55َٔبتازٜذ  85685344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 513َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  تتُُٝ٘، ٚ

 20 املاد٠
تكِٝٝ  تٓفٝر ٚ املطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ مجٝع ايدزدات يف إعداد ٚ ٜطاِٖ

ناإلسصا٤ املدزضٞ   املػازن١ يف مجٝع ايعًُٝات املستبط١ بٗا شتططات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚ

 اإلغساف ايتكين ع٢ً ٚضع ارتسٜط١ املدزض١ٝ. بسزت١ ايبٓاٜات ٚ حتًٌٝ املعطٝات ايرتب١ٜٛ ٚ ٚ

 26 املاد٠
يف ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطاز املطتػازٜٔ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ اذتاصًٕٛ ع٢ً دبًّٛ ٜعني 

َطتػاز يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ احملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ مبٛدب 

 َسضّٛ.

 26 املاد٠
 : ٜعني املطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل

ٜفتح يف ٚد٘ املطتػازٜٔ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ  امل١ٝٓٗاَتشإ ايهفا٠٤ ع٢ً إثس  –أ 

ٚذيو يف سدٚد  .َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١  ضٓٛات 6ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 511أضفً٘ َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

١ َٔ بني املطتػازٜٔ يف ايتدطٝط عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتقٝ -ب 

ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١  51  ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً أقد١َٝ

 ايجا١ْٝ.

أضفً٘ َع َساعا٠  99ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 511َكتطٝات املاد٠ 



 
 ٚفل آخس ايتعدٜالت ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  
 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس
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  23 

 

 87 املاد٠

املطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل االختٝاز بعد  ٜعني

ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املطتػازٜٔ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل 

ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١  5املتٛفسٜٔ ع٢ً  ع٢ً األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚ 7ايبايػني ايستب١ 

 أضفً٘. 99طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠  تتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ األٚىل. ٚ

 ايباب ايسابع

 املفتػٕٛ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ

 82 املاد٠
 : ٜػتٌُ إطاز املفتػني يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ ع٢ً دزدتني

  األٚىل؛املفتػٕٛ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ 

 .املفتػٕٛ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 3االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلُا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 َٔ دزد١ إىل أخس٣. َٔ زتب١ إىل زتب١ ٚ  ٜسق٢ املفتػٕٛ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ

تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ يف ايدزد١ األٚىل ٚايدزد١ املُتاش٠ طبكا ملكتطٝات 

 تتُُٝ٘، ٚ  (، نُا ٚقع تػٝري5963ٜٙٛيٝٛ  8) 5383صفس  55َٔ بتازٜذ  8.68.344 املسضّٛ زقِ

 أضفً٘. 513َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠ 

 85 املاد٠
ٜكّٛ املفتػٕٛ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل بتأطري َٚساقب١ املطتػازٜٔ يف 

 57تٓطٝل أْػطتِٗ، ٚ عٓد االقتطا٤، ايكٝاّ باملٗاّ املػاز إيٝٗا يف املاد٠  ايتدطٝط ايرتبٟٛ ٚ
أعالٙ، ٚذيو بايٓطب١ يًُفتػني يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ ايرٜٔ ٜصاٚيٕٛ ٖرٙ املٗاّ يف تازٜذ 

 ٖرا املسضّٛ.صدٚز 

باإلضاف١ إىل املٗاّ املػاز إيٝٗا أعالٙ، ٜطاِٖ املفتػٕٛ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ 

ايتعًِٝ ع٢ً ايصعٝد ايٛطين  تكِٝٝ شتططات ايرتب١ٝ ٚ تٓفٝر ٚ يف إعداد ٚ  املُتاش٠

 ادتٟٗٛ . ٚ

 82 املاد٠

بني املطتػازٜٔ يف  ٜعني يف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املفتػني يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ

ايتدطٝط ايرتبٟٛ، اذتاصًني ع٢ً دبًّٛ َفتؼ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل أٚ 

 غٗاد٠ َعادي١ ي٘ ٚاحملدد٠ غسٚط ت٦ٝٝٗ٘ ٚتطًُٝ٘ مبٛدب َسضّٛ.



 
 ٚفل آخس ايتعدٜالت ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ
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 80 املاد٠

ٜعني املفتػٕٛ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد 

 7ايرتق١ٝ َٔ بني املفتػني يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل ايبايػني ايستب١ يف ددٍٚ 

ٚتتِ  األٚىل.ضٓٛات َٔ ارتد١َ ايفع١ًٝ يف ايدزد١  5املتٛفسٜٔ ع٢ً  ع٢ً األقٌ َٔ دزدتِٗ ٚ

 أضفً٘. 99ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ 

 ادتص٤ ارتاَظ

 ٖٝأ٠ ايدعِ اإلدازٟ ٚايرتبٟٛ ٚاالدتُاعٞ

 82 املاد٠

تتهٕٛ ٖٝأ٠ ايدعِ اإلدازٟ ٚايرتبٟٛ ٚاالدتُاعٞ َٔ إطاز ايدعِ ايرتبٟٛ ٚإطاز ايدعِ 

 اإلدازٟ ٚإطاز ايدعِ االدتُاعٞ.

 ايباب األٍٚ

 ايرتبٟٛ ايدعِإطاز 

 88 املاد٠

 دزدات: ٜػتٌُ إطاز ايدعِ ايرتبٟٛ ع٢ً ثالخ 

  ايجايج١؛املًشل ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ 

  ايجا١ْٝ؛املًشل ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ 

 .املًشل ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 4االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 دزد١ إىل أخس٣.  َٔ ٜٚسق٢ املًشل ايرتبٟٛ َٔ زتب١ إىل زتب١ ٚ

ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ بايٓطب١ يًدزدات ايجايج١ ٚايجا١ْٝ ٚاألٚىل طبكا  تتِ ٚ

مت تػٝريٙ  ا، نُ(5963ٜٛيٝٛ  8) 5383صفس  55َٔبتازٜذ  8.68.344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 518تتُُٝ٘، َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  ٚ

 80 املاد٠

أطس ٖٝأ٠  املًشكٕٛ ايرتبٜٕٛٛ َٔ مجٝع ايدزدات حتت إغساف ٖٝأ٠ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ ٚ ٜكّٛ

 يف:ايتدزٜظ مبٗاّ دعِ ايعٌُ ايرتبٟٛ املتُج١ً بارتصٛص 

 ٚ ٚاملعًَٛات١ٝ؛تطٝري اآلالت ايطُع١ٝ ايبصس١ٜ  حتطري املدتربات 



 
 ٚفل آخس ايتعدٜالت ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  
 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس
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  25 

 

 ،ْٛعٗا ؛تٓػٝط املهتب١ املدزض١ٝ نٝفُا نإ  تػٌُ تطٝري ٚ ٚ  َٗاّ ايتٛثٝل 

 ٚ ،تتُجٌ يف َطاعد٠ األضاتر٠ ع٢ً إصتاش ايدزٚع ايتطبٝك١ٝ  َٗاّ اذتساض١ ايرتب١ٜٛ

نرا سساض١ ايطاس١  االَتشاْات املدتًف١، ٚ سساض١ ايفسٚض ٚ متازٜٔ ايدعِ ٚ ٚ

 أثٓا٤ االضرتاس١ ٚايدخٍٛ ٚارتسٚز. 

 86 املاد٠

تهٜٛٔ املًشكني ايرتبٜٛني ٜعني املًشل ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجايج١ َٔ بني خسجيٞ ضًو 

ايرٟ حتدد غسٚط ٚيٛد٘ ٚ نٝفٝات تٓعُٝ٘ مبٛدب قساز يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ 

ايٛط١ٝٓ بعد اضتطالع زأٟ ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ ايعايٞ، َؤغس عًٝ٘ َٔ يدٕ 

 املاي١ٝ.ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ ب

 86 املاد٠

 املًشكٕٛ ايرتبٜٕٛٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ:  ٜعني

ٜفتح يف ٚد٘ املًشكني ايرتبٜٛني َٔ ايدزد١ ايجايج١  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  -أ

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا   ضٓٛات 6املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 511أضفً٘ َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98يف َكتطٝات املاد٠ 

املًشكني ايرتبٜٛني َٔ   عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني -ب

 ضٓٛات يف ايدزد١ ايجايج١. 51ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

ا٠ أضفً٘ َع َساع 99تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠  ٚ

 أضفً٘. 511َكتطٝات املاد٠ 

 07 املاد٠

 ٜعني املًشكٕٛ ايرتبٜٕٛٛ َٔ ايدزد١ األٚىل:

املًشكني ايرتبٜٛني َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ   ٜفتح يف ٚد٘ اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  -أ

يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا  ٚذيو .َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١  ضٓٛات 6املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 511أضفً٘ َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98يف َكتطٝات املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املًشكني ايرتبٜٛني َٔ  -ب

 ايجا١ْٝ.ضٓٛات يف ايدزد١  51ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  99كتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا مل ٚ

 أضفً٘. 511املاد٠ 



 
 ٚفل آخس ايتعدٜالت ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ
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 02 د٠املا

ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ، ٜٚبك٢ خاضعا ملكتطٝات املسضّٛ  ٜٛضع يف طسٜل االْكساض إطاز سساع

َع َساعا٠  أعالٙ،( املػاز إيٝ٘ 5985أنتٛبس  4) 5416ستسّ  58َٔبتازٜذ  85855748زقِ 

 ٖرا املسضّٛ. املكتطٝات املٓصٛص عًٝٗا يف َٛاد

 05 املاد٠

ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ َٔ ايدزد١   حتدد املكتطٝات ارتاص١ بايرتق١ٝ َٔ إطاز سساع

ملكتطٝات   ايسابع١ إىل ايدزد١ ايجايج١ َٚٔ ايدزد١ ايجايج١ إىل ايدزد١ ايجا١ْٝ ارتاضعني

 :ٚفل َا ًٜٞ ( 5985أنتٛبس  4) 5416ٔ ستسّ َ 58بتازٜذ  85855748املسضّٛ زقِ 

  ايجايج١:َٔ إطاز سساع ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ َٔ ايدزد١ ايسابع١ إىل ايدزد١   -2

ٜفتح يف ٚد٘ سساع ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات   ضٓٛات 6

 أضفً٘؛ 511أضفً٘ َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني سساع ارتازد١ٝ  -ب 

 بٗرٙ ايصف١.ضٓٛات َٔ ارتد١َ  51ٚايداخ١ًٝ َٔ ايدزد١ ايسابع١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  99تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠  ٚ

 أضفً٘. 511املاد٠ 

 ايجا١ْٝ:َٔ إطاز سساع ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ َٔ ايدزد١ ايجايج١ إىل ايدزد١  -5

ٜفتح يف ٚد٘ سساع ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ َٔ ايدزد١  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١ ٚ حتدد ْطب١ ايٓذاح يف ٖرا   ضٓٛات 6ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 ؛أضفً٘ 511َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98االَتشإ طبكا ملكتطٝات املاد٠ 

رتازد١ٝ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني سساع ا -ب 

 ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. 51ٚايداخ١ًٝ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  99تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠  ٚ

 أضفً٘. 511املاد٠ 

 02 املاد٠

املدتربات املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ، ٜٚبك٢ خاضعا  ٜٛضع يف طسٜل االْكساض إطاز ستطسٟ

( َع َساعا٠ 5985أنتٛبس  4)  5416ستسّ  َٔ 58بتازٜذ  85855748ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 املكتطٝات املٓصٛص عًٝٗا يف َٛاد ٖرا املسضّٛ.



 
 ٚفل آخس ايتعدٜالت ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ
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 00 املاد٠

املكتطٝات ارتاص١ بايرتق١ٝ َٔ إطاز ستطسٟ املدتربات املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ َٔ  حتدد

  ايدزد١ ايسابع١ إىل ايدزد١ ايجايج١ َٚٔ ايدزد١ ايجايج١ إىل ايدزد١ ايجا١ْٝ ارتاضعني

 ًٜٞ:( ٚفل َا 5985أنتٛبس  4) 5416َٔ ستسّ  58بتازٜذ  85855748ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 ايجايج١:دتربات املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ َٔ ايدزد١ ايسابع١ إىل ايدزد١ َٔ إطاز ستطسٟ امل -2

ٜفتح يف ٚد٘ ستطسٟ املدتربات املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ٚذيو يف سدٚد   ضٓٛات 6َٔ ايدزد١ ايسابع١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 511أضفً٘ َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني ستطسٟ املدتربات  -ب 

ات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ضٓٛ 51َٔ ايدزد١ ايسابع١ املتٛفسٜٔ ع٢ً   املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ

 ايصف١.

َع َساعا٠ َكتطٝات  99تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠  ٚ

 أضفً٘. 511املاد٠ 

 ايجا١ْٝ:َٔ إطاز ستطسٟ املدتربات املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ َٔ ايدزد١ ايجايج١ إىل ايدزد١  -5

ٜفتح يف ٚد٘ ستطسٟ املدتربات املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ٚذيو يف سدٚد   ضٓٛات 6َٔ ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 511أضفً٘ َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

َٔ بني ستطسٟ املدتربات عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ  -ب 

ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ  51َٔ ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً   املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ

 ايصف١.

َع َساعا٠ َكتطٝات  99تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠  ٚ

 أضفً٘. 511املاد٠ 

 ايباب ايجاْٞ
 اإلدازٟ ايدعِإطاز 

 02 املاد٠

 دزدات:ع٢ً ثالخ   ٜػتٌُ إطاز ايدعِ اإلدازٟ

 ايجايج١؛َٔ ايدزد١   االقتصاد ٚاإلداز٠ ًَشل 

 ايجا١ْٝ؛االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١  ًَشل 

 االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١ األٚىل. ًَشل 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 4االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ



 
 ٚفل آخس ايتعدٜالت ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ
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  28 

 

 دزد١ إىل أخس٣.  َٔ َٔ زتب١ إىل زتب١ ٚ  االقتصاد ٚاإلداز٠ ٢ ًَشلٜسق

تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ بايٓطب١ يًدزدات ايجايج١ ٚايجا١ْٝ ٚاألٚىل طبكا  ٚ 

(، نُا مت تػٝريٙ 5963ٜٛيٝٛ 8) 5383َٔ صفس 55بتازٜذ  85685344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 518طٝات املاد٠ َع َساعا٠ َكت تتُُٝ٘، ٚ

 08 املاد٠

مجٝع ايدزدات مبٗاّ دعِ ايعٌُ اإلدازٟ حتت   َٔ االقتصاد ٚاإلداز٠  ٜكّٛ ًَشكٛ

أطس ٖٝأ٠ ايتٛدٝ٘ ٚ ايتدطٝط ايرتبٟٛ ٚأطس ٖٝأ٠  إغساف ٖٝأ٠ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ يًُؤضط١ ٚ

تػٌُ بارتصٛص املٗاّ املستبط١ باملطاعد٠ ع٢ً إصتاش  ايتطٝري ٚ املساقب١ املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ، ٚ

 يتاي١ٝ:اايعًُٝات 

 ايتع١ًُٝٝ؛احملاضباتٞ يًُؤضطات  ايتطٝري املادٟ ٚاملايٞ ٚ -

 اإلسصا٤؛إصتاش عًُٝات  ايتٛدٝ٘ ٚاألْػط١ املستبط١ بٗا ٚ تٓعِٝ محالت اإلعالّ ٚ -

 األعُاٍ اإلداز١ٜ املتص١ً بتطٝري املؤضط١. -

 00 املاد٠

ضًو تهٜٛٔ املًشكني  ٜعني ًَشل االقتصاد ٚ اإلداز٠ َٔ ايدزد١ ايجايج١ َٔ بني خسجيٞ

يف االقتصاد ٚ اإلداز٠ ايرٟ حتدد غسٚط ٚيٛد٘ ٚ نٝفٝات تٓعُٝ٘ مبٛدب قساز يًطًط١ 

اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ بعد اضتطالع زأٟ ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ 

َؤغس عًٝ٘ َٔ يدٕ ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ ٚ ايطًط١  ايعايٞ،

 اذته١َٝٛ املهًف١ باملاي١ٝ.

 06 املاد٠

  ايجا١ْٝ:االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١  ٜعني ًَشل 

ٜفتح يف ٚد٘ ًَشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  -أ

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز   ضٓٛات 6ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 511َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني ًَشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠  -ب 

 ج١.ايجايضٓٛات يف ايدزد١  51َٔ ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  99 ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠

 أضفً٘. 511املاد٠ 



 
 ٚفل آخس ايتعدٜالت ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ
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 06 املاد٠

 األٚىل:االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١  ٜعني ًَشكٛ

ٜفتح يف ٚد٘ ًَشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  -أ

يف سدٚد ايٓطب١ املػاز  و، ٚذئَ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١  ضٓٛات 6ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 511َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني ًَشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠  -ب

 ضٓٛات يف ايدزد١ ايجا١ْٝ. 51َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  99ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 511املاد٠ 

 67 املاد٠

ٜٛضع إطاز َطاعد املصاحل االقتصاد١ٜ ٚإطاز َكتصد يف طسٜل االْكساض، ٜٚبكٝإ 

            ( 5985أنتٛبس  4) 5416َٔ ستسّ  58بتازٜذ  85855748خاضعني ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

َٓ٘، َع َساعا٠ املكتطٝات املٓصٛص عًٝٗا يف َٛاد ٖرا  37ٚ ٜطتفٝدٕٚ َٔ َكتطٝات املاد٠ 

 املسضّٛ .

 62 املاد٠

بايرتق١ٝ َٔ إطاز َطاعد املصاحل االقتصاد١ٜ إىل إطاز   حتدد املكتطٝات ارتاص١

 8585.748املٓصٛص عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ  ممتاش،َٚٔ إطاز َكتصد إىل إطاز َكتصد  املكتصد،

 ًٜٞ:( ٚفل َا  5985أنتٛبس  4)  5416َٔ ستسّ  58بتازٜذ 

 َكتصد:إطاز َطاعد املصاحل االقتصاد١ٜ إىل إطاز  َٔ  -2

ٜفتح يف ٚد٘ َطاعدٟ املصاحل االقتصاد١ٜ املتٛفسٜٔ  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف   ضٓٛات 6ع٢ً 

 أضفً٘؛ 511َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98َكتطٝات املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني َطاعدٟ املصاحل -ب 

 ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١.  51املتٛفسٜٔ ع٢ً   االقتصاد١ٜ

َع َساعا٠ َكتطٝات  99ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 511املاد٠ 



 
 ٚفل آخس ايتعدٜالت ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  
 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

   
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  30 

 

 إطاز َكتصد إىل إطاز َكتصد ممتاش: َٔ -5

َٔ   ضٓٛات 6ٜفتح يف ٚد٘ املكتصدٜٔ املتٛفسٜٔ ع٢ً  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َع  98ارتد١َ بٗرٙ ايصف١ ، ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

 أضفً٘؛ 511َساعا٠ َكتطٝات املاد٠ 

املتٛفسٜٔ ع٢ً   ٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املكتصدٜٔعٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتك -ب 

 ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. 51

َع َساعا٠ َكتطٝات  99ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 511املاد٠ 

 65 املاد٠

إطاز املطاعدٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ ٚ ٜبك٢   ٜٛضع يف طسٜل االْكساض،

( ايطايف 5985أنتٛبس  4)5416َٔ ستسّ  58بتازٜذ  8.85.748خاضعا ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 ايرنس، َع َساعا٠ املكتطٝات املٓصٛص عًٝٗا يف َٛاد ٖرا املسضّٛ.

 62 املاد٠

ايتدطٝط ايرتبٟٛ إىل  ٛدٝ٘ ٚحتدد املكتطٝات ارتاصـ١ بايرتق١ٝ َٔ إطاز َطاعد يف ايت

ملكتطٝات املسضّٛ زقِ   ايتدطٝط ايرتبٟٛ ارتاضعني إطاز َطاعد شتتص يف ايتٛدٝ٘ ٚ

 ًٜٞ:( ٚفل َا 5985أنتٛبس  4) 5416ستسّ  َٔ 58بتازٜذ  8.85.748

ٜفتح يف ٚد٘ املطاعدٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  –أ 

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز   ضٓٛات 6ايرتبٟٛ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 511َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

يتٛدٝ٘ عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املطاعدٜٔ يف ا -ب 

 ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١.  51املتٛفسٜٔ ع٢ً   ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ

َع َساعا٠ َكتطٝات  99ٚتتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 أضفً٘. 511املاد٠ 
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 ايباب ايجايح
 إطاز ايدعِ االدتُاعٞ

 60 املاد٠

 دزدات:ٜػتٌُ إطاز ايدعِ االدتُاعٞ ع٢ً ثالخ 

  ايجايج١؛املًشل االدتُاعٞ َٔ ايدزد١ 

  ايجا١ْٝ؛املًشل االدتُاعٞ َٔ ايدزد١ 

  األٚىل.املًشل االدتُاعٞ َٔ ايدزد١ 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 4االضتدالي١ٝ املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ زقِ   ختصص هلا ايستب ٚ األزقاّ ٚ

 ٣.دزد١ إىل أخس  َٔ ٜسق٢ املًشل االدتُاعٞ َٔ زتب١ إىل زتب١ ٚ

ايجا١ْٝ ٚاألٚىل طبكا  تتِ ايرتق١ٝ َٔ زتب١ إىل ايستب١ املٛاي١ٝ بايٓطب١ يًدزد١ ايجايج١ ٚ ٚ

(، نُا مت تػٝريٙ 5963 ٜٛيٝٛ 8)5383َٔ صفس  55بتازٜذ  85685344ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

 أضفً٘. 518َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  تتُُٝ٘، ٚ

 62 املاد٠

ٜكّٛ املًشكٕٛ االدتُاعٕٝٛ َٔ مجٝع ايدزدات حتت إغساف ٖٝأ٠ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ مبٗاّ 

 ايصشٞ باملؤضطات ايتع١ًُٝٝ. دعِ ايعٌُ االدتُاعٞ ٚ

 68 املاد٠

ٜعني املًشل االدتُاعٞ َٔ ايدزد١ ايجايج١ َٔ بني خسجيٞ ضًو تهٜٛٔ املًشكني 

تٓعُٝ٘ مبٛدب قساز يًطًط١ اذته١َٝٛ االدتُاعٝني ايرٟ حتدد غسٚط ٚيٛد٘ ٚ نٝفٝات 

املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ َؤغس عًٝ٘ َٔ يدٕ ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ ٚ 

 ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ باملاي١ٝ.

 60 املاد٠

 ايجا١ْٝ:ٜعني املًشكٕٛ االدتُاعٕٝٛ َٔ ايدزد١ 

ملًشكني االدتُاعٝني َٔ ايدزد١ ٜفتح يف ٚد٘ ا اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  -أ

َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١. ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز   ضٓٛات 6ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 أضفً٘؛ 511َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املًشكني االدتُاعٝني َٔ  عٔ -ب

 ايجايج١.ضٓٛات يف ايدزد١  51ايدزد١ ايجايج١ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات  99تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠  ٚ

 أضفً٘. 511املاد٠ 
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 66 املاد٠

 األٚىل:ٜعني املًشكٕٛ االدتُاعٕٝٛ َٔ ايدزد١ 

ٜفتح يف ٚد٘ املًشكني االدتُاعٝني َٔ ايدزد١  اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗع٢ً إثس  -أ

ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ٚذيو يف سدٚد ايٓطب١ املػاز  6ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

  أضفً٘؛  511َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  98إيٝٗا يف َكتطٝات املاد٠ 

عٔ طسٜل االختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتق١ٝ َٔ بني املًشكني االدتُاعٝني َٔ  -ب

 ضٓٛات يف ايدزد١ ايجا١ْٝ. 51ايدزد١ ايجا١ْٝ املتٛفسٜٔ ع٢ً 

َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  99تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل املاد٠  ٚ

 أضفً٘. 511

 ادتص٤ ايطادع

 َػرتن١ َكتطٝات

 ايباب األٍٚ

 تٓطٝل ايتفتٝؼ َٚٗاّ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ االْتداب ملٗاّ

 66 املاد٠

َٔ مجاد٣ اآلخس٠  83ايصادز يف   85175851)غريت ٚمتُت مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

 (8117ٜٛيٝٛ  59بتازٜذ  5544( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8117ٜٛيٝٛ  9) 5488

ٜهًف مبٗاّ تٓطٝل ايتفتٝؼ املسنصٟ ٚ ادتٟٗٛ، املفتػٕٛ ايرتبٜٕٛٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 

املصاحل املاد١ٜ  ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ َٚفتػٛ ٚاملفتػٕٛ يف ايتٛدٝ٘ أٚ 

نرا املتصسفٕٛ املُتاشٕٚ املتٛفسٕٚ ع٢ً ْفظ ايرتتٝب، ايرٜٔ  ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ ٚ

ضٓٛات َٔ  6ض١ٓ َٔ ارتد١َ يف قطاع ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚاملتٛفسٕٚ ع٢ً  55ع٢ً األقٌ قطٛا 

 دزد١ هلا ْفظ ايرتتٝب. املفتػني َٔ ايدزد١ املُتاش٠ أٚ ارتد١َ يف إطاز املفتػني أٚ

نُا ميهٔ إٔ ٜهًف مبٗاّ تٓطٝل ايتفتٝؼ املسنصٟ ٚادتٟٗٛ، األضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ 

ض١ٓ َٔ ارتد١َ يف قطاع  55ايدزد١ املُتاش٠ ايرٜٔ قطٛا ع٢ً األقٌ  ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ

ضٓٛات َٔ ارتد١َ بصف١ أضتاذ َربش  6ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ َٚازضٛا َٗاّ ايتدزٜظ ملد٠ ال تكٌ عٔ 

يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ باألقطاّ ايتشطري١ٜ يٛيٛز املعاٖد ٚاملدازع ايعًٝا أٚ بأقطاّ 

 . حتطري غٗاد٠ ايتكين ايعايٞ، أٚ بطًو تهٜٛٔ األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ

 : ايػهٌ ايتايٞاملسنصٟ ع٢ً   حيدد عدد املهًفني مبٗاّ تٓطٝل ايتفتٝؼ ٚ
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  ًِٝاالبتدا٥ٞ؛َفتػإ َٓطكإ يًتع 

 ؛ٕ يًتعًِٝ ايجاْٟٛإ َٓطكاَفتػ  

 بايتعًِٝ باألقطاّ ايتشطري١ٜ يٛيٛز املعاٖد  إٕ َهًفإ َٓطكاَفتػ

  ايعًٝا أٚ بأقطاّ حتطري غٗاد٠ ايتكين ايعايٞ؛ٚاملدازع 

  ٕٚاإلداز١ٜ؛َفتػإ َٓطكإ يًػؤ 

 ٕايرتبٟٛ؛ايتدطٝط  َٓطكإ يف ايتٛدٝ٘ ٚ َفتػا 

 .َفتػإ َٓطكإ يًُصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ 

ٜعٗد إىل املفتػني املهًفني مبٗاّ تٓطٝل ايتفتٝؼ ع٢ً املطت٣ٛ املسنصٟ، حتت إغساف  ٚ

 ايتاي١ٝ:املفتػٝات ايعا١َ، باملٗاّ 

١ٝ ٚايتهٜٛٔ يف سدٚد حتًٌٝ ٚإبدا٤ ايسأٟ سٍٛ ايكطاٜا ايرتب١ٜٛ املتعًك١ بطٝاض١ ايرتب -

 ايٛط١ٝٓ؛اختصاصات ٚشاز٠ ايرتب١ٝ 

تكدِٜ االقرتاسات املتعًك١ بتشدٜد االختٝازات ٚايتٛدٗات ايرتب١ٜٛ ايٛط١ٝٓ بطًب َٔ  -

 َِٓٗ؛ايٛشٜس أٚ مببادز٠ 

ايكٝاّ مبساقب١ ادتٛاْب ايرتب١ٜٛ يًُصاحل املتدخ١ً يف اجملاٍ ايرتبٟٛ ارتاضع١  -

ملصاحل ايرتب١ٜٛ َٚصاحل ارتسٜط١ املدزض١ٝ ٚايتٛدٝ٘ يٛصا١ٜ ايٛشاز٠ ٚخاص١ ا

 فعايٝتٗا؛ٚاقرتاح ايتدابري يتشطني  ٚارتصاْات ٚاملهتبات املدزض١ٝ

 ايرتب١ٜٛ؛ايكٝاّ ظُٝع ايتدابري ايك١ُٓٝ بطُإ دٛد٠ ايع١ًُٝ  -

حتًٌٝ ٚإبدا٤ ايسأٟ سٍٛ قطاٜا ايتٓعِٝ املتعًك١ بطٝاض١ ايٛشاز٠ يف اجملاٍ اإلدازٟ  -

 ايبػس١ٜ؛ٚتدبري املٛازد  ملايٞ ٚا

ايكٝاّ بايدزاضات ٚايتشسٜات اهلادف١ إىل تكِٝٝ ايكدزات ايتدبري١ٜ ملصاحل ايٛشاز٠  -

ٚاملصاحل ارتاضع١ يٛصاٜتٗا يف اجملاٍ اإلدازٟ ٚاملايٞ ٚتدبري املٛازد ايبػس١ٜ، ٚ اقرتاح 

 فعايٝتٗا؛ايتدابري املٓاضب١ يتشطني 

دازٟ ٚطسا٥ل عٌُ املصاحل املسنص١ٜ يًٛشاز٠ ٚايٛسدات تكِٜٛ أمناط ايتٓعِٝ اإل -

 يٛصاٜتٗا؛ارتاضع١ 

ضُإ افتشاص املصاحل اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚاملصاحل املهًف١ بتدبري املٛازد ايبػس١ٜ يًٛشاز٠  -

 يٛصاٜتٗا؛ٚاملصاحل ارتاضع١ 
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َٔ طسف حتًٌٝ ٚقٝاع َد٣ حتكٝل األٖداف املططس٠ يف ايرباَر اييت مت االيتصاّ بٗا  -

 ؛األنادميٝات ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ َع ايٛشاز٠

تفتٝؼ األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ايعاًَني باألقطاّ ايتشطري١ٜ  -

يٛيٛز املعاٖد ٚاملدازع ايعًٝا  أٚ بأقطاّ حتطري غٗاد٠ ايتكين ايعايٞ، ٚنرا َسافل 

 . َؤضطات ايتعًِٝ ٚايتهٜٛٔ احملتط١ٓ هلا

ٚحيدد عدد املهًفني بتٓطٝل ايتفتٝؼ يف نٌ أنادمي١ٝ د١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ ع٢ً 

  ايتايٞ:ايػهٌ 

  ًِٝاالبتدا٥ٞ؛َفتؼ َٓطل يًتع 

  ًِٝايجاْٟٛ؛َفتؼ َٓطل يًتع 

  ايعًٝا أٚ َفتؼ َٓطل َهًف باألقطاّ ايتشطري١ٜ يٛيٛز املعاٖد ٚاملدازع

 ؛ بأقطاّ حتطري غٗاد٠ ايتكين ايعايٞ

 َٓ اإلداز١ٜ؛طل يًػؤٕٚ َفتؼ 

 ٚايرتبٟٛ؛ايتدطٝط  َفتؼ َٓطل يف ايتٛدٝ٘ أ 

 .َفتؼ َٓطل يًُصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ 

ٜٚعٗد إيِٝٗ ع٢ً صعٝد األنادمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ مبٗاّ املساقب١ ايعا١َ يف 

١ٜ ٚاملاي١ٝ. نُا ايتدطٝط ٚايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٚايػؤٕٚ املاد املٝادٜٔ ايرتب١ٜٛ ٚاإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚ

ميازضٕٛ باإلضاف١ إىل ذيو االختصاصات  ٜٓطل ٖؤال٤ أعُاٍ املفتػني ايتابعني هلِ ٚ

 : ايتاي١ٝ

َؤاشز٠ َدٜسٟ األنادميٝات ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ  تتبع َٚساقب١ تٓفٝر عًُٝات ايالتسنٝص، ٚ-5

ايٓعاّ ايعٌُ ع٢ً تٛسٝد املفاِٖٝ ٚاسرتاّ  ٚايتهٜٛٔ ْٚٛاب ايٛشاز٠ ع٢ً تٓفٝرٖا ٚ

ارتاضع١ يألنادمي١ٝ يف زتاٍ ايتدبري عٔ طسٜل تٓعِٝ  املعٍُٛ ب٘ ٚتكِٝٝ املصاحل 

 املصاحل؛  تدازٜب ْٚدٚات ٚسًكات دزاض١ٝ يفا٥د٠ املٛظفني ايعاًَني بٗرٙ

 ايتدصصات؛إصتاش ايبشٛخ ايتطبٝك١ٝ يف شتتًف  -8

 تأطريٖا؛ ٚايكٝاّ بايدزاضات ٚايتذازب ايرتب١ٜٛ ٚاإلداز١ٜ  -3

ايكٝاّ مبساقب١ ادتٛاْب ايرتب١ٜٛ يًُصاحل املتدخ١ً يف اجملاٍ ايرتبٟٛ ٚخاص١ املصاحل -4

ايرتب١ٜٛ َٚصاحل ارتسٜط١ املدزض١ٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚارتصاْات ٚاملهتبات املدزض١ٝ ٚاقرتاح 

 ايتدابري يتشطني فعايٝتٗا؛
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 ايعاًَني ايطٗس ع٢ً تهٜٛٔ ٚاضتهُاٍ خرب٠ األطس ايتابع١ ي٦ًٝٗات امله١ْٛ يًُٛظفني-5

 بكطاع ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ؛ 

 ٚايسٜاضٞ؛دعِ املبادزات ذات ايطابع االدتُاعٞ ٚايجكايف  -6

ايكٝاّ بايدزاضات ٚايتشسٜات اهلادف١ إىل تكِٝٝ ايكدزات ايتدبري١ٜ يًُصاحل ايتابع١ -7

يألنادمي١ٝ يف اجملاٍ اإلدازٟ ٚاملايٞ ٚتدبري املٛازد ايبػس١ٜ، َع ايعٌُ ع٢ً اقرتاح 

 تدابري يتشطني فعايٝتٗا؛اي

 يألنادمي١ٝ؛تكِٜٛ أمناط ايتٓعِٝ اإلدازٟ ٚطسا٥ل عٌُ املصاحل ايتابع١  -8

ضُإ افتشاص املصاحل اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚاملصاحل املهًف١ بتدبري املٛازد ايبػس١ٜ -9

 يألنادمي١ٝ؛

ايتشطري١ٜ تفتٝؼ األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ايعاًَني باألقطاّ -51

 يٛيٛز املعاٖد ٚاملدازع ايعًٝا  أٚ بأقطاّ حتطري غٗاد٠ ايتكين ايعايٞ.

نُا ميهٔ تهًٝفِٗ َٔ طسف ايطًط١ اذته١َٝٛ ايٛص١ٝ بايكٝاّ بدزاضات يف اجملاالت 

 املاي١ٝ. ٚاإلداز١ٜ ٚ ايرتب١ٜٛ 

  67 املاد٠

َٔ مجاد٣ اآلخس٠  83ادز يف ايص  85175851)غريت ٚمتُت مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

 (8117ٜٛيٝٛ  59بتازٜذ  5544( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8117ٜٛيٝٛ  9) 5488

ٜعني ْٛاب ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ بكساز يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ َٔ بني 

املطتٛفني يًػسٚط املطًٛب١ يًتعٝني يف َٗاّ زؤضا٤ األقطاّ باإلدازات املسنص١ٜ َٛظفٞ ايٛشاز٠ 

( بػإ 5975دٜطُرب  31َٔ ذٟ اذتذ١ ) 87ايصادز يف  85755838املٓصٛص عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ 

املتٛفسٜٔ ع٢ً أقد١َٝ املٓاصب ايعًٝا ارتاص١ مبدتًف ايٛشازات، نُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ٚ

 . ارتد١َ ع٢ً األقٌ يف قطاع ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ضٓٛات َٔ عػس

 62 املاد٠

املػاز إيٝٗا أعالٙ، فإٕ املٛظفني املعٝٓني يف َٗاّ ْا٥ب ايٛشاز٠ قبٌ  91خالفا ملكتطٝات املاد٠ 

تازٜذ ْػس ٖرا املسضّٛ بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ ميهِٓٗ بصف١ اضتجٓا١ٝ٥ إٔ ٜطتُسٚا يف َصاٚي١ 

 َٗاَِٗ.
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 65 املاد٠

َاٟ  4) 5485َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. 2غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ ،  8114َٚاٟ  53بتازٜذ  5858( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8114

ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد ( 8155ْٛفُرب  85) 5438 َٔ ذٟ اذتذ١ 88  صادز يف 85555688

  8155 دٜطُرب 87بتازٜذ   َهسز 6117

١٦ٖٝٚ ايتأطري  ٖٝأ٠ ايتدطٝط ٚايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٜتِ تهًٝف أطس ٖٝأ٠ ايتدزٜظ ٚ

اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ بعد  مبٗاّ  ٚاملًشكني ايرتبٜٛني ًَٚشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠  ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ

بايتعًِٝ األ١ًٖٝ اييت تٛضع نٌ ض١ٓ َٔ يدٕ ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١   ايتكٝٝد يف ال٥ش١

 يتهٜٛٔ خاص.  ارتطٛعبعد ٚاملدزضٞ 

نٝفٝات تٓعِٝ  حتدد بكساز يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ غسٚط ٚ ٚ

 ١ٝ.نرا نٝفٝات ٚضع يٛا٥ح األًٖ ايتهٜٛٔ املرنٛز ٚ

 ايباب ايجاْٞ
 ايسخص ٚ ايتعٜٛطات

 62 املاد٠

ال متٓح ٖرٙ  ٚ  ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ اذتل يف زخص١ ض١ٜٛٓ ملد٠ غٗس، خيٍٛ َٛظفٛ

 ايسخص١ إال خالٍ عط١ً ْٗا١ٜ ايط١ٓ ايدزاض١ٝ اييت حتدد بكساز يٛشٜس ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ.

ايتدزٜظ ٖٚٝأ٠ ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ بايتػٝب ألنجس َٔ  ٠ألطس ٖٝأغري أْ٘ ٜطُح 

غٗس ٚاسد خالٍ عط١ً ْٗا١ٜ ايط١ٓ ايدزاض١ٝ َاعدا املهًفني َِٓٗ مبٗاّ إداز١ٜ مبؤضطات 

ايتعًِٝ ٚايتهٜٛٔ ٚاملصاحل املسنص١ٜ يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚاملصاحل 

 ارتاضع١ يٛصاٜتٗا.

 60 املاد٠

فرباٜس  84) 5377غعبإ  4ايصادز يف  5.58.118تبك٢ َكتطٝات ايعٗري ايػسٜف زقِ 

مبجاب١ ايٓعاّ األضاضٞ ايعاّ يًٛظٝف١ ايع١َُٝٛ داز١ٜ ع٢ً َٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ   (5958

 أعالٙ.  93 َساعا٠ َكتطٝات املاد٠ عبايسخص َايٛط١ٝٓ فُٝا ٜتعًل 

 62 املاد٠

ايٛط١ٝٓ املٓتُٕٛ إىل ٖٝأ٠ ايتدزٜظ ٖٚٝأ٠ ايتأطري ٚاملساقب١ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ  ٜطتفٝد َٛظفٛ

ايرتب١ٜٛ ٖٚٝأ٠ ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ ٖٚٝأ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ ٖٚٝأ٠ ايدعِ 

 اإلدازٟ ٚايرتبٟٛ ٚاالدتُاعٞ َٔ تعٜٛطات حتدد أصٓافٗا َٚكادٜسٖا مبسضّٛ.
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 ايجايح ايباب

 اإلدَاز إعاد٠ 

   68 املاد٠

( 8114َاٟ  4) 5485َٔ زبٝع األٍٚ  54ايصادز يف  04.78. 2)غريت مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

ٚمتُت مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ ؛  8114َاٟ  53بتازٜذ  5858ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 

( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8115أغططظ  3) 5486َٔ مجاد٣ األخس٠  87ايصادز يف  85155576

 (8115أغططظ  85بتازٜذ  5346

 85855748ٜعاد إدَاز املٛظفني املتدزبني ٚايسمسٝني ارتاضعني ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

( ابتدا٤ َٔ تازٜذ ْػس ٖرا املسضّٛ بادتسٜد٠ 5985أنتٛبس  4)  5416َٔ ستسّ  58ايصادز يف 

 . املسضّٛ  املًشل بٗرا 5ايسمس١ٝ، ٚفل ادتدٍٚ زقِ 

ٜٚعاد إدَاز املٛظفني املػاز إيِٝٗ أعالٙ، يف ايدزد١ املػت١ًُ ع٢ً زتب١ هلا زقِ اضتداليٞ  

حيتفعٕٛ باألقد١َٝ املهتطب١ يف  ٜفٛم َباغس٠ ايسقِ االضتداليٞ ايرٟ نإ هلِ ٚ ٜعادٍ أٚ

 .ايكدميتني ايدزد١ ٚ ايستب١ 

بدزد١ أٚ  تفٛماملسضّٛ ايرٜٔ ًٜذٕٛ دزد١  إٕ املٛظفني ارتاضعني ملكتطٝات ٖرا"

ٜعٕٝٓٛ يف دزدتِٗ دتدٜد٠ بايستب١ ايعدد١ٜ اييت تكٌ َباغس٠ عٔ  األص١ًٝ،بدزدتني دزدتِٗ 

ٚحيتفعٕٛ يف زتبتِٗ ادتدٜد٠ باألقد١َٝ اييت سصًٛا  عًٝٗا،ايستب١ اييت ناْٛا ٜتٛفسٕٚ 

عًٝٗا يف زتب١ دزدتِٗ ايكدمي١ ضُٔ سدٚد َد٠ ايعٌُ املب١ٓٝ يف ايعُٛد األٍٚ َٔ أْطام 

( 5963ٜٛيٝٛ 8)5383َٔ صفس  55ايصادز يف  8.68.344ايرتقٞ املٓصٛص عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ 

يف ايستب١ ٚايدزد١ نُا ٚقع تػٝريٙ  بتشدٜد ضالمل األدٛز ٚغسٚط تسقٞ َٛظفٞ ايدٚي١

 . ٚتتُُٝ٘

يف ايستب١ األٚىل،  ِغري أْ٘ بايٓطب١ يًُٛظفني ايرٜٔ ًٜذٕٛ ايدزد١ املُتاش٠، فٝتِ تستٝبٗ

ٚحيتفعٕٛ باألقد١َٝ املهتطب١ يف زتبتِٗ ايطابك١ إذا نإ زقُٗا االضتداليٞ ٜطاٟٚ ايسقِ 

ذيو يف سدٚد األقد١َٝ املطًٛب١ يًرتقٞ يف ٚ فٝٗا،اإلضتداليٞ يًستب١ ادتدٜد٠ اييت عٝٓٛا 

  . املُتاش٠ايستب١ بايدزد١ 

إٕ املٛظفني ايرٜٔ ٜٓتكًٕٛ َٔ إطاز إىل إطاز آخس دٕٚ إٔ ٜرتتب عٔ ذيو تػٝري يف ايدزد١ 

ٜعاد تستٝبِٗ ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسضُِٝٗ يف دزدتِٗ ادتدٜد٠ بعد قطا٤ َد٠  فٝٗا،املستبني 

ٓفظ ايسقِ االضتداليٞ ٚايستب١ ٚ األقد١َٝ اذتاصًني عًٝٗا يف ايتدزٜب عٓد االقتطا٤، ب

 .األصًٞايتازٜذ املرنٛز بإطازِٖ 

 85735788  ٚتطبل ع٢ً املٛظفني املستبني يف ضًِ َٔ ضالمل األدٛز احملدث١ باملسضّٛ زقِ"

أضاض١ٝ أخس٣، ايرٜٔ ًٜذٕٛ  ( ارتاضعني ألْع5973١ُدٜطُرب 35)5393ذٟ اذتذ١  6ايصادز يف 

 5ٚ  5إسد٣ ايدزدات املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص َكتطٝات ايفصًني 

 ( املػاز إيٝ٘،5963ٜٛيٝٛ 8) 5383َٔ صفس 55ايصادز يف   8.68.344َهسز َٔ املسضّٛ زقِ 

ٚيتطبٝل َكتطٝات ايفصًني املرنٛزٜٔ تعترب ايدزد١ ايجايج١ ٚايدزد١ ايجا١ْٝ ٚايدزد١ 

املًشكني بٗرا املسضّٛ، ع٢ً ايتٛايٞ مبجاب١  4ٚ  3األٚىل املٓصٛص عًٝٗا يف ادتدٚيني زقِ 

 . 55 ٚايطًِ 51ٚايطًِ  9ايطًِ 
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 َهسز٠   68املاد٠ 

 5438 َٔ ذٟ اذتذ١ 88  ايصادز يف 85555688  )أضٝفت مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ

 ( 8155 دٜطُرب 87بتازٜذ  َهسز  6117ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد ( 8155ْٛفُرب  85)

خالفا يًُكتطٝات ايتٓع١ُٝٝ ادتازٟ بٗا ايعٌُ،  ٚاملتعًك١ بػسٚط ايتعٝني املٓصٛص 

١، ٜعني املٛظفٕٛ ارتاضعٕٛ عًٝٗا يف ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛطٓٝ

هلرا ايٓعاّ ايرٜٔ اضتفادٚا َٔ تهٜٛٔ مبسنص تهٜٛٔ َفتػٞ ايتعًِٝ أٚ مبسنص ايتٛدٝ٘ 

ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ أٚ باملدازع ايعًٝا يألضاتر٠، يف ايدزد١ املطابك١ يدزدتِٗ األص١ًٝ عٓد 

 تازٜذ ايتدسز َٔ ٖرٙ املسانص ، ٚفل َا ًٜٞ: 

 املسانص ايدزد١ األص١ًٝ عٓد تازٜذ ايتدسز سزايدزد١ ادتدٜد٠ بعد ايتد

   َْٟٛفتؼ تسبٟٛ يًتعًِٝ ايجا

 ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ .

  أضتاذ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١

 املُتاش٠ ؛

   َٔ ًٖٞٝأضتاذ َربش يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأ

 ايدزد١ املُتاش٠.

َسنص تهٜٛٔ 

 َفتػٞ ايتعًِٝ

  َٔ َفتؼ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ

 ايدزد١ املُتاش٠ .
  . ممٕٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ 

  َٔ َٟٛفتؼ يف ايتٛدٝ٘ ايرتب

 ايدزد١ املُتاش٠ .

  َطتػاز يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١

 .املُتاش٠

َسنص ايتٛدٝ٘ 

ٚايتدطٝط 

 ايرتبٟٛ

  َٔ َٟٛفتؼ يف ايتدطٝط ايرتب

 ايدزد١ املُتاش٠ .

  َطتػاز يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١

 املُتاش٠ .

   َٔ َٟٛطتػاز يف ايتدطٝط ايرتب

 ايدزد١ األٚىل ؛

   َٔ َٟٛطتػاز يف ايتٛدٝ٘ ايرتب

 ايدزد١ األٚىل .

  أضتاذ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١

 األٚىل .

  ًٖٞٝأضتاذ َربش يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأ

 َٔ ايدزد١ املُتاش٠ .

   أضتاذ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١

 املُتاش٠؛

املدزض١ ايعًٝا 

أضتاذ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ   يألضاتر٠

 ايدزد١ األٚىل .

 أضتاذ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ األٚىل؛ 

   َٔ ٟأضتاذ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعداد

 ايدزد١ األٚىل.

                                                                                      .                                                                                                                            املعٕٓٝٛ باألَس بٓفظ ايٛضع١ٝ َٔ سٝح ايستب١ ٚاألقد١َٝ فٝٗا ٚحيتفغ
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 ايباب ايسابع
 ايرتقٞ ايتٛظٝف ٚ

 60 املاد٠
ٜتِ ٚيٛز شتتًف األطس املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا املسضّٛ َٔ قبٌ املرتغشني ايرٜٔ ال ٜكٌ 

متدٜد سد ايطٔ األع٢ً  ٚميهٔ ض١ٓ عٓد تازٜذ ايتٛظٝف. 41ض١ٓ ٚال ٜصٜد عٔ  58ضِٓٗ عٔ 

 45املُهٔ تصشٝشٗا ألدٌ ايتكاعد دٕٚ إٔ تتذاٚش  يفرت٠ تعادٍ فرت٠ ارتدَات ايصشٝش١ أٚ

  (5993أبسٌٜ  89) 5453ذٟ ايكعد٠  7ايصادز يف  85985835ض١ٓ، ٚتساع٢ َكتطٝات املسضّٛ زقِ 

( املػاز إيُٝٗا 8118أغططظ  7)5483َٔ مجاد٣ األٚىل  87ايصادز يف  85185349ٚاملسضّٛ زقِ 

 .أعالٙ

 66 املاد٠

( ايصادز 8114َاٟ  4) 5485َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. 2غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ )

 88  صادز يف 85555688املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ ٚمبكتط٢ ، 8114َاٟ  53بتازٜذ  5858بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 

 (8155 دٜطُرب 87بتازٜذ  َهسز  6117ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد ( 8155ْٛفُرب  85) 5438 َٔ ذٟ اذتذ١

َع َساعا٠ املكتطٝات ايتٓع١ُٝٝ املدايف١ ايٛازد٠ يف ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ 

ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ، تتِ ايرتق١ٝ َٔ دزد١ إىل ايدزد١ اييت تًٝٗا ضٜٓٛا بايٓطب١ يهٌ إطاز ع٢ً 

َٔ  89ايصادز يف  85145413ل اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ طبكا ملكتطٝات املسضّٛ زقِ سد٠، عٔ طسٜ

  .( بتشدٜد غسٚط تسقٞ َٛظفٞ ايدٚي١ يف ايدزد١ أٚ اإلطاز8115دٜطُرب  8)  5486غٛاٍ 

، يًُٛظفني ارتاضعني هلرا ايٓعاّ غري املتٛفسٜٔ ع٢ً ضت  8155ٚميهٔ ابتدا٤ َٔ ض١ٓ 

 35( ضٓٛات نا١ًَ يف تازٜذ إدسا٤ أٍٚ اختباز، ٚايرٜٔ ضٝتٛفسٕٚ ع٢ً ٖرٙ األقد١َٝ يف 6)

ددٓرب َٔ ض١ٓ إدسا٤ اَتشاْات ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ، املػازن١ يف  ٖرٙ االَتشاْات، ع٢ً أال ٜتِ 

 ( ضٓٛات نا١ًَ. 6تعٝني ايٓادشني َِٓٗ إال بعد اضتٝفا٥ِٗ ضت )

( 6عدد املرتغشني ايرٜٔ ضٝتٛفسٕٚ ع٢ً ضت )ٚحيتطب اذتصٝص ايطٟٓٛ يًرتقٞ َٔ 

 ددٓرب َٔ ض١ٓ إدسا٤ االَتشإ. 35ضٓٛات نا١ًَ إىل غا١ٜ 

 66 املاد٠

َاٟ  4) 5485َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. 2)غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

املاد٠ األٚىل َٔ مبكتط٢  ٚ، 8114َاٟ  53بتازٜذ  5858( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8114

ايصادز بادتسٜد٠ ( 8155ْٛفُرب  85) 5438 َٔ ذٟ اذتذ١ 88  ايصادز يف 85555688املسضّٛ 

 (8155 دٜطُرب 87بتازٜذ   َهسز  6117ايسمس١ٝ عدد 

َساعا٠ املكتطٝات ايتٓع١ُٝٝ املدايف١ ايٛازد٠ يف ٖرا ايٓعاّ األضاضٞ، تتِ ايرتق١ٝ  َع

باالختٝاز ضٜٓٛا َٔ ايدزد١ إىل ايدزد١ اييت تًٝٗا بايٓطب١ يهٌ إطاز ع٢ً سد٠، طبكا 

 املػاز إيٝ٘ أعالٙ . 85145413ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 
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 277 املاد٠

املػاز إيُٝٗا أعالٙ، حتدد ْطب١ ايرتق١ٝ باالختٝاز  99ٚ 98اضتجٓا٤ َٔ َكتطٝات املادتني 

ٚاالَتشاْات امل١ٝٓٗ خالٍ ايجالخ ضٓٛات األٚىل َٔ صدٚز ٖرا املسضّٛ يف ادتسٜد٠ ايسمس١ٝ 

 املسضّٛ.املًشل بٗرا  8ٚفل َطاَني ادتدٍٚ زقِ 

 272 املاد٠

االضتدالي١ٝ   املبني يًدزدات ٚايستب ٚاألزقاّ املسضّٛ،املًشل بٗرا  3  خيصص ادتدٍٚ زقِ

املكاب١ً هلا، ألطس ٖٝأ٠ ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ ٚأطس ٖٝأ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ 

أطس ٖٝأ٠ ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ ٚأضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚاألضاتر٠ املربشٜٔ  ٚ

 يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ.

االضتدالي١ٝ   ٚاألزقاّ املبني يًدزدات ٚايستب املسضّٛ،املًشل بٗرا  4خيصص ادتدٍٚ زقِ ٚ

أطس ٖٝأ٠ ايدعِ  ٚ  املكاب١ً هلا، ألضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚأضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ

 االدتُاعٞ. ٚ  اإلدازٟ ٚايرتبٟٛ

 275 املاد٠

ٚأضاتر٠   يف ايدزد١ األٚىل بايٓطب١ ألضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ 51تتِ ايرتق١ٝ بعد ايستب١ 

ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚأطس ٖٝأ٠ ايدعِ اإلدازٟ ٚ ايرتبٟٛ ٚاالدتُاعٞ ٚفل َا ٖٛ َبني يف 

 املًشل بٗرا املسضّٛ. 5ادتدٍٚ زقِ 

 272 املاد٠

عًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ يف ايدزد١ املُتاش٠ بايٓطب١ ألضاتر٠ ايت 6تتِ ايرتق١ٝ بعد ايستب١ 

ٚاألضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚأطس ٖٝأ٠ ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ ٚأطس ٖٝأ٠ 

أطس ٖٝأ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚفل َا ٖٛ َبني يف ٚ  ايرتبٟٛايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط 

  املًشل بٗرا املسضّٛ . 6ادتدٍٚ زقِ 

 دتص٤ ايطابعا

 ايرتضِٝ ايتعٝني ٚ

  270 املاد٠

( ايصادز 8114َاٟ  4) 5485َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. 2)غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

ايصادز يف   85175851؛ ٚمبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 8114َاٟ  53بتازٜذ  5858بادتسٜد٠ ايسمس١ عدد 

 ،  8117ٜٛيٝٛ  59بتازٜذ  5544( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8117ٜٛيٝٛ  9) 5488َٔ مجاد٣ اآلخس٠  83

ايصادز ( 8155ْٛفُرب  85) 5438 َٔ ذٟ اذتذ١ 88  ايصادز يف 85555688املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ ٚمبكتط٢ 

 (8155 دٜطُرب 87بتازٜذ   َهسز  6117بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 
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ٜعف٢ َٔ َد٠ ايتدزٜب املٛظفٕٛ املسمسٕٛ يف إسد٣ دزدات ، 5772 فرباٜس 22ابتدا٤ َٔ 

َٔ ٖرا املسضّٛ خالٍ تسقٝتِٗ يف ايدزد١ ضُٔ اهلٝأ٠ اييت  5اهل٦ٝات املػاز إيٝٗا يف املاد٠ 

 ٜٓتُٕٛ إيٝٗا باضتجٓا٤ األطس املػرتن١.

 ١ٜٛنُا ٜعف٢ َٔ ايتدزٜب أطس ٖٝأ٠ ايتدزٜظ ايرٜٔ ًٜذٕٛ ١٦ٖٝ ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب" 

 ،  ٚاملُْٕٛٛ ايرٜٔ ًٜذٕٛ إطاز َفتػٞ  املصاحل املاد١٦ٖٝٚ١ٜ ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ

  .ٚاملاي١ٝ

 272 املاد٠

( ايصادز 8114َاٟ  4) 5485َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. 2)غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

 88  ايصادز يف 85555688ٚمبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ ، 8114َاٟ  53بتازٜذ  5858بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 

 (8155 دٜطُرب 87بتازٜذ   َهسز 6117ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد (  8155ْٛفُرب  85) 5438 َٔ ذٟ اذتذ١

ٜتِ تسضِٝ خسجيٞ َسانص تهٜٛٔ أطس ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، ٚاملرتغشني ايرٜٔ تابعٛا دزاضتِٗ 

َٔ ضًو ايتربٜص ٚعٝٓٛا نأضاتر٠ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ٚتهِٜٛٓٗ بايط١ٓ ايجايج١ 

، ٚنرا أطس ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ بٓا٤ ع٢ً ايػٗادات ادتاَع١ٝ،  ايدزد١ ايجا١ْٝ

بعد سصٛهلِ مجٝعِٗ ع٢ً  غٗاد٠ ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ اييت حتدد نٝفٝات تٓعُٝٗا ٚإدسا٥ٗا 

 بايتعًِٝ املدزضٞ. مبٛدب قساز يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١

ٜٚعف٢ َٔ ادتٝاش اَتشإ غٗاد٠ ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ االضاتر٠ املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ 

 .  8155إىل  8113ايتأًٖٝٞ ايرٜٔ ناْٛا ٜٛددٕٚ يف ٚضع١ٝ تدزٜب بسضِ ايطٓٛات َٔ 

الٍ ٜػازى املرتغشٕٛ يف اَتشإ غٗاد٠ ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ اييت تٓعُٗا اإلداز٠ أزبع َسات خ 

 ضٓتني .

ٜٚتِ تسضِٝ املٛظفني املتدزبني ايٓادشني يف ايدٚز٠ األٚىل بعد قطا٤ ض١ٓ ٚاسد٠ ع٢ً 

األقٌ َٔ ايتدزٜب، ع٢ً إٔ ال تتذاٚش َد٠ ايتدزٜب احملتطب١ عٓد ايرتضِٝ ضٓتني بايٓطب١ 

 يًٓادشني يف باقٞ ايدٚزات.

ني ايرٜٔ  تعرز عًِٝٗ ٚميهٔ  تٓعِٝ دٚز٠ اضتدزان١ٝ عٓد االقتطا٤، بايٓطب١ يًُرتغش

ألضباب َربز٠ ادتٝاش اَتشإ غٗاد٠ ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ، ٜٚتِ تسضِٝ ايٓادشني َِٓٗ يف ٖرٙ 

 ايدٚز٠ ابتدا٤ َٔ تازٜذ صتاسِٗ يف ٖرا االَتشإ.

َهسز٠ بعدٙ، ٜتِ تسضِٝ املٛظفني املتدزبني املٓتُني إىل  515َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠ 

هلرا ايٓعاّ األضاضٞ، بعد قطا٤ فرت٠ تدزٜب ملد٠ ض١ٓ قاب١ً  اهل٦ٝات األخس٣ ارتاضع١

يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠، ٚيف ساي١ عدّ تسضُِٝٗ، ٜتِ إعفاؤِٖ  أٚ إزداعِٗ إىل إطازِٖ األصًٞ 

 يف ساي١ اْتُا٥ِٗ إىل اإلداز٠ .
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 َهسز٠:   272املاد٠ 

 85) 5438 ذٟ اذتذ١َٔ  88  صادز يفاٍ 85555688مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ )أضٝفت 

 (8155 دٜطُرب 87بتازٜذ   َهسز  6117ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد (  8155ْٛفُرب 

ٜتِ تسضِٝ األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ بعد قطا٤ ض١ٓ نا١ًَ َٔ ايتدزٜب 

ٚإدسا٤ٙ قاب١ً يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠، ٚع٢ً ض٤ٛ تكسٜس يًتفتٝؼ تسبٟٛ حتدد نٝفٝات تٓعُٝ٘ 

 مبٛدب قساز يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ املدزضٞ .

ٚيف ساي١ عدّ تسضُِٝٗ ٜتِ إعفاؤِٖ أٚ إزداعِٗ إىل إطازِٖ األصًٞ يف ساي١ اْتُا٥ِٗ 

 .يإلداز٠ 

 278 املاد٠

 85) 5438َٔ ذٟ اذتذ١  88ايصادز يف   85555688مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ )ْطدت 

 (8155دٜطُرب  87بتازٜذ   َهسز  6117(  ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8155ْٛفُرب 

االَتشاْات ٚاذتصٍٛ ع٢ً شتتًف غٗادات  نٝف١ٝ إدسا٤ املبازٜات ٚ غسٚط ٚ حتدد

ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا املسضّٛ بكساز يٛشٜس ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ بعد زأٟ َطابل 

يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ ايعايٞ باضتجٓا٤ ايكسازات املتعًك١ باملبازٜات ٚاالَتشاْات 

 هفا٠٤ ايرتب١ٜٛ ارتاص١ بٛشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ.ٚغٗادات اي

 ادتص٤ ايجأَ

 َكتطٝات اْتكاي١ٝ

 270 املاد٠

( 8114َاٟ  4) 5485َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. 2)غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

؛ ٚمبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 8114َاٟ  53بتازٜذ  5858ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 

( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8117ٜٛيٝٛ  9) 5488َٔ مجاد٣ اآلخس٠  83ايصادز يف   85175851

 (8117ٜٛيٝٛ  59بتازٜذ  5544

 ًٜٞ:تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز بايٓطب١ يألطس اييت مت ٚضعٗا يف طسٜل االْكساض نُا  

 ضٓٛات"خالٍ أزبع  8إىل ايدزدات املستب١ يف ايطًِ  7ايدزدات املستب١ يف ايطًِ  َٔ -أ 

 53ٚذيو ابتدا٤ َٔ  7ٚع٢ً أزبع١ أقطاط َتطا١ٜٚ ع٢ً أضاع األقد١َٝ يف ايطًِ 

 ؛8113فرباٜس 

ٚع٢ً "  خالٍ ضٓتني  9إىل ايدزدات املستب١ يف ايطًِ  8َٔ ايدزدات املستب١ يف ايطًِ  -ب 

 ؛8117فرباٜس  53ٚذيو ابتدا٤ َٔ  8َتطاٜٚني ع٢ً أضاع األقد١َٝ يف ايطًِ   قططني
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ٚفل َكتطٝات  8إىل ايطًِ  7غري أْ٘ بايٓطب١ يألطس اييت ضبل تسقٝتٗا َٔ ايطًِ 

خالٍ ضٓتني ٚع٢ً قططني  9  إىل ايطًِ 8فتتِ تسقٝتٗا َٔ ايطًِ  أعالٙ،ايفكس٠ " أ " 

بعد قطا٤ ض١ٓ نا١ًَ ع٢ً األقٌ يف  8د١َٝ يف ايطًِ َتطاٜٚني ع٢ً أضاع األق

 .8117فرباٜس  53ٚذيو ابتدا٤ َٔ  ،8ايطًِ

بايٓطب١ ملفتػٞ  55إىل ايدزد١ املستب١ يف ايطًِ  51َٔ ايدزد١ املستب١ يف ايطًِ  -ز 

ع٢ً أضاع  ١،َتطاٜٚ ثالخ أقطاط ٚع٢ًثالخ ضٓٛات ايتعًِٝ اإلبتدا٢٥، خالٍ 

فاتح   َٔ   ، ٚذيو ابتدا٤ٚاألقد١َٝ يف اإلطاز يف ايطًِ يف ارتد١َ ٚاألقد١َٝ  األقد١َٝ

  . 8114ضبتُرب  

 َهسز٠ 270 املاد٠

َاٟ  4) 5485َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. 2)أضٝفت مبكتط٢ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املسضّٛ 

مبكتط٢ غريت ٚمتُت ٚ، 8114َاٟ  53بتازٜذ  5858( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8114

ايصادز   (8155ْٛفُرب  85) 5438 َٔ ذٟ اذتذ١ 88  ايصادز يف 85555688املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

 (8155 دٜطُرب 87بتازٜذ   َهسز  6117بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 

ٜدَر ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ إىل ايدزد١ األٚىل، املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ  .2

األٚىل ٚاملطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل، املٓبجكٕٛ مجٝعِٗ عٔ ايدزد١ 

إطاز املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ أٚ ايتدطٝط ايرتبٟٛ املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ 

، ٚنرا خسجيٛ َسنص ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ 5985أنتٛبس  4ايصادز يف  85855748

ايتٛايٞ، يف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز َفتؼ يف ايتٛدٝ٘ ، ع٢ً 8114ٚ  8113بسضِ ضٓيت 

 ايرتبٟٛ ٚيف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز َفتؼ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ .

بٓفظ ايٛضع١ٝ َٔ سٝح ايستب١ ٚاألقد١َٝ فٝٗا، ٚتعترب األقد١َٝ  ٚحيتفغ املعٕٓٝٛ باألَس

 يف ايدزد١ األص١ًٝ نُا يٛنإ قد مت قطاؤٖا يف ايدزد١ املدَر فٝٗا.

ٜدَر ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ إىل ايدزد١ املُتاش٠، املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ  .5

املٓبجكٕٛ مجٝعِٗ ٚاملطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠  ايدزد١ املُتاش٠

عٔ إطاز املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ أٚ ايتدطٝط ايرتبٟٛ املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ 

از إيٝ٘ أعالٙ، ٚنرا خسجيٛ َسنص ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ بسضِ املػ 85855748

، ع٢ً ايتٛايٞ، يف ايدزد١ املُتاش٠ َٔ إطاز َفتؼ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ 8114ٚ  8113ضٓيت 

 ٚيف ايدزد١ املُتاش٠ َٔ إطاز َفتؼ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ.

فٝٗا، ٚتعترب األقد١َٝ  ٚحيتفغ املعٕٓٝٛ باألَسبٓفظ ايٛضع١ٝ َٔ سٝح ايستب١ ٚاألقد١َٝ  

 يف ايدزد١ األص١ًٝ نُا يٛنإ قد مت قطاؤٖا يف ايدزد١ املدَر فٝٗا. 
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، يف سدٚد اذتصٝص ايطٟٓٛ يًرتقٞ احملدد مبٛدب 8116فرباٜس  53ميهٔ ابتدا٤ َٔ   .2

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، تسق١ٝ املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١  85145413املسضّٛ زقِ 

ٚاملطتػازٜٔ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املٓبجكني مجٝعِٗ عٔ إطاز ايجا١ْٝ 

 85855748املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ أٚ ايتدطٝط ايرتبٟٛ املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ 

، ٚنرا خسجيٞ َسنص  8113فرباٜس  53املػاز إيٝ٘ أعالٙ، ايعاًَني بٗرٙ ايصف١ قبٌ 

 ، ع٢ً ايتٛايٞ إىل :8114ٚ  8113ِ ضٓيت ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ بسض

  ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املفتػني يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٚايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املفتػني

ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ  51يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ بني املرتغشني املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 ايصف١ ؛

  ٟٛٚايدزد١ األٚىل َٔ إطاز ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتب

ضٓٛات َٔ  51املطتػازٜٔ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ، َٔ بني املرتغشني املتٛفسٜٔ ع٢ً 

 6ض١ٓ، َٓٗا  55ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، أٚ َٔ بني املرتغشني املتٛفسٜٔ َِٓٗ ع٢ً 

ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ٚميهٔ إدَادِٗ ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ، يف ايدزد١ 

إطاز املفتػني يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٚايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املفتػني يف  األٚىل َٔ

 ايتدطٝط ايرتبٟٛ .

يًُطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ ٚاملطتػازٜٔ يف ايتدطٝط  ميهٔ .0

ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املٓبجكني مجٝعِٗ عٔ إطاز املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ أٚ 

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، ٚنرا  85855748ايتدطٝط ايرتبٟٛ املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ 

املتٛفسٜٔ ع٢ً ضت  8114ٚ  8113بٟٛ بسضِ ضٓيت خسجيٞ َسنص ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرت

ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ايرتقٞ عٔ طسٜل اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ يف سدٚد  (6)

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، ع٢ً  85145413اذتصٝص ايطٟٓٛ يًرتقٞ احملدد مبٛدب املسضّٛ زقِ 

ايرتبٟٛ ٚايدزد١ األٚىل َٔ إطاز ايتٛايٞ،  إىل ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املفتػني يف ايتٛدٝ٘ 

 املفتػني يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ .

 َستني َهسز٠ 270 املاد٠

َاٟ  4) 5485َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. 2)أضٝفت مبكتط٢ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املسضّٛ 

املاد٠ مبكتط٢ ٚغريت ٚمتُت ، 8114َاٟ  53بتازٜذ  5858( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8114

ايصادز   (8155ْٛفُرب  85) 5438 َٔ ذٟ اذتذ١ 88  ايصادز يف 85555688األٚىل َٔ املسضّٛ 

 (8155 دٜطُرب 87بتازٜذ   َهسز  6117بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 
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ٓبجكٕٛ عٔ ـ ٜدَر ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ إىل ايدزد١ األٚىل، املُْٕٛٛ َٔ ايدزد١ األٚىل امل5

املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ  8113فرباٜس  53إطاز املُْٛني ايعاًَني بٗرٙ ايصف١ قبٌ 

 املػاز إيٝ٘ أعالٙ، يف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ . 85855748

٠ املٓبجكٕٛ ـ ٜدَر ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ إىل ايدزد١ املُتاش٠، املُْٕٛٛ َٔ ايدزد١ املُتاش8

املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ  8113فرباٜس  53عٔ إطاز املُْٛني ايعاًَني بٗرٙ ايصف١ قبٌ 

 املػاز إيٝ٘ أعالٙ ، يف ايدزد١ املُتاش٠ َٔ إطاز َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ . 85855748

يف ايدزد١ أٚ اإلطاز األصًٞ نُا يٛ نإ  ٚحيتفغ املعٕٓٝٛ باألَس بارتدَات املؤدا٠        

أداؤٖا قد مت يف دزد١ أٚ إطاز اإلدَاز، نُا حيتفعٕٛ بٓفظ ايٛضع١ٝ فُٝا ٜتعًل 

 بايرتتٝب االضتداليٞ ٚاألقد١َٝ اييت ناْٛا ٜتُتعٕٛ بٗا عٓد تازٜذ إدَادِٗ .

د مبٛدب ، ٚيف سدٚد اذتصٝص ايطٟٓٛ يًرتقٞ احملد 8116فرباٜس  53ـ ميهٔ ابتدا٤ َٔ 3

 املػاز إيٝ٘ أعالٙ ، تسق١ٝ : 85145413املسضّٛ زقِ 

  ِاملُْٛني َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املٓبجكني عٔ إطاز املُْٛني املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زق

ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، إىل ايدزد١  51املػاز إيٝ٘ أعالٙ، املتٛفسٜٔ ع٢ً  85855748

 د١ٜ ٚاملاي١ٝ؛األٚىل َٔ إطاز َفتػٞ املصاحل املا

  ِاملُْٛني َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املٓبجكني عٔ إطاز املُْٛني املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زق

إيٝ٘ أعالٙ، بعد اضتٝفا٤ِٖ يًػسٚط املطًٛب١ يًرتقٞ باالختٝاز، إىل  املػاز 85855748

ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املُْٛني، ٚميهٔ إدَادِٗ ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ يف ايدزد١ 

 .األٚىل َٔ إطاز َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ

ملٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ ـ ميهٔ يًُُْٛني َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ، املٓبجكني عٔ إطاز املُْٛني ا4

ضٓٛات َٔ ارتد١َ بٗرٙ ايصف١، ( 6) املػاز إيٝ٘ أعالٙ، املتٛفسٜٔ ع٢ً ضت 85855748زقِ 

احملدد  اذتصٝص ايطٟٓٛ يًرتقٞايرتقٞ عٔ طسٜل اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ، ٚيف سدٚد 

ٞ املػاز إيٝ٘ أعالٙ، إىل ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز َفتػ 85145413مبٛدب املسضّٛ زقِ 

 املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ .

 َسات ثالخ َهسز٠ 270 املاد٠

َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. 2)أضٝفت مبكتط٢ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املسضّٛ 

 (8114َاٟ  53بتازٜذ  5858( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8114َاٟ  4) 5485

ٚدزد١ ناتب  ،5تٛضع يف طسٜل االْكساض دزد١ ناتب االقتصاد املستب١ يف ايطًِ  

 .6االقتصاد املُتاش املستب١ يف ايطًِ 
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 ًٜٞ:ٚتتِ ايرتق١ٝ بايٓطب١ يهٌ دزد١ نُا 

 االقتصاد:بايٓطب١ يدزد١ ناتب  - أ

  ًِإىل دزد١ ناتب االقتصاد املُتاش  5َٔ دزد١ ناتب االقتصاد املستب١ يف ايط

 ؛ 8113فرباٜس  53، ع٢ً دفع١ ٚاسد٠ ٚذيو ابتدا٤ َٔ  6ستب١ يف ايطًِ امل

  ًِإىل دزد١ َطاعد املصاحل االقتصاد١ٜ  6َٔ دزد١ ناتب االقتصاد املستب١ يف ايط

 ؛8115فرباٜس  53ٚذيو ابتدا٤ َٔ  ٚاسد٠،دفع١  ٢، ع7ًاملستب١ يف ايطًِ 

 َٔ  ًِإىل دزد١ َكتصد املستب١ يف  7دزد١ َطاعد املصاحل االقتصاد١ٜ املستب١ يف ايط

 ؛8117فرباٜس  53ٚذيو ابتدا٤ َٔ  ٚاسد٠،دفع١  ٢، ع8ًايطًِ 

  ًِإىل دزد١ َكتصد ممتاش املستب١ يف ايطًِ 8َٔ دزد١ َكتصد املستب١ املستب١ يف ايط 

 ؛8119فرباٜس  53ٚذيو ابتدا٤ َٔ  ٚاسد٠،دفع١  ٢، ع9ً

 بايٓطب١ يدزد١ ناتب االقتصاد املُتاش:  - ب 

  ًِإىل دزد١ َطاعد املصاحل  6َٔ دزد١ ناتب االقتصاد املُتاش املستب١ يف ايط

 ؛8113فرباٜس  53ع٢ً دفع١ ٚاسد٠ ٚذيو ابتدا٤ َٔ  ،7االقتصاد١ٜ املستب١ يف ايطًِ 

  ًِإىل دزد١ َكتصد املستب١ يف  7َٔ دزد١ َطاعد املصاحل االقتصاد١ٜ املستب١ يف ايط

 ؛8116فرباٜس  53ٚذيو ابتدا٤ َٔ  ٚاسد٠،ع٢ً دفع١  8ايطًِ 

  ًِع٢ً  9إىل دزد١ َكتصد ممتاش املستب١ يف ايطًِ  8َٔ دزد١ َكتصد املستب١ يف ايط

 .8118فرباٜس  53ٚذيو ابتدا٤ َٔ  ٚاسد٠،دفع١ 

 َهسز٠ أزبع َسات : 270املاد٠ 

 85) 5438 َٔ ذٟ اذتذ١ 88  صادز يفاٍ 85555688اد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ مبكتط٢ امل)أضٝفت 

 (8155 دٜطُرب 87بتازٜذ   َهسز 6117ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد (  8155ْٛفُرب 

ٛ االقتصاد ٚاإلداز٠ املٓبجكٕٛ ـ ٜدَر ، ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ إىل ايدزد١ ايجا١ْٝ ، ًَشك5

املٓصٛص عًٝ٘ يف   8113فرباٜس  53عٔ إطاز املكتصدٜٔ ايعاًَني بٗرٙ ايصف١ قبٌ 

 املػاز إيٝ٘ أعالٙ، يف ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطاز املُْٛني . 85855748املسضّٛ زقِ 

بٓفظ ايٛضع١ٝ َٔ سٝح ايستب١ ٚاألقد١َٝ فٝٗا، ٚتعترب  ٚحيتفغ املعٕٓٝٛ باألَس

 قد١َٝ يف ايدزد١ األص١ًٝ نُا يٛنإ قد مت قطاؤٖا يف ايدزد١ املدَر فٝٗا.األ

ـ ٜدَر ، ابتدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ إىل ايدزد١ األٚىل، ًَشكٛ االقتصاد ٚاإلداز٠ املٓبجكٕٛ 8

املٓصٛص عًٝ٘ يف  8113فرباٜس  53عٔ إ طاز املكتصدٜٔ ايعاًَني بٗرٙ ايصف١ قبٌ 

ػاز إيٝ٘ أعالٙ، يف ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز َفتػٞ املصاحل امل 85855748املسضّٛ زقِ 

 املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ .
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بٓفظ ايٛضع١ٝ َٔ سٝح ايستب١ ٚاألقد١َٝ فٝٗا، ٚتعترب  ٚحيتفغ املعٕٓٝٛ باألَس

 األقد١َٝ يف ايدزد١ األص١ًٝ نُا يٛنإ قد مت قطاؤٖا يف ايدزد١ املدَر فٝٗا.

ـ ٜسق٢ ًَشكٛ االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املٓبجكٕٛ عٔ إطاز املكتصدٜٔ 3

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، إىل ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطاز  85855748املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ 

 ممٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

  ِاملػاز  85145413عٔ طسٜل اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ ٚاالختٝاز طبكا ملكتطٝات املسضّٛ زق

 إيٝ٘ أعالٙ ؛

  َٔ بايٓطب١  8153ددٓرب  35ٚإىل غا١ٜ  8116فرباٜس  53عٔ طسٜل االختٝاز ، ابتدا٤ ،

ضٓٛات يف ايدزد١ ايجايج١، ٚذيو يف  6ض١ٓ َٔ ارتد١َ َٓٗا  55يًُتٛفسٜٔ َِٓٗ ع٢ً 

 املػاز إيٝ٘ أعالٙ. 85145413سدٚد اذتصٝص ايطٟٓٛ يًرتقٞ احملدد مبٛدب املسضّٛ زقِ 

ـ ٜسق٢ املُْٕٛٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ املٓبجكٕٛ عٔ إطاز املكتصدٜٔ املٓصٛص عًٝ٘ يف 4

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، إىل ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز ممٕٛ عٔ طسٜل  85855748املسضّٛ زقِ 

املػاز إيٝ٘  85145413اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ ٚ االختٝاز طبكا ملكتطٝات املسضّٛ زقِ 

تدا٤ َٔ تازٜذ تسقٝتِٗ إىل ايدزد١ األٚىل يف إطاز َفتػٞ املصاحل أعالٙ، ٜٚدزتٕٛ اب

 املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل . 

 276 املاد٠

ضٓٛات ابتدا٤ َٔ صدٚز ٖرا املسضّٛ بادتسٜد٠  5يف غطٕٛ  ميهٔ، بصف١ اضتجٓا١ٝ٥ ٚ

 8.58.748، املٓصٛص عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ ايسمس١ٝ، ايرتقٞ بٛاضط١ ايػٗادات ادتاَع١ٝ

َٔ ايدزد١ ايجايج١ إىل  ( أٚ ايػٗاد٠ املعادي١ هلا،5985أنتٛبس  4) 5416َٔ ستسّ  58ايصادز يف 

           ايدزد١ ايجا١ْٝ بايٓطب١ ألضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ 

ب١ ألضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ٚ املًشكني ايرتبٜٛني، َٚٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ إىل ايدزد١ األٚىل بايٓط

 ايتأًٖٝٞ ٚ املُْٛني املػاز إيِٝٗ يف َٛاد ٖرا املسضّٛ.

 
 َهسز٠ 276 املاد٠

َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. 2)أضٝفت مبكتط٢ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املسضّٛ 

 (8114َاٟ  53بتازٜذ  5858( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8114َاٟ  4) 5485
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ٜعف٢ املٛظفٕٛ املتدزبٕٛ خسجيٛ َسانص تهٜٛٔ ١٦ٖٝ  أعالٙ، 515ملكتطٝات املاد٠  خالفا

َٔ ادتٝاش غٗاد٠ ايهفا٠٤  أعالٙ،املػاز إيٝ٘  85185854صدٚز املسضّٛ زقِ   ايتدزٜظ عٓد

َٔ املسضّٛ  585ٚ  584تسضُِٝٗ طبكا يًُكتطٝات املٓصٛص عًٝٗا يف املادتني   ٜٚتِ ايرتب١ٜٛ،

مبٛظفٞ ٚشاز٠ "بػإٔ ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص  5985أنتٛبس  4ايصادز يف   85855748 زقِ

 ايٛط١ٝٓايرتب١ٝ 
. 

 276 املاد٠

 85) 5438 َٔ ذٟ اذتذ١ 88  ايصادز يف 85555688املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ مبكتط٢ غريت ٚمتُت )

 (8155 دٜطُرب 87بتازٜذ   َهسز  6117ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد   (8155ْٛفُرب 

ٚمبصاحل  املهًفني َٔ يدٕ اإلداز٠ بايعٌُ باملصاحل اإلداز١ٜأطس ٖٝأ٠ ايتدزٜظ إدَاز ميهٔ 

، يف دزد١ ذات تستٝب اضتداليٞ مماثٌ يدزدتِٗ 8155ددٓرب 35، قبٌ ايتطٝري املادٟ ٚاملايٞ

 األص١ًٝ.

ٚايرتبٟٛ  ٜٚتِ ٖرا اإلدَاز سطب اذتاي١ يف إسد٣ ايدزدات املٓت١ُٝ هل١٦ٝ ايدعِ اإلدازٟ

ٚاالدتُاعٞ ٚاملُْٛني املٓصٛص عًِٝٗ يف ايٓعاّ االضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ 

ايٛط١ٝٓ، أٚيف ١٦ٖٝ املتصسفني املػرتن١ بني ايٛشازات املٓصٛص عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ 

( ، نُا ٚقع تػٝريٙ 8151أنتٛبس  89) 5435ذٟ ايكعد٠   81ايصادز يف  85165377

 ٚتتُُٝ٘.

يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ املدزضٞ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ دد قساز َػرتى حي ٚ 

 . اإلدَازنٝفٝات  غسٚط ٚ املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ

ٚميهٔ بصف١ اضتجٓا١ٝ٥ ملفتػٞ املصاحل االقتصاد١ٜ ٚاملفتػني املُتاشٜٔ يًُصاحل 

طًب إعاد٠ اإلدَاز ع٢ً  ملسضّٛ،ايف تازٜذ صدٚز ٖرا  املُْٛني،االقتصاد١ٜ ايرٜٔ ٜكَٕٛٛ مبٗاّ 

 ممٕٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠. ايتٛايٞ يف إطاز ممٕٛ َٔ ايدزد١ األٚىل أٚ

 227 املاد٠

ضٓٛات ابتدا٤ َٔ تازٜذ صدٚز ٖرا املسضّٛ يف ادتسٜد٠  5ميهٔ بصف١ اضتجٓا١ٝ٥ ٚيف غطٕٛ 

إلداش٠ تع١ًُٝٝ أٚ َا ٜعادهلا يف إطاز أضاتر٠ ايتعًِٝ   ايسمس١ٝ، تٛظٝف املرتغشني اذتاًَني

، ٚ ذيو بعد ارتطٛع الختباز اْتكا٥ٞ ٜتِ تٓعُٝ٘ مبٛدب قساز يٛشٜس ايرتب١ٝ االبتدا٥ٞ

 .ايٛط١ٝٓ
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 222 املاد٠

َاٟ  4) 5485َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. ٠2 األٚىل َٔ املسضّٛ )غريت ٚمتُت باملاد

 (8114َاٟ  53بتازٜذ  5858( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8114

إدَاز أضاتر٠ ايطًو األٍٚ يًتعًِٝ ، 8113فرباٜس  53ميهٔ بصف١ اضتجٓا١ٝ٥ ٚابتدا٤ َٔ 

ايجاْٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل، اذتاصًني ع٢ً اإلداش٠ أٚ َا ٜعادهلا، ٚأضاتر٠ ايطًو ايجاْٞ 

، املهًفني ٚ املصاٚيني ملٗاّ ايتفتٝؼ ملد٠ ايدزد١ األٚىل َٚٔ ايدزد١ املُتاش٠يًتعًِٝ ايجاْٟٛ َٔ 

يف إطاز املفتػني " ادتسٜد٠ ايسمس١ٝ، ال تكٌ عٔ مخظ ضٓٛات يف تازٜذ ْػس ٖرا املسضّٛ يف

أٚ يف إطاز  املُتاش٠"إلعدادٟ َٔ ايدزد١ األٚيٞ أٚ َٔ ايدزد١ اايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ 

، (5) َٔ ايدزد١ املُتاش٠"َٔ ايدزد١ األٚىل أٚ  املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ

َٗاَٗا ٚنٝف١ٝ تػهًٝٗا "غسٜط١ تكدِٜ عح َٝداْٞ جياش َٔ طسف دت١ٓ شتتص١ حتدد 

 بكساز يٛشٜس ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ .

 225 املاد٠

( 8114َاٟ  4) 5485َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. 2)غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ ٚ ، 8114َاٟ  53بتازٜذ  5858ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 

  6117ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد (  8155ْٛفُرب  85) 5438 َٔ ذٟ اذتذ١ 88  صادز يفاٍ 85555688

 (8155 دٜطُرب 87بتازٜذ   َهسز

أعالٙ،  78ٚ  69ٚ 83ٚ  57باإلضاف١ إىل غسٚط ايرتقٞ باالختٝاز املٓصٛص عًٝٗا يف املٛاد 

، ايرتق١ٝ باالختٝاز بعد ايتكٝٝد 8153ددٓرب  35ٚإىل غا١ٜ  8117فرباٜس   53َٔ تتِ ابتدا٤ 

 85145413يف ددٍٚ ايرتقٞ يف سدٚد اذتصٝص ايطٟٓٛ يًرتقٞ احملدد مبٛدب املسضّٛ زقِ 

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، َٔ ايدزد١ ايجايج١ إىل  ايدزد١ ايجا١ْٝ، بايٓطب١ ألضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ 

ًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚاملًشكني ايرتبٜٛني ًَٚشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠ املتٛفسٜٔ ٚأضاتر٠ ايتع

 ضٓٛات  َٔ ارتد١َ يف ايدزد١ ايجايج١. 6ض١ٓ َٔ األقد١َٝ ايعا١َ، َٓٗا   55مجٝعِٗ ع٢ً 

 8119ٚ  8118ٚ  8117ٚتصسف املطتشكات  املرتتب١ عٔ ٖرٙ ايرتق١ٝ بسضِ ضٓٛات 

 .8158ٚفاتح ٜٛيٝٛش  8158، ٚ فاتح ٜٓاٜس 8155ٜٛيٝٛش ابتدا٤ َٔ فاتح   8151ٚ

 َهسز٠ 225 املاد٠

َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. 2)أضٝفت مبكتط٢ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املسضّٛ 

 (8114َاٟ  53بتازٜذ  5858( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8114َاٟ  4) 5485

ميهٔ بصف١ اضتجٓا١ٝ٥ تٓعِٝ َبازا٠ ض١ٜٛٓ خالٍ َد٠ ثالخ ضٓٛات ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٓاٜس 

 9ٚاملكتصدٜٔ املُتاشٜٔ املستبني يف ايطًِ  8تفتح يفا٥د٠ املكتصدٜٔ املستبني يف ايطًِ   ،8114

ًَٚشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املٓبجكني عٔ دزد١ َكتصد ممتاش اذتاصًني 

 اإلداش٠ ٚذيو يٛيٛز إطاز ممٕٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ.ع٢ً 
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 ادتص٤ ايتاضع

 َكتطٝات شتتًف١

 222 املاد٠

ٜصاٍٚ املٛظفٕٛ املػاز إيِٝٗ يف َٛاد ٖرا املسضّٛ ٚايعإًَٛ بكطاع ايتعًِٝ ايعايٞ ْفظ 

 املٗاّ املػاز إيٝٗا أعالٙ ٚعٓد االقتطا٤ َٗاّ مماث١ً.

تدقٝل ٚ تفصٌٝ املٗاّ املطٓد٠ ملدتًف األطس املٓصٛص عًٝٗا يف َٛاد ٖرا املسضّٛ  ٜٚتِ

َٚسادعتٗا ٚذيو مبٛدب قساز يٛشٜس ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚبعد اضتطالع زأٟ ايطًط١ اذته١َٝٛ 

 املهًف١ بايتعًِٝ ايعايٞ.

 220 املاد٠

( 8114َاٟ  4) 5485َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. 2)غريت ٚمتُت باملاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ 

 (8114َاٟ  53بتازٜذ  5858ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 

أعالٙ،  59ٚ  51ٚ   88ٚ  8باإلضاف١ إىل غسٚط ايرتقٞ باالختٝاز املٓصٛص عًٝٗا يف املٛاد 

تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاز بعد ايتكٝٝد يف ددٍٚ ايرتقٞ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ إىل ايدزد١ األٚىل 

ٚ املطتػازٜٔ يف  بايٓطب١ ألضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ٚ املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ 

١َٝ ايعا١َ َٓٗا ض١ٓ َٔ األقد 55ايتدطٝط ايرتبٟٛ املستبني يف ايدزد١ ايجا١ْٝ، املتٛفسٜٔ ع٢ً 

ٚ ايرٜٔ خطعٛا يتهٜٛٔ يٛيٛز  ضٓٛات َٔ ارتد١َ يف ايدزد١ ايجا١ْٝ أٚ دزد١ مماث١ً هلا، 6

 ايدزد١ ايجا١ْٝ أٚ دزد١ مماث١ً هلا تستب عٓ٘ تػٝري يف اإلطاز.

نُا ٜطتفٝد َٔ ْفظ املكتطٝات ايٛازد٠ يف ٖرٙ املاد٠، َفتػٛ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ املستبني  

ٚ ارتاضعني ملكتطٝات   اغس اذتاصًني ع٢ً غٗاد٠ َفتؼ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞيف ايطًِ ايع

( املػاز إيٝ٘ أعالٙ، يًرتق١ٝ 5985أنتٛبس  4) 5416َٔ ستسّ  58ايصادز يف  85855748املسضّٛ زقِ 

 إىل إطاز َفتؼ ز٥ٝطٞ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ.

َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  َع 99ٚتتِ ٖرٙ ايرتق١ٝ طبكا ملكتطٝات ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 .أعالٙ 511

 222 املاد٠

تبك٢ املكتطٝات املٓع١ُ يػسٚط ٚ نٝفٝات اذتصٍٛ ع٢ً ايػٗادات ٚ ايدبًَٛات اييت 

تطًُٗا َسانص ايتهٜٛٔ ارتاضع١ يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ضاز١ٜ املفعٍٛ، نُا ٜبك٢ ايعٌُ 

املعٍُٛ بٗا يًتٛظٝف يف شتتًف األطس املٓصٛص  دازٜا بايػسٚط ٚايػٗادات ٚايدبًَٛات

( بػإٔ ايٓعاّ 5985أنتٛبس  4)5416َٔ ستسّ  58بتازٜذ   85855748عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ 

تطًِٝ ايػٗادات األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ يًتٛظٝف، ٚ ذيو إىل سني 

 ٚايدبًَٛات املٓصٛص عًٝٗا يف َٛاد ٖرا املسضّٛ.
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 َهسز٠ 222 د٠املا

َاٟ  4) 5485َٔ زبٝع األٍٚ  54صادز يف  04.78. 2  )أضٝفت مبكتط٢ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املسضّٛ

املاد٠ األٚىل مبكتط٢ ٚغريت ٚمتُت ، 8114َاٟ  53بتازٜذ  5858( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8114

ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد   (8155ْٛفُرب  85) 5438 َٔ ذٟ اذتذ١ 88  ايصادز يف 85555688َٔ املسضّٛ 

 (8155 دٜطُرب 87بتازٜذ   َهسز 6117

، ٜطتفٝد املٛظفٕٛ ارتاضعٕٛ يًٓعاّ األضاضٞ ارتاص 8114ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٓاٜس 

مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ، ايرٜٔ خطعٛا يتهٜٛٔ مبسنص تهٜٛٔ َفتػٞ ايتعًِٝ أٚ 

باملدازع ايعًٝا يألضاتر٠ تستب عٓ٘ تػٝري يف اإلطاز مبسنص  ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ أٚ 

َع تعِٝٝٓٗ يف دزد١ ذات تستٝب اضتداليٞ مماثٌ يدزدتِٗ األص١ًٝ، َٔ ضٓتني َٔ األقد١َٝ 

 . بدٕٚ َفعٍٛ َادٟ، حتتطب يًرتقٞ يف ايدزد١

  َستني َهسز٠ 222 املاد٠

َاٟ  4) 5485َٔ زبٝع األٍٚ  54ايصادز يف  04.78. 2)أضٝفت مبكتط٢ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املسضّٛ 

ٚغريت ٚمتُت مبكتط٢ املاد٠  8114َاٟ  53بتازٜذ  5858( ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد 8114

( ايصادز بادتسٜد٠ 8116أغططظ  88) 5487غعبإ  13ايصادز يف  85165575األٚىل َٔ املسضّٛ 

 .(8116ضبتُرب  58بتازٜذ  5487ايسمس١ٝ عدد 

أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ ٚايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ األٍٚ  ٜطتفٝد

يف إطاز أضاتر٠ ايطًو األٍٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ 

( بػإٔ ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص 5985أنتٛبس 4) 5416َٔ ستسّ  58ايصادز يف  85855748زقِ 

ب١ٝ ايٛط١ٝٓ، َٔ ضٓٛات َٔ األقد١َٝ حتتطب ألدٌ ايرتقٞ باالختٝاز "إىل مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرت

 ايدزد١ األٚىل حتدد ع٢ً ايػهٌ ايتايٞ:

مخظ ضٓٛات يفا٥د٠ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ األٍٚ ض١ٓ  -

َٚا قبٌ، ٜٚطتفٝدٕٚ بصف١ اضتجٓا١ٝ٥ َٔ ايرتق١ٝ عٔ طسٜل االختٝاز بعد  5979

تٝفا٥ِٗ يًػسٚط ايٓعا١َٝ يًرتقٞ دٕٚ األخر بعني االعتباز ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ املٓصٛص اض

 ايطايف ايرنس. 85855748عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ 

ع٢ً  8114ٚتصسف األدس٠ ايػٗس١ٜ ايٓاجت١ عٔ ٖرٙ ايرتق١ٝ نا١ًَ ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٛيٝٛ 

اضتٝفا٥ِٗ ايػسٚط ايٓعا١َٝ  إٔ حيتفغ املعٕٓٝٛ باألَس باألقد١َٝ يف ايدزد١ حتتطب َٓر

 يًرتقٞ؛

 ؛5981 أزبع ضٓٛات يفا٥د٠ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ األٍٚ ض١ٓ -

 ؛5985ض١ٓثالخ ضٓٛات يفا٥د٠ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ األٍٚ  -



 
 ٚفل آخس ايتعدٜالت ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  
 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

   
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  52 

 

 ؛5988مت تٛظٝفِٗ األٍٚ ض١ٓ  ضٓتإ يفا٥د٠ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايرٜٔ -

 .5983 ض١ٓ ٚاسد٠ يفا٥د٠ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ األٍٚ ض١ٓ -

ٚتطسٟ ْفظ املكتطٝات املػاز إيٝٗا أعالٙ، ع٢ً أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ 

١ٜٛٗ ٚنرا ايساضبني ايدزد١ ايجا١ْٝ ايساضبني يف اَتشاْات ايتدسز َٔ املسانص ايرتب١ٜٛ ادت

يف ايط١ٓ ايجا١ْٝ يًُدازع ايعًٝا يألضاتر٠. ٚحيتطب تازٜذ ايتٛظٝف بايٓطب١ يًُعٓٝني باألَس 

ألدٌ االضتفاد٠ َٔ ضٓٛات األقد١َٝ املرنٛز٠ أعالٙ، ابتدا٤ َٔ تازٜذ تطُٝتِٗ نأضاتر٠ 

 ايطًو األٍٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ.

ٚثالخ ضٓٛات ٚضٓتني ٚض١ٓ ٚاسد٠ َٔ  ٚتتِ ايرتقٝات ايٓاجت١ عٔ َٓح أزبع ضٓٛات

 األقد١َٝ املػاز إيٝٗا أعالٙ،  بعد اضتٝفا٤ املعٓٝني باألَس يًػسٚط ايٓعا١َٝ يًرتقٞ باالختٝاز

َٔ ٖرا  511أعالٙ، َع َساعا٠ َكتطٝات املاد٠  99املٓصٛص عًٝٗا يف ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 نا١ًَ، نُا َا ًٜٞ :املسضّٛ،  ٚتصسف األدس٠ ايػٗس١ٜ ايٓاجت١ عٓٗا 

 ؛8113بايٓطب١ يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايرتق١ٝ ض١ٓ  8114ابتدا٤ َٔ فاتح أنتٛبس  -

 ؛8114بايٓطب١ يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايرتق١ٝ ض١ٓ  8115ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٓاٜس  -

 ؛8115بايٓطب١ يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايرتق١ٝ ض١ٓ  8115ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٛيٝٛ  -

 .8116بايٓطب١ يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايرتق١ٝ ض١ٓ  8116ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٛيٝٛ  -

ٜٚطتفٝد أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ، ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ األٍٚ 

ايطايف  5985أنتٛبس  4ايصادز يف  85855748يف إطاز املعًُني املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ 

ضٓٛات يف إطاز أضاتر٠ ايطًو األٍٚ  6ض١ٓ َٔ ارتد١َ َٓٗا  55ايرنس، ٚاملتٛفسٜٔ ع٢ً 

َٔ  85855748يًتعًِٝ ايجاْٟٛ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املٓصٛص عًِٝٗ يف املسضّٛ املرنٛز زقِ 

ضٓٛات َٔ األقد١َٝ حتتطب ألدٌ ايرتقٞ باالختٝاز إىل ايدزد١ األٚىل حتدد عـ٢ً ايػهٌ 

 ايتــايـٞ:

 ؛5993نٛز٠ أعالٙ إىل غا١ٜ ض١ٓ أزبع ضٓٛات بايٓطب١ يًرٜٔ اضتٛفٛا األقد١َٝ املر -

 ؛5994ثالخ ضٓٛات بايٓطب١ يًرٜٔ اضتٛفٛا األقد١َٝ املرنٛز٠ أعالٙ خالٍ ض١ٓ  -

 ؛5995ضٓتإ بايٓطب١ يًرٜٔ اضتٛفٛا األقد١َٝ املرنٛز٠ أعالٙ خالٍ ض١ٓ  -

 .5996ض١ٓ ٚاسد٠ بايٓطب١ يًرٜٔ اضتٛفٛا األقد١َٝ املرنٛز٠ أعالٙ خالٍ ض١ٓ  -

ٝات ايٓاجت١ عٔ َٓح أزبع ضٓٛات ٚثالخ ضٓٛات ٚضٓتني ٚض١ٓ ٚاسد٠ َٔ ٚتتِ ايرتق

األقد١َٝ املػاز إيٝٗا أعالٙ، بعد اضتٝفا٤ املعٓٝني باألَس يًػسٚط ايٓعا١َٝ يًرتقٞ باالختٝاز 
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َٔ ٖرا  511أعالٙ َع َساعا٠ َكتطٝات املــاد٠  99املٓصٛص عًٝٗا يف ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 

 األدس٠ ايػٗس١ٜ ايٓاجت١ عٓٗا نا١ًَ، نُا  ًٜٞ:املسضّٛ، ٚتصسف 

 ؛8113بايٓطب١ يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايرتق١ٝ ض١ٓ  8114ابتدا٤ َٔ فاتح أنتٛبس  -

 ؛8114بايٓطب١ يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايرتق١ٝ ض١ٓ  8115ا بتدا٤ َٔ فاتح ٜٓاٜس -

 ؛8115بايٓطب١ يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايرتق١ٝ ض١ٓ  8115ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٛيٝٛ  -

 .8116بايٓطب١ يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايرتق١ٝ ض١ٓ  8116ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٛيٝٛ  -

ٜٚطتج٢ٓ َٔ اإلدسا٤ات املرنٛز٠ أعالٙ، أضاتر٠ ايطًو األٍٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ َٔ ايدزد١ 

املػاز إيٝ٘ أعالٙ،  5985أنتٛبس  4ايصادز يف  85855748ايجايج١ املٓصٛص عًِٝٗ يف املسضّٛ زقِ 

 دٜطُرب 35ق١ٝ إىل ايدزد١ ايجا١ْٝ بٓا٤ ع٢ً ايػٗادات ادتاَع١ٝ إىل غا١ٜ املطتفٝدٕٚ َٔ ايرت

5998 . 

 َهسز٠ ثالخ َسات: 222املاد٠ 

 85) 5438 َٔ ذٟ اذتذ١ 88  صادز يفاٍ 85555688مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ )أضٝفت 

 (8155 دٜطُرب 87بتازٜذ   َهسز 6117ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد (  8155ْٛفُرب 

ٜطتفٝد أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ ايرٜٔ ضبل هلِ إٔ ناْٛا 

 58ٚإىل غا١ٜ  5997َعًُني َٚهًفني بايدزٚع باإلعدادٟ املتٛفسٕٚ ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٓاٜس 

ِ ضٓٛات يف إطاز أضاتر٠ ايتعًٝ( 6)ض١ٓ َٔ ارتد١َ َٓٗا ضت  55، ع٢ً أقد١َٝ  8113فرباٜس 

ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املٓبجكٕٛ عٔ إطاز أضتاذ ايطًو األٍٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ 

املػاز إيٝ٘ أعالٙ، َٔ ضٓٛات َٔ  85855748َٔ ايدزد١ ايجايج١ املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ زقِ 

 األقد١َٝ حتتطب ألدٌ ايرتقٞ إىل ايدزد١ األٚىل ، ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 5 ؛5998ٚ 5997يٓطب١ يًرٜٔ اضتٛفٛا األقد١َٝ املرنٛز٠ أعالٙ بسضِ ضٓيت ضٓٛات با 

 4  ؛8111ٚ 5999ضٓٛات بايٓطب١ يًرٜٔ اضتٛفٛا األقد١َٝ املرنٛز٠ أعالٙ بسضِ ضٓيت 

 3  إىل  8115ضٓٛات بايٓطب١ يًرٜٔ اضتٛفٛا األقد١َٝ املرنٛز٠ أعالٙ ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٓاٜس

 .8113فرباٜس 58غا١ٜ 

ضٓٛات َٔ  3ضٓٛات ٚ 4ضٓٛات ٚ 5، ايرتقٝات  ايٓاجت١ عٔ َٓح  8116ٚتتِ، ابتدا٤ َٔ ض١ٓ 

األقد١َٝ املػاز إيٝٗا أعالٙ، بعد اضتٝفا٤ املعٓٝني باألَس يًػسٚط ايٓعا١َٝ  املطًٛب١ يًرتقٞ 

 أعالٙ.  99باالختٝاز ، طبكا ملكتطٝات املاد٠ 

 . 8155َٔ فاتح ٜٓاٜس  ٜٚطسٟ املفعٍٛ املادٟ هلرٙ ايرتقٝات ابتدا٤
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 َهسز٠ أزبع َسات: 222املاد٠ 

 85) 5438 َٔ ذٟ اذتذ١ 88  صادز يفاٍ 85555688مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ )أضٝفت 

 (8155 دٜطُرب 87بتازٜذ   َهسز  6117ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد (  8155ْٛفُرب 

ٜعني ابتدا٤ َٔ ايّٝٛ املٛايٞ يتازٜذ ايرتضِٝ، ٚبعد اإلدال٤ بػٗاد٠ اإلداش٠ أٚغٗاد٠ اإلداش٠ -5

يف ايدزاضات األضاض١ٝ أٚغٗاد٠ اإلداش٠ امل١ٝٓٗ أٚ َاٜعادهلا، يف ايدزد١ ايجا١ْٝ، أضاتر٠ 

ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚأضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ًَٚشكٛ االقتصاد ٚاإلداز٠ 

 كٕٛ ايرتبٜٕٛٛ املستبٕٛ مجٝعِٗ يف ايدزد١ ايجايج١.ٚاملًش

ٜعني ابتدا٤ َٔ ايّٝٛ املٛايٞ يتازٜذ ايرتضِٝ ٚبعد اإلدال٤ بػٗاد٠ املاضرت أٚ دبًّٛ ايدزاضات -8

ايعًٝا أٚ دبًّٛ ايدزاضات ايعًٝا املعُك١ أٚ دبًّٛ ايدزاضات ايعًٝا املتدصص١ أٚ َاٜعادهلا 

 يف:

 اتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ، أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ  ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز أض

 ٚأضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚأضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ ؛

  ايدزد١ األٚىل َٔ إطاز املُْٛني، ًَشكٛ االقتصاد ٚاإلداز٠ ٚاملًشكٕٛ ايرتبٜٛني

 ٚاملُْٕٛٛ؛

 األٚىل َٔ إطاز املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٚاملطتػازٜٔ يف ايتدطٝط  ايدزد١

 ايرتبٟٛ، املطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٚاملطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ.

 .8155ددٓرب  35إىل غا١ٜ  8118فرباٜس  53ٜٚعٌُ بٗرٙ املكتطٝات ابتدا٤ َٔ   

ّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ميهٔ إٔ ٜطتفٝد املٛظفٕٛ ارتاضعٕٛ يًٓعا -3   

املػاز إيٝٗا  85855748ايٛط١ٝٓ، ٚاملٓبجكٕٛ عٔ األطس املٓصٛص عًٝٗا يف املسضّٛ زقِ 

أعالٙ، اذتاصًٕٛ ع٢ً ايػٗادات ٚايدبًَٛات ادتاَع١ٝ، ٚايرٜٔ مت تعِٝٝٓٗ يف دزد١ أع٢ً 

 ع٢ً ايػهٌ ايتايٞ :  بٓا٤ ع٢ً ٖرٙ ايػٗادات ٚايدبًَٛات ، َٔ أقد١َٝ اعتباز١ٜ حتدد

  أقد١َٝ اعتباز١ٜ تطاٟٚ املد٠ املُتد٠ بني ايّٝٛ املٛايٞ يتازٜذ ايرتضِٝ ٚتازٜذ ايتعٝني

بٓا٤ ع٢ً ايػٗادات املرنٛز٠ بايٓطب١ يًشاصًني َِٓٗ عًٝٗا قبٌ تازٜذ تسضُِٝٗ ، 

 ؛(8) ع٢ً أال تتذاٚش َدتٗا ضٓتني

 اذتصٍٛ ع٢ً ايػٗادات املرنٛز٠ إىل  أقد١َٝ اعتباز١ٜ تطاٟٚ املد٠ املُتد٠ َٔ تازٜذ

، ٚذيو بايٓطب١ يًشاصًني (8)تازٜذ ايتعٝني بٓا٤ عًٝٗا، ع٢ً أال تتذاٚش َدتٗا ضٓتني 

 ع٢ً ٖرٙ ايػٗادات بعد تازٜذ ايرتضِٝ.

ٚحتتطب األقد١َٝ االعتباز١ٜ، اييت تطبل ع٢ً آخس ٚضع١ٝ إداز١ٜ يًُعٓٝني باألَس، ٚدٕٚ 

 ز ٖرا املسضّٛ بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ، يًرتقٞ يف ايستب١ ٚايدزد١.َفعٍٛ َادٟ، عٓد تازٜذ صدٚ
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 85) 5438 َٔ ذٟ اذتذ١ 88  صادز يفاٍ 85555688مبكتط٢ املاد٠ األٚىل َٔ املسضّٛ )أضٝفت 

 (8155 دٜطُرب 87بتازٜذ   َهسز  6117ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد (  8155ْٛفُرب 

ٜطتفٝد أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ، ايرٜٔ ضبل هلِ إٔ ناْٛا َعًُني عسضٝني، -5

، َٔ أقد١َٝ اعتباز١ٜ حتتطب يًرتقٞ يف 8115ٚمت تٛظٝفِٗ بصف١ ْعا١َٝ بسضِ ض١ٓ 

ضٓٛات تطبل ابتدا٤ َٔ تازٜذ تٛظٝفِٗ  ٚدٕٚ َفعٍٛ ( 3)ايستب١ ٚايدزد١، َدتٗا ثالخ 

 َادٟ.

ٜطتفٝد أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ، ايرٜٔ ضبل هلِ إٔ ناْٛا َعًُني عسضٝني، ٚمت -8

، َٔ أقد١َٝ اعتباز١ٜ حتتطب يًرتقٞ يف ايستب١ ٚ 8117ض١ٓتٛظٝفِٗ بصف١ ْعا١َٝ بسضِ  

 ضٓٛات تطبل ابتدا٤ َٔ تازٜذ تٛظٝفِٗ ٚدٕٚ َفعٍٛ َادٟ.( 5) ايدزد١ َدتٗا مخظ

ٜٚتِ تسضِٝ أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚأضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ املػاز إيِٝٗ يف 

َٔ ٖرٙ املاد٠، بعد قطا٤ ض١ٓ ٚاسد٠ َٔ ايتدزٜب، ٜٚعني ساًَٛ اإلداش٠  (8)ٚ  (5)ايفكستني 

أٚ َا ٜعادهلا َِٓٗ يف ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطازِٖ األصًٞ ابتدا٤ َٔ ايّٝٛ املٛايٞ يتازٜذ 

 يرتضِٝ ٚدٕٚ َفعٍٛ َادٟ.ا

ٜعني أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ اذتاصًني ع٢ً غٗاد٠ اإلداش٠ أٚ َا ٜعادهلا، -3

ايرٜٔ ضبل هلِ إٔ ناْٛا َعًُني عسضٝني، ٚمت تٛظٝفِٗ بصف١ ْعا١َٝ بسضِ ض١ٓ 

 ، يف ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطازِٖ األصًٞ ابتدا٤ َٔ ايّٝٛ املٛايٞ يتازٜذ ايرتضِٝ.8118

 املهسز٠ ضت َسات. 222املاد٠ 
  (8154فرباٜس  5) 5435زبٝع اآلخس  5صادز يف  8554534 زقِ املسضَّٛٔ ايجا١ْٝ املاد٠  مبكتط٢ أضٝفت)

 (8154 فرباٜس 51بتازٜذ   6889ايصادز بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ عدد  

املعًُني املٓصٛص عًٝ٘ يف املسضّٛ  ٜطتفٝد أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ املٓبجكٕٛ عٔ إطاز 

، خسجيٛ َسانص "تهٜٛٔ املعًُني ٚاملعًُات بسضِ 5985أنتٛبس  4ايصادز يف  85855748زقِ 

إطاز املعًُني ابتدا٤ َٔ فاتح  ، ٚايرٜٔ مت تعِٝٝٓٗ يف ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ 5994 ٚ 5993ضٓيت 

ايدزد١ ايجايج١، ٚتازٜذ  ايتعٝني يف، َٔ أقد١َٝ اعتباز١ٜ تعادٍ ايفاص١ً بني تازٜذ  5995َازع 

 ايتعٝني يف ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ ْفظ اإلطاز.

احملدد٠  نُا ٜطتفٝد َٔ األقد١َٝ االعتباز١ٜ املٓصٛص عًٝٗا يف  ٖرٙ املاد٠، ٚفل  ايػسٚط 

يف ايفكس٠ األٚىل أعالٙ، ًَشكٛ االقتصاد ٚاإلداز٠ ٚاملًشكٕٛ ايرتبٜٕٛٛ املٓبجكٕٛ عٔ إطاز أضتاذ 

 أعالٙ. 519ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ، ايرٜٔ مت إدَادِٗ طبكا يًُاد٠ 

ٚحتتطب ٖرٙ األقد١َٝ، اييت تطبل ع٢ً آخس ٚضع١ٝ إداز١ٜ يًُعٓٝني باألَس املٓصٛص 

ٚىل ٚايجا١ْٝ أعالٙ، عٓد تازٜذ صدٚز ٖرا املسضّٛ بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ، عًِٝٗ يف ايفكستني األ

  ٚدٕٚ َفعٍٛ َادٟ. ٚايدزد١،يًرتقٞ يف "ايستب١ 
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 228 املاد٠

االَتشاْات ٚاذتصٍٛ ع٢ً شتتًف غٗادات  نٝف١ٝ إدسا٤ املبازٜات ٚ غسٚط ٚ حتدد

ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا املسضّٛ بكساز يٛشٜس ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ بعد زأٟ َطابل 

يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ ايعايٞ باضتجٓا٤ ايكسازات املتعًك١ باملبازٜات ٚاالَتشاْات 

 هفا٠٤ ايرتب١ٜٛ ارتاص١ بٛشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ.ٚغٗادات اي

 220املاد٠ 

تٓطذ ابتدا٤ َٔ ْفظ  ٜعٌُ بٗرا املسضّٛ ابتدا٤ َٔ تازٜذ ْػسٙ بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ، ٚ 

 ايتازٜذ مجٝع املكتطٝات ايٓعا١َٝ املدايف١.

املٛظفٕٛ ارتاضعٕٛ ملكتطٝات ٖرا املسضّٛ، بٛضعٝتِٗ اإلداز١ٜ اييت ناْٛا  ٚحيتفغ

ذيو إىل إٔ تصبح ايكسازات املتعًك١ بإعاد٠  ٜتُتعٕٛ بٗا عٓد تازٜذ إدسا٤ ايعٌُ ب٘، ٚ

إدَادِٗ يف إطاز َٔ األطس املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا املسضّٛ ضاز١ٜ املفعٍٛ. ٜٚطتفٝدٕٚ ابتدا٤ 

 8.18.868 زقِ َٔ ايتعٜٛطات املٓصٛص عًٝٗا يف نٌ َٔ املسضّٛ 8118َٔ فاتح ضبتُرب 

ذٟ اذتذ١   8 ايصادز يف  8.18.861زقِ ٚ املسضّٛ  ( 8113فرباٜس  51)5483ذٟ اذتذ١  8ايصادز يف 

 (.8113فرباٜس  51)5483

 226املاد٠ 

ايطًط١  تٓفٝر ٖرا املسضّٛ إىل ايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚ ٜطٓد

ايطًط١ اذته١َٝٛ  اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ ايعايٞ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ باملاي١ٝ ٚ

 املهًف١ بايػؤٕٚ اإلداز١ٜ، نٌ ٚاسد٠ َٓٗا فُٝا خيصٗا.

 (.8113فرباٜس  51)5483ذٟ اذتذ١  8 سسز بايسباط يف ٚ

 اإلَطا٤: إدزٜظ دطٛ.
 ٚقع٘ بايعطف:

 ٚشٜس ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايػباب،
 اإلَطا٤: سبٝب املايهٞ.
 ٚشٜس املاي١ٝ ٚ ارتٛصص١،
 اإلَطا٤: فتح اهلل ٚيعًٛ.

 ايٛشٜس املهًف بتشدٜح ايكطاعات ايعا١َ،
 اإلَطا٤: صتٝب ايصزٚايٞ ٚازثٞ.
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  2ٍٚ املًشل  زقِادتد: إعاد٠ اإلدَاز
 اإلطاز ايكدِٜ ادتدٜد اإلطاز

 .املفتؼ ايرتبٟٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ -

 .املفتؼ ايرتبٟٛ  يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ -

 .املفتؼ ايرتبٟٛ  يًتعًِٝ ايجاْٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل -

 املفتؼ ايرتبٟٛ  يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ األٚىل. -

املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ األضاتر٠  -

 .املُتاش٠

 

األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١  -

 .األٚىل

 

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ -

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ األٚىل -

 .ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝأضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ  -

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجايج١ -

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ -

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ األٚىل -

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ َٔ ايدزد١ ايجايج١ -

 .٥ٞ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝأضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا -

 .َفتؼ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل -

 .َفتؼ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ -

 .ممٕٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ  -

  .ًَشل االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١ ايجايج١ -

َفتؼ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ أٚ َفتؼ يف  -

 .طٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ ، بٓا٤ ع٢ً ايتدصصايتد

َفتؼ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل أٚ َفتؼ يف  -

 .ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل ، بٓا٤ ع٢ً ايتدصص

َطتػاز يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ أٚ َطتػاز  -

  .٢ً ايتدصصيف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ، بٓا٤ ع

 .ًَشل االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١ ايجايج١ -

 .املًشل ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجايج١ -

 .املًشل ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ -

 .املًشل ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجايج١ -

 .املًشل ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ -

 .املفتؼ املُتاش املٓبجل عٔ إطاز َفتػٞ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ  -

 يًتعًِٝايس٥ٝطٝني املفتؼ املُتاش املٓبجل عٔ إطاز املفتػني  -

 .االبتدا٥ٞ

 .َفتؼ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ -

 .َفتؼ ز٥ٝطٞ يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ -

َٔ ايدزد١ ( 5)"يًتعًِٝ ايجاْٟٛ"أضاتر٠ ايطًو ايجاْٞ  -

 2)اذتاًَني يػٗاد٠ ايتربٜص(املُتاش٠ املربشٜٔ

َٔ ايدزد١ ( 5)"ايجاْٟٛيًتعًِٝ "أضاتر٠ ايطًو ايجاْٞ  -

 .)اذتاًَني يػٗاد٠ ايتربٜص(األٚىل 

 .أضاتر٠ ايطًو ايجاْٞ َٔ ايدزد١ املُتاش٠ -

  .أضاتر٠ ايطًو ايجاْٞ َٔ ايدزد١ األٚىل -

 .أضاتر٠ ايطًو ايجاْٞ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ -

 .أضاتر٠ ايطًو األٍٚ َٔ ايدزد١ ايجايج١ -

 .ايجا١ْٝأضاتر٠ ايطًو األٍٚ َٔ ايدزد١  -

 .أضاتر٠ ايطًو األٍٚ َٔ ايدزد١ األٚىل -

 .املعًِ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ -

 .املعًِ َٔ ايدزد١ األٚىل -

 .َفتؼ املصاحل االقتصاد١ٜ -

 .َفتؼ ممتاش يًُصاحل االقتصاد١ٜ -

 .ممٕٛ -

 .َكتصد ممتاش -

 .َفتؼ ممتاش يف ايتٛدٝ٘ أٚ ايتدطٝط ايرتبٟٛ -

 

 .يف ايتٛدٝ٘ أٚ ايتدطٝط ايرتبٟٛ َفتؼ -

 

 .َطتػاز يف ايتٛدٝ٘ أٚ ايتدطٝط ايرتبٟٛ -

 

 .َطاعد شتتص يف ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ -

 .سازع ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ -

 .سازع ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ َٔ ايدزد١ األٚىل -

 .١ٝستطس املدتربات املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ َٔ ايدزد١ ايجاْ -

 .ستطس املدتربات املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل -
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 5 ادتدٍٚ املًشل زقِ

 
 2ادتدٍٚ املًشل زقِ 

 

 ايستب 

ٚ األزقاّ  

 االضتدالي١ٝ

 ايدزد١

 املُتاش٠

 ايستب 

ٚ األزقاّ  

 االضتدالي١ٝ

ايدزد١ 

 األٚىل

 ايستب 

ٚ األزقاّ  

 االضتدالي١ٝ

 ايجا١ْٝ ايدزد١

 1 ايستب١ =?: 1ايستب١  <;; 1ايستب١  >8?

 2ايستب١  88; 2ايستب١  A<; 2ايستب١  <>?

??A  3 ايستب١ <:; 3 ايستب١ ;8> 3ايستب١ 
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 5ايستب١  ??; 5ايستب١  :?> 5ايستب١  8>@

 6ايستب١  :8> 6ايستب١  8A= 6ايستب١  8?@

A88  7 ايستب١ @:> 7ايستب١  :>= 7ايستب١ 

A;8  8 ايستب١ <=> 8ايستب١  >?= 8ايستب١ 

 9 ايستب١ >@> 9ايستب١  <8<  

  >;A 11 ايستب١ :9=  11ايستب١ 

 ايستب١ >8?  

 االضتجٓا١ٝ٥

 ايستب١ االضتجٓا١ٝ٥ ><=

 

ْطب١ ايرتق١ٝ 

 باالَتشاْات امل١ٝٓٗ
 ايط١ٓ ْطب١ ايرتق١ٝ باالختٝاز

 ايط١ٓ األٚىل % 55 % ?

 ايط١ٓ ايجا١ْٝ % 54 % @

A % 9; % ايط١ٓ ايجايج١ 
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  4ادتدٍٚ املًشل زقِ 
ايستب ٚاألزقاّ  

 االضتدالي١ٝ

ايدزد١ 

 األٚىل

ايستب ٚاألزقاّ  

 االضتدالي١ٝ

ايستب ٚاألزقاّ   ايدزد١ ايجا١ْٝ

 االضتدالي١ٝ

ايدزد١ 

 ايجايج١

 1ايستب١  =;: 1ايستب١  =?: 1 ايستب١ <;;

;>A 2ايستب١  ;=: 2ايستب١  88; 2 ايستب١ 

 3ايستب١  >?: 3ايستب١  <:; 3 ايستب١ ;8>

 4ايستب١  <A: 4ايستب١  9=; 4 ايستب١ <;>

 5ايستب١  ?9; 5ايستب١  ??; 5 ايستب١ :?>

=8A 6ايستب١  :8> 6 ايستب١ ;;A  6ايستب١ 

 7ايستب١  9<; 7ايستب١  @:> 7 ايستب١ :>=

 8ايستب١  :@; 8ايستب١  <=> 8 ايستب١ >?=

 9ايستب١  >8> 9ايستب١  >@> 9 ايستب١ <8<

>;A 11ايستب١ @;> 11ايستب١ :9= 11ايستب١ 

 ><= 11ايستب١  =?<
ايستب١ 

 االضتجٓا١ٝ٥
  

>A8  12ايستب١ 
 

 13ايستب١  >8?

                                       

  2ادتدٍٚ املًشل زقِ 

 ايدزد١ األٚىل

 ايستب١ عدد ايطٓٛات

 99إىل ايستب١  98َٔ ايستب١  ;

 :9إىل ايستب١  99َٔ ايستب١  ;

 ;9إىل ايستب١  :9َٔ ايستب١  ;

  8ادتدٍٚ املًشل زقِ 

 ايستب١ عدد ايطٓٛات

 ?إىل ايستب١  <َٔ ايستب١  ;

 @إىل ايستب١  ?َٔ ايستب١  ;
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 ع٢ً  أِٖ ايتعدٜالت اييت طسأت

  2113فرباٜس  11ايصادز يف  2.12.854املسضّٛ زقِ  

 ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ بػإٔ ايٓعاّ األضاضٞ 
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 (.5770َاٟ  22بتازٜذ  2525)دسٜد٠ زمس١ٝ عدد   5770َاٟ  0بتازٜذ  5.70.06:  َطاَني املسضّٛ زقِ  2 ادتدٍٚ زقِ
 

 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

5  

 

 .ٖٝأ٠ ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ 

 

ٚحتدٜد  إسداخ إطاز خاص باملفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ  اإلعدادٟ

 اختصاصات ٖرٙ ايف١٦ َٔ األطس ٚنٝف١ٝ تسقٝتٗا َٔ دزد١ إىل أخس٣.

 َهسز٠ 6

 َهسز٠ َستني 6

 َسات 2َهسز٠  6

 َسات 0َهسز٠  6
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 ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ، ٠ٖٝأ 

  ٟٖٛٝأ٠ ايدعِ اإلدازٟ ٚايرتب

 ٚاالدتُاعٞ.

ٚاملفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ فتح اجملاٍ أَاّ ًَشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠ 

ايجاْٟٛ اإلعدادٟ يػػٌ َٗاّ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ مبؤضطات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ 

 ايعَُٛٞ.

68   مجٝع املٛظفني ارتاضعني ملكتطٝات

أنتٛبس  4بتازٜذ  85855748املسضّٛ زقِ 

5985 . 

األقد١َٝ املهتطب١ يف ايدزد١ إضاف١ إىل ايستب١ املٓصٛص عًٝٗا يف  استطاب

 ، ٚذيو أثٓا٤ إعاد٠ اإلدَاز، بدال َٔ االقتصاز ع٢ً ايستب١ فكط.8113َسضّٛ 

66   مجٝع املٛظفني ارتاضعني ملكتطٝات

أنتٛبس  4بتازٜذ  85855748املسضّٛ زقِ 

5985. 

ايرتق١ٝ عٔ طسٜل اَتشإ ايتٓصٝص ع٢ً عدّ ايطُاح يًُٛظفني املتدزبني ب

 ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ.

ايتٓصٝص ع٢ً عدّ ايطُاح يًُٛظفني املتدزبني بايرتق١ٝ يف ايدزد١  66

 باالختٝاز.

نتازٜذ يًػسٚع يف ايرتق١ٝ عٔ طسٜل االَتشاْات  8113فرباٜس  53اعتُاد 

هلا تستٝب اضتداليٞ  أٚ دزد١ 9إىل ايطًِ  8امل١ٝٓٗ ٚباالختٝاز َٔ ايطًِ 

 مماثٌ.
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 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

270 
 إعفا٤ أطس ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايرٜٔ ًٜذٕٛ ١٦ٖٝ ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ َٔ  أطس ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 ايتدزٜب.

272 

  أطس ٖٝأ٠ ايتدزٜظ ٚأطس اهل٦ٝات

 األخس٣.
حتدٜد اذتد األد٢ْ يًتدزٜب يف ض١ٓ ٚاسد٠ بايٓطب١ رتسجيٞ َسانص 

تسضِٝ املٛظفني املتدزبني املٓتُني إىل باقٞ ايتهٜٛٔ، َع ايتٓصٝص ع٢ً 

 اهل٦ٝات بعد قطا٤ فرت٠ تدزٜب ملد٠ ض١ٓ قاب١ً يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠.

270 

  شتتًف األطس املٛضٛع١ غٞ طٛز

 7ٚ8االْكساض املستب١ يف ايطًُني

 (.51 َٚفتػٛ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ )ايطًِ

تٛازٜذ َع١ٓٝ بايٓطب١ تطسٜع ٚتري٠ تسق١ٝ ٖرٙ األطس ٚذيو َٔ خالٍ حتدٜد 

 يهٌ ف١٦.

 

 َهسز٠ 270

  ٚاملطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ أ

 ايتدطٝط ايرتبٟٛ.
متهني املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ أٚ ايتدطٝط ايرتبٟٛ، خالٍ َد٠ اْتكاي١ٝ 

ضٓٛات، َٔ ايرتقٞ إىل إطاز َفتؼ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ َٔ  3سددت يف 

ايدزد١ األٚىل أٚ َفتؼ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ َٔ ايدزد١ األٚىل، ٚذيو إَا 

 .اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗعٔ طسٜل االختباز أٚ ع٢ً إثس 

 

 َهسز٠ َستني 270

 ُْٕٛٛضٓٛات ، َٔ ايرتقٞ إىل إطاز  3متهني املْٛني، خالٍ َد٠ اْتكاي١ٝ سددت يف  امل

َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل، ٚذيو إَا عٔ طسٜل 

 .اَتشإ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗاالختباز أٚ ع٢ً إثس 

 َسات 2 َهسز٠ 270
  نتاب االقتصاد ٚنتاب االقتصاد

 ( .6-5 ايطًُإ)  املُتاشٕٚ
ايتٓصٝص ع٢ً َكتطٝات متهٔ نٌ ناتب االقتصاد ٚنتاب االقتصاد 

 املُتاشٜٔ، ايرٜٔ مت ٚضعِٗ يف طسٜل االْكساض َٔ ايرتق١ٝ.
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 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

   
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  
60 

 

 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

 َهسز٠ 276

  املٛظفٕٛ املتدزبٕٛ خسجيٛ َسانص

 تهٜٛٔ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ.

إعفا٤ ٖرٙ ايف١٦ َٔ املتدزبني َٔ ادتٝاش غٗاد٠ ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ َع تسضُٝٗا 

أنتٛبس  4بتازٜذ  85855748َٔ املسضّٛ زقِ  585ٚ 584طبكا ملكتطٝات املادتني 

5985. 

 

225 

 أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ؛ 

 أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ؛ 

  ًَٕٛشكٛ االقتصاد ٚاإلداز٠ ٚاملًشك

 ايرتبٜٕٛٛ.

ضٓٛات، َع  6ضٓٛات إلىل  8تكًٝص املد٠ املطًٛب١ يًرتقٞ إىل ايدزد١ َٔ 

تٛضٝع ايف٦ات املطتفٝد٠ َٔ ٖرا املكتط٢ يٝػٌُ أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ 

 اإلعدادٟ.

املكتصدٕٚ ٚاملكتصدٕٚ املُتاشٕٚ   َهسز٠ 225

ًَٚشكٛ االقتصاد ٚاإلداز٠ اذتاصًٕٛ 

 ع٢ً اإلداش٠.

فتح إَها١ْٝ تسق١ٝ ٖرٙ ايف٦ات إىل إطاز ممٕٛ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ عٔ طسٜل 

 . 8114ضٓٛات ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٓاٜس  3َبازا٠ ض١ٜٛٓ تٓعِ خالٍ َد٠ 
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 أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ؛ 

  ٟٛاملطتػازٕٚ يف ايتٛدٝ٘ ايرتب

ٚاملطتػازٕٚ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ 

 8ٛا يًتهٜٛٔ يٛيٛز ايدزد١ عايرٜٔ خط

 تستب عٓ٘ تػٝري يف اإلطاز.

ضٓٛات  6ض١ٓ َٔ األقد١َٝ ايعا١َ َٓٗا  55ايتٓصٝص ع٢ً إٔ ايرتق١ٝ بػسط 

هلا جيب إٔ تتِ طبكا يًٓطب  اث١ًَٔ ارتد١َ يف ايدزد١ ايجا١ْٝ أٚ دزد١  مم

 َٔ ٖرا املسضّٛ. 511ٚ 99احملدد٠ ضٜٓٛا مبٛدب املادتني 
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 طس ١٦ٖٝ زداٍ ايتعًِٝ املٓصٛص أ

عًِٝٗ يف ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص 

مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ) املسضّٛ 

 (.5985أنتٛبس  4بتازٜذ  85855748زقِ 

متهني األطس اييت خطعت يتهٜٛٔ تستب عٓ٘ تػٝري يف اإلطاز دٕٚ تػٝري يف 

ابتدا٤ َٔ  ايطًِ َٔ ضٓتني َٔ األقد١َٝ حتتطب يًرتقٞ يف ايدزد١، ٚذيو

 . 8114فاتح ٜٓاٜس 



 
 ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  

 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

   
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  
61 
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  ًِٗٝأضاتر٠ ايطًو األٍٚ املٓصٛص ع

يف ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ 

ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ )املسضّٛ زقِ 

 (.5985أنتٛبس  4بتازٜذ  85855748

َٓح أضاتر٠ ايطًو  األٍٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايرٜٔ مت  تٛظٝفِٗ األٍٚ بٗرٙ 

 35ض١ٓ َٔ األقد١َٝ يف ٖرا اإلطاز إىل غا١ٜ  55ايصف١ ٚاملتٛفسٜٔ ع٢ً 

ثالخ ضٓٛات َٔ األقد١َٝ حتتطب يًرتقٞ يف ايدزد١ ٚذيو  5995دٜطُرب 

 . 8114ابتدا٤ َٔ فاتح ٜٓاٜس 

 

  



 
 ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ
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62 

 

 (.5772غػت  52بتازٜذ  2208)دسٜد٠ زمس١ٝ عدد  5772غػت   3بتازٜذ  2.05.176َطاَني املسضّٛ زقِ  : 5ادتدٍٚ زقِ 
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  ّاألطس ارتاضع١ يًٓعا

األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ 

ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ أٚ املٓت١ُٝ إىل 

 أْع١ُ أضاض١ٝ أخس٣.

 أسهاّ تتعًل بهٝف١ٝ إعاد٠ تستٝب َٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ايرٜٔ تتِ  حتدٜد

تسقٝتِٗ َٔ دزد١ إىل أخس٣ عٔ طسٜل االَتشاْات امل١ٝٓٗ أٚ باالختٝاز بعد ايتكٝٝد يف 

 ددٍٚ ايرتق١ٝ؛

  ايتٓصٝص ع٢ً نٝفٝات إعاد٠ تستٝب  املٛظفني ارتاضعني ألْع١ُ أضاض١ٝ أخس٣ عٓد

 .املٓصٛص عًٝٗا  يف ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ايٛشاز٠ ٚيٛدِٗ إسد٣ ايدزدات

 (.5778ضبتُرب 26بتازٜذ  2020)دسٜد٠ زمس١ٝ عدد  5778أغططظ  56بتازٜذ  5.78.202َطاَني املسضّٛ زقِ :  2ادتدٍٚ زقِ 

 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

 

 

َهسز٠  222

 َستني

 

 

 

 ايتعًِٝ ايجاْٟٛ  أضاتر٠

 اإلعدادٟ

  َٓح أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ضٓٛات َٔ األقد١َٝ حتتطب ألدٌ ايرتقٞ إىل

ايدزد١ األٚىل، ضٛا٤ بايٓطب١ يًرٜٔ مت تٛظٝفِٗ األٍٚ بٗرٙ ايصف١ ٚنرا ايساضبني يف 

اَتشاْات ايتدسز  َٔ املسانص ايرتب١ٜٛ ادت١ٜٛٗ ٚايط١ٓ ايجا١ْٝ َٔ املدازع ايعًٝا 

ظٝفِٗ أضاتر٠ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ أٚ بايٓطب١ ألضاتر٠ يألضاتر٠، ٚايرٜٔ  مت تٛ

 55ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ األٍٚ يف إطاز املعًُني ٚاملتٛفسٜٔ ع٢ً 

 ؛ 5996ددٓرب  35ضٓٛات يف اإلطاز إىل غا١ٜ  6ض١ٓ َٔ ارتد١َ َٓٗا 

 د١َٝ ٚنرا تازٜذ صسف حتدٜد تازٜذ َفعٍٛ ايرتق١ٝ ايٓاجت١ عٔ استطاب ضٓٛات األق

 األدس٠ ايػٗس١ٜ ايٓاجت١ عٓٗا بايٓطب١ يهٌ ف١٦.



 
 ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ
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63 

 

 (5770ٜٛيٝٛ   19بتازٜذ   5544)دسٜد٠ زمس١ٝ عدد    2007ٜٛيٝٛ   9 بتازٜذ  5.70.627سص١ًٝ َطاَني املسضّٛ زقِ : 0 ادتدٍٚ زقِ
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  ًِٝايجاْٟٛ األضاتر٠ املربشٕٚ يًتع

 ايتأًٖٝٞ

 .ايدزد١ املُتاش٠ َٔ 

  إسداخ ١٦ٖٝ َهًف١ بتٓطٝل ايتفتٝؼ باألقطاّ ايتشطري١ٜ يٛيٛز املعاٖد

ٚاملدازع ايعًٝا أٚ بأقطاّ حتطري غٗاد٠ ايتكين ايعايٞ ) َفتػإ ع٢ً املطت٣ٛ 

 املسنصٟ، َٚفتؼ ٚاسد ع٢ً املطت٣ٛ ادتٟٗٛ(.

67   اإلقًُٕٝٝٛايٓٛاب 

 ايػسٚط ايٓعا١َٝ املطًٛب١ يف ايٓٛاب اإلقًُٝٝني يًٛشاز٠ ع٢ً غساز َا  َسادع١

ٖٛ َعٍُٛ ب٘ بايٓطب١ يسؤضا٤ األقطاّ باإلدازات املسنص١ٜ، بٗدف فتح اجملاٍ 

 أَاّ ايكدزات ٚايهفا٤ات ايػاب١ يتدبري ايػإٔ ايرتبٟٛ.

270  أطس ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 

 ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايرٜٔ ًٜذٕٛ ٦ٖٝات أخس٣ غري ٦ٖٝاتِٗ األص١ًٝ َٔ َد٠  إعفا٤

ايتدزٜب، ٚذيو أخرا بعني االعتباز ٚضع١ٝ بعض ايف٦ات اييت خطعت يتهٜٛٔ 

 تستب عٓ٘ تػٝري يف اإلطاز

 .)ٟٛٚيٛز ضًو املطتػازٜٔ مبسنص ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط ايرتب ( 

270 
  َفتػٛ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ املستبٕٛ يف

 . 51ايطًِ 

  ًِ3، ٚذيو ع٢ً  55تطسٜع ٚتري٠ تسق١ٝ ٖرٙ ايف١٦ إىل ايدزد١ املستب١ يف ايط 

، أخرا بعني االعتباز األقد١َٝ يف  8114أقطاط َتطا١ٜٚ ابتدا٤ َٔ فاتح غتٓرب 

 ارتد١َ ٚيف ايطًِ ٚيف اإلطاز.
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64 

 

  5722 ْٛفُرب   52 بتازٜذ  5.22.855املسضّٛ زقِ  : سص١ًٝ َطاَني2 ادتدٍٚ زقِ

 (5722 دٜطُرب  50بتازٜذ   َهسز 8770)دسٜد٠ زمس١ٝ عدد   
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65 
 ايتأطري ٚاملساقب١ ايرتب١ٜٛ ٠ٖٝأ  ايطُاح يًُفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ بتٛيٞ َٗاّ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ ع٢ً غساز 

املفتػني ايرتبٜٛني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ، ٚذيو بعد ايتكٝٝد 

   .يف ال٥ش١ األ١ًٖٝ اييت تٛضع نٌ ض١ٓ هلرا ايػسض

 املهسز٠ 68
  ٞاملٛظفني ارتاضعني يًٓعاّ األضاض

 ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

  ايتٓصٝص ع٢ً تعٝني املٛظفني ارتاضعني يًٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ

ايٛط١ٝٓ ايرٜٔ اضتفادٚا َٔ تهٜٛٔ مبسنص تهٜٛٔ َفتػٞ ايتعًِٝ أٚ مبسنص ايتٛدٝ٘ 

ٚارتطٝط ايرتبٟٛ أٚ باملدازع ايعًٝا يألضاتر٠ يف ايدزد١ ايطابك١ يدزدتِٗ األص١ًٝ عٓد 

 ملسنص.تازٜذ ايتدسز َٔ ٖرا ا

66 
  ٞاملٛظفني ارتاضعني يًٓعاّ األضاض

 ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

  ِبتشدٜد غسٚط تسقٞ  8115دٜطُرب  8ايصادز يف  85145413ايتٓصٝص ع٢ً املسضّٛ زق

َٛظفٞ ايدٚي١ يف ايدزد١ أٚ اإلطاز ، نُسدع١ٝ يًرتق١ٝ ضٛا٤ عٔ طسٜل االختٝاز أٚ عٔ 

امل١ٝٓٗ ، أخرا بعني االعتباز املكتطٝات ايتٓع١ُٝٝ ايٛازد٠ يف ايٓعاّ طسٜل اَتشإ ايهفا٠٤ 

 األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ .

66 
  ددٓرب َٔ ض١ٓ إدسا٤  35ايطُاح يًُرتغشني املطتٛفني يًػسٚط ايٓعا١َٝ املطًٛب١ إىل غا١ٜ

 اَتشاْات ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ بادتٝاش ٖرٙ االَتشاْات.

270 
 ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ ٖٝأ

 )املُْٕٛٛ(

 .إعفا٤ املُْٛني ايرٜٔ ًٜذٕٛ إطاز َفتػٞ املصاحل املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ َد٠ ايتدزٜب 



 
 ايٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 

  

 

 
 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

   
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  
65 

 

 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

272  .أطس ٖٝأ٠ ايتدزٜظ ٚأطس اهل٦ٝات األخس٣ 

 اذتد األد٢ْ يًتدزٜب يف ض١ٓ ٚاسد٠ بايٓطب١ رتسجيٞ َسانص ايتهٜٛٔ أطس ٖٝأ٠  حتدٜد

ايتدزٜظ  ٚاملرتغشني ايرٜٔ تابعٛا دزاضتِٗ ٚتهِٜٛٓٗ بايط١ٓ ايجايج١ َٔ ضًو ايتربٜص 

ٚعٝٓٛا نأضاتر٠ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ، ٚنرا أطس ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 

٢ً ايػٗادات ادتاَع١ٝ، بعد سصٛهلِ مجٝعِٗ ع٢ً  غٗاد٠ ايهفا٠٤ ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ بٓا٤ ع

ايرتب١ٜٛ اييت حتدد نٝفٝات تٓعُٝٗا ٚإدسا٥ٗا مبٛدب قساز يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ 

 بايتعًِٝ املدزضٞ؛

 املربشٕٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ  اإلعفا٤ َٔ ادتٝاش اَتشإ غٗاد٠ ايهفا٠٤ ايرتب١ٜٛ بايٓطب١ يالضاتر٠

 ؛8155إىل  8113ايتأًٖٝٞ ايرٜٔ ناْٛا ٜٛددٕٚ يف ٚضع١ٝ تدزٜب بسضِ ايطٓٛات َٔ 

  تسضِٝ املٛظفني املتدزبني ايٓادشني يف ايدٚز٠ األٚىل بعد قطا٤ ض١ٓ ٚاسد٠ ايتٓصٝص ع٢ً

تني بايٓطب١ ع٢ً األقٌ َٔ ايتدزٜب، ع٢ً إٔ ال تتذاٚش َد٠ ايتدزٜب احملتطب١ عٓد ايرتضِٝ ضٓ

 يًٓادشني يف باقٞ ايدٚزات.

 األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ  املهسز٠ 272

  ايتٓصٝص ع٢ً نٝف١ٝ تسضِٝ األضاتر٠ املربشٜٔ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ، بعد قطا٤ فرت٠

تدزٜب ملد٠ ض١ٓ قاب١ً يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠ بٓا٤ ع٢ً تكسٜس ٚارتطٛع يتفتٝؼ تسبٟٛ حتدد 

 نٝفٝات تٓعُٝ٘ مبٛدب قساز يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ املدزضٞ.

 ؛ايرتبٟٛٚايتشطٝط ايتٛدٝ٘  ٖٝأ٠  املهسز٠ 270

  ٠ ايتطٝري ٚاملساقب١ املاد١ٜ ٖٝأ

 ٚاملاي١ٝ)املُْٕٛٛ(

  خسجيٛ َسنص ايتٛدٝ٘ ٚايتدطٝط

 ايرتبٟٛ

 ٚضع١ٝ املطتػازٜٔ يف ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ ٚاملطتػازٜٔ يف ايتدطٝط ايرتبٟٛ ٚاملُْٛني،  تط١ٜٛ

، ٚنرا خسجيٛ َسنص ايتٛدٝ٘ 8113فرباٜس  53ايرٜٔ ناْٛا ٜعًُٕٛ بٗرٙ ايصف١ قبٌ 

املهسز٠  270 8114ٚ  8113ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ بسضِ ضٓيت 

 َستني
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 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

املهسز٠  أزبع  270

 َسات
  ٚاإلداز٠ًَشكٞ االقتصاد 

  فتح ايرتق١ٝ يف ٚد٘ ًَشكٞ االقتصاد ٚاإلداز٠ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املٓبجكني عٔ إطاز

املكتصدٜٔ، بعد اضتٝفا٥ِٗ يًػسٚط ايٓعا١َٝ املطًٛب١ يًرتقٞ ، إىل دزد١ ممٕٛ َٔ ايدزد١ 

ايجا١ْٝ ثِ إىل دزد١ ممٕٛ َٔ ايدزد١ األٚىل، ٚإدَادِٗ َباغس٠ يف دزد١ َفتؼ املصاحل 

 . املاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ ايدزد١ األٚىل

276 

 املهًفني َٔ يدٕ اإلداز٠  أطس ٖٝأ٠ ايتدزٜظ

يًعٌُ باملصاحل اإلداز١ٜ ٚمبصاحل ايتطٝري 

 املادٟ ٚاملايٞ

  إدَاز أطس ١٦ٖٝ ايتدزٜظ املهًفني َٔ يدٕ اإلداز٠ يًعٌُ باملصاحل اإلداز١ٜ ٚمبصاحل ايتطٝري

، يف دزد١ ذات تستٝب اضتداليٞ مماثٌ يدزدتِٗ األص١ًٝ،  8155ددٓرب  35املادٟ ٚاملايٞ قبٌ 

َع حتدٜد غسٚط ٚنٝفٝات اإلدَاز مبٛدب قساز َػرتى يًطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايتعًِٝ 

 املدزضٞ ٚايطًط١ اذته١َٝٛ املهًف١ بايٛظٝف١ ايع١َُٝٛ.

225 

 أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ؛ 

 أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ؛ 

  ٛاالقتصاد ٚاإلداز٠ ٚاملًشكٕٛ ًَشك

 ايرتبٜٕٛٛ.

  ضٓٛات َٔ  6ض١ٓ َٔ األقد١َٝ ايعا١َ َٓٗا  55بػسط باالختٝاز ايتٓصٝص ع٢ً إٔ ايرتق١ٝ

دٜطُرب  8ايصادز يف  85145413يًُسضّٛ زقِ طبكا ١ جيب إٔ تتِ يجارتد١َ يف ايدزد١ ايجا

بعد ايتكٝد يف ددٍٚ ايرتقٞ بتشدٜد غسٚط تسقٞ َٛظفٞ ايدٚي١ يف ايدزد١ أٚ اإلطاز   8115

. 

 .حتدٜد تازٜذ َفعٍٛ ايرتق١ٝ ٚنرا تازٜذ صسف األدس٠ ايػٗس١ٜ ايٓاجت١ عٓٗا 

 املهسز٠ 222
  ٞاملٛظفني ارتاضعني يًٓعاّ األضاض

 ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

  ايتٓصٝص ع٢ً تعٝني املٛظفني ارتاضعني يًٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ

ايٛط١ٝٓ ايرٜٔ اضتفادٚا َٔ تهٜٛٔ مبسنص تهٜٛٔ َفتػٞ ايتعًِٝ أٚ مبسنص ايتٛدٝ٘ 

ٚارتطٝط ايرتبٟٛ أٚ باملدازع ايعًٝا يألضاتر٠ يف ايدزد١ ايطابك١ يدزدتِٗ األص١ًٝ عٓد 

 .ملسنصتازٜذ ايتدسز َٔ ٖرا ا
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 َصًش١ ايتٛثٝل ايكاْْٛٞ ٚايٓػس

   
 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٓاشعات

  
67 

 

 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

املهسز٠ ثالخ  222

 َسات

  َٔ ٟأضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعداد

ايدزد١ ايجا١ْٝ ايرٜٔ ضبل هلِ إٔ ناْٛا  

 َعًُني َٚهًفني بايدزٚع باإلعدادٟ

   متتٝع أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ ايرٜٔ ضبل هلِ إٔ ناْٛا

ٚإىل غا١ٜ  5997املطتٛفني خالٍ ايطٓٛات املُتد٠ َٔ َعًُني َٚهًفني بايدزٚع باإلعدادٟ، 

ضٓٛات يف إطاز أضتاذ ايتعًِٝ  6ض١ٓ َٔ ارتد١َ َٓٗا  55ع٢ً أقد١َٝ  8113فرباٜس  58

ايجاْٟٛ اإلعدادٟ َٔ ايدزد١ ايجايج١ املٓبجل عٔ إطاز أضتاذ ايطًو األٍٚ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ 

ب ألدٌ ايرتقٞ باالختٝاز إىل ايدزد١ َٔ ايدزد١ ايجايج١، َٔ ضٓٛات َٔ األقد١َٝ حتتط

 .األٚىل، َع حتدٜد تازٜذ َفعٍٛ ٖرٙ ايرتق١ٝ

املهسز٠ أزبع  222

 َسات

  ٞاملٛظفني ارتاضعني يًٓعاّ األضاض

 ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

املٓصٛص عًٝٗا يف  ٚاملٓبجكني عٔ األطس 

أنتٛبس  4ايصادز يف   85855748املسضّٛ 

5985 

  ع٢ً تعٝني املٛظفني اذتاصًني ع٢ً ايػٗادات ايعًٝا، ابتدا٤ َٔ ايّٝٛ املٛايٞ ايتٓصٝص

 يف ايدزد١ املال١ُ٥ يدزدتِٗ األص١ًٝ يتازٜذ ايرتضِٝ

  َٓح املٛظفني ارتاضعني يًٓعاّ األضاضٞ ارتاص مبٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ، املٓبجكني

،  اذتاصًني 5985أنتٛبس  4ايصادز يف   85855748يف املسضّٛ  عٔ األطس   املٓصٛص عًٝٗا

 .ع٢ً ايػٗادات ٚايدبًَٛات ادتاَع١ٝ أقد١َٝ اعتباز١ٜ

املهسز٠  222

 مخظ  َسات

  أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚأضاتر٠

ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ايرٜٔ ضبل هلِ إٔ ناْٛا 

 َعًُني عسضٝني

  َٓح أضاتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚأضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ايرٜٔ ضبل هلِ إٔ ناْٛا

حتتطب  أقد١َٝ اعتباز١ٜ، 8115َعًُني عسضٝني ٚمت تٛظٝفِٗ بصف١ ْعا١َٝ بسضِ ض١ٓ 

 يًرتقٞ يف ايستب١  ٚ ايدزد١، ٚبدٕٚ َفعٍٛ َادٟ.
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  5720 فرباٜس   2 بتازٜذ  5.20.20: سص١ًٝ َطاَني املسضّٛ زقِ 8 ادتدٍٚ زقِ

 (5720 فرباٜس  27بتازٜذ  8556)دسٜد٠ زمس١ٝ عدد   

 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

20 
 أستاذ التعليم االبتدائي   يسجخل شًادة التأييل الرتبوي للتعليم األولي والتعليم االبتدائيايتٓصٝص ع٢ً 

، مع اعتباز امتحاى التخسج مبثابة الهجاح يف  املساكز اجلًوية ملًو الرتبية والتكويو

 .يف الدزجة الثانية مو إطاز أستاذ التعليم االبتدائيمبازة للتعيني 

52  أستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي 
  املساكز  يسجالثانوي اإلعدادي خلشًادة التأييل الرتبوي للتعليم ايتٓصٝص ع٢ً

، مع اعتباز امتحاى التخسج مبثابة الهجاح يف  مبازة اجلًوية ملًو الرتبية والتكويو

 الثانوي اإلعدادي.لتعليم ايف الدزجة الثانية مو إطاز أستاذ للتعيني 

50  أستاذ التعليم الثانوي التأييلي 
  املساكز  يسجالثانوي التأييلي خلشًادة التأييل الرتبوي للتعليم ايتٓصٝص ع٢ً

، مع اعتباز امتحاى التخسج مبثابة الهجاح يف  مبازة اجلًوية ملًو الرتبية والتكويو

 الثانوي التأييلي.لتعليم ايف الدزجة الثانية مو إطاز أستاذ للتعيني 

َهسز٠ ضت  222

 َسات

  أساترة التعليم االبتدائي املهبثقوى عو إطاز

"املعلمني املهصوص عليٌ يف املسسوم زقم 

 5985أكتوبس  4الصادز يف  85855748

 املعًُني  َٓح أقد١َٝ تعادٍ ايفرت٠ ايفاص١ً بني تازٜذ ايتعٝني يف ايدزد١ ايجايج١ َٔ إطاز

املٓبجكني َٔ  ٚتازٜذ ايتعٝني يف ايدزد١ َٔ ْفظ اإلطاز، يفا٥د٠ أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ

ٚ  5993ضٓيت  ابكا( بسضِإطاز املعًُني خسجيٞ َسانص تهٜٛٔ املعًُٝٔ ٚاملعًُات )ض

مجٝعِٗ عٔ إطاز  ، ٚنرا ًَشكٛ االقتصاد ٚاإلداز٠ ٚاملًشكٕٛ ايرتبٜٕٛٛ املٓبجك5994ٕٛ

 .أضاتر٠ ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ
  ملحقو االقتصاد واإلدازة وامللحقوى الرتبويوى

 املهبثقوى عو إطاز "أستاذ التعليم االبتدائي
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  5722أغططظ   27 بتازٜذ  5.22.266املسضّٛ زقِ  : سص١ًٝ َطاَني0 ادتدٍٚ زقِ

 (5722 أنتٛبس  6بتازٜذ  8075)دسٜد٠ زمس١ٝ عدد   

 َطُٕٛ ايتعدٌٜ ايف٦ات املطتٗدف١ املٛاد

20  

يف ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطاز أضتاذ ايتعًِٝ 

ع٢ً غٗاد٠ بعد ايٓذاح يف َبازا٠ تفتح يف ٚد٘ املسغشني اذتاصًني  ،االبتدا٥ٞ

ايتأٌٖٝ ايرتبٟٛ يًتعًِٝ األٚيٞ ٚايتعًِٝ االبتدا٥ٞ املط١ًُ َٔ املسانص ادت١ٜٛٗ 

.ملٗٔ ايرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ

52  

ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطاز أضتاذ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ  يف

ع٢ً غٗاد٠ ايٓذاح يف َبازا٠ تفتح يف ٚد٘ املسغشني اذتاصًني  بعد، اإلعدادٟ

ايتأٌٖٝ ايرتبٟٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ اإلعدادٟ املط١ًُ َٔ املسانص ادت١ٜٛٗ ملٗٔ 

ايرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ

50  

يف ايدزد١ ايجا١ْٝ َٔ إطاز أضتاذ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ 

 ع٢ً غٗاد٠ اذتاصًنيبعد ايٓذاح يف َبازا٠ تفتح يف ٚد٘ املسغشني ايتأًٖٝٞ، 

املط١ًُ َٔ املسانص ادت١ٜٛٗ ملٗٔ ايتأٌٖٝ ايرتبٟٛ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ 

.ايرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ
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