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 تعيينه وآلية التنفيذي المدير عمل تنظيم
 ٚاملاي١ٝ ايٛظٝؿ١ٝ شؤْٚ٘ ٚحتدٜد

  :ايتٓؿٝرٟ املدٜس تعسٜـ أٚال:
 ٚايسؤ١ٜ األٖداف يتخكٝل ٚاملٛظؿني اإلداز٠ دلًظ بني ايٛصٌ حًك١ ٜشهٌ ايرٟ ايشدص

 حتدخ اييت ايتصسؾات مجٝع عٔ اإلداز٠ دلًظ أَاّ َط٦ٛال ٜٚهٕٛ . يًذُع١ٝ اإلضرتاتٝذ١ٝ

 املُٓٛح١ ايصالحٝات خالٍ َٔ باجلُع١ٝ ايؿسع١ٝ قطاّاأل ناؾ١ يف َباشس بشهٌ ٜٚتخهِ باجلُع١ٝ

 أٖداف َع تتٓاضب صخٝخ١ بطس١ٜ ايصالحٝات ٖرٙ تطبٝل ع٢ً ٚحيسص اجملًظ قبٌ َٔ ي٘

  .باجلُع١ٝ ايعٌُ ٚطبٝع١

  :اإلداز٠ دلًظ قبٌ َٔ ي٘ املُٓٛح١ ٚايصالحٝات املِٗ : ثاْٝا

 ٚغري املٓكٛي١ أَٛاهلا ع٢ً ٚاحملاؾع١ املصًخ١ هلا حيكل ايرٟ ايٛد٘ ع٢ً اجلُع١ٝ أعُاٍ إداز1٠- 

  .املٓكٛي١

 تسقٝتِٗ باقرتاح اجملًظ ز٥ٝظ أٚ ايعاّ يالَني ٚايسؾع اجلُع١ٝ َٛظؿٞ أعُاٍ ٚتٓعِٝ إداز2٠- 

  .ٚإداشاتِٗ ٚعالٚتِٗ ٚؾصًِٗ

  .بٗا املؿٛض باألعُاٍ ايكٝا3ّ- 

  .ٚايتٛصٝات ايكسازات ٝرتٓؿ4-  

  .ذيو َٓ٘ طًب َا َت٢ ايؿسع١ٝ ٚايًذإ اإلداز٠ دلًظ ادتُاعات حطٛز5- 

  .اختصاص٘ ضُٔ تدخٌ اييت املطتٓدات ع٢ً ايتٛقٝع6- 

 ز٥ٝظ أٚ ايعاّ األَني َع َٚٓاقشتٗا اجلُع١ٝ أعُاٍ ضري نٝؿ١ٝ عٔ ايدٚز١ٜ ايتكازٜس تكد7ِٜ- 

  .اجملًظ

 يًعاّ ايتكدٜس١ٜ َٚٝصاْٝتٗا ٚبسادلٗا اجلُع١ٝ أْشط١ عٔ ايطٟٓٛ ايتكسٜس إعداد يف املشازن8١- 

  .اجلدٜد املايٞ

  .األعطا٤ َٔ ممهٔ عدد انرب َٚطا١ُٖ دٗٛد َٔ يالضتؿاد٠ باجلُع١ٝ ايعط١ٜٛ يت١ُٝٓ ايطع9ٞ- 

  .اإلداز٠ دلًظ قبٌ َٔ بٗا ٜهًـ أخس٣ أعُاٍ بأٟ ايكٝا11ّ- 

 :ايتٓؿٝرٟ املدٜس تٛظٝـ ٚضٛابط ثايجا:شسٚط

 .اجلٓط١ٝ ضعٛدٟ ٜهٕٛ أ1ٕ-  

 شسعا املعترب٠ األ١ًٖٝ ناٌَ ٜهٕٛ أ2ٕ- 

 اجلُع١ٝ إلداز٠ ايتاّ ايتؿسؽ3- 

 ضٓ٘ 23 عٔ عُسٙ ٜكٌ ال أ4ٕ- 

  :-نايتايٞ يًٛظٝؿ١ املطًٛب١ ايع١ًُٝ اخلربات أٚ ايع١ًُٝ املؤٖالت5- 
 اَعٞد -أ



     
     
    

 ايعٌُ دلاٍ يف خرب٠ ضٓتني + ايجا١ْٜٛ بعد ّٛدبً أٚ -ب
 ايعٌُ دلاٍ يف خرب٠ ضٓٛات 4 + عا١َ ثا١ْٜٛ أٚ -ت

 اآلخسٜٔ َع ٚايتعاٌَ ايتصسف ٚحطٔ ؾسٜل يف ايعٌُ ع٢ً ايكدز6٠- 

 بٓذاح ايشدص١ٝ املكابالت أٚ االختبازات ادتٝاش7- 

 اجملتُع يف احلطٓ٘ بايطُع١ ٚايتُتع اخلًل ٚحطٔ األَا8١ْ- 

  :ايتٓؿٝرٟ املدٜس تعٝني آي١ٝ : بعازا

 اإلداز٠ دلًظ ذلطس مبٛدب ايٛظٝؿ١ إقساز1- 

 مبٛاقع يًذُع١ٝ االيهرتْٚٞ املٛقع عرب ايٛظٝؿ١ عٔ باإلعالٕ ايبشس١ٜ املٛازد جل١ٓ تهًٝـ2 – 

  .ايطًبات اضتكباٍ باب إغالم َٛعد ٚحتدٜد بٗا اخلاص١ ايتٛاصٌ

  ( .ايٛظٝؿ١ ٚممٝصات املؤٖالت ) ايٛظٝؿ١ مبتطًبات خلاص١ا ٚاملٛاصؿات ايكبٍٛ شسٚط حتدٜد3- 

 أٚزام بدزاض١ ايبشس١ٜ املٛازد ت١ُٝٓ جل١ٓ تكّٛ ، ايتكدِٜ تازٜخ ٚاْتٗا٤ ايطًبات اضتكباٍ بعد4- 

  .املطًٛب١ ايشسٚط ملطابك١ املتكدَني

  .ايشسٚط عًِٝٗ تٓطبل َٔ ٚإبالؽ ايشدص١ٝ املكابالت إلدسا٤ َٛعد حتدٜد ٜت5ِ- 

 حٝح َٔ ايٛظٝؿ١ يشػٌ املتكدَني بني ٚاملؿاض١ً ايؿسش ع١ًُٝ تتِ ايشدص١ٝ املكابالت إدسا٤ بعد6- 

  .ايشدص١ٝ املكاب١ً ٚتكسٜس ٚاخلربات املؤٖالت

 قبٌ َٔ اعتُادٖا بعد املتكدَني بني َٔ املٓاضب املسشح باختٝاز ايٓٗا١ٝ٥ ايٓتٝذ١ إعالٕ ٜت7ِ- 

  .يًذُع١ٝ ايسمسٞ املٛقع ع٢ً ْٚشسٖا اإلداز٠ دلًظ

 املٛاؾك١ ألخر االدتُاع١ٝ ٚايت١ُٝٓ ايعٌُ يٛشاز٠ يسؾع٘ اإلشساف جل١ٗ املدٜس تعٝني َطٛغات زؾع8- 

  .تعٝٝٓ٘ ع٢ً

 جتسٜيب عكد ٚتٛقٝع ايعٌُ ملباشس٠ بريو إشعازٙ ٜتِ املدٜس تعٝني ع٢ً ايٛشاز٠ َٛاؾك١ صدٚز بعد9- 

  .أشٗس ثالث١ ملد٠

 جيٛش املد٠ ٖرٙ أثٓا٤ صالحٝت٘ ٜجبت مل ٚإذا يًعٌُ ايؿع١ًٝ املباشس٠ تازٜخ َٔ ١ايتذسٜبٝ املد٠ تبدأ11- 

  .ايعكد إْٗا٤ اإلداز٠ جملًظ

 خالٍ َباشس٠ ّٜٛ أٍٚ َٔ ابتدا٤ عٌُ عكد حتسٜس ٜتِ ايتذسٜب١ٝ ايؿرت٠ املدٜس ادتٝاش حاٍ يف11- 

  .ايتذسٜب١ٝ ايؿرت٠

  .االدتُاع١ٝ ايتأَٝٓات ْٚعاّ ايبشس١ٜ ازداملٛ ْعاّ يف تطذًٝ٘ ٜتِ ايعكد تٛقٝع بعد12- 

  :ايتٓؿٝرٟ يًُدٜس املاي١ٝ األَٛز حتدٜد : خاَطا

 ٚاخلربات ايع١ًُٝ املؤٖالت حطب ي٘ حتطب زٜاٍ (11111) أع٢ً ٚحد زٜاٍ (4111) ايتٓؿٝرٟ املدٜس زاتب1- 

 . ٚاالزلاش ايتؿسؽ َكابٌ َعني آخس َٚبًؼ اخلد١َ َٚد٠ ايع١ًُٝ



     
     
    

 ايطابع ايّٝٛ يف َهاْ٘ ٚيف ايعٌُ ضاعات خالٍ دؾعٗا ٜٚتِ ايطعٛدٟ بايسٜاٍ ايسٚاتب دؾع ٜت2ِ- 

 إزاد٠ عٔ خازد١ يعسٚف إال ايعاشس ايّٝٛ عٔ ٜتأخس ال إٔ ع٢ً َٝالدٟ شٗس نٌ َٔ ٚايعشسٜٔ

  .اجلُع١ٝ

 ٖرا اّبأحه ايعٌُ ْطام يف ٚذيو يًذُع١ٝ َطتخك١ َبايؼ أٟ خصِ بعد ايسٚاتب صسف ٜت3ِ- 

 ايٓعاّ

 ّٜٛ يف ايصسف ؾٝتِ زمس١ٝ عط١ً أٚ األضبٛع١ٝ ايساح١ ّٜٛ األدٛز يدؾع احملدد ايّٝٛ صادف إذا4- 

  .ٜطبك٘ ايرٟ ايعٌُ

 :ايعالٚات

 ايطٟٓٛ األدا٤ تكِٝٝ حطب املستب َٔ %(3 -1) مبكداز ايتٓؿٝرٟ يًُدٜس ايط١ٜٛٓ ايعال٠ٚ صسف ٜت1ِ-

 دصا٥ٞ إدسا٤ يف ذيو أقس َت٢ ايط١ٜٛٓ ايعال٠ٚ َٔ ايتٓؿٝرٟ ساملدٜ حسَإ اإلداز٠ جملًظ حيل2- 

 ايتكِٜٛ ع٢ً حصٛي٘ عدّ أٚ ٚايطًٛى ٚاآلداب ٚايتعًُٝات باألْع١ُ ايتٓؿٝرٟ املدٜس إلخالٍ ْتٝذ١

  ( .ددًا دٝد ) املطًٛب ايطٟٓٛ

 َٔ ض١ٓ ٖٞ ايط١ٜٛٓ ايعال٠ٚ ع٢ً حلصٛي٘ تسضُٝ٘ بعد ايتٓؿٝرٟ املدٜس يتكِٝٝ َد٠ أقٌ تعترب3- 

  .ايتذسٜب١ٝ ايؿرت٠ ؾٝٗا مبا ، ايتعٝني تازٜخ

 :االْتدابات

 عًُ٘ َكس خازج ١َُٗ بأدا٤ اجلُع١ٝ َٔ ٜهًـ عٓدَا زمس١ٝ ١َُٗ يف ايتٓؿٝرٟ املدٜس ٜعترب1- 

  .نِ ( 111 ) تصٜد ملطاؾ١

 .زٜاٍ 251 مببًؼ ( ٚاإلعاش١ ايطهٔ شاَاًل ) ايَٝٛٞ االْتداب ٜصسف2- 

  .اإلضايف ايعٌُ ٚبد االْتداب بني ُعاجل جيٛش ال3- 

 ؾرت٠ ضُٔ دخًت إذا ايسمس١ٝ ايعطالت ٚنريو األضاض١ٝ ايعٌُ أٜاّ عٔ االْتداب أٜاّ زؾع ٜت4ِ- 

  .االْتداب

  .اجلُع١ٝ إداز٠ حتددٙ حطبُا اجلُع١ٝ ٚإىل َٔ املٓتدب يًُدٜس املٓاضب ايٓكٌ ٜؤ5َٔ- 

 :ايعٌُ ضاعات : ضادضا

 بساتب زمس١ٝ أضبٛع١ٝ زاح١ ٚايطبت اجلُع١ ّٜٛ ٜٚهٕٛ ، أٜاّ مخط١ ٛع١ٝاألضب ايعٌُ أٜا1ّ- 

  .ناٌَ

 ضاع١( 41) أضبٛعًٝا دلُٛعٗا ٜهٕٛ ًَٜٛٝا ضاعات مثا١ْٝ مبعدٍ ، ؾرتتني ع٢ً ايعٌُ ضاعات ته2ٕٛ- 

 يًُدٜس حيل ٚال ، ايٓعاّ يف احملدد٠ املٛاعٝد يف َٓٗا ٚاْصساؾ٘ ايعٌُ أَانٔ إىل احلطٛز ٜٚهٕٛ

 ٝريتػ

  .ذيو ع٢ً اإلداز٠ دلًظ ٚاعتُاد َٛاؾك١ دٕٚ َؤقت بشهٌ ٚيٛ ايعٌُ ضاعات أٚقات

 املبازى زَطإ شٗس يف ايعٌُ ضاعات ٚتهٕٛ ( َٚطا١ٝ٥ صباح١ٝ ؾرتتني ) باجلُع١ٝ ايدٚاّ أْٛاع3- 

  .اإلداز٠ دلًظ حيددٙ َا حطب ، ؾرتتني ع٢ً



     
     
    

 ) ايعٌُ شٗس بإٔ عًَُا ، باجلُع١ٝ املعتُد ١ُايبص ْعاّ باضتدداّ ٚاْصساؾ٘ حطٛزٙ اعتُاد ٜت4ِ- 

 ( .ايشٗس ْٗا١ٜ بتازٜخ ٜٚٓتٗٞ املٝالدٟ ايشٗس َٔ 1 بتازٜخ ٜبدأ

 َٔ زمسٞ تهًٝـ بٛدٛد إال ايسمس١ٝ ايدٚاّ ضاعات خازج ايبص١ُ دٗاش اضتدداّ ي٘ حيل ال5- 

  .بكساز إضاؾ١ٝ ايعٌُ ضاعات ي٘ ٚحتطب اإلداز٠ دلًظ

 ايعاّ األَني أٚ اجملًظ ز٥ٝظ َٔ ٚباعتُاد املعتُد االضت٦رإ منٛذج ٚؾل هٕٜٛ املدٜس اضت٦را6ٕ- 

  :ايتاي١ٝ احلاالت إحد٣ ضُٔ

  .ايعٌُ ٚقت عٔ احلطٛز يف ايتأخس -أ

  .ايعٌُ ٚقت ْٗا١ٜ قبٌ االْصساف -ب

  .ايسمسٞ ايدٚاّ أثٓا٤ اخلسٚج -ت

 :اإلضايف ايعٌُ ضاعات : ضابعًا

 أٚ املطتعذ١ً يألعُاٍ املباشس ايس٥ٝظ َٔ َطبل بتعُٝد إال اإلضايف ايعٌُ ضاعات تعتُد ال1- 

 بشسط ، ايعٌُ ضري ع٢ً نبري بشهٌ تأدًٝٗا ٜٚؤثس ايتايٞ ايّٝٛ يدٚاّ تأدًٝٗا ميهٔ ال اييت ايطاز١٥

  .ايعٌُ شإلزلا حيتادٗا اييت ايطاعات عدد ايتٓؿٝرٟ يًُدٜس َطبكًا املباشس ايس٥ٝظ ٜكدز إٔ

 ش٤ٞ اإلضايف ايعٌُ ٚضاعات األصٌ ٖٞ اإلضاؾ١ٝ ايعٌُ ضاعات يف ايتٛضع َٔ احلد ضاض١ تعترب2- 

 .اجلُع١ٝ إداز٠ أٚ ايكطِ ز٥ٝظ َٔ ذلدٚد بطًب احلدٚد أضٝل يف ٜتدر اضتجٓا٥ٞ

 أدس ٚحيطب احلاد١ عٓد إضاؾ١ٝ عٌُ بطاعات ايتٓؿٝرٟ املدٜس تهًٝـ اجلُع١ٝ إلداز٠ حيل3- 

  :ايتاي١ٝ املعادي١ مبٛدب اإلضاؾ١ٝ ع١ايطا
 ايسمس١ٝ ايعطٌ أٜاّ ٚيف ، اإلضايف ايعٌُ يف ايطاع١ أدس = 1.5 × ايعاد١ٜ األٚقات يف ايطاع١ أدس -أ

  .2 × األدس ٜهٕٛ

  .زاح١ بأٜاّ عٓٗا ؾٝعٛض باجلُع١ٝ املاي١ٝ اإلَهاْات تتٛؾس مل إذا -ب

 :اإلداشات : ثآًَا

  :ٖٚٞ أْٛاع مخط١ إىل ١ٝاجلُع يف اإلداشات تصٓـ

  .إضاؾ١ٝ ، اضتجٓا١ٝ٥ ، َسض١ٝ ، اضطساز١ٜ ، اعتٝاد١ٜ

  .ايتذسٜب١ٝ ايؿرت٠ َطٞ بعد إال االعتٝاد١ٜ بإداشات٘ ايتُتع يًُدٜس حيل ال2- 

 ْعاّ يف ٚإدخاهلا ٚاعتُادٖا املباشس ايس٥ٝظ تٛقٝع أخر َع اإلداش٠ طًب منٛذج بتعب١٦ املدٜس ًٜتص3ّ- 

  .بشس١ٜاي املٛازد

  .األدس َدؾٛع١ ًَٜٛا (31) َدتٗا اعتٝاد١ٜ إداش٠ املدٜس ٜطتخل : االعتٝاد١ٜ اإلداش4٠- 

 ٖٚٞ األدس َدؾٛع١ ايط١ٓ يف أٜاّ عشس٠ قدزٖا عسض١ٝ إداش٠ املدٜس ميٓح : االضطساز١ٜ اإلداش5٠- 

  .ي٘ َهتطبًا حكًا يٝظ

  .ايصالحٝات صاحب قبٌ َٔ ي٘ حتدد : االضتجٓا١ٝ٥ اإلداش6٠- 



     
     
    

 اإلداشات ْعاّ عطب ؾٝٗا ٜٚعاٌَ اإلداش٠ أٜاّ بعدد طيب تكسٜس إحطاز : املسض١ٝ اإلداش7٠- 

  .املسض١ٝ

  .اجلُعٝات ْعاّ حطب األضخ٢ ٚعٝد ايؿطس عٝد عط١ً املدٜس ٜطتخل : ايسمس١ٝ ايعطالت8- 

  :اإلضاؾ١ٝ اإلداشات9- 

  .ايصٚاج حاي١ يف أٜاّ (5) َد٠ -أ

  .مبٛيٛد زشق٘ حاي١ يف أٜاّ (3) َد٠ -ب

  .ؾسٚع٘ أٚ أصٛي٘ أحد أٚ شٚدت٘ ٚؾا٠ حاٍ يف أٜاّ (5) َد٠ -ت

  .إيٝٗا املشاز يًخاالت املؤٜد٠ ايٛثا٥ل ٜطًب إٔ األٍٚ يًطسف ٚحيل

 مل إذا ْٛعٗا نإ أٜا اإلداش٠ دبع أٚ قبٌ عًُ٘ عٔ املدٜس ؾٝ٘ ٜػٝب ّٜٛ نٌ عٔ َٜٛني أدس حيط11ِ- 

  .َكبٛاًل عرزًا ٜكدّ

 :اخلد١َ إْٗا٤ : تاضعًا

  :ايتاي١ٝ األضباب بإحد٣ ايتٓؿٝرٟ املدٜس خد١َ تٓت1ٞٗ- 

  .االضتكاي١ -أ

  :ايتاي١ٝ األضباب ألحد ايعٌُ َٔ ايؿصٌ -ب

 طبًٝا ذيو ثبت إذا ايعٌُ اضتُساز عٔ ٜعٝك٘ ٚسلٛٙ يعذص املسضٞ ايػٝاب ١ًَٗ اْتٗا٤.  

 املتدْٞ ايٛظٝؿٞ األدا٤.  

 بايشسف رل١ً رلايؿ١ ازتهاب.  

 ايعكد جتدٜد يف زغبت٘ بعدّ اآلخس ايطسؾني أحد ٜبًؼ إٔ شسٜط١ َدت٘ باْتٗا٤ املدٜس عكد ٜٓت2ٞٗ- 

  .اآلخس يًطسف شٗسٜٔ زاتب ؾٝدؾع بريو ايطسؾني أحد أخٌ ؾإذا اْتٗا٥٘ تازٜخ َٔ َٜٛا ثالثني قبٌ

 َٛضخًا َهتٛب١ تكدّ إٔ شسٜط١ ايعكد َد٠ خالٍ عًُ٘ َٔ االضتكاي١ ايتٓؿٝرٟ يًُدٜس حيل 3- 

 ، ايعٌُ تسى ؾٝ٘ ٜسغب ايرٟ ايتازٜخ َٔ األقٌ ع٢ً ًَٜٛا ثالثني قبٌ ٚذيو ، االضتكاي١ أضباب ؾٝٗا

  .إْراز شٗس ملد٠ االضتكاي١ تأدٌٝ يف احلل ٚيًذُع١ٝ

 ٚإخال٤ عٗد َٔ يدٜ٘ َا ٚتطًِٝ خدَات٘ إْٗا٤ بعد إال اجلُع١ٝ دز٠َػا ايتٓؿٝرٟ يًُدٜس حيل ال4- 

  .طسؾ٘

 تكدميٗا ٜعكب ايرٟ االضتكاي١ شٗس خالٍ اضتكايت٘ ضخب ايتٓؿٝرٟ املدٜس زغب١ حاي١ يف5- 

  .ذيو زؾض أٚ قبٍٛ يف احلل ؾًًُذًظ

 نإصابت٘ _ ذيو ٜجبت َا إحطاز َع ط١ًٜٛ يؿرت٠ َسٚزٟ حادخ أٚ َسضٞ يعسف ايػٝاب عٓد6- 

  :ايتاي١ٝ ايٓعا١َٝ اإلدسا٤ات حك٘ يف ؾٝتبع _ اهلل مسح ال ٚسلٖٛا شًٌ أٚ ط١ًٜٛ بػٝبٛب١

  .ناٌَ زاتب ي٘ ٜصسف : األٚىل ًَٜٛا ايجالثٕٛ -أ

  .ايساتب أزباع ثالث١ : ايتاي١ٝ ًَٜٛا ايطتٕٛ -ب



     
     
    

  .أدس بدٕٚ : ذيو تًٞ اييت ًَٜٛا ايجالثٕٛ -ت

  .خدَات إْٗا٤ : شٗس (12) بعد -ج

 املباشس ز٥ٝط٘ عٓ٘ ٜعدٙ تكسٜس ٚؾل ايعكد ؾرت٠ خالٍ ايتٓؿٝرٟ املدٜس خدَات إْٗا٤ يًذُع١ٝ حيل7- 

  :ايتاي١ٝ احلاالت يف اإلداز٠ دلًظ ٜٚعتُدٙ
 ٘بٗا املعٍُٛ ٚايتعًُٝات اجلُع١ٝ أْعُ٘ رلايؿ 
 اإلداز٠ َدٜس ٜٚعتُدٙ شساملبا ز٥ٝط٘ عٓ٘ ٜعدٙ تكسٜس ٚؾل ( َسض )غري حد إىل عًُ٘ أدا٤ يف اخؿل إذا 

  .هلا ايتابع
 ّزؤضا٥٘ َٔ ٜتًكاٖا اييت يًتٛدٝٗات تٓؿٝرٙ أٚ تكبً٘ عد 

  .ايصخٝح ايٛد٘ ع٢ً ايعٌُ ممازض٘ َٔ ميهٓ٘ ال ايرٟ ايصخٞ ايعذص حاي٘ يف

 :اخلد١َ ْٗا١ٜ َهاؾأ٠ عاشسًا:

  :ايتاي١ٝ ايطٛابط ٚؾل اخلد١َ ْٗا١ٜ َهاؾأ٠ ايتٓؿٝرٟ املدٜس ميٓح1 – 
 ايطٓٛات َٔ ضٓ٘ نٌ عٔ شٗس ٚزاتب ، األٚيٞ اخلُظ ايطٓٛات َٔ ضٓ٘ نٌ عٔ شٗس ْصـ اتبز 

  .ذيو تًٞ اييت

 ٕاْكطاع بدٕٚ َتتاي١ٝ ايعٌُ ؾرت٠ تهٕٛ أ.  

 ضٓتني ألخس ؾٛم ؾُا دٝد ايٛظٝؿٞ أدا٥٘ يف تكدٜسٙ ٜهٕٛ أال.  

 ذيو سلٛ أٚ تأدٜيب بطبب اخلد١َ إْٗا٤ ٜهٕٛ أال.  

 ٕٛاملهاؾأ٠ حلطاب أضاضا املٛظـ ٜتكاضاٙ شٗس أخس ادس ٜه.  
 ٞاجلُع١ٝ يد٣ ايعٌُ يف بكا٥٘ ع٢ً ضٓتني َط 

 َٔ أضبٛع خالٍ حكٛق٘ ٚتصؿ١ٝ أدسٙ دؾع اجلُع١ٝ ع٢ً ٚدب ايتٓؿٝرٟ املدٜس خد١َ اْتٗت إذا2-

 اجلُع١ٝ ع٢ً ٚدب ، ايعكد أ٢ْٗ ايرٟ ٖٛ ايتٓؿٝرٟ املدٜس نإ إذا أَا ، ايتعاقد١ٜ ايعالق١ اْتٗا٤ تازٜخ

 دٜٔ أٟ حيطِ إ ايصالح١ٝ ٚيصاحب ، أضبٛعني ع٢ً تصٜد ال َدٙ خالٍ نا١ًَ حكٛق٘ تصؿ١ٝ

  .ي٘ املطتخك١ املبايؼ َٔ ايعٌُ بطبب ي٘ َطتخل

 ال خد١َ بعد املهاؾأ٠ ثًح احلاي١ ٖرٙ يف ٜطتخل ايتٓؿٝرٟ املدٜس اضتكاي١ بطبب ايعكد إْٗا٤ مت إذا3-

 خدَت٘ َد٠ شادت إذا ثًجٗا ٜٚطتخل ، ضٓٛات مخظ عٔ تصٜد ٚال ، َتتايٝتني ضٓتني عٔ تكٌ

 خدَت٘ بًػت إذا نا١ًَ املهاؾأ٠ ٜٚطتخل ضٓٛات عشس تبًؼ ٚمل ١َٝتتاي ضٓٛات مخظ ع٢ً باجلُع١ٝ

  .ؾأنجس ضٓٛات عشس

 بايعٌُ ايتخاق٘ تازٜخ ؾٝٗا ٜٛضح خد١َ شٗاد٠ ايتٓؿٝرٟ املدٜس تطًِٝ ٜتِ األحٛاٍ مجٝع ٚيف4- 

  .عًٝٗا ٜعٌُ نإ اييت ٚايٛظٝؿ١ عًُ٘ اْتٗا٤ ٚتازٜخ

 :ٚاجلصا٤ات املدايؿات عشس: احد

 ذيو ٜٚهٕٛ َٓ٘ ايٛاقع ٚاخلطأ بايتكصري إخطازٙ قبٌ ايتٓؿٝرٟ املدٜس ع٢ً عكٛب١ ٟأ تٛقع ال1-

  .باألَس عالق١ هلا اييت ايبٝاْات تًو تطذٌٝ ٚجيب ، ْؿط٘ عٔ يًدؾاع ايهاؾ١ٝ ايؿسص١ ٚميٓح نتاب١



     
     
    

 حاالت عدا َا ، ايٛاحد ايشٗس يف أٜاّ عشس٠ عٔ تصٜد ملد٠ ايتٓؿٝرٟ املدٜس زاتب َٔ احلطِ جيٛش ال2-

  .ايػٝاب

 ٚاجلداٍٚ املٛظؿني شؤٕٚ بتٓعِٝ اخلاص١ بايال٥خ١ دا٤ َا حطب ٚاجلصا٤ات ايعكٛبات تٛقٝع ٜت3ِ-

  .ٚاجلصا٤ات باملدايؿات اخلاص١

 :-ختا١َٝ أحهاّ

 إىل املصًخ١ دعت َا َت٢ ايال٥خ١ ٖرٙ ع٢ً ٜساٙ َا تعدٌٜ إضاؾ١ أٚ حرم اإلداز٠ جملًظ حيل1- 

  .ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ باملًُه١ ايعٌُ ْعاّ َع ٜتعازض ال مبا ذيو

 تازٜخ َٔ اعتبازا ببًذسشٞ األ١ًٖٝ ايرب ظُع١ٝ بٗا ايعٌُ ٚإقساز ايال٥خ١ ٖرٙ اعتُاد ٜت2ِ- 

  .اإلداز٠ دلًظ َٔ اعتُادٙ
 


