
:

.

.

حروط لثغعط  تاعشر  الثغظ  المعظفغظ  بغظ  المفاضطئ   تضعن 
 الارصغئ وشصاً لظاائب تصعغط افداء العظغفغ لطسظئ افخغرة ضمسغار
 طفاضطئ رئغسغ، إضاشئ إلى جمغع أو بسخ المساغغر ا�تغئ، سطى أق

غصض سثد طساغغر المفاضطئ المساثثطئ سظ طسغارغظ ابظغظ

 غاط اخاغار المساغغر المقئمئ وتتثغث أوزاظعا والسظخر المرجح وشص
 طا غراه العزغر المثاص، وباقتفاق طع وزارة الثثطئ المثظغئ، شغ

ضض طرة غاط شغعا اخاغار طساغغر المفاضطئ وأوزاظعا أو تسثغطعا

 تطاجم الةعئ التضعطغئ بإسقن المساغغر وافوزان الاغ جاساثثم
 خقل الُمفاضطئ، وذلك صئض ا�سقن سظ المفاضطئ، سطى أن غحمض

ا�سقن تتثغث السظخر الُمرجح شغ تالئ الاساوي بغظ المرحتغظ

اخاغاره، تط  الثي  المرجح  السظخر  تطئغص  بسث  الاساوي  تال   شغ 
 تضعن افصثطغئ شغ تارغت الاسغغظ سظخرًا طرجتًا طتسعبًا ضا�تغ:
 (الغعم / الحعر/ السظئ)، وشغ تال اجامر الاساوي شاثاار الةعئ

ُسظخرًا طرجتًا آخر لطمفاضطئ بغظ الماساوغظ

طادة-52

المئادرات وا�ظةازات الاغ تصصعا المرحح.
 

براطب الاطعغر والاثرغإ الاغ تخض سطغعا المرحح.
 

ظاائب المصابطئ الحثخغئ لاصغغط المرحح.

ظاائب اخائار المفاضطئ بغظ المرحتغظ.

.

طعاد القئتئ الاظفغثغئ لطارصغات

وترتئط لطمعظش  العظغفغ  والاطعر  لطاصثم  وجغطئ  الارصغئ   ُتسث 
 بمساعى أدائه. وق ُتسث بأي تال طظ افتعال اجاتصاصًا ططجطًا سطى

الةعئ التضعطغئ تةاه طعظفغعا

طادة-47

طادة-48

.

.

حشعر العظغفئ المراد الارصغئ إلغعا شسًق .
 

المططعبئ والثئرات  المآعقت  لطارصغئ  المرحح  شغ  تاعشر       أن 
 لطعظغفئ الاغ غراد أن غرصى إلغعا وشصًا لما عع طتثد شغ تخظغش

العظائش شغ الثثطئ المثظغئ
 

 أن تضعن العظغفئ المراد الارصغئ إلغعا طخظفئ شغ المرتئئ الاالغئ
طئاحرة لطمرتئئ الاغ غحشطعا المرحح لطارصغئ

:غةعز ترصغئ المعظش لطمرتئئ (الساحرة شما دون) بالحروط ا�تغئ

 ق تتاسإ المثد ا�تغئ لشرض إضمال طثة الثئرة المططعبئ
لطعظغفئ الاغ غراد أن غرصى إلغعا

طثة ا�جازة اقجابظائغئ.
 

والمظزمات.. والعغؤات  التضعطغئ  الةعات  لشغر  ا�سارة   طثة 
ا�صطغمغئ أو الثولغئ

 طثة اقباساث أو ا�غفاد أو ا�جازة الثراجغئ إذا لط غاتصص الشرض طظ.
أي طظعا

....

طثد الشغاب إذا لط تتاسإ إجازة رجمغئ..
.

طثة ضش الغث إذا خثر بتصه سصعبئ.

.

.

:

ق غةعز الظزر شغ ترصغئ المعظش شغ التاقت ا�تغئ:

طادة-49

 إذا ضان طئاسبًا أو طعشثًا لطثراجئ أو ططتصًا بثورة تثرغئغئ تجغث سطى
(جائ) أحعر شغ الثاخض أو الثارج

إذا ضان شغ إجازة دراجغئ أو اجابظائغئ.

سقصئ ذات  أطعر  شغ  لطمتاضمئ  طتاًق  أو  الغث،  طضفعف  ضان   إذا 
بالعظغفئ أو أطعر طثطئ بتسظ السغرة وافخقق

  إذا ضان صث سعصإ بالترطان طظ السقوة أو التسط طظ الراتإ طثة
 (خمسئ سحر) غعطًا شأضبر طاخطئ أو طافرصئ خقل السظئ السابصئ

لاارغت الظزر شغ ترصغاه

 إذا أسث سظه شغ السظئ افخغرة تصعغط أداء وظغفغ باصثغر أصض طظ
جغث أو طا غسادله

.

.

.

.

طسآولغئ التضعطغئ  الةعئ  شغ  الئحرغئ  المعارد  إدارة   تاعلى 
لثغعا، المائسئ  لقجراءات  وشصًا  الارصغات  سمطغئ  وتظفغث   إدارة 
 وتاثث طا غطجم لطاتصص طظ تعاشر حروط وضعابط الارصغئ لثى

المرحح لطارصغئ، واجاضمال الماططئات الظزاطغئ القزطئ لثلك

طادة-51

.

طظ القئتئ  طظ   (49) و   (48) المادتان  تدمظاه  طا  طراساة   طع 
 حروط وضعابط، غةعز ترصغئ المعظش في طظ المراتإ (التادغئ
 سحرة أو الباظغئ سحرة أو البالبئ سحرة( إذا تعاشرت لثغه خئرة

طظاجئئ ق تصض سظ جظاغظ شغ المرتئئ الاغ غحشطعا

طادة-50

.

الارصغات ا�دارغئ



طعاد القئتئ الاظفغثغئ لطارصغات ح

طادة-57

ق غةعز الةمع بغظ أضبر طظ ترصغئ خقل السظئ العاتثة.

 طع طراساة طا تدمظاه المادتان (48) و ( 49 ) طظ القئتئ طظ حروط
 وضعابط، لطعزغر المثاص اجابظاًء طما تدمظاه المادة (52) طظ القئتئ
 ترحغح طظ غراه طظاجئًا لحشض أي طظ العظائش الحاغرة شغ المرتئاغظ
 الرابسئ سحرة أو الثاطسئ سحرة إذا تعاشرت لثغه طثة خئرة سطى الظتع

ا�تغ

طادة-53

 المرتئئ الرابسئ سحرة: غحارط أن غاعاشر لحشطعا خئرة طظاجئئ ق تصض سظ
أو سحرة)  البالبئ  أو  سحرة  المرتئاغظ(الباظغئ  طظ  أي  شغ  جظعات   أربع 

ضطغعما أو طا غسادلعما شغ السقلط العظغفغئ افخرى

 المرتئئ الثاطسئ سحرة: غحارط أن غاعاشر لحشطعا خئرة طظاجئئ ق تصض
 سظ أربع جظعات شغ أي طظ المرتئاغظ(البالبئ سحرة أو الرابسئ سحرة)أو

ضطغعما أو طا غسادلعما شغ السقلط العظغفغئ افخرى

 وتصعم إدارة المعارد الئحرغئ شغ الةعئ التضعطغئ باتثاذ طا غطجم لطاتصص
ترحغته لحشض تط  الثي  المرحح  لثى  الارصغئ  تعاشر حروط وضعابط   طظ 

العظغفئ المططعب ترصغاه إلغعا، واجاضمال إجراءات الارصغئ

:

.

.

.

 غةعز بمعاشصئ العزغر المثاص ترصغئ المعظش اجابظاًء سطى وظغفئ
حاغرة لمرتئاغظ أسطى طظ المرتئئ المبئئ سطغعا بالحروط ا�تغئ

طادة-54

 أن غاعاشر لثغه التث افدظى طظ المآعض السطمغ المططعب لطعظغفئ الاغ
 غراد أن غرصى إلغعا وشصًا لما عع طتثد شغ تخظغش العظائش شغ الثثطئ

المثظغئ

 أن غضعن صث تخض سطى ظاغةئ تصعغط أداء وظغفغ شغ السظئ افخغرة ق غصض
سظ (طمااز) أو طا غسادله

أن ق غاةاوز سمر المرحح خمج وخمسغظ جظئ.

أن غضعن صث أطدى بالمرتئئ الاغ غحشطعا طا ق غصض سظ جظئ.

سثد طظ   (1%) ظسئئ  المالغئ  السظئ  شغ  ُغرّصعن  طظ  سثد  غاةاوز  ق   أن 
 العظائش الثاضسئ لسطط رواتإ المعظفغظ السام شغ الةعئ، وبما ق غاةاوز

(50) طعظفًا شغ السظئ

 أن ق غاةاوز سثد الارصغات اقجابظائغئ الاغ غتخض سطغعا المعظش ترصغاغظ
خقل خثطاه شغ الثولئ

 أن تضعن الارصغئ طظ خقل لةظئ برئاجئ طظ غراه العزغر المثاص، وسدعغئ
شغ الئحرغئ  المعارد  سظ  المسآول  بغظعط  طظ  غضعن  أن  سطى  غراه   طظ 
 الةعئ، والمسآول سظ الحآون المالغئ شغعا، إضاشئ إلى طمبض طظ وزارة
 المالغئ، وطمبض طظ وزارة الثثطئ المثظغئ، وتسامث الارصغئ بصرار طظ العزغر

المثاص

.

.

.

:

.

.

طادة-55
اقجابظائغئ الارصغئ  سطى  تمخ  لط  طا  المعظش  ترصغئ  غةعز   ق 

.السابصئ جظاان سطى افصض

طادة-56
 ق غةعز ترصغئ المعظش ترصغئ اجابظائغئ طا لط تمخ سطى الارصغئ

.اقجابظائغئ السابصئ (بقث) جظعات سطى افصض

طادة-58

الاسغغظ خقتغئ  تمطك  الاغ  الةعئ  طظ  الارصغئ  صرار   غخثر 
الصرار بعا وق تضعن الارصغئ ظاشثة طظ تارغت خثور   وتضعن 

.بأبر رجسغ


