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 مِذمت

 

ٖام جىٌُزا الذلُل َزا بكذاد جم  واللما٘ اللمل هـام مً الخاظلت اإلاادة ألخ

 ألاَلُت  الجملُت بين الىؿٌُُت اللالُاث جىـُم الالئدت بلى وتهذي العلىدي

ين مصلحت ًدِّ بما بها واإلاىؿٌينللخىكُت الصحُت    ٔل ولُٕىن  الؼًش
ًا
 ػشي كاإلاا

َ  مً له بما  .واحباث مً كلُه وبما خِى
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٘  الٌصل ٖام :ألاو ٌاث كامت ؤخ  وحلٍش

 

ٖام ألاولى الىخذة  كامت ؤخ

(   1(  اإلاادة

ٖام حعشي   .بالجملُت  واللامليناإلاىؿٌين حمُم كلى الذلُل َزا ؤخ

( 2)اإلاادة 

م الذلُل َزا ٌلخمذ ٖامه جؼبُّ في ًخللّ ما بٖل اإلاُالدي الخٍِى  كِذ في رلٗ خالي كلى ًخٌّ لم ما ؤخ

 .اللمل

( 3)اإلاادة 

ٖام مم ًخلاسض ال ًُما اللمل للِىد مخمم الذلُل َزا ٌلخبر  .الىؿٌُُت اللِىد في الىاسدة والششوغ ألاخ

( 4)اإلاادة 

ٖام كلى اإلاىؿٍ بػالق ًخلين ىُم اللمل كِذ في رلٗ كلى ًىص و الذلُل َزا ؤخ  .بزلٗ بُشاسا اللامل ٍو

( 5)اإلاادة 

 .الذلُل َزا في بشإهه هص ًشد لم ما ٔل في له اإلاىٌزة والِشاساث العلىدي واللما٘ اللمل هـام بلى ًشحم
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( 6)اإلاادة 

 :الذلُل واظخلما٘ َذي

ىاكذ وؤهـمت ظُاظاث جدذًذ َى الذلُل َزا مً الهذي بن -1 ت اإلاىاسد ُو  اإلاىؿٌين وشاون البشٍش

ّ كً ورلٗ باإلاىؿٌين، الجملُت كالُت جىـُم شإنها مً التي  واحباث وجىطُذ جدذًذ ػٍش

 َ ين باإلطاًت مً ٔل وخِى  .اإلاعاواة بِذس الجملُت مىؿٌي حمُم ملاملت جإمين بلى الؼًش

ام جخصص -2 دخٌف منها حضء ؤو( الذلُل وسخ مً وسخت لٖل مدعلعلت ؤُس  ؤخصائي الجىدة ٍو

م ٌُُٓت ًبين بسجل  .اليسخ جىَص

اث ًئاث اإلاذًش الخىٌُزي ًدذد -3  الذلُل َزا بيسخت الاخخٌاؾ لهم ًدّ الزًً اإلاعاولين ومعخٍى

شظل ً اإلاعاولين بلى الذلُل وسخ ؤخصائي الجىدة ٍو ٘  مِابل اإلازٓىٍس  كلى جىُُلهم كلى الحصى

 .خاص بزلٗ سجل

 كلى حلذًالث ؤًت بخصىص وجىصُاث اُتراخاث ًِذم ؤن ًمٕىه الجملُت في معاو٘ ؤي بن -4

 العلؼت، خؼىغ كلى صلىدا جمش ؤن ًجب والخىصُاث الاُتراخاث َزٍ ؤن بال الذلُل، مدخىي 

ِا اًِت ؤلاداسي، للذساظت الخىـُم لهُٖل ًو  .ؤلاداسة مجلغ مً النهائي الاكخماد زم ومً واإلاى

ٖان، ُذس مٌصل بإظلىب والخىصُاث الاُتراخاث جِذًم ًخم . أ ٌظل ؤلام  شٖل كلى جِذًمها ٍو

 .الذلُل لصٌداث بذًلت ؤو حذًذة صٌداث

 معاولُت كلُه جِم الزي ؤخصائي الجىدة بلى ، اإلاِترخت الخلذًالث ٔاًت جِذم ؤن ًجب . ب

 اإلاذًش الخىٌُزي جِذًمها بلى زم ومً النهائي شبه ُالبها في ووطلها الخلذًالث جصيٍُ

اًِت لها بلى مجلغ ُبل كليها للمى  .ؤلاداسة جدٍى

 بلذ ؤو هي ٓما اكخمادَا، بما ًخىلى الزي ؤلاداسة مجلغ ُبل مً الخلذًالث ٔاًت دساظت جخم . ت

ظها ؤو كليها بدخا٘ الخوُيراث  .ًس

ذ كبر اإلاىؿٌين لجمُم وحلمم بداسي، بِشاس ٓخابُا اإلالخمذة الخلذًالث جصذس . ث  الذاخلي البًر

 .بالجملُت

ٖان الذلُل مً الجذًذ ؤلاصذاس بخال٘ كلى ؤلاششاي ؤخصائي الجىدة ًخىلى . ج ؤلاصذاس  م

 .الِذًم

ش الذلُل مً وسخ لذيهم إلاً ٌعمذ ال -5 اجه مً ؤي بإخز ؤو بخصٍى ٖاجب خاسج بلى مدخٍى  الجملُت م

 .ؤخصائي الجىدة مً معبّ برن الحص٘ى كلى دون 
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 ٌلُذَا ؤن الذلُل مً وسخت خُاصجه في وجىحذ الجملُت، في خذمخه اهتهذ مىؿٍ ٔل كلى ًجب -6

ّ كً الجملُت بلى  .ؤخصائي الجىدة بلى حعلُمها ػٍش

( 7)اإلاادة 

ٍ  :الذلُل في الىاسدة اإلاصؼلحاث بلع حلٍش

 منها لٖل املخصصت اإلالاوي الذلُل َزا في وسدث ؤًىما الخالُت واإلاصؼلحاث واللباساث بالٖلماث ًِصذ

 :ؤدهاٍ

 (خُاجىا)الجملُت ألاَلُت للخىكُت الصحُت : الجملُت  -1

ِصذ: هـام اللمل  -2  .العلىدي واللما٘ اللمل هـام به ٍو

ِصذ: هـام الخإمُىاث الاحخماكُت -3  .العلىدي الاحخماكُت الخإمُىاث هـام به ٍو

 اللمىمُت الجملُت ُبل مً اإلاىخخبت الللُا العلؼت وهي الجملُت بداسة مجلغ :ؤلاداسة مجلغ -4

 .للجملُت

 والخىـُم، الخخؼُؽ خُث مً كام بشٖل الجملُت بداسة كً اإلاعاو٘ َى :الخىٌُزي اإلاذًش -5

ش  .والخؼٍى

 ؤو صالخُتها ؤو اخخصاصها طمً ًِم والتي العلؼت صاخبت الجهت َى :اإلالجي اإلاعاو٘ -6

عخلمل الىص، ظُاَ في اإلاىطىق الىاسد معاولُتها  مم اإلاعاو٘ ًخوير كىذما كادة الخلبير َزا َو

 .ؤلاحشاء ؤو الِشاس معخىي ؤَمُت ؤو ؤلاداسي  اإلاعخىي  حوير

ت العلؼت َى  :اإلاباشش اإلاذًش -7 ت ؤلاداٍس  وكلى الىص ظُاَ في الىاسد اليشاغ كلى مباششة اإلاشًش

 ظىاء باإلاىطىق مباششة ملىُت وجٕىن  ؤلاداسي  الخىـُم َُٖل خعب اليشاغ طمً َزا اللاملين

٘  ٔان شمل ؤو ظُاظاث، مىؿٌين ًدىاو اًُت الىؿائٍ مً ؤًا رلٗ َو ا ؤلاشش  باإلاذًش الخىٌُزي بذءًا

عخلملالىخذاث مذًشي  زم ٘  كىذما " اإلاباشش اإلاذًش " مصؼلح  َو  اإلاىؿٌين اإلاىطىق ًدىاو

 .للمعاو٘ مباششة الخابلين

ت الىخذة هي: الىخذة -8  بليها ًيخمي والتي ؤلاداسي  الخىـُم َُٖل خعب الجملُت في الشئِعُت ؤلاداٍس

ت الىاخُت اإلاىؿٍ مً  .ؤلاداٍس

 في اإلاعاو٘ ؤي ًيها، واللاملين ألاُعام ًيها  بماالىخذةؤكما٘  كً اإلاعاو٘ َى : الىخذةمذًش  -9

 .للمذًش الخىٌُزي مباششة ألا٘و الخابم الصٍ
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ت اإلاىاسد -10 ت الىخذة هي :البشٍش ٘  التي ؤلاداٍس اإلاىاسد  وإحشاءاث ظُاظاث ٔاًت جىٌُز مخابلت يجخى

ت ت اإلاىاسد مً الاخخُاحاث وجخؼُؽ بالجملُت البشٍش  اإلالٌاث وخٌف اإلاىؿٌين، وجذٍسب البشٍش

 .بهم الخاصت

ى الجملُت في اللاملين ألاًشاد ؤخذ َى :اإلاىؿٍ -11  املخخصت، في الجهت مً بِشاس ٌلين شخص ٔل َو

خت ؤو الذائمت الىؿائٍ بخذي ا كمال بداستها، وجدذ وإلاصلحتها ًيها ًماسط الجملُت، في اإلاُا  بداٍس

ا ؤو آلُا ؤو جىٌُزًا ؤو ٓخابُا ؤو خعابُا ًىُا ؤو ؤو ، ؤو ًذٍو  في ًدذد ًىمي ؤو شهشي  ساجب لِاء هيٍر

 .حلُِىه ُشاس

 .ٔان دسحت ؤًت مً اإلاىؿٍ بلى اإلاعىذ اللمل هي :الىؿٌُت -12

ذ اللمل -13  كمل كلى ًىصب الزي ؤو مدذدة مذة بهجاٍص ػبُلت جِخط ي الزي اللمل َى :اإلاُا

ها التي اإلاذة ٔاهذ ؤًا باهتهائه مدذد ًيخهي  .بهجاٍص ٌعخوُش

اث ظلم كلى للمىؿٍ ؤلاداسي  اإلاعخىي  جدذد التي الشجبت هي  :الذسحت -14 ت اإلاعخٍى  في الجملُت، ؤلاداٍس

ت الىؿائٍ مً مجمىكت كادة جظم وهي ومعخىي  اإلاعاولُت دسحت خُث مً اإلاخِاسبت ؤو اإلادعاٍو

الث اًُت وؤَمُتها لشولها اإلاؼلىبت اإلاَا  .والللمُت ؤلاشش

 مهما اللمل، كِذ بمىحب كمله مِابل للمىؿٍ ٌلؼى الزي ألاحش به ًِصذ :ألاظاس ي الشاجب -15

ِت ؤو ألاحش َزا ٔان هىق  بطاًُت ظاكاث مِابل ؤو بذالث مً بطاًاث ؤًت وبذون  اخدعابه، ػٍش

ٖاي ؤو بل ؤو ثآم ا ُو ا ؤو الخإمُىاث ؤو الظشائب مً خصىماث ؤًت هيَر  .هيَر

ادة -16 ت الٍض ذ الزي الىِذي اإلابلى هي :العىٍى جِشٍس  الزي اإلاىكذ وفي ألاظاس ي اإلاىؿٍ ساجب به ٍص

 .اإلاىؿٍ وإهخاحُت ؤداء كلى بىاء الجملُت بداسة

 .العلىدًت الجيعُت ًدملىن  ممً الصخص َى  :اإلاىاػً -17

اًذ -18  .العلىدًت الجيعُت ًدمل ال الزي الصخص َى  :الى

ِا اإلاعخخذمين وؿائٍ طمً الجملُت في ملين شخص ؤي  :اإلاعخخذم -19 ٖام ًو  .الالئدت ألخ

 .الجملُت بداسة حلخمذَا التي الجهت هي  :اإلالخمذة الؼبُت الجهت -20

اًذ اإلاىؿٍ بلُه ًيخمي الزي البلذ  :اإلايشإ بلذ -21 العٌش  جزآش مً معخدِاجه اخدعاب ألهشاض الى

ت، ؤلاحاصاث في والزَاب باللمل لاللخداَ خم العىٍى  .اللمل كِذ في بىطىح رلٗ جدذًذ ٍو
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( 8)اإلاادة 

 :العُاظاث جؼبُّ خذود

ٖام حعشي   -1  واإلاىطىكين منهم اإلاثبخين الذائمين، الجملُت مىؿٌي حمُم كلى العُاظاث َزٍ ؤخ

ِشاث بىىد ٔاًت كلى ًؼلم اإلاىؿٍ، حلُين الاخخباس كىذ جدذ ٕىن  العُاظاث َزٍ ًو  خاطلا ٍو

 .لها جصذس جىٌُزا التي والِىاكذ للخللُماث

 بلى باليعبت جىؿٌُهم كِىد في الىاسدة الششوغ خاصت، بلِىد اللاملين اإلاىؿٌين كلى جؼبّ -2

 كملهم مذة ػُلت كليهم جؼبّ ٓما خذماتهم، وإنهاء واظخِاالتهم وإحاصتهم وجدذًذ سواجبهم حلُُنهم

ا التي الخاصت والخللُماث الششوغ الجملُت في م بليهم ًصذَس ا سئظاَئ  اإلاخللِت ألامىس  مً وهيَر

 .جىؿٌُهم ششوغ مم صشاخت ًخلاسض الزي ال الذلُل َزا بمىحب اللمل بلالُاث

اث التي والِشاساث وحلذًالتها العُاظاث َزٍ حلخبر -3  حضءا مىؿٌيها بشإن الجملُت بداسة صذَس

 .واإلاىؿٍ بين الجملُت الزي لللِذ مخمما

ٖام حمُم جلغى -4  كً صادسة جًٕ لم ما العُاظاث، لهزٍ املخالٌت والخللُماث والِشاساث ألاخ

 .الحٕىمُت العلؼاث

ٖام اإلاىؿٍ ًخظم -5 ٘  والجضاءاث املخالٌاث الئدت ألخ  بهزٍ واإلالحِت الجملُت في بها اإلالمى

 .العُاظاث

شمل العُاظاث، َزٍ هصىص كلى حلذًالث بدخا٘ ًمًٕ -6  البىىد مً وؤلالواء ؤلاطاًت رلٗ َو

 وألاهـمت الِىاهين وطمً الجملُت ؤهـمت جؼىس  خعب ًيها الحَِى الىاسدة ؤو واإلاىاًم

ت الحٕىمُت  .ؤلاداسة مجلغ مً باكخماد العاٍس

( 9)اإلاادة 

 :العُاظاث جؼبُّ معاولُاث

ت اإلاىاسد الئدت صبذث ؤلاداسة مجلغ اكخماد بلذ -1  ؤهـمت مً حضءٌ َز  وجىـُم اللملالبشٍش

 .الجملُت وحللُماث

ت اإلاىاسد الئدت كلى حلذًالث ؤًت اكخماد صالخُت وخذٍ ؤلاداسة بمجلغ جىاغ -2  .البشٍش

 بخذي ؤن ٓما الجملُت في اإلاىؿٌين ٔاًت كلى واحب بمٌهىمها واللمل العُاظاث َزٍ اخترام بن -3

 .العُاظاث لهزٍ اإلاىؿٌين حمُم اخترام مً الخإٓذ هي ؤلاداسة معاولُاث مجلغ
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ٖام الجملُت في اإلاعاولىن  ٌعخلين -4  وجىحيههم مشئوظيهم مم حلاملهم في العُاظاث َزٍ بإخ

ت الشوح كلى بهذي الحٌاؾ ومخابلتهم  ٌعخلين ٓما .والاهظباغ الجُذ وألاداء اللالُت اإلالىٍى

ت بها اللاملىن  هم وواحباتهم إلالًش  .خُِى

ِشاث البىىد مً ًِشة ؤو بىذ ؤي خٕم جٌعير ؤلاداسة ًدّ ملجلغ -5  جٌىٍع وله العُاظاث َزٍ ًو

 .نهائُا رلٗ في الِشاس ًٕىن  واإلاذًش الخىٌُزي بزلٗ

 لخىٌُز الالصمت الخللُماث و ألاوامش و الِشاساث و اللىائذ مً مىاظبا جشاٍ ما الجملُت بداسة جظم -6

ٖام مً العُاظاث َزٍ جىـمه لم ما جىـُم اله ًجىص  العُاظاث، ٓما َزٍ  و ألهشاطها جدُِِا ؤخ

 مم ًخٌّ بما الخىٌُز مىطم الخللُماث و ألاوامش و العُاظاث لىطم َزٍ الالصمت ؤلاحشاءاث اجخار

ٖامها ت اإلاىاسد دلُل بحشاءاث واكخماد وطم رلٗ في بما ، ؤخ  .البشٍش

ت مشاحم بشؤي اإلاذًش الخىٌُزي ؤو ؤلاداسة مجلغ اظخلاهت بن -7  الجملُت داخل مً ُاهىهُت اظدشاٍس

 منهما ٔل كاجّ كلى اإلالِاة اإلاعاولُاث ؤو لهما املخىلت الصالخُاث مم ال ًدىاُع خاسحها مً ؤو

 مً ألاًشاد ؤو اللجان بلى اكخمادَا ُبل الهامت العُاظاث بخالت ٓزلٗ بن ، البىىد َزٍ بمىحب

 ؤي صالخُت مم ًخلاسض ال اإلاىاظبت الخىصُاث جٖلٌُهم بىطم و الاخخصاص روي  مً ؤو اإلالىُين

 جلٗ جىٌُز ٌعهل و ًصذسانها التي الثِت بالِشاساث ٌلضص  بل الخىٌُزي اإلاذًش ؤو ؤلاداسة مجلغ مً

 .الِشاساث

تمذساء  ًخدمل - -8 في ؤلاداساث وألاُعام الخابلت  العُاظاث َزٍ جؼبُّ معاولُت الىخذاث ؤلاداٍس

 ؤي كلى العُاظاث َزٍ جؼبُّ مجاالث و خذود بشإن ؤخصائي الجىدة مم الدشاوس  لهم و ًمٕنهم

 .للمذًش الخىٌُزي منها ألي ألاخير و النهائي الخٌعير ًشحم الخاصت خُث الحاالث مً
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ت اإلاىاسد جخؼُؽ :الثاوي الٌصل  البشٍش

 

 الخىؿٍُ ُىاكذ ألاولى الىخذة

(  1)اإلاادة 

 :ُىاكذ الخىؿٍُ

لما الاظتراجُجُت الخاسػت خعب الجملُت لذي اإلاىؿٌين حلُين ًخم  جدذد الجملُت ًةن الحاحت دكذ ٔو

. الىؿائٍ الشاهشة ؤو اإلاعخدذزت

( 2)اإلاادة 

الث الىؿٌُت لشول اإلاخِذمين مً ؤي في جخىًش لم وإرا ًِؽ للعلىدًين الخىؿٍُ في ألاًظلُت حلؼى  اإلاَا

 مً اإلاخِذمين مً ؤخيرا زم اللشبُت الجيعُاث يخذب خاملي اإلاخِذمين مً الخىؿٍُ برٍذ  خين اإلاؼلىبت ًخم

 .ؤخشي  حيعُاث

( 3)اإلاادة 

جىص  العلىدًين اإلاىاػىين كلى ُاصشا ألاصل في الخىؿٍُ ًٕىن   العلىدًين هير اظخخذام اظخثىاء ٍو

ٖام بالششوغ ٕىن  العلىدي واللما٘ اللمل هـام مً (49، 45) اإلاادجين في الىاسدة و ألاخ  هير اظخخذام ٍو

ت الىؿائٍ في العلىدًين اًِت الاحخماعي البدث ووؿائٍ واإلاالُت ؤلاداٍس ت  بمى وصاسة اإلاىاسد البشٍش

جىص  ًِؽ العلىدًين ومذساء الىخذاث كلى وؿائٍ اإلاذًش الخىٌُزي شول وجِخصش الاحخماكُت والخىمُت  ٍو

اًِت  خالت في ظلىدي هير بمىؿٍ مذساء الىخذاث بالىُابت وؿائٍ مً ؤي شول الخىٌُزًت اللجىت بمى

 .الىؿٌُت َزٍ لشول ظلىدي مىؿٍ جىًش كذم
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( 4)اإلاادة 

 بالجملُت اللالُت الٌٕاءاث روي  اإلاىؿٌين الخداَ لظمان الخىؿٍُ ملاًير ؤكلى الجملُت جدبم

م  . وحه ؤخعً كلى الىؿٌُُت ؤدائهم لىاحباتهم في واظخمشاَس

( 5)اإلاادة 

 :بالجملُت اللمل ششوغ

 .ملخمذة شاهشة وؿٌُت وحىد - ؤ

الث جىًش - ب  .لللمل اإلاؼلىبت الخبراث ؤو الللمُت اإلاَا

ا التي الصخصُت الاخخباساث احخُاص - ث  .املخخصت الجهاث  الجملُت ؤوجِشَس

( 6)اإلاادة 

: جصيٍُ الىؿائٍ

اًُت الُِادًت الىؿائٍ مجمىكت :هي مجمىكاث بلى الىؿائٍ الجملُت جصىٍ -1  وؤلاشش

ئت اللما٘ والٌىُت والخخصصُت   .ًو

ت ب -2  .الهُٖل الخىـُمي في ملخمذة وؿٌُت لٖل وؿٌُي وصٍ بكذادًلتزم ُعم اإلاىاسد البشٍش

( 7)اإلاادة 

 :الىؿٌُت دسحت حوُير

ٕىن  الخىـُم لحاحت اظخجابت اإلايزاهُت في اإلالخمذة الىؿٌُت دسحت حوُير ًجىص   بلى الىؿٌُت دسحت حوُير ٍو

اًِت ؤدوى بلى دسحت ؤو ؤكلى دسحت   .الخىٌُزي اإلاذًش بمى

( 8)اإلاادة 

 :جىؿٍُ ػلب

ِا مذساء الىخذاث ورلٗ ُبل مً الجذد، للمىؿٌين الخىؿٍُ ػلباث ٔاًت جصذس -1  لخؼت ًو

 .الدشوُلُت الخؼت طمً جم اكخمادَا التي الخىؿٍُ

 بخؼؽ الالتزام مً للخدِّ ؤخصائي الجىدة بلى حذد مىؿٌين حلُين ػلباث ٔاًت جشظل -2

 .الخىؿٍُ اإلالخمذة
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( 9)اإلاادة 

 :الخىؿٍُ مصادس جدذًذ

ت جٕىن  -1 ّ كً الجملُت داخل مً الشاهشة الىؿائٍ شول في ألاولٍى  ؤخشي  بلى بداسة مً الىِل ػٍش

ّ كً ؤو آخش مىُم بلى ؤو ُت ػٍش ّ كً ؤو التُر  حلزس خالت وفي اإلااُخين، اإلاىؿٌين ؤخذ جثبُذ ػٍش

 .الخاسحُت اإلاصادس بلى اللجىء ًخم َزٍ الىظائل مً ؤي

 خاسج مً الشاهشة الىؿائٍ لشول اإلاىؿٌين الخخُاس الخالُت ألاظالُب مً ؤي بلى اللجىء للجملُت -2

 .الجملُت

 .ؤلاكالن في الصحٍ واملجالث ووظائل الخىاصل الاحخماعي - ؤ

ٖاجب بلى اللجىء - ب  ألاولى والٌشص  ؤلاكالن كملُت جخىلى التي اإلاخخصصت الخىؿٍُ وماظعاث م

 .بالىُابت كً الجملُت

ِا اإلاىؿٌين ػلب كً ؤلاكالن هص جدظير ًخم -3  وباظخخذام لزلٗ اإلالخمذ وألاظلىب للىص ًو

 .للجملُت ؤلاداسي  الخصيٍُ دلُل طمً الىؿٌُت اإلالخمذة وصٍ

ت ًِىم -4  اإلاعاولين مً ألي ًدّ وال اإلاِشسة اإلاىاكُذ في ؤلاكالن بيشش ًِؽ ؤخصائي اإلاىاسد البشٍش

ً  .مباششة اإلاهمت بخلٗ الُِام في الجملُت آلاخٍش

( 10)اإلاادة 

 :ألاوعب اإلاششح اخخُاس

ٖاجب في اإلاِابالث ٔاًت جخم -1 ٖالٍُ بعبب رلٗ حلزس خالت وفي الجملُت، م  جترجب ؤن ًمًٕ التي الخ

٘  حلزس بعبب ؤو اإلاِابلت، إلحشاء الخاسج مً اإلاششحين اظخِذام الجملُت مً كلى  كلى الحصى

٘  جإشيرة  اإلاذساء ُبل مً مباششة بما الخاسج في اإلاِابالث َزٍ بحشاء اإلالجي، ًمًٕ للمششح دخى

ٖاجب بىاظؼت ؤو اإلالىُين ٘  ورلٗ بلذ مخخصصت م اًِت كلى الحصى  .اإلاذًش الخىٌُزي مً اإلاى

م جم ممً -الجملُت في لىؿٌُت اإلاششحين حمُم ًخظم -2  لالخخباساث -ملهم اإلاِابلت إلحشاء اخخباَس

ٌاءتهم مِذستهم مذي مً للخدِّ الالصمت والٌىُت الخؼُت والللمُت  الىؿٌُت بمهام للُِام ٓو

 .رلٗ اللجىت الخىٌُزًت سؤث بن لها اإلاششحين
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( 11)اإلاادة 

 : باللمل الالخداَ و الخلُين

تؤخصائي  ًدذد -1  واإلاضاًا والشاجب الىؿٌُُت بالذسحت اإلالخمذ الشواجب ظلم خعب اإلاىاسد البشٍش

ِا ورلٗ للمششح مىدها التي ظِخم ألاخشي   .الشواجب لعلم ألاظاس ي للىـام ًو

اًِت اظخالم ًيها ًؼلب ٓما للىؿائٍ، للمششحين الىؿٌُي اللشض ًشظل -2  خؼُا اللشض كلى مى

ِا جدذًذَا ًخم صمىُت خال٘ مهلت ورلٗ  .الجملُت لـشوي ًو

٘  اإلاششح جىُُم ٌلخبر -3  إلاخابلت ٔاًُا الجملُت ُبل مً واظخالمه اللمل كشض همىرج كلى بالِبى

 .الخىؿٍُ كملُت

خ َى كادة ًٕىن  الزي اللمل، مباششة همىرج بمىحب الجذًذ اإلاىؿٍ حلُين بزباث ًخم -4  جاٍس

خ ؤي ؤو الٌللي باللمل الالخداَ  .الىؿٌُي اللشض في معبِا كلُه الاجٌاَ ًجشي  آخش جاٍس

اًذ اإلاىؿٍ اهخِا٘ مصاٍسٍ الجملُت جخدمل -5   البىذ هصىص خعب باللمل لاللخداَ الى

ٍ العٌش جزآش(  )ومصاٍس

 بُاهاث كنها ؤخٌى ؤو صحُدت، هير بُشاساث ؤو شهاداث ؤو بُاهاث للجملُت ُذم مىؿٍ ٔل -6

 .بهزاس ؤو حلىٍع وبذون  مله اللِذ ًسخ ًدّ للجملُتًةهه  صحُدت

( 12)اإلاادة 

: كِذ اللمل   

ش ًخم -1  اإلاذًش الخىٌُزي ٔل كليهما ًىُم مخؼابِخين وسخخين مً اللشبُت، باللوت اللمل كِذ جدٍش

دخٌف للىؿٌُت، واإلاششح  ُبىال واظخالمه اللِذ كلى اإلاىؿٍ ٌلخبر جىُُم بيسخت، ػشي ٔل ٍو

ٖام مً اإلاىهجُت في وما اللِذ ششوغ في وسد ما بٖل مىه  .ظُاظاث وؤخ

 .اللشبي الىص اكخماد دائما ًخم ، اللشبُت اللوت حاهب بلى اللِذ في ؤحىبُت لوت اظخلما٘ خالت في -2

خ مً هاًزا اللمل كِذ ٌلخبر -3  . الجملُت لذي باللمل اإلاىؿٍ مباششة جاٍس

اًِت بوير كلُه اإلاخٌّ اللمل كً ًخخلٍ بلمل بالُِام اإلاىؿٍ جٖلٍ ؤن للجملُت ًجىص  -4  مى

 بصٌت رلٗ ًٕىن  ؤن كلى اللمل ػبُلت جِخظُه بما و الظشوسة خاالث في الٕخابُت بال اللامل

خت  .مُا
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( 13)اإلاادة 

 : الخجشبت ًترة

خ مً ؤشهش زالزت إلاذة ججشبت لٌترة الجذًذ اإلاىؿٍ ًخظم -1  خاللها جِشس  باللمل، الخداُه جاٍس

ل للُِام باللمل صالخُخه ٖان بلُه، اإلأى ادة وباإلم اًِت ؤخشي، ؤشهش زالزت ٍص  اإلاىؿٍ بمى

 .الخؼُت

ش كلى بىاء  اإلالجي،الىخذةًجىص إلاذًش  -2 ت ًِذمه جٍِش  اإلاىؿٍ خذماث بنهاء بؼلب ،للمىاسد البشٍش

 .الخجشبت لٌترة ددةحالم اهتهاء اإلاذة ُبل ،الجذًذ

ذ ؤي في الخذمت جْش للمىؿٍ ًجىص  -3  وحعلُم اللمل مً اظخِالخه بٕخابه الخجشبت ًترة خال٘ ُو

 . الخذماث اإلاعاهذةلىخذةبن وحذث  اللهذ حمُم

 . خذماجه باهتهاء ٓخابُا ًخؼش لم و الخجشبت ًترة اهِظذ برا بالخذمت مثبخا اإلاىؿٍ ٌلخبر -4

 الٌترة نهاًت ُبل ٓخابُا بزلٗ جبلُوه ًخم ، الخذمت في اإلاىؿٍ جثبُذ كذم بُشاس خالت في -5

بي ٘  و ،ةالخجٍش ُله كلى ًخم الحصى دّ ، الخبلُى ٓخاب كلى جُى ت الحالت َزٍ في للمىؿٍ ٍو  ملًش

 . الخذمت في جثبُخه كذم ؤظباب

٘  الخجشبت ًترة خال٘ خذماجه كً يٌعخوً الزي للمىؿٍ ًدّ ال -6 ٖاي ؤي كلى الحصى  ؤو ثآم

ظاث   .حلٍى

ت بةحاصة الخمخم للمىؿٍ ًدّ ال -7  ًترة حلخبر ، بالخذمت جثبُخه خالت في و ،الخجشبت ًترة خال٘ ظىٍى

 .حضءا مً خذماجه الخجشبت

( 14)اإلاادة 

 : اإلااُخين اإلاىؿٌين

ذ الخىؿٍُ خت بصٌت جىؿٌُه اللمل خاحت جخؼلب مً جىؿٍُ ٌلجي اإلاُا  َزا ًٕىن  ؤن ًمًٕ و مُا

ذ الخىؿٍُ كِذ ًدذد و اإلايزاهُت في اإلالخمذة هير الىؿائٍ كلى الخىؿٍُ خ ؤَمها ؤمىس  كذة اإلاُا  جاٍس

خ اللمل بذاًت ٖاًإة الشاجب مِذاس و  )ؤن ؤمًٕ ( نهاًخه وجاٍس  و ) الشهشي  ؤو الُىمي باألحش ( مِؼىكت ٓم

ٖاًإة جٕىن  ُذ ذ الخىؿٍُ كِذ ًدذد و، اإلاذة ؤظاط كلى مدذدة ؤو جٕىن  ملين كمل بنهاء مِابل اإلا  اإلاُا

َ  ٓزلٗ  . الخىؿٍُ كلى َزا اإلاترجبت اإلاضاًا و الىاحباث و الحِى
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ذ الخىؿٍُ ٌشمل -1  : الخالُت الٌئاث اإلاُا

ً - أ  .جىؿٍُ اإلالاٍس

 . مدذدة مهمت إلهجاص ؤو حضئي بذوام لللمل مخٌشن هير شخص حلُين - ب

 مدذدة صمىُت ًترة خال٘ ملُىت بمهام للُِام الخىؿٍُ - ت

 .الخىؿٍُ ألحل الخذٍسب - ث

ذ اإلاىؿٍ مم اإلاىُم اللِذ ؤو الاجٌاَ ًدذد -2  التي ألاخشي  اإلاضاًا و ألاحلاب ؤو الشاجب اإلاُا

 . الجملُت في كمله ًترة خال٘ كليها اإلاىؿٍ ظُدصل

 البذالث و ٔالعًٕ الذائمين للمىؿٌين اإلامىىخت اإلاضاًا مً الاظخٌادة اإلااُخين للمىؿٌين ًدّ ال -3

ٖاًأث ت ؤلاحاصاث بذ٘ و ألاخشي واإلا ا و العىٍى  الاجٌاَ في ٓخابُا جدذًذٍ ًخم ما باظخثىاء هيَر

 .ملهم اإلاىُم

( 15)اإلاادة 

: ؤلاكاسة

 .اإلاليرة الجهت مم بالخيعُّ و الجملُت خاحت خعب اإلاىؿٌين اظخلاسة ًمًٕ -1

 ٌشترغ و ألاخشي  اإلاضاًا و الشاجب كلى اإلالاس و اإلاليرة والجهت الجملُت بين مِذما الاجٌاَ ًخم -2

اًِت ألاػشاي الثالزت  .مى

ٖاًت بكاسجه مذة خال٘ اإلالاس اإلاىؿٍ ًخظم -3  .الجملُت ظُاظاث و حللُماث و ؤهـمت ل

( 16)اإلاادة 

ب  : الجاملاث لؼالب اللملي الخذٍس

 الٌىُت الىؿائٍ في اإلاملٕت في اإلالاَذ و الجاملاث و الٖلُاث لؼالب حلاووي بشهامج الجملُت جىًش -1

ت  : آلاحي جدذًذ رلٗ مً ًلضم و و ؤلاداٍس

ِا ( الخذٍسب وخذة بشهامج جدذًذ . أ مم  بالخيعُّ و بالخلاون  )الخذٍسب وهىق اإلاخذسب إلاعخىي  ًو

ٔادًمُت املخخصت  .الجهاث ألا

ش بمىحب اإلاخذسب جِذم جُُِم و مخابلت . ب ت جِاٍس و  اإلاخذسب كً اإلاباشش اإلاعاو٘ ًِذمها دوٍس

 . املخخصت الخللُمُت الجهت في الؼالب كً اإلاعاو٘

 . مالُت التزاماث رلٗ كلى ًترجب ال و اإلاخذسب كلى الجملُت ظُاظاث ٔاًت جؼبّ . ت
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 والئدت الشواجب ظلم :الثالث الٌصل

ٖاًأث الخذمت   وإنهاء اإلا

 

٘  الباب : واإلاىاًم ألاحىس  ألاو

 اإلاعمى الىؿٌُي الٌئت م

الشجبت
ؼبُلت 

ال
اإلاشجبت 
الحذ  

 ألادوى
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

الحذ 

 ألاكلى

 A F 5 12,000 12,840 13,680 14,520 15,360 16,200 17,040 17,880 18.720 19,560 20,400 20,400 اإلاذًش الخىٌُزي الللُا 1

 B F 4 5,585 5,585 5,957 6,365 6,755 7,145 7,535 7,925 8,315 8,705 9,095 9,095 معدشاس/ معاو٘ بداسة  الىظؼى 2

 الذهُا 3

 C1 F 3 4,800 4,800 5,136 5,472 5,808 6,144 6,480 6,816 7,152 7,488 7,824 7,824 بداسي /مداظب/ؤخصائي

 C2 F/P 2 2,443 2,443 2,593 2,743 2,893 3,043 3,193 3,343 3,393 3,643 3,793 3,793 ظائّ/اظخِبا٘/مشاظل

 C3 F/P 1 500 500 575 650 725 800 875 950 1.025 1,100 1,175 1,175 كامل
 

F Full Time 

P Part Time 

( 1)اإلاادة 

 :اإلاالُت اللىائذ

 :والىؿائٍ الذسحاث ظلم -1

خم  دسحاث10و    مشاجب5مً  مالٍ سواجب ظلم كلى الجملُت حلخمذ  اإلاىؿٌين جصيٍُ ٍو

  الجملُت في الذائمين واإلاخلاوهين
ًا
ِا ثبذ العلم كلى وبىاءًا  منهم ٔل ٌشولها التي للىؿائٍ ًو  ٍو

بُت الٌترة احخُاٍص بلذ العلم في له اإلاعخدِت والذسحت الجذًذ باإلاعخىي  اإلاىؿٍ  .الخجٍش

 الشاجب ألاظاس ي -2

  الجملُت في كمله مِابل للمىؿٍ ًذًم الزي ألاحش َى
ًا
 خصىماث، ؤو بطاًاث ؤي مً مجشدا

خم ا٘ ٍو ه بالٍش  اإلالخمذة الصشي ظُاظاث خعب مُالدي شهش ٔل  م27ً في العلىدي صًش
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ِذس بالجملُت، ا الىؿٌُت ػبُلت خعب الشاجب ألاظاس ي ٍو َض الث وخعب ومٓش  اإلاىؿٍ مَا

 .الشواجب بالجملُت ظلم طمً اللملُت وخبراجه

 :العًٕ بذ٘ -3

 مم شهش ٔل بنهاًت جذًم )الاحخماكُت الخإمُىاث هـام خعب( شهشي  ظًٕ بذ٘ الجملُت جمىذ

ِذس الشاجب  ًُما كمل، شهش ٔل كً ألاظاس ي الشاجب مً % 25بيعبت  العًٕ بذ٘ الشهشي، ٍو

. الجملُت العًٕ لها جىًش التي الىؿائٍ كذا

 :اإلاىاصالث بذ٘ -4

ِذس ،)والىؿائٍ الذسحاث ظلم خعب( شهشي  مىاصالث بذ٘ الجملُت جمىذ  اإلاىاصالث بذ٘ ٍو

خم شهش ٔل كً ألاظاس ي الشاجب مً% 10بيعبت  ه ٍو   مُالدي، شهش ٔل نهاًت مم صًش
ًا
 في بإهه كلما

  .له اإلاىاصالث بذ٘ مىذ ًخم ال ًةهه للمىؿٍ اإلاىاصالث وظُلت الجملُت بخىًير ُامذ خا٘

 :الؼبُت الشكاًت -5

ٔاث ٓبري  خال٘ مً الؼبي الخإمين إلاىؿٌيها الجملُت جىًش  ؤٓبر مم جخلامل التي الخإمين شش

ت جٕىن  ؤن كلى الجملُت وجدشص الؼبُت، اإلاعدشٌُاث واللُاداث  مذن حمُم حوؼي الخإمين شٓش

 ألامشاض ؤهىاق لوالبُت شاملت الخإمين اجٌاُُت جٕىن  ؤن كلى جدشص ، ٓما ؤًظا وخاسحها اإلاملٕت

ت  وجخدمل واللُىن، ألاظىان وكالج والىالدة الحمل في رلٗ بما اإلالحت و الاخخُاحاث اللصٍش

 :الخالي  وخعب )الذسحاث والىؿائٍ ظلم خعب ( الخإمين جٖلٌت الجملُت

 100 % ًؤًشاد اإلاىؿٍ جإمين جٖلٌت م  .ؤظشجه و

ذ  جإمين بؼاُت واظخخشاج والذجه ؤو والذٍ لظم للمىؿٍ الٌشصت بجاخت الجملُت ساكذ ُو

ه ُت ؤو ػبي لزٍو  .بزلٗ الؼبي الخإمين جٖلٌت ٔامل اإلاىؿٍ ًخدمل ؤن كلى الخإمُيُت الٌئت جُش

 :الاحخماكُت الخإمُىاث -6

ت وعبت ًدذد الزي الاحخماكُت الخإمُىاث لىـام الجملُت في اإلاىؿٌين حمُم ًخظم  جخصم مئٍى

 :الخالي الىدى كلى وجذًم الشهشي  العًٕ بذ٘ بلُه مظاي ألاظاس ي مجمىق الشاجب مً

 :آلاحي الجملُت جخدمل للعلىدًين

% 2ملاشاث ، % 9)مً الشاجب ألاظاس ي وبذ٘ العًٕ مجخملين كلى الىدى الخالي % 12

  لىائذ وؤهـمت خعب الشهشي  ؤحٍش مً جخصمبدُث  (هـام ظاهذ% 1ؤخؼاس مهىُت ، 

 .الاحخماكُت للخإمُىاث اللامت اإلااظعت

 :آلاحي الجملُت جخدمل العلىدًين لوير

 2 % ًاإلاهىُت لألخؼاس حوؼُت مجخملين العًٕ وبذ٘ ألاظاس ي الشاجب م. 
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 للخإمُىاث اللامت اإلااظعت وؤهـمت لىائذ كلُه هصذ ما خعب وعبت ؤي اإلاىؿٍ ًخدمل وال

 .الاحخماكُت

 :ؤلاطاًُت العاكاث بذ٘ -7

ِا للعاكاث اإلاىؿٌىن  كملها التي الٌللُت ؤلاطاًُت العاكاث بذ٘ دًم ًخم . ؤ ؤلاطاًُت  ًو

ؼت خابُا معبِا اإلاباشش الشئِغ مً ؤلاطافي باللمل جم الخٖلٍُ ُذ ًٕىن  ؤن شٍش  والاكخماد ٓو

 .الخىٌُزي اإلاذًش مً

 كمل ظاكت ٔل كً العاكت وهصٍ ظاكت ؤحش ؤظاط كلى ؤلاطافي اللمل ؤحىس  جددعب . ب

 .اللمل ؤًام في بطافي

 اإلاباشش سئِعه مً معبّ خؼي جٖلٍُ كلى بىاء بال بطافي بلمل الُِام مىؿٍ ألي ًدّ ال . ث

 .ؤلاداسة مً وملخمذ

ٖاإلااث بذ٘ -8  : الهاجٌُت اإلا

 اإلاىؿٍ ًِىم بإن جدخاج التي الىؿائٍ لبلع وجمىذ )ومهامها الىؿٌُت خعب ( الجملُت جمىده

ٖاإلااث  .الالٕترووي والخىاصل الهاجٌُت باظخلما٘ اإلا

 : اهخذاب بذ٘ -9

 اإلاذًىت خاسج ؤي ( ملُىت مهمت ألداء ألاصلُت ؤلاُامت مذًىت خاسج كمل ألداء اإلاىؿٍ هخذبا برا

 :ٔاآلحي ٌلامل ًةهه ) البلذ خاسج ًيها ؤو ٌلمل التي

ٔاب جزآش الجملُت جمىذ . ؤ اث لجمُم الظُاًت دسحت كلى ؤلاس  . الىؿٌُُت اإلاعخٍى

  الاهخذاب معخدِاث جصشي . ب
ًا
  للمىؿٍ الىؿٌُي للمعخىي  جبلا

ًا
ِا اث وًو  اإلاذوهت للمعخٍى

 :ٔالخالي

ا450ٌ٘عخدّ  الٌئت الذهُا -1  . اهخذاب ًىم ٔل كً  ٍس

ا550ٌ٘عخدّ  الٌئت الللُا والىظؼى -2  . اهخذاب ًىم ٔل كً  ٍس

ُذٍس  و مبلى اإلاىخذب حلؼي الجملُت ًةن ) اإلاملٕت خاسج ( الخاسجي لالهخذاب باليعبت -3

ا1200٘   . اهخذاب ًىم ٔل كً  ٍس

 اإلاىخذب للمىؿٍ الذاكُت الجهت اظخظاًت خالت في الاهخذاب بذ٘ مً % 40 ًخم خعم  -4

 + بالعًٕ اإلاىخذب للمىؿٍ الذاكُت الجهت جٌٕلذ لىو. (ثالىحبا دون  العًٕ(

 .مً بذ٘ الاهخذاب % 50ًخصم  الىحباث

 ُبل مً واإلالذ الخاص الىمىرج خعب كلى بمهمت للُِام الاهخذاب مذة جدذًذ ًخم -5

 . الجملُت
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٘  الخُِذ ًجب كمل بمهمت الاهخذاب جؼبُّ كىذ -6 ت الصالخُاث بجذو  كلى  ًجب وؤلاداٍس

٘  اإلاىؿٍ خ ُبل اإلاالُت ؤلاداسة مً ظٌش جزٓشة كلى الحصى ذ اإلاوادسة جاٍس  .ٔاي بُى

 ) الظُاًت دسحت كلى ( الخاص خعابه كلى الخزٓشة بششاء اإلاىؿٍ ُُام ألامش جؼلب بن -7

اًِت ظه ًُخم اإلاالُت وبمى ا كً حلٍى  . الالٕتروهُت الخزٓشة بمىحب ظلَش

ت ُعم كلى -8  مً العٌش بحشاءاث لخٕملت للمىؿٍ معاكذة ٔل جِذًم اإلاىاسد البشٍش

٘  ظٌش وجإشيرة جزآش  . لزلٗ الحاحت اظخذكذ بن ؤو دخى

اًِت ألامش ًُخؼلب اإلالخمذة الاهخذاب مذة جمذًذ بلى اللمل خاحت كىذ -9  صاخب مى

 .للجملُت الخىٌُزي اإلاذًش ُبل مً و اكخمادَا رلٗ كلى الصالخُت

ٔاب باالهخذاب الخاصت وؤلاحشاءاث اللملُاث ■  : وؤلاس

 ألخز الخىٌُزي للمذًش اإلاىؿٍ اهخذاب ػلب بخىحُه اإلاىؿٍ اهخذاب جؼلب التي الجهت جِىم- 1

اًِت . كلى الاهخذاب اإلاى

ت لِعم اإلالخمذ الاهخذاب ػلب بسظا٘ ًخم -3  طىء في اإلاِذم الؼلب مشاحلت جخم زم اإلاىاسد البشٍش

 .اللمل مصلحت كلى اإلاخىُم ؤلاًجابي الخإزير ومذي الىؿٌُت ُملؼُاث وخُثُاث

ت ُعم ًِىم -4 اًِت الخىٌُزي اإلاذًش كلى باللشض اإلاىاسد البشٍش  بدعلُم ًِىم زم والاكخماد، للمى

زلٗ ؤلاحشاء مً اإلاىؿٍ صىسة اًاة ٓو  وجِذًم ؤلاحشاء مً بصىسة الصلت راث الجهاث ٔاًت مى

ش  .الزي ُام بها اإلاهمت كً جٍِش

: مالخـاث

 مِابل صشي ًخم لم ما واللٕغ اهخذابه مِش بلى كمله مِش مً الالصمت الىِل وظُلت له جامً

اًِت اللامل الىِل وظُلت . بمى

ٖالٍُ مِابل اهخذاب بذ٘ له ًصشي  والخىِالث والؼلام للعًٕ ًخٕبذَا التي الٌللُت الخ

 اللامل دسحت خعب الاهخذاب بذ٘ ُُمت وجدذد ، الجملُت له لم جامنها ما رلٗ بلى وما الذاخلُت

 
ًا
ِا  ، بالجملُت الخاص واإلاضاًا الشواجب ظلم في الئدت اإلايشإة وطلتها التي والظىابؽ للٌئاث ًو

ش حعلُم بلذ بال الاهخذاب معخدِاث جصشي وال  اإلاباشش اإلاذًش ُبل مً الاهخذاب واكخمادٍ جٍِش

خم ، الىخذة إلاذًش ؤو للمىؿٍ تلذي  اإلاىؿٍ بملٍ وسخت خٌف ٍو مًٕ ، اإلاىاسد البشٍش  صشي ٍو

ش ظذادَا ًخم ؤن كلى العٌش ُبل ٓعلٌت الاهخذاب ُُمت  هٌغ مً ساجب الخصم ًخم ؤو بالخٍِش

ش حعلُم خين بلى الشهش شمل ، الخٍِش  .اإلاذًش الخىٌُزي ًيهم بمً واإلاىؿٌاث اإلاىؿٌين ٔاًت رلٗ َو
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 :بطاًُت بمهام والخٖلٍُ  الىِل -10

خت بصٌت اللامل جٖلٍُ ًجىص  . ؤ  بما ؤخشي  مهام ؤي ؤو خٕما ؤو ًلال شاهشة وؿٌُُت بإكباء مُا

 بلين رلٗ ًاخز و ًخىله مً ؤو الخىٌُزي اإلاذًش مً بِشاس اللامت لللمل اإلاصلحت ًخذم

 . لللامل الىؿٌُي ألاداء جُُِم بحشاء كىذ الاكخباس

ّ ؤخشي  وؿٌُت في باللمل ماُخا للُِام اللامل جٖلٍُ ًجىص  . ب  .اللمل مصلحت جِخظُه ما ًو

٘  الحالت َزٍ في اللامل ٌعخمش . ث  في كليها ًدصل ٔان التي اإلاضاًا و الشاجب هٌغ كلى بالحصى

 . الحالُت وؿٌُخه

 ًٕىن  ؤن بششغ الحالُت وؿٌُخه دسحت دسحتها حللى وؿٌُت بمهام للُِام اللامل جٖلٍُ ًخم . ر

 الخبرة مذة هصٍ ُط ى ُذ ًٕىن  ؤن ؤو الحالُت وؿٌُخه في كلى ألاُل ظيخين ُط ى ُذ

 . بها اإلاٖلٍ الىؿٌُت لشول اإلاؼلىبت

 و بها اإلاٖلٍ بالىؿٌُت الخاصت الىِذًت البذالث العابِت الٌِشة خعب اإلاٖلٍ اللامل ًمىذ . ج

 الىؿٌُت بلى نهائُا هِله ًخم ؤن بلى كلُه هي ما كلى ألاخشي  واإلاضاًا اللُيُت ساجبه ًبِى

 .العابِت الىؿٌُت بلى بكادجه ؤو الجذًذة

ٖاًأث -11  :اإلا

ٖاًأث جمىذ (107)مادة    ًثبخىن  الزي لللما٘ اإلا
ًا
  وشاػا

ًا
ٌاءة وإخالصا ادة بلى ًادي بشٖل ٓو  ٍص

  ًادون  ؤو الزًً ؤلاهخاج
ًا
 اخخصاصاتهم خذود وطمً اللادًت ؤكمالهم بلى بطاًت اظخثىائُت ؤكماال

م بلى جادي اللمل في حذًذة وجىـُماث ٌعخدذزىن ؤظالُب الزًً ؤو  والؼاُت الٌٕاءة ًس

خم كمالها ؤو اإلايشإة بدّ طشس  ؤو دًم خؼش بذسء ًِىمىن  الزًً ؤو ؤلاهخاحُت ٖاًإة بُشاس ٍو  مً اإلا

 . الخىٌُزًت اللجىت

ش حلخبر (108)مادة    الالئدت َزٍ في كليها اإلاىصىص ألاداء جِاٍس
ًا
ٖاًإة مىذ في بلُه ٌعدىذ ؤظاظا  اإلا

 .الالئدت جلٗ في اإلاىصىص كليها

ٖاًأث جصىٍ (109)مادة   :ًئخين بلى اإلا

 
ًا
ٖاًأث :ؤوال ت اإلا  :ٔاآلحي اإلاادًت الخدٌيًز

ت بما ٌلاد٘ ساجب بلى ساجبين مشجبؼت بخُُِم ألاداء  - ت والىصٍ ظىٍى ٖاًأث العىٍى اإلا

اًِت سئِغ مجلغ ؤلاداسة  .الىؿٌُي ومى

ٔان لها كـُم ألازش  - ٖاًأث الاظخثىائُت وحلؼى للمىؿٍ الزي ُام بجهىد اظخثىائُت  اإلا

اًِت سئِغ املجلغ وال جخجاوص  ساجب شهش خال٘  وجٕىن مً صالخُت اإلاذًش الخىٌُزي بمى

 .العىت



ت وجىـُم اللمل                                                    الئدت اإلاىاسد البشٍش

 

خ ؤلاصذاس   Issuing Date 2020\04\20جاٍس

م ؤلاصذاس   Issuing No 001ُس

 

ٖاًإة الضواج : م

ذسة خمعت  ا٘ ظلىدي، ششغ الحص٘ى كلى دوسة آاليجمىذ الجملُت اإلاىؿٍ اإلاِبل كلى الضواج مبلى ُو  ٍس

. اإلاِبلين كلى الضواج وإزباث رلٗ بشهادة الحظىس 

ٖاًإة  :الخذمت نهاًت م

 َىاْ ًًٕ لم ما لخذمت ا نهاًت حلىٍع ؤلاهزاس شهش اهتهاء ًىس  بالجملُت خذماجه اإلاىتهُت اإلاىؿٍ ًمىذ

  الخلىٍع مً ًدشمه ُاهىوي ماوم
ًا
ِا ٖام ًو  ؤن كلى بالجملُت الجضاءاث الئدت ؤو واللما٘ اللمل هـام ألخ

خم اإلاعاهذة، الخذماث بداسة مً مىؿٍ بششاي جدذ كنها اإلاعاو٘ اللهذ حمُم بخصٌُت ًِىم  خعاب ٍو

ٖاًإة خ مً الخذمت نهاًت م خم للمىؿٍ، كمل ًىم آخش وختى الشظمي الخلُين جاٍس  اللمل هـام جؼبُّ ٍو

ٖاًئت خعاب في واللما٘ مًٕ(  الخذمت نهاًت م  اإلاادة  الشابم  الٌصل–واللما٘  اللمل لىـام الشحىق ٍو

88- 87- 86- 85-84 )

اداث بحشاءاث- 13  : للمىؿٌين بالشواجب الٍض

ادة اإلاىؿٍ مىذ ًخم -  :-ةالخالي ؤلاحشاءاث بإخذ الشهشي  الشاجب في ٍص

 ألاكلى للىؿٌُت جششُده وجم به الخاصت الىؿٌُت مً ؤكلى وؿٌُي شاهش وحىد خالت في -

ُخه اكخماد ًخم الجذًذة الىؿٌُت بمهام جهوملشي اللملُت لٌٕاءجه  مم الجذًذة للىؿٌُت جُش

 . الجذًذة لىؿٌُت ا مميزاث ٔاًت حعلُمه

 لها الخابلين للمىؿٌين جُُِم لذيها الجملُت ؤن وبما بالجملُت الخاص العىىي  بالخُُِم -

خم ُه العىت نهاًت جُُِم ًهىاْ ظىه سبم ٔل جُُِمهم ٍو  بالشبم الخاصت الذسحاث حمم ًخم ًو

ت حمُلها ظىه ت اليعبت وملًش خم ملجمىكها اإلائٍى ادة ٍو ٘  خعب الشاجب في الٍض ٖاًأث حذو  اإلا

 . بالجملُت اإلالخمذ

 في ًخم بالجملُت لللمل بها جِذم التي الشهادة مً ؤكلى كلمُه شهادة اإلاىؿٍ جِذًم خالت في -

م )  اإلاىؿٍمعخىي  جدعين ( َزٍ الحالت  للذسحت الشواجب ظلم في الىؿٌُُت دسحخه وًس

ل الخاصت  . الللمي الجذًذ باإلاَا

 : العٌش مصاٍسٍ و الخزآش- 14

ت له ولضوحخه والزىين مً ؤبىائه ما لم  -1 اًذ جزآش ظٌش حٍى ٌعخدّ اللامل هير العلىدي ؤو الى

ذ ظً ألابىاء كً  : ظىت خعب الخالي18ًىص في اللِذ كلى هير رلٗ بششغ ؤال ًٍض
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. جزٓشة الِذوم بلى اإلاملٕت في بذاًت اللِذ . ؤ

جزٓشة اإلاوادسة النهائُت للمملٕت في نهاًت مذة اللِذ بال برا اهتهذ خذمخه بىِل ٌٓالخه بلى حهت  . ب

 .داخل اإلاملٕت كمل ؤخشي 

ت . ث  وخعب الظىابؽ (الاكخُادًت) مً اإلاملٕت بلى بلذ اإلايشإ رَابا وإًابا كىذ الخمخم بةحاصة ظىٍى

 .اإلاىـمت لزلٗ

. ٌعدثجى مً ؤ ، ب ، اإلاىؿٍ الزي هِل ٌٓالخه بلى الجملُت  . ر

اًذ الجذًذ بخظاس كائلخه بلى البلذ ُبل بجمام ًترة الخجشبت بىجاح وجثبُخه في  -2 ال ًدّ للمىؿٍ الى

. الخذمت

ت -3 اًذ ؤن ًخىحه خال٘ ظٌٍش في ؤلاحاصة العىٍى بلى ؤي بلذ ٌشاء كلى (الاكخُادًت) ًدّ للمىؿٍ الى

 َ ادة ًخدمل الٌش ٖالٍُ العٌش بلى بلذ اإلايشإ وفي خالت الٍض ذ ج . ؤال ًٍض

خ  -4 ذ كلى الُِمت اإلاعخدِت في جاٍس اًذ ُُمت الخزآش اإلاعخدِت كلى ؤال جٍض ع اإلاىؿٍ الى ًجىص حلٍى

ت  .(الاكخُادًت) اظخدِاَ ؤلاحاصة العىٍى

: بذ٘ كمل بطافي- 15

خم اخدعاب ُُمت العاكت بعاكت  ًمىذ اإلاىؿٍ اإلاٖلٍ لللمل لعاكاث بطاًُت بذ٘ دوام بطافي ٍو

 .خعب الئدت جىـُم اللمل اإلاخبم بالجملُت وهصٍ

ُت- 16 : التُر

ٔان في هٌغ ا إلداسة ؤو في بداسة ؤخشي خعب  ُت اإلاىؿٍ مً وؿٌُخه الحالُت بلى وؿٌُت ؤكلى ظىاء  جخم جُش

الث اإلاششح  ًخم الشحىق بلى جُُِم ،الاخخُاحاث والشىاهش وػبُلت اللمل اإلاىىػت بالىؿٌُت ومَا
ًا
 ؤًظا

ُت وتهىئخه بها و  اإلاىؿٍ، ُت ًخم بصذاس ُشاس بداسي بالتُر وفي خالت اظدٌُاء حمُم الششوغ الخاصت بالتُر

. مميزاث الىؿٌُت الجذًذة اإلاىِ٘ى بليها ٌلؼى حمُم

: اللالواث- 17

ت لشواجب اإلاىؿٌين وإلاشة واخذة في ٔل ظىت مالُت -1 . جدبم الجملُت ظُاظت اإلاشاحلت العىٍى

ت للمىؿٌين الزًً امظىا في الخذمت الٌللُت ما ال ًِل كً ظىت مً ُبل  -2 جمىذ اللالوة العىٍى

اداث اإلاِترخت الكخمادَا مً  م الٍض ت، وجًش م ألاداء العىٍى ش جٍِى الشئِغ اإلاباشش اظدىادا بلى جِاٍس

 .ُبل اإلاذًش الخىٌُزي
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ت لجمُم اللاملين في الجملُت بدُث جتراوح ما بين  -3 مً % 7بلى % 3ًخم اكخماد وعبت اللالوة العىٍى

لخُُِم ظىىي حُذ % 6لخُُِم ظىىي ممخاص، % 7): الشاجب ألاظاس ي، وجٕىن كلى الىدى الخالي

 ،
ًا
 (لخُُِم ظىىي هير مشض ي% 3لخُُِم ظىىي مشض ي، % 4لخُُِم ظىىي حُذ، % 5حذا

ادة مذسحت في اإلايزاهُت اإلالخمذة لخلٗ العىت -4 . ًجب ؤن جٕىن َزٍ الٍض

: بنهاء الخذمت والاظخِالت- 18

: برا اهتهذ خذمت اللامل بٌصل مً الجملُت ًترجب كلى رلٗ آلاحي . أ

ٖاًإة كً مذة خذمخه لٖل ظىت مً العىىاث الخمغ ألاولى - . ًذًم لللامل ؤحش هصٍ شهش ٓم

ٖاًإة كً ٔل ظىت مً العىىاث الخالُت - ٔامل ٓم . ًذًم لللامل ؤحش شهش 

ٖاًإة كً ؤحضاء العىت بيعبت ما ُظاٍ منها في اللمل - . ٌعخدّ اللامل م

 ٌعخدّ اللامل بحاصة ًىم واخذ ٔل ؤظبىق للبدث كً وؿٌُت بالخيعُّ بين اإلاذًش الخىٌُزي -

ت مًٕواإلاىاسد البشٍش . ة مجضؤألاظبىقجِعُم ظاكاث الُىم كلى   واللامل ٍو

ٖاًئاث - . ًخم اكخماد ؤخش ساجب اظخلمه اللامل في حمُم اإلا

: - آلاحيبرا اهتهذ خذمت اللامل بخِذًم اظخِالت للجملُت ًترجب كلى رلٗ  . ب

ذ كً خمغ  - ٖاًإة بلذ خذمت ال جِل مذتها كً ظيخين مخخالُخين وال جٍض ًذًم لللامل زلث اإلا

. ظىىاث

ذ كً كشش ظىىاث - ٖاًإة برا صادث خذمخه كً خمغ ظىىاث وال جٍض . ًذًم لللامل زلثي اإلا

ٔاملت برا صادث خذمخه كً كشش ظىىاث ًإٓثر - ٖاًإة  . ًذًم لللامل اإلا

ٖاًئاث -  .ًخم اكخماد ؤخش ساجب اظخلمه اللامل في حمُم اإلا
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 الىؿٌُي ألاداء جُُِم :الشابم الٌصل

 

( 1)اإلاادة 

 .مشاخل جُُِم ألاداء

جخٕىن َزٍ اإلاشخلت مً كملُت جدذًذ اإلاهام الىؿٌُُت : جدذًذ اإلاهام الىؿٌُُت لخُُِم ألاداء  .1

ٌُُت ُُاظها وجٕىن كادة في بذاًت العىت وبما ال ًخجاوص الشهش  الخاصت بخُُِم ألاداء للمىؿٍ ٓو

 .ألا٘و ًيها وملخمذة كلى الىصٍ والخدلُل الىؿٌُي للىؿٌُت

جخمثل كملُت جُُِم ألاداء اإلاعخمش في كِذ احخماكاث ُصيرة سظمُت وهير : جُُِم ألاداء اإلاعخمش .2

م مىه  .سظمُت بين اإلاذًش ومىؿٌه والتي بها جخم مِاسهت ؤداء اإلاىؿٍ مم ألاداء اإلاخُى

ًخمثل جُُِم ألاداء بالخُُِم النهائي ألداء اإلاىؿٍ باإلاِاسهت مم : (كىذ بذاًت العىت)جُُِم ألاداء  .3

اإلاهام الىؿٌُُت اإلاؼلىب مً اإلاىؿٍ الُِام بها، وكىامل الخُُِم، وجدذًذ هدُجت الخُُِم الٖلُت، 

اًِت كليها مً ُبل ٔلٍذ مً اإلاذًش ومىؿٌه جب ؤن جشاحم الىخائج واإلاى  .ٍو

 ( 2)مادة 

 :طىابؽ مشاخل كملُت جُُِم ألاداء

 :جدذًذ اإلاهام الىؿٌُُت لخُُِم ألاداء: اإلاشخلت ألاولى

ًخىحب كلى مذًش ؤلاداسة جدذًذ اإلاهام الىؿٌُُت اإلاؼلىبت مً اإلاىؿٍ الُِام بها وألاوصان اليعبُت  .1

 إلاخؼلباث الىؿٌُت ومعاولُاتها، والِذساث واإلاهاساث 
ًا
ِا لخلٗ اإلاهام، ورلٗ لخُُِم ؤداء مىؿٌه ًو

 .اإلاؼلىبت مً اإلاىؿٍ جدُِِها

والِذساث،  ًِىم مذًش ؤلاداسة بمىاُشت وششح اإلاهام الىؿٌُُت ومٕىهاث ألاداء الىؿٌُي، .2

 .واإلاِاًِغ وألاوصان اليعبُت إلاىؿٌه
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 :جُُِم ألاداء اإلاعخمش: اإلاشخلت الثاهُت 

ًجب كلى اإلاذًش اإلاباشش مشاحلت ؤداء اإلاىؿٍ خال٘ ًترة الخُُِم، وجُُِم ػَش ُُاط ؤداء  .1

 .اإلاىؿٍ وكىامل الخُُِم اإلاخٌّ كليها خال٘ مشخلت جدذًذ اإلاهام الىؿٌُُت لخُُِم ألاداء

 .ًجب ؤن ًخم كِذ احخماكاث ُصيرة ومىخـمت مم اإلاىؿٍ لخُُِم ؤداءٍ بشٖل معخمش .2

 :ًجب ؤن تهذي كملُت جُُِم ألاداء اإلاعخمش بلى .3

 .مِاسهت مباششة بين ألاداء الٌللي واإلاؼلىب -

 .جدذًذ الٌجىاث والخدعِىاث اإلاؼلىبت في ؤداء اإلاىؿٍ وفي الٌٕاءاث اإلاؼلىبت لشاهل الىؿٌُت  -

اجه لظمان جدُِّ اإلاشؤة مً الخُُِم  -  .مىاُشت وحلذًل وشاػاث اللمل وؤولٍى

 :ًجب ؤن حشمل كملُت جُُِم ألاداء اإلاعخمش هير الشظمُت كلى آلاحي  .4

 .جىحُه ألاداء -

اُبت ألاداء -  .مش

 .ؤلاششاي وؤلاسشاد -

 .جِذًم واظخِبا٘ آلاساء وؤخز ؤلاسشاداث -

لاث ألاداء -  .حلذًل جُى

 :جُُِم ألاداء: اإلاشخلت الثالثت

 .جلتزم الجملُت بالخإٓذ مً ؤن ٔل مىؿٍ ًدصل كلى هدُجت جُُِم ؤداءٍ في الىُذ املحذد .5

 .ًجب ؤن ًِىد جُُِم ألاداء بلى جدذًذ الٌجىاث في اإلاهاساث والٌٕاءاث .6

ش .7 ب والخؼٍى  .ًجب ؤن جخم مىاُشت اخخُاحاث الخذٍس

8.  
ًا
ِا ش ًو دّ للمىؿٍ ؤن ًخـلم مً الخٍِش ًخؼش اإلاىؿٍ بصىس مً جُُِم ألاداء ًىس اكخمادٍ ٍو

 .لِىاكذ الخـلم اإلاىصىص كليها في َزٍ الالئدت

 .ًجب ؤن ًىُم اإلاذًش ومىؿٌه كلى همىرج جُُِم ألاداء .9

ض ًلالُت وكذالت هـام جُُِم ألاداء،  .10 كلى ٔل بداسة ومىؿٍ في الجملُت جِذًم اإلاِترخاث لخلٍض

اًِه اإلاعخمش مم ؤَذاي الجملُت الاظتراجُجُت  .والخإٓذ مً جى
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اُبت هـام جُُِم ألاداء باظخمشاس مً ُبل الجملُت للخإٓذ مً  .11 ش ومش ًجب ؤن جخم مشاحلت وجؼٍى

 .جدُِّ مخؼلباث وؤَذاي الجملُت وخؼؽ كملها

 ( 2)مادة  

 . ػَش جُُِم ألاداء

ّ اإلاهام الىؿٌُُت،  ِِغ ؤداء اإلاىؿٍ جُُِم ألاداء الخاص بالجملُت ًِىم كلى ؤظاط الخُُِم كً ػٍش ٍو

ه  ت، واإلاخؼلباث ألاظاظُت للُِام باللمل بشٖل ًلا٘، للمله، وظلٓى ُاث الظشوٍس ، والِذساث والعلٓى

ذساث اإلاىؿٍ بشٖل واضح مً خال٘ جُُِم معخىي الِذساث واإلاهاساث لذي اإلاىؿٍ  خم جُُِم اإلاهاساث ُو ٍو

 .كىذ ُُامه بمهام ومعاولُاث الىؿٌُت

ألاداء مُِاط جِذًش ؤَذاي 

 دسحت الخِذًشألاداء وصٍ  وصٍ الخِذًش

. مً ؤَذاًه املحذدة %100 اللام وخِّ ؤٓثر مً خال٘خِّ بىجاح ٔل ؤَذاًه 

ٔان لها ؤزش بًجابي واضح كلى الجهت التي ٌلمل بها  خِّ ؤَذاي 

 5 ممخاص

. مً ؤَذاًه املحذدة % 100-    %90 ما بين اللام وخِّ خال٘خِّ بىجاح ٔل ؤَذاًه 

ٔان لها ؤزش بًجابي واضح كلى الجهت التي ٌلمل بها  خِّ ؤَذاي 

 4 حُذ حذا

 مً ؤَذاًه % 90 - 80خِّ مً 

ِا إلالاًير اإلاؼلىبت وخِّ الخىُلاث في ٔل ما ػلب مىه ًلله  ؤدي وؿٌُخه ًو

 3حُذ 

ذ خِّ ًِؽ ما ًتراوح بين  لاث ُو مً ؤَذاًه  % 80 - 60ٔان ؤداٍئ ؤخُاها ؤُل مً الخُى

 املحذدة

 ؤدائها لٖي ًٌي بالخىُلاث/ جدخاج بلى جدعين ؤدائه / ًدخاج 

 2مشض ي 

ذ خِّ ًِؽ ما  لاث بشٖل دائم ُو ذ كًٔان ؤداٍئ ؤُل مً الخُى مً ؤَذاًه  % 60 ال ًٍض

 املحذدة

 ؤدائها/ جدخاج بلى جدعين ؤدائه / ًدخاج 

 1هير مشض ي 
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همىرج جُُِم ؤداء مىؿٍ 

......./......../............ بلى ....../......./.............. ًترة الخُُِم مً 

: الىؿٌُت:        ؤلاظم

خ اإلاباششة:       الِعم/ ؤلاداسة  : ...../....../.........جاٍس

الذسحت كىاصش الخُُِم املجا٘ 

اإلاِشسة 

دسحت 

الخُُِم 

ألاداء 

  10معخىي ؤداء اللمل 

  10ظشكت ؤلاهجاص 

ت  جدمل اإلاعاولُت واإلاشآس

الٌلالت 

10  

  10ؤلاهخاحُت في اللمل 

  5خعً الخصشي 

ٖاس    5اإلابادسة والابخ

العلْى 

الاهخماء للجملُت والحشص كلى 

ٖاتها  ظملتها وممخل

5  

  5كالُخه مم الشئظاء 

  5كالُخه مم الضمالء 

  10كالُخه مم اللمالء 

  5الالتزام باألهـمت 

  5 (الِذوة)العلْى اللام 

اإلاىاؿبت 
  10الاهظباغ في الذوام 

  5جدمل ؤكباء اللمل 

  100املجمــــــــىق 
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خ الخُُِم : جاٍس

 



ت وجىـُم اللمل                                                    الئدت اإلاىاسد البشٍش

 

خ ؤلاصذاس   Issuing Date 2020\04\20جاٍس

م ؤلاصذاس   Issuing No 001ُس

 

 

ت بداسة :الخامغ الٌصل  اإلاىاسد البشٍش

 

( 1)اإلاادة 

: الذوام الشظمي

ظاكاث اللمل زمان ظاكاث كمل ًىمُت في ألاًام اللادًت وظذ ظاكاث كمل ًىمُت في شهش  -

، وللجملُت الحّ في حذولت ظاكاث اللمل خعب مصلحت الجملُت بملذ٘ ال  سمظان اإلاباْس

ذ كً  دذد اإلاذًش الخىٌُزي جٌصُل رلٗ وجدخٌف الجملُت بالحّ في   ظاكت في ألاظبىق45ًٍض ٍو

دخٌف ٓزلٗ بالحّ بخؼبُّ هـام الىسدًاث  حوُير كذد ظاكاث اللمل طمً الحذود الىـامُت ٍو

. اخخُاحاث اللمل كلى بلع ألاُعام برا سؤث رلٗ خعب (اإلاىاوبت)

 جٕىن ؤًام اللمل خمعت ؤًام في ألاظبىق وؤلاحاصاث ألاظبىكُت ًىمين َما الجملت والعبذ  -

عدثجى مً بحاصة ًىم العبذ مىؿٌين الخذماث ألامامُت وكما٘ الىـاًت للملهم بالخىاوب ًىم  َو

. العبذ

( 2)اإلاادة 

ؤلاحاصاث 

ت : ؤلاحاصة العىٍى

ت  30 بشاجب ؤظاس ي، مذتها (اكخُادًت) ٌعخدّ اإلاىؿٍ كً ٔل ظىت مً ظىىاث الخذمت بحاصة ظىٍى
ًا
ًىما

مًٕ مىذ ٔان رلٗ ال  ٍو ت بيعبت اإلاذة التي ُظاَا مً العىت في اللمل برا   مً بحاصجه العىٍى
ًا
اإلاىؿٍ حضءا

 لإلحشاءاث اإلالم٘ى بها، وجدشص الجملُت كلى خص٘ى اإلاىؿٍ كلى بحاصجه  ًظش بمصلحت
ًا
ِا اللمل وًو

ت بشٖل . ًمٕىه مً اظخلادة وشاػه واللىدة إلاماسظت كمله بٌٕاءة العىٍى

:  بحاصاث ألاكُاد واإلاىاظباث

 مً شهش سمظان اإلاباْس خعب 25كششة ؤًام بمىاظبت كُذ الٌؼش اإلاباْس جبذؤ مً الُىم الخالي لُىم - 

. الِشي  جِىٍم ؤم
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ت-  ىي بلًش . كششة ؤًام بمىاظبت كُذ ألاطحى اإلاباْس جبذؤ مً ًىم الُى

وفي خا٘ صادي ؤخذ ؤًام َزٍ ؤلاحاصاث ًىم ، (ؤ٘و اإلايزان)ًىم واخذ بمىاظبت الُىم الىػجي للمملٕت - 

 
ًا
 آخشا

ًا
 .الشاخت ألاظبىكُت جمذد ؤلاحاصة ًىما

: بحاصة الحج

ذ كً  ٔامل مذتها كششة ؤًام وال جٍض  15جمىذ الجملُت اإلاىؿٍ الزي ًشهب في ؤداء ًٍشظت الحج بحاصة بإحش 

 باإلطاًت بلى بحاصة كُذ ألاطحى اإلاباْس ورلٗ إلاشة واخذة ػىا٘ مذة خذمخه وللجملُت وخذَا خّ 
ًا
ًىما

شترغ الظخدِاَ َزٍ ؤلاحاصة ؤن ًٕىن ُذ ؤمط ى في  جىـُم َزٍ ؤلاحاصة بما ًظمً خعً ظير اللمل بها َو

. اللمل بالجملُت ظيخين مخصلخين كلى ألاُل

:  ؤلاحاصة الخاصت

ٔامل في الحاالث الخالُت : خعب هـام اللمل العلىدي ٌعخدّ اإلاىؿٍ بحاصة بإحش 

اة صوحخه ؤو صوحها ؤو ؤخذ ؤصىلهما ؤو ًشوكهما -  ٔامل إلاذة خمعت ؤًام في ًو للمىؿٍ الحّ في بحاصة بإحش 

ِصذ باألص٘ى والٌشوق  . (الجذ والجذة وألابىاء)ٍو

ٔامل إلاذة خمعت ؤًام كىذ صواحه-  . للمىؿٍ الحّ في بحاصة بإحش 

ٔامل إلاذة -  .  ؤًام في خالت والدة مىلىد له3للمىؿٍ الحّ في بحاصة بإحش 

ٔامل إلاذة كششة ؤظابُم جىصكها ٌُٓما حشاء جبذؤ بدذ ؤُص ى بإسبم ؤظابُم -  للمشؤة الحّ في بحاصة وطم بإحش 

خ اإلاشجح للىطم بمىحب شهادة ػبُت مصذُت مً حهت صحُت دذد الخاٍس خ اإلاشجح للىطم ٍو  ُبل الخاٍس

 . (الحّ في جمذًذ ؤلاحاصة إلاذة شهش دون ؤحش ولها)

:  ؤلاحاصة اإلاشطُت

ٌعخدّ اإلاىؿٍ الزي ًثبذ مشطه بشهادة ػبُت صادسة كً معدشٌى ؤو معخىصٍ ملخمذ في الخإمين 

:  ملخمذ لذيها في الحاالث الخالُت ػبيالخاص بالجملُت ؤو مشحمبي الؽ

ٔامل -   بإحش 
ًا
. (ألاظاس ي وبذ٘ العًٕ ًِؽ)زالزىن ًىما

 بثالزت ؤسباق ألاحش- 
ًا
. ظخىن ًىما
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 بذون ؤحش- 
ًا
. زالزىن ًىما

 للششوغ الخالُت
ًا
ِا : وًو

ٖامل -   باللمل لذي الجملُت بىـام الخٌشن ال
ًا
. ؤن ًٕىن اإلاىؿٍ ملخدِا

بُت -   جدذ الاخخباس ؤو في الٌترة الخجٍش
ًا
. ؤن ال ًٕىن ملُىا

ذة الكخماد ؤلاحاصة اإلاشطُت كلى ؤن جٕىن حمُم الىزائّ مٕخىبت -        ؤن ًِذم اإلاىؿٍ الىزائّ اإلاٍا

ش الؽ)ومصادَ كليها مً الجهت اإلاصذسة  باللوت اللشبُت .  ًىس مباششجه اللمل ( اإلاٌصل بي الخٍِش

ش الصادسة وؤلاحاصة-   اإلاعخىصٌاث  اإلامىىخت للمىؿٍ صادسة مً اإلاشطُتًجب ؤن جٕىن الخِاٍس

ؤُل  واإلاشآض واملجملاث الؼبُت ًُما ال ًخجاوص ًىمين، ؤما في خا٘ ججاوص ؤلاحاصة اإلاشطُت ؤٓثر مً ًىمين و

ين ػبُين معدشٌى مً ؤظبىق مخىاصل ًال جِبل بال مً ُم اظدشاٍس . بخُى

ٔاهذ ؤلاحاصاث -   ظىاء 
ًا
ذ ؤًام ؤلاحاصاث اإلاشطُت في مجملها كلى مائت وكششون ًىما ًجب ؤن ال جٍض

ت خ ؤ٘و : ًِصذ بالعىت الىاخذة .  خال٘ العىت الىاخذةاإلاشطُت مخخالُت ؤو مخٌُش العىت التي جبذؤ مً جاٍس

. بحاصة مشطُت 

:  بحاصة الامخداهاث الذساظُت

 
ًا
ِا ٔامل ػىا٘ مذة الامخدان ورلٗ ًو جدُذ الجملُت للمىؿٌين الزي ًخابلىن جدصُلهم الللمي بحاصة بإحش 

: للششوغ آلاجُت

 كلى ألاُل وؤن - 
ًا
ؤن ًخِذم بؼلب الحص٘ى كلى ؤلاحاصة ُبل مىكذ اظخدِاُها بثالزين ًىما

ذة له ًخظمً الؼلب . اإلاعدىذاث اإلاٍا

( 3)اإلاادة 

: الىاحباث الىؿٌُُت واملحـىساث

 
ًا
: الىاحباث الىؿٌُُت : ؤوال

 ًترجب كلى حلُين اإلاىؿٍ في بخذي وؿائٍ الجملُت الخلهذ باللمل بما ٌعله مً الجهذ وفي خذود

تها ومشاكاة مصالحها واملحاًـت كلى ؤمىالها  صالخُاث وؿٌُخه كلى جدُِّ ؤَذاي الجملُت وسٍئ
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ٖاتها لتزم بىحه كام بإداء واحباجه الىؿٌُُت  وممخل ٔاًت اإلاعدىذاث والىزائّ الخاصت بلمله ٍو ا و وؤظشاَس

. ألاكما٘ املحـىسة  والامخىاق كً

ومم مشاكاة الىاحباث الىؿٌُُت اإلاترجبت كلى اإلاهام واإلاعاولُاث الخاصت بٖل وؿٌُت كلى خذة ، ًةن مً 

: واحب ٔل مىؿٍ ؤن ًلتزم باألمىس الخالُت 

oاملحاًـت كلى مىاكُذ اللمل الشظمُت للجملُت  .

o اث اللمل لخإدًت واحباجه ٔامل ؤُو  جإدًت اللمل اإلاىاغ به بذُت وؤماهت وإخالص وجخصُص 

. الىؿٌُُت 

o ٔاهذ مً سئِعت اإلاباشش ؤو  الخُِذ بالخللُماث والِشاساث وألاهـمت وألاوامش اإلاخللِت باللمل ظىاء 

. مً ؤلاداساث املخخصت في رلٗ وججىب مخالٌتها كً ُصذ ؤو بذون ُصذ

o ًاخترام ألاهـمت اإلاخبلت باإلاملٕت اللشبُت العلىدًت والالتزام بٖل ما ًصذس كً ظلؼاتها م 

. وحللُماث والحشص كلى مشاكاة الخِالُذ واللشي اللام ؤهـمت ولىائذ

o ًاملحاًـت كلى ٓشامت الىؿٌُت وظملت الجملُت والخصشي مم صمالئه وسئظائه وحمُم م 

. باخترام جام جخلامل ملهم الجملُت

o ت الخامت في ٔل ما ًخللّ بىؿٌُخه ؤو ؤظشاس الجملُت بشٖل كام .  املحاًـت كلى العٍش

o الخلاون مم صمالئه باللمل لخدُِّ ؤَذاي الجملُت  .

o ت ببالن سئظائه ؤو بداسة  كً ؤي جِصير ؤو ججاوص ؤو مخالٌت ألخذ اللاملين في اإلاىاسد البشٍش

. ًخللّ بخؼبُّ ألاهـمت والخللُماث  الجملُت ًُما

oٖاتها وكذم اظخلمالها بال لألهشاض املخصصت لها .  املحاًـت كلى ؤمىا٘ وخَِى الجملُت وممخل

 
ًا
: املحـىساث : زاهُا

 ٍٔامل في الجملُتًدـش كلى ٔل مىؿ  مضاولت ؤي كمل هير وؿٌُخه في الجملُت  ٌلمل بذوام 

ٔان رلٗ مِابل ؤحش ؤو بذون مِابل اث اللمل ؤو خاسحها ظىاء  ٔان رلٗ في ؤُو ، وظىاء 

اًِت كلُه مً ُبل سئِغ مجلغ ؤلاداسة عدثجى مً رلٗ ما ًخم اإلاى  .َو
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  ال ًجىص للمىؿٍ ؤن جٕىن له مصلحت شخصُت مباششة ؤو هير مباششة في ؤلاجٌاُُاث

 .الخاسحُت اإلاخصلت بإكما٘ الجملُت 

  ٓما ًمىم كلى اإلاىؿٍ ألامىس الخالُت كلى ظبُل الزٓش ال الحصش :

. ؤلاشتراْ في اإلاىاُشاث الذًيُت ؤو العُاظُت ؤو الوير مشجبؼت باللمل خال٘ ظاكاث اللمل - 

.  ُشاءة الجشائذ ؤو املجالث وجىا٘و ألاػلمت ؤو الىىم خال٘ ظاكاث اللمل - 

موادسة الجملُت ؤزىاء ظاكاث اللمل ما لم جًٕ ػبُلت اللمل حعخذعي رلٗ وبششغ الحص٘ى كلى برن - 

. معبّ مً سئِعه اإلاباشش 

. ؤلاهِؼاق كً اللمل بذون برن ٓخابي معبّ ؤو الخإخش في مباششة اللمل بلذ ؤلاحاصة اإلامىىخت للمىؿٍ - 

ذ ٓخابي بزلٗ -  اث اللمل ما لم ًًٕ لذًه جصٍش ٖان اللمل خاسج ؤُو . الحظىس بلى م

الذخ٘ى بلى ؤي مٕخب في الجملُت هير مٕخبه ما لم ًًٕ لذخىله كالُت مباششة باللمل وكلى ؤن ًخم رلٗ - 

. خظىس اإلاىؿٍ شاهل اإلإخب ًِؽ  في

. بظخلما٘ ُشػاظُت وؤحهضة وؤدواث الجملُت اإلإخبُت لوير الوشض املخصص لها - 

 . ٌؤلاػالق كلى اإلاعدىذاث وألاوساَ والسجالث التي لِعذ لها كالُت مباششة بلمل- 

ش ؤو ػباكت ؤي معدىذ ؤو هص لِغ له كالُت بةهجاص ؤكماله بال بلذ الحص٘ى كلى برن معبّ مً -  جصٍى

. اإلاباشش  سئِعه

ش ؤو وزُِت ؤو سظالت خاصت بالجملُت ؤو بإي وسخ كنها في خىصجهالاخخٌاؾ-    بإصل ؤي ظىذ ؤو معدىذ ؤو جٍِش

ٔان مً خاسج الجملُت كليها دون برن معبّ مً  .  ؤخصائي الجىدةالصخصُت ، ٓما ًدـش كلُه بػالق ؤي 

ٖاجب الجملُت، وفي الحاالث الؼاسئت ًجب اظخِبا٘-  ً الصخصُين خال٘ ؤو بلذ الذوام في م  الضائٍش

 ٘ . كلى ؤلارن اإلاعبّ مً سئِعت اإلاباشش  الحصى

 كمله في الجملُت لخدُِّ ؤسباح ؤو ًىائذ شخصُت له ؤو لويٍر كلى خعاب مصلحت الجملُت اظخوال٘- 
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( 4)اإلاادة

: الجضاءاث والخـلم

 
ًا
: الجضاءاث : ؤوال

ٖام وظُاظاث الجملُت وما جصذٍس مً لىائذ جىٌُزًت ؤو ؤهـمت ؤو  جؼبّ بدّ ٔل مىؿٍ ًخالٍ ؤخ

. حللُماث  ُشاساث ؤو

: ؤلاحشاءاث الشظمُت التي ًمًٕ جؼبُِها كلى اإلاىؿٍ املخالٍ وهي 

:  لٌذ الىـش 

ى جيب  كلى املخالٌت التي يَو
ًا
جب في َزٍ الحالتاسجٕبهاٌ اإلاىؿٍ شٌهُا ا ، ٍو   وخثه كلى طشوسة ججىب جٕشاَس

. بزباث لٌذ الىـش في ملٍ اإلاىؿٍ لوشض مداظبخه في خالت الخٕشاس 

:  ؤلاهزاس الٕخابي 

ا خم بمىحبه ٓخابت بهزاس بلى اإلاىؿٍ ًبين املخالٌت التي اسجٕبها ولٌذ هـٍش بلى وحىب جالفي جٕشاَس   ٍو
ًا
معخِبال

خم جزٓيٍر باللِىبت ألاشذ  . ٍو

:  الخصم مً الشاجب 

، الجملُتبكلى ؤن ال ًخلذي الخصم خمعت ؤًام في الشهش وبما ال ًخلاسض مم الئدت الجضاءاث اإلالخمذة 

خم ببالن اإلاىؿٍ بالخصم بالؼَش التي ًشاَا اإلاذًش الخىٌُزي ؤو صاخب الصالخُت  .ٍو

: ؤلاًِاي كً اللمل 

 مً ؤحش ؤًام ؤلاًِاي برا زبدذ معاولُخه ، كلى ؤن ال
ًا
ى خشمان اإلاىؿٍ مً مضاولت اللمل وخشماهه ؤًظا  َو

. جخجاوص مذة ؤلاًِاي كً خمعت ؤًام في الشهش 

ٖاًإة نهاًت الخذمت   مً الخذمت مم خٌف خِه في م
ًا
.  الٌصل نهائُا

ٖاًإة   مً الخذمت بذون م
ًا
.  الٌصل نهائُا
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ًا
: الخـلم : زاهُا

ً بلى خل ؤي مشٖلت جخللّ باإلاىؿٍ ، مثل الاكتراض كلى  ومً خال٘ الشئظاء اإلاباشٍش
ًا
 حععى الجملُت دوما

 
ًا
 ، ًمًٕ للمىؿٍ الخـلم بلٕتروهُا

ًا
ٖاهُت خل اإلاشٖلت ؤو الشٕىي ودًا م كلُه ، وفي خا٘ كذم بم  الجضاء اإلاُى

ذ  وفي خا٘ كذم جمًٕ مذًٍش اإلاباشش مً خل اإلاشٖلت ؤو الشٕىي .  بلى مذًٍش اإلاباشش الالٕتروويكبر البًر

ذ  كبر البًر
ًا
تؤلالٕترووي بلى  ًمًٕ للمىؿٍ الخـلم بلٕتروهُا  . اإلاىاسد البشٍش

ت وفي خا٘ كذم جمًٕ الخـلم  بالجملُت مً خل اإلاشٖلت ؤو الشٕىي ًمًٕ للمىؿٍ اإلاىاسد البشٍش

ذ ؤلالٕترووي بلى   كبر البًر
ًا
. الجملُت ب اإلاذًش الخىٌُزيبلٕتروهُا

. وفي خا٘ كذم جمًٕ مذًش الجملُت مً خل اإلاشٖلت ًخدا٘ الشٕىي بلى اللجىت املخخصت بالخـلم 

ٔاًت ألاخىا٘ جلتزم الجملُت بدماًت خَِى اإلاىؿٍ مً ؤي اهخِام ؤو بحشاء حلعٌي هاجج كً اظخخذام  وفي 

. خِه في الخـلم بمىحب ؤهـمت وظُاظاث الجملُت

( 5)اإلاادة 

: اهتهاء الخذمت

 مً هـام اللمل واللما٘ ، خُث ؤن كِذ اللمل هير مدذد 73جؼبّ الجملُت اإلاادة الثالثت والعبلىن 

ُه بمذة ملُىت ولٖل مً اإلاىؿٍ ؤو الجملُت ًسخ اللِذ ؤو بنهائه  اإلاذة وبالخالي ًال جُُِذ ألي مً ػًش

الؼشي آلاخش ٓخابُا مم وحىد ما ًبرس الٌسخ ؤو ؤلانهاء مم اخخٌاؾ ٔل ػشي بدِه في شهش  بمجشد بخؼاس

: ؤلاهزاس ، وؤن ًٕىن بنهاء الخذمت ألخذ ألاظباب الخالُت

o الاظخِالت 

 o الٌصل  .

o خُاهت ألاماهت  .

o ؿشوي واخخُاحاث اللمل  .

o ؤلالواء مً ُبل الجهاث الحٕىمُت  .

o كذم اللُاُت الصحُت  .
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o العجض الذائم  .

o بلىن ظً الخِاكذ  .

o اة .  الًى

( 6)اإلاادة 

: جذسج اإلاىؿٍ في ًترة الخجشبت

ٖامل مً َزٍ   ختى ًخم الاظخٌادة بال
ًا
ُا جب جىٌُزَا وجؼبُِها خًش شخمل الخذسج كلى كىاصش َامت ٍو َو

. الٌترة املجذدة 

 
ًا
الخىحُه  : ؤوال

ٌت بضمالئه ومشئوظُه والترخُب به  ِصذ بها جىحُه اإلاىؿٍ الجذًذ بلى ؤلاداسة التي ٌلمل بها وحلٍش ٍو

ُم اللِذ الىؿٌُي وحعلُمه  وإسشادٍ بؼبُلت اللمل بالجملُت وإنهاء حمُم بحشاءاث مباششة اللمل وجُى

. دلُل اإلاىؿٍ الخاص بالجملُت 

 
ًا
 ؤلاسشاد  : زاهُا

ِت بهجاص اإلاهام اإلاىىػت بىؿٌُخه  به كلى اللمل وػٍش ىا ًخم حللُم اإلاىؿٍ باإلاهام الخاصت به وجذٍس َو

وؤلاحشاءاث اإلاخبلت بالجملُت ، وال ًجب حعلُم اإلاىؿٍ في َزٍ اإلاذة ؤي مهمت كمل سظمي ؤو هير سظمُت 

 حُذ إلاذًش
ًا
 ومخلُِا

ًا
 اإلاباشش وإلداسة الجملُت وجىزُّ حمُم ما ٌولًٕ ًجب كلى اإلاىؿٍ ؤن ًٕىن مىصخا

 وجٕىن اإلاذة ٓدذ ؤُص ى 
ًا
ا  15ًِذم له مً دكم ختى ًخم جؼبُِها بلذ الاهتهاء مً بسشادٍ وحللُمه هـٍش

ًا
 ًىما

تٓما كلى اإلاىؿٍ الشحىق إلداسة   في خالت الاظخٌعاس ؤو العاا٘ كً ٔل ما ًؼشؤ كلُه مً اإلاىاسد البشٍش

حعائالث جخللّ بدىـُم اللمل وفي خالت كذم الاظدُلاب الجُذ مً اإلاىؿٍ في َزٍ اإلاذة ؤما بخِصير مً 

تمذًشة اإلاباشش ؤو ؤلاداسة التي ًدبم لها ًمٕىه اللجىء بلى بداسة   وجِذًم حمُم حعائالجه وظِخم اإلاىاسد البشٍش

. جىطُدها له خعب الىـام اإلاخبم بالجملُت 

 
ًا
اإلاعاهذة والذكم  : زالثا

ٖامل للمىؿٍ مً ُبل  ذ كً شهش واخذ وفي َزٍ الٌترة ًخم جِذًم الذكم ال خم جىٌُزَا في مذة ال جٍض ٍو

ٌت بإهـمت الجملُت وجؼبُّ ما جم حللمه مً بسشاد في اإلاُذان وجصحُذ ألاخؼاء التي  مذًشة اإلاباشش وحلٍش
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خم جُُِم اإلاىؿٍ بلذ اهتهاء اإلاذة  ًِم بها وجىطُذ الخؼإ ٔان كلُه جىٌُزٍ ٍو الزي ُام به وؤلاحشاء الزي 

م الخُُِم بلى بداسة  املجذدة مً ُبل مذًشة اإلاباشش توًس . اإلاىاسد البشٍش

 
ًا
الخٌىٍع  : سابلا

ِصذ بها حعلُم اإلاىؿٍ الصالخُاث الخاصت به وكلُه اجخار الِشاساث في جىٌُز اللمل اإلاىىغ به وإًجاد  ٍو

 ٘  وجؼبُّ حمُم ما حللمه مً معاهذة ٌللمشأل التي جىاحهه دون الشحىق بشٖل مباشش بلى مذًش الحلى

العابِت وكلى اإلاىؿٍ في َزٍ الٌترة جدمل ؤخؼاءٍ التي ًِم بها والتي ُذ جم حللُمه  ودكم وإسشاد في الٌترة

خم جُُِم اإلاىؿٍ بلذ اهِظاء اإلاذة مً ُبل مذًشة اإلاباشش  كليها واإلاذة املجذدة لها ال جِل كً شهش واخذ ٍو

م الخُُِم بلى بداسة  توًس . اإلاىاسد البشٍش
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ت ملحّ :العادط الٌصل  اإلاىاسد البشٍش

 

 
ًا
مخالٌاث هير مدذدة الجضاءاث: ؤوال  

 دسحت الجضاء هىق املخالٌت م

الاحخفاظ بالخبرعاث اإلااليت أو العيييت املحصلت  1

لحظاب الجمعيت وعدم حظليمها للجىت 

س  املخخصت خالٌ أزبع وعشسيً طاعت دون جبًر

 ٌ  . لقى

ًحاٌ العا ل للخحليم أ ام لجىت 

 شيلت بلساز  ً اإلادًس الخىفيري 

وفي حالت ؤلاداهت ًفصل  ً 

 .الخد ت

جمع أو اطخالم جبرعاث أو هلىد  ً دون ئذن  ٢

 .أو جفىيض  ً صاحب الصالحيت

 .ئًداع الخبرعاث في حظابه الشخص ي 3

التزويس أو الاخخالض بما في ذلً حسجيل هسث  ٤

 .ش يل إلزقاث حضىزه

 .فلد أو ئجالف ألاوزاق ذاث الليمت اإلااليت ٥

 .ئهداز أ ىاٌ الجمعيت بعمد ٦
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ًا
مخالٌاث مدذدة الجضاءاث: زاهُا  

 هىق املخالٌت

 الجضاء

 سابم مشة زالث مشة زاوي مشة ؤ٘و مشة مالخـاث

مخالٌاث جخللّ بمىاكُذ اللمل: ؤوال : 

دكيلت دون ئذن أو عرز  لقٌى ئذا لم  (1٥)الخأخس عً  ىاعيد الحضىز للعمل لغاًت  -1

 .ًترجب على الخأخير حعطيل عا لين آخسيً أو  ظخفيدًً  ً خد اث الجمعيت

ئهراز 

  فىي 

ئهراز 

 هخابي

٪٥حظم  حظم  

1٠٪  

اليظقت  ً 

 أجس اليىم

دكيلت دون ئذن أو عرز  لقٌى وجسجب على الخأخير  (1٥)الخأخس عً  ىاعيد العمل لغاًت  -٢

 .حعطيل عا لين آخسيً

ئهراز 

 هخابي

حظم 

1٥٪  

حظم 

٢٥٪  

حظم 

٥٠٪  

 

دكيلت دون ئذن أو  (3٠)دكيلت ولغاًت  (1٥)الخأخس عً  ىاعيد الحضىز إلادة أهثر  ً  -3

 .عرز  لقٌى ئذا لم ًترجب على الخأخير حعطيل عا لين آخسيً

حظم 

1٠٪  

حظم 

1٥٪  

حظم 

٢٥٪  

حظم 

٥٠٪  

 

دكيلت دون  (3٠)دكيلت ولغاًت  (1٥)الخأخس عً  ىاعيد الحضىز للعمل إلادة أهثر  ً -٤

 .ئذن أو عرز  لقٌى ئذا جسجب على الخأخير حعطيل عا لين آخسيً

حظم 

٢٥٪  

حظم 

٥٠٪  

حظم 

٧٥٪  

حظم ًىم 

 وا ل

 

دكيلت دون  (٦٠)دكيلت ولغاًت  (3٠)الخأخس عً  ىاعيد الحضىز للعمل إلادة أهثر  ً -٥

 .ئذن أو عرز  لقٌى ئذا لم ًترجب على الخأخير حعطيل عا لين آخسيً

حظم 

٢٥٪  

حظم 

٥٠٪  

حظم 

٧٥٪  

حظم ًىم 

 وا ل

 

دكيلت دون ئذن أو  (٦٠)لغاًت  (3٠)الخأخير عً  ىاعيد الحضىز للعمل إلادة أهثر  ً  -٦

 .عرز  لقٌى ئذا جسجب على الخأخير حعطيل عا لين آخسيً

حظم 

3٠٪  

حظم 

٥٠٪  

حظم 

 ًىم وا ل

حظم 

 ًى ان

 

الخأخير عً  ىاعيد العمل إلادة جصيد عً طاعت دون ئذن أو عرز  لقٌى ئذا جسجب على  -٧

 .الخأخير حعطيل عا لين آخسيً

ئهراز 

 هخابي

حظم 

ًىم 

 وا ل

حظم 

 ًى ان

حظم 

 زالزت أًام

 

جسن العمل أو الاهصساف كقل اهتهاء وكذ الدوام السطمي دون ئذن أو عرز  لقٌى بما  -٨

 .ًجاوش السبع طاعت

ئهراز 

 هخابي

حظم 

1٠٪  

حظم 

٢٥٪  

حظم ًىم 

 وا ل

 

 .القلاء في الجمعيت أو العىدة ئليها بعد اهتهاء  ىاعيد العمل دون  برز -٩

 

ئهراز 

 هخابي

حظم 

1٠٪  

حظم 

٢٥٪  

حظم ًىم 

 وا ل

 

 
ًا
مخالٌاث جخللّ بدىـُم اللمل: زاهُا  

ئهراز  الخسوج  ً غير اإلايان اإلاعد للخسوج -1

 هخابي

حظم 

1٠٪  

حظم 

1٥٪  

حظم 

٢٥٪  

 

ئهراز  .اطخلقاٌ شائسيً  ً غير عا لي أو اإلاظخفيدًً  ً الجمعيت دون ئذن -٢

 هخابي

حظم 

1٠٪  

حظم 

1٥٪  

حظم 

٢٥٪  
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 هىق املخالٌت

 الجضاء

 سابم مشة زالث مشة زاوي مشة ؤ٘و مشة مالخـاث

ئهراز  جأخير ئهجاش اإلاعا الث-3

 هخابي

حظم 

1٠٪  

حظم 

٢٥٪  

حظم 

٥٠٪  

 

ئهراز  .الىىم أزىاء العمل -٤

 هخابي

حظم 

1٠٪  

حظم 

٢٥٪  

حظم 

٥٠٪  

 

حظم  الىىم في الحاالث التي حظخدعى ًلظت  ظخمسة -٥

هصف 

 ًىم

حظم 

 ًىم

حظم 

 ًى ان

حظم 

 زالزت أًام

 

حظم  .الدظىع أو وجىد العا لين في غير أ اهً عملهم أزىاء طاعاث العمل-٦

1٠٪  

حظم 

٢٥٪  

حظم 

٥٠٪  

  حظم ًىم

ئهراز  .اطخعماٌ الهاجف أو ؤلاهترهذ أو الفاهع ألغساض خاصت دون ئذن -٧

 هخابي

حظم 

1٠٪  

حظم 

٢٥٪  

حظم 

٥٠٪  

 ع خصم 

كيمت 

 الاطخعماٌ

٪٥حظم  .عدم ئطاعت ألاوا س العادًت الخاصت بالعمل -٨ حظم  

٥٠٪  

حظم 

 ًىم

حظم 

 ًى ان

 

حظم  .الخحسيض على  خالفت ألاوا س والخعليماث الخطيت الخاصت بالعمل -٩

 ًى ان

حظم 

زالزت 

 أًام

حظم 

خمظت 

 أًام

  الفصل

ؤلاهماٌ والتهاون في العمل الري كد ًيشأ عىه ضسز في صحت العا لين أو طال تهم أو في  -1٠

 .اإلاىاد وألادواث

حظم 

 ًى ان

حظم 

زالزت 

 أًام

حظم 

خمظت 

 أًام

  الفصل

حظم  .الخدخين داخل  سافم الجمعيت -11

 ًى ان

حظم 

زالزت 

 أًام

حظم 

خمظت 

 أًام

  الفصل

ئذا وشأ عً املخالفت ضسز جظيم  (1٠،٩)ويجىش الفصل دون  يافأة في الحالخين  -1٢

 .واكترن ذلً بالعمل

– – – –  

 
ًا
 :مخالٌاث جخللّ بعلىْ اللامل: زالثا

حظم  .الدشاجس  ع الص الء أو ئحدار  شاغقاث في  حل العمل-1

 ًىم

حظم 

 ًى ان

حظم 

 زالزت أًام

حظم 

خمظت 

 أًام
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 هىق املخالٌت

 الجضاء

 سابم مشة زالث مشة زاوي مشة ؤ٘و مشة مالخـاث

حظم  .ئدعاء اإلاسض -٢

 ًىم

حظم 

 ًى ان

حظم 

 زالزت أًام

حظم 

خمظت 

 أًام

 

حظم  .الا خىاع عً ئجساء الىشف الطبي عىد طلب الجمعيت -3

 ًىم

حظم 

 ًى ان

حظم 

 زالزت أًام

حظم 

خمظت 

 أًام

 

حظم  .زفض الخفخيش عىد الضسوزة -٤

1٥٪  

حظم 

٥٠٪  

حظم 

 ًىم

حظم 

 ًى ان

 

حظم  . خالفت الخعليماث الصحيت اإلاخعللت بأ اهً العمل، أو ازجداء  البع غير الئلت -٥

٥٠٪  

حظم 

 ًىم

حظم 

 ًى ان

حظم 

خمظت 

 أًام

 

ئهراز  .هخابت عقازاث على الجدزان أو لصم ئعالهاث -٦

 هخابي

حظم 

1٠٪  

حظم 

٢٥٪  

حظم 

٥٠٪  

 

 على السؤطاء أو على الص الء  ما ًإدي ئلى حعطيل العمل -٧
ً
حظم  .الادعاء هربا

1٥٪  

حظم 

٥٠٪  

حظم 

 ًىم

حظم 

 ًى ان

 

٨-  ٌ ئهراز  .ؤلاطساف في اطتهالن اإلاىاد ألاوليت دون عرز  لقى

 هخابي

حظم 

٥٠٪  

حظم 

 ًىم

حظم 

 ًى ان

 

ئهراز  .اطخعماٌ ألادواث أو آلاالث أو الخا اث ألغساض خاصت -٩

 هخابي

حظم 

 ًى ان

حظم 

 زالزت أًام

حظم 

خمظت 

 أًام

 

 


