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انخسًٍت ًبذء انعًم
انًبدة 1
ٚسًٗ ْزا انمإٌَ ( لإٌَ ػًاٌ دك انذظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ نسُح ٚٔ )2007ؼًم تّ يٍ
ذاسٚخ َششِ ف ٙانجشٚذج انشسًٛح.

حعزٌفبث
انًبدة 2
ٚكٌٕ نهكهًاخ ٔانؼثاساخ انرانٛح دٛصًا ٔسدخ فْ ٙزا انمإٌَ انًؼاَ ٙانًخظظح نٓا ادَاِ يا نى
ذذل انمشُٚح ػهٗ غٛش رنك:
انًؼهٕياخ

اي بٍبنبث شفٌٌت اً يكخٌبت اً سجالث اً احصبءاث اً ًثبئك يكخٌبت اً يصٌرة اً يسجهت اً
يخشنت انكخزًنٍب اً ببي غزٌقت ًحقع ححج ادارة انًسؤًل اً ًالٌخو.

انٕشائك انًظُفح

اي يعهٌيبث شفٌٌت اً ًثبئك يكخٌبت اً يطبٌعت اً يخخشنت اً يخشنت انكخزًنٍب اً ببي غزٌقت اً
يطبٌعت عهى ًرق يشًع اً نبسخ اً اشزغت حسجٍم اً انصٌر انشًسٍت ًاالفالو اً انًخططبث
اً انزسٌو اً انخزائػ اً يب ٌشببييب ًانًصنفت عهى انيب سزٌت اً ًثبئك يحًٍت ًفك احكبو
انخشزٌعبث اننبفذة.

انٕشائك انؼادٚح

ًالٌج.
ه
اي يعهٌيبث غٍز يصنفت حقع ححج ادارة انًسؤًل اً

انذائشج

انٌسارة اً انذائزة اً انسهطت اً انيٍئت اً اي يؤسست عبيت اً يؤسست رسًٍت عبيت اً انشزكت
انخً حخٌنى ادارة يزفك عبو.

انًسؤٔل

رئٍس انٌسراء اً انٌسٌز اً انزئٍس اً انًذٌز انعبو نهذائزة .

انًجهس

يجهس انًعهٌيبث انًؤنف بًقخعى احكبو ىذا انقبنٌٌ.

انشئٛس

رئٍس انًجهس ً /سٌز انثقبفت.

يفٕع انًؼهٕياخ يذٌز عبو دائزة انًكخبت انٌغنٍت ببالظبفت نٌظٍفخو.

يجهس انًعهٌيبث
انًبدة 3
أٚ .ؤنف تًٕجة ْزا انمإٌَ يجهس ٚسًٗ ( يجهس انًؼهٕياخ) ٔٚشكم ػهٗ انُذٕ انران:ٙ
ٔ .1صٚش انصمافح سئٛسا .
2.يفٕع انًؼهٕياخ َائثا نهشئٛس.
3.اي ٍٛػاو ٔصاسج انؼذل ػؼٕا.
4.اي ٍٛػاو ٔصاسج انذاخهٛح ػؼٕا.
5.اي ٍٛػاو انًجهس االػهٗ نالػالو ػؼٕا.
6.يذٚشػاو دائسج االدظاءاخ انؼايح ػؼٕا.
7.يذٚشػاو يشكض ذكُٕنٕجٛا انًؼهٕياخ انٕؽُ ٙػؼٕا.
8.يذٚش انرٕج ّٛانًؼُٕ٘ ف ٙانمٕاخ انًسهذح ػؼٕا.
9.انًفٕع انؼاو نذمٕق االَساٌ ػؼٕا .
ب .ال ٚرماػٗ سئٛس ٔاػؼاء انًجهس ا٘ يكافأخ يٍ خضُٚح انذٔنح.

ييبو انًجهس
انًبدة 4
ٚرٕنٗ انًجهس انًٓاو ٔانظالدٛاخ انرانٛح :أ .ػًاٌ ذضٔٚذ انًؼهٕياخ انٗ ؽانثٓٛا ف ٙدذٔد ْزا
انمإٌَ .
ب .انُظش ف ٙانشكأٖ انًمذيح يٍ ؽانث ٙانذظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانؼًم ػهٗ ذسٕٚح ْزِ
انشكأٖ ٔفما نرؼهًٛاخ ٚظذسْا نٓزِ انغاٚح .
ض .اػرًاد ًَارض ؽهة انًؼهٕياخ .
د .اطذاس انُششاخ ٔانمٛاو تاالَشطح انًُاسثح نششح ٔذؼضٚض شمافح انذك ف ٙانًؼشفح ٔفٙ
انذظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ .
ِ .الشاس انرمشٚش انسُٕ٘ دٕل اػًال دك انذظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ انًمذو يٍ يفٕع انًؼهٕياخ
ٔسفؼّ انٗ سئٛس انٕصساء.

اجخًبعبث انًجهس
انًبدة 5
أٚ .جرًغ انًجهس يشج ٔادذج ػهٗ االلم ف ٙانشٓش أ كهًا دػد انذاجح انٗ رنك تذػٕج يٍ
انشئٛس أ َائثّ ػُذ غٛاتّ أ تُاء ػهٗ ؽهة يمذو يٍ استؼح يٍ اػؼاء انًجهس ػهٗ االلم
نثذس االيٕس انًذذدج فْ ٙزا انطهة .
بٚ .كٌٕ االجرًاع لإٌَٚا تذؼٕس يا ال ٚمم ػٍ خًسح اػؼاء ػهٗ اٌ ٚكٌٕ يٍ تُٓٛى انشئٛس
أ َائثّ ٔ ،ذرخز انمشاساخ تاالجًاع أ تاكصشٚح اطٕاخ اػؼاء انًجهس .
ض .نهًجهس دػٕج ا٘ شخض يٍ رٔ٘ االخرظاص ٔانخثشج نذؼٕس اجرًاػاذّ دٌٔ اٌ ٚكٌٕ نّ
دك انرظٕٚد ػُذ اذخار لشاساذّ.

ييبو انًفٌض
انًبدة 6
أٚ .رٕنٗ يفٕع انًؼهٕياخ انًٓاو ٔانظالدٛاخ انرانٛح .1 :اػذاد ًَارض ؽهة انًؼهٕياخ تانرؼأٌ
يغ انذائشج ٔذمذًٓٚا انٗ انًجهس .
انًرؼهك تمثٕل انشكأٖ ٔاجشاءاخ ذسٕٚرٓا ٔذمذًٓٚا انٗ انًجهس الطذاسْا
ج
2.اػذاد انرؼهًٛاخ
.
3.ذهم ٙانشكأٖ يٍ يمذي ٙؽهثاخ انذظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔذمذًٓٚا انٗ انًجهس نرسٕٚرٓا .
4.انمٛاو تاالجشاءاخ االداسٚح ٔانًُٓٛح انالصيح نرُفٛز انًٓاو ٔانظالدٛاخ انًُٕؽح تّ .
ب .ذمٕو دائشج انًكرثح انٕؽُٛح ترٕفٛش انخذياخ االداسٚح ٔانًُٓٛح انالصيح نرأدٚح انًٓاو
ٔانًسؤٔنٛاخ انًُٕؽح تانًجهس ٔيفٕع انًؼهٕياخ تًٕجة ادكاو ْزا انمإٌَ.

حك انحصٌل عهى انًعهٌيبث
انًبدة 7
يغ يشاػاج ادكاو انرششٚؼاخ انُافزج  ،نكم اسدَ ٙانذك ف ٙانذظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ انرٚ ٙطهثٓا
ٔفما الدكاو ْزا انمإٌَ ارا كاَد نّ يظهذح يششٔػح أ سثة يششٔع.

حسيٍم انحصٌل عهى انًعهٌيبث
انًبدة 8
ػهٗ انًسؤٔل ذسٓٛم انذظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔ ،ػًاٌ كشفٓا دٌٔ اتطاء ٔتانكٛفٛح
انًُظٕص ػهٓٛا فْ ٙزا انمإٌَ.

غهب انحصٌل عهى انًعهٌيبث
اليبدة 9
أٚ .مذو ؽهة انذظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔفك االًَٕرض انًؼرًذ نٓزِ انغاٚح يرؼًُا اسى يمذو انطهة
ٔيكاٌ الايرّ ٔػًهّ ٔا٘ تٛاَاخ اخشٖ ٚمشسْا انًجهس .
بٚ .ذذد يمذو انطهة يٕػٕع انًؼهٕياخ انرٚ ٙشغة ف ٙانذظٕل ػهٓٛا تذلح ٔٔػٕح .
ض .ػهٗ انًسؤٔل اجاتح انطهة أ سفغِ خالل شالشٕٚ ٍٛيا يٍ انٕٛو انران ٙنراسٚخ ذمذ. ًّٚ
دٚ .شرشؽ ف ٙدال سفغ انطهة اٌ ٚكٌٕ انمشاس يؼهال ٔيسثثا ٚٔ ،ؼرثش االيرُاع ػٍ انشد ػًٍ
انًذج انًذذدج لشاسا تانشفغ.

غهب انًعهٌيبث غٍز انجبئش
انًبدة 10
ال ٚجٕص ؽهة انًؼهٕياخ انر ٙذذًم ؽاتغ انرًٛٛض انذ ُٙٚأ انؼُظش٘ أ انؼشل ٙأ انرًٛٛض
تسثة انجُس أ انهٌٕ.

ححًم كهفت حصٌٌز انًعهٌيبث
انًبدة 11
أٚ .رذًم يمذو انطهة انكهفح انًرشذثح ػهٗ ذظٕٚش انًؼهٕياخ انًطهٕتح تانٕسائم انرمُٛح أ َسخٓا
ٔٚجش٘ اؽالع يمذو انطهة ػهٗ انًؼهٕياخ ارا كاَد يذفٕظح تظٕسج ٚرؼزس يؼٓا َسخٓا أ
ذظٕٚشْا .
ب .ارا كاٌ جضء يٍ انًؼهٕياخ انًطهٕتح يظُفا ٔ ،انجضء االخش غٛش يظُف فررى اجاتح انطهة
تذذٔد انًسًٕح تّ ٔفما الدكاو ْزا انمإٌَ .
ض .ارا كاَد انًؼهٕياخ يظُفح  ،فٛجة اٌ ٚكٌٕ ذظُٛفٓا ساتما ػهٗ ذاسٚخ ؽهة انذظٕل ػهٓٛا
.

انًعهٌيبث انًكهفت
انًبدة 12
ارا كاَد انًؼهٕياخ انًطهٕتح غٛش يرٕفشج أ ذى اذالفٓا نًشٔس انضيٍ فٛرؼ ٍٛػهٗ انًسؤٔل تٛاٌ
رنك نًمذو انطهة.

انًبدة 13
يغ يشاػاج ادكاو انرششٚؼاخ انُافزج  ،ػهٗ انًسؤٔل اٌ ٘يرُغ ػٍ انكشف ػٍ انًؼهٕياخ انًرؼهمح
تًا ٚه :ٙأ .االسشاس ٔانٕشائك انًذًٛح تًٕجة ا٘ ذششٚغ اخش .
ب .انٕشائك انًظُفح ػهٗ آَا سشٚح ٔيذًٛح ٔانرٚ ٙرى انذظٕل ػهٓٛا تاذفاق يغ دٔنح اخشٖ .
ض .االسشاس انخاطح تانذفاع انٕؽُ ٙأ ايٍ انذٔنح  ،أ سٛاسرٓا انخاسجٛح .
د .انًؼهٕياخ انر ٙذرؼًٍ ذذهٛالخ أ ذٕطٛاخ أ الرشاداخ أ اسرشاساخ ذمذو نهًسؤٔل لثم اٌ
ٚرى اذخار لشاس تشأَٓا ٚٔ ،شًم رنك انًشاسالخ ٔانًؼهٕياخ انًرثادنح ت ٍٛاالداساخ انذكٕيٛح
انًخرهفح دٕنٓا .
ِ .انًؼهٕياخ ٔانًهفاخ انشخظٛح انًرؼهمح تسجالخ االشخاص انرؼهًٛٛح أ انؾتٛح أ انسجالخ
انٕظٛفٛح أ انذساتاخ أ انرذٕٚالخ انًظشفٛح أ االسشاس انًُٓٛح .
ٔ .انًشاسالخ راخ انطثٛؼح انشخظٛح ٔانسشٚح سٕاء كاَد تشٚذٚح أ تشلٛح أ ْاذفٛح أ ػثش ا٘
ٔسٛهح ذمُٛح اخشٖ يغ انذٔائش انذكٕيٛح ٔاالجاتاخ ػهٓٛا .
ص .انًؼهٕياخ انرٚ ٙؤد٘ انكشف ػُٓا انٗ انرأشٛش ف ٙانًفأػاخ ت ٍٛانًًهكح ٔا٘ دٔنح أ جٓح
اخشٖ .
ح .انرذمٛماخ انر ٙذجشٓٚا انُٛاتح انؼايح أ انؼاتطح انؼذنٛح أ االجٓضج االيُٛح تشأٌ ا٘ جشًٚح
أ لؼٛح ػًٍ اخرظاطٓا ٔكزنك انرذمٛماخ انر ٙذمٕو تٓا انسهطاخ انًخرظح نهكشف ػٍ
انًخانفاخ انًانٛح أ انجًشكٛح أ انثُكٛح يا نى ذأرٌ انجٓح انًخرظح تانكشف ػُٓا .
ؽ .انًؼهٕياخ راخ انطثٛؼح انرجاسٚح أ انظُاػٛح أ انًانٛح أ االلرظادٚح ٔانًؼهٕياخ  ،ػٍ
انؼطاءاخ أ انثذٕز انؼهًٛح أ انرمُٛح انرٚ ٙؤد٘ انكشف ػُٓا انٗ االخالل تذك انًؤنف
ٔانًهكٛح انفكشٚح أ تانًُافسح الػادنح ٔانًششٔػح أ انر ٙذؤد٘ انٗ ستخ أ خساسج غٛش
يششٔػ ٍٛال٘ شخض.

فيزست ًحنظٍى انًعهٌيبث ًانٌثبئك
انًبدة 14
أ .ػهٗ كم دائشج اٌ ذمٕو تفٓشسح ٔذُظٛى انًؼهٕياخ ٔانٕشائك انر ٙذرٕافش نذٓٚا دسة االطٕل
انًُٓٛح ٔانفُٛح انًشػٛح ٔذظُٛف يا ٚرٕجة اػرثاسِ يُٓا سشٚا ٔيذًٛا دسة انرششٚؼاخ انُافزج
خالل يذج ال ذرجأص شالشح اشٓش يٍ ذاسٚخ َشش ْزا انمإٌَ ف ٙانجشٚذج انشسًٛح .
ب .ف ٙدال ػذو اسركًال ذُفٛز ادكاو انفمشج (أ) يٍ ْزِ انًادج خالل انًذج انٕاسدج فٓٛا ٚ ،رؼٍٛ
ػهٗ انًسؤٔل انذظٕل ػهٗ يٕافمح سئٛس انٕصساء نرًذٚذٓٚا نًذج ال ذرجأص شالشح اشٓش اخشٖ.

انًسؤًنٍت انقبنٌنٍت نًذٌز عبو انًكخبت انٌغنٍت
انًبدة 15
ػُذ ذٕن ٙيذٚش ػاو دائشج انًكرثح انٕؽُٛح يٓاو يفٕع انًؼهٕياخ تاالػافح نٕظٛفرّ ذُذظش
يسؤٔنٛرّ انمإََٛح فًٛا ٚرؼهك تانًؼهٕياخ انًذفٕظح ف ٙدائشذّ.

حفٌٌط انصالحٍبث
انًبدة 16
نهًسؤٔل اٌ ٚفٕع اٚا يٍ طالدٛاذّ انًُظٕص ػهٓٛا فْ ٙزا انمإٌَ ال٘ يٍ كثاس يٕظفٙ
انذائشج ػهٗ اٌ ٚكٌٕ انرفٕٚغ خطٛا ٔيذذدا.

انًحكًت انًخخصت
انًبدة 17
أ .ذخرض يذكًح انؼذل انؼهٛا تانُظش ف ٙلشاس سفغ ؽهة انذظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ عنٗ اٌ
ذمذو انذػٕٖ يٍ يمذو انطهة ػذ انًسؤٔل خالل ( ٕٚ )30يا يٍ انٕٛو انران ٙنراسٚخ اَرٓاء انًذج
انًًُٕدح تًٕجة ْزا انمإٌَ الجاتح انطهة أ سفؼّ أ االيرُاع ػٍ انشد ػه. ّٛ
بٚ .جٕص نًمذو انطهة ذمذٚى شكٕٖ ػذ انًسؤٔل انٗ انًجهس تٕاسطح يفٕع انًؼهٕياخ فٙ
دال سفغ ؽهثّ أ ايرُاع انًسؤٔل ػٍ اػطاء انًؼهٕياخ انًطهٕتح خالل انًذج انًمشسج لإََا .
ض .ػهٗ انًجهس اٌ ٚظذس لشاسِ ف ٙانشكٕٖ خالل شالشٕٚ ٍٛيا يٍ ذاسٚخ ٔسٔدْا ٔاال اػرثشخ
انشكٕٖ يشفٕػح ٔذمطغ انشكٕٖ يٛؼاد انطؼٍ انًٕجّ ػذ انًسؤٔل انًُظٕص ػه ّٛف ٙانفمشج

(أ) يٍ ْزِ انى ادج ٚثذأ سشٚاٌ يذج انطؼٍ يٍ ذاسٚخ ذثهٛغ يمذو انشكٕٖ سفغ شكٕاِ انظشٚخ أ
يٍ ذاسٚخ اَمؼاء انًذج الطذاس لشاس انًجهس ف ٙانشكٕٖ.

ححذٌذ يقذار انبذل
انًبدة 18
ٚذذد يمذاس ا٘ تذل ذسرٕف ّٛانذائشج يماتم ذظٕٚش انًؼهٕياخ انًطهٕتح أ َسخٓا تمشاس يٍ
يجهس انٕصساء تُاء ػهٗ ذُسٛة انًجهس.

االنظًت انخنفٍذٌت
انًبدة 19
ٚظذس يجهس انٕصساء االَظًح انالصيح نرُفٛز ادكاو ْزا انمإٌَ تًا ف ٙرنك َظاو ذذذد فّٛ
انٕشائك انًذًٛح انرٚ ٙجٕص انكشف ػُٓا ٔانر ٙيؼٗ ػهٗ دفظٓا يذج ال ذمم ػٍ شالش ٍٛسُح.

انًكهفٌٌ بخنفٍذ احكبو انقبنٌٌ
انًبدة 20
سئٛس انٕصساء ٔانٕصساء يكهفٌٕ ترُفٛز ادكاو انمإٌَ .

