
 انالئحخ انذاخهٛخ نهًجهس انًشكض٘ انفهسطُٛٙ

يٍ قشاس انًجهس انٕؽُٙ  (6انًجهس انًشكض٘: ثؼذ االؽالع ػهٗ انًبدح ) 

انخبص ثاَشبء انًجهس انًشكض٘ انظبدس فٙ انذٔسح انسبثؼخ ػششح 

 ٔانزؼذٚالد انظبدسح ػهّٛ، رقشس يب ْٕ آد.

 

 انفظم األٔل

 انشئبسخ

 (1انًبدح )

ٚكٌٕ سئٛس انًجهس انٕؽُٙ سئٛسبً نهًجهس انًشكض٘، ٔٚزٕنٗ سئبسخ 

 جهسبرّ، فٙ حبنخ ػذو حؼٕسِ أحذ َبئجّٛ ثبألقذيٛخ.

 ( 2انًبدح )

سئٛس انًجهس ْٕ انز٘ ٚزكهى ثبسًّ ٔؽجقبً إلسادارّ، ٔٚشػٗ رطجٛق 

أحكبو انُظبو األسبسٙ نًُظًخ انزحشٚش انفهسطُٛٛخ ٔانالئحخ انذاخهٛخ 

نزضاو ثقشاساد انًجهس انٕؽُٙ، ْٕٔ انز٘ ٚفززح انجهسبد ٔٚؼهٍ ْزِ، ٔاال

 اَزٓبءْب ٔٚؼجطٓب ٔٚذٚش انًُبقشبد.

 ( 3انًبدح )

رقٕو سئبسخ انًجهس انٕؽُٙ ثًزبثؼخ أػًبل انًجهس انًشكض٘، ٔرُفٛز 

قشاسارّ، ٔثًب ٚؼٓذ نّ انًجهس يٍ يٓبو يٍ ٔقذ ٜخش، كًب ٚزٕنٗ ارخبر 

بد انالصيخ نؼقذ جهسبد انًجهس، ٔئػذاد انٕثبئق انزذاثٛش ٔئجشاء انزشرٛج

ٔانزقبسٚش انًزؼهقخ ثكم جهسخ، فًٛب ٚقغ ػًٍ حذٔد اخزظبطّ، ٔرٕصٚؼّ 

 ػهٗ األػؼبء، يغ انذػٕح جذٔل األػًبل كهًب كبٌ رنك يًكُبً.

 ( 4انًبدح )

ٚكٌٕ يكزت سئبسخ انًجهس انٕؽُٙ يسإٔالً ػٍ حفظ ٔثبئق انًجهس 

 حشٚش يؼبثؾ انجهسبد.انًشكض٘ ٔطٛبَزٓب ٔر

  

 انثبَٙانفظم 

 اخزظبطبد انًجهس

 ( 5انًبدح )

ركٌٕ اخزظبطبد انًجهس، ْٙ االخزظبطبد انًحذدح نّ فٙ قشاس ئَشبئّ، 

يغ يب ٚطشأ ػهٗ ْزا انقشاس يٍ رؼذٚالد، كًب ُٚظش انًجهس فٙ أٚخ أيٕس 

 أخشٖ ٚحٛهٓب نّ انًجهس انٕؽُٙ ٔانهجُخ انزُفٛزٚخ.

 ( 6انًبدح )

هزضو انًجهس انًشكض٘ فٙ يًبسسخ اخزظبطبرّ ٔفٙ أػًبنّ ثٕجّ ػبو ٚ

ثقشاساد انًجهس انٕؽُٙ، ٔال ٚجٕص نّ رؼذٚهٓب أٔ ئنغبؤْب أٔ رؼطٛهٓب أٔ ارخبر 

 قشاساد رزُبقغ يؼٓب أٔ رزجبٔصْب، ٔركٌٕ جًٛغ قشاسارّ فٙ ئؽبس يقشساد



زا انًجهس انٕؽُٙ انزٙ ْٙ انفٛظم انٕحٛذ انز٘ ٚحزكى ئنّٛ فٙ ْ

 انشأٌ.

  

 انفظم انثبنث

 جهسبد انًجهس

 ( 7انًبدح )

جهسبد انًجهس سشٚخ، ٔال ٚجٕص حؼٕسْب نغٛش األػؼبء، ئال أَّ ٚجٕص 

نهشئٛس فٙ حبالد اسزثُبئٛخ رقزؼٛٓب انًظهحخ انؼبيخ، أٌ ٚذػٕ يٍ ْى 

يٍ غٛش األػؼبء نهًشبسكخ فٙ أػًبل انًجهس، أٔ اإلدالء ثجٛبَبد دٌٔ أٌ 

 ٚكٌٕ نٓى حق انزظٕٚذ.

 ( 8انًبدح )

سئٛسّ، يشح كم ثالثخ أشٓش، أٔ فٙ دٔساد ُٚؼقذ انًجهس دٔسٚبً ثذػٕح يٍ 

غٛش ػبدٚخ، ثذػٕح يٍ سئٛسّ، ثُبء ػهٗ ؽهت يٍ انهجُخ انزُفٛزٚخ، أٔ يٍ 

سثغ ػذد أػؼبء انًجهس، ٔرٕجّ انذػٕح نالجزًبع قجم يٕػذ االَؼقبد ثٕقذ 

 يؼقٕل، ٔٚشفق ثبنذػٕح يششٔع جذٔل األػًبل.

 ( 9انًبدح )

انهجُخ انزُفٛزٚخ ئػذاد جذٔل األػًبل،  رزٕنٗ سئبسخ انًجهس ثبنزشبٔس يغ

ػهٗ أٌ ٚشاػٗ فٙ ثُٕدِ أٌ ركٌٕ اَؼكبسبً الخزظبطبد انًجهس انًشكض٘، 

 ثحٛث ٚسزطٛغ انًجهس يًبسسخ رهك االخزظبطبد ػهٗ انٕجّ انسهٛى.

 ( 11انًبدح )

ال رجٕص انًُبقشخ فٙ يٕػٕع غٛش ٔاسد فٙ جذٔل األػًبل ئال ثُبء ػهٗ 

ٛزٚخ أٔ انشئٛس، ٔيٕافقخ انًجهس، أٔ ثُبء ػهٗ ؽهت ؽهت انهجُخ انزُف

 كزبثٙ يقذو يٍ ػششح أػؼبء ػهٗ األقم ٕٚافق ػهّٛ انًجهس.

 ( 11انًبدح )

ٚكٌٕ انُظبة انقبََٕٙ الَؼقبد انًجهس األغهجٛخ انًطهقخ ألػؼبئّ، ٔرزخز 

انقشاساد ثبألغهجٛخ انًطهقخ نكبيم انحؼٕس ئال فٙ انحبالد انخبطخ انزٙ َض 

 ٓب ػهٗ خالف رنك.فٛ

 ( 12انًبدح )

رقذو انهجُخ انزُفٛزٚخ فٙ انجهسخ األٔنٗ نكم دٔسح يٍ أدٔاس اَؼقبد 

انًجهس رقبسٚش ػًب رى ئَجبصِ يٍ قشاساد انًجهس انٕؽُٙ فٙ انفزشح انزٙ 

يشد ثٍٛ دٔسرٙ اَؼقبد انًجهس، ٔيب نذٚٓب يٍ قؼبٚب ٔيسبئم، رشٖ ؽشحٓب 

قشاساد ثشأَٓب فٙ ئؽبس يقشساد انًجهس ػهٗ انًجهس انًشكض٘ الرخبر ان

انٕؽُٙ، ٔكزنك انخطؾ انزُفٛزٚخ نٓزِ انقشاساد نًُبقشزٓب ٔئقشاسْب، 

 ٔكزنك، رقبسٚش سٛش ػًم دٔائش انًُظًخ.

 ( 13انًبدح )



ٚحق نكم ػؼٕ يٍ أػؼبء انًجهس قجم اَؼقبد أٚخ دٔسح ثأسجٕع ػهٗ 

ػؼبء انهجُخ األقم، أٌ ٕٚجّ ثٕاسطخ سئٛس انًجهس أل٘ ػؼٕ يٍ أ

انزُفٛزٚخ أسئهخ ٔاسزجٕاثبد يحذدح، فًٛب ٚزؼهق ثبنذائشح انًسإٔل ػُٓب؛ 

 نٛزٕنٗ انشد خالل انذٔسح ػُذ اَؼقبدْب.

 ( 14انًبدح )

ٚطجق ثشأٌ َظبو انكالو فٙ انجهسبد، أحكبو انالئحخ انذاخهٛخ نهًجهس 

 انٕؽُٙ؛ ثًب ٚزُبست ٔؽجٛؼخ انًجهس انًشكض٘.

 ( 15انًبدح )

ٚحشس نكم جهسخ يؼجطخ ٚذٌٔ فٛٓب جًٛغ ئجشاءاد انجهسخ، ٔيب ػشع فٛٓب 

 يٍ يٕػٕػبد، ٔيٕجض يب داس يٍ يُبقشبد، ٔيب طذس يٍ قشاساد.

 ( 16انًبدح )

 ٚؼهٍ انشئٛس ثًٕافقخ انًجهس اخززبو كم دٔسح يٍ دٔسارّ.

  

 انفظم انشاثغ

 أحكبو خزبيٛخ

 ( 17انًبدح )

أػؼبئّ يب ٚشاِ يٍ نجبٌ يإقزخ، ٔٚحذد  ٚجٕص نهًجهس أٌ ٚشكم يٍ ثٍٛ

 اخزظبطبرٓب.

 ( 18انًبدح )

رقذو سئبسخ انًجهس انًشكض٘، رقشٚشاً ػٍ أػًبنّ ٔرٕطٛبرّ ئنٗ انًجهس 

 انٕؽُٙ فٙ كم دٔساد اَؼقبدِ.

 ( 19انًبدح )

 ٚؼًم ثٓزِ انالئحخ يٍ ربسٚخ ئقشاسْب.


