بسم هللا الرحمن الرحيم

باسم الشعب
يجهظ انذٔنخ
انًذكًخ اإلداسٚخ انؼهٛب
) انذائشح انشاثؼخ (يٕضٕع
ثبنجهغخ انًُؼمذح ػهُب ثشئبعخ انغٛذ األعزبر انًغزشبسانذكزٕس /يذًذ يبْش أثٕ انؼَ ٍُٛٛبئت سئٛظ يجهظ انذٔنخ
ٔسئٛظ انًذكًخ
ٔػضٕٚخ انغٛذ األعزبر انًغزشبس /ػجذ انًجٛذ ادًذ دغٍ انًمٍُ َبئت سئٛظ يجهظ انذٔنخ
ٔػضٕٚخ انغٛذ األعزبر انًغزشبس  /ػجذ انفزبح أي ٍٛانجضاس َبئت سئٛظ يجهظ انذٔنخ
ٔػضٕٚخ انغٛذ األعزبر انًغزشبس ْ /شبو انغٛذ عهًٛبٌ ػضة َبئت سئٛظ يجهظ انذٔنخ
ٔػضٕٚخ انغٛذ األعزبر انًغزشبس انذكزٕس /سضب يذًذ ػضًبٌ دعٕل ٙدغَ ٍٛبئت سئٛظ يجهظ انذٔنخ
ٔدضٕس انغٛذ األعزبر انًغزشبس  /أ ًٍٚصالح عًك يفٕض انذٔنخ
ٔعكشربسٚخ انغٛـــــــــــــــــــــذ  /عٛذ أي ٍٛساض ٙعكشرٛش انًذكًخ
أصذسد انذكى اٜرٙ
ف ٙانطؼٍ سلى  25743نغُخ  75ق.ػهٛب
انًمـــــبو يٍ
رٓبَ ٙيذًذ طهؼذ يذًٕد
ضــــــــــــــذ
انُٛبثخ اإلداسٚخ
طؼُب ً ػهٗ انذكى انصبدس يٍ انًذكًخ انزأدٚجٛخ نًغزٕٖ اإلداسح انؼهٛب
ثجهغخ  3126/22/26ف ٙانذػٕٖ سلى  54نغُخ 65ق
اإلجـــــــــــــشاءاد
أَّ فٕٚ ٙو انغجذ انًٕافك  3127/23/5أٔدع ٔكٛم انطبػُخ لهى كزبة ْزِ انًذكًخ رمشٚشاً ثبنطؼٍ لٛذ ثجذٔنٓب رذذ سلى  25743نغُخ 75ق .ع طؼُب ً ػه ٙانذكى انصبدس
يٍ انًذكًخ انزأدٚجٛخ نًغزٕٖ اإلداسح انؼهٛب ثجهغخ  3127/22/26ف ٙانذػٕٖ سلى  54نغُخ 65قٔ ،.انمبض ٙثًجبصاح انطبػُخ ثبنؼضل يٍ انٕظٛفخ
ٔطهجذ انطبػُخ – نألعجبة انًجُٛخ ثزمشٚش انطؼٍ – انذكى :ثمجٕل انطؼٍ شكالً ٔثصفخ يغزؼجهخ ثٕلف رُفٛز انذكى انًطؼٌٕ فٔ ّٛفٗ انًٕضٕع ثانغبئّ ٔثشاءح انطبػُخ يًب
ْٕ يُغٕة ئنٓٛب ٔادزٛبطٛب ثزؼذٚم انؼمٕثخ1
ٔأٔدػذ ْٛئخ يفٕض ٙانذٔنخ رمشٚشاً ثبنشأ٘ انمبََٕ ٙاسرأد ف ّٛانذكى – ثمجٕل انطؼٍ شكالً ٔ ،سفضّ يٕضٕػبً
َٔظشد انذائشح انشاثؼخ  -فذص – ثبنًذكًخ اإلداسٚخ انؼهٛب انطؼٍ صى لشسد ئدبنزّ ئنٗ ْزِ انًذكًخ نُظشِ ثجهغخ َٔ 3124/6/25ظشرّ انًذكًخ ثزهك انجهغخ ٔثجهغخ
.انٕٛو صذس انذكى ٔأٔدػذ يغٕدرّ انًشزًهخ ػهٗ أعجبثّ ػُذ انُطك ثّ
انًذكًخ
.ثؼذ اإلطالع ػهٗ األٔساق ٔ ،عًبع اإلٚضبدبد ٔ ،انًذأنخ
ٔيٍ دٛش أٌ انطؼٍ لذ اعزٕفٗ عبئش أٔضبػّ انشكهٛخ انًمشسح لبََٕبً
ٔيٍ دٛش ئٌ ػُبصش انُضاع رخهص – دغجًب ٚج ٍٛيٍ األٔساق  -فٗ اَّ ثزبسٚخ  3127/23/21ألبيذ انُٛبثخ اإلداسٚخ انذػٕٖ انزأدٚجٛخ سلى  54نغُخ 65ق ثاٚذاع أٔسالٓب
لهى كزبة انًذكًخ انزأدٚجٛخ نًغزٕٖ اإلداسح انؼهٛب يشزًهخ ػهٗ يهف انزذمٛمبد فٗ انمضٛخ سلى  2515نغُخ  3126رفزٛش فُٔ ٙرمشٚش ارٓبو ٔيزكشح ثأعبَٛذِ ضذ انًذبنخ
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رٓبَ ٙطهؼذ يذًٕد ػجذ انغالو يذٚش ئداسح انشئٌٕ انمبََٕٛخ ثكهٛخ انؼهٕو جبيؼخ انمبْشح عبثمب ً ٔدبنٛب ً يذٚش ئداسح انزجبسة ثكهٛخ انضساػخ ثذسجخ يذٚش ػبو
أَٓب فٗ انفزشح يٍ  3123دزٗ ٔ 3125ثذائشح ػًهٓب ٔثٕصفٓب انغبثك نى رإد انؼًم انًُٕط ثٓب ثذلخ ٔأيبَخ ٔخبنفذ األدكبو ٔانمٕاػذ انًؼًٕل ثٓب ٔارذ يب
 :يٍ شأَّ ضٛبع دك يٍ دمٕق انذٔنخ انًبنٛخ ثأٌنى رخطش جٓخ سئبعزٓب ثذصٕل انًٕظف ادًذ ثششٖ ػهٗ ػمٕثخ ئداَخ ٔػضل يٍ انٕظٛفخ فٗ انمضٛخ سلى  31274نغُخ  3114جُبٚبد انجٛضح ٔانز ٙرأٚذد ئعزئُزبفٛب ً 1-
فٗ ػبو َٔ 3116مضب ً فٗ ػبو ٔ 3117رنك يُز انذكى ػهٔ ّٛصٛشٔسرّ َٓبئٔ ٙثبد فٗ ػبو ٔ 3116دزٗ طهت ػٕدرّ نهؼًم فٗ انؼبو 3124
أغفهذ ركش دصٕل انًٕظف ادًذ ثششٖ ػهٗ ػمٕثخ ئداَخ ٔػضل يٍ انٕظٛفخ ػُذ ػشض أيشِ ػهٗ ػًٛذ كهٛخ انؼهٕو األعجك – جٓخ سئبعزٓب – ثُبء ػهٗ طهجّ 2-
ضًُذ يزكشرٓب انًٕجٓخ ئنٗ يذٚش انًكزت انفُ ٙثبإلداسح انًشكض نهشئٌٕ انمبََٕٛخ ثبنجبيؼخ ػجبساد رزضًٍ أْبَّ فٗ دك يذٚش شئٌٕ انؼبيه ٍٛثزاد انكهٛخ يضم ػجبساد 3-
) ( جٓم – ئًْبل – رمصٛش – غش ٔرذنٛظ
ٔاسرأد انُٛبثخ اإلداسٚخ أٌ انًذبنخ لذ اسركجذ انًخبنفبد انًبنٛخ انًإصًخ ثبنًٕاد أسلبو  2/74 ، 5 ، /2/77 ، 4 ،2/77يٍ لبٌَٕ َظبو انؼبيه ٍٛانًذَ ٍٛٛثبنذٔنخ انصبدس
ثبنمبٌَٕ سلى  57نغُخ ٔ 2574رؼذٚالرّ ٔطهجذ يذبكًزٓب رأدٚجٛب ً طجمب ً نٓزِ انًٕاد ٔغٛشْب يٍ انًٕاد انٕاسدح ثزمشٚش االرٓبو
ٔثجهغخ  3127/22/26لضذ انًذكًخ ثًجبصاح انطبػُخ ثؼمٕثخ انؼضل يٍ انٕظٛفخ
ٔشٛذد لضبءْب ػهٗ عُذ يٍ صجٕد انًخبنفبد انًُغٕثخ نهطبػُخ ثًب شٓذ ثّ كم يٍ أيم يخزبس ادو انًذبيٛخ ثكهٛخ انؼهٕو ٔ ،دُبٌ يذًذ يشعٗ سئٛظ عكشربسٚخ ثكهٛخ
انؼهٕو ٔ ،ادًذ ػٛغ ٙيٕعٗ انًُذٔة انمضبئ ٙثكهٛخ انؼهٕو جبيؼخ انمبْشح ٔ ،شبدٚخ ػجذ انُؼٛى يذًذ يذٚش ئداسح انزٕج ّٛانًبنٔ ٙاإلداس٘ ثجبيؼخ انمبْشح ٔ ،انخطبة
انًذشس يٍ انطبػُخ ثبنُغجخ نهًخبنفخ انضبنضخ 1
ٔ:يٍ دٛش ئٌ يجُٗ انطؼٍ انًبصم ْٕ يخبنفخ انذكى انًطؼٌٕ ف ّٛنهمبٌَٕ ٔانخطأ فٗ رطجٛمّ ٔرأٔٚهّ ألعجبة دبصهٓبأٌ انطبػُخ رشغم ٔظٛفخ يذٚش ػبو ئداسح انزذمٛمبد انزبثغ نمطبع انكهٛخ ٔانًؼبْذ ثجبيؼخ انمبْشح ٔال ٚذخم فٗ اخزصبصٓب انزذش٘ ػٍ األدكبو انصبدسح ضذ يٕظف1- ٙ
انجبيؼخ ٔال ئخطبس سئبعزٓب ثبألدكبو انصبدسح ضذْى
اَّ رى ئسعبل يهف انًٕظف  /ادًذ ٚغشٖ نإلداسح انًشكضٚخ نهشئٌٕ انمبََٕٛخ يُز ػبو  3117ثُبء ػهٗ طهجٓب 2-
أٌ انًذبيٛخ أيم يخزبس ْٗ انزٗ أػذد انًزكشح ػهٗ ػًٛذ انكهٛخ كًب أٌ انشٓبدح انزٗ أدنٗ ثٓب يٕظف ٙانكهٛخ ال رصهخ دنٛالً نإلداَخ نًجبيهزٓى نؼًٛذ نكهٛخ انزٖ رٕجذ 3-
خصٕيخ ثٔ ُّٛث ٍٛانطبػُخ
ٔيٍ دٛش ئٌ لضبء ْزِ انًذكًخ لذ جشٖ ػهٗ أٌ انًششع انذعزٕس٘ لذ َص ػهٗ أٌ انًزٓى ثشب دزٗ رضجذ ئداَزّ فٗ يذبكًخ لبََٕٛخ ركفم نّ فٓٛب ضًبَبد انذفبع ػٍ
َفغّ  ،كًب أٌ دك انذفبع ػٍ أصهخ ٔثبنٕكبنخ يكفٕنخ ٔرغشًٚب ً ػهٗ ْزا انًجذأ األعبع ٙيٍ انًجبدب انزٗ رمٕو ػهٓٛب عٛبدح انمبٌَٕ ػهٗ اَّ ال ٚجٕص رٕلٛغ جضاء ػهٗ
انًٕظف ئال ثؼذ عًبع ألٕانّ ٔرذمٛك دفبػّ
ٔنًب كبٌ انزذمٛك ال ٚؼذ كَّٕ ثذغت طجٛؼزّ ٔانغبٚخ ٔانٓذف يُّ انجذش انًٕضٕػ ٙانًذبٚذ ٔانُض ّٚػٍ انذمٛمخ ثبنُغجخ نٕالؼخ أٔ ٔلبئغ يؼُٛخ دزٗ رزصشف انغهطخ
انشئبعٛخ أٔ انزأدٚجٛخ فًٛب ْٕ يؼشٔض ػهٓٛب نهجذ ف ّٛئداسٚب ً أٔ رأدٚجٛب ً ػهٗ أعبط يٍ دمٛمخ ٔالغ انذبل ٔيٍ صى فبَّ ٚزؼ ٍٛكمبػذح ػبيخ أٌ ٚغزٕفٗ انزذمٛك يغ انؼبيم
انًمٕيبد األعبعٛخ انزٗ ٚجت رٕافشْب ثصفخ ػبيخ فٗ انزذمٛمبد ٔاخصٓب رٕفٛش انضًبَبد انزٗ ركفم اإلدبطخ ثبالرٓبو انًٕجّ ئنٔ ّٛئثذاء دفبػّ ٔرمذٚى األدنخ ػهٗ انشٕٓد
ٔيب ئنٗ رنك يٍ ٔعبئم رذمٛك انذفبع ئصجبرب ً َٔفٛب ً ٔٚكٌٕ انزذمٛك ثبطالً كهًب خشط ػٍ األصٕل انؼبيخ انٕاججخ اإلرجبع فٗ ئجشائّ ٔخشط ػهٗ طجٛؼزّ انًٕضٕػٛخ انًذبٚذح
ٔانُضٓٚخ يب داو فٗ ئ٘ يٍ رهك انؼٕٛة انزٗ رشٕ ّٚيغبط ثذك انذفبع
كًب جشٖ لضبؤْب ػهٗ أٌ اإلداَخ انزٗ رج ٍٛػهٗ َزٛجخ رذمٛك نى رزٕافش ف ّٛنهًزٓى ضًبَخ يٕاجٓزّ ٔرذمٛك أٔجّ دفبػّ ركٌٕ يجُٛخ ػهٗ أعبط فبعذ ال ٚصهخ نهجُبء ػهّٛ
ٔيٍ دٛش ئٌ انضبثذ يٍ األٔساق أٌ انُٛبثخ اإلداسٚخ لذ أدبنذ انطبػُخ ئنٗ انًذبكًخ انزأدٚجٛخ ثُبء ػهٗ انزذمٛك انزٖ أجشرّ ئداسح انزفزٛش انفُ ٙػهٗ اإلداساد انمبََٕٛخ
ثٕصاسح انؼذل
ٔيٍ دٛش ئٌ انضبثذ يٍ انزذمٛمبد انًشبس ئنٓٛب انزٗ أجشٚذ يغ انطبػُخ لذ جبءد خهٕاً أٌ صًخ يب ٚفٛذ يٕاجٓزٓب ثبنًخبنفز ٍٛاألٔنٗ ٔانضبَٛخ ٔئٚمبفٓب ػهٗ دمٛمزٓب ٔئدبطزٓب
ػهًب ثًٓب ٔثبألدنخ انزٗ رشٛش ئنٗ اسركبثٓب نٓبر ٍٛانًخبنفز ٍٛثم الزصش انزذمٛك ػهٗ عإال انطبػُخ ثغإال ٔادذ ْٕٔ يب لٕنك فًٛب جبء ثذمك فٗ األٔساق ٔ ،ثبنزبنٗ نى ٚزى
يٕاجٓزٓب ثبنًخبنفز ٍٛانًُغٕثز ٍٛئنٓٛب ٔرنك ثكبفخ رفبصٛهًٓب ْ ،زا فضالً ػهٗ اَّ نى ٚزى رذمٛك دفبػٓب دًُٛب لشسد أَٓب كبَذ فٗ أجبصح سعًٛخ ٔكبَذ انًذبيٛخ أيم رمٕو
ثأػًبنٓب رهمبئٛب ً ٔ ،يب ٚزؼهك ثبخزصبصٓب ٔيغئٕنٛزٓب ٔيغئٕنٛخ ئداسح شئٌٕ انؼبيه ٍٛكًب اَّ نى ٚزى يٕاجٓزٓب ثألٕال انشٕٓد ٔرذمٛك دفبػٓب ثشبٌ يب جبء ثٓزِ األلٕال ٔيذٖ
ػهى انطبػُخ ثصذٔس انذكى انجُبئ ٙثؼضل انًٕظف ادًذ ثششٖ يٍ ػذيّ ٔأداح ػهًٓب ٔ ،ربسٚخ ئسعبل األٔساق ئنٗ اإلداسح انًشكضٚخ نهشئٌٕ انمبََٕٛخ ٔاألعجبة انزٗ
دػزٓب ئنٗ رنك ٔ ،دٔس اإلداسح انًشكضٚخ ٔ
اإلجراءات
انزٗ لبيذ ثبرخبرْب ٔيب لبيذ ثّ ئداسح شئٌٕ انؼبيهٔ ٍٛدٔسْب فٗ ْزِ انًخبنفخ  ،األيش انزٖ ٚزؼزس يؼّ انزم ٍٛٛفٗ صجٕد انًخبنفبد انًُغٕثخ نهطبػُخ ٔٚضذٗ انزذمٛك
انزٖ ثُ ٙػه ّٛلشاس ئدبنزٓب ئنٗ انًذبكًخ يفزمذ األْى يمٕيبرّ ًْٔب ػُصش٘ انًٕاجٓخ ٔرذمٛك انذفبع يٓذس نهضًبَبد انجْٕشٚخ انزٗ رطهجٓب انًششع فٗ انزذمٛك اإلداس٘
يًب ٚصى انزذمٛك ثبنُمص ٔانمصٕس انشذٚذ ٔانخشٔط ػهٗ انٓذف األعبع ٙيٍ انزذمٛك ٔاإلخالل انجغٛى ثذك انطبػُخ فٗ انذفبع ػٍ َفغٓب ٔٚجؼهّ فبلذاً ألْى أسكبَّ
انجْٕشٚخ انزٗ رفشضٓب طجٛؼزّ كجذذ جذ٘ يٕضٕػٔ ٙيذبٚذ َٔض ّٚنهٕصٕل نهذمٛمخ
يٍ دٛش يذٖ صذخ دذٔس انٕلبئغ انًُغٕثخ نهطبػُخ يٍ ػذيّ ٔدمٛمخ ركٛٛفٓب نهًخبنفبد أٔ جشائى رأدٚجٛخ رزذمك ثًمزضبْب انًغئٕنٛخ انزأدٚجٛخ نهطبػُخ ْٕٔ يب ٚإدٖ دزًب ً
ئنٗ ثطالَّ ٔػذو االػزذاد ثًب اَزٓذ ئن ّٛيٍ َزٛجخ
ٔئر اخز انذكى انًطؼٌٕ ف ّٛثغٛش ْزا انُظش فاَّ ٚكٌٕ يزؼُٛب ً انمضبء ثانغبئّ فًٛب لضٗ ثّ يٍ يجبصاح انطبػُخ ثبنؼضل يٍ انٕظٛفخ  ،يغ يب ٚزشرت ػهٗ رنك يٍ أصبس دٌٔ أٌ
ٚخم رنك ثذك انجٓخ اإلداسٚخ فٗ ارخبر ئجشاءاد يغبءنخ انطبػُخ طجمب ً نصذٛخ انمبٌَٕ ثذغجبٌ أٌ ْزا انمضبء ال ٚؼُٗ عاليخ يٕلفٓب أٔ ثشاءح عبدزٓب

2

فهٓزِ األعجـــــبة
دكًذ انًذكًخ -:ثمجٕل انذػٕٖ شكالً ٔف ٙانًٕضٕع ثانغبء انذكى انًطؼٌٕ ف ّٛفًٛب لضٗ ثّ يٍ يجبصاح انطبػُخ ثؼمٕثخ انؼضل  ،يغ يب ٚزشرت ػهٗ رنك
يٍ أصبس
.صذس ْزا انذكى ٔره ٙػهُب ثجهغخ ٕٚو األدذ انًٕافك24يٍ شٓش شٕال عُخ ْ2545ـجشٚخ انًٕافك  3124 / 7 /3ثبنٓٛئخ انًجُٛخ ثصذسِ
عكشرٛش انًذكًخ
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