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 الطرف األول

الجمعٌة األردنٌة لمصدري األلبسة والمنسوجات، والنقابة العامة ألصحاب مصانع المحٌكات

الطرف الثانً

النقابة العامة للعاملٌن فً صناعة الغزل والنسٌج واأللبسة

 43/33/4237صُ ثدٌثَ عمو ثٌعًّ ثٌؾّجعٟ ٘يث ) عمو ثٌعًّ ثٌؾّجعٟ  أٚ  ثٌعمو ( دضج٠ًل 

د١ٓ وً ِٓ:

ثٌ ٌ  ثألٚي: 

(؛ JGATEٚثٌؾّع١ز ثألًه١ٔز ٌّٚوًٞ ثألٌذْز ٚثٌّْٕٛؽجس ) -3

ثٌٕمجدز ثٌعجِز ألٙقجح ِٚجٔع ثٌّق١ىجس  -4

)ٚ ٠ٖجً إ١ٌُٙ ِؾضّع١ٓ دـ  ِّغٍٟ أٙقجح ثٌعًّ (

ثٌ ٌ  ثٌغجٟٔ: 

  ٠ٖٚجً إ١ٌٙج (GTUWTGCI)ٚثٌٕمجدز ثٌعجِز ٌٍعج١ٍِٓ فٟ ٕٙجعز ثٌغَي ٚث١ٌْٕؼ ٚثألٌذْز 

دـ ) ثٌٕمجدز (. ف١ّج دعو

٠ٖجً إٌٝ وً ِٓ ِّغٍٟ أٙقجح ثٌعًّ ٚثٌٕمجدز ِؾضّع١ٓ دـ  ثٌ ٌف١ٓ  ِٕٚفٌه٠ٓ دـ  ثٌ ٌ  . 

ِموِز

ف١ظ أْ ِٓ أ٘وث  ثٌٕمجدز دقْخ لجْٔٛ ثٌعًّ ثألًهٟٔ صق١ْٓ عاللجس ٚظٌٚ  ثٌعًّ ٌٕٟٚٚٗ

 دّج فٟ ىٌه إؽٌثء ثٌّفجٚٝجس ثٌؾّجع١ز ٚإدٌثَ ثالصفجل١جس ثٌؾّجع١ز  

ً ٌّٞجْ ثّضٌّث٠ًز ل جع ثٌّْٕٛؽجس  ظ أْ ِّغٍٟ أٙقجح ثٌعًّ ٚثٌٕمجدز ٠ض ٍ عجْف١ لُوِج

ٚثألٌذْز فٟ هعُ ثاللضٚجه ثألًهٟٔ ٚصق١ْٓ ظٌٚ  ٌٕٟٚٚ عًّ ثٌعّجي فٟ ٘يث ثٌم جع ٚثٌذٕجء 

عٍٝ عمٛه ثٌعًّ ثٌؾّجع١ز ثٌْجدمز؛

ٚٚفمجً ٌٍمٛث١ٔٓ ٚثألٔنّز ثٌٕجفير ٚدجألمي دجالعضذجً ثٌّٚجٌـ ثٌّٖضٌوز ٌٍ ٌف١ٓ ثٌّيو٠ًٛٓ أعالٖ  

فٟ ثألًهْ  ٚٔض١ؾز ٌٍقٛثً د١ٓ ثٌ ٌف١ٓ ثٌيٞ ص١ٌْ ٔض١ؾز ٌؾٙٛهّ٘ج ثٌّٖضٌوز؛

رقم العدد :5617 
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فئْ ثٌ ٌف١ٓ ٍِضَِجْ دض ٠ٌٛعاللجس ّٔٛىؽ١ز ِْضمٌر ٠ٍٟٛٚز ثألِو د١ٓ ٌٟفٟ ثنٔضجػ فٟ 

عٍٝ ٙع١و  ثٌم جع ٚثٌضٖؾ١ع عٍٝ ثٌقٛثً ثالؽضّجعٟ ٚثٌعاللجس ثٌٕٚجع١ز ث١ٌٍّْز  ّٛثء

أٙقجح ثٌعًّ أٚ عٍٝ ِْضٜٛ ثٌم جع دٖىً عجَ  ٚصٖؾ١ع ثٌّّجًّجس ثٌّضٛثفمز ِع ِعج١٠ٌ 

 ثٌعًّ ثألّج١ّز ثٌّضعجً  ع١ٍٙج ه١ٌٚجً.

ٚف١ظ أْ ثٌ ٌف١ٓ ثصفمج عٍٝ صع٠ََ ٚصٕن١ُ عاللجصّٙج ِٓ أؽً ٙجٌـ ثٌّْضغ٠ٌّٓ ٚثٌعّجي عٍٝ 

صؤهٞ إٌٝ ثٌٌفجٖ ثٌفىٌٞ ٚثٌؾْوٞ ٚثٌٕفْٟ  فو  ّٛثء  ٚعٍٝ ثٌّٖجًوز فٟ مٍك د١تز عًّ ؽجىدز

 ٌٍعّجي ِٓ ٔجف١ز  ٚإٌٝ فجةور ثٌّْضغ٠ٌّٓ ِٓ ٔجف١ز أمٌٜ؛

ثلٌثًثً ِٓ ثألٌٟث  دئٌَث١ِز ٘يث ثٌعمو وٛٔٗ عمو عًّ ؽّجعٟ دقْخ ثٌّفَٙٛ ثٌٛثًه فٟ لجْٔٛ 

 ً ثٌعًّ ثألًهٟٔ ٚإٌَث١ِضٗ ٌؾ١ّع أٙقجح ثٌعًّ فٟ ثٌم جع ٚثٌعج١ٍِٓ ٌوٜ أٙقجح ثٌعّ

 فمو ثصفك ثٌ ٌفجْ عٍٝ ِج ٠ٍٟ:

 

 ثٌضع٠ٌفجس: 

 ثٌٍٛثًر : ٍٚثًر ثٌعًّ.

ٙجفخ ثٌعًّ: وً ٕن٘ ٟذ١عٟ أٚ ِعٕٛٞ )ٌٕوز أٚ ِؤّْز فٌه٠ز( ٠ْضنوَ دأٞ ٙفز وجٔش 

ٕنٚجً ٚثفوثً أٚ أوغٌ ِمجدً أؽٌ فٟ ِؾجي ٕٙجعز ثٌغَي ٚث١ٌْٕؼ ٚثألٌذْز ّٛثء 

ً فٟ غٌفز ٕٙجعز ثألًه ْ )أٚ ثٌغٌ  ثٌٕٚجع١ز فٟ أوجْ ِْؾالً أ١ٌٛٙج

 ثٌّقجفنجس( أَ ال. 

 ثٌم جع: ٘ٛ ل جع ٕٙجعز ثٌغَي ٚث١ٌْٕؼ ٚثألٌذْز. 

 ثٌعّجٌز ثٌٛثفور: وً ٕن٘ غ١ٌ أًهٟٔ ٠عًّ فٟ ثٌم جع

ٚصعو٠الصٗ أٚ أٞ لجْٔٛ آمٌ ٠قً  3778( ٌعجَ 8لجْٔٛ ثٌعًّ: ٘ٛ لجْٔٛ ثٌعًّ ثألًهٟٔ ًلُ )

 ِقٍٗ. 

مًٌ فٟ عمو ثٌعًّ ٌٍعجًِ ِٞجفج إ١ٌٗ ثٌّذجٌث ٚث٠ٌَجهثس ثٌّٕٚٛٗ ثألؽٌ: ٘ٛ ثالؽٌ ثٌغجدش ثٌّ

ع١ٍٙج فٟ ٘يث ثٌعمو ٚأ٠ز ِذجٌث أمٌٜ ثٌضٟ ثؽجٍس صع١ٍّجس ٙجفخ ثٌعًّ ثٚ ؽٌٜ ثٌعٌ  

ثٚ ٔ٘ ثٌمجْٔٛ عٍٝ ثعضذجً٘ج ؽَءث ِٓ ثالؽٌ دجنٝجفز إٌٝ وً ِج ٘ٛ ِّٖٛي دّفَٙٛ 

ً ٌٍمٌثً ًلُ هً عٓ ه٠ٛثْ صف١ٌْ ثٌمٛث١ٔٓ   ف١ظ ٠مٌ ثٌٚج 2003ٌْٕز   (5)ثألؽٌ ٚفمج

 ثألٌٟث  دأْ وجًِ ثألؽٌ ٠قضْخ ٌغج٠جس ثلض جعجس ثٌّٞجْ ثالؽضّجعٟ ٚأ٠ز ِٕجفع أمٌٜ. 

 ثٌّٕٖأر: ثٌّىجْ ثٌيٞ ٠ّجًُ ف١ٗ ثٌعّجي عٍُّٙ ٌوٜ ٙجفخ ثٌعًّ. 

جس ْ فٟ ثٌم جع: ُ٘ أٙقجح ثٌعًّ ثٌي٠ٓ ٠ٕقٌٚ عٍُّٙ دضٚو٠ٌ ثٌّٕضؾٚأٙقجح ثٌعًّ ثٌّٚوً

فٟ ثٌم جع ٌنجًػ ثألًهْ ٚثٌي٠ٓ ُ٘ أعٞجء فٟ دٌٔجِؼ 

 (.  ILO Better Work Programعًّ أفًٞ )
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 ( ثعضٌث  ثٌ ٌف١ٓ دجٌعمو ثٌؾّجعٟ ٚثأل٠ٌٛٚز فٟ ثٌض ذ١ك:3ثٌّجهر )

( ِٕٗ  ٠مٌ ثٌ ٌفجْ 77( ٚ)64( ٚ)4صّج١ٕجً ِع أفىجَ لجْٔٛ ثٌعًّ ِٚٓ ّٕٝٙج ثٌّٛثه ) (أ 

 دّج ٠ٍٟ: 
٠عضذٌ عمو عًّ ؽّجعٟ )ٚفمجً ٌّفَٙٛ لجْٔٛ ثٌعًّ ثألًهٟٔ( مجٗ دم جع  دأْ ٘يث ثٌعمو -

ثٌغَي ٚث١ٌْٕؼ ٚثألٌذْز ) ثٌم جع ( ِٚذٌِجً ف١ّج د١ٓ ِّغٍٟ أٙقجح ثٌعًّ ٚثٌٕمجدز فٟ 

 ثٌم جع. 
إٌَث١ِز ٘يث ثٌعمو ٌؾ١ّع أٙقجح ثٌعًّ ثٌعج١ٍِٓ فٟ ثٌم جع )ّٛثء ثٌقج١١ٌٓ أَ  -

ٟ ٌُٙ  دّج فٟ ىٌه ثٌّٖضٌٞ ثٌؾو٠و ثٚثٌّقجي إ١ٌٗ أٚ أٞ ثٌّْضمذ١١ٍٓ( ٚثٌنٍف ثٌمجٔٛٔ

مٍف لجٟٔٛٔ آمٌ آٌش إ١ٌٗ ثٌقمٛق ٚثالٌضَثِجس ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ ٘يث ثٌعمو دأٞ ٕىً 

 ِٓ ثألٕىجي  دق١ظ ٠ّٞٓ ثٌنٍف ثٌمجٟٔٛٔ ثالٌضَثَ ثٌىجًِ دأفىجَ ٘يث ثٌعمو. 
ٔٛث أعٞجًء فٟ ثٌٕمجدز ٚفمجً ألفىجَ إٌَث١ِز ٘يث ثٌعمو ٌؾ١ّع ثٌعج١ٍِٓ فٟ ثٌم جع ٚإْ ٌُ ٠ىٛ -

 ِٓ لجْٔٛ ثٌعًّ )أٚ أٞ صعو٠الس ع١ٍٙج(.  64ثٌّجهر 
  
٠ىْٛ ألٙقجح ثٌعًّ ثٌقك فٟ ثٌضفجٚٛ ِذجٌٕر ِع ثٌٕمجدز ٌضٕن١ُ د١تز ثٌعًّ ٌو٠ُٙ ٚىٌه  (ح 

دٙو  صق١ْٓ أٞ ِٓ ٌٕٟٚ عمو ثٌعًّ ثٌؾّجعٟ ٘يث أٚ ِٕـ ١َِثس إٝجف١ز ٌٍعّجي غ١ٌ 

 ٟ ٘يث ثٌعمو.  صٍه ثٌّيوًٛر ف

فٟ فجي ٚؽٛه أٞ صعجًٛ د١ٓ أفىجَ ٘يث ثٌعمو ٚأفىجَ أٞ عمو أٚ ثصفجل١ز أمٌٜ  ٠ُعضّو   (ػ 

 ثٌٕ٘ ثٌيٞ ٠ع ٟ فمجً أفًٞ ٌٍعجًِ. 
أٞ صعو٠ً عٍٝ عمو ثٌعًّ ثٌؾّجعٟ ٘يث أٚ أ٠ز عمٛه أٚ ثصفجل١جس ؽو٠ور د١ٓ ثألٌٟث  مجٙز  (ه 

ّغ١ٍٓ ثٌّف١ٝٛٓ ِٓ ثٌٕمجدز ٚأٙقجح دجٌم جع ٠ؾخ صٛع١مٙج ٚثٌضٛل١ع ع١ٍٙج ِٓ لذً ثٌّ

 .ثٌعًّ ٚإ٠وثعٙج ٌوٜ ٍٚثًر ثٌعًّ

صمع عٍٝ عجصك وً ِٓ ثٌٕمجدز ِّٚغٍٟ أٙقجح ثٌعًّ ٚٙجفخ ثٌعًّ ِْؤ١ٌٚز ِٖضٌوز  (ٖ 

نهثًر ٚصٕف١ي ٘يث ثٌعمو ّٚٝجْ ثالِضغجي ألفىجِٗ دجنٝجفز إٌٝ ٌٖٔ ثٌٛعٟ د١ٓ ثٌعج١ٍِٓ 

 دأفىجَ ٘يث ثٌعمو ٚصذعجصٗ.
 

 :( صغ ١ز ثٌمٜٛ ثٌعجٍِز4ثٌّجهر )

ً ٌمجْٔٛ ثٌعًّ 8ِع ٌِثعجٖ أفىجَ ثٌّجهر ) ( أهٔجٖ  ٠ُغ ٟ ٘يث ثٌعمو وجفز ثٌعج١ٍِٓ فٟ ثٌم جع ٚفمج

 ٚدوْٚ ص١١َّ. 

 

 (: ع٠ٛٞز ثٌٕمجدز:5ثٌّجهر )

٠قك ألٞ عجًِ فٟ ثٌم جع أْ ٠ُٕٞ ٌع٠ٛٞز ثٌٕمجدز ٚصعضذٌ ثٌّذجٌث ثًٌّٛهر دج١ٌٕجدز عٓ  (أ 

( أهٔجٖ صْو٠وثً الٕضٌثوجصُٙ 6ٓ أٚ ثٌّٕضْذ١ٓ إٌٝ ثٌٕمجدز دّٛؽخ ثٌّجهر )ثألعٞجء ثٌّٖضٌو١

 ث٠ٌٌٖٙز دّٛؽخ ثٌٕنجَ ثٌوثمٍٟ ٌٍٕمجدز.
٠ٍضََ وً ِٓ أٙقجح ثٌعًّ ِّغٍٟ أٙقجح ثٌعًّ دّٕـ ثٌٕمجدز ف٠ٌز ثٌٛٙٛي إٌٝ ٌِوَ  (ح 

ْخ عًّ ٙجفخ ثٌعًّ ٌّمجدٍز ثٌعّجي ٚالٔضنجح ٌؾجْ ٔمجد١ز ِّغٍز ٌؾ١ّع ثٌعّجي ٚف

 ثألٙٛي دجٌض١ْٕك ِع ثنهثًر ٌوٜ ٙجفخ ثٌعًّ.
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 (: هعُ ثٌٕمجدز 6ثٌّجهر )

ِمجدً ثٌَّث٠ج ٚثٌّٕجفع ٚثٌنوِجس ثٌضٟ صموِٙج ثٌٕمجدز  ٠مَٛ أٙقجح ثٌعًّ دئ٠وثع ِذٍث ل١ّضٗ 

 ٠ٚمَٛ ٙجفخ ثٌعًِّٓ وً عجًِ أدوٜ ِٛثفمضٗ ثٌن ١ز عٍٝ هعُ ثٌٕمجدز   جٔٚف ه٠ٕجً ٠ٌٕٙ

 ْضقمجس فٟ فْجح ثٌٕمجدز ثٌٌّٚفٟ دقٍٛي ثٌنجِِ عٌٖ ِٓ وً ٌٕٙ.دئ٠وثع وجفز ثٌّ

 ( ثألؽٌ ٚثالّضقمجلجس ثألمٌٜ:7ثٌّجهر )

٠ضُ هفع ثألؽًٛ فٟ ِٛلع ثٌعًّ ٚدجٌ ٠ٌمز ثٌّضفك ع١ٍٙج ِج د١ٓ ٙجفخ ثٌعًّ ٚثٌعجًِ  (أ 

ٚثٌضٟ صىْٛ إِج عٓ ٠ٌٟك ثٌض١ٍُْ ثٌٕموٞ ٌٍعجًِ ِذجٌٕر  أٚ ثن٠وثع ثٌٕموٞ ثٌذٕىٟ فٟ 

فْجح ثٌعجًِ أٚ دأ٠ز ١ٍّٚز هفع ثٌىضٌٟٚٔ أمٌٜ ٠ضُ ثالصفجق ع١ٍٙج ِج د١ٓ ثٌعجًِ ٚٙجفخ 

 .ثٌعًّ
٠ضٌصخ عٍٝ ٙجفخ ثٌعًّ هفع ثألؽٌ ٚثٌّىجف س ٚثٌقٛثفَ ثٌّْضقمز ٚدوي ثٌعًّ ثنٝجفٟ  (ح 

ّذعز أ٠جَ ِٓ صج٠ًل  ٍٝٚأ٠ز ِْضقمجس أمٌٜ صومً فٟ ِفَٙٛ ثألؽٌ مالي ِور ال ص٠َو ع

صمو٠ُ وً ثٌّعٍِٛجس ثٌنجٙز دجألؽٌ ٚثٌّىجف س ٚثٌقٛثفَ ٚعٍٝ ٙجفخ ثٌعًّ ثالّضقمجق  

ٚثٌعًّ ثالٝجفٟ ٚث٠ز ِْضقمجس أٚ ثلض جعجس دجنٝجفز ثٌٝ ثلض جعجس ثٌّٞجْ ثالؽضّجعٟ 

 ِٓ مالي وٖف أؽٌ صف١ٍٟٚ ٠ٚوً ٠ٚموَ ٌٍعجًِ ٚدٍغضٗ.
 

 ٌٛظ١فٟ ٚث٠ٌَجهر ث٠ٌْٕٛز ٌٍعّجي:( ثٌٍُْ ث8ثٌّجهر )

ٍـ  ثٌعجًِ  فٌٚثً ٌغج٠جس ثٌفمٌر )ح( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر: وً ٕن٘ ٠عًّ فٟ ٠مٚو دّٚ  (أ 

ً ٚ/أٚ 522ثٌم جع ٠ٚضمجٝٝ أؽٌث ٠ٌٕٙج ٠مً عٓ ) ( ه٠ٕجً أًهٟٔ ّٛثء أوجْ ثألؽٌ ٔمو٠ج

 ٔمو٠جً ٚع١ٕ١جً.
ث٠ٌَجهر ث٠ٌْٕٛز: عٍٝ أٙقجح ثٌعًّ ِٓ ثٌّٚو٠ًٓ فٟ ثٌم جع )ٚؽ١ّع أٙقجح ثٌعًّ  (ح 

ٓ ثٌذجٟٓ( ِٕـ ثٌعجًِ )ٚدغٜ ثٌٕنٌ عٓ ثٌي٠ٓ ٠ضعجلوْٚ ِعُٙ ِ

 ؽ١ْٕضٗ( ٠ٍجهر ٠ّٕٛز عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ: 

ً ٚثفوثً أٚ أوغٌ ِٓ صج٠ًل صع١١ٕٗ ٌوٜ ٙجفخ ثٌعًّ ٠ّٕـ وً عجًِ وجْ لو  - أصُ عجِج

٠ٍجهر ِموثً٘ج )مّْز هٔج١ٌٔ( صٞج  ِذجٌٕرً إٌٝ ثألؽٌثٌقجٌٟ ٌٍعجًِ ِٚٓ عُ دٖىً 

 يث ثٌعمو.ّٕٛٞ دعو ىٌه مالي ِور ٠ٌّجْ ٘

ً ٚثفوثً ِٓ صج٠ًل صع١١ٕٗ ٌوٜ ٙجفخ ثٌعًّ - ٠ٍجهر عٍٝ  ٠ّٕـ وً عجًِ ٌُ ٠ضُ عجِج

 ىثسثألؽٌ ِموثً٘ج )مّْز هٔج١ٌٔ( دّؾٌه ثصّجِٗ ّٕز فٟ ثٌعًّ ِٓ صج٠ًل صع١١ٕٗ ِع 

 ٙجفخ ثٌعًّ ىثصٗ ِٚٓ عُ دٖىً ّٕٛٞ دعو ىٌه مالي ِور ٠ٌّجْ ٘يث ثٌعمو.
ثٌعًّ ثٌيٞ لجَ دّٕـ ث٠ٌَجهر ث٠ٌْٕٛز أعالٖ ثدضوثًء  ثصفك ثألٌٟث  عٍٝ ثعضذجً ٙجفخ -

ِعفٝ ِٓ صمو٠ُ ٘يٖ ث٠ٌَجهر ث٠ٌْٕٛز ٌِر أمٌٜ فٟ ٘يث ثٌعجَ  3/5/4237ِٓ صج٠ًل 

  عٍٝ أْ ٠ْضٌّ فٟ ِٕـ ث٠ٌَجهر ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج ٚفمجً ٌألفىجَ ثٌْجدمز فٟ 4237

 ٘يٖ ثٌفمٌر )ح( دٖىً ّٕٛٞ ِٓ صج٠ًل ث٠ٌَجهر ثألٌٚٝ.  

ثٌقو ثألهٔٝ ٌألؽًٛ ٌؾ١ّع ثٌعّجي فٟ ثٌم جع  عجر أفىجَ ثٌفمٌر )ه( أهٔجٖ  ٠ىِْٛع ٌِث (ػ 

 ( ه٠ٕجًث ٚدغٜ ثٌٕنٌ عٓ ؽ١ْٕضُٙ.442)
ثٌعّجي ثٌٛثفو٠ٓ فٟ ثٌم جع فمو ثصفك ثٌ ٌفجْ عٍٝ صم١ُْ ثألؽٌ  أؽٌثفضْجح  ٌٚغج٠جس (ه 

 ثٌنجٗ دُٙ إٌٝ أؽٌ )ٔموٞ( ٚأؽٌ )ع١ٕٟ( ٚعٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ:
 .ث( ه٠ٕج347ًألهٔٝ ٌألؽٌ ثٌٕموٞ ٌٍعّجي ثٌٛثفو٠ٓ )٠ىْٛ ثٌقو ث -
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 . ث( ه٠ٕج٠77ًموً ثألؽٌ ثٌع١ٕٟ دـ ) -
٠ضُ ثفضْجح ثألؽٌ )ثٌع١ٕٟ( ٚ)ثٌٕموٞ( ِعجً ٌغج٠جس ثفضْجح ثٌعًّ ثنٝجفٟ ٚثٌّٞجْ  -

 ثالؽضّجعٟ ٚأ٠ز ِْضقمجس أمٌٜ صومً فٟ ِفَٙٛ ثألؽٌ. 
 
مالي ٠ٌّجْ ٘يث ثٌعمو ف١ضُ ثفضْجح فٟ فجي ٙوًٚ لٌثً د٠َجهر ثٌقو ثألهٔٝ ٌألؽًٛ   (ٖ 

ث٠ٌَجهثس ثٌضٟ صُ ِٕقٙج ٌٍعّجي ِٓ ّٝٓ ث٠ٌَجهر عٍٝ ثٌقو ثألهٔٝ ٌألؽًٛ ثٌؾو٠و عٍٝ أْ 

٠ضُ إعجهر هًثّز ل١ّز ثألؽٌ ثٌع١ٕٟ ثٌّموَ ِٓ ٙجفخ ثٌعًّ ٌٍعّجي ٚفمجً ألفىجَ ثٌفمٌر )ه( 

 أعالٖ. 
ٌعاللجس ثٌٕٚجع١ز ثٌّٖضٌن ٌم جع ِؾٍِ ثثٌٍُْ ثٌٛظ١فٟ. ١ّذقظ أٌٟث  ثٌعمو ِٓ مالي  (ٚ 

ِوٜ إِىج١ٔز ثٌضًٛٙ ٌّٕٛىػ ٌٍٍُْ ثٌٛظ١فٟ ٠ضٕجّخ ِع ٟذ١عز عًّ  ثألٌذْز ثألًهٟٔ

ثٌم جع. ٠ذ١ٓ ثٌٍُْ ثٌٛظ١فٟ  ِٓ ّٝٓ أًِٛ أمٌٜ   ثٌٛظجةف ثٌٌّصذ ز دن٠ ثنٔضجػ 

 . ثٌّؾٍِ  ٚثٌٛظجةف ثنٌٕثف١ز ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثألًِٛ ثٌضٟ ٠قوه٘ج

 

 

 عز ثٌوٚثَ:( ّج9ثٌّجهر )

٠ضٛؽخ ثالفضفجظ دعوه ِٕجّخ ِٓ ّجعجس مضُ )ثٌومٛي ٚثٌنٌٚػ( ٌوٜ أٙقجح ثٌعًّ  (أ 

 ٌغٌٛ ٌِثلذز ّجعجس ثٌعًّ.
 عٍٝ ؽ١ّع ثٌعّجي ٌوٜ ٙجفخ ثٌعًّ مضُ ثٌقًٞٛ لذً ثٌّذجٌٕر دجٌعًّ ٚعٕو ثٔضٙجء ثٌعًّ. (ح 
 عٍٝ ٙجفخ ثٌعًّ ثالفضفجظ دم١ٛه ٕجٍِز ٌْؾالس ثألؽًٛ ٚثٌقًٞٛ. (ػ 

 

 ( ثٌقمٛق ٚثٌّذجها ثألّج١ّز فٟ ثٌعًّ:8)ثٌّجهر 

دٙو  ثٌضأو١و عٍٝ صع٠ََ ثٌّذجها ٚثٌقمٛق ثألّج١ّز فٟ ثٌعًّ ٚص ذ١مٙج عٍٝ ِْضٜٛ ثٌم جع 

 وىً  فمو ثصفك ثٌ ٌفجْ عٍٝ ِج ٠ٍٟ:

 أٚال: ثنلٌثً ثٌفعٍٟ دقك ثٌّفجٚٝز ثٌؾّجع١ز ٚثٌٍؾجْ ثٌعّج١ٌز:

 فك ثٌّفجٚٝز ثٌفعٍٟ ِْٚؤ١ٌٚز ثٌٕمجدز: .3

ً ألفىجَ ثٌّجهر )ٚف (أ   ( ِٓ لجْٔٛ ثٌعًّ فئْ أ٘وث  ثٌٕمجدز صًّٖ  إؽٌثء77مج
ثٌؾّجع١ز   ٚعٍٝ ٝٛء ىٌه ٠مٌ ثألٌٟث   ثالصفجل١جس ٚإدٌثَ ثٌؾّجع١ز ثٌّفجٚٝجس

دقك ثٌٕمجدز فٟ ثؽٌثء ثٌّفجٚٝجس ثٌؾّجع١ز ٚثدٌثَ عمو ثٌعًّ ثٌؾّجعٟ ٘يث دج١ٌٕجدز 

 عٓ ثٌعج١ٍِٓ فٟ ثٌم جع. 
١ٕجدز ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌٌة١ْ١ز فٟ ِضجدعز ِوٜ ثالٌضَثَ دأفىجَ ٘يث ثٌعمو دج٠ٌىْٛ ٌٍٕمجدز  (ح 

 عٓ وجفز ثٌعّجي فٟ ثٌم جع.
صمَٛ ثٌٕمجدز دئعالَ ِّغٍٟ أٙقجح ثٌعًّ ٚثنهثًر عٍٝ ِْضٜٛ ٙجفخ ثٌعًّ  (ػ 

دجألٕنجٗ ثٌّف١ٝٛٓ ٌٍضٌٚ  وّّغ١ٍٓ ٌٍٕمجدز ف١ّج ٠ضعٍك دجٌّْجةً ثٌٌّصذ ز دضٕف١ي 

٠ىْٛ ِٓ ّٝٓ ثألٕنجٗ ثٌّف١ٝٛٓ  ًة١ِ ثٌٕمجدز ٚثٌّّغً أفىجَ ٘يث ثٌعمو. 

ثنل١ٍّٟ ٌٍٕمجدز ٚعٞٛ ِٓ ثٌٍؾٕز ثٌٕمجد١ز ثٌعّج١ٌز )وّج ٟ٘ ِعٌفز أهٔجٖ( عٍٝ 

 فٟ وً ِىجْ عًّ ِّٖٛي دٙيث ثٌعمو. ٙجفخ ثٌعًِّْضٜٛ 
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٠ىْٛ ٌٍٕمجدز ف٠ٌز ثٌٛٙٛي إٌٝ ٌٛفز ثنعالٔجس فٟ وً ِىجْ ِٓ أِجوٓ ثٌعًّ  (ه 

 ح ثٌعًّ.ّٛؽخ ٘يث ثٌعمو دجٌض١ْٕك ِع إهثًثس أٙقجثٌٌّّٖٛز د
٠ىْٛ ٌّّغٍٟ ثٌٕمجدز ثٌّف١ٝٛٓ فْخ ثألٙٛي ثٌقك فٟ ٠ٍجًر أِجوٓ ثٌعًّ ألٙقجح  (ٖ 

مالي  ثٌعًّ ألغٌثٛ ثٌضأوو ِٓ ثالٌضَثَ دٌٖٟٚ ٘يث ثٌعمو ٠ٌٕ ز أْ صضُ ٘يٖ ث٠ٌَجًثس

 .أٚلجس ثٌعًّ ٚدجٌض١ْٕك ِع ثالهثًر ٌوٜ ٙجفخ ثٌعًّ
 
 ثٌٕمجد١ز ثٌعّج١ٌز: ثٌٍؾٕز  .4

 
ِٕضنذ١ٓ  فٟ ثٌم جع صضىْٛ ِٓ أعٞجءصٖىً ٌؾٕز ٔمجد١ز عّج١ٌز ٌوٜ وً ٙجفخ عًّ  (أ 

ثٌعج١ٍِٓ  ؾ١ّعِٓ ّٝٓ ثٌعج١ٍِٓ ٌوٜ ٙجفخ ثٌعًّ دْٕخ صّٞٓ ثٌضّغ١ً ثٌّٕجّخ ٌ

 ٌوٜ ٙجفخ ثٌعًّ دجمضال  ؽ١ْٕجصُٙ )ْٔذز ٚصٕجّخ ٌعوه ثٌعّجي ٚثٌؾ١ْٕجس(.
ًِٛ ثٌضٟ صضعٍك دضٖى١ً ٚآ١ٌز عًّ ثٌٍؾٕز ثٌٕمجد١ز ثٌعّج١ٌز ٌوٜ صٕنُ ثٌٕمجدز ؽ١ّع ثأل (ح 

ِٚٓ ىٌه ثألًِٛ ثٌضج١ٌز )هْٚ فٌٚ(: ٌٕٟٚ ثالٔضنجح   فضٕنُ  ثٌعًّوً ِٓ أٙقجح 

عوه أعٞجء ثٌٍؾٕز  ثٌض٠ٛٚش  ٌٕٟٚ ثٔعمجه ثؽضّجعجس ثٌٍؾٕز ٚ آ١ٌز ثصنجى ثٌمٌثً ِٓ 

 لذً ثٌٍؾٕز ٚآ١ٌز صٛع١ك ِقجٌٝ ثالؽضّجعجس. 
ثٔضنجدجس ثٌٍؾٕز ثٌٕمجد١ز ثٌعّج١ٌز دجٌض١ْٕك ِع ٙجفخ  صٛث٠ًل دضقو٠ومَٛ ثٌٕمجدز ص (ػ 

 ثٌعًّ. 
 ٠جثٌمٞجهًٚٞ ِٕضنُ ١ٌذقغٛث  دٖىًصؾضّع ثٌٍؾٕز ثٌٕمجد١ز ثٌعّج١ٌز ِع ٙجفخ ثٌعًّ  (ه 

ٚثٌّْجةً ثٌّ ٌٚفز ٚثٌّغجًر فٟ ثؽضّجعجس ثٌٍؾٕز ثٌٕمجد١ز ثٌعّج١ٌز ٠ٚقضفظ وً ِٓ 

 . دْٕنز عٓ ِقجٌٝ ثالؽضّجعٌعّج١ٌز ٚثنهثًر ثٌٍؾٕز ثٌٕمجد١ز ث

٠ٍضََ ٙجفخ  ثٌعًّ دّٕـ ثٌعج١ٍِٓ فٟ ثٌٍؾٕز ّجعجس عًّ ِوفٛعز مالي ِّجًّضُٙ  (ٖ 

دجٌٍؾٕز )أٞ ٌٓ ٠مَٛ ٙجفخ ثٌعًّ دجٌنُٚ ِٓ أؽٌ ثٌعجًِ فٟ فجي  ٌِصذ٠ألٞ عًّ 

 ٕجًن ثٌعجًِ فٟ ثٌٍؾٕز ثٌٕمجد١ز ثٌعّج١ٌز(. 

 

 إٔىجي ثٌعًّ ثٌؾذٌٞ أٚ ثنٌَثِٟ:ء عٍٝ ؽ١ّع ثٌمٞجعج١ٔج: 

( عّجْ ٚأًدع١ٓ 68ثٌٛثفو )ال ٠ؾٍٛ أْ صضؾجٍٚ ّجعجس ثٌعًّ ثٌعجه٠ز فٟ ثألّذٛع  (أ 

ّجعز عًّ  ٚال ٠ؾٍٛ أْ ٠ىْٛ ٕ٘جن عًّ إٝجفٟ إؽذجًٞ أٚ لٌْٞ  ٠ٚؾخ أْ ٠ىْٛ 

ً ألفىجَ  وً ثٌعًّ ثنٝجفٟ عٍٝ أّجُ ثمض١جًٞ  ٠ٚضُ ثفضْجح ثٌعًّ ثنٝجفٟ ٚفمج

 ثٌعًّ ثألًهٟٔ. لجْٔٛ
ِع ٌِثعجر ثٌقجالس ثٌنجٙز دضؾو٠و صٚج٠ًـ ثٌعًّ ٚثنلجِز  ال ٠ؾٍٛ ٌٚجفخ ثٌعًّ  (ح 

 فؾَ ؽٛثٍثس ّفٌ ثٌعّجي أٚ أ٠ز ٚع١مز مجٙز دُٙ ألٞ ّذخ ِٓ ثألّذجح.

 

 :ثألٟفجيعجٌغج: ِٕع عّجٌز 

ّٕز(  ٠38ضٌصخ عٍٝ أٙقجح ثٌعًّ عوَ صٖغ١ً ثألٟفجي أٚ ثألفوثط )أٞ ٕن٘ هْٚ ّٓ  (أ 

 :دأٞ ٕىً ِٓ ثألٕىجي  ٚىٌه عٓ ٠ٌٟك
 ٚٝع ١ّجّجس مجٙز ٌٍضأوو ِٓ أعّجً ثٌعّجي لذً صٖغ١ٍُٙ   -
ِمجدٍز ثٌعّجي )دٖىً ٕنٟٚ ٌٍعّجي ثألًه١١ٔٓ ٚعٓ ٠ٌٟك ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثٌقو٠غز  -

 ٌٍعّجٌز ثٌٛثفور( 
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 ثٌٛثفور ثٌضأوو ِٓ ثٌٛعجةك ثٌنجٙز دجٌعّجٌز -
ّٕز فٟ ثالصفجل١جس  38ِٓ ُ٘ هْٚ ثي ثهًثػ ٌٕٟٚ ٚثٝقز ٚٙجًِز صّٕع ثّضموثَ -

 ثٌّذٌِز ِع ٚوجالس ثالّضنوثَ ثٌنجٙز لذً ثّضموثُِٙ ٌٍعًّ فٟ ثألًهْ.
 
فٟ فجي صذ١ٓ ٚؽٛه أ٠ز فجٌز ٌعّجٌز ثألٟفجي أٚ ثألفوثط فٟ ثٌّٕٖأر  ف١ضٌصخ عٍٝ ٙجفخ  (ح 

 ثٌعًّ ثصنجى ثنؽٌثءثس ثٌضج١ٌز عٍٝ ثٌفًٛ:
ٙجفخ ثٌعًّ إ٠مج  صٖغ١ٍٗ فًٛثً  ٚصٛف١ٌ ثٌقّج٠ز إىث وجْ ثٌعجًِ أًه١ٔجً ف١ضٌصخ عٍٝ  .3

ً ٌالؽٌثءثس  ثٌف٠ًٛز ٌٗ عٓ ٠ٌٟك صذ١ٍث ٍٚثًر ثٌعًّ ١ٌضُ ثٌضعجًِ ِع ثٌقجٌز ٚفمج

 ثٌنجٙز ديٌه.
 إىث وجْ ثٌعجًِ ِٓ ثٌعّجٌز ثٌٛثفور ف١ضٌصخ عٍٝ ٙجفخ ثٌعًّ:  .4

 ٚلفٗ ِذجٌٕر عٓ ثٌعًّ  -
 صٛف١ٌ ثٌقّج٠ز ثٌف٠ًٛز ٌٗ  -
ٚٔمٍٗ إٌٝ دٍوٖ ثألٍٟٙ عٍٝ ٔفمز ٙجفخ ثٌعًّ فٟ ألٌح فٌٖ صٌص١خ صؾ١َٙثس ّ -

 ٚلش ٚدجٌضعجْٚ ِع ٍٚثًر ثٌعًّ ِٚضجدعز ٌٚٙٛٗ إٌٝ دٍوٖ
ً الصنجى ثألؽٌثء  - ِنجٟذز ٚوجٌز ثٌضٛظ١ف ثٌضٟ لجِش دجّضموثَ ٘يث ثٌعجًِ م ١ج

 ثٌّٕجّخ دٙيث ثٌنٚٛٗ.

 ّٕٙز:ء عٍٝ ثٌعٕف ٚثٌضقٌٓ ٚثٌض١١َّ فٟ ثالّضنوثَ ٚثٌثٌمٞجًثدعج: 

عٍٝ ؽ١ّع أٙقجح ثٌعًّ ثصنجى ثنؽٌثءثس ٚٚٝع ث١ٌْجّجس ثٌضٟ صّٞٓ ثٌقّج٠ز ِٓ ثٌعٕف 

 ٚثٌضقٌٓ فٟ ِىجْ ثٌعًّ ٚعوَ ثٌض١١َّ د١ٓ ثٌعّجي وّج صٍضََ دّج ٠ٍٟ:

صع٠ََ د١تز عًّ ٌٍعّجي مج١ٌز ِٓ ثٌعٕف ٚثٌضقٌٓ ٚثٌض١١َّ  ِٕٚع ثٌعٕف ٚثٌضقٌٓ  (أ 

  ٠ًّٖٚ ىٌه: ثٌعٕف ثٌؾْوٞ ٚثٌّعٕٛٞ ٚثاللضٚجهٞ ٚثٌض١١َّ فٟ ِىجْ ثٌعًّ دىً إٔىجٌٗ

ٚثٌضقٌٓ ِغً ثالعضوثء أٚ ثنّجءر ثٌٍفن١ز أٚ ثٌضٙو٠و ٌٍعّجي ألٞ ّذخ وجْ ٚثن٠يثء 

ُّذً  ٚثٌضقٌٓ ثٌؾْٕٟ دىجفز ًٖٙٛ ٚإٔىجٌٗ ٚىٌه ِٓ مالي صذٕٟ ١ّجّز هثم١ٍز صًّٖ 

١ٌز ثٌٖىجٜٚ فٟ فجي صعٌٛ ثٌٛلج٠ز ِٓ ٘يٖ ثنّجءثس ثٌؾْو٠ز ٚثٌّع٠ٕٛز ٚثاللضٚجه٠ز ٚآ

أٞ عجًِ ألٞ ِٓ ٘يٖ ثالّجءثس ٚإهًثػ ٘يٖ ث١ٌْجّز دجٌٕنجَ ثٌوثمٍٟ ٌٚجفخ ثٌعًّ 

 ثٌّعضّو ِٓ لذً ٍٚثًر ثٌعًّ مالي أًدعز إٌٔٙ ِٓ صج٠ًل ٠ٌّجْ ٘يٖ ثالصفجل١ز.
 
عوَ ثٌضق١َ ٝو أٞ عجًِ عٍٝ أّجُ ثٌعٌق أٚ ثٌٍْٛ أٚ ثٌؾِٕ أٚ ثٌو٠ٓ أٚ ثٌٌأٞ  (ح 

ثألٙٛي ثالؽضّجع١ز أٚ ثٌعؾَ أٚ ثٌع٠ٛٞز فٟ ثٌٕمجدز أٚ ثٌّٖجًوز فٟ  ث١ٌْجّٟ أٚ

ثٌٕٖجٟجس ثٌضجدعز ٌٙج ٚ ٠ىْٛ ِٓ ٕأٔٗ أْ ٠قٛي هْٚ صىجفؤ ثٌفٌٗ أٚ ثٌّعجٍِز ثٌّضىجفتز 

 فٟ ثٌعًّ. 
عٍٝ ثٌعجًِ ثالٌضَثَ دأٚثٌِ ٙجفخ ثٌعًّ ثٌّضعٍمز دضٕف١ي أفىجَ عمو ثٌعًّ ثٌفٌهٞ ّٝٓ  (ػ 

ثٌّعّٛي دٙج ثٚ ث٢هثح ٌٝٗ ٌٍن ٌ أٚ صنجٌف أفىجَ ٘يث ثٌعمو أٚ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌقوٚه ثٌضٟ ال صع

 ثٌعجِز.  
 ثٌٌّأر فٟ ثٌم جع ٚىٌه عٓ ٠ٌٟك: هًٚصع٠ََ  (ه 

 صٛف١ٌ د١تز عًّ هثعّز ٌٌٍّأر  -
ثٌقك فٟ ثٌضّضع  دفٌٗ ثٌعًّ ىثصٙج ٚثٌقك فٟ ثٌضٌل١ز ٚثألِجْ ثٌٛظ١فٟ  ّٝجْ -

 ٚفٝ ؽ١ّع َِث٠ج ثٌعًّ.
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ً ثٌعجِالس ِٓ ثٌعّجٌز ِٕع إؽٌثء فق٘  - ثٌقًّ دجٌْٕذز ٌٍعجِالس ٚمٚٛٙج

ثٌٛثفور لذً ثّضموثِٙٓ ٌٍعًّ إٌٝ ثألًهْ إال إْ وجٔش ص٠ٌٖعجس صٍه ثٌوٌٚز 

 صض ٍخ ىٌه  ٚىٌه ِٓ مالي: 
o عوَ ثٕضٌثٟ ثؽٌثء فق٘ ثٌقًّ فٟ ٍٟذجس ثٌضٛظ١ف 
o  ًّثالٕضٌثٟ عٍٝ ِىجصخ ثالّضموثَ ثٌّضعجلو ِعٙج عوَ ثؽٌثء فق٘ ثٌق

 عّجٌز ثٌٛثفور إال إْ وجٔش ص٠ٌٖعجس صٍه ثٌوٌٚز صض ٍخ ىٌهٌٍ
o  َعوَ ًد٠ لٌثً ثٌضع١١ٓ دٕض١ؾز فق٘ ثٌقًّ ثٌنجٗ دأٞ ثٌِأر صضمو

 ٌٍعًّ
 
ٌِثعجر أفىجَ لجْٔٛ ثٌعًّ أٚ أ٠ز صعو٠الس ص ٌأ ع١ٍٗ  ٠ضٛؽخ عٍٝ ٙجفخ ثٌعًّ ثٌيٞ  ِع (ٖ 

ِج ال ٠مً عٓ مّْز عٌٖ ٟفال ٠ْضنوَ عوهثً ِٓ ثٌعّجي فٟ ِىجْ ٚثفو ٌٚو٠ُٙ ِٓ ثألٟفجي 

ال ص٠َو أعّجًُ٘ عٍٝ مِّ ّٕٛثس دض١ٙتز ِىجْ ِٕجّخ ٌٌعج٠ضُٙ ٠ٚىْٛ فٟ عٙور ٌِد١ز 

ِؤٍ٘ز أٚ أوغٌ  ٠ٚؾٍٛ ألٙقجح ثٌعًّ ثالٕضٌثن فٟ ص١ٙتز ٘يث ثٌّىجْ فٟ ِٕ مز ؽغٌثف١ز 

ٖأر أٚ ٚثفور ٚفٟ فجي صذ١ٓ عوَ ِموًر ٙجفخ ثٌعًّ عٍٝ ص١ٙتز ثٌّىجْ ثٌّٕجّخ فٟ ثٌّٕ

 ِق١ ٙج ف١ّىٓ صقو٠و ثٌذوثةً ثٌّٕجّذز دٕجء عٍٝ صع١ٍّجس ثٌٍٛثًر. 
 ثٌعًّ عٍٝ هعُ ٚصع٠ََ صٖغ١ً ثألٕنجٗ ىٚٞ ثنعجلز فٟ ثٌم جع: (ٚ 

فال ٠ؾٍٛ أْ صٕ ٛٞ ثنعالٔجس عٓ عًّ أٚ ٚظ١فز أٚ ثٌّٕجىػ ثٌنجٙز دجٌضموَ ٌّٙج أٚ   -

 ٕغٍّٙج ثٕضٌثٟ ثٌنٍٛ ِٓ ثنعجلز.
 ألٕنجٗ ىٚٞ ثنعجلز ٚفمجً ٌٍْٕخ ثٌّقوهر فٟ ثٌض٠ٌٖعجس ثٌٕجفير. ثالٌضَثَ دضٖغ١ً ث -
عوَ ثّضذعجه أٞ ٕن٘ ِٓ ثٌعًّ أٚ ثٌضو٠ًخ عٍٝ أّجُ ثنعجلز أٚ دْذذٙج  ٚأْ ال  -

ً ِٓ ثالّضٌّثً ف١ّٙج ِع ٌِثعجر أفىجَ ثٌّجهر  ِٓ لجْٔٛ  43صعضذٌ ثنعجلز ديثصٙج ِجٔعج

 ثٌعًّ. 
جٗ ىٚٞ ثنعجلز ٠ًْٙ ف١ٗ ثٌٛٙٛي ٚثٌضقٌن  ّٝجْ صٛف١ٌ ِىجْ عًّ ٙو٠ك ٌألٕن -

 دجعضذجً٘ج ِٓ ثٌّض ٍذجس ث٠ًٌٌٚٞز ٌّّجًّز فمٛلُٙ ٚف٠ٌجصُٙ فٟ د١تز ثٌعًّ.
 

 ( صٛظ١ف ثٌعّجي ثٌٛثفو٠ٓ ٚثٌالؽت١ٓ:7ثٌّجهر )

٠ٕذغٟ عٍٝ أٙقجح ثٌعًّ ديي ثٌعٕج٠ز ثٌٛثؽذز ف١ّج ٠ضعٍك دجٌضٛظ١ف ٚثّضموثَ ثأل٠وٞ ثٌعجٍِز  

 ثعجر ِج ٠ٍٟ: دق١ظ ٠ضٛؽخ ٌِ

ثٌضعجلو ِع ٚوجالس ثالّضنوثَ ثٌنجٙز فٟ دٍو ثٌعجًِ ٚثٌضٟ صقضٌَ أٙقجح ثٌعًّ ٕذغٟ عٍٝ ٠ (أ 

ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌٍٛثةـ ٚعمٛه ثالّضنوثَ ث١ٌٕٟٛز ثٌْج٠ًز دّج ٠ضٛثفك ِع عمٛه ثٌعًّ ثٌّٛفور 

 ْٔجْ ثٌّعضٌ  دٙج ه١ٌٚج دّج فٟ ىٌه ثٌّذجها ٚثٌقمٛقثالٚ٘يث ثٌعمو ِٚٛثع١ك فمٛق 

 فٟ ثٌعًّ ِٚعج١٠ٌ ثٌعًّ ثٌو١ٌٚز ىثس ثٌٍٚز.  ثألّج١ّز
(Recruitment Feesأْ ال صفٌٛ ًَّٛ ثالّضنوثَ ) (ح 

3
عٍٝ ثٌعّجي مالي ع١ٍّز  

 ثالّضنوثَ أٚ ثالّضموثَ ٌٍعًّ  ٠ٕٚذغٟ أْ ال ٠ضقٍّٙج ثٌعجًِ دأٞ ٕىً ِٓ ثألٕىجي. 
ر ِقوهر دٖىً ٚثٝـ ٚظٌٚ  ثّضنوثَ ٚثّضموثَ ثٌعّجٌز ثٌٛثفو ٌٕٟٚ ٠ٕذغٟ أْ صىْٛ (ػ 

ِٕٚجّخ دٍغضُٙ ٠ّٚىٓ ثٌضقمك ِٕٙج ٠ًْٚٙ فّٙٙج ِٓ لذً ثٌعج١ٍِٓ مالي ع١ٍّز 

 ثّضموثُِٙ ِٓ لذً ثٌٛوجٌز.
                                              
1 المبادئٌكون لمصطلح رسوم االستخدام المعنى الموضح فً وثٌقة ذ تشغٌلٌةال التوجٌهٌة واإلرشادات العامة   اإلستخدام أجل من 

ة ، النسخة االلكترون2112ًالمنشورة من منظمة العمل الدولٌة فً عام  العادل ISBN 978-92-2-133333-3 
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ثٌعّجٌز ثٌٛثفور ثٚ ثٌالؽت١ٓ أٚ صؾو٠و عمٛهُ٘ إال ِٓ مالي عمو ثٌعًّ ال ٠ؾٍٛ صٖغ١ً  (ه 

ٚأْ ٠ضٛفٌ دؾ١ّع  عٓ ؽ١ْٕز ثٌعجًِ ثٌّضفك ع١ٍٗ ِٓ لذً ثٌ ٌف١ٓ ٚدغٜ ثٌٕنٌ ثٌّٛفو 

ٌغجس ثٌعّجي  ٠ٚىْٛ ٙجفخ ثٌعًّ ِْؤٚالً عٓ ص٠ٍٛع ثٌعمو عٍٝ ثٌعّجي دٍغضُٙ ٚ٘ٛ ثٌيٞ 

 ٠ّغً ثٌقو ثالهٔٝ ٌقمٛق ثٌعًّ.

 

 ( ثٌْالِز ٚثٌٚقز ث١ٌّٕٙز فٟ ِىجْ ثٌعًّ:32ثٌّجهر )

٠مَٛ وً ٙجفخ عًّ فٟ ثٌم جع دضٛف١ٌ د١تز عًّ إِٓز عٓ ٠ٌٟك ثصنجى ثالفض١جٟجس  (أ 

ثد١ٌ ثٌالٍِز ٌقّج٠ز ثٌعّجي ِٓ ثألم جً ٚثألٌِثٛ ثٌضٟ لو صٕؾُ عٓ ثٌعًّ ٚعٓ ٚثٌضو

ث٢الس ثٌّْضعٍّز ف١ٗ ٚصٛف١ٌ ّٚجةً ثٌقّج٠ز ثٌٖن١ٚز ٚثٌٛلج٠ز ٌٍعج١ٍِٓ ِٓ ثم جً ثٌعًّ 

ٚأٌِثٛ ثٌّٕٙز وجٌّالدِ ٚثٌٕنجًثس ٚثٌمفجٍثس ٚثٌىّجِجس ٚثألفي٠ز ٚغ١ٌ٘ج  ٠ٚىْٛ 

وجًِ عٓ ثالٌضَثَ فٟ ِىجْ ثٌعًّ دأفىجَ ثٌض٠ٌٖعجس ثٌنجٙز ٙجفخ ثٌعًّ ِْؤٚالً دٖىً 

  .ّالِز ثٌّعوثس ٚثألد١ٕزدجٌٚقز ٚثٌْالِز ث١ٌّٕٙز ٚ
 
ً ٌّض ٍذجس لجْٔٛ ثٌعًّ ثألًهٟٔ   (ح  ٠ضُ صٖى١ً ٌؾٕز مجٙز دجٌْالِز ٚثٌٚقز ث١ٌّٕٙز ٚفمج

خ ثٌعًّ عٍٝ أْ ٠ضُ ثٔضنجح أٚ ثمض١جً ثٌعّجي فٟ ٘يٖ ثٌٍؾٕز ِٓ لذً ثٌعّجي ٌوٜ ٙجف

 ٚصقش إٌٕث  ثٌٕمجدز.

٠مَٛ ٙجفخ ثٌعًّ دضٛف١ٌ ١ِجٖ ثٌٌٖح ثٌٕن١فز ٚثٌّالةّز ٚهْٚ صى١ٍف ثٌعجًِ أ٠ز ٔفمجس  (ػ 

 ِمجدً ىٌه.

٠ضٛؽخ صٛف١ٌ ِىجْ ٌالّضٌثفز ٚصٕجٚي ثٌ عجَ ٌٍعج١ٍِٓ ٌوٜ ٙجفخ ثٌعًّ ٚدعوه وجٍ  ِٓ  (ه 

 ثٌىٌثّٟ ٚثٌ جٚالس.

 ٍعّجي دّج ٠ضالءَ ِع ثفض١جؽجس ثٌعّجي.٠ضٛؽخ عٍٝ ٙجفخ ثٌعًّ صٛف١ٌ مَثةٓ مجٙز ٌ (ٖ 

٠ضٛؽخ ثٌّقجفنز عٍٝ ثٌٌّثفك ثٌٚق١ز دقجٌز ٔن١فز ٚٙق١ز ٚدّج ٠ٛفٌ ثٌن١ٙٛٚز ٌىال  (ٚ 

 ثٌؾ١ْٕٓ.

 

 ( ثٌٌعج٠ز ثٌٚق١ز ثٌذو١ٔز ٚثٌٕف١ْز:33ثٌّجهر )

ِع ٌِثعجر ثألٔنّز ٚثٌضع١ٍّجس ثٌٚجهًر عٓ ٍٚثًر ثٌعًّ  ٠مَٛ ٙجفخ ثٌعًّ دضٛف١ٌ ثٌٌعج٠ز 

 ١ز ٚفمج ٌّج ٠ٍٟ:ثٌٚق

 أٚال: ثٌٚقز ثٌذو١ٔز ٌٍعّجي. ٠ٍضََ ٙجفخ ثٌعًّ دّج ٠ٍٟ:

صٛف١ٌ ع١جهر ٙق١ز فٟ ِٛلع ثٌعًّ صىْٛ ِؾَٙر دجٌىجهً ثٌ ذٟ ثٌّعضّو ِٓ لذً ٍٚثًر  (أ 

ٌِّٝز ٚثفور  ثٌعًّ ِٓ ُّٕٝٙ ٟذ١خ عجَ ٚثفو ِضفٌة عٍٝ ثأللً ِع ٌِّٛ ٚثفو أٚ

ٛف١ٌ ثٌٌعج٠ز ثٌٚق١ز ثٌّالةّز ٚثٌعالؽجس عٍٝ ثأللً ِعضّو٠ٓ ِٓ ٍٚثًر ثٌٚقز ٌض

 ثٌّٕجّذز.
 ٟٛثي ّجعجس ثٌعًّ. ٠ؾخ أْ صىْٛ ثٌع١جهر ِفضٛفز (ح 

٠ؾخ ثالفضفجظ دٕضجةـؼ ثٌىٖٛفجس ٚثٌفقٛٙجس ثٌ ذ١ز ثٌضٟ ٠ضُ ثؽٌثال٘ج ٌٍعّجي ٚصو٠ٕٚٙج فٟ  (ػ 

 ثٌٍّف ثٌ ذٟ ثٌنجٗ دىً عجًِ ٌٌٍؽٛع ث١ٌٙج عٕو إؽٌثء ثٌفقٛٙجس ثٌو٠ًٚز ٌٗ ٌٍضأوو ِٓ

 .ّالِز ٚٝعٗ ثٌٚقٟ دٖىً ِْضٌّ
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فٟ ثٌقجالس ثٌ جًةز ٠ضٛؽخ عٍٝ ثٌىجهً ثٌ ذٟ صق٠ًٛ ثٌعجًِ إٌٝ ٟذ١خ ِنض٘ أٚ إٌٝ   (ه 

ثٌّْضٖفٝ عٍٝ ٚؽٗ ثٌٌْعز ٚهْٚ أٞ صأم١ٌ ١ٌقًٚ ثٌعجًِ عٍٝ ثٌٌعج٠ز ثٌٚق١ز 

 ثٌّ ٍٛدز ٚثٌعالؽجس ثٌّٕجّذز عٍٝ ٔفمز ٙجفخ ثٌعًّ.  

 

 َ ٙجفخ ثٌعًّ دّج ٠ٍٟ: عج١ٔج: ثٌٚقز ثٌٕف١ْز. ٠ٍضَ

ثال٘ضّجَ دجٌٌعج٠ز دجٌٚق١ز ثٌٕف١ْز ٌٍعج١ٍِٓ ٌو٠ٗ ِٓ مالي ثفجٌضُٙ إٌٝ ثٌٌّثوَ  (أ 

 ثٌّضنٚٚز فٟ ثألًهْ. 
٠ضُ فٟ أٌّع ٚلش ِّىٓ إفجٌز أٞ عجًِ  ٠ ٍخ إفجٌضٗ إٌٝ ِنض٘ فٟ ثٌٌعج٠ز ثٌٕف١ْز؛  (ح 

صٍه ثٌّضٛفٌر ٌوٜ )أٚ صذ١ٓ أْ فجٌضٗ ثٌٕف١ْز صقضجػ إٌٝ ًعج٠ز ِنضٚز ِٚضموِز عٓ 

 ٙجفخ ثٌعًّ  إٌٝ ثٌٌّثوَ ثٌّضنٚٚز فٟ ثألًهْ. 
عوَ فًٚ أٞ عجًِ ٔض١ؾز نفجٌضٗ إٌٝ ِنض٘ دجٌٌعج٠ز ثٌٚق١ز ثٌٕف١ْز ٚفمجً ألفىجَ ٘يث  (ػ 

 ثٌذٕو ِج ٌُ ٠ٌه صم٠ٌٌ ِٓ ثٌ ذ١خ ثٌٕفْٟ ثٌّنض٘ ٠ؤوو ف١ٗ عوَ أ١ٍ٘ز ثٌعجًِ ٌٍعًّ فضٝ

 دعو فٌٚٛٗ عٍٝ ثٌعالػ ثٌّ ٍٛح. 
ُّذً ثٌعٕج٠ز فٟ ثٌٚقز ثٌٕف١ْز. ص (ه   ٛف١ٌ دٌثِؼ صو٠ًذ١ز أٚ هًٚثس ِضنٚٚز فٛي أ١ّ٘ز ٚ

 

 ( ثٌضغم١ف ثٌعّجٌٟ:34ثٌّجهر )

عٍٝ ٙجفخ ثٌعًّ ثٌضعجْٚ ِع ثٌٕمجدز فٟ صغم١ف ٚصٛع١ز ثٌعّجي ِٓ مالي هًٚثس  (أ 

 ِٚقجٌٝثس ًٚٚٓ عًّ صعمو دًٚٛر ِٕضنّز.
س ثٌعجًِ ِمجدً ثٌٛلش ثٌيٞ ٠م١ٞٗ فٟ عٍٝ ٙجفخ ثٌعًّ عوَ مُٚ أٞ ِذٍث ِٓ ِْضقمج (ح 

فًٞٛ ثٌوًٚثس ثٌضغم١ف١ ز ٚثٌضٛع٠ٛز  ٠ٚضُ ثمض١جً ثٌعّجي ثٌي٠ٓ ١ّقٌْٞٚ صٍه ثٌوًٚثس 

 ِٓ لذً ثٌٕمجدز دجٌضعجْٚ ِع إهثًثر ٙجفخ ثٌعًّ. 

عٍٝ ثٌٕمجدز ثٌعًّ عٍٝ صو٠ًخ ثٌعّجي ٚصغم١فُٙ عٓ ٠ٌٟك صٕن١ُ ًٚٓ صو٠ًذ١ز دجٌضعجْٚ  (ػ 

دّٛث١ٝع ِغً: ثٌوًٚثْ ثٌٛظ١فٟ  ثٌغ١جح عٓ ثٌعًّ ٚأمالل١جس ثٌعًّ ِع أٙقجح ثٌعًّ 

 ٚثٌعٕف ٚثٌضقٌٓ ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثألًِٛ ثٌضٟ صضعٍك دجٌعًّ.
 

 ( ثٌّٛثٙالس:35ثٌّجهر )

إىث وجٔش أِجوٓ ثٌضؾّع ) ٠مَٛ ٙجفخ ثٌعًّ دضٛف١ٌ ِٛثٙالس ِؾج١ٔز ٚإِٓز ٌؾ١ّع ثٌعّجي (أ 

ٙجفخ ثٌعًّ( ٚىٌه ٌٕمٍُٙ ِٓ أِجوٓ ثٌضؾّع صذعو أوغٌ ِٓ و١ٍِٛضٌ ٚثفو عٓ ِق٠١ ِٛلع 

 ثٌم٠ٌذز ٌْىٕجُ٘ إٌٝ ِٛثلع ثٌعًّ ٚثٌعٛهر ث١ٌٙج )ى٘جدجً ٚإ٠جدجً(. 
٠ىْٛ ٌٍعجًِ ُف٠ٌز ِغجهًر ِىجْ ثٌعًّ دجّضنوثَ ٘يٖ ثٌّٛثٙالس دعو ثٔضٙجء ّجعجس ثٌعًّ  (ح 

 ( ّجعجس. 8ثٌعجه٠ز )
ٌي٠ٓ ٠مِْٛٛ دأهثء عًّ إٝجفٟ ٠ضٛؽخ عٍٝ ٙجفخ ثٌعًّ صٛف١ٌ ِٛثٙالس ٌؾ١ّع ثٌعّجي ث (ػ 

 دعو ثٔضٙجء ّجعجس ثٌوٚثَ.
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 ( ّىٕجس ثٌعّجي:36ثٌّجهر )

 ٠ٍضََ وً ٙجفخ عًّ دضٛف١ٌ ّىٕجس مجٙز دجٌعّجٌز ثٌٛثفور  ٚفمجً ٌٌٍٖٟٚ ثٌضج١ٌز:  

 4235( ٌْٕز 3ًلُ ) أْ صىْٛ ٘يٖ ثٌْىٕجس ِضٛثفمز ِع أفىجَ صع١ٍّجس ٍٚثًر ثٌٚقز ( أ

ثٌٚق١ز ثٌّضعٍمز دجألٌٝثً ثٌٚق١ز ثٌٕجؽّز عٓ ثٌٛفوثس دنٚٛٗ ِٕع فوٚط ثٌّىجًٖ 

 .3/9/4235ثٌْى١ٕز ٌٍضؾّعجس ثٌعّج١ٌز ٚثٌٚجهًر فٟ ثٌؾ٠ٌور ث١ٌٌّّز دضج٠ًل 
أْ ٠ّٕـ ٙجفخ ثٌعًّ ثٌقك ٌٍٕمجدز فٟ ثٌٛٙٛي إٌٝ ثٌْىٕجس دغٌٛ ثنٌٕث  عٍٝ  ( ب

ٌوٜ ٙجفخ  ظٌٚ  ثٌْىٓ ِٚوٜ ِ جدمضٙج ٌّعج١٠ٌ ثٌٚقز ٚىٌه دجٌض١ْٕك ِع ثنهثًر

 ثٌعًّ .

 

 ( مٍك فٌٗ عًّ ؽو٠ور ٌٍعّجي ثألًه١١ٔٓ:37ثٌّجهر )

ثصفك أٌٟث  ثٌعمو عٍٝ إلٌثً ّٔٛىػ ١ٌٚغز عمو عًّ ِٛفو ٌٍعّجي ثألًه١١ٔٓ فٟ ثٌم جع  (أ 

 مالي عالعز إٌٔٙ ِٓ صج٠ًل ثدٌثَ ٘يث ثٌعمو. 
ٌٗ عًّ ٠ضٌصخ عٍٝ أٙقجح ثٌعًّ فٟ ثٌم جع ٚث١ٌٌّّٖٛٓ فٟ ٘يث ثٌعمو ثٌعًّ مٍك ف (ح 

ؽو٠ور ٌٍعّجي ثألًه١١ٔٓ ٚصو٠ًذُٙ ٚثٌعًّ عٍٝ صٖؾ١ع عًّ فٍّز ثٌودٍَٛ ٚثٌٖٙجهثس 

 ثٌؾجِع١ز ٚثٔنٌثُٟٙ فٟ ثٌم جع دٙو  صنف١ف ْٔخ ثٌذ جٌز  ٚىٌه ِٓ مالي:
ثٌضعجْٚ ِع وجف ز ثٌؾٙجس ٚثٌّؤّْجس ثٌقى١ِٛ ز ٚثٌؾّع١ جس ثٌن٠ٌ١ ز  ِٚؤّْجس  -

ظ١ف١ز أٚ أ٠ز ٠ٌٟمز أمٌٜ ألؽً ؽيح ثٌّؾضّع ثٌّؤٟ ِٓ مالي ثأل٠جَ ثٌٛ

ٚثّضم جح ثٌعّجي ثألًه١١ٔٓ فٟ ثٌّقجفنجس ٚثٌمٌٜ ٚصٛف١ٌ فٌٗ عًّ أل٘جٌٟ صٍه 

 ثٌّٕجٟك ثٌّق١ ز دجٌّوْ ثٌٕٚجع١ز ّٛثء ثٌم٠ٌذز أٚ ثٌذع١ور عٓ صٍه ثٌّٚجٔع. 
ثٌضعجْٚ ِع ٍٚثًر ثٌعًّ ِٓ أؽً صٖغ١ً ثألًه١١ٔٓ ِٓ مالي ثٌذقظ فٟ إِىج١ٔز   -

 ٚع إٔضجؽ١ز ٌٙج فٟ ثٌّٕجٟك ثأللً فن جً ٚؽ١ٛح ثٌفمٌ ٚثٌذ جٌز.فضـ فٌ
٠ؾخ أْ ال ٠ؤهٞ صو٠ًخ ثٌعّجي ثألًه١١ٔٓ ٚص١ّٛع صٛظ١فُٙ إٌٝ إٔٙجء موِجس ثٌعّجي  (ػ 

 ثٌٛثفو٠ٓ.

 

 ( ٌؾٕز إهثًر ثٌعمو 38ثٌّجهر )

هثًر ِٓ لجْٔٛ ثٌعًّ  ثصفك ثألٌٟث  عٍٝ صٖى١ً ٌؾٕز ن 7/أ/64ثِضغجالً الفىجَ ٔ٘ ثٌّجهر 

 ّٚٝجْ صٕف١ي ٘يث ثٌعمو صّْٝ دـ  ٌؾٕز إهثًر ثٌعمو   ِع ٌِثعجر ِج ٠ٍٟ: 

ٍٚ ِٓ ِّغٍٟ ثٌ ٌ  ثألٚي ٚثٌ ٌ  ثٌغجٟٔ  - صضٖىً ٌؾٕز إهثًر ثٌعمو ِٓ عوه ِضْج

 )ع٠ٛٞٓ عٓ وً ٌٟ ( 
ِٓ لجْٔٛ ثٌعًّ  ٠64ىْٛ ٌٍؾٕز إهثًر ثٌعمو ثٌٚالف١جس ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ َ.  -

 ()أٚ أٞ صعو٠الس ع١ٍٙج
صؾضّع ٌؾٕز إهثًر ثٌعمو دعو ًٌِٚ عجَ ِٓ صج٠ًل ٠ٌّجْ ٘يٖ ثٌعمو دٖىً ّٕٛٞ  -

 دعو ىٌه فضٝ صج٠ًل ثالٔضٙجء ٌضم١١ُ ِوٜ ثٌضم١ و دأفىجَ ٘يث ثٌعمو ٚفعج١ٌز أفىجِٗ. 
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 ( آ١ٌز فً ثٌَٕثعجس: 39ثٌّجهر )

ذجع ثنؽٌثءثس فٟ فجي ٚلٛع أٞ َٔثع ٔجٕب عٓ ص ذ١ك ٘يث ثٌعمو أٚ صف١ٌْٖ أٚ ٔفجىٖ   ٠ضُ ثص

 ثٌضج١ٌز:

 أٚالً: فٟ ثٌَٕثعجس ثٌفٌه٠ز: 

٠ىْٛ ٌىً عجًِ ثٌقك فٟ صمو٠ُ ٕىٜٛ ٌٍؾٕز ثٌٕمجد١ز ثٌعّج١ٌز ثٌضٟ صمَٛ دجٌّٛجٟز  -

 ف١ّج د١ٓ ثٌعجًِ ٚٙجفخ ثٌعًّ ّجع١زً ٌقً ثٌَٕثع. 
فٟ فجي ٌُ صضّىٓ ثٌٍؾٕز ثٌٕمجد١ز ثٌعّج١ٌز ِٓ فً ثٌَٕثع مالي مّْز أ٠جَ  أٚ فٟ  -

ٌُ ٠ٌغخ ثٌعجًِ فٟ إفجٌز ثألٌِ ٌٍؾٕز ثٌٕمجد١ز ثٌعّج١ٌز  ص ذك أفىجَ لجْٔٛ فجي 

ثٌعًّ  دق١ظ ٠ىْٛ ٌٍعجًِ ثٌقك فٟ صمو٠ُ ٕىٜٛ ٌٍْ ز ثألؽًٛ أٚ ِقىّز ثٌٍٚـ  

 دقْخ ثٌقجي  ٚفمجً ٌألفىجَ ثٌٕجظّز. 
 عج١ٔجً: فٟ ثٌَٕثعجس ثٌعّج١ٌز ثٌؾّجع١ز: 

 ف١ّج د١ٓ ثٌعّجي ٚٙجفخ ثٌعًّ: ( أ)

َٕثع ف١ّج د١ٓ ثٌعّجي ٚٙجفخ ثٌعًّ ٌٍؾٕز ثٌٕمجد١ز ثٌعّج١ٌز فٟ ثٌّٕٖأر ٠قجي ثٌ -

 ٌّقجٌٚز فً ثٌَٕثع ٚه٠جً 
فٟ فجي ٌُ صضّىٓ ثٌٍؾٕز ِٓ فً ثٌَٕثع مالي عالعز أ٠جَ  ٠ضُ إفجٌز ثٌَٕثع ٌٍؾٕز  -

 إهثًر ثٌعمو ثٌضٟ صضٌٛٝ دوًٚ٘ج ِْؤ١ٌٚز فً ثٌَٕثع ٚه٠جً مالي عالعز أ٠جَ 
ً ٌإلؽٌثءثس ثٌّذ١ز أعالٖ  صٚوً ٌؾٕز إهثًر  فٟ فجي ٌُ ٠ضُ فً - ً ٚفمج ثٌَٕثع ٚه٠ج

ثٌعمو ِيوٌر ٠ٌٌٍٛ ثٌعًّ صؤوو ف١ٗ ٚؽٛه  مال   ٠ٖىً َٔثع عّجٌٟ ؽّجعٟ  

ِٚٓ عُ صضذع ثنؽٌثءثس ثٌنجٙز دض٠ْٛز ثٌَٕثعجس ثٌعّج١ٌز ثٌؾّجع١ز ثٌٛثًهر فٟ 

 ( ِٓ لجْٔٛ ثٌعًّ. 353 – 342ثٌّٛثه )
 مو: ف١ّج د١ٓ أٌٟث  ثٌع ( ح)

صقجي ثٌَٕثعجس ف١ّج د١ٓ أٌٟث  ثٌعمو ثٌمجةّز فٛي صف١ٌْ ٘يث ثٌعمو أٚ صٕف١يٖ إٌٝ  -

 ٌؾٕز إهثًر ثٌعمو. 
ً مالي مّْز أ٠جَ   صٚوً  - فٟ فجي ٌُ صضّىٓ ٌؾٕز إهثًر ثٌعمو ِٓ فً ثٌَٕثع ٚه٠ج

ٌؾٕز إهثًر ثٌعمو ِيوٌر ٠ٌٌٍٛ ثٌعًّ صؤوو ف١ٗ ٚؽٛه  مال   ٠ٖىً َٔثع عّجٌٟ 

ٓ عُ صضذع ثنؽٌثءثس ثٌنجٙز دض٠ْٛز ثٌَٕثعجس ثٌعّج١ٌز ثٌؾّجع١ز ؽّجعٟ  ِٚ

 ( ِٓ لجْٔٛ ثٌعًّ. 353 – 342ثٌٛثًهر فٟ ثٌّٛثه )

صمَٛ ثٌٕمجدز دضّغ١ً ؽ١ّع ثٌعّجي ث١ٌٌّّٖٛٓ دّٛؽخ ٘ي ثٌعمو د ٠ٌمز عجهٌز ِٕٚٚفز ٚهْٚ ص١١َّ 

ثٌٟٕٟٛ أٚ ثٌؾِٕ أٚ ثٌعٌّ أٚ  د١ٓ ثٌعّجي دْذخ ثٌعٌق أٚ ثٌعم١ور أٚ ثٌو٠ٓ أٚ ثٌٍْٛ أٚ ثٌّٕٖأ

 فجٌز ثٌّٛثٟٕز أٚ ثٌعؾَ.

 ( صأ١ِّ ِؾٍِ ِٖضٌن:38ثٌّجهر )

ِؾٍِ ثٌعاللجس ثٌٕٚجع١ز ثٌّٖضٌن )عٍٝ ِْضٜٛ ثٌم جع  ٠ؤوو ثٌ ٌفجْ عٍٝ صأ١ِّ  ( أ

ٌٍٕٙٛٛ دجٌم جع  6/5/4237ٌم جع ثألٌذْز ثألًهٟٔ( ٚدٕنجِٗ ثألّجّٟ ثٌّٛلع دضج٠ًل 

 ٚثٌّقجفنز ع١ٍٗ. 
ثٌٕٚجع١ز ثٌّٖضٌن أٙقجح ثٌعًّ ٚثٌٕمجدز دض١ّْز ِّغ١ٍُٙ ٌع٠ٛٞز ِؾٍِ ثٌعاللجس ٠ٍضََ  ( ح

 مالي ِور ال صضؾجٍٚ عالعز إٌٔٙ ِٓ صج٠ًل ثدٌثَ ٘يث ثٌعمو. 
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( ثٔضٙجء ثٌعمو ِٚوصٗ ٚثّضٌّث٠ًز ثالٌضَثِجس:37ثٌّجهر )

ث ثٌعمو  فال ثٔضٙجء ٘يث ثٌعمو أٚ ثٔٙجالٖ ال ٠ؤعٌ عٍٝ ثٌقمٛق ثٌّّٕٛفز ٌٍعّجي دّٛؽخ ٘ي (أ 

٠ؾٍٛ ٌٚجفخ ثٌعًّ ثٌّْجُ دأٞ ًٙٛر ِٓ ثًٌٚٛ دجٌقمٛق ثٌّىضْذز ٌٍعّجي فٟ ثٌم جع 

ثٚ ثالٔضمجٗ ِٓ فمٛلُٙ.

٠ٚذمٝ ّجًٞ ثٌّفعٛي ٌّور عالط ّٕٛثس  ٠3/33/4237ومً ٘يث ثٌعمو ف١َ ثٌٕفجى دضج٠ًل  (ح 

.53/32/4244ثٞ ٌضج٠ًل 

ثٌّٛفو ثٌّعضّو ِٓ لذً ٍٚثًر ثٌعًّ ٠ٍضََ ثألٌٟث  ٚأٙقجح ثٌعًّ دضعو٠ً عمو ثٌعًّ  (ػ 

ٌٍعّجي غ١ٌ ثألًه١١ٔٓ ١ٌعىِ دٕٛه ٚأفىجَ ٘يث ثٌعمو ٚىٌه مالي عالعز إٌٔٙ ِٓ صج٠ًل إدٌثَ 

٘يث ثٌعمو. 

صُ صق٠ٌٌ ٘يث ثٌعمو عٍٝ أًدع ْٔل  صٛهع ٚثفور ِٕٙج ٌوٜ ٍٚثًر ثٌعًّ. (ه 

ثٌؾّجعٟ ٌم جع ثٌغَي ٚث١ٌْٕؼ  ٠ؤوو ثألٌٟث  ِٛثفمضُٙ عٍٝ ثألفىجَ ثٌّذ١ٕز أعالٖ ٌعمو ثٌعًّ

  ِٓ لذً وً ِٓ: 43/33/4237ٚثألٌذْز. إٕٙجهثً عٍٝ ىٌه فًٌ ٘يث ثٌعمو دضج٠ًل 

ثٌ ٌ  ثألٚي:

ثٌٕمجدز ثٌعجِز ألٙقجح ِٚجٔع ثٌّق١ىجس

ٚ عٕٙج: ِقّٛه ٍّّجْ ثٌقؾجٚٞ

ثٌٚفز: ًة١ِ ثٌٕمجدز ثٌعجِز ألٙقجح ِٚجٔع ثٌّق١ىجس

ثٌضٛل١ع: 

ًه١ٔز ٌّٚوًٞ ثألٌذْز ٚثٌّْٕٛؽجسثٌؾّع١ز ثأل

 ٚعٕٙج: فٌفجْ عؤجْ إفٌثَ

ثٌؾّع١ز ثألًه١ٔز ٌّٚوًٞ ثألٌذْز ٚثٌّْٕٛؽجس ثٌٚفز: ًة١ِ ِؾٍِ إهثًر 

ثٌضٛل١ع: 
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