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نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر٬
بعد االطالع على الدستور٬

وعلى القانون رقم ( 24 ) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات٬ والقوانين المعدلة له٬
وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 2004 بشأن ذوي االحتياجات الخاصة٬

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم ( 8 ) لسنة ٬2009
وعلى القرار األميري رقم ( 6 ) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية٬

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء٬
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى٬

قررنا القانون اآلتي:

مواد اإلصدار

المادة 1  -إصدار

يُعمل بأحكام قانون الموارد البشرية المدنية المرفق بهذا القانون.

 

المادة 2  -إصدار

تسري أحكام القانون المرفق على الموظفين المدنيين بالوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات العامة٬ ويُستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصت عليه أنظمة توظفهم٬ الفئات اآلتية:
1 -القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدو النيابة العامة.

2 -موظفو الديوان األميري.
3 -موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

4 -أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
5 -موظفو قطر للبترول.

6 -موظفو جهاز قطر لالستثمار.
7 -موظفو ديوان المحاسبة.
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المادة 3  -إصدار

على الجهات الحكومية الخاضعة ألحكام القانون المرفق والجهات التي تمول موازنتها من الدولة٬ أن تزود وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية بكافة البيانات المتعلقة بالموارد البشرية التي
تطلبها الوزارة.

 

المادة 4  -إصدار

على األجهزة الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها نظم وظيفية أو لوائح خاصة٬ موافاة الوزارة بتلك اللوائح ومشروعاتها وما يطرأ عليها من تعديالت لمراجعتها وإبداء الرأي بشأنها لرئيس مجلس الوزراء٬
بما يضمن توافق تلك اللوائح مع السياسة العامة للدولة في مجال الموارد البشرية.

 

المادة 5  -إصدار

يُصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرفق٬ وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذًا ألحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه٬ بما ال يتعارض مع أحكام القانون
المرفق.

 

المادة 6  -إصدار

يُلغى قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه.

 

المادة 7  -إصدار

على جميع الجهات المختصة٬ ٌّلك فيما يخصه٬ تنفيذ هذا القانون .ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الفصل األول :تعاريف

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية٬ تكون للكلمات والعبارات التالية٬ المعاني الموضحة قرين كل منها٬ ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة :وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية.
الوزير :وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية.

الجهة الحكومية :الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة٬ بحسب األحوال.
الرئيس :الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة٬ بحسب األحوال.

الرئيس التنفيذي :وكيل الوزارة أو المسؤول الذي يلي الرئيس٬ أو المسؤول التابعة له الوحدة اإلدارية المختصة بالموارد البشرية بالجهة الحكومية٬ بحسب األحوال.
اإلدارة المختصة :الوحدة اإلدارية المختصة بتنفيذ سياسات الموارد البشرية بالوزارة.

اإلدارة :الوحدة اإلدارية المختصة بالموارد البشرية بالجهة الحكومية.
الموظف :كل من يشغل إحدى الوظائف طبقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.

الراتب األساسي :الراتب المقرر للدرجة المالية للموظف وفقاً لجدولي الدرجات والرواتب رقمي  (1) ٬  (2)  المرفقين بهذا القانون٬ مضافاً إليه العالوات الدورية المستحقة دون غيرها من عالوات أو بدالت
أو مكافآت٬ أو وفقاً لعقد التوظيف.

الراتب اإلجمالي :الراتب األساسي مضافاً إليه العالوات والبدالت المقررة بموجب أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية أو عقد التوظيف.
الجهة الطبية :المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات المرخص بها.

الجهة الطبية المختصة :الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة.
الهيئة التأديبية :المجلس الدائم للتأديب أو اللجنة التأديبية٬ بحسب األحوال.
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الفصل الثاني :تخطيط وتنظيم الوظائف

المادة 2

تقوم الجهة الحكومية باالستثمار األمثل للموارد البشرية المتاحة بما يحقق أهدافها٬ وتطوير القدرات الفردية لموظفيها٬ وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة ومحفزة على العطاء المتميز واإلبداع واالبتكار
والتعاون٬ وإشراك موظفيها في تطوير أنماط العمل بها.

 

المادة 3

تعد الوزارة دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة٬ ويصدر به قرار من الوزير.

 

المادة 4

تصنف الجهة الحكومية الوظائف في مجموعات عامة تضم مجموعات نوعية٬ وتتضمن كل مجموعة نوعية الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهالت المطلوبة لشغلها.
وتقوم كل جهة حكومية بوصف وتصنيف وترتيب الوظائف في ضوء الهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين لها٬ ووفقاً ألحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة٬ ويجب أن يعتمد وصف

وتصنيف وترتيب الوظائف من اإلدارة المختصة.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها وصف الوظيفة.

 

المادة 5

تعد كل جهة حكومية هيكلها الوظيفي بما يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها الفعلية٬ وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد٬ وال يكون الهيكل الوظيفي نافذًا إال بعد اعتماده من الوزير.

 

الفصل الثالث :التعيين

المادة 6

يكون التعيين في الوظائف في حدود االحتياجات الفعلية للجهة الحكومية٬ وال يجوز التعيين إال في وظيفة شاغرة٬ وتكون األولوية في التعيين للباحثين عن عمل المقيدة أسماؤهم لدى الوزارة.

 

المادة 7

تشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو اإلعارة٬ مع مراعاة توافر شروط شغل الوظيفة.

 

المادة 8

يكون االختيار لشغل الوظائف بالتعيين على أساس الجدارة وعن طريق اإلعالن٬ ويجوز بموافقة السلطة المختصة بالتعيين التجاوز عن شرط اإلعالن بالنسبة للوظائف التي تقتضي طبيعتها ذلك.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها اإلعالن.
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المادة 9

تكون أداة التعيين وفقاً لما يلي:
1 -بقرار من األمير أو بمرسوم أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

2 -بموجب عقد توظيف وفقاً للنماذج المرفقة بالالئحة التنفيذية لهذا القانون.
3 -بعقد توظيف خاص٬ ًءانثتسا من جدولي الدرجات والرواتب المرفقين بهذا القانون٬ وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة٬ ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس

الوزراء.
4 -بعقد مؤقت بمكافأة مقطوعة لمدة ال تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

وفي جميع األحوال يكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف.

 

المادة 10

لمجلس الوزراء٬ ًءانب على اقتراح الجهة الحكومية وبعد أخذ رأي الوزارة٬ أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة٬ يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك
الوظائف.

 

المادة 11

للشروط والضوابط التي ردصَي بها قرار من مجلس الوزراء. يجوز للجهة الحكومية شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي وفقاً 

 

المادة 12

تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقاً لما يلي:
1 -بقرار من األمير٬ في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه األداة في قوانين خاصة.

2 -بمرسوم٬ في وظائف وكالء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة.
3 -بقرار من رئيس مجلس الوزراء٬ في وظائف وكالء الوزارات المساعدين أو الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه األداة في قوانين خاصة.

4 -بقرار من الرئيس٬ في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها٬ أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف٬ وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة ودليل وصف
وتصنيف وترتيب الوظائف العامة٬ وتلتزم اإلدارة بموافاة اإلدارة المختصة بصورة من قرار التعيين أو عقد التوظيف أو أي تعديل يطرأ على العقد مرفقاً به كافة المستندات والبيانات الالزمة للتعيين خالل

أسبوع من تاريخ صدور القرار أو توقيع العقد٬ ولإلدارة المختصة االعتراض على القرار أو العقد إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها٬ خالل ستين يوماً من تاريخ صدوره٬ ويعتبر القرار أو العقد في
هذه الحالة كأن لم يكن.

 

المادة 13

يشترط في من يُعين في إحدى الوظائف:
1 -أن يكون قطري الجنسية٬ فإن لم يوجد فتكون األولوية ألبناء القطرية المتزوجة من غير قطري٬ ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري٬ ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية٬

ثم مواطني الدول العربية٬ ثم الجنسيات األخرى.
2 -أال يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.

3 -أن تتوافر لديه المؤهالت والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة.
4 -أن يجتاز االختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية.

5 -أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
6 -أن تثبت لياقته طبياً ألداء أعباء الوظيفة المرشح لها٬ بشهادة من الجهة الطبية المختصة.

7 -أال يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ومع ذلك فإذا كان الحكم مشموالً بوقف تنفيذ العقوبة٬ جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين.

وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة٬ فال يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر اإلدارة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8 -أال يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي٬ ما لم يمض على صدوره سنة على األقل.

 

المادة 14

تلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوظائف المقررة لذوي اإلعاقة وفقاً ألحكام القانون رقم ( 2 ) لسنة 2004 بشأن ذوي االحتياجات الخاصة٬ مع تزويدهم بجميع الوسائل المالئمة لتأدية واجباتهم الوظيفية٬
وتجهيز أماكن عملهم بالمتطلبات التي تناسب احتياجاتهم.
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المادة 15

يقضي الموظف المعين ألول مرة فترة اختبار مدتها ثالثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة٬ تبدأ من تاريخ مباشرة العمل٬ يتم خاللها تقدير مدى صالحيته لشغل الوظيفة٬ وذلك بموجب تقرير يعده مدير اإلدارة
المعنية ويُعتمد من الرئيس التنفيذي٬ فإذا ثبت عدم صالحيته أنهيت خدمته٬ وال يجوز ندب أو إعارة الموظف خالل فترة االختبار.

 

المادة 16

إذا قضيت فترة االختبار بنجاح٬ أو انقضت دون إخطار الموظف ًةباتك بإنهاء خدمته٬ اعتبر مثبتاً في وظيفته٬ تبسُحو له تلك الفترة ضمن مدة خدمته.
أما إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته٬ فيصدر قرار بإنهاء خدمة الموظف قبل انتهاء فترة االختبار٬ ويعلن الموظف بهذا القرار فور صدوره٬ وال يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن فترة

االختبار التي تقضى بغير نجاح.

 

المادة 17

تكون األقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها٬ فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد٬ يتم تحديد األقدمية فيما بينهم على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة 18

يُعين الموظف غير القطري وفقاً لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة٬ ويجوز للجهة الحكومية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة منحه عالوة استثنائية على أال يتجاوز الراتب اإلجمالي للموظف
نهاية المربوط في جدول الدرجات والرواتب رقم ( 2)  المرفق بهذا القانون.

 

المادة 19

يستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب األساسي للدرجة المعين عليها.
للشروط والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب األساسي المقرر لدرجة وظيفته٬ وفقاً 

وفي جميع األحوال٬ يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته العمل.

 

المادة 20

يجوز إعادة تعيين الموظف الذي نيُع بدون مؤهل وحصل على مؤهل أثناء الخدمة٬ أو الموظف الذي حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة٬ في وظيفة شاغرة بالجهة الحكومية والتي يكون المؤهل الحاصل
عليه متطلباً لشغلها٬ متى توافرت فيه الشروط األخرى الالزمة لشغل الوظيفة٬ أو رفع درجة وظيفته٬ وفقاً لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.

ويشترط إلعادة تعيين الموظف وفقاً لحكم الفقرة السابقة٬ الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه.
ويكون تاريخ إعادة التعيين وشغل الموظف للوظيفة الشاغرة أو رفع درجة وظيفته وفقاً للمؤهل الجديد من تاريخ صدور القرار من الرئيس.

 

المادة 21

يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته٬ وكان يعمل في إحدى الجهات التي يسري عليها أحكام هذا القانون في وظيفته السابقة التي كان يشغلها٬ أو في وظيفة أخرى مماثلة في اشتراطات شغلها٬ بذات
الدرجة والراتب األساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته بذات الجهة الحكومية التي كان يعمل بها أو أي جهة حكومية أخرى٬ مع االحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في األقدمية.

وإذا أمضى الموظف المدة التي ترك فيها الخدمة في عمل أكسبه خبرة عملية٬ جاز إعادة تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة.
ويقضي الموظف المعاد تعيينه في وظيفة أخرى مماثلة أو في وظيفة بدرجة أعلى فترة اختبار جديدة مدتها ثالثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل.
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الفصل الرابع :الرواتب والعالوات والبدالت والمزايا الوظيفية األخرى

المادة 22

تحدد درجات ورواتب الموظفين وفقاً للجدولين رقمي  (1) ٬  (2)  المرفقين بهذا القانون٬ ويجوز تعديل هذين الجدولين بقرار من األمير.

 

المادة 23

يستحق الموظف القطري العالوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العالوة الدورية السابقة٬ وذلك إلى أن يبلغ راتبه نهاية مربوط الدرجة٬ وتحسب قيمة العالوة وفقاً للفئات
المحددة بجدول الدرجات والرواتب رقم ( 1) .

 

المادة 24

ال يجوز تأجيل منح العالوة الدورية أو الحرمان منها إال بقرار تأديبي صادر من الهيئة التأديبية٬ ويترتب على قرار التأجيل أو الحرمان سقوط الحق في العالوة خالل المدة المبينة بالقرار٬ دون أن يكون لذلك
أثر على ميعاد استحقاق العالوة التالية.

 

المادة 25

تمنح مكافأة شهرية للموظف القطري الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط درجته٬ ويتم منح هذه المكافأة بذات فئة العالوة الدورية للدرجة التي يشغلها والمحددة في جدول الدرجات والرواتب رقم ( 1) .

 

المادة 26

يستحق الموظف العالوات والبدالت والتعويضات اآلتية:
1 -عالوة اجتماعية.

2 -بدل سكن.
3 -بدل تنقل.

4 -بدل تمثيل.
للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 5 -بدل طبيعة عمل وفقاً 

6 -عالوة خاصة.

7 -عالوة احتفاظ.
8 -عالوة استثنائية.

9 -بدل هاتف.
10 -تعويض عن العمل اإلضافي.
11 -بدل استخدام سيارة خاصة.

12 -بدل إشراف.
13 -بدل أثاث.

14 -بدل أمانة صندوق.
ويجوز تعديل العالوات والبدالت المشار إليها أو إضافة غيرها بقرار من مجلس الوزراء .ومع مراعاة البند رقم ( 5 (٬ تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه العالوات والبدالت وشروط وضوابط

استحقاقها.

 

المادة 27

يجوز صرف سلف نقدية للموظفين٬ وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أنواع ومقدار هذه السلف٬ وضوابط صرفها٬ وحاالت اإلعفاء منها.

http://10.1.182.41/DownloadPage.aspx?Target=All&type=2&lawID=7102&language=ar#
http://10.1.182.41/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=14649&language=ar
http://10.1.182.41/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=14650&language=ar
http://10.1.182.41/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=14649&language=ar
http://10.1.182.41/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=14649&language=ar
http://10.1.182.41/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=14649&language=ar


 

المادة 28

للشروط والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر المهمات الرسمية للموظف وفقاً 

 

المادة 29

للشروط والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري وفقاً 

 

الفصل الخامس :التدريب والتطوير

المادة 30

على الجهة الحكومية٬ بالتنسيق مع الوزارة٬ وضع خطة للتدريب وفقاً للمسار الوظيفي بما يحقق أهدافها في إطار السياسة العامة للدولة٬ وبما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص مالئمة
للشروط والضوابط التي للتدريب والتطوير والتأهيل٬ بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لمهام الوظائف التي يشغلونها٬ وتؤهلهم لتولي مهام وظيفية أعلى٬ وذلك وفقاً 

تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة 31

تقوم اإلدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة٬ ولها أن تعدلها وفقاً لمتطلبات العمل٬ بالتنسيق مع اإلدارات المعنية٬ وبما ال يجاوز موازنة التدريب المعتمدة.
وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية٬ يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية٬ وذلك الكتساب المهارات والخبرات الالزمة لشغل الوظيفة التي ستتم الترقية إليها.

 

المادة 32

تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في التدريب مدة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التي يتمتع بها في الوظيفة٬ ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخالًال بواجبات الوظيفة.

 

المادة 33

تتولى الوزارة وضع خطط االبتعاث للحصول على مؤهالت جامعية فأعلى بالتنسيق مع الجهات الحكومية٬ وعلى تلك الجهات موافاة الوزارة باحتياجاتها الفعلية لالبتعاث٬ وتتولى الوزارة متابعة المبتعثين
من قبلها٬ سواء الموظفين أو المرشحين للعمل في الجهات الحكومية٬ وفقاً لتلك الخطط بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

الفصل السادس :نظام تقييم األداء

المادة 34

تضع الجهة الحكومية نظاماً لتقييم األداء٬ يعتمد على أداء الموظفين ووحداتهم اإلدارية وطبيعة نشاطها٬ وذلك بهدف تحفيز اإلنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق.
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المادة 35

تضع اإلدارة المختصة الموجهات العامة لتقييم أداء الموظفين.
ويتم تقييم أداء الموظف سنويا٬ً وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأساليب إعداد تقارير تقييم األداء.

ويقتصر وضع تقارير تقييم األداء على الموظفين شاغلي الوظائف من الدرجة الممتازة فما دونها.

 

المادة 36

يتم تقييم أداء الموظفين عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر٬ وتكون مستويات تقييم األداء على النحو التالي:

 (%90 ) فأعلى.1 -ممتاز
أعلى من ( 75 ) %إلى أقل من ( 90.) %2 -جيد جدًا

أعلى من ( 65 ) %إلى ( 75.) %3 -جيد
من ( 50 ) %إلى ( 65.) %4 -مقبول
أقل من ( 50) %5 -ضعيف

ًءانثتساو من حكم هذه المادة ومع مراعاة حكم المادة ( 15 ) من هذا القانون٬ يتم تقييم أداء الموظف عن السنة األولى في الخدمة وفقاً للمدة التي قضاها في هذه السنة وحتى نهاية شهر ديسمبر بحسب المعدالت
المشار إليها في هذه المادة على أال تقل هذه المدة عن ثالثة أشهر.

 

المادة 37

تعد اإلدارة نماذج تقارير تقييم األداء٬ وتعتمدها من اإلدارة المختصة.
٬ ويضع الرئيس المباشر تقارير تقييم األداء عن موظفيه وفقاً للنماذج المعتمدة٬ خالل النصف األول من شهر يناير من كل عام٬ ويكون للرئيس األعلى مباشرة تعديل التقييم ًءانب على األسباب التي يبديها ًةباتك

قبل نهاية شهر يناير.
وتعرض تقارير تقييم األداء على الرئيس التنفيذي العتمادها خالل النصف األول من شهر فبراير من كل عام.

 

المادة 38

في حالة إعارة الموظف أو ندبه داخل الدولة٬ تختص بوضع تقييم األداء النهائي عنه الجهة التي قضى بها المدة األكبر من السنة التي يوضع عنها التقييم.
فإذا كانت المدة التي قضاها الموظف في جهة عمله األصلي والجهة المعار أو المنتدب إليها متساوية٬ تختص بوضع تقييم أدائه جهة عمله األصلي٬ على أن تقوم الجهة المعار أو المنتدب إليها الموظف بوضع

تقييم أدائه عن فترة اإلعارة أو الندب وترسله إلى جهة عمله األصلي لالسترشاد به عند وضع تقييم األداء.

 

المادة 39

يكون تقييم أداء الموظف بمستوى جيد حكما٬ً في الحاالت التالية:
1 -الحصول على إجازة تتجاوز مدتها ثمانية أشهر.

2 -اإليفاد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية لمدة تتجاوز ثمانية أشهر.
3 -اإلعارة للعمل خارج الدولة لمدة تتجاوز ثمانية أشهر.

4 -شغل عضوية المجلس البلدي المركزي.
فإذا كان تقييم أداء الموظف السابق على اإلجازة أو اإليفاد أو اإلعارة أو شغل العضوية بمستوى ممتاز أو جيد جدًا٬ فيعتد في هذه الحالة بمستوى تقييم أدائه السابق حكماً.

 

المادة 40

إذا نُقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى٬ أو أعيد تعيينه بدون فاصل زمني٬ تقوم الجهة المنقول منها أو التي كان يعمل بها قبل إعادة تعيينه٬ بإعداد تقرير عن كفاءته خالل مدة عمله بها في السنة التي
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نقل أو أعيد تعيينه فيها٬ وترسله إلى الجهة المنقول إليها أو التي أعيد تعيينه فيها٬ لالسترشاد به عند تقييم أدائه.
وإذا لم يوجد للموظف الذي أعيد تعيينه في جهة أخرى تقييم أداء عن السنوات السابقة مباشرة على إعادة تعيينه٬ بسبب إلغاء جهة عمله السابقة أو ألي سبب آخر٬ فيعتد في هذه الحالة بتقرير تقييم أدائه عن

السنة األولى التي أعيد تعيينه فيها بالنسبة للسنوات التي لم يوجد له فيها تقييم أداء.

 

المادة 41

ال يجوز تقييم أداء الموظفين من الفئات المبينة فيما يلي٬ بمستوى ممتاز أو جيد جدًا:
1 -الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خالل العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم األداء٬ ولم يجتزه بنجاح٬ أو تخلف عنه دون عذر تقبله جهة عمله.

2 -الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام٬ أو وقعت عليه جزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوماً
خالل العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم األداء٬ أو أي جزاء آخر أشد.

3 -الموظف من شاغلي وظائف الدرجتين الخاصة والممتازة الذي وقع عليه أي جزاء٬ فيما عدا جزاء التنبيه٬ خالل العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم األداء.

 

المادة 42

يُعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم األداء بمجرد اعتماده٬ ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه٬ ويبت الرئيس في التظلم خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه٬
ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض٬ ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائياً.

وال يعتبر التقرير نهائياً إال بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

 

المادة 43

إذا تم تقييم أداء الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين٬ جاز نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في الجهة الحكومية دون تخفيض راتبه٬ فإذا قُدم عنه تقرير ثالث بمستوى ضعيف ٍلات مباشرة للتقريرين
السابقين٬ جاز إنهاء خدمته دون المساس بحقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.

 

المادة 44

يجوز للرئيس منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعماًال أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة األداء أو توفير في النفقات٬ على أال تزيد على الراتب
الشهري اإلجمالي للموظف٬ وال تمنح هذه المكافأة ألكثر من مرتين في السنة المالية الواحدة.

ويجب أن يتضمن قرار منح المكافأة بيان بمبررات منحها.
وفي جميع األحوال٬ ال يجوز منح هذه المكافأة إال إذا توافر االعتماد المالي.

 

المادة 45

للجهة الحكومية أن تمنح مكافآت عينية للموظفين المتميزين أو اإلدارات المتميزة بشرط توافر االعتماد المالي٬ على أال تزيد قيمة المكافأة عن ( 3,000 ) لایر للموظف أو لإلدارة.

 

الفصل السابع :الترقيات

المادة 46

تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة باألقدمية٬ ووفقاً لتقييم األداء.
وال يجوز ترقية الموظف إال إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة٬ ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة األعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر االعتماد المالي الالزم لها٬

ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين٬ وتلتزم اإلدارة بموافاة اإلدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً به كافة البيانات والمستندات الالزمة للترقية خالل أسبوع من تاريخ صدوره٬

ولإلدارة المختصة االعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خالل ستين يوماً من تاريخ صدوره٬ ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن.
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المادة 47

مع مراعاة حكم المادة ( 31 ) من هذا القانون٬ يشترط في الترقية باألقدمية للوظائف حتى الدرجة األولى٬ أال يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين األخيرتين عن جيد٬ وقضاء المدة البينية المحددة
بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة٬ واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة.

ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة٬ أال يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين األخيرتين عن جيد جدًا٬ باإلضافة إلى الشروط األخرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

المادة 48

يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة األعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل٬ بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين
لتقييم أدائه٬ وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة ال تقل عن خمس سنوات٬ وأال يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه٬ وأال يتجاوز مجموع اإلجازات التي حصل عليها الموظف في العامين

السابقين على تاريخ رفع طلب الترقية االستثنائية خمسة أشهر فيما عدا اإلجازات الدورية أو المرضية.
وتكون الترقية االستثنائية إلى وظائف الدرجة األولى فما دونها.

وال تؤثر الترقية االستثنائية على موعد استحقاق الترقية باألقدمية متى توافرت شروط استحقاقها.
وال يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على األقل على ترقيته االستثنائية السابقة٬ وبما ال يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية.

 

المادة 49

يستحق الموظف القطري من شاغلي وظائف الدرجة الممتازة فما دونها عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه عالوة دورية بالفئات المحددة
للدرجة المرقى إليها٬ أيهما أكبر٬ وفقاً لما هو مبين بجدول الدرجات والرواتب رقم ( 1) ٬ على أال يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المرقى إليها.

 

المادة 50

ال تؤثر الترقية على موعد استحقاق العالوة الدورية متى توافرت شروط استحقاقها.

 

الفصل الثامن :النقل والندب واإلعارة

المادة 51

مع مراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة٬ يجوز نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى تحقيقاً للمصلحة العامة٬ بشرط موافقة الرئيسين المختصين.
ويكون النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية بقرار من الرئيس.

 

المادة 52

ال يجوز نقل الموظف إال إلى وظيفة شاغرة بذات درجته وتتوافر فيه شروط شغلها.
وال يترتب على النقل المساس بالحقوق التي يتمتع بها الموظف وقت نقله٬ عدا ما كان مرتبطاً بطبيعة العمل.

 

المادة 53

٬ ويجوز أن يكون الندب باإلضافة إلى عمله يجوز بقرار من الرئيس ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى في الجهة الحكومية التي يعمل بها٬ من ذات درجة وظيفته أو من درجة تعلوها مباشرةً
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األصلي.
ويكون الندب لمدة ال تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة٬ وبحد أقصى ثالث سنوات.

وال يستحق الموظف بدل عن هذا الندب.

 

المادة 54

يجوز ندب الموظف إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى٬ ويكون الندب في هذه الحالة ًءانب على طلب الجهة المنتدب إليها الموظف٬ وموافقة الرئيسين المختصين.
ويكون الندب لمدة ال تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة٬ وبحد أقصى ثالث سنوات٬ وبقرار من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك وفقاً لمقتضيات الضرورة.

وتتحمل الجهة المنتدب منها الموظف راتبه األساسي وجميع مستحقاته المرتبطة بوظيفته األصلية طوال مدة الندب٬ وتتحمل الجهة المنتدب إليها بدل الندب.

 

المادة 55

للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. يستحق الموظف المنتدب طبقاً ألحكام المادة السابقة بدل ندب شهري وفقاً 

 

المادة 56

يجوز بقرار من الرئيس إعارة الموظف٬ بعد موافقته٬ إلى أي من الجهات الحكومية األخرى أو الشركات التي تساهم فيها الدولة٬ أو المؤسسات الرياضية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام٬ والجمعيات
وما في حكمها٬ أو الشركات التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام٬ وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة٬ وبحد أقصى ست سنوات.

ويجوز إعارة الموظف من الشركات والمؤسسات والجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الجهات الحكومية بشرط حصول الجهة الحكومية على موافقة رئيس مجلس الوزراء على اإلعارة.

 

المادة 57

تتحمل الجهة المعار إليها الموظف راتب الوظيفة التي أعير إليها وجميع مخصصاتها ومزاياها األخرى٬ ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء منح الموظف المعار راتبه اإلجمالي الذي يتقاضاه من جهة
عمله المعار منها إذا كان راتبه اإلجمالي أعلى من سلم الرواتب في جدولي الدرجات والرواتب رقمي  (1) ٬  (2)  المرفقين بهذا القانون.

 

المادة 58

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء٬ ًءانب على اقتراح الرئيس٬ إعارة الموظف بعد موافقته إلى جهة تابعة للحكومات أو الهيئات أو المنظمات العربية أو األجنبية أو الدولية.
ويجوز أن يتضمن قرار اإلعارة استمرار صرف كل أو بعض الراتب اإلجمالي للموظف المعار ومخصصات ومميزات الوظيفة التي كان يشغلها من جهة عمله المعار منها٬ وذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة

العامة.

 

المادة 59

تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد واألحكام التفصيلية للنقل والندب واإلعارة.

 

الفصل التاسع :اإلجازات

المادة 60
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تحدد بقرار من مجلس الوزراء٬ بناء على اقتراح الوزير٬ أيام العمل في األسبوع ومواقيته وأيام العطالت الرسمية واألسبوعية وتنظيم العمل فيها٬ وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة٬ وال يجوز للموظف أن
ينقطع عن عمله إال في حدود اإلجازات التي يرخص له بها طبقاً ألحكام هذا القانون٬ وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد٬ فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.

 

المادة 61

تكون اإلجازات على النحو التالي:
1 -إجازة دورية.

2 -إجازة عارضة.
3 -إجازة مرضية.

4 -إجازة وضع.
5 -إجازة رعاية األبناء.

6 -إجازة حج.
7 -إجازة زواج.

8 -إجازة العدة الشرعية.
9 -إجازة عزاء.

10 -إجازة موافقة الزوج.
11 -إجازة محرم.

12 -إجازة مرافقة مريض.

13 -إجازة تفرغ استثنائية.
14 -إجازة دراسية.

15 -إجازة امتحانات.
16 -إجازة بدون راتب.

ويجوز لمجلس الوزراء تقرير أية إجازات أخرى.
وتحسب اإلجازات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف٬ وإذا تجاوز مجموع مدد اإلجازة بدون راتب سنة٬ فال تحسب المدة الزائدة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف٬ باستثناء

اإلجازات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة 62

يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي٬ طبقاً لما يلي:
1 ( -45 ) يوماً لشاغلي وظائف الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها.

2 ( -40 ) يوماً لشاغلي وظائف الدرجات من العاشرة إلى الثامنة أو ما يعادلها.
3 ( -30 ) يوماً لشاغلي وظائف الدرجات األخرى أو ما يعادلها.

ويستحق الموظف إجازة دورية عن أي جزء من السنة٬ بعد انتهاء فترة االختبار بنجاح وحتى نهاية السنة المالية.
وإذا تخللت إجازة الموظف أيام العطالت الرسمية أو أيام إجازة مرضية فتضاف أيام بعددها إلى إجازته.

ًءانثتساو من حكم هذه المادة٬ يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم اإلجازة الدورية للجهات الحكومية التي تقتضي طبيعة عملها وضع تنظيم خاص لها.

 

المادة 63

على الجهة الحكومية أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي٬ وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية٬ فيجب عليه في هذه الحالة أن
يقوم بنصف اإلجازة على األقل متصلة أو غير متصلة٬ وترحيل الرصيد المتبقي من مدة اإلجازة والقيام بها في السنة التالية فقط٬ وال يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدل نقدي عن الرصيد المتبقي وغير

المستنفد من إجازته السنوية.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة٬ يكون للموظف من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية فقط.

 

المادة 64

مع مراعاة حكم المادة السابقة٬ يصرف للموظف القطري منحة إجازة تعادل راتب أساسي لشهر واحد عن كل سنة٬ ويسقط حق الموظف القطري في هذه المنحة حال قيامه بأي إجازة تزيد مدتها على سنة
باستثناء اإلجازة المرضية.

 

المادة 65



يستحق الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لمدة ال تجاوز سبعة أيام عمل في السنة.
ويسقط حق الموظف في هذه اإلجازة بمضي السنة المالية المستحقة عنها.

 

المادة 66

يجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير اإلجازة المرضية الالزمة٬ وعليه إبالغ جهة عمله بالتقرير.
ويكون الترخيص باإلجازة المرضية للموظف من الجهة الطبية لمدة ال تجاوز ثالثة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة٬ فإذا زادت مدة اإلجازة الممنوحة له عن الحد

األقصى المشار إليه يكون الترخيص باإلجازة المرضية في هذه الحالة بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة.

 

المادة 67

إذا ألم المرض بالموظف وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية٬ أو ألداء مهمة رسمية٬ تعين عليه أن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية٬ مصدقاً عليه من البعثة الدبلوماسية إن وجدت٬ وعلى الموظف
تقديم التقرير إلى جهة عمله فور عودته من الخارج إلحالته للجهة الطبية المختصة العتماده٬ وتحديد مدة اإلجازة المرضية التي تمنح له.

 

المادة 68

على الجهة الطبية المختصة أن تمنح الموظف المصاب بمرض معد٬ حتى إذا لم يمنعه ذلك من القيام بالعمل٬ إجازة مرضية إلى أن يصدر تقرير منها بشفائه٬ كما يجب عليها إبالغ الجهة الحكومية التابع لها
الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله طوال هذه الفترة٬ وفي الحاالت التي ال يرجى فيها شفاء الموظف من المرض تقوم الجهة الطبية المختصة ببيان ذلك في تقريرها عن الموظف.

 

المادة 69

يمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة ال تجاوز سنة براتب إجمالي٬ فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية لمدة ال تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب اإلجمالي٬ فإذا
قدرت الجهة الطبية المختصة تعذر شفاءه وعدم قدرته على العمل٬ يُحال للتقاعد لعدم اللياقة الطبية إذا كان قطريا٬ً وتنهى خدمته إذا كان غير قطري.

 

المادة 70

إذا استنفد الموظف إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة السابقة دون أن يكتمل شفاؤه٬ جاز له أن يستنفد رصيد إجازته الدورية.

 

المادة 71

مع عدم اإلخالل بحكم المادتين السابقتين٬ يمنح الموظف الذي تلحق به إصابة عمل أو مرض مهني إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة ال تجاوز سنتين ال تحسب من إجازاته الدورية أو المرضية٬ فإذا انتهت
هذه المدة دون شفائه٬ يحال إلى الجهة الطبية المختصة للنظر في إنهاء خدمته إذا كان غير قطري٬ أو منحه إجازة مرضية لمدة سنة أخرى براتب إجمالي إذا كان قطري٬ فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه يتم

إحالته للتقاعد لعدم اللياقة الطبية.
ويقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا القانون٬ أي إصابة تقع نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه بغير خطأ أو إهمال من الموظف٬ أو اإلصابة بأحد األمراض المهنية.

ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للموظف خالل فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
ويقصد بالمرض المهني المرض الذي تكثر اإلصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم٬ وذلك وفقاً للجدول رقم ( 3)  المرفق بهذا القانون.

 

المادة 72

إذا مرض الموظف تحت االختبار امتدت فترة االختبار بقدر فترة المرض٬ بشرط أال تتجاوز مدة مرضه مدة مساوية لفترة االختبار٬ ويتعين لمنحه اإلجازة المرضية في هذه الحالة حصوله على شهادة من
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الجهة الطبية المختصة.
وإذا تخللت فترة االختبار إجازة وضع أو إجازة العدة الشرعية٬ فال تحسب ضمن فترة االختبار.

 

المادة 73

تمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين ال تحسب من إجازاتها األخرى٬ على أن تقدم الموظفة ما يثبت الوضع بتقرير طبي أو صورة طبق األصل من شهادة ميالد الطفل.
وتكون مدة اإلجازة في حالة وضع التوائم ثالثة أشهر.

وللموظفة ًءانب على طلبها الحصول على رصيدها من إجازاتها الدورية إضافة إلى إجازة الوضع.

 

المادة 74

يجوز منح الموظفة القطرية إجازة براتب إجمالي لرعاية أوالدها من ذوي اإلعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب مالزمة األم لهم٬ ًءانب على تقرير من الجهة الطبية المختصة٬ وذلك بموافقة الرئيس لمدة
خمس سنوات بحد أقصى٬ وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك.

للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويجوز منح الموظفة القطرية إجازة في الحاالت األخرى وفقاً 

 

المادة 75

يمنح الموظف المسلم٬ لمرة واحدة طوال مدة خدمته٬ إجازة لمدة واحد وعشرين يوماً براتب إجمالي ألداء فريضة الحج٬ وال تحسب هذه اإلجازة ضمن اإلجازات الدورية للموظف.

 

المادة 76

يمنح الموظف إجازة زواج لمدة خمسة عشر يوماً براتب إجمالي٬ على أن يقدم صورة طبق األصل من عقد الزواج.

 

المادة 77

تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة شرعية براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج٬ أو إلى حين الوضع إن كانت حامًال٬ وال تحسب هذه المدة من إجازاتها
األخرى٬ وعلى الموظفة أو من ينوب عنها إخطار جهة عملها بواقعة وفاة زوجها وتقديم ما يثبت وفاته.

 

المادة 78

تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط األخرى لمنح اإلجازات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل٬ كما تحدد مدد وشروط وضوابط منح اإلجازات اآلتية:
1 -إجازة عزاء.

2 -إجازة مرافقة الزوج.
3 -إجازة محرم.

4 -إجازة مرافقة مريض.

5 -إجازة تفرغ استثنائية.
6 -إجازة دراسية.

7 -إجازة امتحانات.
8 -إجازة بدون راتب.

 

الفصل العاشر :الواجبات الوظيفية واألعمال المحظورة والمساءلة التأديبية
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المادة 79

يجب على الموظف ما يلي:
1 -االلتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها.

2 -القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة٬ وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقاً لمعدالت األداء المقررة.
3 -االلتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل ألداء واجبات وظيفته.

ويجوز لمدير الوحدة اإلدارية منح الموظف إذن بالتأخير في الحضور عن مواعيد العمل الرسمية أو الخروج أثناءها أو االنصراف المبكر بما ال يجاوز اإلذن في المرة الواحدة ساعتين وبحد أقصى سبع
ساعات في الشهر٬ فإذا زادت مدة اإلذن عن الحد األقصى المشار إليه يكون منح اإلذن في هذه الحالة بموافقة كتابية من الرئيس أو الرئيس التنفيذي.

4 -المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر الالئق بها.
5 -التعاون مع رؤسائه وزمالئه في العمل.

6 -القيام بأي أعباء وظيفية يكلف بها ولو في غير مواعيد العمل الرسمية٬ متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
7 -المحافظة على أموال الجهة الحكومية الثابتة والمنقولة٬ وحسن استخدام األدوات الالزمة ألداء الوظيفة.

8 -استعمال وسائل الوقاية المخصصة للعمل وااللتزام بإرشادات السالمة٬ للمحافظة على حياته وصحته وحياة وصحة الغير وممتلكاتهم.

 

المادة 80

يحظر على الموظف ما يلي:
1 -مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.

2 -إتيان أي فعل أو االمتناع عن فعل عن عمد أو إهمال٬ يتعارض مع مقتضيات وواجبات أو مسؤوليات وظيفته٬ أو يترتب عليه ضياع أي حق للدولة أو إحدى الجهات الحكومية.
3 -إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك٬ دون إذن كتابي من الرئيس٬ ويظل هذا االلتزام قائماً بعد ترك الخدمة.

4 -االحتفاظ لنفسه بأصل أو صورة من أي ورقة أو وثيقة رسمية أو نزعها من الملفات المخصصة لحفظها٬ ولو كانت خاصة بعمل كلف به.
5 -التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو االنتماء إلى أي منظمة أو هيئة أو جماعة محظورة.

6 -أداء عمل للغير بمقابل أو بغير مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية دون إذن كتابي مسبق من الرئيس التنفيذي .ومع ذلك٬ يجوز للموظف أن يتولى براتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو
الوكالة عن الغائبين إذا كانت تربطه بالمحجور عليه أو القاصر أو الغائب صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة٬ وأن يتولى النظارة على الوقف إذا كان مستحقاً فيه أو مشروطاً له بالنظارة من الواقف٬
وكذلك أعمال الحراسة على األموال التي يكون شريكاً أو ذا مصلحة فيها أو تكون مملوكة لمن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة .وفي جميع األحوال المتقدمة٬ يجب على الموظف أن يخطر

الجهة التي يعمل بها بذلك٬ ويحفظ اإلخطار في ملف خدمته.
7 -الجمع بين أكثر من وظيفة بالجهات الحكومية٬ دون أخذ موافقة من رئيس مجلس الوزراء.

8 -مزاولة أي أعمال أو تجارة تتعارض مع واجباته كموظف بالجهة الحكومية أو مع مصلحة الجهة الحكومية أو يكون من شأنها أن تنشئ للموظف مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عقود أو أعمال أو
مناقصات تتصل بنشاط الجهة الحكومية أو تكون الجهة الحكومية طرفاً فيها.

9 -استغالل نفوذه والتأثير على مرؤوسيه٬ أو تحريضهم على مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.
10 -قبول الهدايا أو الهبات أو اإلكراميات أو المنح أو المبالغ النقدية أو غيرها٬ بنفسه أو بواسطة الغير٬ من أي شخص٬ مقابل أو بسبب عمل يتعلق بوظيفته٬ لتحقيق مصلحة للغير.

 

المادة 81

على الموظف تجنب أي عمل من شأنه وقوع تضارب في المصالح بين أنشطته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية ومشروعاتها٬ أو أن يكون من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في مصلحة له أو
ألحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

 

المادة 82

كل موظف يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته٬ يجازى تأديبيا٬ً وذلك مع عدم اإلخالل بمسؤوليته المدنية أو الجنائية
عند االقتضاء.

وال يعفى الموظف من المسؤولية عن أي فعل أو امتناع عن فعل بالمخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إال إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا ألمر كتابي
صادر إليه من هذا الرئيس رغم قيام الموظف بتنبيهه كتابة بالمخالفة٬ وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على ردصُم األمر وحده٬ ما لم يكن األمر الصادر من الرئيس منطوياً على جريمة جنائية فيكون

المرؤوس مسؤوالً كذلك٬ وفقاً ألحكام المسؤولية الجنائية.

 

المادة 83

تتولى الشؤون القانونية٬ أو أحد القانونيين٬ بالجهة الحكومية التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أي من موظفي الجهة وذلك بموافقة الرئيس أو الرئيس التنفيذي .ويثبت التحقيق في محضر يرقم بأرقام
متسلسلة٬ يذكر به تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق٬ وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما.

وفي جميع األحوال٬ يجب أال تقل الدرجة الوظيفية للمحقق عن درجة الموظف المحال للتحقيق .فإذا لم يتوافر ذلك في أي من موظفي الشؤون القانونية٬ يكلف الرئيس أحد موظفي الجهة الحكومية ممن يتوافر
فيهم هذا الشرط بإجراء التحقيق.



 

المادة 84

ال يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على الموظف إال بعد التحقيق معه ًةباتك وسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه٬ وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع
الجزاء على الموظف مسبباً.

٬ على أن يثبت ويجوز بالنسبة لتوقيع جزائي اإلنذار والخصم من الراتب مدة ال تتجاوز ثالثة أيام على أحد شاغلي وظائف الدرجات من الرابعة فما دونها أو ما يعادلها من الراتب٬ أن يكون التحقيق ًةهافش
مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء٬ ويصدر قرار الجزاء في هذه الحالة من مدير اإلدارة التي يتبعها الموظف.

وللموظف أن يتظلم من هذا القرار إلى الرئيس التنفيذي خالل ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره به٬ ويبت الرئيس التنفيذي في التظلم في مدة ال تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه٬ ويعتبر مضي هذه المدة دون
البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

 

المادة 85

للرئيس التنفيذي بعد االطالع على التحقيق٬ أن يأمر بحفظ التحقيق أو إحالة الموظف المحقق معه إلى الهيئة التأديبية المختصة لمساءلته٬ أو االكتفاء بتوقيع جزاء على الموظف وفقاً لما يلي:
1 -بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الثانية فما دونها:

أ -اإلنذار.
ب -الخصم من الراتب لمدة ال تجاوز خمسة وأربعين يوماً في السنة٬ على أال تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.

2 -بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى األولى أو ما يعادلها من الراتب:
أ -التنبيه.
ب -اللوم.

ج -الخصم من الراتب لمدة ال تجاوز عشرين يوماً في السنة٬ على أال تزيد مدته في المرة الواحدة على ثالثة أيام.
وللموظف أن يتظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي إلى الرئيس خالل ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره به٬ ويبت الرئيس في التظلم في مدة ال تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه٬ ويعتبر مضي هذه

المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

 

المادة 86

للرئيس التنفيذي أن يوقف الموظف المحال إلى التحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك٬ مع استمرار صرف راتبه اإلجمالي.
وال يجوز أن تزيد مدة اإليقاف على ثالثين يوماً إال بقرار من الهيئة التأديبية.

 

المادة 87

كل موظف يُحبس احتياطيا٬ً أو تنفيذًا ألمر أو حكم قضائي٬ يُوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.
ويتم صرف راتبه اإلجمالي في الحالة األولى٬ ويوقف صرف نصف راتبه األساسي في الحالة الثانية مع احتفاظه بالعالوة االجتماعية.

وعند عودة الموظف يعرض األمر على الرئيس ليقرر ما يتبع بشأن مسؤولية الموظف التأديبية.

 

المادة 88

في حالة األمر بإحالة الموظف إلى الهيئة التأديبية٬ يحال ملف المخالفات المنسوبة إليه وما تم من تحقيقات بشأنها إلى رئيس تلك الهيئة.
ويتولى رئيس الهيئة التأديبية دعوتها إلى االنعقاد في ميعاد ال يجاوز سبعة أيام من تاريخ اإلحالة.

 

المادة 89

الجزاءات التأديبية التي يجوز للهيئة التأديبية توقيعها على الموظف هي:
أوالً :بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الثانية فما دونها:

1 -اإلنذار.
2 -الخصم من الراتب لمدة ال تجاوز خمسة وأربعين يوماً في السنة بحيث ال تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.

3 -الحرمان من العالوة الدورية أو تأجيلها لمدة ال تزيد على ستة أشهر.
4 -الوقف عن العمل مع خصم نصف الراتب اإلجمالي لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر.



5 -الحرمان من الترقية لمدة ال تزيد على سنة.
6 -خفض الدرجة إلى الدرجة األدنى مباشرة واحتفاظ الموظف براتبه الذي كان يتقاضاه عند صدور قرار الجزاء.

7 -تخفيض الراتب بما ال يجاوز نهاية مربوط الدرجة األدنى مباشرة.
8 -خفض الدرجة والراتب إلى الدرجة والراتب األدنى مباشرة.

9 -الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة والمعاش.
ثانياً :بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى األولى أو ما يعادلها من الراتب:

1 -التنبيه.
2 -اللوم.

3 -الخصم من الراتب لمدة ال تجاوز خمسة وأربعين يوماً في السنة بحيث ال تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.
4 -الحرمان من العالوة الدورية أو تأجيلها لمدة ال تزيد على ستة أشهر.

5 -الوقف عن العمل مع خصم نصف الراتب اإلجمالي لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر.
6 -خفض الدرجة إلى الدرجة األدنى مباشرة واحتفاظ الموظف براتبه الذي كان يتقاضاه عند صدور قرار الجزاء.

7 -تخفيض الراتب بما ال يجاوز نهاية مربوط الدرجة األدنى مباشرة.
8 -خفض الدرجة والراتب إلى الدرجة والراتب األدنى مباشرة.

9 -الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة والمعاش.
وال يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.

 

المادة 90

تُشكل بقرار من الرئيس٬ في كل جهة حكومية٬ لجنة تُسمى" اللجنة التأديبية "من رئيس وعضوين ال تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثانية٬ ويكون أحد العضوين ممثًال عن اإلدارة٬ واآلخر ممثًال عن الوحدة
اإلدارية المختصة بالشؤون القانونية٬ وتختص اللجنة بما يلي:

1 -تأديب شاغلي وظائف الدرجات الثانية فما دونها٬ وتوقيع الجزاء المناسب عليهم.
2 -النظر في إيقاف الموظفين المحالين للمساءلة أمامها٬ وتمديد إيقافهم سواء كان اإليقاف صادراً بقرار منها أم بقرار من الرئيس التنفيذي.

وال يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إال بحضور رئيس اللجنة واألعضاء .وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية اآلراء.

 

المادة 91

للموظف أن يتظلم من قرار اللجنة التأديبية إلى الرئيس خالل ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار٬ ويبت الرئيس في التظلم في مدة ال تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه٬ ويعتبر مضي هذه المدة دون
البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

وتختص الدائرة اإلدارية بالمحكمة االبتدائية بنظر الطعن على القرار الصادر من الرئيس في التظلم.

 

المادة 92

يشكل المجلس الدائم للتأديب برئاسة الوزير٬ ووكيل الوزارة نائباً للرئيس٬ وعضوية كل من:
1 -قاض بمحكمة االستئناف٬ يختاره رئيس المجلس األعلى للقضاء.

2 -ممثل عن ديوان المحاسبة٬ ال تقل وظيفته عن مدير إدارة٬ يختاره رئيس ديوان المحاسبة.
3 -ممثل عن وزارة العدل ال تقل وظيفته عن مدير إدارة٬ يختاره وزير العدل.

وال يكون انعقاد المجلس صحيحاً إال بحضور الرئيس أو نائب الرئيس واألعضاء.
ويصدر المجلس قراراته بأغلبية اآلراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويكون مقر المجلس بالوزارة٬ وتخصص له أمانة سر من موظفيها.
ويصدر بتسمية األعضاء الممثلين للجهات المعنية٬ وتحديد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس وأمانة السر٬ قرار من رئيس مجلس الوزراء كل ثالث سنوات.

 

المادة 93

يختص المجلس الدائم للتأديب بما يلي:
1 -تأديب شاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى األولى٬ وتوقيع الجزاء المناسب عليهم.

2 -النظر في إيقاف الموظفين المحالين للمساءلة أمامه٬ وتمديد إيقافهم٬ سواء كان اإليقاف صادراً بقرار من الرئيس التنفيذي أم بقرار من المجلس.

 

المادة 94



يتحدد اختصاص الهيئة التأديبية تبعاً لدرجة الموظف وقت إحالته للمساءلة .وإذا تعدد الموظفون المحالون للمساءلة٬ وكانوا خاضعين حسب درجاتهم ألكثر من هيئة تأديبية٬ انعقد االختصاص للهيئة المختصة
بمساءلة أعالهم درجة.

 

المادة 95

يخطر الموظف بصورة من قرار اإلحالة وبتاريخ الجلسة المحددة لمساءلته٬ وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على األقل.
ويُسلم اإلخطار إلى الموظف شخصياً بمقر عمله٬ وإذا تعذر تسليمه اإلخطار يتم إخطاره بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بملف خدمته أو إخطاره بإحدى الوسائل اإللكترونية الحديثة.

 

المادة 96

للهيئة التأديبية من تلقاء نفسها٬ أو ًءانب على طلب الموظف المحال إليها٬ أن تستوفي التحقيق بنفسها أو أن تعهد بذلك إلى أحد أعضائها.
ويكون لمن يستوفي التحقيق أن يستجوب الموظف ويطلع على جميع األوراق التي يرى من مصلحة التحقيق االطالع عليها ولو كانت سرية٬ وأن يسمع الشهود من موظفين وغيرهم.

وإذا تخلف الموظف الشاهد عن الحضور لإلدالء بالشهادة أمام الهيئة التأديبية بعد تأجيل اإلجراءات وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى٬ أو إذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة دون عذر مقبول أو أداها
٬ يكون للهيئة التأديبية٬ بعد إجراء التحقيق معه٬ ودون اإلخالل بالمسؤولية الجنائية٬ توقيع أحد الجزاءات التالية: زوراً

1 -التنبيه أو اللوم أو الخصم من الراتب مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما٬ً بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الثانية أو ما يعادلها من الراتب.
2 -اإلنذار أو الخصم من الراتب مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما٬ً بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها.

وللموظف المخالف أن يحضر جميع إجراءات التحقيق وجلسات المساءلة٬ إال إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المساءلة إجراءها في غيبته.
ومع ذلك يحق له االطالع على ما تم من تحقيقات وعلى جميع األوراق المتعلقة بها وأن يحصل على صورة منها.

 

المادة 97

تكون جلسات الهيئة التأديبية سرية .وتصدر الهيئة قرارها بعد سماع دفاع الموظف٬ ويكون الموظف آخر من يتكلم.
ويحضر الموظف بشخصه أمام الهيئة التأديبية.

وله أن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم٬ وأن يقدم دفاعه كتابة أو أن يستعين بمن يشاء للحضور نيابة عنه وتقديم دفاعه.
وللهيئة دائماً الحق في طلب حضور الموظف بنفسه.

 

المادة 98

. يجوز للهيئة التأديبية مساءلة الموظف غيابياً وتوقيع الجزاء المناسب عليه٬ إذا تخلف عن حضور جلسات المساءلة دون عذر مقبول رغم إخطاره بذلك ًةباتك

 

المادة 99

تكون قرارات الهيئة التأديبية مسببة وموقعة من الرئيس واألعضاء.
ويجب أن يخطر الموظف بصورة من القرار خالل مدة ال تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره٬ ويكون تسليم اإلخطار إلى الموظف شخصياً بمقر عمله٬ وإذا تعذر تسليمه اإلخطار يتم إخطاره بكتاب مسجل

على عنوانه الثابت بملف خدمته أو بإحدى الوسائل اإللكترونية الحديثة.

 

المادة 100

ال يجوز ترقية الموظف المحال إلى المساءلة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل طوال مدة اإلحالة أو الوقف.
فإذا استطالت إجراءات المساءلة أو المحاكمة ألكثر من سنة وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء التنبيه أو اإلنذار أو الخصم الذي ال يجاوز ثمانية أيام٬ وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الدرجة المرقى

إليها من تاريخ استحقاقه للترقية.

 



المادة 101

ال يجوز النظر في ترقية موظف٬ وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إال بعد انقضاء الفترات اآلتية:
1 -ثالثة أشهر في حالة الخصم من الراتب أكثر من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً.

2 -ستة أشهر في حالة الخصم من الراتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً.
3 -مدة الحرمان من العالوة أو تأجيلها.

4 -سنتان في حالة خفض الدرجة أو الراتب أو خفضهما معاً.
ويكون ترتيب أقدمية الموظف في حال خفض الدرجة بمراعاة مدة خدمته السابقة في الدرجة التي خفض إليها.

وتحسب مدة التأجيل المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ توقيع الجزاء٬ ولو تداخلت في مدة أخرى مترتبة على جزاء سابق.
وال يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء تنفيذ الحكم الجنائي.

 

المادة 102

إذا قررت الهيئة التأديبية فصل الموظف وكان موقوفاً عن عمله٬ انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل٬ ما لم تقرر الهيئة التأديبية غير ذلك.

 

المادة 103

ال يمنع انتهاء خدمة الموظف ألي سبب من األسباب٬ عدا الوفاة٬ من مساءلته تأديبياً إذا كان قد بُدء في اتخاذ إجراءات التحقيق معه قبل انتهاء خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة مساءلة الموظف تأديبياً ولو لم يكن قد بُدء في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته٬ وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة ال تقل عن ألف لایر٬ وال تزيد على الراتب اإلجمالي للموظف في الثالثة أشهر األخيرة من خدمته.
ويكون للقرار الصادر من الهيئة التأديبية بتوقيع الغرامة قوة السند التنفيذي.

 

المادة 104

يسقط الحق في المساءلة التأديبية بمضي ثالث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة٬ وذلك دون اإلخالل بحكم الفقرة الثانية من المادة السابقة.
وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو إحالة الموظف إلى المساءلة التأديبية.

وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة.
وإذا تعدد المحالون للمساءلة التأديبية٬ فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين٬ ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية٬ فال يسقط الحق في المساءلة التأديبية إال بسقوط الدعوى الجنائية.
وتنقضي اإلجراءات التأديبية بوفاة الموظف.

 

المادة 105

في الحاالت التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى المحاكمة الجنائية٬ توقف اإلجراءات التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة.
وتعاد األوراق بعد ذلك إلى الجهة التابع لها الموظف٬ لعرضها على الرئيس لتقرير ما يتبع في شأن مساءلة الموظف تأديبياً.

 

المادة 106

تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف تلقائياً بانقضاء الفترات التالية:
1 -ثالثة أشهر في حالة التنبيه٬ أو اإلنذار٬ أو اللوم٬ أو الخصم من الراتب لمدة ال تجاوز ثمانية أيام.

2 -ستة أشهر في حالة الخصم من الراتب لمدة تزيد على ثمانية أيام.
3 -سنة في حالة تأجيل العالوة الدورية أو الحرمان منها.

4 -سنتان بالنسبة لباقي الجزاءات عدا جزاء الفصل من الوظيفة.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل٬ وال يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له٬ وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف.
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الفصل الحادي عشر :انتهاء الخدمة

المادة 107

تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية:
1 -بلوغ سن الستين.
2 -انتهاء مدة العقد.

3 -االستقالة.
4 -عدم اللياقة للخدمة طبياً.

5 -الفصل بقرار تأديبي.
6 -الفصل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ألسباب تتعلق بالصالح العام.

7 -صدور حكم نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة٬ ومع ذلك فإذا كان الحكم مشموالً بوقف تنفيذ العقوبة٬ أو كان ألول مرة فال يترتب عليه إنهاء الخدمة إال إذا قدرت الجهة الحكومية بقرار
مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

8 -فقد الجنسية القطرية.
9 -الوفاة.

 

المادة 108

يجوز مد خدمة الموظف بموافقته بعد بلوغه السن المقررة النتهاء الخدمة العتبارات تتعلق بالصالح العام٬ ويكون المد من سنة إلى أخرى٬ بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بما ال يجاوز خمس سنوات٬
وبقرار من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك٬ وفقاً لمقتضيات الضرورة.

ويكون المد لوكالء الوزارات بقرار من األمير.

 

المادة 109

للموظف أن يستقيل من وظيفته٬ وتكون السلطة المختصة بقبول االستقالة هي السلطة المختصة بالتعيين٬ ويشترط لقبول االستقالة أن تكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ومحددًا بها تاريخ انتهاء
الخدمة.

ويجب قبول االستقالة خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديمها٬ وإال اعتبرت مقبولة بحكم القانون .ومع ذلك٬ يجوز خالل هذه المدة تأجيل قبول االستقالة ألسباب تتعلق بمصلحة العمل لمدة مماثلة.
وإذا أحيل الموظف إلى المساءلة التأديبية٬ فال تقبل استقالته إال بعد صدور قرار في المساءلة بغير جزاء الفصل.

 

المادة 110

يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يخطر بقرار قبول االستقالة أو أن ينقضي األجل المنصوص عليه في المادة السابقة.

 

المادة 111

يعتبر الموظف مقدماً استقالته في الحاالت اآلتية:
1 -إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية٬ ولو كان االنقطاع عقب إجازة مرخص له بها٬ ما لم يقدم خالل الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول٬ وفي هذه
الحالة يجوز للرئيس التنفيذي عدم حرمانه من أجره عن مدة االنقطاع إذا كان له رصيد من اإلجازات يسمح بذلك٬ وإال تعين حرمانه من راتبه عن هذه المدة٬ فإذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر االنقطاع أو قدم

هذه األسباب ورفضت٬ اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 -إذا انقطع عن العمل بغير إذن تقبله جهة عمله أكثر من ثالثين يوماً غير متصلة في السنة٬ وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي الكتمال هذه المدة.

3 -إذا لم يعد الموظف المعار خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون٬ ما لم يقدم خالل الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن عدم عودته كان بعذر مقبول.
فإذا لم يقدم أسباباً تبرر عدم العودة أو قدم هذه األسباب ورفضت٬ اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انتهاء اإلعارة.

وفي الحاالت الثالث السابقة٬ يتعين إخطار الموظف ًةباتك باألثر القانوني المترتب على انقطاعه عن العمل٬ وذلك بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة األولى٬ وعشرة أيام في الحالتين الثانية والثالثة.
ويتم اإلخطار على عنوان الموظف الثابت بملف خدمته أو إخطاره بإحدى الوسائل اإللكترونية الحديثة.

4 -إذا التحق بخدمة أي جهة أجنبية بغير ترخيص من السلطة المختصة٬ وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الموظف منتهية من تاريخ التحاقه بالجهة األجنبية.

 

المادة 112
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يجوز بقرار من الرئيس إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة ال تجاوز شهراً واحدًا لتسليم ما بعهدته٬ ويجوز تمديد هذه المدة لشهر آخر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
وتصرف للموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب إجمالي.

 

المادة 113

تثبت عدم اللياقة الطبية للخدمة بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة ًءانب على طلب الموظف أو جهة عمله التابع لها٬ وال يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته طبياً قبل نفاد اإلجازات المستحقة له قانوناً
إال بموافقته٬ وتعويضه عنها قبل إنهاء خدمته.

 

المادة 114

مع مراعاة حكم المادة ( 102 ) من هذا القانون٬ إذا تقرر فصل الموظف تأديبياً استحق راتبه اإلجمالي حتى تاريخ إبالغه بقرار الفصل.

 

المادة 115

تقوم الجهة الحكومية في حالة وفاة الموظف بصرف الراتب اإلجمالي لألشهر الثالث التالية لشهر الوفاة باإلضافة إلى الراتب اإلجمالي للشهر الذي حدثت فيه الوفاة دفعة واحدة.
وتعتبر المبالغ المشار إليها في هذه المادة منحة ال يجوز اعتبارها جزءًا من مستحقات نهاية الخدمة٬ كما ال يجوز بأي حال من األحوال الحجز عليها أو إجراء مقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقة

للجهة الحكومية على الموظف المتوفى.

 

المادة 116

تتحمل الجهة الحكومية نفقات تجهيز ونقل جثمان الموظف غير القطري الذي يتوفى خالل خدمته بالجهة الحكومية إلى بلده٬ وتذكرة سفر ألحد ذويه المقيمين في الدولة أو من خارجها لمرافقة الجثمان.

 

الفصل الثاني عشر :مكافأة نهاية الخدمة

المادة 117

يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على األقل٬ مكافأة نهاية خدمة٬ تحسب كما يلي:
1 -راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس األولى.

2 -راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
3 -راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.

ويشترط الستحقاق الموظف لهذه المكافأة أال يكون مستحقاً لمعاش وفقاً ألحكام قانون رقم ( 24 ) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات٬ إال إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة ولم تتجاوز ثالثين
سنة٬ فيصرف له باإلضافة إلى المعاش المستحق له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة٬ فإذا زادت هذه المدة على ثالثين

سنة تكون المكافأة راتب أساسي شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثالثين سنة٬ ويسري حكم هذه الفقرة اعتبارًا من 6/3/2003.
ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة.

وال تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة٬ اإلجازة بدون راتب في الحاالت التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة 118

يستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على األقل٬ مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر٬ طوال مدة
خدمته بالدولة سواء كانت متصلة أم غير متصلة.

ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف قبل تاريخ سريان هذا القانون أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات السابقة على هذا التاريخ.
ويكون الراتب األساسي في كل سنة أساساً لحساب المكافأة عن السنوات الالحقة.
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المادة 119

يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري عن المدد السابقة على تاريخ سريان القانون الملغي رقم ( 10 ) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية٬ على أساس آخر
راتب أساسي تقاضاه الموظف في تاريخ 31/3/1994.

 

المادة 120

يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن أي جزء من السنة وفقاً للمعدالت المشار إليها في المواد الثالثة السابقة.

 

الفصل الثالث عشر :أحكام عامة

المادة 121

يجوز للرئيس والرئيس التنفيذي والوكالء المساعدين ومديري اإلدارات تفويض بعض اختصاصاتهم أو مهامهم المخولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون لمن يليهم في الدرجة مباشرة٬ وذلك وفقاً لما يقتضيه
صالح العمل.

 

المادة 122

عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف اإلشرافية٬ يحل محله في مباشرة واجبات ومسؤوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب األقدمية٬ ما لم يحدد الرئيس من يحل محله على أن يكون من ذات درجته
الوظيفية أو الدرجة األدنى مباشرة.

 

المادة 123

توفر الجهة الحكومية الرعاية الصحية لموظفيها وأفراد عائالتهم وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة.

 

المادة 124

تنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات السالمة والصحة المهنية.

 

المادة 125

إذا توفى الموظف أو أصيب بعجز كلي أو جزئي٬ وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها٬ استحق هو أو ورثته٬ بحسب األحوال٬ تعويضاً عن الوفاة أو إصابة العمل٬ ويحدد التعويض وفقاً لما يلي:
1 -في حالة الوفاة أو العجز الكلي٬ يكون التعويض بمقدار الراتب اإلجمالي للموظف لمدة سنتين أو الدية المقررة شرعا٬ً أيهما أكبر.

وتعتبر الوفاة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل إصابة عمل متى ثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة.
2 -في حالة العجز الجزئي٬ يقدر التعويض بنسبة مئوية من تعويض العجز الكلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكلي وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة.
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المادة 126

ال يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة األداء من الجهة الحكومية للموظف بأي صفة كانت إال ًءافو لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لسداد ما يكون مستحقاً عليه للجهة الحكومية٬
سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو السترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق٬ وال يجوز أن يزيد ما يخصم أو يحجز عليه من هذه المبالغ على ربع راتبه اإلجمالي٬ وعند التزاحم تكون األولوية للنفقة

المحكوم بها ثم لدين الجهة الحكومية ثم الديون األخرى.

 

المادة 127

يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية بالتقويم الميالدي.

 

المادة 128

يُصدر الوزير القرارات الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.

 

الفصل الرابع عشر :أحكام انتقالية

المادة 129

ينقل موظفو الجهات الحكومية من القطريين الموجودين في الخدمة إلى جدول الرواتب رقم ( 1)  المرفق بهذا القانون٬ ويحتفظ هؤالء الموظفون برواتبهم األساسية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون
ولو تجاوزت نهاية مربوط الدرجة المالية التي يشغلونها٬ كما يحتفظ لهم بأقدميتهم في ذات الدرجة المشار إليها.

 

المادة 130

مع مراعاة أحكام المادة ( 2 ) من قانون اإلصدار٬ ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة٬ تقوم الجهات الحكومية التي كانت تطبق نظم وظيفية أو لوائح خاصة عند العمل بهذا القانون بنقل موظفيها
من القطريين إلى جدول الدرجات والرواتب رقم ( 1)  المرفق بهذا القانون٬ وال يكون هذا النقل نافذًا إال بعد اعتماده من اإلدارة المختصة٬ ويراعى عند النقل احتفاظ موظفي تلك الجهات برواتبهم األساسية التي

يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً ألنظمة أو لوائح توظفهم المعتمدة٬ بصفة شخصية٬ ولو تجاوزت نهاية المربوط المالي المقرر للدرجة التي يتم نقلهم إليها.
ويتم تعديل البدالت والعالوات التي يتقاضاها موظفو تلك الجهات وفقاً ألحكام هذا القانون٬ فإذا كانت البدالت والعالوات التي كانوا يتقاضونها قبل العمل بأحكام هذا القانون مستحقة بفئة أعلى عن الفئة المقررة

بأحكامه٬ يحتفظ لهم بالفرق تحت مسمى عالوة احتفاظ.
ويحدد بقرار من الوزير القواعد األخرى المنظمة لنقل الموظفين القطريين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم٬ والقواعد المنظمة لنقل الموظفين غير القطريين إلى جدول الدرجات والرواتب رقم ( 2)  المرفق بهذا

القانون.
وإلى أن يتم النقل٬ يستمر موظفو تلك الجهات في تقاضي رواتبهم اإلجمالية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون٬ وفقاً ألنظمة أو لوائح توظفهم المعتمدة.

 

المادة 131

يحتفظ بصفة شخصية موظفو الجهات الحكومية من القطريين الموجودين في الخدمة عند العمل بأحكام هذا القانون بالعالوة أو البدل المقرر لهم على أساس جهة العمل بمسمى عالوة خاصة بمبلغ مقطوع من
الراتب اإلجمالي الذي يتقاضاه الموظف عند سريان أحكام هذا القانون.

ويستحق هؤالء الموظفون العالوة المشار إليها في الفقرة السابقة عند نقلهم إلى جهة حكومية أخرى نتيجة إعادة تنظيم الجهة المنقولين منها٬ أو نقل تبعيتها أو ألي سبب آخر٬ فيما عدا أن يكون النقل بناء على
طلب الموظف.

وال يجوز منح العالوة المشار إليها في الفقرة األولى للموظفين الذين يتم تعيينهم في تلك الجهات اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 

المادة 132
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ينقل إلى الدرجة الخاصة الموظفون القطريون الموجودون في الخدمة ممن أمضوا في الدرجة األولى مدة خدمة ال تقل عن خمس سنوات عند سريان أحكام هذا القانون٬ على أال يقل مستوى تقييم أداء الموظف
عن السنتين األخيرتين عن جيد جدًا٬ وأن يكون حاصالً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها أو أعلى٬ وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف بداية مربوط الدرجة المنقول إليها أو الراتب األساسي الذي كان

يتقاضاه في تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أكبر.
وال يؤثر النقل على موعد استحقاق العالوة الدورية متى توافرت شروط استحقاقها.

 

المادة 133

تخصم من مدة الخدمة المستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للموظفين القطريين الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القانون أو الذين تمت إحالتهم للتقاعد بعد تاريخ ٬6/3/2003 مدة الخدمة الفعلية التي
صرفت عنها مكافأة نهاية الخدمة أو التي تم تصفيتها بموجب القانون رقم ( 24 ) لسنة 2002 المشار إليه٬ ويكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة في هذه الحالة وفقاً لألسس المعمول بها في تاريخ ٬5/3/2003

وعلى أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف عند اإلحالة للتقاعد أو عند تصفية مكافأة نهاية الخدمة.

 

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية 
الميزان - البوابة القانونية القطرية
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 2016( يط١ٓ    32قساز صبًظ ايٛشزا٤ زقِ )   
 بإصداز ايال٥ض١ ايتٓؿٝر١ٜ يكإْٛ املٛازد ايبػس١ٜ املد١ْٝ

 

 صبًظ ايٛشزا٤ ،
 بعد االطالع ع٢ً ايدضتٛز ،

 ، 2016يط١ٓ  (15)ٚع٢ً قإْٛ املٛازد ايبػس١ٜ املد١ْٝ ايصادز بايكإْٛ زقِ 
بػإٔ قسازاج صبًظ ايٛشزا٤ اييت ةسؾع يألَريري   1996يط١ٓ  (29)ٚع٢ً ايكساز األَريٟ زقِ 

 يًتصدٜل عًٝٗا ٚإصدازٖا ،
 ٚع٢ً اقرتاح ٚشٜس ايت١ُٝٓ اإلداز١ٜ ٚايعٌُ ٚايػؤٕٚ االرتُاع١ٝ ،

 قسز َا ًٜٞ :
 (1)َاد٠ 

ُٜعٌُ بأصهاّ ايال٥ض١ ايتٓؿٝر١ٜ يكإْٛ املٛازد ايبػس١ٜ املدْٝري١ املػرياز إيٝري٘ ، املسؾكري١ بٗريرا      
 ايكساز .

 (2)َاد٠ 
َرئ ةريازٜ    ع٢ً مجٝع ازبٗاج املدتص١ ، نٌ ؾُٝا خيص٘ ، ةٓؿٝر ٖرا ايكساز . ُٜٚعٌُ بري٘  

 . ُٜٚٓػس يف ازبسٜد٠ ايسمس١ٝ . صدٚزٙ 
 
 
 
 

 خًٝؿ١ آٍ حاْٞعبداهلل بٔ ْاصس بٔ 
 ز٥ٝظ صبًظ ايٛشزا٤

 ْصادم ع٢ً ٖرا ايكساز ٜٚتِ إصدازٙ
 

 
 

 متِٝ بٔ محد آٍ حاْٞ
 أَري دٚيري١ قطريس

 

 ٖري1438/ 27/02  بتازٜ   :      صدز يف ايدٜٛإ األَريٟ 
 27/11/2016ّ   :      ملٛاؾلا 
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 ايال٥ض١ ايتٓؿٝر١ٜ يكإْٛ املٛازد ايبػس١ٜ املد١ْٝ
 

 ايؿصٌ األٍٚ 
 ايٛظا٥ـ ٚايتعٝني ؾٝٗا 

 (1َاد٠ )
ُةعد اإلداز٠ َػريسٚع ايٝهريٌ ايريٛظٝؿٞ يًزٗري١ اسبهَٛٝري١ نريا ٜتٓاضريا ٚاختصاصرياةٗا         

، ٚةتريٛ  ازبٗري١ اسبهَٛٝري١     ، ٚؾكًا يًٗٝهٌ ايتٓعُٝٞ املعتُريد يًزٗري١   ٚاصتٝاراةٗا ايؿع١ًٝ
 ارباذ إرسا٤اج اعتُاد ايٝهٌ ايٛظٝؿٞ َٔ ايٛشٜس .

 
 (2َاد٠ )

، ٚؾكريًا   ، بايتٓطٝل َع اإلداز٠ املدتصري١  ُةعد اإلداز٠ َػسٚع املٛاش١ْ ايط١ٜٛٓ يًٛظا٥ـ
 ، ع٢ً إٔ ٜتطُٔ املػسٚع : يًٗٝهٌ ايٛظٝؿٞ املعتُد

 عدد ايٛظا٥ـ املطًٛب١ ٚأْٛاعٗا . -1
 املطُٝاج ايٛظٝؿ١ٝ ٚايدزراج املاي١ٝ املكاب١ً يا . -2

 
 (3َاد٠ )

، َٛاؾريريا٠ اإلداز٠ املدتصريري١  َٛاشْتٗريريا ايطريري١ٜٛٓ عًريري٢ نريريٌ رٗريري١ صهَٛٝريري١ عٓريريد إعريريداد 
، ٚأصهاّ  نكرتصاةٗا بػإٔ اضتضداذ ايٛظا٥ـ ، ٚذيو يف ض٤ٛ ايٝهٌ ايٛظٝؿٞ املعتُد

 ديٌٝ ٚصـ ٚةصٓٝـ ٚةسةٝا ايٛظا٥ـ ايعا١َ .
، ٚال جيٛش إرسا٤ أٟ ةعدٌٜ يف ٖريرٙ ايٛظريا٥ـ    ٚةعد اإلداز٠ ضزاًل يًٛظا٥ـ املعتُد٠

 اإلداز٠ املدتص١ ٚيف صدٚد املٛاش١ْ املعتُد٠ يًز١ٗ .إال نٛاؾك١ 
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 (4َاد٠ )
 ٜتطُٔ ٚصـ ايٛظٝؿ١ َا ًٜٞ :

 َط٢ُ ايٛظٝؿ١ . -1
 دزرتٗا املاي١ٝ . -2
 ٚصؿًا عاًَا ٚذبًًًٝٝا يٛارباةٗا َٚطؤٚيٝاةٗا . -3
غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١ َٔ صٝد اسبد األد٢ْ يًُريؤٖالج ايعًُٝري١ ٚاشبري اج ايعًُٝري١      -4

 املطًٛب١ ٚدزر١ املٗاز٠ ، ٚغري ذيو َٔ ايػسٚط .
 

 (5َاد٠ )
ٜهٕٛ اإلعالٕ عٔ ايٛظا٥ـ ايػاغس٠ يف صضٝؿتني َٜٛٝتني ٚاضعيت االْتػرياز  عًري٢   

، ٚجيريٛش باإلضرياؾ١ إ  ذيريو اإلعريالٕ عٓٗريا بايٛضريا٥ٌ اإليهرتْٚٝري١ اسبدٜخري١ ، ٚيف          األقٌ
 : مجٝع األصٛاٍ جيا إٔ ٜتطُٔ اإلعالٕ ايبٝاْاج اآلة١ٝ

 َط٢ُ ايٛظٝؿ١ ٚدزرتٗا املاي١ٝ ٚاغرتاطاج غػًٗا . -1
 ازبٗريريري١ ايريريرييت ُةكريريريدّ إيٝٗريريريا ايطًبريريرياج َٚٝعريريرياد ةكريريريد ٗا ٚاملطريريريتٓداج ايٛارريريريا    -2

، ع٢ً أال ةكٌ ٖرٙ املريد٠ عرئ ةطري١ عػريس َٜٛريًا       ، َٚد٠ ةًكٞ ايطًباج إزؾاقٗا
 . َٔ ةازٜ  اإلعالٕ

، ؾإذا نإ ايتعٝني باختباز ؾٝبني  اختبازبٝإ َا إذا نإ ايتعٝني باختباز أّ بدٕٚ  -3
 ْٛع٘ َٚٛضٛع٘ َٚهإ إرسا٥٘ .

 
 (6َاد٠ )

 جيا إٔ ٜكدّ طايا ايٛظٝؿ١ َع طًا ايتعٝني املطتٓداج اآلة١ٝ :
 صٛز٠ َٔ بطاقت٘ ايػدص١ٝ أٚ رٛاش ضؿسٙ . -1
 . غٗاد٠ املٝالد أٚ َا ٜكّٛ َكاَٗا -2
 دتص١ .غٗاد٠ املؤٌٖ ايدزاضٞ َصدق١ َٔ ازب١ٗ امل -3
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 غٗاد٠ باشب اج ايطابك١ إذا ناْث َطًٛب١ يػػٌ ايٛظٝؿ١ . -4
 ةأرًٝٗا . أٚاإلعؿا٤ َٓٗا  أٚغٗاد٠ ةؿٝد ةأد١ٜ اشبد١َ ايٛط١ٝٓ  -5
غٗاد٠ َٔ ايٛشاز٠ ةؿٝد بإٔ طايا ايٛظٝؿ١ مت ةطزًٝ٘ يف ضزالج ايباصخني عٔ  -6

 عٌُ يد٣ ايٛشاز٠ .
 ٝ٘ .بٝإ بايعٓٛإ ايرٟ ٜتِ َساضًت٘ عً -7
 صٛز غدص١ٝ صدٜخ١ . -8
 أٟ َطتٓداج أخس٣ ٜتطًبٗا غػٌ ايٛظٝؿ١ أٚ ةطًبٗا ازب١ٗ اسبه١َٝٛ . -9

 

 (7َاد٠ )
ضريزاًل ةكٝريد ؾٝري٘ طًبرياج ايتعريٝني       ،حبطريا األصريٛاٍ    ،أٚ اإلداز٠ ُةعد اإلداز٠ املدتص١ 

ايطًريا   ، ٜبني ؾٝ٘ اضريِ َكريدّ   ٚاملطتٓداج املسؾك١ بٗا بأزقاّ َطًط١ً حبطا أضبك١ٝ ةكد ٗا
، ٜٚطًِ َكدّ ايطًريا َريا ٜؿٝريد     ٚعٓٛاْ٘ ٚةازٜ  ةكدِٜ ايطًا ٚايٛظٝؿ١ املتكدّ يًتعٝني ؾٝٗا

 ةطًِ األٚزام َٓ٘ .
 

 (8َاد٠ )
، ٚجيريريٛش ازبُريريع  ٜهريريٕٛ االختبريرياز ذبسٜسٜريريًا أٚ عًُٝريريًا أٚ عريرئ طسٜريريل َكابًريري١ غدصريري١ٝ  

 بٝٓٗا .
 

 (9َاد٠ )
عًٝريري٘ االختٝريرياز يػريريػٌ ايٛظٝؿريري١ ةسضريريٌ اإلداز٠ إخطريريازًا نتابٝريريًا َطريريزاًل إ  َريرئ ٚقريريع 

يًضطريٛز يف َٝعريرياد ال ٜتزريرياٚش حالحريني َٜٛريريًا َريرئ ةريريازٜ  إخطريازٙ ، ٚذيريريو الضريريتٝؿا٤ بريرياقٞ    
 َطٛغاج ايتعٝني ايالش١َ يػػٌ ايٛظٝؿ١ .

 ٚجيريريٛش إٔ ٜريريتِ اإلخطريرياز بإصريريد٣ ايٛضريريا٥ٌ اإليهرتْٚٝريري١ اسبدٜخريري١ ، ؾريريإذا    طريريس     
ٚخيطريريس َريرئ ًٜٝريري٘ يف ايرتةٝريريا يًضطريريٛز  ،  يف املٝعريرياد املريريرنٛز ضريريكيف صكريري٘ يف ايتعريريٝني 

 ٚاضتٝؿا٤ َطٛغاج ايتعٝني .
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 (10َاد٠ )
، ُٜٚعتُد ٖرا اإلقساز َٔ  ٜٛقع املٛظـ إقسازًا بتطًُ٘ ايعٌُ َٛضضًا ؾٝ٘ ةازٜ  ايتطًِ

 ، ٜٚسضٌ أصٌ اإلقساز إ  اإلداز٠ سبؿع٘ نًـ خد١َ املٛظـ . ايس٥ٝظ املباغس
 

 (11َاد٠ )
ٚ نٛرريا عكريد ةٛظٝريـ ٜري ّ ٚؾكريًا ألصريد       أطًط١ املدتصري١ ،  ٜعني املٛظـ بكساز َٔ اي

 بػسط ةٛاؾس االعتُاد املايٞ . ،، حبطا األصٛاٍ  ايُٓاذش املسؾك١ بٗرٙ ايال٥ض١
 

 (12َاد٠ )
جيٛش يًُٛظـ طًريا إْٗريا٤ خدَتري٘ خريالٍ ؾريرت٠ االختبرياز بإخطرياز نتريابٞ إ  ز٥ٝطري٘          

 ةازٜ  ةسى ايعٌُ .، َدة٘ ةط١ عػس ًَٜٛا ع٢ً األقٌ ضابك١ ع٢ً  املباغس
 

 (13َاد٠ )
ةكّٛ اإلداز٠ بإعداد ًَـ خد١َ يهريٌ َٛظريـ ٜعُريٌ بازبٗري١ اسبهَٛٝري١  تريٟٛ عًري٢        
مجٝع َطٛغاج َٚطتٓداج ايتعٝني ، ٚمجٝع ايكسازاج اييت ةصدز يف غإٔ املٛظريـ َرئ   

 بد٤ خدَت٘ صت٢ اْتٗا٥ٗا .
بٝاْاةري٘ ايػدصري١ٝ   ٚجيا ع٢ً املٛظـ إخطاز ازب١ٗ اسبه١َٝٛ بأٟ ةعدٌٜ ٜطسأ عًري٢  

 ٚاياةـ . اإليهرتْٚٞٚخباص١ ضبٌ اإلقا١َ ٚاي ٜد ايعادٟ ٚ
 

 (14َاد٠ )
ذبؿغ ْطد١ َٔ ًَـ خد١َ املٛظـ إيهرتًْٚٝا يد٣ اإلداز٠ املدتص١ ، ٚ ؿريغ أصريٌ   
املًـ يد٣ ر١ٗ عًُ٘ ، ٚإذا أيػٝث ازب١ٗ اسبه١َٝٛ ذباٍ ًَؿاج خد١َ َٛظؿٝٗا إ  ازب١ٗ 

 إ  اإلداز٠ املدتص١ . اييت ٜٓكًٕٛ إيٝٗا أٚ
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 (15َاد٠ )
ُةعد اإلداز٠ ضزاًل يألقد١َٝ ٜتطُٔ أمسريا٤ غرياغًٞ ٚظريا٥ـ نريٌ دزرري١ َسةبري١ صطريا        

 ةِٗ .اأقدَٝ
 

 (16َاد٠ )
 ذبدد األقد١َٝ ؾُٝا بريني املريٛظؿني ايريرٜٔ ٜريتِ ةعٝٝريِٓٗ يف دزرري١ ٚاصريد٠ ٚيف ةريازٜ          

 ، نُا ًٜٞ : ٚاصد
، ُصريددج األقدَٝري١    ايٛظا٥ـ اييت ةػريػٌ باختبرياز  إذا نإ ايتعٝني ألٍٚ َس٠ يف  -1

، ٚعٓريد   بني املعٝٓني حبطا األضبك١ٝ ايٛازد٠ بايرتةٝا ايٓٗا٥ٞ يٓتريا٥س االختبرياز  
، ؾرياألع٢ً يف ةكريدٜس    َريؤٖالً  ايتطاٟٚ يف ايرتةٝا ، ةهريٕٛ األقدَٝري١ يألعًري٢   

ٌ   املؤٌٖ  ، ؾرياألن   ، ؾاألقريدّ ربسررياً   ، ؾاألع٢ً يف دزراج اسبصٍٛ عًري٢ املؤٖري
 . ضًٓا

إذا نريريإ ايتعريريٝني ألٍٚ َريريس٠ يف ايٛظريريا٥ـ ايريرييت ةػريريػٌ بريريدٕٚ اختبريرياز ، ُصريريددج   -2
 األقد١َٝ بني املعٝٓني نُا ًٜٞ :

إذا ناْث ايػٗاد٠ ايدزاضري١ٝ أصريد ايػريسٚط ايٛارريا ةٛاؾسٖريا ؾريُٝٔ ٜػريػٌ         -أ
ايٛظٝؿريري١ ، ةهريريٕٛ األقدَٝريري١ طبكريريًا يًُؤٖريريٌ األعًريري٢ ، ٚعٓريريد ايتطريرياٟٚ يف   

ٌ  املؤٌٖ ، ةهٕٛ األقدَ ، ؾرياألع٢ً يف دزررياج    ١ٝ يألع٢ً يف ةكريدٜس املؤٖري
 . اسبصٍٛ ع٢ً املؤٌٖ ، ؾاألقدّ ربسرًا ، ؾاألن  ضًٓا

 . إذا ناْث ايٛظٝؿ١ ةتطًا خ ٠ ع١ًُٝ ، ةهٕٛ األقد١َٝ طبكًا ملد٠ اشب ٠ -ب
ٜهٕٛ ةسةٝا األقد١َٝ عٓد ايرتق١ٝ عًري٢ أضرياع األقدَٝري١ يف ايدزرري١ ايطريابك١       -3

 .ً ٠َباغس
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 (17َاد٠ )
جيٛش ةعٝني املٛظـ بساةا أع٢ً َٔ بدا١ٜ ايساةا األضاضٞ املكسز يدزر١  ٚظٝؿت٘ إذا 
ناْث خ اة٘ ايع١ًُٝ ةصٜد عًري٢ اسبريد األدْري٢ ملتطًبرياج غريػٌ ايٛظٝؿري١ ، ٚيف ٖريرٙ اسبايري١         
 دد ايساةا األضاضٞ ع٢ً أضاع َٓح املٛظريـ عريال٠ٚ عرئ نريٌ ضري١ٓ َرئ ضريٓٛاج اشبري ٠         

٠ٚ ايدٚز١ٜ يًدزرري١ املايٝري١ ايرييت ٜريتِ ةعٝٝٓري٘ عًٝٗريا ٚنريا ال جيرياٚش ْٗاٜري١          ايصا٥د٠ بؿ١٦ ايعال
َسبٛط ايدزر١ املعني عًٝٗا ، بػسط إٔ ةهٕٛ ٖرٙ اشب ٠ َتؿك١ َع طبٝع١ عُريٌ ايٛظٝؿري١   
املعني عًٝٗا ، ٚإٔ ةهٕٛ قد قطريٝث يف إصريد٣ ازبٗرياج اسبهَٛٝري١ أٚ ايػريسناج املًُٛنري١       

 ؤضطاج اشباص١ ذاج ايٓؿع ايعاّ أٚ اي٦ٝاج ايسٜاض١ٝ . يًدٚي١ أٚ اييت ةطاِٖ ؾٝٗا أٚ امل
يًػسٚط ٚايطريٛابيف ايرييت    ٚؾكًاٚجيٛش االعتداد ند٠ اشب ٠ ايع١ًُٝ يف ايكطاع اشباص 

 ةصدز بكساز َٔ ايٛشٜس .
ٚذبطا يًُٛظـ أقد١َٝ يف ايدزر١ املعني عًٝٗريا نكريداز َريد٠ خ ةري٘ ايعًُٝري١ املػرياز       

 إيٝٗا .
 

 (18َاد٠ )
إعريرياد٠ ايتعريريٝني إ  اإلداز٠ ، ٚايريرييت ةكريريّٛ بإعريريداد َريريرنس٠ يًعريريس  عًريري٢ ٜكريريدّ طًريريا 

 ايس٥ٝظ ، َٛضضًا ؾٝٗا َا ًٜٞ :
ايٛظٝؿ١ ايطابك١ اييت نإ ٜػػًٗا املٛظـ َٚد٠ خدَت٘ ؾٝٗريا ٚدزرتٗريا املايٝري١ ،     -1

 ٚآخس زاةا نإ ٜتكاضاٙ ، ٚآخس ةكسٜس ةكِٝٝ أدا٤ قدّ عٓ٘ ؾٝٗا .
 . ايٛظٝؿ١ ْٚٛع١ٝ األعُاٍ اييت نإ ٜصاٚيا خاليااملد٠ اييت قطاٖا خازش  -2
 آخس َؤٌٖ عًُٞ صصٌ عًٝ٘ أٚ ْٛع اشب ٠ ازبدٜد٠ اييت انتطبٗا . -3
 أضباب ةسى اشبد١َ . -4
بٝريريإ ٜؿٝريريد َريريا إذا نريريإ ٜتكاضريري٢ َعاغريريًا َريرئ اي٦ٝريري١ ايعاَريري١ يًتكاعريريد ٚايتأَٝٓريرياج     -5

 . االرتُاع١ٝ
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 ايؿصٌ ايخاْٞ
 صاٜا ايٛظٝؿ١ٝ األخس٣ايعالٚاج ٚايبدالج ٚامل
 (19َاد٠ )

 :  ٓح املٛظـ ايكطسٟ عال٠ٚ ارتُاع١ٝ غٗس١ٜ ٚؾكًا ملا ًٜٞ
 ايدزر١ َتصٚش أٚ ٜعٍٛ أٚالدٙ أعصب

 ايطابع١ ؾأع٢ً زٜاٍ (60400) زٜاٍ (40000)

 ايدزراج األخس٣  زٜاٍ (40000) زٜاٍ (20560)
 

أٚ ازبٗرياج ايرييت متريٍٛ َٛاشْتٗريا َرئ       اسبهَٛٝري١  ٚإذا نإ ايصٚرإ َٔ َٛظؿٞ ازبٗاج
َرئ   (%50)ايدٚي١ أٚ ايػسناج املًُٛن١ يًدٚيري١ أٚ ايرييت ةطرياِٖ ؾٝٗريا بٓطريب١ ةصٜريد عًري٢        

األع٢ً ،  عال٠ٚبؿ١٦ َتصٚش أٚ ٜعٍٛ أٚالدٙ ملٔ ٜطتضل َُٓٗا اي عال٠ُٚٓح ايتزأمسايا ، ؾ
 بؿ١٦ أعصب . عال٠ٚٚ ٓح اآلخس اي

 َتصٚش إذا ناْث صاض١ٓ ألٚالدٖا .نُا متٓح املطًك١ ايعال٠ٚ بؿ١٦ 
 

 (20َاد٠ )
 املٛظـ ايكطسٟ بدٍ ضهٔ غٗسٟ ٚؾكًا ملا ًٜٞ : ٜطتضل

 ايدزر١ َتصٚش أٚ ٜعٍٛ أٚالدٙ أعصب

  ؾأع٢ً األٚ  زٜاٍ 60000 زٜاٍ 30500

 َٔ ايطابع١ إ  ايخا١ْٝ زٜاٍ 40000 زٜاٍ 20500

 ايدزراج األخس٣  زٜاٍ 30000 زٜاٍ 10500
 

ٚ نإ ايصٚرإ َٔ َٛظؿٞ ازبٗاج اٚإذا  ازبٗرياج ايرييت متريٍٛ َٛاشْتٗريا َرئ       سبهَٛٝري١ أ
َرئ   (%50)ايدٚي١ أٚ ايػسناج املًُٛن١ يًدٚيري١ أٚ ايرييت ةطرياِٖ ؾٝٗريا بٓطريب١ ةصٜريد عًري٢        
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 أٚ ٜعريريريٍٛ أٚالدٙ ملريريرئ ٜطريريريتضل َُٓٗريريريا ايبريريريدٍ  زأمسايريريريا ، ؾُٝريريريٓح ايبريريريدٍ بؿ٦ريريري١ َتريريريصٚش
 األع٢ً ، ٚ ٓح اآلخس ايبدٍ بؿ١٦ أعصب .

 بؿ١٦ َتصٚش إذا ناْث صاض١ٓ ألٚالدٖا . ايبدٍ نُا متٓح املطًك١
بٓعرياّ اإلضريهإ ، دٕٚ    2007يط١ٓ  (2)ٚال  ٍٛ اْتؿاع املٛظـ بأصهاّ ايكإْٛ زقِ 

 .  صسف بدٍ ايطهٔ املطتضل
ٚجيٛش إٔ ربصص ازب١ٗ اسبه١َٝٛ ملٛظؿٝٗا ضهًٓا ، ٚؾكًا يًطٛابيف ايرييت ٜصريدز بٗريا    

ٛشزا٤ ، ٜٚٛقريـ صريسف بريدٍ ايطريهٔ َرئ ةريازٜ  ةطريًِ املٛظريـ         قساز َٔ ز٥ٝظ صبًظ ايري 
 . ايطهٔ

 ٜٚهريريٕٛ اضريريتضكام املٛظريريـ غريريري ايكطريريسٟ ، ايريريرٟ ال خيصريريص يريري٘ ضريريهٔ َريرئ رٗريري١     

عًُ٘ ، يبدٍ ايطهٔ ، ٚؾكًا ملريا ٜريٓص عًٝري٘ عكريد ةٛظٝؿري٘ ، ٚباسبريدٚد ٚايؿ٦رياج ٚايطريٛابيف         
، ٜٚهريٕٛ بريدٍ ايطريهٔ     ٗريا املٓصٛص عًٝٗريا يف ٖريرٙ املرياد٠ ٚنريا ال جيرياٚش املبريايؼ ا ريدد٠ ب       

 زٜاٍ غٗسًٜا .  (800)يػاغًٞ ايٛظا٥ـ اسبسؾ١ٝ ٚايعُاي١ٝ 

ال جيٛش َٓح املٛظـ بريدٍ ايطريهٔ ، إذا خصريص يري٘ أٚ يصٚرري٘       ،ٚيف مجٝع األصٛاٍ 
ضهٔ َٔ ازب١ٗ اسبه١َٝٛ اييت ٜعٌُ بٗا أٚ َٔ ازبٗاج اييت متٍٛ َٛاشْتٗا َٔ ايدٚيري١ أٚ  

 زأمسايا . َٔ (%50) ةطاِٖ ؾٝٗا بٓطب١ ةصٜد ع٢ً ايػسناج املًُٛن١ يًدٚي١ أٚ اييت
 

 (21َاد٠ )
ٜػرتط يصسف بدٍ ايطهٔ يًُٛظـ غري ايكطسٟ املتصٚش ، إٔ ةكِٝ َعري٘ أضريسة٘ يف   

 . ايدٚي١ ، ٚإال صسف ي٘ ايبدٍ املدصص يألعصب
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 (22َاد٠ )
  ٜطتضل املٛظـ ايكطسٟ بدٍ ةٓكٌ غٗسٟ ٚؾكًا يًؿ٦اج ايتاي١ٝ :

 ايدزر١ ق١ُٝ ايبدٍ

 األٚ  ؾأع٢ً زٜاٍ (20000)

 َٔ ايطابع١ إ  ايخا١ْٝ زٜاٍ (10500)

 األخس٣ ايدزراج زٜاٍ (10000)
 

ـ     عًري٢   ، ٜٚٛقـ صسف بدٍ ايتٓكٌ إذا ٚؾسج ازب١ٗ اسبهَٛٝري١ ٚضري١ًٝ اْتكرياٍ يًُٛظري
 أال دباٚش ةهًؿ١ ةًو ايٛض١ًٝ ق١ُٝ ايبدٍ املٓصٛص عًٝ٘ يف ٖرٙ املاد٠ .

 

 (23َاد٠ )
ٜطتضل املٛظـ بدٍ ايتُخٌٝ إذا أٚؾد يف ١َُٗ زمس١ٝ خازش ايدٚيري١ ، ٜٚػريٌُ ٖريرا    
ايبدٍ أرٛز ايطهٔ ٚاملأنٌ ْٚكريٌ األَتعري١ ايػدصري١ٝ ٚاالةصرياالج ٚاالْتكرياالج ايداخًٝري١       
بايدٚي١ املٛؾد إيٝٗا ؾُٝا عدا َا نإ َٓٗا خازش املدٕ ٜٚتعًل بامل١ُٗ ايسمس١ٝ ؾتصسف عٓري٘  

 ايٓؿكاج ايؿع١ًٝ .
 هٕٛ إٜؿاد املٛظـ يف ١َُٗ زمس١ٝ خازش ايدٚي١ بكساز َٔ ايس٥ٝظ .ٜٚ
 

 (24َاد٠ )
 ًٜٞ : ٜهٕٛ بدٍ ايتُخٌٝ ايَٝٛٞ يًُٛؾدٜٔ يف َُٗاج زمس١ٝ خازش ايدٚي١ ٚؾكًا ملا

 زٜاٍ .  ( 30500)  ايدزر١ األٚ  ؾأع٢ً  -
 زٜاٍ .  ( 20500)  ايدزراج األخس٣  -

 ؾريريإذا نريريإ املٛؾريريد يف ضريريٝاؾ١ ازبٗريري١ املٛؾريريد إيٝٗريريا ، اضريريتضل ْصريريـ بريريدٍ ايتُخٝريريٌ       
 . املكسز

اضتضل املٛظـ ْصـ بدٍ ايتُخٝريٌ املكريسز يري٘ عرئ      ،ٚإذا شادج َد٠ امل١ُٗ ع٢ً غٗس 
 املد٠ ايصا٥د٠ .
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ٜٚهٕٛ بدٍ ايتُخٌٝ يًُٛظـ غري ايكطريسٟ َرئ غرياغًٞ ايٛظريا٥ـ اسبسؾٝري١ ٚايعُايٝري١       
ّ ، ٚإذا   ٜريريتِ ةريريٛؾري ايطريريهٔ يريري٘ ٜهريريٕٛ بريريدٍ ايتُخٝريريٌ ايٝريريَٛٞ   زٜريرياٍ يف ايٝريريٛ (300)
 زٜاٍ . (10500)

 
 (25َاد٠ )

زمسٝري١ خريازش ايدٚيري١ عًري٢      ١ُري يف َٗ ٜهٕٛ صسف ةرانس ضؿس املٛظـ ايكطسٟ املٛؾد
 : ايٓضٛ ايتايٞ 

 ةرانس ضؿس بايدزر١ األٚ  يػاغًٞ ٚظا٥ـ ايدزر١ األٚ  ؾأع٢ً .  -1
ةريريرانس ضريريؿس بدزرريري١ زرريرياٍ األعُريرياٍ يػريرياغًٞ ٚظريريا٥ـ ايريريدزراج َريرئ ايطريريابع١                       -2

 إ  ايخا١ْٝ . 
 ةرانس ضؿس بايدزر١ ايطٝاص١ٝ يػاغًٞ ٚظا٥ـ ايدزراج األخس٣ .  -3

ٜٚهريريٕٛ صريريسف ةريريرانس ايطريريؿس بايدزرريري١ األٚ  ألعطريريا٤ ايٛؾريريد ، عريريدا غريرياغًٞ ٚظريريا٥ـ 
يٛؾد بس٥اض١ ايس٥ٝظ ايتٓؿٝرٟ ؾأع٢ً ، ع٢ً إٔ ٜهريٕٛ  ايدزر١ ايخا١َٓ ؾُا دْٚٗا ، إذا نإ ا

 ايطؿس بسؾك١ ز٥ٝظ ايٛؾد .
ٜٚهٕٛ صسف ةرانس ضؿس املٛظريـ غريري ايكطريسٟ بدزرري١ زررياٍ األعُرياٍ إذا نريإ عكريد         

 . زراٍ األعُاٍةٛظٝؿ٘ ٜكسز َٓض٘ ةرانس ايطؿس ايط١ٜٛٓ بايدزر١ األٚ  أٚ بدزر١ 
١ ةريريريرانس ايطريريريؿس املطريريريتضك١                    ٚجيريريريٛش ، بٓريريريا٤ً عًريريري٢ طًريريريا املٛظريريريـ ، صريريريسف قُٝريريري   

 . ي٘ ْكدًا
 

 (26َاد٠ )
، ٚإٔ  يًُٛظـ املهًـ ن١ُٗ زمس١ٝ يف اشبازش إٔ ٜػادز ايدٚي١ قبٌ ةازٜ  بد٤ امل١ُٗ

 ٜػريريادز َكريريس املُٗريري١ عا٥ريريدًا إ  ايدٚيريري١ بعريريد اْتٗريريا٤ املُٗريري١ ، ٚؾكريريًا يًُريريدد ا ريريدد٠  بازبريريدٍٚ 
 ايتايٞ :
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ٚبعد اْتٗا٤ امل١ُٗ أٜاّ ايطؿس قبٌ بد٤ 
 ايسمس١ٝ

 ازب١ٗ املٛؾد إيٝٗا

 ّٜٛ قبٌ امل١ُٗ 
 ّٜٚٛ بعد اْتٗا٥ٗا

 دٍٚ صبًظ ايتعإٚ 
 يدٍٚ اشبًٝس ايعسب١ٝ

 حالح١ أٜاّ قبٌ امل١ُٗ 
 ٚحالح١ أٜاّ بعد اْتٗا٥ٗا

 ٚأضرتايٝا دٍٚ األَسٜهٝتني
 تنيهٛزٜايْٚٝٛشًٜٓدا ٚايٝابإ ٚ

 ايدٍٚ األخس٣ اْتٗا٥ٗاَٜٛإ قبٌ امل١ُٗ َٜٚٛإ بعد 
 

ٜٚهٕٛ صطاب ٖرٙ املدد ع٢ً أضاع ق١ُٝ بدٍ ايتُخٌٝ ايهاٌَ ، ٚةريدخٌ ضرئُ َريد٠    
امل١ُٗ ٚذيو دٕٚ ايتكٝد بتازٜ  املػادز٠ أٚ ايعٛد٠ َٔ امل١ُٗ ، ع٢ً إٔ ٜباغس املٛظـ عًُ٘ 

 يف ايّٝٛ ايتايٞ يتازٜ  عٛدة٘ َٔ امل١ُٗ ؾعًًٝا .
 

 (27َاد٠ )
، ٜطتضل املٛظـ ايرٟ  املٓع١ُ يبدٍ ايتُخٌٝ ٚصسف ةرانس ايطؿس َع َساعا٠ األصهاّ

بريدٍ ايتُخٝريٌ   يعطالج ايسمس١ٝ ٚاألضريبٛع١ٝ  ٜهًـ ن١ُٗ زمس١ٝ أحٓا٤ إراشة٘ ايدٚز١ٜ أٚ ا
، ٚإراش٠ بداًل عٔ املد٠ ايرييت ةطريتػسقٗا املُٗري١ ، ٚقُٝري١ ةريرانس ايطريؿس َرئ َكريس          املطتضل

دٚيري١ قطريس حريِ     إ َريا  ةكريتا ايطريسٚز٠ ايعريٛد٠      قطا٤ اإلراش٠ إ  بًد امل١ُٗ ٚايعريٛد٠ ، 
 بًد امل١ُٗ . إ املػادز٠ 

 
 (28َاد٠ )

جيريريريٛش صريريريسف بريريريدٍ ايتُخٝريريريٌ َكريريريدًَا يًُٛظريريريـ املٛؾريريريد ملُٗريريري١ زمسٝريريري١ خريريريازش                       
 . ، ع٢ً إٔ ٜط٣ٛ بعد ايعٛد٠ َٔ امل١ُٗ َباغس٠ ايدٚي١
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 (29َاد٠ )
عًري٢ اقريرتاح ايريٛشٜس بعريد ايتٓطريٝل َريع       ذبدد بكساز َٔ ز٥ٝظ صبًظ ايٛشزا٤ ، بٓريا٤ً  

ٌ   ، ايٛظا٥ـ اييت ٜطتضل غاغًٖٛا  ايس٥ٝظ املدتص ، َٚكريداز ٚغريسٚط    بريدٍ طبٝعري١ ايعُري
 اضتضكام ٖرا ايبدٍ .

 
 (30َاد٠ )

( زٜريرياٍ 600ٜصريريسف بريريدٍ ٖريرياةـ يًُريريٛظؿني َريرئ ايدزرريري١ ايطريريابع١ ؾريريأع٢ً ، بٛاقريريع )   
 . ضًٜٓٛا

 
 (31َاد٠ )

ايريرٟ ٜتطًريا عًُري٘ اضريتدداّ ٖاةؿري٘ ايٓكرياٍ يف       جيٛش بكساز َٔ ايس٥ٝظ َٓح املٛظـ 
، ٜصسف غٗسًٜا ٚ دد ٚؾكًا يطبٝع١ ايعُريٌ   ، بدٍ ٖاةـ ْكاٍ إرسا٤ َهاملاج ةتعًل بايعٌُ

 ٚاملٗاّ املٛنٛي١ إ  املٛظـ ع٢ً ايٓضٛ ايتايٞ : 
 االضتدداّ ايبطٝيف االضتدداّ املتٛضيف االضتدداّ املسةؿع

 زٜاٍ  (300) زٜاٍ  (500) زٜاٍ  (10000)

 
 (32َاد٠ )

ٜطتضل املٛظـ ةعٜٛطريًا عرئ ضرياعاج ايعُريٌ اإلضرياؾ١ٝ ايرييت ٜهًريـ بٗريا بكريساز َرئ           
 ايس٥ٝظ ايتٓؿٝرٟ ، بٓا٤ً ع٢ً اقرتاح َدٜس اإلداز٠ املع١ٝٓ . 

ٚ طا ٖرا ايتعٜٛا ع٢ً أضاع إٔ ضاع١ ايعٌُ اإلضاؾ١ٝ ةطاٟٚ ضاع١ ٚزبعريًا يف  
 .ٚاألضبٛع١ٝ  أٜاّ ايعطالج ايسمس١ٝأٜاّ ايعٌُ ايعاد١ٜ ، ٚضاع١ ْٚصؿًا يف 

ٜٚهٕٛ اسبد األقص٢ يطاعاج ايعٌُ اإلضاؾ١ٝ حالذ ضرياعاج يف أٜرياّ ايعُريٌ ايعادٜري١     
 .ٚاألضبٛع١ٝ ٚمثاْٞ ضاعاج يف أٜاّ ايعطالج ايسمس١ٝ 
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 (33َاد٠ )
ضرياعاج   (7)نعدٍ ّٜٛ عٔ نريٌ   اإلضاؾ١ٝعٛضًا عٔ ضاعاج ايعٌُ  إراش٠ ٓح املٛظـ 

 اإلررياش٠ ، ٚحبد أقص٢ ةط١ عػس َٜٛريًا يف ايطري١ٓ ، ٚعًري٢ املٛظريـ ايكٝرياّ بتًريو        عٌُ
، ٚال جيريٛش َريٓح املٛظريـ بريدٍ      ةسصًٝٗا يًط١ٓ ايتاي١ٝ ؾكرييف  أٚخالٍ ايط١ٓ املطتضك١ عٓٗا 

 ْكدٟ عٔ ٖرٙ اإلراش٠ .
بريدٍ ْكريدٟ    ؾُا دٕٚ غاغًٞ ايٛظا٥ـ اسبسؾ١ٝ ٚايعُاي١ٝ َٔ ايدزر١ ايخا١َٓٚجيٛش َٓح 

، ٚحبد أقص٢  َٔ ايساةا األضاضٞ %(40)ع٢ً أال ٜصٜد ايبدٍ عٔ  ، اإلضايفٌ عٔ ايعُ
 (1)زٜاٍ غريٗسًٜا بايٓطريب١ يًُريٛظؿني اشباضريعني زبريدٍٚ ايريدزراج ٚايسٚاةريا زقريِ          (40000)

زٜرياٍ   (20000) َرئ ايساةريا ٚحبريد أقصري٢    %( 20)املسؾل بكإْٛ املٛازد ايبػس١ٜ املد١ْٝ ، ٚ
( املسؾل بكإْٛ املريٛازد  2عني زبدٍٚ ايدزراج ٚايسٚاةا زقِ )غٗسًٜا بايٓطب١ يًُٛظؿني اشباض

 ايبػس١ٜ املد١ْٝ .
 

 (34َاد٠ )
،  ريٓح املٛظريـ ايريرٟ ةكتطريٞ طبٝعري١ عًُري٘ ايتٓكريٌ         باإلضاؾ١ إ  بدٍ ايتٓكريٌ املكريسز  

، ٚ  ةٛؾس ازب١ٗ اسبه١َٝٛ ضٝاز٠ يتٓكالة٘ ، بريدٍ اضريتدداّ ضريٝاز٠ خاصري١     اشباص١ بطٝازة٘ 
زٜاٍ غٗسًٜا ، ٚال ٜدخٌ يف صطاب ايساةا اإلمجايٞ  (20000)إ   (10000)ٜرتاٚح َٔ 

 املطتضل عٔ َدد اإلراشاج . 
  . ٜٚصدز نٓح ٖرا ايبدٍ ٚذبدٜد َكدازٙ قساز َٔ ايس٥ٝظ

 

 (35َاد٠ )
 ٜطريريريتضل املٛظريريريـ ايكطريريريسٟ ايريريريرٟ ٜػريريريػٌ ٚظٝؿريريري١ إغريريريساؾ١ٝ بايٝهريريريٌ ايتٓعُٝريريريٞ  

 ايتاي١ٝ :بداًل غٗسًٜا ٚؾكًا يًؿ٦اج  ،املعتُد 
 . زٜاٍ (30000) َدٜس إداز٠ ؾأع٢ً -1

  . زٜاٍ (20500)   َطاعد َدٜس إداز٠ -2
 . زٜاٍ (20000) ز٥ٝظ قطِ -3



 

 
 

 

 

- 15 - 

 (36َاد٠ )
ٜطتضل املٛظـ ايكطسٟ بدٍ أحاذ ملس٠ ٚاصد٠ طٛاٍ َد٠ خدَت٘ بايدٚي١ ، إذا ٚؾسج ي٘ 

 ، ع٢ً ايٓضٛ ايتايٞ :  ازب١ٗ اسبه١َٝٛ ضهًٓا غري َؤحد
 ايدزر١ َتصٚش أٚ ٜعٍٛ أٚالدٙ أعصب

 ؾأع٢ً األٚ  زٜاٍ  (500000) زٜاٍ  (300000)

 ايخا١ْٝ َٔ ايطابع١ إ  زٜاٍ  (400000) زٜاٍ  (280000)

 ايدزراج األخس٣ زٜاٍ  (300000) زٜاٍ  (210000)
 

 يعكريريد ةٛظٝؿريري٘ ،   ٚؾكريريًا،  األحريرياذٜٚهريريٕٛ اضريريتضكام املٛظريريـ غريريري ايكطريريسٟ يبريريدٍ      
 اسبدٚد ٚايطٛابيف املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرٙ املاد٠ .ٚنا ال جياٚش 

 
 (37َاد٠ )

َٓريري٘ عريرئ نريريٌ ضريري١ٓ ، ؾريريإذا اضريريتكاٍ املٛظريريـ                 %( 25) ٜطريريتًٗو بريريدٍ األحريرياذ بٓطريريب١  
ٍ         أٚ ، ايتريصّ   أْٗٝث خدَت٘ قبٌ اْكطا٤ أزبريع ضريٓٛاج َرئ ةريازٜ  صصريٛي٘ عًري٢ ٖريرا ايبريد

ٙ َٓري٘ ْكريدًا أٚ خصريًُا َرئ َطريتضكاة٘      بطداد املتبكٞ َٓ٘ ، ٚراش يًز١ٗ اسبه١َٝٛ اضريرتداد 
 .  يدٜٗا

 ٜٚعؿ٢ املٛظـ َٔ ضريداد برياقٞ بريدٍ األحرياذ يف صايري١ ايٛؾريا٠ أٚ اإلصرياب١ بعزريص نًريٞ          
أٚ رص٥ٞ ٚيف صاالج ايهٛازذ ايعا١َ ، ٚجيٛش بكساز َٔ ايس٥ٝظ إعؿا٤ املٛظـ َرئ ضريداد   

 ١ٝ .باقٞ بدٍ األحاذ إذا نإ إْٗا٤ اشبد١َ يطبا ٜسرع إ  ازب١ٗ اسبهَٛ
 

 (38َاد٠ )
ٜطريريتضل املٛظريريـ ايكطريريسٟ ايريريرٟ ٜػريريػٌ ٚظٝؿريري١ أَريريني صريريٓدٚم بريريدٍ أَاْريري١ صريريٓدٚم              

 . زٜاٍ غٗسًٜا (10500)بٛاقع 
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 (39َاد٠ )
ةتضٌُ ازب١ٗ اسبه١َٝٛ ةرانس ضريؿس املٛظريـ غريري ايكطريسٟ ايريرٟ ٜعُريٌ نٛرريا عكريد         
 ةٛظٝـ خازرٞ ٚةريرانس ضريؿس شٚرري٘ ، ٚحالحري١ َرئ أبٓا٥ري٘ ترئ ال ةتزرياٚش أعُريازِٖ ايخآَري١           

 عػس٠ ، يف اسباالج ايتاي١ٝ :

 عٓد ايتعٝني ألٍٚ َس٠ . -1
 عٓد ايكٝاّ باإلراش٠ ايدٚز١ٜ ٚملس٠ ٚاصد٠ يف ايط١ٓ .  -2
عٓد االضريتدعا٤ َرئ اإلررياش٠ ايدٚزٜري١ ، ٚةصريسف يف ٖريرٙ اسبايري١ ةريرنس٠ ايطريؿس           -3

 يًُٛظـ ؾكيف . 
 عٓد اْتٗا٤ اشبد١َ َٚػادز٠ ايدٚي١ ْٗا٥ًٝا . -4

 

 (40َاد٠ )
ٜػرتط الضتضكام املٛظـ غري ايكطسٟ ةرانس ضؿس ألضسة٘ ، إٔ ةهٕٛ األضريس٠ َكُٝري١   

 يف ايدٚي١ أٚ قاد١َ إيٝٗا بػس  اإلقا١َ .
 

 (41اد٠ )َ
ٜهٕٛ اضتضكام ةرانس ايطؿس يًُٛظـ غري ايكطسٟ ، َا   ٜٓص عكريد ةٛظٝؿري٘ عًري٢    

 غري ذيو ، ٚؾكًا ملا ًٜٞ :

: ةرانس ضؿس بايدزر١ ايطٝاص١ٝ يًُٛظـ  ؾأع٢ً اشباَط١ٚظا٥ـ ايدزراج  غاغًٛ -1
 . ٚشٚر٘ ٚحالح١ َٔ أبٓا٥٘ تٔ ال ةتزاٚش أعُازِٖ ايخا١َٓ عػس٠

: ةرنس٠ ضؿس ٚاصد٠ بايدزر١ ايطٝاص١ٝ يًُٛظريـ   ٚظا٥ـ ايدزراج األخس٣ غاغًٛ -2
 .  ؾكيف

ٚ ل يًُٛظـ غري ايكطسٟ اسبصٍٛ ع٢ً ق١ُٝ ةرانس ايطريؿس املطريتضك١ يري٘ ٚيعا٥ًتري٘     
 ْكدًا دٕٚ اغرتاط ايطؿس بٗا .

 ريٌ إقاَري١ املٛظريـ املريدٕٚ      ٚؾكرياً ٜتِ صسف ق١ُٝ ةرانس ايطؿس  ،ٚيف مجٝع األصٛاٍ 
 تٛظٝـ عٓد بدا١ٜ ايتعٝني .يف عكد اي
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 (42َاد٠ )
إذا نريريإ ايريريصٚش ٚايصٚرريري١ غريريري ايكطريريسٜني ٜعُريريالٕ يريريد٣ أٟ َريرئ ازبٗريرياج اسبهَٛٝريري١      

ازبٗاج اييت متٍٛ َٛاشْتٗا َٔ ايدٚي١ أٚ ايػسناج املًُٛن١ يًدٚي١ أٚ اييت ةطاِٖ ؾٝٗريا   أٚ
 . عًُ٘ ر١ٗ َٔ، ؾإٕ اضتضكام أصدُٖا يترانس ايطؿس  ٍٛ دٕٚ صصٍٛ اآلخس عًٝٗا 

 
 (43َاد٠ )

يف صاي١ اْتكاٍ املٛظـ غري ايكطسٟ يًعٌُ جب١ٗ صه١َٝٛ أخس٣ غري ازب١ٗ املطتكدّ 
ؾال ٜطتضل ةرانس ايطؿس املكسز٠ ي٘ ٚألضريسة٘ عٓريد اْتٗريا٤ خدَتري٘ يف ازبٗري١       ، يًعٌُ ؾٝٗا

 األٚ  .
 

 (44َاد٠ )
ايساةا اإلمجايٞ  ٓح املٛظـ ايكطسٟ ايرٟ قط٢ ؾرت٠ االختباز بٓزاح ، ضًؿ١ بطُإ 

 ألصد األضباب ايتاي١ٝ :
 شٚاش طايا ايطًؿ١ أٚ أٟ تٔ ٜعٛيِ . -1
 غسا٤ ضٝاز٠ خاص١ . -2
 ضداد ْؿكاج أعبا٤ اسبٝا٠ . -3

ٚةهٕٛ ق١ُٝ ايطريًؿ١ ةطري١ أضريعاف ايساةريا األضاضريٞ يًُٛظريـ ، ٚنريا ال ٜكريٌ عرئ          
َا٥ري١  ( 1000000)ةط١ ٚعػسٜٔ أيـ زٜرياٍ ، ٚةهريٕٛ قُٝري١ ضريًؿ١ ايريصٚاش      ( 250000)

 أيـ زٜاٍ زبُٝع ؾ٦اج املٛظؿني ايكطسٜني .
 

 (45َاد٠ )
جيٛش نٛاؾك١ ايس٥ٝظ ايتٓؿٝرٟ َٓح املٛظـ غري ايكطسٟ ضًؿ١ يػسا٤ ضريٝاز٠ خاصري١ ،   

ةطريٕٛ أيريـ   ( 500000) ةهٕٛ قُٝتٗا ةط١ أضريعاف ايساةريا األضاضريٞ ٚحبريد أقصري٢     
 . زٜاٍ
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 (46َاد٠ )
ادٖا ، أٚ ضداد أٟ رص٤ َٓٗا ٚذيو بعريد ةطري١ٜٛ   جيٛش دبدٜد طًا ايطًؿ١ يف صاٍ ضد

 زصٝد ايطًؿ١ َٔ ق١ُٝ ايطًؿ١ ازبدٜد٠ .
 

 (47َاد٠ )
ةطدد ق١ُٝ ايطًؿ١ خصًُا َٔ ايساةا ع٢ً أقطاط غٗس١ٜ ، خريالٍ َريد٠ ال ةصٜريد عًري٢     

 ةظ ضٓٛاج أٚ ْٗا١ٜ اشبد١َ أُٜٗا أقسب .
 طًِ ايطًؿ١ .ٜٚبدأ اشبصِ َٔ ايساةا اعتبازًا َٔ ايػٗس ايتايٞ يتازٜ  ة

 

 (48َاد٠ )
ٜكريريريدّ طًريريريا ايطريريريًؿ١ إ  اإلداز٠ عًريريري٢ ايُٓريريريٛذش املعريريريد يريريريرا ايػريريريس  َٛضريريريضًا                    

 ؾٝ٘ َا ًٜٞ :
 ق١ُٝ ايطًؿ١ املطًٛب١ ٚضببٗا . -1
، ٚعريدد ٚقُٝري١ األقطرياط     ، ٚةريٛازٜ  َٓضٗريا   ، ٚق١ُٝ نريٌ َٓٗريا   ايطًـ ايطابك١ -2

 . ايباق١ٝ
، ٚايساةريا   ًَـ طايا ايطًؿ١ ٜريبني اإلداز٠ ايرييت ٜتبعٗريا   ٚع٢ً اإلداز٠ ةكدِٜ بٝإ َٔ 

 ، ٚايطٔ ٚازبٓط١ٝ . ، َٚد٠ اشبد١َ ٚقث ةكدِٜ طًا ايطًؿ١
، نٛاؾكت٘ عًري٢ خصريِ    نُا ٜكدّ طايا ايطًؿ١ إقسازًا ع٢ً ايُٓٛذش املعد يرا ايػس 

 ق١ُٝ ايطًؿ١ َٔ زاةب٘ ع٢ً أقطاط غٗس١ٜ .
 

 (49َاد٠ )
ٚ     ٜعؿ٢ املٛظـ أٚ ٚزحت٘ َٔ  ايبرياقٞ َٓٗريا يف    ضريداد قُٝري١ ايطريًؿ١ املطريتضك١ عًٝري٘ أ

 : تنيايتايٝ نياسبايت
 ٚؾا٠ املٛظـ ، أٚ إصابت٘ بعزص نًٞ أٚ رص٥ٞ . -1
 ايهٛازذ ايعا١َ . -2
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ٚجيٛش يف اسباالج األخس٣ ، بكريساز َرئ ز٥ريٝظ صبًريظ ايريٛشزا٤ ، بٓريا٤ً عًري٢ اقريرتاح         
 طتضك١ عًٝ٘ أٚ ايباقٞ َٓٗا .ز٥ٝظ ازب١ٗ ، إعؿا٤ املٛظـ َٔ ضداد ق١ُٝ ايطًؿ١ امل

 
 ايؿصٌ ايخايد

 ايتدزٜا ٚايتطٜٛس
 (50َاد٠ )

ٜتِ ذبدٜد اصتٝاراج ايتدزٜا يف إطاز اإلضرتاةٝز١ٝ ايعا١َ يًدٚيري١ ، ٚٚؾكريًا ألٖريداف    
ةكازٜس ةكٝريِٝ األدا٤ ،  ازب١ٗ اسبه١َٝٛ ، ٚاشبطيف املٛضٛع١ يتطٜٛس ايعٌُ بٗا ، ٚيف ض٤ٛ 

 . اإلداز١َٜدٜسٟ ايٛصداج ٚبعد اضتطالع زأٟ 
 

 (51َاد٠ )
، بايتٓطٝل َع ايٛصريداج   ةكّٛ اإلداز٠ بتضًٌٝ االصتٝاراج ايتدزٜب١ٝ يًز١ٗ اسبه١َٝٛ

املع١ٝٓ ، يتضدٜد ايكدزاج ٚايهؿا٤اج َٚطت٣ٛ املٗازاج ٚاملعسؾ١ ايالش١َ يريتُهني   اإلداز١ٜ
 . املٛظـ َٔ ذبطني أدا٥٘ نا  كل أٖداف ازب١ٗ اسبه١َٝٛ

 
 (52َاد٠ )

ةطع اإلداز٠ خطري١ ايتريدزٜا ٚايتطريٜٛس ايطري١ٜٛٓ يف ضري٤ٛ ْتريا٥س ذبًٝريٌ االصتٝاررياج         
 ايتدزٜب١ٝ ، ع٢ً إٔ ةتطُٔ اشبط١ َا ًٜٞ :

 .  ذبدٜد أٚيٜٛاج َتطًباج ايتدزٜا ٚايتطٜٛس -1
 .  ذبدٜد أضايٝا ايتدزٜا ٚايتطٜٛس -2
 .  ازبدٍٚ ايطٟٓٛ ي اَس ايتدزٜا ٚايتطٜٛس -3
 .  ٗاج اييت ةٛؾس ايتدزٜا ٚايتطٜٛسبٝإ ازب -4
 املٛاش١ْ ايالش١َ يتٓؿٝر خط١ ايتدزٜا ٚايتطٜٛس . -5

ٚةٛايف اإلداز٠ ، اإلداز٠ املدتص١ باشبط١ ايط١ٜٛٓ يًتريدزٜا قبريٌ ْٗاٜري١ غريٗس دٜطريُ       
 َٔ نٌ عاّ العتُادٖا .
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 (53َاد٠ )
ٜتِ ايتريدزٜا يف رٗرياج ايتريدزٜا املتاصري١ داخريٌ ايدٚيري١ ، ٚجيريٛش يف اسبرياالج ايرييت          
ةكتطٝٗا َتطًباج ايٛظٝؿ١ ، أٚ عدّ ةٛاؾس بساَس ايتريدزٜا داخريٌ ايدٚيري١ ، ايتريدزٜا يف     

 . ازبٗاج اشبازر١ٝ ذاج اشب ٠ ٚاملطت٣ٛ املتُٝص
 

 (54َاد٠ )
 ٜػرتط إلٜؿاد املٛظـ يًتدزٜا يف اشبازش َا ًٜٞ :

 إٔ ٜهٕٛ قطسٟ ازبٓط١ٝ . -1
 . ايتعٝني إعاد٠ارتٝاش َد٠ االختباز عٓد بدا١ٜ أٚ  -2
 غسٚط اي ْاَس ايتدزٜيب املسغح ي٘ . يدٜ٘إٔ ةتٛاؾس  -3
 إٔ ٜهٕٛ ًًَُا بايًػ١ املطتدد١َ يف اي ْاَس . -4
 إٔ ٜهٕٛ آخس ةكِٝٝ أدا٤ ي٘ نطت٣ٛ رٝد ع٢ً األقٌ . -5
 اي ْريريريرياَس ايتريريريريدزٜيب  بريريريريايٛشاز٠ ايعاَريريريري١ ز٠اإلداأال ةتطريريريرئُ خطريريريري١ َعٗريريريريد   -6

 املٛؾد إيٝ٘ .
7-       ٘ ، ٚجيريٛش   إٔ ٜهٕٛ قد َط٢ ضت١ أغٗس ع٢ً األقريٌ عًري٢ ةريازٜ  آخريس إٜؿرياد يري

نٛاؾك١ ايس٥ٝظ االضتخٓا٤ َٔ ٖرا ايػسط يف اسبرياالج ايرييت ةكتطريٝٗا َصريًض١     
 ايعٌُ .

 . ذاة٘ أال ٜهٕٛ قد ضبل ي٘ إٔ غازى يف اي ْاَس ايتدزٜيب -8
 

 (55اد٠ )َ
ٜطتضل املٛظـ املٛؾد يًتدزٜا خازش ايدٚي١ بريدٍ ايتُخٝريٌ املكريسز يري٘ حبطريا دزرتري٘       

 . ايٛظٝؿ١ٝ إذا ناْث َد٠ ايدٚز٠ غٗسًا ؾأقٌ

اضريريتضل ْصريريـ بريريدٍ ايتُخٝريريٌ املكريريسز يريري٘ عريرئ                  ،ؾريريإذا شادج َريريد٠ ايريريدٚز٠ عًريري٢ غريريٗس  
 . املد٠ ايصا٥د٠
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 (56َاد٠ )
اشبريريازش ةػريريٝري رٗريري١ ايتريريدزٜا أٚ بسْريرياَس ايتريريدزٜا    ال جيريريٛش يًُٛؾريريد يًتريريدزٜا يف  

 ، ٚةعت  طبايؿ١ املٛظـ يريو إخالاًل بٛارباج ايٛظٝؿ١ . نٛاؾك١ ر١ٗ عًُ٘ إال
 

 (57َاد٠ )
ًٜتريريصّ املٛظريريـ املٛؾريريد يف بسْريرياَس ةريريدزٜيب يف اشبريريازش بٓكريريٌ َريريا انتطريريب٘ َريرئ َعريريازف 

ٛ    اإلداز٠َٚٗازاج َٔ ايتدزٜا إ  َٛظؿٞ  عريد  ريددٙ َريدٜس ٖريرٙ     ايرييت ٜعُريٌ بٗريا يف َ
 ٚحبد أقص٢ غٗس َٔ ةازٜ  عٛد٠ املٛظـ يًعٌُ . اإلداز٠

 
 ايؿصٌ ايسابع

 ْعاّ ةكِٝٝ األدا٤
 (58َاد٠ )

ةطع اإلداز٠ بايتٓطٝل َع اإلدازاج املع١ٝٓ األضظ ٚاملعرياٜري ايرييت عًري٢ أضاضريٗا ٜريتِ      
ـ              ، ٚذيريريريو يف صريريريدٚد األٖريريريداف ايريريرييت ةطريريريع٢ ازبٗريريري١ اسبهَٛٝريريري١       ةكٝريريريِٝ أدا٤ املٛظريريري

  . إ  ذبكٝكٗا
 

 (59َاد٠ )
جيا إٔ ةػتٌُ ةكريازٜس ةكٝريِٝ األدا٤ عًري٢ ايعٓاصريس ٚايبٝاْرياج ايهؿًٝري١ بتكٝريِٝ أدا٤        

 ، ع٢ً إٔ ةتطُٔ نٌ أٚ بعا ايعٓاصس اآلة١ٝ : املٛظـ خالٍ عاّ
 نِ ايعٌُ َٚطت٣ٛ ازبٛد٠ ٚاإلةكإ يف أدا٤ املٗاّ ايٛظٝؿ١ٝ . - 1
 ايٛظٝؿ١ٝ .ضسع١ إظباش املٗاّ  - 2
 ايكدز٠ ع٢ً ة١ُٝٓ املعًَٛاج ٚاملٗازاج . - 3
 ايكدز٠ ع٢ً ايدزاض١ ٚايبضد ٚايتضًٌٝ . - 4
 ايكدز٠ ع٢ً املبادز٠ ٚاالبتهاز . - 5
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 عالقاج ايعٌُ . - 6
 االْطباط . - 7
 ارتٝاش ايدٚزاج ايتدزٜب١ٝ . - 8
 ايكدز٠ ع٢ً ايتدطٝيف ٚايتٓعِٝ . - 9

 ي١ٝ ٚارباذ ايكسازاج .ايكدز٠ ع٢ً ذبٌُ املطؤٚ -10
 ايكدز٠ ع٢ً اإلغساف ٚاملتابع١ ٚايتٛرٝ٘ . -11
 

 (60َاد٠ )
ةعد اإلداز٠ ضزاًل يتكازٜس ةكِٝٝ األدا٤ ةبني ؾٝ٘ اضِ املٛظـ ٚٚظٝؿت٘ ٚدزرتري٘ املايٝري١   

 َٚطت٣ٛ ةكِٝٝ أدا٥٘ ضًٜٓٛا .
 

 (61َاد٠ )
مت ةكٝريِٝ أدا٥ري٘ نطريت٣ٛ    ةكّٛ اإلداز٠ بايتأغري يف ضزٌ ةكازٜس ةكِٝٝ األدا٤ أَاّ َٔ 

، نُا ةكّٛ بايتأغريري أَرياّ َرئ ق ريدّ عٓري٘       ، ملساعا٠ ذيو عٓد ايرتغٝح يًرتق١ٝ َكبٍٛ ؾأقٌ
ةكسٜريريسإ َتتايٝريريإ يتكٝريريِٝ األدا٤ نطريريت٣ٛ ضريريعٝـ ، ٚيف ٖريريرٙ اسبايريري١ ُةعريريد اإلداز٠ َريريرنس٠  

 يًعس  ع٢ً ايس٥ٝظ الرباذ َا ًٜصّ بػأْ٘ .
 

 ايؿصٌ اشباَظ
 ايرتقٝاج 

 (62َاد٠ )
ُةعد اإلداز٠ بٝاًْا بأمسا٤ املٛظؿني املسغضني يًرتق١ٝ َٔ ٚاقع ضزٌ األقد١َٝ ، ٚضريزٌ  

 غسٚط ايرتق١ٝ األخس٣  . إ  باإلضاؾ١ةكازٜس ةكِٝٝ األدا٤ 
ٚةعريريريس  ايبٝاْريريرياج املػريريرياز إيٝٗريريريا يف ايؿكريريريس٠ ايطريريريابك١ عًريريري٢ ايريريريس٥ٝظ عٓريريريد ايٓعريريريس                 

 يف ايرتقٝاج .
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 ايؿصٌ ايطادع
 يٓدب ٚاإلعاز٠ايٓكٌ ٚا

 (63َاد٠ )
ةكريريّٛ نريريٌ َريرئ ازبٗريري١ املٓكريريٍٛ َٓٗريريا املٛظريريـ ٚازبٗريري١ املٓكريريٍٛ إيٝٗريريا بإعريريداد ايكريريسازاج   

، ٚةريٛدع   ايتٓؿٝر١ٜ ايالش١َ إلرسا٤ ايٓكٌ َٛضضًا ؾٝٗا ةازٜ  ايٓكٌ ٚايٛظٝؿ١ املٓكريٍٛ إيٝٗريا  
 ْطد١ َٔ ٖرٙ ايكسازاج يف ًَـ خد١َ املٛظـ .

 (64َاد٠ )
 ازب١ٗ املٓكٍٛ َٓٗريا املٛظريـ نتابعري١ ٚإْٗريا٤ إرريسا٤اج ايٓكريٌ يف َريد٠       ةكّٛ اإلداز٠ يف 

، ٚإزضاٍ ًَـ خد١َ املٛظريـ   ال ةصٜد ع٢ً ةط١ عػس ًَٜٛا َٔ ةازٜ  صدٚز قساز ايٓكٌ 
 إ  ازب١ٗ املٓكٍٛ إيٝٗا َٚا ٜؿٝد إخال٤ طسؾ٘ .

 
 (65َاد٠ )

َٔ ةريازٜ  ةطريًُ٘ ايعُريٌ    ٜطتضل املٛظـ املٓكٍٛ زاةب٘ َٔ ازب١ٗ املٓكٍٛ إيٝٗا اعتبازًا 
 بٗا .

 
 (66َاد٠ )

 ، ٚةعتريريري  خدَتريريري٘   ريريريتؿغ املٛظريريريـ املٓكريريريٍٛ نٝعريريرياد اضريريريتضكام ايعريريريال٠ٚ ايدٚزٜريريري١  
 َتص١ً .
 

 (67َاد٠ )
ٚظٝؿ١ يف ر١ٗ صه١َٝٛ أخس٣ بدٍ ْدب غريٗسٟ بٓطريب١    إ ٜطتضل املٛظـ املٓتدب 

ٚظٝؿري١   إ ، ٚيف صايري١ ايٓريدب    ( زٜا50000ٍٚحبد أقص٢ )َٔ ايساةا األضاضٞ  (25%)
 أُٜٗا أع٢ً .  اإلغساؾ١ٝغساؾ١ٝ ٜطتضل املٛظـ بدٍ ايٓدب أٚ بدٍ ايٛظٝؿ١ إ

 . ٚال ٜطتضل املٛظـ بدٍ ايٓدب إال إذا نإ ايٓدب باإلضاؾ١ إ  عًُ٘ األصًٞ
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، اضتضل املٛظـ َٔ ازبٗري١ املٓتريدب    ٚإذا نإ ايٓدب دٕٚ قٝاّ املٛظـ بعًُ٘ األصًٞ
، ٚيف مجٝريريع  ايبريريدالج ٚاملصاٜريريا ايٛظٝؿٝريري١ األخريريس٣ املكريريسز٠ يًٛظٝؿريري١ املٓتريريدب إيٝٗريريا  إيٝٗريريا

 األصٛاٍ ٜساع٢ عدّ االشدٚار١ٝ يف ايصسف .
 

 (68َاد٠ )
ٜهريريٕٛ املٛظريريـ املٓتريريدب خاضريريعًا إدازٜريريًا يًزٗريري١ املٓتريريدب إيٝٗريريا ، َريرئ صٝريريد اإلغريريساف  

 املٓتدب إيٝٗا .ٚايتٛرٝ٘ ٚايتأدٜا ، ؾُٝا ٜتعًل نباغس٠ أعُاٍ ايٛظٝؿ١ 
 

 (69َاد٠ )
 ٜٓتٗٞ ايٓدب باْتٗا٤ َدة٘ أٚ باْتٗا٤ امل١ُٗ اييت مت ايٓدب َٔ أرًٗا .

،  ٚجيٛش يهٌ َرئ ازبٗري١ املٓتريدب َٓٗريا املٛظريـ ٚازبٗري١ املٓتريدب إيٝٗريا إْٗريا٤ ايٓريدب          
بػريريريسط إخطريريرياز املٛظريريريـ ٚازبٗريريري١ األخريريريس٣ قبريريريٌ ايتريريريازٜ  املكريريريسز إلْٗريريريا٤ ايٓريريريدب بػريريريٗس                 

 األقٌ . ع٢ً
 

 (70َاد٠ )
، ٚعٓد اْتٗا٥ٗريا   جيٛش يف صاي١ ايطسٚز٠ غػٌ ٚظٝؿ١ املٛظـ املعاز خالٍ َد٠ اإلعاز٠

ٜعٛد املٛظـ إ  ٚظٝؿت٘ األص١ًٝ إذا ناْث غاغس٠ أٚ إ  ٚظٝؿري١ أخريس٣ يف ذاج دزرري١    
، ٜػريػٌ ٚظٝؿتري٘ األصري١ًٝ بصريؿ١      ، ؾإذا   ةٛرد ٚظٝؿ١ غرياغس٠  ٚظٝؿت٘ األص١ًٝ ْٚٛعٗا

  . ، ع٢ً إٔ ٜػػٌ أٍٚ ٚظٝؿ١ ربًٛ َٔ ذاج دزر١ ٚظٝؿت٘غدص١ٝ 
 

 (71َاد٠ )
، ع٢ً إٔ ٜكريّٛ   جيٛش يًُٛظـ إٔ ٜطًا إْٗا٤ إعازة٘ قبٌ اْتٗا٤ املد٠ املسخص ي٘ بٗا

 .  بإخطاز ازب١ٗ املعاز إيٝٗا بسغبت٘ يف إْٗا٤ اإلعاز٠ قبٌ غٗس َٔ إْٗا٥ٗا
ازب١ٗ املعرياز َٓٗريا خريالٍ أضريبٛع      ٚيف مجٝع األصٛاٍ ، جيا ع٢ً املٛظـ ايعٛد٠ إ 

 . اشبازر١َٝٔ ةازٜ  اْتٗا٤ اإلعاز٠  َٔ ةازٜ  اْتٗا٤ اإلعاز٠ ايداخ١ًٝ ، ٚغٗسٜٔ
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 (72َاد٠ )
ةدخٌ َد٠ اإلعاز٠ يف صطاب َريد٠ خدَري١ املٛظريـ ايؿعًٝري١ ٚيف اضريتضكام ايعريالٚاج       

 . ٚايرتقٝاج
 

 ايؿصٌ ايطابع
 اإلراشاج

 (73َاد٠ )
اي١َٝٛٝ يرٟٚ اإلعاق١ نكداز ضاع١ ، بايطُاح يِ باسبطٛز بعد ُةدؿا ضاعاج ايعٌُ 

َٛاعٝد ايعٌُ ايسمس١ٝ بٓصـ ضرياع١ ٚاالْصريساف قبريٌ َٛاعٝريد ايعُريٌ ايسمسٝري١ بٓصريـ        
 ضاع١ .
 

 (74َاد٠ )
       ٘ ، ةكٝريريد ؾٝريري٘ مجٝريريع    ةعريريد اإلداز٠ ًَؿريريًا ؾسعٝريريًا يهريريٌ َٛظريريـ ٜريريٛدع نًريريـ خدَتريري

، ٚنريريريو ايسصريريٝد املتبكريريٞ يريري٘ َريرئ   أْريريٛاع اإلرريرياشاج ايريرييت  صريريٌ عًٝٗريريا خريريالٍ ايعريرياّ    
 إراشة٘ ايدٚز١ٜ يف ْٗا١ٜ ايعاّ .

 

 (75َاد٠ )
ةكريريريّٛ نريريريٌ إداز٠ بازبٗريريري١ اسبهَٛٝريريري١ بإعريريريداد رريريريدٍٚ شَريريري  باإلرريريرياشاج ايدٚزٜريريري١      

، ٚطبكريريريًا ملريريريا  ، يف ضريريري٤ٛ املتريريريٛاؾس َريريرئ زصريريريٝد ٖريريريرٙ اإلرريريرياشاج يهريريريٌ َريريريِٓٗ ملٛظؿٝٗريريريا
 ةكتطٝ٘ َصًض١ ايعٌُ .

 

 (76َاد٠ )
سغا يف ايكٝاّ بإراش٠ دٚز١ٜ ، إٔ ٜكدّ طًبًا بريو إ  ز٥ٝط٘ جيا ع٢ً نٌ َٛظـ ٜ

املباغس قبٌ بداٜتٗا بٛقٍث ناٍف ، ٜبني ؾٝ٘ َد٠ اإلراش٠ املطًٛب١ ، ٚع٢ً ايريس٥ٝظ املباغريس إٔ   
 ٌٝ طًا املٛظـ إ  اإلداز٠ يًتأند َرئ إٔ زصريٝدٙ َرئ اإلررياشاج ايدٚزٜري١ ٜطريُح يري٘        

 باملد٠ املطًٛب١ .
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 (77َاد٠ )
نٌ َٛظـ زخص ي٘ بإراش٠ دٚزٜري١ ، إٔ ٜكريدّ يف ايٝريّٛ األخريري َرئ أٜرياّ        جيا ع٢ً

ايعٌُ ايسمس١ٝ ، ايطابل ع٢ً قٝاَ٘ بٗا ، إقسازًا ع٢ً ايُٓريٛذش ايريرٟ ُٜعريد يريريو َٛضريضًا      
 ؾٝ٘ َا ًٜٞ :

 ةازٜ  بد٤ اإلراش٠ ٚةازٜ  اْتٗا٥ٗا . -1
 عٓٛاْ٘ خالٍ ؾرت٠ اإلراش٠ ، إٕ ٚرد ، ٚٚض١ًٝ االةصاٍ ب٘ . -2

 

 نُا جيا عًٝ٘ إٔ ٜكدّ بعد عٛدة٘ َٔ اإلراش٠ إقسازًا نباغس٠ ايعٌُ .
ٜٚكّٛ ايريس٥ٝظ املباغريس باعتُرياد إقريسازٟ ايكٝرياّ باإلررياش٠ ٚايعريٛد٠ َٓٗريا ٚإصايتُٗريا إ           

 . اإلداز٠ الرباذ َا ًٜصّ ٚصؿعُٗا باملًـ اشباص باملٛظـ
 

 (78َاد٠ )
 ال ٜطتضل املٛظـ إراش٠ دٚز١ٜ عٔ املدد ايتاي١ٝ :

 أْٗٝث خدَت٘ خاليا .  أٚؾرت٠ االختباز إذا اضتكاٍ املٛظـ    -1
 َد٠ ايٛقـ عٔ ايعٌُ بدٕٚ زاةا إذا شادج ع٢ً ضبع١ أٜاّ .   -2
 ٜعٌُ ؾٝٗا املٛظـ . َد٠ اإلخطاز بإْٗا٤ اشبد١َ اييت ال   -3
 َد٠ اسببظ ةٓؿٝرًا سبهِ ْٗا٥ٞ .   -4
املسضري١ٝ ،   اإلررياش٠ َد٠ اإلررياش٠ ايرييت ةصٜريد َريدةٗا عًري٢ ضريت١ أغريٗس ؾُٝريا عريدا             -5

 ٚاإلراش٠ بدٕٚ زاةا إذا شادج ع٢ً ضبع١ أٜاّ .
 َد٠ االْكطاع عٔ ايعٌُ .   -6

 
 (79َاد٠ )

جيٛش يًس٥ٝظ ايتٓؿٝرٟ إٔ ٜطًا َٔ املٛظريـ ايعريٛد٠ إ  عًُري٘ قبريٌ اْتٗريا٤ إراشةري٘       
 ذيو .ايدٚز١ٜ ، إذا اقتطث َصًض١ ايعٌُ 

 



 

 
 

 

 

- 27 - 

 (80َاد٠ )
ةصسف يًُٛظـ ناٌَ َطتضكاة٘ عٔ اإلراش٠ ايدٚز١ٜ َريع زاةريا ايػريٗس ايريرٟ ٜطريبل      

 . اإلراش٠
 

 (81َاد٠ )
 ٚ أحٓا٤ٖريا   جيا إٔ خيطس املٛظـ ر١ٗ عًُ٘ ن زاج اإلراش٠ ايعازض١ قبٌ ايكٝاّ بٗريا أ

عًُري٘ بٝاْريًا   ، ؾعًٝ٘ إٔ ٜكدّ عكا عٛدة٘ إ   ، ؾإذا   ٜتُهٔ َٔ ٖرا اإلخطاز إٕ أَهٔ
 عت  َٓكطعًا عٔ ايعٌُ .ا، ٚإال  باألضباب اييت ةٛضح إٔ غٝاب٘ نإ بعرز َكبٍٛ

 

 (82َاد٠ )
، إخطرياز   ، أٚ ع٢ً َٔ ٜٓٛب عٓ٘ إذا أصٝا املٛظـ أحٓا٤ أٚ بطبا عًُ٘ ةعني عًٝ٘

، ٚذيو خالٍ َد٠ ال دباٚش ةطري١ عػريس َٜٛريًا     ر١ٗ عًُ٘ باسبادذ ايرٟ ةطبا يف إصابت٘
، ٚعًري٢ رٗري١ عًُري٘ إخطرياز ازبٗري١ ايطبٝري١ املدتصري١         نخس َٔ ةريازٜ  ٚقريٛع اسبريادذ   ع٢ً األ

إلرسا٤ ايهػـ ايطيب ع٢ً املٛظـ املصاب ملعسؾ١ ضبا إصابت٘ ٚبٝإ َد٣ صًتٗا بايعٌُ 
 ٚاملد٠ ايالش١َ يعالر٘ ٚةكدٜس ْطب١ ايعزص ايٓاةس عٓٗا إٕ ٚرد .

 
 (83َاد٠ )
ٓتني ، ةبدأ بعد اْتٗا٤ إراش٠ ايٛضع َباغس٠ ، متٓح املٛظؿ١ ضاعيت زضاع١ ًَٜٛٝا ملد٠ ض

 . ٜٚرتى يًُٛظؿ١ ذبدٜد ٚقث ايسضاع١
 

 (84َاد٠ )
 ريريٓح املٛظريريـ إرريرياش٠ عريريصا٤ بساةريريا إمجريريايٞ ملريريد٠ ةطريري١ أٜريرياّ يف صايريري١ ٚؾريريا٠ أصريريد        
أقازبريري٘ َريرئ ايدزرريريري١ األٚ  ، ٚملريريد٠ حالحريري١ أٜريريرياّ إذا نريريإ املتريريٛؾ٢ أصريريريد أقازبريري٘ صتريريري٢        

رريريرياش٠ ملريريريد٠ ضريريريبع١ أٜريريرياّ إذا اضريريريطس املٛظريريريـ يًطريريريؿس إ  ايدزرريريري١ ايسابعريريري١ ، ٚةهريريريٕٛ اإل
 .  اشبازش

 . ٚال ذبطا َد٠ إراش٠ ايعصا٤ َٔ اإلراش٠ ايدٚز١ٜ إذا ٚقعث خاليا
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 (85َاد٠ )
  ٓح املٛظـ ايكطسٟ إراش٠ بدٕٚ زاةا ملساؾك١ ايصٚش املٛظـ بإصد٣ ازبٗاج اسبهَٛٝري١ 

إذا أسبريل   ، ايدٚيري١ أٚ ايػسناج اييت ةطاِٖ ؾٝٗا أٚ ازبٗاج اييت متٍٛ َٛاشْتٗا َٔ ايدٚي١ 
 يًعٌُ بإصد٣ ايبعخاج ايتُخ١ًٝٝ يًدٚي١ يف اشبريازش ، أٚ إذا أعريري يًعُريٌ خريازش ايريبالد ،      

 . إراش٠ دزاض١ٝ أٚ أٚؾد يًدازش ملد٠ ال ةكٌ عٔ ض١ٓ يف بعخ١ أٚ

اصتطرياب  ٚال ةريدخٌ يف   ،ٚةدخٌ َد٠ ٖرٙ اإلراش٠ يف صطاب املريد٠ ايالشَري١ يًرتقٝري١    
 َد٠ َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اشبد١َ .

 

 (86َاد٠ )
 جيريريريٛش َريريريٓح املٛظريريريـ ايكطريريريسٟ إرريريرياش٠ بساةريريريا إمجريريريايٞ ملساؾكريريري١ شٚرتريريري٘ أٚ إصريريريد٣  

 ضبازَ٘ ، ٚذيو يف اسباالج ايتاي١ٝ :

 املُٗاج ايسمس١ٝ . -1
 ايدٚزاج ايتدزٜب١ٝ .  -2

 ٚةهٕٛ اإلراش٠ بدٕٚ زاةا ؾُٝا جياٚش َد٠ غٗس .
َٔ ازب١ٗ اسبه١َٝٛ اييت ةعٌُ  ،ضٛا٤ نإ َٛظؿًا أٚ غري َٛظـ  ،ٜٚصسف يًُساؾل 

بٗا املٛظؿ١ ، ْصـ بدٍ ايتُخٌٝ ٚةرنس٠ ضؿس براج ايؿ٦ري١ املكريسز٠ يًُٛظؿري١ طبكريًا يألصهرياّ      
 املٓع١ُ يريو .

 ألصهاّ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ .  ٚؾكًاُٚةضدد ا ازّ 
 

 (87َاد٠ )
ملساؾكري١ َريسٜا يًعريالش خريازش ايدٚيري١       جيٛش يًس٥ٝظ َٓح املٛظـ إراش٠ بساةا إمجايٞ

 . املدتص١ يف اسباالج اييت ةطتدعٞ اصطضاب َساؾل ، بٓا٤ً ع٢ً ةٛص١ٝ ازب١ٗ ايطب١ٝ
 . ٚةهٕٛ َد٠ اإلراش٠ يًؿرت٠ ايالش١َ يعالش املسٜا باشبازش
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 (88َاد٠ )
يًعريالش  متٓح املٛظؿ١ ايكطس١ٜ إراش٠ بساةا إمجايٞ ملساؾك١ طؿًٗا املريسٜا أحٓريا٤ إقاَتري٘    

بإصد٣ املطتػؿٝاج ايعا١َ أٚ اشباص١ داخريٌ ايدٚيري١ ، ٚذيريو يف اسبرياالج ايرييت ةطريتدعٞ       
 ذيو ، بٓا٤ً ع٢ً ةكسٜس َٔ املطتػؿ٢ َعتُد َٔ ازب١ٗ ايطب١ٝ املدتص١ .

 
 (89َاد٠ )

 جيريريٛش بكريريساز َريرئ ايريريس٥ٝظ َريريٓح املٛظريريـ ايكطريريسٟ إرريرياش٠ ةؿريريسؽ اضريريتخٓا١ٝ٥ بساةريريا         
ٍ أٚ َٗريرياّ ةتعًريريل باملػريريازن١ يف ايؿريريسم ايٛطٓٝريري١     ، ٚذيريريو يًكٝريرياّ بريريأٟ أعُريريا    إمجريريايٞ

أٚ األْػريريط١ ايسٜاضريري١ٝ أٚ ايريري اَس االرتُاعٝريري١ أٚ ايخكاؾٝريري١ أٚ ألٟ أضريريباب    املطريريابكاج أٚ
أخس٣ َػاب١ٗ ال ةتعًل بعٌُ ازب١ٗ اسبه١َٝٛ اييت ٜعٌُ بٗا املٛظريـ ، ٚذيريو بٓريا٤ً عًري٢     

 . ددٖاطًا ازبٗاج ايسمس١ٝ املع١ٝٓ بتًو اجملاالج ٚيًُدد اييت ذب
  

 (90َاد٠ )
جيريريٛش َريريٓح املٛظريريـ ايكطريريسٟ إرريرياش٠ دزاضريري١ٝ يًُريريد٠ ٚبايػريريسٚط املٓصريريٛص عًٝٗريريا يف  

 . ايكإْٛ املٓعِ يًبعخاج ايدزاض١ٝ
 

 (91َاد٠ )
ُُٜٓح املٛظـ ايكطريسٟ ايريرٟ ٜريدزع عًري٢ ْؿكتري٘ اشباصري١ إررياش٠ بساةريا إمجريايٞ ألدا٤          

جيرياٚش ٜريَٛني َرئ     يف َٝعاد ال االَتضاْاج قبٌ بد٥ٗا بأضبٛع ، ع٢ً إٔ ٜعٛد إ  ايعٌُ
ةازٜ  اْتٗا٤ االَتضاْاج إذا نإ أداؤٖا خازش ايدٚي١ ، ًَٜٚٛا ٚاصريدًا إذا نريإ أداؤٖريا داخريٌ     

 ايدٚي١ .
 ٚيف مجٝع األصٛاٍ ، جيا َساعا٠ َا ًٜٞ :

 . اسبصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ َطبك١ يًدزاض١ َٔ ايس٥ٝظ -1
، َع منريٛذش   أٚ َا ٜؿٝد ذيو إزؾام صٛز٠ طبل األصٌ ، َٔ ردٍٚ االَتضاْاج ، -2
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 . طًا اإلراش٠ َٛضضًا ؾٝ٘ ةازٜ  بد٤ ٚاْتٗا٤ االَتضاْاج
 . ةكدِٜ َا ٜخبث أدا٤ٙ االَتضاْاج -3

 
 (92َاد٠ )

دباٚش غٗسًا بكساز  جيٛش يألضباب اييت ٜبدٜٗا املٛظـ ، َٓض٘ إراش٠ بدٕٚ زاةا ملد٠ ال
 ش ذيو .َٔ ايس٥ٝظ ايتٓؿٝرٟ ، ٚبكساز َٔ ايس٥ٝظ ؾُٝا جياٚ

 
 (93َاد٠ )

يف مجٝع األصٛاٍ ، ٜباغس املٛظـ عًُ٘ عكا اْتٗا٤ إراشة٘ َباغس٠ ، ؾإذا نإ ايٝريّٛ  
عًٝري٘ إٔ ٜباغريس عًُري٘ يف أٍٚ     ٚرريا  ،ايرٟ ًٜٞ اْتٗا٤ اإلراش٠ عط١ً أضبٛع١ٝ أٚ زمس١ٝ 

 ّٜٛ عٌُ .
 

 ايؿصٌ ايخأَ
 ايتضكٝل

 (94َاد٠ )
َع٘ ، ٚذيو نٛرا إخطرياز نتريابٞ ٜطريًِ    جيا إخطاز املٛظـ نٝعاد اسبطٛز يًتضكٝل 

، ٜريتِ إخطريازٙ بهترياب َطريزٌ عًري٢       إيٝ٘ غدصًٝا نكس عًُ٘ ، ٚإذا ةعرز ةطًُٝ٘ اإلخطاز
 عٓٛاْ٘ ايخابث نًـ خدَت٘ أٚ إخطازٙ بإصد٣ ايٛضا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ اسبدٜخ١ .

ٟ ٚإذا زؾا املٛظـ ةطًِ اإلخطاز أٚ إذا    طس يف املٛعد ا دد زغِ إخطازٙ بأ
َريرئ ايٛضريريا٥ٌ املػريرياز إيٝٗريريا يف ايؿكريريس٠ ايطريريابك١ ، رريرياش إرريريسا٤ ايتضكٝريريل يف غٝبتريري٘ ٚؾكريريًا     

 يإلرسا٤اج املٓصٛص عًٝٗا يف قإْٛ املٛازد ايبػس١ٜ املد١ْٝ ٖٚرٙ ايال٥ض١ .
 

 (95َاد٠ )
ٜتٓاٍٚ ايتضكٝل َا ٜعريس  أحٓريا٤ٙ َرئ ٚقريا٥ع ةٓطريٟٛ عًري٢ طبايؿرياج أٚ خريسٚش عًري٢          
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بايٛاقعري١ األصري١ًٝ ، ؾريإذا ةريبني يًُضكريل إٔ ملٛظريـ آخريس        َكتط٢ ايٛارا ٚيريٛ   ةتصريٌ   
، ةعني عًٝ٘ زؾع األَريس يًريس٥ٝظ ايتٓؿٝريرٟ ايريرٟ ٜريأَس باضريتدعا٤        عالق١ نٛضٛع ايتضكٝل

 .  املٛظـ يًتضكٝل َع٘
، ةعريني عريس  األَريس     ٚإذا ةبني َٔ خالٍ ايتضكٝل ٚرٛد غب١ٗ ازةهرياب رس ري١ رٓا٥ٝري١   

. ٚال ٜرتةا ع٢ً إبريالؽ   ايعا١َ أٚ اضتهُاٍ ايتضكٝل ع٢ً ايس٥ٝظ ايتٓؿٝرٟ إلبالؽ ايٓٝاب١
ايٓٝاب١ ايعا١َ اإلخالٍ حبل ازب١ٗ اسبه١َٝٛ يف ةٛقٝع ازبصا٤ ايتريأدٜيب عُريا حبريث يف صريل     

 . املدايـ
 

 (96َاد٠ )
  ٚ عرئ اإلدال٤   نٌ َٛظـ ٜطتدع٢ يطُاع غٗادة٘ يف ايتضكٝل ٚ تٓع عرئ اسبطريٛز أ

 . ُٜطا٤ٍ ةأدٜبًٝا ، نا يدٜ٘ َٔ َعًَٛاج دٕٚ عرز َكبٍٛ
 

 (97َاد٠ )
 جيريريا مسريرياع ايػريريٗٛد ٚةكريريدِٜ أديريري١ اإلحبريرياج األخريريس٣ يف َٛارٗريري١ املٛظريريـ ا ريرياٍ      
يًتضكٝل ، َا   ٜس ا كل إٔ َصًض١ ايتضكٝريل ةكتطريٞ مسرياع ايػريٗٛد أٚ عريس  أديري١       

 . اإلحباج يف غٝبت٘
 ٜٚٛقع ايػاٖد يف ْٗا١ٜ أقٛاي٘ .

 
 (98َاد٠ )

َرئ ايتضكٝريل َريرنس٠ بريايسأٟ ؾُٝريا ٖريٛ َٓطريٛب إ  املٛظريـ         ٜعد ا كل بعد اْتٗا٥٘ 
ٜٚعسضٗا َع ضباضس ايتضكٝل ٚأدي١ اإلحباج أٚ ايٓؿريٞ عًري٢ ايريس٥ٝظ ايتٓؿٝريرٟ يًتصريسف      

 . يف ايتضكٝل
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 ايؿصٌ ايتاضع
 ايطال١َ ٚايصض١ امل١ٝٓٗ

 (99َاد٠ )
يصريض١  ٚايتدابري ايالش١َ يتضكٝل ايطريال١َ ٚا  ع٢ً ازب١ٗ اسبه١َٝٛ ارباذ االصتٝاطاج

 ، املٗٓٝريريريري١ يف أَريريريريانٔ ايعُريريريريٌ ، ٚةٓعريريريريِٝ ٚضريريريريا٥ٌ ايٛقاٜريريريري١ َريريريرئ أَريريريريسا  املٗٓريريريري١      
 . نا ٜهؿٌ محا١ٜ املٛظؿني َٔ األخطاز اييت ٜتعسضٕٛ يا أحٓا٤ ةأد١ٜ عًُِٗ

 
 (100َاد٠ )

،  ًٜتصّ املٛظريـ بتٓؿٝرير ةعًُٝرياج ازبٗري١ اسبهَٛٝري١ بػريإٔ ايطريال١َ ٚايصريض١ املٗٓٝري١         
ٚاملالبريريظ املعريريد٠ يريريا ، ٚأدا٤ ٚاربريرياج ٚظٝؿتريري٘ بطسٜكريري١ ةطريرئُ ٚاضريريتدداّ أرٗريريص٠ ايٛقاٜريري١ 

 . ضالَت٘ ٚضال١َ اآلخسٜٔ
 

 ايؿصٌ ايعاغس
 اْتٗا٤ اشبد١َ

 (101َاد٠ )
( َرئ قريإْٛ   107ةٓتٗٞ خد١َ املٛظريـ ألصريد األضريباب املٓصريٛص عًٝٗريا يف املرياد٠ )      

 املٛازد ايبػس١ٜ املد١ْٝ . 
َٔ ايطًط١ املدتص١ بايتعٝني َٛضضًا  ٜصدز بإْٗا٤ اشبد١َ قساز ،ٚيف مجٝع األصٛاٍ 

 . ؾٝ٘ ضبا ٚةازٜ  إْٗا٤ اشبد١َ
 

 (102َاد٠ )
خيطس املٛظـ ايرٟ ةٓتٗٞ خدَت٘ يبًٛؽ ايطٔ ايكا١ْْٝٛ بصٛز٠ َٔ قساز إْٗا٤ خدَت٘ 

 قبٌ بًٛؽ ايطٔ بخالحني ًَٜٛا ع٢ً األقٌ ٜٚٛدع األصٌ يف ًَـ اشبد١َ . 
*     *     *     * 

 


