
 تعهًُبد تسجُم واستخذاو انحبفالد ثبنصفخ انخصىصُخ

( يٍ أحكبو قبَىٌ انُقم انعبو نهركبة رقى 6انصبدرح استُبداً انً أحكبو انفقرح )أ( يٍ انًبدح )

 . 0202( نسُخ 33)

 (: 0انًبدح )

( 3122رعهًٛبد رغجٛم ٔاعزخذاو انذبفالد ثبنظفخ انخظٕطٛخ نغُخ ) رغًٗ ْزِ انزعهًٛبد

 . ثٓب يٍ ربسٚخ َششْب ثبنجشٚذح انشعًٛخٔٚعًم 

 (:0انًبدح )

نٓب أدَبِ يب نى رذل  ٚكٌٕ نهكهًبد ٔانعجبساد أًُٚب ٔسدد فٙ ْزِ انزعهًٛبد انًعبَٙ انًخظظخ 

 انمشُٚخ عهٗ غٛش رنك .

 : ْٛئخ رُظٛى انُمم انجش٘ .          انهُئخ

 : يجهظ إداسح انٓٛئخ .       انًجهس 

 يذٚش عبو انٓٛئخ. :    انًذَر انعبو

 : انًشكجخ انًظًًخ نُمم يب ٚضٚذ عهٗ رغعخ اشخبص ثًٍ فٛٓى انغبئك انحبفهخ

 (:3انًبدح )

 رغجٛم أٚخ دبفهخ ثبنظفخ انخظٕطٛخ ألٔل يشح نذٖ إداسح رشخٛض انغٕالٍٛ ٔانًشكجبد ًُٚعأ.

عذ انزأكذ يٍ إال ثعذ انذظٕل عهٗ انًٕافمخ انًجذئٛخ يٍ انًذٚش انعبو أٔ يٍ ٚفٕضّ خطٛبً ٔث

 ٔٔفمب الدكبو ْزِ انزعهًٛبد . انذبجخ انفعهٛخ

ٚجٕص رغجٛم ٔرشخٛض انذبفالد ثبنظفخ انخظٕطٛخ ثبعى ا٘ يٍ انجٓبد انزبنٛخ ثعذ انزثجذ ة. 

يٍ دبجزٓب إنٛٓب فٙ اعًبنٓب ٔثًب ٚزُبعت يع عذد انعبيهٍٛ ٔانًُزغجٍٛ نذٚٓب ششٚطخ انزضايٓب 

 ثُمم انًٕظفٍٛ نذٚٓب : مٕد انًجشيخثًٕجت اَظًزٓب انذاخهٛخ أ انع

 . انًغزشفٛبد ٔانفُبدق العزعًبنٓب دظشا فٙ َمم انًٕظفٍٛ ٔانعبيهٍٛ نذٚٓب .2

 . انًُظًبد انذٔنٛخ ٔاإللهًٛٛخ العزعًبنٓب فٙ اغشاضٓب انخبطخ .3

. انًشاكض ٔانٓٛئبد انشجبثٛخ ٔاالَذٚخ انشٚبضٛخ انًشخظخ ٔدٔس سعبٚخ انًعٕلٍٛ ٔانًغٍُٛ 4

 ٚزبو .ٔاأل

. انجبيعبد ٔكهٛبد انًجزًع ٔانًذاسط ٔسٚبع األطفبل ٔدٔس انذضبَخ نُمم انطهجخ ٔانعبيهٍٛ 5

 نذٚٓب.

. انششكبد ٔانًؤعغبد ٔانزٙ غبٚزٓب طُبعٛخ ٔ ٚضٚذ عذد انعبيهٍٛ نذٚٓب عهٗ عششح ٔرزطهت 6

 طجٛعخ عًهٓب رنك عهٗ اٌ ٚزى اعزعًبنٓب دظشا نُمهٓى .



 هٛٓب انًجهظ.. ا٘ جٓخ اخشٖ ٕٚافك ع7

 (:4انًبدح )

انىثبئق انتبنُخ  َجت عهً انجهخ انًتقذيخ نهحصىل عهً انًىافقخ انًجذئُخ تقذَى اٌ يٍ  

 وحست طجُعخ عًم انجهخ انًتقذيخ.

سخظخ يضأنخ انًٍٓ ٔ/أٔ شٓبدح انزغجٛم ٔانظبدسح عٍ انجٓخ انًخزظخ ٔيظبدق عهٛٓب  أ.

 دغت األطٕل .

 انًؤعغخعجم رجبس٘ نهششكخ أ ة. 

 كشف يٍ يؤعغخ انضًبٌ االجزًبعٙ ثأعذاد انعبيهٍٛ نذٚٓب ٔيظبدق عهٛٓب دغت األطٕل .ج.

 سخظخ يؤلزخ يٍ انًذاسط أٔ سٚبع األطفبل أٔ دٔس انذضبَخ .د.

 ٔانعبيهٍٛ نذٚٓب ٔيظبدق عهّٛ دغت األطٕل. كشف يٍ انجٓخ انًخزظخ ثأعذاد انًُزغجٍِٛ.

 ب انًزمذو ثبنذظٕل عهٗ انًٕافمخ.كزبة سعًٙ يٍ انجٓخ انزبثع نٓو. 

 أٚخ ٔثبئك أخشٖ ٚذذدْب انًذٚش انعبو.ز.

 (:5انًبدح )

ٚجت اٌ ال ٚضٚذ يٕدٚم انذبفهخ عُذ رغجٛهٓب ثبعًبنجٓخ ألٔل يشح عهٗ خًظ عُٕاد ، يٍ       . أ

 ربسٚخ عُخ انظُع.

 نهذبفالد عهٗ انُذٕ انزبنٙ : ة.ٚذذد انعًش انزشغٛهٙ 

انٗ ثالثٍٛ  طُع انذبفهخ راد انغعخ انًمعذٚخ يٍ عششح سكبة ربسٚخ عُخ . عششٍٚ عبيب يٍ 2

 ساكت ثًب فٛٓى انغبئك.

ثًب ٚضٚذ عهٗ ثالثٍٛ  طُع انذبفهخ راد انغعخ انًمعذٚخ يٍ ربسٚخ عُخ  . خًظ ٔعششٍٚ عبيب 3

 ساكت ثًب فٛٓى انغبئك.

  

 (: 6انًبدح )

 يٍ انٓٛئخ شٚخ انالصوأ.ًُٚع اعزخذاو انذبفهخ اال ثعذ انذظٕل عهٗ انزظ

 .ٚعزجش انزظشٚخ عُٕ٘ ٔٚجذد عُذ اَزٓبء يذرّ.2ة.

 .رُزٓٙ يذح انزظشٚخ ثزبسٚخ اَزٓبء سخظخ انًشكجخ.3



 (:7انًبدح )

 أ. َحذد انًجهس اِنُخ انًُبسجخ الستجذال انحبفالد انًُتهٍ عًرهب انتشغُهٍ .

  

انتشغُهٍ شرَطخ أٌ َكىٌ  َجىز استجذال انحبفهخ انًسجهخ ثحبفهخ أخري وضًٍ انعًرة.

 يىدَم انحبفهخ انجذَذح أحذث يٍ يىدَم انحبفهخ انقذًَخ ثخًس سُىاد عهً األقم.

 ( :8انًبدح )

فٙ دبل اسركبثٓب ا٘  رزذًم انجٓخ انًغجم ثبعًٓب انذبفهخ انخظٕطٛخ انًغؤٔنٛخ انمبََٕٛخ      . أ

 يخبنفخ الدكبو ْزِ انزعهًٛبد .

 االنزضاو ثًب ٚهٙ : ٓب انذبفهخ انخظٕطٛخة. عهٗ انجٓخ انًغجم ثبعً

 . عذو اعزخذاو انذبفهخ نغٛش انغبٚخ انٕاسدح فٙ انزظشٚخ انًًُٕح نٓب .2

 . عذو رأجٛش انذبفالد ) ثبنجبطٍ ( أٔ رضًُٛٓب .3

ثبنششٔط ٔانٕاججبد انًطهٕثخ يٍ انجّٓ انًغجم ثأعًٓب انذبفهخ أٔ انغبئمٍٛ أٔ  .االنزضاو 4

  ٍ نذٚٓب .انًشافمٍٛ انعبيهٛ

. االنزضاو ثبنششٔط ٔانًٕاطفبد ٔانجٛبَبد انٕاجت رٕفشْب فٙ انذبفهخ انًغجهخ ثبنظفخ 5

 انخظٕطٛخ.

 انمٛبو ثًغبدسح انجالد دٌٔ يٕافمخ خطٛخ يٍ انٓٛئخ. .عذو 6

 (:9انًبدح )

رعزجش انذبفهخ انًغجهخ ٔانًشخظخ ثبنظفخ انخظٕطٛخ لجم طذٔس ْزِ انزعهًٛبد كأَٓب يغجهخ 

ظخ ثًٕججٓب ٔرًُخ انجٓخ انًغجم ٔانًشخض ثبعًٓب انذبفهخ ثبنظفخ انخظٕطٛخ يٓهخ ٔيشخ

نزٕفٛك أٔضبعٓب ٔفمبً ألدكبو ْزِ انزعهًٛبد ٔانذظٕل عهٗ  42/23/3122نغبٚخ ربسٚخ 

  انزظبسٚخ انالصيخ يٍ انٓٛئخ.

  

 


