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الفصؿ االكؿ 
هبٕٗٞ اُؼَٔ  

انفظم انثبَٙ 

  اُزلز٤ش ػ٠ِ اُؼَٔ         

انفظم انثبنث 

 اُزشـ٤َ ٝاُزٞع٤ٚ ا٢ُٜ٘ٔ        

انفظم انراثع 

 ػوذ اُؼَٔ        

انفظم انخبيص 

 ػوذ اُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ         

انفظم انطبدش 

 ػوذ اُؼَٔ اُغٔبػ٢        

 انفظم انطبثع 

 ؽٔب٣خ االعٞس        

انفظم انثبيٍ 

 ر٘ظ٤ْ اُؼَٔ ٝاالعبصاد         

انفظم انتبضع 

 اُغالٓخ ٝاُظؾخ ا٤ُٜ٘ٔخ       

انفظم انعبشر 

 اطبثبد اُؼَٔ ٝآشاع أُٜ٘خ        

انفظم انحبد٘ عشر 

 ٗوبثبد اُؼٔبٍ ٝٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ       

انفظم انثبَٙ عشر 

رغ٣ٞخ اُ٘ضاػبد اُؼٔب٤ُخ اُغٔبػ٤خ        
 

: األنظمة

   وتعديالته1996 لسنة 56نظام مفتشي العمل رقم  

  وتعديالته1997 لسنة 36نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير االردنيين رقم  .

  1998 لسنة 7نظام تشكيل لجان ومشرفي السالمة والصحة المهنية رقم 

  1998 لسنة 8نظام شروط واجراءات االضراب واالغالق رقم 

   1998 لسنة 42نظام العناية الطبية الوقائية والعالجية للعمال في المؤسسات رقم 
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  1998 لسنة 43نظام الوقاية والسالمة من اآلالت والماكنات الصناعية ومواقع العمل رقم 

  1999 لسنة 21نظام المكاتب الخاصة للتشغيل رقم 

  2003 لسنة 4نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين الحكام قانون العمل رقم 

 النظام الداخلي لالتحاد العام لنقابات عمال االردن 

  نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير االردنيين العاملين في المنازل

 2009لسنة  (89)رقم 

التعميمات 

  2012تعميمات بدؿ االتعاب التي تتقاضاىا المكاتب الخاصة لمتشغيؿ. 

  2010تعميمات منح المكآفات كالحكافز لمكظفي كزارة العمؿ لسنة. 

    التعميمات الخاصة بالزاـ فئات معينة مف شركات انتاج المالبس الجاىزة باالشتراؾ في مشركع

  تعميمات شركط كاجراءات ترخيص المكاتب الخاصة العاممة في استقداـ كاستخداـ غير االردنييف
 .العامميف في المنازؿ

  تعميمات اسس كمعايير اعتماد المؤسسات القائمة الذىبية الخاصة بتدريب كتشغيؿ متدربي
 .2009الشركات الكطنية لمتشغيؿ كالتدريب لسنة 

  2009تعميمات تصنيؼ المؤسسات في قائمة غير الممتزميف باحكاـ قانكف العمؿ لسنة. 

  تعميمات شركط كاجراءات استخداـ كاستقداـ العماؿ غير االردنييف في المناطؽ الصناعية 
 .2007المؤىمة لسنة 

  تعميمات اسس كشركط استيفاء رسكـ العمؿ لمعماؿ غير العرب في مشاريع المناطؽ الصناعيةك
 .2003المؤىمة التي يتـ تكسيعيا لسنة 

  1998تعميمات حماية العامميف كالمؤسسات مف مخاطر بيئة العمؿ لسنة. 

  1998تعميمات القطاعات الخاضعة الحكاـ نظاـ تشكيؿ لجاف كمشرفي السالمة كالصحة المينية لسنة. 

  1999تعميمات الفحص الطبي الدكرم لعماؿ في المؤسسات لسنة. 

  1999تعميمات الفحص االكلي لعماؿ في المؤسسات لسنة. 

  1999تعميمات تنظيـ عقد التدريب الميني لسنة. 

القرارات 
  1997قرار خاص بكسائؿ كاجيزة االسعاؼ الطبي لمعماؿ في المؤسسات بسنة 

ن ظاـ المجنة الثالثية لشؤكف العمؿ رقـ )21( لسنة 2010  

90( لسنة 2009  ن ظاـ العامميف في المنازؿ كطياتيا كبستانيييا كمف في حكميـ رقـ ) 

عمؿ افضؿ)االردف( التابع لمنظمة العمؿ الدكلية كمؤسسة التمكيؿ الدكلية لعاـ 2010. 
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  قرار صادر عف كزير العمؿ خاص باالعماؿ كاالكقات التي يحظر تشغيؿ النساء فييا لسنة
2010 

  قرار صادر عف ككير العمؿ خاص بالسجالت كالدفاتر التي يجب عمى كؿ نقابة عماؿ اعدادىا
 1999لسنة 

  1999قرار بتصنيؼ الميف كالصناعات التي يحؽ لعماليا تأسيس نقابات لسنة. 

  قرار صادر عف كزير العمؿ خاص باالنمكذج الكاجب عمى صاحب العمؿ تعبئتو لمتبميغ عف ام
 .1999امراض مينيا اك االشتباه لدل العامميف لسنة 

  2002قرار صادر عف كزير العمؿ باعتماد مرجع طبي لسنة 

  2002قرار خاص بنمكذج الميزانية العمكمية لنقابات العمؿ كنقابات اصحاب العمؿ لسنة. 

  2002قرار خاص بالسجالت الكاجب عمى صاحب العمؿ االحتفاظ بيا لسنة. 

  مف قانكف العمؿ لسنة  (55ك48)قرار الغرامات التي تفرض عمى العماؿ بمكجب أحكاـ المادتيف
2002. 

  قرار خاص بمستكل كجيات تدريب مشرفي السالمة كالصحة المينية في المؤسسات لسنة
2002. 

  2002قرار صادر عف كزير العمؿ خاص بنمكذج الفحص الدكرم لسنة 

  2003قرار تشكيؿ لجنة النظر في انياء اك تعميؽ عقكد العمؿ لسنة. 

 قائمة الميف المغمقة التي ال يسمح العمؿ بيا لغير االردنييف 

  2011-قرار خاص باالعماؿ الخطرة كالمرىقة اك المضرة بالصحة لالحداث 

  2011قرار صادر عف المجنة الثالثية لشؤكف العمؿ بكضع حد ادنى الجكر العماؿ. 

  مف قانكف  (52)قرار صادر عف لجنة تحديد الحد االدنى لالجكر صادر بمقتضى احكاـ المادة
(. 1/1/2009-)1996لسنة  (8)العمؿ رقـ
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 االٔل لانفض
 

 1انًبدح 

٣ٝؼَٔ ثٚ ثؼذ ٓشٝس عز٤ٖ ٣ٞٓب ػ٠ِ ربس٣خ ٗششٙ ك٢ اُغش٣ذح  (1996هبٕٗٞ اُؼَٔ ُغ٘خ )٣غ٠ٔ ٛزا اُوبٕٗٞ 

. اُشع٤ٔخ

  

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

 (ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ )ؽ٤ضٔب ٝسدد ك٢ اُوبٕٗٞ ٝاالعزؼبػخ ػٜ٘ب ثؼجبسح  (عٔؼ٤بد  )اٝ  (عٔؼ٤خ  )رِـ٠ ًِٔخ  -

  .1999 ُغ٘خ 11ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  (ٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ  )اٝ 
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٣ٌٕٞ ٌُِِٔبد ٝاُؼجبساد اُزب٤ُخ ؽ٤ضٔب ٝسدد ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ أُؼب٢ٗ أُخظظخ ُٜب ادٗبٙ ٓب ُْ رذٍ اُوش٣٘خ ػ٠ِ 

: ؿ٤ش رُي

.    ٝصاسح اُؼَٔ:                   اُٞصاسح

.   ٝص٣ش اُؼَٔ                 :  اُٞص٣ش 

.    اال٤ٖٓ اُؼبّ ُِٞصاسح           : اال٤ٖٓ اُؼبّ 

.      ًَ شخض ؽج٤ؼ٢ اٝ ٓؼ١ٞ٘ ٣غزخذّ ثب١ طلخ ًبٗذ شخظبً اٝ اًضش ٓوبثَ اعش:         طبؽت اُؼَٔ

.   ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ  ا٤ُٜئخ اُز٢ رٔضَ اطؾبة اُؼَٔ

ًَ شخض رًشاً ًبٕ اٝ اٗض٠ ٣ئد١ ػٔالً ُوبء اعش ٣ٌٕٝٞ ربثؼبً ُظبؽت اُؼَٔ ٝرؾذ آشرٚ                :  اُؼبَٓ

.   ٣ٝشَٔ رُي االؽذاس ٖٝٓ ًبٕ ه٤ذ اُزغشثخ اٝ اُزب٤َٛ

ًَ عٜذ كٌش١ اٝ عغٔب٢ٗ ٣جزُٚ اُؼبَٓ ُوبء اعش عٞاء ًبٕ ثشٌَ دائْ اٝ ػشػ٢ اٝ ٓئهذ :                   اُؼَٔ

.   اٝ ٓٞع٢ٔ

.    اُؼَٔ اُز١ رغزذػ٤ٚ ػشٝساد ؽبسئخ ٝال رض٣ذ ٓذح اٗغبصٙ ػ٠ِ صالصخ اشٜش:         اُؼَٔ اُؼشػ٢

.    اُؼَٔ اُز١ روزؼ٢ ؽج٤ؼخ اٗغبصٙ ٓذح ٓؾذٝدح:           اُؼَٔ أُئهذ

.    اُؼَٔ ك٢ ٓٞاعْ ٓؾذٝدح ٖٓ ًَ ع٘خ ٝال رض٣ذ ٓذرٚ ػ٠ِ عزخ اشٜش:        اُؼَٔ أُٞع٢ٔ

 ارلبم خط٢ ر٘ظْ ثٔوزؼبٙ ششٝؽ اُؼَٔ ث٤ٖ طبؽت اُؼَٔ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ ٖٓ :ػوذ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ 

.   عٜخ ٝٓغٔٞػخ ػٔبٍ اٝ اُ٘وبثخ ٖٓ عٜخ اخشٟ

 ارلبم شل٢ٜ اٝ ًزبث٢ طش٣ؼ اٝ ػ٢٘ٔ ٣زؼٜذ اُؼبَٓ ثٔوزؼبٙ إ ٣ؼَٔ ُذٟ طبؽت اُؼَٔ :            ػوذ اُؼَٔ

ٝرؾذ اششاكٚ اٝ اداسرٚ ٓوبثَ اعش ٣ٌٕٝٞ ػوذ اُؼَٔ ُٔذح ٓؾذٝدح اٝ ؿ٤ش ٓؾذٝدح اٝ 

.   ُؼَٔ ٓؼ٤ٖ اٝ ؿ٤ش ٓؼ٤ٖ

 ًَ ٓب ٣غزؾوٚ اُؼبَٓ ُوبء ػِٔٚ ٗوذا اٝ ػ٤٘بً ٓؼبكبً ا٤ُٚ عبئش االعزؾوبهبد االخشٟ ا٣ب ًبٕ                 : االعش

ٗٞػٜب ارا ٗض اُوبٕٗٞ اٝ ػوذ اُؼَٔ اٝ اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ اٝ اعزوش اُزؼبَٓ ػ٠ِ دكؼٜب 

.   ثبعزض٘بء االعٞس أُغزؾوخ ػٖ اُؼَٔ االػبك٢

.    ًَ شخض رًشاً ًبٕ اٝ اٗض٠ ثِؾ اُغبثؼخ ٖٓ ػٔشٙ ُْٝ ٣زْ اُضبٓ٘خ ػششح                : اُؾذس

.    اُغٜخ اُز٢ روذّ خذٓبد اٝ رؼَٔ ك٢ اٗزبط اُغِغ اٝ رٞص٣ؼٜب             : أُئعغخ

.     اُطج٤ت أُؼزٔذ اٝ اُِغ٘خ اُطج٤خ أُؼزٔذح ٖٓ اُٞص٣ش:       أُشعغ اُطج٢
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اٝ االطبثخ ثب١ ٖٓ االطبثبد  (1) االطبثخ ثبؽذ االٓشاع اُظ٘بػ٤خ أُج٤٘خ ك٢ اُغذٍٝ سهْ    :أُشع ا٢ُٜ٘ٔ

.   أُِؾو٤ٖ ثٜزا اُوبٕٗٞ (2)ا٤ُٜ٘ٔخ أُج٤٘خ ك٢ اُغذٍٝ سهْ 

 اطبثخ اُؼبَٓ ٗز٤غخ ؽبدس اص٘بء ربد٣خ اُؼَٔ اٝ ثغججٚ ٣ٝؼزجش ك٢ ؽٌْ رُي اُؾبدس ٓب ٣وغ ُِؼبَٓ :اطبثخ اُؼَٔ 

.   اص٘بء رٛبثٚ ُٔجبششح ػِٔٚ اٝ ػٞدرٚ ٓ٘ٚ

أُ٘زلغ اٝ أُ٘زلؼٕٞ ٖٓ ػبئِخ اُؼبَٓ أُ٘ظٞص ػ٤ِْٜ ك٢ هبٕٗٞ اُؼٔبٕ االعزٔبػ٢ أُؼٍٔٞ      : أُغزؾن 

.   ثٚ

.    ر٘ظ٤ْ ٢ٜ٘ٓ ػٔب٢ُ ٣شٌَ ٝكن اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ          : اُ٘وبثخ 

.    ا٤ُٜئخ االداس٣خ ُِ٘وبثخ:ا٤ُٜئخ االداس٣خ 

ًَ خالف ٣٘شب ث٤ٖ اُ٘وبثخ ٖٓ عٜخ ٝث٤ٖ طبؽت ػَٔ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ ٖٓ عٜخ : اُ٘ضاع اُؼٔب٢ُ اُغٔبػ٢ 

.  اخشٟ ؽٍٞ رطج٤ن ػوذ ػَٔ عٔبػ٢ اٝ رلغ٤شٙ اٝ ٣زؼِن ثظشٝف اُؼَٔ ٝششٝؽٚ

.   ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ  (43) اُِغ٘خ اُضالص٤خ ُشئٕٝ اُؼَٔ أُشٌِخ ثٔوزؼ٠ اؽٌبّ أُبدح  : اُِغ٘خ اُضالص٤خ 

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

 ٝرْ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت 2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  -

ٗوبثخ اطؾبة  )ٝاالعزؼبػخ ػٜ٘ب ثـ  (اُغٔؼ٤خ  ) ٝرْ اُـبء رؼش٣ق ًِٔخ 2008 ُغ٘خ 48اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ 

ٝاالعزؼبػخ ػٜ٘ٔب ثبُزؼش٣ق اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ ( اُ٘ضاع اُؼٔب٢ُ اُغٔبػ٢ ) ٝثبُـبء رؼش٣ق  (اُؼَٔ 

  .1999 ُغ٘خ 11أُؼذٍ سهْ 
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ٖٓ ٛزٙ أُبدح ، رطجن اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ ع٤ٔغ اُؼٔبٍ ٝاطؾبة اُؼَٔ  (ة)ٓغ ٓشاػبح اؽٌبّ اُلوشح . أ 

. ثبعزض٘بء أُٞظل٤ٖ اُؼب٤ٖٓ ٝٓٞظل٢ اُجِذ٣بد 

  

رؾذد االؽٌبّ اُز٢ ٣خؼغ ا٤ُٜب ػٔبٍ اُضساػخ ٝاُؼبِٕٓٞ ك٢ أُ٘بصٍ ٝؽٜبرٜب ٝثغزب٤٤ٜٗب ٖٝٓ ك٢ ؽٌْٜٔ . ة

ثٔوزؼ٠ ٗظبّ ٣ظذس ُٜزٙ اُـب٣خ ػ٠ِ إ ٣زؼٖٔ ٛزا اُ٘ظبّ ر٘ظ٤ْ ػوٞد ػِْٜٔ ٝاٝهبد اُؼَٔ ٝاُشاؽخ 

  .ٝاُزلز٤ش ٝا١ آٞس اخشٟ رزؼِن ثبعزخذآْٜ 

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

:.   ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2008 ُغ٘خ 48

 

: رطجن اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ ع٤ٔغ اُؼٔبٍ ٝاطؾبة اُؼَٔ ثبعزض٘بء 

.  أُٞظل٤ٖ اُؼب٤ٖٓ ٝٓٞظل٢ اُجِذ٣بد . أ 

. اكشاد ػبئِخ طبؽت اُؼَٔ اُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ٓشبس٣ؼٚ دٕٝ اعش. ة

. خذّ أُ٘بصٍ ٝثغزب٤٤ٜٗب ٝؽٜبرٜب ٖٝٓ ك٢ ؽٌْٜٔ . ط

 .ػٔبٍ اُضساػخ ٓب ػذا اُز٣ٖ ٣وشس ٓغِظ اُٞصساء ثز٘غ٤ت اُٞص٣ش شُْٜٔٞ ثبؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ . د

 

 

 4انًبدح 

 ال رئصش اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ ا١ ؽن ٖٓ اُؾوٞم اُز٢ ٣ٔ٘ؾٜب ُِؼبَٓ ا١ هبٕٗٞ آخش اٝ ػوذ ػَٔ اٝ ارلبم اٝ  .أ 

.  هشاس ارا ًبٕ ا١ ٜٓ٘ب ٣شرت ُِؼبَٓ ؽوٞهبً اكؼَ ٖٓ اُؾوٞم أُوشسح ُٚ ثٔٞعت اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ

٣ؼزجش ثبؽالً ًَ ششؽ ك٢ ػوذ اٝ ارلبم عٞاء اثشّ هجَ ٛزا اُوبٕٗٞ اٝ ثؼذٙ ٣ز٘بصٍ ثٔٞعجٚ ا١ ػبَٓ ػٖ ا١ ؽن . ة

 .ٖٓ اُؾوٞم اُز٢ ٣ٔ٘ؾٜب ا٣بٙ ٛزا اُوبٕٗٞ
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انفظم انثبَٙ 

 انتفتٛش عهٗ انعًم
 

 

 

 

 5انًبدح 

 .رز٠ُٞ اُٞصاسح اُو٤بّ ثٜٔبّ اُزلز٤ش رطج٤وبً الؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ

 

 

 6انًبدح 

٣زشرت ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٣ز٠ُٞ ٜٓبّ اُزلز٤ش إ ٣ٞهغ رظش٣ؾبً ٓشلٞػبً ثبُوغْ ثبٕ ٣ئد١ ػِٔٚ ثبٓبٗخ ٝاخالص ٝإ ال 

 .٣لش٢ االعشاس اُز٢ ٣طِغ ػ٤ِٜب ثؾٌْ ػِٔٚ

 

 

 7انًبدح 

رؾذد ٓئٛالد ٓلزش٢ اُؼَٔ ٜٝٓبْٜٓ ٝطالؽ٤برْٜ ٌٝٓبكآرْٜ ًٔب رؾذد اُزضآبد طبؽت اُؼَٔ رغبْٜٛ ثٔٞعت 

 .اٗظٔخ رظذس ُٜزٙ اُـب٣خ

 

 

 8انًبدح 

:  ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ اٝ ٖٓ ٣٘ٞة ػ٘ٚ ٓب ٢ِ٣ 

إ ٣شعَ اشؼبساً ا٠ُ اُٞصاسح اٝ ا٠ُ ا١ ٖٓ ٓذ٣ش٣برٜب ك٢ ٓ٘طوخ اُؼَٔ ٣زؼٖٔ ػذد اُؼٔبٍ ُذ٣ٚ ٝٓٞهغ ػَٔ . أ 

 . ًَ ْٜٓ٘ ٝؽج٤ؼخ ػِٔٚ ٝربس٣خ ٓجبششرٚ اُؼَٔ ٝاعشٙ ٝرُي ك٢ اُشٜش االٍٝ ٖٓ ًَ ع٘خ

 

 .إ ٣ؾزلع ك٢ ٓئعغزٚ ثبُغغالد اُٞاعت ػ٤ِٚ االؽزلبظ ثٜب ثٔب ك٢ رُي عغالد اُؼٔبٍ ٝأُزذسث٤ٖ ْٜٓ٘. ة

 

 

 9انًبدح 

٣ٔبسط ٓلزش اُؼَٔ اص٘بء ه٤بٓٚ ثٞظ٤لزٚ اُظالؽ٤بد أُخُٞخ الكشاد اُؼبثطخ اُؼذ٤ُخ ثٔٞعت هبٕٗٞ اطٍٞ . أ 

 . أُؾبًٔبد اُغضائ٤خ أُؼٍٔٞ ثٚ ٣ٝؼَٔ ثبُؼجؾ اُز١ ٣٘ظٔٚ ك٢ ؽذٝد ٝظ٤لزٚ ؽز٠ ٣ضجذ ؿ٤ش رُي

 

ُِٔلزش اُطِت ٖٓ طبؽت اُؼَٔ اصاُخ أُخبُلخ خالٍ ٓذح ال رض٣ذ ػ٠ِ عجؼخ ا٣بّ ٖٓ ربس٣خ رجِـٚ اٗزاساً خط٤بً . ة

ثزُي ٝك٢ ؽبُخ رخِلٚ كِِٞص٣ش اٝ ٖٓ ٣لٞػٚ إ ٣وشس اؿالم أُئعغخ ُؾ٤ٖ اصاُخ أُخبُلخ اٝ طذٝس هشاس 

 . أُؾٌٔخ ثشبٜٗب

 

رؾٌْ أُؾٌٔخ ػ٠ِ أُخبُق ثبصاُخ أُخبُلخ ٝثـشآخ ال روَ ػٖ خٔغ٤ٖ د٣٘بساً ٝال رض٣ذ ػ٠ِ خٔغٔبئخ د٣٘بس . ط

 .ٝال ٣غٞص رخل٤غ اُـشآخ ػٖ ؽذٛب االد٠ٗ ال١ عجت ٖٓ االعجبة اُزوذ٣ش٣خ أُخللخ
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انفظم انثبنث 

 انتشغٛم ٔانتٕجّٛ انًُٓٙ
 

 

 10انًبدح 

رز٠ُٞ اُٞصاسح ، ثبُز٘غ٤ن ٝاُزؼبٕٝ ٓغ اُغٜبد أُخزظخ ، ٜٓبّ ر٘ظ٤ْ عٞم اُؼَٔ ٝاُزٞع٤ٚ ا٢ُٜ٘ٔ ٝرٞك٤ش . أ 

كشص اُؼَٔ ٝاُزشـ٤َ ُالسد٤٤ٖٗ داخَ أٌُِٔخ ٝخبسعٜب ُٜٝزٙ اُـب٣خ ٣غٞص ُٜب اٗشبء ٌٓبرت ُزشـ٤َ 

.  االسد٤٤ٖٗ اٝ اُزشخ٤ض ثبٗشبء ٌٓبرت خبطخ ُٜزٙ اُـب٣خ 

  

ٓغ ٓشاػبح اؽٌبّ أ١ رشش٣غ اخش ، ٣غٞص ُِٞص٣ش اُزشخ٤ض ثبٗشبء ٌٓبرت خبطخ ُز٘ظ٤ْ اعزخذاّ ٝاعزوذاّ . ة

: اُؼٔبٍ ؿ٤ش االسد٤٤ٖٗ ك٢ اُوطبػبد اُزب٤ُخ 

. هطبع اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُ٘بصٍ ٣ٝغزب٤٤ٜٗب ٝؽٜبرٜب ٖٝٓ ك٢ ؽٌْٜٔ. 1

أ١ هطبع اخش ٣ٞاكن ػ٤ِٚ ٓغِظ اُٞصساء ٝثٔب ال ٣زؼبسع ٓغ اٛذاف اُٞصاسح ٝع٤بعزٜب ك٢ رٞك٤ش كشص . 2

. اُؼَٔ ٝرشـ٤َ االسد٤٤ٖٗ

  

ٖٓ ٛزٙ أُبدح ثٔب ك٢ رُي  (ة)ٝ (أ)رؾذد اؽٌبّ ٝششٝؽ اٗشبء أٌُبرت اُخبطخ أُشبس ا٤ُٜب ك٢ اُلوشر٤ٖ . ط

اعظ ٝششٝؽ رغذ٣ذ رشخ٤ض ٛزٙ أٌُبرت ع٣ٞ٘ب ٝؽبالد اُـبء اُزشخ٤ض ٤ًٝل٤خ اداسرٜب ٝاششاف اُٞصاسح 

 . ػ٤ِٜب ٝرؾذ٣ذ ثذٍ اُخذٓبد اُز٢ روذٜٓب ٛزٙ أٌُبرت ثٔوزؼ٠ اٗظٔخ رظذس ُٜزٙ اُـب٣خ 

 

ُِٞص٣ش اُغٔبػ ُِ٘وبثبد ٝٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ ٝاُ٘وبثبد ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاُغبٓؼبد ٝاُجِذ٣بد ٝاُـشف اُظ٘بػ٤خ . د

ٝاُزغبس٣خ ٝا١ ٤ٛئبد ػبٓخ اخشٟ ُِو٤بّ ثبػٔبٍ اُٞعبؽخ ُزشـ٤َ االسد٤٤ٖٗ شش٣طخ ػذّ روبػ٢ أ١ ثذٍ 

.  ٓوبثَ رُي

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

 ٝرْ اُـبء ٗظٜب اُغبثن 2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2004 ُغ٘خ 11ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ 

 

رز٠ُٞ اُٞصاسح ٜٓبّ ر٘ظ٤ْ عٞم اُؼَٔ، ٝاُزٞع٤ٚ ا٢ُٜ٘ٔ، ٝٝػغ اُزؼ٤ِٔبد اُالصٓخ ُزٞك٤ش كشص اُؼَٔ .  أ 

 . ٝاُزشـ٤َ ُالسد٤٤ٖٗ داخَ أٌُِٔخ ٝخبسعٜب ثبُزؼبٕٝ ٓغ اُغٜبد أُخزظخ

 

 ٣غٞص اٗشبء ٌٓبرت خبطخ ُِزشـ٤َ ثزشخ٤ض ٖٓ اُٞص٣ش ٝرؾذد ششٝؽ اٗشبء ٛزٙ أٌُبرت ٝاٛذاكٜب ٜٝٓبٜٓب  .ة

ٝؽش٣وخ اداسرٜب ٤ًٝل٤خ اششاف اُٞصاسح ػ٤ِٜب ثٔٞعت ٗظبّ ٣ظذس ُٜزٙ اُـب٣خ، ُِٝٞص٣ش إ ٣ؾذد اُجذٍ اُز١ 

 .رزوبػبٙ ٛزٙ أٌُبرت ٓوبثَ خذٓبرٜب

 

 

 11انًبدح 

ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ ال ٣غٞص ُـ٤ش ٓذ٣ش٣بد اُزشـ٤َ اُؼبٓخ ٌٝٓبرت  (10)ٖٓ أُبدح  (د)ٓغ ٓشاػبح اؽٌبّ اُلوشح 

اُزشـ٤َ اُخبطخ أُشخظخ اُو٤بّ ثبػٔبٍ اُٞعبؽخ ُزشـ٤َ اٝ رغ٤َٜ رشـ٤َ اُؼٔبٍ ك٢ داخَ أٌُِٔخ ٝخبسعٜب ، 

ُِٝٞص٣ش اؿالم أُؾَ أُخبُق الؽٌبّ ٛزٙ أُبدح ٝاؽبُزٚ ا٠ُ أُؾٌٔخ ٣ٝؼبهت ًَ ٖٓ ٣خبُق اؽٌبّ ٛزٙ أُبدح 

ثـشآخ ال روَ ػٖ ٓئز٢ د٣٘بس ٝال رض٣ذ ػ٠ِ اُق د٣٘بس اٝ ثبُؾجظ ُٔذح ال روَ ػٖ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٝال رض٣ذ ػ٠ِ عزخ 

.  اشٜش اٝ ثٌِزب اُؼوٞثز٤ٖ ٝاهلبٍ ا١ ٓؾَ ٣غزؼَٔ ُٜزٙ اُـب٣خ ٝٓظبدسح ٓٞعٞدارٚ أُزؼِوخ ثـشع اُزشـ٤َ

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

  .2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  -
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 12انًبدح 

ال ٣غٞص اعزخذاّ ا١ ػبَٓ ؿ٤ش اسد٢ٗ اال ثٔٞاكوخ اُٞص٣ش اٝ ٖٓ ٣لٞػٚ شش٣طخ إ ٣زطِت اُؼَٔ خجشح ًٝلبءح . أ 

ؿ٤ش ٓزٞكشح ُذٟ اُؼٔبٍ االسد٤٤ٖٗ اٝ ًبٕ اُؼذد أُزٞكش ْٜٓ٘ ال ٣ل٢ ثبُؾبعخ ُِٝٞص٣ش اطذاس أ١ رؼ٤ِٔبد 

. ٣شاٛب الصٓخ ُز٘ظ٤ْ اعزخذاّ ٝاعزوذاّ اُؼٔبٍ ؿ٤ش االسد٤٤ٖٗ ُـب٣بد ٛزٙ أُبدح 

  

٣غت إ ٣ؾظَ اُؼبَٓ ؿ٤ش االسد٢ٗ ػ٠ِ رظش٣ؼ ػَٔ ٖٓ اُٞص٣ش اٝ ٖٓ ٣لٞػٚ هجَ اعزوذآٚ اٝ اعزخذآٚ . ة

ٝال ٣غٞص إ رض٣ذ ٓذح اُزظش٣ؼ ػ٠ِ ع٘خ ٝاؽذح هبثِخ ُِزغذ٣ذ ٝرؾزغت ٓذرٚ ػ٘ذ اُزغذ٣ذ ٖٓ ربس٣خ اٗزٜبء ٓذح 

.  اخش رظش٣ؼ ػَٔ ؽظَ ػ٤ِٚ 

 

رغزٞك٢ اُٞصاسح ٖٓ طبؽت اُؼَٔ سعٔبً ٓوبثَ رظش٣ؼ اُؼَٔ اُز١ رظذسٙ ٌَُ ػبَٓ ؿ٤ش اسد٢ٗ اٝ . 1. ط

ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ ٣ٝؼزجش ٛزا اُشعْ  (3)ٖٓ أُبدح  (ة)رغذدٙ ثٔب ك٢ رُي اُؼَٔ اُخبػؼ٤ٖ الؽٌبّ اُلوشح 

. ا٣شاداً ُِخض٣٘خ ٣ٝؾذد ٓوذاسٙ ثٔٞعت ٗظبّ

ٖٓ ٛزٙ اُلوشح ٝٝكوب ُِ٘ظبّ  (1)رغزٞك٢ اُٞصاسح ٖٓ طبؽت اُؼَٔ ػٖ اُؼٔبٍ أُشبس ا٤ُْٜ ك٢ اُج٘ذ . 2

اُظبدس ثٔٞعجٚ ٓجِـب اػبك٤ب ػٖ ًَ رظش٣ؼ ػَٔ رظذسٙ اُٞصاسح اٝ رغذدٙ ٣خظض ُظ٘ذٝم اُزشـ٤َ 

ٝاُزذس٣ت ٝاُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ أُ٘شب ٝكوب ُوبٕٗٞ ٓغِظ اُزشـ٤َ ٝاُزذس٣ت ٝاُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ 

ٖٓ ٛزٙ أُجبُؾ ُؾغبة ٌٓبكبد ٝؽٞاكض أُٞظل٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ ك٢  (%5)اُ٘بكز ػ٠ِ إ ٣خظض ٓب ٗغجزٚ 

 . اُٞصاسح ٝا١ عٜخ اخشٟ رغزؼ٤ٖ ثٜب ٣زْ طشكٜب ٝكوب ُِزشش٣ؼبد راد اُؼالهخ 

 

ُِٞص٣ش اٝ ٖٓ ٣لٞػٚ ث٘بء ػ٠ِ رٞط٤خ ٖٓ ٝصاسح اُز٤ٔ٘خ االعزٔبػ٤خ إ ٣ؼل٢ شذ٣ذ االػبهخ اٝ ٢ُٝ آشٙ اٝ . د

ٖٓ ٛزٙ أُبدح ػٖ ػبَٓ ؿ٤ش اسد٢ٗ ٝاؽذ ارا ًبٕ  (ط)ٝط٤ٚ ٖٓ دكغ اُشعّٞ ٝأُجبُؾ أُشبس ا٤ُٜب ك٢ اُلوشح 

أُؼٞم ثؾبعخ ٓبعخ ا٠ُ أُغبػذح ٖٓ اُـ٤ش ُِو٤بّ ثبػجبء ؽ٤برٚ ا٤ٓٞ٤ُخ ًٝبٕ ٓغزٟٞ دخِٚ اٝ دخَ ٢ُٝ آشٙ 

اٝ ٝط٤ٚ ٣غزِضّ ٛزا االػلبء شش٣طخ إ روزظش ٜٓبّ اُؼبَٓ ؿ٤ش االسد٢ٗ ػ٠ِ روذ٣ْ اُؼٕٞ ُِٔؼٞم ٝإ رؾذد 

. ششٝؽ رِي اُزٞط٤خ ٝاعشاءاد اطذاسٛب ثٔٞعت رؼ٤ِٔبد ٣ظذسٛب ٝص٣ش اُز٤ٔ٘خ االعزٔبػ٤خ ُٜزٙ اُـب٣خ 

  

٣ؼبهت طبؽت اُؼَٔ اٝ ٓذ٣ش أُئعغخ ؽغت ٓوزؼ٠ اُؾبٍ ثـشآخ ال روَ ػٖ ٓبئز٢ د٣٘بس ٝال رض٣ذ ػ٠ِ . ٛـ

خٔغٔبئخ د٣٘بس ػٖ ًَ ػبَٓ ؿ٤ش اسد٢ٗ ٣غزخذّ ثظٞسح رخبُق اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ، ٝرؼبػق ٛزٙ اُـشآخ 

ك٢ ؽبُخ اُزٌشاس ٝال ٣غٞص رخل٤غ اُـشآخ ػٖ ؽذٛب االد٠ٗ ك٢ ا١ ؽبُخ ٖٓ اُؾبالد اٝ ال١ عجت ٖٓ 

 .االعجبة

  

:  رؼزجش ٓخبُلخ الؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ اعزخذاّ اُؼبَٓ ؿ٤ش االسد٢ٗ ك٢ ا١ ٖٓ اُؾبالد اُزب٤ُخ . ٝ

. اعزخذآٚ دٕٝ اُؾظٍٞ ػ٠ِ رظش٣ؼ ػَٔ. 1

اعزخذآٚ ُذٟ طبؽت ػَٔ ؿ٤ش أُظشػ ُٚ ثبُؼَٔ ُذ٣ٚ ٓب ُْ ٣ٌٖ ؽبطال ػ٠ِ ارٕ ثزُي ٖٓ اُغٜخ . 2

. أُخزظخ ك٢ اُٞصاسح

 . اعزخذآٚ ك٢ ٜٓ٘خ ؿ٤ش أُٜ٘خ أُظشػ ُٚ اُؼَٔ ثٜب. 3

 

٣ظذس اُٞص٣ش هشاسا ثزغل٤ش اُؼبَٓ أُخبُق الؽٌبّ ٛزٙ أُبدح ا٠ُ خبسط أٌُِٔخ ػ٠ِ ٗلوخ طبؽت اُؼَٔ اٝ . ص

ٓذ٣ش أُئعغخ ٣ٝزْ ر٘ل٤ز ٛزا اُوشاس ٖٓ هجَ اُغِطبد أُخزظخ ٝال ٣غٞص اػبدح اعزوذاّ اٝ اعزخذاّ اُؼبَٓ 

.  ؿ٤ش االسد٢ٗ اُز١ رْ رغل٤شٙ هجَ ٓؼ٢ صالس ع٘ٞاد ػ٠ِ االهَ ٖٓ ربس٣خ ر٘ل٤ز هشاس اُزغل٤ش

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

 ٝرْ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ 2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

 ًٝبٕ هذ رْ اػبكخ 2006 ُغ٘خ 30 ٝرْ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ 2008 ُغ٘خ 48أُؼذٍ سهْ 

ٝاػبكخ ػجبسح ا٠ُ اخشٛب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ  (ص)اُغبثوخ ُزظجؼ اُلوشح  (ٝ)ا٤ُٜب ٝاػبدح رشه٤ْ اُلوشح  (ٝ)اُلوشح 
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ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت  (ط) ًٝبٕ هذ رْ اُـبء ٗض اُلوشح 1998 ُغ٘خ 12أُؼذٍ سهْ 

 .  1997ُغ٘خ  (12)اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ 

 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣

 

 رغزٞك٢ اُٞصاسح ٖٓ طبؽت اُؼَٔ سعٔبً ٓوبثَ طشف رظش٣ؼ اُؼَٔ ٌَُ ػبَٓ ؿ٤ش اسد٢ٗ اٝ رغذ٣ذٙ  .ط"

صْ ػذُذ ٛزٙ أُبدح ثبػبكخ اُلوشح ". ٣ٝؼزجش ٛزا اُشعْ ا٣شادا ُِخض٣٘خ ٣ٝؾذد ٓوذاس ٛزا اُشعْ ثٔٞعت ٗظبّ

 ُغ٘خ 12ٓغ االػبكخ ا٠ُ آخشٛب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  (ص)ُزظجؼ  (ٝ)ا٤ُٜب ٝأػ٤ذ رشه٤ْ اُلوشح  (ٝ)

1998  .

 

 ُِٞص٣ش ث٘بء ػ٠ِ رٞط٤خ ٖٓ ٝصاسح اُز٤ٔ٘خ االعزٔبػ٤خ إ ٣ؼل٢ أُؼٞم شذ٣ذ االػبهخ اٝ ٢ُٝ آشٙ اٝ ٝط٤ٚ  .د 

ٖٓ دكغ سعْ رظش٣ؼ اُؼَٔ ُؼبَٓ ؿ٤ش اسد٢ٗ ٝاؽذ ارا ًبٕ أُؼٞم ثؾبعخ ٓبعخ دائٔخ ا٠ُ أُغبػذح ٖٓ 

 .اُـ٤ش ُِو٤بّ ثبػجبء ؽ٤برٚ ا٤ٓٞ٤ُخ ٝارا ًبٗذ ٜٓبّ اُؼبَٓ ؿ٤ش االسد٢ٗ روزظش ػ٠ِ روذ٣ْ اُؼٕٞ ُِٔؼٞم

 

 

 13انًبدح 

ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ إ ٣شـَ ٖٓ اُؼٔبٍ أُؼٞه٤ٖ اُ٘غجخ أُؾذدح ك٢ هبٕٗٞ ؽوٞم االشخبص أُؼٞه٤ٖ اُ٘بكز 

. ٝٝكن اُششٝؽ اُٞاسدح ك٤ٚ ٝإ ٣شعَ ا٠ُ اُٞصاسح ث٤بٗب ٣ؾذد ك٤ٚ االػٔبٍ اُز٢ ٣شـِٜب أُؼٞهٕٞ ٝاعش ًَ ْٜٓ٘ 

  

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010 ُغ٘خ 26

ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ اُز١ ٣غزخذّ خٔغ٤ٖ ػبٓالً اٝ اًضش ٝرغٔؼ ؽج٤ؼخ ػِٔٚ ثبعزخذاّ اُؼٔبٍ أُؼٞه٤ٖ اُز٣ٖ 

رْ رب٤ِْٜٛ ٤ٜ٘ٓبً ثٞاعطخ ثشآظ ٝرشر٤جبد ٝٓؼبٛذ اُزب٤َٛ ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔؼٞه٤ٖ اُز٢ اػزٔذرٜب اُٞصاسح اٝ اٗشبرٜب 

 (اص٤ٖ٘ ثبُٔبئخ)% 2ثبُزؼبٕٝ ٓغ أُئعغبد اُشع٤ٔخ اٝ اُخبطخ إ ٣غزخذّ ٖٓ اُٝئي اُؼٔبٍ ػذداً ال ٣وَ ػٖ 

ٖٓ ٓغٔٞع ػٔبُٚ ٝإ ٣شعَ ا٠ُ اُٞصاسح ث٤بٗبً ٣ؾذد ك٤ٚ االػٔبٍ اُز٢ ٣شـِٜب أُؼٞهٕٞ اُز٣ٖ رْ رب٤ِْٜٛ ٤ٜ٘ٓبً 

 .ٝاعش ًَ ْٜٓ٘

 

 

 14انًبدح 

ارا اط٤ت ػبَٓ اطبثخ ػَٔ ٗزظ ػٜ٘ب ػغض دائْ عضئ٢ ال ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ اداء ػَٔ ؿ٤ش ػِٔٚ اُز١ ًبٕ ٣وّٞ ثٚ ٝعت 

ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ رشـ٤ِٚ ك٢ ػَٔ آخش ٣٘بعت ؽبُزٚ ارا ٝعذ ٓضَ ٛزا اُؼَٔ ٝثبالعش أُخظض ُزُي، ػ٠ِ إ 

 .رؾغت ؽوٞهٚ أُب٤ُخ ػٖ أُذح اُغبثوخ الطبثزٚ ػ٠ِ اعبط اعشٙ االخ٤ش هجَ االطبثخ
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انفظم انراثع 

عقذ انعًم 
 

 

 

 15انًبدح 

٣٘ظْ ػوذ اُؼَٔ ثبُِـخ اُؼشث٤خ ٝػ٠ِ ٗغخز٤ٖ ػ٠ِ االهَ ٣ؾزلع ًَ ٖٓ اُطشك٤ٖ ث٘غخخ ٓ٘ٚ ، ٣ٝغٞص . 1. أ 

.  ُِؼبَٓ اصجبد ؽوٞهٚ ثغ٤ٔغ ؽشم االصجبد اُوب٤ٗٞٗخ ارا ُْ ٣ؾشس اُؼوذ ًزبثخ

ارا ًبٕ اُؼبَٓ ؿ٤ش ػشث٢ ٣شاػ٠ ر٘ظ٤ْ ٗغخخ اخشٟ ٖٓ اُؼوذ ثِـخ اع٘ج٤خ ٝكن رؼ٤ِٔبد ٣ظذسٛب اُٞص٣ش . 2

. ُٜزٙ اُـب٣خ

  

٣ؼزجش اُؼبَٓ أُؼ٤ٖ ُٔذح ؿ٤ش ٓؾذٝدح ثبٗٚ ٓغزٔشاً ثؼِٔٚ ا٠ُ إ ر٘ز٢ٜ خذٓزٚ ثٔٞعت اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ آب . ة

 . ك٢ اُؾبالد اُز٢ ٣غزخذّ ك٤ٜب اُؼبَٓ ُٔذح ٓؾذٝدح ك٤ؼزجش اٗٚ ٓغزٔش ك٢ ػِٔٚ خالٍ رِي أُذح

 

ارا ًبٕ ػوذ اُؼَٔ ُٔذح ٓؾذٝدح كبٗٚ ٣٘ز٢ٜ ٖٓ رِوبء ٗلغٚ ثبٗزٜبء ٓذرٚ كبرا اعزٔش ؽشكبٙ ك٢ ر٘ل٤زٙ ثؼذ اٗوؼبء . ط

 . ٓذرٚ اػزجش رُي رغذ٣ذاً ُٚ ُٔذح ؿ٤ش ٓؾذٝدح ٝرُي ٖٓ ثذا٣خ االعزخذاّ

 

٣ؼزجش اُؼبَٓ اُز١ ٣غزخذّ ثبٗزظبّ ثبُوطؼخ ك٢ ٓؾَ اُؼَٔ اٝ اُز١ ٣وّٞ ثغِغِخ ٖٓ االػٔبٍ ثبُوطؼخ اٗٚ ػبَٓ . د

.  ُٔذح ؿ٤ش ٓؾذٝدح

 

ُؼٔبٍ أُوبٍٝ اُز٣ٖ ٣شزـِٕٞ ك٢ ر٘ل٤ز ٓوبُٝخ سكغ دػٟٞ ٓجبششح ػ٠ِ طبؽت أُششٝع ُِٔطبُجخ ثٔب . 1.ٛـ

. ٣غزؾن ُْٜ هجَ أُوبٍٝ ٝرُي ك٢ ؽذٝد ٓب ٣غزؾن ُِٔوبٍٝ ػ٠ِ طبؽت أُششٝع ٝهذ سكغ اُذػٟٞ

ُٝؼٔبٍ أُوبٍٝ اُلشػ٢ سكغ دػٟٞ ٓجبششح ػ٠ِ ًَ ٖٓ أُوبٍٝ االط٢ِ ٝطبؽت أُششٝع ك٢ ؽذٝد . 2

أُغزؾن ػ٠ِ طبؽت أُششٝع ُِٔوبٍٝ االط٢ِ ٝأُغزؾن ػ٠ِ أُوبٍٝ االط٢ِ ُِٔوبٍٝ اُلشػ٢ ٝهذ 

. سكغ اُذػٟٞ

ُِؼٔبٍ أُزًٞس٣ٖ ك٢ اُلوشر٤ٖ اُغبثوز٤ٖ إ ٣غزٞكٞا ؽوٞهْٜ ثبالٓز٤بص ػ٠ِ أُجبُؾ أُغزؾوخ ُِٔوبٍٝ . 3

.   االط٢ِ اٝ أُوبٍٝ اُلشػ٢ ٣ٝغزٞكٕٞ ؽوٞهْٜ ػ٘ذ رضاؽْٜٔ ث٘غجخ ؽن ًَ ْٜٓ٘

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

  .2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  -

 

 

 16انًبدح 

٣جو٠ ػوذ اُؼَٔ ٓؼٔٞالً ثٚ ثـغ اُ٘ظش ػٖ رـ٤٤ش طبؽت اُؼَٔ ثغجت ث٤غ أُششٝع اٝ اٗزوبُٚ ثطش٣ن االسس اٝ 

دٓظ أُئعغخ اٝ ال١ عجت آخش ٣ٝظَ طبؽت اُؼَٔ االط٢ِ ٝاُغذ٣ذ ٓغئ٤ُٖٝ ثبُزؼبٖٓ ٓذح عزخ اشٜش ػٖ 

ر٘ل٤ز االُزضآبد اُ٘بعٔخ ػٖ ػوذ اُؼَٔ ٓغزؾوخ االداء هجَ ربس٣خ اُزـ٤٤ش ٝآب ثؼذ اٗوؼبء رِي أُذح ك٤زؾَٔ 

 .طبؽت اُؼَٔ اُغذ٣ذ أُغئ٤ُٝخ ٝؽذٙ

 

 

 17انًبدح 

ال ٣ِضّ اُؼبَٓ ثبُو٤بّ ثؼَٔ ٣خزِق اخزالكبً ث٤٘بً ػٖ ؽج٤ؼخ اُؼَٔ أُزلن ػ٤ِٚ ك٢ ػوذ اُؼَٔ اال ارا دػذ اُؼشٝسح 

ا٠ُ رُي ٓ٘ؼبً ُٞهٞع ؽبدس اٝ الطالػ ٓب ٗغْ ػ٘ٚ اٝ ك٢ ؽبُخ اُوٞح اُوبٛشح ٝك٢ االؽٞاٍ االخشٟ اُز٢ ٣٘ض 

 .ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ ػ٠ِ إ ٣ٌٕٞ رُي ك٢ ؽذٝد ؽبهزٚ ٝك٢ ؽذٝد اُظشف اُز١ اهزؼ٠ ٛزا اُؼَٔ
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 18انًبدح 

ال ٣ِضّ اُؼبَٓ ثبُؼَٔ ك٢ ٌٓبٕ ؿ٤ش أٌُبٕ أُخظض ُؼِٔٚ ارا ادٟ رُي ا٠ُ رـ٤٤ش ٌٓبٕ اهبٓزٚ ٝرُي ٓب ُْ ٣شد 

 .ٗض طش٣ؼ ٣غ٤ض رُي ك٢ ػوذ اُؼَٔ

 

 

 19انًبدح 

:  ػ٠ِ اُؼبَٓ 

ربد٣خ اُؼَٔ ث٘لغٚ ٝإ ٣جزٍ ك٢ ربد٣زٚ ػ٘ب٣خ اُشخض اُؼبد١ ٝإ ٣ِزضّ ثبٝآش طبؽت اُؼَٔ أُزؼِوخ ثز٘ل٤ز . أ 

اُؼَٔ أُزلن ػ٤ِٚ ٝرُي ػٖٔ اُؾذٝد اُز٢ ال رؼشػٚ ُِخطش اٝ رخبُق اؽٌبّ اُوٞا٤ٖٗ أُؼٍٔٞ ثٜب اٝ ا٥داة 

 . اُؼبٓخ

 

أُؾبكظخ ػ٠ِ اعشاس طبؽت اُؼَٔ اُظ٘بػ٤خ ٝاُزغبس٣خ ٝإ ال ٣لش٤ٜب ثب١ طٞسح ٖٓ اُظٞس ُٝٞ ثؼذ . ة

 . اٗوؼبء ػوذ اُؼَٔ ٝكوبً ُٔب ٣وزؼ٤ٚ االرلبم اٝ اُؼشف

 

 . اُؾشص ػ٠ِ ؽلع االش٤بء أُغِٔخ ا٤ُٚ ُزبد٣خ اُؼَٔ ٜٝٓ٘ب ادٝاد اُؼَٔ ٝأُٞاد ٝعبئش اُِٞاصّ اُخبطخ ثؼِٔٚ. ط

 

اُخؼٞع ُِلؾٞطبد اُطج٤خ اُالصٓخ اُز٢ روزؼ٢ ؽج٤ؼخ اُؼَٔ ػشٝسح اعشائٜب هجَ االُزؾبم ثبُؼَٔ اٝ ثؼذ . د

 .رُي ُِزؾون ٖٓ خِٞٙ ٖٓ االٓشاع ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاُغبس٣خ

 

 

 20انًبدح 

رؾذد ؽوٞم ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ ٌَُ ٖٓ طبؽت اُؼَٔ ٝاُؼبَٓ ثبالرلبم خط٤ب ث٤ٜ٘ٔب ك٤ٔب ٣زؼِن ثبػٔبٍ طبؽت . أ 

اُؼَٔ ارا اعزخذّ اُؼبَٓ خجشاد طبؽت اُؼَٔ اٝ ٓؼِٞٓبرٚ اٝ ادٝارٚ اٝ االرٚ اال٤ُٝخ ك٢ اُزٞطَ ا٠ُ ٛزا 

.  االثزٌبس 

  

رٌٕٞ ؽوٞم ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ ُِؼبَٓ ارا ًبٕ ؽن ا٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خ أُجزٌش ٖٓ هجِٚ ال ٣زؼِن ثبػٔبٍ طبؽت . ة

اُؼَٔ ُْٝ ٣غزخذّ خجشاد طبؽت اُؼَٔ اٝ ٓؼِٞٓبرٚ اٝ ادٝارٚ اٝ ٓٞادٙ اال٤ُٝخ ك٢ اُزٞطَ ا٠ُ ٛزا االثزٌبس ٓب 

.  ُْ ٣زلن خط٤ب ػ٠ِ ؿ٤ش رُي 

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

:  ؽ٤ش ًبٕ اُ٘ض اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2007 ُغ٘خ 12

 

ٖٓ ٛزٙ أُبدح ارا رٞطَ اُؼبَٓ ا٠ُ اخزشاع عذ٣ذ ك٤ِظ ُظبؽت اُؼَٔ ا١ ؽن  (ة)ٓغ ٓشاػبح اؽٌبّ اُلوشح .  أ 

ك٢ ٛزا االخزشاع ُٝٞ ًبٕ اُؼبَٓ هذ اعز٘جطٚ اص٘بء ػِٔٚ ػ٠ِ إ رؼط٠ اال٣ُٞٝخ ك٢ ششاء ٛزا االخزشاع 

 .ُظبؽت اُؼَٔ

 

ارا ًبٗذ ؽج٤ؼخ االػٔبٍ اُز٢ ػٜذ ثٜب ا٠ُ اُؼبَٓ روزؼ٢ ٓ٘ٚ رخظ٤ض عٜذٙ ك٢ االخزشاع كِِؼبَٓ إ .  ة

خٔغ٤ٖ ثبُٔبئخ ٜٓ٘ب ٣ٝشاػ٠ ك٢ روذ٣ش ٛزٙ  (%50)٣شبسى ك٢ اُؾوٞم أُزؼِوخ ثبالخزشاع ث٘غجخ ال رض٣ذ ػ٠ِ 

اُ٘غجخ ٓوذاس اُغٜذ اُؼ٢ِٔ ٝأُبد١ اُز١ هذٓٚ اُؼبَٓ ٝأُٞاد ٝاالدٝاد ٝأُ٘شآد ٝعبئش اُزغ٤ٜالد اُز٢ 

 .هذٜٓب طبؽت اُؼَٔ
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 21انًبدح 

:  ٣٘ز٢ٜ ػوذ اُؼَٔ ك٢ ا١ ٖٓ اُؾبالد اُزب٤ُخ 

.  ارا ارلن اُطشكبٕ ػ٠ِ اٜٗبئٚ. أ 

.  ارا اٗزٜذ ٓذح ػوذ اُؼَٔ اٝ اٗز٠ٜ اُؼَٔ ٗلغٚ. ة

.  ارا رٞك٢ اُؼبَٓ اٝ اهؼذٙ ٓشع اٝ ػغض ػٖ اُؼَٔ ٝصجذ رُي ثزوش٣ش ؽج٢ طبدس ػٖ أُشعغ اُطج٢. ط

ارا ثِؾ اُؼبَٓ عٖ روبػذ اُش٤خٞخخ أُ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ هبٕٗٞ اُؼٔبٕ االعزٔبػ٢ اال ارا ارلن اُطشكبٕ ػ٠ِ . د

.   ؿ٤ش رُي

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

  .2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  -

 

 

 22انًبدح 

 .ال ٣٘ز٢ٜ ػوذ اُؼَٔ ثغجت ٝكبح طبؽت اُؼَٔ اال ارا سٝػ٢ ك٢ اُؼوذ شخظ٤خ طبؽت اُؼَٔ

 

 

 23انًبدح 

ارا سؿت اؽذ اُطشك٤ٖ ك٢ اٜٗبء ػوذ اُؼَٔ ؿ٤ش أُؾذد أُذح ك٤زشرت ػ٤ِٚ اشؼبس اُطشف االخش خط٤بً ثشؿجزٚ . أ 

.  ك٢ اٜٗبء اُؼوذ هجَ شٜش ٝاؽذ ػ٠ِ االهَ ٝال ٣غٞص عؾت االشؼبس اال ثٔٞاكوخ اُطشك٤ٖ

.  ٣جو٠ ػوذ اُؼَٔ عبس١ أُلؼٍٞ ؽٞاٍ ٓذح االشؼبس ٝرؼزجش ٓذح االشؼبس ٖٓ ٓذح اُخذٓخ. ة

ارا ًبٕ االشؼبس ٖٓ ؽشف طبؽت اُؼَٔ كِٚ إ ٣ؼل٢ اُؼبَٓ ٖٓ اُؼَٔ خالٍ ٓذرٚ ُٝٚ إ ٣شـِٚ اال ك٢ اال٣بّ . ط

.  اُغجؼخ االخ٤شح ٜٓ٘ب ٣ٝغزؾن اُؼبَٓ اعشٙ ػٖ ٓذح االشؼبس ك٢ ع٤ٔغ ٛزٙ االؽٞاٍ

ارا ًبٕ االشؼبس ٖٓ ؽشف اُؼبَٓ ٝرشى اُؼَٔ هجَ اٗوؼبء ٓذح االشؼبس كال ٣غزؾن اعشاً ػٖ كزشح رشًٚ اُؼَٔ . د 

 .ٝػ٤ِٚ رؼ٣ٞغ طبؽت اُؼَٔ ػٖ رِي اُلزشح ثٔب ٣ؼبدٍ اعشٙ ػٜ٘ب

 

 

 24انًبدح 

ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ ال ٣غٞص كظَ اُؼبَٓ اٝ ارخبر ا١ اعشاء ربد٣ج٢ ثؾوٚ العجبة  (31)ٓغ ٓشاػبح ٓب ٝسد ك٢ أُبدح 

 .رزظَ ثبُشٌب١ٝ ٝأُطبُجبد اُز٢ روذّ ثٜب اُؼبَٓ ا٠ُ اُغٜبد أُخزظخ ٝأُزؼِوخ ثزطج٤ن اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٤ِٚ

 

 

 25انًبدح 

ارا رج٤ٖ ُِٔؾٌٔخ أُخزظخ ك٢ دػٟٞ اهبٜٓب اُؼبَٓ خالٍ عز٤ٖ ٣ٞٓب ٖٓ ربس٣خ كظِٚ إ اُلظَ ًبٕ رؼغل٤ب 

ٝٓخبُلب الؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ عبص ُٜب اطذاس آش ا٠ُ طبؽت اُؼَٔ ثبػبدح اُؼبَٓ ا٠ُ ػِٔٚ االط٢ِ اٝ ثذكغ 

رؼ٣ٞغ ُٚ ٣ؼبدٍ ٓوذاسٙ اعش ٗظق اُشٜش ػٖ ًَ ع٘خ ٖٓ ع٘ٞاد خذٓخ اُؼبَٓ ٝثؾذ اد٠ٗ ال ٣وَ ػٖ اعش 

ٖٓ ٛزا  (33)ٝ (32)شٜش٣ٖ ثبالػبكخ ا٠ُ ثذٍ االشؼبس ٝاعزؾوبهبرٚ االخشٟ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبدر٤ٖ 

. اُوبٕٗٞ ػ٠ِ إ ٣ؾزغت اُزؼ٣ٞغ ػ٠ِ اعبط اخش اعش روبػبٙ اُؼبَٓ

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010 ُغ٘خ 26

ارا رج٤ٖ ُِٔؾٌٔخ أُخزظخ ك٢ دػٟٞ اهبٜٓب اُؼبَٓ خالٍ عز٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ كظِٚ إ اُلظَ ًبٕ رؼغل٤بً 

ٝٓخبُلبً الؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ عبص ُٜب اطذاس آش ا٠ُ طبؽت اُؼَٔ ثبػبدح اُؼبَٓ ا٠ُ ػِٔٚ االط٢ِ اٝ ثذكغ 
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ٖٓ  (33)ٝ  (32)رؼ٣ٞغ ُٚ ثبالػبكخ ا٠ُ ثذٍ االشؼبس ٝاعزؾوبهبرٚ االخشٟ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبدر٤ٖ 

ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ إ ال ٣وَ ٓوذاس ٛزا اُزؼ٣ٞغ ػٖ اعٞس صالصخ اشٜش ٝال ٣ض٣ذ ػ٠ِ عزخ اشٜش ٣ٝؾزغت 

 .اُزؼ٣ٞغ ػ٠ِ اعبط آخش اعش روبػبٙ اُؼبَٓ

 26انًبدح 

ارا ا٠ٜٗ طبؽت اُؼَٔ ػوذ اُؼَٔ ٓؾذد أُذح هجَ اٗزٜبء ٓذرٚ اٝ اٜٗبٙ اُؼبَٓ الؽذ االعجبة اُٞاسدح ك٢ أُبدح . أ 

ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ ٣ؾن ُِؼبَٓ اعز٤لبء ع٤ٔغ اُؾوٞم ٝأُضا٣ب اُز٢ ٣٘ض ػ٤ِٜب اُؼوذ ًٔب ٣غزؾن االعٞس  (29)

ٖٓ ٛزا  (28)اُز٢ رغزؾن ؽز٠ اٗزٜبء أُذح أُزجو٤خ ٖٓ اُؼوذ ٓب ُْ ٣ٌٖ اٜٗبء ػوذ اُؼَٔ كظالً ثٔٞعت أُبدح 

 .اُوبٕٗٞ

  

ٖٓ ٛزا  (29)ارا ًبٕ اٜٗبء اُؼوذ ٓؾذد أُذح طبدساً ػٖ اُؼبَٓ ك٢ ؿ٤ش اُؾبالد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبدح . ة

اُوبٕٗٞ عبص ُظبؽت اُؼَٔ ٓطبُجزٚ ثٔب ٣٘شب ػٖ ٛزا االٜٗبء ٖٓ ػطَ ٝػشس ٣ؼٞد روذ٣شٙ ا٠ُ أُؾٌٔخ 

أُخزظخ ػ٠ِ إ ال ٣زغبٝص ٓجِؾ ٓب ٣ؾٌْ ثٚ ػ٠ِ اُؼبَٓ اعش ٗظق شٜش ػٖ ًَ شٜش ٖٓ أُذح أُزجو٤خ ٖٓ 

 .اُؼوذ

 

 

 27انًبدح 

ٖٓ ٛزٙ أُبدح ال ٣غٞص ُظبؽت اُؼَٔ اٜٗبء خذٓخ اُؼبَٓ اٝ رٞع٤ٚ اشؼبس ا٤ُٚ  (ة)ٓغ ٓشاػبح اؽٌبّ اُلوشح . أ 

 :الٜٗبء خذٓزٚ ك٢ ا١ ٖٓ اُؾبالد اُزب٤ُخ 

 

. أُشاح اُؼبِٓخ اُؾبَٓ اثزذاء ٖٓ اُشٜش اُغبدط ٖٓ ؽِٜٔب اٝ خالٍ اعبصح االٓٞٓخ. 1   

. اُؼبَٓ أٌُِق ثخذٓخ اُؼِْ اٝ اُخذٓخ االؽز٤بؽ٤خ ك٢ اص٘بء ه٤بٓٚ ثزِي اُخذٓخ. 2   

اُؼبَٓ ك٢ اص٘بء اعبصرٚ اُغ٣ٞ٘خ اٝ أُشػ٤خ اٝ االعبصح أُٔ٘ٞؽخ ُٚ الؿشاع اُضوبكخ اُؼٔب٤ُخ اٝ اُؾظ اٝ ك٢ . 3

اص٘بء اعبصرٚ أُزلن ػ٤ِٜب ث٤ٖ اُطشك٤ٖ ُِزلشؽ ُِؼَٔ اُ٘وبث٢ اٝ ُالُزؾبم ثٔؼٜذ اٝ ٤ًِخ اٝ عبٓؼخ ٓؼزشف 

.  ثٜب

  

ٖٓ ٛزٙ أُبدح ارا اعزخذّ اُؼبَٓ ُذٟ طبؽت ػَٔ آخش  (أ)٣ظجؼ طبؽت اُؼَٔ ك٢ ؽَ ٖٓ اؽٌبّ اُلوشح . ة

 .خالٍ ا١ ٖٓ أُذد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ رِي اُلوشح

 

 

 28انًبدح 

 :ُظبؽت اُؼَٔ كظَ اُؼبَٓ دٕٝ اشؼبس ٝرُي ك٢ ا١ ٖٓ اُؾبالد اُزب٤ُخ 

 

ارا اٗزؾَ اُؼبَٓ شخظ٤خ اٝ ٣ٞٛخ ؿ٤شٙ اٝ هذّ شٜبداد اٝ ٝصبئن ٓضٝسح ثوظذ عِت أُ٘لؼخ ُ٘لغٚ اٝ . أ 

.  االػشاس ثـ٤شٙ

.  ارا ُْ ٣وْ اُؼبَٓ ثبُٞكبء ثبالُزضآبد أُزشرجخ ػ٤ِٚ ثٔٞعت ػوذ اُؼَٔ. ة

ارا اسرٌت اُؼبَٓ خطب ٗشب ػ٘ٚ خغبسح ٓبد٣خ عغ٤ٔخ ُظبؽت اُؼَٔ ثششؽ إ ٣جِؾ طبؽت اُؼَٔ اُغٜخ اٝ . ط

.  اُغٜبد أُخزظخ ثبُؾبدس خالٍ خٔغخ ا٣بّ ٖٓ ٝهذ ػِٔٚ ثٞهٞػٚ

.  ارا خبُق اُؼبَٓ اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ُِٔئعغخ ثٔب ك٢ رُي ششٝؽ عالٓخ اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ سؿْ اٗزاسٙ ًزبثخ ٓشر٤ٖ. د

ارا رـ٤ت اُؼبَٓ دٕٝ عجت ٓششٝع اًضش ٖٓ ػشش٣ٖ ٣ٞٓبً ٓزوطؼخ خالٍ اُغ٘خ اُٞاؽذح اٝ اًضش ٖٓ ػششح ا٣بّ . ٛـ

ٓززب٤ُخ ػ٠ِ إ ٣غجن اُلظَ اٗزاس ًزبث٢ ٣شعَ ثبُجش٣ذ أُغغَ ػ٠ِ ػ٘ٞاٗٚ ٣ٝ٘شش ك٢ اؽذٟ اُظؾق ا٤ٓٞ٤ُخ 

.  أُؾ٤ِخ ٓشح ٝاؽذح

.  ارا اكش٠ اُؼبَٓ االعشاس اُخبطخ ثبُؼَٔ. ٝ

.  ارا اد٣ٖ اُؼبَٓ ثؾٌْ هؼبئ٢ اًزغت اُذسعخ اُوطؼ٤خ ثغ٘ب٣خ اٝ ثغ٘ؾخ ٓبعخ ثبُششف ٝاالخالم اُؼبٓخ. ص

ارا ٝعذ اص٘بء اُؼَٔ ك٢ ؽبُخ عٌش ث٤ّٖ اٝ ٓزبصشاً ثٔب رؼبؽبٙ ٖٓ ٓبدح ٓخذسح اٝ ٓئصش ػو٢ِ اٝ اسرٌت ػٔالً . ػ

.  ٓخالً ثبالداة اُؼبٓخ ك٢ ٌٓبٕ اُؼَٔ
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ارا اػزذٟ اُؼبَٓ ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ اٝ أُذ٣ش أُغئٍٝ اٝ اؽذ سإعبئٚ اٝ ا١ ػبَٓ اٝ ػ٠ِ ا١ شخض آخش . ؽ

 .اص٘بء اُؼَٔ اٝ ثغججٚ ٝرُي ثبُؼشة اٝ اُزؾو٤ش

 

 

 29انًبدح 

٣ؾن ُِؼبَٓ إ ٣زشى اُؼَٔ دٕٝ اشؼبس ٓغ اؽزلبظٚ ثؾوٞهٚ اُوب٤ٗٞٗخ ػٖ اٗزٜبء اُخذٓخ ٝٓب ٣زشرت ُٚ ٖٓ . أ 

: رؼ٣ٞؼبد ػطَ ٝػشس ٝرُي ك٢ ا١ ٖٓ اُؾبالد اُزب٤ُخ 

اعزخذآٚ ك٢ ػَٔ ٣خزِق ك٢ ٗٞػٚ اخزالكبً ث٤٘بً ػٖ اُؼَٔ اُز١ ارلن ػ٠ِ اعزخذآٚ ك٤ٚ ثٔوزؼ٠ ػوذ . 1

.   ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ (17)اُؼَٔ ػ٠ِ إ رشاػ٠ ك٢ رُي اؽٌبّ أُبدح 

. اعزخذآٚ ثظٞسح رذػٞ ا٠ُ رـ٤٤ش ٓؾَ اهبٓزٚ اُذائْ اال ارا ٗض ك٢ اُؼوذ ػ٠ِ عٞاص رُي. 2

. ٗوِٚ ا٠ُ ػَٔ آخش ك٢ دسعخ اد٠ٗ ٖٓ اُؼَٔ اُز١ ارلن ػ٠ِ اعزخذآٚ ك٤ٚ. 3

. ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ (14)رخل٤غ اعشٙ، ػ٠ِ إ رشاػ٠ اؽٌبّ أُبدح . 4

. ارا صجذ ثزوش٣ش ؽج٢ طبدس ػٖ ٓشعغ ؽج٢ إ اعزٔشاسٙ ك٢ اُؼَٔ ٖٓ شبٗٚ رٜذ٣ذ طؾزٚ. 5

ارا اػزذٟ طبؽت اُؼَٔ اٝ ٖٓ ٣ٔضِٚ ػ٤ِٚ ك٢ اص٘بء اُؼَٔ اٝ ثغججٚ ٝرُي ثبُؼشة اٝ اُزؾو٤ش اٝ ثب١ شٌَ . 6

. ٖٓ اشٌبٍ االػزذاء اُغ٘غ٢ أُؼبهت ػ٤ِٚ ثٔٞعت اؽٌبّ اُزشش٣ؼبد اُ٘بكزح أُلؼٍٞ 

ارا رخِق طبؽت اُؼَٔ ػٖ ر٘ل٤ز ا١ ؽٌْ ٖٓ اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ اٝ ا١ ٗظبّ طبدس ثٔوزؼبٙ شش٣طخ إ . 7

.  ٣ٌٕٞ هذ رِو٠ اشؼبساً ٖٓ عٜخ ٓخزظخ ك٢ اُٞصاسح رطِت ك٤ٚ اُزو٤ذ ثزِي االؽٌبّ

  

ارا رج٤ٖ ُِٞص٣ش ٝهٞع اػزذاء ٖٓ طبؽت اُؼَٔ اٝ ٖٓ ٣ٔضِٚ ثبُؼشة اٝ ثٔٔبسعخ ا١ شٌَ ٖٓ اشٌبٍ . ة

االػزذاء اُغ٘غ٢ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ أُغزخذ٤ٖٓ ُذ٣ٚ ، كِٚ إ ٣وشس اؿالم أُئعغخ ُِٔذح اُز٢ ٣شاٛب ٓ٘بعجخ 

  .،ٝرُي ٓغ ٓشاػبح اؽٌبّ ا١ رشش٣ؼبد اخشٟ ٗبكزح أُلؼٍٞ 

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

  .2008 ُغ٘خ 48ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

 

 

 30انًبدح 

ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ إ ٣ؼط٢ ُِؼبَٓ ػ٘ذ اٗزٜبء خذٓزٚ ث٘بء ػ٠ِ ؽِجٚ رُي شٜبدح خذٓخ ٣زًش ك٤ٜب اعْ اُؼبَٓ 

ٝٗٞع ػِٔٚ ٝربس٣خ اُزؾبهٚ ثبُخذٓخ ٝربس٣خ اٗزٜبء اُخذٓخ ًٔب ٣ِٝضّ طبؽت اُؼَٔ ثشد ٓب اٝدػٚ اُؼبَٓ ُذ٣ٚ ٖٓ 

 .اٝسام شٜبداد اٝ ادٝاد

 

 

 31انًبدح 

ارا اهزؼذ ظشٝف طبؽت اُؼَٔ االهزظبد٣خ اٝ اُل٤٘خ رو٤ِض ؽغْ اُؼَٔ اٝ اعزجذاٍ ٗظبّ اٗزبط ثبخش اٝ . أ 

اُزٞهق ٜٗبئ٤ب ػٖ اُؼَٔ ٓٔب هذ ٣زشرت ػ٤ِٚ اٜٗبء ػوٞد ػَٔ ؿ٤ش ٓؾذٝدح أُذح اٝ رؼ٤ِوٜب ًِٜب اٝ ثؼؼٜب ، 

.  كؼ٤ِٚ رج٤ِؾ اُٞص٣ش خط٤ب ٓؼضصا ثبالعجبة أُجشسح ثزُي هجَ ارخبر أ١ اعشاء ثٜزا اُخظٞص 

٣شٌَ اُٞص٣ش ُغ٘خ ٖٓ اؽشاف االٗزبط اُضالصخ ُِزؾون ٖٓ عالٓخ اعشاءاد طبؽت اُؼَٔ ٝروذ٣ْ رٞط٤برٜب . ة

.  ثشبٜٗب ا٠ُ اُٞص٣ش خالٍ ٓذح ال رزغبٝص خٔغخ ػشش ٣ٞٓب ٖٓ ربس٣خ روذ٣ْ اُزج٤ِؾ 

٣ظذس اُٞص٣ش هشاسٙ ثشبٕ اُزٞط٤خ ، خالٍ عجؼخ ا٣بّ ٖٓ ربس٣خ سكؼٜب ثبُٔٞاكوخ ػ٠ِ اعشاءاد طبؽت اُؼَٔ . ط

.  اٝ اػبدح اُ٘ظش ك٤ٜب 

ٖٓ ٛزٙ أُبدح إ ٣زوذّ خالٍ ػششح ا٣بّ ٖٓ  (ط)ال١ ٓزؼشس ٖٓ هشاس اُٞص٣ش اُز١ ٣ظذس ثٔوزؼ٠ اُلوشح  . د

ربس٣خ رج٤ِـٚ ٛزا اُوشاس ثبُطؼٖ ك٤ٚ ُذٟ ٓؾٌٔخ االعزئ٘بف أُخزظخ اُز٢ ر٘ظش ك٢ اُطؼٖ رذه٤وب ٝرظذس 

.  هشاسٛب ك٤ٚ ك٢ ٓذح اهظبٛب شٜش ٖٓ ربس٣خ رغغ٤َ اُطؼٖ ك٢ هِْ أُؾٌٔخ 

ٖٓ ٛزٙ أُبدح ثبُؼٞدح ا٠ُ اُؼَٔ خالٍ ع٘خ ٖٓ ربس٣خ  (أ ، ة)٣زٔزغ اُؼٔبٍ اُز٣ٖ ا٤ٜٗذ خذٓبرْٜ ٝكوبً ُِلوشح . ٛـ

.  رشًْٜ اُؼَٔ ارا ػبد اُؼَٔ ا٠ُ ؽج٤ؼزٚ ٝآٌٖ اعزخذآْٜ ُذٟ طبؽت اُؼَٔ
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ٖٓ ٛزٙ أُبدح إ ٣زشى اُؼَٔ دٕٝ اشؼبس ٓغ اؽزلبظٚ ثؾوٞهٚ  (أ)٣ؾن ُِؼبَٓ اُز١ ػِن ػوذ ػِٔٚ ٝكوبً ُِلوشح . ٝ

  .اُوب٤ٗٞٗخ ػٖ اٗزٜبء اُخذٓخ

 

 

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

أ ٝ ) ٝرْ اُـبء ٗض اُلوشر٤ٖ 2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

( ط ٝ د ) ا٤ُٜب ٝاػبدح رشه٤ْ اُلوشر٤ٖ ( ط ٝ د)ٜٓ٘ب ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ صْ ثبػبكخ اُلوشر٤ٖ  (ة

أ ٝ ة  ) ؽ٤ش ًبٕ ٗض اُلوشر٤ٖ 2004 ُغ٘خ 11ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  (ٛـ ٝ ٝ  )اُغبثوز٤ٖ ُزظجؾبٕ 

: اُغبثن ًٔب ٢ِ٣  (

 

٣غٞص ُظبؽت اُؼَٔ اٜٗبء ػوٞد اُؼَٔ ؿ٤ش ٓؾذٝدح أُذح، ًِٜب اٝ ثؼؼٜب اٝ رؼ٤ِوٜب ارا اهزؼذ ظشٝف .  أ 

اهزظبد٣خ اٝ ك٤٘خ ٛزا االٜٗبء اٝ اُزؼ٤ِن ًزو٤ِض ؽغْ اُؼَٔ اٝ اعزجذاٍ ٗظبّ االٗزبط ثآخش اٝ اُزٞهق ٜٗبئ٤بً 

 .ػٖ اُؼَٔ شش٣طخ اشؼبس اُٞصاسح ثزُي

 

 .ُٞص٣ش اُؼَٔ رش٤ٌَ ُغ٘خ ٖٓ اؽشاف االٗزبط اُضالس ُِزؾون ٖٓ عالٓخ االعشاءاد.  ة

 

 

 32انًبدح 

٣ؾن ُِؼبَٓ ؿ٤ش اُخبػغ الؽٌبّ هبٕٗٞ اُؼٔبٕ االعزٔبػ٢ ٝر٘ز٢ٜ خذٓبرٚ ال١ عجت ٖٓ االعجبة اُؾظٍٞ ػ٠ِ 

ٌٓبكؤح ٜٗب٣خ اُخذٓخ ثٔؼذٍ اعش شٜش ػٖ ًَ ع٘خ ٖٓ خذٓزٚ اُلؼ٤ِخ ٣ٝؼط٠ ػٖ ًغٞس اُغ٘خ ٌٓبكؤح ٗغج٤خ 

ٝرؾزغت أٌُبكؤح ػ٠ِ اعبط آخش اعش روبػبٙ خالٍ ٓذح اعزخذآٚ آب ارا ًبٕ االعش ًِٚ اٝ ثؼؼٚ ٣ؾغت ػ٠ِ 

اعبط اُؼُٔٞخ اٝ اُوطؼخ ك٤ؼزٔذ ُؾغبة أٌُبكؤح أُزٞعؾ اُشٜش١ ُٔب روبػبٙ اُؼبَٓ كؼالً خالٍ االص٢٘ ػشش 

شٜشاً اُغبثوخ الٗزٜبء خذٓزٚ ٝارا ُْ رجِؾ خذٓزٚ ٛزا اُؾذ كبُٔزٞعؾ اُشٜش١ ُٔغٔٞع خذٓزٚ ٝرؼزجش اُلٞاطَ اُز٢ 

.  روغ ث٤ٖ ػَٔ ٝآخش ٝال ٣ض٣ذ أ١ ٜٓ٘ب ػ٠ِ عز٤ٖ ٣ٞٓب ًبٜٗب ٓذح اعزخذاّ ٓزظِخ ػ٘ذ ؽغبة أٌُبكؤح

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

  .2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  -

 

 

 33انًبدح 

ثبالػبكخ ا٠ُ ٌٓبكبح ٜٗب٣خ اُخذٓخ ٣ؾن ُِؼبَٓ اُخبػغ الٗظٔخ خبطخ ُِٔئعغخ اُز٢ ٣ؼَٔ ك٤ٜب رزؼِن ثظ٘بد٣ن . أ 

االدخبس اٝ اُزٞك٤ش اٝ اُزوبػذ اٝ ا١ ط٘ذٝم آخش ٓٔبصَ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ع٤ٔغ االعزؾوبهبد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ 

.  ثٔٞعت ٛزٙ االٗظٔخ ك٢ ؽبُخ اٗزٜبء اُخذٓخ

  

.  ٖٓ ٛزٙ أُبدح ٖٓ هجَ اُٞص٣ش (أ)رؼزٔذ االٗظٔخ اُخبطخ ثبُظ٘بد٣ن أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُلوشح . ة

ٖٓ ٛزٙ أُبدح ػ٠ِ إ ٣ٌٕٞ اعزضٔبس  (أ)٣غٞص إ ٣٘ض ٗظبّ ا١ ٖٓ اُظ٘بد٣ن أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُلوشح . ط

.  آٞاُٚ ٤ًِب اٝ عضئ٤ب ك٢ اعْٜ اٝ ؽظض اُششًخ اُز٢ اعظ ك٤ٜب رُي اُظ٘ذٝم 

ٖٓ ٛزٙ أُبدح شخظ٤خ اػزجبس٣خ ٓغزوِخ ٣ٝغت إ ٣زؼٖٔ  (أ)٣ٌٕٞ ُِظ٘بد٣ن أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُلوشح . د

: ٗظبّ ا١ ٜٓ٘ب ػ٠ِ االٓٞس أُزؼِوخ ثبداسح اُظ٘ذٝم ثٔب ك٢ رُي ٓب ٢ِ٣ 

ٝعٞد ٤ٛئخ ػبٓخ ُِظ٘ذٝم رزبُق ٖٓ ع٤ٔغ اُؼب٤ِٖٓ االػؼبء ك٢ اُظ٘ذٝم رغزٔغ ٓشح ٝاؽذح ػ٠ِ االهَ . 1

ع٣ٞ٘ب الهشاس ؽغبثبد اُظ٘ذٝم ٝٓ٘بهشخ االٓٞس االداس٣خ ٝأُب٤ُخ ٝاٗزخبة اػؼبء ك٢ ُغ٘خ اداسح 

. اُظ٘ذٝم ٖٓ ث٤ٖ اػؼبئٜب 

ٖٓ ٛزٙ اُلوشح    (1)اداسح آٞاٍ اُظ٘ذٝم ٝاعزضٔبسارٚ ٖٓ اُِغ٘خ أُ٘زخجخ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُج٘ذ . 2
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:   رؼذ٣الد أُبدح 

 12ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ا٤ُٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  (د)ٝ  (ط)ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اػبكخ اُلوشربٕ  -

  .2007ُغ٘خ 

 

 

 34انًبدح 

ارا رٞك٢ اُؼبَٓ رئٍٝ ا٠ُ ٝسصزٚ اُششػ٤٤ٖ ع٤ٔغ ؽوٞهٚ أُوشسح ثٔوزؼ٠ اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ثبالػبكخ ا٠ُ ؽوٞهٚ 

.  ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ  (33)ك٢ أ١ ٖٓ اُظ٘بد٣ن أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبدح 

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2004 ُغ٘خ 11

 

 ارا رٞك٢ اُؼبَٓ رئٍٝ ا٠ُ ٝسصزٚ اُششػ٤٤ٖ ع٤ٔغ ؽوٞهٚ ك٢ ٌٓبكؤح ٜٗب٣خ اُخذٓخ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا 

اُوبٕٗٞ ًٔب ُٞ رْ اٜٗبء خذٓبرٚ ٖٓ هجَ طبؽت اُؼَٔ ٝرُي ثبالػبكخ ا٠ُ ؽوٞهٚ ك٢ ا١ ٖٓ اُظ٘بد٣ن 

 .ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ (33)أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبدح 

 

 

 35انًبدح 

ُظبؽت اُؼَٔ اعزخذاّ ا١ ػبَٓ ه٤ذ اُزغشثخ ٝرُي ُِزؾون ٖٓ ًلبءرٚ ٝآٌبٗبرٚ ُِو٤بّ ثبُؼَٔ أُطِٞة . أ 

٣ٝشزشؽ ك٢ رُي إ ال رض٣ذ ٓذح اُزغشثخ ك٢ ا١ ؽبُخ ٖٓ اُؾبالد ػ٠ِ صالصخ اشٜش ٝإ ال ٣وَ اعش اُؼبَٓ ه٤ذ 

.  اُزغشثخ ػٖ اُؾذ االد٠ٗ أُوشس ُالعٞس

  

 . ٣ؾن ُظبؽت اُؼَٔ اٜٗبء اعزخذاّ اُؼبَٓ رؾذ اُزغشثخ دٕٝ اشؼبس اٝ ٌٓبكبح خالٍ ٓذح اُزغشثخ. ة

 

ارا اعزٔش اُؼبَٓ ك٢ ػِٔٚ ثؼذ اٗزٜبء ٓذح اُزغشثخ اػزجش اُؼوذ ػوذ ػَٔ ُٝٔذح ؿ٤ش ٓؾذٝدح ٝرؾغت ٓذح . ط

 .اُزغشثخ ػٖٔ ٓذح خذٓخ اُؼبَٓ ُذٟ طبؽت اُؼَٔ
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انفظم انخبيص 

 عقذ انتذرٚت انًُٓٙ
 

 

 36انًبدح 

٣غت إ ٣ٌٕٞ ػوذ اُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ خط٤بً ث٤ٖ اُؼبَٓ ٝطبؽت اُؼَٔ ٝإ ٣ٌٕٞ أُذسة ؽبئضا ػ٠ِ أُئٛالد . أ 

ٝاُخجشاد اٌُبك٤خ ك٢ أُٜ٘خ اٝ اُؾشكخ أُشاد رذس٣ت اُؼبَٓ ك٤ٜب ًٔب ٣غت إ رزٞكش ك٢ أُئعغخ ٗلغٜب 

 . اُششٝؽ أُ٘بعجخ ُِزذس٣ت

 

٣٘ظْ ػوذ اُزذس٣ت ٝكن اُ٘ٔٞرط ٝاُششٝؽ اُز٢ رؾذدٛب ٓئعغخ اُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ثٔٞعت رؼ٤ِٔبد رظذسٛب .  ة

 . ُٜزا اُـشع ٝر٘شش ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ٣ٝؼل٠ اُؼوذ ٖٓ سعّٞ اُطٞاثغ

 

 .٣ز٠ُٞ أُزذسة اُز١ ارْ اُضبٓ٘خ ػششح ٖٓ اُؼٔش اُزؼبهذ ث٘لغٚ ٝآب ارا ًبٕ ؽذصب ك٤٘ٞة ػ٘ٚ ٤ُٝٚ اٝ ٝط٤ٚ. ط

 

 

 37انًبدح 

رؾذد ك٢ ػوذ اُزذس٣ت ٓذرٚ ٝٓشاؽِٚ أُزؼبهجخ ٝاالعٞس أُغزؾوخ ُِٔزذسة ك٢ ًَ ٓشؽِخ ٣ٝغت إ ال ٣وَ االعش 

ك٢ أُشؽِخ االخ٤شح ػٖ اُؾذ االد٠ٗ ُالعش أُؼط٠ ُؼَٔ ٓٔبصَ ٝإ ال ٣ٌٕٞ رؾذ٣ذٙ ثؾبٍ ٖٓ االؽٞاٍ ػ٠ِ 

اعبط اُوطؼخ اٝ االٗزبط ٣ٝ٘ظْ اُزذس٣ت ٝكن اُجشآظ اُز٢ رؾذدٛب ٓئعغخ اُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ثزؼ٤ِٔبد رظذسٛب ُٜزا 

 .اُـشع ٝر٘شش ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ

 

 

 38انًبدح 

 :٣غٞص اٜٗبء ػوذ اُزذس٣ت ث٘بء ػ٠ِ ؽِت اؽذ اُلش٣و٤ٖ ك٢ ا١ ٖٓ اُؾبالد اُزب٤ُخ 

  

 .  ارا اسرٌت اؽذٛٔب ا١ ٓخبُلخ الؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ اٝ االٗظٔخ اُظبدسح ثٔٞعجٚ  .أ 

 

 . ارا ُْ ٣وْ اؽذٛٔب ثٞاعجبرٚ ٝكوب ُششٝؽ اُؼوذ أُجشّ ث٤ٜ٘ٔب.  ة

 

 . ارا اعزؾبٍ ر٘ل٤ز ششٝؽ اُؼوذ العجبة خبسعخ ػٖ اسادح اؽذ اُلش٣و٤ٖ . ط

 

ارا ٗوَ طبؽت اُؼَٔ ٌٓبٕ اُزذس٣ت أُؾذد ك٢ اُؼوذ ا٠ُ ٌٓبٕ آخش ٣شٌَ االٗزوبٍ ا٤ُٚ طؼٞثخ ػ٠ِ أُزذسة  . د

اٝ ٣ؼش ثٔظِؾزٚ ٝال ٣غٞص ُِٔزذسة إ ٣ؾزظ ثٜزا اُغجت ثؼذ ٓؼ٢ شٜش ٝاؽذ ػ٠ِ ٗوِٚ ا٠ُ ٌٓبٕ اُزذس٣ت 

 . اُغذ٣ذ

 

ارا ًبٕ اعزٔشاس أُزذسة ك٢ اُؼَٔ ٣ٜذد عالٓزٚ اٝ طؾزٚ ٝصجذ رُي ثزوش٣ش ٓلزش اُؼَٔ اٝ روش٣ش ؽج٢ . ٛـ

 .طبدس ػٖ ُغ٘خ ؽج٤خ ٓؼزٔذح
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انفظم انطبدش 

 عقذ انعًم انجًبعٙ

 

 39انًبدح 

٣٘ظْ ػوذ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ػ٠ِ صالس ٗغخ اط٤ِخ ػ٠ِ االهَ ٣ٝؾزلع ًَ ؽشف ث٘غخخ ٓ٘ٚ ٝرٞدع اُ٘غخخ  . أ

اُضبُضخ ُذٟ اُٞصاسح ُزغغ٤ِٜب ك٢ عغَ خبص ٣ٌٕٝٞ ػوذ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ِٓضٓبً ٖٓ اُزبس٣خ أُؾذد ك٤ٚ ٝك٢ 

. ؽبُخ ػذّ رؾذ٣ذ اُزبس٣خ كٖٔ ربس٣خ رغغ٤ِٚ ك٢ اُٞصاسح

  

٣ظذس اُٞص٣ش اُزؼ٤ِٔبد أُزؼِوخ ث٤ٌل٤خ رغغ٤َ ػوٞد اُؼَٔ اُغٔبػ٤خ ٝاالٗؼٔبّ ا٤ُٜب ٝا١ آٞس ر٘ظ٤ٔ٤خ . ة

. ٓزؼِوخ ثٜب ، ػ٠ِ إ ٣زْ ٗشش ٛزٙ اُؼوٞد ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ٝاػالٜٗب ػ٠ِ ُٞؽخ خبطخ ك٢ ٌٓبٕ اُؼَٔ

  

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

  .2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  -
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٣ٌٕٞ ػوذ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ُٔذ ٓؾذدح اٝ ؿ٤ش ٓؾذدح كبرا ػوذ ُٔذح ٓؾذدح كال ٣غٞص إ رزغبٝص اُغ٘ز٤ٖ ٝارا ػوذ .  أ

: ُٔذح ؿ٤ش ٓؾذدح ٝٓؼ٠ ػ٠ِ ر٘ل٤زٙ ع٘زبٕ ػ٠ِ االهَ ك٤ٌٕٞ ال١ ٖٓ ؽشك٢ اُؼوذ ارخبر أ١ ٓٔب ٢ِ٣ 

. ؽِت اٜٗبء اُؼوذ ثٔٞعت اشؼبس ٣جِؾ ا٠ُ اُطشف االخش هجَ شٜش ػ٠ِ االهَ ٖٓ اُزبس٣خ أُؾذد ُالٜٗبء . 1

ؽِت رؼذ٣َ اُؼوذ ٤ًِب اٝ عضئ٤ب ثٔٞعت اشؼبس ٣جِؾ ا٠ُ اُطشف االخش ٝػ٠ِ إ ٣زْ ٛزا اُزؼذ٣َ خالٍ شٜش  . 2

. ٖٓ ربس٣خ رج٤ِؾ االشؼبس 

  

.  ػ٠ِ ٓشعَ االشؼبس رج٤ِؾ اُٞصاسح ث٘غخخ ٓ٘ٚ كٞس اسعبُٚ.  ة

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010 ُغ٘خ 26

 

٣ٌٕٞ ػوذ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ُٔذح ٓؼ٤٘خ اٝ ؿ٤ش ٓؼ٤٘خ كبرا ػوذ ُٔذح ٓؼ٤٘خ كال ٣غٞص إ رزغبٝص اُغ٘ز٤ٖ ٝارا ػوذ 

ُٔذح ؿ٤ش ٓؼ٤٘خ ٝٓؼ٠ ػ٠ِ ر٘ل٤زٙ ع٘زبٕ ػ٠ِ االهَ ك٤ٌٕٞ ٌَُ ٖٓ ؽشك٢ اُؼوذ ؽن اٜٗبئٚ ثٔٞعت اشؼبس ٣جِؾ 

 .ا٠ُ اُطشف االخش هجَ شٜش ػ٠ِ االهَ ٖٓ ربس٣خ االٜٗبء ٝرجِؾ اُٞصاسح ث٘غخخ ػٖ ٛزا االشؼبس
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ٖٓ ٛزا  (40)ارا اٗز٠ٜ ػوذ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ثبٗزٜبء اعِٚ اٝ ثبٜٗبئٚ ٖٓ هجَ اؽذ اُطشك٤ٖ ٝكوبً الؽٌبّ أُبدح . أ 

اُوبٕٗٞ ًٝبٗذ ٛ٘بى ٓلبٝػبد ُزغذ٣ذٙ اٝ رٔذ٣ذ ٓذرٚ اٝ رؼذ٣ِٚ كبٕ ٓلؼُٞٚ ٣جو٠ عبس٣ب ؽ٤ِخ أُلبٝػبد ُٔذح 

 . ال رض٣ذ ػ٠ِ عزخ اشٜش كبرا ُْ ر٘زٚ أُلبٝػبد ا٠ُ ارلبم خالٍ ٛزٙ أُذح ٣ؼزجش اُؼوذ ٓ٘ز٤ٜبً 

 

إ اٗزٜبء ػوذ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ال ٣غ٤ض ُظبؽت اُؼَٔ أُغبط ثب١ طٞسح ٖٓ اُظٞس ثبُؾوٞم اُز٢ اًزغجٜب . ة

 .اُؼٔبٍ اُز٣ٖ ًبٕ اُؼوذ ٣شِْٜٔ
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: ٣غت إ ٣زؼٖٔ ػوذ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ٓب ٢ِ٣ .  أ

. رؾذ٣ذ اطؾبة اُؼَٔ ٝكئبد اُؼٔبٍ أُغزل٤ذح ٓ٘ٚ . 1

. االٓٞس أُزلن ػ٤ِٜب ث٤ٖ اؽشاكٚ ثٔب ك٢ رُي ششٝؽ اُؼَٔ ٝظشٝكٚ ٝر٘ظ٤ْ ػالهبد اُؼَٔ . 2

.  ربس٣خ ثذء اُؼَٔ ثٚ ٝربس٣خ اٜٗبئٚ ارا ًبٗذ ٓذرٚ ٓؾذدح .3

. اعشاءاد رؼذ٣ِٚ . 4

ػٔبٕ ٓزبثؼخ رطج٤وٚ ٖٓ خالٍ رش٤ٌَ ُغ٘خ ٖٓ ٓٔض٢ِ اؽشاف اُؼوذ ثؾ٤ش رٌٕٞ اُؼؼ٣ٞخ ك٤ٜب ثبُزغب١ٝ  . 5

. ث٤ٖ اطؾبة اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ ٣ٌٕٝٞ ٖٓ طالؽ٤زٜب رغ٣ٞخ اُخالكبد اُ٘بشئخ ػٖ ر٘ل٤زٙ

  

: ٣ٌٕٞ ػوذ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ِٓضٓب ٌَُ ٖٓ .  ة

اطؾبة اُؼَٔ أُش٤ُٖٞٔ ثبؽٌبٓٚ ٝاُخِق اُوب٢ٗٞٗ ُْٜ ثٖٔ ك٤ْٜ اُٞسصخ ٝاالشخبص اُز٣ٖ اٗزوِذ ا٤ُْٜ . 1

. أُئعغخ ثب١ طٞسح ٖٓ اُظٞس

. اُؼٔبٍ أُش٤ُٖٞٔ ثبؽٌبٓٚ. 2

. اُؼٔبٍ ك٢ أ١ ٓئعغخ خبػؼخ الؽٌبّ ػوذ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ُٝٞ ُْ ٣ٌٞٗٞا اػؼبء ك٢ أ١ ٗوبثخ. 3

اُؼٔبٍ ك٢ أ١ ٓئعغخ خبػؼخ الؽٌبّ ػوذ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ٣ٝشرجطٕٞ ثؼوٞد ػَٔ كشد٣خ ٓغ ٛزٙ . 4

. أُئعغخ ًٝبٗذ ششٝؽ ػوٞدْٛ اهَ كبئذح ُْٜ ٖٓ االؽٌبّ اُٞاسدح ك٢ اُؼوذ اُغٔبػ٢

  

٣ؼزجش ثبؽالً ًَ ششؽ ٓخبُق ُؼوذ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ٣شد ك٢ ا١ ػوذ كشد١ اثشّ ث٤ٖ اشخبص ٓشرجط٤ٖ ثبُؼوذ . ط

. اُغٔبػ٢ ٓب ُْ ٣ٌٖ ٛزا اُششؽ اًضش كبئذح ُِؼٔبٍ

  

:   رؼذ٣الد أُبدح 

 (أ) ؽ٤ش ًبٕ ٗض اُلوشح 2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

 :اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 

 

:    ٣ٌٕٞ ػوذ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ِٓضٓب ُِلئبد اُزب٤ُخ . أ 

 

اطؾبة اُؼَٔ ٝخِلْٜ ثٖٔ ك٤ْٜ ٝسصزْٜ ٝاالشخبص اُز٣ٖ اٗزوِذ ا٤ُْٜ أُئعغخ ثب١ طٞسح ٖٓ اُظٞس . 1

.  اٝ ػ٘ذ اٗذٓبعٜب ثـ٤شٛب

اُؼٔبٍ أُش٤ُٖٞٔ ثبؽٌبٓٚ ك٢ ؽبُخ اٗغؾبثْٜ ٖٓ اُ٘وبثخ اٝ اٗغؾبة اُ٘وبثخ ٖٓ االرؾبد ٝاُز١ ٛٞ ؽشف . 2

.  ك٢ اُؼوذ اُغٔبػ٢ ارا ًبٗٞا اػؼبء ك٢ رِي اُ٘وبثخ اٝ ًبٗذ اُ٘وبثخ ػؼٞا ك٢ االرؾبد ٝهذ اثشاّ اُؼوذ

.  ػٔبٍ ا١ ٓئعغخ خبػؼخ الؽٌبّ ػوذ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ُٝٞ ُْ ٣ٌٞٗٞا اػؼبء ك٢ ا١ ٗوبثخ. 3

اُؼٔبٍ ك٢ ا١ ٓئعغخ خبػؼخ الؽٌبّ ػوذ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ٣ٝشرجطٕٞ ثؼوٞد ػَٔ كشد٣خ ٓغ ٛزٙ . 4

 .أُئعغخ ًٝبٗذ ششٝؽ ػوٞدْٛ اهَ كبئذح ُْٜ ٖٓ االؽٌبّ اُٞاسدح ك٢ اُؼوذ اُغٔبػ٢
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ثشئبعخ اُٞص٣ش ٝػؼ٣ٞخ ٓٔض٤ِٖ ػٖ اُٞصاسح  (اُِغ٘خ اُضالص٤خ ُشئٕٝ اُؼَٔ  )رشٌَ ك٢ اُٞصاسح ُغ٘خ رغ٠ٔ . أ 

ٝاُؼٔبٍ ٝاطؾبة اُؼَٔ ثبُزغب١ٝ ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ ٝرؾذد االؽٌبّ ٝاالعشاءاد أُزؼِوخ ث٤ٌل٤خ رش٤ٌَ اُِغ٘خ اُضالص٤خ 

ٝػِٜٔب ٜٝٓبٜٓب ٝػوذ اعزٔبػبرٜب ٝرؾذ٣ذ ػذد اػؼبئٜب ٤ًٝل٤خ رؼ٤٤ْٜ٘ ٌٝٓبكبرْٜ ٝعبئش االٓٞس أُزؼِوخ ثْٜ 

 .ثٔوزؼ٠ ٗظبّ ٣ظذس ُٜزٙ اُـب٣خ 

 

رز٠ُٞ اُِغ٘خ اُضالص٤خ أُٜبّ أًُُٞٞخ ا٤ُٜب ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ ٝاالٗظٔخ اُظبدسح ثٔوزؼبٙ اػبكخ ا٠ُ أُٜبّ . ة

: االعزشبس٣خ اُزب٤ُخ 

.  اثذاء اُشا١ ك٢ اُشئٕٝ اُخبطخ ثششٝؽ اُؼَٔ ٝظشٝكٚ  .1
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.  دساعخ ٝرو٤٤ْ أُغبئَ أُزؼِوخ ثٔؼب٤٣ش اُؼَٔ اُؼشث٤خ ٝاُذ٤ُٝخ  .2

اعشاء اُذساعخ ؽٍٞ ٓذٟ اٗغغبّ ع٤بعبد ٝرشش٣ؼبد اُؼَٔ ٓغ اؽز٤بعبد اُز٤ٔ٘خ االعزٔبػ٤خ ٝاالهزظبد٣خ . 3

. ٝٓؼب٤٣ش اُؼَٔ اُذ٤ُٝخ 

 . ٓ٘بهشخ اُ٘ضاػبد اُؼٔب٤ُخ . 4

 

ُِغ٘خ اُضالص٤خ إ روّٞ ثؼذ اعشاء اُذساعخ أُ٘بعجخ ثشكغ رٞط٤خ ا٠ُ اُٞص٣ش ثزٞع٤غ ٗطبم ا١ ػوذ ػَٔ  . 1.ط

عٔبػ٢ ٓؼ٠ ػ٠ِ ر٘ل٤زٙ ٓذح ال روَ ػٖ شٜش٣ٖ ٤ُغش١ ثغ٤ٔغ ششٝؽٚ ػ٠ِ اطؾبة اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ ك٢ 

. هطبع ٓؼ٤ٖ اٝ ػ٠ِ كئخ ْٜٓ٘ ك٢ ع٤ٔغ أُ٘بؽن اٝ ك٢ ٓ٘طوخ ٓؼ٤٘خ 

ٖٓ ٛزٙ اُلوشح ك٢  (1)٣٘شش اُوشاس اُز١ ٣ظذسٙ اُٞص٣ش ثبُٔٞاكوخ ثشبٕ اُزٞط٤خ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُج٘ذ . 2

  .اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ 

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2008 ُغ٘خ 48

 

ُِٞص٣ش ث٘بء ػ٠ِ ؽِت ا١ ٖٓ اطؾبة اُؼَٔ اٝ اُؼٔبٍ ٝثؼذ اعشاء دساعخ ٓ٘بعجخ رشزَٔ اُ٘ظش ك٢ رٞط٤بد 

ُغ٘خ ٣شٌِٜب اُٞص٣ش ٖٓ اطؾبة اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ أُؼ٤٤ٖ٘ إ ٣وشس رٞع٤غ ٗطبم شٍٔٞ ا١ ػوذ عٔبػ٢ ٓؼ٠ 

ػ٠ِ ر٘ل٤زٙ ٓذح ال روَ ػٖ شٜش٣ٖ ٤ُغش١ ثغ٤ٔغ ششٝؽٚ ػ٠ِ اطؾبة اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ ك٢ هطبع ٓؼ٤ٖ اٝ ػ٠ِ 

كئخ ْٜٓ٘ ك٢ ع٤ٔغ أُ٘بؽن اٝ ك٢ ٓ٘طوخ ٓؼ٤٘خ ٝر٘شش اُوشاساد اُظبدسح ثٔوزؼ٠ ٛزٙ أُبدح ك٢ اُغش٣ذح 

 .اُشع٤ٔخ
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٣غٞص اعشاء رلبٝع عٔبػ٢ ث٤ٖ اطؾبة اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ ٝٗوبثخ أ١ ٜٓ٘ٔب ثشبٕ أ١ آٞس ٓزؼِوخ ثزؾغ٤ٖ .  أ

ششٝؽ ٝظشٝف اُؼَٔ ٝاٗزبع٤خ اُؼٔبٍ ٝػ٠ِ إ ٣زْ ٛزا اُزلٞع ث٘بء ػ٠ِ ؽِت طبؽت اُؼَٔ اٝ اُ٘وبثخ 

٣ٞٓب ٖٓ ربس٣خ رجِؾ االشؼبس اُخط٢ اُز١ ٣ٞعٜٚ اُطشف اُز١ ٣شؿت ك٢ اعشاء  (21)خالٍ ٓذح ال رض٣ذ ػ٠ِ 

اُزلبٝع ا٠ُ اُطشف االخش ػ٠ِ إ ٣زؼٖٔ االشؼبس ٓٞػٞع اُزلبٝع ٝاعجبثٚ ٝػ٠ِ إ ٤٣ْ اسعبٍ ٗغخخ 

 . عبػخ ٖٓ ربس٣خ طذٝس48ٙٓ٘ٚ ا٠ُ اُٞص٣ش خالٍ ٓذح ال رض٣ذ ػ٠ِ 

 

ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ ٝٓٔض٢ِ اُؼٔبٍ ك٢ أُئعغخ اُز٢ رغزخذّ خٔغخ ٝػشش٣ٖ ػبٓال كبًضش ػوذ اعزٔبػبد  . ة

دٝس٣خ ال روَ ػٖ ٓشر٤ٖ ك٢ اُغ٘خ ُز٘ظ٤ْ ٝرؾغ٤ٖ ظشٝف اُؼَٔ ٝاٗزبع٤خ اُؼٔبٍ ٝاُزلبٝع ػ٠ِ أ١ آٞس 

.  ٓزؼِوخ ثزُي

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  - 

 : ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010 ُغ٘خ 26

 

٣ظذس اُٞص٣ش رؼ٤ِٔبد رؾذد ٤ًل٤خ رغغ٤َ ػوٞد اُؼَٔ اُغٔبػ٤خ ٝاالٗؼٔبّ ا٤ُٜب ٝاعزخشاط طٞس ػٜ٘ب ٝؿ٤ش 

رُي ٖٓ االٓٞس اُز٘ظ٤ٔ٤خ أُزؼِوخ ثٜزٙ اُؼوٞد ٣ٝزْ رؼ٤ِن ث٤بٕ ٣ش٤ش ا٠ُ ٝعٞد اُؼوذ اُغٔبػ٢ ٝا٠ُ ؽشك٢ 

 .اُؼوذ ٝربس٣خٚ ٌٝٓبٕ اعشائٚ داخَ أُئعغخ ٝك٢ آبًٖ اُؼَٔ
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انفظم انطبثع 

حًبٚخ االجٕر 
 

 

 

 45انًبدح 

٣ؾذد ٓوذاس االعش ك٢ اُؼوذ ٝارا ُْ ٣٘ض ػوذ اُؼَٔ ػ٤ِٚ ك٤بخز اُؼبَٓ االعش أُوذس ُؼَٔ ٖٓ ٗلظ اُ٘ٞع إ ٝعذ 

ٝاال هذس ؽجوب ُِؼشف كبرا ُْ ٣ٞعذ اُؼشف رُٞذ أُؾٌٔخ روذ٣شٙ ثٔوزؼ٠ اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ثبػزجبسٙ ٗضاػب ػٔب٤ُبً 

 .ػ٠ِ االعش
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٣ذكغ االعش خالٍ ٓذح ال رض٣ذ ػ٠ِ عجؼخ ا٣بّ ٖٓ ربس٣خ اعزؾوبهٚ ٝال ٣غٞص ُظبؽت اُؼَٔ ؽغْ ا١ عضء ٓ٘ٚ . أ 

.  اال ك٢ اُؾبالد اُز٢ ٣غ٤ضٛب اُوبٕٗٞ

إ رٞه٤غ اُؼبَٓ ػ٠ِ ا١ ًشق اٝ عغَ ُالعٞس اٝ ػ٠ِ ا٣ظبٍ ثو٤ٔخ أُجِؾ أُغغَ ك٤ٚ ال ٣ؼ٢٘ اعوبؽ ؽوٚ . ة

 .ك٢ ا١ ص٣بدح ػ٠ِ أُجِؾ أُوجٞع ثٔٞعت اُوبٕٗٞ اٝ اُ٘ظبّ اٝ اُؼوذ
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:  ال ٣غٞص ؽغْ ا١ ٓجِؾ ٖٓ اعش اُؼبَٓ اال ك٢ اُؾبالد اُزب٤ُخ 

%( 10)اعزشداد ٓب هذّ طبؽت اُؼَٔ ٖٓ عِق ُِؼبَٓ ثؾ٤ش ال ٣ض٣ذ ًَ هغؾ ٣زْ اعزشدادٙ ٖٓ اُغِلخ ػ٠ِ . أ 

.  ٖٓ االعش

.  اعزشداد ا١ ٓجِؾ دكغ ُِؼبَٓ ص٣بدح ػ٠ِ اعزؾوبهٚ. ة

اشزشاًبد اُؼٔبٕ االعزٔبػ٢ ٝاهغبؽٚ أُغزؾوخ ػ٠ِ اُؼبَٓ ٝاُؾغ٤ٔبد اُٞاعت اعشاإٛب ثٔٞعت اُوٞا٤ٖٗ . ط

.  االخشٟ

.  اشزشاًبد اُؼبَٓ ك٢ ط٘ذٝم االدخبس. د

اُؾغ٤ٔبد اُخبطخ ثزغ٤ٜالد االعٌبٕ اُز٢ ٣وذٜٓب طبؽت اُؼَٔ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ٓضا٣ب اٝ خذٓبد ؽغت . ٛـ

.  أُؼذالد اٝ اُ٘غت أُئ٣ٞخ أُزلن ػ٤ِٜب ث٤ٖ اُطشك٤ٖ

.  ًَ د٣ٖ ٣غزٞك٠ ر٘ل٤زا ُؾٌْ هؼبئ٢. ٝ

أُجبُؾ اُز٢ رلشع ػ٠ِ اُؼبَٓ ثغجت ٓخبُلزٚ الؽٌبّ اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ُِٔئعغخ اٝ ُؼوذ اُؼَٔ اٝ ٓوبثَ ٓب ارِلٚ . ص

 .ٖٓ أُٞاد اٝ االدٝاد ثغجت اٛٔبُٚ اٝ اخطبئٚ ٝرُي ٝكن االؽٌبّ اُخبطخ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ
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ال ٣غٞص ُظبؽت اُؼَٔ ارخبر ا١ اعشاء ربد٣ج٢ اٝ كشع ؿشآخ ػ٠ِ اُؼبَٓ ػٖ ٓخبُلخ ؿ٤ش ٓ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ 

 :الئؾخ اُغضاءاد أُؼزٔذح ٖٓ هجَ اُٞص٣ش اٝ ٖٓ ٣لٞػٚ ػ٠ِ إ ٣شاػ٠ ٓب ٢ِ٣ 

  

إ ال رلشع ػ٠ِ اُؼبَٓ ؿشآخ رض٣ذ ػ٠ِ اعش صالصخ ا٣بّ ك٢ اُشٜش اُٞاؽذ اٝ ا٣وبكٚ ػٖ اُؼَٔ ثذٕٝ اعش ُٔذح . أ 

رض٣ذ ػ٠ِ صالصخ ا٣بّ ك٢ اُشٜش اُٞاؽذ ٝإ رزبػ ُٚ كشطخ عٔبع اهٞاُٚ ُِذكبع ػٖ ٗلغٚ هجَ كشع اُؼوٞثخ 

ػ٤ِٚ، ٝإ ٣ٌٕٞ ُِؼبَٓ ؽن االػزشاع ػ٠ِ اُؼوٞثخ اُز٢ كشػذ ػ٤ِٚ ُذٟ ٓلزش اُؼَٔ خالٍ اعجٞع ٝاؽذ 

 . ٖٓ ربس٣خ رج٤ِـٜب ُٚ
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إ ال ٣زخز ثؾن اُؼبَٓ ا١ اعشاء ربد٣ج٢ اٝ كشع ؿشآخ ػ٤ِٚ ػٖ ا١ ٓخبُلخ ٖٓ أُخبُلبد أُ٘ظٞص . ة

.  ػ٤ِٜب ك٢ الئؾخ اُغضاءاد أُؼزٔذح ثؼذ اٗوؼبء خٔغخ ػشش ٣ٞٓبً ػ٠ِ اسرٌبثٜب

إ رغغَ اُـشآبد اُز٢ رلشع ثٔوزؼ٠ ٛزٙ أُبدح ك٢ عغَ خبص ٣ج٤ٖ ك٤ٚ اعْ اُؼبَٓ ٝٓوذاس اعشٙ . ط

ٝاعجبة كشع اُـشآخ ػ٤ِٚ ٝإ رخظض اُـشآبد ُزؾو٤ن خذٓبد اعزٔبػ٤خ ُِؼٔبٍ ك٢ أُئعغخ ٝكن ٓب 

 . ٣وشسٙ اُٞص٣ش اٝ ٖٓ ٣لٞػٚ

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

اُٞاسدح ك٢ ٓطِؼٜب ٝك٢  (اُٞص٣ش  )ثؼذ ًِٔخ  (اٝ ٖٓ ٣لٞػٚ  )ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اػبكخ ػجبسح  -

  .2004 ُغ٘خ 11ٜٓ٘ب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  (ط)اُلوشح 
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ارا صجذ إ اُؼبَٓ هذ رغجت ك٢ كوذ اٝ ارالف ادٝاد اٝ االد اٝ ٓ٘زغبد ٣ٌِٜٔب اٝ ٣ؾٞصٛب طبؽت اُؼَٔ اٝ ًبٗذ 

ك٢ ػٜذح اُؼبَٓ ًٝبٕ رُي ٗبشئبً ػٖ خطب اُؼبَٓ اٝ ٓخبُلزٚ رؼ٤ِٔبد طبؽت اُؼَٔ كِظبؽت اُؼَٔ إ ٣وزطغ ٖٓ 

اعش اُؼبَٓ ه٤ٔخ االش٤بء أُلوٞدح اٝ أُزِلخ اٝ ًِلخ اطالؽٜب ػ٠ِ إ ال ٣ض٣ذ ٓب ٣وزطغ ُٜزا اُـشع ػ٠ِ اعش 

خٔغخ ا٣بّ ك٢ اُشٜش ُٝظبؽت اُؼَٔ ؽن اُِغٞء ا٠ُ أُؾبًْ اُ٘ظب٤ٓخ أُخزظخ ثبُٔطبُجخ ثبُزؼ٣ٞغ ػٖ 

 .االػشاس اُز٢ رغجت اُؼبَٓ ثٜب
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ارا اػطش طبؽت اُؼَٔ ا٠ُ ٝهق اُؼَٔ ثظٞسح ٓئهزخ ثغجت ال ٣ؼضٟ ا٤ُٚ ٤ُٝظ ك٢ ٝعؼٚ دكؼٚ ك٤غزؾن اُؼبَٓ 

االعش اٌُبَٓ ػٖ ٓذح ال رض٣ذ ػ٠ِ اُؼششح ا٣بّ اال٠ُٝ ٖٓ رٞهق اُؼَٔ خالٍ اُغ٘خ ٝإ ٣ذكغ ُِؼبَٓ ٗظق اعشٙ 

 .ػٖ أُذح اُز٢ رض٣ذ ػ٠ِ رُي ثؾ٤ش ال ٣ض٣ذ ٓغٔٞع اُزؼط٤َ ا٢ٌُِ أُذكٞع االعش ػ٠ِ عز٤ٖ ٣ٞٓبً ك٢ اُغ٘خ
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رؼزجش االعٞس ٝأُجبُؾ أُغزؾوخ ثٔٞعت اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ، ُِؼبَٓ اٝ ٝسصزٚ اٝ أ١ ٓغزؾو٤ٖ ُٜب ثؼذ ٝكبرٚ . 1. أ 

. ، د٣ٞٗب ٓٔزبصح آز٤بصا ػبٓب ٖٓ اُذسعخ اال٠ُٝ ثبُٔؼ٠٘ اُوب٢ٗٞٗ ُٜزٙ أٌُِخ 

ٖٓ ٛزٙ اُلوشح ارا صجذ ُِٔؾٌٔخ أُخزظخ  (1)٣لوذ اُؼبَٓ ؽوٚ ك٢ االٓز٤بص اُؼبّ أُ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ اُج٘ذ . 2

.  إ االعٞس ٝأُجبُؾ أُزؾووخ ُٚ ٝاُز٢ ٣شِٜٔب ٛزا االٓز٤بص ال رغز٘ذ ا٠ُ أ١ اعبط هب٢ٗٞٗ 

  

ك٢ ؽبُخ رظل٤خ أُئعغخ اٝ اكالط طبؽت اُؼَٔ ٣ذكغ أُظل٢ اٝ ٤ًَٝ اُزل٤ِغخ ُِؼبَٓ اٝ ُٞسصزٚ كٞسا . ة

ٝثٔغشد ٝػغ ٣ذٙ ػ٠ِ آٞاٍ طبؽت اُؼَٔ ٓب ٣ؼبدٍ اعش شٜش ٝاؽذ ٖٓ أُجبُؾ أُغزؾوخ ُٚ ٝرُي هجَ رغذ٣ذ 

.  ا١ ٓظشٝكبد اخشٟ ثٔب ك٢ رُي أُظشٝكبد اُوؼبئ٤خ ٝٓظشٝكبد اُزل٤ِغخ اٝ اُزظل٤خ

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ثبُ٘ض  (2)ٝاػبكخ اُج٘ذ  (1)ٜٓ٘ب ٝاػزجبس ٓب ٝسد ك٤ٜب ث٘ذ  (أ)ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗض اُلوشح - 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2004 ُغ٘خ 11اُؾب٢ُ ا٤ُٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ 

 

ػ٠ِ اُشؿْ ٓٔب ٝسد ك٢ ا١ هبٕٗٞ آخش رؼزجش االعٞس ٝأُجبُؾ أُغزؾوخ ثٔٞعت اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ُِؼبَٓ .  أ 

اٝ ٝسصزٚ اٝ أُغزؾو٤ٖ ثؼذ ٝكبرٚ د٣ٞٗب ٓٔزبصح آز٤بصا ػبٓب ٖٓ اُذسعخ اال٠ُٝ رزوذّ ػ٠ِ ٓب ػذاٛب ٖٓ 

عبئش اُذ٣ٕٞ االخشٟ ثٔب ك٢ رُي اُؼشائت ٝاُشعّٞ ٝاُؾوٞم االخشٟ أُغزؾوخ ُِؾٌٞٓخ ٝاُذ٣ٕٞ أُئٓ٘خ 

 .ثشٛٞٗبد ػوبس٣خ اٝ رب٤ٓ٘بد ػ٤٘٤خ
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رز٠ُٞ اُِغ٘خ اُضالص٤خ رؾذ٣ذ اُؾذ االد٠ٗ ُالعٞس ٝرُي ثظٞسح ػبٓخ اٝ ثبُ٘غجخ ُٔ٘طوخ اٝ ٜٓ٘خ ٓؼ٤٘خ اٝ ُلئخ . أ

ػٔش٣خ ٓؼ٤٘خ ػ٠ِ إ ٣ئخز ثؼ٤ٖ االػزجبس ٓئششاد رٌب٤ُق أُؼ٤شخ اُز٢ رظذسٛب اُغٜبد اُشع٤ٔخ أُخزظخ 

 .ٝر٘شش هشاساد اُِغ٘خ ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ

 

ٖٓ ٛزٙ أُبدح ثبالعٔبع ٝثخالف رُي رؾ٤َ  (أ)رزخز  اُِغ٘خ اُضالص٤خ هشاسارٜب ثشبٕ االٓٞس أُؾذدح ك٢ اُلوشح .   ة

.  االٓش ا٠ُ اُٞص٣ش ُشكؼٚ ا٠ُ ٓغِظ اُٞصساء الرخبر اُوشاس أُ٘بعت ثشبٗٚ

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

 : ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010 ُغ٘خ 26

 

٣شٌَ ٓغِظ اُٞصساء ث٘بء ػ٠ِ ر٘غ٤ت اُٞص٣ش ُغ٘خ رزبُق ٖٓ ػذد ٓزغبٝ ٖٓ ٓٔض٤ِٖ ػٖ اُٞصاسح ٝاُؼٔبٍ . أ 

ٝاطؾبة اُؼَٔ ٣ٝؼ٤ٖ أُغِظ سئ٤غبً ُٜب ٖٓ ث٤ٖ اػؼبئٜب رز٠ُٞ رؾذ٣ذ اُؾذ االد٠ٗ ُالعٞس ٓوذسا ثبُ٘وذ 

االسد٢ٗ ٝرُي ثظلخ ػبٓخ اٝ ثبُ٘غجخ ُٔ٘طوخ ٓؼ٤٘خ اٝ ٜٓ٘خ ٓؼ٤٘خ ٝرٌٕٞ ٓذح اُؼؼ٣ٞخ ك٤ٜب ع٘ز٤ٖ هبثِخ 

 .ُِزغذ٣ذ

 

رؼوذ اُِغ٘خ اعزٔبػبرٜب ًِٔب دػذ اُؾبعخ ا٠ُ رُي ثذػٞح ٖٓ سئ٤غٜب ٝروذّ هشاسارٜب ا٠ُ اُٞص٣ش ارا ُْ رٌٖ . ة

ثبالعٔبع ٤ُز٠ُٞ سكؼٜب ا٠ُ ٓغِظ اُٞصساء ٤ُزخز اُوشاس ثشبٜٗب ػ٠ِ إ ربخز ثؼ٤ٖ االػزجبس ك٢ روذ٣شٛب 

ُالعش رٌب٤ُق أُؼ٤شخ اُز٢ رؼؼٜب اُغٜبد أُخزظخ ٝر٘شش اُوشاساد اُٜ٘بئ٤خ اُز٢ رظذس ثٔوزؼ٠ ٛزٙ 

 .أُبدح ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ثٔب ك٢ رُي ربس٣خ ثذء اُؼَٔ ثٜب

 

 

 53انًبدح 

٣ؼبهت طبؽت اُؼَٔ اٝ ٖٓ ٣٘ٞة ػ٘ٚ ثـشآخ ال روَ ػٖ خٔغ٤ٖ د٣٘بسا ٝال رض٣ذ ػ٠ِ ٓبئز٢ د٣٘بس ػٖ ًَ ؽبُخ 

٣ذكغ ك٤ٜب ا٠ُ ػبَٓ اعشاً ٣وَ ػٖ اُؾذ االد٠ٗ أُوشس ُالعٞس ٝرُي ثبالػبكخ ا٠ُ اُؾٌْ ُِؼبَٓ ثلشم االعش 

.  ٝرؼبػق اُؼوٞثخ ًِٔب رٌشسد أُخبُلخ

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

  .2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  -
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ُٔغِظ اُٞصساء ث٘بء ػ٠ِ ر٘غ٤ت اُٞص٣ش إ ٣ؼ٤ٖ ك٢ ٓ٘طوخ ٓؼ٤٘خ عِطخ ٖٓ ر١ٝ اُخجشح ٝاالخزظبص ك٢ .  أ

: رزبُق ٖٓ شخض اٝ اًضش ُزز٠ُٞ ٓب ٢ِ٣  (عِطخ االعٞس  )شئٕٝ اُؼَٔ رغ٠ٔ 

اُ٘ظش ك٢ اُذػبٟٝ أُزؼِوخ ثبالعٞس ك٢ رِي أُ٘طوخ ثٔب ك٢ رُي اُ٘وض ك٢ االعش أُذكٞع اٝ اُؾغ٤ٔبد . 1

ؿ٤ش اُوب٤ٗٞٗخ ٓ٘ٚ اٝ ربخ٤ش دكؼٚ اٝ اعٞس عبػبد اُؼَٔ االػبك٤خ ػ٠ِ إ ٣زْ اُلظَ ك٤ٜب ثظٞسح 

. ٓغزؼغِخ ٣ٝشزشؽ ك٢ هجٍٞ ٛزٙ اُذػٟٞ إ ٣ٌٕٞ اُؼبَٓ ػ٠ِ ساط ػِٔٚ 

اعشاء اُٞعبؽخ ث٘بء ػ٠ِ ؽِت اُؼبَٓ ُؾَ اُ٘ضاع ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ طبؽت اُؼَٔ ٣ٝشزشؽ ك٢ رُي إ رغش١  . 2

ٛزٙ اُٞعبؽخ خالٍ ٓذح عزخ اشٜش ٖٓ ربس٣خ اٗزٜبء ػِٔٚ ، ٝارا رخِق طبؽت اُؼَٔ اٝ ٖٓ ٣ٔضِٚ ػٖ 

 د٣٘بسا ُٜٝزٙ اُـب٣خ رطجن 50ؽؼٞس عِغخ اُٞعبؽخ كِغِطخ االعٞس إ رلشع ػ٤ِٚ ؿشآخ ٓوذاسٛب 

عِطخ االعٞس اؽٌبّ هبٕٗٞ اُٞعبؽخ ُزغ٣ٞخ اُ٘ضاػبد أُذ٤ٗخ اُ٘بكز ثبُوذس اُز١ ال رزؼبسع ك٤ٚ ٓغ اؽٌبّ 

. ٛزٙ اُلوشح 
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ال رٌٕٞ عِطخ االعٞس ِٓضٓخ ثزطج٤ن االعشاءاد ٝاالطٍٞ أُزجؼخ ك٢ أُؾبًْ ٝرٌٕٞ ُٜب ٗلظ اُظالؽ٤بد . ة

: أُٔ٘ٞؽخ ُِٔؾبًْ اُ٘ظب٤ٓخ ك٢ االٓٞس اُزب٤ُخ 

دػٞح ا١ شخض ُغٔبع شٜبدرٚ ثؼذ اُوغْ ٝاؽؼبسٙ ثٞاعطخ عِطبد االٖٓ أُخزظخ ك٢ ؽبُخ رخِلٚ ػٖ . 1 

. اُؾؼٞس

 . اُطِت ٖٓ اؽشاف اُذػٟٞ روذ٣ْ أُغز٘ذاد ٝاُج٤بٗبد اُز٢ رشاٛب ػشٝس٣خ ُِلظَ ك٢ اُذػٟٞ. 2 

 

٣وذّ اُؼبَٓ ٗلغٚ اٝ ٗوبثخ اُؼٔبٍ ثب٤ُ٘بثخ ػ٘ٚ االدػبء خط٤بً ٣ٝغٞص روذ٣ْ ادػبء ٝاؽذ ٖٓ ػذد ٖٓ اُؼٔبٍ ارا . ط

ًبٗٞا ٣ؼِٕٔٞ ك٢ أُئعغخ رارٜب ًٝبٕ عجت دػٞاْٛ ٝاؽذاً ٌَُٝ ٖٓ اُطشك٤ٖ أُز٘بصػ٤ٖ ر٤ًَٞ ٖٓ ٣٘ٞة ػ٘ٚ 

آبّ عِطخ االعٞس أُخزظخ ًٔب ٣زٞعت ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ ك٢ ٓذح ال رزغبٝص ػششح ا٣بّ ٖٓ ربس٣خ رجِـٚ 

اٝسام اُذػٟٞ ، إ ٣وذّ ا٠ُ عِطخ االعٞس عٞاثب ٓلظال ػ٠ِ الئؾخ اُذػٟٞ ػٖ ًَ ٝاهؼخ ٖٓ ٝهبئؼٜب ٓشكوب 

ُِٝغِطخ ٝهجَ . ثٚ أُغز٘ذاد ٝاُج٤بٗبد اُز٢ رضجذ ٝكبءٙ ثبالعٞس اُز٢ ٣طبُت ثٜب اُؼبَٓ اٝ ػذّ اعزؾوبهٚ ُٜب 

ػوذ عِغبرٜب ُِ٘ظش ك٢ االدػبء إ رطِت ٖٓ أ١ ٖٓ اُطشك٤ٖ رض٣ٝذٛب ثب١ ا٣ؼبؽبد اٝ ٓغز٘ذاد اٝ ث٤بٗبد 

 .رشاٛب ػشٝس٣خ ُِلظَ ك٢ اُذػٟٞ 

  

٣غٞص ُغِطخ االعٞس إ رطِت ا٠ُ طبؽت اُؼَٔ ػٖٔ كزشح رؾذدٛب إ ٣ذكغ ُِؼبَٓ االعٞس أُؾغٞٓخ . د

ثظٞسح ؿ٤ش هب٤ٗٞٗخ اٝ االعٞس ؿ٤ش أُذكٞػخ اٝ أُغزؾوخ االداء اٝ اُز٢ ربخش ػٖ دكؼٜب ك٢ أُذح أُؼ٤٘خ ُٜزا 

اُـشع ُٜٝب إ رؼ٤ق رؼ٣ٞؼبً روذسٙ شش٣طخ إ ال ٣زغبٝص ٓجِؾ اُزؼ٣ٞغ أُجِؾ أُؾغّٞ اٝ ؿ٤ش أُذكٞع 

ػٖ أُذح أُطبُت ثبعٞس ػٜ٘ب ، ٣ٝشزشؽ ك٢ رُي إ ال ٣ِضّ طبؽت اُؼَٔ ثذكغ رؼ٣ٞغ ػٖ االعٞس اُ٘بهظخ 

اٝ أُزبخش دكؼٜب ارا اهز٘ؼذ اُغِطخ إ اُزبخش ًبٕ ٗبعٔبً ػٖ خطب ثؾغٖ ٤ٗخ، اٝ ػٖ ٗضاع ػ٠ِ أُجِؾ اُٞاعت 

 . دكؼٚ اٝ ػٖ ؽذٝس ؽبُخ ؽبسئخ اٝ ػٖ رخِق اُؼبَٓ ػٖ أُطبُجخ ثذكغ االعٞس اٝ هجُٜٞب

 

ر٘ظش عِطخ االعٞس ك٢ اُذػٟٞ أُوذٓخ ا٤ُٜب ثؾؼٞس اُطشك٤ٖ اٝ ٖٓ ٣٘ٞة ػٜ٘ٔب ٝرغوؾ اُذػٟٞ ارا رـ٤ت . ٛـ

اُؼبَٓ أُذػ٢ ٝر٘ظش ك٤ٜب ثؾؼٞسٙ ارا ؿبة طبؽت اُؼَٔ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ٝرظذس هشاسٛب ثؾن االخ٤ش ك٢ 

ٛزٙ اُؾبُخ ؿ٤بث٤بً ٣ٌٕٝٞ هشاسٛب هبثالً ُالعزئ٘بف ُذٟ ٓؾٌٔخ االعزئ٘بف خالٍ ػششح ا٣بّ ٖٓ ربس٣خ رج٤ِـٚ ارا 

 . ًبٕ أُجِؾ أُؾٌّٞ ثٚ ُِؼبَٓ ٣ض٣ذ ػ٠ِ ٓئخ د٣٘بس

 

٣زْ ر٘ل٤ز هشاساد عِطخ االعٞس ٖٓ هجَ دٝائش االعشاء أُخزظخ ًبٜٗب هشاساد طبدسح ػٖ أُؾبًْ اُ٘ظب٤ٓخ . ٝ

 . شش٣طخ إ ال رخؼغ أُجبُؾ أُؾٌٞٓخ ثٜب ُِزوغ٤ؾ

 

٣ؼل٠ ٖٓ اُشعّٞ ٝاُطٞاثغ االدػبء أُوذّ ٖٓ اُؼبَٓ ُغِطخ االعٞس ًٝزُي هشاسارٜب أُوذٓخ ُِز٘ل٤ز ا٠ُ دٝائش . ص

 . االعشاء

 

رظشف ُِغِطخ ُِٝٔٞظل٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ ٓؼٜب أٌُبكآد اُز٢ ٣وشسٛب اُٞص٣ش ٣ٝئخز ثؼ٤ٖ االػزجبس ػذد اُوؼب٣ب . ػ

.  اُز٢ هذٓذ ا٤ُٜب ٝكظِذ ك٤ٜب ٣ٝشزشؽ ك٢ رُي إ روّٞ اُغِطخ ثٜٔبٜٓب خبسط اٝهبد اُذٝاّ اُشع٢ٔ

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

 ٝرْ اػبكخ ػجبسح ا٠ُ اخش 2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  - 

 . 2004 ُغ٘خ 11ٜٓ٘ب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  (ط)اُلوشح 

 

: اُغبثن ًٔب ٢ِ٣  (أ)ؽ٤ش ًبٕ ٗض اُلوشح 

ُٔغِظ اُٞصساء ث٘بء ػ٠ِ ر٘غ٤ت اُٞص٣ش إ ٣ؼ٤ٖ عِطخ ٖٓ ر١ٝ اُخجشح ٝاالخزظبص ك٢ شئٕٝ اُؼَٔ . أ 

رزبُق ٖٓ شخض اٝ اًضش ُِ٘ظش ك٢ اُذػبٟٝ أُزؼِوخ ثبالعٞس ك٢ ٓ٘طوخ ٓؼ٤٘خ  (عِطخ االعٞس)رغ٠ٔ 

ٜٝٓ٘ب اُ٘وض ك٢ االعش أُذكٞع اٝ اُؾغ٤ٔبد ؿ٤ش اُوب٤ٗٞٗخ ٓ٘ٚ اٝ ربخ٤ش دكؼٚ اٝ اعٞس عبػبد اُؼَٔ 

٣ٝشزشؽ ك٢ هجٍٞ اُذػٟٞ إ ٣ٌٕٞ اُؼبَٓ ػ٠ِ ساط . االػبك٤خ ػ٠ِ إ ٣زْ اُلظَ ك٤ٜب ثظٞسح ٓغزؼغِخ

ػِٔٚ اٝ ُْ ٣ٔغ ػ٠ِ اٗزٜبء ػِٔٚ ٓذح رض٣ذ ػ٠ِ عزخ اشٜش ٝك٢ ؽبُخ ػذّ رٞكش ٛزا اُششؽ كِِؼبَٓ اُؾن 

 .ك٢ اُِغٞء ا٠ُ أُؾٌٔخ اُ٘ظب٤ٓخ أُخزظخ
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انفظم انثبيٍ 

 تُظٛى انعًم ٔاالجبزاد

 

 

 55انًبدح 

ػ٠ِ ًَ طبؽت ػَٔ ٣غزخذّ ػششح ػٔبٍ كبًضش إ ٣ؼغ ٗظبٓبً داخ٤ِبً ُز٘ظ٤ْ اُؼَٔ ك٢ ٓئعغزٚ ٣ج٤ٖ ك٤ٚ اٝهبد 

اُذٝاّ ٝكزشاد اُشاؽخ ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاالعجٞػ٤خ ٝٓخبُلبد اُؼَٔ ٝاُؼوٞثبد ٝاُزذاث٤ش أُزخزح ثشبٜٗب ثٔب ك٢ رُي اُلظَ 

ٖٓ اُؼَٔ ٤ًٝل٤خ ر٘ل٤زٛب ٝا١ رلبط٤َ اخشٟ روزؼ٤ٜب ؽج٤ؼخ اُؼَٔ ٣ٝخؼغ اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ُِٔئعغخ ُزظذ٣ن 

. اُٞص٣ش اٝ ٖٓ ٣لٞػٚ ٣ٝؼَٔ ثٚ ٖٓ ربس٣خ رظذ٣وٚ

  

:   رؼذ٣الد أُبدح 

اُٞاسدح ك٤ٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ  (اُٞص٣ش  )ثؼذ ًِٔخ  (اٝ ٖٓ ٣لٞػٚ  )ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اػبكخ ػجبسح  -

 . 2004 ُغ٘خ 11أُؼذٍ سهْ 

 

 

 56انًبدح 

ال ٣غٞص رشـ٤َ اُؼبَٓ اًضش ٖٓ صٔب٢ٗ عبػبد ٤ٓٞ٣ب اٝ صٔبٕ ٝاسثؼ٤ٖ عبػخ ك٢ االعجٞع اال ك٢ اُؾبالد . أ 

  .أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ ٝال ٣ؾغت ٜٓ٘ب اُٞهذ أُخظض ُز٘بٍٝ اُطؼبّ ٝاُشاؽخ

 

٣غٞص رٞص٣غ اُؾذ االػ٠ِ ُغبػبد اُؼَٔ االعجٞػ٤خ ٝكزشاد اُشاؽخ ثؾ٤ش ال ٣ض٣ذ ٓغٔٞػٜب ػ٠ِ اؽذٟ . ة

.  ػششح عبػخ ك٢ ا٤ُّٞ 

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  - 

:   ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2004 ُغ٘خ 11

 

رٌٕٞ عبػبد اُؼَٔ اُؼبد٣خ صٔب٢ٗ عبػبد ك٢ ا٤ُّٞ ػ٠ِ إ ال رض٣ذ عبػبد اُؼَٔ ػٖ صٔبٕ ٝاسثؼ٤ٖ عبػخ ك٢ 

االعجٞع رٞصع ػ٠ِ عزخ ا٣بّ ػ٠ِ االًضش ال ٣ؾغت ٜٓ٘ب اُٞهذ أُخظض ُز٘بٍٝ اُطؼبّ ٝاُشاؽخ ٝال ٣غٞص 

 .إ رض٣ذ اٝهبد اُؼَٔ ػ٠ِ رُي اال ك٢ اُؾبالد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ

 

 

 57انًبدح 

٣غٞص ُظبؽت اُؼَٔ رشـ٤َ اُؼبَٓ اًضش ٖٓ عبػبد اُؼَٔ ا٤ٓٞ٤ُخ اٝ االعجٞػ٤خ ٝرُي ك٢ ا١ ٖٓ اُؾبالد اُزب٤ُخ 

:  ػ٠ِ إ ٣زوبػ٠ اُؼبَٓ ك٢ ا١ ٖٓ ٛزٙ اُؾبالد االعش االػبك٢ أُ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ 

اُو٤بّ ثبػٔبٍ اُغشد اُغ١ٞ٘ ُِٔئعغخ ٝاػذاد ا٤ُٔضا٤ٗخ ٝاُؾغبثبد اُخزب٤ٓخ ٝاالعزؼذاد ُِج٤غ ثبصٔبٕ ٓخلؼخ . أ 

ثششؽ إ ال ٣ض٣ذ ػذد اال٣بّ اُز٢ ر٘طجن ػ٤ِٜب اؽٌبّ ٛزٙ اُلوشح ػ٠ِ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ك٢ اُغ٘خ ٝإ ال رض٣ذ عبػبد 

 . اُؼَٔ اُلؼ٤ِخ ػ٠ِ ػشش عبػبد ك٢ ًَ ٣ّٞ ٜٓ٘ب

 

ٖٓ اعَ رالك٢ ٝهٞع خغبسح ك٢ اُجؼبئغ اٝ ا١ ٓبدح اخشٟ رزؼشع ُِزِق اٝ ُزغ٘ت ٓخبؽش ػَٔ ك٢٘ اٝ ٖٓ . ة

اعَ رغِْ ٓٞاد ٓؼ٤٘خ اٝ رغ٤ِٜٔب اٝ ٗوِٜب ثششؽ إ ال ٣ض٣ذ ػذد اال٣بّ اُز٢ ر٘طجن ػ٤ِٜب اؽٌبّ ٛزٙ اُلوشح ػ٠ِ 

.  ػشش٣ٖ ٣ٞٓب ك٢ اُغ٘خ اُٞاؽذح 

 

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 
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 (اُؼبد٣خ  ) ٝرْ اُـبء ًِٔخ 2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ   -

 2004 ُغ٘خ 11ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  (اٝ االعجٞػ٤خ  )اُٞاسدح ك٤ٜب ٝاالعزؼبػخ ػٜ٘ب ثؼجبسح 

 58انًبدح 

ال رغش١ اؽٌبّ أُٞاد أُزؼِوخ ثغبػبد اُؼَٔ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ االشخبص اُز٣ٖ ٣زُٕٞٞ 

ٜٓبّ االششاف اُؼبّ ػ٠ِ أُئعغخ اٝ اداسرٜب ًٝزُي ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ اُز٣ٖ رزطِت ؽج٤ؼخ اػٔبُْٜ اُغلش ٝاُز٘وَ 

. داخَ أٌُِٔخ اٝ خبسعٜب 

  

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010 ُغ٘خ 26

 

ال رغش١ اؽٌبّ أُٞاد أُزؼِوخ ثغبػبد اُؼَٔ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ االشخبص اُز٣ٖ ٣زُٕٞٞ 

ٜٓبّ االششاف اُؼبّ اٝ االداسح ك٢ ا١ ٓئعغخ ٝاُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ثؼغ اُؾبالد خبسط أُئعغخ اٝ رزطِت 

 .اػٔبُْٜ اُغلش اٝ اُز٘وَ داخَ أٌُِٔخ اٝ خبسعٜب

 

 

 59انًبدح 

٣غٞص رشـ٤َ اُؼبَٓ ثٔٞاكوزٚ اًضش ٖٓ عبػبد اُؼَٔ ا٤ٓٞ٤ُخ اٝ االعجٞػ٤خ ػ٠ِ إ ٣زوبػ٠ اُؼبَٓ ػٖ عبػخ . أ 

 .ٖٓ اعشٙ أُؼزبد% 125اُؼَٔ االػبك٤خ اعشاً ال ٣وَ ػٖ 

  

ارا اشزـَ اُؼبَٓ ك٢ ٣ّٞ ػطِزٚ االعجٞػ٤خ اٝ ا٣بّ االػ٤بد اُذ٤٘٣خ اٝ اُؼطَ اُشع٤ٔخ ٣زوبػ٠ ُوبء ػِٔٚ ػٖ . ة

.  ٖٓ اعشٙ أُؼزبد (%150)رُي ا٤ُّٞ اعشا اػبك٤بً ال ٣وَ ػٖ 

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

 )ٜٓ٘ب ٝاالعزؼبػخ ػٜ٘ب ثؼجبسح  (أ)اُٞاسدح ك٢ اُلوشح  (اُؼبد٣خ  )ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ًِٔخ  -

 2004 ُغ٘خ 11ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  (ا٤ٓٞ٤ُخ اٝ االعجٞػ٤خ 

 

 

 60انًبدح 

 .٣ٌٕٞ ٣ّٞ اُغٔؼخ ٖٓ ًَ اعجٞع ٣ّٞ اُؼطِخ االعجٞػ٤خ ُِؼبَٓ اال ارا اهزؼذ ؽج٤ؼخ اُؼَٔ ؿ٤ش رُي. أ 

  

٣غٞص ُِؼبَٓ ثٔٞاكوخ طبؽت اُؼَٔ عٔغ ا٣بّ ػطِزٚ االعجٞػ٤خ ٝاُؾظٍٞ ػ٤ِٜب خالٍ ٓذح ال رض٣ذ ػ٠ِ . ة

 .شٜش

  

٣ٌٕٞ ٣ّٞ اُؼطِخ االعجٞػ٤خ ُِؼبَٓ ثبعش ًبَٓ ، اال ارا ًبٕ ٣ؼَٔ ػ٠ِ اعبط ٢ٓٞ٣ اٝ اعجٞػ٢ ك٤غزؾن ك٢ . ط

ًِزب اُؾبُز٤ٖ اعش ٣ّٞ اُؼطِخ االعجٞػ٤خ ارا ػَٔ عزخ ا٣بّ ٓزظِخ هجَ ا٤ُّٞ أُؾذد ُِؼطِخ ، ٣ٝغزؾن ٖٓ رُي 

 .االعش ث٘غجخ اال٣بّ اُز٢ ػَٔ ك٤ٜب خالٍ االعجٞع ارا ًبٗذ صالصخ ا٣بّ اٝ اًضش

 

 

 61انًبدح 

ٌَُ ػبَٓ اُؾن ثبعبصح ع٣ٞ٘خ ثبعش ًبَٓ ُٔذح اسثؼخ ػشش ٣ٞٓبً ػٖ ًَ ع٘خ خذٓخ اال ارا رْ االرلبم ػ٠ِ اًضش  . أ 

ٖٓ رُي ػ٠ِ إ رظجؼ ٓذح االعبصح اُغ٣ٞ٘خ اؽذاً ٝػشش٣ٖ ٣ٞٓبً ارا آؼ٠ ك٢ اُخذٓخ ُذٟ طبؽت اُؼَٔ 

ٗلغٚ خٔظ ع٘ٞاد ٓزظِخ ، ٝال رؾغت ا٣بّ اُؼطَ اُشع٤ٔخ ٝاالػ٤بد اُذ٤٘٣خ ٝا٣بّ اُؼطَ االعجٞػ٤خ ٖٓ 

 . االعبصح اُغ٣ٞ٘خ

 

.   ارا ُْ رجِؾ ٓذح خذٓخ اُؼبَٓ اُغ٘خ ك٤ؾن ُٚ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اعبصح ثبعش ث٘غجخ أُذح اُز٢ ػَٔ خالُٜب ك٢ اُغ٘خ .ة
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٣غٞص ربع٤َ اعبصح اُؼبَٓ ػٖ ا١ ع٘خ ثبالرلبم ث٤ٖ اُؼبَٓ ٝطبؽت اُؼَٔ ا٠ُ اُغ٘خ اُزب٤ُخ ٓجبششح ُزِي  . ط

اُغ٘خ ٣ٝغوؾ ؽن اُؼبَٓ ك٢ االعبصح أُئعِخ ػ٠ِ ٛزا اُٞعٚ ارا اٗوؼذ اُغ٘خ اُز٢ اعِذ ا٤ُٜب ُْٝ ٣طِت 

 .اعزؼٔبُٜب خالٍ رِي اُغ٘خ، ٝال ٣غٞص ُظبؽت اُؼَٔ سكغ ؽِت اُؼبَٓ ُِؾظٍٞ ػ٠ِ اعبصرٚ

  

 ُظبؽت اُؼَٔ إ ٣ؾذد خالٍ اُشٜش االٍٝ ٖٓ اُغ٘خ ربس٣خ االعبصح اُغ٣ٞ٘خ ٌَُ ػبَٓ ٤ًٝل٤خ اعزؼٔبُٜب  .د

.  ُِؼبَٓ ك٢ ٓئعغزٚ ٝرُي ؽغت ٓوزؼ٤بد اُؼَٔ ك٤ٜب ػ٠ِ إ ٣شاػ٠ ك٢ رُي ٓظِؾخ اُؼبَٓ

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

  .2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  -

 

 

 62انًبدح 

.  ارا ُْ رئخز االعبصح اُغ٣ٞ٘خ دكؼخ ٝاؽذح كال ٣غٞص إ ٣وَ اُغضء ٜٓ٘ب ػٖ ٤ٓٞ٣ٖ ك٢ ا١ ٓشح

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ثٔٞعت  (٤ٓٞ٣ٖ  )اُٞاسدح ك٤ٜب ٝاالعزؼبػخ ػٜ٘ب ثٌِٔخ  (عزخ ا٣بّ  )ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ػجبسح  -

 2004 ُغ٘خ 11اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ 

 

 

 63انًبدح 

ارا اٗزٜذ خذٓخ اُؼبَٓ ال١ عجت ٖٓ االعجبة هجَ إ ٣غزؼَٔ اعبصرٚ اُغ٣ٞ٘خ ك٤ؾن ُٚ روبػ٢ االعش ػٖ اال٣بّ 

 .اُز٢ ُْ ٣غزؼِٜٔب ٖٓ رِي االعبصح

 

 

 64انًبدح 

 .٣ؼزجش ثبؽالً ًَ ارلبم ٣وؼ٢ ثز٘بصٍ اُؼبَٓ ػٖ اعبصرٚ اُغ٣ٞ٘خ اٝ ػٖ ا١ عضء ٜٓ٘ب

 

 

 65انًبدح 

ٌَُ ػبَٓ اُؾن ك٢ اعبصح ٓشػ٤خ ٓذرٜب اسثؼخ ػشش ٣ٞٓبً خالٍ اُغ٘خ اُٞاؽذح ثبعش ًبَٓ ث٘بء ػ٠ِ روش٣ش ٖٓ 

اُطج٤ت أُؼزٔذ ٖٓ هجَ أُئعغخ، ٣ٝغٞص رغذ٣ذٛب ُٔذح اسثؼخ ػشش ٣ٞٓبً اخشٟ ثبعش ًبَٓ ارا ًبٕ ٗض٣َ اؽذ 

.  أُغزشل٤بد اٝ ث٘بء ػ٠ِ روش٣ش ُغ٘خ ؽج٤خ رؼزٔذٛب أُئعغخ 

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

  .2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  -

 

 

 66انًبدح 

 :ٌَُ ػبَٓ اُؾن ك٢ اعبصح ٓذرٜب اسثؼخ ػشش ٣ٞٓبً ك٢ اُغ٘خ ٓذكٞػخ االعش ك٢ ا١ ٖٓ اُؾبالد اُزب٤ُخ. أ 

 

ارا اُزؾن ثذٝسح ُِضوبكخ اُؼٔب٤ُخ ٓؼزٔذح ٖٓ اُٞصاسح اٝ االرؾبد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ ث٘بء ػ٠ِ رشش٤ؼ طبؽت  .1

 .اُؼَٔ اٝ ٓذ٣ش أُئعغخ ثبُز٘غ٤ن ٓغ اُ٘وبثخ أُؼ٤٘خ

 

الداء كش٣ؼخ اُؾظ ٣ٝشزشؽ ُٔ٘ؼ ٛزٙ االعبصح إ ٣ٌٕٞ اُؼبَٓ هذ ػَٔ ٓذح خٔظ ع٘ٞاد ٓزٞاطِخ ػ٠ِ  .2

.  االهَ ُذٟ طبؽت اُؼَٔ، ٝال رؼط٠ ٛزٙ االعبصح اال ُٔشح ٝاؽذح خالٍ ٓذح اُخذٓخ
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٣ؾن ُِؼبَٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اعبصح ٓذرٜب اسثؼخ اشٜش دٕٝ اعش ارا اُزؾن ُِذساعخ ك٢ عبٓؼخ اٝ ٓؼٜذ اٝ ٤ًِخ . ة

. ٓؼزشف ثٜب ثظٞسح سع٤ٔخ

  

:   رؼذ٣الد أُبدح 

  .2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  -

 

 

 67انًبدح 

ُِٔشاح اُز٢ رؼَٔ ك٢ ٓئعغخ رغزخذّ ػششح ػٔبٍ اٝ اًضش اُؾن ك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اعبصح دٕٝ اعش ُٔذح ال رض٣ذ 

ػ٠ِ ع٘خ ُِزلشؽ ُزشث٤خ اؽلبُٜب ، ٣ٝؾن ُٜب اُشعٞع ا٠ُ ػِٜٔب ثؼذ اٗزٜبء ٛزٙ االعبصح ػ٠ِ إ رلوذ ٛزا اُؾن ارا 

 .ػِٔذ ثبعش ك٢ ا١ ٓئعغخ اخشٟ خالٍ رِي أُذح

 

 

 68انًبدح 

ٌَُ ٖٓ اُضٝع٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اعبصح ُٔشح ٝاؽذح دٕٝ اعش ُٔذح ال رض٣ذ ػ٠ِ ع٘ز٤ٖ ُٔشاكوخ صٝعٚ ارا 

 .اٗزوَ ا٠ُ ػَٔ آخش ٣وغ خبسط أُؾبكظخ اُز٢ ٣ؼَٔ ك٤ٜب داخَ أٌُِٔخ اٝ ا٠ُ ػَٔ ٣وغ خبسعٜب

 

 

 69انًبدح 

:  رؾذد ثوشاس ٖٓ اُٞص٣ش ثؼذ اعزطالع سا١ اُغٜبد اُشع٤ٔخ أُخزظخ 

.   اُظ٘بػبد ٝاالػٔبٍ اُز٢ ٣ؾظش رشـ٤َ اُ٘غبء ك٤ٜب  .أ 

 . االٝهبد اُز٢ ال ٣غٞص رشـ٤َ اُ٘غبء ك٤ٜب ٝاُؾبالد أُغزض٘بح ٜٓ٘ب .ة

 

 

 70انًبدح 

ُِٔشاح اُؼبِٓخ اُؾن ك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اعبصح آٞٓخ ثبعش ًبَٓ هجَ اُٞػغ ٝثؼذٙ ٓغٔٞع ٓذرٜب ػششح اعبث٤غ، 

 .ػ٠ِ إ ال روَ أُذح اُز٢ روغ ٖٓ ٛزٙ االعبصح ثؼذ اُٞػغ ػٖ عزخ اعبث٤غ، ٣ٝؾظش رشـ٤ِٜب هجَ اٗوؼبء رِي أُذح

 

 

 71انًبدح 

ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ اُؾن ك٢ إ ربخز خالٍ  (70)ُِٔشاح اُؼبِٓخ ثؼذ اٗزٜبء اعبصح االٓٞٓخ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبدح 

ع٘خ ٖٓ ربس٣خ اُٞالدح كزشح اٝ كزشاد ٓذكٞػخ االعش ثوظذ اسػبع ُٓٞٞدٛب اُغذ٣ذ ال ٣ض٣ذ ك٢ ٓغٔٞػٜب ػ٠ِ 

 .اُغبػخ ك٢ ا٤ُّٞ اُٞاؽذ

 

 

 

 72انًبدح 

ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ اُز١ ٣غزخذّ ٓب ال ٣وَ ػٖ ػشش٣ٖ ػبِٓخ ر٤ٜئخ ٌٓبٕ ٓ٘بعت ٣ٌٕٞ ك٢ ػٜذح ٓشث٤خ ٓئِٛخ 

.  ُشػب٣خ اؽلبٍ اُؼبٓالد اُز٣ٖ روَ اػٔبسْٛ ػٖ اسثغ ع٘ٞاد، ػ٠ِ إ ال ٣وَ ػذدْٛ ػٖ ػششح اؽلبٍ

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

  .2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

 

 

 

 



29 

 

 73انًبدح 

ٓغ ٓشاػبح االؽٌبّ أُزؼِوخ ثبُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ال ٣غٞص ثب١ ؽبٍ رشـ٤َ اُؾذس اُز١ ُْ ٣ٌَٔ اُغبدعخ ػششح ٖٓ 

 .ػٔشٙ ثب١ طٞسح ٖٓ اُظٞس

 

 

 74انًبدح 

ال ٣غٞص رشـ٤َ اُؾذس اُز١ ُْ ٣ٌَٔ اُضبٓ٘خ ػشش ٖٓ ػٔشٙ ك٢ االػٔبٍ اُخطشح اٝ أُشٛوخ اٝ أُؼشح ثبُظؾخ 

.  ٝرؾذد ٛزٙ االػٔبٍ ثوشاساد ٣ظذسٛب اُٞص٣ش ثؼذ اعزطالع آساء اُغٜبد اُشع٤ٔخ أُخزظخ

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

اُضبٓ٘خ  )اُٞاسدح ك٤ٜب ٝاالعزؼبػخ ػٜ٘ب ثؼجبسح  (اُغبثؼخ ػششح  )ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ػجبسح  -

 2004 ُغ٘خ 11ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  (ػششح 

 

 

 75انًبدح 

 : ٣ؾظش رشـ٤َ اُؾذس 

 

اًضش ٖٓ عذ عبػبد ك٢ ا٤ُّٞ اُٞاؽذ ػ٠ِ إ ٣ؼط٠ كزشح ُِشاؽخ ال روَ ػٖ عبػخ ٝاؽذح ثؼذ ػَٔ اسثغ . أ 

 . عبػبد ٓزظِخ

 

 . ث٤ٖ اُغبػخ اُضبٓ٘خ ٓغبء ٝاُغبدعخ طجبؽبً . ة

 

 .ك٢ ا٣بّ االػ٤بد اُذ٤٘٣خ ٝاُؼطَ اُشع٤ٔخ ٝا٣بّ اُؼطِخ االعجٞػ٤خ. ط

 

 

 76انًبدح 

 : ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ هجَ رشـ٤َ ا١ ؽذس إ ٣طِت ٓ٘ٚ اٝ ٖٓ ٤ُٝٚ روذ٣ْ أُغز٘ذاد اُزب٤ُخ 

 

 . طٞسح ٓظذهخ ػٖ شٜبدح ا٤ُٔالد . أ 

 

 . شٜبدح ث٤ِبهخ اُؾذس اُظؾ٤خ ُِؼَٔ أُطِٞة طبدسح ػٖ ؽج٤ت ٓخزض ٝٓظذهخ ٖٓ ٝصاسح اُظؾخ. ة

 

ٓٞاكوخ ٢ُٝ آش اُؾذس اُخط٤خ ػ٠ِ اُؼَٔ ك٢ أُئعغخ، ٝرؾلع ٛزٙ أُغز٘ذاد ك٢ ِٓق خبص ُِؾذس ٓغ . ط

 .ث٤بٗبد ًبك٤خ ػٖ ٓؾَ اهبٓزٚ ٝربس٣خ اعزخذآٚ ٝاُؼَٔ اُز١ اعزخذّ ك٤ٚ ٝاعشٙ ٝاعبصارٚ

 

 

 77انًبدح 

٣ؼبهت طبؽت اُؼَٔ اٝ ٓذ٣ش أُئعغخ ك٢ ؽبُخ اسرٌبثٚ ا١ ٓخبُلخ ال١ ؽٌْ ٖٓ اؽٌبّ ٛزا اُلظَ اٝ ا١ ٗظبّ . أ 

خٔغٔبئخ د٣٘بس ، ٝال  (500)صالصٔبئخ د٣٘بس ٝال رض٣ذ ػ٠ِ  (300)اٝ هشاس طبدس ثٔوزؼبٙ ثـشآخ ال روَ ػٖ 

. ٣غٞص ُِٔؾٌٔخ رخل٤غ اُؼوٞثخ ػٖ ؽذٛب االد٠ٗ اٝ االخز ثبالعجبة أُخللخ اُزوذ٣ش٣خ 

  

اػبكخ ا٠ُ ا١ ػوٞثخ ٝسد اُ٘ض ػ٤ِٜب ك٢ اُزشش٣ؼبد اُ٘بكزح ٣ؼبهت طبؽت اُؼَٔ ػٖ ا١ ٓخبُلخ ٣شرٌجٜب . ة

ثبعزخذاّ ا١ ػبَٓ ثظٞسح عجش٣خ اٝ رؾذ اُزٜذ٣ذ اٝ ثبالؽز٤بٍ اٝ ثبالًشاٙ ثٔب ك٢ رُي ؽغض ٝص٤وخ علشٙ 

اُق د٣٘بس ،٣ٝؼبهت ثبُؼوٞثخ رارٜب  (1000)ٝال رض٣ذ ػ٠ِ )خٔغٔبئخ د٣٘بس  (500)ثـشآخ ال روَ ػٖ 

. اُشش٣ي ٝأُؾشع ٝأُزذخَ ك٢ ٛزا االعزخذاّ 
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. ٖٓ ٛزٙ أُبدح ك٢ ؽبُخ اُزٌشاس  (ة)ٝ  (أ)رؼبػق اُـشآبد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُلوشر٤ٖ . ط

  

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  - 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2008 ُغ٘خ 48

٣ؼبهت طبؽت اُؼَٔ اٝ ٓذ٣ش أُئعغخ ػٖ ا١ ٓخبُلخ ال١ ؽٌْ ٖٓ اؽٌبّ ٛزا اُلظَ اٝ ا١ ٗظبّ اٝ هشاس 

طبدس ثٔوزؼبٙ ثـشآخ ال روَ ػٖ ٓئخ د٣٘بس ٝال رض٣ذ ػ٠ِ خٔغٔبئخ د٣٘بس ٝرؼبػق اُؼوٞثخ ؽبُخ اُزٌشاس ٝال 

 .٣غٞص رخل٤غ اُؼوٞثخ ػٖ ؽذٛب االد٠ٗ ُالعجبة اُزوذ٣ش٣خ أُخللخ
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انفظم انتبضع 

 انطاليخ ٔانظحخ انًُٓٛخ

 

 

 78انًبدح 

: ٣زٞعت ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ ٓب ٢ِ٣ . أ 

   

رٞك٤ش االؽز٤بؽبد ٝاُزذاث٤ش اُالصٓخ ُؾٔب٣خ اُؼٔبٍ ٖٓ االخطبس ٝاالٓشاع اُز٢ هذ ر٘غْ ػٖ اُؼَٔ ٝػٖ   . 1

. االالد أُغزؼِٔخ ك٤ٚ

 رٞك٤ش ٝعبئَ اُؾٔب٣خ اُشخظ٤خ ٝاُٞهب٣خ ُِؼب٤ِٖٓ ٖٓ اخطبس اُؼَٔ ٝآشاع أُٜ٘خ ًبُٔالثظ ٝاُ٘ظبساد   .2

. ٝاُولبصاد ٝاالؽز٣خ ٝؿ٤شٛب ٝاسشبدْٛ ا٠ُ ؽش٣وخ اعزؼٔبُٜب ٝأُؾبكظخ ػ٤ِٜب ٝػ٠ِ ٗظبكزٜب

اؽبؽخ اُؼبَٓ هجَ اشزـبُٚ ثٔخبؽش ٜٓ٘زٚ ٝعجَ اُٞهب٣خ اُٞاعت ػ٤ِٚ ارخبرٛب ٝإ ٣ؼِن ثٌٔبٕ ظبٛش   . 3

رؼ٤ِٔبد ٝاسشبداد رٞػؼ ك٤ٜب ٓخبؽش أُٜ٘خ ٝٝعبئَ اُٞهب٣خ ٜٓ٘ب ٝكن االٗظٔخ ٝاُوشاساد اُز٢ رظذس 

. ثٜزا اُشبٕ

رٞك٤ش ٝعبئَ ٝاعٜضح االعؼبف اُطج٢ ُِؼٔبٍ ك٢ أُئعغخ ٝكوبً ُِٔغز٣ٞبد اُز٢ رؾذد ثوشاس ٖٓ اُٞص٣ش ثؼذ   . 4

 . اعزطالع آساء اُغٜبد اُشع٤ٔخ أُخزظخ

 

 .ٖٓ ٛزٙ أُبدح (أ)ال ٣غٞص رؾ٤َٔ اُؼٔبٍ ا١ ٗلوبد رزشرت ػ٠ِ ر٘ل٤ز اٝ رٞك٤ش ٓب ٝسد ك٢ اُلوشح . ة

 

 

 79انًبدح 

:  ٣ؾذد اُٞص٣ش ثؼذ اعزطالع سا١ اُغٜبد اُشع٤ٔخ أُخزظخ ثزؼ٤ِٔبد ٣ظذسٛب ٓب ٢ِ٣ 

االؽز٤بؽبد ٝاُزذاث٤ش اُز٢ ٣غت ارخبرٛب اٝ رٞك٤شٛب ك٢ ع٤ٔغ أُئعغبد اٝ ك٢ ا١ ٜٓ٘ب ُؾٔب٣خ اُؼٔبٍ . أ 

.  ٝأُئعغبد ٖٓ اخطبس اُؼَٔ ٝآشاع أُٜ٘خ

  

االعٜضح ٝاُٞعبئَ اُز٢ ٣غت رٞك٤شٛب ك٢ أُئعغبد اٝ ك٢ ا١ ٜٓ٘ب ُؾٔب٣خ اُؼب٤ِٖٓ ك٤ٜب ٖٓ اخطبس اُؼَٔ . ة

 . ٝآشاع أُٜ٘خ ٝٝهب٣زْٜ ٜٓ٘ب

 

االعظ ٝأُؼب٤٣ش اُٞاعت رٞاكشٛب ك٢ أُئعغبد اُظ٘بػ٤خ ُؼٔبٕ ث٤ئخ خب٤ُخ ٖٓ اُزِٞس ثغ٤ٔغ اشٌبُٚ . ط

ٝاُٞهب٣خ ٖٓ اُؼٞػبء ٝاالٛزضاصاد ًَٝ ٓب ٣ؼش ثظؾخ اُؼبَٓ ػٖٔ أُؼب٤٣ش اُذ٤ُٝخ أُؼزٔذح ٝرؾذ٣ذ 

 .ؽشم اُلؾض ٝاالخزجبس اُخبطخ ُؼجؾ ٛزٙ أُؼب٤٣ش

 

 

 80انًبدح 

ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ ارخبر االؽز٤بؽبد اُالصٓخ ُؾٔب٣خ أُئعغخ ٝاُؼب٤ِٖٓ ك٤ٜب ٖٓ اخطبس اُؾش٣ن ٝاالٗلغبساد اٝ 

رخض٣ٖ أُٞاد اُخطشح اُوبثِخ ُالشزؼبٍ اٝ ٗوِٜب اٝ رذاُٜٝب ٝرٞك٤ش اُٞعبئَ ٝاالعٜضح اُل٤٘خ اٌُبك٤خ ٝرُي ٝكوبً 

 .ُزؼ٤ِٔبد اُغِطبد اُشع٤ٔخ أُخزظخ

 

 

 81انًبدح 

ال ٣غٞص ُظبؽت اُؼَٔ اٝ اُؼبَٓ إ ٣غٔؼ ثبدخبٍ ا١ ٗٞع ٖٓ اُخٔٞس اٝ أُخذساد ٝأُئصشاد اُؼو٤ِخ اٝ 

اُؼوبه٤ش اُخطشح ا٠ُ آبًٖ اُؼَٔ اٝ إ ٣ؼشػٜب ك٤ٜب ًٔب ال ٣غٞص ال١ شخض اُذخٍٞ ا٠ُ رِي االٓبًٖ اٝ اُجوبء 

 .ك٤ٜب ال١ عجت ٖٓ االعجبة ٝٛٞ رؾذ ربص٤ش رِي أُششٝثبد اٝ اُؼوبه٤ش
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 82انًبدح 

٣غت ػ٠ِ اُؼٔبٍ ك٢ ا١ ٓئعغخ اُزو٤ذ ثبالؽٌبّ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد اُخبطخ ثبؽز٤بؽبد اُٞهب٣خ ٝاُغالٓخ 

ٝاُظؾخ ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاعزؼٔبٍ االعٜضح اُخبطخ ثٜب ٝأُؾبكظخ ػ٤ِٜب ٝاالٓز٘بع ػٖ ا١ كؼَ ٣ؾٍٞ دٕٝ ر٘ل٤ز رِي 

االؽٌبّ ٝاُوشاساد ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاالٓز٘بع ػٖ اُؼجش ثبعٜضح اُٞهب٣خ ٝاُغالٓخ ٝاُظؾخ ا٤ُٜ٘ٔخ اٝ اُؾبم اُؼشس 

 .ثٜب اٝ ارالكٜب ٝرُي رؾذ ؽبئِخ اُزؼشع ُِؼوٞثبد اُزبد٣ج٤خ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ُِٔئعغخ

 

 

 83انًبدح 

ُِٞص٣ش ثؼذ اعزطالع آساء اُغٜبد أُؼ٤٘خ إ ٣ظذس رؼ٤ِٔبد ٣ؾذد ثٔٞعجٜب ًَ ػَٔ ال ٣غٞص رشـ٤َ ا١ شخض 

ك٤ٚ هجَ اعشاء اُلؾض اُطج٢ ػ٤ِٚ ُِزبًذ ٖٓ ٤ُبهزٚ اُظؾ٤خ ُِو٤بّ ثزُي اُؼَٔ ٝر٘شش اُزؼ٤ِٔبد اُز٢ رظذس 

 .ثٔوزؼ٠ ٛزٙ أُبدح ك٢ طؾ٤لز٤ٖ ٓؾ٤ِز٤ٖ ٤ٓٞ٣ز٤ٖ ٝك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ

 

 

 84انًبدح 

ارا خبُق طبؽت اُؼَٔ أ١ ؽٌْ ٖٓ اؽٌبّ ٛزا اُلظَ كِِٞص٣ش اؿالم أُئعغخ اٝ ٌٓبٕ اُؼَٔ ٤ًِب اٝ عضئ٤ب  . أ 

اٝ ا٣وبف ا١ اُخ ك٤ٜٔب ارا ًبٕ ٖٓ شبٕ رِي أُخبُلخ رؼش٣غ اُؼٔبٍ اٝ أُئعغخ اٝ االالد ُِخطش ٝرُي ا٠ُ 

 . إ ٣ض٣َ طبؽت اُؼَٔ أُخبُلخ

 

ٖٓ ٛزٙ أُبدح هجَ رٞع٤ٚ اٗزاس ا٠ُ طبؽت  (أ)٣شزشؽ إ ال ٣ظذس اُٞص٣ش هشاسٙ أُ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ اُلوشح  . ة

 . اُؼَٔ ثبصاُخ أُخبُلخ خالٍ أُذح اُز٢ ٣ؾذدٛب ُٚ ك٢ االٗزاس ٝرُي ٝكوبً ُغغبٓخ أُخبُلخ ٝخطٞسرٜب

 

٣شاػ٠ ك٢ ؽبُخ اؿالم أُئعغخ اٝ ٌٓبٕ اُؼَٔ اٝ ا٣وبف االد ك٤ٜٔب ػذّ االخالٍ ثؾن اُؼٔبٍ ك٢ روبػ٢ . ط

 . اعٞسْٛ ًبِٓخ ػٖ ٓذح االؿالم اٝ اال٣وبف

 

ُِٞص٣ش اؽبُخ أُخبُق ا٠ُ أُؾٌٔخ أُخزظخ ٣ٝؼبهت ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ثـشآخ ال روَ ػٖ ٓئخ د٣٘بس ٝال رض٣ذ ػ٠ِ . د

خٔغٔبئخ د٣٘بس ٝرؼبػق اُـشآخ ك٢ ؽبُخ اُزٌشاس ٝال ٣غٞص رخل٤غ اُـشآخ أُؾٌّٞ ثٜب ػٖ ؽذٛب االد٠ٗ 

 .ال١ عجت ٖٓ االعجبة

 

 

 85انًبدح 

 : ٣ظذس ٓغِظ اُٞصساء ث٘بء ػ٠ِ ر٘غ٤ت اُٞص٣ش االٗظٔخ اُالصٓخ ك٢ االٓٞس اُزب٤ُخ 

 

رش٤ٌَ ُغبٕ اُغالٓخ ٝاُظؾخ ا٤ُٜ٘ٔخ ٝرؼ٤٤ٖ أُششك٤ٖ ك٢ أُئعغبد اُؼبٓخ ٝاُخبطخ ٝرؾذ٣ذ اخزظبص رِي . أ 

.  اُِغبٕ ٝأُششك٤ٖ ٝٝاعجبرٜب

  

اُؼ٘ب٣خ اُطج٤خ اُٞهبئ٤خ ٝاُؼالع٤خ ُِؼٔبٍ ٝٝاعجبد اطؾبة اُؼَٔ ك٢ رٞك٤شٛب ٤ًٝل٤خ اٗشبء اُٞؽذاد اُطج٤خ . ة

أُشزشًخ ث٤ٖ اًضش ٖٓ ٓئعغخ ٝؽش٣وخ ر٣ِٜٞٔب ٝاالعٜضح اُل٤٘خ اُٞاعت رٞاكشٛب ك٢ ٛزٙ اُٞؽذاد ٝاُلؾٞص 

 . اُطج٤خ اُذٝس٣خ ُِؼٔبٍ

 

 .اُٞهب٣خ ٝاُغالٓخ ٖٓ االالد ٝأُبً٘بد اُظ٘بػ٤خ ٝٓٞاهغ اُؼَٔ. ط
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انفظم انعبشر 

اطبثبد انعًم ٔايراع انًُٓخ 
 

 

 86انًبدح 

رطجن اؽٌبّ ٛزا اُلظَ أُزؼِوخ ثبطبثبد اُؼَٔ ٝآشاع أُٜ٘خ ػ٠ِ اُؼٔبٍ اُز٣ٖ ال رغش١ ػ٤ِْٜ اؽٌبّ هبٕٗٞ 

 .اُؼٔبٕ االعزٔبػ٢ أُؼٍٔٞ ثٚ

 

 

 87انًبدح 

ارا اط٤ت ػبَٓ ثبطبثخ ػَٔ ادد ا٠ُ ٝكبرٚ اٝ اُؾوذ ثٚ ػشسا عغٔب٤ٗب ؽبٍ دٕٝ اعزٔشاسٙ ك٢ اُؼَٔ كؼ٠ِ . أ 

طبؽت اُؼَٔ ٗوَ أُظبة ا٠ُ ٓغزشل٠ اٝ ا١ ٓشًض ؽج٢ ٝرج٤ِؾ اُغٜبد اال٤٘ٓخ أُخزظخ ثبُؾبدس ٝإ 

عبػخ ٖٓ ٝهٞع اُؾبدس ٣ٝزؾَٔ طبؽت اُؼَٔ  (48)٣شعَ اشؼبسا ا٠ُ اُٞصاسح ثزُي خالٍ ٓذح ال رض٣ذ ػ٠ِ 

.  ٗلوبد ٗوَ أُظبة ا٠ُ أُغزشل٠ اٝ أُشًض اُطج٢ ُٔؼبُغزٚ

ٖٓ ٛزٙ أُبدح ثـشآخ  (أ)٣ؼبهت طبؽت اُؼَٔ اٝ ٓذ٣ش أُئعغخ اٝ ٖٓ ٣ٔضِٜب ك٢ ؽبُخ ٓخبُلزٚ الؽٌبّ اُلوشح . ة

 .ال روَ ػٖ ٓبئخ د٣٘بس ٝال رض٣ذ ػ٠ِ خٔغٔبئخ د٣٘بس ػٖ ًَ ٓخبُلخ ٝرؼبػق اُؼوٞثخ ك٢ ؽبُخ اُزٌشاس

 

 

 88انًبدح 

٣ٌٕٞ طبؽت اُؼَٔ ٓغئٝال ػٖ دكغ اُزؼ٣ٞغ أُ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ ُِؼبَٓ اُز١ ٣ظبة ثٔشع ٖٓ 

 .آشاع أُٜ٘خ ٗبش٠ء ػٖ ػِٔٚ ٝرُي ثبالعز٘بد ا٠ُ روش٣ش ٖٓ أُشعغ اُطج٢

 

 

 89انًبدح 

ٓغ ٓشاػبح ٓب ٝسد ك٢ ا١ هبٕٗٞ اٝ رشش٣غ آخش ال ٣ؾن ُِٔظبة اٝ ُِٔغزؾن ػ٘ٚ ٓطبُجخ طبؽت اُؼَٔ ثب١ 

رؼ٣ٞؼبد ؿ٤ش ٝاسدح ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ ٝرُي ك٤ٔب ٣زؼِن ثبطبثبد اُؼَٔ اال ارا ًبٗذ االطبثخ ٗبشئخ ػٖ خطب 

 .طبؽت اُؼَٔ

 

 

 90انًبدح 

 ارا ٗشب ػٖ اطبثخ اُؼَٔ ٝكبح اُؼبَٓ اٝ ػغضٙ ا٢ٌُِ ك٤غزؾن ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ رؼ٣ٞغ ٣غب١ٝ اعش اُق  .أ 

 . ٝٓئز٢ ٣ّٞ ػَٔ ػ٠ِ إ ال ٣زغبٝص اُزؼ٣ٞغ خٔغخ االف د٣٘بس ٝال ٣وَ ػٖ اُل٢ د٣٘بس

 

ٖٓ ٓؼذٍ اعشٙ ا٢ٓٞ٤ُ  (%75)ارا ٗشب ػٖ اطبثخ اُؼَٔ ػغض ٓئهذ ُِؼبَٓ ك٤غزؾن ثذالً ٤ٓٞ٣بً ٣ؼبدٍ  .ة

اػزجبساً ٖٓ ا٤ُّٞ اُز١ ٝهؼذ ك٤ٚ االطبثخ ٝرُي اص٘بء ٓذح أُؼبُغخ اُز٢ رؾذد ث٘بء ػ٠ِ روش٣ش ٖٓ أُشعغ 

ٖٓ رُي االعش ارا ًبٕ أُظبة  (%65)اُطج٢ ارا ًبٗذ ٓؼبُغزٚ خبسط أُغزشل٠ ٣ٝخلغ رُي اُجذٍ ا٠ُ 

 . ٣ؼبُظ ُذٟ اؽذ ٓشاًض اُؼالط أُؼزٔذح

 

ارا ٗزظ ػٖ اطبثخ اُؼَٔ ػغض عضئ٢ دائْ ث٘بء ػ٠ِ روش٣ش ٖٓ أُشعغ اُطج٢ ك٤ذكغ ُِؼبَٓ رؼ٣ٞغ ػ٠ِ  . ط

 . أُِؾن ثٜزا اُوبٕٗٞ (2)اعبط ٗغجخ رُي اُؼغض ا٠ُ اُزؼ٣ٞغ أُوشس ُِؼغض ا٢ٌُِ ثٔٞعت اُغذٍٝ سهْ 

 

ارا ٗزظ ػٖ اطبثخ اُؼَٔ اُٞاؽذح اًضش ٖٓ ػشس عغٔب٢ٗ ٝاؽذ ك٤غزؾن اُؼبَٓ أُظبة اُزؼ٣ٞغ ػٖ ًَ . د

ػشس ٖٓ ٛزٙ االػشاس ٝكوبً ُالعظ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ إ ال ٣زغبٝص ٓغٔٞع أُجِؾ 

.  اُٞاعت دكؼٚ ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ٓوذاس اُزؼ٣ٞغ اُٞاعت دكؼٚ ك٢ ؽبُخ اُؼغض ا٢ٌُِ
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:   رؼذ٣الد أُبدح 

 (ة)اُٞاسدح ك٢ اُلوشح  (ٓذح أُؼبُغخ  )ثؼذ ػجبسح  (اُز٢ رؾذد  )ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اػبكخ ػجبسح  -

 2004 ُغ٘خ 11ٜٓ٘ب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  (اص٘بء  )ٝاالعزؼبػخ ػٜ٘ب ثٌِٔخ  (خالٍ  )ٝاُـبء ًِٔخ 

 

 

 91انًبدح 

٣ؾغت اُزؼ٣ٞغ أُ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ اعبط االعش االخ٤ش اُز١ ٣زوبػبٙ اُؼبَٓ آب ارا ًبٕ 

 .اُؼبَٓ ػبٓالً ثبُوطؼخ ك٤ؾغت ػ٠ِ اعبط ٓزٞعؾ االعش خالٍ االشٜش اُغزخ االخ٤شح ٖٓ ػِٔٚ

 

 

 92انًبدح 

٣زْ روذ٣ش اُزؼ٣ٞغ اُٞاعت دكؼٚ ثٔوزؼ٠ ٛزا اُوبٕٗٞ ث٘بء ػ٠ِ ؽِت طبؽت اُؼَٔ اٝ اُؼبَٓ اٝ أُغزؾو٤ٖ  . أ 

ػ٘ٚ، ٝك٢ ؽبُخ ػذّ االرلبم ػ٠ِ اُزؼ٣ٞغ ٣وذسٙ اال٤ٖٓ اُؼبّ ثبػزجبسٙ أُلٞع ثزوذ٣ش اُزؼ٣ٞغ ، ٣ٌٕٝٞ 

خظٔبً ك٢ اُذػٟٞ أُزؼِوخ ثٚ، ُِٝٞص٣ش رؼ٤٤ٖ ٓلٞػ٤ٖ آخش٣ٖ ٖٓ ٓٞظل٢ اُٞصاسح ُٔٔبسعخ طالؽ٤بد 

أُلٞع ك٢ ا١ ٓ٘طوخ ك٢ أٌُِٔخ، ٣ٝذكغ اُزؼ٣ٞغ دكؼخ ٝاؽذح خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ رج٤ِؾ هشاس 

 . أُلٞع ثزوذ٣شٙ ا٠ُ ر١ٝ اُؼالهخ

 

ال ٣ؾٍٞ دكغ اُزؼ٣ٞغ أُ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ دٕٝ ؽظٍٞ اُؼبَٓ اٝ أُغزؾو٤ٖ ػ٘ٚ ػ٠ِ ٌٓبكبح . ة

. ٜٗب٣خ اُخذٓخ ارا رٞاكشد ششٝؽ اعزؾوبهٜب

  

ال رغٔغ ا١ دػٟٞ آبّ أ١ ٓؾٌٔخ رزؼِن ثبُزؼ٣ٞغ أُ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ ارا ًبٕ اُطِت هذ هذّ  . ط

 .ثشبٗٚ ا٠ُ أُلٞع ًٝبٕ ال صاٍ ه٤ذ اُ٘ظش ُذ٣ٚ
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ال ٣وجَ اُطِت ثبُزؼ٣ٞغ ػٖ ا١ اطبثخ ػَٔ ٓب ُْ ٣وذّ ا٠ُ أُلٞع خالٍ ع٘ز٤ٖ ٖٓ ربس٣خ ٝهٞػٜب اٝ ٖٓ ربس٣خ 

ٝكبح اُؼبَٓ أُظبة ػ٠ِ اٗٚ ٣غٞص ُِٔلٞع هجٍٞ اُطِت ثؼذ ٓشٝس ع٘ز٤ٖ ٖٓ ربس٣خ ٝهٞع االطبثخ اٝ اُٞكبح ارا 

 .ًبٕ اُزبخش ك٢ روذ٣ٔٚ ٗبشئبً ػٖ ػزس ٓششٝع ثٔب ك٢ رُي ػذّ االعزوشاس اُٜ٘بئ٢ ُ٘زبئظ االطبثخ
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ٖٓ ٛزٙ أُبدح ٣غوؾ ؽن أُظبة ك٢ اُجذٍ ا٢ٓٞ٤ُ ٝاُزؼ٣ٞغ اُ٘وذ١  (ة)ٓغ ٓشاػبح ٓب ٗض ػ٤ِٚ ك٢ اُلوشح . أ 

ػ٠ِ إ رضجذ ث٘ز٤غخ اُزؾو٤ن اُز١ رغش٣ٚ اُغٜبد أُخزظخ ثؼذ عٔبع اهٞاٍ طبؽت اُؼَٔ اٝ ٖٓ ٣ٔضِٚ 

 :ٝاهٞاٍ أُظبة ػ٘ذٓب رغٔؼ ؽبُزٚ اُظؾ٤خ ثزُي ك٢ ا١ ٖٓ اُؾبالد اُزب٤ُخ

 

. ارا ٗشبد االطبثخ ػٖ كؼَ ٓزؼٔذ اٝ ػٖ خطب اٝ اٛٔبٍ عغ٤ٔ٤ٖ ٖٓ أُظبة . 1 

. ارا ًبٗذ االطبثخ ٗبرغخ ػٖ ربص٤ش اُخٔش اٝ أُخذساد اٝ أُئصشاد اُؼو٤ِخ . 2 

ارا خبُق أُظبة اُزؼ٤ِٔبد أُوشسح ثشبٕ ػالعٚ ٖٓ االطبثخ اٝ ثشبٕ اُٞهب٣خ ٝاالٖٓ اُظ٘بػ٢ أُؼِٖ . 3 

. ػٜ٘ب ٝاُٞاعت ارجبػٜب ًٝبٕ ُٜزٙ أُخبُلخ اصش ك٢ ٝهٞع االطبثخ

 

  

ٖٓ ٛزٙ أُبدح ػ٠ِ ا١ ؽبُخ ٖٓ ؽبالد االطبثخ ٜٝٓ٘ب اُؾبالد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب  (أ)ال ر٘طجن اؽٌبّ اُلوشح . ة

٣ٝظشف  (%30)ك٢ رِي اُلوشح ارا ٗشبد ػٜ٘ب ٝكبح أُظبة اٝ اط٤ت ثؼغض دائْ ثغججٜب ال روَ ٗغجزٚ ػٖ 

 .ُِٔظبة ك٤ٜب اٝ أُغزؾو٤ٖ ػ٘ٚ اُجذٍ ا٢ٓٞ٤ُ اٝ اُزؼ٣ٞغ اُ٘وذ١ ؽغت ٓوزؼ٠ اُؾبٍ
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ال ٣غٞص ك٢ ا١ ؽبُخ ٖٓ اُؾبالد سٖٛ اُزؼ٣ٞغ اُٞاعت دكؼٚ ثٔوزؼ٠ اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ اٝ اُؾغض ػ٤ِٚ اال 

ُذ٣ٖ اُ٘لوخ ٝك٤ٔب ال ٣زغبٝص صِش ٓجِؾ اُزؼ٣ٞغ ًٔب ال ٣غٞص اؽبُزٚ ا٠ُ ا١ شخض آخش ؿ٤ش اُؼبَٓ اٝ أُغزؾو٤ٖ 

 .ػ٘ٚ اٝ ثبالدػبء ثزوبص اُزؼ٣ٞغ أُغزؾن ثؼذ ٝكبح اُؼبَٓ
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ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ ٣ٞصع اُزؼ٣ٞغ ك٢ ؽبُخ ٝكبح اُؼبَٓ ػ٠ِ أُغزؾو٤ٖ ػ٘ٚ ٝكوبً  (95)ٓغ ٓشاػبح اؽٌبّ أُبدح 

 .أُِؾن ثٜزا اُوبٕٗٞ (3)ُالٗظجخ أُؼ٤٘خ ك٢ اُغذٍٝ سهْ 
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انفظم انحبد٘ عشر 

َقبثبد انعًبل َٔقبثبد اطحبة انعًم 
 

 

 97انًبدح 

ُِؼٔبٍ ك٢ ا١ ٜٓ٘خ ربع٤ظ ٗوبثخ خبطخ ثْٜ ٝكن اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ُِٝؼبَٓ ك٢ رِي أُٜ٘خ اُؾن ك٢ االٗزغبة  . أ 

. ا٤ُٜب ارا رٞاكشد ك٤ٚ ششٝؽ اُؼؼ٣ٞخ

  

 ٣ؾظش ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ إ ٣غؼَ اعزخذاّ ا١ ػبَٓ خبػؼبً ُششؽ ػذّ اٗزغبثٚ ا٠ُ ٗوبثخ اُؼٔبٍ اٝ اُز٘بصٍ  .ة

ػٖ ػؼ٣ٞزٚ ك٤ٜب اٝ إ ٣ؼَٔ ػ٠ِ كظِٚ ٖٓ ا١ ٗوبثخ اٝ االعؾبف ثب١ ؽن ثؾوٞهٚ الٗزغبثٚ ا٠ُ ػؼ٣ٞزٜب اٝ 

 . أُغبٛٔخ ك٢ ٗشبؽٜب خبسط اٝهبد اُؼَٔ

 

٣ؾظش ػ٠ِ ٗوبثبد اُؼٔبٍ ٝٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ اُو٤بّ ثب١ اػٔبٍ ر٘ط١ٞ ػ٠ِ رذخَ ٖٓ أ١ ٜٓ٘ب ك٢ شئٕٝ  . ط

.  االخشٟ، ثظٞسح ٓجبششح اٝ ؿ٤ش ٓجبششح ، ك٤ٔب ٣زؼِن ثز٣ٌٜٞ٘ب اٝ اداسرٜب اٝ ٤ًل٤خ رغ٤٤ش اػٔبُٜب 

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

 ُغ٘خ 11ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ا٤ُٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  (ط)ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اػبكخ اُلوشح  - 

 11 ًٝبٕ هذ رْ رؼذ٣َ ػ٘ٞإ ٛزا اُلظَ ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُؼ٘ٞإ اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ 2004

  .1999ُغ٘خ 
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رئعظ اُ٘وبثخ ٖٓ ػذد أُئعغ٤ٖ ال ٣وَ ػٖ خٔغ٤ٖ شخظب ٖٓ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُٜ٘خ اُٞاؽذح اٝ أُٜٖ أُزٔبصِخ . أ

 . اٝ أُشرجطخ ثجؼؼٜب ك٢ اٗزبط ٝاؽذ

 

٣ؾن الطؾبة اُؼَٔ ك٢ ا١ ٜٓ٘خ ال ٣وَ ػذدْٛ ػٖ خٔغخ ٝػشش٣ٖ شخظب ربع٤ظ ٗوبثخ ُْٜ ُشػب٣خ . ة

 . ٓظبُؾْٜ ا٤ُٜ٘ٔخ أُزؼِوخ ثبؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ 

 

ال ٣غٞص ربع٤ظ ا١ ٗوبثخ ُِؼٔبٍ اٝ الطؾبة اُؼَٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ؿب٣برٜب اٝ اٛذاكٜب اُو٤بّ ثب١ اٗشطخ ػ٠ِ اعظ . ط

 . ػشه٤خ اٝ د٤٘٣خ اٝ ٓزٛج٤خ ًٔب ٣ؾظش ػ٤ِٜب ٓٔبسعخ ا١ ٖٓ ٛزٙ االٗشطخ ثؼذ ربع٤غٜب

 

ٝ  (أ)رخزض اُِغ٘خ اُضالص٤خ ثزظ٤٘ق أُٜٖ ٝاُظ٘بػبد اُز٢ ٣غٞص ك٤ٜب ربع٤ظ ٗوبثبد ٝكوب الؽٌبّ اُلوشر٤ٖ . 1.د

ٖٓ ٛزٙ أُبدح ًٔب ُٜب رؾذ٣ذ ٓغٔٞػبد أُٜٖ ٝاُظ٘بػبد اُز٢ ال ٣غٞص ُِؼٔبٍ اٝ الطؾبة اُؼَٔ  (ة)

. ك٤ٜب ربع٤ظ اًضش ٖٓ ٗوبثخ ٝاؽذح ٝرُي ثؾٌْ رٔبصٜب اٝ اسرجبؽٜب ثجؼؼٜب اٝ اشزشاًٜب ك٢ اٗزبط ٝاؽذ ٓزٌبَٓ

ٖٓ ٛزٙ اُلوشح ثبالعٔبع ٝثخالف رُي ٣غزٔش اُؼَٔ  (1)رظذس اُِغ٘خ اُضالص٤خ هشاسارٜب ُـب٣بد اُج٘ذ . 2

 . ثبُوشاساد اُ٘بكزح ك٢ ؽ٤٘ٚ

 

: ٣شزشؽ ك٢ أُئعظ ال١ ٗوبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة ػَٔ ٓب ٢ِ٣ . ٛـ

. إ ٣ٌٕٞ اسد٤ٗب . 1

. ع٘خ (21)إ ال ٣وَ ػٔشٙ ػٖ . 2

 . إ ال ٣ٌٕٞ ٓؾٌٞٓب ثغ٘ؾخ ٓخِخ ثبُششف اٝ االٓبٗخ اٝ ثغ٘ب٣خ. 3

 

 . ع٘خ (18)٣شزشؽ ك٢ اُؼبَٓ أُ٘زغت ال١ ٗوبثخ إ ال ٣وَ ػٔشٙ ػٖ . ٝ

 

ارا ًبٕ أُئعظ اٝ أُ٘زغت ال١ ٗوبثخ ٖٓ ٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ شخظب اػزجبس٣ب ك٤شزشؽ إ ٣ٌٕٞ ٓغغال ك٢  .ص

.  أٌُِٔخ ٝكوب الؽٌبّ اُزشش٣ؼبد اُ٘بكزح
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:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010 ُغ٘خ 26

 

ٖٓ ٛزٙ أُبدح رئعظ اُ٘وبثخ ٖٓ هجَ ٓئعغ٤ٖ ال ٣وَ ػذدْٛ ػٖ خٔغ٤ٖ  (ة)ٓغ ٓشاػبح اؽٌبّ اُلوشح . أ 

. شخظبً ٖٓ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُٜ٘خ اُٞاؽذح اٝ أُٜٖ أُزٔبصِخ اٝ أُشرجؾ ثؼؼٜب ثجؼغ ك٢ اٗزبط ٝاؽذ

ُِٞص٣ش إ ٣ظذس هشاساً ثزظ٤٘ق أُٜٖ ٝاُظ٘بػبد اُز٢ ٣ؾن ُؼٔبُٜب ربع٤ظ ٗوبثخ ُْٜ ٝرُي ثبالرلبم ٓغ . ة

االرؾبد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ ٝإ ٣ؾذد ك٢ هشاسٙ ٓغٔٞػبد أُٜٖ ٝاُظ٘بػبد اُز٢ ال ٣غٞص ربع٤ظ اًضش 

ٖٓ ٗوبثخ ػبٓخ ٝاؽذح ُغ٤ٔغ اُؼٔبٍ ك٤ٜب ٝرُي ثؾٌْ رٔبصِٜب اٝ أُشرجؾ ثؼؼٜب ثجؼغ اٝ اشزشاًٜب ك٢ اٗزبط 

 .ٝاؽذ اٝ ٓزٌبَٓ ٝإ ٣غؼَ هشاسٙ ثزُي عبس١ أُلؼٍٞ ػ٠ِ اُ٘وبثبد اُوبئٔخ

 

 

 99انًبدح 

: رٔبسط اُ٘وبثخ ٗشبؽٜب ُزؾو٤ن االٛذاف اُزب٤ُخ 

 .  سػب٣خ ٓظبُؼ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُٜ٘خ ٝاُذكبع ػٖ ؽوٞهْٜ ك٢ اُؼَٔ  .أ

 

اُؼَٔ ػ٠ِ رؾغ٤ٖ ػالهبد ٝظشٝف اُؼَٔ ٝششٝؽٚ ثٔب ك٢ رُي اعشاء أُلبٝػبد اُغٔبػ٤خ ٝاثشاّ . ة

 .االرلبه٤بد اُغٔبػ٤خ

 

 .  أُغبٛٔخ ك٢ رلبد١ اُ٘ضاػبد اُغٔبػ٤خ ٝاُلشد٣خ ٝاُغؼ٢ ُؾِٜب .ط

 

 . رٔض٤َ اُؼٔبٍ ك٢ أُئعغبد راد اُؼالهخ ثبُشئٕٝ اُؼٔب٤ُخ ٝاالهزظبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝكوب ُِزشش٣ؼبد اُ٘بكزح . د

 

اُؼَٔ ػ٠ِ سكغ ٓغزٟٞ اُٞػ٢ االهزظبد١ ٝاالعزٔبػ٢ ٝا٢ُٜ٘ٔ ٝاُضوبك٢ ُِؼٔبٍ ٝرؼض٣ض ٓشبسًزْٜ ك٢ ارخبر . ٛـ

 . اُوشاساد أُزؼِوخ ثْٜ

 

.   روذ٣ْ اُخذٓبد اُظؾ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ُٔ٘زغج٤ٜب ٝا١ رغ٤ٜالد ُزِج٤خ االؽز٤بعبد االعزٜال٤ًخ .ٝ

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

 : ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010 ُغ٘خ 26

 

: رٔبسط اُ٘وبثخ ٗشبؽٜب ُزؾو٤ن االٛذاف اُزب٤ُخ . أ 

. سػب٣خ ٓظبُؼ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُٜ٘خ ٝاُذكبع ػٖ ؽوٞهْٜ ك٢ ٗطبم االؽٌبّ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ. 1

روذ٣ْ اُخذٓبد اُظؾ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ُِؼٔبٍ أُ٘زغج٤ٖ ُِ٘وبثخ ٝاٗشبء اُؼ٤بداد اُطج٤خ ٝٓئعغبد اُشػب٣خ . 2

. االعزٔبػ٤خ ٝاالعزٜال٤ًخ ُْٜ

. اُؼَٔ ػ٠ِ سكغ أُغزٟٞ االهزظبد١ ٝا٢ُٜ٘ٔ ٝاُضوبك٢ ُِؼٔبٍ. 3

ُِ٘وبثخ كزؼ كشٝع ُٜب ك٢ أٌُِٔخ ٝرؾذد االؽٌبّ ٝاالعشاءاد أُزؼِوخ ثبُؼالهخ ث٤ٖ اُ٘وبثخ ٝكشٝػٜب ثٔٞعت . ة

 .ٗظبٜٓب اُذاخ٢ِ

 

 

 100انًبدح 

٣ؼغ االرؾبد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ ٗظبٓب داخ٤ِب ُِ٘وبثبد ثٔب ال ٣زؼبسع ٓغ اؽٌبّ اُزشش٣ؼبد اُ٘بكزح ٣ٝٞدػٚ ُذٟ 

: ٓغغَ اُ٘وبثبد ٝٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ كٞس اهشاسٙ ٝػ٠ِ إ ٣زؼٖٔ االٓٞس اُزب٤ُخ 

 

. اعْ اُ٘وبثخ ٝػ٘ٞإ ٓشًضٛب اُشئ٤غ٢ . أ 
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.  اُـب٣بد اُز٢ ع٤زْ ربع٤ظ اُ٘وبثخ ٖٓ اعِٜب.  ة

ششٝؽ ٝاعشاءاد اٗزغبة االػؼبء ُِ٘وبثخ ٝكظِْٜ ٜٓ٘ب ٝاُششٝؽ اُٞاعت رٞاكشٛب ك٢ أُششؼ الٗزخبثبد . ط

. ا٤ُٜئخ االداس٣خ اٝ ا١ ٖٓ ُغبٜٗب

. ششٝؽ رش٤ٌَ اُِغبٕ ك٢ اُ٘وبثخ ٜٝٓبٜٓب.  د

ػذد اػؼبء ا٤ُٜئخ االداس٣خ ُِ٘وبثخ ٝٓذح ٝال٣زٜب ٤ًٝل٤خ اٗزخبثْٜ ٝٓٞاػ٤ذ اعزٔبػبرٜب ٝؽش٣وخ رؼجئخ اُشٞاؿش . ٛـ

.  ك٢ ػؼ٣ٞزٜب ٝطالؽ٤زٜب

اُؾوٞم اُز٢ ٣زٔزغ ثٜب ػؼٞ اُ٘وبثخ ٝاالُزضآبد اُز٢ ٣زؾِٜٔب ٝاُؾبالد اُز٢ ٣زؼشع ك٤ٜب ُِؼوٞثبد أُغ٤ٌِخ . ٝ

.  ثٔب ك٢ رُي اُـشآخ ٝاُلظَ ٖٓ اُ٘وبثخ

اُخذٓبد ٝأُغبػذاد أُب٤ُخ اُز٢ روذّ ُؼؼٞ اُ٘وبثخ ك٢ ؽبالد اُؼشٝسح ثٔب ك٢ رُي أُغبٛٔخ ك٢ ٗلوبد . ص

.  أُؼبُغخ ٝر٤ًَٞ أُؾب٤ٖٓ

.  ششٝؽ رؼ٤٤ٖ أُٞظل٤ٖ ٝأُغزخذ٤ٖٓ ك٢ اُ٘وبثخ ٝاعشاءارٜب ٝاٜٗبء خذٓبرْٜ .ػ

.  ٤ًل٤خ ؽلع آٞاٍ اُ٘وبثخ ٝٓغي دكبرشٛب ٝه٤ٞدٛب أُب٤ُخ.  ؽ

  .اعشاءاد دػٞح ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِ٘وبثخ ا٠ُ اعزٔبػبرٜب اُؼبد٣خ ٝؿ٤ش اُؼبد٣خ. ١

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

 ؽ٤ش ًبٕ ٓطِؼٜب اُغبثن 2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

 :ًٔب ٢ِ٣  (ط ٝ د )ٝٗض اُلوشر٤ٖ 

 

٣ؼغ االرؾبد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ ثؼذ االعزئ٘بط ثشا١ اُٞصاسح ٗظبٓبً داخ٤ِبً ُالرؾبد ٝاُ٘وبثبد ػ٠ِ إ ٣زؼٖٔ 

:  اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ُِ٘وبثبد االٓٞس اُزب٤ُخ 

. اعشاءاد اٗزغبة االػؼبء ُِ٘وبثخ ٝكظِْٜ ٜٓ٘ب. ط

 .٤ًل٤خ ربع٤ظ كشٝع اُ٘وبثخ ك٢ اٗؾبء أٌُِٔخ ٝششٝؽ رش٤ٌَ اُِغبٕ ك٤ٜب ٝاعشاءارٜب. د

 

 

 101انًبدح 

.   رؼزجش ٗوبثبد اُؼٔبٍ أُغغِخ هجَ ٗلبر ٛزا اُوبٕٗٞ هبئٔخ ًٝبٜٗب ٓغغِخ ثٔوزؼبٙ .أ 

.  رؼزجش ٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ أُغغِخ هجَ ٗلبر ٛزا اُوبٕٗٞ ًٝبٜٗب ٓغغِخ ثٔوزؼبٙ. ة

ػ٠ِ ٗوبثبد اُؼٔبٍ ٝٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ أُزًٞسح اػالٙ رٞك٤ن اٝػبػٜب ٝاٗظٔزٜب ٓغ اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ . ط

  .خالٍ ٓذح ال رزغبٝص عزخ اشٜش ٖٓ ربس٣خ ٗلبرٙ

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  - 

:  ٝهذ ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 1999 ُغ٘خ 11

 

.  رؼزجش ٗوبثبد اُؼٔبٍ أُغغِخ هجَ ٗلبر ٛزا اُوبٕٗٞ هبئٔخ ًٝؤٜٗب ٓغغِخ ثٔوزؼبٙ  . أ

.  رؼزجش ٗوبثبد أطؾبة اُؼَٔ أُغغِخ هجَ ٗلبر ٛزا اُوبٕٗٞ ثٔضبثخ عٔؼ٤بد ٓغغِخ ثٔوزؼبٙ.  ة

ػ٠ِ ٗوبثبد اُؼٔبٍ ٝعٔؼ٤بد اطؾبة اُؼَٔ أُزًٞسح أػالٙ رٞك٤ن أٝػبػٜب ٝأٗظٔزٜب ٝرغ٤ٔبرٜب ٓغ أؽٌبّ . ط

 .ٛزا اُوبٕٗٞ خالٍ كزشح ال رزغبٝص عزخ أشٜش ٖٓ ربس٣خ ٗلبرٙ

 

 

 

 102انًبدح 

٣وذّ ؽِت رغغ٤َ ا١ ٗوبثخ اٝ ٗوبثخ الطؾبة اُؼَٔ ٓٞهؼب ٖٓ أُئعغ٤ٖ ا٠ُ ٓغغَ اُ٘وبثبد ٝٗوبثبد اطؾبة  . أ

: اُؼَٔ ك٢ اُٞصاسح ٓشكوب ثٚ ٓب ٢ِ٣ 

. اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ُٜب ٓذسعب ك٤ٚ اعٜٔب ٝٓشًضٛب اُشئ٤غ٢ ٝػ٘ٞاٜٗب. 1

. هبئٔخ ثبعٔبء االػؼبء أُئعغ٤ٖ ٝاالٝسام اُضجٞر٤خ اُخبطخ ثٌَ ْٜٓ٘. 2
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. اعٔبء اػؼبء ا٤ُٜئخ االداس٣خ اال٠ُٝ أُ٘زخجخ ٖٓ هجَ أُئعغ٤ٖ. 3

 . ٓؾؼش اعزٔبع ا٤ُٜئخ اُزبع٤غ٤خ. 4

 

ُٔغغَ اُ٘وبثبد ٝٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ إ ٣طِت ٖٓ ا٤ُٜئخ االداس٣خ رض٣ٝذٙ ثب١ ٝصبئن اػبك٤خ ٣شاٛب . ة

 . ػشٝس٣خ الرٔبّ اُزغغ٤َ 

 

٣زشرت ػ٠ِ ٓغغَ اُ٘وبثبد ٝٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ إ ٣ظذس هشاسٙ ثشبٕ ؽِت رغغ٤َ ا١ ٗوبثخ اٝ ٗوبثخ . ط

اطؾبة اُؼَٔ خالٍ ٓذح ال رزغبٝص صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ روذ٣ْ اُطِت ا٤ُٚ كبرا ٝاكن ػ٠ِ اُطِت اطذس 

شٜبدح ثزغغ٤َ اُ٘وبثخ اٝ اُغٔؼ٤خ ٣ٝ٘شش هشاس اُزغغ٤َ ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ٝارا هشس سكغ اُطِت كِِٔئعغ٤ٖ 

. اُطؼٖ ك٢ هشاساٙ ُذٟ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ رج٤ِؾ اُوشاس

  

٣غٞص ُالشخبص اُز٣ٖ رؼشسٝا ٖٓ رغغ٤َ ا١ ٗوبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ اُطؼٖ ك٢ هشاس رغغ٤ِٜب ُذٟ . د

. ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ ٗشش اُوشاس ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ

  

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

اٝ  (عٔؼ٤خ  ) ٝرْ اُـبء ًِٔخ 2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  - 

، (105)،  (104)،  (103)،  (102 )ؽ٤ضٔب ٝسدد ك٢ اُوبٕٗٞ االط٢ِ ثٔب ك٢ رُي أُٞاد  (عٔؼ٤بد  )

ٗوبثبد ) اٝ ( ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ ) ٓ٘ٚ ٝاالعزؼبػخ ػٜ٘ب ثؼجبسح  (121)،  (108)،  (107)،  (106)

 . 1999 ُغ٘خ 11ؽغت ٓوزؼ٠ اُؾبٍ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  (اطؾبة اُؼَٔ 

 

: اُغبثن ًٔب ٢ِ٣  (أ ٝ ة)ؽ٤ش ًبٕ ٗض اُلوشر٤ٖ 

 

٣وذّ ؽِت ربع٤ظ ا١ ٗوبثخ ُِؼٔبٍ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ ٓٞهؼبً ٖٓ هجَ أُئعغ٤ٖ ا٠ُ ٓغغَ اُ٘وبثبد ٝ . أ 

:  ٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ ك٢ اُٞصاسح ٓشكوبً ثٔب ٢ِ٣

. اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ُِ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ ٓذسعبً ك٤ٚ اعٜٔب ٝٓشًضٛب اُشئ٤غ٢ ٝػ٘ٞاٜٗب. 1 

 . اػؼبء ا٤ُٜئخ االداس٣خ اال٠ُٝ ُٜب أُ٘زخجخ ٖٓ هجَ أُئعغ٤ٖ. 2 

 

ُٔغغَ اُ٘وبثبد ٝ ٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ إ ٣ٌِق ا٤ُٜئخ االداس٣خ ثزض٣ٝذٙ ثب١ رلبط٤َ اػبك٤خ ٣شاٛب . ة

 .ػشٝس٣خ ُذساعخ اُطِت ٝارٔبّ اعشاءاد رغغ٤َ اُ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ 

 

 

 

 103انًبدح 

رؼزجش اُ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ هبئٔخ ثبالعْ اُز١ عغِذ ثٚ ٝرٌزغت اُشخظ٤خ االػزجبس٣خ ٝرٔبسط ثٜزٙ . أ 

اُظلخ ع٤ٔغ االػٔبٍ أُظشػ ُٜب ثٔٔبسعزٜب ٝكوبً الؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ٝاالٗظٔخ اُظبدسح ثٔٞعجٚ ٝثٔوزؼ٠ 

 :اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ُٜب اػزجبساً ٖٓ ربس٣خ 

 

ٗشش هشاس ٓغغَ اُ٘وبثبد ٝٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ ثزغغ٤َ اُ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ ك٢ اُغش٣ذح . 1

. اُشع٤ٔخ

. اٝ طذٝس هشاس ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ثبُـبء هشاس أُغغَ ثشكغ رغغ٤َ اُ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ . 2

.  ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ (102)اٝ اٗوؼبء ٓذح اُطؼٖ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبدح . 3

  

ػ٠ِ االرؾبد اُؼبّ ُِ٘وبثبد اٝ ا١ ٖٓ ٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ إ ٣ٞدع ا١ رؼذ٣َ ٣طشا ػ٠ِ االٗظٔخ اُذاخ٤ِخ . ة

ُالرؾبد اٝ ُِ٘وبثبد اٝ ُ٘وبثبد اطؾبة اُؼَٔ ُذٟ ٓغغَ اُ٘وبثبد ٝٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ ػ٠ِ إ ال ٣زؼٖٔ 

. ٛزا اُزؼذ٣َ ٓب ٣زؼبسع ٓغ اؽٌبّ اُزشش٣ؼبد اُ٘بكزح ، ٣ٝغش١ ٓلؼُٞٚ اػزجبسا ٖٓ ربس٣خ ا٣ذاػٚ 
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:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ  (ة)ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗض اُلوشح - 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010  ُغ٘خ 26

 

ػ٠ِ اُ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ رض٣ٝذ ٓغغَ اُ٘وبثبد ٝٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ ثب١ رـ٤٤ش اٝ رؼذ٣َ ٣طشا . ة

 .ػ٠ِ ٗظبٜٓب اُذاخ٢ِ ٝرُي خالٍ خٔغخ ػشش ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ اعشائٚ

 

 

 104انًبدح 

رشعَ ع٤ٔغ أُشاعالد ٝاالشؼبساد ُِ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ ا٠ُ ػ٘ٞاٜٗب أُغغَ ٣ٝغت إ ٣جِؾ ٓغغَ 

اُ٘وبثبد ثب١ رـ٤٤ش ك٤ٚ خالٍ عجؼخ ا٣بّ ٖٓ ؽذٝصٚ ٣ٝذسط اُزـ٤٤ش ك٢ عغَ اُ٘وبثبد ٝٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ ُذٟ 

 .أُغغَ ٝاال اػزجش اُؼ٘ٞإ أُغغَ اطالً هبئٔبً 

 

 

 105انًبدح 

٣وّٞ أُغغَ ثبُـبء شٜبدح رغغ٤َ اُ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ ارا صجذ اٜٗب اطجؾذ ؿ٤ش هبئٔخ آب ُؾِٜب 

 .اخز٤بس٣بً اٝ الٜٗب ؽِذ ٝكوب الؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ اٝ ثوشاس هؼبئ٢

 

 

 106انًبدح 

رؾَ اُ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ اخز٤بس٣بً ثٔٞاكوخ صِض٢ اػؼبئٜب أُغذد٣ٖ الشزشاًبرْٜ ك٢ اعزٔبع ؿ٤ش ػبد١ 

رؼوذٙ ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ ُٜزٙ اُـب٣خ دٕٝ ؿ٤شٛب ٝرزْ رظل٤خ آٞاُٜب ٝؽوٞهٜب ٝاُزظشف 

ثٜب ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ٝكوبً الؽٌبّ اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ٣ٝغت اشؼبس اُٞص٣ش ٝاالرؾبد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ ثوشاس اُؾَ خالٍ 

 .خٔغخ ػشش ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ طذٝسٙ ٣ٝ٘شش ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ

 

 

 107انًبدح 

 رؼغ اُِغ٘خ اُضالص٤خ االعظ ٝأُؼب٤٣ش اُالصٓخ ُز٤ٌٖٔ ٓٔض٢ِ ٗوبثبد اُؼٔبٍ ٖٓ اُو٤بّ ثٜٔبٜٓب ثٔب ك٢ رُي ششٝؽ 

رخل٤غ عبػبد اُؼَٔ اٝ رلشؿْٜ ُِؼَٔ اُ٘وبث٢ ٝرٞك٤ش االٌٓبٗبد أُبد٣خ اُالصٓخ ُٜزٙ اُـب٣خ ٝرُي ٓغ ٓشاػبح 

. آٌبٗبد أُئعغخ ٝػذد اُؼب٤ِٖٓ ك٤ٜب 

  

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010  ُغ٘خ 26

ارا رخِلذ اُ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ ػٖ روذ٣ْ ا١ اشؼبس اٝ ًشق اٝ ٤ٓضا٤ٗخ ػ٤ٓٞٔخ اٝ ا١ ٖٓ اُؾغبثبد . أ 

اٝ أُغز٘ذاد اُز٢ ٣ٞعت ٛزا اُوبٕٗٞ ٝاالٗظٔخ اُظبدسح ثٔوزؼبٙ روذ٣ٜٔب ا٠ُ اُٞصاسح كزؼبهت اُ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ 

اطؾبة اُؼَٔ اٝ ٖٓ ٣ٔضِٜٔب هبٗٞٗب ثـشآخ ال روَ ػٖ خٔغ٤ٖ د٣٘بساً ٝال رض٣ذ ػ٠ِ ٓبئخ د٣٘بس ٝال ٣غٞص 

 .رخل٤غ اُـشآخ أُؾٌّٞ ثٜب ال١ عجت ٖٓ االعجبة

 

ارا خبُلذ اُ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ اؽٌبّ ٗظبٜٓب اُذاخ٢ِ كؼ٤ِٜب رظ٣ٞت اُٞػغ خالٍ ٓذح ال رزغبٝص . ة

صالصخ اشٜش آب ث٘لغٜب اٝ ثطِت ٖٓ اُٞصاسح اٝ االرؾبد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ كبرا ُْ روْ ثزظ٣ٞت اُٞػغ خالٍ 

أُذح أُوشسح كزؾبٍ ٖٓ هجَ اُٞص٣ش اٝ ٖٓ ٤٘٣جٚ ا٠ُ ٓؾٌٔخ اُجذا٣خ أُخزظخ ُٔؾبًٔزٜب ٖٓ اعَ رِي أُخبُلخ 

 .ُِٝٔؾٌٔخ إ رٞهق اُ٘وبثخ اٝ اُغٔؼ٤خ ػٖ اُؼَٔ ُؾ٤ٖ طذٝس هشاسٛب ك٢ اُذػٟٞ
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 108انًبدح 

ال ٣غٞص ُظبؽت اُؼَٔ رؾذ ؽبئِخ اُجطالٕ ارخبر ا١ اعشاء ػذ ا١ ٓٔضَ ُِ٘وبثبد ثغجت ه٤بٓٚ ثٔٔبسعخ  . أ

 . اُ٘شبؽ اُ٘وبث٢ ثٔب ك٢ رُي اُلظَ ٖٓ اُؼَٔ 

 

ٖٓ ٛزٙ أُبدح ػ٠ِ ٓلزش اُؼَٔ رٞع٤ٚ اٗزاس ُٚ ثؼشٝسح  (أ)ك٢ ؽبٍ ٓخبُلخ طبؽت اُؼَٔ الؽٌبّ اُلوشح . ة

اصاُخ أُخبُلخ خالٍ ٓذح ال رض٣ذ ػ٠ِ عجؼخ ا٣بّ ٖٓ ربس٣خ رجِؾ االٗزاس ٝك٢ ؽبٍ اعزٔشاسٛب ٣ؾشس ٓلزش 

 . اُؼَٔ ػجطب ثٜب ٣ٝؾ٤َ االٓش ا٠ُ أُؾٌٔخ أُخزظخ

 

ٖٓ ٛزٙ  (أ)٣ؾن ُِؼبَٓ أُطبُجخ ثٌَ ػطَ اٝ ػشس ُؾوٚ ٗز٤غخ ا١ اعشاء ارخز ثؾوٚ خالكب الؽٌبّ اُلوشح . ط

أُبدح ٝك٢ ؽبٍ كظِٚ ٖٓ اُؼَٔ ُِٔؾٌٔخ اطذاس اُوشاس ثبػبدرٚ ا٠ُ اُؼَٔ ٓغ اُؾٌْ ُٚ ثٌبَٓ اعٞسٙ ػٖ ٓذح 

اٗوطبػٚ ػٖ اُؼَٔ ُٝـب٣خ ربس٣خ طذٝس اُوشاس ثبػبدرٚ ا٤ُٚ ٝارا ُْ ٣زٌٖٔ اُؼبَٓ ٖٓ اُؼٞدح ا٠ُ ػِٔٚ العجبة 

رزؼِن ثظبؽت اُؼَٔ كِٚ أُطبُجخ ثزؼ٣ٞغ اػبك٢ ال ٣وَ ػٖ اعٞس عزخ اشٜش ٝال ٣ض٣ذ ػ٠ِ اص٢٘ ػشش 

.  شٜشا ٝرُي ثبالػبكخ ا٠ُ رؼ٣ٞغ اُلظَ اُزؼغل٢ ٝا١ ؽوٞم اخشٟ ٓزشرجخ ُٚ ٝكن اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ 

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010  ُغ٘خ 26

 

٣ؾن الطؾبة اُؼَٔ ك٢ ا١ ٜٓ٘خ ربع٤ظ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ ُْٜ ُشػب٣خ ٓظبُؾْٜ ا٤ُٜ٘ٔخ ك٢ ٓب ٣زؼِن . أ 

 .ثزطج٤ن اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ

 

رئعظ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ ٖٓ هجَ ٓئعغ٤ٖ ال ٣وَ ػذدْٛ ػٖ صالص٤ٖ شخظبُ ٖٓ اطؾبة اُؼَٔ ك٢ ث٘بء . ة

ٜٓ٘خ ٝاؽذح اٝ ك٢ ٜٖٓ ٓزٔبصِخ اٝ ٓشرجطخ ثجؼؼٜب اٝ ٓشزشًخ ك٢ اٗزبط ٝاؽذ ٝرؾذد ٛزٙ أُغٔٞػبد ا٤ُٜ٘ٔخ 

ثوشاس ٖٓ اُٞص٣ش ثبالرلبم ٓغ ٓٔض٢ِ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ ُٝظبؽت اُؼَٔ ك٢ ا١ ٜٓ٘خ اُؾن ك٢ االٗزغبة ا٠ُ 

 .ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ اُز٢ رٔضَ ٜٓ٘زٚ اٝ االٓز٘بع ػٖ رُي

 

:  ٣شزشؽ ك٢ أُئعظ ال١ ٗوبثخ ٖٓ ٗوبثبد طؾبة اُؼَٔ ٝٗوبثبد اُؼٔبٍ ٝك٢ ؽبُت االٗزغبة ا٤ُٜب ٓب ٢ِ٣ . ط

. إ ٣ٌٕٞ اسد٢ٗ اُغ٘غ٤خ. 1

.  ع٘خ25إ ال ٣وَ ػٔشٙ ػٖ . 2

 .إ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٓؾٌّٞ ثغ٘ب٣خ اٝ ع٘ؾخ ٓخِخ ثبُششف ٝاالداة اُؼبٓخ. 3

 

 

 109انًبدح 

ال ٣غٞص اٗلبم آٞاٍ اُ٘وبثبد ٝاالرؾبد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼَٔ ٝٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ ٝا١ آٞاٍ رخظظٜب . أ

اُؾٌٞٓخ ُذػٜٔب اال ثٔب ٣ؾون اٛذاكٜب ٝكوب الؽٌبّ اُزشش٣ؼبد اُ٘بكزح ٝاٗظٔزٜب اُذاخ٤ِخ ٝثٔب ٣زلن ٓغ أُؼب٤٣ش 

. أُؾبعج٤خ اُذ٤ُٝخ ػ٠ِ إ رخؼغ ٛزٙ االٓٞاٍ ٝأُخظظبد ُشهبثخ د٣ٞإ أُؾبعجخ

  

ػ٠ِ اُ٘وبثبد هجَ اسثؼخ اشٜش ػ٠ِ االهَ ٖٓ ثذا٣خ ًَ ع٘خ ٓب٤ُخ روذ٣ْ ٓٞاصٗزٜب ُِغ٘خ أُب٤ُخ اُالؽوخ ا٠ُ . ة

.  االرؾبد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ ٝاُز١ ٣وّٞ ثزض٣ٝذ اُٞص٣ش ث٘غخخ ٜٓ٘ب ٖٝٓ ٓٞاصٗزٚ اُغ٣ٞ٘خ 

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

 : ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010  ُغ٘خ 26

 

 :ال ٣غٞص اٗلبم آٞاٍ ٗوبثخ اُؼٔبٍ اال ك٢ اُـب٣بد أُششٝػخ ٝأُزؼِوخ ثٔظِؾخ اُ٘وبثخ ثٔب ك٢ رُي ٓب ٢ِ٣ 
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. اُشٝارت ٝاُؼالٝاد ٝاُ٘لوبد ُِٔٞظل٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ ك٤ٜب ُٝالػؼبء أُزلشؿ٤ٖ ُِؼَٔ ك٤ٜب . أ 

. ٗلوبد اداسح اُ٘وبثخ ثٔب ك٢ رُي اعٞس رذه٤ن ؽغبثبرٜب. ة

سعّٞ اُذػبٟٝ اُوؼبئ٤خ اُز٢ رو٤ٜٔب اُ٘وبثخ اٝ روبّ ػ٤ِٜب ٝٗلوبرٜب ارا ًبٗذ ٢ٛ اٝ ا١ ػؼٞ ٖٓ اػؼبئٜب . ط

ؽشكبً ك٢ اُذػٟٞ ًٝبٗذ ٖٓ اعَ رب٤ٖٓ ا١ ؽوٞم ُِ٘وبثخ اٝ ؽٔب٣زٜب اٝ ًبٗذ رزؼِن ثؾوٞم ٗبشئخ ػٖ ػالهخ 

. ػؼٞ ٖٓ اػؼبئٜب ثظبؽت اُؼَٔ

. ٗلوبد ا١ ٗضاع ػٔب٢ُ ٣زؼِن ثبُ٘وبثخ اٝ ثؼؼٞ ٖٓ اػؼبئٜب . د

. رؼ٣ٞغ االػؼبء ػٖ ا١ خغبسح ٗبشئخ ػٖ ٗضاع ػٔب٢ُ. ٛـ

االػبٗبد اُز٢ رذكغ الػؼبء اُ٘وبثخ اٝ الكشاد ػبئالرْٜ ثغجت اُٞكبح اٝ اُش٤خٞخخ اٝ أُشع اٝ اُجطبُخ اٝ . ٝ

. اُؾٞادس اُز٢ روغ ُْٜ

 .ٗلوبد اُخذٓبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاالعزٔبػ٤خ اُز٢ روذٜٓب اُ٘وبثخ ُالػؼبء. ص

 

 

 110انًبدح 

رشٌَ اُ٘وبثبد اُؼٔب٤ُخ االرؾبد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ ٝرٌٕٞ ُٚ شخظ٤خ اػزجبس٣خ ٝرؾزلع ك٤ٚ ًَ ٗوبثخ ثؾوٞهٜب . أ 

.  اُخبطخ

.  ٣زٌٕٞ االرؾبد ٖٓ اػؼبء اُ٘وبثبد اُز٢ ٣زبُق ٜٓ٘ب االرؾبد ٣ٝزٔزغ ثغ٤ٔغ اُؾوٞم اُز٢ رزٔزغ ثٜب اُ٘وبثخ. ة

٣ؾن ُ٘وبثز٤ٖ اٝ اًضش ثٔٞاكوخ االرؾبد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ رش٤ٌَ ارؾبد ٢ٜ٘ٓ ػ٠ِ إ رؾظَ ًَ ٜٓ٘ب ػ٠ِ . ط

.  ٓٞاكوخ االًضش٣خ اُؼبد٣خ ٤ُٜئزٜب اُؼبٓخ ٝإ رؾ٤ؾ أُغغَ ػِٔبً ثزُي خط٤بً 

٣ؾن ُالرؾبد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ ُٝالرؾبداد ا٤ُٜ٘ٔخ أُغغِخ االٗؼٔبّ ا٠ُ ا١ ٓ٘ظٔخ ػٔب٤ُخ ػشث٤خ اٝ د٤ُٝخ . د 

.  راد اٛذاف ٝٝعبئَ ٓششٝػخ

ر٘ظ٤ْ شئٕٝ ًَ ٖٓ االرؾبد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ ٝاالرؾبداد ا٤ُٜ٘ٔخ ثٔٞعت اٗظٔخ داخ٤ِخ رؼؼٜب ًَ ٜٓ٘ب . ٛـ

. ُٜزٙ اُـب٣خ ػ٠ِ إ رٞدع ٗغخ ٜٓ٘ب ُذٟ ٓغغَ اُ٘وبثبد كٞس اهشاسٛب

  

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٜٓ٘ب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ  (ٛـ)ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗض اُلوشح - 

 : ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010  ُغ٘خ 26أُؼذٍ سهْ 

 

 .ر٘ظ٤ْ شئٕٝ االرؾبد اُؼبّ ٝاالرؾبداد ا٤ُٜ٘ٔخ ث٘ظبّ خبص ٣ظذس ُٜزٙ اُـب٣خ. ٛـ

 

 

 111انًبدح 

ال ٣ؼبهت ا١ ٓٞظق ك٢ ا١ ٗوبثخ ُِؼٔبٍ اٝ ا١ ػؼٞ ك٤ٜب ٝال رزخز أ١ اعشاءاد هب٤ٗٞٗخ اٝ هؼبئ٤خ ثؾوٚ ثغجت 

ارلبم اثشّ ث٤ٖ اػؼبء اُ٘وبثخ ثشبٕ ا١ ؿب٣خ ٖٓ اُـب٣بد أُششٝػخ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ ػ٠ِ إ ال ٣خبُق االرلبم 

 .اُوٞا٤ٖٗ ٝاالٗظٔخ أُؼٍٔٞ ثٜب

 

 

 112انًبدح 

 .ال رؼزجش ا١ ٗوبثخ ُِؼٔبٍ ٤ٛئخ ؿ٤ش ٓششٝػخ ُٔغشد االدػبء ثبٕ ا٣ب ٖٓ ؿب٣برٜب رٜذف ا٠ُ رو٤٤ذ ؽش٣خ اُزغبسح

 

 

 113انًبدح 

٣غت ػ٠ِ ًَ ٗوبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة ػَٔ إ رؼذ اُغغالد ٝاُذكبرش ؽغت االٝػبع ٝاُششٝؽ اُز٢ رؾذدٛب 

.  اُِغ٘خ اُضالص٤خ
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:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010  ُغ٘خ 26

 

. ٣غت ػ٠ِ ًَ ٗوبثخ ػٔبٍ إ رؼذ اُغغالد ٝاُذكبرش ؽغت االٝػبع ٝاُششٝؽ اُز٢ ٣وشسٛب اُٞص٣ش. أ 

ُٔلزش اُؼَٔ االؽالع ك٢ ا١ ٝهذ ػ٠ِ دكبرش ؽغبثبد ا١ ٗوبثخ ٝػ٠ِ ؿ٤شٛب ٖٓ اُذكبرش ٝاُغغالد اُز٢ . ة

رؾزلع ثٜب اُ٘وبثخ ٝػ٠ِ هٞائْ االػؼبء ك٤ٜب ًٔب ٣ؾن ال١ ٓٞظق ك٢ اُ٘وبثخ ٝال١ ػؼٞ ك٤ٜب االؽالع ػ٠ِ 

رِي اُذكبرش ٝاُغغالد ٝػ٠ِ رِي اُوٞائْ ٝرُي ك٢ االٝهبد أُؾذدح ك٢ اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ُِ٘وبثخ ػ٠ِ إ 

 .رغش١ رِي االعشاءاد ك٢ ٓوش اُ٘وبثخ

 

 

 114انًبدح 

ال ٣غٞص إ ٣٘زخت ا١ شخض ػؼٞاً ك٢ ا٤ُٜئخ االداس٣خ ال١ ٗوبثخ اال ارا ًبٕ ػبٓالً ٓغغالً ُذ٣ٜب اٝ ٓغزخذٓبً 

ك٤ٜب ؽ٤ِخ اُٞهذ ػ٠ِ عج٤َ اُزلشؽ ٝال ٣غٞص اٗزخبة ا١ شخض ك٢ ا٤ُٜئخ ارا ًبٕ هذ طذس ثؾوٚ ؽٌْ هؼبئ٢ ك٢ 

 .عش٣ٔخ ع٘بئ٤خ اٝ ك٢ عش٣ٔخ رٔظ اُششف ٝاالداة اُؼبٓخ

 

 

 115انًبدح 

ُِ٘وبثخ إ رشٌَ ُغبٗب ربثؼخ ُٜب ك٢ اٗؾبء أٌُِٔخ ٣ٝؾذد اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ُِ٘وبثبد االؽٌبّ ٝاالعشاءاد أُزؼِوخ 

. ثطشم رش٤ٌِٜب ٝاُؼالهخ ث٤ٖ اُ٘وبثخ ٝٛزٙ اُِغبٕ

  

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

 : ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010  ُغ٘خ 26

 

ُِ٘وبثخ إ رلزؼ كشٝػبً ُٜب ك٢ ع٤ٔغ اٗؾبء أٌُِٔخ، ٣ٝؾذد اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ُِ٘وبثخ اُؼالهخ ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ كشٝػٜب، 

 .ٝث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ االرؾبد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ

 

 

 116انًبدح 

ارا اسرٌجذ اُ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ اٝ ا٤ُٜئخ االداس٣خ ال١ ٜٓ٘ب ٓخبُلخ الؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ اٝ االٗظٔخ  . أ

اُظبدسح ثٔٞعجٚ اٝ ارا رؼٖٔ اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ال١ ٜٓ٘ب ٓخبُلخ ُِزشش٣ؼبد اُ٘بكزح ك٤ز٠ُٞ اُٞص٣ش رٞع٤ٚ اٗزاس 

خط٢ِ ُٜب ثبصاُخ أُخبُلخ خالٍ ٓذح ال رض٣ذ ػ٠ِ صالص٤ٖ ٣ٞٓب ٖٓ ربس٣خ رج٤ِـٜب ٝك٢ ؽبٍ اعزٔشاس أُخبُلخ 

ُِٞص٣ش اطذاس هشاس ثؾَ اُ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ اٝ ا٤ُٜئخ االداس٣خ ال١ ٜٓ٘ب ، ٣ٌٕٝٞ اُوشاس هبثال 

 . ُِطؼٖ ُذٟ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓب ٖٓ ربس٣خ رج٤ِـٚ

 

ال ٣ٌٕٞ هشاس اُٞص٣ش ثؾَ اُ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ اٝ ا٤ُٜئخ االداس٣خ ال١ ٜٓ٘ب ٗبكزا اال ثؼذ اٗوؼبء ٓذح . ة

ٖٓ ٛزٙ أُبدح ٝك٢ ؽبٍ روذ٣ْ أُزؼشس اُطؼٖ ٣غزٔش ٝهق ر٘ل٤ز اُوشاس ا٠ُ  (أ)اُطؼٖ أُشبس ا٤ُٜب ك٢ اُلوشح 

.  ؽ٤ٖ اُلظَ ك٢ اُذػٟٞ 

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

 : ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010  ُغ٘خ 26

 

: ُِٞص٣ش إ ٣زوذّ ثذػٟٞ ا٠ُ ٓؾٌٔخ اُجذا٣خ ؽبُجبً ك٤ٜب ؽَ ا١ ٗوبثخ ك٢ ا١ ٖٓ اُؾبالد اُزب٤ُخ . أ 
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ارا اسرٌجذ ا١ ٓخبُلخ الؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ إ ٣ٌٕٞ هذ ٝعٚ اٗزاساً خط٤بً ُِ٘وبثخ هجَ روذ٣ْ اُذػٟٞ . 1

. ؽبُجبً ك٤ٚ ٜٓ٘ب اصاُخ أُخبُلخ خالٍ أُذح اُز٢ ٣ؾذدٛب ُٜب ٌُٜٝ٘ب ُْ رغزغت ُِطِت

اُزؾش٣غ ػ٠ِ رشى اُؼَٔ اٝ االٓز٘بع ػ٘ٚ اٝ االػزظبّ اٝ اُزظبٛش ك٢ اُؾبالد اُز٢ ٣ؾظش ك٤ٜب اُو٤بّ . 2

. ثٜزٙ االػٔبٍ ثٔوزؼ٠ ٛزا اُوبٕٗٞ ٝعبئش اُزشش٣ؼبد أُؼٍٔٞ ثٜب

اعزؼٔبٍ اُوٞح اٝ اُؼ٘ق اٝ اُزٜذ٣ذ اٝ اُزذاث٤ش ؿ٤ش أُششٝػخ ك٢ االػزذاء اٝ اُششٝع ك٢ االػزذاء ػ٠ِ . 3

 .ؽن اُـ٤ش ك٢ اُؼَٔ اٝ ػ٠ِ ؽن آخش ٖٓ ؽوٞهٚ

 

٣غٞص اعزئ٘بف هشاس ٓؾٌٔخ اُجذا٣خ ثؾَ اُ٘وبثخ ا٠ُ ٓؾٌٔخ االعزئ٘بف خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ رل٤ٜٔٚ ارا ًبٕ . ة

 .ٝعب٤ٛبً ٖٝٓ ربس٣خ رج٤ِـٚ ارا ًبٕ ثٔضبثخ اُٞعب٢ٛ ٣ٌٕٝٞ هشاس ٓؾٌٔخ االعزئ٘بف هطؼ٤بً 

 

 

 117انًبدح 

ارا ؽِذ اُ٘وبثخ ثظٞسح ؿ٤ش اخز٤بس٣خ ال١ عجت ٖٓ االعجبة كزٞدع آٞاُٜب ك٢ اُج٘ي اُز١ ٣ؼ٤٘ٚ االرؾبد اُؼبّ 

ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ ا٠ُ إ رئعظ ٗوبثخ عذ٣ذح ُِٜٔ٘خ اٝ ُِٜٖٔ ٗلغٜب كبرا ُْ ٣زْ ربع٤ظ ٓضَ ٛزٙ اُ٘وبثخ خالٍ ع٘خ 

 .ٝاؽذح ٖٓ ؽَ اُ٘وبثخ اال٠ُٝ كزئٍٝ آٞاُٜب أُ٘وُٞخ ٝؿ٤ش أُ٘وُٞخ ا٠ُ االرؾبد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ

 

 

 118انًبدح 

ػ٠ِ اُ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ اػذاد ث٤بٗبد ٓب٤ُخ خزب٤ٓخ خالٍ االشٜش االسثؼخ اُزب٤ُخ ُِغ٘خ أُب٤ُخ أُ٘ز٤ٜخ 

ػ٠ِ إ رذهن ٖٓ ٓؾبعت هب٢ٗٞٗ ر٘زخجٚ ٤ٛئزٜب اُؼبٓخ ٣ٝزْ رض٣ٝذ اُٞصاسح ث٘غخخ ٖٓ روش٣ش أُؾبعت اُوب٢ٗٞٗ 

.  ٝاُج٤بٗبد أُب٤ُخ اُخزب٤ٓخ كٞس اهشاسٛب ٖٓ ٤ٛئزٜب اُؼبٓخ

  

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗظٜب اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010  ُغ٘خ 26

 

٣غت ػ٠ِ ًَ ٗوبثخ ػٔبٍ إ رشعَ ا٠ُ أُغغَ هجَ اٍٝ ٤ٗغبٕ ٖٓ ًَ ع٘خ ٗغخخ ٖٓ ٤ٓضا٤ٗزٜب اُؼ٤ٓٞٔخ . أ 

ػ٠ِ اُ٘ٔٞرط أُوشس ٓذهوخ ؽغت االطٍٞ ٖٓ ٓذهن ؽغبثبد هب٢ٗٞٗ رج٤ٖ ك٤ٚ ٝاسدارٜب ٝٓظشٝكبرٜب 

ٝٓٞعٞدارٜب ٝاُزضآبرٜب خالٍ اُغ٘خ اُغبثوخ ٝأُ٘ز٤ٜخ ك٢ اُؾبد١ ٝاُضالص٤ٖ ٖٓ شٜش ًبٕٗٞ االٍٝ ُٝٔغغَ 

 .اُ٘وبثبد إ ٣طِت ٖٓ اُ٘وبثخ رض٣ٝذٙ ثج٤بٗبد اٝ ا٣ؼبؽبد اػبك٤خ ٤ُِٔضا٤ٗخ

 

٣شكن ث٘غخخ ا٤ُٔضا٤ٗخ اُؼ٤ٓٞٔخ ُِ٘وبثخ اُز٢ رشعَ ُِٔغغَ ًشق ٣زؼٖٔ اعٔبء أُٞظل٤ٖ ٝعبئش اُؼب٤ِٖٓ . ة

 .ك٢ اُ٘وبثخ ٝاُزـ٤شاد اُز٢ اعشرٜب ػ٤ِْٜ ٝػ٠ِ اٝػبػْٜ خالٍ اُغ٘خ اُز٢ رؼٞد ا٤ُٜب ا٤ُٔضا٤ٗخ

 

 

 119انًبدح 

٣ؼبهت ثبُؾجظ ٓذح ال رض٣ذ ػ٠ِ صالصخ اشٜش ٝثـشآخ ال روَ ػٖ خٔغٔبئخ د٣٘بس ٝال رض٣ذ ػ٠ِ اُق د٣٘بس اٝ  . أ

ثبؽذٟ ٛبر٤ٖ اُؼوٞثز٤ٖ ًَ ٖٓ ٣غزٔش ك٢ اُ٘شبؽ اُ٘وبث٢ ثبعْ اُ٘وبثخ اٝ ٗوبثخ اطؾبة اُؼَٔ اٝ ا٤ُٜئخ االداس٣خ 

. ال١ ٜٓ٘ب اُز٢ رْ ؽِٜب هؼبئ٤ب اٝ ثوشاس ٖٓ ٤ٛئزٜب اُؼبٓخ

  

ًَ ٖٓ ادخَ ػٔذا ث٤بٗبً ؿ٤ش طؾ٤ؼ ك٢ ا٤ُٔضا٤ٗخ اُؼ٤ٓٞٔخ ُِ٘وبثخ اٝ اشزشى ك٢ رُي اٝ اعشٟ ا١ رض٣ٝش ك٢ . ة

اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ُِ٘وبثخ اٝ ك٢ ا١ رؼذ٣َ ك٤ٚ اٝ اشزشى ك٢ رُي اٝ اؿلَ ادساط ا١ ٗض ك٤ٚ ػٞهت ثـشآخ ال روَ 

ػٖ خٔغٔبئخ د٣٘بس ٝال رض٣ذ ػ٠ِ اُق د٣٘بس اٝ ثبُؾجظ ُٔذح ال روَ ػٖ صالصخ اشٜش ٝال رض٣ذ ػ٠ِ ع٘خ 

. ٝرؼبػق اُؼوٞثخ ثبُو٤بط ا٠ُ ؽذٛب االػ٠ِ ك٢ ؽبُخ رٌشاس أُخبُلخ
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:   رؼذ٣الد أُبدح 

اُغبثن ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ  (أ)ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ اُـبء ٗض اُلوشح  - 

 : ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2010  ُغ٘خ 26أُؼذٍ سهْ 

 

ارا رخِلذ ا١ ٗوبثخ ػٔبٍ ػٖ روذ٣ْ ا١ اشؼبس اٝ ًشق اٝ ث٤بٕ اٝ ٤ٓضا٤ٗخ ػ٤ٓٞٔخ اٝ ا١ ٓغز٘ذ آخش ٓٔب . أ 

رزطِجٚ اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ اٝ ٣طِت اُٞص٣ش اٝ أُغغَ رض٣ٝذٙ ثٚ ك٤ؼبهت أُٞظق اٝ اُشخض أُِزضّ 

ثزوذ٣ٔٚ اٝ اساعِٚ ثبُو٤بّ ثزُي ثٔٞعت ٗظبّ اُ٘وبثخ ثـشآخ ال روَ ػٖ خٔغ٤ٖ د٣٘بساً ٝال رض٣ذ ػ٠ِ ٓبئخ 

 .د٣٘بس ٝرؼبػق ٛزٙ اُـشآخ ثبُو٤بط ا٠ُ ؽذٙ االػ٠ِ ارا رٌشسد أُخبُلخ
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انفظم انثبَٙ عشر 

تطٕٚخ انُساعبد انعًبنٛخ انجًبعٛخ 
 

 

 

 120انًبدح 

ُِٞص٣ش إ ٣ؼ٤ٖ ٓ٘ذٝة رٞك٤ن اٝ اًضش ٖٓ ٓٞظل٢ اُٞصاسح ُِو٤بّ ثٜٔٔخ اُٞعبؽخ ك٢ رغ٣ٞخ اُ٘ضاػبد اُؼٔب٤ُخ 

 .اُغٔبػ٤خ ٝرُي ُِٔ٘طوخ اُز٢ ٣ؾذدٛب ٝأُذح اُز٢ ٣شاٛب ٓ٘بعجخ

 

 

 121انًبدح 

ارا ٝهغ ٗضاع ػٔب٢ُ عٔبػ٢ كؼ٠ِ ٓ٘ذٝة اُزٞك٤ن إ ٣جذا اعشاءاد اُٞعبؽخ ث٤ٖ اُطشك٤ٖ ُزغ٣ٞخ رُي اُ٘ضاع . أ 

. كبرا رْ االرلبم ثشبٗٚ ثؼوذ عٔبػ٢ اٝ ثـ٤شٙ ٣ؾزلع ٓ٘ذٝة اُزٞك٤ن ث٘غخخ ٓ٘ٚ ٓظبدم ػ٤ِٜب ٖٓ اُطشك٤ٖ

  

ارا رؼزس اعشاء أُلبٝػبد ث٤ٖ اُطشك٤ٖ ال١ عجت ٖٓ االعجبة اٝ رج٤ٖ إ االعزٔشاس ك٤ٜب ُٖ ٣ئد١ ا٠ُ . ة

رغ٣ٞخ اُ٘ضاع ك٤زشرت ػ٠ِ ٓ٘ذٝة اُزٞك٤ن إ ٣وذّ روش٣شاً ا٠ُ اُٞص٣ش ٣ؼٖٔ اعجبة اُ٘ضاع ٝأُلبٝػبد اُز٢ 

رٔذ ث٤ٖ اُطشك٤ٖ ٝاُ٘ز٤غخ اُز٢ رٞطَ ا٤ُٜب ٝرُي خالٍ ٓذح ال رض٣ذ ػ٠ِ ٝاؽذ ٝػشش٣ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ اؽبُخ 

. اُ٘ضاع ا٤ُٚ

  

 :ارا ُْ ٣زٌٖٔ اُٞص٣ش ثذٝسٙ ٖٓ رغ٣ٞخ اُ٘ضاع كؼ٤ِٚ إ ٣ؾ٤ِٚ ا٠ُ ٓغِظ رٞك٤ن ٣شٌِٚ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ. ط

. سئ٤ظ ٣ؼ٤٘ٚ اُٞص٣ش ػ٠ِ إ ال ٣ٌٕٞ ٖٓ ر١ٝ اُؼالهخ ثبُ٘ضاع اٝ ث٘وبثبد اُؼٔبٍ اٝ ٗوبثبد اطؾبة اُؼَٔ. 1

ػؼٞإ اٝ اًضش ٣ٔضِٕٞ ًال ٖٓ اطؾبة اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ ثبػذاد ٓزغب٣ٝخ ٣غ٢ٔ ًَ ٖٓ اُطشك٤ٖ ٓٔض٤ِٚ ك٢ . 2

 .أُغِظ

 

 

 122انًبدح 

ارا اؽ٤َ ٗضاع ػٔب٢ُ ا٠ُ ٓغِظ اُزٞك٤ن ٝعت ػ٤ِٚ إ ٣غؼ٠ عٜذٙ ُِزٞطَ ا٠ُ رغ٣ٞزٚ ثبُطش٣وخ اُز٢ ٣شاٛب . أ 

ٓالئٔخ كبرا رٞطَ ا٠ُ رغ٣ٞزٚ ٤ًِبً اٝ عضئ٤بً ك٤وذّ ا٠ُ اُٞص٣ش روش٣شاً ثزُي ٓشكوبً ثٚ اُزغ٣ٞخ أُٞهؼخ ث٤ٖ 

. اُطشك٤ٖ

  

ارا ُْ ٣زٞطَ ٓغِظ اُزٞك٤ن ا٠ُ رغ٣ٞخ اُ٘ضاع ك٤زشرت ػ٤ِٚ إ ٣وذّ ا٠ُ اُٞص٣ش روش٣شاً ٣زؼٖٔ اعجبة اُ٘ضاع . ة

ٝاالعشاءاد اُز٢ ارخزٛب ُزغ٣ٞزٚ ٝاالعجبة اُز٢ ادد ا٠ُ ػذّ اٜٗبئٚ ٝاُزٞط٤بد اُز٢ ٣شاٛب ٓ٘بعجخ ثٜزا 

.  اُشبٕ

  

٣زشرت ػ٠ِ أُغِظ ك٢ ع٤ٔغ االؽٞاٍ إ ٢ٜ٘٣ اعشاءاد اُزٞك٤ن ٝروذ٣ْ روش٣شٙ ثبُ٘زبئظ اُز٢ رٞطَ ا٤ُٜب . ط

 .خالٍ ٓذح ال رض٣ذ ػ٠ِ ٝاؽذ ٝػشش٣ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ اؽبُخ اُ٘ضاع ا٤ُٚ

 

 

 123انًبدح 

 .ال ٣غٞص ال١ ٖٓ اُطشك٤ٖ ك٢ اُ٘ضاع اُؼٔب٢ُ ر٤ًَٞ أُؾب٤ٖٓ آبّ ٓ٘ذٝة اُزٞك٤ن اٝ ٓغِظ اُزٞك٤ن

 

 

 124انًبدح 

ارا ُْ ٣زٌٖٔ ٓغِظ اُزٞك٤ن ٖٓ اٜٗبء اُ٘ضاع اُؼٔب٢ُ اُغٔبػ٢ ك٤زشرت ػ٠ِ اُٞص٣ش اؽبُزٚ ا٠ُ ٓؾٌٔخ ػٔب٤ُخ . أ 

٣زْ رش٤ٌِٜب ٖٓ صالصخ هؼبح ٗظب٤٤ٖٓ ٣٘زذثْٜ أُغِظ اُوؼبئ٢ ُٜزٙ اُـب٣خ ث٘بء ػ٠ِ ؽِت اُٞص٣ش ٣ٝشاعٜب 
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اػالْٛ ك٢ اُذسعخ ٣ٝغٞص اٗؼوبدٛب ثؾؼٞس اص٤ٖ٘ ٖٓ اػؼبئٜب ٝك٢ ؽبُخ اخزالكٜٔب ك٢ اُشا١ ٣ذػ٠ اُوبػ٢ 

 . اُضبُش ُالشزشاى ك٢ ٗظش اُوؼ٤خ ٝاطذاس اُوشاس ك٤ٜب

 

٣ؼط٠ اُ٘ضاع اُؼٔب٢ُ اُز١ ٣ؾبٍ ا٠ُ أُؾٌٔخ اُؼٔب٤ُخ طلخ االعزؼغبٍ ثؾ٤ش رجبشش اُ٘ظش ك٤ٚ خالٍ ٓذح ال . ة

رض٣ذ ػ٠ِ عجؼخ ا٣بّ ٖٓ ربس٣خ االؽبُخ ػ٠ِ إ رظذس أُؾٌٔخ هشاسٛب ك٢ اُ٘ضاع ٝرجِـٚ ا٠ُ اُٞص٣ش خالٍ 

.  صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ رُي اُزبس٣خ ٣ٌٕٝٞ ٛزا اُوشاس هطؼ٤بً، ؿ٤ش هبثَ ُِطؼٖ آبّ ا١ عٜخ هؼبئ٤خ اٝ اداس٣خ

  

ر٘ظش أُؾٌٔخ اُؼٔب٤ُخ ك٢ اُ٘ضاع اُؼٔب٢ُ أُؼشٝع ػ٤ِٜب ٝرلظَ ك٤ٚ ٝكوبً ُالعشاءاد اُز٢ رشاٛب ٓ٘بعجخ . ط

ُزؾو٤ن اُؼذاُخ ث٤ٖ اُطشك٤ٖ ػ٠ِ إ رشاػ٢ ك٢ رُي ا١ اعشاءاد خبطخ ٓ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ 

 .٣ٝغٞص ٌَُ ٖٓ اُطشك٤ٖ ر٤ًَٞ ٓؾبّ اٝ اًضش آبّ أُؾٌٔخ

 

 

 125انًبدح 

 : ٣ٌٕٞ ُِٔؾٌٔخ اُؼٔب٤ُخ ُٝٔغِظ اُزٞك٤ن ػ٘ذ اُ٘ظش ك٢ ٗضاع ػٔب٢ُ اُظالؽ٤بد اُزب٤ُخ 

 

.  عٔبع اهٞاٍ ا١ شخض اٝ االعزؼبٗخ ثخجشرٚ ك٢ اُ٘ضاع ثؼذ اُوغْ . أ 

ر٤ٌِق ا١ ؽشف ٖٓ اؽشاف اُ٘ضاع ثبثشاص أُغز٘ذاد ٝاُج٤بٗبد اُز٢ ُذ٣ٚ ٝرشاٛب أُؾٌٔخ اٝ أُغِظ . ة

 .ػشٝس٣خ ُِ٘ظش اٝ اُلظَ ك٢ اُ٘ضاع

 

 

 126انًبدح 

ُِٔؾٌٔخ اُؼٔب٤ُخ رلغ٤ش ا١ هشاس اطذسرٚ ٝرُي ث٘بء ػ٠ِ ؽِت اُٞص٣ش اٝ ؽِت اؽذ اؽشاف اُ٘ضاع الصاُخ ا١ 

ؿٔٞع ك٤ٚ، ٝرُي ثٔب ال ٣خشط اُوشاس ػٖ اُ٘زبئظ اُز٢ رٞطَ ا٤ُٜب، ًٔب ٝإ ُٜب ك٢ ًَ ٝهذ إ رظؾؼ ٖٓ 

رِوبء ٗلغٜب اٝ ث٘بء ػ٠ِ ؽِت اُٞص٣ش اٝ اؽذ اُخظّٞ االؿالؽ اٝ االخطبء اٌُزبث٤خ اٝ اُؾغبث٤خ اُز٢ روغ ك٢ 

 .االؽٌبّ ٝاُوشاساد ػٖ ؽش٣ن اُغٜٞ اُؼشػ٢

 

 

 127انًبدح 

رؼوذ عِغبد أُؾٌٔخ اُؼٔب٤ُخ ٝٓغِظ اُزٞك٤ن ك٢ اُٞصاسح ٝرٌٕٞ اُٞصاسح ٓغئُٝخ ػٖ رٞك٤ش أُزطِجبد االداس٣خ 

 .ٝاُزغ٤ٜالد ٝاالعٜضح اُز٢ رٌٜٔ٘ب ٖٓ اػٔبُٜب

 

 

 128انًبدح 

٣ٌٕٞ روش٣ش ٓغِظ اُزٞك٤ن ٝهشاس أُؾٌٔخ اُؼٔب٤ُخ ًزبث٤بً ٣ٝٞهؼٚ ع٤ٔغ اػؼبء أُغِظ اٝ أُؾٌٔخ ٝكوبً . أ 

ُٔوزؼ٠ اُؾبٍ ٣ٝظذس هشاس أُؾٌٔخ ثبالعٔبع اٝ ثبالًضش٣خ ٣ٝغت ػ٠ِ ًَ ػؼٞ ٓخبُق ٖٓ اػؼبء 

. أُغِظ اٝ أُؾٌٔخ إ ٣ضجذ سا٣ٚ ًزبثخ ك٢ اُزوش٣ش اٝ اُوشاس

  

٣٘شش روش٣ش أُغِظ اٝ هشاس أُؾٌٔخ اُؼٔب٤ُخ ك٢ طؾ٤لخ ٓؾ٤ِخ اٝ اًضش ػ٠ِ ٗلوخ اطؾبة اُ٘ضاع خالٍ . ة

 .صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ رغِْ اُٞص٣ش اُزوش٣ش اٝ اُوشاس

 

 

 

 129انًبدح 

٣ظشف ُشئ٤ظ ٝاػؼبء أُؾٌٔخ اُؼٔب٤ُخ ٝسئ٤ظ ٓغِظ اُزٞك٤ن ًٝبرت اُغِغبد أٌُبكآد اُز٢ ٣وشسٛب ٓغِظ 

 .اُٞصساء ث٘بء ػ٠ِ ر٘غ٤ت ٖٓ اُٞص٣ش
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 130انًبدح 

رٌٕٞ اُزغ٣ٞخ اُز٢ رْ اُزٞطَ ا٤ُٜب ث٘ز٤غخ اعشاءاد اُزٞك٤ن ثٔوزؼ٠ اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ اٝ هشاس أُؾٌٔخ اُؼٔب٤ُخ 

 : ِٓض٤ٖٓ ُِلئبد اُزب٤ُخ

 

.  الؽشاف اُ٘ضاع اُؼٔب٢ُ. أ 

.  ُخِق طبؽت اُؼَٔ ثٖٔ ك٢ رُي ٝسصزٚ اُز٣ٖ اٗزوِذ ا٤ُْٜ أُئعغخ اُز٢ ٣زؼِن ثٜب اُ٘ضاع. ة

ُغ٤ٔغ االشخبص اُز٣ٖ ًبٗٞا ٣ؼِٕٔٞ ك٢ أُئعغخ اُز٢ ٣زؼِن ثٜب اُ٘ضاع ك٢ ربس٣خ ؽذٝصٚ اٝ ك٢ هغْ ٜٓ٘ب . ط

ؽغت ٓوزؼ٠ اُؾبٍ ُٝغ٤ٔغ االشخبص اُز٣ٖ ٣غزخذٕٓٞ ك٤ٔب ثؼذ ك٢ رِي أُئعغخ اٝ ك٢ ا١ هغْ ٜٓ٘ب ارا 

ٝسد ك٢ روش٣ش اُزغ٣ٞخ اٝ هشاس أُؾٌٔخ اُؼٔب٤ُخ ثٔب ٣وؼ٢ ثزُي ُْٝ ٣ٌٖ ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ اٝ االٗظٔخ اُظبدسح 

 .ثٔوزؼبٙ ٓب ٣ؾٍٞ دٕٝ رُي

 

 

 131انًبدح 

 . ٣٘لز هشاس أُؾٌٔخ اُؼٔب٤ُخ اػزجبساً ٖٓ اُزبس٣خ اُز١ رؼ٤٘ٚ .أ 

  

٣ؼَٔ ثبُزغ٣ٞخ اُز٢ رْ اُزٞطَ ا٤ُٜب ٗز٤غخ اعشاءاد اُزٞك٤ن اػزجبساً ٖٓ اُزبس٣خ اُز١ ارلن ػ٤ِٚ اؽشاف . ة

اُ٘ضاع اُؼٔب٢ُ ٝارا ُْ ٣زْ االرلبم ػ٠ِ رُي ك٤ؼَٔ ثبُزغ٣ٞخ اػزجبساً ٖٓ ربس٣خ اُزٞه٤غ ػ٠ِ روش٣ش اُزغ٣ٞخ 

 .ٝرٌٕٞ ِٓضٓخ ُغ٤ٔغ اؽشاكٜب ٝثبُششٝؽ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٤ٜب

 

 

 132انًبدح 

ال ٣غٞص ال١ طبؽت ػَٔ خالٍ اُ٘ظش ك٢ اُ٘ضاع اُؼٔب٢ُ ُذٟ ٓ٘ذٝة اُزٞك٤ن اٝ ٓغِظ اُزٞك٤ن اٝ أُؾٌٔخ 

 : اُؼٔب٤ُخ اُو٤بّ ثب١ ٖٓ االػٔبٍ اُزب٤ُخ 

 

.  رـ٤٤ش ششٝؽ االعزخذاّ اُغبس٣خ أُلؼٍٞ . أ 

كظَ ا١ ػبَٓ دٕٝ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ارٕ ًزبث٢ ٖٓ ٓ٘ذٝة اُزٞك٤ن اٝ أُغِظ اٝ أُؾٌٔخ اُؼٔب٤ُخ ؽغت . ة

 .ٓوزؼ٠ اُؾبٍ

 

 

 133انًبدح 

ارا خبُق ا١ ػبَٓ ششؽبً ٖٓ ششٝؽ اُزغ٣ٞخ اٝ هشاس أُؾٌٔخ اُؼٔب٤ُخ أُِضّ ُٚ ثٔوزؼ٠ ٛزا اُوبٕٗٞ ك٤ؼبهت . أ 

ثـشآخ ال روَ ػٖ خٔغ٤ٖ د٣٘بسا ٝال رض٣ذ ػ٠ِ ٓبئز٢ د٣٘بس ُِٔشح اال٠ُٝ ٝرؼبػق ك٢ ؽبُخ اُزٌشاس ٝال 

 . ٣غٞص رخل٤غ اُـشآخ ػٖ ؽذٛب االد٠ٗ ُالعجبة اُزوذ٣ش٣خ أُخللخ

 

ارا خبُق طبؽت اُؼَٔ ا١ ششؽ ٖٓ ششٝؽ اُزغ٣ٞخ اٝ هشاس أُؾٌٔخ اُؼٔب٤ُخ أُِضّ ُٚ ثٔوزؼ٠ ٛزا اُوبٕٗٞ . ة

ك٤ؼبهت ثـشآخ ال روَ ػٖ ٓبئز٢ د٣٘بس ٝال رض٣ذ ػ٠ِ اسثؼٔبئخ د٣٘بس ُِٔشح اال٠ُٝ ٝرؼبػق ك٢ ؽبُخ اُزٌشاس 

 .ٝال ٣غٞص رخل٤غ اُـشآخ ػٖ ؽذٛب االد٠ٗ ُالعجبة اُزوذ٣ش٣خ أُخللخ

 

 134انًبدح 

 : ال ٣غٞص ال١ ػبَٓ إ ٣ؼشة اٝ ال١ طبؽت ػَٔ إ ٣ـِن ٓئعغزٚ ك٢ ا١ ٖٓ اُؾبالد اُزب٤ُخ 

 

 .ارا ًبٕ اُ٘ضاع ٓؾبالً ػ٠ِ ٓ٘ذٝة اُزٞك٤ن اٝ ٓغِظ اُزٞك٤ن اٝ أُؾٌٔخ اُؼٔب٤ُخ . أ 

 

خالٍ أُذح اُز٢ رٌٕٞ ك٤ٜب ا١ رغ٣ٞخ ٗبكزح أُلؼٍٞ اٝ ا١ هشاس ٓؼٍٔٞ ثٚ ًٝبٕ االػشاة اٝ االؿالم ٣زؼِن . ة

 .ثبُٔغبئَ أُشُٔٞخ ثزِي اُزغ٣ٞخ اٝ رُي اُوشاس
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 135انًبدح 

ال ٣غٞص ُِؼبَٓ إ ٣ؼشة دٕٝ اػطبء اشؼبس ُظبؽت اُؼَٔ هجَ ٓذح ال روَ ػٖ اسثؼخ ػشش ٣ٞٓبً ٖٓ اُزبس٣خ . أ 

. أُؾذد ُالػشاة ٝرؼبػق ٛزٙ أُذح ارا ًبٕ اُؼَٔ ٓزؼِوبً ثبؽذٟ خذٓبد أُظبُؼ اُؼبٓخ

  

ال ٣غٞص ُظبؽت اُؼَٔ اؿالم ٓئعغزٚ دٕٝ إ ٣ؼط٢ اشؼبساً ُِؼٔبٍ ثزُي هجَ ٓذح ال روَ ػٖ اسثؼخ ػشش . ة

. ٣ٞٓبً ٖٓ اُزبس٣خ أُؾذد ُالؿالم ٝرؼبػق ٛزٙ أُذح ارا ًبٕ اُؼَٔ ٓزؼِوبً ثبؽذٟ خذٓبد أُظبُؼ اُؼبٓخ

  

 .رؾذد اُششٝؽ ٝاالعشاءاد االخشٟ ُالػشاة ٝاالؿالم ثٔٞعت ٗظبّ ٣ظذس ُٜزٙ اُـب٣خ. ط

 

 

 136انًبدح 

ارا هبّ ا١ ػبَٓ ثبػشاة ٓؾظٞس ثٔٞعت ٛزا اُوبٕٗٞ ٣ؼبهت ثـشآخ ال روَ ػٖ خٔغ٤ٖ د٣٘بسا ػٖ ا٤ُّٞ . أ 

 . االٍٝ ٝخٔغخ دٗب٤ٗش ػٖ ًَ ٣ّٞ ٣غزٔش ك٤ٚ االػشاة ثؼذ رُي ٣ٝؾشّ ٖٓ اعشٙ ػٖ اال٣بّ اُز٢ ٣ؼشة ك٤ٜب

 

ارا اهذّ طبؽت اُؼَٔ ػ٠ِ اؿالم ٓؾظٞس ثٔٞعت ٛزا اُوبٕٗٞ ك٤ؼبهت ثـشآخ ٓوذاسٛب خٔغٔبئخ د٣٘بس ػٖ . ة

ا٤ُّٞ االٍٝ ٝخٔغٕٞ د٣٘بس ػٖ ًَ ٣ّٞ ٣غزٔش ك٤ٚ االؿالم ثؼذ رُي ٣ِٝضّ ثذكغ اعٞس اُؼٔبٍ ػٖ اال٣بّ اُز٢ 

 .٣غزٔش االؿالم ك٤ٜب

 

 

 137انًبدح 

رخزض ٓؾٌٔخ اُظِؼ ثبُ٘ظش ، ثظلخ ٓغزؼغِخ ، ك٢ اُذػبٟٝ اُ٘بشئخ ػٖ ٗضاػبد اُؼَٔ اُلشد٣خ ثبعزض٘بء  . أ 

اُذػبٟٝ أُزؼِوخ ثبالعٞس ك٢ أُ٘بؽن أُشٌَ ك٤ٜب عِطخ ُالعٞس ثٔوزؼ٠ اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ، ػ٠ِ إ ٣زْ 

 . اُلظَ ك٤ٜب خالٍ صالصخ اشٜش ٖٓ ربس٣خ ٝسٝدٛب ُِٔؾٌٔخ 

 

ٖٓ ٛزٙ أُبدح خالٍ ػششح ا٣بّ ٖٓ ربس٣خ رل٤ٜٔٚ  (أ)٣غزبٗق هشاس أُؾٌٔخ اُز١ ٣ظذس ثٔوزؼ٠ اؽٌبّ اُلوشح . ة

ارا ًبٕ ٝعب٤ٛبً ٖٝٓ ربس٣خ رج٤ِـٚ ارا ًبٕ ثٔضبثخ اُٞعب٢ٛ ٣ٝزشرت ػ٠ِ أُؾٌٔخ إ رلظَ ك٢ االعزئ٘بف 

 . خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ ٝسٝدٙ ا٠ُ د٣ٞاٜٗب

 

رؼل٠ اُذػبٟٝ اُز٢ روذّ ا٠ُ ٓؾٌٔخ اُظِؼ ٖٓ ع٤ٔغ اُشعّٞ ثٔب ك٢ رُي سعّٞ ر٘ل٤ز اُوشاساد اُظبدسح . 1. ط

 .ػٜ٘ب

 

ٖٓ ٛزٙ اُلوشح ك٢ ؽبٍ رغذ٣ذ اُذػٟٞ الًضش ٖٓ ٓشح ثؼذ اعوبؽٜب اٝ ػ٠ِ ا١  (1)ال رغش١ اؽٌبّ اُج٘ذ . 2

.  دػٟٞ اخشٟ ٣و٤ٜٔب اُؼبَٓ ُِٔطبُجخ ثبُؾوٞم اُؼٔب٤ُخ رارٜب

 

:   رؼذ٣الد أُبدح 

ٜٓ٘ب  (أ) ٝرْ اُـبء ٗض اُلوشح 2010 ُغ٘خ 26ٌٛزا اطجؾذ ٛزٙ أُبدح ثؼذ رؼذ٣ِٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ - 

:  ؽ٤ش ًبٕ ٗظٜب اُغبثن ًٔب ٢ِ٣ 2004 ُغ٘خ 11ٝاالعزؼبػخ ػ٘ٚ ثبُ٘ض اُؾب٢ُ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُؼذٍ سهْ 

 

رخزض ٓؾٌٔخ اُظِؼ ثبُ٘ظش ك٢ اُذػبٟٝ اُ٘بشئخ ػٖ ٗضاػبد اُؼَٔ اُلشد٣خ ثبعزض٘بء اُذػبٟٝ أُزؼِوخ .  أ 

ثبالعٞس اُز٢ رخزض عِطخ االعٞس ثبُ٘ظش ك٤ٜب ثٔوزؼ٠ ٛزا اُوبٕٗٞ ٝرُي ثظٞسح ٓغزؼغِخ ثؾ٤ش ٣زْ 

 .اُلظَ ك٢ اُذػٟٞ خالٍ صالصخ اشٜش ٖٓ ربس٣خ ٝسٝدٛب ُِٔؾٌٔخ

 

 .رغزٔش ٓؾٌٔخ اُجذا٣خ ثبُ٘ظش ك٢ اُذػبٟٝ اُؼٔب٤ُخ أُ٘ظٞسح آبٜٓب هجَ ٗلبر ٛزا اُوبٕٗٞ. د 
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 138انًبدح 

ال رغٔغ اٟ دػٟٞ ثشبٕ ا١ ٓخبُلخ اسرٌجذ خالكبً الؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ اٝ ا١ ٗظبّ اٝ رؼ٤ِٔبد طبدسح ثٔوزؼبٙ . أ 

 . ٓب ُْ رشكغ اُذػٟٞ خالٍ شٜش ٝاؽذ ٖٓ اُزبس٣خ اُز١ اسرٌجذ ك٤ٚ

 

ال رغٔغ ا١ دػٟٞ ُِٔطبُجخ ثب١ ؽوٞم ٣شرجٜب ٛزا اُوبٕٗٞ ثٔب ك٢ رُي اعٞس عبػبد اُؼَٔ االػبك٤خ ٜٓٔب ًبٕ . ة

 .ٓظذسٛب اٝ ٓ٘شئٛب ثؼذ ٓشٝس ع٘ز٤ٖ ػ٠ِ ٗشٞء عجت أُطبُجخ ثزِي اُؾوٞم ٝاالعٞس

 

 

 139انًبدح 

ًَ ٓخبُلخ الؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ اٝ ا١ ٗظبّ طبدس ثٔوزؼبٙ ُْ رؼ٤ٖ ُٜب ػوٞثخ ك٤ٚ ٣ؼبهت ٓشرٌجٜب ثـشآخ ال روَ 

ػٖ خٔغ٤ٖ د٣٘بساً ٝال رض٣ذ ػ٠ِ ٓئخ د٣٘بس ٣ٝشزشؽ ك٢ رُي إ رلشع ػ٠ِ أُخبُق اُؼوٞثخ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب 

 .ك٢ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد أُؼٍٔٞ ثٚ ارا ًبٗذ اُؼوٞثخ أُوشسح ُِٔخبُلخ ك٤ٚ اشذ ٓٔب ٛٞ ٓ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ

 

 

 140انًبدح 

 .ُٔغِظ اُٞصساء ث٘بء ػ٠ِ ر٘غ٤ت ٖٓ اُٞص٣ش إ ٣ظذس االٗظٔخ اُالصٓخ ُز٘ل٤ز اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ

 

 

 141انًبدح 

 ٝاُزؼذ٣الد اُز٢ ادخِذ ػ٤ِٚ ػ٠ِ إ رجو٠ االٗظٔخ ٝاُزؼ٤ِٔبد 1960ُغ٘خ  (21)سهْ  (هبٕٗٞ اُؼَٔ)٣ِـ٠ 

ٝاُوشاساد اُظبدسح ثٔٞعجٚ ٝاُز٢ ال رخبُق اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ عبس٣خ أُلؼٍٞ ُٔذح ال رض٣ذ ػ٠ِ ع٘ز٤ٖ ٝرُي ا٠ُ 

 .إ ٣زْ اُـبإٛب اٝ اعزجذاٍ ؿ٤شٛب ثٜب ٝكوبً الؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ

 

 

 142انًبدح 

 . سئ٤ظ اُٞصساء ٝاُٞصساء ٌِٓلٕٞ ثز٘ل٤ز اؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ

 

 

2 /3 /1996 
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معمكمات النظاـ  

   1996/    56:            رقـ/ السنة

. 1996 لسنة 8 مف قانكف العمؿ رقـ 7صادر بمقتضى المادة / نظاـ مفتشي العمؿ :   اسـ النظاـ

. 3663:         رقـ الصفحة17/2/1996/4101:   تاريخ كرقـ الجريدة الرسمية 

. غير مذككر:                    تاريخ العمؿ بو1996/8:  لعاـ/ صدر بمكجب قانكف رقـ

(: 1)المادة 

. كبعمؿ بو مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (1996نظاـ مفتشي العمؿ لسنة )يسمى ىذا النظاـ 

(: 2)المادة 

يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في النظاـ المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ القرينة 

: عمى غير ذلؾ

. كزارة العمؿ:الكزارة

. كزير العمؿ: الكزير

. االميف العاـ لمكزارة : االميف العاـ

. الشخص المفكض بالتفتيش عمى العمؿ: مفتش العمؿ

. مدير مديرية التفتيش في مركز الكزارة كمدير العمؿ كالتشغيؿ في الميداف :المدير 

: ييدؼ التفتيش الى ما يمي

 .التحقؽ مف تطبيؽ األحكاـ القانكنية المتعمقة بظركؼ العمؿ كحماية العماؿ اثناء قياميـ بعمميـ .أ 

 .تقديـ المعمكمات التقنية كالمشكرة الصحاب العمؿ كالعماؿ بشأف مراعاة األحكاـ القانكنية .ب 



52 

 

تشجيع التعاكف بيف اصحاب العمؿ كجمعياتيـ مف جية كالعماؿ كنقاباتيـ مف جية أخرل كذلؾ في  .ج 

 سبيؿ تحيف العالقات االنسانية كاالسياـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية 

 .االىتماـ بتأميف شركط السالمة كالصحة المينية في العمؿ .د 

جمع المعمكمات الخاصة بتنظسـ سكؽ العمؿ بما في ذلؾ عدد العمؿ كفئاتيـ كحاجاتيـ التدريبية  .ق 

 .كام امكر اخرل تتعمؽ بشركط االستخداـ

(: 4)المادة

: يشترط في مف يفكض بالتفتيش عمى العمؿ ما يمي

 .اف يككف قد حصؿ عمى الدرجة الجامعية األكلى عمى االقؿ  .1

 اف يككف قد اشترؾ في دكرة تدريبية كاحدة عمى االقؿ كفقا لمبرنامج الذم تضعو الكزارة  .2

 .اف يككف قد تدرب ميدانيا عمى اعماؿ التفتيش لمدة ستة أشير بمكافقة مفتش عمؿ .3

. يزكد مفتش العمؿ ببظاقة خاصة كذلؾ كفؽ النمكذج الذم تعتمده الكزارة . ب

(: 5)المادة 

: يقكـ مفتش بالتحقؽ مف مراعاة االحكاـ القانكنية في اماكف العمؿ كلو في سبيؿ ذلؾ القياـ بما يمي

القياـ بزيارات شاممة الماكف العمؿ في ام ساعة مف ساعات العمؿ بمفرده اك مع ام مكظؼ  .أ 

حككمي مختص كاخطار صاحب العمؿ اك مف ينكب عنو بكجكده في المؤسسة اال في الحاالت التي 

 .يعتقد فييا بأف مثؿ ىذا االخطار لف يمكنو مف االطالع عمى االكضاع في المؤسسة 

االطالع عمى ام سجالت اك كشكفات اك كثائؽ اخرل تتعمؽ بالعمؿ كاف يأخذ صكرا اك نسخا عنيا  .ب 

اك مقتطفات منيا كاخذ عينات مف المكاد المستعممة كالمنتجة كتحميميا لمعرفة مدل تأثيرىا عمى 

 .صحة العامميف في المؤسسة كسالمتيـ كاخطار صاحبيا بذلؾ 
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الطمب مف صاحب العمؿ اتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجة النكاقص في التركيبات اك التخطيطات  .ج 

اك اساليب العمؿ اذا اكنت تشكؿ تيديدا لصحة العمؿ كسالمتيـ كالطمب منو ادخاؿ ام تعديالت 

 .عمى االجيزة اك االالت اك التركيبات اك اساليب العمؿ كذلؾ خالؿ المدة التي يرىا مناسبة لذلؾ

اعداد تقرير بنتائج الزيارات بما في ذلؾ المخالفات في تطبيؽ االحكاـ كاالجراءات القانكنية كام  .د 

 .تقارير اخرل تتعمؽ باكضاع المؤسسات التي يزكرىا كالنشاطات التي يقكـ بيا 

(: 6)المادة

: يترتب عمى المفتش في سياؽ قيامو بكاجباتو المنصكص عمييا في ىذا النظاـ مراعاة ما يمي 

 التقيد بالسرية بشأف ام شككل تقدـ اليو تتعمؽ بمخالفة االحكاـ القانكنية  .أ 

عدـ افشاء ام معمكمات تتعمؽ بعمميات صناعية اك تجارية اك تجييزات خاصة بيا يصؿ الييا عممو  .ب 

 .اك تقدـ اليو حتى بحكـ عممو بعد انتياء خدمتو في الحككمة 

 .عدـ القياـ بالتفتيش عمى العمؿ في المؤسسات اليت يككف لو مصمحة فييا .ج 

(: 7)المادة 

ال يجكز اف تسند الى مفتش العمؿ ام مياـ اك كاجيات تتعارض مع ادائو لكاجباتو اك اف يككف مف  .أ 

 .شأنيا اف تخؿ بصالحيتو كحياده في اداء كاجباتو

يمنح مفتش العمؿ بقرار مف الكزير مكأفاة تحدد لو عمى اساس حجـ كطبيعة العمؿ المنجز كبما ال  .ب 

. مف الراتب االساسي (%30)يتجاكز 

 (: 8)المادة 

: يترتب عمى صاحب العمؿ القياـ بما يمي 

تقديـ التسييالت الالزمة لممفتش في اداء ميامو كعدـ منعو مف الدخكؿ الى المؤسسة اك ام قسـ مف  . أ

 .اقساميا
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تمكيف المفتش مف االطالع عمى الكثائؽ كالمستندات المتعمقة بالمؤسسة كالعمؿ كالعماؿ التي يرل  . ب

 .ضركرة االطالع عمييا كاخذ صكرة عنيا اك نسخيا اك نسخ ام جزء منيا

(: 9)المادة

عمى صاحب العمؿ اخطار مفتش العمؿ كالجيات الرسمية االخرل بحكادث كاصابات العمؿ كاالمراض 

. المينية كفقا لالجراءات المقررة في ىذا الشاف كعمى النماذج التي تعتمدىا الكزارة

(: 10)المادة

 .يقدـ المدير الى االميف العاـ تقرير شيريا عف اعماؿ التفتيش في المديرية  . أ

 :تعد الكزارة تقريرا سنكيا عف كاقع التفتيش عمى العمؿ في المممكة يتناكؿ المكاضيع التالية  . ب

. العمميف في مديريات تفتيش العمؿ  .1

 .اماكف العمؿ الخاضعة لمتفتيش كعدد العمؿ فييا  .2

 زيارات النفتيش .3

 .المخالفات كالعقكبات التي تـ فرضيا .4

 .حكادث كاصابات العمؿ  .5

. االمراض المينية  .6

(: 11)المادة

.  لمكزير اف يصدر التعميمات المزمة لتنفيذ ىذا النظاـ عمى اف ال تخالؼ احكامو اك تتعارض معيا

(: 12)المادة 

 1963 لسنة 1 يمغى نظاـ مفتشي العمؿ رقـ 
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 المنشكر عمى 1997 لسنة 36نظاـ رسكـ تصاريح عمؿ العماؿ غير االردنييف كتعديالتو رقـ 

 12 صادر بمكجب المادة 1997/8/2 بتاريخ 4221 مف عدد الجريدة الرسمية رقـ 3346الصفحة 

. 1996 لسنة 8مف قانكف العمؿ كتعديالتو رقـ 

: 1المادة

كيعمؿ بو اعتبارا مف  (1997نظاـ رسكـ تصاريح عمؿ العماؿ غير االردنييف لسنة )يسمى ىذا النظاـ 

. تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

: 2المادة

    يستكفى مف صاحب العمؿ رسـ تصريح العمؿ اك تجديده لسنة كاممة اك ام جزء مف السنة كما يمي 

 -:

 .ثالئمائة دينار عف العامؿ غير العربي في جميع القطاعات عدا عماؿ الزراعة .أ 

 .مائة كثمانكف دينار عف العامؿ غير العربي في جميع القطاعات عدا عماؿ الزراعة  .ب 

 .مائة كعشركف دينارا عف العامؿ غير العربي في قطاع الزراعة  .ج 

 .ستكف دينارا عف العمؿ العربي في قطاع الزراعة  .د 

 3المادة

يستكفى مف صاحب العمؿ في المناطؽ الصناعية المؤىمة رسـ تصريح العمؿ اك تجديدة لسنة  .أ 

 :كاممة أك أم جزء منيا عف كؿ عامؿ عربي كما يمي 

مائة كخمسكف دينارا عف السنكات الثالثة االكلى مف قياـ المشركع  .1

. مائة كخمس كسبعكف دينارا عف السنة الرابعة كما يمييا مف قياـ المشركع .2
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مف ىذه المادة عند تكسعة أم مشركع قائـ في  (أ)تستكفى الرسكـ المنصكص عمييا في الفقرة. 1 .ب 

 .المناطؽ الصناعية المؤىمة 

تحدد اسس كشركط تكسعة المشاريع القائمة بمكجب تعميمات يصدرىا الكزير ليذه الغاية   .3

: 4المادة

 :يستكفى مف صاحب العمؿ مبمغ اضافي عف كؿ تصريح عمؿ اك تجديديو كفقا لما يمي. أ

مائة كثالثكف دينارا عف العماؿ في قطاع تجارة الجممة كالتجزئة كصيانة كاصالح المركبات كقطاع  -1

 .الفنادؽ كالمطاعـ 

 .اربعكف دينارا عف العمؿ في قطاع الزراعة -2

. سبعكف دينارا عف العماؿ في جميع القطاعات االخرل بما فييا المناطؽ الصناعية المؤىمة -3

مف ىذه المادة لصندكؽ التشغيؿ كالتدريب  (أ)يخصص المبمغ االضافي المنصكص عميو في الفقرة .ب

 .كالتعميـ الميني كالتقني المنشأ بمقتضى احكاـ قانكف مجمس التشغيؿ كالتدريب كالتعميـ الميني كالتقني 

 

(: 5)المادة

:- مف ىذا النظاـ (2)عمى الرغـ مما كرد في المادة 

اعتبار مف تاريخ نفاذ احكاـ ىذا النظاـ المعدؿ، يستكفى مف صاحب العمؿ رسـ تصريح العمؿ عف 

كؿ حالة استقداـ مف خارج المممكة مف العمؿ في قطاع تجارة الجممة كالتجزئة كصيانة كاصالح 

 :-المركبات كقطاع الفنادؽ كالمطاعـ كفقا لمتدرج التالي

 .دينار خالؿ السنة االكلى مف ذلؾ التارخ (400) -1

 .دينار مف خالؿ السنة الثانية مف ذلؾ التاريخ (600) -2

دينار خالؿ السنة الثالثة كما يمييا مف ذلؾ التاريخ   (800) -3
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يستكفى مف صاحب العمؿ رسـ تصريح العمؿ اك تجديده لسنة كاممة اك ام جزء منيا عف عاممة المنزؿ 

 :-لالسرة الكاحدة كما يمي 

 .دينار عف العاممة االكلى  (300) .1

 دينار عف العاممة الثانية  (500) .2

. دينار عف العاممة الثالثة كمف تمييا (800) .3

   6المادة 

لمكزير اف يصدر التعميمات الالزمة لتنفيذ احكاـ ىذا النظاـ بما في ذلؾ التعميمات الخاصة بشركط 

كاجراءات استقداـ كاستخداـ العماؿ غير االردنييف كاالنمكذج الخاص بتصريح العمؿ  
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 1998 نطُخ7َظبو تشكٛم نجبٌ ٔيشرفٙ انطاليخ ٔانظحخ انًُٓٛخ رقى 

 ثتبرٚخ 4263 يٍ عذد انجرٚذح انرضًٛخ رقى 557انًُشٕر عهٗ انظفحخ 

16\2\1998 

 1996 نطُخ 8 يٍ قبٌَٕ انعًم ٔتعذٚالتّ رقى 85طبدر ثًٕجت انًبدح 
 

 1المادة 
كيعمؿ بو اعتبارا  (1998نظاـ تشكيؿ لجاف كمشرفي السالمة كالصحة المينية لسنة )يمسى ىذا النظاـ 

 .مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 2المادة 

يككف لمكممات التالية حيثما كردت في ىذا النظاـ المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ القرينة عمى 
  :غير ذلؾ
 كزارة العمؿ                : الكزارة 
 كزير العمؿ                : الكزير  

الجية التي تزاكؿ االعماؿ الصناعية كانتاج السمع اك تكزيعيا كالخدمات كما             : المؤسسة  
 شابييا 
 صاحب  العمؿ اك مف يمثمو خطيا                 : المدير 
 لجنة السالمة كالصحة المينية في المؤسسة                : المجنة  
مشرؼ السالمة كالصحة المينية في المؤسسة             : المشرؼ 

 
 3المادة 

عامال في القطاعات التي  (20)تسرم احكاـ ىذا النظاـ عمى ام مؤسسة يزيد عدد العماؿ فييا عمى 
 .يحددىا الكزير بمكجب تعميمات يصدرىا ليذه الغاية

 
 4المادة 

عمى كؿ مؤسسة اف تشكؿ جيازا كظيفيا متخصصا لمسالمة كالصحة المينية يتناسب عدده مع حجـ 
  :العمالة فييا كذلؾ طبقا لمجدكؿ التالي
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عدد العماؿ                                 مشرؼ اخصائي          فني متفرغ        لجنة سالمة 
 كصحة مينية

 -                         1                              - عامؿ                          50 كحتى 20مف 
 1                        1                              - عامؿ                        200 كحتى 51مف 
 1                        2                             1 عامؿ                      500 كحتى 201مف 

 1                        3                             2                           1000 كحتى 501مف  
 1                         2                             1لكؿ الؼ تالية زيادةعمى ما سبؽ                 

 5المادة 
يككف المشرؼ في مجاؿ عممو تابعا لممدير مباشرة كيشترط فيو اف يككف مدربا تدريبا يتفؽ كمستكل 

مسؤكليات كطبيعة العمؿ الذم تزاكلو المؤسسة كيحدد الكزير مستكل ذلؾ التدريب كالجيات  المعتمدة لو 
 .بمكجب قرار يصدره ليذه الغاية

 6المادة 
  :يختص المشرؼ باالمكر التالية

 .اعداد خطط لبرامج السالمة كالصحة المينية في المؤسسة بما في ذلؾ الخطط السنكية الالزمة لذلؾ- أ 
التفتيش الدكرم عمى جميع اماكف العمؿ ككضع كسائؿ الكقاية بشكؿ مناسب مف مخاطرىا - ب 

 .كاضرارىا سكاء منيا ادكات الكقاية الشخصية اك المكضكعة عمى اآلالت
اجراء القياسات الالزمة باستخداـ االجيزة المناسبة لتحديد ىذه االخطاء بحسب االحكاؿ كاثباتيا في - ج

 .سجؿ خاص لمرجكع الييا كمتابعتيا طبقا لطبيعة العمؿ
معاينة الحكادث كتسجيميا كاعداد التقارير عنيا متضمنة الكسائؿ كاالحتياطات  الكاقيةالكفيمة بتالفي - د

تكرارىا كاعداد االحصائيات الخاصة بحكادث كاصابات العمؿ كاالمراض المينية كالعادية كالمزمنة عمى 
 .اف تقدـ لمكزارة كؿ ثالثة اشير

معاينة اماكف العمؿ التي يثبت بيا االصابة بأحد االمراض المينية كاعداد تقرير بظركؼ العمؿ - ىػ
 .باالستعانة بطبيب المؤسسة اف كجد

متابعة تكفير كسائؿ الكقاية مف الحريؽ كاجيزة االسعافات االكلية كتنظيـ كسائؿ نقؿ المصابيف الى - ك
العيادات الطبية اك المستشفيات اف لـز االمر كمالحظة الترتيب كالتنظيـ كالنظافة الجيدة في المؤسسة 

 .كمتابعتيا
االشتراؾ مع المختصيف في اعداد برامج التدريب لمعامميف في المؤسسة لكقايتيـ مف المخاطر - ز

 .كالحكادث كاالصابات كاالمراض المينية كالتأكد مف اجتيازىـ االختبارات الخاصة بذلؾ بكفاءة كاممة
ابداء الرأم في تكريد اآلالت اك المكاد التي تستخدميا المؤسسة في االنتاج كذلؾ لتكافر شركط - ح

 .السالمة كالصحة المينية ليا
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 .اعداد لكائح تعميمية كارشادية كتحذيرية حكؿ امكر السالمة كالصحة المينية- ط
 7المادة 

لجنة ) عامال لجنة تسمى  (50)تشكؿ في كؿ مؤسسة كفي كؿ فرع ليا يزيد عدد عماليا عمى - أ 
 - :برئاسة المدير كعضكية كؿ مف (السالمة كالصحة المينية 

 . ا لمشرؼ  نائبا لمرئيس كمقررا لمجنة 1-
 .رؤساء اقساـ االنتاج-  2
ممثميف عف العماؿ بعدد مساك لعدد رؤساء االقساـ االعضاء في المجنة عمى اف يراعى في ذلؾ -  3

 .تمثيميـ لجميع اقساـ االنتاج
 .  )اف كجد )طبيب المؤسسة - 4

لمجنة في سياؽ قياميا باعماليا المنصكص عمييا في ىذا النظاـ تشكيؿ لجاف فرعية مف بيف - ب 
 .اعضائيا كمف غيرىـ  كتحديد مياميا بما يضمف التنسيؽ فيما بينيا كتقدـ ىذه المجاف تكصياتيا الييا

 8المادة 
  :تختص المجنة ببحث االمكر التالية كمتابعتيا كاتخاذ القرارات كاالجراءات الالزمة بشأنيا- أ 

الحكادث كاالصابات التي كقعت في األشير السابقة كاالجراءات التي قاـ بيا  .1
 .المشرؼ كنتائج المعاينات التي اجرتيا المجنة اك مف تفكضو

 .االعماؿ التي قاـ بيا المشرؼ .2
 .كضع الئحة داخمية لتنظيـ اجتماعات المجنة كمكاعيد كمكاف انعقادىا .3
عقد ندكات في المؤسسة لدراسة اسباب الحكادث كاالصابات العمالية ككسائؿ الكقاية  .4

منيا كشرح مشاريع السالمة كالصحة المينية كاصدار النشرات كالممصقات كاعداد 
  .االشرطة السينمائية المتعمقة بذلؾ

دراسة االقتراحات التي يتقدـ بيا العماؿ المتعمقة بكسائؿ السالمة العامة كالصحة  .5
 .المينية كدراستيا بمشاركتيـ كاالفادة منيا عند كضع التعميمات الداخمية

 .عمى المدير تبميغ كزارة العمؿ باسماء اعضاء المجنة بمجرد تشكيميا اك تغيير أم مف اعضائيا- ب 
 

 9المادة 
تعقد المجنة اجتماعاتيا مرة كاحدة عمى االقؿ كؿ شير بدعكة مف رئيسيا اك نائبو في حالة غيابو كيعتبر 

اجتماعيا قانكنيا بحضكر اغمبية اعضائيا عمى اف يككف الرئيس اك نائبو كاحدا منيـ كتتخذ قراراتيا 
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كتكصياتيا باالجماع اك بأكثرية اصكات الحاضريف كعند تساكييا يرجح الجانب الذم صكت معو رئيس 
 .االجتماع
 10المادة 

يترتب عمى مقرر المجنة تدكيف قراراتيا كتكصياتيا في سجؿ خاص يكقع عميو كؿ مف رئيس المجنة 
 .كمقررىا كاف يككف السجؿ في مكاف يسيؿ االطالع عميو

 11المادة 
 .لمكزير اصدار التعميمات كالقرارات الالزمة لتنفيذ احكاـ ىذا النظاـ

 12المادة 
 1974لسنة  (61)رقـ  (نظاـ تشكيؿ اجيزة السالمة العماليةفي المؤسسات الصناعية  )يمغى 

3\2\1998 
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معمكمات النظاـ  

  1998/   8:   رقـ/ السنة
مف  (140)ك)135)نظاـ شركط  كاجراءات االضراب كاالغالؽ صادر بمقتضى المادتيف :  اسـ النظاـ

 1996لسنة  (8)قانكف العمؿ رقـ
 1055:            رقـ الصفحة1998/4271-04-01:   تاريخ كرقـ الجريدة الرسمية 

غير مذككر بو :                   تاريخ العمؿ بو1996/8:  لعاـ/ صدر يمكجب قانكف رقـ
مكاد النظاـ  

: 1المادة

كيعمؿ بو تاريخ نشره في  (1998نظاـ كشركط كاجراءات االضراب كاالغالؽ لسنة  ) يسمى ىذا النظاـ  

 .الجريدة الرسمية 

: 2المادة

يككف لمكممات التالية حيثما كردت في ىذا النظاـ المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ القرينة عمى 

:- غير ذلؾ

. مديرية العمؿ المختصة كفقان الحكاـ نظاـ التنظيـ االدارم لكزارة العمؿ : المديرية

تكقؼ مجمكعة مف العمؿ عف العمؿ بسبب نزاع عمالي : االضراب 

اغالؽ المؤسسة كميا اك جزئيا اك ايقاؼ العمؿ فييا مف قبؿ صاحب العمؿ  : االغالؽ

: 3المادة 

. تعتبر خدمات المصالح العامة المشار الييا في القانكف

ام خدمة مف خدمات المرافؽ العامو بما في ذلؾ خدمة البريد كاالتصاالت السمكية كالالسمكية كالماء 

كالنقؿ كالمستشفيات كالمخابز كصناعة االدكية اك ام قسـ يتعمؽ بصيانو المؤيية .كالكيرباء كالمحركقات 

اك يالمة العماؿ المستخدميف فييا اثناء العمؿ اك ام خدمة يصدر قرار مف مجمس الكزراء بناء عمى 
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تنسيب كزير العمؿ عمى انيا مف خدمات المصمحة العامو عمى اف ينشر قرار مجمس الكزراء في الجريدة 

. الرسمية 

: 4المادة 

يجب اف يككف االشعار باالضراب كتابيا كمتضمنا لمكضكع النزاع كتاريخ االضراب المزمع القياـ  .أ 

. بو

يجب اف يككف االشعار باالضراب مكقعا مف قبؿ العمؿ اك النقابة المممثمة ليـ شريطة ذكر كتحديد  .ب 

 .فئات العمؿ المعنييف بكضكح 

يجب اف يقدـ االشعار باالضراب الى صاحب العمؿ مف ينكب عنو كفي حالة تعذر ذلؾ يجكز  .ج 

ارسالو بالبريد المسجؿ كيعتبر التبميغ قد تـ مضي سبعة اياـ مف تاريخ ارسالو كيتكجب تبعا لذلؾ 

 .تغيير تاريخ البدء باالضراب مف تاريخ انتياء ىذه المادة

 :5المادة

. يجب اف يككف االشعار باالغالؽ كتابيا كمتضمنا لمكضكع النزاع كتاريخ االغالؽ المزمع تنفيذه .أ 

يجب اف يككف االشعار باالغالؽ مكقعا مف صاحب العمؿ اك مف ينكب عنو كيجب التسميـ  .ب 

االشعار مباشرة لمعماؿ المعنييف اك النقابة التي تمثميـ كاذ تعذر ذلؾ يتـ االعالف عنو في مكاف 

. بارز في المؤسسة كيتكجب تبعا لذلؾ تغيير تاريخ البدء باالغالؽ مف تاريخ االعالف

: 6المادة 

يجب اف ترسؿ نسخة مف االشعار باالضراب اك االشعار باالغالؽ المنصكص عمييما في ىذا النظاـ 

. مباشرة كباليد الى المديرية 

 :7المادة 

 19لسنة  (33)رقـ(نظاـ االجراءات المتعمقة باشعارات االضراب كاالغالؽ )يمغى 
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 1998 نطُخ 42 رقى َظبو انعُبٚخ انطجٛخ انٕقبئٛخ ٔانعالجٛخ نهعًبل فٙ انًؤضطبد

 1998\8\1 ثتبرٚخ 4295 يٍ عذد انجرٚذح انرضًٛخ رقى 2590انًُشٕر عهٗ انظفحخ 

 1996  نطُخ8 يٍ قبٌَٕ انعًم ٔتعذٚالتّ رقى 85طبدر ثًٕجت انًبدح 
 

 1انًبدح 
 ٣ٝؼَٔ ثٚ اػزجبسا ٖٓ ربس٣خ ( 1998ٗظبّ اُؼ٘ب٣خ اُطج٤خ اُٞهبئ٤خ ٝاُؼالع٤خ ُِؼٔبٍ ك٢ أُئعغبد ُغ٘خ  )٣غ٠ٔ ٛزا اُ٘ظبّ 

 .ٗششٙ ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ

 

 2انًبدح 
 :٣ٌٕٞ ٌُِِٔبد اُزب٤ُخ ؽ٤ضٔب ٝسدد ك٢ ٛزا اُ٘ظبّ أُؼب٢ٗ أُخظظخ ُٜب ادٗبٙ ٓب ُْ رذٍ اُوش٣٘خ ػ٠ِ ؿ٤ش رُي

 .ٝصاسح اُؼَٔ:                        انٕزارح

 .ٝص٣ش اُؼَٔ:                         انٕزٚر

 .ٓذ٣ش٣خ اُغالٓخ ٝاُظؾخ ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاُج٤ئخ ك٢ اُٞصاسح:                       انًذٚرٚخ

  .ٓذ٣ش أُذ٣ش٣خ:                         انًذٚر

 

 3انًبدح 

ٓغ ٓشاػبح اؽٌبّ هبٕٗٞ اُؾشف ٝاُظ٘بػبد ٝاُزشش٣ؼبد اُظؾ٤خ أُؼٍٔٞ ثٜب ػ٠ِ ًَ طبؽت ػَٔ ك٢ أُئعغخ اٝ 

ك٤ٜب إ ٣زؤًذ ٖٓ ا٤ُِبهخ اُظؾ٤خ ُِؼبَٓ هجَ ٓجبششرٚ اُؼَٔ ك٢ أُئعغخ ٝرُي ثبٌُشق اُطج٢ ػ٤ِٚ ػٖ  أُذ٣ش أُغئٍٝ

ٝأُخجش١ ٝاُشؼبػ٢ اٝ أ١ كؾٞطبد ؽج٤خ ػشٝس٣خ رغشٟ ُِؼبَٓ ٝكوب ُِزؼ٤ِٔبد اُز٢ ٣ظذسٛب  ؽش٣ن اُلؾض اُغش٣ش١

 .اُٞص٣ش ُٜزٙ اُـب٣خ

 

 4انًبدح 

ػ٠ِ ًَ طبؽت ػَٔ اٝ أُذ٣ش أُغئٍٝ ٝػغ اُزشر٤جبد اُالصٓخ العشاء اُلؾض اُطج٢ اُذٝس١ ُِٔؾبكظخ ػ٠ِ ٤ُبهخ 

اُظؾ٤خ ثظلخ ٓغزٔشح ٝالًزشبف ٓب هذ ٣ظٜش ٖٓ آشاع ك٢ ٓشاؽِٜب اال٠ُٝ ٝكوب ُِزؼ٤ِٔبد اُز٢ ٣ظذسٛب  اُؼب٤ِٖٓ

 .ػ٠ِ إ رزؼٖٔ ٛزٙ اُزؼ٤ِٔبد ٓذح اُلؾض ٌَُ ٜٓ٘خ اُٞص٣ش ُٜزٙ اُـب٣خ

 

 5انًبدح 

ػ٠ِ ٓذ٣ش أُئعغخ االؽزلبظ ث٘زبئظ اٌُشٞكبد ٝاُلؾٞطبد اُطج٤خ ٝرذ٣ٜٝ٘ب ك٢ أُِق اُطج٢ اُخبص ثٌَ ػبَٓ ُِشعٞع 

 .ػ٘ذ اعشاء اُلؾٞطبد اُذٝس٣خ ُٚ ثؼذ اعزخذآٚ ُِزؤًذ ٖٓ عالٓخ ٝػؼٚ اُظؾ٢ ثشٌَ ٓغزٔش ا٤ُٜب

 

 6انًبدح 
ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ اٝ أُذ٣ش أُغئٍٝ اسشبد اُؼبَٓ ػ٘ذ ثذا٣خ اعزخذآٚ ُٔخبؽش ٜٓ٘زٚ ٝٝعبئَ اُٞهب٣خ اُٞاعت ػ٤ِٚ 

 .ارخبرٛب

 

 7انًبدح 
ٖٓ أُبدح رِزضّ ًَ ٓئعغخ ثزؼ٤٤ٖ ؽج٤ت ٝٓٔشع اٝ اٗشبء ٝؽذح ؽج٤خ ثٔب ٣ز٘بعت ٓغ  (ة)ٓغ ٓشاػبح اؽٌبّ اُلوشح - أ

 :اُؼٔبٍ ك٤ٜب ٝٝكوب ُٔب ٛٞ ٓج٤ٖ ك٢ اُغذٍٝ االر٢ ػذد

 

 ؽج٤خ  ٝؽذح                    ٓٔشع                                 ؽج٤ت                           عذد انعًبل

ٓزلشؽ         ؿ٤ش ٓزلشؽ                            

 

50 – 100              1                   1                            1  -                                   

101 – 500                    -           1                            2                                   1 

501 – 1000                    -         2                            3                                   1       

  1                                   4                             3-                    كٔب كٞم      – 1001

 ****

 ػ٠ِ إ ٣ٌٕٞ اؽذ االؽجبء اخظبئ٢ ؽت ػَٔ 

 



65 

 

خٔغ٤ٖ ػبٓال إ رزلن ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب ػ٠ِ االشزشاى  ( 50 )٣غٞص ُؼذح ٓئعغبد ٓزغبٝسح ٣وَ ػذد اُؼٔبٍ ك٢ ًَ ٜٓ٘ب ػٖ - ة

ؽج٤ت ٝٓٔشع ٝاٗشبء ٝؽذح ؽج٤خ ؽغت ٓوزؼ٠ اُؾبٍ ٣ٝؾذد ٛزا االرلبم االُزضآبد أُب٤ُخ أُزشرجخ ػ٠ِ ًَ ٜٓ٘ب  ثزؼ٤ٖ

 .ٓذ٣ش أُذ٣ش٣خ ٣ٝظبدم ػ٤ِٚ

 رزؾَٔ أُئعغخ اٌُِلخ أُب٤ُخ أُزشرجخ ػ٠ِ رٞك٤ش اُؼ٘ب٣خ اُطج٤خ اُٞهبئ٤خ ٝاُؼالع٤خ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا اُ٘ظبّ- ط

 .ُغ٤ٔغ اُؼب٤ِٖٓ ك٤ٜب

 ٣جِؾ ٓذ٣ش أُئعغخ أُذ٣ش٣خ ثبعٔبء االؽجبء ٝأُٔشػ٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُئعغخ اٝ اُٞؽذاد اُطج٤خ ػ٘ذ رش٤ٌِٜب اٝ رـ٤٤ش- د

 .اؽذ اػؼبئٜب

 

 8انًبدح 
ػ٠ِ ؽج٤ت أُئعغخ اٝ ا١ ؽج٤ت ك٢ اُٞؽذح اُطج٤خ اُزبثؼخ ُِٔئعغخ اػالّ طبؽت اُؼَٔ اٝ أُذ٣ش أُغئٍٝ خط٤ب ػٖ ا١ 

٤ٜ٘ٓخ اٝ االشزجبٙ ثٜب ٣ٝزشرت ػ٤ِٚ رج٤ِؾ ًَ ٖٓ أُذ٣ش٣خ ٝأُذ٣ش٣خ أُخزظخ ك٢ ٝصاسح اُظؾخ ثٜزٙ االٓشاع  آشاع

 .اُز١ ٣وشسٙ اُٞص٣ش ُٜزٙ اُـب٣خ ٝكوب ُالٗٔٞرط

 

 9انًبدح 

ػ٠ِ ٓذ٣ش أُئعغخ ٓشاػبح اُؾبُخ اُظؾ٤خ ُِؼبَٓ ارا رطِجذ ٗوِٚ ا٠ُ ػَٔ ٣ز٘بعت ٓغ ؽبُزٚ اُظؾ٤خ ػ٠ِ إ ٣زْ اشؼبس 

 .ثزُي أُذ٣ش٣خ

 

 10انًبدح 

 .ُٞص٣ش اُؼَٔ اطذاس اُزؼ٤ِٔبد اُالصٓخ ُز٘ل٤ز اؽٌبّ ٛزا اُ٘ظبّ

 

26\5\1998 
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 1998 نطُخ 43 رقى َظبو انٕقبٚخ ٔ انطاليخ يٍ اٜالد ٔ انًبكُبد انظُبعٛخ ٔ يٕاقع انعًم

 1998\8\1 ثتبرٚخ 4295 يٍ عذد انجرٚذح انرضًٛخ رقى 2595انًُشٕر عهٗ انظفحخ 

 1996 نطُخ 8 يٍ قبٌَٕ انعًم ٔتعذٚالتّ رقى 85طبدر ثًٕجت انًبدح 

 

 1دح اانى

٣ٝؼَٔ ثٚ ٖٓ ربس٣خ  (1998ٗظبّ اُٞهب٣خ ٝاُغالٓخ ٖٓ ا٥الد ٝأُبً٘بد اُظ٘بػ٤خ ٝٓٞاهغ اُؼَٔ ُغ٘خ )٣غ٠ٔ ٛزا اُ٘ظبّ 

 .ٗششٙ ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ

  

   2انًبدح  

٣غت ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ أٝ أُذ٣ش أُغئٍٝ ك٢ أُئعغخ إٔ ٣زخز االؽز٤بؽبد ٝاإلعشاءاد اٌُل٤ِخ ُِٞهب٣خ ٝاُغالٓخ ٖٓ 

أُخبؽش ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٝاٌُٜشثبئ٤خ ٝا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٦ُالد ٝأُبً٘بد اُظ٘بػ٤خ ٝٓٞاهغ اُؼَٔ ٝكن أؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ٝاُزؼ٤ِٔبد 

 .اُظبدسح ثٔوزؼبٙ

 3انًبدح 

 :أُخبؽش ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ

رزخز االؽز٤بؽبد اُٞهبئ٤خ اُالصٓخ ٖٓ أُخبؽش ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٝرُي ثؼشٝسح ٝػغ ؽبعض ٝهبئ٢ ٓؾٌْ ؽٍٞ ع٤ٔغ ا٧ٓبًٖ -  أ

: ٝأعضاء ا٥الد ا٥ر٤خ

.  ا٧كو٤خ ثؾ٤ش رـط٢ أعضائٜب اُؼ٣ِٞخ ٝاُغل٤ِخ ثغجت ٝػؼ٤خ ا٧عطٞاٗخ اُذٝاسح (ا٧ًغبد)أُؾبٝس اُذٝاسح أٌُشٞكخ - 1 

.  اُؼبٓٞد٣خ ثؾ٤ش رـط٢ ع٤ٔغ أعضائٜب (ا٧ًغبد)أُؾبٝس اُذٝاسح أٌُشٞكخ - 2

.  اُجٌشاد -3

عْ ٖٓ ا٧سع ٣زْ رغ٤٤غٜب ثشٌَ ٓؾٌْ أٓب ا٧هشطخ أُؼِوخ ا٧كو٤خ  (150)ا٧هشطخ ا٧كو٤خ اُز٢ ال ٣زغبٝص اسرلبػٜب - 4

.  اُز٢ ٣زغبٝص اسرلبػٜب رُي ك٤غت إٔ ٣ٌٕٞ اُغ٤بط ػ٠ِ ثؼذ ٓ٘بعت ٝإٔ رغ٤ظ ٖٓ ػ٠ِ اُغٞاٗت ٖٝٓ ا٧علَ

.  ا٧هشطخ اُؼبٓٞد٣خ ٝأُبئِخ- 5

.  رـط٠ ثشٌَ ًبَٓ ٝٓؾٌْ ٝصبثذ (ا٤ٌُشص)اُزشٝط - 6

. اُذٝا٤ُت أُغ٘٘خ ٝاُغ٘بص٣ش- 7

.  أ١ عضء ٖٓ أعضاء أُبً٘خ اُز٢ رشٌَ خطشاً ًبُٔ٘بش٤ش ٝآالد اُوطغ ٝاُغٌب٤ًٖ ٝآالد اُؾ٤بًخ ٝأُضبهت ٝٓب شبثٜٜب- 8 

:  ٖٓ ٛزٙ أُبدح إٔ (أ)٣شاػ٠ ك٢ اهبٓخ اُؾٞاعض أُشبس ا٤ُٜب ك٢ اُلوشح - ة

.  رؾٍٞ دٕٝ ٝطٍٞ اُؼبَٓ أٝ أ١ عضء ٖٓ عغٔٚ ا٠ُ ٓ٘طوخ اُخطش ؽٞاٍ كزشح أداء اُؼَٔ- 1

 .رؼَٔ ػ٠ِ رؼ٤٤ن ٓ٘طوخ اُخطش ٝؽظشٛب- 2

.  ال رغجت ُِؼبَٓ أ١ ٓؼب٣وخ رؼ٤وٚ ػٖ اُؼَٔ- 3

.  رٌٕٞ ٓالئٔخ ُِؼَٔ ٝأُب٤ً٘خ ٝا٥ُخ ثؾ٤ش ال رٌٕٞ عججبً ك٢ رؼط٤َ اإلٗزبط- 4

.  ال رؼ٤ن رض٤٣ذ أٝ رلز٤ش أٝ ػجؾ أٝ اطالػ أُبً٘خ أٝ ا٥ُخ- 5
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. ال رٞعذ ثٜب صٝا٣ب ؽبدح أٝ ؽشٝف أٝ أؽشاف خطشح أٝ خش٘خ أٝ إٔ رٌٕٞ ٓظذساً ١٧ ؽٞادس- 6

 .رؾٍٞ دٕٝ ٝطٍٞ اُشظب٣ب أُزطب٣شح ا٠ُ اُؼب٤ِٖٓ- 7

  

 4انًبدح  

:  أُخبؽش اٌُٜشثبئ٤خ اُغبً٘خ 

رزخز االؽز٤بؽبد اُٞهبئ٤خ ٖٓ ٓخبؽش اٌُٜشثبء اُغبً٘خ ٝرُي ثؼَٔ رٞط٤ِخ أسػ٤خ ػ٠ِ إٔ رشاػ٠ أُزطِجبد اُل٤٘خ 

اُٜ٘ذع٤خ اُالصٓخ ُغ٤ٔغ ا٥الد ٝأُٔؼذاد ٝأُبً٘بد اُز٢ رؼَٔ ثبٌُٜشثبء ٓضَ أُُٞذاد ٝأُؾٞالد ٝٓب٤ً٘بد اُوطغ 

ٝاُٞٗشبد ٝآالد اُزخش٣ْ ٝاعشاء اُظ٤بٗخ اُذٝس٣خ اُالصٓخ ُٜزٙ ا٥الد ٝاُزٞط٤الد ُزٌٕٞ ع٤ِٔخ ثظلخ دائٔخ ًٔب ٣غت 

.  رٞط٤َ ا٧عضاء ؿ٤ش اُؾبِٓخ ُِز٤بس اٌُٜشثبئ٢ ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ شؾٜ٘ب ًٜشثبئ٤بً ثزٞط٤ِخ أسػ٤خ

:   أُخبؽش اٌُٜشثبئ٤خ اُذ٣٘ب٤ٌ٤ٓخ

رزخز االؽز٤بؽبد اُٞهبئ٤خ ٖٓ أخطبس اُؼـؾ اُؼب٢ُ ثٔشاػبح اُششٝؽ اُل٤٘خ اُالصٓخ ٛ٘ذع٤بً عٞاء ك٢ ٓؾطبد ر٤ُٞذ - 1

اٌُٜشثبء أٝ أُؾٞالد اٌُٜشثبئ٤خ أٝ شجٌبد ٗوَ اُوٟٞ اٌُٜشثبئ٤خ ٝٝػغ اشبساد رؾز٣ش٣خ ٖٓ ٝعٞد اُؼـؾ اُؼب٢ُ ٝإٔ 

.  ٣ٌٕٞ ُِل٤٤ٖ٘ أُخزظ٤ٖ ٝؽذْٛ ؽن اُذخٍٞ ٝاُظ٤بٗخ ا٠ُ ٛزٙ ا٧ٓبًٖ

رضٝد ع٤ٔغ ا٥الد ٝأُؼذاد ٝا٧دٝاد اُز٢ رؼَٔ ثبٌُٜشثبء ثٔلبر٤ؼ ُوطغ اُز٤بس ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ ٛزٙ أُلبر٤ؼ ٓؼضُٝخ - 2

ٝآٓ٘خ ٝٓ٘بعجخ ُطج٤ؼخ اُؼَٔ ثٔٞاهؼٚ أُخزِلخ ٝك٢ أٓبًٖ ظبٛشح ؽز٠ ٣ٌٕٞ ثبإلٌٓبٕ اُٞطٍٞ ا٤ُٜب ثغُٜٞخ ك٢ ؽبُخ 

.  اُطٞاسة

هٞح ، هٞح اُؼـؾ)اعزخذاّ ٓزٔٔبد ُِز٤بس ُزؼ٤٤ٖ ا٧خطبس ػ٠ِ شجٌبد اُوٟٞ اٌُٜشثبئ٤خ ُِٞهب٣خ ٜٓ٘ب ٝثخبطخ رؾذ٣ذ  -3

.  (اصد٣بد دسعخ اُؾشاسح ,ارغبٙ عش٣بٕ اُوذسح، ٝارضاٗٚ، اُز٤بس

.  رش٤ًت اٌُبثالد ٝا٧عالى اٌُٜشثبئ٤خ ثطش٣وخ ٓالئٔخ ٝراد ًلبءح ػب٤ُخ ٝرٞط٤ِٜب أسػ٤بً - 4

.  إٔ ٣زٞاكش ك٢ اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ رش٤ًت ٝاطالػ ٝط٤بٗخ ا٧عٜضح ٝا٥الد ٝاُزٞط٤الد اٌُٜشثبئ٤خ دسعخ ػب٤ُخ ٖٓ أُٜبسح- 5

إٔ ٣ٌٕٞ أ١ عٜبص أٝ آُخ ًٜشثبئ٤خ أٝ ًبثالد أٝ أعالى أٝ أ١ رٞط٤الد أٝ ٓلبر٤ؼ ٖٓ اُ٘ٞع أُغٔٞػ ثبعزؼٔبُٚ ؽجوبً - 6

.  ُِٔٞاطلبد اُو٤بع٤خ أُؼزٔذح ٝأُزلوخ ٓغ ظشٝف ٝؽج٤ؼخ أٓبًٖ اُؼَٔ

ٝػغ أسػ٤بد ػبصُخ أٓبّ ُٞؽبد اُزٞص٣غ اٌُٜشثبئ٢ ٝخِلٜب ٖٓ اُخشت اُغبف أٝ أُطبؽ أٝ أ١ ٓبدح ػبصُخ أخشٟ - 7

.  ٓ٘بعجخ

:  اُزؤًذ ٖٓ إٔ اُغٜبص أٝ ا٥ُخ ٓٞطِخ ثطش٣وخ آٓ٘خ ٝع٤ِٔخ ٝٓطبثوخ ُِٔٞاطلبد اُل٤٘خ أُ٘بعجخ ثٔب ك٢ رُي- 8

. ٗٞع اُز٤بس اٌُٜشثبئ٢- أ

.  ٓٞطَ ػ٠ِ صالصخ أٝعٚ أٝ اص٤ٖ٘ أٝ ٝعٚ ٝاؽذ-  ة

. ه٤ٔخ اُزثزثخ- ط

.  اُزؤًذ ٖٓ إٔ اُزٞص٣ؼبد اٌُٜشثبئ٤خ ٓ٘بعجخ ٓغ ػذّ ٝػغ أ١ اػبكبد أخشٟ- د

. خطش اإلشؼبػبد- ـ ٙ

اعشاء اُلؾض اُذٝس١ ػ٠ِ ع٤ٔغ اٌُبثالد ٝا٧عالى ٝاُزٞط٤الد اٌُٜشثبئ٤خ ُٔ٘غ ؽذٝس أ١ رٔبط ًٜشثبئ٢ ُزالك٢ - 9

 .ؽذٝس أ١ أخطبس ٓلبعئخ ٓضَ اُؾش٣ن ٝاُظؼوخ ثبٌُٜشثبء
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 5انًبدح  

 :أُخبؽش ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ

رزخز االؽز٤بؽبد اُالصٓخ ُٞهب٣خ اُؼب٤ِٖٓ ٖٓ أخطبس اُزؼشع ُِٔٞاد ا٤ٌُٔب٣ٝخ أُغزخذٓخ أٝ اُز٢ رزغشة ا٠ُ ث٤ئخ اُؼَٔ -  أ

. ًبُـبصاد ٝا٧ؿجشح ٝٓب هذ ٣ٞعذ ك٤ٜب ٖٓ عٞائَ ٝأؽٔبع ثؾ٤ش ال رض٣ذ ػٖ اُؾذٝد أُغٔٞػ ثٜب ثٜزا اُ٘ظبّ

رزخز اإلعشاءاد أُالئٔخ اُز٢ رؾٍٞ دٕٝ اطبثخ اُؼٔبٍ ثؤرٟ أٝ ػشس طؾ٢ ؽ٤٘ٔب ٣زُٞذ ؿبص أٝ ؿجبس أٝ ٗلب٣بد أٝ -  ة

.  أ١ شٞائت أخشٟ أص٘بء اُؼَٔ

٣غت إٔ رٌٕٞ ؿشف اُؼَٔ ك٢ أُئعغبد اإلٗزبع٤خ راد ر٣ٜٞخ ع٤ذح ٝٝكوبً ُِششٝؽ اُظؾ٤خ أُوشسح ٖٓ هجَ ٓذ٣ش٣خ - ط

اُغالٓخ ٝاُظؾخ ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاُج٤ئخ ك٢ ٝصاسح اُؼَٔ ٝرُي ُِزخِض ٖٓ ا٧ؿجشح ٝاُـبصاد ٝؿ٤شٛب ٖٓ أُٞاد اُؼبسح ثبُظؾخ 

.  ػٖ ٓظبدس رُٞذٛب ٝرُي ثبعزخذاّ أعٜضح شبكطخ أٝ ا٣غبد ٗظبّ ُِز٣ٜٞخ اُظ٘بػ٤خ

رٞك٤ش ع٤ٔغ ٓؼذاد اُٞهب٣خ اُشخظ٤خ أُالئٔخ ُطج٤ؼخ اُؼَٔ ثبُظ٘بػبد ا٤ٌُٔب٣ٝخ ثٔب ك٢ رُي أٌُبٓبد اُلِزش٣خ - د

.  ٝا٧ؽز٣خ أُ٘بعجخ ٝخٞر اُشأط ًٝلٞف ا٣٧ذ١ ٝٓالثظ اُؼَٔ ٝعزشاد عِذ٣خ ٝٗظبساد ٝاه٤خ

رٞك٤ش أُغزٞدػبد أُالئٔخ ٝأُ٘بعجخ ُزخض٣ٖ أُٞاد ا٤ٔ٤ٌُب٣ٝخ أُظ٘ؼخ ٝا٤ُٝ٧خ ًَ ػ٠ِ اٗلشاد ٝرٞك٤ش ع٤ٔغ - ـٙ

.  اُششٝؽ اُالصٓخ ُؼ٤ِٔخ اُزخض٣ٖ

ٍٕ ٓ٘لظِخ ػٖ أٓبًٖ اُؼَٔ ُِؼ٤ِٔبد اُظ٘بػ٤خ أٝ أُب٤ً٘بد أٝ ا٥الد اُز٢ ٣٘غْ ػٖ رشـ٤ِٜب - ٝ اػذاد أٓبًٖ خبطخ أٝ ٓجب

أثخشح ٝأؿجشح ٝؿبصاد ػبسح ػ٠ِ إٔ رضٝد ٛزٙ ٧ٓبًٖ ٝأُجب٢ٗ ثٞعبئَ اُٞهب٣خ اُالصٓخ ٝاُز٢ رٌلَ ػذّ اٗزشبس ٛزٙ 

.  أُٞاد ك٢ ث٤ئخ اُؼَٔ

االعْ اُزغبس١ ٝؽش٣وخ رذاُٜٝب ٝػ٤ِٔخ ، ٝػغ الطن ػ٠ِ ًَ ٓبدح ٤ًٔب٣ٝخ ٣ؾذد ك٤ٚ اعْ أُبدح ٝاُزش٤ًت ا٤ٌُٔب١ٝ- ص

 .رخض٣ٜ٘ب ٝٓخبؽشٛب ٝؽشم اُٞهب٣خ ٜٓ٘ب ٝأ١ ٓؼِٞٓبد أخشٟ ػشٝس٣خ

  6انًبدح 
: ٣غت ػ٠ِ ًَ ٓئعغخ إٔ رِزضّ ثٔب ٢ِ٣

رٞك٤ش ُٞؽبد اسشبد٣خ ٝرؾز٣ش٣خ ؽٍٞ أُٞاد ا٤ُٝ٧خ أُغزخذٓخ ٝأُٔٞاد أُظ٘ؼخ ٝا٥الد ٝاُؼ٤ِٔبد أُخزِلخ رذٍ -  أ

ػ٠ِ أُخبؽش اُ٘برغخ ػٖ اُزؼبَٓ ٓغ ٛزٙ أُٞاد ٝا٥الد ػ٠ِ إٔ رزؼٖٔ اُزؼ٤ِٔبد اُل٤٘خ اُؼشٝس٣خ ُِٞهب٣خ ٖٓ اإلطبثبد 

.  ٝؽٞادس اُؼَٔ ٝرؼِن ٛزٙ اُِٞؽبد ك٢ أٓبًٖ ثبسصح ٝك٢ أٓبًٖ اُؼ٤ِٔبد أُخزِلخ

اعشاء اُظ٤بٗخ اُذٝس٣خ اُالصٓخ ٦ُالد ٝا٧عٜضح ٝأُبً٘بد ثٞاعطخ ك٤٤ٖ٘ ٓخزظ٤ٖ ثٔب ٣ٌلَ اُغالٓخ ٝرٞص٤وٜب ك٢ - ة

.  عغالد خبطخ ٣زْ اػذادٛب ُٜزا اُـشع

ػذّ اُغٔبػ ١٧ شخض ثبصاُخ أٝ رش٤ًت أ١ ؽبعض ٝاه٢ أٝ أ١ عضء ٖٓ عٜبص اُٞهب٣خ اال ارا ًبٗذ ا٥ُخ أٝ أُبً٘خ - ط

.  ٓزٞهلخ ػٖ اُؼَٔ ػ٠ِ إٔ ٣ؼبد ًَ ٜٓ٘ب ا٠ُ ٌٓبٗٚ هجَ اػبدح رشـ٤ِٜب

 .ػذّ ؽ٤بصح أٝ ث٤غ أٝ رؤع٤ش أٝ ٗوَ ا٥الد ٝأُبً٘بد ٝا٧عٜضح اُز٢ رٌٕٞ أعضاإٛب اُخطشح ؿ٤ش ٓٞهبح ثٞهب٣خ ًبك٤خ- د

  7انًبدح  

٣ِزضّ طبؽت اُؼَٔ أٝ أُذ٣ش أُغئٍٝ ثؤٕ رٌٕٞ أسػ٤خ أٓبًٖ اُؼَٔ ؿ٤ش ٓزالطوخ ثبُخبٓبد ٝأُبً٘بد ٝأُ٘زغبد ٝإٔ 

رزشى ٓغبكبد ٓ٘بعجخ ؽٍٞ ا٥الد ٝأُبً٘بد أٝ ٝؽذاد اُؼَٔ ثؾ٤ش رغٔؼ ُِؼٔبٍ ثؾش٣خ اُؾشى ٧داء أػٔبُْٜ ٝثٔب ال 

 .٣ؼ٤ن اطالػ أُبً٘بد أٝ ٗوَ أُٞاد أُغزخذٓخ ك٢ اُؼَٔ

  8انًبدح 
ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ أٝ أُذ٣ش أُغئٍٝ ػ٘ذ اعزخذاّ ػبَٓ ك٢ ط٘بػخ خطشح ٧ٍٝ ٓشح إٔ ٣ششػ ُٚ ا٧خطبس اُز٢ هذ  

 .٣زؼشع ُٜب عشاء ػِٔٚ ٝإٔ ٣وّٞ ثزذس٣جٚ ٓذح ال روَ ػٖ شٜش رؾذ اششاكٚ أُجبشش أٝ اششاف سئ٤ظ اُوغْ أُغئٍٝ
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   9انًبدح  

٣ؾن ُٔلزش٢ اُغالٓخ ٝاُظؾخ ا٤ُٜ٘ٔخ ك٢ ٝصاسح اُؼَٔ االؽالع ػ٠ِ اُخظبئض اُل٢٘ ٝاُؼ٤ِٔخ ُِٔٞاد ٝأُشًجبد 

ا٤ٌُٔب٣ٝخ اُخبّ ٝأُغبػذح أُغزخذٓخ ك٢ اُؼ٤ِٔبد اُظ٘بػ٤خ ؽز٠ ٣زغ٠٘ رؾذ٣ذ ٓغز٣ٞبد ا٧ٓبٕ ُِٔٞاد اُخطشح ٝاُؼبسح 

 .ثبُظؾخ اُز٢ ٣غٔؼ ثزٞاعذٛب ك٢ ث٤ئخ اُؼَٔ

  

 10انًبدح 

ُٞص٣ش اُؼَٔ ث٘بء ػ٠ِ ر٘غ٤ت ٓذ٣ش٣خ اُغالٓخ ٝاُظؾخ ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاُج٤ئخ ك٢ ٝصاسح اُؼَٔ اػبكخ أٝ اُـبء أٝ رؼذ٣َ أ١ ٓبدح  

 .ٖٓ ا٧عٔبء أٝ اُ٘غت أُغٔٞػ ثٜب اُٞاسدح ك٢ اُغذٍٝ أُشكن ثٜزا اُ٘ظبّ ػ٠ِ إٔ ٣٘شش اػالٕ ثزُي ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ

  11انًبدح  

 .ُٞص٣ش اُؼَٔ اطذاس اُزؼ٤ِٔبد اُالصٓخ ُز٘ل٤ز أؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ 

  

 12انًبدح  

 1963 ُغ٘خ (57)٣ِـ٠ ٗظبّ اُٞهب٣خ ٝاُغالٓخ اُؼبٓخ ٖٓ ا٥الد ٝأُبً٘بد اُظ٘بػ٤خ سهْ  

26\5\1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 1999 نطُخ 21 رقى َظبو انًكبتت انخبطخ نهتشغٛم

 ثتبرٚخ 4349 يٍ عذد انجرٚذح انرضًٛخ رقى 1788انًُشٕر عهٗ انظفحخ 

16\5\1999 

 1996 نطُخ 8 يٍ قبٌَٕ انعًم ٔتعذٚالتّ رقى 10طبدر ثًٕجت انًبدح 
 

  1 انًبدح

  .٣ٝؼَٔ ثٚ ٖٓ ربس٣خ ٗششٙ ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ (1999ٗظبّ أٌُبرت اُخبطخ ُِزشـ٤َ ُغ٘خ  )ع٠ٔ ٛزا اُ٘ظبّ ١

 

 2انًبدح 
 ٣ٌٕٞ ٌُِِٔبد اُزب٤ُخ ؽ٤ضٔب ٝسدد ك٢ ٛزا اُ٘ظبّ أُؼب٢ٗ أُخظظخ ُٜب ادٗبٙ ٓب ُْ رذٍ اُوش٣٘خ ػ٠ِ

 -:ؿ٤ش رُي

 . ٝصاسح اُؼَٔ:       انٕزارح

 .ٝص٣ش اُؼَٔ:        انٕزٚر

 .ا١ ٌٓزت خبص ُِزشـ٤َ ٣زْ اٗشبإٙ ثٔوزؼ٠ اؽٌبّ ٛزا اُ٘ظبّ:       انًكتت

 

 3 انًبدح

 -:٣شزشؽ ُزشخ٤ض أٌُزت ٓب ٢ِ٣

إ ٣ٌٕٞ ششًخ ٓغبٛٔخ ػبٓخ اٝ ششًخ ٓؾذٝدح أُغئ٤ُٝخ ٣ٝغٞص ُِؾٌٞٓخ اٝ أ١ ٖٓ ٓئعغبرٜب اُشع٤ٔخ اُؼبٓخ - أ

 .ٖٓ سأعٔبُٜب (% 30)ك٢ ا١ ٜٓ٘ب ث٘غجخ ال رزغبٝص  أُغبٛٔخ

 .إ ٣وذّ ُِٞصاسح رؼٜذاً ٣زؼٖٔ اُششٝؽ ٝاالُزضآبد اُز٢ ٣غت ػ٤ِٚ اُزو٤ذ ثٜب ٝر٘ل٤زٛب ثٔب ٣ٌلَ ؽغٖ آدائٚ ُخذٓبرٚ- ة

 إ ٣وذّ ُِٞصاسح ًلبُخ ث٤ٌ٘خ ثٔجِؾ ٓبئخ اُق د٣٘بس ٝكوبً ُِظ٤ـخ اُز٢ ٣ٞاكن ػ٤ِٜب اُٞص٣ش ُؼٔبٕ ه٤بٓٚ ثبػٔبُٚ- ط

  .ُِٝٞص٣ش اُؾن ثبُزظشف ثبٌُلبُخ ُزـط٤خ اُزؼ٣ٞؼبد ٝاالُزضآبد اُز٢ رزشرت ػ٤ِٚ

 

 4 انًبدح

  .ال ٣غٞصاٗشبء كشٝع ٌُِٔزت خبسط أٌُِٔخ اال ثٔٞاكوخ اُٞص٣ش

 

 5انًبدح 
 ٣ؾن ٌُِٔزت اُو٤بّ ثبالػٔبٍ اُالصٓخ ُزشـ٤َ االسد٤٤ٖٗ ك٢ اُوطبع اُخبص داخَ أٌُِٔخ ٝك٢ اُوطبػ٤ٖ اُؼبّ

 -:ٝاُخبص خبسعٜب ثٔب ك٢ رُي ٓب ٢ِ٣

 .اػٔبٍ اُٞعبؽخ ُٜزا اُزشـ٤َ ٝٓزبثؼخ االعشاءاد اُالصٓخ ُزُي- أ

 .رِج٤خ اؽز٤بعبد اطؾبة اُؼَٔ ٖٓ اُجبؽض٤ٖ ػٖ ػَٔ ٖٓ االسد٤٤ٖٗ- ة

 االرظبٍ ٓغ اُغٜبد اُخبسع٤خ ُزؤ٤ٖٓ اؽز٤بعبرٜب ٖٓ اُوٟٞ اُؼبِٓخ االسد٤ٗخ ٝر٘ظ٤ْ رشـ٤ِٜب ُذٟ رِي اُغٜبد ثٔٞعت- ط

 .ػوٞد رجشّ ٓؼٜب ُٜزٙ اُـب٣خ

  .ر٘ل٤ز ؽٔالد اػال٤ٓخ ُذػٞح االسد٤٤ٖٗ اُجبؽض٤ٖ ػٖ ػَٔ ُزوذ٣ْ ؽِجبرْٜ ُالعزلبدح ٖٓ خذٓبرٚ- د

 

  6 انًبدح
 ٣ؼزٔذ اُٞص٣ش اُغغالد ٝٗٔبرط اُٞصبئن أُزِؼوخ ثز٘ظ٤ْ اػٔبٍ أٌُزت ٝٗٔبرط اُؼوٞد اُز٢ رجشّ ٓغ اُجبؽض٤ٖ - أ

 .ػٖ ػَٔ

  .ُٔلزش اُؼَٔ االؽالع ػ٠ِ عغالد أٌُزت ٝاُٞصبئن ٝاُؼوٞد ٝاخز طٞس ػٜ٘ب- ة

 

 7انًبدح 

 .٣ؾذد اُٞص٣ش ثذٍ االرؼبة اُز١ ٣زوبػبٙ أٌُزت ٖٓٔ ٣ٞكش ُٚ ػٔال ثٔوزؼ٠ رؼ٤ِٔبد ٣ظذسٛب ُٜزٙ اُـب٣خ- أ

 آب اُجذٍ اُز١ ٣زوبػبٙ أٌُزت ٓوبثَ اُخذٓبد اُز٢ ٣وذٜٓب الطؾبة اُؼَٔ ك٢ رِج٤خ اؽز٤بعبرْٜ ٖٓ االسد٤٤ٖٗ اُجبؽض٤ٖ- ة

 ػٖ ػَٔ ك٤ؾذد ٓوذاسٙ ك٢ اُؼوٞد أُجشٓخ ٓؼْٜ ُٜزٙ اُـب٣خ ٝرذسط اُج٤بٗبد اُخبطخ ثٜب ك٢ اُغغالد أُؼزٔذح أُؾلٞظخ

 .ُذٟ أٌُزت

ال ٣غٞص ٌُِٔزت إ ٣زوبػ٠ ٖٓ اُجبؽش ػٖ ػَٔ أ١ ثذٍ ٖٓ ا١ ٗٞع ًبٕ ٝال١ عجت هجَ ا٣غبد كشطخ ػَٔ ُٚ ٝاثشاّ - ط

  .ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ طبؽت اُؼَٔ ػوذ اُؼَٔ
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 8انًبدح 
  .٣ظذس اُٞص٣ش اُزؼ٤ِٔبد اُالصٓخ ُز٘ل٤ز اؽٌبّ ٛزا اُ٘ظبّ

 

 9انًبدح 

 .1998 ُغ٘خ (5)سهْ  (ٗظبّ أٌُزت اُخبص ُِزشـ٤َ )٣ِـ٠ 

 

 

20\4\1999 
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 2003 نطُخ 4انعًم رقى  قبٌَٕ الحكبو انخبضعٍٛ انسراعخ عًبل فئبد َظبو

 2003\1\16 ثتبرٚخ 4581 يٍ عذد انجرٚذح انرضًٛخ رقى 25انًُشٕر عهٗ انظفحخ 

 1996 نطُخ 8 يٍ قبٌَٕ انعًم ٔتعذٚالتّ رقى 3طبدر ثًٕجت انًبدح 
 1 انًبدح

 ٗششٙ ربس٣خ ٖٓ ثٚ ٣ٝؼَٔ ( 2003 ُغ٘خ  اُؼَٔ هبٕٗٞ الؽٌبّ اُخبػؼ٤ٖ اُضساػخ ػٔبٍ كئبد ٗظبّ ) اُ٘ظـــبّ ٛزا ٣غ٠ٔ 

. اُشع٤ٔخ ك٢ اُغش٣ذح

 2 انًبدح

:- رُي ؿ٤ش ػ٠ِ اُوش٣٘خ رذٍ ُْ ٓب ادٗبٙ ُٜب أُخظظخ أُؼب٢ٗ اُ٘ظبّ ٛزا ك٢ ٝسدد ؽ٤ضٔب اُزب٤ُخ ٝاُؼجبساد ٌُِِٔبد ٣ٌٕٞ 

.   أُلؼٍٞ اُ٘بكز اُؼَٔ هبٕٗٞ:                انقبٌَٕ 

   اُؼَٔ ٝص٣ش:                انٕزٚر 

.   اُؾ٤ٞا٤ٗخ اُضشٝح ٝرشث٤خ اُضساػخ ك٢ اُؼبِٕٓٞ:       انسراعخ عًبل

 3 انًبدح

 ٖٓ( 139)ٝ( 138)ٝ( 137 )أُٞاد ػذا ػشش ٝاُؾبد١ ٝاُغبدط اُخبٓظ اُلظٍٞ اؽٌبّ ثبعزض٘بء اُوبٕٗٞ اؽٌبّ رطجن 

:-  اُضساػخ ػٔبٍ ٖٓ اُزب٤ُخ اُلئبد ػ٠ِ اُضب٢ٗ ػشش اُلظَ

. اُضساػ٢ أُٜ٘ذط- أ

. اُج٤طش١ اُطج٤ت-  ة

. ٤ٓٞ٣خ ثؤعٞس اُؼبٓخ اُشع٤ٔخ ٝأُئعغبد اُؾ٤ٌٓٞخ أُئعغبد ك٢ اُضساػخ ػبَٓ-  ط

  0 اُضساػ٤خ ا٥الد ػ٠ِ اُل٢٘ اُؼبَٓ- د

:- اُزب٤ُخ االٓبًٖ ك٢ اُل٢٘ اُؼبَٓ- ٛـ

 اُجزٝس ٝاٗزبط ثبالٗغغخ االشزبٍ ٝاٗزبط اُوطق اصٛبس ٝٓضاسع ٝاُخؼبس اُض٣٘خ ٝٗجبربد أُضٔشح االشغبس ٓشبرَ- 1

 .ٝاُزوبٟٝ

. االطط٘بػ٢ ٝاُزِو٤ؼ ٝاالؿ٘بّ االثوبس ٝرشث٤خ اُذٝاعٖ ٓلشخبد- 2

. االعٔبى رشث٤خ ٓضاسع- 3

. اُ٘ؾَ رشث٤خ ٓضاسع- 4

 4انًبدح 
. اُ٘ظبّ ٛزا اؽٌبّ ُز٘ل٤ز اُالصٓخ اُزؼ٤ِٔبد اُٞص٣ش ٣ظذس 

3\12\2002 
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النظاـ الداخمي 

 
 لالتحاد العاـ

 
 
 

 لنقابات عماؿ االردف
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( 1)المادة 

االتحاد العاـ لنقابات عماؿ األردف  )) اتحاد نقابي عمالي تحت اسـ 26/5/1954تأسس في عماف في 

 ))

( 2 )المادة 

لالتحاد  العاـ  لنقابات عماؿ األردف كلو حؽ إنشاء فركع في محافظات " دائما" تككف عماف  مقرا

. المممكة

( 3 )المادة 

براـ العقكد كفقا لمقانكف " يتمتع االتحاد بشخصية اعتبارية مستقمة لو بمكجبيا حؽ التقاضي كالتممؾ كا 

. كاألنظمة الكطنية النافذة 

( 4 )المادة 

.  المخصصة ليا أينما كردت في ىذا النظاـ ةيككف لمكممات كالعبارات التالية المعني

االتحاد العاـ لنقابات عماؿ األردف  :  االتػػػػػحاد  -أ 

 . لعضكية االتحاد العاـ ةالنقابة العامة لمعماؿ المنضـ:  النقابػػػػو     -ب 

 .الييئة االداريو لمنقابو :  الييئة االدارية     -ج 

. المؤتمر العاـ لالتحاد كالذم يعقد مرة كؿ خمس سنكات في بداية كؿ دكره :  المؤتمر العاـ      -د 

.  المجمس المركزم لالتحاد :  االمجمس           -ق 

. المكتب التنفيذم لالتحاد العاـ  :  المكتب التنفيذم   -ك 

. رئيس االتحاد العاـ لنقابات العماؿ :  الرئػػػيس      -ز 

.  السنكية التي تدفعيا النقابات لالتحاد تاالشتراكا:  االشتراكات        -ح 
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( 5)المادة 

األىداؼ كالكسائؿ 

كرفع مستكل  معيشتيـ كتحقيؽ التنمية االجتماعية ، ييدؼ االتحاد إلى تحقيؽ حياة افضؿ لمعماؿ ": أكال

كاالقتصادية كرفع الكفاءة اإلنتاجية إلى جانب دعـ النيج الديمقراطي كحماية الحقكؽ كالحريات 

 :النقابية كذلؾ مف خالؿ 

 مف النمط االستيالكي إلى المجتمع اإلنتاجي كاستثمار خيرات عالمساىمة في تحكيؿ المجتـ -أ 

. الكطف كثركاتو الطبيعية مف خالؿ المشاركة في صنع القرار السياسي كاالقتصادم 

كالعمؿ عمى   ، السعي لضماف حؽ العمؿ المجزم كالمستقر كتييئة الفرص المتكافئة لالستخداـ -ب 

 .إنياء مشكمة البطالة كالقضاء عمييا 

. رفع الكفاءة اإلنتاجية لمعماؿ كتحسيف كسائؿ اإلنتاج كتطكير أساليب التدريب الميني  -ج 

تكعية العماؿ كأنماء الكعي النقابي كأبراز دكر العماؿ في خدمة المصمحة العامة كأىمية   تحقيؽ  -د 

. العدالة االجتماعية في بناء الكحدة الكطنية 

السعي لتطكير القكانيف كالتشريعات االجتماعية بشكؿ مستمر ينسجـ مع تطكير  -ق 

. األساليب التدريب الميني 

العمؿ عمى تحقيؽ التضامف بيف النقابات المختمفة كبيف النقابات كاعضائيا كبيف النقابات كالعماؿ   -ك 

 .كتنمية ركح التعاكف كحؿ الخالفات بالطرؽ الكدية 

تعميؽ الكحدة الكطنية مف خالؿ محاربة أم مظاىر لمتميز بسبب العرؽ أك الجنس أك المكف أك  -ز 

 .العقيدة 

الحفاظ عمى الكحدة الحركة العمالية األردنية مع احتراـ حرية الرأم كالفكر كالتعبير مف خالؿ  -ح 

 .كممارسة " إرساء الديمقراطية أسمكبا
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تنمية كصيانة الحريات كالحقكؽ النقابية كدعميا بكؿ الكسائؿ المشركعة  -ط 

. (كحماية الحريات العامة كالحقكؽ اإلنساف  ) -م 

تكطيد أكاصر االخكة كالتعاكف كالكحدة بيف عماؿ الكطف العربي كتنسيؽ كتعبئة جيكدىـ القكمية  -ؾ 

. كالسياسية لخدمة قضايانا القكمية ضمف إطار االتحاد الدكلي لنقابات العماؿ العرب 

.  دعـ حقكؽ الشعكب في تقرير مصيرىا كعدـ التدخؿ في شؤكف الغير -ؿ 

:- اتباع ما يمي ،  عمى االتحاد في سبيؿ تحقيؽ أىدافو عمى كجو الخصكص " :ثانيا 

 .كتطكير التعاكف الفعمي كالمنظـ معيا " كمعنكيا" دعـ النقابات ماديا -أ 

تنشيط الحركة التعاكنية في مجاؿ اإلنتاج كالخدمات االجتماعية المتعددة كربطيا بالنقابات  -ب 

 .العمالية لخدمة أبناء الطبقة العاممة 

. تشجيع النقابات التي تتقارب في التصنيؼ الميني عمى تككيف اتحاد ميني  -ج 

المساىمة  الجادة في المجيكدات الكطنية التي تيدؼ إلى خدمة المصمحة العامة كفؽ مبادئ  -د 

.  الكطنية فالدستكر ك القكاني

االىتماـ بالثقافة العمالية كاألعالـ العمالي بإنشاء معاىد الثقافة  العمالية التي ترتبط بالحركة  -ق 

نشاء مراكز محك األمية  صدار الصحؼ كالمجالت كاألبحاث كالدراسات العمالية كا  النقابية كا 

. كالمكتبات كاألندية الرياضية 

تمثيؿ عماؿ األردف في الداخؿ كالخارج كرفع اسـ عماؿ األردف في المحافؿ العمالية العربية  -ك 

. كالدكلية لخدمة عماؿ األردف

العمؿ عمى تسكية الخالفات التي تنشأ بيف النقابات كاتخاذ التدابير الكفيمة بخمؽ جك مف  -ز 

. التآلؼ كالمحبة كالتعاكف بيف ىذه التشكيالت 
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إنشاء صندكؽ تضامف عمالي مشترؾ لمساعدة العماؿ كاألنفاؽ منو عمى مختمؼ القضايا  -ح 

. العمالية كاالجتماعية كالخيرية كلما يعكد عمييا بالنفع العاـ 

 .التعاكف مع االتحادات العمالية كالمنظمات اإلقميمية كالدكلية كفؽ أىدافنا الكطنية كالقكمية  -ط 

 العضكيػػة (6)لمادة ا

. يتككف االتحاد مف مجمكع النقابات المنضمة لعضكيتو  -أ 

: - عمى كؿ نقابة عمالية االنضماـ لالتحاد كيشترط لذلؾ ما يمي  -ب 

 .لمقانكف " أف تككف مسجمة كفقا -

 .أف ال يتعارض النظاـ الداخمي لمنقابة مع أحكاـ ىذا النظاـ  -

( 7)المادة 

:  في االتحاد تتبع اإلجراءات التالية ةالكتساب العضكم

 تعمف فيو عف رغبتيا في االنضماـ لالتحاد كالتزاميا بنظامو األساسي " خطيا" تقدـ النقابة طمبا .1

 :- يرفؽ مع الطمب ما يمي  .2

 اسماء اعضاء الييئة االدارية  -أ 

. صكرة عف محضر االنتخابات  -ب 

. شيؾ بمبمغ مائة دينار أردني رسـ انتساب لالتحاد  -ج 

تضمنو " ينظر المكتب التنفيذم في طمب النقابة في أكؿ اجتماع لو بعد تقديـ الطمب كيعد تقريرا .3

 .تكصيتو بالقبكؿ أك الرفض مع بياف األسباب يقدـ إلى المؤتمر في أكؿ اجتماع لو بعد تقديـ الطمب 
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(  8)المادة 

الحرماف مف التصكيت كتجميد العضكية  

يحـر ممثمك النقابة مف حقيـ في التصكيت في المؤتمر العاـ ك المجمس المركزم إذا تخمفت عف  -1

 لالتحاد مدة تزيد عمى ستة اشير مف تاريخ استحقاؽ االشتراكات كفؽ أحكاـ ىذا اتسديد اشتراكاتو

 .بذلؾ  " النظاـ شريطة أشعارىا خطيا

الكفاء رغـ أشعارىا بذلؾ   مدة تزيد عف السنة مف تاريخ استحقاؽاإذا تخمفت عف تسديد اشتراكاتو -2

. يحـر ممثمكىا مف التصكيت أك حؽ الكالـ إماـ  ىيئات االتحاد الدستكرية كالمجاف  المنبثقة عنيا 

النقابات التي تمر في ظركؼ خاصة تحكؿ ، مف ىذا المادة  (2)ك (1) مف أحكاـ الفقرتيف ليستثف -3

 لالتحاد يقتنع بيا لمؤتمر العاـ كيقرر منحيا  فترة السماح المطمكبة  ادكف كفائيا الشتراكاتو

  مالػية االتحػػػاد(9)المادة 

:-    تتككف مكارد االتحاد المالية مف 

. رسـ االنضماـ لعضكية االتحاد  -أ 

 .مف مجمؿ االشتراكات % 10اشتراكات النقابات األعضاء في عضكية االتحاد بقيمة  -ب 

لألنظمة "  أمكاؿ االتحاد مف عقارات أك منقكالت  اك مشاريع اك أم اسثمارات اخرل كفقاتريع استثمارا -ج 

.   كالقكانيف الكطنية 

. كحفالت ،معارض ، ريع أنشطة االتحاد مف المطبكعات  -د 

.  كال تتعارض مع أىدافيا كأحكاـ القانكف كقرارات االتحاداليبات كالتبرعات كاإلعانات غير المشركطة -ق 
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ىيئات االتحػاد 

 ػػػػػػػػ

  (10)المادة 

. يتككف االتحاد مف مؤتمر عاـ كمجمس مركزم كمكتب تنفيذم  

( 11)المادة 

تككيف المؤتمر 

المؤتمر العاـ ىك السمطة العميا في االتحاد كالذم يتككف مف اعضاء الييئات اإلدارية لمنقابات في 

 . االتحاد بكاقع تسعة اعضاء لكؿ نقابة بما فييـ عضك المكتب التنفيذم 

 ( 12  )الماده   

اختصاصات المؤتمر العاـ 

 .رسـ السياسة العامة لالتحاد  .1

 .انتخاب الرئيس كنائب الرئيس مف بيف اعضاء المكتب التنفيذم .2

 .تعديؿ النظاـ األساسي لالتحاد باغمبية ثمثي االعضاء .3

بحث كمناقشة أكراؽ العمؿ أك التقارير المقدمة عف المسائؿ الكاردة في جدكؿ األعماؿ   .4

قرار برامج نشاط االتحاد المستقبمية  .5  .دراسة كا 

يجكز لممؤتمر العاـ  كبمكافقة ثمثي األعضاء كفي جمسة خاصة تدكف كقائعيا في محضر إعفاء  .6

الرئيس اك نائبو مف مناصبيـ كانتخاب البديؿ أك البدائؿ عنيـ كتككف فترة كالية البديؿ أك البدائؿ 

 .متممة لفترة كالية السمؼ 

 

 



80 

 

( 13)المادة 

دكرات المؤتمر العاـ  

يجتمع المؤتمر العاـ في دكرة عادية مرة كؿ خمس سنكات بناء عمى دعكة مف الرئيس يحدد فييا  .1

. مكاف كزماف المؤتمر كجدكؿ أعمالو

 .بحضكر األغمبية المطمقة لألعضاء" يككف انعقاد المؤتمر صحيحا .2

يجكز دعكة المؤتمر لجمسة استثنائيو بناءان عمى دعكة الرئيس اك المجمس المركزم كبأغمبية ثمثي االعضاء  .3

 .كيتبع بذلؾ اجراءات الدعكة العادية 

يعتبر انعقاد المؤتمر قانكنيان سكاء كاف اجتماعان عاديان اك استثنائيان بحضكر االغمبية المطمقة لالعضاء ،  .4

كفي حالة عدـ اكتماؿ النصاب تتـ الدعكة الجتماع اخر يعقد خالؿ مدة ال تقؿ عف اسبكع كال تزيد 

عمى خمسة عشر يكمان مف تاريخ االجتماع االكؿ عمى االكثر كيككف االجتماع قانكنيػػػان ميما كاف 

 .عدد الحاضريف 

( 14)المادة 

لجاف المؤتمر العاـ 

: يشكؿ المؤتمر العاـ في بداية انعقاده المجاف التالية  .1

 .المجنة التنظيمية  -أ 

 .لجنة اعتماد العضكية  -ب 

. لجنة الصياغػػػػػػة  -ج 

. لجنة المرأة العاممة  -د 

 .لجنة العالقات العامة  -ق 
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يككف عدد أعضاء كؿ لجنة مف ىذه المجاف خمسة أعضاء كتنتخب كؿ لجنة في بداية أعماليا  .2

 " .كمقررا" رئيسا

 لممؤتمر العاـ تشكيؿ أم لجاف أخرل متخصصة لدراسة أم بند مف بنكد جدكؿ أعماؿ المؤتمر العاـ  .3

 . إلى المؤتمر العاـ فتقديـ قرارات كافة المجا .4

( 15)الماده المادة 

إجراءات العمؿ في المؤتمر العاـ  

انتخاب الرئيس كيشترط لترشيحو اف يككف امضى خمس سنكات  رئيسان لمنقابو عمى االقؿ انتخاب  .1

 .نائب الرئيس كيشترط لترشيحو اف يككف امضى خمس سنكات  رئيسان لمنقابو عمى االقؿ 

كعمى الراغبيف بترشيح انفسيـ  لمنصب الرئيس اف يتقدـ بطمب ترشيح خطي يقدـ لرئيس االتحاد  - أ

 . شخصيان خالؿ ثالثة اياـ مف تاريخ دعكة المؤتمر الذم يعقد في بداية الدكره االنتخابية

اذا كاف عدد المرشحيف الذيف تقدمكا بطمباتيـ لمنصب رئيس االتحاد كاحدان فقط يعتبر فايزان بالتزكيو   - ب

. يترأس أعماؿ المؤتمر العاـ الرئيس  .2

 .يساعد رئيس المؤتمر العاـ نائب الرئيس  كينكب عنو أثناء غيابو  .3

 .لممؤتمر العاـ " يعيف الرئيس  مقررا .4

 :-يتكلى رئيس المؤتمر العاـ  الصالحيات التالية  .5

  اإلعالف عف افتتاح كفض الجمسات .

  إدارة المناقشات كحفظ النظاـ. 

  طرح االقتراحات كمشاريع القرارات لمتصكيت ك اعالف النتيجة .

 المؤتمر العاـ فاألشراؼ عمى المجاف المنبثقة ع  .
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ذا كانت أصكاتتؤخذ قرارات المؤتمر بأغمبية  .6  األعضاء الحاضريف كيككف التصكيت برفع األيدم كا 

النتيجة مكضع شؾ يعاد التصكيت كتؤخذ األصكات نداء باالسـ  باستثناء القرارات التي تتطمب 

  .اغمبية خاصة 

 (16)الماده 

اختصاصات الرئيس ىي  - 1

 .بيا جدكؿ األعماؿ قبؿ المكعد المقرر بشير عمى األقؿ" تكجيو الدعكة النعقاد المؤتمر العاـ مرفقا -أ 

 . تكجيو الدعكة النعقاد المجمس المركزم مرفقان بيا جدكؿ االعماؿ قبؿ المكعد المقرر بعشرة اياـ -ب 

. تحديد مكعد الجمسات كاإلعالف عف افتتاح كفض الجمسات  -ج 

. إدارة النقاش كحفظ نظاـ االجتماعات  -د 

. إحاطة المؤتمر العاـ  عمما بالمراسالت المكجية أليو  -ق 

. طرح المشاريع القرارات لمتصكيت كاعالف النتيجة  -ك 

دعكة المكتب التنفيذم  كتحديد جدكؿ أعمالو  -ز 

تسيير أعماؿ االتحاد كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتحقيؽ غايات النظاـ المكحد كنظاـ االتحاد  بيف  -ح 

. جمسات المكتب التنفيذم  

. في حاؿ غياب الرئيس يقكـ نائب الرئيس بمارسة صالحياتو  - 2

( 17)الماده  

:- المجمس 

يتككف المجمس مف ممثمي النقابات بكاقع ستة اعضاء مف اعضاء الييئات االداريو بما فييـ عضك 

. المكتب التنفيذم 
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(  18 )الماده 

اختصاصات المجمس  

 .مناقشة تقرير نشاط المكتب التنفيذم  فيما بيف دكرتي المجمس  .1

 .فض النزاعات النقابيو كقراره باتان كممزمان لجميع االطراؼ  .2

دراسة التقارير المالية التي يرفعيا المكتب التنفيذم كالمصادقة عمى الميزانية  كالحسابات الختامية  .3

 . لمسنة المالية المنتيية 

 أداء لدراسة التقرير االدارم لممكتب التنفيذم  بشكؿ دكرم لتحقيؽ أشراؼ كرقابة المجمس عؿ .4

 .  التنفيذم  كاتخاذ القرارات المناسبة بشأنيا بالمكت

المكافقة بأغمبية ثمثي أعضائو عمى إنشاء فركع أك مكاتب لالتحاد في المحافظات بناء عمى اقتراح  .5

 . لمقتضيات حاجة العمؿ " المكتب التنفيذم  كتحديد اختصاصاتو  كنظـ  عممو كفقا

( 19)الماده 

دكرات المجمس  

ينعقد المجمس  في دكره عادية مره كؿ سنو في شير نيساف بناء عمى دعكة مف الرئيس يحدد فييا مكاف  -أ 

. كزماف المجمس كجدكؿ اعمالو 

يحكز لممكتب التنفيذم الطمب مف الرئيس دعكة المجمس لدكره انعقاد غير عادية بناءان عمى قرار يكافؽ  -ب 

 عميو ثمثي اعضاء المكتب التنفيذم

يككف انعقاد المجمس صحيحان بحضكر االغمبية المطمقو لالعضاء كاذا لـ يكتمؿ النصاب يمدد المكعد -ج 

. ساعو كبعدىا يككف النصاب قانكني بحيث ال يقؿ عف الثمث 

( 20)الماده 

 .يتككف المكتب التنفيذم مف رؤساء النقابات العماليو 
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اختصاصات المكتب التنفيذم  

: يختص المكتب التنفيذم  باآلتي 

. لقرارات المؤتمر" تنفيذ السياسة العميا لالتحاد كفقا-   1

. انتخاب األمناء المساعدكف مف بيف األعضاء -  2

النظر في المكضكعات كالتكصيات التي تقدـ ليا مف النقابات األعضاء أك مف أم شخص طبيعي -  3

. أك معنكم كاتخاذ ما تراه بشأنيا مف قرارات 

. العمؿ عمى تسكية النزاعات العمالية بالطرؽ الكدية كالقانكنية -  4

. انتخاب ممثمي االتحاد لممؤتمرات كالكفكد التي يدعى لممشاركة فييا -  5

انتخاب ممثمي االتحاد في عضكية مجالس إدارة المؤسسات التي يشارؾ االتحاد فييا ك إنيا -  6

. عضكيتيـ مف المجالس المذككرة بقرار مف المكتب  التنفيذم 

. تسمية ممثمي االتحاد لمجاف التي يدعى االتحاد لممشاركة فييا  -  7

. انتخاب ممثمي االتحاد لمندكات كالدكرات التي يدعى لممشاركة فييا  -  8

. تنسيب إنشاء فركع أك فتح مكاتب لالتحاد في المحافظات -   9

نياء خدماتيـ كفقا -   10 . الحكاـ النظاـ المالي كاإلدارم لالتحاد " يتـ تعيف المكظفيف كا 

 كتحديد أبكاب األنفاؽ لمختمؼ األنشطة ككذلؾ بيانات اإليرادات ةأعداد كاقرار المكازنات التقديرم -  11

.. كاألنفاؽ كالميزانية الختامية لعرضيا عمى المؤتمر 

لممكتب التنفيذم الحؽ في لفت انتباه أم نقابة عضك في االتحاد إلى أسمكب عمميا كتعامميا مع - 12

قضايا العماؿ أك لمخالفتيا الحكاـ نظاميا الداخمي أك نظاـ االتحاد كليا حؽ التدخؿ لمحيمكلة 

. عمى المصمحة الكطنية العميا كمصالح العماؿ " دكف كقكع ما يؤثر سمبا
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تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم الالـز في حدكد إمكانياتيا لمنقابات األعضاء لتمكينيا مف أداء  -  13

. كاجبيا لتحقيؽ أىدافيا كخدمة أعضائيا كتحقيؽ مطالبيـ 

تعديؿ  بعض أك كؿ مكاد النظاـ المالي كاإلدارم كيعمؿ بو بشكؿ مؤقت لحيف مصادقة المؤتمر -  14

. عميو 

يعيف المكتب التنفيذم  مدقؽ حسابات قانكني لتدقيؽ ميزانية االتحاد كاعداد الحساب الختامي -  15

. كيحدد المكتب التنفيذم مكافأتو السنكية 

لممكتب التنفيذم الحؽ في تعيف المستشاريف كالخبراء في التخصصات المطمكبة بمكجب عقكد - 16

. مؤقتة تتحدد بمكجبيا مياميـ كعالقاتيـ

يجكز لممكتب التنفيذم في حالة الضركرة كفي جمسة خاصة أف يكصي لممؤتمر بتعديؿ بعض أك  -17

 كؿ أحكاـ النظاـ األساسي لالتحاد كالنظاـ المكحد لمنقابات بأغمبية ثمثي األعضاء

( 21)المادة 

أعضاء المكتب التنفيذم  

:  ينتخب  المكتب التنفيذم  في أكؿ  اجتماع لو مف بيف أعضائو المناصب التالية 

 :امينان مساعدان  لمعالقات الخارجيو- 

" تككف ميامو تنظيـ االتصاؿ بالمنظمات العربيو كالدكلية كالتنسيؽ معيا ألقامة عالقات التعاكف كفقا

لقرارات المكتب التنفيذم  كاألشراؼ عمى عالقات النقابات األردنية مع النقابات العربيو كالدكليو  المماثمة 

كتنظيـ استقباؿ الكفكد العمالية كاستضافتيـ كتقديـ التقارير  
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 :امينان مساعدان  لمتثقيؼ كالتدريب كاالعالـ- 

لقرارات المكتب التنفيذم  كتنسيؽ "  تككف ميمتو األشراؼ عمى تنفيذ أىداؼ االتحاد في ىذا المجاؿ كفقا

التعاكف مع الييئات كالمؤسسات الثقافية كاالعالميو  داخؿ البالد كخارجيا كتقديـ التقارير كالتكصيات 

. التي يراىا مناسبة لتحقيؽ أىداؼ االتحاد في مجاؿ اختصاصو لممكتب التنفيذم 

 :امينان مساعدان  لمعالقات الداخمية  كالتنظيـ - 

  ((أف كجدت )) قتككف ميمتو تنسيؽ التعاكف بيف االتحاد كالنقابات كبيف االتحاد كفركع

 كبيف االتحاد كالييئات الرسمية كالشعبية كبيف النقابات كاعضائيا كتقديـ التقارير بخصكص كؿ ما  

. يعرض عميو اك يكمؼ بو لممكتب التنفيذم 

 اميف الصندكؽ  - 

يداعيا في  كيختص بالحفاظ عمى أمكاؿ االتحاد كمسؾ حساباتو بكيفية نظامية كقبض اإليرادات كا 

. المصارؼ المعتمدة مف المكتب التنفيذم  كحسب أحكاـ النظاـ المالي كاعداد التقارير المالية 

لقرارات المكتب التنفيذم  كتنسيؽ " ك األشراؼ عمى تنفيذ أىداؼ االتحاد في المجاالت االقتصاديو  كفقا

التعاكف مع الييئات كالمؤسسات المعنية  داخؿ البالد كخارجيا كتقديـ التقارير كالتكصيات التي يراىا 

. مناسبة لتحقيؽ أىداؼ االتحاد في مجاؿ اختصاصو لممكتب التنفيذم 

 .امينان مساعدان لشؤكف المراه كالشباب - 

لقرارات المكتب التنفيذم  كتنسيؽ "          تككف ميمتو األشراؼ عمى تنفيذ أىداؼ االتحاد في ىذا المجاؿ كفقا

التعاكف مع الييئات كالمؤسسات المعنية  داخؿ البالد كخارجيا كتقديـ التقارير كالتكصيات التي يراىا 

. مناسبة لتحقيؽ أىداؼ االتحاد في مجاؿ اختصاصو لممكتب التنفيذم 

.         كلممكتب التنفيذم حؽ انتخاب  امناء مساعديف حسب الحاجة 

( 22)المادة 
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التفرغ النقابي 

لممكتب التنفيذم  إقرار التفرغ النقابي اك انياء التفرغ الم عضك مف اعضاءه اذا دعت الحاجة  .1

 .لذلؾ

 يحدد المكتب التنفيذم  المكافأة المالية الشيرية لمعضك المتفرغ  كتتحمميا مكازنة االتحاد  .2

 .يحدد المكتب التنفيذم بدؿ التنقالت لالعضاء  .3

يجب عمى المكتب التنفيذم العمؿ عمى الحصكؿ عمى إجازات تفرغ نقابي مدفكعة األجر مف جية  .4

. العمؿ لألعضاء المكفديف في مياـ رسمية لالتحاد أك المشاركة في األنشطة التي يدعى ألييا 

( 23)المادة 

اجتماعات المكتب التنفيذم 

. يجتمع المكتب التنفيذم  بصفة دكرية مرة كؿ شير  .1

يجكز عقد اجتماعات طارئة بطمب مف الرئيس أك بناء عمى طمب ثمث أعضاء المكتب التنفيذم  مع  .2

 بياف األسباب كجدكؿ األعماؿ 

 كاألغمبية المطمقة لألعضاء شريطة اف تتـ سيككف اجتماع المكتب التنفيذم  قانكنيان  بحضكر الرئي .3

دعكة كافة االعضاء خطيان قبؿ ثالثة اياـ مف مكعد االجتماع مبينان فييا جدكؿ االعماؿ كمكاف كزماف 

انعقاده كنؤخذ قراراتو باألغمبية ما لـ يرد نص بخالؼ ذلؾ  
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احكاـ عامو 

 ػػػػػػ

(  24)المادة 

الرئيس كأعضاء المكتب التنفيذم  مجتمعيف مسؤكلكف بالتضامف عف أمكاؿ االتحاد كؿ في حدكد  .1

.  كعف أم قرار مخالؼ لقانكف العمؿ  كأحكاـ ىذا النظاـ قاختصاصو كمسؤكليات

الرئيس ىك الممثؿ القانكني لالتحاد كلو حؽ األشراؼ كالتكجيو كالمراقبة عمى جميع أعماؿ االتحاد  .2

كالتكقيع عمى المراسالت ، كاتخاذ القرار المناسب بما يكفؿ حسف سير اعماؿ االتحاد كالنقابات 

 .كتحقيؽ اىدافيا

الرئيس كاميف الصندكؽ يكقعاف مجتمعيف عمى عقكد البيع كالشراء كالتنازؿ عف األمالؾ كالعقارات  .3

كالتكقيع عمى عقكد اإليجار بمكجب قرار مف المكتب التنفيذم  كلو أف يفكض نائبو ببعض 

 .صالحياتو 

عمى النقابات العمالية األعضاء أف تزكد االتحاد بنسخ مف اتفاقيات العمؿ الجماعية التي تكقعيا مع  .4

 .أصحاب العمؿ كنسخ مف ميزانياتيا العمكمية 

االتحاد صاحب الكالية عمى كافة النقابات االعضاء كلو حؽ االشراؼ كالتكجيو كالمسائمة كاتخاذ  .5

 .القرار المناسب لضماف تطبيؽ نظاـ االتحاد كالنظاـ المكحد كالمكائح الداخمية الصادرة عنيا 

 . يشكؿ المكتب التنفيذم لجنة لالشراؼ عمى االنتخابات النقابيو قبؿ انتياء الدكره النقابيو  .6

 يتـ أف العضك النقابية عف أم مخالفة أك جـر أسند إليو ةيجب قبؿ السير في إجراءات تحديد مسؤكلي .7

 منسكب إليو كتحديد مكعد لسماع أقكالو كلدفاعو عف نفسو بعد أسبكع عمى كإخطاره كتابيان بما ق

األقؿ مف تاريخ إخطاره فإذا تغيب عف الحضكر بدكف عذر مقبكؿ جاز االستمرار في اإلجراءات 

. بغيابو
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 تشكؿ لجنة مف المكتب التنفيذم تسمى لجنة التحكيـ كتككف  ليا المياـ التاليو   .8

النظر في كافة القضايا كالمخالفات كالنزاعات التي قد تنشأ بيف االعضاء اك النقابات لتحديد  .9

مسؤكلية العضك المخالؼ كالتنسيب لممكتب التنفيذم بالعقكبو الكاجب اتخاذىا بحقو كيؤخد القرار 

. باالغمبيو العاديو لمحضكر ، باستثناء عقكبة الفصؿ فيككف باغمبية ثمثي االعضاء 

يجكز لممكتب التنفيذم ايقاع احدل العقكبات التاليو عمى العضك الذم يرتكب مخالفو الحكاـ ىذا النظاـ 

اك النظاـ المكحد اك قرارات الييئة العامو اك الييئة االداريو اك االتحاد العاـ بعد االجراءات الذم نص 

عمييا ىذا النظاـ البالغو بما نسب اليو كسماع اقكالو كدفاعو مف قبؿ لجنة التحكيـ في االتحاد كىي  

"  الفصؿ   -4تجميد العضكيو ، - 3االنذار ، - 2التنبيو ،

 

 24/11/2009كيعمؿ بو مف تاريخ اقراره  يمغى ىذا النظاـ العمؿ بأم نظاـ أخر- 10
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( 31)نحف عبد اهلل الثاني ابف الحسيف ممؾ المممكة االردنية الياشمية بمقتضى المادة

 25/8/2009مف الدستكر كبناء عمى ما قرره مجمس الكزارء بتاريخ 

 2009لسنة  (89)نظاـ رقـ

 

نظاـ تنظيـ المكاتب الخاصة العاممة في استقداـ كاستخداـ غير االردنييف العامميف في المنازؿ صادر 

 1996لسنة  (8)مف قانكف العمؿ رقـ (10)مف المادة  (ج)(ب)بمقتضى الفقرتيف 

( 1 )المادة 

نظاـ تنظيـ المكاتب الخاصة العاممة في استقدـ كاستخداـ غير االردنييف العامميف ) يسمى ىذا النظاـ 

كبعمؿ بو مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية   (2009في المنازؿ لسنة 

( 2)المادة 

 يككف لمكممات التالية حيثما كردت في ىذا النظاـ المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ القرينة عمى 

:- غير ذلؾ

        كزارة العمؿ  :الكزارة 

        كزير العمؿ :الكزير

      المكتب المرخص كفقا الحكاـ ىذا النظاـ لتقديـ الخدمات المتعمقة بتمبية طمبات     :المكتب

. اصحاب المنازؿ الستخداـ العماؿ غير االردنييف لمعمؿ في منازليـ 

( 3)المادة 

:-  يشترط لترخيص المكتب ما يمي
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اف يككف شركة اردنية مف شركات التضامف اك ذات المسؤكلية المحدكدة مسجمة كفقا الحكاـ  .أ 

. التشريعات النافذة ذات العالقة كال يقؿ رأسماليا عف خمسيف الؼ دينار

اف يقدـ لمكزارة كفالة بنكية بمبمغ ستيف الؼ دينار عمى اف تجدد سنكيان خالؿ الشير االخير مف  .ب 

انتيائيا كفقا لمصيغة التي يكافؽ عمييا الكزير لضماف تقيده بالشركط كااللتزامات المترتبة عميو 

بمكجب احكاـ ىذا النظاـ كالتعميمات كالقرارات الصادرة بمكجبو كلمكزير حؽ مصادرة الكفالة 

كالتصرؼ بيا لغايات تغطية االلتزامات المترتبة عمى المكتب كالتعكيضات الناجمة عف اخاللو 

 .بااللتزامات النترتبة عميو 

اف تقتصر غاياتو عمى القياـ باعماؿ الكساطة الستقداـ العامميف مف غير االردنييف الستخداميـ  .ج 

 .في المنازؿ

 .اف يمتـز بتنفيذ الشركط كاالحكاـ الكاردة في التعيد الذم تعده الكزارة كبما يكفؿ حسف ادائو لعممو .د 

 .اف يمتـز بام شركط اخرل يقررىا الكزير كفقا لمتعميمات التي يصدرىا ليذه الغاية  .ق 

 

( 4)المادة 

: مف ىذا النظاـ ما يمي (3)مف المادة(أ) يشترط في الشريؾ في الشركة المنصكص عمييا في الفقرة

اف يككف اردني الجنسية   .أ 

 .عاما (25)اف ال يقؿ عمره عف  .ب 

اف ال يككف محككما بجنحة مخمة بالشرؼ اك االخالؽ العامة اك بجناية كاف يثبت ذلؾ يمكجب  .ج 

 .شيادة عدـ محككمية لـ يمض عمى صدكرىا اكثر مف شير كاحد

 .اف ال يككف قد سبؽ لو كاف كا شريكا اك مالكا لمكتب تـ الغاء ترخيصو بقرار مف الكزير .د 
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اف ال يككف ىك أك أم مف زكجو اك ابنائو الذيف يعيميـ مف افراد اسرتو مالكا الم مكتب اخر اك  .ق 

 .شريكا فيو 

اف ال يككف مالكا اك شريكا في مكتب سياحة سفر اك فندؽ اك مطعـ اك صالة افراح اك مركز  .ك 

. تدليؾ اك تجميؿ اك لياقة بدنية 

( 5)المادة 

 يقدـ طمب ترخيص الى الكزارة عمى االنمكذج المعد ليذه الغاية مستكفيا لكافة الشركط كالمتطمبات 

. المنصكص عمييا في ىذا النظاـ كالتعميمات الصادرة بمقتضاه

. يصدر الكزير قراره بشأف ترخيص المكتب  خالؿ ستيف يكما مف تاريخ تقديمو . أ

تككف مدة الترخيص سنة كاحدة تجدد سنكيا بناء عمى طمب يقدمو المكتب ليذه الغاية شريطة اف  . ب

تتكافر فيو عند التجديد كافة الشركط الالزمة لمترخيص المنصكص عمييا في ىذا النظاـ كالتعميمات 

 .الصادرة بمكجبو

 

( 6)المادة 

ال يجكز لممكتب فتح فركع لو اك ممارسة اعمالو في غير المنطقة المرخص لو العمؿ بيا اك تعييف  . أ

ممثميف عنو اك ككالء في ام منطقة اك التعامؿ مع اشخاص مف غير مكظفيو اك كسطاء لتنفيذ 

. اعمالو

يجكز لممكتب المرخص تغيير عنكانو بمكافقة مسبقة مف الكزير ككفؽ الشركط كالمتطمبات  . ب

 .المنصكص عمييا في التعميمات الصادرة ليذه الغاية
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( 7)المادة 

: مع مراعاة احكاـ ام تشريع اخر لممكتب في سبيؿ قيامو بميامو ممارسة االعماؿ التالية. أ

تمبية طمبات اصحاب المنازؿ الراغبيف في استقداـ اك استخداـ غير االردنييف لمعمؿ في منازليـ  .1

 بعد الحصكؿ عمى مكافقة الكزارة كفؽ االجراءت التي تعتمد ليذه الغاية 

متابعة استكماؿ االجراءات الخاصة باستقداـ كاستخداـ غير االردنييف العامميف في المنازؿ لدل  .2

 .الجيات المختصة كبتفكيض خطي مف اصحاب المنازؿ

ال يجكز لممكتب القياـ بأعماؿ الكساطة الستقداـ اك استخداـ غير االردنييف لمعمؿ في .ب .3

. المنازؿ باسمو اك لغير اصحاب المنازؿ

  (8)المادة 

يعتمد الكزير السجالت كنماذج العقكد المتعمقة بممارسة المكتب العمالو كام نمكذج اك عقكد اك  .أ 

. كثائؽ اخرل، يراىا ضركركية ليذه الغاية 

مف ىذه المادة  (أ)عمى المكتب االحتفاظ بالسجالف كالعقكد كالكثائؽ المنصكص عمييا في الفقرة .ب 

 .كالمفتش العمؿ االطالع عمييا كاخذ صكرة عنيا

 .عمى المكتب تزكيد الكزارة بالمعمكمات الكاممة عف نشاطاتو كاعمالو دكريا كفقا لما يقرره الكزير .ج 

يمتـز المكتب بالحفاظ عمى المعمكمات الخاصة بالعماؿ كاصحاب المنازؿ التي يطمع عمييا كعدـ  .د 

. فشائيا اال في الحاالت التي نحددىا اك تسمح بيا التشريعات النافذة 
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( 9)المادة 

 يحدد بدؿ االتعاب التي يتقاضاىا المكتب مقابؿ الخدمات التي يقدميا بمقتضى تعميمات يصدرىا الكزير 

. ليذه الغاية

 

( 10)المادة 

:-  الكزير اك مف يفكضو اتخاذ ام مف االجراءات التالية بحؽ المكتب النخالؼ

 انذاره بعدـ تكرار المخالفة  .أ 

 انذار الزالة المخالفة خالؿ المدة المحددة في االنذار مع ايقافو عف العمؿ لحيف ازالة المخالفة  .ب 

 .ايقافو عف العمؿ لمدة ال تزيد عمى ستة اشير .ج 

. الغاء ترخيصو بشكؿ نيائي .د 

( 11)المادة 

يمتـز المكتب بعدـ مارسة ام اعماؿ بإسمو اك باسـ مكتب اخر اك مف خالؿ مقره بأم صكرة مف . 1 .أ 

الصكر في حالة ايقافو عف العمؿ، كلمكزير اك مف يفكضو اف يقرر اغالؽ المكتب كمنع الدخكؿ اليو 

 .خالؿ فتره االيقاؼ عف العمؿ 

مف ىذه الفقرة، يجكز لممكتب متابعة طمبات تصريح عمؿ  (1)عمى الرغـ مما كرد في البند . 2

.  عامالت المنازؿ المقدمة الى الكزارة قبؿ تاريخ ايقافو عف العمؿ

مف ىذا النظاـ بحؽ ام مكتب  (10)لمكزير اتخاذ ام مف االجراءة المنصكص عمييا في المادة  .ب 

. يسمح لممكتب المكقكؼ عف العمؿ ممارسة اعمالو بأسمة بأم صكرة مف الصكر
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 (12)المادة 

 لمكزير كبناء عمى تقارير صادرة عف الجيات المختصة اغالؽ المكتب فكرا كدكف انذار اك الغاء 

ترخيصو اذا كانت المخالفات المرتكبة مف النكع الذم يشكؿ انتياكا خطيران لحقكؽ االنساف اك التشريعات 

. النافذة بما في ذلؾ

 .استقداـ العماؿ بطرؽ غير قانكنية اك باكراؽ مزكرة  .أ 

 .استقداـ العمؿ تقؿ اعمارىـ عف السف القانكني .ب 

استخداـ العمؿ في اعماؿ غير العمؿ في المنازؿ اك بالمياكمة اك لدل غير صاحب المنزؿ  .ج 

 .المصرح لو بالعمؿ لديو

 .االستغالؿ االقتصادم لمعماؿ كاالستيالء عمى اجكرىـ اك ام جزء منيا .د 

 .االعتداء عمى العمناؿ جسديا اك جنسيا اك اساءة معاممتيـ اك تسييؿ ذلؾ .ق 

 .نقؿ العمؿ بطرؽ غير قالنكنية الى دكؿ اخرل  .ك 

  (13)المادة 

   ٣ؼزجش اُزشخ٤ض الؿ٤ب ارا خبُق أٌُزت ا١ ٖٓ ششٝؽ ٝٓزطِجبد اُزشخ٤ض أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢  ٛزا 

. اُ٘ظبّ ٝاُزؼ٤ِٔبد اُظبدسح ثٔوزؼبٙ  ك٢ ا١ ٓشؽِخ ٖٓ أُشاؽَ 

 

 (14)المادة 

      يتكجب عمى جميع المكاتب القائمة كالعاممة في مجاؿ استقداـ كاستخداـ غير االردنييف العامميف في 

. المنازؿ تكفيؽ اكضاعيا كفقا الحكاـ ىذا النظاـ خالؿ مدة سنة مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

( 15)المادة 

.   يصدر الكزير التعميمات الالزمة لتنفيذ احكاـ ىذا النظاـ 
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  (16)المادة 

   يمغى نظاـ تنظيـ المكاتب الخاصة العاممة في استقداـ كاستخداـ غير االردنييف العامميف في المنازؿ 

 .2003لسنة  (3)رقـ

25/8/2009 

كزير التعميـ العالي                                كزير           كزير                     رئيس الكزراء  
كالبحث العممي ككزير التربية كالتعميـ            الخارجية        الداخمية                      كزير الدفاع 

الدكتكر كليد المعاني                         ناصر جكدة        نايؼ القاضي                     الميندس نادر الذىبي 
كزير                                   كزير                          كزير                   كزير دكلة لشؤكف 

البيئة                                   التخطيط كالتعاكف الدكلي    المياه كالرم                 االعالـ كاالتصاؿ 
الميندس خالد االيراني                 سيير العمي                  الميندس رائد ابك السعكد    الدكتكر نبيؿ الشريؼ 

كزير                                كزير االكقاؼ كالشؤكف             كزير                 كزير 
الثقافة                              كالمقدسات االسالمية            دكلة لمشؤكف القانكنية       المالية 

الدكتكر صبرم اربيحات            عبد الفتاح صالح               سالـ الخزاعمو              باسـ السالـ 
 

كزير                               كزير                      كزير                          كزير االتصاالت 
الشؤكف البمدية                     التنمية االجتماعية            السياحة كاالثار              كتكنكلكجيا المعمكمات 

الميندس شحادة ابك ىديب      ىالو بسيسك لطكؼ                ميا الخطيب                باسـ الركساف 
كزير                              كزير                             كزير                   كزير 

الطاقة كالثركة المعدنية           االشغاؿ العامة كاالسكاف           تطكير القطاع العاـ        الصناعة كالتجارة 
الميندس خمدكف قطيشات          الميندس عالء البطاينو        نانسي باكير            الميندس عامر الحديدم 

كزير                             كزير                      كزير دكلة لشؤكف             كزير 
العمؿ                              العدؿ                     رئاسة الكزراء             النقؿ 

الدكتكر غازم الشبيكات            ايمف عكدة                  ذكقاف سالـ القضاه        الميندس سيؿ المجالي    
كزير                            كزير                         كزير                            كزير 

الزراعة                         التنمية السياسية                دكلة لمشؤكف البرلمانية           الصحة       
الميندس سعيد المصرم        الميندس مكسى المعايطة         غالب الزعبي                    الدكتكر نايؼ الفايز 
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مف الدستكر  (31)نحف عبد اهلل الثاني ابف الحسيف ممؾ المممكة االردنية الياشمية بمقتضى المادة
 25/8/2009كبناء عمى ما قرره مجمس الكزارء بتاريخ 
: نأمر بكضع النظاـ اآلتي

كتعديالتو   2009لسنة  (90)نظاـ رقـ 
مف المادة  (ب)نظاـ العامميف في المنازؿ كطياتيا كبستانيييا كمف في حكميـ صادر بمقتضى الفقرة

. 1996لسنة  (8)مف قانكف العمؿ رقـ  (3)
 (  1)المادة 

( 2009نظاـ العامميف في المنازؿ كطياتيا كبستانيييا كمف  في حكميـ لسنة )يسمى ىذا النظاـ   

. كيعمؿ بو مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

 ( 2 )المادة 

 يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذا النظاـ المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ 

:- القرينة عمى غير ذلؾ

كزارة العمؿ  :       الكزارة 

        كزير العمؿ :الكزير

      المكتب المرخص الستقداـ كاستخداـ العامميف في المنازؿ مف غير االردنييف كفقان ألحكاـ :المكتب

. التشريعات النافذة

.   كؿ شخص طبيعي يستخدـ عامالن في منزلو:صاحب المنزؿ

     عامؿ المنزؿ اك الظاىي اك البستاني اك مف في حكميـ كالذم يعمؿ في خدمة صاحب :العامؿ

المنزؿ بصفة مستمرة  

     العمؿ المتعمؽ باالداء الطبيعي لالسرة  كالتي مف الممكف اف يتكالىا افرادىا بانفسيـ :العمؿ المنزلي 

كأعماؿ التنظيؼ كالطبخ ككي المالبس كاعداد الطعاـ كرعاية افرادىا كشراء احتياجات المنزؿ كايصاؿ 

. االكالد كاعادتيـ
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 (3)المادة 

  ينظـ عقد العمؿ كفؽ انمكذج تعتمده الكزارة ليذه الغاية كعمى اربع نسخ مكتكبو بمغتيف العربية كلغو 

. يفيميا العامؿ، كعمى اف يحتفظ كؿ مف صاحب المنزؿ كالعامؿ كالكزارة كالمكتب بنسخة منو

 (  4 )لمادة ا

:- يمتـز صاحب المنزؿ بما يمي

 .دفع تكاليؼ استصدار اذف اقامة كتصريح عمؿ العامؿ غير االرديف سنكيان  .أ 

دفع االجر الشيرم لمعامؿ بالدينار االردني اك ما يعادلو بالعمالت االجنبية بالكسائؿ كالطرؽ التي  .ب 

يحددىا الكزير ليذه الغاية عمى اف يحتفظ صاحب المنزؿ كالعامؿ بمستند يثبت دفع االجر الشيرم 

 .لو

استخداـ العامؿ في مكاف اقامتو المعتاده اك المؤقتة مع اسرتو، كال يحؽ الحد غير صاحب المنتزؿ  .ج 

 .كافراد اسرتو اصدار االكامر العمؿ كالعامؿ

معاممة العامؿ باحتراـ، كتكفير جميع متطمبات العمؿ الالئؽ كشركطو، كتاميف جميع احتياجاتو مف  .د 

 .ممبس كمأكؿ كمشرب كغرفة حسنة االضاءة كالتيكية ككسائؿ النكـ كالراحة كحقة بالخصكصية 

تمكيف العامؿ باالتصاؿ بأىمو في الخارج ىاتفيا كعمى نفقة صاحب المنزؿ مرة كاحدة في الشير،  .ق 

 .كلمعامؿ الحؽ في مكالمات اضافية عمى نفقتو الخاصة، ككذلؾ حقو في مراسمتيـ خطيان 

عدـ اصطحاب العمؿ عند انتقاؿ صاحب المنزؿ كاسرتو الى دكلة اخرل لإلقامة المؤقتو اال بمكافقة  .ك 

 .العامؿ كبعد اعالـ سفارة تذكرة سفارة دكلتو اذا كاف غير اردني

تأميف تذكرة سفر كعمى نفقتو لمعامؿ غير االردني مف بمده الى المممكة، ككذلؾ تذكرة سفر عكدة الى  .ز 

 .بالده في حاؿ مضي سنتيف عمى عممو لديو

 .تكفير الرعاية الصحية لمعامؿ .ح 
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السماح لمعامؿ بممارسة شعائره الدينية بما ال يتعارض مع النظاـ العاـ كاالداب  .ط 

( 5)المادة 

 :يمتـز العامؿ بما يمي .أ 

 القياـ بالعمؿ المنزلي بكؿ امانو كاخالص -1

احتراـ خصكصية المنزؿ الذم يعمؿ فيو كزالمحافظة عمى ممتمكات صاحب المنزؿ كمحتكيات  -2

 .المنزؿ

 عدـ افشاء االسرار التي يطمع عمييا -3

 .احتراـ العادات كتقاليد المجتمع السائدة -4

. اعالـ صاحب المنزؿ قبؿ ترؾ المنزؿ أك مغادرتو أك التغيب عنو -5

اذ يثبت اف العامؿ قد تسبب في فقد اك اتالؼ ادكات اك االت اك منتجات يممكيا اك يحكزىا  .ب 

صاحب المنزؿ اك كانت في عيدة العامؿ ككاف ذلؾ ناشئا عف خطأ العامؿ اك مخالفتو تعميمات 

صاحب المنزؿ فمصاحب المنزؿ اف يقتطع مف اجر العامؿ قيمة االشياء المفقكدة اك التالفة اك 

كمفة اصالحيا عمى اف ال يزيد ما يقتطع ليذا الغرض عف اجر خمسة اياـ في الشير، كلصاحب 

المنزؿ حؽ المجكء الى المحاكـ النظامية المختصة لممطالبة بالتعكيض عف االضرار التي تسبب 

 .العامؿ بيا

يتحمؿ العامؿ في حاؿ ىركبو مف المنزؿ دكف اف يككف صاحب المنزؿ متسببا في ذلؾ جميع  .ج 

 .االلتزامات المالية بمكجب عقد العمؿ المكقع كتكمفة عكدتو الى بمده

 (  6)المادة 

تككف مجمكع االكقات التي تؤدم فييا العامؿ كالعمؿ المنزلي فعميا ثماني ساعات في اليكـ الكاحد،  .أ 

. كال يحتسب منيا االكقات التي يقضييا العامؿ دكف عمؿ اك الراحو تك تناكؿ الطعاـ
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لصاحب المنزؿ تنظيـ اكقات اداء العامؿ لالعماؿ المكمؼ بيا خالؿ اليكـ الكاحد كفؽ ما تقتضيو  .ب 

 .طبيعة العمؿ كحاجة المنزؿ

عمى صاحب المنزؿ منح العامؿ الفترة الكافية مف ساعات النكـ مف خالؿ اليكـ الكاحد بما ال يقؿ  .ج 

 .عف ثماني ساعات يكمية 

( 7)المادة 

يحؽ العامؿ يكـ عطمة اسبكعية يتـ االتفاؽ عمييا بينو كبيف صاحب المنزؿ، كفي حاؿ اضطر  .أ 

صاحب المنزؿ لتشغيؿ العامؿ يكـ عطمتو االسبكعية فعميو اف يعكضو بيكـ اخر يتـ االتفاؽ 

. عميو بينيما

يحؽ لمعامؿ اجازة سنكية مدتيا اربعة عشر يكما مدفكعة االجر كفقا لما يتـ االتفاؽ عميو مع  .ب 

 .صاحب المنزؿ، كيجكز االتفاؽ عمى تاجيؿ ىذه االجاازة لنياية عقدة

 .يحؽ لمعامؿ اجازة مرية مدفكعة االجر مدتيا اربعةك عشر يكما خالؿ السنة  .ج 

 

(  8)المادة 

 يمتـز صاحب المنزؿ كالعامؿ عند انتياء مدة العقد اك مدة العمؿ باجراء مخالصة لمحقكؽ العمالية بيف 

الطرفيف تكقع اماـ الكزارة، كيحتفظ كؿ طرؼ بنسخة منو، كقبؿ مغادرة العامؿ لمبالد اذا كاف مف غير 

. االردنييف

 

( 9)المادة 

 (لجنة شؤكف العامميف في المنازؿ مف غير االردنييف)تتشكؿ في الكزارة بقرار مف الكزير لجنة تسمى  . أ

 :-تضـ في عضكيتيا ممثميف عف كؿ مف 
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الكزارة   .1

 نقابة اصحاب مكاتب استقداـ كاستخداـ العامميف في المنازؿ  مف غير االردنييف .2

. ادارة االقمة كالحدكد كشؤكف االجانب/ مديرية االمف العاـ .3

تحدد مياـ المجنة بقرار تشكيميا، كيحؽ ليا دعكة ام شخص لحضكر اجتماعاتيا لالستئناس برأيو  . ب

 .في االمكر المعركضة عمييا

 (10)المادة 

تتكلى الكزارة تقديـ النصح كاالرشاد كالتكعيى لضماف عالقة عمؿ سميمة بيف صاحب المنزؿ كالعامؿ، 

كذلؾ مف خالؿ المقاءات التي تعقدىا الكزارة مع اصحاب المنازؿ كالعمؿ داخؿ الكزارة اك في منازليـ اك 

. في المكتب 

 (11)المادة 

 تتكلى الكزارة في حاؿ كركد ام شككل اك معمكمة اليياؿ تتعمؽ بانتياؾ حقكؽ العامؿ اك بالتزامات ام 

: مف صاحب المنزؿ كالعامؿ اتخاذ االجراء التالية 

استدعاء كؿ مف صاحب المنزؿ كالعامؿ الى الكزارة لحؿ الشككل بشكؿ كدم  .أ 

في حاؿ تعمقت الشككل بمكاف سكف العامؿ فيتـ التفتيش مجتمعيف لمتأكد مف تطبيؽ احكاـ ىذا  .ب 

 .النظاـ، كذلؾ بعد اخذ مكافقة صاحب المنزؿ عمى ذلؾ

الكزير اتخاذ االجراءات التي ءراىا مناسبة في حاؿ عدـ مكافقة صاحب المنزؿ عمى التفتيش المشار  .ج 

 .مف ىذه المادة (ب)اليو في الفقرة 

اذ تبيف كجكد ام مخالفة فيتـ انذار صاحب المنزؿ لتسكيتيا خالؿ مدة اسبكع مف تاريخ اعالمو  .د 

بيا، كبخالؼ ذلؾ يتـ تحرير ضبط بحقة كاتخاذ االجراءات الالزمة المنصكص عمييا في قانكف 

 .العمؿ النافذ
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 (12)المادة  

يصدر الكزير التعميمات الالزمة لتنفيذ احكاـ ىذا النظاـ بما في ذلؾ االحكاـ كالشركط التي يتضمنيا 

. انمكذج عقد العمؿ

كزير التعميـ العالي                         كزير                كزير               رئيس الكزراء 
كالبحث العممي ككزير التربية كالتعميـ      الخارجية             الداخمية            ككزير الدفاع 

الدكتكر كليد المعاني                    ناصر جكدة           نايؼ القاضي          الميندس نادر الذىبي 
كزير                           كزير                                  كزير               كزير دكلة لشؤكف 

البيئة                             التخطيط كالتعاكف الدكلي             المياه كالرم           االعمـ كاالتصاؿ 
الميندس خالد االيراني           سيير العمي                   الميندس رائدابك السعكد      الدكتكر نبيؿ الشريؼ 

كزير                           كزير االكقاؼ كالشؤكف           كزير                          كزير  
الثقافة                          كالمقدسات االسالمية               دكلة شؤكف القانكنية          المالية      

  سالـ الخزاعمو           باسـ السالـ                 عبد الفتاح صالح       الدكتكر صبرم ربيحات
كزير                            كزير                        كزير                     كزير االتصاالت 

الشؤكف البمدية                    التنمية االجتماعية              السياحة كاالثار        كتكنكلكجيا المعمكمات 
الميندس شحادة ابك ىديب          ىالة بسيسك              ميا الخطيب               باسـ الركساف 

كزير                            كزير                           كزير                        كزير 
الطاقة كالثركة المعدني           االشغاؿ العامة كاالسكاف           تطكير القطاع العاـ    الصناعة كالتجارة 

الميندس خمدكف قطيشات          الميندس عالء البطاينة          نانسي باكير            الميندس عامر الحديدم 
كزير                             كزير                    كزير دكلة شؤكف              كزير 
العمؿ                             العدؿ                     رئاسة الكزراء              النقؿ 

الدكتكر غازم الشبيكات         ايمف عكدة              ذكقاف سالـ القضاه                 الميندس سيؿ المجالي  
  كزير                         كزير                          كزير                           كزير 

الزراعة                   التنمية السياسية                     دكلة الشؤكف البرلمانية              الصحة 
الميندس سعيد المصرم   الميندس مكسى المعايطة             غالب الزعبي                    الدكتكر نايؼ الفايز 
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 6/4/2010مف الدستكر كبناء عمى ما قرره مجمس الكزارء بتاريخ  (31)بمقتضى المادة

: نأمر بكضع النظاـ اآلتي

مف  (43) نظاـ المجنة الثالثية لشؤكف العمؿ صادر بمقتضى المادة 2010لسنة  (21)نظاـ رقـ 

. 1996لسنة  (8)قانكف العمؿ رقـ 

( 1)المادة 

كيعمؿ بو مف تاريخ نشره في  (2010نظاـ المجنة الثالثية لشؤكف العمؿ لسنة )يسمى ىذا النظاـ    

الجريدة الرسمية  

( 2)المادة 

 يككف لمكممات التالية حيثما كردت في ىذا النظاـ المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ القرينة عمى 

:- غير ذلؾ

.       كزارة العمؿ:الكزارة

.       كزير العمؿ :الكزير

      المجنة الثالثية لشؤكف العمؿ :المجنة

     رئيس المجنة  :الرئيس

( 3)المادة 

 تشكؿ المجنة برئاسة الكزير كعضكية تسعة اعضاء يمثمكف كؿ مف الكزارة كاصحاب العمؿ كالعماؿ 

: كعمى النحك التالي

. ثالثة مف مكظفي الكزارة يسمييـ الكزير عمى اف يككف االميف العاـ مف بينيـ .أ 

 .رئيس غرفة صناعة االردف كرئيس غرفة تجارة االردف كممثؿ عف قطاع الزراعة يسميو الكزير .ب 
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رئيس االتحاد العاـ لنقابات العماؿ كاثنيف مف رؤساء النقابات العمالية أك اعضاء الييئة االدارية فييا  .ج 

 .يسمييا رئيس االتحاد

(  4)المادة 

. تككف مدة العضكية في المجنة اربع سنكات باستثناء مف يتمتعكف بالعضكية بحكـ مناصبيـ .أ 

 :-يفقد العضك، بقرار مف المجنة،عضكيتو فييا في ام مف الحاالت التالية .ب 

اذ تخمؼ عف حضكر ثالثة اجتماعات عادية متتالية دكف عذر مشركع ككاف مف غير  .1

. االشخاص الذيف يتمتعكف بالعضكية بحكـ مناصبيـ

 .اذ فقد الصفة التي عيف مف اجميا في المجنة  .2

 .اذا حكـ عميو بجنحة مخمة بالشرؼ اك باالخالؽ العامة اك بجناية  .3

( 3)اذ فقد العضك في المجنة عضكيتو فتتـ تسمية بديؿ لو لممدة المتبقية منيا كفقان االحكاـ المادة .ج 

 .مف ىذا النظاـ

 (5)المادة 

. يككف اميف عاـ الكزارة نائبان لمرئيس يتكلى ميامو عند غيابو  . أ

يسمى الكزير مف بيف مكظفي الكزارة سكرتيران لمجنة يتكلى تكجيو الدعكة الجتماعاتيا مرفقا بيا  . ب

 .جدكؿ اعماليا،ظ كتدكيف محاضر جمساتيا كاجتماعاتيا كمتابعة تنفيذ قراراتيا

 (6)المادة 

 باالضافة الى المياـ التي تتكالىا المجنة كفقا الحكاـ العمؿ النافذ تتكلى المجنة المياـ كالصالحيات 

:- التالية 

اجراء تقييـ دكرم لمدل انسجاـ سياسات كتشريعات العمؿ مزع احتياجات التنمية االقتصادية  . أ

 :-كاالجتماعية كمعايير العمؿ الدكلية كالعربية كخاصة في المجاالت التالية
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التشغيؿ كالحد مف البطالة   .1
 تفتيش العمؿ  .2

 التفاكض العمالي الجماعي .3

 .النزاعات العمالية  .4

 االجكر .5

 .التدريب الميني  .6

 :-دراسة كتقييـ المسائؿ المتعمقة بمعايير العمؿ الدكلية كالعربية، بما في ما يمي . ب

. دراسة اتفاقيات العمؿ الدكلية العربية كالتنسيب بشأنيا الى الجيات المعنية  .1

االطالع عمى التقرير الشسنكم المتضمف كرد اصحاب العمؿ عمى مالحظات لجنة الخبراء في  .2

 .منظمة العمؿ العربية المتعمقة بمتابعة االتفاقيات كالتكصيات الصادرة عمى ام منيما كتطبيقيا 

االطالع عمى تقرير كؿ مف الكزارة كالعماؿ كاصحاب العمؿ بخصكص تطبيؽ االتفاقيات  .3

 .المصادؽ عمييا كغير المصادؽ عمييا كالردكد المتعمقة بيا

( 7)المادة 

تجتمع المجنة ثالث مرات سنكيا عمى االقؿ اك كمما دعت الحاجة، عمى اف تتـ الدعكة لالجتماع  .أ 

. كتحديد جدكؿ اعماليا بقرار ف الكزير

لمجنة عقد اجتماع غير عادم بدعكة مف رئسيا بناء عمى طمب يقدمة ما ال يقؿ عف اغمبية اعضائيا  .ب 

 .عمى اف يقتصر ىذا االجتماع عمى مناقشة االمكر المحددة في الطمب

يتككف النصاب القانكني الجتماعات المجنة العادية كغير العادية بحضكر ما ال يقؿ عف اغمبية  .ج 

 .اعضائيا عمى اف يككف الرئيس اك نمئبو مف بينيـ كتصدر قرارتيا باغمبية اصكات االعضاء

( 8)المادة 

لمجنة تشكيؿ لجنة فنية اك اكثر مف بيف اعضائيا لدراسة ام مف االمكر المعركضة عمييا عمى اف  . أ

. تحدد مياميا في قرار تشكيميا
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مف ىذه المادة  (أ)لمجنة االستعانة بام خبير لمساعدة عمييا عمى اف تحدد مشكمة كفقا الحكاـ الفقر . ب

 .في قياميا بمياميا

( 9)المادة 

يصدر الكزير التعميمات الالزمة لتنفيذ احكاـ ىذا النظاـ بما في ذلؾ المتعمقة منيا بعمؿ المجنة كمكافات 

. اعضائيا كسكرتيرىا كالخبراء

6/4/2010 

كزير 
االكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات 

االسالمية 
الدكتكر عبد السالـ العبادم 

نائب رئيس الكزراء                 
ككزير الداخمية 
نايؼ القاضي 

 

رئيس الكزراء 
ككزير الدفاع بالككالة كنائب 

رئيس الكزارء ككزير دكلة 
الدكتكر رجائي معشر 

 

كزير 
التعميـ العالي كالبحث العممي 

الدكتكر كليد المعاني 
 

كزير                                                  
الخارجية 

ناصر جكدة 

كزير  
دكلة الشؤكف البرلمانية ككزير 

التنمي لسياسية بالككالة  

 

كزير 
السياحة كاالثار 
ميا الخطيب 

كزير الطاقة كالثركة المعدنية 
خالد االيراني 

كزير  
دكلة الشؤكف االعالـ كاالتصاؿ 

الدكتكر نبيؿ الشريؼ 
 

كزير 
المالية 

الدكتكر محمد ابك حمكر 

كزير 
الصحة 

الدكتكر نايؼ الفايز 

كزير 
العدؿ 

ايمف عكده 

كزير 
الصناعة كالتجارة كالنقؿ 

بالككالة 
عامر الحديدم 

كزير 
التنمية االجتماعية 

ىالة بسيسك 
 

كزير  
الشؤكف البمدية 
عممي الغزاكم 

كزير 
تطكير القطاع العاـ ككزير 
الدكلة لممشاريع الكبرل  

عماد فاخكرم 
 

كزير 
الثقافة 

نبيو شقـ 

كزير 
الزراعة 

سعيد المصرم 
 

كزير 
العمؿ 

الدكتكر ابراىيـ العمكش 

كزير 
التربية كالتعميـ 

الدكتكر ابراىيـ بدراف 

كزير 
دكلة الشؤكف كرئاسة الكزراء 

جماؿ الشمايمة 

كزير 
التخطيط كالتعاكف الدكلي 

الدكتكر جعفر حساف 
كزير 
البيئة 

حاـز ممحس 

كزير 
االتصاالت كتكنكلكجيا 

المعمكمات 
مركاف جمعة 

كزير 
االشغغاؿ العامة كاالسكاف 

الدكتكر محمد طالب عبيدات 

كزير  
المياه كالرم 

محممد النجار 
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 (أ)تعميمات شركط كاجراءات استخداـ كاستقداـ العماؿ غير االردنييف كالصادرة يمكجب احكاـ الفقرة

.  كتعديالتو1996لسنة " (8)مف قانكف العمؿ رقـ (12)مف المادة

 

(:- 1)المادة 

يعمؿ بيا مف  (تعميمات شركط كاجراءات استخداـ كاستقداـ العماؿ غير االردنييف)تسمى ىذه التعميمات 

. تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية 

(: 2)المادة

يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ 

: القرينة عمى غير ذلؾ

كزارة العمؿ :               الكزارة

كزير العمؿ :               الكزير

مديرية العمؿ المعنية  :             المديرية

مدير مديرية العمؿ المعنية  :              المدير

. العامؿ غير االردني المكجكدة داخؿ المممكة :   العامؿ المستخدـ

. العامؿ غير االردني الذم دخؿ المممكة بمكجب عقد استخداـ بقصد العمؿ:    العامؿ المستقدـ

نافذة خدمة كبار رجاؿ االعماؿ كالمستثمريف :             النفاذة

. رئيس النافذة خدمة كبار رجاؿ االعماؿ كالمستثمريف:      رئيس النافذة
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(: 3)المادة

تختص اللبنظر في طمبات  (لجنة االستخداـ)لمكزير تشكيؿ لجنة اك اكثر مف مكظفي الكزارة تسمى 

استخداـ كاستقداـ العماؿ غير االردنييف مف داخؿ كخارج المممكة، تحدد مياميا بمكجب قرار تشكيميا، 

. كلمكزير اشراؾ ممثميف عف الجيات ذات العالقة في عضكية ىذه المجاف لالستئناس برأييـ 

(: 4)المادة

: يمتـز صاحب العمؿ باستخداـ كاستقداـ عامؿ غير االردني اجراء ما يمي

 :تعبئة نمكذج االستخداـ كاالستقداـ المعتمد كمكقعا حسب االصكؿ متضمنا ما يمي .أ 

اسـ صاحب العمؿ اك المؤسسة كاسـ صاحبيا اك مديرىا المسؤكؿ، كعنكانيا،كطبيعة عمميا،  .1

. كفركعيا إف كجدت

 .اسـ العامؿ حسبما كرد في جكاز سفره، كتاريخ ميالده، كجنسيتو، كالمينة التي سيعمؿ بيا .2

 :-يرفؽ بطمب االستخداـ الكثائؽ التالية .ب 

عقد عمؿ مف نسختيف مكقعان مف الطرفيف  .1

ابراز رخصة ميف سارية المفعكؿ لمؤسسة كارفاؽ صكرة عنيا، اك تقديـ اذف اشغاؿ كسند تسجيؿ  .2

مصدقان حسب االصكؿ كارفاؽ صكر عنيما في حالة ككف  (اذ كاف مستأجرا)االرض كعقد االيجار

العمؿ المستخدـ يعمؿ في عمارة اك فيال عمى اف تككف المكافقة لعامؿ كاحد فقط لمعمارة اك الفيال، اك 

 .ارفاؽ كتاب صادر عف مديرية الزراعة المختصة في حالة ككف العامؿ عامال زراعيا

 .صكرة عف جكاز سفر العامؿ عمى اف يككف سارم المفعكؿ  .3

 .كشؼ صادر عف المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي تبيف اشتراؾ المؤسسة بالضماف االجتماعي .4

صكرة عف المشاريع كالعطاءات المحالة عمى صاحب العمؿ مبينا فييا الجية التي احالت ىذه  .5

 .العطاءات
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شيادة فحص طبي لمعامؿ المستقدـ اك المستخدـ سارية المفعكؿ صادرة عف أحد المراكز الصحية  .6

 .المعتمدة لدل كزارة الصحة 

 :-يرفؽ بطمب االستقداـ الكثائؽ التالية .ج 

ابراز رخصة ميف سارية المفعكؿ لممؤسسة كارفاؽ صكرة عنيا، اك تقديـ اذف أشغاؿ كسند تسجيؿ  .1

مصدقا حسب االصكؿ كارفاؽ صكرة عنيما في حالة ككف  (اذ كاف مستاجرا)االرض كعقد االيجار 

العماؿ المستخدـ يعمؿ في عمارة اك فيال عمى اف تككف المكافقة لعامؿ كاحد فقد لمعمارة اك فيال، 

كارفاؽ كتاب صادر عف مديرية الزراعة المختصة في حالة ككف العامؿ المطمكب استقدامو سيعمؿ 

 .في قطاع الزراعة

صكرة عف المشاريع كالعطاءات المحالة عمى صاحب العمؿ مبينان فييا الجية التي احالت اليو ىذه  .2

 .العطاءات 

 .صكرة عف جكاز السفر العمؿ سارم المفعكؿ لمدة ال تقؿ عف سنة  .3

 .عقد عمؿ عمى نسختيف يقدـ عند صدكر المكافقة عمى الطمب .4

أعاله باالضافة الى  (ب)يتـ استكماؿ الكثائؽ المطمكبة عند دخكؿ العامؿ اراضي المممكة كفؽ البند  .5

 .شيادة عدـ محككمية مصدقة حسب االصكؿ صادرة عف الجيات المختصة في بمد العامؿ 

 .يتـ دفع تصاريح العمؿ مسبقان كبعد الحصكؿ عمى لمكافقة عمى الطمب  .6

(: 5)المادة

يقدـ صاحب العمؿ كفالة عدلية أك بنكية كفؽ الصيغة التي يقررىا الكزير كلمكزير حؽ التصرؼ بيا  .أ 

في حاؿ اخالؿ صاحب العمؿ بأم مف االلتزامات المتةرتبة عميو بمكجب القانكف كاالنظمة الصادرة 

بمكجبو اك بيذه التعميمات كذلؾ لضماف حقكؽ العماؿ لديو كقيمة نفقات ضبط كتسفير العامؿ 

المخالؼ العادتو الى بمده االصمي، كيتحمؿ صاحب العمؿ المخالؼ قيمة ىذه النفقات بمبمغ اجنالي 
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دينار لصالح الخزينة عف كؿ عامؿ يتـ تسفيره تقتطع مف قيمة الكفالة كلمكزير  (300)ال يقؿ عف 

الرجكع عمى صاحب العمؿ االصمي بيذا المبمغ اذا كاف العماؿ المخالفكف قد ترككا العمؿ لديو كلـ 

:- يقـ بتبميغ الكزارة بفرارىـ خالؿ فترة سرياف تصريح العمؿ كذلؾ مما يمي

كفالة عف العمؿ مف الجنسيات المقيدة بقانكف االقامة عف كؿ عامؿ منكم استقدامو اك استخدامو  .أ 

. دينار (300)بقيمة

 كفالة عف العماؿ مف الجنسيات المقيدة بقانكف االقامة بقيمة .ب 

دينار في حالة استقداـ اك استخداـ ما بيف ثالثة كعشرة عماؿ   (500)

. دينار في حالة استقداـ اك استخداـ اكثر مف عشرة عماؿ لغاية عشريف عامالن  (1000)

. دينار في حالة استقداـ اك استخداـ اكثر مف عشريف عامال لغاية خمسيف عامالن  (2500)

 عامؿ  100 عامالن كلغاية 50دينار في حالة استقداـ اك استخداـ اكثر مف  (5000)

.  عامالن 200 عامؿ كلغاية 100دينار في حالة استقداـ كاستخداـ اكثر مف  (10000)

 عامؿ 300 عامؿ كلغاية 200دينار في حالة استقداـ اك استخداـ اكثر مف  (15000)

 عامؿ 300دينار في حالة استقداـ كاستخداـ اكثر مف  (20000)

يستثنى مف تقديـ الكفاالت الكزارات كالدكائر كالجامعات الحككمية كالمؤسسات العامة، كامانة عماف  .ب 

. الكبرل، كالبمديات كالمكاتب االقميمية كالسفارات كالييئات الدبمكماسية  كالمنظمات الدكلية 

لغايات االعفاء تقديـ الكفالة المنصكص عمييا في ىذه المادة تطبؽ األسس الخاصة بالقائمة الذىبية  .ج 

 .المعتمدة بقرار صادر عف الكزير

( : 6)المادة

لصاحب العمؿ تسمية مندكب عنو اك اكثر لمتابعة معامالاتو امما الكزارة، بمكجب بطاقك سنكية  .أ 

. تصدرىا الكزارة كيشترط اف ال يككف المندكب ألكثر مف صاحب عمؿ
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 :لغايات اصدار بطاقة اعتماد المندكب اك تجديدىا يشترط تقديـ الكثائؽ التالية .ب 

كمب مقدـ مف صاحب العمؿ   .1

 اف يككف المندكب احد العامميف لدل صاحب العمؿ  .2

 .شيادة عدـ محككمية خاصة بالمندكب .3

 تستكفى الكزارة عف اصدار البطاقة اك تجديدىا بدالن سنكيان مقداره عشركف ديناران  .ج 

لمكزارة الغاء بطاقة المندكب في أم كقت اذا تبيف ليا عدـ التزاـ المندكب بالقكانيف كاالنظمة كىذه  .د 

 .التعميمات

 .ال تؤثر أحكاـ ىذه المادة عمى الككاالت العدلية العامة اك الخاصة بيذا الخصكص .ق 

(: 7)المادة

تعتبر المكافقة عمى طمب االستقداـ سارية المفعكؿ لمدة شيريف لمعامميف مف الجنسيات غير المقيدة  . أ

بقانكف االقامة مف تاريخ الحصكؿ عمييا، كمدة اربعة اشير لمعامميف مف الجنسيات المقيدة بقانكف 

االقامة، مف تاريخ مكافقة لجنة االستقداـ كاالستخداـ كعمى صاحب العمؿ استكماؿ اجراء دخكؿ 

العامؿ الى البالد خالؿ تمؾ الفترة كاستكماؿ االجراءات المتعمقة بالحصكؿ عمى تصريح العمؿ كتبدا 

. مدة سرياف تصريح العمؿ مف تاريخ دخكؿ العامؿ البالد

يجكز لصاحب العمؿ في حالة عدـ دخكؿ العماؿ مف الجنسيات المقيدة المكافؽ عمى استقداميـ الى  . ب

مف ىذه  (أ)البالد التقدـ بطمب اك اكثر الستبداليـ كضمف ميمة االربعة اشير المحددة في الفقرة

المادة كفؽ االصكؿ شريطة الغاء تأشيراتيـ كاثبات عدـ دخكليـ البالد عمى اف ال يتكرر الطمب 

 .ألكثر مف مرة كاحدة لنفس العماؿ المراد استبداليـ
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(: 8)المادة

لصاحب العمؿ اك المندكب المعتمد مراجعة المديرية المختصة في حاؿ رغبتو في تجديد تصريح عمؿ 

. العامؿ غير االردني قبؿ شير كاحد مف تاريخ االنتياء عمى االقؿ

(: 9)المادة

يصدر تصريح العامؿ لمعامؿ غي راالردني بعد الحصكؿ عمى مكافقة الكزير أك مف يفكضو كفؽ  . أ

:- نمكذج خاص يتضمف ما يمي

اسـ العامؿ حسبما كرد في جكاز سفره كتار يخ ميالده كجنسيتو كالمينة المصرح لو العمؿ بيا  .1

. كاف كاف مستقدمان مف خارج المممكة اك مستخدمان مف داخميا

 .اسـ صاحب العمؿ اك المؤسسة اك المزرعة التي يعمؿ لدييا العامؿ .2

 .تاريخ البدء سرياف تصريح العمؿ كتاريخ انتيائو .3

 رقـ كصكؿ المقبكضات كتاريخو .4

 .خاتـ كتكقيع مدير مديرية العمؿ المعنية  .5

تستكفى في الكزارة مف صاحب العمؿ عند دفع الرسكـ مبمغ عشرة دنانير عف كؿ عامؿ بدؿ تدقيؽ  . ب

 .لطمب استخداـ اك استقداـ اك تجديد تصريح العمؿ الالـز لمعامؿ الذم تمت المكافقة عميو

( 10)المادة

يتـ استخداـ أك تجديد تصاريح العمؿ لعماؿ غير االردنييف كفؽ احتياجات قطاعات سكؽ العمؿ مع  .أ 

مراعاة قائمة الميف المغمقة كلمكزارة اف تحدد نسبة العمالة غير االردنية ام مف القطاعات االقتصادية 

 .كبما يخدـ سياسة االحالؿ التدريجي لمعمالة االردنية 
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يمنح تصريح العمؿ ألم شخص غبر اردني دخؿ المممكة لغير قصد العمؿ بقرار مف لجنة  .ب 

االستخداـ يتـ تجديد تصريح العمؿ لجنسيات المقيدة باالقامة السنكية بعد مخاطبة كزارة الداخمية 

 .بشأنيا كفقان لالسس الخاصة بذلؾ

في حالة تخمؼ صاحب العمؿ عف تجديد العمؿ ألم عامؿ مف الجنسيات المقيدة أك غير المقيدة  .ج 

باالقامة السنكية، تستكفى الكزارة منو رسمان عف تصريح العمؿ بأثر رجعي مف تاريخ انتياء التصريح 

 .المسبؽ

في حالة تغيير العامؿ مف الجنسيات المقيدة اك غير المقيدة لصاحب العمؿ أخر تستكفي الكزارة مف  .د 

 .صاحب العمؿ الجديد رسميا عف تصريح العمؿ بأثر رجعي مف تاريخ انتياء التصريح السابؽ

ال تحتسب أم مدة تزيد عمى شير يقضييا العامؿ خارج البالد كذلؾ عند تطبيؽ األثر الرجعي لدفع  .ق 

عمى أف يتـ النحقؽ مف ذلؾ مف خالؿ إثبات  (يحمؿ تصريح عمؿ سابؽ )رسكـ تصاريح العمؿ

 .المغادرة كالدخكؿ مف اإلقامة كالحدكد

ال يتـ منح اك تجديد تصريح عمؿ أم عامؿ غير اردني صدر بحقو قرار تسفير ما بتـ الغاء ىذا  .ك 

 .القرار

(: 11)المادة

يمنح العامؿ غير االردني عدـ الممانعة بصرؼ مستحقاتو مف الضماف االجتماعي بسبب رغبتو في  .أ 

مغادرة البالد نيائيان عمى اف يقدـ طمبان بذلؾ خالؿ مدة عمى ثالثة أشير مف تاريخ انمتياء تصريح 

عممو،كبخالؼ ذلؾ يتـ استيفاء كامؿ رسكـ تصريح عمؿ لغابات منحو عدـ الممانعة، مع مراعاة 

. تطبيؽ األثر رجعي



114 

 

لغايات منح عدـ الممانعة لمعامؿ غير االردني كغير الحاصؿ عمى تصريح عمؿ سابؽ لصرؼ  .ب 

مستحقاتو مف الضماف االجتماعي بسبب رغبتو في مغادرة البالد نيائيان، يستكفي رسكـ تصريح العمؿ 

 .بأثر رجعي عف كامؿ مدة اشتراكو في الضماف االجتماعي

عمى صاحب العمؿ ابالغ المديرية التي اصدرت تصريح العمؿ فكالان بكاقعو ترؾ العامؿ غير  .ج 

االردني العمؿ اك فراره خالؿ مدة سرياف تصريح العمؿ كعمى اف ال يقبؿ التبميغ عف الفرار خالؿ 

 .الشيريف االخيريف مف مدة تصريح العمؿ

عمى العامؿ مف الجنسيات المقيدة كغير المقيدة ابالغ مديرية العمؿ التي أصدرت تصريح عممو فكر  .د 

تركو بسبب انياء صاحب العمؿ لخدماتو كألم سبب كاف مف خالؿ سرياف التصريح كبخالاؼ ذلؾ 

 .ال يمنح تصريح عمؿ لدجى أم صاحب عمؿ آخر

يمنح المكتب االقميمي لمشركة االجنبية العدد المطمكب مف العمالة كضمف الميف المسمكح بيا لغير  .ق 

االردنييف بناء عمى كتاب صادر عف كزارة الصناعة كالتجارة عمى اف ال يقؿ المستخدميف االردنييف 

 .فيو عف النصؼ باستثناء ممثؿ الشركة كنائبة

ال يسمح ألم عامؿ مف الجنسية المقيدة اك غير المقيدة باالنتقاؿ مف منطقة العقبة االقتصادية ألم  .ك 

قطاع آخر أك أم صاحب عمؿ آخر خارج تمؾ المنطقة باستثناء العامميف في المشاريع المشتركة 

 .لنفس الشركة في قطاع االنشاءات كبعد مكافقة لجنة االستخداـ

(: 12)المادة

شركط انتقاؿ العامؿ المستقدـ اك المستخدـ مف الجنسيات المقيدة كغير المقيدة مف صاحب عمؿ الى  . أ

:- آخر انتياء مدة تصريح العمؿ

يسمح لمعامؿ االنتقاؿ مف صاحب عمؿ الى آخر في نفس القطاع أك في أم قطاع آخر باستثناء  .1

. قطاع الزراعة 
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 .يسمح لمعماؿ الزراعييف باالتقاؿ مف صاحب عمؿ الى آخر في نفس قطاع الزراعة  .2

ال يسمح بانتقاؿ العامميف في المنازؿ مف غير االردنييف كالمناطؽ الصناعية المؤىمة الى أم قطاع  .3

 .آخر

  

يشترط االنتقاؿ العامؿ المستقدـ اك المستخدـ مف الجنسيات المقيدة كغير المقيدة مف صاحب عمؿ  . ب

 :-الى آخر اثناء سرياف مدة تصريح العمؿ

 :-     قطاع الزراعة كاالنشاءات .1

يسمح العامؿ باالنتقاؿ مف صاحب عمؿ الى آخر في نفس القطاع كذلؾ باتفاؽ العامؿ كصاحبي  . أ

العمؿ االصمي كالجديد كبشرط المكافقة الكزارة كالغاء تصريح العمؿ االصمي كاصدار تصريح عمؿ 

. جديد برسكـ جدجيدة لمدة سنة 

يجكز استخداـ العامؿ لدل صاحب عمؿ آخر غير المصرح لو بالعمؿ لديو كفي نفس القطاع كلمدة  . ب

معينة بدكف الغاء تصريح العمؿ كبدكف رسكـ جدسدة كذلؾ بشرط الحصكؿ عمى اذف بذلؾ مف 

الكزارة، كعمى أف يتـ ذلؾ بمكجب اتفاقية استخداـ تبيف كافة االلتزامات المترتبة تجاه العامؿ عمى كؿ 

مف صاحب العمؿ األصيؿ كصاحب العمؿ الذم سيستخدمو، بمكجب القانكف كاالنظمة كالتعميمات 

 .الصادرة بمكجبو كمف ذلؾ اصابات العمؿ

:- القطاعات االخرل .2

ال يسمح بانتقاؿ العامؿ المستقدـ مف صاحب عمؿ الى آخر بعد مضي ستة أشير مف تصريح  . أ

العمؿ لى نفس صاحب العمؿ، كبشرط مكافقة الكزارة كصاحبي العمؿ االصيؿ كالجديد كالغاء تصريح 

. العمؿ كاصدار تصريح عمؿ جديد لمدة سنة كبرسكـ جديدة 
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يسمح بانتقاؿ العامؿ المستخدـ مف داخؿ المممكة مف صاحب عمؿ الى آخر شريطة الحصكؿ عمى  . ب

إخالء طرؼ مف صاحب العمؿ االصمي كالغاء تصريح العمؿ كاصدار تصريح عمؿ جديد لمدة سنة 

كبرسكـ جديدة، أما بعد انتياء مدة تصريح العمؿ فيتـ االنتقاؿ دكف شرط الحصكؿ عمى إخالء طرؼ 

 .مف صاحب العمؿ االصمي

(: 13)المادة

لمكزير استحداث نافذة لخدمة كبار رجاؿ األعماؿ في مديريات العمؿ تتكلى النظر في طمبات كبار  .أ 

. رجاؿ األعماؿ كالمستثمريف لتمبية احتياجاتيـ مف العمالة الكافدة كالخبراء الفنييف

يشكؿ الكزير في كؿ مديرية تستحدث فييا ىذه النافذة لجنة برئاسة المدير كبمشاركة ممثميف عف  .ب 

الجيات ذات الالقة تتكلى تحديد فئة كبار رجاؿ األعماؿ كالمستثمريف المستفيديف مف خدمات 

النافذة، كالنظر في االعتراضات عمى القرارات الخاصة بطمباتيـ، كتقديـ المقترحات بخصكصك إعادة 

 .النظر في أسس االستخداـ كاالستقداـ الخاصة بيذه الفئة

 :-تتكلى النافذة .ج 

النظر في طمبات االستخداـ كاالستقداـ المقدمة مف كبار رجاؿ األعماؿ كالمستثمريف كالسير  .1

. باالجراءات الخاصة بيا كفؽ االسس المعمكؿ بيا في ىذه التعميمات

 .التنسيب لممدير باتخاذ القرار بالمكافقة اك عدـ المكافقة عمى طمبات االستخداـ كاالستقداـ .2

يتكلى رئيس النافذة اتخاذ القرارات المتعمقة بتجديد تصاريح العمؿ كتغيير صاحب العمؿ كفقان  .3

 لألسس الكاردة في ىذه التعميمات    

 :-يشترط في طمبات االستخداـ كاستقداـ الخبراء كالفنييف ما يمي .د 

عدـ تكفر بديؿ أردني  .1

 التزاـ صاحب العمؿ بتدريب بديؿ اردني إلحاللو مكاف الخبير اك الفني .2
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يمنح الخبير اك الفني التصريح عمؿ لمدة سنة كاحدة قابمة لمتجديد بناء عمى اتفاقية تدريب كتشغيؿ  .3

 .مع الكزارة كمكافقة لجنة االستخداـ

(: 14)المادة

عمى الرغـ مما كرد في ىذه التعميمات بخصكص العماؿ مف الجنسيات غير المقيدة، تطبؽ األسس التالية 

: ضمف أحكاـ ىذه المادة عمى العماؿ مف الجنسية المصرية

 :عمى كؿ صاحب عمؿ يرغب باستقداـ عامؿ غير اردني مف النسية المصرية تقديـ الكثائؽ التالية  .1

. طمب االستقداـ كتعبئة النمكذج المعتمد مف الكزارة  .أ 

ابراز رخصة ميف سارية المفعكؿ لممؤسسة كارفاؽ صكرة عنيا كارفاؽ كتاب صادر عف مديرية  .ب 

الزراعة المختصة في حالة ككف العامؿ المطمكب استقدامو سيعمؿ في قطاع الزراعة اك تقديـ إذف 

مصدؽ حسب األصكؿ كارفاؽ صكرة  (اذا كاف مستأجران )اشغاؿ كسند تسجيؿ االرض كعقد االيجار 

عنيما في حالة ككف العمؿ يعمؿ في عمارة اك فيال عمى اف تككف المكافقة لعامؿ كاحد فقط لمعمارة 

 .اك الفيال 

لمجنة االستخداـ طمب تكصية صادرة مف النقابة اك اتحاد المزارعيـ اك الييئة تمثؿ قطاع النشاط  .ج 

 .االقتصادم الذم يزاكلو صاحب العمؿ يبيف فيو مدل الحاجة الفعمية مف العماؿ لمقدـ الطمب

صكرة عف المشاريع كالعطاءات المحالة عمى صاحب العمؿ، مبينان فييا الجيو التي احالت ىذه  .د 

 .العطاءات

كشؼ صادر عف المؤسسة العامة لمصضماف االجتماعي يبيف اشتراؾ المؤسسة بالضماف  .ق 

 .االجتماعي

 :يتـ استكماؿ باقي الكثائؽ المطمكبة عند دخكؿ العامؿ اراضي المممكة كىي .ك 

نسخة عف عقد العمؿ المصدقة مف كزارة القكل العاممة المصريةك  .1
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 .جكاز سفر العامؿ كصكرة عنو .2

شيادة فحص طبي سارية المفعكؿ صادر عف احد المراكز المعتمدة لدل كزارة الصحة، باالضافة  .3

 .الى تقديـ الفحص الطبي مف بمد العامؿ، كشيادة عدـ المحككمية 

تعتبر المكافقة عمى طمب االستقداـ سارية المفعكؿ لمدة شيريف مف تاريخ مكافقة لجنة االستخداـ،  .2

كعمى صاحب العمؿ اختيار العامؿ مف خالؿ بيانات العماؿ المتاحة لمجميع عمى المكقع 

االلكتركني لمكزارة اك عف طريؽ اختياره الشخصي، ككذلؾ عميو دفع رسـ اصدار تصريح العمؿ، 

. كالتكقيع عمى عقد العمؿ المحكسب في مديرية العمؿ المعنية

يسمح لصاحب العمؿ استبداؿ عامؿ بآخر في حالة االستقداـ كبنفس الرسكـ المدفكعة مسبقان كلمرة  .3

 :-كاحدة فقط في الحاالت التالية

في حالة عدـ تكقيع العامؿ عمى عقد العمؿ خالؿ اسبكعيف مف تاريخ دفع صاحب العمؿ رسكـ  . أ

تصريح العمؿ  

في حالة تكقيع العامؿ عمى عقد العمؿ كختـ جكاز سفره، بالمعمكمات عف صاحب العمؿ كالقطاع  . ب

يكما مف تاريخ تكقيع العقد عمى اف يقدـ طمب  (45)الذم سكؼ يعمؿ فيو، كلـ يدخؿ المممكة خالؿ

 .استبداؿ الى الكزارة خالؿ مدة ال تزيد عمى اربعك اشير مف تاريخ دفع رسـ تصريح العمؿ

. يكزما مف تكقيعو عمى عقد العمؿ (45)يمنع العامؿ مف دخكؿ المممكة بعد انقضاء  .4

 .تبدأ مدة سرياف تصريح العمؿ لمعامؿ مف الجنسية المصرية المستقدـ مف تاريخ دخكلو المممكة .5

 دكالران امريكيا اك ما يعادليا بالدينار االردني عف دخكلو (250)يدفع العامؿ المستقدـ .6

المممكة عبر معبر العقبة الحدكدم كذلؾ كتأميف لغايات االلتزاـ بااللتحاؽ بصاحب العمؿ الذم 

استقدامو، كعمى اف يسترد االمؿ قيمة التاميف ىذه عند التزامو بااللتحاؽ بصاحب العمؿ كاستصدار 
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يكما مف تار يخ دخكؿ المممكة كبعكس ذلؾ يعتبر مبمغ تاميف ايرادا  (45)تصريح العمؿ خالؿ

. لمخزينة كال يجكز لو استرداداه

(: 15)المادة

مف قانكف العمؿ اذا اقتنع بكجكد اسباب  (ز12)لمكزير الغاء قرار التسفير الصادر بمكجب احكاـ المادة

تتطمب الغاء قرار التسفير، عمى اف يتحمؿ صاحب العمؿ اك مدير المؤسسة النفقات كالمصاريؼ كبدؿ 

الخدمات التي تكبدتيا الكزارة كالجيات الرسمية االخرل في االعماؿ المتعمقة بضبط المخالفات كالتحفظ 

عف استخداـ العامؿ بطريقة  (الفا دينار)عمى العناؿ المخالفيف لغايات التسفير كبمبمغ اجمالي مقداره

. مخالفة الحكاـ القانكف، لصالح الخزينة العامة 

(: 16)المادة

تطبؽ احكاـ ىذه التعميمات عمى كافة القطاعات  (15 رقـ 12 فقرةأ مف المادة 3البند )مع مراعاة احكاـ

. باستثناء قطاع العامميف في المنازؿ كالعامميف في المناطؽ الصناعية المؤىمة 

(: 17)المادة

أك اصدارأ استثنئات يراىا مناسبة مف أم / لمكزير اصدار األسس الالزمة لتنفيذ احكاـ ىذه التعميمات، ك

. حكـ مف احكاميا

(: 18)المادة

تمغى تعميمات شركط كاجراءات استخداـ كاستقداـ العماؿ غير االردنييف المنشكرة في الجريدة الرسمية 

. 19/8/2009تاريخ (4976)رقـ

 

ماىر الكاكد 

كزير العمؿ 



120 

 

 

( أ)فقرة (7)تعميمات بدؿ االتعاب التي تقاضاىا المكاتب الخاصة لمتشغيؿ صادرة استنادا ألحكاـ المادة 

. 1999لسنة  (21) مف نظاـ المكاتب الخاصة لمتشغيؿ رقـ8كالمادة 

(  1)المادة رقـ 

كيعمؿ بيا مف تايخ  (تعميمات بدؿ االتعاب التي تقاضاىا المكاتب الخاصة لمتشغيؿ)تسمى ىذه التعميمات

. نشره في الجريدة الرسمية 

(:- 3)المادة رقـ

مف % 7يتقاضى المكتب الخاص لمتشغيؿ ممف تـ تكفير فرصة عمؿ حقيقة لو بدؿ اتعاب بنسبة  .أ 

المبمغ المحدد في عقد العمؿ كلمرة كاحدة كال يدخؿ في حساب ىذه االتعاب البدؿ المتنعمؽ بالسكف 

كالعمؿ االضافي كذلؾ عف عقد العمؿ المحدد بسنة اك اكثر ما اذا كانت مدة العقد اقؿ مف سنة 

. فتككف نسبة االتعاب متناسبة مع مدة العقد

يمتـز صاحب العقد بتزكيد ممف كفر لو فرصة عمؿ حقيقية بإيصاؿ مالي يتضمف مقدار البدؿ الذم  .ب 

 .تقاضاه

مف ىذه المادة في حاؿ تكفر فرصة عمؿ حقيقية  (أ)تستحؽ بدؿ االتعاب المنصكص عمييا في الفقرة .ج 

 .كتكقيع عقد العمؿ كالحصكؿ عمى تاشيرة العمؿ

اذ رفض ممف تـ تكفير فرصة عمؿ حقيقية لو االلتحاؽ بالعمؿ رغـ تكقيع عقد العمؿ يتحمؿ تكاليؼ  .د 

 .مف بدؿ االتعاب% 2المكتب بما ال يتجاكز نسبة 

ال يجكز لمكاتب التشغيؿ الخاصة تقاضي ام مبمغ فرصة عمؿ حقيقية لو في حاؿ تقاضي بدؿ  .ق 

 .االتعاب مف اصحاب الشركات 
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(: 3)المادة رقـ

في حاؿ استغناء صاحب العمؿ عف خدمات العامؿ خال فترة التجربة المحددة في العقد اك قبؿ  . أ

. انتياء مدة العقد يتقاضى المكتب بدؿ االتعاب عف المدة اليت عمؿ فييا العامؿ فقط

اذ ترؾ العامؿ العمؿ خالؿ فترة التجرية المحددة في العقد مف ذاتو فيستحؽ المكتب بدؿ االتعاب  . ب

 .عف المدة التي عمؿ فييا كفي حاؿ ترؾ العمؿ بعد فترة التجربة يستحؽ المكتب بدؿ االتعاب كاممة 

(: 4)المادة رقـ

يعتبر بدؿ االتعاب المنصكص عميو في ىذه التعميمات شاكال جميع اتعاب المكتب كخدماتو التي قدميا 

. في سبيؿ ايجاد فرصة عمؿ لمباحث كال يجكز لممكتب اف يتقاضى ام مبمغ اضافي غير ذلؾ

( 5)المادة رقـ

: يشكؿ الكزير لجنة لنظر في ترخيص المكاتب الخاصة لمتشغيؿ مف مكظفي الكزارة تتكلى المياـ التالية 

 .النظر في طمبات ترخيص الشركات المسجمة في مجاؿ تشغيؿ االردنييف كطمبات الغاء ترخيصيا -

 النظر في منظكمة التشريعات الخاصة بمكاتب التشغيؿ الخاصة  -

 النظر بكافة االمكر المتعمقة بالمكاتب كاتخاذ االجراءات المناسبة بشأنيا  -

 .النظر في ام أمكر اخرل تكمؼ بيا -

(: 6)المادة رقـ

يمتـز المكتب بكضع صكرة مف تعميمات بدؿ االتعاب التي تبيف المبمغ الذم يتقاضاه المكتب في مكاف 

. كاضح كظاىر في مكتبو
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(: 7)المادة رقـ

المنشكرة في عدد الجريدة  (تعميمات االتعاب التي تتقاضاىا المكاتب الخاصة لمتشغي)تمغى 

 1/8/1999الصادر بتاريخ  (4369)الرسمية

 

 

 

 

عاطؼ عضيبات  

كزير العمؿ 
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ف تعميمات منح  (15)تعميمات منح المكافات كالحكافز لمكظفي كزارة العمؿ الصادر بمكجب المادة

مف  (ب30)المكافات كالحكافز في الخدمة المدنية الصادر عف مجمس الكزراء بمكجب احكاـ المادة

.  كتعديالتو2007لسنة (30)نظاـ الخدمة المدنية رقـ

(: 1)المادة

 كيعمؿ بيا مف 2010لسنة  (تعميمات منح المكافات كالحكافز لمكظفي كزارة العمؿ)تسمى ىذه التعميمات 

. تاريخ اقرارىامف مجمس الكزراء

(: 2)المادة 

يككف لمكممات االليو حيثما كردت ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينة عمى 

: غير ذلؾ

كزارة العمؿ : الكزارة

لجنة المكافات كالحكافز المشكمة بمكجب التعميمات : المجنة

كؿ شخص معيف في الكزارة بقرار مف المرجع المختص في كضيفة مدرجة في جدكؿ : المكظؼ

تشكيالت الكظئاؼ الصادرة بمقتضى قانكف المكازنة العاـ كالمكظؼ المعيف بمكجب عقد اك عمى حساب 

المشاريع كيشمؿ ذلؾ االشخاص المكمفيف كالمنتدبيف كالمعارضيف لمعمؿ لدل الكزارة، العامميف في أم 

. جية اخرل تستعيف بيـ الكزارة الداء مياماىا

البدؿ المعنكم اك المادم المستحؽ بمكجب أحكاـ ىذه التعميمات كيمنح كأداة تحفيزية : المكافات كالحكافز

مف قبؿ المرجع المختص لقاء جيد أك سمكؾ أك عمؿ متميز أك أداء أعماؿ تسيـ في تطكير كاقع العمؿ 

. في الكزارة كتحسيف صكرتيا كمستكل الخدمات المقدمة

 



124 

 

 

(: 3)المادة

مف ىذه  (2)تسرم أحكاـ ىذه التعميمات عمى مكظفي الكزارة كفؽ تعريؼ المكظؼ الكارد في المادة 

. التعميمات

(: 4)المادة

: غايات كاىداؼ المكافات كالحكافز

. تعزيز االستقرار الكظيفي لدل الككادر المؤىمة كالمدربة في الكزارة  .أ 

 .رفع انتاجية المكضؼ مما يسيـ في رفع مستكل االنتاجية لمكزارة  .ب 

 .تشجيع كتطكير العمؿ االبداعي في عمؿ الكزارة  .ج 

(: 5)المادة

يشكؿ الكزير لجنة المكافات كالحكافز تتكلى تنفيذ احكاـ ىذه التعميماتف برئاسة اميف عاـ الكزارة كعضكية 

اربعة مف مدراء المديرات عمى أف يككف المدير االدارم كالمالي أحدىـ أحد مكظفي قسـ المحاسبة مقرا 

لمجنة كيتـ إعادة تسميتيا سنكيان، كتجتمع الجنة بدعكة مف رئيسيا بحضكره كثالثة مف أعضائيا عمى 

األقؿ، كتتخذ تكصياتيا أك تنسيباتيا باكثرية اصكات اعضائيا الحاضريف عمى األقؿ كاذا تساكت 

. االصكات يرجح الجانب الذم صكت معو رئيسيا

(: 6)المادة 

:- تتكلى المجنة المياـ التالية

. إعداد تقرير الكمفة المالية سنكية المطمكبة كمخصصات لتنفيذ أحكاـ ىذه التعميمات .أ 

مراجعة تقييـ أداء المكظفيف بناء عمى التقارير التي ترفع الييا مف قبؿ الكحدات االدارية لمكزارة كفؽ  .ب 

 .ىذه التعميمات 
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مراجعة تقييـ أداء الكحدات التنظيمية كفؽ معايير تميز الكحدات التنظيمية المعتمدة في ىذه التعميمات  .ج 

. 

درجة التقييـ معايير التقييـ 
دائما 

(5 )
غالبان 

(4 )
أحيانان 

(3 )
نادران 

(2 )
أبدان 

(1 )
     في عممية اتخاذ القرارات 

لدل الكحدة االستعداد دائمان لمساعدة 
في حؿ المشكالت الكحدات االخرل في 

الكزارة 

     

كؿ فرد في الكحدة عمى دراية تامة 
بدكره ضمف الفريؽ كلديو أىداؼ 

كاضحة كأساليب فعالة لتحقيؽ األىداؼ 
كيدرؾ النتائج التي يتـ تحقيقيا 

     

     عالمة  (20)االتصاؿ 
لدل الكحدة قنكات اتصاؿ فعالة 

العالقات االفقية مع الكحدات األخرل )
 (كالجيات كالمؤسسات الخارجية

     

تقكـ الكحدة بإيصاؿ المعرفة الى 
الكحدات األخرل كالجاىت الخارجية 
ذات العالقة بأسمكب كاضح كمبرمج 

كدقيؽ 

     

تقكـ الكحدة بنقؿ المعمكمات بصكرة 
مستمرة كمشاركة الخبرات داليان مع 

الكحدات المختمفة 

     

     عالمات  (10)االبتكار كاالبداع 
يتـ طرح أفكار خالقة كجديدة بشكؿ 

دكرم كيفكؽ التكقعات 
     

     عالمات  (10)االلتزاـ
يتقيد مكظفك الكحدة بااللتزظاـ 

بساعات الدكاـ الرسمي كالحضكر 
     

المظير العاـ لمكحدة كالمكظفيف عمى 
مستكل عالي 

     

     عالمات (10)التخطيط كالتنظيـ
تضع الكحدة أىداؼ ليا تنبثؽ مف 
األىداؼ االستراتيجية لمكزارة كتطكر 
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خطط عمؿ تنفيذية لتحقيؽ تمؾ 
االىداؼ كتتابع التنفيذ بشكؿ مستمر 

يتـ تقييـ الجزء مف قبؿ )النتائج
عالمة  (20)الكزير

     

تتبنى الكحدة االتجاىات االيجابية فيما 
يتعمؽ برسالة الكزارة كأىدافيا في مجاؿ 

التعامؿ مع دكائرىا المختمفة 

     

لدل الكحدة انجازات تؤدم الى ترجمة 
رسالة الكزارة كتحقيؽ اىدافيا 

     

     تنجز حجـ كبير مف العمؿ كبجكدة 
     تقدـ أعماليا بدقة تامة 

     تنجز األعماؿ كفقانُ  لممكاعيد المحددة 
تبادر الكحدة في تبياف مجاالت التطكير 

كالتحسيف كتتبناىا كتنفذىا 
     

 

مف مجمكع مخصصات الحكافز في الكزارة كعمى النحك % 90مكافأة التميز الكظيفي كتمنح بنسبة . ب

:- التالي

:- يتـ قياس التميز الكظيفي لممكظؼ كفؽ المعايير التالية.1

القيمة كزف المعيار  (التميز الكظيفي)معايير كأسس تتعمؽ بالمكظؼ
المتحققة 

مالحظات 

   15درجة التزاـ المكظؼ بمدكنة كأخالقيات السمكؾ الكظيفي 
االنجازات التي يقدميا المكظؼ بجكدةعالية كتزيد عف 

المتكقع كتتعدل مياـ عممو الكظيفي 
15   

درجة مساىمة المكظؼ في تبسيط اجراءات العمؿ كتسييؿ 
تقديـ الخدمات لممتقييا 

10   

الجيكد المتميزة اليت يبذليا المكظؼ لتخطي المعكقات 
كالصعكبات التي تكاجيو في انجاز العمؿ 

10   

درجة المبادرة كالريادة في األفكار كالمقترحات التي يقدميا 
مكانية تطبيقيا كتبينييا  المكظؼ كا 

10   

القدرة عمى العمؿ بركح الفريؽ كخمؼ أفكار إبداعية تسيـ 
في دعـ عمؿ الفريؽ بفاعمية 

10   

   10مشاركة المكظؼ في المجاف المؤقتة كالغير مستحقة 
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. لممكافأة كفؽ أم تشريعات أخرل
   10التحمي بشخصية كسمكؾ متميزيف 

مستكل تعامؿ المكظؼ مع المكاقؼ الطارئة كاتخاذ القرارات 
الصحيحة في الكقت المناسب 

5   

مساىمة المكظؼ في خفض النفقات كالمحافظة عمى الماؿ 
العاـ 

5   

   100المجمكع 
 
:- يراعى أف تككف المكافأت كالحكافز لممكظؼ ضمف حدكد الفئات الكظيفية التالية.2

( 450-  دينار250): الفئة األكلى

 ( دينار250- دينار100)الفئة الثانية

 ( دينار150- دينار75)الفئة الثالثة

: يستحؽ المكظؼ مكافأة أك حافزان حسب مجمكع النقاط المبينة أدناه .4

. عالمة ال يستحؽ أم مكافأة أك حافز(60)أقؿ مف  .أ 

يستحؽ الحد األدنى مف المكافأة  (%75-60)المكظؼ الذم يحصؿ عمى مجمكع عالمات ما بيف  .ب 

 .مف ىذه المادة( ب)مف الفقرة (2)المنصكص عمييا في البند

مف المكافأة % 80يستحؽ  (%89-76)المكظؼ الذم يحصؿ عمى مجمكع عالمات ما بيف .ج 

 .مف ىذه المادة( ب)نت الفقرة (2)المنصكص عميا في البند 

يستحؽ الحد االعمى مف المكافأة  (فما فكؽ% 90)المكظؼ الذم يحصؿ عمى مجمكع عالمات  .د 

 .مف ىذه المادة( ب)مف الفقرة (2)المنصكص عمييا في البند

(: 8)المادة 

تصرؼ المكافأت كالحكافز المنصكص عمييا في ىذه التعميمات بقرار مف الكزير بناء عمى تنسيب المجنة 

. كذلؾ مف مخصصات اليت تنص عمييا التشريعات النافذة 
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(: 9)المادة

: يحـر المكظؼ مف المكافات كالحكافز في الحاالت التالية 

االجازة بدكف راتب كعالكات  .أ 

 االعارة اك االنتداب اك التكميؼ بالعمؿ لدة جيك أخرل  .ب 

 .االيفاد في دكرة أك بعثة لمدة تزيد عف شير .ج 

 .االيقاؼ عف العمؿ بسبب احالة المكظؼ الى المجمس التأديبي أك المدعي العاـ اك المحكمة .د 

مف ىذه المادة ألم سبب مف  (أ،ب،ج،د)التغيب عف العمؿ في غير الحاالت المبينة في الفقرات  .ق 

 .يكـ مف خالؿ الشير الكاحد (14)األيباب لمدة تزيد عف 

مف نظاـ الخدمة  (141)مف المادة  (أ)إذا اتخذت بحقو عقكبة مف العقكبات المحددة في الفقرة .ك 

 :- كعمى النحك التالي2007لسنة  (30)المدنية رقـ

مف المكافأة المستحقة إذا كانت العقكبة التنبيو  (50%) .1

 مف المكافأة إذا كانت العقكبة االنذار أك الحسـ مف الراتب (75%) .2

 .اذا تجاكزت العقكبة الحسـ مف الراتب االساسي فيحـر مف المكافأة اك الحافز لمدة سنة .3

(: 10)المادة

:- يشترط لمنح المكافأة كالحكافز ما يمي . أ

تحقيؽ الكحدة ألىدافيا المقررة   .1

 تكفر المخصصات المالية ليذه الغاية .2

تصرؼ المكافأت كالحكافز المنصكص عمييا في ىذه التعميمات في ضكء المخصصات المتكفر لما  . ب

:- يمي

. مف ىذه التعميمات (7)مف المادة (ب)شيريا المكافات المحددة بمكجب البند  .1
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 .مف ىذه التعميمات (7)مف المادة (أ)نصؼ سنكية لممكافأة المحددة بكمكجي البند .2

. يجب أف يتـ إطالع المكظفيف عمى ىذه التعميمات كالمعايير المتبعة في التقييـ .ق 

اعتبارا مف تاريخ مكافقة مجمس الكزراء عمى ىذه التعميمات ال تسرم عمى مكظفي كزارة العمؿ أحكاـ  .ك 

مف تعميمات منح المكافأت كالحكافز في الخدمة المدنية الصادرة عف  (7)مف المادة  (5)الحالة رقـ

 2007لسنة  (30)مف نظاـ الخدمة المدنية رقـ (ب/30)مجمس الكزراء بمكجب أحكاـ المادة 

كتعديالتو، كتعتبر جميع القرارات السابقة المتعمقة بالمكافات كالحكافز الصادرة لمكظفي كزارة العمؿ 

 .المشار الييا اعاله الغية  (5)بمقتضى الحالة رقـ

لمكزير بناء عمى تنسيب المجنة إعادة النظر في ىذه التعميمات كاجراء التعديالت الالزمة عمييا كمما  .ز 

 .دعت الحاجة شريطة مكافقة مجمس الكزراء  عمى التعديالت المقترحة 
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التعميمات الخاصة بالزاـ فئات معينة مف شركات انتاج المالبس الجاىزة باالشتراؾ في مشركع عمؿ 

( 2010التابعو لمنظمة العمؿ الدكلية كمؤسسة التمكيؿ الدكلية لعاـ  (االردف)افضؿ 

. 1996 مف نظاـ مفتشي العمؿ لعاف 11صادرة بمقتضى المادة رقـ 

(: 1)المادة 

التعميمات الخاصة بالزاـ فئات معينة مف شركات انتاج المالبس الجاىزة باالشتراؾ )تسمى ىذه التعميمات 

، 2010التابعو لمنظمة العمؿ الدكلية كمؤسسة التمكيؿ الدكلية لعاـ  (االردف)في مشركع عمؿ افضؿ 

. كيعمؿ مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

(: 2)المادة 

يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ 

: القرينة عمى غير ذلؾ

كزارة العمؿ : الكزارة 

كزير العمؿ : الكزير

ام اتفاقية اك امر شراء اك صؾ قانكني يتـ اصداره مف قبؿ المتعاقد الرئيس لطرؼ : العقد مف الباطف

اك تسميـ البضاعة أك الخدمات / ك/ ثالث بمكجب عقد رئيس مف قبؿ المتعاقد الرئيسي انتاج معيف

. المستحقة في العقد الرئيسي

مشركع عمؿ افضؿ االردف التابع لمنظمة العمؿ الدكلية كمؤسسة التمكيؿ الدكلية : (االردف)عمؿ المفضؿ

 .

ام شركة تمارس انتاج المالبس الجاىزة اك اجزائيا كما ىك معرؼ قانكف غرؼ : شركة إنتاج المالبس

. 2010 لعاـ 10الصناعو رقـ
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(: 3)المادة

 :يطبؽ ىذا النظاـ عمى شركات انتاج المالبس الجاىزة مف الفئات االربع التالية . أ

. شركات انتاج المالبس الجاىزة  التي تقكـ بالتصدير مباشرة الى الكاليات المتحدة االمريكية  .1

شركات انتاج المالبس الجاىزة التي تعمؿ بناء عمى عقد مف الباطف لمشركات المذككرة في الفئة رقـ  .2

 . اعاله1

 .شركات انتاج المالبس الجاىزة اليت تقكـ بالتصدير مباشرة الى اسرائيؿ .3

 3شركات انتاج المالبس الجاىزة التي تعمؿ بناء عمى عقد الباطف لمشركات المذككرة في الفئة رقـ  .4

 .اعاله

يصدر الكزير قائمة كؿ ستة شيكر تتضمف اسماء المصانع العاممة في االردف كالتي تقع ضمف  . ب

. الفئات المحددة في البند أ مف ىذه المادة 

(: 4(المادة

 مف 3/يككف االشتراؾ الزاميا في مشركع العمؿ األفضؿ لكافة الشركات المشمكلة في القائمة الكاردة في ـ

. التعميمات

(: 5)المادة

تككف رسكـ اشتراؾ الشركات في مشركع العمؿ األفضؿ كالمدفكعة مف قبؿ الكزارة عمى النحك  . أ

 :-التالي

لمعاـ االكؿ (%50)نسبة حمسيف بالمئة .1

 لمعاـ الثاني (%35)نسبة خمسة كثالثيف بالمئة .2

 .لمعاـ الثالث %(20) نسبة عشريف بالمئة .3
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الثالثة % 100تعفى شركات انتاج المالبس الجاىزة التي تشغؿ عمالو اردنية فقط مف الرسكـ بنسبة  .4

 .اعكاـ

تعدؿ نسبة الدعـ المذككر في البند أ مف ىذىف المادة في حاؿ تغير رسكـ االشتراؾ في مشركع عمؿ . ب

. افضؿ كلمكزير صالحية تعديؿ النسب في االكقات التي يراىا ضركرية 

المادة 

تخضع شركات انتاج االلبسو الخاضعة لالشتراؾ االلزامي عمؿ افضؿ االردف طبقا ليذه التعميمات  .1

 دينار كذلؾ بعد فترة اربعة اسابيع مف 100دينار كال تزيد عف  (50)لغرامة ال تقؿ عف خمسيف 

ب مف ىذه التعميمات كاليت يمكجييا يتـ اخضاع 3تاريخ نشر القائمة مف قبؿ الكزير تبعا لممادة 

. شركات انتاج المالبس الجاىزة لالشتراؾ االجبارم كذلؾ في حاؿ 

أك  /عدـ تسجيؿ الشركة لالشتراؾ في عمؿ افضؿ االردف ك .1

 .عدـ تسديد الشركة لرسكـ االشتراؾ في عمؿ افضؿ االردف .2

يتـ اعادة فرض الغرامة المذككرة في البند في حاؿ التحقؽ مف تكرار ام مف المخالفات المذككرة في  . ب

 البند أ مف ىذه المادة

كزير العمؿ 

سمير مراد 
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تعميمات شركط كاجراءت ترخيص المكاتب الخاصة العاممة في استقداـ كاستخداـ غير االردنييف 

العامميف في المنازؿ 

نظاـ تنظيـ )2009لسنة  (89)مف النظاـ رقـ  (15)كالمادة (9)صادرة بمقتضى أحكاـ المادة 

 (المكاتب الخاصة العاممة في استقداـ كاستخداـ غير االردنييف العامميف في المنازؿ

(: 1)المادة

تعميمات شركط كاجراءت ترخيص المكاتب الخاصة العاممة في استقداـ كاستخداـ )تسمى ىذه التعميمات 

. كيعمؿ بيا مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية  (غير االردنييف العامميف في المنازؿ

( 2)المادة

: يككف لمكممات كالعبارات التالية المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ

نظاـ تنظيـ المكاتب الخاصة العاممة في استقداـ كاستخداـ غير االردنييف العاممييف في المنازؿ : النظاـ

.  كأم تعديالت تطرأ عميو اك نظاـ يحؿ محمو2009 لسنة 89رقـ 

. المكتب المرخص العامؿ في استقداـ كاستخداـ غير االردنييف لمعمؿ في المنازؿ: المكتب 

الشخص الطبيعي المتعاقد اك الراغب في التعاقد مع عامؿ غير اردني لمعمؿ في خدمة : صاحب المنزؿ

. منزلو

. العامؿ غير االردني الذم يتـ استقدامو اك استخدمو لمعمؿ في خدمة منزؿ صاحب المنزؿ:العامؿ 

 (3)المادة

:  يمتـز المكتب في ادائو لميامو بما يمي

عدـ استقداـ العامؿ اال مف خال جية مرخصة في الدكلة المرسمة بمكجب اتفاقية يبرميا معيا منظـ  .أ 

. العالقة بيف المكتب كتمؾ الجية

 .تحمؿ المسؤكلية تجاه صاحب المنزؿ عف ام ضرر تنشأ عف مخالفات صادرة عف الجية المرسمة .ب 
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 تكقيع اتفاقية مع صاحب المنزؿ كفؽ أنمكذج تضعو الكزارة  .ج 

اإلعالف في مكاف ظاىر في مقره عف تفاصيؿ االجراءات الخاصة بالخدمات اليت يقدميا، كحقك  .د 

كالتزامات كؿ طرؼ فييا كطرؽ تقديـ الشككل الى الجيات الرسمية في حالة حصكؿ إخالؿ مف ام 

 .طرؼ بالتزاماتو عمى اف يككف لعماؿ غير االردنييف بمغاتيـ الكطنية

تحمؿ كافة المسكليات كالنفقات كالتعكيضات عف كؿ ضرر ناتج عف مخالفتو الحكاـ النظاـ  .ق 

 .كالتعميمات الصادرة بمكجبة كالشركط كااللتزامات الكاردة في التعيد الصادر عنو كالمقدـ لمكزارة 

يمتـز المكتب بتزكيد الكزارة بالمعمكمات الكاممة عف نشاطاتو كاعمالو خالؿ اسبكع االكؿ مف كؿ  .ك 

 .شير

(  4)المادة

لجنة شؤكف المكاتب الخاصة العاممة في استقداـ )يشكؿ الكزير لجنة مف مكظفي الكزارة المعنييف تسمى 

: تتكلى القياـ بما يمي (كاستخداـ غير االردنييف العاممييف في المنازؿ

استقباؿ طمبات ترخيص المكاتب كتسجيؿ ىذه الطمبات في سجؿ خاص بذلؾ كالتأكد مف صحة  .1

. البيانات كالمستندات كتكفر الشركط المطمكبة كرفع التنسيب المناسب بشأنيا الى الكزير

 النظر بكافة الشؤكف المتعمقة بالمكاتب كاتخاذ االجراءات المناسبة بشأنيا .2

 .أم مياـ أخرل تكمؼ بيا مف الكزير .3

(: 5)المادة

: يترتب عمى المكتب لغايات اداء ميامو في تمبية طمبات اصحاب المنازؿ القياـ يما يمي

اف يقدـ طمبا خطيا الى الكزارة كيتضمف استقداـ كاستخداـ العامؿ غير االردني نيابة عف صاحب  .1

: المنزؿ كبتفكيض خطي منو مرفقا فيو ما يمي
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نسختاف مف عقد العمؿ مكقعان مف جانب صاحب المنزؿ، عمى أف يقكـ بتكقيعو مف العماؿ عند  .1

. حضكره المممكو

تفكيض خطي مكقعا مف صاحب المنزؿ اك ممثمو اك ككيمو القانكني لممكتب بفكضو القياـ باجراءات  .2

االستقداـ كاالستخداـ كفؽ انمكذج الذم تضعو الكزارة مدكف عميخ الرقـ الكطني لصاحب المنزؿ 

كمرفقا بو جكاز سفر اك ىكية االحكاؿ المدنية لصاحب المنزؿ اك حضكر صاحب المنزؿ شخصيا 

 .عمى أف يقدـ اثبات شخصيتو

تعيد خطي مف صاحب المنزؿ يتعيد بمقتصاه بااللتزاـ بالتشريعات ذات العالقة باستخداـ العامؿ  .3

كمنيا احكاـ النظاـ كىذه التعميمات كالقرارات الصادرة بمكجب ام منيا كتسديد حقكؽ العامؿ لديو في 

أكقاتيا كمنحو كافة الحقكؽ التي ضمنتيا ىذه مف قياميـ بزيارة المنزؿ ليذه الغاية كالسماح لمعامؿ 

لديو بمراجعة الكزارة اك ام مف الميريات التابعخ ليا عدند رغبتو بذلؾ كعند الاستدعائو لمراجعتيا ، 

 .كالسماح لو باالتصاؿ اللخط الساخف في الكزارة اذا طممب ذلؾ

 .صكرة عف جكاز سفر العامؿ سارم المفعكؿ لمدة سنتيف عمى االقؿ .4

 .ام كثائؽ أخرل تطمبيا الكزارة أك نمكذج يطمب تعبئتيا حسب مقتضى الحاؿ .5

يتـ دفع رسكـ تصريح العمؿ عف العامؿ المنكم استقدامو مسبقا كقبؿ استقدامو عمى أف يبدا سرياف . ب

. مدة تصريح العمؿ مف تاريخ دخكؿ العامؿ البالد

( 6)المادة

عند كصكؿ المستخدـ الى الممكة يمتـز المكتب بمراجعة الجيات المعنية لغايات استكماؿ اجراءت  .أ 

تصريح العمؿ كالحصكؿ عمى اذف االقامة السنكية كفقا لقكانيف كاالنظمة المعمكؿ بيا كتقديـ شيادة 

خمك امراض لعامؿ صادرة عف أحد المراجع الطبيو التي تعتمدىا الكزارة بالتسيؽ مع كزارة الصحة 

االردنية باالتفاؽ مع الجيات الحككمية في الدكلة المرسمة مدقا مف السفارة االردنية اك ام جية 
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تمثؿ الحككمة االردنية في ذلؾ البمد عمى اف يتـ تكرار الفحص الطبي لدل أحد المراكز الصحية 

االردنية المعتمدة مف كزارة الصحة عند الكصكؿ العامؿ الى المممكة كذلؾ خالؿ اربع كعشركف 

. ساعو عمى االكثر مف تاريخ الكصكؿ كاستصدار شيادت تاميف عمى الحياه لو

اذ تبيف كخالؿ ثالثة اشير مف تاريخ قدكـ العامؿ الى البالد انو مصاب بأم مرض معد أك سار  .ب 

اك بإم مرض يمنعو مف أداء العمؿ المطمكب منو اك يشكؿ خطران عمى اآلخريف اك غير سميـ 

صحيان أك جسديان اك عقميا بمكجب تقرير طبي صادر عف الجاىات الرسمية المختصك يمتـز 

المكتب كعمى نفقتو بإعادة العامؿ الى بمده االصمي كتكفير عامؿ آخر لصاحب المنزؿ خالؿ مدة 

 يكما كدكف اف يتحمؿ صاحب المنزؿ ام اعباء مالية، كيتـ استبداؿ العامؿ في 45ال تزيد عمى 

ىذه الحالة بنفسش الرسكـ المدفكعة كتعكيض صاحب المنزؿ عف النفقات التي تكبدىا جراء ذلؾ، 

 .كما تتـ كافة ىذه االجراءات في حالة تبيف اف العاممة حامؿ

أعاله كثبكت خمكه مف األمراض  (أ)عمى المكتب بعد اجراء الفحص الطبي المشار اليو في  .ج 

اصطحاب العامؿ الى صاحب المنزؿ فكران كبمجرد دخكلو الى البالد كعدـ االحتفاظ بو ألم سبب 

 .كاف 

في حالة عدـ كصكؿ العامؿ الى المممكة ألم سبب مف االسباب يجكز استبدالو بعامؿ اخر مف  .د 

خارج المممكة اك مف داخميا كبنفس الرسكـ المدفكعة شريطة احضار ما يثبت عدـ دخكؿ العامؿ 

االكؿ الى المممكة كالغاء التأشيرة الممنكحة لو كشريطة اف يقدـ طمب استبداؿ خالؿ المدة ال تزيد 

 .عمى اربعة أشير مف تاريخ صدكر المكافقة عمى استقداـ العامؿ االكؿ

عمى صاحب المنزؿ تبيمغ الكزارة كالمركز االمني خطيا بيركب العمؿ الذم يعمؿ لديو خالؿ ما ال  .ق 

 ساعو مف ىركبو ككذلؾ المكتب الذم استقدامو كعمى المكتب ابالغ الكزارة عف ام 48يزيد عمى 

حالة ال يمتحؽ فييا العامؿ بصاحب المنزؿ اك يترؾ العامؿ ألم سبب مف األسباب أك ىركبو 
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 ستعة مف تاريخ تبميغو بذلؾ مف 24كتعبئة نمكذج خاص بذلؾ كتسميمو الكزارة خالؿ مدة ال تزيد 

كفي جميع االحكاؿ ال يجكز لممكتب اك ألم كاف ال أف ينقؿ العامؿ لمغقامة في . صاحب المنزؿ 

مكاف غير منزؿ صاحب المنزؿ الذم استقدامو اال بمكافقة صاحب المنزؿ الخطية المتضمنة عدـ 

رغبتو في استخداـ العامؿ كاسباب ذلؾ بعد الحصكؿ عمى إذف مف الكزارة بذلؾ بناء عمى طمب 

 .يحدد فيو االسباب التي تكجب ذلؾ كالمكاف الذم سيقيـ فيو كمدة اإلقامة

: 7المادة

يصدر الكزير قرارا بحدد بمكجبو األسس الخاصة بتصنيؼ المكاتب بناء عمى مدل التزاميا بكاجباتيا 

. القانكنية 

:  8المادة

مف مجمكع قيمة األجكر الكاردة في العقد % 10يستكفي المكتب مف صاحب المنزؿ بدا أتعاب بنسبة  .أ 

كبما ال تزيد عمى أجكر اثني عشر شيران كيشترط أف ال يتـ استيفاء ىذا البدؿ اال بعد استكماؿ 

اجراءات استصدار تصريح العمؿ كاالقامة السنكية لمعامؿ كفي حالة قياـ المكتب بإجراءات تجديد 

. مف مجمكع أجكر العامؿ في تمؾ السنة% 2تصريح العمؿ لمسنة الثانية فيستكفي عف ذلؾ نسبة 

يمتـز المكتب باالعالف في مكاف كاضح كظاىر في مقره عف قائمة بالمبالغ التي يتقاضاىا مف  .ب 

 .اصحاب المنازؿ لقاء الخدمات التي يقدميا ليـ كتكاليؼ استقداـ العامؿ

يعتبر البدؿ المنصكص عميو ىذه المادة شامال جميع اتعاب المكتب عف االعماؿ التي قاـ بيا في  .ج 

سبيؿ استقداـ كاستخداـ العامميف غير االردنييف في المنازؿ كال يجكز لممكتب اف يتقاضى ام مبمغ 

 .اضافي غير ما ذكر

 .يحظر عمى المكتب تقاضي ام مبمغ مف العامؿ بأم صكرة مف الصكر  .د 
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يتكجب عمى المكتب أف يسمـ صاحب المنزؿ ايصاالن مركسان بأسـ المكتب كمكقعان مف المفكض عنو  .ق 

عف أم مبمغ يتقاضاه مف صاحب المنزؿ عمى أف يدكف في االيصاؿ اسـ المكتب كرقـ تسجيمو 

 .كعنكانو

: 9المادة 

ال يجكز استخداـ كاستقداـ العامميف غير االردنييف في المنازؿ اال مف خالؿ المكاتب المرخصة ليذه  . أ

. الغاية

ال يجكز لألسرة الكاحدة اف تستخدـ أكثر مف عامؿ كاحد اال في حاالت خاصة يكافؽ عمييا الكزير  . ب

 .اك مف يفكضو

: 10المادة

:- يشترط في صاحب المنزؿ ما يمي

أف يككف اردني الجنسية، كيجكز لمكزير اك مف يفكضو أف يسمح لغير االردني باستخداـ العامميف في  .أ 

المنازؿ كفقا لمشركط التي يقررىا ليذه الغاية كمف ذلؾ تقديـ كفالة بنكية بقيمة ألفي دينار لضماف 

عفاء البعثات الدبمكماسية مف تقديـ الكفالة البنكية  .حقكؽ العامؿ، كا 

 .اف يككف رب اسرة أك مف األشخاص المعكقيف .ب 

اف ال يككف قد اديف أك أحيؿ الى المحكمة في قضية اعتداء عمى عامؿ كتحقيقا لذلؾ يمتـز صاحب  .ج 

 .المنزؿ بتقديـ اقرار خطي بذلؾ مرفقا بو صكرة عف جكاز سفره

 .اف تتكفر لدية القدرة المالية لمكفاء بالتزاماتو تجاه العامؿ .د 

: 11المادة

تشكؿ في الكزارة لجنة تعمؿ عى حؿ أم اشكالية تتعمؽ باستخداـ العامميف في المنازؿ مف غير االردنييف 

دارة االقامة كالحدكد في مديرية األمف العاـ كبمشاركة  تتألؼ مف ممثميف عف كزارة العمؿ ككزارة الداخمية كا 
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نقابة اصحاب مكاتب استقداـ كاستخداـ العامميف في المنازؿ كالسفارة المعنية كأم جيات أخرل ذات 

. عالقة، عمى أف تحدد صالحيتيا كمياميا في قرار تشكيميا

: 12المادة 

لمكزير أك مف يفكضو منح تصريح عمؿ اك تجديده في حاؿ تبيف اف صاحب المنزؿ كاف قد انتيؾ حقكؽ 

أم عامؿ اك اعتدل عميو بالضرب أك الحؽ أم ضرر اك اساء معاممتو بأم صكرة مف الصكر، عمى أف 

. يعطى العامؿ في ىذه الحالة الفرصة لمحصكؿ عمى تصريح عمؿ جديد لمعمؿ لدل صاحب منزؿ آخر

: 13المادة 

ال يجكز نقؿ العامؿ مف صاحب المنزؿ الى آخر اال مف خالؿ الكزارة كبشرط مكافقتيا المسبقة كعمى اف 

تتـ عممية التقؿ كفؽ نمكذج حسب األصكؿ تضعو الكزارة ليذه الغاية كةأف يمتـز صاحب المنزؿ كالمكتب 

باستكماؿ اجراءات استصدار تصريح عمؿ بإسـ صاحب المنزؿ الجديد كفؽ االجراءات كالشركط 

. المطمكبة لذلؾ

: 14المادة

: يشترط في المكتب اف يتكفر فيو ما يمي

 . مترا مربعان 75اف ال تقؿ مساحتو عف  -1

قاعدة بيانات الكتركنية تتضمف بيانات الخاصة بالعماؿ كاصحاب المنازؿ المتعامميف معو كفؽ ما  -2

 .يقررة الكزير

 .ىكاتؼ، فاكس، بريد الكتركني:كسائؿ اتصاالت كافية  -3

 غرفة خاصة منفصمة لالجتماعات -4

اف ال يستخدـ المكتب تحت أم ظرؼ لممبيت اك االقامة اك اف يككف ممحقان بو أم مكاف إقامة أك  -5

 سكف أك تحضير طعاـ 
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: 15المادة

 اشخاص في التخصصات التالية  (5)يشترط اف ال يقؿ عدد العامميف في المكتب  .أ 

مدير مكتب بدكاـ كامؿ يحمؿ الشيادة الجامعية االكلى اك ذك خبرة ال تقؿ عف خمس سنكات في  .1

نفس المجاؿ 

 محاسب مؤىؿ بدكاـ كامؿ اك جزئي .2

 .مدخؿ بيانات  .3

مكظفة دعـ كمعمكمات كاحدة اك اكثر تحمؿ شيادة في احد العمكـ االجتماعية لمدة دراسة ال تقؿ عف  .4

سنتيف اك منسقة ذات خبرة في نفس المجاؿ تتكزلى تكفير المعمكمات لمعماؿ الذيف يتـ استقداميـ مف 

خال المكتب خاصة في مجاؿ حقكقيـ القانكنية كالعادات كالتقاليد السائدة في امممكة، باالضافة الى 

تقديـ ام مساعدة اجتماعية يحتاجيا العامؿ، كالعمؿ عمى تطكير العالقة كتحسنيا بيف العامؿ 

% 30كصاحب المنزؿ ، عمى أف يراع أف تتقف ىذه المكظفة لغة العمؿ في حالة زيادة نسبتيـ عمى 

 .مف العماؿ الذيف استقداميـ المكتب

شخص ادارم اك اكثر لمتابعة معامالت المكتب اماـ الجيات المختصة بمكجب تفكيض عدلي  .5

صادر عف المكتب كمعتمد مف الكزارة كال يجكز لممفكض اف يككف مندكبا عف مكتب اخر، كعمى أف 

تصدر الكزارة بطاقة اعتماد خاصة لو بيذه الصفة تجدد سنكبا مقابؿ بدؿ مقداره عشرل دنانير عف 

 .اصدارىا اك تجديدىا

اذ مارس صاحب المكتب أيان مف المياـ المذككرة أعاله فيجب اف تتكافر فيو نفس المؤىالت المشترطة .ب

 .مف ىذه المادة (أ)لكؿ تخصص بمكجب الفقرة

يشترط في جميع العامميف في المكتب اف يككنكا اردني الجنسية باستثناء الميف التي ال يتكفر فييا .ج

بديؿ اردني كفقا لشركط االستخداـ المعمكؿ بيا، كاف يككنكا جميعيـ مف غير المحككميف بجناية اك 
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جنحة مخمة بالشرؼ اك االخالؽ العامة عمى اف يقدـ المكتب لمكزارة شيادة عدـ محككمية في شير كاحد، 

 .عمى أف يتـ تجديدىا مرة كؿ سنة

يمتـز المكتب باشراؾ جميع العامميف لدييـ عند تعيينيـ كمنيـ المدير في دكرات تدريبية لمتكعية .د

كالتعريؼ بإحكاـ التشريعات ذات العالقة بعمؿ المكتب كدكره كميامو كحقكؽ االطراؼ ككاجباتيـ تعقدىا 

. الكزارة اك ام جية أخرل تعتمدىا

: 16المادة 

تمغى تعميمات شركط كاجراءات المكتب الخاصة العاممة في استقداـ كاستخداـ غير االردنييف العامميف في 

.  كأم تعديالت طرأت عمييا1/6/2006تاريخ  (4761)المنازؿ المنشكرة في عدد الجريدة الرسمية رؽ

كزير العمؿ  

. ابراىيـ العمكش.    د
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تعميمات أسس كمعايير اعتماد المؤسسات لمقائمة الذىبية الخاصة بتدريب كتشغيؿ متدربي الشركة 

مف نظاـ رسكـ تصاريح عمؿ العماؿ غير  (4)الكطنية لمتشغيؿ كالتدريب صادرة استنادا لنص المادة 

 1997لسنة  (36)االردنييف كتعديالتو رقـ 

(: 1)المادة

تعميمات أسس كمعايير اعتماد المؤسسات لمقائمة الذىبية الخاصة بتدريب كتشغيؿ )تسمى ىذه التعميمات

كيعمؿ بيا مف تاريخ نشرىا بالجريدة الرسمية   (متدربي الشركة الكطنية لمتشغيؿ كالتدريب

( 2)المادة

يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ 

: القرينة عمى غير ذلؾ

كزير العمؿ : الكزارة

كزير العمؿ : الكزير 

الشركة الكطنية لمتشغيؿ كالتدريب : الشركة

مدير عاـ الشركة الكطنية لمتشغيؿ كالتدريب  : المدير العاـ

المؤسسة السمجمة كفؽ أحكاـ القانكف : المؤسسة

. متدرب الشركة الكطنية لمتشغيؿ كالتدريب: المتدرب 

( 3)المادة 

تشكؿ في الشركة لجنة يراسيا مدير عاـ الشركة الكطنية يككف احد اعضائيا مندكبان عف كزارة العمؿ 

: تتكلى تطبيؽ معايير القائمة الذىبية المرفقة في ىذه التعميمات ككضع العالمات المستحقة كتككف ميمتيا

تقييـ كافة المؤسسات التي تتعامؿ مع الشركة كفؽ معايير القائمة الذىبية المرفؽ  .1
 اختيار المؤسسات الحاصمة عمى اعمى تقييـ كفؽ ما تقرره المجنة  .2

 .التنسيب لكزير بمنح المؤسسات الفائزة الحكافز المنصكص عمييا في التعميمات .3
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. معايير القائمة الذىبية(4)المادة
. يتـ اختيار المؤسسات ضمف القائمة الذىبية كفؽ المعايير المحددة بالممحؽ المرفؽ .1
لف يتـ شمكؿ ام مؤسسة بالتقييـ في برنامج القائمة الذىبية قبؿ مركر سنة عمى االقؿ مف تاريخ  .2

 )تقديـ الطمب اذ تبيف لمشركة اك الكةزارة اف تمؾ المؤسسة تعتمد انتياؾ ام مف حقكؽ االنساف مثؿ
 .عمالة االطفاؿ، العمؿ الجبرم، تجارة البشر، االعتداء البدني، التحرش الجنسي، كغيرىا

: الحكافز التي تقدـ لمؤسسات القائمة الذىبية  (5)المادة
. االعفاء مف طمب الكفالة البنكية المرتبطة بتشغيؿ العمالة الكافدة  .1
السماح بانتقاؿ العماؿ الكافدة بيف المؤسسات الحاصمة عمى القائمة الذىبية كلنفس المينة المصرح  .2

 .لمعامؿ العمؿ بيا، بدكف رسكـ مف خالؿ سرياف فترة تصريح العمؿ كبعد اخذ مكافقة كزارة العمؿ

 ام حكافز اخرل يقررىا الكزير .3

مدة القائمة الذىبية  : (6)المادة
. يتـ ترشيح كاختيار القائمة الذىبية بشكؿ دكرم كؿ ثالثة أشير أك أم فترة زمنية تحدد الحقان 

( 7)المادة
في اسس  (8)لمكزير ايقاؼ اك الغاء الحكافز عف المؤسات النخالفة اذا كاف حجـ المخالفاة كفؽ البند

. التقييـ يستكجب ذلؾ
 

 

 

كزير العمؿ  

الدكتكر غازم الشبيكات 
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أسس التقييـ 

العالمة تكزيع العالمات حسب المعايير ت 
المؤسسة التي تقـك بتشغيؿ متدربي الشركة الكطنية لمتشغيؿ كالتدريب لدييا شريطة اف  1

يككف مرتبطا بطمب عمالة كافدة 
 

 العالمة نسبة متدربي الشركة الكطنية الى حجـ العمالة الكافدة  
 0% 10اقؿ مف 

19-%10 3 
29-%20 6 
39-%30 9 
49-%40 12 
 15فأكثر % 50

سيتـ اضافة الشركات التي لدييا خمسة متربيف فاكثر في المرحمة األكلى لمتقييـ 
اف يككف قد مضى عمى تشغيؿ المتدربيف مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير 

 15نسبة تشغيؿ متدربي الشركة الكطنيةالى مجمكع العمالة الكافدة لدل المؤسسة  2
 العالمة نسبة متدربي الشركة الكطنية الى حجـ العمالة الكافدة  

 0% 10اقؿ مف 
19-%10 3 
29-%20 6 
39-%30 9 
49-%40 12 
 15فأكثر % 50

 10التزاـ المؤسسة بدفع المستحقات المالية لمشركة الكطنية  3
 العالمة تاريخ تسديد المطالبات المالية  

 10خالؿ الشير الالحؽ لتاريخ المطالبة 
 5خالؿ شيريف مف تاريخ المطالبة 

 0خالؿ أكثر مف شيريف 
 10 (السكف، الطعاـ، المكاصالت)تكفير الخدمات المكجستية لممتدربيف  4
 العالمة عدد الخدمات المقدمة  

 3خدمة كاحدة 
 6خدمتيف 

 10ثالثة خدمات 
إذا لـ ىناؾ ضركرة لتقديـ إحدل الخدمات تحسب العالمة بالتساكم عمى المتبقي * 
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العالمة تكزيع العالمات حسب المعايير ت 
 15تكفير بيئة تدريبية  5
 العالمة عناصر البيئة التدريبية  

 3ادكات تدريب 
 3ادكات سالمة عامة 

 5تطبيؽ البرنامج التدريبي الميداني 
 4تقديـ التقارير الفنية المطمكبة عف متدربي الشركة 

  
االخالؿ ببنكد االتفاقية اك الحصكؿ عمى انذار خطي نتيجة االخالؿ بالعقد مف قبؿ الشركة  6

الكطنية 
 

 العالمة عقد االنذارات اك المخالفات  
 10 (الشركة الممتزمة)بدكف انذار

 5حصؿ انذار كاحد كتـ تصكيب الكضع خالؿ مدة االنذار 
 0حصؿ عمى انذار كلـ يكصب الكضع 

 15المؤسسة اليت تقـك بتكظيؼ خريجي الشركة الكطنية لمتشغيؿ كالتدريب  7
 العالمة نسبة بعد التخرج الى عدد المتدربيف  

 0% 10اقؿ مف 
19-%10 3 
29-%20 6 
39-%30 9 
49-%40 12 
 15فأكثر % 50

 10       مخالفات العمؿ كاألنظمة خالؿ السنة االبقة لمتقييـ   8
 العالمة المخالفات  

 10المؤسسة ممتزمة بدكف مخالفات 
 205-مخالفة كافديف حسـ 
 205-مخالفة االجكر حسـ 

 205-مخالفة السالمة كالصحة المينية حسـ 
 205-مخالفات أخرل حسـ 
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جراءات استخداـ كاستقداـ العماؿ غير االردنييف في المناطؽ الصناعية المؤىمة  تعميمات كشركط كا 

. 2007لمعاـ 

.  كتعديالتو1996لسنة  (8)مف قانكف العمؿ رقـ (12)مف المادة  (أ)الفقرةصادرة بمكجب أحكاـ 

( 1)المادة

جراءات استخداـ كاستقداـ العماؿ غير االردنييف في المناطؽ ) تسمى ىذه التعميمات  تعميمات كشركط كا 

. كيعمؿ بيا بعد شير كاحد مف تاريخ نشرىا في الجريد الرسمية  (2007الصناعية المؤىمة لمعاـ 

(: 2)المادة

يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ 

. القرينة عمى غير ذلؾ 

كزارة العمؿ : الكزارة 

كزير العمؿ اك مف يفكضو : الكزير

العامؿ غي راالردني / العامؿ

ام نشاط اقتصادم قائـ ضمف أم منطقة صناعية مؤىمة كمنتجة مؤىؿ كتنطبؽ : المناطؽ الصناعية

. عمييا احكاـ قانكف تشجيع االستثمار

(:  3)المادة

: عمى كؿ صاحب عمؿ يرغب باستخداـ كاستقداـ عامؿ غير اردني أف 

يقدـ طمبان خطيان الى مفكض الكزارة في النافذة االستثمارية لدل مؤسسة تشجيع االستثمار يتضمف ما  .أ 

 :يمي

. اسـ المؤسسة كسـ صاحبيا اك مديرىا المسؤكؿ، كعنكانيا، كطبيعة عمميا، كفركعيا اف كجدت .1

 .اسـ العامؿ حسبما كرد في جكاز سفره كتاريخ ميالده كجنسيتو كالمينة اليت سيعمؿ بيا .2
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شيادة مصدقة مف زارة العمؿ في بمد العامؿ سيتـ استقدامو عف طريؽ الككالو تشغيؿ مرخصة في  .3

 .بمده كبأنو لـ يدفع أية مبالغ لقاء استقدامو غير المبالغ كالرسكـ المقررة كفؽ قكانيف بمده

صكرة مصدقة عف إعالف صادر عف الشركة المستقدمة في إحدل الصحؼ في بمد العامؿ يكضح  .4

شركط كظركؼ العمؿ كالراتب، كساعات العمؿ، كنكع العمؿ ، أية امتيازات أخرل مف سكف أك طعاـ 

اك تأميف صحي  كتؤكد في نفس االعالف بأنو غير مطمكب مف العامؿ جفع أية مبالغ غر الرسكـ 

 .المقررة في قكانيف بمده

 (.QPR)تقديـ شيادة مف كزارة الصناعة كالتجارة تفيد باف منتج المؤسسة مؤىؿ .5

:- يرفؽ بالطمب الكثائؽ التالية .ب 

شيادة تسجيؿ المؤسسة  .1

 رخصة ميف لممؤسسة سارية المفعكؿ  .2

 .شيادة بأسماء المفكضيف بالتكقيع صادرة مف كزارة الصناعة  .3

 .عقد االيجار مصادؽ عميو حسب األصكؿ اك اثبات ممكية المؤسسة  .4

في حاؿ طمب تجديد تصاريح العمؿ اك طمب االستقداـ لمرة ثانية يقدـ صاحب المؤسسة الكثائؽ في  (2)

مف ىذه المادة باالضافة الى تقرير مف مديرية التشغيؿ في الكزارة يبيف ما قامت بو تمؾ  (ب)البند

. المؤسسة مف إجراءات عممية الحالؿ العمالة االردنية الكافدة بشكؿ تدريجي

( 4)المداة

يقكـ المفكض الكزارة النافذة االستثمارية بالنظر في الطمب كذلؾ خالؿ مدة ال تتجاكز اسبكعان مف تاريخ 

. كزرد الطمب اليو كاتخاذ القرار الالـز بشأنو

(: 5)المادة

:- يتـ المكافقة عمى منح تصاريح العمؿ كفؽ األسس التالية
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تقرير الكشؼ الصادر عف كؿ مؤسسة تشجيع االستثمار كمديرية شؤكف العمؿ كالتفتيش في الكزارة  .أ 

. حكؿ كاقع الحاؿ في المؤسسة

التقرير الصادر منمديرية التشغيؿ كالتدريب في الكزارة حكؿ ما قامت بو المؤسسة مف اجراءات عمميو  .ب 

 .الحالؿ العمالة االردنية محؿ العماؿ الكافدة بشكؿ تدريجي

 .الطاقة االنتاجية لممؤسسة حسب عدد الماكينات التي تممكيا كخطكط كحجـ االنتاج .ج 

( 6)المادة

يتـ دفع رسكـ تصاريح العمؿ مسبقان بعد الحصكؿ  عمى المكافقة باالستقداـ مف الكزارة كالجاىت  .أ 

. االخرل ذات العالقة 

 .تبقى مكافقة الكزارة سارية المفعكؿ لمدة اربعك أشير ابتداء مف تاريخ المكافقة  .ب 

 .يتـ احتساب سرياف تصريح العمؿ مف تاريخ دخكؿ العامؿ الى االردف  .ج 

يجكز لصاحي العمؿ في حاؿ دخكؿ العماؿ المكافؽ عمى استقداميـ الى البالد التقدـ بطمب، اك  .د 

مف ىذه المادة كفؽ االصكؿ شريطة العاء  (ب)اكثر الستيداليـ كضمف الميمة المحددة في الفقرة

تأشيراتيـ كاثبات عدـ دخكليـ البالد، عمى اف ال تتكرر الطمب ألكثر مف مرة كاحدة لنفس العماؿ 

 .المراد استبداليـ 

 

  (7)المادة

عمى صاحب العمؿ اك مندكب ابمؤسسة كبعد الحصب عمى المكافقة الالزمة مراجعة مديرية العمؿ 

: المعنية كلغايات تدقيؽ الطمب كاستكماؿ اجراءات الحصكؿ عمى تصريح العمؿ 

:- تقديـ الكثائؽ التالية .أ 

صكرة عف رخصة ميف المؤسسة سارية المفعكؿ   .1
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 صكرة عف عقد العمؿ مف نسختيف .2

 صكرتاف شخصيتاف لمعامؿ .3

 .صكرة عف جكاز سفر العامؿ سارم المفعكؿ لمدة ال تقؿ عف سنة .4

 فحص طبي مف أم مف المراكز الصحية المعتمدة مف كزارة الصحة  .5

مكافقة كزارة الداخمية عمى منح العامؿ إذف إقامة سنكم بالنسبة لمعماؿ الذيف تتطمب اقامتيـ في  .6

 .المممكة ذلؾ

 أم كثائؽ تطمبيا الكزارة نماذج يطمب تعبئتيا حسب مقتضى الحاؿ  .7

شيادة صادرة عف المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي تبيف اشتراؾ جميع العامميف لدل صاحب  .8

 .العمؿ بالضماف االجتماعي 

:- تستكفى الكزارة لغايات تدقيؽ الطمب البدالت التالية  .ب 

 دنانير 10/نمكذج طمب كخدمات النظر فيو كتدقيقو  .1

 دنانير عمى اال يعتمد المندكب الكثر مف 10/بطاقة اعتماد مندكب المؤسسة كتجديدىا سنكيان  .2

 .مؤسسة 

تصدر الكزارة بطاقة اعتماد مندكب المؤسسة بناء عمى طمب يقدمو صاحب العمؿ مرفؽ بو شيادة .ج

عدـ محككمية لممندكب 

 (8)المادة

 يصدر تصريح عمؿ لمعامؿ غير الردني بعد الحصكؿ عمى مكافقة الكزير اك مف يفكضو كفؽ نمكذج 

:- خاص يتضمف ما يمي

. اسـ العماؿ حسبما كرد في جكاز سفره كجنسيتو كالمينو المصرح لو العمؿ بيا .أ 

 .اسـ صاحب العمؿ كالمؤسسة التي بعمؿ لدييا العامؿ .ب 
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 .تاريخ البدء سرياف تصريح العمؿ كتاريخ انتيائو .ج 

 .رقـ كصكؿ المقبكضات كتاريخيا .د 

 .خاتـ كتكقيع مدير مديرية العمؿ المعنية  .ق 

(: 9)المادة

. ال يسمح بانتقاؿ العامؿ المستخدـ لمعمؿ في المناطؽ الصناعية المؤىمة الى أم قطاع النتاجي اخر . أ

يتحمؿ صاحب العمؿ مسؤكلية اعادة العمال الذيف تـ استقداميـ الى بالدىـ االصمية عند انتياء اك  . ب

 .انياء عقكدىـ بشكؿ قانكني لديو كاثبات مغادرتيـ حسب األصكؿ

(: 10)المادة

يقدـ صاحب العمؿ كفالة بنكية سنكية تجدد تمقائيان لمتصرؼ بيا بقرار مف الكزير في حالة اخالؿ  .1

صاحب العمؿ بأم مف االلتزامات المترتبة عميو بمكجب القانكف كاالنظمة كىذه التعميمات، كذلؾ 

لضماف حقكؽ العامميف غير االردنييف في المناطؽ الصناعية المؤىمة، عمى أف تغطي ىذه الكفالة 

أية حقكقك مترتبة لمعامؿ بمكجب أحكاـ قانكف العمؿ االردني كعقد العمؿ المكقع بيف الطرفيف، 

باالضافو الى تذاكر السفر لعكدة العماؿ الى بالدىـ كغرامات تجاكز االقامة اليت قد ترتب عمييـ 

نتيجة عدـ قياـ صاحب العمؿ باستصدار اك تجديد أذكنات االقامة ليـ في مكاعيدىا، كتككف قيمة 

. مف مالحؽ القائمة الذىبية المرفقة بيذه التعميمات (1)الكفالة كما ىي مبينة في الممحؽ 

مف ىذه المادة شريطة أف تككف مؤسستو عاممة  (1)يعفى صاحب العمؿ مف الكفالة الكاردة في البند .2

أك أكثر، مف مجمكع النقاط  (%80)طيمة الشيكر االربعة الماضية عمى األقؿ، كحصكليا عمى 

 .لممستكيات الكاردة في معايير القائمة الذىبية المرفقو في ىذه التعميمات التي تنطيؽ عمى المؤسسة 

تتكلى لجنة يشكميا الكزير تطبيؽ معايير القائمة الذىبية المرفقة في ىذه التعميمات ككضع العالمات  .3

 :المستحقة كتككف ميمتيا
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. التأكد مف قياـ المؤسسة الراغبة باالستفادة مف برنامج القائمة الذىبية بكافة االجراءات الالزمة لذلؾ .1

التأكد مف مدل التزاـ المؤسسات الراغبة باالستفادة مف برنامج القائمة الذىبية لمتطمبات كالبنكد  .2

 .الكاردة في معايير القائمة الذىبية 

(: 11)المادة

 لمكزير كقؼ منح تصاريح العمؿ لمدة التي يراىا مناسبة ألم في الحاالت التالية  

لغايات ضبط كتنظيـ سكؽ العمؿ   .أ 

 .عدـ االلتزاـ باالحالؿ التدريجي لمعمالة االردينة محؿ العمالة الكافدة  .ب 

 .مخالفة المؤسسة ألحكاـ قانف العمؿ كاالنظمة كالتعميمات كالقرارات الصادرة بمكجبة .ج 

 

كزير العمؿ  

  باسـ خميؿ السالـ
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تعليمات اسس وشروط استيفاء رسوم تصاريح العمل للعمال غير العرب في مشاريع المناطق 

 من عدد 1312 المنشورة على صفحة 2003الصناعية المؤهلة التي يتم توسعتها لسنة 

 من نظام رسوم 3 صادر بموجب المادة 16/3/2003 تاريخ 4589الجريدة الرسمية رقم 

1997 لسنة 36تصاريح عمل العمال غير االردنيين وتعديالته رقم   

 

 

1لمادة ا  

تعميمات استيفاء تصاريح العمؿ لمعماؿ غير العرب في مشاريع المناطؽ )تسمى ىذه  التعميمات 
كيعمؿ بيا مف تاريخ نشرىا بالجريدة الرسمية ( 2003الصناعية المؤىمة التي يتـ تكسعتيا لسنة   

 
 2المادة 

يقصد  بالمشركع ام نشاط اقتصادم قائـ ضمف ام منطقة  صناعية مؤىمة مستفيد مف اتفاقية 
 المناطؽ الصناعية المؤىمة كمنتجة مؤىؿ 

 
 3المادة 

 لغايات تطبيؽ ىذه التعميمات يقصد بتكسعة المشركع كؿ تكسع اك تحديث اك تطكير لممشركع 
% 20كزيادة في القكل العاممة التقؿ عف % 25يؤدم الى زيادة في الطاقة االنتاجية ال تقؿ عف 

 مف مجمكع العامميف في المشركع القائـ 
 

 4المادة 

عمى كؿ صاحب مشركع كلغايات استيفاء رسكـ تصاريح العمؿ عف العماؿ غير العرب العامميف بعد .أ
: تكسعة المشركع تقديـ مايمي 

قرار لجنة تشجيع االستثمار المؤلفة بمكجب  قانكف تشجيع االستثمار نافذ المفعكؿ كالخاص بتكسع .1
المشركع الصادرسندا لتقرير المجنة الفنية المشكمة لمتأكد مف التكسع فعميا 

شيادة تأىيؿ منتج مف لجنة المناطؽ المؤىمة في كزارة الصناعة كالتجارة سارية المفعكؿ .2
 يشترط اف اليككف العامؿ غير العربي مف عماؿ المشركع القائـ قبؿ تكسعتو.ب
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 1998 تعهًٛبد حًبٚخ انعبيهٍٛ ٔانًؤضطبد يٍ يخبطر ثٛئخ انعًم نطُخ

 ثتبرٚخ 4286 يٍ عذد انجرٚذح انرضًٛخ رقى 1957انًُشٕر عهٗ انظفحخ 

16\6\1998 

 1996 نطُخ 8 يٍ قبٌَٕ انعًم ٔتعذٚالتّ رقى 79طبدر ثًٕجت انًبدح 

 

 1المادة 
صادر  (التعميمات الخاصة بحماية العامميف كالمؤسسات مف مخاطر بيئة العمؿ  )تسمى ىذه التعميمات 
 كيعمؿ بيا مف تاريخ نشرىا بالجريدة 1996 لسنة 8 مف قانكف العمؿ رقـ 79بمقتضى احكاـ المادة 

. الرسمية 
 

 2المادة 
يجب اف تككف معدات الكقاية الشخصية لمعامميف قادرة عمى ازالة اك تقميؿ الخطر اك الضرر الى الحد 
المامكف المسمكح بو كاف تكفؿ حماية العامؿ مف المخاطر كاالضرار كاف تككف مف مكاد ذات نكعية 

كمكاصفة مطابقة لممكاصفات كالمقاييس الفنية المعتمدة كاف ال تسبب أم مضايقة لمعامؿ اثناء استخداميا 
 .
 

 3المادة 
يزكد العامؿ بخكذة خاصة لكقاية الراس مف خطر سقكط االشياء كاالصطداـ بيا كلمكقاية مف الكيرباء . أ

كالمكاد المنصيرة كذلؾ في اعماؿ تشييد المباني اك اليياكؿ عمى اختالؼ انكاعيا ، اعماؿ الحفريات ، 
تشييد المطارات ، االحكاض ، االرصفة ، المكانئ ، السدكد ، الطرؽ ، الجسكر كاالنفاؽ ، خطكط 

االتصاالت ، شبكات الصرؼ كالمجارم كالماء كالكيرباء ، عمميات استخراج المعادف كالمقالع كالتفجير ، 
تنقيب النفط ، التحميؿ كالتنزيؿ ، تقطيع االشجار كالغابات كمكافحة الحرائؽ ، المناجـ ، الكيرباء ، 

. صير المعادف كما شابييا 
يزكد العامؿ في اماكف العمؿ المكشكفة كاماكف العمؿ التي تنتشر فييا االغبرة اك االكساخ اك التي . ب

تؤدم الى جذب الشعر الى االالت كالماكنات المتحركة كالدكارة بقبعة خاصة لمكقاية مف كؿ ذلؾ كحسب 
. المكاصفات المعتمدة 

 
 4المادة 

: يزكد العامؿ بنظارات ككاقيات خاصة مف االخطار االتية 
خطر الجزيئات الصغيرة المتطايرة اثناء العمؿ اليدكم مثؿ عمميات خمط المكاد االنشائية ، عمميات . أ

غربمة المكاد ، عمميات الدىاف بالفرشاة اليدكية ، عمميات برادة المكاد البسيطة ، عمميات الكسارة كما 



154 

 

شابييا مف عمميات يدكية تعرض العيف لالصابة مف الجية االمامية كذلؾ بكاسطة نظارات ذات عدسات 
. امامية 

خطر االجساـ كالجزيئات المتطايرة ذات طاقة مركبة صغيرة ككبيرة اثناء العمؿ اليدكم كالميكانيكي . ب
مثؿ عمميات معالجة المعادف كالمكاد الصمبة االخرل ، عمميات التفريز ، عمميات القشط ، عمميات 
التثقيب ، كما شابييا مف عمميات ككذلؾ عمميات الحدادة ، عمميات التبشيـ عمميات التنظيؼ مكاف 
المحاـ كالكشؼ بكاسطة الماكينات لمعالجة المعادف اك المكاد الصمبة االخرل كما شابييا مف عمميات 

. كذلؾ بكاسطة نظارات ذات عدسات امامية ككاقيات جانبية 
خطر االجساـ الكبيرة المتطايرة ذات طاقة حركية كبيرة اثناء العمؿ في تكسير كحؼ كنحت الصخكر . ج

، الرخاـ ، الحجر الجيرم ، الغرانيت كفي االعماؿ المدنية التي تنجز بكاسطة االزميؿ كاثناء عمميات 
تيذيب كحؼ المعادف كما شابييا مف عمميات تعرض العيف كالكجو الى خطر االجساـ الكبيرة المتطايرة 

. كذلؾ بكاسطة كاقي خاص لكامؿ الكجو 
خطر االشعة المرئية ، تطاير الشرر ، الحرارة ، كاالشعة فكؽ البنفسجية كاالشعة تحت الحمراء اثناء . د

العمؿ في المحاـ  بكاسطة الغاز مثؿ عمميات لحاـ سبائؾ االلمنيكـ كالمغنيسيكـ عمميات حرؽ الرصاص 
عمميات ازالة القشر بكاسطة الميب ، عمميات اقتالع الصفائح الفكالذية بكاسطة الكميض ، عمميات المحاـ 
بالصير لمبركنز كسبائؾ البركنز ، كالنيكؿ كسبائؾ النيكؿ كما شابييا مف عمميات كذلؾ بكاسطة نظارات 

. ذات عدسات كاقية كخاصة لمحماية مف االشعاعات المضرة  كالكىج 
خطر تطاير الشرر كاالشعة فكؽ البنفسجية اثناء العمؿ في المحاـ بكاسطة الغاز كمف خطر شرر . ىػ

المعادف المنصيرة كالتاثير المباشر كالغير مباشر لالشعة فكؽ البنفسجية كاالشعة تحت الحمراء اثناء 
العمؿ في المحاـ بالقكس الكيربائي كذلؾ بكاسطة كاقي كجو خاصة لعمميات المحاـ ذات عدسات خاصة 

. لمكقاية مف االشعة 
خطر شرر المعادف المنصيرة كالتاثير المباشر كالغير مباشر االشعة فكؽ البنفسجية كاالشعة تحت . ك

الحمراء اثناء العمؿ في المحاـ بالقكس الكيربائي بكاسطة خكذة خاصة بعمميات المحاـ لكقاية االعيف 
. كالكجو كالراس كالرقبة كذات عدسات كاقية مف االشعة الضارة 

 
 5المادة 

يزكد العامؿ في اماكف العمؿ التي تعرض االذف الى ضكضاء اعمى مف المستكيات المسمكح بيا بمكجب 
. المعايير كالمقاييس االردنية المعتمدة بيذا الخصكص بسدادات اذف خاصة ككاقيات لمسمع 

 
 
 



155 

 

 6المادة 
يزكد العامؿ الذم يعمؿ في اجكاء ممكثة بالغازات اك االغبرة اك االبخرة بتركيز اعمى مف الحدكد العتبية 
المعتمدة بكمامات قطنية اك فمترية تغطي الفـ كاالنؼ كاقنعة كاقية لمكجو بدكف اككسجيف اك اقنعة كاقية 

: لمكجو مزكدة باالككسجيف اك اجيزة تنفس مزكدة باالككسجيف كذلؾ كما يمي 
. كمامة قطنية لحماية العامؿ مف االغبرة غير الضارة كغير السامة . 1
كمامة فمترية لحماية العامؿ مف دقائؽ االغبرة الصناعية التي تحتكم عمى السيمكا اك االغبرة . 2

. الصناعية كاالغبرة الضارة ذات التراكيز القميمة 
قناع كاقي لمكجو مزكد بكمامة فمترية كبدكف اككسجيف لحماية العامؿ مف الغازات الضارة اك االغبرة . 3

. كاالغبرة ذات التراكيز العالية 
قناع كاقي لمكجو مزكد باالككسجيف لحماية العامؿ مف التراكيز العالية لمغازات اك االغبرة اك االبخرة . 4

اما في حالة العمؿ في اماكف محصكرة التي تقؿ نسبة % 18في حالة نقصاف نسبة االككسجيف عف 
. فال يجكز دخكليا اال باستخداـ جياز التنفس المزكد باالككسجيف % 16االككسجيف فييا عف 

 
 7المادة

: يزكد العامؿ الذم يعمؿ في اعماؿ تعرض االيدم لالخطار كاالضرار بما يمي 
قفازات جمدية عادية لحماية االيدم مف خطر االجساـ الحادة كاالسطح الخشنة اثناء عمميات تركيب . 1

. القطع المعدنية كعمميات النقؿ كالتنزيؿ كالتحميؿ كالتخزيف كما شابييا 
قفازات مبطنة مف الجمد كالقطف كالقماش لحماية االيدم مف خطر االصابات الميكانيكية اثناء . 2

. الشحذ ، تركيب القطع المعدنية كما شابييا - عمميات الجمخ 
قفازات جمدية مبطنة مف الداخؿ بطبقة كسطية معدنية فكالذية لحماية االيدم مف خطر القطع مف . 3

. االسطح الحادة كالسكاكيف كاالدكات القاطعة كالخدكش كما شابييا 
قفازات كاقية لمحرارة المنخفضة لحماية االيدم مف خطر انخفاض درجة الحرارة اثناء العمؿ في . 4

+ . c ّ 5مصانع الثمج اك تداكؿ مكاد مجمدة اك باردة كفي اماكف عمؿ عند درجة حرارة اقؿ مف 
قفازات كاقية كمقاكمة لمحرارة العالية كالمصنكعة مف االسبست لحماية االيدم مف خطر الحرارة . 5

المشعة العالية اثناء صير المعادف اك الزجاج اك المكاد الساخنة اك الرش بالمعادف المنصيرة اك صناعة 
. سكب الحديد اك العمؿ في االفراف الساخنة اك ما شابييا مف اعماؿ 

قفازات كاقية مف خطر الشرر كتطاير المعادف اثناء استعماؿ الميب كالكميض لحماية االيدم مف . 6
خطر تطاير المعادف الساخنة كالشرر المتطاير كالحرارة المشعة كاالشعة فكؽ البنفسجية كمف خطر 

. الحرؽ عند تالمس المكاد الساخنة كما شابييا 
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قفازات مطاطية لحماية االيدم مف تاثير الرطكبة ، المكاد المخرشة ، المكاد ذات السمية القميمة ، . 7
. التعامؿ مع الكحكؿ كما شابييا مف مكاد 

قفازات مطاطية عازلة لحماية االيدم مف خطر التالمس مع التيار الكيربائي اثناء العمؿ في مجاؿ . 8
. الكيرباء 

. قفازات كاقية كمبطنة بالرصاص لمحماية كالكقاية مف خطر االشعاعات . 9
القفازات الكاقية كالمصنعة مف المكاد البالستيكية لحماية االيدم مف خطر كضرر االحماض . 10

. المخرشة ، المكاد الكيماكية المذيبات ، الشحكـ ، القمكيات كما شابييا 
القفازات البالستيكية كالمطاطية التي تستعمؿ لمرة كاحدة لحماية االيدم مف االضرار الناتجة عف . 11

. الصناعات الغذائية ، اعماؿ الخدمات لمعمميات الجراحية كما شابييا 
كاقي االصبع مف الجمد اك المطاط اك البالستيؾ لحماية االصابع مف االصابات الميكانيكية عمى اف . 12

تككف مبطنا مف الداخؿ بطبقة كسطية معدنية فكالذية اذا كاف الخطر مف االصابة الميكانيكية الناتجة عف 
. تعرض االصبع الى سقكط مكاد ثقيمة 

. كاقي لراحة اليديف خاصة لحماية راحة اليد مف االصابات الميكانيكية كالحركؽ . 13
 

 8المادة 
: يزكد العامؿ الذم يعمؿ في اعماؿ تعرض القدماف اك الساقاف كالركبتاف لالخطار كاالضرار بما يمي 

كاقيات الركبة المطاطية لمعامميف في صب المعادف اك صير المعادف ككذلؾ انجاز عمميات رصؼ . 1
 .االحجار اك التزفيت اك ما شابييا مف عمميات 

جزمة ذات الساقيف الطكيمتيف كذات المقدمة الفكالذية الصمبة كذات الشريحة الفكالذية المثبتة في نعؿ .2
لمعامميف  

المعرضيف الخطار سقكط المكاد الثقيمة اك المعدات اك االجساـ الساخنة اك المكاد المنصيرة مف خطر 
الصابة  

. مف معدات القطع اليدكية اثناء عمميات الحفر اك تقميع االشجار اك المحاجر كما شابييا مف عمميات 
. احذية السالمة المقاكمة لمخاطر الكيرباء لمعامميف في مجاؿ الكيرباء المصنكعة مف الجمد .3
. احذية سالمة غير مكصمة لمكيرباء لمعامميف غير المتعرضيف  لمخاطر الحريؽ.4
جزمة كاقية مف اخطار المحاـ كالمعادف المتطايرة لحماية القدـ كالساقاف مف الحرارة المشعة كتطاير .5

. المكاد مف عمميات المحاـ كقطع  المعادف
. جزمة مقاكمة لمكيماكيات لمعامميف في مجاؿ السكائؿ الكيماكية كالشحكـ كالزيكت .6
احذية كاقية مف االنزالقات لمكقاية مف خطر السير عمى االرضيات المبتمة اك الممكثة بالشحكـ كالزيكت .7

. كلمكقاية مف خطر االنزالقات 
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 9المادة 

يزكد العامؿ اتمذم يعمؿ في اماكف مرتفعة تعرضو لخطر السقكط اك في المقاؿ عاك المحاجر اك 
االعماؿ التي دخكؿ الخزانات كاالحكاض كقنكات المصاعد كالصكامع كما شابييا مف اعماؿ بحزاـ اماف 

. كاقي مف خطر السقكط 
 

  10المادة 
يزكد العامؿ الذم يعمؿ في اعماؿ تعرضو لخطر التعامؿ مع االحماض كالمنظفات المركزة كالمكاد 

كاالكاسيد اك االغبرة اك اختالؼ درجات الحرارة اك االمطار كمكاجية انيمار المياه داخؿ االنفاؽ كما 
شابييا مف عمميات بمالبس خاصة لحمايتو مف اخطار تمؾ االعماؿ كذلؾ حسب المكاصفات الفنية 

. المعتمدة 
 

 11المادة 
: عمى كؿ مؤسسة انتاجية تكفير غرفة استراحة لمعامميف فييا لالستراحة كتناكؿ الطعاـ كذلؾ كما يمي 

اذا كاف المصنع يحتكم في بعض اقسامو عمى مكاد سامة اك شديدة الضرر حيث انو مف الكاضح .أ
: تكاجد الممكثات في بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية فانو يجب اف تراعى االمكر التالية 

. اف يككف مكقع غرؼ االستراحة بعيدة عف تمؾ االقساـ .1
. اف التؤثر حركة الرياح  في نقؿ الممكثات مف اماكف انبعاثيا الى ىذه الغرؼ بعد تحديد اتجاه الريح.2
. اف اليتكاجد العاممك الممكثكف في ىذه الغرؼ اثناء االستراحة االبعد تغيير مالبسيـ اك استحماميـ .3
. اف تككف سيمة الكصكؿ الييا .4
. اف تككف كصكؿ كسائؿ االنقاذ كاالطفاء الييا مف كؿ الجيات سيمة ما امكف.5
. اف تتكفر ليا اشارات تبيف االتجاه المكصؿ الييا .6
: يجب اف تتكفر في غرفة االستراحة الشركط التالية .ب
. اف تككف خالية مف التمكث.1
. اف تككف ذات تيكية جيدة .2
 (ضمف ما جاء في الجدكؿ المرفؽ )اف تككف ذات اضاءة مناسبة .3
 ( DB55ال تزيد)اف تككف الضكضاء فييا ضمف الحدكد المسمكح بيا .4
. اف تككف جدرانيا ذات الكاف زاىية .5
. اف تككف االثاث ذات الكاف زاىية كمريحة لمنظر .6
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اف تككف مكيفة ما امكف شريطة الفكارؽ ما بيف درجات الحرارة الداخمية كالخارجية غير متطرفة .7
( C22يفضؿ اف تككف درجات الحرارة فييا )
اف تككف االرضيات مستكية كغير زلقة كيفضؿ اف تككف بانحدار بسيط لتسييؿ عمميات الغسؿ .8

. كالتنظيؼ 
: يجب اف تجيز غرؼ االستراحة باالثاث كالمعدات كالتسييالت التالية .ج
. مقاعد مريحة عددىا مساك كحد ادنى لعدد االفراد المتكقع تكاجدىـ اثناء فترة االستراحة اك الكردية .1
. طاكالت متينة كذات شكؿ كطكؿ مناسبيف لطبيعة تصميـ صالة االستراحة اك تناكؿ االطعمة.2
. ابكاب تفتح باالتجاىيف .3
باب لمنجاة يككف في الجية المقابمة لممدخؿ الرئيسي اك في الجية التي يتكاجد فييا عدد كبير مف .4

. العماؿ 
. حيث انو اليفضؿ استخداـ المبيدات فييا(االشعة فكؽ البنفسجية )اجيزة لقتؿ الحشرات .5
. ساعة حائط تكضع في مكاف كاضح يراه الجميع اف امكف .6
طفايات حريؽ يحدد عددىا كحجميا كنكعيا مف قبؿ المختصيف في كزارة العمؿ كالجيات المختصة .7

كتكضع في اماكف بارزة كضمف مستكل متناكؿ يد العامميف كقرب االماكف التي يتكقع حدكث الحريؽ 
. فييا
. حاكيات بالستيكية لجمع الفضالت ذاتية االغالؽ .8
معدنية تكضع في مقدمة المداخؿ مف الخارج لتنظيؼ احذية العامميف قبؿ الدخكؿ (دعاسات)ارضيات .9

. الى الصالة
. برادم مف النكع الذم تراه الشركة مناسبا لقدراتيا المالية لمكقاية مف اشعة الشمس.10
شبؾ معدني ناعـ عمى الشبابيؾ كعمى االبكاب مف الخارج كخاصة في االماكف الحارة التي يكثر فييا .11

. الذباب 
. ممر خاص الستالـ االطعمة كالشراب لمنع التزاحـ .12
. مكاف مخصص لجمع ادكات الطعاـ بعد انتياء العماؿ مف تناكؿ كجباتيـ .13
: يفضؿ اف تككف المغاسؿ منفصمة عف صالة تناكؿ االطعمة اف امكف عمى اف تجيز بما يمي .د
. ماء ساخف كبارد كصابكف خاص لتنظيؼ االيدم.1
. الحنفيات مف النكع طكيؿ العنؽ لتفادم اصابة ايادم العامميف عند استخداميا.2
. جياز اك اكثر لتجفيؼ االيادم اك استخداـ نظاـ المناشؼ الدكارة ليذا الغرض .3
. مساند خشبية تحت المغاسؿ لكقكؼ العامميف عمييا.4
. مرايا بأطكاؿ مناسبة كحسب ما تراه االدارة مناسب .5
. تبميط اماكف المغاسؿ بالبالط الصيني االبيض كخاصة الجدراف .6
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. ارضية مستكية كبانحدار مناسب لتصريؼ المياه بسرعة كغير زلقة .7
 

 12المادة 
أػ عمى كؿ مؤسسة انتا جية تكفير غرفة لتغيير مالبس العامميف تككف منفصمة عف غرفة االستمراحة 

: كالمرافؽ كاف يتكفر فييا ما يمي 
خزانة لكؿ عامؿ ليا مفتاح خاص كتحمؿ رقـ خاص اك اسـ العامؿ كتككف ذات حجـ يتسع لمالبسو .1

. ك اغراضو الشخصية كاشيائو الخاصة كاف تككف خالية مف القكاطع كالحكاؼ كالزكايا كالمقابض الحادة
 (حسب الجدكؿ المرفؽ)االنارة في الغرفة مطابقة لممكاصفات المعمكؿ بيا .2
. اف تحتكم عمى باب نجاة.3
. اف تككف ذات تيكية جيدة .4
. اف تحتكم عمى عدد مناسب مف طفايات الحريؽ كبما يتناسب كتكجييات الجيات المختصة .5
. اف تتكفر فييا الفتات تمنع التدخيف فييا.6
. عند المدخؿ الخارجي لغرؼ تغيير المالبس (متكات رممية )كضع كسائؿ الطفاء السجائر .7
.  ديسبؿ55اف التزيد نسبة شدة الضكضاء فييا عف .8
. اف تحتكم عمى مقاعد طكيمة يستخدميا العاممكف اثناء تغيير مالبسيـ .9
اذا كانت المكاد التي يتعامؿ معيا العاممكف مف النكع الساـ مثؿ الرصاص فانو يجب اف تفصؿ غرؼ .ب

المالبس الى قسميف كبنفس المكاصفات اعاله كاحدة لتغيير مالبس العماؿ كاالخرل لتغيير المالبس 
. العادية مع احتكاء االكلى سالؿ معدنية لجمع مالبس العمؿ المتسخة

 
 
 13لمادةا

: عمى كؿ مؤسسة انتاجية اليتكفر فييا مطعـ اك كفتيريا اف تكفر لمعامميف مطبخا خاصا بيـ كما يمي 
. اف تككف كؿ ادكات الطبخ مف الستانمس ستيؿ.1
. اف يستخدـ نظاـ التيكيو المكضعي لشفط ابخرة االطعمة كالركائح خاصة عند اماكف تجييز الطعاـ .2
اف تككف افراف الغاز مرتبطة مع اسطكانات الغاز بانابيب معدنية تككف عمى شكؿ تمديدات تبدأ مف .3

مف النكع الجيد مع  (المحابس)الى افراف الغاز كالتأكد مف اف المرابط  (خارج المطبخ)مكاف االسطكانات 
. العمؿ صيانتيا لتفادم تسرب الغاز

. اف تتكفر فييا مفاتيح اضاءة كاجيزة انارة كمصابيح مف النكع المانع لمشرر .4
اف تتكفر فييا ثالجات يتناسب حجميا مع المكاد القابمة لمتبريد كالتخزيف مع تكفرميزاف خاص لمحرارة .5

. لممكاد التي تحتاج الى تخزيف طكيؿ  (فريزر )الى تكفير مجمدة 
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اف يزكد العامميف في المطبخ بمراييؿ بيضاء مع اغطية ثابتة لتغطية الشعر كالمحية كبأحذية مطاطية .6
. ذات عنؽ طكيؿ 

. اف تتكفر فييا االجيزة القاتمة لمحشرات .7
عند التعامؿ مع حاكيات الطعاـ الكبيرة  (عربات )اتباع نظاـ النقؿ الميكانيكي اك شبو الميكانيكي .9

. الحجـ 
. حفظ السكاكيف في اماكف خاصة تككف مغمقة كال يجكز العبث بيا مف قبؿ العامميف .10
اجراء الفحكصات الطبية لمعامميف فييا لدل الجيات المختصة مع االحتفاظ  بنسخ عف نتائج ىذه .11

. الفحكصات جاىزة عند الطمب اك المعاينة
. تكفر جياز لالنذار مف الحريؽ .12
.  عند المناطؽ المتكقع حدكث حريؽ فيياBCFتعميؽ طفاية مف نكع .13
تعميؽ عدد الطفايات بما يتناسب كتكصيات الدفاع المدني في مكاف بارز كمناسب الستخداميا عند .14

الحاجة  
منع التدخيف في داخؿ المطبخ  .15
تكفير باب لمنجاة  .16
 (في الجدكؿ المرفؽ)اف تككف االنارة مناسبة كحسب المكاصفات المعمكؿ بيا .17
اف تككف جدرانو مبمطة بالبالط الصيني االبيض  .18

جدكؿ يبيف مناسيب شدة االضاءة بالمككس الماكف االستراحة كغرؼ تغيير مالبس العماؿ  
مستكل القياس   (لككس)المكقع   المكاف  شدة االضاءة 

 منسكب االرضية  150المطابخ  مخازف الطعاـ 
 مستكل العمؿ  500اماكف العمؿ 

 سطح الطاكلة  200غرؼ االستراحة قاعات االكؿ 
 سطح المنضدة  300مكاف الحصكؿ عمى الخدمة 

 عند ارضية الغرفة  150غرؼ تغيير المالبس 
 

  14المادة 
عمى كؿ مؤسسة انتاجية اتخاذ االحتياطات كالتدابير لمكقاية مف مخاطر الحريؽ كحسب نكع النشاه تجرم 

: مزاكلتو في مكاف العمؿ كالمكاد االكلية كمكاد االنتاج المختمفة المستخدمة بيا مع مراعاة ما يمي 
اف تككف اجيزة كادكات االطفاء المستخدمة سكاء  الثابت منيا اك المتنقؿ مطابقا لممكاصفات كالمقاييس .1

 (ككد الحرائؽ)الخاصة في صناعة اجيزة اطفاء الحريؽ كتعبئتيا كفؽ ما تقرره  الجيات المعنية 
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تطكير معدات االطفاء كالكقاية الالزمة كذلؾ باستخداـ احدث الكسائؿ مف تكفير اجيزة التنبيو كاالنذار .2
 (ككد الحرائؽ)كالعزؿ كاالطفاء االلي التمقائي كمما امكف ذلؾ كفؽ ما تقرره الجيات المعنية 

اتخاذ االجراءات الكفيمة بتكفير مخارج االماف كاف تككف كسائؿ الخركج خالية مف العكائؽ في جميع .3
االكقات  

. عمى صاحب العمؿ اف يقكـ بتدريب العماؿ عمى كيفية استعماؿ معدات االطفاء .4
 

  15المادة 
يفضؿ اف تتـ جميع االعماؿ الخاصة برفع االكزاف بشكؿ الي ما امكف كاف استدعت طبيعة العمؿ قياـ 

: العماؿ االكزاف يجب االخذ بعيف االعتبار تكفر ما يمي 
بالنسبة لمميف كاالعماؿ المتعمقة بالتحميؿ كالتنزيؿ يشترط في العامؿ القائـ بيذه االعماؿ اف يككف .1

بحالة مالئمة كال سيما حالة العضالت كالجياز الحركي كالقمب كاف التزيد االكزاف التي ترفع في ىذه 
 كغـ لممرأة مع ضركرة تدريب العماؿ عمى طرؽ 25كغـ لممرجؿ ك50االعماؿ دكف مساعدة الغير عف 

الرفع السميـ لالكزاف  
بالنسبة لالكزاف التي يسمح لعماؿ االنتاج كالخدمات برفعيا يسترشد بالجدكؿ التالي في تحديدىا  .2

سنة العمر اكبر مف /سنة العممر مف / سنة العمر مف /سنة العمر مف /رفع االكزاف العمر مف 
سنة  / خمسيف 26-50 21-35 19-20 16-18

رجاؿ نساء رجاؿ نساء رجاؿ نساء رجاؿ نساء رجاؿ نساء  
  11 17 14 23 17 30 15 25 12 20رفع متقطع 

كغـ  /محدكد 
  7 11 10 15 12 20 10 18 8 15رفع مستمر 
كغـ  /طكيؿ متكرر

 
  16المادة 

عمى كؿ مؤسسة انتاجية اتخاذ االحتياطات الكفيمة لمنع اك تقميؿ الضكضاء لكقاية العامميف مف .أ
: المخاطر تزيد شدة الضكضاء كمدة التعرض ليا عف المستكيات المحددة بالجدكؿ ادناه 

 ( مدة التعرض المسمكح بيا في اليكـ DB)مستكل شدة الضكضاء ديسبؿ
80 16 
85 8 
90 4 
95 2  
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100 1  
105 0.5 
110 0,25 
115  1/8 
بالنسبة لمستكيات الضكضاء المتقطعة كعمى شكؿ ضربات سريعة تحسب كما ىك مبيف بالجدكؿ ادناه .ب
 :

ديسبؿ عدد المرات المسمكح بيا في اليكـ  /مستكل شدة الضكضاء 
140 100 
130 1000  
120  10,000 

: كيحسب عامؿ التعرض اليكمي لضجة مستمرة كلفترات مختمفة متقطعة كفقا لمقاعدة التالية 
TN=…………=T1+T2=Feq 

________                     
L1+L2                        LN 

 Feq=عامؿ التعرض لمضجيج المكافئ 
 T1زمف التعرض لضجيج ذم منسكب  معمكـ بالثانية االكلى 

 L1زمف التعرض المسمكح بو لمضجيج ذم المنسكب المعمكـ بالثانية االكلى
تككف الفترة بيف كؿ مرة كاخرل ثانية كاحدة اك اكثر كاذا كانت الفترة اقؿ مف ثانية كاحدة تعتبر الضكضاء 

 (أ)كيطبؽ عمييا المستكيات المذككرة  بالفقرة 
 

 17المادة 
يجب اجراء الفحص االكلي الخاص بتحديد كفاءة كمستكل السمع لمعامؿ في العماؿ التي تعرضو 

لمضكضاء االستخداـ كاف يتـ اجراء الفحص الطبي الدكرم لو مرتيف كؿ سنة عمى االقؿ لتحديد كفاءة 
. كمستكل السمع لمعامؿ 

 
 18المادة 

يجب اتخاذ االحتياطات الالـز تكفرىا لتييئة جك العمؿ كتكفير اجيزة الكقاية الشخصية لمكقاية مف الحرارة 
درجة الحرارة التي يمكف العمؿ تحت ظركفيا دكف حدكث مضاعفات لمعامميف كالتي تتناسب مع طبيعة 

. العمؿ الجيد المبذكؿ في ادائو طبقا لممكاصفات القياسية االردنية المعتمدة
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 19المادة 
يجب تكفير اجيزة الكقاية الشخصية عند تعرض العامميف لدرجات حرارة منخفضة في بيئة العمؿ كفي 
جميع بحيث تغطى كافة اجزاء الجسـ كما يجب بعد التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة تكفير اماكف 

. مزكدة المناسبة 
  20المادة 

يجب تكفر االضاءة الكافية المناسبة لنكع العمؿ الذم تجرم مزاكلتو سكاء كانت اضاءة طبيعية اك .أ
: صناعية كيراعى في ذلؾ

اف يككف تكزيع المنافذ كالمناكر كفتحات الضكء الطبيعية تسمح بتكزيع الضكء تكزيعا منتظما عمى .1
. اماكف كيككف زجاجيا نظيفا مف الداخؿ كالخارج بصفة دائمة كااليككف محجكبا بام عائؽ

قدـ / شمعة 20عف  (عند سطح افقي يرتفع مترا عف االرض )اال تقؿ قكة االضاءة عف مستكل العمؿ .2
.  عمى سطح االرض 2قدـ / شمعة 15 يكتفي في الممرات كالطرقات بقكة اضاءة التقؿ عف 2
اف تتضمف مصادر الضكء الطبيعية كالصناعية اضاءة متجانسة كاف تتخذ الكسائؿ المناسبة لتجنب .3

. الكىج كالضكء المنعكس 
تجنب التفاكت الكبير بمستكيات االدارة المأمكنة   في االعماؿ المكتبية كالعمميات الصناعية كذلؾ .4

. حسب المكاصفات االردنية 
 21المادة 

يعتبر العمؿ بمصادر االشعة المؤينة التالية عمال اشعاعيا تنطبؽ عميو متطمبات الكقاية االشعاعية 
: المنصكص ىذه التعميمات

مصادر االشعة السينية كاالستخدامات الخاصة بيا  .1
مصادر اشعة غاما كاالستخدامات الخاصة بيا  .2
مصادر دقائؽ بيتا كاالستخدامات الخاصة بيا  .3
مصادر دقائؽ الفا كاالستخدامات الخاصة بيا  .4
مصادر االيكنات الثقيمة كاالستخدامات الخاصة بيا  .5
مصادر النيكتركنات كاالستخدامات الخاصة بيا  .6

 22المادة 
العامؿ االشعاعي يعرؼ بأنو ام شخص يعمؿ في ظركؼ العمؿ االشعاعي لمدد غير متقطعة لطبيعة 

مينتو اك التكاجد الميني في بيئة اشعاعية بصكرة دائمة بحيث يؤدم ذلؾ الى احتماؿ زيادة الجرعة 
كمثاؿ ذلؾ  (سنة / ميمي سفيبرت5)المكافئة لكامؿ الجسـ الحد السنكم المسمكح بو لمشخص العادم 

العامميف في المجاالت التالية  
مصكر االشعة في المجاؿ الطبي اك المجاؿ الصناعي  .أ
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فني في الطب النككم  .ب
فني المعالجة االشعاعية  .ج
العامؿ في صيانة االجيزة االشعاعية  .د
الفيزيائي الطبي اك الصحي الذم يعمؿ في مجاؿ االشعة  .ق
طبيب االشعة التشخيصية اك العالجية اك الطب النككم اك طبيب االسناف اذا كاف يزاكؿ العمؿ .ك

االشعاعي  
العاممكف في المختبرات التي تستخدـ فييا المكاد المشعة عمى اف ال تقؿ الفعالية االشعاعية المتداكلة .ز

. يكميا كيمك بيكريؿ
. العاممكف في المسارعات كالمفاعالت النككية كالمشغميف كفنيي الصيانة .ح

 23المادة 
: لحماية العامميف مف مخاطر التعرض لمتأثيرات االشعاعية يجب مراعاة ما يمي 

االلتزاـ بالزمف التعرضي الذم تحدده التشريعات الخاصة بذلؾ  -
تكفير امكانية اغالؽ اك ابطاؿ تشغيؿ االجيزة الباعثة ليذة االشعة بحيث تككف سيطرة المشغؿ عمييا -

سيطرة  
تزكيد العامميف بمعدات الكقاية الشخصية الخاصة بذلؾ  -
يجب اف يككف المشغؿ عمى دراية كافية كذك خبرة كافية في مجاؿ االشعة  -
 

 24المادة 
 اك ام قانكف اخر يحؿ محمو اك 1987 لسنة 14يعتبر قانكف الطاقة النككية كالكقاية االشعاعية رقـ 

نظاـ اك قرارات تصدر بمكجبو مرجعا في الحاالت المتعمقة ىباالشعاعات كالتي لـ تذكر في ىذه 
. التعميمات 
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تعميمات القطاعات الخاضعة الحكاـ نظاـ تشكيؿ لجاف كمشرفي السالمة كالصحة المينية لسنة 

 16/4/1998 بتاريخ 4274 مف عدد الجريدة الرسمية رقـ 1259  المنشكرة عمى الصفحة 1998
 لسنة 7 مف نظاـ تشكيؿ لجاف كمشرفي السالمة العامة كالصحة المينية رقـ 3صادر بمكجب المادة 

1998 
 

 1المادة
تعميمات القطاعات الخاضعة الحكاـ نظاـ تشكيؿ لجاف كمشرفي السالمة )  تسمى ىذه التعميمات 

. كيعمؿ بيا مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية (كالصحة المينية 
  2المادة 

 عامال في ام مف القطاعات 20تسرم احكاـ ىذه التعميمات عمى ام مؤسسة يزيد عدد العماؿ فييا عمى 
: االتية 

قطاع المناجـ كالمحاجر كجميع انكاع الصناعات المتعمقة باستخراج مكاد مف باطف االرض كالصناعات .أ
المعدة لصنع المنتجات اك تغيرىا اك تنظيميا اك اصالحيا اك زخرفتيا اك حمقيا اك اعدادىا لمبيع 

كالصناعات التي تقكـ بتنفيذ شكؿ المكاد كيدخؿ في ذلؾ بناء السفف كتفكيؾ االدكات ككذلؾ تكليد القكل 
المحركة بصفة عامة كالكيرباء كتحكيؿ ضغط ىذه القكل كنقميا  

قطاع التشييد كالبناء  .ب
قطاع النقؿ البرم كالبحرم كالمكاصالت كاالتصاالت السمكية كالالسمكية  .ج
قطاع االعالـ كالصحافة كالطباعة كالنشر كالتكزيع  .د
قطاع المنشات السياحية كالفندقية كالمحاؿ العامة كالمالىي  .ق
قطاع الشحف كالتفريغ كالتخزيف  .ك
القطاع الزراعي كالبيطرم كصيد البر كالبحر كالتعاكنيات  .ز
خدمات ،البتركؿ ،الخدمات البحرية لمسفف في المكانئ، االمف ،النظافة )قطاعات الخدمات كتشمؿ .ح

 (المنشات الصحية ،المجتمع 
قطاع البتركؿ  .ط
قطاع الصناعات التحكيمية  .م
.    المرافؽ كالييئات العامة لمصرؼ الصحي كالمياه كالكيرباء كالغاز كشركات تكزيعيا.ؾ
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 1949 المنشكرة عمى الصفحة 1999تعميمات الفحص الطبي الدكرم لمعماؿ في المؤسسات لسنة 
 مف 85المادة ،0 صادر بمكجب المادة 1/6/1999 بتاريخ 4353مف عدد الجريدة الرسمية رقـ 
 مف نظاـ العناية الطبية الكقائية 10 المادة 4 كالمادة 1996 لسنة 8قانكف العمؿ كتعديالتو رقـ 

      1998 لسنة 42كالعالجية لمعماؿ في المؤسسات رقـ 
 1المادة 

كيعمؿ بيا مف تاريخ نشرىا (تعميمات الفحص الطبي الدكرم لمعماؿ في المؤسسات )تسمى ىذه التعميمات 
في الجريدة الرسمية  

 2المادة 
عمى صاحب العمؿ اك المدير المسؤكؿ في المؤسسة كضع الترتيبات الالزمة الجراء الفحص الطبي 

الدكرم لممحافظة عمى لياقة العامميف كالكتشاؼ ما قد يظير مف امراض في مراحميا االكلى  
  3المادة 

: يجرم الفحص الطبي الدكرم مرة كاحدة كؿ ستة اشير لمعماؿ المعرضيف لما يمي 
البترككيماكيات كمشتقاتيا  .أ

المبيدات الحشرية كاالسمدة الزراعية كالمحسنات الزراعية  .ب
صير المعاجف الثقيمة  .ج
الضجيج كاالىتزازات .د
المكاد المشعة  .ق

  4المادة 
: يجرم الفحص الطبي الدكرم مرة كاحدة كؿ سنة كذلؾ لمعماؿ في المجاالت التالية 

المناجـ كالتعديف  .أ
صناعة الزجاج  .ب
الغزؿ كالنسيج .ج
اعماؿ النجارة  .د

 5المادة 
يجرم الفحص الطبي الدكرم مرة كاحدة  كؿ سنتيف كذلؾ لجميع العامميف في المؤسسات كاالعماؿ 

.  مف ىذه التعميمات 4ك 3االخرل التي لـ يرد ذكرىا في المادتيف 
 تزكد مديرية السالمة كالصحة المينية كالبيئة في كزارة العمؿ بنتائج الفحص الطبي الدكرم 6المادة 

. لمعماؿ كفؽ انمكذج معد ليذه الغاية 
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 1999تعميمات الفحص الطبي االكلي  لمعماؿ في المؤسسات لسنة 
 1/7/1999 بتاريخ 4359مف عدد الجريدة الرسمية رقـ 2330المنشكرة عمى الصفحة 

 مف نظاـ العناية 3 كالمادة 1996 لسنة 8مف قانكف العمؿ كتعديالتو رقـ ، 83صادر بمكجب المادة 
 1998 لسنة 42الطبية الكقائية كالعالجية لمعماؿ في المؤسسات رقـ 

 
  1المادة 

كيعمؿ بيا مف تاريخ نشرىا (تعميمات الفحص الطبي االكلي لمعماؿ في المؤسسات )تسمى ىذه التعميمات 
في الجريدة الرسمية  

  2المادة 
ال يجكز تشغيؿ ام شخص في ام مف االعماؿ المبينة ادناه االبعد اجراء الفحص الطبي االكلي كالتاكد 

: مف مدل لياقتو الصحية لمقياـ بيذه العماؿ كىي 
 : الصناعات المعدنية كىي : اكال 

عمميات الصير المعدني  . أ
عمميات التشكيؿ المعدني  . ب
عمميات الحدادة المعدنية  .ج
عمميات التقسية المعدنية  . د
عمميات المعالجة الحرارية المعدنية  .ق
عمميات المعالجة الميكانيكية المعدنية  .ك
عمميات المحاـ المعدني  . ز
عمميات الطالء المعدني  .ح

استخراج المعادف مف باطف االرض  . أ:اعماؿ المناجـ كىي: ثانيا 
استخراج معادف مف عمى سطح االرض  .ب
جميع االعماؿ المتعمقة بالمقالع كالمحاجر  :ثالثا
اعماؿ الزراعة كالمبيدات الحشرية كاالسمدة الزراعية كالمحسنات الزراعية  : رابعا

صناعة االسمنت كالزجاج  :خامسا
استخراج النفط الخاـ  . أ : الصناعات البترككيماكية كىي:سادسا

معالجة النفط كمشتقاتو  .ب
الدكائية  . أ:الصناعات الكيماكية كىي : سابعا
البيطرية  .ب
الدىانات  . ج
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البممرة  .د
االصباغ .ق
المنظفات الكيماكية  . ك
المدائف  .ز
المطاط  .ح
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 مف عدد الجريدة الرسمية 4903 المنشكرة عمى الصفحة 1999تنظيـ عقد التدريب الميني لسنة 
 لسنة 8 مف قانكف العمؿ كتعديالتو رقـ 36 صادر بمكجب المادة 16/11/1999 بتاريخ 4393رقـ 

1996  
 1المادة 

كيعمؿ بيا مف تاريخ نشرىا في  (1999ىعميمات تنظيـ عقد التدريب الميني لسنة )تسمى ىذه التعميمات 
. الجريدة اؿ رسمية 

 2المادة 
يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ 

: القرينة عمى خالؼ ذلؾ
مؤسسة التدريب الميني  :المؤسسة       
مجمس ادارة المؤسسة  :المجمس        
مراكز التدريب الميني كالمعاىد التابعة لممؤسسة  : المراكز        
مدير عاـ المؤسسة  :المدير العاـ    
مدير االقميـ اك المركز اك المعيد التابع لممؤسسة  : المدير          
الشخص الطبيعي الممتحؽ بأحد المراكز التدريبية التي تنفذىا المؤسسة اك تشرؼ عمى :المتدرب       

كالتدريب المتكسط كالتدريب القصير    (التممذة المينية )تنفيذىا كتشمؿ التعميـ الثانكم التطبيقي 
المنشات المختمفة التابعة لمقطاعيف العاـ كالخاص كالتي يتمقى المتدرب مف خالليا : مكقع العمؿ      

. تدريبا عمميا في مجاؿ تخصصو
كؿ شخص طبيعي اك معنكم يمتمؾ منشأة اك مكقع عمؿ يمكف استخدامو في تدريب :صاحب العمؿ     
. متدربي المؤسسة 
مجمكعة مف البرامج كالدكرات التي تعقدىا المؤسسة اك تشرؼ عمى انعقادىا ضمف : البرامج التدريبية  

. جداكؿ زمنية محددة لتمبية احتياجات السكؽ المحمي مف القكل العاممة المدربة كالمؤىمة 
كثيقة رسمية يحصؿ عمييا المتدرب بعد استكمالو لمتطمبات ام برنامج تدريبي :الشيادة               

. بنجاح 
اتفاؽ خطي يبرمو صاحب العمؿ مع المتدرب اك كلي امره اك كصيو لتنظيـ : عقد التدريب الميني 

. العالقة  بينيما كفقا لالسس المنصكص عمييا في قانكف العمؿ كتعميمات المؤسسة 
اتفاؽ خطي تبرمو المؤسسة مع صاحب العمؿ لتنظيـ كتحديد دكر كؿ منيما في :اتفاقية التدريب     

العممية التدريبية في ضكء التعميمات المعمكؿ بيا في المؤسسة  
 
 



170 

 

  3المادة 
ال يجكز لمف لـ يكمؿ السادسة عشرة مف عمره االلتحاؽ بالبرامج التدريبية لمتدريب المتكسط كالقصير .  أ
 .
يتكلى المتدرب الذم اتـ الثامنة عشرة مف عمره التعاقد بنفسو مع صاحب العمؿ اما اذا كاف حدثا .ب

. فينكب عنو كليو اك كصيو
  4المادة 

تحدد مدة التدريب في عقد التدريب الميني تبعا لطبيعة البرنامج التدريبي الذم تنفذه المؤسسة اك تشرؼ 
عمى تنفيذه  

  5المادة 
: يتمثؿ دكر كمسؤكلية صاحب العمؿ في العممية التدريبية فيما يمي

تكفير التسييالت كاالمكانات التدريبية الالزمة لتنفيذ البرنامج التدريبي في مكقع العمؿ كفقا لالسس .أ
كالمعايير المتبعة كالمعتمدة مف المؤسسة  

المشاركة في اختيار المتدربيف عند االلتحاؽ بالبرامج التدريبية المختمفة كفقا لمشركط المعمكؿ بيا .ب
بمكجب التعميمات الصادرة عف المؤسسة  

المشاركة في تصميـ  كتنفيذ البرامج التدريبية كفقا لما ىك معمكؿ بو في المؤسسة  .ج
المشاركة في تقكيـ االداء بالنسبة لممتدربيف  .د
الرصد كالتكثيؽ لدكاـ المتدربيف مف حيث الحضكر كالغياب اثناء التدريب العممي الميداني ليـ في .ق

مكقع العمؿ  
صرؼ المبالغ المالية لممتدربيف في مكاعيدىـ المحددة كفقا لممعايير كاالسس التي تحددىا المؤسسة .ك

كالعقد المبـر بينيما  
منح المتدربيف االجازات المقررة ليـ كفقا الجندة الدكاـ التي تصدرىا ادارة المؤسسة في بداية كؿ عاـ .ز

دراسي  
المشاركة في حؿ مشاكؿ المتدربيف كتفيمياكالتعاكف لحميا ما امكف مع ادارة المؤسسة اكالمراكز اك .ح

المعيد اك االقميـ  
اجراء االسعافات االكلية في حاؿ حدكث اصابة عمؿ اك مرض ميني لممتدرب كالمساىمة في نقمو .ط

الم مركز اك مستشفى لمعالج بعد ابالغ ادارة المؤسسة فكرا بالحادث كالتنسيؽ معيا كتمكيف المؤسسة 
 مف ابالغ شركة التأميف بالحادث التخاذ اجراءاتيا الالزمة بيذا الخصكص 

  6المادة 
يككف عقد التدريب المكقع بيف المتدرب كصاحب  العمؿ كاتفاقية التدريب المكقعة بيف المؤسسة كصاحب 

 الممحقيف بيذه التعميمات  2ك1العمؿ كفقا لمنمكذجيف 
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  1نمكذج رقـ 
صاحب  )يعرؼ فيما بعد ب...................السادة /الفريؽ االكؿ السيد :عقد تدريب ميني فيما بيف 

 (العمؿ 
اككلي  امره  اك كصيو   (التمميذ المتدرب )يعرؼ فيما بعد ب/..............السيد :الفريؽ الثاني 

لدل مركز التدريب  (  )تخصص )حيث اف الفريؽ الثاني يعتبر احد المتدربيف المسجميف في برنامج 
التابع لمؤسسة التدريب الميني كيرغب في تمضية فترة تدريبو الميداني كالعممي لدل الفريؽ /الميني 

 ()كمكقعو  ()االكؿ الذم يمتمؾ 
فقد اتفؽ الفريقاف المتعاقداف اعاله كبالتراضي عمى تحقيؽ ذلؾ كفقا لمبنكد التالية كتحت اشراؼ مؤسسة 

تعتبر مقدمة ىذا العقد جزءا اليتجزأ منو كتقرأ معو كبند اساسي مف بنكده  .1:التدريب الميني 
كيتعيد الفريؽ ()ضمف برنامج()يقبؿ الفريؽ الثاني بمكجب ىذا العقد بكضعو كتمميذ متدرب في مينة .2

االكؿ لقاء ذلؾ بتدريبو عمى كافة اعماؿ ىذه المينة  
// كلغاية //شير ابتداء مف تاريخ ()تككف فترة التدريب مستمرة كمنظمة كلمدة تقديرية .أ.3
اذا لـ يحقؽ التمميذ المتدرب المستكل المطمكب تحقيقو عند نياية الفترة المذككرة في الفقرة أ فانو مف .ب

شيرا بمكافقة الفريؽ االكؿ ليتيح لمفريؽ الثاني تحقيؽ المستكل المطمكب ()الممكف تجديد ىذا العقد لمدة 
لنيؿ الشيادة التي تمنحيا مؤسسة التدريب الميني  

دينار في السنة  ()أيتقاضى التمميذ المتدرب مف صاحب العمؿ خالؿ فترة تدريبو مبمغا  شيريا مقدارا .4
دينارا شيريا في السنة الثانية  ()االكلى لبرنامج التممذة المينية كالتدريب المتكسط ك

لبرنامج التممذة المينية كاجرا كامال خالؿ فترة الخبرة يعادؿ امثاليـ مف االعامميف لديو في مكقع العمؿ كال 
. تحسب اياـ الغياب غير المشركعة مف ضمنو 

اما برنامج التدريب القصير فيتـ االتفاؽ عمى قيمة المبمغ الذم يستحقو المتدرب ضمف تنسيؽ مباشر ما 
بيف المركز كصاحب العمؿ  

فمسا عف كؿ شير كتكفير  ()يقطع مف المبمغ المخصص لمتمميذ المتدرب المبيف اعاله مبمغا كقدره .ب
في حالة تكفير صندكؽ تكفير لدل صاحب العمؿ كيدفع لو ىذا المبمغ في نياية فترة البرنامج التدريبي  

يتمقى التمميذ المتدرب الميارات العممية كالمكاد النظرية المساندة حسب المناىج الذم تقرره مؤسسة .5
التدريب الميني لمبرنامج التدريبي كضمف نظاـ التدربب بالكحدات التدريبية المتكاممة كتمنح شيادة صادرة 
عف مؤسسة االتدريب الميني لمتمميذ المتدرب الذم يحقؽ متطمبات النجاح المعتمدة لدل المؤسسة حسب 

نظاـ التدريب المعتمد لدييا  
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يجكز انياء عقد التدريب بناء عمى طمب احد الفريقيف شريطة التنسيؽ المسبؽ مع المؤسسات في ام .6
: مف الحاالت التالية 

اذا ارتكب احدىما ام مخالفة الحكاـ قانكف العمؿ اك االنظمة الصادرة بمكجبو  .أ
اذا لـ يقـ احدىما بكاجباتو كفقا لشركط ىذا العقد  .ب
اذا استحاؿ تنفيذ شركط ىذا العقد السباب خارجة عف ارادة احد الفريقيف  .ج
اذا نقؿ صاحب العمؿ مكاف التدريب المحدد في العقد الى مكاف اخر يشكؿ االنتقاؿ اليو صعكبة عمى .د

المتدرب اك يضر بمصمحتو كال يجكز لممتدرب اف يحتج ليذا السبب بع مضي شير كاحد عمى نقمو الى 
مكاف التدربب الجديد  

اذا كاف استمرا ر المتدرب في العمؿ ييدد سالمتو اك صحتو كثبت ذلؾ بتقر ير طبي معتمد مف كزارة .ق
الصحة  

 حتى تاريخ تركو التدريب 4كيدفع الفريؽ االكؿ لمفريؽ الثاني المبمغ المستحؽ لو كفؽ الفقرة أ مف البند 
  4ككذلؾ يدفع لو مبمغا مقتطع كفؽ الفقرة ب مف البند 

ال يجكز لمفريؽ الثاني اف يمغي تدريبو لدل الفريؽ االكؿ دكف الرجكع الى المركز المعني كاال ستتخذ .7
بحقو االجراءات الالزمة حسب التعميمات المتبعة في المؤسسة  

يمنح الفريؽ االكؿ لمفريؽ الثاني اجازات كعطؿ حسب اجندة الدكاـ كالعطؿ الصادرة عف مؤسسة .8
التدريب الميني  

تسرم احكاـ عقد التأميف المبـر ما بيف المؤسسة كشركة تأميف معتمدة  بشأف اصابات العمؿ كامراض .9
المينة عمى الفريؽ الثاني  

الفريؽ االكؿ                                          الفريؽ الثاني  
التاريخ                                                  التاريخ  
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  2نمكذج رقـ 
مؤسسة التدريب الميني ممثمة بمدير مركز  :اتفاقية تدريب ميني فيما بيف الفريؽ االكؿ 

. صاحب العمؿ .... السادة /السيد :الفريؽ الثاني 
كلديو الرغبة في تدريب عدد مف المتدربيف (....،مشغال ،مصنعا ،حيث اف الفريؽ الثاني يممؾ محال 

فقد تـ االتفاؽ بالتراضي فيما بيف  ()تخصص  ()المسجميف في مؤسسة التدريب الميني في برنامج
الفريقيف المتعاقديف اعاله عممى تحقيؽ ذلؾ كفقا لما يمي  

تعتبر مقدمة ىذه االتفاقية جزءا اليتجزأ منيا كتقرا معيا كبند اساسي مف بنكدىا   .1
. ()متدربا ضمف برنامج()يقكـ الفريؽ الثاني بتدريب .2
عمى الفريؽ الثاني تكفير التسييالت كاالمكانيات الالزمة كالمطمكبة لتنفيذ البرنامج التدريبي لممتدربيف  .3
يقكـ الفريؽ الثاني بالمشاركة بتدريب كمتابعة تقدـ المتدربيف  مف خال ؿ الفنييف اك المدربيف المتفرغيف .4
 (اف كجدكا )
يقكـ الفريؽ الثاني بصرؼ مبمغ لممتدربيف بحيث يككف الحد االدنى لممتدربيف السنة االكلى في .5

دينارا شيريا كلمتدربي السنة الثانية في برنامج التممذة المينية ()برنامجي التممذة المينية كالتدريب المتكسط
دينارا شيريا كاجرا كامال خالؿ فترة الخبرة يعادؿ امثالو مف العامميف لديو  ()
يقكـ الفريؽ الثاني برصد الغياب كالحضكر كاالجازات لممتدربيف كتقديميا لممركز خطيا عند الطمب  .6
يمنح الفريؽ الثاني لممتدربيف اجازات حسب اجندة الدكاـ التي تصدرىا المؤسسة  .7
اسبكعيا كباقي اياـ ، يكما ()يداكـ المتدرب خالؿ سنتيف التدريب االكلى كالثانية لدل الفريؽ الثاني .8

االسبكع يتفرغ المتدرب لمدكاـ في ام مف المراكز لتكمؿ متطمبات البرنامج التدريبي اما فترة الخبرة فيككف 
دكامو كامؿ لدل الفريؽ الثاني  

يقكـ الفريؽ الثاني بالتنسيؽ مع ادارة ام مف المراكز في حؿ المشاكؿ المتعمقة بالتدريب كالمتدربيف اك .9
التخاذ ام اجراء  بحؽ المتدربيف  

يزكد الفريؽ االكؿ الفريؽ الثاني بالمتدربيف بعد اف يتـ اعدادىـ كتييئتيـ مينيا خالؿ فترة التأسيس  .10
الفريؽ االكؿ                                           الفريؽ الثاني  

التاريخ                                                  التاريخ  
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معايير القائمة الذىبية 

لف يتـ النظر بطمب أم مؤسسة ترغب في االستفادة مف برنامج القائمة الذىبية قبؿ مركر سنة : مالحظة

عمى االقؿ مف تاريخ تقديـ الطمب اذ تبيف لمكزارة اف تمؾ المؤسسة تتعمد انتياؾ ام مف حقكؽ االنساف 

أك قبؿ مركر ستة أشير،  (عمالة االطفاؿ، العمؿ القسرم، االعتداء البدني، التحرش الجنسي كغيرىا)مثؿ

عمى األقؿ، مف تاريخ تقديـ الطمب اذ تبيف اف تمؾ المكسسة قامت بتقديـ معمكمات غير صحيحة اك قبؿ 

. اربعة اشير في الحاالت االخرل لالستفادة مف ىذا البرنامج

 :()معايير أساسية لجميع المؤسسات . أ

 ( عالمة75الحد االقصى )العالمات  ()البند

المستكل الرابع المستكل الثالث المستكل الثاني المستكل االكؿ  

الحد االدنى لألجكر يتـ . 1

احتسابو كدفعو بالشكؿ 

 الصحيح

 
 

يتـ احتسابو 

كدفعو 

بشكؿ صحيح 

(5 )

ال يتـ احتسالو 

أك  

دفعو بشكؿ 

يرفض )صحيح 

 (الطمب

 - -

تعريؼ العماؿ بطريقة . 2

احتساب اجكرىـ 

 

نعـ 

(5 )

ال 

(0 )

 - -

تدفع األجكر خالؿ  3

 سبعة أياـ مف 

  تاريخ االستحقاؽ

نعـ 

(5 )

ال 

(0 )

 - -

                                                
ػ٠ِ أُئعغبد إ رلظؼ ػٖ أُوب٤ُٖٝ ٖٓ اُجبؽٖ اُز١ عشٟ  اُزؼبَٓ ٓؼْٜ خالٍ اُشٜٞس اُغزخ أُبػ٤خ . 

. ٣زْ اُزؤًذ ثبُزضاّ أُئعغخ ثٌَ ث٘ذ ٖٓ ٛزٙ اُج٘ٞد اػالٙ ُِشٜٞس االسثؼٚ االخ٤شٙ ٖٓ ػَٔ أُئعغخ. 
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تسجيؿ جميع العماؿ . 4

بالضماف االجتماعي كدفع 

مستحقات االشتراؾ بالشكؿ 

الصحيح في مكعدىا 

نعـ 

(5 )

ال 

(0 )

 - -

ساعات العمؿ االضافي . 5

التي بعمميا العماؿ يكميا  

 ()بمكافقتيـ

بمعدؿ ساعتيف 

يكميا ما عدا يـك 

عطمة )الجمعة

كاحدة  (رسمية

شيريا كالعطؿ 

الرسمية 

(10 )

ثالث ساعات 

كيكمي 

عطمة )الجمعة

اثنيف  (اسبكعية

شيريا 

 ()كالعطؿ

( 5)الرسمية 

اربع ساعات يكميا 

كيـك 

عطمة )الجمعة

كاحدة (اسبكعية

شيريا كالعطؿ 

الرسمية 

(2 )

أكثر مف أربع 

ساعات يكميان 

 (يرفض الطمب)

 

  

                                                
إ ٣زْ اؽزغبة ا٣ٖ ٗوبؽ ُِٔئعغخ ك٢ ؽبُخ ػذّ روبػ٢ اُؼَٔ ٧عش عبػبد اُؼَٔ االػبك٢ ثبُشٌَ اُظؾ٤ؼ ٣ٝغت إ رزبػ اُؼٔبٍ كشطخ . 

ؽو٤و٤خ ُِزؼج٤ش ػٖ ٓٞاكوزْٜ ػ٠ِ اُؼَٔ عبػبد اػبك٤خ ك٢ ًَ ٓشح ٣طِت ك٤ٜب اُؼَٔ االػبك٢ ، ًٔب إٔ أ٣خ أؽٌبّ رشد ك٢ ػوٞد اُؼَٔ أٝ ا٣خ ٝصبئن 

. اخشٟ رزؼٖٔ ٓٞاكوخ اُؼٔبٍ ػ٠ِ اُؼَٔ االػبك٢ العبث٤غ اٝ اشٜش ال ٣ئخز ثٜب

ثؾغت اُلئخ اال٠ُٝ ثزْ اؽزغبة عبػبد اُؼَٔ االػبك٢ ػ٠ِ اعبط أُؼذٍ ك٢ كزشح اعجٞع ٝاؽذ ٓغ ٓغٔٞع عبػبد اُؼَٔ االػبك٢ ثؾ٤ش ال .  

.  ا٣بّ ك٢ االعجٞع6 عبػبد ػَٔ ػبد٣خ ٤ٓٞ٣ب ػ٠ِ ٓذٟ 8 عبػبد ٤ٓٞ٣ب اػبكخ ا٠ُ 3 اعجٞػ٤ب ٝثٔغٔٞٙ ال ٣ض٣ذ ػٖ 12رض٣ذ ػٖ 

: ٣ٝغزض٠٘ أُئعغخ ٖٓ رطج٤ن رِي اُوٞاػذ اُؼبٓخ دٕٝ إٔ رخغش ٗوبؽ ٝرُي ك٢ اُؾبالد اُزب٤ُخ

اُظشٝف اُوبٛشح  .1

 كزشاد رسٝح االٗزبط .2

ٝٓغ رُي كبٗٚ ك٢ ؽبُخ رٌشاس رسٝح االٗزبط ٛزٙ ٝػذّ ه٤بّ طبؽت اُؼَٔ ثجزٍ ا٣خ عٜٞد ُزط٣ٞش ٤ٌِٛخ ُٔؼبُغخ اُٞػغ كال ٣ٌٖٔ ػ٘ذئز اعزض٘بة 

أُئعغخ ٖٓ اُخؼٞع ُِوٞاػذ اُؼبٓٚ أُزؼِوٚ ثغبػبد اُؼَٔ االػبك٢، ٓضبٍ رُي رِي اُظشٝف اُز٢ ٣ٌٕٞ عججٜب اطؾبة اُؼَٔ اٗلغْٜ ٓضَ هجٍٞ 

. ؽبهخ اُؼٔبٍ كٜزٙ اُؾبالد ال رشٌَ عججب ُالٗؾشاف ػٖ اُوٞاػذ اُؼبٓخ أُطجوخ ػ٠ِ عبػبد اُؼَٔ - ؽِج٤بد رض٣ذ ػٖ هذسح أُظ٘غ

اُظشٝف اُوبٛشح ٢ٛ أ٣خ ظشٝف رئد١ اُىخ اُٞهق اٝ االٗوطبع اُلؼ٢ِ ػٖ اُؼَٔ ٝاُز٢ ٣غزؾ٤َ اُز٘جئ ثٜب، ٢ٛٝ راد ؽج٤ؼخ ؿ٤ش  .1

ٓزٌشسح ٝرشٌَ اُظشٝف اُؾٞادس اُخط٤شح، اُخطشح اُؾشائن اُل٤ؼبٗبد اُؼٞاطق اُشذ٣ذح اُضُضاٍ ًٔب رشَٔ رِي اُظشٝف االػٔبٍ 

اُؼبعِخ ػ٠ِ أُٞاهغ  ٝأُؼذاهذ كوؾ ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ رُي ػشٝس٣ب ُزغ٘ت رذخالد خطشح ٓغ أػٔبٍ أُئعغخ االػز٤بد٣خ ٤ُٝظ ُِظ٤بٗٚ 

( رٞهق ؿ٤ش ػبد١ ُٞعبئؾ اُ٘وَ االػز٤بد٣خ ٝؿ٤شٛب(اُ٘برغخ ػٖ االٛٔبٍ اػبكخ ا٠ُ ػـؾ اُؼَٔ ؿ٤ش اُطج٤ؼ٢ ٗز٤غخ اُظشٝف اُخبطٚ

. ثؾ٤ش ال ٣زٞهغ ٖٓ طبؽت اُؼَٔ اُِغٞء ا٠ُ رذاث٤ش اخشٟ

إ اُؾذ االهظ٠ ُلزشح اُزٞهق ٝػذد ٓشاد عبػبد اُؼَٔ االػبك٢ أُطِٞثخ ثغجت اُظشٝف اُوبٛشح رٌٕٞ ٖٓ ؽ٤ش أُجذأ اُٞهذ ٝػذد أُشاد 

أُطِٞثخ ُِؼٞدح ا٠ُ اُٞػغ اُطج٤ؼ٢ ثشٌَ ٓؼوٍٞ ٣غت ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ اُز١ ٣وّٞ ثزشـ٤َ ػٔبُٚ عبػبد ػَٔ اػبك٢ ٗز٤غخ ظشٝف هبٛشح إ 
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احتساب صحيح لساعات  .6

العمؿ االضافي كدفع 

اجكرىا في مكاعيدىا 

بشكؿ صحيح طبقا 

مف  (%125)لمقانكف 

اجر الساعة في االياـ 

مف % 150العادية ك 

جرالساعة في اياـ العطؿ 

الرسمية كالدينية 

نعـ 

(10 )

ال 

(0 )

 - -

االجازة السنكية تعطى . 7

 ()لمعماؿ حسب القانكف

نعـ 

(5 )

ال 

(0 )

 - -

                                                                                                                                                  
 عبػٚ ٖٓ ثذء رُي اُؼَٔ ٓٞػؾب اُلزشح ٣48وّٞ ثباػالّ ٌٓزت اُؼَٔ ك٢ ٓ٘طوزٚ خط٤بً، ٓغ اسعبٍ ٗغخخ ا٠ُ ٓذ٣ش ٓذ٣ش٣خ اُزلز٤ش أُشًض٣خ خالٍ 

ٝك٤ٔب ٣زؼِن ثلزشاد رسٝح االٗزبط ٣غت االُزضاّ . 2.اُض٤٘ٓخ ٝػذد عبػبد اُؼَٔ االػبك٢ اُزوذ٣ش٣خ ٝػذد اُؼ٘بٍ اُزوذ٣ش١ أُطِٞة ُِؼَٔ االػبك٢ 

: ثبُوٞاػذ اُزب٤ُخ

 6ثؾذ اهظ٠  ( عبػخ اعجٞػ٤ب75ٓغٔٞع ) عبػبد ػَٔ اػبك٢ ٤ٓٞ٣ب 4 اعجٞع ك٢ اُغ٘خ ثٔؼذٍ ٣12غٔؼ ُٔئعغبد إ رؼَٔ ٓذح  . أ

. اعبث٤غ ٓزٞاطِخ ك٢ ًَ ٓشح، ثؾ٤ش ٣زٞعت إ ال روَ اُلزشح اُض٤٘ٓٝخ اُلبطِخ ث٤ٖ ًَ كزشح ٝاُلزشح اُز٢ ر٤ِٜب ػٖ اعجٞػ٤ٖ

ٝٛ٘ب ٣غت ػ٠ِ اطؾبة اُؼَٔ اُشاؿج٤ٖ ثبُؼَٔ عبػبد ػَٔ اػبك٤خ روذ٣ْ خطخ ػَٔ رٞػؼ اُغجت ٝاُلزشح اُض٤٘ٓخ ٝػذد عبػبد اُؼَٔ 

االػبك٢ اُزوذ٣ش٣خ ٝػذد اُؼٔبٍ أُطِٞة الٗغبص اُؼَٔ ك٢ عبػبد ػَٔ اػبك٤خ ٝرُي هجَ اعجٞػ٤ٖ ػ٠ِ االهَ ٖٓ ثذء اُؼَٔ ا٠ُ ٌٓزت 

. اُؼَٔ ك٢ ٓ٘طوزٚ خط٤بً ٓغ ٗغخخ ٖٓ اُخطخ ا٠ُ ٓذ٣ش٣خ اُزلز٤ش

 عبػبد ػَٔ اػبك٢ ك٢ ا٤ُّٞ ٖٓ اعَ ا٣لبء ػ٠ِ ٓٞاػ٤ذ شؾٖ اُجؼبئغ ثٔب ال ٣ض٣ذ ػٖ اسثؼخ ا٣بّ ك٢ ٣8غٔؼ أُئعغخ إ رؼَٔ ُـب٣خ  . ة

اُغ٘خ، ػ٠ِ إٔ ال روَ اُلزشح اُض٤٘ٓخ اُلبطِخ ث٤ٖ ًَ ٣ّٞ ٖٓ ٛزٙ اال٣بّ ٝا٤ُّٞ اُز١ ٤ِ٣ٚ ػٖ اعجٞػ٤ٖ ٣ٌٖٝٔ اٗغبص ٛزا اُؼَٔ كوؾ ك٢ 

. ؽبٍ اػطبء اُؼٔبٍ ٣ّٞ ساؽخ ك٢ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ

٣غت ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ اُز١ ٣وّٞ ثٔضَ ٛزا اُؼَٔ االػبك٢ اػالّ أٌُزت اُؼَٔ ك٢ ٓ٘ظوزٚ خط٤بً ٝاسعبٍ ٗغخخ ا٠ُ ٓذ٤٣ش٣خ اُزلز٤ش 

 عبػخ ٖٓ اٗغبص اُؼَٔ ٓٞػؾبً ػذد عبػبد اُؼَٔ اُز٢ رْ اعزخذآٜب ٝػذد اُؼٔبٍ ٝأعٔبئْٜ اُز٣ٖ هبٓٞا ثبُؼَٔ 24أُشًض٣خ خالٍ ٓذح 

.  االػبك٢ اُزلبط٤َ االداس٣خ ُِشؾ٘خ

 

٣غت إ ٣ٌٕٞ اُؼٔبٍ ٓذس٤ًٖ ُؾوٞهْٜ أُزؼِوخ ثبالعبصح اُغ٣ٞ٘خ اػبكخ ا٠ُ اعشاءاد أُظ٘غ اُز٢ ٣غت ػ٤ِْٜ . 1:ػٖٔ االؽبس اُؼبّ اُوبٕٗٞ .  

. 3ال ٣ٌٖٔ ُظبؽت اُؼَٔ إ ٣ؼغ أ٣خ ػٞائن ؿ٤ش ٓجشسح هذ رؾٍٞ دٕٝ ؽظٍٞ اُؼٔبٍ ػ٠ِ اعبصرْٜ اُغ٣ٞ٘خ . 2ارجبػٜب ػ٘ذ اُطِت اعبصح ع٣ٞ٘خ 
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االجازة المرضية تعطى . 8

 ()لمعماؿ حسب القانكف

 

نعـ 

(5 )

ال 

(0 )

 - -

اجازة االمكمة تعطى لممرأة . 9

العاممة حسب القانكف 

نعـ 

(5 )

ال 

(0 )

 - -

الرعاية الصحية حسب . 10

المعايير الكاردة في الممحؽ 

(2 )

نعـ 

(10 )

ال 

(0 )

 - -

شركط السالمة كالصحة . 11

المينية حسب المعايير 

 3المذككرة في ممحؽ 

نعـ 

(10 )

ال 

(0 )

 - -

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                  

ال ٣غزط٤غ اطؾبة اُؼَٔ اسؿبّ اُؼٔبٍ ػ٠ِ اعزؼٔبٍ اعبصارْٜ اُغ٣ٞ٘خ . ٣4ٌٖٔ ُؼٔبٍ ٝاطؾبة اُؼَٔ االرلبم ػ٠ِ  ٓٞػذ ٓؼ٤ٖ ُالعبصح اُغ٣ٞ٘خ 

. ػ٘ذٓب رٌٕٞ اُطِج٤بد ه٤ِِخ 

٣غت إ ٣ٌٕٞ اُؼٔبٍ ٓذس٤ًٖ ُؾوٞهْٜ أُزؼِوخ ثبالعبصح اُغ٣ٞ٘خ اػبكخ ا٠ُ اعشاءاد أُظ٘غ اُز٢ ٣غت ػ٤ِْٜ . 1:ػٖٔ االؽبس اُؼبّ اُوبٕٗٞ .  

. 3ال ٣ٌٖٔ ُظبؽت اُؼَٔ إ ٣ؼغ أ٣خ ػٞائن ؿ٤ش ٓجشسح هذ رؾٍٞ دٕٝ ؽظٍٞ اُؼٔبٍ ػ٠ِ اعبصرْٜ اُغ٣ٞ٘خ . 2ارجبػٜب ػ٘ذ اُطِت اعبصح ع٣ٞ٘خ 

ال ٣غزط٤غ اطؾبة اُؼَٔ اسؿبّ اُؼٔبٍ ػ٠ِ اعزؼٔبٍ اعبصارْٜ اُغ٣ٞ٘خ . ٣4ٌٖٔ ُؼٔبٍ ٝاطؾبة اُؼَٔ االرلبم ػ٠ِ  ٓٞػذ ٓؼ٤ٖ ُالعبصح اُغ٣ٞ٘خ 

. ػ٘ذٓب رٌٕٞ اُطِج٤بد ه٤ِِخ 
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 معايير اضافية لممنشأت كالمؤسسات ذات العمالة الكافدة . ب

 ( عالمة30الحد االقصى )العالماتالبند 
المستكل الرابع المستكل الثالث المستكل الثاني المستكل االكؿ  
يحتفظ العماؿ جكازات السفر ككثائؽ السفر .1

بجكازات اك كثائؽ 
أك اليكيات  )سفرىـ

الشخصية كالكثائؽ 
 (الممثمو

(10 )

جكازات ككثائؽ 
السفر مع ادارة 
الشركة بمكافقة 

العماؿ 
(2 )

جكازات ككثائؽ 
سفر العناؿ لدل 
إدارة الشركة دكف 

رغبتيـ  
 (الطمب مرفكض)

 -

نسبة العماؿ الكافديف الذيف ال  (2
أك أقامة / يحممكف تصاريح عمؿ

شارية المفعكؿ الى مجمكع العماؿ 
الكافديف في المنشأة  

المستكل االكؿ 
صفر 

(10 )

المستكل الثاني 
اكبر مف صفر 

% 5كاقؿ مف 
(0 )

المستكل الثالث 
فما فكؽ % 5
الطمب مرفكض )

المستكل الرابع 
 --------

التزاـ فعاؿ بتشغيؿ العماؿ . 3
 ()اردنييف

 
 

نعـ 
(5 )

ال 
(0 )

 - --

نسبة العماؿ مف االردنييف مف . 4
مجمكع العامميف في المؤسسة  

أك % 50أكثر مف 
 أك يزيد مف 300
( 5)العماؿ

 

أك % 49-40
200-299 
( 4)عامؿ

 

أك 39-10%
 عامؿ 50-199
(3 )

 -

 

 

 

 

 

                                                
أٓضِخ ػ٠ِ االُزضاّ اُلؼبٍ رشَٔ حال روزظش ػ٠ِ أُشبسًخ اُلؼبُخ ك٢ ٓششٝع اُزشـ٤َ اُٞؽ٢٘ ٝاُزؼبهذ ٓغ ًٝبالد اُزشـ٤َ اُخبطخ ٝرؤع٤ظ .  

. ٌٓبرت رٞظ٤ق ك٢ أُ٘شؤح ٝر٘ظ٤ْ ؽٔالد رشـ٤َ ػٔبٍ اسد٤٤ٖٗ ٓ٘زظٔخ
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معايير اضافية لممنشأت كالمؤسسات اليت تقدـ خدمات السكف .ج

 ( عالمة22الحد االقصى )العالمات البند 

المستكل الرابع المستكل الثالث المستكل الثاني المستكل االكؿ  

السكف المتقدـ كفقان لممعايير 

( 4)المذككر في الممحؽ رقـ

نقطة كاحدة لكؿ 

معيار مف معاير 

الممحؽ 

 - - -

حسـ أية مبالغ مقابؿ تكفير . 2

الطعاـ كالمسكف يتـ رفقا لعقكد 

العمؿ سارية المفعكؿ كالمكافقة مع 

العماؿ باداراتيـ 

مف  % 0-11

الحد االدنى 

( 10)لألجكر

% 23-11أك 

مف الحد االدنى 

( 5)لألجكر

مف % 23أكثر مف 

الحد االدنى 

يرفض )لألجكر

 (الطمب

 -
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مالحؽ القائمة الذىبية 

 1ممحؽ رقـ

: معايير المتطمبات الكاجب مراعاتيا عند إصدار تأشيرات العماؿ الكافدة

عضك في : مف مجمكع العالمات لجميع فئات المعايير التي تنطبؽ عمى المؤسسة% 80-100 -

 القائمة الذىبية، كيعفى مف تقديـ الكفالة البنكية 

خارج القائمة الذىبية كيعفى مف تقديـ الكفالة البنكية لمدة سنة تجدد تمقائيا كفقان لعدد %: 51-79 -

 :العامميف كما يمي

 ألؼ دينار 30 عامؿ 100-1مف  . أ

  ألؼ دينار50 عامؿ  200-101مف  . ب

 ألؼ دينار 75 فما فكؽ 201مف  . ت

 ترفض طمبات استقداـ العمالة الكافدة % 50أقؿ مف  -

( 2)ممحؽ رقـ 
معايير الرعاية الصحية 

نعييف كادر طبي ، مف اطباء كمرضيف، كفقان لمجدكؿ التالي، عمى أف يتـ اعتمادىـ مف قبؿ كزارة : أكالن 

: العمؿ

ممرض بدكاـ عدد العماؿ 
كامؿ 

ساعات  (60)
يكميان عمى األقؿ 

طبيب غير متفرغ 
بمعدؿ ساعتيف )

 (يكميان 

طبيب بدكاـ كامؿ 
 ساعات يكميا 60)

عمى األقؿ 

طبيب صحة مينية 
غير متفرغ 

بمعدؿ ست )
ساعات أسبكعيان 

عمى األقؿ 
50-500 1 1  - -

501-1000 1  -1  -
 1 1-  2 1000أكثر مف 
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. في كؿ شركة يزيد عدد العامميف فييا عف خمسيف عامالن  (عيادة)إنشاء كتجييز كحدة طبية : ثانيا

. إجراء الفحكصات الطبية األكلية كالدكرية في مكاعيدىا كفقا ألحكاـ القانكف: ثالثان 

تقديـ ما يثبت تسجيؿ األطباء كالممرضيف المتفرغيف في الضماف االجتماعي تحت اسـ الشركة : رابعان 

. المعنية، كعقد عمؿ سارم المفعكؿ بيف ساعات عمميـ

 3ممحؽ رقـ 

معايير السالمة كالصحة المينية 

 تعييف كادر سالمة كصحة مينية، مف أخصائييف كفنييف، كفقان لمجدكؿ التالي، عمى أف يتـ :أكالن 

: اعتمادىـ مف قبؿ كزارة العمؿ

فني أخصائي سالمة عدد العماؿ 

كصحة مينية غير 

 ساعات 6بمعدؿ )متفرغ

 (أسبكعيان عمى األقؿ

فني أك أخصائي سالمة 

كصحة مينية متفرغ 

أخصائي سالمة كصحة 

مينية متفرغ 

20-100 1  - -

101-500  -1  -

501-1000  - -1 

 1 1-  عامؿ 1000أكثر مف 

 

تشكيؿ لجنة سالمة كصحة مينية، كفقان ألحكاـ القانكف، في كؿ مؤسسة يزيد عدد العامميف فييا عف :ثانيان 

. خمسيف عامالن 

 التقيد بالمتطمبات األخرل بالسالمة كالصحة المينية، كفقان ألحكاـ قانكف العمؿ األردني كاألنظمة :ثالثان 

. كالتعميمات كالقرارات الصادرة بمكجبو 
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 ال يجكز إنياء خدمات فنيي أك أخصائيي السالمة كالصحة المينية المعتمديف دكف الرجكع الى :رابعان 

. كزارة العمؿ

 4ممحؽ رقـ

تعميمات خاصة بالسكف 

. ( )فصؿ سكف الذككر كاالناث. 1

I  تكفير سرير كخزانة مع مفتاح لكؿ عامؿ
Ii  تكفير كرسي كطاكلة عمى األقؿ لكؿ غرفة نكـ
Iii متر مربع عمى األقؿ لنكـ لكؿ  (7ر1)تكفير

عامؿ 
Iv  ( 15)مرحاض استحماـ كاحدة عمى األقؿ لكؿ

عامؿ عمى األكثر 
V ( 15)حجرة استحماـ كاحدة عمى األقؿ لكؿ

عامؿ عمى األكثر 
Vi  تكفير المياه كالكيرباء بشكؿ منتظـ
Vii  تكفير صناديؽ إسعاؼ أكلي
Viii  مخارج طكارئ
Ix  أنظمة أنذار حريؽ
X  الحفاظ عمى النظافة العامة في المساكف
Xi  تكفير لكحة إعالنات كصندكؽ اقتراحات

 

 

 

 

 

 

                                                
٣ٌٕٞ عٌٖ االٗبس ٓ٘لظالً ػٖ عٌٖ اُزًٞس أرا ًبٕ ًَ ٜٓ٘ٔب ك٢ ٓج٠٘ أٝ ؽبثن ٓغزوَ، أٝ ك٢ ع٘بػ ٓ٘لظَ ٓغ ٓذخَ ٓغزوَ ٗلظ اُطبثن .  
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 انًُشٕر 1997قرار خبص ثٕضبئم ٔاجٓسح االضعبف انطجٙ نهعًبل فٙ انًؤضطبد نطُخ 

 طبدر 16/1/1997 ثتبرٚخ 4179 يٍ عذد انجرٚذح انرضًٛخ رقى 207عهٗ انظفحخ 

 1996 نطُخ 8 يٍ قبٌَٕ انعًم ٔتعذٚالتّ رقى 78ثًٕجت انًبدح 
 

 1انًبدح 

 لسنة 8 مف قانكف العمؿ رقـ 78مف المادة  (أ) فقرة 4استنادا الى الصالحيات المخكلة الي بمكجب البند 
:  قررت ما يمي1996
عمى صاحب العمؿ تكفير كسائؿ كاجيزة االسعاؼ الطبي لمعامميف في اماكف العمؿ بما يتناسب مع :اكال 

طبيعة العمؿ كعدد العامميف بيا مع حفظيا في صندكؽ كيكضع في مكاف ظاىر كآمف بحيث يككف في 
متناكؿ العامميف  

 
  2انًبدح 

: يككف الجدكؿ الخاص كالمتضمف المكاد الطبية الالزمة لالسعافات الطبية كاآلتي :ثانيا 
عالج خافض لمحرارة كمسكف لاللـ  .1
 دىكف لمحركؽ.2
فزاليف  .3
لفاؼ طبي  .4
شاش طبي  .5
قطف طبي  .6
الصؽ لتثبيت لفاؼ الجركح  .7
لصقات لمجركح مف مختمؼ االحجاـ  .8
زجاجة  ،السبيرتك البيضاء ،مطير لمجركح.9

ربطات مثمثة  .10
ممقط طبي  .11
مقص طبي  .12
كعاء طبي  .13
قفازات طبية  .14
زجاجة  ،ىيدركجيف لتنظيؼ الجركح .15
مشد طبي  .16
  زجاجة،يكد طبي .17
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  3انًبدح 
 

يعتبر ىذا القرار سارم المفعكؿ اعتبارا مف تاريخو  :ثالثا 
 

 4انًبدح 
 

مف قانكف العمؿ  84يعاقب كؿ مف يخالؼ ىذا القرار بالعقكبة المنصكص عمييا في المادة 
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مف  (69)قرار صادر عف كزير العمؿ التي يحظر تشغيؿ النساء فييا صادر بمقتضى احكاـ المادة

. 1996لسنة  (8)قانكف العمؿ رقـ

(: 1)المادة

 كيعمؿ بو 1996قرار خاص باالعماؿ كاألكقات التي يحظر تشغيؿ النساء فييا لسنة )يسمى ىذا القرار

. مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

(: 2)المادة

: يحظر تشغيؿ النساء في الصناعات كاألعمال اآلتية 

 .المناجـ كالمحاجر كجميع األعمال المتعمقة باستخراج المعادف كالحجارة تحت سطح األرض .1

 صير المعادف .2

 تغضيض المرايا يكاسطة الزئبؽ .3

 .صناعة المكاد المتفجرة كالمفرقعات كاألعمال المتعمقة بيا .4

 لحاـ المعادف بكافة اشكاليا .5

العمميات الصناعية التي يدخؿ في تداكليا عنصر الرصاص كاكاسيد الرصاص اك مركبات  .6

 .الرصاص

 .عمميات المزج كالعجف في صناعة كاصالح البطايات الكيربائية .7

 . أعاله706تنظيؼ الكرش التي تزاكؿ األعماؿ المبينة في البنكد  .8

 االسفمت- صناعة الزفت .9

 صناعة الكاكتشكؾ .10

شحف كتفريغ كتخزيف البضائع في األحكاض كاألرصفة كالمكانئ كمخازف االستيداع كاستقباؿ  .11

 .كصيانو السفف
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(: 3)المادة

: يحظر تشغيؿ النساء الحكامؿ كالمرضعات في األعماؿ التالية

 األعماؿ التي تشمؿ التعرض لألشعاعات الذرية كالنككية كاسعة اكس .1

 أم عمؿ يستدعي تداكؿ اك الترعض ألبخرة كادخنة ام مف مشتقات النفط .2

 تراتكجينية - األعماؿ التي يصحبيا التعرض لمكاد ماسخة ألجنة .3

األعماؿ التي تسمتـز التعرض إلثيميف في الصباغة كثاني كبيريتيد الكربكف في الحرير كالنيتركبنزكؿ  .4

 .كالمنجنينز كالكالسيكـ كالبيريميكـ

(: 4)المادة

ال يجكز تشغيؿ النساء ما بيف الساعة العاشرة ليالن كالسادسة صباحا إال في األعماؿ التالية كبعد 

:- مكافقتيا

العمؿ في الفنادؽ كالمطاعـ كالمقاىي كدكر المالىي كالمسارح كدكر السينما كمراكز التسكؽ التجارية  .1

 .(المكالت)

 العمؿ في المطارات كشركات الطيراف كالمكاتب السياحية  .2

 العمؿ في المستشفيات كالمصحات كالعيادات كالصيدليات .3

 العمؿ في نقؿ االسخاص كالبضائع بالطرؽ المالية كالجكية كالبرية  .4

 .العمؿ في مجاؿ قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كالميف المرتبطة بيا  .5

عداد الميزانية كالحسابات الختامية كاالستعداد لمبيع بأثماف  .6 القياـ بأعماؿ الجرد السنكم لممؤسسة كا 

مخفضة بشرط  اف ال تزيد عدد األياـ التي تنطبؽ عمييا أحكاـ ىذه الفقرة عمى ثالثيف يكمان في السنة 

 .كاف ال تزيد ساعات العمؿ الفعمية عمى عشر ساعات في كؿ يكـ منيا
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القياـ بأم عمؿ عف اجؿ تالقي كقكع خسارة في البضائع أك أم مادة أخرل تتعرض لمتمؼ اك لتجنب  .7

مخاطر عمؿ فني اك مف اجؿ تسمـ مكاد معينة اك تسميميا اك نقميا بشرط اف ال تزيد عدد االياـ التي 

 تنطبؽ عمييا أحكاـ ىذه الفقرة عمى عشريف يكمان في السنة الكاحدة

 العمؿ في مؤسسات تقدـ خدمات في المناسبات االجتماعية  .8

 .مشاريع العائمة  .9

(: 5)المادة 

 ساعات  10يجب اف ال تقؿ مدة االستراحة ما بيف نياية العمؿ كبداية العمؿ في اليكـ التالي عف 

(: 6)المادة

. تعتبر كافة القرارات السابقة الغية اعتبارا مف تاريخ نشر ىذا القرار

كزير العمؿ 

 سمير مراد
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قرار طبدر عٍ ٔزٚر انعًم خبص ثبنطجالد ٔانذفبتر انتٙ ٚجت عهٗ كم َقبثخ عًبل 

 4325 يٍ عذد انجرٚذح انرضًٛخ رقى 390 انًُشٕر عهٗ انظفحخ 1999اعذادْب نطُخ 

 نطُخ 8 يٍ قبٌَٕ انعًم ٔتعذٚالتّ رقى 113 طبدر ثًٕجت انًبدح 1/2/1999ثتبرٚخ 

1996  
 

1انًبدح   

 1996 لسنة 8 مف قانكف العمؿ رقـ 113استنادا لمصالحيات المخكلة الي بمكجب الفقرة أ مف المادة 
:كتعديالتو قررت ما يمي   

عمى كؿ نقابة عماؿ كفركعيا اف تعد السجالت كالدفاتر التالية :اكال   
:سجؿ الييئة العامة :1  

:كيجب اف يتضمف ما يمي   
اسماء اعضاء الييئة العامة المنتسبيف الى النقابة .أ  

تاريخ انتساب كؿ ضك مف اعضاء الييئة العامة الى النقابة .ب  
عنكاف كمكاف عمؿ كؿ عضك مف اعضاء الييئة العامة .ج  
االشتراكات السنكية المدفكعة مف كؿ عضك مف اعضاء الييئة العامة .د  
:سجؿ اجتماعات الييئة العامة .2  

:كيجب اف يتضمف ما يمي  
تاريخ االجتماعات العادية كغير العادية التي تعقدىا الييئة العامة .أ  

محاضر اجتماعات الييئة العامة العادية كغير العادية .ب  
جدكؿ اعماؿ اجتماعات الييئة العامة .ج  
القرارات الصادرة عف اجتماعات الييئة العامة .د  
:سجؿ الييئة االدارية .3  

:كيجب اف يتضمف ما يمي   
اسماء اعضاء الييئة االدارية لكؿ نقابة عامة اك فرع اك لجنة نقابية .أ  

اسماء االعضاء االحتياط لمييئة االدارية لكؿ نقابة .ب  
عنكاف كمكاف عمؿ كؿ عضك مف ىؤالء االعضاء .ج  
تاريخ انتخاب الييئة االدارية .د  
المنصب االدارم لكؿ عضك في الييئة االدارية لمنقابة .ق  
اجتماعات الييئة االدارية كتاريخ عقدىا .ك  
جدكؿ اعماؿ اجتماعات الييئة االدارية كمحاضر ىذه االجتماعات .ز  
القرارات الصادرة عف اجتماعات الييئة االدارية .ح  
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سجؿ المكظفيف العامميف في النقابة .4  
:كيجب اف يتضمف ما يمي   

اسـ كؿ مكظؼ كتاريخ تعيينو كعنكانو .أ  
طبيعة عممو .ب  
مقدار االجر الذم يتقاضاه .ج  
االجازات .د  
سجؿ مكجكدات النقابة .5  

 كيجب اف يتضمف الممتمكات المنقكلة كغير المنقكلة لمنقابة 
سجؿ االيرادات كالنفقات .6  

:كيجب اف يتضمف ما يمي   
االيرادات كاليبات كمصادرىا .أ  

النفقات كالمصركفات كاكجو صرفيا .ب  
سجؿ االتفاقيات الجماعية .7  

العمؿ كيجب اف يتضمف نسخة مف كؿ اتفاقية عمؿ جماعية يتـ تكقيعيا بعد ايداعيا لدل كزارة 
  

2انًبدح   

 يعتبر ىذا القرار سارم المفعكؿ اعتبارا مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
 

3انًبدح   

 كؿ نقابة تخالؼ ىذا القرار تعاقب بالعقكبة المنصكص عمييا في قانكف العمؿ 
 

4انًبدح   

 تمغى ام قرارات صادرة قبؿ نفاذ ىذا القرار تتعمؽ بيذا المكضكع 
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 انًُشٕر عهٗ 1999قرار ثتظُٛف انًٍٓ ٔانظُبعبد انتٙ ٚحق نعًبنٓب تأضٛص َقبثبد نٓى نطُخ 

1/3/1999 ثتبرٚخ 4331 يٍ عذد انجرٚذح انرضًٛخ رقى 683انظفحخ   

1996 نطُخ 8 يٍ قبٌَٕ انعًم ٔتعذٚالتّ رقى 98طبدر ثًٕجت انًبدح   

 
1المادة   
تعتبر الميف كالصناعات المبينة تاليا مف الميف كالصناعات المتماثمة اك المرتبطة ببعضيا اك :اكال 

:المشتركة في انتاج كاحد اك متكامؿ اك التي يحؽ لمعامميف فييا تككيف نقابة عامة كاحدة ليـ   
النقابة العامة لمعامميف بالنقؿ البرم كالميكانيؾ .1  

:كتشمؿ العامميف فيما يمي  
نقؿ البضائع كالركاب برا بالسيارات كالمركبات المشتركة .أ  

صنع كاصالح كصيانة كسائؿ النقؿ البرم كاالت الزراعة الميكانيكية كاالليات الثقيمة .ب  
تدريب السكاقة .ج  
الييئات كالمؤسسات كالشركات المشرفة عمى االعماؿ السابقة .د  
 

النقابة العامة لمعامميف في النقؿ الجكم كالسباحة .2  
:كتشمؿ العامميف فيما يمي  

النقؿ بطريؽ الجك .أ  
صيانة كادارة المطارات بما في ذلؾ التسييالت المالحية كالجكية كالرادار كالالسمكي .ب  
ككاالت السفر كالسياحة التي تعمؿ بنقؿ الركاب كالبضائع جكا .ج  
صيانة كاصالح كسائؿ النقؿ الجكم .ق  
تدريب الطياريف كعماؿ خدمات الطيراف .ك  
الييئات كالمؤسسات كالشركات المشرفة عمى االعماؿ السابقة .ز  
 

:النقابة العامة لمعامميف بالسكؾ الحديدية .3  
:كتشمؿ العامميف فيما يمي   

قيادة كصيانة كخدمة القاطرات الحديدية .أ  
اصالح كصيانة قاطرات السكؾ الحديدية كعرباىا كغيرىا مف االعماؿ الخاصة بالنقؿ بالسكؾ .ب

 الحديدية 
الييئات كالمؤسسات كالشركات المشرفة عمى االعماؿ السابقة .ج  
:النقابة العاممة لمعامميف لمعامميف في المكانئ البحرية.4  
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:كتشمؿ العامميف فيما يمي   
النقؿ البحرم التجارم اك الخاص .أ  

صيانة اك ادارة المكانئ كالمنارات البحرية  .ب
عمميات الشحف كالتفريغ كالتخميص ككافة العمميات المماثمة  .ج
صيانة كاصالح كسائؿ النقؿ البحرم  .د
الييئات كالمؤسسات كالشركات المشرفة عمى االعماؿ السبقة  .ق
 
: النقابة العامة لمعامميف في الكيرباء .5

: كتشمؿ العامميف فيما يمي 
انتاج كتكزيع النكر الكيربائي كالقكة الكيربائية  .أ

صناعة كصيانة االجيزة كاالدكات كالمعدات الكيربائية  .ب
الييئات كالمؤسسات كالشركات المشرفة عمى االعماؿ السابقة  .ج
النقابة العامة لمعامميف في البتركؿ كالكيماكيات  .6

: كتشمؿ العامميف فيما يمي 
استخراج البتركؿ الخاـ كالغاز الطبيعي كاالعماؿ المتعمقة بتكرير البتركؿ كتقطير منتجاتو كعمميات بيع .أ

البتركؿ كمشتقاتو  
استخالص الغازات السائمة كضغطيا كتعبئتيا  .ب
استخالص االحماض كالقمكيات كمكاد المفرقعات كالدىانات كالصباغة  .ج
صناعة المخصبات الكيماكية كالعضكية كغيرىا  .د
الزيكت كالدىكف غير المستخدمة في التغذية  .ق
االدكية كالمستحضرات الطبية كالمستحضرات الزينية كالتجميؿ كالركائح العطرية  .ك
 (الكبريت)صناعة االثقاب .ز
دبغ الجمكد كالفراء كتداكؿ الجمكد المسمكخة  .ح
صنع المنتجات المطاطية كالبالستيكية  .ط
صناعة الزجاج كالمرايا باستثناء النظارات الطبية  .م
صناعة البطاريات السائمة كالجافة  .ؾ
الييئات كالشركات كالمؤسسات المشرفة عمى االعماؿ السابقة  .ؿ
: كتشمؿ العامميف فيما يمي :االنقابة العامة لمعامميف في صناعة الغزؿ كالنسيج .7
غزؿ كنسيج الخيكط الطبيعية كالصناعية كتييئتيا كجميع العمميات التحضيرية الخاصة بيا  .أ
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صياغة كتجييز الخيكط كالمنسكجات كجميع العمميات المتعمقة بتييئتيا بما في ذلؾ اعماؿ الرسـ .ب
كالزخرفة كالطبع عمى االقمشة  

صناعة االلبسة كالمنسكجات كحياكتيا كتصميميا  .ج
صناعة البطانيات كالسجاد كالبسط  .د
صناعة التريكك كشغؿ السنارة كغيرىا .ق
صناعة الحباؿ كالخيش كالمبادكالشكادر غير المصنكعة مف المطاط كالبالستيؾ  .ك
حمج االقطاف ككبسيا  .ز
الييئات كالمؤسسات كالشركات المشرفة عمى االعماؿ السابقة  .ح
 
: االنقابة العامة لمعامميف في الصناعات الغذائية كتشمؿ ما يمي .8
اعماؿ التييئات كحفظ المحكـ كالطيكر كاالسماؾ كيدخؿ في ذلؾ اعماؿ الذبح كالتمميح كالتصنيع  .أ

صناعة االلباف كمنتجاتيا  .ب
تعبئة كحفظ كبيع الفكاكو كالخضركات كالبقكؿ كمنتجاتيا كتسكيقيا  .ج
طحف الغالؿ كالبقكؿ كتييئتيا  .د
صناعة الخبز كالمنتجات االخرل المصنكعة مف الدقيؽ  .ق
صناعة السكر كتكريره كمنتجاتو  .ك
صناعة الحمكل بكافة انكاعيا كيدخؿ في ذلؾ الشككالتة كالكاكاك كالبسككيت  .ز
صناعة المشركبات الكحكلية كمف ضمنيا التقطير كالتصفية كالمزج كعمؿ الخميرة كصناعة الكحكؿ .ط

كالخؿ كثاني اكسي الكربكف  
صناعة الزيكت النباتية كاالعالؼ ككافة منتجات الزيكت النباتية المستعممة في التغذية  .م
صناعة الدخاف كالسجائر كمشتقاتيا  .ؾ
الييئات كالمؤسسات كالشركات المشرفة عمى  الصناعات ك االعماؿ السابقة كبيعيا  .ؿ
: النقابة العامة لمعامميف في المناجـ كالتعديف كتشمؿ العامميف فيما يمي .9

: كتشمؿ ما يمي
اعماؿ استخراج الفحـ كالمعادف الخاـ كاستخراج الخامات غير المعدنية  كالجبس كالممح كالكبريت  .أ

اعماؿ استخراج الفكسفات كالبكتاس كاالمالح المعدنية كتصنيعيا كجميع االعماؿ المتعمقة بيا  .ب
اعماؿ التعديف كالحديد كصناعة الصمب  .ج
صناعة السيراميؾ كاالسالؾ الشائكة كالصفائح المعدنية  .د
الييئات كالمؤسسات كالشركات المشرفة عمى  االعماؿ السابقة كبيعو ،ق
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: النقابة العامة لمعامميف في المصارؼ كالتأميف كالمحاسبة كتشمؿ العامميف فيما يمي .10
العمؿ في المصارؼ التجارية بأنكاعيا  .أ

اعماؿ التأمينات بجميع انكاعيا كككالئيا  .ب
اعماؿ البكرصات كمكاتب الصرافة  .ج
مكاتب تدقيؽ الحاسبات  .د
الييئات كالمؤسسات كالشركات المشرفة عمى  االعماؿ السابقة كبيعو . ق
 

: النقابة العامة لمعامميف في البناء كتشمؿ العامميف فيما يمي .11
تشييد كاصالح المباني كالسدكد كاالنفاؽ كالجسكر كالقناطر  .أ

تشييد كتعبيد الطرؽ كالشكارع  .ب
صنع الطكب كالبالط كالرخاـ كالمزايكك كالجرانيت  .ج
قطع الحجارة كطحنيا كدقيا  .د
صناعة الخزؼ كالفخار  .ق
قطع كنشر االخشاب كصناعة الشبابيؾ كاالبكاب كادكات كنجييزات البناء الثابتة كالمنقكلة مف الخشب .ك

كالحديد كااللمنيكـ كاالسبست كتشكيميا كبيعيا  
صناعة االسمنت كجميع االعماؿ المتعمقة باستخراجو  .ز
صناعة الفميف كمنتجاتو  .ح
اعماؿ البناء كمنيا الحدادة كالنجارة كغيرىا  .ط
الييئات كالمؤسسات كالشركات المشرفة عمى  االعماؿ السابقة كبيعو . م
 

: النقابة العامة لمعامميف في المحال التجارية كتشمؿ العامميف فيما يمي .12
المحالت التجارية عمى اختالؼ انكاعيا باستثناء المشمكليف في النقابات االخرل  .أ

صناعة االحذية ككافة المصنكعات الجمدية كالحقائب كبيعيا .ب
الييئات كالمؤسسات كالشركات المشرفة عمى  االعماؿ السابقة كبيعو . ج
 

: النقابة العامة لمعامميف في الطباعة كالتصكير كالكرؽ كتشمؿ ما يمي.13
اعماؿ الطباعة كالنشر كالمكتبات  .أ

صناعة الكرؽ كالكرتك ف بمختمؼ انكاعيا  .ب
التصكير الفكتكغرافي كالتمفزيكني كما شابو  .ج
الييئات كالمؤسسات كالشركات المشرفة عمى  االعماؿ السابقة كبيعو . د
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: النقابة العامة لمعامميف في الخدمات العامة كتشمؿ .14
دكر التمثيؿ كالسينما كالمسارح كالمالىي  .أ

المطاعـ المقاىي كالفنادؽ  .ب
الخدمات االجتماعية كالجمعيات الخيرية كالخدمات التعاكنية كما شابو  .ج
خدمات االعماؿ الخاصة كالميف الحرة  .د
صالكنات الحالقة كالتجميؿ  .ق
غسؿ ككي كتنظيؼ المالبس .ك
االتصاالت السمكية كالالسمكية  .ز
الييئات كالمؤسسات كالشركات المشرفة عمى  االعماؿ السابقة كبيعو . ح

: النقابة العامة لمعامميف في التعميـ كتشمؿ .15
المدارس كدكر الحضانة كرياض االطفاؿ  .أ

الجامعات كالمعاىد كمراكز التعميـ ككميات المجتمع  .ب
الييئات كالمؤسسات كالشركات المشرفة عمى  االعماؿ السابقة كبيعو . ج

: النقابة العامة لمعامميف في البمديات كتشمؿ .16
امانة عماف الكبرل كالبمديات  .أ

خدمات المياه كالمجارم  .ب
الييئات كالمؤسسات كالشركات المشرفة عمى  االعماؿ السابقة كبيعو . ج

: النقابة العامة لمعامميف في الخدمات الصحية .17
: كتشمؿ 

العيادات كالمستشفيات كالمؤسسات  الصحية  .أ
مستكدعات االدكية كالصيدليات  .ب
 الييئات كالمؤسسات كالشركات المشرفة عمى  االعماؿ السابقة كبيعو. ج

 2المادة 
عمى نقابات العماؿ المذككرة تكفيؽ اكضاعيا كتسمياتيا مع احكاـ ىذا القرار خالؿ ستيف يكما مف :ثانيا

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  
 3المادة 
. يمغى ام نص يتعارض مع احكاـ القرار كرد في ام قرار سابؽ :ثالثا 
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قرار طبدر عٍ ٔزٚر انعًم خبص ثبنًُٕرج انٕاجت عهٗ طبحت انعًم تعجئتّ نهتجهٛغ عٍ ا٘ ايراع 

يٍ  عذد     1950  انًُشٕرح  عهٗ  طفحخ         1999يُٓٛخ أ االشتجبِ ثٓب نذٖ انعبيهٍٛ نطُخ 

 يٍ  َظبو   انعُبٚخ  8طبدر  ثًٕجت  انًبدح   1999\   6\1   ثتبرٚخ    4353انجرٚذح  انرضًٛخ      

 1998 نطُخ 42انطجٛخ انٕقبئٛخ ٔانعالجٛخ نهعًبل فٙ انًؤضطبد رقى 

  1انًبدح 

مف نظاـ العناية الطبية الكقائية كالعالجية لمعماؿ في (8)استنادا لمصالحيات المخكلة الي بمكجب المادة 
:  قررت ما يمي 1998 لسنة 42المؤسسات رقـ 

عمى كؿ صاحب عمؿ اك المدير المسؤكؿ  في المؤسسة تبميغ كؿ مف مديرية السالمة كالصحة :اكال
المينية كالبيئية في كزارة العمؿ كالمديرية المختصة في زارة الصحة عف كجكد ام امراض مينية اك 

: االشتباه بيا لدل العامميف لديو كفقا لمنمكذج التالي 
: معمكمات عامة :اكال

الصكرة الشخصية  ........................اسـ المؤسسة 
:..................... العنكاف 

:............... اناث:............ذككر:عدد العامميف 
:................... طبيعة عمؿ المؤسسة 

:.................. المدير المسؤكؿ /صاحب العمؿ 
: معمكمات شخصية :ثانيا 

:.............. تاريخ التحاقو بالعمؿ :...................اسـ العامؿ 
:................... تاريخ ممارسو لممينة :................. مينتو 
: االعراض المرضية :ثالثا 

:................. التشخيص االكلي
:............ المرض الميني المتكقع 

:............. االجراءات المتخذة مف قبؿ الطبيب
:............... رأم الطبيب

المدير المسؤكؿ كتكقيعو  /التاريخ   اسـ الطبيب  تكقيعو  اسـ صاحب العمؿ 
 2المادة 

يعتبر ىذا القرار  سارم المفعكؿ اعتبارا مف تاريخو  
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 انًُشٕر عهٗ انظفحخ 2002قرار طبدر عٍ ٔزٚر انعًم ثبعتًبد يرجع طجٙ نطُخ 

 طبدر ثًٕجت 16/10/2002 ثتبرٚخ 4568 يٍ عذد انجرٚذح انرضًٛخ رقى 5034

 1996 نطُخ 8 يٍ قبٌَٕ انعًم ٔتعذٚالتّ رقى 2انًبدح 
 

 1انًبدح 

 1996 لسنة 8كالفصؿ العاشر مف قانكف العمؿ رقـ  (38(،)29(،)21)اقرر كلغايات تنفيذ احكاـ المكاد 

كتعديالتو الخاصة باصابات العمؿ كامراض المينة اعتماد الجاف الطبية المنصكص عمييا في نظاـ 

 21أ مف قانكف الصحة العامة رقـ /80 الصادر بمقتضى المادة 1977 لسنة 58المجاف الطبية رقـ 

 مف قانكف العمؿ(2) كمرجع طبي معتمد بمكجب احكاـ الماده 1971لسنة 
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 المنشكر 2002قرار خاص بنمكذج الميزانية العمكمية لنقابات العمؿ كنقابات اصحاب العمؿ لسنة 

 صادر بمكجب 16/10/2002 بتاريخ 4568 مف عدد الجريدة الرسمية رقـ 5043عمى الصفحة 

 1996 لسنة 8 مف قانكف العمؿ كتعديالتو رقـ 118المادة 

(: 1)المادة

قررت اعتماد نمكذج الميزانية العمكمية المبنية ادناه لنقابات العمؿ كنقابات اصحاب العمؿ كذلؾ اعتبارا 

. مف تاريخ نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية 

...................... نقابة 

 المممكة االردنية الخاشمية  –عماف 

 كانكف االكؿ 31الميزانية العمكمية كما في 

( 1)الجدكؿ 

13/12 
دينار اردني رقـ االيضاح 

المكجكدات 
المكجدات المتداكلة 

النقد في الصندكؽ كلدل البنكؾ 
شيكات برسـ التحصيؿ 

بالصافي - الذمـ المدينة
مجمكع المكجكدات المتداكلة 

المكجكدات الثابتة بعد االستيالؾ المتراكـ 
مجمكع المكجكدات 

المطمكبات كالفائض المتراكـ 
المكمبكات المتداكلة 
االمانات المختمفة  

الحسابات الدائنة المتنكعة 
مجمكع مكافأة نياية الخدمة 
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مجمكعة المكمكبات المتداكلة 
المتراكـ في نيابة السنة  (العجز)الفائض

المتراكـ  (العجز)مجمكع المطمكبات كالفائض 
 

( : 2)الجدكؿ

..............  كانكف االكؿ عاـ31بياف االيرادات كالمصركفات لمسنة المالية المنتيية في 
رقـ االيضاح /... 12/31

دينار اردني االيرادات 
 -
 -

المصركفات 
ركاتب كاجكر 
استيالكات  

مصاريؼ ادارة كعمكمية 

مجمكع المصركفات 

السنة  (عجز)فائض

المتراكـ مف سنكات سابقة  (العجز)الفائض 

. المتراكـ المدكر لمسنة القادمة (العجز)الفائض

 

( 3)الجدكؿ 

ايضاحات حكؿ البيانات المالية  
النقد في الصندكؽ كلدل البنكؾ 

: يتألؼ ىذا البند مما يمي
12/31 

دينار اردني نقد في الصندكؽ العاـ 
نقد في العيدة النثرية  
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حسابات جارية  - نقد لدل البنكؾ
 كدائع الجؿ –نقد لدل البنكؾ 

المجمكع 
الذمـ المدينة كالشيكات المرتجعة  

: يتألؼ ىذا البند مما يمي
12/13 ....

دينار اردني الذمـ المدينة  
الشيكات المرتجعة  

مخصص الديكف المشككؾ في تحصيميا 
الصافي 
(: 4)الجدكؿ 

ايضاحات حكؿ البيانات المالية 
: الحسابات الدائنة المتنكعة مما يمي

12/31 
دينار اردني  

مصاريؼ مستحقة 
امانات مختمفة  

امانات الضماف االجتماعي 
ذمـ دائنة اخرل 

المجمكع 
: االيرادات

: يتألؼ ىذا البند مما يمي
12/31 

دينار اردني  
رسكـ اشتراكات 
رسكـ االنتساب 
رسكـ اليكية 
فكائد بنكية  

ايرادات اخرل 
المجمكع 
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( 5)الجدكؿ 

ايضاحات حكؿ البيانات المالية  
المكجكدات الثابتة بعد االستيالؾ المتراكـ 

: يتألؼ ىذا البند مما يمي
21/31....12/31 ...

صافي القيمة الدفترية صافي القيمة االستيالؾ نسبة االستيالؾ التكمفة اضافات السنة التكمفة في الدفترية 
. المتراكـ في نياية السنة بداية 

دينار اردني دينار اردني دينار اردني بالمائة دينار اردني دينار اردني دينار اردني 
ااراضي 
المباني 

االثاث كالمفركشات 
االجيزة المكتبية  
اجيزة الكمبيكتر 

المكتبة  
المجمكع 

 
(: 6)الجدكؿ 

تابع - ايضاحات حكؿ البيانات المالية
: المصاريؼ االدارية كالعمكمية 

: يتالؼ ىذا البند مما يمي
 دينار اردني 21/31

ركاتب كاجكر  
االيجارات  

بريد كبرؽ كىاتؼ 
اتعاب محاماة كاستشارات قانكنية  

مياه ككيرباء 
قرطاسية ةمطبكعات كصحؼ 

دعاية كاعالف  
ضيافة  
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صيانة 
سفر كتنقالت  

رسكـ كاشتراكات 
اتعاب مينية  

تبرعات 
نحركقات 

مصاريؼ اليئية العامو 
متفرقة 

اشتراكات الضماف االجتماعي 
المجمكع 

: االلتزامات المحتممة 
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 المنشكر عمى الصفحة 2002قرار خاص بالسجالت الكاجب عمى صاحب العمؿ االحتفاظ بيا لسنة 

 مف 8 صادر بمكجب المادة 16/10/2002 بتاريخ 4568 مف عدد الجريدة الرسمية رقـ 5040

 1996 لسنة 8قانكف العمؿ كتعديالتو رقـ 

( 1)المادة

كيعمؿ بو مف تاريخ  (قرار خاص بالسجالت الكاجب عمى صاحب العمؿ االحتفاظ بيا)يسمى ىذا القرار

. نشره في الجريدة الرسمية 

(: 2)المادة 

عمى صاحب العمؿ االحتفاظ في المركز الرئيسي لممؤسسة كمكاف العامؿ بالسجالت التالية كعمى اف 

: تتضمف المعمكمات المبينة ادناه

:  سجؿ العمؿ كيتضمف:اكال

 اسـ العامؿ مف اربعة مقاطع كرقمو الكطني كتاريخ ميالده كجنسيتو .1

 المؤىؿ العممي كالتخصص .2

 (طبيعة العمؿ)المينة .3

  (السنة/ الشير/ اليكـ)كتاريخ انتياء عممو كسببو  (السنة/ الشير/ اليكـ)تاريخ التحاقو بالعمؿ  .4

 .مقدار االجر .5

: سجؿ االجكر كيتضمف: ثانيا

 اسـ العماؿ مف اربعة مقاطع .1

 (بالقطعة/ بالساعو/ يكميا/ اسبكعيا/ شيريا)مقدار االجر .2

 العالكات كالزيادات كاية امتيازات اخرل .3

 االقتطاعات القانكنية  .4
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 مجمكع االجركتكقيع باستالمو كتاريخ االستالـ .5

: سجؿ العمؿ االضافي كيتضمف: ثالثا

 اسـ العامؿ مف اربعة مقاطع .1

عدد ساعات العمؿ االضافي التي عمؿ في اليكـ الكاحد كتاريخ االستالـ كتكقيع العامؿ باستالميا  .2

 كمجمكع االجكر عنيا

عدد اياـ العطؿ الرسمية اك الدينية اك االسبكعية التي عمؿ بيا كمجمكع االجكر عنيا كتكقيع العماؿ  .3

 .باستالميا كتاريخ االستالـ 

:- كيتضمف  ( مف قانكف48بمكجب احكاـ المادة)يجؿ الغرامات : رابعا

 اسـ العامؿ مف اربعة مقاطع .1

 مقدار االجر .2

 قيمة الغرامة المقتطعة .3

 .تاريخ فرض الغرامة كسببيا .4

االجازات المتعمقة بالمرأة / الحج/ الثاقفة العمالية/ لمدراسة/ المرضية/ السنكية)سجؿ االجازات: خامسا

. (العاممة

 اسـ العامؿ مف اربعة مقاطع .1

 .نكع االجازة التي حصؿ عمييا كمدتيا كتاريخ بدئيا كانتيئيا .2

( 61)برنامج االجازات السنكية لمعماؿ المتفؽ عميو في الشير االكؿ مف كؿ عاـ كفقا الحكاـ المادة .3

 .مف القانكف (د)فقرة

 .رصيد االجازات المتبقية لكؿ عامؿ  .4

 الرصيد المدكر لالجازة السنكية المتفؽ عمى تأجيميا لمسنة التالية  .5
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: سجؿ العماؿ المتدربيف كيتضمف:سادسا

 اسـ العامؿ مف اربعك مقاطع كعمره كتحصيمو العممي .1

 رقـ كتاريخ كتاب المؤسسة الندريب الميني بالمكافقة  .2

 مدة التدريب كمكانو كمراحمو كنكع المينة مكضكع التدريب .3

 االجر عف كؿ مرحمة مف مراحؿ التدريب .4

 .مكافقة كلي االمر لممتدرب الذم لـ يكمؿ الثامنة عشرة مف عمره .5

: سجؿ اصابات العمؿ كالفحكص الطبية كيتضمف: سابعان 

 اسـ العامؿ مف اربعة مقاطع كطبيعة عممو .1

 تايخ التعييف  .2

 تاريخ كقكع االصابة  .3

 االجراءات التي اتخذتيا المؤسسة  .4

 كصؼ االصابة  .5

 مدة التعطيؿ .6

 االجراءات الطبية المتخذة .7

 خالصة كتاريخ التقرير الطبي القطعي .8

 .ام مالحظات اخرل  .9

( 3)المادة

عمى صاحب العمؿ كابراز ىذه السجالت لمفتشي العمؿ حيف الطمب كتسييؿ اطالعو عمييا كاخذ صكرة 

. عنيا 
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مف قانكف العمؿ لسنة  (55ك48)قرار الغرامات التي تفرض عمى العماؿ بمكجب احكاـ المادتيف

 16/10/2002 بتاريخ 4568 مف عدد الجريدة الرسمية رقـ 5050 المنشكر عمى الصفحة 2002

. 1996 لسنة 8 مف قانكف العمؿ كتعديالتو رقـ 48صادر بمكجب المادة 

(: 1)المادة

كيعمؿ بو مف تاريخ نشره في  (2002قرار الغرامات التي تفكض عمى العماؿ لسنة )يسمى ىذا القرار 

. الجريدة الرسمية 

(: 2)المادة

تشكؿ في كؿ لجنة لالشراؼ كالتصرؼ بامر الغرامات اليت تقتطع مف العماؿ بمكجب احكاـ  .أ 

 الئحة الجزاءات المعتمدة مف قبؿ الكزير

تتككف المجنة مف ثالثة اعضاء احدىـ يتـ تعيينو مف قبؿ ادارة المؤسسة كالعضكيف االخريف يتـ  .ب 

 . انتخابيما مف  قبؿ العماؿ في المؤسسة

تنتخب المجنة بيف اعضائيا رئيسا ليا، كتجتمع بشكؿ دكرم كلمرة كاحدة كؿ ستة اشير اك في  .ج 

حاالت استثنائية بدعكة مف رئيسيا كتتخذ قرارتيا باالجماع كفي حاؿ الخالؼ بحاؿ االمر الى 

 .مدير مديرية العمؿ في منطقة عمؿ المؤسسة ليتخذ قراره بيذا الشأف 

تككف مدة المجنة سنتيف، كفي حاؿ فقداف احد العضكيف المنتخبيف لعضكيتو الم سب كاف يحؿ  .د 

العضك االحتياط الحائز عمى اعمى االصكات محمو، كفي حاؿ تعذر ذلؾ يتـ انتخاب عضك 

 .جديد مف قبؿ العماؿ في المؤسسة كيككف مكمال لمدة الضكية المتبقية 

تقكـ المؤسسة بابالغ مدير مديرية العمؿ في منطقة عمؿ المؤسة خطيا باسماء اعضاء المجنة  .ق 

كام تغييرات قد تطرأ عمى عضكيتيا كذلؾ خالؿ فترة ال تزيد عف عشرة اياـ مف تاريخ تشكيميا 

 .اك حدكث التغيير عمى عضكيتيا
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(: 3)المادة

تتكلى المجنة تحديد اكجو صرؼ امكاؿ الغرامات لتحقيؽ خدمات اجتماعية لكافة العامميف في المؤسة  .أ 

 :في المجاالت التالية عمى سبيؿ المثاؿ

 (انساء مكتبات- محاضرات- ندكات)خدمات ثقافية .1

 .(اشناء اندية، مالعب ، تككبف فرؽ رياضية، حفالت، رحالت سياحية )خدمات تركيحية كترفييية .2

 تكزيع مبالغ نقدية عمى جميع العامميف كبالتساكم في مناسبات االعياد الدينية كالقكمية  .3

ام خدمات اخرل ترتئييا المجنة عمى اف يقدـ طمب بيا الى مدير مديرية العمؿ في منطقة عمؿ  .4

 .المؤسسة ليتخذ قراره بشأنيا

تقكـ المجنة بالتصرؼ في االمكاؿ المتجمعو مف الغرامات خالؿ مدة اقصاىا سنتيف مف تاريخ كؿ  .ب 

. اجتماع دكرم ليا

تقكـ المجنة بايداع امكاؿ الغرامات في حساب ليا لدل احد البنكؾ العاممة في االردف كيتـ السحب  .ج 

 .منو بتكقيع اعضاء المجنة الثالثية مجتمعيف

(: 4)المادة

تقكـ المؤسسة في نياية كؿ شير بارساؿ االمكاؿ اليت يتـ اقتطاعيا الى المجنة بعد مضي اسبكع كاحد 

مف تاريخ ابالغ العامؿ بالعقكبة، مرفقان بيا كشفا يتضمف اسـ العامؿ كمقدار اجره كقيمة الغرامو كتاريخ 

. فرضيا كتعتبر ىذه االمكاؿ امانة لدل المؤسسة حتى ارساليا لمجنة

( 5)المادة

: عمى المجنة اف تحتفظ بالسجالت التالية

 .سجؿ االجتماعات، كيتضمف محاضر االجتماعات كالقرارات الصادرة عنيا . أ

 .سجؿ االيرادات، كالنفقات، كيتضمف االيرادات كمصدرىا كالنفقات كالمصركفات كاكجو صرفيا . ب
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(: 6)المادة

ال يجكز صرؼ امكاؿ الغرامات بصفة مكافاة اك كمصاريؼ العضاء المجنة اك الم مف االشخاص الذيف 

يتكلكف مياـ االعماؿ الخاصة بالغرامات اك لتغطية التزامات يتكجب عمى صاحب العمؿ تغطيتيا يمكجب 

. قانكف اك نظاـ اك اتفاؽ اك قرار اك عرؼ، كما ال يجكز استثمار ىذه االمكاؿ بأم صكرة مف الصكر

(: 7)المادة

اذا كاف لممؤسسة فرع اك اكثر تقكـ المجنة باعداد سجؿ خاص لقيد الغرامات التي تقتطع مف اجكر عماؿ 

. ذلؾ الفرع كيككف االنتفاع باالمكاؿ المحصمة مقصكرا عمى عماؿ ذلؾ الفرع

(:  8)المادة

. تكزع امكاؿ الغرامات عند تصفية المؤسسة اك انتيائيا بالتساكم عمى كافة العامميف لدييا كقت التصفية 

(: 9)المادة

ترسؿ المجنة تقريرا ستكيا لمديرية العمؿ في منطقة عمؿ المؤسسة حكؿ اعماليا كميزانيتيا قبؿ نياية  . أ

 .شير كانكف ثاني مف كؿ عاـ 

 .عمى المجنة اف تسيؿ ميمة مفتش العمؿ لالطالع عمى كافة اعماليا كسجالتيا . ب
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 2002قرار خاص بمستكل كجيات تدريب مشرفي السالمة كالصحة المينية في المؤسسات لسنة 

 صادر 16/10/2002 بتاريخ 4568 مف عدد الجريدة الرسمية رقـ 5035المنشكر عمى الصفحة 

. 1998 لسنة 7 مف نظاـ تشكيؿ لجاف كمشرفي السالمة كالصحة المينية رقـ 5بمكجب المادة 

(: 1)المادة

قرار خاص بمستكل كجيات تدريب مشرفي السالمة كالصحة المينية في المؤسسات )يسمى ىذا القرار

. كيعمؿ بو في الجريدة الرسمية (2002لسنة 

(: 2)المادة

تككف جيات التدريب المعتمدة لغايات ىذا القرار معيد السالمة كالصحة المينية التابع لمؤسسة التدريب 

. الميني

(: 3)المادة

: تككف مستكيات كجيات التدريب لمشرفي السالمة كالصحة المينية في المؤسسات عمى النحك التالي

المستكل جية التدريب نكع التدريب 

اخصائي كفني السالمة كالصحة الفنية  - اساسي معيد السالمة كالصحة المينية

اعضاء لجنة السالمة كالصحة المينية  -

اخصائي كفني السالمة كالصحة الفنية - متقدـ معيد السالمة كالصحة المينية

اعضاء لجنة السالمة كالصحة المينية  -

اخصائي كفني السالمة كالصحة المينية  - نكعي معيد السالمة كالصحة المينية

اعضاء لجنة السالمة كالصحة المينية  -

 (الخ....غزؿ، نسيج، بتركؿ، كيماكيات)لنكع الصناعة

اخصائي السالمة كالصحة المينية كؿ في مجاؿ - متخصص معيد السالمة كالصحة المينية
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. (الخ....طب، ىندسة، كيمياء)تخصصو

(: 4)المادة 

يشترط في اخصائي السالمة كالصحة المينية في المؤسسات الخاضعة الحكاـ نظاـ تشكيؿ لجاف 

كمشرفي السالمة كالصحة المينية اف يككف خريج احدل الكميات العممية بالجامعات اك المعاىد العميا 

. (الطب، اليندسة، العمكـ، الزراعة، الصيدلة)التي تتفؽ دراستيا مع طبيعة العمؿ بالمؤسسة مثؿ

(  5)المادة

يشترط فني السالمة كالصحة المينية في المسسات الخاضعة الحكاـ نظاـ تشكيؿ لجاف مشرفي السالمة 

: كالصحة المينية اف يككف مف احدل الفئات التالية

 خريجك معاىد كمراكز التدريب الميني كاعداد الفنييف .1

 .الحاصمكف عمى شيادة الثانكية العامو في ام فرع مف فركعيا .2

(: 6)المادة

تعطى االكلكية في التعييف كاعتماد مشرفي كفنيي السالمة كالصحة المينية لمف عممكا في االقساـ 

. االنتاجية في المؤسسة اك في اية مؤسسة اخرل

(: 7)المادة

مع عدـ االخالؿ باحكاـ المكاد السابقة تمتـز بتدريب اخصائيي كفنيي كاعضاء لجاف السالمة كالصحة 

النفسية المينية تدريبا يتفؽ كمسؤكليات كؿ مف ىذه المستكيات كطبيعة العمؿ بالمؤسسة كيشمؿ ذلؾ 

لتدريب االساسسي كالمتقدـ كالنكعي كالتخصصي يمكجب احكاـ ىذا القرار كيستثنى مف التدريب 

: االخصائيكف الحاصمكف عمى دراسات عميا بعد المؤىؿ العالي في التخصصات االتية

الصحة المينية  - السالمة المينية -

 طمب الصناعات البيئية المينية -
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 دراسات بيئية -

( 8)المادة

يعتد المشرؼ المتخصص كفني السالمة كالصحة النفسية مف قبؿ كزارة العمؿ اعتمادا اكليا اذا انطبقت 

. كيتقؼ االعتماد النيائي عمى اجتيازه دكرة اعتماد مشرفي السالمة كالصحة المينية (4/5)عميو المادتيف

( 9)المادة

يمغى القرار الصادر عف كزير العمؿ الخاص بمستكل كجيات تدريب مشرفي السالمة المينية في 

. 16/4/1998 تاريخ 4274المؤسسة المنشكر في عدد الجريدة الرسمية رقـ 
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 2002 لسنة حص الطبي الدكرملف ا ثًُٕرجخاص ملعم اٚر كزٍع طبدر اررق

 2002/10/16 ثتبرٚخ 4568 ىق رعدد الجريدة الرسمية يٍ 5048 لصفحة اعمى رٕلمنشا

 في ؿلمعما  الكقائية كالعالحيةَظبو انعُبٚخ انطجٛخ يٍ 10 دةلما، ا4 دةلما اطبدر ثًٕجت

 1998 لسنة 42 ْقرالمؤسسات

(:  1)دةلماا

ٗظبّ  ٖٓ ( 4 ، 10 )الحكاـ المادتيف ادناه كذلؾ استنادا ٖلمبي اٗٔٞرط اُلؾض اُطج٢ دعتما ارتشق

 ةشلفق اثٔوزؼ٠ درلصا ا1998 لسنة 42 ْق رلمؤسسات افي ؿلمعما الطبية الكقائية العالجية اُؼ٘ب٣خ

ربس٣خ  ٖٓ رعتبا ابوٞعمث َلعم ااف يتـ عمى ك1996 لسنة 8 ْق رَلعم افٗٞقا ٖٓ( 85)دةلما آٖ (ب)

 .ٗششٙ ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ

حص الطبي الدكرم لف إًَرج

 يعبٔيبد عبيخ : الاك

: ………………………………………………………………….. . لمؤسسةاعْ ا

 : ………………………………………………………………….. . العنكاف

 : ………………………………………………………………….. . عدد العامميف

............................................................... صاحب العمؿ المسؤكؿ

: يعهٕيبد شخظٛخ: ثبَٛب

:................... تاريخ التحاقو بالعمؿ:.........................................اسـ العامؿ

..................... تاريخ ممارستة لممينة........................................مينتو

............................ تاريخو..........................نتيجة الفحص الطبي االكلي
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: ثالثان 

.................................................................... الفحص الطبي الدكرم

:...................................................................... االعراض المرضية

..................................................................... المرض الميني المتكقع

.......................... نتائح الفحكصات الطبية كالمخبرية كالشعاعية التي اجريت

:..................................................................... التشخيص

................................................................ االجراءات التي تـ اتخاذىا

. المدير المسؤكؿ كتكقيعو/ التاريخ اسـ الطبيب كتكقيعو اسـ صاحب العمؿ
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 انًُشٕرح عهٗ 2003قرار تشكٛم نجُخ نهُظر فٙ آَبء أ تعهٛق عقٕد انعًم نطُخ 

 طبدر ثًٕجت 30/4/2003 ثتبرٚخ 4595 يٍ عذد انجرٚذح انرضًٛخ رقى 2140طفحخ 

 1996 نطُخ 8 يٍ قبٌَٕ انعًم ٔتعذٚالتّ رقى 31انًبدح 
 

 1المادة 
كيعمؿ بيا مف ( 2003قرار تشكيؿ لجنة لمنظر في انياء اك تعميؽ عقكد العمؿ لسنة  )ريسمى ىذا القرا

تاريخ نشرىا بالجريدة الرسمية  
 

 2 المادة
تشكيؿ لجنة في   كزارة العمؿ تتكلى النظر في حاالت انياء عقكد العمؿ غير محددة كميا اك بعضيا .1

اك تعميقيا السباب اقتصادية اك فنية  
:  اعضاء يمثمكف اطراؼ االنتاج الثالث كما يمي 3تتشكؿ المجنة مف .2
 (مقررا لمجنة)ممثؿ عف الكزارة كنائبا عنو في حالة غيابو .أ

ممثؿ عف اصحاب العمؿ  .ب
ممثؿ عف العامؿ يسميو االتحاد العاـ لنقابات العماؿ  .ج
يسمي الكزير مكظفا اك اكثر مف مكظفي الكزارة لمعمؿ كسكرتاريا لمجنة لتدكيف محاضر الجمسات .3

كحفظ االكراؽ ككؿ ما يتعمؽ باالمكر التنظيمية لمجنة  
يتكلى المقرر الدعكة لالجتماعات كاعداد برامج الزيارات المدنية كادارة الجمسات ككافة الشؤكف .4

التنظيمية االخرل الخاصة باعماؿ المجنة كاجتماعاتيا  
 

 3 المادة
: تمارس المجنة لغايات النظر في حالة انياء عقكد العمؿ اك تعميقيا فيما يمي 

التحقؽ مف سالمة اجراءات صاحب العمؿ كتقديـ التكصيات بشأنيا الى كزير العمؿ  .1
متابعة كضع المؤسسة مف خالؿ مفتشي العمؿ في حالة عكدة عمميا الى طبيعتو خالؿ سنة مف انياء .2

عقكد العمؿ  كامكانية اعادة استخداـ العماؿ في المؤسسة  
 

  4 المادة
: لمجنة لغايات اداء مياميا ممارسة الصالحيات التالية 

القياـ بزيارة لممؤسسة ذات العالقة كفركعيا كمكقع عمميا في ام كقت تراه مناسبا بمعرفة صاحب العمؿ .أ
اك مف ينكب عنو اك دكف معرفة ام منيما حسب مقتضى الحاؿ اك ما تقتضيو ميمة المجنة لالطالع 

. عمى االكضاع الحقيقية لممؤسسة كليا تكميؼ ام مف مفتشي العمؿ لمقياـ بأم مف ىذه المياـ 
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االطالع عمى الكثائؽ كالكشكفات كالسجالت المتعمقة بالمؤسسة اك بعمميا كاف تأخذ صكرا اك نسخا اك .ب

مقتطفات منيا مع مراعاة المحافظة عمى اسرار المؤسسة التي تصؿ الى عمـ المجنة مف خالؿ اداء 
مياميا  

االطالع عمى ام معمكمات اك بيانات تراىا ضركرية لدل ام جية رسمية اك غير رسمية فيما يخص .ج
الميمة المككمة الييا  

دعكة ام شخص لسماع اقكالو بخصكص المكضكع المطركح اماميا  .د
تكميؼ صاحب العمؿ اك مف ينكب عنو ابراز ام مستنا داك بيانات لديو تراىا المجنة ضركرية  .ق

 5المادة 
يترتيب عمى صاحب العمؿ اك مف ينكب عنو تقديـ التسييالت الالزمة لمجنة لتمكينيا مف اداء مياميا 

كعدـ منعيا مف الدخكؿ الى المؤسسة اك ام قسـ مف اقساميا  
 

 6المادة 
تبدأ المجنة اعماليا لمنظر في اجراءات صاحب العمؿ بدعكة مف مقرىا  .أ

تتحقؽ المجنة مف اجراءانت صاحب العمؿ كتقدـ تقريرىا الى كزير العمؿ مشفكعا بتكصيتيا عمى اف .ب
يتضمف التقرير اسـ المؤسسة كعنكانيا كعدد العامميف المراد االستغناء عف خدماتيـ اك تعميؽ عقكد 

عمميـ كاسماؤىـ ككظائفيـ كاالسباب التي استدعت ذلؾ كاالجراءات التي اتخذتيا المجنة كما تكصمت اليو 
بيذا الخصكص كرأييا في االجراءات التي قامت اك ستقكـ بيا المؤسسة كاية مالحظات اخرل عمى اف 

يقترف التقرير بتكقيع اعضاء المجنة كرأم المخالؼ منيـ في حالة المخالفة  
تصدر المجنة تكصياتيا باالجماع اك بأكثرية اعضائيا  .ج

 7المادة 
يتكلى مقرر المجنة تبميغ صاحب العمؿ اك مف ينكب عنو قرار الكزير بشأف تكصيات المجنة بكاسطة احد 

مكظفي الكزارة  
 8المادة 

يمغى القرار الصادر عف كزير العمؿ بتشكيؿ لجاف النظر في انياء اك تعميؽ عقكد العمؿ المنشكر في 
  16/10/2002 تاريخ 4568عدد الجريدة الرسمية رقـ 
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قائمة الميف المغمقة اماـ العمالة الكافدة 

 الميف الطبية .1

 الميف اليندسية .2

 الميف االدارية كالمحاسبية .3

 الميف الكتابية بما في ذلؾ اعماؿ الطباعو كالسكرتاريا .4

 اعماؿ المقاسـ كاليكاتؼ كالتكصيالت .5

 اعماؿ المستكدعات .6

 اعماؿ البيع بكافة فئاتيـ .7

 (الككافير)اعماؿ قص الشعر .8

 اعماؿ الديككر .9

 الميف التعميمية بكافة تخصصاتيا، باستثناء التخصصات الندرة عند تعذ كجكد االردني .10

 بيع المحركقات في المدة الرئيسية .11

 ميف الكيرباء .12

 ميف الميكانيؾ كتصميح السيارات .13

 السكاقيف  .14

 الحراس كالمراسمكف .15

 .خدـ العمارات  .16
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قرار صادر عف كزير العمؿ خاص باالعماؿ الخطرة أك المرىقة اك المضرة بالصحة لألحداث بمقتضى 

. 1996لسنة  (8)مف قانكف اليمؿ رقـ (74)أحكاـ المادة 

(: 1)المادة

يسمى ىذا القرار قرار صادر عف كزير العمؿ خاص باالعماؿ الخطرة أك المرىقة اك المضرة بالصحة 

.  كيعمؿ بو مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 2011لألحداث لسنة 

( 2)المادة

 كتعديالتو ال يجكز تشغيؿ الحدث الذم 1996 لسنة 8مف قانكف العمؿ رقـ  (73)مع مراعاة أحكاـ المادة 

: لـ يكمؿ الثامنة عشرة مف عمره في األعماؿ التي تنطكم عمى المخاطر التالية

: االعماؿ ذات المخاطر الجسدية  .1

العمؿ بمكاد متفجرة أك قابمة لإلشتعاؿ أك إعداد كتعبئة كتفجير األلغاـ   -

 العمؿ في المناجـ كالمغر كالمقالع كالكسارات المكشكفة منيا اك تحت األرض -

مثؿ  (الكيسكف)األعماؿ التي تتطمب التحكـ باألجيزة الخاصة بتأميف اليكاءلمعامميف في المناجـ -

العاممكف في التحكـ بأبكاب كاجيزة التيكية لباطف المناجـ كأعماؿ التحكـ بتأميف اليكاء لمغكاصيف في 

 .الكيسكف

 .اعماؿ حراسة األنفس كالممتمكات كالعمؿ في مراكز خدمات الحماية أك المرافقة الشخصية -

العمؿ في األماكف التي يتـ فييا تبادؿ العمالت كانتقاؿ اك حفظ األمكاؿ كالمجكىرات كغيرىا مف  -

 .األشياء الثمينة 

كؿ انكاع العمؿ التي تطمب حماية أك كقاية اآلخريف مف اخطار محتممة مثؿ مراقبي السباحة في  -

 .البحر كبرؾ السباحة



217 

 

االعماؿ التي تقتضي طبيعتيا التعامؿ مع الماكينات ذات االجزاء غير المحمية بكاقيات خاصة أك  -

األعماؿ الخاصة بالمناكلة كالتي تستخدـ األقشطة الناقمة كالكنشات كاالالت ذات األجزاء الدكارة 

 .كالحادة كالنقالة كالقاطعة كالمسننات

 .األعماؿ التي تتطمب تشغيؿ كادارة االات المتحركة ذاتيا -

االعماؿ التي تقتضي طبيعتيا التعرض لمخاطر المركر أم آلية أك حافمة أك ناقمة لمبشر أك المعدات  -

 .كالمنتجات بغض النظر عف كسيمة النقؿ

 .التعامؿ مع االالت كاألجيزة الخاصة بصناعة النفط كالغاز -

 العمؿ في المحطات الحرارية كمحطات الغازات المضغكطة  -

 .تشغيؿ كادارة الرافعات المختمفة في المؤانئ كالمطارات كالمصانع كغيرىا -

األعماؿ التي تطمب اعطاء االشارات كربط الحمكالت كاعطاء االشارات اثناء العمؿ مع الرافعو  -

 :كتكجيو الحمكلة كاعطاء التحذيرات مف المخاطر كغيرىا مثؿ

   عماؿ ربط الحمكلة اليت تمقؿ بكاسطة الرافعة

  اعطاء االشارات اثناء العمؿ نع الرافعات 

  تكجيو حركة المركر عمى الطرؽ اك حركة الننقؿ الجكم اك البحرم اك الخطكط الحديدية 

  اعطاء تحذيرات مف المخاطر في المناجـ 

 العمؿ عمى االماكف المرتفعة كسطكح االبنية كالحكاؼ كالنكافذ اك الشرفات  -

 االعماؿ التي تقتضي طبيعتيا تجميع الخردكات كالنفايات كتدكيرىا -

 العمؿ عمى الساللـ كالسطكح المائمة اك التي تسبب االنزالؽ -

 قطاع االنشاءات بما فيو مف أعماؿ ىدـ كبناء كقذؼ كاستخداـ الجرافات كالحفارات بانكاعيا  -

 العمؿ في االماكف المحصكرة  -
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اعماؿ الصيد البحرم اكباستخداـ بنادؽ الصيد أك العمؿ في المسالخ كذبح الحيكانات اك التعامؿ مع  -

 .الحيكانات الخطرة كالبرية كالسامة كما شابو

 كؿ انكاع العمؿ فيس المحاجر كمصانع البالط كالصخكر كما شابو -

 العمؿ في ميداف سباؽ الخيؿ كاليجف كما يحيط بأنشطة كؿ كنيما  -

 (صيانو، كتصميح االليات كالمحركات)اعماؿ الميكانيؾ  -

 أعماؿ الحدادة كالمحاـ -

 .أعماؿ النجارة  -

 األعماؿ التي تتطمب أجيادا شديدا مثؿ اعماؿ التحميؿ كالتنزيؿ -

 .االعماؿ التي ينجـ عنيا التعرض لممخاطر الكيربائية مثؿ التعامؿ مع المكلدات الكيربائية -

 :االعماؿ الزراعية التي تتطمب ما يمي  -

  قيادة الجرارات كالماكينات الزراعية أك العمؿ بيا أك العمؿ باستخداـ الماكينات التي تدار بمحركات

  خمط أك نقؿ أك رش المبيدات الزراعية 

  قطؼ أك لمس اك التعامؿ مع النباتات السامة. 

 التسمؽ عمى االشجار العالية أك عمى الساللـ 

  استعناؿ أدكات حادة 

 الحصاد اليدكم. 

األعماؿ ذات المخاطر النفسية كاالجتماعية   .2

العمؿ في المنازؿ  -

 العمؿ في أم مكاف يتطمب النكـ أك االقامة فيو أك خارج منزؿ األىؿ -

 العمؿ في الشكارع كالطرقات -
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 العمؿ في تحضير الجثث المكتى -

العمؿ في مراكز االجتماعية مع المسنيف أك المعكقيف أك المصابيف بالعاىات الخمقية كالعقمية  -

إال )كالنفسية أك االدماف أك تتطمب مف الحدث مسؤكلية معينة اك تتطمب إشراؼ كرعاية أك تكجيو بالغ

 .(لفترات قصيرة متقطعة كبإشراؼ مباشر مف اختصاصييف اجتماعييف كممميف بعمـ نفس االحداث

 .ام عمؿ يتعرض فيو الحدث الى ام تعنيؼ -

. األعماؿ ذات المخاطراالخالقية  .3

أم عمؿ يستغؿ اك يستفيد مف الجسد الغراض جنسية كما شابو  -

 األعماؿ في الفنادؽ كفي اماكف الترفيو كالنكادم كالمقاىي كمقاىي االنترنت -

 18ام االعماؿ تشتمؿ عمى بيع كتقديـ التبغ كاالراجيؿ كالخمكر ككؿ ما ىك ممنكع تحت سف  -

 بمكجب قكانيف أخرل

. االعماؿ التي تتطمب كجكد الحدث منفردان  -

 :المخاطر الكيميائية.4

: األعماؿ التي تقتضي بطبيعتيا التعرض لما يمي

الغبار كاأللياؼ كاالبخرة كاالدخنو  -

 االغبرة العضكية مثؿ القطف كالكتاف كصناعة المنسكجات -

اك التي ال تؤدم الى  (مثؿ االسبست)االغبرة غي العضكية بكافة انكاعيا كالتي تؤدم الى التميؼ  -

 (مثؿ غبار المعادف كاالسمنت)التميؼ 

 .كالمكاد السامة كالحارقة كاآلكمة  (مثؿ الزئبؽ كالرصاص)العناصر الثقيمة  -

 .المكاد التي تسبب العقـ اك التشكه الخمقي اك الفيزيكلكجي -

 المكاد المحسسة_المكاد التي تؤدم الى الحستسية  -
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 المكاد المؤذية لمجياز العصبي كلنمك الذىني -

المكاد التي تؤدم الى امراض خطيرة عند التعرض ليا لمدة طكيمة أك الى اعراض كتاثيرات صحية  -

 دائمة

 رش الدىاف -

 تنظيؼ الجمكد الحيكانات كدباغتيا -

 صير كصب كطمي المعادف -

 .تنظيؼ االلبسة الحاؼ -

المخاطر الفيزيائة  .5

 ديسبؿ 85األعماؿ التي يتعرض فييا الحدث لضجيج يزيد مف  -

المؤينة مثؿ العمؿ في التصكير الشعاعي / األعماؿ التي يتعرض فييا الحدث لالشعاعات الذرية -

 كالمعالجة باالشعة كالعمؿ في المحطات النككية 

مثؿ االسعو ) (غير المؤينة/ غير الذرية)االعماؿ التي يتنعرض فييا الحدث لالشعاعات االخرل -

 (تحت الحمراء كالكيركمغناطسية

 األعماؿ اليت يتـ التعرض فييا الى فركقات في الضغط الجكم -

 أعماؿ الغطس -

 تعبئة االسطكانات بالغازات المضغكطة -

 األعماؿ التي يتعرض فييا الحدث لالرتجاجات كاالىتزازات -

 األعماؿ التي يتعرض فييا الحدث  لمحرارة المرتفعو أك تحت اشعة الشمس المباشرة -

 العماؿ المتعمقة بعمميات االطفاء كازالة المخاطر -
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اعماؿ صب كصير معادف كصير كنفخ الزجاج كصناعة الفخار كالزجاجا كالعمؿ في األفراف  -

 الصناعية كالمخابز

 أعماؿ تمديدات الكيرباء كالغاز كالماء كالبخار -

العمؿ في األماكف التي ال تمتـز الشركط المقبكلة لالضاءة كالتيكية كالرطكبة كالحرارة  بحسب  -

 .المعايير المعتمدة محميا كدكليا

: (طفيميات كغيرىا/ بكتيريا/ فيركسات - المخاطر البيكلكجية كالجرثكمية .6

العماؿ التي قد تتسبب بالتعرض الى المخاطر المتنقمة مباشرة عبر ناقؿ العدكء كالذباب كالقكارض  -

. أك المتنقمة مباشرة عبر المس اك التعامؿ مع الحيكانات خاصة الميتو كغيرىا

العمؿ في المستشفيات كالمراكز الصحية كالطبية التي تعرض الحدث لخطر االحتكاؾ بالمرضى  -

 كالسكائؿ البشرية كالنفايات الطبية كخطرة انتقاؿ العدكل

 العمؿ في التنظيفات كجمع النفايات أك فصميا كفي المجارم كقنكات المياة اآلسنة -

 

 (تالؤـ االنساف مع االلة كادكات العمؿ)المخاطر االرغكنكمية  .7

العمؿ في كضعيات غير مالئمة لمعمكد الفقرم كالمفاصؿ كالعضالت طكيمة لفترات مثؿ القرفصة أك  -

االلتكاء اك التمدد اك االنكماش 

 استخداـ االت كادكات غير مالئمة لحجـ اك قياس اليد اك الجسـ بشكؿ عاـ  -

 مف التعميمات الخاصة بحماية العامميف 15مع مراعاة ما كرد في المادة )دفع أك جر كحمؿ االكزاف -

 .(كالمؤسسات مف مخاطر بيئة العمؿ
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األعمالؿ التي تتطمب نفس الحركات بااليدم بشكؿ مستمر أك كضع مفركض عمى الجسـ كال  -

يتطمب جيدان جسديان كبيران مثؿ تركيب البالط الصيني كاألعماؿ المشابيو ليا كأعماؿ الطابعات 

 .كأعماؿ السجاد اليدكم 

: مخاطر أخرل .8

  العمؿ عمى السفف–

لمكزير اف يقرر اعتبار ام اعماؿ اخرل لـ تذكر في ىذا القرار خطرة كمرىقة أك مضرة بالصحة - 

لالحدث بناء عمى نقرير مف جية مختصة يفيد مالئمة العمؿ لحدث المعني أك ال يتناسب مع سنو أك 

. (ابداء الرأم مف الدائة القانكنية).قدرتو الجسدية أك العقمية أك النفسية

: 3المادة

يمغى القرار الخاص باالعماؿ الخطرة اك المرىقة اك المضرة بالصحة لالحداث المنشكر في عدد الجريدة 

. 1/2/1997 تاريخ 4181الرسمية رقـ 
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قرار صادر عف المجنة الثالية لشؤكف العمؿ بكضع حد ادني ألجكر العماؿ صادر بمقتضى احاكـ 

 1996 لسنة 8مف قانكف العمؿ رقـ  (52)المادة 

مف قانكف  (52)عمال بالصالحيات المخكلة الى المجنة الثالثية لشؤكف العمؿ بمكجب احكاـ المادة

قررت الجنة كضع حد ادنى لألجكر لمعماؿ في   (1996لسنة (8)العمؿ 

:- المممكة كما يمي

.  يككف الحد االدنى لألجكر في المممكة مئة كتسعيف ديناران شيريان :أكالن 

 يقصد باألجر في ىذا القرار كؿ ما يستحقو العامؿ لقاء عممو نقدان اك عينان مضافان اليو سائر :ثانيان 

االستحقاقات االخرل أيان كاف تكعيا اذ نص القانكف اك عقد العمؿ اك النظاـ الداخمي اك استقر التعامؿ 

. عمى دفعيا باستثنائ االجكر المستحقة عف العمؿ االضافي

 ال يطبؽ الحد االدنى المشار اليو اعاله عمى العامؿ غير االردني حيث يطبؽ عميو الحد االدنى :ثالثا  

. 16/11/2008لألجكزر المقررة في القرار السابؽ تاريخ 

 يطبؽ الحد االدنى لألجكر في ىذا القرار عمى جميع العماؿ االردنييف المشمكليف بأحكاـ قانكف :رابعان 

.  بغض النظر عف طريقة تقاضي أجكرىـ 1996 لسنة 8العمؿ رقـ

 يككف حساب الحد االدني لألجكر بالنسبة لمعامميف باجر يكمي أك اسبكعي أك بالساعو ألم مدد :خامسان 

اخرل بتقسيـ الحد االدنى لألجر الشيرم عمى ثالثيف يكما 

 يتقاضى العمال المتدربكف ما ال يقؿ عف الحد االدنى المقرر لألجكر في المرحمة االخيرة مف :سادسان 

تدريبيـ كتحدد ىذه المرحمة بمكجب التعميمات التي تصدرىا مؤسسة التدريب الميني سندان الحكاـ 

. 1996لسنة  (8)مف قانكف العمؿ رقـ (37)المادة

 1/2/2012يبدا العمؿ ييذا القرار مف تاريخ :سابعان 
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 الصادر 4937 يعتبر ىذا القرار ممغيا لمحد االدنى المنصكص عميو في الجريدة الرسمية رقـ :ثامنان 

 مع مراعاة البند ثالثان مف ىذا القرار 16/11/2008بتاريخ 

كزير العمؿ 

الدكتكر ماىر الكاكد 

رئيس المجنة 

رئيس االتحاد العاـ لنقابات عماؿ 

االردف  

مازف المعايطة 

رئيس غرفة صناعة االردف 

معالي الدكتكر حاتـ الحمكاني 

األميف العاـ بالككالة 

نادر البخيت 

االتحاد العاـ لنقابات عماؿ االردف  

محمكد الحيارم 

رئيس غرفة تجارة االردف 

نائؿ كباريتي 

رئيس سمطة األجكر 

حمادة أبك نجمة 

االتحاد العاـ لنقابات عماؿ االردف  

محمد غانـ 

ممثؿ عف االتحاد العاـ لمزارعي 

االردف 

عكدة الركاشدة 

مدير مديرية التشغيؿ  

الدكتكال محمد القضاة 

 

سكرتير المجنة 

ابراىيـ السعكد 
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مف قانكف العمؿ  (52)قرار صادر عف لجنة تحديد الحد االدنى لألجكر صادر بمقتضى أحكاـ المادة 

. 1996لسنة  (8)رقـ

( 52)عمالن بالصالحيات المخكلة الى لجنة تحديد الحد االدنى لألجكر المسكمة بمكجب احكاـ المادة

، قررت المجنة كضع حد ادنى عاـ ألجكر العماؿ في المممكة 1996لسنة  (8)مف قانكف العمؿ رقـ

:- كما يمي

. يككف الحد االدنى لألجكر في المممكة ماية كخمسكف دينار اردنيا شيريا: أكالن 

يقصد باألجر في ىذا القرار كؿ ما يستحقو العامؿ لقاء عممو نقدا اك عينا مضافا اليو سائر : ثانيان 

االستحقاقات األخرل أيا كاف نكعيا اذ نص القانكف اك عقد العمؿ اك النظاـ الداخمي اك استقر التعامؿ 

. عمى دفعيا باستثناء األجكر المستحقة عف العمؿ االضافي

( 8)يطبؽ الحد االدنى لألجكر في ىذا القرار عمى جميع العماؿ المشمكليف بأحكاـ قانكف العمؿ رقـ: ثالثان 

 بغض النظر عف طريقة تقاضي اجكرىـ باستثناء العامميف في قطاع مينة صناعة المالبس 1996لسنة

كعماؿ المنازؿ كطياتيا كبستانيييا كمف في حكميـ كعمى أف يطبؽ بحقيـ قرار الحد االدنى لالجكر 

 كذلؾ الى جيف إعادة النظر بيذا االستثناء مف قبؿ ىذه 4761المنشكر في عدد الجريدة الرسمية رقـ 

. المجنة 

يككف حساؿ الحد االدنى لالجكر بالنسبة لمعامميف بأجر يكمي أك أسبكعي أك بالساعة أك ألم مدد :رابعان 

. أخرل بتقسيـ الحد األدنى لألجكر الشيرم عمى ثالثيف يكمان 

يتقاضى العماؿ المتدربكف ما ال يقؿ عف الحد االدنى المقرر لألجكر في المرحمة االخيرة مف : خامسان 

تدريبيـ كتحدد ىذه المرحمة بمكجب التعميمات التي تصدرىا مؤسسة التدريب الميني سندان ألحكاـ 

 1996 لسنة 8مف قانكف العمؿ رقـ  (37)المادة

  1/1/2009يبدأ العمنؿ ليذا المقرر اعتبارا مف تاريخ : سادسان 
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 14/10/2008صدر في ىذا اليكـ الثالثاء 

عضك                               عضك                           رئيس المجنة            

يناؿ البسطامي                   حمادة ابك نجمة                 الدكتكر غازم الشبيكات  

غرفة تجارة االردف                 كزارة العمؿ                    اميف عاـ كزارة العمؿ 

عضك                                عضك                          عضك 

بالؿ ممكاكم                        مازف المعايطة              عدناف ابك الراغب 

االتحاد العاـ لنقابات العماؿ      رئيس االتحاد العاـ لنقابات العماؿ    غرفة صناعة االردف 

 

 

 


