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لٕاػذ لجٕل انطالة ثًشدهخ انجكبنٕسٕٚط
ئجشاءاد لٛذ انطالة
ٚمٛذ انطبنت ثبنكهٛخ ثُبء ػه ٙرششٛخ يكزت انزُغٛك  .وال يجىش انقيد ثعد ذنك إال ثتسخيص يٍ يجهس انكهيخ في
حدود انقىاعد انتي يقسزهب يجهس انجبيعخ .
ٚزى لٛذ انطبنت ثبنكهٛخ ثؼذ اعزٛفبء أٔسالّ وثعد تىقيع انكشف انطجي انشبيم ػه ّٛنهزأكذ يٍ خهِٕ يٍ األيشاض انًؼذٚخ
نًزبثؼخ انذساعخ ٔعذاد انشعٕو انذساعٛخ انًمشسح .
ٔٚؼذ ف ٙانكهٛخ يهف نكم غبنت ٚذزٕ٘ ػه ٙجًٛغ األٔساق انًطهٕثخ .
لٕاػذ رذذٚذ األػذاد انز ٙرمجم ثًشدهخ انجكبنٕسٕٚط :
رمزشح كم كهٛخ اإلػذاد انزًٚ ٙكٍ لجٕنٓب فَٓ ٙبٚخ كم ػبو جبيؼ ٙيٍ يجبنظ انكهٛبد  .ثى يتى عسض انًقتسحبد عهي
يجهس شئىٌ انتعهيى وانطالة انري يىصي ثهب إني يجهس انجبيعخ (يتى ذنك خالل انُصف األول يٍ انعبو انجبيعي ).
ٚزى ئثالؽ انًمزشدبد ئن ٙانًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد انز٘ ٚمٕو ثزذذٚذ األػذاد انًمزشح لجٕنٓب ف ٙانؼبو انمبدو .
لٕاػذ لجٕل انطالة انذبصه ٍٛػه ٙشٓبداد يؼبدنخ :
ٚزى لجٕل انطالة انًصش ٍٛٚانذبصه ٍٛػه ٙشٓبدح انثبَٕٚخ انًؼبدنخ يٍ ئدذٖ انذٔل انؼشثٛخ أٔ األجُجٛخ ػٍ غشٚك
يكزت رُغٛك انمجٕل ثبنجبيؼبد ٔانًؼبْذ ٔ ،رنك غجمبً نألػذاد انزٚ ٙذذدْب انًجهظ االػه ٙنهجبيؼبد .
االيزذبَبد انزكًٛهٛخ -:
ٚؼمذ اي زذبٌ ف ٙانهغخ انفشَغٛخ انًإْهخ نالنزذبق ثجؼط األلغبو ثكهٛبد انجبيؼخ نهطالة انذبصه ٍٛػه ٙانثبَٕٚخ انؼبيخ
انهٛجٛخ .
ٚؼمذ ايزذبٌ ف ٙيبدح انزشثٛخ انمٕيٛخ نهطالة انذبصه ٍٛػه ٙانثبَٕٚخ انؼبيخ انًؼبدنخ يٍ انذٔل انؼشثٛخ .
رمٕو كهٛخ اٜداة ثزذسٚظ ٔئجشاء ايزذبَبد يٕاد انهغخ انؼشثٛخ ٔانفشَغٛخ ٔانزشثٛخ انمٕيٛخ ٔفمبً نهجذأل انًؼهُخ ثًمش
انكهٛخ .
رمٕو كهٛخ داس انؼهٕو ثزذسٚظ ٔأجشاء ايزذبَبد يبدح انزشثٛخ انذُٛٚخ ٔفمب ً نهجذأل انًؼبَٔخ ثبنكهٛخ .
رجش٘ االيزذبَبد انزكًٛهٛخ ٔفمبً نهًٕاػٛذ انزٚ ٙذذدْب يجهظ انجبيؼخ عُٕٚب ً ثؼذ اعزطالع يجبنظ انكهٛبد انًؼُٛخ.
ػه ٙانطالة يشاجؼخ انكهٛبد انًؼُٛخ كم فًٛب ٚخصّ .
لٕاػذ لجٕل انطالة انٕافذٍٚ
ٚزى لجٕل انطالة انٕافذ ٍٚػٍ غشٚك اإلداسح انؼبيخ نهٕافذ، ٍٚدٛث رزٕن ٙاإلداسح رششخ ْإالء انطالة نالنزذبق
ثبنجبيؼبد انًصشٚخ ٔفمب ً نهمٕاػذ انًؼًٕل ثٓب فْ ٙزا انشأٌ .
ٚؼزجش لٛذ انطبنت عبسٚب ً ثؼذ ٔسٔد يٕافمبد جٓبد األيٍ ٔعذاد انًصشٔفبد انذساعٛخ .
انزذٕٚم َٔمم انمٛذ نٓإالء انطالة ٚزى ػٍ غشٚك اإلداسح انؼبيخ نهٕافذ( ٍٚشبزع ضسيح سعد شغهىل – انقبهسح ) .
ٚؼذ عجم خبص ثكم كهٛخ نمٛذ انطالة انٕافذ. ٍٚ
ال ٚؼزذ ثأ٘ يكبرجبد أٔ خطبثبد رشد ثخصٕص ْإالء انطالة يٍ أٚخ جٓخ خالف اإلداسح انؼبيخ نهٕافذ. ٍٚ
( كتبة وشازح انتعهيى انعبني زقى  4+493ثتبزيخ) 5995 / 9/ 5
لٕاػذ ػبيخ -:
ػذو انغًبح نهطالة انٕافذ ٍٚثبإللبيخ ثبنًذٌ انجبيؼٛخ .
ػذو اإلػفبء يٍ عذاد انًصشٔفبد ٔانشعٕو انًمشسح ثبنؼًهخ انصؼجخ ٔ،ال ٚغًخ نهطبنت ثبالَزظبو ف ٙانذساعخ ٔال ٚؼزجش
يمجٕالُ ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ انز٘ رى رششٛذّ نّ ئال ثؼذ عذاد انًصشٔفبد لجم ثذء انذساعخ
ػذو لٛذ انطالة انٕافذ ٍٚانز ٍٚاعزُفزٔا يشاد انشعٕة ف ٙأٚخ كهٛخ أخش٘ يغ يٕافبح انٕصاسح ثأعًبء ْإالء انطالة .
ٚمزصش ثذث دبالد اإلػفبء يٍ انشعٕو انذساعٛخ ألثُبء األو انًصشٚخ األسيهخ أٔ انًطهمخ أٔ انؼبيه ٍٛثبنذكٕيخ أٔ
انمطبع انؼبو ٔانالجئ ٍٛانغٛبع ٍٛٛػه ٙأٌ رمذو غهجبد اإلػفبء ئن ٙانكهٛبد انز ٙرجذ٘ انشأ٘ فٓٛب ٔرشفغ نإلداسح
انؼبيخ نشئٌٕ انزؼهٛى ثبنجبيؼخ انز ٙرشعٓب ئن ٙاإلداسح انؼبيخ نهٕافذ ٍٚنزمشٚش يب ربِ ثشأَٓب ػه ٙأٌ ٚغزًش اإلػفبء يٍ
انًصشٔفبد نهطبنت انُبجخ ٔانًُمٕل فمػ .
( كتبة وشازح انتعهيى انعبني ثتبزيخ )5995/ 9 /5
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ثؼط دبالد اإلػفبء يٍ انشعٕو ثبنُغجخ نهطالة انٕافذ: ٍٚ
لشس انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد انصبدس ثزبسٚخ  5995/ 5/ 7يعبيهخ أثُبء انًصسيبد انًتصوجبد يٍ أجبَت انًقيديٍ
ثبنكهيبد وانًعبهد ثبنًسحهخ انجبيعيخ األوني يعبيهخ انطالة انًصسييٍ فيًب يتعهق ثبنسسىو انجبوػٛخ ٔرنك ثبنُغجخ
ألثُبء انًصشٚبد انًطهمبد ٔاألسايم ٔثبنُغجخ ألثُبء ٔثُبد انًصشٚبد انزٚ ٍٚثجذ ثبنجذث االجزًبػ ٙػجضْى ػٍ عذاد
انشعٕو .
ثبنُغجخ نهفئبد األخشٖ ْٔى :
 أثُبء انالجئيٍ انسيبسييٍ أثُبء انعبيهيٍ ثبنحكىيخ وقطبع األعًبلانًم ًٌٕٛئلبيخ دائًخ ف ٙيصش (يىنىدوٌ – و حبصهيٍ عهي جًيع يساحم دزاستهى ثهب )
رخفٛط انشعٕو انذساعٛخ ئن %51 ٙفمػ يٍ جًهخ انشعٕو انًغزذمخ يغ اإلػفبء يٍ سعٕو انمٛذ ٔرنك ف ٙظٕء يب
ٚغفش ػُّ ثذث انذبنخ االجزًبػٛخ نكم يُٓى .
رمذو انطهجبد ئن ٙانكهٛبد ٔانًؼبْذ انًششذ ٍٛنهمجٕل ثٓب يشفٕػخ ثبنًغزُذاد انًإٚذح نذبنخ كم يُٓى دٛث رمٕو
انجبيؼخ ثاسعبنٓب نهٕصاسح نصذٔس انًٕافمخ انالصيخ ٔفمب نهمٕاػذ انًمشسح نكم دبنخ .
ٚغزًش رًزغ انطبنت انُبجخ انًُمٕل فمػ ثٓزِ انًٛضح يغ ئيكبَٛخ اعزًشاسْب ف ٙدبنخ انشعٕة نًشح ٔادذح فمػ خالل
انًشدهخ انجبيؼٛخ رمذٚشاً نظشٔفّ ػه ٙأٌ ٚزمذو ثطهت ثزنك نكهٛزّ إلدبنزّ نٕصاسح انزؼهٛى انؼبن ٙيشفٕػب ثبنًغزُذاد
انًإٚذح نٓزِ انظشٔف نهًٕافمخ .
( كتبة وشازح انتعهى انعبني زقى  4+ 493ثتبزيخ ) 5995/ 9/ 5

انزذٕٚم َٔمم انمٛذ
أالً - :لٕاػذ ػبيخ -:
 -1رُظٛى انًبدح ( ) 66يٍ انالئذخ انزُفٛزٚخ ثمبٌَٕ رُظٛى انجبيؼبد انزذٕل َٔمم انمٛذ ث ٍٛانكهٛبد
 -2رجذ٘ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثبنكهٛخ انشأ٘ ف ٙلجٕل ٔرذٕٚم انطالة َٔمم ٔٔلف انمٛذ ٔلجٕل األػزاس .
ٚ-3زى انزذٕل ثًٕافمخ يجهغ ٙانكهٛز ٍٛانًخزصز. ٍٛ
ٚ -4صذس ثبػزًبد انزذٕل أٔ َمم انمٛذ لشاس سئٛظ انجبيؼخ انز ٙرى انزذٕل أَمم انمٛذ ئنٓٛب أٔ يٍ ُٛٚجّ يٍ َٕاثّ .
ثبَٛب ً -:لٕاػذ انزذٕل َٔمم انمٛذ يٍ كهٛبد انجبيؼخ -:
 -1رًُخ ثٛبَبد انذبنخ نهطالة انشاغج ٍٛف ٙانزذٕٚم أٔ َمم انمٛذ يٍ كهٛخ ئن ٙأخش٘ ٌ ثغط انُظش ػٍ رٕفٛش ششٔغ
انزذٕٚم أٔ رمم انمٛذ نهطبنت يٍ ػذيّ ٔعٕاء كبٌ يٍ انطالة انمذايٗ أٔ انجذد
(لشاس انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد ثزبسٚخ ) 1996/ 6 / 22
 -2رشعم ثٛبَبد انذبنخ ثبنجشٚذ ثًؼشفخ انكهٛخ انًخزصخ ثؼذ اػزًبدْب .
ثبنثب  :انزذٕٚم َٔمم انمٛذ ئن ٙكهٛبد انجبيؼخ -:
أ – غالة انفشق األػهٗ
ٚكٌٕ رذٕٚم انطبنت ٔفمب ً نهششٔغ اٜرٛخ -:
 -1أٌ ٚكٌٕ انزذٕل ث ٍٛانكهٛبد انًزُبظشح ثبنجبيؼبد يشكضٚب ػه ٙيغزٕ٘ كم جبيؼخ .
 -2أٌ ٚكٌٕ انطبنت َبجذب ً ٔيُمٕال ئن ٙفشلخ أػه ٙف ٙانكهٛخ انًذٕل يُٓب .
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 -3ال رضٚذ َغجخ انًذٕن ٍٛػٍ  % 22يٍ ػذد انطالة انًمٛذ ٍٚثبنفشلخ انًطهٕة انزذٕٚم ئنٓٛب ٔرنك نهطالة انذبصهٍٛ
ػه ٙأػه ٙرمذٚش ٔأػهَ ٙغجخ يئٕٚخ نهزمذٚش انٕادذ .
 -4أٌ ركٌٕ األٔنٕٚخ نهزذٕل يٍ انًزمذي ٍٛنهطالة انذبصه ٍٛػه ٙأػه ٙانًجبيٛغ ( رمذٚش  /أػهَ ٙغجخ يئٕٚخ نهزمذٚش
انٕادذ) .
 -5ال ٚجٕص لجٕل غهجبد ث ٍٛانكهٛبد انًزُبظشح ثؼذ يع ٙشٓش يٍ ثذء انذساعخ
 -6ف ٙدبنخ انًٕافمخ ػه ٙرذٕٚم انطبنت ٚجم ٙانًمشساد انز ٙنى ٚذسعٓب ف ٙانكهٛخ انذٕل يُٓب ٔكبٌ صيالؤِ لذ
دسعْٕب ف ٙانكهٛخ انًذٕل ئنٓٛب رظم دَٛب ػهٛخ ٚٔ ،إد٘ االيزذبٌ فٓٛب ٔفمب نُظبو اإليزذبٌ ف ٙانكهٛخ انًذٕل ئنٓٛب
ثبنمٛبط ئن ٙانطالة انشاعج ٍٛفٓٛب .
 -7انزذٕٚم ٚكٌٕ يٍ دك انكهٛخ انًذٕل ئنٓٛب .
( لشاس انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد ثزبسٚخ ) 25/ 3/12، 19 ،2/12/22
ة -انطالة انًغزجذ-: ٍٚ
ٚ -1جٕص َمم لٛذ أٔ رذٕٚم انطبنت ئن ٙانفشلخ األٔن ٙيٍ كهٛخ ئن ٙأخش٘ غٛش يُبظشح أٔ يُبظشح ئرا كبٌ انطبنت دبصال
ػه ٙانذذ األدَٗ يٍ يجًٕع انذسجبد انز٘ ٔصم ئنٛخ انمجٕل ثبنكهٛخ انًشاد َمم انمٛذ أٔ انزذٕل ئنٓٛب يغ يشاػبح رٕافش
انًٕاد انًإْهخ ٔانشش انًكًهخ ٔركٌٕ ئيكبَٛبد انكهٛخ رغًخ ثزنك يغ يشاػبح لٕاػذ انزٕصٚغ انجغشاف ٙانًزجغ ف ٙانشأٌ
.
( لشاس انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد ثزبسٚخ 22/7/32، 19 ،7/ 6 / 14
 -2ال رضٚذ َغجخ انًذٕن ٍٛػٍ  %22ف ٙػذد انطالة انًمٛذ ٍٚثبنفشلخ ٔرنك ٔفمب ً نمٕاػذ ػبيخ يؼهُخ نكم كهٛخ
 -3ال ٚجٕص لجٕل غهجبد رذٕٚم انطالة ثؼذ يع ٙشٓش يٍ ثذء انذساعخ .
د -لٕاػذ ػبيخ -:
 -1أخش يٕػذ نزهم ٙغهجبد انزذٕل َٔمم انمٛذ ْٕ ػششٌٔ ٕٚيب يٍ ربسٚخ ئػالٌ َزٛجخ انًشدهخ انزٚ ٙزى انزششخ فٓٛب
 -2ال ٚغًخ نهطالة انًذٕن ٍٛاإللبيخ ف ٙانًذٌ انجبيؼٛخ ف ٙػبو انزذٕٚم ُٚٔ ،ظش ف ٙلجٕل انطهجبد ف ٙظٕء األيبكٍ
انًزبدخ ٔيٕافمخ انجبيؼخ يغ اإللشاس ثزنك يٍ انطبنت  /انطبنجخ.
ٚ -3كٌٕ رُغٛك انمجٕل يٍ انجبيؼبد األجُجٛخ َٔمم انمٛذ نطالة انشٓبداد انًؼبدنخ يشكضٚبً ثًؼشفخ يكزت رُغٛك انمجٕل
ثبنجبيؼبد ٔانًؼبْذ .
 -4رطجك لشاساد انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد ف ٙدبنخ صذٔسْب يب ٚخبنف انمٕاػذ .
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ساثؼب ً  :لٕاػذ انزذٕل َٔمم انمٛذ يٍ انجبيؼبد األجُجٛخ ئن ٙانجبيؼبد انًصشٚخ -:
ال ٚجٕص رذٕٚم َٔمم لٛذ انطالة يٍ كهٛبد أٔ يؼبْذ غٛش ربثؼخ نهجبيؼبد انخبظؼخ نمبٌَٕ رُظٛى انجبيؼبد ئال ئرا كبٌ
انطبنت دبصالً ػم انذذ األدَٗ ف ٙشٓبدح انثبَٕٚخ انؼبيخ أٔ يب ٚؼبدنٓب نهمجٕل ثبنكهٛخ انًؼُٛخ انزٚ ٙشغت ف ٙرذٕٚهّ أٔ
َمم لٛذِ ئنٓٛب ٔػه ٙأٌ ٚزى انزذٕٚم يشكضٚب ً ػٍ غشٚك يكزت رُغٛك انمجٕل ثبنجبيؼبد ٔانًؼبْذ انؼهٛب أٌ ٚكٌٕ يُمٕال
نفشلخ أػهٔ ، ٙرذذد انفشلخ انزٚ ٙذٕل ئنٓٛب ف ٙظٕء يب دسعّ َٔجخ ف ّٛف ٙانجبيؼخ انًذٕل يُٓب .
 أٌ ٚكٌٕ أدذ انٕانذ ٍٚيٕظفب ػبيب ً ٔأػٛش أٔ َذة ئن ٙػًم سعً ٙثبنخبسج يغ رمذٚى يب ٚثجذ رنك  ،أٔ ٚكٌٕ أدذانٕانذ ٍٚيمًٛب ف ٙانخبسج ثصفخ دائًخ ػه ٙعجٛم انٓجشح ثى ػذد َٓبئٛب ألسض انٕغٍ  ،أٔ ٚكٌٕ انطبنت دبصال ػهٙ
يُذخ يٍ أدذ٘ انجبيؼبد األجُجٛخ ٔاَزٓذ ْزِ انًُذخ .
(لشاس انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد سلى ) 1969/9/22 67
 ٔلذ ٔافك انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد ف ٙجهغزّ ثزبسٚخ  1969/ 5/ 17ثأٌ رزى ئجشاءاد رذٕٚم انطالة انًصشٍٛٚيٍ انجبيؼبد انًصشٚخ ثٕاعطخ يكزت رُغٛك انمجٕل ٔرنك ٔفمب ً نهعٕاثػ انزٔ ٙظؼٓب انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد فٙ
جهغزّ ثزبسٚخ  ، 1969 / 2 / 6ي غ يشاػبح لٕاػذ انمجٕل انجغشافٔ ٙاإلله ٌ ًٙٛػه ٙأٌ ٚزٕن ٙنجبٌ لطبػبد انزؼهٛى
انجبيؼ ٙف ٙرخصصبرٓب انًخزهفخ رذذٚذ انًٕاد انز ٙدسعٓب انطبنت ف ٙانجبيؼخ األجُجٛخ انز ٙرؼزجش يًبثهخ نهًٕاد انزٙ
رذسط ف ٙانفشلخ األٔن ٙأٔ اإلػذادٚخ ثبنكهٛخ انًذٕل ئنٓٛب ٔركفَ ٙمهخ ئن ٙانفشلخ األػهٗ ثٓب .
خبيغب ً  -:رذٕٚم انطالة انذبصه ٍٛػه ٙانشٓبداد انًؼبدنخ -:
 ٚزى رذٕٚم انطالة انذبصه ٍٛػه ٙشٓبدح انثبَٕٚخ انًؼبدنخ ثًٕافمخ يجبنظ انكهٛبد ( ثبنُغجخ نهفشق األػهٗ ) ٚزى َمم لٛذ انطالة انذبصه ٍٛػه ٙانشٓبداد انًؼبدنخ ػٍ غشٚك يكزت انزُغٛك انشئٛغٔ ٙفمبً نذصٕل انطبنت ػهٙانًجًٕع االػزجبس٘ ٔغجمب ً نأليبكٍ انشبغشح ف ٙانكهٛخ انًشاد َمم انمٛذ ئنٓٛب .

