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 طشٔقخ الزؼبقذ ( المضأذح الؼلىٕخ الؼبمخ ) .
 مُػددددذ اوؼقددددبد الجلغددددخ فددددّ رمددددب الغددددبػخ الوبوٕددددخ ػوددددشح ٔددددُ ا

ددددذ المُافددددق

 7682-4-78ثمقش اإلداسح الؼبمخ للموزشٔبد َالمخبصن ثبلجبمؼخ.
 كشاعددددددددددخ الوددددددددددشَط َالمُا دددددددددد بد ال ىٕددددددددددخ رطلددددددددددت مدددددددددده اإلداسح الؼبمددددددددددخ
للموزشٔبد َالمخبصن ثبلجبمؼخ مقبثل  466جىًٕ ال غٕش .
 الزددددددلمٕه االثزددددددذا ّ ( )7666جىٕددددددً فقددددددظ أل ددددددٕه جىٕددددددً ال غٕددددددش ٔددددددذفغ وقددددددذا
قجدددددل ثذأدددددخ جلغدددددخ الزضأدددددذ َٔدددددشد لمددددده لددددد ٔشعدددددُ ػلدددددٍٕ المدددددضاد فدددددّ وٍبٔدددددخ
الجلغخ .
ٔ لزددددددض الشاعدددددددّ ػلٕدددددددً المددددددضاد أن ٔقدددددددُ ثبعدددددددزكمب قٕمددددددخ الزدددددددلمٕه الىٍدددددددب ّ
( )%46مددددددده القٕمددددددددخ الكلٕددددددددخ الشاعددددددددّ ثٍدددددددب المددددددددضاد ػدددددددده كبمددددددددل الكمٕددددددددخ
المجبػددددددخ ثدددددددبلمضاد ( 46طددددددده مددددددده الددددددُس الم دددددددشَ ) َ ،رلدددددددس فدددددددُس سعدددددددُ
المضاد .
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 اضبرظاطجػاضزطظىػاضطتوشعػ -:ػ


جلغخ فزح الزضأذ ُٔ ا



ربسٔخ اعزحقب الزلمٕه الىٍب ّ المغزحق لذِ ال ب ض فّ وٍبٔخ جلغخ الزضأذ .



ربسٔخ رُقٕغ الزؼبقذ مغ ال ب ض ثبلمضأذح (. )7682/5/5

ذ المُافق . 7682/4/78

 توشغتاتػاضذصاوىػ -:ػ


ٔحدددق للمزظلمدددٕه مددده لجدددشاماد الطدددشش ( ممددده قدددبمُا ثودددشام كشاعدددخ الودددشَط )

الزقذ ثوكُاٌ قجل ربسٔخ جلغخ الزضأذ ثُٕمّ ػمل.


ٔحق للمزظلمٕه مه لجشاماد المضأذح ( ممه ضشَا جلغخ الزضأذ ) الزقذ ثوكُاٌ

خال عجؼخ أٔب مه ربسٔخ جلغخ الزضأذ .
 اضجزاءاتػواضعراطاتػ -:ػ


لرا اوغدددددددحت المزضأدددددددذ ثؼدددددددذ ثدددددددذم الجلغدددددددخ َقجدددددددل اوزٍدددددددبم الجلغدددددددخ ٔصدددددددجح

الزددددددلمٕه الممقددددددذ المددددددمدِ قدددددددب للجبمؼددددددخ دَن بجددددددخ للددددددّ لودددددددزاس أَ االلزجددددددبم للددددددّ أٔدددددددخ
لجشاماد أَ لقبمخ الذلٕل ػلّ صُ ضشس .


فدددددّ بلدددددخ ػددددددذ عدددددذاد الزدددددلمٕه الىٍددددددب ّ مددددده ال دددددب ض ثددددددبلضاد جدددددبص للجبمؼددددددخ

ثددددددذَن الحبجددددددخ ٔددددددخ لجددددددشاماد الزشعددددددٕخ ػلددددددّ المزضأددددددذ الزددددددبلّ مددددددغ مصددددددبدسح الزددددددلمٕه
االثزددددددذا ّ للمزضأددددددذ الددددددزِ سفددددددى اعددددددزكمب الزددددددلمٕه الىٍددددددب ّ َ ،فددددددّ ٌددددددزي الحبلددددددخ ٔصددددددجح
الزلمٕه االثزذا ّ ق للجبمؼخ .
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 حاالتػإضعاءػاضطزاغدةػ -:ػ


رلغّ المضأذح فّ بلخ لرا ل رصل وزٕجزٍب للّ الومه أَ القٕمخ ا عبعٕخ .



لرا ل ٔشد للجبمؼخ عُِ مزضأذ َ ٕذ جبص للجبمؼخ للغبم المضأذح .



لرا رجددددٕه للجبمؼددددخ َجددددُد رُاطددددم ثددددٕه المزضأددددذٔه – أَ ثؼضددددٍ – أَ فددددّ بلددددخ

َجُد ممبسعبد ا زٕب أَ فغبد أَ ا زكبس .


فددددّ بلددددخ ػددددذ قٕددددب ال ددددب ض ثبلمضأددددذح ثغددددذاد قٕمددددخ الزددددلمٕه الىٍددددب ّ المغددددزحق

فدددُس اوزٍدددبم الجلغددددخ َرشعدددٕخ المدددضاد َالجددددبل  %46مددده القٕمددددخ الكلٕدددخ لمدددب ردددد رشعدددٕزً ( ٔددددز
ا زغدددبثٍب ثضدددشة القٕمدددخ الزدددّ عدددٕز الزشعدددٕخ ثٍدددب لغدددؼش الطددده الُا دددذ مضدددشَثب فدددّ ( 46ػدددذد
ا طىبن المجبػخ ) مضشَثب فّ . ) %46
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التددى طرحت ددا ةامعددة مدينددة السددادات لبيددن ندداتم كددرا كراسددات اإلةابددة الموةددودة بمخددازن الةامعددة ووحدددات ا
ةلسددة  )3122-4-32وأننددى قددد عاينددت الددورا الموددروا معاينددة تامددة ناكيددة للة الددة وأقبددر ةميددن الشددروط
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الواردة ب ذه الكراسة  ،وأقبر تنويذ كدر مدا ةداه ب دا دون اعتدرا

شرط  ،كما أقر بقبور التزايدد طبقدا ل لشدروط القدانون رقدا  283لسدنة  3128والال حدة التنويذيدة للقدانون رقدا
 82لسنة . 2228
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ػتوشغعػاضطتزاغد ػ
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اضتأطغنػاالبتدائيػاضواجبػإرساشهػطعػاضطرضػاضغظي ػ
شدرهػ()2000ػجظغؼاػسػطػػأضغغنػجظغهػالػزغرػ

ػ

=========== ػ

ثٕبن الزلمٕه االثزذا ٓ المشفق
رؼلٕمبد َاججخ الى بر -:
ٔ .8جت أن ٔشفق مغ الؼطبم َداخل المظشَف ال ىٓ الزلمٕه االثزذا ٓ المحذد أػالي َٔغزجؼذ أْ ػطدبم
غٕش مصحُة ثكبمل ٌزا المجل
 .7ػلّ الشاعّ ػلًٕ المضاد أن أن ٔقُ ثغذاد الزلمٕه الىٍب ّ المغزحق َالجبل (  ) %46مه القٕمخ
الكلٕخ الزّ رمذ الزشعٕخ ثٍب فّ وٍبٔخ الجلغخ .
ٔ .3قُ

ب ت الؼطبم ثغذاد قٕمخ الزلمٕه االثزذا ّ وقذا قجل ثذم جلغخ الزضأذ
أَ خطبة ضمبن اثزذا ٓ

سق خطبة الضمبن  ............ثزبسٔخ
الم ؼُ

زّ

/

/

ذَس .............

بدس مه ثىس  ...........فشع  .............عبسِ

.
أَ رحُٔل وقذِ

ػلّ غبة الجبمؼخ سق (َ ، )47066868ال رقجل الوٕكبد طجقب لزؼلٕمبد َصاسح المبلٕخ .
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اضذــــروطػاضطاطظ ػ
ضضطزاغدةػاضطضظغظػاضطاطظػرشمػ()2012/2012-4ػضبغعػظاتجػاضورقػاضطغرومػاضطوجودػبطخازنػاضجاططظ
======================= ػ

 .8ال ٔحق

دذ ضدُس جلغدخ الزضأدذ لال مده قدب ثودشام كشاعدخ الودشَط أَ مده ٔ ُضدً ثمُجدت رُكٕدل

سعمّ مُثق ثبلوٍش الؼقبسِ .
ٔ .7لزض الشاغت فٓ ضُس المضأذح أن ٔقُ ثزقذٔ

ُس الجطبقخ الوخصٕخ َالجطبقخ الضشٔجٕخ َالغدجل

الزجبسِ فٓ ثذأخ الجلغخ للجىخ الزضأذ مغ ق اللجىخ فٓ االطالع ػلّ ا

ُ .

ٔ .4جقٓ مقذ كل ػطبم ملضمب ثؼطب ً َلٕظ لً الحق فٓ الؼذَ ػىدً زدٓ اوزٍدبم ػملٕدخ الزضأدذ َلػدالن
الجبمؼخ ال ب ض مه ثٕه المزضأذٔه  ،فإن ػذ أ جح الزلمٕه االثزذا ّ قب خبلصب للجبمؼخ مده غٕدش بجدخ للدٓ
ارخبر أْ لجشاماد قبوُوٕخ .
ٔ .4ؼزجش كل مه قب ثوشام الكشاعخ َ ضش جلغخ الزضأذ قذ ػبٔه الُس الم شَ المطدشَش للجٕدغ مؼبٔىدخ
ربمخ وبفٕخ ٔخ جٍبلخ كمب ٔؼزجش ضُسي لقشاسا مىً ثقجُ كل ششَط ٌزي الكشاعخ .
 .5ال ٔجُص لل ب ض ثٍزي المضأذح الزىبص ػىٍب للغٕش كلٕب أَ جض ٕب َٔؼزجش ٌزا الزؼبقذ الغٕب فٓ ب مخبل زً
لزلس مغ ق الجبمؼخ فٓ الشجُع ػلًٕ ثكبفخ الخغب ش َالزؼُٔضبد ثؼذ مصبدسح الزلمٕه الىٍب ّ .
ٔ .6ز اعزال الُس الم شَ مه مخبصن الُسػ اإلوزبجٕخ ثبلجبمؼخ ػلّ دفؼبد ثبالر ب مغ لداسح الُسػ
اإلوزبجٕخ َػلّ أن رلزض الُسػ اإلوزبجٕخ ثبالوزٍبم مه رغلٕ الكمٕخ كبملخ خال شٍش مه ربسٔخ رُقٕغ الزؼقذ
مغ ال ب ض ثبلمضأذح .
ٔ .0لزدض ال دب ض ثبلمضأددذح ثغدذاد المجلد الجدبقّ المغددزحق ػلدّ دفؼدبد َ ،ػلددّ أن ٔدز عددذاد قٕمدخ الذفؼددخ
المغددزلمخ مدده الددُس الم ددشَ قجددل مُػددذ اعددزالمٍب ثخمغددخ أٔددب ػلددّ ا قددل َال ٔددز رغددُٔخ ال دد ()%46
المذفُػخ فٓ وٍبٔخ جل غخ الزضأذ لال مغ اعزال آخش دفؼخ مه قٕمخ الُس المجبع .
 .4رددز المحبعددجخ ػلددّ أعددبط المٕددضان ال ؼلددّ َ ،فددّ بلددخ اعددزحقب ال ددب ض ثددبلمضاد ل ددشَ مبلٕددخ لددذِ
الجبمؼخ رىزج ػه وقص المٕضان ال ؼلّ للُس الم شَ ػه  46طىب ٔز سدٌب ثؼذ رقذٔ مب ٔوجذ رلس .
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 .2إذا تأأر ا اائأأب

أبام اد عأأا ااءأأى سأأم الأأق ا ااأأمرخ اامئأأا ا أ م عتأأاخا وميأأب يأأا تأأبرخ تم أ

ااقعب أأى وأأقص ت مأ ف يمأأا سبب تقأ خا ما أ
علب

ععىهب ي ق الجبيع اتقبذ إواا اب

 )%1عأأا أأف علأأءمر تأأر ا ع وأ يصأأأ ع أأى ع مأأم عرععأ
اامرخ ا سب أ ي يااعأب ي بلأءقأ علأم ااأصى

ي ما سبب ااقق خا اامتبر إا هأب يمأا سبب إدارخأ
زخبد سم مما ااء

ااجىوى ي

صسأء

سأم ااأ ما

 )%11يأا ممأا ااء أ ااجىوأى د تأاد إيأأ عيأ

تطء ق عحكبا ااىبنمن ر ص  181اسص  1118اا

ااقصئ ذي الىبنمن ر أص

 88اسص . 1888
ٔ .86جت ا خز فٓ االػزجبس أن ا َصان المؼشَضدخ للجٕدغ ق بثلدخ للؼجدض َالضٔدبدح َالؼجدشح عدزكُن ثمدب ٔغد ش
ػىً الُصن ال ؼلّ ػىذ الزغلٕ .
ٔ .88قُ الشاعّ ثإ ضبس الؼمب َا دَاد َكل مب ٔلدض لزحمٕدل الدُس الم دشَ َػلدّ و قزدً الخب دخ َال
رلزض الجبمؼخ رجبًٌ ثلِ الزضا عُِ رغٍٕل االعزال .
 .87رؼزج ش أ ك ب القبوُن سق (  ) 847لغىخ َ 7684اللئحخ الزى ٕزٔخ للقدبوُن سقد  42لغدىخ 8224
َكبفخ اللُا ح المؼمُ ثٍب فٓ ٌزا المجب جضم مكمال لٍزي الوشَط َٔخضغ لٍب الؼقذ .
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