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وزارة التربية الوطنية
اللجنة الوطنية للخدمات االجتماعية
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات االجتماعية
املضاجع:

 مبكتط ٢املضع ّٛايتٓفٝش 935-48 ٟامل٪صخ يف َ 91ا 9548 ٟاحملزر حملت ٣ٛاشبزَامتًٜٗٛا
 مبكتط ٢املضع ّٛايتٓفٝش 303-48 ٟامل٪صخ يف  99عبتُرب  9548املتعًل بتغٝري اشبزَا ا٫جتُاع١ٝ مبكتط ٢ايكضاص ايٛطاص 09-98 ٟامل٪صخ يف  8098-08-95احملزر يهٝفٝا تغٝري اشبزَا ا٫جتُاع ١ٝيف قطاعايرتب ١ٝايٛطٓ١ٝ
 بٓا ٤عً ٢ازبُع ١ٝايعاَ ١يًدزَا ا٫جتُاع ١ٝاملٓعكز ٠بتاصٜذ  83-82أ 8098 ٚبايكب ١اييت ذزر اشبزَاايعاَ ١املغري ٠يًدزَا ا٫جتُاع ١ٝيف قطاع ايرتب. ١ٝ
 بٓا ٤عً ٢ازبُع ١ٝايعاَ ١يًدزَا ا٫جتُاع ١ٝاملٓعكز ٠بتاصٜذ َ 04 ٚ 03ا 8093 ٟبظصايز ٠ذٝث متت َعازب١ا٫خت ٫٬ايٛاصر ٠يف ايطٛابط ايعاَ ١املغري ٠يًدزَا ا٫جتُاع ١ٝيف قطاع ايرتب.١ٝ
 بٓا ٤عً ٢ازبُع ١ٝايعاَ ١يًدزَا ا٫جتُاع ١ٝاملٓعكز ٠بتاصٜذ َ 04-03ا 8092 ٟبتٝباط ٠مت ذبٝني  ٚتعزٌٜايطٛابط املغري ٠يًدزَا ا٫جتُاع ١ٝيف قطاع ايرتب ١ٝنايتاي:ٞ
ا٫جتُاعٚ ١ٝنٝف١ٝ

ايباب ا٭/ ٍٚاملغاعزا ا٫جتُاع١ٝ
ايفصٌ ا٭َٓ :ٍٚر ١ا٭ٜتاّ

املار:10 ٠تكزّ ٖش ٙاملٓر ١يٮٜتاّ َٔ أبٓاَٛ ٤ظفٚ ٞأعٛإ َ ٚتكاعز ٟقطاع ايرتب ١ٝايش ٜٔمل ٜتحاٚط عِٓٗ ايٛاذز
ٚايعؾض ٜٔعٓ 89( ١عٓ)١
املار :10٠تبًؼ قٖ ١ُٝش ٙاملٓر:١
أ  -ث٬ث ١أ٫ف(3000000رد) يٝت ِٝا٭بٜٔٛ
ب  -أيفني(8000000رد) يهٌ ٜت ِٝفكز أذز أبٜ٘ٛ
املار:10 ٠تزفع ٖش ٙاملٓرَ ١ضٚ ٠اذز ٠يف ايغٓ ١عً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
أ-مخغ ١عؾض (َٜٛ )91ا قبٌ نٌ عٝز -ايفطض  ٚا٭ضر -٢يهٌ ا٭ٜتاّ
ب  -بعز ايزخ ٍٛاملزصع ٞيًُتُزصعني فكط
املار : 10 ٠تغتُض ايٝت ١ُٝيف ا٫عتفار َٔ ٠املٓر ١إىل إٔ تتظٚد
املار :10 ٠يًرص ٍٛعًٖ ٢ش ٙاملٓر ١جيب تكز ِٜاملًف ايتاي:ٞ
 اعتُاص ٠ص9 ؽٗار ٠عٌُ أْ ٚغد َٔ ١قضاص اإلذاي ١عً ٢ايتكاعز َصارم عًٗٝا ؽٗار ٠عا ٫ ١ًٝ٥ثبا ايكضاب١ ؽٗارٚ ٠فا ٠املعين ؽٗار ٠ايهفايٜ( ١ت ِٝا٭ب)ٜٔٛ ؽٗارَ ٠زصع ١ٝيًُتُزصعني ابتزا َٔ ٤عت عٓٛا ()02 صو بضٜزَ ٟؾطٛب يًهفٌٝ ؽٗار ٠عزّ ايظٚاد (يًٝت ١ُٝفٛم  89عٓ)١ ؽٗار ٠عزّ اْ٫تغاب يًصٓزٚم ايٛطين يٮجضا( ٤يًٝت ١ُٝفٛم  89عٓ)١ ؽٗار ٠عزّ اْ٫تغاب يًصٓزٚم ايٛطين يػري ا٭جضا( ٤يًٝت ١ُٝفٛم  89عٓ)١املار :10 ٠جيزر املًف عٜٓٛا بتكز:ِٜ
اعتُاص ٠ص9
 ؽٗارتني عاً٥تني ؽٗارَ ٠زصع ١ٝيًُتُزصعني ابتزا َٔ ٤عت عٓٛا ()021
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 ؽٗار ٠عزّ ايظٚاد (يًٝت ١ُٝفٛم  89عٓ)١ ؽٗار ٠عزّ اْ٫تغاب يًصٓزٚم ايٛطين يٮجضا( ٤يًٝت ١ُٝفٛم  89عٓ)١ ؽٗار ٠عزّ اْ٫تغاب يًصٓزٚم ايٛطين يػري ا٭جضا( ٤يًٝت ١ُٝفٛم  89عٓ)١املارٜ : 10٠غكط ذل ا٫عتفارٖ َٔ ٠ش ٙاملٓر ١بعز اْكطا ٤ث٬ث )03(١أؽٗض َٔ املٓاعب١

ايفصٌ ايثآَْ :ٞر ١ا٭صًَ ١غري ايعاًَ١

املار : 10 ٠تكزّ َٓر ١يػري ايعاَ َٔ ٬أصاٌَ َٛظف ٚ ٞأعٛإ َ ٚتكاعز ٟقطاع ايرتب١ٝ
املار :10 ٠تزفع ٖش ٙاملٓر ١عٜٓٛا يهٌ أصًَ ١غري عاًَٚ ١قُٝتٗا عؾض ٕٚأيف ( 80.000.00رد)
املار :01 ٠يًرص ٍٛعًٖ ٢ش ٙاملٓر ١جيب تكز ِٜاملًف ايتايٚ ٞدبزٜز ٙعٜٓٛا
 اعتُاص ٠ص 8 ؽٗار ٠عا ١ًٝ٥ذبٌُ عباص" ٠غري َطًك"١ ؽٗار ٠عٌُ يًظٚد املتٛف ٢أْ ٚغد َٔ ١قضاص اإلذاي ١عً ٢ايتكاعز َصارم عًٗٝا ؽٗار ٠عزّ اْ٫تغاب يًصٓزٚم ايٛطين يٮجضا٤ ؽٗار ٠عزّ اْ٫تغاب يًصٓزٚم ايٛطين يػري ا٭جضا٤ ؽٗار ٠عزّ تهضاص ايظٚاد -صو بضٜزَ ٟؾطٛب يًُغتفٝز٠

ايفصٌ ايثايث َٓ :ر ١اشبتإ

املار : 00 ٠متٓح َغاعزَ ٠اي ١ٝيهٌ َٛظفٚ ٞأعٛإ َ ٚتكاعزٚ ٟأصاٌَ قطاع ايرتب ١ٝقاَٛا خبتإ أذز أبٓاِٗ٥
املار : 00 ٠تكزص ٖش ٙاملغاعز ٠بث٬ث ١ا٫ف (30000000رد) يهٌ طفٌ
املار : 00 ٠يًرص ٍٛعًٖ ٢ش ٙاملغاعز ٠جيب تكز ِٜاملًف ايتاي: ٞ
 اعتُاص ٠ص 03 ؽٗار ٠عٌُ أْ ٚغد َٔ ١قضاص اإلذاي ١عً ٢ايتكاعز َصارم عًٗٝا ؽٗار ٠عا ١ًٝ٥أ ٚنفاي ١صارص ٠عٔ صٓزٚم ايطُإ ا٫جتُاعٞ ؽٗار ٠طب ١ٝأصً ١ٝتثبت عًُ ١ٝاشبتإ ؽٗار ٠نؾف ايضاتب إلثبا ايهفاي ١يٮبٓا ٤بايٓغب ١يثٓا ٞ٥ايكطاع صو بضٜزَ ٟؾطٛب يًٛنٌٝاملارٜ :00 ٠غكط ذل ا٫عتفارٖ َٔ ٠ش ٙاملغاعز ٠بعز ( )03اؽٗض .

ايفصٌ ايضابع َٓ :ر ١اإلعاق١

املار :00 ٠تكزّ َٓر ١عٓ ١ٜٛيًُعاقني َٔ أبٓاٚ ٤أطٚاد ٚأصاٌَ َٛظفٚ ٞأعٛإ َ ٚتكاعز ٟعُاٍ ايرتب ١ٝايشٜٔ
بًػت ْغب ١إعاقتِٗ _ %40فُا فٛم
املار : 00 ٠تكزص قٖ ١ُٝش ٙاملٓر ١خبُغ ١عؾض ايف ( 91.000.00رد) عٜٓٛا
املار :00 ٠يًرص ٍٛعًٖ ٢ش ٙاملٓر ١جيب تكز ِٜاملًف ايتاي:ٞ
 اعتُاص ٠ص02 ؽٗار ٠عٌُ أْ ٚغد َٔ ١قضاص اإلذاي ١عً ٢ايتكاعز َصارم عًٗٝا ؽٗار ٠عا ١ًٝ٥أ ٚنفاي ١صارص َٔ ٠صٓزٚم ايطُإ ا٫جتُاعٞ ْغد َٔ ١بطاق ١اإلعاقَ ١صارم عًٗٝا َغتدضج َٔ ١اسبُا ١ٜا٫جتُاع١ٝ -صو بضٜزَ ٟؾطٛب يًهف ٌٝايؾضعٞ

ايفصٌ اشباَػ  :أرٚا اإلعاق١

املار :00 ٠ميهٔ يًحٓ ١اي ١ٝ٥٫ٛايتهفٌ بؾضا ٤أرٚا اإلعاق ١املدتًف ١يًُٛظفني ٚا٭عٛإ ٚاملتكاعزٜٔ
ٚأطٚاجِٗ ٚأبٓاٚ ِٗ٥أصاٌَ ايكطاع
املار :00 ٠ي٬عتفارٖ َٔ ٠ش ٙا٭رٚا جيب تكز ِٜاملًف ايتاي:ٞ
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 اعتُاص ٠ص1 ؽٗار ٠عٌُ أْ ٚغد َٔ ١قضاص اإلذاي ١عً ٢ايتكاعز َصارم عًٗٝا تكضٜض طيب َٔ طبٝب طبتص حيزر َا جيب ؽضا ٙ٩أ ٚدبزٜز َٔ ٙأرٚا اإلعاق١ ْغد َٔ ١بطاق ١اإلعاقَ ١صارم عًٗٝا ؽٗار ٠عا١ًٝ٥املار :01 ٠ا٫عتفار َٔ ٠ؽضا ٤أرٚا اإلعاقٜ ١هَ ٕٛضٚ ٠اذز ٠نٌ مخػ( )01عٓٛا

ايفصٌ ايغارؼَٓ :ر ١ايتكاعز

املار : 00 ٠تكزّ ايًحٓ ١ايَٓ ١ٝ٥٫ٛر ١ايتكاعز إىل ناف ١عُاٍ ايرتب ١ٝاحملايني عً ٢ايتكاعز
املار : 00 ٠تكزص قٖ ١ُٝش ٙاملٓر ١مب٦تني  ٚمخغني ايف (  810.000.00رد)
املار : 00 ٠يًرص ٍٛعًٖ ٢ش ٙاملٓر ١جيب تكز ِٜاملًف ايتاي:ٞ
 اعتُاص ٠ص02 ؽٗار ٠تٛقٝف ايضاتب ْغد َٔ ١قضاص اإلذاي ١عً ٢ايتكاعز َصارم عًٗٝا ْغد َٔ ١ؽٗار ٠اإلع ّ٬عً ٢ايتكاعز َصارم عًٗٝا صو بضٜزَ ٟؾطٛب يًُغتفٝزاملار : 00 ٠تكزّ َٓر ١ايتكاعز إىل ناف ١عُاٍ ايرتب ١ٝاحملايني عً ٢ايتكاعز َٔ عطً ١ط ١ًٜٛاملز ٣ذغب عٓٛا
 X 8100000000عزر عٓٛا ايعٌُ
:
ايعٌُ ٚذبغب املٓر ١نُا ًٜٞ
املار : 00 ٠يًرص ٍٛعًٖ ٢ش ٙاملٓر ١جيب تكز ِٜاملًف ايتاي:ٞ
23
 اعتُاص ٠ص  02أ ْغد َٔ ١قضاص اإلذاي ١عً ٢ايتكاعز َصارم عًٗٝا ْغد َٔ ١ؽٗار ٠اإلع ّ٬عً ٢ايتكاعز َصارم عًٗٝا -صو بضٜزَ ٟؾطٛب يًُغتفٝز

ايفصٌ ايغابع َٓ :ر ١ايٛفا٠

املار :00 ٠تزفع َٓرٚ ١فا ٠املٛظف ٚايعٚ ٕٛاملتكاعز َٔ عُاٍ ايرتبٚ ١ٝس ِٜٗٚإثض ٚفا: ٠
ايعاٌَ  ،ايظٚد( ، )٠أذز ا٭بٓا ٤أ ٚأذز ايٛايزٜٔ
املارٜ :00 ٠كزص َبًؼ املٓر ١يهٌ ذاي ١ذغب ازبز ٍٚايتاي:ٞ
ْٛع
ٚفا ٠ا٭بٔ()٠
ٚفا ٠ايظٚد()٠
ٚفا ٠ايعاٌَ()٠
املٓر١
ق١ُٝ
01.111.11رد
00.111.11رد
01.111.11رد
املٓر١
-

املًف
-

-

اعتُاص ٠ص 3أ
ؽٗار ٠عٌُ أْ ٚغد١
َٔ قضاص اإلذاي ١عً٢
ايتكاعز َصارم عًٗٝا
يًُتٛف٢
ؽٗارٚ ٠فا ٠ايعاٌَ()٠
ؽٗار٬َٝ ٠ر صقِ  98أٚ
صقِ  92يًُتٛيف
ْغدَٔ ١
ب  .ايٛطٓ ١ٝأٚ
ص .ؼ ملٛرع املًف
صو بضٜزَ ٟؾطٛب
يًُتٛيف

-

-

اعتُاص ٠ص3ب
ؽٗار ٠عٌُ أْ ٚغد١
َٔ قضاص اإلذاي ١عً٢
ايتكاعز َصارم عًٗٝا
ؽٗارٚ ٠فا ٠ايظٚد ()٠
ؽٗار ٠عا١ًٝ٥
يًعاٌَ()٠
صو بضٜزَ ٟؾطٛب
يًُغتفٝز()٠

-

-

اعتُاص ٠ص3ب
ؽٗار ٠عٌُ أْ ٚغد١
َٔ قضاص اإلذاي ١عً٢
ايتكاعز َصارم عًٗٝا
ؽٗار٬َٝ ٠ر صقِ 98
يًُتٛف٢
ؽٗار ٠ايٛفا٠
صو بضٜزَ ٟؾطٛب
يًُغتفٝز()٠

ٚفا ٠اذز ايٛايزٜٔ
01.111.11رد
-

-

اعتُاص ٠ص 3ب
ؽٗار ٠عٌُ أْ ٚغد١
َٔ قضاص اإلذاي ١عً٢
ايتكاعز َصارم عًٗٝا
ؽٗار ٠عا ١ًٝ٥يتثبٝت
ايكضاب١
ؽٗارٚ ٠فا ٠ايٛايز()٠
صو بضٜزَ ٟؾطٛب
يًُغتفٝز()٠
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َ٬ذعٜ :١غتفٝز ايثٓا ٞ٥يف ايكطاع يف ذايٚ ١فا ٠أذز ا٭بٓا َٔ ٤املٓر ١نٌ عً ٢ذز٣

ايباب ايثاْ / ٞاشبزَـــــــــــــا ايصــــــــــــــــــــر١ٝ
ايفصٌ ا٭ :ٍٚايعًُٝا ازبضاذ١ٝ

املار :00 ٠تتهفٌ ايًحٓ ١اي ١ٝ٥٫ٛبتغزٜز  َٔ %01ق ١ُٝايعًُٝا ازبضاذ ١ٝاييت  ٫تتعز٦َ ٣يت أيف
(800.000000رد) ٚاييت دبض ٣ملٛظفٚ ٞأعٛإ َ ٚتكاعز ٟقطاع ايرتبٚ ١ٝأطٚاجِٗ ٚأبٓا ِٗ٥ذبت ايهفاي( ١ايكصض
 ٚاملتُزصعني ذت 89 ٢عٓ ٚ ١ايبٓت اىل إٔ تتظٚد)  ٚا٭ص ٍٛذبت ايهفايٚ، ١أصاٌَ ايكطاع ٚأبٓا ٔٗ٥يف ايعٝارا
املتعاقز َعٗا ٝ٥٫ٚا أٚ ٚطٓٝا  ٚغري املتعاقز َعٗا اعتثٓاٝ٥ا.
املار :00 ٠تتهفٌ ايًحٓ ١اي ١ٝ٥٫ٛبتكزَ ِٜغاعز ٠عٔ فرٛصا ا٭ؽعٚ ١ايتراي ٌٝاييت  ٫ميهٔ إجضاٖ٩ا راخٌ
ايعٝارا املتعاقز َعٗا بٓغب َٔ %01 ١ايتهًف ١اييت  ٫تكٌ عٔ :
 بايٓغب ١يٮؽع ١مخغ ١أ٫ف رد (1000رد) بايٓغب ١يًتراي ٌٝأيفني رد ( 8000رد)املار : 01 ٠يًرص ٍٛعًٖ ٢ش ٙاملغاعزا جيب تكز ِٜاملًف ايتاي:ٞ
 9ايعًُٝا ازبضاذ: ١ٝ
اعتُاص ٠ص 04أ ؽٗار ٠عٌُ املٛظف أْ ٚغد َٔ ١قضاص اإلذاي ١عً ٢ايتكاعز َصارم عً٘ٝ تكضٜض طيب ٜؾدص املضض ٜٚغتزع ٞإجضا ٤ايعًُ ١ٝازبضاذ١ٝ فاتٛص ٠ايعًُ ١ٝباملٛاصفا ايكاْ١ْٝٛ ؽٗار ٠عزّ اْ٫تغاب يًصٓزٚم ايٛطين يٮجضا٤ ؽٗار ٠عزّ اْ٫تغاب يًصٓزٚم ايٛطين يػري ا٭جضا٤ ؽٗار ٠عا ١ًٝ٥أ ٚؽٗار ٠انتغاب اسبكٛم َغتدضج َٔ ١ايطُإ ا٫جتُاع ٞيًُهفٛيني(أص ٚ ٍٛفضٚع) صو بضٜزَ ٟؾطٛب يًُغتفٝز()٠ 8ايترايٚ ٌٝا٭ؽع: ١
 اعتُاص ٠ص  04ب ؽٗار ٠عٌُ أْ ٚغد َٔ ١قضاص اإلذاي ١عً ٢ايتكاعز َصارم عًٗٝا ؽٗار ٠عا ١ًٝ٥أ ٚنفاي َٔ ١صٓزٚم ايطُإ ا٫جتُاعٞ ؽٗار ٠عزّ اْ٫تغاب إىل صٓزٚم ايطُإ ا٫جتُاع ٞيٮجضاٚ ٤غري ا٭جضا ٤يًظٚد ()٠ فاتٛص ٠باملٛاصفا ايكاْ١ْٝٛصو بضٜزَ ٟؾطٛب يًُغتفٝز()٠املار : 00٠تتهفٌ ايًحٓ ١اي ١ٝ٥٫ٛبايٓكٌ إىل ايعٝارا اييت دبض ٣فٗٝا ايعًُٝا ازبضاذ ١ٝإسا ناْت املغاف ١أنثض
َٔ  900نًِ
املار: 00٠حياٍ عً ٢ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝنٌ ًَف عًُ ١ٝجضاذ ١ٝتفٛم قُٝتٗا َ٦يت أيف ( 800.000.00رد).

ايفصٌ ايثاْ :ٞاسبُاَا املعزْ١ٝ

املار : 00٠تتهفٌ ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝمبتكاعزَٛٚ ٟظفٚ ٞأعٛإ قطاع ايرتب ١ٝايش ِٖ ٜٔيف ذاج ١يًع٬د
باسبُاَا املعزْ ١ٝبايتٓغٝل َع ايًحإ ايٚ ١ٝ٥٫ٛفل ْغبَ ٚ ١بًؼ َغاُٖ ١املغتفٝز ذبزرُٖا ايًحٓ ١ايٛطٓ.١ٝ
املار : 00٠ي٬عتفار َٔ ٠اسبُاَا املعزْ ١ٝجيب تكز ِٜاملًف ايتاي:ٞ
 اعتُاص ٠ص .05 ؽٗار ٠عٌُ أْ ٚغد َٔ ١قضاص اإلذاي ١عً ٢ايتكاعز َصارم عًٗٝا. اعتُاص ٠طب ١ٝذبزر ذاج ١املعين يًع٬د َ٪ؽض َٔ ٠طبٝب طبتص.ٚ -صٌ املغاُٖ٪َ ١ؽض َٔ قبٌ ضباعب ايًحٓ ١اي.١ٝ٥٫ٛ
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ايباب ايثايث  /ايتــــــطــــــاَــــــــــٔ
ايفصٌ ا٭َ :ٍٚغاعزا عٔ اسبٛارث  ٚايهٛاصث

املار : 00 ٠تكزّ ايًحٓ ١ايَ ١ٝ٥٫ٛغاعزَ ٠اي ١ٝيًُتطضصَٛ َٔ ٜٔظفٚ ٞأعٛإ َ ٚتكاعز ٟقطاع ايرتب ٚ ١ٝأصاٌَ
ايكطاع غري ايعاَ ٬إثض ذارث طاص ٨أ ٚناصث ١طبٝع.١ٝ
املارَ 00 ٠هضص :ذباٍ عً ٢ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝيف إطاص ايتطأَ نٌ املًفا املتزا ٍٚعًٗٝا ،اييت ٜغتعص ٢عً٢
ايًحٓ ١ايَ ١ٝ٥٫ٛعازبتٗا.
املار: 00 ٠تكزص قٖ ١ُٝش ٙاملغاعز ٠بــــدُغني أيف رٜٓاص(  10.000.00رد)
املار : 00 ٠يًرص ٍٛعًٖ ٢ش ٙاملغاعزا جيب تكز ِٜاملًف ايتاي:ٞ
 -اعتُاص ٠ص  90أ

 ؽٗار ٠عٌُ أْ ٚغد َٔ ١قضاص اإلذاي ١عً ٢ايتكاعز َصارم عًٗٝا ؽٗار ٠عا ١ًٝ٥٭صاٌَ ايكطاع غري ايعاَ٬ ؽٗارَ ٠تطضص أ ٚضبطض تزخٌ تكزّ َٔ املصاحل املدتص١ بطاق ١تكٓ َٔ ١ٝخبري يتكزٜض ذحِ اشبغا٥ض ضبطض َعاَ ١ٜٓعز َٔ قبٌ ايًحٓ١ -صو بضٜزَ ٟؾطٛب يًُتطضص()٠

ايفصٌ ايثاَْ :ٞغاعزا عٔ اسبا ٫ا٫جتُاع ٚ ١ٝايصر ١ٝايكاٖض٠

املار : 00 ٠تكزّ ايًحٓ ١ايَ ١ٝ٥٫ٛغاعزَ ٠اي ١ٝملٛظفٚ ٞأعٛإ َ ٚتكاعز ٟايرتب ٚ ١ٝأطٚاجِٗ  ٚأبٓا ٚ ِٗ٥ا٭صاٌَ غري
ايعاَ ٬ايش ِٖ ٜٔيف ذاجًَ ١ر ١يًُغاعز ٠ربطع يتكزٜض ايًحٓ ١اي.١ٝ٥٫ٛ
املار : 00 ٠تكزص قٖ ١ُٝش ٙاملغاعز ٠عٜٓٛا بـدُغني أيف ( 100000000رد) نرز أقص.٢
املار : 01 ٠يًرص ٍٛعًٖ ٢ش ٙاملغاعزا جيب تكز  ِٜاملًف ايتاي:ٞ
 اعتُاص ٠ص 90ب ؽٗار ٠عٌُ أْ ٚغد َٔ ١قضاص اإلذاي ١عً ٢ايتكاعز َصارم عًٗٝا ؽٗار ٠عا ١ًٝ٥٭صاٌَ ايكطاع غري ايعاَ٬ ؽٗارا ٚ ٚثا٥ل تثبت اسباج ١يًُغاعز٠ -صو بضٜزَ ٟؾطٛب يًُعين ()٠

ايباب ايضابع  /ايغـــــًــــــف ا٫جـــتــــُـــاعــٝــ١
ايفصٌ ا٭ :ٍٚعًف ١ايظٚاد

املار :00 ٠متٓح ايًحٓ ١ايٖ ١ٝ٥٫ٛش ٙايغًف ١ملٛظفٚ ٞأعٛإ قطاع ايرتب.١ٝ
املار : 00٠تكزص قٖ ١ُٝش ٙايغًف ١خبُغني أيف أَ ٚا ١٥أيف ( 10.000000أ 900.000.00ٚرد).
املارَ : 00 ٠بًؼ ا٫قتطاع ايؾٗض ٟأيفني  ٚمخػ َا ١٥رد أ ٚمخغ ١أ٫ف رد ( 8100رد أ 1000 ٚرد) ٚملز ٠عؾضٜٔ
( )80ؽٗضا.
املار :00 ٠يًرص ٍٛعًٖ ٢ش ٙايغًف ١جيب تكز ِٜاملًف ايتاي:ٞ
 اعتُاص ٠ص.99 ؽٗار ٠عٌُ. عكز ايظٚاد. عكز ايغًفٜ ١غًِ َٔ طضف ايًحٓ ١اي.١ٝ٥٫ٛ ٚناي ١اقتطاع َصارم عًٗٝا َٔ طضف َصاحل ايبًز.١ٜ صو بضٜزَ ٟؾطٛب يًُغتفٝز(.)٠املارٜ :00 ٠غتفٝز املعين َٔ ٖش ٙايغًفَ ١ضٚ ٠اذز ٠خ ٍ٬املغاص املٗين.
املارٜ : 00 ٠غكط ذل ا٫عتفارٖ َٔ ٠ش ٙايغًف ١بعز اْكطا ٤عت )02( ١أؽٗض َٔ تاصٜذ عكز ايكضإ.
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ايفصٌ ايثاْ :ٞايغًف ١ا٫عتثٓا١ٝ٥

املار : 00 ٠متٓح ايًحٓ ١ايٖ ١ٝ٥٫ٛش ٙايغًف ١ملٛظفٚ ٞأعٛإ قطاع ايرتب ١ٝذغب اسباج.١
املار : 00 ٠تكزص قٖ ١ُٝش ٙايغًف ١مبا ٚ ١٥مخغني أيف (  910.000.00رد) نرز أقص٢
املارَ : 00 ٠بًؼ ا٫قتطاع ايؾٗض ٟنُا َٖ ٛبني يف ازبز ٍٚأرْا:ٙ
املغتفٝز

َبًؼ ايغًف١

َبًؼ ا٫قتطاع ايؾٗضٟ

املٛظف
ايعٕٛ

 001.111.11رد

 0.111.11رد

املز٠
تغزر ٖش ٙاملبايؼ يف َز٠
طَٓ ١ٝقزصٖا  30ؽٗضا

املار :01 ٠يًرص ٍٛعًٖ ٢ش ٙايغًف ١جيب تكز ِٜاملًف ايتاي:ٞ
 اعتُاص ٠ص(98جـ) ؽٗار ٠عٌُ ذزٜث١ نؾف صبٌُ اشبزَا أ ٚؽٗار ٠إراص ١ٜيٮعٛإ نؾف ايضاتب يؾٗض قبٌ إٜزاع املًف عً ٢ا٭قٌ ؽٗار ٠اإلعفا َٔ ٤ايز ٕٜٛادبا ٙايًحٓ.١ عكز ايغًف ١ا٫جتُاعَ ١ٝصارم عً َٔ ٘ٝطضف َصاحل ايبًزٜ ١ٜغًِ َٔ طضف ايًحٓ ١اي.١ٝ٥٫ٛ ٚناي ١اقتطاع َصارم عًٗٝا َٔ طضف َصاحل ايبًز ١ٜتغًِ َٔ طضف ايًحٓ ١اي..١ٝ٥٫ٛ ٚثٝك ١تثبت إٔ املعين حباج ١هلشا ايكضض. صو بضٜزَ ٟؾطٛب يًُغتفٝز (. )٠املارٜ :00 ٠غتفٝز املعين َٔ ٖش ٙايغًفَ ١ضٚ ٠اذز ٠نٌ عؾض ٠عٓٛا ( َٔ)90تاصٜذ تغزٜز ايكضض

ايفصٌ ايثايث  :عًف ١ايغهٔ

املار :00 ٠متٓح ايًحٓ ١ايٖ ١ٝ٥٫ٛش ٙايغًف ١ملٛظفٚ ٞأعٛإ قطاع ايرتب١ٝ
املار :00 ٠حيزر َبًؼ عًف ١بٓا ٤أ ٚؽضا ٤عهٔ نُا َٖ ٛبني يف ازبز ٍٚأرْا:ٙ
املغتفٝز
املٛظف
ايعٕٛ

َبًؼ ايغًف١

َبًؼ ا٫قتطاع ايؾٗضٟ

 800.000.00رد

 2000.00رد

 300.000.00رد

 2000.00رد

 200.000.00رد

 4000.00رد

 100.000.00رد

 90.000.00رد

املز٠
تغزر ٖش ٙاملبايؼ يف َز٠
طَٓ ١ٝقزصٖا  10ؽٗضا

املار :00 ٠ؽضٚط ا٫عتفار:٠
 إٔ ٜ ٫ه ٕٛيف عطً ١ط ١ًٜٛاملز. ٣ إٔ ٜ ٫هَ ٕٛزٜٓا يز ٣زبٓ ١اشبزَا ا٫جتُاع. ١ٝ إٔ  ٫تهَ ٕٛز ٠اإلذاي ١عً ٢ايتكاعز أقٌ َٔ َز ٠تغزٜز ايكضض. إٔ تكتصض ا٫عتفار ٠عً ٢أذز ايظٚجني ايعاًَني يف ايكطاع.املار :00 ٠يًرص ٍٛعًٖ ٢ش ٙايغًف ١جيب تكز ِٜاملًف ايتاي:ٞ
 اعتُاص ٠ص (98أ ) ؽضا ٤عهٔ اعتُاص ٠ص( 98ب) بٓا ٤عهٔ ؽٗار ٠عٌُ ذزٜث١ نؾف صبٌُ اشبزَا أ ٚؽٗار ٠إراص ١ٜيٮعٛإ نؾف ايضاتب يؾٗض قبٌ إٜزاع املًف عً ٢ا٭قٌ ؽٗار ٠اإلعفا َٔ ٤ايز ٕٜٛادبا ٙايًحٓ.١ عكز ايغًف ١ا٫جتُاعَ ١ٝصارم عً َٔ ٘ٝطضف َصاحل ايبًزٜ ١ٜغًِ َٔ طضف ايًحٓ ١اي.١ٝ٥٫ٛٚناي ١اقتطاع َصارم عًٗٝا َٔ طضف َصاحل ايبًز ١ٜتغًِ َٔ طضف ايًحٓ ١اي.١ٝ٥٫ٛ6
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 صخص ١بٓا ٤عاص ١ٜاملفع ٍٛعٓز تاصٜذ إٜزاع املًف. ٚثٝك ١تثبت إٔ املعين قز ؽضع فع ٬يف عًُ ١ٝايؾضا.٤ صو بضٜزَ ٟؾطٛب يًُغتفٝز(.)٠املار :00 ٠تزصؼ ًَفا ا٫عتفار َٔ ٠عًف ١ايغهٔ ذغب عًِ ايتٓكٝط ايتاي:ٞ
 ا٭قزَ ١ٝيف ايكطاعْ ...........................كط )09(١عٔ نٌ عٓ١ عزر ا٭طفاٍ ْ ...................................كط )09(١عٔ نٌ طفٌ ثٓا ٞ٥يف ايكطاع..................................ث٬ث ْكاط ()03 أقزَ ١ٝاملًف ْ .................................كط )09(١عٔ نٌ عٓ١املار ٫ - :00 ٠ميهٔ ا٫عتفار َٔ ٠عًف ١ايبٓا ٚ ٤ايؾضا ٤إَ ٫ضٚ ٠اذز ٠يف املغاص املٗين.
املارَ 00 ٠هضص - :يف ذاي ١اعتفار ٠أذز ثٓا ٞ٥ايكطاع َٔ ٖش ٙايغًفٜ ١عترب ايظٚد(َ )٠غتفٝز(.)٠

ايفصٌ ايضابع  :عًف ١ؽضا ٤ايغٝاص٠

املار :00 ٠تغاِٖ ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝيف ؽضا ٤عٝاصا ملٛظفٚ ٞأعٛإ قطاع ايرتب ١ٝبغًف٘ ذغب ْٛع ١ٝايغٝاصٚ ٠
اسبصص املدصص ١يهٌ  ١ٜ٫ٚعً ٢إٔ  ٫تتعز ٣قُٝتٗا مخػ َا ١٥أيف ( 1000000000رد).
املار :00 ٠ؽضٚط ا٫عتفار:٠
 إٔ ٜ ٫ه ٕٛيف عطً ١ط ١ًٜٛاملز.٣ إٔ ٜ ٫هَ ٕٛزٜٓا يز ٣زبٓ ١اشبزَا ا٫جتُاع. ١ٝ إٔ  ٫تهَ ٕٛز ٠اإلذاي ١عً ٢ايتكاعز أقٌ َٔ َز ٠تغزٜز ايكضض. إٔ تكتصض ا٫عتفار ٠عً ٢أذز ايظٚجني ايعاًَني يف ايكطاع.املار :01 ٠يًرص ٍٛعًٖ ٢ش ٙايغًف ١جيب تكز ِٜاملًف ايتاي:ٞ
 اعتُاص ٠ص93 ؽٗار ٠عٌُ ذزٜث١ نؾف صبٌُ اشبزَا أ ٚؽٗار ٠إراص ١ٜيٮعٛإ نؾف ايضاتب يؾٗض قبٌ إٜزاع املًف عً ٢ا٭قٌ ؽٗار ٠اإلعفا َٔ ٤ايز ٕٜٛادبا ٙايًحٓ.١ عكز ايغًف ١ا٫جتُاعَ ١ٝصارم عً َٔ ٘ٝطضف َصاحل ايبًزٜ ١ٜغًِ َٔ طضف ايًحٓ ١اي.١ٝ٥٫ٛٚناي ١اقتطاع َصارم عًٗٝا َٔ طضف َصاحل ايبًز ١ٜتغًِ َٔ طضف ايًحٓ ١اي..١ٝ٥٫ٛ صو بضٜزَ ٟؾطٛب يًُغتفٝز.املار :00 ٠تزصؼ ًَفا ا٫عتفار َٔ ٠عًف ١ايغٝاص ٠ذغب عًِ ايتٓكٝط ايتاي:ٞ
 ا٭قزَ ١ٝيف ايكطاعْ ...........................كط )09(١عٔ نٌ عٓ١ عزر ا٭طفاٍ ْ ...................................كط )09(١عٔ نٌ طفٌ ثٓا ٞ٥يف ايكطاع..................................ث٬ث ْكاط ()03 أقزَ ١ٝاملًف ْ .................................كط )09(١عٔ نٌ عٓ١املار ٫ - :00 ٠ميهٔ ا٫عتفار َٔ ٠عًف ١ايغٝاص ٠إَ ٫ضٚ ٠اذز ٠يف املغاص املٗين
املارَ 00 ٠هضص - :يف ذاي ١اعتفار ٠أذز ثٓا ٞ٥ايكطاع َٔ ٖش ٙايغًفٜ ١عترب ايظٚد (َ )٠غتفٝز.

ايباب اشباَػ  /ايٓؾاطا ايثكاف١ٝ
ايفصٌ ا٭ :ٍٚايٓؾاط ايثكايف

املار :00 ٠تتٛىل ايًحإ اي ١ٝ٥٫ٛتهض ِٜا٭ٚا َٔ ٌ٥أبٓا ٤عُاٍ قطاع ايرتب ١ٝيف اَ٫تراْا ايضمس١ٝ
املار :00 ٠تؾحٝع ايبرٛث ايرتب ١ٜٛبٓا٤ا عًَ ٢غابكا  ١ٝ٥٫ٚأٚ ٚطٓ. ١ٝ
املار :00 ٠تغع ٢ايًحإ اي ١ٝ٥٫ٛإلْؾا ٤رٚص ا٭َ ٚ ١َٛاسبطاْ ١٭بٓا ٤عُاٍ ايرتب١ٝ
املار :00 ٠حيزر ايكاْ ٕٛا٭عاع ٞملزاصؼ اسبطاْ ١نٝف ١ٝتغٝريٖا  ٚتٓعُٗٝا .
املار :00 ٠ميهٔ يًحإ اي ١ٝ٥٫ٛإْؾاَ ٤زصع ١ذبطري ١ٜ٭بٓا ٤عُاٍ ايرتب.١ٝ
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املار :00 ٠ربطع املزاصؼ ايترطري ١ٜيًضقاب ١ايرتب ١ٜٛايبٝزاغٛج َٔ ١ٝقبٌ َصاحل ٚطاص ٠ايرتب ١ٝايٛطٓ.١ٝ

ايفصٌ ايثاْ :ٞايٓؾاط ايغٝاذٞ

املار :00 ٠تٓعِ ايًحإ اي ١ٝ٥٫ٛبايتٓغٝل َع ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝصذ ٬راخً ١ٝقصز ايرتف ٘ٝخ ٍ٬ايعطٌ ا٭عبٛع١ٝ
 ٚايعطٌ املزصع ١ٝيفا٥ز ٠عُاٍ قطاع ايرتب ٚ ١ٝعا٬٥تِٗ ٚ ،املتكاعز ٜٔمبغاُٖ ٚ ١ؽضٚط ذبزرٖا ايًحٓ١
اي.١ٝ٥٫ٛ
املار :01 ٠تٓعِ ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝصذ ٬إىل اشباصد ذبزر ؽضٚطٗا ٫ذكا.

ايفصٌ ايثايث :املدُٝا ايصٝف١ٝ

املار :00 ٠تٓعِ ايًحإ اي ١ٝ٥٫ٛبايتٓغٝل َع ايًحٓ ١ايٛطَٓ ١ٝضانظ اصطٝاف يفا٥ز ٠عا ٬٥عُاٍ قطاع ايرتب١ٝ
 ٚ،املتكاعز. ٜٔ
املار:00 ٠تغاِٖ ايًحإ اي ١ٝ٥٫ٛمببًؼ قزص ٙمخغ ١عؾض ٠أيف رٜٓاص (910000000رد) نأقص ٢ذز ،عٔ نٌ
عاَ ١ً٥غتفٝز. ٠

ايفصٌ ايضابع :أرآَ ٤اعو اسبخ

املار :00 ٠متٓح ايًحٓ ١ايَ ١ٝ٥٫ٛغاعزَ ٠اي ١ٝتكزص بـ َ َٔ % 10بًؼ تشنض ٠ايغفض اشباص ١مبٓاعو اسبخ َض٠
ٚاذز)09(٠يف ايعُض يهٌ َٛظف( )٠أ ٚع ٕٛأَ ٚتكاعز()٠تكزّ ي٘ بعز ايعٛر َٔ ٠ايبكاع املكزع.١
املار :00 ٠يًرص ٍٛعًٖ ٢ش ٙاملغاعز ٠جيب تكز ِٜاملًف ايتاي:ٞ
 اعتُاص ٠ص91 ؽٗار ٠عٌُ أْ ٚغد َٔ ١قضاص اإلذاي ١عً ٢ايتكاعز َصارم عًٗٝا ْغد َٔ ١جٛاط ايغفض ايزٚي٪َ ٞؽض عً ٘ٝايزخٚ ٍٛاشبضٚد َصارم عًٗٝا تشنض ٠ايغفض -صو بضٜزَ ٟؾطٛب يًُعين()٠

ايفصٌ اشباَػ :أرا ٤ايعُض٠

املار :00 ٠تٓعِ ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝعًُ ١ٝايعُض ٠عٔ طضٜل ايكضع.١
املار :00 ٠ذبزر ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝيف تعً ١ُٝنٌ عَٓ ١غاُٖتٗا املايٚ ١ٝنٝف ١ٝاملؾاصن ١يف ايعُضَ ٠ع ذص١
نٌ .١ٜ٫ٚ
املار : 00 ٠متٓح ٖش ٙاملغاعز ٠ملٛظفٚ ٞأعٛإ َ ٚتكاعز ٟعُاٍ ايرتب. ١ٝ
املار ٫ :00 ٠ميهٔ ا٫عتفار َٔ ٠ايعُض ٠إَ ٫ضٚ ٠اذز ٠يف اسبٝا.٠
املار ٫ :00 ٠ميهٔ ايتٓاطٍ عٓٗا يؾدص آخض.

ايفصٌ ايغارؼ :ايٓؾاط ايضٜاضٞ
املار : 01 ٠تٓعِ ايًحإ اي ١ٝ٥٫ٛرٚصا صٜاض ١ٝيفا٥ز ٠عُاٍ ايرتبٚ ١ٝأبٓا ِٗ٥إلذٝا ٤املٓاعبا ايز ٚ ١ٜٝٓا٭عٝار
ايٛطٓ.١ٝ
املار :00 ٠تتهفٌ ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝبايزٚصا ايضٜاض ١ٝايٛطٓ ١ٝيفا٥ز ٠عُاٍ ايرتب.١ٝ
املار :00 ٠حيزر ٫ذكا طضٜك ١تٓع ٚ ِٝمت ٌٜٛايزٚصا املشنٛص ٠يف املار 49ٚ 40 ٠أع.ٙ٬

ايباب ايغارؼ :ايتعاْٝٚا ا٫عتٗ٬ن١ٝ

املار :00 ٠ميهٔ يًحٓ ١اي ١ٝ٥٫ٛإْؾاْٛ ٤ار ٟأ ٚتعاْٝٚا اعتٗ٬نٚ ١ٝتغٝريُٖا ٚفل ايكٛاْني ٚايٓصٛص
ايتٓع ١ُٝٝاملعُ ٍٛبٗا.
املار :00 ٠ايتٓع ِٝايعاّ يًتعاْٝٚا ا٫عتٗ٬ن ١ٝحيزر نُا :ًٜٞ
إعزار قاْ ٕٛأعاع ٞمنٛسج ٞيًتعاْٝٚا ا٫عتٗ٬نٚ ١ٝايٓٛار ٟعرب ايٛطٔ. ميهٔ إْؾاْٛ ٤ار ٟأ ٚتعاْٝٚا عًَ ٢غت ٣ٛنٌ ٚ ١ٜ٫ٚتٓؾ ٧فضٚع هلا عرب ايزٚا٥ض.8

9

املعُ ٍٛبٗا

 ٖٛاَؿ ايضبح يًتعاْٝٚا ا٫عتٗ٬نٚ ١ٝايٓٛار ٟربطع يًكٛاْني ٚايتٓعُٝا ٜضصز يًتعاْٝٚا ا٫عتٗ٬نٚ ١ٝايٓٛارَ ٟبايؼ َايٚ ١ٝفكا يٓٛع ١ٝايٓؾاط.املار ٫ :00 ٠ميهٔ يًتعاْٝٚا ا٫عتٗ٬ن ١ٝاشبضٚد عٔ إطاصٖا يف بٝع املٛار ا٭عاع:ٖٞٚ ١ٝ
املٛار ايػشا ١ٝ٥ايعاَ - ١ا٭يبغ - ١ايتأثٝث َٛ -ار ايصٝاْ - ١ا٭رٚا املزصع - ١ٝا٭رٚا
ايهٗضَٓ ٚظي - ١ٝأجٗظ ٠اإلع ّ٬اٯي - ٞا٭جٗظ ٠اإليهرت ٚ - ١ْٝٚبصف ١عاَ ١املٛار
ا٫عتٗ٬ن ١ٝاييت ٜهثض عًٗٝا ايطًب.

ايباب ايغابعَ :ؾاصٜع َغتكبً١ٝ
املار :00 ٠ميهٔ يًحٓ ١اشبزَا ا٫جتُاع ١ٝيعُاٍ ايرتب ١ٝا٫عتثُاص يف اجملا ٫اسب ١ٜٛٝايتاي:١ٝ
 بٓاَ ٤غتؾفٝا ٚإْؾاَ ٤ضانظ صرٚ ١ٝاجتُاع ١ٝقصز تكضٜب اشبزَا ايصر ١ٝيًُٛظف. ؽضا ٤قطع أصض ١ٝقصز إْؾا ٤أ ٚبٓاَ ٤ضنظ اصطٝاف. إْؾاٚ ٤ناي ١عٝاذ ١ٝيٮعفاص قصز إقاَ ١صذ ٬راخًٚ ١ٝخاصج ١ٝيعُاٍ ايكطاع . إْؾا ٤أ ٚبٓاَ ٤ضنبا ا٫عتحُاّ. إْؾاٚ ٤نا ٫ايٓكٌ ٚايتأَني مبدتًف أْٛاع٘. -إٜزاع ا٭َٛاٍ يف ايبٓٛى ايعُ َٔ ١َٝٛطضف ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝيف إطاص ا٫عتثُاص يف ايعكاص.

ايباب ايثأَ :أذهاّ عاَ١

املار : 00 ٠تعز ٖش ٙايطٛابط ايعاَ ١اييت ذبهِ تغٝري ْفكا أَٛاٍ اشبزَا ا٫جتُاع ١ٝيعُاٍ ايرتب ١ٝتٓعُٝا
َٚضجع ١ٝإلعزار َٝظاْ ١ٝايًحٓ ١ايٛطٓٚ ١ٝايًحإ اي. ١ٝ٥٫ٛ
املارٜ ٫:00 ٠غُح يًحإ ايٖٝٚ ١ٝ٥٫ٛانٌ ايتغٝري اشبضٚد عٓٗا إ ٫بعز املٛافك ١ايهتاب ١ٝيًحٓ ١ايٛطٓ.١ٝ
املار :00 ٠نٌ طبايف ١٭ذهاّ ٖش ٙايطٛابط تعضض أصرابٗا يًُتابع ١ايكاْ.١ْٝٛ
املار :01 ٠تعزٖ ٌٜش ٙايطٛابط َٔ اختصاص ازبُع ١ٝايعاَ َٔ ٚ ١طضف ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝبٓا ٤عً ٢اقرتاح ايًحإ
اي.١ٝ٥٫ٛ
املارٜ :00 ٠غضَ ٟفعٖ ٍٛش ٙايطٛابط املعزي ١يًدزَا ايعاَ ١ابتزا0100 / 10 / 10 َٔ ٤

تٝباط ٠يف َ 05ا2014 ٟ
صٝ٥ػ ايًحٓ ١ايٛطٓ١ٝ
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