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 : 1الوادة 
ٌٞالثٙب ثّل٠ٕخ اٌوؽبة ثبٌمب٘وح اٌغل٠لح, ٚرزّضً فٝ  ًبِالئًّب رٛفو اٌغب٦ِخ األٌّب١ٔخ ثبٌمب٘وح ٍىٕ

 ٌٍٞبٌجبد .ٌٍٍٞجخ ٚ أفوٜ ٥ّبهاد ٍى١ٕخ 
رل١٥ُ اٌم١ُ اٌغب١٦ِخ  رؾم١ك اٌٙلٚء ٚاإلٍزمواه ٌُٙ ثّب ٠َب٥ل ٥ٍٝ ِوا٥بحرؾوٓ اٌغب٦ِخ ٥ٍٝ وّب 

 رم٠ٛخ هٚػ اٌزآٌف ٚاٌز٦بهف ث١ُٕٙ.ٚ ث١ٓ اٌٞالة

 : 2الوادة 
٦٠ل اٌَىٓ اٌغب٦ِٝ ٚ اٌىبئٓ ثّل٠ٕخ اٌوؽبة ثبٌمب٘وح اٌغل٠لح ِٓ اٌٛؽلاد اٌزبث٦خ ٌٍغب٦ِخ ٠ٚق٤ٚ 

, 1002ٌَٕخ  21هلُ  رٗ ٚ ر١١َو ّئٛٔٗ ٌمبْٔٛ اٌغب٦ِبد اٌقبٕخ ٚاأل١ٍ٘ٗ ٚالئؾزخ اٌزٕف١ن٠خفٝ إكاه
ا٢ٌّّٕخ ٦ًٌّ اٌغب٦ِخ ؛ ٥ٍٝ أْ رىْٛ اٌقلِخ اٌَى١ٕخ ٌٍٞالة فٝ اٌغب٦ِخ األٌّب١ٔخ  اٌز١ٍ٦ّبد اٌلاف١ٍخٚ

 رؾلك٘ب إكاهح اٌغب٦ِخ . لبثٍخ ٌٍي٠بكح ا٠ٌَٕٛخ ثبٌمب٘وح ثوٍَٛ

   : 3الوادة 
٠زج٤ اٌَىٓ اٌغب٦ِٝ فٝ اإلفزٖبٕبد ٔبئت هئ١ٌ اٌغب٦ِخ ٌْئْٛ اٌٞالة وّب ٠زج٤ أ٠ًٚب فٝ ر١١َو 

, ٠ٕٚٛة ٥ٕٗ فٝ اإلّواف ا١ٌِٛٝ ّئٛٔٗ ٚفمب ٌٍٛائؼ اٌغب٦ِخ ٚ ٢ٔبِٙب ا١ٌَل ِل٠و إكاهٜ اٌغب٦ِخ 
 اٌٞبٌجبد. ِْوفبد ٍىِٓل٠وح ِْٚوف١ٓ ٍىٓ اٌٍٞجخ ٚ ِل٠و ٚاٌّزبث٦خ إكاهح اٌَىٓ ٚ اٌّْىٍخ ِٓ ٚ

 : 4الوادة 
إلكاهح اٌَىٓ رٞج١مًب ألؽىبَ ٘نٖ اٌالئؾخ رفز١ِ اٌغوف فٝ اٌٛلذ اٌنٜ رواٖ ِٕبٍجًب ثْوٛ اٌؾٖٛي 

اٌّم١ُ ٥ٍٝ ِٛافمخ ا١ٌَل ِل٠و إكاهٜ اٌغب٦ِخ َِجمًب, ٥ٍٝ أْ ٠زُ اٌزفز١ِ فٝ ؽٚٛه اٌٞبٌت أٚ اٌٞبٌجخ 
٥ٓ ٝو٠ك ٌغٕخ ِْىٍخ ِٓ  مٌه ف١زُ ك١ُ٘و ٚعٌٛغوفخ أِب إما وبْ ٕ٘بن ِب ٠َزل٥ٝ اٌزفز١ِ فٝ غثب

 ٔبئت هئ١ٌ اٌغب٦ِخ ٌْئْٛ اٌٞالة. ِٓ ثّٛافمخ ِْٚوف االِٓ ٚ ُاٌَىٓ اٚ ِٓ ٠ٕٛة ٥ٕٙ  /ِل٠وحِل٠و
 

 :  5الوادة 
اٌٞبٌجخ لل رُ لجٌٛخ ثْىً ٔٙبئٝ ٌٍلهاٍخ / أْ ٠ىْٛ اٌٞبٌت ٛ ٌٍمجٛي فٝ اٌَىٓ اٌغب٦ِٝ ٌٍٞالة٠ْزو
ٚ ٠وا٥ٝ اٌزفٛق ا٦ٌٍّٝ  ْ اٌؾغي ثبٌَىٓ اٌغب٦ِٝ ثبألٍجم١خ٠ىٛاٌّٖبه٠ف,ٚل١بِٗ ثَلاك ِملَ ٚثبٌغب٦ِخ 

 ٌٛائؼ اٌغب٦ِخ. اٌزؤ١ِٓ اٌنٜ رؾلكٖ أْ ٠َلكٌٍٚلهعبد  اٌىٍٝٚ اٌّغ٣ّٛ 
 

 :  6الوادة 
 خاٌزمو٠وأٚي وً ٥ٍٍٕٝ أْ ٠ىْٛ ٘نا رمو٠و ٝجٝ ٠ضجذ فٍٖٛ ِٓ األِواٗ ا٦ٌّل٠خ  اٌٞالة٠ملَ 

 رمو٠و ِفًٖ ٥ٓ اٌؾبٌخ رمل٠ُ , ٚفٝ ؽبٌخ ٚعٛك ِوٗ ٠َزٍيَ ِزبث٦خ كٚه٠خ ِٓ ٝج١ت ٠زُخكها١ٍ
 ثبٌَىٓ إال ث٦ل ِٛافمخ اإلكاهح اٌٞج١خ.إٌٙبئٝ ٌٚٓ ٠زُ لجٛي اٌؾغي ,ٌإلكاهح اٌٞج١خ ثبٌغب٦ِخ  اٌّو١ٙخ
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 :  7الوادة 
 ُ ثمبْٔٛ اٌغب٦ِبد اٌقبٕخ ٚاأل١ٍ٘خ ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ن٠خثئٌزياِٙ وزبثٝثزمل٠ُ إلواه ٠ٍزيَ اٌٞالة 

فبٕخ الئؾخ اٌَىٓ اٌغب٦ِٝ ٤ِ اإلٌزياَ ثّب ٠َزغل ِٓ ر١ٍ٦ّبد ر٦ٚٙب إكاهح اٌز١ّ١٢ٕخ ٚاٌغب٦ِخ  ٛائؼٌٚ
 اٌغب٦ِخ.

 :  8الوادة 
٤ِ ٦ٚٙب اٌغب٦ِخ رٚفمًب ٌٍٚٛاثٜ اٌزٝ  ٚ ٚغوفٗ ؽَت اٌْٛاغواٌٞالة ٥ٍٝ أِبوٓ اٌَىٓ ٠ٛى٣ 

رغ١١و اٌغوف اٌّقٖٖخ ٌُٙ إال ث٦ل رمل٠ُ  ,ٚال ٠غٛى ٌٍٞالةوٍّب وبْ مٌه ِّىًٕب  ِوا٥بح هغجخ اٌٞالة
 .ّٛافمزخ اٌىزبث١خثاٌَىٓ ٚ  ٌّل٠و/ِل٠وحٍٝت 

 :  9الوادة 
اٌؾب١ٍٕٓ ٥ٍٝ ِٕؾخ كها١ٍخ أٚ ِب١ٌخ فٝ اإللبِخ فٝ غوفخ ماد َِزٜٛ أ٥ٍٝ  اٌٞالةإما هغت أؽل 

ِٓ رٍه اٌّؾلكح ٌٗ ِٓ لجً اٌغب٦ِخ ٚ رٛفود اٌغوفخ اٌٍّٞٛثخ ف١زٛعت ١ٍ٥ٗ كف٤ فوق اٌوٍَٛ, إال إما 
 .ٍٝجٗ هف٘غب٦ِخ إ٥فبءًا أٚ ِٕؾزٗ اٌ

 

 :  01الوادة 
ثٙب لواه  اٌزٝ ٠ٖله زبؽخ كافً اٌَىٓ ٚفمًب ٌٍز١ٍ٦ّبداٌزو٠ٚؾ١خ اٌّاألْٔٞخ اٌضمبف١خ ٚاٌٞالة ٠ّبهً 

 ا١ٌَل ِل٠و إكاهٜ اٌغب٦ِخ.ِٓ 

 : 11الوادة 
 اه فٝ ٕبٌخ اٌيٚاه ٚثّوا٥بح اٌّٛا١٥ل اٌّؾلكح ٌنٌه,اٌّم١ّ١ٓ فٝ اٌَىٓ إٍزمجبي اٌيٚ ٌٍٞالة ٠ىْٛ

ٚال ٠غٛى كفٛي ١ٙٛف موٛه فٝ ٍىٓ اٌٞبٌجبد ٚال ١ٙٛف إٔبس فٝ ٍىٓ اٌٍٞجخ إال أْ ٠ىْٛ ِٓ 
ِّٙب وبٔذ  اٌٞالة٤ّٕ٠ رّبًِب إٍزمجبي ا١ٌٚٛف فٝ غوف ٚ وزبث١ٗ ِٓ اٌّْوف,أ١ٌٚبء األِٛه ٚ ثّٛافمخ 

 ٍٕخ اٌمواثخ.

 : 21الوادة 
اٌٞبٌجخ ِالىًِب اٌفواُ ٌز٦ت ِفبعئ ٚأ رغٛى اٌي٠بهح فٝ ؽبالد إٍزضٕبئ١خ علًا وؤْ ٠ىْٛ اٌٞبٌت

٥ٍٝ أْ رىْٛ اٌي٠بهح ثوفمخ اٌّْوف ٌّٚلح ٠ؾلك٘ب  ِل٠و/ِل٠وح اٌَىِٓٓ وزبث١خ ٠ٚىْٛ مٌه ثّٛافمخ 
 اٌّْوف ٚفمًب ٢ٌٍوٚف.

 : 31الوادة 
اٌجمبء فٝ اٌَىٓ اٌغب٦ِٝ فالي ٥ٍٞخ ٔٙب٠خ األٍج٣ٛ أٚ ا٦ٌٞالد اٌو١ٍّخ ألٍجبة  ٌٍٞالة٠غٛى 

 .ىزبث١خاٌ زّٗٛافمٚث ٌّل٠و/ِل٠وح اٌَىٕٓبء ٥ٍٝ ٍٝت ِملَ رز٦ٍك ثبٌلهاٍخ ث

 : 41الوادة 
اٌؾ١ّل ٤ِ ىِالئُٙ ٚ اٌّْوف١ٓ  ٠غت ٥ٍٝ اٌٞالة اٌّم١ّ١ٓ فٝ اٌَىٓ اٌغب٦ِٝ اإلٌزياَ ثبٌٍَٛن

ال ٠غٛى ٌُٙ اٌم١بَ ثؤٜ ف٦ً أٚ رٖوف ٠قوط ٥ٓ ِمزٚٝ ٤ ا٦ٌب١ٍِٓ ثبٌَىٓ اٌغب٦ِٝ ٚع١ّٚا١ٌّٛف١ٓ ٚ
 األفالق اٌؾ١ّلح.
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 : 51الوادة 
١ٌٍّٛف اٌّقزٔ ثئصجبد اٌؾٚٛه ا١ٌٍٍٝ  أْ ٠زملِٛا اٌّم١ّ١ٓ فٝ اٌَىٓ اٌغب٦ِٝ اٌٞالة ٠ٍٝ٥غت 

 فٝ األٚلبد اٌزٝ رؾلك٘ب ر١ٍ٦ّبد إكاهح اٌَىٓ فٝ اٌّٛا١٥ل األر١خ:

  ث١ٕٓ( ٌٍٍٞجخ٥ْو َِبًء ثبٌَٕجخ  اٌضب١ٔخاٌَب٥خ(. 

  02الوادة ثبٌَٕجخ ٌٍٞبٌجبد اٌّٖوػ ٌُٙ ٚفك األٍجبة اٌزٝ ٚهكد فٝ اٌؾبك٠خ ٥ْو َِبًء اٌَب٥خ. 

  ٚاألّمبء ٥ٍٝ أْ ٠مَٛ ثبٌَٕجخ ٌٍٞبٌجبد فٝ ؽبٌخ اٌقوٚط ٤ِ أؽل اٌٛاٌل٠ٓ أ َِبًء ٥ْو اٌضب١ٔخاٌَب٥خ
 .ِوح أفوٜ ٌّمو اٌَىٓ اٌغب٦ِٝ ثز١ٍٕٛٙٓ

 : 61الوادة 
اٌّقٖٖخ ٌُٙ ٚال ٠غٛى ٌُٙ اٌّج١ذ فٝ غ١و٘ب إال  أٚاٌٞبٌجبد اٌّج١ذ فٝ اٌغوف ٠غت ٥ٍٝ اٌٍٞجخ

زٕبء ثٙب ثّٛافمخ ِٓ اٌّْوف ٠ٚىْٛ مٌه فٝ أ١ٙك اٌؾلٚك وؤْ رىْٛ ٕ٘بن ؽبٌخ ِو١ٙخ ٠ٍيَ اإل٥
 اٌقٞٛهح.ٚالرًٖ ٌلهعخ ا٦ٌلٜٚ أٚ

 : 71الوادة 
اٌغوفخ ٦٠زجو األصبس اٌّٛعٛك فٝ ٝ ٢ٔبفخ اٌَىٓ ٍٚالِخ ِؾز٠ٛبرٗ ٠ٚغت ٥ٍٝ اٌٞالة اٌّؾبف٢خ ٥ٍ

 اٌّم١ّ١ٓ ف١ٙب. اٌٞالة٥ٙلح ٥ٍٝ 

 : 81الوادة 
أٚ إٌّمٛالد  رٍف ٌألصبس٥ٓ أٜ فمل أٚ خغز١٦ّٓ أٚ ِٕفوك٠ٓ وبًِ اٌَّئ١ٌٛاٌٞالة ِ زؾ٠ًّ

ال ٠قٍٝ ٝوفُٙ أٚ ٠َّؼ ٌُٙ ثبإلٔزمبي ِٓ غوفخ إٌٝ أفوٜ فٝ ؽبٌخ صجٛد اٌَّئ١ٌٛخ ١ٍ٥ُٙ إال أٚاٌّجبٔٝ ٚ
ث٦ل إ٥بكح اٌْئ اٌّفمٛك أٚ إٕالػ اٌزبٌف أٚ كف٤ ل١ّزٗ إما وبْ ل١ّزخ أوضو ِٓ ل١ّخ اٌزؤ١ِٓ اٌّلف٥ٛخ 

 (53الوذكىر فً الوادة )َِجمًب.

 : 19الوادة 
أغواُٙٙ اٌْق١ٖخ ٚال ٚ ٌٛاىُِٙ ٚ ِز٦ٍمبرَُِٙئ١ٌٛٓ ٥ٓ اٌّؾبف٢خ ٥ٍٝ  اٌٞالة٠ىْٛ ع٤١ّ 

٠غٛى ٌُٙ رون األغواٗ اٌض١ّٕخ ثبٌغوف ٥ٕل ِغبكهح اٌَىٓ فٝ ٔٙب٠خ األٍج٣ٛ أٚ ٥ٕل ٔٙب٠خ اٌفًٖ 
 اٌلهاٍٝ.

 : 20الوادة 
ثب٦ٌٛكح إٌٝ اٌَىٓ اٌغب٦ِٝ فٝ اٌّٛا١٥ل اٌزٝ رؾلك٘ب اٌز١ٍ٦ّبد اٌٖبكهح ِٓ اٌّل٠و  اٌٞالة٠ٍزيَ 

٥ٓ ٘نٖ  اٌٞالةث٦ل ِٛافمخ اٌّْوف وزبث١ًب أْ ٠زؤفو ,٠ٚغٛى فٝ أؽٛاي فبٕخ ٚاإلكاهٜ ٌٍغب٦ِخ 
 ألٍجبة ٝبهئخ ٠زون رمل٠و٘ب ٌٍّْوف. ّٛا١٥ل ألٍجبة رز٦ٍك ثبٌلهاٍخ أٚاألْٔٞخ اٌغب١٦ِخ أٚاٌ

 : 12الوادة 
اٌز٦بْٚ ٤ِ أفواك األِٓ فٝ اٌَىٓ اٌغب٦ِٝ ٚ إثواى اٌىبه١ٔخ اٌقبٓ ثبٌَىٓ أٚ  اٌٞالة٠غت ٥ٍٝ 

 وبه١ٔٗ اٌغب٦ِخ ٥ٕل اٌٍٞت.

 : 22الوادة 
ِٓ فبهط  ٞالةٌٍفٝ اٌَىٓ فٝ ٥ِٛل ألٖبٖ ١ِٛ٠ٓ ث٦ل أكاء أفو أفزجبه ٚمٌه  اٌٞالةرٕزٙٝ إلبِخ 

ث٦ل إلبِزُٙ جوٜ فزٕزٙٝ ِٓ كافً اٌمب٘وح أٚ ِؾبف٢بد اٌمب٘وح اٌى ٞالةٌٍخ اٌمب٘وح أٚ اٌٛافل٠ٓ أِب ثبٌَٕج
   ٥ٓ ِغبكهح اٌَىٓ فٝ ا٥ٌّٛلك اٌّؾلك ٠زُ رؾ١ًٖ ِجٍغ اٌٞالةفٝ ؽبٌخ رؤفو ٚ أكاء أفو أفزجبه,

ٔبئت هئ١ٌ اٌغب٦ِخ ٌْئْٛ وزبث١خ ِٓ مٌه ث٦ل ِٛافمخ ٥ٓ وً ٠َٛ أفو ٠م١ٚٗ فٝ اٌَىٓ ٚ ع١ًٕٙب( 200)
 اٌٞالة.
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 : 32الوادة 
 .السكن هذيزة/  هذيزَِجمخ ِٓ  وزبث١ٗاٌّج١ذ فبهط اٌَىٓ إال ثّٛافمخ  اٌٞالةال ٠غٛى 

 : 42الوادة 
 اٌٞبٌجبد اٌّم١ّ١ٓ فٝ اٌَىٓ اٌغب٦ِٝ اإلٌزياَ ثبألرٝ:٠غت ٥ٍٝ اٌٍٞجخ ٚ

 .اٌّؾبف٢خ ٥ٍٝ ٢ٔبفخ اٌغوف ٚرور١جٙب 

 .ٗإعزٕبة ا٦ٌجش ثّّزٍىبد اٌَىٓ ٚأعٙير 

 .ٗ٤ّٕ٠ ٦ًِٕب ثبرًب إٙبفخ أٞ لفً ٥ٍٝ ثبة اٌغوفخ أٚ اٌىزبثخ ١ٍ٥ 

 ٌفبهط اٌغوف غلهاْ ٚ األثٛاة ٚاٌيعبط كافً ٚإعزٕبة ر١ٍ٦ك اٌٖٛه أٚ اٌوٍُ أٚ اٌىزبثخ ٥ٍٝ ا
 ِّٙب وبٔذ األٍجبة ٚثلْٚ إمْ َِجك ِٓ إكاهح اٌغب٦ِخ أٚاٌّْوف.

   ر١ٍَُ اٌّفوّٚبد اٌزٝ ٠زُ اإلٍزغٕبء ٥ٕٙب إٌٝ ِْوف اٌَىٓ إلرقبم ِب ٠ٍيَ ثْؤٔٙب, ٤ِ اٌَّبػ
 ٠ٚزُ إفٞبه اٌّْوف ثٙب ٌزَغ١ٍٙب وّّزٍىبد فبٕخ ٌٍٞبٌت. ٌٍٞالةثئٍزقلاَ ِفوّٚبد ٍِّٛوخ 

 ٌّاٌىٙوثبء.١بٖ ٚاإلٌزياَ ثٚٛاثٜ ؽَٓ إٍزقلاَ ا 

 ٌنٌه  اٌّقٖٖخ األِبوٓ فٟثٗ  ٠َّؼٚ  اٌغوف فٟ اٌٞٙٝ ثبرًب ٦ًِٕب ٤ّٕ٠. 

  ) َاإلٌزياَ ثئهرلاء اٌيٜ اٌّؾزُْ ٥ٕل اٌزغٛي كافً اٌَىٓ )ٕبٌخ اإلٍزمجبي/اٌّٞجـ/اإلكاهح/اٌؾّب 

  ٚ ٥لَ إى٥بط األفو٠ٓ.ِوا٥بح اٌٙلٚء 

 إكفبي اٌؾ١ٛأبد إٌٝ اٌَىٓ اٌغب٦ِٝ. ٤ّٕ٠ 

  ٚاإلفالي ثٙـ٠ٛخ اٌَىٓ  كٜ إٌٝاٌٞبٌجبد اٌم١بَ ثؤٜ ٥ًّ ٠ؤ٠ؾ٢و ثٛعٗ ٥بَ ٥ٍٝ اٌٍٞجخ أ
ِورىجٙب ٦ٌٍمٛثبد اٌزؤك٠ج١خ إٌّٖٛٓ ١ٍ٥ٙب فٝ  ٠ز٦وٗاٌّّزٍىبد ا٦ٌبِخ, ِٚٓ صُ اٌغب٦ِٝ ٚثبألكٚاد ٚ

 الئؾخ اٌَىٓ.

 ع التقاليذ أوالقين الطالباث القيام بأي فعل أو تصزف يتعارض هيحظز بىجه عام علً الطلبت أو
يحظز التعزض للعقىباث الونصىص عليها فً النظام التأديبً و, هوا يستىجب علً فعله الجاهعيت 

 األتً:
 
 ٦بٝٝ اٌَّىواد أٚ اٌّقلهاد كافً اٌَىٓ.ٚ اؽواى األٍٍؾخ ثىبفخ أٔٛا٥ٙب أٚ رؽًّ أ . أ

 اٌزلف١ٓ فٝ األِبوٓ اٌّغٍمخ. . ة
 إٍزقلاَ اٌّجبفو ٚ ا٣ٌّْٛ كافً اٌغوف أٚ ثؤٜ ِوفك ِٓ ِوافك اٌَىٓ. . د
 ٚ وً ِب ٠َجت ؽو٠مًب فٝ اٌَىٓ.إٍزقلاَ األ٦ٌبة إٌبه٠خ  . س
ٚث٦ل ِٛافمخ وزبث١خ ِٓ إكفبي األكٚاد اٌىٙوثبئ١خ غ١و ِٖوػ ثٙب إال ث٦ل اٌز١َٕك ٤ِ اٌّْوف  . ط

 ٚٚفمًب ٌز١ٍ٦ّبد اٌَالِخ اٌٖبكهح ِٓ إكاهح األِٓ اٌٖٕب٥ٝ ثبٌغب٦ِخ.ِل٠و/ِل٠وح اٌَىٓ 
ِقبٌفخ ٌٍمٛا١ٔٓ أٚ ِغالد أٚ ٕٛه ِقٍخ ثبألكاة ٚ اإلؽزفبٟ ثؤٜ أكٚاد أٚ ِٛاك أٚ وزت . ػ

 األ٥واف اٌغب١٦ِخ. ٚ
٥ٕل اٌن٘بة إٌٝ اٌَّزْفٝ إال ثئمْ َِجك ِٓ اٌٞبٌجبد اٌٍٞجخ/ الئُٙاٌٞبٌجبد ٌيِاٌٍٞجخ/ِوافمخ  . ؿ

 ِْوفخ اٌَىٓ.ِْوف/
 .إّب٥خ اٌفٛٙٝ . ك
 ِٓ ٠فٛٙٗ فٝ مٌه.إٕلاه أٜ ْٔواد أٚ ث١بٔبد إال ثّٛافمخ َِجمخ ِٓ ٔبئت هئ١ٌ اٌغب٦ِخ أٚ  . م
 أ٥ٚبءاٌغٙبىاإلكاهٜ.اؽل أٚ  ٝبٌجًب وبْ ,ٍٛاءخإ٘بٔز أٚ اٌغب٦ِخ ِغز٤ّ فٝ فوك أٜ اال٥زلاء٥ٍٝ . ه
إٍزقلاَ اٌىب١ِواد أٚ وب١ِواد اٌٙٛارف اٌّؾٌّٛخ فٝ أٜ ؽبٌخ رقً ثبألكاة , ِٚٓ صُ ٠ز٦وٗ  . ى

 ِورىجٙب ٦ٌٍمٛثبد اٌزؤك٠ج١خ إٌّٖٛٓ ١ٍ٥ٙب فٝ الئؾخ اٌَىٓ.
عٙيح اٌىِٛج١ٛرو أٚ اٌىِٛج١ٛرو اٌّؾّٛي فٝ أغواٗ رؾًّ إٍبءح ٌألفو٠ٓ أٚ إٔزٙبن إٍزقلاَ أ .ً 

 ٌؾوِبد األفو٠ٓ ِٚٓ صُ ٠ز٦وٗ ِورىجٙب ٦ٌٍمٛثبد اٌزؤك٠ج١خ إٌّٖٛٓ ١ٍ٥ٙب فٝ الئؾخ اٌَىٓ.
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 : 52الوادة 
ٔفَٗ ٦ٌٍمٛثخ إما ِب فوق األ٢ّٔخ إٌّٖٛٓ ١ٍ٥ٙب فٟ ثٕٛك ٘نٖ اٌالئؾخ ثْىٍٙب  ٦٠وٗ اٌٞبٌت

 اٌؾبٌٟ أٚ ثّب ٠ٞوأ ١ٍ٥ٙب ِٓ ر٦ل٠الد ِٓ لجً إكاهح اٌغب٦ِخ. 
 

 الوخالفاث
 : 62الوادة 
٦٠ل ِقبٌفخ رؤك٠ج١خ وً إفالي ثبٌمٛا١ٔٓ ٚ اٌٍٛائؼ ٚ اٌز١ٍ٦ّبد ٚ اٌزمب١ٌل اٌغب١٦ِخ, أٚ اٌم١بَ ثؤٜ ٥ًّ  

 ِؾ٢ٛه ثؾىُ ٘نٖ اٌالئؾخ.

 : 72الوادة 
ِْوف اٌَىٓ اٌٞبٌجبد إهرىبة ِقبٌفخ رؤك٠ج١خ ٠زٌٛٝ د اٌزٝ ٠َٕت ف١ٙب إٌٝ أؽل اٌٍٞجخ أٚفٝ اٌؾبال

اٌّل٠و اإلكاهٜ ٌٍزؾم١ك اٌّجلئٝ ف١ٙب صُ روف٤ إٌٝ  ٥ٍٝ ٌّل٠و/ِل٠وح اٌَىٓ ٦ٌوٙٙبٙب إصجبد اٌٛال٦خ, ٚهف٦
 ٍب٥خ ٥ًّ ِٓ ربه٠ـ ٚل٣ٛ اٌّقبٌفخ إلرقبم ِب ٠واٖ ِٕبٍجًب.12فالي  اٌٍغٕخ اٌزؤك٠ج١خ

 
 العقـىباث

 : 82الوادة 
 -رزواٚػ ا٦ٌمٛثبد رله٠غ١ًب وّب ٠ٍٟ:

 ٞٛاإلٔناه اٌْف 
 ٟاإلٔناه اٌىزبث                                  
 اٌغواِخ 
 .ٍٝاٌؾوِبْ ِٓ اٌَىٓ ٌّلح فًٖ كها 
  .ٝاٌؾوِبْ ِٓ اٌَىٓ ٌّلح ٥بَ عب٦ِ 
 .ٓاٌفًٖ ٔٙبئ١ًب ِٓ اٌَى 
 اٌٞبٌجخ ثفًٖ كهاٍٝ أٚ أوضو.أٚ إٌغبء ل١ل اٌٞبٌت 
 ٚاٌٞبٌجخ ٔٙبئ١ًب ِٓ اٌغب٦ِخ.إٌغبء ل١ل اٌٞبٌت أ 

 : 29الوادة 
٤ِ اٌٞبٌت أٚاٌٞبٌجخ وزبثخ ٍّٚب٣ ألٛاٌُٙ ال رٛل٤ ا٦ٌمٛثبد إٌّٖٛٓ ١ٍ٥ٙب ٥ب١ٌٗ إال ث٦ل اٌزؾم١ك 

, فئما ٌُ ٠ؾٚو اٌٞبٌت إٌٝ ٚمٌه ثٛاٍٞخ ٌغٕخ رؤك٠ج١خ رل٠ٕٚٙب ٚ رؾم١ك كفب٥ٗ ٥ّب ٘ٛ َِٕٛة إ١ٌٗٚ
قٍف ٥ٓ اٌؾٚٛه ثغ١و ٥نه أٚ راٌنٜ رُ  أثألغخ ثٗ وزبث١آ ,م١ك ٦ِٗ ٚاٌزؾم١ك فٝ ا٥ٌّٛل اٌّؾلك ٌٗ ٌٍزؾ

ٚرىْٛ ا٦ٌمٛثخ اٌّزقنح  فزٗ غ١بث١ًب,لٙوٜ رمجٍٗ عٙخ اٌزؾم١ك , ٍمٜ ؽمٗ فٝ ٍّب٣ ألٛاٌٗ ٚ ٢ٕ٠و فٝ ِقبٌ
 اٌّقبٌفخ ِٚب ٠ٕزظ ٥ٕٙب ِٓ إٙواه. ٥ٍٝ لله

 : 30الوادة 
 .ر٦ٍٓ اٌمواهاد اٌٖبكهح ثب٦ٌمٛثبد اٌزؤك٠ج١خ فٝ ٌٛؽخ إ٥الٔبد اٌَىٓ اٌغب٦ِٝ

 : 31الوادة 
ر٦زجو  اٌٞالة ٌْئْٛ اٌغب٦ِخ هئ١ٌ ٔبئتاٌّٖلق ١ٍ٥ٙب ِٓ ٚاٌٍغٕخ اٌزؤك٠ج١خ ٖله٘ب راٌمواهاد اٌزٝ 

ا٦ٌٍُ ثب٦ٌمٛثخ ٔٙبئ١خ ِب ٌُ ٠زُ اٌز٢ٍُ ٌلٜ ٔبئت هئ١ٌ اٌغب٦ِخ ٌْئْٛ اٌٞالة فالي أٍج١٥ٛٓ ِٓ ربه٠ـ 
ال ٠غٛى إٍزئٕبفٙب ٌلٜ اٌمواهاد ٔٙبئ١خ ٚإٌٝ اٌٞبٌت أٚ ٌٚٝ أِوٖ ,ٚرىْٛ ث٦ل مٌه ثىبفخ اٌٞوق اٌّزبؽخ 

 أٜ عٙخ أفوٜ.
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 : 23الوادة 
َٔقخ أفوٜ فٝ ٍِف ٚ ّئْٛ اٌٞالةٌت فٝ ِىزت رؾف٠ اٌمواهاد اٌٖبكهح ثب٦ٌمٛثبد فٝ ٍِف اٌٞب

٠مَٛ ِىزت اٌمجٛي ثبٌغب٦ِخ ٔبئت هئ١ٌ اٌغب٦ِخ ٌْئْٛ اٌٞالة,ِٚقٖٔ ٌٍمواهاد اٌزؤك٠ج١خ فٝ ِىزت 
اٌٞبٌجخ أصٕبء اٌزؾم١ك ١ّل اٌى١ٍخ إٌّزَت إ١ٌٙب اٌٞبٌت أٚاٌٞبٌت ف١ًٞب, وّب ٠قٞو ثٙب ٥ثئفٞبه ٌٚٝ أِو 

 .رَٕت إ١ٌٗ ٚ إعواءاد ر٢ٍُ اٌٞالة ٦ُِٙ فٝ اٌّقبٌفبد اٌزٝ

 : 33الوادة 
ث٦ل اٌز١َٕك ٤ِ اٌّل٠و رٕف١ن ا٦ٌمٛثخ ؽَت األفٞبء اٌّورىجخ  ب اٌّقٛي ٌّٙباٌَىٓ ّ٘ ِل٠و/ِل٠وح

 اإل٥الٔبد فٟ اٌَىٓ. ثٍٛؽ٥ٚٗوٙٗ اإلكاهٜ 

 : 34 الوادة
 ٠ز٦ٙل اٌٞبٌت ر٦ٙلًا وزبث١ًب ٥ٕل لجٛي ٍٝجٗ ثبٌَىٓ اٌغب٦ِٝ ثبؽزواَ ثٕٛك اٌالئؾخ.

 : 35 الوادة
ع١ًٕٙب )أٌف١ٓ ع١ًٕٙب( ّٙبًٔب ٠َزوك ٥ٕل  ٥1000ٕل رؾم١ك ٍٝت اٌٞبٌت ثبٌَىٓ ٠ٛك٣ ِجٍغًب ِب١ًٌب للهٖ 

 .اٌغوفخ ثٕفٌ اٌؾبٌخ اٌٍَّّخ ثٙب إ١ٌٗر١ٍَُ 

 : 36 الوادة
ثبٌَىٓ اٌغب٦ِٝ كْٚ  ٠َمٜ ؽك االٔزفب٣ ثبٌغوفخ ٥ٕل أمٞب٣ اٌٞبٌت ِلح ٥ْو٠ٓ ٠ًِٛب ٥ٓ اٌّج١ذ

 ثنٌه ٚرمل٠ُ ِجوه ّو٥ٟ ثٗ. ِل٠و/ِل٠وح اٌَىٓإفٞبه 

 : 37 الوادة
فٟ ؽبٌخ اٌٚوٚهح اٌزٟ رؾلك٘ب  َبءًا إالرغٍك ثٛاثخ اٌَىٓ اٌلافٍٟ ا٥زجبهًا ِٓ اٌَب٥خ اٌضب١ٔخ ٥ْو ِ

  إكاهح اٌَىٓ.

 : 38 الوادة
ِٖبكلخ ٌغٕخ ّئْٛ اٌَىٓ اٌٞالثٝ ٚ أ١ِٓ ٥بَ اٌغب٦ِخ ١ٍ٥ٙب ٕٚلٚه  ربه٠ـ٦٠ًّ ثٙنٖ اٌالئؾخ ِٓ 

 .1022/1025َثلًأ ِٓ ا٦ٌبَ اٌلهاٍٝ  لواه هئ١ٌ اٌغب٦ِخ ثنٌه

 : 39 الوادة
 . ا٦ٌمٛثخ ِٓ ٦٠ف١ٗ ٥نهًا ٦٠ل ال ٌٚٛائؾٙب اٌغب٦ِخ ث٢ُٕ اٌٞبٌت إٌّبَ ٥لَ

 : 40 الوادة
٠ٚزُ األ٥الْ ٥ٕٙب ثبألِبوٓ اٌّقٖٖخ  ٕلٚه٘ب ربه٠ـ ِٓ ًاه٥زجبإ اٌالئؾخ ٘نٖ ثؤؽىبَ ٦٠ًّ

 ٌٚٛؽبد األ٥الٔبد اٌقبٕخ ثبٌَىٓ اٌغب٦ِٝ .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


