
 الضوابظ التنظيمية لمراكز ضيافة األطفال األهلية
 

ػٕاثؾ هٕاػذ،/ انٕصٛوخ  َٕع  

عبسٚخ ٔصٛوخ/ انٕصٛوخ  ؽبنخ  

ْـ 11-07-1434/ اإلطذاس  ربسٚخ

 

 األهذاف والتعريفات

 :المادة األولى

رٓذف ْزِ انؼٕاثؾ ئنٗ رُظٛى ػًم يشاكض ػٛبكخ األؽلبل األْهٛخ، ٔرلؼٛم دٔس انًشأح انغؼٕدٚخ كٙ انًغزًغ، ٔصٚبدح كشص ػًهٓب 

 .كٙ يغبل سػبٚخ انطلٕنخ ٔانؼُبٚخ ثٓب

 

 :المادة الثانية

 -:انًؼبَٙ انًجُٛخ أيبيٓب يب نى ٚوزغ انغٛبم خالف رنك- أًُٚب ٔسدد كٙ ْزِ انؼٕاثؾ - ٚوظذ ثبألنلبظ ٔانؼجبساد اٜرٛخ 

 .ٔصاسح انشإٌٔ االعزًبػٛخ: انٕصاسح

 .ٔصٚش انشإٌٔ االعزًبػٛخ: انٕصٚش

 .ٔكبنخ انٕصاسح نهزًُٛخ االعزًبػٛخ: انٕكبنخ

 .ٔكٛم انٕصاسح نهزًُٛخ االعزًبػٛخ: انٕكٛم

 .اإلداس ح انؼبيخ نزًُٛخ انًغزًغ: اإلداسح انًخزظخ

يشكض ػٛبكخ األؽلبل األْهٙ انًخظض نشػبٚخ األؽلبل، ٔروذٚى أَشطخ رشثٕٚخ ٔرشكٛٓٛخ ْبدكخ نًذح صيُٛخ يؼُٛخ خالل انٕٛو، : انًشكض

ٔرؼٕد يهكٛزّ إلؽذٖ انًٕاؽُبد، أٔ انغٓبد االػزجبسٚخ يٍ انغًؼٛبد ٔانًإعغبد انخٛشٚخ، أٔ انزؼبَٔٛخ، أٔ نغبٌ انزًُٛخ االعزًبػٛخ 

 .األْهٛخ

 .انؼٕاثؾ انزُظًٛٛخ نًشاكض ػٛبكخ األؽلبل األْهٛخ: انؼٕاثؾ

 أؽكبو ػبيخ

 :المادة الثالثة

 .كًٛب ػذا انًشاكض انًًهٕكخ نغٓبد اػزجبسٚخ، ٚشزشؽ كٙ يبنكخ انًشكض أٌ رزٕنٗ اإلششاف انؼبو ػهّٛ -1

 .ٚشزشؽ أٌ ٚكٌٕ نكم يشكض يذٚشح رؾًم انشٓبدح انغبيؼٛخ كٙ انؼهٕو اإلَغبَٛخ أٔ انزشثٕٚخ، ٔيزلشؿخ رلشؿبً كبيالً نّ -2

ٚوزظش انؼًم كٙ انًشكض ػهٗ انًٕاؽُبد يًٍ ال ٚوم يإْهٍٓ انؼهًٙ ػٍ انضبَٕٚخ انؼبيخ أ يب ٚؼبدنٓب، ٔخجشح أٔ رأْٛم كٙ  -3

 .يغبل ػًم انًشكض

ٚوزظش دٔس انًشكض ػهٗ روذٚى ثشايظ انشػبٚخ، ٔاألَشطخ انزشثٕٚخ انًٕعٓخ ٔانزشكٛٓٛخ ثًب ٚزُبعت يغ انخظبئض انًُبئٛخ نكم  -4

 .يشؽهخ ػًشٚخ، ٔأال رؼًٍ انًُٓظ انزؼهًٛٙ انًوشس كٙ سٚبع األؽلبل انزبثؼخ نٕصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

 .ٚهزضو انًشكض ثبنًؾبكظخ ػهٗ انوٛى ٔانًجبدب اإلعاليٛخ انؾًٛذح، ٔانؼبداد ٔانزوبنٛذ انغؼٕدٚخ -5

 .أٌ ركٌٕ انشعٕو يٛغشح، ٔيشرجطخ ثُٕع ٔؽغى انخذيبد انًوذيخ نكم ؽلم، ٔثؼذد انغبػبد انزٙ ٚوٛى كٛٓب داخم انًشكض -6

 

 :المادة الرابعة

رخزض انًشاكض ثوجٕل األؽلبل ؽذٚضٙ انٕالدح، ٔؽزٗ انؼبششح يٍ انؼًش خالل يذح اَشـبل األعشح ثبألػًبل انشعًٛخ أٔ انخبطخ، أٔ 

انًُبعجبد انؼبيخ، أٔ ؿٛش رنك، يٍ انغبػخ انغبدعخ طجبؽبً ٔؽزٗ انغبػخ انؼبششح نٛالً، ػهٗ أٌ ال رضٚذ كزشح انؼًم انٕاؽذح ػٍ 

 .عبػبد (صًبٌ)

 :المادة الخامسة

ٚغت أٌ ٚكٌٕ أصبس انًشكض، ٔأدٔارّ، ٔرغٓٛضارّ األعبعٛخ، ٔٔعبئهّ انزشثٕٚخ، ٔأنؼبثّ انزشكٛٓٛخ يؾووخ ألػهٗ يؼبٚٛش األيٍ ٔانغاليخ 

 .نألؽلبل، ٔيُبعجخ ًَبئٛبً نكم يشؽهخ يٍ يشاؽهٓى انؼًشٚخ

 



 :المادة السادسة

 :ٚغت رٕاكش انششٔؽ اٜرٛخ كًٍٛ رزٕنٗ ئداسح انًشكض

 .أٌ ركٌٕ عؼٕدٚخ انغُغٛخ -1

أٌ ركٌٕ ؽبطهخ ػهٗ انشٓبدح انغبيؼٛخ يٍ ئؽذٖ انغبيؼبد انغؼٕدٚخ أٔ يٍ انغبيؼبد انًؼزشف ثٓب يٍ هجم ٔصاسح انزؼهٛى  -2

 .انؼبنٙ، ٔأٌ ركٌٕ راد ػالهخ ثطجٛؼخ ػًم انًشكض

 .أٌ ركٌٕ نٓب انظالؽٛبد انكبيهخ نًًبسعخ يغإٔنٛبرٓب كّٛ -3

 :المادة السابعة

 :ئنٗ انلئبد اٜرٛخ- ثؾغت يشاؽهٓى انؼًشٚخ - ٚزى رٕصٚغ األؽلبل ثخذيبد انًشكض 

 .ؽذٚضٙ انٕالدح ئنٗ يبهجم انغُخ انضبَٛخ يٍ انؼًش: انلئخ األٔنٗ

 .يٍ انغُخ انضبَٛخ ئنٗ يب هجم انغُخ انغبدعخ يٍ انؼًش: انلئخ انضبَٛخ

 .يٍ انغُخ انغبدعخ ئنٗ يب هجم انغُخ انؼبششح يٍ انؼًش: انلئخ انضبنضخ

 .ٔٚكٌٕ نكم كئخ ثشايغٓب انخبطخ ثٓب، ٔانٕعبئم انًُبعجخ نزُلٛزْب

 

 :المادة الثامنة

 :ٚزكٌٕ انطبهى انٕظٛلٙ نهًشكض يٍ اٜرٙ -1

 يذٚشح -

 يششكخ -

 يًشػخ -

 .يٍ ْزِ انؼٕاثؾ (انغبثؼخ)انًُظٕص ػهٛٓب ثبنًبدح  (انلئخ األٔنٗ)أؽلبل يٍ  (أسثؼخ)ؽبػُخ نكم  -

 .يٍ ْزِ انؼٕاثؾ (انغبثؼخ)انًُظٕص ػهٛٓب ثبنًبدح  (انلئخ انضبَٛخ)أؽلبل يٍ  (صًبَٛخ)ؽبػُخ نكم  -

 .يٍ ْزِ انؼٕاثؾ (انغبثؼخ)انًُظٕص ػهٛٓب ثبنًبدح  (انلئخ انضبنضخ)ؽلالً يٍ  (اصُٙ ػشش)ؽبػُخ نكم  -

ؽلالً، روزظش يًٓزٓب ػهٗ أػًبل انُظبكخ كوؾ، ٔال ٚغٕص ركهٛلٓب ثأ٘ يٓبو أخشٖ رزؼهن ثشػبٚخ  (خًغخ ػشش)ػبيهخ َظبكخ نكم  -

 .األؽلبل

 .ؽبسط ركٌٕ يًٓزّ ؽشاعخ انجٕاثخ انخبسعٛخ نهًشكض، يغ ٔعٕد عٓبص رٕاطم كًٛب ثُّٛ ٔثٍٛ اإلداسح -

 .كٙ ؽبل هٛبو انًشكض ثزٕكٛش ٔعٛهخ انُوم يُّ ٔئنّٛ- عبئن يغ يشاكوّ  -

 :المادة التاسعة

ٚغت ؽظٕل عًٛغ انؼبيالد كٙ انًشكض ػهٗ شٓبداد طؾٛخ يٍ انجهذٚخ هجم يًبسعزٍٓ نًٓبيٍٓ انٕظٛلٛخ، ٔأٌ ركٌٕ ْزِ 

 .انشٓبداد عبسٚخ انًلؼٕل ؽٛهخ يذح ػًهٍٓ ثبنًشكض

 

 :المادة العاشرة

ال ٚغٕص اكززبػ انًشكض أٔ رشـٛهّ ئال ثؼذ اعزكًبل عًٛغ ششٔؽ ٔيزطهجبد ْزِ انؼٕاثؾ، ٔانؾظٕل ػهٗ انزشاخٛض انالصيخ يٍ 

 .انغٓبد انًؼُٛخ

 

 :المادة الحادية عشرة

ٚغت ػهٗ انًشكض ٔػغ الئؾخ نزُظٛى انؼًم ثّ، رٕػؼ ػهٗ ٔعّ انزؾذٚذ ْٛكهّ انزُظًٛٙ، ٔئعشاءاد انؼًم ثّ، ٔانٕطق انٕظٛلٙ 

 .نهؼبيالد كّٛ، ٔؽوٕهٍٓ، ٔٔاعجبرٍٓ، ٔيٍ صى ػشع ْزِ انالئؾخ ػهٗ اإلداسح انًخزظخ ألخز يٕاكوزٓب ػهٛٓب هجم انؼًم ثٓب

 

 :المادة الثانية عشرة

ال ٚغٕص نهًشكض اإلػالٌ أٔ انذػبٚخ ػٍ َلغّ، أٔ ػٍ انخذيبد انزٙ ٚوذيٓب ئال ثؼذ انؾظٕل ػهٗ انزشخٛض انًجذئٙ، ٔكٙ انؾذٔد 

 .انزٙ روذسْب اإلداسح انًخزظخ، ٔأخز يٕاكوزٓب انكزبثٛخ ػهٗ طٛـخ انذػبٚخ ٔٔعبئهٓب ٔيؾزٕاْب هجم اإلػالٌ ػُٓب

 

 :المادة الثالثة عشرة

 .ٚخؼغ انًشكض إلششاف انٕصاسح ٔيزبثؼزٓب، ٔروٛٛى يب ٚوذيّ يٍ خذيبد، ٔػهّٛ رٕكٛش يب رطهجّ يٍ ثٛبَبد أٔ يؼهٕيبد

 

 :المادة الرابعة عشرة

 .ٚغش٘ ػهٗ كشع أ٘ يشكض كٙ ؽبنخ يٕاكوخ انٕكبنخ ػهٗ ؿُشبء كشٔع نّ يب ٚغش٘ ػهٗ انًشكض انشئٛظ يٍ أؽكبو

 



 :المادة الخامسة عشرة

ال ٚغٕص َوم يهكٛخ انًشكض أٔ رـٛٛش يكبَّ أٔ ثشايغّ أٔ خذيبرّ ئال ثؼذ طذٔس انًٕاكوخ انكزبثٛخ ػهٗ رنك يٍ اإلداسح انًخزظخ ٔانؾظٕل 

 .ػهٗ انزشخٛض انالصو يٍ عٓخ االخزظبص

 

 :المادة السادسة عشرة

ٚشزشؽ كًٍٛ ٚزى هجٕنّ ثبنًشكض ؽظٕنّ ػهٗ شٓبدح طؾٛخ رضجذ خهِٕ يٍ األيشاع انغبسٚخ أٔ انًؼذٚخ أٔ انظشع انًغزؼظٙ أٔ 

 .االػطشاثبد انُلغٛخ أٔ انغهٕكٛخ انزٙ رشكم خطشاً ػهٗ َلغّ أٔ ػهٗ ؿٛشِ

 :المادة السابعة عشرة

ٚزى كزؼ يهق نكم ؽلم يٍ األؽلبل انًشًٕنٍٛ ثخذيبد انًشكض ٚؾزٕ٘ ػهٗ طٕسح يٍ شٓبدح يٛالدِ، أٔ طٕسح يٍ عغم األعشح 

 .ٔػُٕآَب ٔٔعبئم االرظبل ثٓب أٔ انزٕاطم يؼٓب ٔطٕسح يٍ شٓبدرّ انظؾٛخ

 

 :المادة الثامنة عشرة

 .ٚغت ػهٗ انًشكض رٕكٛش انوٕٖ انٕؽُٛخ انالصيخ نزشـٛهخ ٔشًٕنٓى ثُظبو انزأيُٛبد االعزًبػٛخ

 ششٔؽ انزشخٛض ٔئعشاءارّ

 :المادة التاسعة عشرة

 :ٚشزشؽ كٙ انًٕاؽُخ ؽبنجخ انزشخٛض رٕكش انششٔؽ اٜرٛخ

 .أال ٚوم ػًشْب ػٍ اصٍُٛ ٔػششٍٚ ػبيبً  -1

 .أال ركٌٕ يٕظلخ ؽكٕيٛخ -2

أٌ ركٌٕ يٍ رٔاد االخزظبص أٔ انخجشح كٙ يغبل سػبٚخ انطلٕنخ ٔئٌ نى ركٍ كزنك كؼهٛٓب االعزؼبَخ ثاؽذٖ انًٕاؽُبد يٍ  -3

يٍ ْزِ  (انغبدعخ)طبؽجبد االخزظبص ٔانخجشح كٙ ْزا انًغبل إلداسح انًشكض، يًٍ رزٕكش كٛٓب انششٔؽ انًُظٕص ػهٛٓب ثبنًبدح 

 .انؼٕاثؾ

أال ركٌٕ هذ عجن انؾكى ػهٛٓب كٙ عشًٚخ يخهخ ثبنششف أٔ األيبَخ يب نى ٚكٍ هذ سد ئنٛٓب اػزجبسْب أٔ يؼٗ ػهٗ رنك صالس  -4

 .عُٕاد ػهٗ األهم

 .أال ركٌٕ هذ عجن أٌ كظهذ رأدٚجٛبً يٍ انخذيخ انؾكٕيٛخ يب نى ًٚغ ػهٗ رنك صالس عُٕاد ػهٗ األهم -5

 .أال ركٌٕ هذ عجن ؽظٕنٓب ػهٗ رشخٛض نًشكض عبثن رى ئؿالهّ نًخبنلبرّ يب نى ًٚغ ػهٗ رنك صالس عُٕاد ػهٗ األهم -6

 :المادة العشرون

ٚزى روذٚى ؽهت انؾظٕل ػهٗ انزشخٛض نلشع انٕصاسح انًٕعٕد كٙ انًُطوخ انزٙ عٛزى اكززبػ انًشكض ثٓب يظؾٕثبً ثبٜرٙ، يغ ئسكبم 

 -:األطم نهًطبثوخ

 .طٕسح ثطبهخ انٕٓٚخ انٕؽُٛخ نطبنجخ انزشخٛض -1

 .طٕسح يإْهٓب انؼهًٙ ٔخجشارٓب انؼًهٛخ ئٌ ٔعذد -2

 .يب ٚلٛذ ئصجبد انًُٓخ ثظلخ سعًٛخ -3

 .يب ٚلٛذ ٔعٕد انًوش انًُبعت نًًبسعخ َشبؽ انًشكض انًطهٕة انزشخٛض نّ -4

 :المادة الحادية والعشرون

 -:ٚغت أٌ رزٕاكش كٙ انًجُٗ انًوزشػ يوشاً نهًشكض انًؼبٚٛش ٔانششٔؽ اٜرٛخ

 .(و20)أٌ ٚكٌٕ ػهٗ شٕاسع خهلٛخ نهشٕاسع انزغبسٚخ ال ٚوم ػشػٓب ػٍ  -1

 .(و50)أٌ ٚكٌٕ ثؼٛذاً ػٍ روبؽؼبد انطشم انزغبسٚخ انشئٛغخ ثًغبكخ ال روم  -2

 .(و50)أٌ ال روم انًغبكخ ثٍٛ انًٕهغ ٔأهشة يؾطخ ٔهٕد أٔ يؾم ثٛغ ؿبص ػٍ  -3

 .أٌ ٚكٌٕ انًجُٗ يخظظبً نالعزخذاو انزغبس٘ ٔيطبثوبً ألَظًخ انجُبء انًؼزًذح ٔنزؼهًٛبد األيٍ ٔانغاليخ -4

أٌ ركٌٕ عًٛغ يشاكوّ عهًٛخ ئَشبئٛبً ٔعٛذح انزشطٛت ٔخبنٛخ يٍ انؼٕٛة انلُٛخ ثًٕعت شٓبدح يٍ أؽذ انًكبرت انُٓذعٛخ  -5

 .انًؼزًذح نذٖ األيبَخ أٔ انجهذٚخ

 .عٕدح اإلػبءح ٔانزٕٓٚخ ٔانزكٛٛق ٔرٕاكش انًٛبِ انغبخُخ ٔانجبسدح -6

 .رٕكش يٕاهق يُبعجخ نهغٛبساد -7

 .يٕاكوخ انًغبٔسٍٚ انًالطوٍٛ ٔانًوبثهٍٛ -8

 .أٌ رشاػٗ كّٛ ظشٔف انلئخ انًغزٓذكخ ثخذيبرّ ٔاؽزٛبعبرٓب ٔيزطهجبرٓب ٔانًُٕ انًزٕهغ نهًشكض -9

 .و نكم ؽلم2×2أٌ رغًؼ يغبؽخ انـشف ثزخظٛض يغبؽخ ال روم ػٍ  -10

أٌ ركٌٕ دٔساد انًٛبِ يُبعجخ العزخذاو األؽلبل يغ رٓٛئخ يكبٌ خبص نُظبكخ األؽلبل انشػغ رزٕاكش كّٛ ششٔؽ انظؾخ  -11

 .ٔانغاليخ

 .رٓٛئخ يكبٌ خبص إلػذاد ٔعجبد األؽلبل انشػغ رزٕاكش كّٛ ششٔؽ انظؾخ ٔانغاليخ -12



 .ٔعٕد يهؼت داخهٙ -13

 .كٙ انزغًغ انٕاؽذ نألؽلبل (و2.5)ٔعٕد يالػت خبسعٛخ يظههخ عضئٛبً ال روم انًغبؽخ انًخظظخ نكم ؽلم كٛٓب ػٍ  -14

 :المادة الثانية والعشرون

رزى ئؽبنخ انطهت ثؼذ يطبثوخ يب ٚبو روذًّٚ يٍ يغزُذاد يغ أطٕنٓب يٍ هجم انلشع ئنٗ اإلداسح انًخزظخ نذساعزّ يٍ هجهٓب ٔانزأكذ 

 :يٍ رٕكش انششٔؽ انالصيخ نزنك ٔاكزًبل يغٕؿبرّ ٔانجذ كّٛ ٔرنك يٍ خالل انًشاؽم ٔاإلعشاءاد اٜرٛخ

 .كٙ ؽبل رٕكش انششٔؽ ٔاكزًبل انًغٕؿبد انالصيخ نزنك ٔٔعٕد انؾبعخ نهًشكض رجهؾ طبؽجخ انطهت كزبثٛبً ثبنًٕاكوخ انًجذئٛخ ػهّٛ- أ

يٍ ْزِ انؼٕاثؾ نًؼبُٚخ انًٕهغ  (انضبيُخ ٔانؼششٍٚ)رزى ئؽبنخ انطهت يغ يغٕؿبرّ ئنٗ انهغُخ انلُٛخ انًُظٕص ػهٛٓب ثبنًبدح - ة

 .انًوزشػ نهًشكض ٔاإلكبدح ػٍ يذٖ يُبعجزّ

 -:كٙ ؽبل يُبعجخ انًٕهغ نًب أػذ نّ ٚزى ئشؼبس يوذيخ انطهت نزٕكٛش اٜرٙ- ط

 .شٓبدح يؼزًذح يٍ انجهذٚخ رلٛذ عاليخ انًجُٗ يٍ انُبؽٛخ اإلَشبئٛخ ٔيٕاكوزٓب انًجذئٛخ ػهّٛ -1

 .شٓبدح يٍ انذكبع انًذَٙ رلٛذ ثزٕكش ٔعبئم انغاليخ انًطهٕثخ -2

اَٜلخ انزكش ٚزى يُؼ طبؽجخ انطهت رشخٛظبً يجذئٛبً ٚكٌٕ عبس٘ انًلؼٕل نًذح عزخ  (ط)كٙ ؽبل رٕكش يب ْٕ يطهٕة كٙ انلوشح - د

أشٓش يٍ ربسٚخ ئطذاسِ العزكًبل يب ٚهضو نهًشكض يٍ رأصٛش ٔرغٓٛض ٔرٕكٛش انوٕٖ انؼبيهخ ٔانؾظٕل ػهٗ انزشاخٛض انالصيخ يٍ عٓخ 

 .االخزظبص

 .ٔيٍ صى انزوذو ثطهت ػهٗ انزشخٛض انُٓبئٙ

 .يٍ ْزِ انًبدح ٚزى ئطذاس انزشخٛض انُٓبئٙ نهًشكض (ط، د)ػُذ رٕكٛش يب عهق ثٛبَّ كٙ انلوشرٍٛ - ْـ

 

 :المادة الثالثة والعشرون

- ػُذ االهزؼبء - رزٕنٗ انٕكبنخ ئطذاس انزشاخٛض انًجذئٛخ ٔانُٓبئٛخ نزهك انًشاكض ػُذ اعزكًبل انًغٕؿبد انالصيخ نزنك ثؼذ انزُغٛن 

 .يغ انغٓبد راد انؼالهخ

 

 :المادة الرابعة والعشرون

 .روٕو ئداسح انًشكض ثٕػغ رشخٛظّ انُٓبئٙ ٔالئؾزّ انذاخهٛخ ثؼذ اػزًبدْب كٙ يكبٌ ظبْش ٚزٛؼ نزٔ٘ انؼالهخ االؽالع ػهًٛٓب

 

 :المادة الخامسة والعشرون

كٙ ؽبل اَزٓبء انًذح انًؾذدح نهزشخٛض انًجذئٙ دٌٔ اعزٛلبء يب ْٕ يطهٕة ٚزى ئنـبؤِ ٔاػزجبسِ كأٌ نى ٚكٍ يغ يشاػبح أٌ ئنـبء 

يٍ ْزِ انؼٕاثؾ ال ٚؾٕل دٌٔ ئيكبَٛخ  (انضبَٛخ ٔانؼششٍٚ)يٍ انًبدح  (د)انزشخٛض انًجذئٙ ثًؼٙ انًذح انًوشسح نّ ثًٕعت انلوشح 

 .رغذٚذ انطهت ٔئػبدح دساعزّ يٍ عذٚذ

 

 :المادة السادسة والعشرون

يذح انزشخٛض انُٓبئٙ نهًشكض صالس عُٕاد رجذأ يٍ ربسٚخ ئطذاسِ ٔٚغٕص رغذٚذْب نًذح يًبصهخ ثؼذ انزأكذ يٍ رٕاكش كبكخ انششٔؽ 

 .ٔانًزطهجبد انًوشسح نزنك ٔانزٙ رى انزشخٛض نهًشكض ثًٕعجٓب

 

 :المادة السابعة والعشرون

ٚغت انزوذو ثطهت رغذٚذ انزشخٛض انُٓبئٙ نهًشكض هجم اَزٓبء يذرّ ثًب ال ٚوم صالصخ أشٓش ٔاعزٛلبء يب هذ ٚكٌٕ ػهٗ انًشكض يٍ 

 .يهؾٕظبد

ٔٚؼذ انزشخٛض يُزٓٛبً ثاَزٓبء يذرّ ئرا نى رزى انًٕاكوخ ػهٗ رغذٚذِ ٔٚخؼغ انًشكض نهغضاءاد انٕاسدح كٙ ْزِ انؼٕاثؾ كٙ ؽبل ػذو 

 .ؽهت انزغذٚذ خالل انًذح انًوشسح نزنك

 

 :المادة الثامنة والعشرون

 :ركٌٕ نغبٌ كُٛخ َغبئٛخ يزخظظخ كٙ كم كشع يٍ كشٔع انٕصاسح ثًُبؽن انًًهكخ ٔرنك نهوٛبو ثًب ٚهٙ

دساعخ ؽهجبد انزشخٛض نًشاكض ػٛبكخ األؽلبل انًوذيخ كٙ يُطوخ خذيبرٓب ٔانٕهٕف انًٛذاَٙ ػهٗ انًٕاهغ انًوزشؽخ نٓب ٔانشكغ  -1

 .ثًب رشاِ ثشأَٓب يٍ رٕطٛبد ٔيوزشؽبد

 .انًزبثؼخ انذٔسٚخ نهًشاكض انًٕعٕدح كٙ يُطوخ خذيبرٓب ٔكن خطخ رؼذْب نزنك ٔٚزى اػزًبدْب يٍ يذٚش ػبو كشع انٕصاسح -2

 .انزؾون يٍ ؽغٍ رطجٛن أؽكبو انؼٕاثؾ ٔانوشاساد انظبدسح ثًٕعجٓب ٔارخبر انالصو ثٓزا انشأٌ -3

 .انشكغ ئنٗ اإلداسح انًخزظخ ثزوبسٚش دٔسٚخ ػٍ انضٚبساد انًٛذاَٛخ نزهك انًشاكض -4

 .ػجؾ يب ٚزى اسركبثّ يٍ يخبنلبد ألؽكبو انؼٕاثؾ ٔانوشاساد انظبدسح رُلٛزاً نٓب ٔانشكغ ثٓب نإلداسح انًخزظخ -5

 .يشاهجخ يغزٕٚبد انغٕدح انُٕػٛخ نزهك انًشاكض -6



 :المادة التاسعة والعشرون

يٍ ْزِ انؼٕاثؾ هشاس يٍ يذٚش ػبو كشع انٕصاسح كٙ انًُطوخ ٔركٌٕ  (انضبيُخ ٔانؼششٍٚ)ٚظذس ثزكٍٕٚ انهغُخ انلُٛخ انًُظٕص ثبنًبدح 

 .نًذح صالس عُٕاد هبثهخ نهزغذٚذ أٔ انزًذٚذ نًذح يًبصهخ

 

 :المادة الثالثون

ٚزؼٍٛ ػهٗ انهغُخ انلُٛخ انشكغ نًذٚش ػبو كشع انٕصاسح كٙ انًُطوخ ثًب روزشؽّ يٍ رٕطٛبد ٔال ركٌٕ َٓبئٛخ ئال ثًٕكوزّ ػهٛٓب ٔيٍ 

 .صى انشكغ ثٓب يٍ هجهّ نإلداسح انًخزظخ

 انغضاءاد

 :المادة الحادية والثالثون

 :ٚؼبهت يٍ ٚخبنق أ٘ ؽكى يٍ أؽكبو انؼٕاثؾ ٔانوشاساد انظبدسح رُلٛزاً نٓب ثٕاؽذح أٔ أكضش يٍ انغضاءاد اٜرٛخ

 .انزُجّٛ انكزبثٙ- أ

 .اإلَزاس األٔنٙ- ة

 .اإلَزاس انُٓبئٙ- ط

 .(عُخ)ٔهق انُشبؽ نًذح ال رضٚذ ػهٗ - د

 .ػذو رغذٚذ انزشخٛض- ْـ

 .عؾت انزشخٛض أٔ ئنـبؤِ- ٔ

 :المادة الثانية والثالثون

يٍ ْزِ انؼٕاثؾ ثوشاس يٍ انٕكٛم أيب انغضاءاد انٕاسدح  (انؾبدٚخ ٔانضالصٍٛ)يٍ انًبدح  (أ، ة، ط)رُلز انغضاءاد انٕاسدح كٙ انلوشاد 

 .كٛزؼٍٛ ػشػٓب ػهٗ انٕصٚش الػزًبدْب ٔرنى ثؼذ ئعشاء انزؾوٛن انالصو ثشأَٓب (د، ْـ، ٔ)كٙ انلوشاد 

 

 :المادة الثالثة والثالثون

ٚكٌٕ انٕصٚش ثوشاس يُّ نغُخ ال روم ػٍ صالصخ أػؼبء يشرجخ كم يُٓى انٕظٛلٛخ ال روم ػٍ انضبَٛخ ػششح أٔ يب ٚؼبدنٓب ػهٗ انُؾٕ 

 -:اٜرٙ

 .أؽذ انًخزظٍٛ كٙ انٕكبنخ- أ

 .أؽذ انًخزظٍٛ يٍ انٕصاسح- ة

 .يغزشبس هبََٕٙ يٍ انٕصاسح- ط

ػهٗ أٌ ُٚض كٙ هشاس ركٍٕٚ انهغُخ ػهٗ ػؼٕ اؽزٛبؽٙ ٔؽشٚوخ أدائٓب نؼًهٓب ٔٚؼبد ركٍٕٚ ْزِ انهغُخ انُظش كًٛب ٚزى اسركبثّ يٍ 

يخبنلبد ألؽكبو ْزِ انؼٕاثؾ ٔانوشاساد انظبدسح رُلٛزاً نٓب ٔاهزشاػ انغضاءاد انًزشرجخ ػهٗ رهك انًخبنلبد ٔنٓب ػُذ انؾبعخ أٌ 

 .رغزؼٍٛ ثًٍ رشاِ يٍ انًخزظٍٛ

 :المادة الرابعة والثالثون

ال ٚكٌٕ اعزًبع انهغُخ َظبيٛبً ئال ثؾؼٕس عًٛغ أػؼبئٓب ٔرظذس هشاسارٓب ثبألؿهجٛخ ٕٔٚػؼ كٙ يؾؼش اعزًبػٓب انشأ٘ انًخبنق ئٌ ٔعذ 

 .ٔؽغخ كم سأ٘

 .ٔال ركٌٕ َٓبئٛخ ئال ثًٕاكوخ انٕصٚش ػهٛٓب

 

 :المادة الخامسة والثالثون

يٍ ْزِ انؼٕاثؾ أيبو انٕصٚش خالل صالصٍٛ ٕٚيبً يٍ ربسٚخ  (انضبنضخ ٔانضالصٍٛ)ٚغٕص االػزشاع ػهٗ هشاساد انهغُخ انًزكٕسح كٙ انًبدح 

 .اإلثالؽ ثٓب ٔال ًُٚغ انزُلٛز انلٕس٘ نٓب يٍ االػزشاع ػهٛٓب خالل انًذح انًشبس ئنٛٓب

 

 :المادة السادسة والثالثون

ٚغٕص انزظهى يًب رظذسِ رهك انهغُخ يٍ هشاساد ايبو انًؾبكى اإلداسٚخ انًخزظخ خالل عزٍٛ ٕٚيبً يٍ ربسٚخ اإلثالؽ ثًٕاكوخ انٕصٚش 

 .ػهٗ رهك انوشاساد

 

 :المادة السابعة والثالثون

ٚزٕنٗ ػجؾ انًخبنلبد ٔانزؾوٛن كٛٓب انًٕظلبد انالرٙ ٚزى ركهٛلٍٓ ثزنك سعًٛبً يٍ هجم انٕكبنخ ٔنٍٓ كٙ رنك ؽن االؽالع ػهٗ 

 .كبكخ انٕصبئن انًزؼهوخ ثزهك انًخبنلبد ٔيب رى ارخبرِ ثشأَٓب يٍ ئعشاءاد

 أؽكبو خزبيٛخ



 :المادة الثامنة والثالثون

يٍ ْزِ انؼٕاثؾ كههغُخ انًكَٕخ  (انزبعؼخ ػششح)ئرا اَزلٗ ػٍ طبؽجخ انًشكض أؽذ ششٔؽ انزشخٛض انًُظٕص ػهٛٓب ثبنًبدح 

 .يٍ ْزِ انؼٕاثؾ انُظش كٙ ئنـبء انزشخٛض ثُبًء ػهٗ ؽهت انٕكبنخ (انضبنضخ ٔانضالصٍٛ)ثًٕعت انًبدح 

 

 :المادة التاسعة والثالثون

هذ ػغض أٔ أٔشك ػهٗ انؼغض ػٍ أداء يًٓبرّ أٔ أٌ ؽبنزّ انًبدٚخ هذ عبءد نذسعخ - أل٘ عجت يٍ األعجبة - ئرا صجذ أٌ انًشكض 

ثؼذ اعزُلبد ٔعبئم اإلطالػ - ٚزؼزس يؼٓب انٕكبء ثبنزضايبرّ أٔ أٌ يغزٕٖ يب ٚوذيّ يٍ خذيبد هذ اَخلغ ػًب ْٕ يطهٕة كههٕصاسح 

يٍ ْزِ انؼٕاثؾ انُظش كٙ ئنـبء انزشخٛض ٔكوبً نًب روزؼّٛ  (انضبنضخ ٔانضالصٍٛ)أٌ رطهت يٍ انهغُخ انًكَٕخ كٙ انًبدح - انًًكُخ 

 .انًظهؾخ انؼبيخ

 

 :المادة األربعون

كٙ ؽبل ٔهق َشبؽ انًشكض أٔ ػذو رغذٚذ رشخٛظّ أٔ ئنـبئّ كؼهٗ طبؽجخ انًشكض انٕكبء ثبنزضايبرّ يغ أعش انًغزلٛذٍٚ يٍ خذيبرّ 

ٔرنك ثؼذ ئثالؿٓب ألٔنٛبء أيٕسْى ثوشاس انٕهق أٔ ػذو انزغذٚذ أٔ اإلنـبء ٔكٙ ؽبل انًشبؽخ كٙ رنك ٔػذو انزًكٍ يٍ رغٕٚزّ ٔدٚبً 

 .كٛزى انلظم كّٛ يٍ هجم انًؾكًخ انًخزظخ

 

 :المادة الحادية واألربعون

رزؾًم طبؽجخ انًشكض انًغإٔنٛخ انًجبششح نكبكخ اٜصبس انًزشرجخ ػهٗ ٔهق َشبؽ انًشكض أ ػذو رغذٚذ رشخٛظّ أٔ عؾجّ أٔ ئنـبئّ 

 .كٙ ؽبل يخبنلزّ ألؽكبو ْزِ انؼٕاثؾ ٔانوشاساد انظبدسح ثًوزؼبْب

 

 :المادة الثانية واألربعون

ئرا رؼشع أ٘ يغزلٛذ يٍ خذيبد انًشكض أل٘ ػشس أٔ ئطبثخ َزٛغخ روظٛش أٔ ئًْبل أٔ ػُق يٍ هجم ئداسح انًشكض أٔ ئؽذٖ يُغٕثبرّ 

يٍ ْزِ  (انضبنضخ ٔانضالصٍٛ)كٛزى رطجٛن انغضاء انًُظٕص ػهّٛ كٙ ْزِ انؼٕاثؾ ثؾغت يب رؾذدِ انهغُخ انًشبس ئنٛٓب كٙ انًبدح 

 .انؼٕاثؾ

 

 :المادة الثالثة واألربعون

ٚغٕص نظبؽجخ انًشكض انزُبصل ػٍ يهكٛزّ ثششؽ يٕاكوخ انٕكبنخ انكزبثٛخ ػهٗ رنك ٔيؼٙ يبال ٚوم ػٍ عُخ ػهٗ يجبششح انًشكض 

 .يٍ ْزِ انؼٕاثؾ (انزبعؼخ ػششح)انلؼهٛخ نُشبؽّ ٔئرا كبٌ انزُبصل نًٕاؽُخ كٛغت أٌ رزٕاكش كٛٓب انششٔؽ انٕاسدح كٙ انًبدح 

 

 :المادة الرابعة واألربعون

 .ٚغت ػهٗ انًشكض االؽزلبظ ثغغم خبص نإلطبثبد انزٙ هذ روغ داخهّ ٔرؾذٚذ انًزغجت كٛٓب ٔاإلعشاء انًزخز ثشأَٓب

 

 :المادة الخامسة واألربعون

ٚغت ػهٗ انًشكض ئثالؽ انغٓخ انظؾٛخ انًخزظخ ػٍ أ٘ ؽبنخ يشػٛخ يؼذٚخ أٔ رغًى ؿزائٙ كٕس رشخٛظٓب يغ ئؽبؽخ كشع انٕصاسح 

 .كٙ انًُطوخ ثزنك

 

 :المادة السادسة واألربعون

 .ال ٚغٕص ثؾبل يٍ األؽٕال اعزخذاو انًشكض عكُبً داخهٛبً نهؼًالد كّٛ أٔ انًغزلٛذٍٚ يٍ خذيبرّ

 

 :المادة السابعة واألربعون

 .رغزًش انزشاخٛض انظبدسح يٍ انٕصاسح نًشاكض ػٛبكخ األؽلبل األْهٛخ ٔانغبسٚخ انًلؼٕل ٔهذ طذٔس ْزِ انؼٕاثؾ

   .ٔػهٗ ْزِ انًشاكض ركٛٛق أٔػبػٓب ٔكوبً ألؽكبو ْزِ انؼٕاثؾ ٔانوشاساد انظبدسح رُلٛزاً نٓب خالل يذح عزخ أشٓش يٍ ربسٚخ َلبرْب

 


