
 

 

 word  نمورج عقذ عمل

 :فٙ انٕٛو انًٕافك/ ـــــــــــــــــــ ذى ذحشٚش اذفاق تٍٛ كم يٍ

انطشف األٔل: ششكح ـــــــــــــــــــ ًٔٚثهٓا فٙ ْزا انؼمذ انسٛذ/ ـــــــــــــــــــ ٔٚحًم 

َِّٕٚح ٔغُٛح َسْلى/ ـــــــــــــــــــ ُْ  تطالح 

انطشف انثاَٙ: انسٛذ/ ـــــــــــــــــــ جُسٛرّ ـــــــــــــــــــ ٔٚحًم جٕاص سفش َسْلى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :حٛث لذ ألش انطشفٍٛ تًششٔػٛح ٔأْهٛح انفمشاخ ٔانثُٕد انرانٛح

 ٚؼًم انطشف انثاَٙ نذٖ انطشف األٔل تًٕجة ْزا انؼمذ نًذج  :البنذ األول

 .شًٓشا، ذثذأ يغ أٔل أٚاو االنرحاق تانؼًم 42صيُٛح ذثهغ 

 ذكٌٕ انثالثح شٕٓس األٔنٗ يٍ يذج انؼمذ ػثاسج ػٍ يذج ذذسٚة  :البنذ الثاني

ٔذجشتح نمذساخ ٔيٓاساخ انًٕظف لثم انًٕافمح انُٓائٛح ػهٗ اسركًال يذج 

فٙ ْزِ األثُاء؛ إرا ثثد ػذو َصالِحَٛح انطشف انثاَٙ نهؼًم، ٚكٌٕ يٍ انؼمذ، ٔ

 .حك انطشف األٔل فسخ انؼمذ

 ذثذأ يذج ْزا انؼمذ تشكم سسًٙ فٙ ذاسٚخ يثاششج انؼًم،  :البنذ الثالث

 .ٔٚكٌٕ انؼمذ غٛش لاتم نهرجذٚذ إاّل إرا إرا اذفك انطشفٍٛ ػهٗ غٛش رنك

 نشاذة انشٓش٘ َظٛش األػًال انًسُذج إنٗ ٚرى ذحذٚذ لًٛح ا :البنذ الرابع

انطشف انثاَٙ تمًٛح ساذة إجًانٙ ذُؼادل، ػهٗ أٌ ٚرى دفغ انشاذة فٙ انٕٛو 

انخٛش يٍ كم شٓش يٛالد٘، ٔٚجة أٌ ٚشرًم انشاذة ػهٗ انثذالخ انًسرحمح 

 .نهًٕظف ٔفك َظاو يؤسسح انؼًم

 ٚح يذفٕػح يٍ حك انطشف انثاَٙ انحصٕل ػهٗ إجاصج سُٕ :البنذ الخامس

ًٕٚيا، ػهٗ أٌ ٚمٕو انطشف األٔل ترحذٚذ يٕػذ اإلجاصج تًا  0ٓاألجش ال ذضٚذ ػٍ 

 .ٚرُاسة يغ ظشٔف انؼًم داخم انًؤسسح

 ػهٗ انطشف انثاَٙ االنرضاو تأداء كافح يٓاو انؼًم انًسُذج  :البنذ السادس

ُٚحافع ػهٗ أ٘ أغشاض ػًم ٚرى  إنّٛ ذحد إششاف ٔذٕجّٛ انطشف األٔل، ٔأٌ 

 .ٔظؼٓا ذحد ذصشفّ

 ٚحك نهطشف األٔل غهة يًاسسح يٓاو انٕظٛفح يٍ انطشف  :البنذ السابع

 .انثاَٙ فٙ أ٘ فشع يٍ فشٔع يؤسسح انؼًم

 ػهٗ انطشف انثاَٙ االنرضاو تأسشاس انؼًم نذٖ انطشف األٔل ٔػذو  :البنذ الثامن

 .إفشائٓا ذحد أ٘ ظشف

 م سٕاء تأجش أٔ تذٌٔ أجش نذٖ أ٘ ال ٚجٕص نهؼايم أٌ ٚهرحك تانؼً :البنذ التاسع

 .غشف آخش إال تؼذ انحصٕل ػهٗ يٕافمح انطشف األٔل

 ٚحك نهطشف األٔل أٌ ٚمٕو تـِ فصم انطشف انثاَٙ يٍ انؼًم دٌٔ  :البنذ العاشر

إَزاس ُيسثك أٔ ذؼٕٚط فٙ حانح اسذكاب أخطاء ذهحك انعشس انثانغ تانًؤسسح أٔ 

ؼال اإلخالل تًٓاو انًُٓح انًُصٕص إفشاء أسشاس انًؤسسح أٔ غٛشْا يٍ أف

 .ػهٛٓا



 

 

 فٙ حانح ػذو االذفاق ػهٗ انرجذٚذ ػُذ اَرٓاء يذج ػمذ  :البنذ الحادي عشر

انؼًم؛ ٚكٌٕ ػهٗ انطشف انثاَٙ سد كافح األدٔاخ ٔاألغشاض انخاصح تانٕظٛفح 

 .كايهح

 ٔهللا ذؼانٗ انًٕفك ٔانًسرؼاٌ

  ذٕلٛغ انطشف األٔل: ـــــــــــــــــــ

  ٕلٛغ انطشف انثاَٙ: ـــــــــــــــــــذ

  


