عمادة شؤون انطالب

الالئحة المنظمة لصناديق الطلبة بالمؤسسات
التعليمية
1027

انالئحت انمىظمت نصىاديك انطهبت في جامعت حائم

الالئحة
المنظمة لصناديق الطلبة بالمؤسسات
التعليمية
"ايصادز ٠بكساز فًظ ايتعً ِٝايعاي ٞزقِ (ٖ 2211/15/21ـ) املتدر يف اؾًط( ١ايطابعٚ ١ايعػس)ٜٔ
جملًظ ايتعً ِٝايعاي ٞاملعكٛد ٠بتازٜذ ٖ 2211/22/1ـ.
املتٛج مبٛافك ١خادّ اؿسَني ايػسٜفني زٝ٥ظ فًظ ايٛشزا ٤زٝ٥ظ فًظ ايتعً ِٝايعاي ٞبايتٛج ٘ٝايربقٞ
ايهس ِٜزقِ /5بٚ 23666/تازٜذ ٖ 2211/22/11ـ"

الطبعة األولى
 4141هـ  4002 -م

عمادة شؤون انطالب  -جامعت حائم
2

انالئحت انمىظمت نصىاديك انطهبت في جامعت حائم

نص قرار مجلس التعليم العالي رقم 2211/12/21هـ
إٕ فًظ ايتعً ِٝايعاي.ٞ
بٓا ً٤عً ٢أحهاّ ايفكس( ٠ايطادض َٔ )١املاد( ٠اـاَط ١عػسْ َٔ )٠عاّ فًظ ايتعً ِٝايعايٞ
ٚاؾاَعات اييت تكض ٞبإٔ َٔ اختصاصات فًظ ايتعً ِٝايعاي ٞإصداز ايًٛا٥ح املػرتن ١يًجاَعات.
ٚحٝح إٕ ايال٥خ ١املٓعُ ١يػؤ ٕٚصٓادٜل ايطًب َٔ ١ايًٛا٥ح املػرتنٚ ١ضٛف ٜؤد ٟإقسازٖا
إىل تٓع ِٝاؾٛاْب املتعًك ١بتكد ِٜاـدَات يًطًب ١املٓتعُني.
ٚبعد االطالع عًَ ٢رنس ٠األَاْ ١ايعاَ ١جملًظ ايتعً ِٝايعاي ٞح ٍٛاملٛضٛعٚ ،عًْ ٢طدَٔ ١
َػسٚع ايال٥خ ١املٓعُ ١يصٓادٜل ايطًب .١باملؤضطات ايتعً ...١ُٝٝقسز اجملًظ َا ٜأت( :ٞاملٛافك ١عً٢
ايال٥خ ١املٓعُ ١يصٓادٜل ايطًب ١باملؤضطات ايتعًٚ ١ُٝٝفل ايصٝػ ١املسفك ١بايكساز).
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التعريفات

انمؤسست انتعهيميت:
ٖ ٞاملؤضط ١ايتعً ١ُٝٝاييت َا فٛم املطت ٣ٛايجاْ ٟٛأ ٚاييت متٓح دزجات عًُ ١ٝفٛم املطت ٣ٛايجاْ.ٟٛ

مذيز انمؤسست:
ٖ ٛايسٝ٥ظ األعً ٢يًجٗاش اإلداز ٟيف تًو املؤضط.١

مجهس اإلدارة:
ٖ ٛفًظ إداز ٠ايصٓدٚم.

مجهس انمؤسست انتعهيميت:
ٖ ٛأعً ٢فًظ يف املؤضط ١ايتعًٜ ١ُٝٝسأض٘ ٚشٜس.
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الفصل األول

األحكاو انعامت
وشأة انصىذوق ومقزي
انمادة األونى:
جيٛش إٔ ٜٓػأ صٓدٚم يًطالب بهٌ َؤضط ١تعًٚ ١ُٝٝبأ ٟفسع َٔ فسٚعٗا ،أ ٚصٓدٚم عاّ ٚاحد تتبع٘
ٚتستبط ب٘ صٓادٜل فسعٜٚ ١ٝعد ٚحدٚ َٔ ٠حدات املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚايفسعٜٚ ،ه ٕٛيًصٓدٚم اضتكالٍ
َايٚ ٞإدازٚ ٟفل أحهاّ ٖر ٙايال٥خٜٚ ،١ستبط َباغس ٠مبدٜس املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚايٛشٜس املدتص.

انمادة انثاويت:
ٜهَ ٕٛكس ايصٓدٚم باملكس ايسٝ٥ط ٞيًُؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚايفسع.

أهذاف انصىذوق
انمادة انثانثت:
ٜٗدف ايصٓدٚم إىل تكد ِٜاـدَات يًطالب املٓتعُني ٚعً ٢األخص:
 .2تكد ِٜاإلعاْات ٚايكسٚض يًطالب.
 .1إقاََ ١ػسٚعات اضتجُاز ١ٜخدَْ ١ٝافع ١يًطالب ناملكاصف ٚأعُاٍ ايطباعٚ ١ايٓطذ ٚايتصٜٛس ٚتأَني
األدٚات املهتبٚ ١ٝايعًَُٚ ١ٝا مياثًٗا.
 .1دعِ األْػط ١ايطالبٚ ١ٝتكد ِٜاؾٛا٥ص يًُتفٛقني فٗٝا.

مجهس اإلدارة
انمادة انزابعت:
ٜتٛىل إداز ٠ايصٓدٚم فًظ إدازٜ ٠تِ تػه ً٘ٝبكساز َٔ َدٜس املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚايٛشٜس املدتص ٚذيو
عً ٢ايٓخ ٛايتاي:ٞ
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 .2عُٝد غؤ ٕٚايطالب أ َٔ ٚمياثً٘ يف َؤضطات ايتعً ِٝايعاي ٞاألخس – ٣زٝ٥طاً.
 .1أحد ٚنال ٤عُٝد غؤ ٕٚايطالب أ َٔ ٚمياثً٘ يف َؤضطات ايتعً ِٝايعاي ٞاألخسْ – ٣ا٥باً يًسٝ٥ظ.
 .1ثالث َٔ ١أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ باملؤضط ١ايتعً َٔ ١ُٝٝذ ٟٚاالٖتُاّ – أعضا.٤
 .2ثالث َٔ ١ايطالب ذ ٟٚايهفاٚ ٠٤ايٓػاط – أعضا.٤
 .3املساقب املاي ٞيف املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚأحد املتدصصني يف ايػ ٕٛ٦املاي ١ٝيف املؤضطات ايتعً١ُٝٝ
األخس – ٣عضٛاً
 .4املدٜس ايتٓفٝر ٟيًصٓدٚم – عضٛاً.
ٜٚه ٕٛتعٝني األعضا ٤يف ايفكسات ( )2- 1- 1برتغٝح َٔ زٝ٥ظ فًظ اإلدازٚ ،٠ملد ٠ضٓتني قابً١
يًتجدٜد ملسٚ ٠احدَ ٠ع َساعا ٠ايتٓاٚب بني ايهًٝات نًُا أَهٔ ذيو.
ٚحيدد َدٜس املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚايٛشٜس املدتص َهافأ ٠حضٛز جًطات فًظ اإلدازٚ ٠فكاً يٓعاّ
َهافآت ايًجإ ايدا.١ُ٥

انمادة انخامست:
خيتص فًظ اإلداز ٠باقرتاح ايطٝاضات ايعاَٚ ١اإلغساف عً ٢ايٓٛاح ٞايفٓٚ ١ٝاإلدازٚ ١ٜاملايٚ ١ٝاؽاذ
ايكسازات ايالشَ ١يتخكٝل أٖداف٘ اييت أْػ َٔ ٧أجًٗا ٚي٘ عً ٢األخص:
 .2دزاضَ ١ػسٚع املٝصاْ ١ٝايتكدٜس ١ٜيًصٓدٚم أ ٚأ ١ٜتعدٜالت عًٗٝا متٗٝدًا إلقسازٖا َٔ َدٜس املؤضط١
ايتعً ١ُٝٝأ ٚايٛشٜس املدتص.
 .1دزاض ١ضبٌ شٜادَٛ ٠ازد ايصٓدٚم.
 .1ايتٛص ١ٝبكب ٍٛاملٓح ٚايٛصاٜا ٚاهلبات ٚايتربعات اييت تكدّ يًصٓدٚم ٚفكاً ملا تكض ٞب٘ ايال٥خ ١املٓعُ١
يًػؤ ٕٚاملاي ١ٝيف اؾاَعات.
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 .2تك ِٝٝدزاضات اؾد ٣ٚاالقتصاد ١ٜيًُػازٜع االضتجُاز ١ٜمتٗٝداً إلقسازٖا َٔ َدٜس املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأٚ
ايٛشٜس املدتص.
َ .3ع َساعا ٠أحهاّ ايفكس ٠ايطابك ١جملًظ اإلداز ٠إقساز أضعاز ايطًع ٚاـدَات اييت ٜكدَٗا ايصٓدٚم
عٔ طسٜل َػازٜع٘ االضتجُازٚ ١ٜتعدًٜٗا إذا اقتضت املصًخ ١ذيو.
 .4دزاض ١اؿطاب اـتاَ ٞيًصٓدٚم بعد َساجعت٘ َٔ قبٌ َساجع اؿطابات اـازج ٞمتٗٝداً يًُصادق١
عًَ َٔ ٘ٝدٜس املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚايٛشٜس املدتص.
 .5ايتأند َٔ تٓفٝر األعُاٍ املتعًك ١بايصٓدٚم طبكاً يال٥خت٘ َٝٚصاْٝت٘ املعتُد.٠
 .6املٛافك ١عً ٢تعٝني َٛظفَٚ ٞتعا ْٞٚايصٓدٚم.
 .7ؼدٜد ايسٚاتب ٚايبدالت ٚاملهافآت ٚأَٝ ٟصات أخس ٣يًعاًَني بايصٓدٚم غسٜط ١أالّ ٜتجاٚش ذيو َا
َٖ ٛطبل بٓعاّ اـدَ ١املدْٚ ١ٝيٛا٥خ٘ ٚنرا ْعاّ ايعٌُ ٚايعُاٍ متٗٝداً إلقسازٖا َٔ فًظ املؤضط١
ايتعً ١ُٝٝأ ٚايٛشٜس املدتص.
 .20اقرتاح ايتعدٜالت عًٖ ٢ر ٙايال٥خ ١متٗٝداً يعسضٗا عً ٢فًظ املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚايٛشٜس املدتص
الؽاذ َا ًٜصّ.
 .22زفع تكازٜس دٚز ١ٜملدٜس املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚيًٛشٜس املدتص تٛضح ْػاط ايصٓدٚم ٚأعُاي٘ ٚٚضع٘
املاي ٞنُا ٜسفع تكسٜساً غاَالً يف ْٗا ١ٜنٌ ضَٓ ١اي ١ٝعٔ أعُاٍ اجملًظ خالٍ ايعاّ.
 .21ايٓعس يف املٛضٛعات اييت حيًٗٝا َدٜس املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚايٛشٜس املدتص أٜ ٚكرتحٗا زٝ٥ظ فًظ
اإلداز ٠أ ٚأحد أعضا.٘٥

انمادة انسادست:
جيتُع فًظ اإلدازَ ٠س ٠نٌ غٗس بدع َٔ ٠ٛزٝ٥ط٘ أْ ٚا٥ب٘ يف حاٍ غٝاب٘ٚ ،تٛج٘ ايدع ٠ٛقبٌ َٛعد
االجتُاع بأضبٛع عً ٢األقٌ ٜٚسفل بٗا جد ٍٚاألعُاٍٚ ،جيٛش يسٝ٥ظ اجملًظ أْ ٚصف عدد األعضا ٤دع٠ٛ
اجملًظ إىل اجتُاع اضتجٓا ٞ٥أ ٚأنجس إذا دعت اؿاج ١يريوٚ ،ال ٜصح اْعكاد اجملًظ إالّ إذا حضس
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االجتُاع ثًجا أعضا ٘٥عً ٢األقٌٚ ،تصدز قسازات٘ باألغًب ١ٝاملطًك ١ألصٛات اؿاضسٚ ٜٔعٓد ايتطاٟٚ
ٜسجح اؾاْب اير ٟف ٘ٝايسٝ٥ظٚ ،تعسض قاضس فًظ اإلداز ٠عًَ ٢دٜس املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚايٛشٜس
املدتص إلقسازٖا.

انمادة انسابعت:
ٜعني يًصٓدٚم َدٜس تٓفٝرَٚ ٟطاعد ي٘ – برتغٝح َٔ زٝ٥ظ فًظ اإلدازَٛٚ ٠افك ١اجملًظ  -عً ٢إٔ
ٜهْٛا َٔ ايطعٛدٜني املؤًٖنيٚ ،إٔ ٜه ٕٛأحدُٖا َٔ ذ ٟٚاـرب ٠يف ايػؤ ٕٚاملاي ١ٝيػػٌ َجٌ ٖرٙ
ايٛظٝفٜٚ ،١ػرتط يف املدٜس ايتٓفٝر ٟإٔ ٜهَ ٕٛطؤٚالً أَاّ فًظ اإلداز ٠عٔ تٓفٝر ضٝاض ١ايصٓدٚم
ٚتطبٝل يٛا٥خ٘ ٚإدازت٘ ٚتصسٜف غؤٚ ْ٘ٚاْتعاّ ايعٌُ ب٘ ٚاحملافع ١عً ٢أَٛاي٘ ٚممتًهات٘ ٚي٘ عً٢
األخص َا :ًٜٞ
 .2تٓفٝر قسازات فًظ اإلداز ٠يف ض ٤ٛأحهاّ ٖر ٙايال٥خ.١
 .1اإلغساف عًَٛ ٢ظف ٞايصٓدٚم ٚإدازت٘ طبكًا يًصالحٝات املدٛي ١ي٘.
 .1اإلغساف عً ٢أعُاٍ جسد ايعٗد ٚاملٛجٛدات ٚايطًف.
 .2اإلغساف عً ٢إعداد املٝصاْ ١ٝايتكدٜسٚ ١ٜايكٛا ِ٥املايٚ ١ٝتكدميٗا جملًظ اإلداز ٠يف َٛاعٝدٖا.
َ .3تابع ١تطدٜد ايكسٚض ٚايسفع جملًظ اإلداز ٠عٔ املتأخس ٜٔعٔ ايتطدٜد َٚكرتحات ايتخص ٌٝاملٓاضب.١
 .4االحتفاظ ظُٝع األٚزام ذات ايكَ ١ُٝجٌ ايػٝهات َٚطتٓدات ايتخصٚ ٌٝغريٖا ٜٚطًِ يًُدتص َٓٗا
َا تكتض ٘ٝحاج ١ايعٌُ.
 .5ايكٝاّ مبا ٜهًف٘ ب٘ فًظ اإلداز َٔ ٠أعُاٍ يف حدٚد اختصاص٘.
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الفصل الثاني

انميزاويت
انمادة انثامىت:
ٜه ٕٛيًصٓدٚم َٝصاْ ١ٝخاص ١تتضُٔ َٛازدَٚ ٙصسٚفات٘ٚ ،ايطٓ ١املاي ١ٝيًصٓدٚم ٖ ٞايطٓ ١املاي١ٝ
يًُؤضط ١ايتعً.١ُٝٝ

انمادة انتاسعت:
ٜعد ايصٓدٚم َٝصاْٝت٘ ايتكدٜسَ ١ٜػتًُ ١عًَٛ ٢ازد ٙحطب َصادزٖا َٚصسٚفات٘ املتٛقعٚ ١فل بٓٛدٖا
ٜٚكدَٗا املدٜس ايتٓفٝر ٟإىل فًظ اإلداز ٠قبٌ بدا ١ٜايطٓ ١املاي ١ٝبجالث ١أغٗس عً ٢األقٌ يدزاضتٗا متٗٝداً
يًُصادق ١عًٗٝا َٔ َدٜس املؤضط ١ايتعً.١ُٝٝ

انمادة انعاشزة:
جيٛش أثٓا ٤ايطٓ ١املاي ١ٝإجسآَ ٤اقالت بني بٓٛد املصسٚفات ،نُا جيٛش شٜاد ٠إمجاي ٞتكدٜس املصسٚفات
ضٛا ٤بإْػا ٤أْٛاع جدٜد َٔ ٠املصسٚفات مل تهٔ َدزج ١باملٝصاْ ١ٝايتكدٜس ،١ٜأ ٚشٜاد ٠اعتُادات أْٛاع
قاٚ ١ُ٥ذيو باقرتاح َٔ فًظ اإلدازَٛٚ ٠افكَ ١دٜس املؤضط ١ايتعً.١ُٝٝ

انمادة انحاديت عشزة:
تتهَٛ ٕٛازد ايصٓدٚم َٔ :
 .2ايدعِ اير ٟميهٔ إٔ تكدَ٘ املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝيًصٓدٚم.
 .1اغرتانات طالب املؤضط ١ايتعًٚ ١ُٝٝتطتكطع َٔ َهافأتِٗ ايػٗس ١ٜبٛاقع عػس ٠زٜاالت َٔ نٌ
طايب أ ٚطايب ١ال تكٌ َهافأت٘ ايػٗس )630( ١ٜزٜاٍ ٚبٛاقع مخط ١زٜاالت إذا ناْت املهافأ ٠تكٌ عٔ
ذيو.
 .1عا٥د املػسٚعات االضتجُاز ١ٜاييت ٜكُٗٝا ايصٓدٚم.
 .2ايتربعات ٚاهلبات ٚاملٓح ٚايٛصاٜا اييت ٜكدَٗا األفساد ٚاملؤضطات.
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 .3ايدعِ اير ٟميهٔ إٔ خيصص٘ صٓدٚم ايتعً ِٝايعاي ٞيصٓدٚم ايطالب.

انمادة انثاويت عشزة:
تػتٌُ َصسٚفات ايصٓدٚم عًَ ٢ا :ًٜٞ
 .2اإلعاْات ٚايكسٚض املكدَ ١يًطالب.
 .1املبايؼ ايطٓ ١ٜٛاملدصص ١إلقاََ ١ػازٜع اضتجُاز.١ٜ
 .1املبايؼ املدصص ١يدعِ األْػط ١ايدٚ ١ٜٝٓاالجتُاعٚ ١ٝايجكافٚ ١ٝايعًُٚ ١ٝايسٜاض ١ٝمبا يف ذيو جٛا٥ص
املتفٛقني يف ٖر ٙاألْػط.١
 .2املصسٚفات ايتػػ ١ًٝٝايالشَ ١يتطٝري أعُاٍ ايصٓدٚم.
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الفصل الثالث

انتحصيم وانصزف
انمادة انثانثت عشزة:
ٜه ٕٛيًصٓدٚم حطاب زٝ٥ط ٞيف َؤضط ١ايٓكد ايعسب ٞايطعٛد ٟأ ٚفسٚعٗا أ ٚبأحد ايبٓٛى ايٛطٓ ١ٝيف
األَانٔ اييت ال ٜٛجد بٗا فسٚع ملؤضط ١ايٓكد ايعسب ٞايطعٛد ٟتٛدع بٗا أزصدَٛٚ ٠ازد ايصٓدٚمٚ ،ذيو
مبٛافكَ ١دٜس املؤضط ١ايتعًٚٚ ١ُٝٝشاز ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد ايٛطينَ ،ع جٛاش فتح حطاب يف بٓو قًٞ
يًُصسٚفات اؾاز ١ٜيًصٓدٚم.

انمادة انزابعت عشزة:
جيب إٔ ٜه ٕٛايصسف يف حدٚد اعتُادات املٝصاْ ١ٝايتكدٜس ١ٜاملعتُد ٠يًصٓدٚم.

انمادة انخامست عشزة:
ال جيٛش صسف أَ ٟبًؼ َٔ أَٛاٍ ايصٓدٚم إالّ مبٛجب َطتٓدات أصًَ ١ٝعتُد َٔ ٠صاحب ايصالح١ٝ
ٚفكًا ألحهاّ ٖر ٙايال٥خٚ ،١جيٛش جملًظ اإلداز ٠ايرتخٝص بايصسف بصٛز املطتٓدات أ ٚمبطتٓدات (بدٍ
فاقد) بعد اؿص ٍٛعًَٛ ٢افك ١دٜٛإ املساقب ١ايعاَ ١مبا ال ٜتجاٚش ًَ ٕٛٝزٜاٍَ ،ع عدّ ضابك ١ايصسف َع
اؽاذ اإلجسا٤ات اييت ؼ ٍٛد ٕٚايصسف يف حاي ١ظٗٛز املطتٓدات األصً.١ٝ

انمادة انسادست عشزة:
تتِ مجٝع َصسٚفات ايصٓدٚم بػٝهات َطخٛب ١عً ٢اؿطاب اؾاز ٟيًصٓدٚم بايبٓو ؼٌُ تٛقٝعني
يهٌ َٔ زٝ٥ظ فًظ اإلدازٚ ٠املدٜس ايتٓفٝر ٟأٜ َٔ ٚكَ ّٛكاَُٗا يف حاي ١غٝابُٗاَ ،ع َساعاَ ٠ا ٚزد
يف املاد ٠ايجآَ ١عػسٖ َٔ ٠ر ٙايال٥خ.١

انمادة انسابعت عشزة:
يف حاي ١فكد غٝو جيب إخطاز ايبٓو املطخٛب عً ٘ٝفٛزاً يٛقف صسف ايػٝو ٜٚتخٌُ املتطبب يف فكدٙ
َصسٚفات ايٓػس ٚغريٖا اييت ٜطًبٗا ايبٓو ٚال ٜتِ ضخب غٝو جدٜد بدالً َٔ ايػٝو املفكٛد إال بعد ٚزٚد
إخطاز َٔ ايبٓو ٜفٝد بعدّ صسف٘.
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انمادة انثامىت عشزة:
جيٛش ؽصٝص ضًف٘ َطتدمي ١حيدد َبًػٗا فًظ اإلداز ٠تطتددّ يصسف املصسٚفات ايتػػ ١ًٝٝايعاجً١
ايالشَ ١يتطٝري أعُاٍ ايصٓدٚم اييت ال تصٜد قُٝتٗا عً ٢األيف زٜاٍ ٚفكاً يًضٛابط ايتاي:١ٝ
ٜ .2تِ ايصسف باعتُاد املدٜس ايتٓفٝر ٟأٜ َٔ ٚكَ ّٛكاَ٘.
 .1عدّ جٛاش ػص ١٥املٓصسف عً ٢غسض قدد برات٘ بكصد صسف٘ َٔ ايطًف.١
ٜ .1ساجع املٓصسف َٔ ايطًف َٔ ١قبٌ فًظ اإلداز ٠نٌ ضت ١أغٗس يٝتِ تعدَ ٌٜبًػٗا يته ٕٛيف حدٚد
َتٛضط املٓصسف هلر ٙاملد.٠
ٜ .2تِ اضتعاض ١املٓصسف مبٛافك ١زٝ٥ظ فًظ اإلداز ٠أٜ َٔ ٚكَ ّٛكاَ٘ نًُا قازبت عً ٢ايٓفاذ ٚجيب
إٔ تكفٌ يف ْٗا ١ٜايطٓ ١املايٚ ١ٝتٛزٜد املتبكَٗٓ ٞا ؿطاب ايصٓدٚم.
ٜ .3ك ّٛاملدٜس ايتٓفٝر ٟغٗسٜاً ٚبػهٌ َفاج ٧ظسد ايطًفَٚ ١طابك ١ذيو مبا َٖ ٛكٝد بايدفاتس.

انمادة انتاسعت عشزة:
ٜه ٕٛايصسف َٔ ايصٓدٚم يف حاٍ ايكسٚض ٚاإلعاْات ٚفكاً يًضٛابط ايتاي:١ٝ
 .2تكد ِٜطًب ايكسض أ ٚاإلعاْات عً ٢ايُٓٛذج املعد يريو.
 .1دزاض ١حاي ١ايطايب ٚايتٓطٝل يف ذيو َع اؾٗات ذات ايعالق ١مبا يف ذيو ايهًٚ ١ٝايكطِ.
 .1تعسض ايطًبات عً ٢فًظ اإلداز ٠يًبت فٗٝا ٚؼدٜد َبًؼ اإلعاْ ١أَ ٚبًؼ ايكسض َٚد ٠ضداد.ٙ
 .2جيٛش يسٝ٥ظ فًظ اإلداز ٠يف اؿاالت ايعاجً ١صسف َبًؼ ال ٜتجاٚش ( )300زٜاٍ يف حاٍ اإلعاْٚ ١
( )2000زٜاٍ يف حاٍ ايكسض عً ٢إٔ ٜعسض األَس عً ٢فًظ اإلداز ٠يف أ ٍٚجًط ١يًعًِ ٚاإلحاط.١
ٜ .3تِ تطدٜد ايكسض يف املٛعد املكسز ٚذيو غصُ٘ َٔ َهافأ ٠ايطايب ايػٗس ١ٜعً ٢أال ٜتجاٚش َا
خيصِ غٗسًٜا  َٔ %13ق ١ُٝاملهافأ ٠ايػٗسٚ ١ٜذيو َا مل ٜكسز فًظ اإلداز ٠خالف ذيو.
 .4عدّ إخال ٤طسف ايطايب املكرتض َٔ املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝحتٜ ٢تِ ايتأند َٔ ضداد ٙيهاٌَ ايكسض.
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 .5جيٛش مبٛافك ١فًظ اإلداز ٠بٓا ٤عً ٢تٛص ١ٝزٝ٥ظ فًظ اإلداز ٠إعفا ٤ايطايب َٔ ضداد باق ٞايكسض
يف اؿاالت ايضسٚز.١ٜ

انمادة انعشزون:
ٜه ٕٛايصسف َٔ ايصٓدٚم يدعِ األْػط ١ايطالبٚ ١ٝتكد ِٜاؾٛا٥ص يًُتفٛقني فٗٝا ٚفكاً يًضٛابط
ايتاي:١ٝ
ٜ .2تكدّ املطؤ ٍٚعٔ ايٓػاط بطًب إىل زٝ٥ظ اجملًظ َػفٛعاً مبا :ًٜٞ
(أ) األْػط ١ايتفصٚٚ ١ًٝٝقت تٓفٝرٖا.
(ب) املٝصاْ ١ٝايتكدٜس ١ٜيتٓفٝرٖا َع إٜضاح َبًؼ ايتَُٝ َٔ ٌٜٛصاْ ١ٝاملؤضط ١ايتعً ١ُٝٝإٕ ٚجد
ٚايدعِ املطًٛب َٔ ايصٓدٚم.
 .1ايتأند َٔ تٛفس املبًؼ يف َٝصاْ ١ٝايصٓدٚم متٗٝداً يعسض٘ عً ٢فًظ اإلداز ٠يًبت ف.٘ٝ
 .1جيٛش يسٝ٥ظ فًظ اإلداز ٠يف حاٍ االضتعجاٍ ٚتك ُ٘ٝٝيًخاي ١صسف جص َٔ ٤ايدعِ املطًٛب قبٌ
ايعسض عً ٢فًظ اإلداز ٠عً ٢إٔ ٜعسض عً ٢اجملًظ يف جًطت٘ ايتاي ١ٝألخر َٛافكت٘ عً ٢ذيو عً ٢أال
ٜتجاٚش املبًؼ  َٔ %10ايدعِ املطًٛب.
ٜ .2صسف املبًؼ يًُطؤ ٍٚعٔ ايٓػاط ضًفَ ١ؤقت ١بعد َٛافك ١فًظ اإلداز.٠
ٜ .3كدّ املطؤ ٍٚعٔ ايٓػاط املطتٓدات املؤٜد ٠يًصسف َٚا ٜؤٜد تٛزٜد َا قد ٜتبك َٔ ٢ايطًف ١ؿطاب
ايصٓدٚم يسٝ٥ظ فًظ اإلدازٚ ٠تكفٌ خالٍ مخط ١عػس ًَٜٛا َٔ تازٜذ اْتٗا ٤ايػسض اير ٟصسفت َٔ
أجً٘.

انمادة انحاديت وانعشزون:
ٜه ٕٛايصسف َٔ ايصٓدٚم إلقاَ ١املػسٚعات االضتجُازٚ ١ٜفكاً يًضٛابط ايتاي:١ٝ
ٚ .2جٛد دزاض ١جد ٣ٚاقتصاد ١ٜيًُػسٚع َعتُدَ َٔ ٠دٜس املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚايٛشٜس املدتص.
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 .1إٔ ٜه ٕٛاالعتُاد املدصص يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايصٓدٚم ٜطُح بايصسف.
 .1إٔ ٜتِ تٓفٝرٖا ٚفكاً ألحهاّ املادٖ َٔ )11( ٠ر ٙايال٥خ.١
 .2إٔ ٜتِ ايصسف ٚفكاً يتكد ِٜايعٌُ ٚمبٛجب املطتٓدات املؤٜد ٠يريو بعد اعتُادٖا َٔ فًظ اإلداز.٠
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الفصل الرابع

تأميه انمشتزياث وتىفيذ األعمال
انمادة انثاويت وانعشزون:
ٜطبل عً ٢عًُٝات تأَني َػرتٜات ايصٓدٚم َٚػسٚعات٘ ايكٛاعد ٚاإلجسا٤ات اييت تطبل باملؤضط١
ايتعًَٚ ١ُٝٝا ٜطسأ عًٗٝا َٔ تعدٜالت أ ٚتفطريات َٔ اؾٗات املدتصٚ ١ذيو يف حدٚد ايصالحٝات املاي١ٝ
ايتاي:١ٝ
(أ) جملًظ اإلداز ٠ايتٛص ١ٝبايبت يف املٓافطات ٚقب ٍٛايعطا ٤ايٛحٝد املكدّ يف املٓافط ١إذا ناْت ٖٓاى
َربزات ق ٜ٘ٛيريوٚ ،نريو ايتٛص ١ٝبتُدٜد َد ٠ايعكد إذا نإ ايتأخري ْاػًا عٔ تهًٝف املتعاقد
بأعُاٍ جدٜد ٙصدز األَس بٗا ٚفكاً ألحهاّ ٖر ٙايال٥خ ١يف ٚقت ال ٜطُح بأداٗ٥ا يف باق ٞاملد ٠احملدد٠
بايعكد أ ٚإذا نإ األَس صادزاً بإٜكاف األعُاٍ ألضباب ال دخٌ يًُتعاقد فٗٝا أ ٚنإ اإلٜكاف ْتٝج١
ظسٚف قاٖسٚ ٠ايسفع بريو ملدٜس املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚايٛشٜس املدتص يًُٛافك.١
(ب) ته ٕٛصالحٝات ايتأَني املباغس نُا :ًٜٞ
مبا ال ٜتجاٚش ( )100000عػس ٕٚأيف زٜاٍ يًُدٜس ايتٓفٝرٟمبا ال ٜتجاٚش (َ )2000000ا ١٥أيف زٜاٍ يسٝ٥ظ فًظ اإلداز.٠َا شاد عً ٢ذيو ٜه ٕٛملدٜس املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚايٛشٜس املدتص.(ج) تعتُد ْتٝج ١املصاٜد َٔ ٠زٝ٥ظ فًظ اإلداز ٠إذا مل تتجاٚش ق ١ُٝاملبٝع (َ )2000000ا ١٥أيف زٜاٍ
َ َٔٚدٜس املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚايٛشٜس املدتص إذا ػاٚشت ايك ١ُٝذيو.
ٜٚتٛىل فًظ اإلداز ٠تػه ٌٝايًجإ ايالشَ ١يتأَني َػرتٜات ايصٓدٚم تٓفٝر أعُاي٘
َٚػسٚعات٘.
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الفصل الخامس

انمستودعاث وانحفظ
انمادة انثانثت وانعشزون:
تطبل عًَ ٢طتٛدعات ايصٓدٚم األحهاّ ٚايكٛاعد ٚاإلجسا٤ات املطبك ١باملؤضط ١ايتعً.١ُٝٝ

انمادة انزابعت وانعشزون:
ٜطبل عًَ ٢طتٓدات ايصٓدٚم ٚضجالت٘ ٚدفاتسٚٚ ٙثا٥ك٘ قٛاعد اؿفغ املطبك ١باملؤضط ١ايتعً.١ُٝٝ

انمادة انخامست وانعشزون:
تتِ َساجع ١حطابات ايصٓدٚم َٔ قبٌ َساجع حطابات خازجٚ ٞفل َا ٚزد يف بايال٥خ ١املٓعُ ١يًػؤٕٚ
املاي ١ٝيف اؾاَعات فُٝا خيتص عكٛق٘ ٚٚاجباتٜ٘ٚ ،كدّ تكازٜس ٙإىل فًظ اإلداز ٠تُٗٝداً يسفعٗا ملدٜس
املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚايٛشٜس املدتص.

انمادة انسادست وانعشزون:
خيضع ايصٓدٚم يسقاب ١دٜٛإ املساقب ١ايعاَٚ ١فكاً يصالحٝات ايدٜٛإ املكسز ٠بٓعاَ٘ ٚيف إطاز األحهاّ
ايٛازد ٠بٗر ٙايال٥خ.١
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الفصل السادس

انحساباث
انمادة انسابعت وانعشزون:
ٜعد ايصٓدٚم ٚحد ٠قاضب ١ٝتطتددّ ْعاّ احملاضب ١املاي ١ٝايكا ِ٥عً ٢أضاع االضتخكام يكٝد ٚتطجٌٝ
إٜسادات ايصٓدٚم َٚصسٚفات٘ ٚيف قٝاع ْتا٥ج ْػاط٘ ٚتصٜٛس قٛا ُ٘٥املايَ ١ٝع َساعاَ ٠ا:ًٜٞ
ٜ .2ه ٕٛيًُػسٚعات االضتجُاز ١ٜاييت ٜكُٗٝا ايصٓدٚم حطابات ختاَ ١ٝتعٗس بٛضٛح ْتا٥ج أعُاٍ نٌ
َػسٚع عً ٢حدٚ ٠تسحٌ ْتا٥جٗا َٔ زبح أ ٚخطاز ٠ؿطاب اإلٜسادات ٚاملصسٚفات اييت ٜعد إلظٗاز ْتا٥ج
أعُاٍ ايصٓدٚم.
ٜ .1فتح حطاب باضِ (املاٍ االحتٝاط ٞاملتجُع) ميجٌ ايفسم بني أص ٍٛايصٓدٚم ٚخصٜٚ َ٘ٛعٗس بكا١ُ٥
املسنص املايٜ ٞسحٌ إيْ ٘ٝتا٥ج أعُاٍ ايصٓدٚم نُا ٜعٗسٖا حطاب اإلٜسادات ٚاملصسٚفات.
 .1متطو ضجالت َساقب ١يهاف ١أص ٍٛايصٓدٚم بايهُٚ ١ٝايك.١ُٝ
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الفصل السابع

األحكاو انختاميت
انمادة انثامىت وانعشزون:
ٜعد ايصٓدٚم حطابات٘ اـتاَٚ ١ٝقٛا ُ٘٥املايٜٚ ١ٝسفعٗا جملًظ اإلدازَ ٠سفك ًا بٗا تكسٜس َساقب اؿطابات
يف َٝعاد غاٜت٘ أزبع ١أغٗس َٔ اْتٗا ٤ايطٓ ١املاي ١ٝيدزاضتٗا متٗٝدًا يًتصدٜل عًٗٝا َٔ فًظ املؤضط١
ايتعًَ ١ُٝٝع تصٜٚد دٜٛإ املساقب ١ايعاَ ١بٓطدَٗٓ ١ا.

انمادة انتاسعت وانعشزون:
خيضع َٛظف ٛايصٓدٚم فُٝا ٜتعًل بتأدٜبِٗ يألحهاّ املعُ ٍٛبٗا يف املؤضط ١ايتعً.١ُٝٝ

انمادة انثالثون:
نٌ َا مل ٜسد بػأْ٘ ْص يف ٖر ٙايال٥خ ١تطبل بػأْ٘ ايًٛا٥ح املطبك ١باملؤضط ١ايتعًٜٚ ،١ُٝٝتِ إعداد
قٛاعد تٓفٝر ١ٜتٓعِ إجسا٤ات ايصسف ٚاإلٜداع ٚايدفاتس ٚايطجالت املطتددَ ١يف صٓادٜل ايطالب طاملا
إٔ ٖر ٙايصٓادٜل تطبل ْعاّ احملاضب ١املاي ١ٝايكا ِ٥عً ٢أضاع االضتخكام ( ايٓعاّ ايتجازٚ )ٟفكاً يٓص
املادَ َٔ )15( ٠ػسٚع ايال٥خٚ ،١تعتُد ٖر ٙايكٛاعد ايتٓفٝر َٔ ١ٜفًظ ايتعً ِٝايعاي.ٞ

انمادة انحاديت و انثالثون:
ٜعٌُ بٗر ٙايال٥خ ١اعتبازاً َٔ بدا ١ٜايطٓ ١املاي ١ٝايتاي ١ٝيتازٜذ اعتُادٖا ًُٜٚػ ٢نٌ َا ٜتعازض َعٗا َٔ
أحهاّ.
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