
                                

 ارفبلٍخ فٍُب نمبَىٌ انًؼبهذاد                         

 

جػطٔىش ٖٓ هرَ جُٔإضٍٔ جألْٓ جُٔطكىز ذشإٔ هحٕٗٞ جُٔؼحٛىجش ج١ًُ ػوى ذٔٞؾد هٍج١ٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس 

ًحٕٗٞ  6جُٔإٌل ك٢  2287، ٌٝهْ 1966ًحٕٗٞ جألٍٝ/و٣ٓٔرٍ  5جُٔإٌل ك٢  2166ُألْٓ جُٔطكىز ٌهْ 

 24آيجٌ/ٓحٌِ ئ٠ُ  26، ٝهى ػوى جُٔإضٍٔ ك٢ وٌٝض٤ٖ ك٢ ك٤٤٘ح نالٍ جُلطٍز ٖٓ 1967جألٍٝ/و٣ٓٔرٍ 

، ٝجػطٔىش جالضلحك٤س ك٢ نطحّ 1969آ٣حٌ/ٓح٣ٞ  ٤ٗ22ٓحٕ/جذ٣ٍَ ئ٠ُ  9ٝنالٍ جُلطٍز ٖٓ  1968آ٣حٌ/ٓح٣ٞ 

 1969أ٣حٌ/ٓح٣ٞ  22أػٔحُٚ ك٢ 

 1969ح٣ٞ أ٣حٌ/ٓ 23ٝػٍػص ُِطٞه٤غ ك٢  

 1980ًحٕٗٞ جُػح٣/٢ٗ٘ح٣ٍ  27ٝونِص ق٤ُ جُ٘لحي ك٢ 

  

 انذٌجبجخ

ئٕ جُددىٍٝ جألؽددٍجف كدد٢ ٛددًٙ جالضلحه٤ددس، ضوددى٣ٍج  ٜٓ٘ددح ُِددىٌٝ جألْحْدد٢ ُِٔؼحٛددىجش كدد٢ ضددح٣ٌم جُؼالهددحش 

 ،جُى٤ُٝس

جُٓد٢ِٔ ٝجػطٍجكح  ٜٓ٘ح ذحأل٤ٔٛس جُٔطُج٣ىز ُِٔؼحٛىجش ًٔظىٌ ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ًٝٓدر٤َ ُطود٣ٍٞ جُطؼدحٕٝ 

 ،ذ٤ٖ جُىٍٝ ٜٓٔح ًحٗص ٗظٜٔح جُىْط٣ٌٞس ٝجالؾطٔحػ٤س

ٝٓالقظدس ٜٓ٘دح إٔ ٓرددحوب ق٣ٍدس ج،ٌجوز، ٝقٓدٖ ج٤ُ٘ددس، ٝهحػدىز جُؼودى عدد٣ٍؼس جُٔطؼحهدى٣ٖ ٓؼطدٍف ذٜددح 

 ،ػح٤ُٔح  

ٝضأ٤ًىج  ٜٓ٘ح ذإٔ جُٔ٘حَػحش جُٔطؼِوس ذحُٔؼحٛىجش، ًرو٤دس جُٔ٘حَػدحش جُى٤ُٝدس، ٣ؿدد إٔ ضٓدٟٞ ذدحُوٍم 

 ،كن ٓرحوب جُؼىجُس ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝج٤ُِٔٓس ٝٝ

ٝض٤ًًٍج  ٜٓ٘ح ذطظ٤ْٔ عؼٞخ جألْٓ جُٔطكىز ػ٠ِ ئهحٓس عٍٝؽ ٣ٌٖٔ ٓؼٜح جُكلحظ ػ٠ِ جُؼىجُس ٝجقطدٍجّ 

 ،جالُطُجٓحش جُ٘حعثس ٖٓ جُٔؼحٛىجش

جُكوٞم جُٔطٓح٣ٝس، ٝضو٣ٍٍ : ٝجػطرـحٌج  ٜٓ٘ح ُٔرحوب جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُٔوٌٍز ك٢ ٤ٓػحم جألْٓ جُٔطكىز ٓػَ



، ٝٓ٘غ إٜٝٗح جُىجن٤ِسجُشؼٞخ ُٔظحتٍٛح، ٝجُٔٓحٝجز ك٢ ج٤ُٓحوز ٝجْطوالٍ ؾ٤ٔغ جُىٍٝ ٝػىّ جُطىنَ ك٢ ع

 ،جُطٜى٣ى ذحُوٞز أٝ جْطؼٔحُٜح، ٝجالقطٍجّ جُؼح٢ُٔ ُكوٞم ج،ٗٓحٕ ٝجُك٣ٍحش جألْح٤ْس ُِؿ٤ٔغ

جُٔؼحٛىجش جُِد٣ًٖ ضكوودح كد٢ ٛدًٙ جالضلحه٤دس ْد٤ىػٔحٕ  ٝجػطوحوج  ٜٓ٘ح ذإٔ جُطو٤ٖ٘ ٝجُطوٌٞ جُطوى٢ٓ ُوحٕٗٞ

جُٔكحكظدس ػِد٠ جُٓدِْ ٝجألٓدٖ جُدى٤٤ُٖٝ ٝضود٣ٍٞ  ٢ٓرحوب جألْٓ جُٔطكىز جُٔ٘ظٞص ػٜ٘ح ك٢ ج٤ُٔػدحم، ٝٛد

 ،جُؼالهحش جُٞو٣س ٝضكو٤ن جُطؼحٕٝ ذ٤ٖ جُىٍٝ

ُددْ ضدد٘ظْ ذأقٌددحّ ٛددًٙ ٝضأ٤ًددىج  ٜٓ٘ددح ذددإٔ هٞجػددى جُوددحٕٗٞ جُددى٢ُٝ جُؼٍك٤ددس ْطٓددطٍٔ كدد٢ قٌددْ جُٔٓددحتَ جُطدد٢ 

 ،جالضلحه٤س

 هـى جضلوص ػ٠ِ ٓح ٣ِـ٢:

  

  

 رًهٍـذ -األول انجضء 

 : َطبق االرفبلٍخ1انًبدح 

 ضورن ًٛٙ جالضلحه٤س ػ٠ِ جُٔؼحٛىجش ذ٤ٖ جُىٍٝ.

 : اعزؼًبل انًظطهحبد2انًبدح 

 ألؿٍجع ًٛٙ جالضلحه٤س: -1

جالضلدحم جُدى٢ُٝ جُٔؼودٞو ذد٤ٖ جُدىٍٝ كد٢ طد٤ـس ٌٓطٞذدس ٝجُد١ً ٣٘ظٔدٚ جُودحٕٗٞ  ""جُٔؼحٛدىزـ )أ( ٣وظى ذ

 ؛جُى٢ُٝ، ْٞجء ضؼٔ٘طٚ ٝغ٤وس ٝجقىز أٝ ٝغ٤وطحٕ ٓطظِطحٕ أٝ أًػٍ ٜٝٓٔح ًحٗص ض٤ٔٓطٚ جُهحطس

، "جُطظددى٣ن" ٝ"جُورددٍٞ" ٝ "جُٔٞجكوددس" ٝ "جالٗؼددٔحّ" ج،ؾددٍجء جُددى٢ُٝ جُٔٓدد٠ٔ ًددًُيـ )خ( ٣وظددى ذدد

 ؛ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُى٢ُٝ ٌػحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىزذٔوطؼحٙ  ١ً ضوٍ جُىُٝسجُٝ

"ٝغ٤وس جُطل٣ٞغ جٌُحَٓ" جُٞغ٤وـس جُظدحوٌز ػدٖ جُٓدِوس جُٔهطظدس كد٢ جُىُٝدس جُطد٢ ضؼد٤ٖ ـ )ؼ( ٣وظى ذ

أٝ كد٢ جػطٔدحو ٗدض جُٔؼحٛدىز أٝ ضٞغ٤ودٚ، أٝ كد٢  ُطٔػ٤َ جُىُٝـس ك٢ جُٔلحٝػدس،هحص عهظح  أٝ أع

 ؛أٝ ك٢ جُو٤حّ ذأ١ ضظٍف آنٍ ٣طؼِن ذحُٔؼحٛىزذٚ طُجّ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٌػح جُىُٝـس جالُ

ػ٘ى ضٞه٤ؼٜح "ضكلظ" ئػالٕ ٖٓ ؾحٗد ٝجقى، أ٣ح ًحٗص ط٤ـطٚ أٝ ض٤ٔٓطٚ، ضظىٌٙ وُٝس ٓح ـ )و( ٣وظى ذ

، ٓٓدطٜىكس ذدٚ جْدطرؼحو أٝ ضـ٤٤دٍ جألغدٍ أٝ ضظى٣وٜح أٝ هرُٜٞح أٝ ئهٍجٌٛح أٝ ئٗؼدٔحٜٓح ئُد٠ ٓؼحٛدىز

 ؛ػ٠ِ ضِي جُىُٝسٖٓ ق٤ع ٣ٍْحٜٗح حٛىز جُوح٢ٗٞٗ ُرؼغ أقٌحّ جُٔؼ



 ؛"جُىُٝس جُٔطلحٝػس" جُىُٝس جُط٢ أْٜٔص ك٢ ط٤حؿس ٗض جُٔؼحٛىز ٝجػطٔحوٙـ )ٛـ( ٣وظى ذ

"جُىُٝس جُٔطؼحهىز" جُىُٝس جُط٢ ٌػد٤ص جالُطدُجّ ذحُٔؼحٛدىز ْدٞجء ونِدص ق٤دُ جُط٘ل٤دً أّ ُدْ ـ )ٝ( ٣وظى ذ

 ؛ضىنَ

 ؛ٗحكًز ذحُ٘ٓرس ئ٤ُٜح جُٔؼحٛىز"جُوٍف" جُىُٝس جُط٢ ٌػ٤ص جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ًٝحٗص ـ )َ( ٣وظى ذ

 ؛"جُىُٝس جُـ٤ٍ" جُىُٝس جُط٢ ٤ُٓص ؽٍكح  ك٢ جُٔؼحٛىزـ )ـ( ٣وظى ذ

 "جُٔ٘ظٔس جُى٤ُٝس" جُٔ٘ظٔس ذ٤ٖ جُكٌٞٓحش.ـ )ؽ( ٣وظى ذ

ضلحه٤س ذأ١ جْطؼٔحٍ ًُٜٙ جُٔظوِكحش ال ضهَ جُلوٍز جأل٠ُٝ جُٔطؼِوس ذحْطؼٔحٍ جُٔظوِكحش ك٢ ًٛٙ جال -2

 أٝ جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضؼو٠ ُٜح ك٢ جُوحٕٗٞ جُىجن٢ِ أل٣س وُٝس.

 االرفبلبد انذونٍخ غٍش انذاخهخ فً َطبق هزِ االرفبلٍخ: 3انًبدح 

ئٕ ػىّ ْد٣ٍحٕ ٛدًٙ جالضلحه٤دس ػِد٠ جالضلحهدحش جُى٤ُٝدس جُطد٢ ضؼودى ذد٤ٖ جُدىٍٝ ٝجألعدهحص جألندٍٟ ُِودحٕٗٞ 

جألعهحص جألنٍٟ ٓغ ذؼؼٜح جُرؼغ، أٝ ػ٠ِ جالضلحهحش جُى٤ُٝس جُط٢ ال ضطهً عٌال  ٌٓطٞذح  ٤ٖ جُى٢ُٝ أٝ ذ

 :ذـ ال ٣هَ

 )أ( جُوٞز جُوح٤ٗٞٗس ُطِي جالضلحهحش؛

)خ( ٣ٍْحٕ أ٣س هحػىز ٝجٌوز ك٢ ًٛٙ جالضلحه٤س ػ٠ِ ضِي جالضلحهحش ئيج ًحٗص ضهؼغ ُٜح ذظٌٞز ٓٓطوِس ػٖ 

 جالضلحه٤س؛

جالضلحه٤س ػ٠ِ ػالهحش جُدىٍٝ ٓدغ ذؼؼدٜح جُدرؼغ كد٢ ظدَ جالضلحهدحش جُى٤ُٝدس جُطد٢ ضٌدٕٞ )ؼ( ذ٣ٍٓحٕ ًٛٙ 

 جألعهحص جألنٍٟ ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ أؽٍجكح  ك٤ٜح أ٣ؼح .

 : ػذو سجؼٍخ هـزِ االرفبلٍخ4انًبدح 

ٓغ ػىّ ج،نالٍ ذ٣ٍٓحٕ أ١ ٓدٖ جُوٞجػدى جُدٞجٌوز كد٢ ٛدًٙ جالضلحه٤دس ٝجُطد٢ ضٌدٕٞ جُٔؼحٛدىجش نحػدؼس ُٜدح 

ًٛٙ جالضلحه٤س ئال ػ٠ِ جُٔؼحٛدىجش جُطد٢  ١ؾد جُوحٗـٕٞ جُى٢ُٝ ذظٌٞز ٓٓطوِس ك٢ ًٛٙ جالضلحه٤س، ال ضٍٓذٔٞ

 ضؼوى ذ٤ٖ جُىٍٝ ذؼى ونٍٞ ًٛٙ جالضلحه٤س ق٤ُ جُط٘ل٤ً ذحُ٘ٓرس ُطِي جُىٍٝ.

 وانًؼبهذاد انًؼزًذح فً يُظًخ دونٍخ انًؼبهذاد انًُشئخ نًُظًبد دونٍخ: 5انًبدح 

حه٤س ػ٠ِ أ٣دس ٓؼحٛدىز ضؼطردٍ أوجز ٓ٘شدثس ُٔ٘ظٔدس و٤ُٝدس ٝػِد٠ أ٣دس ٓؼحٛدىز ضؼطٔدى كد٢ ٗودحم ضورن ًٛٙ جالضل

 ٓ٘ظٔس و٤ُٝس ٝيُي ٓغ ػىّ ج،نالٍ ذأ٣س هٞجػى نحطس ذحُٔ٘ووس.



  

  

 ػمذ انًؼبهذاد ودخىنهب حٍض انزُفٍز -انضبَـً  انجضء

 األول: ػمذ انًؼبهذادانفظم 

 : أههٍخ انذول نؼمذ انًؼبهذاد6انًبدح 

 ٌَُ وُٝس أ٤ِٛس ُؼوى جُٔؼحٛىجش.

 : وصٍمخ انزفىٌغ انكبيم7انًبدح 

٣ؼطرٍ جُشهض ٓٔػال  ُِىُٝس ٖٓ أؾَ جػطٔحو ٗدض جُٔؼحٛدىز أٝ ضٞغ٤ودٚ، أٝ ٓدٖ أؾدَ جُطؼر٤دٍ ػدٖ ٌػدح  -1

 جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ك٢ ئقىٟ جُكحُط٤ٖ جُطح٤ُط٤ٖ:

 )أ( ئيج أذٍَ ٝغ٤وس جُطل٣ٞغ جٌُحَٓ جُٔ٘حْرس؛ أٝ 

ذىج ٖٓ ضؼحَٓ جُىٍٝ جُٔؼ٤٘س أٝ ٖٓ ظٍٝف أنٍٟ إٔ ٤ٗطٜح جٗظٍكص ئ٠ُ جػطرحٌ يُي جُشدهض )خ( ئيج 

 ٓٔػال  ُِىُٝس ٖٓ أؾَ ًٛج جُـٍع ٝٓٔ٘ٞقح ضل٣ٞغ ًحَٓ.

 ٣ؼطرٍ جألعهحص جُطحُٕٞ ٓٔػ٤ِٖ ُىُْٜٝ ذكٌْ ٝظحتلْٜ، ٝوٕٝ قحؾس ئ٠ُ ئذٍجَ ٝغ٤وس جُطل٣ٞغ جٌُحَٓ: -2

حش، ٌَٝٝجء جُهحٌؾ٤دس، ٓدٖ أؾدَ جُو٤دحّ ذؿ٤ٔدغ جألػٔدحٍ جُٔطؼِودس )أ( ٌؤْحء جُىٍٝ، ٌٝؤْدحء جُكٌٞٓد

 ذؼوى جُٔؼحٛىز؛

)خ( ٌؤْحء جُرؼػحش جُىذِٞٓح٤ْس ٖٓ جؾَ جػطٔحو ٗض جُٔؼحٛىز ذ٤ٖ جُىُٝس جُٔؼطٔىز ٝجُىُٝدس جُٔؼطٔدى٣ٖ 

 ُى٣ٜح؛

ٜدح ٝيُدي )ؼ( جُٔٔػِٕٞ جُٔؼطٔىٕٝ ٖٓ هرَ جُىٍٝ ُىٟ ٓإضٍٔ و٢ُٝ أٝ ُىٟ ٓ٘ظٔس و٤ُٝدس أٝ ئقدىٟ ٤ٛ ض

 ٖٓ أؾَ جػطٔحو ٗض جُٔؼحٛىز ك٢ يُي جُٔإضٍٔ أٝ جُٔ٘ظٔس أٝ ج٤ُٜثس.

 : اإلجبصح انالحمخ نزظشف رى ثذوٌ رفىٌغ8انًبدح 

ٓهدٞال   7ال ٣ٌٕٞ ُِطظٍف جُٔطؼِن ذؼوى جُٔؼحٛدىز جُد١ً هدحّ ذدٚ عدهض ال ٣ٌٔدٖ جػطردحٌٙ ذٔٞؾدد جُٔدحوز 

 ضِي جُىُٝس. ضٔػ٤َ جُىُٝس ًُُي جُـٍع أ١ أغٍ هح٢ٗٞٗ ٓح ُْ ضؿُٙ

 : اػزًبد َض انًؼبهـذح9انًبدح 

٣طْ جػطٔحو ٗض جُٔؼحٛىز ذٍػح ؾ٤ٔغ جُىٍٝ جُٔشطًٍس ك٢ طد٤حؿطٜح ٓدغ ٍٓجػدحز جالْدطػ٘حء جُدٞجٌو كد٢  -1



 (.2جُلوٍز )

هدٌٍش ٣طْ جػطٔدحو ٗدض جُٔؼحٛدىز كد٢ ٓدإضٍٔ وُٝد٢ ذأؿِر٤دس غِػد٢ جُدىٍٝ جُكحػدٍز ٝجُٔظدٞضس، ئال ئيج  -2

 ئضرحع هحػىز ٓـح٣ٍز.ذحألؿِر٤س يجضٜح 

 : رىصٍك َض انًؼبهذح11انًبدح 

 ٣ؼطرٍ ٗض جُٔؼحٛىز ٤ٌْٔح  ٜٝٗحت٤ح : 

)أ( ذاضرحع ج،ؾٍجء جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ٗظٞطٜح أٝ جُٔطلن ػ٤ِٚ ك٤ٔح ذ٤ٖ جُىٍٝ جُٔشطًٍس ك٢ ط٤حؿطٜح؛ 

 أٝ

كٌٞٓدس أٝ ذدحُطٞه٤غ )خ( ػ٘ى ػىّ ٝؾٞو ٓػَ يُدي ج،ؾدٍجء، ذدحُطٞه٤غ، أٝ ذحُطٞه٤دـغ ذشدٍؽ جٍُؾدٞع ئُد٠ جُ

ذحألقٍف جأل٠ُٝ ٖٓ هرَ ٓٔػ٢ِ جُىٍٝ ػ٠ِ ٗض جُٔؼحٛدىز أٝ ػِد٠ جُٔكؼدٍ جُهطدح٢ٓ ُِٔدإضٍٔ جُد١ً 

 ٣طؼٖٔ جُ٘ض.

 : وعبئم انزؼجٍش ػٍ سػب انذونخ االنزضاو ثبنًؼبهذح11انًبدح 

ذحُطظدى٣ن ػ٤ِٜدح،  ٣ٌٖٔ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٌػح جُىُٝس جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ذطٞه٤ؼٜح، أٝ ذطرحوٍ ٝغدحتن ئٗشدحتٜح، أٝ

 أٝ ذحُٔٞجكوس ػ٤ِٜح، أٝ ذورُٜٞح، أٝ ذحالٗؼٔحّ ئ٤ُٜح، أٝ ذأ٣ـس ٤ِْٝس أنٍٟ ٓطلن ػ٤ِٜح.

 : انزؼجٍش ػٍ انشػب ثبالنزضاو ثبنًؼبهذح ثزىلٍؼهب12انًبدح 

 ٓٔػِٜح ك٢ ئقىٟ جُكحالش ج٥ض٤س:هرَ ضؼرٍ جُىُٝس ػٖ ٌػحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ذطٞه٤ؼٜح ٖٓ  -1

 )أ( ئيج ٗظص جُٔؼحٛىز ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ُِطٞه٤غ ًٛج جألغٍ؛ أٝ 

 )خ( ئيج غرص ذو٣ٍوس أنٍٟ إٔ جُىٍٝ جُٔطلحٝػس ًحٗص هى جضلوص ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ُِطٞه٤غ ًٛج جألغٍ؛ أٝ

)ؼ( ئيج ذددىش ٤ٗددس جُىُٝددس جُٔؼ٤٘ددس كدد٢ ئػوددحء جُطٞه٤ددغ ٛددًج جألغددٍ ٓددٖ ٝغ٤وددس جُطلدد٣ٞغ جٌُحٓددَ جُظددحوٌز 

 ُٝس ػٖ ٓػَ ًٛٙ ج٤ُ٘س أغ٘حء جُٔلحٝػحش.ُٔٔػِٜح أٝ ػرٍش جُى

 ألؿٍجع جُلوٍز جأل٠ُٝ:  -2

)أ( ٣شددٌَ جُطٞه٤ددغ ذددحألقٍف جألُٝدد٠ ػِدد٠ ٗددض جُٔؼحٛددىز ضٞه٤ؼددح  ػِدد٠ جُٔؼحٛددىز ئيج غرددص إٔ جُددىٍٝ 

 جُٔطلحٝػس هى جضلوص ػ٠ِ يُي؛

جُٔؼحٛدىز ئيج  )خ( ٣شٌَ جُطٞه٤غ ذشٍؽ جٍُؾٞع ئ٠ُ جُكٌٞٓس ٓدٖ هردَ ٓٔػدَ جُىُٝدس ضٞه٤ؼدح  ًدحٓال  ػِد٠

 أؾحَش وُٝطٚ يُي.



 : انزؼجٍش ػٍ انشػب ثبالنزضاو ثبنًؼبهذح ثزجبدل وصبئك ئَشبئهب13انًبدح 

ضؼرٍ جُىٍٝ ػٖ ٌػحٛح جالُطُجّ ذٔؼحٛىز ٗحعثس ػٖ ٝغحتن ٓطرحوُدس ك٤ٔدح ذ٤ٜ٘دح ذٔػدَ ٛدًج جُطردحوٍ كد٢ ئقدىٟ 

 :جُكحُط٤ٖ جُطح٤ُط٤ٖ

 ًٛج جألغٍ؛ أٝ )أ( ئيج ٗظص جُٞغحتن ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ُطرحوُٜح

 )خ( ئيج غرص ذو٣ٍوس أنٍٟ إٔ ضِي جُىٍٝ ًحٗص هـى جضلوص ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ُطرحوٍ جُٞغحتن ًٛج جألغٍ.

 : انزؼجٍش ػٍ انشػب ثبالنزضاو ثبنًؼبهذح ثبنزظذٌك ػهٍهب أو ثمجىنهب أو ثبنًىافمخ ػهٍهب14انًبدح 

 ك٢ ئقىٟ جُكحالش جُطح٤ُس:ضؼرٍ جُىُٝس ػٖ ٌػحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ذحُطظى٣ن ػ٤ِٜح  -1

 )أ( ئيج ٗظص جُٔؼحٛىز ػ٠ِ إٔ جُطؼر٤ٍ ػٖ جٍُػح ٣طْ ذحُطظى٣ن؛ أٝ

 )خ( ئيج غرص ذو٣ٍوس أنٍٟ إٔ جُىٍٝ جُٔطلحٝػس ًحٗص هى جضلوص ػ٠ِ جعطٍجؽ جُطظى٣ن؛ أٝ

 )ؼ( ئيج ًحٕ ٓٔػَ جُىُٝس هى ٝهغ جُٔؼحٛىز ذشٍؽ جُطظى٣ن؛ أٝ

ٓدٖ ٝغ٤ودس ضلد٣ٞغ ٓٔػِٜدح إٔ ٣ٌدٕٞ ضٞه٤ؼٜدح ٓشدٍٝؽح  ذحُطظدى٣ن ػِد٠ )و( ئيج ذىش ٤ٗس جُىُٝس جُٔؼ٤٘دس 

 جُٔؼحٛىز، أٝ ػرٍش جُىُٝس ػٖ ٓػَ ًٛٙ ج٤ُ٘س أغ٘حء جُٔلحٝػحش.

٣طْ ضؼر٤ٍ جُىُٝس ػٖ ٌػحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ػٖ ؽ٣ٍن هرُٜٞح أٝ جُٔٞجكوس ػ٤ِٜح ذشٍٝؽ ٓٔحغِس ُطِي  -2

 جُط٢ ضورن ػ٠ِ جُطظى٣ن.

 انزؼجٍش ػٍ انشػب ثبالنزضاو ثبنًؼبهذح ثبالَؼًبو ئنٍهب: 15انًبدح 

 ضؼرٍ جُىُٝس ػٖ ٌػحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ذحالٗؼٔحّ ئ٤ُٜح ك٢ ئقىٟ جُكحالش جُطح٤ُس:

 )أ( ئيج ٗظص جُٔؼحٛىز ػ٠ِ إٔ جُطؼر٤ٍ ػٖ جٍُػح ٣طْ ذحالٗؼٔحّ؛ أٝ

٠ إٔ جُطؼر٤ددٍ ػددٖ جٍُػددح ٣ددطْ )خ( ئيج غرددص ذو٣ٍوددس أنددٍٟ إٔ جُددىٍٝ جُٔطلحٝػددس ًحٗددص هددى جضلوددص ػِدد

 ذحالٗؼٔحّ؛ أٝ

 )ؼ( ئيج جضلوص ؾ٤ٔغ جألؽٍجف ك٤ٔح ذؼى ػ٠ِ إٔ جُطؼر٤ٍ ػٖ جٍُػح ٣طْ ذحالٗؼٔحّ.

 : رجبدل أو ئٌذاع وصبئك انزظذٌك أو انمجىل أو انًىافمخ أو االَؼًبو16انًبدح 

ٔٞجكوددس ػددٖ ٌػددح جُىُٝددس ٓددح ُددْ ضدد٘ض جُٔؼحٛددىز ػِدد٠ نددالف يُددي، ضؼرددٍ ٝغددحتن جُطظددى٣ن أٝ جُورددٍٞ أٝ جُ

 جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ك٢ ئقىٟ جُكحالش جُطح٤ُس:



 ؛ أٝ)أ( ػ٘ى ضرحوُٜح ذ٤ٖ جُىٍٝ جُٔطؼحهىز

 ؛ أٝ)خ( ػ٘ى ئ٣ىجػٜح ُىٟ ؾٜس ج،٣ىجع

 ػ٠ِ يُي.ٓح ضْ جالضلحم ئيج  ،)ؼ( ػ٘ى ئنوحٌ جُىٍٝ جُٔطؼحهىز أٝ ؾٜس ج،٣ىجع ذٜح

 ثجضء يٍ انًؼبهذح واالخزٍبس ثٍٍ َظىص يخزهفخ: انزؼجٍش ػٍ انشػب ثبالنزضاو 17انًبدح 

، ال ٣ٌٕٞ ٌػح جُىُٝس جالُطُجّ ذؿُء ٓدٖ ٓؼحٛدىز ٗحكدًج ئال ئيج 23ئ٠ُ  19ٓغ ػىّ ج،نالٍ ذحُٔٞجو ٖٓ  -1

 ْٔكص ذًُي جُٔؼحٛىز أٝ ٝجكوص ػ٠ِ يُي جُىٍٝ جُٔطؼحهىز جألنٍٟ.

ئال ئيج ضرد٤ٖ ئُد٠ أ١ ْح٣ٌح حٌ ذ٤ٖ ٗظٞص ٓهطِلس نط٤ال ٣ٌٕٞ ٌػح جُىُٝس جالُطُجّ ذٔؼحٛىز ضٓٔف ذحال -2

 ٖٓ جُ٘ظٞص جٗظٍف ٌػحٛح.

 : االنزضاو ثؼذو رؼطٍم يىػىع انًؼبهذح أو انغشع يُهب لجم دخىنهب حٍض انزُفٍز18انًبدح 

 ضِطُّ جُىُٝس ذحالٓط٘حع ػٖ جألػٔحٍ جُط٢ ضؼوَ ٓٞػٞع جُٔؼحٛىز أٝ ؿٍػٜح ٝيُي:

ٝ ضرحوُدص جُٞغدحتن جُٔ٘شدثس ُٜدح ذشدٍؽ جُطظدى٣ن، أٝ جُوردٍٞ، أٝ جُٔٞجكودس، )أ( ئيج ًحٗص هى ٝهؼص جُٔؼحٛىز أ

 ؛ أٝئ٠ُ إٔ ضظٍٜ ذٞػٞـ ٤ٗطٜح ك٢ إٔ ال ضظرف ؽٍكح  ك٢ جُٔؼحٛىز

)خ( ئيج ًحٗص هى ػرٍش ػٖ ٌػدحٛح جالُطدُجّ ذحُٔؼحٛدىز قطد٠ ونُٜٞدح ق٤دُ جُط٘ل٤دً ػِد٠ إٔ ال ٣طدأنٍ ٛدًج 

 جُط٘ل٤ً ذـ٤ٍ ٓرٌٍ.

 انزحفظبدانضبًَ: انفظم 

 : ئثذاء انزحفظبد19انًبدح 

، ضكلظدحردى١ ضٞه٤غ ٓؼحٛىز ٓح أٝ جُطظى٣ن ػ٤ِٜح أٝ هرُٜٞح أٝ ئهٍجٌٛح أٝ جالٗؼٔحّ ئ٤ُٜح، إٔ ض ُِٟىُٝس، ُى

 :ئال ئيج

 أٝ ؛جُٔؼحٛىز ًٛج جُطكلظقظٍش )أ( 

 أٝ  ُٔؼ٢٘؛ججُٔؼحٛىز ػ٠ِ أٗٚ ال ٣ؿَٞ إٔ ضٞػغ ئال ضكلظحش ٓكىوز ٤ُّ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح جُطكلظ ٗظص )خ( 

جُطكلظ، ك٢ ؿ٤ٍ جُكحالش جُط٢ ض٘ض ػ٤ِٜح جُلوٍضحٕ جُلٍػ٤طدحٕ )أ( ٝ)خ(، ٓ٘حك٤دح ُٔٞػدٞع إٔ ٣ٌٕٞ )ؼ( 

 .ؿٍػٜحجُٔؼحٛىز ٝ

 : لجىل انزحفظبد واالػزشاع ػهٍهب21انًبدح 

كلظ جُد١ً ضؿ٤دُٙ جُٔؼحٛدىز طدٍجقس أ١ هردٍٞ القدن ٓدٖ جُدىٍٝ جُٔطؼحهدىز جألندٍٟ ٓدح ُدْ ال ٣طوِد جُدط -1



 جُٔؼحٛىز ػ٠ِ يُي.ض٘ض 

قدد٤ٖ ٣طردد٤ٖ ٓددٖ ًددٕٞ جُددىٍٝ جُٔطلحٝػددس ٓكددىٝوز جُؼددىو ٝٓددٖ ٓٞػددٞع جُٔؼحٛددىز ٝٛددىكٜح إٔ ضور٤ددن  -2

٣طوِدد  ،جُٔؼحٛىز ذٌحِٜٓح ذ٤ٖ ؾ٤ٔغ جألؽٍجف عٍؽ أْح٢ْ ُٔٞجكودس ًدَ ٓدْٜ٘ ػِد٠ جالُطدُجّ ذحُٔؼحٛدىز

 جُطكلظ هرٍٞ ؾ٤ٔغ جألؽٍجف.

قٌددْ  ٠ُٔ٘ظٔددس و٤ُٝددس، ٣طوِددد جُددطكلظ، ٓددح ُددْ ضدد٘ض جُٔؼحٛددىز ػِددقدد٤ٖ ضٌددٕٞ جُٔؼحٛددىز ٝغ٤وددس ٓ٘شددثس  -3

 ٓهحُق، هرٍٞ جُؿٜحَ جُٔهطض ك٢ ضِي جُٔ٘ظٔس.

 قٌْ ٓهحُق، كإ: ٠ك٢ ؿ٤ٍ جُكحالش جُط٢ ضط٘حُٜٝح جُلوٍجش جُٓحذوس، ٝٓح ُْ ض٘ض جُٔؼحٛىز ػِ -4

ُٔؼحٛدىز ذحُ٘ٓدرس ئُد٠ ضِدي )أ( هرٍٞ جُطكلظ ٖٓ وُٝس ٓطؼحهىز أنٍٟ ٣ؿؼَ ٖٓ جُىُٝدس جُٔطكلظدس ؽٍكدح كد٢ ج

 ذ٤ٜ٘ٔح؛ٛحض٤ٖ جُىُٝط٤ٖ أٝ ٓط٠ ذىأ ٗلحيٛح ذ٤ٖ جُىُٝس جألنٍٟ ئيج ًحٗص جُٔؼحٛىز ٗحكًز 

ضكلظ ٓح ال ٣ٔ٘غ ذىء ٗلحي جُٔؼحٛىز ذ٤ٖ جُىُٝس جُٔؼطٍػدس ٝجُىُٝدس  ٠)خ( جػطٍجع وُٝس ٓطؼحهىز أنٍٟ ػِ

 ؛و٤غ ًٛج جُوظىجُٔطكلظس ئال ئيج ػرٍش جُىُٝس جُٔؼطٍػس ذظٌٞز هحؽؼس ػٖ ٗ

)ؼ( أ١ ػَٔ ٣ؼرٍ ػٖ ٓٞجكوس وُٝس ٓح ػ٠ِ جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ٣ٝطؼٖٔ ضكلظح، ١ٍٓ٣ ٓلؼُٞٚ كدٌٞ هردٍٞ 

 ؛ػ٠ِ جألهَ ٖٓ جُىٍٝ جُٔطؼحهىز جألنٍٟز جُطكلظ ٖٓ ٝجقى

، ٝٓح ُْ ض٘ض جُٔؼحٛىز ػ٠ِ قٌْ ٓهحُق، ٣ؼطرٍ جُطكلظ ٓورٞال ٓدٖ وُٝدس ٓدح 4ٝ 2ك٢ ضور٤ن جُلوٍض٤ٖ  -5

ُْ ضٌٖ هى أغحٌش أ١ جػطدٍجع ػ٤ِدٚ هردَ جٗوؼدحء كطدٍز جغ٘د٠ ػشدٍ عدٍٜج ػِد٠ ئعدؼحٌٛح ذدٚ أٝ كد٢  ئيج

 ، ٣ٝإنً ذحُطح٣ٌم جُالقن أل١ ٖٓ ٣ًٖٛ جُطح٣ٌه٤ٖ.ضح٣ٌم ضؼر٤ٍٛح ػٖ ٓٞجكوطٜح ػ٠ِ جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز

 : اَصبس انمبَىٍَخ نهزحفظبد واالػزشاػبد ػهٍهب21انًبدح 

 ج٥غحٌ ج٥ض٤س: 23ٝ، 20ٝ ،٢19 ٓٞجؾٜس ؽٍف آنٍ ٝكوح  ُِٔٞجو ك ٣ٌٟٕٞ ُِطكلظ جُٔرى -1

)أ( ٣ؼىٍ ذحُ٘ٓرس ُِىُٝس جُٔطكلظس ك٢ ػالهحضٜح ذحُوٍف ج٥نٍ ٗظدٞص جُٔؼحٛدىز جُطد٢ ٣طؼِدن ذٜدح جُدطكلظ 

 ؛٣٘ض ػ٤ِٚجُكى ج١ًُ ٠ُ ئ

 .حُوىٌ ٗلٓٚ ذحُ٘ٓرس ًُُي جُوٍف ك٢ ػالهحضٚ ذحُىُٝس جُٔطكلظسذ )خ( ٣ؼىٍ ٗلّ جُ٘ظٞص

 .ال ٣ؼىٍ جُطكلظ ٗظٞص جُٔؼحٛىز ذحُ٘ٓرس ُألؽٍجف جألنٍٟ ك٢ ػالهحضٜح ذرؼؼٜح جُرؼغ -2

ئيج ُْ ضٔحٗغ جُىُٝس جُٔؼطٍػس ػ٠ِ جُطكلظ ك٢ ونٍٞ جُٔؼحٛىز ق٤ُ جُط٘ل٤ً ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جُىُٝس جُٔطكلظس،  -3

 ذـ٤ٖ جُىُٝط٤ٖ جُ٘ظٞص جُط٢ ٣طؼِن ذٜح جُطكلظ ئ٠ُ جُكى ج١ًُ ٣٘ض ػ٤ِٚ. ١كال ضٍٓ

ئيج ُْ ضٔحٗغ جُىُٝس جُٔؼطٍػس ػ٠ِ جُطكلظ ك٢ ونٍٞ جُٔؼحٛىز ق٤ُ جُط٘ل٤ً ذ٤ٜ٘ح ٝذد٤ٖ جُىُٝدس جُٔطكلظدس  -4



 (.2( ٝ)٣1ٌٕٞ ُِطكلظ ج٥غحٌ جُٔ٘ظٞص ػٜ٘ح ك٢ جُلوٍض٤ٖ )

 : عحت انزحفظبد واالػزشاػبد ػهٍهب22انًبدح 

ص ًحٕ ٝال ٣شطٍؽ ٖٓ أؾدَ يُدي ٓح ُْ ض٘ض جُٔؼحٛىز ػ٠ِ نالف يُي، ٣ؿَٞ ْكد جُطكلظ ك٢ أ١ ٝه -1

 ٌػح جُىُٝس جُط٢ ًحٗص هى هرِص جُطكلظ.

 ٣ؿَٞ ْكد جالػطٍجع ػ٠ِ جُطكلظ ك٢ أ١ ٝهص ًحٕ. ٓح ُْ ض٘ض جُٔؼحٛىز ػ٠ِ نالف يُي، -2

 ٓح ُْ ض٘ض جُٔؼحٛىز أٝ ٣طلن ػ٠ِ نالف يُي: -3

 ؛جُىُٝس ئعؼحٌج ذًُي)أ( ال ٣ظرف ْكد جُطكلظ ْح٣ٌح  ذحُ٘ٓرس ُىُٝس ٓطؼحهىز أنٍٟ ٓح ُْ ضطِن 

 )خ( ال ٣ظرف ْكد جالػطٍجع ػ٠ِ جُطكلظ ْح٣ٌح  ٓح ُْ ضطِن جُىُٝس جُٔطكلظس ئعؼحٌج ذًُي.

 : اإلجـشاءاد انخبطخ ثبنزحفظبد23انًبدح 

٣ؿد إٔ ٣رىٟ جُطكلظ، ٝجُوردٍٞ جُظد٣ٍف ذدٚ ٝجالػطدٍجع ػ٤ِدٚ ًطحذدس ٝإٔ ٣ٞؾدٚ ئُد٠ جُدىٍٝ جُٔطؼحهدىز  -1

 إٔ ضظرف أؽٍجكح  ك٢ جُٔؼحٛىز.ٝجُىٍٝ جألنٍٟ جُٔهُٞس ذ

ئيج أذىٟ جُطكلظ ٝهص جُطٞه٤غ ػ٠ِ جُٔؼحٛىز جُهحػدؼس ُِطظدى٣ن أٝ جُوردٍٞ أٝ جُٔٞجكودس ك٤ؿدد إٔ ضػرطدٚ  -2

ٓػدَ ٛدًٙ جُكدحٍ ٣ؼطردٍ جُدطكلظ  ٢جُىُٝس جُٔطكلظس ٤ٌْٔح  ُىٟ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٌػحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ٝك

 هى ضْ ٖٓ ضح٣ٌم ضػر٤طٚ.

 ٣ف ُِطكلظ أٝ جالػطٍجع ػ٤ِٚ جُٔرى٣حٕ هرَ ضػر٤طٚ ال ٣كطحؾحٕ ئ٠ُ ضػر٤ص.جُورٍٞ جُظٍ -3

 ٣ؿد إٔ ٣رىٟ ْكد جُطكلظ أٝ جالػطٍجع ػ٠ِ جُطكلظ ًطحذس. -4

 انضبنش: دخىل انًؼبهذاد حٍض انزُفٍز وعشٌبَهب انًإلذانفظم 

 : دخىل انًؼبهذاد حٍض انزُفٍز24انًبدح 

 جُطح٣ٌم جُٔكىو٣ٖ ك٤ٜح أٝ ٝكوح  الضلحم جُىٍٝ جُٔطلحٝػس. ٢ذحُو٣ٍوس ٝكضىنَ جُٔؼحٛىز ق٤ُ جُط٘ل٤ً  -1

ٝك٢ قحٍ ػىّ ٝؾٞو ٓػَ ٛدًج جُد٘ض أٝ جالضلدحم ضدىنَ جُٔؼحٛدىز ق٤دُ جُط٘ل٤دً قحُٔدح ٣ػردص ٌػدح ؾ٤ٔدغ  -2

 جُىٍٝ جُٔطلحٝػس جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز.

ق٤دُ جُط٘ل٤ددً كدحٕ جُٔؼحٛددىز جُٔددًًٌٞز ئيج ضدْ ٌػددح جُىُٝدس جالُطددُجّ ذحُٔؼحٛدىز كدد٢ ضددح٣ٌم القدن ُددىنُٜٞح  -3

 ػ٠ِ نالف يُي.جُٔؼحٛىز جًًٌُٔٞز  ضظرف ٗحكًز ذحُ٘ٓرس ًُٜٙ جُىُٝس ك٢ يُي جُطح٣ٌم ئال ئيج ٗظص

ئٕ ٗظٞص جُٔؼحٛىز جُط٢ ض٘ظْ ضٞغ٤ن ٗظٜح ٝجُطػرص ٖٓ ٌػدح جُدىٍٝ جالُطدُجّ ذٜدح، ٤ًٝل٤دس أٝ ضدح٣ٌم  -4



حتق ؾٜس ج،٣ىجع ٝجألٓدٌٞ جألندٍٟ جُطد٢ ضػدٌٞ قطٔدح هردَ ونُٜٞح ق٤ُ جُط٘ل٤ً، ٝجُطكلظحش ػ٤ِٜح، ٝٝظ

 جػطرحٌج  ٖٓ ضح٣ٌم جػطٔحو ٗظٜح. ١ونٍٞ جُٔؼحٛىز ق٤ُ جُط٘ل٤ً، ضٍٓ

 : انزُفٍـز انًـإلذ25انًبدح 

جُٔؼحٛىز أٝ هْٓ ٜٓ٘ح ذظٌٞز ٓإهطس ذحٗطظحٌ ونُٜٞدح ق٤دُ جُط٘ل٤دً كد٢ ئقدىٟ جُكدحُط٤ٖ  ٣١ؿَٞ إٔ ضٍٓ -1

 جُطح٤ُط٤ٖ:

 ؛ أٝجُٔؼحٛىز ػ٠ِ يُي )أ( ئيج ٗظص

 )خ( ئيج جضلوص جُىٍٝ جُٔطلحٝػس ػ٠ِ يُي ذو٣ٍوس أنٍٟ.

ٓح ُْ ض٘ض جُٔؼحٛىز أٝ ضطلن جُىٍٝ جُٔطلحٝػس ػ٠ِ نالف يُي، ٣٘ط٢ٜ جُط٘ل٤ً جُٔإهص ُٔؼحٛىز أٝ ُوْٓ  -2

طٜدح كد٢ إٔ ال جُٔؼحٛىز ٓإهطح  ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ذٍؿر ١ٜٓ٘ح ذحُ٘ٓرس ُىُٝس ٓح ئيج أذِـص جُىٍٝ جألنٍٟ جُط٢ ضٍٓ

 ضظرف ؽٍكح  ك٢ جُٔؼحٛىز.

  

 احزشاو انًؼبهذاد ورُفٍزهب ورفغٍشهب -انضبنش انجضء 

 األول: احزشاو انًؼبهذادانفظم 

 : انؼمذ ششٌؼخ انًزؼبلذ26ٌٍانًبدح 

 ًَ ٓؼحٛىز ٗحكًز ُِٓٓس ألؽٍجكٜح ٝػ٤ِْٜ ض٘ل٤ًٛح ذكٖٓ ٤ٗس.

 : انمبَىٌ انذاخهً واحزشاو انًؼبهذاد27انًبدح 

٣ؿَٞ ُوٍف ك٢ ٓؼحٛىز إٔ ٣كطؽ ذ٘ظٞص هحٗٞٗٚ جُىجن٢ِ ًٔرٌٍ ،نلحهٚ ك٢ ض٘ل٤دً جُٔؼحٛدىز، ال ضهدَ  ال

 .46ًٛٙ جُوحػىز ذحُٔحوز 

 انضبًَ: رُفٍز انًؼبهذادانفظم 

 : ػذو سجؼٍخ انًؼبهذاد28انًبدح 

ىز ؽٍكدح  ٓح ُْ ٣ظٍٜ ٖٓ جُٔؼحٛىز هظى ٓـح٣ٍ أٝ ٣ػرص نالف يُي ذو٣ٍوس أنٍٟ ال ضُِّ ٗظدٞص جُٔؼحٛد

ك٤ٜح ذشإٔ أ١ ضظٍف أٝ ٝجهؼس ضٔص أٝ أ٣س قحُدس جٗطٜد٠ ٝؾٞوٛدح هردَ ضدح٣ٌم وندٍٞ جُٔؼحٛدىز ق٤دُ جُط٘ل٤دً 

 ذحُ٘ٓرس ًُُي جُوٍف.

 : انًجبل اإللهًًٍ نهًؼبهذاد29انًبدح 



ٓح ُْ ٣ظٍٜ ٖٓ جُٔؼحٛدىز هظدى ٓـدح٣ٍ أٝ ٣ػردص ندالف يُدي ذو٣ٍودس أندٍٟ، ضِدُّ ٗظدٞص جُٔؼحٛدىز ًدَ 

 ٓرس ٌُحَٓ ئه٤ِٔٚ.ؽٍف ك٤ٜح ذحُ٘

 : رُفٍز انًؼبهذاد انًززبثؼخ انزً رزؼهك ثًىػىع واحذ31انًبدح 

ٖٓ ٤ٓػحم جألْٓ جُٔطكىز، ضطكىو قودٞم ٝجُطُجٓدحش جُدىٍٝ جألؽدٍجف  103ٓغ ٍٓجػحز ٓح ؾحء ك٢ جُٔحوز  -1

 .ك٢ ٓؼحٛىجش ٓططحذؼس ضطؼِن ذٔٞػٞع ٝجقى ٝكن جُلوٍجش جُطح٤ُس

ئيج ٗظص جُٔؼحٛىز ػ٠ِ أٜٗح نحػؼس ألقٌحّ ٓؼحٛىز أنٍٟ ْحذوس أٝ القوس، أٝ أٜٗح ال ٣٘رـ٢ إٔ ضؼطردٍ  -2

 ٢ٛ جُط٢ ضٓٞو.جُٔؼ٤٘س ؿ٤ٍ ٓ٘ٓؿٔس ٓغ ٓػَ ًٛٙ جُٔؼحٛىز كحٕ أقٌحّ جُٔؼحٛىز جألنٍٟ 

ٕٞ جُٔؼحٛدىز ئيج ًحٕ ًَ جألؽٍجف ك٢ جُٔؼحٛىز جُٓحذوس أؽٍجكدح  ًدًُي كد٢ جُٔؼحٛدىز جُالقودس وٕٝ إٔ ضٌد -3

، كإ جُٔؼحٛىز جُٓدحذوس ض٘وردن كودؾ ػِد٠ جُكدى جُد١ً ال ضطؼدحٌع 59جُٓحذوس ِٓـحز أٝ ٓؼِوس ؽروح  ُِٔحوز 

 ك٤ٚ ٗظٞطٜح ٓغ ٗظٞص جُٔؼحٛىز جُالقوس.

 ك٢ جُٔؼحٛىز جُٓحذوس ض٘ورن جُوحػىضحٕ جُطح٤ُطحٕ: ح  ئيج ُْ ٣ٌٖ أؽٍجف جُٔؼحٛىز جُالقوس ؾ٤ٔؼح  أؽٍجك -4

 ؛(3س ذ٤ٖ جُىٍٝ جألؽٍجف ك٢ جُٔؼحٛىض٤ٖ ض٘ورن جُوحػىز جُٞجٌوز ك٢ جُلوٍز))أ( ك٢ جُؼاله

)خ( ك٢ جُؼالهس ذ٤ٖ وُٝس ؽدٍف كد٢ جُٔؼحٛدىض٤ٖ ٝوُٝدس ؽدٍف كد٢ ئقدىجٛح كودؾ ضكٌدْ ٗظدٞص جُٔؼحٛدىز 

 جُٔشطًٍس ذ٤ٖ جُوٍك٤ٖ قوٞهٜٔح ٝجُطُجٓحضٜٔح جُٔطرحوُس.

ٔؼحٛىز ٝكودح ٣س ٓٓأُس ضطظَ ذحُوؼحء أٝ ٝهق جُؼَٔ ذأٝ ذأ 41( ٓح ٣هَ ذحُٔحوز ٤ُ4ّ ك٢ قٌْ جُلوٍز ) -5

أٝ ذأ٣س ٓٓأُس ضطظَ ذحُٔٓث٤ُٞس جُط٢ هى ض٘شأ ػ٠ِ جُىُٝس ٗط٤ؿس ػوىٛح أٝ ضور٤وٜدح ُٔؼحٛدىز ال  60ُِٔحوز 

 ضطٔش٠ ٗظٞطٜح ٓغ جُطُجٓحش ًٛٙ جُىُٝس ك٢ ٓٞجؾٜس وُٝس أنٍٟ ك٢ ظَ ٓؼحٛىز أنٍٟ.

 انضبنش: رفغٍش انًؼبهذادانفظم 

 : انمبػذح انؼبيخ فً انزفغٍش31انًبدح 

 ٜحضلٓددٍ جُٔؼحٛددىز ذكٓددٖ ٤ٗددس ٝٝكوددح  ُِٔؼ٘دد٠ جُدد١ً ٣ؼودد٠ ألُلحظٜددح ػددٖٔ جُٓدد٤حم جُهددحص ذٔٞػددٞػ -1

 ٝجُـٍع ٜٓ٘ح.

، ٣شطَٔ ٤ْحم جُٔؼحٛدىز ٓدٖ أؾدَ جُطلٓد٤ٍ ى٣رحؾس ٝجُٔالقنذح،ػحكس ئ٠ُ ٗض جُٔؼحٛىز، ذٔح ك٢ يُي جُ -2

 ػ٠ِ ٓح ٢ِ٣:

 ؛٣طؼِن ذحُٔؼحٛىز ٣ٌٕٝٞ هى ضْ ذ٤ٖ جألؽٍجف ؾ٤ٔؼح  ذٔ٘حْرس ػوىٛح)أ( أ١ جضلحم 



)خ( أ١ ٝغ٤وس طىٌش ػٖ ؽٍف أٝ أًػٍ، ذٔ٘حْرس جُٔؼحٛىز، ٝهرِطٜح جألؽٍجف جألنٍٟ ًٞغ٤وس ُٜدح طدِس 

 ذحُٔؼحٛىز.

 ٣إنً ك٢ جالػطرحٌ، ئ٠ُ ؾحٗد ٤ْحم جُٔؼحٛىز، ٓح ٢ِ٣: -3

 ؛جُٔؼحٛىز أٝ ٣ٍْحٕ ٗظٞطٜح )أ( أ١ جضلحم القن ذ٤ٖ جألؽٍجف ذشإٔ ضل٤ٍٓ

 ؛جضلحم جألؽٍجف ػ٠ِ ضل٤ٍٓٛحطؼٖٔ )خ( أ١ ضؼحَٓ القن ك٢ ٓؿحٍ ضور٤ن جُٔؼحٛىز ٣

 )ؼ( أ١ هحػىز ٓالتٔس ٖٓ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ هحذِس ُِطور٤ن ػ٠ِ جُؼالهحش ذ٤ٖ جألؽٍجف. 

 ٣ؼو٠ ٓؼ٠٘ نحص ُِلظ ٓؼ٤ٖ ئيج غرص إٔ ٤ٗس جألؽٍجف هى جضؿٜص ئ٠ُ يُي. -4

 : انىعبئم انزكًٍهٍخ فً انزفغٍش32ًبدح ان

ذٔددح كدد٢ يُددي جألػٔددحٍ جُطكؼدد٣ٍ٤س ُِٔؼحٛددىز ٝٓالذٓددحش  ٣ٌٔددٖ جُِؿددٞء ئُدد٠ ْٝحتددـَ ض٤ِ٤ٌٔددس كدد٢ جُطلٓدد٤ٍ،

أٝ ُطكى٣ددى ٓؼ٘دد٠ جُدد٘ض قدد٤ٖ ٣ٌددٕٞ ٓددٖ عددإٔ  31ػوددىٛح، ٝيُددي ُطأ٤ًددى جُٔؼ٘دد٠ جُ٘ددحضؽ ػددٖ ضور٤ددن جُٔددحوز 

 جُطل٤ٍٓ ٝكوح  ُطِي جُٔحوز:

 ؛ أٝجُٔؼ٠٘ ؿحٓؼح  أٝ ؿ٤ٍ ٝجػف)أ( إٔ ٣طٍى 

 ئ٠ُ ٗط٤ؿس ؿ٤ٍ ٓ٘وو٤س أٝ ؿ٤ٍ ٓورُٞس. ١)خ( إٔ ٣إو

 : رفغٍش انًؼبهذاد انًىصمخ ثهغزٍٍ أو أكضش33انًبدح 

ئيج ٝغوص جُٔؼحٛىز ذِـط٤ٖ أٝ أًػٍ ٣ٌٕٞ ُ٘ظٜح ذأ١ ٖٓ ًٛٙ جُِـحش ٗلّ جُوٞز ٓح ُدْ ضد٘ض جُٔؼحٛدىز أٝ  -1

 ف ٣ٓٞو ٗض ٓؼ٤ٖ.٣طلن جألؽٍجف ػ٠ِ أٗٚ ػ٘ى جالنطال

ال ٣ؼطرٍ ٗدض جُٔؼحٛدىز جُد١ً ٣ظدحؽ ذِـدس ؿ٤دٍ جُِـدحش جُطد٢ ٝغودص ذٜدح جُٔؼحٛدىز ٌْد٤ٔح  ئال ئيج ٗظدص  -2

 جُٔؼحٛىز أٝ جضلن جألؽٍجف ػ٠ِ يُي.

 ٣لطٍع إٔ جألُلحظ ُٜح ٗلّ جُٔؼ٠٘ ك٢ ًَ ٗض ٢ٌْٔ. -3

جأل٠ُٝ، ئيج أظٍٜش ٓوحٌٗس جُ٘ظدٞص ك٤ٔح نال جُكحالش جُط٢ ٣ٓٞو ك٤ٜح ٗض ٓؼ٤ٖ ٝكوح  ألقٌحّ جُلوٍز  -4

، ٣إنً ذحُٔؼ٠٘ ج١ًُ ٣ٞكدن ذودىٌ ج،ٌٓدحٕ 32ٝ 31ج٤ٍُْٔس جنطالكح  ك٢ جُٔؼ٠٘ ُْ ٣ُُٚ ضور٤ن جُٔحوض٤ٖ 

 ذ٤ٖ جُ٘ظٞص جُٔهطِلس ٓغ أنً ٓٞػٞع جُٔؼحٛىز ٝجُـٍع ٜٓ٘ح ذؼ٤ٖ جالػطرحٌ.

 انًؼبهذاد وانذول انغٍش: انشاثغانفظم 

 انؼبيخ ثشأٌ انذول انغٍش: انمبػذح 34انًبدح 



 ال ض٘شة جُٔؼحٛىز جُطُجٓحش أٝ قوٞهح  ُِىُٝس جُـ٤ٍ ذىٕٝ ٌػحٛح.

 : انًؼبهذاد انزً رُشئ انزضايبد ػهى انذول انغٍش35انًبدح 

٣٘شأ جُطُجّ ػ٠ِ جُىُٝس جُـ٤ٍ ٓدٖ ٗدض كد٢ جُٔؼحٛدىز ئيج هظدى جألؽدٍجف ك٤ٜدح إٔ ٣ٌدٕٞ ٛدًج جُد٘ض ْٝد٤ِس 

 جُىُٝس جُـ٤ٍ يُي طٍجقس ًٝطحذس.،ٗشحء جالُطُجّ ٝهرِص 

 : انًؼبهذاد انزً رُشئ حمىلبً نهذول انغٍش36انًبدح 

٣٘شأ قن ُِىُٝس جُـ٤ٍ ٖٓ ٗض ك٢ جُٔؼحٛىز ئيج هظى جألؽٍجف ك٤ٜح إٔ ٣ٔ٘ف جُ٘ض ًٛج جُكن ئٓح ُِىُٝس  -1

يُددي،  جُـ٤ددٍ، أٝ ُٔؿٔٞػددس ٓددٖ جُددىٍٝ ض٘طٔدد٢ ئ٤ُٜددح، أٝ ُؿ٤ٔددغ جُددىٍٝ، ٝٝجكوددص جُىُٝددس جُـ٤ددٍ ػِدد٠

 ٝضلطٍع جُٔٞجكوس ٓح وجٓص جُىُٝس جُـ٤ٍ ُْ ضرى جُؼٌّ، ئال ئيج ٗظص جُٔؼحٛىز ػ٠ِ نالف يُي.

٣ؿد ػ٠ِ جُىُٝس جُط٢ ضٔحٌِ قوح  ٝكوح  ُِلوٍز جأل٠ُٝ إٔ ضطو٤ى ذحُشٍٝؽ جُهحطس ذٔٔحٌْطٚ جُٔ٘ظٞص  -2

 ك٢ جُٔؼحٛىز أٝ جُٔٞػٞػس ٝكوح  ُٜح. ٤ِٜحػ

 زضايبد أو حمىق انذول انغٍش: ئنغبء أو رؼذٌم ان37انًبدح 

ال ٣دطْ ئُـدحؤٙ أٝ ضؼى٣ِدٚ ئال ذٍػدح جألؽدٍجف كد٢  35ػ٘ىٓح ٣٘شأ جُطدُجّ ػِد٠ جُىُٝدس جُـ٤دٍ ؽرودح  ُِٔدحوز  -1

 جُٔؼحٛىز ٝجُىُٝس جُـ٤ٍ ٓح ُْ ٣ػرص أْٜٗ ًحٗٞج هى جضلوٞج ػ٠ِ نالف يُي.

ال ٣ؿَٞ ئُـحؤٙ أٝ ضؼى٣ِدٚ ٓدٖ هردَ جألؽدٍجف كد٢ جُٔؼحٛدىز  36ِىُٝس جُـ٤ٍ ٝكوح  ُِٔحوز ُػ٘ىٓح ٣٘شأ قن  -2

 ال ٣ٌٕٞ هحذال  ُإلُـحء أٝ نحػؼح  ُِطؼى٣َ ئال ذٍػح جُىُٝس جُـ٤ٍ.أئيج غرص أٗٚ هظى ذٚ 

  انزً رظجح يهضيخ نهذول انغٍش ػٍ ؽشٌك انؼشف انذونً انمىاػذ انىاسدح فً انًؼبهذح: 38انًبدح 

ٓددح ٣كددٍٞ وٕٝ إٔ ضظددرف هحػددىز ٝجٌوز كدد٢ ٓؼحٛددىز ُِٓٓددس ُِىُٝددس جُـ٤ددٍ  37ئُدد٠  34ٓددٖ كدد٢ جُٔددٞجو  ُدد٤ّ

 ذحػطرحٌٛح هحػىز ػٍك٤س ٖٓ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ٓؼطٍف ُٜح ذًٜٙ جُظلس.

  

 رؼذٌم انًؼبهذاد -انشاثغ  انجضء

 : انمبػذح انؼبيخ ثشأٌ رؼذٌم انًؼبهذاد39انًبدح 

جُػدح٢ٗ ٓدح ُدْ  جُؿُءػ٠ِ ًٛج جالضلحم جُوٞجػى جُٞجٌوز ك٢  ١ذحضلحم أؽٍجكٜح. ٝض٣ٍٓؿَٞ إٔ ضؼىٍ جُٔؼحٛىز 

 ض٘ض جُٔؼحٛىز ػ٠ِ ؿ٤ٍ يُي.

 : رؼذٌم انًؼبهذاد انجًبػٍخ41انًبدح 



 .ػ٠ِ ضؼى٣َ جُٔؼحٛىجش جُؿٔحػ٤س جُلوٍجش جُطح٤ُس ١ٓح ُْ ض٘ض جُٔؼحٛىز ػ٠ِ نالف يُي، ضٍٓ -1

جُٔؼحٛدىز جُؿٔحػ٤دس ك٤ٔدح ذد٤ٖ جألؽدٍجف ضؼدى٣َ ذدأ١ جهطدٍجـ ٣ٓدطٜىف  ٣ؿد ئنوحٌ ًَ جُدىٍٝ جُٔطؼحهدىز -2

 ؾ٤ٔؼح ، ٣ٌٕٝٞ ٌَُ ٖٓ ًٛٙ جُىٍٝ إٔ ضشحٌى ك٤ٔح ٣أض٢:

 ؛ )أ( جُوٍجٌ جُهحص ذح،ؾٍجء جُٞجؾد جضهحيٙ ذشإٔ ًٛج جالهطٍجـ

 )خ( جُٔلحٝػس ٝػوى أ١ جضلحم ُطؼى٣َ جُٔؼحٛىز.

 حٛىز إٔ ضظرف ؽٍكح  ك٢ جُٔؼحٛىز ذؼى ضؼى٣ِٜح.ٌَُ وُٝس ٖٓ قوٜح إٔ ضظرف ؽٍكح  ك٢ جُٔؼ -3

، ٝضوردن جالضلحم جُٔؼىٍال ٣ُِّ جالضلحم جُٔؼىٍ أ٣س وُٝس ضٌٕٞ ؽٍكح  ك٢ جُٔؼحٛـىز ٝال ضظرف ؽٍكح  ك٢  -4

 ()خ( ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ ًٛٙ جُىُٝس.4)30 جُٔحوز

وندٍٞ جالضلدحم جُٔؼدىٍ ق٤دُ ٓح ُْ ضؼرٍ ػٖ ٤ٗس ٓـح٣ٍز، ضؼطرٍ أ٣س وُٝس ضظرف ؽٍكدح  كد٢ جُٔؼحٛدىز ذؼدى  -5

 جُ٘لحي:

 ؛ؽٍكح  ك٢ جُٔؼحٛىز ًٔح ػىُص (أ)

 )خ( ؽٍكح  ك٢ جُٔؼحٛىز ؿ٤ٍ جُٔؼىُس ك٢ ٓٞجؾٜس أ١ ؽٍف ك٢ جُٔؼحٛىز ُْ ٣ِطُّ ذحالضلحم جُٔؼىٍ.

 : االرفبلبد انخبطخ ثزؼذٌم انًؼبهذاد انجًبػٍخ فًٍب ثٍٍ أؽشافهب فمؾ41انًبدح 

 حٛىز ؾٔحػ٤س ػوى جضلحم ذطؼى٣َ جُٔؼحٛىز ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح كوؾ ٝيُي:٣ؿَٞ ُوٍك٤ٖ أٝ أًػٍ ك٢ ٓؼ -1

 ؛ أٝ )أ( ئيج ًحٗص ئٌٓح٤ٗس ًٛج جُطؼى٣َ ٓ٘ظٞطح  ػ٤ِٜح ك٢ جُٔؼحٛىز

 )خ( ئيج ًحٕ ًٛج جُطؼى٣َ ؿ٤ٍ ٓكظٌٞ ك٢ جُٔؼحٛىز ًٝحٕ:

 ؛ال ٣إغٍ ك٢ ضٔطغ جألؽٍجف جألنٍٟ ذكوٞهٜح أٝ ك٢ ه٤حٜٓح ذحُطُجٜٓح ذٔٞؾد جُٔؼحٛىز "1"

ال ٣طؼِن ذ٘ض ٣ٌٕٞ ج،نالٍ ذٚ ؿ٤ٍ ٓطٓن ٓغ جُط٘ل٤دً جُلؼدحٍ ُٔٞػدٞع جُٔؼحٛدىز ٝجُـدٍع " 2"

 ٜٓ٘ح ًٌَ.

)أ(، كدحٕ ػِد٠ جألؽدٍجف 1ٓح ُْ ض٘ض جُٔؼحٛىز ػ٠ِ نالف يُدي كد٢ جُكحُدس جُطد٢ ضهؼدغ ُكٌدْ جُلودٍز  -2

 ٚ ًٛج جالضلحم.جُٔؼ٤٘س ئنوحٌ جألؽٍجف جألنٍٟ ذ٤٘طٜح ك٢ ػوى جالضلحم ٝذحُطؼى٣َ ج١ًُ ٣٘ض ػ٤ِ

  

 ثطالٌ انًؼبهذاد واَمؼبؤهب وئٌمبف انؼًم ثهب -انخبيظ انجضء 



 األول: َظىص ػبيخانفظم 

 : طحخ انًؼبهذاد واعزًشاس َفبرهب42انًبدح 

 ال ٣ؿَٞ جُوؼٖ ك٢ طكس جُٔؼحٛىز أٝ ك٢ ٌػح جُىُٝس جالُطُجّ ذٜح ئال ػٖ ؽ٣ٍن ئػٔحٍ ًٛٙ جالضلحه٤س. -1

جُٔؼحٛىز أٝ ئُـحؤٛح أٝ جالٗٓكحخ ؽٍف ٜٓ٘دح ئال ً٘ط٤ؿدس ألػٔدحٍ ٗظدٞص جُٔؼحٛدىز ال ٣ؿَٞ جٗوؼحء  -2

 أٝ ٗظٞص ًٛٙ جالضلحه٤س. ضورن جُوحػىز يجضٜح ػ٠ِ ئ٣وحف جُؼَٔ ذحُٔؼحٛىز.

 : االنزضايبد انًفشوػخ ثبنمبَىٌ انذونً ثظىسح يغزمهخ ػٍ انًؼبهذح43انًبدح 

ئُـحتٜدح، أٝ جٗٓددكحخ ؽددٍف ٜٓ٘ددح، أٝ ئ٣وددحف جُؼٔددَ ذٜددح، ُد٤ّ ٓددٖ عددحٕ ذوددالٕ جُٔؼحٛددىز، أٝ جٗوؼددحتٜح أٝ 

ً٘ط٤ؿس ألػٔحٍ ًٛٙ جالضلحه٤س أٝ ٗظٞص جُٔؼحٛىز، جُٔٓحِ ذٞجؾد أ٣س وُٝدس كد٢ إٔ ض٘لدً أ١ جُطدُجّ ٓودٌٍ 

 ك٢ جُٔؼحٛىز ضٌٕٞ نحػؼس ُٚ ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ذظٌٞز ٓٓطوِس ػٖ جُٔؼحٛىز.

 : جىاص انفظم ثٍٍ َظىص انًؼبهذح44انًبدح 

ذاُـحتٜح أٝ  56ال ٣ؿَٞ ٓٔحٌْس قن جُوٍف جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ جُٔؼحٛىز أٝ جُٔطٍضد ذٔٞؾد جُٔحوز  -1

جالٗٓكحخ ٜٓ٘ح أٝ ئ٣وحف جُؼَٔ ذٜح ئال ذحُ٘ٓرس ُِٔؼحٛىز ًٌَ ٓح ُْ ضد٘ض أٝ ٣طلدن جألؽدٍجف ػِد٠ ؿ٤دٍ 

 يُي.

ٝ جٗوؼدحتٜح أٝ جالٗٓدكحخ ٜٓ٘دح أٝ ال ٣ؿَٞ جالْط٘حو ئ٠ُ ٓح ضوٌٍٙ ًٛٙ جالضلحه٤س ذشدإٔ ئذودحٍ جُٔؼحٛدىز أ -2

 .60ئ٣وحف جُؼَٔ ذٜح ئال ذحُ٘ٓرس ُِٔؼحٛىز ًٌَ ك٤ٔح ػىج ٓح ض٘ض ػ٤ِٚ جُلوٍجش جُطح٤ُس أٝ جُٔحوز 

 ئيج ضؼِن جُٓرد ذر٘ٞو ٓؼ٤٘س كوؾ كال ٣ؿَٞ جالْط٘حو ئ٤ُٚ ئال ك٤ٔح ٣هض ًٛٙ جُر٘ٞو ٝذحُشٍٝؽ ج٥ض٤س: -3

 ؛ضور٤وٜح هحذِس ُِلظَ ػٖ ذو٤س جُٔؼحٛىزٖ ق٤ع ٓ)أ( إٔ ضٌٕٞ ًٛٙ جُر٘ٞو 

)خ( إٔ ٣طر٤ٖ ٖٓ جُٔؼحٛىز أٝ ٣ػرص ذو٣ٍوس أنٍٟ إٔ هرٍٞ ٛـًٙ جُر٘ٞو ُْ ٣ٌدٖ ْدررح  أْحْد٤ح  كد٢ ٌػدح 

 ؛جُوٍف أٝ جألؽٍجف جألنٍٟ جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ًٌَ

 )ؼ( إٔ ال ٣ٌٕٞ جْطٍٔجٌ ضور٤ن ذو٤س جُٔؼحٛىز ٓؿكلح .

٣ؿَٞ ُِىُٝس جُط٢ ٣كن ُٜح جالقطؿحؼ ذحُطى٤ُّ أٝ ج،كٓدحو إٔ  50ٝ، 49وض٤ٖ ك٢ جُكحالش جُهحػؼس ُِٔح -4

 ذحُ٘ٓرس ُر٘ٞو ٓؼ٤٘س كوؾ. - 3ٓغ ٍٓجػحز ٓح ؾحء ك٢ جُلوٍز  - ضلؼَ يُي، أٓح ذحُ٘ٓرس ُِٔؼحٛىز ًٌَ أٝ

 ال ٣ؿَٞ جُلظَ ذ٤ٖ ٗظٞص جُٔؼحٛىز. 53، 52ٝ، 51ٝك٢ جُكحالش جُهحػؼس ُِٔٞجو  -5

ٌ حك انزًغك ثغجت يٍ أعجبة ئثطبل انًؼبهذح أو اَمؼبئهب أو االَغحبة يُهب أو : فمذا45انًبدح 



 ئٌمبف انؼًم ثهب

ُدد٤ّ ُِىُٝددس، ذؼددى ٝهٞكٜددح ػِدد٠ جُٞهددحتغ، إٔ ضطٔٓددي ذٓددرد ٓددٖ أْددرحخ ئذوددـحٍ جُٔؼحٛددىز أٝ جٗوؼددحتٜح أٝ 

كدد٢ ئقددىٟ  62ٝ، 60أٝ جُٔددـحوض٤ٖ  50ئُدد٠  46 ٓددٖ ُالٗٓددكحخ ٜٓ٘ددح أٝ ئ٣وددـحف جُؼٔددـَ ذٜددح ؽروددـح  ُِٔددٞجو

 جُكحُط٤ٖ ج٥ض٤ط٤ٖ:

)أ( ئيج ٝجكوص طٍجقس ػ٠ِ إٔ جُٔؼحٛىز طك٤كس أٝ أٜٗح ٓدح ضدُجٍ ٗحكدًز أٝ إٔ جُؼٔدَ ذٜدح ٓٓدطٍٔ، ذكٓدد 

 ؛ أٝجُكحٍ

)خ( ئيج جػطرددٍش ذٓددرد ْددًِٜٞح أٜٗددح هرِددص ذظددكس جُٔؼحٛددىز أٝ ذروحتٜددح ٗحكددًز أٝ ذحْددطٍٔجٌ جُؼٔددَ ذكٓددد 

 جُكحٍ.

 انًؼبهذادانضبًَ: ثطالٌ انفظم 

 : َظىص انمبَىٌ انذاخهً ثشأٌ االخزظبص ثؼمذ انًؼبهذاد46انًبدح 

ُدد٤ّ ُِىُٝددس إٔ ضكددطؽ ذددإٔ جُطؼر٤ددٍ ػددٖ ٌػددحٛح جالُطددُجّ ذحُٔؼحٛددىز هددى ضددْ ذحُٔهحُلددس ُكٌددْ كدد٢ هحٜٗٞٗددح  -1

جُددىجن٢ِ ٣طؼِددن ذحالنطظددحص ذؼوددى جُٔؼحٛددىجش ًٓددرد ،ذوددحٍ ٛددـًج جٍُػددح ئال ئيج ًحٗددص جُٔهحُلددس ذ٤٘ددس 

 ٝضؼِوص ذوحػىز أْح٤ْس ٖٓ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُىجن٢ِ.

ضؼطرٍ جُٔهحُلدس ذ٤٘دس ئيج ًحٗدص ٝجػدكس ذظدٌٞز ٓٞػدٞػ٤س أل٣دـس وُٝدس ضطظدٍف كد٢ ٛدًج جُشدإٔ ٝكدن  -2

 جُطؼحَٓ جُٔؼطحو ٝذكٖٓ ٤ٗس.

 : انمٍىد انخبطخ ػهى انغهطخ فً انزؼجٍش ػٍ سػب انذونخ47انًبدح 

ٌػدح جُىُٝدس جالُطدُجّ ذٔؼحٛدىز ٓدح نحػدؼس ُو٤دى ٓؼد٤ٖ كدال ٣ؿدَٞ ئيج ًحٗص ْدِوس جُٔٔػدَ كد٢ جُطؼر٤دٍ ػدٖ 

ػددَ ٍٓجػددحز ٛددًج جُو٤ددى ًٓددرد ،ذوددحٍ ٓددح ػرددٍ ػ٘ددٚ ٓددٖ ٌػددح ئال ئيج ًحٗددص جُددىٍٝ ٔجالقطؿددحؼ ذاؿلددحٍ جُٔ

 جُٔطلحٝػس جألنٍٟ هى أنوٍش ذحُو٤ى هرَ ه٤حّ جُٔٔػَ ذحُطؼر٤ٍ ػٖ ًٛج جٍُػح.

 : انغهؾ48انًبدح 

ؼ ذحُـِؾ ك٢ جُٔؼحٛىز ًٓرد ،ذوحٍ ٌػحٛح جالُطُجّ ذٜح ئيج ضؼِن جُـِؾ ذٞجهؼس أٝ ٣ؿَٞ ُِىُٝس جالقطؿح -1

 قحُس جػطوىش ًٛٙ جُىُٝس ذٞؾٞوٛح ػ٘ى ػوى جُٔؼحٛىز ًٝحٗص ْررح  أْح٤ْح  ك٢ ٌػحٛح جالُطُجّ ذٜح.

ى ؾؼِدص ( ئيج ًحٗص جُىُٝس جُٔؼ٤٘س هى أْٜٔص ذًِٜٓٞح ك٢ جُـِؾ أٝ ًحٗص جُظٍٝف هد1ال ض٘ورن جُلوٍز) -2

 ًٛٙ جُىُٝس ػ٠ِ ػِْ ذحقطٔحٍ ٝهٞػٚ.

 .79أقٌحّ جُٔحوز  سأُلحظ جُٔؼحٛىز، ػ٠ِ طكطٜح. ٝضورن ك٢ ًٛٙ جُكحُجُٔطؼِن كوؾ ذال ٣إغٍ جُـِؾ  -3



 : انزذنٍظ49انًبدح 

جُٔؼحٛىز ذِٓٞى ضى٠ٓ٤ُ ُىُٝس ٓطلحٝػس أنٍٟ إٔ ضكطؽ ذحُطى٤ُّ ًٓرد ،ذوحٍ  ش٣ؿَٞ ُِىُٝس جُط٢ ػوى

 ٌػحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز.

 : ئفغبد يًضم انذونخ51انًبدح 

ئيج ضْ جُطٞطَ ئ٠ُ ضؼر٤ٍ جُىُٝس ػٖ ٌػحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ػٖ ؽ٣ٍن ئكٓحو ٓٔػِٜح ذو٣ٍوس ٓرحعٍز أٝ 

ٍٟ كاٗددٚ ٣ؿددَٞ ُطِددي جُىُٝددس إٔ ضكددطؽ ذح،كٓددحو ًٓددرد ،ذوددحٍ ؿ٤ددٍ ٓرحعددٍز ٓددٖ هرددَ وُٝددس ٓطلحٝػددس أندد

 ٌػحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز.

 : ئكشاِ يًضم انذونخ51انًبدح 

ضْ جُطٞطَ ئ٤ُٚ ذاًٍجٙ ٓٔػِٜح ػٖ ؽ٣ٍن أػٔدحٍ أٝ ٝج١ًُ ٤ُّ ُطؼر٤ٍ جُىُٝس ػٖ ٌػحٛح جالُطُجّ ذٔؼحٛىز 

 ضٜى٣ىجش ٓٞؾٜس ػىٙ أ١ أغٍ هح٢ٗٞٗ.

 انذونخ ثبنزهذٌذ أو ثبعزخذاو انمىح: ئكشاِ 52انًبدح 

ضٌٕٞ جُٔؼحٛىز ذحؽِس ئيج ضْ جُطٞطَ ئ٠ُ ػوىٛح ذو٣ٍدن جُطٜى٣دى أٝ جْدطهىجّ جُودٞز ذظدٌٞز ٓهحُلدس ُٔردحوب 

 جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ ٤ٓػحم جألْٓ جُٔطكىز.

ونً )انُظبو انؼبو يغ لبػذح آيشح يٍ انمىاػذ انؼبيخ نهمبَىٌ انذ انًؼبهذاد انًزؼبسػخ: 53انًبدح 

 انذونً(

 ضٌٕٞ جُٔؼحٛىز ذحؽِس ئيج ًحٗص ٝهص ػوىٛح ضطؼحٌع ٓدغ هحػدىز آٓدٍز ٓدٖ جُوٞجػدى جُؼحٓدس ُِودحٕٗٞ جُدى٢ُٝ.

ألؿٍجع ًٛٙ جالضلحه٤س ٣وظى ذحُوحػىز ج٥ٍٓز ٖٓ جُوٞجػى جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُوحػىز جُٔورُٞس ٝجُٔؼطٍف 

ٜٗح جُوحػـىز جُطد٢ ال ٣ؿدَٞ ج،ندالٍ ذٜدح ٝجُطد٢ ال ٣ٌٔدٖ ضؼدى٣ِٜح ئال ذٜح ٖٓ هرَ جُٔؿطٔغ جُى٢ُٝ ًٌَ ػ٠ِ أ

 ذوحػىز القوس ٖٓ جُوٞجػى جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُٜح يجش جُوحذغ.

 انضبنش: اَمؼبء انًؼبهذاد وئٌمبف انؼًم ثهبانفظم 

 : اَمؼبء انًؼبهذح أو االَغحبة يُهب ثًىجت َظىطهب أو ثشػب أؽشافهب54انًبدح 

 ٣طْ جٗوؼحء جُٔؼحٛىز أٝ جٗٓكحخ ؽٍف ٜٓ٘ح:٣ؿَٞ إٔ 

 ؛ أٝ)أ( ٝكوح  ُ٘ظٞص جُٔؼحٛىز

 )خ( ك٢ أ١ ٝهص ذٍػح ؾ٤ٔغ أؽٍجكٜح ذؼى جُطشحٌٝ ٓغ جُىٍٝ جُٔطؼحهىز جألنٍٟ.



 ػٍ انحذ انؼشوسي نذخىنهب حٍض انزُفٍز اَخفبع ػذد األؽشاف فً يؼبهذح جًبػٍخ: 55انًبدح 

ال ض٘وؼد٢ جُٔؼحٛدىز جُؿٔحػ٤دس ُٔؿدٍو إٔ ػدىو جألؽدٍجف ك٤ٜدح هدى ٓح ُْ ض٘ض جُٔؼحٛدىز ػِد٠ ندالف يُدي، 

 جٗهلغ ػٖ جُكى جُؼ١ٌٍٝ ُىنُٜٞح ق٤ُ جُط٘ل٤ً.

 : َمغ أو االَغحبة يٍ يؼبهذح ال رزؼًٍ َض ٌُظى االَمؼبء أو انُمغ أو االَغحبة56انًبدح 

حخ ٜٓ٘ددح نحػددؼس ػِدد٠ ٗددض ذشددإٔ جٗوؼددحتٜح أٝ ٗوؼددٜح أٝ جالٗٓددك ١ال ضٌددٕٞ جُٔؼحٛددىز جُطدد٢ ال ضكطددٞ -1

 ُِ٘وغ أٝ جالٗٓكحخ ئال:

 ؛ أٝ)أ( ئيج غرص إٔ ٤ٗس جألؽٍجف هى جضؿٜص ٗكٞ ئهٍجٌ ئٌٓح٤ٗس جُ٘وغ أٝ جالٗٓكحخ

 )خ( ئيج ًحٕ قن جُ٘وغ أٝ جالٗٓكحخ ٓلٜٞٓح  ػٔ٘ح  ٖٓ ؽر٤ؼس جُٔؼحٛىز.

٣لظدف ػدٖ ٤ٗطدٚ ٛدًٙ ( إٔ 1) ػ٠ِ جُوٍف جٍُجؿد ك٢ ٗوغ جُٔؼحٛىز أٝ جالٗٓكحخ ٜٓ٘ح ػٔال  ذحُلوٍز -2

 ذانوحٌ ٓىضٚ أغ٠٘ ػشٍ عٍٜج  ػ٠ِ جألهَ.

 : ئٌمبف انؼًم ثبنًؼبهذح ثًىجت َظىطهب أو ثشػب أؽشافهب57انًبدح 

 ٣ؿَٞ ئ٣وحف جُؼَٔ ذحُٔؼحٛىز ذحُ٘ٓرس ُؿ٤ٔغ أؽٍجكٜح أٝ ُوٍف ٓؼ٤ٖ ك٤ٜح:

 ؛ أٝ)أ( ٝكوح  ُ٘ظٞص جُٔؼحٛىز

 حٌٝ ٓغ جُىٍٝ جُٔطؼحهىز جألنٍٟ.)خ( ك٢ أ١ ٝهص، ذٍػح ؾ٤ٔغ جألؽٍجف ٝذؼى جُطش

 : ئٌمبف انؼًم ثبنًؼبهذح انجًبػٍخ ثبرفبق ثٍٍ ثؼغ األؽشاف فمؾ58انًبدح 

٣ؿَٞ ُوٍك٤ٖ أٝ أًػٍ ك٢ ٓؼحٛىز ؾٔحػ٤س إٔ ٣ؼوىٝج جضلحهح  ذا٣ودحف جُؼٔدَ ذ٘ظدٞص جُٔؼحٛدىز ذظدٌٞز  -1

 ٓإهطس ٝك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ كوؾ ٝيُي:

 ؛ أٝجُٔؼحٛىز)أ( ئيج ٗض ػ٠ِ ئٌٓحٕ ًٛج ج،٣وحف ك٢ 

 ذشٍؽ:ز، ٝ)خ( ئيج ًحٕ ًٛج ج،٣وحف ؿ٤ٍ ٓكظٌٞ ذحُٔؼحٛى

 ؛إٔ ال ٣إغٍ ك٢ ضٔطغ جألؽٍجف جألنٍٟ ذكوٞهٜح أٝ ه٤حٜٓح ذحُطُجٓحضٜح ك٢ ظَ جُٔؼحٛىز" 1"

 ٓٞػٞع جُٔؼحٛىز ٝجُـٍع ٜٓ٘ح.ٓطؼحٌػح ٓغ ٣ٌٕٞ ال أ" 2"

ُٔؼحٛىز ػ٠ِ نالف يُي ٣٘رـد٢ ػِد٠ جألؽدٍجف )أ( ٝٓح ُْ ض٘ض ج1ك٤ٔح ػىج جُكحُس جُط٢ ضكٌٜٔح جُلوٍز  -2

جُٔؼ٤٘س ئنوحٌ جألؽٍجف جألنٍٟ ذ٤٘طٜح ك٢ ػوى جالضلحم ٝذ٘ظٞص جُٔؼحٛدىز جُطد٢ ضُٓدغ ئ٣ودحف جُؼٔدَ 

 ذٜح.



 : اَمؼبء انًؼبهذح أو ئٌمبف انؼًم ثهب انًفهىو ػًُبً يٍ ػمذ يؼبهذح الحمخ59انًبدح 

أؽٍجكٜددح ٓؼحٛددىز القوددس ضطؼِددن ذددًجش جُٔٞػددٞع ٝضكوددن أقددى ضؼطرددٍ جُٔؼحٛددىز ٓ٘وؼدد٤س ئيج ػوددى ؾ٤ٔددغ  -1

 جُشٍؽ٤ٖ ج٥ض٤٤ٖ:

)أ( ظٜددٍ كدد٢ جُٔؼحٛددىز جُالقوددس أٝ غرددص ذو٣ٍوددس أنددٍٟ إٔ جألؽددٍجف هددى هظددىش إٔ ٣ٌددٕٞ جُٔٞػددٞع 

 ؛ أٝٓكٌٞٓح  ذًٜٙ جُٔؼحٛىز

ؼٜدح )خ( ًحٗص ٗظٞص جُٔؼحٛىز جُالقوس ؿ٤ٍ ٓطٔش٤س ٓغ ٗظٞص جُٔؼحٛىز جألْرن ُىٌؾس ال ٣ٌٖٔ ٓ

 ضور٤ن جُٔؼحٛىض٤ٖ ك٢ جُٞهص يجضٚ.

ضؼطرٍ جُٔؼحٛىز جألْرن هى أٝهق ضور٤وٜح ئيج ظٍٜ ٖٓ جُٔؼحٛىز أٝ غرص ذو٣ٍوس أنٍٟ إٔ ٤ٗس جألؽدٍجف  -2

 ًحٗص ًًُي.

 اَمؼبء انًؼبهذح أو ئٌمبف انؼًم ثهب َزٍجخ اإلخالل ثهب: 61انًبدح 

أؽٍجكٜدح ٣هدٍٞ جُودٍف ج٥ندٍ جالقطؿدحؼ ذدٚ ًٓدرد ج،نالٍ جُؿ١ٍٛٞ ذحُٔؼحٛىز جُػ٘حت٤س ٖٓ هرَ أقدى  -1

 الٗوؼحتٜح أٝ ،٣وحف جُؼَٔ ذٜح ٤ًِح  أٝ ؾُت٤ح .

 ج،نالٍ جُؿ١ٍٛٞ ذحُٔؼحٛىز جُؿٔحػ٤س ٖٓ هرَ أقى أؽٍجكٜح:٣هٍٞ  -2

 جُؼَٔ ذحُٔؼحٛىز ٤ًِح  أٝ ؾُت٤ح  أٝ ئٜٗحتٜح:ئ٣وحف )أ( جألؽٍجف ذحضلحم ؾٔحػ٢ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح 

 ؛ أٝ ش ذ٤ْٜ٘ ٝذ٤ٖ جُىُٝس جُٔهِسٓح ك٢ جُؼالهح" ئ1"

 ك٤ٔح ذ٤ٖ ؾ٤ٔغ جألؽٍجف." 2"

)خ( جُوٍف جُٔطأغٍ ٖٓ ًٛج ج،نالٍ ذظٌٞز نحطس جالقطؿحؼ ذٚ ًٓرد ،٣وحف جُؼَٔ ذحُٔؼحٛىز ٤ًِدح  

 أٝ ؾُت٤ح  ك٢ جُؼالهحش ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُىُٝس جُٔهِس.

حف جُؼٔددَ ذحُٔؼحٛددىز ٤ًِددح  أٝ )ؼ( أ١ ؽددٍف آنددٍ ػددىج جُىُٝددس جُٔهِددس جالقطؿددحؼ ذددح،نالٍ ًٓددرد ،٣ودد

ؾُت٤ح  ذحُ٘ٓرس ُٚ ئيج ًحٕ ٖٓ ٓوطؼ٠ ؽر٤ؼس جُٔؼحٛىز إٔ ٣ـ٤ٍ ج،نالٍ جُؿد١ٍٛٞ ذ٘ظٞطدٜح ٓدٖ 

هرددَ أقددى أؽٍجكٜددح ضـ٤٤ددٍج  ؾدد٣ًٌح  كدد٢ ًٍٓددُ ًددَ ؽددٍف ك٤ٜددح ك٤ٔددح ٣طؼِددن ذط٘ل٤ددً جُطُجٓحضددٚ كدد٢ ظددَ 

 جُٔؼحٛىز.

 ح ٢ِ٣:ألؿٍجع ًٛٙ جُٔحوز ٣شطَٔ ج،نالٍ جُؿ١ٍٛٞ ػ٠ِ ٓ -3

 ، أٝ)أ( جُط٘ظَ ٖٓ جُٔؼحٛىز ذٔح ال ضؿ٤ُٙ ًٛٙ جالضلحه٤س



 )خ( ٓهحُلس ٗض أْح٢ْ ُطكو٤ن ٓٞػٞع جُٔؼحٛىز ٝجُـٍع ٜٓ٘ح.

 ال ضهَ جُلوٍجش جُٓحذوس ذأ١ ٗض ك٢ جُٔؼحٛىز ١ٍٓ٣ ػ٘ى ج،نالٍ ذأقٌحٜٓح. -4

ج،ٗٓددحٕ جُٔ٘ظددٞص ػٜ٘ددح كدد٢ ػِدد٠ جألقٌددحّ جُٔطؼِوددس ذكٔح٣ددـس  3ئُدد٠  1ال ض٘ورددن أقٌددحّ جُلوددٍجش  -5

جُٔؼحٛددىجش يجش جُوددحذغ ج،ٗٓددح٢ٗ ٝذهحطددس جألقٌددحّ جُطدد٢ ضكظددٍ أ١ عددٌَ ٓددٖ أعددٌحٍ جالٗطوددحّ ٓددٖ 

 جألعهحص جُٔك٤٤ٖٔ ذٔٞؾد ًٛٙ جُٔؼحٛىجش.

 : ظهىس حبنخ رجؼم انزُفٍز يغزحٍالً 61انًبدح 

أٝ جالٗٓكحخ ٜٓ٘ح ئيج ٗؿٔدص ٣ؿَٞ ُِوٍف ك٢ جُٔؼحٛىز جالقطؿحؼ ذحْطكحُس ض٘ل٤ًٛح ًٓرد الٗوؼحتـٜح  -1

أٓددح ئيج ًحٗددص جالْددطكحُس ٓإهطددس ك٤ؿددَٞ  جالْددطكحُس ػددٖ َٝجٍ أٝ ٛددالى أٓددٍ ال ٣ٓددطـ٢٘ ػ٘ددٚ ُط٘ل٤ددًٛح.

 قطؿحؼ ذٜح ًأْحِ ،٣وحف جُؼَٔ ذحُٔؼحٛىز كوؾ.جال

ص ال ٣ؿَٞ ُِوٍف ك٢ جُٔؼحٛىز جالقطؿحؼ ذحْطكحُس جُط٘ل٤ً ًٓرد الٗوؼحتٜح أٝ جالٗٓكحخ ٜٓ٘ح ئيج ًحٗد -2

جالْطكحُس ٗحؾٔس ػٖ ئنالٍ يُي جُوٍف ذحُطُجٓحضٚ ذٔٞؾد جُٔؼحٛىز أٝ أ١ جُطُجّ و٢ُٝ آنٍ ٣ودغ ػ٤ِدٚ 

 ك٢ ٓٞجؾٜس أ١ ؽٍف آنٍ ك٢ جُٔؼحٛىز.

 : انزغٍٍش انجىهشي فً انظشوف62انًبدح 

 ال ٣ؿَٞ جالقطؿحؼ ذحُطـ٤٤ٍ جُؿ١ٍٛٞ ؿ٤ٍ جُٔطٞهغ ك٢ جُظٍٝف جُطد٢ ًحٗدص ْدحتىز ػ٘دى ػودى جُٔؼحٛدىز -1

 ًأْحِ الٗوؼحتٜح أٝ جالٗٓكحخ ٜٓ٘ح ئال ذطكون جُشٍؽ٤ٖ ج٥ض٤٤ٖ:

 ؛ ْٝررح  ٌت٤ٓ٤ح  ٍُػح جألؽٍجف جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىزٓػَ )أ( إٔ ٣ٌٕٞ ٝؾٞو ًٛٙ جُظٍٝف 

)خ( إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ عإٔ جُطـ٤٤ٍ إٔ ٣رىٍ ذظٌٞز ؾ٣ًٌس ك٢ ٓىٟ جالُطُجٓدحش جُطد٢ ٓدح َجٍ ٓدٖ جُٞجؾدد 

 جُو٤حّ ذٜح ذٔٞؾد جُٔؼحٛىز.

ال ٣ؿَٞ جالقطؿحؼ ذحُطـ٤٤ٍ جُؿ١ٍٛٞ ك٢ جُظٍٝف ًأْحِ الٗوؼدحء جُٔؼحٛدىز أٝ جالٗٓدكحخ ٜٓ٘دح كد٢  -2

 ئقىٟ جُكحُط٤ٖ ج٥ض٤ط٤ٖ:

 ؛ أٝ)أ( ئيج ًحٗص جُٔؼحٛىز ض٘شة قىٝوج  

ٓدح ذدحُطُجّ ٣ودغ ئ)خ( ئيج ًحٕ جُطـ٤٤ٍ جُؿ١ٍٛٞ ك٢ جُظٍٝف ٗـحضؿح  ػٖ ئنالٍ جُوٍف ج١ًُ ٣طٔٓي ذٚ 

 ٔؼحٛىز أٝ ذأ١ جُطُجّ و٢ُٝ آنٍ ٓٓطكن ُوٍف آنٍ ك٢ جُٔؼحٛىز.ػ٤ِٚ ك٢ ظَ جُ

ئيج ًحٕ ُِوٍف، ؽروح  ُِلوـٍجش جُٓحذوس، إٔ ٣طٔٓي ذحُطـ٤٤ٍ جُؿ١ٍٛٞ كد٢ جُظدٍٝف ًأْدحِ الٗوؼدحء  -3

 جُٔؼحٛىز أٝ جالٗٓكـحخ ٜٓ٘ح ك٤ؿَٞ ُٚ أ٣ؼح  جُطٔٓي ذحُطـ٤٤ٍ ًأْحِ ،٣وحف جُؼَٔ ذحُٔؼحٛىز.



 اللبد انذثهىيبعٍخ أو انمُظهٍخ: لطغ انؼ63انًبدح 

ال ٣إغٍ هوغ جُؼالهحش جُىذِٞٓح٤ْس أٝ جُو٘ظ٤ِس ذ٤ٖ أؽٍجف جُٔؼحٛىز ػ٠ِ جُؼالهحش جُوح٤ٗٞٗس ذ٤ٜ٘ح ذٔٞؾد 

 جُٔؼحٛىز ئال ذحُوىٌ ج١ًُ ٣ٌٕٞ ذٚ ٝؾٞو جُؼالهحش جُىذِٞٓح٤ْس أٝ جُو٘ظ٤ِس ػ٣ٌٍٝح  ٣ٍُٓحٕ جُٔؼحٛىز.

 ح يٍ انمىاػذ انؼبيخ نهمبَىٌ انذونً )انُظبو انؼبو انذونً(: ظهىس لبػذح آيشح جذٌذ64انًبدح 

ئيج ظٍٜش هحػىز آٍٓز ؾى٣ىز ٖٓ جُوٞجػى جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ كحٕ أ٣س ٓؼحٛىز ٗحكًز ضطؼحٌع ٓؼٜح ضظرف 

 ذحؽِس ٝض٘وؼ٢.

 انشاثغ: اإلجشاءادانفظم 

اَمؼبئهب أو االَغحبة يُهب أو : اإلجشاءاد انىاججخ اإلرجبع فً حبالد ثطالٌ انًؼبهذح أو 65انًبدح 

 ئٌمبف انؼًم ثهب

ػ٠ِ جُوٍف ج١ًُ ٣كطؽ، ذؼ٤د ك٢ ٌػحٙ جالُطُجّ ذحُٔؼحٛـىز أٝ ذٓدرد ُِوؼدٖ كد٢ طدكس جُٔؼحٛدىز أٝ  -1

الٗوؼحتٜح أٝ جالٗٓكحخ ٜٓ٘ح أٝ ئ٣وحف جُؼَٔ ذٜح ذٔٞؾدد ٗظدٞص ٛدًٙ جالضلحه٤دس إٔ ٣هودٍ جألؽدٍجف 

 جُٔوطٍـ جضهحيٙ ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ جُٔؼحٛىز ٝأْرحذٚ. ؾٍجءجألنٍٟ ذحوػحتـٚ. ٣ٝؿد إٔ ٣رـ٤ٖ ج،

ئيج جٗوؼص كطٍز ال ضوَ، ئال ك٢ قحالش جُؼٌٍٝز جُهحطس، ػٖ غالغس أعٍٜ ذؼدى جْدطالّ جألنودحٌ وٕٝ  -2

إٔ ٣ظىٌ جػطٍجع ػٖ أ١ ؽٍف آندٍ ٣ٌدٕٞ ُِودٍف جُد١ً أٌْدَ جألنودحٌ إٔ ٣ودّٞ ذدح،ؾٍجء جُد١ً 

 .67ٔحوز جهطٍقٚ ذحُو٣ٍوس جُٔ٘ظٞص ػٜ٘ح ك٢ جُ

أٓح ئيج طىٌ جػطٍجع ػدٖ أ١ ؽدٍف آندٍ كدحٕ ػِد٠ جألؽدٍجف إٔ ٣ٓدؼٞج ،٣ؿدحو ضٓد٣ٞس ػدٖ ؽ٣ٍدن  -3

 ٖٓ ٤ٓػحم جألْٓ جُٔطكىز. 33جُْٞحتَ جُٔر٤٘س ك٢ جُٔحوز 

٤ُّ ك٢ جُلوٍجش جُٔطوىٓس ٓح ٣دإغٍ كد٢ قودٞم ٝجُطُجٓدحش جألؽدٍجف ؽرودح  أل٣دس ٗظدٞص ٗحكدًز ضِدُْٜٓ  -4

 ذشإٔ ض٣ٞٓس جُٔ٘حَػحش.

( ال 1كدحٕ ػدىّ ه٤دحّ وُٝدس ذحألنودحٌ جُٔ٘ظدٞص ػ٤ِدٚ كد٢ جُلودٍز ) 45ٓغ ػدىّ ج،ندالٍ ذكٌدْ جُٔدحوز  -5

 ج،نالٍ ذٜح. ٣٢كٍٞ ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جُو٤حّ ٌوج  ػ٠ِ أ١ ؽٍف آنٍ ٣وِد ض٘ل٤ً جُٔؼحٛـىز أٝ ٣ىػ

 : ئجشاءاد انزغىٌخ انمؼبئٍخ وانزحكٍى وانزىفٍك66انًبدح 

عدٍٜج  ضِد٢ ضدح٣ٌم  12كد٢ ظدٍف  65ٓدٖ جُٔدحوز  3ٓح ذٔٞؾد أقٌدحّ جُلودٍز  ئيج ُْ ٣طْ جُطٞطَ ئ٠ُ ض٣ٞٓس

 ج،ؾٍجءجش ج٥ض٤س:؛ ٣٘رـ٢ ئضرحع طىٌٝ جالػطٍجع

 ٠إٔ ٣وىٓدٚ ًطحذدس ئُد 64أٝ  53)أ( ٣ؿَٞ أل١ ٖٓ جألؽدٍجف كد٢ ٗدـُجع ٣طظدَ ذطور٤دن أٝ ضلٓدٍ جُٔدحوض٤ٖ 



ٓكٌٔس جُؼىٍ جُى٤ُٝـس ذـ٤س جْطظىجٌ قٌْ ك٤ٚ، ئال ئيج جضلوص جألؽٍجف ذٍػحٛح جُٔطرحوٍ ػ٠ِ ػدٍع 

 ؛جُُ٘جع ػ٠ِ جُطك٤ٌْ

جُهدحّٓ  ؿدُء٣ؿَٞ أل١ ٖٓ جألؽٍجف ك٢ ُٗجع ٣طؼِن ذطور٤ن أٝ ضل٤ٍٓ أ١ ٓحوز أندٍٟ ٓدٖ ٓدٞجو جُ )خ(

جألٓد٤ٖ  ٠ذطوى٣ٔٚ ؽِرح  ذًٜج جُٔؼ٠٘ ئُدجالضلحه٤س إٔ ٣كٍى ج،ؾٍجءجش جُٔكىوز ك٢ ِٓكوٜح ٝيُي ًٛٙ ٖٓ 

 جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكىز.

 : وصبئك ئػالٌ ثطالٌ انًؼبهذح أو اَمؼبئهب أو االَغحبة يُهب أو ئٌمبف انؼًم ثهب67انًبدح 

 ( ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٌٓطٞذح .1جُلوٍز ) 65جألنوحٌ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحوز  -1

تٜح أٝ جالٗٓكحخ ٜٓ٘ح أٝ ئ٣وحف جُؼَٔ ذٜح ٝكودح  ُ٘ظدٞص أ١ ئؾٍجء ذاػالٕ ذوالٕ جُٔؼحٛىز، أٝ جٗوؼح -2

ئيج ُدْ  –جألؽدٍجف جألندٍٟ  ٣٠ؿد إٔ ٣طْ ذٞغ٤ودس ضٍْدَ ئُد 65ٖٓ جُٔحوز  3أٝ  2جُٔؼحٛىز أٝ ُِلوٍجش 

ضٌٖ جُٞغ٤وس ٓٞهؼدس ٓدٖ هردَ ٌتد٤ّ جُىُٝدـس أٝ ٌتد٤ّ جُكٌٞٓدس أٝ ٣َٝدٍ جُهحٌؾ٤دس كحٗدٚ ٣ؿدَٞ ٓوحُردس 

 اذـٍجَ ٝغ٤وس جُطل٣ٞغ جٌُحَٓ.ٓٔػَ جُىُٝس جُط٢ أذِـٜح ذ

 67، و65: ئنغبء اإلخطبساد وانىصبئك انًُظىص ػهٍهب فً انًبدرٍٍ 68انًبدح 

كدد٢ أ١ ٝهددص هرددَ إٔ ض٘طؿددح  67أٝ  ٣65ؿددَٞ ئُـددحء ج،نوددحٌ أٝ جُٞغ٤وددس جُٔ٘ظددٞص ػ٤ِٜٔددح كدد٢ جُٔددحوض٤ٖ 

 آغحٌٛٔح.

 انخبيظ: آصبس ثطالٌ انًؼبهذح أو اَمؼبئهب أو ئٌمبف انؼًم ثهب انفظم

 : آصبس ثطالٌ انًؼبهذح69انًبدح 

جُٔؼحٛىز جُط٢ ضأّْ ذوالٜٗح ذٔٞؾد ًٛٙ جالضلحه٤س ضؼطرٍ الؿ٤دٚ. ُد٤ّ ُ٘ظدٞص جُٔؼحٛدىز جُِٔـ٤دس هدٞز  -1

 هح٤ٗٞٗس.

 ػ٠ِ أٗٚ ئيج ضٔص ضظٍكحش جْط٘حوج  ئ٠ُ ًٛٙ جُٔؼحٛىز: -2

ؽٍف إٔ ٣وِد ٓدٖ جُودٍف ج٥ندٍ إٔ ٣٘شدة ذودىٌ ج،ٌٓدحٕ كد٢ ػالهحضٜٔدح جُٔطرحوُدس جُٞػدغ )أ( كٌَِ 

 ج١ًُ ٤ْٞؾى ُٞ ُْ ضٌٖ جُطظٍكحش هى ضٔص؛

)خ( ال ضؼطرددٍ جُطظددٍكحش جُطدد٢ ضٔددص ذكٓددٖ ٤ٗددس هرددَ جُددىكغ ذددحُروالٕ ؿ٤ددٍ ٓشددٍٝػس ُٔؿددٍو ذوددالٕ 

 جُٔؼحٛىز.

( ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ 2، ال ضورن جُلوٍز )52، أٝ 51أٝ ، 50، أٝ 49ك٢ جُكحالش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔٞجو  -3

 جُوٍف ج١ًُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ٓد ئ٤ُٚ جُطى٤ُّ أٝ ج،كٓحو أٝ ٓٔحٌْس ج،ًٍجٙ.



جُوٞجػى جُٓحذوس ك٢ جُؼالهحش ذ٤ٖ ضِي  ١ك٢ قحُس ذوالٕ ٌػح وُٝس ٓح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز جُؿٔحػ٤س ضٍٓ -4

 جُىُٝس ٝجألؽٍجف جألنٍٟ ك٢ جُٔؼحٛىز.

 آصبس اَمؼبء انًؼبهذح :71انًبدح 

قٌددحّ ٛددًٙ ٓددح ُددْ ضدد٘ض جُٔؼحٛددىز أٝ ٣طلددن جألؽددٍجف ػِدد٠ نددالف يُددي كددحٕ جٗوؼددحء جُٔؼحٛددىز ٝكوددح  أل -1

 جالضلحه٤س:

 )أ( ٣كَ جألؽٍجف ٖٓ أ١ جُطُجّ ذحالْطٍٔجٌ ك٢ ض٘ل٤ً جُٔؼحٛىز.

 تٜح.جُٔؼحٛىز هرَ جٗوؼح)خ( ال ٣إغٍ ػ٠ِ أ١ قن أٝ جُطُجّ أٝ ًٍُٓ هح٢ٗٞٗ ُألؽٍجف ٗشأ ٗط٤ؿس ض٘ل٤ً 

( ػِد٠ جُؼالهدحش ذد٤ٖ ٛدًٙ جُىُٝدس 1ئيج ٗوؼص وُٝدس ٓؼحٛدىز ؾٔحػ٤دس أٝ جٗٓدكرص ٜٓ٘دح ض٘وردن جُلودٍز ) -2

 جُٔؼحٛىز ٖٓ ضح٣ٌم ٗلحي يُي جُ٘وغ أٝ جالٗٓكحخ.جُىٍٝ جألنٍٟ جألؽٍجف ك٢ ٝ

 انؼبيخ نهمبَىٌ انذونًآصبس ثطالٌ انًؼبهذح انزً رزؼبسع يغ لبػذح آيشح يٍ انمىاػذ : 71انًبدح 

 ٣ٌٕٞ ػ٠ِ جألؽٍجف: 53ك٢ قحُس جُٔؼحٛىز جُط٢ ضؼطرٍ ذحؽِس ذٔٞؾد جُٔحوز  -1

ئ٠ُ أ١ ٗض ٣طؼدحٌع ٓدـغ هحػدىز آٓدٍز ٓدٖ ك٤ٚ )أ( إٔ ض٣َُ ذوىٌ ج،ٌٓحٕ أغحٌ أ١ ضظٍف ضْ جالْط٘حو 

 ؛ِوحٕٗٞ جُى٢ُٝوٞجػى جُؼحٓس ُجُ

 حػىز ج٥ٍٓز ٖٓ جُوٞجػى جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ.)خ( إٔ ضؿؼَ ػالهحضٜح جُٔطرحوُس ٓطلوس ٓغ جُو

 ٣طٍضد ػ٠ِ جٗوؼحء جُٔؼحٛىز: 64ك٢ قحُس جُٔؼحٛىز جُط٢ ضظرف ذحؽِس ٝٓ٘وؼ٤س ٝكوح  ُِٔحوز  -2

 ؛)أ( ضكَِ جألؽٍجف ٖٓ أ١ جُطُجّ ذحْطٍٔجٌ ض٘ل٤ً جُٔؼحٛىز

، ض٘ل٤ً جُٔؼحٛىز هرَ جٗوؼحتٜح)خ( ػىّ جُطأغ٤ٍ ك٢ أ١ قن أٝ جُطُجّ أٝ ًٍُٓ هح٢ٗٞٗ ُألؽٍجف ٗشأ ٖٓ 

ٝيُدي ذحُودىٌ جُد١ً ٖٓ جٌُٖٔٔ جالْطٍٔجٌ ك٢ ط٤حٗـس ٛـًٙ جُكوٞم ٝجالُطُجٓحش ٝجٍُٔجًـُ ٣ٌٕٝٞ 

 ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ.ال ٣طؼحٌع ٓغ هحػىز آٍٓز أٝ جُوٞجػى جُؼحٓس 

 : آصبس ئٌمبف انؼًم ثبنًؼبهذح72انًبدح 

ف يُي كحٕ ئ٣وحف جُؼَٔ ذحُٔؼحٛىز ذٔٞؾد ٗظٞطدٜح ٓح ُْ ض٘ض جُٔؼحٛىز أٝ ٣طلن جألؽٍجف ػ٠ِ نال -1

 :ًٜٙ جالضلحه٤س ٣٘طؽ ج٥غحٌ ج٥ض٤سأٝ ٝكوح ُ

)أ( ٣كَ جألؽٍجف جُط٢ ضْ ئ٣وحف جُؼٔدَ ذحُٔؼحٛدىز ك٤ٔدح ذ٤ٜ٘دح ٓدٖ جالُطدُجّ ذط٘ل٤دًٛح كد٢ ػالهحضٜدح ندالٍ 

 ؛كطٍز ج،٣وحف



 جُٔؼحٛىز ذ٤ٖ جألؽٍجف.)خ( ال ٣إغٍ ذهالف يُي ػ٠ِ جُؼالهحش جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ أٗشأضٜح 

 ٣ٔط٘غ جألؽٍجف نالٍ كطٍز ج،٣وحف ػٖ جُطظٍكحش جُط٢ ٖٓ عأٜٗح ئػحهس جْطث٘حف جُؼَٔ ذحُٔؼحٛىز. -2

  

 َظىص يزفشلخ - انغبدطانجضء 

 حبالد انزىاسس انذونً، ويغئىنٍخ انذونخ، وَشىة انمزبل: 73انًبدح 

، أٝ ذحُ٘ٓدرس ئُد٠ ٓؼحٛدىز ٗط٤ؿدس جُطدٞجٌظ ذد٤ٖ جُدىٍٝ ال ضلطثص أقٌحّ ًٛٙ جالضلحه٤س ػ٠ِ أ٣دس ٓٓدأُس هدى ضػدٌٞ

 أٝ ٗط٤ؿس ُ٘شٞخ جُوطحٍ ذ٤ٖ جُىٍٝ.جُٔٓث٤ُٞس جُى٤ُٝس ُِىُٝس، 

 انؼاللبد انذثهىيبعٍخ وانمُظهٍخ وػمذ انًؼبهذاد: 74انًبدح 

ْد٣ٍحٕ جُٔؼحٛدىز. ٝال هوغ أٝ ػىّ ٝؾٞو ػالهحش وذِٞٓح٤ْس أٝ ه٘ظ٤ِس ذ٤ٖ وُٝط٤ٖ أٝ أًػٍ وٕٝ كٍٞ ال ٣

 ٝػغ جُؼالهحش جُىذِٞٓح٤ْس أٝ جُو٘ظ٤ِس ذ٤ٖ جُىٍٝ جُٔؼ٤٘س.٣إغٍ ٣ٍْحٕ جُٔؼحٛىز ك٢ يجضٚ ػ٠ِ 

 حبنخ انذونخ انًؼزذٌخ: 75انًبدح 

ال ضهَ أقٌدحّ ٛدًٙ جالضلحه٤دس ذدأ١ جُطدُجّ ٗحعدة ػدٖ ٓؼحٛدىز ٣ٌٔدٖ إٔ ٣ودغ ػِد٠ ػدحضن وُٝدس ٓؼطى٣دس ٗط٤ؿدس 

 حم جألْٓ جُٔطكىز ذشإٔ ػىٝجٕ ًٛٙ جُىُٝس.ٝكوح  ٤ُٔػُطىجذ٤ٍ جضهًش 

  

 جهبد اإلٌذاع، واإلخطبساد، وانزظحٍحبد، وانزغجٍم - انغبثغانجضء 

 جهبد ئٌذاع انًؼبهذاد: 76انًبدح 

أٝ ذو٣ٍوس أنٍٟ. ٓح ك٢ جُٔؼحٛىز يجضٜح ئ٣ؿَٞ إٔ ضكىو ؾٜس ئ٣ـىجع جُٔؼحٛىز ٖٓ هرَ جُىٍٝ جُٔطلحٝػس  -1

 ج،وج١ٌ ُِٔ٘ظٔس. أٝ أًػٍ، أٝ ٓ٘ظٔس و٤ُٝس أٝ جٍُت٤ّ ؾٜس ج،٣ـىجع وُٝسٝضٌٕٞ 

. ذدحُطُجّ جُك٤دحو كد٢ جُو٤دحّ ذٜٔحٜٓدح ٝظدحتق ؾٜدس ئ٣دىجع جُٔؼحٛدىز يجش ؽدحذغ وُٝد٢، ٝضِطدُّ ٛدًٙ جُؿٜدس -2

ٗشأ ذ٤ٖ وُٝس ئيج ٓح ٌٕٞ جُٔؼحٛىز ُْ ضىنَ ق٤ـُ جُط٘ل٤ً ذ٤ٖ جألؽٍجف أٝ ٝػ٠ِ ٗكٞ نحص ك٤ٔح ٣طؼِن ذ

 ه٤حّ جألن٤ٍز ذٔٔحٌْس ٝظحتلٜح.وُٝس أنٍٟ نالف قٍٞ ٓح ٝ

 وظبئف جهبد اإلٌذاع: 77انًبدح 

ٓح ُْ ض٘ض جُٔؼحٛىز أٝ ضطلن جُدىٍٝ جُٔطؼحهدىز ػِد٠ ندالف يُدي ضشدطَٔ ٝظدحتق ؾٜدس ج،٣دىجع ذظدٌٞز  -1

 نحطس:



 ؛)أ( قلظ جُ٘ٓهس جألط٤ِس ُِٔؼحٛىز ٝأ٣س ٝغ٤وس ضل٣ٞغ ًحَٓ ضِْٓ ئ٤ُٜح

ٞ ٓؼطٔىز ٖٓ جُ٘ض جألط٢ِ ٝئػـىجو أ١ ٗض آنٍ ُِٔؼحٛدىز ذِـدحش ئػدحك٤س ػِد٠ جُ٘كد)خ( ئػىجو ٗٓم 

جُٔؼحٛىز ٝئٌْحٍ ًٛٙ جُ٘ٓم ئ٠ُ جألؽٍجف ٝجُىٍٝ جُط٢ ٖٓ قوٜح إٔ ضظرف أؽٍجكدح  كد٢ جُٔوٌٍ ك٢ 

 ؛جُٔؼحٛىز

ػِدد٠ جُٔؼحٛددىز ًٝددًُي جْددطالّ ٝقلددظ أ٣ددس ٝغددحتن أٝ ئنوددحٌجش أٝ ٍٓجْددالش ه٤ؼددحش ضٞأ٣ددس )ؼ( جْددطالّ 

 ذٜح؛ طظَض

ظ٤ـس )و( ككض ٓح ئيج ًحٕ جُطٞه٤غ أٝ جُٞغ٤وس أٝ ج،نوحٌ أٝ جٍُٔجِْس جُٔطؼِوس ذحُٔؼحٛىز طك٤كس ٝذحُ

 ؛جهطؼ٠ جألٍٓ ئ٠ُ يُيجُٔ٘حْرس، ُٝلص جٗطرحٙ جُىُٝس جُٔؼ٤٘س ئيج ٓح 

 ش)ٛـ( ئذالؽ جألؽٍجف ٝجُىٍٝ جُط٢ ٖٓ قوٜح إٔ ضظرف أؽٍجكدـح  كد٢ جُٔؼحٛدىز ذحُطظدٍكحش ٝج،نودحٌج

 ؛ذحُٔؼحٛىزجُٔطؼِوس 

)ٝ( ئذالؽ جُىٍٝ جُط٢ ٖٓ قوٜح إٔ ضظرف أؽٍجكح  ك٢ جُٔؼحٛىز ػ٘ىٓـح ضطِو٠ ذحالْطالّ أٝ ج،٣دىجع ٝغدحتن 

 ؛جُطظى٣ن أٝ جالٗؼٔحّ أٝ جُورٍٞ أٝ جُٔٞجكوس جُٔشطٍؽس ُىنٍٞ جُٔؼحٛىز ق٤ُ جُط٘ل٤ً

 ؛)َ( ضٓؿ٤َ جُٔؼحٛىز ُىٟ جألٓحٗس جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز

 ٘ل٤ً جالُطُجٓحش جُٔر٤٘س ك٢ ٗظٞص أنٍٟ ٖٓ ًٛٙ جالضلحه٤س.)ـ( ض

ئيج ظٍٜ نالف ذ٤ٖ وُٝس ٓح ٝؾٜس ج،٣ىجع قٍٞ ه٤حّ ًٛٙ جألن٤ٍز ذٞظحتلٜح كؼ٠ِ ًٛٙ جُؿٜدس إٔ ضهودٍ  -2

ذًُي جُىٍٝ جُٔٞهؼدـس ٝجُدىٍٝ جُٔطؼحهدىز، أٝ ج٤ُٜثدس جُٔهطظدس كد٢ جُٔ٘ظٔدس جُى٤ُٝدس جُٔؼ٤٘دس ئيج ًدحٕ يُدي 

 ٓ٘حْرح .

 اإلخطبساد وانًشاعالد: 78بدح انً

ٓح ُْ ض٘ض جُٔؼحٛىز أٝ ًٛٙ جالضلحه٤س ػ٠ِ ندالف يُدي ٣ؿدد ئضردحع جُوٞجػدى ج٥ض٤دس ذشدإٔ أ٣دس ئنودحٌجش أٝ 

 ٍٓجْالش ضور٤وح  ًُٜٙ جالضلحه٤س:

)أ( ئيج ُْ ضٌٖ ٛ٘حى ؾٜس ئ٣دىجع ضٞؾدٚ جٍُٔجْدالش ٓرحعدٍز ئُد٠ جُدىٍٝ جُٔوظدٞوز ذٜدح أٓدح ئيج ٝؾدىش ؾٜدس 

 ؛ كطٍَْ ئ٤ُٜحئ٣ىجع 

)خ( ضؼطرٍ جٍُٔجْالش هى ضٔص ٖٓ ؾحٗد جُىُٝس جُط٢ ضوّٞ ذٜح ػ٘ى ٝطدُٜٞح ئُد٠ جُىُٝدس جُٔوظدٞوز ذٜدح أٝ 

 ؛ػ٘ى جْطالٜٓح ٖٓ ؾحٗد ؾٜس ج،٣ىجع ذكٓد جُكحٍ

)ؼ( ئيج ًحٗص جٍُٔجْالش هى أٌِْص ئ٠ُ ؾٜس ج،٣ىجع كاٜٗح ال ضؼطرٍ هى ِْٔص ئ٠ُ جُىُٝس جُٔوظٞوز ذٜدح ئال 



 )ٛـ(.77ح٣ٌم ئذالؽ ضِي جُؿٜس ًُٜٙ جُىُٝس ذٜح ؽروح  ُكٌْ جُٔحوز ٖٓ ض

 رظحٍح األخطبء فً َظىص انًؼبهذاد أو فً انُغخ انًؼزًذ يُهب: 79انًبدح 

ئيج جضلوددص جُددىٍٝ جُٔٞهؼددس ٝجُددىٍٝ جُٔطؼحهددىز جألنددٍٟ كدد٢ ٓؼحٛددىز ذؼددى ضٞه٤ؼٜددح ػِدد٠ جقطٞجتٜددح نوددأ ٓددح  -1

 ض٤س ٓح ُْ ٣طلن ػ٠ِ نالف يُي:٣ظكف ًٛج جُهوأ ذاقىٟ جُوٍجتن ج٥

ٝكوددح )أ( ئؾددٍجء جُطظددك٤ف جُددالَّ كدد٢ جُدد٘ض ٝضٞه٤ؼددٚ ذددحألقٍف جألُٝدد٠ ٓددٖ هرددَ جُٔٔػِدد٤ٖ جُٔؼطٔددى٣ٖ 

 ُألطٍٞ؛ أٝ

 ؛ أٝ)خ( ٝػغ أٝ ضرحوٍ ٝغ٤وس أٝ ٝغحتن ضٞػف جُطظك٤ف جُٔطلن ػ٠ِ ئؾٍجتٚ

 ك٢ ٝػغ جُ٘ض جألط٢ِ.)ؼ( ٝػغ ٗض ٓظكف ُِٔؼحٛىز ًِٜح ذؼى ئضرحع يجش ج،ؾٍجء ج١ًُ جضرغ 

ئيج ًحٗددص جُٔؼحٛددىز هددى أٝوػددص ُددىٟ ؾٜددس ٓؼ٤٘ددس كددحٕ ػِدد٠ ٛددًٙ جُؿٜددس ئنوددحٌ جُددىٍٝ جُٔٞهؼددس ٝجُددىٍٝ  -2

جُٔطؼحهدىز ذحُهودأ ٝذدحهطٍجـ ضظدك٤كٚ ٝضكى٣دى كطدٍز ٤َ٘ٓددس ٓالتٔدس ٣ٌٔدٖ نالُٜدح ئغدحٌز جػطدٍجع ػِدد٠ 

 جُطظك٤ف جُٔوطٍـ.

ع ضودّٞ ؾٜدس ج،٣دىجع ذداؾٍجء جُطظدك٤ف ٝضٞه٤ؼدٚ )أ( كايج جٗوؼدص ٛدًٙ جُلطدٍز وٕٝ طدىٌٝ أ١ جػطدٍج

ذحألقٍف جأل٠ُٝ ػ٠ِ جُ٘ض ٝذاػدىجو ػدرؾ ذحُطظدك٤ف ضٍْدَ ٗٓدهس ٓ٘دٚ ئُد٠ جألؽدٍجف ٝجُدىٍٝ 

 جُط٢ ٖٓ قوٜح إٔ ضظرف أؽٍجكح  ك٢ جُٔؼحٛىز.

)خ( أٓح ئيج طىٌ جػطٍجع ٓؼ٤ٖ ػ٠ِ جُطظك٤ف جُٔوطٍـ كطوّٞ ؾٜس ج،٣دىجع ذاٌْدحٍ ٛدًج جالػطدٍجع 

 جُىٍٝ جُٔٞهؼس ٝجُىٍٝ جُٔطؼحهىز.ئ٠ُ 

أ٣ؼح  ك٢ جُكحُس جُط٢ ٣ٌدٕٞ جُد٘ض ك٤ٜدح هدـى ٝغدن ذِـطد٤ٖ أٝ  2ٝ، 1ض٘ورن جُوٞجػى جُٞجٌوز ك٢ جُلوٍض٤ٖ  -3

 أًػٍ ٣ٝظٍٜ ػىّ ضوحذن ذ٤ٖ جُ٘ظٞص ضطلن جُىٍٝ جُٔٞهؼس ٝجُىٍٝ جُٔظككس ػ٠ِ ٝؾٞخ ضظك٤كٚ.

 ٓح ُْ ضوٌٍ جُىٍٝ جُٔٞهؼس ٝجُىٍٝ جُٔطؼحهىز ؿ٤ٍ يُي.٣كَ جُ٘ض جُٔظكف ٓكَ جُ٘ض جُٔؼ٤د ضِوحت٤ح   -4

 ضرِؾ جألٓحٗس جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ذحُطظك٤ف جُؿح١ٌ ػ٠ِ ٗض جُٔؼحٛىز جُٔٓؿِس ُى٣ٜح. -5

ئيج جًطشق جُهوأ ك٢ ٗٓهس ٓؼطٔىز ُِٔؼحٛىز ضودّٞ ؾٜدس ج،٣دىجع ذاػدىجو ػدرؾ ٣رد٤ٖ جُطظدك٤ف ٝضٍْدَ  -6

 جُٔطؼحهىز.ٗٓهس ئ٠ُ جُىٍٝ جُٔٞهؼس ٝجُىٍٝ 

 رغجٍم وَشش انًؼبهذاد: 81انًبدح 

د ضٍَْ جُٔؼحٛىجش ذؼى ونُٜٞح ق٤ُ جُط٘ل٤ً ئُد٠ جألٓحٗدس جُؼحٓدس ُألٓدْ جُٔطكدىز ُطٓدؿ٤ِٜح ٝقلظٜدح ذكٓد -1

 جُكحٍ، ًًُٝي ُ٘شٍٛح.



 ٣شٌَ ضكى٣ى ؾٜس ج،٣ىجع ضل٣ٞؼح  ُٜح ذحُو٤حّ ذحألػٔحٍ جًًٌُٔٞز ك٢ جُلوٍز جُٓحذوس. -2

  

 انُظىص انخزبيٍخ - انضبيٍانجضء 

 رىلٍغ هزِ االرفبلٍخ: 81انًبدح 

ضٌددٕٞ ٛددًٙ جالضلحه٤ددس ٓلطٞقددس ُِطٞه٤ددغ ٓددٖ هرددَ ؾ٤ٔددغ جُددىٍٝ جألػؼددحء كدد٢ جألٓددْ جُٔطكددـىز أٝ جًُٞددحالش 

جُٔطهظظس أٝ ك٢ جًُٞحُس جُى٤ُٝس ُِوحهس ج٣ًٌُس أٝ جألؽٍجف كد٢ جُ٘ظدحّ جألْحْد٢ ُٔكٌٔدس جُؼدىٍ جُى٤ُٝدس 

ْٓ جُٔطكىز ُطٌٕٞ ؽٍكح  ك٢ ًٛٙ جالضلحه٤س ٝكن جُطٍض٤دد جُطدح٢ُ: ضىػٞٛح جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألًًُٝي أل٣س وُٝس 

ك٢ َٝجٌز جُهحٌؾ٤س جالضكحو٣دس ُؿ٣ٌٜٞٔدس جُ٘ٔٓدح، ٝذؼدى يُدي قطد٠  1969ٗٞكٔرٍ /ضش٣ٍٖ جُػح٢ٗ 30قط٠ 

 ك٢ ٓوٍ جألْٓ جُٔطكىز ذ٣ٞ٤ٌ٘ٞى. 1970أذ٣ٍَ /٤ٗٓحٕ 30

 االرفبلٍخانزظذٌك ػهى هزِ : 82انًبدح 

 ضهؼغ ًٛٙ جالضلحه٤س ُِطظى٣ن. ٝضٞوع ٝغحتن جُطظى٣ن ُىٟ جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكىز.

 االَؼًبو ئنى هزِ االرفبلٍخ: 83انًبدح 

، 81 ضرو٠ ًٛٙ جالضلحه٤س ٓلطٞقس ُالٗؼٔحّ ٖٓ هرَ أ٣س وُٝس ض٘ط٢ٔ ئُد٠ أ١ ٓدٖ جُلثدحش جُٔدًًٌٞز كد٢ جُٔدحوز

 جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكىز. ٝضٞوع ٝغحتن جالٗؼٔحّ ُىٟ جأل٤ٖٓ

 دخىل االرفبلٍخ حٍض انزُفٍز: 84انًبدح 

ضىنَ ًٛٙ جالضلحه٤س ق٤ُ جُط٘ل٤ً ك٢ ج٤ُّٞ جُػالغد٤ٖ جُطدح٢ُ ،٣دىجع ٝغ٤ودس جُطظدى٣ن أٝ جالٗؼدٔحّ جُهحٓٓدس  -1

 ٝجُػالغ٤ٖ.

جُطظدى٣ن أٝ  ضظرف ًٛٙ جالضلحه٤س ٗحكًز ذحُ٘ٓرس ٌَُ وُٝس ضظدىم ػ٤ِٜدح أٝ ض٘ؼدْ ئ٤ُٜدح ذؼدى ئ٣دىجع ٝغ٤ودس -2

جالٗؼٔحّ جُهحٓٓس ٝجُػالغ٤ٖ ك٢ ج٤ُدّٞ جُػالغد٤ٖ جُطدح٢ُ ،٣دىجع ٝغ٤ودس جُطظدى٣ن ُدىٟ جألٓد٤ٖ جُؼدحّ ُألٓدْ 

 جُٔطكىز.

 انُظىص انشعًٍخ نهزِ االرفبلٍخ: 85انًبدح 

ٝجُلٍٗٓدد٤س  ٝج،ٗؿ٣ُ٤ِددس ٣ددٞوع أطددَ ٛددًٙ جالضلحه٤ددس جُطدد٢ ضؼطرددـٍ ٗظٞطددٜح جُٔكددٌٍز ذحُِـددحش جُظدد٤٘٤س

 .جألْرح٤ٗس ٓطٓح٣ٝس ك٢ قؿ٤طٜح ُىٟ جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكىزٝج٤ٍُْٝس ٝ

 ًٛٙ جالضلحه٤س.، هحّ جُٔٞهؼٕٞ أوٗحٙ، جُٔلٞػٕٞ قٓد جألطٍٞ، ذآؼحء ٝئغرحضح ًُُي



 .ٓح٣ٞ ػحّ أُق ٝضٓؼٔحتس ٝضٓغ ْٝط٤ٖ/ك٢ ك٤٤٘ح ك٢ ج٤ُّٞ جُػحُع ٝجُؼش٣ٍٖ ٖٓ أ٣حٌجػطٔىش 

  

 يهحك 

ٓدٞكو٤ٖ ضطدأُق ٓدٖ كوٜدحء هدح٤٤ٖٗٞٗ ٓدإ٤ِٖٛ. ُٜٝدًٙ هحتٔدس ُى٣دٚ جأل٤ٖٓ جُؼدحّ ُألٓدْ جُٔطكدىز ٣ٝكلدظ ؼى ٣ -1

ئُد٠ ضٓد٤ٔس ٓدٞكو٤ٖ جغ٘د٤ٖ. ػؼدٞ كد٢ جألٓدْ جُٔطكدىز أٝ ؽدٍف كد٢ ٛدًٙ جالضلحه٤دس جُـح٣س ضىػ٠ ًَ وُٝس 

ٞكدن، ذٔدح كد٢ ٝضطأُق جُوحتٔس ٖٓ أْٔحء جألعهحص ج٣ًُٖ ٣طْ ضٓد٤ٔطْٜ ػِد٠ ٛدًج جُ٘كدٞ. ٝضٌدٕٞ ٓدىز جُٔ

يُي ٓىز أ١ ٓٞكن ٠ٔٓ٣ َُٔء عحؿٍ ؽحٌب نّٔ ْ٘ٞجش هحذِس ُِطؿى٣ى. ٣ٝٞجطَ جُٔٞكن ج١ًُ ض٘طٜد٢ 

 ٓىضٚ أوجء أ١ ٝظ٤لس ًحٕ هى جنط٤ٍ ُٜح ذٔٞؾد جُلوٍز جُطح٤ُس.

٣وّٞ ًٛج جألن٤ٍ ذطودى٣ْ جُ٘دُجع ئُد٠ ُؿ٘دس ضٞك٤دن ضشدٌَ  66 ق٤ٖ ٣وىّ ؽِد ئ٠ُ جأل٤ٖٓ جُؼحّ ٝكوح  ُِٔحوز -2

 ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ:ػ

 ضهطحٌ جُىُٝس أٝ جُىٍٝ جُط٢ ضشٌَ أقى أؽٍجف جُُ٘جع:

، ٣ٝؿددَٞ إٔ ٣هطددحٌ أٝ إٔ ال ٣هطددحٌ ٓددٖ جُددىٍٝئقددىٟ ضِددي ٓددٖ ؾ٘ٓدد٤س ضِددي جُىُٝددس أٝ ٝجقددىج )أ( ٓٞكوددح  

 ؛ ٝ(1جُوحتٔس جُٔشحٌ ئ٤ُٜح ك٢ جُلوٍز )

كد٢ جُلودٍز  ٣هطحٌ ٖٓ جُوحتٔـس جُٔشدحٌ ئ٤ُٜدـح ئقىٟ ضِي جُىٍٝ)خ( ٓٞكوح  ٤ُّ ٖٓ ؾ٤ٓ٘س ضِي جُىُٝـس أٝ 

 جُٓحذوس.

. ٣ٝؿدد ضهطـحٌ جُىُٝس أٝ جُىٍٝ جُط٢ ضشٌَ جُوٍف ج٥نٍ ك٢ جُُ٘جع ٓٞكو٤ٖ جغ٘ـ٤ٖ ذحُو٣ٍوس يجضٜدح

ٓدٖ جُطدح٣ٌم جُد١ً ٣طٓدِْ ك٤دٚ جألٌذؼدس ٓدٖ هردَ جألؽدٍجف ندالٍ ْدط٤ٖ ٣ٞٓدح  كو٤ٖ جُٔٞإٔ ٣طْ ضؼ٤٤ٖ 

 .جأل٤ٖٓ جُؼحّ جُوِد

ندٍْٛ ذطؼ٤د٤ٖ ٓٞكدن ندحّٓ ًدٍت٤ّ آضح٣ٌم ضؼ٤٤ٖ ٖٓ نالٍ ْط٤ٖ ٣ٞٓح   ،ٔٞهٞكٕٞ جألٌذؼس٣وّٞ جُ

 .٣ٌٕٝٞ ٛٞ جٍُت٤ُِّؿ٘س ٣هطحٌ ٖٓ جُوحتٔس 

٣طد٠ُٞ جألٓد٤ٖ  ،ئي ُْ ٣طْ ضؼ٤٤ٖ جٍُت٤ّ أٝ أ١ ٖٓ جُٔدٞكو٤ٖ ج٥ند٣ٍٖ ندالٍ جُٔدىز جُٔدًًٌٞز أػدالٙ

٣ٌٝٔدٖ ُألٓد٤ٖ جُؼدحّ إٔ ٣ؼد٤ٖ  الٗوؼدحء ضِدي جُٔدىز.ندالٍ جُٓدط٤ٖ ٣ٞٓدح  جُطح٤ُدس جُو٤حّ ذطؼ٤٤ْٜ٘ جُؼحّ 

٣ٝؿدَٞ  جٍُت٤ّ ئٓح ٖٓ ذ٤ٖ جألْٔحء جُٞجٌوز ك٢ جُوحتٔس أٝ ٓدٖ ذد٤ٖ أػؼدحء ُؿ٘دس جُودحٕٗٞ جُدى٢ُٝ.

 أؽٍجف جُُ٘جع.ذ٤ٖ ضلحم الذح٣ؿد ئؾٍجء جُطؼ٤٤٘حش نالُٜح، جُٔىو جُط٢ ضٔى٣ى أ١ ٖٓ 

 ز ذحُ٘ٓرس ُِطؼ٤٤ٖ جألط٣.٢ِٔأل أ١ عحؿٍ ك٢ ػؼ٣ٞس جُِؿ٘س ذحُو٣ٍوس جُٔوٌٍ



. ٣ٝؿددَٞ ُِؿ٘ددس ذٍػددح أؽددٍجف جُ٘ددُجع إٔ ضددىػٞ أ١ ؽددٍف كدد٢ ٗظحٜٓددح جُددىجن٢ُِؿ٘ددس جُطٞك٤ددن ضؼددغ  -3

جُٔؼحٛىز ُطوى٣ْ آٌجتٚ قٍٞ جُُ٘جع علحٛٚ أٝ ًطحذس. ٝضطهدً هدٍجٌجش ٝضٞطد٤حش جُِؿ٘دس ذأؿِر٤دس أطدٞجش 

 أػؼحتٜح جُهٔٓس.

٘دُجع ئُد٠ أ١ ضدىجذ٤ٍ ٣ٌٔدٖ إٔ ضٓدَٜ جُٞطدٍٞ ئُد٠ ضٓد٣ٞس ٣ؿَٞ ُِؿ٘س إٔ ضِلص ٗظدٍ جألؽدٍجف كد٢ جُ -4

 ٝو٣س.

ضٓطٔغ جُِؿ٘س ئ٠ُ جألؽٍجف ٝضىٌِ جالوػحءجش ٝجالػطٍجػدحش ػ٤ِٜدح ٝضودىّ جهطٍجقدحش ُِلٍهدحء ذوظدى  -5

 جُٞطٍٞ ئ٠ُ ض٣ٞٓس ٝو٣س ُُِ٘جع.

جُؼحّ ٣ٝكٍٞ  ضوىّ جُِؿ٘س ضو٣ٍٍٛح ك٢ ؿؼٕٞ جغ٢٘ ػشٍ عٍٜج ٖٓ ضش٤ٌِٜح. ٣ٝٞوع جُطو٣ٍٍ ُىٟ جأل٤ٖٓ -6

ذٔح ك٤ٚ ٖٓ ٗطحتؽ قٍٞ جُٞهحتـغ ٝجُٔٓدحتَ جُوح٤ٗٞٗدس، ُِٓٓدح   ال ٣ٌـٕٞ ضو٣ٍٍ جُِؿ٘س، ئ٠ُ أؽٍجف جُُ٘جع.

ُألؽٍجف ٝال ضٌٕٞ ُٚ أ١ طلس أنٍٟ ؿ٤ٍ طدلس جُطٞطد٤حش جُٔوىٓدس ُطإندً ذؼد٤ٖ جالػطردحٌ ٓدٖ هردـَ 

 ٤َ جُٞطٍٞ ئ٠ُ ض٣ٞٓس ٝو٣س.ٜجألؽٍجف ك٢ جُُ٘جع ذوظى ضٓ

ضٜددح، ٝضطكٔددَ جألٓددْ جُٔطكددىز ٗلوددحش حجألٓدد٤ٖ جُؼددحّ جُِؿ٘ددس ذحُٔٓددحػىجش ٝجُطٓدد٤ٜالش ذكٓددد قحؾ٣ددُٝو  -7

 جُِؿ٘س.

_______________________ 

   

 


