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 434.يٍ شىال  22صادر في  1.3191.ظهيز شزيف رلى 

انًتعهك  841.2 تتُفيذ انماَىٌ رلى (21.3أغظطض  31)

تانًظتهشياخ انطثيح
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  ،انؾًذ هلل ٔؽذِ

 

 ثذاخهّ: -انطبثغ انششٚق 

 )يؾًذ ثٍ انؾغٍ ثٍ يؾًذ ثٍ ٕٚعق هللا ٔنّٛ(

 

  ظٓٛشَب انششٚق ْزا، أعًبِ هللا ٔأػض أيشِ أَُب:ٚؼهى يٍ 

  يُّ، 05ٔ  24ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٔالعًٛب انلظهٍٛ  

  أطذسَب ايشَب انششٚق ثًب ٚهٙ :

انًزؼهن  22.44 ُٚلز ُٔٚشش ثبنغشٚذح انشعًٛخ، ػوت ظٓٛشَب انششٚق ْزا، انوبٌَٕ سهى

  انًغزشبسٍٚ.ثبنًغزهضيبد انطجٛخ، كًب ٔاكن ػهّٛ يغهظ انُٕاة ٔيغهظ 

  

 

 (.4544أؿغطظ  45) 4242يٍ شٕال  44ٔؽشس ثبنشثبؽ كٙ 

 

 ٔهؼّ ثبنؼطق :

  

 سئٛظ انؾكٕيخ،

 ػجذ اإلنّ اثٍ كٛشاٌ. اإليؼبء :

                                                           

 .8441(، ص 4544عجزًجش  41) 4242ر٘ انوؼذح  44ثزبسٚخ  8422انغشٚذح انشعًٛخ ػذد  -1



 

 انًتعهك تانًظتهشياخ انطثيح 841.2 لاَىٌ رلى

 أحكاو عايح: انثاب األول

 تعزيفاخ وَطاق انتطثيك: انفزع األول

 .انًادج 

 انوبٌَٕ ثبنًظطهؾبد انزبنٛخ :ٚشاد كٙ يلٕٓو ْزا 

: كم أداح أٔ عٓبد أٔ يؼذاد أٔ يبدح أٔ يُزٕط أٔ أ٘ ػُظش انًظتهشو انطثي .4

آخش ٚغزؼًم يُلشدا أٔ يُؼًب ثًب كٙ رنك انزٕاثغ ٔانجشايظ انًؼهٕيبرٛخ انزٙ 

رذخم كٙ رشـٛهّ، ٔانًخظض يٍ ؽشف انظبَغ نالعزؼًبل نذٖ اإلَغبٌ 

ز٘ ال ًٚكٍ انؾظٕل ػهٗ يلؼٕنّ األعبعٙ ألؿشاع ؽجٛخ أٔ عشاؽٛخ، ٔان

 دػى ٔظٛلزّ ثًضم ْزِ انٕعبئم. ثٕعبئم دٔائٛخ أٔ يُبػٛخ أٔ أٚؼٛخ، ٔنكٍ ًٚكٍ

كم يغزهضو ؽجٙ طًى نـشعّ كهٛب أٔ عضئٛب  انًظتهشو انطثي انًُغزص انُشيط: .4

داخم عغى اإلَغبٌ، أٔ نٕػؼّ داخم كزؾخ ؽجٛؼٛخ يٍ انغغى، ٔانز٘ ٚؼزًذ 

هٛى ػهٗ يظذس نهطبهخ انكٓشثبئٛخ أٔ أ٘ يظذس آخش نهطبهخ ؿٛش رهك اشزـبنّ انغ

 انزٙ رزٕنذ يجبششح يٍ عغى اإلَغبٌ أٔ يٍ انضوبنخ.

كم يغزهضو ؽجٙ طُغ ثشكم خبص نـشع  انًظتهشو انطثي عهى انًماص: .4

االعزؼًبل يٍ هجم يشٚغ ثؼُّٛ رجؼب نٕطلّ يكزٕثخ يٍ ؽشف ؽجٛت يؤْم أٔ 

ك ثًٕعت يؤْالرّ انًُٓٛخ. ال ٚؼزجش يغزهضيب أ٘ شخض آخش يشخض نّ ثزن

ؽجٛب ػهٗ انًوبط، انًغزهضو انطجٙ انًظُغ ٔكن أعبنٛت انزظُٛغ انًزٕاطهخ أٔ 

انًزغهغهخ ٔانز٘ ٚزطهت انًالءيخ يٍ هجم ؽجٛت أٔ أ٘ يغزؼًم يُٓٙ نزهجٛخ 

 االؽزٛبعبد انخبطخ نًشٚغ ثؼُّٛ.

عزؼًبل يغ يغزهضو ؽجٙ كم يُزٕط ٕٚعّ أعبعب يٍ هجم طبَؼخ نال انتاتع: .2

 1طبَؼّ ثٓذف انزًكٍٛ يٍ اعزؼًبل ْزا األخٛش ؽجوب نًوبطذ

يغًٕع انجشيغخ انًؼهٕيبرٛخ انالصيخ نزشـٛم يغزهضو  انثزَايج انًعهىياتي: .0

 ؽجٙ، ؽجوب نًوبطذ طبَؼخ.

االعزؼًبل انًخظض نّ يغزهضو ؽجٙ، ٔكوب نهجٛبَبد انًوذيخ يٍ  انًمصذ: .8

كٙ يٕعض انزٕعٛٓبد أٔ كٙ األدٔاد انزشٔٚغٛخ  ؽشف انظبَغ كٙ انًهظن أٔ

 1نزنك انًغزهضو

يغًٕع انؼًهٛبد انًزؼًُخ نزظًٛى ٔإَزبط  تصُيع انًظتهشياخ انطثيح: .7

ٔيؼبنغخ ٔيشاهجخ انغٕدح ٔرٕػٛت ٔػَُٕخ ٔرخضٍٚ يغزهضيبد ؽجٛخ ثـشع 

 1ػشػٓب كٙ انغٕم



 

ٙ أٔ : كم يؤعغخ كٙ يهكٛخ شخض راريؤطظح تصُيع انًظتهشياخ انطثيح .2

يؼُٕ٘ يغؤٔنخ ثبعًٓب ػٍ طُبػخ يغزهضو ؽجٙ أٔ ػذح يغزهضيبد ؽجٛخ أٔ 

  روٕو ثظٛبَخ ثؼؼٓب.

ٔ رؼزجش يؤعغخ طُبػٛخ كم يؤعغخ روٕو ثزغًٛغ أٔ ثزغذٚذ يغزهضو ؽجٙ أٔ ػذح 

  يغزهضيبد ؽجٛخ نـشع ػشػٓب كٙ انغٕم ثبعًٓب.

ثزغًٛغ ٔيالئًخ يغزهضيبد ال ٚؼزجش طبَؼب انشخض انز٘ ٚوٕو، نلبئذح يشػٗ ثؼُٛٓى، 

  ؽجٛخ يؼشٔػخ كٙ انغٕم، ٔكوب نهًوظذ انًخظض نٓب.

: كم يؤعغخ كٙ يهكٛخ شخض رارٙ أٔ يؤطظح اطتيزاد انًظتهشياخ انطثيح .1

يؼُٕ٘ روٕو ثبعزٛشاد يغزهضيبد ؽجٛخ عذٚذح أٔ يغذدح كٙ ثهذْب األطهٙ أٔ 

 ى انًؤعغخ.يغزهضيبد ؽجٛخ يغزؼًهخ ثـشع رغذٚذْب ٔػشػٓب كٙ انغٕم ثبع

: كم يؤعغخ كٙ يهكٛخ شخض رارٙ أٔ يؤطظح تصذيز انًظتهشياخ انطثيح .45

يؼُٕ٘ روٕو ثزظذٚش يغزهضيبد ؽجٛخ عذٚذح أٔ يغذدح، أٔ يغزهضيبد ؽجٛخ 

يغزؼًهخ ششٚطخ انؾظٕل يٍ اإلداسح ػهٗ شٓبدح انجٛغ انؾش انزٙ رضجذ اؽزشاو 

غ انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًغزهضيبد انطجٛخ انًؼُٛخ نوٕاػذ ؽغٍ إَغبص انزظُٛ

 يٍ ْزا انوبٌَٕ. 44انًبدح 

: كم يؤعغخ كٙ يهكٛخ شخض رارٙ أٔ يؤطظح تىسيع انًظتهشياخ انطثيح .44

يؼُٕ٘ روٕو ثششاء يغزهضيبد ؽجٛخ، يغغهخ ؽجوب ألؽكبو ْزا انوبٌَٕ 

ٔانُظٕص انظبدسح ثزطجٛوّ، ثبنغًهخ ٔرخضُٚٓب ثـشع رٕصٚؼٓب ثبنغًهخ أٔ 

 44يٕاكوخ طبؽت انزغغٛم انًشبس إنّٛ كٙ انًبدح ثٛؼٓب ثبنزوغٛؾ، ششٚطخ 

  أعلهّ.

 2إال أٌ انزٕصٚغ ػهٗ انؼًٕو نهًُزغبد انظٛذنٛخ ؿٛش انذٔائٛخ انًشبس إنٛٓب كٙ انًبدح 

ثًضبثخ يذَٔخ األدٔٚخ ٔانظٛذنخ، ٔانزٙ رؼزجش يغزهضيبد ؽجٛخ كٙ  47.52يٍ انوبٌَٕ سهى 

يٍ انوبٌَٕ  45ٛبدنخ انظٛذنٛبد ؽجوب نهًبدح أعلهّ، ٚزى ؽظشٚب يٍ ؽشف ط 4يلٕٓو انًبدح 

  انغبنق ركشِ.

: انؼشع نهجٛغ أٔ انجٛغ أٔ انٕػغ سٍْ عزض انًظتهشو انطثي في انظىق .44

اإلشبسح ثًوبثم أٔ يغبَب أٔ انًُؼ كٛلًب كبٌ ؿشػّ نًغزهضو ؽجٙ عذٚذ أٔ 

 يغذد.

م االعزؼًبل األٔل نًغزهضو ؽجٙ يٍ ؽشف يغزؼً تشغيم انًظتهشو انطثي : .44

 نألْذاف انًزٕخبح يٍ رظًًّٛ.

كم يؼبنغخ نًغزهضو ؽجٙ يغزؼًم ثـشع إػبدح  تجذيذ انًظتهشو انطثي: .42

 ػشػّ كٙ انغٕم.

يغًٕع األَشطخ انشايٛخ إنٗ إطالػ يغزهضو ؽجٙ  صياَح يظتهشو طثي : .40

 ٔإػبدرّ نؾبرّ األطهٛخ هظذ رشـٛهّ ٔكن ششٔؽ عاليخ االعزؼًبل.



 

ػًبل انظٛبَخ، ًٔٚكٍ أٌ ركٌٕ يؤعغخ يؤعغخ روٕو ثأ يؤطظح انصياَح: .48

 نهزظُٛغ أٔ يؤعغخ يغزوهخ ثزارٓب.

: كم شخض رارٙ أٔ يؼُٕ٘ يغؤٔل ػٍ يؤعغخ طؾٛخ ػبيخ أٔ انًظتغم .47

خبطخ ٚغزخذو يغزهضو أٔ ػذح يغزهضيبد ؽجٛخ. ٔال ٚغٕص نّ، اثزذاء يٍ ربسٚخ 

م ؽجوب َشش ْزا انوبٌَٕ ثبنغشٚذح انشعًٛخ، اهزُبء أ٘ يغزهضو ؽجٙ ؿٛش يغغ

  يٍ ْزا انوبٌَٕ ٔانُظٕص انظبدسح ثزطجٛوّ. 44نهًبدح 

 2انًادج 

 ألعم رطجٛن أؽكبو ْزا انوبٌَٕ، رؼزجش يغزهضيبد ؽجٛخ:

  47.52يٍ انوبٌَٕ سهى  2انًُزغبد انظٛذنٛخ ؿٛش انذٔائٛخ انًؾذدح كٙ انًبدح 

 ثًضبثخ يذَٔخ األدٔٚخ ٔانظٛذنخ؛

  انًغزهضيبد انطجٛخ انًخظظخ نزغشٚغ دٔاء، ؿٛش أَّ ػُذيب ٚشكم انًغزهضو

انطجٙ يغ انذٔاء يُزٕعب يُذيغب يخظظب العزؼًبنّ ؽظشٚب كًب ٔظت ٔؿٛش 

هبثم إلػبدح االعزؼًبل، كئٌ ْزا انًُزٕط ٚؼزجش دٔاء كٙ يلٕٓو انوبٌَٕ سهى 

 ثًضبثخ يذَٔخ األدٔٚخ ٔ انظٛذنخ؛ 47.52

 ٛخ انزٙ رزؼًٍ يبدح ًٚكٍ اػزجبسْب دٔاء إرا اعزؼًهذ انًغزهضيبد انطج

 يُلظهخ، ؿٛش أَٓب رؤصش ػهٗ عغى اإلَغبٌ ثًلؼٕل صبَٕ٘ ثبنُغجخ نًلؼٕل رهك

 انًغزهضيبد؛

  انًغزهضيبد انطجٛخ انًظُؼخ يٍ َغٛظ ر٘ أطم ؽٕٛاَٙ أٔ ثشش٘ اعزلشؿذ

أطم ؽٕٛاَٙ يُّ انؾٛبح أٔ يٍ يُزغبد ؿٛش هبثهخ نهؾٛبح يشزوخ يٍ أَغغخ راد 

أٔ ثشش٘ ششٚطخ أٌ رخؼغ نهًزطهجبد األعبعٛخ يٍ ؽٛش انغٕدح ٔانغاليخ 

  أدَبِ. 0ٔاألداء انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًبدح 

طاطيح وانًتطهثاخ األ وتصُيفها أغزاض انًظتهشياخ انطثيح: 2انفزع 

 نجىدتها وطاليتها وأدائها

 3انًادج 

 رغزؼًم انًغزهضيبد انطجٛخ نألؿشاع انزبنٛخ :

 انزشخٛض أٔ انٕهبٚخ أٔ انًشاهجخ أٔ انؼالط أٔ انزخلٛق يٍ يشع يب؛ .4

 انزشخٛض أٔ انًشاهجخ أٔ انؼالط أٔ انزخلٛق أٔ انزؼٕٚغ ػٍ إطبثخ أٔ إػبهخ؛ .4

 دساعخ أٔ اعزجذال أٔ رؼذٚم يكَٕبد انغغى؛ .4

رشخٛض أٔ دساعخ أٔ اعزجذال أٔ رؼذٚم يغبس كٛضٕٚنٕعٙ ثًب كٙ رنك  .2

  اإلَغبة.



 

 4انًادج 

 رشرت انًغزهضيبد انطجٛخ ثبنُظش إنٗ:

 يذح اعزؼًبل انًغزهضو يٍ ثؼغ انذهبئن إنٗ ػذح عُٕاد؛ 

 أَّ يُـشط أٔ ال؛ 

 أٌ انًغزهضو ٚغزؼًم نـشع عشاؽٙ أٔ ال؛ 

 أَّ َشٛؾ أٔ ال؛ 

  ٙانغضء انؾٕٛ٘ أٔ ال يٍ انغغى ) َظبو انذٔسح انذيٕٚخ، انغٓبص انؼظج

 انًشكض٘(.

 ت دسعخ خطٕسح اعزؼًبنٓب كٙ األهغبو انزبنٛخ:رشرت انًغزهضيبد انطجٛخ ؽغ 

 .انوغى األٔل: خطش يؾزًم ػؼٛق 

 .انوغى انضبَٙ أ: خطش يؾزًم يزٕعؾ 

 .انوغى انضبَٙ ة: خطش يؾزًم يشرلغ 

 .انوغى انضبنش: خطش يؾزًم ؽشط  

 5انًادج 

ٚغت أٌ رٕكش انًغزهضيبد انطجٛخ يغزٕٖ ػبل يٍ انغاليخ ػُذ االعزؼًبل ثبنُغجخ 

ٔانًٍُٓٛٛ ٔاألؿٛبس ٔأٌ رغزغٛت نهًزطهجبد األعبعٛخ يٍ ؽٛش انغٕدح ٔانغاليخ  نهًشٚغ

 ٔاألداء انًؾذدح ثُض رُظًٛٙ.

ٚغت أٌ ٚشكن كم يغزهضو ؽجٙ ثًٕعض نهزؼهًٛبد أٔ ثًهظن ٚزؼًٍ انًؼهٕيبد 

  انؼشٔسٚخ العزؼًبنّ اٜيٍ ٔنهزؼشف ػهٗ طبَؼّ.

  6انًادج 

طخ طُبػٛخ انًغزهضيبد انطجٛخ ٔاعزؼًبنٓب، ٔػٍ ٚغت رذثٛش انُلبٚبد انُبرغخ ػٍ أَش

انًغزهضيبد انطجٛخ انًُزٓٛخ طالؽٛزٓب، ٔانزخهض يُٓب ٔكوب نألؽكبو انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ 

  انغبس٘ ثٓب انؼًم.



 

وتصذيز و  واطتيزاد أحكاو يتعهمح تًؤطظاخ تصُيع: انثاب انثاَي

 انطثيح تىسيع انًظتهشياخ

 7انًادج 

عغخ رظُٛغ أٔ اعزٛشاد أٔ رظذٚش أٔ رٕصٚغ نهًغزهضيبد انطجٛخ ٚغت أٌ ركٌٕ كم يؤ

يٕػٕع رظشٚؼ نذٖ اإلداسح، هجم انششٔع كٙ يضأنخ َشبؽٓب، ٕٚػؼ ػهٗ انخظٕص 

 ؽجٛؼخ انُشبؽ انًضيغ انوٛبو ثّ ٔانًغزهضيبد انطجٛخ انًؼُٛخ. ٔٚغت أٌ ٚشكن انزظشٚؼ ثًهق.

 ٔكزا ٔصبئن انًهق انًشاكن نّ. ٚؾذد ثُض رُظًٛٙ ًَٕرط انزظشٚؼ ٔكٛلٛبد إٚذاػّ

ال ٚؼلٙ انزظشٚؼ انًزكٕس يٍ انزظشٚؾبد أٔ انزشاخٛض األخشٖ انًُظٕص ػهٛٓب 

 كٙ انزششٚغ ٔانزُظٛى انغبس٘ ثًٓب انؼًم.

ال ٚخؼغ طشف انًغزهضيبد انطجٛخ يٍ هجم انظٛذنٛبد إنٗ رظشٚؼ يغجن ششٚطخ 

ٌ أٔ يشخض نٓب ثبنُغجخ نهًغزهضيبد اهزُبء يغزهضيبد ؽجٛخ يغغهخ ؽجوب ألؽكبو ْزا انوبَٕ

  انطجٛخ ػهٗ انًوبط.

 8انًادج 

رزٕكش اإلداسح ػهٗ أعم أهظبِ رغؼٌٕ ٕٚيب، اثزذاء يٍ ربسٚخ إٚذاع انزظشٚؼ 

أػالِ، نزطهت يٍ انًظشػ كم يؼهٕيخ إػبكٛخ ٔنزوٕو ثضٚبسح  7انًُظٕص ػهّٛ كٙ انًبدح 

انًالؽظبد انزٙ ٚزؼٍٛ ػهّٛ أخزْب ثؼٍٛ  يؾالد انًؤعغبد انًؼُٛخ، ٔنزجهٛـّ ػُذ االهزؼبء

  االػزجبس. ٔػُذ اَظشاو األعم انًزكٕس، ٚؼزجش رنك ثًضبثخ هجٕل ػًُٙ.

 9انًادج 

ٚغت أٌ ٚكٌٕ كم رـٛٛش ٚهؾن انؼُبطش انًكَٕخ نهزظشٚؼ األٔنٙ، يٕػٕع رظشٚؼ 

  عذٚذ نذٖ اإلداسح يٍ ؽشف انًؤعغخ انًؼُٛخ، ٔكن َلظ ششٔؽ انزظشٚؼ األٔنٙ.

 1.ًادج ان

أػالِ أٌ رلٕع ػٍ ؽشٚن انًُبٔنخ ػًهٛخ  7ًٚكٍ نهًؤعغبد انًشبس إنٛٓب كٙ انًبدح 

أٔ ػذح ػًهٛبد رظُٛغ أٔ رظذٚش أٔ رٕصٚغ أٔ طٛبَخ يغزهضيبد ؽجٛخ نًؤعغخ أخشٖ، ػهٗ 

 44أعبط دكزش نهزؾًالد ٔكٙ اؽزشاو نوٕاػذ ؽغٍ اإلَغبص انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًبدح 

 أدَبِ.

ٔنٙ ْزِ انًؤعغبد إخجبس اإلداسح ثٓزا انزلٕٚغ ؽجوب نهكٛلٛبد انًؾذدح ٚغت ػهٗ يغؤ

 ثُض رُظًٛٙ.

ٚغت ػهٗ كم يغزـم نًغزهضو ؽجٙ أٌ ٚؼًٍ اعزًشاس طٛبَزّ ثًٕعت ارلبم رؼبهذ٘ 

يغ انًظُغ أٔ يؤعغخ طٛبَخ يؤْهخ نزنك. رؾذد ثُض رُظًٛٙ الئؾخ انًغزهضيبد انطجٛخ 

  انًؼُٛخ ثئعجبسٚخ انظٛبَخ.



 

 ..انًادج 

أػالِ ٔكزا انًلٕع إنٛٓى اؽزشاو هٕاػذ  7ٚغت ػهٗ انًؤعغبد انًشبس إنٛٓب كٙ انًبدح 

ؽغٍ إَغبص انزظُٛغ ٔانُوم ٔانزخضٍٚ ٔانزٕصٚغ ٔروٛٛى أداء انًغزهضيبد انطجٛخ، انًؾذدح 

  ثُض رُظًٛٙ ثؼذ اعزشبسح انٓٛئبد انًؼُٛخ انًًضهخ نًُٓٙ انظؾخ.

شياخ انطثيح في مح تشزوط عزض انًظتهأحكاو يتعه: انثاب انثانث

 انظىق واطتعًانها

 تظجيم انًظتهشياخ انطثيح: انفزع األول

 2.انًادج 

ٚزٕهق ػشع يغزهضو ؽجٙ كٙ انغٕم ػهٗ انؾظٕل انًغجن ػهٗ شٓبدح رغغٛم رًُؼ 

يٍ ؽشف اإلداسح، ثؼذ اعزشبسح انهغُخ انٕؽُٛخ االعزشبسٚخ نهًغزهضيبد انطجٛخ انًُظٕص 

 أدَبِ. 48انًبدح ػهٛٓب كٙ 

رًُؼ شٓبدح انزغغٛم، ثُبء ػهٗ ؽهت، نكم يؤعغخ رزٕنٗ رظُٛغ أٔ اعزٛشاد يغزهضيبد 

  أػالِ. 7ؽجٛخ يظشػ ثٓب هبََٕب نذٖ اإلداسح ٔكوب نهًبدح 

 3.انًادج 

 أػالِ، ال رخؼغ إلنضايٛخ انزغغٛم: 44اعزضُبء يٍ أؽكبو انًبدح 

أٔ انًظُؼخ يؾهٛب، انًخظظخ نهجؾش انًغزهضيبد انطجٛخ انزغشٚجٛخ انًغزٕسدح  .4

 انجٕٛؽجٙ ششؽ يشاػبح األؽكبو انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم كٙ ْزا

 انًغبل؛

 انًغزهضيبد انطجٛخ ؿٛش انًغٕهخ كٙ انًـشة ٔانًٕطٕكخ نًشػٗ يؼٍُٛٛ؛ .4

انًغزهضيبد انطجٛخ انًغزؼًهخ انًغزٕسدح ثـشع رغذٚذْب ألعم رظذٚشْب ٔكوب  .4

 زششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم؛نألؽكبو ان

 انًغزهضيبد انطجٛخ ػهٗ انًوبط؛ .2

 ػُٛبد انًغزهضيبد انطجٛخ انًغزٕسدح انًخظظخ نهزوٛٛى ثـشع رغغٛهٓب؛ .0

ػُٛبد انًغزهضيبد انطجٛخ انًغزٕسدح أٔ انًظُؼخ يؾهٛب انًخظظخ نهؼشع  .8

ؼبسع، ثـشع انزؼشٚق ثٓب نذٖ انًٍُٓٛٛ كٙ يؾبكم أٔ يؤرًشاد ػهًٛخ أٔ ي

ػهٗ أٌ ٚزؼًٍ ػشػٓب نٕؽخ يشئٛخ رجٍٛ ثٕػٕػ أٌ رهك انًغزهضيبد انطجٛخ 

  نٍ ًٚكٍ ػشػٓب كٙ انغٕم ٔال رشـٛهٓب هجم رغغهٛٓب.

ٚغت أٌ ركٌٕ انًغزهضيبد انطجٛخ انغبنق ركشْب يٕػٕع رشخٛض خبص ٚغهى يٍ 

  ؽشف اإلداسح ٔكن انششٔؽ ٔانًغطشح انًؾذدح ثُض رُظًٛٙ.



 

 4.انًادج 

أٌ ٚشكن ؽهت انؾظٕل ػهٗ شٓبدح انزغغٛم ثًهق إداس٘ ٔروُٙ ًٚكٍ يٍ روٛٛى  ٚغت

 أػالِ. 0أداء انًغزهضو ٔيطبثوزّ نهًزطهجبد األعبعٛخ انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًبدح 

ٚؾذد يؼًٌٕ يهق ؽهت انزغغٛم ٔيغطشح انزغغٛم ثُض رُظًٛٙ، ؽغت طُق 

  انًغزهضو انطجٙ.

 5.انًادج 

 إال إرا خؼغ انًغزهضو انطجٙ يٕػٕع ؽهت انزغغٛم يغجوب:ال رًُؼ شٓبدح انزغغٛم، 

 إيب نجؾش عشٚش٘ يُغض ؽجوب نهزششٚغ ٔانزُظٛى انغبس٘ ثًٓب انؼًم؛ .4

أٔ نزوٛٛى انجٛبَبد انغشٚشٚخ يٍ خالل انكزبثبد انؼهًٛخ انًزٕكشح، ػُذيب ٚضجذ  .4

طبؽت ؽهت انزغغٛم يؼبدنخ انًغزهضو يٕػٕع انطهت نهًغزهضو انًؼُٙ ثزهك 

  انجٛبَبد.

 ٚؾت أٌ رًكٍ األثؾبس انغشٚشٚخ ٔروٛٛى انجٛبَبد انغشٚشٚخ انًشبس إنٛٓب أػالِ يٍ:

 روذٚش أداء انًغزهضو انًؼُٙ كٙ انظشٔف انؼبدٚخ العزؼًبنّ؛ 

 روٛٛى انؼالهخ ثٍٛ يُبكغ ٔيخبؽش انًغزهضو ٔرؾذٚذ آصبسِ ؿٛش انًشؿٕثخ؛ 

 ٛ0خ انًشبس إنٛٓب كٙ انًبدح رأكٛذ اؽزشاو انًغزهضو انطجٙ نهًزطهجبد األعبع 

  أػالِ.

ٚغت أٌ رجٍٛ َزبئظ انجؾش أٔ َزبئظ روٛٛى انجٛبَبد انغشٚشٚخ انغبنق ركشْب كٙ يهق 

 أػالِ. 42انزغغٛم انًشبس إنّٛ كٙ انًبدح 

 6.انًادج 

ٚجوٗ طبؽت انزغغٛم يغؤٔال ػٍ انزوٛٛى انذائى نهجٛبَبد انغشٚشٚخ نًُزٕعبرّ ٔكوب 

هًٛخ؛ كًب ٚغت ػهّٛ إثالؽ اإلداسح كزبثخ ثكم رؼذٚم ٚطشأ ػهٗ رهك نزطٕس انًؼطٛبد انؼ

 انجٛبَبد أٔ ػهٗ يؼًٌٕ يهق رغغٛم انًغزهضو انطجٙ انًؼشٔع كٙ انغٕم.

  ٚغت أٌ ٚوذو ؽهت رغغٛم عذٚذ نإلداسح ػُذ كم رـٛٛش ٚطبل ؽجٛؼخ انًغزهضو انطجٙ.

 7.انًادج 

انزغغٛم رغهًّ اإلداسح ؽجوب  ٚزٕهق كم رـٛٛش نظبؽت انزغغٛم ػهٗ إرٌ ثزؾٕٚم

  نهكٛلٛبد انًؾذدح ثُض رُظًٛٙ.

 8.انًادج 

ٚؾذد ثُض رُظًٛٙ ػًش ٔالئؾخ ٔكئخ َٕٔػٛخ انًغزهضيبد انطجٛخ انًغزؼًهخ أٔ انًغذدح 

  انزٙ ًٚكٍ هجٕل رغغٛهٓب ثـشع ػشػٓب كٙ انغٕم.



 

 9.انًادج 

هجم رغغٛهٓب، هذ اعزغبثذ ٚغت أٌ ركٌٕ انًغزهضيبد انطجٛخ انجبػضخ إلشؼبػبد إَٔٚٛخ، 

  نهششٔؽ انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انزششٚغ ٔانزُظٛى انًزؼهوٍٛ ثبنٕهبٚخ يٍ اإلشؼبػبد األَٕٚٛخ.

 21انًادج 

ػُذ روذٚى يغزهضو ؽجٙ يشكت يغ دٔاء أٔ كبشق ٚغزؼًم ألؿشاع انزشخٛض كٙ 

ذ يٍ ْزِ أػالِ، كئٌ كم ٔاؽ 4انًخزجش أٔ يغ أ٘ يُزٕط آخش، ٔيغ يشاػبح أؽكبو انًبدح 

 انًُزغبد انًشكجخ ٚظم خبػؼب نهًغبؽش انخبطخ ثؼشػّ كٙ انغٕم.

 .2انًادج 

ػُذيب روزؼٙ رنك ؽبعٛبد انظؾخ انؼبيخ ٔكٙ ؽبنخ االعزؼغبل ًٚكٍ نهغهطخ انؾكٕيٛخ 

انًكهلخ ثبنظؾخ اإلرٌ ثظلخ اعزضُبئٛخ ثؼشع يغزهضيبد ؽجٛخ كٙ انغٕم ٔرشـٛهٓب، كٙ 

أػالِ ششٚطخ أٌ ٚضجذ انظبَغ  42انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًبدح  اَزظبس إرًبو يغطشح انزغغٛم

أٔ انًغزٕسد أٌ انًغزهضو انطجٙ انًؼُٙ هذ خؼغ الخزجبس كؼبنٛزّ ٔعٕدرّ ٔعاليزّ ػُذ 

  االعزؼًبل كٙ ظشٔف ػبدٚخ.

 22انًادج 

 44ٔ  44ثبعزضُبء ؽبالد انكٕاسس كٛلًب كبَذ ؽجٛؼزٓب، ٔخالكب ألؽكبو انًبدرٍٛ 

ٌ ركٌٕ انًغزهضيبد انطجٛخ انٕاسدح يٍ انخبسط كٙ شكم رجشػبد يٕػٕع أػالِ، ٚغت أ

ٕٚيب هجم إسعبل انزجشػبد.  45رظشٚؼ يغجن نذٖ اإلداسح ٚوذيّ انطشف انًشعهخ إنّٛ 

ًٚكٍ نإلداسح أٌ رؼزشع ثوشاس يؼهم ػهٗ إدخبل انًغزهضيبد انطجٛخ  ٔخالل ْزا األعم،

  انًزكٕسح إنٗ انزشاة انٕؽُٙ.

ٌ انزظشٚؼ ثبنزجشع يظؾٕثب ثٕصبئن رًكٍ اإلداسح يٍ انزأكذ ثأٌ ٚغت أٌ ٚكٕ

 انًغزهضيبد انطجٛخ يٕػٕع انزجشع:

 يظُٕػخ ٔكن يؼبٚٛش يؼبدنخ نزهك انغبس٘ ثٓب انؼًم ثبنًـشة؛ 

 أَٓب رغٕم داخم ثهذ انًُشأ؛ 

 أٌ يذح طالؽٛزٓب انًزجوٛخ، إرا ٔعذد، رلٕم أٔ رغبٔ٘ سثغ يذح طالؽٛزٓب 

 انكهٛخ؛

  ٌرٕػٛجٓب ٚشٛش إنٗ ربسٚخ انظُغ ٔسهى انؾظخ ٔػُذ االهزؼبء ربسٚخ اَزٓبء أ

  انظالؽٛخ.

ٔٚغت أٌ ٚشكن انزظشٚؼ كزنك ثشٓبدح رؾذد إعى انًزجشع أٔ اإلعى انزغبس٘ نهًؤعغخ 

انًزجشػخ ٔػُٕآًَب ْٕٔٚخ انطشف انًغزلٛذ ٔكزا إعى ٔػُٕاٌ انشخض انًكهق ثبإلششاف 

 ػهٗ ػًهٛخ انزجشع.



 

ٍ أٌ ٚكٌٕ انطشف انًغزلٛذ إال يؤعغخ طؾٛخ ربثؼخ نهذٔنخ أٔ نغًبػخ رشاثٛخ ٔال ًٚك

أٔ نهٓالل األؽًش انًـشثٙ أٔ نغًؼٛخ يؼزشف نٓب ثظلخ انًُلؼخ انؼبيخ رؼًم كٙ انًغبل 

 انظؾٙ.

رؾزلع اإلداسح انًخزظخ ثبنؾن كٙ إعشاء أ٘ يشاهجخ ٔكٙ أ٘ ٔهذ ػهٗ عٕدح ٔ ٔعٓخ 

  .انًغزهضيبد انطجٛخ انًؼُٛخ

واالحتزاس عُذ اطتعًانها  تتثع يظار انًظتهشياخ انطثيح: انفزع انثاَي

 انتظجيم وطحة

 23انًادج 

ٚغت ػهٗ يغؤٔنٙ يؤعغبد رظُٛغ ٔاعزٛشاد ٔرظذٚش ٔرٕصٚغ انًغزهضيبد انطجٛخ 

انظؾخ، كٙ ؽذٔد يغؤٔنٛبرٓى انخبطخ، رطجٛن هٕاػذ رزجغ  ٔانًؤعغبد انظؾٛخ ٔكزا يُٓٛٙ

 يغبس ثؼغ انًغزهضيبد انطجٛخ ؽغت دسعخ انخطٕسح.

  رؾذد ثُض رُظًٛٙ الئؾخ رهك انًغزهضيبد انطجٛخ ٔكزا هٕاػذ رزجغ يغبسْب.

 24انًادج 

ٚٓذف َظبو االؽزشاص إنٗ يشاهجخ انؼٕاسع أٔ يخبؽش ٔهٕع انؼٕاسع انُبعًخ ػٍ 

 نًغزهضيبد انطجٛخ ثؼذ ػشػٓب كٙ انغٕم.اعزؼًبل ا

ٔٚؾذس نٓزا انـشع َظبو ٔؽُٙ نالؽزشاص، رؾذد كٛلٛبد رُظًّٛ ٔعٛشِ ثُض 

  رُظًٛٙ.

 25انًادج 

ٚغت ػهٗ يغؤٔنٙ يؤعغبد رظُٛغ ٔاعزٛشاد ٔرظذٚش ٔرٕصٚغ انًغزهضيبد انطجٛخ 

ٙ أعم ال ٚزؼذٖ ٔػهٗ يُٓٛٙ انظؾخ انزٍٚ ٚغزؼًهٌٕ انًغزهضيبد انطجٛخ إثالؽ اإلداسح ك

( عبػخ ثكم ػبسع أٔ خطش ٔهٕع ػبسع َبعى ػٍ اعزؼًبل يغزهضو 22صًبٌ ٔأسثؼٍٛ )

  ؽجٙ، ٔكزا ثكم خهم أٔ َوض كٙ عٕدح رهك انًُزغبد، ثهؾ إنٗ ػهًٓى.

 26انًادج 

إرا رجٍٛ نإلداسح يغزهضيب ؽجٛب يٍ شأَّ أٌ ٚشكم خطشا ػهٗ انظؾخ انؼبيخ، كئَٓب رخجش 

غغٛم انًغزهضو انًزكٕس ٔرذػِٕ إنٗ روذٚى يالؽظبد داخم أعم ال كٕسا ثزنك طبؽت ر

  ( ٕٚيب.40ٚزؼذٖ خًغخ )

ًٚكٍ نإلداسح ثؼذ اإلؽالع ػهٗ عٕاة طبؽت انزغغٛم أٔ كٙ ؽبنخ ػذو سدِ داخم 

األعم انغبنق ركشِ، ٔثؼذ اعزشبسح انهغُخ انٕؽُٛخ االعزشبسٚخ نهًغزهضيبد انطجٛخ، أيش 

انلٕس٘ نزٕصٚغ انًغزهضو انطجٙ ٔاعزشعبع انًغزهضيبد انطجٛخ طبؽت انزغغٛم ثبإلٚوبف 

  انًؼشٔػخ كٙ انغٕم.



 

كٙ ؽبنخ االعزؼغبل، روٕو اإلداسح ثزؼهٛن انزغغٛم ثوشاس يؼهم، ٔثئطذاس أيش ثغؾت 

( ٕٚيب اثزذاء يٍ 40انًغزهضو انطجٙ يٍ انغٕم ػهٗ عجٛم انٕهبٚخ، داخم أعم خًغخ ػشش )

ارخبر انوشاس انُٓبئٙ. ٔٚغت أٌ ٚظذس ْزا انوشاس ٔكوب نهًغطشح ربسٚخ انزؼهٛن، إنٗ ؿبٚخ 

( ٕٚيب 85انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انلوشح انضبَٛخ يٍ ْزِ انًبدح، داخم أعم ال ٚزغبٔص عزٍٛ )

  اثزذاء يٍ ربسٚخ انزؼهٛن.

 27انًادج 

ًٚكٍ عؾت يغزهضو ؽجٙ َٓبئٛب يٍ انغٕم ثوشاس نإلداسح، ثُبء ػهٗ ؽهت يجشس يٍ 

 غغٛم.طبؽت انز

  ٔٚزى انغؾت دساعخ انًجشساد انًوذيخ ٔروٛٛى آصبس انغؾت ػهٗ رًٍٕٚ انغٕم.

 28 انًادج

روشس اإلداسح رؼهٛن انزغغٛم أٔ عؾجّ، ػالٔح ػهٗ يب عجن، ٔكوب نهًغطشح انًُظٕص 

 أػالِ، إرا صجذ أٌ: 48ػهٛٓب كٙ انًبدح 

 انًغزهضو انطجٙ ال ٚغًؼ ثبنؾظٕل ػهٗ انُزبئظ انًزٕخبح؛ 

  انًغزهضو انطجٙ ال ٚزٕكش ػهٗ انزشكٛجخ انُٕػٛخ أٔ انكًٛخ انًظشػ ثٓب، ٔرنك

ثظشف انُظش ػٍ رطجٛن انؼوٕثبد انًوشسح كٙ انزششٚغ ٔانزُظٛى انغبس٘ ثًٓب 

 انؼًم انًزؼهوٍٛ ثضعش انـش كٙ انجؼبئغ؛

  عؾت انًغزهضو انطجٙ هذ روشس ثُبء ػهٗ ؽكى هؼبئٙ اكزغت هٕح انشٙء

 انًوؼٙ ثّ.

 29دج انًا

ٚغت ػهٗ طبؽت انزغغٛم ارخبر عًٛغ انزذاثٛش انالصيخ العزشعبع عًٛغ انًغزهضيبد 

 أػالِ. 42إنٗ  48انطجٛخ انزٙ روشس عؾجٓب يٍ انغٕم رطجٛوب ألؽكبو انًٕاد يٍ 

ٚغت ػهٗ طبؽت انزغغٛم أٌ ٚوٕو، كٙ ؽذٔد اٜعبل انًؾذدح يٍ ؽشف اإلداسح، إيب 

أيش ثغؾجٓب يٍ انغٕم أٔ ثئػبدرٓب إنٗ يظذسْب أٔ  ثئرالف انؾظخ أٔ انؾظض انزٙ طذس

رٕعٛٓٓب إنٗ أ٘ عٓخ أخشٖ خبسط انٕؽٍ رخزض كٙ إرالكٓب أٔ رغذٚذْب، ٔكزا ثزوذٚى انٕصبئن 

  انًضجزخ نزنك.

 انطثيح اإلشهار انًتعهك تانًظتهشياخ: انفزع انثانث

 31انًادج 

انًؼهٕيخ، ثًب كٙ رنك انغؼٙ ٚوظذ ثبإلشٓبس نهًغزهضيبد انطجٛخ كم شكم يٍ أشكبل 

نغهت انضثُبء أٔ انجؾش ػُٓى أٔ انزؾلٛض، انزٙ رٓذف إنٗ انؾش ػهٗ ٔطق انًغزهضيبد 

  انًزكٕسح أٔ رغهًٛٓب أٔ ثٛؼٓب أٔ اعزؼًبنٓب.



 

 ؿٛش أَّ ال ٚذخم كٙ ؽكى اإلشٓبس:

 انًهظن ٔيٕعض انزؼهًٛبد انًزؼهوٍٛ ثبنًغزهضيبد انطجٛخ؛ 

 الهزؼبء، ثكم ٔصٛوخ ؿٛش إشٓبسٚخ ػشٔسٚخ نإلعبثخ انًشاعهخ انًشكوخ، ػُذ ا

 ػهٗ عؤال يؾذد ٚزؼهن ثًغزهضو ؽجٙ يؼٍٛ؛

  انًؼهٕيبد انًزؼهوخ ثبنزؾزٚشاد ٔاؽزٛبؽبد االعزؼًبل ٔثبنزأصٛشاد ؿٛش

انًشؿٕة كٛٓب انًغغهخ كٙ إؽبس االؽزشاص ػُذ اعزؼًبل انًغزهضيبد انطجٛخ، 

ى رزى اإلشبسح كٛٓب إنٗ أٚخ يؼهٕيخ ؽٕل ٔكزا هٕائى انجٛغ ٔنٕائؼ األعؼبس إرا ن

 انًغزهضو انطجٙ؛

  ٗانًؼهٕيبد انًزؼهوخ ثبنظؾخ أٔ ثأيشاع ثششٚخ، ػهٗ أال رزى اإلشبسح كٛٓب إن

  يغزهضو يؼٍٛ ٔنٕ ثظلخ ؿٛش يجبششح

 .3انًادج 

ال ركٌٕ يٕػٕع إشٓبس إال انًغزهضيبد انطجٛخ انًغزلٛذح يٍ شٓبدح انزغغٛم يٍ نذٌ 

  اإلداسح.

 32نًادج ا

ٚغت أٌ ال ٚكٌٕ اإلشٓبس خبدػب ٔ أال ًٚظ ثؾًبٚخ طؾخ األشخبص. كًب ٚغت أٌ ٚوذو 

انًغزهضو انطجٙ انًؼُٙ ثطشٚوخ يٕػٕػٛخ ٔأٌ ٚغٓم ؽغٍ اعزؼًبنّ. كًب ٚغت أٌ ٚكٌٕ 

 يطبثوب نًهق رغغٛم انًغزهضو انًزكٕس.

أٌ رطبثن  ٚغت أٌ ركٌٕ عًٛغ انًؼهٕيبد انًؼًُخ كٙ اإلشٓبس طؾٛؾخ ٔيؾُٛخ ٔ

انوٕاٍَٛ انغبس٘ ثٓب انؼًم كٙ يغبل اإلشٓبس ًٔٚكٍ انزؾون يُٓب ٔشبيهخ ثبنوذس انز٘ ٚغزطٛغ 

  ثّ انشخض انًٕعٓخ إنّٛ يٍ ركٍٕٚ ككشح طؾٛؾخ ػٍ األداء انؾوٛوٙ نهًغزهضو انطجٙ.

 33انًادج 

ٔ كبَذ ال ٚوجم إشٓبس يغزهضو ؽجٙ نذٖ انؼًٕو إال إرا نى ٚكٍ خبػؼب نهٕطلخ انطجٛخ، أ

يظبسٚلّ ؿٛش هبثهخ نالعزشعبع يٍ أَظًخ انزأيٍٛ ػٍ انًشع، أٔ كبَذ شٓبدح رغغٛهّ ال 

  رزؼًٍ هٕٛدا رزؼهن ثبإلشٓبس نذٖ انؼًٕو ثغجت خطش هذ ٚهؾن ثبنظؾخ انؼًٕيٛخ.

 34انًادج 

ٚزٕهق كم إشٓبس نذٖ انؼًٕو ػهٗ انؾظٕل انًغجن ػهٗ رأشٛشح رغهى نٓزا انـشع يٍ 

 ؽشف اإلداسح.

 ٚؾذد يؾزٕٖ يهق ؽهت انزأشٛشح ٔيغطشح يُؼ ْزِ األخٛشح ثُض رُظًٛٙ.

 ال رخؼغ نهزأشٛشح انًزكٕسح أػالِ انؾًالد اإلشٓبسٚخ انًُظًخ يٍ ؽشف اإلداسح.

ًٚكٍ نإلداسح عؾت رأشٛشح اإلشٓبس ثوشاس يؼهم كٙ ؽبنخ ػذو اؽزشاو انششٔؽ 

  أػالِ. 44ٔ  44ٔ  44انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًٕاد 



 

 35ج انًاد

ٚغت أٌ ٚكٌٕ كم إشٓبس نذٖ يُٓٛٙ انظؾخ، انًؤْهٍٛ نٕطق أٔ اعزؼًبل 

انًغزهضيبد انطجٛخ كٙ يًبسعخ يُٓزٓى، يٕػٕع رظشٚؼ يغجن نذٖ اإلداسح انًخزظخ 

  ٔيشكن ثبنٕعبئم انزشٔٚغٛخ.

ًٔٚكٍ نإلداسح، داخم أعم صالصٍٛ ٕٚيب اثزذاء يٍ ربسٚخ انزٕطم ثبنزظشٚؼ، أٌ 

ٔ  44س إرا كبَذ انٕعبئم انزشٔٚغٛخ ؿٛش يطبثوخ نًوزؼٛبد انًبدرٍٛ رؼزشع ػهٗ اإلشٓب

  أػالِ. 44

 يح االطتشاريح نهًظتهشياخ انطثيحانهجُح انىطُ: انثاب انزاتع

  36انًادج 

 رؾذس نغُخ ٔؽُٛخ اعزشبسٚخ نهًغزهضيبد انطجٛخ رزٕنٗ إثذاء سأٚٓب ؽٕل:

 ؽهجبد رغغٛم انًغزهضيبد انطجٛخ؛ 

 ٔعؾجّ؛ رؼهٛن انزغغٛم أ 

 عؾت انًغزهضو انطجٙ يٍ انغٕم ألعجبة رزؼهن ثبنظؾخ انؼبيخ؛ 

 .ؽهجبد رأشٛشاد اإلشٓبس ٔهشاساد عؾجٓب  

ًٚكٍ أٌ رغزشبس انهغُخ انٕؽُٛخ االعزشبسٚخ نهًغزهضيبد انطجٛخ يٍ ؽشف اإلداسح ؽٕل 

 أ٘ يٕػٕع آخش ٚزؼهن ثبنًغزهضيبد انطجٛخ.

  اشزـبنٓب. ٔرؾذد ثُض رُظًٛٙ رشكٛجخ انهغُخ ٔكٛلٛبد

  37انًادج 

ٚهزضو أػؼبء انهغُخ انٕؽُٛخ االعزشبسٚخ نهًغزهضيبد انطجٛخ ثكزًبٌ انغش انًُٓٙ كًٛب 

  ٚزؼهن ثأ٘ ٔصٛوخ أٔ يؼهٕيخ ػهًٕا ثٓب إصش يشبسكزٓى كٙ أشـبل ٔاعزًبػبد انهغُخ انًزكٕسح.

أٌ ًٚزُغ ػٍ انًشبسكخ كٙ أشـبل انهغُخ األػؼبء انزٍٚ نٓى يظهؾخ يجبششح أٔ  ٚغت

ؿٛش يجبششح كٙ انًهلبد انًطشٔؽخ كٙ عذٔل أػًبنٓب، كًب ٚغت ػهٛٓى إػالو سئٛظ انهغُخ 

  ػٍ ؽشٚن رظشٚؼ ثزؼبسع انًظبنؼ.

أؽذ إرا صجذ نذٖ اإلداسح أٌ أؽذ أػؼبء انهغُخ نّ يظهؾخ يجبششح أٔ ؿٛش يجبششح كٙ 

  انًهلبد انًذسعخ كٙ عذٔل أػًبل انهغُخ، ٔعت ػهٛٓب إهبنزّ.



 

 انتفتيش وانعمىتاخ: انثاب انخايض

  38انًادج 

ثًضبثخ يذَٔخ األدٔٚخ ٔانظٛذنخ، رخؼغ  47.52يغ يشاػبح أؽكبو انوبٌَٕ سهى 

يؤعغبد طُبػخ ٔاعزٛشاد ٔرظذٚش ٔرٕصٚغ ٔطٛبَخ انًغزهضيبد انطجٛخ انًشبس إنٛٓب كٙ 

أػالِ، نؼًهٛبد رلزٛش دٔسٚخ رجؼب نهكٛلٛبد انًؾذدح ثُض رُظًٛٙ يٍ  45ٔ  7انًبدرٍٛ 

  ؽشف يٕظلٍٛ يُزذثٍٛ ٔيؾهلٍٛ نٓزا انـشع.

ٚكهق ْؤالء انًلزشٌٕ ثبنزؾون يٍ اؽزشاو أؽكبو ْزا انوبٌَٕ ٔانُظٕص انًزخزح 

بنًغزهضيبد انطجٛخ ثزطجٛوّ، ٔثبنجؾش ػٍ انًخبنلبد انًزؼهوخ ثبنضعش ػٍ انـش راد انظهخ ث

  ٔيؼبُٚزٓب.

  39انًادج 

ال ًٚكٍ أٌ ٚؼٍٛ كًلزشٍٛ انًٕظلٌٕ انزٍٚ نٓى، يجبششح أٔ ػٍ ؽشٚن األؿٛبس، يظبنؼ 

أػالِ، ٔانزٙ يٍ  42يجبششح أٔ ؿٛش يجبششح كٙ ٔاؽذح يٍ انًؤعغبد انًزكٕسح كٙ انًبدح 

  انًؾزًم أٌ رًظ ثبعزوالنٛزٓى.

  41انًادج 

 42ًهٛخ رلزٛش يؤعغخ يٍ انًؤعغبد انًشبس إنٛٓب كٙ انًبدح ػُذيب ٚالؽع إصش ػ

أػالِ، اسركبة يخبنلخ أٔ ٔعٕد خهم، رٕعّ اإلداسح إػزاسا إنٗ انًغؤٔل ػٍ انًؤعغخ 

نٕػغ ؽذ نهًخبنلخ أٔ انخهم انًالؽظٍٛ داخم أعم رؾذدِ ؽغت أًْٛخ اإلطالؽبد 

  انًطهٕثخ.

انًُظٕص ػهّٛ أػالِ، ٔاَظشاو كزشح ػُذ ػذو االيزضبل نإلػزاس ثؼذ اَظشاو األعم 

رًذٚذِ ػُذ االهزؼبء، ًٚكٍ نإلداسح أٌ رشكغ األيش إنٗ ٔكٛم انًهك انًخزض ثٓذف يجبششح 

  انًزبثؼبد انوؼبئٛخ ػذ يشركت انًخبنلخ.

إرا اػزجشد اإلداسح أٌ انخهم أٔ انًخبنلخ انزٙ رًذ يؼبُٚزٓب هذ رشكم خطشا ػهٗ 

سئٛظ انًؾكًخ انًخزظخ إطذاس أيش ثئؿالم انًؤعغخ كٙ  انظؾخ انؼبيخ، كئَٓب رطهت يٍ

  اَزظبس انُطن ثؾكى هؼبئٙ هٙ انًٕػٕع ٔرنك ثُبء ػهٗ يؾؼش يؼبُٚخ.

  .4انًادج 

يٍ ْزا انوبٌَٕ ؽجوب نألؽكبو انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ  8ٚؼبهت كم يخبنلخ ألؽكبو انًبدح 

  انغبس٘ ثٓب انؼًم.

 42انًادج

دسْى كم يؤعغخ نزظُٛغ أٔ اعزٛشاد أٔ  455.555إنٗ  85.555رؼبهت ثـشايخ يٍ 

 رظذٚش أٔ رٕصٚغ انًغزهضيبد انطجٛخ كٛلًب كبٌ انوغى انز٘ رُزًٙ إنّٛ ْزِ انًغزهضيبد :



 

  1نى رخجش اإلداسح ثكم رـٛٛش نؾن انؼُبطش انًكَٕخ نهزظشٚؼ األٔنٙ ؽجوب نهًبدح 

 أػالِ؛

 40إنٗ  44كٙ انًٕاد يٍ  خبنلذ األؽكبو انًزؼهوخ ثبإلشٓبس انًُظٕص ػهٛٓب 

  أػالِ.

  43انًادج 

دسْى كم يؤعغخ نزظُٛغ أٔ اعزٛشاد أٔ  055.555إنٗ  455.555رؼبهت ثـشايخ يٍ 

أػالِ،  2أ انًؾذدٍٚ كٙ انًبدح  4ٔ  4رظذٚش أٔ رٕصٚغ يغزهضيبد ؽجٛخ يشرجخ كٙ انوغًٍٛ 

 هبيذ ثئؽذٖ انًخبنلبد انزبنٛخ:

  7انششٔع كٙ يًبسعخ أَشطزٓب ؽجوب نهًبدح نى رذل ثزظشٚؼ نذٖ اإلداسح هجم 

 أػالِ؛

  نى رخجش اإلداسح ثزلٕٚغ ػًهٛخ أٔ ػذح ػًهٛبد نهزظُٛغ أٔ انزٕصٚغ أٔ انزظذٚش

 أػالِ؛ 45أٔ انظٛبَخ نًؤعغخ أخشٖ ؽجوب نهًبدح 

  أػالِ؛ 42ػشههذ ػًهٛبد انزلزٛش انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًبدح 

 أػالِ؛ 44ٛٓب كٙ انًبدح نى رؾزشو هٕاػذ ؽغٍ اإلَغبص انًُظٕص ػه 

  نى رجهؾ اإلداسح ثبنزـٛٛشاد انالؽوخ ثبنجٛبَبد انغشٚشٚخ أٔ ثًؼًٌٕ يهق رغغٛم

 أػالِ؛ 48ؽجوب نهًبدح  يغزهضو ؽجٙ

  هبيذ ثزؾٕٚم رغغٛم يغزهضو ؽجٙ دٌٔ انؾظٕل ػهٗ إرٌ يغجن يٍ اإلداسح

 أػالِ؛ 47ؽجوب نهًبدح 

 ٕصٚغ أٔ انزظذٚش أٔ انظٛبَخ كٕػذ ػًهٛخ أٔ ػذح ػًهٛبد نهزظُٛغ أٔ انز

  نًؤعغخ ؿٛش يؤْهخ عٕاء كبَذ ٔؽُٛخ أٔ أعُجٛخ.

 انًغزهضيبد: ٔٚؼبهت ثُلظ انـشايخ ثبنُغجخ نُلظ كئخ

  ،ُٗكم شخض رارٙ أٔ يؼُٕ٘ يغؤٔل ػٍ يؤعغخ طؾٛخ ػبيخ أٔ خبطخ اهز

اثزذاء يٍ ربسٚخ َشش ْزا انوبٌَٕ ثبنغشٚذح انشعًٛخ، يغزهضيب أٔ ػذح يغزهضيبد 

يٍ ْزا انوبٌَٕ ثبنُغجخ نهلزشح االَزوبنٛخ ٔنهًبدح  05ؽجٛخ ؿٛش يغغهخ ؽجوب نهًبدح 

 يُّ ثؼذ َشش انُظٕص انًطجوخ نّ ثبنغشٚذح انشعًٛخ؛ 44

  كم يغزـم نًغزهضو ؽجٙ أٔ ػذح يغزهضيبد ؽجٛخ خبػؼخ إلنضايٛخ انظٛبَخ نى

 أػالِ؛ 45ٚؾشص ػهٗ اعزًشاس طٛبَزٓب ؽجوب نهلوشح انضبَٛخ يٍ انًبدح 

  ٙكم شخض رارٙ أٔ يؼُٕ٘ هبو ثبنجٛغ ثبنزوغٛؾ خبسط انظٛذنٛبد نًغزهضو ؽج

ثًضبثخ يذَٔخ  47.52أٔ نؼذح يغزهضيبد ؽجٛخ خبػؼخ ألؽكبو انوبٌَٕ سهى 

يُّ انًزؼهوخ ثبنًضأنخ ؿٛش  444األدٔٚخ ٔانظٛذنٛخ، دٌٔ اإلخالل ثأؽكبو انًبدح 

  انًششٔػخ.



 

% يٍ سهى انًؼبيالد انًُغض كٙ انًـشة خالل  0ٔ%  4رؼبهت ثـشايخ رزشأػ ثٍٛ 

 055.555آخش عُخ يؾبعجٛخ يخززًخ، دٌٔ اػزجبس انشعٕو، ػهٗ أٌ ال روم ْزِ انـشايخ ػٍ 

دسْى، كم يؤعغخ رظُٛغ أٔ اعزٛشاد أٔ رظذٚش أٔ رٕصٚغ أٔ طٛبَخ يغزهضيبد ؽجٛخ يشرجخ 

ئؽذٖ انًخبنلبد انًُظٕص أػالِ، هبيذ ث 2انًؾذدٍٚ كٙ انًبدح  4ة ٔ  4كٙ انوغًٍٛ 

  ػهٛٓب كٙ انلوشح األٔنٗ أػالِ.

  44انًادج 

% يٍ سهى انًؼبيالد انًُغض كٙ انًـشة خالل  7% ٔ 0رؼبهت ثـشايخ رزشأػ ثٍٛ 

 755.555آخش عُخ يؾبعجٛخ يخززًخ، دٌٔ اػزجبس انشعٕو، ػهٗ أٌ ال روم ْزِ انـشايخ ػٍ 

ش أٔ رٕصٚغ أٔ طٛبَخ يغزهضيبد ؽجٛخ يشرجخ دسْى، كم يؤعغخ رظُٛغ أٔ اعزٛشاد أٔ رظذٚ

 أػالِ، هبيذ ثئؽذٖ انًخبنلبد انزبنٛخ: 2أ انًؾذدٍٚ كٙ انًبدح  4ٔ  4كٙ انوغًٍٛ 

 ػشػذ يغزهضيب ؽجٛب أٔ ػذح يغزهضيبد ؽجٛخ كٙ انغٕم دٌٔ رغغٛهٓب؛ 

  ٍٛهبيذ ثؼشع يغزهضو ؽجٙ كٙ انغٕم أٔ رشـٛهّ ثشكم يخبنق ألؽكبو انًبدر

 ْزا انوبٌَٕ؛يٍ  44ٔ  44

  أػالِ، ثٕهٕع ػبسع أٔ خطش ٔهٕػّ َبعى  40نى رخجش اإلداسح، ٔكوب نهًبدح

ػٍ اعزؼًبل يغزهضو ؽجٙ، أٔ ثخهم أٔ َوض كٙ عٕدح يغزهضو ؽجٙ ثهؾ إنٗ 

 ػهًٓب. ٔرطجن َلظ انؼوٕثخ ػهٗ كم يُٓٙ طؾخ اسركت َلظ انًخبنلخ؛

 جٛغ أٔ اعزـهذ ؽبصد أٔ هبيذ ثبنؼشع كٙ انغٕم أٔ ثبنجٛغ أٔ ػشػذ نه

يغزهضيب ؽجٛب أيشد اإلداسح ثغؾجّ يٍ انغٕم أٔ ثئرالكّ أٔ ثئػبدح رظذٚشِ 

 أػالِ؛ 47ٔ  48ؽجوب ألؽكبو انًبدرٍٛ 

  أػالِ، العزشعبع ٔإرالف أٔ  41ايزُؼذ ػٍ ارخبر انزذاثٛش انالصيخ، ؽجوب نهًبدح

 إػبدح رظذٚش يغزهضو ؽجٙ روشس عؾجّ يٍ انغٕم يٍ ؽشف اإلداسح؛

 كٙ انغٕم يغزهضيبد ؽجٛخ يغزؼًهخ يغزٕسدح ثـشع رغذٚذْب ألعم  ػشػذ

 رظذٚشْب ٔكوب نألؽكبو انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم؛

  ػشػذ كٙ انغٕم ػُٛبد يٍ يغزهضيبد ؽجٛخ يغزٕسدح خظٛظب نهزوٛٛى

 رغغٛهٓب؛ ثـشع

  ػشػذ كٙ انغٕم ػُٛبد يغزهضيبد ؽجٛخ يغزٕسدح أٔ يظُؼخ يؾهٛب

ؼشع ثـشع انزؼشٚق ثٓب نذٖ انًٍُٓٛٛ كٙ يؾبكم أٔ يؤرًشاد يخظظخ نه

  ػهًٛخ أٔ يؼبسع.

% يٍ سهى انًؼبيالد انًُغض كٙ انًـشة  45% ٔ 7ٔرؼبهت ثـشايخ رزشأػ ثٍٛ 

خالل آخش عُخ يؾبعجٛخ يخززًخ، دٌٔ اػزجبس انشعٕو، ػهٗ أٌ ال روم ْزِ انـشايخ ػٍ 

اد أٔ رظذٚش أٔ رٕصٚغ أٔ طٛبَخ دسْى، كم يؤعغخ رظُٛغ أٔ اعزٛش 4.555.555

أػالِ، هبيذ ثئؽذٖ  2انًؾذدٍٚ كٙ انًبدح  4ة ٔ  4يغزهضيبد ؽجٛخ يشرجخ كٙ انوغًٍٛ 

  انًخبنلبد انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انلوشح األٔنٗ أػالِ.



 

ٔكٙ ؽبنخ صجٕد رؼشٚغ يغزؼًهٙ ْزِ انًغزهضيبد نخطش انًٕد ًُٚغ انؼٍُٛ َٓبئٛب 

  يٍ يضأنخ انُشبؽ.

  45انًادج 

أػالِ ػهٗ كم يؤعغخ رظُٛغ أٔ  22ٔ  24رطجن انـشايبد انذَٛب انًؾذدح هٙ انًبدرٍٛ 

اعزٛشاد أٔ رظذٚش أٔ رٕصٚغ أٔ طٛبَخ انًغزهضيبد انطجٛخ نى رغزكًم عُزٓب انًبنٛخ األٔنٗ 

  ٔصجذ اسركبثٓب نهًخبنلبد انًُظٕص ػهٛٓب كٙ َلظ انًبدرٍٛ.

  46انًادج 

كبو ْزا انوبٌَٕ، ؿٛش رهك انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًٕاد يٍ رؼزجش كم يخبنلخ أخشٖ ألؽ

انًزؼهن  44.24أػالِ، يًبصهخ نهًخبنلبد انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انوبٌَٕ سهى  20إنٗ  24

  ثبنضعش ػٍ انـش كٙ انجؼبئغ، ٔٚؼبهت ػهٛٓب ثُلظ انؼوٕثبد انًوشسح كٙ انوبٌَٕ انًزكٕس.

  47انًادج 

 ؼؼق.كٙ ؽبنخ انؼٕد رشكغ انـشايخ إنٗ ان

ٚؼذ كٙ ؽبنخ انؼٕد كٙ يذنٕل أؽكبو ْزا انجبة، كم شخض ٚشركت يخبنلخ راد ركٛٛق 

( عُٕاد انزٙ رهٙ انزبسٚخ انز٘ أطجؼ كّٛ انؾكى األٔل ثبإلداَخ 0يًبصم داخم أعم خًظ )

  يكزغجب نوٕح انشٙء انًوؼٙ ثّ.

  48انًادج 

  ؽبنخ اإلداَخ ثبسركبة يخبنلخ ألؽكبو ْزا انوبٌَٕ، ٚغٕص نهًؾكًخ أٌ رأيش ثًب ٚهٙ: كٙ

  يظبدسح انًُزغبد ٔانًٕاد انًغزؼًهخ أٔ انزٙ كبَذ عزغزؼًم كٙ اسركبة

 انًخبنلخ ٔرهك انُبرغخ ػٍ ْزِ األخٛشح؛

  ٔيُغ انشخض انًذاٌ يٍ يًبسعخ األَشطخ انًزؼهوخ ثزظُٛغ أٔ اعزٛشاد أ

 عُٕاد؛ 45ٔ  0رٕصٚغ انًغزهضيبد انطجٛخ نًذح رزشأػ ثٍٛ  رظذٚش أٔ

  ٔيُغ انشخض انًذاٌ َٓبئٛب يٍ يًبسعخ األَشطخ انًزؼهوخ ثزظُٛغ أٔ اعزٛشاد أ

رظذٚش أٔ رٕصٚغ انًغزهضيبد انطجٛخ كٙ ؽبنخ رؼشٚغ ؽٛبح يغزؼًهٙ ْزِ 

  انًغزهضيبد نخطش انًٕد.

  49انًادج 

كٙ ْزا انوبٌَٕ دٌٔ رطجٛن ػوٕثبد أشذ  ال رؾٕل انؼوٕثبد انًُظٕص ػهٛٓب

  يُظٕص ػهٛٓب كٙ انوبٌَٕ انغُبئٙ.



 

 األحكاو انُهائيح: انثاب انظادص

  51انًادج 

ٚؼًم ثٓزا انوبٌَٕ اثزذاء يٍ ربسٚخ دخٕل َظٕطّ انزطجٛوٛخ ؽٛض انزُلٛز، انزٙ ٚزؼٍٛ 

  ا انوبٌَٕ.َششْب كٙ انغشٚذح انشعًٛخ داخم أعم أهظبِ عُخ ٔاؽذح يٍ ربسٚخ َشش ْز

رظم هبثهخ نهزطجٛن، ثظلخ اَزوبنٛخ، يغطشح رغغٛم انًغزهضيبد انطجٛخ انغبس٘ ثٓب 

  انؼًم كٙ ربسٚخ َشش ْزا انوبٌَٕ.

ػهٗ يظُؼٙ ٔيغزٕسد٘ ٔيظذس٘ ٔيٕصػٙ انًغزهضيبد انطجٛخ أٌ ٚوٕيٕا  ٚغت

ثغشد شبيم نٕػؼٛخ يخبصَٓى يٍ ْزِ انًغزهضيبد ٔٚؼؼِٕ سٍْ إشبسح اإلداسح خالل أعم 

  ال ٚزؼذٖ انلزشح االَزوبنٛخ انًُظٕص ػهٛٓب كٙ ْزا انوبٌَٕ.

  .5انًادج 

انًغزهضيبد انطجٛخ ؽٛض انزُلٛز،  اثزذاء يٍ دخٕل أؽكبو ْزا انوبٌَٕ انًزؼهوخ ثزغغٛم

ثًضبثخ يذَٔخ األدٔٚخ ٔ  47.52رُغخ أؽكبو انجبة انضبنش يٍ انوغى األٔل يٍ انوبٌَٕ سهى 

 انظٛذنخ.
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