التبزع بالذم البشزي وأخذٍ واستخذاهَ
صيغت هحيٌت بتاريخ  5ديسوبز 5005

القاًىى رقن  09.30الوتعلق بالتبزع بالذم البشزي وأخذٍ
واستخذاهَ
كًب رى رؼذٚهّ:
انمبٌَٕ سلى  40.32انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش ششٚف سلى  1.35..1ثزبسٚخ  43يٍ شٕال
َٕ 40( 1241فًجش )4335؛ انغشٚذح انشعًٛخ ػذد  5035ثزبسٚخ  0رٔ انمؼذح 5(1241
دٚغًجش  ،)4335ص .0131
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ظهيز شزيف رقن  9.35.999صادر في  93هي صفز  91( 9091يىليى
 )9335بتٌفيذ القاًىى رقن  09.30الوتعلق بالتبزع بالذم البشزي وأخذٍ
1
واستخذاهَ
انحًذ هلل ٔحذِ؛
انطبثغ انششٚف – ثذاخهّ :
(انحغٍ ثٍ يحًذ ثٍ ٕٚعف ثٍ انحغٍ هلل ٔن)ّٛ
ٚؼهى يٍ ظٓٛشَب انششٚف ْزا أعًبِ هللا ٔأػض أيشِ أَُب :
ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٔالعًٛب انفظم  41يُّ،
أطذسَب أيشَب انششٚف ثًب ٚه:ٙ
ُٚفز ُٔٚشش ثبنغشٚذح انشعًٛخ ػمت ظٓٛشَب انششٚف ْزا ،انمبٌَٕ سلى  30.32انًزؼهك
ثبنزجشع ثبنذو انجشش٘ ٔأخزِ ٔاعزخذايّ كًب طبدق ػه ّٛيغهظ انُٕاة ف 43 ٙيٍ يحشو
.)1335 َٕٕٛٚ 13( 1211
ٔحشس ثبنشثبط ف 13 ٙيٍ طفش ٕٚ 1.( 1211ن.)1335 ٕٛ
وقعَ بالعطف:
الىسيز األول،
اإلهضاء  :عبذ اللطيف الفياللي.

 -1انغشٚذح انشعًٛخ ػذد  2041ثزبسٚخ  45سثٛغ االٔل  40) 1211أغغطظ  ،(1335ص .4044
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قاًىى رقن  09.30يتعلق بالتبزع بالذم البشزي وأخذٍ
واستخذاهَ
الفصل األول :التبزع بالذم وأخذٍ
الوادة 9
ٚغت أٌ ٚكٌٕ انزجشع ثبنذو ف ٙعًٛغ األحٕال اخزٛبسٚبٔ ،ال ُٚجغ ٙأٌ ًٚبسط أ٘ ضغظ
ػهٗ انًزجشع ثبنذو انز٘ ٚغت أٌ ٚؼجش ػٍ إسادرّ ثكم حشٚخ ٔٔػ.ٙ
ًٔٚكٍ نهًُظًبد انغٛش حكٕيٛخ أٌ رمٕو ،رحذ يشالجخ اإلداسح ،ثحًالد رشغٛؼٛخ يٍ
أعم انزجشع ثبنذو.
الوادة 5
انزجشع ثبنذو يغبَٔ ٙال ٚغٕص أٌ رذفغ ػُّ نهًزجشع أ٘ أعشح كٛفًب كبٌ َٕػٓب.
ٔٚزشرت ػهٗ رغهٛى انذو ٔانجالعًب ٔخضبساد انكشٚبد انحًشاء ٔخضبساد انظفٛحبد
رحظٛم يمبثم رذخم ف ّٛركهفخ انؼًهٛبد انًُغضح ألخز انذو ٔإعشاء انفحٕص انًخزجشٚخ ػهّٛ
ٔحفظّ ٔرحٕٚهّ ٔرٕضٛجّ.
الوادة 9
ٚغت أال ركشف انٕٓٚخ فًٛب ث ٍٛانًزجشع ٔانًزهم ٙيب ػذا نضشٔساد ػالعٛخ.
الوادة 0
ٚغت أٌ ٚخضغ انذو انًزجشع ثّ نزحبٚم ثٕٛنٕعٛخ ٔنؼًهٛبد سطذ األيشاع انًؼذٚخ.
ٔٚغت أٌ ٚخجش كم شخض ٚشٚذ انزجشع ثذيّ ثأٌ انذو انز٘ ٚؤخز يُّ عٛكٌٕ يحم
رحبنٛم ثٕٛنٕعٛخ رجهغ إنَ ّٛزبئغٓب.
ٔرحذد ثُض رُظ 2ًٙٛلبئًخ األيشاع انًؼذٚخ ٔانزحبنٛم انغبنفخ انزكشٚٔ .زؼ ٍٛأٌ ركٌٕ
رهك انُزبئظ خبطخ ثبنًزجشع ٔٚحزفع ثغشٚزٓب.
 -2أَظش انًبدح  1يٍ انًشعٕو سلى  4.32.43ثزبسٚخ  44يٍ عًبدٖ اٜخشح َٕ 11( 1211فًجش  )1335نزطجٛك
انمبٌَٕ سلى  30.32انًزؼهك ثبنزجشع ثبنذو انجشش٘ ٔأخزِ ٔاعزخذايّ؛ انغشٚذح انشعًٛخ ػذد  2001ثزبسٚخ 10
سعت  1( 1211دٚغًجش  ،)1335ص  .0125كًب رى رغٛٛشِ ٔرزً.ًّٛ
الوادة 9
" رطجٛمب ألحكبو انفمشح األٔنٗ يٍ انًبدح  2يٍ انمبٌَٕ سلى  30.32انًشبس إن ّٛأػالِ ٚ ،غت أٌ ٚخضغ انذو
انًزجشع ثّ نهزحبنٛم انجٕٛنٕعٛخ انزبنٛخ:
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الوادة 5
ال ٚغٕص أٌ ٚؤخز انذو ػهٗ عجٛم انزجشع يٍ أشخبص ٚضٚذ ػًشْى ػهٗ  15عُخ ٔٚمم
ػٍ  1.عُخ يب نى رظذس ثزنك رؼهًٛبد طجٛخ يخبنفخ ٔطشٚحخ.
ٔصٚبدح ػهٗ يب ركشٚ ،غت ػهٗ انمبطش ٍٚانجبنغ ػًشْى ألم يٍ  1.ػبيب ٔانشاغجٍٛ
ف ٙانزجشع ثذيٓى أٌ ٚذنٕا ثشخظخ نٓزا انغشع يٍ آثبئٓى ػهٗ أٔنٛبئٓى.
الوادة 1
ال ٚغٕص أٌ ٚؤخز انذو انزبو ألعم انزجشع ثّ أٔ اعزخذايّ ألغشاع ػالعٛخ إال يٍ نذٌ
دكزٕس ف ٙانطت أٔ رحذ يغؤٔنٛزّ ٔثبنًشافك انزبثؼخ نهذٔنخ دٌٔ عٕاْب.
ٔٚغت أٌ ركٌٕ كم ػًهٛخ يٍ ػًهٛبد أخز انذو يغجٕلخ ثفحض طجٔ .ٙال ٚغٕص أخز
انذو يٍ أشخبص ال رغً حبنزٓى انظحٛخ انؼبيخ ثزحًهّ دٌٔ رؼت أٔ خطش ٔال يٍ أشخبص
يظبث ٍٛثأيشاع رغش٘ ػذٔاْب ػٍ طشٚك انذو.
ٔرحذد ثُض رُظ 3ًٙٛلبئًخ األيشاع انًؼذٚخ ٔػذد ٔأًْٛخ ػًهٛبد أخز انذو انزٙ
ًٚكٍ أٌ ٚزحًهٓب انًزجشع ثبنذو.
الوادة 7
ٚغٕص أخز ػ ُٙٛنهظفٛحبد أٔ انكشٚبد انجٛضبء أٔ انكشٚبد انحًشاء أٔ انجالعًب يٍ
انًزجشػ ٍٛانًزطٕػ ٍٛرٔ٘ األعغبو انغهًٛخ ٔرنك ثٕاعطخ آالد اعزخشاط انكشٚبد انجٛضبء
ٔانظفٛحبد أٔ آالد فظم انجالعًب يٍ انكشٚبد ف ٙشكم " " Kitsرغزؼًم يشح ٔاحذح.
ٔرجبشش ػًهٛبد األخز انًزكٕسح ٔفك َفظ انششٔط انًطهٕثخ ألخز انذو انكبيم.

 رحذٚذ فظٛهخ انذو ٔ ABOػبيم انجُذس )ٚٔ (Rhغت أٌ ٚكٌٕ انٓذف يٍ رحذٚذ فظٛهخ ػبيم انجُذس انجحش ػٍيٕنذاد انًضبداد ٔ .E ٔC ٔ Dال ٚؼزجش ثًضبثخ ػبيم انجُذس انغبنت  ((Rh-إال انذو انز٘ ال ٚحزٕ٘ ػهٗ يٕنذاد
انًضبداد انغبنفخ انزكش؛
 لٛبط يؼذل انًٕٓٛغهٕثٔ ٍٛانكغش انحغً ٙنهكشٚبد انحًشاء؛انكشف انؼظه ٙنهضْش٘ (انغفهظ)؛سطذ يٕنذ انًضبد ( ٔ HBSاعى انزٓبة انكجذ ) B؛ سطذ األعغبو انضذٚخ انًٕعٓخ ضذ انفٛشٔط انًغجت نفمذاٌ انًُبػخ انًكزغجخ (انغٛذا) ؛سطذ انزٓبة انكجذٔ Cرمذٚش عشػبد  ALAT؛انجحش ػٍ انًٕٓٛنٛض ٍٚضذ ٔ Aضذ  Bف ٙفظٛهخ انذو  ٔ O .إرا رجش ٔعٕدْب ٚزى إنظبق ثطبلخ ػهٗ كٛظ انذورحًم ػجبسح "ال ٚحمٍ ْزا انذو إال ألشخبص يٍ فظٛهخ انذو"  O؛
انكشف انًُظى نهشاطبد غٛش انًُزظًخ.ٔٚغٕص رزًٛى ٔرغٛٛش ْزِ انمبئًخ ثمشاس نٕصٚش انظحخ انؼًٕيٛخ اػزجبسا نزطٕس انًؼبسف انطجٛخ".
 -3أَظش انًبدح  4يٍ انًشعٕو سلى  ، 4.32.43انغبنف انزكش.
الوادة 5
"طجمب ألحكبو انفمشح انضبَٛخ يٍ انًبدح  1يٍ انمبٌَٕ انًشبس إن ّٛأػالِ سلى ٚ ، 30.32غت أٌ ركٌٕ كم ػًهٛخ يٍ
ػًهٛبد أخز انذو يغجٕلخ ثفحض طج ٙنهًزجشع ثّ".
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الوادة 1
كم دو يأخٕر ثٓذف انؼالط عٕاء ف ٙشكم فظذ يٍ يشضٗ يظبث ٍٛثزؼذد انكشٚبد
انحًشاء أٔ ف ٙشكم فظم انجالعًب يٍ انكشٚبد ػُذ ٔعٕد ػاليبد فشط انهضٔعخ انذيٕٚخ أٔ
أػشاع انًُبػخ انزارٛخ أٔ ف ٙحبنخ رزؼهك ثؼًهٛبد رطٓٛش انجالعًب ،ال ٚغٕص حمُّ.
الوادة 3
ٚغٕص أخز انذو يٍ انًشضٗ ألعم حمٍ انذو انزار ٙثٓذف االلزظبد ف ٙانذو ٔعاليخ
انحمٍ.
ٔرحذد ثُض رُظ 4ًٙٛششٔط رطجٛك ْزِ األحكبو.

الفصـــل الثــــاًي :استخذام الذم
الوادة 90
ال ٚزى رغهٛى انذو أٔ يشزمبرّ إال ثطهت يكزٕة يٍ طشف انطجٛت انًؼبنظ.
ال ٚغٕص أٌ رجبشش ػًهٛخ حمٍ انذو إال ثُبء ػهٗ رؼهًٛبد طجٛخ ٔرحذ يغؤٔنٛخ طجٛت
ٔفمب نهمٕاػذ انز ٙرحذد ثُض رُظ.5ًٙٛ
ال ًٚكٍ أٌ ٚزى حمٍ انذو إال فٔ ٙعظ ػالع.ٙ
الوادة 99

6

ال ٚغٕص أٌ رجبشش ػًهٛبد رحضٛش ٔرغهٛى يشزمبد انذو راد انؼًش انمظٛش كبنجالعًب
ٔخضبساد انكشٚبد انحًشاء ٔخضبساد انظفٛحبد انُبرغخ ػٍ ػضل انذو انكبيم إال ثبنًشافك
انزبثؼخ نهذٔنخ.

 -4أَظش انًبدح  13يٍ انًشعٕو سلى  ،4.32.43انغبنف انزكش.
الوادة 90
"ال رغٕص يجبششح أخز انذو ألعم انحمٍ انزار ٙانًشبس إن ّٛف ٙانًبدح  3يٍ انمبٌَٕ سلى  30.32انغبنف انزكش إال
يٍ طشف دكزٕس ف ٙانطت ٔثزؼهًٛبد يٍ ْزا األخٛش".
 -5أَظش انًبدح  15يٍ انًشعٕو سلى  ،4.32.43انغبنف انزكش.
الوادة 95
"ٚمظذ ثؼجبسح "ٔعظ ػالع "ٙانًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانًبدح  13يٍ انمبٌَٕ سلى  30.32انغبنف انزكش انًشاكض
االعزشفبئٛخ ٔانًغزشفٛبد ٔدٔس انٕالدح انًزٕفشح ػهٗ طجٛت ٔانًظحبد".
 -6رى رغٛٛش انًبدح  11أػالِ ،ثًمزضٗ انًبدح األٔنٗ يٍ انمبٌَٕ سلى  40.32انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى
 1.35..1ثزبسٚخ  43يٍ شٕال َٕ 40( 1241فًجش(4335؛ انغشٚذح انشعًٛخ ػذد  5035ثزبسٚخ  0رٔ انمؼذح
 5( 1241دٚغًجش  ، )4335ص .0131
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ٔرحذد ثُض رُظ 7ًٙٛانمٕاػذ انًزؼهمخ ثبنٛمظخ ػُذ اعزؼًبل انذو ٔكزا انمٕاػذ انًزؼهمخ
ثزٕضٛت انذو ٔانجالعًب ٔانًٕاد انذيٕٚخ ٔيشزمبد انذو ٔثحفظٓب ٔٔضغ نظبئك ػهٓٛب
ٔإٚذاػٓب ٔرحذٚذ يذح طالحٛزٓب.
الوادة 99-9

8

ٚشاد " ثبنٛمظخ ػُذ اعزؼًبل انذو" ثًفٕٓو ْزا انمبٌَٕ ،يغًٕع إعشاءاد ٔلٕاػذ
انًشالجخ انًُظًخ انز ٙرجزذا يٍ ػًهٛخ عًغ انذو ٔيكَٕبرّ إنٗ ػًهٛخ رزجغ انًزهمٔ ٙرنك
ثٓذف عًغ ٔرمٛٛى انًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثبنزأصٛشاد انغٛش انًشرمجخ أٔ انغٛش انًشغٕة فٓٛب
انُبرغخ ػٍ االعزؼًبل انؼالع ٙنهًٕاد انذيٕٚخ راد انؼًش انمظٛش ٔرغُت ظٕٓس ْزِ
انزأصٛشاد.
الوادة 99-5

9

رحذد لٕاػذ انٛمظخ ػُذ اعزؼًبل انذو ثظفخ خبطخ ،طجٛؼخ انًؼهٕيبد انضشٔسٚخ
نًشالجخ انزأصٛشاد انُبرغخ ػٍ اعزؼًبل انًٕاد انذيٕٚخ راد انؼًش انمظٛش انزٚ ٙغت ػهٗ
األطجبء انزبثؼ ٍٛنهمطبع انؼبو أٔ انخبص رمذًٓٚبٔ ،كزا ششٔط يضأنخ ْزِ انًشالجخ ٔٚهزضو
األشخبص انزْ ٍٚى ػهٗ ػهى ثٓزِ انًؼهٕيبد ثحفع انغش انًُٓ ٙرحذ طبئهخ انؼمٕثبد
انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانفظم  221يٍ انمبٌَٕ انغُبئ.ٙ
الوادة 95
رؼزجش أدٔٚخ يشزمخ يٍ انذو انجشش٘ ٔرحضش طُبػٛب ،يشزمبد انذو انضبثزخ انُبرغخ ػٍ
انفظم انفٛضٚبئ ٙانكًٛٛبئ ٙنهذو انز ٙرحذد الئحزٓب ثُض رُظ.10ًٙٛ
رخضغ األدٔٚخ انًشزمخ يٍ انذو ،فًٛب ٚخض طُبػزٓب ٔاعزٛشادْب ٔرظذٚشْب
ٔرٕضٛجٓب ٔحفظٓب ٔيشالجزٓب ٔثٛؼٓب ،إنٗ أحكبو انزششٚغ انًزؼهك ثبألدٔٚخٚٔ .خضغ انجالعًب
انًغزؼًم نزٓٗٛٛء ْزِ انًشزمبد إنٗ يشالجخ يغجمخ نغٕدرّ ،ػهٗ أعظ انًؼبٛٚش انذٔنٛخ ،يٍ
نذٌ يظهحخ رحبلٍ انذو انز ٙرؼُٓٛب اإلداسح نٓزا انغشع.

 -7أَظش انًبدح  1.يٍ انًشعٕو سلى  ،4.32.43انغبنف انزكش.
الوادة 91
" ال ٚغٕص رحضٛش انذو انجشش٘ ٔيشزمبرّ راد انؼًش انمظٛش ،كخضبساد انكشٚبد انحًشاء ٔانجالعًب ٔخضبساد
انظفٛحبد إال يٍ طشف دكزٕس ف ٙانطت أٔ طٛذن ٙأٔ رحذ إيشرٓى ٔداخم يظبن رحبلٍ انذو انزبثؼخ نٕصاسح
انظحخ انؼًٕيٛخ فمظ".
 -8رًذ إضبفخ انًبدح  11 -1أػالِ ،ثًمزضٗ انًبدح انضبَٛخ يٍ انمبٌَٕ سلى  ،40.32انغبنف انزكش.
 -9رًذ إضبفخ انًبدح  11-4أػالِ ،ثًمزضٗ انًبدح انضبَٛخ يٍ انمبٌَٕ سلى  ،40.32انغبنف انزكش.
 -10أَظش انًبدح  41يٍ انًشعٕو سلى  ،4.32.43انغبنف انزكش.
الوادة 51
"رحذد ثمشاس نٕصٚش انظحخ الئحخ يشزمبد انذو انضبثزخ انُبرغخ ػٍ انفظم انفٛضٚبئ ٙانكًٛٛبئ ٙنهذو.
رحذد أٚضب ثمشاس نٕصٚش انظحخ انمٕاػذ انًزؼهمخ ثبنٛمظخ ػُذ اعزؼًبل انذو".
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ٚغت ػهٗ انًخزجش انز٘ ُٚزظ األدٔٚخ انًشزمخ يٍ انذو أٌ ٚزضٔد ،ثبألٔدٚخ ،ثبنجالعًب
انًغهى نّ يٍ يظهحخ رحبلٍ انذو انًشبس إنٓٛب أػالِ.
كًب رخضغ األدٔٚخ انًشزمخ يٍ انذو ،لجم ػشضٓب ف ٙانغٕق ،إنٗ يشالجخ انغٕدح ،ػهٗ
أعظ انًؼبٛٚش انذٔنٛخ ٔانمٕاػذ انًحذدح يٍ طشف اإلداسح ،يٍ نذٌ يظهحخ رحبلٍ انذو
انغبنفخ انزكش ٔانًخـزجش انٕطُ ٙنًشالجخ األدٔٚخ ٔيؼٓذ ثبعزٕس ثبنًغشة.
ثظفخ يؤلزخ أٔ ف ٙحبنخ رؼزس انزحضٛش انظُبػٔ ٙكهًب أٔعت رنك رًٕ ٍٚانغٕق
انٕطُٛخ ثًشمبد انذو  ،رؼًم يظهحخ رحبلٍ انذو انًشبس إنٓٛب أػالِ ػهٗ إثشاو ارفبلٛبد يغ
يؤعغبد ٔطُٛخ أٔ أعُجٛخ نًؼبنغخ انجالعًب انًزٕفش نذٓٚب لظذ رحضٛش ْزِ انًشزمبد.
الوادة 99
ٚزٕلف اعزٛشاد أٔ رظذٚش انذو ٔيشزمبرّ ػهٗ سخظخ إداسٚخ.
ٔرخضغ ْزِ انًٕاد نًشالجخ يغجمخ يٍ طشف يظهحخ رحبلٍ انذو انًشبس إنٓٛب ف ٙانًبدح
 14أػالِٚٔ .شاد ثٓزِ انًشالجخ انزحمك يٍ رٕافش ْزِ انًٕاد ػهٗ انًؼبٛٚش انًحذدح نغٕدح انذو
ٔيشزمبرّ ٔرٕضٛجّ َٔمهّ.
ٔٚهضو ،ػالٔح ػهٗ رنك ،أٌ رزٕافش ف ٙانذو انًغزٕسد ٔيشزمبرّ انًؼبٛٚش انًحذدح نهغٕدح
ٔانزٕضٛت ٔانُمم ثبنجهذ انًُ شأٚٔ .غت أٌ ركٌٕ انًؼبٛٚش انًزكٕسح يًبصهخ ػهٗ األلم نهًؼبٛٚش
انًمشسح فْ ٙزا انمبٌَٕ ٔانُظٕص انظبدسح نزطجٛمّ.
الوادة 99 – 9
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رحذس نذٖ انغهطخ انحكٕيٛخ انًؼُٛخ نغُخ نغاليخ انحمٍ ٚحذد ركُٕٓٚب ٔيٓبيٓب ثُض
رُظ.12ًٙٛ
 -11رًذ إضبفخ انًبدح  10-1أػالِ ،ثًمزضٗ انًبدح انضبَٛخ يٍ انمبٌَٕ سلى  ،40.32انغبنف انزكش.
 -12أَظش انًبدح  43-1يٍ انًشعٕو سلى  ،4.32.43انغبنف انزكش.
الوادة 57-9
"رٕضغ رحذ سئبعخ ٔصٚش انظحخ نغُخ عاليخ انحمٍ انًحذصخ ثًٕعت انًبدح  10-1يٍ انمبٌَٕ سلى 30.32
ٕٔٚعذ يمشْب ثٕصاسح انظحخ.
رزأنف ْزِ انهغُخ يٍ األػضبء انزبن ٙركشْى:
 -يذٚشٔ انًشاكض االعزشفبئٛخ انًحذصخ ثًمزضٗ انمبٌَٕ سلى  03..3انًزؼهك ثبنًشاكض االعزشفبئٛخ؛ -يذٚش انًغزشفٛبد ٔانؼالعبد انًزُمهخ ؛ يذٚش ػهى األٔثئخ ٔيحبسثخ األيشاع ؛ -يذٚش األدٔٚخ ٔانظٛذنخ ؛ -يذٚش انًشكض انٕطُ ٙنزحبلٍ انذو ٔيجحش انذو ؛ -يذٚشٔ انًشاكض انغٕٓٚخ نزحبلٍ انذو ؛ -يفزش يظهحخ انظحخ نهمٕاد انًغهحخ انًهكٛخ أٔ يًضهّ ؛ -سئٛظ انًغهظ انٕطُ ٙنهٓٛئخ انٕطُٛخ نألطجبء أٔ يًضهّ.ٔرضى انهغُخ أٚضب عزخ ( )1أػضبء ٚؼ ٌُٕٛيٍ طشف ٔصٚش انظحخ ٔٚزى اخزٛبسْى اػزجبسا نًؤْالرٓى انطجٛخ
ٔانؼهًٛخ ٔالعًٛب ف ٙيٛذاٌ يجحش انذو أٔ ػهى انًُبػخ أٔ األيشاع انًؼذٚخ أٔ انظحخ انؼًٕيٛخ.
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الفصل الثالث :الجشاءاث
الوادة 90
كم شخض ٚأخز انذو خالفب ألحكبو انًٕاد ( 1ٔ 1انفمشح األٔنٗ) ٔ .يٍ ْزا انمبٌَٕ
ٚؼبلت ثبنحجظ يٍ عُز ٍٛإنٗ خًظ عُٕاد ٔثغشايخ يٍ  13.333إنٗ  133.333دسْى أٔ
ثئحذٖ ْبر ٍٛانؼمٕثز ٍٛفمظ.
ٔف ٙحبنخ انؼٕد ،رحكى انًحكًخ ثألظٗ انؼمٕثز ٍٛيؼب.
ٔإرا اسركجذ األفؼبل انًزكٕسح يٍ نذٌ طجٛت أٔ إحٛبئ ٙأٔ يًشع عبص نهًحكًخ
انًخزظخ األيش ،ػهٗ عجٛم ػمٕثخ رجؼٛخ ،ثًُغ انًؼُ ٙثبأليش يٍ يضأنخ انًُٓخ طٕال يذح ال
رضٚذ ػهٗ عُخ.
الوادة 95
رطجك انؼمٕثبد انًشبس إنٓٛب ف ٙانًبدح  12أػالِ ػهٗ كم شخض ٚمٕو:
 سغجخ ف ٙانحظٕل ػهٗ سث  ،ثششاء انذو أٔ ثٛؼّ أٔ إَغبص عًٛغ انؼًهٛبد
انزغبسٚخ األخشٖ خالفب ألحكبو انًٕاد  5ٔ 0ٔ 4أػالِ؛
 ثبعزٛشاد أٔ رظذٚش انذو أٔ يشزمبرّ دٌٔ انحظٕل ػهٗ انشخظخ اإلداسٚخ
انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانًبدح  10أػالِ ؛
 ثبعزخذاو انذو انًُزٓٛخ يذح طالحٛزّ.
الوادة 91
ٚؼبلت ثبنحجظ يٍ عُخ إنٗ صالس عُٕاد ٔثغشايخ يٍ  13.333انٗ  133.333دسْى
أ ٔ ثئحذٖ ْبر ٍٛانؼمٕثز ٍٛفمظ كم شخض نٛغذ نّ طفخ دكزٕس ف ٙانطت أٔ ال ٚضأل ػًهّ
ٔفك انزؼهًٛبد انطجٛخ إرا لبو ثئحذٖ انؼًهٛبد انًٕكٕل إَغبصْب ثٓزا انمبٌَٕ إنٗ األطجبء أٔ
األشخبص انؼبيه ٍٛرحذ يشالجزٓى.
ٔٚزؼشع نُفظ انؼمٕثبد كم شخض ٚمٕو ثأ٘ ػًهٛخ يٍ ػًهٛبد أخز انذو خالفب
ألحكبو انفمشح انضبَٛخ يٍ انًبدح  1أػالِ.
ٔف ٙحبنخ انؼٕد رحكى انًحكًخ ثألظٗ انؼمٕثز ٍٛيؼب.
ُٔٚزذة ْؤالء األػضبء نًذح  0عُٕاد لبثهخ نهزغذٚذ يشح ٔاحذح.
رغزًغ نغُخ عاليخ انحمٍ ثًجبدسح يٍ سئٛغٓب صالس يشاد ػهٗ األلم ف ٙانغُخ ٔكهًب دػذ انحبعخ إنٗ رنك".
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الوادة 97
رطجك انؼمٕثبد انًمشسح ف ٙانًبدح  11أػالِ ػهٗ انًخبنفخ نهمٕاػذ انًشبس إنٓٛب فٙ
انًبدر 14ٔ 11 ٍٛيٍ ْزا انمبٌَٕ.
114061688
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