
 

 ارفبلٍخ فٍُب نمبَىٌ انًؼبهذاد

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

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

 26ك٢ ك٤٤٘ح نالٍ جُلطٍز ٖٓ  ، ٝهى ػوى جُٔإضٍٔ ك٢ وٌٝض1967ٖ٤ًحٕٗٞ جألٍٝ/و٣ٓٔرٍ  6

، 1969آ٣حٌ/ٓح٣ٞ  ٤ٗ22ٓحٕ/جذ٣ٍَ ئ٠ُ  9ٝنالٍ جُلطٍز ٖٓ  1968آ٣حٌ/ٓح٣ٞ  24آيجٌ/ٓحٌِ ئ٠ُ 

 1969أ٣حٌ/ٓح٣ٞ  22ٝجػطٔىش جالضلحك٤س ك٢ نطحّ أػٔحُٚ ك٢ 

 1969أ٣حٌ/ٓح٣ٞ  23ٝػٍضص ُِطٞه٤غ ك٢  

 1980ًحٕٗٞ جُػح٣/٢ٗ٘ح٣ٍ  27ٝونِص ق٤ُ جُ٘لحي ك٢ 

  

 جبجخانذٌ

ئٕ جُىٍٝ جألطٍجف ك٢ ًٛٙ جالضلحه٤س، ضوى٣ٍجً ٜٓ٘اح ُِاىٌٝ جألْحْا٢ ُِٔؼحٛاىجش كا٢ ضاح٣ٌم جُؼالهاحش 

 ،جُى٤ُٝس

ٝجػطٍجكااحً ٜٓ٘ااح ذحأل٤ٔٛااس جُٔطُج٣ااىز ُِٔؼحٛااىجش ًٔنااىٌ ُِوااحٕٗٞ جُااى٢ُٝ ًٝٓاار٤َ ُط اا٣ٍٞ جُطؼااحٕٝ 

 ،ج٢ُِٔٓ ذ٤ٖ جُىٍٝ ٜٓٔح ًحٗص ٗظٜٔح جُىْط٣ٌٞس ٝجالؾطٔحػ٤س

ٜ٘ح إٔ ٓرحوب ق٣ٍس جإلٌجوز، ٝقٖٓ ج٤ُ٘س، ٝهحػىز جُؼوى ش٣ٍؼس جُٔطؼحهاى٣ٖ ٓؼطاٍف ذٜاح ٝٓالقظس ٓ

 ،ػح٤ُٔحً 

ٝضأ٤ًااىجً ٜٓ٘ااح ذااإٔ جُٔ٘حَػااحش جُٔطؼِوااس ذحُٔؼحٛااىجش، ًرو٤ااس جُٔ٘حَػااحش جُى٤ُٝااس، ٣ؿااد إٔ ضٓااٟٞ 

 ،ذحُ ٍم ج٤ُِٔٓس ٝٝكن ٓرحوب جُؼىجُس ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ

جُٔطكاىز ػِا٠ ئهحٓاس شاٍٝط ٣ٌٔاٖ ٓؼٜاح جُكلاحل ػِا٠ جُؼىجُاس  ٝض٤ًًٍجً ٜٓ٘اح ذطنا٤ْٔ شاؼٞخ جألٓاْ

 ،ٝجقطٍجّ جالُطُجٓحش جُ٘حشثس ٖٓ جُٔؼحٛىجش

جُكواٞم جُٔطٓاح٣ٝس، : ٝجػطرـحٌجً ٜٓ٘ح ُٔرحوب جُوحٕٗٞ جُاى٢ُٝ جُٔواٌٍز كا٢ ٤ٓػاحم جألٓاْ جُٔطكاىز ٓػاَ

إٜٝٗح جُطاىنَ كا٢ شاٝضو٣ٍٍ جُشؼٞخ ُٔنحتٍٛح، ٝجُٔٓحٝجز ك٢ جُٓا٤حوز ٝجْاطوالٍ ؾ٤ٔاغ جُاىٍٝ ٝػاىّ 

، ٝٓ٘غ جُطٜى٣اى ذاحُوٞز أٝ جْاطؼٔحُٜح، ٝجالقطاٍجّ جُؼاح٢ُٔ ُكواٞم جإلٗٓاحٕ ٝجُك٣ٍاحش جألْحْا٤س جُىجن٤ِس

 ،ُِؿ٤ٔغ



ٝجػطوااحوجً ٜٓ٘ااح ذااإٔ جُطو٘اا٤ٖ ٝجُط ااٌٞ جُطوااى٢ٓ ُوااحٕٗٞ جُٔؼحٛااىجش جُِاا٣ًٖ ضكووااح كاا٢ ٛااًٙ جالضلحه٤ااس 

جُٔكحكظااس ػِاا٠ جُٓااِْ ٝجألٓااٖ  ٤٢ػااحم، ٝٛااْاا٤ىػٔحٕ ٓرااحوب جألٓااْ جُٔطكااىز جُٔ٘نااٞا ػٜ٘ااح كاا٢ جُٔ

 ،جُى٤٤ُٖٝ ٝض ٣ٍٞ جُؼالهحش جُٞو٣س ٝضكو٤ن جُطؼحٕٝ ذ٤ٖ جُىٍٝ

ٝضأ٤ًىجً ٜٓ٘ح ذإٔ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُاى٢ُٝ جُؼٍك٤اس ْطٓاطٍٔ كا٢ قٌاْ جُٔٓاحتَ جُطا٢ ُاْ ضا٘ظْ ذأقٌاحّ ٛاًٙ 

 ،جالضلحه٤س

 هـى جضلوص ػ٠ِ ٓح ٣ِـ٢:

  

  

 رًهٍـذ -األول انجضء 

 َطبق االرفبلٍخ: 1انًبدح 

 ض رن ًٛٙ جالضلحه٤س ػ٠ِ جُٔؼحٛىجش ذ٤ٖ جُىٍٝ.

 : اعزؼًبل انًظطهحبد2انًبدح 

 ألؿٍجض ًٛٙ جالضلحه٤س: -1

جالضلحم جُى٢ُٝ جُٔؼوٞو ذ٤ٖ جُىٍٝ ك٢ ص٤ـس ٌٓطٞذس ٝج١ًُ ٣٘ظٔاٚ جُواحٕٗٞ  ""جُٔؼحٛىزـ )أ( ٣ونى ذ

أًػااٍ ٜٝٓٔااح ًحٗااص ضٓاا٤ٔطٚ  جُااى٢ُٝ، ْااٞجم ضهاأ٘طٚ ٝغ٤وااس ٝجقااىز أٝ ٝغ٤وطااحٕ ٓطنااِطحٕ أٝ

 ؛جُهحصس

، "جُطنى٣ن" ٝ"جُورٍٞ" ٝ "جُٔٞجكوس" ٝ "جالٗهٔحّ" جإلؾٍجم جُاى٢ُٝ جُٔٓا٠ٔ ًاًُيـ )خ( ٣ونى ذ

 ؛ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُى٢ُٝ ٌضحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز١ً ضوٍ جُىُٝس ذٔوطهحٙ جُٝ

س كا٢ جُىُٝاس جُطا٢ "ٝغ٤واس جُطلا٣ٞا جٌُحٓاَ" جُٞغ٤واـس جُناحوٌز ػاٖ جُٓاِ س جُٔهطناـ )ؼ( ٣ونى ذ

ُطٔػ٤َ جُىُٝـس ك٢ جُٔلحٝضس،أٝ ك٢ جػطٔحو ٗص جُٔؼحٛاىز أٝ ضٞغ٤واٚ، هحا ضؼ٤ٖ شهنحً أٝ أش

 ؛أٝ ك٢ جُو٤حّ ذأ١ ضنٍف آنٍ ٣طؼِن ذحُٔؼحٛىزذٚ أٝ ك٢ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٌضح جُىُٝـس جالُطُجّ 

ػ٘اى ُٝاس ٓاح "ضكلظ" ئػالٕ ٖٓ ؾحٗد ٝجقاى، أ٣اح ًحٗاص صا٤ـطٚ أٝ ضٓا٤ٔطٚ، ضناىٌٙ وـ )و( ٣ونى ذ

، ٓٓاطٜىكس ذاٚ جْاطرؼحو أٝ ضٞه٤ؼٜح أٝ ضنى٣وٜح أٝ هرُٜٞاح أٝ ئهٍجٌٛاح أٝ ئٗهأحٜٓح ئُا٠ ٓؼحٛاىز

 ؛ػ٠ِ ضِي جُىُٝسٖٓ ق٤ع ٣ٍْحٜٗح ضـ٤٤ٍ جألغٍ جُوح٢ٗٞٗ ُرؼا أقٌحّ جُٔؼحٛىز 

 ؛"جُىُٝس جُٔطلحٝضس" جُىُٝس جُط٢ أْٜٔص ك٢ ص٤حؿس ٗص جُٔؼحٛىز ٝجػطٔحوٙـ )ٛـ( ٣ونى ذ

"جُىُٝس جُٔطؼحهىز" جُىُٝس جُط٢ ٌض٤ص جالُطُجّ ذحُٔؼحٛاىز ْاٞجم ونِاص ق٤اُ جُط٘ل٤اً أّ ـ نى ذ)ٝ( ٣و

 ؛ُْ ضىنَ

 ؛ٗحكًز ذحُ٘ٓرس ئ٤ُٜح جُٔؼحٛىز"جُ ٍف" جُىُٝس جُط٢ ٌض٤ص جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ًٝحٗص ـ )َ( ٣ونى ذ

 ؛"جُىُٝس جُـ٤ٍ" جُىُٝس جُط٢ ٤ُٓص طٍكحً ك٢ جُٔؼحٛىزـ )ـ( ٣ونى ذ

 "جُٔ٘ظٔس جُى٤ُٝس" جُٔ٘ظٔس ذ٤ٖ جُكٌٞٓحش.ـ نى ذ)ط( ٣و



ال ضهااَ جُلوااٍز جألُٝاا٠ جُٔطؼِوااس ذحْااطؼٔحٍ جُٔناا ِكحش كاا٢ ٛااًٙ جالضلحه٤ااس ذااأ١ جْااطؼٔحٍ ُٜااًٙ  -2

 جُٔن ِكحش أٝ جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضؼ ٠ ُٜح ك٢ جُوحٕٗٞ جُىجن٢ِ أل٣س وُٝس.

 ٍخاالرفبلبد انذونٍخ غٍش انذاخهخ فً َطبق هزِ االرفبل: 3انًبدح 

ئٕ ػىّ ٣ٍْحٕ ًٛٙ جالضلحه٤س ػ٠ِ جالضلحهحش جُى٤ُٝس جُط٢ ضؼوى ذ٤ٖ جُاىٍٝ ٝجألشاهحا جألناٍٟ ُِواحٕٗٞ 

جألشهحا جألنٍٟ ٓغ ذؼهاٜح جُارؼا، أٝ ػِا٠ جالضلحهاحش جُى٤ُٝاس جُطا٢ ال ضطهاً شاٌالً ٤ٖ جُى٢ُٝ أٝ ذ

 :ذـ ٌٓطٞذحً ال ٣هَ

 )أ( جُوٞز جُوح٤ٗٞٗس ُطِي جالضلحهحش؛

ػىز ٝجٌوز ك٢ ًٛٙ جالضلحه٤س ػ٠ِ ضِي جالضلحهحش ئيج ًحٗص ضههغ ُٜح ذنٌٞز ٓٓاطوِس )خ( ٣ٍْحٕ أ٣س هح

 ػٖ جالضلحه٤س؛

)ؼ( ذ٣ٍٓحٕ ًٛٙ جالضلحه٤س ػ٠ِ ػالهحش جُىٍٝ ٓغ ذؼهٜح جُرؼا ك٢ لَ جالضلحهحش جُى٤ُٝس جُط٢ ضٌإٞ 

 جألشهحا جألنٍٟ ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ أطٍجكحً ك٤ٜح أ٣هحً.

 االرفبلٍخ: ػذو سجؼٍخ هـزِ 4انًبدح 

ٓغ ػىّ جإلنالٍ ذ٣ٍٓحٕ أ١ ٖٓ جُوٞجػى جُٞجٌوز ك٢ ًٛٙ جالضلحه٤س ٝجُط٢ ضٌٕٞ جُٔؼحٛىجش نحضؼس ُٜح 

ًٛٙ جالضلحه٤س ئال ػ٠ِ جُٔؼحٛىجش  ١ذٔٞؾد جُوحٗـٕٞ جُى٢ُٝ ذنٌٞز ٓٓطوِس ك٢ ًٛٙ جالضلحه٤س، ال ضٍٓ

 س ُطِي جُىٍٝ.جُط٢ ضؼوى ذ٤ٖ جُىٍٝ ذؼى ونٍٞ ًٛٙ جالضلحه٤س ق٤ُ جُط٘ل٤ً ذحُ٘ٓر

 انًؼبهذاد انًُشئخ نًُظًبد دونٍخوانًؼبهذاد انًؼزًذح فً يُظًخ دونٍخ: 5انًبدح 

ض رن ًٛٙ جالضلحه٤س ػ٠ِ أ٣س ٓؼحٛىز ضؼطرٍ أوجز ٓ٘شثس ُٔ٘ظٔس و٤ُٝس ٝػ٠ِ أ٣س ٓؼحٛىز ضؼطٔى ك٢ ٗ حم 

 ٓ٘ظٔس و٤ُٝس ٝيُي ٓغ ػىّ جإلنالٍ ذأ٣س هٞجػى نحصس ذحُٔ٘ وس.

  

  

 ػمذ انًؼبهذاد ودخىنهب حٍض انزُفٍز -َـً انضب انجضء

 األول: ػمذ انًؼبهذادانفظم 

 : أههٍخ انذول نؼمذ انًؼبهذاد6انًبدح 

 ٌَُ وُٝس أ٤ِٛس ُؼوى جُٔؼحٛىجش.

 : وصٍمخ انزفىٌغ انكبيم7انًبدح 

 ٣ؼطرٍ جُشهص ٓٔػالً ُِىُٝس ٖٓ أؾَ جػطٔحو ٗص جُٔؼحٛىز أٝ ضٞغ٤وٚ، أٝ ٖٓ أؾَ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٌضح -1

 جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ك٢ ئقىٟ جُكحُط٤ٖ جُطح٤ُط٤ٖ:



 )أ( ئيج أذٍَ ٝغ٤وس جُطل٣ٞا جٌُحَٓ جُٔ٘حْرس؛ أٝ 

)خ( ئيج ذااىج ٓااٖ ضؼحٓااَ جُااىٍٝ جُٔؼ٤٘ااس أٝ ٓااٖ لااٍٝف أنااٍٟ إٔ ٤ٗطٜااح جٗنااٍكص ئُاا٠ جػطرااحٌ يُااي 

 جُشهص ٓٔػالً ُِىُٝس ٖٓ أؾَ ًٛج جُـٍض ٝٓٔ٘ٞقح ضل٣ٞا ًحَٓ.

ُٕٞ ٓٔػ٤ِٖ ُىُْٜٝ ذكٌْ ٝلحتلْٜ، ٝوٕٝ قحؾس ئ٠ُ ئذٍجَ ٝغ٤وس جُطل٣ٞا ٣ؼطرٍ جألشهحا جُطح -2

 جٌُحَٓ:

)أ( ٌؤْحم جُىٍٝ، ٌٝؤْحم جُكٌٞٓحش، ٌَٝٝجم جُهحٌؾ٤س، ٖٓ أؾَ جُو٤حّ ذؿ٤ٔغ جألػٔحٍ جُٔطؼِوس 

 ذؼوى جُٔؼحٛىز؛

ىُٝااس )خ( ٌؤْااحم جُرؼػااحش جُىذِٞٓحْاا٤س ٓااٖ جؾااَ جػطٔااحو ٗااص جُٔؼحٛااىز ذاا٤ٖ جُىُٝااس جُٔؼطٔااىز ٝجُ

 جُٔؼطٔى٣ٖ ُى٣ٜح؛

)ؼ( جُٔٔػِٕٞ جُٔؼطٔىٕٝ ٖٓ هرَ جُاىٍٝ ُاىٟ ٓاإضٍٔ وُٝا٢ أٝ ُاىٟ ٓ٘ظٔاس و٤ُٝاس أٝ ئقاىٟ ٤ٛ ضٜاح 

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

 : اإلجبصح انالحمخ نزظشف رى ثذوٌ رفىٌغ8انًبدح 

ٓهٞالً  7ز ج١ًُ هحّ ذٚ شهص ال ٣ٌٖٔ جػطرحٌٙ ذٔٞؾد جُٔحوز ال ٣ٌٕٞ ُِطنٍف جُٔطؼِن ذؼوى جُٔؼحٛى

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

 : اػزًبد َض انًؼبهـذح9انًبدح 

٣طْ جػطٔحو ٗص جُٔؼحٛىز ذٍضح ؾ٤ٔغ جُىٍٝ جُٔشطًٍس كا٢ صا٤حؿطٜح ٓاغ ٍٓجػاحز جالْاطػ٘حم جُاٞجٌو  -1

 (.2ك٢ جُلوٍز )

هاٌٍش ْ جػطٔحو ٗص جُٔؼحٛىز ك٢ ٓإضٍٔ و٢ُٝ ذأؿِر٤س غِػ٢ جُىٍٝ جُكحضاٍز ٝجُٔناٞضس، ئال ئيج ٣ط -2

 ذحألؿِر٤س يجضٜح ئضرحع هحػىز ٓـح٣ٍز.

 : رىصٍك َض انًؼبهذح10انًبدح 

 ٣ؼطرٍ ٗص جُٔؼحٛىز ٤ٌْٔحً ٜٝٗحت٤حً: 

ٍ جُٔشااطًٍس كاا٢ )أ( ذاضرااحع جإلؾااٍجم جُٔ٘نااٞا ػ٤ِااٚ كاا٢ ٗنٞصااٜح أٝ جُٔطلاان ػ٤ِااٚ ك٤ٔااح ذاا٤ٖ جُااىٝ

 ص٤حؿطٜح؛ أٝ

)خ( ػ٘ى ػىّ ٝؾٞو ٓػَ يُي جإلؾٍجم، ذحُطٞه٤غ، أٝ ذحُطٞه٤ـغ ذشٍط جٍُؾٞع ئ٠ُ جُكٌٞٓس أٝ ذحُطٞه٤غ 

ذحألقٍف جأل٠ُٝ ٖٓ هراَ ٓٔػِا٢ جُاىٍٝ ػِا٠ ٗاص جُٔؼحٛاىز أٝ ػِا٠ جُٔكهاٍ جُهطاح٢ٓ ُِٔاإضٍٔ 

 ج١ًُ ٣طهٖٔ جُ٘ص.

 النزضاو ثبنًؼبهذح: وعبئم انزؼجٍش ػٍ سػب انذونخ ا11انًبدح 

٣ٌٖٔ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٌضح جُىُٝس جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ذطٞه٤ؼٜح، أٝ ذطرحوٍ ٝغحتن ئٗشحتٜح، أٝ ذحُطنى٣ن 

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



 هب: انزؼجٍش ػٍ انشػب ثبالنزضاو ثبنًؼبهذح ثزىلٍؼ12انًبدح 

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

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

)خ( ئيج غرص ذ ٣ٍوس أنٍٟ إٔ جُىٍٝ جُٔطلحٝضس ًحٗص هى جضلوص ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ُِطٞه٤غ ٛاًج جألغاٍ؛ 

 أٝ

جُىُٝس جُٔؼ٤٘س ك٢ ئػ حم جُطٞه٤غ ٛاًج جألغاٍ ٓاٖ ٝغ٤واس جُطلا٣ٞا جٌُحٓاَ جُناحوٌز )ؼ( ئيج ذىش ٤ٗس 

 ُٔٔػِٜح أٝ ػرٍش جُىُٝس ػٖ ٓػَ ًٛٙ ج٤ُ٘س أغ٘حم جُٔلحٝضحش.

 ألؿٍجض جُلوٍز جأل٠ُٝ:  -2

)أ( ٣شااٌَ جُطٞه٤ااغ ذااحألقٍف جألُٝاا٠ ػِاا٠ ٗااص جُٔؼحٛااىز ضٞه٤ؼااحً ػِاا٠ جُٔؼحٛااىز ئيج غرااص إٔ جُااىٍٝ 

 جضلوص ػ٠ِ يُي؛جُٔطلحٝضس هى 

)خ( ٣شٌَ جُطٞه٤غ ذشٍط جٍُؾٞع ئ٠ُ جُكٌٞٓس ٖٓ هرَ ٓٔػاَ جُىُٝاس ضٞه٤ؼاحً ًاحٓالً ػِا٠ جُٔؼحٛاىز 

 ئيج أؾحَش وُٝطٚ يُي.

 : انزؼجٍش ػٍ انشػب ثبالنزضاو ثبنًؼبهذح ثزجبدل وصبئك ئَشبئهب13انًبدح 

ح ذ٤ٜ٘ح ذٔػَ ًٛج جُطرحوٍ ك٢ ئقىٟ ضؼرٍ جُىٍٝ ػٖ ٌضحٛح جالُطُجّ ذٔؼحٛىز ٗحشثس ػٖ ٝغحتن ٓطرحوُس ك٤ٔ

 :جُكحُط٤ٖ جُطح٤ُط٤ٖ

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

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

 هٍهب أو ثمجىنهب أو ثبنًىافمخ ػهٍهب: انزؼجٍش ػٍ انشػب ثبالنزضاو ثبنًؼبهذح ثبنزظذٌك ػ14انًبدح 

 ضؼرٍ جُىُٝس ػٖ ٌضحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ذحُطنى٣ن ػ٤ِٜح ك٢ ئقىٟ جُكحالش جُطح٤ُس: -1

 )أ( ئيج ٗنص جُٔؼحٛىز ػ٠ِ إٔ جُطؼر٤ٍ ػٖ جٍُضح ٣طْ ذحُطنى٣ن؛ أٝ

 أٝ )خ( ئيج غرص ذ ٣ٍوس أنٍٟ إٔ جُىٍٝ جُٔطلحٝضس ًحٗص هى جضلوص ػ٠ِ جشطٍجط جُطنى٣ن؛

 )ؼ( ئيج ًحٕ ٓٔػَ جُىُٝس هى ٝهغ جُٔؼحٛىز ذشٍط جُطنى٣ن؛ أٝ

)و( ئيج ذىش ٤ٗس جُىُٝس جُٔؼ٤٘س ٖٓ ٝغ٤وس ضل٣ٞا ٓٔػِٜح إٔ ٣ٌٕٞ ضٞه٤ؼٜح ٓشٍٝطحً ذحُطنى٣ن ػِا٠ 

 جُٔؼحٛىز، أٝ ػرٍش جُىُٝس ػٖ ٓػَ ًٛٙ ج٤ُ٘س أغ٘حم جُٔلحٝضحش.

ز ػٖ ط٣ٍن هرُٜٞح أٝ جُٔٞجكوس ػ٤ِٜح ذشٍٝط ٓٔحغِاس ٣طْ ضؼر٤ٍ جُىُٝس ػٖ ٌضحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛى -2

 ُطِي جُط٢ ض رن ػ٠ِ جُطنى٣ن.

 : انزؼجٍش ػٍ انشػب ثبالنزضاو ثبنًؼبهذح ثبالَؼًبو ئنٍهب15انًبدح 

 ضؼرٍ جُىُٝس ػٖ ٌضحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ذحالٗهٔحّ ئ٤ُٜح ك٢ ئقىٟ جُكحالش جُطح٤ُس:



 ػٖ جٍُضح ٣طْ ذحالٗهٔحّ؛ أٝ )أ( ئيج ٗنص جُٔؼحٛىز ػ٠ِ إٔ جُطؼر٤ٍ

)خ( ئيج غرااص ذ ٣ٍوااس أنااٍٟ إٔ جُااىٍٝ جُٔطلحٝضااس ًحٗااص هااى جضلوااص ػِاا٠ إٔ جُطؼر٤ااٍ ػااٖ جٍُضااح ٣ااطْ 

 ذحالٗهٔحّ؛ أٝ

 )ؼ( ئيج جضلوص ؾ٤ٔغ جألطٍجف ك٤ٔح ذؼى ػ٠ِ إٔ جُطؼر٤ٍ ػٖ جٍُضح ٣طْ ذحالٗهٔحّ.

 نًىافمخ أو االَؼًبو: رجبدل أو ئٌذاع وصبئك انزظذٌك أو انمجىل أو ا16انًبدح 

ٓح ُْ ض٘ص جُٔؼحٛىز ػ٠ِ نالف يُي، ضؼرٍ ٝغحتن جُطنى٣ن أٝ جُورٍٞ أٝ جُٔٞجكوس ػٖ ٌضح جُىُٝس 

 جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ك٢ ئقىٟ جُكحالش جُطح٤ُس:

 ؛ أٝ)أ( ػ٘ى ضرحوُٜح ذ٤ٖ جُىٍٝ جُٔطؼحهىز

 ؛ أٝ)خ( ػ٘ى ئ٣ىجػٜح ُىٟ ؾٜس جإل٣ىجع

 ػ٠ِ يُي.ٓح ضْ جالضلحم ئيج  ،ز أٝ ؾٜس جإل٣ىجع ذٜح)ؼ( ػ٘ى ئن حٌ جُىٍٝ جُٔطؼحهى

 : انزؼجٍش ػٍ انشػب ثبالنزضاو ثجضء يٍ انًؼبهذح واالخزٍبس ثٍٍ َظىص يخزهفخ17انًبدح 

، ال ٣ٌٕٞ ٌضح جُىُٝس جالُطُجّ ذؿُم ٖٓ ٓؼحٛاىز ٗحكاًج ئال 23ئ٠ُ  19ٓغ ػىّ جإلنالٍ ذحُٔٞجو ٖٓ  -1

 ٠ِ يُي جُىٍٝ جُٔطؼحهىز جألنٍٟ.ئيج ْٔكص ذًُي جُٔؼحٛىز أٝ ٝجكوص ػ

ئال ئيج ضرا٤ٖ ئُا٠ ْح٣ٌح حٌ ذ٤ٖ ٗنٞا ٓهطِلس نط٤ال ٣ٌٕٞ ٌضح جُىُٝس جالُطُجّ ذٔؼحٛىز ضٓٔف ذحال -2

 أ١ ٖٓ جُ٘نٞا جٗنٍف ٌضحٛح.

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

 ػٖ جألػٔحٍ جُط٢ ضؼ َ ٓٞضٞع جُٔؼحٛىز أٝ ؿٍضٜح ٝيُي:ضِطُّ جُىُٝس ذحالٓط٘حع 

)أ( ئيج ًحٗااص هااى ٝهؼاااص جُٔؼحٛااىز أٝ ضرحوُاااص جُٞغااحتن جُٔ٘شاااثس ُٜااح ذشاااٍط جُطنااى٣ن، أٝ جُوراااٍٞ، أٝ 

 ؛ أٝجُٔٞجكوس، ئ٠ُ إٔ ضظٍٜ ذٞضٞـ ٤ٗطٜح ك٢ إٔ ال ضنرف طٍكحً ك٢ جُٔؼحٛىز

ز قط٠ ونُٜٞح ق٤ُ جُط٘ل٤ً ػ٠ِ إٔ ال ٣طأنٍ ًٛج )خ( ئيج ًحٗص هى ػرٍش ػٖ ٌضحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛى

 جُط٘ل٤ً ذـ٤ٍ ٓرٌٍ.

 انضبًَ: انزحفظبدانفظم 

 : ئثذاء انزحفظبد19انًبدح 

رااى١ ضٞه٤ااغ ٓؼحٛااىز ٓااح أٝ جُطنااى٣ن ػ٤ِٜاح أٝ هرُٜٞااح أٝ ئهٍجٌٛااح أٝ جالٗهاأحّ ئ٤ُٜااح، إٔ ض ُِٟىُٝاس، ُااى

 :، ئال ئيجضكلظح

 أٝ ؛جُٔؼحٛىز ًٛج جُطكلظقظٍش )أ( 

 أٝ  جُٔؼ٢٘؛جُٔؼحٛىز ػ٠ِ أٗٚ ال ٣ؿَٞ إٔ ضٞضغ ئال ضكلظحش ٓكىوز ٤ُّ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح جُطكلظ ٗنص خ( )



جُااطكلظ، كاا٢ ؿ٤ااٍ جُكااحالش جُطاا٢ ضاا٘ص ػ٤ِٜااح جُلوٍضااحٕ جُلٍػ٤طااحٕ )أ( ٝ)خ(، ٓ٘حك٤ااح إٔ ٣ٌاإٞ )ؼ( 

 .ؿٍضٜحُٔٞضٞع جُٔؼحٛىز ٝ

 : لجىل انزحفظبد واالػزشاع ػهٍهب20انًبدح 

لظ ج١ًُ ضؿ٤ُٙ جُٔؼحٛىز صٍجقس أ١ هرٍٞ القن ٖٓ جُىٍٝ جُٔطؼحهاىز جألناٍٟ ٓاح ُاْ كال ٣ط ِد جُط -1

 ض٘ص جُٔؼحٛىز ػ٠ِ يُي.

ق٤ٖ ٣طر٤ٖ ٓاٖ ًإٞ جُاىٍٝ جُٔطلحٝضاس ٓكاىٝوز جُؼاىو ٝٓاٖ ٓٞضاٞع جُٔؼحٛاىز ٝٛاىكٜح إٔ ض ر٤ان  -2

 ،ٔؼحٛااىزجُٔؼحٛااىز ذٌحِٜٓااح ذاا٤ٖ ؾ٤ٔااغ جألطااٍجف شااٍط أْحْاا٢ ُٔٞجكوااس ًااَ ٓااْٜ٘ ػِاا٠ جالُطااُجّ ذحُ

 ٣ط ِد جُطكلظ هرٍٞ ؾ٤ٔغ جألطٍجف.

قٌاْ  ٠ق٤ٖ ضٌٕٞ جُٔؼحٛىز ٝغ٤وس ٓ٘شثس ُٔ٘ظٔس و٤ُٝس، ٣ط ِاد جُاطكلظ، ٓاح ُاْ ضا٘ص جُٔؼحٛاىز ػِا -3

 ٓهحُق، هرٍٞ جُؿٜحَ جُٔهطص ك٢ ضِي جُٔ٘ظٔس.

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

)أ( هرٍٞ جُطكلظ ٖٓ وُٝس ٓطؼحهىز أنٍٟ ٣ؿؼَ ٖٓ جُىُٝس جُٔطكلظس طٍكح ك٢ جُٔؼحٛىز ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ ضِي 

 ذ٤ٜ٘ٔح؛ٛحض٤ٖ جُىُٝط٤ٖ أٝ ٓط٠ ذىأ ٗلحيٛحذ٤ٖ جُىُٝس جألنٍٟ ئيج ًحٗص جُٔؼحٛىز ٗحكًز 

جُٔؼطٍضاس  ضكلاظ ٓاح ال ٣ٔ٘اغ ذاىم ٗلاحي جُٔؼحٛاىز ذا٤ٖ جُىُٝاس ٠)خ( جػطٍجض وُٝس ٓطؼحهاىز أناٍٟ ػِا

 ؛ٝجُىُٝس جُٔطكلظس ئال ئيج ػرٍش جُىُٝس جُٔؼطٍضس ذنٌٞز هحطؼس ػٖ ٗو٤ا ًٛج جُونى

)ؼ( أ١ ػَٔ ٣ؼرٍ ػٖ ٓٞجكوس وُٝس ٓح ػ٠ِ جالُطُجّ ذحُٔؼحٛاىز ٣ٝطهأٖ ضكلظاح، ٣ٓا١ٍ ٓلؼُٞاٚ كاٌٞ 

 ؛ػ٠ِ جألهَ ٖٓ جُىٍٝ جُٔطؼحهىز جألنٍٟز هرٍٞ جُطكلظ ٖٓ ٝجقى

، ٝٓح ُْ ض٘ص جُٔؼحٛىز ػ٠ِ قٌْ ٓهحُق، ٣ؼطرٍ جُطكلظ ٓورٞال ٖٓ وُٝاس 4ٝ 2ك٢ ض ر٤ن جُلوٍض٤ٖ  -5

ٓح ئيج ُْ ضٌٖ هى أغحٌش أ١ جػطٍجض ػ٤ِٚ هرَ جٗوهحم كطٍز جغ٠٘ ػشاٍ شاٍٜج ػِا٠ ئشاؼحٌٛح ذاٚ أٝ 

، ٣ٝإناً ذحُطاح٣ٌم جُالقان أل١ ٓاٖ ٛا٣ًٖ ك٢ ضح٣ٌم ضؼر٤ٍٛح ػٖ ٓٞجكوطٜاح ػِا٠ جالُطاُجّ ذحُٔؼحٛاىز

 جُطح٣ٌه٤ٖ.

 : اَصبس انمبَىٍَخ نهزحفظبد واالػزشاػبد ػهٍهب21 انًبدح

 ج٥غحٌ ج٥ض٤س: 23ٝ، 20ٝ ،19ك٢ ٓٞجؾٜس طٍف آنٍ ٝكوحً ُِٔٞجو  ٣ٌٟٕٞ ُِطكلظ جُٔرى -1

)أ( ٣ؼىٍ ذحُ٘ٓرس ُِىُٝس جُٔطكلظس ك٢ ػالهحضٜح ذحُ ٍف ج٥نٍ ٗنٞا جُٔؼحٛىز جُط٢ ٣طؼِن ذٜح 

 ؛٣٘ص ػ٤ِٚحُكى ج١ًُ ُىئجُطكلظ 

 .حُوىٌ ٗلٓٚ ذحُ٘ٓرس ًُُي جُ ٍف ك٢ ػالهحضٚ ذحُىُٝس جُٔطكلظسذ ٗلّ جُ٘نٞا)خ( ٣ؼىٍ 

 .ال ٣ؼىٍ جُطكلظ ٗنٞا جُٔؼحٛىز ذحُ٘ٓرس ُألطٍجف جألنٍٟ ك٢ ػالهحضٜح ذرؼهٜح جُرؼا -2

ئيج ُااْ ضٔااحٗغ جُىُٝااس جُٔؼطٍضااس ػِاا٠ جُااطكلظ كاا٢ ونااٍٞ جُٔؼحٛااىز ق٤ااُ جُط٘ل٤ااً ذ٤ٜ٘ااح ٝذاا٤ٖ جُىُٝااس -3

 ذـ٤ٖ جُىُٝط٤ٖ جُ٘نٞا جُط٢ ٣طؼِن ذٜح جُطكلظ ئ٠ُ جُكى ج١ًُ ٣٘ص ػ٤ِٚ. ١ٍٓجُٔطكلظس، كال ض

ئيج ُااْ ضٔااحٗغ جُىُٝااس جُٔؼطٍضااس ػِاا٠ جُااطكلظ كاا٢ ونااٍٞ جُٔؼحٛااىز ق٤ااُ جُط٘ل٤ااً ذ٤ٜ٘ااح ٝذاا٤ٖ جُىُٝااس  -4

 (.2( ٝ)1جُٔطكلظس ٣ٌٕٞ ُِطكلظ ج٥غحٌ جُٔ٘نٞا ػٜ٘ح ك٢ جُلوٍض٤ٖ )

 ػبد ػهٍهب: عحت انزحفظبد واالػزشا22انًبدح 



ٓح ُْ ض٘ص جُٔؼحٛىز ػ٠ِ نالف يُي، ٣ؿَٞ ْكد جُطكلظ ك٢ أ١ ٝهاص ًاحٕ ٝال ٣شاطٍط ٓاٖ أؾاَ -1

 يُي ٌضح جُىُٝس جُط٢ ًحٗص هى هرِص جُطكلظ.

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

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

 ؛( ال ٣نرف ْكد جُطكلظ ْح٣ٌحً ذحُ٘ٓرس ُىُٝس ٓطؼحهىز أنٍٟ ٓح ُْ ضطِن جُىُٝس ئشؼحٌج ذًُي)أ

 )خ( ال ٣نرف ْكد جالػطٍجض ػ٠ِ جُطكلظ ْح٣ٌحً ٓح ُْ ضطِن جُىُٝس جُٔطكلظس ئشؼحٌج ذًُي.

 : اإلجـشاءاد انخبطخ ثبنزحفظبد23انًبدح 

جض ػ٤ِٚ ًطحذس ٝإٔ ٣ٞؾٚ ئ٠ُ جُىٍٝ جُٔطؼحهىز ٣ؿد إٔ ٣رىٟ جُطكلظ، ٝجُورٍٞ جُن٣ٍف ذٚ ٝجالػطٍ -1

 ٝجُىٍٝ جألنٍٟ جُٔهُٞس ذإٔ ضنرف أطٍجكحً ك٢ جُٔؼحٛىز.

ئيج أذىٟ جُطكلظ ٝهاص جُطٞه٤اغ ػِا٠ جُٔؼحٛاىز جُهحضاؼس ُِطناى٣ن أٝ جُوراٍٞ أٝ جُٔٞجكواس ك٤ؿاد إٔ  -2

ٓػَ ًٛٙ جُكحٍ ٣ؼطراٍ  ٢ضػرطٚ جُىُٝس جُٔطكلظس ٤ٌْٔحً ُىٟ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٌضحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ٝك

 جُطكلظ هى ضْ ٖٓ ضح٣ٌم ضػر٤طٚ.

 جُورٍٞ جُن٣ٍف ُِطكلظ أٝ جالػطٍجض ػ٤ِٚ جُٔرى٣حٕ هرَ ضػر٤طٚ ال ٣كطحؾحٕ ئ٠ُ ضػر٤ص. -3

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

 انضبنش: دخىل انًؼبهذاد حٍض انزُفٍز وعشٌبَهب انًإلذانفظم 

 : دخىل انًؼبهذاد حٍض انزُفٍز24انًبدح 

 جُطح٣ٌم جُٔكىو٣ٖ ك٤ٜح أٝ ٝكوحً الضلحم جُىٍٝ جُٔطلحٝضس. ٢ضىنَ جُٔؼحٛىز ق٤ُ جُط٘ل٤ً ذحُ ٣ٍوس ٝك -1

ٝك٢ قحٍ ػىّ ٝؾٞو ٓػَ ًٛج جُ٘ص أٝ جالضلحم ضىنَ جُٔؼحٛىز ق٤ُ جُط٘ل٤ً قحُٔح ٣ػرص ٌضح ؾ٤ٔاغ  -2

 جُىٍٝ جُٔطلحٝضس جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز.

ئيج ضْ ٌضح جُىُٝس جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ك٢ ضح٣ٌم القن ُىنُٜٞح ق٤اُ جُط٘ل٤اً كاحٕ جُٔؼحٛاىز جُٔاًًٌٞز  -3

 ػ٠ِ نالف يُي.جُٔؼحٛىز جًًٌُٔٞز  ضنرف ٗحكًز ذحُ٘ٓرس ًُٜٙ جُىُٝس ك٢ يُي جُطح٣ٌم ئال ئيج ٗنص

ح، ٤ًٝل٤ااس أٝ ئٕ ٗناٞا جُٔؼحٛاىز جُطاا٢ ضا٘ظْ ضٞغ٤ان ٗنااٜح ٝجُطػراص ٓااٖ ٌضاح جُاىٍٝ جالُطااُجّ ذٜا -4

ضح٣ٌم ونُٜٞح ق٤ُ جُط٘ل٤ً، ٝجُطكلظحش ػ٤ِٜح، ٝٝلحتق ؾٜس جإل٣ىجع ٝجألٓاٌٞ جألناٍٟ جُطا٢ ضػاٌٞ 

 جػطرحٌجً ٖٓ ضح٣ٌم جػطٔحو ٗنٜح. ١قطٔح هرَ ونٍٞ جُٔؼحٛىز ق٤ُ جُط٘ل٤ً، ضٍٓ

 : انزُفٍـز انًـإلذ25انًبدح 

ونُٜٞااح ق٤ااُ جُط٘ل٤ااً كاا٢ ئقااىٟ  جُٔؼحٛااىز أٝ هٓااْ ٜٓ٘ااح ذنااٌٞز ٓإهطااس ذحٗطظااحٌ ٣١ؿااَٞ إٔ ضٓااٍ -1

 جُكحُط٤ٖ جُطح٤ُط٤ٖ:

 ؛ أٝ)أ( ئيج ٗنص جُٔؼحٛىز ػ٠ِ يُي

 )خ( ئيج جضلوص جُىٍٝ جُٔطلحٝضس ػ٠ِ يُي ذ ٣ٍوس أنٍٟ.



ٓح ُْ ض٘ص جُٔؼحٛىز أٝ ضطلن جُىٍٝ جُٔطلحٝضس ػ٠ِ نالف يُي، ٣٘طٜا٢ جُط٘ل٤اً جُٔإهاص ُٔؼحٛاىز أٝ  -2

جُٔؼحٛىز ٓإهطحً ك٤ٔاح ذ٤ٜ٘اح ذٍؿرطٜاح  ١ذِـص جُىٍٝ جألنٍٟ جُط٢ ضٍُٓوْٓ ٜٓ٘ح ذحُ٘ٓرس ُىُٝس ٓح ئيج أ

 ك٢ إٔ ال ضنرف طٍكحً ك٢ جُٔؼحٛىز.

  

 احزشاو انًؼبهذاد ورُفٍزهب ورفغٍشهب -انضبنش انجضء 

 األول: احزشاو انًؼبهذادانفظم 

 : انؼمذ ششٌؼخ انًزؼبلذ26ٌٍانًبدح 

 ح ذكٖٓ ٤ٗس.ًَ ٓؼحٛىز ٗحكًز ُِٓٓس ألطٍجكٜح ٝػ٤ِْٜ ض٘ل٤ًٛ

 : انمبَىٌ انذاخهً واحزشاو انًؼبهذاد27انًبدح 

ال ٣ؿَٞ ُ ٍف ك٢ ٓؼحٛىز إٔ ٣كطؽ ذ٘نٞا هحٗٞٗٚ جُىجن٢ِ ًٔرٌٍ إلنلحهٚ ك٢ ض٘ل٤ً جُٔؼحٛىز، ال 

 .46ضهَ ًٛٙ جُوحػىز ذحُٔحوز 

 انضبًَ: رُفٍز انًؼبهذادانفظم 

 : ػذو سجؼٍخ انًؼبهذاد28انًبدح 

هنى ٓـح٣ٍ أٝ ٣ػرص نالف يُي ذ ٣ٍوس أنٍٟ ال ضُِّ ٗنٞا جُٔؼحٛىز  ٓح ُْ ٣ظٍٜ ٖٓ جُٔؼحٛىز

طٍكحً ك٤ٜح ذشإٔ أ١ ضنٍف أٝ ٝجهؼس ضٔص أٝ أ٣س قحُس جٗط٠ٜ ٝؾٞوٛح هرَ ضح٣ٌم ونٍٞ جُٔؼحٛىز ق٤ُ 

 جُط٘ل٤ً ذحُ٘ٓرس ًُُي جُ ٍف.

 : انًجبل اإللهًًٍ نهًؼبهذاد29انًبدح 

ص نالف يُي ذ ٣ٍوس أنٍٟ، ضُِّ ٗنٞا جُٔؼحٛىز ًَ ٓح ُْ ٣ظٍٜ ٖٓ جُٔؼحٛىز هنى ٓـح٣ٍ أٝ ٣ػر

 طٍف ك٤ٜح ذحُ٘ٓرس ٌُحَٓ ئه٤ِٔٚ.

 : رُفٍز انًؼبهذاد انًززبثؼخ انزً رزؼهك ثًىػىع واحذ30انًبدح 

ٓااٖ ٤ٓػااحم جألٓااْ جُٔطكااىز، ضطكااىو قوااٞم ٝجُطُجٓااحش جُااىٍٝ  103ٓااغ ٍٓجػااحز ٓااح ؾااحم كاا٢ جُٔااحوز  -1

 .ٔٞضٞع ٝجقى ٝكن جُلوٍجش جُطح٤ُسجألطٍجف ك٢ ٓؼحٛىجش ٓططحذؼس ضطؼِن ذ

ئيج ٗنص جُٔؼحٛىز ػ٠ِ أٜٗح نحضؼس ألقٌحّ ٓؼحٛاىز أناٍٟ ْاحذوس أٝ القواس، أٝ أٜٗاح ال ٣٘رـا٢ إٔ  -2

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

ًااًُي كاا٢ جُٔؼحٛااىز جُالقوااس وٕٝ إٔ ضٌاإٞ  ئيج ًااحٕ ًااَ جألطااٍجف كاا٢ جُٔؼحٛااىز جُٓااحذوس أطٍجكااحً  -3

، كإ جُٔؼحٛىز جُٓحذوس ض٘ رن كوط ػ٠ِ جُكى ج١ًُ ال 59جُٔؼحٛىز جُٓحذوس ِٓـحز أٝ ٓؼِوس طروحً ُِٔحوز 

 ضطؼحٌض ك٤ٚ ٗنٞصٜح ٓغ ٗنٞا جُٔؼحٛىز جُالقوس.



 جُوحػىضحٕ جُطح٤ُطحٕ: ك٢ جُٔؼحٛىز جُٓحذوس ض٘ رن حً ئيج ُْ ٣ٌٖ أطٍجف جُٔؼحٛىز جُالقوس ؾ٤ٔؼحً أطٍجك -4

 ؛(3)أ( ك٢ جُؼالهس ذ٤ٖ جُىٍٝ جألطٍجف ك٢ جُٔؼحٛىض٤ٖ ض٘ رن جُوحػىز جُٞجٌوز ك٢ جُلوٍز)

)خ( ك٢ جُؼالهس ذ٤ٖ وُٝس طٍف ك٢ جُٔؼحٛىض٤ٖ ٝوُٝس طٍف ك٢ ئقىجٛح كوط ضكٌْ ٗنٞا جُٔؼحٛاىز 

 جُٔشطًٍس ذ٤ٖ جُ ٍك٤ٖ قوٞهٜٔح ٝجُطُجٓحضٜٔح جُٔطرحوُس.

ٔؼحٛاىز أٝ ذأ٣س ٓٓأُس ضطنَ ذحُوهحم أٝ ٝهاق جُؼٔاَ ذ 41( ٓح ٣هَ ذحُٔحوز 4جُلوٍز ) ٤ُّ ك٢ قٌْ -5

أٝ ذأ٣س ٓٓأُس ضطنَ ذحُٔٓث٤ُٞس جُط٢ هاى ض٘شاأ ػِا٠ جُىُٝاس ٗط٤ؿاس ػواىٛح أٝ ض ر٤وٜاح  60ُِٔحوز ٝكوح 

ُٔؼحٛىز ال ضطٔش٠ ٗنٞصاٜح ٓاغ جُطُجٓاحش ٛاًٙ جُىُٝاس كا٢ ٓٞجؾٜاس وُٝاس أناٍٟ كا٢ لاَ ٓؼحٛاىز 

 أنٍٟ.

 انضبنش: رفغٍش انًؼبهذادانفظم 

 : انمبػذح انؼبيخ فً انزفغٍش31انًبدح 

 ٜحضلٍٓ جُٔؼحٛىز ذكٖٓ ٤ٗس ٝٝكوحً ُِٔؼ٘ا٠ جُا١ً ٣ؼ ا٠ ألُلحلٜاح ضأٖ جُٓا٤حم جُهاحا ذٔٞضاٞػ -1

 ٝجُـٍض ٜٓ٘ح.

، ٣شاطَٔ ْاا٤حم جُٔؼحٛااىز ٓااٖ أؾااَ ى٣رحؾااس ٝجُٔالقاانذحإلضاحكس ئُاا٠ ٗااص جُٔؼحٛااىز، ذٔاح كاا٢ يُااي جُ -2

 ٤ٍ ػ٠ِ ٓح ٢ِ٣:جُطلٓ

 ؛)أ( أ١ جضلحم ٣طؼِن ذحُٔؼحٛىز ٣ٌٕٝٞ هى ضْ ذ٤ٖ جألطٍجف ؾ٤ٔؼحً ذٔ٘حْرس ػوىٛح

)خ( أ١ ٝغ٤وس صىٌش ػٖ طٍف أٝ أًػٍ، ذٔ٘حْرس جُٔؼحٛاىز، ٝهرِطٜاح جألطاٍجف جألناٍٟ ًٞغ٤واس ُٜاح 

 صِس ذحُٔؼحٛىز.

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

 ؛القن ذ٤ٖ جألطٍجف ذشإٔ ضل٤ٍٓ جُٔؼحٛىز أٝ ٣ٍْحٕ ٗنٞصٜح )أ( أ١ جضلحم

 ؛جضلحم جألطٍجف ػ٠ِ ضل٤ٍٓٛحطهٖٔ )خ( أ١ ضؼحَٓ القن ك٢ ٓؿحٍ ض ر٤ن جُٔؼحٛىز ٣

 )ؼ( أ١ هحػىز ٓالتٔس ٖٓ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ هحذِس ُِط ر٤ن ػ٠ِ جُؼالهحش ذ٤ٖ جألطٍجف. 

 جألطٍجف هى جضؿٜص ئ٠ُ يُي.٣ؼ ٠ ٓؼ٠٘ نحا ُِلظ ٓؼ٤ٖ ئيج غرص إٔ ٤ٗس  -4

 : انىعبئم انزكًٍهٍخ فً انزفغٍش32انًبدح 

٣ٌٖٔ جُِؿٞم ئ٠ُ ْٝحتـَ ض٤ِ٤ٌٔس ك٢ جُطل٤ٍٓ،ذٔح ك٢ يُي جألػٔحٍ جُطكه٣ٍ٤س ُِٔؼحٛىز ٝٓالذٓحش 

أٝ ُطكى٣ى ٓؼ٠٘ جُ٘ص ق٤ٖ ٣ٌٕٞ ٖٓ شإٔ  31ػوىٛح، ٝيُي ُطأ٤ًى جُٔؼ٠٘ جُ٘حضؽ ػٖ ض ر٤ن جُٔحوز 

 ُطِي جُٔحوز: جُطل٤ٍٓ ٝكوحً 

 ؛ أٝ)أ( إٔ ٣طٍى جُٔؼ٠٘ ؿحٓهحً أٝ ؿ٤ٍ ٝجضف

 ئ٠ُ ٗط٤ؿس ؿ٤ٍ ٓ٘ و٤س أٝ ؿ٤ٍ ٓورُٞس. ١)خ( إٔ ٣إو

 : رفغٍش انًؼبهذاد انًىصمخ ثهغزٍٍ أو أكضش33انًبدح 



ئيج ٝغوص جُٔؼحٛىز ذِـط٤ٖ أٝ أًػٍ ٣ٌٕٞ ُ٘نٜح ذأ١ ٖٓ ًٛٙ جُِـحش ٗلّ جُوٞز ٓح ُْ ض٘ص جُٔؼحٛاىز  -1

 جألطٍجف ػ٠ِ أٗٚ ػ٘ى جالنطالف ٣ٓٞو ٗص ٓؼ٤ٖ.أٝ ٣طلن 

ال ٣ؼطرٍ ٗص جُٔؼحٛىز ج١ًُ ٣نحؽ ذِـس ؿ٤ٍ جُِـحش جُط٢ ٝغوص ذٜاح جُٔؼحٛاىز ٌْا٤ٔحً ئال ئيج ٗناص  -2

 جُٔؼحٛىز أٝ جضلن جألطٍجف ػ٠ِ يُي.

 ٣لطٍض إٔ جألُلحل ُٜح ٗلّ جُٔؼ٠٘ ك٢ ًَ ٗص ٢ٌْٔ. -3

ٓؼاا٤ٖ ٝكوااحً ألقٌااحّ جُلوااٍز جألُٝاا٠، ئيج ألٜااٍش ٓوحٌٗااس  ك٤ٔااح نااال جُكااحالش جُطاا٢ ٣ٓااٞو ك٤ٜااح ٗااص -4

، ٣إنً ذحُٔؼ٠٘ ج١ًُ ٣ٞكان 32ٝ 31جُ٘نٞا ج٤ٍُْٔس جنطالكحً ك٢ جُٔؼ٠٘ ُْ ٣ُُٚ ض ر٤ن جُٔحوض٤ٖ 

 ذوىٌ جإلٌٓحٕ ذ٤ٖ جُ٘نٞا جُٔهطِلس ٓغ أنً ٓٞضٞع جُٔؼحٛىز ٝجُـٍض ٜٓ٘ح ذؼ٤ٖ جالػطرحٌ.

 شانًؼبهذاد وانذول انغٍ: انشاثغانفظم 

 : انمبػذح انؼبيخ ثشأٌ انذول انغٍش34انًبدح 

 ال ض٘شة جُٔؼحٛىز جُطُجٓحش أٝ قوٞهحً ُِىُٝس جُـ٤ٍ ذىٕٝ ٌضحٛح.

 : انًؼبهذاد انزً رُشئ انزضايبد ػهى انذول انغٍش35انًبدح 

٣٘شأ جُطُجّ ػ٠ِ جُىُٝس جُـ٤ٍ ٖٓ ٗص ك٢ جُٔؼحٛىز ئيج هنى جألطٍجف ك٤ٜح إٔ ٣ٌٕٞ ًٛج جُ٘ص ٤ِْٝس 

 شحم جالُطُجّ ٝهرِص جُىُٝس جُـ٤ٍ يُي صٍجقس ًٝطحذس.إلٗ

 : انًؼبهذاد انزً رُشئ حمىلبً نهذول انغٍش36انًبدح 

٣٘شأ قن ُِىُٝس جُـ٤ٍ ٖٓ ٗص ك٢ جُٔؼحٛىز ئيج هنى جألطٍجف ك٤ٜاح إٔ ٣ٔا٘ف جُا٘ص ٛاًج جُكان ئٓاح  -1

واص جُىُٝاس جُـ٤اٍ ػِا٠ ُِىُٝس جُـ٤ٍ، أٝ ُٔؿٔٞػاس ٓاٖ جُاىٍٝ ض٘طٔا٢ ئ٤ُٜاح، أٝ ُؿ٤ٔاغ جُاىٍٝ، ٝٝجك

يُي، ٝضلطٍض جُٔٞجكوس ٓح وجٓص جُىُٝس جُـ٤ٍ ُْ ضرى جُؼٌاّ، ئال ئيج ٗناص جُٔؼحٛاىز ػِا٠ ناالف 

 يُي.

٣ؿااد ػِاا٠ جُىُٝااس جُطاا٢ ضٔااحٌِ قوااحً ٝكوااحً ُِلوااٍز جألُٝاا٠ إٔ ضطو٤ااى ذحُشااٍٝط جُهحصااس ذٔٔحٌْااطٚ  -2

 ك٢ جُٔؼحٛىز أٝ جُٔٞضٞػس ٝكوحً ُٜح. ٤ِٜحجُٔ٘نٞا ػ

 : ئنغبء أو رؼذٌم انزضايبد أو حمىق انذول انغٍش37انًبدح 

ال ٣طْ ئُـحؤٙ أٝ ضؼى٣ِٚ ئال ذٍضح جألطٍجف ك٢  35ػ٘ىٓح ٣٘شأ جُطُجّ ػ٠ِ جُىُٝس جُـ٤ٍ طروحً ُِٔحوز  -1

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

ال ٣ؿااَٞ ئُـااحؤٙ أٝ ضؼى٣ِااٚ ٓااٖ هرااَ جألطااٍجف كاا٢  36ِىُٝااس جُـ٤ااٍ ٝكوااحً ُِٔااحوز ُػ٘ااىٓح ٣٘شااأ قاان -2

 ال ٣ٌٕٞ هحذالً ُإلُـحم أٝ نحضؼحً ُِطؼى٣َ ئال ذٍضح جُىُٝس جُـ٤ٍ.أجُٔؼحٛىز ئيج غرص أٗٚ هنى ذٚ 

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

كٍٞ وٕٝ إٔ ضنرف هحػىز ٝجٌوز كا٢ ٓؼحٛاىز ُِٓٓاس ُِىُٝاس جُـ٤اٍ ٓح ٣ 37ئ٠ُ  34ٖٓ ٤ُّ ك٢ جُٔٞجو 

 ذحػطرحٌٛح هحػىز ػٍك٤س ٖٓ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ٓؼطٍف ُٜح ذًٜٙ جُنلس.



  

 رؼذٌم انًؼبهذاد -انشاثغ  انجضء

 : انمبػذح انؼبيخ ثشأٌ رؼذٌم انًؼبهذاد39انًبدح 

جُػح٢ٗ ٓح  جُؿُمجالضلحم جُوٞجػى جُٞجٌوز ك٢  ػ٠ِ ًٛج ٣١ؿَٞ إٔ ضؼىٍ جُٔؼحٛىز ذحضلحم أطٍجكٜح. ٝضٍٓ

 ُْ ض٘ص جُٔؼحٛىز ػ٠ِ ؿ٤ٍ يُي.

 : رؼذٌم انًؼبهذاد انجًبػٍخ40انًبدح 

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

ىز جُؿٔحػ٤س ك٤ٔاح ذا٤ٖ جألطاٍجف جُٔؼحٛضؼى٣َ ٣ؿد ئن حٌ ًَ جُىٍٝ جُٔطؼحهىز ذأ١ جهطٍجـ ٣ٓطٜىف -2

 ؾ٤ٔؼحً، ٣ٌٕٝٞ ٌَُ ٖٓ ًٛٙ جُىٍٝ إٔ ضشحٌى ك٤ٔح ٣أض٢:

 ؛ )أ( جُوٍجٌ جُهحا ذحإلؾٍجم جُٞجؾد جضهحيٙ ذشإٔ ًٛج جالهطٍجـ

 )خ( جُٔلحٝضس ٝػوى أ١ جضلحم ُطؼى٣َ جُٔؼحٛىز.

 ؼى ضؼى٣ِٜح.ٌَُ وُٝس ٖٓ قوٜح إٔ ضنرف طٍكحً ك٢ جُٔؼحٛىز إٔ ضنرف طٍكحً ك٢ جُٔؼحٛىز ذ-3

، جالضلاحم جُٔؼاىٍال ٣ُِّ جالضلحم جُٔؼاىٍ أ٣اس وُٝاس ضٌإٞ طٍكاحً كا٢ جُٔؼحٛاـىز ٝال ضنارف طٍكاحً كا٢ -4

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

ٓح ُْ ضؼرٍ ػٖ ٤ٗس ٓـح٣ٍز، ضؼطرٍ أ٣س وُٝس ضنرف طٍكحً ك٢ جُٔؼحٛىز ذؼى ونٍٞ جالضلحم جُٔؼىٍ ق٤اُ -5

 جُ٘لحي:

 ؛كحً ك٢ جُٔؼحٛىز ًٔح ػىُص(طٍأ)

 )خ( طٍكحً ك٢ جُٔؼحٛىز ؿ٤ٍ جُٔؼىُس ك٢ ٓٞجؾٜس أ١ طٍف ك٢ جُٔؼحٛىز ُْ ٣ِطُّ ذحالضلحم جُٔؼىٍ.

 : االرفبلبد انخبطخ ثزؼذٌم انًؼبهذاد انجًبػٍخ فًٍب ثٍٍ أؽشافهب فمؾ41انًبدح 

 ٤ٔح ذ٤ٜ٘ح كوط ٝيُي:٣ؿَٞ ُ ٍك٤ٖ أٝ أًػٍ ك٢ ٓؼحٛىز ؾٔحػ٤س ػوى جضلحم ذطؼى٣َ جُٔؼحٛىز ك-1

 ؛ أو )أ( إذا كانت إمكانوة هذا التعدول منصوصًا علوها يف املعاهدة

 )ب( إذا كان هذا التعدول غري حمظور يف املعاهدة وكان:

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

طٓاان ٓااغ جُط٘ل٤ااً جُلؼااحٍ ُٔٞضااٞع جُٔؼحٛااىز ال ٣طؼِاان ذاا٘ص ٣ٌاإٞ جإلنااالٍ ذااٚ ؿ٤ااٍ ٓ" 2"

 ٝجُـٍض ٜٓ٘ح ًٌَ.

)أ(، كحٕ ػ٠ِ جألطٍجف 1ٓح ُْ ض٘ص جُٔؼحٛىز ػ٠ِ نالف يُي ك٢ جُكحُس جُط٢ ضههغ ُكٌْ جُلوٍز  -2

 جُٔؼ٤٘س ئن حٌ جألطٍجف جألنٍٟ ذ٤٘طٜح ك٢ ػوى جالضلحم ٝذحُطؼى٣َ ج١ًُ ٣٘ص ػ٤ِٚ ًٛج جالضلحم.



  

 نًؼبهذاد واَمؼبؤهب وئٌمبف انؼًم ثهبثطالٌ ا -انخبيظ انجضء 

 األول: َظىص ػبيخانفظم 

 : طحخ انًؼبهذاد واعزًشاس َفبرهب42انًبدح 

ال ٣ؿاَٞ جُ ؼااٖ كاا٢ صاكس جُٔؼحٛااىز أٝ كاا٢ ٌضااح جُىُٝاس جالُطااُجّ ذٜااح ئال ػاٖ ط٣ٍاان ئػٔااحٍ ٛااًٙ  -1

 جالضلحه٤س.

 ً٘ط٤ؿااس ألػٔااحٍ ٗناااٞا ال ٣ؿااَٞ جٗوهااحم جُٔؼحٛااىز أٝ ئُـحؤٛااح أٝ جالٗٓاااكحخ طااٍف ٜٓ٘ااح ئال-2

 جُٔؼحٛىز أٝ ٗنٞا ًٛٙ جالضلحه٤س. ض رن جُوحػىز يجضٜح ػ٠ِ ئ٣وحف جُؼَٔ ذحُٔؼحٛىز.

 : االنزضايبد انًفشوػخ ثبنمبَىٌ انذونً ثظىسح يغزمهخ ػٍ انًؼبهذح43انًبدح 

ذٜح،  ٤ُّ ٖٓ شحٕ ذ الٕ جُٔؼحٛىز، أٝ جٗوهحتٜح أٝ ئُـحتٜح، أٝ جٗٓكحخ طٍف ٜٓ٘ح، أٝ ئ٣وحف جُؼَٔ

ً٘ط٤ؿس ألػٔحٍ ًٛٙ جالضلحه٤س أٝ ٗنٞا جُٔؼحٛىز، جُٔٓحِ ذٞجؾد أ٣س وُٝس ك٢ إٔ ض٘لً أ١ جُطُجّ 

 ٓوٌٍ ك٢ جُٔؼحٛىز ضٌٕٞ نحضؼس ُٚ ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ذنٌٞز ٓٓطوِس ػٖ جُٔؼحٛىز.

 : جىاص انفظم ثٍٍ َظىص انًؼبهذح44انًبدح 

 56جُٔؼحٛااىز أٝ جُٔطٍضااد ذٔٞؾااد جُٔااحوز ال ٣ؿااَٞ ٓٔحٌْااس قاان جُ ااٍف جُٔ٘نااٞا ػ٤ِااٚ كاا٢  -1

ذاُـحتٜااح أٝ جالٗٓااكحخ ٜٓ٘ااح أٝ ئ٣وااحف جُؼٔااَ ذٜااح ئال ذحُ٘ٓاارس ُِٔؼحٛااىز ًٌااَ ٓااح ُااْ ضاا٘ص أٝ ٣طلاان 

 جألطٍجف ػ٠ِ ؿ٤ٍ يُي.

ال ٣ؿَٞ جالْط٘حو ئ٠ُ ٓح ضوٌٍٙ ًٛٙ جالضلحه٤س ذشإٔ ئذ حٍ جُٔؼحٛىز أٝ جٗوهاحتٜح أٝ جالٗٓاكحخ ٜٓ٘اح  -2

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

ئيج ضؼِاان جُٓاارد ذر٘ااٞو ٓؼ٤٘ااس كوااط كااال ٣ؿااَٞ جالْااط٘حو ئ٤ُااٚ ئال ك٤ٔااح ٣هااص ٛااًٙ جُر٘ااٞو ٝذحُشااٍٝط  -3

 ج٥ض٤س:

 ؛ٖ ق٤ع ض ر٤وٜح هحذِس ُِلنَ ػٖ ذو٤س جُٔؼحٛىزٓ)أ( إٔ ضٌٕٞ ًٛٙ جُر٘ٞو 

)خ( إٔ ٣طر٤ٖ ٖٓ جُٔؼحٛىز أٝ ٣ػرص ذ ٣ٍواس أناٍٟ إٔ هراٍٞ ٛاـًٙ جُر٘اٞو ُاْ ٣ٌاٖ ْاررحً أْحْا٤حً كا٢ 

 ؛ٌضح جُ ٍف أٝ جألطٍجف جألنٍٟ جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ًٌَ

 )ؼ( إٔ ال ٣ٌٕٞ جْطٍٔجٌ ض ر٤ن ذو٤س جُٔؼحٛىز ٓؿكلحً.

جالقطؿحؼ ذحُطى٤ُّ أٝ جإلكٓحو ٣ؿَٞ ُِىُٝس جُط٢ ٣كن ُٜح  50ٝ، 49ك٢ جُكحالش جُهحضؼس ُِٔحوض٤ٖ  -4

ذحُ٘ٓارس ُر٘اٞو ٓؼ٤٘اس  - 3ٓغ ٍٓجػحز ٓح ؾحم ك٢ جُلوٍز  - إٔ ضلؼَ يُي، أٓح ذحُ٘ٓرس ُِٔؼحٛىز ًٌَ أٝ

 كوط.

 ال ٣ؿَٞ جُلنَ ذ٤ٖ ٗنٞا جُٔؼحٛىز. 53، 52ٝ، 51ٝك٢ جُكحالش جُهحضؼس ُِٔٞجو  -5

ذح أو اَمؼبئهب أو االَغحبة يُهب أو : فمذاٌ حك انزًغك ثغجت يٍ أعجبة ئثطبل انًؼبه45انًبدح 

 ئٌمبف انؼًم ثهب



٤ُّ ُِىُٝس، ذؼى ٝهٞكٜح ػ٠ِ جُٞهحتغ، إٔ ضطٔٓي ذٓرد ٖٓ أْرحخ ئذ ـحٍ جُٔؼحٛىز أٝ جٗوهحتٜح أٝ 

ك٢ ئقىٟ  62ٝ، 60أٝ جُٔـحوض٤ٖ  50ئ٠ُ  46 ٖٓ ُالٗٓكحخ ٜٓ٘ح أٝ ئ٣وـحف جُؼٔـَ ذٜح طروـحً ُِٔٞجو

 جُكحُط٤ٖ ج٥ض٤ط٤ٖ:

يج ٝجكوااص صااٍجقس ػِاا٠ إٔ جُٔؼحٛااىز صااك٤كس أٝ أٜٗااح ٓااح ضااُجٍ ٗحكااًز أٝ إٔ جُؼٔااَ ذٜااح ٓٓااطٍٔ، )أ( ئ

 ؛ أٝذكٓد جُكحٍ

)خ( ئيج جػطرٍش ذٓرد ًِْٜٞح أٜٗح هرِص ذنكس جُٔؼحٛىز أٝ ذروحتٜح ٗحكاًز أٝ ذحْاطٍٔجٌ جُؼٔاَ ذكٓاد 

 جُكحٍ.

 انضبًَ: ثطالٌ انًؼبهذادانفظم 

 ثشأٌ االخزظبص ثؼمذ انًؼبهذاد : َظىص انمبَىٌ انذاخه46ًانًبدح 

٤ُّ ُِىُٝس إٔ ضكطؽ ذإٔ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٌضحٛح جالُطاُجّ ذحُٔؼحٛاىز هاى ضاْ ذحُٔهحُلاس ُكٌاْ كا٢ هحٜٗٞٗاح  -1

جُىجن٢ِ ٣طؼِن ذحالنطنحا ذؼوى جُٔؼحٛىجش ًٓرد إلذ حٍ ٛـًج جٍُضح ئال ئيج ًحٗاص جُٔهحُلاس ذ٤٘اس 

 ٢ِ.ٝضؼِوص ذوحػىز أْح٤ْس ٖٓ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُىجن

ضؼطرٍ جُٔهحُلس ذ٤٘س ئيج ًحٗص ٝجضكس ذنٌٞز ٓٞضٞػ٤س أل٣ـس وُٝس ضطنٍف كا٢ ٛاًج جُشاإٔ ٝكان  -2

 جُطؼحَٓ جُٔؼطحو ٝذكٖٓ ٤ٗس.

 : انمٍىد انخبطخ ػهى انغهطخ فً انزؼجٍش ػٍ سػب انذونخ47انًبدح 

ؼ٤ٖ كال ٣ؿَٞ ئيج ًحٗص ِْ س جُٔٔػَ ك٢ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٌضح جُىُٝس جالُطُجّ ذٔؼحٛىز ٓح نحضؼس ُو٤ى ٓ

ػَ ٍٓجػحز ًٛج جُو٤ى ًٓرد إلذ حٍ ٓح ػرٍ ػ٘ٚ ٖٓ ٌضح ئال ئيج ًحٗص جُىٍٝ ٔجالقطؿحؼ ذاؿلحٍ جُٔ

 جُٔطلحٝضس جألنٍٟ هى أن ٍش ذحُو٤ى هرَ ه٤حّ جُٔٔػَ ذحُطؼر٤ٍ ػٖ ًٛج جٍُضح.

 : انغهؾ48انًبدح 

طااُجّ ذٜااح ئيج ضؼِاان جُـِااط ٣ؿااَٞ ُِىُٝااس جالقطؿااحؼ ذااحُـِط كاا٢ جُٔؼحٛااىز ًٓاارد إلذ ااحٍ ٌضااحٛح جالُ -1

ذٞجهؼس أٝ قحُس جػطوىش ٛاًٙ جُىُٝاس ذٞؾٞوٛاح ػ٘اى ػواى جُٔؼحٛاىز ًٝحٗاص ْاررحً أْحْا٤حً كا٢ ٌضاحٛح 

 جالُطُجّ ذٜح.

( ئيج ًحٗص جُىُٝس جُٔؼ٤٘اس هاى أْأٜص ذٓاًِٜٞح كا٢ جُـِاط أٝ ًحٗاص جُظاٍٝف هاى 1ال ض٘ رن جُلوٍز) -2

 ؾؼِص ًٛٙ جُىُٝس ػ٠ِ ػِْ ذحقطٔحٍ ٝهٞػٚ.

 .79أقٌحّ جُٔحوز  سأُلحل جُٔؼحٛىز، ػ٠ِ صكطٜح. ٝض رن ك٢ ًٛٙ جُكحُجُٔطؼِن كوط ذال ٣إغٍ جُـِط  -3

 : انزذنٍظ49انًبدح 

جُٔؼحٛىز ذِٓٞى ضى٠ٓ٤ُ ُىُٝس ٓطلحٝضس أنٍٟ إٔ ضكطؽ ذحُطى٤ُّ ًٓرد  ش٣ؿَٞ ُِىُٝس جُط٢ ػوى

 إلذ حٍ ٌضحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز.

 خ: ئفغبد يًضم انذون50انًبدح 



ئيج ضْ جُطٞصَ ئ٠ُ ضؼر٤ٍ جُىُٝس ػٖ ٌضحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز ػٖ ط٣ٍن ئكٓحو ٓٔػِٜح ذ ٣ٍوس 

ٓرحشٍز أٝ ؿ٤ٍ ٓرحشٍز ٖٓ هرَ وُٝس ٓطلحٝضس أنٍٟ كاٗٚ ٣ؿَٞ ُطِي جُىُٝس إٔ ضكطؽ ذحإلكٓحو ًٓرد 

 إلذ حٍ ٌضحٛح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز.

 : ئكشاِ يًضم انذونخ51انًبدح 

ضْ جُطٞصَ ئ٤ُٚ ذاًٍجٙ ٓٔػِٜح ػٖ ط٣ٍن ٝج١ًُ ُس ػٖ ٌضحٛح جالُطُجّ ذٔؼحٛىز ٤ُّ ُطؼر٤ٍ جُىٝ

 أػٔحٍ أٝ ضٜى٣ىجش ٓٞؾٜس ضىٙ أ١ أغٍ هح٢ٗٞٗ.

 : ئكشاِ انذونخ ثبنزهذٌذ أو ثبعزخذاو انمىح52انًبدح 

ضٌٕٞ جُٔؼحٛىز ذحطِس ئيج ضْ جُطٞصَ ئ٠ُ ػوىٛح ذ ٣ٍن جُطٜى٣ى أٝ جْطهىجّ جُوٞز ذنٌٞز ٓهحُلس 

 حوب جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُٔ٘نٞا ػ٤ِٜح ك٢ ٤ٓػحم جألْٓ جُٔطكىز.ُٔر

انًؼبهذاد انًزؼبسػخيغ لبػذح آيشح يٍ انمىاػذ انؼبيخ نهمبَىٌ انذونً )انُظبو انؼبو : 53انًبدح 

 انذونً(

ضٌٕٞ جُٔؼحٛىز ذحطِس ئيج ًحٗص ٝهص ػوىٛح ضطؼحٌض ٓغ هحػىز آٍٓز ٖٓ جُوٞجػى جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ 

ًٛٙ جالضلحه٤س ٣ونى ذحُوحػىز ج٥ٍٓز ٖٓ جُوٞجػى جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُوحػىز جُٔورُٞس جُى٢ُٝ.ألؿٍجض 

ٝجُٔؼطٍف ذٜح ٖٓ هرَ جُٔؿطٔغ جُى٢ُٝ ًٌَ ػ٠ِ أٜٗح جُوحػـىز جُط٢ ال ٣ؿَٞ جإلنالٍ ذٜح ٝجُط٢ ال 

 ٣ٌٖٔ ضؼى٣ِٜح ئال ذوحػىز القوس ٖٓ جُوٞجػى جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُٜح يجش جُ حذغ.

 انضبنش: اَمؼبء انًؼبهذاد وئٌمبف انؼًم ثهبنفظم ا

 : اَمؼبء انًؼبهذح أو االَغحبة يُهب ثًىجت َظىطهب أو ثشػب أؽشافهب54انًبدح 

 ٣ؿَٞ إٔ ٣طْ جٗوهحم جُٔؼحٛىز أٝ جٗٓكحخ طٍف ٜٓ٘ح:

 ؛ أٝ)أ( ٝكوحً ُ٘نٞا جُٔؼحٛىز

 هىز جألنٍٟ.)خ( ك٢ أ١ ٝهص ذٍضح ؾ٤ٔغ أطٍجكٜح ذؼى جُطشحٌٝ ٓغ جُىٍٝ جُٔطؼح

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

ٓح ُْ ض٘ص جُٔؼحٛىز ػ٠ِ نالف يُي، ال ض٘وه٢ جُٔؼحٛىز جُؿٔحػ٤س ُٔؿٍو إٔ ػىو جألطٍجف ك٤ٜح هى 

 جٗهلا ػٖ جُكى جُه١ٌٍٝ ُىنُٜٞح ق٤ُ جُط٘ل٤ً.

 يؼبهذح ال رزؼًٍ َض ٌُظى االَمؼبء أو انُمغ أو االَغحبة: َمغ أو االَغحبة يٍ 56انًبدح 

ػ٠ِ ٗص ذشإٔ جٗوهحتٜح أٝ ٗوهاٜح أٝ جالٗٓاكحخ ٜٓ٘اح نحضاؼس  ١ال ضٌٕٞ جُٔؼحٛىز جُط٢ ال ضكطٞ -1

 ُِ٘وا أٝ جالٗٓكحخ ئال:

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



 ُ٘وا أٝ جالٗٓكحخ ٓلٜٞٓحً ضٔ٘حً ٖٓ طر٤ؼس جُٔؼحٛىز.)خ( ئيج ًحٕ قن ج

( إٔ ٣لناف ػاٖ ٤ٗطاٚ 1ػ٠ِ جُ ٍف جٍُجؿد ك٢ ٗوا جُٔؼحٛىز أٝ جالٗٓاكحخ ٜٓ٘اح ػٔاالً ذاحُلوٍز) -2

 ًٛٙ ذان حٌ ٓىضٚ أغ٠٘ ػشٍ شٍٜجً ػ٠ِ جألهَ.

 : ئٌمبف انؼًم ثبنًؼبهذح ثًىجت َظىطهب أو ثشػب أؽشافهب57انًبدح 

 ذحُٔؼحٛىز ذحُ٘ٓرس ُؿ٤ٔغ أطٍجكٜح أٝ ُ ٍف ٓؼ٤ٖ ك٤ٜح: ٣ؿَٞ ئ٣وحف جُؼَٔ

 ؛ أٝ)أ( ٝكوحً ُ٘نٞا جُٔؼحٛىز

 )خ( ك٢ أ١ ٝهص، ذٍضح ؾ٤ٔغ جألطٍجف ٝذؼى جُطشحٌٝ ٓغ جُىٍٝ جُٔطؼحهىز جألنٍٟ.

 : ئٌمبف انؼًم ثبنًؼبهذح انجًبػٍخ ثبرفبق ثٍٍ ثؼغ األؽشاف فمؾ58انًبدح 

ؾٔحػ٤ااس إٔ ٣ؼوااىٝج جضلحهااحً ذا٣وااحف جُؼٔااَ ذ٘نااٞا جُٔؼحٛااىز ٣ؿااَٞ ُ ااٍك٤ٖ أٝ أًػااٍ كاا٢ ٓؼحٛااىز  -1

 ذنٌٞز ٓإهطس ٝك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ كوط ٝيُي:

 ؛ أٝ)أ( ئيج ٗص ػ٠ِ ئٌٓحٕ ًٛج جإل٣وحف ك٢ جُٔؼحٛىز

 ذشٍط:ز، ٝ)خ( ئيج ًحٕ ًٛج جإل٣وحف ؿ٤ٍ ٓكظٌٞ ذحُٔؼحٛى

 ؛ك٢ لَ جُٔؼحٛىزإٔ ال ٣إغٍ ك٢ ضٔطغ جألطٍجف جألنٍٟ ذكوٞهٜح أٝ ه٤حٜٓح ذحُطُجٓحضٜح " 1"

 ٓٞضٞع جُٔؼحٛىز ٝجُـٍض ٜٓ٘ح.ٓطؼحٌضح ٓغ ٣ٌٕٞ ال أ" 2"

)أ( ٝٓااح ُااْ ضاا٘ص جُٔؼحٛااىز ػِاا٠ نااالف يُااي ٣٘رـاا٢ ػِاا٠ 1ك٤ٔااح ػااىج جُكحُااس جُطاا٢ ضكٌٜٔااح جُلوااٍز  -2

جألطٍجف جُٔؼ٤٘س ئن حٌ جألطٍجف جألنٍٟ ذ٤٘طٜح ك٢ ػوى جالضلحم ٝذ٘نٞا جُٔؼحٛىز جُطا٢ ضُٓاغ 

 ئ٣وحف جُؼَٔ ذٜح.

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

ضؼطرٍ جُٔؼحٛىز ٓ٘وه٤س ئيج ػوى ؾ٤ٔغ أطٍجكٜح ٓؼحٛاىز القواس ضطؼِان ذاًجش جُٔٞضاٞع ٝضكوان أقاى  -1

 جُشٍط٤ٖ ج٥ض٤٤ٖ:

ٕٞ جُٔٞضاٞع )أ( لٍٜ ك٢ جُٔؼحٛىز جُالقوس أٝ غرص ذ ٣ٍوس أنٍٟ إٔ جألطٍجف هاى هناىش إٔ ٣ٌا

 ؛ أٝٓكٌٞٓحً ذًٜٙ جُٔؼحٛىز

)خ( ًحٗص ٗنٞا جُٔؼحٛىز جُالقوس ؿ٤ٍ ٓطٔش٤س ٓغ ٗناٞا جُٔؼحٛاىز جألْارن ُىٌؾاس ال ٣ٌٔاٖ 

 ٓؼٜح ض ر٤ن جُٔؼحٛىض٤ٖ ك٢ جُٞهص يجضٚ.

ضؼطرااٍ جُٔؼحٛااىز جألْاارن هااى أٝهااق ض ر٤وٜااح ئيج لٜااٍ ٓااٖ جُٔؼحٛااىز أٝ غرااص ذ ٣ٍوااس أنااٍٟ إٔ ٤ٗااس  -2

 ُي.جألطٍجف ًحٗص ًً

 اَمؼبء انًؼبهذح أو ئٌمبف انؼًم ثهب َزٍجخ اإلخالل ثهب: 60انًبدح 

جإلنااالٍ جُؿاا١ٍٛٞ ذحُٔؼحٛااىز جُػ٘حت٤ااس ٓااٖ هرااَ أقااى أطٍجكٜااح ٣هااٍٞ جُ ااٍف ج٥نااٍ جالقطؿااحؼ ذااٚ  -1

 ًٓرد الٗوهحتٜح أٝ إل٣وحف جُؼَٔ ذٜح ٤ًِحً أٝ ؾُت٤حً.

 أقى أطٍجكٜح:جإلنالٍ جُؿ١ٍٛٞ ذحُٔؼحٛىز جُؿٔحػ٤س ٖٓ هرَ ٣هٍٞ  -2



 جُؼَٔ ذحُٔؼحٛىز ٤ًِحً أٝ ؾُت٤حً أٝ ئٜٗحتٜح:ئ٣وحف )أ( جألطٍجف ذحضلحم ؾٔحػ٢ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح 

 ؛ أٝ ٓح ك٢ جُؼالهحش ذ٤ْٜ٘ ٝذ٤ٖ جُىُٝس جُٔهِس" ئ1"

 ك٤ٔح ذ٤ٖ ؾ٤ٔغ جألطٍجف." 2"

ٛاىز )خ( جُ ٍف جُٔطأغٍ ٖٓ ًٛج جإلنالٍ ذنٌٞز نحصس جالقطؿحؼ ذٚ ًٓرد إل٣واحف جُؼٔاَ ذحُٔؼح

 ٤ًِحً أٝ ؾُت٤حً ك٢ جُؼالهحش ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُىُٝس جُٔهِس.

)ؼ( أ١ طٍف آنٍ ػىج جُىُٝس جُٔهِس جالقطؿحؼ ذحإلنالٍ ًٓارد إل٣واحف جُؼٔاَ ذحُٔؼحٛاىز ٤ًِاحً أٝ 

ؾُت٤حً ذحُ٘ٓرس ُٚ ئيج ًحٕ ٖٓ ٓوطه٠ طر٤ؼس جُٔؼحٛىز إٔ ٣ـ٤ٍ جإلناالٍ جُؿا١ٍٛٞ ذ٘نٞصاٜح 

٣ٌحً ك٢ ًٍٓاُ ًاَ طاٍف ك٤ٜاح ك٤ٔاح ٣طؼِان ذط٘ل٤اً جُطُجٓحضاٚ كا٢ ٖٓ هرَ أقى أطٍجكٜح ضـ٤٤ٍجً ؾً

 لَ جُٔؼحٛىز.

 ألؿٍجض ًٛٙ جُٔحوز ٣شطَٔ جإلنالٍ جُؿ١ٍٛٞ ػ٠ِ ٓح ٢ِ٣: -3

 ، أٝ)أ( جُط٘نَ ٖٓ جُٔؼحٛىز ذٔح ال ضؿ٤ُٙ ًٛٙ جالضلحه٤س

 )خ( ٓهحُلس ٗص أْح٢ْ ُطكو٤ن ٓٞضٞع جُٔؼحٛىز ٝجُـٍض ٜٓ٘ح.

 وس ذأ١ ٗص ك٢ جُٔؼحٛىز ١ٍٓ٣ ػ٘ى جإلنالٍ ذأقٌحٜٓح.ال ضهَ جُلوٍجش جُٓحذ -4

ػِاا٠ جألقٌااحّ جُٔطؼِوااس ذكٔح٣ااـس جإلٗٓااحٕ جُٔ٘نااٞا ػٜ٘ااح كاا٢  3ئُاا٠  1ال ض٘ راان أقٌااحّ جُلوااٍجش  -5

جُٔؼحٛاىجش يجش جُ احذغ جإلٗٓاح٢ٗ ٝذهحصااس جألقٌاحّ جُطا٢ ضكظاٍ أ١ شااٌَ ٓاٖ أشاٌحٍ جالٗطواحّ ٓااٖ 

 جألشهحا جُٔك٤٤ٖٔ ذٔٞؾد ًٛٙ جُٔؼحٛىجش.

 : ظهىس حبنخ رجؼم انزُفٍز يغزحٍالً 61انًبدح 

٣ؿَٞ ُِ ٍف كا٢ جُٔؼحٛاىز جالقطؿاحؼ ذحْاطكحُس ض٘ل٤اًٛح ًٓارد الٗوهحتاـٜح أٝ جالٗٓاكحخ ٜٓ٘اح ئيج  -1

ٗؿٔص جالْاطكحُس ػاٖ َٝجٍ أٝ ٛاالى أٓاٍ ال ٣ٓاطـ٢٘ ػ٘اٚ ُط٘ل٤اًٛح.أٓح ئيج ًحٗاص جالْاطكحُس ٓإهطاس 

 َ ذحُٔؼحٛىز كوط.قطؿحؼ ذٜح ًأْحِ إل٣وحف جُؼٔجالك٤ؿَٞ 

ال ٣ؿَٞ ُِ ٍف ك٢ جُٔؼحٛىز جالقطؿحؼ ذحْاطكحُس جُط٘ل٤اً ًٓارد الٗوهاحتٜح أٝ جالٗٓاكحخ ٜٓ٘اح ئيج  -2

ًحٗص جالْطكحُس ٗحؾٔس ػٖ ئنالٍ يُي جُ ٍف ذحُطُجٓحضٚ ذٔٞؾد جُٔؼحٛىز أٝ أ١ جُطُجّ و٢ُٝ آنٍ 

 ٣وغ ػ٤ِٚ ك٢ ٓٞجؾٜس أ١ طٍف آنٍ ك٢ جُٔؼحٛىز.

 ش انجىهشي فً انظشوف: انزغ62ٍٍانًبدح 

ال ٣ؿااَٞ جالقطؿااحؼ ذااحُطـ٤٤ٍ جُؿاا١ٍٛٞ ؿ٤ااٍ جُٔطٞهااغ كاا٢ جُظااٍٝف جُطاا٢ ًحٗااص ْااحتىز ػ٘ااى ػوااى  -1

 جُٔؼحٛىز ًأْحِ الٗوهحتٜح أٝ جالٗٓكحخ ٜٓ٘ح ئال ذطكون جُشٍط٤ٖ ج٥ض٤٤ٖ:

 ؛ ْٝررحً ٌت٤ٓ٤حً ٍُضح جألطٍجف جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىزٓػَ )أ( إٔ ٣ٌٕٞ ٝؾٞو ًٛٙ جُظٍٝف 

إٔ ٣ٌاإٞ ٓااٖ شااإٔ جُطـ٤٤ااٍ إٔ ٣رااىٍ ذنااٌٞز ؾ٣ًٌااس كاا٢ ٓااىٟ جالُطُجٓااحش جُطاا٢ ٓااح َجٍ ٓااٖ  )خ(

 جُٞجؾد جُو٤حّ ذٜح ذٔٞؾد جُٔؼحٛىز.

ال ٣ؿَٞ جالقطؿحؼ ذحُطـ٤٤ٍ جُؿ١ٍٛٞ ك٢ جُظٍٝف ًأْحِ الٗوهاحم جُٔؼحٛاىز أٝ جالٗٓاكحخ ٜٓ٘اح  -2

 ك٢ ئقىٟ جُكحُط٤ٖ ج٥ض٤ط٤ٖ:



 ؛ أٝجً )أ( ئيج ًحٗص جُٔؼحٛىز ض٘شة قىٝو

ٓاح ذاحُطُجّ ئ)خ( ئيج ًحٕ جُطـ٤٤ٍ جُؿ١ٍٛٞ ك٢ جُظٍٝف ٗـحضؿحً ػٖ ئنالٍ جُ ٍف ج١ًُ ٣طٔٓاي ذاٚ 

 ٣وغ ػ٤ِٚ ك٢ لَ جُٔؼحٛىز أٝ ذأ١ جُطُجّ و٢ُٝ آنٍ ٓٓطكن ُ ٍف آنٍ ك٢ جُٔؼحٛىز.

ئيج ًااحٕ ُِ ااٍف، طروااحً ُِلوااـٍجش جُٓااحذوس، إٔ ٣طٔٓااي ذااحُطـ٤٤ٍ جُؿاا١ٍٛٞ كاا٢ جُظااٍٝف ًأْااحِ  -3

وهااحم جُٔؼحٛااىز أٝ جالٗٓكااـحخ ٜٓ٘ااح ك٤ؿااَٞ ُااٚ أ٣هااحً جُطٔٓااي ذااحُطـ٤٤ٍ ًأْااحِ إل٣وااحف جُؼٔااَ الٗ

 ذحُٔؼحٛىز.

 : لطغ انؼاللبد انذثهىيبعٍخ أو انمُظهٍخ63انًبدح 

ال ٣إغٍ ه غ جُؼالهحش جُىذِٞٓح٤ْس أٝ جُو٘ن٤ِس ذ٤ٖ أطٍجف جُٔؼحٛىز ػ٠ِ جُؼالهحش جُوح٤ٗٞٗس ذ٤ٜ٘ح 

وىٌ ج١ًُ ٣ٌٕٞ ذٚ ٝؾٞو جُؼالهحش جُىذِٞٓح٤ْس أٝ جُو٘ن٤ِس ض٣ٌٍٝحً ٣ٍُٓحٕ ذٔٞؾد جُٔؼحٛىز ئال ذحُ

 جُٔؼحٛىز.

 : ظهىس لبػذح آيشح جذٌذح يٍ انمىاػذ انؼبيخ نهمبَىٌ انذونً )انُظبو انؼبو انذونً(64انًبدح 

ؼٜح ئيج لٍٜش هحػىز آٍٓز ؾى٣ىز ٖٓ جُوٞجػى جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ كحٕ أ٣س ٓؼحٛىز ٗحكًز ضطؼحٌض ٓ

 ضنرف ذحطِس ٝض٘وه٢.

 انشاثغ: اإلجشاءادانفظم 

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

 ئٌمبف انؼًم ثهب

ػ٠ِ جُ ٍف ج١ًُ ٣كطؽ، ذؼ٤د ك٢ ٌضحٙ جالُطُجّ ذحُٔؼحٛـىز أٝ ذٓرد ُِ ؼٖ كا٢ صاكس جُٔؼحٛاىز  -1

أٝ جالٗٓااكحخ ٜٓ٘ااح أٝ ئ٣وااحف جُؼٔااَ ذٜااح ذٔٞؾااد ٗنااٞا ٛااًٙ جالضلحه٤ااس إٔ ٣ه ااٍ أٝ الٗوهااحتٜح 

 جُٔوطٍـ جضهحيٙ ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ جُٔؼحٛىز ٝأْرحذٚ. ؾٍجمجألطٍجف جألنٍٟ ذحوػحتـٚ. ٣ٝؿد إٔ ٣رـ٤ٖ جإل

ئيج جٗوهص كطٍز ال ضوَ، ئال ك٢ قحالش جُهٌٍٝز جُهحصس، ػاٖ غالغاس أشاٍٜ ذؼاى جْاطالّ جألن احٌ  -2

٣نىٌ جػطٍجض ػٖ أ١ طٍف آنٍ ٣ٌٕٞ ُِ ٍف ج١ًُ أٌَْ جألن حٌ إٔ ٣وّٞ ذحإلؾٍجم وٕٝ إٔ 

 .67ج١ًُ جهطٍقٚ ذحُ ٣ٍوس جُٔ٘نٞا ػٜ٘ح ك٢ جُٔحوز 

أٓح ئيج صىٌ جػطٍجض ػٖ أ١ طٍف آنٍ كحٕ ػ٠ِ جألطٍجف إٔ ٣ٓؼٞج إل٣ؿحو ض٣ٞٓس ػاٖ ط٣ٍان  -3

 ٖٓ ٤ٓػحم جألْٓ جُٔطكىز. 33جُْٞحتَ جُٔر٤٘س ك٢ جُٔحوز 

٤ُّ ك٢ جُلوٍجش جُٔطوىٓس ٓح ٣إغٍ ك٢ قوٞم ٝجُطُجٓحش جألطٍجف طروحً أل٣س ٗنٞا ٗحكًز ضِآُْٜ  -4

 ذشإٔ ض٣ٞٓس جُٔ٘حَػحش.

( ال 1كحٕ ػىّ ه٤حّ وُٝس ذحألن حٌ جُٔ٘ناٞا ػ٤ِاٚ كا٢ جُلواٍز ) 45ٓغ ػىّ جإلنالٍ ذكٌْ جُٔحوز  -5

 جإلنالٍ ذٜح. ٢ُٔؼحٛـىز أٝ ٣ىػ٣كٍٞ ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جُو٤حّ ٌوجً ػ٠ِ أ١ طٍف آنٍ ٣ ِد ض٘ل٤ً ج

 : ئجشاءاد انزغىٌخ انمؼبئٍخ وانزحكٍى وانزىفٍك66انًبدح 

شٍٜجً ض٢ِ ضح٣ٌم  12ك٢ لٍف  65ٖٓ جُٔحوز  3ئيج ُْ ٣طْ جُطٞصَ ئ٠ُ ض٣ٞٓس ٓح ذٔٞؾد أقٌحّ جُلوٍز 

 جإلؾٍجمجش ج٥ض٤س:؛ ٣٘رـ٢ ئضرحع صىٌٝ جالػطٍجض



 ٠إٔ ٣وىٓٚ ًطحذس ئُا 64أٝ  53َ ذط ر٤ن أٝ ضلٍٓ جُٔحوض٤ٖ )أ( ٣ؿَٞ أل١ ٖٓ جألطٍجف ك٢ ٗـُجع ٣طن

ٓكٌٔس جُؼاىٍ جُى٤ُٝاـس ذـ٤اس جْطناىجٌ قٌاْ ك٤اٚ، ئال ئيج جضلواص جألطاٍجف ذٍضاحٛح جُٔطراحوٍ ػِا٠ 

 ؛ػٍض جُُ٘جع ػ٠ِ جُطك٤ٌْ

 ؿااُم)خ(٣ؿااَٞ أل١ ٓااٖ جألطااٍجف كاا٢ ٗااُجع ٣طؼِاان ذط ر٤اان أٝ ضلٓاا٤ٍ أ١ ٓااحوز أنااٍٟ ٓااٖ ٓااٞجو جُ

جالضلحه٤ااس إٔ ٣كااٍى جإلؾااٍجمجش جُٔكااىوز كاا٢ ِٓكوٜااح ٝيُااي ذطوى٣ٔااٚ طِرااحً ذٜااًج  ٛااًٙجُهااحّٓ ٓااٖ 

 جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكىز. ٠جُٔؼ٠٘ ئُ

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

 ٌٓطٞذحً.( ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ 1جُلوٍز ) 65جألن حٌ جُٔ٘نٞا ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحوز  -1

أ١ ئؾااٍجم ذاااػالٕ ذ ااالٕ جُٔؼحٛااىز، أٝ جٗوهااحتٜح أٝ جالٗٓااكحخ ٜٓ٘ااح أٝ ئ٣وااحف جُؼٔااَ ذٜااح ٝكوااحً  -2

جألطااٍجف  ٣٠ؿااد إٔ ٣ااطْ ذٞغ٤وااس ضٍْااَ ئُاا 65ٓااٖ جُٔااحوز  3أٝ 2ُ٘نااٞا جُٔؼحٛااىز أٝ ُِلوااٍجش 

جُهحٌؾ٤اس ئيج ُْ ضٌٖ جُٞغ٤وس ٓٞهؼس ٖٓ هرَ ٌت٤ّ جُىُٝاـس أٝ ٌتا٤ّ جُكٌٞٓاس أٝ ٣َٝاٍ  –جألنٍٟ 

 كحٗٚ ٣ؿَٞ ٓ حُرس ٓٔػَ جُىُٝس جُط٢ أذِـٜح ذاذـٍجَ ٝغ٤وس جُطل٣ٞا جٌُحَٓ.

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

ك٢ أ١ ٝهص هرَ إٔ ض٘طؿح  67أٝ  ٣65ؿَٞ ئُـحم جإلن حٌ أٝ جُٞغ٤وس جُٔ٘نٞا ػ٤ِٜٔح ك٢ جُٔحوض٤ٖ 

 آغحٌٛٔح.

 خبيظ: آصبس ثطالٌ انًؼبهذح أو اَمؼبئهب أو ئٌمبف انؼًم ثهبان انفظم

 : آصبس ثطالٌ انًؼبهذح69انًبدح 

جُٔؼحٛىز جُط٢ ضأّْ ذ الٜٗح ذٔٞؾد ًٛٙ جالضلحه٤س ضؼطراٍ الؿ٤اٚ. ُا٤ّ ُ٘ناٞا جُٔؼحٛاىز جُِٔـ٤اس  -1

 هٞز هح٤ٗٞٗس.

 ػ٠ِ أٗٚ ئيج ضٔص ضنٍكحش جْط٘حوجً ئ٠ُ ًٛٙ جُٔؼحٛىز: -2

إٔ ٣ ِد ٖٓ جُ ٍف ج٥نٍ إٔ ٣٘شة ذوىٌ جإلٌٓحٕ ك٢ ػالهحضٜٔح جُٔطرحوُس جُٞضاغ  )أ( كٌَِ طٍف

 ج١ًُ ٤ْٞؾى ُٞ ُْ ضٌٖ جُطنٍكحش هى ضٔص؛

)خ( ال ضؼطرٍ جُطنٍكحش جُط٢ ضٔص ذكٓاٖ ٤ٗاس هراَ جُاىكغ ذاحُر الٕ ؿ٤اٍ ٓشاٍٝػس ُٔؿاٍو ذ االٕ 

 جُٔؼحٛىز.

( ذحُ٘ٓرس 2، ال ض رن جُلوٍز )52، أٝ 51، أٝ 50، أٝ 49ك٢ جُكحالش جُٔ٘نٞا ػ٤ِٜح ك٢ جُٔٞجو  -3

 ئ٠ُ جُ ٍف ج١ًُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ٓد ئ٤ُٚ جُطى٤ُّ أٝ جإلكٓحو أٝ ٓٔحٌْس جإلًٍجٙ.

جُوٞجػى جُٓحذوس ك٢ جُؼالهحش ذا٤ٖ  ١ك٢ قحُس ذ الٕ ٌضح وُٝس ٓح جالُطُجّ ذحُٔؼحٛىز جُؿٔحػ٤س ضٍٓ -4

 ضِي جُىُٝس ٝجألطٍجف جألنٍٟ ك٢ جُٔؼحٛىز.

 بس اَمؼبء انًؼبهذح: آص70انًبدح 



قٌاحّ ٛاًٙ ٓح ُْ ض٘ص جُٔؼحٛىز أٝ ٣طلان جألطاٍجف ػِا٠ ناالف يُاي كاحٕ جٗوهاحم جُٔؼحٛاىز ٝكواحً أل -1

 جالضلحه٤س:

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

هرااَ  )خ( ال ٣ااإغٍ ػِاا٠ أ١ قاان أٝ جُطااُجّ أٝ ًٍٓااُ هااح٢ٗٞٗ ُألطااٍجف ٗشااأ ٗط٤ؿااس ض٘ل٤ااً جُٔؼحٛااىز

 تٜح.جٗوهح

( ػ٠ِ جُؼالهحش ذا٤ٖ ٛاًٙ جُىُٝاس 1ئيج ٗوهص وُٝس ٓؼحٛىز ؾٔحػ٤س أٝ جٗٓكرص ٜٓ٘ح ض٘ رن جُلوٍز ) -2

 جُٔؼحٛىز ٖٓ ضح٣ٌم ٗلحي يُي جُ٘وا أٝ جالٗٓكحخ.جُىٍٝ جألنٍٟ جألطٍجف ك٢ ٝ

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

 ٣ٌٕٞ ػ٠ِ جألطٍجف: 53ك٢ قحُس جُٔؼحٛىز جُط٢ ضؼطرٍ ذحطِس ذٔٞؾد جُٔحوز  -1

ئ٠ُ أ١ ٗاص ٣طؼاحٌض ٓاـغ هحػاىز آٓاٍز ك٤ٚ )أ( إٔ ض٣َُ ذوىٌ جإلٌٓحٕ أغحٌ أ١ ضنٍف ضْ جالْط٘حو 

 ؛ِوحٕٗٞ جُى٢ُٝوٞجػى جُؼحٓس ُٖٓ جُ

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

 ٣طٍضد ػ٠ِ جٗوهحم جُٔؼحٛىز: 64ك٢ قحُس جُٔؼحٛىز جُط٢ ضنرف ذحطِس ٝٓ٘وه٤س ٝكوحً ُِٔحوز  -2

 ؛)أ( ضكَِ جألطٍجف ٖٓ أ١ جُطُجّ ذحْطٍٔجٌ ض٘ل٤ً جُٔؼحٛىز

هرااَ  )خ( ػااىّ جُطااأغ٤ٍ كاا٢ أ١ قاان أٝ جُطااُجّ أٝ ًٍٓااُ هااح٢ٗٞٗ ُألطااٍجف ٗشااأ ٓااٖ ض٘ل٤ااً جُٔؼحٛااىز

ٓااٖ جٌُٔٔااٖ جالْااطٍٔجٌ كاا٢ ص٤حٗااـس ٛااـًٙ جُكوااٞم ٝجالُطُجٓااحش ٝجٍُٔجًااـُ ، ٣ٌٝاإٞ جٗوهااحتٜح

 ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ.ٝيُي ذحُوىٌ ج١ًُ ال ٣طؼحٌض ٓغ هحػىز آٍٓز أٝ جُوٞجػى جُؼحٓس 

 : آصبس ئٌمبف انؼًم ثبنًؼبهذح72انًبدح 

حف جُؼٔااَ ذحُٔؼحٛااىز ذٔٞؾااد ٓااح ُااْ ضاا٘ص جُٔؼحٛااىز أٝ ٣طلاان جألطااٍجف ػِاا٠ نااالف يُااي كااحٕ ئ٣واا -1

 :ًٜٙ جالضلحه٤س ٣٘طؽ ج٥غحٌ ج٥ض٤سأٝ ٝكوح ُٗنٞصٜح 

)أ( ٣كَ جألطٍجف جُط٢ ضْ ئ٣وحف جُؼَٔ ذحُٔؼحٛىز ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ٖٓ جالُطُجّ ذط٘ل٤ًٛح ك٢ ػالهحضٜح نالٍ 

 ؛كطٍز جإل٣وحف

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

 ٣ٔط٘غ جألطٍجف نالٍ كطٍز جإل٣وحف ػٖ جُطنٍكحش جُط٢ ٖٓ شأٜٗح ئػحهس جْطث٘حف جُؼَٔ ذحُٔؼحٛىز. -2

  

 َظىص يزفشلخ - انغبدطانجضء 

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

، أٝ ؼحٛىز ٗط٤ؿس جُطٞجٌظ ذ٤ٖ جُىٍٝال ضلطثص أقٌحّ ًٛٙ جالضلحه٤س ػ٠ِ أ٣س ٓٓأُس هى ضػٌٞ ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ ٓ

 أٝ ٗط٤ؿس ُ٘شٞخ جُوطحٍ ذ٤ٖ جُىٍٝ.جُٔٓث٤ُٞس جُى٤ُٝس ُِىُٝس، 



 انؼاللبد انذثهىيبعٍخ وانمُظهٍخ وػمذ انًؼبهذاد: 74انًبدح 

٣ٍْحٕ جُٔؼحٛىز. ه غ أٝ ػىّ ٝؾٞو ػالهحش وذِٞٓح٤ْس أٝ ه٘ن٤ِس ذ٤ٖ وُٝط٤ٖ أٝ أًػٍ وٕٝ كٍٞ ال ٣

 ٝضغ جُؼالهحش جُىذِٞٓح٤ْس أٝ جُو٘ن٤ِس ذ٤ٖ جُىٍٝ جُٔؼ٤٘س.ُٔؼحٛىز ك٢ يجضٚ ػ٠ِ ٝال ٣إغٍ ٣ٍْحٕ ج

 حبنخ انذونخ انًؼزذٌخ: 75انًبدح 

ال ضهَ أقٌحّ ًٛٙ جالضلحه٤س ذأ١ جُطُجّ ٗحشة ػٖ ٓؼحٛىز ٣ٌٖٔ إٔ ٣وغ ػ٠ِ ػحضن وُٝس ٓؼطى٣س ٗط٤ؿس 

 جُىُٝس.ٝكوحً ٤ُٔػحم جألْٓ جُٔطكىز ذشإٔ ػىٝجٕ ًٛٙ ُطىجذ٤ٍ جضهًش 

  

 جهبد اإلٌذاع، واإلخطبساد، وانزظحٍحبد، وانزغجٍم - انغبثغانجضء 

 جهبد ئٌذاع انًؼبهذاد: 76انًبدح 

أٝ ذ ٣ٍواس ٓاح كا٢ جُٔؼحٛاىز يجضٜاح ئ٣ؿَٞ إٔ ضكىو ؾٜس ئ٣ـىجع جُٔؼحٛىز ٓاٖ هراَ جُاىٍٝ جُٔطلحٝضاس  -1

 ٤ٓحإلوج١ٌ ُِٔ٘ظٔس.ؾٜس جإل٣ـىجع وُٝس أٝ أًػٍ، أٝ ٓ٘ظٔس و٤ُٝس أٝ جٍُتأنٍٟ. ٝضٌٕٞ 

. ذحُطُجّ جُك٤احو كا٢ جُو٤احّ ذٜٔحٜٓاح ٝلحتق ؾٜس ئ٣ىجع جُٔؼحٛىز يجش طحذغ و٢ُٝ، ٝضِطُّ ًٛٙ جُؿٜس -2

ٗشاأ ذا٤ٖ ئيج ٓاح ٌٕٞ جُٔؼحٛىز ُْ ضىنَ ق٤ـُ جُط٘ل٤ً ذ٤ٖ جألطاٍجف أٝ ٝػ٠ِ ٗكٞ نحا ك٤ٔح ٣طؼِن ذ

 ٜح.ه٤حّ جألن٤ٍز ذٔٔحٌْس ٝلحتلوُٝس أنٍٟ نالف قٍٞ وُٝس ٓح ٝ

 وظبئف جهبد اإلٌذاع: 77انًبدح 

ٓح ُْ ض٘ص جُٔؼحٛىز أٝ ضطلن جُىٍٝ جُٔطؼحهىز ػ٠ِ نالف يُي ضشطَٔ ٝلحتق ؾٜس جإل٣ىجع ذناٌٞز  -1

 نحصس:

 ؛)أ( قلظ جُ٘ٓهس جألص٤ِس ُِٔؼحٛىز ٝأ٣س ٝغ٤وس ضل٣ٞا ًحَٓ ضِْٓ ئ٤ُٜح

ز ذِـاحش ئضاحك٤س ػِا٠ )خ( ئػىجو ٗٓم ٓؼطٔاىز ٓاٖ جُا٘ص جألصا٢ِ ٝئػاـىجو أ١ ٗاص آناٍ ُِٔؼحٛاى

جُٔؼحٛىز ٝئٌْحٍ ًٛٙ جُ٘ٓم ئ٠ُ جألطٍجف ٝجُىٍٝ جُطا٢ ٓاٖ قوٜاح إٔ ضنارف ٞ جُٔوٌٍ ك٢ جُ٘ك

 ؛أطٍجكحً ك٢ جُٔؼحٛىز

ؼ٠ِ جُٔؼحٛاىز ًٝاًُي جْاطالّ ٝقلاظ أ٣اس ٝغاحتن أٝ ئن احٌجش أٝ ٍٓجْاالش ه٤ؼاحضضٞأ٣اس )ؼ( جْطالّ 

 ذٜح؛ ضطنَ

ٝ جإلن ااحٌ أٝ جٍُٔجْااِس جُٔطؼِوااس ذحُٔؼحٛااىز صااك٤كس )و( ككااص ٓااح ئيج ًااحٕ جُطٞه٤ااغ أٝ جُٞغ٤وااس أ

 ؛جهطه٠ جألٍٓ ئ٠ُ يُين٤ـس جُٔ٘حْرس، ُٝلص جٗطرحٙ جُىُٝس جُٔؼ٤٘س ئيج ٓح ٝذحُ

)ٛاااـ( ئذاااالؽ جألطاااٍجف ٝجُاااىٍٝ جُطااا٢ ٓاااٖ قوٜاااح إٔ ضنااارف أطٍجكاااـحً كااا٢ جُٔؼحٛاااىز ذحُطناااٍكحش 

 ؛ذحُٔؼحٛىزجُٔطؼِوس  ٝجإلن حٌجش

ٜاح إٔ ضنارف أطٍجكاحً كا٢ جُٔؼحٛاىز ػ٘ىٓاـح ضطِوا٠ ذحالْاطالّ أٝ جإل٣اىجع )ٝ( ئذالؽ جُىٍٝ جُط٢ ٖٓ قو

 ؛ٝغحتن جُطنى٣ن أٝ جالٗهٔحّ أٝ جُورٍٞ أٝ جُٔٞجكوس جُٔشطٍطس ُىنٍٞ جُٔؼحٛىز ق٤ُ جُط٘ل٤ً



 ؛)َ( ضٓؿ٤َ جُٔؼحٛىز ُىٟ جألٓحٗس جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز

 لحه٤س.)ـ( ض٘ل٤ً جالُطُجٓحش جُٔر٤٘س ك٢ ٗنٞا أنٍٟ ٖٓ ًٛٙ جالض

ئيج لٍٜ نالف ذ٤ٖ وُٝس ٓح ٝؾٜس جإل٣اىجع قاٍٞ ه٤احّ ٛاًٙ جألن٤اٍز ذٞلحتلٜاح كؼِا٠ ٛاًٙ جُؿٜاس إٔ  -2

ضه ٍ ذًُي جُىٍٝ جُٔٞهؼـس ٝجُىٍٝ جُٔطؼحهاىز، أٝ ج٤ُٜثاس جُٔهطناس كا٢ جُٔ٘ظٔاس جُى٤ُٝاس جُٔؼ٤٘اس ئيج 

 ًحٕ يُي ٓ٘حْرحً.

 اإلخطبساد وانًشاعالد: 78انًبدح 

أٝ ًٛٙ جالضلحه٤س ػ٠ِ نالف يُي ٣ؿد ئضرحع جُوٞجػى ج٥ض٤س ذشإٔ أ٣س ئن حٌجش أٝ ٓح ُْ ض٘ص جُٔؼحٛىز 

 ٍٓجْالش ض ر٤وحً ًُٜٙ جالضلحه٤س:

)أ( ئيج ُْ ضٌٖ ٛ٘حى ؾٜس ئ٣ىجع ضٞؾٚ جٍُٔجْالش ٓرحشٍز ئ٠ُ جُىٍٝ جُٔونٞوز ذٜح أٓح ئيج ٝؾاىش ؾٜاس 

 ؛ ئ٣ىجع كطٍَْ ئ٤ُٜح

ىُٝس جُط٢ ضوّٞ ذٜح ػ٘ى ٝصُٜٞح ئ٠ُ جُىُٝاس جُٔوناٞوز ذٜاح )خ( ضؼطرٍ جٍُٔجْالش هى ضٔص ٖٓ ؾحٗد جُ

 ؛أٝ ػ٘ى جْطالٜٓح ٖٓ ؾحٗد ؾٜس جإل٣ىجع ذكٓد جُكحٍ

)ؼ( ئيج ًحٗص جٍُٔجْالش هى أٌِْص ئ٠ُ ؾٜس جإل٣اىجع كاٜٗاح ال ضؼطراٍ هاى ْأِص ئُا٠ جُىُٝاس جُٔوناٞوز 

 )ٛـ(.77حوز ذٜح ئال ٖٓ ضح٣ٌم ئذالؽ ضِي جُؿٜس ًُٜٙ جُىُٝس ذٜح طروحً ُكٌْ جُٔ

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

ئيج جضلوص جُىٍٝ جُٔٞهؼس ٝجُىٍٝ جُٔطؼحهىز جألنٍٟ ك٢ ٓؼحٛىز ذؼاى ضٞه٤ؼٜاح ػِا٠ جقطٞجتٜاح ن اأ ٓاح  -1

 ٣نكف ًٛج جُه أ ذاقىٟ جُ ٍجتن ج٥ض٤س ٓح ُْ ٣طلن ػ٠ِ نالف يُي:

ٝكواح َّ ك٢ جُ٘ص ٝضٞه٤ؼٚ ذحألقٍف جألُٝا٠ ٓاٖ هراَ جُٔٔػِا٤ٖ جُٔؼطٔاى٣ٖ )أ( ئؾٍجم جُطنك٤ف جُال

 ُألصٍٞ؛ أٝ

 ؛ أٝ)خ( ٝضغ أٝ ضرحوٍ ٝغ٤وس أٝ ٝغحتن ضٞضف جُطنك٤ف جُٔطلن ػ٠ِ ئؾٍجتٚ

 )ؼ( ٝضغ ٗص ٓنكف ُِٔؼحٛىز ًِٜح ذؼى ئضرحع يجش جإلؾٍجم ج١ًُ جضرغ ك٢ ٝضغ جُ٘ص جألص٢ِ.

ىٟ ؾٜس ٓؼ٤٘س كحٕ ػِا٠ ٛاًٙ جُؿٜاس ئن احٌ جُاىٍٝ جُٔٞهؼاس ٝجُاىٍٝ ئيج ًحٗص جُٔؼحٛىز هى أٝوػص ُ -2

جُٔطؼحهىز ذحُه أ ٝذحهطٍجـ ضنك٤كٚ ٝضكى٣ى كطٍز ٤َ٘ٓس ٓالتٔس ٣ٌٖٔ نالُٜح ئغاحٌز جػطاٍجض ػِا٠ 

 جُطنك٤ف جُٔوطٍـ.

)أ( كايج جٗوهص ًٛٙ جُلطٍز وٕٝ صىٌٝ أ١ جػطٍجض ضوّٞ ؾٜس جإل٣ىجع ذاؾٍجم جُطناك٤ف ٝضٞه٤ؼاٚ 

أل٠ُٝ ػ٠ِ جُ٘ص ٝذاػىجو ضرط ذحُطنك٤ف ضٍَْ ٗٓهس ٓ٘ٚ ئ٠ُ جألطٍجف ٝجُىٍٝ ذحألقٍف ج

 جُط٢ ٖٓ قوٜح إٔ ضنرف أطٍجكحً ك٢ جُٔؼحٛىز.

)خ( أٓااح ئيج صااىٌ جػطااٍجض ٓؼاا٤ٖ ػِاا٠ جُطنااك٤ف جُٔوطااٍـ كطوااّٞ ؾٜااس جإل٣ااىجع ذاٌْااحٍ ٛااًج 

 جالػطٍجض ئ٠ُ جُىٍٝ جُٔٞهؼس ٝجُىٍٝ جُٔطؼحهىز.

أ٣هحً ك٢ جُكحُس جُط٢ ٣ٌٕٞ جُ٘ص ك٤ٜاح هاـى ٝغان ذِـطا٤ٖ  2ٝ، 1ز ك٢ جُلوٍض٤ٖ ض٘ رن جُوٞجػى جُٞجٌو -3

أٝ أًػٍ ٣ٝظٍٜ ػىّ ض احذن ذا٤ٖ جُ٘ناٞا ضطلان جُاىٍٝ جُٔٞهؼاس ٝجُاىٍٝ جُٔناككس ػِا٠ ٝؾاٞخ 

 ضنك٤كٚ.



٣كَ جُ٘ص جُٔنكف ٓكَ جُ٘ص جُٔؼ٤د ضِوحت٤حً ٓح ُاْ ضواٌٍ جُاىٍٝ جُٔٞهؼاس ٝجُاىٍٝ جُٔطؼحهاىز ؿ٤اٍ  -4

 يُي.

 رِؾ جألٓحٗس جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ذحُطنك٤ف جُؿح١ٌ ػ٠ِ ٗص جُٔؼحٛىز جُٔٓؿِس ُى٣ٜح.ض -5

ئيج جًطشق جُه أ ك٢ ٗٓهس ٓؼطٔىز ُِٔؼحٛىز ضوّٞ ؾٜس جإل٣ىجع ذاػىجو ضرط ٣ر٤ٖ جُطنك٤ف ٝضٍَْ  -6

 ٗٓهس ئ٠ُ جُىٍٝ جُٔٞهؼس ٝجُىٍٝ جُٔطؼحهىز.

 رغجٍم وَشش انًؼبهذاد: 80انًبدح 

ٛىجش ذؼى ونُٜٞح ق٤ُ جُط٘ل٤ً ئ٠ُ جألٓحٗس جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ُطٓؿ٤ِٜح ٝقلظٜح ضٍَْ جُٔؼح -1

 جُكحٍ، ًًُٝي ُ٘شٍٛح.د ذكٓ

 ٣شٌَ ضكى٣ى ؾٜس جإل٣ىجع ضل٣ٞهحً ُٜح ذحُو٤حّ ذحألػٔحٍ جًًٌُٔٞز ك٢ جُلوٍز جُٓحذوس. -2

  

 انُظىص انخزبيٍخ - انضبيٍانجضء 

 رىلٍغ هزِ االرفبلٍخ: 81انًبدح 

ًٙ جالضلحه٤س ٓلطٞقس ُِطٞه٤غ ٖٓ هرَ ؾ٤ٔغ جُىٍٝ جألػهحم ك٢ جألْٓ جُٔطكـىز أٝ جًُٞحالش ضٌٕٞ ٛ

جُٔطهننس أٝ ك٢ جًُٞحُس جُى٤ُٝس ُِ حهس ج٣ًٌُس أٝ جألطٍجف ك٢ جُ٘ظحّ جألْح٢ْ ُٔكٌٔس جُؼىٍ 

ه٤س ٝكن ْٓ جُٔطكىز ُطٌٕٞ طٍكحً ك٢ ًٛٙ جالضلحجُى٤ُٝس ًًُٝي أل٣س وُٝس ضىػٞٛح جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُأل

ك٢ َٝجٌز جُهحٌؾ٤س جالضكحو٣س ُؿ٣ٌٜٞٔس  1969ٗٞكٔرٍ /ضش٣ٍٖ جُػح٢ٗ 30جُطٍض٤د جُطح٢ُ: قط٠ 

 ك٢ ٓوٍ جألْٓ جُٔطكىز ذ٣ٞ٤ٌ٘ٞى. 1970أذ٣ٍَ /٤ٗٓحٕ 30جُ٘ٔٓح، ٝذؼى يُي قط٠ 

 انزظذٌك ػهى هزِ االرفبلٍخ: 82انًبدح 

 ٤ٖٓ جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكىز.ضههغ ًٛٙ جالضلحه٤س ُِطنى٣ن. ٝضٞوع ٝغحتن جُطنى٣ن ُىٟ جأل

 االَؼًبو ئنى هزِ االرفبلٍخ: 83انًبدح 

ضرواا٠ ٛااًٙ جالضلحه٤ااس ٓلطٞقااس ُالٗهاأحّ ٓااٖ هرااَ أ٣ااس وُٝااس ض٘طٔاا٢ ئُاا٠ أ١ ٓااٖ جُلثااحش جُٔااًًٌٞز كاا٢ 

 ، ٝضٞوع ٝغحتن جالٗهٔحّ ُىٟ جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكىز.81جُٔحوز

 دخىل االرفبلٍخ حٍض انزُفٍز: 84انًبدح 

نَ ٛااًٙ جالضلحه٤ااس ق٤ااُ جُط٘ل٤ااً كاا٢ ج٤ُااّٞ جُػالغاا٤ٖ جُطااح٢ُ إل٣ااىجع ٝغ٤وااس جُطنااى٣ن أٝ جالٗهاأحّ ضااى -1

 جُهحٓٓس ٝجُػالغ٤ٖ.

ضنرف ًٛٙ جالضلحه٤س ٗحكًز ذحُ٘ٓرس ٌَُ وُٝس ضنىم ػ٤ِٜح أٝ ض٘هْ ئ٤ُٜاح ذؼاى ئ٣اىجع ٝغ٤واس جُطناى٣ن  -2

٣اىجع ٝغ٤واس جُطناى٣ن ُاىٟ جألٓا٤ٖ جُؼاحّ أٝ جالٗهٔحّ جُهحٓٓس ٝجُػالغ٤ٖ ك٢ ج٤ُّٞ جُػالغا٤ٖ جُطاح٢ُ إل

 ُألْٓ جُٔطكىز.



 انُظىص انشعًٍخ نهزِ االرفبلٍخ: 85انًبدح 

ٝجُل٤ٍٓٗس  ٝجإلٗؿ٣ُ٤ِس ٣ٞوع أصَ ًٛٙ جالضلحه٤س جُط٢ ضؼطرـٍ ٗنٞصٜح جُٔكٌٍز ذحُِـحش جُن٤٘٤س

 .ٝج٤ٍُْٝس ٝجألْرح٤ٗس ٓطٓح٣ٝس ك٢ قؿ٤طٜح ُىٟ جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكىز

 ًٛٙ جالضلحه٤س.، هحّ جُٔٞهؼٕٞ أوٗحٙ، جُٔلٞضٕٞ قٓد جألصٍٞ، ذآهحم ضح ًُُيٝئغرح

 .يبٌى ػبو أنف ورغؼًبئخ ورغغ وعزٍٍ/فً فٍٍُب فً انٍىو انضبنش وانؼششٌٍ يٍ أٌبساػزًذد 

  

 يهحك 

ًٙ ٓٞكو٤ٖ ضطأُق ٖٓ كوٜحم هاح٤٤ٖٗٞٗ ٓاإ٤ِٖٛ. ُٜٝاهحتٔس ُى٣ٚ جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكىز ٣ٝكلظ ؼى ٣ -1

ئ٠ُ ض٤ٔٓس ٓاٞكو٤ٖ جغ٘ا٤ٖ. ػهٞ ك٢ جألْٓ جُٔطكىز أٝ طٍف ك٢ ًٛٙ جالضلحه٤س جُـح٣س ضىػ٠ ًَ وُٝس 

ٝضطأُق جُوحتٔس ٖٓ أْٔحم جألشهحا ج٣ًُٖ ٣طْ ض٤ٔٓطْٜ ػ٠ِ ًٛج جُ٘كٞ. ٝضٌٕٞ ٓىز جُٔٞكن، ذٔح ك٢ 

جُا١ً  يُي ٓىز أ١ ٓٞكن ٠ٔٓ٣ َُٔم شحؿٍ طحٌب نٔاّ ْا٘ٞجش هحذِاس ُِطؿى٣اى. ٣ٝٞجصاَ جُٔٞكان

 ض٘ط٢ٜ ٓىضٚ أوجم أ١ ٝل٤لس ًحٕ هى جنط٤ٍ ُٜح ذٔٞؾد جُلوٍز جُطح٤ُس.

٣واّٞ ٛاًج جألن٤اٍ ذطواى٣ْ جُ٘اُجع ئُا٠ ُؿ٘اس ضٞك٤ان  66ق٤ٖ ٣وىّ طِاد ئُا٠ جألٓا٤ٖ جُؼاحّ ٝكواحً ُِٔاحوز -2

 ضشٌَ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ:

 ضهطحٌ جُىُٝس أٝ جُىٍٝ جُط٢ ضشٌَ أقى أطٍجف جُُ٘جع:

، ٣ٝؿاَٞ إٔ ٣هطاحٌ أٝ إٔ ال ٣هطاحٌ ٓاٖ جُاىٍٝئقىٟ ضِاي ؾ٤ٓ٘س ضِي جُىُٝس أٝ ٖٓ ٝجقىج )أ( ٓٞكوحً 

 ؛ ٝ(1جُوحتٔس جُٔشحٌ ئ٤ُٜح ك٢ جُلوٍز )

كا٢  ٣هطاحٌ ٓاٖ جُوحتٔاـس جُٔشاحٌ ئ٤ُٜاـح ئقاىٟ ضِاي جُاىٍٝ)خ( ٓٞكوحً ٤ُّ ٖٓ ؾ٤ٓ٘س ضِي جُىُٝاـس أٝ 

 جُلوٍز جُٓحذوس.

. كا٢ جُ٘اُجع ٓاٞكو٤ٖ جغ٘اـ٤ٖ ذحُ ٣ٍواس يجضٜاح ضهطـحٌ جُىُٝس أٝ جُىٍٝ جُط٢ ضشاٌَ جُ اٍف ج٥ناٍ

ٓاٖ جُطاح٣ٌم جُا١ً جألٌذؼس ٓاٖ هراَ جألطاٍجف ناالٍ ْاط٤ٖ ٣ٞٓاحً كو٤ٖ ج٣ُٝٞٔؿد إٔ ٣طْ ضؼ٤٤ٖ 

 .٣طِْٓ ك٤ٚ جأل٤ٖٓ جُؼحّ جُ ِد

نٍْٛ ذطؼ٤٤ٖ ٓٞكن نحّٓ آضح٣ٌم ضؼ٤٤ٖ ٖٓ نالٍ ْط٤ٖ ٣ٞٓحً  ،٣وّٞ جُٔٞهٞكٕٞ جألٌذؼس

 .٣ٌٕٝٞ ٛٞ جٍُت٤ّتٔس ًٍت٤ّ ُِؿ٘س ٣هطحٌ ٖٓ جُوح

٣ط٠ُٞ جأل٤ٖٓ  ،ئي ُْ ٣طْ ضؼ٤٤ٖ جٍُت٤ّ أٝ أ١ ٖٓ جُٔٞكو٤ٖ ج٥ن٣ٍٖ نالٍ جُٔىز جًًٌُٔٞز أػالٙ

نالٍ جُٓط٤ٖ ٣ٞٓحً جُطح٤ُس الٗوهحم ضِي جُٔىز.٣ٌٖٝٔ ُأل٤ٖٓ جُؼحّ إٔ ٣ؼ٤ٖ جُو٤حّ ذطؼ٤٤ْٜ٘ جُؼحّ 

 ٖ أػهحم ُؿ٘س جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ.جٍُت٤ّ ئٓح ٖٓ ذ٤ٖ جألْٔحم جُٞجٌوز ك٢ جُوحتٔس أٝ ٖٓ ذ٤

 أطٍجف جُُ٘جع.ذ٤ٖ ضلحم الذح٣ؿد ئؾٍجم جُطؼ٤٤٘حش نالُٜح، جُٔىو جُط٢ ٣ٝؿَٞ ضٔى٣ى أ١ ٖٓ 

 ٣ٔأل أ١ شحؿٍ ك٢ ػه٣ٞس جُِؿ٘س ذحُ ٣ٍوس جُٔوٌٍز ذحُ٘ٓرس ُِطؼ٤٤ٖ جألص٢ِ.



أ١ طاٍف كا٢  . ٣ٝؿَٞ ُِؿ٘اس ذٍضاح أطاٍجف جُ٘اُجع إٔ ضاىػٞٗظحٜٓح جُىجن٢ُِؿ٘س جُطٞك٤ن ضهغ  -3

جُٔؼحٛااىز ُطوااى٣ْ آٌجتااٚ قااٍٞ جُ٘ااُجع شاالحٛٚ أٝ ًطحذااس. ٝضطهااً هااٍجٌجش ٝضٞصاا٤حش جُِؿ٘ااس ذأؿِر٤ااس 

 أصٞجش أػهحتٜح جُهٔٓس.

٣ؿَٞ ُِؿ٘س إٔ ضِلص ٗظٍ جألطٍجف ك٢ جُُ٘جع ئ٠ُ أ١ ضىجذ٤ٍ ٣ٌٖٔ إٔ ضَٜٓ جُٞصٍٞ ئُا٠ ضٓا٣ٞس  -4

 ٝو٣س.

ٝجالػطٍجضااحش ػ٤ِٜااح ٝضوااىّ جهطٍجقااحش ُِلٍهااحم ضٓااطٔغ جُِؿ٘ااس ئُاا٠ جألطااٍجف ٝضااىٌِ جالوػااحمجش  -5

 ذونى جُٞصٍٞ ئ٠ُ ض٣ٞٓس ٝو٣س ُُِ٘جع.

ضوىّ جُِؿ٘س ضو٣ٍٍٛح ك٢ ؿهٕٞ جغ٢٘ ػشٍ شاٍٜج ٓاٖ ضشا٤ٌِٜح. ٣ٝاٞوع جُطو٣ٍاٍ ُاىٟ جألٓا٤ٖ جُؼاحّ  -6

٣ٝكااٍٞ ئُاا٠ أطااٍجف جُ٘ااُجع.ال ٣ٌااـٕٞ ضو٣ٍااٍ جُِؿ٘ااس،ذٔح ك٤ااٚ ٓااٖ ٗطااحتؽ قااٍٞ جُٞهحتااـغ ٝجُٔٓااحتَ 

س، ُِٓٓحً ُألطٍجف ٝال ضٌٕٞ ُٚ أ١ صلس أنٍٟ ؿ٤ٍ صلس جُطٞص٤حش جُٔوىٓس ُطإناً ذؼا٤ٖ جُوح٤ٗٞٗ

 ٤َ جُٞصٍٞ ئ٠ُ ض٣ٞٓس ٝو٣س.ٜجالػطرحٌ ٖٓ هرـَ جألطٍجف ك٢ جُُ٘جع ذونى ضٓ

ضٜاح، ٝضطكٔاَ جألٓاْ جُٔطكاىز ٗلواحش ح٣ُٝو جأل٤ٖٓ جُؼحّ جُِؿ٘س ذحُٔٓحػىجش ٝجُط٤ٜٓالش ذكٓد قحؾ -7

 جُِؿ٘س.

 


