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 1صفحة 

 نظام احتكار التبغ والتنباك 
  6991ل.ر لعام  61الصادر بالقرار رقم 

  6المادة 

٠خنغ ؽشاء اٌزجغ ٚفٕبػزٗ ٚث١ؼٗ ِّٙب وبْ ِقذسٖ ِّٚٙب وبْ اٌؾىً اٌزٞ  5391اػزجبساً ِٓ أٚي آراس 

 ٠ؼشك ف١ٗ، الؽزىبس أ١ِشٞ ٚٚؽ١ذ )فٟ أسامٟ اٌغّٙٛس٠خ اٌغٛس٠خ(. 

 اٌخبسط ٠جمٝ ؽشاً.  غ١ش أْ رقذ٠ش اٌزجغ اٌٛسق ئٌٝ

أِب اعزضّبس االؽزىبس فززٛالٖ ئداسح ) س٠غٟ ( راد ِٕفؼخ ِؾزشوخ ٚفمبً ألؽىبَ دفزش اٌؾشٚه إٌّؾٛس ِغ 

 ٘زا اٌمشاس. 

  2المادة 

ئْ اٌزٕجبن ٚعٛاٖ ِٓ اٌّٛاد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؾً ِؾً اٌزجغ ٚاٌزٕجبن فٟ اٌٛعٙبد اٌزٟ ٠غزؼّالْ ف١ٙب 

 ؽىبَ ٘زا اٌمشاس. رؾجٗ ثبٌزجغ ٌذٜ رطج١ك أ

  9المادة 

ربس٠خ  521ٚاٌّشعَٛ اٌزؾش٠ؼٟ سلُ  5311ربس٠خ آراس  15اٌّؼذٌخ ثبٌّشعَٛ اٌزؾش٠ؼٟ سلُ 

51/55/5312  
 رإٌف اٌٍغٕخ اٌذائّخ ِٓ: 

 ٚص٠ش اٌّب١ٌخ : سئ١غبً 

 األ١ِٓ اٌؼبَ ٌٛصاسح اٌّب١ٌخ أٚ ِّضً ػٕٙب: ػنٛاً 

 ِّضً ػٕٙب: ػنٛاً  األ١ِٓ اٌؼبَ ٌٛصاسح االلزقبد اٌٛهٕٟ أٚ

 األ١ِٓ اٌؼبَ ٌٛصاسح اٌضساػخ أٚ ِّضً ػٕٙب: ػنٛاً 

 اٌّذ٠ش اٌؼبَ إلداسح ؽقش اٌزجغ ٚاٌزٕجبن: ػنٛاً 

 ٠ٕٛة األ١ِٓ اٌؼبَ ٌٛصاسح اٌّب١ٌخ ػٓ ٚص٠ش اٌّب١ٌخ فٟ ؽبي رغ١جٗ 

األِٕبء اٌؼبِْٛ ألٞ  ٠ؼ١ٓ ِّضٍٛ ٚصاسح اٌّب١ٌخ ٚااللزقبد ٚاٌضساػخ ثمشاس ِٓ اٌٛص٠ش اٌّخزـ فٟ ؽبي رغ١ت
 عجت وبْ. 

٠ؼزجش اعزّبع اٌٍغٕخ لب١ٔٛٔبً ثؾنٛس صالصخ ِٓ أػنبئٙب ٚرزخز لشاسارٙب ثبألوضش٠خ ٚفٟ ؽبي رغبٚٞ األفٛاد 
 ٠ؼزجش فٛد اٌشئ١ظ ِشعؾبً. 

رٕظُ اٌٍغٕخ ِؾبمش ثمشاسارٙب ٚرٛلغ ِٓ اٌؾبمش٠ٓ ٚرٕؾش لشاسارٙب اٌخبمؼخ ٌٍزقذ٠ك ثّٛعت األؽىبَ 
 مشاساد ِٓ ٚص٠ش اٌّب١ٌخ. إٌبفزح ث

رّبسط اٌٍغٕخ اٌذائّخ وبفخ اٌقالؽ١بد اٌؼبئذح ٌّفٛك اٌؾىِٛخ ٌّٚغٍظ ئداسح اٌؾقش راد إٌّفؼخ 

 اٌّؾزشوخ ثّٛعت األٔظّخ ٚاألؽىبَ إٌبفزح عبثمبً. 

  4المادة 



 

 
w : الموقع الرسمي للمعهد العالي للقضاء في سوريا w w . h j i . s y 

 

 

 2صفحة 

٠خ األِش ئٌٝ فٟ ؽبي ٚلٛع أٞ خالف وبْ ث١ٓ ئداسح االؽزىبس ٚث١ٓ اٌغٍطخ اإلداس٠خ، ٠شفغ اٌخالف فٟ ٔٙب

 ) ٚص٠ش اٌّب١ٌخ ( اٌزٞ ٠زٌٛٝ اٌجذ ف١ٗ ثقٛسح ِجشِخ ثؼذ أخز سأٞ اٌٍغٕخ اٌذائّخ. 

ٚ٘زٖ األؽىبَ أ٠نبً رطجك ػٍٝ وً خالف ٠ٕؾت ث١ٓ اٌٍغٕخ اٌذائّخ ٚئداسح االؽزىبس أٚ ػٍٝ خالف 
 . ٠ٕؾت ؽٛي و١ف١خ رفغ١ش إٌقٛؿ اٌمب١ٔٛٔخ أٚ ٔقٛؿ االرفبل١بد اٌّزؼٍمخ ثٕظبَ اٌزجغ

  1المادة 

ئْ صساػخ اٌزجغ عبئضح فٟ إٌّبهك اٌزٟ ٠ىْٛ اٌضسع ف١ٙب ِف١ذاً ِغ ِشاػبح اٌؾشٚه اٌّج١ٕخ فٟ ٘زا 
 اٌمشاس. 

ؽض٠شاْ ِٓ وً  51ٚاٌضسع ٠ىْٛ ئِب ثمقذ رغ١ٍُ اٌّؾقٛي ئٌٝ ئداسح االؽزىبس ٚأِب ثمقذ رقذ٠شٖ لجً 
ب ف١ّب ٠زؼٍك ثّمذاس اٌّغبؽبد اٌزٟ ٠غٛص صسػٙب عٕخ. رشعً ئداسح االؽزىبس ئٌٝ اٌٍغٕخ اٌذائّخ الزشاؽٙ

 فٟ اٌغٕخ اٌزب١ٌخ ِٓ وً فئخ ـ رجغ أٚ رٕجبن ِٚٓ وً فٕف. 

ؽض٠شاْ رٛصع اٌٍغٕخ اٌذائّخ اٌّغبؽبد اٌزٟ ٠غٛص صسػٙب ثمقذ اٌج١غ ئٌٝ ئداسح االؽزىبس ٚػٍٝ  21ٚلجً 

 أْ ال رزغبٚص ٘زٖ اٌّغبؽبد اٌّمذاس اٌزٞ رمشس ثقٛسح ٔٙبئ١خ. 

 ؾذد ٘زٖ اٌٍغٕخ أ٠نبً اٌّغبؽبد اٌزٟ ٠غٛص صسػٙب فٟ وً ِٕطمخ ثمقذ اٌزقذ٠ش. ٚر

  1المادة 

رّٛص ٠قذس )ٚص٠ش اٌّب١ٌخ( لشاساً ٠ٛصع ف١ٗ )ثٕبء ػٍٝ الزشاػ سئ١ظ ِقٍؾخ اٌّب١ٌخ ٚسئ١ظ ِقٍؾخ  21لجً 

اٌضسع، ػٍٝ أْ ١ّ٠ض  اٌضساػخ( ِغبؽبد اٌضسع اٌّؾبس ئ١ٌٙب فٟ اٌّبدح اٌغبثمخ ث١ٓ اٌمشٜ اٌزٟ ٠قٍؼ ف١ٙب
 ث١ٓ اٌّغبؽبد اٌّخققخ ٌالؽزىبس ٚث١ٓ اٌّغبؽبد اٌّخققخ ٌٍزقذ٠ش. 

ٚئرا الزنٝ األِش فزج١ٓ فٟ ٘زا اٌّشعَٛ أٚ ٘زا اٌمشاس وً اٌزذاث١ش اٌزٟ ع١زُ رطج١مٙب فٟ وً ِٕطمخ 

 أٚ لش٠خ. 

ٌىٓ مّٓ اٌؾذٚد اٌزٟ ٚػالٚح ػٍٝ اٌّغبؽبد اٌّؾذدح فأٗ ٠غٛص صسع ثؼل األسامٟ ثمقذ االخزجبس، ٚ

 رنؼٙب اٌٍغٕخ اٌذائّخ ثبالرفبق ِغ ئداسح االؽزىبس ٚسئ١ظ ِقٍؾخ اٌّب١ٌخ ٚسئ١ظ ِقٍؾخ اٌضساػخ. 

٠ٚغٛص ثؼذ رٌه )ِغ ِشاػبح أؽىبَ اٌفمشح األٌٚٝ( ئفذاس ِشعَٛ أٚ لشاس ٠غ١ض اٌضسع فٟ إٌّبهك اٌزٟ 

 رىْٛ اٌزغبسة لذ ٔغؾذ ف١ٙب. 

  7المادة 

أْ ٠ضسع رجغبً ِب ٌُ ٠مذَ ثزٌه رقش٠ؾبً ِٚب ٌُ ٠ؾقً ػٍٝ اٌشخقخ إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ  ال ٠غٛص ألٞ وبْ

 اٌّبدح اٌؼبؽشح. 

  8المادة 

آة  21رّٛص ٚ 21ػٍٝ األؽخبؿ اٌز٠ٓ ٠شغجْٛ فٟ رؼبهٟ صساػخ اٌزجغ أْ ٠مذِٛا ثزٌه رقش٠ؾبً )ث١ٓ 
ٌٍضسع ٠ٚغت رمذ٠ُ ٘زا اٌج١بْ  ػٍٝ ألقٝ رؼذ٠ً( ئٌٝ ِخزبس اٌمش٠خ اٌزٟ رمَٛ ف١ٙب األسك اٌّخققخ

 ثؾنٛس أؽذ ِأِٛسٞ االؽزىبس. 

 ػٍٝ ئداسح االؽزىبس أْ رؾ١و اٌّخزبس ػٍّبً ثّشٚس ٘زا اٌّأِٛس فٟ لش٠زٗ لجً صالصخ أ٠بَ ػٍٝ األلً. 

آة  21أِب اٌضسّاع اٌز٠ٓ ٌُ ٠زّىٕٛا ِٓ رمذ٠ُ رقبس٠ؾُٙ وّب ٘ٛ ِج١ٓ أػالٖ ف١ؾك ٌُٙ أْ ٠مذِٛ٘ب ث١ٓ 
 ٝ ألقٝ رؼذ٠ً ئٌٝ اٌمبئّمبَ فٟ ِشوض اٌمنبء. آة ػٍ 21ٚ
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 3صفحة 

ٚثؼذ أْ رٍقك اٌطٛاثغ اٌمب١ٔٛٔخ ػٍٝ ٘زٖ اٌزقبس٠ؼ رم١ذ فٟ عغً خبؿ ٠غزؾقً ػ١ٍٗ ِٓ ئداسح 

 االؽزىبس، صُ ٠نغ وً صاسع رٛل١ؼٗ فٟ اٌغغً ٠ٚؼطٟ ٌٗ ٌمبء رقش٠ؾٗ ٚفً. 

ٚٔٛع اٌزجغ اٌزٞ ع١ضسع ف١ٙب  ٠غت أْ ٠ج١ٓ فٟ اٌزقش٠ؼ ِٛلغ األسك اٌّؼذح ٌضسع اٌزجغ ِغبؽزٙب
 ٚاٌّغبؽخ اٌّشاد صسػٙب ثمقذ اٌج١غ ئٌٝ االؽزىبس، ٚاٌّغبؽخ اٌّشاد صسػٙب ثمقذ اٌزقذ٠ش. 

ٚػٍٝ اٌّخزبس ثؼذ أْ رزغّغ ٌذ٠ٗ ٘زٖ اٌزقبس٠ؼ، أْ ٠غٍُ ِأِٛس االؽزىبس لجً ِغبدسرٗ اٌمش٠خ اٌغغً 
 آة.  21مبَ فٟ اٌخبؿ اٌّؾبس ئ١ٌٗ أػالٖ ٚاٌزٞ ٠غت رغ١ٍّٗ ئٌٝ اٌمبئّ

 أِب اٌمبئّمبَ فأٗ ٠زٌٛٝ رؾ٠ًٛ وً عغالد اٌزقبس٠ؼ ٚفمبً ٌٍزؼ١ٍّبد اٌزٟ ٠زٍمب٘ب ِٓ اإلداسح اٌّشوض٠خ. 

  9المادة 

ئرا وبٔذ اٌّغبؽبد اٌّقشػ ػٕٙب فٟ ئؽذٜ اٌمشٜ دْٚ اٌؾقخ اٌّخققخ ٌٙزٖ اٌمش٠خ، ف١ّىٓ رٛص٠غ 
أ٠ٍٛي ثٕفظ اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠زخز ف١ٙب  51خز لجً اٌض٠بدح ث١ٓ لشٜ عٛا٘ب ثّٛعت ِشعَٛ أٚ لشاس ٠ز

 اٌّشعَٛ أٚ اٌمشاس اٌّؾبس ئ١ٌٗ فٟ اٌّبدح اٌغبدعخ. 

ٚئرا وبٔذ اٌّغبؽبد اٌّقشػ ػٕٙب فٟ ئؽذٜ اٌمشٜ رزغبٚص اٌؾقخ اٌّخققخ ٌٙزٖ اٌمش٠خ فزٛصع ٘زٖ 

ؾخ اٌّب١ٌخ ٚسئ١ظ اٌؾقخ ث١ٓ أفؾبة اٌزقبس٠ؼ ثّٛعت ِشعَٛ أٚ لشاس ٠زخز ثٕبء ػٍٝ الزشاػ سئ١ظ ِقٍ
 ِقٍؾخ اٌضساػخ. 

  61المادة 

رؾش٠ٓ األٚي ٠نغ سئ١ظ ِقٍؾخ اٌّب١ٌخ لبئّخ رؾزٛٞ ػٍٝ أعّبء اٌّضاسػ١ٓ ِٚغبؽخ  51لجً 
 األسامٟ اٌزٟ ٠غٛص ٌُٙ صسػٙب فٟ وً لش٠خ ئِب ثمقذ االؽزىبس ٚئِب ثمقذ اٌزقذ٠ش. 

ثبٌّئخ ػٍٝ األلً ػٓ  21أعؼبس رٕمـ ال رّٕؼ سخـ صسع ٌٍضسّاع اٌز٠ٓ ٠غٍّْٛ غٍز١ٓ ِزٛا١ٌز١ٓ ث

 ِؼذي أعؼبس ِؾزشٜ اٌزجغ ِٓ األٔٛاع رارٙب. 

٠ٚزٌٛٝ اٌّخزبس رج١ٍغ ٘زٖ اٌمبئّخ ئٌٝ أفؾبة اٌؾأْ، صُ رشعً ِٕٙب ٔغخخ ِقذلخ ئٌٝ ئداسح االؽزىبس 

 رؾش٠ٓ األٚي(.  29فٟ ِذح صّب١ٔخ أ٠بَ )

  66المادة 

ْ ٠ؾؼش ئداسح اٌّب١ٌخ ثزٌه فٟ ِذح صّب١ٔخ أ٠بَ. فزؼّذ ئداسح فٟ ؽبٌخ ٚفبح اٌّضاسع ٠غت ػٍٝ اٌّخزبس أ

 اٌّب١ٌخ ئٌٝ ِشاعؼخ ئداسح االؽزىبس ثبألِش فٟ ِذح صّب١ٔخ أ٠بَ أ٠نبً. 

ٚئرا ٌُ ٠طٍت أؽذ اٌٛسصخ خط١بً ِٓ اٌّخزبس أْ ٠غّؼ ٌٗ ثبٌّضبثشح ػٍٝ صسع اٌزجغ رؾذ ِغإ١ٌٚزٗ 

 ع اٌؾز١ً ػٍٝ ؽغبة ٘إالء اٌٛسصخ. ف١زٛعت ػٍٝ اٌٛسصخ أٚ ئداسح االؽزىبس الزال

ٚػٍٝ وً ِضاسع ٠ؼذي ػٓ اٌضسع أْ ٠ؾ١و اٌّخزبس ػٍّبً ثبألِش، ف١ؾؼش اٌّخزبس ئداسح اٌّب١ٌخ ثزٌه فٟ 
ِذح صّب١ٔخ أ٠بَ، ٚرزٌٛٝ ئداسح اٌّب١ٌخ أؽؼبس ئداسح االؽزىبس فٟ ِذح صّب١ٔخ أ٠بَ أ٠نبً، فزٕزذة ئداسح االؽزىبس 

 ثٕفغٗ ػٍٝ ٔفمخ اٌضاسع فٟ ؽبٌخ سفنٗ رٌه. ِأِٛساً ٠زٌٛٝ ئرالفٙب 

  62المادة 

٠ّىٓ إلداسح االؽزىبس أْ رشعً ئٌٝ اٌّخزبس لبئّخ رؾزٛٞ ػٍٝ أٚفبف وً ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌزجغ وٟ 

٠غزٕذ ئ١ٌٙب ؽ١ٓ رٕظ١ُ اٌزقش٠ؼ. ٠ؾك ٌٙب أ٠نبً أْ رؾذد )ثؼذ ارفبلٙب ِغ اٌٍغٕخ اٌذائّخ( أعب١ٌت اٌضساػخ 
 ت رطج١مٙب ػٍٝ اٌزجغ اٌزٞ رىْٛ لذ رؼٙذد ثؾشائٗ. ٚاٌزٕؾ١ف اٌزٟ ٠غ

  69المادة 
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٠غت ػٍٝ اٌضسّاع أْ ٠غزؾقً ػٍٝ اٌجزٚس اٌزٟ ٠ؾزبط ئ١ٌٙب ِٓ ئداسح االؽزىبس. ٚ٘زٖ ٠ٛعت ػ١ٍٙب أْ 

 رؼط١ٗ اٌجزٚس إٌّزخجخ اٌالصِخ ٌٍزؾز١ً ثأدٔٝ األعؼبس اٌّّىٕخ. 

 ٚرقذق اٌٍغٕخ اٌذائّخ رؼش٠فخ ٘زٖ األعؼبس. 

ؽض٠شاْ فٟ اٌغجبي، أٞ أْ ٔمً  51أ٠بس ػٍٝ ألقٝ رؼذ٠ً فٟ اٌغٛاؽً ٚ 51غت ئرالف اٌّؾبرً فٟ ٠

 اٌؾزً ٠غت أْ ٠ىْٛ لذ أزٙٝ فٟ ٘ز٠ٓ اٌزبس٠خ١ٓ. 

أِب اٌؾزً اٌزٞ رجمٝ فٟ اٌّؾبرً ثؼذ ٘ز٠ٓ اٌزبس٠خ١ٓ فزؼزجش وأٔٙب صسع غ١ش ِقشػ ثٗ ِٕز اٌذل١مخ 

 زشاً. عٕزّ 21اٌزٟ ٠جٍغ ف١ٙب هٛي اٌٛسق 

  64المادة 

٠ؾك إلداسح االؽزىبس، فٛس ؽقٛي اٌضاسع ػٍٝ اٌشخقخ أْ رىؾف ػٍٝ األسامٟ اٌّضسٚػخ ٚرشالت 
 ِغبؽزٙب ٚرزٍف اٌّؾبرً اٌزٟ ٌُ ٠شاع أفؾبثٙب أؽىبَ ٘زا اٌمشاس. 

٠ٕٚجغٟ ػٍٝ اٌضاسع ِٓ اٌغبػخ اٌغبدعخ فجبؽبً ئٌٝ اٌغبػخ اٌغبدعخ ِغبًء فٟ اٌّذح اٌّزشاٚؽخ 
آراس ِٚٓ اٌغبػخ اٌخبِغخ فجبؽبً ئٌٝ اٌغبػخ اٌضبِٕخ ِغبء فٟ اٌّذح  95ٚي رؾش٠ٓ األٚي ٚث١ٓ أ

أ٠ٍٛي، أْ ٠مٛدٚا ِأِٛسٞ االؽزىبس ئٌٝ ِضاسػُٙ ٚأْ ٠غٍٙٛا ٌُٙ عجً  91اٌّزشاٚؽخ ث١ٓ أٚي ١ٔغبْ ٚ
اٌزجغ اٌٛسق اٌم١بَ ثٛظبئفُٙ ٚأْ ٠غّؾٛا ٌُٙ ثبٌذخٛي ػٕذ ألً هٍت ٠جذس ُِٕٙ عٛاء أوبْ ئٌٝ ِٕبؽف 

ِٚخبصٔٗ ِٚغزٛدػبرٗ ِٚىبْ اٌغىٓ ٚعٜٛ رٌه ِٓ ألغبَ ِٕبصٌُٙ. أَ ئٌٝ إٌّبؽف ٚاٌّخبصْ 

ٚاٌّغزٛدػبد اٌزٟ رخـ ِشاثؼ١ُٙ، ٠ٕٚجغٟ ػٍٝ ٘إالء أْ ال ٠ؼشلٍٛا ٘زٖ اٌزؾش٠بد ؽزٝ ٚأْ وبٔذ 
اٌّأِٛس٠ٓ ِٓ اٌم١بَ اٌجٕب٠بد اٌّزوٛسح ٍِىُٙ اٌخبؿ أٚ وبٔٛا ِغزأعش٠ٙب، ٚاٌغب٠خ ِٓ وً رٌه رّى١ٓ 

 ثبإلؽقبءاد ٚاٌزذل١مبد ٚاٌزؾم١مبد اٌنشٚس٠خ ٌّقٍؾخ االؽزىبس. 

٠ٕٚجغٟ ػٍٝ اٌضسّاع أْ ٠قشؽٛا ٌٍّأِٛس٠ٓ، ػٕذ ألً هٍت ٠جذس ُِٕٙ، ػٓ ِؾبرٍُٙ ِٚضسٚػبرُٙ 

  ِٕٚبؽفُٙ ِٚخبصُٔٙ ٚػٓ أعّبء اٌّشاثؼ١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؾبهشُٚٔٙ صساػخ رجغُٙ ٚػٓ أٌمبثُٙ ِٚؾً ئلبِزُٙ.

٠ٕٚجغٟ ػٍٝ اٌضسّاع أ٠نبً أْ ٠جشصٚا ٌّأِٛسٞ االؽزىبس ػٕذ ألً هٍت ٠جذس ُِٕٙ ٚفٛالد اٌزقبس٠ؼ اٌزٟ 
 ٠زٛعت ػ١ٍُٙ رمذ٠ّٙب ألؽىبَ ٘زا اٌمشاس. 

  61المادة 

أ٠ٍٛي فٟ اٌغجبي،  51رّٛص فٟ اٌغٛاؽً ٚ 51ِزٝ ٔنغذ اٌؾزً ٚلجً االثزذاء ثمطفٙب ٚػٍٝ وً لجً 
٠مذَ رقش٠ؾبً ٠مبي ٌٗ رقش٠ؼ اٌّؾقٛي، ٚف١ٗ ٠مذس ٚصْ األٚساق إٌبؽفخ اٌزٟ  ٠ٕجغٟ ػٍٝ وً صاسع أْ

 ٠ٕزظش اٌؾقٛي ػ١ٍٙب ِٓ ِضاسػٗ. 

ٚ٘زا اٌزقش٠ؼ ٠غت أْ ٠مذَ ئٌٝ اٌّخزبس ثؼذ أْ رٍقك ػ١ٍٗ اٌطٛاثغ اٌمب١ٔٛٔخ ثٕفظ اٌؾىً اٌزٞ ٠مذَ 

 اٌضبٌضخ ِٕٙب.  ف١ٗ اٌزقش٠ؼ إٌّقٛؿ ػ١ٍٗ فٟ اٌّبدح اٌضبِٕخ ِغ اعزضٕبء اٌفمشح

  61المادة 

ثؼذ رمذ٠ُ اٌزقش٠ؼ، أٚ ثؼذ أمنبء اٌزبس٠خ١ٓ األلق١١ٓ اٌّؾبس ئ١ٌّٙب فٟ اٌّبدح اٌغبثمخ، ٠ؾك إلداسح 

االؽزىبس أْ رزٌٛٝ رخ١ّٓ اٌّؾقٛي ثٕفغٙب صُ رجٍغ فٛساً ٘زٖ اٌزخ١ّٕبد ئٌٝ اٌضسّاع ؽزٝ ئرا ٌُ ٠مجٍٛا 
 ثزخ١ّٓ اٌّؾقٛي ثقٛسح ٔٙبئ١خ.  21مشح األٌٚٝ ِٓ اٌّبدح ثٙب لبِذ اٌٍغٕخ إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌف

أِب ٔفمبد ٘زٖ اٌٍغٕخ فزٍمٝ ػٍٝ ػبرك اٌفش٠ك اٌزٞ رجزؼذ رخ١ّٕبرٗ أوضش ِٓ رخ١ّٕبد اٌفش٠ك ا٢خش، 

 ص٠بدح أٚ ٔمقبٔبً، ػٓ رخ١ّٕبد اٌٍغٕخ. 

 خ أعبعبً إلصجبد اٌؼغض. ٚفٟ أصٕبء اٌٛصْ رزخز رخ١ّٕبد االؽزىبس )فٟ ؽبٌخ لجٌٛٙب( أٚ رخ١ّٕبد اٌٍغٕ

  67المادة 
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٠غٛص لطف األٚساق ٚٔمٍٙب ِٓ أِبوٓ اٌزٕؾ١ف ئٌٝ داخً اٌمش٠خ اٌزٟ أٔزظ ف١ٙب اٌزجغ دْٚ ل١ذ ٚال ؽشه، 

ٌٚىٓ خالي إٌٙبس فمو، أِب ف١ّب ػذا رٌه فال ٠غٛص إٌمً ئال ثّٛعت سخقخ ِٓ ئداسح االؽزىبس ٚفٟ اٌظشٚف 
  إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ ٘زا اٌمشاس.

  68المادة 

ال ٠غٛص ٌٍضاسع أْ ٠مزٕٟ عٜٛ ِٕؾف ٚاؽذ ٌغبئش ِضاسػٗ اٌّٛعٛدح لٟ لش٠خ ٚاؽذح ػالٚح ػٍٝ أعٙضح 

 اٌزٕؾ١ف اٌّٛعٛدح فٟ اٌّضاسع ٔفغٙب. 

 ٠ٚغٛص ٌّأِٛسٞ االؽزىبس أْ ٠ذخٍٛا ئٌٝ ِؾالد اٌزٕؾ١ف ثقٛسح دائّخ. 

  69المادة 

فٛس لطف األٚساق ٚػٍٝ ألقٝ رؼذ٠ً فٛس أمنبء ٍِٙخ ٠غت ػٍٝ اٌضسّاع أْ ٠مزٍؼٛا اٌؾزً ٚاٌغزٚس 
 رؾذد٘ب ئداسح االؽزىبس ٌٍّخزبس. 

  21المادة 

٠غت ٚمغ اٌزجغ فٟ أو١بط عب٘ضح ٌٍٛصْ فٛس أزٙبء اٌزٕؾ١ف ٚػٍٝ ألقٝ رؼذ٠ً فٛس أمنبء ٍِٙخ 

 رؾذد٘ب ئداسح االؽزىبس ٌٍّخزبس. 

مطٛف ػٍٝ لطغ ِٓ اٌغبق أٚ ػٍٝ رسٚاد ص٘ٛس أٚ ٚال ٠غٛص فٟ أٞ ٚعٗ ِٓ اٌٛعٖٛ أْ ٠ؾزٛٞ اٌزجغ اٌّ

 ػٍٝ ثشاػُ أٚ ػٍٝ ِٛاد غش٠جخ. 

  26المادة 

٠زٌٛٝ اٌٛصْ ِأِٛس ِٓ ئداسح االؽزىبس ثؾنٛس اٌّخزبس أٚ، فٟ ؽبي غ١بثٗ، ثؾنٛس اص١ٕٓ ِٓ أػنبء ِغٍظ 

 االخز١بس٠خ. 

 س اٌٛصْ فؾ١ؾبً. ٠ٚغٛص ٌٍضسّاع ؽنٛس اٌٛصْ ٌٚىٓ ػذَ ؽنٛسٖ ال ٠ّىٓ أْ ٠ؾٛي دْٚ اػزجب

صُ رخزُ األو١بط ثبٌشفبؿ ٚرشلُ، فارا وبٔذ األٚصاْ اٌّزؾممخ دْٚ األٚصاْ اٌٛاسدح فٟ رقش٠ؼ اٌّؾقٛي 

ثأوضش ِٓ ػؾشح ثبٌّئخ، رٛعت ػٍٝ اٌضاسع أْ ٠شعً اإل٠نبؽبد اٌالصِخ خط١بً ئٌٝ ٚوبٌخ االؽزىبس اٌزٟ 
٠نبؽبد ٚأْ ال رؼذ إٌمـ ػغضاً، ٚئال أخز رقش٠ؼ ٠ٕزغت ئ١ٌٙب، ٠ّٚىٓ إلداسح االؽزىبس أْ رمجً ثٙزٖ اإل

اٌّؾقٛي أٚ )ػٕذ االلزنبء( ٔز١غخ اٌزذل١ك فٟ ٘زا اٌزقش٠ؼ، ٚٚفً اٌّغزٛدع أٚ، فٟ ؽبٌخ ػذَ ٚعٛدٖ 

 األسِٚخ اٌّمبثٍخ ٌٗ، ؽغخ لب١ٔٛٔخ دْٚ عٛا٘ب إلصجبد اٌؼغض. 

١ٙب فٟ اٌجبة اٌغبدط ِٓ ٘زا وً ػغض غ١ش ِجشص ٠زغبٚص ػؾشح ثبٌّئخ ٠خنغ ٌٍغشاِبد إٌّقٛؿ ػٍ
 اٌمشاس. 

٠ٚجمٝ اٌضاسع ِغإٚالً ػٓ اٌى١ّبد اٌزٟ ل١ذد ػٍٝ اعّٗ فٟ رقش٠ؼ اٌّؾقٛي أٚ ثؼذ اٌزذل١ك فٟ 
 اٌزخ١ّٓ ئٌٝ ؽ١ٓ ٚصْ ٘زٖ اٌى١ّبد. 

  22المادة 

 ِٕبصي 51ثؼذ ٚصْ اٌزجغ ٠ؾك ٌٍّأِٛس٠ٓ رٚٞ اٌقالؽ١خ أْ ٠زؾشٚا، مّٓ اٌؾشٚه اٌٛاسدح فٟ اٌّبدح 

 ِٚؾالد اٌضسّاع ٚاٌجٕب٠بد اٌّغبٚسح ٌٙب ٌٍزضجذ ِّب ئرا وبْ ال ٠ٛعذ ف١ٙب رجغ ِخجأ. 

 ٠ٚؼذ اٌزجغ اٌزٞ ٠ؼضش ػ١ٍٗ وأٔٗ رجغ ِٙشة ٚرفشك ػ١ٍٗ اٌؼمٛثبد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ ٘زا اٌمشاس. 

  29المادة 
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 14بً ثبألِش فٟ ِذح ئرا فمذ اٌّؾقٛي وٍٗ أٚ عضء ِٕٗ ف١غت ػٍٝ اٌضاسع أْ ٠ؾ١و ٚوبٌخ االؽزىبس ػٍّ

عبػخ فزذػٖٛ ٘زٖ اٌٛوبٌخ ئٌٝ ؽنٛس اٌزؾم١ك اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ اٌّخزبس ِٕٚذٚة ػٓ ئداسح اٌّب١ٌخ ِٕٚذٚة 
ػٓ ئداسح االؽزىبس صُ ٠ٛمغ ِؾنش ثبٌزؾم١ك ٠ٚٛلغ إٌّذٚثبْ ػٍٝ ٔغخز١ٓ ِٕٗ ٠ؾزفع وً ِّٕٙب 

ٚئرا رج١ٓ أْ اٌزجغ ِقبة ثؼطً ٠غؼٍٗ  ثأؽذّ٘ب، ٠ٚقؾؼ ثؼذ رٌه رقش٠ؼ اٌّؾقٛي ٚفمبً ٌّنّْٛ اٌّؾنش،
 غ١ش فبٌؼ ٌالعزؼّبي ف١غت ؽشلٗ ٚروش اٌؾشق ػٍٝ اٌّؾنش ٚػٍٝ رقش٠ؼ اٌّؾقٛي. 

ٚئرا ادػٝ اٌضاسع أٔٗ عشق، فال ٠ّىٓ أخز ادػبئٗ ثؼ١ٓ االػزجبس ئال ئرا أصجززٗ ٔزبئظ اٌزؾم١ك اٌمنبئٟ 
 اٌزٞ ٠غت أْ ٠طبٌت ثٗ اٌضاسع ٔفغٗ فٛس ظٙٛس اٌغشلخ. 

ٚال ٠ّىٓ رٕض٠ً أ٠خ و١ّخ وبٔذ ِٓ اٌزجغ ػٓ اٌضاسع ئرا ٌُ ٠مُ ثىً اٌّؼبِالد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ ٘زٖ 

 اٌّبدح. 

  24المادة 

٠غت ٔمً اٌزجغ ئٌٝ ِغزٛدع االؽزىبس رؾذ ئؽشاف إٌّزغ١ٓ ٚػٍٝ ٔفمزُٙ فٛس ٚصٔٗ ٚلجً أمنبء 

 اٌٍّٙخ اٌزٟ رؾذد٘ب ئداسح االؽزىبس ٌىً لش٠خ. 

ح االؽزىبس أْ رزٌٛٝ ثٕفغٙب ٔمً اٌزجغ ثؼذ ٚصٔٗ ٚفمبً ٌزؼش٠فخ رٛافك ػ١ٍٙب اٌٍغٕخ اٌذائّخ، ٠ٚغٛص إلداس

ٚػ١ٍٙب فٟ ِضً ٘زٖ اٌؾبٌخ أْ رؾؼش اٌّخزبس ثزٌه لجً اٌٛصْ، ٠ٚغت أْ ٠ٛمغ اٌزجغ رؾذ رقشفٙب فٟ أٞ 
 ٚلذ وبْ. 

  21المادة 

١ٍُ اٌزجغ ئٌٝ ئداسح االؽزىبس رؼطٟ ٠غت رغ١ٍُ وً ِؾقٛي اٌضسّاع ئٌٝ ِغزٛدع االؽزىبس ٌٚذٜ رغ
٘زٖ اإلداسح ئٌٝ اٌضاسع أٚ ئٌٝ ِّضٍٗ، ئرا وبْ ٠ؾًّ ٚوبٌخ ِقذق ػ١ٍٙب ِٓ اٌّخزبس، ٚفً ِغزٛدع ٠إخز 

 ِٓ دفزش رٞ أسِٚخ، أِب األسِٚخ ف١ٛلغ ػ١ٍٙب اٌضاسع أٚ ِّضٍٗ. 

 ٚرزوش فٟ اٌٛفً: 

 ذح ٌٍزقذ٠ش. اٌى١ّبد اٌّؼذح ٌٍج١غ ئٌٝ االؽزىبس ٚاٌى١ّبد اٌّؼ -5

 ِبسوبد األو١بط ٚأسلبِٙب.  -2

  21المادة 

ػٕذِب ٠غٍُ ئٌٝ اٌّغزٛدع اٌّؾقٛي اٌّؼذ ٌٍج١غ ئٌٝ االؽزىبس )أٚ ػٍٝ ألقٝ رؼذ٠ً( فٟ ِذح 

خّغخ أ٠بَ، ٠ىؾف سئ١ظ اٌّغزٛدع ػٍٝ اٌزجغ ثؾنٛس ِٕزغٗ ٌٍزضجذ ِٓ أٔٛاػٗ صُ رزوش ٘زٖ األٔٛاع 
 وؾف رؼطٝ ئٌٝ فبؽت اٌجنبػخ.  ٚاألعؼبس اٌّمبثٍخ ٌٙب ػٍٝ ٚسلخ

٠ٚغٛص ٌٍّأِٛس٠ٓ اٌز٠ٓ ٠غزٍّْٛ اٌّؾبف١ً أْ ٠ٕمقٛا ِٓ ٚصٔٙب ئرا رج١ٓ ٌُٙ أْ ٔٛػٙب ٘ٛ دْٚ إٌٛع 
 األخ١ش. أٚ ئرا وبٔذ سهٛثزٙب غ١ش ػبد٠خ. 

  27المادة 

ٕخ ِإٌفخ ِٓ ئرا سفل اٌضسّاع اٌمجٛي ثٕز١غخ اٌىؾف أٚ ثزٕم١ـ اٌّأِٛس، فزجذ فٟ األِش ثقٛسح ِجشِخ ٌغ

 ِٕذٚة ػٓ ئداسح اٌّب١ٌخ ِٕٚذٚة ػٓ اٌضسّاع ٚأؽذ ِأِٛسٞ االؽزىبس. 

رغزّغ اٌٍغٕخ ثٕبء ػٍٝ دػٛح االؽزىبس ٚػٍٝ هٍت اٌضسّاع، ٠غت رمذ٠ُ ٘زا اٌطٍت لجً أمنبء ٍِٙخ 

ٗ عزخ أؽٙش ِٓ ربس٠خ ئعشاء اٌىؾف ٠ٚغت أْ ٠زوش ف١ٗ اٌغؼش اٌزٞ ٠طٍت اٌضاسع أْ ٠ذفغ ثٗ صّٓ ِؾقٌٛ
 ٚاعُ ِٕذٚثٗ فٟ اٌٍغٕخ، رىْٛ ٔفمبد اٌٍغٕخ ػٍٝ ػبرك اٌفش٠ك اٌخبعش. 

ئرا ٌُ ٠مذَ اٌضاسع هٍجٗ لجً أمنبء اٌٍّٙخ إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب أػالٖ أٚ ئرا ٌُ ٠ٍت ِٕذٚثٗ دػٛح االؽزىبس 
 ف١ؼزجش ِزخٍفبً ٚال ٠ؾك ٌٗ ثؼذ رٌه االػزشاك ػٍٝ ٔز١غخ اٌىؾف إٌّقٛؿ ػ١ٍٗ فٟ اٌّبدح اٌغبثمخ. 
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أِب اٌزجغ اٌزٞ ٠زج١ٓ ثقٛسح ٔٙبئ١خ أْ أٔٛاػٗ سد٠ئخ عذاً أٚ رغؼٍٗ غ١ش فبٌؼ ٌالعزؼّبي ف١شفل ٠ٚؾشق 

 رؾذ ِشالجخ ئداسح االؽزىبس. 

ػٍٝ  25أِب اٌّٛاد اٌغش٠جخ اٌزٟ لذ ٠ؼضش ػ١ٍٙب ِّضٚعخ ثبٌزجغ فزغؾت ِٕٗ ٚرؾشق ٚرطجك أؽىبَ اٌّبدح 
 ز١غخ ثزقش٠ؼ اٌّؾقٛي. اٌؼغض اٌزٞ لذ ٠ٕزظ ػٕٙب ثؼذ ِمبثٍخ إٌ

  28المادة 

٠غت ػٍٝ ئداسح االؽزىبس أْ رذفغ ٌٍّضاسع فٟ خالي خّغخ ػؾش ٠ِٛبً اثزذاء ِٓ االعزالَ فٟ 
/ي.س 51ِٓ اٌمشاس سلُ  21اٌّغزٛدع أٚ ػٕذ االلزنبء اثزذاء ِٓ لشاس اٌٍغٕخ إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح 

 ٙبء اٌغزخ أؽٙش إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح ٔفغٙب. أٚ ِٓ أز 5391وبْٔٛ اٌضبٟٔ عٕخ  91اٌقبدس فٟ 

إلداسح االؽزىبس ا١ٌّضح فٟ أْ رأخز ِغجمبً ِٓ ل١ّخ اٌّجبٌغ اٌّزٛعجخ ٌٍّضاسع وً ِجٍغ ٠زٛعت ٌٙب ثقفخ 

ِٓ  1اعزشداد ٔفمبد ؽم١م١خ ِٛمٛػخ ػٍٝ ػبرك اٌّضاسع ثّٛعت األٔظّخ إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح 
 .  5391وبْٔٛ اٌضبٟٔ عٕخ  91/ي.س اٌقبدس فٟ 51اٌٍّؾك ثبٌمشاس سلُ ِٓ دفزش اٌؾشٚه  9اٌفمشح 

ئْ ٘زٖ ا١ٌّضح ٟ٘ خبفخ ٚرأرٟ ِشرجزٙب رٛاً لجً ا١ٌّضح اٌخبفخ اٌؼبئذح ٌٍخض٠ٕخ أِب ف١ّب ٠خزـ ثبعز١فبء 
غشاِبد د٠ْٛ ئداسح االؽزىبس األخشٜ فٙزٖ اإلداسح رغزف١ذ أ٠نبً ِٓ ١ِضح رىْٛ خبفخ ئرا وبْ األِش ِزؼٍمبً ث

وبْٔٛ اٌضبٟٔ عٕخ  91/ي.س اٌقبدس فٟ 51ِفشٚمخ ػٍٝ اٌّضاسع ٌّخبٌفزٗ ٌٍجبة اٌضبٟٔ ِٓ اٌمشاس سلُ 
 . ٚرغشٞ ػٍٝ صّٓ اٌزجغ اٌزٞ أٔزغٗ اٌّضاسع ٚرىْٛ ػبِخ فٟ عبئش األؽٛاي األخشٜ. 5391

رٛاً ثؼذ ١ِضح اٌخض٠ٕخ ِٓ  ئْ ١ِضح االؽزىبس اٌخبفخ أٚ اٌؼبِخ إٌّٖٛ ػٕٙب فٟ إٌجزح اٌغبثمخ رأرٟ ِشرجزٙب
 إٌٛع ٔفغٗ. 

  29المادة 

ئْ اٌغؼش اٌزٞ ٠زٛعت أْ ٠ؾزشٞ ثٗ االؽزىبس وً ٔٛع أٚ فٕف ِٓ أفٕبف اٌزجغ اٌزٞ ع١ٕزغٗ ِؾقٛي 

 وبْٔٛ األٚي ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ئداسح االؽزىبس.  95اٌّٛعُ اٌمبدَ رؾذدٖ اٌٍغٕخ اٌذائّخ لجً 

 غٕخ ف١قذلٙب )ٚص٠ش اٌّب١ٌخ( ثّٛعت لشاس. أِب اٌزؼش٠فخ اٌزٟ رنؼٙب ٘زٖ اٌٍ

  91المادة 

ئْ اٌزجغ اٌزٞ ٠غٍُ ئٌٝ ئداسح االؽزىبس ثمقذ اٌزقذ٠ش ٠غت أْ ٠ٛمغ مّٓ أو١بط ٠زوش ػ١ٍٙب ثقٛسح 
ٚامؾخ ِبسوخ اٌضاسع. ٚاعّٗ، ٚعٕخ اٌّؾقٛي. ٚ اٌشلُ اٌّزغٍغً ٚ اٌٛصْ غ١ش اٌقبفٟ. ٚٚصْ اٌؼ١بس، 

 أْ ٠غ١ش رشر١ت ٘زٖ اٌطشٚد ٚ ٚصٔٙب. ٚاٌٛصْ اٌقبفٟ. ٚال ٠غٛص 

ٕٚ٘بن رٕض٠ً فٟ اٌٛصْ ع١ؾذدٖ ٔظبَ اٌخضْ اٌخبؿ ٌمبء إٌمـ اٌزٞ ٠طشأ ػٍٝ اٌزجغ اٌّخضْٚ 

 )إٌفبٚح(. 

  96المادة 

ئْ اٌّؾبف١ً اٌّخضٚٔخ ثمقذ اٌزقذ٠ش ٠ّىٓ رؾ٠ٍٛٙب وٍٙب أٚ عضء ِٕٙب ئٌٝ اعُ ربعش ِقذس ِؼزشف ثٗ، 
ٝ اٌّغزٛدع رقش٠ؼ ث١غ ٠ٛافك ػ١ٍٗ اٌزبعش اٌّقذس، ٚأْ ٠غذد وً اٌّجبٌغ ؽشه أْ ٠جشص اٌّضاسع ئٌ

 اٌّطٍٛثخ ػٓ اٌجنبئغ إلداسح االؽزىبس. 

ٚفٟ ؽبٌخ رؾ٠ًٛ اٌّؾقٛي رؾ٠ٛالً عضئ١بً رزوش اٌى١ّبد اٌّؾٌٛخ ػٍٝ ظٙش ٚفً اٌّغزٛدع ٚػٍٝ 

رؾ٠ًٛ اٌّؾقٛي ثى١ٍزٗ رؾزفع  األسِٚخ اٌّمبثٍخ ٌٗ ٚاٌزٟ ٠غت أْ ٠ٛلغ ػ١ٍٙب فبؽت اٌجنبػخ. ٚفٟ ؽبٌخ
 ئداسح االؽزىبس ثبٌٛفً. 
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ئرا ؽٛي لغُ ِٓ اٌزجغ اٌّؼذ ٌٍزذخ١ٓ عبص إلداسح االؽزىبس أْ رؾزفع ثؾمٙب فٟ ئٌضاِٙب اٌزبعش اٌّقذس 

دفغ اٌّجبٌغ اٌزٟ لذ رزطٍت ٌٙب ثّمزنٝ ٔظبَ خضْ اٌّؾقٛالد ػٓ اٌزجغ اٌزٞ ٌُ ٠ٕمً ئٌٝ أِبوٓ 
 ( اٌغذ٠ذح ِٓ ٘زا اٌمشاس. 11ٍّٙخ إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح )اٌزذخ١ٓ لجً أمنبء اٌ

ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٠ىْٛ اٌزبعش اٌّقذس ٚاٌضساع ِغإ١ٌٚٓ ثبٌزنبِٓ رغبٖ ئداسح االؽزىبس ػٓ دفغ وً اٌّجبٌغ 

 اٌّؾبس ئ١ٌٙب فٟ اٌفمشح اٌغبثمخ ػٕذ اعزؾمبلٙب. 

  92المادة 

ؽبٌخ وبٔذ، لجً ث١غ اٌجنبػخ ئٌٝ اٌزبعش اٌّقذس، أْ  ٠ّىٓ إلداسح االؽزىبس فٟ أٞ ٚلذ وبْ. ٚفٟ أ٠خ

رفؾـ ِؾز٠ٛبد اٌجبالد اٌّؾبس ئ١ٌٙب فٟ اٌّبدح اٌغبثمخ ثؾنٛس ِأِٛس ِؾٍف رٕزذثٗ ئداسح اٌّب١ٌخ صُ 
 ٠ٕظُ سئ١ظ اٌّغزٛدع ِؾنشاً ثبٌفؾـ ٠ٚشعٍٗ ئٌٝ اٌّخزبس ٌزؾ٠ٍٛٗ ئٌٝ فبؽت اٌجنبػخ. 

١ظ اٌّغزٛدع ػٍٝ اٌزخ١ّٓ لجً أمنبء خّغخ أ٠بَ ػٍٝ ٠ٚؾك ٌقبؽت اٌجنبػخ أْ ٠ؼزشك ئٌٝ سئ
ٚرطجك  21ربس٠خ رجٍغٗ اٌّؾنش ٚأْ ٠طبٌت ثزخ١ّٓ عذ٠ذ ٠غشٞ ٚفمبً ٌٍؾشٚه إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح 

 أؽىبَ اٌفمشح األخ١شح ِٓ ٘زٖ اٌّبدح ػٍٝ اٌّٛاد اٌغش٠جخ اٌزٟ رٛعذ فٟ اٌجبالد اٌّفؾٛفخ. 

  99المادة 

 اٌّخزقخ ٌٍزقذ٠ش فٟ ِغزٛدػبد االؽزىبس ِذح خّظ عٕٛاد ػٍٝ ألقٝ رؼذ٠ً.  ٠ّىٓ ئثمبء اٌجبالد

ٚاٌخضْ ِغبٟٔ فٟ اٌغزخ أؽٙش األٌٚٝ اٌزٟ رجزذب اػزجبساً ِٓ ٠َٛ دخٛي اٌجنبػخ ئٌٝ اٌّغزٛدع 

ٚػٍٝ أفؾبة اٌجنبئغ أْ ٠ذفؼٛا عٍفبً ثؼذ ران ػٓ وً عزخ أؽٙش ثذي خضْ ٠ؾذدٖ ٔظبَ اٌخضْ اٌخبؿ 

داسح االؽزىبس ٚرقذلٗ اٌٍغٕخ اٌذائّخ. ٚفٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ اٌخبِغخ ٠ؾك إلداسح االؽزىبس أْ اٌزٞ رنؼٗ ئ
 رج١غ ِٓ رٍمبء ٔفغٙب ٚثبٌّضاد اٌؼٍٕٟ )ٚفمبً ألؽىبَ إٌظبَ اٌّزوٛس( اٌزجغ اٌّزشٚن فٟ اٌّغزٛدع. 

زىبس ِٕذٚثبً ٚ ئرا ٌُ ٠ؾنش فبؽت اٌجنبػخ اٌّضا٠ذح فاْ اٌغٍطخ اٌّؾ١ٍخ رٕزذة ثٕبء ػٍٝ هٍت االؽ

٠غٙش ػٍٝ لب١ٔٛٔخ اٌّضا٠ذح ٠ٚٛلغ ػٍٝ ِؾنش ٠جشب رِخ ئداسح االؽزىبس ثقٛسح ٔٙبئ١خ رغبٖ فبؽت 

 اٌجنبػخ، أِب ٚفً اٌّغزٛدع اٌزٞ ٠ؾٍّٗ اٌّزوٛس ف١قجؼ ثال ل١ّخ ثؼذ رٌه. 

ء ئٌٝ ٠ذفغ ؽبفً اٌج١غ اٌقبفٟ ثؼذ هشػ وً إٌفمبد ٚاٌغٍفبد ٚاٌغشاِبد ٚثذي اٌخضْ ٚٔفمبد اٌخجشا
 فبؽت اٌجنبػخ أٚ ئٌٝ ٚسصزٗ. 

ٚئرا ٌُ ٠زمذَ أؽذ ئٌٝ ؽشاء و١ّخ ِٓ اٌزجغ رجبع ثبٌّضاد اٌؼٍٕٟ، فزؾشق ٘زٖ اٌى١ّخ ثؼذ أمنبء ٍِٙخ 
 أخ١شح لذس٘ب عزخ أؽٙش. 

  94المادة 

ئْ ئداسح االؽزىبس ِغإٌٚخ ػٓ وً ِب ٠ق١ت اٌزجغ ِٓ إٌمـ أٚ اٌزٍف ثغجت سداءح اٌّؾالد اٌزٟ رخضْ 
١ٙب اٌجنبػخ، ٌٚىٕٙب ال رزؾًّ أدٔٝ ِغإ١ٌٚخ ػٓ وً فمذ أٚ رٍف ٠ق١ت اٌزجغ ثغجت سداءح اٌؾبٌخ اٌزٟ ف

 وبْ ف١ٙب ؽ١ٓ خضٔٗ أٚ ٠ق١جٗ ألعجبة لب٘شح. 

ٚفبؽت اٌجنبػخ ِنطش ئٌٝ اٌزأ١ِٓ ثٛاعطخ االؽزىبس ػٍٝ اٌزجغ اٌزٞ ٠غٍّٗ ئ٠بٖ مذ وً األخطبس 

 ٖ(. اٌزٟ ٠مجً ثٙب عٕذ اٌزأ١ِٓ )ع١ىٛسرب

  91المادة 

ئْ اٌز٠ٓ ٠ؼذْٚ رغبساً ِقذس٠ٓ ُ٘ األؽخبؿ اٌز٠ٓ ٠مذِْٛ ثزٌه ئٌٝ ئداسح اٌّب١ٌخ رقش٠ؾبً خط١بً ٠ىزت 
 ػٍٝ ٚسلخ ِطجٛػخ رؼط١ُٙ ئ٠ب٘ب اإلداسح اٌّزوٛسح ثٕبء ػٍٝ هٍجُٙ. 

ٝ ثغو أعجبة رؾؼش ئداسح اٌّب١ٌخ أفؾبة اٌزقبس٠ؼ ئرا وبٔٛا لذ لجٍٛا أٚ سفنٛا دْٚ أْ رىْٛ ِنطشح ئٌ
 سفنٙب، صُ رؾ١و ئداسح االؽزىبس ػٍّبً ثبألِش. 
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 ٚئرا اسرىت أؽذ اٌزغبس ِخبٌفز١ٓ ألؽىبَ ٔظبَ اٌزجغ ف١ؾطت اعّٗ ِٓ لبئّخ اٌّقذس٠ٓ اٌّؼزشف ثُٙ. 

  91المادة 

ئْ اٌزجغ اٌزٞ ٠ؾزش٠ٗ اٌزغبس اٌّقذسْٚ ِخقـ ٌٍزقذ٠ش فؾغت فبعزؼّبٌٗ ٌالعزٙالن اٌذاخٍٟ ٘ٛ 

 ً اٌزٙش٠ت. ئرْ ِٓ لج١

ػٍٝ اٌزغبس اٌّقذس٠ٓ أْ ٠ّغىٛا ٚأْ ٠مذِٛا ئٌٝ ئداسح االؽزىبس ػٕذ ألً هٍت ٠جذٚ ِٕٙب ؽغبة داخً 

ٚخبسط رم١ذ ف١ٗ ػ١ٍُٙ وً اٌى١ّبد اٌزٟ ٠ىْٛٔٛ لذ اؽزشٚ٘ب ٚأثمٛ٘ب فٟ اٌّغزٛدع، ٚرم١ذ ٌُٙ اٌى١ّبد 
 ؾبعخ ثىً األٚساق اٌّضجزخ اٌالصِخ. اٌّقذسح ٚفمبً ٌج١بْ اٌغّشن، ٠ٚغت أْ ٠شفك ٘زا اٌؾغبة ػٕذ اٌ

  97المادة 

ئْ و١ّبد اٌزجغ اٌزٟ ٠ؾزش٠ٙب اٌزغبس اٌّقذسْٚ ٠غت أْ رجمٝ ِخضٚٔخ ػٍٝ ٔفمزُٙ فٟ ِغزٛدػبد 
 ئداسح االؽزىبس ٚفمبً ٌٍؾشٚه اٌّزجؼخ فٟ ٔظبَ اٌخضْ. 

  98المادة 

 ئْ اٌّؾبف١ً اٌّؼذح ٌٍزقذ٠ش ٠غت أْ رقذس ثزّبِٙب. 

ٌالؽزىبس أْ ٠ؾزشٞ، ثقٛسح اعزضٕبئ١خ ٚثؼذ ارفبلٗ ػٍٝ رٌه ِغ اٌٍغٕخ اٌذائّخ، لغّبً ِٓ  غ١ش أٔٗ ٠غٛص
 ٘زٖ اٌّؾبف١ً، ف١ّب ئرا ٌُ رٕزظ األسامٟ اٌزٟ صسػذ ٌؾغبثٗ و١ّبد وبف١خ. 

 23أِب أعؼبس اٌؾشاء فٟٙ األعؼبس اٌّج١ٕخ فٟ اٌزؼشفخ اٌّشػ١خ اإلعشاء ٚاٌّؾذدح ٚفمبً ألؽىبَ اٌّبدح 

 ئ١ٌٙب ٔفمبد اٌخضْ ٚاٌزأ١ِٓ )ع١ىٛسربٖ(. ِنبفخ 

  99المادة 

٠خنغ اٌزجغ أثٛ س٠ؾخ فنالً ػٓ األؽىبَ اٌؼبِخ اٌزٟ رطجك ػٍٝ وً فئخ ِٓ فئبد اٌزجغ ٌألؽىبَ 

 اٌخقٛف١خ اٌزب١ٌخ. 

  41المادة 

ؾذد٘ب ئداسح ٠غت أْ ٠ٛصْ اٌزجغ ؽبالً ثؼذ االٔزٙبء ِٓ رغف١ف األٚساق ٚػٍٝ األوضش خالي ٍِٙخ ر الوشن: -أ 

االؽزىبس ٌٍّخزبس، ٠ٛمغ اٌزجغ لجً اٌٛصْ فٟ أو١بط أِب اٌزجغ اٌّؼذ ٌٍزذخ١ٓ فٟ اٌمش٠خ ٔفغٙب اٌّضسٚع 
 ف١ٙب اٌزجغ ف١غٛص ثقٛسح اعزضٕبئ١خ ٚصٔٗ ) ػٍٝ ؽىً ِؾبو١ه ( ٚخزّٗ ثبٌشفبؿ ِٓ ئداسح االؽزىبس. 

ج١خ. ٠مَٛ ثبٌٛصْ ِأِٛس ِٓ ئداسح ال ٠غٛص فٟ أٞ ٚلذ وبْ أْ ٠ؾزًّ اٌزجغ اٌّمطٛف ػٍٝ ِٛاد أعٕ
 االؽزىبس ثؾنٛس اٌّخزبس ٚئرا وبْ اٌّخزبس غبٌجبً فجؾنٛس ػن٠ٛٓ ِٓ ِغٍظ االخز١بس٠خ. 

٠غٛص ٌٍضاسع أْ ٠ؾنش اٌٛصْ غ١ش أْ غ١بثٗ ال ٠ّىٓ اػزجبسٖ عججبً ٌؼذَ فؾخ اٌٛصْ ئرا ٔمـ ٚصْ اٌزجغ لجً 

ٌّزوٛس فٟ اٌزقش٠ؼ اٌّمذَ ػٓ اٌغٍخ ٚعت ػٍٝ اٌضاسع ثبٌّئخ ػٓ ٚصٔٗ ا 51رذخ١ٕٗ ػٕذ اٌضاسع أوضش ِٓ 

أْ ٠مذَ ئ٠نبؽبرٗ ػٓ رٌه إٌمـ وزبثخ ٌّىزت ئداسح االؽزىبس اٌزٞ ٠ىْٛ ربثؼبً ٌٗ. ٠غٛص أْ رمٕغ اإلداسح 
ثٙزٖ اإل٠نبؽبد ٚال رؼزجش اٌفشق اٌؾبفً ٔمقبً ٚئال فال ٠ؼزجش فٟ رؾم١ك إٌمـ وذ١ًٌ ؽشػٟ ئال اٌزقش٠ؼ 

ٌغٍخ أٚ ػٕذ االلزنبء اٌزذل١ك اٌغبسٞ ػٍٝ ٘زا اٌزقش٠ؼ ٚوزٌه ٚسلخ اٌٛصْ أٚ األسِٚخ اٌّمبثٍخ اٌّمذَ ػٓ ا
 ٌٙب فٟ ؽبي ػذَ ٚعٛد ٘زٖ اٌٛسلخ. 

ثبٌّئخ ٠ؼبلت ثبٌؼمٛثبد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌفقً اٌغبدط ِٓ ٘زا  51وً ٔمـ غ١ش ِجشس ٠ض٠ذ ػٓ 
 اٌمشاس. 

ٝ ِىبْ اٌزذخ١ٓ ئال ثؼذ اٌؾقٛي ػٍٝ رشخ١ـ ِٓ ئداسح االؽزىبس ال ٠غٛص ٔمً رجغ أثٛ س٠ؾخ ئٌالىقل:  -ب 

 مّٓ اٌؾشٚه اٌّؼ١ٕخ. 
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 ال ٠غٛص إٌمً ئال أصٕبء إٌٙبس 

٠ّٕؼ اٌزشخ١ـ إٌّقٛؿ ػ١ٍٗ فٟ اٌفمشح اٌغبثمخ غت االهالع ػٍٝ هٍت ِٓ اٌضاسع ٠زوش ف١ٗ اٌٛصْ 

ٚو١ٕخ إٌبلً ٚاعُ ٚو١ٕخ اٌؾخـ اٌمبئُ  ٚاٌّىبْ اٌٛاسد ِٕٗ اٌزجغ إٌّمٛي ٚاٌّىبْ اٌّشعً ئ١ٌٗ ٚاعُ
 ثبٌزذخ١ٓ اٌزٞ ٠غٍُ اٌزجغ. 

٠غت ػٍٝ اٌضاسع أْ ٠ؼ١ذ اٌزشخ١ـ اٌّزوٛس أػالٖ فٟ خالي صّب١ٔخ أ٠بَ ِٓ  بساءة ذمت المدخه: -ج 
إٌمً ِإؽشاً ػ١ٍٗ ِٓ لجً اٌّذخٓ أٚ اٌزبعش اٌّقذس ػٍٝ ٘زا األخ١ش أْ ٠ؾٙذ ثأٔٗ اعزٍُ اٌزجغ إٌّمٛي 

 ػٍٝ اٌّخزبس اٌزقذ٠ك ػٍٝ ٘زا اٌزأؽ١ش.  ٠ٚغت

ِٓ  5ن 95اٌزغ١ٍُ ئٌٝ اٌّغزٛدع: ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌزجغ لذ ٔمً ثىبٍِٗ ئٌٝ أِىٕخ اٌزذخ١ٓ لجً  -د 

اٌغٕخ اٌزٟ رٍٟ عٕخ اٌمطبف ٚثؼذ أمنبء ٘زا اٌزبس٠خ ٠غت أْ ٠ٛمغ اٌزجغ اٌزٞ ٌُ ٠ٕمً ئٌٝ أِىٕخ 
ٚاٌّٛاد اٌزٟ ر١ٍٙب ِٓ ٘زا  91ٚ 21ؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدر١ٓ اٌزذخ١ٓ فٟ اٌّغزٛدع مّٓ اٌؾشٚه إٌّقٛ

 اٌمشاس. 

 القسم الثاوي 

 التبغ الري هو قيد التدخيه والتبغ الري جسى تدخيىه 

ال ٠غٛص ألٞ وبْ أْ ٠زؼبهٝ اٌزذخ١ٓ ِب ٌُ ٠مذَ ثزٌه رقش٠ؾبً مّٓ اٌؾشٚه  تصسيح المدخه: -5

 اس اٌّزؼٍك ثزقبس٠ؼ اٌضسّاع. ِٓ ٘زا اٌمش 4ٚفٟ اٌزٛاس٠خ اٌّؼ١ٕخ فٟ اٌّبدح 

٠مذَ ٘زا اٌزقش٠ؼ فبؽت اٌج١ذ اٌزٞ ٠غشٞ ف١ٗ اٌزذخ١ٓ ٚئرا وبْ ِأعٛساً ف١مذِٗ اٌّغزأعش ٠ٚزوش فٟ 
اٌزقش٠ؼ اٌج١ذ اٌّزخز ٌٙزا اٌؼًّ ِٚغبؽزٗ اٌقبف١خ ٚػذد هجمبد اٌزؼ١ٍك اٌّٛعٛدح ف١ٗ ٚألقٝ ؽذ 

 51أ٠ٍٛي ِٓ عٕخ اٌزقش٠ؼ ئٌٝ  51ثٙب ِٓ ربس٠خ  ٠ّىٕٗ اعز١ؼبثٗ رىْٛ ٘زٖ اٌزقبس٠ؼ فؾ١ؾخ ِٚؼّٛالً 

 أ٠ٍٛي ِٓ اٌغٕخ اٌزب١ٌخ ٠ٚغت رغذ٠ذ٘ب وً عٕخ. 

ئْ ث١ٛد اٌزذخ١ٓ اٌزٟ ٌُ ٠قشػ ثٙب مّٓ اٌؾشٚه اٌّؼ١ٕخ أػالٖ ٠ّىٓ اعزؼّبٌٙب فٟ أٞ ٚلذ وبْ ئال 
ئز ٠مذَ ٘زا اٌزقش٠ؼ أٔٗ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٠غت أْ ٠قشػ ثٙب أصٕبء اٌغٕخ لجً اٌّجبؽشح ثبعزؼّبٌٙب ٚػٕذ

٠ِٛبً  51ئٌٝ اٌمبئّمبَ فٟ ِشوض اٌمنبء ٚ٘ٛ ٠زٌٛٝ ئسعبي ٘زا اٌزقش٠ؼ ئٌٝ ئداسح االؽزىبس فٟ أصٕبء 

٠ِٛبً أخشٜ ثبعزالِٙب اٌزقش٠ؼ، ٠ٚىْٛ ٘زا اٌزقش٠ؼ فبٌؾبً ِٕز  51ٚاإلداسح رؾؼش اٌّغزذػٟ فٟ أصٕبء 
 مبدِخ. أ٠ٍٛي ِٓ اٌغٕخ اٌ 51ربس٠خ اإلؽؼبس ثبعزالِٙب ؽزٝ 

٠غت ػٍٝ وً ِذخٓ ٠ؼذي ػٓ اٌزذخ١ٓ أْ ٠ؼٍُ ثزٌه اٌمبئّمبَ ٚاٌمبئّمبَ ٠زٌٛٝ رج١ٍغ ٘زا اٌؼذٚي 

٠ِٛبً ٚال ٠ىْٛ اٌّذخٓ فٟ ؽً ِٓ رؼٙذارٗ رغبٖ ئداسح االؽزىبس ئال ثؼذ أْ  51ئٌٝ ئداسح االؽزىبس فٟ ِذح 

ٟ ػٙذرٗ وّب ٘ٛ ِزوٛس أدٔبٖ ٚؽبالً ثؼذ ٠ىْٛ لذ أثشص ٚفالً ِؾؼشاً ثزغ١ٍّٗ وً و١ّبد اٌزجغ اٌزٟ وبٔذ ف
اٌؼذٚي ػٓ اٌزذخ١ٓ ٠غت رٛل١ف أػّبي اٌزذخ١ٓ ٚال رغزأٔف ٘زٖ األػّبي عٛاء اٌؾشٚه إٌّٖٛ ػٕٙب فٟ 

 اٌفمشح اٌغبثمخ. 

ئرا رٛفٝ اٌّذخٓ ٚعت ػٍٝ اٌّخزبس أْ ٠ؼٍُ اٌمبئّمبَ ثبٌٛفبح فٟ ِذح صّب١ٔخ أ٠بَ ٚاٌمبئّمبَ ٠زٌٛٝ 

فبح ئٌٝ ئداسح االؽزىبس فٟ ِذح صّب١ٔخ أ٠بَ أخشٜ خط١بً ٌٍّخزبس ثبٌزشخ١ـ ثّزبثؼخ ثٕفغٗ رج١ٍغ اٌٛ
 اٌزذخ١ٓ ػٍٝ ِغإ١ٌٚزٗ اٌؾخق١خ ثٕبء ػٍٝ اٌزقش٠ؼ اٌؾبئض ػ١ٍٗ ِٓ ِٛسصخ ٚمّٓ ؽشٚه ٘زا اٌزقش٠ؼ. 

ٌزجغ ئرا وبْ اٌج١ذ اٌّؼذ ٌٍزذخ١ٓ ٠غزؼٍّٗ ِغزأعشٖ ٚعت أْ ٠ٕظُ ثزٌه فه ئ٠غبس ٚعبص إلداسح ؽقش ا

أْ رطبٌت فٟ أٞ ٚلذ وبْ ِٓ فبؽت اٌٍّه أٚ ِٓ اٌّغزأعش االهالع ػٍٝ ٘زا اٌقه، ٚئرا ٌُ ٠مذَ 

٠ِٛبً ِٓ هٍجٙب ئ٠بٖ ٚرغ١ٍّٙب اٌطٍت ٌٍّخزبس ِمبثً ٚفً ِٕٗ  51فه اإل٠غبس ئٌٝ ئداسح االؽزىبس فٟ ِذح 
بهٝ اٌزذخ١ٓ ثذْٚ رقش٠ؼ ٚعت ػٕذئز ػٍٝ اٌّذخٓ أْ ٠زٛلف ػٓ اٌؼًّ ٚئرا ٌُ ٠زٛلف اػزجش وأٔٗ ٠زؼ

اثزذاء ِٓ ا١ٌَٛ اٌزٞ ثٍغزٗ ف١ٗ ئداسح االؽزىبس ِٕؼٗ ػٓ ِزبثؼخ اٌزذخ١ٓ ثٛاعطخ اٌّخزبس ِمبثً ٚفً ِٓ 
 اٌّخزبس ِٛلغ ػ١ٍٗ ِٕٗ. 

٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌّذخ١ٕٓ )ِٓ اٌغبػخ اٌغبدعخ فجبؽبً ئٌٝ اٌغبػخ اٌغبدعخ مساقبت التدخيه:  -2
آراس ِٚٓ اٌغبػخ اٌخبِغخ فجبؽبً ئٌٝ اٌغبػخ اٌضبِٕخ ِٓ أٚي  95ِغبء ِٓ أٚي رؾش٠ٓ األٚي ئٌٝ 

أ٠ٍٛي( أْ ٠ز٘جٛا ثّأِٛسٞ االؽزىبس ئٌٝ أِبوٓ اٌزذخ١ٓ ٚأْ ٠غٍٙٛا ٌُٙ اٌم١بَ ثٛظبئفُٙ  ١ٔ91غبْ ئٌٝ 
ٚأْ ٠غّؾٛا ٌُٙ ثبٌذخٛي ٌذٜ وً هٍت ُِٕٙ ئٌٝ أِبوٓ اٌزذخ١ٓ ٔفغٙب ٚث١ذ اٌغىٓ ٚغ١شٖ ِٓ 

ِٕبصي ِٚؾالد ٚوالئُٙ ٚػٍّزُٙ، ٠ٕٚجغٟ ػٍٝ ٘إالء أْ ٠ّبٔؼٛا فٟ ئعشاء ٘زٖ  ألغبَ ِٕضٌُٙ، ٚئٌٝ

اٌزؾش٠بد ؽزٝ ٚئْ وبٔذ ٘زٖ اٌّؾالد اٌّزوٛسح ٍِىُٙ اٌخبؿ أٚ وبٔٛا ِغزأعش٠ٙب ٚاٌغب٠خ ِٓ رٌه 
 رّى١ٓ اٌّأِٛس٠ٓ ِٓ اٌم١بَ ثغ١ّغ اإلؽقبءاد ٚاٌزذل١مبد ٚاٌزؾم١مبد اٌالصِخ ٌّقٍؾخ االؽزىبس. 
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ٌه ػٍٝ اٌّذخ١ٕٓ ٌذٜ وً هٍت ِٓ ِأِٛسٞ االؽزىبس أْ ٠قشؽٛا ٌُٙ ثأعّبء ٚؽٙشح ِٚغبوٓ ػذا ر

 ٚوالئُٙ أٚ ػٍّزُٙ اٌز٠ٓ ٠غبػذُٚٔٙ فٟ رذخ١ٓ اٌزجغ ؽبالً ثؼذ اٌؾشٚع ثأػّبي اٌزذخ١ٓ. 

٠قجؼ غ١ش عبئض ٌٍّذخٓ أْ ٠ٕزمٟ فٟ ِؾالرٗ اٌخبفخ أٚ رؾذ ؽشاعخ ِغزخذ١ِٗ ثٕٛع ػبَ فٟ 
مؼخ ٌّشالجخ االؽزىبس أ٠خ و١ّخ وبٔذ ِٓ اٌزجغ اٌٛسق ال رىْٛ ل١ذ اٌزؾن١ش أٚ ِغٍمخ ِٚٛصٚٔخ اٌّؾالد اٌخب

 ٠ٚغت ِزبثؼخ أػّبي اٌزؾن١ش ؽزٝ ئٔغبصٖ رّبِبً. 

٠غت دائّبً أْ ٠ىْٛ فٟ ٚعغ اٌّذخ١ٕٓ أْ ٠جشصٚا ٌّأِٛسٞ االؽزىبس ٌذٜ وً هٍت ُِٕٙ ٚفٛالد 

 ألؽىبَ ٘زا اٌمشاس.  اٌزقش٠ؾبد اٌزٟ ٠غت ػ١ٍُٙ رمذ٠ّٙب ٚفمبً 

ئرا ٚلغ خالف ث١ٓ ئداسح االؽزىبس ٚاٌضسّاع ثؾأْ رقش٠ؼ ٠زؼٍك ثبٌزذخ١ٓ أٚ ث١ٓ ئداسح االؽزىبس ٚاٌّذخٓ 

ثؾأْ رقش٠ؼ ٠زؼٍك ثبٌّقذس ؽك ٌالؽزىبس أْ ٠طٍت ِٓ اٌّذخٓ أْ ال ٠ٕضي اٌزجغ ِٓ ِىبْ رؼ١ٍمٗ ئال 
 ثؾنٛس أؽذ ِأِٛس٠ٗ. 

٠نبً ػٍٝ اٌّذخ١ٕٓ أْ ٠قشؽٛا ثّقذس اٌزجغ اٌزٞ وبْ فٟ ؽ١بصرُٙ ٠غت أ التصسيح ػه المصدز: -9
ٚ٘زا اٌزقش٠ؼ اٌّغّٝ ثزقش٠ؼ اٌّقذس ٠غت رمذ٠ّٗ ئٌٝ اٌّخزبس مّٓ اٌؾشٚه ٔفغٙب اٌزٟ ٠مذَ ف١ٙب 

ِٓ ٘زا اٌمشاس، ٠ٚغت أْ ٠زوش فٟ رقش٠ؼ  4اٌزقش٠ؼ إٌّٖٛ ػٕٗ فٟ إٌجزر١ٓ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ِٓ اٌّبدح 
ء ٚؽٙشح ِٚؾً ئلبِخ اٌضسّاع اٌّشخـ ٌُٙ ثبٌضسع اٌز٠ٓ ثبػٛا اٌّذخ١ٕٓ رجغبً أٚ عٍُّٛ٘ أٚ اٌّقذس أعّب

أٚدػُٛ٘ رجغبً ٚٚصْ اٌزجغ اٌزٞ عٍّٗ وً فشد ُِٕٙ، ئْ ٚصْ اٌزجغ اٌزٞ ٠ؼب٠ٓ ٚعٛدٖ فٟ ِؾالد 
اسح االؽزىبس أْ اٌّذخ١ٕٓ رخّٕٗ ئداسح االؽزىبس ٚفمبً ٌٍؼبداد اٌّؾ١ٍخ ٚئرا ٚلغ خالف ػٍٝ اٌزخ١ّٓ ؽك إلد

 رخزُ اٌّؾبو١ه ثبٌشفبؿ صُ ٠ٛصع اٌزجغ ثؼذ أزٙبء اٌزذخ١ٓ. 

ئرا فمذ اٌزجغ وٍٗ أٚ عضء ِٕٗ ٚعت ػٍٝ اٌّذخٓ أْ ٠ؼطٟ ػٍّبً  الفقدان والسسقت واالختالض: -1

عبػخ ٚ٘زٖ اٌٛوبٌخ رذػٖٛ ٌؾنٛس اٌزؾم١ك اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ  14ػٍٝ رٌه وزبثخ ٌٛوبٌخ االؽزىبس فٟ ِذح 
 زبس ِٕٚذٚة ػٓ ئداسح اٌّب١ٌخ ِٕٚذٚة ػٓ ئداسح االؽزىبس. اٌّخ

٠ٕنُ ِؾنش مجو اٌزؾم١ك ػٍٝ ٔغخز١ٓ ٠ٚٛلؼٗ اٌّخزبس ٚإٌّذٚثبْ ٠ٚؾزفع وً ِٓ إٌّذٚث١ٓ ثٕغخخ 
ِٕٗ، ٚئرا وبْ رقش٠ؼ اٌّقذس لذ عشٜ اعزالِٗ ؽٛس ٘زا اٌزقش٠ؼ ٚفمبً ٌٕز١غخ ِؾنش اٌنجو أِب ئرا ٌُ ٠ىٓ 

 ٠ؼ ف١ٕظُ فٟ اٌؾبي. لذ ٚفً ٘زا اٌزقش

ٚئرا رج١ٓ أْ اٌزجغ ِقبة ثؼطً ٚأٔٗ غ١ش فبٌؼ ألٞ اعزؼّبي وبْ ٚعت ؽشلٗ ٚروش اٌؾشق فٟ اٌّؾنش 

 ٚػٕذ االلزنبء فٟ رقش٠ؼ اٌّقذس. 

ٚئرا ادػٝ اٌّذخٓ ثٛلٛع عشلخ أٚ اخزالط ػٕذٖ فال ٠إخز ادػبؤٖ ثؼ١ٓ االػزجبس ئال ئرا صجزذ فؾزٗ 

 أْ ٠طٍت ٘ٛ ٔفغٗ ٘زا اٌزؾم١ك ؽبالً ػٕذ ظٙٛس اٌغشلخ أٚ االخزالط.  ثزؾم١ك لنبئٟ ٚػٍٝ اٌّذخٓ

ئرا ٌُ رزُ ثقٛسح لب١ٔٛٔخ ع١ّغ اٌّؼبِالد اٌّفشٚمخ فٟ ٘زٖ اٌّبدح فال ٠غٛص ئعمبه أ٠خ و١ّخ وبٔذ 
 ِٓ اٌزجغ اٌزٞ ٘ٛ فٟ ػٙذح اٌّذخٓ. 

ٕبصػخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌّذخٓ ػٍٝ ئرا ٚلغ خالف ث١ٓ ئداسح االؽزىبس ٚاٌضاسع أٚ ِ وشن التبغ المدخه: -1
( أٚ ػٍٝ ٔز١غخ اٌزخ١ّٓ اٌزٞ عشٜ 5)اٌمغُ األٚي اٌفمشح  11ٔز١غخ اٌزخ١ّٓ اٌزٞ عشٜ رطج١مبً ٌٍّبدح 

)اٌمغُ اٌضبٟٔ اٌفمشح ط( ٚصْ ِأِٛسٚ ِقٍؾخ االؽزىبس اٌزٟ أؽؼش٘ب اٌّذخٓ ِغجمبً  11رطج١مبً ٌٍّبدح 
ٟ ؽبٌخ غ١بثٗ ثؾنٛس اص١ٕٓ ِٓ أػنبء ِغٍظ االخز١بس٠خ اٌضاسع ثزٌه اٌزجغ ػٕذ اٌّذخٓ ثؾنٛس اٌّخزبس أٚ ف

 لجً رغ١ٍّٗ. 

وً ٔمـ ٌُ ٠جشسٖ اٌضاسع وزبثخ أٚ ٌُ رمجً ثؾأٔٗ ئداسح االؽزىبس اإل٠نبؽبد اٌزٟ لذِٙب اٌضاسع اػزجش ػغضاً 

 ٚػٛلت ثبٌؼمٛثبد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌجبة اٌغبدط ِٓ ٘زا اٌمشاس. 

٠غٛص فٟ أٞ ؽبي ِٓ األؽٛاي أْ ٠ٕمً اٌزجغ اٌّذخٓ ثذْٚ سخقخ ِٓ ئداسح  ال وقل التبغ المدخه: -1

 االؽزىبس ٠ٚغت أْ ٠غشٞ إٌمً ٔٙبساً ٚمّٓ اٌؾشٚه اٌزٟ رؾذد٘ب اإلداسح. 

رؼطٝ ٘زٖ اٌشخقخ ثؼذ االهالع ػٍٝ هٍت ِمذَ ِٓ اٌضاسع ٠زوش ف١ٗ ػٍٝ األخـ اٌٛصْ اٌقبفٟ 

 ٚاعُ ٚؽٙشح اٌّذخٓ اٌزٞ ٠غت ػ١ٍٗ أْ ٠غٍّٗ. ٚاٌّقذس ٚاٌّؾً اٌزٞ ع١ٕمً ئ١ٌٗ اٌزجغ 
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ئْ ئداسح االؽزىبس ػٕذ ئػطبئٙب اٌشخقخ ٌٍضاسع رغٍّٗ  الوصل بإبساء الرمت الري يؼطي للصازع: -1

فٟ اٌٛلذ ٔفغٗ ّٔٛرط ؽٙبدح ئثشاء رِخ ٠زوش ف١ٗ ٚصْ اٌزجغ اٌقبفٟ ٚاعُ ٚؽٙشح اٌضاسع ٚاعُ ٚؽٙشح 
ِٓ اٌضاسع ٚرقذ٠مٙب ِٓ اٌّخزبس رغٍُ ئٌٝ اٌّذخٓ ػٕذ رغ١ٍُ اٌّذخٓ ٚ٘زٖ اٌؾٙبدح ثؼذ ئِنبئٙب 

٠ِٛبً ثؼذ اٌزغ١ٍُ ٚاإلداسح رؼط١ٗ  51اٌزجغ ٠ٚغت ػٍٝ اٌّذخٓ أْ ٠ٛفٍٙب ثذٚسٖ ئٌٝ ئداسح االؽزىبس ِذح 
 ٚفالً ثٙب. 

ْ ئرا ظٙش أْ ٚصْ اٌزجغ اٌّزوٛس فٟ ؽٙبداد ئثشاء اٌزِخ اٌّشعٍخ ِٓ اٌّذخٓ ئٌٝ ئداسح االؽزىبس ٚٚص
اٌزجغ اٌزٞ ثمٟ فٟ ؽ١بصح اٌّذخٓ اٌّٛصْٚ ثؾنٛس اٌّخزبس ّ٘ب دْٚ ٚصْ اٌزجغ اٌزٞ اعزٍّٗ ثؼذ أْ 

ثبٌّئخ ِمبثً اٌض٠بدح )اٌّزٌٛذح هج١ؼ١بً ِٓ اٌزذخ١ٓ( ٚعت ػٍٝ اٌّذخٓ أْ ٠شعً وزبثخ  ٠51نبف ئ١ٌٗ 
 اإل٠نبؽبد اٌالصِخ ئٌٝ ٚوبٌخ االؽزىبس اٌزبثغ ٌٙب. 

ْ رمجً ٘زٖ اإل٠نبؽبد ٚأْ ال رؼذ إٌمـ ػغضاً ٚئال وبٔذ ٚفٛالد ئثشاء اٌزِخ اٌزٟ ٠ّىٓ ئداسح االؽزىبس أ
٠شعٍٙب ٚرقش٠ؼ اٌّقذس ػٕذ االلزنبء ٔز١غخ اٌزذل١ك اٌزٞ عشٜ ثؾأْ اٌزقبس٠ؼ ٚٚفٛالد ئثشاء اٌزِخ 

 . اٌّؼطبح ٌٍضاسع أٚ ػٍُ ٚخجش اٌٛصْ اٌزٞ عشٜ ػٕذ اٌّذخٓ ؽغخ لب١ٔٛٔخ دْٚ عٛا٘ب إلصجبد اٌؼغض

 وً ٔمـ غ١ش ِجشس ٠ؼزجش ػغضاً ٠ٚخنغ ٌٍؼمٛثبد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌجبة اٌغبدط ِٓ ٘زا اٌمشاس. 

٠غت ٚمغ اٌزجغ اٌّذخٓ مّٓ أو١بط ٚرغ١ٍّٗ ئٌٝ ِغزٛدع االؽزىبس لجً  التصسيح، المستودع: -4

ِٚب  91ٚ 21وبْٔٛ األٚي ِٓ اٌغٕخ اٌزب١ٌخ ٌٍّؾقٛي مّٓ اٌؾشٚه إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدر١ٓ  95
 ١ٍ٠ّٙب ِٓ ٘زا اٌمشاس. 

٠ٚغت أْ ال رؾٛٞ األو١بط فٟ أٞ ٚلذ وبْ ِٓ األٚلبد ػٍٝ ِٛاد غش٠جخ ػٍٝ أٔٗ ال ٠غٛص أْ ٠ىْٛ 
اٌزجغ ِخزٍطبً ِغ عٛلٗ ٚػٕذ ٚفٛي اٌزجغ ئٌٝ اٌّغزٛدع ٠ٛصْ ثؾنٛس اٌضاسع ٚرخزُ األو١بط ثبٌشفبؿ 

 ؾ١ؾبً. ٚرشلُ ٚال ٠ؾٛي غ١بة اٌضاسع دْٚ اػزجبس اٌٛصْ ف

ئرا ٚعذ أْ ٚصْ اٌزجغ اٌزٞ عٍّٗ اٌضاسع ئٌٝ اٌّغزٛدع ٘ٛ دْٚ اٌٛصْ اٌزٞ أػطٟ ٚفالً ثٗ ٚعت ػٍٝ 

اٌّضاسع أْ ٠ؼطٟ ػٓ رٌه وزبثخ اإل٠نبؽبد اٌالصِخ ئٌٝ ِذ٠ش٠خ االؽزىبس اٌّؾ١ٍخ ٚإلداسح اٌؾقش أْ رمجً 
اٌزٞ أِنبٖ اٌضاسع ٚفٟ ػذَ ٚعٛدٖ هٍجبد ثٙزٖ اإل٠نبؽبد ٚأْ ال رؼذ إٌمـ ػغضاً ٚأال ٠ىْٛ ئثشاء اٌزِخ 

سخـ إٌمً ٚٚفً اٌّغزٛدع أٚ فٟ ػذَ ٚعٛدٖ، األسِٚخ اٌّمبثٍخ ٌٗ، ؽغخ لب١ٔٛٔخ دْٚ عٛا٘ب إلصجبد 
 اٌؼغض. 

 وً ٔمـ غ١ش ِجشس ٠ؼزجش ػغضاً ٠ٚخنغ ٌٍؼمٛثبد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌجبة اٌغبدط ِٓ ٘زا اٌمشاس. 

 القسم الثالث 

 وضغ الحساباث 

 ؽغبة اٌضسّاع:  -5

 اٌى١ّبد اٌزٟ رؾممذ ثبٌٛصْ.  -5

ئرا ٌُ ٠ىٓ رجغ اٌضاسع خبمؼبً ٌٍٛصْ ٚئرا ٌُ ٠ٛصْ لغُ ِٓ ِؾقٌٛٗ ل١ذد ػ١ٍٗ اٌى١ّبد اٌّمبثٍخ  -2

ٌّؾقٌٛٗ اٌٛاسد روش٘ب فٟ رقش٠ؼ اٌّؾقٛي أٚ ػٕذ االلزنبء اٌى١ّبد إٌبرغخ ػٓ اٌزذل١ك فٟ ٘زا 
رغ١ٍّٙب ئٌٝ أؽذ اٌّذخ١ٕٓ ٚئرا ٚعذ فشق ث١ٓ رقش٠ؾٗ ٚرقبس٠ؼ اٌّذخٓ اٌزقش٠ؼ هبٌّب ٌُ ٠ضجذ اٌضاسع 

أِىٕٗ ئصجبد رقش٠ؾٗ ثغ١ّغ اٌطشق اٌمب١ٔٛٔخ ٚػٍٝ األخـ ثاثشاص فه اٌج١غ أٚ ِمبٌٚخ اٌزذخ١ٓ اٌزٟ رضجذ 

 رغ١ٍّٗ اٌزجغ. 

 اٌى١ّبد اٌٛاسد روش٘ب فٟ هٍجبد سخـ إٌمً ثؼذ رذخ١ٓ اٌزجغ.  -9

 ٠ٚم١ذ فٟ ٘زٖ اٌؾغبثبد ٌٍضاسع: 

 اٌى١ّبد اٌزٟ عٍّٙب ٌٍّذخٓ ثّٛعت ٚفً ِٕٗ.  -5

ئرا ٌُ ٠ىٓ رجغ اٌضاسع خبمؼبً ٌٍٛصْ أٚ ٌُ ٠ٛصْ لغُ ِٕٗ فزف١ذ ٌٗ اٌى١ّبد اٌزٟ أصجذ رغ١ٍّٙب  -2
 ؽم١مخ ئٌٝ أؽذ اٌّذخ١ٕٓ وّب ٘ٛ ِزوٛس أػالٖ. 



 

 
w : الموقع الرسمي للمعهد العالي للقضاء في سوريا w w . h j i . s y 

 

 

 13صفحة 

 اٌى١ّبد اٌزٟ عٍّٙب اٌضاسع ئٌٝ اٌّغزٛدع.  -9

٠ظً اٌضسّاع ِغإ١ٌٚٓ ػٓ اٌى١ّبد اٌّذٚٔخ فٟ ؽغبثُٙ ٚوً و١ّخ ال ٠مذِٛٔٙب ػٕذ ئعشاء ئؽذٜ 
اٌّؼبِالد اٌّفشٚمخ ػ١ٍُٙ ػغضاً خبمؼبً ٌٍؼمٛثبد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌجبة اٌغبدط ِٓ ٘زا اٌمشاس ِب 

 ٌُ ٠مذِٛا وزبثخ رجش٠شاً ٌُٙ رمجً ثٗ ئداسح االؽزىبس. 

 فٟ ٘زٖ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّذخ١ٕٓ: ؽغبثبد اٌّذخ١ٕٓ ٠م١ذ  -2

 اٌى١ّبد اٌزٟ أػطٝ ػٕٙب اٌّذخٓ ٚفالً ٌٍضاسع.  -5

 اٌى١ّبد اٌّذٚٔخ فٟ رقبس٠ؾٗ أٚ اٌى١ّبد اٌزٟ رؾممذ ٌذٜ اٌزذل١ك فٟ رقبس٠ؾٗ.  -2

وّب أٔٗ ٠م١ذ ػ١ٍٗ اٌى١ّبد اٌزٟ ٌُ رىٓ خبمؼخ ٌٍٛصْ ٚاٌى١ّبد اٌزٟ ٌُ رٛصْ اٌؼبئذح ٌٍّضاسػ١ٓ اٌز٠ٓ 
 ٛا فؼالً رغ١ٍّٙب ٌٍّذخ١ٕٓ وّب ٘ٛ ِزوٛس أػالٖ. أصجز

 ثبٌّئخ ػٍٝ اٌى١ّبد اٌّزوٛسح أػالٖ ِمبثً اٌض٠بدح اٌّزٌٛذح هج١ؼ١بً ِٓ اٌزذخ١ٓ.  51ئمبفخ  -9

 اٌض٠بداد اٌزٟ رؾممذ ٚعٛد٘ب ئداسح االؽزىبس.  -1

ٓ رؾؼش ثبعزالِٙب ٠طشػ ِٓ ؽغبثبد اٌّذخ١ٕٓ اٌى١ّبد اٌزٟ ٠جشص ػٕٙب اٌّذخٓ ٚفٛالد ِٓ اٌّضاسػ١

 ئ٠ب٘ب. 

٠ّىٓ ئداسح اٌؾقش )ثٕبء ػٍٝ هٍت خطٟ ِٓ رٚٞ اٌؼاللخ( أْ رمجً ثبٌض٠بداد اٌزٟ رفٛق اٌض٠بدح 

 اٌطج١ؼ١خ ٚرٌه ٌغذ إٌمـ اٌزٞ رؾمك ٚلٛػٗ لجالً فٟ ؽغبة اٌّذخ١ٕٓ أصٕبء ػ١ٍّخ رذخ١ٓ ٚاؽذح. 

١ّخ ال ٠ّىُٕٙ رمذ٠ّٙب ػٕذ ئعشاء ٠ظً اٌّذخْٕٛ ِغإ١ٌٚٓ ػٓ اٌى١ّبد اٌّذٚٔخ فٟ ؽغبثُٙ ٚوً و
ئؽذٜ اٌؼ١ٍّبد اٌّفشٚمخ اػزجشد ػغضاً خبمؼبً ٌٍؼمٛثبد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌجبة اٌغبدط ِٓ ٘زا 

 اٌمشاس ِب ٌُ ٠مذِٛا رجش٠شاً خط١بً ػٕٙب رمجً ثٗ ئداسح االؽزىبس. 

 ؽغبثبد اٌزغبس اٌّقذس٠ٓ : ٠م١ذ ػٍٝ اٌزغبس اٌّقذس٠ٓ فٟ ٘زٖ اٌؾغبثبد:  -9

اٌى١ّبد اٌزٟ هٍت اٌضاسع رؾ٠ٍٛٙب العُ اٌّقذس٠ٓ ٚرٌه اثزذاء ِٓ رمذ٠ُ رقش٠ؼ اٌج١غ اٌزٞ لجً ثٗ  -5

 ِٓ ٘زا اٌمشاس.  95اٌزبعش ٚإٌّقٛؿ ػ١ٍٗ فٟ اٌّبدح 

ثبٌّئخ ػٍٝ اٌى١ّبد اٌّزوٛسح أػالٖ ِمبثً اٌض٠بدح اٌّزٌٛذح هج١ؼ١بً ِٓ ػ١ٍّخ اٌزذخ١ٓ ٚال  51ئمبفخ  -2

 فخ فٟ ؽغبة اٌّقذس ئال ػٓ و١ّخ األٚساق اٌغبفخ اٌزٟ ؽٌٛذ العُ اٌزبعش لجً اٌزذخ١ٓ. رم١ذ ٘زٖ اإلمب

 ٠طشػ ِٓ ؽغبثبد اٌزغبس اٌّقذس٠ٓ اٌى١ّبد اٌزٟ ؽٌٛذ العُّٙ ٚعٍّٛ٘ب ئٌٝ اٌّغزٛدع. 

٠ؼذ رمذ٠ُ هٍت اٌزؾ٠ًٛ ٠غت ػٍٝ اٌزغبس اٌّقذس٠ٓ ف١ّب ٠زؼٍك ثى١ّبد اٌزجغ اٌّؾٌٛخ العُّٙ أْ 

غ اٌضاسع ٚاٌّذخ١ٕٓ ع١ّغ هٍجبد سخـ إٌمً ٚرقبس٠ؼ اٌزذخ١ٓ ٚاٌّقذس ٚرقبس٠ؼ اٌفمذاْ أْ ٠مذِٛا ِ

 اٌغشلخ ٚأْ ٠ٛلؼٛا ع١ّغ اٌٛفٛالد ٚأسِٚبد ٚفٛالد اٌّغزٛدع. 

٠ٚغٛص ٌُٙ ئرا ظٙش ػغض أْ ٠مذِٛا ػٕٗ رجش٠ش ٌٗ إلداسح االؽزىبس ٚاٌزغبس ٠ىٛٔب )ف١ّب ٠خزـ ثبٌزجغ اٌّؾٛي 
رغبٖ اإلداسح اٌّزوٛسح ثبٌزنبِٓ ِغ اٌضسّاع اٌّذخ١ٕٓ ػٓ دفغ اٌغضاءاد إٌمذ٠خ ٚػّب  العُّٙ( ِغإ١ٌٚٓ

 ٠ؾىُ ثغ ػٍٝ اٌضسّاع ٚاٌّذخ١ٕٓ ِٓ اٌغضاء إٌمذٞ. 

ِغإ١ٌٚخ اٌضسّاع ثبٌزنبِٓ ِغ اٌّذخ١ٕٓ: ئرا ظٙش ٌذٜ اٌزذل١ك فٟ ٚفٛالد ٚرقبس٠ؼ اٌضسّاع  -1

ب ئٌٝ اٌّذخٓ ٚاٌى١ّبد اٌؾم١مخ اٌّٛعٛدح فٟ ؽ١بصح ٘زا ٚاٌّذخ١ٕٓ ٔمـ فٟ اٌى١ّبد اٌّقشػ ثزغ١ٍّٙ
األخ١ش فبٌضسّاع أفؾبة اٌؼاللخ ٚاٌّذخْٕٛ ٠ىْٛٔٛ ِغإ١ٌٚٓ ثبٌزنبِٓ رغبٖ غذاسح االؽزىبس ػٓ دفغ 

اٌغضاءاد إٌمذ٠خ ٚػّب ٠ؾىُ ثٗ ِٓ اٌغضاء إٌمذٞ ػٍٝ اٌّذخٓ ِٓ عشاء إٌمـ اٌؾبفً ٚال ٠ّٕغ رٌه 

 خ اٌذػٜٛ ػٍٝ اٌّذخٓ. اٌضسّاع ِٓ ؽمُٙ ثالبِ

  46المادة 
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ال ٠ّىٓ ألٞ وبْ أْ ٠ج١غ إٌّزٛعبد اٌزٟ رقٕؼٙب أٚ رغزٛسد٘ب ئداسح االؽزىبس ئال ئرا وبْ ٠ؾًّ سخقخ أٚ 

 ئعبصح ِؼطبح ِٕٙب. 

  42المادة 

وً سخقخ أٚ ئعبصح ث١غ رمطؼٙب ئداسح االؽزىبس رىْٛ خبفخ ثؾخـ ِؼٍَٛ ٠زوش اعّٗ ػ١ٍٙب ٚرؼطٝ 
 خ ٚثمقذ اٌج١غ فٟ ِؾً ِؼ١ٓ. ٌّذح ِؼ١ٕ

غ١ش أٔٗ ٠غٛص إلداسح االؽزىبس أْ رشخـ ٌٍجبػخ اٌّزغ١ٌٛٓ أْ ٠ج١ؼٛا اٌزجغ فٟ اٌّذْ ٚاٌمشٜ ٚأْ ٠ج١ؼٖٛ 
ِٓ اٌمجبئً اٌشؽً ؽ١ٓ أزمبٌٙب ِٓ ِىبْ ئٌٝ ِىبْ ِب، أِب اٌشخقخ اٌزٟ رؼطٝ ٌُٙ ف١ّىٓ اٌؼًّ ثٙب أِب 

 فٟ ِٕطمخ ٚاؽذح أٚ ػذح ِٕبهك. 

  49ة الماد

ػٍٝ وً فشد ٠ش٠ذ رؼبهٟ ث١غ اٌزجغ فٟ ؽبٔٛد ِؼٍَٛ أٚ ٠ش٠ذ ث١ؼٗ ِزغٛالً، أْ ٠مذَ ئٌٝ ئداسح االؽزىبس 

هٍجبً ِٕطجمبً ػٍٝ إٌّٛرط اٌّؼطٝ ِٕٙب، ٚئداسح االؽزىبس غ١ش ِنطشح ئٌٝ ث١بْ األعجبة اٌزٟ لذ رؾٍّٙب 
 ػٍٝ سفل ئػطبء ئؽذٜ اٌشخـ أٚ ػٍٝ رغذ٠ذ٘ب. 

  44المادة 

فبؽت اٌطٍت اٌزٞ ٠مجً سخقخ ث١غ ٚ٘زٖ اٌشخقخ ئِب ع٠ٕٛخ ٚئِب ٔقف ع٠ٕٛخ، ٚرؼطٝ ػٓ وً  ٠غٍُ
عٕخ أٚ ػٓ وً عزخ أؽٙش ِٓ اٌغٕخ اٌغشث١خ ٌمبء رأد٠خ ثذي اٌشعُ اٌغٕٛٞ أٚ ٔقفٗ ٔمذاً، ؽغت ِب 

 رىْٛ اٌشخقخ ع٠ٕٛخ أٚ ٔقف ع٠ٕٛخ. 

  41المادة 

٠قذسٖ ٚص٠ش اٌّب١ٌخ ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ٌغٕخ اٌّشالجخ ٠ؼ١ٓ ثذي اٌشخقخ ثّٛعت رؼش٠فخ رؾذد فٟ لشاس 

اٌذائّخ، أِب رق١ٕف ؽٛا١ٔذ اٌج١غ فٟ وً دٌٚخ فزمَٛ ثٗ ئداسح االؽزىبس ثبالرفبق ِغ سئ١ظ ِقٍؾخ اٌّب١ٌخ 
 ف١ٙب ٠ّٚىٓ ئػبدح إٌظش فٟ ٘زا اٌزق١ٕف وً عٕخ. 

 5315بن اػزجبساً ِٓ ِطٍغ ػبَ ٠ؾذد اٌشعُ اإلمبفٟ اٌّمطٛع ٚاٌجذي اٌغٕٛٞ ٌشخـ ث١غ اٌزجغ ٚاٌزٕج

 وّب ٠ٍٟ: ِٓ أعً اٌزفبف١ً ٠شعٝ اٌشعٛع ٌٍّشاعغ. 

  41المادة 

 ٠غت ػٍٝ أفؾبة سخقخ أٚ ئعبصح اٌج١غ أْ ٠ذ٠شٚا ؽٛا١ٔزُٙ ثأٔفغُٙ. 

ٚاٌشخقخ أٚ اإلعبصح اٌّزوٛسح عٕذ ال ٠غٛص ث١ؼٗ أٚ اٌزٕبصي ػٕٗ، ٚال ٠ّىٓ إلداسح االؽزىبس أْ رؼزشف ثج١غ 
أٚ اٌزٕبصي ػٕٙب، ثً رؼزجش٘ب فٟ ِضً ٘زٖ اٌؾبٌخ ٍِغبح ٚرؾزفع ٌٕفغٙب ثؾك اٌم١بَ ثبٌّالؽمبد  اٌشخقخ

 اٌمب١ٔٛٔخ. 

  47المادة 

ال ٠غٛص ٔمً ؽبٔٛد ث١غ اٌزجغ ئٌٝ ِىبْ غ١ش اٌّىبْ اٌزٞ أػط١ذ اٌشخقخ أٚ اإلعبصح ِٓ أعٍٗ ئال ثؼذ أْ 

غٛص عؾت اٌشخقخ فٛساً ِٓ اٌجبػخ اٌز٠ٓ ٠غزؾقً فبؽجٗ ِٓ ئداسح االؽزىبس ػٍٝ رشخ١ـ خبؿ، ٠ٚ
 ٠خبٌفْٛ ٘زٖ األؽىبَ ِغ ِالؽمزُٙ ثبػزجبس أُٔٙ ٠زؼبهْٛ ث١غ اٌزجغ ثقٛسح غ١ش لب١ٔٛٔخ. 

  48المادة 

 ال ٠غٛص ٌٍجبػخ أْ ٠مزٕٛا، أٚ أْ ٠ج١ؼٛا اٌزجغ ئال مّٓ ػٍت أٚ غالفبد أٚ سصَ رٍقك ػ١ٍٙب هٛاثغ االؽزىبس. 
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ٕٛا ػٍٝ اٌذٚاَ و١ّبد وبف١خ ِٓ وً أٔٛاع ٚأفٕبف اٌّقٕٛػبد اٌالصِخ ػٍٝ ٘إالء اٌجبػخ أْ ٠مز

ٌالعزٙالن اٌّؾٍٟ. ٚػ١ٍُٙ أْ ٠ؾزشٚا اٌّقٕٛػبد ِٓ اٌّغزٛدع اٌزٞ رؼ١ٕٗ ٌُٙ ئداسح االؽزىبس فٟ 
 ِٕطمزُٙ ٚثؼذ رأد٠خ ل١ّزٙب ٔمذاً. 

 ٚوً ئعزمشاك أٚ رٕبٚي ِٓ ِقٕٛػبد االؽزىبس ث١ٓ اٌجبػخ ِّٕٛع. 

  49المادة 

٠غت ػٍٝ اٌجبػخ أْ ٠ج١ؼٛا اٌّقٕٛػبد ثبألعؼبس اٌّؾذدح اٌّزوٛسح ػٍٝ اٌؼٍت أٚ اٌشصَ دْٚ ِب ص٠بدح أٚ 
 ٔمقبْ. 

أِب عؼبٌخ اٌجبػخ فٟ اٌخقُ اٌزٞ ٠ؼطٟ ٌُٙ ِٓ أفً ِؾزش٠برُٙ، ٚرؾذد ئداسح االؽزىبس ثذي ٘زا 
ٕبفٙب ٚرٌه ثؼذ االرفبق ِغ اٌخقُ ؽغت إٌّبهك، اٌظشٚف، ٚأٔٛاع اٌّقٕٛػبد اٌّؼشٚمخ ٌٍج١غ ٚأف

 اٌٍغٕخ اٌذائّخ. 

  11المادة 

ئْ أٔٛاع اٌؾبفالد اٌّؼشٚمخ ٚرق١ٕفٙب ٚأعؼبس ث١ؼٙب ٚرؼ١١ٓ أِبوٓ اٌج١غ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزجغ اٌّغّٝ 

 رجغ إٌّطمخ رمشس٘ب اٌٍغٕخ اٌذائّخ ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ئداسح االؽزىبس. 

  رقذق ٘زٖ اٌّمشساد ثمشاس ِٓ )ٚص٠ش اٌّب١ٌخ(.

  16المادة 

 ئْ رغضئخ سصَ أٚ ػٍت اٌزجغ أٚ اٌغىب٠ش ثمقذ اٌج١غ ثبٌّفشق ِّٕٛػخ، ٚوً ثبئغ رجغ ٍِضَٚ ثج١غ اٌىجش٠ذ. 

أِب ث١غ اٌّٛاد األخشٜ فٙٛ ِجبػ، ٌٚىٓ ٠غت اٌىف ػٕٗ ػٕذ ألً هٍت ٠جذس ِٓ ئداسح االؽزىبس، ف١ّب رج١ٓ 

 أٔٗ ٠ؾٛي دْٚ فْٛ اٌزجغ أٚ دْٚ ث١ؼٗ. 

  12المادة 

ٍٝ اٌجبئغ اٌزٞ ٠شغت فٟ اٌىف ػٓ اعزضّبس ؽبٔٛرٗ أْ ٠ؾؼش ثزٌه اٌّغزٛدع اٌزٞ ٠ٕزغت ئ١ٌٗ ػ

 ٠ِٛبً ػٍٝ األلً.  51خط١بً ٚلجً 

 ِّٚٙب وبْ اٌٛلذ اٌزٞ ٠ىف ف١ٗ ػٓ اٌج١غ فال ٠ؾك ٌٗ أْ ٠طبٌت ثأٞ عضء وبْ ِٓ ثذي اٌشخقخ. 

ٌخ ع١ذح فزؼ١ذ ٌٗ اإلداسح ل١ّخ ٘زا اٌزجغ ٚػ١ٍٗ أْ ٠شد اٌزجغ اٌزٞ ٘ٛ فٟ ؽٛصرٗ، ؽشه أْ ٠ىْٛ فٟ ؽب

 اٌمب١ٔٛٔخ ثؼذ أْ رطشػ ِٕٙب ِمذاس اٌخقُ. 

  19المادة 

٠غت ػٍٝ اٌجبػخ اٌّم١ّ١ٓ أٚ اٌّزغ١ٌٛٓ أْ ٠خنؼٛا ٌٍزؾش٠بد اٌزٟ ٠طٍت ِأِٛسٚ االؽزىبس ئعشاؤ٘ب ٚئال 

 اػزجشد سخقزُٙ ٍِغبح 

دْٚ ػزس ِمجٛي ف١ؾك إلداسح االؽزىبس أْ رؼزجش  عبػخ ِزٛا١ٌخ 14ٚئرا ظً أؽذ اٌؾٛا١ٔذ ِمفالً ه١ٍخ 

 سخقزٗ ٍِغبح أ٠نبً. 

  14المادة 

)ثّب ف١ٙب ٘زٖ اٌّبدح األخ١شح( ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّٕزغبد  19ٚ 15ئْ اٌّخبٌفبد اٌزٟ رشرىت مذ اٌّٛاد 
 اٌّقٕٛػخ اٌٍّقمخ ػ١ٍٙب ِبسوبد االؽزىبس ٚهٛاثؼٗ رخـ ِأِٛسٞ االؽزىبس دْٚ عٛاُ٘. 
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  11المادة 

ئْ اٌزجغ اٌزٞ ال ٠ضاي فٟ دٚس اٌزؾن١ش، أٚ اٌزجغ اٌّقٕٛع ال ٠غٛص ئدخبٌٗ ئٌٝ )األسامٟ اٌغٛس٠خ( ِب ٌُ 

 ٠ىٓ ِغزٛسداً ألعً ئداسح االؽزىبس. 

ثبٌّئخ ِٓ  31ٚػٍٝ ئداسح االؽزىبس أْ رجزبع ِٓ إٌّزغ١ٓ اٌّؾ١١ٍٓ ِب رؾزبعٗ ِٓ اٌزجغ اٌٛسق ثٕغجخ 
ٚئرا وبْ اٌّؾقٛي اٌّؾٍٟ غ١ش وبف ف١ّىٕٙب أْ رغزٛسد ِٓ اٌخبسط ؽبعبرٙب ٌالعزٙالن اٌذاخٍٟ، 

 اٌى١ّبد اٌزٟ رؾزبط ئ١ٌٙب. 

  11المادة 

٠غٛص إلداسح االؽزىبس أْ رغّؼ ٌألفشاد أْ ٠غزٛسدٚا ثقٛسح اعزضٕبئ١خ ثؼل إٌّزغبد اٌّقٕٛػخ، ٌّٚٓ 

اٌغٕخ، ٚأْ ٠إدٚا سعّبً  ثؾشه أْ ال رزغبٚص اٌى١ّبد اٌزٟ ٠غزٛسدٚٔٙب ػؾش٠ٓ و١ٍٛ ػٓ وً ؽخـ فٟ
 خبفبً ٠نبف ئٌٝ سعَٛ اٌغّشن. 

 أِب ثذي ٘زا اٌشعُ اٌزٞ رغزٛف١ٗ ئداسح االؽزىبس فزؾذدٖ اٌٍغٕخ اٌذائّخ. 

رذفغ سعَٛ اٌغّشن اٌؼبد٠خ ئٌٝ عجبح اٌغّشن، ٌٚىٓ ٘إالء ال ٠ّىُٕٙ رغ١ٍُ و١ّبد اٌزجغ اٌّغزٛسدح 

ذسٚي أٚ اٌطٛاثغ اٌّؼطبح ِٓ ئداسح االؽزىبس ٚاٌزٟ ٠ضجذ ئٌٝ أفؾبثٙب ئال ثؼذ أْ رٍقك ػ١ٍٙب لطغ اٌجٕ
 ئٌقبلٙب أْ اٌشعُ اٌخبؿ اٌّؾبس ئ١ٌٗ أػالٖ لذ اعزٛفٝ. 

٠ؾذد سعُ االعز١شاد ػٓ اٌى١ٍٛ اٌٛاؽذ ِٓ اٌزجغ اٌّقٕٛع اٌّغزٛسد ثقٛسح اعزضٕبئ١خ ِٓ لجً األفشاد 

( ثخّغ١ٓ ١ٌشح عٛس٠خ رطجك 5391بٟٔ وبْٔٛ اٌض 91/ي.س ربس٠خ 51ِٓ اٌمشاس  11)ػّالً ثؾىُ اٌّبدح 

 . 5311آراس  21أؽىبَ ٘زا اٌمشاس ِٓ ربس٠خ 

  17المادة 

 ال ٠ّىٓ ٔمً اٌزجغ اٌٛسق فٟ داخً )األسامٟ اٌغٛس٠خ( ئال مّٓ اٌؾشٚه اٌّج١ٕخ ف١ّب ٠ٍٟ: 

بػخ وً و١ّخ ِٓ اٌزجغ ٠غت أْ رٕمً ثٛاعطخ فبؽجٙب رؾذ ِشالجخ االؽزىبس ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ رٕمً اٌجن

 ئٌٝ ٚعٙخ ئسعبٌٙب ثٛاعطخ سخقخ ٔمً رؼط١ٙب ئداسح االؽزىبس. 

أِب إٌمً فٟ غ١ش ٘بر١ٓ اٌؾبٌز١ٓ فأٗ غ١ش عبئض ئال ثؼذ اإلعزؾقبي ػٍٝ سخقخ خبفخ ِٓ ئداسح 

 االؽزىبس ٚفٟ اٌظشٚف اٌزٟ رؾذد٘ب ٘زٖ اإلداسح. 

  18المادة 

ِطجٛػخ ٠ؼط١ٙب سئ١ظ اٌّغزٛدع اٌزٞ رٕمً ػٍٝ ٚسلخ  11رىزت سخقخ إٌمً اٌّؾبس ئ١ٌٙب فٟ اٌّبدح 
 ِٕٗ اٌجنبػخ. 

ٚثؼذ أْ ٠زُ إٌمً رؼبد سخقخ إٌمً مّٓ اٌٍّٙخ اٌّؼ١ٕخ ئٌٝ سئ١ظ اٌّغزٛدع اٌزٞ ٔظّٙب، ٚلذ 
ٚمؼذ ػ١ٍٙب ِإعغخ االؽزىبس اٌزٟ أسعٍذ ئ١ٌٙب اٌجنبػخ أٚ اٌغّشن )ؽغت األؽٛاي( ئؽبسح رضجذ 

 ٌٝ ِغزٛدع اٌغّشن. دخٛي اٌزجغ ئٌٝ ٘زٖ اٌّإعغخ أٚ ئ

ٚفٟ ؽبٌخ رقذ٠ش اٌجنبػخ ٠قفٝ ؽغبة اٌزبعش اٌّقذس ثقٛسح ٔٙبئ١خ ثٕبء ػٍٝ ئثشاصٖ فٟ ٍِٙخ صالصخ 

أؽٙش، ٔغخخ ػٓ ػٙذ اٌزأ١ِٓ اٌغّشوٟ، ِجشأ ِٓ ِقٍؾخ اٌغّبسن، ٚلذ ؽشسد ف١ٗ ثقٛسح خبفخ ؽٙبدح 
االلزنبء( رأد٠خ اٌشعَٛ اٌغّشو١خ ػٕذ  رضجذ ٚفٛي اٌزجغ ئٌٝ اٌجالد اٌزٟ فذس ئ١ٌٙب، ٚؽٙبدح رضجذ )ػٕذ

ٚفٌٛٗ ئٌٝ ِغزٛدع اٌغّشن أٚ لجٌٛٗ ف١ٗ، ٠ٚغت أْ رإؽش لٕق١ٍخ عٛس٠خ ػٍٝ ٘زٖ اٌؾٙبداد ٚأْ 
 رقذق ئِنبٚارٙب ف١ّب هٍجذ ئداسح االؽزىبس رٌه ػٕذ ٔمً اٌزجغ. 

ِٓ ٘زٖ اإلداسح رضجذ ٚئرا وبْ اٌزجغ ِشعالً ئٌٝ اؽزىبس ؽىِٟٛ ف١ّىٓ ٌٍزبعش أْ ٠ىزفٟ ثاثشاص ؽٙبدح 
 ٚفٛي اٌزجغ ٚرزوش ػذد اٌجبالد اٌّغزٍّخ ٚأٔٛاػٙب ٚٚصٔٙب. 
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 17صفحة 

ئال ثؼذ دفغ ع١ّغ اٌّجبٌغ  ٠11ّىٓ إلداسح االؽزىبس أْ ال رؼطٟ سخقخ إٌمً اٌّؾبس ئ١ٌٙب فٟ اٌّبدح 

 اٌزٟ رزطٍت ٌٙب ػٓ اٌجنبئغ ِٓ أٞ لج١ً وبْ. 

  19المادة 

 رؼزجش ِٙشثخ: 

إٌّمٌٛخ أٚ اٌّقذسح ٚاٌزٟ ٌُ رشعغ األٚساق اٌخبفخ ثٙب ئٌٝ ِشعؼٙب اإل٠غبثٟ وً و١ّبد اٌزجغ  -5

 ِقذلخ مّٓ اًٌّٙ اٌّؼ١ٕخ. 

وً فشق ث١ٓ اٌى١ّبد إٌّمٌٛخ أٚ اٌّقذسح ٚث١ٓ اٌى١ّبد اٌزٟ أثشصد األٚساق اٌخبفخ ثٙب مّٓ  -2

 اٌٍّٙخ اٌّؼ١ٕخ. 

  11المادة 

ٌجنبػخ ِٓ و١ّبد اٌزجغ اٌٛسق اٌّخضٚٔخ فٟ ِغزٛدػبرٙب أٚ ٠ّىٓ إلداسح االؽزىبس أْ رجشب رِخ أفؾبة ا
 ِخبصٔٙب أٚ إٌّمٌٛخ ثّٛعت سخقخ إٌمً. ف١ّب ئرا أرٍفذ لنبًء ٚلذساً أٚ ألعجبة لب٘شح. 

  16المادة 

ال ٠غٛص ألٞ وبْ أْ ٠مزٕٟ رجغبً ٚسلبً ِب ٌُ ٠ىٓ ِٓ اٌضسّاع اٌّشخـ ٌُٙ أٚ ِب ٌُ ٠مذَ رقش٠ؾبً ثزؼبه١ٗ 
زجغ ٚؽشه أْ ال ٠ضجذ ٚعٛد اٌزجغ ػٕذٖ ثؼذ ألقٝ ؽذ ٌٍزبس٠خ اٌّؼ١ٓ ٌزغ١ٍُ اٌّؾقٛي ثىبٍِٗ رذخ١ٓ اٌ

 أٚ ٌزغ١ٍُ اٌزجغ اٌّذخٓ إلداسح االؽزىبس. 

٠ٚؾزشه أ٠نبً ئرا وبْ األِش ٠زؼٍك ثأؽذ اٌّذخ١ٕٓ أْ ال رىْٛ ؽ١بصح اٌزجغ اٌٛسق ِّٕٛػخ ثّمزنٝ اٌّبدح 

 اٌغذ٠ذح ِٓ ٘زا اٌمشاس.  11

  12 المادة

ال ٠ّىٓ ألٞ وبْ أْ ٠مزٕٟ رجغبً ال ٠ضاي فٟ هٛس اٌزؾن١ش أٚ رجغبً ِقٕٛػبً غ١ش اٌزجغ اٌزٞ رقٕؼٗ ئداسح 

 االؽزىبس ٚرنغ ػ١ٍٗ هٛاثؼٙب. 

 )ال ٠غٛص ألؽذ الزٕبء رجغ إٌّطمخ فٟ األِبوٓ اٌزٟ ٌُ ٠شخـ ثج١ؼٗ ف١ٙب(. 

  19المادة 

د ١ِىب١ٔى١خ فبٌؾخ ٌقٕبػخ اٌزجغ ٠ؼزجش وأٔٗ فبٔغ غ١ش وً ؽخـ رٛعذ فٟ ؽٛصرٗ أعٙضح أٚ آالد أٚ ِؼذا

 لبٟٔٛٔ ٠ؼبلت ثقفزٗ وزٌه، أِب اعز١شاد ا٢الد اٌّزوٛسح ئٌٝ األسامٟ اٌغٛس٠خ فٙٛ ِّٕٛع. 

  14المادة 

ال ٠غٛص ٌٍضسّاع أٚ اٌزغبس اٌّقذس٠ٓ أٚ اٌجبػخ أْ ٠نؼٛا أ٠خ ػمجخ وبٔذ فٟ عج١ً ِأِٛسٞ االؽزىبس ؽ١ٓ 
١مبد اٌّطٍٛثخ ُِٕٙ، ٠ٚغت ػٍٝ أٌٚئه ٚ٘إالء أْ ٠ىٛٔٛا دائّبً ػٍٝ أرُ اعزؼذاد ٌزٍج١خ ل١بُِٙ ثبٌزذل

هٍجبد االؽزىبس أِب ثأٔفغُٙ ٚأِب ثٛاعطخ ٚوالئُٙ، فٟ ؽبٌخ غ١بثُٙ، ٚػ١ٍُٙ أ٠نبً أْ ٠ّٙذٚا أِبَ 

ذ ٠ؾزبعْٛ ئ١ٌٙب اٌّأِٛس٠ٓ اٌّزوٛس٠ٓ عجً اٌم١بَ ثٛاعجبرُٙ، ٚأْ ٠نؼٛا رؾذ رقشفُٙ ا١ٌذ اٌؼبٍِخ اٌزٟ ل
 ٚال ٠غٛص ِؼبسمزُٙ ف١ٙب ئرا ؽبؤٚا أْ ٠أخزٚا ثؼل إٌّبرط ػٓ ِؾقٌُٛٙ. 

  11المادة 
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 18صفحة 

ئْ وً اٌغذاٚي ٚاٌمٛائُ ٚاٌّغزٕذاد اٌؾغبث١خ إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ ٘زا اٌمشاس ٠غت أْ رؾفع ٌّذح 

 خّظ عٕٛاد ػٍٝ األلً ٌذٜ األؽخبؿ اٌز٠ٓ ٠ٕجغٟ ػ١ٍُٙ الزٕبؤ٘ب. 

 بمخ ف١ٙب ػٓ اٌزٛل١غ ثخزُ. ٠ّٚىٓ االعزؼ

 ٠ٚؾك إلداسح االؽزىبس أْ رطٍت رقذ٠ك اٌّخزبس ػٍٝ ٠ٛ٘خ اٌؾخـ أٚ خزّٗ أٚ رٛل١ؼٗ. 

 أِب اٌزقذ٠مبد اٌزٟ ٠ؼط١ٙب اٌّخزبس ٚفمبً ألؽىبَ ٘زا اٌمشاس فٟٙ ِؼفبح ِٓ وً اٌشعَٛ. 

  11المادة 

ػٕذ اٌؾبعخ ثبٌّقبدساد ُ٘ )ف١ّب ػذا ئْ اٌز٠ٓ ٠ؾك ٌُٙ اٌجؾش ػٓ ِخبٌفبد اٌزجغ ٚئصجبرٙب ٚاٌم١بَ 
( ِأِٛسٚ االؽزىبس اٌّىٍفْٛ ثزٌه ٚاٌّؾٍفْٛ خق١قبً ٌٙزٖ اٌغب٠خ، 21اٌظشٚف إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح 

ٚمجبه اٌج١ٌٛظ اٌؼذٌٟ، ٚوً اٌّأِٛس٠ٓ اٌّؾٍف١ٓ فٟ اٌذٌٚخ، ٚوً اٌنجبه ٚاٌغٕٛد ٚأفشاد اٌذسن ٚاٌؾشهخ 
 ٚاٌغّشن. 

 ال ٠غٛص ٌّأِٛسٞ االؽزىبس أْ ٠زفشدٚا ثبٌزؾش٠بد.  ِّٚٙب وبْ األِش فأٗ

  17المادة 

ئال ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌضسّاع ٚاٌّذخ١ٕٓ ٚاٌجبػخ اٌز٠ٓ ٠ؾك إلداسح االؽزىبس أْ رغشٞ ػٕذُ٘ رؾش٠بد ثقٛسح 
دائّخ فاْ اٌزؾش٠بد ال ٠ّىٓ أْ رغشٞ فٟ اٌّغبوٓ اٌخبفخ ٚاٌؾٛا١ٔذ ئال ثّغبػذح اٌغٍطخ اٌّؾ١ٍخ 

 ١ٔٓ اٌّشػ١خ اإلعشاء. ٚفمبً ٌٍمٛا

اٌغبثمخ ثبعزضٕبء ِأِٛسٞ ئداسح االؽزىبس اٌز٠ٓ  ٠11مَٛ ثبٌزؾش٠بد أؽذ اٌّأِٛس٠ٓ اٌّزوٛس٠ٓ فٟ اٌّبدح 

 ال ٠غٛص ٌُٙ اٌم١بَ ثبٌزؾش٠بد ٚؽذُ٘. 

أِب ٘إالء فؼ١ٍُٙ أْ ٠طٍجٛا ِغبػذح أؽذ اٌّأِٛس٠ٓ ا٢خش٠ٓ اٌّؾبس ئ١ٌُٙ أػالٖ ٚال ٠غٛص ٌٙزا اٌّأِٛس 

 ٠شفل ِؼبٚٔزُٙ فٟ أٞ ؽبي وبْ. أْ 

ال رطجك أؽىبَ اٌفمشح األٌٚٝ ِٓ ٘زٖ اٌّبدح ػٍٝ اٌزؾش٠بد اٌزٟ رغشٞ فٟ اٌّؾالد )ِّٙب وبْ ٔٛػٙب 

ٚأ٠ب وبْ ؽبغٍٙب( اٌزٟ رذخً ئ١ٌٙب إٌّزغبد اٌّٙشثخ رؾت أٔظبس ِأِٛسٞ اٌمّغ أصٕبء ِطبسدرُٙ ئ٠ب٘ب ػٓ 
 وضت. 

  18المادة 

خ ِٚأِٛسٞ ئداسح االؽزىبس أْ ٠ؾبفظٛا أصٕبء ٘زٖ اٌزؾش٠بد ػٍٝ ٚاعجبد ا١ٌٍبلخ ٠ؾك ٌىً ِأِٛسٞ اٌذٌٚ

 ٔؾٛ األفشاد ٚأْ ٠زغٕجٛا اٌؼٕف اٌزٞ ال فبئذح رشعٝ ِٕٗ. 

ٚئرا وبْ ِأِٛسٚ اٌّىبفؾخ ٠شغجْٛ فٟ رؾشٞ ثؼل إٌّزغبد اٌّؼذح ٌٍج١غ فٟ األعٛاق وبٌج١ل ٚاٌغٍٛد 

 رغّؼ هج١ؼزٙب ثزؾش٠ٙب ؽغبً أٚ عجشاً ٚاٌزٟ رىْٛ ِٛمٛػخ مّٓ ٚاٌفٛاوٗ، ٚعٛا٘ب ِٓ إٌّزغبد اٌزٟ ال
عالعً أٚ أو١بط أٚ غالفبد ال ٠ّىٓ رفش٠غٙب دْٚ ئٌؾبق اٌنشس ثبٌجنبػخ، فال ٠غٛص ٌٙإالء اٌّأِٛس٠ٓ أْ 

٠طٍجٛا رؾشٞ ٘زٖ إٌّزغبد ئال فٟ اٌغٛق اٌّشعٍخ ٌٗ، ػٍٝ أْ ٠زخزٚا أصٕبء اٌطش٠ك وً اٌزذاث١ش اٌالصِخ 

 بفظخ ػ١ٍٙب. ٌٍّؾ

  19المادة 

٠غت ػٍٝ اٌؾىِٛخ أْ رغبػذ ػٍٝ اٌّالؽظخ ِٚىبفؾخ اٌزٙش٠ت ثىً اٌٛعبئً اٌزٟ فٟ ؽٛصرٙب، 
ٚالع١ّب ثٛاعطخ وً أفشاد اٌمٛح اٌؼبِخ، ٚػٍٝ سعبي اٌذسن ٚاٌؾشهخ ٚخفشاء اٌغّبسن ثقٛسح خبفخ أْ 

بدسح ٚال ٠غٛص ٌُٙ االِزٕبع ػٓ رٍج١خ ٠غبػذٚا اٌّأِٛس٠ٓ اٌّىٍف١ٓ ثبٌّالؽظخ، ٚئصجبد اٌّخبٌفخ ٚاٌّق

 هٍجبرُٙ. 
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  71المادة 

ػٍٝ اٌغٍطبد اٌّؾ١ٍخ ٚالع١ّب ػٍٝ اٌّخزبس ٚأػنبء ِغٍظ االخز١بس٠خ، ٚاٌّذ٠ش ٚاٌمبئّمبَ ٚاٌّؾبفع 

أْ ٠غبػذ عبئش اٌٍغبْ اٌّؾىٍخ ثّٛعت ٘زا اٌمشاس وً ِأِٛسٞ اٌمٛح اٌؼبِخ أٚ ئداسح االؽزىبس اٌّىٍف١ٓ 
ٙش٠ت ػٍٝ اٌم١بَ ثّّٙزُٙ، ٚػٍٝ ٘زٖ اٌغٍطبد ثقٛسح خبفخ أْ رمَٛ ثىً اٌٛاعجبد ثّىبفؾخ اٌز

اٌّزشرجخ ػ١ٍٙب ٚفمبً ٌٙزا اٌمشاس، ٚئال ػشمذ ٔفغٙب ٌٍؼمٛثبد اٌزأد٠ج١خ اٌزٟ ٠غت ػٍٝ اٌؾىِٛبد ارخبر٘ب 
 مذ اٌّٛظف١ٓ ا١ٌٍّّٙٓ أٚ اٌّمقش٠ٓ. 

ٟ رغشٞ اٌّؼبِالد ِغشا٘ب اٌمبٟٔٛٔ ٚدْٚ أْ ٚػٍٝ اٌغٍطبد ٔفغٙب أْ رزخز وً اٌزذاث١ش اٌالصِخ و
 رؼزشمٙب أػّبي ػٕف ٚئس٘بة. 

  76المادة 

ػٍٝ اٌّقبٌؼ اٌؼبِخ ٚالع١ّب ػٍٝ ِقٍؾخ اٌجش٠ذ، ٚاٌؾشوبد فبؽجخ االِز١بص ٚؽشوبد إٌمً أْ رّٙذ 

 ػ١ٍٙب. أِبَ ِأِٛسٞ اٌّىبفؾخ عجً اٌم١بَ ثٛظ١فزُٙ، ٚأْ رؾ١طُٙ ػٍّبً ثؾٛادس اٌزٙش٠ت اٌزٟ لذ رطٍغ 

  72المادة 

رشعً ِؾبمش اإلصجبد ٚاٌّقبدسح ئٌٝ ئداسح االؽزىبس فٛساً ٠ٚؼًّ ثٙب ئٌٝ ؽ١ٓ صجٛد ػىغٙب، ئْ ئداسح 

االؽزىبس ٟ٘ اٌزٟ ٠ؼٛد ٌٙب ؽك اٌم١بَ ثبٌّالؽمبد اٌمنبئ١خ، أِب اٌّؾبوُ اٌقبٌؾخ ٌٍٕظش فٟ لنب٠ب اٌزجغ 
 )رؼزجش ٘زٖ اٌفمشح ٍِفبرٙب ثاٌغبء اٌّؾبوُ األعٕج١خ(. فٟٙ اٌّؾبوُ اٌقبٌؾخ ٌٍٕظش فٟ اٌمنب٠ب األعٕج١خ 

ئْ وً ِخبٌفخ ألؽىبَ ٘زا اٌمشاس، ٚوً أػّبي اٌزٙش٠ت ٚثقٛسح أػُ وً األػّبي ٚاألفؼبي اٌزٟ رّظ 
 ثّقبٌؼ االؽزىبس رؼزجش عٕؾبً ٚرؾبي ثقفزٙب ٘زٖ ئٌٝ ِؾبوُ اٌغضاء. 

بد٠خ عٛاء أوبْ ف١ّب ٠زؼٍك ثأفٛي اٌّؼبِالد ٚرطجك ػٍٝ ٘زٖ اٌغٕؼ اٌمٛاػذ اٌّطجمخ ػٍٝ اٌغٕؼ اٌؼ
أَ ثأفٛي اٌّؾبوّخ ٚاٌزٕف١ز ِغ اٌؼٍُ ثأْ وً ؽخـ ٠فبعأ ثبٌغشَ اٌّؾٙٛد ٚ٘ٛ ٠مزٕٟ أٚ ٠ٕمً أٚ ٠قٕغ 

رجغبً ٠غت أْ ٠غبق ثٛاعطخ ِٕظّٟ اٌّؾنش ئٌٝ ألشة ٔمطخ ٌٍذسن، أٚ اٌؾشهخ ٚثؼذ اٌزؾم١ك ِؼٗ 
 مٟ اٌقٍؼ. عبػخ ئٌٝ لب 21ثا٠غبص ٠ؾبي فٟ خالي 

ٚئرا ٌُ ٠ىٓ اٌّخبٌف را ِؾً ئلبِخ ِؼ١ٓ ٚوبْ ِغزٙذفبً ٌؼمٛثخ ؽجظ ف١قذس لبمٟ اٌقٍؼ ثؾمٗ 
ِزوشح رٛل١ف، غ١ش أٔٗ ٠غٛص ئهالق عشاؽٗ ثقٛسح ِإلزخ ثؼذ أْ ٠إدٞ وفبٌخ ٔمذ٠خ أٚ أْ ٠أرٟ ثىفبٌخ 

ٍه رغذ٠ذ وبًِ اٌغشاِبد ؽخق١خ رمجً ثٙب اٌغٍطخ اٌمنبئ١خ اٌّخزقخ، ػٍٝ أْ رنّٓ ٘زٖ اٌىفبٌخ أٚ ر
 اٌّزٛعجخ ػٍٝ اٌّخبٌف أٚ عٛا٘ب ِٓ األؽىبَ إٌمذ٠خ اٌزٟ رقذس٘ب اٌّؾىّخ. 

 أِب ل١ّخ ٘زٖ اٌغشاِبد أٚ األؽىبَ إٌمذ٠خ فزمذس٘ب ئداسح االؽزىبس. 

  79المادة 

 ٠غت إٌظش فٟ دػبٜٚ اٌزٙش٠ت دْٚ ئثطبء ٚرمذ٠ّٙب ػٍٝ اٌمنب٠ب األخشٜ. 

أْ ٠مشس رٕف١ز األؽىبَ رٕف١زاً ِإلزبً سغُ االػزشاك ٚاالعزئٕبف غ١ش أٔٗ ٠غٛص ٠غت فٟ وً األؽٛاي 

ٌٍّؾىَٛ ػ١ٍٗ ثٕبء ػٍٝ رؼٙذ وف١ً لبدس ػٍٝ اٌذفغ ٠مجً ثٗ اٌمبمٟ أْ ٠طٍت رأع١ً وً رٕف١ز س٠ضّب 
 ٠جذ فٟ االػزشاك أٚ االعزئٕبف اٌزٞ لذِٗ. 

  74المادة 

ّخ أْ رقذس ثٕبء ػٍٝ هٍت ئداسح االؽزىبس ٚثؼذ دػٛح فٟ ؽبٌخ ئٌمبء اٌؾغض ػٍٝ دٚاة ٠غٛص ٌٍّؾى
اٌفش٠م١ٓ، ؽىّبً خبفبً رمشس ف١ٙب ث١غ ٘زٖ اٌذٚاة ثبٌّضاد اٌؼٍٕٟ فٛٔبً ٌٙب. ٌٚقبؽجٙب اٌمذ٠ُ ؽك األفن١ٍخ 

 ػٍٝ عٛاٖ ِٓ اٌّؾزشو١ٓ فٟ اٌّضا٠ذح فٟ ؽبٌخ اٌزغبٚٞ ثبألعؼبس اٌّؼشٚمخ. 
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اة اٌّؾغٛصح ئٌٝ فبؽجٙب اٌمذ٠ُ ف١ّب ئرا لذَ ثبٌزنبِٓ ِغ غ١ش أٔٗ ٠غت ػٍٝ اٌّؾىّخ أْ رغٍُ اٌذٚ

ؽخـ صبٌش رجذ اٌّؾىّخ فٟ لذسرٗ ػٍٝ اٌٛفبء وفبٌخ رؾذد اٌّؾىّخ ٔفغٙب ِمذاس٘ب. ٠ٚغت اٌؼًّ 
 ثٙزا اٌزذث١ش اٌّإلذ ئٌٝ ؽ١ٓ اٌجذ ثقٛسح ٔٙبئ١خ فٟ ِق١ش اٌذٚاة اٌّؾغٛصح. 

  71المادة 

اسرىبة اٌّخبٌفبد اٌّؾبس ئ١ٌٙب فٟ ٘زا اٌمشاس ٌٕفظ اٌؼمٛثبد ٠غزٙذف األؽخبؿ اٌز٠ٓ ٠ؾزشوْٛ فٟ 

 اٌزٟ ٠زؼشك ٌٙب ِشرىجٛ٘ب األف١ٍْٛ. 

ٚػالٚح ػٍٝ رٌه فاْ اٌٛاٌذ أٚ )فٟ ؽبٌخ ػذَ ٚعٛدٖ( اٌؾخـ اٌزٞ ٠مَٛ ثؾشاعخ اٌٌٛذ ِغإٚي 

ٗ ِٕزٙىبً ثٙب أؽىبَ ِذ١ٔبً فٟ وً األؽٛاي ػٓ ر٠ٛي ع١ّغ األػّبي اٌزٟ لذ ٠أر١ٙب اٌٌٛذ اٌمبفش اٌغبوٓ ِؼ
 ٘زا اٌمشاس. 

٠ٚغٛص اٌؾىُ ػٍٝ األع١بد أٚ اٌّٛو١ٍٓ ثبػزجبس أُٔٙ اؽزشوٛا فٟ اٌّخبٌفخ وّب أٔٗ ٠غت ػذُ٘ 
ِغإ١ٌٚٓ ِذ١ٔبً فٟ وً األؽٛاي ػٓ اٌّخبٌفبد اٌزٟ لذ ٠شرىجٙب ِغزخذُِٛ٘ أٚ ػّبٌُٙ فٟ أصٕبء 

 ل١بُِٙ ثبٌٛاعجبد اٌّطٍٛثخ ُِٕٙ. 

  71المادة 

 شاِبد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ ٘زا اٌمشاس ٌٙب دائّبً ففخ اٌزؼ٠ٛل اٌؾخقٟ ٚرؼٛد إلداسح االؽزىبس. ئْ اٌغ

  77المادة 

وً ؽخـ غش٠ت ػٓ غذاسح االؽزىبس ٠طٍؼٙب ِجبؽشح أٚ ٠طٍغ اٌغٍطبد اٌّؾ١ٍخ ػٍٝ أِش ٠غزذػٟ 

ؾزشن فٟ ئٌمبء اٌمجل ِقبدسح و١ّخ ِٓ اٌزجغ أٚ ِٓ األؽ١بء اٌّٙشثخ أٚ ٠ٍمٟ اٌمجل ػٍٝ اٌّٙشث١ٓ أٚ ٠

ػ١ٍُٙ، ٠ؾك ٌٗ أْ ٠زمبمٝ عبئضح ال ٠ىّٓ أْ رزغبٚص أِب صٍش اٌغشاِخ ٚأِب )فٟ ؽبٌخ ػذَ اعز١فبء 
 اٌغشاِخ( صٍش ل١ّخ األؽ١بء اٌّقبدسح ػٍٝ أْ رزٌٛٝ ئداسح االؽزىبس رمذ٠ش ل١ّخ ٘زٖ األؽ١بء. 

اٌمجل ػٍٝ اٌّٙشث١ٓ فزمغُ اٌغبئضح ٚئرا رؼبْٚ ػذح أؽخبؿ ػٍٝ ئػطبء ٘زٖ ) اإلخجبس٠خ ( أٚ ئٌمبء 

 ث١ُٕٙ ؽققبً ِزغب٠ٚخ. 

ٕٚ٘بن صٍش أخش رؾذدٖ ئداسح االؽزىبس ثبٌطش٠مخ ٔفغٙب ٚرزٌٛٝ رٛص٠ؼٗ ث١ٓ اٌّأِٛس٠ٓ اٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ 

 ثبٌّقبدسح. 

  78المادة 

ْٛ، ٠ؾك إلداسح االؽزىبس ئعشاء اٌزغ٠ٛخ ػٍٝ اٌّؾبمش اٌّزؼٍمخ ثبٌّخبٌفبد اٌّشرىجخ مذ ٘زا اٌمبٔ

 ٠ٕٚجغٟ ػٍٝ اٌّخبٌف فٟ ِضً ٘زٖ اٌؾبٌخ أْ ٠غذد وً إٌفمبد اٌمنبئ١خ ٚٔفمبد فْٛ اٌّقبدسح. 

 غ١ش أٔٗ ال ٠ّىٓ ئعشاء اٌزغ٠ٛخ ػٍٝ ػمٛثخ ؽجظ رؾىُ ثٙب اٌّؾىّخ. 

  79المادة 

 ٠ؾك ٌٍّؾىّخ ف١ّب ئرا سأد أْ صّخ أعجبثبً رخف١ف١خ، أْ رخفل اٌغشاِخ إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب ئٌٝ إٌقف. 

ٚرنبػف اٌغشاِبد ػٕذ رىشاس اٌّخبٌفخ أٚ ػٕذ اسرىبة اٌّخبٌفخ ٚاٌغٕؾخ ِغ اعزؼّبي اٌؼٕف أٚ اعزؼّبي 

 ِغزٕذاد ِضٚسح، ٚرٌه ثمطغ إٌظش ػٓ اٌؼمٛثبد اٌزٟ ٠ٕـ ػ١ٍٙب لبْٔٛ اٌغضاء. 

ٚرؼزجش اٌّخبٌفخ ِزىشسح ئرا وبْ فٟ غقْٛ خّظ عٕٛاد خٍذ لجً ٚلٛع اٌّخبٌفخ اٌغذ٠ذح فذس أٚي 

 ُ ػٍٝ اٌّخبٌف ٌّخبٌفزٗ أؽىبَ ٘زا اٌمشاس. ؽى
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  81المادة 

 رفشك اٌؼمٛثبد اٌزب١ٌخ ػٍٝ اٌّخبٌفبد اٌّشرىجخ مذ أؽىبَ ٘زا اٌمشاس. 

 صساػخ رجغ ٠مَٛ ثٙب أؽخبؿ غ١ش ِشخـ ٌُٙ ثضساػزٗ.  -5

ِٕٗ  ي.ط ػٓ آس أٚ وغش 511(: عضاء ٔمذٞ 1ٚ 1فٟ لش٠خ ٌُ ٠شخـ ف١ٙب ثضساػخ اٌزجغ )اٌّبدربْ  -أ 
 ِٚقبدسح اٌّضسٚػبد أٚ ئرالفٙب ػٍٝ ٔفمخ اٌّضاسع.. 

ي.ط ػٓ وً آس أٚ وغش ِٕٗ ِٚقبدسح اٌّضسٚػبد أٚ  21فٟ لش٠خ سخـ ف١ٙب ثضساػخ اٌزجغ عضاء ٔمذٞ  -ة 

 ئرالفٙب ػٍٝ ٔفمخ اٌّضاسع. 

ب صساػخ غ١ش ِشخـ ثٙب أٚ صسع ِغبؽخ رض٠ذ ػٓ اٌّغبؽخ إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌزشخ١ـ ٠مَٛ ثٙ -2

١ٌشح  511( ئرا ٌُ رزٍف اٌّغبوت ٠فشك : عضاء ٔمذٞ 51، 4أؽخبؿ ِشخـ ٌُٙ ثضساػخ اٌزجغ )اٌّبدح 
 عٛس٠خ ٚرقبدس أٚ رزٍف وبًِ اٌّضسٚػبد ػٍٝ ٔفمخ اٌّضاسع. 

اٌمغُ اٌضبٟٔ، ة( عضاء ٔمذٞ ِبئخ  11ٚ  51سفل اٌخنٛع ٌّشالجخ اٌّضسٚػبد أٚ اٌزذخ١ٓ )اٌّبدربْ  -9
ح أٚ ئرالف اٌّضسٚػبد ػٍٝ ؽغبة اٌضاسع ئرا وبْ األِش ٠زؼٍك ثّشالجخ اٌّضسٚػبد عضاء ١ٌشح عٛس٠خ ِٚقبدس

 ٔمذٞ ِبئخ ١ٌشح عٛس٠خ ِٚقبدسح اٌزجغ ئرا وبْ األِش ٠زؼٍك ثّشالجخ اٌزذخ١ٓ. 

١ٌشح عٛس٠خ ِغ ِقبدسح اٌزجغ اٌزٞ ٌُ ٠قشػ ثٗ،  511( غشاِخ 51ػذَ رمذ٠ُ ث١بْ اٌّؾقٛي )اٌّبدح  -1

 ١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ فمو. أٚ ئؽذٜ ٘بر

( ١ٌشح عٛس٠خ ػٓ وً آس أٚ وغش 21( ٠فشك عضاء ٔمذٞ لذسٖ )53ئرا ٌُ رزٍف اٌغٛق ٚاٌغزٚس )اٌّبدح  -1
 ِٕٗ رزٍف اٌغٛق ٚاٌغزٚس ػٍٝ ٔفمخ اٌّضاسع. 

اٌمغُ األٚي  11ٚ 92ٚ 91ٚ 21ٚ 21خٍو اٌزجغ اٌّٛمٛع فٟ األو١بط ثّٛاد ِّٕٛػخ ) اٌّٛاد  -1
 األو١بط اٌزٟ ٠زؾمك ف١ٙب اٌخٍو.  ٚاٌمغُ ط(: ِقبدسح

1-  

ٔمـ ٠ض٠ذ ػٓ ػؾشح ثبٌّئخ صبثذ غ١ش ِجشس ٠ظٙش ث١ٓ رقش٠ؼ اٌّؾقٛي أٚ اٌزخ١ّٓ إٌٙبئٟ ٚث١ٓ اٌٛصْ  -أ 
( ١ٌشح عٛس٠خ ػٓ وً و١ٍٛ أٚ عضء ِٕٗ ػٓ إٌمـ 21اٌمغُ األٚي آ( غشاِخ لذس٘ب ) 11ٚ 21ٚ 25)اٌّٛاد 

 ؾشح ثبٌّئخ. اٌضائذ ػٓ ِؼذي اٌزغبً٘ اٌجبٌغ ػ

ٔمـ صبثذ غ١ش ِجشس ٠ظٙش ث١ٓ رقش٠ؼ اٌّؾقٛي أٚ اٌزخ١ّٓ إٌٙبئٟ ٚث١ٓ اٌٛصْ ئرا وبْ ٘زا اٌٛصْ لذ  -ة 

١ٌشح عٛس٠خ ػٓ وً و١ٍٛ ٔمـ  511اٌمغُ اٌضبٟٔ ٘ـ(: غشاِخ لذس٘ب  11رُ ثؼذ ػ١ٍّخ اٌزخ١ّٓ )اٌّبدح 
 أٚ عضء ِٕٗ. 

اٌمغُ اٌضبٟٔ ص، ػ ٚاٌمغُ اٌضبٌش  11اٌّذخ١ٕٓ )اٌّبدح  ٔمـ صبثذ غ١ش ِجشس فٟ ؽغبثبد اٌضسّاع أٚ -ط 
 ١ٌشح عٛس٠خ ػٓ وً و١ٍٛ ٔمـ أٚ عضء ِٕٗ.  511آ، ة، ط، د (: غشاِخ لذس٘ب 

ٚفٟ اٌؾبالد اٌّزوٛسح أػالٖ فٟ اٌفمشر١ٓ ة ٚط ئرا اٌّخبٌف ٠مَٛ ثؼ١ٍّبد رذخ١ٓ اٌزجغ أثٛ س٠ؾخ رؾغض 
أ١ِٕبً ٌذفغ اٌغشاِخ ٌٚغب٠خ ل١ّزٙب االؽزّب١ٌخ اٌّمذسح ِٓ لجً ئداسح االؽزىبس اٌزجغ اٌّٛعٛد فٟ ؽٛصرٗ ر

 اإلداسح اٌّزوٛسح. 

(: عضاء ٔمذٞ 1اٌمغُ اٌضبٟٔ  11ٚ 29ػذَ رمذ٠ُ اٌزقش٠ؼ اٌّخزـ ثبٌفمذاْ أٚ اٌغشلخ )اٌّبدربْ  -4

 ١ٌشح عٛس٠خ.  511ِٓ 

اٌمغُ األٚي ٘ـ ٚاٌمغُ  11ٚ 21ػذَ رغ١ٍُ اٌزجغ ئٌٝ اٌّغزٛدع فٟ اٌٍّٙخ اٌّؾذدح )اٌّبدربْ  -3
١ٌشح عٛس٠خ ػٓ وً و١ٍٛ غشاَ أٚ وغش ِٓ اٌى١ٍٛ غشاَ ِغ  511ئٌٝ  21اٌضبٟٔ ػ( : عضاء ٔمذٞ ِٓ 

 ِقبدسح اٌزجغ ئرا ٌُ ٠غٍُ ئٌٝ اٌّغزٛدع لجً فذٚس اٌؾىُ. 

 (: غشاِخ رٛاصٞ صالصخ أمؼبف اٌشعُ اٌغٕٛٞ. 15ػذَ اإلعزؾقبي ػٍٝ ئعبصح ث١غ )اٌّبدح  -51
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١ٌشح عٛس٠خ ِغ عؾت اإلعبصح  511(: غشاِخ 13ج١غ ثأعؼبس رفزشق ػٓ اٌغؼش اٌّؾذٚد )اٌّبدح اٌ -55

 فٛساً فٟ ؽبٌخ رىشاس اٌّخبٌفخ. 

(: 11اٌمغُ األٚي ة، ٚاٌمغُ اٌضبٟٔ ٚاٌّبدح  11ٚ 21ٚ 51ٔمً اٌزجغ اٌٛسق ثذْٚ سخقخ ) اٌّٛاد  -52
ش اٌى١ٍٛ غشاَ ِغ ِقبدسح اٌزجغ إٌّمٛي ٚؽغض ١ٌشح عٛس٠خ ػٓ وً و١ٍٛ غشاَ أٚ وغ 21عضاء ٔمذٞ لذسٖ 

 ٚعبئً إٌمً. 

 511(: غشاِخ لذس٘ب 12ٚ 15ٚ 13ٚ 11ٚ 14ٚ 91ٚ 22أػّبي رٙش٠ت أٚ أػّبي رؼزجش وزٌه ) اٌّٛاد  -59

 ١ٌشح عٛس٠خ ػٓ وً و١ٍٛ أٚ عضء ِٓ اٌى١ٍٛ ِغ ِقبدسح اٌزجغ. 

مطغ إٌظش ػٓ اٌؼمٛثبد اٌّزوٛسح أػالٖ( غشاِخ ٚئرا وبْ اٌّخبٌف ثبئغ ِٓ ثبػخ االؽزىبس فزفشك ػ١ٍٗ )ث

 ( ١ٌشح عٛس٠خ ٚرٍغٝ اإلعبصح اٌزٟ ٠ؾٍّٙب. 911لذس٘ب )

(: غشاِخ لذس٘ب ِٓ ِئخ ئٌٝ أٌف ١ٌشح عٛس٠خ ِغ ِقبدسح األدٚاد، أِب 19فٕغ اٌزجغ عشاً )اٌّبدح  -51

 خ اٌزوش. اٌغبثم 59اٌزجغ اٌّقبدس فأٗ ٠غزٙذف ٌٍؼمٛثبد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌفمشح 

أ٠بَ ئٌٝ عزخ أؽٙش ثمطغ إٌظش ػٓ اٌؼمٛثبد إٌّقٛؿ  4ٚػٕذ رىشاس اٌّخبٌفخ رفشك ػمٛثخ ؽجظ ِٓ 
 ػ١ٍٙب فٟ اٌفمشح اٌغبثمخ. 

فٕغ أٚ اعزؼّبي أٚ الزٕبء ِبسوبد أٚ هٛاثغ ِضٚسح ِٓ ِبسوبد ٚهٛاثغ ئداسح االؽزىبس أٚ اٌٛسق ٚأٔبث١ت  -51
 ّزوٛسح اٌؾجظ ِٓ عٕخ ئٌٝ صالس عٕٛاد ِغ ِقبدسح األؽ١بء اٌّزوٛسح. عىب٠ش ِٓ ٚسق ٚأٔبث١ت اإلداسح اٌ

أِب اٌؾىُ اٌزٞ ع١قذس فٟ اٌّبدح اٌغضائ١خ ف١غت أْ ٠ؾذد أ٠نبً ِمذاس اٌزؼ٠ٛل اٌزٞ ٠ٕجغٟ ػٍٝ 

 اٌّخبٌف١ٓ رأد٠زٗ ئٌٝ ئداسح االؽزىبس ٌمبء اٌخغبئش ٚاألمشاس اٌزٟ ٠ىْٛٔٛ لذ أٌؾمٛ٘ب ِٓ عشاء أػّبٌُٙ. 

ٕغ أٚ الزٕبء أؽ١بء )وٛسق اٌغغب٠ش أٚ اٌؼٍت( ٠زج١ٓ ِٓ ِبسوبرٙب ٚاٌىزبثبد اٌّزوٛسح ػ١ٍٙب أٔٙب ف -51

 511ِؼذح ٌقٕبػخ اٌغغب٠ش أٚ ٌٛمغ إٌّزغبد اٌّقٕٛػخ فٟ ػٍت أٚ سصَ ِّٙب وبْ ؽىٍٙب: غشاِخ لذس٘ب 
 ١ٌشح عٛس٠خ ِٚقبدسح األؽ١بء اٌّؾغٛصح. 

غ ٚغ١ش اٌّؾبس ئ١ٌٙب فٟ األؽىبَ اٌغضائ١خ اٌغبثمخ اٌزوش غشاِخ اٌّخبٌفبد اٌّشرىجخ مذ ٔظبَ اٌزج -51
 ِبئخ ١ٌشح عٛس٠خ. 

 ئرا أصجذ أْ ثؼل اٌضاسع اسرىجٛا األػّبي اٌزب١ٌخ:  -54

 (. 4ػذَ اٌزقش٠ؼ ثبٌضسع )اٌّبدح • 
 (. 1صسع ِٓ لجً أؽخبؿ غ١ش ِشخـ ٌُٙ )اٌّبدح • 

 (. 59ػذَ ئرالف اٌّؾبرً )اٌّبدح • 

 (.  93ٚ 51ٌّشالجخ اٌّضسٚػبد ) اٌّبدربْ  سفل اٌخنٛع• 
 (.  53ػذَ رقش٠ؼ ثبٌّؾقٛي ) اٌّبدح • 

 (.  93ٚ 92ٚ 91ٚ 21ٚ 21ِضط اٌزجغ اٌّٛمٛع ثأو١بط ثّٛاد ِّٕٛػخ ) اٌّٛاد • 
 25ثبٌّئخ ث١ٓ رقش٠ؼ اٌّؾقٛي أٚ اٌزخ١ّٓ إٌٙبئٟ ٚاٌٛصْ ) اٌّبدربْ  51ٔمـ ِضجذ ٚغ١ش ِجشس ٠زغبٚص • 

ٚ21  .) 
 (.  29ػذَ اٌزقش٠ؼ ثفمذاْ اٌّؾقٛي أٚ ثغشلزٗ ) اٌّبدح • 

 (.  11ٚ 21ػذَ رغ١ٍُ اٌّؾقٛي ئٌٝ اٌّغزٛدع فٟ اٌٍّٙخ اٌّؼ١ٕخ ) اٌّبدربْ • 

 (.  11ٚ 93ٚ 21ٚ 51ٔمً أٚساق اٌزجغ ثذْٚ رشخ١ـ ) اٌّٛاد • 
 (.  12ٚ 15ٚ 14ٚ 22أػّبي رٙش٠ت أٚ أػّبي ِؼزجشح وأػّبي رٙش٠ت ) اٌّٛاد • 

 (.  19فٕبػخ رجغ غ١ش ٔظب١ِخ ) اٌّبدح • 

ٚاسرىجٛا ػذا رٌه فٟ أصٕبء أٚ ثّٕبعجخ ِؼب٠ٕخ ٘زٖ اٌّخبٌفبد ثؾمُٙ ِخبٌفخ فشػ١خ وّمبِٚخ أٚ مشة 

اٌّىٍف١ٓ ِؼبٚٔخ ِأِٛسٞ االؽزىبس ف١ؾىُ  11ِأِٛسٞ االؽزىبس أٚ اٌّأِٛس٠ٓ اٌّؾبس ئ١ٌُٙ فٟ اٌّبدح 
ِذح عٕخ ٚاؽذح صالس عٕٛاد ٚال ٠ّٕغ رٌه ِٓ رطج١ك أؽىبَ  اٌمبمٟ ثّٕؼُٙ ػٓ رؼبهٟ صساػخ اٌزجغ

 أدٔبٖ.  42٘زٖ اٌّبدح ٚأؽىبَ اٌّبدح 
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اٌمغُ اٌضبٟٔ ط، ٘ـ (:  11ػذَ رمذ٠ُ رقش٠ؼ اٌّقذس أٚ رمذ٠ُ رقش٠ؼ ِخبٌف ٌٍؾم١مخ ) اٌّبدح  -53

ٌفخ ٌٍؾم١مخ أٚ ١ٌشح عٛس٠خ ِغ ِقبدسح اٌزجغ اٌزٞ ٌُ ٠قشػ ثٗ أٚ فشػ ثٗ ثقٛسح ِخب 511عضاء ٔمذٞ 
 ئؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ فمو. 

ئرا صجذ أْ صاسػبً أٚ ِذخٕبً اسرىت األػّبي ا٢ر١خ: ٔمـ صبثذ ٌُ ٠جشس ظٙش فٟ ؽغبثبد اٌضسّاع أٚ  -21

اٌمغُ اٌضبٟٔ ص، ػ، ٚاٌمغُ اٌضبٌش أ، ة، ط، د(: ػذَ رمذ٠ُ رقش٠ؼ اٌّقذس أٚ  11اٌّذخ١ٕٓ ) اٌّبدح 

اٌمغُ اٌضبٟٔ ط، ٘ـ( أػّبي رٙش٠ت أٚ أػّبي ِؼزجشح وأػّبي  11مخ )اٌّبدح رمذ٠ّٗ ثقٛسح ِخبٌفخ ٌٍؾم١
 (. 12ٚ 15اٌزٙش٠ت )اٌّبدربْ 

اٌمغُ اٌضبٟٔ ة( خٍو اٌزجغ اٌّٛمٛع فٟ األو١بط ِٛاد  11سفل اٌخنٛع ٌّشالجخ اٌزذخ١ٓ )اٌّبدح 

 اٌمغُ األٚي ٚاٌمغُ اٌضبٟٔ ػ(.  11ِّٕٛػخ )اٌّبدح 

ٚ ثّٕبعجخ ِؼب٠ٕخ ٘زٖ اٌّخبٌفبد عٕؾخ فشػ١خ وّمبِٚخ أٚ مشة ِأِٛسٞ ٚاسرىت ػذا رٌه أصٕبء أ

اٌّىٍف١ٓ ِؼبٚٔخ ِأِٛسٞ االؽزىبس ف١ؾىُ اٌمبمٟ  11االؽزىبس أٚ اٌّأِٛس٠ٓ اٌّؾبس ئ١ٌُٙ فٟ اٌّبدح 
ثّٕؼٗ رؼبهٟ صساػخ اٌزجغ ٚرذخ١ٕٗ ٌّذح عٕخ ٚاؽذح ئٌٝ صالس عٕٛاد ٚال ٠ىْٛ رٌه ِبٔؼبً ِٓ رطج١ك 

 ِٓ ٘زا اٌمشاس.  42ٖ اٌّبدح ٚأؽىبَ اٌّبدح أؽىبَ ٘ز

اٌّزوٛسر١ٓ أػالٖ ئرا وبْ اٌّخبٌف )اٌضاسع أٚ اٌّذخٓ(  21ٚ 54فٟ اٌؾبالد اٌّؾبس ئ١ٌٙب فٟ اٌفمشر١ٓ 

٘ٛ ثبٌٛلذ رارٗ ربعشاً ِقذساً ِؼزشفبً ثٗ ؽىُ اٌمبمٟ ثؾطت اعّٗ ِٓ لبئّخ اٌزغبس اٌّقذس٠ٓ اٌّؼزشف 
 س عٕٛاد ٚال ٠ّٕغ رٌه رطج١ك ٘بر١ٓ اٌفمشر١ٓ ٚاألؽىبَ اٌّؾبس ئ١ٌٙب. ثُٙ ٚرٌه ٌّذح عٕخ ئٌٝ صال

  86المادة 

ئرا ٌُ ٠ذفغ اٌّخبٌف أٚ اٌّٙشة اٌغشاِخ اٌزٟ ؽىُ ثٙب ػ١ٍٗ ف١غجش ػٍٝ دفؼٙب ثؾجغٗ ِذح رؾذد ٚفمبً 
 ٌٍمٛاػذ اٌغضائ١خ اٌّشػ١خ اإلعشاء. 

  82المادة 

ثّب ف١ٙب ٘زٖ اٌّبدح األخ١شح ( ِٓ لبْٔٛ اٌغضاء ػٍٝ وً  551ئٌٝ  559رطجك أؽىبَ اٌّٛاد ) اٌّؼذٌخ 
 ؽخـ ٠ؼزشك ِأِٛسٞ االؽزىبس أٚ ٠ؾّزُٙ أٚ ٠نشثُٙ أٚ ِب ؽبوً أصٕبء ل١بُِٙ ثٛاعجبد ٚظبئفُٙ. 

  89المادة 

رؾزشٞ ئداسح االؽزىبس و١ّبد اٌزجغ اٌٛسق اٌّٛعٛدح فٟ ؽٛصح اٌضسّاع فٟ ِذح ال ٠ّىٓ أْ رزغبٚص صالصخ 

 ٌزبس٠خ اٌّؾذد فٟ اٌّبدح األٌٚٝ ِٓ ٘زا اٌمشاس. أؽٙش ِٓ ا

أِب األعؼبس اٌزٟ ٠غت أْ رؾزشٞ ثٙب ٘زٖ اٌى١ّبد فزؾذد٘ب اٌٍغٕخ اٌذائّخ ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ئداسح 

االؽزىبس، ٚرغزٕذ فٟ رؾذ٠ذ٘ب ئ٠ب٘ب ئٌٝ األعؼبس اٌزٟ اؽزشٞ ثٙب فٟ وً ِٕطمخ ِب اؽزشٞ ِٓ ِٛعُ 
 . 5391عٕخ 

)ثّب ف١ٙب ٘زٖ اٌّبدح األخ١شح( ٚصساػخ  51ئٌٝ  1فٍٓ رطجك ػ١ٍٗ أؽىبَ اٌّٛاد  5391أِب ِٛعُ عٕخ 
، ػٍٝ أْ 5391ال ٠غٛص ئال ٌٍضسّاع أٚ ٚسصزُٙ اٌز٠ٓ عجك ٌُٙ أْ صسػٖٛ ٌّٛعُ عٕخ  5391اٌزجغ فٟ عٕخ 

 (. 5391ال ٠زغبٚص وً ُِٕٙ اٌّغبؽخ اٌزٟ صسػٙب رجغبً خالي اٌغٕخ اٌّزوٛسح )

  84المادة 

ذاسح االؽزىبس ئٌٝ ؽشاء وً و١ّبد اٌزجغ اٌٛسق أٚ اٌزجغ اٌزٞ ال ٠ضاي فٟ هٛس اٌزؾن١ش، أٚ اٌزجغ رؼذ غ

 اٌّقٕٛع، ٚاٌّؼذاد اٌّخققخ ٌٍقٕبػخ، ػٍٝ اٌٛعٗ اٌزبٌٟ: 

فٟ ِذح ال ٠ّىٓ أْ ٠زغبٚص ؽذ٘ب األلقٝ ؽٙشاً اثزذاء ِٓ اٌزبس٠خ اٌّؾذد فٟ اٌّبدح األٌٚٝ، رنغ  -5

رفبق ِغ فبؽت اٌزجغ ئؽقبء ثى١ّبد اٌزجغ اٌٛسق اٌّٛعٛدح ٌذٜ أفؾبة اٌّقبٔغ ٚاٌزغبسح ئداسح االؽزىبس ثبال
 ٚرغزٍّٙب فٛساً. 
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أِب األعؼبس اٌزٟ ٠غت أْ رؾزشٞ ثٙب ٘زٖ اٌى١ّبد فزؾذد٘ب اٌٍغٕخ اٌذائّخ ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ئداسح 

 ِٗ. االؽزىبس صُ رذفغ األصّبْ ئٌٝ فبؽت اٌزجغ فٟ ِذح ؽٙش٠ٓ ِٓ ربس٠خ اعزال

٠غت أْ ٠ىف أفؾبة اٌّقبٔغ اٌؾب١ٌخ ػٓ اٌقٕبػخ فٟ ِذح ٠جٍغ ؽذ٘ب األلقٝ صالصخ أؽٙش اثزذاء  -2
 ِٓ اٌزبس٠خ اٌّؾذد فٟ اٌّبدح األٌٚٝ، أِب إٌّزغبد اٌّقٕٛػخ ٚاٌّغٍّخ ٌٍجبػخ فزخنغ ٌٕظبَ اٌجٕذسٚي. 

ي فٟ ؽٛصرُٙ ئٌٝ ِقٍؾخ ٚػٕذ أزٙبء اٌقٕبػخ ٠شعغ أفؾبة اٌّقبٔغ و١ّبد اٌجٕذسٚي اٌزٟ ال ٠ضا
 اٌجٕذسٚي ٠ٚغزشدْٚ صّٕٙب. 

 أِب إٌّزغبد اٌّقٕٛػخ ٚاٌّغٍّخ ٌٍجبػخ فزخنغ ٌٕظبَ اٌجٕذسٚي. 

ِٚؼذاد االعزضّبس، فزؾزش٠ٙب ئداسح االؽزىبس فٟ اٌّذح اٌّؾبس ئ١ٌٙب أػالٖ اٌجبٌغ ؽذ٘ب األلقٝ صالصخ 
 ائّخ. أؽٙش ثؼذ أْ رخّٓ ٚفمبً ٌٍؾشٚه اٌزٟ عزنؼٙب اٌٍغٕخ اٌذ

 ٌٚٙزٖ اٌٍغٕخ اٌمٛي اٌفقً فٟ وً اٌقؼٛثبد اٌزٟ لذ رظٙش أصٕبء اٌزخ١ّٓ. 

رٛمغ اٌّؼذاد ٚإٌّزغبد اٌّؾزشاح رؾذ رقشف ئداسح االؽزىبس فٛس ؽشائٙب ئ٠ب٘ب أِب أصّبٔٙب فزغذد فٟ 
 ِذح ؽٙش٠ٓ ثؼذ ربس٠خ اٌؾشاء. 

 ٚرٕظش اٌٍغٕخ اٌذائّخ فٟ ؽبٌخ أفؾبة اٌّقبٔغ. 

  81المادة 

ثبٌّئخ ػٍٝ األلً ِٓ  34غت ػٍٝ ئداسح االؽزىبس أْ رغزخذَ سػب٠ب اٌذٚي اٌّؾٌّٛخ ثبالٔزذاة ثٕغجخ ٠

 ِغّٛع ػذد ِغزخذ١ِٙب 

أِب ِغزخذِٛ اٌّقبٔغ اٌّؾزشاح اٌز٠ٓ ٌٓ رغزخذُِٙ ئداسح االؽزىبس فاْ اٌٍغٕخ اٌذائّخ عزذسط 
 ؽبٌزُٙ. 

  87المادة 

١بً ِؼّٛالً ثٙب ئٌٝ ؽ١ٓ أزٙبء اٌزبس٠خ اٌزٞ رٕزٟٙ ف١ٗ ٘زٖ رجمٝ ئعبصاد اٌج١غ ٚاٌشخـ اٌّؼطبح ؽبٌ
 اإلعبصاد أٚ اٌشخـ، ِغ اٌؼٍُ ثأٔٗ ٠غٛص ٌُٙ أْ ٠زّٛٔٛا ٌغب٠خ ران اٌزبس٠خ ِٓ ِقٕٛػبد االؽزىبس. 

  88المادة 

٠ؾك ٌٍّغزف١ذ٠ٓ ِٓ أؽىبَ ٘زا اٌجبة أْ ٠ؾفظٛا ثى١ّبد اٌزجغ اٌّٛعٛدح ٌذ٠ُٙ ٌٍزقذ٠ش ٚػ١ٍُٙ فٟ 
٘زٖ اٌؾبٌخ أْ ٠مذِٛا ثٙزٖ اٌى١ّخ رقش٠ؾبً خط١بً ئٌٝ ئداسح االؽزىبس ٚأْ ٠خضٔٛا فٟ ِغزٛدػبرُٙ ِضً 

 ٚرىْٛ ئداسح االؽزىبس ئر ران فٟ ؽً ِٓ ٚعٛة ؽشاء اٌزجغ اٌّزوٛس. 

  89المادة 

 خ ٌٗ. ٠ٍغٝ وً ِب عجك ٘زا اٌمشاس ِٓ أؽىبَ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌّشاع١ُ ٚ اٌمشاساد ٚاألٔظّخ ٚاٌزذاث١ش إٌّبف١

  91المادة 

 أ١ِٓ اٌغش ِىٍف ثزٕف١ز ٘زا اٌمشاس. 

  5391وبْٔٛ اٌضبٟٔ عٕخ  91فٟ 
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  96المادة 

  553/5315ثبٌمشاس سلُ  31ئٌٝ  35أم١ف ٘زا اٌجبة ِٓ اٌّبدح  مالحظت:

 ٠غٛص إلداسح االؽزىبس أْ رج١غ ٚسق اٌٍفبئف ػٍٝ ؽىً دفبرش. 

  92المادة 

ٚسلخ  111بئف ئداسح االؽزىبس اٌّقٕٛع ػٍٝ ؽىً دفبرش و١ّخ رض٠ذ ػٓ ال ٠غٛص ألؽذ أْ ٠ؾٛص ِٓ ٚسق ٌف
 ِب ٌُ ٠ىٓ ٌذ٠ٗ سخقخ ث١غ اٌزجغ ِٚب ٌُ ٠مذَ رقش٠ؾبً خبفبً ػٓ سغجزٗ ثزؼبهٟ ث١غ ٘زٖ اٌذفبرش. 

  99المادة 

رطجك أؽىبَ اٌجبة اٌضبٌش ِٓ ٘زا اٌمشاس ػٍٝ ٚسق اٌٍفبئف اٌّقٕٛع ػٍٝ ؽىً دفبرش رج١ؼٙب ئداسح 

 ؽزىبس. اال

٠غت ػٍٝ اٌجبػخ اٌزجغ أْ ٠خنؼٛا ف١ّب ٠زؼٍك ثج١غ ٚسق اٌٍفبئف اٌّزوٛسح ٌٍؾشٚه اٌزٟ رؼ١ٕٙب ئداسح 

 االؽزىبس، ٠غزٙذف اٌّخبٌفْٛ ٌغؾت سخقُٙ فٟ اٌؾبي. 

  94المادة 

رطجك أؽىبَ اٌجبث١ٓ اٌخبِظ ٚاٌغبدط ِٓ ٘زا اٌمشاس ػٍٝ أفؼبي اٌغؼ ثؾأْ ٚسق ٌفبئف ئداسح 

 ّقٕٛع ػٍٝ ؽىً دفبرش. االؽزىبس اٌ

  91المادة 

 رطجك اٌؼمٛثبد اٌزب١ٌخ ػٍٝ ِخبٌفبد أؽىبَ ٘زا اٌجبة: 

( عضاء ٔمذٞ ٠ؼبدي صالصخ أمؼبف اٌشعُ  32اٌج١غ ثذْٚ سخقخ أٚ ثذْٚ رقش٠ؼ ِغجك ) اٌّبدح  -5

 اٌغٕٛٞ. 

را رىشسد اٌّخبٌفخ ( عضاء ٔمذٞ ِبئخ ١ٌشح عٛس٠خ ٚئ 39اٌج١غ ثأعؼبس غ١ش اٌغؼش اٌّفشٚك ) اٌّبدح  -2

 عؾجذ اٌشخقخ فٟ اٌؾبي. 

( عضاء ٔمذٞ ِٓ ػؾشح لشٚػ عٛس٠خ ػٓ وً ٚسلخ  32ؽ١بصح ٚسق اٌٍفبئف ثطش٠مخ اٌغؼ ) اٌّبدح  -9
 ٚألً عضاء ٠فشك ٘ٛ خّغخ ٚػؾشْٚ ١ٌشح عٛس٠خ ِٚقبدسح اٌٛسق. 

جت آخش ؽشوبء ٌٍّخبٌف١ٓ ٠ؼبلت ػذا رٌه اٌجبػخ اٌز٠ٓ ٠ىْٛٔٛ ثبٌٕظش ٌؼذَ ِشاػبرُٙ األٔظّخ أٚ ألٞ ع
 األف١١ٍٓ ثغضاء ٔمذٞ ٠ؼبدي اٌغضاء األعبعٟ ٚرغؾت سخقزُٙ فٟ اٌؾبي. 

فٕغ ِبسوبد ِمٍذح ٌّبسوبد ئداسح االؽزىبس ٚاعزؼّبٌٙب ٚؽ١بصرٙب، اٌؾجظ ِٓ عٕخ ئٌٝ صالس عٕٛاد  -1
 ِٚقبدسح األؽ١بء اٌّزوٛسح أػالٖ. 

١خ اٌزؼ٠ٛل اٌزٞ ٠غت ػٍٝ اٌّخبٌف١ٓ دفؼٗ إلداسح ٠ؼ١ٓ أ٠نبً فٟ اٌؾىُ اٌقبدس فٟ اٌذػٜٛ اٌغضائ

 االؽزىبس ثغجت ِب أٌؾمذ ثٙب أػّبٌُٙ ِٓ اٌؼطً ٚاٌنشس. 

 


