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ظهٍز شزٌف رقن  .1.11.1صـبدر فً  1.هـي شعببى .34.
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الىطٌٍت للٌزاهت والىقبٌت هي الزشىة وهحبربتهب
انذًذ هلل ٔدذِ،
انطبثغ انششٚف – ثذاخهّ :
(يذًذ ثٍ انذغٍ ثٍ يذًذ ثٍ ٕٚعف هللا ٔن)ّٛ

ٚؼهى يٍ ظٓٛشَب انششٚف ْزا ،أعًبِ هللا ٔأػض أيشِ أَُب :
ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٔال عًٛب انفظه 05ٔ 24 ٍٛيُّ،
أطذسَب أيشَب انششٚف ثًب ٚؤر: ٙ
ُٚفز ُٔٚشش ثبنجشٚذح انشعًٛخ ،ػمت ظٓٛشَب انششٚف ْزا ،انمبٌَٕ سلى 11.314
انًزؼهك ثبنٓٛئخ انٕؽُٛخ نهُضاْخ ٔانٕلبٚخ يٍ انششٕح ٔيذبسثزٓب ،كًب ٔافك ػه ّٛيجهظ
انُٕاة ٔيجهظ انًغزشبس.ٍٚ
ٔدشس ثبنشثبؽ ف 41 ٙيٍ شؼجبٌ .)4510 َٕٕٛٚ 4( 12.1
ٔلؼّ ثبنؼطف:
سئٛظ انذكٕيخ،
اإليؼبء :ػجذ اإلنّ اثٍ كٛشاٌ.
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قبًىى رقن  ..41.1الوتعلق ببلهٍئت الىطٌٍت للٌزاهت والىقبٌت هي
الزشىة وهحبربتهب
الببة األول :أحكبم توهٍذٌت
الوبدة األولى

ٚذذد ْزا انمبٌَٕ ،يٓبو انٓٛئخ انٕؽُٛخ نهُضاْخ ٔانٕلبٚخ يٍ انششٕح ٔيذبسثزٓب انًذذصخ
ثًمزؼٗ انفمشح األخٛشح يٍ انفظم  .1يٍ انذعزٕسٔ ،2كٛفٛبد رؤنٛفٓب ٔرُظًٓٛب ٔلٕاػذ
عٛشْب ٔدبالد انزُبفٚٔ ،ٙشبس انٓٛب ثؼذِ ثبعى «انٓٛئخ».
الوبدة 2

رزًزغ انٓٛئخ ثبنشخظٛخ االػزجبسٚخ ٔاالعزمالل انًبن.ٙ
ٚكٌٕ يمش انٓٛئخ ثبنشثبؽ.

الببة الثبًً :ههبم الهٍئت
الوبدة 3

ؽجمب نًمزؼٛبد انفظم  112يٍ انذعزٕس ،رزٕنٗ انٓٛئخ ػهٗ انخظٕص يٓبو انًجبدسح
ٔانزُغٛك ٔاإلششاف ٔػًبٌ رزجغ رُفٛز عٛبعبد يذبسثخ انفغبدٔ ،رهمَٔ ٙشش انًؼهٕيبد فٙ
ْزا انًجبلٔ ،انًغبًْخ ف ٙرخهٛك انذٛبح انؼبيخٔ ،رشعٛخ يجبدة انذكبيخ انجٛذحٔ ،صمبفخ
انًشفك انؼبؤ ،لٛى انًٕاؽُخ انًغئٔنخ.
ٔنٓزِ انغبٚخ ،رًبسط انٓٛئخ االخزظبطبد انزبنٛخ ،يغ يشاػبد االخزظبطبد انًٕكهخ
نغهطبد أٔ ْٛئبد أخشٖ ثًمزؼٗ انُظٕص انزششٚؼٛخ انجبس٘ ثٓب انؼًم:
 رهم ٙانزجهٛغبد ٔانشكبٚبد ٔانًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثذبالد انفغبد ٔدساعزٓبٔ ،انزؤكذ يٍدمٛمخ األفؼبل ٔا نٕلبئغ انز ٙرزؼًُٓب ٔفك انًغطشح انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانجبة انشاثغ يٍ
ْزا انمبٌَٕٔ ،ادبنزٓب ػُذ االلزؼبء ،انٗ انجٓبد انًخزظخ ؛
 انمٛبو ثؼًهٛبد انجذش ٔانزذش٘ ػٍ دبالد انفغبد انز ٙرظم انٗ ػهى انٓٛئخٔ ،فكاإلجشاءاد انًُظٕص ػهٓٛب فْ ٙزا انمبٌَٕ ،ششٚطخ يشاػبح االخزظبطبد انًٕكهخ
ثًمزؼٗ انُظٕص انزششٚؼٛخ انجبس٘ ثٓب انؼًم انٗ انغهطبد ْٔٛئبد أخشٖ ؛
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 اػذاد ثشايج نهٕلبٚخ يٍ جشائى انفغبد ٔاإلعٓبو ف ٙرخهٛك انذٛبح انؼبيخٔ ،انغٓش ػهٗرُفٛزْب ثزُغٛك يغ جًٛغ انغهطبد ٔانٓٛئبد انًؼُٛخ ؛
 انؼًم ػهٗ َشش لٕاػذ انذكبيخ انجٛذح ٔانزؼشٚف ثٓب ،ؽجمب نًٛضبق انًشافك انؼًٕيٛخانًُظٕص ػه ّٛف ٙانفظم  102يٍ انذعزٕس ؛
 ٔػغ ثشايج نهزٕاطم ٔانزٕػٛخ ٔانزذغٛظ َٔشش لٛى انُضاْخ ٔانغٓش ػهٗ رُفٛزْب ؛ اثذاء انشأ٘ ثطهت يٍ انذكٕيخ ،ثخظٕص كم ثشَبيج أٔ رذثٛش أٔ يششٔع أٔ يجبدسحرشي ٙانٗ انٕلبٚخ يٍ انفغبد أٔ يكبفذزّ ؛
 اثذاء انشأ٘ ثطهت يٍ انذكٕيخ أٔ أدذ يجهغ ٙانجشنًبٌ ف ٙيشبسٚغ ٔيمزشدبدانمٕأَ ٍٛيشبسٚغ انُظٕص انزُظًٛٛخ راد انظهخ ثًجبل انٕلبٚخ يٍ انفغبد ٔيكبفذزّ ،كم
فًٛب ٚخظّ ؛
 رمذٚى كم الزشاح أٔ رٕطٛخ انٗ انذكٕيخ أٔ انٗ يجهغ ٙانجشنًبٌ ،رٓذف انٗ َششٔرؼضٚض لٛى انُضاْخ ٔانشفبفٛخ ٔرشعٛخ يجبدة انذكبيخ انجٛذح ٔصمبفخ انًشفك انؼبو ٔلٛى
انًٕاؽُخ انًغئٔنخ ؛
 رمذٚى كم يمزشح أٔ رٕطٛخ انٗ انذكٕيخ ثشؤٌ رجغٛؾ انًغبؽش ٔاإلجشاءاد اإلداسٚخانشايٛخ انٗ انٕلبٚخ يٍ انفغبد ٔيكبفذزّ ؛
 دساعخ انزم بسٚش انظبدسح ػٍ انًُظًبد انذٔنٛخ ٔاإللهًٛٛخ ٔانٕؽُٛخ انًزؼهمخ ثٕػغانًغشة ف ٙيجبل انفغبدٔ ،الزشاح اإلجشاءاد انًُبعجخ ٔرزجؼٓب ؛
 اَجبص دساعبد ٔرمبسٚش يٕػٕػبرٛخ دٕل يظبْش انفغبد ٔعجم انٕلبٚخ يُّ ٔيكبفذزَّٔششْب ؛
 اػذاد رمشٚش عُٕ٘ دٕل دظٛهخ أَشطخ انٓٛئخ ٚمذو انٗ انجشنًبٌ نهًُبلشخ ،ؽجمبألدكبو انفظم  115يٍ انذعزٕس ؛
 البيخ ػاللبد انزؼبٌٔ يغ انٓٛئبد انؼًٕيٛخ ٔانًُظًبد غٛش انذكٕيٛخ ٔانجبيؼبدٔيشاكض انجذٕس انٕؽُٛخ ٔانذٔنٛخ راد األْذاف انًًبصهخ ف ٙيجبل انٕلبٚخ يٍ انفغبد
ٔيكبفذزّ ٔرجبدل انخجشاد فْ ٙزا انًجبل.
 ٚمٕو سئٛظ انذكٕيخ ٔسئٛغب يجهغ ٙانجشنًبٌ ،كم ٔادذ فًٛب ٚخظّ ،ثبخجبس انٓٛئخثًآل اٜساء ٔانزٕطٛبد انز ٙأدنذ ثٓب ف ٙاؽبس اإلدبالد انًُظٕص ػهٓٛب فْ ٙزِ انًبدح.
الوبدة 4

ٚمظذ ثبنفغبد ف ٙيفٕٓو ْزا انمبٌَٕ ،ادذٖ جشائى انششٕح أٔ اعزغالل انُفٕر أٔ
االخزالط أٔ انغذس انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانمبٌَٕ انجبس٘ ثّ انؼًمٔ ،كم جشًٚخ يٍ جشائى
انفغبد األخشٖ انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙرششٚؼبد خبطخ.
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الوبدة 5

ال ٚجٕص نهٓٛئخ انُظش ف ٙانزجهٛغبد ٔانشكبٚبد انًزؼهمخ ثبنمؼبٚب انًؼشٔػخ ػهٗ
انمؼبء ؽجمب نهزششٚغ انجبس٘ ثّ انؼًم.

الببة الثبلث :أجهزة الهٍئت
الوبدة 6

رزكٌٕ أجٓضح انٓٛئخ يٍ :
 يجهظ انٓٛئخ ؛ سئٛظ انٓٛئخ ؛ -يشطذ انٓٛئخ.

الفزع األول :هجلش الهٍئت
الوبدة 7

ٚزؤنف يجهظ انٓٛئخ ،ثبإلػبفخ انٗ سئٛظ انٓٛئخ ،يٍ  14ػؼٕاٚ ،خزبسٌٔ يٍ ثٍٛ
انشخظٛبد راد انزجشثخ ٔانخجشح ٔانكفبءح ف ٙيجبل اخزظبص انٓٛئخٔ ،انًشٕٓد نٓب ثبنزجشد
ٔانذٛبد ٔاالعزمبيخ ٔانُضاْخ.
ٚؼ ٍٛأػؼبء يجهظ انٓٛئخ نًذح  0عُٕاد لبثهخ نهزجذٚذ يشح ٔادذح ،ػهٗ انُذٕ انزبن: ٙ
 أسثؼخ أػؼبء ٚؼ ٌُٕٛثظٓٛش ششٚف ؛ ػؼٕاٌ ٚؼُٛبٌ ثمشاس نشئٛظ يجهظ انُٕاةٔ ،ػؼٕاٌ آخشاٌ ٚؼُٛبٌ ثمشاس نشئٛظيجهظ انًغزشبس ٍٚ؛
 أسثؼخ أػؼبء ٚؼ ٌُٕٛثًشعٕو.ٚشاػٗ ف ٙرؼ ٍٛٛأػؼبء يجهظ انٓٛئخ ،انغؼ ٙانٗ رذمٛك يجذأ انًُبطفخ ث ٍٛانشجبل
ٔانُغبء ،ؽجمب ألدكبو انفظم  14يٍ انذعزٕس.
ٚزًزغ أػؼبء انٓٛئخ ٔأيُٓٛب انؼبو ٔيمشسْٔب ،ثبنذًبٚخ انالصيخ يٍ أجم انمٛبو ثبنًٓبو
انًٕكهخ انٓٛى ػذ أ٘ رذخم أٔ ػغٕؽبد لذ ٚزؼشػٌٕ نٓب.
الوبدة 8

ُٚشش يهخض نظٓبئش ٔلشاساد ٔيشاعٛى رؼ ٍٛٛأػؼبء يجهظ انٓٛئخ ف ٙانجشٚذح
انشعًٛخ.
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الوبدة 9

رزُبفٗ انؼؼٕٚخ ف ٙيجهظ انٓٛئخ يغ انؼؼٕٚخ ف ٙانذكٕيخ أٔ ف ٙيجهظ انُٕاة أٔ فٙ
يجهظ انًغزشبس ٍٚأٔ ف ٙانًذكًخ انذعزٕسٚخ أٔ ف ٙانًئعغبد ٔانٓٛئبد انًُظٕص ػهٓٛب
ف ٙانفظٕل  111انٗ  125يٍ انذعزٕسٔ ،يغ أ٘ اَزذاة اَزخبث ٙأٔ يًبسعخ أ٘ يُٓخ
يُظًخ.
ٚزؼ ٍٛػهٗ ػؼٕ يجهظ انٓٛئخ أٌ ٚزٕلف أصُبء يذح يضأنخ يٓبيّ ػٍ يًبسعخ أ٘
َشبؽ يُٓ ٙأٔ رجبس٘ ف ٙانمطبع انخبص ٔرٕلٛف يشبسكزّ ف ٙأجٓضح اإلداسح ٔانزذثٛش
ٔانزغٛٛش ثبنًُشآد انخبطخ أٔ انؼًٕيٛخ انٓبدفخ انٗ رذمٛك سثخ ،كًب ٚزؼ ٍٛأٌ ٕٚػغ ػؼٕ
يجهظ انٓٛئخ فٔ ٙػؼٛخ اإلنذبق ارا كبٌ يٕظفب ػًٕيٛب.
ٚؼزجش انؼؼٕ انز٘ أطجخ ف ٙدبنخ يٍ دبالد انزُبف ٙانًشبس انٓٛب أػالِ ،فبلذا نؼؼٕٚخ
انًجهظٚٔ ،ؼ ٍٛيٍ ٚذم يذهّ نمؼبء انفزشح انًزجمٛخ يٍ يذح ػؼٕٚزّ داخم أجم ألظبِ 15
ٕٚيبٔ ،فك َفظ انكٛفٛخ ٔدغت كم دبنخ ػهٗ دذح.
الوبدة 01

ٚفمذ كم ػؼٕ يٍ أػؼبء يجهظ انٓٛئخ ػؼٕٚزّ ف ٙانذبالد انزبنٛخ :
 انٕفبح؛ االعزمبنخ انز ٙرٕجّ انٗ سئٛظ انٓٛئخ ثًٕجت ؽهت يكزٕةٚٔ ،جزذة يفؼٕنٓب يٍربسٚخ رؼ ٍٛٛيٍ ٚذم يذم انؼؼٕ انًغزمٛم ؛
 اإلػفبء انز٘ ٚضجزّ يجهظ انٓٛئخ ،ثؼذ ادبنخ األيش ان ّٛيٍ سئٛغّ ،ف ٙانذبالد انزبنٛخ : يضأنخ َشبؽ أٔ رمهذ يُظت ٚزُبفٗ ٔطفخ ػؼٕ ف ٙانٓٛئخ ؛
 فمذاٌ انزًزغ ثبنذمٕق انًذَٛخ ٔانغٛبعٛخ ؛
 اإلطبثخ ثؼجض ثذَ ٙأٔ رُْ ٙيغزذٚىًُٚ ،غ انؼؼٕ ثظٕسح َٓبئٛخ يٍ يضأنخ يٓبيّ
ثبنٓٛئخ.
ٔٚزؼ ٍٛف ٙانذبالد انًزكٕسح ،رؼ ٍٛٛخهف نهؼؼٕ انًؼُ ٙداخم أجم ألظبِ ٕٚ 15يب
ٔرنك نهفزشح انًزجمٛخ يٍ يذح ػؼٕٚخ ْزا األخٛش.
الوبدة 00

ًٚبسط يجهظ انٓٛئخ االخزظبطبد انزبنٛخ :
 دساعخ ثشَبيج ػًم انٓٛئخ انغُٕ٘ انز٘ ٚمزشدّ سئٛغٓب ٔانًظبدلخ ػه ّٛ؛ انًظبدلخ ػهٗ يششٔع يٛضاَٛخ انٓٛئخ ؛ اثذاء انشأ٘ ف ٙانمؼبٚب انًؼشٔػخ ػهٗ انٓٛئخ يٍ ؽشف انذكٕيخ أٔ انجشنًبٌ ؛ اثذاء انشأ٘ ف ٙيشبسٚغ انُظٕص انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انًزؼهمخ ثًجبل اخزظبصانٓٛئخ ؛
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 انًظبدلخ ػهٗ انُظبو انذاخه ٙنهٓٛئخ ؛ الشاس انُظبو األعبع ٙانخبص ثبنًٕاسد انجششٚخ انؼبيهخ ثبنٓٛئخ ؛ انزذأل ف ٙشؤٌ يشبسٚغ انذساعبدٔ ،يششٔع انزمشٚش انغُٕ٘ ٔيشبسٚغ انزمبسٚشانًٕػٕػبرٛخ انز ٙرؼذْب انٓٛئخ ؛
 انزذأل فَ ٙزبئج انذساعبد انزٚ ٙؼذْب يشطذ انٓٛئخ ٔارخبر انمشاس ثخظٕصيآالرٓب؛
 انزذأل ف ٙشؤٌ االلزشادبد ٔانزٕطٛبد انز ٙرشفؼٓب انٓٛئخ انٗ انذكٕيخ أٔ انٗيجهغ ٙانجشنًبٌ ؽجمب ألدكبو انًبدح  .أػالِ ؛
 انًظبدلخ ػهٗ يشبسٚغ انزؼبٌٔ يغ انٓٛئبد ٔانًُظًبد انًشبس انٓٛب ف ٙانًبدح .أػالِ.
ًٚكٍ نًجهظ انٓٛئخ أٌ ٚذذس نذ ّٚأ٘ نجُخ دائًخ أٔ يئلزخ يٍ أجم يغبػذرّ ػهٗ
انمٛبو ثًٓبيّٚٔ ،خذد رؤنٛفٓب ٔاخزظبطبرٓب ثمشاس نهًجبط.
الوبدة 02

ٚجزًغ يجهظ انٓٛئخ ،ثذػٕح يٍ سئٛظ انٓٛئخ ،ف ٙدٔسح ػبدٚخ يشح كم صالصخ أشٓش ،كًب
ٚجزًغ ف ٙدٔسح اعزضُبئٛخ كهًب دػذ انذبجخ انٗ رنك ثذػٕح يٍ سئٛظ انٓٛئخ أٔ ثطهت يٍ
َظف أػؼبئّ ػهٗ األلم.
ٚزذأل يجهظ انٓٛئخ ،ثذؼٕس صهض ٙأػؼبئّ ػهٗ األلمٔ ،ف ٙدبنخ ػذو اكزًبل
انُظبة انمبََٕٕٚ ،ٙجّ انشئٛظ دػٕح صبَٛخ الَؼمبد االجزًبع انًٕان ،ٙثؼذ صًبَٛخ أٚبوٚٔ ،ؼزجش
ْزا االجزًبع لبََٕٛب ارا دؼشِ َظف أػؼبء انًجهظ ػهٗ األلم.
الوبدة 03

ٚزخز يجهظ انٓٛئخ لشاسارّ ثؤغهجٛخ أطٕاد األػؼبء انذبػشٔ ،ٍٚف ٙدبنخ رؼبدل
األطٕادٚ ،ؼزجش طٕد انشئٛظ يشجذب.
رؼزجش يذأالد انًجهظ عشٚخ.
ًٚكٍ نهشئٛظ أٌ ٚذػٕ الجزًبػبد يجهظ انٓٛئخ ،كم شخض يٍ رٔ٘ انخجشح ٚكٌٕ فٙ
دؼٕسِ فبئذح ٔٚغش٘ ػهٔ ّٛاجت انزذفع ٔكزًبٌ يذأالد انًجهظ.

الفزع الثبًً :رئٍش الهٍئت
الوبدة 04

ٚؼ ٍٛسئٛظ انٓٛئخ ثظٓٛش ششٚف نًذح خًظ عُٕاد لبثهخ نهزجذٚذ يشح ٔادذح.
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الوبدة 05

ٚؼزجش انشئٛظ انُبؽك انشعً ٙثبعى انٓٛئخ ٔيًضهٓب انمبََٕ ٙاصاء اإلداسح ٔكم ْٛئخ ػبيخ
أٔ خبطخ ٔأيبو انمؼبء ٔاصاء انغٛش ٔٚؼ ٍٛيٍ ُٕٚة ػُّ ف ٙدبنخ غٛبثّ.
ٔػالٔح ػهٗ انًٓبو انًغُذح ان ّٛثًٕجت يٕاد أخشٖ يٍ ْزا انمبٌَٕٚ ،زًزغ ثجًٛغ
انغهؾ ٔانظالدٛبد انؼشٔسٚخ نهزغٛٛش شئٌٔ انٓٛئخ ٔػًبٌ دغٍ عٛشْبٔ ،نٓزا انغشع،
ًٚبسط االخزظبطبد انزبنٛخ :
 ٚؼغ جذٔل أػًبل يجهظ انٓٛئخ ٔٚشأط اجزًبػبرّ ٔٚغٓش ػهٗ رُفٛز لشاسارّ ؛ ٚؼذ يششٔع ثشَبيج ػًم انٓٛئخ انغُٕ٘ ٔٚؼشػّ ػهٗ يجهظ انٓٛئخ نهًظبدلخ ػهّٛ؛ ٚمزشح يششٔع انًٛضاَٛخ انغُٕٚخ نهٓٛئخ ٔٚؼشػّ ػهٗ يجهظ انٓٛئخ نهًظبدلخ ػهّٛ؛ ٚؼذ يششٔع انُظبو األعبع ٙانخبص ثبنًٕاسد انجششٚخ انؼبيهخ ثبنٓٛئخ ثزُغٛك يغانغهطخ انذكٕيٛخ انًكهفخ ثبنًبنٛخ ٔٚؼشػّ ػهٗ يجهظ انٓٛئخ نهًظبدلخ ػه ّٛ؛
 ٕٚظف ٔٚؼ ٍٛانًٕاسد انجششٚخ انالصيخ نمٛبو انٓٛئخ ثًٓبيٓب ٔفك أدكبو انُظبواألعبع ٙانخبص ثبنًٕاسد انجششٚخ نهٓٛئخ ؛
 ٕٚلغ ارفبلٛبد انزؼبٌٔ انًشبس انٓٛب ف ٙانًبدح  .أػالِٚٔ ،غٓش ػهٗ رُفٛزْب ثؼذانًظبدلخ ػهٓٛب يٍ لجم يجهظ انٓٛئخ ؛
 ٚغٓش ػهٗ اَجبص انذساعبد ٔانزمبسٚش انًٕػٕػبرٛخ انًشبس انٓٛب ف ٙانًبدح  .أػالِ،ايب ثًجبدسح يُّ أٔ ثُبء ػهٗ رٕجٓٛبد يٍ يجهظ انٓٛئخ ؛
 ٚؼذ يششٔع انزمشٚش انغُٕ٘ دٕل دظٛهخ أَشطخ انٓٛئخ ٔآفبق ػًهٓب ٔرمذًّٚنهًظبدلخ ؛
 ٚمٕو ثجًٛغ األػًبل انزذفظٛخ ثبعى انٓٛئخ انًزؼهمخ ثًًزهكبرٓب.الوبدة 06

ٚغبػذ سئٛظ انٓٛئخ ف ٙأداء يٓبيّ انًزؼهمخ ثزهم ٙانزجهٛغبد ٔانشكبٚبد ٔدساعزٓب ٔانمٛبو
ثؤػًبل انجذش ٔانزذش٘ ثشؤَٓب ،يمشسٌٔ ٚؼُٓٛى يٍ ث ٍٛأؽش انٓٛئخٚ ،ؼًهٌٕ ٔفك رٕجٓٛبرّ
ٔرذذ عهطزّ.

الفزع الثبلث :هزصذ الهٍئت
الوبدة 07

ٚذذس يشطذ خبص نذٖ انٓٛئخ ٚكهف ثبنًٓبو انزبنٛخ :
 رزجغ ٔدساعخ يخزهف أشكبل ٔيظبْش انفغبد ف ٙانمطبػ ٍٛانؼبو ٔانخبص ٔرمٛٛىاَؼكبعبرٓب ؛
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 اػذاد لٕاػذ يؼطٛبد ٔؽُٛخ دٕل يظبْش انفغبد ف ٙانمطبػ ٍٛٛانؼبو ٔانخبص،ٔانؼًم ػهٗ رذهٛهٓب ٔرذُٓٛٛب ثكٛفٛخ يغزًشح ؛
 رزجغ ٔرمٛٛى انغٛبعبد انؼًٕيٛخ ف ٙيجبل انُضاْخ ٔانٕلبٚخ يٍ انفغبد ٔيكبفذزّ،ٔيٕاكجخ انزذاثٛش انًزخزح فْ ٙزا انًجبل.
الوبدة 08

رذذد لٕاػذ رُظٛى انًشطذ ٔكٛفٛبد عٛشِ ،ؽجمب ألدكبو انُظبو انذاخه ٙنهٓٛئخ انًشبس
ان ّٛف ٙانًبدح  11يٍ ْزا انمبٌَٕ.

الببة الزابغ :تلقً التبلٍغبث والشكبٌبث والقٍبم بإجزاءاث البحث
والتحزي
الوبدة 09

ًٚكٍ نكم شخض رار ٙأٔ اػزجبس٘ ٔكزا أل٘ سئٛظ يٍ سإعبء اإلداساد ،رٕافشد نذّٚ
يؼطٛبد أٔ يؼهٕيبد يٕصٕلخ أ لشائٍ أٔ دجج رضجذ ٔلٕع دبنخ يٍ دبالد انفغبد ،رجهغٓٛب
ػهٗ ػهى سئٛظ انٓٛئخ.
كًب ًٚكٍ نكم يشزك شخظٛب رارٛب كبٌ أٔ اػزجبسٚب ،رؼشس أٔ يٍ انًذزًم أٌ ٚزؼشس
ثظفخ صبثزخ ٔيئكذح يٍ دبنخ يٍ دبالد انفغبد ،أٌ ٚجؼش ثشكبٚزّ شخظٛب أٔ ػٍ ؽشٚك َبئجّ
ػهٗ سئٛظ انٓٛئخ يجبششح.
ٚشزشؽ نمجٕل انزجهٛغ أٔ انشكبٚخ :
 أٌ ٚكٌٕ يكزٕثب ٔيزٚال ثبنزٕلٛغ انشخظ ٙنهًجهغ أٔ انًشزك ٙيغ كزبثخ اعًّ كبيال ؛ أٌ ٚزؼًٍ جًٛغ انجٛبَبد انًزؼهمخ ثٕٓٚخ انًجهغ أٔ انًشزك ٙدغت انذبنخ ؛ أٌ رشفك ثّ جًٛغ انًغزُذاد ٔانٕصبئك ٔانًؼهٕيبد اٌ ٔجذدٔ ،كم دجخ أخشٖ يٍشؤَٓب اصجبد دبنخ انفغبد ؛
 أٌ ٚذذد انجٓخ أٔ انجٓبد أٔ انشخض أٔ األشخبص انًؼُ ٍٛٛثذبنخ انفغبد.ٔػالٔح ػهٗ رنك ،ارا رؼهك األيش ثشكبٚخٔ ،جت أٌ رشفك ثزظشٚخ نهًشزكٚ ٙفٛذ
ثٕاعطزّ أٌ دبنخ انفغبد انز ٙلذو شكبٚزّ ثشؤَٓب نى رؼشع ػهٗ انمؼبءٔ ،أَّ نى ٚظذس أ٘
دكى لؼبئ ٙثشؤَٓب.
ٚجت أٌ ال ٚزؼًٍ انزجهٛغ أٔ انشكبٚخ أ٘ ػجبسح يٍ ػجبساد انغت أٔ انمزف ،ف ٙدك
أ٘ شخض أٔ جٓخ رذذ ؽبئهخ رطجٛك انزششٚغ انجبس٘ ثّ انؼًم.
ارا رؼزس ػهٗ انًجهغ أٔ انًشزك ٙيٕافبح انٓٛئخ ثزجهٛغّ أٔ شكبٚزّ كزبثخ ،أيكُّ رمذًٓٚب
شفبْٛب ٔٚذشس يؼًَٕٓب ػُذئز ف ٙيذؼش خبص يٍ لجم انًظبنخ انًخزظخ ثبنٓٛئخٕٚ ،لغ
.

ػه ّٛانًجهغ أٔ انًشزك ٙدغت انذبنخٚٔ ،جت أٌ ٚشفك انزجهٛغ أٔ انشكبٚخ ثبنًغزُذاد ٔانٕصبئك
انًشبس انٓٛب أػالِ اٌ ٔجذد.
الوبدة 21

ارا رؤكذ نشئٛظ انٓٛئخ أٌ انزجهٛغ أٔ انشكبٚخ انًزٕطم ثٓب ال رزؼًٍ أ٘ يؼهٕيبد أٔ
دجج أٔ لشائٍ رضجذ دبنخ يٍ دبالد انفغبد ،أٔ كبَذ األفؼبل انًجهغ ػُٓب أٔ انًشزكٗ ثشؤَٓب
يٕػٕع يزبثؼخ لؼبئٛخ ،ارخز لشاسا يؼهال ثبنذفع ٔأدبؽ انًجهغ أٔ انًشزك ٙػهًب ثزنك.
ارا رج ٍٛنشئٛظ انٓٛئخ أٌ يٕػٕع انزجهٛغ أٔ انشكبٚخ ال ٚذخم ف ٙاخزظبص انٓٛئخ ،لبو
ثبسشبد انًجهغ أٔ انًشزك ٙدغت يب ٚزؼًُّ يٕػٕع انزجهٛغ أٔ انشكبٚخ.
الوبدة 20

ارا رج ٍٛنشئ ٛظ انٓٛئخ أٌ انزجهٛغ أٔ انشكبٚخ انز ٙرٕطم ثٓب رزؼًٍ يؼهٕيبد رغزٕجت
انزذخم فٕسا نًؼبُٚخ دبنخ يٍ دبالد انفغبد انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانًبدح  2يٍ ْزا انمبٌَٕ،
ػ ٍٛيمشسا نٛمٕو ثزذشٚش يذؼش ثزنك ٔٚذٛم انمؼٛخ يجبششح انٗ انُٛبثخ انؼبيخ انًخزظخ،
ُٔٚجغ ٙػهٗ ْزِ األخٛشح ،ادبؽخ سئٛظ انٓٛئخ ػهًب ثًب ارخزرّ يٍ رذاثٛش أٔ لشاساد ثشؤٌ
انمؼٛخ انًذبنخ انٓٛب.
الوبدة 22

ػُذيب ٚزٕطم سئٛظ انٓٛئخ ثزجهٛغ أٔ شكبٚخٚٔ ،زج ٍٛنّ أَٓب يغزٕفٛخ نهششٔؽ انًطهٕثخ
ٔال رزطهت انزذخم انفٕس٘ ٔاإلدبنخ انًجبششح ػهٗ انُٛبثخ انؼبيخٔ ،رزؼًٍ يٍ انؼُبطش يب
ٚغزٕجت دساعزٓب ٔفزخ يهف ثشؤَٓب ،ػ ٍٛيمشسا يٍ ث ٍٛأؽش انٓٛئخ ،نذساعخ يٕػٕع
انزجهٛغ أٔ انشكبٚخ ٔانزذش٘ ثشؤٌ دمٛمخ األفؼبل ٔانٕلبئغ انٕاسدح فٓٛبٔ ،انزذلٛك ف ٙطذخ
انًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثٓب.
الوبدة 23

ٚمٕو انًمشس انز٘ كهفّ سئٛظ انٓٛئخ ثذساعخ يهف لؼٛخ رزؼهك ثذبنخ يٍ دبالد انفغبد،
ثبألثذبس ٔانزذشٚبد انالصيخ ثشؤَٓب ،يٍ خالل دساعخ يؼطٛبد انًهف ٔرذهٛهٓبٔ ،اػذاد
رمشٚش يفظم ٔيٕصك ٚشفؼّ انٗ سئٛظ انٓٛئخ داخم األجم انز٘ ٚذذدِ نّ ْزا األخٛشٚ ،غزُذ
ف ٙاػذادِ ػهٗ جًغ انٕصبئك ٔػهٗ افبداد انشخض أٔ األشخبص انًؼُٔ ،ٍٛٛيب أدنٕا ثّ انٗ
انٓٛئخ يٍ يؼهٕيبد.
نهًمشس أٌ ٚطهت ثٕاعطخ سئٛظ انٓٛئخ ،يٍ أ٘ جٓخ يٍ انجٓبد انًؼُٛخ ثًٕػٕع
انزجهٛغ أٔ انشكبٚخ ،يٕافبرّ ثبنٕصبئك ٔانًؼهٕيبد انًزٕفشح نذٓٚب ،كًب نّ أٌ ٚطهت االعزًبع
ثًمش انٓٛئخ انٗ كم شخض يؼُ ٙثبنمؼٛخ انًؼشٔػخ ػه ّٛأٔ انزُمم ثبرٌ يٍ سئٛظ انٓٛئخ،
ػُذ االلزؼبء ،انٗ يكبٌ آخش نهًؼبُٚخ أٔ االؽالع ػهٗ ٔصبئك ٚزؼزس يٕافبح انٓٛئخ ثٓب ،ايب
ثذكى ؽجٛؼزٓب أٔ دجًٓب أٔ نغجت آخش.
ٔيٍ أجم رنكٕٚ ،جّ سئٛظ انٓٛئخ ،ػُذ االلزؼبء ،ؽهجبد انٓٛئخ انٗ :
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 سإعبء اإلداساد رذذ اششاف سئٛظ انذكٕيخ ،كهًب رؼهك األيش ثبداساد انذٔنخ ؛ سإعبء انجًبػبد انزشاثٛخ ٔيغئٔن ٙانًئعغبد ٔانًمبٔالد انؼًٕيٛخ ٔأشخبصانمبٌَٕ انؼبو ؛
 سإعبء انًئعغبد ٔانٓٛئبد انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانذعزٕس ؛ انًًضم انمبََٕ ٙنكم شخض اػزجبس٘ يٍ أشخبص انمبٌَٕ انخبص ؛ األشخبص انزار ٍٛٛأٔ يًضهٓٛى انمبََٕ.ٍٛٛالوبدة 24

ارا ايزُؼذ جٓخ يٍ انجٓبد انًشبس انٓٛب ف ٙانًبدح  4.أػالِ ،ػٍ االعزجبثخ نطهجبد
انٓٛئخٔ ،جّ سئٛظ انٓٛئخ انٗ انًغئٔل ػٍ انجٓخ انًؼُٛخ ،رزكٛشا لظذ يٕافبرّ ثبنًؼهٕيبد
ٔانٕصبئك انًطهٕثخ خالل أجم ٚذذدِٔ ،ف ٙدبنخ ػذو رٕطهّ ثؤ٘ جٕاة يٍ انجٓخ انًزكٕسح،
ثذ ف ٙانمؼٛخ ف ٙػٕء يب رٕفش نذ ّٚيٍ يؼطٛبد ،ايب ثذفع انمؼٛخ أٔ ثبدبنزٓب ػهٗ سئٛظ
اإلداسح انًؼُٛخ نهُظش ف ٙايكبَٛخ رذشٚك يغطشح انًزبثؼخ انزؤدٚجٛخ ف ٙدك انشخض أٔ
األشخبص انًُغٕثخ انٓٛى دبنخ انفغبد ،أٔ ثبدبنخ يهف انمؼٛخ انٗ انُٛبثخ انؼبيخ انًخزظخ ،أٔ
ًْب يؼبٔ ،فْ ٙزِ انذبنخ األخٛشحٚ ،شؼش سئٛظ انٓٛئخ سئٛظ اإلداسح انًؼُٛخ.
الوبدة 25

ٚؼشع سئٛظ انٓٛئخ يهف انمؼٛخ انًزؼهمخ ثذبنخ يٍ دبالد انفغبد ػهٗ انًجهظ
نهًظبدلخ ف ٙػٕء انزمشٚش انًُجض ثشؤَٓبٔ ،رنك ايب :
 ثبنذفع ؛ أٔ ثبدبنخ اعزُزبجبرّ ٔرٕطٛبرّ انٗ : انجٓخ انًؼُٛخ يٍ انجٓبد انًشبس انٓٛب ف ٙانًبدح  4.أػالِ ،ارا رج ٍٛنّ أٌ انذبنخ
رمزؼ ٙيزبثؼخ رؤدٚجٛخ ف ٙدك انشخض أٔ األشخبص انًؼُ ٍٛٛثذبنخ انفغبد ؛
 انُٛبثخ انؼبيخ انًخزظخ ،ارا رج ٍٛنّ أٌ انذبنخ رمزؼ ٙرذشٚك يغطشح انًزبثؼخ
انمؼبئٛخ ف ٙدك انشخض أٔ األشخبص انًؼُ.ٍٛٛ
الوبدة 26

ٚزؼ ٍٛػهٗ اداساد انذٔنخ ٔانجًبػبد انزشاثٛخ ٔانًئعغبد ٔانًمبٔالد انؼًٕيٛخٔ ،كم
شخض آخش يٍ أشخبص انمبٌَٕ انؼبو أٔ يٍ أشخبص انمبٌَٕ انخبص ،رار ٍٛٛكبَٕا أٔ
اػزجبس ،ٍٛٚانزؼبٌٔ انٕصٛك يغ انٓٛئخ ٔرمذٚى انًغبػذح انالصيخ نٓب ٔاالعزجبثخ نطهجبرٓب انًزؼهمخ
ثبنذظٕل ػهٗ يؼهٕيبد أٔ ٔصبئك أٔ يؼطٛبد أخشٖ ،أٔ أ٘ شكم يٍ أشكبل انًغبػذح،
رزؼهك ثذبنخ يٍ دبالد انفغبد انز ٙرخض جٓخ يٍ انجٓبد انًزكٕسح ف ٙانًبدح  4.أػالِ ،اال
ارا رؼهك األيش ثًؼهٕيبد أٔ ٔصبئك رخض انذفبع انٕؽُ ٙأٔ أيٍ انذٔنخ انذاخه ٙأٔ انخبسج.ٙ
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الوبدة 27

رظشف انٓٛئخ َظشْب ػٍ انمؼٛخ ،ثًجشد اشؼبسْب يٍ لجم سئٛظ انذكٕيخ أٔ سئٛظ
يجهظ انُٕاة أٔ سئٛظ يجهظ انًغزشبس ،ٍٚثؤٌ نجُخ َٛبثٛخ نزمظ ٙانذمبئك لذ شكهذ يٍ
أجم َفظ انٕلبئغ ،أٔ يٍ لجم انُٛبثخ انؼبيخ انًخزظخ ثؤٌ ثذضب لؼبئٛب لذ فزخ ف ٙانًٕػٕع.
الوبدة 28

ٚغزفٛذ انًجهغ ٔانًشزك ٙيٍ انذًبٚخ انزٚ ٙغزفٛذ يُٓب انؼذبٚب ٔانًجهغٌٕ ٔانشٕٓد
ٔا نخجشاء ؽجك يب ْٕ يُظٕص ػه ّٛف ٙانمغى انضبَ ٙيٍ انكزبة األٔل يٍ انمبٌَٕ سلى
 44351انًزؼهك ثبنًغطشح انجُبئٛخ.3
رطجك ػهٗ انًجهغ أٔ انًشزك ٙثغٕء َٛخ ،ػٍ أفؼبل فغبد غٛش طذٛذخ ،انؼمٕثبد
انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙيمزؼٛبد انمبٌَٕ انجُبئ.ٙ

الببة الخبهش :التٌظٍن اإلداري والوبلً
الوبدة 29

رزٕفش انٓٛئخ ػهٗ اداسح ٚذذد رُظًٓٛب ٔاخزظبطبرٓب ف ٙانُظبو انذاخه ٙنهٓٛئخٚٔ ،ششف
ػهٓٛب ،رذذ عهطخ انشئٛظ ،أي ٍٛػبو ٚؼ ٍٛثظٓٛش يٍ ث ٍٛانشخظٛبد انز ٙرزٕفش ػهٗ
رجشثخ يُٓٛخ يشٕٓد ثٓب ف ٙيجبالد انمبٌَٕ ٔانزذثٛش اإلداس٘ ٔانًبن.ٙ
ٚزٕنٗ األي ٍٛانؼبو يغبػذح سئٛظ انٓٛئخ ٔاالػطالع ثًٓبئّ ،ثٓزِ انظفخٚ ،غٓش
رذذ عهطخ ْزا األخٛش ،ػهٗ دغٍ عٛش اداسح انًئعغخٔ ،رُغٛك أَشطخ يظبنذٓبٚٔ ،ؼًم
ػهٗ يغهك ٔصبئك انًئعغخ ٔيغزُذارٓب ٔٚغٓش ػهٗ دفظٓب ،كًب ٚؼطهغ ثًٓبو عكشربسٚخ
يجهظ انٓٛئخ.
الوبدة 31

رغزؼ ٍٛانٓٛئخ ،يٍ أجم يً بسعخ انظالدٛبد انًخٕنخ نٓب ،ثًٕاسد ثششٚخ ٚزى رٕظٛفٓب
ثًٕجت ػمٕد ،أٔ ٚهذمٌٕ نذٓٚب أٔ ٚؼؼٌٕ سٍْ اشبسرٓب ،ؽجمب نهُظٕص انزششٚؼٛخ
ٔانزُظًٛٛخ انجبس٘ ثٓب انؼًم.
ًٔٚكٍ نهٓٛئخ االعزؼبَخ ،ػُذ االلزؼبء ،ثًغزشبسٔ ٍٚخجشاء خبسج ٍٛٛيٍ أجم انمٛبو
ثًٓبو يذذدح ٔنفزشح يؼُٛخٔ ،رنك ػهٗ أعبط دفبرش رذًالد رذذد ٔفك انششٔؽ انًُظٕص
ػهٓٛب ف ٙانُظبو انذاخه ٙنهٓٛئخ.

 -3انمبٌَٕ سلى  22.15انًزؼهك ثبنًغطشح انجُبئٛخ انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  5.12.211ثزبسٚخ  21يٍ
سجت  7( 5627أكزٕثش  ،)2112انجشٚذح انشعًٛخ ػذد  1132ثزبسٚخ  23ر٘ انمؼذح ُٚ 71( 5627بٚش،)2117
ص  ،751كًب رى رغٛٛشِ ٔرزً.ًّٛ
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الوبدة 30

رغجم االػزًبداد انًشطٕدح نًٛضاَٛخ انٓٛئخ ،ف ٙانًٛضاَٛخ انؼبيخ نهذٔنخ رذذ فظم
ٚذًم ػُٕاٌ "انٓٛئخ انٕؽُٛخ نهُضاْخ ٔانٕلبٚخ يٍ انششٕح ٔيذبسثزٓب".
الوبدة 32

سئٛظ انٓٛئخ ْٕ اٜيش ثبنظشفًٚ ،كُّ ،ػُذ االلزؼبء ،أٌ ٚؼ ٍٛآيشا يغبػذا
ثبنظشفٔ ،رنك ٔفك انششٔؽ ٔاإلجشاءاد انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانمٕأَ ٍٛاألَظًخ انجبس٘
ثٓب انؼًم فْ ٙزا انًجبل.
ٚزٕنٗ يذبعت ػًٕيٚ ٙؼ ٍٛنذٖ انٓٛئخ ثمشاس يٍ انغهطخ انذكٕيٛخ انًكهفخ ثبنًبنٛخ،
انمٛبو نذٖ سئٛظ انٓٛئخ ،ثجًٛغ انظالدٛبد انًغُذح انٗ انًذبعج ٍٛانؼًٕي ٍٛٛثًمزؼٗ
انمٕأَ ٍٛاألَظًخ انًؼًٕل ثٓب.
ٚخؼغ رُفٛز يٛضاَٛخ انٓٛئخ نًشالجخ انًجهظ األػهٗ نهذغبثبد.
الوبدة 33

ٚذذد انُظبو انذاخه ٙنهٓٛئخ انًشبس ان ّٛف ٙانًبدح  11يٍ ْزا انمبٌَٕ ،انزُظٛى انذاخهٙ
نهٓٛئخ ٔكٛفٛبد عٛش أجٓضرٓبُٚٔ ،شش ف ٙانجشٚذح انشعًٛخ.

الببة السبدس :أحكبم هختلفت
الوبدة 34

ؽجمب ألدكبو انفظم  103يٍ انذعزٕس ،رذذد ثمبٌَٕ كٛفٛبد انزظشٚخ انكزبثٙ
ثبنًًزهكبد ٔاألطٕل انز ٙف ٙدٛبصح انشئٛظ ٔأػؼبء انٓٛئخ ٔاألي ٍٛانؼبو ٔانًمشسٍٚ
انًُزذث ٍٛنهمٛبو ثؼًهٛبد انجذش أٔ انزذش٘ ،ثظفخ يجبششح أٔ غٛش يجبششح ،ثًجشد رغهًٓى
نًٓبيٓىٔ ،خالل يًبسعزٓب ٔػُذ اَزٓبئٓب.
الوبدة 35

ٚئد٘ سئٛظ ٔأػؼبء انٓٛئخ ٔانًمشسٌٔ ،ان ًٍٛٛانمبََٕٛخ أيبو يذكًخ انُمغٔ ،رنك
داخم خًغخ ػشش ٕٚيب يٍ ربسٚخ رؼُٓٛٛى.
الوبدة 36

ٚزؼ ٍٛػهٗ أػؼبء انٓٛئخ ٔانؼبيه ٍٛثٓب ،انزمٛذ ثكزًبٌ انغش انًُٓ ٙفًٛب ٚخض
انًؼهٕيبد ٔاألفؼبل ٔانزظشفبد انزٚ ٙكَٕٕا لذ اؽهؼٕا ػهٓٛب أصُبء أٔ ثًُبعجخ يضأنخ
يٓبيٓىٔ ،رنك رذذ ؽبئهخ رطجٛك يمزؼٛبد انمبٌَٕ انجُبئ.ٙ
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الوبدة 37

ًُٚغ ،رذذ ؽبئهخ انجطالٌ ،ػهٗ أ٘ ػؼٕ يٍ أػؼبء انٓٛئخ أٔ انؼبيه ٍٛثٓب ،انًشبسكخ
ف ٙارخبر أ٘ لشاس أٔ انمٛبو ثؤ٘ يًٓخ يٍ يٓبو انٓٛئخ ،ارا كبٌ يٍ شؤٌ رنك أٌ ٚجؼهّ فٙ
ٔػؼٛخ يٍ ٔػؼٛبد رؼبسة انًظبنخ.
الوبدة 38

ٚزمبػٗ أػؼبء انٓٛئخ رؼٕٚؼب ػٍ انًٓبو ٚذذد ثًشعٕو.
الوبدة 39

رمذو انٓٛئخ انزمشٚش انًشبس ان ّٛف ٙانًبدح  .أػالِ ،يشح ٔادذح ف ٙانغُخ ػهٗ األلم،
ٔٚكٌٕ ْزا انزمشٚش يٕػٕع يُبلشخ يٍ لجم انجشنًبٌ.
ٔٚزؼًٍ انزمشٚش ،ػهٗ ٔجّ انخظٕص ،جشدا نؼذد َٕٔع انزجهٛغبد ٔانشكبٚبدٔ ،ثٛبَب
نًب رى انجذ ف ّٛيُٓبٔ ،يب لبيذ ثّ انٓٛئخ يٍ ثذش أٔ رذشٔ ،انُزبئج انًزشرجخ ػًُٓب .كًب
ٚزؼًٍ ثٛبَب ألٔجّ انؼشالٛم انزٔ ٙاجٓزٓب انٓٛئخ ف ٙأداء يٓبيٓبٔ ،رٕطٛبرٓب ٔيمزشدبرٓب
دٕل انزذاثٛش انزٚ ٙزؼ ٍٛارخبرْب نزشعٛخ لٛى انشفبفٛخ ٔانذكبيخ ٔرخهٛك انًشافك انؼًٕيٛخ
ٔرظذٛخ االخزالالد انز ٙرؼبَ ٙيُٓبٔ ،يشاجؼخ انُظٕص انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انًزؼهمخ
ثًجبل اخزظبص انٓٛئخ.
ُٚشش ْزا انزمشٚش ثبنجشٚذح انشعًٛخ.
الوبدة 41

رؼًم انٓٛئخ ػهٗ َشش اٜساء انز ٙرذن ٙثٓب ٔانزمبسٚش ٔانذساعبد انز ٙرُجضْب ؽجمب
ألدكبو ْزا انمبٌَٕ ،ثكم انٕعبئم انًزبدخ.

الببة السببغ :أحكبم اًتقبلٍت
الوبدة 40

رُمم رهمبئٛب انٗ انٓٛئخ ،انًٕاسد انجششٚخ انؼبيهخ ف ٙربسٚخ دخٕل ْزا انمبٌَٕ دٛض انزُفٛز
ثبنٓٛئخ انًشكضٚخ نهٕلبٚخ يٍ انششٕح انًذذصخ ثًٕجت انًشعٕو سلى  435031443انظبدس فٙ
 4.يٍ طفش  1.( 1243يبسط  ،4)4552ؽجمب نهزششٚؼبد انجبس٘ ثٓب انؼًم.
ال ٚجٕص ثؤ٘ دبل يٍ األدٕال ،أٌ ركٌٕ انٕػؼٛخ انزٚ ٙخٕنٓب انُظبو األعبع ٙانخبص
ثبنً ٕاسد انجششٚخ نهٓٛئخ ،ألم يٍ انٕػؼٛخ انزٚ ٙزًزغ ثٓب انًؼُ ٌٕٛثبأليش ف ٙاؽبسْى
األطه ٙثبنٓٛئخ انًشكضٚخ نهٕلبٚخ يٍ انششٕح.
 -4انًشعٕو  2.11.5222ثزبسٚخ  27يٍ طفش  57( 5622يبسط  )2113ثبدذاس انٓٛئخ انًشكضٚخ نهٕلبٚخ يٍ
انششٕح ،انجشٚذح انشعًٛخ ػذد  1157ثزبسٚخ  57سثٛغ األٔل  2( 5622أثشٚم  ،)2113ص .5521
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رؼزجش انخذيبد انز ٙأَجضْب انًٕظفٌٕ ٔانًغزخذيٌٕ ٔاألػٕاٌ ثبنٓٛئخ انًشكضٚخ
نهٕلبٚخ يٍ انششٕح ،كًب نٕ أَجضد داخم انٓٛئخ.
ٚغزًش انًؼُ ٌٕٛثبأليش انًشبس انٓٛى ف ٙانفمشح انغبثمخ ،ف ٙاالَخشاؽ ف ٙأَظًخ
انًؼبشبد انخبػؼ ٍٛنٓب ف ٙربسٚخ دخٕل ْزا انمبٌَٕ دٛض انزُفٛز.
الوبدة 42

رذم ثًمزؼٗ ْزا انمبٌَٕ ،انٓٛئخ يذم انٓٛئخ انًشكضٚخ نهٕلبٚخ يٍ انششٕح ف ٙكبفخ
دمٕلٓب ٔانزضايبرٓب.
ٔنٓزا انغشع ،رُمم انٗ انٓٛئخ انؼمبساد ٔانًُمٕالد ٔدمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ انًًهٕكخ
نهٓٛئخ انًشكضٚخ نهٕلبٚخ يٍ انششٕح ،كًب رُمم انٓٛب يهكٛخ األسشٛف ٔانٕصبئك ٔانًهفبد
انًٕجٕدح ف ٙربسٚخ دخٕل ْزا انمبٌَٕ دٛض انزُفٛز ،ف ٙدٕصح انٓٛئخ انًشكضٚخ نهٕلبٚخ يٍ
انششٕح.
كًب رُمم انٗ انٓٛئخ ،االػزًبداد انًبنٛخ انًفزٕدخ ثبعى انٓٛئخ انًشكضٚخ نهٕلبٚخ يٍ
انششٕح ٔاألسطذح انًبنٛخ انًٕجٕدح ف ٙدغبثبرٓب انجُكٛخ ف ٙربسٚخ دخٕل ْزا انمبٌَٕ دٛض
انزُفٛز.
ٔرُمم انٗ انٓٛئخ أٚؼب ،جًٛغ انذمٕق ٔاالنزضايبد انًزؼهمخ ثكبفخ طفمبد انذساعبد
ٔاألشغبل ٔانزٕسٚذادٔ ،كزا جًٛغ انؼمٕد ٔاالرفبلٛبد انًجشيخ يٍ لجم انٓٛئخ انًشكضٚخ نهٕلبٚخ
يٍ انششٕح ،لجم دخٕل ْزا انمبٌَٕ دٛض انزُفٛز.
ٔٚؼفٗ انُمم انًشبسان ّٛف ٙانفمشاد أػالِ ،يٍ كم أداء يًٓب كبٌ َٕػّ.

الببة الثبهي :أحكبم ختبهٍت
الوبدة 43

ٚذخم ْزا انمبٌَٕ دٛض انزُفٛز ،اثزذاء يٍ ربسٚخ رؼ ٍٛٛسئٛظ ٔأػؼبء انٓٛئخ ٔأيُٓٛب
انؼبو.
ٔرذم اثزذاء يٍ َفظ انزبسٚخ رغًٛخ «انٓٛئخ انٕؽُٛخ نهُضاْخ ٔانٕلبٚخ يٍ انششٕح
ٔيذبسثزٓب» يذم رغًٛخ «انٓٛئخ انًشكضٚخ نهٕلبٚخ يٍ انششٕح» ف ٙجًٛغ انُظٕص
انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انجبس٘ ثٓب انؼًم ،كًب ُٚغخ اثزذاء يٍ َفظ انزبسٚخ انُض انًذذس
نٓزِ األخٛشح.
522515143
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