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 .34.يٍ صفز  62صادر في  1.1..1.ظهيز شزيف رلى 

انًتعهك  611.2بتُفيذ انماَىٌ رلى  (...6فبزايز  ..)

 11بانساليت انصحيت نهًُتجاث انغذائيت

 ثٌقّذ هلل ٚفذٖ،

  

 دذثخٍٗ: –ثٌطجدغ ثٌؾش٠ف 

 هللا ١ٌٚٗ( )ِقّذ دٓ ثٌقغٓ دٓ ِقّذ دٓ ٠ٛعف

 ٠ؼٍُ ِٓ ظ١ٙشٔج ثٌؾش٠ف ٘زث، أعّجٖ هللا ٚأػض أِشٖ إٔٔج:

 ِٕٗ، 58 ٚ 26دٕجء ػٍٝ ثٌذعضٛس ٚالع١ّج ثٌفق١ٍٓ 

 أفذسٔج أِشٔج ثٌؾش٠ف دّج ٠ٍٟ:

ثٌّضؼٍك  ٠28.07ٕفز ٠ٕٚؾش دجٌؾش٠ذر ثٌشع١ّز، ػمخ ظ١ٙشٔج ثٌؾش٠ف ٘زث، ثٌمجْٔٛ سلُ 

 ج ٚثفك ػ١ٍٗ ِؾٍظ ثٌّغضؾجس٠ٓ ِٚؾٍظ ثٌٕٛثح.دجٌغالِز ثٌقق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز، وّ

  

 (.2010ذشث٠ش ف 11) 1431ِٓ ففش  26ٚفشس دطٕؾز فٟ 

  

  

 ٚلؼٗ دجٌؼطف:

 ثٌٛص٠ش ثألٚي،

 عباس انفاسي1ثإلِنجء: 

  

                                                 

 .1101(؛ ؿ 2010ِجسط  18) 1431دضجس٠خ فجصـ سد١غ ث٢خش  5822ثٌؾش٠ذر ثٌشع١ّز ػذد  - 1
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 تعهك بانساليت انصحيت نهًُتجاث انغذائيتي 611.2لاَىٌ رلى 

 انمسى األول: األهذاف وَطاق انتطبيك وتعزيف انًفاهيى

 اب األول: األهذاف وَطاق انتطبيكانب

 .انًادة 

ٚغ١ش ثٌّالةّز أٚ  دْٚ ثإلخالي دجٌمٛث١ٔٓ ثٌخجفز ثٌّضؼٍمز دجٌّؤعغجس ثٌّنشر

ثٌخط١شر، ٚدجٌققز ثٌؼ١ِّٛز، ٚدضؽش ثٌغؼ فٟ ثٌذنجةغ، ٚدؾشٚه ثٌٕظجفز ٚثٌضفض١ؼ 

٠ٛك ِٕضؾجس ثٌققٟ ٚثٌٕٛػٟ ٌٍق١ٛثٔجس ثٌق١ز ٚثٌّٛثد ثٌق١ٛث١ٔز أٚ ِٓ أفً ف١ٛثٟٔ ٚدضغ

 ثٌق١ذ ثٌذقشٞ ٚصشد١ز ثٌغّه ٚدجٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، فئْ ٘زث ثٌمجْٔٛ:

 ٚثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ٌٍغالِز ثٌقق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز٠نغ ثٌّذجدا ثٌؼجِز  -

 ثٌق١ٛثٔجس؛

٠قذد ثٌؾشٚه ثٌضٟ ٠ؾخ ٚفمٙج إٔضجػ ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز -
2

ٚثٌّٛثد  

ٙج ٚٔمٍٙج ٚخضٔٙج ١ذٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ِٕٚجٌٚضٙج ِٚؼجٌؾضٙج ٚصق٠ٍٛٙج ٚصٍف١فٙج ٚصٛمث

                                                 

( دضطذ١ك دؼل 2011عذضّذش  6) 1432ؽٛثي  7قجدس فٟ ثٌ 2.10.473سلُ ِٓ ثٌّشعَٛ  53ثٔظش ثٌفقً  - 2

دضجس٠خ  5982ثٌؾش٠ذر ثٌشع١ّز ػذد ؛ ثٌغزثة١ز ثٌّضؼٍك دجٌغالِز ثٌقق١ز ٌٍّٕضؾجس 28.07ِمضن١جس ثٌمجْٔٛ سلُ 

 .4796ؿ  ،(2011عذضّذش  29) 1432فجصـ رٚ ثٌمؼذر 

 34انفصم 

 صؼضذش ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ِطجدمز إرث وجٔش :"

 ؛ ِضؤص١ز ِٓ ِؤعغز أٚ ِمجٌٚز ِشخـ ٌٙج أٚ ِؼضّذر هذمج ٌّمضن١جس ٘زث ثٌّشعَٛ -1

٠ّٕغ صمذ٠ّٙج ٌٍق١ٛثٔجس ثٌضٟ صضُ صشد١ضٙج ٚثٌّقذدر لجةّضٙج دمشثس ٌٍٛص٠ش ثٌّىٍف  ال صقضٛٞ ػٍٝ ِٛثد  -2

 دجٌفالفز ؛

 ال صقضٛٞ ػٍٝ ِنجفجس غزثة١ز غ١ش صٍه ثٌّقذدر فٟ ثٌمجةّز ٚمّٓ ثٌقذٚد ثٌّغّٛؿ دٙج ؛ -3

ثٌغزثة١ز صفٛق ال صقضٛٞ ػٍٝ دمج٠ج ثٌّٕضؾجس ثٌق١ذ١ٌز ِٚٛثد صضؼٍك دجٌققز ثٌٕذجص١ز ٍِٚٛعجس ثٌغٍغٍز  -4

 ثٌقذٚد ثٌمقٜٛ ثٌّغّٛؿ دٙج ؛

 ِطجدمز ٌٍّؼج١٠ش ث١ٌّىشٚد١ٌٛٛؽ١ز ٚثٌّؼج١٠ش ثٌضىغ١ىٌٛٛؽ١ز مّٓ ثٌقذٚد ثٌّغّٛؿ دٙج ؛ - 5

ٌٍٛص٠ش  صشو١ذضٙج ٚثعضؼّجٌٙج دمشثس ِؾضشنٌفش ٚٚمذش دّٛثد ِؼذر ٌضضقً دجٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّقذدر   -6

دجٌق١ذ ثٌذقشٞ ٚثٌٛص٠ش ثٌّىٍف دجٌققز ٚثٌٛص٠ش ثٌّىٍف دجٌقٕجػز ثٌّىٍف دجٌفالفز ٚثٌٛص٠ش ثٌّىٍف 

 ٚثٌضؾجسر ؛

 ِؼٕٛٔز هذمج ٌٍٕقٛؿ ثٌضٕظ١ّ١ز ثٌؾجسٞ دٙج ثٌؼًّ. -7

( ِٓ ٘زٖ ثٌّجدر دمشثس ِؾضشن ٌٍٛص٠ش ثٌّىٍف 5( ٚ 4( ٚ 3صقذد ثٌمٛثةُ ٚثٌقذٚد ثٌّؾجس إ١ٌٙج فٟ ثٌذٕٛد 

 "ٚثٌٛص٠ش ثٌّىٍف دجٌققز.دجٌفالفز ٚثٌٛص٠ش ثٌّىٍف دجٌق١ذ ثٌذقشٞ 

 15فجدس فٟ  156.14ثٌمشثس ثٌّؾضشن ٌٛص٠ش ثٌفالفز ٚثٌق١ذ ثٌذقشٞ ٚٚص٠ش ثٌققز سلُ وزٌه ثٔظش  -

( دضقذ٠ذ ثٌقذٚد ثٌمقٜٛ ثٌّغّٛؿ دٙج ٌذمج٠ج ثٌّٛثد ثٌّضؼٍمز دجٌققز ٠2014ٕج٠ش  17)  1435سد١غ ثألٚي 

سد١غ  9ِىشس دضجس٠خ  6322ر ثٌشع١ّز ػذد ٠ذأٚ ػ١ٍٙج؛ ثٌؾش ثأل١ٌٚز ٚثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١زثٌّٕضؾجس ثٌٕذجص١ز فٟ 

 .186(، ؿ 2015)فجصـ ٠ٕج٠ش  1436ثألٚي 
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ٚصٛص٠ؼٙج ٚػشمٙج ٌٍذ١غ أٚ صقذ٠ش٘ج ٌضىْٛ ع١ٍّز عٛثء صؼٍك ثألِش دّٕضؾجس هش٠ز أٚ 

 ِقٌٛز، و١فّج وجٔش ثٌٛعجةً ٚثألٔظّز ثٌّغضؼٍّز ٌٍقفع ٚثٌضق٠ًٛ ٚثٌقٕغ؛

ثٌضٟ صٙذف إٌٝ ػذَ ثٌغّجؿ إال دضغ٠ٛك ثٌّٕضؾجس  ػٍٝ ثٌّمضن١جس ثٌؼجِز٠ٕـ  -

ثٌغ١ٍّز، ٚالع١ّج ػٍٝ ٚمغ ثٌمٛثػذ ثٌؼجِز ثٌّضؼٍمز دجٌققز ٚثٌغالِز ثٌقق١ز ٚثعضؼّجي 

ِٛثد ثٌضٕظ١ف ٚثٌضط١ٙش ٚصقذ٠ذ ِغض٠ٛجس ثٌٍّٛعجس ثٌّغّٛؿ دٙج فٟ ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز 

ٌضٟ ٠ؾخ ثٌضم١ذ دٙج، دّج فٟ رٌه ثٌّؼج١٠ش ٚثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ث

 رثس ثٌطجدغ ثإلؽذجسٞ؛

٠ذ١ٓ ثٌمٛثػذ ثإلٌضث١ِز إلػالَ ثٌّغضٍٙه، خقٛفج دٛثعطز ػٕٛٔز ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز  -

 ٚثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ٚصقذ٠ذ ثٌٛعجةك ثٌّشثفمز ٌٙج.

 6انًادة 

ثٌّؼذر  ثفً إٔضجػ ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١زِشصؾًّ أفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ وً 

ٌالعضٙالن ثٌذؾشٞ ٚثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ِٕٚجٌٚضٙج ِٚؼجٌؾضٙج ٚصق٠ٍٛٙج ٚصٍف١فٙج 

 ٚصٛص٠ؼٙج ٚػشمٙج ٌٍذ١غ أٚ صقذ٠ش٘ج. ٙج ٚٔمٍٙج ٚخضٔٙج١ذٚصٛم

 ٠غضغٕٝ ِٓ ٔطجق صطذ١ك ٘زث ثٌمجْٔٛ: 

ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز  ٙز ٌالعضؼّجي ثٌّٕضٌٟ ثٌخجؿ، ٚوزث ٌض١ٙبثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز ثٌّٛؽ -

 ِٕٚجٌٚضٙج ٚصخض٠ٕٙج دجٌّٕضي ِٓ أؽً ثالعضٙالن ثٌخجؿ؛

ثألد٠ٚز ٚوً ثٌّٕضؾجس ثألخشٜ ثٌّؾجدٙز رثس ثالعضؼّجي ثٌٛلجةٟ أٚ ثٌققٟ فٟ  -

ِؾجي ثٌطخ ثٌذؾشٞ أٚ ثٌذ١طشٞ
3
 ٚوزث ِٛثد ثٌضؾ١ًّ؛ 

                                                                                                                                                         

ِٓ  14فجدس فٟ  1795.14ثٔظش وزٌه ثٌمشثس ثٌّؾضشن ٌٛص٠ش ثٌفالفز ٚثٌق١ذ ثٌذقشٞ ٚٚص٠ش ثٌققز سلُ  -

ؼّجٌٙج فٟ ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز ( دضقذ٠ذ لجةّز ثٌّنجفجس ثٌغزثة١ز ثٌّشخـ ثعض2014ِجٞ  14)  1435سؽخ ثألٚي 

 6322ر ثٌشع١ّز ػذد ٠ذٚثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚفذٚد٘ج ٚوزث ثٌذ١جٔجس ثٌالصَ روش٘ج ػٍٝ صٍف١ف ٘زٖ ثٌّنجفجس؛ ثٌؾش

 .187(، ؿ 2015)فجصـ ٠ٕج٠ش  1436سد١غ ثألٚي  9ِىشس دضجس٠خ 

( دضطذ١ك دؼل 2011ضّذش عذ 6) 1432ؽٛثي  7قجدس فٟ ثٌ 2.10.473سلُ ِٓ ثٌّشعَٛ  20أٔظش ثٌّجدر  - 3

دضجس٠خ  5982ثٌؾش٠ذر ثٌشع١ّز ػذد ؛ ثٌّضؼٍك دجٌغالِز ثٌقق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز 28.07ِمضن١جس ثٌمجْٔٛ سلُ 

 .4796؛ ؿ (2011عذضّذش  29) 1432فجصـ رٚ ثٌمؼذر 

 .6انًادة 

أػالٖ ػٍٝ عالِز  17ٚ ٠15ؾخ أال ٠ؤعش أٞ ِطٍخ أٚ صٛف١ز صمذِش دٙج عف١ٕز ف١ذ هذمج ٌّمضن١جس ثٌّجدص١ٓ "

 ثٌّالفز أٚ ػٍٝ ثٌؾشٚه ثٌضٕظ١ّ١ز ثٌّضؼٍمز دظشٚف إلجِز هجلّٙج ػٍٝ ِضٕٙج.

ٌٚٙزث ثٌغشك، ٠ؾخ أْ صنُ ٌؾٕز فقـ ثٌؾشٚع فٟ ثعضخذثَ عفٓ ثٌق١ذ ٚثٌٍؾٓ ثٌغ٠ٕٛز ٌغالِز عفٓ ثٌق١ذ 

 ٚػٕذ ثاللضنجء، ٌؾٓ ثٌطؼٓ:

ِٓ  18ثٌقجدس فٟ  2.94.858َٛ ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ ِّغال ػٓ ثٌّقٍقز ثٌّخضقز هذمج ٌّمضن١جس ثٌّشع •

 ؛(٠1995ٕج٠ش  20) 1415ؽؼذجْ 

د١طش٠ج صجدؼج ٌٍّىضخ ثٌٛهٕٟ ٌٍغالِز ثٌقق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ِٓ أؽً إدذثء ثٌشأٞ ثٌققٟ ثٌّؾجس إ١ٌٗ فٟ  •

 ".25.08ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ  2ثٌّجدر 
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ٕٗ ٚثٌّٕضؾجس رثس ثٌضؤع١ش ثٌٕفغٟ ٚوزث ثٌّٛثد ثألخشٜ ثٌضذغ ٚثٌّٛثد ثٌّغضخٍقز ِ -

 ثٌّؾجدٙز ثٌضٟ صخنغ ٌمٛث١ٔٓ خجفز.

 تعزيف انًفاهيى: انباب انثاَي

 4 انًادة

 ٠شثد فٟ ِذٌٛي ٘زث ثٌمجْٔٛ ٚثٌٕقٛؿ ثٌضطذ١م١ز ٌٗ دّج ٠ٍٟ:

وً ِٕضٛػ صسثػٟ ِٛؽٗ ٌالعضٙالن ثٌذؾشٞ صّش صسثػضٗ أٚ لطفٗ  ثٌّٕضٛػ ثألٌٟٚ: -1

ؽ١ٕٗ ٚوزث وً ِٕضٛػ ثعضخٍـ ِٓ ثٌق١ٛثٔجس وجٌق١ٍخ أٚ ثٌؼغً أٚ ثٌذ١ل ِٚٛثد ثٌمٕـ أٚ 

ٚثٌق١ذ أٚ لطف ثألفٕجف ثٌذش٠ز ٚثٌّؼشٚمز فٟ ثٌغٛق، ػٍٝ فجٌضٙج، دْٚ ثعضؼّجي ٚعجةً 

 ٙج غ١ش ثٌضذش٠ذ؛ظخجفز ٌٍض١ٟٙء ِٓ أؽً فف

أٚ ؽضة١ج ِٛؽٗ ِٕضٛػ غزثةٟ : وً ِٕضٛػ ٔذجصٟ أٚ ف١ٛثٟٔ خجَ أٚ ِؼجٌؼ و١ٍج  -2 

ٌالعضٙالن ثٌذؾشٞ دّج فٟ رٌه ثٌّؾشٚدجس ٚثٌؼٍه ٚوً ثٌّٛثد ثٌّغضؼٍّز فٟ إٔضجػ ٚص١ٙب أٚ 

ِؼجٌؾز ثألغز٠ز. ٚال ٠ؾًّ ٘زث ثٌّفَٙٛ ثٌٕذجصجس لذً فقجد٘ج ٚثٌق١ٛثٔجس ثٌق١ز دجعضغٕجء صٍه 

ثٌّفَٙٛ ث١ٌّٙؤر ِٓ أؽً ثالعضٙالن ثٌذؾشٞ ػٍٝ فجٌضٙج وجٌقذف١جس ٚال ٠ؾًّ وزٌه ٘زث 

 ثألد٠ٚز ِٚٛثد ثٌضؾ١ًّ ٚثٌضذغ؛

، ِقٌٛز و١ٍج أٚ ؽضة١ج ثٌّنجفجسثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس: وً ِجدر، دّج ف١ٙج  -3 

 أٚ غ١ش ِقٌٛز ٚثٌّٛؽٙز ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ػٓ هش٠ك ثٌفُ؛

ِٕضٛػ ع١ٍُ أٚ ِجدر ع١ٍّز: وً ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثةٟ أٚ ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز  -4 

 ق١ٛثٔجس ال صؾىً أٞ خطش ػٍٝ فقز ثإلٔغجْ أٚ ثٌق١ٛثْ؛ثٌ

ثٌؼشك فٟ ثٌغٛق: ف١جصر ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚ/ أٚ ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚ/ أٚ ثٌّٛثد  -5 

 ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس دغشك د١ؼٙج أٚ صٛص٠ؼٙج أٚ صف٠ٛضٙج دجٌّمجدً أٚ دجٌّؾجْ؛

١ز ٚثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّٛثد ثٌّؼذر ثٌذ١غ: ِٕجٌٚز ِٚؼجٌؾز ٚصخض٠ٓ ثٌّٕضؾجس ثألٌٚ -6 

ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس دٕمو ثٌذ١غ أٚ صغ١ٍّٙج ٌٍّغضٍٙه ثٌٕٙجةٟ، دّج ف١ٙج ِشثوض ثٌضٛص٠غ ٚثٌّقالس 

 ثٌىذشٜ ِٕٚظّٛ ثٌقفالس ٚثٌّطجػُ ثٌؾّجػ١ز ٚثٌّضجؽش ٚدجةؼٛ ثٌؾٍّز ٚٔمو ثٌضٛص٠غ؛

فٟ ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ فٟ  أٚ ف١ض٠جةٟ ٠ٛؽذ ثٌخطش: وً ػٕقش د١ٌٛٛؽٟ أٚ و١ّ١جةٟ -7 

ِٕضٛػ غزثةٟ أٚ فٟ ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، أٚ فجٌز خجفز ٌّٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ٌّٕضٛػ 

غزثةٟ أٚ ٌّجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، وجألوغذر ٚثٌضؼفٓ ٚثٌضٍٛط أٚ أٞ فجٌز أخشٜ ِؾجدٙز 

 ٠ّىٓ أْ صؤعش دؾىً عٍذٟ ػٍٝ ثٌققز؛

ٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثةٟ أٚ ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌضضذغ: ثٌمذسر ػٍٝ صضذغ ِغجس ِ -8 

أٚ ِغجس ِجدر ِٛؽٙز  ثٌق١ٛثٔجس، أٚ ِغجس ف١ٛثْ ِٕضؼ ٌٍّٛثد ثأل١ٌٚز أٚ ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز،

ٌىٟ صذِؼ أٚ لجدٍز ٌإلدِجػ فٟ ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثةٟ أٚ ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، 

  ٚرٌه ػذش ثٌغٍغٍز ثٌغزثة١ز؛
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ٌّٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ٌّٕضٛػ غزثةٟ ثٌزٞ ال ٠غضؼٍّٗ  ثٌٕٙجةٟ : ثٌّغضٍٙه ثألخ١ش ثٌّغضٍٙه -9

فٟ إهجس ػ١ٍّز إٔضجؽ١ز صذخً فٟ ِؾجي ٔؾجه ِؤعغز أٚ ِمجٌٚز صٕضّٟ ٌمطجع ثٌّٕضؾجس 

 ثٌغزثة١ز؛

ِمجٌٚز فٟ ثٌمطجع ثٌغزثةٟ: وً ِؤعغز ػ١ِّٛز أٚ ؽذٗ ػ١ِّٛز أٚ ِمجٌٚز خجفز  -10

 َ ال، دؤٔؾطز ِشصذطز أٚ رثس ػاللز دجٌغٍغٍز ثٌغزثة١ز؛صمَٛ، عٛثء دٙذف ثٌشدـ أ

وً ِؤعغز ػ١ِّٛز أٚ ؽذٗ ػ١ِّٛز أٚ ِمجٌٚز  ِمجٌٚز فٟ لطجع صغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس: -11 

  خجفز صمَٛ، عٛثء دٙذف ثٌشدـ أَ ال، دؤٔؾطز ِشصذطز أٚ رثس ػاللز دضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس؛

ٌغزثة١ز ِٕٚجٌٚضٙج ِٚؼجٌؾضٙج ثٌغزثة١ز: وً ِشثفً إٔضجػ ثٌّٕضؾجس ث ثٌغٍغٍز -12

ٚٔمٍٙج ٚخضٔٙج ٚصٛص٠ؼٙج ٚػشمٙج ٌٍذ١غ أٚ صقذ٠ش٘ج ثٔطاللج  ٙج١ذٚصٍف١فٙج ٚصٛم ٚصق٠ٍٛٙج

ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز فضٝ ػشمٙج ٌٍذ١غ أٚ صغ١ٍّٙج إٌٝ ثٌّغضٍٙه ثٌٕٙجةٟ. ٚصؾًّ أ٠نج  ِٓ إٔضجػ

 ثعض١شثد ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز أٚ ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ثٌّزوٛسر؛

ِٕضٛػ غزثةٟ، دْٚ أْ  ِٕضٛػ غ١ش فجٌـ ٌالعضٙالن: وً ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ وً -13

٠ىْٛ فجعذث أٚ عجِج، ال ٠ضٛفش ػٍٝ وً ثٌنّجٔجس ثٌّطٍٛدز ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌققٟ، دجٌٕظش 

إٌٝ دؼل ثٌؼٕجفش غ١ش ثٌّشغٛح ف١ٙج ثٌضٟ ٠قضٛٞ ػ١ٍٙج، عٛثء دغذخ ثٌضٍٛط، أٚ ٔض١ؾز 

  ٌى١ّج٠ٚز أٚ ّ٘ج ِؼج؛صذ٘ٛس ؽٛدصٗ ث١ٌّىشٚد١ٌٛٛؽ١ز أٚ ث

وً ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثةٟ، ٌٗ آعجس عجِز فٛس٠ز أٚ  ِٕضٛػ ِنش دجٌققز: -14

ِقضٍّز ػٍٝ ثٌّذٜ ثٌمش٠خ أٚ ثٌّضٛعو أٚ ثٌذؼ١ذ ػٍٝ فقز ثٌفشد أٚ فشٚػٗ، أٚ ٠غذخ 

فغجع١ز فق١ز ِفشهز أٚ أٞ ؽىً آخش ِٓ ثٌقغجع١ز ثٌضٟ ٠ّىٓ وؾفٙج ٚثٌضٟ صق١خ فشدث 

  ِؼ١ٕز ِٓ ثألفشثد ثٌّٛؽٗ إ١ٌُٙ ثٌّٕضٛػ ثألٌٟٚ أٚ ثٌّٕضٛػ ثٌغزثةٟ ثٌّؼٕٟ؛أٚ فتز 

ِذذأ ثالفض١جه: ِؾّٛػز ِٓ ثٌضذثد١ش ثٌٛلجة١ز ثٌّضخزر ٌضؾٕخ ثألخطجس ثٌّّىٓ أْ  -15

فٟ غ١جح  صضشصخ ػٓ ثعضٙالن ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثةٟ أٚ ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس،

  ِغضٜٛ ِمذٛال ِٓ عالِز ٘زث ثٌّٕضٛػ أٚ ٘زٖ ثٌّجدر؛ دالةً ػ١ٍّز عجدضز صنّٓ

أٚ  ثٌّؤعغز: وً ٚفذر صمَٛ دئٔضجػ أٚ ِؼجٌؾز أٚ صق٠ًٛ أٚ صٍف١ف أٚ صٛم١خ -16

ثٌّؾجصس ٍِٚقمجصٙج ٚأٚسثػ صمط١غ  ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز دّج فٟ رٌه صٛص٠غ أٚ خضْ أٚ ففع

١ذ ٚثٌٕمجالس ثٌّجة١ز ِٚقالس ٚصٍف١ف ٚصٛم١خ ثٌٍقَٛ ٚأعٛثق ثٌغّه دجٌؾٍّز ٚدٛثخش ثٌق

ثٌق١ٛث١ٔز ٚفٕغ ثٌّٛثد ثٌّؼذر  ثٌّطجػُ ثٌؾّجػ١ز ٚوزث ٚفذثس ِؼجٌؾز ثٌّٕضؾجس ثٌغج٠ٛٔز

  ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس؛

ثٌّغضغً: ثٌؾخـ أٚ ثألؽخجؿ ثٌزثص١ْٛ أٚ ثٌّؼ٠ْٕٛٛ ثٌٛثؽخ ػ١ٍُٙ ثفضشثَ  -17

ز صؼًّ فٟ ِؾجي ثٌمطجع أفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ ٚٔقٛفٗ ثٌضطذ١م١ز، دثخً ِؤعغز أٚ ِمجٌٚ

 ثٌغزثةٟ أٚ لطجع صغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس؛

ثٌذ١جهشر ثٌّفٛمْٛ: ثٌذ١جهشر غ١ش ثٌضجدؼ١ٓ ٌٍمطجع ثٌّىٍف دجٌفالفز ثٌز٠ٓ صىٍفُٙ  -18

ثٌغٍطجس ثٌّخضقز دّٙجَ صضؼٍك دّؾجي ثٌققز ثٌق١ٛث١ٔز ٚثٌق١ذٌز ثٌذ١طش٠ز ٚثٌّشثلذز 

  ٟ ٚثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس.ثٌقق١ز ٌٍّٛثد ثٌق١ٛث١ٔز ٚرثس ثألفً ثٌق١ٛثٔ
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شزوط عزض انًُتجاث انغذائيت وانًىاد انًعذة نتغذيت : انمسى انثاَي

  انحيىاَاث في انسىق

  انشزوط انعايت نهعزض في انسىق: انباب األول

 3انًادة 

فٟ ثٌغٛق ثٌذثخ١ٍز أٚ  ال ٠ّىٓ ػشك أٚ صمذ٠ُ أٞ ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثةٟ

ذ٠شٖ إرث وجْ ٠ؾىً خطشث ػٍٝ ف١جر أٚ فقز ثإلٔغجْ، وّج ال ٠ّىٓ ثعض١شثد ثعض١شثدٖ أٚ صق

أ٠ز ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس أٚ ػشمٙج فٟ ثٌغٛق ثٌذثخ١ٍز أٚ صقذ٠ش٘ج أٚ صمذ٠ّٙج ٌٙج إرث 

وجٔش خط١شر
4
. 

 3انًادة 

ٌىٟ ال ٠ؾىً أٞ ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ أٞ ِٕضٛػ غزثةٟ أٚ أ٠ز ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس 

إٔضجؽٙج ٚ ِٕجٌٚضٙج ِٚؼجٌؾضٙج  خطشث ػٍٝ ف١جر أٚ فقز ثإلٔغجْ ٚثٌق١ٛثْ، ٠ؾخ أْ ٠ضُ

ٚٔمٍٙج ٚخضٔٙج ٚصٛص٠ؼٙج ٚػشمٙج ٌٍذ١غ أٚ صقذ٠ش٘ج ٚفك  ٙج١ذٚصٍف١فٙج ٚصٛمٚصق٠ٍٛٙج 

ٚمّجْ عالِضٙج  ثٌقق١ز ٚثٌغالِز ثٌضٟ ِٓ ؽؤٔٙج ثٌقفجظ ػٍٝ ؽٛدصٙج ؽشٚه ثٌٕظجفز

 ثٌقق١ز.

                                                 

 غجٌف ثٌزوش.ثٌ، 2.10.473ِٓ ثٌّشعَٛ سلُ  48أٔظش ثٌّجدر  - 4

  31انًادة 

ٌنّجْ أْ ِٕضٛؽج أ١ٌٚج أٚ ِٕضٛؽج غزثة١ج أٚ ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ِغضٛسدر لقذ ػشمٙج فٟ ثٌغٛق " 

ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف روشٖ  4ثٌٛه١ٕز ال صؾىً خطشث ػٍٝ ف١جر أٚ فقز ثإلٔغجْ أٚ ثٌق١ٛثْ هذمج ٌّمضن١جس ثٌّجدر 

 ٛسد أْ ٠ضؤوذ، لذً ػ١ٍّز ثالعض١شثد، ِٓ أْ ثٌّٕضٛػ أٚ ثٌّجدر ثٌّزوٛسر :٠ؾخ ػٍٝ ثٌّغض 28.07سلُ 

 ِضؤص١ز ِٓ دٍذ أٚ ِٕطمز أٚ ؽٙز غ١ش خجمؼز ٌم١ٛد فق١ز أٚ فق١ز ٔذجص١ز ؛ -

صغضؾ١خ ٌّضطٍذجس ثٌٕظجفز ثٌقق١ز ٚثٌغالِز ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙج فٟ ٘زث ثٌّشعَٛ ٚثٌٕقٛؿ ثٌضٕظ١ّ١ز ثألخشٜ  -

 ٌّجدر ؛ثٌخجفز دجٌّٕضٛػ أٚ ث

 أٚ ٔظجَ ٠ؼجدٌٗ ؛ HACCPِضؤص١ز ِٓ ِؤعغز أٚ ِمجٌٚز صضٛفش ػٍٝ ٔظجَ ٌٍّشثلذز ثٌزثص١ز  -

ثٌّجدر صغٍّٙج  ِشفٛلز دجٌٛعجةك أٚ ثٌؾٙجدثس ثألخشٜ ثٌّطٍٛدز دّٛؽخ ثٌٕقٛؿ ثٌضٕظ١ّ١ز ثٌخجفز دجٌّٕضٛػ أٚ -

جدمز ٌٍضؾش٠غ ثٌؾجسٞ دٗ ثٌؼًّ ٚال ثٌغٍطز ثٌّخضقز فٟ ثٌذٍذ ثٌّقذس ٚثٌضٟ صغذش، ػٍٝ ثٌخقٛؿ، دؤٔٙج ِط

 صؾىً خطشث ػٍٝ فقز ثإلٔغجْ أٚ ثٌق١ٛثٔجس.

٠ؾخ ػٍٝ ثٌّغضٛسد أْ ٠نغ ِخططج ٌضؾ١ّغ ثٌّٕضٛػ أٚ ثٌّجدر ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، ٠ّىٓ، فٟ فجٌز هجسا 

 "ثٌٛهٕٟ.فقٟ ٠ُٙ ثٌّٕضٛػ أٚ ثٌّجدر ثٌّزوٛسر ثٌّغضٛسدر ِٓ صؾ١ّؼٙج دؼذ ثٌغّجؿ ٌٙج دذخٛي ثٌضشثح 
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ِشخقز أٚ ِؼضّذر، ػٍٝ  خ ػٍٝ ثٌّؤعغجس ٚثٌّمجٚالس أْ صىٌْٛٚٙزٖ ثٌغج٠ز، ٠ؾ

هذمج ٌٍؾى١ٍجس  ثٌّغضٜٛ ثٌققٟ، ِٓ هشف ثٌغٍطجس ثٌّخضقز لذً ثٌم١جَ دجعضغالٌٙج

ثٌّقذدر دٕقٛؿ صٕظ١ّ١زٚثٌى١ف١جس 
5
. 

غ١ش أْ ثٌّؤعغجس ٚثٌّمجٚالس ثٌضٟ ٠ىْٛ إٔضجؽٙج ِٛؽٙج دجٌىجًِ ِٚذجؽشر إٌٝ ِغضٍٙه 

فٟ ف١ٓ أْ ِغضغٍٟ  ثٌزثصٟ ال صخنغ ٌٍضشخ١ـ أٚ ثالػضّجد ثٌغجٌفٟ ثٌزوش. ٔٙجةٟ العضٙالوٗ

ثٌّؤعغجس ٚثٌّمجٚالس ثٌّزوٛسر ٠ظٍْٛ ِغؤ١ٌٚٓ ػٓ ثٌّٛثد ٚثٌّٕضؾجس ثٌّٛؽٙز ٌالعضٙالن 

  ٠ٚنّْٕٛ أٔٙج ال صؾىً خطشث ػٍٝ ف١جر ٚفقز ثٌّغضٍٙى١ٓ.

 2انًادة 

ّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ثٌّؼشٚمز صؼضذش ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌ

أػالٖ،  5ثٌّقذدر هذمج ألفىجَ ثٌّجدر  فٟ ثٌغٛق ثٌٛه١ٕز أٚ ثٌّقذسر ثٌضٟ صقضشَ ثٌّمضن١جس

 ِٕضؾجس ع١ٍّز.

إال أْ ِطجدمز ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثةٟ أٚ ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ٌٍّمضن١جس 

مجْٔٛ أٚ ألٞ ٔـ صؾش٠ؼٟ آخش خجؿ دغالِز ٘زث ثٌ ثٌخجفز ثٌّطذمز ػ١ٍٙج ٚفمج ألفىجَ

ثٌّٕضٛػ أٚ ثٌّجدر ثٌّزوٛسر، ال ٠ّٕغ ثٌغٍطجس ثٌّخضقز ِٓ ثصخجر وً ثٌضذثد١ش ثٌّٕجعذز ٌفشك 

ل١ٛد ػٍٝ ثعض١شثد٘ج أٚ ػشمٙج فٟ ثٌغٛق ثٌٛه١ٕز أٚ فشك عقذٙج ِٕٙج أٚ ِٕؼٙج ِٓ 

الفض١جه، صضٛفش ػٍٝ أعذجح ثٌضقذ٠ش إرث وجٔش ثٌغٍطجس ثٌّخضقز ثٌّزوٛسر ٚدّمضنٝ ِذذأ ث

ِؾشٚػز ٌٍضؾى١ه دؤْ ثٌّٕضٛػ ثٌّؼٕٟ، سغُ ثٌّطجدمز ثٌّزوٛسر، ٠ؾىً أٚ لذ ٠ؾىً خطشث 

 ػٍٝ ف١جر ٚفقز ثٌّغضٍٙى١ٓ أٚ ثٌق١ٛثٔجس.

                                                 

( دضطذ١ك دؼل ِمضن١جس ثٌمجْٔٛ 2011عذضّذش  6) 1432ؽٛثي  7قجدس فٟ ثٌ 2.10.473سلُ ثٌّشعَٛ  - 5

دضجس٠خ فجصـ رٚ ثٌمؼذر  5982ثٌؾش٠ذر ثٌشع١ّز ػذد ؛ ثٌّضؼٍك دجٌغالِز ثٌقق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز 28.07سلُ 

 .4796ؿ  ،(2011عذضّذش  29) 1432

( ٠ضؼٍك دؾٛدر ثٌؾجٞ 2015ِجسط  4) 1436ؽّجدٜ ثألٌٚٝ  ِٓ 13 قجدس فٟثٌ 2.13.711ثٌّشعَٛ سلُ   -

أدش٠ً  2) 1436ؽّجدٜ ث٢خشر  12دضجس٠خ  6348ثٌؾش٠ذر ثٌشع١ّز ػذد  ؛ثٌزٞ ٠ضُ صغ٠ٛمٗ ٚدغالِضٗ ثٌقق١ز

 .3522(، ؿ. 2015

ػق١ش ِٚشوض  ( ٠ضؼٍك دؾٛدر2016فذشث٠ش  15) 1437ؽّجدٜ ثألٌٚٝ  6ثٌقجدس فٟ  2.15.306ثٌّشعَٛ سلُ  -

دضجس٠خ  6448ػق١ش ثٌفٛثوٗ ٚثٌخنش ٚٔىضجس ثٌفٛثوٗ ثٌضٟ ٠ضُ صغ٠ٛمٙج ٚدغالِضٙج ثٌقق١ز، ثٌؾش٠ذر ثٌشع١ّز ػذد 

 .2639(، ؿ 2016ِجسط  17)  1437ؽّجدٜ ث٢خشر  7

 غجٌف ثٌزوش.ثٌ،  2.10.473سلُ ِٓ ثٌّشعَٛ  4أٔظش ثٌّجدر  -

 3انًادة 

 ، لذً ثٌؾشٚع فٟ ثعضغالٌٙج:28.07ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ  5صخنغ، صطذ١مج ٌّمضن١جس ثٌّجدر " 

ٌالػضّجد ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌققٟ: ثٌّؤعغجس ٚثٌّمجٚالس فٟ ثٌمطجع ثٌغزثةٟ ٚفٟ لطجع صغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ثٌضٟ  -1

 ( دٙزث ثٌّشعَٛ؛Iصٕذسػ أٔؾطضٙج مّٓ ثٌفتجس ثٌّقذدر لجةّضٙج فٟ ثٌٍّقك 

: ثٌّؤعغجس ٚثٌّمجٚالس فٟ ثٌمطجع ثٌغزثةٟ ٚفٟ لطجع صغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس غ١ش ٌٍضشخ١ـ ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌققٟ -2

 "أػالٖ. 1صٍه ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙج فٟ ثٌذٕذ 
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 2انًادة 

 ٠5غٍُ ثٌضشخ١ـ أٚ ثالػضّجد ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌققٟ ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍّٙج فٟ ثٌّجدر 

ز ِغضٛف١ز ٌٍؾشٚه ثٌّٕقٛؿ ١ٌز أٚ ٚع١ٍز ثٌٕمً ثٌّؼٕأػالٖ ػٕذِج صىْٛ ثٌّؤعغز أٚ ثٌّمجٚ

 ِٓ ٘زث ثٌمجْٔٛ. 9ٚ 8ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجدص١ٓ 

إرث ٌُ ٠ؼذ ؽشه أٚ أوغش ِٓ ثٌؾشٚه ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙج ٌضغ١ٍُ ثٌضشخ١ـ أٚ ثالػضّجد 

ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌققٟ ثٌّؾجس إ١ٌّٙج أػالٖ ِغضٛف١ج، ٠ضُ صؼ١ٍك ثٌضشخ١ـ أٚ ثالػضّجد 

١ٕز ٠ضٛؽخ ػٍٝ ثٌّغضف١ذ ِّٕٙج خالٌٙج ثصخجر ثٌضذثد١ش ثٌالصِز الفضشثَ ثٌّزوٛس٠ٓ ٌّذر ِؼ

 ثٌؾشٚه ثٌّزوٛسر.

ثٌّذر ثٌّزوٛسر أػالٖ، ٠غقخ ثٌضشخ١ـ أٚ  إرث ٌُ صضخز ثٌضذثد١ش ثٌالصِز ػٕذ ثٔقشثَ

 ثالػضّجد. ٚفٟ فجٌز ثٌؼىظ، ٠ضُ إٔٙجء ثٌضذثد١ش ثٌّضؼٍمز دضؼ١ٍك ثٌضشخ١ـ أٚ ثالػضّجد.

ظ١ّٟٚصقذد دٕـ صٕ
6

: 

و١ف١جس ِشثلذز ِطجدمز ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز  -

ثٌق١ٛثٔجس ٌّمضن١جس ٘زث ثٌمجْٔٛ
7

 ؛

ثٌى١ف١جس ٚثٌؾى١ٍجس ثٌضٟ ٠ضُ ٚفمٙج صغ١ٍُ ثٌضشخ١ـ أٚ ثالػضّجد ػٍٝ ثٌّغضٜٛ  -

   ثٌققٟ ٚوزث ثٌضذثد١ش ثٌّضؼٍمز دضؼ١ٍمّٙج أٚ عقذّٙج.

 1انًادة 

 صقذد دٕـ صٕظ١ّٟ ثٌؾشٚه ثٌىف١ٍز دنّجْ فقز ٚعالِز ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّٕضؾجس

 ثٌغزثة١ز ٚثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ثٌّطذمز خقٛفج ػٍٝ:

                                                 

 غجٌف ثٌزوش.ثٌ ،2.10.473ِٓ ثٌّشعَٛ سلُ  17أٔظش ثٌّجدر  - 6

 2.انًادة 

س، أِىٓ صؼ١ٍك إرث عذش، ِٓ خالي ثٌض٠جسثس ثٌقق١ز ثٌّٕضظّز، ٚؽٛد فجالس ػذَ ثٌّطجدمز أٚ أٚؽٗ ثٌمقٛ" 

ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ  7ثٌضشخ١ـ أٚ ثالػضّجد ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌققٟ هذمج ٌٍفمشر ثٌغج١ٔز ِٓ ثٌّجدر 

28.07. 

٠ؾ١ش لشثس صؼ١ٍك ِٕـ ثٌشخقز أٚ ثالػضّجد، فغخ ثٌقجٌز، إٌٝ فجالس ػذَ ثٌّطجدمز أٚ أٚؽٗ ثٌمقٛس ثٌّؼج٠ٕز ِغ 

ٚوزث ثألؽً ثٌزٞ ٠ؾخ ػٍٝ ثٌّغضغً، خالٌٗ، صقق١ـ فجالس ػذَ  ثإلؽجسر إٌٝ صٛف١جس صقق١ـ ثالخضالالس

 ثٌّطجدمز ٚأٚؽٗ ثٌمقٛس ثٌّزوٛسر ٚثٌزٞ ال ٠ّىٓ أْ ٠ضؾجٚص عضز أؽٙش.

ػٕذ ثٔقشثَ ثألؽً ثٌّزوٛس، صغقخ ثٌشخقز أٚ ثالػضّجد إرث ٌُ ٠ضُ صقق١ـ فجالس ػذَ ثٌّطجدمز أٚ أٚؽٗ 

 "جء إؽشثء ثٌضؼ١ٍك.ثٌمقٛس ثٌّؼج٠ٕز. ٚفٟ فجٌز ثٌؼىظ، ٠ضُ إٔٙ

 غجٌف ثٌزوش.ثٌ ،2.10.473ثٌّشعَٛ سلُ ِٓ  69ثٌّجدر  شأٔظ - 7

  26انًادة 

انبُذ صضُ ِشثلذز ِطجدمز ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ثٌّؾجس إ١ٌٙج فٟ " 

ٚفك ِٕج٘ؼ ٚصم١ٕجس ِالةّز وجٌضقم١ك  611.2ز رلى يٍ انماَىٌ انسانف انذك 2األول يٍ انفمزة انزابعت يٍ انًادة 

 ٚثٌضفض١ؼ ٚأخز ثٌؼ١ٕجس ٚثٌضقج١ًٌ.

ٚصقذد ثٌّٕج٘ؼ ٚثٌضم١ٕجس ثٌّزوٛسر دمشثس ٌٍٛص٠ش ثٌّىٍف دجٌفالفز، ثػضذجسث، خجفز، ٌطذ١ؼز ثٌّجدر ٚٔؾجه ثٌّمجٌٚز 

 "ٚ ثٌّؤعغز ثٌّؼ١ٕز ِٚشثفً ثٌّٕضٛػ مّٓ ثٌغٍغٍز ثٌغزثة١ز.أ
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إٔؾجء ٚإػذثد ٚص١ٙب ٚإلجِز ثٌضؾ١ٙضثس ٚع١ش ثٌّؤعغجس ٚثٌّمجٚالس -
8

ثٌضٟ صٕضؼ ف١ٙج  

 خ ٚصؼشك ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّٕضؾجس١ٚصٕجٚي ٚصؼجٌؼ ٚصقٛي ٚصٛم ٚصؼذ ٚصقفع ٚصخضْ

 صقذ٠ش٘ج؛ ثٌغزثة١ز أٚ ثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس لقذ ػشمٙج فٟ ثٌغٛق ثٌٛه١ٕز أٚ

 ثأل١ٌٚز؛ ثٌّٕضؾجس -

ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز -
9

ثٌّٛؽٙز ٌٍضغ٠ٛك ِق١ٍج أٚ ثٌّٛؽٙز ٌٍضقذ٠ش فٟ وً ِشثفً  

 ِٕجٌٚضٙج؛

ٚعجةً ثٌٕمً -
10
 ثأل١ٌٚز ٚثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ثٌمجدٍز ٌٍضٍف؛ ثٌّؼذر ٌٕمً ثٌّٕضؾجس 

ثألؽخجؿ ثٌؼج١ٍِٓ دجٌّؤعغجس ٚثٌّمجٚالس ثٌّىٍف١ٓ دؼ١ٍّجس ثٌّٕجٌٚز -
11

ٚثٌقفع  

ٚثٌضٛم١خ ٚثٌضٍف١ف ٚثٌضٛص٠غ ٚثٌضغ٠ٛك ٚثٌٕمً ػٕذ  ٚثٌضخض٠ٓ ٚثٌّؼجٌؾز ٚثٌضق٠ًٛ

 ثاللضنجء.

وّج صقذد دٕـ صٕظ١ّٟ
12

ش ِٚغض٠ٛجس ؽشٚه ثعضؼّجي ِٛثد ثٌضٕظ١ف ٚثٌضط١ٙ 

 ثٌٍّٛعجس ثٌف١ض٠جة١ز ٚثٌى١ّ١جة١ز ٚثٌذ١ٌٛٛؽ١ز.

                                                 

 غجٌف ثٌزوش.ثٌ ،2.10.473ثٌّشعَٛ سلُ ِٓ  29در أٔظش ثٌّج - 8

  66انًادة 

ِٓ  8( ِٓ ثٌفمشر ثألٌٚٝ ِٓ ثٌّجدر 1صقذد فٟ ٘زث ثٌذجح ؽشٚه ثٌٕظجفز ثٌقق١ز ٚثٌغالِز ثٌّؾجس إ١ٌٙج فٟ ثٌذٕذ " 

ز ثٌّطذمز ػٍٝ ثٌّؤعغجس ٚثٌّمجٚالس فٟ ثٌمطجع ثٌغزثةٟ ٚفٟ لطجع صغز٠ 28.07ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ 

 "ثٌق١ٛثٔجس.

 غجٌف ثٌزوش.ثٌ ،2.10.473ثٌّشعَٛ سلُ ِٓ  45أٔظش ثٌّجدر  - 9

 33انًادة 

ِٓ ثٌفمشر ثألٌٚٝ  3ٚ 2صطذك أفىجَ ٘زث ثٌذجح ػٍٝ ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ثٌّؾجس إ١ٌٙج فٟ ثٌذٕذ٠ٓ " 

فً ثٌغٍغٍز ثٌغزثة١ز ِّٙج وجٔش ِشفٍز أػالٖ، خالي ؽ١ّغ ِشث 28.07ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف روشٖ سلُ  8ِٓ ثٌّجدر 

 "ِٕجٌٚضٙج لذً صغ٠ٛمٙج أٚ صقذ٠ش٘ج ٚوزث ػٕذ ػشمٙج ٌٍذ١غ فٟ ثٌغٛق ثٌّق١ٍز.

 غجٌف ثٌزوش.ثٌ ،2.10.473سلُ ِٓ ثٌّشعَٛ  55أٔظش ثٌّجدر  - 10

 33انًادة 

 8ٓ ثٌفمشر ثألٌٚٝ ِٓ ثٌّجدر ِ ٠4ؾخ أْ صقُّ ٚعجةً ٔمً ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ثٌمجدٍز ٌٍضٍف ثٌّؾجس إ١ٌٙج فٟ ثٌذٕذ "

ٚصؾٙض دؾىً ٠ّىٕٙج ِٓ فّج٠ز ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ِٓ أٞ ِقذس ِٓ ؽؤٔٗ أْ  28.07ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف روشٖ سلُ 

 ٠ٍٛعٙج أٚ ٠فغذ٘ج خالي ِذر ثٌٕمً.

شٚف ٠ٚؾخ أْ صىْٛ عٍٙز ثٌضٕظ١ف ٚثٌضط١ٙش، ػٕذ ثاللضنجء، ٚأْ صىْٛ لجدسر ػٍٝ ٔمً ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز فٟ ظ

 "فق١ز ٚدسؽز فشثسر صغجػذ ػٍٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌّٕضؾجس ثٌّزوٛسر فٟ فجٌز ؽ١ذر خالي ِذر ٔمٍٙج.

 غجٌف ثٌزوش.، ث2.10.473ٌسلُ ِٓ ثٌّشعَٛ  60أٔظش ثٌّجدر  - 11

 .2انًادة 

٠ؾخ ػٍٝ وً ِٓ ٠مَٛ  28.07ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف روشٖ سلُ  8ِٓ ثٌفمشر ثألٌٚٝ ِٓ ثٌّجدر  5صطذ١مج ٌٍذٕذ " 

دّٕجٌٚز ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز، خالي ثٌغٍغٍز ثٌغزثة١ز، أْ ٠ٍضضَ دّغضٜٛ ػجي ِٓ ثٌٕظجفز ثٌؾخق١ز ٚأْ ٠شصذٞ ص٠ج 

 "ِالةّج ٌألؽغجي ثٌضٟ ٠ٕؾض٘ج.

 غجٌف ثٌزوش.ثٌ ،2.10.473سلُ ثٌّشعَٛ ِٓ  66أٔظش ثٌّجدر  - 12

 22انًادة 
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صؤخز ثٌٕقٛؿ ثٌضٕظ١ّ١ز ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙج فٟ ٘زٖ ثٌّجدر دؼ١ٓ ثالػضذجس هذ١ؼز 

 ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز أٚ ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز أٚ ثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ثٌّؼ١ٕز.

 6انًادة 

ٌؼجٍِز فٟ ثٌمطجع ثٌغزثةٟ ِٚغضغٍٛ ٠ؾخ أْ ٠نّٓ ِغضغٍٛ ثٌّؤعغجس ٚثٌّمجٚالس ث

ِؤعغجس ِٚمجٚالس لطجع صغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس أْ ثٌّٕضٛػ ثألٌٟٚ أٚ ثٌّٕضٛػ ثٌغزثةٟ أٚ ثٌّٛثد 

أٚ ٠ٛؽٙٛٔٙج ٌٍضقذ٠ش، صغضؾ١خ ألفىجَ ٘زث  ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ثٌضٟ ٠ؼشمٛٔٙج ٌٍذ١غ

 ثْ.ثٌمجْٔٛ ٚال صؾىً أٞ مشس ػٍٝ ف١جر أٚ فقز ثإلٔغجْ أٚ ثٌق١ٛ

ٌٚٙزث ثٌغشك، ٠ؾخ ػٍٝ ثٌّغضغ١ٍٓ ثٌّزوٛس٠ٓ ٚمغ دشٔجِؼ ٌٍّشثلذز ثٌزثص١ز
13

فٟ  

ِؤعغجصُٙ أٚ ِمجٚالصُٙ ٠طذمٛٔٗ ٠ٚقجفظْٛ ػ١ٍٗ أٚ ٠ضذؼْٛ د١ٌال ٌالعضؼّجالس ثٌقق١ز 

٘زث ثٌذشٔجِؼ ٚ٘زث  و١ف١جس صطذ١ك ثٌؾ١ذر ِٛثفك ػ١ٍٙج ِٓ هشف ثٌغٍطجس ثٌّخضقز. ٚصقذد

ثٌذ١ًٌ دٕـ صٕظ١ّٟ
14

 . 

وً ثإلؽشثءثس ثٌّمشسر فٟ إهجس صٕف١ز ثٌضذثد١ش ثٌّٕقٛؿ  ٚصغؾً ثٌّؤعغز أٚ ثٌّمجٌٚز

عٕٛثس ثدضذثء ِٓ صجس٠خ إػذثد٘ج  5فٟ ٚعجةك ٠ؾخ أْ صقفع ٌّذر ال صمً ػٓ  ػ١ٍٙج أػالٖ

  ِٓ ٘زث ثٌمجْٔٛ. ٠ٚ21ؾخ أْ صمذَ ػٕذ وً هٍخ ٌألػٛثْ ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍُٙ فٟ ثٌّجدر 

                                                                                                                                                         

٠ؾخ أال ٠غضؼًّ ِغضغٍٛ  28.07ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ ِٓ ثٌمجْٔٛ  8صطذ١مج ٌّمضن١جس ثٌفمشر ثٌغج١ٔز ِٓ ثٌّجدر " 

ثٌّؤعغجس ٚثٌّمجٚالس فٟ ثٌمطجع ثٌغزثةٟ ٚفٟ لطجع صغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، ٌضٕظ١ف ثٌٛثؽٙجس ٚثٌّٕؾآس ٚثٌضؾ١ٙضثس 

ٚثٌّؼذثس ٚوً ثألؽ١جء ثألخشٜ، إال ثٌّٛثد ثٌّطجدمز ٌٍٕقٛؿ ثٌضٕظ١ّ١ز ثٌؾجسٞ دٙج ثٌؼًّ. ٠ٚؾخ أال صضشن ِٛثد 

ٚثٌضط١ٙش أٞ أعش أٚ دمج٠ج ِٓ ؽؤٔٙج أْ صفغذ ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز أٚ ثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس أٚ صٍقك ثٌضٕظ١ف 

 مشسث دققز ثإلٔغجْ أٚ ثٌق١ٛثْ.

ٚصقذد دمشثس ِؾضشن ٌٍٛص٠ش ثٌّىٍف دجٌفالفز ٚثٌٛص٠ش ثٌّىٍف دجٌققز ٚثٌٛص٠ش ثٌّىٍف دجٌق١ذ ثٌذقشٞ 

أػالٖ ٚففجس صغّّٙج ٚٔمجةٙج ٚوزث ظشٚف ثعضؼّجٌٙج ثػضذجسث ٌالعضؼّجي  خقجةـ فؼج١ٌز ثٌّٛثد ثٌّؾجس إ١ٌٙج

 "ثٌّؼذر ٌٗ.
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 .3انًادة 

ٚثٌزٞ ٠ؾخ  28.07ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ  ٠9ؾخ أْ ٠شصىض ٔظجَ ثٌّشثلذز ثٌزثص١ز ثٌّؾجس إ١ٌٗ فٟ ثٌّجدر " 

ٛفش ػ١ٍٗ ثٌّؤعغجس ٚثٌّمجٚالس فٟ لطجع صغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس هذمج ٌّمضن١جس ٘زث ثٌذجح ػٍٝ ِذجدا ٔظجَ صق١ًٍ أْ صض

أٚ NM08.0.002 (HACCPثألخطجس ٚثٌضقىُ فٟ ثٌٕمجه ثٌقشؽز ِطجدك ٌٍّٛثففز ثٌم١جع١ز ثٌغجٌفز ثٌزوش سلُ )

  "ٔفظ ثأل٘ذثف. أ٠ز ِٛثففز أخشٜ صمَٛ ِمجِٙج أٚ أٞ ٔظجَ آخش ِّجعً ٠ّىٓ ِٓ صقم١ك
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 34انًادة 

صؼذ ٚصٕؾش ثٌّٕظّجس ث١ٌّٕٙز ثٌؼجٍِز فٟ لطجع ثٌضغز٠ز ٚلطجع صغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس دالةً ثالعضؼّجالس ثٌقق١ز " 

ػٍٝ ثٌّضطٍذجس ثٌقق١ز دٕجء  28.07ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ  9ثٌؾ١ذر ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجدر 

ػٕذ ثاللضنجء، دجالعضٕجد إٌٝ ِذٚٔجس ثالعضؼّجي ثألِغً ، ِٚضطٍذجس ثٌٕظجفز ثٌقق١ز ثٌؼجِز ٚثٌخجفز ثٌمج١ٔٛٔز ٚ

 ٌٍذعضٛس ثٌغزثةٟ.

 "٠ٚقجدق ػ١ٍٙج دمشثس ٌٛص٠ش ثٌفالفز دؼذ ثعضطالع سأٞ ثٌٛص٠ش ثٌّؼٕٟ فغخ هذ١ؼز ثٌٕؾجه ثٌّؼٕٟ.
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 ..انًادة 

فٟ ثٌمطجع ثٌغزثةٟ أٚ ِؤعغز أٚ ِمجٌٚز فٟ  غضغً ِؤعغز أٚ ِمجٌٚز صؼًّإرث ثػضذش ِ

لطجع صغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس أٚ وجٔش ٌذ٠ٗ أعذجح الػضذجس أْ ِٕضٛؽج أ١ٌٚج أٚ ِٕضٛؽج غزثة١ج أٚ ِجدر 

٘زث  ع١ٍّز، هذمج ألفىجَ ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ال صغضؾ١خ ٌٍؾشٚه ثٌضٟ صغّـ دٛففٙج

ثٌّٕجعذز ٌفشك ل١ٛد  فٛسث ثٌغٍطجس ثٌّخضقز ثٌضٟ صضخز وً ثٌضذثد١شثٌمجْٔٛ، ػ١ٍٗ أْ ٠خذش 

 صقذ٠ش٘ج. ػٍٝ ػشمٙج فٟ ثٌغٛق ثٌٛه١ٕز أٚ ِٓ أؽً فشك عقذٙج ِٕٙج أٚ ِٕغ

ٚفٟ فجٌز إرث ِج ٌُ ٠ضُ ثٌغقخ، صمَٛ ثٌغٍطجس ثٌّخضقز دغقخ ثٌّٕضٛػ أٚ ثٌّجدر ػٍٝ 

 ٔفمز ثٌّٕضؼ أٚ ثٌّغؤٚي ػٓ ػشمٙج فٟ ثٌغٛق.

ثٌقجالس ٠ضؼ١ٓ ػ١ٍٗ أْ ٠ذٌٟ دىً ثٌّؼٍِٛجس ثٌّضؼٍمز دجٌضذثد١ش ثٌضٟ ثصخز٘ج أٚ  ٚفٟ وً

  ٌٛلج٠ز ثٌّغضٍٙه ثٌٕٙجةٟ ِٓ ثألخطجس أٚ ثٌضم١ٍـ ِٕٙج أٚ إصثٌضٙج، ٠ٚضخز ثٌضٟ ٠ٛثفً ثصخجر٘ج

وً ثٌضذثد١ش ثٌضٟ صغّـ دجٌضؼجْٚ ثٌٛع١ك ٌّؤعغضٗ أٚ ٌّمجٌٚضٗ ِغ ثٌغٍطجس ثٌّخضقز، هذمج 

ثٌّقذدر فٟ ٘زث ثٌمجْٔٛ ٚثٌٕقٛؿ ثٌّضخزر ٌضطذ١مٌٍّٗغجهش 
15
.  

 ..انًادة 

 إرث صذ١ٓ الفمج ػٕذ ٚمؼٗ ٌٍذ١غ ألٚي ِشر أْ:

 أٚ ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز؛ ف١ٛثٔج ِٕضؾج ٌٍّٕضؾجس ثأل١ٌٚز -
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  22انًادة 

٠ؾخ ػٍٝ ِغضغً ِؤعغز أٚ ِمجٌٚز فٟ  28.07ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ  10صطذ١مج ٌّمضن١جس ثٌّجدر " 

ثٌمطجع ثٌغزثةٟ أٚ فٟ لطجع صغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، ِٕـ ٌٗ ثٌضشخ١ـ أٚ ثالػضّجد ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌققٟ، أْ ٠خذش فٛسث 

قضٗ ثٌضشخ١ـ أٚ ثالػضّجد ثٌّزوٛس ٚوزث وً عٍطز ِخضقز فٟ ِؾجي ثٌققز ثٌؼ١ِّٛز هذمج ثٌّقٍقز ثٌضٟ ِٕ

 ٌٍضؾش٠غ ثٌؾجسٞ دٗ ثٌؼًّ أْ ٌذ٠ٗ أعذجدج صؾؼٍٗ ٠ؼضذش أْ ِٕضٛؽٗ ال ٠ّىٓ ٚففٗ دّٕضٛػ ع١ٍُ.

 ٠ٚؾخ ػ١ٍٗ أْ ٠مذَ فٛسث ٌٍّقجٌـ ٚثٌغٍطجس ثٌّزوٛسر ثٌّؼط١جس ثٌضج١ٌز:

مز دجٌّٕضٛػ ثٌّؼٕٟ : ثالعُ ٚسلُ ثٌشِض أٚ ثٌققز ٚسلُ ثٌّؤعغز ٚصجس٠خ ثإلٔضجػ ٚصجس٠خ ؽ١ّغ ثٌّؼٍِٛجس ثٌّضؼٍ -

 ثالعض١شثد أٚ ثٌضقذ٠ش، ٚػٕذ ثٌقجؽز، وً ثٌّؼٍِٛجس ثٌّف١ذر؛

 ثٌى١ّجس ثٌّؼ١ٕز، ِمغّز وج٢صٟ : -

 ثٌى١ّز ثإلؽّج١ٌز ثٌضٟ وجٔش ثٌّؤعغز صضٛفش ػ١ٍٙج فٟ ثألفً؛ •

 ػز لذً ثٌضؾ١ّغ؛ثٌى١ّز ثإلؽّج١ٌز ثٌّٛص •

 ثٌى١ّز ثإلؽّج١ٌز ثٌّضذم١ز ػٕذ ثٌّؤعغز؛ •

ِٕطمز صٛص٠غ ثٌّٕضٛػ ثٌّزوٛس فغخ ثٌؾٙز ٚثٌؼّجٌز أٚ ثإلل١ٍُ ٚثٌذٍذ ػٕذِج ٠ضؼٍك ثألِش دّٕضٛػ ِقذس ٚوزث ثعُ  -

 ٚػٕٛثْ ثٌذجةؼ١ٓ دجٌضمغ١و ٚثٌذجةؼ١ٓ دجٌؾٍّز؛

 ِؼٍِٛجس فٛي وً ِٕضٛػ آخش لذ ٠ؾىً ٔفظ ثألخطجس. -

ّىٓ ٌٍغٍطجس ثٌّخضقز أْ صضخز دٕجء ػٍٝ ثٌّؼٍِٛجس ثٌّؾجس إ١ٌٙج أػالٖ، ثإلؽشثءثس ثٌنشٚس٠ز ثٌضٟ صمضن١ٙج ٠

ثٌققز ثٌؼ١ِّٛز فٟ إهجس ثٌٕقٛؿ ثٌضؾش٠ؼ١ز ٚثٌضٕظ١ّ١ز ثٌؾجسٞ دٙج ثٌؼًّ ٚأْ صمَٛ دٕفغٙج أٚ ػٓ هش٠ك 

 .28.07ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف روشٖ سلُ ِٓ  11ٚ 10ثٌّغضغً ثٌّؼٕٟ دغقخ ثٌّٕضؾجس هذمج ٌّمضن١جس ثٌّجدص١ٓ 

٠ّىٓ ٌٙزث ثٌّغضغً أْ ٠مَٛ، إرث سأٜ مشٚسر فٟ رٌه، دضؾ١ّغ ثٌّٕضؾجس أٚ ثٌى١ّجس ثٌّؼ١ٕز أٚ ّ٘ج ِؼج، ٠ٚخذش 

 "ثٌّقجٌـ ٚثٌغٍطجس ثٌّؾجس إ١ٌٙج أػالٖ دؤعذجح رٌه.
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 أ١ٌٚج؛ ِٕضٛؽج -

 غزثة١ج؛ ِٕضٛؽج -

 ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس؛ -

ألْ ٠ذِؼ فٟ ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثةٟ أٚ  أٚ ػٕقشث أٚ ِنجفج أٚ ّ٘ج ِؼج لجدال -

 ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس.

٠ؾىً أٚ ٠ّىٓ أْ ٠ؾىً خطشث ػٍٝ فقز ثإلٔغجْ أٚ ثٌق١ٛثْ، صمَٛ ثٌغٍطجس 

ِٓ ٘زث ثٌمجْٔٛ، دقؾضٖ أٚ إ٠ذثػٗ ِٓ أؽً إخنجػٗ  24ٚ 23ثٌّخضقز هذمج ألفىجَ ثٌّجدص١ٓ 

 قق١ز.ٌٍّشثلذز ثٌنشٚس٠ز ٌٍضؤوذ ِٓ عالِضٗ ثٌ

إرث وجْ ثٌق١ٛثْ أٚ ثٌّٕضٛػ أٚ ثٌّجدر أٚ ثٌؼٕقش أٚ ثٌّنجف ٠ؾىً ؽضءث ِٓ فقز، 

فئٔٗ ٠ؾّغ ٠ٚٛدع فٟ ِىجْ أٚ ِؾّٛػز ِٓ ثألِجوٓ ِٓ أؽً ِشثلذز وً ثٌؼٕجفش ثٌضٟ صؾىً 

 ٘زٖ ثٌققز.

دْٚ ثإلخالي دذػجٜٚ ثٌّغؤ١ٌٚز، ٠ضقًّ ثٌفجػً ثٌّؼٕٟ ثٌّقجس٠ف ثٌٕجؽّز ػٓ 

ٚػ١ٍّجس ثٌّشثلذز ثٌّٕؾضر دّج ف١ٙج ِقجس٠ف ثٌٕمً ٚثٌضخض٠ٓ  ٚثإل٠ذثع ثٌضؾ١ّغ ٚثٌقؾض

 ٚثٌضقج١ًٌ ٚوزث ِقجس٠ف ثإلصالف ثٌّقضٍّز.

تزليى انحيىاَاث وتتبع انًىاد وانًُتجاث األونيت وانًُتجاث : انثاَي انباب

  وانًىاد انًعذة نتغذيت انحيىاَاث انغذائيت

 6.انًادة 

ثٌّؼذر  ٚثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّٛثد ٠ؾخ أْ ٠ضُ صضذغ ِغجس ثٌّٛثد

ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ٚثٌق١ٛثٔجس ثٌّٕضؾز ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚوً ِجدر ِٛؽٙز ٌىٟ صذِؼ أٚ لجدٍز 

ٌإلدِجػ فٟ ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثةٟ أٚ ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس فٟ وً ِشثفً 

 ثٌغٍغٍز ثٌغزثة١ز.

ػٍٝ ثٌّغضغ١ٌٍٓٚٙزث ثٌغشك، ٠ضؼ١ٓ 
16

أْ ٠ىٛٔٛث لجدس٠ٓ ػٍٝ ِؼشفز وً ِؤعغز أٚ  

ِمجٌٚز صٚدٚ٘ج أٚ دجػٛث ٌٙج ٚوزث وً ؽخـ صٚدُ٘ أٚ دجػُٙ ِٕضٛؽج أ١ٌٚج أٚ ِٕضٛؽج غزثة١ج 
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  23انًادة 

٠ٍضضَ ِغضغٍٛ ثٌّؤعغجس ٚثٌّمجٚالس فٟ  28.07ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ  ١12مج ٌّمضن١جس ثٌّجدر صطذ" 

ثٌمطجع ثٌغزثةٟ ٚفٟ لطجع صغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس دّج ٠ٍٟ، لقذ مّجْ صضذغ ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز 

 جٌف ثٌزوش :ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغ 3ِٓ ثٌّجدر  8ثٌق١ٛثٔجس، وّج ٘ٛ ِؼشف فٟ ثٌذٕذ 

ثٌضٛفش ػٍٝ أٔظّز ٚإؽشثءثس صغّـ دجٌضؼشف ػٍٝ ث١ٌّّٔٛٓ ثٌّذجؽش٠ٓ فٟ ػاللز دق١ٛثْ أٚ ِٕضٛػ أٚ ِجدر  -

 صغضؼًّ وؼٕقش دثخً فٟ ثإلٔضجػ.

ٚمغ هشق ٌؼٕٛٔز ٚصؼش٠ف ثٌّٕضؾجس ثٌضٟ ٠ضُ صغ٠ٛمٙج ِٓ لذً ثٌّغضغً أٚ ثٌّغضٛسد ثألٚي دؾىً ٠غّـ ٠ٚغًٙ  -

 ٟ ثٌغٛق ثٌٛه١ٕز ٚػٕذِج صقً إٌٝ ثٌّمجٌٚز ثٌضدْٛ.صضذؼٙج ػٕذ ػشمٙج ف
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أٚ ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز أٚ وً  أٚ ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس أٚ ف١ٛثٔج ِٕضؾج ٌٍّٕضؾجس ثأل١ٌٚز

ِؼذر  ٌإلدِجػ فٟ ِٕضؾجس أ١ٌٚز أٚ ِٕضؾجس غزثة١ز أٚ ِٛثد ِجدر ِٛؽٙز ٌىٟ صذِؼ أٚ لجدٍز

  ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس.

 4.انًادة 

وً ِغضغً أٚ ِٕٟٙ ٠ؾخ ػٍٝ
17

٠ضؼجهٝ ٌضشد١ز ثٌق١ٛثٔجس ثٌضٟ ٠ىْٛ إٔضجؽٙج ِٛؽٙج  

خق١قج ٌالعضٙالن ثٌذؾشٞ أْ ٠ؾؼش ثٌغٍطجس ثٌّخضقز ِٓ أؽً صغؾ١ً ثعضغال١ٌجصٗ فغخ 

قذدر دٕـ صٕظ١ّٟثٌؾى١ٍجس ٚثٌى١ف١جس ثٌّ
18
.  

 3.انًادة 

٠ضؼ١ٓ ػٍٝ ِجٌىٟ ثٌق١ٛثٔجس ثٌضٟ ٠ىْٛ إٔضجؽٙج ِٛؽٙج ٌالعضٙالن ثٌذؾشٞ صشل١ُ أٚ 

ثٌم١جَ دضشل١ُ ف١ٛثٔجصُٙ ثٌٌّٛٛدر فٟ م١ؼضجُ٘ أٚ ثٌّىضغذز دْٚ أْ صىْٛ ِشلّز ِٓ هشف 

 ثٌّجٌه ثألفٍٟ.

ثٌّجؽ١ز ِق١ٓ ٠ٚؼذؤ  ٠ؾخ ػٍٝ ثٌّجٌى١ٓ ثٌّؼ١١ٕٓ أْ ٠ضٛفشٚث ػٍٝ عؾً خجؿ دضشد١ز

 ٠ٚقفع فٟ أِجوٓ ٚؽٛد ثٌق١ٛثٔجس. دطش٠مز فق١قز

ٚثٌّضؼٍمز دضشد١ز ثٌق١ٛثٔجس  ٠ٚٙذف ٘زث ثٌغؾً إٌٝ صذ٠ٚٓ ِضغٍغً ٌٍّؼٍِٛجس ثٌقق١ز

دؾىً ٠غّـ دجٌضؼشف ػٍٝ ثٌق١ٛثٔجس ثٌق١ز ٚصفض١ؾٙج ثٌققٟ ثٌذ١طشٞ ٚوزث ثٌّٛثد  ٚصذؽ١ٕٙج

 د ثٌق١ٛث١ٔز ثٌغج٠ٛٔز ثٌّققً ػ١ٍٙج ِٓ ٘زٖ ثٌق١ٛثٔجس.ثٌق١ٛث١ٔز أٚ ِٓ أفً ف١ٛثٟٔ ٚثٌّٛث

ٚصقذد دٕـ صٕظ١ّٟ
19

: 

                                                                                                                                                         

ثٌضٛفش ػٍٝ أٔظّز ٚإؽشثءثس صغّـ دجٌضؼشف ػٍٝ ِخضٍف ثٌضدجةٓ ث١١ٌّٕٙٓ ثٌز٠ٓ ٌُٙ ػاللز دجٌّٕضؾجس ٚثٌّٛثد  -

 ثٌخجسؽز ؛

 ٚمغ إؽشثء ٌغقخ ثٌّٛثد أٚ صؾ١ّؼٙج أٚ ّ٘ج ِؼج. -

ِٓ ثٌمجْٔٛ  21سر ثألػٛثْ ثٌّؾجس إ١ٌُٙ فٟ ثٌّجدر ٠ؾخ أْ صٛمغ ثٌّؼٍِٛجس ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙج أػالٖ س٘ٓ إؽج

 "ٚثٌّقجٌـ ثٌضٟ ِٕقش ثٌضشخ١ـ ٚثالػضّجد ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌققٟ. 28.07ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ 

 غجٌف ثٌزوش.ثٌ ،2.10.473سلُ ِٓ ثٌّشعَٛ  77أٔظش ثٌّجدر  - 17

 22انًادة 

 28.07ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ  13جدر ٠ؼضذش ثٌّغضغً أٚ ثٌّٕٟٙ ثٌخجمغ ٌإلؽؼجس ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٗ فٟ ثٌّ" 

ِٓ ٔفظ ثٌمجْٔٛ ٚثٌخجمؼز ِؤعغضٗ أٚ ِمجٌٚضٗ  5ثٌؾخـ ثٌزثصٟ أٚ ثٌّؼٕٛٞ غ١ش رٌه ثٌّؾجس إ١ٌٗ فٟ ثٌّجدر 

 "ٌٍضشخ١ـ أٚ ثالػضّجد ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌققٟ.

 غجٌف ثٌزوش.ثٌ ،2.10.473سلُ ِٓ ثٌّشعَٛ  78أٔظش ثٌّجدر  - 18

 21انًادة 

ِٓ ثٌمجْٔٛ سلُ  ٠13ضُ ثإلؽؼجس ِٓ أؽً صغؾ١ً ثعضغال١ٌجس صشد١ز ثٌّجؽ١ز ثٌّؾجس إ١ٌٙج فٟ ثٌّجدر ٠ؾخ أْ " 

ٌذٜ ثٌّقٍقز ثٌذ١طش٠ز ثٌّق١ٍز ثٌضجدؼز ٌٍّىضخ ثٌٛهٕٟ ٌٍغالِز ثٌقق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز فغخ ثٌّٕٛرػ  28.07

ةك صّىٓ ِٓ ثٌضؼشف ػٍٝ ثٌّقشؿ ثٌّغٍُ ِٓ ٌذْ ثٌّقٍقز ثٌّزوٛسر، ِشفمج دٍّف ِىْٛ ِٓ ِغضٕذثس ٚٚعج

 ٚػٍٝ ثعضغال١ٌضٗ أٚ ثعضغال١ٌجصٗ. ٠ٚغٍُ فٛسث ٚفً دئ٠ذثع ثإلؽؼجس ٚثٌٍّف ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍّٙج.

 "ثٌضغؾ١ً". ٠ّٕٚـ ٌىً ثعضغال١ٌز صُ ثإلؽؼجس دٙج سلُ ٠غّٝ "سِض

 غجٌف ثٌزوش.ثٌ ،2.10.473سلُ ِٓ ثٌّشعَٛ  79أٔظش ثٌّجدر  - 19
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 صشل١ُ ثٌق١ٛثٔجس ٚوزث ػالِجس ثٌضشل١ُ ٚٚمغ ٘زٖ ثٌؼالِجس؛ إؽشثءثس -

ثٌذ١جٔجس ثٌضٟ ٠ؾخ أْ صنّٓ فٟ ثٌغؾً ثٌخجؿ دضشد١ز ثٌّجؽ١ز ثٌّؾجس إ١ٌٗ أػالٖ  -

 ٚؽشٚه ِغىٗ. ٚوزث و١ف١جس إػذثدٖ

ِٓ ٘زث ثٌمجْٔٛ ػٍٝ صشد١ز ثٌذٚثؽٓ ثٌضٟ صذمٝ خجمؼز  14ٚ 13ثٌّجدص١ٓ  ال صطذك أفىجَ

ثٌّضؼٍك دجٌٛلج٠ز ثٌقق١ز ٌضشد١ز ثٌط١ٛس ثٌذثؽٕز ٚدّشثلذز إٔضجػ ٚصغ٠ٛك  49.99ٍمجْٔٛ سلُ ٌ

 1423دضجس٠خ فجصـ سد١غ ث٢خش  1.02.119سلُ  ِٕضٛؽجصٙج ثٌقجدس دضٕف١زٖ ثٌظ١ٙش ثٌؾش٠ف

(13  ٛ١ٔٛ٠2002)
20
.  

 3.انًادة 

٠ؾخ ػٍٝ ِٕضؾٟ ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز ِٓ أفً ٔذجصٟ أْ ٠ضٛفشٚث ػٍٝ عؾً ٠قفع فٟ 

ِىجْ إٔضجؽٙج صذْٚ ف١ٗ ػٛثًِ ثإلٔضجػ ِٓ ِٛثد و١ّج٠ٚز ٚف٠ٛ١ز ِغضؼٍّز فٟ ف١جٔز ٚصذد١ش 

 ؾجس إ١ٌٙج أػالٖ.صسثػز ٚغشط ثٌّٕضؾجس ثٌّ

ٚصقذد دٕـ صٕظ١ّٟ
21
ثٌذ١جٔجس ثٌضٟ ٠ؾخ أْ صنّٓ فٟ ثٌغؾً ثٌخجؿ دق١جٔز ٚصذد١ش  

  صسثػز ٚغشط ثٌّٕضؾجس ثٌّؾجس إ١ٌٙج أػالٖ ٚوزث و١ف١جس إػذثدٖ ٚؽشٚه ِغىٗ.

                                                                                                                                                         

 26انًادة 

ِٓ لذً فجةضٞ  28.07ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ  14ً صشد١ز ثٌّجؽ١ز، ثٌّؾجس إ١ٌٗ فٟ ثٌّجدر ٠ؾخ أْ ٠ؼذ عؾ"

ثٌق١ٛثٔجس ثٌق١ز ثٌضٟ ٠ٛؽٗ إٔضجؽٙج ٌالعضٙالن ثٌذؾشٞ، عٛثء وجٔٛث ِجٌى١ٙج أَ ال، فغخ ثٌّٕٛرػ ثٌّغٍُ ِٓ ٌذْ 

 عَٛ ٠ٚؾضًّ، ػٍٝ ثٌخقٛؿ، ػٍٝ:ِٓ ٘زث ثٌّش 78ثٌّقٍقز ثٌضٟ صضٍمٝ ثٌضقش٠ـ ثٌّؾجس إ١ٌٗ فٟ ثٌّجدر 

 د١جٔجس صؼش٠ف ثعضغال١ٌز صشد١ز ثٌّجؽ١ز؛ -

 ٠ٛ٘ز فجةض ثٌق١ٛثٔجس ثٌق١ز؛ -

 ِؼط١جس فٛي صؼش٠ف ثٌق١ٛثٔجس ٚثألفٕجف ثٌق١ٛث١ٔز ثٌّذ١ٕز فٟ ثٌمجةّز ثٌّقذدر دمشثس ٌٍٛص٠ش ثٌّىٍف دجٌفالفز؛ -

ػالؽجس د١طش٠ز دّج ف١ٙج ثٌضٍم١ـ ٚثٌىؾف ػٓ ثألِشثك  ثألد٠ٚز أٚ ثٌّٛثد ثٌؼالؽ١ز ثٌّٛفٛفز ٌٍق١ٛثٔجس أٚ وً -

 ثٌق١ٛث١ٔز ؛

 ثٌّٛثد ثٌّمذِز ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، ػٕذ ثاللضنجء؛ -

 أٔٛثع ثألػالف ثٌّمذِز ٌٍق١ٛثٔجس؛ -

 ثٌّؼج٠ٕز؛ ثٌٛف١جس -

 دخٛي ثٌق١ٛثٔجس إٌٝ ثالعضغال١ٌز ٚخشٚؽٙج ِٕٙج؛ -

ز ٚأْ ٠ٛلغ ػ١ٍٗ ٚأْ ٠قضفع دٗ فٟ ِىجْ ف١جصر ثٌق١ٛثٔجس ٠ؾخ أْ ٠شلُ فجةض ثٌق١ٛثٔجس عؾً صشد١ز ثٌّجؽ١

ثٌّؼ١ٕز. ٠ٚؾخ أْ ٠نغ ثٌغؾً، فٟ وً ف١ٓ، س٘ٓ إؽجسر ثألػٛثْ ثٌّؤ١ٍ٘ٓ ثٌضجدؼ١ٓ ٌٍّقٍقز ثٌّق١ٍز ٌٍّىضخ 

 ثٌٛهٕٟ ٌٍغالِز ثٌقق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ثٌّغؾٍز ػٕذ٘ج ثالعضغال١ٌز.

صمَٛ دٙج ِقجٌـ ثٌّىضخ ثٌٛهٕٟ ٌٍغالِز ثٌقق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٠ؾخ أْ صذْٚ فٟ ثٌغؾً وً ثٌض٠جسثس ثٌضٟ 

أٚ ثٌذ١جهشر ثٌخٛثؿ ِٓ د١جْ صجس٠خ وً ٚثفذر ِٕٙج ٚثعُ ثٌؾخـ ثٌزٞ لجَ دٙج ٚصٛل١ؼٗ ٚ، ػٕذ ثاللضنجء، 

 "ثإلؽجسر إٌٝ ثألػّجي ثٌّٕؾضر ٚثٌّؼج٠ٕجس ثٌضٟ أؽش٠ش فٟ ِج ٠خـ ثٌقجٌز ثٌقق١ز ٌٍق١ٛثٔجس.

ثٌّضؼٍك دجٌٛلج٠ز ثٌقق١ز ٌضشد١ز ثٌط١ٛس ثٌذثؽٕز ٚدّشثلذز إٔضجػ ٚصغ٠ٛك ِٕضٛؽجصٙج،  49.99سلُ ثٌمجْٔٛ  - 20

؛ ثٌؾش٠ذر (١ٔٛ٠2002ٛ  13) 1432فجصـ سد١غ ث٢خش  دضجس٠خ 1.02.119ؾش٠ف سلُ ثٌظ١ٙش ثٌقجدس دضٕف١زٖ ثٌ

 .2402ؿ (، 2002أغغطظ  22) 1432ؽّجدٜ ث٢خشر  13دضجس٠خ  5032ثٌشع١ّز ػذد 

 غجٌف ثٌزوش.ثٌ ،2.10.473ِٓ ثٌّشعَٛ سلُ  86أٔظش ثٌّجدر  - 21

 12انًادة 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/162590.htm
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 إعالو انًستههك: انباب انثانث

 2.انًادة 

س ِؼشٚمز فٟ ثٌغٛق ٠ؾخ أْ ٠ضٛفش وً ِٕضٛػ غزثةٟ أٚ ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔج

ثٌٛه١ٕز أٚ ع١ضُ ػشمٙج أٚ ِٛؽٙز ٌٍضقذ٠ش أٚ ِغضٛسدر ػٍٝ ػٕٛٔز ِطجدمز ٌٍؾشٚه 

ثٌّطذمز ػ١ٍٙج دّٛؽخ أفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ ٚثٌٕقٛؿ ثٌّضخزر ٌضطذ١مٗ أٚ هذمج ألٞ ٔـ 

صؾش٠ؼٟ أٚ صٕظ١ّٟ خجؿ
22
  ٠طذك ػ١ٍٙج دٙذف صغ١ًٙ ػ١ٍّز ثٌضضذغ. 

 2.انًادة 

أٚ ثٌّجدر ثٌّؼذر ٌضغز٠ز  ثٌّٕضٛػ ثألٌٟٚ أٚ ثٌّٕضٛػ ثٌغزثة٠ٟؾخ أْ صٕؾض ػٕٛٔز 

ثٌق١ٛثٔجس ثٌّؼشٚمز ٌٍذ١غ فٟ ثٌغٛق ثٌٛه١ٕز أٚ ثٌّقذسر دؾىً ٠غّـ ٌّغضؼ١ٍّٙج، دّج فٟ 

  رٌه ثٌّغضٍٙه ثٌٕٙجةٟ، أْ ٠طٍغ ػٍٝ خقجةقٙج.

 1.انًادة 

جدجس ثٌضٟ صٕظ١ّٟ ثٌؼٕجفش ثٌّىٛٔز ٚثٌخقجةـ ٚأؽىجي ثٌذ١جٔجس ٚثٌىض صقذد دٕـ

٠ؾخ أْ صذ١ٓ ػٍٝ دػجةُ ثٌؼٕٛٔز دّج ف١ٙج ثٌؼٕٛٔز ثٌغزثة١ز
23

ٚثٌٛعجةك ثٌّشثفمز ٌٍّٕضؾجس  

ٚو١ف١جس  ثأل١ٌٚز أٚ ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز أٚ ثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ٚوزث ؽشٚه

  ٚمؼٙج.

                                                                                                                                                         

ِٓ  15ثٌّؾجس إ١ٌٗ فٟ ثٌّجدر  سجم صياَت وتذبيز انًُتجاث األونيت يٍ أصم َباتي٠ؾخ أْ ٠ؼذ ثٌّغضغٍْٛ "

 .٠ٚؾخ أْ ٠ىْٛ ِطجدمج ٌٍّٕٛرػ ثٌّقذد دمشثس ٌٍٛص٠ش ثٌّىٍف دجٌفالفز 28.07ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف روشٖ سلُ 

ػٍٝ ثٌخقٛؿ، د١جٔجس صؼش٠ف ثالعضغال١ٌز ِٚغضغٍٙج ٚثٌذزٚس ٚثألغشثط ثٌّغضؼٍّز ٚوزث، ػٕذ  ،٠ٚضنّٓ

ثاللضنجء، ِقذس ١ِجٖ ثٌشٞ ٚؽٛدصٙج ٚثألعّذر ثٌّغضؼٍّز ٚثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ٚثٌق٠ٛ١ز ثٌّغضؼٍّز ٚٚؽٙز ثٌّٕضؾجس 

 "ثأل١ٌٚز.

( دضقذ٠ذ 2013أدش٠ً  22) 1434ؽّجدٜ ث٢خشر  11ثٌقجدس فٟ  2.12.389ثٌّشعَٛ  ِٓ 5ثٌّجدر  ثٔظش- 22

ِجٞ  6) 1434ؽّجدٜ ث٢خشر  25دضجس٠خ  6149ؽشٚه ٚو١ف١جس ػٕٛٔز ثٌّٕؾجس ثٌغزثة١ز؛ ثٌؾش٠ذر ثٌشع١ّز ػذد 

 . 3812(، ؿ 2013

 3انًادة 

ؼشٚك ، ٠ؾخ ػٕٛٔز وً ِٕضٛػ ِغضٛسد أٚ 28.07ِِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ   16"هذمج ٌّمضن١جس ثٌّجدر 

 فٟ ثٌغٛق ثٌٛه١ٕز هذمج ٌّمضن١جس ٘زث ثٌّشعَٛ ٚأْ ٠شفك، خالي ؽ١ّغ ِشثفً صغ٠ٛمٗ أٚ صٛص٠ؼٗ، دجٌٛعجةك

ثٌقق١ز ٚثٌضؾجس٠ز ثٌّطجدمز ثٌضٟ صضنّٓ ثٌّؼٍِٛجس ثٌّضؼٍمز، ػٍٝ ثٌخقٛؿ، دطذ١ؼضٗ ٚصؼش٠فٗ ٚو١ّضٗ ٚثٌذٍذ أٚ 

 ثٌّىجْ ثٌّضؤصٟ ِٕٗ ٚثٌضٟ صطجدك ػٕٛٔضٗ."

 ، ثٌغجٌف ثٌزوش.2.12.389در ثألٌٚٝ ِٓ ثٌّشعَٛ سلُ ثٔظش ثٌّج - 23

 انًادة األونى

"٠قذد ٘زث ثٌّشعَٛ ثٌمٛثػذ ٚثٌّضطٍذجس ثٌؼجِز ٌؼٕٛٔز ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ثٌضٟ صّىٓ ِٓ مّجْ 

 إػالَ ثٌّغضٍٙه دؾؤْ ثٌّٕضؾجس ثٌّزوٛسر.

، ثٌؼٕجفش ثٌّىٛٔز ٚثٌخقجةـ 28.07س إ١ٌٗ أػالٖ سلُ ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؾج ٠ٚ18قذد، صطذ١مج ٌّمضن١جس ثٌّجدر 

 ٚأؽىجي ثٌذ١جٔجس ٚثٌىضجدجس ثٌضٟ ٠ؾخ أْ صذ١ٓ ػٍٝ دػجةُ ػٕٛٔز ٘زٖ ثٌّٕضؾجس، دّج ف١ٙج ثٌؼٕٛٔز ثٌغزثة١ز ٚوزث

 ؽشٚه ٚو١ف١جس ٚمؼٙج."
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 6.انًادة 

ٍّٛثففجس ػٕذِج ٠ؾ١ش إؽٙجس ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثةٟ إٌٝ ػالِز ثٌّطجدمز ٌ

ثٌم١جع١ز أٚ إٌٝ ػالِز ثٌؾٛدر ثٌفالف١ز أٚ إٌٝ د١جْ ؽغشثفٟ ِقّٟ أٚ إٌٝ صغ١ّز ِٕؾؤ 

  ِق١ّز، فئْ صمذ٠ّٗ ٚػٕٛٔضٗ ٠ؾخ أْ صىْٛ ِطجدمز ٌّمضن١جس ثٌمٛث١ٔٓ ثٌؾجسٞ دٙج ثٌؼًّ.

 .6انًادة 

٠ّٕغ ثٌؼشك فٟ ثٌغٛق ثٌٛه١ٕز أٚ ثعض١شثد وً ِٕضٛػ أٌٟٚ ٚوً ِٕضٛػ غزثةٟ ٚوً 

إرث وجٔش ثٌؼٕٛٔز ثٌضٟ صقٍّٙج غ١ش ِطجدمز ألفىجَ ٘زث ثٌذجح  ،ثٌق١ٛثٔجس در ِؼذر ٌضغز٠زِج

 ٌٍٕٚقٛؿ ثٌّضخزر ٌضطذ١ك ٘زث ثٌمجْٔٛ.

إرث وجٔش ػٕٛٔز ثٌّٕضؾجس ثأل١ٌٚز أٚ ثٌّٕضؾجس ثٌغزثة١ز أٚ ثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز 

فٟ ثٌغٛق عقذٙج  ثٌق١ٛثٔجس غ١ش ِطجدمز، ٠ؾخ ػٍٝ ثٌّٕضؾ١ٓ أٚ ثٌّغؤ١ٌٚٓ ػٓ ػشمٙج

   خالي أؽً صقذدٖ ثٌغٍطجس ثٌّخضقز.

إرث ٌُ ٠ضُ ثٌغقخ دثخً ثألؽً ثٌّؾجس إ١ٌٗ أػالٖ، ٠مَٛ ثألػٛثْ ثٌّؤٍْ٘ٛ ثٌٛثسد د١جُٔٙ 

دؼذٖ دقؾض ثٌّٕضٛػ ثٌّؼٕٟ ػٍٝ ٔفمز ثٌّٕضؼ أٚ ثٌّغؤٚي ػٓ ػشمٗ فٟ  21فٟ ثٌّجدر 

ذدر فٟ ٘زث ثٌّؾجي دّٛؽخ ثٌمجْٔٛ سلُ ثٌغٛق ٠ٚؾشػْٛ فٟ دسثعز ثٌٍّف هذمج ٌٍضذثد١ش ثٌّق

ثٌّضؼٍك دجٌضؽش ػٓ ثٌغؼ فٟ ثٌذنجةغ ثٌقجدس دضٕف١زٖ ثٌظ١ٙش ثٌؾش٠ف سلُ  13.83

(1984أوضٛدش  5) 1405ِقشَ  9دضجس٠خ  1.83.108
24
.  

  االختصاص وانبحث عٍ انًخانفاث ويعايُتها: انمسى انثانث

 .6انًادة 

خ ثٌٛهٕٟ ٌٍغالِز ثٌقق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز٠ىٍف ثألػٛثْ ثٌّؤٍْ٘ٛ ثٌضجدؼْٛ ٌٍّىض
25
 

 دّّٙز ثٌذقظ ػٓ ثٌّخجٌفجس ألفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ ٚثٌٕقٛؿ ثٌّضخزر ٌضطذ١مٗ ٚإعذجصٙج ِغ

                                                 

 1.83.108ش٠ف سلُ ؾثٌظ١ٙش ثٌّضؼٍك دجٌضؽش ػٓ ثٌغؼ فٟ ثٌذنجةغ، ثٌقجدس دضٕف١زٖ ثٌ 13.83ثٌمجْٔٛ سلُ  - 24

 20) 1405ؽّجدٜ ث٢خشر  27دضجس٠خ  3777( ؛ ثٌؾش٠ذر ثٌشع١ّز ػذد 1984أوضٛدش  5) 1405ِقشَ  9 دضجس٠خ

 .395(، ؿ 1985ِجسط 

 ، ثٌغجٌف ثٌزوش.2.10.473ِٓ ثٌّشعَٛ سلُ  37أٔظش ثٌّجدر  - 25

 42انًادة 

ٛثٔجس ػٍٝ صٕف١ز ِخضٍف ِشثفً ثإلٔضجػ فغخ ٠ؾخ أْ ٠غٙش ِغضغٍٛ ثٌّؤعغجس ٚثٌّمجٚالس فٟ لطجع صغز٠ز ثٌق١"

ثإلؽشثءثس ٚثٌضؼ١ٍّجس ثٌّىضٛدز ٚثٌّؼذر ِغذمج ٚثٌٙجدفز إٌٝ صقذ٠ذ ثٌٕمجه ثٌقشؽز فٟ عٍغٍز ثٌضق١ٕغ ٚثٌضقمك ِٕٙج 

 ٚثٌضقىُ ف١ٙج.

 ٌٚٙزٖ ثٌغج٠ز:

 ٠ؾخ ثصخجر صذثد١ش صم١ٕز أٚ صٕظ١ّ١ز ٌضؾٕخ أٚ ثٌقذ ِٓ ثٌضٍٛط ثٌّضمجهغ ٚثألخطجء؛ .1

 ٠ؾخ إػذثد ٚعجةً وجف١ز ِٕٚجعذز إلؽشثء ػ١ٍّجس ثٌضقم١ك خالي ثٌضق١ٕغ ؛ .2

مّجْ ثٌّشثلذز لقذ ثٌىؾف ػٓ ٚؽٛد ِٛثد ِقظٛسر أٚ ٍِٛعجس فٟ ثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، فنال  .3

 ػٓ ٚؽٛح إػذثد ثعضشثص١ؾ١جس ٌٍّشثلذز صٙذف إٌٝ ثٌضم١ًٍ ِٓ ثٌخطش إٌٝ ثٌقذ ثألدٔٝ؛
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ِشثػجر ثالخضقجفجس ثٌّخٌٛز لجٔٛٔج ٌنذجه ثٌؾشهز ثٌمنجة١ز ٌٍٚغٍطجس ثٌؼ١ِّٛز ثألخشٜ. 

وّج ٠ّىٓ ٌٍذ١جهشر ثٌّفٛم١ٓ
26
  شثلذز ثٌّىضخ ثٌغجٌف ثٌزوش.ثٌم١جَ دٕفظ ثٌّّٙز صقش ِ 

                                                                                                                                                         

٠ٚؾخ، ػٍٝ ثٌخقٛؿ،  .ٚصقذ٠ذ ثٌٕفج٠جس ٚثٌّٛثد غ١ش ثٌّشغٛح ف١ٙج ِٓ صغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ٠ٕذغٟ ػضي .4

ثٌضخٍـ ِٓ ؽ١ّغ ثٌّٛثد ثٌضٟ صقضٛٞ ػٍٝ و١ّجس خط١شر ِٓ ثألد٠ٚز ثٌذ١طش٠ز أِٚٓ ثٌٍّٛعجس أٚ صّغً أخطجس 

 أخشٜ دؾىً ِٕجعخ ٚصذ١ِش٘ج ؛

 مّجْ صضذغ ثٌّٕضؾجس ؛ .5

جةك ثٌّضؼٍمز دجٌّٛثد ثأل١ٌٚز ثٌّغضؼٍّز فٟ فٕجػز ثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ٠ؾخ أْ ٠قضفع ثٌّقٕغ دجٌٛع. 6

 ".28.07ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ  21ٚأْ ٠نؼٙج س٘ٓ إؽجسر ثألػٛثْ ثٌّؾجس إ١ٌُٙ فٟ ثٌّجدر 

( ١ٔٛ٠2015ٛ  22)  1436سِنجْ  5ثٌقجدس فٟ  2.15.219ثٌّشعَٛ سلُ ثٌّجدر ثألٌٚٝ ِٓ وزٌه أٔظش  -

ثٌّضؼٍك دجٌغالِز ثٌقق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز، ثٌؾش٠ذر ثٌشع١ّز ػذد  28.07ِٓ ثٌمجْٔٛ سلُ  21دضطذ١ك ثٌّجدر 

 .6324 (، ؿ١ٌٛ٠2015ٛ  9)  1436سِنجْ  22دضجس٠خ  6376

 انًادة األونى

ػ١ٍُٙ فٟ ثٌّجدر "٠قذد ثألػٛثْ ثٌّؤٍْ٘ٛ ثٌضجدؼْٛ ٌٍّىضخ ثٌٛهٕٟ ٌٍغالِز ثٌقق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ثٌّٕقٛؿ 

 وّج ٠ٍٟ: 28.07ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؾجس إ١ٌٗ أػالٖ سلُ  21

ٛظفٛ ٚأػٛثْ صؽش ثٌغؼ ِٚفضؾٛ ٚلج٠ز ثٌٕذجصجس ٚثٌذ١جهشر ثٌّفضؾْٛ ٚصم١ٕٛ صشد١ز ثٌّٛثؽٟ ثٌّٕقٛؿ ِ -1

ز ٌٍّٕضؾجس ثٌٍّقمْٛ دجٌّىضخ ثٌٛهٕٟ ٌٍغالِز ثٌقق١ 25.08ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؾجس إ١ٌٗ أػالٖ سلُ  3ػ١ٍُٙ فٟ ثٌّجدر 

 ثٌغزثة١ز؛

د١جهشر ِٕٚٙذعٛ ٚصم١ٕٛ ثٌّىضخ ثٌٛهٕٟ ٌٍغالِز ثٌقق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ثٌّشعّْٛ ٚثٌّّجسعْٛ ِٙجُِٙ   -2

 ( ػٍٝ ثأللً مّٓ ِقجٌقز ثٌّشوض٠ز أٚ ثٌّق١ٍز.2ٌّذر عٕض١ٓ )

ضٛث ِضجدؼضُٙ ٠ٚؾخ ػٍٝ ثألؽخجؿ ثٌغجٌف روشُ٘، ألؽً ِّجسعز ِٙجُِٙ دقفز ػْٛ ِقشس ثٌّقنش، أْ ٠غذ

، ٚفك ثٌذشٔجِؼ ثٌّقجدق ػ١ٍٗ 28.07ٌضى٠ٛٓ ِغضّش فٟ ثٌّؾجالس ثٌضٟ صذخً فٟ إهجس ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ 

 ٌٙزث ثٌغشك ِٓ لذً ثٌّذ٠ش ثٌؼجَ ٌٍّىضخ ثٌٛهٕٟ ٌٍغالِز ثٌقق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز."

( 2015ّذش فٔٛ 3)  1437ِٓ ِقشَ  20ثٌقجدس فٟ  3578.15أٔظش لشثس ٚص٠ش ثٌفالفز ٚثٌق١ذ ثٌذقشٞ سلُ -

دضقذ٠ذ ّٔٛرػ ثٌذطجلز ث١ٌّٕٙز ٌألػٛثْ ثٌّؤ١ٍ٘ٓ ثٌّقشس٠ٓ ٌٍّقجمش ثٌضجدؼ١ٓ ٌٍّىضخ ثٌٛهٕٟ ٌٍغالِز ثٌقق١ز 

 .145(، ؿ ٠2016ٕج٠ش  7) 1437سد١غ ثألٚي  26دضجس٠خ  6428ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز؛ ثٌؾش٠ذر ثٌشع١ّز ػذد 

 ، ثٌغجٌف ثٌزوش.2.15.219ُ ِٓ ثٌّشعَٛ سل 3أٔظش ثٌّجدر  - 26

 4انًادة 

، ثٌذ١جهشر 28.07ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف ثٌزوش سلُ  ٠21مقذ دجٌذ١جهشر ثٌّفٛم١ٓ ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍُٙ فٟ ثٌّجدر "

ثٌّّجسعْٛ دقفز فشر ٚثٌز٠ٓ ٠غٍُ ٌُٙ ثٔضذثح ٠غّٝ " ثٔضذثح ثٌضفض١ؼ ثٌذ١طشٞ" ِٓ لذً ثٌّذ٠ش ثٌؼجَ ٌٍّىضخ 

دؼذٖ، لقذ  4ٕضؾجس ثٌغزثة١ز، دؼذ ثعضطالع سأٞ ثٌٍؾٕز ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجدر ثٌٛهٕٟ ٌٍغالِز ثٌقق١ز ٌٍّ

ثٌم١جَ دّٙجَ فٟ ِؾجي ثٌققز ثٌق١ٛث١ٔز ٚثٌق١ذٌز ثٌذ١طش٠ز ثٌّؾٌّٛز دجالٔضذثح ثٌققٟ ثٌزٞ ٠ضٛفشْٚ ػ١ٍٗ 

ة١ز ثٌق١ٛث١ٔز ٚرثس ، ٚوزث ِٙجَ ثٌّشثلذز ثٌقق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغزث21.08دّٛؽخ ثٌمجْٔٛ ثٌّؾجس إ١ٌٗ أػالٖ سلُ 

 ثألفً ثٌق١ٛثٟٔ ٚثٌّٛثد ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس.

٠ؾخ ػٍٝ فجفخ ثالعضفجدر ِٓ "ثٔضذثح ثٌضفض١ؼ ثٌذ١طشٞ" ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٗ فٟ ثٌفمشر أػالٖ أْ ٠غضٛفٟ ثٌؾشٚه 

 ث٢ص١ز :

 أْ ٠ىْٛ ِغؾال دقفز لج١ٔٛٔز فٟ ؽذٚي ١٘تز ثٌذ١جهشر ثٌٛه١ٕز ؛ -1

ققٟ، عجسٞ ثٌّفؼٛي، ٠غٍُ ٌٗ هذمج ٌّمضن١جس ثٌّشعَٛ ثٌّؾجس إ١ٌٗ ثػالٖ سلُ أْ ٠ضٛفش ػٍٝ ثالٔضذثح ثٌ -2

 ؛ 2.82.541

ِٓ  17أْ ال ٠ىْٛ لذ صؼشك، خالي ِغجسٖ ثٌّٕٟٙ، ٌّٕغ ِؤلش ِٓ ِضثٌٚز ِٕٙضٗ هذمج ٌّمضن١جس ثٌّجدر  -3

 ؛ 21.80ثٌمجْٔٛ ثٌغجٌف ثٌزوش أػالٖ سلُ 

ثٌذ١جهشر ثٌٛه١ٕز خالي ثٌخّظ عٕٛثس ثٌغجدمز ٌضجس٠خ  أْ ال ٠ىْٛ لذ وجْ صؼشك ٌٍضؾط١خ ِٓ ؽذٚي ١٘تز -4

 ؛ صمذ٠ُ هٍذٗ
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 66انًادة 

ِٓ أؽً ثٌذقظ ػٓ ثٌّخجٌفجس ٌٙزث ثٌمجْٔٛ ٌٍٕٚقٛؿ ثٌّضخزر ٌضطذ١مٗ ِٚؼج٠ٕضٙج، 

أػالٖ ثٌٌٛٛػ خالي ثٌٕٙجس ٌٍّؤعغجس ٚثٌّمجٚالس  ٠21ّىٓ ٌألػٛثْ ثٌّؾجس إ١ٌُٙ فٟ ثٌّجدر 

ٌّمجٚالس خالي ث١ًٌٍ أػالٖ. ٠ّٚىُٕٙ أ٠نج ٌٚٛػ ٘زٖ ثٌّؤعغجس ٚث 3ثٌّقذدر فٟ ثٌّجدر 

ػٕذِج صىْٛ ِفضٛفز فٟ ٚؽٗ ثٌؼَّٛ أٚ أعٕجء ل١جِٙج دؤٔؾطضٙج ِغ ِشثػجر أفىجَ ِؾّٛػز 

 لجْٔٛ ثٌّغطشر ثٌؾٕجة١ز.

هالع ػٍٝ ثٌٛعجةك دّخضٍف أٔٛثػٙج أٚ ثٌم١جَ دقؾض٘ج ٠ّىٓ ٌألػٛثْ ثٌّؤ١ٍ٘ٓ هٍخ ثإل

ُ، ٚٚمغ ثٌٛعجةً ثٌنشٚس٠ز ٌٍم١جَ أ٠ّٕج وجٔش، ٚثٌضٟ ِٓ ؽؤٔٙج أْ صغًٙ ػ١ٍّز ثٌم١جَ دّٙجِٙ

دؼ١ٍّجس ثٌضفض١ؼ س٘ٓ إؽجسصُٙ. ٠ّٚىُٕٙ ثٌققٛي ػٍٝ وً ػٕجفش ثٌّؼٍِٛجس ثٌىف١ٍز دضم١١ُ 

ثٌطجدغ ثٌخط١ش أٚ غ١ش ثٌخط١ش ٌٍّٕضؾجس ثٌّٛؽٛدر ػٕذ ث١١ٌّٕٙٓ ثٌٛثؽخ ػ١ٍُٙ صض٠ٚذُ٘ 

  دٙج.

 64انًادة 

أػالٖ ثٌم١جَ دجٌقؾض، ػٕذِج ٠ضؼٍك  ٠21ّىٓ ٌألػٛثْ ثٌّؤ١ٍ٘ٓ ثٌّؾجس إ١ٌُٙ فٟ ثٌّجدر 

 ثألِش:

أٚ دّٕضٛػ غزثةٟ أٚ دّجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس صؾىً خطشث ػٍٝ  دّٕضٛػ أٌٟٚ -

 فقز ثإلٔغجْ أٚ ثٌق١ٛثْ؛

ثٌق١ٛثٔجس عذش أٔٙج ِض٠فز أٚ  أٚ دّٕضٛػ غزثةٟ أٚ دّجدر ِؼذر ٌضغز٠ز دّٕضٛػ أٌٟٚ -

 أٚ ِٕض١ٙز ثٌقالف١ز؛ عجِز فجعذر أٚ

ثٌق١ٛثٔجس غ١ش فجٌقز  أٚ دّٕضٛػ غزثةٟ أٚ دّجدر ِؼذر ٌضغز٠ز دّٕضٛػ أٌٟٚ -

 ٌالعضٙالن؛

  دجألدٚثس أٚ ث٢الس ثٌضٟ صغضؼًّ فٟ ثٌضض١٠ف. -

 63انًادة 

أػالٖ أْ ٠مِٛٛث، فٟ ثٔضظجس ٔضجةؼ  ٠21ّىٓ ٌألػٛثْ ثٌّؤ١ٍ٘ٓ ثٌّؾجس إ١ٌُٙ فٟ ثٌّجدر 

 ثٌّشثلذز، دئ٠ذثع أٞ:

صؾىً خطشث ػٍٝ  ثٌق١ٛثٔجس لذ ضٛػ غزثةٟ أٚ ِجدر ِؼذر ٌضغز٠زأٚ ِٕ ِٕضٛػ أٌٟٚ -

 فقز ثإلٔغجْ أٚ ثٌق١ٛثْ؛

أٚ ِٕضٛػ غزثةٟ أٚ ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ٠ّىٓ أْ صقذـ ِض٠فز أٚ  ِٕضٛػ أٌٟٚ -

 أٚ ِٕض١ٙز ثٌقالف١ز؛ عجِز فجعذر أٚ

                                                                                                                                                         

أْ ٠ٍضضَ دؤْ ال ٠ٕؾش ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌّؼط١جس ثٌضٟ لذ ٠ققً ػ١ٍٙج أعٕجء ثٌم١جَ دّٙجِٗ خجسػ ثٌفجػً ثٌّؼٕٟ  -5

 ٚثٌّقجٌـ ثٌّخضقز دجٌّىضخ ثٌٛهٕٟ ٌٍغالِز ثٌقق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز."
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صقذـ غ١ش فجٌقز  أٚ ِٕضٛػ غزثةٟ أٚ ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس لذ ِٕضٛػ أٌٟٚ -

 ٌالعضٙالن ثٌذؾشٞ أٚ ثٌق١ٛثٟٔ؛

  ثألدٚثس أٚ ث٢الس ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صغضؼًّ فٟ ثٌضض١٠ف. -

( ٠ِٛج. ٚفٟ فجٌز ٚؽٛد فؼٛدجس خجفز 20ال صضؼذٜ إؽشثءثس ثإل٠ذثع ػؾش٠ٓ )

ِشصذطز دفقـ ثٌّٕضٛػ ثٌّؾذٖٛ، ٠ّىٓ ٌٛو١ً ثٌٍّه ثٌّخضـ أْ ٠ؾذد ٘زث ثإلؽشثء ِشص١ٓ 

  ٌٕفظ ثٌّذر.

 انًخانفاث وانعمىباث: انمسى انزابع

 63انًادة 

أٚ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌخجفز ثٌّطذمز  دْٚ ثإلخالي دّمضن١جس ِؾّٛػز لجْٔٛ ثٌّغطشر ثٌؾٕجة١ز

( أؽٙش ٚدغشثِز ِج١ٌز ِٓ 6( إٌٝ عضز )2ػٍٝ ثٌّٕضؾجس، ٠ؼجلخ دجٌقذظ ِٓ ؽٙش٠ٓ )

 ، وً ِٓ:دسُ٘، أٚ دئفذٜ ٘جص١ٓ ثٌؼمٛدض١ٓ فمو 100.000دسُ٘ إٌٝ  50.000

أٚ أٞ ِٕضٛػ  ػشك أٚ لذَ فٟ ثٌغٛق ثٌذثخ١ٍز أٚ ثعضٛسد أٚ فذس أٞ ِٕضٛػ أٌٟٚ -

ثٌق١ٛثٔجس صؾىً خطشث ػٍٝ ف١جر أٚ فقز ثإلٔغجْ أٚ  غزثةٟ أٚ أ٠ز ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز

 ثٌق١ٛثْ؛

 ٔجٚي أٚ ػجٌؼ أٚ فٛي أٚ ٌفف أٚ ٚمخ أٚ ٚصع أٚ ػشك ٌٍذ١غ أٚ فذس ِٕضٛؽج -

زثة١ج أٚ ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ِضؤص١ز ِٓ ِؤعغز أٚ ِمجٌٚز غ١ش أٚ ِٕضٛؽج غ أ١ٌٚج

 5ِضٛفشر ػٍٝ ثٌضشخ١ـ أٚ ثالػضّجد ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌققٟ ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍّٙج فٟ ثٌّجدر 

 ِٓ ٘زث ثٌمجْٔٛ أٚ ثٌضٟ صُ صؼ١ٍك أٚ عقخ ثٌضشخ١ـ أٚ ثالػضّجد ِٕٙج؛

ٖ سغُ ػٍّٗ دؤْ ثٌّٕضٛػ ثألٌٟٚ أػال 10ٌُ ٠شثع ثألفىجَ ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجدر  -

ثٌضٟ صغّـ دٛففٙج  ثٌّجدر ثٌّؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ال صغضؾ١خ ٌٍؾشٚه أٚ ثٌّٕضٛػ ثٌغزثةٟ أٚ

  ٘زث ثٌمجْٔٛ. ِجدر أٚ ِٕضٛؽج ع١ٍّج دّمضنٝ

 62انًادة 

 دسُ٘ ، وً ِٓ: 20.000دسُ٘ إٌٝ  ٠5.000ؼجلخ دغشثِز ِج١ٌز ِٓ 

ال صضٛفش ػٍٝ ػٕٛٔز  أٚ ِجدر أٚ ثعضٛسد ِٕضٛؽج ػشك فٟ ثٌغٛق ثٌٛه١ٕز أٚ فذس -

ِطجدمز ٌٍؾشٚه ثٌّطذمز ػ١ٍٙج دّٛؽخ أفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ ٚثٌٕقٛؿ ثٌّضخزر ٌضطذ١مٗ أٚ هذمج 

 ألٞ ٔـ صؾش٠ؼٟ أٚ صٕظ١ّٟ خجؿ؛

أٚ وً ِٕضٛػ غزثةٟ أٚ وً ِجدر ِؼذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس  ٌُ ٠مُ دغقخ وً ِٕضٛػ أٌٟٚ -

 20ي ثألؽً ثٌزٞ صقذدٖ ثٌغٍطجس ثٌّخضقز هذمج ٌّمضن١جس ثٌّجدر ِٓ ثٌغٛق ثٌٛه١ٕز خال

 ِٓ ٘زث ثٌمجْٔٛ.
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 62انًادة  

 دسُ٘، وً: 2.000دسُ٘ إٌٝ  ٠500ؼجلخ دغشثِز ِج١ٌز ِٓ 

ِغضغً أٚ ِٕٟٙ ٠ضؼجهٝ ٌضشد١ز ثٌق١ٛثٔجس ٌُ ٠مُ دضغؾ١ً ثعضغال١ٌضٗ هذمج ٌّمضن١جس  -

 ِٓ ٘زث ثٌمجْٔٛ؛ 13ثٌّجدر 

س ثٌضٟ ٠ىْٛ إٔضجؽٙج ِٛؽٙج ٌالعضٙالن ثٌذؾشٞ ٌُ ٠مُ دضشل١ُ ف١ٛثٔجصٗ ِجٌه ف١ٛثٔج -

  ِٓ ٘زث ثٌمجْٔٛ. 14هذمج ٌّمضن١جس ثٌّجدر 

 61انًادة 

 5.000( أؽٙش ٚدغشثِز ِٓ 6( ٠ِٛج إٌٝ عضز )٠15ؼجلخ دجٌقذظ ِٓ خّغز ػؾش )

١ٍز وجٔش، دسُ٘، أٚ دئفذٜ ٘جص١ٓ ثٌؼمٛدض١ٓ فمو، وً ِٓ ػًّ، دؤٞ ٚع 100.000دسُ٘ إٌٝ 

أػالٖ أٚ ػشلٍز ثٌذقظ ػٓ ثٌّخجٌفجس  7ػٍٝ ِؼجسمز ثٌّشثلذز ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجدر 

  أػالٖ. 22ٌٙزث ثٌمجْٔٛ أٚ إعذجصٙج، ٚرٌه دخشق أفىجَ ثٌّجدر 

  أحكاو اَتمانيت: انمسى انخايس

 66انًادة 

ٌٍّؤعغجس ٚثٌّمجٚالس ثٌؼجٍِز فٟ ثٌمطجع ثٌغزثةٟ ٚفٟ لطجع صغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس  ٠ّٕـ

ثٌّضثٌٚز ألٔؾطضٙج فٟ صجس٠خ دخٛي ٘زث ثٌمجْٔٛ ف١ض ثٌضٕف١ز أؽً عٕز ٚثفذر ٌٍققٛي ػٍٝ 

 أػالٖ. 5ثٌضشخ١ـ أٚ ثالػضّجد ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍّٙج فٟ ثٌّجدر 

زث ثٌمجْٔٛ أؽً عٕض١ٓ ِٓ ٘ 15ٚ 14ٚ ٠ٚ13ّٕـ ٌألؽخجؿ ثٌّزوٛس٠ٓ فٟ ثٌّٛثد 

  ثدضذثء ِٓ صجس٠خ فذٚس ثٌٕقٛؿ ثٌضٕظ١ّ١ز ثٌخجفز دٙزٖ ثٌّٛثد ِٓ أؽً صٕف١ز ِمضن١جصٙج.

 .4انًادة 

صٍغٝ ثدضذثء ِٓ صجس٠خ دخٛي ٘زث ثٌمجْٔٛ ف١ض ثٌضٕف١ز وً ثٌّمضن١جس ثٌّخجٌفز ٌٗ. ٚصذمٝ 

ثٌّفؼٛي إٌٝ أْ ٠ضُ ثٌٕقٛؿ ثٌضٕظ١ّ١ز ثٌضٟ ال صضؼجسك ِغ ِمضن١جس ٘زث ثٌمجْٔٛ عجس٠ز 

( ؽٙشث ثدضذثء ِٓ صجس٠خ فذٚس ٘زث ثٌمجْٔٛ 18ٔغخٙج ٚرٌه فٟ أؽً ألقجٖ عّج١ٔز ػؾش )

 دجٌؾش٠ذر ثٌشع١ّز.

              512041634 
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