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يتعهق بًؤصضاث انرعايت  65.55قانىٌ رقى 

االجتًاعيت
1
  

 عايت أحكاو: انباب األول

  انًادة األونى

زًبػٛخ انزٙ رزٕنٗ انزكفم كبو ْنا انمبٌَٕ ػهٗ يؤٍَبد انوػبٚخ االعؽرطجك أ

 حأؽكبو ْنا انمبٌَٕ ٔانُظٕص انًزقنكًب رُض ػهّٛ  ،عًبػبد أفواك أٔ ،ثبنغٛو

 .نزطجٛمّ

 2انًادة 

 :ٚمظل فٙ يلنٕل ْنا انمبٌَٕ ثًب ٚهٙ 

انجوايظ انزٙ رٓلف إنٗ إكيبط أو  كم انزلاثٛو أٔ األَشطخ :انتكفم بانغير -

رٓى االعزًبػٛخ ٔكػى ٔرًُٛخ للهاانغًبػبد فٙ ثٛئزٓى  فواك أٔاأل

ٍزمالنٛزٓى ٔيشبهكزٓى ٔكنا ػًبٌ أرًكُٛٓى يٍ رهجٛخ ؽبعٛبرٓى، 

 ؛االعزًبػٛخ

ٔالًٍٛب األؽفبل انًًٓهٍٛ  ،كم شقض ٕٚعل فٙ ٔػؼٛخ طؼجخ :انفرد -

 ،انًزؼهك ثكفبنخ األؽفبل انًًٓهٍٛ 16.51ؽَت يلنٕل انمبٌَٕ هلى 

ؼٛخ ْشبشخ ٔاألشقبص انًٍَُٛ ٔاألؽفبل انًزًلهٍٍٛ ٔانَُبء فٙ ٔػ

 ٔاألشقبص فٙ ٔػؼٛخ إػبلخ ؛

شبثٓخ زكم يغًٕػخ يٍ األشقبص ٕٚعلٌٔ فٙ ٔػؼٛبد ي :انجًاعاث  -

 .َفٌ االؽزٛبعبد انًطهٕة رهجٛزٓب ظؤف فبطخ ٔنٓى ثَجت

 3انًادة 

 ،الِرشًم يؤٍَبد انوػبٚخ االعزًبػٛخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبكح األٔنٗ أػ

ا ؽكبو ْنأ ٚزًضم غوػٓب فٙ انزكفم ثبنغٛو ٔفكٙ د انزانًؤٍَب ،يًٓب كبَذ رًَٛزٓب

 ٔالًٍٛب; ،ٔانُظٕص انًزقنح نزطجٛمّانمبٌَٕ 

  انًًٓهٍٛ؛انًؤٍَبد انزٙ رزٕنٗ كفبنخ األؽفبل  -

 األؽفبل؛يؤٍَبد اٍزمجبل ٔؽًبٚخ  -

 انًؤٍَبد انزٙ رزكفم ثبألؽفبل انًزًلهٍٍٛ ؛ -
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 إػبلخ؛ثبألشقبص فٙ ٔػؼٛخ  انًؤٍَبد انزٙ رزكفم -

 انًزَٕنٍٛ؛انًؤٍَبد انزٙ رزكفم ثبألشقبص فٙ ٔػؼٛخ رشوك أٔ  -

 نهَُبء؛يزؼلكح انٕظبئف انًؤٍَبد  -

  انًٍَُٛ؛انًؤٍَبد انزٙ رزكفم ثبألشقبص  -

 .ؤٍَبد اإلٍؼبف االعزًبػٙ انًزُممي -

، ٚغت أٌ ٚواػٗ يجلأ انزقظض فٙ انًؤٍَبد ثبٍزضُبء انزكفم ثبنغًبػبد

 .َٕٔػٛخ انقليبد انزٙ رمليٓب نٓب انًنكٕهح ؽَت فئبد األشقبص انزٙ رزكفم ثٓب

بثٛخ نًؤٍَبد انوػبٚخ االٍزٛؼكًب ٚغت أٌ ٚواػٗ يجلأ انزقظض ٔكنا انطبلخ 

 .انًزؼهمخ ثبإلٚلاع ثٓنِ انًؤٍَبدػُل إطلاه انًموهاد انمؼبئٛخ  ،االعزًبػٛخ

 كاو تتعهق بانتكفم بانغيرحأ: انباب انثاني

 4انًادة 

 انزبنٛخ;ٚغت أٌ ٚزى انزكفم ثبألفواك أٔ انغًبػبد ٔفك انًجبكا 

 ثٓى؛طٛبَخ كوايخ األشقبص انًزكفم  -

 ثٓى؛اؽزواو انَاليخ انغَلٚخ ٔانُفَٛخ نألشقبص انًزكفم  -

 ؛ػلو انزًٛٛي -

 ٔانًؼُٕٚخ؛ؽًبٚخ ؽمٕق األشقبص انًزكفم ثٓى ٔيظبنؾٓى انًبكٚخ  -

بئك انًزؼهمخ ثبألشقبص انًزكفم انٕصظخ ػهٗ ٍوٚخ انًؼهٕيبد ٔانًؾبف -

 فظٕطٛبرٓى؛ثٓى ٔاؽزواو 

 انًؼهٕيبدفم ثٓى ثغًٛغ انؾمٕق ٔانٕاعجبد ٔإفجبه األشقبص انًزك -

 .انًزؼهمخ ثبنقليبد انًزبؽخ نٓى

 5انًادة 

 :ٚشًم انزكفم ثبنغٛو انقليبد انزبنٛخ ػهٗ انقظٕص

 االٍزمجبل ؛ -

 اإلٕٚاء ؛ -

 اإلؽؼبو ؛ -

 انزٕعّٛ ؛ -

 االعزًبػٙ؛اإلٍؼبف  -

  ٔانمبََٕٛخ؛ انًَبػلح االعزًبػٛخ -
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 االعزًبػٛخ؛انٍٕبؽخ  -

 ؛انززجغ انزوثٕ٘ -

 ٔانزأْٛم؛رمٕٚخ انملهاد ٔانزكٍٕٚ  -

 االعزًبػٛخ؛انززجغ ٔانًٕاكجخ  -

 األٔنٛخ؛نؼالعبد انظؾٛخ رأيٍٛ ا -

 ٔانُفَٛخ؛انلػى ٔانًٕاكجخ انطجٛخ  -

 انٕظٛفٙ؛ٔإػبكح انزأْٛم أيٍٛ انزؤٚغ ٔانزأْٛم ر -

 ٔانجلٚهخ؛األعٓيح انزؼٕٚؼٛخ انًؼُٛبد انزمُٛخ ٔ يُؼ -

 .ُشٛؾ انضمبفٙ ٔانوٚبػٙ ٔانزوفٛٓٙانز -

بد انًشبه إنٛٓب فٙ رملو يؤٍَبد انوػبٚخ االعزًبػٛخ ٔاؽلح أٔ أكضو يٍ انقلي

 .كهٛخ أٔ عيئٛخ ،ًؤٍَخ، ٔمنك ثظفخ كائًخ أٔ يؤلزخ، ؽَت طُف انانفموح أػالِ

 6انًادة 

ػٕع نفبئلح  ٚخ االعزًبػٛخ رملٚى فليبرٓب ثلٌٔٚغت ػهٗ يؤٍَبد انوػب

 .األشقبص انًزكفم ثٓى

، ًٚكٍ نًؤٍَبد انوػبٚخ االعزًبػٛخ انزٙ ٚؾلصٓب األشقبص اننارٌٕٛ غٛو أَّ

ٔانزٙ ًٚكٍ غوػٓب فٙ انزكفم االػزجبهٌٕٚ انقبػؼٌٕ نهمبٌَٕ انقبص  أٔ

ٔفك  رٓب ثؼٕعٔػؼٛخ إػبلخ أٌ رملو فليبثبألشقبص انًٍَُٛ أٔ ثبألشقبص فٙ 

 انشؤؽ ٔانكٛفٛبد انًؾلكح ثُض رُظًٛٙ .

 7انًادة 

 ٚغت أٌ ٚزى انزكفم ثبنغٛو كافم فؼبء يؤٍَبد انوػبٚخ االعزًبػٛخ.

ٔفك ِ انًؤٍَبد أٌ رمٕو ثبنزكفم ثبنغٛو فبهط فؼبءارٓب غٛو أَّ، ًٚكٍ نٓن

 .انكٛفٛبد انًؾلكح ثُض رُظًٛٙ

 8انًادة 

ػهٗ يلٚو٘ يؤٍَبد انوػبٚخ االعزًبػٛخ انزٙ رزٕنٗ انزكفم ثأشقبص  ًُٚغ

ػبلخ مُْٛخ رَهًٛٓى أل٘ شقض آفو مارٙ أٔ لبطوٍٚ أٔ أشقبص فٙ ٔػؼٛخ إ

 .اػزجبه٘

انَبنف مكوْى إنٗ أ٘ فوع آفو يٍ فؤع كًب ًُٚغ ػهٛٓى رُمٛم األشقبص 

 ًقزظخ.انًؤٍَخ إال ثًٕافمخ َبئجٓى انشوػٙ أٔ انَهطخ انؾكٕيٛخ ان
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 أحكاو تتعهق بًؤصضاث انرعايت االجتًاعيت: انباب انثانج

 إحذاث يؤصضاث انرعايت االجتًاعيت: انفرع األول

 9 انًادة

ًٚكٍ نكم شقض مارٙ أٔ اػزجبه٘ فبػغ نهمبٌَٕ انؼبو أٔ انقبص إؽلاس 

 شبه إنّٛٔٚ .أػالِ 4فٙ انًبكح  بٕص ػهٛٓظْٕ يُ يؤٍَخ نهوػبٚخ االعزًبػٛخ كًب

 .فٙ ْنا انمبٌَٕ ثبنًؤٌٍ

 .ٚخرزًزغ يؤٍَبد انوػبٚخ االعزًبػٛخ انَبنف مكوْب ثبنشقظٛخ االػزجبه

  51 انًادة

َٚزٕعت إؽلاس كم يؤٍَخ نهوػبٚخ االعزًبػٛخ انؾظٕل ػهٗ روفٛض يٍ 

ٔمنك  ،ٚقؼغ رلثٛوْب نًٕاكجخ ٔيوالجخ ْنِ األفٛوح كًب ،انًقزظخ انَهطخ انؾكٕيٛخ

 .مبٌَٕ ٔانُظٕص انًزقنح نزطجٛمّنٔفك ألؽكبو ْنا ا

 55انًادة 

 ،يمبثم ٔطم يقزٕو ٔيؤهؿ ،إٚلاع كم ؽهت نهؾظٕل ػهٗ انزوفٛضٚغت 

 ،انزٙ رٕعل ثلائوح َفٕمْب انًؤٍَخنلٖ انَهطخ انًؾهٛخ  ،يٍ نلٌ انشقض انًؼُٙ

ييغ انٍٕبئم انًبنٛخ انًٙ رجٍٛ ػهٗ انقظٕص ْٕٚخ انًؤٌٍ ٔيوفمب ثبنٕصبئك انز

 .انٕصبئك انَبنف مكوْب ثُض رُظًٛٙرؾلك لبئًخ  .نلًٕٚيخ ٍٛو انًؤٍَخرَقٛوْب 

 انزبنٛخ;ٚغت كننك أٌ ٚوفك انطهت انَبنف اننكو ثبنٕصبئك 

يهف رمُٙ ٚضجذ اؽزواو انًؤٍَخ انًواك إؽلاصٓب نجُٕك كفزو انزؾًالد  -

انقبطخ  انًزؼهك ثبنشؤؽ انؼبيخ ٔكفزو انزؾًالد انًزؼهك ثبنشؤؽ

انًُظٕص ػهًٛٓب ػهٗ انزٕانٙ فٙ  ،ٍَخ انًؼُٛخؽَت طُف انًؤ

 ؛أكَبِ  14ٔ 13انًبكرٍٛ 

نهًؤٍَخ انن٘ رزؾمك اإلكاهح انًقزظخ يٍ افهٙ يشؤع انُظبو انل -

 .نمبٌَٕ ٔانُظٕص انًزقنح نزطجٛمّاؽزوايّ ألؽكبو ْنا ا

 52انًادة 

 :ٚؾلك كفزو انزؾًالد انًزؼهك ثبنشؤؽ انؼبيخ ػهٗ انقظٕص 

انًؼبٚٛو انزمُٛخ انلَٛب انٕاعت اؽزوايٓب ؽَت انطبلخ االٍزٛؼبثٛخ  -

 نهًؤٍَخ؛

 انًؤٍَخ؛يؼبٚٛو رغٓٛي  -
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انزوثٕ٘ يؼبٚٛو انزأؽٛو ثبنًؤٍَخ ٔفبطخ انزأؽٛو االعزًبػٙ ٔ -

 ٔانًؤْالد انًطهٕة رٕفوْب فٙ انًَزقليٍٛ ؛

 ٔانَاليخ؛شؤؽ انُظبفخ ٔانٕلبٚخ  -

 .ل انزلثٛو اإلكاه٘ ٔانًبنٙانًغب انمٕاػل انٕاعت اؽزوايٓب فٙ -

 ٚؾلك كفزو انزؾًالد انًزؼهك ثبنشؤؽ انؼبيخ ثُض رُظًٛٙ.

 53انًادة 

رؾلك  ػالٔح ػهٗ انًؼبٚٛو انًؾلكح فٙ كفزو انزؾًالد انًزؼهك ثبنشؤؽ انؼبيخ،

ؽَت كم طُف يٍ أطُبف يؤٍَبد  ،نزؾًالد انًزؼهمخ ثبنشؤؽ انقبطخكفبرو ا

انًؼبٚٛو انقبطخ انًطهٕة  ،اػبح انقظٕطٛبد انًغبنٛخخ ٔيغ يوانوػبٚخ االعزًبػٛ

ٔشؤؽ ٔكٛفٛبد رملٚى انقليبد ثٓب ٔكنا رٕفوْب فٙ يؤٍَخ انوػبٚخ االعزًبػٛخ 

 .ٛب نهؾبعٛبد األٍبٍٛخ نكم يَزفٛلانكهفخ انٕٛيٛخ انلَ

 .نزؾًالد انًزؼهمخ ثبنشؤؽ انقبطخرو ابرؾلك ثُض رُظًٛٙ كف

 54انًادة 

رزكٌٕ يٍ يًضهٙ اإلكاهاد انًؼُٛخ ٚزوأٍٓب انؼبيم أٔ يٍ ًٚضهّ ٔ ،رمٕو نغُخ

ثئعواء ثؾش إكاه٘ يَجك  ،رُظًٛٙ ٔيًضم انزؼبٌٔ انٕؽُٙانًؾلكح لبئًزٓب ثُض 

ؽٕل يشؤع إؽلاس يؤٍَخ انوػبٚخ االعزًبػٛخ كافم أعم ألظبِ صالصٌٕ ٕٚيب 

 .ثزلاء يٍ ربهٚـ إٚلاع ؽهت انوفظخا

ػهٗ  انجؾش انًنكٕه، إكفبل أٚخ رغٛٛواد، أصُبء طهتًٔٚكٍ نٓنِ انهغُخ أٌ ر

 ،بو ْنا انمبٌَٕ ٔانُظٕص انًزقنح نزطجٛمّانًشؤع يٍ أعم عؼهّ يطبثمب ألؽك

ثبنشؤؽ انؼبيخ ٔكفزو انزؾًالد انًزؼهمخ ثلفزو انزؾًالد انًزؼهك ٔالًٍٛب األؽكبو 

 14ٔ 13ٍٛ ػهٗ انزٕانٙ فٙ انًبكر انًزؼهك ثبنشؤؽ انقبطخ انًُظٕص ػهًٛٓب

 .أػالِ

ثُزبئظ انجؾش ٕٚعّ انؼبيم يهف ؽهت انوفظخ إنٗ اإلكاهح انًقزظخ يوفمب 

 .اننكو ٔكنا ثوأ٘ انهغُخ انًنكٕهحانَبنف 

ٚغت ػهٗ اإلكاهح انًقزظخ أٌ رجذ فٙ ؽهت إؽلاس يؤٍَخ انوػبٚخ 

بهٚـ رٕطهٓب ثبنًهف انَبنف االعزًبػٛخ كافم أعم ألظبِ ٍزٌٕ ٕٚيب اثزلاء يٍ ر

 .اننكو

رٕعّ اإلكاهح انًقزظخ لواهْب ثًُؼ انوفظخ أٔ هفؼّ إنٗ انؼبيم انًؼُٙ 

 ٚغت أٌ ٚكٌٕ كم هفغ يؼهال.و فٕها ثزجهٛغ طبؽت انطهت ثننك. انن٘ ٚمٕ
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 55انًادة 

ٚغت ػهٗ انًؤٌٍ أٌ  ،إؽلاس يؤٍَخ انوػبٚخ االعزًبػٛخ ػُل يُؼ هفظخ

انزؾًالد انًؾلك نهشؤؽ انؼبيخ ٚهزيو ثبؽزواو انشؤؽ انٕاهكح فٙ كم يٍ كفزو 

 .انزؾًالد انًؾلك نهشؤؽ انقبطخ ثظُف انًؤٍَخ انًؼُٛخ ٔكفزو

 56انًادة 

نٗ رًَٛزٓب انًكزٕثخ ػهٗ ٚغت ػهٗ يؤٍَخ انوػبٚخ االعزًبػٛخ أٌ رؼٛف إ

غ ٔصبئمٓب ِ انجٛبَبد ػهٗ عًٛلى ٔربهٚـ انوفظخ ٔأٌ رؼغ كننك ْنه ،ٔاعٓزٓب

 .ػالَبد انًزؼهمخ ثأَشطزٓبهٗ اإلػانًكزٕثخ أٔ انولًٛخ ٔ

 57انًادة 

ؽل انؼُبطو انزٙ رى ػهٗ ٚظوػ انًؤٌٍ ثأ٘ رغٛٛو ٚطوأ ػهٗ أٚغت أٌ 

نلٖ اإلكاهح انًقزظخ ٔمنك  ،إؽلاس يؤٍَخ انوػبٚخ االعزًبػٛخ أٍبٍٓب يُؼ هفظخ

ألعم رًكٍ اإلكاهح  ،بو اثزلاء يٍ ربهٚـ ؽظٕل انزغٛٛوكافم أعم ألظبِ صًبَٛخ أٚ

انُظٕص هئخ يطبثمخ ألؽكبو ْنا انمبٌَٕ ٔكٕهح يٍ انزأكل يٍ أٌ انزغٛٛواد انطبانًن

انزؾًالد انًزقنح نزطجٛمّ ٔالًٍٛب نلفزو انزؾًالد انًزؼهك ثبنشؤؽ انؼبيخ ٔكفزو 

 .انًزؼهك ثبنشؤؽ انقبطخ

٘ رغٛٛو ػهٗ ثأ ،يٕافمخ يَجمخ يٍ االكاهح انًقزظخكٌٔ  ،غٛو اَّ ًُٚغ انمٛبو

نزمُٛخ انلَٛب انٕاعت اؽزوايٓب ؽَت انطبلخ االٍزٛؼبثٛخ نهًؤٍَخ أٔ يؼبٚٛو انًؼبٚٛو ا

 .انٕلبٚخ ٔ انَاليخ أٔٔؽ انُظبفخ انزأؽٛو أٔ شو

 أجهزة يؤصضاث انرعايت االجتًاعيت : انفرع انثاني

 58انًادة 

 رزكٌٕ يؤٍَبد انوػبٚخ االعزًبػٛخ يٍ األعٓيح انزبنٛخ ;

 انًؤٌٍ ؛ -

 انًلٚو ؛ -

 ٔانولبثخ؛انززجغ نغُخ  -

 59انًادة 

 ٚؼٓل إنٗ انًؤٌٍ انمٛبو ثبنًٓبو انزبنٛخ ;

 انًظبكلخ ػهٗ يشؤع ثوَبيظ انؼًم انَُٕ٘ نهًؤٍَخ ؛ -

 نهًؤٍَخ ؛شؤع انًٛياَٛخ انَُٕٚخ انزٕلؼٛخ انًظبكلخ ػهٗ ي -

انًؤٍَخ ٔفك األؽكبو انزشوٚؼٛخ رؼجئخ انًٕاهك انؼؤهٚخ نَٛو  -

 ًم؛انؼانزُظًٛٛخ انغبه٘ ثٓب ٔ
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 ؛أكَبِ 33انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبكح انًظبكلخ ػهٗ رموٚو انزلثٛو  -

 33انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبكح انًظبكلخ ػهٗ انزموٚو انًبنٙ انَُٕ٘  -

 .أكَبِ

 21انًادة 

ٚشوف ػهٗ رلثٛو يؤٍَخ انوػبٚخ االعزًبػٛخ يلٚو ٚغت أٌ رزٕافو فّٛ 

 انشؤؽ انزبنٛخ ;

 انًلَٛخ؛أٌ ٚكٌٕ يزًزؼب ثؾمٕلّ  -

انًمؼٙ ثّ  مّ ؽكى ثبإلكاَخ يكزَت نمٕح انشٙءٚكٌٕ لل طله فٙ ؽ أال -

 عُؾخ؛يٍ أعم عُبٚخ أٔ 

 ٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ شٓبكح أٔ كثهٕو كًب ْٕ يؾلك ثُض رُظًٛٙ ؛أ -

ٛخ أٔ فٙ يغبل انزلثٛو أٌ ٚزٕفو ػهٗ رغوثخ فٙ يغبل انوػبٚخ االعزًبػ -

اإلكاهح نى رمغ  يب ،رُظًٛٙانًبنٙ كًب ْٙ يؾلكح ثُض اإلكاه٘ ٔ

 ًقزظخ طواؽخ ثقالف منك.ان

ٚؼٍٛ انًلٚو يٍ ؽوف انًؤٌٍ ٔٚقؼغ ْنا انزؼٍٛٛ نزأشٛوح انَهطخ انؾكٕيٛخ 

االلزؼبء يٍ انًقزظخ ثُبء ػهٗ انشؤؽ انٕاهكح فٙ انفموح األٔنٗ أػالِ ٔػُل 

 .ؽوف اإلكاهح انًقزظخ

 25انًادة 

بفخ انظالؽٛبد االىيخ ثكٚزًزغ ٚمٕو انًلٚو ثبنزلثٛو اإلكاه٘ ٔانًبنٙ نهًؤٍَخ ٔ

 .نٓنا انغوع

انزُظًٛٛخ انًطجمخ ػهٗ اؽزواو األؽكبو انزشوٚؼٛخ ٔ ٚزؼٍٛ ػهٗ انًلٚو أٌ َٚٓو

ٔالًٍٛب أؽكبو انمبٌَٕ اإلؽبه هلى  ،ؼٛخ انًَزفٛلٍٚ يٍ فليبد انًؤٍَخػهٗ ٔػ

أؽكبو خ ؽمٕق األشقبص فٙ ٔػؼٛخ إػبلخ ٔانُٕٓع ثٓب ٔانًزؼهك ثؾًبٚ 8.14:

 .انًزؼهك ثكفبنخ األؽفبل انًًٓهٍٛ 16.51انمبٌَٕ هلى 

 22انًادة 

 ٚؼٓل إنٗ يلٚو يؤٍَخ انوػبٚخ االعزًبػٛخ انمٛبو ثبنًٓبو انزبنٛخ ;

 ؛إػلاك يشؤع ثوَبيظ انؼًم انَُٕ٘ نهًؤٍَخ  -

 نهًؤٍَخ؛إػلاك يشؤع انًٛياَٛخ انَُٕٚخ انًزٕلؼخ  -

 نهًؤٍَخ ؛ انَٓو ػهٗ رُفٛل ثوَبيظ انؼًم انَُٕ٘ -

 رُفٛل يٛياَٛخ انًؤٍَخ ٔاأليو ثظوفٓب ؛ -

 انًؤٍَخ؛فليبد انزلثٛو انٕٛيٙ ألَشطخ ٔثوايظ ٔ -
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 رلثٛو انزأؽٛو انزوثٕ٘ ػُل االلزؼبء ؛ -

أَشطخ انًؤٍَخ ٔرٕعّٛٓ إنٗ انَهطخ إػلاك رموٚو ٍُٕ٘ ػٍ رلثٛو ٔ -

 ؛لجم انًؤٌٍ انؾكٕيٛخ انًقزظخ ثؼل انًظبكلخ ػهّٛ يٍ

ؼجئخ نفبئلح انًؤٍَخ ٙ ٍُٕ٘ ؽٕل انًٕاهك انًبنٛخ انًإػلاك رموٚو يبن -

فٙ  يشٕٓك ػهٗ طؾزّ يٍ نلٌ فجٛو يؾبٍت يمٛل ،ٔؽوق طوفٓب

 ؛علٔل ْٛئخ انقجواء انًؾبٍجٍٛ

ئخ أفوٖ ٔأيبو انمؼبء أ٘ ْٛانًؤٍَخ نلٖ انلٔنخ ٔاإلكاهاد ٔرًضٛم  -

 .ٔاألغٛبه

 23انًادة 

عزًبػٛخ، ٚؾلك يؾبٍجخ فبطخ ثًؤٍَخ انوػبٚخ اال ٚزؼٍٛ ػهٗ انًلٚو يَك

 .َظبيٓب ثُض رُظًٛٙ

ٕاد رجزلا انًَزُلاد انًؾبٍجبرٛخ نًلح ػشو ٍُٚغت االؽزفبظ ثغًٛغ انٕصبئك ٔ

 .يٍ انزبهٚـ انن٘ رؾًهّ

 24انًادة 

ٚخ االعزًبػٛخ ػهٗ نغُخ انززجغ ٚؼٓل ثًوالجخ ٔ رزجغ رلثٛو يؤٍَبد انوػب

  انزبنٛخ;انغبٚخ انًٓبو  رزٕنٗ نٓنِ ،ٔانولبثخ

 نهًؤٍَخ؛رزجغ رُفٛن ثوَبيظ انؼًم انَُٕ٘  -

 رزجغ رُفٛن انًٛياَٛخ انَُٕٚخ نهًؤٍَخ ؛ -

 انًؤٍَخ؛فليبد يوالجخ رلثٛو أَشطخ ٔ -

خ ٔهفغ رٕطٛبد ثشأَٓب إنٗ هطل االفزالالد انًورجطخ ثزلثٛو انًؤٍَ -

 ؛انًلٚو

 انًَبًْخ فٙ رؼجئخ انًٕاهك انًبنٛخ ؛ -

 ،خ نهظؼٕثبد انزٙ رٕاعٓٓب انًؤٍَخانًَبًْخ فٙ إٚغبك انؾهٕل انًُبٍج -

 .ػُل االلزؼبء

  25انًادة 

  يٍ;انولبثخ رزأنف نغُخ انززجغ ٔ 

 هئَٛب ؛ ،انًؤٌٍ أٔ يًضهّ -

 ؛انزٙ رٕعل ثلائوح َفٕمْب انًؤٍَخيًضم ػٍ انغًبػخ رواثٛب  -

ُزقجبٌ يٍ لجم ٚ ،ئخ انزأؽٛو انزوثٕ٘ أٔ االعزًبػٙيًضهٍٛ إصٍُٛ ػٍ ْٛ -

 ؛أػؼبء ْنِ انٓٛئخ



 

 - 01 - 

 ؛ٍٛ إصٍُٛ ػٍ انًَزفٛلٍٚ ثبنًؤٍَخيًضه -

 ؛يًضهٍٛ إصٍُٛ ػٍ األٍو إٌ ٔعلد -

 .ؽجٛت انًؤٍَخ -

ِ انهغُخ يلٚو انًؤٍَخ ٔكم شقض أٔ ْٛئخ ٚؾؼو ثظفخ اٍزشبهٚخ أشغبل ْن

 ٚوٖ انوئٌٛ فبئلح فٙ ؽؼٕهْب.

 .انُظبو انلافهٙ نهًؤٍَخولبثخ فٙ انلك كٛفٛبد ٍٛو ػًم نغُخ انززجغ ٔرؾ

َت َٕع يؤٍَخ انوػبٚخ ٔرؾلك ثُض رُظًٛٙ ًَبمط نهُظبو انلافهٙ ؽ

 .االعزًبػٛخ

 يراقبت يؤصضاث انرعايت االجتًاعيت انفرع انثانج: 

 26انًادة 

رٓلف إنٗ انزأكل يٍ اؽزواو  ،نوػبٚخ االعزًبػٛخ نًوالجخ كٔهٚخرقؼغ يؤٍَخ ا

انُظٕص انًزقنح نزطجٛمّ ٔكنا نهًؼبٚٛو انًطجمخ ػهٛٓب مبٌَٕ ٔانًؤٍَخ ألؽكبو ْنا ان

 .انًُظٕص ػهٛٓب فٙ كفزو٘ انزؾًالد

خ انًُظٕص يؾم انًوالج ،ػهٛٓب فٙ ْنا انفوع ال رؾم انًوالجخ انًُظٕص

ظم يطجمخ ػهٗ انًؤٍَخ ٔانزٙ رػهٛٓب فٙ َظٕص رشوٚؼٛخ أٔ رُظًٛٛخ فبطخ 

 .ُٛخانًؼ

 27انًادة 

نغُخ نًوالجخ يؤٍَبد  ،أػالِ 37ػهٛٓب فٙ انًبكح  نًُظٕصرمٕو ثبنًوالجخ ا

 .زٕنٗ هئبٍزٓب انؼبيم أٔ يٍ ًٚضهّانوػبٚخ االعزًبػٛخ ٚ

ٛخ انًؾلكح يًضهٍٛ ػٍ اإلكاهاد انًؼُ ،رؼى ْنِ انهغُخ ػالٔح ػهٗ هئَٛٓب

ٔفجٛو  ،مؼبئٛخ ٚؼُّٛ ٔكٛم انًهك انًقزضبثطب نهشوؽخ انلبئًزٓب ثُض رُظًٛٙ ٔػ

 .بٚخ االعزًبػٛخ ٚؼُّٛ هئٌٛ انهغُخٙ ؽَت طُف يؤٍَخ انوػفٙ انًغبل انًؼُ

أٌ  ،ثبٍزضُبء يٍ نٓى طفخ ػبثؾ انشوؽخ انمؼبئٛخ ،ٚغت ػهٗ أػؼبء انهغُخ

، ٔٚهييٌٕ ثكزًبٌ انَو ٚؤكٔا انًٍٛٛ انمبََٕٛخ ؽجمب نهُظٕص انزشوٚؼٛخ انًؼًٕل ثٓب

غًٕػخ انمبٌَٕ يٍ ي 557م ؽبئهخ انؼمٕثبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انفظ انًُٓٙ رؾذ

 .انغُبئٙ

والجخ يؤٍَبد انوػبٚخ رؾلك ثُض رُظًٛٙ كٛفٛبد ٍٛو ػًم نغُخ ي

 .االعزًبػٛخ

ٚغت ػهٗ انهغُخ انًنكٕهح أٌ رمٕو يوح ٔاؽلح فٙ انَُخ ػهٗ األلم أٔ كهًب 

روفغ إنٗ انَهطخ انؾكٕيٛخ أٌ ٔ ثزفزٛش انًؤٍَبد انًؼُٛخكػذ انؼؤهح إنٗ منك 
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ٍٛو انًؤٍَبد انزٙ  رموٚوا ػٍ ،إنٗ ٔكٛم انًهك انًقزض االلزؼبء ػُلخ ٔانًقزظ

 .رًذ يوالجزٓب

 28انًادة 

فٙ كم  ٚغت أٌ ًَٚك ػًبل انًوالجخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْنا انفوع،ألعم أ

ٍغم ٚولى ٕٔٚلغ ػهّٛ يٍ لجم  ،رؾذ يَؤٔنٛخ انًلٚو ،يؤٍَخ نهوػبٚخ االعزًبػٛخ

رلٌٔ فّٛ عًٛغ انجٛبَبد انًزؼهمخ  ،انًقزظخ رواثٛبهئٌٛ انًؾكًخ االثزلائٛخ 

ٚزٓى ٔربهٚـ ثبألشقبص انًَزفٛلٍٚ يٍ فليبد انًؤٍَخ ٔال ًٍٛب رهك انًزؼهمخ ثٕٓ

 ربهٚـ يغبكهرٓى نٓب.انزؾبلٓى ثبنًؤٍَخ ٔ

 يؼًٌٕ انَغم انَبنف اننكو.ٚؾلك ثُض رُظًٛٙ شكم ٔ

كاهٚخ ٔانمؼبئٛخ شبهح انَهطبد اإلٕٚػغ ْنا انَغم ثشكم كائى هٍْ إ

 .ًقزظخان

ظٛفزّ أٌ ٚهزيو ل ٚطهغ ػهٗ انَغم انًنكٕه ثؾكى ٔٚغت ػهٗ كم شقض ل

يٍ  557م ثكزًبٌ انَو انًُٓٙ رؾذ ؽبئهخ انؼمٕثبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انفظ

 .يغًٕػخ انمبٌَٕ انغُبئٙ

 29انًادة 

 ًٚكٍ نهغُخ يوالجخ يؤٍَبد انوػبٚخ االعزًبػٛخ ،ألعم يًبهٍخ يٓبيٓب

نٗ عًٛغ يوافك إ ،ًؤٍَخ انًؼُٛخ أٔ يٍ ُٕٚة ػُّان ثؾؼٕه يلٚو ،انٕنٕط

ألؽكبو نانزٙ ال ًٚكٍ انٕنٕط إنٛٓب إال ؽجمب انًؼلح نهَكٍ ٔانًؤٍَخ ثبٍزضُبء األيبكٍ 

 .ٌ فٙ لبٌَٕ انًَطوح انغُبئٛخانًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْنا انشأ

قخ يُٓب ٔاالٍزًبع ل ََصٛمخ ٔأفخ انًنكٕهح انؾظٕل ػهٗ كم ٔكًب ًٚكٍ نهغُ

ًٍٛب رهك انزٙ رى ػهٗ ؽهت عًٛغ انًؼهٕيبد انًفٛلح ٔال  كناض يَزفٛل ٔنكم شق

 أٍبٍٓب يُؼ هفظخ إؽلاس انًؤٍَخ ْٕٔٚخ االشقبص انًَزفٛلٍٚ يٍ فليبرٓب.

 يعانجت صعىباث يؤصضاث انرعايت االجتًاعيتانفرع انرابع: 

 31انًادة 

رٓلك أٌ ػُليب رٕاعّ يؤٍَخ انوػبٚخ االعزًبػٛخ طؼٕثبد يٍ شأَٓب 

 ،رزظم ثزلثٛو انًؤٍَخ أٔ ثزًٕٚهٓبِ انظؼٕثبد ٍٕاء كبَذ ْن ،اٍزًواهٚخ فليبرٓب

ٚغت ػهٗ انًلٚو أٌ ٚظوػ ثننك فٕها نلٖ انًؤٌٍ ٔنلٖ انؼبيم ٔنلٖ انَهطخ 

انؾكٕيٛخ انًقزظخ انزٙ ٚزؼٍٛ ػهٛٓب ارقبم عًٛغ اإلعواءاد انؼؤهٚخ نزَٕٚخ 

 .خٔػؼٛخ انًؤٍَ
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  35انًادة 

وا ػهٗ طؼٕثبد انزٙ رٕاعٓٓب انًؤٍَخ يٍ شأَٓب أٌ رشكم فظإما كبَذ ان

زظخ ثؼل اٍزشبهح ٚغت ػهٗ انَهطخ انؾكٕيٛخ انًق ،ؽٛبح انًَزفٛلٍٚ أٔ طؾزٓى

 ،ؤٍَخ ٔأٌ رمٕو ثَؾت هفظخ إؽلاصٓبيو ثبإلغالق انفٕه٘ نهًانَهطخ انًؾهٛخ أٌ رأ

 ٔال ،انًؤٍَخ يغ يواػبح يظهؾخ انًَزفٛلٍٚ يٍ فليبد ،ثظفخ يؤلزخ أٔ َٓبئٛخ

  .ًٍٛب ثٕػؼٓى فٙ يؤٍَبد يًبصهخ

 32انًادة 

 أٌ ٚظوػ ،يؤٍَخ انوػبٚخ االعزًبػٛخا لوه إغالق ٚزؼٍٛ ػهٗ انًؤٌٍ إم

ٔمنك لظل  ،ٍزخ أشٓو ػهٗ األلم لجم اإلغالق ،يَجمب ثننك نلٖ اإلكاهح انًقزظخ

 .قبك اإلعواءاد انزٙ رواْب يُبٍجخار

بٚخ االعزًبػٛخ ٍؾت هفظخ يؤٍَخ انوػ ٚزورت ثمٕح انمبٌَٕ ػهٗ إغالق

 .إؽلاصٓب

 يعاينت انًخانفاث وانعقىباث: انباب انرابع

 33انًادة 

ٚؤْم نهجؾش ػٍ انًقبنفبد نٓنا انمبٌَٕ  ،ػالٔح ػهٗ ػجبؽ انشوؽخ انمؼبئٛخ

انًبكح  أػؼبء انهغُخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ٔانُظٕص انًزقلح نزطجٛمّ ٔيؼبُٚزٓب،

ٙ انًؾهفٌٕ ٔانًُزلثٌٕ انزؼبٌٔ انٕؽُٔكنا أػٕاٌ اإلكاهح انًقزظخ ٔ ،أػالِ 38

 .فظٛظب نٓنا انغوع

ٚزًزغ األػٕاٌ انَبنف مكوْى ثبنظالؽٛبد انًقٕنخ  ،ألعم يًبهٍخ يٓبيٓى

 .أػالِ :3انهغُخ ٔانًشبه إنٛٓب فٙ انًبكح  ألػؼبء

 34انًادة 

ٔ فٙ ْنا انمبٌَٕ أكٌٔ اإلفالل ثبنؼمٕثبد انغُبئٛخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ 

ٚزورت ػهٗ كم يقبنفخ ألؽكبو ْنا انمبٌَٕ إطلاه  ،انزشوٚغ انغُبئٙ انًؼًٕل ثّ

رقبك إعواءاد انزَٕٚخ يغ رؾلٚل اعم إل ،ٕثزٍٛ اإلكاهٚزٍٛ انزبنٛزٍٛإؽلٖ انؼم

 انًطهٕثخ ;

 اإلَناه؛ -

 انزٕثٛـ . -

َؾت زظخ ثرمٕو اإلكاهح انًق ،هغى اإلَناه أٔ انزٕثٛـ ،إما اٍزًود انًقبنفخ

 .عزًبػٛخ ثظفخ يؤلزخ أٔ َٓبئٛخهفظخ إؽلاس يؤٍَخ انوػبٚخ اال
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ٚخ االعزًبػٛخ ؽجمب نٓنا فٙ ؽبنخ انَؾت انُٓبئٙ نوفظخ إؽلاس يؤٍَخ انوػب

ٚغت ػهٗ انَهطخ انؾكٕيٛخ انًقزظخ أٌ رطهت يٍ انمؼبء انؾكى ثؾم  ،انمبٌَٕ

 .ػزجبه٘انشقض اال

ٍ فجٛو أٌ رمٕو ثزؼٛٛ ،ض االػزجبه٘نؾكى ثؾم انشقٚغت ػهٗ انًؾكًخ ػُل ا

ٔرًُؼ األطٕل انظبفٛخ  ٚكهف ثزظفٛخ أيٕال يؤٍَخ انوػبٚخ االعزًبػٛخ انًؼُٛخ.

 . يؤٍَبد أفوٖ نهوػبٚخ االعزًبػٛخ ٔ ػلحأ يؤٍَخ إنٗ

 35انًادة 

كم يٍ ٚمٕو ثفزؼ يؤٍَخ نهوػبٚخ  65.555إنٗ  45.555ٚؼبلت ثغوايخ يٍ 

أػالِ  15ؽلاصٓب انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبكح هفظخ إاالعزًبػٛخ كٌٔ انؾظٕل ػهٗ 

يٍ ْنا  17أٔ ٚشٛو ثشكم كبمة إنٗ هفظخ إؽلاس انًؤٍَخ فالفب ألؽكبو انًبكح 

  .انمبٌَٕ

 36انًادة 

كٌٔ اإلفالل ثبنؼمٕثبد األشل انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انزشوٚغ انغُبئٙ انغبه٘ 

 ; ثّٛ انؼًم، ٚؼبلت كم يلٚو انًؤٍَخ نهوػبٚخ االعزًبػٛخ

لبو ثزَهٛى أشقبص انمظوٍٚ أٔ فٙ ٔػؼٛخ إػبلخ مُْٛخ فالفب ألؽكبو  -

يٍ ْنا انمبٌَٕ، ثبنؾجٌ يٍ ٍزخ أشٓو إنٗ  9انفموح األٔنٗ يٍ انًبكح 

كهْى أٔ ثئؽلٖ ْبرٍٛ  65.555إنٗ  45.555ٍُزٍٛ ٔثغوايخ يٍ 

 انؼمٕثزٍٛ فمؾ ؛

ؽكبو لبو ثزُمٛم أشقبص لبطوٍٚ أٔ فٙ ٔػؼٛخ إػبلخ مُْٛخ فالفب أل -

يٍ ْنا انمبٌَٕ، ثبنؾجٌ يٍ شٓو ٔاؽل إنٗ  9انفموح انضبَٛخ يٍ انًبكح 

كهْى أٔ ثئؽلٖ ْبرٍٛ  35.555إنٗ  6.555ٍزخ أشٓو ٔثغوايخ يٍ 

 انؼمٕثزٍٛ فمؾ.

 37انًادة 

كهْى كم يؤٌٍ أكفم رغٛٛوا ػهٗ  35.555إنٗ  15.555ٚؼبلت ثغوايخ يٍ  

إؽلاس انًؤٍَخ كٌٔ انزظوٚؼ ثننك أؽل انؼُبطو انزٙ ٍهًذ ػهٗ أٍبٍٓب هفظخ 

 18ٔفمب ألؽكبو انًبكح  ،ػهٗ يٕافمزٓب انًَجمخ نلٖ اإلكاهح انًقزظخ أٔ انؾظٕل

 .أػالِ

 38انًادة 

إغالق  كهْى كم يؤٌٍ أللو ػهٗ 45.555إنٗ  16.555ٚؼبلت ثغوايخ يٍ 

ب زظخ ٔفمكٌٔ انزظوٚؼ ثننك يَجمب نلٖ اإلكاهح انًق ،يؤٍَخ نهوػبٚخ االعزًبػٛخ

 .أػالِ 43ألؽكبو انًبكح 
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 39انًادة 

كهْى يؤٌٍ أٔ يلٚو إؽلٖ  35.555إنٗ  15.555ٚؼبلت ثغوايخ يٍ 

 انًؤٍَبد انن٘ ;

ثجُٕك كفزو انزؾًالد انًؾلك نهشؤؽ انؼبيخ ٔكفزو انزؾًالد مٛل زال ٚ -

يٍ  14ٔ 13قبطخ انًُظٕص ػهًٛٓب فٙ انًبكرٍٛ انًؾلك نهشؤؽ ان

 ؛ْنا انمبٌَٕ

ثًؤٍَخ انوػبٚخ االعزًبػٛخ ٔفك  ٚمٕو ثًَك انًؾبٍجخ انقبطخ ال -

 أػالِ؛ 34ؽكبو انًبكح أ

 ؛يٍ ْنا انمبٌَٕ 39هّٛ فٙ انًبكح ال ٚمٕو ثًَك انَغم انًُظٕص ػ -

 45جمب ألؽكبو انًبكرٍٛ ؽ ،ثبنظؼٕثبد انزٙ رٕاعٓٓب انًؤٍَخ ال ٚظوػ -

 .أػالِ 41ٔ

 41انًادة 

 .فؼؼنًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْنا انجبة إنٗ انروفغ انؼمٕثبد ا ،فٙ ؽبنخ انؼٕك

ًٔٚكٍ كننك أٌ ٚؾكى ػهٗ يوركت انًقبنفخ ثًُؼّ يٍ إؽلاس أ رلثٛو يؤٍَخ 

 .زًبػٛخ نًلح ال رزغبٔى ػشو ٍُٕادنهوػبٚخ االع

كم شقض ٍجك انؾكى ػهّٛ ثًٕعت ؽكى َٓبئٙ ثؼمٕثخ  ،ٚؼزجو فٙ ؽبنخ ػٕك

صى اهركت يقبنفخ يًبصهخ  ،انجبة نفبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْناإؽلٖ انًقبيٍ أعم 

 .ن رهك انؼمٕثخ أٔ رمبكيٓبلجم يؼٙ فًٌ ٍُٕاد يٍ رًبو رُفٛ

نفبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ رؼل يقبنفبد يًبصهخ عًٛغ انًقب ،ٔألعم رموٚو انؼٕك

 .ْنا انجبة

 ختاييتأحكاو انتقانيت و: انباب انخايش

 45انًادة 

رَو٘ اؽكبو ْنا انمبٌَٕ ػهٗ ال  ،بء يٍ أؽكبو انًبكح األٔنٗ أػالِاٍزضُ

انشؤٌٔ اإلٍاليٛخ طخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبألٔلبف ٔانًؤٍَبد االعزًبػٛخ انزبثؼخ نهَه

 أٔ انًٕػٕػخ رؾذ ٔطبٚزٓب.

 42انًادة 

رزٕفو يؤٍَبد انوػبٚخ االعزًبػٛخ انًٕعٕكح ػُل ربهٚـ َشو ْنا انمبٌَٕ 

انزُفٛن، ٌٕ ؽٛي ل ْنا انمبَثبنغوٚلح انوًٍٛخ ػهٗ أعم ٍُخ اثزلاء يٍ ربهٚـ كفٕ

 ح نزطجٛمّ.ألؽكبو انُظٕص انًزقنألعم االيزضبل ألؽكبيّ ٔ
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، مخ ٔػؼٛخ انًؤٍَبد انَبنفخ اننكؤرواػٗ ػُل رطجٛك أؽكبو انفموح انَبث

ْٕ يُظٕص  يبرفٕق ٔانًبنٙ انزٙ رزٕفو ػهٗ يُظٕيخ يزكبيهخ نهزلثٛو اإلكاه٘ 

 .ػهّٛ فٙ ْنا انمبٌَٕ

 43انًادة 

اؽكبو انمبٌَٕ هلى  ،ل أؽكبو ْنا انمبٌَٕ ؽٛي انزُفٛناثزلاء يٍ ربهٚـ كفٕرَُـ 

انظبكه ثزُفٛنِ  ،وْبرلثٛفزؼ يؤٍَبد انوػبٚخ االعزًبػٛخ ٔانًزؼهك ثشؤؽ  15.56

 (.3557َٕفًجو  33) 1538يٍ شٕال45ثزبهٚـ  1.57.165 ف هلىانظٓٛو انشوٚ

 44انًادة 

ح شو انُظٕص انزُظًٛٛخ انًزقنٛي انزُفٛن اثزلاء يٍ ربهٚـ َٚلفم ْنا انمبٌَٕ ؽ

 .لح انوًٍٛخنزطجٛمّ ثبنغوٚ
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