
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انُظاو األصاصي-غزف انتجارج وانصُاػح وانخذياخ

 1212 ديضًثز 12 يحيُح تتاريخ صيغح
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رتيغ اآلخز  22صادر في  2123129ظهيز شزيف رلى 

 38121( تتُفيذ انماَىٌ رلى 1223فثزايز  12) 2131

انًتؼهك تانُظاو األصاصي نغزف انتجارج وانصُاػح 

وانخذياخ
1

 
 

 صْ صؼذ7ِٚ٣ ًٔج

ثُٔضؼِن دجُ٘ظجّ  25.83ثُوجػ٢ دضـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُوجٕٗٞ سهْ  95.86ثُوجٕٗٞ سهْ  -

ثألعجع٢ ُـشف ثُضؾجسر ٝثُظ٘جػز ٝثُخذٓجس ثُظجدس دض٘ل٤زٙ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق 

(، 3939د٣غٔذش  88) 8113ٖٓ سد٤غ ث٥خش  32دضجس٣خ  8.39.51 سهْ

د٣غٔذش  38) ٠ُ8113 ؽٔجدٟ ثألٝ 3دضجس٣خ  3612ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ػذد 

 ؛5138(، ص 3939

ثُٔضؼِن  25.83ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  29ثُوجػ٢ دضـ٤٤ش ثُٔجدر  32.85ثُوجٕٗٞ سهْ  -

دجُ٘ظجّ ثألعجع٢ ُـشف ثُضؾجسر ٝثُظ٘جػز ٝثُخذٓجس ثُظجدس دض٘ل٤زٙ ثُظ٤ٜش 

(، 3985أؿغطظ  3) 8126ٖٓ ر١ ثُوؼذر  32دضجس٣خ  8.85.31ثُشش٣ق سهْ 

 أؿغطظ 32) 8126رٝ ثُقؾز  88دضجس٣خ  3493 ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ػذد

 ؛2432، ص (3985

ثُٔضؼِن دجُ٘ظجّ  25.83دضـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُوجٕٗٞ سهْ  ثُٔضؼِن 33.82ثُوجٕٗٞ سهْ  -

ثُظجدس دض٘ل٤زٙ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق  ثألعجع٢ ُـشف ثُضؾجسر ٝثُظ٘جػز ٝثُخذٓجس

ثُؾش٣ذر  ،(3982أؿغطظ  2) 8123ٖٓ شٞثٍ  84 دضجس٣خ 8.82.62سهْ 

ص  ،(3982 أؿغطظ 1) 8123شٞثٍ  85دضجس٣خ  ٌٓشس 3252ثُشع٤ٔز ػذد 

3551 . 
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رتيغ اآلخز  22صادر في  2123129ظهيز شزيف رلى 

 38121تتُفيذ انماَىٌ رلى  (1223فثزايز  12) 2131

انًتؼهك تانُظاو األصاصي نغزف انتجارج وانصُاػح 

 وانخذياخ
 

  

  

 ثُقٔذ هلل ٝفذٙ،

 

 دذثخِٚ 7 -ثُطجدغ ثُشش٣ق 

 )ٓقٔذ دٖ ثُقغٖ دٖ ٓقٔذ دٖ ٣ٞعق هللا ٤ُٝٚ( 

  

 ٣ؼِْ ٖٓ ظ٤ٜشٗج ثُشش٣ق ٛزث ، أعٔجٙ هللا ٝأػض أٓشٙ أٗ٘ج 7

 ٓ٘ٚ،  29ٝ   13د٘جء ػ٠ِ ثُذعضٞس ٝال ع٤ٔج ثُلظ٤ِٖ 

 7٢ِ٣أطذسٗج أٓشٗج ثُشش٣ق دٔج  

ثُٔضؼِن    25.83ثُوجٕٗٞ سهْ  ٣٘لز ٣ٝ٘شش دجُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز، ػوخ ظ٤ٜشٗج ثُشش٣ق ٛزث،

دجُ٘ظجّ ثألعجع٢ ُـشف ثُضؾجسر ٝثُظ٘جػز ٝثُخذٓجس، ًٔج ٝثكن ػ٤ِٚ ٓؾِظ ثُ٘ٞثح ٝ 

 ٓؾِظ ثُٔغضشجس٣ٖ،

  

 (.3982كذشث٣ش  38)  8121سد٤غ ث٥خش    89ٝفشس دجُشدجؽ ك٢    

  

   ٝهؼٚ دجُؼطق 7 

 سة٤ظ ثُقٌٞٓز،

 ػذذ ثإلُٚ ثدٖ ٤ًشثٕ. ثإلٓؼجء 7
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انتجارج  يتؼهك تانُظاو األصاصي نغزف 38121رلى  لاَىٌ

 وانصُاػح وانخذياخ

 أحكاو ػايح: انثاب األول

 2انًادج 

صؼضذش ؿشف ثُضؾجسر ٝثُظ٘جػز ٝثُخذٓجس ؿشكج ٤ٜ٘ٓز ٢ٛٝ ٓؤعغجس ػ٤ٓٞٔز رثس 

  ؽجدغ ٢ٜ٘ٓ صضٔضغ دجُشخظ٤ز ثُٔؼ٣ٞ٘ز ٝثالعضوالٍ ثُٔج٢ُ. ٣ٝشجس إ٤ُٜج دؼذٙ دجُـشف.

صخؼغ ُٞطج٣ز ثُذُٝز ثُض٢ ٣ٌٕٞ ثُـشع ٜٓ٘ج ػٔجٕ صو٤ذٛج دؤفٌجّ ٛزث ثُوجٕٗٞ،  ٢ٛٝ 

ٝثُقشص ػ٠ِ صطذ٤ن ثُ٘ظٞص ثُضشش٣ؼ٤ز ٝثُض٘ظ٤ٔ٤ز ثُٔضؼِوز دجُٔؤعغجس ثُؼ٤ٓٞٔز 

  ٝثُٔشثهذز ثُٔج٤ُز ُِذُٝز.

 1انًادج 

 صؼ٤ٖ ثُـشف ٝصقذد ٓوجسٛج ٝدٝثةش ٗلٞرٛج ثُضشثد٢ ٝػذد ٓوجػذٛج دٔٞؽخ ٓشعّٞ.

يكزر 1 ًادجان
2

 

 .ثُـشكز صضخزٛج ثُض٢ ثُٔوشسثس ُؾ٤ٔغ هجػذر ثُؼ٢ِ٘ ثُضظ٣ٞش ٣ؼضذش

 .ٝٗٞثدٚ ثُشة٤ظ ك٤ٜج دٔج ثُـشكز، أؽٜضر الٗضخجح هجػذر ثُؼ٢ِ٘ ثُضظ٣ٞش ٣ؼضذش

 انًهاو واالختصاصاخ: انثاب انثاَي

 3انًادج 

هطجػجس ثُضؾجسر ٝثُظ٘جػز ٝثُخذٓجس ُذٟ ثُغِطجس ثُؼ٤ٓٞٔز  صٔغَ ثُـشف ٢٤ٜ٘ٓ

ثُٔق٤ِز ٝثإله٤ٔ٤ِز ٝثُؾ٣ٜٞز ٝثُٞؽ٤٘ز ًٝزث ُذٟ ثُٔ٘ظٔجس ٝثُٔؤعغجس ثُذ٤ُٝز ثُؼجِٓز ك٢ 

  ثُٔؾجالس ثُٔضؼِوز دٜٔجٜٓج .

 1انًادج 

 صٌِق ثُـشف دٜٔجّ رثس ؽجدغ صٔغ٢ِ٤ ٝثعضشجس١ ٜٝٓجّ ٓضؼِوز دجُذػْ ٝثُضش٣ٝؼ.

                                                           

 25.83ثُٔضؼِن دضـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُوجٕٗٞ سهْ  33.82أػالٙ، دٔوضؼ٠ ثُوجٕٗٞ سهْ  ٌٓشس 3صٔش إػجكز ثُٔجدر  -2

 8.82.62ثُٔضؼِن دجُ٘ظجّ ثألعجع٢ ُـشف ثُضؾجسر ٝثُظ٘جػز ٝثُخذٓجس ثُظجدس دض٘ل٤زٙ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ 

 8123شٞثٍ  85ٌٓشس دضجس٣خ  3252(، ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ػذد 3982أؿغطظ  2) 8123ٖٓ شٞثٍ  84دضجس٣خ 

 .3551(، ص 3982أؿغطظ  1)
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 دٜزٙ ثُظلز دجُٜٔجّ ثُضج٤ُز 7ٝصوّٞ  

 ًجُضج7٢ُ ٢ٛٝ ثُضٔغ٤ِ٤ز ثُٜٔجّ 

أػالٙ ك٢ دثةشر ٗلٞرٛج   2صٔغ٤َ ثُٔظجُـ ثُؼجٓز ٤٤ُِٜٖ٘ٔ ثُٔشجس إ٤ُْٜ ك٢ ثُٔجدر  .8

 ػٜ٘ج؛ثُضشثد٢ ٝثُذكجع 

ثُٔشصذطز دؤٗشطضٜج  ثُٔشجسًز ك٢ ٝػغ ثُٔخططجس ٝثالخض٤جسثس ثإلعضشثص٤ؾ٤ز  .3

أٝ ثُؾ١ٜٞ أٝ ثإله٢ٔ٤ِ أٝ ٓغ ثُغِطجس ثُؼ٤ٓٞٔز ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ثُٞؽ٢٘ 

 ؛ثُٔق٢ِ

ثُٔشجسًز دثخَ دثةشر ٗلٞرٛج ثُضشثد٢ ك٢ أشـجٍ ثُٔؾجُظ ثإلدثس٣ز ُِٔؤعغجس  .2

ثُلجػِز ك٢ ثُوطجػجس ثُض٢ صٔغِٜج ٝثُٔؾجُظ ثإلدثس٣ز ًُِٞجالس  ثُؼ٤ٓٞٔز

ثُضؾ٤ٜضثس ٝثُٔشثكن ثُؼ٤ٓٞٔز ثُٔضٞثؽذر دثخَ ٗلٞرٛج ٝثٌُٔجصخ ثُض٢ صذدش 

ثُضشثد٢، ٝالع٤ٔج أعٞثم ثُؾِٔز ٝثُٔقطجس ثُطشه٤ز ٝثُٔؾجصس ٝثُٔٞثٗب 

ٝثُٔطجسثس ٝثُٔؼجسع ٝٓقطجس ثُضذش٣ذ ًٝٝجالس ثُ٘وَ ثُقؼش١ ٝثًُٞجالس 

ثُٔق٤ِز ُضٞص٣غ ثُٔجء ٝثٌُٜشدجء ٝٓؾجُظ ثُؾجٓؼجس ٝٓؾجُظ ثألًجد٤ٔ٣جس 

ضشد٤ز ٝثُض٣ٌٖٞ ٝٓؤعغجس ثُض٣ٌٖٞ ث٢ُٜ٘ٔ ثُؼ٢ٓٞٔ ٝػّٔٞ ثُؾ٣ٜٞز ُِ

 ثُٔؤعغجس ثُؼ٤ٓٞٔز ٝثُٔوجٝالس ثُؼ٤ٓٞٔز ؛

إٔ صٌٕٞ طِز ٝطَ د٤ٖ ث٤٤ُٜٖ٘ٔ ثُٔـجسدز ٝٗظشثةْٜ ثألؽجٗخ ٝثُٔ٘ظٔجس  .1

  دٜٔجٜٓج.ثُذ٤ُٝز ٝثُٔ٘ظٔجس ثُٞؽ٤٘ز ثُؼجِٓز ك٢ ثُٔؾجالس ثُٔضؼِوز 

 ًجُضج7٢ُ ٢ٛٝ ثالعضشجس٣ز ثُٜٔجّ

 ك7٢خ ػ٠ِ ثُقٌٞٓز إٔ صغضش٤ش ثُـشف ٣ؾ  .8

ٓشجس٣غ ثُ٘ظٞص ثُضشش٣ؼ٤ز ٝثُض٘ظ٤ٔ٤ز ثُٔضؼِوز دجُوطجػجس ث٤ُٜ٘ٔز ثُض٢   -

 صٔغِٜج؛

 ث٤ُٜ٘ٔز؛ثُقٍِٞ ثُٔوذٓز ُِٔشجًَ ثُٔضؼِوز دجُٔٔجسعجس ٝثألػشثف  -

 ثُضذثد٤ش ثُٜجدكز إ٠ُ ص٘ظ٤ْ ظشٝف ثُؼَٔ ؛ -

ثةشر ٗلٞرٛج ثُضشثد٢، ثألشـجٍ ثُؼ٤ٓٞٔز ٝثألشـجٍ ثُٔشثد إٗؾجصٛج ك٢ د -

 ٝثعضخالص ثُٔذثخ٤َ ٝثألصجٟٝ أٝ ثُ٘لوجس ثُٔشصذطز دٜزٙ ثألشـجٍ ؛

إفذثط ٓخجصٕ ػجٓز ٝٓغضٞدػجس ٝهجػجس ػ٤ٓٞٔز ُِذ٤غ دجُٔضثد ثُؼ٢ِ٘ ُِغِغ  -

 دجُؾِٔز؛

ًَ ثُوؼج٣ج ثُض٢ صْٜ هطجػجس ثُضؾجسر ٝثُظ٘جػز ٝثُخذٓجس ٝال ع٤ٔج ثُ٘ظجّ  -

ُٔضؼِو٤ٖ دجألٗشطز ثُضؾجس٣ز ٝثُظ٘جػ٤ز ثُؾٔش٢ً ٝثُضشش٣غ ٝثُض٘ظ٤ْ ث

 ٝثُخذٓجص٤ز ؛

 ًَ ثُضذثد٤ش ثُشث٤ٓز إ٠ُ صذغ٤ؾ ثُٔغجؽش ثإلدثس٣ز ثُٔشصذطز دجُٔوجُٝز. -

٣ؾخ ػ٠ِ ثُغِطجس ثإلدثس٣ز ثُٔق٤ِز ٝثُؾٔجػجس ثُضشثد٤ز إٔ صغضش٤ش ثُـشف    .3

 ك٢ 7
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 شثد٢ ؛صؼش٣لجس خذٓجس ثُ٘وَ ثُٔٔ٘ٞؿ ثٓض٤جصٛج ُِـشف ك٢ دثةشر ٗلٞرٛج ثُض   -

إػذثد ٓخططجس ثُض٤ٜتز ثُقؼش٣ز ٝإٗؾجص صظج٤ْٓ ٓذ٣ش٣ز ُِض٤ٜتز ثُؼٔشث٤ٗز ًٝزث  -

ٓخططجس ثُض٤ٔ٘ز ثُقؼش٣ز ٝثُوش٣ٝز ٝثُٔغجٛٔز ك٢ إػذثد ٓخططجس ثُض٤ٜتز 

 ثُضؾجس٣ز ؛

 فشر؛إفذثط ٓ٘جؽن ط٘جػ٤ز ٝصؾجس٣ز ٝٓ٘جؽن  -

 ٝثُخذٓجس؛صقذ٣ذ صؼش٣لجس ثُٔ٘ضؾجس  -

 ثةشر ٗلٞرٛج ثُضشثد٢ ؛ص٘ظ٤ْ ثُٔؼجسع ثُضؾجس٣ز ك٢ د -

ثُوؼج٣ج ثُض٢ صْٜ ػ٠ِ ثُخظٞص ثُضؾجسر ٝثُظ٘جػز ٝثُخذٓجس ك٢ دثةشر ٗلٞرٛج  -

ثُضشثد٢ ٝالع٤ٔج ثُٔخجصٕ ثُؼجٓز ٝثُٔغضٞدػجس ٝهجػجس ثُذ٤غ ثُؼ٤ٓٞٔز ٌٝٓجصخ 

ثُضؼذتز ٝثُضؼ٤٤ش ٝثُٔؼجسع ثُٔؤهضز ٝثُذثةٔز ٝثُٔضجفق ثُضؾجس٣ز ٝثُظ٘جػ٤ز 

 ثُغٔجعشر؛ض ٝدٞسطجس ثُضؾجسر ٝٓشثً

 إفذثط ثألعٞثم ٝثُٔؾٔؼجس ثُضؾجس٣ز ثٌُذشٟ ؛ -

صضذغ ثُٔوضشفجس ثُٔوذٓز ٖٓ هذِٜج ٝصوذ٣ْ ثُؼشثةغ ثُٔضؼِوز دجُوطجػجس ثُض٢  -

 صٔغِٜج.

ًٔج ٣ؾخ ػ٠ِ ثُـشف، ػ٘ذٓج صطِخ ٜٓ٘ج ثُقٌٞٓز أٝ ثُغِطجس ثإلدثس٣ز ثُٔق٤ِز أٝ 

هظجٙ شٜش٣ٖ ٣غش١ ثدضذثء ٖٓ صجس٣خ ثُؾٔجػجس ثُضشثد٤ز إدذثء سأ٣ٜج، إٔ صؾ٤خ دثخَ أؽَ أ

 سأ٣ٜج.إفجُز ثألٓش إ٤ُٜج. ٝدؼذ ثٗظشثّ ٛزث ثألؽَ، صؼضذش أٜٗج أدذس 

 ٣ؾخ ػ٠ِ ثإلدثسر ك٢ فجُز سكغ سأ١ ثُـشف صذش٣ش أعذجح رُي. 

 ًجُضج٢ُ 7 ٢ٛٝ ٝثُضش٣ٝؼ ثُذػْ ٜٓجّ 

 ثُضؾجس٣ز؛إفذثط ٓشثًض ُِضق٤ٌْ ٝثُٞعجؽز    -

 ؛١ٓشثًض ُإلػالّ ٝثُضٞع٤ن ثالهضظجد إفذثط -

إفذثط ٓشثًض صذد٤ش ثُٔقجعذز ثُٔؼضٔذر دـشع ٓغجػذر ث٤٤ُٜٖ٘ٔ ٝثُٔوجٝالس  -

ثُظ٘جػ٤ز ٝثُضؾجس٣ز ٝثُخذٓجص٤ز ٝثُضؼج٤ٗٝجس ٝثُؾٔؼ٤جس ث٤ُٜ٘ٔز ػ٠ِ صقغ٤ٖ 

 صذد٤ش أٗشطضْٜ ؛

 إفذثط خذٓجس صغٔـ دضشؾ٤غ ثالعضغٔجس ٝإٗؼجػ ثالهضظجد ثُٔق٢ِ ٝثُٞؽ٢٘ ؛ -

إهجٓز ششثًجس ٓغ ثُٔشثًض ثُؾ٣ٜٞز ُالعضغٔجس ٝثُٔؤعغجس ثُؾجٓؼ٤ز ٖٓ أؽَ  -

 إٗؼجػ ثالعضغٔجس ٝثُضشـ٤َ ٝثُذقظ ثُؼ٢ِٔ ػ٠ِ ثُٔغض٤٣ٖٞ ثُٔق٢ِ ٝثُؾ١ٜٞ ؛

 صؼ٤ْٔ ثُٔؼِٞٓجس ثُؼ٤ِٔز ٝثُضو٤٘ز ٝثالهضظجد٣ز ك٢ ٓؾجٍ صذخِٜج ؛ -

ك٢ دثةشر ٗلٞرٛج ثُٔغجٛٔز ك٢ ثُض٤ٔ٘ز ثالهضظجد٣ز ٝث٤ُٜ٘ٔز ُِٔ٘ضغذ٤ٖ إ٤ُٜج  -

 ثُضشثد٢؛

ثُٔغجٛٔز ك٢ صٞع٤غ ثُؼالهجس ثُضؾجس٣ز ُِٔـشح ك٢ إؽجس ػ٤ِٔجس ثُضٞأٓز  -

  ٝصذجدٍ ثُضؾجسح ؛
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ثُٔغجٛٔز ك٢ صؼ٤ْٔ ٓ٘جٛؼ ثُشـَ ثُقذ٣غز ٝصط٣ٞش صو٤٘جس ثإلٗضجػ ٝثُضغ٣ٞن ُذٟ  -

 إ٤ُٜج؛ثُٔ٘ضغذ٤ٖ 

 ثُٔغجٛٔز ك٢ ثُقلجظ ػ٠ِ ثُذ٤تز ٝثُض٤ٔ٘ز ثُٔغضذثٓز ؛ -

 ثُخشثةط٤ز ثالهضظجد٣ز ٝثإلششثف ػ٤ِٜج ٝصضذؼٜج ؛إٗؾجص  -

 ثُٔوجُٝز؛دػْ ثُض٣ٌٖٞ ث٢ُٜ٘ٔ ٝثُض٣ٌٖٞ ثُٔغضٔش ٝصؤ٤َٛ  -

 صٔغِٜج؛إٗؾجص دسثعجس رثس ؽجدغ ثهضظجد١ ٝثؽضٔجػ٢ فٍٞ ثُوطجػجس ثُض٢  -

إدشثّ ثصلجه٤جس ششثًز ٓغ ثُٔؤعغجس ثُٔخضظز ك٢ ٤ٓذثٕ ثُضـط٤ز ثُظق٤ز  -

 ؛لجةذر ٓ٘خشؽ٤ٜجؽضٔجػ٢ ٝثُضؤ٤ٖٓ ُٝثُغٌٖ ثال

إدشثّ ثصلجه٤جس ششثًز ٓغ ثُوطجػجس ثُق٤ٌٓٞز ثُٔؼ٤٘ز ٝثُٔؤعغجس ثُؼ٤ٓٞٔز  -

ثُؼجِٓز ك٢ هطجػجس ثُظ٘جػز ٝثُضؾجسر ٝثُخذٓجس، ػ٘ذ ثالهضؼجء، هظذ صوذ٣ْ 

خذٓجصٜج ػِز ثُٔغضٟٞ ثُؾ١ٜٞ، ال ع٤ٔج ثًُٞجُز ثُٔـشد٤ز ُض٤ٔ٘ز ثالعضغٔجسثس 

٤ٌز ثُظ٘جػ٤ز ٝثُضؾجس٣ز ٝثًُٞجُز ثُٞؽ٤٘ز ٝثُظجدسثس ٝثٌُٔضخ ثُٔـشد٢ ُِِٔ

 إلٗؼجػ ثُٔوجٝالس ثُظـشٟ ٝثُٔضٞعطز ًٝٝجُز ثُض٤ٔ٘ز ثُشه٤ٔز.

٣ٌٖٔ إششثى ثُـشف ك٢ صلؼ٤َ دشٗجٓؼ ثُض٤ٔ٘ز ثُؾ٣ٜٞز، ػ٘ذ ثالهضؼجء، ك٢ إؽجس 

صؼجهذ١ ٓغ ثُؾٜز، خجطز ك٤ٔج ٣ضؼِن دذػْ ثُٔوجُٝز ٝإٗؼجػ ثالعضغٔجس ٝإٗؾجص ثُذ٤٘جس 

 د٣ز.ثالهضظج

٣ٌٖٔ ُِـشف، ك٢ إؽجس ثالخضظجطجس ثُٔخُٞز ُٜج، إٔ صذشّ ثصلجه٤جس ُِضؼجٕٝ ٝثُششثًز 

ٓغ ثُؾٔجػجس ٖٓ أؽَ إٗؾجص ٓششٝع أٝ ٗشجؽ ر١ كجةذر ٓشضشًز ال ٣وضؼ٢ ثُِؾٞء إ٠ُ 

إفذثط شخض ثػضذجس١ خجػغ ُِوجٕٗٞ ثُؼجّ أٝ ثُخجص
3
.  

ضغ٤ِْ ثُٞعجةن ثُٔطِٞدز ٖٓ ُذٕ ػالٝر ػ٠ِ ثُٜٔجّ ثُٔشجس إ٤ُٜج أػالٙ، صؤَٛ ثُـشف ُ

ثُظ٘جع ٝثُضؾجس ٝٓضؼٜذ١ ثُخذٓجس ألؽَ ثعضؼٔجُٜج دثخَ ثُٔـشح ٝخجسؽٚ، ٝالع٤ٔج 

 شٜجدثس ثُٔ٘شؤ دجُ٘غذز ُِغِغ ثُٔشثد صظذ٣شٛج ًٝزث ثُذطجةن ث٤ُٜ٘ٔز .

 5انًادج 

٣ٌٖٔ ُِـشف إٔ صؤعظ أٝ صغ٤ش، ك٢ دثةشر ٗلٞرٛج شش٣طز ٓٞثكوز ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز  

 خضظز 7ثُٔ

 ثُضؤ٤َٛ؛ٓؾٔٞػجس رثس ثُ٘لغ ثُؼجّ الع٤ٔج ٓؤعغجس ثُض٣ٌٖٞ أٝ إػجدر  .8

ٓشثًض ثُض٣ٌٖٞ ث٢ُٜ٘ٔ ٝثُض٣ٌٖٞ دجُضذسػ ث٢ُٜ٘ٔ ٝثُٔؤعغجس ثُٔخظظز ُض٤ٔ٘ز  .3

 صٔغِٜج؛ثُوطجػجس ثُض٢ 

 ثُؼشع؛هجػجس  .2

                                                           

ثُظجدس دض٘ل٤زٙ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق  95.86أػالٙ دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  1صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  - 3

 3دضجس٣خ  3612(، ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ػذد 3939د٣غٔذش  88) 8113ٖٓ سد٤غ ث٥خش  32دضجس٣خ  8.39.51سهْ 

 .5138(، ص 3939د٣غٔذش  38) 8113ؽٔجدٟ ثأل٠ُٝ 
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 ٝثُغٔغشر؛ٓشثًض ُألػٔجٍ  .1

ثُظ٘جػ٤ز ٝٓشجصَ ثُٔوجٝالس ثُٔشصذطز دجُوطجػجس ثُض٢  ثُٔؾٔؼجس ٝثُٔ٘جؽن .2

 صٔغِٜج؛

  ٓؤعغجس ثُض٣ٌٖٞ ث٢ُٜ٘ٔ أٝ ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ. .3

٣ٌٖٔ ُِـشف، ػالٝر ػ٠ِ رُي، ٝك٢ فذٝد ثُٔٞثسد ثُٔضجفز، ٝٓغ ٓشثػجر ثُوجٕٗٞ سهْ 

ثُٔؤرٕ دٔٞؽذٚ ك٢ صق٣َٞ ٓ٘شآس ػجٓز إ٠ُ ثُوطجع ثُخجص، ثٓضالى ٓغجٛٔجس ك٢  26.56

جس ػجٓز أٝ خجطز ثُض٢ ٣ذخَ ؿشػٜج ك٢ إؽجس ٜٓجّ ثُـشكز ٝكن ششٝؽ صقذدٛج ششً

ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز
4
. 

 6انًادج 

٣ؾٞص ُِـشف إٔ صضلن ك٤ٔج د٤ٜ٘ج أٝ ٓغ ؿشف ٤ٜ٘ٓز أخشٟ ػ٠ِ إفذثط ٓؤعغجس أٝ 

ٓظجُـ أٝ أشـجٍ رثس كجةذر ٓشضشًز أٝ ػ٠ِ ٓذٛج دئػجٗجس ٓج٤ُز أٝ ثُو٤جّ دظ٤جٗضٜج، شش٣طز 

  ػ٠ِ إرٕ ٖٓ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز.ثُقظٍٞ 

 7انًادج 

صضٞكش ثُـشف ػ٠ِ أٓالى ػوجس٣ز ٝٓ٘وُٞز ٝصوّٞ دضذد٤ش ثُٔقالس ثُض٢ صو٤ْ دٜج ًٝزث  

ثُؼوجسثس ثُٔخظظز ُِٔظجُـ ثُضجدؼز ُٜج ٝدظلز ػجٓز ص٘ؾض ًجكز ثُؼ٤ِٔجس ثُٔضؼِوز دئدثسر 

  أٓالًٜج.

 8انًادج  

 ػ٢ أٝ ثُض٘جصٍ أٝ إدشثّ ثُظِـ ك٢ فجُز ٗضثع.صضٞكش ثُـشف ػ٠ِ ثأل٤ِٛز ُِضوج

٣ؾخ إٔ ٣ٞؽٚ إ٠ُ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز إخذجس دٌَ ثُذػجٟٝ ثُٔشكٞػز ُذٟ  

ثُٔقجًْ، عٞثء صِي ثُٔشكٞػز ٖٓ هذِٜج أٝ صِي ثُٔشكٞػز ػذٛج، ًٝزث إؽشثءثس ثُظِـ أٝ 

  ثُض٘جصٍ ثُض٢ صذشٜٓج دؼذ ثعضطالع سأ١ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز.

 أجهزج اإلدارج وانتضييز: انثاب انثانج

 9انًادج 

  صضٌٕٞ أؽٜضر ثُـشف ٖٓ ؽٔؼ٤ز ػجٓز ٌٝٓضخ ُٝؾجٕ ٝٓذ٣ش٣ز.

                                                           

 ثُغجُق ثُزًش. 95.86أػالٙ دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  2صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  - 4
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 االختصاصاخ وانتكىيٍ وانتضييز انجًؼيح انؼايح: انفزع األول

 االختصاصاخ: انمضى انفزػي األول

انًادج  
5

22 

ثُغِؾ ٝثالخضظجطجس صؼضذش ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ث٤ُٜتز ثُؼ٤ِج ُِـشكز ٝصضٔضغ دؾ٤ٔغ 

 ثُؼشٝس٣ز إلدثسر ثُـشكز.

   7٢ِ٣ُٜٝزث ثُـشع، صضٌِق ػ٠ِ ثُخظٞص دجُو٤جّ دٔج 

 ثٌُٔضخ؛ثٗضخجح أػؼجء  .8

 ثخضظجطجصٜج؛إفذثط ثُِؾجٕ ٝصقذ٣ذ  .3

 ؛ثُٔ٘جهشز ٝثُٔظجدهز ػ٠ِ ٓششٝع ثُ٘ظجّ ثُذثخ٢ِ .2

ثُٔ٘جهشز ٝثُٔظجدهز ػ٠ِ ثُٔخطؾ ثالعضشثص٤ؾ٢ ٝدشٗجٓؼ ثُؼَٔ ثُغ١ٞ٘  .1

 ؛ُِـشف

 ؛ ثُٔ٘جهشز ٝثُٔظجدهز ػ٠ِ ٓششٝع ث٤ُٔضث٤ٗز .2

 ؛ ثُٔ٘جهشز ٝثُٔظجدهز ػ٠ِ ثُقغجح ثإلدثس١ ثُغ١ٞ٘ .3

ثالهضشثػجس ٝثُٜذجس ثُؼوجس٣ز ٝ ضل٣ٞضجسثُثالهض٘جءثس ٝثُٔ٘جهشز ٝثُٔظجدهز ػ٠ِ  .4

 ؛ ٝثُٞطج٣ج

 ؛ثُٔ٘جهشز ٝثُٔظجدهز ػ٠ِ ٓشجس٣غ ثالصلجه٤جس ثُض٢ ع٤ضْ إدشثٜٓج ٖٓ هذَ ثُـشكز .5

 ؛ثُٔ٘جهشز ٝثُٔظجدهز ػ٠ِ ثُضوجس٣ش ثُغ٣ٞ٘ز ُِخذ٤ش ثُٔقجعخ .6

ثُٔ٘جهشز ٝثُٔظجدهز ػ٠ِ ثُٔغجٛٔز ك٢ ششًجس ػجٓز أٝ خجطز ثُٔشجس إ٤ُٜج  .89

 أػالٙ؛ 2ك٢ أفٌجّ ثُٔجدر 

 ثُٔظجدهز ػ٠ِ هشثس ثُض٘جصٍ أٝ إدشثّ ثُظِـ دخظٞص ًَ ٓ٘جصػجس ثُـشكز.  .88

ٜج إ٠ُ ٌٓضخ ثُـشكز ٓج ػذث صِي ٣ٌٖٔ ُِؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز صل٣ٞغ ؽضء ٖٓ ثخضظجطجص

 .89ٝ 5ٝ 4ٝ 3ٝ 2ٝ 2ٝ 8ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُذ٘ٞد أػال7ٙ 

 ح انؼايحتكىيٍ انجًؼي: انمضى انفزػي انثاَي

 22انًادج 

  6.64صضٌٕٞ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُِـشكز ٖٓ أػؼجء ٓ٘ضخذ٤ٖ ٝكوج ألفٌجّ ثُوجٕٗٞ سهْ 

ٖٓ    32دضجس٣خ   8.64.52 ش ثُشش٣ق سهْثُٔضؼِن دٔذٝٗز ثالٗضخجدجس ثُظجدس دض٘ل٤زٙ ثُظ٤ٜ

  (، ًٔج ٝهغ صـ٤٤شٙ ٝصض٤ٔٔٚ.  8664أدش٣َ  3) 8184ر١ ثُوؼذر 

                                                           

 ثُغجُق ثُزًش. 95.86أػالٙ دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  89صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  - 5

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/41168.htm
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 21انًادج 

٣ٌٖٔ ُِؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُِـشكز إٔ صؼْ، ػ٘ذ ثالهضؼجء، أػؼجء ششًجء ٣ؾخ أال ٣ضؼذٟ  

دْٛ سدغ ػذد ثألػؼجء ثُٔ٘ضخذ٤ٖ ٝثُز٣ٖ ٣شجسًٕٞ دظلز ثعضشجس٣ز ك٢ دٝسثس ثُؾٔؼ٤ز ػذ

 ثُؼجٓز ٝأشـجٍ ثُِؾجٕ ٣ٝوٕٞٓٞ دذٝس ثُٔغجػذر ٝثإلسشجد ُذٟ ثُـشكز.

٣ؼ٤ٖ ثألػؼجء ثُششًجء دوشثس ٖٓ ثُشة٤ظ دؼذ ٓذثٝالس ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ػ٘ذ ًَ صؾذ٣ذ  

 د7ٖ٤ألػؼجء ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٖٓ 

 ُِـشكز؛٤ٖ أػؼجء ثُٔ٘ظٔجس ث٤ُٜ٘ٔز ثُض٢ صٞؽذ دذثةشر ثُ٘لٞر ثُضشثد٢ ثُ٘جخذ   -

ثُ٘جخذ٤ٖ ٖٓ ثُٔغ٤ش٣ٖ أٝ ثُٔٔغ٤ِٖ ثُوج٤٤ٖٗٞٗ ُِٔوجٝالس ٝثُٔؤعغجس ثُٔٞؽٞدر  -

 ُِـشكز؛دذثةشر ثُ٘لٞر ثُضشثد٢ 

شخظ٤جس أخشٟ ؿ٤ش ثُ٘جخذ٤ٖ ٣ضْ ثخض٤جسْٛ ُخذشصْٜ ًٝلجءصْٜ ك٢ ث٤ُٔجد٣ٖ  -

  ـشكز.ثُٔضظِز دجخضظجطجس ثُ

 تضييز انجًؼيح انؼايح: انمضى انفزػي انثانج

23انًادج 
6

 

 أدش٣َ، ٝرُي هذَ ٓضْ شٜش دٝسص٤ٖ ػجد٣ض٤ٖ ك٢ ثُغ٘زُؼجٓز ٝؽٞدج ك٢ ثصؾضٔغ ثُؾٔؼ٤ز 

 ٝشٜش أًضٞدش.

صؼوذ دٝسثس ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز دذثةشر ثُ٘لٞر ثُضشثد٢ ُِـشكز، ػ٠ِ أال صضؾجٝص ٓذصٜج ػششر  

  ( أ٣جّ.89)

ػ٠ِ فجَٓ ٝسه٢ أٝ  ثُشة٤ظ، دٞثعطز سعجُز ٓؼٔٞٗز ٓغ إشؼجس دجالعضال٣ّٞؽٚ 

أٝ دٌَ ٝع٤ِز أخشٟ صغذش ثُضٞطَ، عٔج٤ٗز أ٣جّ ًجِٓز ػ٠ِ ثألهَ، ثعضذػجء  دطش٣وز إٌُضش٤ٗٝز

، ٣ٝضؼٖٔ صجس٣خ ٝعجػز ٌٝٓجٕ ثٗؼوجد ٓشلٞػج دؾذٍٝ ثألػٔجٍ ،كشد٣ج إ٠ُ ًَ ػؼٞ

خ ٝعجػز ٌٝٓجٕ ثالؽضٔجع ثُغج٢ٗ إرث صؼزس ػوذ ثالؽضٔجع ثالؽضٔجع ثألٍٝ ُِذٝسر ثُؼجد٣ز ٝصجس٣

  أدٗجٙ. 84ثألٍٝ ؽذوج ُٔج ٛٞ ٓقذد ك٢ ثُٔجدر 

21انًادج 
7

 

 ثعضغ٘جة٤ز7ك٢ دٝسر  ص٘ؼوذ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز

 ثُشة٤ظ؛دٔذجدسر ٖٓ  -

 ٜٓجْٜٓ؛أػؼجء ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ثُٔضث٤ُٖٝ  ٢دطِخ ػ٠ِ ثألهَ ٖٓ عِغ   -

ٔخضظز أٝ ػجَٓ ثُؼٔجُز أٝ ثإله٤ِْدطِخ ٖٓ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُ -
8
  ثُٔؼ٢٘. 

                                                           

 ثُغجُق ثُزًش. 95.86أػالٙ دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  82 صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر - 6

 ثُغجُق ثُزًش. 95.86أػالٙ دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  81صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  - 7
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ص٘ؼوذ ثؽضٔجػجس ثُؾٔؼ٤ز ثُٔؼذٓز ثالعضغ٘جة٤ز ٝكن ٗلظ ششٝؽ ثٗؼوجد ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز 

 ثُوجدٓز.

ك٢ فجُز ػذّ ثعضؾجدز ثُشة٤ظ ُطِخ ػوذ دٝسر ثعضغ٘جة٤ز خالٍ ثُخٔغز ػشش ٣ٞٓج 

ثألػؼجء ثُٔضث٤ُٖٝ ٜٓجْٜٓ ػ٠ِ ثألهَ، ٣ٞؽٚ ثُطِخ ٖٓ  ٢ضوذ٣ْ ؽِخ عِغُثُٔٞث٤ُز ُضجس٣خ 

 ثُٞث٢ُؽذ٣ذ إ٠ُ ػجَٓ ثُؼٔجُز أٝ ثإله٤ِْ ثُز١ ٣ٞؽذ ٓوش ثُـشكز دذثةشر ٗلٞرٙ ثُضشثد٢. ٣ٝض٠ُٞ 

ثعضذػجء ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُالٗؼوجد خالٍ أؽَ خٔغز ػشش ٣ٞٓج ٣غش١ ثدضذثء ٖٓ صجس٣خ صِو٤ٚ 

  ثُطِخ ثُٔزًٞس.

 ُذٝسر ثالعضغ٘جة٤ز ُِؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز عالعز أ٣جّ.٣ؾخ أال صضؾجٝص ث 

ٝال ٣ؾٞص ألػؼجء ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ؽِخ ػوذ دٝسر ثعضغ٘جة٤ز إال ٓشص٤ٖ ك٢ ثُغ٘ز ػ٠ِ  

  ثألًغش.

 25انًادج 

٣ؼذ ؽذٍٝ أػٔجٍ ثُذٝسثس ثُؼجد٣ز ٖٓ هذَ سة٤ظ ثُـشكز دضؼجٕٝ ٓغ أػؼجء ثٌُٔضخ. 

صوذ٣ْ ؽِخ ًضجد٢، هذَ ثكضضجؿ ثُذٝسر دغالعز  ٣ٝؾٞص ألػؼجء ثُـشكز دظلز كشد٣ز أٝ ؽٔجػ٤ز

أ٣جّ ػ٠ِ ثألهَ، هظذ إدسثػ ًَ هؼ٤ز صذخَ ػٖٔ ثخضظجطجس ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ك٢ ؽذٍٝ 

أػٔجٍ ثُذٝسر. ٣ٝضؼ٤ٖ إٔ ٣ٌٕٞ سكغ إدسثػ ًَ ٓغؤُز ٓوضشفز ٓؼِال ٝإٔ ٣قجؽ أػؼجء 

 ٣ٝذٕٝ ك٢ ٓقؼش ثُؾِغز.ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ػِٔج دٜزث ثُشكغ ػ٘ذ ثكضضجؿ ثُذٝسر دذٕٝ ٓ٘جهشز، 

 26انًادج 

ال ٣ٌٖٔ ُِؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز إٔ صضذثٍٝ إال ك٢ ثُ٘وؾ ثُٔذسؽز ك٢ ؽذٍٝ أػٔجٍ ثؽضٔجػجصٜج. 

ؿ٤ش أٗٚ ٣ٌٖٔ، دظلز ثعضغ٘جة٤ز، إدسثػ أ٣ز ٗوطز أخشٟ صٌضغ٢ طذـز ثعضؼؾج٤ُز ك٢ ؽذٍٝ 

ِغ٢ ثألػؼجء ثألػٔجٍ خالٍ ثٗؼوجد ثُذٝسثس، ٝرُي دؼذ هذُٜٞج دذٕٝ ٓ٘جهشز ٖٓ هذَ ع

  ثُقجػش٣ٖ ػ٠ِ ثألهَ.

27 انًادج
9

 

 ثُضج٤ُز7ال صٌٕٞ هشثسثس ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز طق٤قز إال دضٞكش ثُششٝؽ 

 أال صضذثٍٝ ػ٠ِ أعجط ثألط٘جف ث٤ُٜ٘ٔز أٝ ثالٗضٔجءثس ثُغ٤جع٤ز ؛ .8

 فؼٞس ثألؿِذ٤ز ثُٔطِوز ػ٠ِ ثألهَ ُألػؼجء ثُٔضث٤ُٖٝ ٜٓجْٜٓ. .3

صؼزس صٞكش ثألؿِذ٤ز ثُٔطِوز خالٍ ثالؽضٔجع ثألٍٝ ٣ؼوذ ثؽضٔجع عجٕ دجٌُٔجٕ ٗلغٚ  ٝإرث

ٝك٢ ثُغجػز ٗلغٜج، دؼذ ث٤ُّٞ ثُغجُظ ثُٔقذد ُالؽضٔجع ثألٍٝ ٝإرث طجدف ٣ّٞ ػطِز ٣ؼوذ ك٢ 

 ث٤ُّٞ ثُٔٞث٢ُ ٖٓ أ٣جّ ثُؼَٔ ٝثُز١ ٣خظض ُذسثعز ٗلظ ؽذٍٝ ثألػٔجٍ.

                                                                                                                                                                                     

وضؼ٠ صْ صؼ٣ٞغ ػذجسر "ػجَٓ ثُؼٔجُز أٝ ثإله٤ِْ" ثُٞثسدر ك٢ ٛزث ثُوجٕٗٞ دؼذجسر " ٝث٢ُ ثُؾٜز" أػالٙ، دٔ - 8

 ثُغجُق ثُزًش. ،95.86ثُٔجدر ثُغجُغز ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ 

 ثُغجُق ثُزًش. ،33.82أػالٙ، دٔوضؼ٠ ثُوجٕٗٞ سهْ  84صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  -9
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ٝك٢ ٛزٙ ثُقجُز، ٣ضْ، خالٍ ث٤ُّٞ ٗلغٚ، صؼ٤ِن إػالٕ ػذّ صٞكش ثُ٘ظجح ثُوج٢ٗٞٗ 

ُظقز ثالؽضٔجع ثألٍٝ دٔوش ثُـشكز ِٝٓقوجصٜج أٝ ٗششٙ دجُٔٞهغ ثإلٌُضش٢ٗٝ ُِـشكز أٝ ٛٔج ٓؼج 

أٝ دٌَ ٝع٤ِز أخشٟ صغذش رُي
10
. 

ء ثؽضٔجع ٣قضغخ ثُ٘ظجح ثُوج٢ٗٞٗ ػ٘ذ ثكضضجؿ ًَ ؽِغز. ًَٝ ثٗغقجح ُألػؼجء أع٘ج

 ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز أل١ عذخ ٖٓ ثألعذجح ال ٣ؤعش ػ٠ِ ٓششٝػ٤ز ثُ٘ظجح ثُوج٢ٗٞٗ.

 ٣شؽـ ثألطٞثس صؼجدٍ فجٍ ك٢. ُِٔظٞص٤ٖ ثُٔطِوز دجألؿِذ٤ز ثُٔوشسثس صضخز .2

 .ثُشة٤ظ طٞس إ٤ُٚ ٣٘ض٢ٔ ثُز١ ثُؾجٗخ

  .ثُؼ٢ِ٘ دجالهضشثع ثُضظ٣ٞش ٣ٌٕٞ

 28انًادج 

ثُؼجٓز ثُؼجد٣ز ٝثالعضغ٘جة٤ز، دٕٝ ثُٔشجسًز ك٢ ٣ؾٞص فؼٞس ثؽضٔجػجس ثُؾٔؼ٤جس 

 ثُضظ٣ٞش، ُألشخجص ث٥ص٢ رًشْٛ أٝ ُٔٔغ٤ِْٜ 7

 سة٤ظ ثُقٌٞٓز ؛   -

 ثُٔخضظز؛ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز  -

 دجُذثخ٤ِز؛ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز  -

 ػٔجٍ ثُؼٔجالس أٝ ثألهج٤ُْ ثُٔؼ٤٘ز. -

أٝ ٖٓ ثفذ أػؼجء  ؿ٤ش أٗٚ ٣ٌٖٔ ُْٜ ثٕ ٣ذذٝث دٔذجدسر ْٜٓ٘ أٝ دطِخ ٖٓ ثُشة٤ظ

ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ، ٓالفظجس ٝثٕ ٣ؼطٞث صٞػ٤قجس ٓضؼِوز دجُ٘وؾ ثُٔذسؽز دؾذٍٝ ثألػٔجٍ 

 ٝٓذثٝالس ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز .

صشٟ كجةذر ك٢ فؼٞسٙ  ٣ؾٞص ُِؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز إٔ صغضذػ٢، دظلز ثعضشجس٣ز ًَ شخض،

  ألشـجُٜج.

 29انًادج 

ُالعضذػجء ثُٔٞؽٚ إ٤ُٚ ُقؼٞس ٣ؾخ ػ٠ِ ًَ ػؼٞ ٓ٘ضخخ صؼزس ػ٤ِٚ ثالعضؾجدز 

ثؽضٔجع ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز، إخذجس ثُشة٤ظ ًضجدز إٓج هذَ ثالؽضٔجػجس ُإلدالء دجُٔذشسثس ثُٔضؼِوز 

دـ٤جدٚ ثُض٢ صذٕٝ ٝؽٞدج ك٢ عؾَ ثُقؼٞس ٝصؼشع ػ٠ِ أٗظجس ٗلظ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز، أٝ دؼذ 

شع ثألعذجح ثُض٢ أد٠ُ دٜج هجٛشر. ٝك٢ ٛزٙ ثُقجُز، صؼ هٞر ثالؽضٔجع ف٤ٖ ٣ضؼِن ثألٓش دقجُز

  ثُؼؼٞ ػ٠ِ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُِذش ك٤ٜج خالٍ ثُذٝسر ثُٔٞث٤ُز.

12انًادج 
11

 

٣ؾٞص ُِؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز إٔ صوشس دطِخ ٖٓ ثُشة٤ظ ٝدٕٝ ٓ٘جهشز، دؤؿِذ٤ز ثألػؼجء 

ثُقجػش٣ٖ، ؽشد ًَ ػؼٞ ٖٓ أػؼجء ثُـشكز ٖٓ ثُؾِغز ٣خَ دجُ٘ظجّ أٝ ٣ؼشهَ ٓ٘جهشجس 
                                                           

 ، ثُغجُق ثُزًش. 95.86أػالٙ دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  84صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  - 10

 ثُغجُق ثُزًش. 95.86أػالٙ دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  39 صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر - 11
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٤ٓٝغجم  ٤ز ثُؼجٓز أٝ ال ٣ِضضّ دؤفٌجّ ٛزث ثُوجٕٗٞ ٝدٔوضؼ٤جس ثُ٘ظجّ ثُذثخ٢ِٝٓذثٝالس ثُؾٔؼ

  ٝرُي دؼذ إػزثسٙ دذٕٝ ؽذٟٝ ٖٓ هذَ ثُشة٤ظ. ثُغ٤ًِٞجس

 12انًادج 

جس إ٤ُٚ ك٢ ٣قشس ٌَُ ؽِغز ٓقؼش ٣ٞهغ ػ٤ِٚ ثُشة٤ظ ٝٓوشس ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ثُٔش

إال دؼذ ثُٔٞثكوز ػ٤ِٚ ٖٓ هذَ  ال ٣ؼٖٔ ٛزث ثُٔقؼش ك٢ عؾَ خجصأدٗجٙ. ٝ   33ثُٔجدر 

 ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ك٢ دٝسصٜج ثُٔٞث٤ُز.

صغِْ ٗغخ ٖٓ ٓقؼش ؽِغز ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز إ٠ُ ؽ٤ٔغ أػؼجء ثُـشكز عٔج٤ٗز أ٣جّ ػ٠ِ  

 ثألهَ هذَ ػوذ ثُذٝسر ثُٔٞث٤ُز.

 ٝصٞؽٚ ثُـشكز ٓقجػش ؽِغجصٜج، دجٗضظجّ، إ٠ُ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز.

ٛزٙ ثُٔقجػش إ٠ُ ػٔجٍ ثُؼٔجالس أٝ ثألهج٤ُْ، ثُٔضٞثؽذر دذثةشر ًٔج صٞؽٚ ٗغخز ٖٓ 

  ٗلٞر ثُـشكز.

 11انًادج 

صٞهغ ٓوشسثس ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُضٝٓج ٖٓ هذَ ثُشة٤ظ ٝٓوشس ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٝصؼٖٔ 

 دجُضشص٤خ ك٢ عؾَ خجص فغخ صغِغِٜج ثُض٢٘ٓ.

٤غ، ٣ؼ٤ٖ ثُشة٤ظ ٖٓ د٤ٖ ٝإرث صـ٤خ ثُٔوشس ٝٗجةذٚ أٝ ػجهٜٔج ػجةن أٝ ثٓض٘ؼج ػٖ ثُضٞه 

أػؼجء ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ثُقجػش٣ٖ ٓوشسث ُِؾِغز ٣قغٖ ثُوشثءر ٝثٌُضجدز ٣ض٠ُٞ ثُضٞه٤غ د٤ٌل٤ز 

  طق٤قز ػ٠ِ ثُٔوشسثس.

٣ؼِن دٔوش ثُـشكز ِٓخض ثُٔوشسثس ك٢ ظشف عٔج٤ٗز أ٣جّ ًجِٓز صغش١ ثدضذثء ٖٓ صجس٣خ 

٠ِ ٓوشسثس ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٝأخز ثخضضجّ ثُذٝسر. ٌَُ ٗجخخ دجُـشكز ثُقن ك٢ ثالؽالع ػ

  ٗغخز ٜٓ٘ج ػ٠ِ ٗلوضٚ، ًٔج ٣ؾٞص ُٚ ٗششٛج صقش ٓغؤ٤ُٝضٚ.

13انًادج 
12

 

صضقَٔ  ُـشفث ٘ضخخ أٝ ػؼٞ شش٣ي ٓؾج٤ٗز، ؿ٤ش إٔصٌٕٞ ٜٓجّ ًَ ػؼٞ ٓ

ٓظجس٣ق ص٘وَ ٝإهجٓز ثألػؼجء ثُٔ٘ضخذ٤ٖ ثُٔضث٤ُٖٝ ٜٓجٓٚ ػ٘ذ ه٤جْٜٓ دٜٔجّ ُلجةذر ثُـشكز، 

 ٝرُي ٝكن ٤ًل٤جس صقذد د٘ض ص٘ظ٢ٔ٤.

إػجكز إ٠ُ صقَٔ ٓظجس٣ق ثُض٘وَ ٝثإلهجٓز، ٣ضوجػ٠ أػؼجء ثٌُٔضخ صؼ٣ٞؼجس ػٖ 

  ثُضٔغ٤َ، صقذد ششٝؽ ٓ٘قٜج ٝٓوجد٣شٛج دٔشعّٞ.

 11انًادج 

٠ ثألػؼجء ثُٔ٘ضخذ٤ٖ ٝثألػؼجء ثُششًجء ، صقش ؽجةِز ثُؼضٍ دٔٞؽخ ٓشعّٞ ٣ٔ٘غ ػِ

٣ضْ ٗششٙ دجُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز، ػوذ طلوجس أشـجٍ أٝ ص٣ٖٞٔ أٝ خذٓجس أٝ صٞس٣ذثس ٓغ ثُـشكز 

                                                           

 ثُغجُق ثُزًش. 95.86أػالٙ دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  32صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  - 12
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ثُض٢ ٣٘ضٕٔٞ إ٤ُٜج ، عٞثء دظلز شخظ٤ز أٝ دظلضْٜ ٓغج٤ٖٔٛ أٝ ًٝالء ػٖ ؿ٤شْٛ أٝ ُلجةذر 

  ْٜ ثُٔذجشش٣ٖ.أصٝثؽْٜ أٝ أطُْٜٞ أٝ كشٝػ

 االختصاصاخ وانتكىيٍ وانتضييز انًكتة: انفزع انثاَي

 االختصاصاخ: انمضى انفزػي األول

15انًادج 
13

 

دٕٝ ثإلخالٍ دجالخضظجطجس ثًُُٔٞٞز ُِؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ثُٔقذدر ك٢ ٛزث ثُوجٕٗٞ، ٣وّٞ 

ثُٔضؼِوز  ٖٓ ٛزث ثُوجٕٗٞ، دٌَ ثُظالف٤جس 21ثٌُٔضخ صقش عِطز ثُشة٤ظ ٝكن أفٌجّ ثُٔجدر 

 7 دضذثد٤ش ثُـشكز ٝصغ٤٤شٛج، ٝال ع٤ٔج

 إػذثد ٓششٝع ثُ٘ظجّ ثُذثخ٢ِ ُِـشكز ؛ -

 ٓظجُقٜج؛ط٤جؿز دشثٓؼ ػَٔ ثُـشكز ٝص٘ل٤زٛج ٝصٞؽ٤ٚ أٗشطز    -

 ٓششٝع ٤ٓضث٤ٗز ثُـشكز؛ ص٤ٜب -

 أػٔجُٜج؛صقؼ٤ش دٝسثس ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٝصقذ٣ذ ؽذٍٝ    -

 ٝصضذؼٜج؛ثُغٜش ػ٠ِ ص٘ل٤ز هشثسثس ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز  -

 ٓٔجسعز ثالخضظجطجس ثُٔلٞػز إ٤ُٚ ٖٓ هذَ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز؛ -

 ؛ثُٔقذعز ك٢ فظ٤شر ثُـشكزص٘ش٤ؾ أشـجٍ ثُِؾجٕ  -

 أػالٙ. 1صؼ٤٤ٖ ٓٔغ٢ِ ثُـشكز دثخَ ثُٔؾجُظ ثإلدثس٣ز ثُٔشجس إ٤ُٜج ك٢ ثُٔجدر  -

 تكىيٍ انًكتة: انمضى انفزػي انثاَي

 16انًادج  

 ٣7ٖٓضٌٕٞ ٌٓضخ ثُـشكز 

 ؛38 ػٖ ٣وَ ثُـشكز أػؼجء ػذد ًجٕ إرث أػؼجء  4  

 ؛38 ٣لٞم أٝ ٣غج١ٝ ثألػؼجء ػذد ًجٕ إرث أػؼجء  6 

 7٢ِ٣صضٔغَ ٜٓجّ أػؼجء ثٌُٔضخ ك٢ ٓج 

 7أػؼجء 4 ٖٓ ٣ضؤُق ثٌُٔضخ ًجٕ إرث 

 ثُشة٤ظ ؛ .8

 ثُ٘جةخ ثألٍٝ ُِشة٤ظ ؛ .3

                                                           

 ثُغجُق ثُزًش. 95.86أػالٙ دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  32صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  - 13
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 ثُ٘جةخ ثُغج٢ٗ ُِشة٤ظ ؛ .2

 ثُٔجٍ؛أ٤ٖٓ  .1

 ثُٔجٍ؛ٗجةخ أ٤ٖٓ  .2

 ثُٔوشس ؛ .3

 ثُٔوشس. ٗجةخ .4

 7أػؼجء 6 ٖٓ ٣ضؤُق ثٌُٔضخ ًجٕ إرث

 ثُشة٤ظ؛ .8

 ثُ٘جةخ ثألٍٝ ُِشة٤ظ؛ .3

 ثُ٘جةخ ثُغج٢ٗ ُِشة٤ظ؛ .2

 ثُ٘جةخ ثُغجُظ ُِشة٤ظ؛ .1

 ثُ٘جةخ ثُشثدغ ُِشة٤ظ؛ .2

 أ٤ٖٓ ثُٔجٍ؛ .3

 ٗجةخ أ٤ٖٓ ثُٔجٍ؛ .4

 ثُٔوشس؛ .5

  ٗجةخ ثُٔوشس. .9

 17انًادج 

  ثُؼجٓز.صطجدن ٓذر ثٗضذثح أػؼجء ٌٓضخ ثُـشكز ٓذر ثٗضذثح ثُؾٔؼ٤ز 

 18انًادج 

صؾضٔغ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ك٢ دٝسر ثعضغ٘جة٤ز الٗضخجح أػؼجء ثٌُٔضخ دجعضذػجء ٖٓ ػجَٓ  

ثُؼٔجُز أٝ ثإله٤ِْ ثُز١ ٣ٞؽذ ٓوش ثُـشكز ك٢ دثةشر ٗلٞرٙ خالٍ ثُخٔغز ػشش ٣ٞٓج ثُٔٞث٤ُز 

  ُضجس٣خ ثإلػالٕ ػٖ ثُ٘ضجةؼ ثُٜ٘جة٤ز ُالهضشثع.

ز ُِؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز صقش سةجعز ثُؼؼٞ ثألًذش ع٘ج الٗضخجح ٝص٘ؼوذ ٛزٙ ثُذٝسر ثالعضغ٘جة٤

أػؼجء ثٌُٔضخ ٖٓ د٤ٖ ثألػؼجء ثُقجػش٣ٖ، ٣ٝض٠ُٞ ثُؼؼٞ ثألطـش ع٘ج ٖٓ د٤ٖ ثألػؼجء 

ثُقجػش٣ٖ ٖٓٔ ٣قغٕ٘ٞ ثُوشثءر ٝثٌُضجدز ٜٓٔز ٓوشس ثُؾِغز ٣ٝقشس ثُٔقؼش ثُٔضؼِن دٜج. 

  ٣ٝٞهغ ثُٔقؼش ثُٔزًٞس ثُشة٤ظ ٝٓوشس ثُؾِغز.

19دج انًا
14

 

ػٖ ؽش٣ن ثُضظ٣ٞش  دجألؿِذ٤ز ثُٔطِوز ُِٔظٞص٤ٖ ٣ضْ ثٗضخجح ثُشة٤ظ دجالهضشثع ثُلشد١

ثُغش١ دجألؿِذ٤ز ثُٔطِوز ُِٔظٞص٤ٖ ك٢ دٝسر أ٠ُٝ. ٝإرث ُْ ٣قظَ أ١ ٓششـ ػ٠ِ ثألؿِذ٤ز 

                                                           

 ثُغجُق ثُزًش. 95.86دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  أػالٙ، 36صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  - 14
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ثُٔطِوز، ٣ضْ ثالٗضخجح دجألؿِذ٤ز ثُ٘غذ٤ز ُألػؼجء ثُٔظٞص٤ٖ ك٢ دٝسر عج٤ٗز. ك٢ فجٍ صؼجدٍ 

 ثس، ٣ضْ ثػضٔجد ٗظجّ ثُوشػز دٜذف صؼ٤٤ٖ ثُٔششـ ثُٔ٘ضخخ.ثألطٞ

 ثُز١ ثُقضح دضض٤ًز ثإلدالء ثُغ٤جع٤ز ُألفضثح ثُٔ٘ض٤ٖٔ ُألػؼجء دجُ٘غذز ٣شضشؽ

ثُٔضششقز أٝ ثُٔضششـ دجعٔٚ صششـ
15
.  

 32 انًادج

 دجه٢ الٗضخجح ٓخظظز ؽِغز سةجعضٚ، ٝصقش ثُشة٤ظ ثٗضخجح ؽِغز دؼذ ٓذجششر ص٘ؼوذ،

دجُالةقز ثالهضشثع ؽش٣ن ػٖ ثٌُٔضخ أػؼجء
16
. 

 صوذّ ًَ الةقز ٖٓ هذَ ٤ًِٜٝج، ٝٛٞ ثُٔششـ ُشـَ ٜٓٔز ثُ٘جةخ ثألٍٝ ُِشة٤ظ.  

 ٣ؾخ إٔ صضؼٖٔ ًَ الةقز ػذدث ٖٓ ثُٔضششق٤ٖ ٓغجٝ ُؼذد ثُٔوجػذ ثُٔضذو٤ز. 

  ٣7٢ِ٣شصخ ثُٔششقٕٞ ك٢ ًَ الةقز ٓغ صقذ٣ذ ثُٜٔجّ ثُٔطِٞح شـِٜج ًٔج  

 أػؼجء؛  4 ٖٓ ٣ضؤُق ثٌُٔضخ ًجٕ إرث  

 ثُ٘جةخ ثألٍٝ ُِشة٤ظ ؛ .8

 ثُ٘جةخ ثُغج٢ٗ ُِشة٤ظ ؛ .3

 ثُٔجٍ؛أ٤ٖٓ  .2

 ثُٔجٍ؛ٗجةخ أ٤ٖٓ  .1

 ثُٔوشس؛   .2

 ٗجةخ ثُٔوشس. .3

 أعضاء؛   9 من يتألف المكتب كان إذا

 ثُ٘جةخ ثألٍٝ ُِشة٤ظ ؛ .8

 ثُ٘جةخ ثُغج٢ٗ ُِشة٤ظ ؛ .3

 ؛ ثُ٘جةخ ثُغجُظ ُِشة٤ظ .2

 ثُ٘جةخ ثُشثدغ ُِشة٤ظ ؛ .1

 ثُٔجٍ؛أ٤ٖٓ  .2

 ثُٔجٍ؛ٗجةخ أ٤ٖٓ  .3

 ثُٔوشس؛ .4

  ٗجةخ ثُٔوشس. .5

                                                           

 ثُغجُق ثُزًش. ،33.82أػالٙ، دٔوضؼ٠ ثُوجٕٗٞ سهْ  36صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  -15

 ثُغجُق ثُزًش. ،33.82أػالٙ، دٔوضؼ٠ ثُوجٕٗٞ سهْ  29صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  -16



 

 - 17  -  

٣ؾخ إٔ صؼْ ًَ الةقز ٌَُ ط٘ق ٢ٜ٘ٓ ٖٓ ثألط٘جف ث٤ُٜ٘ٔز ثُغالعز ثُٔٔغِز ك٢ 

فظ٤شر ثُـشكز، ٢ٛٝ ثُضؾجسر ٝثُظ٘جػز ٝثُخذٓجس، ٓضششق٤ٖ ثع٤ٖ٘ ػ٠ِ ثألهَ إرث ًجٕ 

جف إرث ًجٕ ثٌُٔضخ أػؼجء، ٝٓضششقج ٝثفذث ػ٠ِ ثألهَ ػٖ ٛزٙ ثألط٘  6ثٌُٔضخ ٣ضٌٕٞ ٖٓ 

أػؼجء، دق٤ظ صٌٕٞ ٛزٙ ثألط٘جف ث٤ُٜ٘ٔز ٓٔغِز ك٢ ثُٜٔجّ ثُغالعز ثأل٠ُٝ   ٣4ضٌٕٞ ٖٓ 

ثُٔطِٞح شـِٜج ك٢ ثٌُٔضخ ٢ٛٝ ٜٓٔز ثُ٘جةخ ثألٍٝ ُِشة٤ظ ٝثُ٘جةخ ثُغج٢ٗ ُِشة٤ظ ٝأ٤ٖٓ 

ِشة٤ظ أػؼجء، ٝثُ٘جةخ ثألٍٝ ُِشة٤ظ ٝثُ٘جةخ ثُغج٢ٗ ُ  4ثُٔجٍ إرث ًجٕ ثٌُٔضخ ٣ضٌٕٞ ٖٓ 

  أػؼجء.   6ٝثُ٘جةخ ثُغجُظ ُِشة٤ظ إرث ًجٕ ثٌُٔضخ ٣ضٌٕٞ ٖٓ 

 ز ثُٔطِوز ُألػؼجء ثُٔضث٣٤ٖ٤ُٝ٘ضخخ أػؼجء ثٌُٔضخ ك٢ ثُذٝس ثألٍٝ ُالهضشثع دجألؿِذ

ٜٓجْٜٓ. ٝإرث ُْ صقظَ أ١ الةقز ػ٠ِ ٛزٙ ثألؿِذ٤ز ثُٔطِوز، ٣ضْ إؽشثء دٝس عجٕ د٤ٖ 

شصذض٤ٖ ثأل٠ُٝ ٝثُغج٤ٗز، دقغخ ػذد ثألطٞثس ثُٔقظَ ثُالةقض٤ٖ أٝ ثُِٞثةـ ثُقجطِز ػ٠ِ ثُ

 ػ٤ِٜج، ٣ٝضْ ثُضظ٣ٞش ػ٤ِٜٔج أٝ ػ٤ِٜج، فغخ ثُقجُز، دجألؿِذ٤ز ثُ٘غذ٤ز ُألػؼجء ثُقجػش٣ٖ.

ٝك٢ فجُز صؼجدٍ ثألطٞثس خالٍ ثُذٝس ثُغج٢ٗ الٗضخجدجس أػؼجء ثٌُٔضخ، ٣ضْ ثخ٤جس 

ثُالةقز ػٖ ؽش٣ن ثُوشػز
17
.  

 ٣ضْ كئٗٚ ثُؼجٓز ثُؾٔؼ٤ز ك٢ ٝثفذ دؼؼٞ ٓٔغال ث٤ُٜ٘ٔز ط٘جفثأل أفذ ًجٕ إرث أٗٚ ؿ٤ش

 ثألط٘جف ُضٔغ٤ِ٤ز ٓشثػجر دٕٝ ثُؼجٓز ثُؾٔؼ٤ز ٖٓ ٓذجششر ثٌُٔضخ أػؼجء دجه٢ ثٗضخجح

 ٗجةخ ٝ ثُٔجٍ أ٤ٖٓ ٝ ُِشة٤ظ ثُغج٢ٗ ٝثُ٘جةخ ُِشة٤ظ ثألٍٝ ثُ٘جةخ ثُقجُز ٛزٙ ك٢ ْٝٛ ث٤ُٜ٘ٔز،

 ػ٤ِٔٚ ٓ٘ظخ دشؤٕ ًَ ٝصؾش١ ثألفجد١. دجالهضشثع ثُٔوشس، ٝٗجةخ ٝثُٔوشس ثُٔجٍ أ٤ٖٓ

 ُألػؼجء ثُٔطِوز دجألؿِذ٤ز ُالهضشثع ثألٍٝ ثُذٝس ك٢ ثالٗضخجح ٣ٝؾش١ ٓغضوِز. ثٗضخجح

 ٛزٙ ٝك٢ ثالؽضٔجع ٗلظ خالٍ عجٕ ثهضشثع ٣ؾش١ ثُششؽ، ٛزث ٣غضٞف ُْ ٝإرث ثُقجػش٣ٖ

 ٖٓ ثُغج٢ٗ ثُذٝس ك٢ ثألطٞثس صؼجدٍ فجُز ك٢ ٝ ثُ٘غذ٤ز دجألؿِذ٤ز ثالٗضخجح ٣ٌٕٞ ثُقجُز،

ثُوشػز ؽش٣ن ػٖ ثُلجةض ٣خضجس ثالهضشثع
18
. 

 32انًادج 

ػ٘ذ إؽشثء ػ٤ِٔز ثٗضخجح ثٌُٔضخ، صؼِن ثُِٞثةـ ثُٔضذجس٣ز دثخَ ٓذ٠٘ ثُـشكز ٖٓ هذَ 

 ٤ًَٝ ًَ الةقز.

31انًادج 
19

 

 ٣خٍٞ فن ثُضظ٣ٞش ُألػؼجء ثُٔ٘ضخذ٤ٖ كوؾ ٣ٝٔ٘غ ثُضظ٣ٞش دجُٔشثعِز أٝ ثًُٞجُز.

٣ٝضْ ثالٗضخجح دجُضظ٣ٞش ثُلشد١
20
.  

                                                           

 ثُغجُق ثُزًش. ،95.86دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  أػالٙ، 29ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر صْ صـ٤٤ش  - 17

 8.85.31ثُظجدس دض٘ل٤زٙ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  32.85أػالٙ، دٔوضؼ٠ ثُوجٕٗٞ سهْ  29صْ صـ٤٤ش ثُٔجدر  - 18

 8126رٝ ثُقؾز  88دضجس٣خ  3493 (، ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ػذد3985أؿغطظ  3) 8126ٖٓ ر١ ثُوؼذر  32دضجس٣خ 

 .2432(، ص 3985أؿغطظ  32)

 ثُغجُق ثُزًش. ،95.86أػالٙ، دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثُشثدؼز ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  23صْ ٗغخ ثُلوشر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُٔجدر  - 19

 ، ثُغجُق ثُزًش.33.82ثُوجٕٗٞ سهْ  أػالٙ، دٔوضؼ٠ 23صْ صض٤ْٔ ٝصـ٤٤ش ثُٔجدر  -20
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يكزر 31 انًادج
21

 

أٝ ٗجةخ سة٤ظ ؿشكز ٓغ ٜٓجّ سة٤ظ أٝ ٗجةخ سة٤ظ ٓؾِظ ؽٔجػ٤ز  سة٤ظ ٜٓجّ صض٘جك٠

 أٍٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ دقٌْ ٓوجال دجألٓش ثُٔؼ٢٘ ٣ؼضذش ثُٜٔٔض٤ٖ، ٛجص٤ٖ د٤ٖ ثُؾٔغ فجُز ٝك٢صشثد٤ز 

 .ُٜج ثٗضخخ إٗجدز أٝ سةجعز

ثٌُِٔلز دجُذثخ٤ِز ثُق٤ٌٓٞز ُِغِطز هشثس دٔٞؽخ ثإلهجُز ٛزٙ ٓؼج٣٘ز صضْٔ
22
. 

 ثُغٔؼ٢ ُالصظجٍ ثُؼ٤ِج ث٤ُٜتز ك٢ ػؼٞ ٝطلز ثُـشكز سةجعز د٤ٖ ثُؾٔغ ٣ؾٞص ال

 .ٝٓقجسدضٜج ثُششٞر ٖٓ ٝثُٞهج٣ز ُِ٘ضثٛز ثُٞؽ٤٘ز ث٤ُٜتز أٝ ثُٔ٘جكغز ٓؾِظ أٝ ثُذظش١

 تضييز انًكتة: نجاانمضى انفزػي انث

 33انًادج 

  ٌٓضخ ثُـشكز ٜٓجٓٚ ٓذجششر دؼذ ثٗضخجدٚ ٣ٝؾضٔغ ٓشر ًَ شٜش ػ٠ِ ثألهَ. ٣ض٠ُٞ

 31انًادج 

 ثُخظٞص٣7وّٞ ثُشة٤ظ دضذد٤ش شؤٕٝ ثُـشكز ٝػ٠ِ 

 ٝثٌُٔضخ؛سةجعز ثؽضٔجػجس ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز  -

ثُغٜش ػ٠ِ ػٔجٕ ثُض٘ظ٤ْ ثُؾ٤ذ ٝثُغ٤ش ثُقغٖ ُؾِغجس ثُؼَٔ ٝثؽضٔجػجس ًَ  -

 ٝثٌُٔضخ؛ٖٓ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز 

 ثُؼجٓز؛ثُغٜش ػ٠ِ صطذ٤ن ٓوشسثس ثُؾٔؼ٤ز  -

 ثُغٜش ػ٠ِ ص٘ل٤ز ٤ٓضث٤ٗز ثُـشكز ؛ -

 ثُغٜش ػ٠ِ صطذ٤ن ٓوضؼ٤جس ثُ٘ظجّ ثُذثخ٢ِ ؛ -

 ثُغٜش ػ٠ِ صطذ٤ن ٤ٓغجم ثُغ٤ًِٞجس؛ -

 ثُغٜش ػ٠ِ ثألٓش دظشف ثُ٘لوجس ٝثُو٤جّ دضقظ٤َ ٓذثخ٤َ ثُـشكز ؛  -

 ثُٔقجكظز ػ٠ِ ٓٔضٌِجس ثُـشكز ؛ -

 ألؿ٤جس ؛صٔغ٤َ ثُـشكز صؾجٙ ث -

 عضشثص٤ؾ٤ز ثُـشكز ٝدشٗجٓؼ ػِٜٔج ؛ثثُٔغجٛٔز ك٢ صلؼ٤َ   -

 ٝدػٜٔج؛ص٘ش٤ؾ ع٤ش أؽٜضر ثُضغ٤٤ش ثُٔ٘ذسؽز ك٢ ٗطجم ثخضظجطٚ   -

 ثُغٜش ػ٠ِ صطذ٤ن ثُضشش٣ؼجس ثُؾجس١ دٜج ثُؼَٔ ؛ -

                                                           

 ، ثُغجُق ثُزًش.33.82ثُوجٕٗٞ سهْ  ٌٓشس أػالٙ، دٔوضؼ٠ 23صٔش إػجكز ثُٔجدر  -21

 ، ثُغجُق ثُزًش.95.86دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  ٌٓشس أػالٙ، 23صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  -22
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ثُو٤جّ دض٤ٔ٘ز ششثًجس ٓغ ثُلجػ٤ِٖ ثُؼ٤٤ٖٓٞٔ ٝثُخٞثص ك٢ هطجػجس ثُضؾجسر   -

 ٝثُظ٘جػز ٝثُخذٓجس ؛

 ؛ُقشص ػ٠ِ صضذغ أٗشطضٜج ٝثُغٜش ػ٠ِ ثٗؾجصٛج دضؼجٕٝ ٓغ ٓذ٣ش ثُـشكزث -

 98ٖٓ ثُٔجدر  88سكغ ثُذػجٟٝ ثُوؼجة٤ز دجعْ ثُـشكز ٓغ ٓشثػجر أفٌجّ ثُذ٘ذ  -

  أػالٙ.

إرث صـ٤خ ثُشة٤ظ أٝ ػجهٚ ػجةن ٣ؼٞػٚ، دشٌَ ٓؤهش، ك٢ ًجَٓ ٜٓجٓٚ أفذ ٗٞثدٚ 

 فغخ ثُضشص٤خ ثُوجةْ.

 ٚ ؽضءث ٖٓ ثخضظجطجصٚ ألفذ أػؼجءًضجد٢ ٝصقش ٓغؤ٤ُٝض٣ٌٝٔ٘ٚ إٔ ٣لٞع دٔوشس  

 .ثُـشكز ٌٓضخ

ًٔج ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣لٞع ُٔذ٣ش ثُـشكز، دٔوشس ًضجد٢ ٝصقش ٓغؤ٤ُٝضٚ، ؽضءث ٖٓ 

ثُٔشصذطز دضذد٤شٛج ثإلدثس١ ثخضظجطجصٚ
23
. 

 ٛٞ ث٥ٓش دجُظشف دجُـشكز. ظ٣ؼضذش ثُشة٤

   33ثُٔجٍ ثُٔشجس إ٤ُٚ ك٢ ثُٔجدر إٔ ٣ؼ٤ٖ أ٤ٖٓ  ، صقش ٓغؤ٤ُٝضٚ ٝٓشثهذضٚ،ٝ ٣ؾٞص ُٚ 

  أٝ ثُٔذ٣ش آٓشث ٓغجػذث دجُظشف. أػالٙ

35انًادج 
24

 

دظلز شخظ٤ز أٝ  ٣ٔغَ ثُشة٤ظ ثُـشكز ُذٟ ثُٔقجًْ ٓج ػذث إرث ًجٗش ثُوؼ٤ز صٜٔٚ 

ػٚ ثُٔذجشش٣ٖ. ٝ ك٢ ٛزٙ ثُقجُز، دظلضٚ شش٣ٌج أٝ ٓغجٛٔج أٝ صْٜ صٝؽٚ أٝ أطُٞٚ أٝ كشٝ

د٤ٖ أػؼجةٚ ُِقٍِٞ ٓقِٚ، ٣ٝؾٞص ُِشة٤ظ إٔ ٣و٤ْ دػٟٞ هؼجة٤ز ثٌُٔضخ ػؼٞث ٖٓ ٘ضذح ٣

 ٝإٔ ٣خذش ثٌُٔضخ دزُي ك٢ ثالؽضٔجع ثُٔٞث٢ُ.

٣طِغ ثُشة٤ظ ٝؽٞدج ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ػ٠ِ ًجكز ثُذػجٟٝ ثُوؼجة٤ز ثُض٢ صْ سكؼٜج خالٍ  

 ثُذٝسر ثُؼجد٣ز ثُض٢ ص٢ِ ٓذجششر صجس٣خ إهجٓضٜج.

 36انًادج 

٣ضؼذٟ خٔغز أ٣جّ ثُٔٞث٤ُز الٗضخجدٚ، دئؽشثء ػ٤ِٔز صغ٤ِْ ثُغِؾ  ٣وّٞ ثُشة٤ظ، ك٢ أؽَ ال

ٓغ ثُشة٤ظ ثُغجدن دقؼٞس ٓٔغَ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز ٝٓٔغَ ثُغِطز ثإلدثس٣ز 

ثُٔق٤ِز. ُٜٝزٙ ثُـج٣ز، ٣قشس ٓقؼش ٓشلٞع دؾشد شجَٓ ُِٔٔضٌِجس ثُؼوجس٣ز ٝثُٔ٘وُٞز ُِـشكز 

ؾخ ثُضؤش٤ش دجألفشف ثأل٠ُٝ ػ٠ِ ؽ٤ٔغ طلقجصٚ ٝٓٞثسدٛج ثُذشش٣ز ٝٝػؼ٤ضٜج ثُٔج٤ُز ٣ٝ

  دظلز ٓشضشًز ٖٓ هذَ ثُشة٤ظ ثُغجدن ٝثُشة٤ظ ثُؾذ٣ذ.

صٞؽٚ ٗغخز ٖٓ ٛزث ثُٔقؼش إ٠ُ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز ٝإ٠ُ ػجَٓ ثُؼٔجُز أٝ 

 ثإله٤ِْ ثُٔؼ٢٘.

                                                           

 جُق ثُزًش.، ثُغ 95.86دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  أػالٙ، 21صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  - 23

 ، ثُغجُق ثُزًش.95.86دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  أػالٙ، 22صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  - 24
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٠ أػالٙ ٝإرث صؼزس ثُو٤جّ دؼ٤ِٔز صغ٤ِْ ثُغِؾ دثخَ ثألؽَ ثُٔشجس إ٤ُٚ ك٢ ثُلوشر ثألُٝ 

دغذخ ٝكجر أٝ ثٓض٘جع ثُشة٤ظ ثُٔ٘ض٤ٜز ٓذر ثٗضذثدٚ، صٌِق ُؾ٘ز ٌٓٞٗز ٖٓ ثُشة٤ظ ثُؾذ٣ذ 

ُِـشكز ٝٓذ٣ش ثُـشكز أٝ ٖٓ ٣٘ٞح ػ٘ٚ ٝٓٔغَ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز ٝٓٔغَ ثُغِطز 

ثإلدثس٣ز ثُٔق٤ِز دئػذثد ثُٔقؼش ثُٔزًٞس أػالٙ، ٣ٞهؼٚ أػؼجء ثُِؾ٘ز ؽذوج ٤ٌُِل٤جس ثُٔشجس 

  ٤ٜج ك٢ ثُلوشر أػالٙ. ٣ٝظَ ثُشة٤ظ ثُغجدن ٓغؤٝال ػٖ كضشر ثٗضذثدٚ.إُ

  37 انًادج

٣ٌِق أ٤ٖٓ ثُٔجٍ أٝ ٗجةذٚ دضوذ٣ْ ٓششٝع ٤ٓضث٤ٗز ثُـشكز ٝثُقغجح ثإلدثس١ إ٠ُ ثٌُٔضخ 

  ٝإ٠ُ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز.

 38انًادج 

  ٣ٌِق ثُٔوشس أٝ ٗجةذٚ دئػذثد ٓقجػش ثؽضٔجػجس ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٝثٌُٔضخ. 

 انتشكيم وانتضييز انهجاٌ: انفزع انثانج

 39انًادج  

٣ٌٖٔ ُِؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز إٔ صقذط ُؾجٗج دثةٔز أٝ خجطز ُذسثعز ثُوؼج٣ج ثُٔضؼِوز 

فغخ ثُؼذد ٝثُضغ٤ٔز ٝثالخضظجطجس ٝؽش٣وز ثُضغ٤٤ش  دجخضظجطجس ثُـشكز ٝصغ٤٤شٛج

 أدٗجٙ.   11ثُٔقذدر ك٢ ثُ٘ظجّ ثُذثخ٢ِ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ثُٔجدر 

 ٝٛٔج7أٗٚ ٣ضؼ٤ٖ صش٤ٌَ ُؾ٘ض٤ٖ دثةٔض٤ٖ ػ٠ِ ثألهَ ك٢ فظ٤شر ًَ ؿشكز  إال  

 ٝث٤ُٔضث٤ٗز؛ُؾ٘ز ثُشؤٕٝ ثُٔج٤ُز  .8

  ُؾ٘ز ثُشؤٕٝ ثالهضظجد٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ز. .3

 12انًادج 

 ص٘ضخخ ًَ ُؾ٘ز دثةٔز سة٤غج ٝٓوشسث ُٜج.

  ال ٣ؾٞص أل١ ػؼٞ ٖٓ أػؼجء ثُـشكز ص٢ُٞ سةجعز أًغش ٖٓ ُؾ٘ز. 

 12انًادج  

٣ٌٖٔ إفذثط ُؾ٘ز خجطز صٌِق دذسثعز هؼ٤ز ٓؼ٤٘ز دوشثس ٖٓ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٝد٘جء 

 ػ٠ِ ثهضشثؿ ٖٓ سة٤ظ ثُـشكز.

٣قذد ٌٓضخ ثُـشكز ثخضظجطجس ثُِؾ٘ز ثُخجطز ٝؽش٣وز صغ٤٤شٛج ٝٓذر ٜٓٔضٜج ٣ٝؼ٤ٖ  

ر أػؼجءٛج ٖٓ د٤ٖ أػؼجء ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز، أخزث دؼ٤ٖ ثالػضذجس ثُوطجػجس ثُٔٔغِز ك٢ فظ٤ش

  ثُـشكز.
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11انًادج  
25

 

ال ٣ؾٞص ُِؾجٕ، دؤ١ فجٍ ٖٓ ثألفٞثٍ، إٔ صضثٍٝ أ١ ثخضظجص ٖٓ ثالخضظجطجس 

 دٔٞؽخ أفٌجّ ٛزث ثُوجٕٗٞ. أٝ ثٌُٔضخ ثُٔغ٘ذر ُِؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز

ػ٠ِ ثُِؾجٕ ثُٔشجس إ٤ُٜج أػالٙ صوذ٣ْ صوجس٣ش ػٖ أشـجُٜج ٌُِٔضخ ُِٝؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٣ٝؾخ  

 ٓشر ك٢ ثُغ٘ز.د٤ٌل٤ز دٝس٣ز ٝػ٠ِ ثألهَ 

 اإلحذاث واالختصاصاخ يذيزيح انغزفح: انفزع انزاتغ

 13انًادج   

صقذط ػ٠ِ ٓغضٟٞ ًَ ؿشكز ٓذ٣ش٣ز ٣ؼ٤ٖ ٓذ٣شٛج ٣ٝوجٍ ٖٓ هذَ سة٤ظ ثُـشكز دؼذ 

  7٢ِ٣ٓٞثكوز ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز ٣ٌِٝق دٔج 

 ٝثٌُٔضخ؛ ثُؼجٓز ثُؾٔؼ٤ز هشثسثس ص٘ل٤ز -

 ؛ ُِـشكز ٝثُٔج٢ُ ثإلدثس١ دجُضغ٤٤ش ثُو٤جّ  -

 ثفضشثّ ثإلؽشثءثس ٝثُٔغجؽش ثُؾجس١ دٜج ثُؼَٔ ؛ ػ٠ِ ثُغٜش   -

 ُٜج؛ ثُضجدؼز ث٤ُٜجًَ ٝأٗشطز ٝصٞؽٜجس ثُـشكز ػَٔ دشٗجٓؼ ص٘ل٤ز     -

 ٝص٘غ٤وٜج؛ ٝص٘ش٤طٜج ثخضظجطجصٜج ٗطجم ك٢ ثُٔ٘ذسؽز ث٤ُٜجًَ أٗشطز دشٓؾز -

  ـشكز ؛ثُ ٓٞظل٢ أدثء ٝصو٤٤ْ صؤؽ٤ش ٝ صؼ٤٤ٖ  -

  .ثعضشجس٣ز دظلز ٝثُِؾجٕ ٝثٌُٔضخ ثُؼجٓز ثُؾٔؼ٤ز ثؽضٔجػجس فؼٞس -

وييثاق انضهىكياخ انُظاو انذاخهي: انثاب انزاتغ
26

 

 11انًادج 

صقذد ٤ًل٤جس ص٘ظ٤ْ ٝصغ٤٤ش ثُـشكز ٝأؽٜضصٜج ثُذثةٔز دٔٞؽخ ٗظجّ دثخ٢ِ ٣ؼؼٚ ثٌُٔضخ 

  ثٌُٔضخ.ٝصظٞس ػ٤ِٚ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز أع٘جء دٝسصٜج ثأل٠ُٝ ثُض٢ ص٢ِ ص٣ٌٖٞ 

ال صذخَ أفٌجّ ٛزث ثُ٘ظجّ ثُذثخ٢ِ ف٤ض ثُض٘ل٤ز إال دؼذ ثُٔٞثكوز ػ٤ِٜج ٖٓ هذَ ثُغِطز  

  ٣ٞٓج.   39ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز. صضْ ٛزٙ ثُٔٞثكوز ك٢ أؽَ أهظجٙ 

ثٌُٔشسر 11ثُٔجدر 
27

 

                                                           

 ثُغجُق ثُزًش. ،95.86أػالٙ ، دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  13صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  - 25

 ، ثُغجُق ثُزًش.95.86ثُذجح ثُشثدغ أػالٙ، دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ - 26

 ، ثُغجُق ثُزًش.95.86ثٌُٔشسر أػالٙ، دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  11صْ إػجكز ثُٔجدر  - 27
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صغٜش ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُِـشكز ػ٠ِ ٝػغ ٤ٓغجم ُِغ٤ًِٞجس، ٣ظجدم ػ٤ِٚ د٘ض ص٘ظ٢ٔ٤، 

خجطز، ثُٔذجدا ٝثُو٤ْ ٝثُوٞثػذ ثُض٢ ٣ؾخ ػ٠ِ ًَ ػؼٞ ٖٓ أػؼجء ثُـشكز  ٣ضؼٖٔ دظلز

 ثُضو٤ذ دٜج ك٢ ػالهجصْٜ ك٤ٔج د٤ْٜ٘ ٖٓ ؽٜز ٝٓغ أؽٜضر ثُـشكز ٖٓ ؽٜز أخشٟ.

انًكتة وإلانتهى  اصتمانح أػضاء انغزفح وأػضاء: انثاب انخايش

 وتؼىيضهى

 تؼىيضهىاصتمانح أػضاء انغزفح وإلانتهى و : انفزع األول

 اصتمانح أػضاء انغزفح: انمضى انفزػي األول

 15انًادج 

٣ؼضذش ٓغضو٤ال ٖٓ ثُـشكز ًَ ػؼٞ ثٗضلش ك٤ٚ إفذٟ ششٝؽ ثأل٤ِٛز ثالٗضخجد٤ز 

  ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔضؼِن دٔذٝٗز ثالٗضخجدجس.

 16انًادج 

 ٣قن ٌَُ ػؼٞ ٖٓ أػؼجء ثُـشكز صوذ٣ْ ثعضوجُضٚ.

دٞثعطز سعجُز ٓؼٔٞٗز إ٠ُ سة٤ظ ثُـشكز، ٝال صظذـ ثالعضوجُز ٣ٞؽٚ ؽِخ ثالعضوجُز  

دزُي ك٢ ثُذٝسر ثُٔٞث٤ُز ُضوذ٣ْ ؽِخ ثالعضوجُز ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز إخذجسٙ ٜٗجة٤ز إال دؼذ
28
. 

٣ذِؾ رُي كٞسث إ٠ُ ػِْ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز ٝػجَٓ ثُؼٔجُز أٝ ثإله٤ِْ ثُٔضٞثؽذ 

  دذثةشر ٗلٞرٙ ٓوش ثُـشكز.

 إلانح أػضاء انغزفح: ػي انثاَيانمضى انفز

 17انًادج  

ًَ ػؼٞ ُْ ٣ِخ ثالعضذػجء ُقؼٞس دٝسص٤ٖ ػجد٣ض٤ٖ ٓضضج٤ُض٤ٖ دٕٝ عذخ صوذِٚ 

 ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼِٖ ػٖ إهجُضٚ دؼذ ص٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ صوذ٣ْ إ٣ؼجفجس ًضجد٤ز.

ؼَِ ٣ٝٞؽٚ سة٤ظ ثُـشكز ؽِخ ثإلهجُز إ٠ُ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز ٓشلٞػج دشأ١ ٓ

طجدس ػٖ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز. ٣ٝؼِٖ ػٖ إهجُز ثُؼؼٞ ثُٔؼ٢٘ دجألٓش دٔٞؽخ هشثس ٓشضشى 

  ُِغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز دجُذثخ٤ِز ٝثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز.

                                                           

، ثُغجُق 95.86جٕٗٞ سهْ أػالٙ، دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُو 13صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُلوشر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُٔجدر  - 28

 ثُزًش.
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يكزر 17 انًادج
29

 

ثُغ٤جع٤ز دجألفضثح ثُٔضؼِن 36.88 سهْ ثُض٘ظ٢ٔ٤ ثُوجٕٗٞ ٖٓ 39 ثُٔجدر ألفٌجّ ؽذوج
30

، 

 ثُغ٤جع٢ ُِقضح ثالٗضٔجء ػٖ ثالٗضذثح ٓذر خالٍ صخ٠ِ ثُز١ دجُـشكز ثُٔ٘ضخخ ثُؼؼٞ ٣ؾشد

 .ثُـشكز ك٢ ثُؼؼ٣ٞز طلز ٖٓ دجعٔٚ صششـ ثُز١

 ثُز١ ثُغ٤جع٢ ثُقضح هذَ ٖٓ ثإلدثس٣ز ُِٔقٌٔز ثُؼذؾ ًضجدز ُذٟ ثُضؾش٣ذ ؽِخ ٣وذّ

 .دجعٔٚ دجألٓش ثُٔؼ٢٘ صششـ

 تؼىيض أػضاء انغزفح: انمضى انفزػي انثانج

 18انًادج 

جٕٗٞ ثُٔضؼِن دٔذٝٗز صشـَ ثُٔوجػذ ثُشجؿشر ٝكوج ألفٌجّ ٛزث ثُوجٕٗٞ ٝأفٌجّ ثُو

 .ثالٗضخجدجس

19انًادج 
31

 

، صذجشش ُضثٓج ثٗضخجدجس ص٤ِ٤ٌٔز دؼذ ثُٔشثؽؼز ثألهَإرث كوذس ثُـشكز عِظ أػؼجةٜج ػ٠ِ 

  ثُغ٣ٞ٘ز ُِٞثةـ ثالٗضخجد٤ز.

 52انًادج  

كوذس ثُـشكز ٗظق أػؼجةٜج أٝ أًغش، ٣ضْ صؾ٤ٔذ ػَٔ أؽٜضر ثُـشكز دوشثس ُِغِطز  إرث

ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز ُٔذر عالعز أشٜش، ٝصذجشش ُضثٓج ثٗضخجدجس ص٤ِ٤ٌٔز دثخَ ٛزٙ ثُٔذر، ٓج ػذث 

 إرث طجدف ٛزث ثألؽَ ثُغضز أشٜش ثألخ٤شر ثُٔضذو٤ز ٖٓ ٓذر ثٗضذثح ثُـشكز.

  ثٗضخجح ٌٓضخ ؽذ٣ذ.ٝك٢ ٛزٙ ثُقجُز، ٣ذجشش  

 52انًادج 

ص٘ظْ ثالٗضخجدجس ثُض٤ِ٤ٌٔز دٔشثع٤ْ صظذس دضقذ٣ذ صٞثس٣خ ثالٗضخجدجس ٝكوج ُِوٞثػذ 

  ثُٔطذوز ػ٠ِ ثالٗضخجدجس ثُؼجٓز.

                                                           

 ، ثُغجُق ثُزًش.33.82ٌٓشس أػالٙ، دٔوضؼ٠ ثُوجٕٗٞ سهْ  14صٔش إػجكز ثُٔجدر  -29

 31دضجس٣خ  8.88.833ثُٔضؼِن دجألفضثح ثُغ٤جع٤ز ثُظجدس دض٘ل٤زٙ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق  36.88أٗظش ثُوجٕٗٞ سهْ  -30

 . ًٔج صْ صـ٤٤شٙ ٝصض٤ٔٔٚ.2843(، ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ، ص 3988أًضٞدش  33-8123ٖٓ ر١ ثُوؼذر 

 ، ثُغجُق ثُزًش.95.86أػالٙ، دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  16صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  -31
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 اصتمانح اػضاء انًكتة وإلانتهى وتؼىيضهى: انفزع انثاَى 

 اصتمانح اػضاء انًكتة: انمضى انفزػي األول

 51انًادج 

ٖٓ أػؼجء ثٌُٔضخ ؽِخ ثالعضوجُز ك٢ أ١ ٝهش ًجٕ، ٣ٞؽٚ ؽِخ ٣ؾٞص ٌَُ ػؼٞ 

ثالعضوجُز دٞثعطز سعجُز ٓؼٔٞٗز إ٠ُ ثٌُٔضخ ٝإ٠ُ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز ٝإ٠ُ ػجَٓ 

 ثُؼٔجُز أٝ ثإله٤ِْ ثُٔضٞثؽذ دذثةشر ٗلٞرٙ ٓوش ثُـشكز.

 صؼضذش ٛزٙ ثالعضوجُز ٜٗجة٤ز دؼذ هذُٜٞج ٖٓ هذَ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز.

شـٞس ٓ٘ظخ ثُشة٤ظ، أل١ عذخ ٖٓ ثألعذجح، ٣ذجشش فَ ٌٓضخ ثُـشكز دقٌْ ك٢ فجُز 

   23إ٠ُ    33ثُوجٕٗٞ ٝثٗضخجح ٌٓضخ ؽذ٣ذ فغخ ثُششٝؽ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُٔٞثد ٖٓ 

  أػالٙ،

 إلانح اػضاء انًكتة : انمضى انفزػي انثاَي 

 53انًادج   

ؼٞ ٖٓ أػؼجء ثٌُٔضخ صـ٤خ ٣ؼضذش ٓوجال ٖٓ ثٌُٔضخ، دوشثس ٖٓ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز، ًَ ػ

 عالط ٓشثس ٓضضج٤ُز دذٕٝ ػزس ٓوذٍٞ ػٖ فؼٞس ثؽضٔجػجس ٌٓضخ ثُـشكز.

٣ٝضخز ثُوشثس ثُٔزًٞس دؤؿِذ٤ز ثألػؼجء ثُقجػش٣ٖ خالٍ ثؽضٔجع ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ك٢  

  ثُذٝسر ثُٔٞث٤ُز.

 51انًادج  

٘جة٤ز ُِؾٔؼ٤ز ٣ٌٖٔ إهجُز ٌٓضخ ثُـشكز دطِخ ٖٓ عِغ٢ أػؼجء ثُـشكز خالٍ دٝسر ثعضغ

 ثُؼجٓز صؼوذ ُٜزث ثُـشع دطِخ ْٜٓ٘.

٣ٝٞؽٚ ٛزث ثُطِخ إ٠ُ سة٤ظ ثُـشكز ٝإ٠ُ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز ٝث٠ُ ػجَٓ  

 ثُؼٔجُز أٝ ثإله٤ِْ ثُٔضٞثؽذ د٘لٞرٙ ثُضشثد٢ ٓوش ثُـشكز.

ٝصؼوذ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ثالعضغ٘جة٤ز ثؽضٔجػٜج ُٜزث ثُـشع ك٢ أؽَ ال ٣ضؼذٟ شٜشث ٝثفذث  

 ٣غش١ ثدضذثء ٖٓ صجس٣خ ثُطِخ ثُٔزًٞس، دجعضذػجء ٖٓ هذَ سة٤ظ ثُـشكز.

٣شضشؽ إلهجُز ٌٓضخ ثُـشكز، صظ٣ٞش عالعز أسدجع ثألػؼجء ثُٔضث٤ُٖٝ ٜٓجْٜٓ ػ٠ِ  

  ثألهَ ُظجُـ ؽِخ ثإلهجُز.

 55انًادج  

إرث سكغ ثُشة٤ظ ثعضذػجء أػؼجء ثُـشكز ُؼوذ دٝسر صخظض ُِذش ك٢ ؽِخ إهجُز  

ٍ أؽَ أهظجٙ شٜش ٝثفذ ٣غش١ ثدضذثء ٖٓ صجس٣خ صِو٤ٚ ثُطِخ، ٣ض٠ُٞ ػجَٓ ثٌُٔضخ خال

ثُؼٔجُز أٝ ثإله٤ِْ ثُٔؼ٢٘ ثعضذػجء أػؼجء ثُـشكز ُٜزث ثُـشع خالٍ أؽَ ال ٣ضؼذٟ خٔغز 
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ثٗوؼجء ثألؽَ ثُٔقذد ُِشة٤ظ ٖٓ أؽَ ثعضذػجةٚ  ػشش ٣ٞٓج ٣غش١ ثدضذثء ٖٓ صجس٣خ

  ثألػؼجء.

 56انًادج  

ضخ هذَ ثٗظشثّ أؽَ ع٘ض٤ٖ ٣غش١ ثدضذثء ٖٓ صجس٣خ ثٗضخجدٚ أٝ صؾذ٣ذٙ. صٔ٘غ إهجُز ثٌُٔ

ًٔج صٔ٘غ ثإلهجُز، دؤ١ فجٍ ٖٓ ثألفٞثٍ، خالٍ ثُغضز أشٜش ثُٔضذو٤ز ٖٓ ٓذر ثٗضذثح ثٌُٔضخ 

  ثُٔزًٞس.

 57انًادج 

ال ٣ٌٖٔ أل١ ػؼٞ ٖٓ أػؼجء ثٌُٔضخ ثعضوجٍ ؽٞثػ٤ز أٝ أػِٖ ػٖ إهجُضٚ ٖٓ ثٌُٔضخ،  

ٖٓ ٛزث ثُوجٕٗٞ، إٔ ٣ضششـ ُٔ٘ظخ ؽذ٣ذ ؽ٤ِز ثُلضشر ثُٔضذو٤ز  22ٝ 23ثُٔجدص٤ٖ ػٔال دؤفٌجّ 

 ٖٓ ٓذر ثٗضذثح ثٌُٔضخ، إال إرث ًجٗش

  ثُضشش٤قجس ال صٌٖٔ ٖٓ ثٗضخجح ٌٓضخ ًجَٓ.

 تؼىيض أػضاء انًكتة: انمضى انفزػي انثانج

 58انًادج 

ثألعذجح، ٣ضْ ك٢ فجُز شـٞس إفذٟ ٜٓجّ ثٌُٔضخ ؿ٤ش ٜٓٔز ثُشة٤ظ، أل١ عذخ ٖٓ 

شـِٜج ك٢ دٝسر ػجد٣ز أٝ ثعضغ٘جة٤ز ُِؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز صؼوذ خالٍ أؽَ ال ٣ضؼذٟ شٜشث ٝثفذث 

 ثدضذثء ٖٓ صجس٣خ ٓؼج٣٘ز ثُشـٞس. ٣غش١

 59انًادج 

ك٢ فجُز ثُٔٞثكوز ػ٠ِ ثعضوجُز ثٌُٔضخ أٝ إهجُضٚ ٖٓ هذَ عالعز أسدجع أػؼجء ثُؾٔؼ٤ز 

ضْ خالٍ ٗلظ ثالؽضٔجع ثٗضخجح ٌٓضخ ؽذ٣ذ ؽذوج ثُؼجٓز ثُٔضث٤ُٖٝ ٜٓجْٜٓ ػ٠ِ ثألهَ، ٣

 أػالٙ. 24ُألفٌجّ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ٛزث ثُوجٕٗٞ دٕٝ ٓشثػجر أفٌجّ ثُٔجدر 

 انتُظيى انًاني: انثاب انضادس

 62انًادج  

 صشَٔ ٤ٓضث٤ٗز ثُـشكز 7

 في المداخيل: *

ثُقظز ثُٔٔ٘ٞفز ُٜج ٖٓ فظ٤ِز ثُشعّٞ ٝثُؼشثةخ ثُٔؤرٕٝ ك٢ صقظ٤ِٜج  -

 ُلجةذصٜج ؛

ثإلػجٗجس ثُٔج٤ُز ثُض٢ ٗوذٜٓج ثُذُٝز ٝثُؾٔجػجس ثُضشثد٤ز ٝثُٔؤعغجس ثُؼ٤ٓٞٔز؛    -

 إ٤ُٜج؛ثشضشثًجس ثُٔ٘ضغذ٤ٖ 
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 ثُٜذجس ٝثُٞطج٣ج ثُٔٔ٘ٞفز ُٜج ؛ -

 ثُوشٝع ٝثُضغذ٤وجس ثُٔؤرٕٝ ُٜج دٜج ؛   -

 ثُٔذثخ٤َ ثُٔٔ٘ٞفز ُٜج أٝ صِي ثُٔوذٓز ُٜج ٓوجدَ ثُؼ٤ِٔجس ثُض٢ أٗؾضصٜج ؛   -

ثُٔذثخ٤َ ثُ٘جصؾز ػٖ ثُخذٓجس ثُٔلٞصشر ٖٓ هذَ ثُٔظجُـ ثُضجدؼز ُٜج ك٢ إؽجس    -

 ثُٜٔجّ ثُٔغ٘ذر إ٤ُٜج ؛

 ثُٔذجُؾ ثُٔقٌّٞ ُٜج دٜج ٝفظ٤ِز ص٘ل٤ز ثألفٌجّ ثُوؼجة٤ز ثُض٢ دش ك٤ٜج ُظجُقٜج؛   -

 ًَ ثُٔذثخ٤َ ثألخشٟ ثُض٢ ٣ٌٖٔ ٓ٘قٜج ُٜج.   -

 في النفقات : *

 ثُضغ٤٤ش؛ٗلوجس  -

 عضغٔجس؛ثالٗلوجس  -

 ثُغِلجس ٝثالهضشثػجس ٝخذٓز ثُذ٣ٖ ؛ صغذ٣ذ -

  ًَ ٗلوجس أخشٟ ٓشصذطز د٘شجؽٜج.   -

 62انًادج 

صؼغ ثُـشف ع٣ٞ٘ج ٤ٓضث٤ٗز ُِٔذثخ٤َ ٝثُ٘لوجس ثُخجطز دٜج ٝػ٘ذ ثالهضؼجء ٤ٓضث٤ٗجس 

  خجطز ُِٔظجُـ ثٌُِٔلز دٜج ، ٣ضْ ػشػٜج ػ٠ِ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز هظذ ثُٔٞثكوز.

ٛزٙ ث٤ُٔضث٤ٗجس، دؼذ ػشػٜج ػ٠ِ صؤش٤شر ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز، إ٠ُ  صٞؽٚ

  ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز دجُٔج٤ُز هظذ ثُٔظجدهز.

 ٣ٝؼٜذ إ٠ُ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز ثُضقون ٖٓ ص٘ل٤زٛج. 

ك٢ فجُز صؼزس ثُٔظجدهز ػ٠ِ ٓششٝع ث٤ُٔضث٤ٗز ٖٓ ُذٕ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز دؼذ ٓشٝس صغؼز  

دذث٣ز ثُغ٘ز ثُٔج٤ُز، ٣ٌٖٔ ُِغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز إٔ صؼذ ُِـشكز ثُٔؼ٤٘ز ٤ٓضث٤ٗز أشٜش ٖٓ 

ؽضة٤ز صؤشش ػ٤ِٜج ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز دجُٔج٤ُز صضؼٖٔ ثُٔظجس٣ق ثُؼشٝس٣ز ُؼٔجٕ 

  ثعضٔشثس٣ضٜج ًٔشكن ػ٢ٓٞٔ.

انًكزرج 62انًادج 
32

 

ذ دؾذٍٝ ثُخذشثء صخؼغ فغجدجس ثُـشكز ُضذه٤ن ع١ٞ٘ ٣٘ؾضٙ خذ٤ش ٓقجعخ ٓو٤

ثُٔقجعذ٤ٖ صؼٜذ إ٤ُٚ ٓشثهذز ثُضذد٤ش ثُٔج٢ُ ُِـشكز ٝثُضؤًذ ٖٓ طقز فغجدجصٜج ٝٓٔضٌِجصٜج. 

 ٣ؼشع صوش٣ش صذه٤ن ثُقغجدجس ػ٠ِ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز.

 صؼ٤ٖ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ثُخذ٤ش ثُٔقجعخ ُٔذر عالط ع٘ٞثس هجدِز ُِضؾذ٣ذ ٓشر ٝثفذر.

                                                           

 ، ثُغجُق ثُزًش.95.86ٕٞ سهْ ثٌُٔشسر أػالٙ، دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُوجٗ 38صْ إػجكز ثُٔجدر  - 32



 

 - 27  -  

 61انًادج 

خ هشثس ٓشضشى صظذسٙ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؤرٕ ُِـشف دٔٞؽ

ٝثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز دجُٔج٤ُز، ك٢ إٔ صوضشع ٓذجُؾ ُضش٤٤ذ ٝص٤ٜتز ٓؤعغجس ُٜج ػالهز 

  دٜٔجٜٓج ٝثخضظجطجصٜج .

ال ٣ٌٖٔ ثإلرٕ ك٢ ٛزٙ ثالهضشثػجس ُٔذر صضؾجٝص عالع٤ٖ ع٘ز، ٝصغضٞؽخ ٛزٙ  

  ضٜالى.ثالهضشثػجس ك٢ ًَ ع٘ز إػذثد ؽذثٍٝ ثالع

صؤدٟ ٓذجُؾ ثالهضشثػجس ثُٔزًٞسر ٝٗلوجس ثعضـالٍ ثُٔؤعغجس دٞثعطز ثُٔذثخ٤َ، ٝثٕ  

  ثهضؼ٠ ثُقجٍ، دٞثعطز ثُشعّٞ شذٚ ثُؼش٣ذ٤ز ثُٔقذعز ُلجةذر ثُٔؤعغجس ثُٔزًٞسر.

63انًادج 
33

 

صضٞهق ثالهض٘جءثس ثُؼوجس٣ز دؼٞع ٖٓ ؽٜز، ًٝزث ثُضل٣ٞضجس ثُؼوجس٣ز دؼٞع أٝ دذٕٝ 

  ز أخشٟ ثُض٢ ص٘ؾضٛج ثُـشف، ػ٠ِ عجدن إرٕ ؽذن ثُششٝؽ ثُضج٤ُز 7ػٞع ٖٓ ؽٜ

دسْٛ دوشثس  2. 999.999ك٤ٔج ٣خض ثالهض٘جءثس ٝثُضل٣ٞضجس ثُض٢ صوَ ه٤ٔضٜج ػٖ   .8

 ؛صظذسٙ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز

   2.999.999ك٤ٔج ٣خض ثالهض٘جءثس ٝثُضل٣ٞضجس ثُض٢ صؼجدٍ ه٤ٔضٜج أٝ صلٞم  .3

ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ٝثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز  دوشثس ٓشضشى صظذسٙدسْٛ 

  ثٌُِٔلز دجُٔج٤ُز.

  انىصايح: انثاب انضاتغ

 61انًادج 

 ٣ضٞهق ص٘ل٤ز هشثسثس ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُِـشكز ػ٠ِ ٓظجدهز 7

ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز ٝثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز دجُٔج٤ُز ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُوؼج٣ج  .8

 ثُضج٤ُز7

 ؛ ث٤ُٔضث٤ٗز     -

 ؛ ؽذ٣ذر ثػضٔجدثس كضـ   -

 .ٝثُٞطج٣ج ثُٜذجس هذٍٞ   -

 ثُضج٤ُز7ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز دجُٔج٤ُز ك٢ ٓج ٣ضؼِن دجُوؼج٣ج  .3

 ؛ دج٤ُٔضث٤ٗز ثُٔضؼِوز ثُضؼذ٣الس   -

 .خجطز ثػضٔجدثس كضـ   -

 ثُضج٤ُز7ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز ك٢ ٓج ٣ضؼِن دجُوؼج٣ج  .2
                                                           

 ، ثُغجُق ثُزًش.95.86أػالٙ، دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  32صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  - 33
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 ؛ثُضشثد٢ـ ِٓقوز دٜج دثخَ ٗلٞرٛج ٓظجُ إفذثط   -

  .ُٜج صجدؼز ػوجسثس ًشثء   -

 65انًادج 

صٞؽٚ ثُـشف إ٠ُ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز، خالٍ ثُغالعز أشٜش ثأل٠ُٝ ٖٓ ًَ ع٘ز، 

  صوش٣شث شجٓال فٍٞ إٗؾجص دشثٓؼ ػِٜٔج ٝص٘ل٤ز ثألشـجٍ خالٍ ثُغ٘ز ثُغجدوز،

 66انًادج 

ش ثُؼجد١ ُٔظجُـ إرث عذش ُِغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز ٝؽٞد خشٝهجس صٔظ دجُغ٤ 

ثُـشكز دؼذ إؽشثء ء دقظ ك٢ ثُٔٞػٞع دض٘غ٤ن ٓغ ثُغِطز ثإلدثس٣ز ثُٔق٤ِز، ٣ٌٖٔ صٞه٤ق 

أؽٜضر صغ٤٤ش ثُـشكز دوشثس ٓؼَِ ٣٘شش دجُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز. ٝال ٣ٌٖٔ إٔ صضؾجٝص ٓذر ثُضٞه٤ق 

  أسدؼز أشٜش.

 ًٔج ٣ؾٞص فَ أؽٜضر ثُـشكز دٔشعّٞ ٓؼَِ ٣٘شش دجُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز.

ٞص، ػ٘ذ ثالهضؼجء، ثُِؾٞء إ٠ُ ثُوؼجء ؽذوج ُِ٘ظٞص ٝثُوٞث٤ٖٗ ثُؾجس١ دٜج ٣ٝؾ

  ثُؼَٔ.

 67انًادج 

إرث صؼزس ص٣ٌٖٞ ٌٓضخ ؿشكز ٓج ٝك٢ فجُز ثعضوجُز ؽٔجػ٤ز ألػؼجةٜج أٝ إهجُضْٜ أٝ 

أػالٙ، صوّٞ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز، خالٍ أؽَ    33صٞه٤ق أؽٜضصٜج أٝ فِٜج ؽذوج ُِٔجدر 

٣ٞٓج ثُٔٞث٤ُز ُقذٝط إفذٟ ثُقجالس ثُٔزًٞسر، دضؼ٤٤ٖ ُؾ٘ز خجطز صض٠ُٞ ػٔجٕ خٔغز ػشش 

  ثُغ٤ش ثُؼجد١ ُشؤٕٝ ثُـشكز.

صضٌٕٞ ثُِؾ٘ز ثُخجطز ٖٓ ٓٔغَ ػٖ ثُغِطز ثُقٌٞٓز ثُٔخضظز ٝٓذ٣ش ثُـشكز ثُٔؼ٤٘ز 

أٝ، إرث صؼزس رُي، ٖٓ ٓغضخذّ دجُـشكز ٝعالعز أػؼجء ٖٓ ثُـشكز ٣ٔغِٕٞ ثألط٘جف ث٤ُٜ٘ٔز 

 ثُغالعز ثٌُٔٞٗز ُِـشكز، ٝصؼ٤ٖ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز ٖٓ د٤ْٜ٘ سة٤غج ُِؾ٘ز.

٣ؼضذش سة٤ظ ثُِؾ٘ز أٓشث دجُظشف ُذٟ ثُـشكز ٝٛٞ دزُي خجػغ ألفٌجّ ثُوجٕٗٞ سهْ 

 ثُٔضؼِن دٔغؤ٤ُٝز 38.66

ث٥ٓش٣ٖ دجُظشف ٝثُٔشثهذ٤ٖ ٝثُٔقجعذ٤ٖ ثُؼ٤٤ٖٓٞٔ ثُظجدس دض٘ل٤زٙ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق 

 ًٔج صْ صـ٤٤شٙ ٝصض٤ٔٔٚ. (، 3993أدش٣َ   2)   8132ٖٓ ٓقشّ   86دضجس٣خ    8.93.32 سهْ

ص٘ض٢ٜ ٜٓجّ ٛزٙ ثُِؾ٘ز، دقٌْ ثُوجٕٗٞ، ٝفغخ ثُقجُز، دٔؾشد ثٗضٜجء ثألعذجح ثُض٢ 

  أفذعش ٖٓ أؽِٜج.

 68انًادج 

إرث ٝهغ فَ ؿشكز ُِضؾجسر ٝثُظ٘جػز ٝ ثُخذٓجس أٝ ثٓض٘غ ثألػؼجء ػٖ ٓضثُٝز   

ٜٓجْٜٓ ػ٠ِ إعش ثعضوجُز ؽٔجػ٤ز، أٝ أل١ عذخ ٖٓ ثألعذجح، ٣ؾشٟ ثٗضخجح أػؼجء ؽذد 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/53145.htm
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ُِـشكز خالٍ ٓذر عالعز أشٜش صغش١ ثدضذثء ٖٓ صجس٣خ صش٤ٌَ ثُِؾ٘ز ثُخجطز ثُٔشجس إ٤ُٜج 

 ثُغضز أشٜش ثُغجدوز ُِضؾذ٣ذ ثُؼجّ ألػؼجء ثُـشف.أػالٙ، ٓج ػذث إرث طجدف رُي 

 جًؼيح انغزف انًغزتيح نهتجارج وانصُاػح وانخذياخ: انثاب انثايٍ

 69انًادج 

ؽٔؼ٤ز ثُـشف ثُٔـشد٤ز ُِضؾجسر  ص٘ضظْ ؿشف ثُضؾجسر ٝثُظ٘جػز ٝثُخذٓجس ك٢ إؽجس "

  2 ثُظجدس ك٢  8.25.243 ٝثُظ٘جػز ٝثُخذٓجس" صخؼغ ألفٌجّ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ

( دض٘ظ٤ْ فن صؤع٤ظ ثُؾٔؼ٤جس 8625ٗٞكٔذش  82)  8245ؽٔجدٟ ثأل٠ُٝ 
34

، ًٔج ٝهغ 

 .ثُؾٔؼ٤ز" صـ٤٤شٙ ٝصض٤ٔٔٚ ٝثُٔغٔجر ك٢ ٓج دؼذ "

 ثُ٘ظجّ ثألعجع٢ ُِؾٔؼ٤ز.صض٠ُٞ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔخضظز ثُٔظجدهز ػ٠ِ 

 ٣ؾخ إٔ ٣قذد ثُ٘ظجّ ثألعجع٢ ُِؾٔؼ٤ز ٓج 7٢ِ٣

   ثُؾٔؼ٤ز؛ ٌٝٓضخ ثُشة٤ظ ثٗضخجح ؽش٣وز 

    ؛ش ثُؾٔؼ٤زصغ٤٤ أؽٜضر ػَٔ ؽش٣وز 

  ثُٔ٘ضخخ ٝثُشة٤ظ ثُؾذ٣ذ ثُشة٤ظ د٤ٖ ثُغِؾ صغ٤ِْ ٤ًل٤جس.  

 72انًادج 

 صوّٞ ثُؾٔؼ٤ز دجُٜٔجّ ثُضج٤ُز 7

ػ٠ِ ثُض٘غ٤ن د٤ٖ ؽ٤ٔغ ثُـشف ثُض٢ صٔغِٜج دخظٞص ث٥سثء  ثُغٜش   .8

ٝثُٔوضشفجس ثُض٢ صٞؽٚ إ٤ُٜج ٖٓ هذِٜج ٝثُٜ٘ٞع دؤػٔجُٜج ٝصٔغ٤ِٜج ُذٟ ثُغِطجس 

 ثُذ٤ُٝز؛ثُؼ٤ٓٞٔز ٝث٤ُٜتجس 

إدذثء ث٥سثء ٝصوذ٣ْ ثُٔوضشفجس ٝإػطجء ؽ٤ٔغ ثُٔؼِٞٓجس ٝثُضٞػ٤قجس ثُض٢  .3

 صذخِٜج؛صطِخ ٜٓ٘ج ٝثُض٢ صْٜ ٗطجم 

 ُٔغجٛٔز ك٢ إٗؼجػ ٝصط٣ٞش ثُوطجػجس ثالهضظجد٣ز ثُض٢ صٔغِٜج ؛ث .2

إػذثد ٝصِو٤ٖ دشثٓؼ ثُض٣ٌٖٞ ٝثعضٌٔجٍ ثُض٣ٌٖٞ ُلجةذر أػؼجء ثُؾٔؼ٤ز  .1

 ٝٓغضخذ٤ٜٓج؛

ثُو٤جّ دجُذقٞط ث٤ُٔذث٤ٗز ٝثُذسثعجس رثس ثُطجدغ ثُٞؽ٢٘ ثُٔشصذطز دجُوطجع  .2

  ٝإدالؽ ٗضجةؾٜج إ٠ُ ثُغِطجس ثُٔخضظز ٝثُـشف.

                                                           

 3191ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ػذد ثُؾٔؼ٤جس،  صؤع٤ظ ٣ؼذؾ دٔٞؽذٚ فن 8.25.243أٗظش ظ٤ٜش شش٣ق سهْ  -34

 . ًٔج صْ صـ٤٤شٙ ٝصض٤ٔٔٚ.3516(، ص 8625ٗٞٗذش  34) 8245ؽٔجدٟ ثأل٠ُٝ  83ٌٓشس دضجس٣خ 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/159643.htm
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 يمتضياخ ختاييح واَتمانيح: نتاصغانثاب ا

72انًادج 
35

 

ص٘غخ ثدضذثء ٖٓ صجس٣خ ٗشش ٛزث ثُوجٕٗٞ ك٢ ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز أفٌجّ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق  

ضؼِن دجُ٘ظجّ ( ث٣8644ُٔ٘ج٣ش  35) 8246طلش   4دضجس٣خ  8.44.13 دٔغجدز هجٕٗٞ سهْ

  ثألعجع٢ ُـشف ثُضؾجسر ٝثُظ٘جػز ٝثُخذٓجس، ًٔج ٝهغ صـ٤٤شٙ ٝصض٤ٔٔٚ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

 ثُغجُق ثُزًش. ،95.86أػالٙ، دٔوضؼ٠ ثُٔجدر ثُشثدؼز ٖٓ ثُوجٕٗٞ سهْ  48صْ ٗغخ ثُلوشر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُٔجدر  - 35
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  فهزسفهزس

 1 ............... ٣ضؼِن دجُ٘ظجّ ثألعجع٢ ُـشف ثُضؾجسر ٝثُظ٘جػز ٝثُخذٓجس 25.83هجٕٗٞ سهْ 

 1 ........................................................................ ثُذجح ثأل7ٍٝ أفٌجّ ػجٓز

 1 .......................................................... ثُذجح ثُغج7٢ٗ ثُٜٔجّ ٝثالخضظجطجس

 5 ......................................................... ثُذجح ثُغجُظ7 أؽٜضر ثإلدثسر ٝثُضغ٤٤ش

 6 ....................... ثُلشع ثأل7ٍٝ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ثالخضظجطجس ٝثُض٣ٌٖٞ ٝثُضغ٤٤ش

 81 .............................. ثُلشع ثُغج7٢ٗ ثٌُٔضخ ثالخضظجطجس ٝثُض٣ٌٖٞ ٝثُضغ٤٤ش

 39 ................................................... ثُلشع ثُغجُظ7 ثُِؾجٕ ثُضش٤ٌَ ٝثُضغ٤٤ش

 38 ............................... ثُلشع ثُشثدغ7 ٓذ٣ش٣ز ثُـشكز ثإلفذثط ٝثالخضظجطجس

 38 .................................................................. ثُذجح ثُشثدغ7 ثُ٘ظجّ ثُذثخ٢ِ

 33 ........ ثُذجح ثُخجٓظ7 ثعضوجُز أػؼجء ثُـشكز ٝأػؼجء ثٌُٔضخ ٝإهجُضْٜ ٝصؼ٣ٞؼْٜ

 33 ............................ ثُلشع ثأل7ٍٝ ثعضوجُز أػؼجء ثُـشكز ٝإهجُضْٜ ٝ صؼ٣ٞؼْٜ

 31 ............................ ثُلشع ثُغج7٠ٗ ثعضوجُز ثػؼجء ثٌُٔضخ ٝإهجُضْٜ ٝصؼ٣ٞؼْٜ 

 32 ................................................................. ثُذجح ثُغجدط7 ثُض٘ظ٤ْ ثُٔج٢ُ

 34 ......................................................................... ثُذجح ثُغجدغ7 ثُٞطج٣ز

 36 ...................ثُغج7ٖٓ ؽٔؼ٤ز ثُـشف ثُٔـشد٤ز ُِضؾجسر ٝثُظ٘جػز ٝثُخذٓجسثُذجح 

 29 .................................................... ثُذجح ثُضجعغ7 ٓوضؼ٤جس خضج٤ٓز ٝثٗضوج٤ُز

 28 .................................................................................................. كٜشط

 


