
 

 

 

 

 

 األساسي انُظاو - انًهُيىٌ انصحافيىٌ

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 2 - 

يٍ رجة  11صادر في  11161.1شزيف رقى ظهيز 

 31114( تتُفيذ انقاَىٌ رقى 7116أتزيم  71)  1341

انًتؼهق تانُظاو األساسي نهصحافييٍ انًهُييٍ
1

 
 

 

 هلل ٔحذِ، بنحًذ

 جذبخهّ: –بنطةجغ بنششٚف 

 )يحًذ جٍ بنحغٍ جٍ يحًذ جٍ ٕٚعف هللا ٔنّٛ(

 

 ٚؼهى يٍ ظٓٛشَة بنششٚف ْزب، أعًةِ هللا ٔأػض أيشِ أَُة:

 يُّ، 05ٔ 24جُةء ػهٗ بنذعسٕس ٔال عًٛة بنفظهٍٛ 

 

 أطذسَة أيشَة بنششٚف جًة ٚهٙ:

 

 بنًسؼهك 31.98ْزب ، بنمةٌَٕ سلى ، ػمث ظٓٛشَة بنششٚف ُٚفز ُٔٚشش جةنػشٚذخ بنشعًٛد

 جةنُظةو بألعةعٙ نهظحةفٍٛٛ بنًٍُٓٛٛ، كًة ٔبفك ػهّٛ يػهظ بنُٕبت ٔيػهظ بنًغسشةسٍٚ.

 

 (.4592أجشٚم  41)  9281يٍ سغث  91ٔحشس جةنشجةؽ فٙ 

 ٔلؼّ جةنؼطف:

 سئٛظ بنحكٕيد،

 بإليؼةء: ػحذ بإلنّ بجٍ كٛشبٌ.
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األساسي نهصحافييٍ يتؼهق تانُظاو  89.98قاَىٌ رقى 

 انًهُييٍ

 انصحافيىٌ انًهُيىٌ األول:انثاب 

 تؼاريف: األولانفزع 

 انًادج األونى

 ٚمظذ فٙ يذنٕل ْزب بنمةٌَٕ جةنظحةفٙ بنًُٓٙ كم يٍ:

 بنظحةفٙ بنًُٓٙ بنًحسشف: .9

كم طحةفٙ يُٓٙ ٚضبٔل يُٓد بنظحةفد جظٕسخ سئٛغٛد ٔيُسظًد، فٙ ٔبحذ أٔ أكطش 

بنًكسٕجد أٔ بإلنكسشَٔٛد أٔ بنغًؼٛد أٔ بنغًؼٛد بنحظشٚد أٔ ٔكةند يٍ يؤعغةذ بنظحةفد 

بألَحةء ػًٕيٛد كةَر أٔ خةطد بنسٙ ٕٚغذ يمشْة بنشئٛغٙ جةنًغشت، ٔٚكٌٕ أغشِ بنشئٛغٙ 

 يٍ يضبٔند بنًُٓد.

 بنظحةفٙ بنحش: .4

كم طحةفٙ يُٓٙ ٚسؼةيم جُةء ػهٗ ؽهث يغ يؤعغد طحةفٛد ٔبحذخ أٔ أكطش ٕٚغذ 

بنشئٛغٙ جةنًغشت، ٔأٌ ٚكٌٕ أغشِ بنشئٛغٙ يٍ يضبٔند يُٓد بنظحةفد ٔال ٚسمةػٗ يمشْة 

 أغشب لةسب.

 بنظحةفٙ بنًسذست: .8

كم طحةفٙ يُٓٙ ٚضبٔل يُٓد بنظحةفد فٙ ٔبحذخ أٔ أكطش يٍ يؤعغد طحةفٛد ٕٚغذ 

 يٍ:يمشْة بنشئٛغٙ جةنًغشت ٔال ٚسٕفش ػهٗ أكطش 

 َةيع يؼسًذ نهسكٍٕٚ بنًغسًش؛عُسٍٛ فٙ يضبٔند يُٓد بنظحةفد يغ لؼةء جش -

عُد يٍ يضبٔند بنًُٓد جةنُغحد نهحةطهٍٛ ػهٗ شٓةدخ يٍ يغسٕٖ بإلغةصخ ػهٗ  -

بأللم أٔ شٓةدخ يسخظظد فٙ يػةل بنظحةفد يغهًد يٍ ؽشف يؤعغةذ 

 بنسؼهٛى بنؼةنٙ بنؼةو أٔ بنخةص أٔ دجهٕو يؼسشف جًؼةدنسٓة نٓة.

 بنظحةفٙ بنششفٙ: .2

 49سمةػذ جؼذ يًةسعد يُٓد بنظحةفد نًذخ ال زمم ػٍ كم طحةفٙ يُٓٙ أحٛم ػهٗ بن

 عُد.
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 2انًادج 

ٚؼسحش أٚؼة طحةفٌٕٛ يٌُٕٓٛ كم يٍ بنشعةيٍٛ ٔبنًظٕسٍٚ بنفٕزٕغشبفٍٛٛ 

 ٔبنًظٕسٍٚ جةنًٛذبٌ بنسهفض٘.

ٚذخم فٙ حكى بنظحةفٍٛٛ بنًٍُٓٛٛ بنًغةػذٌٔ بنًحةششٌٔ فٙ بنسحشٚش يطم بنًحشسٍٚ 

سٍٚ ٔيغةػذ٘ بنًظٕسٍٚ بنفٕزٕغشبفٍٛٛ جةنًٛذبٌ بنسهفض٘، بنًسشغًٍٛ ٔبنًخسضنٍٛ بنًحش

يةػذب ٔكالء بإلشٓةس ٔغًٛغ يٍ ال ٚمذيٌٕ جٕغّ يٍ بنٕغِٕ إال يغةػذخ ػشػٛد فٙ ْزب 

 بنًػةل.

 8انًادج 

زطحك أحكةو ْزب بنمةٌَٕ ػهٗ بنظحةفٍٛٛ بنًٍُٓٛٛ ٔيٍ فٙ حكًٓى بنؼةيهٍٛ جًشبفك 

 بنزٍٚ ٚظهٌٕ خةػؼٍٛ نُظةيٓى بألعةعٙ بنخةص. بنذٔند ٔبنًؤعغةذ بنؼةيد بإلػاليٛد

 أحكاو خاصح تؼًم انصحافي انًهُي: انفزع انثاَي

 4انًادج 

ٚسى إضحةذ طفد بنظحةفٙ بنًُٓٙ جٕبعطد جطةلد بنظحةفد بنًُٓٛد بنًغهًد إنٗ بنًؼُٙ 

ؼهك بنًس 15.98جةأليش ٔفمة ألحكةو ْزب بنمةٌَٕ ٔبنُظٕص بنًسخزخ نسطحٛمّ ٔكزب بنمةٌَٕ سلى 

 جئحذبش بنًػهظ بنٕؽُٙ نهظحةفد.

 5انًادج 

ػالٔخ ػهٗ بألَظًد بنسٙ ٚؼؼٓة بنًػهظ بنٕؽُٙ نهظحةفد جظفد لةََٕٛد، ٚخؼغ 

بنظحةفٙ بنًُٓٙ إنٗ بالنسضبيةذ بنًُٓٛد بنًُظٕص ػهٛٓة فٙ بالزفةلٛةذ بنذٔنٛد ربذ بنظهد 

زى َششْة جةنػشٚذخ جًػةل بنظحةفد ٔحشٚد بنشأ٘ ٔبنسؼحٛش بنسٙ طةدق ػهٛٓة بنًغشت ٔ

 بنشعًٛد يغ يشبػةخ أحكةو بنذعسٕس ٔلٕبٍَٛ بنًًهكد.

ٔٚغسفٛذ يٍ بنحًةٚد بنمةََٕٛد بنسٙ زؼًُٓة بنُظٕص بنًزكٕسخ أػالِ لظذ زًكُّٛ يٍ 

 يًةسعد يُٓسّ جكم حشٚد.

 تطاقح انصحافح انًهُيح: انفزع انثانث

 6انًادج 

بنٕؽُٙ نهظحةفد جُةء ػهٗ ؽهث يٍ زغهى جطةلد بنظحةفد بنًُٓٛد يٍ نذٌ بنًػهظ 

 بنًؼُٙ جةأليش.

زحٍٛ جطةلد بنظحةفد بنًُٓٛد طفد بنظحةفٙ ٔكزب بنًؤعغد بنظحةفٛد بنسٙ ٚشسغم جٓة 

 أٔ بنًؤعغةذ بنسٙ ٚسؼةيم يؼٓة.
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 7انًادج 

 4ٔ 9بألطُةف بنًؼشفد فٙ بنًةدزٍٛ زًُح جطةلد بنظحةفد بنًُٓٛد نًٍ ٚطهحٓة يٍ 

 ٙ:أػالِ، يغ إضحةذ ية ٚه

أَّ نى ٚظذس فٙ حمّ حكى يكسغث نمٕخ بنشٙء بنًمؼٙ جّ يٍ أغم غُةٚد أٔ  -

غُحد فٙ لؼةٚة بالجسضبص ٔبالحسٛةل ٔبنُظث ٔبالسزشةء ٔبعسغالل بنُفٕر 

ٔخٛةَد بأليةَد، نٓة ػاللد جةخسظةص بنًػهظ بنٕؽُٙ نهظحةفد، أٔ فٙ لؼةٚة 

بالعسغالل بنػُغٙ بالزػةس فٙ بنًخذسبذ أٔ أفؼةل إسْةجٛد أٔ بالغسظةت أٔ 

نهمةطشٍٚ أٔ بنػشبئى ػذ بألطٕل ٔبنفشٔع أٔ حكى جةنحشيةٌ يٍ حك أٔ أكطش 

 يٍ حمٕلّ بنٕؽُٛد أٔ بنًذَٛد؛

 أَّ نٛظ أغٛش نذٖ دٔند أٔ يُظًد أغُحٛد؛ -

أٌ ٚمذو بنسضبية يكسٕجة جةحسشبيّ نالنسضبيةذ بنٕبسدخ فٙ بنُظٕص بنسششٚؼٛد  -

د ٔبنُظةو بنذبخهٙ نهًػهظ بنٕؽُٙ نهظحةفد ٔبنسُظًٛٛد ٔيٛطةق أخاللٛةذ بنًُٓ

 ٔبألَظًد بألخشٖ بنسٙ ٚؼؼٓة ْزب بألخٛش؛

شطسّ ٔبنًؤعغد بنظحةفٛد َبنًُٓٛد أٌ ٚحذد ؽحٛؼد أ بنظحةفد ٚسؼٍٛ ػهٗ ؽةنث جطةلد

 بنسٙ ٚشسغم جٓة أٔ ػُذ باللسؼةء بنًؤعغد أٔ بنًؤعغةذ بنظحةفٛد بنسٙ ٚسؼةيم يؼٓة.

طد جًٍ ٚؼسحشٌٔ فٙ حكى بنظحةفٍٛٛ بنًٍُٓٛٛ إنٗ يٍ ٚطهحٓة زغهى جطةلد بنظحةفد بنخة

 أػالِ. 4يٍ بألشخةص بنًشةس إنٛٓى فٙ بنًةدخ 

 8انًادج 

بنًُٓٛد نًذخ عُد ٔزػذد جمٕخ بنمةٌَٕ ٔفك بنكٛفٛةذ بنًحذدخ فٙ  بنظحةفد زًُح جطةلد

شٔؽ يُحٓة أدَةِ ية نى ٚطشأ أ٘ زغٛٛش ػهٗ ش 95بنُض بنسُظًٛٙ بنًشةس إنّٛ فٙ بنًةدخ 

 ٔزػذٚذْة.

 ٚػث أٌ ٚكٌٕ لشبس سفغ يُح جطةلد بنظحةفد بنًُٓٛد أٔ سفغ زػذٚذْة يؼهال.

 9انًادج 

 زغحث جطةلد بنظحةفد بنًُٓٛد ٔغٕجة فٙ حةند بَسفةء أحذ ششٔؽ يُحٓة.

ًٚكٍ نهمةػٙ بنحكى جغحث جطةلد بنظحةفد بنًُٓٛد فٙ حةند طذٔس حكى يكسغث نمٕخ 

َد بنظحةفٙ بنًُٓٙ يٍ أغم بسزكةجّ أفؼةال يُظٕص ػهٛٓة فٙ بنًةدخ بنشٙء بنًمسؼٙ جّ جئدب

، ٔفٙ ْزِ بنحةند، ٚسؼٍٛ ػهٗ بنًػهظ بنٕؽُٙ نهظحةفد بنمٛةو جغحث جطةلد بنظحةفد 1

 بنًُٓٛد.

 91انًادج 

ٚحذد ًَٕرظ جطةلد بنظحةفد بنًُٓٛد ٔكٛفٛةذ يُحٓة ٔزػذٚذْة ٔعححٓة جُض زُظًٛٙ 

ػهظ بنٕؽُٙ نهظحةفد بنز٘ ٚػث أٌ ٚحذّٚ دبخم أغم ال ٚسؼذٖ ٚظذس جؼذ بعسطالع سأ٘ بنً



 

 - 6 - 

( يٍ زةسٚخ إحةنسّ ػهّٛ يٍ ؽشف بنغهطد بنحكٕيٛد بنًخسظد، ًٔٚكُّ ػُذ 85ضالضٍٛ ٕٚية )

 باللسؼةء أٌ ٚطهث يٍ بنغهطد بنًؼُٛد زًذٚذ بألغم نفسشخ إػةفٛد ال زسؼذٖ ضالضٍٛ ٕٚية.

 99انًادج 

زشغم، ألصٚذ يٍ ضالضد أشٓش، طحةفٍٛٛ غٛش ال ٚػٕص أل٘ يؤعغد طحةفٛد أٌ 

 ٔنى ٚسى زمذٚى ؽهث بنحظٕل ػهٛٓة.أيسٕفشٍٚ ػهٗ جطةلد بنظحةفد بنًُٓٛد نهغُد بنػةسٚد، 

إرب بَمطغ طةحث جطةلد بنظحةفد َٓةئٛة ػٍ بنؼًم نذٖ إحذٖ يؤعغةذ بنظحةفد، 

فد بنز٘ ًٚكُّ ٔغث ػهٗ بنًؤعغد بنظحةفٛد بنًؼُٛد أٌ زخحش جزنك بنًػهظ بنٕؽُٙ نهظحة

إية أٌ ٚغٛش بنحطةلد جةػسحةس ٔػؼٛد طةححٓة بنػذٚذخ أٔ ٚمٕو جغححٓة إٌ بلسؼٗ بنحةل زطحٛمة 

 أػالِ. 1نهًةدخ 

 92انًادج 

ذب جسظشٚح د بنمةٌَٕ بنػُةئٙ، كم يٍ أدنٗ ػًٚسؼشع نهؼمٕجةذ بنًمشسخ فٙ يػًٕػ

بنًُٓٛد أٔ بعسؼًم جطةلد ٚسؼًٍ جٛةَةذ غٛش طحٛحد لظذ بنحظٕل ػهٗ جطةلد بنظحةفد 

يُسٓٛد يذخ طالحٛسٓة أٔ يهغةخ، أٔ بَسحم طفد يُٓٙ أٔ يٍ فٙ حكًّ نغشع ية دٌٔ أٌ 

ٚكٌٕ حةطال ػهٗ جطةلد بنظحةفد بنًُٓٛد أٔ لةو ػًذب جسغهٛى جطةلةذ يشةجٓد نحطةلد 

 بنظحةفد بنًُٓٛد بنًُظٕص ػهٛٓة فٙ ْزب بنمةٌَٕ.

 تانًؤسسح انصحافيحػالقاخ انشغم : انفزع انزاتغ

 98انًادج 

 20.11زغش٘ ػهٗ بنظحةفٍٛٛ بنًٍُٓٛٛ أٔ يٍ فٙ حكًٓى بألغشبء أحكةو بنمةٌَٕ سلى 

بنًسؼهك جًذَٔد بنشغم ٔبنُظٕص بنًسخزخ نسطحٛمّ يغ يشبػةخ بألحكةو بألكطش فةئذخ نٓى 

جؼذِ أٔ فٙ  42بنًُظٕص ػهٛٓة فٙ ْزب بنمةٌَٕ أٔ فٙ بالزفةلٛةذ بنػًةػٛد بنٕبسدخ فٙ بنًةدخ 

جُٕد بنؼمذ بنز٘ ٚشجؾ جٍٛ بنظحةفٙ بنًُٓٙ بألغٛش ٔبنًؤعغد بنظحةفٛد أٔ فٙ بنُظةو 

 بألعةعٙ نٓزِ بألخٛشخ.

زهسضو بنًػةنظ بنسأدٚحٛد نًسؼٓذ٘ بالزظةل بنغًؼٙ بنحظش٘ بنؼًٕيٙ جةحسشبو 

 يمسؼٛةذ يذَٔد بنشغم ْٔزب بنمةٌَٕ.

 94انًادج 

يؤعغد طحةفٛد يٍ خذيةذ طحةفٙ يُٓٙ حغث  ٚؼسحش أ٘ بزفةق زغسفٛذ جًٕغحّ

يذنٕل بنًةدخ بألٔنٗ يٍ ْزب بنمةٌَٕ يمةجم أغش جًطةجد ػمذ شغم، يًٓة كةَر ؽشٚمد أدبء 

 بألغش ٔيحهغّ ٔيًٓة كةٌ بنٕطف بنز٘ ٚطهمّ بألؽشبف ػهٗ بالزفةق.

 95انًادج 

عغد ال ٚػٕص نهظحةفٙ بنًُٓٙ بنًحسشف أٔ بنًسذست أٌ ٚكٌٕ أغٛشب إال فٙ يؤ

 طحةفٛد ٔبحذخ.
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بعسطُةء يٍ بنفمشخ بألٔنٗ أػالِ ًٚكٍ نهظحةفٙ بنًُٓٙ بنًحسشف أٔ بنًسذست أٌ 

ٚسؼةيم يغ يؤعغةذ طحةفٛد أخشٖ ششٚطد بنحظٕل ػهٗ إرٌ يكسٕت يٍ يشغهّ، ٔفٙ 

 حةند ػذو بحسشبو بإلرٌ بنًزكٕس ًٚكٍ بػسحةس رنك إخالال جششٔؽ ػمذ بنشغم.

 96انًادج 

ٔص فسشخ بالخسحةس بنسٙ زشغم خالنٓة بنًؤعغد بنظحةفٛد طحةفٛة يُٓٛة ال ٚػٕص أٌ زسػة

 كأغٛش ضالضد أشٓش لةجهد نهسػذٚذ يشخ ٔبحذخ.

 97انًادج 

ػُذية ٚسخز زؼةيم بنظحةفٙ بنًُٓٙ بنًحسشف أٔ بنًسذست يغ بنًؤعغد بنظحةفٛد 

طحر أدبء بألزؼةت ؽةجؼة يُةعحةزٛة ٔيؤلسة ٔيغسمال، ٚػث بإلشةسخ إنٗ رنك فٙ بنٕضٛمد بنسٙ ز

 يمةجم بنخذيةذ بنًُػضخ أٔ إنٗ ؽةجؼٓة بنًػةَٙ.

ٚػث أدبء أغش ػٍ كم ػًم ؽهحر بنًؤعغد بنظحةفٛد بنمٛةو جّ أٔ ٔبفمر ػهّٛ ٔنٕ نى 

 ٚسى بعسغالنّ.

 98انًادج 

ٚحك نهظحةفٙ بنًُٓٙ أٌ ٚشفغ َمم خحش أٔ جطّ إنٗ بنػًٕٓس جسٕلٛؼّ ػُذية زذخم 

ٔفك بنمٕبػذ  زى ٌٔ سػةِ، ششٚطد أٌ ٚكٌٕ ػًم بنظحةفٙ لذػهّٛ زغٛٛشبذ غْٕشٚد د

بنًُٓٛد بنًسؼةسف ػهٛٓة ٔػُذ باللسؼةء ؽحمة نًٛطةق أخاللٛةذ بنًُٓد بنًؼًٕل جّ دبخم 

بنًؤعغد بنظحةفٛد، ٚؼسحش بنشفغ يحشسب فٙ ْزِ بنحةند ٔال ٚؼسذ جّ عححة نفظم بنظحةفٙ 

 بنًُٓٙ ػٍ ػًهّ أٔ إلطذبس ػمٕجد فٙ حمّ.

 99ادج انً

ٚػٕص نهًؤعغد بنظحةفٛد أٌ زؼٛذ َشش يمةل أٔ َض يكسٕت أٔ ػًم فُٙ يؤنف يٍ 

ؽشف طحةفٙ يُٓٙ ية نى ُٚض بزفةق طشٚح جٍٛ بنظحةفٙ بنًُٓٙ ٔبنًؤعغد بنظحةفٛد 

 بنًشغهد ػهٗ خالف رنك.

 21انًادج 

ٚسؼٍٛ ػهٗ يذٚش٘ بنًؤعغةذ بنظحةفٛد يُح بنظحةفٍٛٛ بنًٍُٓٛٛ بنؼطهد بألعحٕػٛد 

، بنسٙ ًٚكٍ يُحٓة إية جةنسُةٔت أٔ 20.11بنًُظٕص ػهٛٓة فٙ بنمةٌَٕ بنًزكٕس سلى 

 يٍ َفظ بنمةٌَٕ. 490ٔ 451ٔرنك ؽحمة ألحكةو بنًةدزٍٛ بنسؼٕٚغ ػُٓة 

ًٚكٍ نًذٚش٘ بنًؤعغةذ بنظحةفٛد يُح أٚةو بنؼطم بنشعًٛد جةنسُةٔت حغث يسطهحةذ 

 .20.11بنغةنف بنزكش سلى ةذ بنمةٌَٕ ٛبنؼًم أٔ زؼٕٚؼٓة ؽحمة نًمسؼ

ٚسًسغ بنظحةفٌٕٛ بنًٌُٕٓٛ ٔيٍ فٙ حكًٓى جةنسُةٔت جؼطهد عُٕٚد يؤدٖ ػُٓة يذزٓة 

( ٕٚية خالل بنخًظ عُٕبذ بألٔنٗ يٍ بأللذيٛد فٙ بنًُٓد ٔزشفغ ْزِ بنًذخ إنٗ 85ضالضٌٕ )

 ( ٕٚية فًٛة صبد ػٍ بنفسشخ بنًزكٕسخ.20خًغد ٔأسجؼٍٛ )
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 29انًادج 

خطةس جئَٓةء ػمذ شغم يحشو نًذخ غٛش يحذدخ جٍٛ طحةفٙ يُٓٙ ٔيؤعغد ٚحذد أغم بإل

طحةفٛد فًٛة ٚخض بنطشفٍٛ بنًسؼةلذٍٚ فٙ شٓش ٔبحذ إٌ كةَر يذخ زُفٛز بنؼمذ ال زضٚذ ػهٗ 

 ضالش عُٕبذ، ٔفٙ ضالضد أشٓش إٌ بعسغشق زُفٛز بنؼمذ أكطش يٍ ضالش عُٕبذ.

 22انًادج 

ٚغسٕغث فظم بنظحةفٙ بنًُٓٙ يٍ بنؼًم يٍ ؽشف بنًشغم زؼٕٚؼة ػٍ بنفظم  

 .20.11يٍ بنمةٌَٕ بنغةنف بنزكش سلى  08ٚحذد يحهغّ ٔفك يمسؼٛةذ بنًةدخ 

ٔفٙ حةند بنفظم بنسؼغفٙ ٚغسفٛذ بنظحةفٙ بنًُٓٙ يٍ زؼٕٚغ ػٍ بإلخطةس 

ؼٕٚغ ػٍ بنؼشس ػٍ كم يٍ بنمةٌَٕ بنًزكٕس أػالِ، ٔيٍ ز 09بنًُظٕص ػهّٛ فٙ بنًةدخ 

عُد أٔ غضء يٍ بنغُد يٍ بنشغم بنفؼهٙ ال ٚمم ػٍ يػًٕع شٓشٍٚ ػٍ آخش أغشخ زمةػةْة. 

ٔإرب صبدذ يذخ بأللذيٛد فٙ بنًؤعغد بنظحةفٛد ػهٗ خًظ عُٕبذ، ٚسؼٍٛ ػهٗ بنطشفٍٛ 

بنهػٕء إنٗ يغطشخ بنسحكٛى بنسٙ ٚششف ػهٛٓة بنًػهظ بنٕؽُٙ نهظحةفد جُةء ػهٗ ؽهث 

 ة نسحذٚذ بنسؼٕٚغ بنًغسحك.أحذًْ

 28انًادج 

زطحك أحكةو بنفمشخ بألٔنٗ يٍ بنًةدخ بنغةجمد فٙ حةند فغخ بنؼمذ جفؼم بنظحةفٙ بنًُٓٙ 

 أٔ يٍ فٙ حكًّ ػُذية ٚكٌٕ بنفغخ بنًزكٕس يحشسب جئحذٖ بنحةالذ بنسةنٛد:

 جٛغ بنًؤعغد بنظحةفٛد؛ 

 َحةء أٔ يُشأخ بإلدبػد بَسٓةء طذٔس بنٕٛيٛد أٔ بنذٔسٚد، أٔ إغالق ٔكةند بأل

 ٔبنسهفضخ ألعحةت إسبدٚد؛

  حذٔش زغٛٛش غذس٘ ػهٗ ؽةجغ يُشأخ بنظحةفد إرب زشزث ػٍ ْزب بنسغٛٛش

 ٔػؼٛد يٍ شأَٓة أٌ زًظ جًظةنحّ بنًؼُٕٚد أٔ جًؼسمذبزّ. جةنُغحد نهظحةفٙ

 ال ٚهضو بنظحةفٙ بنًُٓٙ أٔ يٍ فٙ حكًّ بنز٘ ٚفغخ بنؼمذ جةحسشبو بنحةالذ،ٔفٙ ْزِ 

 أػالِ. 49يذخ بإلخطةس بنغةجك بنًحذدخ فٙ بنًةدخ 

 24انًادج 

جشبو بزفةلٛةذ بنشغم بنػًةػٛد بنًسؼهمد جةنظحةفٍٛٛ بنًٍُٓٛٛ بنًُظٕص بإلدبسخ إ غزشػ

، جةزفةق جٍٛ 20.11ػهٛٓة فٙ بنمغى بنشبجغ يٍ بنكسةت بألٔل يٍ بنمةٌَٕ بنًزكٕس سلى 

كطش زًطٛهد ْٔٛاةذ َةشش٘ بنظحف بألكطش زًطٛهٛد، بنًُظًةذ بنُمةجٛد نهظحةفٍٛٛ بنًٍُٓٛٛ بأل

يغ يشبػةخ بنحمٕق ٔبنٕبغحةذ ٔخظٕطٛد بنًُٓد ٔيمةسجد بنُٕع ٔيكسغحةذ بنظحةفٍٛٛ 

 بنًٍُٓٛٛ.

زحةل بالزفةلٛةذ بنًزكٕس ػهٗ بنًػهظ بنٕؽُٙ نهظحةفد لظذ إجذبء بنشأ٘ لحم 

 بنًظةدلد ػهٛٓة يٍ ؽشف بنغهطد بنحكٕيٛد بنًخسظد.
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 25انًادج 

ٚسؼٍٛ بنهػٕء إنٗ يغطشخ بنسحكٛى بنسٙ ٚششف ػهٛٓة بنًػهظ بنٕؽُٙ نهظحةفد نحم 

نسطحٛمّ أٔ  بنخالفةذ بنسٙ زُشأ ػٍ زأٔٚم أٔ زطحٛك يمسؼٛةذ ْزب بنمةٌَٕ ٔبنُظٕص بنًسخزخ

 أليش إنٗ بنًحةكى بنًخسظد.بزفةلٛد بنشغم بنػًةػٛد أٔ ػمذ بنشغم لحم سفغ ب

 انًهُي انًؼتًدانصحافي : انثاب انثاَي

 26انًادج 

بنًُٓٙ بنًؼسًذ ْٕ كم طحةفٙ يُٓٙ ٚضبٔل يُٓد بنظحةفد جظفد يشبعم  بنظحةفٙ

بنشئٛغٙ خةسظ بنًغشت ، ٔٚكٌٕ أغشِ يمشْة  بنسهفضخ بنًٕغٕدٔٔ ْٛاةذ بإلربػد نٕبحذخ أ

 بنشئٛغٙ يٍ يضبٔند بنًُٓد.

بنسهفضخ بنًزكٕسخ فٙ ٔػد ًٚكٍ نهًؤعغةذ بنظحةفٛد أٔ ٔكةالذ بألَحةء أٔ ْٛاةذ بإلرب

أػالِ أٌ زحذش يكسحة أٔ زًطٛهٛد نٓة جةنًغشت ٔفك لةٌَٕ بنششكةذ نسُظٛى ػًم بنفمشخ 

 بنخةػؼٍٛ نًمسؼٛةذ ْزب بنمةٌَٕ.ٔعهٍٛ نٓة بٛٓة بنًشٛطحةف

 27انًادج 

بنًظٕسٌٔ ؼسًذٌٔ بنًظٕسٌٔ بنفٕزٕغشبفٌٕٛ ٔأٚؼة بنظحةفٌٕٛ بنًٌُٕٓٛ بنًٚؼسحش 

 بنسهفض٘ ٔٚؼسحش فٙ حكًٓى يغةػذْٔى.جةنًٛذبٌ 

 28انًادج 

زًُح جطةلد طحةفٙ يُٓٙ يؼسًذ أٔ يٍ فٙ حكًّ يٍ ؽشف بإلدبسخ نهظحةفٍٛٛ 

ٔيٍ فٙ حكًٓى نًذخ عُد ٔزػذد ٔفك بنكٛفٛةذ بنًحذدخ جُض زُظًٛٙ، ية  بنًؼسًذٍٚ بنًٍُٓٛٛ

 نى ٚطشأ أ٘ زغٛٛش ػهٗ ششٔؽ يُحٓة.

د بنظحةفٙ بنًُٓٙ بنًؼسًذ أٔ سفغ زػذٚذْة ٚػث أٌ ٚكٌٕ لشبس سفغ يُح جطةل

 يؼهال.

 زغحث جطةلد بنظحةفٙ بنًُٓٙ بنًؼسًذ ٔغٕجة فٙ حةند بَسفةء أحذ ششٔؽ يُحٓة.

ؼسحش ٙ يؼسًذ جةنًؤعغد بنظحةفٛد بنسٙ ٚزطحر ْزِ بنحطةلد نظةححٓة طفد طحةفٙ يُٓ

  يشبعال نٓة.

ٔٚغسفٛذ بنظحةفٌٕٛ بنًٌُٕٓٛ بنًؼسًذٌٔ بنحةيهٌٕ نهػُغٛد بنًغشجٛد يٍ بنحمٕق  

يٍ ْزب  بألٔنٗ باليسٛةصبذ بنًًُٕحد نهظحةفٍٛٛ بنًٍُٓٛٛ بنًُظٕص ػهٛٓى فٙ بنًةدخٔ

 .بنمةٌَٕ

 29انًادج 

يٍ فٙ حكًٓى أٌ ٚضبٔنٕب يُٓسٓى فٙ ٔػهٗ بنظحةفٍٛٛ بنًٍُٓٛٛ بنًؼسًذٍٚ ٚسؼٍٛ 

 نهُظٕص بنسششٚؼٛد بنػةس٘ جٓة بنؼًم ٔيٛطةق أخاللٛةذ بنًُٓد.بحسشبو زةو 
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فٙ حةند بإلخالل جأحكةو بنفمشخ بنغةجمد، ًٚكٍ نإلدبسخ أٌ زغحث يؤلسة جطةلد بنظحةفٙ 

بنًُٓٙ بنًؼسًذ جمشبس يؼهم نًذخ ال زسػةٔص ضالضد أشٓش، ٔنسحٛم بنًهف فٕسب إنٗ ٔكٛم بنًهك 

ةنشجةؽ، ٔٚسى بنحر فّٛ لحم بَظشبو بألغم بنًزكٕس، ًٔٚكٍ نذٖ بنًحكًد بالجسذبئٛد بنًخسظد ج

إدبَد بنظحةفٙ بنًُٓٙ نهمةػٙ بنحكى جغحث جطةلد بنظحةفٙ بنًُٓٙ بنًؼسًذ إرب ضحسر 

بنًؼسًذ، ٔفٙ ْزِ بنحةند، ٚسؼٍٛ ػهٗ بإلدبسخ بنمٛةو جغحث جطةلد بالػسًةد ؽحمة نهًمشس 

 بنمؼةئٙ.

 اييحيقتضياخ اَتقانيح وخت: انثاب انثانث

 81انًادج 

بنًسؼهك جةنُظةو بألعةعٙ نهظحةفٍٛٛ  49.12أحكةو بنمةٌَٕ سلى ُٚغخ ْزب بنمةٌَٕ 

 44)9290يٍ سيؼةٌ  44جسةسٚخ  9.10.1بنًٍُٓٛٛ بنظةدس جسُفٛزِ بنظٓٛش بنششٚف سلى 

  ( ٔكزب غًٛغ بنسذجٛش بنًخةنفد.9110فحشبٚش 

زظم عةسٚد بألضش ية نى  49.12 غٛش أٌ بنُظٕص بنًسخزخ نسطحٛك بنمةٌَٕ بنًزكٕس سلى

 زسؼةسع يغ أحكةو ْزب بنمةٌَٕ إنٗ أٌ ٚسى َغخٓة.

بنٕبسدخ فٙ بنُظٕص بنسششٚؼٛد أٔ  49.12زطحك بإلحةالذ إنٗ أحكةو بنمةٌَٕ 

 بنسُظًٛٛد بنػةس٘ جٓة بنؼًم ػهٗ بألحكةو بنًطةجمد نٓة بنًُظٕص ػهٛٓة فٙ ْزب بنمةٌَٕ.

 89انًادج 

بنًػهظ بنٕؽُٙ نهظحةفد، زغسًش بنًظةنح بإلدبسٚد بنًكهفد جةنًٓةو فٙ بَسظةس زُظٛث 

، يٍ زةسٚخ َشش ْزب بنمةٌَٕ ؼهمد جًُح جطةلد بنظحةفد بنًُٓٛدبنًٕكٕند نّ، ال عًٛة زههك بنًس

 فٙ بنػشٚذخ بنشعًٛد، فٙ بنمٛةو جٓزِ بنًٓةو.
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