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يٍ ري انقعذة   02صادس في  842.40.1ظهيش ششيف سقى 

انًتعهق   80420بتُفيز انقاَىٌ سقى  (  0222 يُايش  .) 8.02

في يجال األضشاس انُىويت بانًسؤونيت انًذَيت
1

 
 

  

 ٔؽذِ؛انؾًذ هلل  

 ثذاخهّ : -انطبثغ انششٚق  

 )يؾًذ ثٍ انؾغٍ ثٍ يؾًذ ثٍ ٕٚعق هللا ٔنّٛ( 

  

 ٚؼهى يٍ ظٓٛشَب انششٚق ْزا، أعًبِ هللا ٔأػض أيشِ أَُب :

  يُّ؛  85ٔ  62ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٔالعًٛب انلظهٍٛ 

  ٚهٙ:أطذسَب أيشَب انششٚق ثًب  

انًزؼهن    26.26ُٚلز ُٔٚشش ثبنغشٚذح انشعًٛخ، ػوت ظٓٛشَب انششٚق ْزا، انوبٌَٕ سهى 

ثبنًغؤٔنٛخ انًذَٛخ كٙ يغبل األػشاس انُٕٔٚخ، كًب ٔاكن ػهّٛ يغهظ انًغزشبسٍٚ ٔيغهظ 

 انُٕاة. 

 (  6228ُٚبٚش  7) 2268يٍ ر٘ انوؼذح   68ٔؽشس ثؤكبدٚش كٙ  

  

 ٔهؼّ ثبنؼطق 

 

 انٕصٚش األٔل 

 اإليؼبء : إدسٚظ عطٕ 

  

  

                                                           

 .696 ص ،(6228ُٚبٚش 62) 2268رٔ انؾغخ  9 ثزبسٚخ  8652 انغشٚذح انشعًٛخ ػذد - 1
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يتعهق بانًسؤونيت انًذَيت في يجال  80420قاَىٌ سقى 

 األضشاس انُىويت

 أحكاو عايت : انفصم األول  

 8انًادة  

ٚٓذف ْزا انوبٌَٕ إنٗ ػًبٌ انزؼٕٚغ انًذَٙ ػٍ األػشاس انزٙ ًٚكٍ أٌ رزغجت كٛٓب  

يؼبْذح كُٛٛب انًزؼهوخ ثبنًغؤٔنٛخ  ثؼغ االعزخذايبد انغهًٛخ نهطبهخ انُٕٔٚخ ؽجوب نًوزؼٛبد

 انًذَٛخ كٙ يغبل األػشاس انُٕٔٚخ.

 0انًادة  

  ٚهٙ:ألعم رطجٛن ْزا انوبٌَٕ، ٚشاد ثبنًظطهؾبد انٕاسدح ثؼذِ يب  

نزلبػم انًزغهغم : كم يبدح يٍ شؤَٓب رٕنٛذ انطبهخ ػٍ ؽشٚن اانىقىد انُىوي  .أ 

 ؛ نالَشطبس انُٕٔ٘

زٕ٘ ػهٗ ٔهٕد َٕٔ٘ داخم يشكت ثؾٛش ًٚكٍ رٕنٛذ : كم ثُٛخ رؾانًفاعم انُىوي  .ة 

 ؛ُٕٔ٘ دٌٔ إػبكخ يظذس نهُٕٛرشَٔبدرلبػم يزغهغم نالَشطبس ان

: كم يبدح يشؼخ رى انؾظٕل ػهٛٓب خالل ػًهٛخ إَزبط أٔ انًُتجاث أو انُفاياث انًشعت  .ط 

اعزؼًبل ٔهٕد َٕٔ٘، أٔ كم يبدح أطجؾذ يشؼخ ػٍ ؽشٚن رؼشٚؼٓب نإلشؼبػبد 

(  Radio-isotopesغجت ْزِ انؼًهٛخ، ثبعزضُبء انُظبئش إشؼبػٛخ انُشبؽ )انظبدسح ث

انزٙ ثهـذ انًشؽهخ األخٛشح يٍ انظُغ ٔانزٙ ًٚكٍ اعزخذايٓب ألؿشاع ػهًٛخ أٔ 

   ؽجٛخ أٔ صساػٛخ أٔ رغبسٚخ أٔ طُبػٛخ ؛

  :انُىويتانًىاد   .د 

  ٚغًؼ ثزٕنٛذ انطبهخ يٍ كم ٔهٕد َٕٔ٘، ػذا األٔسإَٛو انطجٛؼٙ أٔ انًُؼت ،

خالل انزلبػم انًزغهغم نالَشطبس انُٕٔ٘ خبسط يلبػم َٕٔ٘، عٕاء نٕؽذِ أٔ 

 ثًؼٛخ يٕاد أخشٖ ؛ 

  .كم يبدح أٔ َلبٚخ يشؼخ 

  :انُىويتانًُشآث   .ِ 

   ،كم انًلبػالد انُٕٔٚخ ثًب كٛٓب انزغٓٛضاد انًهؾوخ ثٓب ٔانؼشٔسٚخ الشزـبنٓب

انزٙ رغزخذيٓب ٔعٛهخ يٍ ٔعبئم انُوم انجؾش٘ أٔ ثبعزضُبء انًلبػالد انُٕٔٚخ 

انٕعبئم ثبنذكغ أٔ أل٘ ؿبٚخ انغٕ٘ كًظذس نهطبهخ، عٕاء يٍ أعم رغٛٛش ْزِ 

 ؛ أخشٖ
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  ًًّٛكم يظُغ ٚغزخذو انٕهٕد انُٕٔ٘ إلَزبط انًٕاد انُٕٔٚخ ٔكم يظُغ رى رظ

هٕد انُٕٔ٘ أٔ ركٛٛلّ نًؼبنغخ انًٕاد انُٕٔٚخ، ثًب كٛٓب يظبَغ إػبدح يؼبنغخ انٕ

  نإلشؼبػبد؛انز٘ رى رؼشٚؼّ 

   .كم يخضٌٔ نهًٕاد انُٕٔٚخ ثبعزضُبء اإلٚذاع انز٘ ٚزى كٙ ؽٕس انُوم 

  ألعم رطجٛن ْزا انوبٌَٕ، رؼزجش انًُشآد انُٕٔٚخ انًزؼذدح، انًٕعٕدح كٙ َلظ

 انًٕهغ ٔانٕاهؼخ رؾذ يغؤٔنٛخ َلظ انغٓخ انًغزـهخ، يُشؤح َٕٔٚخ ٔاؽذح. 

  :ويتانُىاألضشاس  .ٔ 

    ثبألشخبص؛كم ٔكبح أٔ ػشس ٚهؾن 

 ؾن ثبنًًزهكبد أٔ كم ػشس ٚظٛجٓب.كم خغبسح ره 

ٔرنك ػُذيب رُغى انخغبسح أٔ انؼشس ػٍ اإلشؼبػبد انًؤُٚخ انًُجؼضخ ػٍ كم يظذس  

نإلشؼبػبد ٕٚعذ داخم يُشؤح َٕٔٚخ، أٔ طبدسح ػٍ ٔهٕد َٕٔ٘ أٔ ػٍ يٕاد أٔ َلبٚبد 

يشؼخ رٕعذ داخم يُشؤح َٕٔٚخ، أٔ يٕاد َٕٔٚخ يغزوذيخ يٍ يُشؤح َٕٔٚخ أٔ طبدسح ػُٓب أٔ 

انخغبسح أٔ انؼشس ػٍ انخبطٛبد انًشؼخ نٓزِ انًٕاد أٔ ػٍ ارؾبد أسعهذ إنٛٓب، ثؾٛش رُزظ 

 ْزِ انخبطٛبد يغ خبطٛبد عبيخ أٔ يزلغشح أٔ خبطٛبد أخشٖ خطٛشح نٓزِ انًٕاد ؛ 

كم ؽبدصخ أٔ عهغهخ يٍ انؾٕادس َبعًخ ػٍ َلظ انًظذس رزغجت كٙ  :انُىويانحادث   .ص 

 َٕٔٚخ؛أػشاس 

ٛض نّ ؽجوب نهُظٕص انزُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انشخض انز٘ رى انزشخ :انًستغهتانجهت  .ػ 

  ٔيشاهجزٓب؛انؼًم انًزؼهوخ ثبنزشخٛض نهًُشآد انُٕٔٚخ 

ٔؽذح ؽغبة ٚؾذدْب طُذٔم انُوذ انذٔنٙ نٛغزؼًهٓب كٙ ػًهٛبرّ  :انخاصحق انسحب   .ؽ 

  ٔيؼبيال رّ انزغبسٚخ انخبطخ.

 طبيعت انًسؤونيت انًذَيت : انفصم انثاَي 

 3انًادة   

أ٘ شخض عٕٖ انغٓخ انًغزـهخ نًُشؤح يٍ انًُشآد انُٕٔٚخ يغؤٔنٛخ ػشس ال ٚزؾًم  

  َٕٔ٘، يغ يشاػبح أؽكبو انلظم انضبنش يٍ ْزا انوبٌَٕ.

 .انًادة 

رزؾًم انغٓخ انًغزـهخ نًُشؤح يٍ انًُشآد انُٕٔٚخ يغؤٔنٛخ كم ػشس َٕٔ٘ ٚوغ ثغجت  

  ؽبدس َٕٔ٘ كٙ انًُشؤح انًزكٕسح.

 2انًادة  

رزؾًم انغٓخ انًغزـهخ نًُشؤح يٍ انًُشآد انُٕٔٚخ يغؤٔنٛخ كم ػشس َٕٔ٘ ٚوغ ثغجت  

 ؽبدس َٕٔ٘ ر٘ طهخ ثًبدح َٕٔٚخ َبرغخ أٔ طبدسح ػٍ ْزِ انًُشؤح انُٕٔٚخ ٔرنك : 
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هجم أٌ رزؾًم انغٓخ انًغزـهخ نًُشؤح َٕٔٚخ أخشٖ يغؤٔنٛخ انؾٕادس انُٕٔٚخ    .أ 

 ؛يكزٕة ػٍ ْزِ انًبدح ثًوزؼٗ ػوذ انُبعًخ

هجم أٌ رظجؼ ْزِ انًبدح كٙ ػٓذح انغٓخ انًغزـهخ نًُشؤح َٕٔٚخ أخشٖ، كٙ    .ة 

  انؼوذ؛ؿٛبة يوزؼٛبد طشٚؾخ نًضم ْزا 

هجم أٌ رظجؼ انًبدح انُٕٔٚخ كٙ ػٓذح انشخض انًشخض نّ هبََٕب ثبعزـالل    .ط 

انًلبػم، إرا كبَذ ْزِ انًبدح يشطذح نًلبػم َٕٔ٘ رغزخذيّ ٔعٛهخ يٍ ٔعبئم 

وم كًظذس نهطبهخ عٕاء يٍ أعم رغٛٛش ْزِ انٕعٛهخ ثبنذكغ أٔ أل٘ ؿبٚخ انُ

 أخشٖ ؛ 

إرا كبَذ انًبدح يشعهخ إنٗ شخض ٕٚعذ ػهٗ أساػٙ دٔنخ نٛغذ ؽشكب كٙ    .د 

يؼبْذح كُٛٛب، ٔرنك هجم أٌ ٚزى إكشاؽ ْزِ انًبدح يٍ ٔعٛهخ انُوم انزٙ َوهزٓب إنٗ 

  ُٛب. أساػٙ انذٔنخ انزٙ نٛغذ ؽشكب كٙ يؼبْذح كٛ

 6انًادة 

رزؾًم انغٓخ انًغزـهخ نًُشؤح يٍ انًُشآد انُٕٔٚخ يغؤٔنٛخ كم ػشس َٕٔ٘ صجذ أَّ  

 ٔهغ ثغجت ؽبدس َٕٔ٘ ر٘ طهخ ثًبدح َٕٔٚخ أسعهذ إنٗ ْزِ انًُشؤح ٔرنك : 

ثؼذ أٌ رغُذ إنٛٓب ثًوزؼٗ ػوذ يكزٕة يٍ ؽشف انغٓخ انًغزـهخ نًُشؤح َٕٔٚخ   .أ 

 ؛ ٔٚخ انُبعًخ ػٍ ْزِ انًبدحس انُٕأخشٖ يغؤٔنٛخ انؾٕاد

ثؼذ أٌ رظجؼ ْزِ انًبدح كٙ ػٓذح انغٓخ انًغزـهخ نهًُشؤح انُٕٔٚخ انًزكٕسح كٙ   .ة 

 ؛ بة يوزؼٛبد طشٚؾخ نًضم ْزا انؼوذؿٛ

ػُذ إسعبل انًبدح انُٕٔٚخ يغؤٔنٛخ يٍ هجم شخض ٕٚعذ ػهٗ أساػٙ دٔنخ   .ط 

ًغزـهخ، ٔرنك كوؾ ثؼذ نٛغذ ؽشكب كٙ يؼبْذح كُٛٛب ثًٕاكوخ كزبثٛخ يٍ انغٓخ ان

 شؾٍ ْزِ انًبدح كٙ ٔعٛهخ انُوم انزٙ ٚغت َوهٓب ثٓب نًـبدسح أساػٙ رهك

 ؛ انذٔنخ

ثؼذ أٌ رظجؼ كٙ ػٓذح انغٓخ انًغزـهخ انًبدح انُٕٔٚخ انًغهًخ نٓب يٍ انغٓخ انزٙ   .د 

رغزـم يلبػال َٕٔٚب رغزخذيّ ٔعٛهخ يٍ ٔعبئم انُوم كًظذس نهطبهخ، عٕاء يٍ 

  ِ انٕعٛهخ ثبنذكغ أٔ أل٘ ؿبٚخ أخشٖ.أعم رغٛٛش ْز

 .انًادة 

يٍ ْزا انوبٌَٕ إرا كبَذ عٓخ يغزـهخ أخشٖ أٔ شخض  2ال ٚغش٘ انؼًم ثؤؽكبو انًبدح  

آخش يغؤٔال ٔؽذِ، ثًوزؼٗ انًبدرٍٛ انخبيغخ أٔ انغبدعخ يٍ ْزا انوبٌَٕ، إرا كبٌ انؼشس 

خ ثًٕاد َٕٔٚخ رى إٚذاػٓب ثٓب انُٕٔ٘ َبرغب ػٍ ؽبدس َٕٔ٘ ؽظم كٙ يُشؤح َٕٔٚخ ٔنّ طه

  خالل انُوم.
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 1انًادة  

إرا ٔهغ ػشس َٕٔ٘ رزؾًم يغؤٔنٛزّ ػذح عٓبد يغزـهخ نًُشؤح َٕٔٚخ ٔرؼزس رؾذٚذ  

ؽظخ انؼشس انؼبئذح نكم عٓخ رؾذٚذا دهٛوب، كئٌ ْزِ انغٓبد رزؾًم عًٛؼٓب ٔثبنزؼبيٍ 

كًب رى انزُظٛض ػهّٛ كٙ انًبدح  انًغؤٔنٛخ انًزكٕسح، ٔرنك كٙ ؽذٔد يجهؾ يغؤٔنٛخ كم عٓخ

 يٍ ْزا انوبٌَٕ.    66

 9انًادة  

ػُذ ٔهٕع ؽبدس َٕٔ٘ خالل َوم انًٕاد انُٕٔٚخ، عٕاء كٙ ٔعٛهخ َوم ٔاؽذح أٔ كٙ  

ؽبنخ إٚذاع ْزِ انًٕاد خالل َوهٓب كٙ يُشؤح َٕٔٚخ ٔاؽذح ثزارٓب ٔرغجت كٙ ػشس َٕٔ٘ 

أٌ ٚزؼذٖ انًجهؾ اإلعًبنٙ نًغؤٔنٛخ ْزِ  رزؾًم يغؤٔنٛزّ ػذح عٓبد يغزـهخ، ال ًٚكٍ

   66انغٓبد انؾذ األػهٗ نهًجهؾ انغبس٘ ثّ انؼًم إصاء أٚخ عٓخ يٍ رهك انغٓبد ؽجوب نهًبدح 

  يٍ ْزا انوبٌَٕ.

 82انًادة  

أػالِ أٌ رزؼذٖ يغؤٔنٛخ   9ٔ 5ال ًٚكٍ كٙ أٚخ ؽبنخ يٍ انؾبالد انٕاسدح كٙ انًبدرٍٛ  

  أدَبِ.   66انًجهؾ انغبس٘ ثّ انؼًم إصاءْب ؽجوب ألؽكبو انًبدح  عٓخ يٍ انغٓبد انًغزـهخ

 88انًادة  

ػُذيب رزغجت ػذح يُشآد َٕٔٚخ ٔاهؼخ رؾذ يغؤٔنٛخ َلظ انغٓخ انًغزـهخ كٙ ؽبدس  

َٕٔ٘، رزؾًم انغٓخ انًزكٕسح يغؤٔنٛخ كم يُشؤح َٕٔٚخ يؼُٛخ ثبنؾبدس كٙ ؽذٔد انًجهؾ 

ٔ   9ٔ 5يٍ ْزا انوبٌَٕ، يغ يشاػبح أؽكبو انًٕاد   66انًبدح انًؼًٕل ثّ إصاءْب ثًوزؼٗ 

  أػالِ. 22

 80انًادة  

ٔهغ ػشس َٕٔ٘ ٔػشس ؿٛش َٕٔ٘ ثغجت ؽبدس َٕٔ٘، أٔ ٔهغ كٙ َلظ انٕهذ  إرا 

ثغجت ؽبدس َٕٔ٘ ٔؽبدس أٔ ؽٕادس أخشٖ، ٚؼزجش انؼشس ؿٛش انُٕٔ٘ كؼشس َٕٔ٘ 

  رغجت كّٛ انؾبدس انُٕٔ٘ ػُذيب ٚزؼزس ثشكم يؤكذ انلظم ثُٛخ ٔثٍٛ انؼشس انُٕٔ٘.

 8 3انًادة 

خ، انزٙ كبَذ آخش يبنك نًبدح َٕٔٚخ يغشٔهخ أٔ رزؾًم انغٓخ انًغزـهخ نهًُشؤح انُٕٔٚ 

ػبئؼخ أٔ رى إعوبؽٓب أٔ انزخهٙ ػُٓب، يغؤٔنٛخ انؼشس انُٕٔ٘ انؾبطم َزٛغخ نؾبدس َٕٔ٘ 

  ر٘ طهخ ثبنًبدح انُٕٔٚخ انًزكٕسح.

 .8انًادة 

ًٚكٍ رؼٍٛٛ أٔ اػزجبس َبهم نًٕاد َٕٔٚخ أٔ شخض ٚوٕو ثًُبٔنخ انُلبٚبد انًشؼخ، ثطهت  

ًٕاكوخ انغٓخ انًغزـهخ انًؼُٛخ، عٓخ يغزـهخ ثذال يٍ انغٓخ انًزكٕسح، يغ يشاػبح يُّ ٔث

 أدَبِ.   29يٕاكوخ اإلداسح ٔػُذ اعزٛلبء انششٔؽ انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًبدح 
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ٔكٙ ْزِ انؾبنخ، ٚؼزجش انُبهم أٔ انشخض انًزكٕس، كٙ يذنٕل ْزا انوبٌَٕ، انغٓخ   

  انًغزـهخ نًُشؤح َٕٔٚخ.

  يٍ انًسؤونيت انًذَيت استثُاءاث : نثانجانفصم ا 

 82انًادة 

ال ًٚكٍ ثًوزؼٗ ْزا انوبٌَٕ أٌ رغُذ ألٚخ عٓخ يغزـهخ يغؤٔنٛخ ػشس َٕٔ٘ َبرظ ػٍ  

ؽبدس َٕٔ٘ رغجت كّٛ ثظلخ يجبششح َضاع يغهؼ أٔ أػًبل ػذٔاَٛخ أٔ ؽشة يذَٛخ أٔ 

  صٕسح. 

 86انًادة 

 يغؤٔنٛخ انؼشس انُٕٔ٘ انٕاهغ : ال رزؾًم انغٓخ انًغزـهخ نًُشؤح َٕٔٚخ 

كٙ انًُشؤح انُٕٔٚخ رارٓب أٔ كٙ أٚخ يُشؤح َٕٔٚخ أخشٖ، ثًب كٙ رنك انًُشؤح  .أ 

 انُٕٔٚخ انزٙ كٙ ؽٕس انجُبء كٙ انًٕهغ انز٘ رٕعذ كّٛ ْزِ انًُشؤح ؛

كٙ انًًزهكبد انزٙ رٕعذ كٙ َلظ انًٕهغ ٔانزٙ رغزؼًم أٔ ٚزؼٍٛ اعزؼًبنٓب    .ة 

 ًضم ْزِ انًُشؤح. اعزؼًبال نّ طهخ ث

 .8انًادة  

إرا أصجزذ عٓخ يغزـهخ نًُشؤح َٕٔٚخ أٌ انؼشس انُٕٔ٘ ٔهغ، ثشكم كهٙ أٔ عضئٙ،  

َزٛغخ إلًْبل خطٛش يٍ هجم انشخض انز٘ رؼشع نهؼشس أٔ َزٛغخ نكٌٕ ْزا انشخض هبو 

 أٔ أؿلم انوٛبو ثًب يٍ شؤَّ انزغجت ػًذا كٙ ػشس يٍ األػشاس، ًٚكٍ نهًؾكًخ انًخزظخ

أٌ رؼلٙ كهٛب أٔ عضئٛب يغؤٔنٛخ انغٓخ انًغزـهخ يٍ يغؤٔنٛزٓب كٙ رؼٕٚغ انؼشس انز٘ نؾن 

  ثبنشخض انًزكٕس.

 81انًادة  

ال رؼلٙ أ٘ يٍ أؽكبو ْزا انوبٌَٕ يغؤٔنٛخ كم شخض يبد٘ رغجت، َزٛغخ كؼم أٔ  

   28ٍٛ إؿلبل يزؼًذٍٚ، كٙ ػشس َٕٔ٘ ال رزؾًم انغٓخ انًغزـهخ يغؤٔنٛزّ ثًوزؼٗ انًبدر

  يٍ ْزا انوبٌَٕ.   22أٔ

  تغطيت انًسؤونيت انًذَيت: انفصم انشابع 

 89انًادة 

ٚزؼٍٛ ػهٗ كم عٓخ رغزـم يُشؤح َٕٔٚخ أٌ رزٕكش ػهٗ رؤيٍٛ أٔ أٚخ ػًبَخ يبنٛخ أخشٖ  

ٔأٌ رؼًٍ اعزًشاسْب، ٔرنك كٙ ؽذٔد يجهؾ يغؤٔنٛزٓب انًذَٛخ ػٍ كم ؽبدس، كًب ْٕ 

  أدَبِ.  66بدح يُظٕص ػهٗ رنك كٙ انً
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 02انًادة  

ٚزؼٍٛ ػهٗ انغٓخ انًغزـهخ نًُشؤح َٕٔٚخ أٌ رؼشع ػهٗ يٕاكوخ اإلداسح ششٔؽ رـطٛخ  

  يغؤٔنٛزٓب انًذَٛخ ثٕاعطخ رؤيٍٛ أٔ أٚخ ػًبَخ يبنٛخ أخشٖ.

 08انًادة  

 ٚضجذ رٕكشْب ػهٗ رـطٛخ يغؤٔنٛزٓبٚزؼٍٛ ػهٗ انغٓخ انًغزـهخ نًُشؤح َٕٔٚخ روذٚى يب  

يٍ ْزا انوبٌَٕ، ٔرنك   29انًذَٛخ كٙ يغبل األػشاس انُٕٔٚخ، كًب رُض ػهٗ رنك انًبدح 

يٍ انًشعٕو   22 نهؾظٕل ػهٗ رشخٛض نهوٛبو ثزغبٔة االعزخذاو انًُظٕص ػهّٛ كٙ انًبدح

( انًزؼهن ثبنزشخٛض نهًُشآد  2992دٚغًجش   7)  2228سعت  2انظبدس كٙ   6.92.222سهى 

انُٕٔٚخ ٔيشاهجزٓب
2

 . 

 00انًادة  

رؾذد انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ انزٙ رزؾًهٓب انغٓخ انًغزـهخ نًُشؤح َٕٔٚخ نزؼٕٚغ األػشاس  

انُٕٔٚخ انزٙ ٔهؼذ َزٛغخ نُلظ انؾبدس انُٕٔ٘ كٙ يجهؾ يبئخ يهٌٕٛ يٍ ؽوٕم انغؾت 

 انخبطخ. 

ٕٔٚخ ؿٛش أَّ ًٚكٍ نإلداسح، أٌ رؾذد، ثُبء ػهٗ ؽجٛؼخ انًُشؤح انُٕٔٚخ أٔ انًٕاد انُ 

انًؼُٛخ ٔكزا انؼٕاهت انزٙ هذ رزشرت ػٍ ؽبدس ًٚكٍ أٌ رزغجت كّٛ انًٕاد انًزكٕسح، يجهـب 

أهم ٚزؼهن ثًغؤٔنٛخ انغٓخ انًغزـهخ، ششٚطخ أال ٚوم انًجهؾ انًؾذد ثؤ٘ ؽبل يٍ األؽٕال، 

 ػٍ خًغخ يالٍٚٛ يٍ ؽوٕم انغؾت انخبطخ. 

ثؾغت رـٛشاد ؽوٕم انغؾت انخبطخ  ٔٚزى هٛبط ْزا انًجهؾ رهوبئٛب ثبنُغجخ انًئٕٚخ  

نظُذٔم انُوذ انذٔنٙ ثٍٛ انزبسٚخ انز٘ ٚذخم كّٛ ْزا انوبٌَٕ ؽٛض انزُلٛز ٔربسٚخ ٔهٕع 

  انؾبدس انُٕٔ٘. 

 03انًادة 

كٙ ؽبنخ ػذو كلبٚخ يجهؾ انزؤيٍٛ ٔانؼًبَخ انًبنٛخ نهغٓخ انًغزـهخ انًُظٕص ػهّٛ  

خ ثزغذٚذ انغضء انًزجوٙ يٍ انزؼٕٚؼبد، دٌٔ أٌ نزؼٕٚغ عًٛغ األػشاس انُٕٔٚخ، روٕو انذٔن

ٚزغبٔص انًجهؾ اإلعًبنٙ نهغضء انًزجوٙ يٍ انزؼٕٚؼبد انًزكٕسح يجهؾ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ 

 أػالِ.   66انغبس٘ ثّ انؼًم ثبنُغجخ نهغٓخ انًغزـهخ. كًب ْٕ يُظٕص ػهّٛ كٙ انًبدح

 .0انًادة 

غؤٔنٛزٓب انًذَٛخ كهٛب أٔ عضئٛب، كئٌ انذٔنخ إرا كبَذ انغٓخ انًغزـهخ ػبعضح ػٍ رـطٛخ ي 

يؤْهخ نزوذٚى ػًبَزٓب نهغٓخ انًزكٕسح نزـطٛخ كم أٔ عضء يغؤٔنٛزٓب انًذَٛخ انزٙ نى ٚشًهٓب 

  يٍ ْزا انوبٌَٕ.  66انزؤيٍٛ، ٔرنك كٙ ؽذٔد انًجهؾ انًُظٕص ػهّٛ كٙ انًبدح 

                                                           

 .59( ص 2998ُٚبٚش  25) 2228شؼجبٌ  22ثزبسٚخ  2692انغشٚذح انشعًٛخ ػذد  - 2
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 02انًادة  

نزؤيٍٛ أٔ انؼًبَخ انًبنٛخ انًُظٕص ال ًٚكٍ نهًؤيٍ أٔ أ٘ ػبيٍ يبنٙ أخش رؼهٛن ا 

يٍ ْزا انوبٌَٕ أٔ ٔػغ ؽذ نٓب دٌٔ إشؼبس ٚشعم هجم صالصخ أشٓش ػهٗ    29ػهٛٓب كٙ انًبدح 

األهم ثشعبنخ يؼًَٕخ يغ إشؼبس ثبنزٕطم إنٗ انغٓخ يغزـهخ انًُشؤح انُٕٔٚخ انزٙ ٚزٕنٗ 

زا اإلشؼبس كٙ َلظ اٜعبل رؤيٍٛ يغؤٔنٛزٓب انًذَٛخ أٔ ػًبَٓب. ٔٚزؼٍٛ إسعبل َغخخ يٍ ْ

  إنٗ اإلداسح.

 06انًادة  

ؽجوب ألؽكبو ْزا انلظم، رخظض ثظلخ ؽظشٚخ انًجبنؾ انًزٕكشح نزؼٕٚغ األػشاس  

  انُٕٔٚخ انزٙ ٚـطٛٓب ْزا انوبٌَٕ، ٔال رشًم انلٕائذ ٔال انًظبسٚق انوؼبئٛخ.

 .0انًادة 

ٌَٕ أٌ روذو نُبهم انًٕاد انُٕٔٚخ ٚزؼٍٛ ػهٗ انغٓخ انًغزـهخ انًغؤٔنخ ثًوزؼٗ ْزا انوب 

شٓبدح ٚغهًٓب انًؤيٍ أٔ ػبيٍ يبنٙ أخش رشٛش إنٗ اعى أٔ رغًٛخ انغٓخ انًغزـهخ ٔػُٕآَب 

ٔكزا يجهؾ ٔؽجٛؼخ ٔيذح انزؤيٍٛ أٔ انؼًبَخ انًبنٛخ ٔكزا انًبدح انُٕٔٚخ انزٙ ٚغش٘ ػهٛٓب 

بدح ػهٗ رظشٚؼ يٍ هجم انزؤيٍٛ أٔ انؼًبَخ انًزكٕسٍٚ. كًب ٚغت أٌ رؾزٕ٘ ْزِ انشٓ

  اإلداسح رشٓذ ثًٕعجّ أٌ انشخض انًؼُٙ ٚؼزجش انغٓخ أنًغزـهخ ؽغت يذنٕل ْزا انوبٌَٕ.

  انشجىع وانذعاوي انًتعهقت بانتعىيضاث : انفصم انخايس 

 01انًادة 

إرا هبو شخض أخش ؿٛش انغٓخ انًغزـهخ انًغؤٔنخ ثزؼٕٚغ ػشس َٕٔ٘، كئَّ ٚكزغت  

ثبنُٛبثخ انؾوٕم انزٙ كبٌ عٛغزلٛذ يُٓب انشخض انز٘ ؽظم ػهٗ انزؼٕٚغ ثًوزؼٗ ْزا 

 انوبٌَٕ، ٔرنك كٙ ؽذٔد انًجهؾ انًغذد. 

خ ال ًٚكٍ أل٘ شخض اكزغبة أ٘ ؽن يٍ انؾوٕم ػهٗ ْزا انُؾٕ ػُذيب ٚكٌٕ نهغٓ 

  انًغزـهخ ؽن انشعٕع ػذِ ثًوزؼٗ ْزا انوبٌَٕ.

 09انًادة  

  انزبنٛخ:نٛظ نهغٓخ انًغزـهخ نًُشؤح َٕٔٚخ ؽن انشعٕع إال كٙ انؾبالد  

 يكزٕة؛إرا رى انزُظٛض ػهٗ ؽن انشعٕع انًزكٕس ثشكم طشٚؼ كٙ ػوذ  .أ 

كٙ أٔ إرا كبٌ انؾبدس انُٕٔ٘ َبرغب ػٍ كؼم أٔ إؿلبل رى ثُٛخ إنؾبم انؼشس، ٔ  .ة 

ْزِ انؾبنخ، ٚزى انشعٕع ػذ انشخض انًبد٘ انز٘ هبو ثبنلؼم أٔ اإلؿلبل ثُٛخ 

  إنؾبم انؼشس انًزكٕس. 
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 32انًادة 

ًٚكٍ نألشخبص انزٍٚ نٓى انؾن كٙ انؾظٕل ػهٗ رؼٕٚغ ػٍ ػشس َٕٔ٘ ثًٕعت  

ْزا انوبٌَٕ، ثؾغت اخزٛبسْى، سكغ دػٕٖ هؼبئٛخ نهزؼٕٚغ، عٕاء ػذ انغٓخ انًغزـهخ 

انًغؤٔنخ أٔ يجبششح ػذ انًؤيٍ أٔ ػذ أ٘ شخض آخش ٚوذو ػًبَخ يبنٛخ ثًوزؼٗ انًبدح 

  أػالِ. 29

 38انًادة  

رزوبدو انذػٕٖ انوؼبئٛخ انشايٛخ إنٗ انؾظٕل ػهٗ انزؼٕٚغ ػٍ ػشس َٕٔ٘ انًوبيخ  

  سكؼٓب:ثًوزؼٗ ْزا انوبٌَٕ إرا نى ٚزى 

كٙ رنك اٜصبس انغُٛٛخ  ثغجت انٕكبح أٔ اإلطبثخ انشخظٛخ ثؤػشاس، ثًب   .أ 

 انًجبششح، ثًؼٙ صالصٍٛ عُخ اثزذاء يٍ ربسٚخ ٔهٕع انؾبدس انُٕٔ٘ ؛

ثغجت أ٘ ػشس َٕٔ٘ أخش، ثًؼٙ ػشش عُٕاد اثزذاء يٍ ربسٚخ ٔهٕع    .ة 

 انؾبدس انُٕٔ٘. 

ؿٛش أٌ أعم انزوبدو ٚؾذد كٙ صالس عُٕاد، رجزذا يٍ ربسٚخ ػهى انؼؾٛخ انٛوُٛٙ  

ػهٗ ْٕٚخ انغٓخ انًغزـهخ انًغؤٔنخ ػٍ انؼشس، ٔرنك يغ يشاػبح  ثبألػشاس ٔكزا انزؼشف

 ػذو رغبٔص اٜعبل انًؾذدح كٙ انلوشح األٔنٗ أػالِ. 

ًٚكٍ نكم شخض أكذ رؼشػّ نؼشس َٕٔ٘ ٔأهبو دػٕٖ هؼبئٛخ نهؾظٕل ػهٗ 

رؼٕٚغ خالل األعم انًؼًٕل ثّ ثًٕعت ْزِ انًبدح أٌ ٚؼذل ؽهجّ األطهٙ ػُذ رلبهى 

 ثؼذ اَوؼبء ْزا األعم، يب نى ٚظذس ؽكى هؼبئٙ ٚؾٕص هٕح انشٙء انًوؼٙ ثّ.  انؼشس، ٔنٕ

 30انًادة  

ٚزى دكغ انزؼٕٚغ ػٍ انؼشس انُٕٔ٘ انز٘ رغجت كّٛ ؽبدس َٕٔ٘ ؽغت انزشرٛت  

  ثبألٔنٕٚخ:انزبنٙ 

  ثبألشخبص؛ػٍ كم ٔكبح أٔ أػشاس رهؾن  أٔال: .أ 

ثٓب ٚزى رؼٕٚؼّ ثؼذ أٌ رزى ػٍ كم ػٛبع نهًًزهكبد أٔ كم ػشس ٚهؾن  صبَٛب:  .ة 

  انًشبس إنٛٓب أػالِ. «أ»ثبألػشاس انٕاسدح كٙ انلوشح  االعزغبثخ نهطهجبد انًزؼهوخ

 33انًادة  

ثبنشثبؽ ٔؽذْب ثبنُظش كٙ انذػبٖٔ انوؼبئٛخ انًوبيخ ٔكوب  ثزذائٛخ رخزض انًؾكًخ اال 

ألؽكبو ْزا انوبٌَٕ ٔانشايٛخ إنٗ انؾظٕل ػهٗ انزؼٕٚغ ػٍ ػشس َٕٔ٘ َبعى ػٍ ؽبدس 

 َٕٔ٘ ٔهغ كٕم انزشاة انٕؽُٙ أٔ داخم يُطوزّ االهزظبدٚخ انخبنظخ. 

االثزذائٛخ   ًؾكًخ إرا أعُذ االخزظبص نًؾكًخ يـشثٛخ، رطجٛوب نًؼبْذح كُٛٛب، كئٌ ان 

 ثبنشثبؽ ْٙ انًؾكًخ انٕؽٛذح انًخزظخ. 
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 أحكاو جُائيت: انفصم انسادس

 .3انًادة 

إرا صجذ ثًؾؼش أٌ انغٓخ انًغزـهخ أٔ انُبهم ال ٚغزطٛغ اإلدالء ثًب ٚضجذ رٕكشِ ػهٗ 

أػالِ، ٚغٕص نإلداسح أٌ رٕهق  29انزؤيٍٛ أٔ انؼًبَخ انًبنٛخ انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًبدح 

 زـبل انًُشؤح أٔ إَغبص انُوم إنٗ ؽٍٛ اإلدالء ثبإلصجبد انًطهٕة.اش

كٙ ؽبنخ رٕهٛق اشزـبل انًُشؤح أٔ إَغبص انُوم، ٚغٕص نإلداسح انًزكٕسح ارخبر أ٘ إعشاء 

 ػهٗ َلوخ انغٓخ انًغزـهخ أٔ انُبهم يٍ شؤَّ ػًبٌ عاليخ األشخبص ٔانًًزهكبد.

 32انًادة 

إنٗ  22.222خًظ عُٕاد ٔثـشايخ يبنٛخ يٍ ٚؼبهت ثبنؾجظ يٍ عزخ أشٓش إنٗ 

دسْى أٔ ثئؽذٖ ْبرٍٛ انؼوٕثزٍٛ كوؾ كم يٍ ال ٚزوٛذ ثششؽ إثشاو رؤيٍٛ أٔ  2.222.222

 أػالِ. 29انزٕكش ػهٗ ػًبَخ يبنٛخ أخشٖ ٔاعزًشاسًْب ٔكوب ألؽكبو انًبدح 

 222.222إنٗ  8.222 ٚؼبهت ثبنؾجظ يٍ شٓشٍٚ إنٗ عُخ ٔاؽذح ٔثـشايخ يبنٛخ يٍ

دسْى أٔ ثئؽذٖ ْبرٍٛ انؼوٕثزٍٛ كوؾ كم يٍ ٚؼغض ػٍ اإلدالء ثبنشٓبدح انًُظٕص ػهٛٓب كٙ 

 أػالِ. 67انًبدح 

 كٙ ؽبنخ انؼٕد، ٚؼبػق انؾذ األهظٗ نهؼوٕثبد انًزكٕسح.
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