
 

 

 

 

 

 

 بانعايالث انًتعهقت وانتشغٍم انشغم ششوط تحذٌذ

 انًُزنٍٍٍ وانعًال
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 ري انقعذةيٍ  1فً صادس  1.11.111ششٌف سقى ظهٍش 

 11.11سقى  انقاَىٌ بتُفٍز (1111 أغسطس 11) 1173

وانتشغٍم انًتعهقت بانعايالث وانعًال انشغم بتحذٌذ ششوط 

انًُزنٍٍٍ
1

 

 ٔزذِ،انسًذ هلل 

 ثذاخهّ:-انطبثغ انششٚف 

 )يسًذ ثٍ انسغٍ ثٍ يسًذ ثٍ ٕٚعف هللا ٔنّٛ(

 

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

 ؛يُّ 05ٔ 24 ٍٛهُبء ػهٗ انذعزٕس ٔال عًٛب انفظث

 : ثًب ٚهٙ فيشَب انششٚأطذسَب أ

 

 91194انمبٌَٕ سلى ، ػمت ظٓٛشَب انششٚف ْزا ،ُٚشش ثبندشٚذح انشعًٛخُفز ٔٚ

كًب ٔافك  ،انشغم ٔانزشغٛم انًزؼهمخ ثبنؼبيالد ٔانؼًبل انًُضنٍٛٛثزسذٚذ ششٔؽ 

 1يدهظ انُٕاةٔ يدهظ انًغزشبسٍٚػهّٛ 

  1(4596 أغغطظ 95) 9273 ر٘ انمؼذحيٍ  6 فٙ زطٕأٌزشس ث

 :ثبنؼطف ّٔلؼ

 ،سئٛظ انسكٕيخ

 1اإلنّ اثٍ كٛشاٌ: ػجذ يؼبءاإل
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ششوط انشغم وانتشغٍم انًتعهقت  بتحذٌذ 11.11قاَىٌ سقى 

 بانعايالث وانعًال انًُزنٍٍٍ

 أحكاو عايت :انباب األول 

 انًادة األونى

 انمبٌَٕ: ْزا ثًب ٚهٙ فٙ يذنٕل ٚشاد

أٔ انؼبيم انًُضنٙ: انؼبيهخ أٔ انؼبيم انز٘ ٚمٕو، ثظفخ دائًخ  انؼبيهخ

ٔاػزٛبدٚخ، يمبثم أخش، ثئَدبص أشغبل يشرجطخ ثبنجٛذ أٔ ثبألعشح كًب ْٙ يسذدح فٙ 

 يٍ ْزا انمبٌَٕ، عٕاء ػُذ يشغم ٔازذ أٔ أكثش1 4انًبدح 

رؼزجش ػبيهخ أٔ ػبيال يُضنٛب انؼبيهخ أٔ انؼبيم انز٘ ُٚى ٔػؼّ سٍْ إشبسح  ال

انًشغم يٍ لجم يمبٔنخ انزشغٛم انًؤلذ، ٔانجٕاثٌٕ فٙ انجُبٚبد انًؼذح نهغكُٗ 

 42انظبدس فٙ  91361401انخبػؼٌٕ ألزكبو انظٓٛش انششٚف ثًثبثخ لبٌَٕ سلى 

نزٍٚ ُٚدضٌٔ أشغبال نفبئذح انؼًبل ا ا، ٔكز(9133أكزٕثش  1) 9713يٍ شٕال 

انًشغم ثظفخ يؤلزخ
2
1 

كًب ال رؼزجش ػبيهخ أٔ ػبيال يُضنٛب زبسط انجٛذ انًشرجؾ ثؼمذ شغم يغ إزذٖ 

انًزؼهك ثأػًبل  43156ششكبد انسشاعخ انخبػغ َشبؽٓب نًمزؼٛبد انمبٌَٕ سلى 

 91 ثزبسٚخ 91531900انسشاعخ َٔمم األيٕال انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى 

(4553َٕفًجش  75) 9241يٍ ر٘ انمؼذح 
 3

1 

كم شخض رارٙ ٚغزأخش ػًم ػبيهخ أٔ ػبيم يُضنٙ : انًشغهت أو انًشغم

 أدَبِ أٔ أزذْب1 4إلَدبص األشغبل انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح 

 : ْٕ انؼًم انًُدض نذٖ أعشح أٔ ػذح أعش1انعًم انًُزنً

 1انًادة 

رشًم األشغبل انًشرجطخ ثبنجٛذ أٔ ثبألعشح ػهٗ ٔخّ انخظٕص األػًبل 

 انزبنٛخ:

                                                           

( انًزؼهك ثزؼٓذ 9133أكزٕثش  1) 9713يٍ شٕال  42ثزبسٚخ  91361401انظٓٛش انششٚف ثًثبثخ لبٌَٕ سلى  2-

 46يكشس ثزبسٚخ  7711انجُبٚبد ٔرخظٛض يغبكٍ نهجٕاثٍٛ فٙ انجُبٚبد انًؼذح نهغكُٗ، اندشٚذح انشعًٛخ ػذد 

 .4100(، ص 9133ََٕجش  95)9713شٕال 
 91531900نششٚف سلى انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش ا انًزؼهك ثأػًبل انسشاعخ َٔمم األيٕال 43156انمبٌَٕ سلى  - 3

 6)9241رٔ انمؼذح  40-0012(، اندشٚذح انشعًٛخ ػذد 4553َٕفًجش  75)9241يٍ ر٘ انمؼذح  91ثزبسٚخ 

  71111(، ص 4553دٚغًجش 
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 االػزُبء ثشؤٌٔ انجٛذ؛ 

 االػزُبء ثبألؽفبل؛ 

 ،ِأٔ يشػّ، أٔ كَّٕ االػزُبء ثفشد يٍ أفشاد انجٛذ ثغجت عُّ أٔ ػدض 

 يٍ األشخبص فٙ ٔػؼٛخ إػبلخ؛

 انغٛبلخ؛ 

 أػًبل انجغزُخ؛ 

 1زشاعخ انجٛذ 

 ششوط تشغٍم انعايالث وانعًال انًُزنٍٍٍ :انباب انثاًَ 

 7انًادة 

ػًم يسذد أٔ غٛش يسذد  ثًمزؼٗ ػمذٚزى رشغٛم انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ 

 انًذح ٚؼذِ انًشغم ٔفك ًَٕرج ٚسذد ثُض رُظ1ًٙٛ

ٕٔٚلغ ْزا انؼمذ يٍ لجم انًشغم ٔانؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ، ششٚطخ أٌ 

ًزؼهمخ ثزشاػٙ انطشفٍٛ ٔثأْهٛزًٓب نهزؼبلذ ٔثًسم رشاػٗ، ػُذ انزٕلٛغ، انششٔؽ ان

 انؼمذ ٔثغججّ كًب زذدْب لبٌَٕ االنزضايبد ٔانؼمٕد1

ٚسشس انؼمذ فٙ ثالثخ َظبئش ٚظبدق ػهٗ طسخ إيؼبئٓب يٍ لجم انغهطخ 

انًخزظخ، ٚغهى انًشغم َظٛشا يُٓب نهؼبيهخ أٔ نهؼبيم انًُضنٙ ٔٚسزفع ثٕازذ يُٓب، 

 ٛخ انشغم انًخزظخ يمبثم ٔطم1ٕٔٚدع انثبنث نذٖ يفزش

أخبَت، رطجك أزكبو انجبثٍٛ انخبيظ إرا رؼهك األيش ثؼبيالد أو ػًبل يُضنٍٛٛ 

انًزؼهك ثًذَٔخ انشغم، ٔانزٙ  60111ٔانغبدط يٍ انكزبة انشاثغ يٍ انمبٌَٕ سلى 

 رٓى رشغٛم األخشاء األخبَت1

رجٍٛ نًفزش انشغم أٌ انؼمذ ٚزؼًٍ يمزؼٛبد يخبنفخ ألزكبو ْزا انمبٌَٕ  إرا

فئَّ ٚثٛش اَزجبِ انطشفٍٛ إنٗ ٔخٕد ْزِ انًمزؼٛبد انًخبنفخ لظذ يشاخؼخ انؼمذ 

 ٔرؼذٚه1ّ

 1انًادة 

ًٚكٍ رشغٛم انؼبيالد أٔ انؼًبل انًُضنٍٛٛ انًغبسثخ أٔ األخبَت ػٍ ؽشٚك 

ثخ ؽجمب ألزكبو انكزبة انشاثغ يٍ انمبٌَٕ سلى ٔكبالد انزشغٛم انخظٕطٛخ انًسذ

انًزؼهك ثًذَٔخ انشغم زٕل انٕعبؽخ فٙ االعزخذاو ٔرشغٛم األخشاء  60111

 انًشخض نٓب1

ًُٔٚغ ػهٗ األشخبص انزارٍٛٛ أٌ ٚمٕيٕا، ثأػًبل انٕعبؽخ فٙ رشغٛم ػبيالد 

 أٔ ػًبل يُضنٍٛٛ ثًمبثم1
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 5انًادة 

ٚدت ػهٗ انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ أٌ ٚمذو نهًشغم َغخخ يظبدق ػهٛٓب يٍ 

ثطبلخ رؼشٚفّ انٕؽُٛخ أٔ يب ٚمٕو يمبيٓب، ٔكزا خًٛغ انجٛبَبد ٔانٕثبئك انزٙ ٚطهجٓب 

ٔال عًٛب رهك انًزؼهمخ ثبعًّ ٔػُٕاَّ ٔربسٚخ ٔيكبٌ اصدٚبدِ ٔثسبنزّ انًشغم، 

 شٓبداد انًذسعٛخ ٔانًُٓٛخ انزٙ ٚزٕفش ػهٛٓب1انؼبئهٛخ، ٔػُذ االلزؼبء َغخب يٍ ان

ٚسٛؾ انًشغم ػهًب ثكم رغٛٛش ٚطشأ  ٚدت ػهٗ انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ أٌ

 ػهٗ ػُٕاَّ أٔ زبنزّ انؼبئهٛخ1

ًٚكٍ نهًشغم، ٔػهٗ َفمزّ، أٌ ٚطهت يٍ انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ لجم 

 رشغٛهّ، أٌ ٚذنٙ ثشٓبدح ؽجٛخ رثجذ عاليزّ انظسٛخ1

ٚزؼٍٛ ػهٗ انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ أٌ ٚظشذ نذٖ يشغهّ ثأ٘ يشع 

 يظبة ثّ ٔال عًٛب إرا كبٌ يشػب يضيُب1

كًب ٚزؼٍٛ ػهٗ انًشغم أٌ ٚخجش انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ ثأ٘ يشع يؼذ 

 ٚؼبَٙ يُّ أٔ ٚؼبَٙ يُّ أ٘ فشد يٍ أفشاد أعشر1ّ

ٚشاػٗ ػُذ إخشاء انفسض انطجٙ اززشاو يجذأ عشٚخ انجٛبَبد انشخظٛخ ٔانسٛبح 

نهؼبيالد أٔ نهؼًبل انًُضنٍٛٛ، ٔرنك رسذ ؽبئهخ انؼمٕثبد انًُظٕص انخبطخ 

 ػهٛٓب فٙ انمٕاٍَٛ اندبس٘ ثٓب انؼًم1

 1انًادة 

ٚسذد انسذ األدَٗ نغٍ رشغٛم األشخبص ثظفزٓى ػبيالد أٔ ػًبل يُضنٍٛٛ 

 ُخ1ع 91فٙ 

( رجزذا يٍ ربسٚخ 0غٛش أَّ ًٚكٍ، خالل فزشح اَزمبنٛخ يذرٓب خًظ عُٕاد )

 96دخٕل ْزا انمبٌَٕ زٛض انزُفٛز، رشغٛم األشخبص انزٍٚ رزشأذ أػًبسْى يب ثٍٛ 

عُخ ثظفزٓى ػبيالد أٔ ػًبال يُضنٍٛٛ، ششٚطخ أٌ ٚكَٕٕا زبطهٍٛ يٍ أٔنٛبء  91ٔ

يؼبئّ، لظذ رٕلٛغ ػمذ انشغم أيٕسْى ػهٗ إرٌ يكزٕة يظبدق ػهٗ طسخ إ

 انًزؼهك ثٓى1

عُخ  91ٔ 96رؼشع انؼبيالد ٔانؼًبل انًُضنٌٕٛ انًزشأزخ أػًبسْى يب ثٍٛ 

 ٔخٕثب ػهٗ فسض ؽجٙ كم عزخ أشٓش ػهٗ َفمخ انًشغم1

ًُٔٚغ رشغٛم انؼبيالد ٔانؼًبل انًُضنٍٛٛ انًشبس إنٛٓى فٙ انفمشح انغبثمخ نٛال، 

انثمٛهخ، ٔفٙ كٍ انًشرفؼخ غٛش اٜيُخ، ٔفٙ زًم األخغبو كًب ًُٚغ رشغٛهٓى فٙ األيب

كم األشغبل انزٙ رشكم خطشا اعزؼًبل انزدٓٛضاد ٔاألدٔاد ٔانًٕاد انخطشح، ٔفٙ 

ثُٛب ػهٗ طسزٓى أٔ عاليزٓى أٔ عهٕكٓى األخاللٙ أٔ لذ ٚزشرت ػُٓب يب لذ ٚخم 

 ثبٜداة انؼبيخ1

غٛم انؼبيالد ٔانؼًبل انًُضنٍٛٛ ًٚكٍ رزًٛى الئسخ األشغبل انزٙ ًُٚغ فٛٓب رش

 عُخ ثُض رُظ1ًٙٛ 91ٔ 96انًزشأزخ أػًبسْى يب ثٍٛ 
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 3انًادة 

 .ًُٚغ رغخٛش انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ ألداء انشغم لٓشا أٔ خجشا

 8انًادة 

 رسذد فزشح االخزجبس ثبنُغجخ نهؼمٕد غٛش يسذدح انًذح فٙ خًغخ ػشش ٕٚيب

يؤدٖ ػُٓب1 ٔخالل ْزِ انفزشح، ًٚكٍ ألزذ انطشفٍٛ إَٓبء ػمذ انشغم ثئسادرّ ٔدٌٔ 

 رؼٕٚغ1

 1انًادة 

ًٚكٍ إثجبد ػمذ شغم انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ ثدًٛغ ٔعبئم اإلثجبد1 إرا كبٌ 

 ػمذ انشغم ثبثزب ثبنكزبثخ أػفٙ يٍ سعٕو انزغدٛم1

 11انًادة 

نشغم، رسذ ؽبئهخ أداء رؼٕٚغ، أٌ ٚغهى ٚدت ػهٗ انًشغم، ػُذ اَزٓبء ػمذ ا

 ( أٚبو11األخٛش شٓبدح شغم داخم أخم ألظبِ ثًبَٛخ )

ٚدت أٌ ٚمزظش فٙ شٓبدح انشغم، ػهٗ ركش ربسٚخ انزسبق األخٛش ثبنجٛذ، 

ٔربسٚخ يغبدسرّ نّ، ٔإَٔاع األشغبل انًُضنٛخ انزٙ شغهٓب1 غٛش أَّ ًٚكٍ، ثبرفبق 

َبد رزؼهك ثبنًؤْالد انًُٓٛخ نهؼبيهخ أٔ انؼبيم انطشفٍٛ، رؼًٍٛ شٓبدح انشغم ثٛب

 انًُضن1ٙ

رؼفٗ شٓبدح انشغم يٍ سعٕو انزغدٛم ٔنٕ اشزًهذ ػهٗ ثٛبَبد أخشٖ غٛش 

رهك انٕاسدح فٙ انفمشح انثبَٛخ أػال1ِ ٔٚشًم اإلػفبء انشٓبدح انزٙ رزؼًٍ ػجبسح "زش 

 ؽجٛؼٛخ1إَٓبء ػمذ انشغم ثظفخ يٍ كم انزضاو" أٔ أ٘ طٛبغخ أخشٖ رثجذ 

 11انًادة 

رغزفٛذ انؼبيالد أٔ انؼًبل انًُضنٌٕٛ يٍ ثشايح انزشثٛخ ٔانزكٍٕٚ انزٙ رٕفشْب 

 انذٔنخ، ال عًٛب ثشايح يسٕ األيٛخ ٔانزشثٛخ غٛش انُظبيٛخ ٔثشايح انزكٍٕٚ ان1ًُٙٓ

ٔرسذد كٛفٛبد االعزفبدح يٍ انجشايح انًزكٕسح ثبرفبق ثٍٛ انًشغم ٔانؼبيهخ أٔ 

 انًُضن1ٙانؼبيم 

 11انًادة 

ثظفخ ػبيخ أٌ ٚزخز خًٛغ انزذاثٛش انالصيخ نسًبٚخ عاليخ  ٚدت ػهٗ انًشغم

انؼبيالد أٔ انؼًبل انًُضنٍٛٛ ٔطسزٓى، ٔكشايزٓى ػُذ لٛبيٓى ثبألشغبل انزٙ 

  ُٚدضَٔٓب رسذ إيشر1ّ
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وانعطهت انسُىٌت وأٌاو  يذة انعًم، انشاحت األسبىعٍت، :انباب انثانث

 انعطم

 17 انًادة

عبػخ فٙ األعجٕع ٚزى رٕصٚؼٓب  21رسذد يذح انؼًم فٙ األشغبل انًُضنٛخ فٙ 

 ػهٗ أٚبو األعجٕع ثبرفبق انطشف1ٍٛ

 96ثبنُغجخ نهؼبيالد أٔ انؼًبل انًُضنٍٛٛ انًزشأزخ أػًبسْى يب ثٍٛ غٛش أَّ 

 .عبػخ فٙ األعجٕع 25عُخ فزسذد يذح ػًهٓى فٙ  91ٔ

 11انًادة 

عبػخ  42انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ يٍ سازخ أعجٕػٛخ ال رمم ػٍ  رغزفٛذ

 يزظهخ1

ًٚكٍ ثبرفبق انطشفٍٛ رأخٛم االعزفبدح يٍ انشازخ األعجٕػٛخ ٔرؼٕٚؼٓب فٙ 

 أخم ال ٚزؼذٖ ثالثخ أشٓش1

 15انًادة 

رغزفٛذ األو، انؼبيهخ انًُضنٛخ، اثزذاء يٍ ربسٚخ اعزئُبفٓب انؼًم إثش انٕػغ، يٍ 

خبطخ نهشػبػخ يذرٓب عبػخ ٔازذح ػٍ كم ٕٚو ٔرنك خالل يذح اثُٙ اعزشازخ 

 ػشش شٓشا يزٕانٛخ1

ركٌٕ يذح اعزشازخ انشػبػخ يغزمهخ ػٍ فزشاد نشازخ انزٙ رغزفٛذ يُٓب 

 انؼبيهخ انًُضنٛخ1

ًٚكٍ االرفبق ثٍٛ انًشغم ٔانؼبيهخ انًُضنٛخ انًشػؼخ ػهٗ ؽشٚمخ اعزفبدح ْزِ 

 ثبنشكم انًالئى نظشٔف انؼًم1 األخٛشح يٍ انًذح انًزكٕسح

 11انًادة 

رغزفٛذ انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ يٍ ػطهخ عُٕٚخ يذفٕػخ األخش إرا لؼٗ 

عزخ أشٓش يزظهخ فٙ خذيخ انًشغم، ػهٗ أال رمم يذرٓب ػٍ ٕٚو َٔظف ٕٚو ػٍ كم 

 شٓش1

ردضئخ انؼطهخ انغُٕٚخ أٔ اندًغ ثٍٛ أخضاء يٍ يذدْب ػهٗ يذٖ عُزٍٛ  ًٚكٍ

 يززبنٛزٍٛ، إرا ارفك انطشفبٌ ػهٗ رنك1
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 13انًادة 

رغزفٛذ انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ يٍ سازخ يؤدٖ ػُٓب خالل أٚبو األػٛبد 

 ف1ٍٛانذُٚٛخ ٔانٕؽُٛخ1 ًٔٚكٍ رأخٛم االعزفبدح يُٓب إنٗ ربسٚخ الزك ٚسذد ثبرفبق انطش

 18انًادة 

رغزفٛذ انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ يٍ سخض رغٛت ألعجبة ػبئهٛخ رسذد يذدْب 

 كًب ٚهٙ:

صٔاج انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ: عجؼخ أٚبو يُٓب أسثؼخ أٚبو يؤدٖ  -

 ػُٓب؛

 صٔاج أزذ أثُبء انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ أٔ أزذ سثبئجّ: ٕٚيبٌ؛ -

ُضنٙ أٔ أزذ أثُبئّ أٔ أزفبدِ، أٔ ٔفبح صٔج انؼبيهخ أٔ انؼبيم انً -

 أطٕنّ، أٔ أثُبء صٔخّ يٍ صٔاج عبثك: ثالثخ أٚبو؛

ٔفبح أزذ إخٕح أٔ إزذٖ أخٕاد انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ أٔ أزذ إخٕح  -

 أٔ إزذٖ أخٕاد صٔخّ، أٔ أزذ أطٕل صٔخّ: ٕٚيبٌ؛

 ػًهٛخ خشازٛخ نضٔج انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ أٔ أزذ أثُبئّ: ٕٚيبٌ؛ -

 خزبٌ أزذ أثُبء انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ: ٕٚو ٔازذ1 -

 كًب ٚغزفٛذ كم ػبيم يُضنٙ يٍ إخبصح يذرٓب ثالثخ أٚبو، ثًُبعجخ كم ٔالدح1

ًٚكٍ أٌ ركٌٕ األٚبو انثالثخ يزظهخ أٔ غٛش يزظهخ، ثبرفبق ثٍٛ انًشغم 

 ٔانؼبيم انًُضنٙ، ػهٗ أٌ رمؼٗ ٔخٕثب فٙ يذح شٓش يٍ ربسٚخ انٕالدح1

زثُبء انسبنخ انًزؼهمخ ثضٔاج انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ ٚؤدٖ األخش كبيال ثبع

 ػٍ انزغٛجبد انًشبس إنٛٓب أػال1ِ

 األجش :انباب انشابع

 11انًادة 

ثبنًبئخ  65ال ًٚكٍ أٌ ٚمم يجهغ األخش انُمذ٘ نهؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ ػٍ 

األدَٗ انمبََٕٙ نألخش، انًطجك فٙ لطبػبد انظُبػخ ٔانزدبسح ٔانًٍٓ  يٍ انسذ

انسشح1 ٔال ًٚكٍ ثأ٘ زبل يٍ األزٕال اػزجبس يضاٚب اإلؽؼبو ٔانغكٍ ػًٍ يكَٕبد 

 األخش انُمذ1٘

 .ٚؤدٖ األخش كم شٓش ػُذ اَزٓبئّ، يب نى ٚزفك انطشفبٌ ػهٗ خالف رنك



 

 - 4 - 

 11انًادة 

ؼبيم انًُضنٙ دٌٔ رشخٛض يٍ يشغهّ، ٚخظى ٕٚو رغٛجذ فّٛ انؼبيهخ أٔ انكم 

 األخش، إال إرا ارفك انطشفبٌ ػهٗ خالف رنك1 يمبثهّ يٍ

 11انًادة 

إرا لؼٗ يب ال ٚمم ػٍ رغزسك انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ رؼٕٚؼب ػُذ فظهّ، 

 يزٕاطهخ يٍ انشغم انفؼهٙ نذٖ َفظ انًشغم1 عُخ

يجهغ ْزا انزؼٕٚغ، ػٍ كم عُخ، أٔ خضء يٍ انغُخ يٍ انشغم انفؼهٙ،  ٚؼبدل

 يب ٚهٙ:

عبػخ يٍ األخش، فًٛب ٚخض فزشح انشغم انفؼهٙ انًمؼٛخ خالل  16 -

 انخًظ عُٕاد األٔنٗ؛

عبػخ يٍ األخش، فًٛب ٚخض فزشح انشغم انفؼهٙ انًمؼٛخ خالل  922 -

 انغُخ انغبدعخ إنٗ انغُخ انؼبششح؛

خش، فًٛب ٚخض فزشح انشغم انفؼهٙ انًمؼٛخ خالل عبػخ يٍ األ 914 -

 انغُخ انسبدٚخ ػششح إنٗ انغُخ انخبيغخ ػششح؛

عبػخ يٍ األخش، فًٛب ٚخض فزشح انشغم انفؼهٙ انًمؼٛخ ثؼذ  425 -

 انغُخ انخبيغخ ػششح1

رسزغت فزشح انشغم انفؼهٙ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزِ انًبدح اثزذاء يٍ ربسٚخ 

 زُفٛز1دخٕل ْزا انمبٌَٕ زٛض ان

 انعقىباثوانًشاقبت  :انباب انخايس

 11انًادة 

ٚزهمٗ األػٕاٌ انًكهفٌٕ ثزفزٛش انشغم انشكبٚبد انزٙ ٚزمذو ثٓب كم يٍ انؼبيهخ 

انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ ػذ انًشغم، أٔ انًشغم ػذ ػبيهزّ أٔ ػبيهّ انًُضنٙ  أٔ

 فٙ كم يب ٚخض رُفٛز ػمذ انؼًم انًجشو ثًُٛٓب1

 انشغم انطشفٍٛ نهزسمك يٍ يذٖ رطجٛك أزكبو ْزا انمب1ٌَٕ ٚغزذػٙ يفزش

ٚمٕو يفزش انشغم ثئخشاء يسبٔالد انظهر ثٍٛ انطشفٍٛ ٚزى رؼًُٛٓب فٙ 

 يسؼش ٕٚلؼّ انطشفب1ٌ

ٔإرا رؼزس ػهّٛ انظهر، زشس يسؼشا فٙ يٕػٕع ٚغهى إنٗ انؼبيهخ أٔ انؼبيم 

 خ لظذ انجذ فٙ انُضاع1انًُضنٙ نٛذنٙ ثّ إرا لشس انهدٕء إنٗ انًسكًخ انًخزظ
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ًٚكٍ نًفزش انشغم أٌ ٚطهت يٍ انطشفٍٛ يذِ ثبنٕثبئك انزٙ يٍ شأَٓب أٌ 

يخبنفخ أزكبو ْزا انمبٌَٕ رغبػذِ ػهٗ انمٛبو ثبنًًٓخ انًزكٕسح1 ٔفٙ زبنخ يؼبُٚخ 

 ٚسشس يسؼشا فٙ انًٕػٕع ٚسٛهّ إنٗ انُٛبثخ انؼبيخ انًخزظخ1

 17انًادة 

 دسْى: 751555ٗ إن 401555ٚؼبلت ثغشايخ يٍ 

كم شخض اعزخذو، خالل انفزشح االَزمبنٛخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انفمشح  -

 96أػالِ، ػبيهخ أٔ ػبيال يُضنٛب ٚمم ػًشِ ػٍ  6انثبَٛخ يٍ انًبدح 

 عُخ؛

عُخ ثؼذ  91كم شخض اعزخذو ػبيهخ أٔ ػبيال يُضنٛب ٚمم ػًشِ ػٍ  -

 6ثبَٛخ يٍ انًبدح اَظشاو انفزشح االَزمبنٛخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انفمشح ان

 أػالِ؛

 96كم شخض اعزخذو ػبيهخ أٔ ػبيال يُضنٛب ٚزشأذ ػًشِ يب ثٍٛ  -

 عُخ دٌٔ إرٌ يٍ ٔنٙ أيشِ؛ 91ٔ

 كم شخض رارٙ، ٚزٕعؾ فٙ رشغٛم ػبيالد أٔ ػبيم يُضنٍٛٛ ثًمبثم؛ -

كم شخض اعزخذو ػبيهخ أٔ ػبيال يُضنٛب خالفب ألزكبو نفمشح انثبنثخ  -

 أػالِ؛ 6يٍ انًبدح 

 كم شخض اعزخذو ػبيهخ أٔ ػبيال يُضنٛب خجشا1 -

ٔفٙ زبنخ انؼٕد ٚسكى ػهٗ يشركت األفؼبل انًُظٕص ػهٛٓب آَفب ثؼؼف 

 .أشٓش أٔ ثئزذٖ ْبرٍٛ انؼمٕثزٍٛ فمؾ 7انغشايخ ٔثبنسجظ رزشأذ يذرّ ثٍٛ شٓش ٔ

 11انًادة  

دسْى كم يشغم نى ٚزمٛذ ثأزكبو  0555ٔ 7555ٚؼبلت ثغشايخ رزشأذ يب ثٍٛ 

 أػال1ِ 7انًبدح 

 15انًادة 

 يشغم:دسْى كم  9455ٔ 055ٚؼبلت ثغشايخ رزشأذ يب ثٍٛ 

نى ٚغهى نهؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ شٓبدح انشغم انًُظٕص ػهٛٓب فٙ  -

، أٔ نى ٚغهًٓب داخم األخم انًسذد، أٔ نى ٚؼًُٓب ثٛبَب يٍ 95انًبدح 

 ػهٛٓب فٙ َفظ انًبدح؛انجٛبَبد انًُظٕص 

 انًسذدح نًذح انؼًم؛ 97ثأزكبو انًبدح نى ٚزمٛذ  -

نى ٚزمٛذ ثئنضايٛخ إربزخ انشازخ األعجٕػٛخ، أٔ ايزُغ ػٍ يُر انؼبيهخ أٔ  -

انًبدح انؼبيم انًُضنٙ زمّ فٙ انشازخ انزؼٕٚؼٛخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ 

 أػالِ؛ 92
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ػٍ يُر انؼبيهخ انًُضنٛخ زمٓب فٙ اعزشازخ انشػبػخ انًُظٕص  ايزُغ -

 أػالِ؛ 90ػهٛٓب فٙ انًبدح 

ايزُغ ػٍ رًزٛغ انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ ثسمّ فٙ انؼطهخ انغُٕٚخ  -

 أػالِ؛ 96انًؤدٖ ػُٓب انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح 

ٓب لبو ثزشغٛم ػبيهخ أٔ ػبيم يُضنٙ فٙ أٚبو انؼطم ٔاألػٛبد انًؤدٖ ػُ -

أػالِ، يب نى ٚزفك انطشفبٌ ػهٗ رأخٛم  93انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح 

 االعزفبدح يُٓب إنٗ ٔلذ الزك؛

ايزُغ ػٍ رًزٛغ انؼبيهخ أٔ انؼبيم انًُضنٙ يٍ االعزفبدح يٍ أٚبو انزغٛت  -

 أػالِ، أٔ ػذو أداء األخش ػُٓب؛ 91انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح 

 أػال1ِ 91ى ٚزمٛذ ثأزكبو انًبدح ايزُغ أٔ رًبؽم ػٍ أداء األخش، أٔ ن -

 11انًادة 

رسم رغًٛخ "انؼبيالد أٔ انؼًبل انًُضنٍٛٛ" يسم رغًٛخ "خذو انجٕٛد" 

ٔرغًٛخ "انًشغم" يسم رغًٛخ "طبزت انجٛذ" انًُظٕص ػهًٛٓب فٙ انمبٌَٕ سلى 

 انغبنف انزكش1 60111

نًغزخذيٍٛ رسم رغًٛخ "انؼبيالد أٔ انؼًبل انًُضنٍٛٛ" يسم رغًٛخ "األػٕاٌ ا

 91341912يٍ انظٓٛش انششٚف ثًثبثخ لبٌَٕ سلى  4فٙ انًُبصل" انٕاسدح فٙ انفظم 

( انًزؼهك ثُظبو انؼًبٌ 9134ٕٚنٕٛ 43) 9714خًبدٖ اٜخشح  يٍ 90ثزبسٚخ 

االخزًبػٙ
4
1 

 13انًادة 

رذخم أزكبو ْزا انمبٌَٕ زٛض انزُفٛز ثؼذ اَظشاو أخم عُخ اثزذاء يٍ انزبسٚخ 

 ّٛ ثبندشٚذح انشعًٛخ انُظٕص انالصيخ نزطجٛمّ انزبو1انز٘ رُشش ف

ٚزؼٍٛ ػهٗ انًشغهٍٛ انز٘ ٚشغهٌٕ فٙ انزبسٚخ انًزكٕس، ػبيالد أٔ ػًبل 

 يُضنٍٛٛ، انزمٛذ ثأزكبيّ اثزذاء يٍ ْزا انزبسٚخ1

88191808118819180811    

   

                                                           

انًزؼهك ثُظبو  (9134ٕٚنٕٛص  43)9714اٜخشح  يٍ خًبدٖ 90ثزبسٚخ  91341912 ثًثبثخ لبٌَٕ سلى ششٚفانظٓٛش ان -4

 49311 ، ص(9134 غشذ 47) 9714سخت  97 ثزبسٚخ 7949 ػذد انشعًٛخ اندشٚذح، انؼًبٌ االخزًبػٙ
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