
 نغشٚذح انشعًٛخ 

 انغُخ انغبدعخ ٔانضالصٌٕ - 354انؼذد 

 و2002أغغطظ  22ْـ، 7321شؼجبٌ  2

 انمبَىٌ وفمًب ألخر تعذيم

 و2006( نسُخ 29لبَىٌ اتحبدي رلى )

 في شأٌ حمىق انًعبليٍ 

 َحٍ خهيفخ ثٍ زايذ آل َهيبٌ رئيس دونخ اإليبراد انعرثيخ انًتحذح،
ثشؤٌ اخزظبطبد  7712( نغُخ 7ٔػهٗ انمبٌَٕ االرؾبد٘ سلى )ثؼذ االؽالع ػهٗ انذعزٕس، 

( نغُخ 77انٕصاساد ٔطالؽٛبد انٕصساء، ٔانمٕاٍَٛ انًؼذنخ نّ، ٔػهٗ انمبٌَٕ االرؾبد٘ سلى )

فٙ شؤٌ رُظٛى  7712( نغُخ 72فٙ شؤٌ انزؼهٛى اإلنضايٙ، ٔػهٗ انمبٌَٕ االرؾبد٘ سلى ) 7712

( نغُخ 3ٌ سػبٚخ انشجبة، ٔػهٗ انمبٌَٕ االرؾبد٘ سلى )األَذٚخ ٔانغًؼٛبد انؼبيهخ فٙ يٛذا

ثئَشبء ٔرُظٛى عبيؼخ اإليبساد انؼشثٛخ انًزؾذح ٔانمٕاٍَٛ انًؼذنخ نّ، ٔػهٗ انمبٌَٕ  7712

فٙ شؤٌ األؽذاس انغبَؾٍٛ ٔانًششدٍٚ، ٔػهٗ انمبٌَٕ االرؾبد٘  7712( نغُخ 7االرؾبد٘ سلى )

د انؼًم، ٔانمٕاٍَٛ انًؼذنخ نّ، ٔػهٗ لبٌَٕ انؼمٕثبد فٙ شؤٌ رُظٛى ػاللب 7780( نغُخ 8سلى )

ٔانمٕاٍَٛ انًؼذنخ نّ، ٔػهٗ لبٌَٕ اإلعشاءاد  7781( نغُخ 4انظبدس ثبنمبٌَٕ االرؾبد٘ سلى )

ٔانمٕاٍَٛ انًؼذنخ نّ، ٔػهٗ لبٌَٕ  7772( نغُخ 45انغضائٛخ انظبدس ثبنمبٌَٕ االرؾبد٘ سلى )

ٔانمٕاٍَٛ  7777( نغُخ 1ظبدس ثبنمبٌَٕ االرؾبد٘ سلى )انًؼبشبد ٔانزؤيُٛبد االعزًبػٛخ ان

فٙ شؤٌ انغٛش ٔانًشٔس، ٔػهٗ  7775( نغُخ 27انًؼذنخ نّ، ٔػهٗ انمبٌَٕ االرؾبد٘ سلى )

فٙ شؤٌ انٓٛئخ انؼبيخ نهشجبة ٔانشٚبػخ، ٔثُبًء ػهٗ يب  7777( نغُخ 25انمبٌَٕ االرؾبد٘ سلى )

خ يغهظ انٕصساء، ٔرظذٚك انًغهظ األػهٗ ػشػزّ ٔصٚشح انشؤٌٔ االعزًبػٛخ، ٔيٕافم

 نالرؾبد، أطذسَب انمبٌَٕ اٜرٙ:

 انجبة األول: أحكبو عبيخ

 (: تعريفبد:1انًبدح )
فٙ رطجٛك أؽكبو ْزا انمبٌَٕ، ٚكٌٕ نهكهًبد ٔانؼجبساد انزبنٛخ انٕاسدح فّٛ انًؼبَٙ انًجُٛخ لشٍٚ 

 كم يُٓب، يب نى ٚمغ عٛبق انُض ثغٛش رنك:

 اإليبساد انؼشثٛخ انًزؾذح. دٔنخ انذٔنخ:

 ٔصاسح انشؤٌٔ االعزًبػٛخ. انٕصاسح:

 ٔصٚش انشؤٌٔ االعزًبػٛخ. انٕصٚش:

 انغٓبد االرؾبدٚخ ٔانًؾهٛخ انًؼُٛخ ثزطجٛك أؽكبو ْزا انمبٌَٕ. انغٓبد انًؼُٛخ:



كم شخض يظبة ثمظٕس أٔ اخزالل كهٙ أٔ عضئٙ شكم يغزمش أٔ  انًؼبق:

أٔ انؾغٛخ أٔ انؼمهٛخ أٔ انزٕاطهٛخ أٔ انزؼهًٛٛخ  يؤلذ فٙ لذسارّ انغغًٛخ

أٔ انُفغٛخ إنٗ انًذٖ انز٘ ٚمهم يٍ إيكبَٛخ رهجٛخ يزطهجبرّ انؼبدٚخ فٙ 

 ظشٔف أيضبنّ يٍ غٛش انًؼبلٍٛ.

انجطبلخ انشخظٛخ انزٙ رًُؾٓب انٕصاسح نهًؼبق ٔرُؼزجش يغزًُذا سعًًٛب  انجطبلخ:

ب ٚكفم نؾبيهٓب انؾمٕق ٔانخذيبد داالً ػهٗ أٌ ؽبيهٓب يٍ انًؼبلٍٛ، ثً

 انًجُٛخ فٙ ْزا انمبٌَٕ، ٔانهٕائؼ ٔانمشاساد انظبدسح رُفًٛزا نّ.

أٚخ رفشلخ أٔ اعزجؼبد أٔ رمٛٛذ ثغجت اإلػبلخ ٚزشرت ػهّٛ اإلػشاس أٔ  انزًٛٛض:

إنغبء االػزشاف ثؤ٘ يٍ انؾمٕق انًمشسح ثًٕعت انزششٚؼبد انغبسٚخ 

 يًبسعزٓب ػهٗ لذو انًغبٔاح. فٙ انذٔنخ أٔ انزًزغ ثٓب أٔ

 (:2انًبدح )
ٚٓذف ْزا انمبٌَٕ إنٗ كفبنخ ؽمٕق انًؼبق ٔرٕفٛش عًٛغ انخذيبد فٙ ؽذٔد يب رغًؼ ثّ لذسارّ 

ٔإيكبَبرّ، ٔال ٚغٕص أٌ ركٌٕ اإلػبلخ عججًب ٚؾٕل دٌٔ رًكٍ انًؼبق يٍ انؾظٕل ػهٗ رهك 

العزًبػٛخ ٔااللزظبدٚخ ٔانظؾٛخ انؾمٕق ٔانخذيبد خظًٕطب فٙ يغبل انشػبٚخ ٔانخذيبد ا

 ٔانزؼهًٛٛخ ٔانًُٓٛخ ٔانضمبفٛخ ٔانزشٔٚغٛخ.

 (:3انًبدح )
ركفم انذٔنخ نهًؼبق انًغبٔاح ثُّٛ ٔثٍٛ أيضبنّ يٍ غٛش انًؼبلٍٛ ٔػذو انزًٛٛض ثغجت اإلػبلخ فٙ 

عًٛغ انزششٚؼبد، كًب رؼًٍ يشاػبح رنك فٙ عًٛغ عٛبعبد ٔثشايظ انزًُٛخ االلزظبدٚخ 

 زًبػٛخ، ٔارخبر انزذاثٛش انًُبعجخ نًُغ انزًٛٛض ػهٗ أعبط اإلػبلخ.ٔاالع

 (:4انًبدح )
رُِؼذ انٕصاسح ثبنزُغٛك يغ انغٓبد انًؼُٛخ ثشايظ نزٕػٛخ انًؼبق ٔأعشرّ ٔثٛئزّ انًؾهٛخ فٙ كم يب 

 ٚزؼهك ثبنؾمٕق انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزا انمبٌَٕ ٔانزششٚؼبد األخشٖ ٔانخذيبد انزٙ رمذو نّ.

 (:5دح )انًب

ال ُٚؼذ رًًٛٛضا أ٘ ؽكى أٔ يؼٛبس أٔ يًبسعخ ركٌٕ لبئًخ ػهٗ أعبط يششٔع، ٔركفم انذٔنخ ارخبر 

عًٛغ انزذاثٛش انالصيخ نؼًبٌ رًزغ انًؼبق ثؾمٕلّ ٔؽشٚبرّ، ٔيُغ أ٘ اػزذاء ػهٛٓب أٔ ؽشيبَّ 

 يُٓب ثشكم رؼغفٙ.

 (:6انًبدح )
غ األؽٕال انزٙ رمٛذ فٛٓب ؽشٚزّ أل٘ عجت لبََٕٙ، ركفم انذٔنخ انًغبػذح انمبََٕٛخ نهًؼبق فٙ عًٛ

 ٔٚزؼٍٛ ػُذ طذٔس يب ٚمٛذ ؽشٚخ انًؼبق ارخبر يب ٚؤرٙ:

 يؼبيهزّ ثطشٚمخ إَغبَٛخ رُشاػٙ ٔػؼّ ٔاؽزٛبعبرّ ثٕطفّ طبؽت اؽزٛبعبد خبطخ. - 7

 رمذٚى انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد انالصيخ نّ، ٔانزٙ رزظم ثؤعجبة رمٛٛذ ؽشٚزّ. - 2

انًغبػذح انًالئًخ فٙ ؽبنخ ػذو لذسرّ ػهٗ دفغ انشعٕو انمؼبئٛخ أٔ انًظشٔفبد أٔ  رٕفٛش - 4

 انغشايبد، ٔرنك ػهٗ انُؾٕ انز٘ ٚظذس ثّ لشاس يٍ يغهظ انٕصساء.



 (:7انًبدح )
ركفم انذٔنخ نهًؼبق يًبسعخ ؽمّ فٙ انزؼجٛش ٔإثذاء انشأ٘ ثبعزخذاو ؽشٚمخ )ثشاٚم( ٔنغخ اإلشبسح 

ٕاطم، ٔؽمّ فٙ ؽهت انًؼهٕيبد ٔرهمٛٓب َٔمهٓب ػهٗ لذو انًغبٔاح يغ ٔغٛشْب يٍ ؽشق انز

 اٜخشٍٚ.

 (:8انًبدح )
ٚكفم انمبٌَٕ نهًؼبق انؾًبٚخ انالصيخ نًشاعالرّ ٔعغالرّ انطجٛخ ٔأيٕسِ انشخظٛخ، ٔرُؾذد 

 انالئؾخ انزُفٛزٚخ نٓزا انمبٌَٕ ػٕاثؾ ٔآنٛبد انؾًبٚخ انًشبس إنٛٓب.

 (:9انًبدح )

سح ثبنزؼبٌٔ يغ انغٓبد انًؼُٛخ انًشاكض ٔانًؤعغبد ٔانًؼبْذ انخبطخ ثشػبٚخ رُشئ انٕصا

 ٔرذسٚت انًؼبلٍٛ ٔرؤْٛهٓى، ٔرزٕنٗ رهك انًشاكض ٔانًؤعغبد ٔانًؼبْذ انًٓبو اٜرٛخ:

 ) أ ( رؤْٛم انًؼبلٍٛ نهزكٛف ٔاالَذيبط فٙ انًغزًغ.

 )ة( رٕفٛش انزشثٛخ انخبطخ نهًؼبلٍٛ.

 ذسٚت انًُٓٙ نهًؼبلٍٛ.رٕفٛش ثشايظ انز -)ط( 

 )د( رذسٚت أعش انًؼبلٍٛ ػهٗ أعبنٛت انزؼبيم يؼٓى.

 انجبة انثبَي: حمىق انًعبليٍ

 انفصم األول: انخذيبد انصحيخ وخذيبد إعبدح انتأهيم:

 (:10انًبدح )
نكم يؼبق يٕاؽٍ انؾك فٙ االعزفبدح يٍ انخذيبد انظؾٛخ ٔإػبدح انزؤْٛم ٔخذيبد انذػى ػهٗ 

 ٔيُٓب: َفمخ انذٔنخ،

) أ ( انؼًهٛبد انغشاؽٛخ كبفخ عٕاء َزغذ ػٍ اإلػبلخ أو ال: يٍ صسع، ٔيؼبنغخ انمشٔػ، ٔرمٕٚى 

األؽشاف، ٔاالعزشفبء فٙ يشاكض يزخظظخ ٔغٛشْب نهؼالط انًكضف أٔ انؼبد٘، ٔٚشًم رنك 

رٕفٛش عًٛغ انًؼذاد ٔاألدٔاد ٔانًؼُٛبد ٔغٛشْب يًب ْٕ ػشٔس٘ إلَغبػ انؼًهٛخ، عٕاء 

 ذ دائًخ أٔ يؤلزخ.كبَ

)ة( رٕفٛش انًؼبُٚخ ٔانؼالط نذٖ: أؽجبء ػبيٍٛ، اخزظبطٍٛٛ، اعزشبسٍٚٛ، أؽجبء أعُبٌ، 

 ٔانزمٛٛى انُفغٙ، ٔرخطٛؾ انغًغ، ٔاألشؼخ، ٔانزؾبنٛم انًخجشٚخ، ٔطشف األدٔٚخ.

)ط( انؼالط انزؤْٛهٙ ٔانًزخظض: انذاخهٙ ٔانخبسعٙ ٔٚزؼًٍ: انؼالط انطجٛؼٙ، ٔانؼالط 

 م، ٔانؼالط انُطمٙ، ٔانغًؼٙ، ٔانُفغٙ.ثبنؼً

)د( انًؼُٛبد انزمُٛخ ٔاألعٓضح انًغبػذح يٍ أعٓضح رؼٕٚؼٛخ يزؾشكخ ٔصبثزخ )أؽشاف ٔعًبػبد 

ٔػٍٛ اططُبػٛخ ٔغٛشْب(، أشكبل رمًٕٚٛخ، ٔيؼُٛبد نهزُمم )كشاعٙ يزؾشكخ، ػظٙ، 

 فٙ انؼًهٛبد انغشاؽٛخ.يشبٚبد، ٔػكبصاد( ٔنهٕلبٚخ يٍ انمشٔػ، ٔكبفخ األدٔاد انًغزخذيخ 

 (:11انًبدح )
رُشكم ثمشاس يٍ يغهظ انٕصساء نغُخ رغًٗ )انهغُخ انًزخظظخ نهخذيبد انظؾٛخ ٔانزؤْٛم 

نهًؼبلٍٛ(، ركٌٕ ثشئبعخ ٔكٛم ٔصاسح انظؾخ ٔػؼٕٚخ يًضهٍٛ ػٍ انغٓبد انًؼُٛخ، ٔٚظذس 



 ٔصٚش انظؾخ َظبو ػًم انهغُخ ٔاعزًبػبرٓب.

 انخظٕص يب ٚؤرٙ:ٔرًُبسط انهغُخ ػهٗ ٔعّ 

رٕفٛش انخذيبد انزشخٛظٛخ ٔانؼالعٛخ ٔانزؤْٛهٛخ ٔرطٕٚش انجشايظ ٔانخذيبد انظؾٛخ انمبئًخ  - 7

 يٍ أعم انُٕٓع ثبنًؼبلٍٛ.

ٔػغ ثشايظ انكشف انًجكش ٔانزشخٛض ٔانزٕػٛخ ٔانزضمٛف انظؾٙ، ٔرؤيٍٛ ٔعبئم انزذخم  - 2

 انًجكش ٔانًزخظض فٙ يغبل اإلػبلخ.

ٕادس انجششٚخ انظؾٛخ انًزخظظخ فٙ يغبل اإلػبلخ ثًخزهف إَٔاػٓب ٔرذسٚجٓب رٕفٛش انك - 4

 ٔرؤْٛهٓب.

إػذاد انذساعبد انٕؽُٛخ نهزؼشف ػهٗ األعجبة انزٙ رؤد٘ إنٗ اإلػبلخ ٔرذاػٛبرٓب ٔعجم  - 3

 انٕلبٚخ يُٓب ٔرؼًًٛٓب ػهٗ انغٓبد انًؼُٛخ فٙ انذٔنخ.

 شفؼٓب إنٗ يغهظ انٕصساء الرخبر يب ٚشاِ يُبعجًب.سفغ رمبسٚش دٔسٚخ إنٗ انٕصٚش رًًٓٛذا ن - 5

 انفصم انثبَي: انتعهيى:

 (:12انًبدح )
رؼًٍ انذٔنخ نهًؼبق فُشًطب يزكبفئخ نهزؼهٛى ػًٍ عًٛغ انًؤعغبد انزشثٕٚخ أٔ انزؼهًٛٛخ 

ٔانزؤْٛم انًُٓٙ ٔرؼهٛى انكجبس ٔانزؼهٛى انًغزًش ٔرنك ػًٍ انظفٕف انُظبيٛخ أٔ فٙ طفٕف 

اعزذػٗ األيش رنك، يغ رٕفٛش انًُٓظ انذساعٙ ثهغخ اإلشبسح أٔ ؽشٚمخ )ثشاٚم( ٔثؤ٘  خبطخ إرا

 ؽشق أخشٖ ؽغت االلزؼبء.

ٔال رُشكم اإلػبلخ فٙ رارٓب يبًَؼب دٌٔ ؽهت االَزغبة أٔ االنزؾبق أٔ انذخٕل إنٗ أٚخ يؤعغخ 

 رشثٕٚخ أٔ رؼهًٛٛخ يٍ أ٘ َٕع ؽكٕيٛخ كبَذ أٔ خبطخ.

 (:13انًبدح )
ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ ثبرخبر اإلعشاءاد انًُبعجخ رهزضو 

ثبنزؼبٌٔ يغ انغٓبد انًؼُٛخ نزٕفٛش انزشخٛض انزشثٕ٘ ٔانًُبْظ انذساعٛخ، ٔانٕعبئم ٔانزمُٛبد 

انًٛغشح ألغشاع انزذسٚظ، كًب رؼًم ػهٗ رٕفٛش ؽشق ثذٚهخ يؼضصح نهزٕاطم يغ انًؼبلٍٛ، 

غ اعزشارٛغٛبد ثذٚهخ نهزؼهى ٔثٛئخ يبدٚخ يٛغشح ٔغٛش رنك يٍ انٕعبئم انالصيخ نكفبنخ ٔٔػ

 انًشبسكخ انزبيخ نهطالة انًؼبلٍٛ.

 (:14انًبدح )
ػهٗ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ ثبنزؼبٌٔ يغ انغٓبد انًؼُٛخ 

ٍ يغ انًؼبلٍٛ ٔأعشْى عٕاء فٙ يغبالد انزشخٛض رٕفٛش انزخظظبد األكبدًٚٛخ إلػذاد انؼبيهٛ

ٔانكشف انًجكش أٔ انزؤْٛم انزشثٕ٘ أٔ االعزًبػٙ أٔ انُفغٙ أٔ انطجٙ أٔ انًُٓٙ، ٔػًبٌ 

 رٕفٛش ثشايظ انزذسٚت أصُبء انخذيخ نزضٔٚذ انؼبيهٍٛ ثبنخجشاد ٔانًؼبسف انؾذٚضخ.

 (:15انًبدح )
هغُخ انًزخظظخ ثزؼهٛى انًؼبلٍٛ(، ركٌٕ ثشئبعخ رُشكم ثمشاس يٍ يغهظ انٕصساء نغُخ رغًٗ )ان

ٔكٛم ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔػؼٕٚخ يًضهٍٛ ػٍ انغٓبد انًؼُٛخ، ُٔٚظذس ٔصٚش انزشثٛخ 

 ٔانزؼهٛى َظبو ػًم انهغُخ ٔاعزًبػبرٓب.

 ٔرًُبسط انهغُخ ػهٗ ٔعّ انخظٕص يب ٚؤرٙ:



نزؼهٛى نغًٛغ انًؼبلٍٛ يُز يشؽهخ ٔػغ انجشايظ انزُفٛزٚخ نؼًبٌ فشص يزكبفئخ نهزشثٛخ ٔا - 7

انطفٕنخ انًجكشح ػًٍ عًٛغ انًؤعغبد انزشثٕٚخ ٔانزؼهًٛٛخ فٙ طفٕفٓب انُظبيٛخ أٔ فٙ ٔؽذاد 

 انزؼهٛى انًزخظظخ.

رطٕٚش انجُبء انًُٓغٙ نهجشايظ انزؼهًٛخ ٔإػذاد انخطؾ انزشثٕٚخ انًٕاكجخ نشٔػ انؼظش  - 2

 انًُبئٛخ ٔانُفغٛخ نهًؼبلٍٛ. ٔانزطٕس انزمُٙ ٔانزٙ رزالءو يغ انغًبد

رُظٛى كبفخ األيٕس انًزؼهمخ ثزؼهٛى انًؼبلٍٛ يٍ ثشايظ ٔإعشاءاد ٔأعبنٛت ٔششٔؽ االنزؾبق  - 4

 فٙ انظفٕف انُظبيٛخ ٔرؤدٚخ االيزؾبَبد.

ٔػغ عٛبعبد رؤْٛم ٔرذسٚت انكٕادس انجششٚخ انزشثٕٚخ ٔانزؼهًٛٛخ انؼبيهخ فٙ يغبل  - 3

 انًؼبلٍٛ.

العزشبساد ٔانًغبػذح انزمُٛخ ٔانفُٛخ ٔانزؼهًٛٛخ إنٗ كبفخ انًؤعغبد انزؼهًٛٛخ انزٙ رمذٚى ا – 5

رٕد اعزمجبل يؼبلٍٛ ٔدساعخ ؽهجبد انزًٕٚم انًزؼهمخ ثبنًؼذاد ٔانزمُٛبد ٔرؤْٛم ثٛئخ انًؤعغخ 

 انزؼهًٛٛخ.

 ِ يُبعجًب.سفغ رمبسٚش دٔسٚخ إنٗ انٕصٚش رًًٓٛذا نشفؼٓب إنٗ يغهظ انٕصساء الرخبر يب ٚشا - 2

 انفصم انثبنث: انعًم:

 (:16انًبدح )
نهًؼبق انًٕاؽٍ انؾك فٙ انؼًم ٔفٙ شغم انٕظبئف انؼبيخ، ٔال رُشكم اإلػبلخ فٙ رارٓب ػبئمًب 

دٌٔ انزششٛؼ ٔاالخزٛبس نهؼًم، ُٔٚشاػٗ ػُذ إعشاء االخزجبساد انًزؼهمخ ثبنكفبءح نالنزؾبق 

 انمبٌَٕ. ثبنؼًم اإلػبلخ نًٍ رغش٘ ػهٛٓى أؽكبو ْزا

 (:17انًبدح )
ٚغٕص نهٕصاسح انزؼبلذ يغ عٓبد أخشٖ نزُفٛز يشبسٚغ نزؤْٛم انًؼبلٍٛ، ُٔٚؾذد انٕصٚش انششٔؽ 

 ٔاألؽكبو ٔانؼٕاثؾ انالصيخ نزنك.

 (:18انًبدح )
رُجٍٛ انزششٚؼبد انظبدسح فٙ انذٔنخ اإلعشاءاد انٕاعت ارخبرْب نؼًبٌ شغم انًؼبق نهٕظبئف 

ٙ ٔانخبص ٔعبػبد انؼًم ٔاإلعبصاد ٔغٛشْب يٍ األؽكبو انخبطخ ثؼًم فٙ انمطبػٍٛ انؾكٕي

 انًؼبق ثًب فٙ رنك انؼٕاثؾ انالصيخ إلَٓبء انخذيخ ٔاعزؾمبق يكبفؤح أٔ يؼبػ انزمبػذ.

ُٔٚؾذد يغهظ انٕصساء ثُبًء ػهٗ الزشاػ انٕصٚش َغجخ انٕظبئف انزٙ رُخظض نهًؼبلٍٛ فٙ 

 انمطبػٍٛ انؾكٕيٙ ٔانخبص.

 (:19انًبدح )
رُشكم ثمشاس يٍ يغهظ انٕصساء نغُخ رغًٗ )انهغُخ انًزخظظخ نؼًم انًؼبق( ثشئبعخ ٔكٛم 

 انٕصاسح ٔػؼٕٚخ يًضهٍٛ ػٍ انغٓبد انًؼُٛخ، ٔٚظذس انٕصٚش َظبو ػًم انهغُخ ٔاعزًبػبرٓب.

 ٔرًُبسط انهغُخ ػهٗ ٔعّ انخظٕص يب ٚؤرٙ:

ٛك أكجش كفبءح يًكُخ يغ ػًبٌ سعى انغٛبعبد انالصيخ نؼًم انًؼبق ٔيزطهجبد رؾم - 7

 اعزًشاسٚخ انؼًم ألؽٕل فزشح.

رشغٛغ ٔدػى انًؼبلٍٛ انًؤْهٍٛ إلَشبء يشبسٚغ راد عذٖٔ ٔيشدٔد الزظبد٘، ٔرٕفٛش  - 2

 انًؼهٕيبد ػٍ انًُؼ ٔانمشٔع انًٛغشح انًزبؽخ ٔعجم انؾظٕل ػهٛٓب.



 ًغزمجهٛخ.رٕفٛش انًؼهٕيبد ػٍ عٕق انؼًم ٔانٕظبئف انًزبؽخ ٔآفبلّ ان - 4

إػذاد انذساعبد ؽٕل انًٍٓ ٔانٕظبئف ثًب ٚزالءو ٔانزطٕساد انزمُٛخ ٔاؽزٛبعبد عٕق  - 3

 انؼًم.

رشغٛغ ٔرٕعّٛ انمطبع انخبص نزذسٚت ٔرؤْٛم ٔرشغٛم انًؼبلٍٛ يغ رمذٚى انذػى انًُبعت  - 5

 ٔفٙ ؽذٔد اإليكبَٛبد انًزبؽخ.

 ٍ كم إَٔاع االعزغالل فٙ انؼًم.الزشاػ اإلعشاءاد انالصيخ نؾًبٚخ انًؼبلٍٛ ي - 2

 سفغ رمبسٚش دٔسٚخ إنٗ انٕصٚش رًًٓٛذا نشفؼٓب إنٗ يغهظ انٕصساء الرخبر يب ٚشاِ يُبعجًب. - 1

 انفصم انراثع: انحيبح انعبيخ وانثمبفيخ وانريبضيخ:

 (:20انًبدح )
ػٛخ ٔانزشفٛٓٛخ رزخز انذٔنخ انزذاثٛش انالصيخ نزؾمٛك يشبسكخ انًؼبق فٙ انؾٛبح انضمبفٛخ ٔانشٚب

 ٔرنك ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 رًُٛخ لذساد انًؼبق اإلثذاػٛخ ٔانفُٛخ ٔانفكشٚخ ٔاعزضًبسْب يٍ أعم إصشاء انًغزًغ. - 7

رٕفٛش انًٕاد األدثٛخ ٔانضمبفٛخ نهًؼبق ثغًٛغ األشكبل انًزٛغشح، ثًب فٛٓب انُظٕص  - 2

 غًؼٛخ ٔانًزؼذدح انٕعبئؾ ٔغٛشْب.اإلنكزشَٔٛخ ٔنغخ اإلشبسح ٔؽشٚمخ )ثشاٚم(، ٔثبألشكبل ان

رًكٍٛ انًؼبق يٍ اإلفبدح يٍ انجشايظ ٔانٕعبئم اإلػاليٛخ ٔانؼشٔع انًغشؽٛخ ٔانفُٛخ  - 4

 ٔعًٛغ األَشطخ انضمبفٛخ ٔرؼضٚض يشبسكزّ فٛٓب، ٔلٕاػذ اإلػفبء يٍ انشعٕو انخبطخ ثٓب.

زٕٖ انٕؽُٙ ٔاإللهًٛٙ رؼضٚض يشبسكخ انًؼبق فٙ األَشطخ انشٚبػٛخ انًُظًخ ػهٗ انًغ - 3

 ٔانؼبنًٙ.

 سفغ رمبسٚش دٔسٚخ إنٗ انٕصٚش رًًٓٛذا نشفؼٓب إنٗ يغهظ انٕصساء الرخبر يب ٚشاِ يُبعجًب. - 5

 (:21انًبدح )
رُشكم ثمشاس يٍ يغهظ انٕصساء نغُخ رغًٗ )انهغُخ انًزخظظخ ثبنشٚبػخ ٔانضمبفخ ٔانزشٔٚؼ 

ٔانشٚبػخ ٔػؼٕٚخ يًضهٍٛ ػٍ عٓبد  نهًؼبلٍٛ( ثشئبعخ األيٍٛ انؼبو نٓٛئخ انشجبة

االخزظبص، ُٔٚظذس يغهظ انٕصساء َظبو ػًم انهغُخ ٔاعزًبػبرٓب، ٔرًُبسط انهغُخ ػهٗ ٔعّ 

 انخظٕص يب ٚؤرٙ:

ٔػغ انغٛبعبد انزٙ ركفم انًُٕ انًزكبيم نهًؼبق ٔإربؽخ فشص يًبسعخ األَشطخ انشٚبػٛخ  - 7

أليبٌ ٔيُبعجزٓب نمذسارّ ٔرٓٛئخ انظشٔف نًًبسعزٓب ٔانضمبفٛخ ٔانزشٔٚؾٛخ انزٙ رزًٛض ثبنًزؼخ ٔا

 ثشكم أعبعٙ كؤلشاَّ يٍ غٛش انًؼبلٍٛ.

رٕعٛغ لبػذح يًبسعخ األَشطخ انشٚبػٛخ ٔانضمبفٛخ ٔانزشٔٚؾٛخ ثٍٛ انًؼبلٍٛ، ٔػًبٌ اؽزٕاء  - 2

سٚبػخ انًؼبلٍٛ ثشمٛٓب: )سٚبػخ انًؼبلٍٛ ػمهًٛب ٔسٚبػخ انًؼبلٍٛ ؽشكًٛب ٔؽغًٛب( فٙ طهت 

 انجشايظ انزؼهًٛٛخ انًزجؼخ فٙ انًؤعغبد انًزخظظخ.

ٔػغ ثشايظ إػذاد انكٕادس انجششٚخ انًؤْهخ نهؼًم يغ انًؼبلٍٛ فٙ انًغبل انشٚبػٙ  - 4

 ٔانضمبفٙ ٔانزشٔٚؾٙ.

رشغٛغ ديظ انًؼبلٍٛ يغ ألشآَى يٍ غٛش انًؼبلٍٛ فٙ انًشاكض ٔاألَذٚخ انشٚبػٛخ ٔانضمبفٛخ  - 5

 نؼبة ٔاألَشطخ انًُبعجخ نٓى.ٔانًخًٛبد ٔرٕفٛش األ

 سفغ رمبسٚش دٔسٚخ إنٗ انٕصٚش رًًٓٛذا نشفؼٓب إنٗ يغهظ انٕصساء الرخبر يب ٚشاِ يُبعجًب. - 2



 انفصم انخبيس: انجيئخ انًؤههخ: 

 (:22انًبدح )
 نكم يؼبق انؾك فٙ ثٛئخ يؤْهخ، ٔانٕطٕل إنٗ انًكبٌ انز٘ ٚغزطٛغ غٛشِ انٕطٕل إنّٛ.

 (:23انًبدح )
انغٓبد انًؼُٛخ ثبنزُغٛك فًٛب ثُٛٓب نزؾذٚذ انًؼبٚٛش ٔانًٕاطفبد انُٓذعٛخ انخبطخ  رمٕو

ثبنًُشآد ٔانًشافك انؼبيخ، ٔانزٙ ٚظذس ثٓب لشاس يٍ يغهظ انٕصساء ثُبًء ػهٗ ػشع انٕصٚش، 

ُٔٚؾذد انمشاس انؼٕاثؾ انالصيخ نزطجٛك ْزِ انًؼبٚٛش ٔانًٕاطفبد ٔاالعزضُبءاد انٕاسدح ػهٛٓب، 

كهّ فًٛب ٚزؼهك ثزؤْٛم انًُشآد العزؼًبل انًؼبق ٔؽبعزّ ٔيزطهجبد عاليزّ ٔػذو إنؾبق  ٔرنك

 األرٖ ثّ.

ٔرغش٘ أؽكبو ْزا انمشاس ػهٗ انمطبػٍٛ انؾكٕيٙ ٔانخبص، إال يب اعزضُٗ يُٓب ثُض خبص 

 فّٛ.

  (:24انًبدح )
، كًب ُٚؾذد ُٚظذس يغهظ انٕصساء َظبو ٔششٔؽ ؽظٕل انًؼبق انًٕاؽٍ ػهٗ انغكٍ انؾكٕيٙ

 يٕاطفبد انغكٍ ٔلٕاػذ رًهكّ ٔغٛشْب يٍ انمٕاػذ انًُظًخ نشؤٌٔ انغكٍ انؾكٕيٙ.

 (:25انًبدح )
ٚغت أٌ ٚزٕافش فٙ انطشق ٔانًشكجبد انؼبيخ ٔٔعبئم انُمم انجشٚخ ٔانغٕٚخ ٔانجؾشٚخ  - 7

 انًٕاطفبد انفُٛخ انالصيخ العزؼًبل ٔؽبعخ انًؼبق.

يُّ االشزشاؽبد انًطهٕثخ نؾظٕل انًؼبق ػهٗ سخظخ انمٛبدح  ُٚؾذد يغهظ انٕصساء ثمشاس - 2

ٔانؼٕاثؾ انخبطخ ثزنك ٔرؼبف إنٗ سخض انمٛبدح انٕاسدح ثمبٌَٕ انغٛش ٔانًشٔس فئخ عذٚذح 

 خبطخ ثبنًؼبق يغ رذٍٔٚ انجٛبٌ انالصو ػهٛٓب ؽغت َٕع اإلػبلخ.

 (:26انًبدح )
 انخبطخ ثبنًؼبق ػُذيب ٚطهت يُٓب رنك.رهزضو كم ششكخ يٍ ششكبد انزؤيٍٛ ثزؤيٍٛ انًشكجبد 

 انجبة انثبنث: اإلعفبءاد

 (:27انًبدح )
رُؼفٗ يٍ عًٛغ انؼشائت ٔانشعٕو انًشكجخ انًخظظخ العزخذاو انًؼبق، ٔرنك ثُبًء ػهٗ شٓبدح 

إػبلخ طبدسح يٍ انٕصاسح، ٔال ٚغٕص انزًزغ ثٓزا اإلػفبء ػٍ يشكجخ أخشٖ إال ثؼذ اَمؼبء 

خ اإلػفبء انغبثك أٔ رهف انًشكجخ، ٔفٙ ؽبل انزظشف فٙ انًشكجخ خالل خًظ عُٕاد يٍ ربسٚ

 رهك انًذح رُغزٕفٗ انؼشائت ٔانشعٕو انًمشسح ػهٛٓب.

 (:28انًبدح )
 رُؼفٗ يٍ انشعٕو انًمشسح نًٕالف انغٛبساد انًشكجبد انًخظظخ نهًؼبلٍٛ.

  (:29انًبدح )
د ٔانًشاكض انخبطخ ثبنًؼبلٍٛ انزٙ رُؼفٗ يٍ سعٕو انزشخٛض ٔعبئم انُمم انخبطخ ثبنغًؼٛب

 ُٚؾذدْب يغهظ انٕصساء.



 (:30انًبدح )
ُٚؾذد يغهظ انٕصساء انغًؼٛبد ٔانًشاكض انخبطخ ثبنًؼبلٍٛ انزٙ رُؼفٗ يٍ انشعٕو انًفشٔػخ 

ػهٗ ؽهجبد رشاخٛض انًجبَٙ انزٙ رمذيٓب إللبيخ يجبٌ يخظظخ العزخذايٓى ٔرنك ثُبًء ػهٗ 

 فٙ ْزا انشؤٌ.شٓبدح طبدسح يٍ انٕصاسح 

 (:31انًبدح )
 رُؼفٗ يٍ انشعٕو انمؼبئٛخ انذػبٔ٘ انزٙ ٚشفؼٓب انًؼبق فٙ إؽبس رُفٛز أؽكبو ْزا انمبٌَٕ.

 (:32انًبدح )
رُؼفٗ يٍ انشعٕو ٔاألعٕس انجشٚذٚخ عًٛغ انًشاعالد انخبطخ ثبنًؼبق أٔ ثبنغًؼٛبد أٔ 

عٕاء فٙ رنك انكزت ٔانظؾف  ثبنًشاكض انخبطخ ثبنًؼبلٍٛ انزٙ ُٚؾذدْب يغهظ انٕصساء،

 ٔانًغالد ٔغٛشْب.

 

 انجبة انراثع: عمىثبد

 (:33انًبدح )
يغ ػذو اإلخالل ثؤ٘ ػمٕثخ أشذ ُٚض ػهٛٓب أ٘ لبٌَٕ آخش، ُٚؼبلت ثغشايخ ال رمم ػٍ أنف 

دسْى ٔال رغبٔص خًغخ آالف دسْى كم يٍ ٚغزخذو ثطبلخ انًؼبق دٌٔ يٕعت لبََٕٙ، ٔرنك يغ 

 غؤٔنٛخ انًذَٛخ ػُذ االلزؼبء.ػذو اإلخالل ثبنً

 ٔرُؼبػف انؼمٕثخ فٙ ؽبل انؼٕد.

 انجبة انخبيس: أحكبو ختبييخ

 (:34انًبدح )
رؼزًذ انٕصاسح انشؼبساد انخبطخ ثبنًؼبلٍٛ ٔرؼًًٛٓب ػهٗ انغٓبد انًششفخ ػهٗ انًشافك أٔ 

 انزٙ رظذس كزٛجبد ٔيطجٕػبد ٔرُؼذ ثشايظ رزؼًٍ يضم رهك انشؼبساد.

 (:35انًبدح )
ال ُٚطهت يٍ انًؼبق أ٘ إصجبد ػٍ إػبلزّ عٕٖ انجطبلخ انزٙ رظذسْب انٕصاسح فٙ ْزا انشؤٌ، 

 ٔرُؾذد ثمشاس يٍ انٕصٚش ششٔؽ انؾظٕل ػهٗ ْزِ انجطبلخ.

 (:36انًبدح )
رزٕنٗ انٕصاسح انزشخٛض نهًؤعغبد غٛش انؾكٕيٛخ انزٙ رؼُٙ ثشػبٚخ ٔرشثٛخ ٔرؼهٛى ٔرذسٚت 

ص أل٘ شخض ؽجٛؼٙ أٔ اػزجبس٘ إَشبء أٔ رؤعٛظ أ٘ يٍ انًؤعغبد ٔرؤْٛم انًؼبلٍٛ، ٔال ٚغٕ

 انًزكٕسح إال ثؼذ انؾظٕل ػهٗ رشخٛض ثزنك يٍ انٕصاسح.

ٔرُؾذد ثمشاس يٍ يغهظ انٕصساء ششٔؽ ٔػٕاثؾ ٔسعٕو انزشخٛض نٓزِ انًؤعغبد 

 ى ػًهٓب.ٔانزضايبرٓب ٔانغضاءاد انزٙ رٕلغ ػهٛٓب ػُذ انًخبنفخ ٔغٛش رنك يٍ األؽكبو انزٙ رُظ

 (:37انًبدح )



 ُٚظذس انٕصٚش انهٕائؼ ٔانمشاساد انالصيخ نزُفٛز أؽكبو ْزا انمبٌَٕ.

 (:38انًبدح )
 ُٚغهٗ كم ؽكى ُٚخبنف أٔ ٚزؼبسع يغ أؽكبو ْزا انمبٌَٕ.

 (:39انًبدح )
 ُُٚشش ْزا انمبٌَٕ فٙ انغشٚذح انشعًٛخ ُٔٚؼًم ثّ يٍ ربسٚخ َششِ. 

 خهيفخ ثٍ زايذ آل َهيبٌ 

 دونخ اإليبراد انعرثيخ انًتحذح رئيس

 صذر عُب في لصر انرئبسخ ثأثى ظجي،

 هـ،1427رجت  19ثتبريخ: 

 و.2006/ 8/ 13انًىافك: 

ثتعذيم ثعض أحكبو انمبَىٌ االتحبدي رلى  2009( نسُخ 14ثًىجت انمبَىٌ االتحبدي رلى )

 في شأٌ حمىق روي االحتيبجبد انخبصخ: 2006( نسُخ 29)

ػجبسح )رٔ٘ االؽزٛبعبد انخبطخ( انٕاسدح ٔفٙ ػُٕاٌ انجبة انضبَٙ ٔفٙ أٚخ يبدح يٍ رى إعزجذال 

 يٕادِ انمبٌَٕ كهًخ )انًؼبلٍٛ(.

انمبٌَٕ كهًخ  ٔإعزجذال ػجبسح )طبؽت االؽزٛبعبد انخبطخ( انٕاسدح فٙ أٚخ يبدح يٍ يٕاد

 )انًؼبق(

ٔ٘ أٔ طبؽت انٕاسدح فٙ أٚخ ٔإعزجذال ػجبسح )االؽزٛبعبد انخبطخ( إرا نى ٚشد لجهٓب كهًخ ر

 )نالطالع عهي انُص االصهي -انمبٌَٕ كهًخ )اإلػبلخ(. يبدح يٍ يٕاد


