هبُِٕ صهٍ (ً )23ظِج  ٍ2::9تخِغ ٍٚاًَجٌط اًتٌس٘ اًَصيض٘

ِدُ دَس تُ زٌٚمج آل ذبِ ٙأَٚص سًٕج هعص

تؾـس اإلعـالػ ؽٌـٗ اًِغـبٍ األظبظ ٙاًَؤهح اًَؾسل ٕ ،تزبضج ؽٌٗ إًَاس (َِْ )62( ، )45( ، )34

ٕ ،ؽٌٗ هبُِٕ إًغبئك اًؾبَـج اًَسِٚج تبًَصظٍٕ توبُِٕ صهٍ ( ً ) :ظِج ٕ ،2:78اًوٕاِ ُٚاًَؾسًج ًْ ،

ٕؽٌٗ اًوبُِٕ صهٍ ( ً ) 2ظِج  2::1تئِشبء َجٌط تٌس٘ َصيض٘ ٕ ،ؽٌٗ اًَصظٍٕ توبِِٕ ٙصهـٍ ()31

ًظِج  ٍ2::4تخِغٕ ٍٚضاصث اًشؤُٕ اًتٌسٚج ٕاًضصاؽج ٕخؾ ُٚٚازخضبضبخٔب  ،اًَؾسل تبًَصظٍٕ توبُِٕ صهٍ
( ً ) 38ظِج ٕ ،ٍ2::6ؽٌٗ اهخصاح ٕضٚص اًشؤُٕ اًتٌسٚج ٕاًضصاؽج ٕ ،ؽٌٗ َشصٕػ اًوبُِٕ اًَوسٍ َـُ
َجٌط إًضصاء ٕ ،تؾس أزش صأ٘ َجٌط اًشٕصٖ  ،هصصِب اًوبُِٕ اٛخ: ٙ
اًمضل األٕل
خيٕ ُٚاًَجٌط اًتٌس٘ اًَصيض٘
َبسث ()2

ل ٙخعتٚن أديبٍ ٓشا اًوبُِٕ ،خيُٕ ًٌيٌَبح اًخبًٚج اًَؾبِ ٙاًَتِٚج هص ُٚيل َِٔبَ ،ب ًٍ ٚوـخط اًظـٚبن
َؾِٗ آزص:

• إًضاصثٕ :ضاصث اًشؤُٕ اًتٌسٚج ٕاًضصاؽج.
• إًضٚصٕ :ضٚص اًشؤُٕ اًتٌسٚج ٕاًضصاؽج.
• اًَجٌط :اًَجٌط اًتٌس٘ اًَصيض٘.

• اًصئٚط :صئٚط اًَجٌط اًتٌس٘ اًَصيض٘.
َبسث ()3

ٚخًٕٗ اًَجٌط اًتٌس٘ اًَصيض٘ اًشؤُٕ اًتٌسٚج ؽٌٗ إًجْ اًَت ُٚلٓ ٙـشا اًوـبُِٕ ٕاًالئدـج اًسازٌٚـج
ًٌَجٌطٕ ،شًى تبًخؾبُٕ َؼ إًضٚص.

ٕٚيُٕ ًٌَجٌط أَبِج ؽبَج ٌٚدن تٔب ؽسس يبك َُ إًَغمًَ ُٚؾبِٕج اًَجٌط ؽٌٗ أساء أؽَبًْٕٚ .يـُٕ

َوص اًَجٌط َسِٚج اًسٕدج.

َبسث ()4

ٚخيُٕ اًَجٌط َُ خظؾج ٕؽشص ُٚؽظٕاً َٚذٌُٕ اًَسُ ٕاًوصٖ ٕاًَِبعن اًَزخٌمجِٕٚ ،خزتـُٕ َتبشـصثً

ٕلوبً ًِغبٍ ٚضسص تْ َصظٍٕ.

َبسث ()5

ٚدسس اًَصظٍٕ اًش٘ ٚضسص تِغبٍ االِخزبة اًشصٕع إًاجة خٕالصٓب لـ ٙاًِبزـةٕ ،إجـصاءاح اًخصشـٚخ

ٕاالِخزبة.

ٕٚضسص ٕضٚص اًسازٌٚج هصاصاً ٚخظَُ خدسٚس اًسٕائص االِخزبتٚجَِٕ ،بعن يل َِٔب ٕؽسس األؽظبء اًشٚ ُٚـخٍ

اِخزبتٍٔ ؽِٔب.

ٕٚضسص ٓشا اًوصاص تبًِظتج ألٕل َجٌط زالل ظخج شٕٔص َُ خبصٚر اًؾَل تأديبٍ ٓشا اًوبُِٕ.
َبسث ()6

ٚجة أُ ٚخٕالص ل ٙؽظٕ اًَجٌط َُ اًوعصٕ ُٚٚاًوعصٚبح اًشصٕع اًخبًٚج-:

 .2أُ خيُٕ جِظٚخْ األضٌٚج هعصٚج ،إٔ ايخظة اًجِظٚج اًوعصٚج تشصع أُ ٚيُٕ ٕاًسّ َُ َٕاًٚس

هعص.

 .3أُ ٚيُٕ هس تٌـ َُ اًؾَص زَط ٕؽشص ُٚظِج َٚالسٚج.
 .4أُ ٚجٚس اًوصاءث ٕاًيخبتج.

 .5أُ ٚيُٕ َُ اًَشٕٔس ًٍٔ تبًيمبءث ٕاألَبِج.

 .6أال ٚيُٕ هس ظتن اًديٍ ؽٌ ْٚل ٙجصَٚج َزٌج تبًشصك إٔ األَبِجَ ،ب ًٍ ٚيـُ هـس صس إًٚـْ
اؽختبصّ.

 .7أُ ٚيُٕ َوٚساً تجسٕل اًِبزت ُٚل ٙاًسائصث اًخٚ ٙصشخ ِمظْ لٔٚب.
 .8أال ٚيُٕ َُ اًؾبٌَ ُٚل ٙاًوٕاح اًَظٌدج إٔ اًشصعج.
َبسث ()7

خيُٕ َسث اًؾظٕٚج أصتؼ ظِٕاح ختسأ َُ خبصٚر إٔل اجخَبػ ًٌَجٌطٕٚ ،جٕض إؽبسث اِخزبة َُ اِخٔح َسث

ؽظٕٚخْ.

َبسث ()8

ٚؤس٘ صئٚط ٕأؽظبء اًَجٌط هتل َتبشصث أؽَبًٍٔ ،أَبٍ اًَجٌط اً َُٚٚاًخبًٚج:

(( أهظٍ تبهلل اًؾغ ٍٚأُ أؤس٘ أؽَبً ٙل ٙاًَجٌط تبألَبِج ٕاًضسنٕ ،أُ أدـبلغ ؽٌـٗ َضـبًخ اًـٕعُ
ٕإًَاعِ.)) ُٚ

اًمضل اًذبِٙ

ازخضبضبح اًَجٌط
َبسث ()9

ٔٚسك اًَجٌط إًٗ اًؾَل تبًٕظبئل اًَخبدج ؽٌٗ خوسٍ اًتالس لَ ٙجبل اًشؤُٕ اًتٌسٚج ًْٕ ،ل ٙظتٚل خدوٚن

أٓسالْ أُ َٚبصط تٕجْ زبص االزخضبضبح ٕاًضالدٚبح ٕاًَظؤًٕٚبح اٛخٚج:

إٔالً َ :صاهتج خِمٚش اًوٕإِ ُٚاًوصاصاح ٕاألِغَج اًَخؾٌوج تضالدٚبح ٕازخضبضبح إًضاصث ٕاًَجٌط تَب لٙ
شًى اًوٕإِ ُٚاًوصاصاح ٕاألِغَج اًَخؾٌوج تشؤُٕ خِغ ٍٚاًَتبِٕ ٙخزعٚع األصاظٕ ٙاًعصن ٕاًَدبل

اًخجبصٚج ٕاًضِبؽٚج ٕاًؾبَج ٕفٚصٓب َُ األِغَج اًخٗ ِٚص لٔٚب ؽٌٗ خزٕٚل اًَجٌط ظٌعج َصاهتج

اًخِمٚش.

ذبِٚبً  :اًتدد ل ٙإًِاد ٙاًخزعٚعج ٕاًتصاَجٚج ٕاإلهخضبسٚج ٕاالجخَبؽٚج ٕاًَبًٚج ٕاإلساصٚج ًٌشؤُٕ اًتٌسٚج
ٕاًضصاؽٚج ٕ ،تزبضج َب -:ٌٙٚ

• سصاظج اًصفتبح إٔ اًَوخصدبح اًخٚ ٙخوسٍ تٔب أؽظبء اًَجٌط تشأُ أٚج َظأًج خسزل لَ ٙجـبالح
اًشؤُٕ اًتٌسٚج ٕاًضصاؽٚج.

• اًِغص ٕإتساء اًصأ٘ ل ٙاًَظبئل ٕإًَظٕؽبح اًَخؾٌوج تبًشؤُٕ اًتٌسٚج ٕاًخ ٙخدبل إًٗ اًَجٌط
َُ إًضاصث إٔ اًجٔبح اًديَٕٚج األزصٖ.

• خوس ٍٚاًخٕضٚبح تشأُ إضساص اًوٕاِ ُٚإٔ اخزبش أ٘ إجصاءاح إٔ خساتٚص ٚصآب اًَجٌط ظـصٕصٚج إٔ
ِبلؾج ًٌَضٌدج اًؾبَج.

• عٌة أ٘ تٚبِبح إٔ سصاظبح إٔ خوبصٚص خخؾٌن تئساصاح إًضاصث ٕاًتٌسٚبح ٕاهخصادبخٔبٕ ،شًى ًتدذٔـب
ٕإتساء اًصأ٘ لٔٚب.

• تدد اًؾصائط ٕاًشيبٕٖ اًَخؾٌوج تبًشؤُٕ اًتٌسٚج ٕاًضصاؽٚجًٌَٕ ،جٌط أُ ٚعٌة َُ اًجٔـبح
اًَظؤًٕج تبًٕضاصث ٕفٚصٓب َُ اًجٔبح اًديَٕٚج اًَزخضج اًتٚبِبح اًظصٕصٚج اًالضَج ًتدذٔب.

• َصاهتج خِمٚش اًوٕإِ ُٚاألِغَج اًزبضج تبألفشٚج اًَؾسث ًالظخٔالى اٛسَ.ٙ
• إهخصاح إِشبء اًدسائن اًؾبَج َٕخبتؾج ضٚبِخٔب.

• َصاهتج خِمٚش اًوٕإِ ُٚاألِغَج اًزبضج تخِغٚك اًشٕاصػ ٕاًعصن ٕجَـؼ اًِمبٚـبح ٕاألٕظـبذ
ٕاًخزٌص َِٔب.

• اإلشصاك ؽٌٗ اًِول اًؾبٍ ًٌصيبة.

• َصاهتج خِمٚش هٕاِ ُٚاًصزص اًخجبصٚج ٕاًمِبسن ٕأَبيُ اًخصلٕ ْٚاًَخِضٓـبح ٕأًَـُ اًتظـٚعج
ٕاًتبؽج اًَخجًٕ.ُٚ

• َصاهتج خِمٚش هٕاِ ُٚصزص اإلؽالِبح َِٕؼ اإلضؽبر اًؾبٍ.
• َصاهتج األِغَج اًزبضج تئساصث اًَسالُ ٕخدسٚس أَبئِب.

• إهخصاح األظَبء اًخ ٙخعٌن ؽٌٗ اًَسُ ٕاًوصٖ ٕاألدٚبء ٕاًشٕاصػ ٕاًَٚبسٕ ُٚاألظٕان ٕاًدـسائن
اًؾبَج ٕاًَخِضٓبح.

• إهخصاح لصط اًظصائة ٕاًصظٍٕ ٕاًؾٕائس اًَدٌٚج.

• َصاهتج لؾبًٚج أؽَبل َيبلدج اًخظٕل ٕإساصث سٕص اًؾجضث َٕظبؽسث اًموصاء.
• َصاهتج يمبءث أؽَبل إفبذج َِيٕت ٙاًدصائن ٕاًيٕاصد اًعتٚؾٚج.
• إهخصاح اًزعٕاح اًيمٌٚج تَيبلدج اًدصائن ٕإًهبٚج َِٔب.
• خوسَ ٍٚوخصدبح َٚضاِٚج اًَجٌط اًظِٕٚج.

• َصاهتج األِغَج اًزبضج تبألظٕان ٕاًَدبل اًخجبصٚج ٕخِغَٔٚب.
• إهخصاح اًظتل اًيمٌٚج تخدظ ُٚؽٌَٚبح خدضٚل اإلٚصاساح اًزبضج تبًٕضاصث.

• خِغ ٍٚاًوٕاؽس ٕاًشصٕع اًالضَج إلٕٚاء اًدٕٚاِبح ل ٙاًَظبيُ اًَإًٔٓج تبًظيبُ َٕصاهتـج خِمٚـش
اًوبُِٕ اًزبص تبًدٕٚاِبح أًٌََج.

• خٕؽٚج إًَاعِٕ ُٚاًصس ؽٌٗ اًشيبٕٖ اًَخؾٌوج تبًشؤُٕ اًتٌسٚج ٕاًضصاؽٚج.

• َصاهتج خِمٚش األِغَج ٕاإلجصاءاح األزصٖ اًَخؾٌوج تبًشؤُٕ اًتٌسٚج ٕاًضصاؽٚج.
• إًَالوج ؽٌٗ اًَشخصٚبح اًالضَج ألؽَبل اًَجٌط.
• إؽساس اًالئدج اًسازٌٚج ًٌَجٌط.

• إؽساس َشصٕػ َٕاضِج اًَجٌط ًٌظِج اًَبًٚج اًجسٚسث ٕيشًى َشصٕػ اًدظـبة اًزخـبًٌَ ٙظـِج
اًَبًٚج اًَِخٔٚج.

• أ٘ ضالدٚبح إٔ ازخضبضبح إٔ َظؤًٕٚبح أزصٖ ٚوصصٓب اًوبُِٕ ًٌَجٌط.
ٕٚؾتص اًَجٌط ؽُ آصائْ ل ٙشيل خٕضٚبح ٕهصاصاح خؾخَس َُ إًضٚص.
َبسث ():

خضسص اًالئدج اًسازٌٚج ًٌَجٌط تؾس َٕالوج إًضٚص ؽٌٔٚب ٕاؽخَبسٓب َُ َجٌط إًضصاء.
َبسث ()21

ٚجٕض ًٌَجٌـط لـ ٙظ تٚـل َتبشصخـْ الزخضبضبخْ ،إضساص إٔاَص َدٌٚج ل ٙاألَٕص اًخـ ٙال خخِبًٕٔـب
تبًخِغ ٍٚخشصٚؾبح هبئَجٕ ،ال خظص٘ ٓشّ األٕاَص إال تؾس اؽخَبسٓب َُ إًضٚصٕٚ ،جـٕض ًٌـٕضاصث خِمٚـشٓب

تبًعصٚن اًَتبشصَٕ .ؼ ؽسٍ اإلزالل تأٚج ؽوٕتج أشس خِص ؽٌٔٚب اًوٕاِ ُٚاًظبصٚجٚ ،ؾبهة ؽٌـٗ َزبًمـج
األٕاَص اًَدٌٚج ،تبًدتط َسث ال خخجبٕض أظتٕاؽبً ٕاًقصاَج اًخ ٙال خضٚس ؽُ زَظَبئج صٚبل إٔ تئدسٖ ٓبخُٚ

اًؾوٕتخ ،ُٚلئشا يبِح اًَزبًمج َظخَصث ،خيُٕ اًقصاَج تٕاهؼ زَظَبئج صٚبل ؽُ يل  ٍٕٚخظخَص ل ْٚاًَزبًمج

ٕتدس أهضٗ ؽشصث آالك صٚبل.

ٕٚجٕض ًٌَجٌط إضساص إٔاَص َدٌٚج تمصط صظٍٕ َؾِٚج ؽٌٗ تؾط اًزسَبحٕ ،ال خظص٘ خٌى األٕاَـص إال
تؾس َٕالوج إًضٚص ٕاالؽخَبس َُ َجٌط إًضصاء.
َبسث ()22

ٚجٕض توصاص َُ َجٌط إًضصاء ،تِبءً ؽٌٗ اهخصاح إًضٚص خشيٚل ًجِج خظَٗ "ًجِج اًخِظٚن ٕاًَخبتؾج" خظٍ
ل ٙؽظٕٚخٔب ََذٌ ُٚؽُ اًَجٌط ََٕذٌ ُٚؽُ اًجٔبض اًديَٕ ،ٙخخًٕٗ َٔبٍ خِغـٕ ٍٚخِظـٚن َٕخبتؾـج
األؽَبل ت ُٚاًَجٌط ٕإًضاصاح ٕاألجٔضث اًديَٕٚج األزصٖ ٕأًٚئبح ٕاًَؤظظبح اًؾبَج.
اًمضل اًذبًد

اجخَبؽبح اًَجٌط ِٕغبٍ اًؾَل لْٚ
َبسث ()23

ٚؾوس اًَجٌط اجخَبؽبخْ لَ ٙوصّ تَسِٚج اًسٕدجٕٚ ،جٕض أُ ٚجخَؼ ل ٙأ٘ َسِٚج أزصٖ َُ َسُ اًسًٕج ،إشا

صأٖ شًى ظصٕصٚبًٕ .خيُٕ اجخَبؽبح اًَجٌط ؽٌِٚجَ ،ب ًٍ ٚوصص اًَجٌط ؽوسٓب ظصٚج تِـبءً ؽٌـٗ عٌـة
إًضٚص إٔ اًصئٚط إٔ فبًتٚج األؽظبء.
َبسث ()24

خخٍ اًسؽٕث ًؾوس إٔل اجخَبػ ًٌَجٌط تَصظٍٕٕ ،شًى زالل َسث ال خجبٕض ذالذج شٕٔص َـُ خـبصٚر إؽـالُ
اِخزبة أؽظبئْٕٚ ،صأط ٓشا اإلجخَبػ أيتص األؽظبء ظِبًِٕٚ .خزة اًَجٌط لٓ ٙشا االجخَبػ صئٚظـبً ًـْ
ِٕبئتبً ًٌصئٚط َُ ت ُٚاألؽظبءٕٚ .يُٕ االِخزبة تبالهخصاػ اًظص٘ ٕتأفٌتٚج األؽظبء اًدبظـصٕٚ .ُٚدـل
ِبئة اًصئٚط ل ٙجَٚؼ إزخضبضبخْ ؽِس فٚبتْ إٔ زٌٕ َِضتْٕ ،ل ٙدبًج فٚبتَٔب َؾبً ٚخًٕٗ أيتص األؽظبء

ظِبً ٓشّ االزخضبضبح.

َبسث ()25

ٚجخَؼ اًَجٌط اجخَبؽبً ؽبسٚبً َصث يل أظتٕؽًٌِ ،ُٚغص ل ٙإًَظٕؽبح اًَسصجج ؽٌٗ جسٕل أؽَبًْ.

ٕخٕجْ اًسؽٕث ًالجخَبػ يخبتجً هتل َٚؾبسّ تذالذج أٚبٍ ؽٌٗ األهل.
َبسث ()26

ٚجٕض ًٌصئٚط أُ ٚسؽٕ اًَجٌط إًٗ اجخَبػ فٚص ؽبسَ٘ ،خٗ يبِح ِٓـبى َتـصصاح إٔ أظـتبة خوخظـٙ
االظخؾجبل ،إٔ عٌة ؽوس ٓشا االجخَبػ ذٌد أؽظبء اًَجٌط.

ٕال ٚجٕض ًٌَجٌط أُ ِٚغص إال ل ٙإًَظٕؽبح اًؾبجٌج اًخ ٙسؽًِ ٙغصٓب.
َبسث ()27

ال ٚيُٕ اِؾوبس اًَجٌط ضدٚدبً إال تدظٕص ذٌذ ٙأؽظبئْ .لئشا ًٍ ٚخٕالص ٓشا اًِضبةٚ ،ؤجل االجخَبػ ًَسث
ذالذج أٚبٍٕٚ .يُٕ االجخَبػ اًذبِ ٙضدٚدبً تدظٕص ذٌد األؽظبء.

ٕٚضسص اًَجٌط خٕضٚبخْ ٕهصاصاخْ تأفٌتٚج أضٕاح اًدبظصٕ ،ُٚؽِس خظبٕ٘ األضٕاح ٚصجخ اًجبِة اًش٘

َِْ اًصئٚط.

َٚذل اًصئٚط اًَجٌط ل ٙؽالهبخْ َؼ اًقٚص.

َبسث ()28

َبسث ()29

ٚسؽٕ اًصئٚط ًؾوس اجخَبؽبح اًَجٌطٕٚ ،صأط االجخَبؽبحٕٚ ،سٚص اًَِبهشبحٕٚ ،دبلغ ؽٌٗ اًِغبٍٕٓ ،ـٕ
اًَظؤٕل ؽُ إتالؿ َب ٚضسصّ اًَجٌط َُ خٕضٚبح ٕهصاصاح.
َبسث ()2:

اًصئٚط ٕٓ اًَشصك اًؾبٍ ؽٌٗ األَبِج اًؾبَجٕٚ ،ضسص إًٌائخ ٕاًوصاصاح اإلساصٚج ٕاًَبًٚج اًالضَج ًخِغـٍٚ

اًؾَل تبًَجٌطٕٚ ،خًٕٗ خؾ ُٚٚاًؾبٌَ ُٚتْٕٚ ،أَص تبًضصك ل ٙدـسٕس االؽخَـبساح اًَزضضـجٕٕٚ ،هـؼ
اًَؾبَالح اًَبًٚجٕٚ ،يُٕ ًْ ضالدٚبح إًضٚص تبًِظتج ًَٕغم ٙاألَبِج اًؾبَج ًٌَجٌط.

َبسث ()31

ٚجٕض ًٌَجٌط أُ ٚشيل َُ ت ُٚأؽظبئْ ًجِج إٔ أُ ٚيٌك أدس أؽظبئْ تسصاظج َظأًج إٔ أيذص ََب ٚـسزل

ل ٙازخضبضًٌْٕ ،جِج إٔ اًؾظٕ أُ ٚظخؾ ُٚتَُ ٚصٖ االظخؾبِج تْ ٕشًى تبًخِظٚن َؼ اًجٔج اًخٚ ٙختؾٔب،

ًٌدضٕل ؽٌٗ أٚج َؾٌَٕبح إٔ آصاء لِٚج ٕؽصط ِخٚجج اًسصاظج ؽٌٗ اًَجٌط.
َبسث ()32

ًٌَجٌط تبًخِظٚن َؼ اًجٔج اًَزخضج أُ ٚسؽٕ َُ ٚصٖ سؽٕخٍٔ َُ َٕغم ٙاًديَٕج إٔ فٚصٍٓ ًخوس ٍٚأ٘

تٚبِبح إٔ َؾٌَٕبح تشأُ اًَظبئل اًَؾصٕظج ؽٌ.ْٚ

َبسث ()33

ٚؾ ُٚاًَجٌط أَِٚبً ؽبَبً ًصئبظج األَبِج اًؾبَجٚ ،خًٕٗ خدح إشصاك اًصئٚط َخبتؾج َب ٚخٍ اخزبشّ تشأُ َـب

ٚضسصّ اًَجٌط َُ خٕضٚبح ٕهصاصاحٕ ،يشًى َخبتؾج خِمٚش َب ٚخزشّ اًَجٌط تشأُ أؽَبًْ َٕٕغم.ْٚ
َبسث ()34

ٚؾس األَ ُٚاًؾبٍ جسٕل أؽَبل اًَجٌط ٕٚؾصظْ ؽٌٗ اًصئٚط إلهصاصّٕٚ .خًٕٗ سؽـٕث األؽظـبء ًدظـٕص
االجخَبػ تِبءً ؽٌٗ خؾٌَٚبح اًصئٚطٕٚ ،تٌقٍٔ يخبتج تَٚؾبس االجخَبػٕٚ ،صلن تيخبة اًسؽٕث جسٕل األؽَـبل.

ٕٚؾٌُ األَ ُٚاًؾبٍ ؽُ َٕؽس االجخَبػ ٕجسٕل األؽَبل لَ ٙيبُ غبٓص تَوص اًَجٌط.
َبسث ()35

ٚخًٕٗ األَ ُٚاًؾبٍ خسَٕ ُٚدبظص االجخَبؽبح َٕب ٚضسصّ اًَجٌط َُ خٕضٚبح ٕهصاصاح ل ٙظجل زبص،

ٚخٍ خٕهٚؾْ َُ اًصئٚط ٕاألَ ُٚاًؾبٍ تضمج سٕصٚج.

اًَبسث()36

ٚتٌـ اًَجٌط خٕضٚبخْ ٕهصاصاخْ إًٗ إًضاصث الخزبش َب خصاّ َِبظتبً تشأِٔب .يَب ٚؾصط ؽٌٗ إًضٚص اًَظبئل
اًخ ٙخظخسؽٗ اخزبش هصاص َِْ إٔ َُ ظٌعج أؽٌٗ.

اًمضل اًصاتؼ

اِخٔبء اًؾظٕٚج ٕدل اًَجٌط
َبسث ()37
خِخٔ ٙاًؾظٕٚج تأدس األظتبة اٛخٚج-:
• إًلبث

• اِخٔبء َسث اًؾظٕٚج ٕلوبً ًٌَبسث (ٓ َُ )7شا اًوبُِٕ.

• االظخوبًج.
• اًمضل.

• دل اًَجٌط تِبءً ؽٌٗ َوخظٚبح اًَضٌدج اًؾبَج.

َبسث ()38

خوسٍ االظخوبًج َيخٕتج إًٗ اًصئٚطٕ .خؾصط ؽٌٗ اًَجٌط ًٌؾٌٍ ل ٙإٔل اجخَبػ ًْ تؾس خوـسَٔٚبٕٚ .ؾختـص

اًؾظٕ َظخوٚالً َُ خبصٚر خوس ٍٚاالظخوبًج.

َبسث ()39

ٚؾصط أَص اًؾظٕ اًش٘ خزٌك ؽُ اًدظٕص ذالذج اجخَبؽبح َخخبًٚج ؽٌٗ اًَجٌط .لئشا صأ٘ تؾـس ظـَبػ

أهٕاًْ أُ ؽشصّ فٚص َوتٕل ،أؽختص َظخوٚالً َُ  ٍٕٚخزٌمْ ؽُ دظٕص االجخَبؽبح.
َبسث ()3:

ٚمضل اًؾظٕ ،إشا لوس اًذوج إٔ االؽختبص اًٌش ُٚخخعٌتَٔب ؽظٕٚج اًَجٌط ،إٔ أزل تٕاجتبح اًؾظٕٚج ،إٔ لوس

شصعبً َُ شصٕعٔب ٕلوبً ًٌَبسث (ٓ َُ )6شا اًوبُِٕٕٚ .ؾصط أَص اًؾظٕ هتل اًمضل ؽٌٗ اًَجٌـط .لـئشا
صأٖ تؾس ظَبػ أهٕاًْ ضدج َب ِظة إً ،ْٚهصص لضٌْٕ ،شًى تَٕالوج ذٌذ ٙأؽظبء اًَجٌط اًدبظص.ُٚ
َبسث ()41

ٚدل َدل اًؾظٕ اًش٘ اِخٔح ؽظٕٚخْ َُ يبُ دبئضاً أليذص األضٕاح َُ اًَصشـد ُٚاًـشً ُٚـٍ ٚمـٕضٕا

تؾظٕٚج اًَجٌط ل ٙسائصخْٕ .ل ٙدبًج ؽسٍ ٕجٕس َصشخ ٚدل َدل اًؾظٕ اًش٘ اِخٔح ؽظـٕٚخْٚ.خـًٕٗ
اًَجٌط إتالؿ ٕضاصث اًسازٌٚج الخزبش اإلجصاءاح اًالضَج الِخزبة ؽظٕ جسٚس ؽُ شاح اًسائصثٕٚ .يَل اًؾظٕ

اًجسٚس َسث ظٌمْٕٚ .جٕض ًٌَجٌط أُ ٚوصص ؽسٍ شقل اًَيبُ اًشبفص ،إشا يبُ اًتبهَ َُ ٙسث اًؾظـٕٚج ال
ٚجبٕض ظخج أشٔص.

َبسث ()42

ٚجٕض تَصظٍٕ تِبءً ؽٌٗ َوخظٚبح اًَضٌدج اًؾبَج دل اًَجٌطٕٚ ،يُٕ شًى تِبءً ؽٌٗ اهخصاح اًـٕضٚص إٔ

ذٌذ ٙاألؽظبء.

ٕٚؾَ ُٚصظٍٕ اًدل ًجِج خخًٕٗ ازخضبضبح اًَجٌطً ،د ُٚاخزبش إجصاءاح خشيٚل َجٌط جسٚس.
َبسث ()43

ٚؾختص اًَجٌط َِدالً إشا ِوص ؽسس أؽظبئْ ؽُ اًِضكٕ ،خخزش إجصاءاح إضساص َصظـٍٕ اًدـل ٕخؾٚـُٚ

اًٌجِج ٕلوبً ًٌَبسث اًظبتوج.

اًمضل اًزبَط

أديبٍ ؽبَج ٕزخبَٚج
َبسث ()44

ٚخوبظٗ أؽظبء اًَجٌط َيبلأث خدسس تَصظٍٕٕ ،خظخدن َُ خبصٚر دٌك اً َُٚٚأَبٍ اًَجٌط.

ٕخضصك ِضك اًَيبلأث ألؽظبء اًَجٌط َُ اًؾبٌَ ُٚتبًديَٕج ٕأًٚئـبح ٕاًَؤظظـبح اًؾبَـج اًٌـشُٚ

ٚدخمغُٕ تٕغبئمٍٔ ٕصٕاختٍٔ عٕال َسث ؽظٕٚخٍٔ تبًَجٌط.

َبسث ()45

ٚوسٍ اًصئٚط خوصٚصاً ظِٕٚبً ًٌَجٌط ؽُ أؽَبل اًظِج اًَبًٚج اًَِخٔٚج زالل األشٔص اًذالذج األًٕٗ َُ اًظِج
اًَبًٚج اًجسٚسث.

َبسث ()46

ٚضسص اًَجٌط إًٌائخ ٕاًوصاصاح اًالضَج ًخِمٚش ٓشا اًوبُِٕ تَب ٚعبتن أديبَْ ٕٚدون أفصاظْٕ ،ال خؾختص
ٓشّ إًٌائخ ٕاًوصاصاح ِبلشث إال تؾس اؽخَبسٓب َُ َجٌط إًضصاء ،تِبءً ؽٌٗ ؽصط إًضٚص.
َبسث ()47

ٌٚقٗ اًوبُِٕ صهٍ (ً )2ظِج  2::1اًَشبص إً ،ْٚيَب ٌٚقٗ يل ديٍ آزص ٚزبًك أديبٍ ٓشا اًوبُِٕٕ ،إًٗ أُ

خضسص إًٌائخ ٕاًوصاصاح اًَِضٕص ؽٌٔٚب ل ٙاًَبسث اًظبتوجٚ ،ظخَص اًؾَل تبًٌٕائخ اًظبصٚج دبًًٚب تَب ِٚمن
َؼ ٓشّ األديبٍ.

َبسث ()48

ؽٌٗ جَٚؼ اًجٔبح اًَزخضج ،يل لَٚب ٚزضْ ،خِمٚش ٓشا اًوبُِٕٕٚ .ؾَل تْ َُ خبصٚر ِشصّ لـ ٙاًجصٚـسث

اًصظَٚج.

دَس تُ زٌٚمج آل ذبِ ٙأَٚص سًٕج هعص

ضسص ل ٙاًسٕٚاُ األَٚص٘ خبصٚرٓ252:/4/35 :ـ
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