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 لٛاػذ رٕظ١ُ ٚاعزخذاَ ٚلذ اٌؼًّ اٌشعّٟ

 اٌّخزٍفخ ِٚغزشف١برٙب ٙبو١ٍبرٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌدبِؼخ ٚ 

 /ِسّذ ٔد١ت لٕبٚٞ سئػذاد اٌذوزٛ

 

 اٌسؼٛس ٚاالٔظشاف ٚاٌزٛاخذ أثٕبء ٚلذ اٌؼًّ اٌشعّٟ-أٚال :

ػِىىى٠ خ٤ٔىىىغ يُؼىىىج٤ِٖٓ وجُدجٓؼىىىم ٤ًِٝجتٜىىىج ٝٓضع ىىىل٤جتٜج يُعٞه٤ىىىغ كىىى٠  كىىىجت  يُسعىىىٞ   -1

ٝيالٗص يف يُضجػم يُثجٓ٘م صبجزج ، ٣ٌٕٝٞ يُعٞه٤غ وجالٗص يف ك٠ تٔجّ يُضجػم يُثجُثم ظٜ ي 

( أ٣ىجّ ك٤ٌىٕٞ يُعٞه٤ىغ 6ُِدٜجت يُعى٢ تؼٔىَ ) موجُ٘ضب ( أ٣جّ ، أٓج5ُِدٜجت يُع٢ تؼَٔ ) موجُ٘ضب

وجالٗص يف ك٠ تٔىجّ يُضىجػم يُثج٤ٗىم ظٜى ي ٓىغ ػىالّ يى ىلٍ كى٠ تِىي يُسىجُع٤ٖ وؼىال  صىجػجت 

 يُؼَٔ تست أٟ ٓض٠ٔ ٓثَ كع يت يُضٔجذ أٝ يُعؤ ٤  أٝ يُ يزم ٝؿ٤ ٛج .

 (2006( ُض٘م 1)ًعجب  ٝ ١ ٝز٣  يُالُٝم ُِع٤ٔ٘م يى ي ٣م  هْ ) 

 اىى٤ش يُدجٓؼىىم ٝأٓىى٤ٖ ػىىجّ يُدجٓؼىىم  ٌجتىىا يُضىىج ي  اىى٤ش يُدجٓؼىىم ٝٗىىٞيب٣خصىىب ؤ -2

صدلت ىثبجت زعٞ  ٝيٗص يف يُضج ي ٓىال٣ ٝ  تٝػٔاليء ي٤ٌُِجت ٝٓال٣ ٝ ػّٔٞ ئُضع ل٤ج

وؤٗٞيػٜج  ٝذُي زضا ٓٞهىغ  تُْٜ وجألخجزي بٝت٤ٌِلْٜ ؤؤٓٞ ٣جت ٝيُع  ٤ ٖيُؼّٔٞ يُو٤ج ٤٣

عٔىىال ًٔىىج ٣خصىىب كىى٠ ًىىَ ا ي ي ػجٓىىم ٝٓىىجك٠ زٌٜٔىىج ًىىَ ا ي ي ػجٓىىم وج٤ٌُٜىىَ يُىىٞظ٤ل٢ ئُؼ

ٝتٌِى٤لْٜ  وب ي ي يُدجٓؼىم ٤ًِٝجتىٚ ٝٓضع ىل٤جتٜج صىدلت ىثبىجت زعىٞ  ٝيٗصى يف ُِؼىج٤ِٖٓ

 تُٜىْ وجألخىجزي بٝتٌِى٤لْٜ ؤؤٓٞ ٣ىجت ٝيُعى  ٤ ٣ىٖ تُْٜ وجألخجزي بؤؤٓٞ ٣جت ٝيُع  ٤

ٝظىجاق ئُدٔٞػىجت وؤٗٞيػٜج ٣ٝل   صدَ  جص ُ جؿ٢ِ ٝظجاق ًب٤  ٝصىدَ ثىجٕ ُ ىجؿ٢ِ 

آ   وب ي ي يُخىالٓجت يى ي ٣ىم  َيُعخصص٤م  ٝيُل٤٘م ٝئٌُعب٤م زع٠ يُال خم يأل٠ُٝ ٣ٝ٘ ؤ صد

 ٝٓجك٠ زٌٜٔج ُ جؿ٢ِ ٝظجاق ئُدٔٞػجت يُس ك٤م ٝيُخالٓجت ئُؼجٝٗم .
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 (2002( ُض٘م 9)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ ) 

ٝأٓ٘جء ي٤ٌُِجت  جٓؼم ٝٓضع ل٤جتٜيى ي يت ٝٓجك٠ زٌْٜٔ وب ي ي يُدج ٣ٝع٠ُٞ يُضج ي ٓال٣  -3

يىش يف ػ٠ِ  كجت  يُسعٞ  ٝيالٗص يف ٣ٌٝٞٗٞي ٓضئ٤ُٖٞ ٓضئ٤ُٞم ٓبجش ي ٝٓ ال ي ك٠ 

زجُم ثبٞت توص٤  ك٠ أ ياْٜ ُٜذي يُٞيخا أٝ يُعٜجٕٝ ك٤ٚ أٝ يى لٍ ؤوعع٤جت ٛذي يُعل٣ٞط 

 (1991ُض٘م 415)ه ي  يُدجٓؼم  هْ 

ٜٔج صدَ  جص وجُعؤ ٤ يت زضا يُ٘ٔٞذج ئُؼال ُذُي ٣٘ ؤ ك٠ ًَ ا ي ي ػجٓم ٝٓجك٠ زٌ-4

 ه٤وم تؤ ٤  ٣خصْ ٖٓ يألخجزيت يالػع٤ج ٣م ػٖ يُض٘م 60ٝتسضا يُعؤ ٤ يت وٞيهغ ٣ّٞ ٌَُ

إ ًجٕ ُٜذي يُ ص٤ال ٓسَ أٝ –يُسج٤ُم وجىظجكم ا٠ُ صع٤ٖ ٣ٞٓج ٖٓ  ص٤ال يألخجزيت ئُعبو٤م 

  إصجء ئُبجش ٣ٖ .ٖٓ ئُ تا زٌٔج ٣ٌٕٝٞ ذُي تست اش يف ٝٓضئ٤ُٞم يُ

 (1991ُض٘م 415)ه ي  يُدجٓؼم  هْ 

ال ٣دٞز ُِؼج٤ِٖٓ ٓـج  ي ٌٓجٕ يُؼَٔ ٝيُع٘وَ و٤ٖ يى ي يت  ٕٝ اذٕ ٖٓ يُ ا٤ش ئُبجش  -5

 ُٝؼَٔ ٓصِس٢ كوػ.

 (1991ُض٘م 415)ه ي  يُدجٓؼم  هْ 

 اٌزى١ٍف ثبٌّأِٛس٠بد -ثب١ٔب :

يُدجٓؼىىم ٝٓضع ىىل٤جتٚ ٝأٓ٘ىىجء ي٤ٌُِىىجت زٌٜٔىىْ وىىب ي ي ٣دىىٞز ُٔىىال٣ ٝ يُؼٔىىّٞ ٝٓىىٖ كىى٠  -

 يُع  ٤ب ؤؤٓٞ ٣م ٓصِس٤ٚ ك٠ زالٝ  ٓال٣٘م ي٤ُ٘ٔج .

٣ٌٕٞ يُعى  ٤ب ؤؤٓٞ ٣ىجت ئُصىِسم  ىج ج زىالٝ  ٓال٣٘ىٚ ي٤ُ٘ٔىج ٓىٖ ي عصىجص يُضىج ي  -

ػٔاليء ي٤ٌُِجت ٝٓال٣ ٝ ػّٔٞ ئُضع ل٤جت ٝأ٤ٖٓ ػىجّ يُدجٓؼىم أٝ يأل٤ٓ٘ىجٕ يُضىجػاليٕ ًىَ 

 ك٢  يا ي ي عصجصٚ.

 (415/1991)ه ي  يُدجٓؼم  هْ  

 ٣والّ غِا ئُؤٓٞ ٣م )صٞيء ًجٗت  ي ٤ِٚ أٝ  ج خ٤م (ػ٢ِ يُ٘ٔٞذج ئُؼال ُذُي.  -

 (2002/ 9 هْ  )ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز
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 ػ٢ِ يُؼجَٓ إٔ ٣عوالّ وب٤جٕ ػٖ ٗعجاح ٓؤٓٞ ٣عٚ غبوج ُِ٘ٔٞذج ئُؼال ُذُي . -

 (200 9/2)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ 

 اٌزظبس٠ر ثبٌغ١بة أثٕبء ٚلذ اٌؼًّ اٌشعّٟ:-ثبٌثب :

بجب ٣بال٣ٜج يُؼجَٓ ٝتوال ٛج يى ي ي ٝوس٤ث ال ٣ئث  ؿ٤جب يُؼجَٓ ٣ٌٕٞ ٓ٘ر يُعصج ٣ر ألص  -1

 ػ٢ِ يٗعظجّ يُؼَٔ ٝٓوعع٤جت اٗدجزٙ. 

  (9/2002)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ  

 ٣والّ غِا يُعص ٣ر ػ٢ِ يُ٘ٔٞذج ئُؼال ُذُي.   -2

 (  9/2002 هْ  )ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  

٣ٌٕٞ يػعٔج  يُعصج ٣ر ٖٓ ٓال٣  يُؼّٔٞ أٝ ٖٓ ك٢ زٌْٜٔ أٝ أ٤ٖٓ ي٤ٌُِم وس٤ث ال تز٣ال  -3

( صجػجت ؿ٤جب 2ٓالٙ يُعص ٣ر ػٖ ثلث صجػجت ك٢ ئُ ي يُٞيزالي ٣ٝسضا ًَ )

ؤٞخا تصج ٣ر ٓؼعٔالٙ وٞيهغ ٣ّٞ ٝيزال ٖٓ يألخجزيت يالػع٤ج ٣م ئُضعسوم ُِؼجَٓ ػٖ 

إٔ ًجٕ ُٜذي يُ ص٤ال –ظجكم ا٢ُ صع٤ٖ ٣ٞٓؤ ٖٓ  ص٤ال أخجزيتٚ ئُعبو٤م يُض٘م يُسج٤ُم وجى

(أ٣جّ أصبٞػ٤ج أٓج وجُ٘ضبم 5ٖٓ ئُ تا زٌٔج ٝذُي وجُ٘ضبم ُِدٜجت يُع٢ تؼَٔ ) -ٓسَ

(صجػجت ؿ٤جب وٞيهغ ٣ّٞ ٝيزال ٖٓ 6(أ٣جّ أصبٞػ٤ج كعسضا ًَ )2ُِدٜجت يُع٢ تؼَٔ )

 ُض٘م يُسج٤ُم وجىظجكم ا٢ُ صع٤ٖ ٣ٞٓج ٖٓ يألخجزيت يالػع٤ج ٣م ئُضعسوم ُِؼجَٓ ػٖ ي

 أٖٝٓ ئُ تا زٌٔج  .  -إ ًجٕ ُٜذي يُ ص٤ال ٓسَ- ص٤ال أخجزيتٚ ئُعبو٤م       

 (4/2002)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ    

اػالي  و٤جٕ شٜ ١ وؼال  صجػجت  مضئ٣٤ُٝع٢ُٞ يُضج ي ٓال٣  يى ي يت ٝأٓ٘جء  ي٤ٌُِم ٓ  -4

يُعصج ٣ر يُع٢ زصَ ػ٤ِٜج يُؼجِٕٓٞ غ كْٜ وٚ  ٝتخط  وٚ ٝزاليت شئٕٞ يُؼج٤ِٖٓ ػ٢ِ إٔ 

توّٞ ٛذٙ يُٞزاليت وسص  ص١ٞ٘ ُؼال  صجػجت ئُٔ٘ٞزم ٌَُ ػجَٓ ك٢ ٜٗج٣م ًَ ػجّ ٤ٓل ١ 

٤ُم وجىظجكم ا٢ُ ُِخصْ ٖٓ أ صالٙ يألخجزيت يالػع٤ج ٣م ئُضعسوم ُِؼجَٓ ػٖ يُض٘م يُسج

 أٝ ٖٓ ئُ تا زٌٔج.  -صع٤ٖ ٣ٞٓج ٖٓ  ص٤ال أخجزيتٚ ئُعبو٤م إ ًجٕ ُٜذي يُ ص٤ال ٓسَ
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 )يهع يذ ٖٓ يُِد٘م  (   . 

٣ص ذ ُِؼجِٓم وضجػم  ظجػم ٤ٓٞ٣ج ُٝٔالٙ ػج٤ٖٓ يػعبج ي ٖٓ تج ٣خ يُٞظغ ٝٝكوج   -5

 ُألزٌجّ ٝيُوٞيػال ئُ٘ظٔم ُذُي.  

 (9/2002)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ 

٣ص ذ ُِؼجَٓ ؤـج  ٙ ٌٓجٕ يُؼَٔ ُِذٛجب ا٢ُ ٓو  يُعؤ٤ٖٓ يُصس٢ وج٤ُ٘ٔج يوعاليء ٖٓ   -6

ظٜ ي ٝوسال أهص٢ ثلث ٓ يت شٜ ٣ج ػ٢ِ إ ٣ٞيك٢ يُدٜم يُعجوغ ُٜج ؤج  12يُضجػم

 ٣ثبت ذٛجوٚ ا٢ُ يُعج٤ٖٓ يُصس٢ ٝك٢ ٛذٙ يُسجُم ال تسضا ئُالي ظٖٔ صجػجت يُـ٤جب .   

 )يهع يذ ٖٓ يُِد٘م(    

 :األخبصاد اٌؼبسػخ-ساثؼب :     

٣ٌٕٞ اه ي  يألخجزيت يُؼج ظم وؼال ػٞ ٙ يُؼجَٓ ٝوسال أهص٢ ٣ٞٓجٕ ك٢ ئُ ي يُٞيزالي  -

 ػ٢ِ يُ٘ٔٞذج ئُؼال ُذُي ًٔج ٢ِ٣ :

 ُع  ٤ب ٖٓ  ا٤ش يُدجٓؼم.وجُ٘ضبم أل٤ٖٓ ي٤ٌُِم ػجّ يُدجٓؼم ٣ٌٕٞ ي  -أ

٣ٌٕٝٞ يُع  ٤ب ٖٓ أ٤ٖٓ ػجّ  ّٝٓال٣ ٝ يُؼٔٞ ٖوجُ٘ضبم ُِضج ي أ٢٘٤ٓ يُدجٓؼم ئُضجػال٣  -ب

 يُدجٓؼم أٝ ػ٤ٔال ي٤ٌُِم أٝ ٓال٣  ػجّ ئُضع ل٢ ًَ  يا ي ي عصجصٚ       .

 أٝ  ّوجُ٘ضبم ُِضج ي ٓال٣ ٝ يى ي يت ٖٝٓ ك٢ زٌْٜٔ  ٣ٌٕٞ يُع  ٤ب ٖٓ ٓال٣ ٝ يُؼٔٞ  -ج

 يأل٤ٓ٘جٕ ئُضجػاليٕ اذي ًجٕ يُعوض٤ْ يُع٘ظ٢ٔ٤ ٣٘ع٢ٜ ػ٘ال ٓضع١ٞ ا ي ي.

٣ٌٕٞ يُع  ٤ب ُِؼج٤ِٖٓ زع٠ ٝظ٤لم ًب٤  ٖٓ ي عصجص ٓال٣ ٝ يى ي يت ٖٝٓ ك٢ زٌْٜٔ - 

 ٝأٓ٘جء ي٤ٌُِجت ًَ ك٢  يا ي ي عصجصٚ .

 ٖٓ يُِد٘م( )يهع يذ

ك٢ زجُم يصع٘لج  يُؼجَٓ ألخجزيتٚ يُؼج ظم ٝك٢ زجالت يُع ٝ ي يُع٢ ٣وال ٛج يُ ا٤ش  -2

ئُخعب ٣دٞز يُع  ٤ب ُِؼجَٓ ك٢ ٛذٙ يُسجُم إٔ ٣عوالّ ك٢ ي٤ُّٞ يُعج٢ُ وؤخجزي يػع٤ج ٣م 
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التز٣ال ػٖ ثلثم أ٣جّ ٓسالٝ ي يُظ ٝف يُع٢ يظط تٚ ُِـ٤جب ػ٢ِ يُ٘ٔٞذج ئُؼال ػ٢ِ إٔ 

 ئٕٞ يُؼج٤ِٖٓ  وذُي ُِعؤش٤  ك٢ يُالكجت  يُخجصم وجألخجزيت.تبِؾ ش

 (         9/2002)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ 

 األخبصاد االػز١بد٠خ    -خبِغب :

أ٣جّ ك٢ ئُ ي يُٞيزالي ٓىٖ ي عصىجص ٓىال٣ ٝ  ٣ٌٕٞ يُع  ٤ب وجألخجزيت يالػع٤ج ٣م ُٔالي ثلثم -1

أ٣جّ ك٢ ئُ ي يُٞيزالي ٖٓ ي عصجص أ٠٘٤ٓ يُدجٓؼم ئُضجػال٣ٖ  6ٖٝٓ ك٠ زٌْٜٔ ُٝٔالي  تيى ي ي

أٝ ٓال٣ ٝ يُؼّٔٞ ٖٝٓ ك٠ زٌْٜٔ ٝك٤ٔج زي  ػٖ ذُي ٣ٌٕٞ ٓىٖ ي عصىجص أٓى٤ٖ ػىجّ يُدجٓؼىم،أٓج 

ي ُِضىج ي يُؼٔىاليء أٝ ٓىال٣ ٝ يُؼٔىّٞ أٝٓىٖ وجُ٘ضبم ٤ٌُِِجت ٝئُضع ل٤جت ك٤ٌىٕٞ يُعى  ٤ب وجألخىجز

 ك٠ ذُي . ٣ْلٞظٜٞٗ

 (415/1991)ه ي  يُدجٓؼم  هْ  

٣والّ يُؼجَٓ غِا يألخجزي يالػع٤ج ٣م هبَ يُو٤جّ وٜج ا٠ُ يُ ا٤ش ئُبجش  ػ٠ِ يُ٘ٔٞذج ئُؼال  -2

يُعؤش٤  ػ٤ِٜج ٖٓ شئٕٞ يُؼج٤ِٖٓ)يألخجزيت( وؤٕ  ص٤الٙ ٣ضٔر وجُسصٍٞ ػ٤ِٜج ٓغ ُذُي  وؼال 

 يُو٤ىجّ َيُى ا٤ش ئُخىعب الػعٔىج ٙ هبى تسال٣ال والي٣عٜج  ٜٝٗج٣عٜج ثْ ٣ؼ ض غِا  يألخىجزي ػِى٠

ه٤ىجّ غجُىا يألخىجزي يالػع٤ج ٣ىم ٓىٖ تٞه٤ىغ  ٖيُى ا٤ش ئُبجشى  ٓى وجألخجزي ٓغ ٓ يػجي إٔ ٣عؤًىال

ئُٞظق يُىذ١ ٣سىَ ٓسِىٚ كى٠ يُؼٔىَ  ىلٍ كعى ي يألخىجزي ٝذُىي زلجظىج ػِى٠ يصىعو ي  يُؼٔىَ 

  لٍ ٛذٙ يُلع ي .

                                                                  (         9/2002)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ 

ه٤جّ  ب ُِؼجَٓ وؤخجزي يػع٤ج ٣م ػ٤ِٚ إٔ ٣س   هبَ ه٤جٓٚ وجألخجزي اه ي ػ٘ال يُع  ٤ -3

وجألخجزي ك٢ آ   ٣ّٞ ُِؼَٔ يُ ص٢ٔ يُضجون ُبالي٣م يألخجزي ئُ  ب ُٚ وٜج ٓب٤٘ج والي٣عٜج 

وجُؼٞ ي ٖٓ يألخجزي ٣ٝؼ ض ك٢  يٜٝٗج٣عٜج ٝػ٘ٞيٗٚ أث٘جء يألخجزي ٝػ٘ال ػٞ تٚ ٣س   اه ي 

ٔخعب ُلػعٔج  ٝيُع٘ب٤ٚ وعب٤ِؾ شئٕٞ يُؼج٤ِٖٓ وجألخجزي ُِعؤش٤  ذيت ي٤ُّٞ ػ٠ِ يُ ا٤ش يُ

 وذُي ك٢ يُضدلت .
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 (  9/2002)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ 

يػع٤ج ٣م ُوعجاٜج وجُخج ج  ٓ لٞػم و أ١ يُٞزالي يُعجوغ ُٜج  ٣دٞز ٓ٘ر يُؼجَٓ أخجزي -4

 ٞظٚ .ٝتوال٣ْ ٓج ٣ثبت خال٣م يُو٤جّ وٜج ٝوؼال ٓٞيكوم  ا٤ش يُدجٓؼم أٝ ٖٓ ٣ل

 ( 415/1991)ه ي  يُدجٓؼم  هْ 

يػع٤ج ٣م أل يء يُؼٔ ي ُٝٔ ي ٝيزالي غٞيٍ يُؼجّ ٓ لٞػج و أ١ يُٞزالي  ٣دٞز ٓ٘ر يُؼجَٓ أخجزي -5

 يُعجوغ ُٜج ٝوؼال ٓٞيكوم  ا٤ش يُدجٓؼم أٝ ٖٓ ٣لٞظٚ .

 (415/1991)ه ي  يُدجٓؼم  هْ 

ك٠ يُسصٍٞ ػ٠ِ أخجزيتْٜ توّٞ ٝزاليت شئٕٞ يُؼج٤ِٖٓ وجُع٤ض٤  ػ٠ِ يُؼج٤ِٖٓ ٝٓؼجٝٗعْٜ  -6

 -ئُو  ي هجٗٞٗج ػ٠ِ يُ٘سٞ يُعج٢ُ :

٣عؼ٤ٖ ػ٠ِ ٝزاليت شئٕٞ يُؼج٤ِٖٓ كعر صدَ  جص ُعال٣ٖٝ يألخجزيت يالػع٤ج ٣م ُِؼج٤ِٖٓ ك٠  - أ

ٓخعِق يُال خجت ئُج٤ُم ٝئُدٔٞػجت يُ٘ٞػ٤م ٝذُي ك٠ أٍٝ ٣٘ج٣  ٖٓ ًَ ػجّ ٝكوج ُألصش 

ئُضعسوم ٝؤ يػجي تسال٣ثٚ ص٣ٞ٘ج ك٢ تٞه٤ت ٓسال  ٛٞ  يُوج٤ٗٞٗم ُعسال٣ال أ٣جّ يألخجزي يُض٣ٞ٘م

ٖٓ ًَ ػجّ ٣ٝدا ػ٘ال تسال٣ث يُضدَ تسال٣ال يُوال  ئُعبو٢ ٖٓ أخجزيت يُؼجَٓ  يُع٢ ُْ  31/12

٣سصَ ػ٤ِٜج ًَ ص٘م ٣ٝ زَ ػ٠ِ يُض٘م يُعج٤ُم ُٜج وس٤ث ٣ظٜ  وٞظٞذ يُ ص٤ال ئُع يًْ ُِؼجَٓ 

٣دا تع٤ٖٔ ِٓق  الٓٚ يُؼَٔ يُٞظ٤ل٤م أصٍٞ ػٖ يُض٘ٞيت يُضجووم ك٢ ػٔٞ  ٓضعوَ وذُي ٝ

غِبجت يُسصٍٞ ػ٢ِ يألخجزيت يالػع٤ج ٣م أٝ صٞ ٙ غبن يألصَ ٜٓ٘ج ٝئُئش  ػ٤ِٜج وجُٔٞيكوم  

أٝ ػالّ ئُٞيكوم ٝٓب  يتٜج ٝتِعزّ يى ي ١ وبخ يء تلع٤ش  ٝ ١ ُِٔلجت يُؼج٤ِٖٓ ُِعؤًال ٖٓ ا٣اليع 

ٝ ي ٓ يخؼٚ ئُٞهق أٝال وؤٍٝ ُعض٤َٜ ػ٤ِٔٚ ٓغ ظ  جٕغِبجت يُسصٍٞ ػ٢ِ يىخجزيت يُض٣ٞ٘ع

 زضجب  ص٤ال يألخجزيت ئُضعسوم ُِؼجَٓ ػ٘ال ت ى يُخالٓم.

 ( 9/2002) ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ       

يُ ٜج يت يُع٢ ٣سصَ ػ٤ِٜج ٣ يػ٢ يالُعزيّ وٌَ  هٚ ٖٓ خجٗا شئٕٞ يُؼج٤ِٖٓ ػ٘ال يػعٔج    -ب

يُؼجَٓ اخجزيتٚ ئُعبو٤م ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓطجووم ُِسو٤وم ٝإٔ ػالّ ٓطجووم يُ ٜج ي ُِٞيهغ ٣ٞخا 
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زٌْ ػ٢ِ صجس ٛذٙ يُ ٜج ي   ئُج٤ُم وس٤ث اذي صال ميُعؤ ٣ب٤م كعل ػٖ ئُضئ٤ُٝ مئُضئ٤ُٝ

ال  ٛذٙ يُ ٜج ي ٖٓ ٓجُٚ ٝتب٤ٖ ػالّ صسعٜج كجٕ يُوال  يُزياال ػٖ يُ ص٤ال يُسو٤و٢ ٣عسِٔٚ يُذ١ أص

 ذُي  طؤ شخص٤ج وجىظجكم ا٢ُ ٓضئ٤ُٝعٚ يُعج ٣ب٤ٚ.ٗيُخجص يػعبج  أ

(٣ٞٓج  60زالٝ )ُِؼجَٓ يُسن ك٢ أخجزٙ ٖٓ  ص٤ال أخجزيتٚ يالػع٤ج ٣م ػٖ ص٘ٞيت صجووٚ ك٢    -ج

وجىظجكم ا٢ُ ٓج ٣ضعسوٚ ٖٓ أخجزٙ ػٖ ذيت يُض٘م  كؼٚ ٝيزالٙ أٝ ٓدزأي أ٣ج ًجٕ ص٘ٚ ٓغ يصعسوجم 

خ٤ٔغ ئُزي٣ج يُع٢ ٣سصَ ػ٤ِٜج ه ٣٘ٚ يُوجاْ وجُؼَٔ ٝذُي و  غ أال تعخَِ ي٥خجزٙ أ٣جّ 

ه ي يت يُدجٓؼم ك٢ يالٓعسجٗجت يُلؼ٤ِم اذي تخِِت يالخجزٙ أ٣جّ يالٓعسجٗجت يُلؼ٤ِم تطبن أزٌجّ 

شؤٕ ت٘ظ٤ْ ص ف يُسٞيكز ٝئٌُجكآت ػ٢ِ تِي يُلع ي ٣ٝضعث٢٘ ٖٓ ٛذي يُ  غ يُؼجَٓ يُذ١ وِؾ 

يُض٘م يُضجووم ُبِٞؽ يُضٖ يُوج٤ٗٞٗم ئُو  ي ُع ى يُخالٓم ك٤سن يُسصٍٞ ػ٢ِ أخجزيتٚ ك٢ أ١ ٝهت 

هجٗٞٗج ُع ى يُخالٓم ك٢ ػالّ  ٖٓ يُؼجّ ٝك٢ زجُٚ  ؿبٚ يُؼجَٓ يُذ١ وِؾ يُض٘م يُضجووم ُِضٖ ئُو  ي

يُسصٍٞ ػ٢ِ يألخجزي ٣دا ػ٤ِٚ إٔ ٣ٞهغ اه ي ي ًعجو٤ج ػ٢ِ ت٘جزُٚ ػٖ زوٚ ك٢ ٛذٙ يالخجزٙ 

ٝيثبجت ذُي ؤِق  الٓعٚ ٝػ٢ِ ٝزاليت شئٕٞ يُؼج٤ِٖٓ ؤج ٣ع تا ػ٢ِ ذُي ٖٓ صوٞغ زوْٜ ك٢ 

 ٛذٙ يألخجزي ٖٓ اخٔج٢ُ  ص٤ال يألخجزيت يالػع٤ج ٣م .

 ( 14/2002)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ     

 (4/1/2002)ًعجب ٝز٣  يُع٤ٔ٘م يال ي ٣ٚ يُٞي   وعج ٣خ  

 األخبصاد اٌخبطخ ثّشرت أٚ ثذْٚ ِشرت:-عبدعب :

٣دٞز يُع  ٤ب ُِؼجَٓ وؤخجزي والٕٝ ٓ تا ُِؼَٔ وجُخج ج أٝ وجُالي َ ص٘ٚ هجوِٚ ُِعدال٣ال   -1

 ٝيألٝظجع ي٥ت٤م: 

 إٔ ٣ٌٕٞ يُؼجَٓ هال أٓع٢ كع ٙ يال عبج يت أٝ يُع٤ٌِق .  -أ

إ ٣ٌٕٞ غِا يُؼجَٓ ٓ لٞػج و أ١ يُٞيزالي يُعجوغ ُٜج ؤج ال٣عؼج ض ٓغ ٓعطِبجت يُؼَٔ -ب

 سضٖ ص٤  يُؼَٔ ٝيٗعظجٓٚ.ٝيزع٤جخٚ ظٔجٗج ُ

 (  415/1991)ه ي  يُدجٓؼم  هْ 
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يُزٝخم(ص٘ٚ هجوِٚ ُِعدال٣ال غٞيٍ ٓالٙ ػَٔ -٣دا ٓ٘ر يُؼجَٓ أخجزٙ والٕٝ ٓ تا ُٔ يكوٚ)يُزٝج -2

َ أٝ يُال يصم أل٣ٜٔج  ج ج يُبل  ٝو  ٝغ أال   يصم أزالٛٔج وجُخج ج وؼال ٖٓ صسم ٝيهؼٚ يُؼٔ

إٔ تدجٝز ٛذٙ يألخجزي ٓالٙ ووجء يُزٝج )أٝ  زأشٜ ،ٝال ٣د6ٞٓالٙ يُؼَٔ أٝ يُال يصم ػٖ  َتو

 يُزٝخم(  وجُخج ج.

 (69ٓج ي-1928ُض٘ٚ 42)هجٕٗٞ  

ؼجِٓم أخجزٙ والٕٝ ٓ تا أخ  ُ ػج٣م غلِٜج وسال أهص٢ ػج٤ٖٓ ك٢ ئُ ي يُٞيزالي تضعسن يُ  -3

 ُٝثلث ٓ يت غٍٞ ز٤جتٜج غٍٞ ز٤جتٜج يُٞظ٤ل٤م ٝذُي ٝكوج ُِوٞيػال ئُ٘ظٔم ُذُي . 

 (20ٓج ٙ -1982ُض٘ٚ 42)هجٕٗٞ 

ٓ٘ر يُؼجَٓ يُذ١ يٓع٢ كع ٙ يال عبج  أٝ يُعٌِلم أخجزٙ والٕٝ ٓ تا ُوعجاٜج وجُالي َ  ٣دٞز  -4

ص٘ٚ هجوِٚ ُِعدال٣ال ُألصبجب يُع٢ ٣بال٣ٜج يُؼجَٓ ٝتوال ٛج ئُخعصم ٓغ تس٤َٔ يُؼجَٓ وجشع يًجت 

يُعج٤ٖٓ ٝئُؼجشجت ػٖ زصعٚ ٝزصم صجزا يُؼَٔ ٝتضال   ٝ ٣ج غبوج ُوجٕٗٞ يُعج٤ٖٓ 

ٓ لٞػٚ ؤٞيكوم يُٞزالي يُعجوغ ُٜج ص يزم ٝاال ٣عؼج ض ٓ٘ر 25ُض٘ٚ 29 هْ  يالخعٔجػ٢ ئُٞزال

 يالخجزٙ ٓغ يزع٤جخجت  يُؼَٔ ٝوؼال ٓٞيكوم  ا٤ش  يُدجٓؼم .                                              

 ( 415/1991)ه ي  يُدجٓؼم  هْ 

٣ضعسن يُؼجَٓ أخجزٙ  جصم وؤخ  ًجَٓ ٝال تسضا ظٖٔ يألخجزيت ئُو  ي ٝذُي ك٢   -5

 -يُسجالت ي٥ت٤م:

أل يء ك ٣عم يُسح ٝتٌٕٞ ُٔالٙ شٜ  ٝذُي ُٔ ي ٝيزالٙ غٍٞ ز٤جتٚ يُٞظ٤ل٤م ٝك٢ زجُم تٌ ي  -أ

  ي  . يُل ٣عم تض ١ يُوٞيػال يُخجصم ؤ٘ر يألخجزيت يألػع٤ج ٣ٚ ٝئُٞظسم وٜذي يُو

ُِؼجِٓم يُسن ك٢ أخجزٙ ُِٞظغ ُٔالٙ ثلثم شٜٞ  وؼال يُٞظغ ٝذُي ُثلث ٓ يت غٞيٍ   -ب

 ز٤جتٜج يُٞظ٤ل٤م.

ُِؼجَٓ ئُخجُػ ُٔ ٣ط ؤ ض ٓؼال١ ٣ٝ ١ ئُدِش يُطب٢ ٓ٘ؼٚ ُٜذي يُضبا ٖٓ ٓزيُٝٚ   -ج

 أػٔجٍ ٝظ٤ل٤م ُِٔالي يُع٢ ٣دالٛج ئُدِش.
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 (21ٓج ٙ-1928ُض٘ٚ 42)هجٕٗٞ   

٣دٞز ُِؼجَٓ يُؼَٔ خزء ٖٓ يُٞهت ٓوجوَ ٗضبٚ ٖٓ يألخ  ٝك٢ ٛذٙ يُسجُم كجٗٚ ٣ضعسن ٗضبٚ  -6

 ٣ضعسوٚ. ١ٖٓ يُسٞيكز ٝئٌُجكآت ٝيُدٜٞ  ؿ٤  يُؼج ٣م و٘ضبٚ تؼج ٍ ٗضبٚ يألخ  يُذ

 (209/2002 هْ  ٚ)ه ي ي ُدجٓؼ 

تخل٤ط صجػجت يُؼَٔ ي٤ٓٞ٤ُم ُِٔ أي يُسجَٓ صجػم ػ٢ِ يألهَ يػعبج ي ٖٓ يُ ٜ  يُضج س ٖٓ -2

ت ـ٤ِٜج صجػجت ػَٔ اظجك٤م  لٍ ٓالٙ يُسَٔ ٝزع٠ ٜٗج٣م صعم أشٜ  ٖٓ تج ٣خ  زيُسَٔ ٝال ٣دٞ

 يُٞال ي ٣ٝثبت ذُي وعو ٣  ٖٓ يُدٜم يُطب٤م ئُخعصم و٘جء ػ٢ِ غِا يُؼجِٓم.

                                   126/2008ٖٓ يُوجٕٗٞ 20ئُج ي -  13/2008)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ 

 ( 1996ُض٘ٚ 12ٕٞ يُطلَ  هْ وعؼال٣َ وؼط أزٌجّ هجٗ

 يألخجزيت ئُ ظ٤م :-صجوؼج:

إٔ  ٣بِؾ  ا٤ضٚ ئُبجش  ىزجُعٚ ك٢ ذيت  ٚاذي غ أ ػ٠ِ أث٘جء يُؼَٔ زجُم ٓ ظ٤م ٝخا ػ٤ِ -1  

ػٖ غ ٣ن شئٕٞ يُؼج٤ِٖٓ ا٠ُ يُدٜم يُطب٤م ئُخعصم ُعٞه٤غ يٌُ ق يُطب٢ ػ٤ِٚ ٝتو ٣   ّي٤ُٞ

                                                             ٓ٘سٚ يألخجزي ئُ ظ٤م يُلزٓم . 

 (9/2002)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ    

اذي يٗوطغ يُؼجَٓ ػٖ ػِٔٚ وضبا ئُ ض ًٝجٕ ؿ٤  هج   ػ٢ِ يالٗعوجٍ ُٔو  يُدٜم يُطب٤م -2

صجػٚ ػ٢ِ يألًث  ٖٓ يٗوطجػٚ ٓغ و٤جٕ 24ػ٤ِٚ إٔ ٣بِؾ  ا٤ش ئُبجش   لٍ ئُخعصم ٝخا 

ٓسَ اهجٓعٚ ىزجُعٚ ػٖ غ ٣ن شئٕٞ يُؼج٤ِٖٓ ك٢ ي٤ُّٞ ذيتٚ ُِدٜم يُطب٤م ئُخعصم يُع٢ ٣وغ ٓسَ 

يُؼجَٓ يُذ١ ػ٤ِٚ إٔ ٣عوالّ  ٢اهجٓعٚ ك٢  يا ي ي عصجصٜج ٝت صَ صٞ ٙ ٖٓ ًعجب يىزجُم اُ

٣خط ٛج كٞ ي وؤٗٚ ؿ٤   ٝعصم  لٍ ثلثم أ٣جّ ٖٓ تج ٣خ يٗوطجػٚ ػٖ يُؼَٔ أُِدٜم يُطب٤م ئُخ

هج   ػ٢ِ يالٗعوجٍ ا٤ُٜج ت٤ٜٔالي ُ٘ظ  ك٢ ٓ٘سٚ يألخجزي ئُ ظ٤م يُلزٓم  ،كبذي يٗوعت يألخجزي 

 ٕٝ إٔ ٣ ل٢ ٝخا ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼ٤ال يىولؽ ك٢ ي٤ُّٞ يُعج٢ُ ػ٢ِ يألًث  الٗعٜجء يألخجزي ىػج ي 

 .    يٌُ ق ػ٤ِٚ ٣ٝعٌ   يىولؽ ٝيٌُ ق زع٠ ٣ؼٞ  يُؼجَٓ ا٢ُ ػِٔٚ 
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 (9/2002)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ  

يُؼجَٓ تٞه٤غ يٌُ ق يُطب٢ ػ٤ِٚ ك٢ ػ٘ٞيٕ ؿ٤  يُثجوت ؤِق  الٓعٚ ٝخا ػ٤ِٚ أال  ااذي غِ -3

يٌُ ق ٝخا ػ٤ِٚ كٞ ي هبَ اتٔجّ يٌُ ق يُطب٢ ػ٤ِٚ ٝاذي ؿ٤ ٙ ُظ ٝف يظط ي ٣م هبَ  ٣ٙـ٤ 

 اولؽ شئٕٞ يُؼج٤ِٖٓ وجُؼ٘ٞيٕ يُدال٣ال . 

 (9/2002)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ 

اذي ُْ ٣عْ يٌُ ق ػ٠ِ يُؼجَٓ  لٍ ٓالي يٗوطجػٚ ٝأه  وذُي ًعجوم ٝخا ػ٠ِ خٜم يُؼَٔ أال  -4

يُطب٢ ُِدٜم يُطب٤م ئُخعصم ُعٞه٤غ يٌُ ق  تضِٔٚ يُؼَٔ ٝازجُعٚ كٞ ي ػٖ غ ٣ن شئٕٞ يُؼج٤ِٖٓ

 ػ٤ِٚ.

 (9/2002)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ   

٣ؼٞ  يُؼجَٓ ا٠ُ ػِٔٚ وؼال شلجاٚ ك٠ ي٤ُّٞ يُعج٢ُ الٗعٜجء يألخجزي ئُ ظ٤م ئُٔ٘ٞزم ُٚ  -5

ؤؼ كم يُدٜم يُطب٤م ئُخعصم ٣ٝس   اه ي  يُؼٞ ي ػ٠ِ يُ٘ٔٞذج ئُؼال ُذُي ٓب٤٘ج وٚ تج ٣خ والي٣م 

يصعؤٗق ك٤ٚ ٣ٝؼ ض ك٠ ي٤ُّٞ ذيتٚ ػ٠ِ يُ ا٤ش ئُبجش   ٜٝٗج٣م يألخجزي ئُ ظ٤م  ٝي٤ُّٞ يُذ١

الػعٔج ٙ ٝازجُعٚ ا٠ُ شئٕٞ يُؼج٤ِٖٓ ) يألخجزيت ( ٝال ٣دٞز هطغ يألخجزي ئُ ظ٤م اال وؼال 

 ٓٞيكوم يُدٜم يُطب٤م ئُخعصم.

 (9/2002)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ 

ُؼجَٓ ٣عؼ٤ٖ يتخجذ اخ يءيت يُدٜم يُطب٤م ئُخعصم ص يزم ٓ ض ي ك٠ زجُم ػالّ تو ٣  -6

ازجُعٚ ا٠ُ يُعسو٤ن ُعسال٣ال ٓالٟ تٔج ظٚ ك٠ ظٞء ٓج ٣والٓٚ ٖٓ ٓضع٘اليت غب٤م كبذي ثبت تٔج ظٚ 

خٞز١ تؤ ٣ب٤ج غبوج ُِوجٕٗٞ أٓج اذي ثبت ػالّ  تٔج ظٚ كعسعضا ٓالي يالٗوطجع ٖٓ  ص٤ال أخجزتٚ 

 يالػع٤ج ٣م اذي صٔر  ص٤الٙ وذُي ) أٝ ٖٓ ئُ تا زٌٔج (.

 (9/2002)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ  

٣ضعسن يُؼجَٓ ًَ ثلث ص٘ٞيت توع٠ ك٠ يُخالٓم أخجزي ٓ ظ٤م تٔ٘ر وو ي  ٖٓ ئُدِش -2

 -يُطب٢ ك٠ يُسالٝ  ي٥ت٤م :
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 ثلثم أشٜ  وؤخ  ًجَٓ . -أ

 % ٖٓ أخ ٙ يألصجص٢ .25صعم أشٜ  وؤخ  ٣ؼج ٍ  -ب

أخ ٙ يألصجص٢ ُٖٔ خجٝز صٖ % ٖٓ 25% ٖٓ أخ ٙ يألصجص٢، 50صعم أشٜ  وؤخ  ٣ؼج ٍ  -ج

 يُخٔض٤ٖ .

ػ٠ِ أال تعخَِ يألخجزيت ئُ ظ٤م يُضجون أ٣جّ يالٓعسجٗجت يُلؼ٤ِم ، اذي تخِِت يألخجزي أ٣جّ 

يالٓعسجٗجت يُلؼ٤ِم تطبن أزٌجّ ه ي يت يُدجٓؼم ك٠ ت٘ظ٤ْ ص ف يُسٞيكز ٝئٌُجكآت ػٖ تِي 

 يُلع ي .

 -٣ٝضعث٠٘ ٖٓ ٛذي يُ  غ يُلئجت ي٥ت٤م :

و ؤٕ  1995ُض٘م 259الت ئُزٓ٘م ئُطبن ك٠ شؤٜٗج ه ي  ٝز٣  يُصسم  هْ يُسج 

 ئُزٓ٘م. 

 يُؼ٤ِٔجت يُد يز٤م ٝيٌُضٞ  . 

 يُؼجَٓ يُذ١ وِؾ يُض٘م يُضجووم ُِضٖ يُوج٤ٗٞٗم ُع ى يُخالٓم. 

 

 (66ٓج ي -1928ُض٘ٚ 42)هجٕٗٞ 

و٘ظجّ يُؼج٤ِٖٓ 1928ُض٘ٚ 42ٖٓ يُوجٕٗٞ  ٣66ؼعب  يألخ  يٌُجَٓ يُذ١ ٗصت ػ٤ِٚ ئُج ي -8

( ٖٓ هجٕٗٞ 5وجُالُٝم يألخ  يألصجص٢ ٝيألخ  ئُعـ٤  وٌجكم ػ٘جص ٙ يُع٠ أشج ت ا٤ُٜج ئُج ي )

ٖٝٓ و٤ٜ٘ج يُسٞيكز ٝيُبالالت ٝٓوجوَ يُدٜٞ  ؿ٤   1925( ُض٘م 29يُعؤ٤ٖٓ يالخعٔجػ٢  هْ )

 ٣م ٝؿ٤ ٛج ٖٓ ػ٘جص  يألخ  ئُعـ٤ . يُؼج 

 (9/2002)ًعجب  ٝ ١ يُدٜجز  هْ 

 ٣دٞز ُِؼجَٓ و٘جء ػ٠ِ غِبٚ تس٣َٞ يألخجزي ئُ ظ٤م ا٠ُ يألخجزي يالػع٤ج ٣م . -9

 (66ٓج ي -1928ُض٘ٚ 42)هجٕٗٞ 
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 -أزىبَ ػبِخ : -ثبِٕب :

ي عصجصٚ ا طج  ٝزاليت شئٕٞ يُؼج٤ِٖٓ وجُدجٓؼم ٤ًِٝجتٚ ٝٓضع ل٤جتٜج ًَ ك٠  يا ي  -1

يُؼج٤ِٖٓ ئُ٘وطؼ٤ٖ ػٖ يُؼَٔ ك٠ ي٤ُّٞ يُضج س ُلٗوطجع ٓغ ٝهق ئُ تا ٝٓعجوؼم يُؼٞ ي 

 ٖٓ 98ُِؼَٔ ، ٝك٠ زجُم يصعٔ ي  يالٗوطجع ٣طبن ػ٠ِ يُؼجَٓ ٓج توع٠ وٚ  أزٌجّ ئُج ي 

 .1928ُض٘ٚ 42يُوجٕٗٞ 

 (415/1991 هْ  ٚ)ه ي ي ُدجٓؼ

ج٤ِٖٓ ك٠ ؿ٤  أٝهجت يُؼَٔ يُ ص٤ٔم زضا زجخم يُؼَٔ ت ـ٤َ يُؼ م٣دٞز ُِضِطم ئُخعص -2

 وٚ يالػعٔج يت ئُج٤ُم ص٣ٞ٘ج ٝوجُ٘ضا يُع٢ تسال ٛج يُضِطم ئُخعصم . رٝٓج تضٔ

 (415/1991 هْ  ٚ)ه ي ي ُدجٓؼ

٣ضعسن يُؼجَٓ يُذ١ ت٠ٜ٘  الٓعٚ ُبِٞؿٚ يُضٖ يُوج٤ٗٞٗم ئُو  ي ُع ى يُخالٓم أٝ يُٞكجي ٗضبم  -3

ٓ٘ضٞوم ا٠ُ ئُالي  –إ ٝخالت  -كآت ٝيُدٜٞ  ؿ٤  يُؼج ٣م ٝي٤ُٔٔزيت يأل  ٟ ٖٓ يُسٞيكز ٝئٌُج

 يُع٢ هعجٛج .

 (209/2002 هْ  ٚ)ه ي ي ُدجٓؼ

 -وجُ٘ضبم ُ جؿ٢ِ ٝظ٤لم غب٤ا ٓو٤ْ :4

أٝ زٝخم أٝ  ػج٣م غلَ أٝ  جأخجزيت ٓ يكوم زٝ ال ٣دٞز  ٓ٘ر شجؿ٢ِ ٝظ٤لم غب٤ا ٓو٤ْ - أ

 ٓئهعم . ٝظ٤لم غب٤ا ٓو٤ْأخجزي  جصم ٝذُي وجػعبج  إٔ غب٤ؼم ػَٔ 

أخجزي ٓ ظ٤م ٓالكٞػم يألخ  ُٔالي ػ  ي أ٣جّ ،  شجؿ٢ِ ٝظ٤لم غب٤ا ٓو٣ْ٤دٞز ٓ٘ر  - ب

 ٝوالٕٝ أخ  ػ  ي أ٣جّ ك٠ يُض٘م .

والٕٝ أخ   أخجزي ٝظغ ُٔالي أهصجٛج ثلثم أشٜ  ٞظ٤لم غب٤ا ٓو٤ْو ٣دٞز ٓ٘ر يُؼجِٓم - ج

 ٣ٌٕٞ ٜٓ٘ج شٜ  ٓالكٞع يألخ  .

 (14/2/2008/وعج ٣خ265)ًعجب يُدٜجز  هْ 
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 -أعٍٛة اٌّزبثؼخ ٚاٌّغبءٌخ :-ربعؼب :

يالُعزيّ  ٣ّؼٜال ؤعجوؼم ت٘ل٤ذ ٛذي يُ٘ظجّ ا٠ُ يى ي ي يُؼجٓم ُِعٞخ٤ٚ ئُج٢ُ ٝيى ي ١ ٣ٝؼعب  ػال -1

 وع٘ل٤ذٙ   ٝخج ػ٠ِ ٓوعع٠ يُٞظ٤لم ٣ٝؼ ض ٓ تٌبٚ ُِٔضجءُم يُعؤ ٣ب٤م .

 (415/1991 هْ  ٚ)ه ي ي ُدجٓؼ

 -:اٌزأد٠ج١خ  خاٌّغبءٌ-2

و ؤٕ الاسم يُدزيءيت ٝذُي ك٤ٔج ٣عؼِن وع٘ظ٤ْ 1991ُض٘م402 هْ  تطبن أزٌجّ ه ي  يُدجٓؼم

ُدزيء ك٠ ػٞ ي يُؼجَٓ ا٠ُ تٌ ي  ذيت ٝيصعخاليّ ٝهت يُؼَٔ يُ ص٢ٔ ػ٠ِ إٔ ٣ يػ٠ ت ال٣ال ي

ٓغ اػلٕ ٛذٙ ئُخجُلجت ٝيُدزيءيت ئُع تبم ػ٤ِٜج ػ٠ِ يُؼج٤ِٖٓ  –ئُخجُلم  لٍ ٗلش يُض٘م 

 وجُدجٓؼم ٤ًِٝجتٜج ٝٓضع لجتٜج .

 (402/1991 هْ  ٚ)ه ي ي ُدجٓؼ

 -ػبششا :

و ؤٕ ت٘ظ٤ْ 1922ُض٘م 49وجُ٘ضبم ُِضج ي أػعجء ٤ٛئم يُعال ٣ش تطبن ك٢ شؤْٜٗ أزٌجّ يُوجٕٗٞ 

 -يُدجٓؼجت ٝذُي ك٤ج ٣عؼِن وجألخجزيت ػ٠ِ يُ٘سٞ يُعج٢ُ : 

يٗعٜجء أػٔجٍ يٓعسجٗجت ٜٗج٣م يُؼجّ  الوؼ ُِضج ي أػعجء ٤ٛئم يُعال ٣ش يُض٣ٞ٘م يتبالأ يألخجز -1

ٝكوج ُٔج ٣و  ٙ ٓدِش  اليُؼجّ يُدجٓؼ٢ يُدال٣ ء يُال يصم ك٠يُدجٓؼ٢ ك٠ ٤ًِجتْٜ ٝت٘ع٢ٜ هبَ وال

يُع٠ ٣ضعٔ  يُؼَٔ ك٤ٜج  لٍ ئُالي ئُذًٞ ي كعؼ٤ٖ يألخجزي ك٠  تيُدجٓؼم ٝذُي ك٤ْ ػالي ي٤ٌُِج

 ًَ ٜٓ٘ج زضا ٓوعع٤جت يُؼَٔ وو ي  ٖٓ ػ٤ٔال ي٤ٌُِم .

 ( 92ٓج ي  -1922ُض٘م 49هجٕٗٞ  )

ألصبجب ِٓسم ك٠ أخجزي  ٤ٛئم يُعال ٣ش ُؼعٞٓغ ٓ يػجي صجُر يُؼَٔ ٣دٞز يُع  ٤ب  -2

ؤ تا أٝ والٕٝ ٓ تا أث٘جء يُال يصم ُٝٔالي ٓسال ي ال تدجٝز ثلثم أشٜ   ٣ٌٕٝٞ ذُي وو ي  

 ٖٓ  ا٤ش يُدجٓؼم وؼال أ ذ  أٟ ػ٤ٔال ي٤ٌُِم ٝٓدِش يُوضْ .

 ( 93ٓج ي  -1922ُض٘م 49هجٕٗٞ  )
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شؤٕ يألٓ يض ئُزٓ٘م تٌٕٞ  ك٢ 1963ُض٘م  112ٓغ ػالّ يى لٍ وؤزٌجّ يُوجٕٗٞ  هْ  -3

ًَ ثلث ص٘ٞيت توع٠ ك٠ يُخالٓم أخجزي ٓ ظ٤م ؤ تا ًجَٓ ُٔالي  ٤ٛئم يُعال ٣ش ُؼعٞ

 أهصجٛج ص٘م .

ػ٘ال يٗوعجء يُض٘م يُؼٞ ي ا٠ُ ػِٔٚ ، خجز ُ ا٤ش يُدجٓؼم  ٤ٛئم يُعال ٣ش ٝاذي ُْ ٣ضعطغ ػعٞ  

 –تٌٕٞ وثلثم أ وجع ئُ تا  إٔ ٣  ب ك٠ يٓعالي  يألخجزي ُٔالي أ  ٟ  ال تدجٝز ص٘م ػ٠ِ إٔ

يُذ٣ٖ ٣صجوٕٞ وجُٔ ض وضبا يُؼَٔ ٝكوج  أػعجء ٤ٛئم يُعال ٣ش ٝتٌلَ يُالُٝم ػ٠ِ ٗلوعٜج ػلج

 ُٔج تب٤٘ٚ يُلاسم يُع٘ل٤ذ٣م .

 ( 94ٓج ي  -1922ُض٘م 49هجٕٗٞ  )
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 الئسخ اٌّخبٌفبد ٚاٌدضاءاد 

 ثبٌذٌٚخ اٌّذ١١ٔٓ اٌّمشسح ؽجمب ٌمبْٔٛ اٌؼب١ٍِٓ

 

 اٌدضاء ٔٛع اٌّخبٌفخ 

 ِخبٌفبد رزؼٍك ثّٛاػ١ذ اٌؼًّ -أٚال :

 دأٚوالّ٘ب أٚ ئخفبء دفبرش رٛل١ؼب فاٌزالػت فٝ ئثجبد اٌسؼٛس ٚاالٔظشا-1

 فاٌسؼٛس ٚاالٔظشا

 ٠ِٛب  33(ئٌٝ 5خظُ ِٓ )

( أ٠بَ ِغ 13ئٔزاس ئٌٝ خظُ ) االٔمطبع ػٓ اٌؼًّ ثذْٚ ئرْ أٚ ػزس ِمجٛي -2

 أ٠بَ االٔمطبعاٌسشِبْ ِٓ األخش 

 ( أ٠ب13َئٔزاس ئٌٝ خظُ ) االٔظشاف لجً ِٛاػ١ذ اٌؼًّ اٌشع١ّخ ثذْٚ ئرْ أٚ ػزس ِمجٛي-3

ػذَ ئرجبع اٌمٛاػذ ٚاإلخشاءاد اٌّمشسح فٟ زبٌخ االٔمطبع ػٓ اٌؼًّ فٝ -4

 زبٌخ اٌّشع 

 ( أ٠ب13َئٔزاس ئٌٝ خظُ )

٠دبٚص  بِمجٛي ثّاٌزأخ١ش فٝ اٌسؼٛس ئٌٝ ِمش اٌؼًّ ثذْٚ ئرْ أٚ ػزس -5

 اٌسذ اٌّغّٛذ ثٗ 

 ( أ٠ب13َئٔزاس ئٌٝ خظُ )

ِمبِّٙب  ثّب ٠ف١ذ  َِٚب ٠مٛ فػذَ اٌزٛل١غ فٝ دفزش اٌسؼٛس ٚاالٔظشا-6

  اٌسؼٛس اٌفؼٍٟ ؽٛاي ٚلذ اٌؼًّ اٌشعّٟ

 ( أ٠ب13َئٔزاس ئٌٝ خظُ )

 ( أ٠ب3َئٔزاس ئٌٝ خظُ ) رشن اٌؼًّ أثٕبء ٚلذ اٌؼًّ اٌشعّٟ-7

 ٌفبد رزؼٍك ثأداء أػّبي اٌٛظ١فخِخب -ثب١ٔب:

 ( 15َٛ٠خظُ ١ِٛ٠ٓ ئٌٝ )  اِزٕبع اٌؼبًِ ػٓ أداء اٌؼًّ إٌّٛؽ ثٗ-8

 ( أ٠ب13َخظُ ٠َٛ ئٌٝ )  اإلّ٘بي ٚاٌزمظ١ش أٚ اٌزشاخٟ أٚ ػذَ اٌذلخ فٝ أداء اٌؼًّ -9

 ( أ٠ب13َخظُ ٠َٛ ئٌٝ )  ٚاخجبد اٌٛظ١فخ  ءػذَ رخظ١ض ٚلذ اٌؼًّ اٌشعّٟ ألدا-13

 ( أ٠ب5َخظُ ٠َٛ ئٌٝ )  ػذَ رٕف١ز اٌزؼ١ٍّبد اٌظبدسح ثبٌؼًّ فٝ غ١ش أٚلبد اٌؼًّ اٌشع١ّخ-11
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 ( أ٠ب5َخظُ ٠َٛ ئٌٝ )  إٌَٛ أثٕبء ٚلذ اٌؼًّ -12

إٌَٛ أثٕبء ٚلذ اٌؼًّ فٝ اٌسبالد اٌزٟ رغزذػٝ ؽج١ؼخ اٌؼًّ ف١ٙب  -13

 ا١ٌمظخ 

 ( أ٠ب33َ( أ٠بَ ئٌٝ )  13خظُ)

 ( أ٠ب63َ( أ٠بَ ئٌٝ )  33خظُ) ئخشاءاد األِٓ اٌزٟ ٠ظذس ثٙب لشاس ِٓ اٌغٍطخ اٌّخزظخِخبٌفخ -14

 ِخبٌفبد رزؼٍك ثأداء ٚاخجبد اٌٛظ١فخ -ثبٌثب:

 ( 13َٛ٠خظُ ١ِٛ٠ٓ ئٌٝ )   رؼّذ رمذ٠ُ ث١بٔبد غ١ش طس١سخ-15

دْٚ ِجشس أٚ ػزس  حػذَ رٛس٠ذ إٌمٛد اٌّسظٍخ فٟ اٌّٛاػ١ذ اٌّسذد-16

 ِمجٛي

 ( ١ِٛ٠13َٛ٠ٓ ئٌٝ ) خظُ 

 ( 13َٛ٠خظُ ١ِٛ٠ٓ ئٌٝ )  ػذَ طشف اٌّغزسمبد فٝ ِٛاػ١ذ٘ب دْٚ ِجشس أٚ ػزس ِمجٛي-17

 ( أ٠ب33َ( أ٠بَ ئٌٝ )  13خظُ) خّغ ٔمٛد ألٞ فشد أٚ ١٘ئخ دْٚ اٌسظٛي ػٍٝ ئرْ ِٓ سئ١ظ اٌدبِؼخ -18

( أ٠بَ 63أ٠بَ ئٌٝ ) (  33خظُ) رٛص٠غ ِٕشٛساد أٚخّغ ئِؼبءاد ألغشاع غ١ش ِششٚػخ -19

 أٚ اٌّسبوّخ اٌزأد٠ج١خ

اٌزمظ١ش أٚ ػذَ اٌذلخ فٟ أداء اٌؼًّ اٌزٞ ٠زشرت ػ١ٍٗ  ٚاإلّ٘بي أ-23

ػ١بع زك ِٓ اٌسمٛق اٌّب١ٌخ  ٠ٚىْٛ ِٓ شأٔٗ  أْ ٠إدٜ ئٌٝ رٌه ثظفخ 

 ِغزّشح

( أ٠بَ 63( أ٠بَ ئٌٝ )  13خظُ)

 أٚ اٌّسبوّخ اٌزأد٠ج١خ

 ( أ٠ب15َ( أ٠بَ ئٌٝ )  3خظُ) ؼجؾ اٌشلبثخ ػٍٝ رٕف١ز اٌّٛاصٔخ ِخبٌفخ األزىبَ اٌخبطخ ث-21

ئفشبء األِٛس اٌزٟ ٠طٍغ ػ١ٍٙب ثسىُ ٚظ١فزٗ ئرا وبٔذ عش٠خ ثطج١ؼزٙب -22

 أٚ ثّٛخت رؼ١ٍّبد رمؼٝ ثزٌه 

 ( أ٠ب15َ( أ٠بَ ئٌٝ )  5خظُ)

اٌدّغ ث١ٓ ٚظ١فزٗ ٚأٞ ػًّ ٠إد٠ٗ ثبٌزاد ٚثبٌٛاعطخ ئرا وبْ ِٓ شأْ -23

 اإلػشاس ثأداء اٌٛظ١فخ أٚ غ١ش ِزفك ِغ ِمزؼ١برٙبرٌه 

 ( أ٠ب13َ( أ٠بَ ئٌٝ )  3خظُ)

ِضاٌٚخ أػّبي ردبس٠خ أٚ أْ ٠ىْٛ ٌٍؼبًِ فٟ أػّبي أٚ ِمبٚالد أٚ  -24

 ِٕبلظبد رزؼٍك ثأػّبي ٚظ١فزٗ 

 ( أ٠ب13َ( أ٠بَ ئٌٝ )  3خظُ)

ٚاخجبد ؽٍت لجٛي ٘ذا٠ب أٚ ِىبفأح أٚ لشع ثّٕبعجخ ل١بِٗ ثأداء -25

 اٌٛظ١فخ .

( أ٠بَ 63( أ٠بَ ئٌٝ )  15خظُ)

 أٚ اإلزبٌخ ٌٍّسبوّخ اٌزأد٠ج١خ
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فٟ رأع١ظ اٌششوبد ٚلجٛي ػؼ٠ٛٗ ِدٍظ ئداسرٙب أٚ أٞ  ناالشزشا-26

ِٓ لبْٔٛ 77ِٓ اٌّبدح  14ػًّ ف١ٙب ثبٌّخبٌفخ ٌٍفزشح )ٚ(ِٓ اٌجٕذ 

 اٌؼب١ٍِٓ اٌّذ١١ٔٓ ثبٌذٌٚخ. 

 ( أ٠ب13َ( أ٠بَ ئٌٝ )  3خظُ)

اإلّ٘بي أٚ اٌزمظ١ش فٟ أداء ٚاخجبد اٌٛظ١فخ ثّب ال٠إدٞ ئٌٟ اإلػشاس   -27

 ثبٌٕفظ أٚ اٌّبي. 

 ( أ٠ب3َئٔزاس ئٌٝ خظُ )

اعزئدبس أسع أٚ ػمبس ثمظذ اعزغالٌٙب فٟ اٌذائشح اٌزٟ ٠إدٞ ف١ٙب   -28

 ئػّبي ٚظ١ف١خ ئرا وبْ ٌٙزا االعزغالي طٍٗ ثبٌؼًّ .

 ( أ٠ب13َ( أ٠بَ ئٌٝ )  3خظُ)

ػذَ اٌّسبفظخ ػٍٟ ِّزٍىبد أٚ أِٛاي اٌٛزذح اٌزٟ ٠ؼًّ أٚ ػذَ  -29

 ط١بٔزٙب .

 ( أ٠ب13َ( أ٠بَ ئٌٝ )  3خظُ)

اإلفؼبء ثأٞ رظش٠ر أٚ ث١بْ ػٓ أػّبي ٚظ١فزٗ ػٓ ؽش٠ك اٌظسف  -33

أٚ غ١ش رٌه ػٓ ؽش٠ك إٌشش دْٚ أْ ٠ىْٛ ِظشزب  ٌٗ ثزٌه ِٓ اٌشئ١ظ 

 اٌّخزض.

 بَ( أ15٠( أ٠بَ ئٌٝ )  5خظُ)

ششاء ػمبساد أٚ ِٕمٛالد ِّب رطشزٗ اٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ أٚ اإلداس٠خ ئرا  -31

 وبْ ِزظال ثأػّبي ٚظ١فزٗ .

 ( أ٠ب15َ( أ٠بَ ئٌٝ )  5خظُ)

اززفبظ اٌؼبًِ ٌٕفغٗ ثأطً أٞ ٚسلٗ ِٓ األٚساق اٌشع١ّخ ٚٔضػٗ ٘زا  -32

 األطً ِٓ اٌٍّفبد اٌّخظظخ ٌسفظٗ.

 ( أ٠ب15َئٌٝ )  ٓخظُ ١ِٛ٠

ػذَ ئثالؽ اٌٛزذاد اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب ثّسً ئلبِزٗ أٚ زبٌزٗ االخزّبػ١خ  -33

 ٚأٞ رغ١١ش ٠طشأ ػ١ٍٙب خالي شٙش ػٍٟ األوثش ِٓ ربس٠خ اٌزغ١١ش .

 ( أ٠ب3َئٔزاس ئٌٝ خظُ )

 ( أ٠ب3َئٔزاس ئٌٝ خظُ ) اٌزأخ١ش فٟ اٌشد ػٍٟ ِٕبلؼبد اٌدٙبص اٌّشوضٞ ٌٍّسبعجبد .-34

اٌدٙبص اٌّشوضٞ ٌٍّسبعجبد أٚ ِىبرجبرٗ ػذَ اٌشد ػٍٟ ِٕبلؼبد  -35

 ثظفٗ ػبِٗ ثذْٚ ِجشس أٚ ػزس ِمجٛي .

 ( أ٠ب3َئٌٝ  ) َخظُ ٠ٛ

ػذَ ِٛافبح اٌدٙبص اٌّشوضٞ ٌٍّسبعجبد ثذْٚ ِجشس أٚ ػزس ِمجٛي ثّب  -36

 ٠طٍت ِٓ ث١بٔبد أٚ ِغزٕذاد فٟ اٌّٛاػ١ذ اٌّمشسح .

 ( أ٠ب5َئٌٝ  ) َخظُ ٠ٛ

ٚاإلداسح  ثّب ٠طٍجٗ ِٓ ث١بٔبد  ٌُّشوضٞ ٌٍزٕظ١ػذَ ِٛافبح اٌدٙبص ا -37

 دْٚ ِجشس أٚ ػزس ِمجٛي 

 ( أ٠ب5َئٌٝ  ) َخظُ ٠ٛ
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رأد٠خ  أػّبي اٌغ١ش ثأخش أٚ ِىبفأح ٌٚٛ فٝ غ١ش أٚلبد اٌؼًّ اٌشع١ّخ -38

 دْٚ اٌسظٛي ػٍٝ ئرْ ثزٌه ِٓ اٌغٍطخ اٌّخزظخ

 ( أ٠ب5َئٔزاس ئٌٝ خظُ )

ػذَ اٌزؼبْٚ ِغ اٌضِالء ثذْٚ ِجشس أٚ ػزس ِمجٛي فٝ أداء اٌٛاخجبد -39

 اٌالصِخ ٌزأ١ِٓ ع١ش اٌؼًّ ٚرٕف١ز اٌخذِخ اٌؼبِخ 

 ( أ٠ب5َئٌٝ  ) َخظُ ٠ٛ

ػذَ رٕف١ز اٌؼبًِ ٌألٚاِش اٌظبدسح ئ١ٌٗ ثذلخ ٚأِبٔخ ٚرٌه فٝ زذٚد -43

 ٚإٌظُ اٌّؼّٛي ثٙب  راٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائ

 أ٠بَ (5ئٌٝ  ) َخظُ ٠ٛ

ػذَ ئخطبس اٌؼبًِ ٌدٙخ اٌشئبعخ اٌزبثغ ًٌٙ ثم١بِٗ ثزأد٠خ األػّبي -41

ِٓ لبْٔٛ 77ِٓ اٌّبدح  12إٌّظٛص ػ١ٍٙب  فٝ اٌفمشح اٌثب١ٔخ ِٓ اٌجٕذ 

 اٌؼب١ٍِٓ

 ئٔزاس ئٌٝ خظُ ٠َٛ

ِخبٌفخ اٌمٛاػذ ٚاألزىبَ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٝ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائر -42

ظّخ ٌغ١ش اٌؼًّ ف١ّب ٌُ ف١ٗ ٔض فٝ اٌجٕٛد اٌّؼّٛي ثٙب أٚ اٌمٛاػذ إٌّ

 اٌغبثمخ 

 ( أ٠ب5َئٌٝ  ) َخظُ ٠ٛ

 ِخبٌفبد رزؼٍك ثبٌغٍٛن: -ساثؼب :

( أ٠بَ أٚ اإلزبٌخ  15خظُ) ٚخٛد اٌؼبًِ فٝ ِسً اٌؼًّ فٝ زبٌخ عىش أٚ رسذ رأث١ش ِخذس-43

 ٌٍّسبوّخ اٌزأد٠ج١خ

غ١شٖ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ أداء ػًّ  ًاٌٍدٛء ئٌٝ اٌؼٕف ٚاٌزٙذ٠ذ ٌسّ-44

 ِخبٌف ٌٍمٛا١ٔٓ

( أ٠بَ أٚ اإلزبٌخ  15خظُ)

 ٌٍّسبوّخ اٌزأد٠ج١خ

 ( أ٠ب33َ(أ٠بَ ئٌٝ  )5خظُ ) فٟ ِمش اٌؼًّ أٚ خبسخٗ ظاٌزؼذٞ ثبٌمٛي ػٍٝ اٌشئ١ -45

 ( أ٠ب15َ(أ٠بَ ئٌٝ  )3خظُ ) اٌزؼذٞ ثبٌمٛي ػٍٝ اٌض١ًِ فٟ ِمش اٌؼًّ أٚ خبسخٗ -46

 ( أ٠ب5َ(أ٠بَ ئٌٝ  )3خظُ ) اٌزؼذٞ ثبٌمٛي ػٍٝ اٌّشؤٚط -47

( ٠ِٛب 13) ٝ( أ٠بَ ئٌ 7خظُ) ظاٌزؼذٞ ثبٌفؼً ػٍٝ اٌشئ١ -48

 أٚ اإلزبٌخ ٌٍّسبوّخ اٌزأد٠ج١خ

 ( أ٠ب15َ(أ٠بَ ئٌٝ  )5خظُ ) ًاٌزؼذٞ ثبٌفؼً ػٍٝ اٌض١ِ -49

 ( أ٠ب13َ(أ٠بَ ئٌٝ  )7خظُ ) اٌزؼذٞ ثبٌفؼً ػٍٝ اٌّشؤٚط-53
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اٌغّغ أٚ رغد١ً اٌّىبٌّبد أٚ ٔمٍٙب ػٓ  قاعزغالي اٌٛظ١فخ العزشلب-51

 ؽش٠ك خٙبص ِٓ األخٙضح

 ( ٠ِٛب33(أ٠بَ ئٌٝ  )13خظُ )

 ( أ٠ب15َ(أ٠بَ ئٌٝ  )5خظُ ) اسرىبة أفؼبي رخشج ػٓ ِمزؼٝ ا١ٌٍبلخ فٟ أِبوٓ اٌؼًّ   -52

خبصح أٚ ص٠بدح اإلطبثخ ثمظذ اٌسظٛي ػٍٝ أ ظافزؼبي ئطبثخ ثبٌٕف-53

 ِشػ١خ أٚ طشف رؼ٠ٛغ أٚ ثمظذ ئٌظبق رّٙخ ٌٍغ١ش

 ( أ٠ب5َخظُ ٠َٛ ئٌٝ  )

 (٠ِٛب15خظُ ) ششة اٌخّش أٚ ٌؼت اٌمّبس فٟ األٔذ٠خ أٚ اٌّسبي اٌؼبِخ. -54

 اٌزأد٠ج١خ . خأٚ اإلزبٌخ ٌٍّسبوّ

 (٠ِٛب. 33(أ٠بَ ئٌٟ )13خظُ ) اٌّؼبسثخ فٟ اٌجٛسطبد. -55

 (أ٠بَ 13(أ٠بَ ئٌٟ )3خظُ ) عٛء ِؼبٍِٗ اٌدّٙٛس. -56

 (أ٠بَ 13(أ٠بَ ئٌٟ )3خظُ ) اٌزّبسع. -57

 ِخبٌفبد خغ١ّٗ-خبِغب :

رخش٠ت ِجبٟٔ اٌؼًّ أٚ أِالوٗ أٚ ٚػغ إٌبس فٟ األِٛاي اٌثبثزخ أٚ   -58

 إٌّمٌٛخ ثمظذ اإلػشاس. 

 اإلزبٌخ ئٌٟ ٌٍّسبوّخ اٌزبد٠ج١ٗ. 

فٟ اٌغدالد أٚ األٚساق أٚ اسرىبة اٌؼبًِ ثظفزٗ اٌشع١ّخ رض٠ٚشا  -59

 اٌزمبس٠ش أٚ اٌّسبػش أٚ اٌٛثبئك أٚ اإلِؼبءاد أٚ األزىبَ .

 (٠ِٛب. 33خظُ )

 اٌزبد٠ج١ٗ خأٚ اإلزبٌخ ٌٍّسبوّ

ئرالف أٚ اخزالط أٚ ئخفبء أٚ رض٠ٚش ِغزٕذاد ِّب ٠ٛخذ فٟ زٛصرٗ -63

 ثظفزٗ اٌٛظ١ف١خ.

 (٠ِٛب.33خظُ )

 اٌزبد٠ج١ٗ خأٚ اإلزبٌخ ٌٍّسبوّ

 (٠ِٛب. 33خظُ ) اسرىبة فؼً فبػر ِخً ثبٌس١بء فٟ أِبوٓ اٌؼًّ أٚ خبسخٗ. -61

 اٌزبد٠ج١ٗ خأٚ اإلزبٌخ ٌٍّسبوّ

االِزٕبع ػٓ أداء اٌؼًّ إٌّٛؽ ثٗ أٚ اٌزسش٠غ ػ١ٍٗ ئرا أدٞ رٌه ئٌٟ - -62

 رؼش٠غ إٌفظ أٚ اٌّبي ٌٍخطش.

 (٠ِٛب.15خظُ )

 اٌزبد٠ج١ٗ خأٚ اإلزبٌخ ٌٍّسبوّ

غ اٌغ١ش ػٍٟ االِزٕبع ػٓ أداء اٌؼًّ إٌّٛؽ ثٗ ئرا أدٞ رٌه االرفبق ِ  -63

  ئٌٟ رؼشع إٌفظ أٚ اٌّبي ئٌٝ اٌخطش.

 (٠ِٛب.15خظُ )

 اٌزبد٠ج١ٗ خأٚ اإلزبٌخ ٌٍّسبوّ

 (٠ِٛب.33خظُ )رمذ٠ُ ِغزٕذاد ِضٚسح ٌدٙخ ػٍّٗ ٌٍسظٛي ػٍٟ ِٕفؼخ ِغ ػٍّٗ  -64
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 اٌزبد٠ج١ٗ خأٚ اإلزبٌخ ٌٍّسبوّ ثزض٠ٚش ٘زٖ اٌّغزٕذاد .

 (٠ِٛب33(أ٠بَ ئٌٟ)13خظُ ) رؼّذ ػشة أٚ خشذ اٌغ١ش أثٕبء رأد٠خ اٌؼًّ أٚ ثغججٗ. -65

 ِخبٌفبد رزؼٍك ثبٌٛزذاد اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌغٍُ اٌؼبَ-عبدعب : 

 اٌزبد٠ج١ٗ . خاإلزبٌخ ٌٍّسبوّ اٌزسش٠غ أٚ اٌزذث١ش أٚ اٌّشبسوخ فٟ ردّٙش ٠إدٞ ئٌٟ ئثبسح اٌؼب١ٍِٓ. -66

 اٌزبد٠ج١ٗ. خاإلزبٌخ ٌٍّسبوّ ػٓ اٌؼًّ أٚ االػزظبَ داخً ِمش اٌؼًّ. اإلػشاة -67

 .اٌزبد٠ج١ٗ  خاإلزبٌخ ٌٍّسبوّ رظ٠ٛش أٚ ٔغخ أٚ ؽجغ أٚساق رؼش ثبٌٛزذاد اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌغٍُ اٌؼبَ. -68

رش٠ٚح اإلشبػبد ٚاألوبر٠ت اٌزٟ ٠زشرت ػ١ٍٙب اإلػشاس ثبٌٛزذاد  -69

 اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌغٍُ اٌؼبَ.

 .اٌزبد٠ج١ٗ  خٌٍّسبوّاإلزبٌخ 

رفٖٛ اٌؼبًِ ثّب ال ٠زفك ٚاالززشاَ اٌٛاخت ٌٍذ٠ٓ أٚ ػم١ذح ا٢خش٠ٓ  -73

 أثٕبء اٌؼًّ.

 (٠ِٛب15خظُ )

 .اٌزبد٠ج١ٗ  خاإلزبٌخ ٌٍّسبوّ

 

 

 ِغ اٌز١ّٕبد ثبٌزٛف١ك 

 دوزٛس/ِسّذ ٔد١ت لٕبٚٞ 

 

 

 

 

 

 

 


