
 لبٌَٕ انزؼهٛى انؼبنٙ انفهغـُٛٙ

  

 رئيض انهدُت انتُفيذيت نًُظًت انتحزيز انفهظطيُيت،

 رئيض انظهطت انٕطُيت انفهظطيُيت،

بُاء عهى انظالحياث انًخٕنت نّ، ٔبُاء عهى يقتضياث انًظهحت انعايت، ٔعهى يا قذيّ ٔسيز انتعهيى انعاني، 

 ٔبعذ يٕافقت انًدهض انتشزيعي،

 :أطذرَا انقإٌَ انتاني
  

 انفظم األٔل
 تعاريف  ٔيبادئ عايت

 (1) يادة 
فٙ رـجٛك أؽكبو ْزا انمبٌَٕ ٚكٌٕ نهكهًبد ٔانؼجبساد انٕاسدح انًؼبَٙ انًخظظخ نٓب أدَبِ يب نى رذل انمشُٚخ ػهٗ خالف 

 :رنك
 .ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ :انٕسارة
 .ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ :انٕسيز

كم دساعخ أكبدًٚٛخ أٔ يُٓٛخ يُزظًخ فٙ يإعغخ رؼهٛى ػبل يؼزشف ثٓب ال رمم ػٍ عُخ دساعٛخ كبيهخ أٔ فظهٍٛ دساعٍٛٛ ثؼذ انؾظٕل ػهٗ  :انتعهيى انعاني

 .شٓبدح انذساعخ انضبَٕٚخ انؼبيخ أٔ يب ٚؼبدنٓب 
 .كم يإعغخ رؼهٛى ػبل رزٕنٗ انزؼهٛى انؼبنٙ ٔفك أؽكبو ْزا انمبٌَٕ :انًؤطظت

 .سئٛظ يإعغخ انزؼهٛى انؼبنٙ :رئيض انًؤطظت
 .ْٕ يغهظ انغبيؼخ انًكٌٕ يٍ انشئٛظ َٕٔاثّ ٔانؼًذاء أٔ يغهظ انكهٛخ انًكٌٕ يٍ سئٛغٓب َٔبئجّ ٔسؤعبء األلغبو :يدهض انًؤطظت
 .يغًٕػخ يٍ انًٕاد انزؼهًٛٛخ ال رمم يذح رذسٚغٓب ػٍ فظهٍٛ دساعٍٛٛ  فٙ ئؽذٖ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ :انبزَايح انتعهيًي

 .يُؼ انٕصاسح اإلرٌ ثاَشبء يإعغخ رؼهٛى ػبل رزٕنٗ رذسٚظ ثشايظ رؼهًٛٛخ يؾذدح ٔفك أَظًخ انزشخٛض  :انتزخيــض
ئلشاس انٕصاسح ثبٌ انشخض االػزجبس٘ انًشخض يٍ انٕصاسح ْٕ يإعغخ رؼهٛى ػبل يإْهخ نهجذء ثزذسٚظ ثشايظ رؼهًٛٛخ يؾذدح ٔفمًب ألَظًخ  :االعتًاد

 .االػزًبد 
 .رأشٛش انٕصاسح ػهٗ انشٓبدح انؼهًٛخ ثأَٓب طؾٛؾخ ؽغت رؼهًٛبد انًظبدلخ  :يظادقت انشٓاداث

ئلشاس انٕصاسح ثمبََٕٛخ ٔعٕد يإعغخ انزؼهٛى انؼبنٙ األعُجٛخ ٔثشايغٓب ؿجمب نمبٌَٕ دٔنخ يٕؿُٓب، ثًب ال ٚزؼبسع يغ ْزا انمبٌَٕ ٔاألَظًخ  :االعتزاف

 .انًُجضمخ ػُّ 
ْٙ يكبفأح انٕصاسح نهذسعخ انؼهًٛخ ثبنذسعخ انؼهًٛخ انفهغـُٛٛخ انًٕاصٚخ انًًُٕؽخ يٍ لجم يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انفهغـُٛٛخ ثًٕعت ْزا  :انًعادنـــت

 .انمبٌَٕ
 .أ٘ َشبؽ يُظى ٚمٕو ثّ ثبؽش أٔ ثبؽضٌٕ فٙ يإعغخ رؼهٛى ػبل أٔ يشكض ثؾش ثٓذف ركٍٕٚ انًؼشفخ أٔ رـٕٚشْب أٔ َمهٓب أٔ اعزخذايٓب :انبحث انعهًي

 . يإعغخ ُرُشأ نهمٛبو ثبألثؾبس انؼهًٛخ :يزكش انبحث انعهًي

  
 (2)يادة 

انزؼهٛى انؼبنٙ ؽك نكم يٕاؿٍ رزٕافش فّٛ انششٔؽ انؼهًٛخ ٔانًٕػٕػٛخ انًؾذدح فٙ ْزا انمبٌَٕ ٔاألَظًخ انظبدسح 

 .ثًمزؼبِ 
  

 (3)يادة 
 رزًزغ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ٔيشاكض انجؾش انؼهًٙ ثبالعزمالنٛخ ٔفمًب ألؽكبو ْزا انمبٌَٕ انز٘ ٚؼًٍ ؽشٚخ انجؾش 

 .انؼهًٙ ٔاإلثذاع األدثٙ ٔانضمبفٙ ٔانفُٙ ٔرؼًم انغهـخ انٕؿُٛخ ػهٗ رشغٛؼٓب ٔاػبَزٓب

  
 انفظم انثاَي

 أْذاف انتعهيى انعاني
 (4)يادة 

 :ٚٓذف انزؼهٛى انؼبنٙ نزؾمٛك يب ٚهٙ

فزؼ انًغبل أيبو عًٛغ انـهجخ انًإْهٍٛ نالنزؾبق ثبنزؼهٛى انؼبنٙ ٔيزبثؼخ انكفبءاد انؼهًٛخ فٙ انذاخم  .1

 . ٔانخبسط ٔرًُٛزٓب 
رشغٛغ ؽشكخ انزأنٛف ٔانزشعًخ ٔانجؾش انؼهًٙ ٔدػى ثشايظ انزؼهٛى انًغزًش انزٙ رمذيٓب يإعغبد  .2

 .انزؼهٛى انؼبنٙ انفهغـُٛٛخ 
رًكٍٛ انًغزًغ انفهغـُٛٙ يٍ انزؼبيم يغ انًغزغذاد انؼهًٛخ ٔانزكُٕنٕعٛخ ٔانًؼهٕيبرٛخ ٔاعزضًبسْب  .3

 .ٔرـٕٚشْب 

اإلعٓبو فٙ رهجٛخ اؽزٛبعبد انًغزًغ انفهغـُٛٙ يٍ انكٕادس انجششٚخ انًإْهخ فٙ يخزهف انًغبالد  .4

 .انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ ٔانضمبفٛخ  



رٕصٛك أؿش انزؼبٌٔ انؼهًٙ يغ انٓٛئبد انؼهًٛخ ٔانذٔنٛخ ٔدػى ٔرـٕٚش يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ  .5

 .ٔيشاكض انجؾش انؼهًٙ

انؼُبٚخ ثذساعخ انؾؼبسح انؼشثٛخ ٔاإلعاليٛخ ٔئكغبة انـهجخ يٓبساد انزفكٛش انُبلذ ٔرشغٛغ اإلثذاع  .6

 .ٔاالثزكبس انؼهًٙ ٔانمذسح ػهٗ انجؾش ٔانزمظٙ ٔيٕاكجخ انزمذو انؼهًٙ 
رًُٛخ انمٛى انؼهًٛخ ٔانشٔؽٛخ ٔرُشئخ أفشاد يُزًٍٛ نٕؿُٓى ٔػشٔثزٓى ٔرؼضٚض سٔػ انزؼبٌٔ ٔانؼًم  .7

 .انغًبػٙ نذٖ انـهجخ 

اإلعٓبو فٙ رمذو انؼهى ٔطٌٕ انؾشٚبد األكبدًٚٛخ َٔضاْخ انجؾش انؼهًٙ ٔثُبء انذٔنخ ػهٗ أعظ  .8

 .رؼًٍ عٛبدح انمبٌَٕ ٔاؽزشاو انؾمٕق ٔانؾشٚبد انؼبيخ 
 انفظم انثانث 

 طالحياث انٕسارة
 (5)يادة 

 : ٔفمًب ألؽكبو ْزا انمبٌَٕ رزٕنٗ انٕصاسح انظالؽٛبد ٔانًغإٔنٛبد انزبنٛخ
 . انزخـٛؾ انؼبو نهزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ فٙ ػٕء اؽزٛبعبد انٕؿٍ .1
 .رًضٛم فهغـٍٛ فٙ انًإرًشاد اإللهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ فٙ يغبل انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ .2
ػمذ االرفبلٛبد انؾكٕيٛخ انشعًٛخ انًزؼهمخ ثزُظٛى ػاللبد انزؼبٌٔ انذٔنٛخ فٙ يغبل رـٕٚش انزؼهٛى  .3

 . انؼبنٙ
ئػذاد يشبسٚغ انمٕاٍَٛ ٔاألَظًخ ٔئطذاس انزؼهًٛبد انالصيخ نزُظٛى ػًم عًٛغ يإعغبد انزؼهٛى  .4

 . انؼبنٙ ٔاألعٓضح انزبثؼخ نهٕصاسح ثشكم ٚؼًٍ عٕدح األداء ٔانزـٕٚش انًغزًش

 .اإلششاف ػهٗ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ٔفك أؽكبو ْزا انمبٌَٕ ٔاألَظًخ انزٙ رظذس ثًمزؼبِ .5
اػزًبد يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ٔفك ششٔؽ االػزًبد انًمشح فٙ األَظًخ انظبدسح ثًٕعت أؽكبو ْزا  .6

 .انمبٌَٕ
 .  انزشخٛض ثاَشبء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انفهغـُٛٛخ ػًٍ ئؿبس انخـخ انؼبيخ نهزؼهٛى انؼبنٙ .7

انًٕافمخ ػهٗ افززبػ انجشايظ انزؼهًٛٛخ فٙ ؽمٕل انزخظض انًخزهفخ ٔاػزًبدْب ثًٕعت أَظًخ  .8

 .االػزًبد
 .    اػزًبد يششٔع يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انفهغـُٛٛخ ٔثشايغٓب نذٖ انذٔل انشمٛمخ ٔانظذٚمخ .9

 رُغٛك شإٌٔ انٕافذٍٚ يٍ ؿهجخ ٔأعبرزح ؽغت االرفبلٛبد ٔانؼمٕد انًجشيخ يغ دٔنٓى  .10

االػزشاف ثًإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انؼشثٛخ ٔاألعُجٛخ ٔرشكٛم انهغبٌ انًخزظخ ثزنك ٔرُظٛى أػًبل  .11

يكبرت خذيبد انـهجخ ٔاألششاف ػهٗ شإَٔٓب َٔشش انغذأل انخبطخ ثأعًبء ٔػُبٍٔٚ انغبيؼبد انًؼزشف ثٓب 

 .ٔأ٘ رؼذٚم ٚـشأ ػهٛٓب

رؾذٚذ انششٔؽ انزٙ ٚغًؼ ثًٕعجٓب نًإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ األعُجٛخ فزؼ فشٔع أٔ يإعغبد نٓب فٙ  .12

 .فهغـٍٛ ٔيُؾٓب انشخض انالصيخ نًضأنخ ػًهٓب
ٔػغ انغٛبعخ انؼبيخ نهجؼضبد ٔانًُؼ ٔانًغبػذاد انذساعٛخ ٔيزبثؼخ شإَٔٓب داخم انٕؿٍ ٔخبسعّ ،  .13

 . ٔٔػغ األَظًخ ٔانزؼهًٛبد نزُفٛز ْزِ انغٛبعخ

 .رُغٛت انًغزشبسٍٚ ٔانًهؾمٍٛ نزٕصٛك انؼاللبد انضمبفٛخ يغ انذٔل انشمٛمخ ٔانظذٚمخ .14
رٕفٛش يظبدس األيٕال اإلػبفٛخ انالصيخ العزكًبل رغـٛخ انُفمبد انخبطخ ثًإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ  .15

 . انفهغـُٛٛخ ٔانجؾش انؼهًٙ ٔرؾذٚذ أعظ ٔآنٛخ رٕصٚؼٓب
انزُغٛك يغ انٕصاساد ٔانغٓبد انًؼُٛخ فٙ ٔػغ أَظًخ رشخٛض يضأنخ انًٍٓ انزٙ رزـهت يإْالد  .16

 .ػهًٛخ
رؾذٚذ انًؼذالد انذَٛب فٙ ايزؾبَبد شٓبدح انضبَٕٚخ انؼبيخ أٔ يب ٚؼبدنٓب كأعبط نهمجٕل فٙ يإعغبد  .17

 .انزؼهٛى انؼبنٙ انفهغـُٛٛخ

رؾذٚذ  ػذد انـهجخ انًغًٕػ ثمجٕنٓى نذٖ كم يإعغخ يٍ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انفهغـُٛٛخ ٔفك  .18

 .األعظ انزٙ رؼزًذ ثًٕعجٓب رهك انًإعغبد ٔثشايغٓب انزؼهًٛٛخ ػهٗ ػٕء ئيكبَٛبرٓب
 .  انًٕافمخ ػهٗ ػمذ أٚخ ايزؾبَبد ػبيخ ثؼذ انضبَٕٚخ انؼبيخ رمشس يإعغخ انزؼهٛى انؼبنٙ ػشٔسرٓب .19
يؼبدنخ ٔرظذٚك شٓبداد انزؼهٛى انؼبنٙ ٔشٓبدح انذساعخ انضبَٕٚخ انؼبيخ أٔ يب ٚؼبدنٓب ؿجمب ألَظًخ  .20

 .انًؼبدنخ ٔانزظذٚك
 .رؾذٚذ سعٕو انزشخٛض ٔيؼبدنخ ٔيظبدلخ انشٓبداد .21

 (6)يادة  
 طالحياث انٕسيز 

اإلششاف ػهٗ أػًبل انٕصاسح ٔدٔائشْب انًخزهفخ ٔانًغإٔنٛخ انكبيهخ ػٍ رُفٛز عًٛغ انظالؽٛبد  .1

 .انًُبؿخ ثٓب ثًٕعت أؽكبو ْزا انمبٌَٕ ٔاألَظًخ انزٙ رظذس ثًمزؼبِ

 .ٔٚكٌٕ نّ َظبيّ انخبص.  رُغٛت يغهظ اعزشبس٘ نهزؼهٛى انؼبنٙ ٔٚشكم ثمشاس يٍ يغهظ انٕصساء .2
 انفظم انزابع

 يؤطظاث انتعهيى انعاني



 (7)يادة 
 . ٔفمًب ألؽكبو انمبٌَٕ رزًزغ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ثشخظٛخ اػزجبسٚخ

  
 (8)يادة 

 .نكم يإعغخ رؼهٛى ػبل ؽشو رٔ ؽظبَخ ٔفمًب ألؽكبو انمبٌَٕ
  

 (9)يادة 
انهغخ انؼشثٛخ ْٙ انهغخ انشعًٛخ فٙ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انفهغـُٛٛخ،  ٔنٓب اٌ رمشس رذسٚظ ثؼغ انًٕاد أٔ انجشايظ 

 .ثهغبد أخشٖ
  

 (10)يادة 
 تظُيف يؤطظاث انتعهيى انعاني

 :رظُف يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ يٍ ؽٛش انزأعٛظ ئنٗ .1

 .يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انؾكٕيٛخ ٔرُشأ ثمشاس يٍ يغهظ انٕصساء انفهغـُٛٙ ٔرزجغ نهٕصاسح ئداسٚب ٔيبنٛب ٔلبََٕٛب.       أ
 .يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انؼبيخ ٔرُشأ ثًٕعت أؽكبو ْزا انمبٌَٕ.              ة
 .يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انخبطخ ٔرُشأ ثًٕعت أؽكبو ْزا انمبٌَٕ.               ط

 :رظُف يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ يٍ ؽٛش انجشايظ انزؼهًٛٛخ انزٙ رذسعٓب ئنٗ .2

ْٔٙ انًإعغبد انزٙ رؼى كم يُٓب يب ال ٚمم ػٍ صالس كهٛبد عبيؼٛخ ٔرمذو ثشايظ رؼهًٛٛخ رُزٓٙ ثًُؼ دسعخ انجكبنٕسٕٚط  اندايعاث               -   أ

ٔنهغبيؼخ أٌ رمذو ثشايظ نهذساعبد انؼهٛب رُزٓٙ ثًُؼ دسعخ انذثهٕو انؼبنٙ أٔ انًبعغزٛش أٔ انذكزٕساح، " انذسعخ انغبيؼٛخ األٔنٗ"

 .ٔٚغٕص نٓب أٌ رمذو ثشايظ رؼهًٛٛخ رُزٓٙ ثًُؼ شٓبدح انذثهٕو ٔفك أَظًخ انذثهٕو

ْٔٙ انًإعغبد انزٙ رمذو ثشايظ رؼهًٛٛخ أكبدًٚٛخ أٔ يُٓٛخ رُزٓٙ ثًُؼ دسعخ انجكبنٕسٕٚط ٔنهكهٛخ انغبيؼٛخ اٌ رمذو ثشايظ  انكهياث اندايعيت        -  ب

 .أٔ رمُٛخ نًذح عُزٍٛ أٔ صالس رُزٓٙ ثًُؼ شٓبدح انذثهٕو ٔفك أَظًخ انذثهٕو/أٔ يُٓٛخ ٔ/رؼهًٛٛخ ٔ

أٔ رمُٛخ  رُزٓٙ ثًُؼ شٓبدح انذثهٕو ٔفك رؼهًٛبد انذثهٕو ٔنهجٕنٛزكُك اٌ رمذو ثشايظ /ْٔٙ انًإعغبد انزٙ رمذو ثشايظ يُٓٛخ ٔ انبٕنيتكُــك- ج

 .أٔ انزمُٛخ/فٙ انزخظظبد انًُٓٛخ ٔ" انًبعغزٛش أٔ انذكزٕساح"أٔ  /أٔ يُٓٛخ ٔرُزٓٙ ثًُؼ دسعخ انجكبنٕسٚـٕط ٔ/رمُٛخ ٔ

أٔ رمُٛخ ال رمم يذح انذساعخ فٛٓب ػٍ عُخ دساعٛخ ٔاؽذح رُزٓٙ /أٔ يُٓٛخ ٔ/ْٔٙ انًإعغبد انزٙ رمذو ثشايظ رؼهًٛٛخ أكبدًٚٛخ ٔ كهياث انًدتًع            - د

 . ثًُؼ شٓبدح انذثهٕو األكبدًٚٙ أٔ انًُٓٙ أٔ انزمُٙ ٔفك أَظًخ انذثهٕو

  
 (11)يادة 

نكم يإعغخ رؼهٛى ػبل ػبيخ يغهظ أيُبء ٔنكم يإعغخ رؼهٛى ػبل خبطخ يغهظ ئداسح ٔٚغٕص نكم يإعغخ رؼهٛى ػبل 

ؽكٕيٛخ رشكٛم يغهظ اعزشبس٘، ػهٗ اٌ رؾذد اخزظبطبد ٔطالؽٛبد ْزِ انًغبنظ ؿجمب ألَظًخ خبطخ ال رزؼبسع 

 .يغ أؽكبو ْزا انمبٌَٕ
  
 (12)يادة 

ثًب ال ٚزؼبسع ٔأؽكبو ْزا انمبٌَٕ رؼغ كم يإعغخ رؼهٛى ػبل َظبيٓب انذاخهٙ انز٘ ُٚظى شإَٔٓب ، ػهٗ أٌ ٚمزشٌ ْزا 

 .انُظبو ثًظبدلخ انٕصاسح
  

 (13)يادة 
ٚشأط كم يإعغخ رؼهٛى ػبل شخض ٚزفشؽ نٓزِ انًًٓخ ٔال ٚؼًم نذٖ أٚخ يإعغخ أٔ ْٛئخ أخشٖ، ػهٗ أٌ ٚكٌٕ سؤعبء 

 .انغبيؼبد يٍ ؽًهخ يشرجخ األعزبرٚخ
   

 انفظم انخايض
 إدارة يؤطظاث انتعهيى انعاني

 (14)يادة 

 :ئداسح يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انؾكٕيٛخ
 .ٚكٌٕ نكم يإعغخ رؼهٛى ػبل ؽكٕيٛخ سئٛظ ٔيغهظ انًإعغخ ٔنٓب أٌ رشكم يغهظ اعزشبس٘  .1

ٚؼٍٛ سئٛظ يإعغخ انزؼهٛى انؼبنٙ انؾكٕيٛخ ثمشاس يٍ سئٛظ انغهـخ انٕؿُٛخ ٔكزا  يغهغٓب  .2

 .االعزشبس٘ ثزُغٛت يٍ انٕصٚش

رؾذد طالؽٛبد  سئٛظ انًإعغخ ٔيغبنغٓب ٔعبئش انشإٌٔ انخبطخ  ثٓب  ثًٕعت َظبو ٚظذس  .3

 .ثًمزؼٗ ْزا انمبٌَٕ 



 .رزجغ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انؾكٕيٛخ نهٕصاسح يجبششح ئداسًٚب ٔيبنًٛب ٔلبًََٕٛب  .4
 (15) يادة 

 :ئداسح يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انؼبيخ
ٚزٕنٗ يغإٔنٛخ كم يإعغخ يٍ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انؼبيخ يغهظ أيُبء، ٔٚذٚشْب يغهظ   .1

 .انًإعغخ 

 . رُظى كم يإعغخ رؼهٛى ػبل ػبيخ شإَٔٓب ٔأعهٕة ػًهٓب ثأَظًخ رظبدق ػهٛٓب انٕصاسح .2
 .رششف انٕصاسح ػهٗ ْزِ انًإعغبد يٍ خالل  أَظًخ انزشخٛض ٔاالػزًبد انؼبو ٔانخبص .3

رزهمٗ ْزِ انًإعغبد عضءًا يٍ انذػى انًبنٙ انًخظض نهزؼهٛى انؼبنٙ ٔفمًب نألَظًخ ٔانًؼبٚٛش انًؼزًذح  .4

 .يٍ لجم انٕصاسح نٓزا انغشع ػهٗ أٌ رمذو ْزِ انًإعغبد يٕاصَبرٓب ٔؽغبثبرٓب انخزبيٛخ نهٕصاسح
 (16) يادة 

 :ئداسح يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انخبطخ
ٚزٕنٗ ئداسح كم يإعغخ يٍ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انخبطخ يغهظ انًإعغخ ؿجمًب نهُظبو األعبعٙ  .1

 .نهًإعغخ
رُظى كم يإعغخ رؼهٛى ػبل خبطخ شإَٔٓب ٔأعهٕة ػًهٓب ثأَظًخ داخهٛخ، ٔٚشزشؽ اٌ رمزشٌ ْزِ  .2

 .األَظًخ ثًظبدلخ انٕصاسح 

رخؼغ ْزِ انًإعغبد يٍ ؽٛش رـجٛك ثشايغٓب انزؼهًٛٛخ ٔيإْالد ْٛئبرٓب انزذسٚغٛخ ئنٗ يشالجخ  .3

 .ٔئششاف انٕصاسح ثًٕعت أَظًخ انزشخٛض ٔاالػزًبد 
 (17) يادة 

 انتزخيض 
 :ٔفمًب ألؽكبو ْزا انمبٌَٕ

ٚغٕص أل٘ شخض أٔ ْٛئخ اٌ رُشئ أٔ رفززؼ يإعغخ يٍ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انؼبيخ أٔ انخبطخ أٔ  .1

 .رجبشش رذسٚظ ثشايظ رؼهًٛٛخ فٛٓب  ثؼذ انؾظٕل ػهٗ انزشخٛض انالصو ثزنك يٍ انٕصاسح 
ٚهغٗ انزشخٛض ثمشاس يغجت يٍ انٕصٚش ئرا صجذ اٌ  انًإعغخ  فمذد أؽذ يزـهجبد انزشخٛض ٔنى رمى  .2

 .ثزظؾٛؼ أٔػبػٓب خالل عزخ أشٓش ػهٗ األلم يٍ ربسٚخ يـبنجزٓب ثزنك خـًٛب
 (18)يادة  

 االعتًاد  
 :االػزًبد ٔٚمغى ئنٗ َٕػٍٛ .1

 .اإللشاس ثأْهٛخ انشخض االػزجبس٘ انًشخض نٛكٌٕ يإعغخ رؼهٛى ػبل: االعتًاد انعاو.     أ
 .  اإللشاس ثأْهٛخ انجشَبيظ نٛكٌٕ ثشَبيغب رؼهًٛٛب ٚذسط فٙ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ:االعتًاد انخاص. ب

ٚجذأ االػزًبد انؼبو ثبنًٕافمخ ػهٗ فزؼ يإعغخ رؼهٛى ػبل ئرا رٕافشد انششٔؽ انخبطخ ثزنك ٔفك َظبو  .2

 .االػزًبد، ًُٔٚؼ ثؼذ رخشط انفٕط األٔل فٛٓب فٙ ؽبل رٕفش عًٛغ انششٔؽ انٕاعجخ نزنك 
ٚجذأ االػزًبد انخبص ثبنًٕافمخ ػهٗ فزؼ ثشَبيظ أكبدًٚٙ ئرا رٕافشد انششٔؽ انخبطخ ثزنك، ٔفك  .3

 . َظبو االػزًبد، ًُٔٚؼ ثؼذ رخشط انفٕط األٔل فٛٓب فٙ ؽبل رٕفش عًٛغ انششٔؽ انٕاعجخ نزنك
 (19)يادة 

 اإلشزاف 
 : يغ يشاػبح أؽكبو ْزا انمبٌَٕ رزٕنٗ انٕصاسح اإلششاف ػهٗ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ يٍ خالل

يشالجخ رـجٛك أؽكبو ْزا انمبٌَٕ ٔاألَظًخ انظبدسح ثًمزؼبِ ٔانزضاو ْزِ انًإعغبد ثبنغٛبعخ  .1

 .  انزؼهًٛٛخ ٔرٕعٛٓبد انٕصاسح ثٓزا انشأٌ
رضٔٚذ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ثبنًؼهٕيبد ٔاإلسشبداد انزٙ رغبػذْب ػهٗ اإلؽبؿخ ثغٛبعخ انٕصاسح  .2

  .انزؼهًٛٛخ ٔرـجٛمٓب
 . رظذٚك انشٓبداد ٔانذسعبد انؼهًٛخ انظبدسح ػُٓب  .3

 الفصل السادس
 انشٓاداث ٔانذرخاث انعهًيت َٔظاو انذراطت

 (20)يادة 
 :-رًُؼ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ، كم ػًٍ اخزظبطٓب انشٓبداد ٔانذسعبد انؼهًٛخ انزبنٛخ

 شٓبدح رًُؼ ثؼذ ئَٓبء  صالصٍٛ عبػخ دساعٛخ يؼزًذح  ػهٗ األلم  ثؼذ شٓبدح انذساعخ انضبَٕٚخ :انذبهٕو .1

 .انؼبيخ أٔ يب ٚؼبدنٓب ؽغت أَظًخ انذثهٕو 

 دسعخ رًُؼ ثؼذ ئَٓبء يبئخ ٔػششٍٚ عبػخ دساعٛخ يؼزًذح أٔ يب ٚؼبدنٓب كؾذ أدَٗ ثؼذ :انبكانٕريٕص .2

 .شٓبدح انذساعخ انضبَٕٚخ انؼبيخ أٔ يب ٚؼبدنٓب 
 دسعخ رًُؼ ثؼذ ئَٓبء صالصٍٛ عبػخ دساعٛخ يؼزًذح أٔ يب ٚؼبدنٓب كؾذ أدَٗ ثؼذ :انذبهٕو انعاني .3

 .انؾظٕل ػهٗ انجكبنٕسٕٚط 

دسعخ رًُؼ ثؼذ ئَٓبء  عذ ٔصالصٍٛ عبػخ دساعٛخ يؼزًذح أٔ يب ٚؼبدنٓب كؾذ أدَٗ ثؼذ : انًاخظتيز .4

 .انؾظٕل ػهٗ انجكبنٕسٕٚط 



دسعخ رًُؼ ثؼذ ئَٓبء خًظ ٔأسثؼٍٛ عبػخ دساعٛخ يؼزًذح كؾذ أدَٗ ثبإلػبفخ ئنٗ :  انذكتٕراِ .5

 .أؿشٔؽخ انذكزٕساِ ثؼذ انؾظٕل ػهٗ انًبعغزٛش 
 (21)يادة  

َظبو انذساعخ انًؼزًذ فٙ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ْٕ انذٔاو انفؼهٙ انًُزظى، ٔٚؼًم ثُظبو انغبػبد انذساعٛخ انًؼزًذح ، 

 .ٔنًإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انًفزٕػ َظبو خبص ثٓب

  
 انفظم انظابع

 يزاكش انبحث انعهًي
 (22)يادة 

ثزُغٛت يٍ انٕصٚش ٔثمشاس يٍ سئٛظ انغهـخ انٕؿُٛخ ٚزى رأعٛظ يغهظ نهجؾش انؼهًٙ ٚغبػذ انٕصاسح فٙ سعى عٛبعزٓب 

 .ثٓزا انشأٌ
  

 (23)يادة 
ٔفمًب ألؽكبو ْزا انمبٌَٕ رغغم يشاكض انجؾش انؼهًٙ نذٖ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ انزٙ رًُؾٓب انظفخ انشعًٛخ نًًبسعخ 

 .يٓبيٓب، ٔرنك ٔفك َظبو يشاكض انجؾش انؼهًٙ
  

 (24)يادة 
 .رٕفك يشاكض انجؾش انؼهًٙ ٔػؼٓب ؿجمًب ألؽكبو ْزا انمبٌَٕ خالل يذح ألظبْب عُخ يٍ ربسٚخ َفبر ْزا انمبٌَٕ

  
 (25)يادة 

 .رششف ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ػهٗ يشاكض انجؾش انؼهًٙ ثًٕعت َظبو يشاكض انجؾش انؼهًٙ
  

 انفظم انثايٍ 
 أحكاو اَتقانيت ٔختاييت

 (26)يادة 
رغش٘ أؽكبو ْزا انمبٌَٕ ػهٗ كم يإعغخ يٍ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انمبئًخ فٙ فهغـٍٛ ٔانًؼزًذح فٙ عغالد ٔصاسح 

 . انزؼهٛى انؼبنٙ ؽٍٛ طذٔس ْزا انمبٌَٕ
  
 (27)يادة 

رؼزجش يشخظخ ؽكًًب عًٛغ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ انمبئًخ فٙ فهغـٍٛ ٔانًضجزخ فٙ عغالد ٔصاسح  .1

 .انزؼهٛى انؼبنٙ انفهغـُٛٙ ؽٍٛ طذٔس ْزا انمبٌَٕ
ػهٗ يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ أٌ رٕفك أٔػبػٓب ٔفمًب ألؽكبو ْزا انمبٌَٕ ٔاألَظًخ انظبدسح ثًمزؼبِ  .2

 .ٔرنك فٙ يذح ألظبْب عُخ يٍ ربسٚخ َفبر ْزا انمبٌَٕ
 (28)يادة 

 .رظذس انٕصاسح األَظًخ ٔانمشاساد انالصيخ نزُفٛز أؽكبو ْزا انمبٌَٕ
  
 (29)يادة 

 .ٚهغٙ ْزا انمبٌَٕ عًٛغ يب ٚزؼبسع يغ أؽكبيّ يٍ انمٕاٍَٛ ٔاألَظًخ األخشٖ
  
 (30)يادة 

 .ػهٗ عًٛغ انغٓبد انًخزظخ كم فًٛب ٚخظّ ، رُفٛز أؽكبو ْزا انمبٌَٕ ٔٚؼًم ثّ يٍ ربسٚخ َششِ فٙ انغشٚذح انشعًٛخ
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