
 لبٌَٕ انغهيخ انمنبئٛخ 

  
 رئيض انهجُخ انتُفيذيخ نًُظًخ انتحزيز انفهظطيُيخ 

 رئيض انظهطخ انتُفيذيخ 
 انًؼًٕل ثّ فٙ يؾبفظبد اننفخ، ٔػهٗ لبٌَٕ انًؾبكى 55 نغُخ 19    ثؼذ اإلىالع ػهٗ لبٌَٕ اعزمالل انمنبء سلى 

 انًؼًٕل ثّ فٙ 52 نغُخ 26 انًؼًٕل ثّ فٙ يؾبفظبد غضح،  ٔػهٗ لبٌَٕ رؾكٛم انًؾبكى سلى 1940 نغُخ 31سلى 
 ثبفذاس لبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ، ٔػهٗ لبٌَٕ انزؤيٍٛ ٔانًؼبؽبد سلى 1998 نغُخ 4يؾبفظبد اننفخ، ٔػهٗ انمبٌَٕ سلى 

 ثؾبٌ انُٛبثخ انؼبيخ انًؼًٕل ثّ فٙ 1956 نغُخ 473، ٔػهٗ اٞيش انقبدس ػٍ انؾبكى اإلداس٘ انؼبو سلى 1964 نغُخ 8
 ثؾؤٌ رؾكٛم دٕٚاٌ انفزٕٖ ٔانزؾشٚغ، ٔثؼذ الشاس انًغهظ 1995 نغُخ 286يؾبفظبد غضح، ٔػهٗ انمشاس سلى 
 : انزؾشٚؼٙ، أفذسٌ انمبٌَٕ انزبنٙ

  
 انجبة األول

 أحكبو ويجبدئ ػبيخ 
 ( 1)يبدح 

 .     انغهيخ انمنبئٛخ يغزمهخ، ٔٚؾظش انزذخم فٙ انمنبء أٔ فٙ ؽئٌٔ انؼذانخ
  

 ( 2)يبدح 
 .     انمنبح يغزمهٌٕ ال عهيبٌ ػهٛٓى فٙ لنبئٓى نغٛش انمبٌَٕ

  
 ( 3)يبدح 

ركٌٕ نهغهيخ انمنبئٛخ يٕاصَزٓب انخبفخ رظٓش كفقم يغزمم مًٍ انًٕاصَخ انؼبيخ انغُٕٚخ نهغهيخ  .1
 . انٕىُٛخ انفهغيُٛٛخ

ٚزٕنٗ يغهظ انمنبء اٞػهٗ اػذاد يؾشٔع انًٕاصَخ ٔاؽبنزّ انٗ ٔصٚش انؼذل إلعشاء انًمزنٗ  .2
 . انمبََٕٙ ٔفمًب ٞؽكبو لبٌَٕ رُظٛى انًٕاصَخ ٔانًبنٛخ انؼبيخ

 . ٚزٕنٗ يغهظ انمنبء اٞػهٗ يغئٔنٛخ اإلؽشاف ػهٗ رُفٛز يٕاصَخ انغهيخ انمنبئٛخ .3
رغش٘ ػهٗ يٕاصَخ انغهيخ انمنبئٛخ أؽكبو لبٌَٕ انًٕاصَخ انؼبيخ انغُٕٚخ نهغهيخ انٕىُٛخ  .4

 . انفهغيُٛٛخ
 ( 4)يبدح 

    نغخ انًؾبكى ْٙ انهغخ انؼشثٛخ ٔػهٗ انًؾكًخ أٌ رغًغ ألٕال انخقٕو أٔ انؾٕٓد انزٍٚ ٚغهَٕٓب ثٕاعيخ يزشعى ثؼذ 
 . ؽهفّ انًٍٛٛ

  
 ( 5)يبدح 

 .     رقذس اٞؽكبو ثبعى انؾؼت انؼشثٙ انفهغيُٛٙ ٔٚغت أٌ رؾزًم اٞؽكبو ػهٗ اٞعجبة انزٙ ثُٛذ ػهٛٓب
  

 انجبة انثبَي 
 انًحبكى 

 انفصم األول 
 أَىاع انًحبكى ودرجبتهب

 ( 6)يبدح 
 :- رزكٌٕ انًؾبكى انفهغيُٛٛخ يٍ

 . انًؾبكى انؾشػٛخ ٔانذُٚٛخ ُٔٚظًٓب انمبٌَٕ: أٔال
 .انًؾكًخ انذعزٕسٚخ انؼهٛب ُٔٚظًٓب انمبٌَٕ: صبًَٛب
 : انًؾبكى انُظبيٛخ ٔرزكٌٕ يٍ: صبنضًب

 : انًؾكًخ انؼهٛب ٔرزكٌٕ يٍ .1
 . يؾكًخ انُمل.         أ

 .يؾكًخ انؼذل انؼهٛب.         ة
 . يؾبكى االعزئُبف .2
 . يؾبكى انجذاٚخ .3
 . يؾبكى انقهؼ .4

 .     ٔرُظش كم يُٓب فٙ انًغبئم انزٙ رشفغ انٛٓب ىجمًب نهمبٌَٕ
  

 ( 7)يبدح 
 .     ٚؾذد انمبٌَٕ ىشق رؾكٛم انًؾبكى ٔاخزقبفبرٓب



  
 انًحكًخ انؼهيب 

 ( 8)يبدح 
 . رئنف انًؾكًخ انؼهٛب يٍ سئٛظ َٔبئت أٔ أكضش ٔػذد كبف يٍ انمنبح .1
ٚكٌٕ انًمش انذائى نهًؾكًخ انؼهٛب فٙ انمذط، ٔرُؼمذ يئلزب فٙ يذُٚزٙ غضح ٔساو اهلل ؽغت يمزنٗ  .2

 . انؾبل
 انًكتت انفُي 

 ( 9)يبدح 
ُٚؾؤ ثبنًؾكى انؼهٛب يكزت فُٙ ٚزٕنٗ سئبعزّ أؽذ لنبرٓب ٚؼبَّٔ ػذد يٍ انمنبح أٔ انمنبح  .1

 . انًزمبػذٍٚ أٔ كجبس انًؾبيٍٛ ٚخزبسْى يغهظ انمنبء اٞػهٗ نًذح عُزٍٛ لبثهزٍٛ نهزغذٚذ
 . ٚهؾك ثبنًكزت انفُٙ ػذد كبف يٍ انًٕظفٍٛ .2

 ( 10)يبدح 
 :     ٚخزـ انًكزت انفُٙ ثًب ٚهٙ

اعزخالؿ انًجبدة انمبََٕٛخ انزٙ رمشسْب انًؾكًخ انؼهٛب فًٛب رقذسِ يٍ أؽكبو ٔرجٕٚجٓب ٔيشالجخ  .1
 . َؾشْب ثؼذ ػشمٓب ػهٗ سئٛظ انًؾكًخ

 . اػذاد انجؾٕس انالصيخ .2
 . أٚخ يغبئم أخشٖ ٚيهجٓب سئٛظ انًؾكى انؼهٛب .3

 يحبكى االطتئُبف
 ( 11)يبدح 

 . رُؾؤ يؾبكى اعزئُبف فٙ انمذط ٔغضح ٔساو اهلل .1
 . رئنف كم يؾكًخ اعزئُبف يٍ سئٛظ ٔػذد كبف يٍ انمنبح .2

 يحبكى انجذايخ 
 ( 12)يبدح 

 . ركٌٕ يمبس يؾبكى انجذاٚخ فٙ يشاكض انًؾبفظبد .1
 . رئنف كم يؾكًخ ثذاٚخ يٍ سئٛظ ٔػذد كبف يٍ انمنبح .2
ٚغٕص أٌ رؼمذ يؾبكى انجذاٚخ فٙ أ ٘ يكبٌ خبسط َيبق اخزقبفٓب انًؾهٙ ثمشاس يٍ سئٛظ  .3

 . انًؾكًخ انؼهٛب ثزغٛٛش انًشعغ فٙ ؽبنخ اننشٔسح
 يحبكى انصهح 

 ( 13)يبدح 
رُؾؤ ثذائشح كم يؾكًخ ثذاٚخ يؾكًخ فهؼ أٔ أكضش ؽغت انؾبعخ ٔٚقذس ثزؾذٚذ يمشْب ٔدائشح  .1

 . اخزقبفٓب لشاس يٍ ٔصٚش انؼذل
ٚغٕص أٌ رؼمذ يؾبكى انقهؼ عهغبرٓب فٙ أ٘ يكبٌ فٙ دائشح اخزقبفٓب ػُذ اننشٔسح ثمشاس ٚقذس  .2

 . يٍ سئٛظ يؾكًخ انجذاٚخ
 انفصم انثبَي
 واليخ انًحبكى

 ( 14)يبدح 
ٔرًبسط عهيخ انمنبء ػهٗ عًٛغ .     رُظش انًؾبكى انُظبيٛخ فٙ انًُبصػبد ٔانغشائى كبفخ اال يب اعزضُٙ ثُـ خبؿ

 . اٞؽخبؿ
  

 ( 15)يبدح 
 جهظبد انًحبكى

ركٌٕ عهغبد انًؾبكى ػهُٛخ اال ارا لشسد انًؾكًخ يٍ رهمبء َفغٓب أٔ ثُبء ػهٗ ىهت أؽذ انخقٕو  .1
عؼهٓب عشٚخ يشاػبح نٝداة أٔ نهًؾبفظخ ػهٗ انُظبو انؼبو، ٔٚكٌٕ انُيك ثبنؾكى فٙ عًٛغ اٞؽٕال فٙ عهغخ 

 . ػهُٛخ
 . َظبو انغهغخ ٔمجيٓب يُٕىبٌ ثشئٛظ انًؾكًخ .2

 انجبة انثبنث
 انقضبح

 انفصم األول 
 تؼييٍ انقضبح وتزقيتهى وأقذييتهى

 (16)يبدح 
 :-   ٚؾزشه فًٍٛ ٕٚنٗ انمنبء

 . أٌ ٚكٌٕ يزًزؼًب ثبنغُغٛخ انفهغيُٛٛخ ٔكبيم اْٞهٛخ .1
 . أٌ ٚكٌٕ ؽبفال ػهٗ اعبصح انؾمٕق أٔ اعبصح انؾشٚؼخ ٔانمبٌَٕ يٍ اؽذٖ انغبيؼبد انًؼزشف ثٓب .2



أال ٚكٌٕ لذ ؽكى ػهّٛ يٍ يؾكًخ أٔ يغهظ رؤدٚت نؼًم يخم ثبنؾشف ٔنٕ كبٌ لذ سد انّٛ اػزجبسِ  .3
 . أٔ ؽًهّ ػفٕ ػبو

 . أٌ ٚكٌٕ يؾًٕد ثبنغٛشح ٔعؾٍ انغًؼخ ٔالئمًب نؾغم انٕظٛفخ .4
 . أٌ ُٚٓٙ ػنٕٚزّ ػُذ رؼُّٛٛ ثؤ٘ ؽضة أٔ رُظٛى عٛبعٙ .5
 . أٌ ٚزمٍ انهغخ انؼشثٛخ .6

 ( 17)يبدح 
 .     ٚنغ يغهظ انمنبء اٞػهٗ ٔاػذادْى لجم رٕنٙ أػًبل انمنبء

  
 (18)يبدح 

 انمنبء يغهظ يٍ رُغٛت ػهٗ ثُبء انفهغيُٛٛخ انٕىُٛخ انغهيخ سئٛظ يٍ ثمشاس انمنبئٛخ انٕظبئف ؽغم ٚكٌٕ   .1
 :ٚهٙ نًب ٔفمب اٞػهٗ

  .اثزذاًء انزؼٍٛٛ ثيشٚك   .أ  

 .انكفبءح يشاػبح يغ اٞلذيٛخ أعبط ػهٗ انزشلٛخ   .ة  

  .انؼبيخ انُٛبثخ يٍ انزؼٍٛٛ   .ط  

  .انؾمٛمخ انذٔل يٍ االعزؼبسح   .د  
 ؽشه ػذا فًٛب انمبٌَٕ ْزا يٍ (16) انًبدح فٙ ػهٛٓب انًُقٕؿ انؾشٔه كبفخ انًغزؼبس انمبمٙ فٙ ٚؾزشه   .2

  .ػشثٛب ٚكٌٕ أٌ ؽشٚيخ انفهغيُٛٛخ انغُغٛخ
  .رنك ثخقٕؿ انقبدس انمشاس ربسٚخ يٍ انزشلٛخ أٔ انزؼٍٛٛ ٚؼزجش   .3
  

 ( 19)يبدح 
  :انؼبيخ ثبنُٛبثخ ػنًٕا أٔ ٔاالعزئُبف انجذاٚخ أٔ انقهؼ يؾبكى فٙ لبمًٛب ٚؼٍٛ أٌ ٚغٕص   .1
  .انغبثمٌٕ انؼبيخ انُٛبثخ ٔأػنبء انمنبء   .أ  

  .انًؾبيٌٕ   .ة  

 اٞػهٗ انمنبء يغهظ ٔٚؾذد  .انمبٌَٕ ٔ انؾشٚؼخ ٔكهٛبد انؾمٕق كهٛبد فٙ انزذسٚظ ْٛئخ أػنبء   .ط  
 اٞخشٖ ٔاٞػًبل أػالِ، (1) انفمشح فٙ ركش يًب دسعخ كم فٙ نهزؼٍٛٛ انالصيخ انخجشح نًذد انؼبيخ انمٕاػذ

 .انمنبئٙ نهؼًم َظٛشِ ٚؼزجشْب انزٙ
 يذح االعزئُبف يؾبكى  اؽذٖ نذٔائش نهمنبء عهظ لذ ٚكٌٕ أٌ االعزئُبف نًؾكًخ سئٛغًب ٚؼٍٛ فًٍٛ ٔٚؾزشه    .2

  .عُٕاد خًظ ػٍ رمم ال
  

 ( 20)يبدح 
أٌ ٚكٌٕ لذ ؽغم نًذح صالس عُٕاد ػهٗ اٞلم ٔظٛفخ : ٚؾزشه فًٍٛ ٚؼٍٛ لبمًٛب ثبنًؾكًخ انؼهٛب .1

 . لبك ثًؾبكى االعزئُبف أٔ يب ٚؼبدنٓب ثبنُٛبثخ انؼبيخ أٔ ػًٙ يؾبيٛب يذح ال رمم ػٍ ػؾشح عُٕاد
ٚؾزشه فًٍٛ ٚؼٍٛ سئٛغب نهًؾكًخ انؼهٛب أٔ َبئجب نّ اٌ ٚكٌٕ لذ عهظ نهمنبء ثذٔائش انًؾكًخ انؼهٛب  .2

  .نًذح ال رمم ػٍ صالصخ عُٕاد أٔ ػًم يؾبيٛب نًذح ال رمم ػٍ خًظ ػؾشح عُخ
 ( 21)يبدح 

 :-  ٚئد٘ انمنبح لجم يجبؽشرٓى نؼًهٓى ثبنًشح اٞٔنٗ انًٍٛٛ اٜرٛخ .1
 . (الغى ثبهلل انؼظٛى اٌ اؽكى ثٍٛ انُبط ثبنؼذل ٔاٌ اؽزشو انذعزٕس ٔانمبٌَٕ) .2
ٚكٌٕ أداء انًٍٛٛ يٍ سئٛظ انًؾكًخ انؼهٛب أيبو سئٛظ انذٔنخ، ٔٚكٌٕ أداء انًٍٛ نجبلٙ انمنبح أيبو  .3

 . يغهظ انمنبء اٞػهٗ
 انفصم انثبَي

 َقم انقضبح وَذثهى وإػبرتهى
 (22)يبدح 

 .     ال ٚغٕص َمم انمنبح أٔ َذثٓى أٔ اػبسرٓى اال فٙ اٞؽٕال ٔانكٛفٛخ انًجُٛخ فٙ انمبٌَٕ
  

 (23)يبدح 
 . ال ٚغٕص َمم انمنبح أٔ َذثٓى نغٛش انغهٕط نهمنبء غال ثشمبئٓى .1
 ٚكٌٕ َمم انمنبح أٔ َذثٓى ثمشاس يٍ يغهظ انمنبء اٞػهٗ، ٔٚؼزجش ربسٚخ انُمم أٔ انُذة يٍ ربسٚخ  .2

 . رجهٛغ ثبنمشاس
اعزضُبء يًب ٔسد فٙ انفمشرٍٛ أػالِ ٚغٕص َذ٘ انمبمٙ يئلزب ثبنمٛبو ثؤػًبل لنبئٛخ غٛش ػًهّ أٔ  .3

ثبإلمبفخ انّٛ أٔ نهمٛبو ثؤػًبل لبََٕٛخ يزٗ ألنذ رنك يقهؾخ ٔىُٛخ ثمشاس يٍ ٔصٚش انؼذل ثؼذ يٕافمخ 
 . يغهظ انمنبء اٞػهٗ

 (24)يبدح 
 :    ٔفمب ٞؽكبو ْزا انمبٌَٕ ٚغٕص نًغهظ انمنبء اٞػهٗ



اٌ ُٚذة يئلزب نهؼًم ثبنًؾكًخ انؼهٛب اؽذ لنبح يؾبكى االعزئُبف يًب رٕفش فٛٓى ؽشٔه انؼًم  .1
 . ثبنًؾكًخ انؼهٛب نًذح عزخ اؽٓش لبثهخ نهزغذٚذ

اٌ ُٚذة اؽذ انمنبح يؾبكى االعزئُبف أٔ ثذاٚخ نهؼًم فٙ انًؾكًخ أخشٖ يٍ راد انذسعخ نًذح عزخ  .2
 . أؽٓش لبثهخ نهزغذٚذ

 ( 25)يبدح 
    فٙ ؽبنخ خهٕ ٔظٛفخ سئٛظ انًؾكًخ أٔ لٛبو يبَغ نذّٚ ٚمٕو ثًجبؽشح اخزقبِ اٞلذو فبٞلذو يٍ أػنبء انًؾكًخ رارٓب 

 . ؽغت اٞؽٕال
  

 ( 26)يبدح 
رغٕص اػبسح انمبمٙ انٗ انؾكٕيبد اٞعُجٛخ أٔ انٓٛئبد انذٔنٛخ ثمشاس يٍ سئٛظ انغهيخ انٕىُٛخ  .1

 . انفهغيُٛٛخ ثزُغٛت يٍ يغهظ انمنبء اٞػهٗ
 ال ٚغٕص اٌ رضٚذ يذح انُذة أٔ اإلػبسح ػٍ صالس عُٕاد يزقهخ اال ارا الزنذ رنك يقهؾخ  .2

ٔىُٛخ، ٔال ٚغٕص َذة أٔ اػبسح انمبمٙ اال ارا كبٌ أينٗ انغُٕاد اٞسثؼخ انغبثمخ فٙ ػًهّ ثذٔائش انًؾبكى 
 . ٔاعزٕفٗ رمبسٚش انكفبٚخ

 ػذو قبثهيخ انقضبح نهؼشل 
 ( 27)يبدح 

 .     انمنبح غٛش لبثهٛخ نهؼضل اال فٙ اٞؽٕال انًجُٛخ فٙ ْزا انمبٌَٕ
  

 انفصم انثبنث
 واججبد انقضبح 

 (  28)يبدح 
ال ٚغٕص نهمبمٙ انمٛبو ثؤ٘ ػًم رغبس٘، كًب ال ٚغٕص نّ انمٛبو ثؤ٘ ػًم ال ٚزفك ٔاعزمالل انمنبء  .1

ٔكشايزّ، ٔٚغٕص نًغهظ انمنبء اٞػهٗ اٌ ٚمشس يُغ انمبمٙ يٍ يجبؽشح أ٘ ػًم ٚشٖ اٌ انمٛبو ثّ ٚزؼبسك 
 . يغ ٔاعجبد انٕظٛفخ ٔؽغٍ أدائٓب

ٚمذو كم لبمٙ ػُذ رؼُّٛٛ الشاسا ثبنزيخ انًبنٛخ انخبفخ ثّ ٔثضٔعّ ٔثؤٔالدِ انمقش،  يفقاًل فّٛ  .2
كم يب ًٚهكٌٕ يٍ ػمبساد ٔيُمٕالد ٔاعٓى ٔعُذاد ٔأيٕال َمذٚخ داخم فهغيٍٛ ٔخبسعٓب، ٔيب ػهٛٓى يٍ 

دٌٕٚ انٗ سئٛظ انًؾكًخ انؼهٛب انز٘ ٚنغ انزشرٛجبد انالصيخ نهؾفبً ػهٗ عشٚزٓب ٔرجمٗ عشٚخ ٔال ٚغٕص 
 . اإلىالع ػهٛٓب اال ثبرٌ يٍ انًؾكًخ انؼهٛب ػُذ االلزنبء

 ( 29)يبدح 
 :     ٚؾظش ػهٗ انمنبح

 . افؾبء أعشاس انًذأالد أٔ انًؼهٕيبد انغشٚخ انزٙ ٚؾقهٌٕ ػهٛٓب أصُبء رؤدٚزٓى نؼًهٓى .1
 . يًبسعخ انؼًم انغٛبعٙ .2
انزشؽٛؼ الَزخبثبد سئبعخ انغهيخ انٕىُٛخ أٔ انًغهظ انزؾشٚؼٙ أٔ يغبنظ انٓٛئبد انًؾهٛخ أٔ  .3

 . انزُظًٛبد انغٛبعٛخ اال ثؼذ رمذٚى اعزمبالرٓى ٔلجٕنٓب
 ( 30)يبدح 

 . ال ٚغٕص أٌ ٚغهظ فٙ دائشح ٔاؽذح لنبح ثُٛٓى لشاثخ أٔ يقبْشح ؽزٗ انذسعخ انضبَٛخ .1
ال ٚغٕص أٌ ٚغهظ نهمنبء أ٘ يٍ انمنبح انزٍٚ رشثيٓى فهخ لشاثخ أٔ يقبْشح نهذسعخ انشاثؼخ يغ  .2

 . ػنٕ انُٛبثخ أٔ يًضم انخقٕو أٔ اؽذ ىشفٙ انخقٕيخ
 . ٚؾذد انمبٌَٕ أؽكبو سد انمنبح .3

 ( 31)يبدح 
 . ال ٚغٕص نهمبمٙ أٌ ٚزغٛت أٔ أٌ ُٚميغ ػٍ ػًهّ ػزس لجم اخيبس سئٛظ انًؾكًخ انزبثغ نٓب .1
ٚؼزجش انمبمٙ يغزمٛاًل ارا اَميغ ػٍ ػًهّ يذح خًغخ ػؾشح ٕٚيًب يزقهخ ثذٌٔ ػزس ٚمجهّ يغهظ  .2

 . انمنبء ٔنٕ كبٌ رنك ثؼذ اَزٓبء يذح اعبصرّ أٔ اػبسرّ أٔ َذثّ نغٛش ػًهّ
 انفصم انزاثغ   

 رواتت انقضبح وػالواتهى
 (32)يبدح 

انًؾهمٍٛ ثٓزا  (2، 1)رؾذد سٔارت ٔيخققبد انمنبح ثغًٛغ دسعبرٓى ٔفمًب نهغذٔنٍٛ سلًٙ  .1
 . انمبٌَٕ

ال رخم انًخققبد انٕاسدح فٙ انغذٔنٍٛ انًهؾمٍٛ ثٓزا انمبٌَٕ ثبنؼالٔاد اإلداسٚخ ٔاالعزًبػٛخ  .2
 . ٔثذل االَزمبل ٔػالٔح غالء انًؼٛؾخ انًمشسح نغبئش يٕظفٙ انذٔنخ ٔفمب ٞؽكبو انمبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ

  
 ( 33)يبدح 

 االطتقبنخ 



رؼزجش اعزمبل انمبمٙ  يمجٕنخ ثؼذ أعجٕػٍٛ يٍ ربسٚخ  رمذًٚٓب نشئٛظ يغهظ انمنبء اٞػهٗ  .1
 . ٔٚقذس ثمجٕنٓب يٍ ٔصٚش انؼذل اػزجبسًا يٍ رنك انزبسٚخ

 . ال ٚزشرت ػهٗ اعزمبنخ انمبمٙ عمٕه ؽمّ فٙ انًؼبػ أٔ انًكبفؤح .2
 (34)يبدح 

 انتقبػذ
 . ال ٚغٕص أٌ ٚجمٗ فٙ ٔظٛفخ لبك أٔ ٚؼٍٛ فٛٓب يٍ عبٔص ػًشِ عجؼٍٛ عُخ .1
 . ٚغٕٖ انًؼبػ أٔ انًكبفؤح ػهٗ أعبط آخش سارت كبٌ ٚزمبمبِ انمبمٙ .2

 انفصم انخبيض 
 االجبساد

 ( 35)يبدح 
ٔرُزٓٙ ثُٓبٚخ ؽٓش آة  (ٕٚنّٛ)نهمنبء ػيهخ لنبئٛخ رجذأ كم ػبو يٍ يُزقف ؽٓش رًٕص  .1

 . (أغغيظ)
 . ال ٚغٕص أٌ رزغبٔص اإلعبصح انغُٕٚخ نهمبمٙ خًغخ ٔصالصٍٛ ٕٚيب .2
رغزًش انًؾبكى أصُبء انؼيهخ انمنبئٛخ فٙ َظش اٞيٕس انًغزؼغهخ انزٙ ٚؾذد  يغهظ انمنبء اٞػهٗ  .3

 . إَٔاػٓب
 ( 36)يبدح 

 .     ٚغزؾك انمنبح ٔأػنبء انُٛبثخ انؼبيخ اعبصح يشمٛخ ٔفمًب ٞؽكبو لبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ ثٓزا انؾؤٌ
  

 انجبة انزاثغ 
 يجهض انقضبء األػهً 

 انفصم األول 
 تشكيم يجهض انقضبء األػهً

 ( 37)يبدح 
  ُٚؾؤ ثًمزنٗ أؽكبو ْزا انمبٌَٕ يغهظ نهمنبء ٚغًٗ  يغهظ انمنبء اٞػهٗ ًٔٚبسط فالؽٛبرّ  .1

 . ٔفمًب نهمبٌَٕ
 :- ٚؾكم يغهظ انمنبء اٞػهٗ يٍ .2

 . سئٛظ انًؾكًخ. أ
 . ألذو َٕاة انُٕاة سئٛظ انًؾكًخ انؼهٛب َبئجًب. ة
 . اصٍُٛ يٍ ألذو لنبح انًؾكًخ انؼهٛب رخزبسًْب ْٛئخ انًؾكًخ انؼهٛب. ط
 . سإعبء يؾبكى اعزئُبف انمذط ٔغضح ٔساو اهلل.  د

 . انُبئت انؼبو. ْـ
 . ٔكٛم ٔصاسح انؼذل. ٔ

 (38)يبدح 
ػُذ خهٕ ٔظٛفخ سئٛظ انًؾكًخ انؼهٛب أٔ غٛبثّ أٔ ٔعٕد يبَغ نذّٚ ٚؾم يؾهّ فٙ سئبعخ يغهظ  .1

 . انمنبء انؼهٗ ألذو َٕاة سئٛظ انًؾكًخ انؼهٛب
ٚؾم يؾم أ٘ يٍ سإعبء يؾبكى االعزئُبف ألذو أػنبء يؾكًزّ ٔٚؾم يؾم انُبئت انؼبو انُبئت انؼبو  .2

 . انًغبػذ صى ألذو سإعبء انُٛبثخ انؼبيخ
 . ٚؾم يؾم أ٘ يٍ اٞػنبء اٜخشٍٚ ألذو اٞػنبء يٍ يؾكًزّ صى انز٘ ٚهّٛ .3

 ( 39)يبدح 
    ٔفمب ٞؽكبو انمبٌَٕ ٚزٕنٗ سئٛظ يغهظ انمنبء اٞػهٗ يزبثؼخ رُفٛز لشاسارّ، كًب ُٕٚة ػُّ فٙ فالرّ ثبنغٛش 

 . ًٔٚضهّ أيبو انمنبء
  

 ( 40)يبدح 
 .     ٚغزًغ يغهظ انمنبء اٞػهٗ ثًمش انًؾكًخ انؼهٛب يشح كم ؽٓش ػهٗ اٞلم .1
 . ٚغزًغ ػُذ اننشٔسح ثذػٕح يٍ سئٛغّ أٔ ثيهت يٍ ٔصٚش انؼذل أٔ يٍ صالصخ يٍ أػنبئّ .2
ٚكٌٕ االعزًبع فؾٛؾًب ثؾنٕس عجؼخ يٍ أػنبئّ ػهٗ اٞلم ػهٗ اٌ ٚكٌٕ يٍ ثُٛٓى انشئٛظ أٔ  .3

 . َبئجّ ػُذ غٛبثّ ٔرقش انمشاساد ثؤغهجٛخ انؾبمشٍٚ ٔػُذ رغبٔ٘ اٞفٕاد ٚشعغ انغبَت انز٘ فّٛ انشئٛظ
ػهٗ انغٓبد انؾكٕيٛخ ٔغٛش انؾكٕيٛخ رمذٚى كم يب ٚيهجّ يغهظ انمنبء اال يٍ ثٛبَبد أٔ أٔساق أٔ  .4

 . ٔصبئك راد ػاللخ ثقالؽٛبرّ
 ( 41)يبدح 

    ٚنغ يغهظ انمنبء اٞػهٗ الئؾخ ثبنمٕاػذ انزٙ ٚغٛش فٙ يجبؽشح اخزقبفبرّ ٔٚغٕص نّ اٌ ٚؾكم نغُخ أٔ أكضش يٍ 
 . ثٍٛ أػنبئّ ٚفٕمٓب فٙ ثؼل اخزقبفبرّ يب ٚزؼهك ثبنزؼٍٛٛ أٔ انزشلٛخ أٔ انُمم

  



 انفصم انثبَي
 انتفتيش انقضبئي 

 (42)يبدح 
رُؾؤ دائشح نهزفزٛؼ ػهٗ انمنبح  رهؾك ثًغهظ انمنبح اٞػهٗ رئنف يٍ سئٛظ انًكزت انفُٙ ٔػذد  .1

 . كبف يٍ لنبح يؾبكى االعزئُبف أٔ يٍ ْى فٙ يشرجزٓى يٍ أػنبء انُٛبثخ انؼبيخ
ٚنغ يغهظ انمنبء اٞػهٗ الئؾخ نذائشح انزفزٛؼ ٚجٍٛ فٛٓب اخزقبفبرٓب ٔانمٕاػذ ٔاإلعشاءاد  .2

انالصيخ ٞداء ػًهٓب ٔػُبفش رمذٚش انكفبٚخ ثًب فٛٓب َزبئظ انذٔساد انزذسٚجٛخ ٔأعجبة انغبء أؽكبو انمبمٙ أٔ 
 . َمنٓب أٔ رؼذٚهٓب

  .(دٌٔ انًزٕعو- يزٕعو- عٛذ- عٛذ عٛذٌا-يًزبص):- رمذس انكفبٚخ ثبؽذٖ انذسعبد انزبنٛخ .3
  (43)يبدح 

     ٚغت اعشاءاد انزفزٛؼ ػهٗ انمنبح فًٛب ػذا لنبح انًؾكًخ انؼهٛب يشح ػهٗ اٞلم كم عُزٍٛ ػهٗ أٌ ٕٚدع رمشٚش 
انزفزٛؼ نذٖ يغهظ انمنبء اٞػهٗ خالل ؽٓش ػهٗ ا ٞكضش يٍ ربسٚخ اَزٓبئّ، كًب ٚغت أٌ ٚؾبه انمنبح ػهًًب ثكم يب 

  .ٕٚدع فٙ يهفبد خذيزٓى يٍ يالؽظبد أٔ أٔساق أخشٖ
   

 انفصم انثبنث
 انتظهًبد وانطؼٍ في انقزاراد 

 (44)يبدح 
ٚخيش سئٛظ دائشح انزفزٛؼ انمنبئٙ يٍ لذسد كفبٚزّ يٍ انمنبح ثذسعخ يزٕعو أٔ ألم ٔرنك ثًغشد  .1

اَزٓبء انذائشح يٍ رمشٚش كفبٚزّ، ٔنًٍ أخيش انؾك فٙ انزظهى يٍ انزمذٚش فٙ يٛؼبد خًغخ ػؾش ٕٚيًب يٍ ربسٚخ 
 . اإلخيبس

ٚمٕو سئٛظ دائشح انزفزٛؼ انمنبئٙ ثبخيبسٍ انمنبح انزٍٚ ؽم دٔسْى فٙ انزشلٛخ ٔنى رؾًهٓى انؾشكخ  .2
انمنبئٛخ ثغجت غٛش يزقم ثزمبسٚش انكفبٚخ، ٔٚجٍٛ فٙ اإلخيبس أعجبة انزخيٙ، ٔنًٍ أخيش انؾك فٙ انزظهى 

 . أػالِ (1)فٙ انًٛؼبد انًُقٕؿ ػهّٛ فٙ انفمشح 
 ( 45)يبدح 

ٚكٌٕ انزظهى ثؼشٚنخ رمذو انٗ دائشح انزفزٛؼ انمنبئٙ ٔػهٗ ْزِ انذائشح ػشك انزظهى ػهٗ يغهظ   .1
 . انمنبح اٞػهٗ خال ل خًغخ أٚبو يٍ ربسٚخ رمذًّٚ نٓب

ٚفقم يغهظ انمنبء اٞػهٗ فٙ انزظهى ثؼذ اإلىالع ػهٗ اٞٔساق ٔعًبع ألٕال انًزظهى ٔٚقذس  .2
 . لشاسِ لجم اعشاء انؾشكخ انمنبئٛخ ثٕلذ كبف ٚخش ثّ فبؽت انؾؤٌ ثكزبة يغغم ثؼهى انٕفٕل

 ( 46)يبدح 
رخزـ انًؾكًخ انؼهٛب دٌٔ غٛشْب ثبنفقم فٙ ىهجبد اإلنغبء ٔانزؼٕٚل ٔٔلف انزُفٛز انزٙ ٚشفؼٓب  .1

انمنبح ػهٗ انمشاساد اإلداسٚخ انًزؼهمخ ثؤ٘ ؽبٌ يٍ ؽئَٔٓى ٔكزنك انفقم فٙ انًُبصػبد انخبفخ ثبنشٔارت 
 . ٔانًؼبؽبد ٔانًكبفآد انًغزؾمخ نٓى أٔ نٕسصزٓى

رشفغ انيهجبد انًؾبس انٛٓب فٙ انفمشح أػالِ ثؼشٚنخ رٕدع نذٖ لهى انًؾكًخ انؼهٛب ثغٛش سعٕو  .2
 . يزنًُخ أعًبء انخقٕو ٔيٕمٕع انيهت ٔأعبَٛذِ

 انفصم انزاثغ 
 يظبءنخ انقضبح تأديجيًب

 ( 47)يبدح 
نٕصٚش انؼذل اإلؽشاف اإلداس٘ ػهٗ عًٛغ انًؾبكى، ٔنشئٛظ كم يؾكًخ اإلؽشاف ػهٗ انمنبح  .1

 . انؼبيهٍٛ ثٓب ٔػهٗ عٛش انؼًم فٛٓب
ارا كبٌ انزُجّٛ كزبثًٛب كبٌ نهمبمٙ االػزشاك ػهّٛ خالل \نشئٛظ كم يؾكًخ رُجّٛ ؽفبّْ أٔ كزبثخ، ف .2

يٍ ْزا انمبٌَٕ، ٔفٙ ْزِ انؾبنخ رمنٙ  (45)خًغخ ػؾش ٕٚيًب يٍ رجهٛغّ انّٛ ٔفمًب نإلعشاءاد انًمشسح ثبنًبدح 
 . انًؾكًخ أيب ثشفل االػزشاك أٔ ثبػزجبس انزُجّٛ كؤٌ نى ٚكٍ

 . ٔرا ركشسد انًخبنفخ أٔ اعزًشد ثؼذ فٛشٔسح انزُجّٛ َٓبئًٛب سفؼذ انذػٕٖ انزؤدٚجٛخ .3
 يجهض انتأديت 

 ( 48)يبدح 
    رؤدٚت انمنبح ثغًٛغ دسعبرٍٓى يٍ اخزقبؿ يغهظ ٚئنف يٍ ألذو اصٍُٛ يٍ لنبح انًؾكًخ انؼهٛب ٔألذو لبك يٍ 

لنبح يؾبكى االعزئُبف يٍ غٛش أػنبء يغهظ انمنبء اٞػهٗ، ٔػُذ غٛبة اؽذ اٞػنبء أٔ ٔعٕد يبَغ نذّٚ ٚؾم يؾهّ 
ٔٚزٕنٗ سئبعخ انًغهظ ألذو أػنبئّ انؾبمشٍٚ يٍ انًؾكًخ .  انمذو فبٞلذو يًٍ ٚهَّٕ فٙ اٞلذيٛخ يٍ انغٓخ انزٙ ٚزجؼٓب

 . انؼهٛبـ، ٔرقذس انمشاساد ثبٞغهجٛخ انًيهمخ ٞػنبئّ
  

 انذػىي انتأديجيخ
 ( 49)يبدح 

رمبو انذػٕٖ انزؤدٚجٛخ ػهٗ انمنبح يٍ لجم انُبئت انؼبو ثُبء ػهٗ ىهت يٍ ٔصٚش انؼذل أٔ يٍ سئٛظ  .1
 . انًؾكًخ انؼهٛب أٔ يٍ سئٛظ انؾكًخ انزٙ ٚزجؼٓب انمبمٙ



ال رمبو انذػٕٖ انزؤدٚجٛخ اال ثُبًء ػهٗ رؾمٛك عُبئٙ أٔ ثُبًء ػهٗ رؾمٛك ٚغشّٚ اؽذ لنبح انًؾكًخ  .2
انؼهٛب ُٚذثّ سئٛغٓب نزنك يٍ رهمبء َفغّ أٔ ثُبًء ػهٗ ىهت يٍ ٔصٚش انؼذل أٔ  يٍ انُبئت انؼبو أٔ يٍ سئٛظ 

انًؾكًخ انزٙ ٚزجؼٓب انمبمٙ ٔٚكٌٕ نهمبمٙ انًُزذة نهزؾمٛك فالؽٛبد انًؾكًخ ثبنُغجخ نغًبع انؾٕٓد انزٍٚ 
 . ٚشٖ عًبع ألٕانٓى

 . ًٚضم االدػبء انؼبو أيب يغهظ انزؤدٚت انُبئت انؼبو أٔ اؽذ يغبػذّٚ .3
 ( 50)يبدح 

رمبو انذػٕٖ انزؤدٚجٛخ ثًٕعت ػشٚنخ رؾزًم ػهٗ انزًٓخ أٔ انزٓى انزٙ اَزٓذ انٛٓب انزؾمٛمبد ٔرٕدع  .1
 .  انؼشٚنخ نذٖ عكشربسٚخ يغهظ انزؤدٚت

ارا سأٖ يغهظ انزؤدٚت ٔعٓب نهغٛش فٙ اإلعشاءاد أيش ثزكهٛف انمبمٙ ثبنؾنٕس فٙ انًٕػذ انز٘  .2
ٚؾذدِ انًغهظ، ٔٚغت اٌ ٚؾزًم انزكهٛف ػهٗ ثٛبٌ كبف نًٕمٕع انذػٕٖ انزؤدٚجٛخ ٔأدنخ االرٓبو، ٔرغهى 

 . نهمبمٙ ثُبء ػهٗ ىهجّ ٔثغٛش سعٕو ٔفٕسح يٍ أٔساق انذػٕٖ لجم يٕػذ انغهغخ ثؤعجٕع ػهٗ اٞلم
ٚغٕص نًغهظ انزؤدٚت أٌ ٚمشس ٔلف انمبمٙ ػٍ يجبؽشح أػًبل ٔظٛفزّ ؽزٗ رُزٓٙ يؾبكًزّ ٔنّ اٌ  .3

ٚؼٛذ انُظش فٙ لشاس انٕلف فٙ أ٘ ٔلذ، ٔال ٚزشرت ػهٗ ٔلف يشرجّ يذح انٕلف اال ارا لشس يغهظ انزؤدٚت 
 . غٛش رنك

 ( 51)يبدح 
    نًغهظ انزؤدٚت أٌ ٚغزٕفٙ كم يب ٚشاِ يٍ َمـ فٙ انزؾمٛمبد أٔ اٌ ُٚذة نزنك أؽذ أػنبئّ ٔٚكٌٕ نًغهظ انزؤدٚت 

 .    نهزؾمٛك فالؽٛبد انًؾكًخ فًٛب ٚخزـ ثغًبع انؾٕٓد انز٘ ٚشٖ عًبع ألٕانٓى+ أٔ انؼنٕ انًُزذة
  

 ( 52)يبدح 
 .ركٌٕ عهغبد انًؾبكًخ انزؤدٚجٛخ عشٚخ اال ارا ىهت انمبمٙ انًشفٕػخ ػهّٛ انذػٕٖ أٌ ركٌٕ ػهُٛخ .1
ٚؾنش انمبمٙ ثؾخقّ أيبو يغهظ انزؤدٚت، ٔنّ اٌ ٚمى دفبػّ كزبثخ أٔ يٍ ُٚٛت أؽذ انمنبح أٔ أؽذ  .2

انًؾبيٍٛ فٙ انذفبع ػُّ ٔارا نى ٚؾنش انمبمٙ أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ عبص نهًغهظ اٌ ٚؾكى فٙ غٛجزّ ثؼذ انزؾمك 
 . يٍ فؾخ اػالَّ

 ( 53)يبدح 
    ٚقذس يغهظ انزؤدٚت لشاسِ فٙ انذػٕٖ انزؤدٚجٛخ ثؼذ عًبع ىهجبد االدػبء ٔدفبع انمبمٙ ٔٚغت أٌ ٚؾزًم ػهٗ 
اٞعجبة انزٙ ثُٙ ػهٛٓب ٔرزهٗ ػُذ انُيك فٙ عهغخ عشٚخ، ٔٚكٌٕ نهمبمٙ ٔنهُبئت انؼبو انؾك فٙ انيؼٍ ػهٗ انمشاس 

 . ٔفمًب نإلعشاءاد انًجُٛخ فٙ انًبدح يٍ ْزا انمبٌَٕ
  

 ( 54)يبدح 
    رُمنٙ انذػٕٖ انزؤدٚجٛخ ثبعزمبنخ انمبمٙ أٔ ثبؽبنزّ انٗ انًؼبػ ٔال رؤصٛش نهذػٕٖ انزؤدٚجٛخ ػهٗ انذػٕٖ انغُبئٛخ أٔ 

 . انًذَٛخ انُبؽئخ ػٍ انٕالؼخ رارٓب
  

 ( 55)يبدح 
  :ْٙ انمبمٙ ػهٗ رٕلٛؼٓب ٚغٕص انزٙ انزؤدٚجٛخ انؼمٕثبد   .1
 .انزُجّٛ   .أ  

 .انهٕو   .ة  

 .انؼضل   .ط  
 ٔارا َٓبئٛخ فٛشٔسرٓب ثؼذ انزؤدٚت يغهظ ػٍ انقبدسح انزؤدٚجٛخ انمشاساد رُفٛز اٞػهٗ انمنبء يغهظ ٚزٕنٗ   .2

  .َٓبئًٛب فٛشٔسرّ ؽزٗ انمشاس فذٔس ربسٚخ يٍ ؽزًٛخ اعبصح فٙ انمبمٙ اػزجش انؼضل ثؼمٕثخ فبدسًا انمشاس كبٌ
 انفهغيُٛٛخ انٕىُٛخ انغهيخ سئٛظ يٍ يشعٕو (َٓبئًٛب فبس يزٗ) انمبمٙ ثؼضل انقبدس انمشاس ثزُفٛز ٚقذس   .3

 .انمشاس فذٔس ربسٚخ يٍ َبفزًا انؼضل ٔٚؼزجش
 .رنك غٛش انمشاس ٚزنًٍ نى يب انًكبفؤح أٔ انًؼبػ فٙ ؽمٕلّ ػهٗ انمبمٙ ثؼضل انقبدس انمشاس ٚئصش ال   .4
  

 ( 56)يبدح 
فٙ غٛش ؽبالد انزهجظ ثبنغشًٚخ  ال ٚغٕص انمجل ػهٗ انمبمٙ أٔ رٕلٛفّ اال ثؼذ انؾقٕل ػهٗ ارٌ  .1

 . يٍ يغهظ انمنبء اٞػهٗ
ٔفٙ ؽبالد انزهجظ ػهٗ انُبئت انؼبو ػُذ انمجل ػهٗ انمبمٙ أٔ رٕلٛفّ أٌ ٚشفغ  انٗ يغهظ  .2

انمنبء اٞػهٗ خالل اٞسثغ ٔػؾشٍٚ عبػخ انزبنٛخ نهمجل ػهّٛ، ٔنًغهظ انمنبء اٞػهٗ أ، ٚمشس ثؼذ عًبع 
ألٕال انمبمٙ ايب اإلفشاط ػُّ ثكفبنخ أٔ ثغٛش كفبنخ ٔايب اعزًشاس رٕلٛفّ نهًذح انزٙ ٚمشسْب ٔنّ رًذٚذ ْزِ 

 . انًذح
ٚغش٘ رٕلٛف انمبمٙ ٔرُفٛز انؼمٕثخ انًمٛذح نهؾشٚخ ػهّٛ فٙ يكبٌ يغزمم ػٍ اٞيبكٍ انًخققخ  .3

 . نهغغُبء اٜخشٍٚ
 ( 57)يبدح 



    ٚخزـ يغهظ انمنبء اٞػهٗ ثبنُظش فٙ رٕلٛف انمبمٙ ٔرغذٚذ ؽجغّ يب نى ٚكٍ اٞيش يُظٕسًا أيبو انًؾبكى 
 . انغضائٛخ انًخزقخ ثُظش انذػٕٖ فزخزـ ْٙ ثزنك

  
 (58)يبدح 

    رشرت ػهٗ رٕلٛف انمبمٙ ٔلفخ يجبؽشح ػٍ أػًبل ٔظٛفزّ يذح رٕلٛفّ ٔٚغٕص نًغهظ انمنبء اٞػهٗ ثُبًء ػهٗ 
ىهت يٍ ٔصٚش انؼذل أٔ يٍ انمبمٙ انًُزذة نهزؾمٛك أو ٚؤيش ثٕلف انمبمٙ ػٍ يجبؽشح أػًبل ٔظٛفزّ أصُبء اعشاءاد 

 .يٍ ْزا انمبٌَٕ (50)انزؾمٛك ػٍ عشًٚخ يُغٕة انّٛ اسركبثٓب، ٔريجك فٙ ْزِ انؾبنخ اٞؽكبو انًُقٕؿ ػهٛٓب ثبنًبدح 
  

 ( 59)يبدح 
    ال رشفغ انذػٕٖ انغُبئٛخ ػهٗ انمبمٙ اال ثبرٌ يٍ يغهظ انمنبء اٞػهٗ، ٔٚؾذد انًغهظ انًؾكًخ انزٙ رُظش 

 . انذػٕٖ ثغل انُظش ػٍ لٕاػذ االخزقبؿ انًكبَٙ انًمشسح فٙ انمبٌَٕ
  

 انجبة انخبيض 
 انُيبثخ انؼبيخ
 انفصم األول

 تشكيم انُيبثخ انؼبيخ 
 ( 60)يبدح 

 :     رئنف انُٛبثخ انؼبيخ يٍ
 . انُبئت انؼبو .1
 . َبئت ػبو يغبػذ أٔ أكضش .2
 . سإعبء انُٛبثخ .3
 . ٔكالء انُٛبثخ .4
 . يؼبَٔٙ انُٛبثخ .5

 يؼبوَى انُيبثخ انؼبيخ 
 ( 61)يبدح 

 .     يٍ ْزا انمبٌَٕ (16)    ٚؾزشه فًٍٛ ٚؼٍٛ ػنًٕا فٙ انُٛبثخ انؼبيخ اٌ ٚكٌٕ يغزكًال نهؾشٔه انًجُٛخ فٙ انًبدح 
  

 ( 62)يبدح 
ٚنغ انُبئت انؼبو ثؼذ اعزيالع سأ٘ ٔكٛم انُٛبثخ انًخزـ رمشٚشا  ػٍ ػًم يؼبٌٔ انُٛبثخ ٚجٍٛ فّٛ  .1

 . يذٖ أْهٛزّ ٔفالؽٛزّ نهؼًم انمنبئٙ ٔٚخيش ثّ انؼنٕ انًؼُٙ ثّ
ٚؼشك انزمشٚش ٔيب لذ ٚمذيّ انؼنٕ انًؼُٙ يٍ يالؽظبد يكزٕثخ ػهٗ ٔصٚش انؼذل نٛمشس فالؽٛخ  .2

 . انؼنٕ نهزؼٍٛ فٙ ٔظٛفخ ٔكٛم َٛبثخ أٔ أػيبء يٓهخ ال رزغبٔص انغُخ إلػبدح رمذٚش أْهٛزّ ٔفالؽٛزّ
 تؼييٍ انُبئت انؼبو 

 (63)يبدح 
 . يٍ ْزا انمبٌَٕ (16)ٚؾزشه فًٍٛ ٚؼٍٛ َبئجب ػبيًب أٌ ٚكٌٕ يغزٕفٛب نهؾشٔه انٕاسدح فٙ انًبدح  .1
ٚؼٍٛ انُبئت انؼبو ثمشاس يٍ سئٛظ انغهيخ انٕىُٛخ انفهغيُٛٛخ ثًُبء ػهٗ رُغٛت يٍ يغهظ انمنبء  .2

 . اٞػهٗ ٔٚؾذد انمبٌَٕ اخزقبفبد انُبئت انؼبو ٔٔاعجبرّ
 ( 64)يبدح 

ألغى ثبهلل انؼظٛى ): ٚئد٘ أػنبء انُٛبثخ انؼبيخ لجم يجبؽشرٓى نؼًهٓى فٙ انًشح اٞٔنٗ انًٍٛٛ اٜرٛخ .1
 . (أٌ أؽزشو انذعزٕس ٔانمبٌَٕ ٔأٌ ألٕو ثٕاعجٙ ثؤيبَخ ٔاخالؿ

 . ٚئد٘ انُبئت انؼبو انًٍٛٛ أيبو سئٛظ انغهيخ انٕىُٛخ انفهغيُٛٛخ ثؾنٕس ٔصٚش انؼذل .2
 . ٚئد٘ ثبلٙ أػنبء انُٛبثخ انًٍٛٛ أيبو ٔصٚش انؼذل ثؾنٕس انُبئت انؼبو .3

 (65)يبدح 
ٚكٌٕ رؼٍٛٛ يكبٌ ػًم أػنبء انُٛبثخ انؼبيخ َٔمهٓى خبسط دائشح انًؾكًخ انًؼٍُٛٛ أيبيٓب ثمشاس يٍ  .1

ٔصٚش انؼذل ثُبًء ػهٗ الزشاػ يٍ انُبئت انؼبو ٔٚكٌٕ َمهٓى داخم دائشح انًؾكًخ انزٙ ٚؼًهٌٕ ثٓب أٔ َذثٓى 
 . خبسعٓب ثمشاس يٍ انُبئت انؼبو ػهٗ اال رضٚذ يذح انُذة ػهٗ عزخ أؽٓش

ٔفٛى ا ػذا انُبئت انؼبو ٔانُبئت انؼبو انًغبػذ ال ٚغٕص اٌ رضٚذ يذح ػًم أػنبء انُٛبثخ انؼبيخ فٙ  .2
 . غٛش انذٔائش ػٍ أسثغ عُٕاد يُز رٕافش ؽشٔه انؼًم ثبنذٔائش

 ( 66)يبدح 
 .     أػنبء انُٛبثخ انؼبيخ ٚزجؼٌٕ سإعبءْى ٔفمًب نزشرٛت دسعبرٓى

  
 انفصم انثبَي 

 اختصبصبد انُيبثخ انؼبيخ 



 ( 67)يبدح 
دػٕٖ )    رًبسط انُٛبثخ انؼبيخ االخزقبفبد انًخٕنخ نٓب لبًََٕب، ٔنٓب دٌٔ غٛشْب انؾك فٙ سفغ انذػٕٖ انغُبئٛخ 

 . ٔيجبؽشرٓب يب نى ُٚـ انمبٌَٕ ػهٗ خالف رنك (انؾك انؼبو
  

 (68)يبدح 
ٚمٕو ثؤداء ٔظٛفخ انُٛبثخ انؼبيخ نذٖ انًؾبكى انُبئت انؼبو أٔ أ٘ يٍ أػنبء انُٛبثخ انؼبيخ، ٔٚئد٘  .1

يؼبَٕٔ انُٛبثخ انؼبيخ يب ُٚذثٌٕ نّ يٍ أػًبل رؾذ اؽشاف ٔيغئٔنٛخ انًُٕه ثٓى رذسٚجٓى يٍ أػنبء انُٛبثخ 
 . انؼبيخ 

فٙ ؽبنخ غٛبة انُبئت انؼبو أٔ خهٕ يُقجّ أٔ لٛبو يبَغ نذّٚ ٚؾم يؾهّ أؽذ يغبػذّٚ يٍ أػنبء  .2
 . انُٛبثخ ٔركٌٕ نّ عًٛغ اخزقبفبرّ نًذح ال رضٚذ ػهٗ صالصخ اؽٓش

 . ػُذ غٛبة ػنٕ يٍ انُٛبثخ انؼبيخ أٔ ٔعٕد يبَغ نذّٚ ُٚذ٘ انُبئت انؼبو يٍ ٚؾم يؾهّ .3
 .  ال ٚغٕص أٌ ٚئد٘ ٔظٛفخ انُٛبثخ انؼبيخ نذٖ انًؾكًخ انؼهٛب يٍ َمم دسعزّ ػٍ سئٛظ َٛبثخ .4

 ( 69)يبدح 
 . اننجو انمنبئٙ ٚكٌَٕٕ فًٛب ٚزؼهك ثؤػًبل ٔظبئفٓى ربثؼٍٛ نهُٛبثخ انؼبيخ (يؤيٕس)    أػنبء 

  
 ( 70)يبدح 

 (انغغٌٕ)    نهُبئت انؼبو أٔ ٔكالئّ ٔلنبح انًؾبكى كم فٙ دائشح اخزقبفّ دخٕل عًٛغ يشاكض اإلفالػ ٔانزؤْٛم 
فٙ أ٘ ٔلذ نزفمذْب ٔانزؾمك يٍ ريجٛك يب رمنٙ ثّ انمٕاٍَٛ ٔانزؤكذ يٍ رُفٛز أؽكبو انًؾبكى ٔلشاساد انُٛبثخ انؼبيخ 

 . ٔػهٗ يذساء انًشاكض يٕافبرٓى ثغًٛغ يب ٚيهجٌٕ يٍ ثٛبَبد
  

 انفصم انثبنث
  واججبد أػضبء انُيبثخ انؼبيخ 

 ( 71)يبدح 
 . يٍ انجبة انضبنش يٍ ْزا انمبٌَٕ ػهٗ أػنبء انُٛبثخ انؼبيخ (ٔاعجبد انمنبح)    رغش٘ أؽكبو انفقم انضبنش 

  
 تأديت أػضبء انُيبثخ انؼبيخ 

 (     72)يبدح 
ػهٗ أػنبء انُٛبثخ انؼبيخ ٔرمبو انذػٕٖ  (يغبءنخ انمنبح رؤدٚجٛب)    رغش٘ أؽكبو انفقم انشاثغ يٍ انجبة انشاثغ 

 . انزؤدٚجٛخ ػهٛٓى يٍ لجم انُبئت انؼى يٍ رهمبء َفغّ أٔ ثُبء ػهٗ ىهت ٔصٚش انؼذل
  

 انفصم انزاثغ 
 رواتت أػضبء انُيبثخ انؼبيخ وػالواتهى

 ( 73)يبدح 
 . يٍ ْزا انمبٌَٕ (32)    رؾذد سٔارت ٔيخققبد أػنبء انُٛبثخ انؼبيخ ٔفمب ٞؽكبو انًبدح 

  
 انفصم انخبيض 
 انتزقيخ واألقذييخ 

 (74)يبدح 
( 18)رؾذد ألذيٛخ أػنبء انُٛبثخ ٔفمًب نهمٕاػذ انًمشسح نزؾذٚذ ألذيٛخ انمنبح كًب ْٕ يجٍٛ فٙ انًبدح  .1

 . انفمشح يٍ ْزا انمبٌَٕ
ركٌٕ رشلٛخ أػنبء انُٛبثخ انؼبيخ انٗ انًُبفت اٞػهٗ ػهٗ أعبط اٞلذيٛخ يغ يشاػبح انكفبءح ٔفمًب  .2

 .يٍ ْزا انمبٌَٕ (42)يٍ انًبدح  (3)نًب ْٕ ٔاسد فٙ انفمشح 
 انجبة انظبدص 
 انفصم األول 

 أػىاٌ انقضبء 
 ( 75)يبدح 

 . ْى انًؾبيٌٕ ٔانخجشاء ٔأيُبء انغش ٔانكزجخ ٔانًؾنشٌٔ ٔانًزشعًٌٕ:     أػٕاٌ انمنبء
  

 (76)يبدح 
 .     ُٚظى انمبٌَٕ يُٓخ انًؾبيبح

  
 ( 77)يبدح 

 .     ُٚظى انمبٌَٕ انخجشح أيبو عٓبد انمنبء ٔنذٖ انُٛبثخ انؼبيخ ٔٚؾذد ؽمٕق انخجشاء ٔٔاعجبرٓى ٔىشٚمخ رؤدٚجٓى



  
 انفصم انثبَي

 انؼبيهىٌ ثبنًحبكى
 ( 78)يبدح 

 .     ٚؼٍٛ نكم يؾكًخ ػذد كبف يٍ انؼبيهٍٛ ٔٚؾذد انمبٌَٕ ٔاعجبرٓى
  

 ( 79)يبدح 
 .     رغش٘ ػهٗ انؼبيهٍٛ ثبنًؾبكى أؽكبو لبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ

  
 انجبة انظبثغ

 أحكبو ػبيخ واَتقبنيخ
 ( 80)يبدح 

 .     ٚنغ يغهظ انمنبء اٞػهٗ انهٕائؼ انالصيخ نزُفٛز أؽكبو ْزا انمبٌَٕ
  

 ( 81)يبدح 
 اٞػهٗ انمنبء يغهظ ٚؾكم انؼذل ٔصٚش يٍ رُغٛت ػهٗ ثُبًء انفهغيُٛٛخ انٕىُٛخ انغهيخ سئٛظ يٍ ثمشاس   .1

 :انزبنٙ انُؾٕ ػهٗ انشعًٛخ انغشٚذح فٙ انمبٌَٕ ْزا َؾش ربسٚخ يٍ ؽٓش خالل االَزمبنٙ
 سئٛغًب   انؼهٛب انًؾكًخ سئٛظ   .أ  

  .انؼهٛب انًؾكًخ لنبح يٍ أسثؼخ   .ة  

  .انؼبو انُبئت   .ط  

  .اهلل ٔساو غضح فٙ االعزئُبف يؾكًخ سئٛغب   .د  

  .انؼذل ٔصاسح ٔكٛم   .ْـ  
 نؾٍٛ انمبٌَٕ ْزا فٙ ػهّٛ اٞػهٗ انمنبء يغهظ ٔفالؽٛبد يٓبو االَزمبنٙ اٞػهٗ انمنبء يغهظ ًٚبسط   .2

  .انشعًٛخ انغشٚذح فٙ انمبٌَٕ ْزا َؾش ربسٚخ يٍ اػزجبسًا ٔاؽذ ػبو ألقبْب يذح خالل رؾكٛهّ
  

 ( 82)يبدح 
    اٞؽكبو انمنبئٛخ ٔاعجخ انزُفٛز ٔااليزُبع ػٍ رُفٛزْب أٔ رؼيٛم رُفٛزْب ػهٗ أ٘ َؾٕ عشًٚخ ٚؼبلت ػهٛٓب ثبنؾجظ، 
ٔانؼضل يٍ انٕظٛفخ ارا كبٌ انًزٓى يٕظفًب ػبيًب أٔ يكهفًب ثخذيخ ػبيخ، ٔنهًؾكٕو نّ انؾك فٙ سفغ انذػٕٖ يجبؽشح انٗ 

 . انًؾكًخ انًخزقخ، ٔرنًٍ انغهيخ انٕىُٛخ انفهغيُٛٛخ رؼٕٚنًب كبياًل نّ
  

 ( 83)يبدح 
    رزٕنٗ انًؾكًخ انؼهٛب يئلزًب كًم انًٓبو انًغُذح نهًؾبكى اإلداسٚخ ٔانًؾكًخ انذعزٕسٚخ انؼهٛب نؾٍٛ رؾكٛهٓب يب نى ركٍ 

 . داخهخ فٙ اخزقبؿ عٓخ لنبئٛخ أخشٖ ٔفمًب نهمٕاٍَٛ انُبفزح
  

 ( 84)يبدح 
 :     رهغٗ انمٕاٍَٛ انزبنٛخ

 .  انًؼًٕل ثّ فٙ يؾبفظبد اننفخ1955 نغُخ 19لبٌَٕ اعزمالل انمنبء سلى  .1
 .  انًؼًٕل ثّ فٙ يؾبفظبد غضح1940 نغُخ 31لبٌَٕ انًؾبكى سلى  .2
 ثؾؤٌ اخزقبفبد انُٛبثخ انؼبيخ 1956 نغُخ 473اٞيش انقبدس ػٍ انًؾبكى اإلداس٘ انؼبو سلى  .3

 . انًؼًٕل ثّ فٙ يؾبفظبد غضح
 . كم ؽكى ٚزؼبسك يغ أؽكبو ْزا انمبٌَٕ .4

 ( 85)يبدح 
    ػهٗ عًٛغ انغٓبد انًخزقخ، كم فًٛب ٚخقّ رُفٛز أؽكبو ْزا انمبٌَٕ، ٔٚؼًم ثّ ثؼذ صالصٍٛ ٕٚيًب يٍ ربسٚخ َؾشِ فٙ 

 . انغشٚذح انشعًٛخ
  

  ييالديخ2002/    /صذر في يذيُخ غشح ثتبريخ 
  هجزيخ1422/    /                         انًىافق 

 يبطز ػزفبد 
 رئيض انهجُخ انتُفيذيخ نًُظًخ انتحزيز انفهظطيُيخ 

 رئيض انظهطخ انىطُيخ انفهظطيُيخ
  

 (1)جذول رقى 
 جذول انىظبئف وانزواتت وانؼالواد نهقضبح وأػضبء انُيبثخ انؼبيخ



  

 األطبطي انزاتت انىظيفخ
 طجيؼخ ػالوح

 انؼًم
 دوريخ ػالوح

 طُىيخ
 انزاتت إجًبني

 3050 50 500 2500 انؼهٛب انًؾكًخ سئٛظ
 انُبئت + انؼهٛب انًؾكًخ سئٛظ َٕاة

 انؼبو
2300 460 46 2806 

 انُبئت يغبػذ + انؼهٛب انًؾكًخ لنبح
 انؼبو

2300 460 46 2806 

 2318 38 380 1900 االعزئُبف يؾبكى سإعبء
 2318 38 380 1900 االعزئُبف يؾبكى لنبح

 1952 32 320 1600 انجذاٚخ يؾبكى سإعبء
 1952 32 320 1600 انجذاٚخ يؾبكى لنبح
 1708 28 280 1400 انقهؼ يؾبكى لنبح

 1708 28 280 1400 انُٛبثخ سإعبء
 1526 26 250 1250 انُٛبثخ ٔكالء

 1224 24   1200 انؼبيخ انُٛبثخ يؼبَٕٔ

 .اٞسلبو أػالِ ثبنذٔالس اٞيشٚكٙ انٗ اٌ ٚزى اعزجذانٓب ثؤسلبو رغزُذ انٗ انغُّٛ انفهغيُٛٙ: يالؽظخ* 
  

 (2)جذول رقى 
 يخصصبد ثذل انتًثيم نجؼض انىظبئف انقضبئيخ

  
 انًجهغ انىظيفخ

 500 انؼهٛب انًؾكًخ سئٛظ
 368 انؼبو انُبئت + انؼهٛب انًؾكًخ سئٛظ َبئت

 285 اعزئُبف يؾكًخ سئٛظ
 176 ثذاٚخ يؾكًخ سئٛظ

 140 ػبيخ َٛبثخ سئٛظ
 62 ػبيخ َٛبثخ ٔكالء

 .اٞسلبو أػالِ ثبنذٔالس اٞيشٚكٙ انٗ اٌ ٚزى اعزجذانٓب ثؤسلبو رغزُذ انٗ انغُّٛ انفهغيُٛٙ: يالؽظخ* 
  

 


