
 لبٌَٕ سعٕو انًحبكى انُظبيٛخ

 يمذيخ

  
 فٙ ئطبس اْزًبو انًجهظ انزششٚؼٙ انفهغطُٛٙ ثزؼضٚض أداء ٔاعزمالنٛخ انغهطخ انمضبئٛخ، ٔرٕحٛذ انمٕاٍَٛ انزٙ رُظى 

ػًهّ، ٔاعزكًبال نشصيخ انمٕاٍَٛ انًزؼهمخ ثبنمضبء انزٙ جٓذ خالل انغُٕاد انًبضٛخ فٙ ئلشاسْب، الش انًجهظ لبٌَٕ 

ٔرنك سغى انظشٔف انمبْشح انزٙ ٚفشضٓب االحزالل، ٔانزٙ رؼٛك ػًم . 2003 نغُخ 1سعٕو انًحبكى انُظبيٛخ سلى 

 .يخزهف انًإعغبد انفهغطُٛٛخ
ٔٚٓذف ْزا انمبٌَٕ ئنٗ رحذٚذ سعٕو انًحبكى انٕاجت اعزٛفبؤْب يٍ األطشاف انًزمبضٛخ، ٔرطجك أحكبيّ ػهٗ جًٛغ 

 .اإلجشاءاد انحمٕلٛخ ٔانجضائٛخ ٔأيبو جًٛغ انًحبكى انُظبيٛخ ػهٗ اخزالف إَٔاػٓب ٔدسجبرٓب
.  يبدح، يٕصػخ ػهٗ صالس فصٕل، ثبإلضبفخ ئنٗ جذٔل انشعٕو انًشفك ثبنمب20ٌَٕٔٚجهغ ػذد يٕاد ْزا انمبٌَٕ 

ٔرضًٍ انفصم األٔل األحكبو انؼبيخ نهمبٌَٕ، ٔحذد أْذاف انمبٌَٕ َٔطبق رطجٛمّ ٔانٕحذح انًبنٛخ انٕاجت اعزٛفبء انشعى 

ثٓب، كًب يُغ لجٕل أٚخ دػٕٖ أٔ طهت أٔ الئحخ جٕاثٙ أٔ الئحخ اعزئُبف أٔ طؼٍ فٙ أٚخ دػٕٖ أٔ اعزئُبف أٔ َمض أٔ 

 .أٚخ ئجشاءاد خبضؼخ نهشعى يب نى ٚكٍ انشعى انًمشس لذ اعزٕفٙ ػُٓب يمذيب أٔ رى رأجٛهّ ثًٕجت انمبٌَٕ
َٔظى انفصم انضبَٙ انشعٕو فٙ انذػبٖٔ انحمٕلٛخ، ٔانضو انفشٚك انز٘ رمذو ثبنذػٕٖ أٔ االعزئُبف ثذفغ انشعٕو 

َٔصذ يٕاد ْزا انفصم ػهٗ اَّ ئرا ادػٗ شخص ػذو . انًغزحمخ ػٍ أٚخ دػٕٖ أٔ اعزئُبف ٚمبو أيبو أٚخ يحكًخ

الزذاسِ ػهٗ دفغ انشعٕو فٙ أٚخ دػٕٖ حمٕلٛخ، رمٕو انًحكًخ ثبنزحمك يٍ حبنخ ػذو الزذاسِ، ٔنٓب فٙ حبل الزُؼذ 

َٔصذ أٚضب ػهٗ ئضبفخ جًٛغ انشعٕو ٔانًصبسٚف انشعًٛخ ثًب . ثصحخ االدػبء اٌ رمشس لجٕل انذػٕٖ ثشعى يإجم

 .فٛٓب يصبسٚف ٔسعٕو رُفٛز انحكى ئنٗ انًجهغ انًحكٕو ثّ ٔرحصم يٍ انًحكٕو ػهّٛ دٌٔ حبجخ ئنٗ صذٔس حكى ثٓب
ٔرضًٍ انفصم انضبنش األحكبو انخزبيٛخ نهمبٌَٕ، ٔاػزجش اٌ جًٛغ انشعٕو انزٙ دفؼذ ػٍ انذػبٖٔ أٔ اإلجشاءاد 

انمبئًخ حٍٛ َفبر ْزا انمبٌَٕ، آَب يذفٕػخ ثزًبيٓب ٔحغت األصٕل ئرا كبَذ لذ دفؼذ ٔفمب نفئخ انشعٕو انًؼًٕل ثٓب 

 .حٍٛ انذفغ
  

 لبٌَٕ سعٕو انًحبكى انُظبيٛخ

 2003نغُخ  (1) سلى 

  
 سئٛظ انهجُخ انزُفٛزٚخ نًُظًخ انزحشٚش انفهغطُٛٛخ

 سئٛظ انغهطخ انٕطُٛخ انفهغطُٛٛخ
  

 ثؼذ اإلطالع ػهٗ انمبٌَٕ األعبعٙ انًؼذل،
عُخ  (4) انًؼًٕل ثٓب فٙ يحبفظبد غضح، ٔػهٗ َظبو سعٕو انًحبكى سلى 1935ٔػهٗ أطٕل سعٕو انًحبكى عُخ 

، ٔػهٗ 12/9/1994 انًؼًٕل ثّ فٙ يحبفظبد انؼفخ، ٔػهٗ َظبو سعٕو انًحبكى انظبدس ػٍ ٔصٚش انؼذل ثزبسٚخ 1952

. 14/4/2003يششٔع انمبٌَٕ انًمذو يٍ يجهظ انٕصساء، ٔثُبًء ػهٗ يب ألشِ انًجهظ انزششٚؼٙ فٙ جهغزّ انًُؼمذح ثزبسٚخ 

 :أصذسَب انمبٌَٕ انزبنٙٔلذ ٔافك ػهٛٓب يجهظ انمؼبء األػهٗ، 
  

 انفصم األٔل
 أحكبو ػبيخ

 (1)يبدح 
رطجك أحكبو ْزا انمبٌَٕ ػهٗ جًٛغ اإلجشاءاد انحمٕلٛخ ٔانجضائٛخ أيبو جًٛغ انًحبكى انُظبيٛخ ػهٗ اخزالف إَٔاػٓب 

 .ٔدسجبرٓب، يب نى ٚشد َض خالف رنك
  

 (2)يبدح  
رغزٕفٙ انًحبكى انشعٕو انًمشسح حغجًب ْٕ يجٍٛ فٙ انجذٔل انًهحك ثٓزا انمبٌَٕ ٔرٕسد إنٗ حغبة  .1

  .انخضُٚخ انؼبو

انًشبس إنٛٓب فٙ ْزا انمبٌَٕ ْٙ انذُٚبس األسدَٙ أٔ يب ٚؼبدنّ ثبنؼًهخ انًزذأنخ  (انذُٚبس)انٕحذح انًبنٛخ  .2

  .لبََٕب
  

 (3)يبدح 
ال رمجم أٚخ دػٕٖ أٔ طهت أٔ الئحخ جٕاثٙ أٔ الئحخ اعزئُبف أٔ طؼٍ فٙ : يغ يشاػبح يب ٔسد فٙ أ٘ لبٌَٕ خبص آخش

أٚخ دػٕٖ أٔ اعزئُبف أٔ َمغ أٔ أٚخ إجشاءاد خبػؼخ نهشعى يب نى ٚكٍ انشعى انًمشس لذ اعزٕفٗ ػُٓب يمذيب أٔ لذ رى 

 .رأجٛهّ ثًٕجت أحكبو ْزا انمبٌَٕ
  

 (4)يبدح 



إرا فمذ أٔ رهف كهًٛب أٔ جضئٛب يهف دػٕٖ يبصانذ يُظٕسح أيبو انًحكًخ، ٔأثشص طبحت انًظهحخ ٔطال ٚفٛذ دفغ انشعٕو 

 .انًمشسح، فٛكٌٕ انٕطم انًجشص ثُّٛ كبفٛخ ػهٗ دفغ انشعٕو انًجُٛخ فّٛ
  

 انفصم انضبَٙ
 انذػبٔ٘ انحمٕلٛخ

 (5)يبدح 
ٚذفغ انفشٚك انز٘ رمذو ثبنذػٕٖ أٔ االعزئُبف انشعٕو انًغزحمخ انذفغ ػٍ أٚخ دػٕٖ أٔ اعزئُبف ٚمبو أيبو أٚخ يحكًخ يب نى 

 ٚشد َض ثخالف رنك
  

 (6)يبدح 
رزكش لًٛخ انذػٕٖ أٔ لًٛخ االعزئُبف َمذا، حٛثًب أيكٍ رنك، فئرا نى رزكش انمًٛخ ثبنُمذ ٔكبٌ فٙ اإليكبٌ رمذٚشْب، أٔ إرا 

اسربثذ انًحكًخ أٔ أحذ لؼبرٓب فٙ أ٘ دٔس يٍ أدٔاس انًحبكًخ فٙ طحخ لًٛخ انذػٕٖ أٔ لًٛخ االعزئُبف انزٙ ركشْب 

انًذػٙ أٔ انًغزأَف فزمذس انمًٛخ ػُذئز يٍ لجم انًحكًخ أٔ أحذ لؼبرٓب ٔٚذفغ انًذػٙ أٔ انًغزأَف انفشق ثٍٛ انشعى انز٘ 

 .كبٌ لذ دفؼّ ٔانشعى انًغزحك ػهٗ أعبط انمًٛخ انًمذسح ثٓزِ انظٕسح
  

 (7)يبدح 
إرا كبٌ انًذػٙ ثّ يجهغب يٍ انًبل ثغٛش انؼًهخ انًزذأنخ فٛمذس انشعى ػهٗ أعبط يب ٚؼبدل رنك يٍ انؼًهخ انًزذأنخ ٔفمب 

 .نغؼش انظشف انًؼهٍ ػُّ يٍ لجم عهطخ انُمذ

  
 (8)يبدح 

 .إرا لذو أكزش يٍ ادػبء ٔاحذ فٙ َفظ انذػٕٖ فٛغزٕفٙ ػٍ كم ادػبء يُٓب سعى يغزمم
  

 (9)يبدح 
إرا لذو فشٚك يٍ انفشلبء إدػبًء يزمبثال فٙ أٚخ دػٕٖ كٙ رفظم فّٛ انًحكًخ فٛغزٕفٙ ػٍ االدػبء انًزمبثم انشعى انز٘ 

 .ٚغزٕفٙ كًب نٕ كبٌ يٕػٕع دػٕٖ يُفشدح
  

 (10)يبدح 
ٚغزٕفٙ َظف انشعى انًغزحك ػُذ رجذٚذ انذػٕٖ انزٙ شطجذ إرا لذو طهت رجذٚذْب خالل عزٍٛ ٕٚيب يٍ ربسٚخ طذٔس 

 .انمشاس ثشطجٓب، ٔإرا نى ٚمذو انطهت خالل ْزِ انًذح فزذفغ انشعٕو كبيهخ إال إرا أيشد انًحكًخ ثخالف رنك
  

 (11)يبدح 
إرا طذس حكى فٙ دػٕٖ ػهٗ شخظٍٛ أٔ أكثش ثبنزؼبيٍ ٔ انزكبفم ٔاعزؤَف ْزا انحكى يٍ لجم أحذ  .1

انًحكٕو ػهٛٓى أٔ أكثش فزذفغ سعٕو االعزئُبف يشح ٔاحذح فمط ٔرغزٕفٙ يٍ انشخض انز٘ لذو االعزئُبف أٔال إرا 

  .كبٌ يُفشدا أٔ يٍ األشخبص انزٍٚ لذيٕا االعزئُبف أٔال إرا كبَٕا أكثش يٍ ٔاحذ
أيب إرا نى ٚكٍ ثًخ ركبفم ٔرؼبيٍ ثٍٛ انًحكٕو ػهٛٓى فٛغزٕفٙ يٍ انًغزأَف سعى االعزئُبف ػًب  .2

  .ٚخظّ يٍ انًحكٕو ثّ فمط
  

 (12)يبدح 
 .ال ٚغزٕفٙ سعى يٍ انًغزأَف ػُذ اعزئُبف انحكى انز٘ أػٛذ نًحكًخ أٔل دسجخ يٍ يحكًخ اعزئُبفٛخ نهُظش فّٛ يٍ جذٚذ

  
 (13)يبدح 

 :ال ٚغزٕفٙ سعى رجهٛغ ػٍ انُغخ انًشبس إنٛٓب أدَبِ إال إرا ٔسد َض ثخالف رنك
َغخخ إػالو انحكى أٔ األيش أٔ َغخخ انمشاس انظبدس غٛبثٛب ٔانزٙ ٚشاد رجهٛغٓب نهشخض انز٘ طذس  .1

  .ػهّٛ انحكى أٔ انمشاس

َغخخ إػالو انحكى أٔ األيش أٔ َغخخ انمشاس انز٘ ٚمؼٙ أ٘ رششٚغ آخش خالف لبٌَٕ اإلجشاءاد  .2

  .انجضائٛخ ثزجهغّٛ إنٗ أ٘ شخض يٍ األشخبص
َغخخ إػالو انحكى أٔ األيش أٔ َغخخ انمشاس انز٘ ٚمؼٙ أ٘ رششٚغ ثٕجٕة َششح فٙ انجشٚذح انشعًٛخ  .3

  .أٔ فٙ أٚخ جشٚذح أخشٖ
  

 (14)يبدح 
إرا ادػٗ شخض ثؼذو الزذاسِ ػهٗ دفغ انشعٕو فٙ أٚخ دػٕٖ حمٕلٛخ رمٕو انًحكًخ ثبنزحمٛك يٍ حبنخ  .1

  .ػذو الزذاسِ فئرا الزُؼذ ثظحخ االدػبء رمشس لجٕل انذػٕٖ ثشعى يؤجم
إرا ثجذ نهًحكًخ أٌ انشخض انز٘ لجهذ دػٕاِ ثشعى يؤجم لذ أطجح لبدسا ػهٗ رأدٚخ انشعٕو فٙ أ٘  .2

  .دٔس يٍ أدٔاس انًحبكًخ رأيش انًحكًخ ثٕلف اإلجشاءاد سٚثًب رذفغ كبفخ انشعٕو انًغزحمخ ػهٗ انذػٕح



إرا طذس حكى لطؼٙ فٙ انذػٕٖ نظبنح انشخض انز٘ لجهذ دػٕاِ ثشعى يؤجم ػهٗ انٕجّ انًزكٕس  .3

فٙ ْزا انمبٌَٕ ٚأيش سئٛظ انًحكًخ ثئػذاد كشف ثجًٛغ انشعٕو انًغزحمخ ػهٗ جًٛغ اإلجشاءاد انًزخزح فٙ 

انذػٕٖ إلػبفخ رهك انشعٕو ػهٗ انًجهغ انًحكٕو ثّ ٔرغزٕفٙ يٍ يزحظالد انزُفٛز ثبػزجبسِ دُٚب يًزبصا ػهٗ 

  .رهك انًزحظالد
إرا سدد أٔ شطجذ دػٕٖ انفشٚك انز٘ لجهذ دػٕاِ ثشعى يؤجم أٔ نى ٚزًكٍ يأيٕس انزُفٛز يٍ رحظٛم  .4

انشعٕو ثغجت فمش انًحكٕو ػهّٛ أٔ أل٘ عجت ٚجٕص نشئٛظ انزُفٛز أٌ ٚأيش ثذفغ انشعٕو انًغزحمخ جًٛؼٓب أٔ 

  .ثؼؼٓب أٔ أٌ ٚظذس انمشاساد انزٙ ٚغزظٕثٓب فٙ ْزا انشأٌ
رؼفٙ انحكٕيخ أٔ أ٘ شخض يفٕع ثزًثٛهٓب يٍ رأدٚخ انشعٕو ثًٕجت ْزا انمبٌَٕ ػهٗ أَّ إرا لؼٗ  .5

أ٘ حكى أٔ لشاس ثزأدٚخ سعٕو انًحكًخ يٍ لجم انفشٚك اٜخش فئٌ انشعٕو انزٙ رذفغ ػبدح فٙ انذػٕٖ رؼبف إنٗ 

  .انًجهغ انًحكٕو ثّ ٔرزكش فٙ إػالو انحكى ٔرذفغ ثؼذ رحظٛهٓب إنٗ طُذٔق انًحكًخ انزٙ أطذسد انحكى
رؼفٗ نٕائح انًشافؼخ انخزبيٛخ أٔ انًزكشاد انخطٛخ انزٙ رمذو ثُبًء ػهٗ أيش انًحكًخ أٔ ثئرَٓب يٍ دفغ  .6

  .انشعٕو
رؼفٗ يٍ دفغ انشعٕو انًغزُذاد انًجشصح فٙ انمؼبٚب أٔ انطهجبد انزٙ رى انفظم فٛٓب َٓبئٛب ٔانزٙ  .7

ٚطبنت أطحبثٓب ثبعزشدادْب ششٚطخ إٚذاع طٕس ػُٓب ٔٚظذق ػهٛٓب سئٛظ انمهى يجبَب ثًب ٚفٛذ أَٓب طٕسح طجك 

  .األطم ػٍ انًغزُذ انز٘ رغهًّ طبحجّ
  

 (15)يبدح 
رؼبف جًٛغ انشعٕو ٔانًظبسٚف انشعًٛخ ثًب فٛٓب يظبسٚف ٔسعٕو رُفٛز انحكى إنٗ انًجهغ انًحكٕو ثّ ٔرحظم يٍ 

 .انًحكٕو ػهّٛ يغ انًجهغ انًحكٕو ثّ ثذٌٔ حبجخ إنٗ طذٔس حكى ثٓب
  

 (16) يبدح 
 .ػهٗ ٔصٚش انؼذل إطذاس انزؼهًٛبد انالصيخ نزُفٛز أحكبو ْزا انمبٌَٕ

  
 (17)يبدح 

 .نًجهظ انٕصساء رؼذٚم انشعٕو انًجُٛخ فٙ انجذٔل انًهحك ثٓزا انمبٌَٕ حغت يمزؼٗ انحبل
  

 انفصم انضبنش
 األحكبو انخزبيٛخ

 (18)يبدح 
رؼزجش جًٛغ انشعٕو انزٙ دفؼذ ػٍ انذػبٔ٘ أٔ اإلجشاءاد انمبئًخ حٍٛ َفبر ْزا انمبٌَٕ أَٓب يذفٕػخ ثزًبيٓب ٔحغت 

 .األطٕل إرا كبَذ لذ دفؼذ ٔفمب نفئخ انشعٕو انًؼًٕل ثٓب حٍٛ انذفغ
  

 (19)يبدح 
 :رهغٙ األَظًخ ٔاألصٕل انزبنٛخ

 . انًؼًٕل ثٓب فٙ يحبفظبد غضح1935أطٕل سعٕو انًحبكى عُخ  .1
 . انًؼًٕل ثّ فٙ يحبفظبد انؼفخ1952 عُخ 4َظبو سعٕو انًحبكى سلى  .2
 .و12/9/1994َظبو سعٕو انًحبكى انظبدس يٍ ٔصٚش انؼذل ثزبسٚخ  .3
 .كم يب ٚزؼبسع يغ أحكبو ْزا انمبٌَٕ .4

  
 (20)يبدح 

ػهٗ جًٛغ انجٓبد انًخزظخ كم فًٛب ٚخظّ رُفٛز أحكبو ْزا انمبٌَٕ ٔٚؼًم ثّ ثؼذ ثالثٍٛ ٕٚيب يٍ ربسٚخ َششِ فٙ 

 .انجشٚذح انشعًٛخ
  

  يٛالدٚخ5/8/2002صذس فٙ يذُٚخ غضح ثزبسٚخ 
  ْجشٚخ1422/ جًبد٘ آخش/  7: انًٕافك

  
 ٚبعش ػشفبد 

 سئٛظ انهجُخ انزُفٛزٚخ نًُظًخ انزحشٚش انفهغطُٛٛخ 
 سئٛظ انغهطخ انٕطُٛخ انفهغطُٛٛخ



  
  

 جذٔل انشعٕو
  

انزغم

 عم
 انشعى انًمشس انذػبٖٔ ٔاإلجشاءاد

 أٔال
دػبٔ٘ انحمٕق ٔاألساضٙ ٔاإلٚجبساد ٔانمغًخ ٔانًٓبٚأح ٔٔضغ 

 :انٛذ ٔانزؼٕٚض ٔانطهجبد انًزؼمهخ ثٓب
  

 انذػٕٖ األصهٛخ أٔ انًزمبثهخ انًؼُٛخ انمًٛخ. 1  
ٔاحذ ثبنًبئخ يٍ لًٛخ انذػٕٖ ػهٗ أال ٚمم ػٍ ػششح دَبَٛش ٔال ٚضٚذ ػهٗ يبئخ دُٚبس ثبنُغجخ نهذػبٔ٘ 

 .انصهحٛخ
 ٔال ٚمم ػٍ صالصٍٛ دُٚبسا ٔال ٚضٚذ ػهٗ خًغًبئخ دُٚبس ثبنُغجخ نذػبٔ٘ انجذاٚخ

 .انذػٕٖ األصهٛخ أٔ انًزمبثهخ غٛش انًؼُٛخ انمًٛخ. 2  
 .صالصٌٕ دُٚبسا فٙ انذػبٖٔ انصهحٛخ

 .خًغٌٕ دُٚبسا فٙ دػبٖٔ انجذاٚخ

 .يٍ ثذل اإلٚجبس انغُٕ٘ ػهٗ أال ٚمم ػٍ ػششح دَبَٛش ٔال ٚضٚذ ػهٗ يبئزٍٛ ٔخًغٍٛ دُٚبسًا% 1 دػٕٖ رغهٛى انًأجٕس أٔ ئخالئّ. 3  

 خًغٌٕ دُٚبسا .دػٕٖ انًٓبٚأح أٔ انمغًخ أٔ ٔضغ انٛذ. 4  

  

  دػٕٖ رؼٕٚض أضشاس ثذَٛخ. أ.5
   

   

   
 ئرا شطجذ دػٕٖ انزؼٕٚض أٔ سدد.   ة

ٔاحذ ثبنًبئخ يٍ لًٛخ انًجبنغ انًحكٕو ثٓب أٔ انًزصبنح ػهٛٓب ػهٗ أال ٚمم انشعى ػٍ ػششح دَبَٛش ٔال 

ٚضٚذ ػهٗ يبئخ دُٚبس فٙ انذػبٖٔ انصهحٛخ ٔال ٚمم ػٍ صالصٍٛ دُٚبسا ٔال ٚضٚذ ػهٗ خًغًبئخ دُٚبس فٙ 

دػبٔ٘ انجذاٚخ، ٚذفغ يُٓب يجهغ خًغخ دَبَٛش يمذيب ػُذ سفغ انذػٕٖ ٔٚحصم انجبلٙ يٍ خبعش انذػٕٖ 

 .ػُذ اكزغبة انحكى ثبنزؼٕٚض أٔ انًصبنحخ فٙ انذسجخ انُٓبئٛخ
يٍ ْزِ انفمشح يب نى  (أ)َصف انشعٕو انًغزحمخ ػهٗ دػٕٖ انزؼٕٚض األصهٛخ كًب ْٙ يجُٛخ فٙ انجُذ 

 . رمشس انًحكًخ خالف رنك

   :انزحكٛى صبَٛب

 .ٔاحذ ثبنًبئخ يٍ لًٛخ انمشاس ػهٗ أال ٚمم ػٍ صالصٍٛ دُٚبسا ٔال ٚضٚذ ػهٗ يبئخ دُٚبس .طهت رصذٚك أٔ فغخ لشاس انًحكًٍٛ انًؼٍٛ انمًٛخ. 1  

 صالصٌٕ دُٚبسا .طهت رصذٚك أٔ فغخ لشاس انًحكًٍٛ غٛش انًؼٍٛ انمًٛخ. 2  

  
ئحبنخ يغأنخ يخزهف ػهٛٓب فٙ دػٕٖ يُظٕسح أيبو انًحكًخ . 3

 .ئنٗ انزحكٛى اصُبء عٛش انًحبكًخ
 يؼفبح

   :األحكبو األجُجٛخ صبنضًب

 .ٔاحذ ثبنًبئخ يٍ انًجهغ انًحكٕو ثّ ػهٗ أال ٚزجبٔص ػٍ صالصٍٛ دُٚبسا دػٕٖ اعزُبدا نحكى أجُجٙ. 1  

 دُٚبساٌ .لشاس ٚصذس ثجؼم األحكبو األجُجٛخ َبفزح انًفؼٕل. 2  

 دُٚبس ٔاحذ صٕسح يصذلخ ػٍ انمشاس انصبدس نزُفٛز حكى أجُجٙ. 3  

   :لضبٚب اإلفالط ساثؼب

 ػششح دَبَٛش انطهت انًمذو إلشٓبس اإلفالط. 1  

 كًب نٕ كبٌ دػٕٖ يمذيخ نهحصٕل ػهٗ حكى ثبنذٍٚ انطهت انًمذو إلنحبق دٍٚ ئنٗ انزفهٛغخ. 2  

 يؼفٙ يٍ انشعٕو انطهت انًمذو يٍ انًفهظ إلشٓبس ئفالعّ. 3  

  
طهت ئنغبء اإلفالط أٔ رؼٍٛٛ ربسٚخّ أٔ رؼٍٛٛ أيٍٛ رفهٛغّ أٔ . 4

 ػضنّ أٔ اعزجذانّ
 ػششح دَبَٛش

  
ػٍ كم حكى ٚمضٙ ثبنًصبدلخ ػهٗ انًصبنحخ أٔ ثزٕصٚغ . 5

 يٕجٕداد انًفهظ ثٍٛ دائُّٛ
 .ٔاحذ ثبنًبئخ يٍ انًجهغ انز٘ ٚزؼٓذ انًفهظ ثذفؼّ ئنٗ دائُّٛ يٍ يٕجٕداد انزفهٛغخ

   :األحكبو خبيغب

  
رصذٚك انُغخخ األٔنٗ يٍ األحكبو انصبدسح يٍ كبفخ انًحبكى . 1

 .ػهٗ اخزالف دسجبرٓب
 يؼفبح

  
رصذٚك َغخزّ انضبَٛخ يٍ األحكبو انصبدسح يٍ كبفخ انًحبكى . 2

 .ػهٗ اخزالف دسجبرٓب
 دُٚبساٌ

   :االعزئُبفبد انحمٕلٛخ عبدعب

  
 .االعزئُبف أٔ االعزئُبف انًزمبثم. أ.1

 ئرا كبٌ ثباليكبٌ انزؼجٛش ػٍ لًٛخ االعزئُبف َمذا.    ة
 .َصف انشعى انًذفٕع فٙ يحكًخ أٔل دسجخ

 ٚذفغ َصف ثبنًبئخ يٍ انًجهغ انز٘ نى ٚحكى ثّ أيبو يحكًخ أٔل دسجخ

 َصف انشعٕو انًغزحمخ ػٍ االعزئُبف أٔ االعزئُبف انًزمبثم رجذٚذ االعزئُبف انز٘ شطت. 2  

   انًحكًخ انؼهٛب ثصفزٓب يحكًخ ػذل ػهٛب. 1 عبثؼب



 ٚغش٘ ػهٛٓب األحكبو انٕاسدح فٙ عبدعب اإلجشاءاد انزٙ رزى أيبو يحكًخ انؼذل انؼهٛب.    أ  

 ػششٌٔ دُٚبسا نذٖ رمذٚى أ٘ طهت أٔ اعزذػبء ئنٗ يحكًخ انؼذل انؼهٛب.    ة  

 ٚغش٘ ػهٛٓب األحكبو انٕاسدح فٙ عبدعب انًحكًخ انؼهٛب ثصفزٓب يحكًخ َمض. 2  

   اإلجشاءاد انزُفٛزٚخ صبيُب

 دُٚبساٌ .رجهٛغ حكى صبدس ػٍ يحكًخ َظبيٛخ أٔ ششػٛخ أٔ دُٚٛخ. 1  

 .رُفٛز أ٘ حكى َظبيٙ أٔ ششػٙ. 2  
ٔاحذ ثبنًبئخ يٍ لًٛخ انًجهغ انًحكٕو ثّ ػهٗ أال ٚضٚذ ػهٗ خًغٍٛ دُٚبسا فٙ انمضبٚب انصحهٛخ 

 .ٔخًغًبئخ دُٚبس فٙ لضبٚب انجذاٚخ

 ئرا كبٌ انًحكٕو ثّ فٙ انحكى انًطهٕة رُفٛزِ يٍ غٛش انُمٕد. 3  
سعًب ٚؼبدل انًجهغ انًذفٕع فٙ انذػٕٖ األصهٛخ ػهٗ أال ٚضٚذ ػهٗ خًغٍٛ دُٚبسا فٙ انمضبٚب انصهحٛخ 

 ٔخًغًبئخ دُٚبس فٙ لضبٚب انجذاٚخ

 .يٍ ْزا انجُذ حغت رمذٚش سئٛظ انزُفٛز (2)رغزٕفٙ َفظ انُغجخ انًجُٛخ ثبنفمشح  ئرا كبٌ انًحكٕو ثّ فٙ انحكى انًطهٕة رُفٛزِ غٛش يمذس انمًٛخ. 4  

 أ٘ طؼٍ فٙ لشاس سئٛظ انزُفٛز ثشأٌ رُفٛز حكى. 5  
خًغخ دَبَٛش فٙ انمضبٚب انصحهٛخ ػششح دَبَٛش فٙ لضبٚب انجذاٚخ، رشد فٙ رهك انحبنزٍٛ ئرا ظٓش أٌ 

 .انطبػٍ يحك فٙ طؼُّ

   :انذػبٖٔ انجضائٛخ ربعؼب

 يؼفبح انذػبٖٔ انجضائٛخ انزٙ رشفغ أيبو جًٛغ انًحبكى ثكبفخ دساجبرٓب  

   :ٔكبنخ انًحبيٙ ػبششا

  
ٔكبنخ انًحبيٙ انزٙ رجشص إلصجبد حضٕسِ فٙ لضٛخ أيبو انًحبكى 

 ػهٗ اخزالف دسجبرٓب ٔإَٔاػٓب
 ٚحصم طبثغ ديغخ ثًجهغ دُٚبس ٔاحذ

ئحذٖ 

 ػشش
   :يزفشلبد

  
أٚخ صفحخ يٍ ضجط انذػٕٖ فٙ أٚخ ئجشاءاد حمٕلٛخ أٔ أ٘ . 1

 .يغزُذ آخش أٔ خالصخ ػُّ فًٛب ػذا انُغخخ األٔنٗ
 يبئخ فهظ ػهٗ أال ٚضٚذ يجًٕع انشعى ػٍ يجًٕع انصفحبد أٔ صٕس انًغزُذاد ػهٗ دُٚبسٍٚ

  
أ٘ رؼٓذ أٔ عُذ كفبنخ فٙ دػٕٖ جضائٛخ أٔ ثشأٌ رأيٍٛ سعٕو . 2

 أٔ يصبسٚف دػٕٖ حمٕلٛخ
 دُٚبس ٔاحذ

 دُٚبس ٔاحذ رصشٚح يشفٕع ثبنمغى. 3  

 سثغ دُٚبس أ٘ ئشؼبس يشعم يٍ لجم انًحكًخ. 4  

 دُٚبساٌ انزصذٚك ػهٗ يغزُذ ٚشاد اعزؼًبنّ خبسط فهغطٍٛ. 5  

  
أ٘ طهت ٚمذو ئنٗ انًحبكى ثكبفخ دسجبرٓب ٔنى ٚشد ركشِ فٙ ْزا . 6

 انجذٔل
 دُٚبس ٔاحذ

  

 


