
 

 2016( يط١ٓ    32قساز صبًظ ايٛشزا٤ زقِ )   
 بإصداز ايال٥ض١ ايتٓؿٝر١ٜ يكإْٛ املٛازد ايبػس١ٜ املد١ْٝ

 

 صبًظ ايٛشزا٤ ،
 بعد االطالع ع٢ً ايدضتٛز ،

 ، 2016يط١ٓ  (15)ٚع٢ً قإْٛ املٛازد ايبػس١ٜ املد١ْٝ ايصادز بايكإْٛ زقِ 
بػإٔ قسازاج صبًظ ايٛشزا٤ اييت ةسؾع يألَريري   1996يط١ٓ  (29)ٚع٢ً ايكساز األَريٟ زقِ 

 يًتصدٜل عًٝٗا ٚإصدازٖا ،
 ٚع٢ً اقرتاح ٚشٜس ايت١ُٝٓ اإلداز١ٜ ٚايعٌُ ٚايػؤٕٚ االرتُاع١ٝ ،

 قسز َا ًٜٞ :
 (1)َاد٠ 

ُٜعٌُ بأصهاّ ايال٥ض١ ايتٓؿٝر١ٜ يكإْٛ املٛازد ايبػس١ٜ املدْٝري١ املػرياز إيٝري٘ ، املسؾكري١ بٗريرا      
 ايكساز .

 (2)َاد٠ 
َرئ ةريازٜ    ع٢ً مجٝع ازبٗاج املدتص١ ، نٌ ؾُٝا خيص٘ ، ةٓؿٝر ٖرا ايكساز . ُٜٚعٌُ بري٘  

 . ُٜٚٓػس يف ازبسٜد٠ ايسمس١ٝ . صدٚزٙ 
 
 
 
 

 خًٝؿ١ آٍ حاْٞعبداهلل بٔ ْاصس بٔ 
 ز٥ٝظ صبًظ ايٛشزا٤

 ْصادم ع٢ً ٖرا ايكساز ٜٚتِ إصدازٙ
 

 
 

 متِٝ بٔ محد آٍ حاْٞ
 أَري دٚيري١ قطريس

 

 ٖري1438/ 27/02  بتازٜ   :      صدز يف ايدٜٛإ األَريٟ 
 27/11/2016ّ   :      ملٛاؾلا 
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 ايال٥ض١ ايتٓؿٝر١ٜ يكإْٛ املٛازد ايبػس١ٜ املد١ْٝ
 

 ايؿصٌ األٍٚ 
 ايٛظا٥ـ ٚايتعٝني ؾٝٗا 

 (1َاد٠ )
ُةعد اإلداز٠ َػريسٚع ايٝهريٌ ايريٛظٝؿٞ يًزٗري١ اسبهَٛٝري١ نريا ٜتٓاضريا ٚاختصاصرياةٗا         

، ٚةتريٛ  ازبٗري١ اسبهَٛٝري١     ، ٚؾكًا يًٗٝهٌ ايتٓعُٝٞ املعتُريد يًزٗري١   ٚاصتٝاراةٗا ايؿع١ًٝ
 ارباذ إرسا٤اج اعتُاد ايٝهٌ ايٛظٝؿٞ َٔ ايٛشٜس .

 
 (2َاد٠ )

، ٚؾكريًا   ، بايتٓطٝل َع اإلداز٠ املدتصري١  ُةعد اإلداز٠ َػسٚع املٛاش١ْ ايط١ٜٛٓ يًٛظا٥ـ
 ، ع٢ً إٔ ٜتطُٔ املػسٚع : يًٗٝهٌ ايٛظٝؿٞ املعتُد

 عدد ايٛظا٥ـ املطًٛب١ ٚأْٛاعٗا . -1
 املطُٝاج ايٛظٝؿ١ٝ ٚايدزراج املاي١ٝ املكاب١ً يا . -2

 
 (3َاد٠ )

، َٛاؾريريا٠ اإلداز٠ املدتصريري١  َٛاشْتٗريريا ايطريري١ٜٛٓ عًريري٢ نريريٌ رٗريري١ صهَٛٝريري١ عٓريريد إعريريداد 
، ٚأصهاّ  نكرتصاةٗا بػإٔ اضتضداذ ايٛظا٥ـ ، ٚذيو يف ض٤ٛ ايٝهٌ ايٛظٝؿٞ املعتُد

 ديٌٝ ٚصـ ٚةصٓٝـ ٚةسةٝا ايٛظا٥ـ ايعا١َ .
، ٚال جيٛش إرسا٤ أٟ ةعدٌٜ يف ٖريرٙ ايٛظريا٥ـ    ٚةعد اإلداز٠ ضزاًل يًٛظا٥ـ املعتُد٠

 اإلداز٠ املدتص١ ٚيف صدٚد املٛاش١ْ املعتُد٠ يًز١ٗ .إال نٛاؾك١ 
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 (4َاد٠ )
 ٜتطُٔ ٚصـ ايٛظٝؿ١ َا ًٜٞ :

 َط٢ُ ايٛظٝؿ١ . -1
 دزرتٗا املاي١ٝ . -2
 ٚصؿًا عاًَا ٚذبًًًٝٝا يٛارباةٗا َٚطؤٚيٝاةٗا . -3
غسٚط غػٌ ايٛظٝؿ١ َٔ صٝد اسبد األد٢ْ يًُريؤٖالج ايعًُٝري١ ٚاشبري اج ايعًُٝري١      -4

 املطًٛب١ ٚدزر١ املٗاز٠ ، ٚغري ذيو َٔ ايػسٚط .
 

 (5َاد٠ )
ٜهٕٛ اإلعالٕ عٔ ايٛظا٥ـ ايػاغس٠ يف صضٝؿتني َٜٛٝتني ٚاضعيت االْتػرياز  عًري٢   

، ٚجيريٛش باإلضرياؾ١ إ  ذيريو اإلعريالٕ عٓٗريا بايٛضريا٥ٌ اإليهرتْٚٝري١ اسبدٜخري١ ، ٚيف          األقٌ
 : مجٝع األصٛاٍ جيا إٔ ٜتطُٔ اإلعالٕ ايبٝاْاج اآلة١ٝ

 َط٢ُ ايٛظٝؿ١ ٚدزرتٗا املاي١ٝ ٚاغرتاطاج غػًٗا . -1
 ازبٗريريري١ ايريريرييت ُةكريريريدّ إيٝٗريريريا ايطًبريريرياج َٚٝعريريرياد ةكريريريد ٗا ٚاملطريريريتٓداج ايٛارريريريا    -2

، ع٢ً أال ةكٌ ٖرٙ املريد٠ عرئ ةطري١ عػريس َٜٛريًا       ، َٚد٠ ةًكٞ ايطًباج إزؾاقٗا
 . َٔ ةازٜ  اإلعالٕ

، ؾإذا نإ ايتعٝني باختباز ؾٝبني  اختبازبٝإ َا إذا نإ ايتعٝني باختباز أّ بدٕٚ  -3
 ْٛع٘ َٚٛضٛع٘ َٚهإ إرسا٥٘ .

 
 (6َاد٠ )

 جيا إٔ ٜكدّ طايا ايٛظٝؿ١ َع طًا ايتعٝني املطتٓداج اآلة١ٝ :
 صٛز٠ َٔ بطاقت٘ ايػدص١ٝ أٚ رٛاش ضؿسٙ . -1
 . غٗاد٠ املٝالد أٚ َا ٜكّٛ َكاَٗا -2
 دتص١ .غٗاد٠ املؤٌٖ ايدزاضٞ َصدق١ َٔ ازب١ٗ امل -3
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 غٗاد٠ باشب اج ايطابك١ إذا ناْث َطًٛب١ يػػٌ ايٛظٝؿ١ . -4
 ةأرًٝٗا . أٚاإلعؿا٤ َٓٗا  أٚغٗاد٠ ةؿٝد ةأد١ٜ اشبد١َ ايٛط١ٝٓ  -5
غٗاد٠ َٔ ايٛشاز٠ ةؿٝد بإٔ طايا ايٛظٝؿ١ مت ةطزًٝ٘ يف ضزالج ايباصخني عٔ  -6

 عٌُ يد٣ ايٛشاز٠ .
 ٝ٘ .بٝإ بايعٓٛإ ايرٟ ٜتِ َساضًت٘ عً -7
 صٛز غدص١ٝ صدٜخ١ . -8
 أٟ َطتٓداج أخس٣ ٜتطًبٗا غػٌ ايٛظٝؿ١ أٚ ةطًبٗا ازب١ٗ اسبه١َٝٛ . -9

 

 (7َاد٠ )
ضريزاًل ةكٝريد ؾٝري٘ طًبرياج ايتعريٝني       ،حبطريا األصريٛاٍ    ،أٚ اإلداز٠ ُةعد اإلداز٠ املدتص١ 

ايطًريا   ، ٜبني ؾٝ٘ اضريِ َكريدّ   ٚاملطتٓداج املسؾك١ بٗا بأزقاّ َطًط١ً حبطا أضبك١ٝ ةكد ٗا
، ٜٚطًِ َكدّ ايطًريا َريا ٜؿٝريد     ٚعٓٛاْ٘ ٚةازٜ  ةكدِٜ ايطًا ٚايٛظٝؿ١ املتكدّ يًتعٝني ؾٝٗا

 ةطًِ األٚزام َٓ٘ .
 

 (8َاد٠ )
، ٚجيريريٛش ازبُريريع  ٜهريريٕٛ االختبريرياز ذبسٜسٜريريًا أٚ عًُٝريريًا أٚ عريرئ طسٜريريل َكابًريري١ غدصريري١ٝ  

 بٝٓٗا .
 

 (9َاد٠ )
عًٝريري٘ االختٝريرياز يػريريػٌ ايٛظٝؿريري١ ةسضريريٌ اإلداز٠ إخطريريازًا نتابٝريريًا َطريريزاًل إ  َريرئ ٚقريريع 

يًضطريٛز يف َٝعريرياد ال ٜتزريرياٚش حالحريني َٜٛريريًا َريرئ ةريريازٜ  إخطريازٙ ، ٚذيريريو الضريريتٝؿا٤ بريرياقٞ    
 َطٛغاج ايتعٝني ايالش١َ يػػٌ ايٛظٝؿ١ .

 ٚجيريريٛش إٔ ٜريريتِ اإلخطريرياز بإصريريد٣ ايٛضريريا٥ٌ اإليهرتْٚٝريري١ اسبدٜخريري١ ، ؾريريإذا    طريريس     
ٚخيطريريس َريرئ ًٜٝريري٘ يف ايرتةٝريريا يًضطريريٛز  ،  يف املٝعريرياد املريريرنٛز ضريريكيف صكريري٘ يف ايتعريريٝني 

 ٚاضتٝؿا٤ َطٛغاج ايتعٝني .



 

 
 

 

 

- 5 - 

 (10َاد٠ )
، ُٜٚعتُد ٖرا اإلقساز َٔ  ٜٛقع املٛظـ إقسازًا بتطًُ٘ ايعٌُ َٛضضًا ؾٝ٘ ةازٜ  ايتطًِ

 ، ٜٚسضٌ أصٌ اإلقساز إ  اإلداز٠ سبؿع٘ نًـ خد١َ املٛظـ . ايس٥ٝظ املباغس
 

 (11َاد٠ )
ٚ نٛرريا عكريد ةٛظٝريـ ٜري ّ ٚؾكريًا ألصريد       أطًط١ املدتصري١ ،  ٜعني املٛظـ بكساز َٔ اي

 بػسط ةٛاؾس االعتُاد املايٞ . ،، حبطا األصٛاٍ  ايُٓاذش املسؾك١ بٗرٙ ايال٥ض١
 

 (12َاد٠ )
جيٛش يًُٛظـ طًريا إْٗريا٤ خدَتري٘ خريالٍ ؾريرت٠ االختبرياز بإخطرياز نتريابٞ إ  ز٥ٝطري٘          

 ةازٜ  ةسى ايعٌُ .، َدة٘ ةط١ عػس ًَٜٛا ع٢ً األقٌ ضابك١ ع٢ً  املباغس
 

 (13َاد٠ )
ةكّٛ اإلداز٠ بإعداد ًَـ خد١َ يهريٌ َٛظريـ ٜعُريٌ بازبٗري١ اسبهَٛٝري١  تريٟٛ عًري٢        
مجٝع َطٛغاج َٚطتٓداج ايتعٝني ، ٚمجٝع ايكسازاج اييت ةصدز يف غإٔ املٛظريـ َرئ   

 بد٤ خدَت٘ صت٢ اْتٗا٥ٗا .
بٝاْاةري٘ ايػدصري١ٝ   ٚجيا ع٢ً املٛظـ إخطاز ازب١ٗ اسبه١َٝٛ بأٟ ةعدٌٜ ٜطسأ عًري٢  

 ٚاياةـ . اإليهرتْٚٞٚخباص١ ضبٌ اإلقا١َ ٚاي ٜد ايعادٟ ٚ
 

 (14َاد٠ )
ذبؿغ ْطد١ َٔ ًَـ خد١َ املٛظـ إيهرتًْٚٝا يد٣ اإلداز٠ املدتص١ ، ٚ ؿريغ أصريٌ   
املًـ يد٣ ر١ٗ عًُ٘ ، ٚإذا أيػٝث ازب١ٗ اسبه١َٝٛ ذباٍ ًَؿاج خد١َ َٛظؿٝٗا إ  ازب١ٗ 

 إ  اإلداز٠ املدتص١ . اييت ٜٓكًٕٛ إيٝٗا أٚ
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 (15َاد٠ )
ُةعد اإلداز٠ ضزاًل يألقد١َٝ ٜتطُٔ أمسريا٤ غرياغًٞ ٚظريا٥ـ نريٌ دزرري١ َسةبري١ صطريا        

 ةِٗ .اأقدَٝ
 

 (16َاد٠ )
 ذبدد األقد١َٝ ؾُٝا بريني املريٛظؿني ايريرٜٔ ٜريتِ ةعٝٝريِٓٗ يف دزرري١ ٚاصريد٠ ٚيف ةريازٜ          

 ، نُا ًٜٞ : ٚاصد
، ُصريددج األقدَٝري١    ايٛظا٥ـ اييت ةػريػٌ باختبرياز  إذا نإ ايتعٝني ألٍٚ َس٠ يف  -1

، ٚعٓريد   بني املعٝٓني حبطا األضبك١ٝ ايٛازد٠ بايرتةٝا ايٓٗا٥ٞ يٓتريا٥س االختبرياز  
، ؾرياألع٢ً يف ةكريدٜس    َريؤٖالً  ايتطاٟٚ يف ايرتةٝا ، ةهريٕٛ األقدَٝري١ يألعًري٢   

ٌ   املؤٌٖ  ، ؾرياألن   ، ؾاألقريدّ ربسررياً   ، ؾاألع٢ً يف دزراج اسبصٍٛ عًري٢ املؤٖري
 . ضًٓا

إذا نريريإ ايتعريريٝني ألٍٚ َريريس٠ يف ايٛظريريا٥ـ ايريرييت ةػريريػٌ بريريدٕٚ اختبريرياز ، ُصريريددج   -2
 األقد١َٝ بني املعٝٓني نُا ًٜٞ :

إذا ناْث ايػٗاد٠ ايدزاضري١ٝ أصريد ايػريسٚط ايٛارريا ةٛاؾسٖريا ؾريُٝٔ ٜػريػٌ         -أ
ايٛظٝؿريري١ ، ةهريريٕٛ األقدَٝريري١ طبكريريًا يًُؤٖريريٌ األعًريري٢ ، ٚعٓريريد ايتطريرياٟٚ يف   

ٌ  املؤٌٖ ، ةهٕٛ األقدَ ، ؾرياألع٢ً يف دزررياج    ١ٝ يألع٢ً يف ةكريدٜس املؤٖري
 . اسبصٍٛ ع٢ً املؤٌٖ ، ؾاألقدّ ربسرًا ، ؾاألن  ضًٓا

 . إذا ناْث ايٛظٝؿ١ ةتطًا خ ٠ ع١ًُٝ ، ةهٕٛ األقد١َٝ طبكًا ملد٠ اشب ٠ -ب
ٜهٕٛ ةسةٝا األقد١َٝ عٓد ايرتق١ٝ عًري٢ أضرياع األقدَٝري١ يف ايدزرري١ ايطريابك١       -3

 .ً ٠َباغس
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 (17َاد٠ )
جيٛش ةعٝني املٛظـ بساةا أع٢ً َٔ بدا١ٜ ايساةا األضاضٞ املكسز يدزر١  ٚظٝؿت٘ إذا 
ناْث خ اة٘ ايع١ًُٝ ةصٜد عًري٢ اسبريد األدْري٢ ملتطًبرياج غريػٌ ايٛظٝؿري١ ، ٚيف ٖريرٙ اسبايري١         
 دد ايساةا األضاضٞ ع٢ً أضاع َٓح املٛظريـ عريال٠ٚ عرئ نريٌ ضري١ٓ َرئ ضريٓٛاج اشبري ٠         

٠ٚ ايدٚز١ٜ يًدزرري١ املايٝري١ ايرييت ٜريتِ ةعٝٝٓري٘ عًٝٗريا ٚنريا ال جيرياٚش ْٗاٜري١          ايصا٥د٠ بؿ١٦ ايعال
َسبٛط ايدزر١ املعني عًٝٗا ، بػسط إٔ ةهٕٛ ٖرٙ اشب ٠ َتؿك١ َع طبٝع١ عُريٌ ايٛظٝؿري١   
املعني عًٝٗا ، ٚإٔ ةهٕٛ قد قطريٝث يف إصريد٣ ازبٗرياج اسبهَٛٝري١ أٚ ايػريسناج املًُٛنري١       

 ؤضطاج اشباص١ ذاج ايٓؿع ايعاّ أٚ اي٦ٝاج ايسٜاض١ٝ . يًدٚي١ أٚ اييت ةطاِٖ ؾٝٗا أٚ امل
يًػسٚط ٚايطريٛابيف ايرييت    ٚؾكًاٚجيٛش االعتداد ند٠ اشب ٠ ايع١ًُٝ يف ايكطاع اشباص 

 ةصدز بكساز َٔ ايٛشٜس .
ٚذبطا يًُٛظـ أقد١َٝ يف ايدزر١ املعني عًٝٗريا نكريداز َريد٠ خ ةري٘ ايعًُٝري١ املػرياز       

 إيٝٗا .
 

 (18َاد٠ )
إعريرياد٠ ايتعريريٝني إ  اإلداز٠ ، ٚايريرييت ةكريريّٛ بإعريريداد َريريرنس٠ يًعريريس  عًريري٢ ٜكريريدّ طًريريا 

 ايس٥ٝظ ، َٛضضًا ؾٝٗا َا ًٜٞ :
ايٛظٝؿ١ ايطابك١ اييت نإ ٜػػًٗا املٛظـ َٚد٠ خدَت٘ ؾٝٗريا ٚدزرتٗريا املايٝري١ ،     -1

 ٚآخس زاةا نإ ٜتكاضاٙ ، ٚآخس ةكسٜس ةكِٝٝ أدا٤ قدّ عٓ٘ ؾٝٗا .
 . ايٛظٝؿ١ ْٚٛع١ٝ األعُاٍ اييت نإ ٜصاٚيا خاليااملد٠ اييت قطاٖا خازش  -2
 آخس َؤٌٖ عًُٞ صصٌ عًٝ٘ أٚ ْٛع اشب ٠ ازبدٜد٠ اييت انتطبٗا . -3
 أضباب ةسى اشبد١َ . -4
بٝريريإ ٜؿٝريريد َريريا إذا نريريإ ٜتكاضريري٢ َعاغريريًا َريرئ اي٦ٝريري١ ايعاَريري١ يًتكاعريريد ٚايتأَٝٓريرياج     -5

 . االرتُاع١ٝ
 



 

 
 

 

 

- 8 - 

 ايؿصٌ ايخاْٞ
 صاٜا ايٛظٝؿ١ٝ األخس٣ايعالٚاج ٚايبدالج ٚامل
 (19َاد٠ )

 :  ٓح املٛظـ ايكطسٟ عال٠ٚ ارتُاع١ٝ غٗس١ٜ ٚؾكًا ملا ًٜٞ
 ايدزر١ َتصٚش أٚ ٜعٍٛ أٚالدٙ أعصب

 ايطابع١ ؾأع٢ً زٜاٍ (60400) زٜاٍ (40000)

 ايدزراج األخس٣  زٜاٍ (40000) زٜاٍ (20560)
 

أٚ ازبٗرياج ايرييت متريٍٛ َٛاشْتٗريا َرئ       اسبهَٛٝري١  ٚإذا نإ ايصٚرإ َٔ َٛظؿٞ ازبٗاج
َرئ   (%50)ايدٚي١ أٚ ايػسناج املًُٛن١ يًدٚيري١ أٚ ايرييت ةطرياِٖ ؾٝٗريا بٓطريب١ ةصٜريد عًري٢        

األع٢ً ،  عال٠ٚبؿ١٦ َتصٚش أٚ ٜعٍٛ أٚالدٙ ملٔ ٜطتضل َُٓٗا اي عال٠ُٚٓح ايتزأمسايا ، ؾ
 بؿ١٦ أعصب . عال٠ٚٚ ٓح اآلخس اي

 َتصٚش إذا ناْث صاض١ٓ ألٚالدٖا .نُا متٓح املطًك١ ايعال٠ٚ بؿ١٦ 
 

 (20َاد٠ )
 املٛظـ ايكطسٟ بدٍ ضهٔ غٗسٟ ٚؾكًا ملا ًٜٞ : ٜطتضل

 ايدزر١ َتصٚش أٚ ٜعٍٛ أٚالدٙ أعصب

  ؾأع٢ً األٚ  زٜاٍ 60000 زٜاٍ 30500

 َٔ ايطابع١ إ  ايخا١ْٝ زٜاٍ 40000 زٜاٍ 20500

 ايدزراج األخس٣  زٜاٍ 30000 زٜاٍ 10500
 

ٚ نإ ايصٚرإ َٔ َٛظؿٞ ازبٗاج اٚإذا  ازبٗرياج ايرييت متريٍٛ َٛاشْتٗريا َرئ       سبهَٛٝري١ أ
َرئ   (%50)ايدٚي١ أٚ ايػسناج املًُٛن١ يًدٚيري١ أٚ ايرييت ةطرياِٖ ؾٝٗريا بٓطريب١ ةصٜريد عًري٢        
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 أٚ ٜعريريريٍٛ أٚالدٙ ملريريرئ ٜطريريريتضل َُٓٗريريريا ايبريريريدٍ  زأمسايريريريا ، ؾُٝريريريٓح ايبريريريدٍ بؿ٦ريريري١ َتريريريصٚش
 األع٢ً ، ٚ ٓح اآلخس ايبدٍ بؿ١٦ أعصب .

 بؿ١٦ َتصٚش إذا ناْث صاض١ٓ ألٚالدٖا . ايبدٍ نُا متٓح املطًك١
بٓعرياّ اإلضريهإ ، دٕٚ    2007يط١ٓ  (2)ٚال  ٍٛ اْتؿاع املٛظـ بأصهاّ ايكإْٛ زقِ 

 .  صسف بدٍ ايطهٔ املطتضل
ٚجيٛش إٔ ربصص ازب١ٗ اسبه١َٝٛ ملٛظؿٝٗا ضهًٓا ، ٚؾكًا يًطٛابيف ايرييت ٜصريدز بٗريا    

ٛشزا٤ ، ٜٚٛقريـ صريسف بريدٍ ايطريهٔ َرئ ةريازٜ  ةطريًِ املٛظريـ         قساز َٔ ز٥ٝظ صبًظ ايري 
 . ايطهٔ

 ٜٚهريريٕٛ اضريريتضكام املٛظريريـ غريريري ايكطريريسٟ ، ايريريرٟ ال خيصريريص يريري٘ ضريريهٔ َريرئ رٗريري١     

عًُ٘ ، يبدٍ ايطهٔ ، ٚؾكًا ملريا ٜريٓص عًٝري٘ عكريد ةٛظٝؿري٘ ، ٚباسبريدٚد ٚايؿ٦رياج ٚايطريٛابيف         
، ٜٚهريٕٛ بريدٍ ايطريهٔ     ٗريا املٓصٛص عًٝٗريا يف ٖريرٙ املرياد٠ ٚنريا ال جيرياٚش املبريايؼ ا ريدد٠ ب       

 زٜاٍ غٗسًٜا .  (800)يػاغًٞ ايٛظا٥ـ اسبسؾ١ٝ ٚايعُاي١ٝ 

ال جيٛش َٓح املٛظـ بريدٍ ايطريهٔ ، إذا خصريص يري٘ أٚ يصٚرري٘       ،ٚيف مجٝع األصٛاٍ 
ضهٔ َٔ ازب١ٗ اسبه١َٝٛ اييت ٜعٌُ بٗا أٚ َٔ ازبٗاج اييت متٍٛ َٛاشْتٗا َٔ ايدٚيري١ أٚ  

 زأمسايا . َٔ (%50) ةطاِٖ ؾٝٗا بٓطب١ ةصٜد ع٢ً ايػسناج املًُٛن١ يًدٚي١ أٚ اييت
 

 (21َاد٠ )
ٜػرتط يصسف بدٍ ايطهٔ يًُٛظـ غري ايكطسٟ املتصٚش ، إٔ ةكِٝ َعري٘ أضريسة٘ يف   

 . ايدٚي١ ، ٚإال صسف ي٘ ايبدٍ املدصص يألعصب
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 (22َاد٠ )
  ٜطتضل املٛظـ ايكطسٟ بدٍ ةٓكٌ غٗسٟ ٚؾكًا يًؿ٦اج ايتاي١ٝ :

 ايدزر١ ق١ُٝ ايبدٍ

 األٚ  ؾأع٢ً زٜاٍ (20000)

 َٔ ايطابع١ إ  ايخا١ْٝ زٜاٍ (10500)

 األخس٣ ايدزراج زٜاٍ (10000)
 

ـ     عًري٢   ، ٜٚٛقـ صسف بدٍ ايتٓكٌ إذا ٚؾسج ازب١ٗ اسبهَٛٝري١ ٚضري١ًٝ اْتكرياٍ يًُٛظري
 أال دباٚش ةهًؿ١ ةًو ايٛض١ًٝ ق١ُٝ ايبدٍ املٓصٛص عًٝ٘ يف ٖرٙ املاد٠ .

 

 (23َاد٠ )
ٜطتضل املٛظـ بدٍ ايتُخٌٝ إذا أٚؾد يف ١َُٗ زمس١ٝ خازش ايدٚيري١ ، ٜٚػريٌُ ٖريرا    
ايبدٍ أرٛز ايطهٔ ٚاملأنٌ ْٚكريٌ األَتعري١ ايػدصري١ٝ ٚاالةصرياالج ٚاالْتكرياالج ايداخًٝري١       
بايدٚي١ املٛؾد إيٝٗا ؾُٝا عدا َا نإ َٓٗا خازش املدٕ ٜٚتعًل بامل١ُٗ ايسمس١ٝ ؾتصسف عٓري٘  

 ايٓؿكاج ايؿع١ًٝ .
 هٕٛ إٜؿاد املٛظـ يف ١َُٗ زمس١ٝ خازش ايدٚي١ بكساز َٔ ايس٥ٝظ .ٜٚ
 

 (24َاد٠ )
 ًٜٞ : ٜهٕٛ بدٍ ايتُخٌٝ ايَٝٛٞ يًُٛؾدٜٔ يف َُٗاج زمس١ٝ خازش ايدٚي١ ٚؾكًا ملا

 زٜاٍ .  ( 30500)  ايدزر١ األٚ  ؾأع٢ً  -
 زٜاٍ .  ( 20500)  ايدزراج األخس٣  -

 ؾريريإذا نريريإ املٛؾريريد يف ضريريٝاؾ١ ازبٗريري١ املٛؾريريد إيٝٗريريا ، اضريريتضل ْصريريـ بريريدٍ ايتُخٝريريٌ       
 . املكسز

اضتضل املٛظـ ْصـ بدٍ ايتُخٝريٌ املكريسز يري٘ عرئ      ،ٚإذا شادج َد٠ امل١ُٗ ع٢ً غٗس 
 املد٠ ايصا٥د٠ .
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ٜٚهٕٛ بدٍ ايتُخٌٝ يًُٛظـ غري ايكطريسٟ َرئ غرياغًٞ ايٛظريا٥ـ اسبسؾٝري١ ٚايعُايٝري١       
ّ ، ٚإذا   ٜريريتِ ةريريٛؾري ايطريريهٔ يريري٘ ٜهريريٕٛ بريريدٍ ايتُخٝريريٌ ايٝريريَٛٞ   زٜريرياٍ يف ايٝريريٛ (300)
 زٜاٍ . (10500)

 
 (25َاد٠ )

زمسٝري١ خريازش ايدٚيري١ عًري٢      ١ُري يف َٗ ٜهٕٛ صسف ةرانس ضؿس املٛظـ ايكطسٟ املٛؾد
 : ايٓضٛ ايتايٞ 

 ةرانس ضؿس بايدزر١ األٚ  يػاغًٞ ٚظا٥ـ ايدزر١ األٚ  ؾأع٢ً .  -1
ةريريرانس ضريريؿس بدزرريري١ زرريرياٍ األعُريرياٍ يػريرياغًٞ ٚظريريا٥ـ ايريريدزراج َريرئ ايطريريابع١                       -2

 إ  ايخا١ْٝ . 
 ةرانس ضؿس بايدزر١ ايطٝاص١ٝ يػاغًٞ ٚظا٥ـ ايدزراج األخس٣ .  -3

ٜٚهريريٕٛ صريريسف ةريريرانس ايطريريؿس بايدزرريري١ األٚ  ألعطريريا٤ ايٛؾريريد ، عريريدا غريرياغًٞ ٚظريريا٥ـ 
يٛؾد بس٥اض١ ايس٥ٝظ ايتٓؿٝرٟ ؾأع٢ً ، ع٢ً إٔ ٜهريٕٛ  ايدزر١ ايخا١َٓ ؾُا دْٚٗا ، إذا نإ ا

 ايطؿس بسؾك١ ز٥ٝظ ايٛؾد .
ٜٚهٕٛ صسف ةرانس ضؿس املٛظريـ غريري ايكطريسٟ بدزرري١ زررياٍ األعُرياٍ إذا نريإ عكريد         

 . زراٍ األعُاٍةٛظٝؿ٘ ٜكسز َٓض٘ ةرانس ايطؿس ايط١ٜٛٓ بايدزر١ األٚ  أٚ بدزر١ 
١ ةريريريرانس ايطريريريؿس املطريريريتضك١                    ٚجيريريريٛش ، بٓريريريا٤ً عًريريري٢ طًريريريا املٛظريريريـ ، صريريريسف قُٝريريري   

 . ي٘ ْكدًا
 

 (26َاد٠ )
، ٚإٔ  يًُٛظـ املهًـ ن١ُٗ زمس١ٝ يف اشبازش إٔ ٜػادز ايدٚي١ قبٌ ةازٜ  بد٤ امل١ُٗ

 ٜػريريادز َكريريس املُٗريري١ عا٥ريريدًا إ  ايدٚيريري١ بعريريد اْتٗريريا٤ املُٗريري١ ، ٚؾكريريًا يًُريريدد ا ريريدد٠  بازبريريدٍٚ 
 ايتايٞ :
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ٚبعد اْتٗا٤ امل١ُٗ أٜاّ ايطؿس قبٌ بد٤ 
 ايسمس١ٝ

 ازب١ٗ املٛؾد إيٝٗا

 ّٜٛ قبٌ امل١ُٗ 
 ّٜٚٛ بعد اْتٗا٥ٗا

 دٍٚ صبًظ ايتعإٚ 
 يدٍٚ اشبًٝس ايعسب١ٝ

 حالح١ أٜاّ قبٌ امل١ُٗ 
 ٚحالح١ أٜاّ بعد اْتٗا٥ٗا

 ٚأضرتايٝا دٍٚ األَسٜهٝتني
 تنيهٛزٜايْٚٝٛشًٜٓدا ٚايٝابإ ٚ

 ايدٍٚ األخس٣ اْتٗا٥ٗاَٜٛإ قبٌ امل١ُٗ َٜٚٛإ بعد 
 

ٜٚهٕٛ صطاب ٖرٙ املدد ع٢ً أضاع ق١ُٝ بدٍ ايتُخٌٝ ايهاٌَ ، ٚةريدخٌ ضرئُ َريد٠    
امل١ُٗ ٚذيو دٕٚ ايتكٝد بتازٜ  املػادز٠ أٚ ايعٛد٠ َٔ امل١ُٗ ، ع٢ً إٔ ٜباغس املٛظـ عًُ٘ 

 يف ايّٝٛ ايتايٞ يتازٜ  عٛدة٘ َٔ امل١ُٗ ؾعًًٝا .
 

 (27َاد٠ )
، ٜطتضل املٛظـ ايرٟ  املٓع١ُ يبدٍ ايتُخٌٝ ٚصسف ةرانس ايطؿس َع َساعا٠ األصهاّ

بريدٍ ايتُخٝريٌ   يعطالج ايسمس١ٝ ٚاألضريبٛع١ٝ  ٜهًـ ن١ُٗ زمس١ٝ أحٓا٤ إراشة٘ ايدٚز١ٜ أٚ ا
، ٚإراش٠ بداًل عٔ املد٠ ايرييت ةطريتػسقٗا املُٗري١ ، ٚقُٝري١ ةريرانس ايطريؿس َرئ َكريس          املطتضل

دٚيري١ قطريس حريِ     إ َريا  ةكريتا ايطريسٚز٠ ايعريٛد٠      قطا٤ اإلراش٠ إ  بًد امل١ُٗ ٚايعريٛد٠ ، 
 بًد امل١ُٗ . إ املػادز٠ 

 
 (28َاد٠ )

جيريريريٛش صريريريسف بريريريدٍ ايتُخٝريريريٌ َكريريريدًَا يًُٛظريريريـ املٛؾريريريد ملُٗريريري١ زمسٝريريري١ خريريريازش                       
 . ، ع٢ً إٔ ٜط٣ٛ بعد ايعٛد٠ َٔ امل١ُٗ َباغس٠ ايدٚي١
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 (29َاد٠ )
عًري٢ اقريرتاح ايريٛشٜس بعريد ايتٓطريٝل َريع       ذبدد بكساز َٔ ز٥ٝظ صبًظ ايٛشزا٤ ، بٓريا٤ً  

ٌ   ، ايٛظا٥ـ اييت ٜطتضل غاغًٖٛا  ايس٥ٝظ املدتص ، َٚكريداز ٚغريسٚط    بريدٍ طبٝعري١ ايعُري
 اضتضكام ٖرا ايبدٍ .

 
 (30َاد٠ )

( زٜريرياٍ 600ٜصريريسف بريريدٍ ٖريرياةـ يًُريريٛظؿني َريرئ ايدزرريري١ ايطريريابع١ ؾريريأع٢ً ، بٛاقريريع )   
 . ضًٜٓٛا

 
 (31َاد٠ )

ايريرٟ ٜتطًريا عًُري٘ اضريتدداّ ٖاةؿري٘ ايٓكرياٍ يف       جيٛش بكساز َٔ ايس٥ٝظ َٓح املٛظـ 
، ٜصسف غٗسًٜا ٚ دد ٚؾكًا يطبٝع١ ايعُريٌ   ، بدٍ ٖاةـ ْكاٍ إرسا٤ َهاملاج ةتعًل بايعٌُ

 ٚاملٗاّ املٛنٛي١ إ  املٛظـ ع٢ً ايٓضٛ ايتايٞ : 
 االضتدداّ ايبطٝيف االضتدداّ املتٛضيف االضتدداّ املسةؿع

 زٜاٍ  (300) زٜاٍ  (500) زٜاٍ  (10000)

 
 (32َاد٠ )

ٜطتضل املٛظـ ةعٜٛطريًا عرئ ضرياعاج ايعُريٌ اإلضرياؾ١ٝ ايرييت ٜهًريـ بٗريا بكريساز َرئ           
 ايس٥ٝظ ايتٓؿٝرٟ ، بٓا٤ً ع٢ً اقرتاح َدٜس اإلداز٠ املع١ٝٓ . 

ٚ طا ٖرا ايتعٜٛا ع٢ً أضاع إٔ ضاع١ ايعٌُ اإلضاؾ١ٝ ةطاٟٚ ضاع١ ٚزبعريًا يف  
 .ٚاألضبٛع١ٝ  أٜاّ ايعطالج ايسمس١ٝأٜاّ ايعٌُ ايعاد١ٜ ، ٚضاع١ ْٚصؿًا يف 

ٜٚهٕٛ اسبد األقص٢ يطاعاج ايعٌُ اإلضاؾ١ٝ حالذ ضرياعاج يف أٜرياّ ايعُريٌ ايعادٜري١     
 .ٚاألضبٛع١ٝ ٚمثاْٞ ضاعاج يف أٜاّ ايعطالج ايسمس١ٝ 
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 (33َاد٠ )
ضرياعاج   (7)نعدٍ ّٜٛ عٔ نريٌ   اإلضاؾ١ٝعٛضًا عٔ ضاعاج ايعٌُ  إراش٠ ٓح املٛظـ 

 اإلررياش٠ ، ٚحبد أقص٢ ةط١ عػس َٜٛريًا يف ايطري١ٓ ، ٚعًري٢ املٛظريـ ايكٝرياّ بتًريو        عٌُ
، ٚال جيريٛش َريٓح املٛظريـ بريدٍ      ةسصًٝٗا يًط١ٓ ايتاي١ٝ ؾكرييف  أٚخالٍ ايط١ٓ املطتضك١ عٓٗا 

 ْكدٟ عٔ ٖرٙ اإلراش٠ .
بريدٍ ْكريدٟ    ؾُا دٕٚ غاغًٞ ايٛظا٥ـ اسبسؾ١ٝ ٚايعُاي١ٝ َٔ ايدزر١ ايخا١َٓٚجيٛش َٓح 

، ٚحبد أقص٢  َٔ ايساةا األضاضٞ %(40)ع٢ً أال ٜصٜد ايبدٍ عٔ  ، اإلضايفٌ عٔ ايعُ
 (1)زٜاٍ غريٗسًٜا بايٓطريب١ يًُريٛظؿني اشباضريعني زبريدٍٚ ايريدزراج ٚايسٚاةريا زقريِ          (40000)

زٜرياٍ   (20000) َرئ ايساةريا ٚحبريد أقصري٢    %( 20)املسؾل بكإْٛ املٛازد ايبػس١ٜ املد١ْٝ ، ٚ
( املسؾل بكإْٛ املريٛازد  2عني زبدٍٚ ايدزراج ٚايسٚاةا زقِ )غٗسًٜا بايٓطب١ يًُٛظؿني اشباض

 ايبػس١ٜ املد١ْٝ .
 

 (34َاد٠ )
،  ريٓح املٛظريـ ايريرٟ ةكتطريٞ طبٝعري١ عًُري٘ ايتٓكريٌ         باإلضاؾ١ إ  بدٍ ايتٓكريٌ املكريسز  

، ٚ  ةٛؾس ازب١ٗ اسبه١َٝٛ ضٝاز٠ يتٓكالة٘ ، بريدٍ اضريتدداّ ضريٝاز٠ خاصري١     اشباص١ بطٝازة٘ 
زٜاٍ غٗسًٜا ، ٚال ٜدخٌ يف صطاب ايساةا اإلمجايٞ  (20000)إ   (10000)ٜرتاٚح َٔ 

 املطتضل عٔ َدد اإلراشاج . 
  . ٜٚصدز نٓح ٖرا ايبدٍ ٚذبدٜد َكدازٙ قساز َٔ ايس٥ٝظ

 

 (35َاد٠ )
 ٜطريريريتضل املٛظريريريـ ايكطريريريسٟ ايريريريرٟ ٜػريريريػٌ ٚظٝؿريريري١ إغريريريساؾ١ٝ بايٝهريريريٌ ايتٓعُٝريريريٞ  

 ايتاي١ٝ :بداًل غٗسًٜا ٚؾكًا يًؿ٦اج  ،املعتُد 
 . زٜاٍ (30000) َدٜس إداز٠ ؾأع٢ً -1

  . زٜاٍ (20500)   َطاعد َدٜس إداز٠ -2
 . زٜاٍ (20000) ز٥ٝظ قطِ -3
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 (36َاد٠ )
ٜطتضل املٛظـ ايكطسٟ بدٍ أحاذ ملس٠ ٚاصد٠ طٛاٍ َد٠ خدَت٘ بايدٚي١ ، إذا ٚؾسج ي٘ 

 ، ع٢ً ايٓضٛ ايتايٞ :  ازب١ٗ اسبه١َٝٛ ضهًٓا غري َؤحد
 ايدزر١ َتصٚش أٚ ٜعٍٛ أٚالدٙ أعصب

 ؾأع٢ً األٚ  زٜاٍ  (500000) زٜاٍ  (300000)

 ايخا١ْٝ َٔ ايطابع١ إ  زٜاٍ  (400000) زٜاٍ  (280000)

 ايدزراج األخس٣ زٜاٍ  (300000) زٜاٍ  (210000)
 

 يعكريريد ةٛظٝؿريري٘ ،   ٚؾكريريًا،  األحريرياذٜٚهريريٕٛ اضريريتضكام املٛظريريـ غريريري ايكطريريسٟ يبريريدٍ      
 اسبدٚد ٚايطٛابيف املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرٙ املاد٠ .ٚنا ال جياٚش 

 
 (37َاد٠ )

َٓريري٘ عريرئ نريريٌ ضريري١ٓ ، ؾريريإذا اضريريتكاٍ املٛظريريـ                 %( 25) ٜطريريتًٗو بريريدٍ األحريرياذ بٓطريريب١  
ٍ         أٚ ، ايتريصّ   أْٗٝث خدَت٘ قبٌ اْكطا٤ أزبريع ضريٓٛاج َرئ ةريازٜ  صصريٛي٘ عًري٢ ٖريرا ايبريد

ٙ َٓري٘ ْكريدًا أٚ خصريًُا َرئ َطريتضكاة٘      بطداد املتبكٞ َٓ٘ ، ٚراش يًز١ٗ اسبه١َٝٛ اضريرتداد 
 .  يدٜٗا

 ٜٚعؿ٢ املٛظـ َٔ ضريداد برياقٞ بريدٍ األحرياذ يف صايري١ ايٛؾريا٠ أٚ اإلصرياب١ بعزريص نًريٞ          
أٚ رص٥ٞ ٚيف صاالج ايهٛازذ ايعا١َ ، ٚجيٛش بكساز َٔ ايس٥ٝظ إعؿا٤ املٛظـ َرئ ضريداد   

 ١ٝ .باقٞ بدٍ األحاذ إذا نإ إْٗا٤ اشبد١َ يطبا ٜسرع إ  ازب١ٗ اسبهَٛ
 

 (38َاد٠ )
ٜطريريتضل املٛظريريـ ايكطريريسٟ ايريريرٟ ٜػريريػٌ ٚظٝؿريري١ أَريريني صريريٓدٚم بريريدٍ أَاْريري١ صريريٓدٚم              

 . زٜاٍ غٗسًٜا (10500)بٛاقع 
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 (39َاد٠ )
ةتضٌُ ازب١ٗ اسبه١َٝٛ ةرانس ضريؿس املٛظريـ غريري ايكطريسٟ ايريرٟ ٜعُريٌ نٛرريا عكريد         
 ةٛظٝـ خازرٞ ٚةريرانس ضريؿس شٚرري٘ ، ٚحالحري١ َرئ أبٓا٥ري٘ ترئ ال ةتزرياٚش أعُريازِٖ ايخآَري١           

 عػس٠ ، يف اسباالج ايتاي١ٝ :

 عٓد ايتعٝني ألٍٚ َس٠ . -1
 عٓد ايكٝاّ باإلراش٠ ايدٚز١ٜ ٚملس٠ ٚاصد٠ يف ايط١ٓ .  -2
عٓد االضريتدعا٤ َرئ اإلررياش٠ ايدٚزٜري١ ، ٚةصريسف يف ٖريرٙ اسبايري١ ةريرنس٠ ايطريؿس           -3

 يًُٛظـ ؾكيف . 
 عٓد اْتٗا٤ اشبد١َ َٚػادز٠ ايدٚي١ ْٗا٥ًٝا . -4

 

 (40َاد٠ )
ٜػرتط الضتضكام املٛظـ غري ايكطسٟ ةرانس ضؿس ألضسة٘ ، إٔ ةهٕٛ األضريس٠ َكُٝري١   

 يف ايدٚي١ أٚ قاد١َ إيٝٗا بػس  اإلقا١َ .
 

 (41اد٠ )َ
ٜهٕٛ اضتضكام ةرانس ايطؿس يًُٛظـ غري ايكطسٟ ، َا   ٜٓص عكريد ةٛظٝؿري٘ عًري٢    

 غري ذيو ، ٚؾكًا ملا ًٜٞ :

: ةرانس ضؿس بايدزر١ ايطٝاص١ٝ يًُٛظـ  ؾأع٢ً اشباَط١ٚظا٥ـ ايدزراج  غاغًٛ -1
 . ٚشٚر٘ ٚحالح١ َٔ أبٓا٥٘ تٔ ال ةتزاٚش أعُازِٖ ايخا١َٓ عػس٠

: ةرنس٠ ضؿس ٚاصد٠ بايدزر١ ايطٝاص١ٝ يًُٛظريـ   ٚظا٥ـ ايدزراج األخس٣ غاغًٛ -2
 .  ؾكيف

ٚ ل يًُٛظـ غري ايكطسٟ اسبصٍٛ ع٢ً ق١ُٝ ةرانس ايطريؿس املطريتضك١ يري٘ ٚيعا٥ًتري٘     
 ْكدًا دٕٚ اغرتاط ايطؿس بٗا .

 ريٌ إقاَري١ املٛظريـ املريدٕٚ      ٚؾكرياً ٜتِ صسف ق١ُٝ ةرانس ايطؿس  ،ٚيف مجٝع األصٛاٍ 
 تٛظٝـ عٓد بدا١ٜ ايتعٝني .يف عكد اي
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 (42َاد٠ )
إذا نريريإ ايريريصٚش ٚايصٚرريري١ غريريري ايكطريريسٜني ٜعُريريالٕ يريريد٣ أٟ َريرئ ازبٗريرياج اسبهَٛٝريري١      

ازبٗاج اييت متٍٛ َٛاشْتٗا َٔ ايدٚي١ أٚ ايػسناج املًُٛن١ يًدٚي١ أٚ اييت ةطاِٖ ؾٝٗريا   أٚ
 . عًُ٘ ر١ٗ َٔ، ؾإٕ اضتضكام أصدُٖا يترانس ايطؿس  ٍٛ دٕٚ صصٍٛ اآلخس عًٝٗا 

 
 (43َاد٠ )

يف صاي١ اْتكاٍ املٛظـ غري ايكطسٟ يًعٌُ جب١ٗ صه١َٝٛ أخس٣ غري ازب١ٗ املطتكدّ 
ؾال ٜطتضل ةرانس ايطؿس املكسز٠ ي٘ ٚألضريسة٘ عٓريد اْتٗريا٤ خدَتري٘ يف ازبٗري١       ، يًعٌُ ؾٝٗا

 األٚ  .
 

 (44َاد٠ )
ايساةا اإلمجايٞ  ٓح املٛظـ ايكطسٟ ايرٟ قط٢ ؾرت٠ االختباز بٓزاح ، ضًؿ١ بطُإ 

 ألصد األضباب ايتاي١ٝ :
 شٚاش طايا ايطًؿ١ أٚ أٟ تٔ ٜعٛيِ . -1
 غسا٤ ضٝاز٠ خاص١ . -2
 ضداد ْؿكاج أعبا٤ اسبٝا٠ . -3

ٚةهٕٛ ق١ُٝ ايطريًؿ١ ةطري١ أضريعاف ايساةريا األضاضريٞ يًُٛظريـ ، ٚنريا ال ٜكريٌ عرئ          
َا٥ري١  ( 1000000)ةط١ ٚعػسٜٔ أيـ زٜرياٍ ، ٚةهريٕٛ قُٝري١ ضريًؿ١ ايريصٚاش      ( 250000)

 أيـ زٜاٍ زبُٝع ؾ٦اج املٛظؿني ايكطسٜني .
 

 (45َاد٠ )
جيٛش نٛاؾك١ ايس٥ٝظ ايتٓؿٝرٟ َٓح املٛظـ غري ايكطسٟ ضًؿ١ يػسا٤ ضريٝاز٠ خاصري١ ،   

ةطريٕٛ أيريـ   ( 500000) ةهٕٛ قُٝتٗا ةط١ أضريعاف ايساةريا األضاضريٞ ٚحبريد أقصري٢     
 . زٜاٍ
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 (46َاد٠ )
ادٖا ، أٚ ضداد أٟ رص٤ َٓٗا ٚذيو بعريد ةطري١ٜٛ   جيٛش دبدٜد طًا ايطًؿ١ يف صاٍ ضد

 زصٝد ايطًؿ١ َٔ ق١ُٝ ايطًؿ١ ازبدٜد٠ .
 

 (47َاد٠ )
ةطدد ق١ُٝ ايطًؿ١ خصًُا َٔ ايساةا ع٢ً أقطاط غٗس١ٜ ، خريالٍ َريد٠ ال ةصٜريد عًري٢     

 ةظ ضٓٛاج أٚ ْٗا١ٜ اشبد١َ أُٜٗا أقسب .
 طًِ ايطًؿ١ .ٜٚبدأ اشبصِ َٔ ايساةا اعتبازًا َٔ ايػٗس ايتايٞ يتازٜ  ة

 

 (48َاد٠ )
ٜكريريريدّ طًريريريا ايطريريريًؿ١ إ  اإلداز٠ عًريريري٢ ايُٓريريريٛذش املعريريريد يريريريرا ايػريريريس  َٛضريريريضًا                    

 ؾٝ٘ َا ًٜٞ :
 ق١ُٝ ايطًؿ١ املطًٛب١ ٚضببٗا . -1
، ٚعريدد ٚقُٝري١ األقطرياط     ، ٚةريٛازٜ  َٓضٗريا   ، ٚق١ُٝ نريٌ َٓٗريا   ايطًـ ايطابك١ -2

 . ايباق١ٝ
، ٚايساةريا   ًَـ طايا ايطًؿ١ ٜريبني اإلداز٠ ايرييت ٜتبعٗريا   ٚع٢ً اإلداز٠ ةكدِٜ بٝإ َٔ 

 ، ٚايطٔ ٚازبٓط١ٝ . ، َٚد٠ اشبد١َ ٚقث ةكدِٜ طًا ايطًؿ١
، نٛاؾكت٘ عًري٢ خصريِ    نُا ٜكدّ طايا ايطًؿ١ إقسازًا ع٢ً ايُٓٛذش املعد يرا ايػس 

 ق١ُٝ ايطًؿ١ َٔ زاةب٘ ع٢ً أقطاط غٗس١ٜ .
 

 (49َاد٠ )
ٚ     ٜعؿ٢ املٛظـ أٚ ٚزحت٘ َٔ  ايبرياقٞ َٓٗريا يف    ضريداد قُٝري١ ايطريًؿ١ املطريتضك١ عًٝري٘ أ

 : تنيايتايٝ نياسبايت
 ٚؾا٠ املٛظـ ، أٚ إصابت٘ بعزص نًٞ أٚ رص٥ٞ . -1
 ايهٛازذ ايعا١َ . -2
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ٚجيٛش يف اسباالج األخس٣ ، بكريساز َرئ ز٥ريٝظ صبًريظ ايريٛشزا٤ ، بٓريا٤ً عًري٢ اقريرتاح         
 طتضك١ عًٝ٘ أٚ ايباقٞ َٓٗا .ز٥ٝظ ازب١ٗ ، إعؿا٤ املٛظـ َٔ ضداد ق١ُٝ ايطًؿ١ امل

 
 ايؿصٌ ايخايد

 ايتدزٜا ٚايتطٜٛس
 (50َاد٠ )

ٜتِ ذبدٜد اصتٝاراج ايتدزٜا يف إطاز اإلضرتاةٝز١ٝ ايعا١َ يًدٚيري١ ، ٚٚؾكريًا ألٖريداف    
ةكازٜس ةكٝريِٝ األدا٤ ،  ازب١ٗ اسبه١َٝٛ ، ٚاشبطيف املٛضٛع١ يتطٜٛس ايعٌُ بٗا ، ٚيف ض٤ٛ 

 . اإلداز١َٜدٜسٟ ايٛصداج ٚبعد اضتطالع زأٟ 
 

 (51َاد٠ )
، بايتٓطٝل َع ايٛصريداج   ةكّٛ اإلداز٠ بتضًٌٝ االصتٝاراج ايتدزٜب١ٝ يًز١ٗ اسبه١َٝٛ

املع١ٝٓ ، يتضدٜد ايكدزاج ٚايهؿا٤اج َٚطت٣ٛ املٗازاج ٚاملعسؾ١ ايالش١َ يريتُهني   اإلداز١ٜ
 . املٛظـ َٔ ذبطني أدا٥٘ نا  كل أٖداف ازب١ٗ اسبه١َٝٛ

 
 (52َاد٠ )

ةطع اإلداز٠ خطري١ ايتريدزٜا ٚايتطريٜٛس ايطري١ٜٛٓ يف ضري٤ٛ ْتريا٥س ذبًٝريٌ االصتٝاررياج         
 ايتدزٜب١ٝ ، ع٢ً إٔ ةتطُٔ اشبط١ َا ًٜٞ :

 .  ذبدٜد أٚيٜٛاج َتطًباج ايتدزٜا ٚايتطٜٛس -1
 .  ذبدٜد أضايٝا ايتدزٜا ٚايتطٜٛس -2
 .  ازبدٍٚ ايطٟٓٛ ي اَس ايتدزٜا ٚايتطٜٛس -3
 .  ٗاج اييت ةٛؾس ايتدزٜا ٚايتطٜٛسبٝإ ازب -4
 املٛاش١ْ ايالش١َ يتٓؿٝر خط١ ايتدزٜا ٚايتطٜٛس . -5

ٚةٛايف اإلداز٠ ، اإلداز٠ املدتص١ باشبط١ ايط١ٜٛٓ يًتريدزٜا قبريٌ ْٗاٜري١ غريٗس دٜطريُ       
 َٔ نٌ عاّ العتُادٖا .
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 (53َاد٠ )
ٜتِ ايتريدزٜا يف رٗرياج ايتريدزٜا املتاصري١ داخريٌ ايدٚيري١ ، ٚجيريٛش يف اسبرياالج ايرييت          
ةكتطٝٗا َتطًباج ايٛظٝؿ١ ، أٚ عدّ ةٛاؾس بساَس ايتريدزٜا داخريٌ ايدٚيري١ ، ايتريدزٜا يف     

 . ازبٗاج اشبازر١ٝ ذاج اشب ٠ ٚاملطت٣ٛ املتُٝص
 

 (54َاد٠ )
 ٜػرتط إلٜؿاد املٛظـ يًتدزٜا يف اشبازش َا ًٜٞ :

 إٔ ٜهٕٛ قطسٟ ازبٓط١ٝ . -1
 . ايتعٝني إعاد٠ارتٝاش َد٠ االختباز عٓد بدا١ٜ أٚ  -2
 غسٚط اي ْاَس ايتدزٜيب املسغح ي٘ . يدٜ٘إٔ ةتٛاؾس  -3
 إٔ ٜهٕٛ ًًَُا بايًػ١ املطتدد١َ يف اي ْاَس . -4
 إٔ ٜهٕٛ آخس ةكِٝٝ أدا٤ ي٘ نطت٣ٛ رٝد ع٢ً األقٌ . -5
 اي ْريريريرياَس ايتريريريريدزٜيب  بريريريريايٛشاز٠ ايعاَريريريري١ ز٠اإلداأال ةتطريريريرئُ خطريريريري١ َعٗريريريريد   -6

 املٛؾد إيٝ٘ .
7-       ٘ ، ٚجيريٛش   إٔ ٜهٕٛ قد َط٢ ضت١ أغٗس ع٢ً األقريٌ عًري٢ ةريازٜ  آخريس إٜؿرياد يري

نٛاؾك١ ايس٥ٝظ االضتخٓا٤ َٔ ٖرا ايػسط يف اسبرياالج ايرييت ةكتطريٝٗا َصريًض١     
 ايعٌُ .

 . ذاة٘ أال ٜهٕٛ قد ضبل ي٘ إٔ غازى يف اي ْاَس ايتدزٜيب -8
 

 (55اد٠ )َ
ٜطتضل املٛظـ املٛؾد يًتدزٜا خازش ايدٚي١ بريدٍ ايتُخٝريٌ املكريسز يري٘ حبطريا دزرتري٘       

 . ايٛظٝؿ١ٝ إذا ناْث َد٠ ايدٚز٠ غٗسًا ؾأقٌ

اضريريتضل ْصريريـ بريريدٍ ايتُخٝريريٌ املكريريسز يريري٘ عريرئ                  ،ؾريريإذا شادج َريريد٠ ايريريدٚز٠ عًريري٢ غريريٗس  
 . املد٠ ايصا٥د٠
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 (56َاد٠ )
اشبريريازش ةػريريٝري رٗريري١ ايتريريدزٜا أٚ بسْريرياَس ايتريريدزٜا    ال جيريريٛش يًُٛؾريريد يًتريريدزٜا يف  

 ، ٚةعت  طبايؿ١ املٛظـ يريو إخالاًل بٛارباج ايٛظٝؿ١ . نٛاؾك١ ر١ٗ عًُ٘ إال
 

 (57َاد٠ )
ًٜتريريصّ املٛظريريـ املٛؾريريد يف بسْريرياَس ةريريدزٜيب يف اشبريريازش بٓكريريٌ َريريا انتطريريب٘ َريرئ َعريريازف 

ٛ    اإلداز٠َٚٗازاج َٔ ايتدزٜا إ  َٛظؿٞ  عريد  ريددٙ َريدٜس ٖريرٙ     ايرييت ٜعُريٌ بٗريا يف َ
 ٚحبد أقص٢ غٗس َٔ ةازٜ  عٛد٠ املٛظـ يًعٌُ . اإلداز٠

 
 ايؿصٌ ايسابع

 ْعاّ ةكِٝٝ األدا٤
 (58َاد٠ )

ةطع اإلداز٠ بايتٓطٝل َع اإلدازاج املع١ٝٓ األضظ ٚاملعرياٜري ايرييت عًري٢ أضاضريٗا ٜريتِ      
ـ              ، ٚذيريريريو يف صريريريدٚد األٖريريريداف ايريريرييت ةطريريريع٢ ازبٗريريري١ اسبهَٛٝريريري١       ةكٝريريريِٝ أدا٤ املٛظريريري

  . إ  ذبكٝكٗا
 

 (59َاد٠ )
جيا إٔ ةػتٌُ ةكريازٜس ةكٝريِٝ األدا٤ عًري٢ ايعٓاصريس ٚايبٝاْرياج ايهؿًٝري١ بتكٝريِٝ أدا٤        

 ، ع٢ً إٔ ةتطُٔ نٌ أٚ بعا ايعٓاصس اآلة١ٝ : املٛظـ خالٍ عاّ
 نِ ايعٌُ َٚطت٣ٛ ازبٛد٠ ٚاإلةكإ يف أدا٤ املٗاّ ايٛظٝؿ١ٝ . - 1
 ايٛظٝؿ١ٝ .ضسع١ إظباش املٗاّ  - 2
 ايكدز٠ ع٢ً ة١ُٝٓ املعًَٛاج ٚاملٗازاج . - 3
 ايكدز٠ ع٢ً ايدزاض١ ٚايبضد ٚايتضًٌٝ . - 4
 ايكدز٠ ع٢ً املبادز٠ ٚاالبتهاز . - 5
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 عالقاج ايعٌُ . - 6
 االْطباط . - 7
 ارتٝاش ايدٚزاج ايتدزٜب١ٝ . - 8
 ايكدز٠ ع٢ً ايتدطٝيف ٚايتٓعِٝ . - 9

 ي١ٝ ٚارباذ ايكسازاج .ايكدز٠ ع٢ً ذبٌُ املطؤٚ -10
 ايكدز٠ ع٢ً اإلغساف ٚاملتابع١ ٚايتٛرٝ٘ . -11
 

 (60َاد٠ )
ةعد اإلداز٠ ضزاًل يتكازٜس ةكِٝٝ األدا٤ ةبني ؾٝ٘ اضِ املٛظـ ٚٚظٝؿت٘ ٚدزرتري٘ املايٝري١   

 َٚطت٣ٛ ةكِٝٝ أدا٥٘ ضًٜٓٛا .
 

 (61َاد٠ )
مت ةكٝريِٝ أدا٥ري٘ نطريت٣ٛ    ةكّٛ اإلداز٠ بايتأغري يف ضزٌ ةكازٜس ةكِٝٝ األدا٤ أَاّ َٔ 

، نُا ةكّٛ بايتأغريري أَرياّ َرئ ق ريدّ عٓري٘       ، ملساعا٠ ذيو عٓد ايرتغٝح يًرتق١ٝ َكبٍٛ ؾأقٌ
ةكسٜريريسإ َتتايٝريريإ يتكٝريريِٝ األدا٤ نطريريت٣ٛ ضريريعٝـ ، ٚيف ٖريريرٙ اسبايريري١ ُةعريريد اإلداز٠ َريريرنس٠  

 يًعس  ع٢ً ايس٥ٝظ الرباذ َا ًٜصّ بػأْ٘ .
 

 ايؿصٌ اشباَظ
 ايرتقٝاج 

 (62َاد٠ )
ُةعد اإلداز٠ بٝاًْا بأمسا٤ املٛظؿني املسغضني يًرتق١ٝ َٔ ٚاقع ضزٌ األقد١َٝ ، ٚضريزٌ  

 غسٚط ايرتق١ٝ األخس٣  . إ  باإلضاؾ١ةكازٜس ةكِٝٝ األدا٤ 
ٚةعريريريس  ايبٝاْريريرياج املػريريرياز إيٝٗريريريا يف ايؿكريريريس٠ ايطريريريابك١ عًريريري٢ ايريريريس٥ٝظ عٓريريريد ايٓعريريريس                 

 يف ايرتقٝاج .
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 ايؿصٌ ايطادع
 يٓدب ٚاإلعاز٠ايٓكٌ ٚا

 (63َاد٠ )
ةكريريّٛ نريريٌ َريرئ ازبٗريري١ املٓكريريٍٛ َٓٗريريا املٛظريريـ ٚازبٗريري١ املٓكريريٍٛ إيٝٗريريا بإعريريداد ايكريريسازاج   

، ٚةريٛدع   ايتٓؿٝر١ٜ ايالش١َ إلرسا٤ ايٓكٌ َٛضضًا ؾٝٗا ةازٜ  ايٓكٌ ٚايٛظٝؿ١ املٓكريٍٛ إيٝٗريا  
 ْطد١ َٔ ٖرٙ ايكسازاج يف ًَـ خد١َ املٛظـ .

 (64َاد٠ )
 ازب١ٗ املٓكٍٛ َٓٗريا املٛظريـ نتابعري١ ٚإْٗريا٤ إرريسا٤اج ايٓكريٌ يف َريد٠       ةكّٛ اإلداز٠ يف 

، ٚإزضاٍ ًَـ خد١َ املٛظريـ   ال ةصٜد ع٢ً ةط١ عػس ًَٜٛا َٔ ةازٜ  صدٚز قساز ايٓكٌ 
 إ  ازب١ٗ املٓكٍٛ إيٝٗا َٚا ٜؿٝد إخال٤ طسؾ٘ .

 
 (65َاد٠ )

َٔ ةريازٜ  ةطريًُ٘ ايعُريٌ    ٜطتضل املٛظـ املٓكٍٛ زاةب٘ َٔ ازب١ٗ املٓكٍٛ إيٝٗا اعتبازًا 
 بٗا .

 
 (66َاد٠ )

 ، ٚةعتريريري  خدَتريريري٘   ريريريتؿغ املٛظريريريـ املٓكريريريٍٛ نٝعريريرياد اضريريريتضكام ايعريريريال٠ٚ ايدٚزٜريريري١  
 َتص١ً .
 

 (67َاد٠ )
ٚظٝؿ١ يف ر١ٗ صه١َٝٛ أخس٣ بدٍ ْدب غريٗسٟ بٓطريب١    إ ٜطتضل املٛظـ املٓتدب 

ٚظٝؿري١   إ ، ٚيف صايري١ ايٓريدب    ( زٜا50000ٍٚحبد أقص٢ )َٔ ايساةا األضاضٞ  (25%)
 أُٜٗا أع٢ً .  اإلغساؾ١ٝغساؾ١ٝ ٜطتضل املٛظـ بدٍ ايٓدب أٚ بدٍ ايٛظٝؿ١ إ

 . ٚال ٜطتضل املٛظـ بدٍ ايٓدب إال إذا نإ ايٓدب باإلضاؾ١ إ  عًُ٘ األصًٞ
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، اضتضل املٛظـ َٔ ازبٗري١ املٓتريدب    ٚإذا نإ ايٓدب دٕٚ قٝاّ املٛظـ بعًُ٘ األصًٞ
، ٚيف مجٝريريع  ايبريريدالج ٚاملصاٜريريا ايٛظٝؿٝريري١ األخريريس٣ املكريريسز٠ يًٛظٝؿريري١ املٓتريريدب إيٝٗريريا  إيٝٗريريا

 األصٛاٍ ٜساع٢ عدّ االشدٚار١ٝ يف ايصسف .
 

 (68َاد٠ )
ٜهريريٕٛ املٛظريريـ املٓتريريدب خاضريريعًا إدازٜريريًا يًزٗريري١ املٓتريريدب إيٝٗريريا ، َريرئ صٝريريد اإلغريريساف  

 املٓتدب إيٝٗا .ٚايتٛرٝ٘ ٚايتأدٜا ، ؾُٝا ٜتعًل نباغس٠ أعُاٍ ايٛظٝؿ١ 
 

 (69َاد٠ )
 ٜٓتٗٞ ايٓدب باْتٗا٤ َدة٘ أٚ باْتٗا٤ امل١ُٗ اييت مت ايٓدب َٔ أرًٗا .

،  ٚجيٛش يهٌ َرئ ازبٗري١ املٓتريدب َٓٗريا املٛظريـ ٚازبٗري١ املٓتريدب إيٝٗريا إْٗريا٤ ايٓريدب          
بػريريريسط إخطريريرياز املٛظريريريـ ٚازبٗريريري١ األخريريريس٣ قبريريريٌ ايتريريريازٜ  املكريريريسز إلْٗريريريا٤ ايٓريريريدب بػريريريٗس                 

 األقٌ . ع٢ً
 

 (70َاد٠ )
، ٚعٓد اْتٗا٥ٗريا   جيٛش يف صاي١ ايطسٚز٠ غػٌ ٚظٝؿ١ املٛظـ املعاز خالٍ َد٠ اإلعاز٠

ٜعٛد املٛظـ إ  ٚظٝؿت٘ األص١ًٝ إذا ناْث غاغس٠ أٚ إ  ٚظٝؿري١ أخريس٣ يف ذاج دزرري١    
، ٜػريػٌ ٚظٝؿتري٘ األصري١ًٝ بصريؿ١      ، ؾإذا   ةٛرد ٚظٝؿ١ غرياغس٠  ٚظٝؿت٘ األص١ًٝ ْٚٛعٗا

  . ، ع٢ً إٔ ٜػػٌ أٍٚ ٚظٝؿ١ ربًٛ َٔ ذاج دزر١ ٚظٝؿت٘غدص١ٝ 
 

 (71َاد٠ )
، ع٢ً إٔ ٜكريّٛ   جيٛش يًُٛظـ إٔ ٜطًا إْٗا٤ إعازة٘ قبٌ اْتٗا٤ املد٠ املسخص ي٘ بٗا

 .  بإخطاز ازب١ٗ املعاز إيٝٗا بسغبت٘ يف إْٗا٤ اإلعاز٠ قبٌ غٗس َٔ إْٗا٥ٗا
ازب١ٗ املعرياز َٓٗريا خريالٍ أضريبٛع      ٚيف مجٝع األصٛاٍ ، جيا ع٢ً املٛظـ ايعٛد٠ إ 

 . اشبازر١َٝٔ ةازٜ  اْتٗا٤ اإلعاز٠  َٔ ةازٜ  اْتٗا٤ اإلعاز٠ ايداخ١ًٝ ، ٚغٗسٜٔ
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 (72َاد٠ )
ةدخٌ َد٠ اإلعاز٠ يف صطاب َريد٠ خدَري١ املٛظريـ ايؿعًٝري١ ٚيف اضريتضكام ايعريالٚاج       

 . ٚايرتقٝاج
 

 ايؿصٌ ايطابع
 اإلراشاج

 (73َاد٠ )
اي١َٝٛٝ يرٟٚ اإلعاق١ نكداز ضاع١ ، بايطُاح يِ باسبطٛز بعد ُةدؿا ضاعاج ايعٌُ 

َٛاعٝد ايعٌُ ايسمس١ٝ بٓصـ ضرياع١ ٚاالْصريساف قبريٌ َٛاعٝريد ايعُريٌ ايسمسٝري١ بٓصريـ        
 ضاع١ .
 

 (74َاد٠ )
       ٘ ، ةكٝريريد ؾٝريري٘ مجٝريريع    ةعريريد اإلداز٠ ًَؿريريًا ؾسعٝريريًا يهريريٌ َٛظريريـ ٜريريٛدع نًريريـ خدَتريري

، ٚنريريريو ايسصريريٝد املتبكريريٞ يريري٘ َريرئ   أْريريٛاع اإلرريرياشاج ايريرييت  صريريٌ عًٝٗريريا خريريالٍ ايعريرياّ    
 إراشة٘ ايدٚز١ٜ يف ْٗا١ٜ ايعاّ .

 

 (75َاد٠ )
ةكريريريّٛ نريريريٌ إداز٠ بازبٗريريري١ اسبهَٛٝريريري١ بإعريريريداد رريريريدٍٚ شَريريري  باإلرريريرياشاج ايدٚزٜريريري١      

، ٚطبكريريريًا ملريريريا  ، يف ضريريري٤ٛ املتريريريٛاؾس َريريرئ زصريريريٝد ٖريريريرٙ اإلرريريرياشاج يهريريريٌ َريريريِٓٗ ملٛظؿٝٗريريريا
 ةكتطٝ٘ َصًض١ ايعٌُ .

 

 (76َاد٠ )
سغا يف ايكٝاّ بإراش٠ دٚز١ٜ ، إٔ ٜكدّ طًبًا بريو إ  ز٥ٝط٘ جيا ع٢ً نٌ َٛظـ ٜ

املباغس قبٌ بداٜتٗا بٛقٍث ناٍف ، ٜبني ؾٝ٘ َد٠ اإلراش٠ املطًٛب١ ، ٚع٢ً ايريس٥ٝظ املباغريس إٔ   
 ٌٝ طًا املٛظـ إ  اإلداز٠ يًتأند َرئ إٔ زصريٝدٙ َرئ اإلررياشاج ايدٚزٜري١ ٜطريُح يري٘        

 باملد٠ املطًٛب١ .
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 (77َاد٠ )
نٌ َٛظـ زخص ي٘ بإراش٠ دٚزٜري١ ، إٔ ٜكريدّ يف ايٝريّٛ األخريري َرئ أٜرياّ        جيا ع٢ً

ايعٌُ ايسمس١ٝ ، ايطابل ع٢ً قٝاَ٘ بٗا ، إقسازًا ع٢ً ايُٓريٛذش ايريرٟ ُٜعريد يريريو َٛضريضًا      
 ؾٝ٘ َا ًٜٞ :

 ةازٜ  بد٤ اإلراش٠ ٚةازٜ  اْتٗا٥ٗا . -1
 عٓٛاْ٘ خالٍ ؾرت٠ اإلراش٠ ، إٕ ٚرد ، ٚٚض١ًٝ االةصاٍ ب٘ . -2

 

 نُا جيا عًٝ٘ إٔ ٜكدّ بعد عٛدة٘ َٔ اإلراش٠ إقسازًا نباغس٠ ايعٌُ .
ٜٚكّٛ ايريس٥ٝظ املباغريس باعتُرياد إقريسازٟ ايكٝرياّ باإلررياش٠ ٚايعريٛد٠ َٓٗريا ٚإصايتُٗريا إ           

 . اإلداز٠ الرباذ َا ًٜصّ ٚصؿعُٗا باملًـ اشباص باملٛظـ
 

 (78َاد٠ )
 ال ٜطتضل املٛظـ إراش٠ دٚز١ٜ عٔ املدد ايتاي١ٝ :

 أْٗٝث خدَت٘ خاليا .  أٚؾرت٠ االختباز إذا اضتكاٍ املٛظـ    -1
 َد٠ ايٛقـ عٔ ايعٌُ بدٕٚ زاةا إذا شادج ع٢ً ضبع١ أٜاّ .   -2
 ٜعٌُ ؾٝٗا املٛظـ . َد٠ اإلخطاز بإْٗا٤ اشبد١َ اييت ال   -3
 َد٠ اسببظ ةٓؿٝرًا سبهِ ْٗا٥ٞ .   -4
املسضري١ٝ ،   اإلررياش٠ َد٠ اإلررياش٠ ايرييت ةصٜريد َريدةٗا عًري٢ ضريت١ أغريٗس ؾُٝريا عريدا             -5

 ٚاإلراش٠ بدٕٚ زاةا إذا شادج ع٢ً ضبع١ أٜاّ .
 َد٠ االْكطاع عٔ ايعٌُ .   -6

 
 (79َاد٠ )

جيٛش يًس٥ٝظ ايتٓؿٝرٟ إٔ ٜطًا َٔ املٛظريـ ايعريٛد٠ إ  عًُري٘ قبريٌ اْتٗريا٤ إراشةري٘       
 ذيو .ايدٚز١ٜ ، إذا اقتطث َصًض١ ايعٌُ 
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 (80َاد٠ )
ةصسف يًُٛظـ ناٌَ َطتضكاة٘ عٔ اإلراش٠ ايدٚز١ٜ َريع زاةريا ايػريٗس ايريرٟ ٜطريبل      

 . اإلراش٠
 

 (81َاد٠ )
 ٚ أحٓا٤ٖريا   جيا إٔ خيطس املٛظـ ر١ٗ عًُ٘ ن زاج اإلراش٠ ايعازض١ قبٌ ايكٝاّ بٗريا أ

عًُري٘ بٝاْريًا   ، ؾعًٝ٘ إٔ ٜكدّ عكا عٛدة٘ إ   ، ؾإذا   ٜتُهٔ َٔ ٖرا اإلخطاز إٕ أَهٔ
 عت  َٓكطعًا عٔ ايعٌُ .ا، ٚإال  باألضباب اييت ةٛضح إٔ غٝاب٘ نإ بعرز َكبٍٛ

 

 (82َاد٠ )
، إخطرياز   ، أٚ ع٢ً َٔ ٜٓٛب عٓ٘ إذا أصٝا املٛظـ أحٓا٤ أٚ بطبا عًُ٘ ةعني عًٝ٘

، ٚذيو خالٍ َد٠ ال دباٚش ةطري١ عػريس َٜٛريًا     ر١ٗ عًُ٘ باسبادذ ايرٟ ةطبا يف إصابت٘
، ٚعًري٢ رٗري١ عًُري٘ إخطرياز ازبٗري١ ايطبٝري١ املدتصري١         نخس َٔ ةريازٜ  ٚقريٛع اسبريادذ   ع٢ً األ

إلرسا٤ ايهػـ ايطيب ع٢ً املٛظـ املصاب ملعسؾ١ ضبا إصابت٘ ٚبٝإ َد٣ صًتٗا بايعٌُ 
 ٚاملد٠ ايالش١َ يعالر٘ ٚةكدٜس ْطب١ ايعزص ايٓاةس عٓٗا إٕ ٚرد .

 
 (83َاد٠ )
ٓتني ، ةبدأ بعد اْتٗا٤ إراش٠ ايٛضع َباغس٠ ، متٓح املٛظؿ١ ضاعيت زضاع١ ًَٜٛٝا ملد٠ ض

 . ٜٚرتى يًُٛظؿ١ ذبدٜد ٚقث ايسضاع١
 

 (84َاد٠ )
 ريريٓح املٛظريريـ إرريرياش٠ عريريصا٤ بساةريريا إمجريريايٞ ملريريد٠ ةطريري١ أٜريرياّ يف صايريري١ ٚؾريريا٠ أصريريد        
أقازبريري٘ َريرئ ايدزرريريري١ األٚ  ، ٚملريريد٠ حالحريري١ أٜريريرياّ إذا نريريإ املتريريٛؾ٢ أصريريريد أقازبريري٘ صتريريري٢        

رريريرياش٠ ملريريريد٠ ضريريريبع١ أٜريريرياّ إذا اضريريريطس املٛظريريريـ يًطريريريؿس إ  ايدزرريريري١ ايسابعريريري١ ، ٚةهريريريٕٛ اإل
 .  اشبازش

 . ٚال ذبطا َد٠ إراش٠ ايعصا٤ َٔ اإلراش٠ ايدٚز١ٜ إذا ٚقعث خاليا



 

 
 

 

 

- 28 - 

 (85َاد٠ )
  ٓح املٛظـ ايكطسٟ إراش٠ بدٕٚ زاةا ملساؾك١ ايصٚش املٛظـ بإصد٣ ازبٗاج اسبهَٛٝري١ 

إذا أسبريل   ، ايدٚيري١ أٚ ايػسناج اييت ةطاِٖ ؾٝٗا أٚ ازبٗاج اييت متٍٛ َٛاشْتٗا َٔ ايدٚي١ 
 يًعٌُ بإصد٣ ايبعخاج ايتُخ١ًٝٝ يًدٚي١ يف اشبريازش ، أٚ إذا أعريري يًعُريٌ خريازش ايريبالد ،      

 . إراش٠ دزاض١ٝ أٚ أٚؾد يًدازش ملد٠ ال ةكٌ عٔ ض١ٓ يف بعخ١ أٚ

اصتطرياب  ٚال ةريدخٌ يف   ،ٚةدخٌ َد٠ ٖرٙ اإلراش٠ يف صطاب املريد٠ ايالشَري١ يًرتقٝري١    
 َد٠ َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اشبد١َ .

 

 (86َاد٠ )
 جيريريريٛش َريريريٓح املٛظريريريـ ايكطريريريسٟ إرريريرياش٠ بساةريريريا إمجريريريايٞ ملساؾكريريري١ شٚرتريريري٘ أٚ إصريريريد٣  

 ضبازَ٘ ، ٚذيو يف اسباالج ايتاي١ٝ :

 املُٗاج ايسمس١ٝ . -1
 ايدٚزاج ايتدزٜب١ٝ .  -2

 ٚةهٕٛ اإلراش٠ بدٕٚ زاةا ؾُٝا جياٚش َد٠ غٗس .
َٔ ازب١ٗ اسبه١َٝٛ اييت ةعٌُ  ،ضٛا٤ نإ َٛظؿًا أٚ غري َٛظـ  ،ٜٚصسف يًُساؾل 

بٗا املٛظؿ١ ، ْصـ بدٍ ايتُخٌٝ ٚةرنس٠ ضؿس براج ايؿ٦ري١ املكريسز٠ يًُٛظؿري١ طبكريًا يألصهرياّ      
 املٓع١ُ يريو .

 ألصهاّ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ .  ٚؾكًاُٚةضدد ا ازّ 
 

 (87َاد٠ )
ملساؾكري١ َريسٜا يًعريالش خريازش ايدٚيري١       جيٛش يًس٥ٝظ َٓح املٛظـ إراش٠ بساةا إمجايٞ

 . املدتص١ يف اسباالج اييت ةطتدعٞ اصطضاب َساؾل ، بٓا٤ً ع٢ً ةٛص١ٝ ازب١ٗ ايطب١ٝ
 . ٚةهٕٛ َد٠ اإلراش٠ يًؿرت٠ ايالش١َ يعالش املسٜا باشبازش
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 (88َاد٠ )
يًعريالش  متٓح املٛظؿ١ ايكطس١ٜ إراش٠ بساةا إمجايٞ ملساؾك١ طؿًٗا املريسٜا أحٓريا٤ إقاَتري٘    

بإصد٣ املطتػؿٝاج ايعا١َ أٚ اشباص١ داخريٌ ايدٚيري١ ، ٚذيريو يف اسبرياالج ايرييت ةطريتدعٞ       
 ذيو ، بٓا٤ً ع٢ً ةكسٜس َٔ املطتػؿ٢ َعتُد َٔ ازب١ٗ ايطب١ٝ املدتص١ .

 
 (89َاد٠ )

 جيريريٛش بكريريساز َريرئ ايريريس٥ٝظ َريريٓح املٛظريريـ ايكطريريسٟ إرريرياش٠ ةؿريريسؽ اضريريتخٓا١ٝ٥ بساةريريا         
ٍ أٚ َٗريرياّ ةتعًريريل باملػريريازن١ يف ايؿريريسم ايٛطٓٝريري١     ، ٚذيريريو يًكٝريرياّ بريريأٟ أعُريريا    إمجريريايٞ

أٚ األْػريريط١ ايسٜاضريري١ٝ أٚ ايريري اَس االرتُاعٝريري١ أٚ ايخكاؾٝريري١ أٚ ألٟ أضريريباب    املطريريابكاج أٚ
أخس٣ َػاب١ٗ ال ةتعًل بعٌُ ازب١ٗ اسبه١َٝٛ اييت ٜعٌُ بٗا املٛظريـ ، ٚذيريو بٓريا٤ً عًري٢     

 . ددٖاطًا ازبٗاج ايسمس١ٝ املع١ٝٓ بتًو اجملاالج ٚيًُدد اييت ذب
  

 (90َاد٠ )
جيريريٛش َريريٓح املٛظريريـ ايكطريريسٟ إرريرياش٠ دزاضريري١ٝ يًُريريد٠ ٚبايػريريسٚط املٓصريريٛص عًٝٗريريا يف  

 . ايكإْٛ املٓعِ يًبعخاج ايدزاض١ٝ
 

 (91َاد٠ )
ُُٜٓح املٛظـ ايكطريسٟ ايريرٟ ٜريدزع عًري٢ ْؿكتري٘ اشباصري١ إررياش٠ بساةريا إمجريايٞ ألدا٤          

جيرياٚش ٜريَٛني َرئ     يف َٝعاد ال االَتضاْاج قبٌ بد٥ٗا بأضبٛع ، ع٢ً إٔ ٜعٛد إ  ايعٌُ
ةازٜ  اْتٗا٤ االَتضاْاج إذا نإ أداؤٖا خازش ايدٚي١ ، ًَٜٚٛا ٚاصريدًا إذا نريإ أداؤٖريا داخريٌ     

 ايدٚي١ .
 ٚيف مجٝع األصٛاٍ ، جيا َساعا٠ َا ًٜٞ :

 . اسبصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ َطبك١ يًدزاض١ َٔ ايس٥ٝظ -1
، َع منريٛذش   أٚ َا ٜؿٝد ذيو إزؾام صٛز٠ طبل األصٌ ، َٔ ردٍٚ االَتضاْاج ، -2
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 . طًا اإلراش٠ َٛضضًا ؾٝ٘ ةازٜ  بد٤ ٚاْتٗا٤ االَتضاْاج
 . ةكدِٜ َا ٜخبث أدا٤ٙ االَتضاْاج -3

 
 (92َاد٠ )

دباٚش غٗسًا بكساز  جيٛش يألضباب اييت ٜبدٜٗا املٛظـ ، َٓض٘ إراش٠ بدٕٚ زاةا ملد٠ ال
 ش ذيو .َٔ ايس٥ٝظ ايتٓؿٝرٟ ، ٚبكساز َٔ ايس٥ٝظ ؾُٝا جياٚ

 
 (93َاد٠ )

يف مجٝع األصٛاٍ ، ٜباغس املٛظـ عًُ٘ عكا اْتٗا٤ إراشة٘ َباغس٠ ، ؾإذا نإ ايٝريّٛ  
عًٝري٘ إٔ ٜباغريس عًُري٘ يف أٍٚ     ٚرريا  ،ايرٟ ًٜٞ اْتٗا٤ اإلراش٠ عط١ً أضبٛع١ٝ أٚ زمس١ٝ 

 ّٜٛ عٌُ .
 

 ايؿصٌ ايخأَ
 ايتضكٝل

 (94َاد٠ )
َع٘ ، ٚذيو نٛرا إخطرياز نتريابٞ ٜطريًِ    جيا إخطاز املٛظـ نٝعاد اسبطٛز يًتضكٝل 

، ٜريتِ إخطريازٙ بهترياب َطريزٌ عًري٢       إيٝ٘ غدصًٝا نكس عًُ٘ ، ٚإذا ةعرز ةطًُٝ٘ اإلخطاز
 عٓٛاْ٘ ايخابث نًـ خدَت٘ أٚ إخطازٙ بإصد٣ ايٛضا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ اسبدٜخ١ .

ٟ ٚإذا زؾا املٛظـ ةطًِ اإلخطاز أٚ إذا    طس يف املٛعد ا دد زغِ إخطازٙ بأ
َريرئ ايٛضريريا٥ٌ املػريرياز إيٝٗريريا يف ايؿكريريس٠ ايطريريابك١ ، رريرياش إرريريسا٤ ايتضكٝريريل يف غٝبتريري٘ ٚؾكريريًا     

 يإلرسا٤اج املٓصٛص عًٝٗا يف قإْٛ املٛازد ايبػس١ٜ املد١ْٝ ٖٚرٙ ايال٥ض١ .
 

 (95َاد٠ )
ٜتٓاٍٚ ايتضكٝل َا ٜعريس  أحٓريا٤ٙ َرئ ٚقريا٥ع ةٓطريٟٛ عًري٢ طبايؿرياج أٚ خريسٚش عًري٢          
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بايٛاقعري١ األصري١ًٝ ، ؾريإذا ةريبني يًُضكريل إٔ ملٛظريـ آخريس        َكتط٢ ايٛارا ٚيريٛ   ةتصريٌ   
، ةعني عًٝ٘ زؾع األَريس يًريس٥ٝظ ايتٓؿٝريرٟ ايريرٟ ٜريأَس باضريتدعا٤        عالق١ نٛضٛع ايتضكٝل

 .  املٛظـ يًتضكٝل َع٘
، ةعريني عريس  األَريس     ٚإذا ةبني َٔ خالٍ ايتضكٝل ٚرٛد غب١ٗ ازةهرياب رس ري١ رٓا٥ٝري١   

. ٚال ٜرتةا ع٢ً إبريالؽ   ايعا١َ أٚ اضتهُاٍ ايتضكٝل ع٢ً ايس٥ٝظ ايتٓؿٝرٟ إلبالؽ ايٓٝاب١
ايٓٝاب١ ايعا١َ اإلخالٍ حبل ازب١ٗ اسبه١َٝٛ يف ةٛقٝع ازبصا٤ ايتريأدٜيب عُريا حبريث يف صريل     

 . املدايـ
 

 (96َاد٠ )
  ٚ عرئ اإلدال٤   نٌ َٛظـ ٜطتدع٢ يطُاع غٗادة٘ يف ايتضكٝل ٚ تٓع عرئ اسبطريٛز أ

 . ُٜطا٤ٍ ةأدٜبًٝا ، نا يدٜ٘ َٔ َعًَٛاج دٕٚ عرز َكبٍٛ
 

 (97َاد٠ )
 جيريريا مسريرياع ايػريريٗٛد ٚةكريريدِٜ أديريري١ اإلحبريرياج األخريريس٣ يف َٛارٗريري١ املٛظريريـ ا ريرياٍ      
يًتضكٝل ، َا   ٜس ا كل إٔ َصًض١ ايتضكٝريل ةكتطريٞ مسرياع ايػريٗٛد أٚ عريس  أديري١       

 . اإلحباج يف غٝبت٘
 ٜٚٛقع ايػاٖد يف ْٗا١ٜ أقٛاي٘ .

 
 (98َاد٠ )

َرئ ايتضكٝريل َريرنس٠ بريايسأٟ ؾُٝريا ٖريٛ َٓطريٛب إ  املٛظريـ         ٜعد ا كل بعد اْتٗا٥٘ 
ٜٚعسضٗا َع ضباضس ايتضكٝل ٚأدي١ اإلحباج أٚ ايٓؿريٞ عًري٢ ايريس٥ٝظ ايتٓؿٝريرٟ يًتصريسف      

 . يف ايتضكٝل
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 ايؿصٌ ايتاضع
 ايطال١َ ٚايصض١ امل١ٝٓٗ

 (99َاد٠ )
يصريض١  ٚايتدابري ايالش١َ يتضكٝل ايطريال١َ ٚا  ع٢ً ازب١ٗ اسبه١َٝٛ ارباذ االصتٝاطاج

 ، املٗٓٝريريريري١ يف أَريريريريانٔ ايعُريريريريٌ ، ٚةٓعريريريريِٝ ٚضريريريريا٥ٌ ايٛقاٜريريريري١ َريريريرئ أَريريريريسا  املٗٓريريريري١      
 . نا ٜهؿٌ محا١ٜ املٛظؿني َٔ األخطاز اييت ٜتعسضٕٛ يا أحٓا٤ ةأد١ٜ عًُِٗ

 
 (100َاد٠ )

،  ًٜتصّ املٛظريـ بتٓؿٝرير ةعًُٝرياج ازبٗري١ اسبهَٛٝري١ بػريإٔ ايطريال١َ ٚايصريض١ املٗٓٝري١         
ٚاملالبريريظ املعريريد٠ يريريا ، ٚأدا٤ ٚاربريرياج ٚظٝؿتريري٘ بطسٜكريري١ ةطريرئُ ٚاضريريتدداّ أرٗريريص٠ ايٛقاٜريري١ 

 . ضالَت٘ ٚضال١َ اآلخسٜٔ
 

 ايؿصٌ ايعاغس
 اْتٗا٤ اشبد١َ

 (101َاد٠ )
( َرئ قريإْٛ   107ةٓتٗٞ خد١َ املٛظريـ ألصريد األضريباب املٓصريٛص عًٝٗريا يف املرياد٠ )      

 املٛازد ايبػس١ٜ املد١ْٝ . 
َٔ ايطًط١ املدتص١ بايتعٝني َٛضضًا  ٜصدز بإْٗا٤ اشبد١َ قساز ،ٚيف مجٝع األصٛاٍ 

 . ؾٝ٘ ضبا ٚةازٜ  إْٗا٤ اشبد١َ
 

 (102َاد٠ )
خيطس املٛظـ ايرٟ ةٓتٗٞ خدَت٘ يبًٛؽ ايطٔ ايكا١ْْٝٛ بصٛز٠ َٔ قساز إْٗا٤ خدَت٘ 

 قبٌ بًٛؽ ايطٔ بخالحني ًَٜٛا ع٢ً األقٌ ٜٚٛدع األصٌ يف ًَـ اشبد١َ . 
*     *     *     * 

 


