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باسـم اللــه الرحمـان الرحيــم 
 

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،نوالسيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،نو املحترمون السيدات والسادة املستشار

 

ش الزي ٌضشفني أن  أغشؼ غلى أهظاس املجلس املىكش هػ الخلٍش

أغذجه لجىت الخػلُم والضئون الثلافُت والاحخماغُت بمىاسبت دساستها 

 املخػلم بحلىق 2.00 بخغُير وجخمُم اللاهىن سكم 66.19ملضشوع كاهىن سكم 

خ  ل 11املئلف والحلىق املجاوسة هما وافم غلُه مجلس الىىاب بخاٍس  أبٍش

2022) .

جذاسسذ اللجىت هزا املضشوع اللاهىن بشئاست السُذ غبذ الشحمان 

س ي سئِس اللجىت، وبحؾىس السُذ محمذ مهذي بيسػُذ وصٍش  إلادَس

الضباب والثلافت والخىاعل، ورلً في افاس احخماغين مخخالُين خغغا 

خ  ذ غلى هزا املضشوع اللاهىن بخاٍس ل 27 و20للذساست والخغٍى . 2022 أبٍش

وهىزا، فلذ كذم السُذ الىصٍش غشؽا جفغُلُا بضؤن هزا الىػ 

عي، مضيرا الى أهم املشحػُاث املػخمذة في عُاغخه، وخاعت حماًت  الدضَش

ت إلابذاع والخػبيراث الثلافُت املىغىظ غليها في الفغل   مً 5حٍش

الذسخىس، هما حاء اسخجابت لخقلػاث فئت غٍشؾت مً املجخمؼ لها جؤزير في 

الساحت الثلافُت والفىُت، وال سُما املبذغين واملهىُين ومخخلف الفاغلين 

في مُذان حلىق املئلف والحلىق املجاوسة، وأبشص أهمُت هزا املضشوع مً 

خالٌ جمىين املبذغين مً الاسخفادة مً اًشاداث مىخظمت جؾمً الحذ 

ألادوى مً الاسخلالٌ املادي لهم ألحل دغم الحشهُت إلابذاغُت ببالدها 

تها واغىاء الساحت الىفىُت فىُا وأدبُا، هما أوضح بؤن  وؽمان اسخمشاٍس
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ػُت حاءث لخذاسن الىلائػ التي هشستها املماسساث  هزه املبادسة الدضَش

السابلت في املجاالث التي لها غالكت بحلىق املئلف والحلىق املجاوسة 

والفىاهين واملبذغين وإلاغالمُين وهزا مىاهبت الخقىس املدساسع في هزا 

ت الثلافُت املغشبُت ض الهٍى . املجاٌ غلى الغػُذ الذولي، مؼ ؽمان حػٍض

وأغلً بؤن هزا املضشوع اللاهىن حاء بملخؾُاث كاهىهُت مسخجذة 

فىىن الشسم "، "حم الخدبؼ"تهم ادساج حػاٍسف حذًذة بخغىظ 

، وهي بمثابت حلىق "خذمت جلاسم املحخىي غبر ألاهترهِذ"، "والدضىُل

جؾمً الجاهب املادي للفىاهين املغاسبت الىاججت غً اغادة بُؼ أغمالهم 

ومغىفاتهم ألاعلُت، مؾُفا بؤن هزا املضشوع ًؤحي في افاس مالئمخه مؼ 

الاجفاكُاث الذولُت، وخاعت مؼ مػاهذة مشاهط لخِسير الىفار الى 

املغىفاث امليضىسة لفائذة ألاشخاظ املىفىفين أو مػاقي البغش أو روي 

اغاكاث أخشي في كشاءة املقبىغاث، اؽافت الى ملخؾُاث حذًذة تهم 

حماًت حلىق املئلف والحلىق املجاوسة في البِئت الشكمُت واملقبىغاث 

وامليضىساث الصحفُت، وهزا ادساج أحيام خاعت بالػلىباث تهم الاسخغالٌ 

ت . الشكمي للمغىفاث املىسُلُت واملغىفاث السمػُت البغٍش

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،نوالسيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،نو املحترمون السيدات والسادة املستشار

احسمذ دساست هزا املضشوع اللاهىن بالخفاغل إلاًجابي للسُذاث 

ً مؼ امللخؾُاث اللاهىهُت الىاسدة فُه، بحُث واهذ  والسادة املسدضاٍس

فشعت لخػمُم الىلاش وجبادٌ وحهاث الىظش وفشحذ غذة حساإالث 

عي، ار  ذ هزا الىػ الدضَش وملترحاث وحػذًالث اهغبذ حمُػها غلى ججٍى

أبذي حمُؼ املخذخلين مىافلتهم املبذئُت غلى أن هزا املضشوع اللاهىن، 

ًخؾمً غذة ملخؾُاث كاهىهُت جىغب في افاس ؽمان الػذًذ مً الحلىق 

ش واغىاء  لفائذة الػاملين في املجاٌ الفني وإلابذاعي، مما سِساهم في جقٍى
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الساحت الفىُت الىفىُت وحصجُؼ إلابذاع، غير أنهم أزاسوا الػذًذ مً 

املالحظاث والدساإالث جمحىسث أهمها حٌى مذي الخلائُت بػؿ اللقاغاث 

ت ومشاغاة اخخغاعاتها في عُاغت هزا املضشوع اللاهىن، وخاعت  الىصاٍس

وصاسة ألاسشة والخؾامً واملساواة والخىمُت الاحخماغُت، ورلً فُما ًخػ 

مشاغاة الفئت مً روي الاحخُاحاث الخاعت، ومشاغاة الاوسجام مؼ وصاسة 

الػذٌ فُما ًخػ احذار الػلىباث البذًلت واصشاهها في هزا إلافاس جفادًا 

ملا مً صؤهه أن ٌػاسؼ البىىد الىاسدة في اللاهىن الجىائي مً أحيام 

. وغلىباث، وخاعت غلى الصحافُين وامللاوالث الصحفُت

هما فشح حساٌإ حٌى أهمُت اصشان الفاغلين واملهىُين املػىُين 

عي وخاعت الىلابت الىفىُت  باألمش كبل اغذاد وعُاغت هزا الىػ الدضَش

للصحافت، وفي هزا الغذد جمذ املقالبت بؾشوسة مىح الذغم للملاوالث 

الصحفُت بىاء غلى مػاًير صفافت والخػامل مؼ حمُؼ الصحف بملاسبت 

. حلىكُت غادلت ومىغفت

الزي خفذ دوسه " الحيىاحي"هما وان الىلاش فشعت إلبشاص أهمُت 

أزىاء الجائحت، مما أزش سلبا غلى حاهبه الاحخماعي، مما ٌسخذعي ؽشوسة 

. اًالء الػىاًت به في هزا املضشوع اللاهىن وؽمان حلىكه

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،نوالسيدات والسادة الىزراء املحترم

، نو املحترمون السيدات والسادة املستشار

في مستهل ألاحىبت التي كذمها السُذ الىصٍش غلى أهم املالحظاث 

ً، فلذ أزنى بذاًت غلى ما  املقشوحت مً لذن السُذاث والسادة املسدضاٍس

حاء مً ملترحاث كُمت في مذاخالتهم وازشائهم الىلاش حٌى هزا الىػ 

عي الزي حاء بخػذًالث جلىُت حٌى بػؿ بىىده والتي تهذف ؽمان  الدضَش

الحلىق الاحخماغُت واًجاد والبذائل اللاهىهُت للفىاهين واملبذغين مً خالٌ 

ت،  جىسُؼ الذغم لباقي الفئاث والضامُت جقبُم الخغقُت الصحُت إلاحباٍس
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ل  واحذار مئسست مسخللت حػمل غلى النهىؼ بالفىاهين واملبذغين وجمٍى

بشامجهم لؾمان عىاغت سِىمائُت وفىُت راث حىدة غالُت جشاعي الجاهب 

الثلافي لبالدها وجىاهب الخقىساث املدساسغت في هزا املجاٌ، مؾُفا بؤن 

الىصاسة سخػمل في افاس مؾاغفت اللاغاث السِىمائُت التي جظل حىشا غلى 

 كاغت سِىمائُت غلى 150محىسي الشباـ والذاس البُؾاء، ورلً بخجهيز 

الغػُذ الىفني بغُت جحفيز املىخجين والفىاهين مػا، مضيرا في هفس السُاق 

الى أن الذولت سعذث مساهماث مالُت مهمت مً أحل مىحها لفئاث غٍشؾت 

مً الفىاهين واملبذغين واهذ غير مذسحت في السابم، خغىعا وأن أغلب 

ت ودًمىمت  هئالء الفىاهين ال ًخىفشون غلى دخل كاس هدُجت غذم اسخمشاٍس

. أغمالهم الفىُت

وفُما ًخػ ألاسئلت املشجبقت بالصحافت والػلىباث الجىائُت، فلذ 

أوضح بؤن ًخم مىح الذغم املادي لها بىاء غلى احترام مسافش خاعت جخمثل 

في مذي كاهىهُت احذار جلً الصحف ووسبت ملشوئُتها، مؾُفا بؤن هزا 

اث تهم  املضشوع اللاهىن حاء بآلُاث حذًذة وبذًلت للػلىباث السالبت للحٍش

 4 أو 3فئاث الضباب املحيىم غليهم سىىاث سجىُت كلُلت جتراوح ما بين 

أصهش فلك، بحُث ًجب مشاغاة سنهم واهضاٌ غلىباث اعالحُت وتهزًبُت في 

حلهم غىؼ الػلىباث الحبسُت، وهزا ألامش جمذ ازاسجه مؼ وصٍش الػذٌ في 

ت ًىم الثالزاء  ل 19افاس حلست ألاسئلت الضفٍى . 2022 أبٍش

وخخم حىابه غلى أن ألاغماٌ الفىُت بيل أهىاغها ٌػذ مىسبا لشصق 

الػذًذ مً الفىاهين واملبذغين، لزا ًجب جلذًش هزا املجاٌ وجذبيره بما 

عي ًؾمً  ًىاسب وؽػُتهم داخل املجخمؼ، هما أن هزا الىػ الدضَش

ت، وبالخالي حماًت الفىان  حماًت حلىق الخؤلُف مً اللشعىت الفىُت والفىٍش

. خغىعا والفً غمىما

 



6 

 

 

 أيها السيدات والسادة،
 

للذ وسدث غلى هزا املضشوع اللاهىن مجمىغت مً الخػذًالث 

م الاجحاد املغشبي للضغل  م الاجحاد ( حػذًال12)امللذمت مً فشف فٍش ، وفٍش

 5)، ومجمىغت الػذالت الاحخماغُت ( حػذًالث4)الػام للضغالين باملغشب 

. (حػذًالث

ذ لم جخجاوب الحيىمت مؼ هزه الخػذًالث  وخالٌ غملُت الخغٍى

بشمتها، مما أدي بؤصحابها الى سحبها، باسخثىاء املادة الثالثت التي حاءث 

هخػذًل اؽافي كذم مً فشف مجمىغت الػذالت الاحخماغُت حُث لم جحظ 

ذ،  ، الش يء الزي أدي بؤصحابها الى الدضبث بها، فػشؽذ للخغٍى باللبٌى

: فياهذ الىدُجت والخالي 

  1: املىافلىن 

  5: املػاسؽىن 

  1: املمخىػىن 

 66.19وفي الخخام، عادكذ اللجىت غلى مضشوع اللاهىن سكم 

 املخػلم بحلىق املئلف والحلىق املجاوسة 2.00بخغُير وجخمُم اللاهىن سكم 

: بشمخه بذون حػذًل بالىدُجت الخالُت 

  6: املىافلىن 

  ال أحذ : املػاسؽىن

  1: املمخىػىن 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  
  كما أحيـــل على اللجنــة ووافقت عليهمشــروع القانــون
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  عــرض السيــد وزيـــر الشباب والثقافة والتواصلعــرض السيــد وزيـــر الشباب والثقافة والتواصل

  



 عرض

 بتغيري وتمتمي  66.19مرشوع قانون رمق 

 املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 2.00القانون رمق 



 تقديم 

2 

 

   المرجعيات•
  

المتعلا  بققاو   2.00يندرج إعداد مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القاانون رمام 

 : المؤلف والققو  المجاورة
 

o  5في سيا  قماية قرية اإلبداع والتعبيرات الثقافية المنصوص عليها في الفصل 

 ؛من الدستور
 

o  مطاع االتصال في مجال قماياة ققاو  الملةياة  بهافي إطار اإلصالقات التي يقوم

الفةرية والرامية إلى تعزياز وتقاديا الترساانة القانونياة مصاد ضامان قماياة  ةبار 

  .لققو  المؤلفين والمبدعين ببالدنا



 تقديم 

3 

   المرجعيات•
 

o مجال ققو  المؤلف والققو  المجاورة فاي  هاعرف التيسريعة الهامة والتطورات ال

انتشااار واساا  ى التةنولااوجي الشاايذ الااب  ترتاا  عناا  علااى المسااتو الساانين ايرياارة

 . اينترنيتالستغالل المصنفات المقمية عبر شبةة 
 

 

الفارا  القاصال بفعال التطاور التةنولاوجيح  صابل مان الضارور  مراجعاة هابا ولسد   

القانون الوطني المتعلا  بققاو  المؤلاف والققاو  المجااورةح لةاي ياتمةن مان مواةباة 

 .التطور الب  يعرف  هبا المجال على الصعيد الدولي



 تقديم 

4 

 
   ايهداف•

 

 

 : للققو  عن طري  تغطية مجاالت جديدة تهمبر يهدف مشروع هبا القانون إلى قماية  ة
 

o ردمااة "ح "والتشااةيلفنااون الرساام "ح "التتباا قاا  "ترااص جدياادة  تعاااريفإدراج

المصاانف البصاار  علااى "ح و"قاا  االسااتغالل"ح "اينترنيااتتقاساام المقتااوى عباار 

الاواردة فاي مشاروع هابا  وبلك انسجاما م  المقتضايات الجديادة ح”اينترنيتشبةة 

 القانون؛
 

oالقانون م  االتفاميات الدولية وراصة م  معاهدة مراةش لتيسير النفاب إلى  مالذمة

المصنفات المنشورة لفائدة ايشراص المةفاوفين  و معاامي البصار  و بو  إعاماات 

   المطبوعات؛ ررى في مراذة 



 تقديم 
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   ايهداف•
 

o الاب  يتعلا  باالققو  المادياة للفناانين " ق  التتب "تهم إضافة مقتضيات جديدة

اللوقاااات التشاااةيليةح ) التشاااةيليين الناتجاااة عااان إعاااادة بيااا  مصااانفاتهم ايصااالية

 ؛...( المنقوتات
 

o إضافة مقتضيات جديدة تهم قماية ققو  المؤلف والققو  المجااورة فاي البيئاة

 ؛(مطبوعاتح موسيقىح منشورات صقفية)الرممية 
 

o إدراج  قةااااام راصااااة باالسااااتغالل الرممااااي للمصاااانفات الموساااايقية والمصاااانفات

 .السمعية البصرية والمصنفات البصرية



 :المادة ايولى

6 

 

 بتغيير وتتميم  66.19مشروع مانون رمم 

المتعل  بققو  المؤلف والققو   2.00القانون رمم 

 المجاورة

 

 47و( الفقرة ايولاى) 45و 44و 3وتغير وتتمم على النقو التالي  قةام المواد ايولى 

المتعلا  بققاو  المؤلاف والققاو   2.00من القاانون رمام  64و 48و( الفقرة الثانية)

 1420ب  القعادة  9بتااري   1.00.20المجاورة الصادر بتنفيبه الظهير الشريف رمم 

 :ح ةما وم  تغييره وتتميم (2000فبراير 15)



 تعاريف :المادة ايولى
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المتعل   2.00بتغيير وتتميم القانون رمم  66.19مشروع مانون رمم 

 بققو  المؤلف والققو  المجاورة

  المواد التي تم تغييرها وتتميمها

 

 

ان مان صاناعة نسا  مان المصانف مان  " :التصاوير وسائل النسا  " ةال جهااز  و  داة تمة 

وياادرل فااي قةاام وسااائل النساا   .مباشاارةرااالل استنسااار  طباا  ايصاال وتساامل بقراذتاا  

 .المصنف مسبقا مبل صناعة نس  من  رممنة و  داة تتيل "جهاز التصوير  ةل 
 

بياا  القاا  رياار القاباال للتفوياات فااي االسااتفادة ماان نساابة ماان مقصااول ةاال ": قاا  التتباا " 

عمل فناي رااص بفان الرسام  و الفان التشاةيلي بعاد البيا  ايول مان طارف الفناان  و بو  "

عندما تتم هبه العملية عن طري   قد مهنياي ساو  فان الرسام  و التشاةيلح "وبلك ققوم ح 

 .إما ةبائ   و مشتر   و وسيط
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 بتغيير وتتميم  66.19مشروع مانون رمم 

المتعل  بققو  المؤلف والققو   2.00القانون رمم 

 المجاورة

 

التشاةيلية اللوقات الفنيةح الرسم علاى ممااشح النقاتح اإلباداعات  : “فنون الرسم والتشةيل”

على دعامات بصرية  و رمميةح الرسومات اليدويةح التصوير الفوتوررافيح الةاريةاتيرح فان "

 .الفنية"الطباعة الرطح 

ردماة يةاون هادفها الرئيساي  و  قاد  هادافها : “اينترنياتردمة تقاسم المقتوى عبر شبةة ”

تمةين الجمهور من الولوج إلى عدد ةبير من المصنفات المقمياة التاي يضاعها "هو الرئيسية 

 .اينترنيتالمستعملين عبر شبةة "إشارة مقدمو هبه الردمة رهن 

ةل ق  يمةن المؤلف من استعمال مصانف  مان  جال تققيا  عائاد لفائدتا ح  :“ق  االستغالل”

بلك االستعمال من مبل المؤلاف نفسا ح  و مان مبال الغيار بنااذ علاى تارريص منا ح "تم سواذ 

 .ومهما ةانت طريقة االستغالل  و الوسيلة المستعملة في بلك

ةال مصانف يتضامن صاورا  و مطبوعاا مةتوباا :  “اينترنياتالمصنف البصار  علاى شابةة ”

 .اينترنيت و شةل  يتم نشره واستغالل  عبر شبةة "نوع  ةيفما ةان 
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 بتغيير وتتميم  66.19مشروع مانون رمم 

المتعل  بققو  المؤلف والققو   2.00القانون رمم 

 المجاورة

 

 عليها يسر  التي والفنية ايدبية المصنفات إلى الصقفية المصنفات إضافة تمت 

 .القانون
 

 فيها بما الجميلة الفنون مصنفات بامي إلى التشةيلية الفنون إضافة تمت ةما 

 الجلدية والمطبوعات النقش و عمال والمنتوجات الزيتية والرسوم الرسوم

   .ايررى الجميلة الفنون مصنفات وجمي 

 المصنفات :3المادة 
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 بتغيير وتتميم  66.19مشروع مانون رمم 

المتعل  بققو  المؤلف والققو   2.00القانون رمم 

 المجاورة

 

  يدعى شرص لفائدة رلف   و المؤلف بموجب  يترلى الب  العقد هو النشر عقد 

 الرممية  و الورمية النس  من عدد إرراج على معينة شروط طب  و "الناشر"

 .وتوزيعها نشرها يتولى  ن بشرط المصنف من

 تعريف عقد النشر :44المادة 

  قةام عامة تتعل  بعقد النشر: ( 1الفقرة ) 45المادة 

 حجزافي تعويض على ينص و ن ةتابة العقد رمبي  ن البطالن طائلة تقت يج   

  و ورميا المنشورة بالمصنفات ايمر تعل  سواذ المقتضيات هبه وتطب 

  و إلةترونية دعامة على اينترنيت شبةة عبر تسويقها يتم التي بالمصنفات

 .ورمية
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 بتغيير وتتميم  66.19مشروع مانون رمم 

المتعل  بققو  المؤلف والققو   2.00القانون رمم 

 المجاورة

 

 للمؤلف المدفوعة المستققات مبلغ االمتضاذ وعند دفعها المتعين المستققات مبلغ

  عبر تسويقها يتم التي بالمصنفات  و ورميا المنشورة بالمصنفات ايمر تعل  سواذ

 .استغاللها شةل ةان ةيفما وبلك ورميةح  و إلةترونية دعامة على اينترنيت
 

 بتقديم – السنة في مرة ايمل على – يقوم  ن بلك من  المؤلف طل  إبا للناشر يجوز

 :يلي ما يتضمن بيان

.............. 

البي  الراصة بةل مصنف إبا ةان منشورا بطريقة رممية وةبا  مداريلبيان ( هـ

 وسيلة  ررى الستغالل هبا المصنف؛"   الناتجة عن  المداريل

 مصنف ؛تقرير مفصل قول قسا  الققو  بالنسبة لةل ( و

 .ثمن البي  المطب ( ز

 التزامات الناشر (:الفقرة الثانية) 47المادة 
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 بتغيير وتتميم  66.19مشروع مانون رمم 

المتعل  بققو  المؤلف والققو   2.00القانون رمم 

 المجاورة

 

 المةافأة :48المادة 

  تعويض على  و االستغالل مقصول م  متناسبة مةافأة على إما العقد ينص  ن يمةن

 بالنسبة المادةح هبه من ايولى الفقرة في إلي  المشار المةافأة مبد  ويطب  ........جزافي

 مِبل من استغاللها عند الصقف ناشر  لفائدة اينترنيت شبةة عبر المنشورة للمصنفات

 .الشبةة هبه عبر الردمات مقدمي

 (10.000) آالف عشرة بين تتراوح وبغرامة  شهر ستة إلى شهرين من بالقبس يعام 

 رير بطريقة مام من ةل فقطح العقوبتين هاتين بإقدى  و درهم (100.000)  لف ومائة

 المؤلف لققو  :متعمد برر  التجار  االستغالل بقصد ةانت وسيلة وبأ  مشروعة

 .1.49و 1.43و 10 و 9 المـــواد في إليها المشار

 العقوبات الجنائية :64المادة 
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 بتغيير وتتميم  66.19مشروع مانون رمم 

المتعل  بققو  المؤلف والققو   2.00القانون رمم 

 المجاورة

 

 :ثانيةالمادة ال

 1.15المتعل  بققاو  المؤلاف والققاو  المجااورة بالماادتين  2.00يتمم القانون رمم 

 16.65وبفصل رابا  مةارر  وفصال تاسا  مان الباا  ايول منا ح وبالماادتين  1.43و 

 :من البا  الراب  المةررحوبلك على النقو التالي 17.65و
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 بتغيير وتتميم  66.19مشروع مانون رمم 

المتعل  بققو  المؤلف والققو   2.00القانون رمم 

 المجاورة

 

 من مسب  إبن على القصول دون يجوز  عالهح 10 المادة مقتضيات عن النظر بصرف 

 م  بلك يتعارض  ال شريطة التاليةح بايعمال القيام مةافأةح  داذ ودون المؤلف

 : المشروعة المادية بمصالق  يضر و ال المؤلفح مبل من للمصنف العاد  االستغالل

 ايشراص إشارة رهن من  نس  ووض  مشروعةح بةيفية منشور مصنف توزي •

 في صعوبة يجدون البين اإلعامات بو  ايشراص وةبا البصر وضعاف المةفوفين

 وعلى شةل    في لهم متاقا جعل  بغرض وبلك إعامتهمح بسب  المطبوعات مراذة

   ةانت؛ دعامة   

  . عاله إليهم المشار ايشراص مبل من إلي  النفاب تيسير بغية للمصنف العلني ايداذ•

 (معاهدة مراةش) :1.15المادة 
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 بتغيير وتتميم  66.19مشروع مانون رمم 

المتعل  بققو  المؤلف والققو   2.00القانون رمم 

 المجاورة

 

 مصنفاتهمح يرص ما في التتب  بق  والتشةيل الرسم فنون مصنفات مؤلفو يتمت  

 ققو  بوو ويستمر القانونح هبا من ايولى المادة من 28 البند في مقدد هو ةما

 وفاة لتاري  الموالية الميالدية سنة السبعين طيلة الق  هبا من االستفادة في المؤلف

 .المؤلف
 

 ق  برسم المصنف بي  ثمن من العائد مقصول من نسبة امتطاع يتم بلكح  جل ومن 

  .ققوم  بو   و المؤلف لصالل التتب ح

 .تنظيمي بنص اقتسابها وةيفيات السابقة الفقرة في إلي  المشار االمتطاع نسبة تقدد 

 ق  التتب  :1.43المادة 
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 بتغيير وتتميم  66.19مشروع مانون رمم 

المتعل  بققو  المؤلف والققو   2.00القانون رمم 

 المجاورة

 

 :ايول إلى البا   الفصل الراب  المةررإضافة 

 “المستققات المفروضة على وسائل النس  التصوير "

 : 1.24المادة 
من المادة ايولى مان  1.18تؤدى عن وسائل النس  التصوير  المنصوص عليها في البند 

هاابا القااانونح مسااتققات ماان مباال الصااان  المقلااي لهاتاا  الوسااائل  و مسااتوردهاح لفائاادة 
 .بمستققات النس  التصوير "بعده ويشار إليها فيما  .المؤلفين

 .تقدد بنص تنظيمي الئقة وسائل النس  التصوير  الراضعة لمستققات النس  التصوير 

 

 2.24المادة 

يقتساا  المةتاا  المغربااي لققااو  المااؤلفين مسااتققات النساا  التصااوير  بطريقااة جزافيااة "
 .النس  التصوير  قس  طبيعة ةل وسيلة ورصائصها التقنية"لوسائل بالنسبة 

 وةيفيااتتقدد بنص تنظيمي ايسعار الجزافية المفروضاة علاى وساائل النسا  التصاوير  "

 .توزيعها
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 بتغيير وتتميم  66.19مشروع مانون رمم 

المتعل  بققو  المؤلف والققو   2.00القانون رمم 

 المجاورة

 

 3.24المادة 
يجاا  علااى الملاازمين بااأداذ مسااتققات النساا  التصااوير   ن يصاارقوا لاادى المةتاا  المغربااي 

المعلومااات المتعلقااة بوسااائل النساا  التصااوير  و ن يقومااواح فااي "بجمياا  لققااو  المااؤلفين 

ح وبلاااك طبقاااا لتجاااراذات المااابةور المةتااا  "لااادى نفاااس الوماااتح بتساااديد تلاااك المساااتققات 
 .من هبا القانون 9.59و  8.59المنصوص عليها المادتين 

 11.59عالوة على بلك تطب  على الملزمين بمستققات النس  التصوير   قةاام الماواد مان 

 .من هبا القانون 13.59إلى 
 

 4.24المادة 
تطب  على ةال رار  يقةاام هابا الفصال التادابير التقفظياة والعقوباات المنصاوص عليهاا فاي 

 .البا  الراب  من هبا القانون
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 بتغيير وتتميم  66.19مشروع مانون رمم 

المتعل  بققو  المؤلف والققو   2.00القانون رمم 

 المجاورة

 

 :ايول إضافة الفصل التاس  إلى البا  

 قةام راصة باالستغالل الرممي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية  

  البصرية والمصنفات البصرية

 استغالل  جل من حاينترنيت شبةة عبر ردمات مقدم لفائدة يمنل ترريص ةل :1.49 المادة

 في يعتبر بصر ح مصنف  و بصر  -سمعي مصنف و  موسيقي بمصنف" تتعل  ققو 

 ترابية مناط  في الققو  لهبه الرممي باالستغالل ترريص بمثابة القانون هبا مدلول
   .الوطني الترا  رارج متعددة
 ترريص على القصول حاينترنيت شبةة على ردمات مقدم ةل على يتعين بلكح على وبناذ

 في إليها المشار المصنفات من مصنف استغالل  جل من ققوم ح بو   و المؤلف من
 .المبةورة الشبةة عبر  عاله ايولى الفقرة
 حالقانون هبا من 64 المادة مقتضيات تطبي  طائلة تقت ايقوال من قال بأ  يجوز وال

 في إلي  المشار الترريص على القصول دون ةان    مبل من االستغالل ق  ممارسة
  .بعده 2.49 المادة  قةام مراعاة م  حققوم  بوو  و المؤلف يمنق  السابقةح الفقرة
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 بتغيير وتتميم  66.19مشروع مانون رمم 

المتعل  بققو  المؤلف والققو   2.00القانون رمم 

 المجاورة

 

 استغالل تراريص منل صالقية المؤلفين لققو  المغربي المةت  يمارس :2.49 المادة

 المصنفات يرص ما في حاينترنيت شبةة عبر المجاورة والققو " المؤلف ققو 

 طبقا بقمايتها المةلف البصريةح والمصنفات البصرية-السمعية والمصنفات الموسيقية

 .العمل ب  الجار  للتشري 
 

 المغربي المةت  إبال  اينترنيت شبةة عبر الردمات مقدمي على يج  الغايةح ولهبه

 والةاملة المقينة بالمعلومات  شهر (3) ثالثة ةل ايمل على واقدة" مرة المؤلفين لققو 

 ضوذ في المةت  ويقدد .االستغالل هبا وقصيلة" استغاللهاح تم التي بالمصنفات المتعلقة

 المعنيح الردمات مقدم مبل من  داؤها يج  التي االستغالل هبا عن الناتجة المبالغ بلكح

  للشروط طبقا" وبلك القالةح قس  قسابية وقدات وف   و جزافية بةيفية سواذ
  .الغرض لهبا تبرم اتفاميات في الواردة والةيفيات
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 بتغيير وتتميم  66.19مشروع مانون رمم 

المتعل  بققو  المؤلف والققو   2.00القانون رمم 

 المجاورة

 

تتقادم ققو  ناشر  الصقف في القصول على المةافأة المشاار إليهاا فاي :  16.65المادة 

بعاد  اينترنياتمن هبا القانون مقابال االساتغالل الرمماي لمنشاوراتهم عبار شابةة  48المادة 

وتقتس  هبه المدة ابتداذ من فااتل ينااير مان السانة  .المبةورةسنتين من نشر المنشورات 

 .الموالية لتاري  النشر عبر الشبةة المبةورة
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 بتغيير وتتميم  66.19مشروع مانون رمم 

المتعل  بققو  المؤلف والققو   2.00القانون رمم 

 المجاورة

 

 اتفاميات الصقف ناشرو يبرم  عالهح 16.65 المادة  قةام تطبي  يجل :17.65 المادة

 اتفاميات إبرام ق  المةت  تفويض بهدف وبلك المؤلفينح لققو " المغربي المةت  م 

 ققو  قماية  جل من اينترنيت شبةة" عبر المقتوى تقاسم ردمات مقدمي م 
   .لفائدتهم توزيعها طر  تقديد وةبا بشأنهاح مستققاتهم وتقصيل المبةورينح الناشرين

 قماية المراد المنشورات طبيعة الصقف وناشر  المةت  بين المبرمة االتفاميات تقدد"

 .و صنافها ونوعيتها  صقابهاح ققو 

 الرصوصح على المبةورينح الردمات ومقدمي المةت  بين المبرمة االتفاميات وتقدد

 المعلومات بجمي  المةت  وتزويد المقتوىح على للتعرف الفعالة" التقنيات تطبي  ةيفية

 ناشر  ققو  استغالل لعمليات والمستمر الدائم التتب  من تمةن  التي الضرورية
  .بالقماية المشمولة بمنشوراتهم المتعلقة الصقف



 .شةرا على قسن انتباهةم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بتغيير وتتميم  بتغيير وتتميم 66.1966.19التعديالت المقدمة على مشروع ق انون رقم التعديالت المقدمة على مشروع ق انون رقم 
حقوق المجاورة 2.002.00الق انون رقم الق انون رقم  حقوق المجاورة  المتعلق بحقوق المؤلف وال    المتعلق بحقوق المؤلف وال

  :من طرف :من طرف 
  

  فريق االتحاد المغربي للشغلفريق االتحاد المغربي للشغل  
  فريق االتحاد العام للشغالين بالمغربفريق االتحاد العام للشغالين بالمغرب  
  مجموعة العدالة االجتماعيةمجموعة العدالة االجتماعية  

 

 



 
 

 

  

  

  

  

  فریق االتحاد المغربي للشغلتعدیالت 

  حول 

  66.19مشروع قانون رقم 

  2.00بتغییر وتتمیم القانون رقم 

  المؤلف والحقوق المجاورةالمتعلق بحقوق 

  )2022أبریل  11(كما وافق علیھ مجلس النواب في 
 

 المملكة المغربیة
 البرلمان

 مجلس المستشارین
 فریق االتحاد المغربي للشغل



 التعديل�رقم : 1
 

 

 النص األصلي التعدیل المقترح التعلیل 
  

الھدف من ھذا التعدیل التمییز بین 

المادة األول التي جاء بھا مشروع  

القانون للتغییر وتتمیم القانون 

التي لھا  1المادة رقم  و ياألصل

 عالقة بالباب األول والفصل األول، 

  المادة األولى:

  تغییر وتتمیم على النحو .................................
  .............................. كما وقع تغییره وتتمیمھ.

  
  : یقصد .............. المعاني التالیة:1المادة  

.............................................................  
............................................................  

  
 

  المادة األولى:

  تغییر وتتمیم على النحو .................................
  .............................. كما وقع تغییره وتتمیمھ.

  
  المادة األولى: یقصد .............. المعاني التالیة: 

.............................................................  
............................................................  

  
 
  

 

  



 التعديل�رقم : 2
 

 

 النص األصلي التعدیل المقترح التعلیل 
  

 في بدایة المادة األولى من مشروع

عبارة "یقصد"،  وردت القانون،

وعلیھ نقترح توحید وتعمیم 

 نالمصطلح "یقصد" بدل "یراد" ع

  .كل تعریف

وعبارة یقصد ھي عبارة أكثر داللة 

 المضمون. نع

  :المادة األولى

  تغیر وتتمم .....................................

  .....................یقصد بالمصطلحات ................

1- .......................................................... 
2- .......................................................... 

..........................................................  

  "المصنف .................... بعبارة یقصد یراد -11
...............................................................  

  بعبارة "استنساخ .................... یقصد یراد -17
یقصد بعبارة "استنساخ طبق األصل"  یراد -18

...........  

  بعبارة ........................... یقصد یراد – 1.18
............................................................. 

 

  المادة األولى:

  تغیر وتتمم .....................................

  .....................یقصد بالمصطلحات ................

3- .......................................................... 
4- .......................................................... 

..........................................................  
  یراد بعبارة "المصنف ............................. -11

...............................................................  
  "استنساخ .............................یراد بعبارة  -17
  یراد بعبارة "استنساخ طبق األصل" ........... -18

  یراد بعبارة .................................... – 1.18
............................................................. 

  

 

  



 التعديل�رقم : 3
 

 

 

 النص األصلي التعدیل المقترح التعلیل 
  

التعریف  ھذا البند بھدفإضافة 

یتم  باالستنساخ التصویري الذي

ي ف بوسائل النسخ التصویري المعرفة

انتھاكا لحق  أعاله، یشكل 1.18البند 

مؤلفي المطبوعات، وقد یترتب عنھ 

  ضرر معنوي ومادي

وكذلك من أجل المالءمة مع القانون 

  الدولي.

  

  

 

  المادة األولى:

  .....................................یقصد بالمصطلحات 

1- .......................................................... 
2- .......................................................... 

18- ........................................... ............  
1.18 – ..................................................  

............................................................  
یقصد بعبارة "االستنساخ  – 182.

التصویري" إنجاز نسخ على ورق أو دعامة 
مشابھة، لھا تقنیة فوتوغرافیة أو ما یماثل 
ذلك، ویسمح بقراءة مباشرة للمصنف 

كما أن استخدام جھاز یقوم برقمنة ، طبوعالم
للحصول على نسخة  المصنف األصلي مسبقا

ورقیة مطابقة للنسخ األصلیة أو أجھزة أخرى 
مثل الفاكس والطابعة یعتبر "استنساخا 

 تصویریا"

 

  المادة األولى:

  .....................یقصد بالمصطلحات ................

3- .......................................................... 
4- .......................................................... 

18- ............................................ ............  
1.18 – ....................................................  

............................................................. 
  

 

  



 التعديل�رقم : 4
 

 

 النص األصلي التعدیل المقترح التعلیل 

 2مالءمة مع التعدیل رقم 

  المادة األولى:

  .....................یقصد بالمصطلحات ................

1- .......................................................... 
2- .......................................................... 

18- ............ ...........................................  
1.18 – ....................................................  

.............................................................  
  بلفظ التأجیر ........................ یقصد یراد -19
  بعبارة "التمثیل ....................... یقصد یراد -20
  بعبارة "التمثیل ....................... یقصد یراد -21
  بعبارة "النقل ......................... یقصد یراد -22
  بعبارة فنانو األداء ................ یقصدیقصد  -23
  بمصطلح "نسخة..................... یقصد رادی -24
  بعبارة "مسجل صوتي ............. یقصد یراد -25
  بعبارة "منتج ......................... یقصد یراد -26
  بمصطلح "التثبیت .................. یقصد یراد -27

بمصطلح "حق التتبع" الحق غیر  یقصد یراد -28
 القابل للتفویت في االستفادة .........................

  المادة األولى:

  .....................یقصد بالمصطلحات ................

3- .......................................................... 
4- .......................................................... 

18- ............ ...........................................  
1.18 – ....................................................  

.............................................................  
  التأجیر ...............................یراد بلفظ  -19
  یراد بعبارة "التمثیل .............................. -20
  یراد بعبارة "التمثیل .............................. -21
  یراد بعبارة "النقل ................................ -22
  .......................یقصد بعبارة فنانو األداء  -23
  یراد بمصطلح "نسخة........................... -24
  یراد بعبارة "مسجل صوتي ................... -25
  یراد بعبارة "منتج .............................. -26
  یراد بمصطلح "التثبیت ...................... -27
ل ر القابیراد بمصطلح "حق التتبع" الحق غی -28

  للتفویت في االستفادة ....................................

 

  



 التعديل�رقم : 5
 

 

 النص األصلي التعدیل المقترح التعلیل 

 تجمیع وھالھدف من ھذا الحذف 

في بند  المحذوفة التعریفات

  یشار إلیھ باسم  بھا، خاص

   "الفنون التشكیلیة والبصریة"

واالحتفاظ بھذه التعریفات في 

   المواليالتعدیل 

 6رقم 

  المادة األولى:

  .....................یقصد بالمصطلحات ................

1- .......................................................... 
2- .......................................................... 

..............................................................  

..............................................................  
............................................................. 

  
27- ...................... ................................  
28- .......................................................  
یقصد "بفنون الرسم والتشكیل" اللوحات الفنیة  -29

اإلبداعات التشكیلیة على الرسم على قماش، النحث، 
، الرسومات الیدویة، دعامات بصریة أو رقمیة

، الكاریكاتیر، فن الخط، التصویر الفوتوغرافي
 .األنترنیتعبر شبكة الطباعة الفنیة 

 

  المادة األولى:

  .....................یقصد بالمصطلحات ................

3- .......................................................... 
4- .......................................................... 

..............................................................  

..............................................................  
............................................................. 

  
27- ................................ ......................  
28- .......................................................  
یقصد "بفنون الرسم والتشكیل" اللوحات الفنیة  -29

الرسم على قماش، النحث، اإلبداعات التشكیلیة على 
دعامات بصریة أو رقمیة، الرسومات الیدویة، 
التصویر الفوتوغرافي، الكاریكاتیر، فن الخط، 

 ة األنترنیت.الطباعة الفنیة عبر شبك
  

 

  



 التعديل�رقم : 6
 

 

 النص األصلي التعدیل المقترح التعلیل 

تماشیا مع  ،إضافة ھذا البند الخاص

تطور المشھد الرقمي والبصري 

وانسجاما مع ما ھو معمول بھ على 

  الصعید الدولي.

  5ومالءمة مع التعدیل رقم 

 14ومعاھدة برن المادة 

  المادة األولى:

  .....................یقصد بالمصطلحات ................

1- .......................................................... 
2- .......................................................... 

..............................................................  

..............................................................  
............................................................. 

  
27- ...................... ................................  
28- .......................................................  
بفنون الرسم والتشكیل" اللوحات الفنیة یقصد " -29

  الرسم على قماش، النحث...............................
.............................................................  

یقصد بالفنون التشكیلیة والبصریة  -1.29
اإلبداعات التشكیلیة على الدعامات البصریة 

وغرافي، أو الرقمیة، التصویر الفوت
  الكاریكاتیر الرقمي.

 ......................الباقي بدون تغییر..................
  

  المادة األولى:

  .....................یقصد بالمصطلحات ................

3- .......................................................... 
4- .......................................................... 

..............................................................  

..............................................................  
............................................................. 

  
27- ...................... ................................  
28- .......................................................  
یقصد "بفنون الرسم والتشكیل" اللوحات الفنیة  -29

  الرسم على قماش، النحث...............................
............................................................. 
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 النص األصلي التعدیل المقترح التعلیل 

من  3ھذا التعدیل متعلق بالمادة 

  .الثانيالفصل ، باب األوللا

  

التعدیل وفقا لمبدأ نقترح ھذا 

الشمول التلقائي بالحمایة بمجرد 

 إبداع المصنف.

  3المادة 

 مختلف اإلبداعاتیسري ھذا القانون على 

 بما فیھااألدبیة والفنیة والصحفیة المصنفات 

بمجرد "المصنفات المشمولة بالحمایة 

إبداعھا سواء تم تثبیتھا على دعامة مادیة أو 

المسماة فیما بعد بالمصنفات  أدبیة وفنیة" رقمیة

التي ھي إبداعات فكریة أصلیة في مجاالت األدب 

  مثل:  والفن

 ........................................................أ) 

 ........................................................ب)

  3المادة 

یسري ھذا القانون على المصنفات األدبیة والفنیة 

والصحفیة المسماة فیما بعد بالمصنفات التي ھي 

  إبداعات فكریة أصلیة في مجاالت األدب والفن مثل: 

 ........................................................أ) 

  ........................................................ب)
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 النص األصلي التعدیل المقترح التعلیل 

  األولمتعلق بالباب ھذا التعدیل 

  الفصل الثامن

  

 مااالكتفاء ب تجنبا للتكرار نقترح

 د - 47المادة ورد في 

   45المادة 

(الفقرة األولى) یجب تحت طائلة .................... على 

من ھذا  د-47مع احترام بنود المادة  تعویض جزافي،

وتطبق ھذه المقتضیات سواء تعلق األمر  .القانون

بالمصنفات المنشورة ورقیا أو بالمصنفات التي یتم تسویقھا 

 .عبر شبكة األنترنیت على دعامة إلكترونیة أو ورقیة

   45المادة 

(الفقرة األولى) یجب تحت طائلة .................... على 

 سواء تعلقالمقتضیات  تعویض جزافي، وتطبق ھذه

األمر بالمصنفات المنشورة ورقیا أو بالمصنفات التي 

یتم تسویقھا عبر شبكة األنترنیت على دعامة إلكترونیة 

  أو ورقیة.
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 النص األصلي التعدیل المقترح التعلیل 

من غیر المعقول أن یتم حشو ھذه 

الفقرة داخل محتوى مشروع یتحدث 

  في األصل عن التغییر والتتمیم،

یھا في ھذه الفقرة لوالمواد المشار إ

یجب اإلشارة إلیھا  ،التي نقترح حذفھا

بعبارة إضافة التي ھي تتمیم للقانون 

 األصلي.  

  المادة الثانیة:

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  2.00یتمم القانون رقم 

وبفصل رابع مكرر  1.43و  1.15المجاورة بالمادتین 

و  16.65وفصل تاسع من الباب األول منھ، وبالمادتین 

من الباب الرابع المكرر، وذلك على النحو  17.65

  التالي:

1.15 ........................................................ 

  المادة الثانیة:

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  2.00یتمم القانون رقم 

وبفصل رابع مكرر  1.43و  1.15بالمادتین  المجاورة

و  16.65من الباب األول منھ، وبالمادتین وفصل تاسع 

من الباب الرابع المكرر، وذلك على النحو  17.65

  التالي:

1.15 ........................................................  
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 النص األصلي التعدیل المقترح التعلیل 

 15إضافة بعد المادة ھذا التعدیل 

  من الباب األول

  الفصل الرابع

  

  تجوید النص

مع إعادة ترتیب المواد التي جاء 

بھا مشروع القانون وفق التبویب 

المادة  هاألصلي. ومن ضمنھا ھذ

 – 1.15 – 64: الموالیة والمواد

1.43 – 1.24 – 2.24 – 3.24 

– 4.24 – 1.49 – 2.49 .  

 

  1.15المادة 

أعاله، یجوز  10بصرف النظر عن مقتضیات المادة 

دون الحصول على إذن مسبق من المؤلف ودون أداء 

مكافأة، شریطة أال یتعارض ذلك مع االستغالل العادي 

للمصنف من قبل المؤلف وأال یضر بمصالحھ المادیة 

  .القیام باألعمال التالیةالمشروعة، 

  .............................................توزیع مصنف 

  األداء العلني ...................... المشار إلیھ أعاله.

 

  1.15المادة 

أعاله، یجوز  10بصرف النظر عن مقتضیات المادة 

دون الحصول على إذن مسبق من المؤلف ودون أداء 

 مكافأة، القیام باألعمال التالیة، شریطة أال یتعارض ذلك

مع االستغالل العادي للمصنف من قبل المؤلف وأال 

  یضر بمصالحھ المادیة المشروعة.

  توزیع مصنف .............................................

  األداء العلني ...................... المشار إلیھ أعاله.
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 النص األصلي التعدیل المقترح التعلیل 

  

معاھدة مالءمة نص القانون مع 

(ثانیا)  14برن، خصوصا المادة  

  منھ.

وبھدف إعطاء شمولیة أوسع 

بخصوص المصنفات التي تعنى 

بالفنون التشكیلیة والبصریة، 

حتى ال یتم االقتصار على فنون 

 الرسم والتشكیل فقط.

  1.43المادة 

ة بالفنون المصنفات الخاص ومؤلف یتمتع

من  محق التتبع الذي یمكنھالتشكیلیة والبصریة ب

عائد مالي عند كل عملیة بیع  االستفادة من

األصلي سواء تم البیع عن طریق  ملمصنفھ

في قاعات العرض الخاصة أو  وأالمزاد العلني 

بواسطة مسوقي األعمال والموضوعات الفنیة 

بھا، ویستمر في االستفادة من ھذا  المرخص لھم

الحق ذوو حقوق المؤلف طبقا لمقتضیات المادة 

  ا القانون.من ھذ 25

ومن أجل ذلك، یقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلفین 

باقتطاع نسبة من محصول العائد من ثمن بیع المصنف 

  برسم حق التتبع لصالح المؤلف أو ذوي حقوقھ.

تحدد نسبة االقتطاع المشار إلیھ في الفقرة السابقة وكیفیات 

احتسابھا من لدن المكتب المغربي لحقو المؤلفین بنص 

 ظیمي.تن

  1.43المادة 

یتمتع مؤلفو مصنفات فنون الرسم والتشكیل بحق التتبع 

من  28في ما یخص مصنفاتھم، كما ھو محدد في البند 

المادة األولى من ھذا القانون، ویستمر ذوو حقوق 

المؤلف في االستفادة من ھذا الحق طیلة السبعین سنة 

  المیالدیة الموالیة لتاریخ وفاة المؤلف.

ذلك، یقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلفین  ومن أجل

باقتطاع نسبة من محصول العائد من ثمن بیع المصنف 

  برسم حق التتبع لصالح المؤلف أو ذوي حقوقھ.

تحدد نسبة االقتطاع المشار إلیھ في الفقرة السابقة 

وكیفیات احتسابھا من لدن المكتب المغربي لحقو 

  المؤلفین بنص تنظیمي.
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 النص األصلي التعدیل المقترح التعلیل 

  ھذا التعدیل إضافة بعد 

  الفصل الرابع 

  من الباب األول

   ھذه المواد ویجب إعادة ترتیب

كما سبق اإلشارة  في مشروع القانون

  10ا في التعدیل رقم مسبقإلیھ 

  

والھدف من التعدیل الوارد في المادة 

  تجوید النص 3.24

  

 

  الفصل الرابع المكرر

  المفروضة على وسائل النسخ التصویريالمستحقات 

  1.24المادة 

  تؤدى عن وسائل التصویر .................................

  2.24المادة 

  یحتسب المكتب ..............................................

  :3.24المادة

على الملزمین بأداء مستحقات النسخ التصویري  یتوجب 
................................................ 

  الفصل الرابع المكرر

  المستحقات المفروضة على وسائل النسخ التصویري

  1.24المادة 

  تؤدى عن وسائل التصویر .................................

  2.24المادة 

  یحتسب المكتب ..............................................

  :3.24المادة

الملزمین بأداء مستحقات النسخ التصویري یجب على 

.................................................................  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

حعديالث فسيم الاجحاد العام للشغالين باملغسب  

 على 

 . املخعلم بحلىق املؤلف والحلىق املجاوزة2.00كاهىن ال وجخميم  بخغيير 66.19مشسوع كاهىن زكم
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زكم 

 الخعديل

جبريس الخعديل الخعديل الىص ألاصلي  زكم املادة

 المــــــــــادة األولى

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولىالمادة 

..............  ًلطد باملططلحات:املادة ألاولى"

: املعاوي الحالُة

 .........................................................................."

.........................................................................." 

اسحيساخ طبم "ًساد بعبازة . 18" 

بمثابة اسحيساخ طبم "......................... ألاضل

. ألاضل

وسائل اليسخ "يساد بعبازة  : 1.18" 

ً مً " الختىيسر 
ّ
كل جهاش أو أداة جمك

خالل "صىاعت وسخ مً املتىف مً 

اسخيساخه طبم ألاصل وحسمح بلساءجه 

ويدخل في حكم وسائل اليسخ . مباشسة

أو أداة جديح زكمىت "الختىيسر كل جهاش 

 "املتىف مسبلا كبل صىاعت وسخ مىه

 .........................................................................."

..............  ًلطد باملططلحات:املادة ألاولى

: املعاوي الحالُة

 .........................................................................."

.........................................................................." 

اسحيساخ طبم "ًساد بعبازة . 18" 

بمثابة اسحيساخ طبم "......................... ألاضل

. ألاضل

وسائل اليسخ "يساد بعبازة : 1.18" 

ً مً " الختىيسر 
ّ
كل جهاش أو أداة جمك

خالل "صىاعت وسخ مً املتىف مً 

اسخيساخه طبم ألاصل وحسمح بلساءجه 

ويدخل في حكم وسائل اليسخ . مباشسة

أو أداة جديح زكمىت "الختىيسر كل جهاش 

 "املتىف مسبلا كبل صىاعت وسخ مىه

 

 

مسجل "ٌحب استبدال عبارة *

" تسجٌل صوتً"بعبارة " صوتً

التشرٌع الوطنً مع لمالءمة 

 خاصة اتفاقٌة االتفاقٌات الدولٌة 

 المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة

. بشأن األداء والتسجٌل الصوتً

ضرورة ادراج مصطلح *

" التسجٌل السمعً البصري"

فً المادة المرتبطة  (الفٌدٌوغرام)

بالتعرٌفات على غرار تعرٌف 

وكذا تنزٌال " التسجٌل الصوتً"

لمقتضٌات معاهدة بٌجٌن بشأن 

. األداء السمعً البصري
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زكم 

 الخعديل

جبريس الخعديل الخعديل الىص ألاصلي  زكم املادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................." 

أو ................. ، "الحثبُد"ًساد بمططلح . 27"

. هللها بأداة

الحم غير ": حم الحخبع"ًساد بمططلح .- 28"

د في الاسحفادة مً وسبة مً  اللابل للحفٍى

عمل فني خاص بفً السسم "محطىل كل بُع 

أو الفً الخشكُلي بعد البُع ألاول مً طسف 

عىدما ثحم هره "الفىان أو ذوي حلىكه، وذلك 

م أحد مهىيي سىق فً السسم  العملُة عً طٍس

. أو الخشكُل، إما كبائع أو مشتري أو وسُط

" بفىىن السسم والخشكُل"ًلطد .- 29"

اللىحات الفىُة، السسم على كماش، الىحد، 

ة أو "إلابداعات الخشكُلُة  على دعامات بطٍس

س  ة، الحطٍى زكمُة، السسىمات الُدٍو

كاثير، فً الخط، الطباعة  الفىثىغسافي، الكاٍز

. الفىُة"

خدمة ثلاسم املححىي عبر شبكة .- 30"

 

" تسجٌل صوتً"ٌراد بعبارة -25
، تثبٌت األصوات التً (فونوغرام)

ٌتكون منها األداء أو غٌرها من 
. األصوات

منتج التسجٌل "ٌراد بعبارة - 26
، الشخص الذاتً أو "الصوتً

المعنوي الذي ٌأخذ المبادرة وٌتولى 
المسؤولٌة فً التثبٌت األول 

لألصوات المتأتٌة من غناء أو أداء 
أو عرض، أو ألي أصوات أخرى أو 

. عروض صوتٌة

التسجٌل السمعً "ٌراد بعبارة كما 
تثبٌت  (الفٌدٌوغرام)" البصري

الصورة المتحركة، سواء كانت 
مصحوبة بالصوت أو بتمثٌل له أو لم 

تكن، ٌمكن انطالقا منه إدراكها أو 
. نسخها أو نقلها بأداة

ال جدوى من استثناء التسجٌل *

السمعً البصري واالقتصار على 

 تعرٌف التسجٌل الصوتً فقط 
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زكم 

 الخعديل

جبريس الخعديل الخعديل الىص ألاصلي  زكم املادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمة ًكىن هدفها السئِس ي أو أحد : ألاهترهِد

ثمكين الجمهىز مً "أهدافها السئِسُة هى 

الىلىج إلى عدد كبير مً املطىفات املحمُة 

التي ًضعها ملدمى هره الخدمة زهً إشازة 

. املسحعملين عبر شبكة ألاهترهِد"

كل حم ًمكً املؤلف مً : حم الاسحغالل. 31"

اسحعمال مطىفه مً أجل ثحلُم عائد 

ذلك الاسحعمال مً كبل "لفائدثه، سىاء ثم 

املؤلف هفسه، أو مً كبل الغير بىاء على 

لة  الاسحغالل "ثسخُظ مىه، ومهما كاهد طٍس

. أو الىسُلة املسحعملة في ذلك

: املطىف البطسي على شبكة ألاهترهِد . 32"

كل مطىف ًحضمً ضىزا أو مطبىعا مكحىبا 

أو شكله ًحم وشسه "كُفما كان هىعه 

 ."واسحغالله عبر شبكة ألاهترهِد

 

 (الباقً ال تعدٌل فٌه)
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 الخعديل

جبريس الخعديل الخعديل الىص ألاصلي  زكم املادة

 

 3الـــمــادة  2

 

ٌسسي هرا اللاهىن على املطىفات : 3املادة 

ألادبُة والفىُة والصحفُة املسماة 

 :ألادب والفً مثل"..................................

؛  ..................................(أ"

 ..................................."

...................................." 

ة -املطىفات السمعُة (ش" البطٍس

والفُدًىغسام؛ ........................ 

مطىفات الفىىن الجمُلة بما فيها السسىم  (ح"

خُة و الخشكُلُة باقي الفىىن والسسىم الٍص

 ..............................الىلش"واملىحىجات وأعمال 

 (الباقي ال جغُير فُه)  

 

ٌسسي هرا اللاهىن على املطىفات : 3املادة 

ألادبُة والفىُة والصحفُة املسماة 

 :ألادب والفً مثل"..................................

؛  ..................................(أ"

 ..................................."

...................................." 

ة -املطىفات السمعُة (ش" البطٍس

والفُدًىغسام؛ ........................ 

 بما فٌها التشكٌلٌةمصنفات الفنون  -ح
وباقً الفنون  الرسوم والرسوم الزٌتٌة

 .التشكٌلٌة والمنتوجات وأعمال النقش

"  فٌه الباقً ال تغٌٌر"

 

 

 

المصطلح المستعمل على الصعٌد *

الدولً هو مصنفات الفنون 

 .التشكٌلٌة

" مصنفات الفنون الجمٌلة"عبارة *

قدٌمة والتتالءم مع التطورات 

 .الدولٌة فً هذا المجال

 

" إخراج"ٌجب تغٌٌر مصطلح  *عقد النشر هو العقد الذي ٌتخلى على إخساج ...................... علد اليشس هى العلد 44المادة  3
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 الخعديل

جبريس الخعديل الخعديل الىص ألاصلي  زكم املادة

 الىزكُة أو السكمُة مً عدد مً اليسخ

. وثىشَعهابشسط أن ًحىلى وشسها املطىف "

 

بموجبه المؤلف أو خلفه لفائدة 
وطبق شروط " الناشر"شخص ٌدعى 

معٌنة عن الحق فً أن ٌخرج أو 
  عدد من النسخإصدارٌعمل على 

وأن ٌنجز أو المطبوعة من المصنف 
 بشكل المصنفنجاز إٌعمل على 

 .بشرط أن ٌتولى نشره وبثه رقمً

، من أجل "إصدار"بمصطلح 

 .تدقٌق الصٌاغة اللغوٌة وتجوٌدها

كما أن هذا التعدٌل ٌروم توفٌر *

تعرٌف أكثر دقة وشمولٌة لعقد 

 .النشر
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زكم 

 الخعديل

جبريس الخعديل الخعديل الىص ألاصلي  زكم املادة

 المادة الثانٌة 

الفصل الرابع المكرر 

المستحقات المفروضة على وسائل النسخ التصوٌري 

 : 1.24املادة "  4

جؤدي عً وسائل اليسخ الختىيسر "

 مً املادة 1.18املىتىص عليها في البىد 

مسخحلاث مً "ألاولى مً هرا اللاهىن،  

كبل التاوع املحلي لهاجه الىسائل أو 

ويشاز إليها فيما . مسخىزدها، لفائدة املؤلفين

". بمسخحلاث اليسخ الختىيسر "بعده 

جحدد بىص جىظيمي الئحت وسائل اليسخ "

الختىيسر الخاضعت ملسخحلاث اليسخ 

." الختىيسر 

: 2.24املادة "

يحدسب املكخب املغسبي لحلىق املؤلفين "

 (إضافة بند جدٌد)

 :5.24المادة 

الملزمون بأداء المكافأة على 

 :االستنساخ التصوٌري هم

 المؤسسات التعلٌمٌة بجمٌع أنواعها،-

 اإلدارات العمومٌة،-

 الخزانات -

 الشركات الخاصة،-

 .المجال الخاص-

ٌجب إدراج الملزمون بأداء *

المكافئة على االستنساخ 

 .التصوٌري

هذه المقتضٌات معمول بها دولٌا، *

وقد تم وضع هذه المعاٌٌر من لدن 

  .الفٌدرالٌة الدولٌة لحقوق النسخ

عندما اقر المشرع المكافأة عن *

النسخ الخاصة أدرج من هم 

الملزمون، وبالمقابل وأثناء 

الحدٌث عن النسخ التصوٌري 

ٌجب تحدٌد الملزمون والمعنٌون 
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زكم 

 الخعديل

جبريس الخعديل الخعديل الىص ألاصلي  زكم املادة

افيت شمسخحلاث اليسخ الختىيسر بطسيلت ج

اليسخ الختىيسر حسب "باليسبت لىسائل 

. طبيعت كل وسيلت وختائتها الخلىيت

جحدد بىص جىظيمي ألاسعاز الجصافيت "

املفسوضت على وسائل اليسخ الختىيسر 

 .وكيفياث جىشيعها

 3.24املادة "

يجب على امللصمين بأداء مسخحلاث اليسخ "

الختىيسر أن يتسحىا لدي املكخب املغسبي 

املعلىماث املخعللت "لحلىق املؤلفين بجميع 

بىسائل اليسخ الختىيسر وأن يلىمىا، في 

هفس الىكذ، بدسديد جلك املسخحلاث لدي 

املكخب املركىز، وذلك طبلا لإلجساءاث "

 مً 9.59 و 8.59 املادجين  فياملىتىص عليها

. هرا اللاهىن 

عالوة على ذلك جطبم على امللصمين "

بمسخحلاث اليسخ الختىيسر أحكام املىاد 

 .به
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زكم 

 الخعديل

جبريس الخعديل الخعديل الىص ألاصلي  زكم املادة

." هرا اللاهىن " مً 13.59 إلى 11.59مً 

 4.24املادة "

جطبم على كل خسق ألحكام هرا الفتل "

الخدابير الخحفظيت والعلىباث املىتىص 

". عليها في الباب السابع مً هرا اللاهىن 
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الشكم 

املشجعي 

سكم 

املادة 

الحعلُل الحعذًل امللترح الىص ألاصلي 

املادة  1

 ألاولى

البىذ 

 الثاوي

هى كل إبذاع أدبً أو فًٌ ": الوصٌف "  .2

بالوعٌى الزي تحذدٍ أحكام الوادة الثالثت 

. الىاسدة أدًاٍ

 أو هى كل إبذاع أدبي أو فني  "املصىف "  .2

باملعنى الزي ثحذده أحكام املادة صحفي 

. الثالثة الىاسدة أدهاه

الهذف مً الحعذًل 

إدساج ألاعمال  

الصحفُة طمً 

املصىفات املشمىلة 

بأحكام اللاهىن ثماشُا 

 .مع ثىجه املششع

املادة  2

 ألاول 

البىذ  

30 

: خذمة ثلاسم املححىي عبر شبكة ألاهترهِد.- 30"

خذمة ًكىن هذفها الشئِس ي أو أحذ أهذافها 

ثمكين الجمهىس مً الىلىج إلى عذد "الشئِسُة هى 

كبير مً املصىفات املحمُة التي ًظعها ملذمى هزه 

. املسحعملين عبر شبكة ألاهترهِد" الخذمة سهً إشاسة 

: خذمة ثلاسم املححىي عبر شبكة ألاهترهِد.- 30"

خذمة ًكىن هذفها الشئِس ي أو أحذ أهذافها 

ثمكين الجمهىس مً الىلىج إلى عذد "الشئِسُة هى 

كبير مً املصىفات املحمُة التي ًظعها ملذمى 

املسحعملين عبر شبكة " هزه الخذمة سهً إشاسة 

 .دون الحم في اسحغاللهاألاهترهِد 

الحأكُذ على أن ثلاسم 

املححىي عبر شبكة 

ألاهترهِد ال ٌعني بأي 

شكل مً ألاشكال مىح 

الحم في اسحغالله 

ة أو  ألغشاض ثجاٍس

 .مادًة
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املادة  3

3 

 

ٌسشي هزا القاًىى على الوصٌفاث األدبٍت 

بالوصٌفاث "الوسواة فٍوا بعذ والصحفٍت والفٌٍت 

التً هً إبذاعاث فكشٌت أصلٍت فً هجاالث " 

: األدب والفي هثل

ٌسشي هزا القاًىى على الوصٌفاث األدبٍت 

الوسواة فٍوا بعذ والصحفٍت والفٌٍت 

 أعمال إبذاعاثالتً هً " بالوصٌفاث "

فكشٌت أصلٍت فً هجاالث األدب والفي 

: هثل والصحافة

للمالءمة مع الحعذًل 

 ألاول 

املادة  5

الثاهُة  

املادة 

1.43 

ٌتوتع هؤلفى هصٌفاث فٌىى الشسن والتشكٍل 

بحك التتبع فً ها ٌخص هصٌفاتهن، كوا هى 

 هي الوادة األولى هي هزا 28هحذد فً البٌذ 

القاًىى، وٌستوش روو حقىق الوؤلف فً 

االستفادة هي هزا الحك طٍلت السبعٍي سٌت 

. الوٍالدٌت الوىالٍت لتاسٌخ وفاة الوؤلف

ًحمحع مؤلفى مصىفات فىىن الشسم والخشكُل 

بحم الحخبع في ما ًخص مصىفاتهم، كما هى محذد 

 مً املادة ألاولى مً هزا اللاهىن، 28في البىذ 

سحمش روو حلىق املؤلف في الاسحفادة مً هزا  َو

خ الحم طُلة  السبعين سىة املُالدًة املىالُة لحاٍس

 .مذة حُاتهم .وفاة املؤلف

طمان اسحمشاس 

الاسحفادة مً حم 

الحخبع لفائذة روي 

الحلىق مهما كاهد مذة 

 .حُاتهم

املادة  6

 الثالثة

الىاسدة في هزا اللاهىن " الخلف"جسخبذل عباسة  إضافت هادة جذٌذة

 "روي الحلىق "بعباسة 

ًىصشف مفهىم الخلف 

إلى معىُين اثىين، 

الخلف العام امللصىد 

بهم الىسثة الششعُىن 

والخلف الخاص الزي 
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ًذخل فُه أحُاها حتى 

الذائىين، وبالحالي هلترح 

روو  "اسخبذاله عباسة 

الحلىق الزي هى أكثر 

دكة على غشاس عذد مىاد 

هزا اللاهىن كما أنها هي 

الترجمة الذكُلة لعباسة 

"les ayants  droits كما

هي واسدة في اليسخة 

 .الفشوسُة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

 نتائج التصويت على التعديالت المقدمة حول مشروع قانون 

 المتعلق بحقوق المؤلف 2.00 بتغيير وتتميم القانون رقم 66.19رقم 

 والحقوق المجاورة وعلى المشروع برمته
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 بتغيير وتتميم 66.19نتائج التصويت على التعديالت المقدمة حول مشروع قانون رقم 
 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2.00القانون رقم 

 وعلى المشروع برمته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

 

مىقف مقدم الرعديل المادج 
الحكىمح 

مىقف 
أصحاب 
الرعديل 

وريجح الرصىيد على المادج وريجح الرصىيد على الرعديل 
الممرىعىن المعارضىن المىافقىن الممرىعىن المعارضىن المىافقىن 

المادة األولى 

المادج 
األولى 

--- --- سحة رفض فزيق االذحاد المغزتي للشغل 

مجمىعح العدالح االجرماعيح  2الثىد 
 (تعديل خارج النص) 

--- --- سحة رفض 

الثىد 
11 

فزيق االذحاد المغزتي للشغل 
 (تعديل خارج النص)

--- --- سحة رفض 

الثىد 
17 

فزيق االذحاد المغزتي للشغل 
 (تعديل خارج النص)

--- --- سحة رفض 

الثىد 
18 

--- --- سحة رفض فزيق االذحاد المغزتي للشغل 

الثىد 
1.18 

--- --- سحة رفض فزيق االذحاد المغزتي للشغل 

الثىد 
2.18 

فزيق االذحاد المغزتي للشغل 
 (إضافة بند جديد)

--- --- سحة رفض 

الثىد 
19 

فزيق االذحاد المغزتي للشغل 
 (تعديل خارج النص)

--- --- سحة رفض 

الثىد 
20 

فزيق االذحاد المغزتي للشغل 
 (تعديل خارج النص)

--- --- سحة رفض 

الثىد 
21 

فزيق االذحاد المغزتي للشغل 
 (تعديل خارج النص)

--- --- سحة رفض 

الثىد 
22 

فزيق االذحاد المغزتي للشغل 
 (تعديل خارج النص)

--- --- سحة رفض 

الثىد 
23 

فزيق االذحاد المغزتي للشغل 
 (تعديل خارج النص)

--- --- سحة رفض 

الثىد 
24 

فزيق االذحاد المغزتي للشغل 
 (ذعديل خارج الىص)

--- --- سحة رفض 

الثىد 
25 

فزيق االذحاد المغزتي للشغل 
 (ذعديل خارج الىص)

--- --- سحة رفض 

الثىد 
26 

فزيق االذحاد المغزتي للشغل 
 (تعديل خارج النص)

--- --- سحة رفض 

الثىد 
25 

فزيق االذحاد العام للشغاليه 
تالمغزب 

 (تعديل خارج النص)

--- --- سحة رفض 

الثىد 
26 

فزيق االذحاد العام للشغاليه 
تالمغزب 

 (تعديل خارج النص)

--- --- سحة رفض 

الثىد 
27 

--- --- سحة رفض فزيق االذحاد المغزتي للشغل 
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مىقف مقدم الرعديل المادج 
الحكىمح 

مىقف 
أصحاب 
الرعديل 

وريجح الرصىيد على المادج وريجح الرصىيد على الرعديل 
الممرىعىن المعارضىن المىافقىن الممرىعىن المعارضىن المىافقىن 

فزيق االذحاد المغزتي  28الثىد 
للشغل 

 ------ سحة رفض 

فزيق االذحاد المغزتي  29الثىد 
للشغل 

 ------  سحة رفض

الثىد 
1.29 

فزيق االذحاد المغزتي 
للشغل 

 (إضافة بند جديد)

 ------  سحة رفض

مجمىعح العدالح  30الثىد 
االجرماعيح 

 ------  سحة رفض

--- ---   لم يرد بشأنه أي تعديل  31الثىد 

--- ---   لم يرد بشأنه أي تعديل  32الثىد 

 
 

 3المادج 

فزيق االذحاد المغزتي 
للشغل 

--- ---  سحة رفض

فزيق االذحاد العام 
للشغاليه تالمغزب 

 (بند ح) 

--- ---  سحة رفض

مجمىعح العدالح 
االجرماعيح 

--- ---  سحة رفض

فزيق االذحاد العام  44المادج 
للشغاليه تالمغزب 

--- ---  سحة رفض

فزيق االذحاد المغزتي  45المادج 
للشغل 

--- ---  سحة رفض

--- ---   لم يرد بشأنها أي تعديل  47المادج 

--- ---    لم يرد بشأنها أي تعديل 48المادج 

--- ---    لم يرد بشأنها أي تعديل 64المادج 

الرصىيد على المادج األولى تزمرها  

إجماع كما جاءخ 

المادة الثانية 

الفقزج 
األولى 

 (حذف)

فزيق االذحاد المغزتي 
للشغل 

--- ---  سحة رفض

المادج 
1.15 

فزيق االذحاد المغزتي 
للشغل 

--- ---  سحة رفض

 
المادج 
1.43 

فزيق االذحاد المغزتي 
للشغل 

--- ---  سحة رفض

مجمىعح العدالح 
االجرماعيح 

--- ---  سحة رفض

مادج ثالثح  
إضافيح 

مجمىعح العدالح 
االجرماعيح 

 

---  1 5 1ذشثث رفض 
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مىقف مقدم الرعديل المادج 
الحكىمح 

مىقف 
أصحاب 
الرعديل 

وريجح الرصىيد على المادج وريجح الرصىيد على الرعديل 
الممرىعىن المعارضىن المىافقىن الممرىعىن المعارضىن المىافقىن 

الفصل الرابع المكرر 

المادج 
1.24 

--- ---    لم يرد بشأنها أي تعديل

المادج 
2.24 

--- ---    لم يرد بشأنها أي تعديل

المادج 
3.24 

فريق االتحاد المغربي 
للشغل 

   --- ---

المادج 
4.24 

--- ---    لم يرد بشأنها أي تعديل

المادج 
5.24 

فزيق االذحاد العام 
للشغاليه تالمغزب 

 (إضافة مادة جديدة)

--- ---  سحة رفض

 الفصل التاسع

المادج 
1.49 

--- ---   لم يرد بشأنها أي تعديل 

المادج 
2.49 

--- ---    لم يرد بشأنها أي تعديل

المادج 
16.65 

--- ---    لم يرد بشأنها أي تعديل

المادج 
17.65 

--- ---    لم يرد بشأنها أي تعديل

الرصىيد على المادج الثاويح تزمرها  

إجماع كما جاءخ 

 

 

 : برمته نتيجة التصويت على مشروع القانون

  6 :الموافقون 

  أحد ال :المعارضون 
  1 :الممتنعون 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ملحــــــــــــــق :ملحــــــــــــــق:  
  

   المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2.002.00نسخة من القـانون نسخة من القـانون 
 --20142014 يونيو  يونيو 99صيغة محينة بتاريخ صيغة محينة بتاريخ ––

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 حمىق انًؤنف وانحمىق انًجاوضة

 4102َىَُى  9صُغت يحُُت بخاضَد 
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 انًخؼهك بحمىق انًؤنف وانحمىق 4-11انماَىٌ ضلى 

انًجاوضة
1

 

 وّب رُ رؼل٠ٍٗ:

 ِٓ 20 ثزبه٠ـ 1.14.97 هلُ اٌشو٠ف اٌظبكه ثزٕف١نٖ اٌظ١ٙو 79.12 هلُ اٌمبْٔٛ -

شؼجبْ  11ثزبه٠ـ  6263 ؛ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ػلك(2014 ِبٞ 20) 1435 هعت

 ؛4849 ص ،( ١ٔٛ٠2014ٛ  9) 1435

ِٓ ِؾوَ  15ثزبه٠ـ  1.05.192اٌظبكه ثزٕف١نٖ اٌظ١ٙو اٌشو٠ف  34.05اٌمبْٔٛ هلُ  -

 1427ِؾوَ  21ثزبه٠ـ  5397(؛ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ػلك 2006فجوا٠و  14) 1427

 .458(، ص 2006فجوا٠و  20)

 

  

                                                           

 .1112(، ص 2000ِبٞ  18) 1421طفو  14ثزبه٠ـ  4796اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ػلك  - 1
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 0241انمؼسة  شٌ 9صازض فٍ  0011041ظهُط شطَف ضلى 

انًخؼهك بحمىق  4-11بخُفُص انماَىٌ ضلى  (4111فبطاَط 01)

 انًؤنف وانحمىق انًجاوضة

  

 ٚؽلٖ؛اٌؾّل هلل 

 :ثلافٍٗ –اٌطبثغ اٌشو٠ف 

 ) ِؾّل ثٓ اٌؾَٓ ثٓ ِؾّل ثٓ ٠ٍٛف هللا ١ٌٚٗ (

  

 :أٍّبٖ هللا ٚأػي أِوٖ إٔٔب ،٠ؼٍُ ِٓ ظ١ٙؤب اٌشو٠ف ٘نا

 ِٕٗ؛ 58ٚ 26ّب اٌفظ١ٍٓ ١ٍ ثٕبء ػٍٝ اٌلٍزٛه ٚال

 ٠ٍٟ:أطلهٔب أِؤب اٌشو٠ف ثّب 

اٌّزؼٍك  2-00اٌمبْٔٛ هلُ  ،٠ٕفن ٠ٕٚشو ثبٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ػمت ظ١ٙؤب اٌشو٠ف ٘نا

 وّب ٚافك ػ١ٍٗ ِغٌٍ اٌَّزشبه٠ٓ ِٚغٌٍ إٌٛاة. ،ثؾمٛق اٌّئٌف ٚاٌؾمٛق اٌّغبٚهح

  

 .(2000فجوا٠و  15) 1420مٞ اٌمؼلح  9ٚؽوه ثّواوش فٟ 

  

 ٚلؼٗ ثبٌؼطف           

 اٌٛى٠و األٚي           

 .ػجل اٌوؽّٓ ٠ٍٛفٟ اإلِؼبء:
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  َخؼهك بحمىق انًؤنف وانحمىق انًجاوضة 4-11لاَىٌ ضلى  

  حمىق انًؤنف: انباب األول

 أحكاو حًهُسَت: انفصم األول

 حؼاضَف

0انًازة 
2

 

 اٌزب١ٌخ:ّقزٍفخ اٌّؼبٟٔ ٠مظل ثبٌّظطٍؾبد اٌٛاهكح فٟ ٘نا اٌمبْٔٛ ٚثلائٍٙب اٌ

ٚوً اشبهح اٌٝ اٌؾمٛق  ؛٘ٛ اٌشقض اٌنارٟ اٌنٞ أثلع اٌّظٕف :" اٌّئٌف " .1

اٌّبك٠خ ٌٍّئٌف١ٓ فٟ ٘نا اٌمبْٔٛ ؽ١ّٕب ٠ىْٛ اٌّبٌه األطٍٟ ٌٙنٖ اٌؾمٛق شقظب 

 .رؼٕٟ ؽمٛق اٌّبٌه األطٍٟ ٌٍؾمٛق فٟٙ ،مار١ب أٚ ِؼ٠ٕٛب آفو غ١و اٌّئٌف

َ اٌّبكح اٌضبٌضخ أكثٟ أٚ فٕٟ ثبٌّؼٕٝ اٌنٞ رؾلكٖ أؽىب ٘ٛ وً اثلاع :" اٌّظٕف " .2

 .اٌٛاهكح أكٔبٖ

٘ٛ وً ِظٕف أثلع ِٓ لجً ِغّٛػخ ِٓ اٌّئٌف١ٓ  :" اٌّظٕف اٌغّبػٟ" .3

ٚرىْٛ  .ثب٠ؼبى ِٓ شقض مارٟ أٚ ِؼٕٛٞ ٠زٌٛٝ ٔشوٖ ػٍٝ َِئ١ٌٚزٗ ٚثبٍّٗ

جخ فٟ اٌّشبهوخ اٌشقظ١خ ٌّقزٍف اٌّئٌف١ٓ ا١ٌَّّٙٓ فٟ اثلاع اٌّظٕف مائ

 .ِقزٍف اإلٍٙبِبد ٚرؾل٠ل أطؾبثٙبِغّٛع اٌّظٕف ِٓ غ١و أْ ٠زؤرٝ ر١١ّي 

 .فٟ اثلاػٗ ِئٌفبْ أٚ ػلح ِئٌف١ٓ٘ٛ وً ِظٕف أٍُٙ :"اٌّظٕف اٌّشزون " .4

"اٌّظٕف اٌّشزك ": ٘ٛ وً اثلاع عل٠ل رُ رظٛهٖ ٚأزبعٗ أطاللب ِٓ ِظٕف  .5

 لجً؛ِٛعٛك ِٓ لجً أٚ ِظٕفبد ِٛعٛكح ِٓ 

 ،وً ِظٕف عل٠ل ٠لِظ ف١ٗ ِظٕف ِٛعٛك ِٓ لجً :فب ِغّؼب "٠ؼزجو " ِظٕ .6

 .كْٚ رؼبْٚ ِغ ِئٌفٗ

اٌجظوٞ ": وً ِظٕف ٘ٛ ػجبهح ػٓ ٍٍٍَخ ِٓ اٌظٛه  –"اٌّظٕف اٌَّؼٟ  .7

اٌّزواثطخ ف١ّب ث١ٕٙب رؼطٟ أطجبػب ثبٌؾووخ ٍٛاء وبٔذ ِظؾٛثخ ثبٌظٛد أٚ 

ٛثخ ثبٌظٛد ٚاما وبٔذ ِظؾ ،ِٓ شؤٔٙب أْ رىْٛ ِوئ١خ ،غ١و ِظؾٛثخ ثٗ

 .ً فٟ ؽىّٙب اٌّظٕفبد ا١ٌَّٕبئ١خٚرلف .أْ رىْٛ َِّٛػخ فّٓ شؤٔٙب

                                                           

اٌظبكه  34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  1ِٓ اٌّبكح  27ٚ 17رُ رغ١١و ٚرز١ُّ اٌجٕل٠ٓ  - 2

(؛ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ػلك 2006فجوا٠و  14) 1427ِٓ ِؾوَ  15ه٠ـ ثزب 1.05.192ثزٕف١نٖ اٌظ١ٙو اٌشو٠ف 

 .458(، ص 2006فجوا٠و  20) 1427ِؾوَ  21ثزبه٠ـ  5397
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وً اثلاع فٕٟ مٞ ٚظ١فخ ٔفؼ١خ أٚ ِٕلِظ فٟ  "خ٠ؼزجو "ِظٕفب ٌٍفْٕٛ اٌزطج١م١ .8

ٌزم١ٍل٠خ أٚ أٔزظ ٚفك ؽوق أكاح ٌالٔزفبع ثٙب ٍٛاء رؼٍك األِو ثّظٕف ٌٍظٕبػخ ا

 .طٕبػ١خ

َغ١ً ٌٍؼٛء أٚ ألٞ اشؼبع آفو ػٍٝ كػبِخ وً ر :فٛرٛغواف١ب"٠ؼزجو "ِظٕفب  .9

أٚ ٠ّىٓ أزبط طٛهح أطاللب ِٕٙب ِّٙب رىٓ اٌطج١ؼخ اٌزم١ٕخ  ،ِٕزغخ ٌظٛهح

 ٌىزو١ٔٚخ أٚ غ١و٘ب(.ااٌزٟ رُ ثٙب أغبى ٘نا اٌزَغ١ً ) و١ّ١بئ١خ أٚ 

 ،ثظوٞ ِظٕفب فٛرٛغواف١ب –ال رؼزجو وً طٛهح اٍزقوعذ ِٓ ِظٕف ٍّؼٟ  

 اٌجظوٞ. –ف اٌَّؼٟ ِٓ اٌّظٕ ءٌٚىٕٙب عي

ٔزبعبد ٌؼٕبطو ١ِّيح ِٓ اٌزواس اٌفٕٟ اٌزم١ٍلٞ اٟ٘  :"رؼبث١و اٌفٌٛىٍٛه" .10

ِٓ لجً ِغّٛػخ أٚ  ،رٛارو رط٠ٛوٖ ٚاٌؾفبظ ػ١ٍٗ كافً رواة اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ

 .أفواك شٙل ٌُٙ ثؤُٔٙ ٠َزغ١جْٛ ٌٍزطٍؼبد اٌف١ٕخ اٌزم١ٍل٠خ ٌٙنٖ اٌّغّٛػخ

 :ٚرزؼّٓ ٘نٖ اإلٔزبعبد

 ٚاألٌغبى؛ب٠بد اٌشؼج١خ ٚاٌشؼو اٌشؼجٟ اٌؾى  .أ 

 ؛األغبٟٔ ٚا١ٌٍّٛمٝ اٌشؼج١خ اٌّظؾٛثخ ثآالد اٌؼيف  .ة 

 اٌشؼج١خ؛اٌولظبد ٚاٌؼوٚع   .ط 

 ،اٌي٠ز١خ ٚإٌّؾٛربد ٚاٌفقبه ٚاٌوٍَٛ أزبعبد اٌفْٕٛ اٌشؼج١خ ِضً اٌوٍَٛ  .ك 

ٚا١ٌَٕظ  ،ٚإٌمش ػٍٝ اٌقشت ٚاألكٚاد اٌّؼل١ٔخ ٚاٌؾٍٟ ،ٚاٌي١ٌظ ،ٚاٌقيف

 ٠بء.ٚاألى

وً ِظٕف ِئٌف ِٓ  ،٠واك ثؼجبهح " اٌّظٕف اٌَّزّل ِٓ اٌفٌٛىٍٛه" .11

 .ٌزواس اٌضمبفٟ اٌزم١ٍلٞ اٌّغوثٟػٕبطو ِمزجَخ ِٓ ا

اٌشقض اٌنارٟ أٚ اٌّؼٕٛٞ  ،ثظوٞ" –٠مظل ثؼجبهح " إٌّزظ ٌّظٕف ٍّؼٟ  .12

 .ح ٚاٌَّئ١ٌٚخ إلٔغبى مٌه اٌّظٕفاٌنٞ ٠زٌٛٝ اٌّجبكه

وً ِغّٛػخ ِٓ اٌزؼ١ٍّبد اٌّؼجو ػٕٙب  ،ة"٠مظل ثّظطٍؼ " ثؤبِظ اٌؾبٍٛ .13

ؽ١ّٕب رلِظ فٟ كػبِخ  ثىٍّبد أٚ ثوِٛى أٚ ثوٍَٛ أٚ ثؤٞ ؽو٠مخ أفوٜ رّىٓ

أٚ رؾظً  ،اْ رٕغي أٚ رؾمك ِّٙخ ِؾلكح –لبثٍخ ٌفه هِٛى٘ب ثٛاٍطخ آٌخ 

١ٔخ لبكهح ػٍٝ ِؼبٌغخ ػٍٝ ٔز١غخ ثٛاٍطخ ؽبٍٛة أٚ ثؤٞ ؽو٠مخ اٌىزوٚ

 .اٌّؼٍِٛبد

ِغّٛػخ اإلٔزبعبد ٚاٌّؼط١بد أٚ ػٕبطو  ،طٍؼ "لٛاػل اٌج١بٔبد"٠مظل ثّظ .14

أفوٜ َِزمٍخ ِورجخ ثطو٠مخ ِّٕٙغخ ِٚظٕفخ ٠ًَٚٙ اٌٛطٛي ا١ٌٙب مار١ب 

 .إلٌىزو١ٔٚخ أٚوً اٌٍٛبئً األفوٜثٛاٍطخ اٌٍٛبئً ا

وً ِظٕف أٚ رَغ١ً طٛرٟ رٛعل َٔـ ِٕٗ ه٘ٓ  ،٠مظل ثّظطٍؼ "ٔشو" .15

فٟ ؽبٌخ  ،ٚثّٛافمخ إٌّزظ ،فٟ ؽبٌخ ِظٕف اشبهح اٌغّٙٛه ثّٛافمخ اٌّئٌف
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أٚ ثٙلف ٔمً اٌٍّى١خ  ،لظل اٌج١غ أٚ اٌىواء أٚ اإلػبهح اٌؼ١ِّٛخ ،رَغ١ً طٛرٟ

 .رَزغ١ت ٌٍؾبعبد اٌؼبك٠خ ٌٍغّٙٛهأٚ اٌؾ١بىح ثى١ّخ وبف١خ 

 ،رج١ٍغ اٌغّٙٛه ثّظٕف أٚ أكاء ٌّظٕف ِب ،٠مظل ثّظطٍؼ "اٌجش اإلماػٟ" .16

 االططٕبػ١خ.اإلهٍبي اٌالٍٍىٟ ثّب فٟ مٌه األلّبه أٚ ثزَغ١ً طٛرٟ ثٛاٍطخ 

٠واك ثؼجبهح "اٍزَٕبؿ" طٕبػخ َٔقخ أٚ ػلح َٔـ ِٓ ِظٕف أٚ ِٓ أكاء  .17

ٌّظٕف أٚ ِٓ َِغً طٛرٟ أٚ ِٓ عيء ِٓ ِظٕف أٚ ِٓ أكاء ِظٕف أٚ 

ِٓ َِغً طٛرٟ، فٟ أٞ شىً وبْ، ثّب ف١ٗ اٌزَغ١ً اٌظٛرٟ ٚاٌّوئٟ، 

ػٍٝ شىً اٌىزوٟٚٔ ٌّظٕف أٚ ألكاء أٚ ٌَّغً  ٚاٌزقي٠ٓ اٌلائُ أٚ اٌّئلذ

 طٛرٟ.

ٌّظٕف ِب طٕبػخ َٔـ ثبٌفبو١ّ١ٍَٟ  ،٠واك ثؼجبهح "اٍزَٕبؿ ؽجك األطً" .18

 ،أٚ َٔـ ٌٍّظٕف ثٛاٍطخ ٍٚبئً أفوٜ غ١و اٌوٍُ اٌي٠زٟ ،ألطٛي اٌّظٕف

ٍٛاء  ،ٚرؼزجو أ٠ؼب طٕبػخ َٔـ ثبٌفبو١ّ١ٍَٟ .ِضً اٌزظ٠ٛو ثآالد إٌَـ

 ؛ثّضبثخ اٍزَٕبؿ ؽجك األطً ،ـ ِظغوح أٚ ِىجوحوبٔذ ٘نٖ إٌَ

ٔمً اِزالن األطً ٌّظٕف أٚ ٌَٕقخ ِٓ ِظٕف أٚ  ،٠واك ثٍفع "اٌزؤع١و" .19

 .َغً طٛرٟ ٌّلح ِؾلكح ثٙلف اٌوثؼٌّ

اٌمواءح أٚ اٌؼيف أٚ اٌولض أٚ األكاء  ،٠واك ثؼجبهح " اٌزّض١ً أٚ األكاء اٌؼٍٕٟ" .20

ٚفٟ ؽبٌخ ِظٕف  ،بى أٚ ١ٍٍٚخ ِببشوح أٚ ثٛاٍطخ عِٙج ،ثطو٠مخ ِب ٌٍّظٕف

ٍّؼٟ ثظوٞ اظٙبه اٌّظٕف فٟ ِزبثؼخ أٚ رؾ٠ًٛ األطٛاد اٌّظبؽجخ اٌٝ 

ؽ١ش ٠ٛعل أٚ ٠ّىٓ أْ  ،ٍٛاء رُ مٌه فٟ ِىبْ أٚ أِىٕخ ِقزٍفخ ،شٟء َِّٛع

ٚال ٠ُٙ فٟ ٘نا اٌظلك  ،٠ٛعل أشقبص فبهط كائوح األٍوح ِٚؾ١طٙب اٌّجبشو

أٚفٟ أِىٕخ  ،اٌّىبْ ٚفٟ ٔفٌ اٌٛلذ أْ ٠ىْٛ ٘ئالء األشقبص فٟ ٔفٌ

ٚ٘نا كْٚ أْ ٠زُ رج١ٍغ  ،ألكاءاؽ١ش ٠ّىٓ أْ ٠شب٘ل اٌزّض١ً أٚ  ،ٚأٚلبد ِقزٍفخ

 .( أكٔب22ٖوّب ٠ؾلك مٌه اٌجٕل ) ،اٌغّٙٛه ثبٌؼوٚهح

رالٚرٗ أٚ رشق١ظٗ أٚ رشق١ظٗ هلظب  ،٠واك ثؼجبهح "رّض١ً أٚ أكاء ِظٕف " .21

ٚفٟ ؽبٌخ ِظٕف  ،ٚ أٞ ١ٍٍٚخ أفوٜأٚ أكاإٖ ِجبشوح أٚ ثٛاٍطخ عٙبى أ

ً اٌظٛه اٌّظبؽجخ أٚ رؾ٠ٛ ،اظٙبه اٌظٛه فٟ أٞ رور١ت وبْ ،ٍّؼٟ ثظوٞ

 .اٌٝ شٟء َِّٛع

 ٍٍى١ب ثبٌظٛهح أٚ اٌجش ٍٍى١ب أٚ ال ،٠واك ثؼجبهح" إٌمً اٌٝ اٌغّٙٛه" .22

أٚ َِغً  ،أٚ رّض١ً أٚ أكاء ،أٚ ثبٌظٛهح ٚثبٌظٛد ِؼب ٌّظٕف ،ٌظٛدبث

ٓ ِؼٙب ألشقبص فبهط كائوح األٍوح ِٚؾ١طٙب اٌّجبشو ِٓ طٛرٟ ثى١ف١خ ٠ّى

ثؾ١ش ٌٛال  ،فٟ ِىبْ أٚ ػلح أِىٕخ ثؼ١لح ػٓ اٌّىبْ األطٍٟ ٌٍجش ،اٌزمبؽ اٌجش

٘نا اٌجش ٌّب أِىٓ اٌزمبؽ اٌظٛهح أٚ اٌظٛد فٟ ٘نا اٌّىبْ أٚ ٘نٖ األِىٕخ ٚال 

اٌظٛد فٟ  ٠ُٙ فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ أْ ٠َزط١غ ٘ئالء األشقبص اٌزمبؽ اٌظٛهح أٚ

 .كٜأٚفٟ أِىٕخ ٚأٚلبد ِقزٍفخ ٠قزبهٚٔٙب فوا ،ٔفٌ اٌّىبْ ٚفٟ ٔفٌ اٌٛلذ
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اٌّّضٍْٛ ٚاٌّغْٕٛ ٚاٌؼبىفْٛ ا١ٌٍّٛم١ْٛ  ،٠مظل ثؼجبهح " فٕبٔٛ األكاء" .23

ٚاألشقبص ا٢فوْٚ اٌن٠ٓ ٠ملِْٛ أٚ ٠زٍْٛ أٚ ٠ٕشلْٚ أٚ ٠ئكْٚ  ،ٚاٌوالظْٛ

 .اٌزؼج١واد اٌفٌٛىٍٛه٠خاألكث١خ ٚثؤٞ ؽو٠مخ أفوٜ اٌّظٕفبد اٌف١ٕخ ٚ

 اٍزَٕبؿ؛ٔزبط وً ػ١ٍّخ ، ٠واك ثّظطٍؼ " َٔقخ " .24

وً كػبِخ ِبك٠خ رزؼّٓ أطٛارب  ،٠واك ثؼجبهح "َِغً طٛرٟ" )فٛٔٛغواَ( .25

ِؤفٛمح ِجبشوح أٚ ثطو٠مخ غ١و ِجبشوح ِٓ َِغً طٛرٟ )فٛٔٛغواَ( ٠ؾزٛٞ 

 .ِٕٙب ٌَّغً اٌظٛرٟ وال أٚ عيءافٟ ٘نا ا خاٌّضجزػٍٝ األطٛاد 

اٌشقض اٌنارٟ أٚ اٌّؼٕٛٞ اٌنٞ ٠ؤفن  ،٠واك ثؼجبهح "ِٕزظ اٌَّغً اٌظٛرٟ" .26

اٌّجبكهح ٠ٚزٌٛٝ اٌَّئ١ٌٚخ فٟ اٌزضج١ذ األٚي ٌألطٛاد اٌّزؤر١خ ِٓ غٕبء أٚ أكاء 

 .ٚ ألٞ أطٛاد أفوٜ أٚ ػوٚع طٛر١خأ ،أٚ ػوع

٠واك ثّظطٍؼ "اٌزضج١ذ"، وً رغ١َل ٌٍظٛه أٚ األطٛاد أٚ ٌٍظٛه  .27

ىً رّض١ً ٌٙب ٠ّىٓ ثبإلٔطالق ِٕٗ اكهاوٙب أٚ اٍزَٕبفٙب أٚ ٔمٍٙب ٚاألطٛاد أٚ ٌ

 .ثؤكاح

 يىضىع انحًاَت: انفصم انثاٍَ

 أحكاو ػايت

 4انًازة 

٠َزف١ل وً ِئٌف ِٓ اٌؾمٛق إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘نا اٌمبْٔٛ ػٍٝ ِظٕفٗ األكثٟ أٚ 

 اٌفٕٟ.

َبٌفخ ٚاٌَّّبح ف١ّب ثؼل ٚرجلأ اٌؾّب٠خ اٌّزورجخ ػٓ اٌؾمٛق اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌفموح اٌ

 ."ؽّب٠خ " ثّغوك اثلاع اٌّظٕف ؽزٝ ٌٛ وبْ غ١و ِضجذ ػٍٝ كػبِخ ِبك٠خ

 انًصُفاث

 3انًازة 

٠َوٞ ٘نا اٌمبْٔٛ ػٍٝ اٌّظٕفبد األكث١خ ٚاٌف١ٕخ اٌَّّبح ف١ّب ثؼل "ثبٌّظٕفبد " اٌزٟ 

 ِضً:ٟ٘ اثلاػبد فىو٠خ أط١ٍخ فٟ ِغبالد األكة ٚاٌفٓ 

 ؛ٕٙب وزبثخاٌّظٕفبد اٌّؼجو ػ  .أ 

 ؛ثواِظ اٌؾبٍٛة  .ة 

اٌّؾبػواد ٚاٌىٍّبد ٚاٌقطت ٚاٌّٛاػع ٚاٌّظٕفبد األفوٜ اٌّىزٛثخ   .ط 

 ؛ثىٍّبد أٚ اٌّؼجو ػٕٙب شفب١٘ب

 ؛ثىٍّبداٌّظٕفبد ا١ٌٍّٛم١خ ٍٛاء وبٔذ ِظؾٛثخ أٚ غ١و ِظؾٛثخ   .ك 
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 ؛ا١ٌٍّٛم١خاٌّظٕفبد اٌَّوؽ١خ ٚاٌَّوؽ١بد   .ٖ 

 ؛ٚاإل٠ّبءاٌّظٕفبد اٌقبطخ ثبٌولض   .ٚ 

اٌجظو٠خ ثّب فٟ مٌه اٌّظٕفبد ا١ٌَّٕبرٛغواف١خ  –ّظٕفبد اٌَّؼ١خ اٌ  .ى 

 ؛ٚاٌف١ل٠ٛغواَ

ِظٕفبد اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ ثّب ف١ٙب اٌوٍَٛ ٚاٌوٍَٛ اٌي٠ز١خ ٚإٌّزٛعبد ٚأػّبي   .ػ 

 ؛إٌمش ٚاٌّطجٛػبد اٌغٍل٠خ ٚع١ّغ ِظٕفبد اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ األفوٜ

 ؛اٌّظٕفبد اٌقبطخ ثبٌٕٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ  .ؽ 

 اٌفٛرٛغواف١خ؛اٌّظٕفبد   .ٞ 

 ؛اٌّظٕفبد اٌقبطخ ثبٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ  .ن 

اٌظٛه ٚاٌوٍَٛ اٌزٛػ١ؾ١خ ٚاٌقوائؾ اٌغغواف١خ ٚاٌزظب١ُِ ٚاٌوٍَٛ األ١ٌٚخ   .ي 

ٚاإلٔزبعبد اٌضالص١خ األثؼبك اٌقبطخ ثبٌغغواف١ب َِٚؼ األهاػٟ ٚإٌٙلٍخ 

 ؛اٌّؼّبه٠خ ٚاٌؼٍَٛ

 ؛ٍٛهاٌزؼبث١و اٌفٌٛىٍٛه٠خ ٚاألػّبي اٌَّزّلح ِٓ اٌفٌٛى  .َ 

 هٍَٛ اثلاػبد طٕبػخ األى٠بء.  .ْ 

 ال رورجؾ اٌؾّب٠خ ثٕٛع اٌزؼج١و ٚال ثشىٍٗ ٚال ثٕٛػ١خ اٌّظٕف ٚ٘لفٗ.

 حًاَت ػُىاٌ انًصُف

 2انًازة 

 ٠ؾظٝ ػٕٛاْ اٌّظٕف اما وبْ ٌٗ ؽبثغ أطٍٟ ثٕفٌ اٌؾّب٠خ اٌزٟ ٌٍّظٕف مارٗ.

 انًصُفاث انًشخمت ويجًىػاث انًصُفاث

 1انًازة 

 اٌؾّب٠خ:ٌزب١ٌخ فٟ ؽىُ اٌّظٕفبد اٌّؾ١ّخ ٚرزّزغ ثٕفٌ رلفً اٌّظٕفبد ا

اٌزوعّبد ٚااللزجبٍبد ٚاٌزؼل٠الد ا١ٌٍّٛم١خ ٚونا رؾ٠ٛالد اٌّظٕفبد   .أ 

 ؛ٚاٌزؼج١واد اٌفٌٛىٍٛه٠خ

أٚ ِغوك ِغّٛػبد أػّبي أٚ  ،ِغّٛػخ اٌّظٕفبد أٚ اٌزؼبث١و اٌفٌٛىٍٛه٠خ  .ة 

ٍٛاء رُ اٍزَٕبفٙب ػٍٝ  ِضً اٌٍّٛٛػبد ٚإٌّزقجبد ٚلٛاػل اٌج١بٔبد ،ث١بٔبد

ثٛاٍطخ االفز١به  ،كػبِخ لبثٍخ ٌالٍزغالي ثٛاٍطخ آٌخ أٚ ثؤٞ شىً آفو ِٓ شؤٔٗ

ال ٠ّىٓ أْ رؼو  .أْ ٠غؼً ِٕٙب اثلاػبد فىو٠خ ،ٚاٌز١َٕك أٚ اٌزور١ت ٌٍّٛاك

اٌؾّب٠خ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌفموح األٌٚٝ أػالٖ ثؾّب٠خ اٌّظٕفبد اٌّٛعٛكح 

 اػلاك ٘نٖ اٌّظٕفبد. ٍبثمب ٚاٌَّزؼٍّخ فٟ
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 انًرطىطاث انمسًَت

 6انًازة 

رؼّٓ اٌؾّب٠خ ؽَت ِلٌٛي ٘نا اٌمبْٔٛ ثقظٛص ٔشو اٌّقطٛؽبد اٌمل٠ّخ 

اٌّؾفٛظخ فٟ اٌقيأبد اٌؼ١ِّٛخ أٚ أِبوٓ ا٠لاع اٌّؾفٛظبد اٌؼ١ِّٛخ أٚ اٌقظٛط١خ ِٓ 

ٍزٕبكا اٌٝ غ١و أْ ٠غٛى ٌّٕغي ٘نا إٌشو اٌزؼوع ػٍٝ ٔشو ٔفٌ اٌّقطٛؽبد ِٓ عل٠ل ا

 إٌض األطٍٟ.

 حًاَت حؼابُط انفىنكهىض

7انًازة 
3

 

رؾّٝ رؼبث١و اٌفٌٛىٍٛه ٌالٍزؼّبالد اٌزب١ٌخ ؽ١ّٕب رىْٛ ٘نٖ االٍزؼّبالد  .1

 :أل٘لاف رغبه٠خ أٚ فبهط اؽبه٘ب اٌزم١ٍلٞ أٚ اٌؼوفٟ

 ؛االٍزَٕبؿ  .أ 

 اٌزج١ٍغ ٌٍغّٙٛه ػٓ ؽو٠ك اٌؼوع أٚ ألكاء أٚ اٌجش اإلماػٟ أٚ اٌزٛى٠غ ػٓ  .ة 

 ؛ؽو٠ك اٌىبثً أٚ أٞ ١ٍٍٚخ أفوٜ

 ؛آفوااللزجبً ٚاٌزوعّخ أٚ أٞ رؼل٠ً   .ط 

 رضج١ذ رؼبث١و اٌفٌٛىٍٛه.  .ك 

اْ اٌؾمٛق اٌّقٌٛخ فٟ اٌّمطغ األٚي ال رطجك اما وبٔذ األػّبي اٌّشبه ا١ٌٙب  .2

 :رُٙفٟ ٘نا اٌّمطغ 

 ؛فمؾاالٍزؼّبالد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب شقض ؽج١ؼٟ ألغواع شقظ١خ   .أ 

ظوح ٌألؽلاس ا١ِٛ١ٌخ اما وبْ ٘نا االٍزؼّبي ٠جوهٖ ٍزؼّبي ِمبؽغ ِقزا  .ة 

 ؛ِٛػٛع اٌٍّقض

 اٌؼٍّٟ؛االٍزؼّبي فمؾ ألغواع اٌزؼ١ٍُ اٌّجبشو أٚ اٌجؾش   .ط 

اٌؾبالد اٌزٟ ٠ّىٓ ف١ٙب ثّمزؼٝ اٌجبة اٌواثغ ِٓ اٌغيء األٚي اٍزؼّبي   .ك 

 ِظٕف كْٚ روف١ض اٌّئٌف أٚ مٚٞ اٌؾمٛق.

ِٚٛاىهح ِغ وً رج١ٍغ ٌٍغّٙٛه اٌٝ ٠غت اإلشبهح فٟ وً إٌشواد اٌّطجٛػخ  .3

ِظله رؼبث١و اٌفٌٛىٍٛه ثطو٠مخ ِٕبٍجخ ِٚطبثمخ ٌالٍزؼّبالد اٌؾَٕخ ٚمٌه 

 .اٌَّزٛؽٝ ِٕٙب رؼج١و اٌفٌٛىٍٛه ثنوو اٌغّبػخ أٚ إٌّطمخ اٌغغواف١خ

اْ ؽك اٌزوف١ض ثبألػّبي اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌّمطغ األٚي ِٓ ٘نٖ اٌّبكح رؼٛك  .4

ؾمٛق اٌّئٌف١ٓاٌٝ اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌ
4
. 

                                                           

 ، ٍبٌف اٌنوو.34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  7ِٓ اٌّبكح  4رُ رغ١١و ٚرز١ُّ اٌجٕل  - 3
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 رقظض اٌّجبٌغ اٌّؾظٍخ ثٕبء ػٍٝ ٘نٖ اٌّبكح ألغواع ١ِٕٙخ ٌٚز١ّٕخ اٌضمبفخ. .5

 انًصُفاث غُط انًحًُت

 8انًازة 

 ٠ٍٟ:ال رشًّ اٌؾّب٠خ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘نا اٌمبْٔٛ ِب 

إٌظٛص اٌو١ٍّخ ماد اٌطبثغ اٌزشو٠ؼٟ أٚ اإلكاهٞ أٚ اٌمؼبئٟ ٚونا روعّزٙب   .أ 

 اٌو١ٍّخ؛

 ا١ِٛ١ٌخ؛به األفج  .ة 

األفىبه ٚاألٍب١ٌت ٚاألٔظّخ ِٕٚب٘ظ اٌز١١َو ٚاٌّفب١ُ٘ ٚاٌّجبكة ٚاالوزشبفبد أٚ   .ط 

اٌج١بٔبد اٌج١َطخ ؽزٝ ٌٛ ٍجك اإلػالْ ػٕٙب ٚٚطفٙب ٚشوؽٙب ٚهٍّٙب أٚ اكِبعٙب 

 فٟ ِظٕف ِب.

 انحمىق انًحًُت: انفصم انثانث

 انحمىق انًؼُىَت

 9انًازة 

 ،ٓ ؽمٛلٗ اٌّبك٠خ ٚؽزٝ فٟ ؽبٌخ رق١ٍٗ ػٕٙبثظوف إٌظو ػ ،اْ ِئٌف اٌّظٕف

 ٠ٍٟ:٠ّزٍه اٌؾك ف١ّب 

ٚثبٌقظٛص أْ ٠ٛػغ اٍّٗ ػٍٝ ع١ّغ َٔـ  ،أْ ٠طبٌت ثبٔزَبة ِظٕفٗ ٌٗ .أ 

٘نا اٌّظٕف فٟ ؽلٚك اإلِىبْ ٚثبٌطو٠مخ اٌّؤٌٛفخ اهرجبؽب ِغ وً اٍزؼّبي 

 ؛ػِّٟٛ ٌٙنا اٌّظٕف

 ؛َِزؼبهاأْ ٠جمٝ اٍّٗ ِغٙٛال أٚ أْ ٠َزؼًّ اٍّب  .ة 

وً ٌِ ثٗ ِٓ  أْ ٠ؼزوع ػٍٝ وً رؾو٠ف أٚ ثزو أٚ أٞ رغ١١و ٌّظٕفٗ أٚ .ط 

 شؤٔٗ أْ ٠ٍؾك ػوها ثشوفٗ أٚ ثَّؼزٗ.

                                                                                                                                                                                     

( ثبؽلاس ِىزت ِغوثٟ 1965ِبهً  8) 1384ٌمؼلح مٞ ا 5اٌظبكه فٟ  2.64.406ٌّوٍَٛ هلُ أٔظو ا - 4

، وّب رُ 493(، ص 1965ِبهً  17) 1384مٚ اٌمؼلح  13ثزبه٠ـ  2733ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ؛ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ػلك 

 رغ١١وٖ ٚرز١ّّٗ.
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 انحمىق انًازَت

01انًازة 
5

 

٠قٛي ٌٍّئٌف اٌؾك اٌّطٍك فٟ اٌم١بَ ثبألػّبي اٌزب١ٌخ أٚ ِٕؼٙب أٚ اٌزوف١ض ثٙب، 

 :أكٔبٖ 22اٌٝ  11شو٠طخ ِواػبح ِمزؼ١بد اٌّٛاك ِٓ 

ٔشو ٚاٍزَٕبؿ ِظٕفٗ ثؤ٠خ ؽو٠مخ وبٔذ أٚ ثؤٞ شىً وبْ، كائُ أٚ ِئلذ اػبكح  .أ 

 ؛ثّب ف١ٗ اٌزٛص١ك اٌّئلذ ث١ٍٍٛخ اٌىزو١ٔٚخ

 ؛روعّخ ِظٕفٗ .ة 

 ؛اػلاك الزجبٍبد أٚ رؼل٠الد أٚ رؾ٠ٛالد أفوٜ ٌّظٕفٗ .ط 

أٚ اإلػبهح اٌؼ١ِّٛخ ألطً ِظٕفٗ  ،اٌم١بَ ثزؤع١و ِظٕفٗ أٚ اٌزوف١ض ثنٌه .ك 

أٚ ٌّظٕفٗ اٌّلِظ فٟ َِغً طٛرٟ أٚ  ،َٕقخ ِٕٗاٌجظوٞ أٚ ٌ –اٌَّؼٟ 

ثؤبِظ ؽبٍٛة أٚ لبػلح ِؼط١بد أٚ ِظٕف ١ٍِٛمٟ ػٍٝ شىً ر١ٌٛفخ ِّٙب ٠ىٓ 

 ؛ػبهح ٌٍؼَّٛاِبٌه األطً أٚ إٌظ١و ِٛػٛع رؤع١و أٚ 

اٌم١بَ أٚ اٌزوف١ض ثبٌزٛى٠غ ػٍٝ اٌؼَّٛ ػٓ ؽو٠ك اٌج١غ أٚ اٌزؤع١و أٚ اإلػبهح  .ٖ 

و ِٓ رؾ٠ٍٛٗ اٌٍّى١خ أٚ االِزالن ألطً ِظٕفٗ أٚي َٔـ اٌؼ١ِّٛخ أٚ أٞ شىً آف

 ؛ٌُ ٠َجك أْ وبٔذ ِٛػٛع رٛى٠غ ِوفض ثٗ ِٓ لجٍٗ ،ِٕٗ

 ؛ػوع أٚ أكاء ِظٕفٗ أِبَ اٌغّٙٛه .ٚ 

 ؛اٍز١واك َٔـ ِٓ ِظٕفٗ .ى 

 ؛اماػخ ِظٕفٗ .ػ 

 ٔمً اٌّظٕف اٌٝ اٌغّٙٛه ثٛاٍطخ وبثً أٚ أ٠خ ١ٍٍٚخ أفوٜ. .ؽ 

ّٕظٛص ػ١ٍٙب فٟ إٌمطخ اٌواثؼخ ِٓ اٌّمطغ ال رطجك ؽمٛق اٌزؤع١و أٚ اإلػبهح اٌ

األٚي ػٍٝ رؤع١و ثواِظ اٌؾبٍٛة فٟ ؽبٌخ ِب اما وبْ ٘نا اٌجؤبِظ ١ٌٌ ٘ٛ اٌّٛػٛع 

 األٍبٍٟ فٟ اٌزؤع١و.

 يًاضؼت انحمىق انًازَت يٍ لبم ذهف انًؤنف

 00انًازة 

 ٚرّبهً اٌؾمٛق إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح اٌَبثمخ ِٓ لجً فٍف ِئٌف اٌّظٕف أ

 ِٓ لجً أٞ شقض مارٟ أٚ ِؼٕٛٞ فٌٛذ ٌٗ ٘نٖ اٌؾمٛق.

 ٌٍّىزت ٠ّىٓ اٌَبٌفخ اٌفموح فٟ ػ١ٍُٙ إٌّظٛص األشقبص ٚعٛك ػلَ ؽبٌخ فٟ 

اٌؾمٛق ٘نٖ ٠ّبهً أْ اٌّئٌف١ٓ ٌؾمٛق اٌّغوثٟ
6
. 

                                                           

 ، ٍبٌف اٌنوو.34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  10رُ رغ١١و ٚرز١ُّ اٌّبكح  - 5
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حطَت االؼخُؽاخ نالؼخؼًال  انحس يٍ انحمىق انًازَت: انفصم انطابغ

 انشرصٍ

 04انًازة 

ِٚواػبح ٌّمزؼ١بد اٌفموح اٌضب١ٔخ ِٓ  ،أػالٖ 10ٓ ِمزؼ١بد اٌّبكح ثظوف إٌظو ػ

٠وفض كْٚ امْ اٌّئٌف ٚكْٚ أكاء ِىبفؤح ثبٍزَٕبؿ ِظٕف ِٕشٛه ثى١ف١خ  ،٘نٖ اٌّبكح

 .ِشوٚػخ لظل االٍزؼّبي اٌشقظٟ ؽظوا

 :ػٍٝٚال رَوٞ ِمزؼ١بد اٌفموح اٌَبثمخ 

ً ػّبهاد أٚ ث١بٔبد أفوٜ شى ٝاٍزَٕبؿ ِظٕفبد إٌٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ اٌّغَلح ػٍ .أ 

 ؛ِّبصٍخ

 ؛ر١ٌٛفخاٍزَٕبؿ ؽجك األطً ٌىزبة ثبٌىبًِ أٚ ِظٕف ١ٍِٛمٟ فٟ شىً  .ة 

 ؛هلّٟاٍزَٕبؿ لٛاػل اٌج١بٔبد و١ٍب أٚ عيئ١ب ثشىً  .ط 

 ؛أكٔبٖ 21اػبكح ٔشو ثواِظ اٌؾبٍٛة ِبػلا اٌؾبالد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح  .ك 

أٚ  ،ٍزغالي اٌؼبكٞ ٌٙنا اٌّظٕفػ١ٍّخ اٍزَٕبؿ أٞ ِظٕف ِٓ شؤٔٙب أْ رؼو ثبال .ٖ 

 ِٓ شؤٔٙب أْ رؼو كْٚ ِجوه ثبٌّظبٌؼ اٌّشوٚػخ ٌٍّئٌف.

 االؼخُؽاخ انًؤلج

 03انًازة 

٠َّؼ ثبالٍزَٕبؿ اٌّئلذ ٌّظٕف ِب  ،أػالٖ 10ثظوف إٌظو ػٓ ِمزؼ١بد اٌّبكح 

 :شو٠طخ

أٚ أصٕبء ػًّ ٠زٛفٝ عؼً ِظٕف  ،أْ رزُ اٌؼ١ٍّخ أصٕبء ثش هلّٟ ٌٍّظٕف .أ 

 ؛ٌإلكهانثشىً هلّٟ لبثال ِقيْ 

أْ رزُ اٌؼ١ٍّخ ِٓ لجً شقض مارٟ أٚ ِؼٕٛٞ ِوفض ٌٗ ِٓ لجً ِبٌه ؽمٛق  .ة 

ثؤْ ٠ٕغي ثش اٌّظٕف أٚ اٌفؼً اٌٙبكف اٌٝ عؼٍٗ  ،اٌّئٌف أٚ ثّمزؼٝ اٌمبْٔٛ

 ؛ٌإلكهانلبثال 

ٚأْ رزُ فٟ اؽبه االٍزؼّبي  ،أْ رىزَٟ اٌؼ١ٍّخ أ١ّ٘خ صب٠ٛٔخ ثبٌَٕجخ ٌٍجش .ط 

ٚأْ ٠ٕلصو رٍمبئ١ب كْٚ اٌَّبػ ثبالٍزلهان اإلٌىزوٟٚٔ  ،١ٙياداٌؼبكٞ ٌٍزغ

ٌٍّظٕف لظل أغواع أفوٜ غ١و رٍه اٌّنوٛهح فٟ اٌجٕل٠ٓ )أ( ٚ)ة( ِٓ ٘نٖ 

 اٌّبكح.

                                                                                                                                                                                     

، ٍبٌف 34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  ١١11و ٚرز١ُّ اٌفموح اٌضب١ٔخ ِٓ اٌّبكح رُ رغ - 6

 اٌنوو.
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 حطَت االؼخُؽاخ انخٍ حكخؽٍ طابؼا اؼخشهازَا

 02انًازة 

٠وفض كْٚ امْ اٌّئٌف ٚكْٚ أكاء  ،أػالٖ 10ثظوف إٌظو ػٓ ِمزؼ١بد اٌّبكح 

فؤح االٍزشٙبك ثّظٕف ِٕشٛه ثظفخ ِشوٚػخ ػّٓ ِظٕف آفو شو٠طخ موو اٌّظله ِىب

ٚاٍُ اٌّئٌف اما ٚهك فٟ اٌّظله ٚأْ ٠ىْٛ االٍزشٙبك لل اٍزؼًّ ٌغب٠خ ؽَٕخ ٚثمله ِب 

 ٠جوه مٌه اٌغب٠خ اٌّواك رؾم١مٙب.

 حطَت اؼخؼًال انًصُفاث نغطض انخؼهُى

 01انًازة 

٠وفض كْٚ امْ اٌّئٌف ٚكْٚ أكاء  ،أػالٖ 10ثظوف إٌظو ػٓ ِمزؼ١بد اٌّبكح 

 :اٌّظلهٚ شو٠طخ موو اٌّظله ٚاٍُ اٌّئٌف اما ٚهك فٟ  ،ِىبفؤح

ثبٍزؼّبي ِظٕف ِٕشٛه ثظفخ ِشوٚػخ ثّضبثخ رٛػ١ؼ فٟ ِٕشٛهاد أٚ  .أ 

 ؛ٌٍزؼ١ٍُثواِظ اماػ١خ أٚ رَغ١الد طٛر١خ أٚ ِوئ١خ ِٛعٙخ 

أٚ االِزؾبٔبد كافً  ثٍٛبئً إٌَـ اٌزظ٠ٛوٞ ِٓ أعً اٌزؼ١ٍُ ،ثبالٍزَٕبؿ .ة 

ِئٍَبد اٌزؼ١ٍُ فٟ األٔشطخ اٌزٟ ال رَزٙلف اٌوثؼ اٌزغبهٞ ِجبشوح أٚ ثظفخ 

غ١و ِجبشوح فٟ اٌؾلٚك اٌزٟ رجوه٘ب األغواع اٌّزٛفبح ثّمبالد ِٕفظٍخ 

أٚ ٌّمبؽغ ِقزظوح ِٓ ِظٕف  ،ِٕشٛهح ثظفخ ِشوٚػخ فٟ عو٠لح أٚ كٚه٠خ

 ثظفخ ِشوٚػخ.ِٕشٛه ثظفخ ِشوٚػخ أٚ ٌّظٕف لظ١و ِٕشٛه 

 انرعاَاث ويصانح انخىثُك حطَت االؼخُؽاخ طبك األصم يٍ لبم

 06انًازة 

٠وفض كْٚ امْ اٌّئٌف أٚ أٞ ِبٌه  ،أػال10ٖثظوف إٌظو ػٓ ِمزؼ١بد اٌّبكح 

ٌٍقيأبد ِٚظبٌؼ اٌزٛص١ك اٌزٟ ال رَزٙلف أٔشطزٙب اٌوثؼ اٌزغبهٞ  ،آفو ٌؾمٛق اٌّئٌف

 :ِبرمَٛ ثبٍزَٕبؿ ؽجك األطً ٌَٕـ ِٕفظٍخ ٌّظٕف ثظفخ ِجبشوح أٚ غ١و ِجبشوح أْ 

اما وبْ اٌّظٕف اٌَّزَٕـ ِمبال أٚ ِظٕفب لظ١وا أٚ ِمبؽغ لظ١وح ٌىزبثبد  .أ 

ِٕشٛهح ػّٓ ٍٍٍَخ  ،ثوٍَٛ رٛػ١ؾ١خ أٚ ثلٚٔٙب ،غ١و ثواِظ اٌؾبٍٛة

ِظٕفبد أٚ ػّٓ ػلك ِٓ عو٠لح أٚ كٚه٠خ أٚ اما وبْ اٌٙلف ِٓ االٍزَٕبؿ 

 ؛ٍت شقض مارٟ٘ٛ االٍزغبثخ ٌط

اما وبْ االٍزَٕبؿ ِٛعٙب ٌؾفع اٌّظٕف اْ وبْ مٌه ػوٚه٠ب )فٟ ؽبٌخ فملاْ  .ة 

اٌّظٕف أٚ رٍفٗ أٚ ػلَ لبث١ٍزٗ ٌالٍزؼّبي( أٚ رؼ٠ٛؼٗ ػّٓ ٍٍٍَخ كائّخ 

ٌقيأخ أفوٜ أٚ ِظٍؾخ أفوٜ ٌٍزٛص١ك ثٙلف رؼ٠ٛغ َٔـ فملد أٚ أرٍفذ أٚ 

 أطجؾذ غ١و لبثٍخ ٌالٍزؼّبي.
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 انًؽخُؽرت بانًحفىظاث انطؼًُت إَساع انًصُفاث

 07انًازة 

٠ّىٓ ا٠لاع اٌّظٕفبد اٌَّزَٕقخ اٌزٟ رىزَٟ طجغخ ٚصبئم١خ اٍزضٕبئ١خ ٚونا َٔقخ ِٓ 

اٌزَغ١الد اٌزٟ ٌٙب ل١ّخ صمبف١خ ثبٌّؾفٛظبد اٌو١ٍّخ اٌّؼ١ٕخ ٌٙنا اٌغوع ِٓ ؽوف اٌٍَطخ 

ئٌف فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ رؼ٠ٛغ ِٓ غ١و اإلػواه ثؾك اٌّثبٌشئْٚ اٌضمبف١خ اٌؾى١ِٛخ اٌّىٍفخ 

 ػبكي.

ٚرظله اٌٍَطخ اٌؾى١ِٛخ اٌّىٍفخ ثبالرظبي ٚاٌٍَطخ اٌؾى١ِٛخ اٌّىٍفخ ثبٌشئْٚ اٌضمبف١خ 

 لواها ِشزووب ثزؾل٠ل الئؾخ اٌّظٕفبد اٌَّزَٕقخ ٚاٌزَغ١الد اٌّشبه ا١ٌٙب أػالٖ.

 حطَت االؼخؼًال ألغطاض لضائُت وإزاضَت

 08انًازة 

٠وفض كْٚ امْ اٌّئٌف ٚكْٚ أكاء  ،أػالٖ 10اٌّبكح ثظوف إٌظو ػٓ ِمزؼ١بد 

ثبػبكح ٔشو ِظٕف ِب ثٙلف فلِخ َِطوح لؼبئ١خ أٚ اكاه٠خ ثمله ِب رجوه مٌه  ،رؼ٠ٛغ

 األغواع اٌّزٛفبح.

 حطَت اؼخؼًال انًصُفاث ألغطاض إذباضَت

 09انًازة 

 ٠وفض كْٚ امْ اٌّئٌف ٚكْٚ أكاء ،أػالٖ 10ثظوف إٌظو ػٓ ِمزؼ١بد اٌّبكح 

 اٌّظله:ٚشو٠طخ موو اٌّظله ٚاٍُ اٌّئٌف اما رؼّٕٗ  ،ِىبفؤح ثبٍزَٕبؿ

ثبالٍزَٕبؿ فٟ اٌغوائل ٚػٓ ؽو٠ك اإلماػخ أٚ ثجالغبد ِٛعٙخ اٌٝ اٌغّٙٛه   .أ 

فٟ إٌشواد  ٌّمبالد الزظبك٠خ أٚ ١ٍب١ٍخ أٚ ك١ٕ٠خ ِٕشٛهح فٟ اٌظؾف أٚ

 طو٠ؾخ؛ اٌلٚه٠خ ٌٙب ٔفٌ اٌطبثغ شو٠طخ أال ٠ىْٛ مٌه ِؾفٛظب ثى١ف١خ

 ،ثبالٍزَٕبؿ أٚ اٌزٍق١ض أٚ رمل٠ُ رٍق١ض ػٓ األٔجبء ا١ِٛ١ٌخ اٌٝ اٌغّٙٛه  .ة 

ثٛاٍطخ اٌزظ٠ٛو اٌفٛرٛغوافٟ أٚ ا١ٌَّٕبئٟ أٚ اٌف١ل٠ٛ أٚ ثٛاٍطخ اإلماػخ أٚ 

اٌىبثً ٌّظٕف شٛ٘ل أٚ ٍّغ فالي ؽلس ِب فٟ اٌؾلٚك اٌزٟ رجوه٘ب األغواع 

 ؛اإلفجبه٠خ اٌّزٛفبح

بفخ أٚ ػٓ ؽو٠ك اإلماػخ أٚ اٌزج١ٍغ اٌٝ اٌغّٙٛه ٌقطت ثبالٍزَٕبؿ فٟ اٌظؾ  .ط 

١ٍب١ٍخ أٚ ِؾبػواد أٚ ِلافالد أٚ فطت أٚ ِظٕفبد أفوٜ ٌٙب ٔفٌ 

اػبفخ اٌٝ اٌقطت اٌّٛعٙخ ٌٍؼٍَٛ فالي اٌّؾبوّبد  ،اٌطبثغ اٌّٛعٗ ٌٍغّٙٛه

ِغ اؽزفبظ اٌّئٌف١ٓ ثؾمُٙ  ،ٚمٌه فٟ اٌؾلٚك اٌزٟ رجوه٘ب األغواع اٌّزٛفبح

 ِغّٛػبد ٌٙنٖ اٌّظٕفبد.فٟ ٔشو 
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 حطَت االؼخؼًال نصىض يصُفاث يىجىزة بصفت زائًت فٍ أياكٍ ػًىيُت

 41انًازة 

٠وفض كْٚ امْ اٌّئٌف ٚكْٚ أكاء  ،أػالٖ 10ثظوف إٌظو ػٓ ِمزؼ١بد اٌّبكح 

أٚ رج١ٍغ اٌٝ اٌغّٙٛه ثبٌىبثً ٌظٛهح ِظٕف فٟ إٌٙلٍخ  ماػخثبػبكح ٔشو أٚ ا ،ِىبفؤح

ٚاٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ اٌّٛكػخ ثظفخ كائّخ فٟ ِىبْ  ،فْٕٛ اٌغ١ٍّخ ٚاٌفٛرٛغواف١خٚاٌ ،اٌّؼّبه٠خ

ِفزٛػ ٌٍغّٙٛه ثبٍزضٕبء اما وبٔذ طٛهح اٌّظٕف ِٛػٛػب هئ١َ١ب ٌّضً ٘نا االٍزَٕبؿ 

 ٌٚإلماػخ أٚ ٌٍزج١ٍغ اٌٝ اٌغّٙٛه ٚرُ اٍزؼّبٌٙب ألغواع رغبه٠خ.

 حطَت اؼخؼًال بطايج انحاؼىب والخباؼها

 40انًازة 

٠ّىٓ ٌٍّبٌه اٌشوػٟ ٌَٕقخ ِٓ ثؤبِظ  ،أػالٖ 10ثظوف إٌظو ػٓ ِمزؼ١بد اٌّبكح 

أغبى َٔقخ ِٓ ٘نا اٌجؤبِظ  ،كْٚ امْ اٌّئٌف ٚكْٚ أكاء ِىبفؤح ِٕفظٍخ ،ؽبٍٛة

 :ٚااللزجبً ِٕٗ شو٠طخ أْ رىْٛ إٌَقخ أٚ ػ١ٍّخ االلزجبً ٘نٖ

 ؛لزٕبإٖ ِٓ أعٍٙبػوٚه٠خ الٍزؼّبي ثؤبِظ اٌؾبٍٛة ٌألغواع اٌزٟ رُ ا .أ 

ػوٚه٠خ ألغواع رٛص١م١خ ِٚٓ أعً رؼ٠ٛغ إٌَقخ اٌّٛعٛكح ثشىً ِشوٚع  .ة 

 ِٓ لجً فٟ ؽبٌخ ِب اما ػبػذ أٚ أرٍفذ أٚ أطجؾذ غ١و لبثٍخ ٌالٍزؼّبي.

ال ٠ّىٓ أغبى أ٠خ َٔقخ أٚ اٌم١بَ ثؤٞ الزجبً ألغواع أفوٜ غ١و رٍه إٌّظٛص 

رالفّٙب فٟ اٌؾبٌخ اٌزٟ اح ٚوً َٔقخ أٚ الزجبً ٠زٛعت ػ١ٍٙب فٟ اٌجٕل٠ٓ اٌَبٌف١ٓ ِٓ ٘نٖ اٌّبك

 رظجؼ ف١ٙب اٌؾ١بىح اٌّطٌٛخ ٌَٕقخ ثؤبِظ اٌؾبٍٛة غ١و شوػ١خ.

 حطَت انخؽجُم انًؤلج يٍ لبم هُآث اإلشاػت

 44انًازة 

٠ّىٓ ١ٌٙؤح اإلماػخ كْٚ امْ اٌّئٌف  ،أػالٖ 10ثظوف إٌظو ػٓ ِمزؼ١بد اٌّبكح 

أْ رمَٛ ثزَغ١ً ِئلذ ثٍٛبئٍٙب اٌقبطخ ٚألعً ثواِغٙب اٌقبطخ  ،ٚكْٚ أكاء ِىبفؤح ِٕفظٍخ

 ٌّظٕف رٍّه ؽك ثضٗ.

ٚػٍٝ ا١ٌٙؤح اإلماػ١خ أْ رزٍف اٌزَغ١ً ثؼل ٍزخ أشٙو ِٓ أغبىٖ اال فٟ ؽبٌخ ؽظٛي 

ٚفٟ ؽبٌخ ػلَ ٚعٛك االرفبق ٠ّىٓ ١ٌٍٙؤح  .ارفبق ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌّئٌف ٌّلح ري٠ل ػٓ ٘نٖ اٌفزوح

 فو٠لح ِٓ ٘نا اٌزَغ١ً ألغواع رٛص١م١خ فمؾ.االؽزفبظ ثَٕقخ 
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 حطَت انخًثُم أو األزاء انؼهٍُ

 43انًازة 

٠وفض كْٚ امْ اٌّئٌف ٚكْٚ أكاء  ،أػالٖ 10ثظوف إٌظو ػٓ ِمزؼ١بد اٌّبكح 

 :ػ١ِّٛبثبٌزّض١ً أٚ األكاء اٌؼٍٕٟ ٌّظٕف  ،ِىبفؤح

 ؛اٌؾفالدٖ فالي اٌؾفالد اٌو١ٍّخ أٚ اٌل١ٕ٠خ ثبٌمله اٌنٞ رجوهٖ ؽج١ؼخ ٘ن .أ 

اما وبْ  ،ٌفبئلح اٌؼب١ٍِٓ ٚؽٍجخ ٘نٖ اٌّئٍَخ ،فٟ اؽبه أٔشطخ ِئٍَخ رؼ١ّ١ٍخ .ة 

اٌغّٙٛه ِىٛٔب فمؾ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌطٍجخ ثبٌّئٍَخ أٚ ا٢ثبء ٚاٌؾواً ٚثبلٟ 

 األشقبص اٌن٠ٓ ٌُٙ اهرجبؽ ِجبشو ثؤٔشطخ اٌّئٍَخ.

 االؼخُطاز ألغطاض شرصُت

 42انًازة 

٠وفض ثبٍز١واك َٔقخ ِٓ  ،أػالٖ 10اٌجٕل )ى( ثبٌّبكح ثظوف إٌظو ػٓ ِمزؼ١بد 

ِظٕف ِب ِٓ لجً شقض مارٟ ألغواع شقظ١خ كْٚ امْ اٌّئٌف أٚ أٞ ِبٌه آفو 

 .ثؾٛىرٗ ؽمٛق اٌّئٌف ٌٙنا اٌّظٕف

 يسة انحًاَت: انفصم انرايػ 

 أحكاو ػايت

 41انًازة 

اٌؾمٛق اٌّبك٠خ  رؾّٝ ،ثظوف إٌظو ػٓ اٌّمزؼ١بد اٌّقبٌفخ ٌّب ٚهك فٟ ٘نا اٌجبة

ٍٕخ ثؼل ٚفبرٗ ٍجؼ١ٌّٓئٌف ِظٕف ِب ؽ١ٍخ ؽ١برٗ ٚفالي 
7
. 

ٚرؼزجو اٌؾمٛق اٌّؼ٠ٕٛخ غ١و ِؾلكح فٟ اٌيِبْ ٚغ١و لبثٍخ ٌٍزمبكَ أٚ اإلٌغبء ٚرٕزمً ثؼل 

 ٚفبح اٌّئٌف اٌٝ مٚٞ ؽمٛلٗ.

 يسة انحًاَت نهًصُفاث انًشخطكت

46انًازة 
8

 

ؽ١ٍخ ؽ١بح آفو ِئٌف ِزؼبْٚ ثمٟ ػٍٝ ل١ل رؾّٝ اٌؾمٛق اٌّبك٠خ ػٍٝ ِظٕف ِشزون 

 ٍٕخ ثؼل ٚفبرٗ. ٍجؼ١ٓاٌؾ١بح ٚفالي 

                                                           

، ٍبٌف 34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  25رُ رغ١١و ٚرز١ُّ اٌفموح األٌٚٝ ِٓ اٌّبكح  - 7

 اٌنوو.

 ، ٍبٌف اٌنوو.34.05ّبكح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌ 26رُ رغ١١و ٚرز١ُّ اٌّبكح  - 8
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 أو انًُشىضة باؼى يؽخؼاض يسة انحًاَت نهًصُفاث انًجهىنت االؼى 

 47انًازة 

أٚ إٌّشٛهح ثبٍُ َِزؼبه اٌٝ ِزُ  ٍُاإلرؾّٝ اٌؾمٛق اٌّب١ٌخ ٌٍّظٕفبد اٌّغٌٙٛخ 

اٌش١َّخ اٌزٟ رُ ف١ٙب ٔشو اٌّظٕف ثى١ف١خ ِشوٚػخ فزوح ٍجؼ١ٓ ٍٕخ اثزلاء ِٓ ٔٙب٠خ إٌَخ 

ألٚي ِوح ٚاما رؼنه ؽظٛي ؽلس ِٓ ٘نا إٌٛع فالي اٌق١َّٓ ٍٕخ ِٓ أغبى اٌّظٕف 

فَجؼْٛ ٍٕخ اثزلاء ِٓ ٔٙب٠خ إٌَخ اٌش١َّخ اٌزٟ ػوع ف١ٙب اٌّظٕف ػٍٝ اٌغّٙٛه، ٚاما 

ف، فَجؼْٛ ٍٕخ اثزلاء رؼنه ؽظٛي ؽلس ِٓ ٘نا إٌٛع فالي ف١َّٓ ٍٕخ ِٓ أغبى اٌّظٕ

ِٓ ٔٙب٠خ إٌَخ اٌش١َّخ ٌٙنا اإلٔغبى
9
. 

رطجك ِمزؼ١بد  ،ٚاما وشفذ ٠ٛ٘خ اٌّئٌف لجً أظواَ ٘نٖ اٌّلح كْٚ أكٔٝ شه ف١ٙب 

 أػالٖ. 26أٚ 25اٌّبكر١ٓ 

 انبصطَت –وانًصُفاث انؽًؼُت  يسة انحًاَت نهًصُفاث انجًاػُت 

48انًازة 
10

 

ثظوٞ فالي ٍجؼ١ٓ ٍٕخ  -عّبػٟ ِٚظٕف ٍّؼٟ رؾّٝ اٌؾمٛق اٌّبك٠خ ػٍٝ ِظٕف

ٚاما  ،اثزلاء ِٓ ٔٙب٠خ إٌَخ اٌش١َّخ اٌزٟ رُ ف١ٙب ٔشو اٌّظٕف ثظفخ ِشوٚػخ ألٚي ِوح

رؼنه ؽظٛي ؽلس ِٓ ٘نا إٌٛع، فالي ف١َّٓ ٍٕخ اثزلاء ِٓ ربه٠ـ أغبى اٌّظٕف، 

ف ػٍٝ اٌؼَّٛ، ٚاما فَجؼْٛ ٍٕخ اثزلاء ِٓ ٔٙب٠خ إٌَخ اٌش١َّخ اٌزٟ رُ ف١ٙب ػوع اٌّظٕ

رؼنه ؽظٛي ؽلس ِٓ ٘نا إٌٛع فالي ف١َّٓ ٍٕخ اثزلاء ِٓ ربه٠ـ أغبى اٌّظٕف، 

 .فَجؼْٛ ٍٕخ ِٓ ٔٙب٠خ إٌَخ اٌش١َّخ ٌٙنا اإلٔغبى

 انخطبُمُت وبطايج انحاؼىب يسة انحًاَت نًصُفاث انفُىٌ

 49انًازة 
11

 

ٍٕخ اثزلاء ِٓ ٔٙب٠خ إٌَخ اْ ِلح اٌؾّب٠خ اٌٛاعت رٛف١و٘ب ٌٍفْٕٛ اٌزطج١م١خ ٍجؼْٛ 

اٌش١َّخ اٌزٟ رُ ف١ٙب ٔشو اٌّظٕف اٌّوفض ٌٗ ألٚي ِوح، ٚاما ٌُ ٠زُ ٘نا إٌشو اٌّوفض 

ٌٗ فالي أعً ف١َّٓ ٍٕخ اثزلاء ِٓ ربه٠ـ اثلاع اٌّظٕف، فَجؼْٛ ٍٕخ اثزلاء ِٓ ٔٙب٠خ 

 .إٌَخ اٌش١َّخ ٌٙنا اإلثلاع

                                                           

، ٍبٌف 34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  27رُ رغ١١و ٚرز١ُّ اٌفموح األٌٚٝ ِٓ اٌّبكح  - 9

 اٌنوو.

 ، ٍبٌف اٌنوو.34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  28رُ رغ١١و ٚرز١ُّ اٌّبكح  - 10

 ، ٍبٌف اٌنوو.34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح اٌضب١ٔخ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  29ـ ٚرؼ٠ٛغ أؽىبَ اٌّبكح رُ َٔ - 11
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 احخؽاب اِجال

 31انًازة 

ِغ ٔٙب٠خ إٌَخ اٌش١َّخ اٌزٟ رؾً ف١ٙب ػبكح ٔٙب٠خ  ،ا اٌجبة٠ٕمؼٟ وً أعً فٟ ٘ن

 ا٢عبي.

 يهكُت انحمىق: انفصم انؽازغ 

 أحكاو ػايت 

 30انًازة 

 ٠ؼزجو اٌّئٌف اٌّبٌه األٚي ٌٍؾمٛق اٌّؼ٠ٕٛخ ٚاٌّبك٠خ ٌّظٕفٗ.

 يهكُت حمىق انًصُفاث انًشخطكت 

 34انًازة 

اٌّبٌى١ٓ األ١ٌٚٓ ٌٍؾمٛق اٌّؼ٠ٕٛخ  ،٠ؼزجو اٌّئٌفْٛ اٌّشبهوْٛ فٟ ِظٕف ِشزون ف١ٗ

 أٌْٚىٓ اما أِىٓ رم١َُ اٌّظٕف اٌّشزون اٌٝ أعياء َِزمٍخ )أٞ  ،ٚاٌّبك٠خ ٌٙنا اٌّظٕف

أعياء اٌّظٕف ٠ّىٓ اٍزَٕبفٙب أٚ أكاإ٘ب أٚ رّض١ٍٙب أٚ اٍزؼّبٌٙب ثشىً آفو ثى١ف١خ 

األعياء فٟ اٌٛلذ  ِٕفظٍخ( فجبِىبْ اٌّئٌف١ٓ اٌّشبهو١ٓ االٍزفبكح ثشىً َِزمً ِٓ ٘نٖ

 اٌنٞ ٠جمْٛ ف١ٗ ِبٌى١ٓ ٌؾمٛق اٌّظٕف اٌّشزون وىً.

 يهكُت حمىق انًصُفاث انجًاػُت

 33انًازة 

٠ؼزجو اٌشقض اٌنارٟ أٚ اٌّؼٕٛٞ اٌنٞ ارقن اٌّجبكهح ٚرؾًّ َِئ١ٌٚخ اثلاع اٌّظٕف 

 .اٌّبٌه األٚي ٌٍؾمٛق اٌّؼ٠ٕٛخ ٚاٌّبك٠خ ٌّظٕف عّبػٟ ،اٌّجلع ثبٍّٗ

 انًصُفاث انًجًؼت يهكُت حمىق

 32انًازة 

٠ؼزجو اٌّئٌف اٌنٞ أٔغي اٌّغّغ ٘ٛ اٌّبٌه ٌٍؾمٛق ِغ االؽزفبظ ثؾمٛق اٌّئٌف 

 طبؽت اٌّظٕف اٌّٛعٛك ِٓ لجً.
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 فٍ إطاض ػمىز انشغم يهكُت حمىق انًصُفاث انًُخجت 

 31انًازة 

فٟ ؽبٌخ ِظٕف أٔزظ ِٓ لجً ِئٌف ٌؾَبة شقض مارٟ أٚ ِؼٕٛٞ ٠َّٝ ف١ّب ثؼل 

ٌٍقظُ اال اما وبٔذ ٕ٘بن ؽٛي ٘نا اٌّظٕف  ،ٌّشغً" فٟ ٔطبق ػمل ػًّ ٚكافً رشغ١ٍٗا"

 ،٠ؼزجو اٌّئٌف اٌّبٌه األٚي ٌٍؾمٛق اٌّؼ٠ٕٛخ ٚاٌّبك٠خ ،ِمزؼ١بد ِقبٌفخ ٠ٕض ػ١ٍٙب اٌؼمل

ٌٚىٓ اٌؾمٛق اٌّبك٠خ ؽٛي ٘نا اٌّظٕف رؼزجو ِؾٌٛخ اٌٝ اٌّشغً فٟ اٌؾلٚك اٌزٟ رجوه٘ب 

 ٌٍّشغً أصٕبء اثلاع اٌّظٕف. األٔشطخ اٌّؼزبكح

 انبصطَت –يهكُت حمىق انًصُفاث انؽًؼُت 

 36انًازة 

اْ اٌّبٌى١ٓ األ١ٌٚٓ ٌٍؾمٛق اٌّؼ٠ٕٛخ ٚاٌّبك٠خ فٟ ٔطبق أٞ ِظٕف ٍّؼٟ ثظوٞ ُ٘ 

( ٍِٚؾٓ ا١ٌٍّٛمٝ ،اٌّئٌفْٛ اٌّشزووْٛ فٟ ٘نا اٌّظٕف )أِضبي اٌّقوط ِٚئٌف ا١ٌَٕبه٠ٛ

ِٓ لجً ٚاٌزٟ رىْٛ أٍبٍب ٌؼ١ٍّبد االلزجبً ٚاالٍزؼّبي عٛكح اٌّٛأِب اٌّئٌفْٛ ٌٍّظٕفبد 

 فبُٔٙ ٠ؼزجوْٚ ثّضبثخ اٌّئٌف١ٓ اٌّشبهو١ٓ. ،فٟ اٌّظٕفبد اٌَّؼ١خ اٌجظو٠خ

 -ثبٍزضٕبء ِب اما وبٔذ ٕ٘بن أؽىبَ ِقبٌفخ، فبٌؼمل اٌّجوَ ث١ٓ ِٕزظ ِظٕف ٍّؼٟ 

ف١ّب ٠زؼٍك  –اٌّزؼّٕخ غ١و ِئٌفٟ اٌّظٕفبد ا١ٌٍّٛم١خ  –ثظوٞ ِٚئٌفٟ ٘نا اٌّظٕف 

رؼٕٟ اٌزٕبىي ٌٍّٕزظ ػٓ اٌؾمٛق اٌّبك٠خ  ،ثَّبّ٘بد اٌّئٌف١ٓ فٟ أغبى ٘نا اٌّظٕف

ٌٍّئٌف١ٓ ػٍٝ اٍٙبِبرُٙ
12
. 

ثؾمٛلُٙ  ،اال اما ٔظذ ِمزؼ١بد اٌؼمل ػٍٝ فالف مٌه ،ِٚغ مٌه ٠ؾزفع اٌّشزووْٛ

ىٓ أْ رَزؼًّ ٘نٖ اٌّبك٠خ ػٍٝ االٍزؼّبالد األفوٜ إلٍٙبِبرُٙ فٟ اٌؾلٚك اٌزٟ ٠ّ

 اٌجظوٞ. –اإلٍٙبِبد ثشىً ِٕفظً ٌٍّظٕف اٌَّؼٟ 

 بصطٌ –فٍ يصُف ؼًؼٍ  يكافؤة انًؤنفٍُ انًشخطكٍُ 

 37انًازة 

ثظوٞ ٌىً ّٔؾ ِٓ أّٔبؽ  –رؾلك ِىبفؤح اٌّئٌف١ٓ اٌّشزوو١ٓ فٟ ِظٕف ٍّؼٟ 

 اٍزغالٌٗ فالي اثواَ ػمل أزبط اٌّظٕف أٚ اٍزغالٌٗ.

ٗ ثؤ٠خ ٙاٌَّؼٟ اٌجظوٞ فٟ ِىبْ ِفزٛػ ٌٍغّٙٛه أٚ رُ رٛع١ ٚاما رُ ػوع اٌّظٕف 

وبْ  ،أٚ ػٓ ؽو٠ك ا٠غبه لظل االٍزؼّبي اٌقظٛطٟ ،ِمبثً أكاء صّٓ ،١ٍٍٚخ ِٓ اٌٍٛبئً

ِٓ ؽك اٌّئٌف١ٓ اٌّشزوو١ٓ أْ ٠ؾظٍٛا ِٓ اٌَّزغً ػٍٝ ِىبفؤح رزٕبٍت ٚاٌّلاف١ً 

 اٌّظوٚفخ ِٓ ؽوف اٌَّزغً.

                                                           

، ٍبٌف 34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  36رُ رغ١١و ٚرز١ُّ اٌفموح اٌضب١ٔخ ِٓ اٌّبكح  - 12

 اٌنوو.
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١ب، فبٌّىبفؤح فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ رؾلك ثشىً عيافٟ ٠ٚمَٛ اما وبْ ػوع اٌّظٕف ِغبٔ 

أٚ اٌغياف١خ ؽَت ؽوق االٍزغالي اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ ثزؾل٠ل اٌّىبفآد إٌَج١خ 

إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌفمور١ٓ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ِٓ ٘نٖ اٌّبكح
13
. 

 انًؤنفىٌ انًهكُت:افخطاض حك 

 38انًازة 

 غ١بة ٚفٟ ٚاٌغٕبئ١خ ٚاإلكاه٠خ اٌّل١ٔخ اٌَّبؽو اؽبه فٟ اٌّئٌف، ٌؾمٛق ِبٌىب ٠ؼزجو

 أٚ طٛرٟ َِغً وّٕزظ أٚ أكاء وفٕبْ أٚ وّئٌف اٍّٗ شبع اٌنٞ اٌشقض ِقبٌفخ، ؽغظ

 ؽمٛق رجمٝ ِقبٌفخ، ؽغظ غ١بة ٚفٟ. ثبٌّمبػبح اٌم١بَ ِٓ رّىٕٗ ٚػؼ١خ فٟ ٚثبٌزبٌٟ وٕبشو

اٌظٛرٟ اٌَّغً أٚ األكاء أٚ ٌٍّظٕف ثبٌَٕجخ لبئّخ اٌّغبٚهح اٌؾمٛق أٚ اٌّئٌف
14
. 

ٍُ اإلب اما وبْ ثبٍزضٕبء ِ ،فٟ ؽبٌخ ِظٕف ِغٙٛي أٚ ِظٕف ِٕشٛه ثبٍُ َِزؼبه 

٠ؼزجو إٌبشو اٌنٞ ٠ظٙو اٍّٗ ػٍٝ  ،اٌَّزؼبه ال ٠لع أٞ ِغبي ٌٍشه فٟ ٠ٛ٘خ اٌّئٌف

ٌٗ ؽك اٌؾّب٠خ ٚاٌؼًّ  ،ٚثٙنٖ اٌظفخ ،ِّضال ٌٍّئٌف ،ٚفٟ غ١بة ؽغخ ِقبٌفخ ،اٌّظٕف

ٚال رطجك ِمزؼ١بد ٘نا اٌّمطغ ؽ١ّٕب ٠ؼٍٓ اٌّئٌف ػٓ ٠ٛ٘زٗ  ،ػٍٝ اؽزواَ ؽمٛق اٌّئٌف

 ٠ٚجوه طفزٗ.

 انخرهٍ ػٍ انحمىق وانطذص: انفصم انؽابغ 

  انخرهٍ ػٍ انحمىق

 39انًازة 

 اْ اٌؾمٛق اٌّبك٠خ لبثٍخ ٌٍزقٍٟ ػٕٙب ثٕمٍٙب ث١ٓ األؽ١بء ٚثؾىُ اٌمبْٔٛ فٟ ؽبٌخ اٌٛفبح.

ّؼ٠ٕٛخ فال ٠قٛي اٌزقٍٟ ػٕٙب ف١ّب ث١ٓ األؽ١بء اال ثؾىُ اٌمبْٔٛ فٟ ؽبٌخ أِب اٌؾمٛق اٌ

 اٌٛفبح.

اْ اٌزقٍٟ اٌىبًِ أٚ اٌغيئٟ ػٓ ؽمٛق اٌّئٌف ػٍٝ ِظٕف َِزٛؽٝ ِٓ اٌفٌٛىٍٛه  

ٚاٌزوف١ض اٌٛؽ١ل اٌّزؼٍك ثٙنا اٌّظٕف ال ٠ؼزل ثٗ اال اما ؽظً ػٍٝ ِٛافمخ ا١ٌٙؤح اٌّىٍفخ 

 ٌؾمٛق اٌّغبٚهح.ثؾّب٠خ ؽمٛق اٌّئٌف ٚا

                                                           

، ٍبٌف 34.05زؼٝ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ أػالٖ، ثّم 37رُ رغ١١و ٚرز١ُّ اٌفموح اٌضبٌضخ ِٓ اٌّبكح  - 13

 اٌنوو.

، ٍبٌف 34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  38رُ رغ١١و ٚرز١ُّ اٌفموح األٌٚٝ ِٓ اٌّبكح  - 14

 اٌنوو.
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 اٌّىزت ِٛافمخ ػٍٝ اْ اٌزقٍٟ اٌىٍٟ ػٓ اٌّظٕفبد اٌَّزمج١ٍخ ٍِغٝ ٚال أٍبً ٌٗ 

اٌّئٌف ٌؾمٛق اٌّغوثٟ
15
. 

 انطذص

 21انًازة 

٠ّىٓ ٌّئٌف ِظٕف ِب أْ ٠ّٕؼ أشقبطب آفو٠ٓ هفظب ِٓ أعً أػّبي ٚاهكح ػّٓ 

 .زئضبه٠خ٠ٚغٛى أْ رىْٛ ٘نٖ اٌوفض اٍزئضبه٠خ أٚ غ١و اٍ ،ؽمٛلٗ اٌّبك٠خ

ٚونا  ،ٍزئضبه٠خ أْ رَّؼ ٌظبؽجٙب ٚثبٌطو٠مخ اٌّجبؽخِٚٓ شؤْ اٌوفظخ غ١و اال

 ٌٍّئٌف ٌٍٚؾبط١ٍٓ ػٍٝ اٌوفظخ اٌم١بَ ثبألػّبي اٌزٟ رشٍّٙب اٌوفظخ.

ثبٌطو٠مخ اٌّزبؽخ ٌٗ كْٚ غ١وٖ ثّب فٟ مٌه  ،ٍزئضبه٠خ طبؽجٙبٚرّىٓ اٌوفظخ اال 

 اٌوفظخ. ِٓ اٌم١بَ ثبألػّبي اٌزٟ رشٍّٙب ،اٌّئٌف

 شكم ػمىز انخرهٍ ػٍ انحمىق وانطذص 

 20انًازة 

رجوَ ػمٛك اٌزقٍٟ ػٓ اٌؾمٛق اٌّبك٠خ أٚ اٌزوف١ض ِٓ أعً  ،ثقالف ِمزؼ١بد ِغب٠وح

 أغبى أػّبي رزؼّٕٙب اٌؾمٛق اٌّبك٠خ وزبثخ.

 يسي انخرهٍ ػٍ انحمىق وانطذص 

 24انًازة 

أعً أغبى أػّبي رزؼّٕٙب  ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ اٌزقٍٟ ػٓ اٌؾمٛق اٌّبك٠خ ٚاٌوفض ِٓ

٘نٖ اٌؾمٛق ِمزظوح ػٍٝ ثؼغ اٌؾمٛق اٌقبطخ ٚونٌه ػٍٝ َِزٜٛ األ٘لاف ٚاٌّلح 

 ٚاٌّغبي اٌزواثٟ ٚػٍٝ اٌّلٜ أٚ ٍٚبئً االٍزغالي.

٠ؼزجو ػلَ اٌزٕظ١ض ػٍٝ اٌّغبي اٌزواثٟ اٌنٞ رُ اٌزٕبىي ف١ٗ ػٍٝ ٘نٖ اٌؾمٛق أٚ  

اٌؾمٛق اٌّبك٠خ ثّضبثخ رؾل٠ل ٌٙنا اٌزقٍٟ أٚ ٌٙنا  اٌزوف١ض إٌّّٛػ ٌٍم١بَ ثؤػّبي رزؼّٕٙب

 اٌزوف١ض فٟ اٌجٍل اٌنٞ رُ ف١ٗ ِٕؼ اٌزقٍٟ أٚ اٌزوف١ض.

اْ ػلَ اٌزٕظ١ض ػٍٝ اٌّلٜ ٍٚٚبئً اٍزغالي اٌؾمٛق اٌّبك٠خ اٌزٟ رُ اٌزقٍٟ ػٕٙب أٚ 

ٚ ِٕؼ روف١ض ثشؤٔٙب ِٓ أعً أغبى أػّبي رزؼّٕٙب اٌؾمٛق اٌّبك٠خ ٠ؼزجو ؽلا ٌٍزقٍٟ أ

اٌزوف١ض فٟ اٌّلٜ ٍٚٚبئً االٍزغالي اٌؼوٚه٠خ ٌأل٘لاف اٌّزٛفبح فالي ِٕؼ اٌزقٍٟ أٚ 

 اٌزوف١ض.

                                                           

، ٍبٌف 34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  39رُ رغ١١و ٚرز١ُّ اٌفموح اٌضبٌضخ ِٓ اٌّبكح  - 15

 اٌنوو.
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 انخرهٍ وانطذص انًخؼهمت بحمىق انًؤنف حفىَج األصىل أو َؽد انًصُفاث 

 ػهً هصِ انًصُفاث

 23انًازة 

اْ اٌّئٌف اٌنٞ ٠فٛد أطال أٚ َٔقخ ِٓ ِظٕفٗ ٠ؼزجو أٔٗ ٌُ ٠زقً ػٓ أٞ ؽك ِٓ 

مٛلٗ اٌّبك٠خ ٌُٚ ٠ّٕؼ أٞ روف١ض ٌٍم١بَ ثؤػّبي ٚاهكح ػّٓ ٘نٖ اٌؾمٛق ِب ػلا اما ٔض ؽ

 اٌؼمل ػٍٝ فالف مٌه.

فٍٍّمزٕٟ  ،ٚثبٍزضٕبء اما ٔض اٌؼمل ػٍٝ فالف مٌه ،فالفب ٌّمزؼ١بد اٌفموح اٌَبثمخ 

وح اٌشوػٟ ٌّظٕف أطٍٟ أٚ ٌَٕقخ ِٕٗ أْ ٠زّزغ ثؾك رمل٠ُ ٘نا األطً أٚ ٘نٖ إٌَقخ ِجبش

 .اٌٝ اٌغّٙٛه

ال رشًّ اٌؾمٛق إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌفموح اٌضب١ٔخ ِٓ ٘نٖ اٌّبكح األشقبص اٌن٠ٓ 

اِزٍىٛا األطٛي أٚ إٌَـ ٌّظٕف ِؼ١ٓ ػٓ ؽو٠ك اإل٠غبه أٚ أ٠خ ١ٍٍٚخ أفوٜ كْٚ أْ 

 ٠ؾظٍٛا ػٍٝ اٌٍّى١خ.

 أحكاو ذاصت بؼمس انُشط: انفصم انثايٍ 

 حؼطَف 

 22انًازة 

ؼمل اٌنٞ ٠زقٍٝ ثّٛعجٗ اٌّئٌف أٚ فٍفٗ ٌفبئلح شقض ٠لػٝ "إٌبشو" ػمل إٌشو ٘ٛ اٌ

ٚؽجك شوٚؽ ِؼ١ٕخ ػٓ اٌؾك فٟ أْ ٠قوط أٚ ٠ؼًّ ػٍٝ افواط ػلك ِٓ إٌَـ ثشوؽ أْ 

 ٠زٌٛٝ ٔشو٘ب ٚرٛى٠ؼٙب.

 أحكاو ػايت

 21انًازة 

٠غت رؾذ ؽبئٍخ اٌجطالْ أْ ٠جوَ اٌؼمل وزبثخ ٚأْ ٠ٕض ػٍٝ رؼ٠ٛغ ٌفبئلح اٌّئٌف أٚ 

 مٚٞ ؽمٛلٗ ٠ىْٛ ِزٕبٍجب ٚأهثبػ االٍزغالي أٚ ػٍٝ رؼ٠ٛغ عيافٟ.

ٚرىزَٟ ِٛافمخ اٌّئٌف اٌشقظ١خ طجغخ اعجبه٠خ ؽزٝ ٌٛ رؼٍك األِو ثّئٌف لبطو  

ػٍٝ أْ رواػٝ فٟ مٌه ِمزؼ١بد إٌظٛص  ،ثؾىُ اٌمبْٔٛ ِبػلا فٟ ؽبٌخ ػلَ للهح ثل١ٔخ

 ٛه ػ١ٍُٙ.اٌغبه٠خ ػٍٝ اٌؼمٛك اٌزٟ ٠جوِٙب اٌمبطوْٚ ٚاٌّؾغ

ٚال رطجك ِمزؼ١بد اٌفموح اٌضب١ٔخ ِٓ ٘نٖ اٌّبكح اما أثوَ ػمل إٌشو ِٓ ؽوف فٍف  

 اٌّئٌف.
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 انخعاياث انًؤنف

 26انًازة 

 :٠ٍزيَ اٌّئٌف اىاء إٌبشو ثّب ٠ٍٟ

  ػّبْ ِّبهٍخ إٌبشو ٌٍؾك اٌّزقٍٝ ػٕٗ ػٍٝ أفواك كْٚ ِٕبىع ِب ٌُ ٠زفك

 مٌه؛ػٍٝ فالف 

 ثٗ؛ا اٌؾك ٚؽّب٠زٗ ِٓ وً ِب ٠ّىٓ أْ ٠ٌّ اٌؼًّ ػٍٝ اؽزواَ ٘ن 

 َِبػلح إٌبشو ػٍٝ طٕغ ٚرو٠ٚظ َٔـ اٌّظٕف. 

 ،ثبٍزضٕبء ارفبق ِقبٌف فبْ اٌشٟء ِٛػٛع إٌشو اٌنٞ ٠ٍَّٗ اٌّئٌف ٠جمٝ ٍِىب ٌٗ

 .٠ٚىْٛ إٌبشو َِئٚال ػٓ مٌه اٌشٟء فالي أعً ِلرٗ ٍٕخ ٚاؽلح ثؼل االٔزٙبء ِٓ افواعٗ

 انخعاياث انُاشط

 27ازة انً

 :٠ٍزيَ إٌبشو ثّب ٠ٍٟ

  ٟ؛اٌؼملأغبى أٚ اٌؼًّ ػٍٝ أغبى اإلفواط ٚفك اٌشوٚؽ إٌّظٛص ػ١ٍٙب ف 

  ؛اٌّئٌفػلَ اٌؾبق أٞ رؼل٠ً ثبإلٔزبط كْٚ امْ ِىزٛة ِٓ ؽوف 

  ٌُ ث١بْ اٍُ اٌّئٌف أٚ اٍّٗ اٌَّزؼبه أٚ ػالِزٗ فٟ وً َٔقخ ِٓ إٌَـ ِب

 ؛٠زفك ػٍٝ فالف مٌه

 صجبربد اٌىف١ٍخ ثبلواه طؾخ ؽَبثبرٗ.رمل٠ُ ع١ّغ اإل 

ثزمل٠ُ  –ػٍٝ األلً ِوح فٟ إٌَخ  –٠غٛى ٌٍٕبشو اما ؽٍت اٌّئٌف ِٕٗ مٌه أْ ٠مَٛ 

 :٠ٍٟث١بْ ٠زؼّٓ ِب 

 ؛اٌَؾتػلك إٌَـ اٌّطجٛػخ فالي إٌَخ اٌّب١ٌخ ِغ اإلشبهح اٌٝ ربه٠ـ ٚأ١ّ٘خ   .أ 

 ؛ػلك إٌَـ اٌّنفوح  .ة 

لك إٌَـ غ١و اٌَّزؼٍّخ أٚ اٌّزٍفخ ألٍجبة ػلك إٌَـ اٌزٟ ثبػٙب إٌبشو ٚػ  .ط 

 ؛لب٘وحػبهػخ أٚ 

 ؛ٌٍّئٌفِجٍغ اٌَّزؾمبد اٌّزؼ١ٓ كفؼٙب ٚػٕل االلزؼبء ِجٍغ اٌَّزؾمبد اٌّلفٛػخ   .ك 

 صّٓ اٌج١غ اٌّطجك.  .ٖ 
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 انًكافؤة

 28انًازة 

٠ّىٓ أْ ٠ٕض اٌؼمل اِب ػٍٝ ِىبفؤح ِزٕبٍجخ ِغ ِؾظٛي االٍزغالي أٚ ػٍٝ رؼ٠ٛغ 

 عيافٟ.

اف١خ ثبٌَٕجخ ٌٍطجؼخ فّٓ اٌّّىٓ أْ رىْٛ ٘نٖ اٌّىبفؤح عي ،ب ٠زؼٍك ثٕشو اٌّئٌفبدٚف١ّ 

 :اٌزب١ٌخخ طو٠ؾخ ِٓ اٌّئٌف فٟ اٌؾبالد ِٛافماألٌٚٝ ثؼل 

 ؛ٚاٌزم١ٕخفبد اٌؼ١ٍّخ ٕاٌّظ .1

 ؛ٚاٌٍّٛٛػبداٌّقزبهاد  .2

 ؛اٌل٠جبعبد ٚاٌشوٚػ ٚاٌّملِبد ٚاٌزمل٠ّبد .3

 ؛اٌوٍَٛ اٌزٛػ١ؾ١خ ٌٍّظٕف .4

 .ال١خ اٌّؾلٚكح اٌَؾتاٌطجؼبد اٌو .5

أِب ثقظٛص اٌّظٕفبد إٌّشٛهح فٟ اٌظؾف أٚ اٌّظٕفبد اٌلٚه٠خ و١فّب وبْ 

فّٓ اٌغبئي أ٠ؼب أْ رىْٛ اٌّىبفؤح عياف١خ ٌٍّئٌف اٌنٞ  ،ٔٛػٙب ِٚظٕفبد ٚوبالد األٔجبء

 ٠وثطٗ ثبٌّمبٌٚخ اإلػال١ِخ ػمل رؤع١و ِئٌفبد أٚ فلِبد

 حاالث فؽد ػمس انُشط

 29انًازة 

 فَـ اٌؼمل فٟ ؽبٌخ افالً إٌبشو أٚ اٌزظف١خ اٌمؼبئ١خ ٌؾَبثبرٗ.ال ٠

ٚاما رٌٛٝ ٚو١ً اإلفالً أٚ اٌّىٍف ثبٌزظف١خ اٌمؼبئ١خ ِٛاطٍخ االٍزغالي ؽجمب 

 ٌٍشوٚؽ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ِلٚٔخ اٌزغبهح فبٔٗ ٠ؾً ِؾً إٌبشو فٟ ؽمٛلٗ ٚاٌزياِبرٗ.

١ً اإلفالً أٚ اٌّىٍف ثبٌزظف١خ ٚاما ٚلغ اٌزقٍٟ ػٓ األطً اٌزغبهٞ ثطٍت ِٓ ٚو

 اٌمؼبئ١خ ؽجمب ٌّب ٘ٛ ٚاهك فٟ ِلٚٔخ اٌزغبهح فبْ اٌّشزوٞ ٠ؾً ِؾً اٌّزقٍٟ.

ٚاما أظوَ أعً ٍٕخ اثزلاء ِٓ ربه٠ـ طلٚه اٌؾىُ ثبإلفالً ٌُٚ ٠ٛاطً االٍزغالي  

 ٌُٚ ٠زقً ػٓ األطً اٌزغبهٞ عبى ٌٍّئٌف أْ ٠طٍت فَـ اٌؼمل.

و رٍمبئ١ب ػٕلِب ٠مَٛ إٌبشو ثبرالف ع١ّغ إٌَـ ثَجت فَبهح فٟ ٠ٕزٟٙ اٌؼًّ ثؼمل إٌش 

 اٌج١غ أٚ ألٞ ٍجت آفو.

٠ّٚىٓ فَـ اٌؼمل ِٓ ؽوف اٌّئٌف ثظوف إٌظو ػٓ اٌؾبالد اٌّموهح فٟ اٌؾك 

اٌؼبكٞ اما ٌُ ٠مُ إٌبشو ثؼل رٍم١ٗ أناها ٠ؾلك ٌٗ أعال ِؼمٛال ثٕشو اٌّظٕف أٚ ثبٍزَٕبفٗ فٟ 

 األٌٚٝ.ؽبٌخ ٔفبم ؽجؼزٗ 

ٚرؼزجو اٌطجؼخ ٔبفنح اما ٚعٗ اٌٝ إٌبشو ؽٍجبْ ثز١ٍَُ َٔـ ٌُٚ ٠زؤد اهػبإّ٘ب فٟ 

 أعً صالصخ أشٙو.
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فبْ اٌؼمل ٠فَـ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌغيء غ١و  ،ٚاما رٛفٝ اٌّئٌف ٚثمٟ اإلٔزبط غ١و ربَ 

 اٌّزُّ ِٓ اٌّظٕف ِب ػلا فٟ ؽبٌخ ارفبق ث١ٓ إٌبشو ٚفٍف اٌّئٌف.

انصىحُت وهُآث  ىق فُاٍَ األزاء ويُخجٍ انًؽجالثحم: انباب انثاٍَ

 ) انحمىق انًجاوضة( اإلشاػت

 حمىق انخطذُص: انفصم األول 

 حمىق انخطذُص نفُاٍَ األزاء 

11انًازة 
16

 

٠قٛي ٌفٕبْ األكاء ٚؽلٖ اٌؾك فٟ  56اٌٝ  54ثظوف إٌظو ػٓ أؽىبَ اٌّٛاك ِٓ 

 :اٌزب١ٌخاٌم١بَ أٚ اٌزوف١ض ثبٌؼ١ٍّبد 

اػٟ ألٚعٗ أكائٗ اال فٟ ؽبٌخ ِب اما وبْ ٘نا اٌجش اإلماػٟ لل رُ اٌجش اإلم .أ 

ثؼلٖ أٚ اػبكح  55أطاللب ِٓ رضج١ذ أٚعٗ األكاء غ١و إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌّبكح 

 ؛ثش ِوفض ثٙب ِٓ ؽوف ١٘ؤح اإلماػخ اٌزٟ وبٔذ اٌَجبلخ فٟ ثش أٚعٗ األكاء

ٔطاللب ِٓ ثش اماػٟ ألٚعٗ رج١ٍغ أٚعٗ أكائٗ ٌٍغّٙٛه اال ػٕلِب ٠زُ ٘نا اٌزج١ٍغ ا .ة 

 ؛األكاء

 ؛ثؼلأٚعٗ األكاء غ١و اٌّضجذ  .ط 

اٍزَٕبؿ رضج١ذ ألٚعٗ أكائٗ ثؤ٠خ ؽو٠مخ وبٔذ ٚثؤٞ شىً وبْ، كائُ أٚ ِئلذ ثّب  .ك 

 ؛ف١ٗ اٌزٛص١ك اٌّئلذ ث١ٍٍٛخ اٌىزو١ٔٚخ

أٚي رٛى٠غ ػٍٝ اٌغّٙٛه ٌزضج١ذ ألٚعٗ أكائٗ ػٓ ؽو٠ك اٌج١غ أٚ ثؤٞ ١ٍٍٚخ  .ٖ 

 ؛اٌٍّى١خأفوٜ ٌٕمً 

 ؛أكائٗاإل٠غبه أٚ اإلػبهح ٌٍؼَّٛ ألٚعٗ  .ٚ 

ٍٍى١خ ه٘ٓ اٌزلاٚي  ٍٍى١خ أٚ ال ث١ٍٍٛخ ٚػغ أكائٗ اٌّضجذ ػٍٝ َِغً طٛرٟ .ى 

ث١ٓ اٌغّٙٛه ثى١ف١خ رغؼً وً ٚاؽل لبكها ػٍٝ اٌزٛطً ا١ٌٗ فٟ اٌّىبْ ٚفٟ 

 ؛اٌيِبْ اٌنٞ ٠قزبهٖ ثشىً فوكٞ

 .أكائٗ ألٚعٗ رضج١ذ اٍز١واك .ْ 

 :فبق ِقبٌفٚفٟ ؽبٌخ أؼلاَ ار
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فبْ اٌزوف١ض ثبٌجش اإلماػٟ ال ٠ؼٕٟ اٌَّبػ ١ٌٙآد اماػ١خ أفوٜ ثجش أٚعٗ  .أ 

 ؛األكاء

 ؛األكاءاْ اٌزوف١ض ثبٌجش اإلماػٟ ال ٠ؼٕٟ اٌزوف١ض ثزضج١ذ أٚعٗ  .ة 

ال ٠ؼٕٟ اٌزوف١ض ثبٍزَٕبؿ  ٚثزضج١ذ أٚعٗ األكاء اْ اٌزوف١ض ثبٌجش اإلماػٟ .ط 

 ؛اٌزضج١ذ

ٚاٍزَٕبؿ ٘نا اٌزضج١ذ أِو ال ٠ؼٕٟ اٌزوف١ض  اْ اٌزوف١ض ثزضج١ذ أٚعٗ األكاء .ك 

 ِٓ َٔقٗ. ثبٌجش اإلماػٟ ألٚعٗ األكاء أطاللب ِٓ اٌزضج١ذ أٚ

فبْ فٕبْ األكاء ٠ؾزفع ثؾمٗ  ،ٚثظوف إٌظو ػٓ ؽمٛلٗ اٌّبك٠خ ؽزٝ ثؼل رق١ٍٗ ػٕٙب 

ٍه ف١ّب ٠زؼٍك ثؤكائٗ اٌظٛرٟ اٌؾٟ اٌّضجذ ػٍٝ َِغالد طٛر١خ ثؤْ ٠ٛعت اإلشبهح ا١ٌٙب ثز

وّب أْ ِٓ ؽمٗ  ،اٌظ١غخ اال ػٕلِب رفوع و١ف١خ اٍزؼّبي أٚعٗ األكاء اىاؽخ ٘نٖ اٌؼجبهح

االػزواع ػٍٝ وً رؾو٠ف أٚ ثزو أٚ أٞ رغ١١و ٠ّىٓ أْ ٠ٍؾك أٚعٗ أكائٗ ٚاٌنٞ ِٓ شؤٔٗ 

فٟ فمورٙب اٌضب١ٔخ ِٓ  39فٟ فمورٙب اٌضب١ٔخ ٚ 25ٚرٕطجك ِمزؼ١بد اٌّبكر١ٓ  .أْ ٠ؼو ثَّؼزٗ

 ْٔٛ ػٍٝ اٌؾمٛق اٌّؼ٠ٕٛخ ٌفٕبٟٔ األكاء.٘نا اٌمب

 حمىق انخطذُص نًُخجٍ انًؽجالث انصىحُت 

 10انًازة 
17

 

٠قٛي ٌّٕزظ اٌَّغالد اٌظٛر١خ  ،56اٌٝ  54ثظوف إٌظو ػٓ أؽىبَ اٌّٛاك ِٓ 

 :ا٢ر١خٚؽلٖ اٌؾك فٟ اٌم١بَ أٚ اٌزوف١ض ثبٌؼ١ٍّبد 

١خ ثؤ٠خ ؽو٠مخ وبٔذ ٚثؤٞ اػبكح إٌَـ اٌّجبشو أٚ غ١و اٌّجبشو ٌَّغالرٗ اٌظٛر ( أ

 ؛شىً وبْ، كائُ أٚ ِئلذ ثّب ف١ٗ اٌزٛص١ك اٌّئلذ ث١ٍٍٛخ اٌىزو١ٔٚخ

 ؛اٌؼَّٛاٍز١واك َٔـ ِٓ َِغالرٗ اٌظٛر١خ ثغوع رٛى٠ؼٙب ػٍٝ  ( ة

ٚػغ َٔـ ِٓ َِغالرٗ اٌظٛر١خ ه٘ٓ اشبهح اٌؼَّٛ ػٓ ؽو٠ك اٌج١غ أٚ أٞ  ( د

ٛع رٛى٠غ ِوفض ثٗ ؽو٠مخ أفوٜ ٌٕمً اٌٍّى١خ ٚاٌزٟ ٌُ ٠َجك أْ وبٔذ ِٛػ

 إٌّزظ؛ِٓ ؽوف 

 اٌظٛر١خ؛ا٠غبه أٚ اػبهح اٌؼَّٛ َٔقب ِٓ َِغالرٗ  ( س

 ٚػغ َِغالرٗ اٌظٛر١خ ه٘ٓ اشبهح اٌغّٙٛه ػٓ ؽو٠ك ١ٍٍٚخ ٍٍى١خ أٚ ال ( ط

ثى١ف١خ رغؼً وً ٚاؽل لبكها ػٍٝ اٌزٛطً ا١ٌٙب فٟ اٌّىبْ ٚونٌه فٟ  ،ٍٍى١خ

 ؛اٌيِبْ اٌنٞ ٠قزبهٖ ٘ٛ ثشىً فوكٞ

 غالرٗ اٌظٛر١خ اٌٝ اٌغّٙٛه؛رج١ٍغ َِ    (ٖ 

 اماػخ َِغالرٗ اٌظٛر١خ.    ى(
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 حمىق انخطذُص نهُآث اإلشاػت

 14انًازة 

٠قٛي ١ٌٙؤح اإلماػخ ٚؽل٘ب اٌؾك فٟ  56اٌٝ  54ثظوف إٌظو ػٓ أؽىبَ اٌّٛاك ِٓ 

 :اٌزب١ٌخاٌم١بَ أٚ اٌزوف١ض ثبٌؼ١ٍّبد 

 ؛اػبكح ثش ثواِغٙب اإلماػ١خ .أ 

 ؛اإلماػ١خرضج١ذ ثواِغٙب  .ة 

 ؛اإلماػ١خزَٕبؿ رضج١ذ ٌجواِغٙب اٍ .ط 

 رج١ٍغ اٌغّٙٛه ثجواِغٙب اٌزٍفي٠خ. .ك 

 انًؽجالث انصىحُت يكافؤة ػازنت ػٍ اؼخؼًال: انفصم انثاٍَ 

 يكافؤة ػازنت ػٍ انبث اإلشاػٍ أو انخبهُغ إنً انجًهىض 

 13انًازة 
18

 

اما اٍزقلَ َِغً طٛرٟ ِٕشٛه ألغواع رغبه٠خ أٚ َٔقخ ِٓ ٘نا اٌَّغً اٌظٛرٟ 

فٟ ِىبْ ػِّٟٛ، كْٚ أْ ٠ىْٛ  ٍزقلاِب ِجبشوا ٌإلماػخ أٚ إل٠ظبي أٞ اػالَ ٌٍغّٙٛها

فبْ اٌَّزؼًّ ٠لفغ ِىبفؤح ػبكٌخ ِوح ٚاؽلح ٌفٕبٟٔ األكاء أٚ ٌّٕزغٟ  ،ٕ٘بن أٞ ثش رفبػٍٟ

 اٌَّغالد اٌظٛر١خ.

٠مزَُ اٌّجٍغ إٌبرظ ػٓ اٍزؼّبي أٞ َِغً طٛرٟ ِٕبطفخ ث١ٓ فٕبٟٔ األكاء ِٕٚزغٟ  

 .ٌَّغالد اٌظٛر١خا

 االؼخؼًاالث انحطة: انفصم انثانث

 أحكاو ػايت

 12انًازة 

كْٚ أكاء  ،٠َّؼ ثبٌؼ١ٍّبد اٌزب١ٌخ ،53اٌٝ  50ثظوف إٌظو ػٓ ِمزؼ١بد اٌّٛاك ِٓ 

 :اٌّٛاكِىبفؤح ٚكْٚ اٌؾظٛي ػٍٝ ِٛافمخ اٌقٍف اٌّشبه ا١ٌُٙ فٟ ٘نٖ 

ح ِٓ األكاء ١ود لظثشوؽ أال رَزؼًّ ٍٜٛ ِمزطفب ،ٍِقض ألؽلاس اٌَبػخ .أ 

 ؛ِٓ رَغ١الد طٛر١خ أٚ ثؤبِظ اماػٟ

 ؛فمؾاالٍزَٕبؿ ثغوع اٌجؾش اٌؼٍّٟ  .ة 
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اال اما وبٔذ األكاءاد أٚ اٌزَغ١الد  ،االٍزَٕبؿ فٟ اؽبه أٔشطخ اٌزؼ١ٍُ .ط 

 ؛اٌظٛر١خ لل رُ أزبعٙب ثظفزٙب أكٚاد ِقظظخ ٌٍزؼ١ٍُ

ثؤبِظ  االٍزشٙبك ثّمزطفبد لظ١وح ِٓ األكاءاد ِٚٓ َِغً طٛرٟ أٚ .ك 

ٍزشٙبكاد ٌغب٠بد ؽَٕخ ٚثمله ِب رجوه مٌه اٌغب٠خ ثشوؽ أْ رَزؼًّ اال ،اماػٟ

 ؛اإلفجبه٠خ اٌّواك رؾم١مٙب ِٕٙب

وً االٍزؼّبالد األفوٜ اٌزٟ رؼزجو اٍزضٕبء ِزؼٍمب ثبٌّظٕفبد اٌّؾ١ّخ ؽجمب  .ٖ 

 .ٌّمزؼ١بد ٘نا اٌمبْٔٛ

 االؼخؼًال انحط نألزاءاث 

 11انًازة 

فٕبْ األكاء ػٍٝ اكهاط أكائٗ فٟ رضج١ذ اٌظٛهح أٚ اٌظٛهح ثّغوك ؽظٛي ِٛافمخ 

 رظجؼ ِٕز١ٙخ اٌزطج١ك. 50فبْ ِمزؼ١بد اٌّبكح  ،ٚاٌظٛد

 االؼخؼًال انحط يٍ ططف هُآث اإلشاػت 

 16انًازة 

رؼفٝ ١٘آد اإلماػخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزوف١ظبد اٌّطٍٛثخ ثّٛعت ِمزؼ١بد اٌّٛاك 

د ٚاٌجواِظ اإلماػ١خ ِٚٓ أعً اٍزَٕبؿ ِضً ٘نٖ ِٓ أعً رضج١ذ األكاءا 52اٌٝ  50ِٓ 

ٚمٌه ػٕلِب  ،اٌزضج١زبد ٚاٍزَٕبؿ اٌزضج١زبد اٌظٛر١خ اٌزٟ ٠ىْٛ لل رُ ٔشو٘ب ثغوع اٌزغبهح

 ،رمَٛ ١٘ؤح ٌإلماػخ ثبٌزضج١ذ أٚ االٍزَٕبؿ ثٍٛبئٍٙب اٌقبطخ ٌٚغوع ثواِغٙب اٌقبطخ

 شو٠طخ:

إلماػٟ ٌألكاء فٟ وً ِوح أْ رىْٛ ١٘ؤح اإلماػخ لل ؽظٍذ ػٍٝ ؽك اٌجش ا  .أ 

 ؛٠ناع ف١ٙب رضج١ذ ٌألكاء أٚ اٍزَٕبفٗ ؽجمب ٌّمزؼ١بد ٘نا اٌجٕل

أْ رؾظً ١٘ؤح اإلماػخ ػٍٝ ؽك ثش اٌجؤبِظ فٟ وً ِوح ٠ناع ف١ٙب رضج١ذ   .ة 

 ؛ثؤبِظ اماػٟ أٚ اٍزَٕبؿ ِضً ٘نا اٌزضج١ذ رُ ؽجمب ٌّمزؼ١بد ٘نا اٌّمطغ

٠زؼ١ٓ  ،ٟ رّذ ؽجمب ٌّمزؼ١بد ٘نٖ اٌفموحاٌز رٗثبٌَٕجخ ٌىً رضج١ذ أٚ اٍزَٕبفب  .ط 

أْ ٠ىْٛ اٌزضج١ذ ٚاٍزَٕبفبرٗ لل رُ ارالفّٙب كافً أعً ٘ٛ ٔفٌ األعً اٌّؾلك 

ٌزضج١زبد ٚاٍزَٕبفبد اٌّظٕفبد اٌّؾ١ّخ ثمبْٔٛ ؽمٛق اٌّئٌف ؽجمب ٌّمزؼ١بد 

ِٓ ٘نا اٌمبْٔٛ ثبٍزضٕبء َٔقخ فو٠لح ٠ّىٓ االؽزفبظ ثٙب ثٙلف اٌزٛص١ك  22اٌّبكح 

 فمؾ.
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 يسة انحًاَت: انفصم انطابغ 

 يسة حًاَت األزاءاث 

 17انًازة 
19

 

ٟ٘ ٍجؼْٛ ٍٕخ اثزلاء اْ فزوح اٌؾّب٠خ اٌٛاعت رٛف١و٘ب ثّٛعت ٘نا اٌمبْٔٛ ٌألكاءاد 

ٚاما ٌُ ٠زُ ٘نا  ،ِٓ ٔٙب٠خ إٌَخ اٌش١َّخ اٌزٟ رُ ف١ٙب ٔشو اٌّظٕف اٌّوفض ٌٗ ألٚي ِوح

ٍٕخ اثزلاء ِٓ ربه٠ـ اثلاع اٌّظٕف، فَجؼْٛ ٍٕخ إٌشو اٌّوفض ٌٗ فالي أعً ف١َّٓ 

 .اثزلاء ِٓ ٔٙب٠خ إٌَخ اٌش١َّخ ٌٙنا اإلثلاع

 يسة حًاَت انًؽجالث انصىحُت 

 18انًازة 
20

 

ٟ٘ ٍجؼْٛ اْ فزوح اٌؾّب٠خ اٌٛاعت رٛف١و٘ب ثّٛعت ٘نا اٌمبْٔٛ ٌٍَّغالد اٌظٛر١خ 

ٌّظٕف اٌّوفض ٌٗ ألٚي ِوح، ٚاما ٍٕخ اثزلاء ِٓ ٔٙب٠خ إٌَخ اٌش١َّخ اٌزٟ رُ ف١ٙب ٔشو ا

ٌُ ٠زُ ٘نا إٌشو اٌّوفض ٌٗ فالي أعً ف١َّٓ ٍٕخ اثزلاء ِٓ ربه٠ـ اثلاع اٌّظٕف، 

 .فَجؼْٛ ٍٕخ اثزلاء ِٓ ٔٙب٠خ إٌَخ اٌش١َّخ ٌٙنا اإلثلاع

 يسة حًاَت انبطايج اإلشاػُت 

 19انًازة 
21

 

ٟ٘ ٍجؼْٛ ٍٕخ ِظ اإلماػ١خ اْ فزوح اٌؾّب٠خ اٌٛاعت رٛف١و٘ب ثّٛعت ٘نا اٌمبْٔٛ ٌٍجوا

اثزلاء ِٓ ٔٙب٠خ إٌَخ اٌش١َّخ اٌزٟ رُ ف١ٙب ٔشو اٌّظٕف اٌّوفض ٌٗ ألٚي ِوح، ٚاما ٌُ ٠زُ 

٘نا إٌشو اٌّوفض ٌٗ فالي أعً ف١َّٓ ٍٕخ اثزلاء ِٓ ربه٠ـ اثلاع اٌّظٕف، فَجؼْٛ ٍٕخ 

 .اثزلاء ِٓ ٔٙب٠خ إٌَخ اٌش١َّخ ٌٙنا اإلثلاع
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: يكافؤة انُؽرت انراصتانباب انثاٍَ انًكطض
22

 

  0019انًازة 

ِٓ ٘نا اٌمبْٔٛ ٠ؾك ٌٍّئٌف١ٓ ٚفٕبٟٔ األكاء ٌٍّظٕفبد اٌّضجزخ  12ٚ  1ؽجمب ٌٍّبكر١ٓ 

ػٍٝ فٛٔٛغواِبد أٚ ف١ل٠ٛغواِبد، ِٕٚزغٟ ٘نٖ اٌفٛٔٛغواِبد ٚاٌف١ل٠ٛغواِبد، اٌؾظٛي 

 ٖ اٌّظٕفبد.ػٍٝ ِىبفؤح ثوٍُ االٍزَٕبؿ اٌقبص ٚاٌّشوٚع ٌالٍزؼّبي اٌشقظٟ ٌٙن

  4019انًازة 

أػالٖ ٚاٌّشبه ا١ٌٙب ة"َِزؾمبد  1.59رئكٜ اٌّىبفؤح إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح 

إٌَقخ اٌقبطخ" ِٓ ؽوف اٌظبٔغ اٌّؾٍٟ أٚ اٌَّزٛهك ؽَت و١ّبد أعٙيح اٌزَغ١ً 

ٚكػبِبد اٌزَغ١ً اٌمبثٍخ ٌالٍزؼّبي ػٕل رلاٌٚٙب ػجو اٌزواة اٌٛؽٕٟ ٚاٌزٟ ٠ؼؼٙب ه٘ٓ 

اٌؼَّٛ ِٓ أعً االٍزَٕبؿ اٌقبص ٌٍّظٕفبد اٌّضجزخ ػٍٝ اٌفٛٔٛغواِبد اشبهح 

 ٚاٌف١ل٠ٛغواِبد.

  3019انًازة 

٠ؾزَت اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ اٌَّزؾمبد اٌّزؼٍمخ ثبٌَٕقخ اٌقبطخ ثطو٠مخ 

 عياف١خ ثبٌَٕجخ ألعٙيح اٌزَغ١ً ٚكػبِبد اٌزَغ١ً ؽَت ؽج١ؼزٙب ٚفظبئظٙب اٌزم١ٕخ.

  2019انًازة 

٠غت ػٍٝ اٌٍّيَ ثؤكاء َِزؾمبد إٌَقخ اٌقبطخ أْ ٠َلك٘ب ٌٍّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق 

اٌّئٌف١ٓ، وّب ٠غت ػ١ٍٗ أْ ٠قجوٖ ثظفخ ِٕزظّخ ثبٌى١ّبد اٌؾم١م١خ ألعٙيح ٚكػبِبد 

اٌزَغ١ً إٌّزغخ ِؾ١ٍب أٚ اٌَّزٛهكح ِغ ث١بْ ٍؼو ث١ؼٙب ٌٍؼَّٛ ٚاٌّقظظخ ٌالٍزؼّبي 

 اٌقبص.

  1019انًازة 

ٝ ِٓ أكاء َِزؾمبد إٌَقخ اٌقبطخ فٟ ؽبٌخ االٍزؼّبي اٌقبص ألعٙيح ٚكػبِبد ٠ؼف

 :أػالٖ، وً ِٓ 1.59اٌزَغ١ً ِغ ِواػبح ِمزؼ١بد اٌّبكح 

 ؛ِزؼٙلٞ االرظبي اٌَّؼٟ اٌجظوٞ -

 ؛ِٕزغٟ اٌفٛٔٛغواِبد ٚاٌف١ل٠ٛغواِبد -

 ؛اإلكاهاد اٌؼ١ِّٛخ -

 ؛بد اٌقبطخاٌّئٍَبد اٌؼ١ِّٛخ اٌزٟ رؼٕٝ ثنٚٞ االؽز١بع -

 اٌغّؼ١بد اٌّغوث١خ اٌزٟ رؼٕٝ ثنٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطخ. -
                                                           

اٌظبكه ثزٕف١نٖ  79.12 هلُ اٌمبْٔٛاٌجبة اٌضبٟٔ اٌّىوه أػالٖ ثّمزؼٝ اٌّبكح اٌفو٠لح ِٓ رّذ اػبفخ  - 22

 6263؛ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ػلك (2014 ِبٞ 20) 1435 هعت ِٓ 20 ثزبه٠ـ 1.14.97 هلُ اٌشو٠ف اٌظ١ٙو

 ؛4849( ، ص ١ٔٛ٠2014ٛ  9) 1435 شؼجبْ 11ثزبه٠ـ 



 

- 31 - 

ٚرزُ ػ١ٍّخ اإلػفبء اٌّشبه ا١ٌٙب أػالٖ ٚفك شوٚؽ ِٚؼب١٠و ٠ؾلك٘ب ٔض رٕظ١ّٟ
23

 ،

 ٠ٚزُ ٘نا اإلػفبء ِٓ فالي ارفبل١خ ِغ اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ.

  6019انًازة 

زؾمبد إٌَقخ اٌقبطخ ؽَت َٔجخ ٠ٛىع اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ َِ

 :االٍزَٕبفبد اٌقبطخ ٌىً ِظٕف، اػزجبها ٌأللَبؽ اٌزب١ٌخ

 35  ٓ؛ٌٍّئٌف١ 

 35  ؛ٌفٕبٟٔ األكاء 

 10  .ٌّٕزغٟ اٌفٛٔٛغواِبد ٚاٌف١ل٠ٛغواِبد 

 20   ٌٟلػُ ٔفمبد ر١١َو اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ ٚثواِغٗ ف

هح ِٚؾبهثخ اٌموطٕخ ٚكػُ اٌوػب٠خ رؾظ١ً ؽمٛق اٌّئٌف١ٓ ٚاٌؾمٛق اٌّغبٚ

 االعزّبػ١خ ٌنٚٞ اٌؾمٛق ٚاٌَّبّ٘خ فٟ ؽفع اٌناووح اٌف١ٕخ اٌٛؽ١ٕخ. 

 األؼؼاض انجعافُت انًفطوضت ػهً انُؽرت انراصت

  7019انًازة 

رؾلك ثٕض رٕظ١ّٟ
24

الئؾخ ٚكػبِبد اٌزَغ١ً اٌمبثٍخ ٌالٍزؼّبي ٚأعٙيح اٌزَغ١ً  

اٌقبطخ، ٚونا األٍؼبه اٌغياف١خ اٌّفوٚػخ ػٍٝ إٌَقخ اٌقبػؼز١ٓ ٌٍّىبفؤح ػٍٝ إٌَقخ 

اٌقبطخ اٌّزؼٍمخ ثلػبِبد اٌزَغ١ً، ٚمٌه ثٕبء ػٍٝ الزواػ ِٓ ٌغٕخ رَّٝ ٌغٕخ إٌَقخ 

                                                           

( ثزطج١ك 2016فجوا٠و  15) 1437عّبكٜ األٌٚٝ  6ثزبه٠ـ  2.15.646اٌّوٍَٛ هلُ اٌّبكح اٌضبٌضخ ِٓ أٔظو  -23

ِبهً  17) 1437عّبكٜ ا٢فوح  7ثزبه٠ـ  6448اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ػلك  ؛8.59ٚ 7.59ٚ 5.59أؽىبَ اٌّٛاك 

 .2635(، ص 2016

 انًازة انثانثت

اٌَبٌف اٌنوو، ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ اإلػفبء اٌّشبه ا١ٌُٙ  2.00ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  ١5.59مب ألؽىبَ اٌّبكح "رطج

 اٌّنوٛهح، اٌزٛفو ػٍٝ اٌشوٚؽ ٚاٌّؼب١٠و اٌزب١ٌخ: 5.59فٟ اٌّبكح 

 أْ ٠ىْٛ ؽبٌت اإلػفبء فٟ ٚػؼ١خ ِب١ٌخ ١ٍٍّخ رغبٖ اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ؛ -

ٌت اإلػفبء ؽبطال ػٍٝ اٌزوف١ض اٌَّجك ِٓ اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ ثشؤْ اٍزؼّبي أْ ٠ىْٛ ؽب -

 ٚاٍزغالي اٌّظٕفبد اٌّؾ١ّخ؛

 أْ ٠ىْٛ االٍزؼّبي ِٓ أعً رٍج١خ أغواع ١ِٕٙخ ٌطبٌت اإلػفبء؛ -

ٕظٛص ػ١ٍٙب أْ ٠مَٛ ؽبٌت اإلػفبء ثبٌزظو٠ؼ ٌلٜ ِظبٌؼ اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ كافً ا٢عبي اٌّ -

 اػالٖ؛ 2فٟ اٌّبكح 

 ػالٚح ػٍٝ مٌه، ٠شزوؽ:

 أْ ٠ىْٛ اٌّمو اٌوئ١َٟ ٌّٕزغٟ اٌفٛٔٛغواِبد ٚاٌف١ل٠ٛغواِبد ثبٌّغوة؛ -

أْ رىْٛ اٌغّؼ١بد اٌّغوث١خ اٌزٟ رؼٕٝ ثنٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطخ فبػٍخ فٟ ٘نا ا١ٌّلاْ ٌّلح ال رمً ػٓ صالس  -

 ٍٕٛاد."

اٌزَغ١ً اٌمبثٍخ ٌالٍزؼّبي ٚأعٙيح اٌزَغ١ً اٌقبػؼز١ٓ ٌٍّىبفؤح ػٍٝ إٌَقخ علٚي الئؾخ كػبِبد أٔظو  -24

 ، اٌَبٌف اٌنوو.2.15.646بٌّوٍَٛ هلُ اٌّفوٚػخ ػ١ٍٙب ث اٌقبطخ، ٚونا األٍؼبه اٌغياف١خ
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اٌقبطخ، رؾلس كافً اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ، ٚرؾلك روو١جزٙب ٚافزظبطبرٙب 

و ٘نا اٌمبْٔٛ ثبٌغو٠لح ثّٛعت ٔض رٕظ١ّٟ ٠ظله ثؼل ٍٕخ ػٍٝ األوضو ِٓ ربه٠ـ ٔش

اٌو١ٍّخ
25
. 

 إجطاءاث انخصطَح انًخؼهمت بًكافؤة انُؽرت انراصت

  8019انًازة 

٠غت ػٍٝ اٌٍّي١ِٓ ثَّزؾمبد إٌَقخ اٌقبطخ ٚػٍٝ األؽواف اٌّنوٛهح ٚاٌٛاهكح فٟ 

أػالٖ ِٓ ٘نا اٌمبْٔٛ أْ ٠ظوؽٛا ٌٍّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ ٚفك ا٢عبي  5.59اٌّبكح 

كح فٟ إٌض اٌزٕظ١ّٟاٌّؾل
26

ثغ١ّغ اٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ اٌّزؼٍمخ ثؤعٙيح اٌزَغ١ً ٚ/أٚ  
                                                           

 17) 1436ِٓ عّبكٜ ا٢فوح  27اٌظبكه فٟ  2.14.839أظو اٌّبكر١ٓ األٌٚٝ ٚاٌقبَِخ ِٓ اٌّوٍَٛ هلُ  -25

( ثشؤْ رؾل٠ل روو١جخ ٚافزظبطبد "ٌغٕخ إٌَقخ اٌقبطخ" اٌّؾلصخ ثبٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق 2015أثو٠ً 

 .4074(، ص 2015أثو٠ً  23) 1436هعت  4ثزبه٠ـ  6354اٌّئٌف١ٓ، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ػلك 

 انًازة األونً

اٌّؾلصخ كافً اٌّىزت اٌَبٌف اٌنوو، رزىْٛ ٌغٕخ إٌَقخ اٌقبطخ  2.00ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  7.59" رطج١مب ٌٍّبكح 

 :اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ ِٓ

 ؛ِّض١ٍٓ اص١ٕٓ ػٓ اٌٍَطخ اٌؾى١ِٛخ اٌّىٍفخ ثبالرظبي، ِٓ ث١ّٕٙب اٌوئ١ٌ -

 ؛ِّضً ػٓ اٌٍَطخ اٌؾى١ِٛخ اٌّىٍفخ ثبٌضمبفخ -

 ؛ِّضً ػٓ اٌٍَطخ اٌؾى١ِٛخ اٌّىٍفخ ثبٌّب١ٌخ )اكاهح اٌغّبهن ٚاٌؼوائت غ١و اٌّجبشوح( -

 ؛ٓ ػٓ اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ِّٓض١ٍٓ اص١ٕ -

 ؛ِّض١ٍٓ اص١ٕٓ ػٓ اٌّئٌف١ٓ اٌَّغ١ٍٓ ثٍٛائؼ اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ -

 ؛ِّض١ٍٓ اص١ٕٓ ػٓ فٕبٟٔ األكاء اٌَّغ١ٍٓ ثٍٛائؼ اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ -

 ؛ىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ِّٓضً ٚاؽل ػٓ ِٕزغٟ اٌفٛٔٛغواِبد ٚاٌف١ل٠ٛغواِبد اٌَّغ١ٍٓ ثٍٛائؼ اٌّ -

 ؛ِّضً ٚاؽل ػٓ اٌظٕبع اٌّؾ١١ٍٓ ٌلػبِبد اٌزَغ١ً ٚأعٙيح اٌزَغ١ً -

 ؛ِّضً ٚاؽل ػٓ َِزٛهكٞ كػبِبد اٌزَغ١ً ٚأعٙيح اٌزَغ١ً -

 ِّضً ٚاؽل ػٓ عّؼ١بد ؽّب٠خ اٌَّزٍٙى١ٓ. -

 ثظفخ اٍزشبه٠خ."٠ّٚىٓ ٌٍوئ١ٌ أْ ٠َزلػٟ وً شقض ِٓ شبٔٗ أْ ٠ف١ل اٌٍغٕخ، ٌؾؼٛه اعزّبػبرٙب 

 انًازة انرايؽت

 :ٍبٌف اٌنوو، ٠ٕبؽ ثٍغٕخ إٌَقخ اٌقبطخ اٌم١بَ ثبٌّٙبَ اٌزب١ٌخ 2.00ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  7.59" رطج١مب ٌٍّبكح 

الزواػ ػٍٝ هئ١ٌ اٌؾىِٛخ كػبِبد اٌزَغ١ً اٌمبثٍخ ٌالٍزؼّبي ٚأعٙيح اٌزَغ١ً اٌقبػؼز١ٓ ٌٍّىبفؤح ػٍٝ  -

ػ١خ ٚو١ّخ أعٙيح ٚكػبِبد اٌزَغ١ً اٌّزلاٌٚخ ػجو اٌزواة اٌٛؽٕٟ ِٓ أعً إٌَقخ اٌقبطخ، ثٕبء ػٍٝ ٔٛ

 ؛االٍزَٕبؿ اٌقبص ٌٍّظٕفبد اٌّضجزخ ػٍٝ اٌفٛٔٛغواِبد ٚاٌف١ل٠ٛغواِبد

الزواػ ػٍٝ هئ١ٌ اٌؾىِٛخ األٍؼبه اٌغياف١خ اٌّفوٚػخ ػٍٝ إٌَقخ اٌقبطخ اٌّزؼٍمخ ثلػبِبد اٌزَغ١ً اٌمبثٍخ  -

 ؛َغ١ًٌالٍزؼّبي ٚأعٙيح اٌز

الزواػ رؾ١١ٓ ِٚواعؼخ ٌٛائؼ كػبِبد اٌزَغ١ً ٚأعٙيح اٌزَغ١ً ٚاألٍؼبه اٌغياف١خ اٌّفوٚػخ ػ١ٍّٙب، وٍّب  -

كػذ اٌؼوٚهح اٌٝ مٌه، ثؼل اعواء رم١١ُ كٚهٞ ٌّلٜ ِالءِخ ِٕظِٛخ األٍؼبه اٌّزؼٍمخ ثبٌّىبفؤح ػٍٝ إٌَقخ 

 ؛اٌقبطخ ِغ اٌزطٛه اٌزىٌٕٛٛعٟ ٌٙنٖ األعٙيح

ه ِلاف١ً إٌَقخ اٌقبطخ ٚكهاٍخ اٌَجً ٚاإلِىب١ٔبد اٌزم١ٕخ ٌزؾ١َٓ ٘نٖ اٌّلاف١ً، ٚاػلاك رمو٠و رزجغ رطٛ -

 ٍٕٛٞ ؽٛي ػًّ اٌٍغٕخ ٠وفغ اٌٝ اٌٍَطخ اٌؾى١ِٛخ اٌّىٍفخ ثبالرظبي.

 ، اٌَبٌف اٌنوو.2.15.646أٔظو اٌّبكح اٌضب١ٔخ ِٓ اٌّوٍَٛ هلُ  -26
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اٌلػبِبد اٌفبهغخ اٌّؼلح الٍزَٕبؿ اٌّظٕفبد ٍٛاء وبٔذ ِظٕؼخ ِؾ١ٍب أٚ َِزٛهكح، ٚأْ 

 ٠مِٛٛا، فٟ ٔفٌ اٌٛلذ، ثزَل٠ل اٌَّزؾمبد ػٍٝ رٍه األعٙيح ٚاٌلػبِبد اٌفبهغخ.

 :ج١بٔبد اٌزب١ٌخ٠غت أْ ٠شًّ اٌزظو٠ؼ ٌيِٚب اٌ

 ؛٠ٛ٘خ اٌٍّيَ ثبألكاء ) اإلٍُ أٚ اإلٍُ اٌزغبهٞ( -

 ؛ػٕٛاْ اٌّئٍَخ -

 ؛ٔٛع اٌلػبِخ أٚ اٌغٙبى اٌقبػغ ٌَّزؾمبد إٌَقخ اٌقبطخ -

 ؛و١ّبد اٌلػبِبد أٚ األعٙيح -

 ؛ٍؼو اٌج١غ اٌؼِّٟٛ ٌألعٙيح ٚاٌلػبِبد ثّب فٟ مٌه ع١ّغ اٌوٍَٛ -

 ٍؼو االلزٕبء. -

اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ اٌّطجٛػبد اٌّالئّخ ه٘ٓ ٌٚٙنا اٌغوع، ٠ؼغ اٌّىزت 

اشبهح اٌٍّي١ِٓ ثبألكاء، وّب ٠ّىٓ ٌٙنا األف١و أْ ٠طٍت رمل٠ُ ٚصبئك ِٚؼٍِٛبد ِىٍّخ 

 ٌٍزظو٠ؾبد اٌّنوٛهح أػالٖ.

  9019انًازة 

٠غت أْ ٠زُ اٌزظو٠ؼ ٚرَل٠ل اٌَّزؾمبد اٌٛاعجخ ػٍٝ اٌلػبِبد ٚاألعٙيح اٌّظٕؼخ 

 ب.ِؾ١ٍب، لجً رلاٌٚٙ

ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌجؼبئغ اٌَّزٛهكح ٠غت اٌزظو٠ؼ ثٙب ٚرَل٠ل اٌَّزؾمبد، لجً اٌم١بَ 

 ثبإلعواءاد اٌغّوو١خ.

ال ٠ّىٓ ٌٍجؼبئغ اٌقبػؼخ ٌَّزؾمبد إٌَقخ اٌقبطخ أْ ٠زُ رق١ٍظٙب عّوو١ب، اال اما 

ظو٠ؼ أكٌٝ اٌَّزٛهك إلكاهح اٌغّبهن ٚاٌؼوائت غ١و اٌّجبشوح ثّب ٠ف١ل ل١بِٗ ثبعواءاد اٌز

أػالٖ، ٠ٚزُ ٘نا اإلصجبد ثزمل٠ُ َٔقخ ِٓ  8.59ٚاألكاءاد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح 

 اٌزظو٠ؼ رؾًّ رؤش١وح اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ اٌٝ ِظبٌؼ اٌغّبهن.

٠طجك ٘نا اإلعواء ػٍٝ اٌٍَغ اٌّزىٛٔخ ِٓ كػبِبد اٌزَغ١ً اٌمبثٍخ ٌالٍزؼّبي ِٚٓ 

 ل ٌظٕغ أٚ روو١ت أعٙيح اٌزَغ١ً.أعٙيح اٌزَغ١ً ِٚٓ أٞ ػزبك ِؼ

أػالٖ ِٓ ٘نا اٌمبْٔٛ ٠غت اإلكالء  5.59ثبٌَٕجخ ٌألؽواف اٌّنوٛهح اٌٛاهكح فٟ اٌّبكح 

إلكاهح اٌغّبهن ٚاٌؼوائت غ١و اٌّجبشوح ثزظو٠ؼ اإلػفبء ٍَُِ ِٓ اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق 

 اٌّئٌف١ٓ.

                                                                                                                                                                                     

 انًازة انثاَُت

اٌَبٌف اٌنوو، ٠زُ اٌزظو٠ؼ ٌٍّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ  2.00ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  8.59رطج١مب ألؽىبَ اٌّبكح " 

 2.00ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  5.59ِٓ ؽوف اٌٍّي١ِٓ ثَّزؾمبد إٌَقخ اٌقبطخ ٚونا األؽواف اٌٛاهكح فٟ اٌّبكح 

 عواءاد اٌغّوو١خ."( ٠ِٛب ٚمٌه لجً رلاٌٚٙب ػجو اٌزواة اٌٛؽٕٟ أٚ اٌم١بَ ثبإل20اٌّنوٛه، كافً أعً ػشو٠ٓ )
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 01019انًازة 

َزؾمبد إٌَقخ اٌقبطخ، وّب ٘ٛ ثبٌَٕجخ ٌألعٙيح ٚاٌلػبِبد غ١و اٌقبػؼخ ٌّ

، 9.59 أػالٖ، ٠غت أْ رىْٛ اٌزظو٠ؾبد ِٛػٛع اٌّبكح 5.59ِٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌّبكح 

ِشفٛػخ ثبٌٛصبئك اٌضجٛر١خ اٌّالئّخ، ِغ ث١بْ اٌى١ّبد اٌّؼ١ٕخ ثبإلػفبء ِٓ َِزؾمبد إٌَقخ 

 اٌقبطخ ٚأٚعٗ االٍزؼّبي اٌّقظض ٌٙب.

 00019انًازة 

مبد إٌَقخ اٌقبطخ فٟ أٞ ٌؾظخ ٌؼ١ٍّبد اٌّوالجخ ِٓ ؽوف ٠قؼغ اٌٍّيِْٛ ثَّزؾ

األػٛاْ اٌّؾٍف١ٓ اٌزبثؼ١ٓ ٌٍّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ. ٠ٚغت ػ١ٍُٙ ثبٌقظٛص رّى١ٓ 

اٌّوالج١ٓ اٌّؾٍف١ٓ ِٓ ٌٚٛط اٌّؾالد اٌزغبه٠خ ٚاٌَّزٛكػبد ٍٚٚبئً إٌمً ٚري٠ٚلُ٘ 

 اٌّؼ١ٕخ ثٛعٛة اٌزظو٠ؼ ثٙب.ثغ١ّغ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌٛصبئك اٌّزؼٍمخ ثبٌجؼبئغ 

٠زُ رؾو٠و ِؾؼو ِؼب٠ٕخ ػمت اٌّوالجخ، ٠ٛلؼٗ األػٛاْ اٌّنوٛهْٚ فٟ اٌفموح األٌٚٝ 

أػالٖ ٚاٌطوف اٌنٞ فؼغ ٌٍّوالجخ ، ٚاما هفغ ٘نا األف١و اٌزٛل١غ رزُ اإلشبهح اٌٝ مٌه فٟ 

 اٌّؾؼو.

ٌألػٛاْ  ٠ٚغت ػٍٝ ع١ّغ اٌٍَطبد اٌؼ١ِّٛخ اٌّقزظخ رمل٠ُ اٌَّبػلح ٚاٌلػُ

 اٌّؾٍف١ٓ اٌّىٍف١ٓ ثبٌّوالجخ.

  04019انًازة  

٠غت ػٍٝ اٌٍَطبد ٚاٌّئٍَبد اٌؼ١ِّٛخ اٌّزلفٍخ فٟ ِوالجخ األٔشطخ اٌزغبه٠خ أْ 

رجٍغ ِظبٌؼ اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ ثطٍت ِٕٙب، ثبٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رّىٓ ٘نٖ 

ٍيِْٛ ثَّزؾمبد إٌَقخ اٌّظبٌؼ ِٓ اٌزؤول ِٓ طؾخ اٌزظو٠ؾبد اٌزٟ ٠لٌٟ ثٙب اٌّ

 اٌقبطخ.

  03019انًازة 

٠غت ػٍٝ األػٛاْ ٚاألػٛاْ اٌّؾٍف١ٓ اٌزبثؼ١ٓ ٌٍّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ 

اٌّىٍف١ٓ ثزٍمٟ اٌزظو٠ؾبد ٚاٍزقالص َِزؾمبد إٌَقخ اٌقبطخ ِٚوالجخ أٔشطخ اٌٍّي١ِٓ 

ٔشطخ اٌزغبه٠خ اٌزٟ أْ ٠واػٛا وزّبْ اٌَو إٌّٟٙ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّؼٍِٛبد اٌقبطخ ثبأل

 ؽظٍٛا ػ١ٍٙب ثّٕبٍجخ ِّبهٍخ ِٙبُِٙ.

  02019انًازة 

رطجك ػٍٝ وً فوق ٌّمزؼ١بد ٘نا اٌجبة اٌزلاث١و اٌزؾفظ١خ ٚاٌؼمٛثبد اٌّل١ٔخ 

 ٚاٌغٕبئ١خ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌجبة اٌواثغ ِٓ ٘نا اٌمبْٔٛ.
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انخؽُُط انجًاػٍ: انباب انثانث 
27

 

61انًازة 
28

 

٘نا إٌض اٌٝ الي ؽمٛق اٌّئٌف ٚاٌؾمٛق اٌّغبٚهح اٌّج١ٕخ فٟ ٠ؼٙل ثؾّب٠خ ٚاٍزغ

 .اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ

  0061انًازة 

 ؽك اٌزمبػٟ

ٌٍّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ ؽك اٌزمبػٟ ِٓ أعً اٌلفبع ػـٓ اٌّظبٌؼ اٌّؼٙٛك 

 ثٙب ا١ٌٗ. 

  4061انًازة 

 رؾ١ٍف األػٛاْ ٚاٌؾغي

ؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ أػٛاْ اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ ٠ئً٘ ٌّؼب٠ٕخ اٌّقبٌفبد أل

إٌّزلثْٛ ِٓ ٌلْ اٌٍَطخ اٌّؼٙٛك ا١ٌٙب ثبٌٛطب٠خ ػٍٝ اٌّىزت ٚاٌّؾٍفْٛ ٚفمب ٌٍشوٚؽ 

إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌزشو٠غ اٌغبهٞ ثٗ اٌؼًّ اٌقبص ثب١ّ١ٌٓ اٌزٟ ٠ئك٠ٙب األػٛاْ ِؾوهٚ 

 اٌّؾبػو.

ّقبٌفبد، اٌم١بَ ثؾغي اٌَّغالد اٌظٛر١خ ٚاٌَّؼ١خ وّب ٠ّىُٕٙ، ِجبشوح ثؼل ِؼب٠ٕخ اٌ

اٌجظو٠خ ٚوً ٍٚبئً اٌزَغ١ً اٌَّزؼٍّخ ٚونا وً اٌّؼلاد اٌزٟ اٍزقلِذ فٟ االٍزَٕبؿ 

 غ١و اٌمبٟٔٛٔ.

  3061انًازة 

 اٌَّبػلح اٌّملِخ ِٓ ٌلْ اٌٍَطبد اٌؼ١ِّٛخ 

٠غت ػٍٝ اٌٍَطبد اٌؼ١ِّٛخ ثغ١ّغ أٔٛاػٙب رمل٠ُ اٌَّبػلح ٚاٌلػُ ٌٍّىزت اٌّغوثٟ 

 ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ ٚونا ألػٛأٗ فٟ اؽبه ِياٌٚخ ِٙبُِٙ. 

                                                           

، 34.05ثّمزؼٝ اٌّبكح اٌضبٌضخ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  3.60ٚ 2.60ٚ 1.60رُ رز١ُّ اٌجبة اٌضبٌش أػالٖ، ثبٌّٛاك  - 27

 ٍبٌف اٌنوو.

 ، ٍبٌف اٌنوو.34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  60رُ رغ١١و ٚرز١ُّ اٌّبكح  - 28
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انخسابُط وانطؼىٌ وانؼمىباث ضس انمطصُت وانًرانفاث : انباب انطابغ 

 األذطي

 انخسابُط انخحفظُت 

 60انًازة 
29

 

ٕظو فٟ اٌمؼب٠ب اٌّل١ٔخ ؽجمب ٌّمزؼ١بد ٘نا اٌمبْٔٛ ِٚغ ٠قٛي ٌٍّؾىّخ اٌّقزظخ فٟ اٌ

ِواػبح أؽىبَ لبْٔٛ اٌَّطوح اٌّل١ٔخ ٚلبْٔٛ اٌَّطوح اٌغٕبئ١خ ٚفك اٌشوٚؽ اٌزٟ روا٘ب 

 :ِالئّخ

 ؛اطلاه ؽىُ ثّٕغ أٚ أِو ثبٔٙبء فوق أٞ ؽك ِؾّٟ ثّٛعت ٘نا اٌمبْٔٛ ( أ

زجٗ فٟ وٛٔٙب األِو ثؾغي َٔـ اٌّظٕفبد أٚ اٌَّغالد اٌظٛر١خ اٌزٟ ٠ش ( ة

أٔغيد أٚ اٍزٛهكد أٚ فٟ ؽٛه اٌزظل٠و ثلْٚ روف١ض طبؽت ؽك ِؾّٟ 

ثّٛعت ٘نا اٌمبْٔٛ ٚونٌه األِو ثبٌَٕجخ ألغٍفخ ٘نٖ إٌَـ، ٚاألكٚاد اٌزٟ 

ٚاألٚهاق  ،ٚاٌٛصبئك ٚاٌؾَبثبد ،٠ّىٓ أْ رىْٛ لل اٍزؼٍّذ إلٔغبى إٌَـ

د اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رىْٛ لل ٚاألكٚا ،ٚأغٍفزٙب ،اإلكاه٠خ اٌّزؼٍمخ ثٙنٖ إٌَـ

ٚاألٚهاق اإلكاه٠خ اٌّزؼٍمخ ثٙنٖ  ،ٚاٌؾَبثبد ،ٚأغٍفزٙب ،اٍزؼٍّذ إلٔغبى إٌَـ

 إٌَـ.

رطجك ِمزؼ١بد اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ ٚاٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ اٌّزؼٍمخ ثبٌزفز١ش ٚاٌؾغي فٟ ؽبٌخ 

 اٌٌّ ثبٌؾمٛق اٌّؾ١ّخ ثّٛعت ٘نا اٌمبْٔٛ.

ٚال ٠ّىٓ  ،د غ١و إٌّشٛهح لجً ٚفبح اٌّئٌفال ٠ّىٓ ؽغي ؽك اٌّئٌف أٚ اٌّظٕفب 

 أْ رقؼغ ٌٍؾغي ٍٜٛ َٔـ اٌّظٕفبد اٌزٟ ٍجك ٔشو٘ب.

 انخسابُط ػهً انحسوز

 0060 انًازة

 طبؽت ِٓ وزبثٟ ؽٍت ػٍٝ ثٕبء اٌّجبشوح، غ١و ٚاٌؼوائت اٌغّبهن إلكاهح ٠ّىٓ

 اٌزلاٚي رٛلف ْأ اٌّنوٛهح، اإلكاهح رؾلكٖ اٌنٞ ٌٍّٕٛمط ٚفمب ِغبٚه، ؽك أٚ اٌّئٌف ؽك

 . اٌّغبٚهح ٚاٌؾمٛق اٌّئٌف ثؾك رٌّ ِموطٕخ، أٚ ِمٍلح ٍٍؼب وٛٔٙب فٟ ِشىٛن ٌٍَغ اٌؾو

 ثٛعٛك رٛؽٟ ِالئّخ اصجبد ثؼٕبطو ِلػّب أػالٖ ا١ٌٗ اٌّشبه اٌطٍت ٠ىْٛ أْ ٠غت

 ِؼمٛي ثشىً ِٕٙب ٠َزشف أْ ٠ّىٓ وبف١خ ِؼٍِٛبد ٠ٚزؼّٓ اٌّؾ١ّخ، ثبٌؾمٛق ظب٘و ٌِ

                                                           

، ٍبٌف اٌنوو. 34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  61اٌّبكح رُ رغ١١و ٚرز١ُّ اٌجٕل ة ِٓ  - 29

 ، ٍبٌف اٌنوو.34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح اٌواثؼخ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  61وّب رُ َٔـ أؽىبَ اٌفموح اٌواثؼخ اٌّبكح 
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 ٌٍزؼوف لبثٍخ لوطٕزٙب أٚ رم١ٍل٘ب فٟ اٌّشىٛن اٌٍَغ ٌغؼً اٌطٍت طبؽت ٌلٜ ِؼوٚفخ أٔٙب

 . اٌّجبشوح غ١و ٚاٌؼوائت اٌغّبهن اكاهح ٌلْ ِٓ ِؼمٌٛخ ثظٛهح ػ١ٍٙب

 اٌغّبهن اكاهح ٌلْ ِٓ اٌٍَغ ؽبئي أٚ اٌّظوػ ٚونا اٌطٍت طبؽت افجبه فٛها ٠زُ

 . اٌّزقن اٌزٛل١ف ثبعواء اٌّجبشوح غ١و ٚاٌؼوائت

 ٌٍفزوح أٚ ٍٕخ ٌّلح طبٌؾب أػالٖ األٌٚٝ اٌفموح فٟ ا١ٌٗ اٌّشبه اٌزٛل١ف ؽٍت ٠ٝجم

 . ٍٕخ ػٓ رمً وبٔذ اما اٌّغبٚهح اٌؾمٛق أٚ اٌّئٌف ؽك ؽّب٠خ ِلح ِٓ اٌّزجم١خ

 4060 انًازة

 طبؽت ٠لي ٌُ اما اٌمبْٔٛ، ثمٛح أػالٖ 1.61 اٌّبكح فٟ ا١ٌٗ اٌّشبه اٌزٛل١ف اعواء ٠وفغ

 ربه٠ـ ِٓ اثزلاء ػًّ أ٠بَ ػشوح أعً فالي اٌّجبشوح غ١و ٚاٌؼوائت غّبهناٌ إلكاهح اٌطٍت

  :٠ضجذ ثّب اٌّنوٛه اٌزٛل١ف اعواء رج١ٍغ

 ؛اٌّؾىّخ هئ١ٌ ؽوف ِٓ ثٙب ِؤِٛه رؾفظ١خ ثزلاث١و اٌم١بَ اِب

 ٚاٌّوطٛكح اٌّؾىّخ ؽوف ِٓ اٌّؾلكح اٌؼّبٔبد ٚللَ لؼبئ١خ كػٜٛ هفغ لل أٔٗ أٚ

 .  اٌموطٕخ أٚ ثبٌزم١ٍل الؽمب اإللواه ػلَ ؽبٌخ فٟ زٍّخاٌّؾ َِئ١ٌٚزٗ ٌزغط١خ

 3060 انًازة

 اٌطٍت ٌظبؽت ٠ّىٓ أػالٖ، 2.61 اٌّبكح فٟ ا١ٌٙب اٌّشبه اٌمؼبئ١خ ٜاٌلػبٚ هفغ ألعً

 غ١و ٚاٌؼوائت اٌغّبهن اكاهح ِٓ ٠ؾظً أْ اٌّقبٌفخ، األؽىبَ ع١ّغ ِٓ اٌوغُ ػٍٝ

 أٚ اٌٍَغ ا١ٌٗ اٌّٛعٙخ أٚ اٌَّزٛهك أٚ ًاٌّوٍ ِٓ وً ٚػٕب٠ٚٓ أٍّبء ػٍٝ اٌّجبشوح

 . و١ّزٙب ٚونا ؽبئي٘ب،

  2060 انًازة

 أٚ َِزٛهكح ٍٍؼب ثؤْ رشه أٚ اٌّجبشوح غ١و ٚاٌؼوائت اٌغّبهن اكاهح رزؤول ػٕلِب

 .اٌٍَغ ٌٙنٖ اٌؾو اٌزلاٚي رٍمبئ١ب رٛلف ِموطٕخ، أٚ ِمٍلح ٍٍغ ٟ٘ ػبثوح أٚ ِظلهح

 ؽٍت ػٍٝ ثٕبء ٚرطٍؼٗ، اٌّزقن ثبإلعواء اٌؾمٛق طبؽت فٛها اٌؾبٌخ ٘نٖ فٟ ٚرقجو

               .                    أػالٖ 3.61 اٌّبكح فٟ ا١ٌٙب اٌّشبه اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ِٕٗ، وزبثٟ

 . اإلعواء ثٙنا رؤف١و كْٚ اٌٍَغ ؽبئي أٚ اٌّظوػ افجبه أ٠ؼب ٠زُ 

 اكاهح ٌلٜ اٌؾمٛق طبؽت ٠لي ٌُ اما اٌمبْٔٛ ثمٛح اٌّنوٛه اٌزٛل١ف اعواء ٠وفغ

 ِٓ افجبهٖ ربه٠ـ ِٓ اثزلاء ػًّ أ٠بَ ػشوح أعً فالي اٌّجبشوح غ١و ٚاٌؼوائت اٌغّبهن

 ٌٍشوٚؽ ؽجمب اٌمؼبئ١خ اٌلػٜٛ هفغ أٚ ثبإلعواءاد اٌم١بَ ٠ضجذ ثّب اٌّنوٛهح، اإلكاهح ٌلْ

 .أػالٖ 2.61 اٌّبكح فٟ ػ١ٍٙب إٌّظٛص

  1060 انًازة

 4.61 اٌٝ 1.61 اٌّٛاك ألؽىبَ رطج١مب اٌؾو رلاٌٚٙب ١فرٛل رُ اٌزٟ اٌٍَغ ارالف ٠زُ

 ِب ٔٙبئ١ب، طبه لؼبئٟ لواه ثّٛعت ِموطٕخ أٚ ِمٍلح ٍٍغ ثؤٔٙب اإللواه رُ ٚاٌزٟ أػالٖ،
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 رىْٛ أٚ ثزظل٠و٘ـب ٠وفض أْ األؽٛاي ِٓ ؽبي ثؤٞ ٠ّىٓ ٚال. اٍزضٕبئ١خ ؽبالد فٟ ػلا

 . اٍزضٕبئ١خ بالدؽ فٟ ػلا ِب أفوٜ، عّوو١خ َِبؽو أٚ أٔظّخ ِٛػٛع

  6060 انًازة

 رٛل١ف اعواء اىاء َِئ١ٌٚخ أ٠خ اٌّجبشوح غ١و ٚاٌؼوائت اٌغّبهن اكاهح رزؾًّ ال

 .أػالٖ 5.61 اٌٝ 1.61 اٌّٛاك ألؽىبَ رطج١مب اٌّزقن اٌؾو اٌزلاٚي

 ٠طٍت أْ ٌٍَّزٛهك ٠غٛى ِموطٕخ، أٚ ِمٍلح اٌٍَغ ٠ىْٛ اإللواه ػلَ ؽبٌخ فٟ أٔٗ غ١و

 اٌؼوه ٌغجو اٌطٍت طبؽت ؽوف ِٓ ٌفبئلرٗ ٠لفغ األػواه ػٓ ؼ٠ٛؼبر اٌّؾىّخ ِٓ

 . ثٗ ٌؾك أٔٗ اٌّؾزًّ

  7060 انًازة

 رغبه٠خ ؽج١ؼخ ٌٙب ١ٌَذ اٌزٟ اٌٍَغ 6.61 اٌٝ 1.61 اٌّٛاك أؽىبَ رطج١ك ِٓ رَزضٕٝ

 ثغوع طغ١وح اهٍب١ٌبد فٟ اٌّٛعٙخ أٚ ل١ٍٍخ، ثى١ّبد اٌَّبفو٠ٓ أِزؼخ ػّٓ ٚاٌّٛعٛكح

 .ٚاٌقبص اٌشقظٟ االٍزؼّبي

 انؼمىباث انًسَُت

 64انًازة 
30

 

 ٠ؾك اٌمبْٔٛ، ٘نا ثّٛعت ِؾ١ّخ ؽمٛق ٌظبؽت ثٗ ِؼزوف ؽك فوق ؽبٌخ فٟ

 ٌٗ رؼوع اٌنٞ اٌؼوه ػٓ رؼ٠ٛؼبد ػٍٝ اٌقوق ِمزوفٟ ِٓ اٌؾظٛي اٌؾمٛق ٌظبؽت

 . اٌقوق فؼً ثَجت

 ؽغُ ِواػبح ِغ ٟٔاٌّل اٌمبْٔٛ ٌّمزؼ١بد ؽجمب اٌؼوه ػٓ اٌزؼ٠ٛغ ِجبٌغ رؾل٠ل ٠زُ 

 ؽظً اٌزٟ األهثبػ ؽغُ ٚونا اٌؾك، طبؽت ٌٗ رؼوع اٌنٞ ٚاٌّؼٕٛٞ اٌّبكٞ اٌؼوه

 . فؼٍٗ ِٓ اٌقوق ِمزوف ػ١ٍٙب

 فؼال ثٗ ٌؾمذ اٌزٟ األػواه ػٓ اٌزؼ٠ٛغ ث١ٓ االفز١به اٌؾمٛق ٌظبؽت ٠غٛى

 فٟ االػزجبه ثؼ١ٓ رئفن ٌُ ٚاٌزٟ إٌّّٛع إٌشبؽ ػٍٝ اٌّزورجخ األهثبػ وً اٌٝ ثبإلػبفخ

( 5000) أٌف فَّخ فٟ ٍٍفب اٌّؾلك األػواه ػٓ اٌزؼ٠ٛغ أٚ اٌّنوٛه اٌزؼ٠ٛغ ؽَبة

 رؼزجوٖ ِب ؽَت ألظٝ وؾل كهُ٘( 25.000) أٌف ٚػشو٠ٓ ٚفٌّ األلً ػٍٝ كهُ٘

 . اٌؾبطً اٌؼوه ٌغجو ػبكال اٌّؾىّخ

 رؤِو أْ اٌمؼ١خ ا١ٌٙب اٌّوفٛػخ ٌٍّؾىّخ ٠غٛى اٌّل١ٔخ، اٌمؼبئ١خ اٌَّطوح اصو ػٍٝ

 رؾٍّٙب اٌزٟ اٌّؼمٌٛخ اٌّظبه٠ف ا٢فو اٌطوف اٌٝ ٠لفغ ثؤْ اٌلػٜٛ فَو اٌنٞ اٌطوف

 .اٌّؾبِٟ أرؼبة ثوٍُ

 اٌمؼبئ١خ ٌٍٍَطبد ٠قٛي صبثزخ، ؽمٛق أزٙبن ِٓ اٌّزؾظٍخ إٌَـ ٚعٛك ؽبٌخ فٟ 

 ثشىً ٙبف١ ثبٌزظوف اٍزضٕبئ١خ ؽبالد فٟ ٚاألِو ٚرٍف١فٙب، إٌَـ ٘نٖ ثبرالف األٚاِو اطلاه

                                                           

 ، ٍبٌف اٌنوو.34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح اٌضب١ٔخ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  62رُ َٔـ ٚرؼ٠ٛغ أؽىبَ اٌّبكح  - 30
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 اما اال اٌؾك، ٌظبؽت ػوه اؽلاس كْٚ ٠ؾٛي ثشىً اٌزغبهٞ إٌطبق فبهط ِؼمٛي، فوآ

 . مٌه غ١و فٟ اٌؾك طبؽت هغت

 اٌٍَطبد رظله فولب، رّضً أػّبي اهرىبة أعً ِٓ عٙبى أٚ ِؼلاد اٍزؼّبي ؽبٌخ فٟ

 دؽبال فٟ األِو أٚ وبْ ٔٛع أٞ ِٓ رؼ٠ٛغ كْٚ اٌفٛه ػٍٝ ثزل١ِو٘ب أِوا اٌمؼبئ١خ

 فطو ؽل أكٔٝ اٌٝ رمٍض ثى١ف١خ اٌزغبهٞ إٌطبق فبهط آفو ثشىً ف١ٙب ثبٌزظوف اٍزضٕبئ١خ

 .  اٌؾك طبؽت اٌٝ ثز١ٍَّٙب رؤِو أٚ عل٠لح فوٚلبد ؽلٚس

 أِوا اٌمؼبئ١خ اٌٍَطبد رظله فولب، رشىً أػّبي اٍزّواه ِٓ اٌزقٛف ؽبٌخ فٟ

 ثوٍُ اٌؼ١ٍّخ ل١ّخ ِٓ%  50 لًاأل ػٍٝ ٠َبٚٞ ِجٍغب رؾلك وّب األػّبي، ٘نٖ ثٛلف طو٠ؾب

 . األػواه ػٓ اٌزؼ٠ٛغ

 انًػ بخؼابُط انفىنكهىض 

 63انًازة 
31

 

وً ِٓ اٍزؼًّ ثلْٚ روف١ض ِٓ اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ رؼج١و اٌفٌٛىٍٛه 

رؼوػٗ اٌٝ أكاء ٠ورىت ِقبٌفخ  7ثطو٠مخ غ١و َِّٛػ ثٙب فٟ اٌجٕل األٚي ِٓ اٌّبكح 

 أٚ أٞ رؼ٠ٛغ رواٖ اٌّؾىّخ ِٕبٍجب فٟ ٘نا اٌشؤْ. ،ناهادرؼ٠ٛؼبد ػٓ اٌؼوه ٚأ

 انؼمىباث انجُائُت 

 62انًازة 
32

 

( ٠10.000ؼبلت ثبٌؾجٌ ِٓ شٙو٠ٓ اٌٝ ٍزخ أشٙو ٚثغواِخ رزواٚػ ث١ٓ ػشوح آالف )

( كهُ٘ أٚ ثبؽلٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ فمؾ، وً ِٓ لبَ ثطو٠مخ غ١و 100.000ِٚبئخ أٌف )

 :ثمظل االٍزغالي اٌزغبهٞ ثقوق ِزؼّلِشوٚػخ ٚثؤٞ ١ٍٍٚخ وبٔذ 

 ؛10ٚ  9ٌؾمٛق اٌّئٌف اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌّبكر١ٓ  -

 ؛50ٌؾمٛق فٕبٟٔ األكاء إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح  -

  ؛51ٌؾمٛق ِٕزغٟ اٌَّغالد اٌظٛر١خ اٌٛاهكح فٟ اٌّبكح  -

 . 52ٌؾمٛق ١٘آد اإلماػخ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح  -

 :ؼّلح ثمظل االٍزغالي اٌزغبهٞ ِب ٠ٍٟٚ٠واك ثبٌقوٚلبد اٌّز

١ٌٌ كافؼٗ، ثظٛهح  ،وً اػزلاء ِزؼّل ػٍٝ ؽمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق اٌّغبٚهح -

 ؛شوح أٚ غ١و ِجبشوح، اٌوثؼ اٌّبكِٞجب

وً اػزلاء ِزؼّل اهرىت ِٓ أعً اٌؾظٛي ػٍٝ اِز١بى رغبهٞ أٚ ػٍٝ وَت ِبٌٟ  -

 فبص.
                                                           

 ، ٍبٌف اٌنوو.34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  63رُ رغ١١و ٚرز١ُّ اٌّبكح  - 31

 ، ٍبٌف اٌنوو.34.05أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح اٌضب١ٔخ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  64رُ َٔـ ٚرؼ٠ٛغ أؽىبَ اٌّبكح  - 32
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اٌفموح األٌٚٝ أػالٖ ٚونا ثبٌزلاث١و  ٠ٚؼبلت ثٕفٌ اٌؼمٛثبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ

 :ثؼلٖ 3.64 ٚاٌؼمٛثبد اإلػبف١خ اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌّبكح

 ؛وً ِٓ لبَ ثبٍز١واك أٚ رظل٠و َٔـ ِٕغيح فولب ألؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ -

ِٓ  7ِٓ اٌّبكح  1وً ِٓ لبَ ثشىً غ١و ِشوٚع ثؤؽل األػّبي اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌجٕل  -

 ؛٘نا اٌمبْٔٛ

 ؛ِٓ ٘نا اٌمبْٔٛ 65َ ثؤؽل األفؼبي إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح وً ِٓ لب -

  ِٓ ٘نا اٌمبْٔٛ. 4.65وً ِٓ صجزذ فٟ ؽمٗ اٌَّئ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ اٌٛاهكح فٟ اٌّبكح  -

 0062انًازة 

أػالٖ فٟ ؽبٌخ االػز١بك ػٍٝ  64رؼبػف اٌؼمٛثبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح 

 اهرىبة اٌّقبٌفخ. 

   4062انًازة 

( 60.000ثبٌؾجٌ ِٓ ٍٕخ اٌٝ أهثغ ٍٕٛاد ٚثغواِخ رزواٚػ ث١ٓ ٍز١ٓ أٌف )٠ؼبلت 

( كه٘ـُ أٚ ثبؽلٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ فمؾ وً ِٓ اهرىت أؽل األفؼبي 600.000ٍٚزّبئخ أٌف )

 اٌّغبٚهح ٚاٌؾمٛق اٌّئٌفٚالزوف فؼال آفو ٠ؼل فولب ٌؾمٛق  64اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌّبكح 

  ٚه ؽىُ أٚي طبه ٔٙبئ١ب.كافً اٌقٌّ ٍٕٛاد اٌزٟ رٍٟ طل

   3062 انًازة

فٟ ؽبٌخ ِقبٌفخ أؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ، ٠ّىٓ ٌٍّؾىّخ اٌّقزظخ أْ رؤِو ثبرقبم اٌزلاث١و 

اٌزب١ٌخ، ِب ٌُ ٠ىٓ لل طله أِو أٚ ؽىُ لؼبئٟ ٍبثك اٌٛلبئ١خ ٚرظله اٌؼمٛثبد اإلػبف١خ 

 :ِزؼٍك ثٕفٌ اٌّٛػٛع ٚفٟ ِٛاعٙخ ٔفٌ األؽواف

ؽغي ع١ّغ إٌَـ إٌّغيح فولب ألؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ ٚأغٍفزٙب ٚاٌّٛاك ٚاألكٚاد اٌزٟ  -1

ٚاألطٛي اٌّورجطخ ثبٌّقبٌفخ ٚونا اٌٛصبئك  ،٠ّىٓ أْ رىْٛ لل اٍزؼٍّذ اللزواف اٌّقبٌفخ

 ؛ٌؾَبثبد ٚاألٚهاق اإلكاهح اٌّزؼٍمخ ثٙنٖ إٌَـٚا

ِظبكهح ع١ّغ األطٛي اٌزٟ ٠ّىٓ اصجبد ػاللزٙب ثبٌٕشبؽ غ١و اٌمبٟٔٛٔ، ٚرزُ  -2

ونٌه، ِب ػلا فٟ اٌؾبالد االٍزضٕبئ١خ، ِظبكهح ع١ّغ إٌَـ إٌّغيح فولب ألؽىبَ ٘نا 

كْٚ أٞ رؼ٠ٛغ ِٓ أٞ ٔٛع  اٌمبْٔٛ ٚأغٍفزٙب ٚاٌّٛاك ٚاألكٚاد اٌَّزؼٍّخ ِٓ أعً أغبى٘ب

 ؛ػ١ٍٗ ٝوبْ ٌفبئلح اٌّلػ

ارالف ٘نٖ إٌَـ ٚأغٍفزٙب ٚاٌّٛاك ٚاألكٚاد اٌَّزؼٍّخ ِٓ أعً أغبى٘ب، ِب ػلا  -3

أٚ األِو فٟ اٌؾبالد االٍزضٕبئ١خ، ثبٌزظوف ف١ٙب ثشىً أفو ِؼمٛي،  ؛فٟ اٌؾبالد االٍزضٕبئ١خ

فطو ؽلٚس فوٚلبد عل٠لح ٚمٌه كْٚ فبهط إٌطبق اٌزغبهٞ ثى١ف١خ رمٍض اٌٝ أكٔٝ ؽل 

  ؛أٞ رؼ٠ٛغ ِٓ أٞ ٔٛع وبْ ٌفبئلح اٌّلػٝ ػ١ٍٗ

 اإلغالق إٌٙبئٟ أٚ اٌّئلذ ٌٍّئٍَخ اٌزٟ ٠َزغٍٙب ِورىت اٌّقبٌفخ أٚ شووبإٖ ف١ٙب؛  -4

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/46712.htm
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ٔشو اٌؾىُ اٌظبٌؼ ثبإلكأخ ثغو٠لح ٚاؽلح أٚ أوضو، ٠زُ رؾل٠ل٘ب ِٓ ٌلْ اٌّؾىّخ  -5

خ اٌّؾىَٛ ػ١ٍٗ، شو٠طخ أْ ال رزؼلٜ ِظبه٠ف ٘نا إٌشو اٌؾل اٌّقزظخ، ٚمٌه ػٍٝ ٔفم

 األلظٝ ٌٍغواِخ اٌّموهح.

فٍ حانت انخجاوظ فٍ اؼخؼًال  انخسابُط وانخؼىَضاث ػٍ انضطض وانؼمىباث 

 وححطَف انًؼهىياث انًخؼهمت بُظاو انحمىق انىؼائم انخمُُت

 61انًازة 
33

 

 رؼزجو اٌجظوٞ، اٌَّؼٟ ثبالرظبي ٍكاٌّزؼ 77.03 هلُ اٌمبْٔٛ ثؤؽىبَ اإلفالي كْٚ

 ِٕٚزغٟ األكاء ٚفٕبٟٔ اٌّئٌف١ٓ ٌؾمٛق فوق ثّضبثخ ٚرؼزجو لب١ٔٛٔخ غ١و اٌزب١ٌخ األفؼبي

 :64 اٌٝ 61 ِٓ اٌّٛاك ثّٛعت اٌظٛر١خ اٌَّغالد

 أٚ أكاح اٍزئغبه أٚ رؤع١و أٚ ث١غ أٚ رغ١١و أٚ رغ١ّغ أٚ رظل٠و أٚ اٍز١واك أٚ طٕغ(  أ

 ٌّٕغ رَزؼًّ ١ٍٍٚخ أٚ ٔظبَ أٚ أكاح أٞ ٌزؼط١ً فظ١ظب رى١١فٙب أٚ اػلاك٘ب رُ ١ٍٍٚخ أٚ ٔظبَ

 ؛إٌّغيح إٌَـ أٚ إٌَـ عٛكح افَبك أٚ ِظٕف اٍزَٕبؿ رم١ٍض أٚ

 أٚ أكاح اٍزئغبه أٚ رؤع١و أٚ ث١غ أٚ رغ١١و أٚ رغ١ّغ أٚ رظل٠و أٚ اٍز١واك أٚ طٕغ(  ة

 أْ شؤٔٗ ِٓ مٌه ثؤْ ٌٍؼٍُ وبف١خ أٍجبة ٚعٛك أٚ ػٍُ ػٓ رى١١فٙب أٚ اػلاك٘ب رُ ١ٍٍٚخ أٚ ٔظبَ

 اٌّٛىع ِٓ روف١ض كْٚ ٌجواِظ اٌؾبٍِخ اٌّشفوح اإلشبهاد هِٛى فه ٠ًَٙ أٚ ٠ّىٓ

 ؛اٌشوػٟ

 فه رُ أٔٗ ػٍّب أطال اٌّشفوح ٌٍجواِظ اٌؾبٍِخ اإلشبهاد رٛى٠غ ٚاػبكح اٍزمجبي(  ط

 ؛اٌشوػٟ اٌّٛىع ِٓ روف١ض ػٍٝ اٌؾظٛي كْٚ شفورٙب هِٛى

 ؛رم١ٍظٗ أٚ ؽنفٗ أٚ فؼبي رىٌٕٛٛعٟ رلث١و وً ػٍٝ اٌزؾب٠ً ( ك

 فلِخ أٚ ػٕظو أٚ أكاح أٞ رٛى٠غ أٚ اٌؼَّٛ ػٍٝ ػوع أٚ ث١غ أٚ اٍز١واك أٚ طٕغ( ٖ 

 أعً ِٓ فظ١ظب ِٕزغخ أٚ ِؼلح أٚ رو٠ٚظ أٚ اشٙبه ِٓ َِزف١لح أٚ َِزؼٍّخ، ١ٍٍٚخ أٚ

 ِفؼٌٛٗ؛ رم١ٍض أٚ اثطبي أعً ِٓ أٚ بي،فؼ رىٌٕٛٛعٟ رلث١و أٞ ػٍٝ اٌزؾب٠ً ر١َ١و أٚ رّى١ٓ

 ؛رف٠ٛغ ثلْٚ رغ١١و٘ب أٚ اٌؾمٛق ثٕظبَ ِزؼٍمخ ِؼٍِٛخ أٞ ؽنف( ٚ 

 اهرىجذ اما اٌزٛى٠غ ثٙلف اٍز١واك٘ب أٚ اٌؾمٛق ثٕظبَ اٌّزؼٍمخ اٌّؼٍِٛبد رٛى٠غ(  ى

 ثلْٚ رغ١١و٘ب أٚ ؽنفٙب ٚلغ لل اٌؾمٛق ثٕظبَ اٌّزؼٍمخ اٌّؼٍِٛبد أْ اٌؼٍُ ِغ األفؼبي ٘نٖ

 ؛روف١ض

 أٚ ،ِزٍفيح أٚ ِناػخ ِٕزغبد أٚ طٛر١خ َِغالد أٚ أكاءاد أٚ ِظٕفبد رٛى٠غ( ْ 

 اشبهرٗ ه٘ٓ ٚػؼٙب أٚ ٌٍغّٙٛه رج١ٍغٙب أٚ رٍفي٠ب أٚ اماػ١ب ثضٙب أٚ اٌزٛى٠غ، ثٙلف اٍز١واك٘ب

 اٌىزوٟٚٔ شىً ػٍٝ اٌّملِخ اٌؾمٛق ثٕظبَ اٌّزؼٍمخ اٌّؼٍِٛبد أْ اٌؼٍُ ِغ روف١ض ثلْٚ

 .روف١ض ثلْٚ رغ١١و٘ب أٚ ؽنفٙب ٚلغ لل ٠ْٛى

                                                           

 ، ٍبٌف اٌنوو.34.05ٌّبكح اٌضب١ٔخ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ أػالٖ، ثّمزؼٝ ا 65رُ َٔـ ٚرؼ٠ٛغ أؽىبَ اٌّبكح  - 33
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 وبْ ٍٛاء رىٌٕٛٛعٟ، رلث١و وً" فؼبي رىٌٕٛٛعٟ رلث١و" ثؼجبهح اٌّبكح ٘نٖ فٟ ٠مظل 

 َِغً أٚ أكاء أٚ ِظٕف اٌٝ اٌٌٛٛط ِوالجخ ِٓ اٌؼبكٞ، اٍزؼّبٌٗ ػٕل ٠ّىٓ، ِىٛٔب أٚ أكاح

 .اٌّغبٚهح قاٌؾمٛ أٚ اٌّئٌف ؽمٛق ؽّب٠خ ِٓ أٚ ِؾّٟ، آفو شٟء أٞ أٚ طٛرٟ

 ِٓ رّىٓ اٌزٟ رٍه" اٌؾمٛق ثٕظبَ اٌّزؼٍمخ اٌّؼٍِٛبد" ثؼجبهح اٌّبكح ٘نٖ فٟ ٠مظل 

 اٌظٛر١خ اٌَّغالد ِٕٚزظ األكاء ٚأٚعٗ األكاء ٚفٕبْ ٚاٌّظٕف اٌّئٌف ٠ٛ٘خ رؾل٠ل

 أٚ اٌمبْٔٛ ٌٙنا ؽجمب ؽك طبؽت ٚوً اإلماػٟ ٚاٌجؤبِظ اإلماػخ ١٘ٚئخ اٌظٛرٟ ٚاٌَّغً

 ٘نا فٟ اٌّمظٛكح األفوٜ ٚاإلٔزبعبد اٌّظٕف اٍزؼّبي ٚو١ف١بد ثشوٚؽ زؼٍمخِ ِؼٍِٛخ أٞ

 ٘نٖ ػٕبطو ِٓ ػٕظو أٞ ٠ىْٛ ػٕلِب اٌّؼٍِٛبد ٘نٖ ٠ّضً هِي أٚ هلُ ٚوً اٌمبْٔٛ

 اماػٟ ثؤبِظ أٚ طٛرٟ َِغً َٔقخ أٚ ِضجزخ أكاءاد أٚ ِظٕف ثَٕقخ ٍِؾمب اٌّؼٍِٛخ

 أٚ طٛر١خ َِغالد أٚ أكاءاد أٚ ِظٕفبد رج١ٍغ أٚ اإلماػٟ ثبٌجش ِزؼٍمب ٠جلٚ أٚ ِضجذ

 .اشبهرٗ ه٘ٓ ٚػؼٙب أٚ ٌٍغّٙٛه اماػٟ ثؤبِظ

 ِشبه ١ٍٍٚخ أٚ ٔظبَ أٚ أكاح وً فبْ ،64 اٌٝ 61 ِٓ اٌّٛاك ِمزؼ١بد رطج١ك أعً ِٓ 

 رلفً اٌؾمٛق ثٕظبَ ِزؼٍمخ ِؼٍِٛبد رغ١١و أٚ ؽنف ف١ٙب ٚلغ َٔقخ ٚوً ،اٌّبكح ٘نٖ فٟ ا١ٌٙب

 .ٌٍّظٕفبد اٌّيٚهح إٌظبئو أٚ َـإٌ ؽىُ فٟ

 أحكاو ذاصت

 0061انًازة 

ِٓ أعً اٌقوٚلبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ  64ال رقؼغ ٌألؽىبَ اٌٛاهكح فٟ اٌّبكح 

اٌّئٍَبد ا٢ر١خ ٚاٌزٟ ال  65اٌجٕٛك )أ( أٚ )ك( أٚ )٘ـ( أٚ )ٚ( أٚ )ى( أٚ )ْ( ِٓ اٌّبكح 

 :رَزٙلف اٌوثؼ

 د اٌزوث٠ٛخ، ٚا١ٌٙآد اٌؼبِخ ٌإلماػخ ٚاٌزٍفيح.اٌقيأبد ِٚظبٌؼ اٌزٛص١ك ٚاٌّئٍَب

ال ٠ّىٓ اٌؾىُ ػٍٝ اٌّئٍَبد اٌزٟ ال رَزٙلف اٌوثؼ اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌفموح اٌَبثمخ 

ثَجت اٌقوٚلبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌجٕٛك )أ( أٚ )ك( أٚ )٘ـ(  62ثزؼ٠ٛؼبد ؽَت اٌّبكح 

ىٓ رؼٍُ أْ أػّبٌٙب رؼزجو ٔشبؽب اما أصجذ أٔٙب ٌُ ر 65أٚ )ى( أٚ )ْ( أٚ )ػ( ِٓ اٌّبكح 

 ِؾظٛها ٌُٚ ٠ىٓ ٌل٠ٙب ٍجت ٌزؼزمل مٌه. 

   4061انًازة 

٠غٛى ١ٌٍٕبثخ اٌؼبِخ ٚكْٚ رمل٠ُ أٞ شىب٠خ ِٓ عٙخ فبطخ أٚ ِٓ طبؽت اٌؾمٛق أْ 

 رؤِو رٍمبئ١ب ثّزبثؼبد ػل وً ِٓ ٌِ ثؾمٛق طبؽت ؽمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق اٌّغبٚهح.
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ؤونُت يمسيٍ انرسياثيؽ: انباب انطابغ انًكطض
34

 

 3061انًازة 

ِٚٓ أعً اٌٛظبئف اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌجٕٛك )ة( اٌٝ )ك( ِٓ  4.65ٌزطج١ك أؽىبَ اٌّبكح 

٠واك ثؼجبهح "ِملَ فلِبد" ِملَ فلِبد أٚ ِزؼٙل ِٕشآد رمل٠ُ فلِبد ػٍٝ  5.65اٌّبكح 

أٚ اٌوثؾ ِٓ أعً اٌقؾ أٚ فلِخ ٌٚٛط اٌشجىخ، ثّب ف١ٙب ِملَ فلِبد اإلهٍبي أٚ اٌزّو٠و 

االرظبالد اٌول١ّخ ػٍٝ اٌقؾ، كْٚ رغ١١و اٌّؼّْٛ ث١ٓ إٌمبؽ اٌّؾلكح ِٓ ؽوف َِزؼًّ 

 اٌّبكح ؽَت افز١بهٖ.

فبْ ػجبهح "ِملَ اٌقلِبد"  5.65ألعً اٌٛظ١فخ اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌفموح )أ( ِٓ اٌّبكح 

رظبالد اٌول١ّخ ػٍٝ ٠واك ثٙب فمؾ ِملَ فلِبد اإلهٍبي أٚ اٌزّو٠و أٚ اٌوثؾ ِٓ أعً اال

 اٌقؾ، كْٚ رغ١١و اٌّؼّْٛ ث١ٓ إٌمبؽ اٌّؾلكح ِٓ ؽوف َِزؼًّ اٌّبكح ؽَت افز١بهٖ.

 2061انًازة 

( وً ِملَ فلِبد ٠ؼٍُ أٚ ٌل٠ٗ أٍجبة وبف١خ ٌٍؼٍُ ثؤٞ فوق ٌؾمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق  أ

أٚ شغغ  اٌّغبٚهح ِورىت ِٓ ؽوف شقض آفو، ٠ىْٛ لل كفغ اٌٝ اهرىبة اٌقوق اٌّنوٛه

ػ١ٍٗ أٚ رَجت ف١ٗ أٚ ٍبُ٘ فٟ اهرىبثٗ ثشىً أٍبٍٟ، رؼزجو َِئ١ٌٚزٗ اٌّل١ٔخ لبئّخ ثبٌَٕجخ 

 ؛اٌٝ ٘نا اٌؼًّ غ١و اٌمبٟٔٛٔ

وً ِملَ فلِبد ٠مَٛ ػّلا ثبٌلفغ اٌٝ اهرىبة فوق ٌؾمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق  ( ة

فٟ اهرىبثٗ  اٌّغبٚهح ِورىت ِٓ ٌلْ شقض آفو، أٚ شغغ ػ١ٍٗ أٚ رَجت ف١ٗ أٚ ٍبُ٘

ثشىً أٍبٍٟ رؼزجو َِئ١ٌٚزٗ اٌغٕبئ١خ لبئّخ ثبٌَٕجخ اٌٝ ٘نا اٌؼًّ غ١و اٌمبٟٔٛٔ ؽجمب ألؽىبَ 

 ؛٘نا اٌمبْٔٛ

( وً ِملَ فلِبد ٌٗ اٌؾك ٚاٌملهح ػٍٝ اإلشواف ػٍٝ فوٚلبد ؽمٛق اٌّئٌف أٚ  ط

جبشوح اٌؾمٛق اٌّغبٚهح أٚ ِوالجزٙب ٚاٌّورىجخ ِٓ ؽوف شقض آفو، ٌٚٗ ِظٍؾخ ِب١ٌخ ِ

 ؛فٟ إٌشبؽ اٌّنوٛه رؼزجو َِئ١ٌٚزٗ اٌّل١ٔخ لبئّخ ثبٌَٕجخ اٌٝ مٌه إٌشبؽ غ١و اٌمبٟٔٛٔ

( وً ِملَ فلِبد ٠مَٛ ػّلا ثبإلشواف ػٍٝ أٞ فوق ٌؾمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق  ك

اٌّغبٚهح أٚ ِوالجزٗ ٚاٌّورىت ِٓ ٌلْ شقض أفو ٌٚٗ ِظٍؾخ ِب١ٌخ ِجبشوح فٟ إٌشبؽ 

١ٌزٗ اٌغٕبئ١خ لبئّخ ثبٌَٕجخ اٌٝ مٌه إٌشبؽ غ١و اٌمبٟٔٛٔ ؽجمب ألؽىبَ ٘نا اٌّنوٛه رؼزجو َِئٚ

  ؛اٌمبْٔٛ

رمبَ وً اٌلػبٜٚ ػل ِملَ اٌقلِبد اٌّنوٛه فٟ اٌجٕٛك ِٓ )أ( اٌٝ )ك( أػالٖ ٚفمب  (٘ـ

ٌمبْٔٛ اٌَّطوح اٌّل١ٔخ أٚ ٌمبْٔٛ اٌَّطوح اٌغٕبئ١خ، ٚػالٚح ػٍٝ مٌه، ِٓ أعً البِخ كػٜٛ 

ِملَ اٌقلِبد ١ٌٌ ِـٓ اٌؼوٚهٞ ػُ أٞ شقض آفو اٌٝ اٌمؼ١خ، أٚ  لؼبئ١خ ػل

 اٌؾظٛي ػٍٝ لواه َِجك ِٓ اٌّؾىّخ فٟ َِطوح ِٕفظٍخ ٠مؼٟ ثَّئ١ٌٚخ شقض آفو.

                                                           

 ، ٍبٌف اٌنوو.34.05رّذ اػبفخ اٌجبة اٌواثغ اٌّىوه أػالٖ، ثّمزؼٝ اٌّبكح اٌضبٌضخ ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  - 34
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  1061انًازة  

٠ّىٓ ٌّملَ اٌقلِبد ف١ّب ٠قض اٌٛظبئف اٌزب١ٌخ أْ ٠َزف١ل ِٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئ١ٌٚخ 

اما رٛفود ف١ٗ اٌشوٚؽ اٌٛاهكح فٟ اٌّٛاك  14.65ٚ  12.65إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌّبكر١ٓ 

ٚمٌه ف١ّب ٠زؼٍك ثقوٚلبد ؽمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق اٌّغبٚهح اٌزٟ ٌُ  11.65اٌٟ  5.65ِٓ 

٠مُ ف١ٙب ال ثبٌّوالجخ ٚال ثبٌّجبكهح ٚال ثٍَطخ اٌز١١َو، ٚأّب ٚلؼذ ثٛاٍطخ ٔظُ أٚ شجىبد 

 :رزُ ِوالجزٙب أٚ اٍزغالٌٙب ِٓ ٌلٔٗ أٚ ثبٍّٗ

اهٍبي أٚ رّو٠و اٌّبكح أٚ رمل٠ُ فلِخ اٌوثؾ ِٓ أعً ٘نٖ اٌّبكح، كْٚ رغ١١و  (أ 

 ؛ِؼّٛٔٙب، أٚ اٌزقي٠ٓ اٌّوؽٍٟ ٚاٌّئلذ ٌٍّبكح اٌّنوٛهح فالي ٘نٖ اٌؼ١ٍّبد

 ؛ػ١ٍّخ اٌزقي٠ٓ ثبٌناووح اٌج١ٕ١خ اٌزٟ رزُ ثطو٠مخ آ١ٌخ (ة 

والجزٙب أٚ اٍزغالٌٙب ِٓ اٌزقي٠ٓ ثٕبء ػٍٝ ؽٍت َِزؼًّ ِم١ُ ثٕظبَ أٚ ثشجىخ رزُ ِ (ط 

 ؛ٌلْ ِملَ اٌقلِبد أٚ ٌؾَبثٗ

ك. اؽبٌخ اٌَّزؼ١ٍّٓ أٚ البِخ هثؾ ثّٛلغ ػٍٝ اٌقؾ، ثبٍزقلاَ، أكٚاد رؾل٠ل ِٛلغ  

  اٌّؼٍِٛبد ثّب ف١ٙب اٌوٚاثؾ اٌزشبػج١خ ٚاٌفٙبهً. 

 6061انًازة 

ال اما ٌُ ا 14.65ٚ  12.65ال ٠طجك اٌؾل ِٓ اٌَّئ١ٌٚخ إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌّبكر١ٓ 

٠جبكه ِملِٛ اٌقلِبد ثبهٍبي اٌّبكح ٌُٚ ٠قزبهٚا اٌّبكح أٚ األشقبص اٌّوٍٍخ ا١ٌُٙ ِب ػلا 

رزؼّٓ فٟ ؽل مارٙب ٔٛػب ِٓ  5.65اما وبٔذ اؽلٜ اٌٛظبئف اٌّؾلكح فٟ اٌجٕل )ك( ِٓ اٌّبكح 

  .االفز١به

  7061انًازة 

١ٌخ إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ ٠زُ فؾض أ١ٍ٘خ اٍزفبكح ِملِٟ اٌقلِبد ِٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئٚ

، ف١ّب ٠زؼٍك ثىً ٚظ١فخ ِٓ اٌٛظبئف اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌجٕٛك ِٓ 14.65ٚ  12.65اٌّبكر١ٓ 

ثشىً ِٕفظً ػٓ أ١ٍ٘خ اٍزفبكرُٙ ِٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئ١ٌٚخ  5.65)أ( اٌٝ )ك( ِٓ اٌّبكح 

ٟ اٌّورجؾ ثىً ٚظ١فخ ِٓ اٌٛظبئف األفوٜ، ٚمٌه ٚفمب ٌشوٚؽ األ١ٍ٘خ إٌّظٛص ػ١ٍٙب ف

  .11.65اٌٝ  8.65اٌّٛاك ِٓ 

  8061انًازة 

ال ٠َزف١ل ِملَ  5.65ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌٛظبئف اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌجٕل )ة( ِٓ اٌّبكح 

 اال اما وبْ: 14.65ٚ  12.65اٌقلِبد ِٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئ١ٌٚخ إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌّبكر١ٓ 

ثشىً ُِٙ اال ٌَّزؼٍّٟ ( ال ٠وفض ثبٌٌٛٛط اٌٝ اٌّبكح اٌّٛعٛكح ثبٌناووح اٌج١ٕ١خ  أ

 ؛ٔظبِٗ أٚ شجىزٗ اٌٍن٠ٓ ٠َزٛفْٛ شوٚؽ اٌٌٛٛط اٌٝ اٌّبكح اٌّنوٛهح

ٍزيَ ثبٌمٛاػل اٌّزؼٍمخ ثزغل٠ل اٌّبكح اٌّٛعٛكح ثبٌناووح اٌج١ٕ١خ أٚ اػبكح رؾ١ٍّٙب أٚ ة( ٠

أٞ رؾ١١ٓ آفو ٌٙب، ؽ١ّٕب رىْٛ ٘نٖ اٌمٛاػل ِؾلكح ثللخ ِٓ ؽوف اٌشقض اٌنٞ ٠ؼغ اٌّبكح 
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اٌقؾ، ٚفمب ٌجوٚرٛوٛي رج١ٍغ ِؼط١بد ِمجٛي ثشىً ػبَ ثبٌَٕجخ اٌٝ ٘نا إٌظبَ أٚ  ػٍٝ

 اٌشجىخ؛

( ال ٠زلافً ِغ اٌزلاث١و اٌزم١ٕخ إٌّٛمع١خ اٌَّزؼٍّخ ػٍٝ َِزٜٛ اٌّٛلغ األطٍٟ ِٓ  ط

أعً اٌؾظٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد ِزؼٍمخ ثبٍزقلاَ اٌّبكح ٚال ٠غ١و ِؼّْٛ ٘نٖ األف١وح ػٕل 

 ؛اٌٝ اٌَّزؼ١ٍّٓاهٍبٌٙب الؽمب 

٠زظوف فٟ ألوة ا٢عبي ثؼل رٍم١ٗ اػناها فؼ١ٍب ٠زؼٍك ثبكػبء فوق ٌؾمٛق اٌّئٌف  ( ك

، ٚمٌه ثٙلف ٍؾت اٌّبكح اٌّٛعٛكح ثبٌناووح اٌج١ٕ١خ 13.65أٚ اٌؾمٛق اٌّغبٚهح ٚفمب ٌٍّبكح 

  أٚ رؼط١ً اٌٌٛٛط اٌٝ اٌّبكح اٌزٟ رُ ٍؾجٙب ِٓ اٌّٛلغ األطٍٟ. 

  9061انًازة 

، ال ٠َزف١ل ِملَ 5.65ب ٠زؼٍك ثبٌٛظبئف اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌجٕل٠ٓ )ط( ٚ)ك( ِٓ اٌّبكح ف١ّ

 :اال اما وبْ 14.65ٚ 12.65اٌقلِبد ِٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئ١ٌٚخ إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌّبكر١ٓ 

ال ٠غٕٟ هثؾب ِب١ٌب ٠ؼيٜ ِجبشوح اٌٝ إٌشبؽ اٌنٞ ٠قوق ؽمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق  (أ 

 ؛ف اٌزٟ ٠ىْٛ ٌل٠ٗ ف١ٙب اٌؾك ٚاٌملهح ػٍٝ ِوالجخ ٘نا إٌشبؽاٌّغبٚهح فٟ اٌظوٚ

٠زظوف فٟ ألوة ا٢عبي ِٓ أعً ٍؾت اٌّبكح اٌزٟ رُ ا٠ٛاإ٘ب ثٕظبِٗ أٚ ثشجىزٗ،  (ة 

أٚ ِٓ أعً رؼط١ً اٌٌٛٛط اٌٝ اٌّبكح اٌّنوٛهح اما وبْ ٠ؼٍُ فؼال ثقوق ؽمٛق اٌّئٌف أٚ 

لبئغ أٚ ظوٚف ٠َزفبك ِٕٙب أْ ٕ٘بن فولب اٌؾمٛق اٌّغبٚهح أٚ ػٕلِب ٠ظجؼ ػٍٝ ػٍُ ثٛ

ٌؾمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق اٌّغبٚهح، فبطخ ػٓ ؽو٠ك اػناه فؼٍٟ ٠زؼٍك ثبكػبءاد فوق 

 ؛13.65ؽمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق اٌّغبٚهح ٚفمب ٌٍّبكح 

٠ؼ١ٓ ػٍٕب ِّضال ِىٍفب ثزٍمٟ اإلػناهد اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌجٕل )ة( أػالٖ. ٠ٚؼزجو  (ط 

ب ػٍٕب ٌزٍمٟ اإلػناهاد ثبٍُ ِملَ اٌقلِبد اما وبْ وً ِٓ اٍُ اٌّّضً اٌّنوٛه اٌّّضً ِؼ١ٕ

ٚػٕٛأٗ اٌّبكٞ ٚػٕٛأٗ اإلٌىزوٟٚٔ ٚهلُ ٘برفٗ ِج١ٕب فٟ عيء ٠ّىٓ أْ ٠ٍغٗ اٌؼَّٛ ثّٛلغ 

  ٚونا ثَغً ِفزٛػ ٌٍؼَّٛ ػٍٝ االٔزو١ٔذ.  ،األٔزو١ٔذ اٌنٞ ٠ٍّىٗ ِملَ اٌقلِبد

 01061انًازة 

اال  14.65ٚ  12.65ِملَ اٌقلِبد ِٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئ١ٌٚخ اٌٛاهك ثبٌّبكر١ٓ ال ٠َزف١ل 

  :اما وبْ

( ٠ؼغ ٠ٚطجك فٟ ظوٚف ِالئّخ َِطوح ٌفَـ ؽَبثبد ِورىجٟ اٌؼٛك ف١ّب ٠زؼٍك  أ

  ؛ثقوٚلبد ؽمٛق اٌّئٌف ٚاٌؾمٛق اٌّغبٚهح

ثؾمٛق اٌّئٌف أٚ ٠زم١ل ثبٌزلاث١و اٌزم١ٕخ إٌّٛمع١خ اٌقبطخ ثؾّب٠خ اٌّبكح اٌّؾ١ّخ  ( ة

اٌؾمٛق اٌّغبٚهح ٚاٌزؼو٠ف ثٙب ٠ّٚزٕغ ػٓ اٌزلافً ِؼٙب، رٍه اٌزلاث١و اٌّؼلح ػٍٝ اصو رٛافك 

ث١ٓ أطؾبة ؽمٛق اٌّئٌف ٚاٌؾمٛق اٌّغبٚهح ِٚملِٟ اٌقلِبد. ٠ٚغت أْ رىْٛ ٘نٖ 

اٌزلاث١و ِزٛفوح ثشوٚؽ ِؼمٌٛخ ٚغ١و ر١١ّي٠خ ٚال رفوع ػٍٝ ِملِٟ اٌقلِبد ِظبه٠ف 

  أٚ اووا٘بد وج١وح ػٍٝ ٔظبُِٙ أٚ شجىزُٙ. وج١وح
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 00061انًازة 

ال ٠ّىٓ أْ رىْٛ أ١ٍ٘خ ِملَ اٌقلِبد ٌالٍزفبكح ِٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئ١ٌٚخ إٌّظٛص 

ِشوٚؽخ ثز١ٌٛٗ ِوالجخ ٔظبِٗ أٚ اٌجؾش اٌغبك ػٓ ٚلبئغ  14.65ٚ  12.65ػ١ٍٗ فٟ اٌّبكر١ٓ 

ٚهح، اال فٟ ؽلٚك اٌزلاث١و اٌزم١ٕخ رلي ػٍٝ أٔشطخ رقوق ؽمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق اٌّغب

  .10.65اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌّبكح 

 04061انًازة 

٠ّىٓ ٌٍّؾبوُ، فٟ ؽبٌخ أ١ٍ٘خ ِملَ اٌقلِبد ٌالٍزفبكح ِٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئ١ٌٚخ  ( أ

أْ رؤِو اِب ثفَـ اٌؾَبثبد اٌّؼ١ٕخ،  5.65اٌّزؼٍك ثبٌٛظ١فخ اٌٛاهكح فٟ اٌجٕل )أ( ِٓ اٌّبكح 

 ؛١و ِؼمٌٛخ ٌّٕغ اٌٌٛٛط اٌٝ ِٛلغ ػٍٝ اٌقؾ ٠ٛعل ثبٌقبهطأٚ ثبرقبم رلاث

٠ّىٓ ٌٍّؾبوُ، فٟ ؽبٌخ أ١ٍ٘خ ِملَ اٌقلِبد ٌالٍزفبكح ِٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئ١ٌٚخ  ( ة

أْ رؤِو ثَؾت ، 5.65اٌّزؼٍك ثبٌٛظبئف اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌجٕٛك )ة( ٚ)ط( ٚ)ك( ِٓ اٌّبكح 

بٚهح، أٚ ثزؼط١ً اٌٌٛٛط ا١ٌٙب، ٚفَـ أٚ اٌؾمٛق اٌّغ اٌّبكح اٌزٟ رقوق ؽمٛق اٌّئٌف

اٌؾَبثبد اٌّؼ١ٕخ ٚونا ثبرقبم ع١ّغ اٌزلاث١و األفوٜ اٌزٟ لل روا٘ب اٌّؾبوُ ػوٚه٠خ، 

شو٠طخ أْ رىْٛ ٘نٖ اٌزلاث١و األلً اووا٘ب ثبٌَٕجخ ٌّملَ اٌقلِبد ِٓ ث١ٓ اٌزلاث١و ماد 

 ؛اٌفؼب١ٌخ اٌّّبصٍخ

فٟ اٌجٕل٠ٓ )أ( ٚ )ة( أػالٖ، ِغ األفن ثؼ١ٓ رؤِو اٌّؾبوُ ثبٌزلاث١و اٌّشبه ا١ٌٙب  ( ط

االػزجبه اإلوواٖ إٌَجٟ اٌّفوٚع ػٍٝ ِملَ اٌقلِبد ٚاٌؼوه اٌنٞ ٌؾك طبؽت ؽمٛق 

اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق اٌّغبٚهح ٚاٌغلٜٚ اٌزم١ٕخ ٌٍزلث١و ٚفؼب١ٌزٗ، كْٚ اغفبي رٛفو أٍب١ٌت رٕف١ن 

 ماد فؼب١ٌخ ِّبصٍخ ٌٚىٓ ألً اووا٘ب. 

أٚ رٍه اٌزٟ  ،٠قض األٚاِو اٌٙبكفخ اٌٝ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٍٚبئً اإلصجبد ( ِب ػلا ف١ّب ك

١ٌَذ ٌٙب آصبه ٍٍج١خ وج١وح ػٍٝ اٍزغالي شجىخ االرظبالد ٌّملَ اٌقلِبد فبْ اٌزلاث١و 

اٌّنوٛهح ال رىْٛ ِزبؽخ اال اما رُ رج١ٍغ ِملَ اٌقلِبد ٚفك األشىبي ٚاٌشوٚؽ اٌٛاهكح فٟ 

  لبْٔٛ اٌَّطوح اٌّل١ٔخ.

 03061ازة انً

ٚاٌجٕل )ة( ِٓ اٌّبكح  ٠8.65واك ثؼجبهح "اػناه فؼٍٟ" اٌٛاهكح فٟ اٌجٕل )ك( ِٓ اٌّبكح 

 :رج١ٍغ وزبثٟ ِٛلغ ػ١ٍٗ ثى١ف١خ طؾ١ؾخ ٠ٚزؼّٓ اعّبال ِب ٠ٍٟ 9.65

٠ٛ٘خ طبؽت ؽمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق اٌّغبٚهح أٚ ٚو١ٍٗ ٚػٕٛأٗ ٚهلُ ٘برفٗ  -1

 ؛ٚػٕٛأٗ اإلٌىزوٟٚٔ

بد اٌزٟ رّىٓ ِملَ اٌقلِبد ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ اٌّبكح اٌّؾ١ّخ ثؾمٛق اٌّؼٍِٛ -2

اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق اٌّغبٚهح، ٚاٌزٟ ٠لػٝ أٔٙب ِٛػٛع أزٙبن. ٚاما شًّ اػناه ٚاؽل ػلح 

ِٛاك رٛعل ػٍٝ ِٛلغ ٚاؽل ػٍٝ اٌقؾ فٟ ٔظبَ أٚ شجىخ رزُ ِوالجزّٙب أٚ اٍزغالٌّٙب ِٓ 

 مل٠ُ الئؾخ رج١ٓ ٘نٖ اٌّٛاك ػٍٝ اٌّٛلغ اٌّنوٛه؛ؽوف ِملَ اٌقلِبد أٚ ٌؾَبثٗ، أِىٓ ر
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اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رّىٓ ِملَ اٌقلِبد ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ اٌّبكح اٌزٟ رُ ا٠ٛاإ٘ب فٟ  -3

ٔظبَ أٚ شجىخ رزُ ِوالجزّٙب أٚ اٍزغالٌّٙب ِٓ ؽوفٗ أٚ ٌؾَبثٗ ِٚٓ رؾل٠ل ِٛلؼٙب ٚاٌزٟ 

ٚاٌزٟ ٠غت ٍؾجٙب أٚ ٠زؼ١ٓ  ٠لػٟ أٔٙب رشىً فولب ٌؾمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق اٌّغبٚهح

 ؛رؼط١ً اٌٌٛٛط ا١ٌٙب

 ؛رظو٠ؼ ثبٌشوف ٠شٙل أْ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠زؼّٕٙب اإلػناه طؾ١ؾخ -4

رظو٠ؼ ثبٌشوف ٠لٌٟ ثٗ اٌطوف اٌّشزىٟ ٠شٙل ف١ٗ أْ اٍزؼّبي اٌّبكح ِٛػٛع  -5

اٌشىب٠خ غ١و ِوفض ثٗ ِٓ ٌلْ طبؽت ؽمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق اٌّغبٚهح أٚ ِٓ ٌلْ 

 ؛ٗٚو١ٍ

رظو٠ؼ ٠لٌٟ ثٗ اٌطوف اٌّشزىٟ ٠شٙل ف١ٗ أٔٗ طبؽت ؽك ِؾّٟ، ٠لػٟ أٔٗ  -6

  رؼوع ٌقوق أٚ أْ ٌل٠ٗ اٌظالؽ١خ ٌٍزظوف ثبٍُ طبؽت اٌؾك اٌّنوٛه. 

  ٠ّىٓ رٛع١ٗ اإلػناه ث١ٍٍٛخ اٌىزو١ٔٚخ ٠ٚىْٛ اٌزٛل١غ اإلٌىزوٟٚٔ ثّضبثخ رٛل١غ طؾ١ؼ.

ِٛلغ اٌّؼٍِٛبد ؽجمب ٌٍجٕل )ك( ِٓ  ػٕلِب ٠زؼٍك األِو ثبػناهاد رقض أكاح ٌزؾل٠ل

٠غت أْ رىْٛ اٌّؼٍِٛبد اٌّلٌٝ ثٙب وبف١خ ثشىً ِؼمٛي ٌزّى١ٓ ِملَ اٌقلِبد  5.65اٌّبكح 

ِٓ رؾل٠ل ِٛلغ اٌّوعغ أٚ اٌواثؾ اٌّٛعٛك ثٕظبَ أٚ ثشجىخ رزُ ِوالجزّٙب أٚ اٍزغالٌّٙب ِٓ 

ٓ اٌّواعغ أٚ اٌوٚاثؾ ِٛعٛكح ؽوفٗ أٚ ٌؾَبثٗ؛ غ١و أٔٗ فٟ ؽبٌخ اػناه ٠زؼٍك ثؼلك وج١و ِ

فٟ ٔظبَ أٚ شجىخ رزُ ِوالجزّٙب أٚ اٍزغالٌّٙب ِٓ ؽوف ِملَ  ثّٛلغ ٚاؽل ػٍٝ اٌقؾ

  اٌقلِبد أٚ ٌؾَبثٗ، أِىٓ رمل٠ُ الئؾخ رج١ٓ ٘نٖ اٌّواعغ أٚ اٌوٚاثؾ اٌّٛعٛكح ثبٌّٛلغ. 

 02061انًازة 

١ٌٙب ػٓ ؽَٓ ١ٔخ ػٍٝ أٍبً ( اما لبَ ِملَ اٌقلِبد ثَؾت اٌّبكح أٚ ثزؼط١ً اٌٌٛٛط ا أ

فوق ِيػَٛ أٚ ظب٘و ٌؾمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق اٌّغبٚهح، أػفٟ ِٓ أٞ َِئ١ٌٚخ فٟ ؽبٌخ 

 :شىبٜٚ الؽمخ، شو٠طخ أْ ٠زقن ثَوػخ اٌزلاث١و اٌّؼمٌٛخ اٌزب١ٌخ

ِٓ أعً افجبه اٌشقض اٌنٞ ٚػغ اٌّبكح ػٍٝ اٌقؾ ثشجىزٗ أٚ ثٕظبِٗ ثّب ارقنٖ ِٓ  -

  ؛اعواءاد

ً اػبكح اٌّبكح ػٍٝ اٌقؾ، اما أعبة اٌشقض اٌّنوٛه ػٍٝ اػناه فؼٍٟ، ٚوبْ ِٓ أع -

ِزبثؼب فٟ لؼ١خ فوق ؽمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق اٌّغبٚهح، اال اما اٌزغؤ اٌشقض اٌنٞ أطله 

 ؛اإلػناه اٌفؼٍٟ األٚي اٌٝ اٌّؾىّخ كافً أعً ِؼمٛي

ِملَ اٌقلِبد، رمغ َِئ١ٌٚخ وً ػوه ٔبعُ ػٓ أفؼبي طبكهح ػٓ ؽَٓ ١ٔخ ِٓ  ( ة

ثٕبء ػٍٝ ِؼٍِٛبد فبؽئخ ِلهعخ ثبػناه أٚ ثغٛاة ػٍٝ اػناه، ػٍٝ ػبرك اٌطوف اٌنٞ 

 أطله اٌّؼٍِٛبد اٌقبؽئخ اٌّنوٛهح؛

( ٠غت أْ ٠ىْٛ "اٌغٛاة ػٍٝ اإلػناه" اٌظبكه ػٓ ِشزون رُ ٍؾت ِبكرٗ أٚ  ط

١ٙب، وزبث١ب ِٚٛلؼب رؼط١ً اٌٌٛٛط ا١ٌٙب ثَجت ػلَ االٔزجبٖ أٚ ِٓ عواء فطب فٟ اٌزؼوف ػٍ

 :ثى١ف١خ طؾ١ؾخ ِٓ ؽوف اٌّشزون اٌّنوٛه، ٚأْ ٠زؼّٓ اعّبال ِب ٠ٍٟ

 ؛٠ٛ٘خ اٌّشزون ٚػٕٛأٗ ٚهلُ ٘برفٗ -1
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 ؛رؾل٠ل ٔٛع اٌّبكح اٌزٟ رُ ٍؾجٙب أٚ اٌزٟ رُ رؼط١ً اٌٌٛٛط ا١ٌٙب -2

 ؛اٌّىبْ اٌنٞ وبٔذ رظٙو ف١ٗ اٌّبكح لجً ٍؾجٙب أٚ لجً رؼط١ً اٌٌٛٛط ا١ٌٙب -3

. رظو٠ؼ ثبٌشوف ٠شٙل أْ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠زؼّٕٙب اٌغٛاة ػٍٝ اإلػناه 4

  طؾ١ؾخ؛ 

رظو٠ؼ ٠ٛافك ف١ٗ اٌّشزون ػٍٝ إٍبك االفزظبص اٌٝ اٌّؾىّخ اٌزٟ ٠ٛعل فٟ  -5

كائوح ٔفٛم٘ب ِٛؽٕٗ اما وبْ ٘نا األف١و كافً اٌزواة اٌٛؽٕٟ، أٚ اٌٝ أٞ ِؾىّخ ٠لفً فٟ 

، ؽ١ّٕب ٠ىْٛ ِٛؽٓ اٌّشزون اٌّنوٛه فبهط اٌزواة ٔطبق ٔفٛم٘ب ِٛؽٓ ِملَ اٌقلِبد

 اٌٛؽٕٟ؛ 

رظو٠ؼ ثبٌشوف ٠شٙل ف١ٗ اٌّشزون أٔٗ ٠ؼزمل ػٓ ؽَٓ ١ٔخ أْ اٌّبكح رُ ٍؾجٙب أٚ  -6

  رؼط١ً اٌٌٛٛط ا١ٌٙب ثَجت ػلَ االٔزجبٖ أٚ ِٓ عواء فطب فٟ اٌزؼوف ػ١ٍٙب.

زٛل١غ اإلٌىزوٟٚٔ ثّضبثخ ٠ّىٓ رٛع١ٗ اٌغٛاة ػٍٝ اإلػناه ث١ٍٍٛخ اٌىزو١ٔٚخ ٠ٚىْٛ اٌ

  رٛل١غ طؾ١ؼ. 

 01061انًازة 

٠طبٌت اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌؾمٛق اٌّئٌف١ٓ، ثٕبء ػٍٝ ؽٍت وزبثٟ ِٓ طبؽت ؽمٛق 

اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق اٌّغبٚهح أٚ ٚو١ٍٗ، ِملَ اٌقلِبد اٌنٞ رٛطً ثبإلػناه، ثزؾل٠ل ٠ٛ٘خ وً 

ي٠ٚلٖ فٟ ألوة ا٢عبي ٚفٟ ِورىت فوق ِيػَٛ ٌؾمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق اٌّغبٚهح، ٚثز

ؽلٚك اإلِىبْ ثبٌّؼٍِٛبد اٌىبف١خ ؽٛي ِورىت اٌقوق ٚمٌه ِٓ أعً رٛع١ٙٙب اٌٝ طبؽت 

 اٌؾمٛق. 

 يُساٌ حطبُك انماَىٌ: انباب انرايػ 

  حطبُك انماَىٌ ػهً انًصُفاث األزبُت وانفُُت 

 66انًازة 

 :ػٍٝاٌف١ٕخ رطجك اْ أؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍمخ ثؾّب٠خ اٌّظٕفبد األكث١خ ٚ

اٌّظٕفبد اٌزٟ ٠ىْٛ ِئٌفٙب أٚ أٞ طبؽت ؽك رؤ١ٌف آفو أطٍٟ ِٓ ِٛاؽٕٟ   .أ 

 اٌّغوث١خ؛اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ أٚ رىْٛ ٍىٕبٖ اٌّؼزبكح أٚ ِموٖ اٌوئ١َٟ فٟ اٌٍّّىخ 

اٌّظٕفبد اٌَّؼ١خ اٌجظو٠خ اٌزٟ ٠ىْٛ ِٕزغٙب ِٓ ِٛاؽٕٟ اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ أٚ   .ة 

 ؛اٌّغوث١خاٌوئ١َٟ فٟ اٌٍّّىخ ٍىٕبٖ اٌّؼزبكح أٚ ِموٖ 

أٚ رُ ٔشو٘ب ألٚي  ،اٌّظٕفبد اٌزٟ ٠زُ ٔشو٘ب ألٚي ِوح فٟ اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ  .ط 

 ؛٠ِٛب 30ِوح فٟ ثٍل آفو ٚٚلغ ٔشو٘ب ونٌه فٟ اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ فٟ غؼْٛ 
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ٚلطغ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ  ،اٌّظٕفبد اٌّؼّبه٠خ اٌزٟ رُ رش١١ل٘ب فٟ اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ  .ك 

 ثٕب٠خ رمغ فٟ اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ. اٌّلِغخ فٟ

رطجك أؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍمخ ثؾّب٠خ اٌّظٕفبد األكث١خ ٚاٌف١ٕخ ػٍٝ رٍه اٌزٟ ٠ؾك 

 أْ رشٍّٙب اٌؾّب٠خ ؽجمب ٌّؼب٘لح ك١ٌٚخ طبكلذ ػ١ٍٙب اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ.

ويُخجٍ انًؽجالث انصىحُت وهُآث  حطبُك انماَىٌ ػهً حمىق فُاٍَ األزاء 

 اإلشاػت

 67نًازة ا

 :ػٕلِباْ أؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍمخ ثؾّب٠خ فٕبٟٔ األكاء رطجك ػٍٝ أٚعٗ األكاء 

  ؛اٌّغوث١خ٠ىْٛ فٕبْ األكاء ِٓ ِٛاؽٕٟ اٌٍّّىخ 

  ؛اٌّغوث١خ٠زُ رمل٠ُ األكاء ػٍٝ أهع اٌٍّّىخ 

  ؛اٌمبْٔٛ، أ٠ٚزُ رضج١ذ األكاء ػٍٝ َِغالد طٛر١خ ِؾ١ّخ ثّٛعت ٘نا 

 ٌ ٞ٠زُ رضج١زٗ فٟ َِغالد طٛر١خ ِلِغب فٟ ثش اماػٟ ِؾّٟ ٠ىْٛ األكاء اٌن ُ

  .ثّٛعت ٘نا اٌمبْٔٛ

اْ أؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍمخ ثؾّب٠خ ِٕزغٟ اٌَّغالد اٌظٛر١خ رطجك ػٍٝ اٌَّغالد 

 :ػٕلِباٌظٛر١خ 

  اٌّغوث١خ، أ٠ٚىْٛ إٌّزظ ِٓ ِٛاؽٕٟ اٌٍّّىخ 

  ؛اٌّغوث١خ٠ىْٛ أغبى أٚي رضج١ذ لل رُ فٟ اٌٍّّىخ 

 .٠ىْٛ أزبط اٌَّغً اٌظٛرٟ لل رُ ألٚي ِوح فٟ اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ 

 :اْ أؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍمخ ثؾّب٠خ ١٘آد اإلماػخ رطجك ػٍٝ اٌجش اإلماػٟ ػٕلِب

 أٚ؛ ،٠ىْٛ اٌّمو االعزّبػٟ ١ٌٍٙؤح ِٛعٛكا ػٍٝ أهع اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ 

  ٍٝأهع اٌٍّّىخ ٠ىْٛ لل رُ اٌجش اإلماػٟ أطاللب ِٓ ِؾطخ ِٛعٛكح ػ

 اٌّغوث١خ.

اْ أؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ رط١ك ونٌه ػٍٝ األكاءاد ٚاٌَّغالد اٌظٛر١خ ٚاٌجواِظ 

 .اإلماػ١خ اٌّؾ١ّخ ثّٛعت ارفبل١بد ك١ٌٚخ طبكلذ ػ١ٍٙب اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ
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 لابهُت حطبُك االحفالُاث انسونُت

 68انًازة 

ق اٌّغبٚهح ٚاٌزٟ رىْٛ اْ ِمزؼ١بد أٞ ِؼب٘لح ك١ٌٚخ ِزؼٍمخ ثؾمٛق اٌّئٌف ٚاٌؾمٛ

رؼزجو لبثٍخ ٌٍزطج١ك ػٍٝ اٌؾبالد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ  ،اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ لل طبكلذ ػ١ٍٙب

 ٘نا اٌمبْٔٛ.

ٚفٟ ؽبٌخ ٚعٛك رؼبهع ث١ٓ ِمزؼ١بد ٘نا اٌمبْٔٛ ِٚمزؼ١بد ِؼب٘لح ك١ٌٚخ طبكلذ 

 رطجك ِمزؼ١بد اٌّؼب٘لح اٌل١ٌٚخ. ،ػ١ٍٙب اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ

 أحكاو يرخهفت وذخايُت: انباب انؽازغ

 أحكاو اَخمانُت

 69انًازة 

رطجك أؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ أ٠ؼب ػٍٝ اٌّظٕفبد اٌزٟ أٔزغذ ٚػٍٝ األكاءاد اٌزٟ أٔغيد 

اٌَّغالد اٌظٛر١خ اٌزٟ رضجذ ٚػٍٝ اٌجواِظ اإلماػ١خ اٌزٟ رُ ثضٙب لجً ربه٠ـ  أٚ رجضذ ٚػٍٝ

نٖ اٌّظٕفبد ٚاألكاءاد ٚاٌَّغالد شو٠طخ أال رىْٛ ٘ ،كفٛي ٘نا اٌمبْٔٛ ؽ١ي اٌزٕف١ن

صو أظواَ ِلح اٌؾّب٠خ ااٌظٛر١خ ٚاٌجواِظ اإلماػ١خ لل كفٍذ فٟ ؽ١ي اٌٍّه اٌؼِّٟٛ ػٍٝ 

فٟ اٌزشو٠ؼبد اٌغبهٞ ثٙب اٌؼًّ فٟ ثٍل٘ب  اٌّموهح ٌٙب فٟ إٌض اٌزشو٠ؼٟ اٌَبثك أٚ

 األطٍٟ.

أٚ إٌّظٛص ػ١ٍٙب رجمٝ ٍبه٠خ اٌّفؼٛي كْٚ أٞ َِبً األػّبي ٚاٌؼمٛك اٌّجوِخ  

 لجً كفٛي ٘نا اٌمبْٔٛ ؽ١ي اٌزٕف١ن.

 ؼطَاٌ يفؼىل انماَىٌ

 71انًازة 

رلفً ِمزؼ١بد ٘نا اٌمبْٔٛ ؽ١ي اٌزطج١ك ثؼل أظواَ ِلح ٍزخ أشٙو ػٍٝ طلٚهٖ 

 ثبٌغو٠لح اٌو١ٍّخ.

 70انًازة 

 29) 1390ِٓ عّبكٜ األٌٚٝ  25ثزبه٠ـ  ٠1.69.135َٕـ اٌظ١ٙو اٌشو٠ف هلُ 

 ( ثشؤْ ؽّب٠خ اٌّئٌفبد األكث١خ ٚاٌف١ٕخ.1970 ١ٌٛ٠ٛ

0412041647  
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