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 8م /الرقـم: 
 هـ4/6/1414التاريخ: 

 بعٕٛ اهلل تعـاىل

 حنـٔ فـٗذ بٔ عبذ ايعضٜض آٍ طـعٛد

 َـًو املُـًه١ ايعـشب١ٝ ايظعـٛد١ٜ                             

 

طــ ع عًــ٢ املــادتس ايتاطــع١ عؼــش ٚايعؼــشٜٔ َــٔ ْظــاّ دلًرــع ايــٛصسا٤ اي ــادس     بعــذ اا

 ٖـ.22/10/1377( ٚتاسٜخ 38باملشطّٛ املًهٞ سقِ )

( ٚتـــاسٜخ 11طـــ ع عًـــ٢ اْظُـــ١ اجلاَعـــات اي ـــادس باملشاطـــِٝ املًهٝـــ١ سقـــِ ) ٚبعـــذ اا

ـــ) ٚسقـــــــِ )ّ/22/1/1392ٜخ ( ٚتـــــــاس5ٖــــــــ) ٚسقـــــــِ )ّ/11/5/1383 ــاسٜخ 6ٖـــــ ( ٚتـــــ

( ٚتــــــاسٜخ 70ٖـــــــ) ٚسقــــــِ )ّ/23/8/1394( ٚتــــــاسٜخ 50ٖـــــــ) ٚسقــــــِ )ّ/28/1/1392

ــِ )ّ/ 7/8/1395 ـــ) ٚسقــــ ــاسٜخ 67ٖــــ ــِ )ّ/ 28/7/1395( ٚتــــ ـــ) ٚسقــــ ــاسٜخ 39ٖــــ ( ٚتــــ

 ٖـ ٚتعذٜ تٗا.28/9/1401

ِ         ٚبعــذ اا  طــ ع عًــ٢ ْظــاّ اعًــع األعًــ٢ يًذاَعــات اي ــادس باملشطــّٛ املًهــٞ سقــ

 ٖـ.15/4/1393( ٚتاسٜخ 10)ّ/

 ٖـ.2/6/1414( ٚتاسٜخ 60ط ع ع٢ً قشاس دلًع ايٛصسا٤ سقِ )ٚبعذ اا

 

 :سمسـٓا مبـا ٖٛ آت

 

 املٛافك١ ع٢ً ْظاّ دلًع ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاجلاَعات باي ٝغ١ املشفك١ بٗـزا. –اًٚا 

ٝز َشطَٛٓا ع٢ً مسٛ ْا٥ب س٥ٝع دلًع ايٛصسا٤ ٚايٛصسا٤ نٌ فُٝا خي ٘ تٓف –ثاًْٝا 

 ٖـزا.

 

 

 

 

 

 



 ٖـ2/6/1414ٚتاسٜخ  60قشاس سقِ 

 :إٕ دلًع ايٛصسا٤

 422/8عاًَــ١ ايــٛاسمد٠ َــٔ دٜــٛإ س٥اطــ١ دلًرــع ايــٛصسا٤ بــشقِ بعــذ ااطــ ع عًــ٢ امل

غ ١669/2 ع٢ً خطاب َعايٞ ٚصٜش ايتعًـِٝ ايعـايٞ سقـِ    ٖـ) املؼت25/7/1412ًُٚتاسٜخ 

 ظاّ اجلاَعات.َؼشٚع ْ شفل بٖ٘ـ) امل10/7/1412ٚتاسٜخ 

ٚتـــاسٜخ   114طـــ ع عًـــ٢ تٛلـــ١ٝ ايًذٓـــ١ ايعاَـــ١ عًـــع ايـــٛصسا٤ سقـــِ         ٚبعـــذ اا 

 ٖـ.10/9/1412

 ٖـ.17/10/1412ٚتاسٜخ  101ط ع ع٢ً َزنش٠ ػعب١ اخلربا٤ سقِ ٚبعذ اا

ٚتـــاسٜخ   185طـــ ع عًـــ٢ تٛلـــ١ٝ ايًذٓـــ١ ايعاَـــ١ عًـــع ايـــٛصسا٤ سقـــِ         ٚبعـــذ اا 

 ٖـ.26/12/1412

 ٖـ.5/2/1413ٚتاسٜخ  12زنش٠ ػعب١ اخلربا٤ سقِ ط ع ع٢ً َٚبعذ اا

ــ١ ايعاَــــ١ عًــــع ايــــٛصسا٤ سقــــِ    ٚبعــــذ اا ــ١ٝ ايًذٓــ ــاسٜخ  42طــــ ع عًــــ٢ تٛلــ ٚتــ

 ٖـ.12/2/1413

 5065طــ ع عًــ٢ ذللــش ايًذٓــ١ ايٛصاسٜــ١ املؼــه١ً بــاألَش ايظــاَٞ سقــِ   ٚبعــذ اا

 131/4سقــِ  ٖـــ املشفــٛع بربقٝــ١ َعــايٞ ٚصٜــش ايتعًــِٝ ايعــايٞ اخلطٝــ١   4/4/1414ٚتــاسٜخ 

( ٚتـاسٜخ  345/8ع ايـٛصسا٤ سقـِ )  ٖـ) ٚايٛاسد٠ َٔ دٜٛإ س٥اطـ١ دلًـ  27/4/1414ٚتاسٜخ 

 ٖـ.2/5/1414

 ٖـ.29/5/1414ٚتاسٜخ  52ط ع ع٢ً َزنش٠ ػعب١ اخلربا٤ سقِ ٚبعذ اا

 

 س َـا ًٜـٜٞكـش

 : املٛافك١ ع٢ً ْظـاّ دلًع ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاجلاَعات باي ٝغ١ املشفك١ بٗزا. اًٚا

 ٚقذ اعذ َؼشٚع َشطّٛ ًَهٞ بزيو لٝغت٘ َشفك١ بٗزا.

: تكّٛ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚٚصاس٠ املاي١ٝ ٚااقت اد ايٛطين ٚايذٜٛإ ايعاّ يًخذَات ثاًْٝا 

املذ١ْٝ بذساط١ ٚضع ٚن ٤ اجلاَعـات ايكـا٥ُس بايعُـٌ ٚقـا ْفـار ٖـزا ايٓظـاّ        

 ٚسفع ْتٝذ١ ايذساط١ إىل دلًع ايٛصسا٤.

 ايعضٜض فٗذ بٔ عبذ

 س٥ٝع دلًع ايٛصسا٤                                                        



 

 اسـهاّ عـاَـ١

 املاد٠ األٚىل

اجلاَعات َؤطظات ع١ًُٝ ٚثكاف١ٝ تعٌُ ع٢ً ٖذٟ ايؼـشٜع١ اسطـ ١َٝ) ٚتكـّٛ    

شـح  بتٓفٝز ايظٝاط١ ايتع١ًُٝٝ بتـٛف  ايتعًـِٝ اجلـاَعٞ ٚايذساطـات ايعًٝـا ٚايٓٗـٛ  بايب      

 ايعًُٞ ٚايكٝاّ بايتأيٝف ٚايرتمج١ ٚايٓؼش ٚخذ١َ اعتُع يف ْطام اخت الرٗا.  

 

 املاد٠ ايجا١ْٝ

ــ١ ت      ــ١ َايٝـ ــ١ٝ َعٜٓٛـــ١ رات رَـ ــ١ بؼخ ـ ــٌ داَعـ ــع نـ ــو  تتُتـ ــل ايتًُـ ــا سـ  عطٝٗـ

 ٚايت شف ٚايتكاضٞ.

 

 املاد٠ ايجايج١

دلًــع ظــ٢ُ ع ٜٜهــٕٛ يًذاَعــات ٚ  ٖــا َــٔ َؤطظــات ايتعًــِٝ ايعــايٞ دلـًـ 

 .ع اجلاَع١دلًظ٢ُ ع ٜ) ٜٚهٕٛ يو داَع١ دلًايعايٞايتعًِٝ 

 

 املاد٠ ايشابع١

 ٜظشٟ ٖزا ايٓظاّ ع٢ً:

 داَع١ اّ ايكش٣ َٚكشٖا ايش٥ٝظٞ َه١ املهش١َ. -1

 ٖا ايش٥ٝظٞ املذ١ٜٓ املٓٛس٠.اجلاَع١ اسط ١َٝ َٚكش -2

 داَع١ اسَاّ ذلُذ بٔ طعٛد اسط ١َٝ َٚكشٖا ايش٥ٝظٞ َذ١ٜٓ ايشٜا . -3

 ٛد َٚكشٖا ايش٥ٝظٞ َذ١ٜٓ ايشٜا .داَع١ املًو طع -4

 داَع١ املًو عبذ ايعضٜض َٚكشٖا ايش٥ٝظٞ َذ١ٜٓ دذ٠. -5

 داَع١ املًو فٗذ يًبرتٍٚ ٚاملعادٕ َٚكشٖا ايش٥ٝظٞ َذ١ٜٓ ايظٗشإ. -6

 داَع١ املًو فٝ ٌ َٚكشٖا ايش٥ٝظٞ َذ١ٜٓ اهلفٛف. -7

 اجلاَعات اييت تٓؼأ َظتكبً  َا مل ٜٓص قشاس إْؼا٥ٗا ع٢ً خ ف ريو. -8

 

 



 

 املاد٠ اخلاَظ١

ــٔ ايهًٝـــات ٚاملعاٖـــذ َٚشانـــض ايبشـــح           ــٕٛ نـــٌ داَعـــ١ َـــٔ عـــذد َـ تتهـ

ٚايعُادات ٚاملشانـض املظـاْذ٠) ٚتتهـٕٛ اجلاَعـات املٓ ـٛه عًٝٗـا يف املـاد٠ ايظـابك١         

ٚاملشانـض املظـاْذ٠ ٚاملعاٖـذ ايعًُٝـ١      َٔ ايهًٝات ٚاملعاٖذ َٚشانض ايبشح ٚايعُادات

ٚاملذاسغ دٕٚ املظت٣ٛ اجلاَعٞ ايكا١ُ٥ بٗا عٓذ لذٚس ٖـزا ايٓظـاّ ٚنـزيو ايعُـادات     

 ٚاملشانض املظاْذ٠ اييت ٜكشٖا دلًرع ايتعًِٝ ايعايٞ.  

 

 املاد٠ ايظادط١

نــض ايبشــح ٚايعُــادات ٚاملشانــض ًٝــات ٚاملعاٖــذ َٚشاجيــٛص تعــذٌٜ امســا٤ ايه

 كشاس َٔ دلًرع ايتعًِٝ ايعايٞ بٓا٤ً ع٢ً تٛل١ٝ دلًرع اجلاَع١ املختص.ظاْذ٠ بامل

 

 املاد٠ ايظابع١ 

ــش     ــض ايبشـــح يف  ـــ  َكـ جيـــٛص إ تهـــٕٛ بعـــ  ايهًٝـــات ٚاملعاٖـــذ اٚ َشانـ

اجلاَع١ اييت تتبعٗـا بكـشاس َـٔ دلًـع ايتعًـِٝ ايعـايٞ بٓـا٤ً عًـ٢ اقـرتام دلًـع اجلاَعـ١            

 املختص.

 

 املاد٠ ايجا١َٓ

ن١ًٝ اٚ َعٗذ َٔ عذد َـٔ األقظـاّ إرا ناْـا طبٝعـ١ ايهًٝـ١ اٚ      تتهٕٛ نٌ 

املعٗذ تكتلٞ ريو) ٚجيـٛص إْؼـا٤ اقظـاّ دذٜـذ٠ بكـشاس َـٔ دلًـع ايتعًـِٝ ايعـايٞ بٓـا٤ً           

ع٢ً اقرتام دلًع اجلاَع١ املخـتص) ٜٚشاعـ٢ اات تتهـشس األقظـاّ املتُاثًـ١ يف نًٝـات       

 .اٚ َعاٖذ اجلاَع١ ايٛاسذ٠ املٛدٛد٠ يف َكش ٚاسذ

 

 املاد٠ ايتاطع١

ٜهـــٕٛ يهـــٌ نًٝـــ١ َٚعٗـــذ ٚعُـــاد٠ َظـــاْذ٠ لـــ سٝات َٓاطـــب١ يف ايؼـــ٦ٕٛ 

ايع١ًُٝ ٚاملاي١ٝ ٚاسداس١ٜ ٚفكًا ملا ٜ ـذسٙ دلًـع اجلاَعـ١ املخـتص يف سـذٚد اخت الـ٘       



ــذا٤      ــذ ٚايعُـ ــات ٚاملعاٖـ ــايع ايهًٝـ ــات دلـ ــذد اخت الـ ــٛا٥ص صـ ــٔ يـ اٚ لـــ سٝات٘ َـ

 ٚٚن ٥ِٗ ٚدلايع األقظاّ ٚسؤطا٥ٗا.

 

 املاد٠ ايعاػش٠

جيٛص عٓذ ااقتلا٤ بٓـا٤ً عًـ٢ اقـرتام دلًـع اجلاَعـ١ املخـتص َٚٛافكـ١ دلًـع         

ايتعًـِٝ ايعــايٞ إ تتبــع اجلاَعــ١ ٚســذات تعًُٝٝـ١ دٕٚ املظــت٣ٛ اجلــاَعٞ) ٚصــذد ا٥شــ١   

 خال١ َظت٣ٛ ايذساط١ يف ٖزٙ ايٛسذات َٚٓاٖذٗا ٚنٝف١ٝ إداستٗا.

 

 املاد٠ احلاد١ٜ عؼش٠

ٖـٞ يغـ١ ايتعًـِٝ يف اجلاَعـات ٚجيـٛص عٓـذ ااقتلـا٤ ايتـذسٜع بًغـ١           ايًغ١ ايعشب١ٝ

 اخش٣ بكشاس َٔ دلًع اجلاَع١ املختص.

 

 املاد٠ ايجا١ْٝ عؼش٠

ٖـٛ س٥ـٝع دلًـع     –س٥ٝع ايًذ١ٓ ايعًٝا يظٝاط١ ايتعًـِٝ   –س٥ٝع دلًع ايٛصسا٤ 

 ايتعًِٝ ايعايٞ.

 

 املاد٠ ايجايج١ عؼش٠

   ِ ٛ       ٜـشاغ ٚصٜـش ايتعًـٝ ٍ عـٔ َشاقبـ١ تٓفٝــز   ايعـايٞ دلًـع نـٌ داَعـ١ ٖٚـٛ املظـ٦

طٝاط١ ايذٚي١ ايتع١ًُٝٝ يف دلاٍ ايتعًِٝ اجلاَعٞ) َٚشاقب١ تطبٝل ٖزا ايٓظاّ ٚيٛا٥شـ٘  

يف اجلاَعات املٛدٛد٠ سايًٝا اٚ اييت تٓؼأ فُٝا بعذ) ٚتـشتب  بـ٘ اجلاَعـات ايـيت ٜظـشٟ      

 عًٝٗا ٖزا ايٓظاّ ٚختلع نٌ داَع١ سػشاف٘.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 دلًع ايتـعًِٝ ايعـايـٞ

 

 املاد٠ ايشابع١ عؼش٠

 ٜتأيف دلًع ايتعًِٝ ايعايٞ ع٢ً ايٛد٘ ايتايٞ:

 س٥ٝظًا س٥ٝـع دلًع ايٛصسا٤ س٥ٝـع ايًذـ١ٓ ايعًٝا يظٝاط١ ايتعًِٝ -

ــ ٚصٜـش ايتـعًِٝ ايعـايٞ - ًا ْا٥بـــــــــــــــــــ

 يًش٥ٝع

  ٚصٜـش املعـاسف -

  ايٛطـينٚصٜـش املـاي١ٝ ٚااقت اد  -

  ٚصٜـش ايعـٌُ ٚايؼـ٦ٕٛ اادتـُاع١ٝ -

  ٚصٜـش ايتخـطـٝ  -

  س٥ٝـع ايذٜـٛإ ايعـاّ يًخـذ١َ املذ١ْٝ -

  ايش٥ٝـع ايعـاّ يتعًِٝ ايبٓـات   -

  َذٜـشٚ اجلـاَعات -

 املاد٠ اخلاَظ١ عؼش٠

املظـت٣ٛ  دلًع ايتعًِٝ ايعايٞ ٖـٛ ايظـًط١ ايعًٝـا املظـ٦ٍٛ عـٔ ػـؤٕٚ ايتعًـِٝ فـٛم         

ــِٝ ايعظــهشٟ) بايٓظــب١         ــ٘ ٚايتٓظــٝل بــس َؤطظــات٘ عــذا ايتعً ــاْٟٛ ٚاسػــشاف عًٝ ايج

 يًذاَعات ي٘ ع٢ً اخل ٛه:

 تٛدٝ٘ ايتعًِٝ اجلاَعٞ مبا ٜتفل ٚايظٝاط١ املشط١َٛ يزيو. -1

 اسػشاف ع٢ً تطٜٛش ايتعًِٝ اجلاَعٞ يف مجٝع قطاعات٘. -2

ــاٍ األق   -3 ــ١ يف دلـ ــات ٚألالـ ــٝل بـــس اجلاَعـ ــل ايتٓظـ ــذسدات  صكٝـ ــ١ ٚايـ ــاّ ايعًُٝـ ظـ

 اجلاَع١ٝ.

املٛافك١ ع٢ً إْؼا٤ نًٝات َٚعاٖذ ٚاقظاّ عًُٝـ١ َٚشانـض  ـح ٚعُـادات َظـاْذ٠       -4

ــات ٚاملعاٖــذ ٚاألقظــاّ ٚاملشانــض         ــع دَــر ٖــزٙ ايهًٝ ــات ايكا٥ُــ١ ٚيًُذً يف اجلاَع

 ٚايعُادات بعلٗا ببع  اٚ إيغا٤ َا ٜكتلٞ األَش إيغاؤٙ.

 إقشاس ايكٛاعذ اخلال١ بإْؼا٤ املتاسف ٚاجلُعٝات ايع١ًُٝ ٚإلذاس ايذٚسٜات. -5



 إلذاس ايًٛا٥ص املؼرتن١ يًذاَعات. -6

إلـــذاس ايًــــٛا٥ص املٓظُــــ١ يؼــــؤٕٚ َٓظــــٛبٞ اجلاَعــــات ايٛ ٝفٝــــ١ َــــٔ ايظــــعٛدٜس   -7

َاشتبــاتِٗ َٚهافــ تِٗ      ٚاملتعاقـذٜٔ مبــٔ فـِٝٗ اعلــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتـذسٜع) ٜٚؼــٌُ ريـو 

عــذ إعــذادٖا َــٔ قبــٌ نــٌ َــٔ ٚصاس٠ ايتعًــِٝ ايعــايٞ ٚٚصاس٠ املايٝــ١   ٚبــذاتِٗ ٚريــو ب

 ٚااقت اد ايٛطين ٚايذٜٛإ ايعاّ يًخذ١َ املذ١ْٝ.  

ــاتِٗ       -8 إلــذاس ايكٛاعــذ املةٓظُــ١ يتعــٝس اعلــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــذسٜع َــٔ ايظــعٛدٜس ٚتشقٝ

ٚإعاستِٗ ْٚذبِٗ ْٚكًِٗ إىل ٚ ا٥ف اخش٣ داخٌ اجلاَع١ اٚ خاسدٗـا) ٚعـٛدتِٗ إىل   

 ــا٥فِٗ األنادةٝــ١ ٚريــو بعــذ إعــذادٖا َــٔ قبــٌ نــٌ َــٔ ٚصاس٠ ايتعًــِٝ ايعــايٞ      ٚ

 ٚايذٜٛإ ايعاّ يًخذ١َ املذ١ْٝ.

إلــذاس اي ٥شــ١ املةٓظُــ١ يًؼــؤٕٚ املايٝــ١ يف اجلاَعــات مبــا يف ريــو ايكٛاعــذ املةٓظُــ١   -9

ملهاف ت ٚإعاْات ايطًب١ ٚ  ِٖ ٚريو بعذ إعذادٖا َٔ قبٌ نٌ َٔ ٚصاس٠ ايتعًِٝ 

 يٞ ٚٚصاس٠ املاي١ٝ ٚااقت اد ايٛطين.ايعا

إقــشاس ايكٛاعــذ اي صَــ١ يتؼــذٝع ايهفــا٤ات ايظــعٛد١ٜ املتــٛفش٠ خــاسز اجلاَعــات       -10

يًكٝــاّ بايتــذسٜع يف نًٝــات اجلاَعــ١ َٚعاٖــذٖا) اٚ يًكٝــاّ بــإدشا٤  ــٛخ ذلــذد٠   

 مبشانض ايبشح ايعًُٞ) ٚصذٜذ َهاف تِٗ.

 اَعات.اقرتام تعذٌٜ ْظاّ دلًع ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاجل -11

 َٓاقؼ١ ايتكشٜش ايظٟٓٛ يهٌ داَع١ ٚسفع٘ إىل س٥ٝع دلًع ايٛصسا٤. -12

إقشاس ايكٛاعذ اي ص١َ اطتشذاخ ايرباَر ٚايتخ  ات ٚايكٛاعذ املٓظ١ُ يًتكـِٜٛ   -13

 ايزاتٞ ٚااعتُاد األنادةٞ اخلاسدٞ يرباَر ايذساطات اجلاَع١ٝ ٚايعًٝا.

ًتعًـِٝ فـٛم ايجـاْٟٛ ٚايرتخـٝص هلـا      إقشاس ايكٛاعذ املةٓظ١ُ سْؼا٤ َؤطظات ا١ًٖٝ ي -14

 ٚاسػشاف عًٝٗا.

 َا حيًٝ٘ إيٝ٘ س٥ٝظ٘ َٔ َٛضٛعات. -15

ٚيًُذًع تهٜٛٔ جلإ دا٥ُـ١ اٚ َؤقتـ١ َـٔ بـس اعلـا٥٘ اٚ َـٔ   ٖـِ يذساطـ١ َـا           

 ٜهًفِٗ ب٘.      

 املاد٠ ايظادط١ عؼش٠

دٚسات يف ايظــ١ٓ) ٜعكــذ اعًــع بٓــا٤ً عًــ٢ دعــ٠ٛ َــٔ س٥ٝظــ٘ اٚ َــٔ ٜٓٝبــ٘ ثــ خ     

ٓٝبــ٘ دعٛتــ٘ إىل دٚس٠ اطــتجٓا١ٝ٥ اٚ انجــش إرا دعــا احلادــ١ يــزيو) ٚا ٚيًــش٥ٝع اٚ َــٔ ٜ



ٜ ــص اْعكــاد اعًــع إا إرا سلــش اادتُــاع ثًجــا اعلــا٥٘ عًــ٢ األقــٌ. ٚت ــذس قشاساتــ٘   

 باأل ًب١ٝ املطًك١ أللٛات احلاضشٜٔ ٚعٓذ ايتظاٟٚ ٜشدص اجلاْب ايزٟ فٝ٘ ايش٥ٝع.  

 

 املاد٠ ايظابع١ عؼش٠

يًُذًع اَس عاّ ٜعٝٓ٘ س٥ٝع اعًع بٓا٤ً ع٢ً تٛلٝ٘ َـٔ ٚصٜـش ايتعًـِٝ     ٜهٕٛ

 ايعايٞ يٝتٛىل اَا١ْ طش اعًع ٚت١٦ٝٗ اعُاي٘.  

 

 املاد٠ ايجا١َٓ عؼش٠

 ٜتـٛيـ٢ إداس٠ اجلـاَـع١:

 دلًع اجلـاَـع١. -

 َذٜـش اجلـاَـع١. -

 ٚن ٤ اجلـاَـع١. -

 دلًـع اجلـاَـع١ -

 املاد٠ ايتاطع١ عؼش٠

 ع اجلاَع١ ع٢ً ايٛد٘ اآلتٞ:ٜتأيف دلً

ًا س٥ٝظــــــــــــــــــــــ ٚصٜـش ايتـعًِٝ ايعـايـٞ -1

 يًُذًع

 ْـا٥بًا يًش٥ٝع َذٜـش ايتـعًِٝ ايعـايـٞ -2

  ٚنـ ٤ اجلـاَـع١ -3

  اَس عـاّ دلًع ايتـعًِٝ ايعـايـٞ -4

  ايعـُـذا٤ -5

ث ث١ َٔ رٟٚ اخلرب٠ ٜعِٝٓٗ ٚصٜش ايتعًِٝ ايعايٞ ملذ٠ ث خ  -6

 طٓٛات

 

 

 

 

 



 املاد٠ ايعؼشٕٚ

َــع ايتكٝــذ مبــا ٜكلــٞ بــ٘ ٖــزا ايٓظــاّ ٚ ــ ٙ َــٔ األْظُــ١ َٚــا تكلــٞ بــ٘ قــشاسات       

دلًرع ايتعًِٝ ايعايٞ) ٜتٛىل دلًع اجلاَع١ ت شٜف ايؼـؤٕٚ ايعًُٝـ١ ٚاسداسٜـ١ ٚاملايٝـ١     

 ٚتٓفٝز ايظٝاط١ ايعا١َ يًذاَع١) ٚي٘ ع٢ً اخل ٛه:

 اعتُاد خط١ ايتذسٜب ٚاابتعاخ. -1

اقرتام إْؼا٤ نًٝات َٚعاٖذ ٚاقظاّ َٚشانض  ـح ٚعُـادات َظـاْذ٠ ٚاقـرتام      -2

 تعذٌٜ امسا٥ٗا) اٚ ددلٗا اٚ إيغا٥ٗا.

 إقشاس ايتخ  ات ايع١ًُٝ ٚبشاَر ايذساطات ايعًٝا. -3

 َٓص ايذسدات ايع١ًُٝ خلشجيٞ اجلاَع١.   -4

 َٓص ايذنتٛساٙ ايفخش١ٜ. -5

اّ يبذاٜـ١ ايذساطـ١ ْٚٗاٜتٗـا    صذٜذ تف ـٝ ت ايتكـِٜٛ ايذساطـٞ ٚفكـًا ي طـاس ايعـ       -6

 ٚصذٜذ اسداصات اييت تتخًًٗا.

ــ١ َٚــٓشِٗ إدــاص٠         -7 ــذبِٗ ٚإٜفــادِٖ ملُٗــات عًُٝ ــذسٜع ْٚ ــ١ ايت إعــاس٠ اعلــا٤ ٦ٖٝ

 ايتفشغ ايعًُٞ ٚإْٗا٤ خذَاتِٗ ٚفل ايكٛاعذ املٓظ١ُ يزيو.

إقشاس املٓاٖر ٚخط  ايذساط١ ٚايهتب املكشس٠ ٚاملشادع بٓا٤ ع٢ً اقرتام دلـايع   -8

 ٝات ٚاملعاٖذ املخت ١.ايهً

 اقرتام املهاف ت ٚاسعاْات يًط ب ع٢ً اخت ف اْٛاعٗا.   -9

 املٛافك١ ع٢ً َؼشٚع َٝضا١ْٝ اجلاَع١ ٚسفعٗا إىل ٚصٜش ايتعًِٝ ايعايٞ. -10

 إقشاس ايًٛا٥ص ايذاخ١ًٝ يًذاَع١ مما ا ٜشتب َضاٜا َاي١ٝ اٚ ٚ ٝف١ٝ. -11

 اقرتام ايًٛا٥ص اخلال١ باجلاَع١ اٚ تعذًٜٗا. -12

 َٓاقؼ١ ايتكشٜش ايظٟٓٛ متٗٝذًا يعشض٘ ع٢ً دلًع ايتعًِٝ ايعايٞ. -13

صذٜذ املبايغ اييت خت ص يهٌ نًٝـ١ َٚعٗـذ ٚعُـاد٠ َظـاْذ٠ َٚشنـض  ـح        -14

 َظتكٌ ي ْفام َٓٗا يف سذٚد اي ٥ش١ املاي١ٝ.

 َٓاقؼ١ احلظاب اخلتاَٞ يًذاَع١ متٗٝذًا يشفع٘ إىل س٥ٝع دلًع ايٛصسا٤. -15

 َٓٗذٞ يًذاَع١.إقشاس خط  ايٓؼاط اي  -16

 ايبا يف تعٝس اعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع بٓا٤ً ع٢ً تٛل١ٝ اعًع ايعًُٞ. -17

قبٍٛ ايتربعات ٚاهلبات ٚايٛلاٜا ٚ  ٖا عًـ٢ آا تتعـاس  َـع ايغـش  األطاطـٞ       -18

 ايزٟ اْؼ٦ا َٔ ادً٘ اجلاَع١.



 ٚضع ايكٛاعذ املٓظ١ُ يًط ب ايضا٥شٜٔ اٚ احملٛيس َٔ اجلاَع١ ٚإيٝٗا. -19

ٛضـٛعات ايـيت حيًٝـٗا إيٝـ٘ ٚصٜـش ايتعًـِٝ ايعـايٞ اٚ َـذٜش اجلاَعـ١ اٚ          ايٓظش يف امل -20

 اييت ٜكرتم اٟ علٛ َٔ اعلا٤ اعًع عشضٗا.

ٚيًُذًع تهٜٛٔ جلإ دا١ُ٥ اٚ َؤقت١ َٔ بس اعلا٥٘ اٚ َٔ   ِٖ يذساط١ َـا  

 ٜهًفِٗ ب٘.

 

 املاد٠ احلاد١ٜ ٚايعؼشٕٚ

اعًـع بٓـا٤ً عًـ٢ دعـ٠ٛ س٥ٝظـ٘ َـش٠ نـٌ ػـٗش عًـ٢ األقـٌ) ٚيًـش٥ٝع إ             جيتُع

ٜذعٛ اعًـع إىل اادتُـاع إرا دعـا احلادـ١ يـزيو ٚعًٝـ٘ إ ٜـذعٛٙ إرا قـذّ إيٝـ٘ ثًـح           

األعلا٤ طًبًا َهتٛبًا بزيو. ٚيٛصٜش ايتعًِٝ ايعـايٞ إ ٜطًـب إدساز اٟ َظـأي١ ٜشاٖـا يف     

اعًـع) ٚا تهـٕٛ ادتُاعاتـ٘ لـشٝش١ إا إرا     دذٍٚ األعُـاٍ اٚ تأدًٝـٗا قبـٌ اْعكـاد     

سلشٖا ثًجا اعلا٥٘ ع٢ً األقٌ) ٜٚتـٛىل اَاْـ١ اعًـع اسـذ اعلـا٥٘ بٓـا٤ً عًـ٢ تشػـٝص         

 َٔ اعًع َٚٛافك١ س٥ٝظ٘.

 

 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايعؼشٕٚ

ت ــذس قــشاسات اعًــع باأل ًبٝــ١ املطًكــ١ أللــٛات األعلــا٤ احلاضــشٜٔ) ٚإرا     

 اْب ايزٟ فٝ٘ ايش٥ٝع.تظاٚت األلٛات ٜشدص اجل

 َذٜـش اجلـاَـع١

 املاد٠ ايجايج١ ٚايعؼشٕٚ

عف٢ َٔ َٓ ب٘ بأَش ًَهٞ بٓا٤ً ع٢ً اقرتام ٚصٜـش ايتعًـِٝ   ذٜش اجلاَع١ ٜٚعس َٜ

 ايعايٞ) ٜٚهٕٛ تعٝٝٓ٘ يف املشتب١ املُتاص٠ ٚتطبل عًٝ٘ اسهاّ َٛ فٞ املشتب١ املُتاص٠.

 

 املاد٠ ايشابع١ ٚايعؼشٕٚ

َذٜش اجلاَع١ َظ٦ًٛا اَاّ ٚصٜش ايتعًِٝ ايعايٞ طبكـًا هلـزا ايٓظـاّ ٜٚتـٛىل      ٜهٕٛ

إداس٠ ػـــؤْٚٗا ايعًُٝـــ١ ٚاسداسٜـــ١ ٚاملايٝـــ١) ٜٚؼـــشف عًـــ٢ تٓفٝـــز ٖـــزا ايٓظـــاّ ٚيٛا٥شـــ٘    

ٚقشاسات دلًع ايتعًِٝ ايعايٞ ٚيٛا٥ص اجلاَعـ١ ٚقـشاسات دلايظـٗا ٚةجـٌ اجلاَعـ١ اَـاّ       

   ل سٝات٘.  اهل٦ٝات األخش٣) ٚي٘ إ ٜفٛ  بع



 

 املاد٠ اخلاَظ١ ٚايعؼشٕٚ

ٜكذّ َذٜش اجلاَع١ يٛصٜش ايتعًِٝ ايعايٞ تكشٜشًا عٔ ػؤٕٚ اجلاَع١ ْٚٛاسٞ ْؼـاطٗا عـٔ   

نٌ ط١ٓ دساط١ٝ يف َٛعذ ا ٜتذاٚص ايؼٗش ايشابع َٔ ايظ١ٓ ايذساطـ١ٝ ايتايٝـ١ هلـا ٚريـو     

يتكشٜـش َـٔ قبـٌ دلًـع     طبكًا يًعٓالش اييت ٜلعٗا دلًـع ايتعًـِٝ ايعـايٞ) ٜٚـتِ إقـشاس ا     

اجلاَعــ١ املخــتص) ٚعًــ٢ ٚصٜــش ايتعًــِٝ ايعــايٞ سفــع ايتكشٜــش إىل دلًــع ايتعًــِٝ ايعــايٞ      

 ٜٚٓاقؽ ايتكشٜش يف اٍٚ دٚس٠ يًُذًع متٗٝذًا يشفع٘ إىل س٥ٝع دلًع ايٛصسا٤.

 

 ٚنـ ٤ اجلـاَـع١

 

 املاد٠ ايظادط١ ٚايعؼشٕٚ

يهٌ داَع١ ٚنٌٝ اٚ انجش حيذد عذدِٖ دلًع ايتعًِٝ ايعايٞ َـٔ بـس    ٜهٕٛ -1

 اعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع بذسد١ اطتار َؼاسى ع٢ً األقٌ.

عف٢ َٓ٘ بكشاس َٔ دلًع ايتعًِٝ ايعايٞ بٓا٤ً عًـ٢  ٜهًف ٚنٌٝ اجلاَع١ بعًُ٘ ٜٚ -2

تشػٝص َذٜش اجلاَع١ َٚٛافك١ ٚصٜـش ايتعًـِٝ ايعـايٞ ٜٚهـٕٛ ايتهًٝـف ملـذ٠ ثـ خ        

 ٛات قاب١ً يًتذذٜذ َشتس.طٓ

ةــٓص ايٛنٝــٌ اٍٚ دسدــ١ َــٔ املشتبــ١ اخلاَظــ١ عؼــش٠ ٚاملٝــضات املكــشس٠ يؼــا ًٗا)   -3

فــإرا نــإ ساتبــ٘ سظــب نــادس اعلــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــذسٜع انجــش َــٔ ساتــب ايذسدــ١    

األٚىل فٝتكاض٢ ساتب٘ َع َا ٜظتشك٘ َٔ ع ٚات اٚ تشقٝات ٚيٛ جتـاٚص ريـو اخـش    

 ؼش٠.دسد١ َٔ املشتب١ اخلاَظ١ ع

عٓذ تشى ٚنٌٝ اجلاَع١ ملٓ ب٘ ٜ شف ي٘ ساتبـ٘ سظـب دسدتـ٘ األنادةٝـ١ فـإٕ       -4

نإ اقٌ مما ٜتكاضاٙ اثٓا٤ تهًٝف٘ مبٓ ب ٚنٌٝ اجلاَعـ١ فٝ ـشف يـ٘ ايفـشم     

 ست٢ ٜت ػ٢ بايع ٠ٚ ٚايرتق١ٝ.

ٜطبــل عًــ٢ ايٛنٝــٌ اثٓــا٤ فــرت٠ تهًٝفــ٘ ايكٛاعــذ املكــشس٠ يًعــ ٚات ٚايرتقٝــات           -5

 ايتذسٜع باجلاَعات. اخلال١ بأعلا٤ ١٦ٖٝ

 

 

 



 املاد٠ ايظابع١ ٚايعؼشٕٚ

ذد ايًـــٛا٥ص لـــ سٝتِٗ ٜٚكـــّٛ ذٜش اجلاَعـــ١ يف إداس٠ ػـــؤْٚٗا) ٚصـــعـــإٚ ايـــٛن ٤ َـــٜ

 اقذَِٗ عٓذ تعذدِٖ َكاّ َذٜش اجلاَع١ عٓذ  ٝاب اٚ خًٛ َٓ ب٘.

 اعًرـع ايعـًُـٞ

 

 املاد٠ ايجا١َٓ ٚايعؼشٕٚ

اسػــشاف عًــ٢ ايؼــؤٕٚ ايعًُٝــ١ ألعلــا٤ ٓؼــأ يف نــٌ داَعــ١ دلًــع عًُــٞ ٜتــٛىل ٜ

 ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚػؤٕٚ ايبشٛخ ٚايذساطات ٚايٓؼش) ٚي٘ ع٢ً اخل ٛه:

 ايتٛل١ٝ بتعٝس اعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع باجلاَع١. -1

ايبــا يف ايرتقٝــات ايعًُٝــ١ ألعلــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــذسٜع باجلاَعــ١ ٚفــل ايكٛاعــذ ايــيت    -2

 ٜكشٖا دلًع ايتعًِٝ ايعايٞ.

 ايبشح ايعًُٞ ٚايتأيٝف ٚايرتمج١ ٚايٓؼش ٚي٘ يف طبٌٝ ريو: تؼذٝع -3

 ٚضع قٛاعذ يتؼذٝع إعذاد ايبشٛخ ايع١ًُٝ. - ا

 اقرتام إْؼا٤ َشانض ايبشح ايعًُٞ. - ب

 ايتٓظٝل بس َشانض ايبشح ايعًُٞ ٚٚضع خط١ عا١َ هلا. - ت

 تٓظِٝ اي ١ً َع َشانض ايبشح خاسز اجلاَع١. - خ

ألعُـاٍ ايعًُٝـ١ ٚصهُٝٗـا    صذٜذ املهاف ت ايتؼذٝع١ٝ ٚايتكذٜش١ٜ ي - ز

 ٚاألَش ب شفٗا.

 ْؼش ايبشٛخ ٚاملؤيفات ٚايشطا٥ٌ ايع١ًُٝ اييت ٜاش٣ ْؼشٖا. - م

 ايتٛل١ٝ بإلذاس ايذٚسٜات ايع١ًُٝ. - خ

 ايتٛل١ٝ بإْؼا٤ اجلُعٝات ايع١ًُٝ ٚاملتاسف ٚايتٓظٝل فُٝا بٝٓٗا. - د

إقــشاس َــا حيــاٍ إيٝــ٘ َــٔ ايهتــب ايذساطــ١ٝ ٚايشطــا٥ٌ اجلاَعٝــ١ ايــيت      - ر

 ىل َشادع١.صتاز إ

 تكِٜٛ ايؼٗادات ايع١ًُٝ اييت ٜتكذّ بٗا اعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ايظعٛدٜٕٛ. -4

 املاد٠ ايتاطع١ ٚايعؼشٕٚايٓظش فُٝا حيًٝ٘ إيٝ٘ دلًع اجلاَع١. -5

 ٜتأيف اعًع ايعًُٞ ع٢ً ايٛد٘ اآلتٞ:

 ٚنٌٝ اجلاَع١ يًذساطات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ                   س٥ٝـظًا. -1



ٚاسذ َٔ اعلا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـذسٜع عـٔ نًٝـ١ اٚ َعٗـذ بذسدـ١ اطـتار َؼـاسى          علٛ -2

عًــ٢ األقــٌ ٜٚ ــذس بتعٝٝــِٓٗ قــشاس َــٔ دلًــع اجلاَعــ١ بٓــا٤ً عًــ٢ تشػــٝص َــٔ دلًــع    

 ايه١ًٝ اٚ املعٗذ َٚٛافك١ َذٜش اجلاَع١.

ٚجيـــٛص بكـــشاس َـــٔ دلًـــع اجلاَعـــ١ إ ٜٓلـــِ إىل علـــ١ٜٛ اعًـــع عـــذد آخـــش َـــٔ 

بايبشـح ٚايكلـاٜا ايعًُٝـ١ ا ٜتذـاٚص عـذدِٖ ْ ـف دلُـٛع        األعلا٤ َٔ املؼـتغًس  

األعلــا٤ ٜٚاعــس مجٝــع األعلــا٤ ملــذ٠ طــٓتس قابًــ١ يًتذذٜــذ َــش٠ ٚاســذ٠. ٚيًُذًــع     

 تهٜٛٔ جلإ دا١ُ٥ اٚ َؤقت١ َٔ بس اعلا٥٘ اٚ َٔ   ِٖ يذساط١ َا ٜهًفِٗ ب٘.

  

 املاد٠ ايج ثٕٛ

٠ نـٌ ػـٗش عًـ٢ األقـٌ) ٚيًـش٥ٝع إ      جيتُع اعًع ايعًُـٞ بٓـا٤ً عًـ٢ دعـ٠ٛ س٥ٝظـ٘ َـش      

ٜذعٛ اعًع إىل اادتُاع إرا دعـا احلادـ١ يـزيو اٚ إرا قـذّ إيٝـ٘ ثًـح األعلـا٤ طًبـًا         

َهتٛبــًا بــزيو) اٚ بٓــا٤ً عًــ٢ طًــب َــذٜش اجلاَعــ١ ايــزٟ يــ٘ إ ٜطًــب إدساز اٟ َظــأي١    

ش١ ٜشاٖا يف دذٍٚ األعُاٍ ٚي٘ س٥اط١ اعًع إرا سلشٙ) ٚا تهـٕٛ ادتُاعاتـ٘ لـشٝ   

 إا إرا سلشٖا ثًجا اعلا٥٘ ع٢ً األقٌ.

 

 املاد٠ احلاد١ٜ ٚايج ثٕٛ

ت ـــذس قـــشاسات اعًـــع ايعًُـــٞ باأل ًبٝـــ١ املطًكـــ١ أللـــٛات احلاضـــشٜٔ ٚإرا تظـــاٚت    

األلٛات ٜشدص ايزٟ فٝ٘ ايش٥ٝع. ٚتعترب ايكشاسات ْافز٠ َـا مل ٜـشد عًٝٗـا اعـرتا  َـٔ      

ٚلٛهلا إيٝ٘ ٚإرا اعرت  عًٝٗا اعادٖـا   َذٜش اجلاَع١ خ ٍ مخظ١ عؼش ًَٜٛا َٔ تاسٜخ

إىل اعًع ايعًُٞ َؼـفٛع١ بٛدٗـ١ ْظـشٙ يذساطـتٗا َـٔ دذٜـذ. فـإرا بكـٞ اعًـع عًـ٢           

ساٜــ٘ صــاٍ ايكــشاسات املعــرت  عًٝٗــا إىل دلًــع اجلاَعــ١ ٚتٓظــش يف دًظــ١ عادٜـــ١ اٚ          

 ٞ.  اطتجٓا١ٝ٥) ٚعًع اجلاَع١ ت ذٜل اٚ تعذًٜٗا اٚ إيغاؤٖا ٚقشاسٙ يف ريو ْٗا٥

 

 

 

 

 



 إداس٠ ايه١ًٝ

 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايج ثٕٛ

 ٜتـٛيـ٢ إداس٠ ايهًـ١ٝ اٚ املعـٗذ:

 َـذًع ايهًـ١ٝ اٚ  املعـٗذ. -1

 عـُـٝذ ايهًـ١ٝ اٚ املعـٗذ. -2
 

 دلـايع ايهًـٝات ٚاملـعاٖـذ

 املاد٠ ايجايج١ ٚايج ثٕٛ

 ٜتـأيف َـذًع ايهًـ١ٝ اٚ املعـٗذ َٔ:

 س٥ٝـظًا.            ايعـُـٝذ                     -

 ايٛنٝـٌ. -

 سؤطـا٤ األقظـاّ. -

ٚعًــع اجلاَعــ١ بٓــا٤ً عًــ٢ اقــرتام دلًــع ايهًٝــ١ اٚ املعٗــذ ٚتأٜٝــذ َــذٜش اجلاَعــ١ إ    

ٜلِ إىل علـٜٛت٘ ث ثـ١ اعلـا٤ عًـ٢ األنجـش َـٔ ٦ٖٝـ١ ايتـذسٜع بايهًٝـ١ اٚ املعٗـذ اٚ           

 ايه١ًٝ املٓا ش٠ َٔ فشع اجلاَع١ ٚحيذد َذ٠ علٜٛتِٗ.

 

 املاد٠ ايشابع١ ٚايج ثٕٛ

َع ايتكٝاذ مبا ٜكلٞ ب٘ ٖزا ايٓظـاّ ٚ ـ ٙ َـٔ األْظُـ١ َٚـا ٜكـشسٙ دلًـع ايتعًـِٝ         

ايعايٞ اٚ دلًع اجلاَع١ خيتص دلًع ايه١ًٝ اٚ املعٗذ بـايٓظش يف األَـٛس ايـيت تتعًـل     

 بايه١ًٝ اٚ املعٗذ ٚي٘ ع٢ً اخل ٛه:

ــا٤ ٦ٖٝـــ١ ايتـــذسٜع ٚاملعٝـــذٜٔ ٚاحمل   -1 اضـــشٜٔ ٚإعـــاستِٗ ْٚـــذبِٗ  اقـــرتام تعـــٝس اعلـ

 ٚتشقٝاتِٗ.

 اقرتام خط  ايذساط١ اٚ تعذًٜٗا َع ايتٓظٝل بس األقظاّ. -2

 اقرتام املٓاٖر ايذساط١ٝ ٚايهتب املةكشس٠ ٚاملشادع يف اقظاّ ايه١ًٝ اٚ املعٗذ. -3

تؼذٝع إعذاد ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚتٓظٝكٗا بس اقظـاّ ايهًٝـ١ اٚ املعٗـذ ٚايعُـٌ عًـ٢       -4

 ْؼشٖا.

 عٝذ ااَتشاْات ٚٚضع ايتٓظُٝات اخلال١ بإدشا٥ٗا.اقرتام َٛا -5

 اقرتام اي ٥ش١ ايذاخ١ًٝ يًه١ًٝ اٚ املعٗذ. -6



 اقرتام خط  ايتذسٜب ٚايبعجات اي ص١َ يًه١ًٝ اٚ املعٗذ. -7

 اقرتام خط١ ايٓؼاط اي  َٓٗذٞ يًه١ًٝ. -8

ايبا يف األَٛس ايط ب١ٝ اييت تـذخٌ يف اخت الـ٘ ٚايتٛدٝـ٘ عًـع اجلاَعـ١ فُٝـا        -9

 ريو. عذا

 ايٓظش فُٝا حيًٝ٘ إيٝ٘ دلًع اجلاَع١ اٚ س٥ٝظ٘ اٚ ْا٥ب٘ يًذساط١ ٚإبذا٤ ايشاٟ. -10

 

 املاد٠ اخلاَظ١ ٚايج ثٕٛ

جيتُع دلًع ايه١ًٝ اٚ املعٗذ بذع٠ٛ َٔ س٥ٝظ٘ َـش٠ نـٌ ػـٗش عًـ٢ األقـٌ) ٚا ٜ ـص       

ا٤ اادتُاع إا  لٛس ثًجٞ اعلا٥٘) ٚت ذس قشاسات٘ باأل ًب١ٝ املطًك١ أللـٛات األعلـ  

احلاضــشٜٔ ٚعٓــذ ايتظــاٟٚ ٜــشدص اجلاْــب ايــزٟ فٝــ٘ ايــش٥ٝع. ٚتعتــرب قــشاسات اعًــع      

ْافرز٠ َا مل ٜـشد عًٝٗـا اعـرتا  َـٔ َـذٜش اجلاَعـ١ خـ ٍ مخظـ١ عؼـش َٜٛـًا َـٔ تـاسٜخ             

ٚلــٛهلا إيٝــ٘ ٚإرا اعــرت  عًٝٗــا اعادٖـــا إىل دلًرــع ايهًٝــ١ َؼــفٛع١ بٛدٗــ١ ْظـــشٙ         

٢ً ساٜـ٘ حيـاٍ ايكـشاس املعـرت  عًٝـ٘ إىل دلًرـع       يذساطتٗا َٔ دذٜذ. فإرا بكٞ اعًع ع

اجلاَع١ يًبا فٝ٘ يف اٍٚ دًظ١ عاد١ٜ اٚ اطتجٓا١ٝ٥) ٚعًع اجلاَعـ١ ت ـذٜل ايكـشاس اٚ    

تعذًٜ٘ اٚ إيغاؤٙ) ٚقشاسٙ يف ريو ْٗا٥ٞ. ٚعًع ايه١ًٝ اٚ املعٗـذ تؼـهٌٝ جلـإ دا٥ُـ١     

 اٚ َؤقت١ َٔ بس اعلا٥٘ اٚ َٔ   ِٖ.

 

 ٚٚنـ ؤٖـِايعُذا٤ 

 املاد٠ ايظادط١ ٚايج ثٕٛ

عــس عُٝــذ ايهًٝــ١ اٚ املعٗــذ َــٔ اعلــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــذسٜع ايظــعٛدٜس املتُٝــضٜٔ    ٜ

بايهفــا٠٤ ايعًُٝـــ١ ٚاسداسٜـــ١ بكـــشاس َــٔ ٚصٜـــش ايتعًـــِٝ ايعـــايٞ بٓــا٤ً عًـــ٢ تشػـــٝص َـــذٜش    

 اجلاَع١) ٜٚهٕٛ ايتعٝس ملذ٠ طٓتس قاب١ً يًتذذٜذ.

 املاد٠ ايظابع١ ٚايج ثٕٛ

ٜتٛىل ايعُٝذ إداس٠ ايؼؤٕٚ ايعًُٝـ١ ٚاسداسٜـ١ ٚاملايٝـ١ يًهًٝـ١ اٚ املعٗـذ يف سـذٚد       

ٖــزا ايٓظــاّ ٚيٛا٥شــ٘) ٜٚكــذّ إىل َــذٜش اجلاَعــ١ نــٌ طــ١ٓ داَعٝــ١ تكشٜــشًا عــٔ ػــؤٕٚ   

 ايتعًِٝ ٚطا٥ش ٚدٛٙ ايٓؼاط يف ايه١ًٝ اٚ املعٗذ.



 املاد٠ ايجا١َٓ ٚايج ثٕٛ

ــ١ اٚ َعٗـــذ ٚنٝـــ   ــٕٛ يهـــٌ نًٝـ ــٛص إ ٜهـ ــ١  جيـ ــا٤ ٦ٖٝـ ــٔ اعلـ ــش َـ ٌ اٚ انجـ

ايتــذسٜع ايظــعٛدٜس املتُٝــضٜٔ بايهفــا٠٤ ايعًُٝــ١ ٚاسداسٜــ١ ٜعٝــِٓٗ َــذٜش اجلاَعــ١ ملــذ٠    

طٓتس قاب١ً يًتذذٜذ بٓا٤ً ع٢ً تشػٝص ايعُٝذ) ٜٚعإٚ ايٛنٌٝ ايعُٝذ يف اعُاي٘ ٜٚٓـٛب  

دلًـع   عٓ٘ اقذّ ايٛن ٤ عٓذ تعذدِٖ اثٓا٤  ٝاب٘ اٚ خًٛ َٓ ب٘ ٜٚتٛىل اسذِٖ اَاْـ١ 

 ايه١ًٝ اٚ املعٗذ.

 املاد٠ ايتاطع١ ٚايج ثٕٛ

عس عُذا٤ ايعُـادات املظـاْذ٠ َـٔ اعلـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـذسٜع ايظـعٛدٜس املتُٝـضٜٔ         ٜ

بايهفــا٠٤ ايعًُٝـــ١ ٚاسداسٜـــ١ بكـــشاس َــٔ ٚصٜـــش ايتعًـــِٝ ايعـــايٞ بٓــا٤ً عًـــ٢ تشػـــٝص َـــذٜش    

 اجلاَع١) ٜٚهٕٛ ايتعٝس ملذ٠ طٓتس قاب١ً يًتذذٜذ.

 سبعٕٛاملاد٠ األ

عس َٔ اعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ايظعٛدٜس املتُٝضٜٔ بايهفا٠٤ ايع١ًُٝ ٚاسداس١ٜ جيٛص إ ٜ

ــ٢          ــا٤ً عً ــتِ ايتعــٝس بكــشاس َــٔ َــذٜش اجلاَعــ١ بٓ ٚنــ ٤ يعُــذا٤ ايعُــادات املظــاْذ٠. ٜٚ

تشػٝص ايعُٝذ) ٜٚهٕٛ ايتعٝس ملذ٠ طٓتس قابًـ١ يًتذذٜـذ) ٜٚعـإٚ ايٛنٝـٌ ايعُٝـذ يف      

 عٓ٘ اثٓا٤  ٝاب٘ اٚ خًٛ َٓ ب٘.اعُاي٘ ٜٚٓٛب 

 
 

 اقـظاّ ايهًـٝات ٚاملـعاٖـذ

 املاد٠ احلاد١ٜ ٚاألسبعٕٛ

ٜهٕٛ يهٌ قظِ َٔ اقظاّ ايهًٝات ٚاملعاٖذ دلًع قظِ ٜتأيف َـٔ اعلـا٤   

١٦ٖٝ ايتذسٜع فٝ٘) ٚيو قظِ ل سٝات يف ايؼؤٕٚ ايع١ًُٝ ٚاملايٝـ١ ٚاسداسٜـ١ يف سـذٚد    

 ٖزا ايٓظاّ ٚيٛا٥ش٘.

 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚاألسبعٕٛ

جيتُــع دلًــع ايكظــِ بــذع٠ٛ َــٔ س٥ٝظــ٘ َــش٠ نــٌ ػــٗش عًــ٢ األقــٌ) ٚا ٜ ــص  

اادتُاع إا  لٛس ثًجٞ اعلا٥٘) ٚت ذس قشاسات٘ باأل ًب١ٝ املطًك١ أللـٛات األعلـا٤   

احلاضــشٜٔ ٚعٓــذ ايتظــاٟٚ ٜــشدص اجلاْــب ايــزٟ فٝــ٘ ايــش٥ٝع. ٚتعتــرب قــشاسات اعًــع     

ٝٗا اعرتا  َٔ عُٝذ ايه١ًٝ اٚ املعٗذ خ ٍ مخظ١ عؼـش َٜٛـًا َـٔ    ْافز٠ َا مل ٜشد عً



تاسٜخ ٚلٛهلا إيٝ٘. فـإرا بكـٞ اعًـع عًـ٢ ساٜـ٘ حيـاٍ ايكـشاس املعـرت  عًٝـ٘ إىل دلًـع           

 ايه١ًٝ ٚيًُذًع ل س١ٝ ايبا فٝ٘.

 

 املاد٠ ايجايج١ ٚاألسبعٕٛ

ــاٖر ايذساطــ١ٝ         ــ١ خطــ١ ايذساطــ١ ٚاملٓ ــع ايهًٝ ــ٢ دلً ــع ايكظــِ عً ٜكــرتم دلً

ٚايهتب املكشس٠ ٚاملشادع) ٚاقرتام تعٝس اعلا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـذسٜع ٚاحملاضـشٜٔ ٚاملعٝـذٜٔ     

ــشات         ــع احملاضـ ــ١ ٚبتٛصٜـ ــٛخ ايعًُٝـ ــشٚعات ايبشـ ــ١ َؼـ ــّٛ بذساطـ ــا ٜكـ ــاتِٗ) نُـ ٚتشقٝـ

يتــذسٜع ٚاملعٝــذٜٔ ٚتٓظــِٝ اعُــاٍ  ٚايتُشٜٓــات ٚاألعُــاٍ ايتذسٜبٝــ١ عًــ٢ اعلــا٤ ٦ٖٝــ١ ا  

ايكظــِ ٚتٓظــٝكٗا. ٜٚتــٛىل نــٌ قظــِ تــذسٜع املكــشسات ايــيت تــذخٌ يف اخت الــ٘ بعــذ     

إقشاسٖــا َــٔ دلًــع اجلاَعــ١. ٚعًــع ايكظــِ تؼــهٌٝ جلــإ دا٥ُــ١ اٚ َؤقتــ١ َــٔ بــس    

 اعلا٥٘.

 املاد٠ ايشابع١ ٚاألسبعٕٛ

تُٝــضٜٔ بايهفــا٠٤ ايعًُٝــ١ ٜاعــس س٥ــٝع ايكظــِ َــٔ اعلــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــذسٜع ايظــعٛدٜس امل 

ٚاسداس١ٜ بكـشاس َـٔ َـذٜش اجلاَعـ١ بٓـا٤ً عًـ٢ تشػـٝص عُٝـذ ايهًٝـ١ اٚ املعٗـذ) ٜٚهـٕٛ            

ايتعــٝس ملــذ٠ طــٓتس قابًــ١ يًتذذٜــذ) ٖٚــٛ املظــ٦ٍٛ عــٔ تظــٝ  األَــٛس ايعًُٝــ١ ٚاسداسٜــ١      

 ٚاملاي١ٝ فٝ٘) ٜٚكذّ يًعُٝذ تكشٜشًا عٔ اعُاٍ ايكظِ يف ْٗا١ٜ نٌ ط١ٓ دساط١ٝ.

 
 

 اعلـا٤ ٖٝـ١٦ ايتذسٜـع

 املاد٠ اخلاَظ١ ٚاألسبعٕٛ 

 اعلـا٤ ٖٝـ١٦ ايتذسٜـع ٖـِ:

 األطـاتز٠. -1

 األطـاتز٠ املؼـاسنٕٛ. -2

 األطـاتز٠ املظـاعذٕٚ. -3

 

 املاد٠ ايظادط١ ٚاألسبعٕٛ

عـــس يف ايهًٝـــات ٚاملعاٖـــذ ذلاضـــشٕٚ َٚعٝـــذٕٚ َٚظـــاعذٚ  ـــح   جيـــٛص إ ٜ

بايتُشٜٓـات ٚايـذسٚغ ايعًُٝـ١ ٚ ـ  ريـو َـٔ       سعذادِٖ يعلـ١ٜٛ ٦ٖٝـ١ ايتـذسٜع ٚايكٝـاّ     



عــس فٝٗــا َذسطــٛ يغــات    لــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــذسٜع) نُــا جيــٛص إ ٜ    األعُــاٍ بإػــشاف اع 

 َٚٛ فٕٛ فٕٓٝٛ.   

 

 املاد٠ ايظابع١ ٚاألسبعٕٛ

جيـٛص تعـٝس اعلـا٤ ٦ٖٝــ١ ايتـذسٜع َـٔ  ــ  ايظـعٛدٜس إرا مل ٜتـٛافش طــعٛدٜٕٛ        

ٕ َٚعٝذٕٚ َٚذسطٛ يغـات َٚٛ فـٕٛ فٓٝـٕٛ    يؼغًٗا) نُا جيٛص إ ٜاعس َِٓٗ ذلاضشٚ

 َٚظاعذٚ  ح.

 

 املاد٠ ايجا١َٓ ٚاألسبعٕٛ

جيٛص بكشاس َـٔ َـذٜش اجلاَعـ١ إ ٜعٗـذ بايتـذسٜع اٚ اسػـشاف عًـ٢ ايبشـٛخ ٚايشطـا٥ٌ          

ايعًُٝــ١ إىل اػــخاه  ــ  َتفــش س َــٔ رٟٚ املهاْــ١ ايعًُٝــ١ ايبــاسص٠ بٓــا٤ً عًــ٢ اقــرتام    

١ اٚ املعٗـذ) ٜٚاشـذد دلًـع ايتعًـِٝ ايعـايٞ ػـشٚط       دلًع ايكظِ ٚتٛل١ٝ دلًع ايهًٝ

 اختٝاسِٖ َٚهافأتِٗ.

 
 
 

 املاد٠ ايتاطع١ ٚاألسبعٕٛ

جيٛص عٓذ ااقتلا٤ بكشاس َـٔ َـذٜش اجلاَعـ١ ااطـتعا١ْ مبتخ  ـس ب ـف١ صا٥ـشٜٔ َـٔ         

ايظعٛدٜس ٚ  ِٖ ملةذد ذلذد٠ بٓا٤ً ع٢ً اقرتام دلًـع ايكظـِ ٚتٛلـ١ٝ دلًـع ايهًٝـ١      

 ذ ٜلعٗا دلًع ايتعًِٝ ايعايٞ.ٚريو ٚفل قٛاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ايٓظـاّ املـايـٞ يًذـاَـعات

 

 املاد٠ اخلُظٕٛ

 ٕ يهــٌ داَعــ١ َٝضاْٝـــ١ َظــتك١ً خالــ١ بٗـــا) ٜ ــذس بإقشاسٖــا َشطـــّٛ        ٜهــٛ

ًَهٞ) حيذد إٜشاداتٗـا ْٚفكاتٗـا ٚختلـع يف َشاقبـ١ تٓفٝـزٖا يـذٜٛإ املشاقبـ١ ايعاَـ١)         

 ٚايظ١ٓ املاي١ٝ يًذاَع١ ٖٞ ايظ١ٓ املاي١ٝ يًذٚي١.

 

 املاد٠ احلاد١ٜ ٚاخلُظٕٛ

ــ١     ــ١ املايٝـ ــاّ املشاقبـ ــايٞ اسهـ ــِٝ ايعـ ــذ  ٜلـــع دلًـــع ايتعًـ ــابك١ يً ـــشف بعـ ايظـ

إعذادٖا َٔ قبٌ نٌ َٔ ٚصاس٠ ايتعًـِٝ ايعـايٞ ٚٚصاس٠ املايٝـ١ ٚااقت ـاد ايـٛطين ٚدٜـٛإ       

 املشاقب١ ايعا١َ.

 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚاخلُظٕٛ

 دلًـع نـٌ داَعـ١ َشاقبـًا     اقب١ دٜٛإ املشاقب١ ايعا١َ ٜعـس َع عذّ اسخ ٍ مبش

ْٛٝـ١ ٚتهـٕٛ هلـِ سكـٛم املشاقـب يف      اٚ انجش يًشظابات ممٔ تتٛفش فِٝٗ ايؼـشٚط ايكاْ 

 ايؼشنات املظا١ُٖ ٚعًِٝٗ ٚادبات٘.

 

 املاد٠ ايجايج١ ٚاخلُظٕٛ

 تتهٕٛ إٜشادات اجلاَع١ َٔ:

 ااعتُادات اييت خت ص هلا يف َٝضا١ْٝ ايذٚي١. -1

 ايتربعات ٚاملٓص ٚايٛلاٜا ٚاألٚقاف. -2

 سٜع اَ نٗا َٚا ٜٓتر عٔ ايت شف فٝٗا. -3

ــ١         ــذَات ايعًُٝـ ــات اٚ اخلـ ــٛخ اٚ ايذساطـ ــاسٜع ايبشـ ــاّ مبؼـ ــٔ ايكٝـ ــتر عـ ــشادات تٓـ اٟ إٜـ

 يآلخشٜٔ.

 
 

 

 

 



 اسـهاّ ختـا١َٝ ٚاْتـكاي١ٝ

 املاد٠ اخلاَظ١ ٚاخلُظٕٛ

تاشذد بكشاس َٔ دلًـع ايـٛصسا٤ َهافـأ٠ َكابـٌ سلـٛس دًظـات دلًـع ايتعًـِٝ         

 ايعايٞ ٚدلايع اجلاَعات ٚاعايع ايع١ًُٝ.

 

 ٚاخلُظٕٛاملاد٠ ايظادط١ 

ٜظــتُش ايعُــٌ بــايًٛا٥ص اجلاَعٝــ١ احلايٝــ١ ٚايكــشاسات ايتٓظُٝٝــ١ األخــش٣ فُٝــا ا   

ٜتعاس  َـع ٖـزا ايٓظـاّ إىل إ ت ـذس ايًـٛا٥ص اجلذٜـذ٠ عًـ٢ إ ٜـتِ ريـو خـ ٍ طـٓتس            

 ع٢ً األنجش َٔ تاسٜخ ايعٌُ بٗزا ايٓظاّ.

 

 املاد٠ ايظابع١ ٚاخلُظٕٛ

ؼــــغٌ ٚنــــ ٤ اجلاَعــــات ٚايعُــــذا٤ تاشظــــب املــــذ٠ احملــــذد٠ يف ٖــــزا ايٓظــــاّ ي

ٚٚن ٥ِٗ ٚسؤطا٤ األقظاّ َٔ تاسٜخ ػغًِٗ ملٓالبِٗ) ٜٚبك٢ َـٔ جتـاٚص َـٔ ايـٛن ٤     

ٚايعُذا٤ ٚٚن ٥ِٗ ٚسؤطا٤ األقظاّ ٖـزٙ املـاد٠ يف َٓ ـب٘ إىل إ ٜاعـس َـٔ ٜؼـغٌ ٖـزا        

ـٗـ  زا املٓ ــب عًــ٢ إ ٜــتِ ريــو يف َــذ٠ ا تتذــاٚص طــ١ٓ ٚاســذ٠ اعتبــاسًا َــٔ تــاسٜخ ايعُــٌ ب

 ايٓظاّ.

 املاد٠ ايجا١َٓ ٚاخلُظٕٛ

ٜتٛىل ٚصٜش ايتعًِٝ ايعـايٞ بايتٓظـٝل َـع اجلاَعـات ٚاجلٗـات رات ايع قـ١ إعـذاد        

 ايًٛا٥ص ايتٓفٝز١ٜ هلزا ايٓظاّ ٚسفعٗا عًع ايتعًِٝ ايعايٞ يًُٛافك١ عًٝٗا ٚإلذاسٖا.

 املاد٠ ايتاطع١ ٚاخلُظٕٛ

ًغــٞ عًٝٗــا يف املــاد٠ ايشابعــ١ َٓــ٘ ٜٚ  ًغــٞ ٖــزا ايٓظــاّ ْظــِ اجلاَعــات املٓ ــٛه  ٜ -1

ــٞ       ــادس باملشطـــّٛ املًهـ ــ٢ يًذاَعـــات اي ـ ــع األعًـ ــاّ اعًـ ( يف 10)سقـــِ ّ/ْظـ

 ًغٞ نٌ َا ٜتعاس  َع٘.ٖـ نُا 15/4/1393ٜ

حيــٌ دلًــع ايتعًــِٝ ايعــايٞ ذلــٌ اعًــع األعًــ٢ يًذاَعــات ايــزٟ لــذس ْظاَــ٘   -2

 ٖـ.15/4/1393( ٚتاسٜخ 10مبٛدب املشطّٛ املًهٞ سقِ )ّ/

 املاد٠ ايظتٕٛ

 .عٌُ ب٘ بعذ طتس ًَٜٛا َٔ تاسٜخ ْؼشٙزا ايٓظاّ يف اجلشٜذ٠ ايشمس١ٝ ٜٚٓؼش ٖٜ


