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 جُرـــحخ جألٍٝ

 جُطغ٤ٔس ٝجُطؼحس٣ق

  .(هحٕٗٞ جُؿٔؼ٤حش ٝجالضكحدجش جُطؼح٤ٗٝس)٣غ٠ٔ ٛزج جُوحٕٗٞ :-( 1)مــــادة 
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ألؿشجك ض٘ل٤ز ٛزج جُوحٕٗٞ ٣ٌٕٞ ُألُلحظ ٝجُؼرحسجش جُطح٤ُس جُٔؼح٢ٗ جُٔٞمكس ئصجءٛح     (:2)مــــــادة

 :ٓحُْ ضذٍ جُوش٣٘ٚ ػ٠ِ خالف رُي 

 .جُؿٜٔٞس٣س ج٤٘ٔ٤ُس:  جُؿٜٔٞس٣ــس 

 .هحٕٗٞ جُؿٔؼ٤حش ٝجالضكحدجش جُطؼح٤ٗٝٚ :    جُوحٗــــــــٕٞ 

ٝصجسز جُطأ٤ٓ٘حش ٝجُؾإٕٝ جإلؾطٔحػ٤س أٝ ٌٓحضرٜح ك٢ أٓحٗس جُؼحفٔس ٝجُٔكحكظحش ، :      جُـــــــٞصجسز 

٢ٛٝ جُؿٜس جُشع٤ٔس جُٔؾشكس ػ٠ِ ٓشجهرس ضطر٤ن أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝالتكطٚ جُط٘ل٤ز٣س ٝجألٗظٔس ٝجُِٞجتف 

 .جُطؼح٤ٗٝس

٢ٛ جُؿٜس جُشع٤ٔس جُٔؾشكس ك٤٘حً ػ٠ِ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝئضكحدجضٜح ذكغد :        جُٞصجسز جُٔخطقـس 

 .جُ٘ٞع ٝجُطخقـ

 .ٝص٣ش جُطأ٤ٓ٘حش ٝجُؾإٕٝ جألؾطٔحػ٤س:    جُٞص٣ـــــــــــــش 

 .ٝص٣ش جُٞصجسز جُٔخطقس :       جُٞص٣ش جُٔخطـــ 

٢ٛ ٓ٘ظٔحش ئهطقحد٣س ٝئؾطٔحػ٤س د٣ٔوشجه٤س هٞػ٤س رجش ؽخق٤س ئػطرحس٣س :         جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس

 .ٓغطوِس ض٘ؾأ ٝكن أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ

 .جإلضكحد جُطؼح٢ٗٝ ألقذ ٓؿحالش جُطؼحٕٝ جُٔ٘ؾأز ذٔٞؾد أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ:        جإلضكحد جُ٘ٞػــ٢ 

 .جإلضكحد جُؼحّ جُطؼح٢ٗٝ:     جإلضكحد جُؼـــــحّ 

 .ؾ٤ٔغ جألػنحء جُٔغح٤ٖٔٛ ك٢ سأط ٓحٍ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس:        جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔـس

 .ٓؿِظ ئدجسز جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس: جُٔؿِـــــــــظ 

 .جُٔإضٔش جُؼحّ ُإلضكحد جُ٘ٞػ٢ أٝ جإلضكحد جُؼحّ جُطؼح٢ٗٝ:       جُٔإضٔـــــــــــش 

 ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُإلضكحد جُ٘ٞػ٢  أٝجإلضكحد جُؼحّ جُطؼح٢ٗٝ:          ج٤ُٜثــس جُؼحٓس 

 .جٌُٔطد جُط٘ل٤ز١ ُإلضكحد جُ٘ٞػ٢ أٝ جإلضكحد جُؼحّ جُطؼح٢ٗٝ:         جٌُٔطد جُط٘ل٤ـز١ 

ُؿ٘س جُشهحذس ٝجُطلط٤ؼ جُطؼح٢ٗٝ ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝـس أٝ جإلضكحد جُ٘ٞػ٢ أٝ :   ُؿ٘س جُشهحذس ٝجُطلط٤ـؼ

 .جإلضكحد جُؼحّ جُطؼح٢ٗٝ



 .جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ُٜزج جُوحٕٗٞ:          جُالتكس جُط٘ل٤ز٣ـس

ٛٞ جُ٘ظحّ جألعحع٢ جُ٘ٔٞرؾ٢ ألقذ ٓؿحالش جُؼَٔ جُطؼح٢ٗٝ جُز١ ضغطشؽذ ذٚ :  جُ٘ظحّ جالعحع٢ 

 .جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ك٢ ئػذجد أٗظٔطٜح جُذجخ٤ِس

 .جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس أٝ جإلضكحد جُ٘ٞػ٢ أٝ جإلضكحد جُؼحّ جُطؼح٢ٗٝ:         جُ٘ظحّ جُذجخِــ٢ 

ٛٞ ًَ كشع ضؼح٢ٗٝ ٣٘ؾأ ذٔٞؾد أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس أٝ جإلضكحد :       جُلــــــــــــشع 

 .جُ٘ٞػ٢ أٝ جإلضكحد جُؼحّ جُطؼح٢ٗٝ

 

 

 

 

 جُرحخ جُػح٢ٗ

 جألٛذجف ٝ جُٔرحدٟء جُؼحٓس

 ٝأقٌحّ ضأع٤ظ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝأٛذجكٜح

 جُلقَ جألٍٝ

  جألٛذجف ٝجُٔرحدٟء جُؼحٓس

 :ضوّٞ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ػ٠ِ جألعظ جُطح٤ُس: (:3)مــــــادة

جُٔغحٛٔس جُؼ٤٘٤س أٝ جُ٘وذ٣س ُألؽخحؿ جُطر٤ؼ٤٤ٖ ٝجألػطرحس٤٣ٖ ذقلطْٜ ٓ٘طؿ٤ٖ أٝ ٓغط٤ٌِٜٖ - أ  

 .٣ضجُٕٝٞ أقذ ٓؿحالش جُ٘ؾحه جُطؼح٢ٗٝ

إٔ ٣ٌٕٞ ُِؿٔؼ٤س سأط ٓحٍ ٓغحْٛ ٖٓ ه٤ٔس أعْٜ ًَ ؽخـ ضطٞكش ك٤ٚ ؽشٝه جُؼن٣ٞس جُٞجسدز -  خ

ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ُٝٚ قن جألًططحخ ك٤ٜح أٝ جُط٘حصٍ ػٜ٘ح أل١ ؽخـ آخش ٝكوحً ألقٌحّ  (21)ك٢ جُٔحدز 

 .ٛزج جُوحٕٗٞ ٝجُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس

 .إٔ ٣ٌٕٞ ٌَُ ػنٞ ك٢ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس فٞش ٝجقذٜٓٔح ًحٕ ػذد جألعْٜ جُط٢ ٣ٔطٌِٜح- ؼ 



 .إٔ ال ضكقَ كحتذز ػ٠ِ سأط جُٔحٍ ضض٣ذ ػٔح ٛٞ ٓكذد ك٢ ٛزج جُوحٕٗٞ-  د 

 .ٖٓ ئؾٔح٢ُ ه٤ٔس جألعْٜ% 10إٔ ال ضض٣ذ ه٤ٔس جألعْٜ ٌَُ ػنٞ ػ٠ِ - ٛـ 

ال ٣ؿٞص ُِؼنٞ جُٔإعظ إٔ ٣٘غكد ٖٓ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ئال ذؼذ ٓن٢ ٓحال ٣وَ  : (4 )مـــــــادة

ػٖ ػح٤ٖٓ ٖٓ ضحس٣خ أٗنٔحٓٚ ٝكوحً ُإلؾشجءجش جُط٢ ضكذدٛح جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ُٜزج جُوحٕٗٞ ٣ٌٕٝٞ ُٚ 

 .ػ٘ذتز جُكن ك٢ أعطشدجد ه٤ٔس أعٜٔٚ ٖٓ جُؿٔؼ٤س 

 أعْٜ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس أع٤ٔٚ ٝؿ٤ش هحذِس ُِطؿضتس ٝال ٣ؿٞص جُكؿض ػ٤ِٜح ئال ُذ٣ٕٞ (5 )مــــــــادة

 .ػ٠ِ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ٝذكٌْ هنحت٢

ضٜذف جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ئ٠ُ ص٣حدز جإلٗطحؼ ٝضكغ٤ٖ ٓغطٟٞ جُؼَٔ ٝجُٔؼ٤ؾس : (6 )مــــــادة

ألػنحتٜح ٝضوذ٣ْ جُخذٓحش جُنشٝس٣س ك٢ ٓ٘طوس أخطقحفٜح ٝٗؾش جُٞػ٢ جُطؼح٢ٗٝ ذ٤ٖ أػنحتٜح 

ٝقػْٜ ػ٠ِ جُ٘ؾحه ك٢ جألػٔحٍ جُٔؾطشًس ٝضأ٤ِْٜٛ ٝضذس٣رْٜ ذٔح ٣كون أٛذجف جُطؼحٕٝ ٝؿشط ٝض٤ٔ٘س 

قد جُٔغحػذز جُٔطرحدُس ذ٤ْٜ٘ ٝضشذ٤طْٜ ػ٠ِ أعحط جُؼَٔ جُطؼح٢ٗٝ جُٔططٞس ٝرُي ُِٔغحٛٔس ك٢ ضط٣ٞش 

جُط٤ٔ٘س جإلهطقحد٣س ٝجإلؾطٔحػ٤س ُِٞهٖ ٝٝكوحً ُِٔرحدٟء ٝجألٛذجف جُطؼح٤ٗٝس جُٞجسدز ك٢ أقٌحّ ٛزج 

 .جُوحٕٗٞ

   جُؼَٔ ػ٠ِ ض٣ٌٖٞ جُؼالهحش جُطؼح٤ٗٝس ٝض٤ٔ٘طٜح ذ٤ٖ جُٔٞجه٤ٖ٘ ك٢ ٓ٘طوس ٗؾحه (:7 )مـــــــادة

جُطؼح٤ٗٝس ٝض٤ٔ٘س جُخرشجش ٝجُٜٔحسجش جُل٤٘س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س ألػنحتٜح ٝضؾؿ٤غ جُطؼحَٓ ٓؼٜح ذٌحكس جُٞعحتَ 

 .جُٔطحقس 

   جُؼَٔ ػ٠ِ ص٣حدز جُطؼحَٓ ذ٤ٖ جُٔؾطش٤ًٖ ُٝلحتذضْٜ ٝرُي ٖٓ خالٍ سكغ ٓغطٟٞ (:8 )مـــــــادة

 .جُٔضج٣ح ألػنحء جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس 

 .   جُذكحع ػٖ قوٞم أػنحتٜح ضؿحٙ جُـ٤ش (:9 )مـــــــادة

   جُؼَٔ ػ٠ِ ضكغ٤ٖ أقٞجٍ أػنحء جُؿٔؼ٤س جإلهطقحد٣س ٝجإلؾطٔحػ٤س ذط٘ظ٤ْ (:10 )مـــــــادة

 .ؾٜٞدْٛ ٝكوحً ُ٘ٞع ٝٗؾحه جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس 

   ض٘ظ٤ْ جُكقٍٞ ػ٠ِ جُوشٝك ذٔخطِق أٗٞجػٜح هروحً ُكحؾس أػنحتٜح أٝ ُط٣َٞٔ (:11 )مـــــــادة

 .أٗؾططٜح 

 

 



 

 جُلقَ جُػح٢ٗ

 أقٌحّ ضأع٤ظ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝضغؿ٤ِٜح ٝأؽٜحسٛح

       ضإعظ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝالتكطٚ جُط٘ل٤ز٣س ٝضرحؽش (:12 )مـــــــادة

 .ٗؾحهٜح مٖٔ جُ٘طحم جُٔكذد ُٜح ك٢ ٗظحٜٓح جُذجخ٢ِ

      ٣ؾطشه إلٗؾحء جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس إٔ ال٣وَ ػذد جألػنحء جُٔإعغ٤ٖ ٌَُ ؾٔؼ٤س (:13 )مـــــــادة

ػنٞجً ٖٓٔ ض٘طرن ػ٤ِْٜ ؽشٝه جُؼن٣ٞس ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٓح ػذج جُؿٔؼ٤حش  (31)ضؼح٤ٗٝس ػٖ 

 .جُطؼح٤ٗٝس جُكشك٤س ك٤ؾطشه أال ٣وَ ػذد أػنحتٜح جُٔإعغ٤ٖ ػٖ ٝجقذ ٝػؾش٣ٖ ػنٞجً 

٣ٌٕٞ ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ػوذ ضأع٤ظ ٌٓطٞخ ٝٓٞهغ ػ٤ِٚ ٖٓ هرَ جُٔإعغ٤ٖ    : (:14 )مـــــــادة

٣طنٖٔ ئعْ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ذٔح ٣ذٍ ػ٠ِ فلطٜح جُطؼح٤ٗٝس ألقذ أؽٌحٍ جُؼَٔ جُطؼح٢ٗٝ ٝأؿشجمٜح 

ٝٗطحم ٗؾحهٜح ٝٓوشٛح ٝال ٣ؿٞص إٔ ضغ٠ٔ ذأعْ أقذ أػنحتٜح أٝ ذطغ٤ٔس ضػ٤ش جُِرظ ٓغ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس 

أخشٟ ٓٔحغِس ُٜح ضٌٕٞ ك٢ ئهحس جُ٘طحم جُؿـشجك٢ ُ٘ؾحهٜح ٝكوحً ُٔح ض٘ظٔٚ جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ُٜزج 

 .جُوحٕٗٞ

٣ؼطرش جألكشجد جُٔؾطشًٕٞ ك٢ ضأع٤ظ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ٝجُٔٞهؼٕٞ ػ٠ِ ػوذ    : (:15 )مـــــــادة

ضأع٤غٜح ٓإعغ٤ٖ ُٜح ُْٜٝ فالق٤حش جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس ٣ٝخطحسٕٝ ٖٓ ذ٤ْٜ٘ ُؿ٘س ضكن٤ش٣س ٓإهطس 

 .ُٔرحؽشز ئؾشجءجش جُطأع٤ظ ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ

    جألػنحء جُٔإعغٕٞ ٓغثُٕٞٞ ذحُطنحٖٓ ػٔح ٣طشضد ػ٠ِ ضأع٤ظ جُؿٔؼ٤س (:16 )مـــــــادة

 .جُطؼح٤ٗٝس ٖٓ ئُطضجٓحش ئ٠ُ إٔ ٣طْ ئخالء ٓغث٤ُٞطْٜ ٖٓ هرَ جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس

   ضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س جُر٤حٗحش جُط٢ ٣ؿد إٔ ٣ؾطَٔ ػ٤ِٜح جُ٘ظحّ جألعحع٢ (:17 )مـــــــادة

 .جُ٘ٔٞرؾ٢ ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ

٣قذس جُٞص٣ش جُٔخطـ ذحُط٘غ٤ن ٓغ جُٞصجسز جُ٘ظحّ جألعحع٢ جُ٘ٔٞر ؾ٢    : (:18 )مـــــــادة

ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ذكغد جُ٘ٞع ٝجُطخقـ أٝ أ١ ضؼذ٣الش مشٝس٣س ػ٤ِٚ ذ٘حًء ػ٠ِ ئهطشجـ جُؿٔؼ٤س 

 .جُؼ٤ٓٞٔس ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ػرش جإلضكحد جُ٘ٞػ٢ ٝجإلضكحد جُؼحّ ُإلعطشؽحد ذٚ ػ٘ذ ئٗؾحء أ١ ؾٔؼ٤س

ضؼذ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس أٗظٔطٜح جُذجخ٤ِس ذحالعطشؽحد ذأقٌحّ جُ٘ظحّ جألعحع٢    : (:19 )مـــــــادة

جُ٘ٔٞر ؾ٢ ٝذٔوطن٠ أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝالتكطٚ جُط٘ل٤ز٣س ٣ٝوش جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ ٖٓ هرَ جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس 

 .٣ٝؼطٔذ ٖٓ هرَ جُٞصجسز



   ضٌطغد جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس جُؾخق٤س جإلػطرحس٣س ٝضٔحسط ٗؾحهٜح ٝفالق٤حضٜح ٖٓ (:20 )مـــــــادة

 .ضحس٣خ ضغؿ٤ِٜح ٝأؽٜحسٛح ٖٓ هرَ جُٞصجسز

(جُؼن٣ٞس جُطؼح٤ٗٝس )جُلقَ جُػحُع  

 :-٣ؾطشه ك٢ ػنٞ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ٓح٢ِ٣  : (21)مــــــــادة 

 .جٕ ٣ٌٕٞ ٢٘ٔ٣ جُؿ٘غ٤س - 1

 .إٔ ٣ٌٕٞ هذ أًَٔ جُػحٓ٘س ػؾش ٖٓ جُؼٔش ٣ٝطٔطغ ذٌحَٓ جأل٤ِٛس - 2

 .إٔ ٣ِطضّ ذحُوحٕٗٞ  ٝجُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس- 3

 .إٔ ال ٣ٌٕٞ ػنٞجً ك٢ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس أخشٟ رجش أؿشجك ٓٔحغِس ك٢ ٓ٘طوس ٗؾحه جُؿٔؼ٤س - 4

 .إٔ ٣غحْٛ  ك٢ سأط ٓحٍ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ذٔح ال ٣وَ ػٖ عْٜ ٝجقذ- 5

 .إٔ ٣ذكغ سعّٞ جُؼن٣ٞس ًٔح ٣كذدٛح جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس- 6

 .إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ٓقِكس غحذطس ك٢ ٓ٘طوس ٗؾحه جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس- 7

   ٣كن ُٖٔ ض٘طرن ػ٤ِٚ ؽشٝه جُؼن٣ٞس ك٢ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس إٔ ٣طوذّ ذطِد خط٢ (:22 )مـــــــادة

ئ٠ُ ست٤ظ ٓؿِظ ئدجسز جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ُإلٗطغحخ ج٤ُٜح ، ٝػ٠ِ ٓؿِظ جإلدجسز جُرص ك٢ جُطِد خالٍ  

ؽٜش٣ٖ ٖٓ ضحس٣خ ضوذ٣ٔٚ ، ٣ٝؼطرش ٓن٢ ٓذز جُؾٜش٣ٖ دٕٝ ئؾحذس ذٔػحذس جُورٍٞ ، ٣ٝؿٞص ُٖٔ سكل 

 .هِرٚ جُطظِْ خالٍ ؽٜش ٖٓ ضحس٣خ ئذالؿٚ ذحُشكل ئ٠ُ جُونحء

 :-ضلوذ جُؼن٣ٞس ك٢ جُكحالش جُطح٤ُس   : (:23 )مـــــــادة

 .كوذجٕ جُؼنٞ ؽشهحً ٖٓ ؽشٝه جُؼن٣ٞـــس-      1

 .جإلٗغكحخ ٖٓ ػن٣ٞس جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس-      2

3      - ً  .جُٞكحز ذؼذ غرٞضٜح ؽشػـــــح

4      - ً  .صٝجٍ جأل٤ِٛس ذػرٞضٜح ؽشػح

 .جُلقَ ذوشجس ٓغرد ٣ٝر٤ٖ جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ قحالش جُلقَ ُِٝٔلقٍٞ جُطظِْ ُِونحء -      5



٣كن ُِؼنٞ جُٔ٘ط٤ٜس ػن٣ٞطٚ ك٢ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس أل١ عرد ٖٓ جألعرحخ ًٔح    : (:24 )مـــــــادة

٣كن ُٞسغس جُٔطٞك٢ جعطشدجد  ه٤ٔس جألعْٜ جُط٢ ٣ٔطٌِٜح ٓغ جسذحقٜح ذؼذ ئعط٤لحء ؾ٤ٔغ جُطضجٓحضٚ ٗكٞ 

جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ػ٠ِ إٔ ال ٣طشضد ػ٠ِ رُي ضخل٤ل سأعٔحٍ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس أغ٘حء جُغ٘س جُٔح٤ُس جُط٢ 

٣وغ ك٤ٜح جإلعطشدجد ٣ٝغطػ٠٘ ٖٓ ٛزج جُؾشه جُٔطٞك٢ ئر ٣ؿد إٔ ضذكغ ُِٞسغس ه٤ٔس أعْٜ ٓٞسغْٜ ٣ٝظَ 

 .جُؼنٞ جُٔ٘غكد أٝ جُٔلقٍٞ ٓغثٞالً ػٖ جُطضجٓحضٚ جُطؼح٤ٗٝس خالٍ جُغ٘س جُٔح٤ُس الٗغكحذٚ أٝ كقِٚ

   ٣ؿٞص ك٢ قحُس صٝجٍ جُؼن٣ٞس ذغرد جُٞكحز إٔ ٣كَ ٓكَ جُؼنٞ جُٔطٞك٢ ك٢ (:25 )مـــــــادة

جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس جقذ ٝسغطٚ جُؾشػ٤٤ٖ أٝ ٝف٤ْٜ أٝ جُوحتْ ػ٤ِْٜ ٖٓٔ ض٘طرن ػ٤ِْٜ ؽشٝه جُؼن٣ٞس 

ذؼذ أخز جُٔٞجكوس ٖٓ ذو٤س جُٞسغس ٣ٌٕٝٞ ُِٞجسظ جُز١ ضـط٢ ققطٚ ٓوذجس جُٔغحٛٔس جُٔطِٞذس ُورُٞٚ 

 .ػنٞجً ك٢ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس إٔ ٣ورَ ذٜح ٝكوحً ُِوحٕٗٞ

 .   ضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س قوٞم ٝٝجؾرحش جألػنحء(:26 )مـــــــادة

   ال ٣طكَٔ ػنٞ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس أ١ ٖٓ جُطضجٓحضٜح ئال ك٢ قذٝد ٓغحٛٔطٚ ك٢ (:27 )مـــــــادة

 .سأعٔحُٜح

 جُلقَ جُشجذغ

 أٗٞجع ٝئخطقحفحش جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس

  جُلشع جألٍٝ

 جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُضسجػ٤س

   ضٔحسط جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُضسجػ٤س ٗؾحهٜح ك٢ جُٔؿحالش جُضسجػ٤س جُط٢ ضططِرٜح (:28 )مـــــــادة

 :قحؾس أػنحتٜح ٝرُي ك٢ ئهحس جُخطو ٝجُغ٤حعس جُؼحٓس ٝضٜذف ذقلس خحفس ئ٠ُ ٓح ٢ِ٣ 

 .ضٞك٤ش ج٥الش ٝجُٔؼذجش جُضسجػ٤س جُكذ٣ػس ُِؿٔؼ٤س ٝأػنحتٜح- أ 

جُؼَٔ ػ٠ِ ص٣حدز ضكغ٤ٖ جإلٗطحؼ جُضسجػ٢ ٖٓ خالٍ ض٘ظ٤ْ ٝض٘غ٤ن ؾٜٞد ٝئٌٓح٤ٗحش جألػنحء - خ

 .ٝسكغ ٓوذسضْٜ ػ٠ِ ئدخحٍ ٝئعطخذجّ جُٞعحتَ ٝجألعح٤ُد جُضسجػ٤س جُكذ٣ػس 

جُو٤حّ ذحُٔؾحس٣غ جُضسجػ٤س جإلٗطحؾ٤س ٝجإلعطػٔحس٣س جُط٢ ضططِرٜح قحؾس أػنحتٜح ٝٓ٘طوطْٜ ٝضطٞكش - ؼ

 .ٓوٞٓحش ٗؿحقٜح

جُط٘غ٤ن ٓغ جُٞصجسز جُٔخطقس ٝج٤ُٜثحش ٝجُٔؾحس٣غ جُطحذؼس ُٜح ك٢ ٓوحٝٓس ج٥كحش ٝجألٓشجك - د 

 .جُضسجػ٤س



   ضؼطرش ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس صسجػ٤س ًَ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ضٔحسط ٗؾحهٜح ك٢ جُٔؿحالش (:29 )مـــــــادة

 :-جُضسجػ٤س ٝضكذد أؽٌحٍ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُضسجػ٤س ذٔح ٢ِ٣ 

 .جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُضسجػ٤س ٓطؼذدز جألؿشجك- أ 

 .جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُضسجػ٤س جُ٘ٞػ٤س- خ 

   ضؼطرش ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس صسجػ٤س ٓطؼذدز جألؿشجك ًَ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ض٘ؾأ ُطوذ٣ْ (:30 )مـــــــادة

جُخذٓحش ألػنحتٜح ك٢ ٓؿحٍ جإلٗطحؼ جُضسجػ٢ ذؾو٤ٚ جُ٘رحض٢ ٝجُك٤ٞج٢ٗ ٝضٔحسط ٗؾحهٜح ذأقذ جألٝؾٚ 

 :-جُطح٤ُس 

جُؼَٔ ػ٠ِ ضٞك٤ش ج٤ُ٥حش ٝجُٔح٤ً٘حش ٝجُٔؼذجش جُضسجػ٤س ٝهطغ جُـ٤حس ٝف٤حٗطٜح ٝضأؾ٤شٛح ٝذ٤ؼٜح -  أ 

ُألػنحء ٝؿ٤ش جألػنحء ك٢ ٓ٘طوس ئخطقحفٜح ٣ٝؿٞص ُٜح ئٗؾحء ٝضؿ٤ٜض ٓكطحش جُٔكشٝهحش 

 .(ذحُط٘غ٤ن ٓغ جُٞصجسز جُٔخطقس )ٝئعط٤شجد ٓططِرحضٜح ٖٓ ج٤ُ٥حش ٝجُٔؼذجش ٝٓغطِضٓحش جإلٗطحؼ 

جُؼَٔ ػ٠ِ ضغ٣ٞن قحفالش جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ُألػنحء ٝض٘ظ٤ْ جُطٌحَٓ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ئٗطحؾ٤حً - خ 

ٝٓخض٤ٗحً ٝضأ٤ٖٓ ضرحدٍ جُٔكحف٤َ ذ٤ٖ ٓ٘حهن جإلٗطحؼ ٖٓ ٗحق٤س ٝضأ٤ٖٓ ٝفُٜٞح ئ٠ُ جُغٞم ٖٓ ٗحق٤س 

 .أخشٟ

   ضؼطرش ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس صسجػ٤س ٗٞػ٤س ًَ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ضوّٞ ػ٠ِ ٗؾحه صسجػ٢ (:31 )مـــــــادة

ٗٞػ٢ ٝضٜذف ج٠ُ سكغ ٓغطٟٞ جإلٗطحؼ جُضسجػ٢ ٝضكغ٤ٖ ٗٞػ٤طٚ ٝسكغ ٓغطٟٞ ٓؼ٤ؾس جألػنحء 

 .ٓغطخذٓس ٝعحتَ جإلٗطحؼ جُكذ٣ػس مٖٔ خطس جُط٤ٔ٘س جإلهطقحد٣س ٝجإلؾطٔحػ٤س ُِذُٝس

   ضوّٞ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُضسجػ٤س جُ٘ٞػ٤س ذٔضجُٝس أقذ جألٗؾطس جُضسجػ٤س (:32 )مـــــــادة

 :-جُشت٤غ٤س جُطح٤ُس 

جُؼَٔ ك٢ ٓؿحٍ جإلٗطحؼ جُ٘رحض٢ ُٔكقٍٞ أعحع٢ ًحُؤف ٝجُرٖ ٝجُطرؾ ٝجُلحًٜس ٝجُوطٖ ٝؿ٤شٛح -  أ 

 .ٝكوحً ُِخقحتـ جُر٤ث٤س

 .جإلٗطحؼ جُك٤ٞج٢ٗ ك٢ ٓؿحٍ ضشذ٤س جألذوحس ٝجألؿ٘حّ ٝجُذٝجؾٖ ٝؿ٤شٛح- خ 

   ضط٠ُٞ ٝصجسز جُضسجػس ٝجُٔٞجسد جُٔحت٤س جألؽشجف جُل٢٘ ػ٠ِ أٝمحع ٝأٗؾطس (:33 )مـــــــادة

 .جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُضسجػ٤س ٝضوّٞ ذذػٜٔح ٝسػح٣طٜح ذٔح ٣ٌلَ ٗؿحقٜح ٝضكو٤ن أٛذجكٜح

 

 جُلشع جُػح٢ٗ



 جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جإلعطٜال٤ًس

   ضؼطرش ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ئعطٜال٤ًس ًَ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ض٘ؾأ ُـشك ذ٤غ جُغِغ (:34 )ادةـــــــم

ٝجُٔٞجد جإلعطٜال٤ًس جُط٢ ضوّٞ ذؾشجتٜح أٝ ئعط٤شجدٛح أٝ ئٗطحؾٜح ُٞقذٛح أٝ ذحُطؼحٕٝ ٓغ أ١ ؾٜس 

.ضؼح٤ٗٝس أخشٟ  

   ضٔحسط جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جإلعطٜال٤ًس ٗؾحهٜح ك٢ جُٔؿحالش جُط٢ ضططِرٜح قحؾس (:35 )مـــــــادة

 .أػنحتٜح 

   ٣ٞصع كحتل ٗؾحه جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس جالعطٜال٤ًس ػ٠ِ جػنحتٜح قغد ٗغرس (:36 )مـــــــادة

ٓغحٛٔس ًَ ْٜٓ٘ ك٢ سأعٔحُٜح ٝال ٣ؿٞص ُٜح إٔ ضر٤غ ذأؾَ ألػنحتٜح أٝ ؿ٤شْٛ جالّ ك٢ قذٝد ٗظحٜٓح 

 .جُذجخ٢ِ

   ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس جإلعطٜال٤ًس إٔ ض٘غن ٓغ ؿ٤شٛح ٖٓ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس (:37 )مـــــــادة

 .جإلعطٜال٤ًس ٝجُؿٜحش رجش جُؼالهس ذٜذف ضٞك٤ش جُغِغ جُٔخطِلس

    ضط٠ُٞ ٝصجسز جُط٣ٖٞٔ ٝجُطؿحسز جإلؽشجف جُل٢٘ ػ٠ِ أٝمحع ٝأٗؾطس جُؿٔؼ٤حش (:38 )مـــــــادة

 .جُطؼح٤ٗٝس جإلعطٜال٤ًس ٝدػٜٔح ٝسػح٣طٜح ذٔح ٣كون أٛذجكٜح

 جُلشع جُػحُع

 جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُغ٤ٌٔس

    ضؼطرش ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ع٤ٌٔس ًَ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ضٔحسط ٗؾحهٜح ك٢ ٓؿحٍ جإلٗطحؼ (:39 )مـــــــادة

 :-ٝجُطغ٣ٞن جُغ٢ٌٔ ٝرُي ك٢ ئهحس خطس جُذُٝس ٝع٤حعطٜح جُؼحٓس ٝضٜذف ذقلس خحفس ئ٠ُ ٓح ٢ِ٣ 

جُؼَٔ ػ٠ِ ص٣حدز ٝضكغ٤ٖ جإلٗطحؼ ٖٓ جُػشٝز جُغ٤ٌٔس ٝرُي ٖٓ خالٍ سكغ ٓوذسز ٝٓغطٟٞ ئٗطحؼ -  أ 

أػنحء جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ، ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ضكغ٤ٖ أقٞجُْٜ جإلهطقحد٣س ٝجإلؾطٔحػ٤س ػٖ هش٣ن ض٘ظ٤ْ 

 .ؾٜٞدْٛ ٝٓقحُكْٜ ٝكوحً ُ٘ؾحه جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس

جُؼَٔ ػ٠ِ ئفط٤حد جُٔ٘طؿحش جُغ٤ٌٔس جُٔخطِلس ٝضغ٣ٞوٜح دجخ٤ِحً ٝخحسؾ٤حً ٝئعط٤شجد ٝضٞك٤ش - خ 

ٓغطِضٓحش جإلٗطحؼ جُط٢ ضططِرٜح قحؾس جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ٝضط٣ٞش هشم ٝٝعحتَ جألفط٤حد ، ٝرُي 

 .ذحُط٘غ٤ن ٓغ جُؿٜحش جُٔخطقس

 

 :-    ض٘ؾأ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُغ٤ٌٔس ٝضضجٍٝ ٗؾحهٜح ٝكوحً ألقذ جألؽٌحٍ جُطح٤ُس(:40 )مـــــــادة



 :-جُطؼح٤ٗٝحش جُغ٤ٌٔس جُخذٓحض٤س  - 1

 .      ٢ٛٝ ًَ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ضضجٍٝ ٗؾحهٜح ك٢ ئهحس ضوذ٣ْ جُخذٓحش جُٔخطِلس ألػنحتٜح

 :جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُغ٤ٌٔس جإلٗطحؾ٤س جُخذٓحض٤س - 2

٢ٛٝ ًَ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ضوّٞ ػ٠ِ أعحط جُطِٔي جُؿٔحػ٢ ُٞعحتَ ٝٓغطِضٓحش جإلٗطحؼ ، ًٝزج ضوذ٣ْ 

 .خذٓحش جإلٗطحؼ ٝجُطغ٣ٞن ألػنحتٜح

   ضط٠ُٞ ٝصجسز جُػشٝز جُغ٤ٌٔس جإلؽشجف جُل٢٘ ػ٠ِ أٝمحع ٝأٗؾطس جُؿٔؼ٤حش (:41 )مـــــــادة

 .جُطؼح٤ٗٝس جُغ٤ٌٔس ٝدػٜٔح ٝسػح٣طٜح ذٔح ٣ٌلَ ٗؿحقٜح ٝضكو٤ن أٛذجكٜح

 جُلشع جُشجذغ

  جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جإلعٌح٤ٗس

    ضؼطرش ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ئعٌح٤ٗس ًَ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ض٘ؾأ ذـشك جألعطػٔحس (:42 )ادةـــــــم

.جُؿٔحػ٢ ُر٘حء جُٔغحًٖ أٝ ؽشجء جألسجم٢ ألػنحتٜح ٝضضجٍٝ ٗؾحهٜح ك٢ ٓؿحٍ جألعٌحٕ  

  ضٔحسط جُؿٔؼ٤حش جألعٌح٤ٗس ٗؾحهٜح ك٢ جُٔؿحالش جألعٌح٤ٗس جُط٢ ضططِرٜح قحؾس (:43 )مـــــــادة

 :أػنحتٜح ٝضٜذف ذقلس خحفس ئ٠ُ ٓح ٢ِ٣ 

جُؼَٔ ػ٠ِ ص٣حدز ٝضكغ٤ٖ جألعطػٔحس جُطؼح٢ٗٝ جألعٌح٢ٗ ٝرُي ٖٓ خالٍ سكغ ٓغطٟٞ ٓح ٣كقَ -  أ 

ػ٤ِٚ أػنحء جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ٖٓ ٓضج٣ح ُطكغ٤ٖ أقٞجُْٜ جإلهطقحد٣س ٝجإلؾطٔحػ٤س ٝػٖ هش٣ن ض٘ظ٤ْ 

ؾٜٞدْٛ ٝٓقحُكْٜ ٝكوحً ُ٘ؾحه جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس جُالصٓس إلٗؾحء جُٞقذجش جُغ٤ٌ٘س ذحعْ أػنحتٜح 

ٝضوغ٤ٜٔح ٝضٞص٣ؼٜح ػ٤ِْٜ إلهحٓس ٓغحًٖ ػ٤ِٜح ٝرُي ٓوحذَ جُطضجْٜٓ ذغذجد ٓح ٣غطكن ػ٠ِ ًَ ْٜٓ٘ ٖٓ 

 .ه٤ٔس جُؾشجء أٝ جإل٣ؿحس ٝكوحً ُِ٘ظحّ جألعحع٢ ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس

ضوذ٣ْ جُخذٓحش جُالصٓس ُِٞقذجش جُغ٤ٌ٘س جُٔ٘ؾأز ضؼح٤ٗٝحً ُطٌحَٓ جُر٤ثس جُغ٤ٌ٘س ٝسػح٣س جُطؿٔغ - خ 

 .جُغ٢ٌ٘ ذحُق٤حٗس ٝجُؼ٘ح٣س

    ضؼطرش ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ئعٌح٤ٗس ًَ  ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ض٘ؾأ ذٔٞؾد أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ (:44 )مـــــــادة

ُٔذز ٓكذدز أٝ ٓغطٔشز ذـشك ضٞك٤ش جُخذٓحش جألعٌح٤ٗس ألػنحتٜح ٖٓ خالٍ ٓغحٛٔس جألػنحء ك٢ 

ض٣ٌٖٞ سأط جُٔحٍ ٝدكغ جإلؽطشجًحش ٝضٔحسط أػٔحُٜح ك٢ جُٔؿحالش جُخذ٤ٓس ٝجإلعطػٔحس٣س ذٔح٣خذّ 

 :-جُٔؾحسًس ك٢ ػ٤ِٔس جُط٤ٔ٘س جإلهطقحد٣س ٝجإلؾطٔحػ٤س ٖٓ خالٍ ج٥ض٢ 

جُؼَٔ ػ٠ِ ضٞك٤ش جألسجم٢ ُـشك ذ٘حء جُٔغحًٖ ٖٓ خالٍ ٓح ضوذٓٚ جُذُٝس ٖٓ دػْ ٝسػح٣س - أ 

 .ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ (128)ذٔٞؾد ٗـ جُٔحدز 



جُؼَٔ ػ٠ِ ؽشجء جألسجم٢ ٝئهحٓس جُٔرح٢ٗ جُغ٤ٌ٘س ػ٤ِٜح ذـشك ض٤ٌِٜٔح ألػنحتٜح أٝ ُِطأؾ٤ش - خ 

ذأعؼحس ٓ٘حعرس ُز١ٝ جُذخَ جُٔكذٝد ٝجُط٘غ٤ن ٓغ جُٞصجسز جُٔخطقس ٝجُؿٜحش رجش جُؼالهس ُطغ٤َٜ 

ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ،   (45)ػ٤ِٔس ئؾشجءجش جُط٤ِٔي ٝجُطخط٤و ، ٝض٘ظ٤ْ ػ٤ِٔس جُطٞص٣غ ذٔٞؾد ٗـ جُٔحدز 

 .ٝٓح ٣كذدٙ جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ ُِؿٔؼ٤س

جُؼَٔ ػ٠ِ ضٞك٤ش جُخذٓحش جُؼحٓس ك٢ ئهحس جُٞقذجش جُغ٤ٌ٘س جُٔ٘ؾأز ٖٓ هرَ جُؿٔؼ٤س ٝجُط٘غ٤ن ٓغ - ؼ 

جُٞصجسز جُٔخطقس ٝجُؿٜحش رجش جُؼالهس ُطغ٤َٜ ػ٤ِٔس جإلؾشجءجش جُل٤٘س جُٔطؼِوس ذؼ٤ِٔس جُطخط٤و 

 .ٝجُٔغف ٝئغرحش هح٤ٗٞٗس جُط٤ِٔي ُألسجم٢ جُط٢ عطط٠ُٞ جُؿٔؼ٤س ؽشجتٜح ٖٓ جُـ٤ش 

    ُؼنٞ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝٚ جُكقٍٞ ػ٠ِ ؽٜحدز ٖٓ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ذر٤حٕ ضشض٤رٚ (:45 )مـــــــادة

 .مٖٔ جػنحتٜح جذطذجًء ٖٓ ضحس٣خ ضكش٣ش ٛزٙ جُؾٜحدز

 .   ال ٣ؿٞص ذ٤غ جُٔغحًٖ جُطؼح٤ٗٝٚ أٝ جُط٘حصٍ ػٜ٘ح قط٠ ٣طْ عذجد جالهغحه ًحِٓس(:46 )مـــــــادة

     ضط٠ُٞ ٝصجسز جالعٌحٕ ٝجُطخط٤و جُكنش١ جالؽشجف جُل٢٘ ػ٠ِ جٝمحع ٝجٗؾطس (:47 )مـــــــادة

جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جالعٌح٤ٗس ٝدػٜٔح ٝسػح٣طٜح ٝجُطؼحٕٝ ٓؼٜح ُذٟ جُر٘ي جُٔخطـ ٝؿ٤شٙ ٖٓ جُؿٜحش 

 .رجش جُؼالهس ، ٝذٔح ٣كون قغٖ جدجتٜح ألؿشجمٜح

 جُلشع جُخحٓظ

 جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُكشك٤س

    ضؼطرش ؾٔؼ٤س قشك٤س ًَ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ضٔحسط ٗؾحهٜح ك٢ جُٔؿحٍ جالٗطحؾ٢ (:48 )مـــــــادة

جُكشك٢ جُق٘حػ٢ ٝضؼَٔ ػ٠ِ ضوذ٣ْ جُخذٓحش جُٔ٘حعرس الػنحتٜح ٝضغ٣ٞن ٓ٘طؿحضْٜ ٝضٜذف ج٠ُ ضط٣ٞش 

ٝض٤ٔ٘س جُق٘حػحش جُكشك٤ٚ ٝضكذ٣ع ٝعحتَ جُؼَٔ ذٜح ُطكغ٤ٖ أدجتٜح ٝمٔحٕ جعطٔشجس٣طٜح ذحُط٘غ٤ن ٓغ 

 :-جُؿٜحش رجش جُؼالهس ٝرُي ػٖ هش٣ن ضكو٤ن جالؿشجك جُطح٤ُس

جق٤حء جُكشف ٝضط٣ٞش ٝعحتَ جُؼَٔ جُطو٤ِذ٣س ُِكشف ج٤ُذ٣ٝس ذٔخطِق جٗٞجػٜح ٝرُي ذؾط٠ -      1

 .جُٞعحتَ جٌُٔٔ٘س ٝض٣ٌٖٞ ػالهس ضٌح٤ِٓسُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٓغ ٓشجًض جُطذس٣د ٝجُطأ٤َٛ ج٢ُٜ٘ٔ 

 .جهحٓس جُٔؼحَٓ ٝجُٞسػ جُل٤٘س جُكذ٣ػس جُط٢ ضططِرٜح قحؾس ػِٜٔح-      2

جالػطٔحد ػ٠ِ جُٔٞجد جُخحّ جُٔك٤ِس جُالصٓس ُٜزٙ جُق٘حػحش ٝجعط٤شجد جقط٤حؾحضٜح ٖٓ جُخحسؼ ػٖ -      3

 .هش٣ن جُؿٜحش جُٔخطقس 

 .ضأ٤َٛ جُؼح٤ِٖٓ ٝضذس٣رْٜ ٝضط٣ٞش ٜٓحسجضْٜ ك٢ ٓخطِق جُكشف-      4



ٓٞجًرس جُٜٔحسجش ك٢ ٓؿحٍ جُق٘حػحش جُكشك٤س ٝٝعحتِٜح ٓك٤ِحً ٝخحسؾ٤حً ذٜذف ٗوَ ضو٤٘طٜح ج٠ُ -      5

 .جُذجخَ

ضٞػ٤س ٝجسؽحد جُٔٞجه٤ٖ٘ ٝجُق٘حع ذأ٤ٔٛس كٖ جُكشف عٞجء ذحُ٘غرس ُْٜ أٝ ذحُ٘غرس ُالهطقحد -      6

 .جُٞه٢٘ 

 :   ضكذد جؽٌحٍ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝٚ جُكشك٤ٚ ذٔح٢ِ٣ (:49 )مـــــــادة

 :جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝٚ جُخذ٤ٓس -      1

٢ٛٝ ًَ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ضضجٍٝ ٗؾحهٜح ُطوذ٣ْ جُخذٓحش جُٔخطِلٚ الػنحتٜح ك٢ ٓؿحالش جالٗطحؼ 

 .ٝجُطغ٣ٞن ٝضٞك٤ش ٓغطِضٓحش جالٗطحؼ ٝجُطغ٤ٜالش جالخشٟ جُط٢ ضططِرٜح قحؾس جُؿٔؼ٤ٚ 

 :جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝٚ جُخذ٤ٓس جالٗطحؾ٤ٚ-      2

٢ٛٝ ًَ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ضوّٞ ػ٠ِ جعحط جُطِٔي جُؿٔحػ٢ ُألػنحء ُٞعحتَ ٝٓغطِضٓحش جالٗطحؼ ًٝزج 

 ضوذ٣ْ خذٓحش جالٗطحؼ الػنحتٜح 

 :جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ جالٗطحؾ٤ٚ -      3

٢ٛ ًَ ؾٔؼ٤ٚ ضؼح٤ٗٝٚ ضٔحسط ٗؾحهٜح ػ٠ِ جعحط ج٤ٌُِٔٚ جُؿٔحػ٤ٚ ُالػنحء ، ُٞعحتَ ٝٓغطِضٓحش 

 .جالٗطحؼ ٝجعطـالُٜح ذقٞسٙ ؾٔحػ٤ٚ ٖٓ هرِْٜ

 جُرحخ جُػحُع

 جدجسز جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝسأعٔحُٜح
 جُلقَ جألٍٝ

 جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس

   ضطٌٕٞ جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس ٖٓ ؾ٤ٔغ جالػنحء جُٔغح٤ٖٔٛ ك٢ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝٚ (:50 )مـــــــادة

جُز٣ٖ جٝكٞج ذحُطضجٓحضْٜ ٝكوحً ُ٘ظحٜٓح جُذجخ٢ِ ٢ٛٝ أػ٠ِ عِطس ك٤ٜح ٝضؼطرش هشجسجضٜح ِٓضٓس ُألػنحء 

 .ٓحدجٓص ٓطلوس ٝأقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ

 :   ضط٠ُٞ جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس ٓٔحسعس جالخطقحفحش جُطح٤ُس (:51 )مـــــــادة

 .جٗطخحخ أػنحء ٓؿِظ جالدجسز ُٝؿ٘س جُشهحذس ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝالتكطس جُط٘ل٤ز٣س- أ 



ٓ٘حهؾس ٝجهشجس جُخطٞه جُشت٤غ٤س ُ٘ؾحه جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ُِغ٘س جُٔح٤ُس جُطح٤ُس مٖٔ جُغ٤حعس جُؼحٓس -خ

 .ُِذُٝس 

ٓ٘حهؾس ٝضؼذ٣َ ٝجهشجس جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ذٔحال٣طؼحسك ٓغ أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝالتكطٚ -ؼ

 .جُط٘ل٤ز٣س

 .ٓ٘حهؾس ضوحس٣ش ٝٓوطشقحش ٓؿِظ جالدجسز ُٝؿ٘س جُشهحذس ٝجضخحر جُوشجسجش جُٔ٘حعرس ذؾأٜٗح-د 

جُٔقحدهس ػ٠ِ ج٤ُٔضج٤ٗس جُغ٣ٞ٘س ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ٝٓ٘حهؾس جُكغحخ جُخطح٢ٓ جُٔؼٔذ ٖٓ ٓكحعد -ٛـ

 .هح٢ٗٞٗ أٝ ٓكحعد ٓؼطٔذ ضوشٙ جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس

عكد جُػوس ٖٓ ٓؿِظ جالدجسز أٝ أقذ جػنحتٚ ذأؿِر٤س غِػ٢ جػنحء جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس ٝذوشجس -ٝ 

 .ٓغرد

 .ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ (73 )جفذجس جُوشجسجش ُطٞص٣غ كحتل جُ٘ؾحه ٝك٢ جهحس جقٌحّ جُٔحدز -ص 

 .جُٔقحدهس ػ٠ِ هرٍٞ جٗنٔحّ ٝكقَ ٝجعطوحُس جألػنحء ٝكوذجٕ ػن٣ٞطْٜ -ـ 

جُٔقحدهس ػ٠ِ جؽطشجى جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ك٢ أػٔحٍ ٓؾطشًس ٓغ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس أٝؾٜحش جخشٟ -ه 

 .ًٝزُي جؽطشجًٜح ٓغ جالضكحد جُ٘ٞػ٢

 .جٗطخحخ ٓ٘ذٝذ٢ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ج٠ُ جُٔإضٔش جُؼحّ ُالضكحد جُ٘ٞػ٢ ُذٝسز جٗطخحذ٤س ًحِٓس-١

جهشجس قَ أٝ ضقل٤س جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس أٝ جٗذٓحؾٜح ٓغ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس أخشٟ ٓغ ٓشجػحز ٓحٝسد ك٢ -ى 

 .جُرحخ جُشجذغ ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ

 .ٓ٘حهؾس ج١ هنح٣ح أخشٟ ضذخَ مٖٔ جخطقحفحضٜح ذٔٞؾد ٛزج جُوحٕٗٞ-  ٍ 

   ضؿطٔغ جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس ٓشز ًَ ع٘س ػ٠ِ جألهَ ٣ٝكن ُٜح إٔ ضؼوذ أؾطٔحػحش (:52 )مـــــــادة

جعطػ٘حت٤س ذذػٞز ٖٓ ٓؿِظ جألدجسز أٝ ذطِد ٖٓ غِع أػنحتٜح ػ٠ِ جألهَ أٝ ذذػٞز ٖٓ جألضكحد جُ٘ٞػ٢ 

أٝ جُٞصجسز ٝضٌٕٞ دػٞز جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس ُألٗؼوحد ػرش ٝعحتَ جألػالّ جُشع٤ٔس جُٔشت٤س ٝجُٔغٔٞػس، 

 .ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ٝعحتَ ئذالؽ جُذػٞز

   ٣ؿٞص ُِؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس إٔ ضؼوذ جؾطٔحػحضٜح ػٖ هش٣ن جُٔ٘ذٝذ٤ٖ ك٢ قحُس إٔ (:53 )مـــــــادة

٣ٌٕٞ ػذد أػنحتٜح ًر٤ش ٣غطك٤َ ضؿ٤ٔؼْٜ ُطٞك٤ش جُ٘قحخ جُوح٢ٗٞٗ ُكنٞس جألؾطٔحػحش ٝكوحً ُٔح 

 .ض٘ظٔٚ جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ُٜزج جُوحٕٗٞ 



   ٓغ ٓشجػحز جألقٌحّ جُخحفس ك٢ ٛزج جُوحٕٗٞ ضٌٕٞ جؾطٔحػحش جُؿٔؼ٤ٚ جُؼ٤ٓٞٔٚ (:54 )مـــــــادة

ٝجرج ُْ ٣ٌطَٔ جُ٘قحخ ضذػ٠ جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس ُألٗؼوحد ٓشز أخشٟ . هح٤ٗٞٗٚ ذكنٞس غِػ٢ جألػنحء 

خالٍ خٔغس ػؾش ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ جُٔٞػذ جألٍٝ ٣ٌٕٝٞ جألؾطٔحع هح٤ٗٞٗحً ذكنٞس جألؿِر٤س جُٔطِوس كارج 

ُْ ضكنش جألؿِر٤س جُٔطِوس ضطْ جُذػٞز ُإلؾطٔحع ٓشز غحُػٚ خالٍ جسذغ ٝػؾش٣ٖ عحػٚ ٣ٌٕٝٞ جألؾطٔحع 

 .هح٤ٗٞٗحً ذكنٞس ػذد ال٣وَ ػٖ مؼل٢ أػنحء ٓؿِظ جإلدجسز

  ٓغ ٓشجػحز أقٌحّ جُٔحدز جُغحذوٚ ضقذس هشجسجش جُؿٔؼ٤ٚ جُؼ٤ٓٞٔٚ ذحألؿِر٤س جُٔطِوٚ (:55 )مـــــــادة

ُِكحمش٣ٖ ك٤ٔح ػذج قَ جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ جٝ دٓؿٜح جٝ ضؿضتطٜح جٝ ضؼذ٣َ ٗظحٜٓح جُذجخ٢ِ أٝ عكد جُػوٚ 

ٖٓ ذؼل أٝ ًَ جػنحء ٓؿِظ جألدجسٙ، ُٝؿ٘س جُشهحذٚ كطقذس هشجسجضٜح ذأؿِر٤س غِػ٢ أػنحء جُؿٔؼ٤س 

 .جُؼ٤ٓٞٔس

    ذطخ٣َٞ ٖٓ جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس ، ٣ؿٞص ُٔؿِظ جإلدجسز ضؼ٤٤ٖ ئدجسز ض٘ل٤ز٣س ٖٓ ر١ٝ (:56 )مـــــــادة

 .جُوذسز ٝ جٌُلحءٙ إلدجسز ٝض٘ل٤ز أػٔحٍ جُؿٔؼ٤س ، ٣ٝكذد جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ جُؾشٝه ٝجُنٞجذو جُٔ٘ظٔس ُزُي

 جُلقَ جُػح٢ٗ

 ٓؿِظ جدجسز جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس

   ٣ٌٕٞ ٌَُ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ٓؿِظ جدجسز ٣ذ٣ش ؽإٜٝٗح ض٘طخرٚ جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس ٖٓ (:57 )مـــــــادة

ذ٤ٖ أػنحتٜح ذحالهطشجع جُغش١ جُٔرحؽش ٣ٝكذد جُ٘ظحّ جالعحع٢ جُكذ جألد٠ٗ ٝجألػ٠ِ ُؼذد جػنحء 

 .جُٔؿِظ ذٔح ٣ط٘حعد ٓغ هر٤ؼس ٗؾحه ًَ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس 

   جرج خال ٌٓحٕ ػنٞ ٖٓ أػنحء ٓؿِظ جالدجسز أل١ عرد قَ ٓكِٚ جُؼنٞ (:58 )مـــــــادة

 .جُكحفَ ػ٠ِ أًرش ػذد ٖٓ جالفٞجش ك٢ جالٗطخحذحش 

   ٣كذد جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ ٜٓحّ ٝجخطقحفحش ٓؿِظ جالدجسز ٜٝٓحّ ٝجخطقحفحش (:59 )مـــــــادة

 .ست٤ظ ٝأػنحء جُٔؿِظ 

    (:60 )مـــــــادة

٣ؿطٔغ ٓؿِظ جالدجسز ٓشز ًَ ؽٜشػ٠ِ جألهَ ذذػٞز ٖٓ ست٤غٚ ُٝٔؿِظ جالدجسز إٔ ٣ؼوذ جؾطٔحػحش - أ 

جعطػ٘حت٤س ذ٘حًء ػ٠ِ هِد غِع أػنحتٚ ػ٠ِ إٔ ٣وذّ جُطِد ٓغررحً ٝػ٠ِ إٔ ٣ؼوذ جالؾطٔحع جُٔوطشـ ذؼذ 

 .جعرٞع ػ٠ِ جالهَ ٖٓ ضٞؾ٤ٚ جُذػٞز

ض٘ؼوذ جؾطٔحػحش جُٔؿِظ ذكنٞس جالؿِر٤ٚ جُٔطِوٚ الػنحتٚ ٣ٝطشأط جالؾطٔحع ست٤ظ جُٔؿِظ أٝ - خ 

ٗحترٚ ك٢ قحُس ؿ٤حذٚ ٝضقذس جُوشجسجش ذأؿِر٤س جالػنحء جُكحمش٣ٖ ٝػ٘ذ ضغح١ٝ جالفٞجش ٣شؾف 

 .جُؿحٗد جُز١ ٓ٘ٚ جُشت٤ظ 



   ٓذز ٓؿِظ جألدجسز غالظ ع٘ٞجش ٣ٝؿشٟ جٗطخحخ جُٔؿِظ جُؿذ٣ذ خالٍ جُػالغٚ (:61 )مـــــــادة

جألؽٜش جألخ٤شٙ ٖٓ أٗطٜحء جُٔذز جُٔكذدٙ ُِذٝسز جألٗطخحذ٤ٚ جُغحذوٚ ٝضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣ٚ ٓٞجػ٤ذ ذذء 

 .ٝجٗطٜحء جُذٝسجش جألٗطخحذ٤س ٝجؾشجءجش ض٘ل٤زٛح

ُكغحذْٜ أٝ ُكغحخ جُـ٤ش -    ٣كظش ػ٠ِ ست٤ظ ٝأػنحء ٓؿِظ جألدجسز إٔ ٣ضجُٝٞج (:62 )مـــــــادة

 .أػٔحالً ٖٓ أػٔحٍ جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ جُط٢ ضضجُٜٝح أٝ أػٔحالً ضطؼحسك ٓغ ٓقحُكٜح -  

٣ؿٞص ُٔؿِظ جألدجسز إٔ ٣ٞظق .. ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ  (56)   ٓغ ٓشجػحز ٗـ جُٔحدز (:63 )مـــــــادة

أخقحت٤٤ٖ ٝٓٞظل٤ٖ ذؾٌَ ضؼحهذ١ ٖٓ ذ٤ٖ جػنحء جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝس أٝ ٖٓ ؿ٤شْٛ ٖٓٔ ضطٞكش ك٤ْٜ 

ؽشٝه جُٞظ٤لٚ ٝجُطخقـ ، ؽش٣طٚ ػذّ ضرٞء ػنٞ جُؿٔؼ٤س جُٔٞظق أل١ ٓ٘قد ه٤حد١ ك٢ 

 جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس 

 

 جُلقَ جُػحُع

 

 ُؿ٘س جُشهحذس ٝجُطلط٤ؼ ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس

٣ٌٕٞ ٌَُ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ُؿ٘س سهحذس ض٘طخرٜح جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس ٖٓ ذ٤ٖ أػنحتٜح   :(:64 )مـــــــادة

ػٖ هش٣ن جُطض٤ًس أٝ ذحالهطشجع جُغش١ جُٔرحؽش ٣ٝكذد جُ٘ظحّ جألعحع٢ جُ٘ٔٞر ؾ٢ جُكذ جألد٠ٗ ٝجألػ٠ِ 

 .ُؼذد أػنحء ُؿ٘س جُشهحذس ُٝٔذز غالظ ع٘ٞجش ؽش٣طس إٔ ال ٣ٌٞٗٞج ٖٓ أػنحء ٓؿِظ جألدجسٙ 

   ٣كذد جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ ٜٓحّ ٝأخطقحفحش ُؿ٘س جُشهحذس ٝجُطلط٤ؼ ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝٚ (:65 )مـــــــادة

 .ٜٝٓحّ ٝأخطقحفحش ست٤ظ ٝأػنحء ُؿ٘س جُشهحذس

   ضؿطٔغ ُؿ٘س  جُشهحذس ٝجُطلط٤ؼ ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝٚ ٓشز ٝجقذز كق٤ِحً ػ٠ِ جألهَ (:66 )مـــــــادة

ذٔٞؾد ٓح٣كذدٙ جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ ُِؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ ٝذذػٞز ٖٓ ست٤غٜح ،  ُِٝؿ٘س جُشهحذس إٔ ضؼوذ 

 .  جؾطٔحػحش أعطػ٘حت٤س ذ٘حء ػ٠ِ هِد ٖٓ ست٤غٜح أٝ غِع أػنحتٜح 

 جُلقَ جُشجذغ

 سأعٔحٍ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس

 ٝٓـــٞجسدٛـــــح ٝٗظحٜٓـــــح جُٔحُـــــ٢

  :-   ضطٌٕٞ جُٔٞجسد جُٔح٤ُٚ ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝٚ  ٓٔح٢ِ٣ (:67 )ادةـــــــم

 .ه٤ٔس جألعْٜ جُط٢ ٣ذكؼٜح أػنحء جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس-      1

 .سعّٞ جُؼن٣ٞس جُط٢ ٣ذكؼٜح أػنحء جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ُٝٔشز ٝجقذٙ ٝالضغطشد -      2



 .ػحتذ جُ٘ؾحه جُ٘حضؽ ػٖ جألػٔحٍ ٝجُ٘ؾحهحش جُط٢ ضوّٞ ذٜح جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ -      3

 .جإلقط٤حه٢ ذأٗٞجػٚ ٝضر٤ٖ جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س جٗٞجػٚ -      4

جُذػْ جُز١ ضوذٓٚ جُذُٝٚ أٝ أ١ ؾٜس أخشٟ ٝكوحً ُ٘ٞع ٝهر٤ؼس ػَٔ جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ ٝذٔح -      5

 .ال٣طؼحسك ٓغ جُوٞج٤ٖٗ ٝجألٗظٔٚ جُ٘حكزز 

جُٜرحش ٝجُطرشػحش ٝجُٞفح٣ح جُط٢ ضكقَ ػ٤ِٜح جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ ٝذٔح ال٣طؼحسك ٓغ جُوٞج٤ٖٗ -      6

 .جُ٘حكزز 

 .جُوشٝك ٝجُٔغحػذجش ذٔح ال٣طؼحسك ٓغ جُوٞج٤ٖٗ جُ٘حكزٙ -      7

 .ج٣س ٓٞجسد جخشٟ الضطؼحسك ٓغ جُوٞج٤ٖٗ جُ٘حكزٙ-      8

   ٣كذد جُ٘ظحّ جألعحع٢ ُِؿٔؼ٤س ه٤ٔس جُغْٜ جُٞجقذ ، ًٔح ٣كذد جُكذ جألهق٠ ُؼذد (:68 )مـــــــادة

 .جألعْٜ جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔطٌِٜح جُؼنٞ ٖٓ ٓؿٔٞع سأعٔحٍ جُؿٔؼ٤س

   ئرج ُكوص ذحُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝٚ خغحتش ضشضد ػ٤ِٜح ػؿض ك٢ سأعٔحُٜح كال٣ؿٞص (:69 )مـــــــادة

 .ضٞص٣غ أ١ كحتل ك٢ جُغ٘ٞجش جُطح٤ُٚ ُِغ٘ٚ جُٔح٤ُٚ جُط٢ ًحٕ ك٤ٜح جُؼؿض قط٠ ٣طْ ضخط٢ جُؼؿض

   ضطرغ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝٚ ك٢ قغحذحضٜح جُ٘ظحّ جُٔكحعر٢ جُٔٞقذ جُٔؼٍٔٞ ذٚ ك٢ (:70 )مـــــــادة

 .جُؿٜٔٞس٣س ج٤٘ٔ٤ُس

   ضرذأ جُغ٘س جُٔح٤ُٚ ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ٓغ ذذج٣ٚ جُغ٘ٚ جُٔح٤ُٚ ُِذُٝـٚ ٝض٘ط٢ٜ ذٜ٘ح٣طٜح (:71 )مـــــــادة

 .ذحعطػ٘حء ػحّ جُطأع٤ظ ك٤ٌٕٞ مٖٔ جُغ٘ٚ جُٔح٤ُٚ جُط٢ ض٤ِٚ 

   ُألضكحد جُ٘ٞػ٢ جُو٤حّ ذلكـ جُكغحذحش جُخطح٤ٓٚ ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝٚ ٝٓشجهرس ٓذٟ (:72 )مـــــــادة

ض٘ل٤ز جُ٘ظحّ جُٔكحعر٢ ٝجُطو٤ذ ذٚ ٝذأقٌحّ جألٗظٔس جُذجخ٤ِس ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝٚ ٓغ ٓشجػحز ٗـ جُٔحدٙ 

 .ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ  (152)

   ٣ٞصع كحتل ٗؾحه جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝٚ ك٢ ٜٗح٣س جُغ٘ٚ جُٔح٤ُٚ ذؼذ جهططحع (:73 )مـــــــادة

 :جُٔقشٝكحش ٝجعطٜالى جألفٍٞ ٝرُي ػ٠ِ جُ٘كٞجُطح٢ُ 

 .أقط٤حه٢ هح٢ٗٞٗ قط٠ ٣قَ ج٠ُ مؼل٢ سأط جُٔحٍ  (10%- )

 .أقط٤حه٢ ػحّ  (10%- )



 .٣نحف ئ٠ُ سأط جُٔحٍ  (15%- )

 .ٌٓحكأز ضؾؿ٤ؼ٤س ألػنحء ٓؿِظ جألدجسٙ ٝجُٔٞظل٤ٖ  (5%- )

 .ُِطذس٣د ٝجُطأ٤َٛ  (3%- )

 .دػْ جُكشًس جُطؼح٤ٗٝٚ  (5%- )

 .ُق٘ذٝم جُؾإٕٝ جألؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س ُألػنحء  (2%- )

٣ٞصع ػ٠ِ أػنحء جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ذكغد جألعْٜ ذك٤ع الضض٣ذ ٗغرس جُطٞص٣غ ػ٠ِ  (50%- )

ٖٓ ه٤ٔس جألعْٜ ٣ٝنحف جُلحتل ػ٠ِ ٛزٙ جُ٘غرس ئ٠ُ سأعٔحٍ جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ ُِٝٞص٣ش  (25%)

ضؼذ٣َ أ١ ٖٓ ٛزٙ جُ٘غد ٓط٠ أهطنص - ذ٘حًء ػ٠ِ ئهطشجـ جألضكحد جُ٘ٞػ٢ أٝ جألضكحد جُؼحّ - جُٔخطـ 

جُٔقِكس رُي دٕٝ جُٔغحط ذحألعطوال٤ُس جُٔح٤ُٚ ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝٚ ، ك٢ ػ٤ِٔس جُطؼذ٣َ ُٜزٙ جُ٘غد ٓح 

ػذج جُ٘غد جُخحفٚ ذحألقط٤حه٢ جُوح٢ٗٞٗ ٝجُؼحّ ، ٝدػْ جُكشًس جُطؼح٤ٗٝٚ ك٤ؾطشه ٓٞجكوس ٓؿِظ 

 .جُٞصسجء

   ضوشس جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس ٤ًل٤س ضٞص٣غ جُٔرحُؾ جُٔخققس ُالقط٤حه٢ جُوح٢ٗٞٗ ، (:74 )مـــــــادة

 .ٝرُي ػ٘ذٓح ٣قَ ٛزج جإلقط٤حه٢ ج٠ُ مؼل٢ سأط جُٔحٍ

   ئرج أؽطشٟ ػنٞ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ٓؿٔٞػس ٖٓ جألعْٜ أغ٘حء جُغ٘س جُٔح٤ُٚ كطكغد (:75 )مـــــــادة

 .ُٚ جألسذحـ ٖٓ ضحس٣خ جُؾشجء قط٠ أخش جُغ٘ٚ جُٔح٤ُٚ

   ػ٠ِ ػنٞ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝٚ جُز١ ٣شؿد ك٢ جألٗغكحخ ٜٓ٘ح إٔ ٣ؾؼش ٓؿِظ (:76 )مـــــــادة

ٖٓ ٛزج  (24)جألدجسز ذشؿرطٚ هرَ ٜٗح٣س جُغ٘ٚ جُٔح٤ُٚ ذػالغس أؽٜش ػ٠ِ جألهَ ٓغ ٓشجػحز قٌْ جُٔحدز 

 جُوحٕٗٞ 

 

    (:77 )مـــــــادة

ال٣ؿٞص إٔ ٣ٞصع ػ٠ِ جألػنحء ٖٓ جُٔحٍ جُ٘حضؽ ػٖ جُطقل٤س أًػش ٓٔح أدٝٙ كؼالً ٖٓ ه٤ٔس جعْٜٜٔ - أ 

 .ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ (83)ٖٓ جُٔحدز  (أ)ك٢ جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ جرج ًحٕ جُكَ ٝجُطقل٤ٚ ضطر٤وحً ألقٌحّ جُلوشز 

 .ضكذد جُؿٔؼ٤ٚ جُؼ٤ٓٞٔٚ ٖٓ ٣إٍٝ ج٤ُْٜ جُٔطرو٠ ٖٓ ٗحضؽ جُطقل٤س - خ



   ٣كظش ػ٠ِ أػنحء جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ جُٔ٘كِٚ ٝػ٠ِ جُوحت٤ٖٔ ذأدجسضٜح ٝػ٠ِ (:78 )مـــــــادة

ٓٞظل٤ٜح جُو٤حّ ذأ١ ػَٔ ٣إد١ ج٠ُ ٓٞجفِس ٗؾحهٜح ٣ٝغش١ ٛزج جُكٌْ ك٢ قحُس دٓؽ جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ 

ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ًٔح ٣غش١ ٛزج جُكٌْ ك٢ قحُس ضؿضتس  (79)ٓغ ؾٔؼ٤ٚ ضؼح٤ٗٝٚ جخشٟ ٝكوحً ُِٔحدٙ 

 .  ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ (81)جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ ج٠ُ ؾٔؼ٤ط٤ٖ ضؼح٤ٗٝط٤ٖ أٝ أًػش ٝكوحً ُِٔحدٙ 

 جُرحخ جُشجذغ

 دٓؽ ٝضؿضتس ٝقَ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝٚ
 جُلقَ جألٍٝ

 دٓؽ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس

   ٣ؿٞص دٓؽ ؾٔؼ٤ط٤ٖ أٝ أًػشٓطٔحغِٚ ك٢ جألؿشجك ك٢ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ٝجقذز ذؼذ (:79 )مـــــــادة

جُط٘غ٤ن ٓغ جألضكحد جُ٘ٞػ٢ ٝجُٞصجسز جُٔخطقٚ ػ٠ِ إٔ ٣قذس ذزُي هشجس ٖٓ هرَ جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس 

ٌَُ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ٣ٝؿد إٔ ٣ٌٕٞ هشجس جُذٓؽ ذٔٞجكوس جؿِر٤س غِػ٢ أفٞجش أػنحء ًَ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس 

ٝالضؼطرش هشجسجضٜح ٗحكزز ئالّ ذؼذ ٓقحدهس جُٞص٣ش ٝضٌطغد جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس جُؿذ٣ذز ؽخق٤طٜح 

جالػطرحس٣س ذٔٞجكوس جُٞصجسز ػ٠ِ ػوذ ضأع٤غٜح ٝضغؿ٤ِٜح ٝأؽٜحسٛح ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝالتكطس 

 .جُط٘ل٤ز٣س

   ضؼطرش هشجسجش جُذٓؽ ذٔػحذس ػوٞد ض٘وَ ذٔٞؾرٜح قوٞم ٝجُطضجٓحش ٝٓٞؾٞدجش ًَ (:80 )مـــــــادة

 .ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس هرَ جُذٓؽ ج٠ُ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس جُؿذ٣ذٙ 

 جُلقَ جُػح٢ٗ

 ضؿضتس جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس

   ٣ؿٞص ضؿضتس ٗؾحه أ١ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ئ٠ُ ؾٔؼ٤ط٤ٖ ضؼح٤ٗٝط٤ٖ أٝ أًػش ذؼذ جُط٘غ٤ن (:81 )مـــــــادة

ٓغ جألضكحد جُ٘ٞػ٢ ٝجُٞصجسز جُٔخطقٚ ػ٠ِ إٔ ٣قذس ذزُي هشجس ٖٓ جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس ٣ٝؿد إٔ 

٣قذس هشجس جُطؿضتٚ ٖٓ غِػ٢ أفٞجش جػنحء جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ ٝال٣ؼطرش هشجس جُطؿضتٚ ٗحكزجً ئالّ ذؼذ 

ٓقحدهس جُٞص٣ش ؽش٣طس إٔ ال٣إد١ هشجس جُطؿضتٚ ئ٠ُ كوذجٕ جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ ُؾشٝه ضأع٤غٜح 

 .جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢ أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ 

   ٣ؼطرش هشجس ضؿضتس جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ ذٔػحذس ػوذ ٣طْ ذٔٞؾرٚ ضٞص٣غ قوٞم (:82 )مـــــــادة

ٝجُطضجٓحش جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ هرَ جُطؿضتٚ ػ٠ِ جُؿٔؼ٤ط٤ٖ جُطؼح٤ٗٝط٤ٖ أٝ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝٚ جُؿذ٣ذٙ 

ٝالضٌطغد جُؿٔؼ٤ٚ جُطؼح٤ٗٝٚ جُؿذ٣ذٙ ؽخق٤طٜح جألػطرحس٣ٚ ئال ذؼذ ضغؿ٤ِٜح ٝأؽٜحسٛح ٝكوحألقٌحّ ٛزج 

 .جُوحٕٗٞ ٝالتكطٚ جُط٘ل٤ز٣ٚ 

 جُلقَ جُػحُع



 قَ ٝضقل٤س جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس

 :-   ضكَ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ٝضقل٠ أٓٞجُٜح ك٢ أ١ ٖٓ جُكحالش جُطح٤ُس(:83 )مـــــــادة

ئرج ضؼشك سأط ٓحٍ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ُِ٘وـ ٤ًِحً أٝ ؾضت٤حً ذك٤ع ٣قرف جالعطٔشجس ك٢ ػِٜٔح -  أ 

 .ٓغطك٤الً أٝ ٓإد٣حً ئ٠ُ جُخغحسز

 .ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ (13)ئرج ٗوـ ػذد أػنحء جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ػٖ جُؼذد جُٔكذد ك٢ جُٔحدز -  خ

ئرج غرص أخالُٜح ذحُٔرحدب جألعحع٤س ُِطؼحٕٝ أٝ خشٝؾٜح ػ٠ِ أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝالتكطٚ جُط٘ل٤ز٣س -  ؼ

 .ٝٗظحٜٓح جُذجخ٢ِ ٝٗقٞؿ جُذعطٞس

ذكٌْ هنحت٢ ذحش ٣قذس ٖٓ جُٔكٌٔس جُٔخطقس ذ٘حء ػ٠ِ دػٟٞ ؾضجت٤س ٖٓ جُـ٤ش ئرج ٓحسعص -  د

 .جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس أٗؾطس ضخحُق جُوٞج٤ٖٗ جُ٘حكزز أٝ خشٝؾٜح ػٖ جألؿشجك جُط٢ أٗؾثص ٖٓ أؾِٜح

   ٣قذس هشجس قَ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ٝضقل٤س أٓٞجُٜح ٖٓ هرَ جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس (:84 )مـــــــادة

ٝذٔٞجكوس غِػ٢ أفٞجش أػنحتٜح ك٢ قحُس ٝؾٞد أ١ ٖٓ جُكحالش جُٔكذدز ك٢ جُٔحدز جُغحذوس ، ٣ٝقحدم 

جُٞص٣ش ػ٠ِ هشجس جُكَ ، ُِٝؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس ضؼ٤٤ٖ ٓقل٢ أٝ أًػش ٖٓ ذ٤ٖ أػنحتٜح ٖٓ ؿ٤ش أػنحء 

 .ٓؿِظ جإلدجسز ئ٠ُ ؾحٗد ٓٔػ٤ِٖ ٖٓ جُؿٜحش رجش جُؼالهس

   ٣قذس جُٞص٣ش هشجس جُكَ ٝجُطقل٤س ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ذ٘حًء ػ٠ِ هشجس ٣قذس ٖٓ (:85 )مـــــــادة

جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ، ٣ٝ٘ؾش هشجس جُكَ ٝجُطقل٤س ػرش ٝعحتَ جإلػالّ جُٔشت٤س 

 .ٝجُٔغٔٞػس ٝجُٔوشؤز

   ٣ؿٞص جُطؼٖ ك٢ هشجس قَ جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔخطقس ٝرُي خالٍ (:86 )مـــــــادة

 .عط٤ٖ ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ ٗؾش جُوشجس ٝئذالؿٚ ٝضلقَ جُٔكٌٔس ك٢ جُطؼٖ ٝكوحً ُإلؾشجءجش جُ٘حكزز

 جُرحخ جُخحٓظ

 جإلضكحدجش جُطؼح٤ٗٝس ٝأٛذجكٜح
 جُلقَ جألٍٝ

 جإلضكحدجش جُ٘ٞػ٤س

   ٣ؿٞص إٔ ٣٘ؾأ ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٌَُ ٗٞع ٖٓ أٗٞجع جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس (:87 )مـــــــادة

 .ئضكحد خحؿ ذٜح



   ٣طٌٕٞ ًَ ئضكحد ٗٞػ٢ ٖٓ ػذد ٖٓ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس رجش جُ٘ٞع جُٞجقذ ال ٣وَ (:88 )مـــــــادة

ػٖ خٔظ ؾٔؼ٤حش ، ٝرُي ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُؿٜٔٞس٣س ػ٠ِ إٔ ال٣ؾٌَ أًػش ٖٓ ئضكحد ٗٞػ٢ ٝجقذ 

٣ٝؿٞص ُإلضكحدجش جُ٘ٞػ٤س ضؾ٤ٌَ كشٝع ُٜح ك٢ جُٔكحكظحش ٝضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س جُٔوش جُشت٤غ٢ ٌَُ 

 .ئضكحد ٗٞػ٢ ذكغد ٓحضوطن٤ٚ جُٔقِكس جُؼحٓس ًٝزج ئؾشجءجش ضؾ٤ٌَ كشٝع جإلضكحدجش جُ٘ٞػ٤س

   ضؼطرش جإلضكحدجش جُ٘ٞػ٤س ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٓ٘ظٔحش ؽؼر٤س ئهطقحد٣س ئؾطٔحػ٤س (:89 )مـــــــادة

د٣ٔوشجه٤س ٝهٞػ٤س ضطٔطغ ذحُؾخق٤س جإلػطرحس٣س ٝجالعطوالٍ جُٔح٢ُ ٝجإلدجس١ ٣ٝغط٘ذ ػِٜٔح ٝٗؾحهٜح 

 .ػ٠ِ أعظ ٝٓرحدب جُؼَٔ جُطؼح٢ٗٝ ٝأقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝالتكطٚ جُط٘ل٤ز٣س ، ٣ٌٕٝٞ دٝسٙ ض٘غ٤و٢ كوو

   ٣ٜذف جإلضكحد جُ٘ٞػ٢ ئ٠ُ جُٔغحٛٔس ك٢ ػ٤ِٔس جُط٤ٔ٘س ٝٓغحػذز جُؿٔؼ٤حش (:90 )مـــــــادة

جُطؼح٤ٗٝس جُ٘ٞػ٤س ك٢ ضكو٤ن أٛذجكٜح ، ٝجُط٘غ٤ن ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ٖٓ ؾٜس ٝذ٤ٖ جألؾٜضز جُٔخطقس ٖٓ ؾٜس 

أخشٟ ، ًٔح ٣وّٞ جإلضكحد ذٔغحػذضٜح ػ٠ِ جُٜ٘ٞك ذأػرحتٜح ٝض٘ظ٤ْ ؽإٜٝٗح جُٔح٤ُس ٝجإلدجس٣س 

ٝجُٔؾحسًس ك٢ قَ ٓؾحًِٜح ٝضز٤َُ جُقؼٞذحش ٝجُؼورحش جُط٢ ضٞجؾٜٜح ٝضو٣ْٞ ٓ٘ؿضجضٜح ٝجُطؼش٣ق ذٜح 

 :ذحإلؽطشجى ٓغ جألؾٜضز جُٔخطقس ٣ٝوّٞ جإلضكحد جُ٘ٞػ٢ ذقلس خحفس ذٔح٢ِ٣

جُٔغحػذز ك٢ ٝمغ جُخطو جُغ٣ٞ٘س ه٣ِٞس جألؾَ ٝجُرشجٓؽ جُٔخطِلس ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝجُٔؾحس٣غ - أ 

 .جُطحذؼس ُٜح

ٓغحػذز جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ك٢ جُو٤حّ ذحُٔؾحس٣غ جإلهطقحد٣س ٝجألؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س ذٜذف ضط٣ٞش - خ

 .ٗؾحه جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ذٔحال٣طؼحسك ٝجُخطو جُؼحٓس ُِذُٝس

ٝمغ جُخطو ٝجُرشجٓؽ ُطأ٤َٛ جٌُٞجدس ٝجًغحذٜح جُخرشجش ٝجُٜٔحسجش جُؼ٤ِٔس ذٔح ٣كون سكغ -  ؼ

ٓغطٟٞ جألدجء ألػنحء جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ػ٠ِ أعظ قذ٣ػس ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ئعطخذجّ ٓخطِق 

جُطخققحش جُٔطِٞذس ُٔغحػذز جإلضكحد ٝجُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ك٢ ض٘ل٤ز جالٗؾطس جُط٢ ضوّٞ ذٜح ذحُط٘غ٤ن 

 .ٓغ جُؿٜحش رجش جُؼالهس

جالؽشجف ػ٠ِ جالؾطٔحػحش جُط٢ ضؼوذٛح جُؿٔؼ٤حش جُؼ٤ٓٞٔس ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝجالػذجد ٝجُطكن٤ش -  د

 .ُِٔإضٔشجش جُطؼح٤ٗٝس ذحُط٘غ٤ن ٓغ جُؿٜحش رجش جُؼالهس

 .جُٔغحػذز ك٢ ٓطحذؼس ئعطٌٔحٍ ضغؿ٤َ ٝئؽٜحس جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس، ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ-  ٛـ

 .ئهطشجـ جُطؾش٣ؼحش ٝضؼذ٣الضٜح جُخحفس ذٚ ٝذحُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُط٢ ض٘ذسؼ مٖٔ ئهحسٙ جُ٘ٞػ٢-  ٝ

ض٘ظ٤ْ جُؼالهحش ٝضرحدٍ جُخرشجش ٝجُطؼحٕٝ ذ٤ٖ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝض٘غ٤ن ٓخطِق جُرشجٓؽ -  ص

جالؾطٔحػ٤س ذ٤ٜ٘ح ٝض٘ظ٤ْ جالؾطٔحػحش جُٔٞعؼس ٝجُ٘ذٝجش ٝئفذجس جُ٘ؾشجش جُذٝس٣س ٝجُخحفس ٝئهحٓس 

 .جُٔؼحسك جُغ٣ٞ٘س ذـشك ٗؾش جُٞػ٢ جُطؼح٢ٗٝ ٝضط٣ٞش جُكشًس جُطؼح٤ٗٝس ٝضكو٤ن أٛذجكٜح



ضٔػ٤َ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جألػنحء ك٢ جُؼالهحش ٓغ جإلضكحدجش جُٔ٘حظشز ُٜح ك٢ جُذجخَ ٝجُخحسؼ -  ـ

 .ٝأ١ ؾٔؼ٤س رجش فِس ذحُكشًس جُطؼح٤ٗٝس ك٢ ئهحس جُ٘ؾحه جُ٘ٞػ٢ ُإلضكحد

   ٣ؿٞص ُإلضكحد ذحُط٘غ٤ن ٓغ جُؿٔؼ٤حش ئعط٤شجد ذؼل أٝ ًَ ٓغطِضٓحش ٗؾحه (:91 )مـــــــادة

جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جألػنحء ٖٓ جألفٍٞ ٝٝعحتَ جإلٗطحؼ ًٝزج ضقذ٣ش ٓ٘طؿحضٜح ذٔحال٣طؼحسك ٓغ 

 .أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝجُوٞج٤ٖٗ ٝجالٗظٔس جُغحس٣س

 :-   ضطٌٕٞ أؾٜضز جإلضكحد جُ٘ٞػ٢ ٖٓ(:92 )مـــــــادة

 .جُٔإضٔش جُؼـــحّ-      1

 .ج٤ُٜثس جُؼحٓـــس-      2

 .جٌُٔطد جُط٘ل٤ـز١-      3

 .ُؿ٘س جُشهحذس ٝجُطلط٤ؼ-      4

 .ضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ػذد أػنحء أؾٜضز جإلضكحد جُ٘ٞػ٢ ٝهش٣وس ٗؾحهحضْٜ ٝئؾطٔحػحضْٜ -

   ٣طٌٕٞ جُٔإضٔش جُؼحّ ٖٓ أػنحء ٣طْ ئٗطخحذْٜ ٖٓ جُؿٔؼ٤حش جُؼ٤ٓٞٔس ُِؿٔؼ٤حش (:93 )مـــــــادة

جُطؼح٤ٗٝس جألػنحء ٣ٝؼطرش جُٔإضٔش جُؼحّ أػ٠ِ عِطس ك٢ جإلضكحد ٣ٝؼوذ ئؾطٔحػحً ػحد٣حً ٓشز ًَ ع٘ط٤ٖ 

ًٔح ٣ؼوذ ئؾطٔحػحً ئٗطخحذ٤حً .. ٣٘حهؼ ك٤ٚ جُطوحس٣ش جإلدجس٣س ٝجُٔح٤ُس ٝٓخطِق جألٝمحع جُط٢ ضْٜ جإلضكحد 

ٓشز ًَ أسذؼس أػٞجّ ٣ٝكن ُٚ إٔ ٣ؼوذ ئؾطٔحػحش ئعطػ٘حت٤س ذذػٞز ٖٓ غِع أػنحتٚ ٝضكذد جُالتكس 

 .جُط٘ل٤ز٣س ٤ًل٤س جُطٔػ٤َ ٝٗغرطٜح ك٢ جُٔإضٔش جُؼحّ 

 .   ٣طٔطغ ؾ٤ٔغ أػنحء جُٔإضٔش ذكوٞم ٓطغح٣ٝس ك٢ جُطق٣ٞص ٝجُطشؽ٤ف ٝجإلٗطخحخ(:94 )مـــــــادة

   ال٣ٌٕٞ ئٗؼوحد جُٔإضٔش فك٤كحً ئال ذكنٞس أؿِر٤س أػنحتٚ ٝضقذس هشجسجضٚ (:95 )مـــــــادة

 .ذأؿِر٤س أفٞجش جُكحمش٣ٖ

   ٣خطـ جُٔإضٔش ذٔرحؽشز ٜٓحٓٚ ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝالتكطٚ جُط٘ل٤ز٣س ٣ٝوّٞ (:96 )مـــــــادة

 :-جُٔإضٔش ذقلس خحفس ذٔح٢ِ٣

 .ئٗطخحخ ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُٝؿ٘س جُشهحذس ٝجُطلط٤ؼ -      1

 .جُطو٣ْٞ جُٔٞمٞػ٢ ألٗؾطس جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس-      2



سعْ جُغ٤حعس جُٔغطور٤ِس ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝكوحً ُألٛذجف ٝجالخطقحفحش جُٔوشسز ك٢ ٛزج -      3

 .جُوحٕٗٞ ٝالتكطٚ جُط٘ل٤ز٣س ٝك٢ ٗطحم جُغ٤حعس جُؼحٓس ُِذُٝس 

ٓ٘حهؾس ٓؾحس٣غ جألٗظٔس ٝجُِٞجتف جُٔشكٞػس ئ٤ُٚ ُط٘ظ٤ْ أػٔحٍ جإلضكحد ٝئؾشجء أ٣س ضؼذ٣الش -      4

 .ػ٤ِٜح ٝئهشجسٛح ذٔحال٣طؼحسك ٓغ أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ 

 .ٓ٘حهؾس جُٔوطشقحش جُٔوذٓس ئ٤ُٚ ذطؼذ٣َ جُوحٕٗٞ ٝالتكطٚ جُط٘ل٤ز٣س-      5

ٓ٘حهؾس جُطوحس٣ش جُٔح٤ُس ٝجإلدجس٣س ٝجُل٤٘س جُٔشكٞػس ئ٤ُٚ ٖٓ ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُٝؿ٘س جُشهحذس ٝجُطلط٤ؼ -      6

 .ٝجُطقذ٣ن ػ٤ِٜح

ئهحُس ًَ أٝ ذؼل أػنحء ج٤ُٜثس جُؼحٓس أٝ ُؿ٘س جُشهحذس ٝجُطلط٤ؼ ذوشجس ٓغرد هرَ ئٗطٜحء جُٔذز -      7

 .جُٔكذدز ذأؿِر٤س غِػ٢ أػنحء جُٔإضٔش ٝئٗطخحخ جُرذ٣َ ألًٔحٍ جُٔذز

   ضطٌٕٞ ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُإلضكحد جُ٘ٞػ٢ ٖٓ ػذد ٖٓ أػنحء جُٔإضٔش ٣طْ ئٗطخحذْٜ (:97 )مـــــــادة

 .ذحإلهطشجع جُغش١ ٖٓ ذ٤ٖ أػنحتٚ

    ضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ئؾشجءجش ئٗطخحخ ج٤ُٜثس جُؼحٓس ٝػذدْٛ ٌَُ ئضكحد ٗٞػ٢ (:98 )مـــــــادة

 .ذكغد هر٤ؼس ػِٔٚ ٝٓحضوطن٤ٚ ٓقِكس رُي ٝٗظحّ ػوذ ئؾطٔحػحضٜح ٝٓٞجػ٤ذٛح ٝئفذجس هشجسجضٜح

 :   ضط٠ُٞ ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُإلضكحد جُ٘ٞػ٢ ٓٔحسعس جُٜٔحّ ٝجإلخطقحفحش جُطح٤ُس(:99 )مـــــــادة

 .ئٗطخحخ ست٤ظ جإلضكحد ٝأػنحء جٌُٔطد جُط٘ل٤ز١ ٖٓ ذ٤ٖ أػنحتٜح-      1

 .ٓ٘حهؾس ٝئهشجس ٓؾحس٣غ جُخطو ٝذشجٓؽ جُؼَٔ جُغ١ٞ٘ ُإلضكحد ٝٓطحذؼس ض٘ل٤زٛح-      2

 .ض٘ل٤ز هشجسجش ٝضٞف٤حش جُٔإضٔش جُؼحّ ٝٝمغ جُخطو ٝجُرشجٓؽ جُط٘ل٤ز٣س ُٜح-      3

 .ضٞص٣غ جُٜٔحّ ٝجُٔغث٤ُٞحش ٝجالخطقحفحش ذ٤ٖ أػنحتٜح-      4

 .ئػذجد ٓؾشٝػحش جُِٞجتف ٝجالٗظٔس جُذجخ٤ِس ُإلضكحد-      5

 .جُٔقحدهس ػ٠ِ ٤ٌَٛ جالؾٞس ٝجُٔشضرحش ٝٓحك٢ قٌٜٔح -      6

 .ٓ٘حهؾس ٝئهشجس جُكغحخ جُخطح٢ٓ ٝج٤ُٔضج٤ٗس جُؼحٓس جُغ٣ٞ٘س ُإلضكحد -      7

 .ٓ٘حهؾس ٝئهشجس جُخطو ٝجُطوحس٣ش جُذٝس٣س ػٖ ٗؾحه جإلضكحد -      8



 .ٓ٘حهؾس ٓؾحس٣غ جُخطو جُؼحٓس ُإلضكحد ٝضوذ٣ٜٔح ئ٠ُ جُٔإضٔش جُؼحّ إلهشجسٛح -      9

 .ضٞؾ٤ٚ جُذػٞز ُؼوذ جُٔإضٔش جُؼحّ جُؼحد١ ٝجإلعطػ٘حت٢ -    10

 .ئهحُس ذؼل أٝ ًَ أػنحء جٌُٔطد جُط٘ل٤ز١ ، ٝضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س قحالش جإلهحُس ٝأعرحذٜح-    11

 .جُٔقحدهس ػ٠ِ جالضلحه٤حش ٝجُؼوٞد جُط٢ ٣رشٜٓح جٌُٔطد جُط٘ل٤ز١ ٓغ جُـ٤ش-    12

 .أ١ ٜٓحّ أخشٟ ضٌِق ذٜح ٖٓ هرَ جُٔإضٔش-    13

   ٣ٌٕٞ جٌُٔطد جُط٘ل٤ز١ ٛٞ جُؿٜحص جإلدجس١ ٝجُٔح٢ُ ٝجُل٢٘ ُإلضكحد ٣ٝٔحسط (:100 )مـــــــادة

 :-جُٜٔحّ ٝجالخطقحفحش جُطح٤ُس

 .ض٘ل٤ز هشجسجش ٝضٞف٤حش ج٤ُٜثس جُؼحٓس-      1

 .ئػذجد ٓؾحس٣غ جُخطو ٝذشجٓؽ جُؼَٔ جُغ١ٞ٘ ُإلضكحد ٝض٘ل٤ز٣ٜح ذؼذ ئهشجسٛح ٖٓ ج٤ُٜثس جُؼحٓس-      2

 .ئػذجد ٓؾشٝع ٤ٌَٛ جالؾٞس ٝجُٔشضرحش ٝٓحك٢ قٌٜٔح -      3

 .ضغ٤٤ش ػَٔ جإلضكحد ٝجٗؾططٚ جُٔخطِلس ٝئذشجّ جالضلحه٤حش ٝجُؼوٞد ك٢ قذٝد ئخطقحفحش جإلضكحد-      4

 .ضٔػ٤َ جإلضكحد أٓحّ جُـ٤ش ك٢ جُذجخَ ٝجُخحسؼ -      5

 .جالؽشجف ػ٠ِ أٗؾطس كشٝع جإلضكحد ٝٓغحػذضٜح ك٢ ضكو٤ن ٜٓحٜٓح-      6

 .ئػذجد جُكغحخ جُخطح٢ٓ ٝج٤ُٔضج٤ٗس جُؼحٓس جُغ٣ٞ٘س ُإلضكحد-      7

 .ئػذجد ٓؾحس٣غ جُخطو جُؼحٓس ٝضوذ٣ٜٔح ٤ُِٜثس جُؼحٓس ُٔ٘حهؾطٜح-      8

 .ئػذجد جُطوحس٣ش جُذٝس٣س ػٖ ٗؾحه جإلضكحد ٝػشمٜح ػ٠ِ ج٤ُٜثس جُؼحٓس إلهشجسٛح-      9

 أ١ ٜٓحّ أخشٟ ٣ٌِق ذٜح ٖٓ هرَ ج٤ُٜثس جُؼحٓس-    10

 :-   ٣طٌٕٞ سأعٔحٍ جإلضكحد جُ٘ٞػ٢ ٖٓ(:101 )مـــــــادة

 .سعّٞ جُؼن٣ٞـــس-      1

 .ئؽطشجًحش جالػنحء-      2



 .جُ٘غرس جُٔكذدز ك٢ ٛزج جُوحٕٗٞ ُذػْ جُكشًس جُطؼح٤ٗٝس-      3

 .ٓحضخققٚ جُذُٝس ٖٓ دػْ ُإلضكحد-      4

 .جُٜرحش ٝجُٔغحػذجش  جُط٢ ضوذٜٓح جُذُٝس أٝ أ١ ؾٜس أخشٟ ذٔحال٣طؼحسك ٓغ جُوٞج٤ٖٗ جُ٘حكزز-      5

 .ػحتذجش جألٗؾطس جُط٢ ٣وّٞ ذٜح جإلضكحد-      6

 .أ١ ٓٞجسد أخشٟ ٣كذدٛح جُوحٗــٕٞ-      7

 .   ضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ٜٓحّ ٝئخطقحفحش ُؿ٘س جُشهحذس ٝجُطلط٤ؼ(:102 )مـــــــادة

 جُلقَ جُػح٢ٗ

 جإلضكحد جُؼحّ جُطؼح٢ٗٝ

٣نْ ك٢  (جإلضكحد جُؼحّ جُطؼح٢ٗٝ)   ٣٘ؾأ ذٔٞؾد ٛزج جُوحٕٗٞ ئضكحد ػحّ ٣غ٠ٔ (:103 )مـــــــادة

ػن٣ٞطٚ جإلضكحدجش جُ٘ٞػ٤س ٝجُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ؿ٤ش جُٔٔػِس ذاضكحد ٗٞػ٢ ٝجُٔ٘ؾأز ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج 

 .جُوحٕٗٞ ٝضٔػَ ك٢ ئدجسضٚ جُؿٜحش رجش جُؼالهس

    ٣طٔطغ جإلضكحد جُؼحّ ذحُؾخق٤س جإلػطرحس٣س ٝجالعطوالٍ جُٔح٢ُ ٝجإلدجس١ ٝٓوشٙ (:104 )مـــــــادة

جُشت٤غ٢ جُؼحفٔس ف٘ؼحء ٣ٝؿٞص إٔ ٣٘ؾة ُٚ كشٝع ك٢ ٓكحكظحش جُؿٜٔٞس٣س ٓط٠ دػص جُنشٝسز 

 .ُزُي

   ٣ٜذف جإلضكحد جُؼحّ ئ٠ُ جُٔغحٛٔس ك٢ ػ٤ِٔس جُط٤ٔ٘س ٝٓغحػذز جإلضكحدجش جُطؼح٤ٗٝس (:105 )مـــــــادة

جُ٘ٞػ٤س ك٢ ضكو٤ن أٛذجكٜح ٝٝمغ جُرشجٓؽ ٝجُخطو ٝٓطحذؼس ض٘ل٤زٛح ٝجُط٘غ٤ن ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جُؿٔؼ٤حش 

جُطؼح٤ٗٝس ٖٓ ؾٜس ٝذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جالؾٜضز جُٔخطقس ٖٓ ؾٜس أخشٟ ٝٓغحػذضٜح ػ٠ِ جُٜ٘ٞك ذأػرحتٜح 

ٝض٘ظ٤ْ ؽثٜٞٗح جإلدجس٣س ٝجُٔح٤ُس ٝجُٔؾحسًس ك٢ قَ ٓؾحًِٜح ٝضز٤َُ جُقؼٞذحش ٝجُؼورحش جُط٢ ضٞجؾٜٜح 

ٝضو٣ْٞ ٓ٘ؿضجضٜح ٝجُطؼش٣ق ذٜح ذحإلؽطشجى ٓغ جُؿٜحش جُٔخطقس ٣ٝوّٞ جإلضكحد جُؼحّ ذقلس خحفس 

 :ذٔح٢ِ٣

جُٔغحٛٔس ك٢ ٗؾشجُٞػ٢ جُطؼح٢ٗٝ ذ٤ٖ جُٔٞجه٤ٖ٘، ٝضكو٤ن جُطلحػَ ألقذجظ جُط٤ٔ٘س جُؾحِٓس ك٢ جُرالد - أ 

. 

ضٔػ٤َ جُكشًس جُطؼح٤ٗٝس ك٢ جُذجخَ ٝجُخحسؼ ٝضٞغ٤ن جُقالش ٝضرحدٍ جُخرشجش ٓغ ج٤ُٜثحش - خ

 .ٝجُٔ٘ظٔحش ٝجإلضكحدجش جُطؼح٤ٗٝس جُؼشذ٤س ٝجُذ٤ُٝس



جُٔغحٛٔس ك٢ ٝمغ جُخطو جُؼحٓس ُِكشًس جُطؼح٤ٗٝس ٝئهطشجـ جُٔؾشٝػحش جالٗطحؾ٤س ٝجالعطػٔحس٣س -  ؼ

ٝكوحً أل٣ُٞٝحش كشؿ جُ٘ؿحـ جُٔطحقس ٝأ٤ٔٛطٜح جالهطقحد٣س ٝئػذجد جُذسجعحش جُالصٓس ُٜح ٝضغ٤َٜ عرَ 

 .ض٘ل٤زٛح

جالسضوحء ذأٗؾطس جالضكحدجش جُ٘ٞػ٤س ٝجُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝضٞؾ٤ٜٜح ٗكٞ جُرشٓؿس ٝجُطخط٤و ٝض٤ٔ٘س -  د 

ٝضط٣ٞش هذسجضٜح جُٔح٤ُس ٝجإلدجس٣س ٝجُل٤٘س ٝٓغحػذضٜح ػ٠ِ ضؿحٝص أ١ فؼٞذحش ضؼطشمٜح ٝضؾؿ٤غ ه٤حّ 

 .جُٔض٣ذ ٖٓ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ك٢ ٓخطِق ٓ٘حهن جُؿٜٔٞس٣س ػ٠ِ أعظ ضؼح٤ٗٝس ع٤ِٔس

ئؾشجء جُذسجعحش ٝجُركٞظ ُٔخطِق أٝؾٚ جُ٘ؾحه جُطؼح٢ٗٝ ٝجالعطلحدز ٖٓ جُركٞظ جُؼ٤ِٔس - ٛـ

 .جُٔطخققس ٝؾٔغ ٝٗؾش جُر٤حٗحش ٝجالققحت٤حش جُطؼح٤ٗٝس

سعْ ع٤حعس ٝجمكس ُط٣َٞٔ جُطؼح٤ٗٝحش ػٖ هش٣ن ذشٗحٓؽ ٓذسٝط ذحُط٘غ٤ن ٓغ جُؿٜحش رجش - ٝ 

 .جُؼالهس

  

 :-  ضطٌٕٞ أؾٜضز جإلضكحد جُؼحّ ٖٓ(:106 )مـــــــادة

 .جُٔإضٔش جُؼــحّ-      1

 .ج٤ُٜثس جُؼحٓــس-      2

 .جٌُٔطد جُط٘ل٤ز١-      3

 .ُؿ٘س جُشهحذس ٝجُطلط٤ؼ-      4

   جُٔإضٔش جُؼحّ ٛٞ جُغِطس جُؼ٤ِح ُإلضكحد جُؼحّ ٣ٝ٘ؼوذ ًَ أسذغ ع٘ٞجش ٣ٝطٌٕٞ ٖٓ (:107 )مـــــــادة

ٓ٘ذٝذ٤ٖ ض٘طخرْٜ ٓإضٔشجش جإلضكحدجش جُ٘ٞػ٤س ٝجُؿٔؼ٤حش جُؼ٤ٓٞٔس ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُط٢ ُْ ضؾٌَ 

 .ئضكحدجضٜح جُ٘ٞػ٤س ٝضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ػذدْٛ ٝأعظ ئخط٤حسْٛ

    ٣طٔطغ ؾ٤ٔغ أػنحء جُٔإضٔش جُؼحّ ذكوٞم ٓطغح٣ٝس ك٢ جُطق٣ٞص ٝجُطشؽ٤ف (:108 )مـــــــادة

 .ٝجالٗطخحخ

   ٣ؼوذ جُٔإضٔش جُؼحّ ئؾطٔحػٚ جألٍٝ ك٢ ٓٞػذ ال٣طؿحٝص جُغطس جألؽٜش ٖٓ ئٗطٜحء (:109 )مـــــــادة

 .جالضكحدجش جُ٘ٞػ٤س ٝجُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٖٓ ئٗطخحخ ٤ٛثحضٜح ٝٓؿحُغٜح جإلدجس٣س ٝٓ٘ذٝذ٤ٜح ُِٔإضٔش جُؼحّ



    ال٣ٌٕٞ  ئٗؼوحد جُٔإضٔش جُؼحّ فك٤كحً ئال ذكنٞس أؿِر٤س أػنحتٚ ٝضقذس (:110 )مـــــــادة

 .هشجسجضٚ ذأؿِر٤س أفٞجش جُكحمش٣ٖ

   ٣كن ُػِع أػنحء جُٔإضٔش أٝ ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُإلضكحد جُؼحّ جُذػٞز ُؼوذ ٓإضٔش ػحّ (:111 )مـــــــادة

ئعطػ٘حت٢ ُٔ٘حهؾس جألٓٞس جُطحستس جُط٢ هذ ضٞجؾٚ  ػَٔ جإلضكحد ٝضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س جإلؾشجءجش 

 .جُالصٓس ُذػٞز جُٔإضٔش جالعطػ٘حت٢

 :-   ٣خطـ جُٔإضٔش جُؼحّ ذٔح٢ِ٣(:112 )مـــــــادة

 .ئٗطخحخ ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُإلضكحد جُؼحّ ٝٓذضٜح أسذغ ع٘ٞجش ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝالتكطٚ جُط٘ل٤ز٣س-   أ

 .جُطو٤٤ْ جُٔٞمٞػ٢ ألٗؾطس جإلضكحدجش جُ٘ٞػ٤س ٝجُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝأؾٜضز جإلضكحد جُؼحّ-  خ

 .ٓ٘حهؾس ٓؾحس٣غ جألٗظٔس ٝجُِٞجتف جُٔشكٞػس ئ٤ُٚ ٖٓ ج٤ُٜثس جُؼحٓس ٝجُخحفس ذط٘ظ٤ْ جإلضكحد جُؼحّ- ؾـ

ٓ٘حهؾس جُطوحس٣ش جُٔح٤ُس ٝجإلدجس٣س ٝجُل٤٘س جُٔشكٞػس ئ٤ُٚ ٖٓ ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُٝؿ٘س جُشهحذس ٝجُطلط٤ؼ -  د

 .ٝجُطقذ٣ن ػ٤ِٜح

ئهحُس ذؼل أٝ ًَ أػنحء ج٤ُٜثس جُؼحٓس أٝ ُؿ٘س جُشهحذس ٝجُطلط٤ؼ ذوشجس ٓغرد هرَ ئٗطٜحء جُٔذز -  ٛـ

 .جُٔكذدز ُٜٔح ٣ٝؾطشه ُزُي ذأؿِر٤س غِػ٢ أػنحء جُٔإضٔش جُؼحّ ًٝزُي ئٗطخحخ جُرذ٣َ ألًٔحٍ جُٔذز

 .ئٗطخحخ ُؿ٘س سهحذس ٝضلط٤ؼ ٝضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ئخطقحفحضٜح- ٝ

 :-   ضطٌٕٞ ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُإلضكحد جُؼحّ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ(:113 )مـــــــادة

جألػنحء جُز٣ٖ ٣٘طخرْٜ جُٔإضٔشٕٝ ٖٓ ذ٤ٖ أػنحء جإلضكحد ذحإلهطشجع جُغش١ كارج ًحٕ ذ٤ٖ ٖٓ ضْ -  أ 

ئٗطخحذْٜ ُؼن٣ٞس ج٤ُٜثس جُؼحٓس، ست٤غحً إلضكحد ٗٞػ٢ أٝ ست٤ظ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ٣وّٞ ٓإضٔش جإلضكحد 

 .جُ٘ٞػ٢ أٝ جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس جُطؼح٤ٗٝس ذاٗطخحخ ذذ٣َ ػ٘ٚ

ٓذ٣شٝج جإلدجسجش جُٔخطقس ك٢ جُٞصجسجش جُٔخطقس ٝٓٔػَ ػٖ جُٔؼٜذ جُطؼح٢ٗٝ ٝٓٔػَ ػٖ جُٞصجسز - خ

 .ًأػنحء ٓشجهر٤ٖ ٤ُظ ُْٜ قن جُطق٣ٞص

   ضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ئؾشجءجش ئٗطخحخ أػنحء ج٤ُٜثس جُؼحٓس ٝػذدْٛ ٝهشم (:114 )مـــــــادة

 .ئؾطٔحػحضْٜ ٝٗٞع ٌٓحكأضْٜ

   ضط٠ُٞ ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُإلضكحد جُؼحّ جُؾإٕٝ جُط٘ل٤ز٣س ُإلضكحد ٝكوحً ألٛذجكٚ ٝهشجسجش (:115 )مـــــــادة

 :-جُٔإضٔش ُٜٝح ػ٠ِ ٝؾٚ جُخقٞؿ ٓح٢ِ٣



 .ئٗطخحخ ست٤غحً ُٜح ٝٗحترحً ُِشت٤ظ ٖٓ ذ٤ٖ أػنحتٜح-  أ 

 .ضٞؾ٤ٚ جُذػٞز إلٗؼوحد جُٔإضٔش جُؼحّ ك٢ ٓٞػذٙ جُٔكذد-  خ

ضغ٤٤ش أػٔحٍ جإلضكحد جُؼحّ ٝؾ٤ٔغ أٗؾططٚ جُٔخطِلس ٝئذشجّ جُؼوٞد ٝجالضلحه٤حش ك٢ ٗطحم -  ؼ

 .جخطقحفحضٚ ٝضٔػ٤َ جإلضكحد جُؼحّ أٓحّ جُـ٤ش

 .ض٘ل٤ز هشجسجش ٝضٞف٤حش جُٔإضٔش جُؼحّ ٝٝمغ جُرشجٓؽ جُط٘ل٤ز٣س ُٜح-  د 

ضٞص٣غ جُٔغث٤ُٞحش ٝجالخطقحفحش ك٤ٔح ذ٤ٖ أػنحتٜح ٝٝمغ جُِٞجتف جُذجخ٤ِس ُإلضكحد جُؼحّ ٝكوحً -  ٛـ

 .ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝالتكطٚ جُط٘ل٤ز٣س

ٓطحذؼس أٗؾطس جالضكحدجش جُ٘ٞػ٤س ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ُٔح٣كون عالٓس جألدجء هروحً ألقٌحّ ٛزج -  ٝ 

 .جُوحٕٗٞ ٝجُوٞج٤ٖٗ جُ٘حكزز

 .ئػذجد جُطوحس٣ش جُٔح٤ُس ٝجإلدجس٣س ٝٓؾحس٣غ جُخطو ٝضوذ٣ٜٔح ُِٔإضٔش جُؼحّ-  ص 

   ضؼوذ ج٤ُٜثس  جُؼحٓس ُإلضكحد جُؼحّ ئؾطٔحػحضٜح ذذػٞز ٖٓ ست٤غٜح أٝ ٗحترٚ ذقلس (:116 )مـــــــادة

دٝس٣س ٝض٘ظْ جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س جُٔٞجػ٤ذ ٝجإلؾشجءجش جُٔطؼِوس ذاؾطٔحػحضٜح ٝضٌٕٞ ئؾطٔحػحضٜح فك٤كس 

 .ذكنٞس جألؿِر٤س جُٔطِوس ألػنحتٜح ٝضقذس جُوشجسجش ذأؿِر٤س جألػنحء جُكحمش٣ٖ

   ٣ٌٕٞ ُإلضكحد جُؼحّ ٌٓطد ض٘ل٤ز١ ٣ٌٕٝٞ ٛٞ جُؿٜحص جإلدجس١ ٝجُل٢٘ ٝجُٔح٢ُ (:117 )مـــــــادة

ُإلضكحد جُؼحّ ٣ٝط٠ُٞ جُؾإٕٝ جُط٘ل٤ز٣س ُإلضكحد جُؼحّ ٝكوحً ألٛذجكٚ ٝجُٜٔحّ جُٔ٘حهس ذٚ ٝٝكوحً ُوشجسجش 

جُٔإضٔش جُؼحّ ٝج٤ُٜثس جُؼحٓس ٝض٘ظْ جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ج٤ٌَُٜ جُط٘ظ٢ٔ٤ ٝجإلدجس١ ٌُِٔطد ٝئخطقحفحضٚ 

 .ذٔحال٣طؼحسك ٓغ أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ

   ضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ئخطقحفحش ٜٝٓحّ ست٤ظ جإلضكحد جُؼحّ ٝأػنحء ج٤ُٜثس (:118 )مـــــــادة

 .جُؼحٓس

 :-   ضطٌٕٞ ٓٞجسد جإلضكحد جُؼحّ جُطؼح٢ٗٝ ٓٔح٢ِ٣(:119 )مـــــــادة

سعّٞ ئؽطشجًحش جالضكحدجش جُ٘ٞػ٤س ٝجُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُط٢ ٤ُظ ُٜح ئضكحد ٗٞػ٢ ٝجُط٢ ٣كذد -      1

 .ٓوذجسٛح جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ ُإلضكحد جُؼحّ

 .جُٜرحش ٝجُٔغحػذجش جُط٢ ضوذٜٓح جُذُٝس أٝ أ١ ؾٜـس أخشٟ ذٔحال٣طؼحسك ٓغ جُوٞج٤ٖٗ جُ٘حكزز-      2



جُ٘غرس جُٔخققس ُذػْ جُكشًس جُطؼح٤ٗٝس ك٢ قحُس ػذّ ٗؾٞء ئضكحد ٗٞػ٢ ذٔحال٣طؼحسك ٓغ -      3

 .جُوٞج٤ٖٗ جُ٘حكزز 

   ٣رذأ جُغ٘س جُٔح٤ُس ُإلضكحد جُؼحّ ٓغ جُغ٘س جُٔح٤ُس ُِذُٝس ٝض٘ط٢ٜ ذٜ٘ح٣طٜح ذاعطػ٘حء (:120 )مـــــــادة

 .ع٘س جُطأع٤ظ

  

 جُرحخ جُغحدط

 ئؽشجف جُكٌٞٓس ػ٠ِ جُطؼح٤ٗٝحش ٝئضكحدجضٜح
 جُلقَ جألٍٝ

 ئؽشجف جُكٌٞٓس

جُشهحذس ػ٠ِ - ٓٔػِس ذادجسجضٜح ٝكشٝػٜح ٌٝٓحضرٜح ك٢ جُٔكحكظحش -   ضط٠ُٞ جُٞصجسز (:121 )مـــــــادة

جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝئضكحدجضٜح جُٞجهؼس ك٢ ٗطحم ئخطقحفحضٜح ُٜٝح ككـ أػٔحٍ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس 

ٝئضكحدجضٜح ُِطكون ٖٓ ٓطحذوطٜح ُِوحٕٗٞ ٝجألٗظٔس جألعحع٤س ، ًٔح ٣كن ُِٞصجسز ئ٣وحف أ١ هشجس ضطخزٙ 

ٓؿحُظ جإلدجسز أٝ ج٤ُٜثحش جإلدجس٣س ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝجإلضكحدجش ك٢ قحُس ٓخحُلطٚ ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ 

٣ٝكن ُٔؿحُظ جإلدجسز أٝ ج٤ُٜثحش جإلدجس٣س ذحُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝجإلضكحدجش ئعطث٘حف هشجس جُطٞه٤ق ُذٟ 

 .جُٞص٣ش ُِٝٔطنشس قن جُِؿٞء ئ٠ُ جُونحء

   ٣قذس جُٞص٣ش جُِٞجتف جُخحفس ذؼ٤ِٔس جألؽشجف جُوح٢ٗٞٗ ٝجإلؾشجءجش جُط٘ل٤ز٣س (:122 )مـــــــادة

ُطأع٤ظ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝئضكحدجضٜح ٝٗظحّ جإلؾشجءجش جإلٗطخحذ٤س ُٜح ٝضغؿ٤ِٜح ٝأؽٜحسٛح ٝهش٣وس 

ٓ٘كٜح جُطقحس٣ف ٝضؿذ٣ذٛح ُٔضجُٝس ٗؾحهٜح جُطؼح٢ٗٝ ذٔح٣نٖٔ ُٜح ػ٤ِٔس جُططر٤ن ٝجُط٘ل٤ز ألقٌحّ ٛزج 

 .جُوحٕٗٞ ٝالتكطٚ جُط٘ل٤ز٣س

- ٓٔػِس ذادجسجضٜح ٝكشٝػٜح ٌٝٓحضرٜح ك٢ جُٔكحكظحش -    ضط٠ُٞ جُٞصجسز جُٔخطقس (:123 )مـــــــادة

جألؽشجف ػ٠ِ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُٞجهؼس ك٢ ٗطحم ئخطقحفحضٜح ٝذٔحال٣خَ ذٔرذأ جُذ٣ٔوشجه٤س جُذجخ٤ِس 

 :-ٓح٢ِ٣- ػ٠ِ ٝؾٚ جُخقٞؿ - ٝجُؾخق٤س جإلػطرحس٣س ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝجإلضكحدجش ُٜٝح  

جالؽشجف ػ٠ِ ضٞجكن جُ٘ؾحه جالٗطحؾ٢ ٝجُخذ٢ٓ ٝجُطؿحس١ ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٓغ أقٌحّ جُوحٕٗٞ -      1

 .ٝجألٗظٔس جألعحع٤س ٝجُذجخ٤ِس ُٜح

 .ضوذ٣ْ جُٔؾٞسز ٝجُٔغحػذز جُل٤٘س ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ػ٘ذ ٝمغ خططٜح ٝٓٔحسعطٜح ُ٘ؾحهٜح-      2



  ٣قذس جُٞص٣ش جُٔخطـ جُالتكس جُخحفس ذط٘ظ٤ْ ػ٤ِٔس جالؽشجف جُل٢٘ ألػٔحٍ (:124 )مـــــــادة

 .ٝأٗؾطس جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝجإلضكحدجش 

 جُلقَ جُػح٢ٗ

 جألػلــــــــــحءجش

ٓٔػِس ذحُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝجإلضكحدجش جُ٘ٞػ٤س -    ضوذّ جُذُٝس ُِكشًس جُطؼح٤ٗٝس (:125 )مـــــــادة

 .جُذػْ جُٔح٢ُ ٝجُٔغحػذز جُل٤٘س  ٝذٔح٣غْٜ ك٢ ضط٣ٞش جُؼَٔ جُطؼح٢ٗٝ- ٝجإلضكحد جُؼحّ

   ضؼل٠ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝجإلضكحدجش جُ٘ٞػ٤س ٝجإلضكحد جُؼحّ ٖٓ جُنشجتد (:126 )مـــــــادة

 :-ٝجُشعّٞ ٝجُؼٞجتذ جُطح٤ُس

 .مشجتد جألسذحـ جُطؿحس٣س ٝجُق٘حػ٤س جُٔوشسز ذٔٞؾد هحٕٗٞ مشجتد جُذخَ-      1

جُشعّٞ ٝجُؼٞجتذ جُؿٔش٤ًس جُٔوشسز ػ٠ِ ئعط٤شجد ج٥٥ش ٝجُطؿ٤ٜضجش ٝجُٔؼحدٕ ٝهطغ جُـ٤حس -      2

ٝجُٔٞجد جأل٤ُٝس عٞجء ًحٗص ٓق٘ؼس أٝ ؽرٚ ٓق٘ؼس ٝالصٓس ُطغ٤٤ش ػ٤ِٔس جإلٗطحؼ ذأ١ ؽٌَ ٖٓ جالؽٌحٍ 

ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُط٢ ٣كذدٛح جإلضكحد جُ٘ٞػ٢ ٓغ جُٞصجسز جُٔخطقس ٝػ٠ِ ٝص٣ش جُٔح٤ُس ئفذجس 

 .جُوشجس ذزُي ، ٝعٞجء ضْ ئعط٤شجدٛح ٓرحؽشز أٝ ػٖ هش٣ن ؾٜحش أخشٟ

ضٔ٘ف جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُؼحِٓس ك٢ ٓؿحٍ جإلٗطحؼ هشٝمحً ٤ٓغشز ٝذنٔحٕ جإلضكحد جُ٘ٞػ٢ أٝ -      3

 .جُٞصجسز جُٔخطقس

   ٣ٌٕٞ ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُكن ك٢ ضغ٣ٞن ٓ٘طؿحضٜح دجخ٤ِحً ٝخحسؾ٤حً ٝئعط٤شجد (:127 )مـــــــادة

قحؾحضٜح جُنشٝس٣س ٖٓ ج٥٥ش ٝجُٔؼذجش ٝهطغ جُـ٤حس ٝٓغطِضٓحش جإلٗطحؼ جُٔخطِلس ًٔح ضوّٞ جُذُٝس 

ذذػْ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُضسجػ٤س ٖٓ خالٍ ضوذ٣ْ جألسجم٢ جُضسجػ٤س ٝٓغحػذضٜح ك٢ جُٔغف ٝئػذجد 

 .جُطقح٤ْٓ ُطط٣ٞش جُوطحع جُضسجػ٢ ٝجُٔ٘طؿحش جُضسجػ٤س

ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ضوذّ جُذُٝس دػٔحً ئمحك٤حً ُِؿٔؼ٤حش  (126)   ٓغ ٓشجػحز جُٔحدز (:128 )مـــــــادة

 :-جُطؼح٤ٗٝس جُغ٤ٌ٘س ٝرُي ٖٓ خالٍ

 .ٓ٘ف جألسجم٢ ُـشك ذ٘حء جُٔغحًٖ ذو٤ٔس سٓض٣س ػ٘ذٓح ضٌٕٞ جألسجم٢ ٌِٓحً ُِذُٝس-      1

 .ٓغف جالسجم٢ ٝأػذجد جُطقح٤ْٓ ٝػَٔ جُخذٓحش ٓغحٛٔس ٜٓ٘ح ك٢ قَ أصٓس جُغٌٖ-      2

 .ؾؼَ جُوشٝك جُغ٤ٌ٘س ٤ٓغشز-      3



   ضٔ٘ف جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جألػلحءجش ػ٘ذ ضٞكش جُؾشٝه جُوح٤ٗٞٗس إلعطٔشجس٣س (:129 )مـــــــادة

ٓضجُٝس جُ٘ؾحه جُطؼح٢ٗٝ ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُط٢ ضطِد جألػلحءجش ٝضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س جُؾشٝه 

جُالصٓس ُزُي ذٔح٣نٖٔ ٓذٟ جُطؼحَٓ ٝجُططر٤ن ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝجألٗظٔس جُذجخ٤ِس ُِؿٔؼ٤حش 

 .جُطؼح٤ٗٝس جُٔغطكوس ٓ٘كٜح جإلػلحءجش

 جُرحخ جُغحذغ

 جُؼوــــــــــٞذحش

   ٣كظش ػ٠ِ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝجإلضكحدجش جألعطخذجّ ُألػلحءجش ٝجُطغ٤ٜالش (:130 )مـــــــادة

ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ُـ٤ش جألؿشجك جُٔطؼِوس ذ٘ؾحهٜح  (129، 128، 127 ، 126)جُٔؾحس ئ٤ُٜح ك٢ جُٔٞجد 

 .ٝكن أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝالتكطٚ جُط٘ل٤ز٣س ٝأٗظٔطٜح جُذجخ٤ِس

   ضؼحهد ًَ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس أٝ ئضكحد ٗٞػ٢ ٣خحُق أقٌحّ جُٔحدز جُغحذوس ذحُؼوٞذحش (:131 )مـــــــادة

 :-جُطح٤ُس

 .ٓقحدسز جُٔٞجد جُط٢ ضْ ئػلحؤٛح ذحُٔخحُلس ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ-  أ 

 . ٓحتس أُق لاير  (100.000)خٔغ٤ٖ أُق لاير ٝالضض٣ذ ػ٠ِ (50.000)دكغ ؿشجٓس الضـوَ ػٖ - خ

 .ضؿ٤ٔذ ػن٣ٞس جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس أٝ جإلضكحد ٝضٞه٤ق ٗؾحهٜح أٝ ٗؾحهٚ-  ؼ 

   ٓغ ػذّ جالخالٍ ذحُؼوٞذحش جُٔؾحس ئ٤ُٜح ك٢ جُٔحدز جُغحذوس ٣ؼطرش جُٔغثٍٞ ػٖ (:132 )مـــــــادة

ئعطخذجّ جُٔٞجد جُٔؼلحز ُـ٤ش أؿشجك جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس أٝ جإلضكحد جُ٘ٞػ٢ ٓغثٞالً ؾ٘حت٤حً ٣ٝؼحهد 

 .ذحُؼوٞذحش جُٔوشسز ُؿشجتْ جُطٜش٣د جُؿٔش٢ً

   ٓغ ػذّ جالخالٍ ذأ٣س ػوٞذس ٣٘ـ ػ٤ِٜح هحٕٗٞ جُؼوٞذحش أٝ أ١ هحٕٗٞ آخش ٣ؼحهد (:133 )مـــــــادة

غالغ٤ٖ أُق لاير أٝ ذأقذٟ ٛحض٤ٖ  (30.000)ذحُكرظ ٓذز الضض٣ذ ػ٠ِ عطٚ أؽٜش ٝذـشجٓس الضطؿحٝص 

جُؼوٞذط٤ٖ ٓغ ئُضجْٜٓ ذاػحدز جُٔرحُؾ جُط٢ ضْ جُطقشف ذٜح ذذٕٝ ٝؾٚ قن ًَ ٖٓ جُٔإعغ٤ٖ ٝأػنحء 

ٓؿحُظ جإلدجسز أٝ جٌُٔحضد جُط٘ل٤ز٣س أٝ ج٤ُٜثحش جُؼحٓس أٝ جُٔكحعرـــ٤ٖ أٝ جُٔلطؾـــ٤ٖ أٝ جُٔشجؾؼ٤ٖ أٝ 

 :-جُٔق٘ؼ٤ٖ جُز٣ٖ

هحٓٞج ك٢ أػٔحُْٜ أٝ ك٢ قغحذحضْٜ أٝ ك٢ ضوحس٣شْٛ جُٔرِـس ئ٠ُ جُؿٜحش جُٔخطقس أٝ ئ٠ُ جُؿٔؼ٤س -      1

جُؼ٤ٓٞٔس ذا٣شجد ٝهحتغ أٝ أسهحّ ًحرذس ػـــٖ جُكحُس جُٔح٤ُـــس ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝــــس أٝ جإلضكحد جُ٘ٞػ٢ أٝ 

 .ضؼٔذٝج ئخلحء ذؼل جُٞغحتن أٝ جُٔغط٘ذجش جُٔطؼِوس ذٜزٙ جُكحُس



هحٓٞج ذطٞص٣غ أسذحـ أٝ ػٞجتذ أٝ ٌٓحكأز ػ٠ِ جألػنحء ُْ ضإخز ٖٓ جالسذحـ جُكو٤و٤س ُِؿٔؼ٤س أٝ -      2

 .ػ٠ِ خالف ٓحٝسد ك٢ جُكغحخ جُخطح٢ٓ أٝ هروحً ُكغحخ خطح٢ٓ ٝمغ ذطش٣وس ؿ٤ش فك٤كس

أٝفٞج أٝ هذٓٞج أٝ أؾشٝج أ١ ضقشكحش ػ٠ِ ؿ٤ش جُٞؾٚ جُٔر٤ٖ ك٢ ٛزج جُوحٕٗٞ أٝ ك٢ جُالتكس -      3

 .جُط٘ل٤ز٣س أٝ جألٗظٔس جُذجخ٤ِس ٝجألعحع٤س ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس أٝ جإلضكحدجش جُ٘ٞػ٤س

ٝصػٞج ػ٠ِ جألػنحء ٓٞؾٞدجش جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ػ٠ِ خالف ٓح٣ون٢ ذٚ جُوحٕٗٞ أٝ ُْ -      4

٣وٞٓٞج ذط٘ل٤ز جإلُطضجٓحش جُط٢ ٣لشمٜح ػ٤ِْٜ ٛزج جُوحٕٗٞ أٝ جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س أٝ جألٗظٔس جُذجخ٤ِس 

 .ٝجألعحع٤س ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس أٝ جإلضكحدجش

 .أفذسٝج أعٜٔحً ذو٤ٔس ضوَ ػٖ ه٤ٔطٜح جُشع٤ٔس أٝ ضض٣ذ ػ٤ِٜح-      5

ذـشجٓس ال ضطؿحٝص ػؾش٣ٖ أُق لاير أػنحء ٓؿِظ ئدجسز ؾٔؼ٤س -    ٣ؼحهد (:134 )مـــــــادة

 .ضؼح٤ٗٝس صجُٝص ٗؾحهحً ضؼح٤ٗٝحً هرَ أؽٜحسٛح ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ

ذحُؼوٞذس جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز جُغحذوس ًَ ؽخـ جهِن ذـ٤ش قن -    ٣ؼحهد (:135 )مـــــــادة

ك٢ ٌٓحضرحضٚ جُطؿحس٣س أٝ ك٢ ُٞقحش ٓكحُٚ أٝ ك٢ ئػالٕ أٝ ؿ٤شٙ ٓٔح٣٘ؾش ػ٠ِ جُؿٜٔٞس أٝ ػ٠ِ 

جألػٔحٍ جُط٢ ٣ذ٣شٛح أٝ جُٔؾشٝػحش جُط٢ ٣غطـِٜح ضغ٤ٔس ضؾؼش جُؿٜٔٞس ذإٔ ٛزج جُؼَٔ أٝ جُٔؾشٝع 

٣ٝكٌْ ػ٤ِٚ كنالً ػٖ رُي ذاصجُس جألعْ ٝٗؾش جُكٌْ ػ٠ِ ٗلوس جُٔكٌّٞ - ضطٞػ٢ أٝ أٗٚ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس 

 .ػ٤ِٚ ذح٤ٌُل٤س جُط٢ ضكذدٛح جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س

   ٓغ ػذّ جالخالٍ ذأ٣س ػوٞذس أؽذ ٣٘ـ ػ٤ِٜح هحٕٗٞ جُؼوٞذحش أٝ أ١ هحٕٗٞ أخش (:136 )مـــــــادة

٣ؼحهد ذـشجٓس الضطؿحٝص ػؾشز أُق لاير ًَ ٖٓ هحّ ذ٘ؾش ضوحس٣ش ؿ٤ش فك٤كس ػٖ جُكحُس جُٔح٤ُس أٝ 

 .جإلدجس٣س أٝ ٗؾحه أ٣س ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس

   ضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س جُكحالش جُط٢ ضغوو ك٤ٜح جُؼن٣ٞس ٖٓ ٓؿِظ ئدجسز (:137 )مـــــــادة

 .جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس أٝ جٌُٔطد جُط٘ل٤ز١ أٝ ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُإلضكحدجُ٘ٞػ٢ أٝ جإلضكحد جُؼحّ

   ئرج ًحٕ صٝجٍ جُؼن٣ٞس ػٖ ػنٞ أٝ أًػش ٖٓ أػنحء جُٔؿِظ ٖٓ ؽأٗٚ ٗوـ (:138 )مـــــــادة

ػذد أػنحتٚ ػٖ جُكذ جألد٠ٗ جُالصّ ُقكس هشجسجضٚ ٝؾد ػ٠ِ جألػنحء جُٔطٞجؾذ٣ٖ دػٞز جُؿٔؼ٤س 

جُؼ٤ٓٞٔس ُإلٗؼوحد إلعطٌٔحٍ ػذد أػنحء ٓؿِظ جإلدجسز ئرج ًحٗص جُٔذز جُٔكذدز ُِذٝسز جإلٗطخحذ٤س ُْ ض٘طٚ 

ٝذو٢ ُٜح أًػش ٖٓ عطس أؽٜش أٓح ك٢ قحُس إٔ ضٌٕٞ جُٔذز جُٔطرو٤س أهَ ٖٓ عطس أؽٜش ك٤طْ ئٗطخحخ ٓؿِظ 

ئدجسز ؾذ٣ذ ٝئرج ُْ ضطْ جُذػٞز قغد ٓح ٝسد أػالٙ ٣كن ُِٞص٣ش ذ٘حًء ػ٠ِ ضٞؾ٤ٚ جُٞصجسز جُٔخطقس 

ٝجإلضكحد جُ٘ٞػ٢ ضؿ٤ٔذ ٓؿِظ ئدجسز جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس ٝجُذػٞز ئ٠ُ ػوذ ئؾطٔحع جُؿٔؼ٤س جُؼ٤ٓٞٔس 

 .ُطكو٤ن ٓح ٝسد ك٢ ٛزٙ جُٔحدز



 

 

 

 جُرحخ جُػحٖٓ

 

 أقٌحّ ئٗطوح٤ُس ٝخطح٤ٓس

   ٣ط٠ُٞ جإلضكحد جُؼحّ ٜٓحّ ٝئخطقحفحش جإلضكحدجش جُ٘ٞػ٤س ؿ٤ش جُوحتٔس ٝرُي (:139 )مـــــــادة

 .قط٠ ٣طْ ئٗؾحؤٛح

   ٣طْ جإلػذجد ُؼوذ جُٔإضٔش جُطأع٤غ٢ ُإلضكحد جُؼحّ ٝئٗؿحص ًحكس جُٞغحتن ٝجُخطٞجش (:140 )مـــــــادة

 .ٝجإلؾشجءجش جُنشٝس٣س ٝرُي خالٍ ػحّ ٖٓ ذذء عش٣حٕ أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ

   ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝجإلضكحدجش جُ٘ٞػ٤س جُوحتٔس ٝهص فذٝس ٛزج (:141 )مـــــــادة

جُوحٕٗٞ ضغ٣ٞس ٝمؼٜح ذاؽٜحس ٗلغٜح ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝضكذ٣ذ ٓٔػ٤ِٜح ُِٔإضٔش جُطأع٤غ٢ ُإلضكحد 

 .ٖٓ عش٣حٕ ٛزج جُوحٕٗٞ (عطٚ أؽٜش)جُؼحّ ٝرُي خالٍ 

  ضؼطرش أٗٞجع جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝجسدز ػ٠ِ (:142 )مـــــــادة

عر٤َ جُٔػحٍ ال جُكقش ٣ٝؿٞص ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ئٗؾحء ؾٔؼ٤حش ضؼح٤ٗٝس ك٢ ٓؿحالش خذ٤ٓس 

 .ٝئٗطحؾ٤س أخشٟ

    (:143 )مـــــــادة

٣ؿٞص أػحسز ٓٞظق ٖٓ ئقذٟ ٝقذجش جُؿٜحص جإلدجس١ ُِذُٝس ئ٠ُ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس أٝ ئضكحد ٗٞػ٢ -   أ 

أٝ جإلضكحد جُؼحّ ُلطشز ٣طْ جإلضلحم ػ٤ِٜح ذ٤ٖ جُطشك٤ٖ ٝضغش١ أقٌحّ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس ػ٠ِ ٛزٙ 

 .جإلػحسز

٣ؿٞص ئٗطذجخ أ١ ٓٞظق ٖٓ ئقذٟ ٝقذجش جُؿٜحص جإلدجس١ ُِذُٝس ئ٠ُ ئضكحد ٗٞػ٢ أٝ ئضكحد ػحّ - خ 

 .كوو ٝكوحً ُوحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس

   ٣ؿٞص ُؿٔؼ٤ط٤ٖ ضؼح٤ٗٝط٤ٖ أٝ أًػش إٔ ض٘ؾة ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ٓؾطشًس ػ٘ذٓح (:144 )مـــــــادة

ضغطذػ٢ جُكحؾس ٝجُٔقِكس جُؼحٓس رُي ، ٝضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س جإلؾشجءجش جُخحفس ذأٗؾحء ؾٔؼ٤س 

 .ضؼح٤ٗٝس ٓؾطشًس



ٖٓ  (136 ، 135 ، 134 ،  133 ، 132 ، 131)   ٓغ ٓشجػحز ٓحؾحء ك٢ جُٔٞجد (:145 )مـــــــادة

ٛزج جُوحٕٗٞ ئرج ٗؾأ خالف ك٢ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝجإلضكحدجش جُ٘ٞػ٤س ُْٝ ٣طٞفَ جُطشكحٕ ئ٠ُ قَ 

 :- ُِخالف ك٤طْ قِٚ ذحُطشم جُطح٤ُس

ئرج ًحٕ جُخالف ذ٤ٖ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ٝأخشٟ أٝ ذ٤ٖ أػنحء ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ قٍٞ ضطر٤ن -  أ 

ٛزج جُوحٕٗٞ أٝ جألٗظٔس جُقحدسز ذٔوطنحٙ أٝ جُ٘ظحّ جألعحع٢ ؾحص ٌَُ ٖٓ هشك٢ جُ٘ضجع إٔ ٣طِد ٖٓ 

 .جإلضكحد جُ٘ٞػ٢ جُلقَ ك٤ٚ أٝ ئقحُطٚ ئ٠ُ ٓك٤ٌٖٔ ضؼ٤ْٜ٘ جُٞصجسز ُٜزج جُـشك

ئرج ًحٕ جُ٘ضجع ذ٤ٖ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ٝٓشكن ٣خنغ إلؽشجف جُٞصجسز جُٔخطقس ٣شكغ جألٓش ئ٠ُ -  خ

جُٞص٣ش جُٔخطـ ٝجإلضكحد جُؼحّ ٤ُط٤ُٞح قَ جُخالف كارج ُْ ٣طٞفال ئ٠ُ قَ جُخالف ك٤طْ ئقحُس 

 .جُٔٞمٞع ئ٠ُ جُطك٤ٌْ هروحً ُِوٞج٤ٖٗ جُ٘حكزز

ئرج ًحٕ جُ٘ضجع ذ٤ٖ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس ٝجإلضكحد جُ٘ٞػ٢ سكغ جألٓش ئ٠ُ جإلضكحد جُؼحّ ٝجُٞص٣ش جُٔخطـ -  ؼ

. 

 .ئرج ًحٕ جُ٘ضجع ذ٤ٖ جإلضكحدجش جُ٘ٞػ٤س ٣شكغ جألٓش ئ٠ُ جإلضكحد جُؼحّ -  د

 .ئرج ًحٕ جُ٘ضجع ذ٤ٖ جإلضكحد جُؼحّ ٝأ١ ئضكحد ٗٞػ٢ ٣شكغ جألٓش ئ٠ُ جُٞص٣ش-  ٛـ

ئرج ًحٕ جُ٘ضجع ذ٤ٖ جإلضكحد جُؼحّ ٝئقذٟ جُٞصجسجش ك٤كحٍ جُٔٞمٞع ئ٠ُ جُطك٤ٌْ هروحً ُِوٞج٤ٖٗ -  ٝ

 .جُ٘حكزز

 .٣ؿٞص جُطؼٖ ئ٠ُ جُونحء ُٖٔ ضظِْ ك٤ٔح ٣طؼِن ذٔحٝسد ك٢ كوشجش ٛزٙ جُٔحدز -  ص 

   ٣ؿٞص ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ئٗؾحء كشٝع ُٜح ك٢ ٓ٘طوس ئخطقحفٜح أٝ ك٢ أ١ (:146 )مـــــــادة

ٓ٘طوس أخشٟ ٓط٠ ٓحدػص جُنشٝسز ٝٓقِكس جُؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس رُي ٝذؼذ ٓقحدهس جإلضكحد جُ٘ٞػ٢ 

 .ٝجُٞصجسز ٝضكذد جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س جإلؾشجءجش جُالصٓس ألٗؾحء جُلشٝع

   ٣ؿٞص ُِؿٔؼ٤س جُطؼح٤ٗٝس جُو٤حّ ذٔؾحس٣غ ٝأٗؾطس ئهطقحد٣س ٝئؾطٔحػ٤س ٓ٘لشدز أٝ (:147 )مـــــــادة

ٓؾطشًس ٓغ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس أخشٟ أٝ ٓغ ئقذٟ ٓإعغحش جُوطحع جُؼحّ أٝ جُٔخطِو أٝ جُخحؿ أٝ ٓغ 

 .ٓ٘ظٔس ؾٔح٤ٛش٣س

 .   ال ٣ؿٞص ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ئٗلحم أٓٞجُٜح خحسؼ ٗطحم أؿشجمٜح(:148 )مـــــــادة

     ٣ؿٞص ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝجإلضكحدجش جُكقٍٞ ػ٠ِ ٛرحش أٝ أٓٞجٍ ٖٓ أ١ (:149 )مـــــــادة

 .ؽخـ أٝ ؾٜس خحسؾ٤س ٝكوحً ُِوٞج٤ٖٗ جُ٘حكزز



     ٣كذد هحٕٗٞ جُغِطس جُٔك٤ِس هر٤ؼس جُؼالهس ذ٤ٖ جُٔؿحُظ جُٔك٤ِس ٝذ٤ٖ جُؿٔؼ٤حش (:150 )مـــــــادة

 .جُطؼح٤ٗٝس ٝذٔح ال ٣خَ ذٔرذأ ئعطوال٤ُس جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝجإلضكحدجش جُ٘ٞػ٤س ٝجإلضكحد جُؼحّ

     ضٔػَ جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس جُوحػذز جألعحع٤س ُط٤ٔ٘س جُٔؿطٔغ ٝال٣كٍٞ رُي دٕٝ (:151 )مـــــــادة

ه٤حّ ٤ٛثحش ضط٣ٞش ضؼح٢ٗٝ ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُٞقذجش جإلدجس٣س ٝكوحً ُِوحٕٗٞ ٝدٕٝ ٓغحط ذاعطوال٤ُس 

 .جُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ٝئضكحدجضٜح

     ٣ؿٞص ُِؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس أٝ جالضكحد جُ٘ٞػ٢ أٝ جالضكحد جُؼحّ إٔ ٣طوذّ ذطؼٖ (:152 )مـــــــادة

 .ج٠ُ جُٔكٌٔس جُٔخطقس مذ أ١ ئؾشجء ٣طخز ػ٤ِٜح ٖٓ هرَ جُٞصجسز أٝ أ١ ٖٓ أؾٜضز جُذُٝس جألخشٟ

     ضقذس جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ُٜزج جُوحٕٗٞ ذوشجس ؾٜٔٞس١ ذؼذ ٓٞجكوس ٓؿِظ (:153 )مـــــــادة

 .جُٞصسجء ذ٘حء ػ٠ِ ػشك جُٞص٣ش ذحُط٘غ٤ن ٓغ جإلضكحدجش ٝجُٞصجسجش جُٔخطقس

ّ ذؾإٔ جُطؼحٕٝ ٝجُوحٕٗٞ 1994ُغ٘س(18)     ٣ِـ٠ جُوشجس جُؿٜٔٞس١ ذحُوحٕٗٞ سهْ (:154 )مـــــــادة

ّ جُقحدس ك٢ ػذٕ ًٔح 1979ُغ٘س  (20)ّ جُقحدس ك٢ ف٘ؼحء ٝجُوحٕٗٞ سهْ 1963ُغ٘س  (26)سهْ 

 .٣ِـ٠ ًَ قٌْ أٝ ٗـ ٣خحُق أقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ

 .٣ؼَٔ ذٜزج جُوحٕٗٞ ٖٓ ضحس٣خ فذٝسٙ ٣ٝ٘ؾش ك٢ جُؿش٣ذز جُشع٤ٔس     : (:155 )مـــــــادة

 ذق٘ؼــــحء- فذس ذشتحعس جُؿٜٔٞس٣س 
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