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 : ٠ٍُْ ِٓ ١ٍٙشٔج ثٌؾش٠ف ٘زث، أعّجٖ ثهلل ٚأّض أِشٖ إٔٔج
 

ٌفق١ٍٓ  ٌذعضٛس ٚالع١ّج ث ٍّٝ ث ّمخ : أفذسٔج أِشٔج ثٌؾش٠ف دّج ٠ٍٟ ِٕٗ،58 26ٚدٕجء  ٠ٕفز ٠ٕٚؾش دجٌؾش٠ذر ثٌشع١ّز، 

ٌمجْٔٛ سلُ غضؾجس٠ٓ  28.07 ١ٍٙشٔج ثٌؾش٠ف ٘زث، ث ١ٍّٗ ِؾٍظ ثٌّ ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز، وّج ٚثفك  ضٍْك دجٌغالِز ثٌقق١ز  ثٌّ
ٛثح  .ِٚؾٍظ ثٌٕ

 
* 
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 يتعهك بانساليت انصحيت نهًُتجاث انغذائيت 28.07 لإٌَ رلى

 

 انمسى األٔل

 األْذاف َٔطاق انتطبيك ٔتعزيف انًفاْيى

 

 انباب األٔل

 األْذاف َٔطاق انتطبيك

 

  األٔنىانًادة

١ِّٛز، ٚدضؽش ثٌغؼ  الةّز أٚ ثٌخي١شر، ٚدجٌققز ثٌْ نشر ٚغ١ش ثٌّ ؤعغجس ثٌّ ضٍْمز دجٌّ ْ ثإلخالي دجٌمٛث١ٔٓ ثٌخجفز ثٌّ دٚ
ٛثد ثٌق١ٛث١ٔز أٚ ِٓ أفً ف١ٛثٟٔ ٚدضغ٠ٛك  ٌٍق١ٛثٔجس ثٌق١ز ٚثٌّ َجفز ٚثٌضفض١ؼ ثٌققٟ ٚثٌّٕٟٛ  ٟف ثٌذنجةِ، ٚدؾشٚه ثٌٕ

ٌمجْٔٛ ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، فئْ ٘زث ث ٛثد ثٌّ  : ِٕضؾجس ثٌق١ذ ثٌذقشٞ ٚصشد١ز ثٌغّه ٚدجٌّ
ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ؛ - ٛثد ثٌّ ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّ ٌٍغالِز ثٌقق١ز  جِز  ذجدا ثٌْ  ٠نِ ثٌّ
ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ِٕٚجٌٚضٙج  - ٛثد ثٌّ ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّ ٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّ ٠قذد ثٌؾشٚه ثٌضٟ ٠ؾخ ٚفمٙج إٔضجػ ثٌّ

ٌٍذ١ِ أٚ صقذ٠ش٘ج ٌضىْٛ ع١ٍّز عٛثء صٍْك  ِْٚجٌؾضٙج ٚصق٠ٍٛٙج ٚصٍف١فٙج ٚصٛم١ذٙج ٚٔمٍٙج ٚخضٔٙج ٚصٛص٠ْٙج ّٚشمٙج 
ٌٍقفٌ ٚثٌضق٠ًٛ ٚثٌقِٕ ؛ غضٍّْز  عجةً ٚثألَّٔز ثٌّ  ثألِش دّٕضؾجس ىش٠ز أٚ ِقٌٛز، و١فّج وجٔش ثٌٛ

ّذ  - ٌمٛث ٍّٝ ٚمِ ث ٕضؾجس ثٌغ١ٍّز، ٚالع١ّج  ّذَ ثٌغّجؿ إال دضغ٠ٛك ثٌّ جِز ثٌضٟ صٙذف إٌٝ  مضن١جس ثٌْ ٍّٝ ثٌّ ٠ٕـ 
غّٛؿ دٙج  ٍٛعجس ثٌّ ضٍْمز دجٌققز ٚثٌغالِز ثٌقق١ز ٚثعضّْجي ِٛثد ثٌض١َٕف ٚثٌضي١ٙش ٚصقذ٠ذ ِغض٠ٛجس ثٌّ جِز ثٌّ ثٌْ

ْج١٠ش رثس  ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ثٌضٟ ٠ؾخ ثٌضم١ذ دٙج، دّج ٟف رٌه ثٌّ ٛثد ثٌّ ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّ ٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّ ٟف ثٌّ
 ثٌيجدِ ثإلؽذجسٞ ؛

ْذر  - ٛثد ثٌّ ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّ ٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّ غضٍٙه، خقٛفج دٛثعيز ّٕٛٔز ثٌّ ّذ ثإلٌضث١ِز إلّالَ ثٌّ ٌمٛث ٠ذ١ٓ ث

ج شثفمز ٌٙ عجةك ثٌّ  .ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ٚصقذ٠ذ ثٌٛ
-  
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ْذر  ٛثد ثٌّ ْذر ٌالعضٙالن ثٌذؾشٞ ٚثٌّ ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ثٌّ ٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّ ٌمجْٔٛ وً ِشثفً إٔضجػ ثٌّ صؾًّ أفىجَ ٘زث ث

ٌٍذ١ِ أٚ صقذ٠ش٘ج  .ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ِٕٚجٌٚضٙج ِْٚجٌؾضٙج ٚصق٠ٍٛٙج ٚصٍف١فٙج ٚصٛم١ذٙج ٚٔمٍٙج ٚخضٔٙج ٚصٛص٠ْٙج ّٚشمٙج 
 

ٌمجْٔٛ  : ٠غضغٕٝ ِٓ ٔيجق صيذ١ك ٘زث ث

ٕضي ِٓ  - ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ِٕٚجٌٚضٙج ٚصخض٠ٕٙج دجٌّ ٕضٌٟ ثٌخجؿ، ٚوزث ٌض١ٙب ثٌّ ٛؽٙز ٌالعضّْجي ثٌّ ٕضؾجس ثأل١ٌٚز ثٌّ ثٌّ
 أؽً ثالعضٙالن ثٌخجؿ ؛

لجةٟ أٚ ثٌققٟ ٟف ِؾجي ثٌيخ ثٌذؾشٞ أٚ ثٌذ١يشٞ ٚوزث  - ؾجدٙز رثس ثالعضّْجي ثٌٛ ٕضؾجس ثألخشٜ ثٌّ ثألد٠ٚز ٚوً ثٌّ
 ِٛثد ثٌضؾ١ًّ ؛

ؾجدٙز ثٌضٟ صخنِ ٌمٛث١ٔٓ  - - ٛثد ثألخشٜ ثٌّ فغٟ ٚوزث ثٌّ ٕضؾجس رثس ثٌضأع١ش ثٌٕ غضخٍقز ِٕٗ ٚثٌّ ٛثد ثٌّ ثٌضذغ ٚثٌّ

 .خجفز
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 انباب انثاَي

 تعزيف انًفاْيى
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ٌمجْٔٛ ٚثٌٕقٛؿ ثٌضيذ١م١ز ٌٗ دّج ٠ٍٟ  ٠شثد ٟف ِذٌٛي ٘زث ث
 وً ِٕضٛػ صسثّٟ ِٛؽٗ ٌالعضٙالن ثٌذؾشٞ صّش صسثّضٗ أٚ ليفٗ أٚ ؽ١ٕٗ ٚوزث وً ِٕضٛػ :انًُتٕج األٔني  .1

ٌمٕـ ٚثٌق١ذ أٚ ليف ثألفٕجف ثٌذش٠ز  غً أٚ ثٌذ١ل ِٚٛثد ث ثعضخٍـ ِٓ ثٌق١ٛثٔجس وجٌق١ٍخ أٚ ثٌْ
ٌٍض١ٙب ِٓ أؽً ففَٙج غ١ش ثٌضذش٠ذ ؛ ْ ثعضّْجي ٚعجةً خجفز  ٍّٝ فجٌضٙج، دٚ ْشٚمز ٟف ثٌغٛق،   ٚثٌّ

 وً ِٕضٛػ ٔذجصٟ أٚ ف١ٛثٟٔ خجَ أٚ ِْجٌؼ و١ٍج أٚ ؽضة١ج ِٛؽٗ ٌالعضٙالن ثٌذؾشٞ دّج ٟف رٌه :يُتٕج غذائي  .2

غضٍّْز ٟف إٔضجػ ٚص١١ٙٝء أٚ ِْجٌؾز ثألغز٠ز ٛثد ثٌّ ٍه ٚوً ثٌّ ؾشٚدجس ٚثٌْ ذجصجس . ثٌّ فَٙٛ ثٌٕ ٚال ٠ؾًّ ٘زث ثٌّ
ٍّٝ فجٌضٙج وجٌقذف١جس ٚال ٠ؾًّ  ١ٙأر ِٓ أؽً ثالعضٙالن ثٌذؾشٞ  لذً فقجد٘ج ٚثٌق١ٛثٔجس ثٌق١ز دجعضغٕجء صٍه ثٌّ

فَٙٛ ثألد٠ٚز ِٚٛثد ثٌضؾ١ًّ ٚثٌضذغ ؛  وزٌه ٘زث ثٌّ
ٛؽٙز :انًٕاد انًعذة نتغذيت انحيٕاَاث  .3 نجفجس، ِقٌٛز و١ٍج أٚ ؽضة١ج أٚ غ١ش ِقٌٛز ٚثٌّ  وً ِجدر، دّج ف١ٙج ثٌّ

ٌفُ ؛  ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ّٓ ىش٠ك ث

 وً ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثٟة أٚ ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ال صؾىً أٞ خيش :يُتٕج سهيى أٔ يادة سهيًت  .4
ْ ؛  ٍّٝ فقز ثإلٔغجْ أٚ ثٌق١ٛث

ٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚ:انعزض في انسٕق  .5 ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚ/ ف١جصر ثٌّ ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس دغشك /أٚ ثٌّ ٛثد ثٌّ أٚ ثٌّ
ؾجْ ؛ مجدً أٚ دجٌّ  د١ْٙج أٚ صٛص٠ْٙج أٚ صف٠ٛضٙج دجٌّ

ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس دٕمو ثٌذ١ِ أٚ :انبيع  .6 ٛثد ثٌّ ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّ ٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّ  ِٕجٌٚز ِْٚجٌؾز ٚصخض٠ٓ ثٌّ

ُّ ثٌؾّج١ّز  يج قالس ثٌىذشٜ َِّٕٚٛ ثٌقفالس ٚثٌّ ٙجةٟ، دّج ف١ٙج ِشثوض ثٌضٛص٠ِ ٚثٌّ ٌٍّغضٍٙه ثٌٕ صغ١ٍّٙج 
ضجؽش ٚدجةْٛ ثٌؾٍّز ٚٔمو ثٌضٛص٠ِ ؛  ٚثٌّ

 وً ّٕقش د١ٌٛٛؽٟ أٚ و١ّ١جةٟ أٚ ف١ض٠جةٟ ٠ٛؽذ ٟف ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ٟف ِٕضٛػ غزثٟة أٚ ٟف ِجدر ِْذر :انخطز  .7
جدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، وجألوغذر  ٕضٛػ غزثٟة أٚ ٌّ ٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ٌّ ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، أٚ فجٌز خجفز ٌّ

ٍّٝ ثٌققز ؛ ْ صؤعش دؾىً عٍذٟ   ٚثٌضْفٓ ٚثٌضٍٛط أٚ أٞ فجٌز أخشٜ ِؾجدٙز ٠ّىٓ أ

ْ ِٕضؼ :انتتبع  .8 ٍّٝ صضذِ ِغجس ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثٟة أٚ ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، أٚ ِغجس ف١ٛث ٌمذسر   ث
ٕضؾجس ثٌغزثة١ز، أٚ ِغجس ِجدر ِٛؽٙز ٌىٟ صذِؼ أٚ لجدٍز ٌإلدِجػ ٟف ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ  ٌٍّٛثد ثأل١ٌٚز أٚ ثٌّ

 غزثٟة أٚ ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، ٚرٌه ّذش ثٌغٍغٍز ثٌغزثة١ز ؛
ٌزٞ ال ٠غضٍّْٗ ٟف إىجس ١ٍّّز إٔضجؽ١ز :انًستٓهه انُٓائي  .9 ٕضٛػ غزثٟة ث ٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ٌّ غضٍٙه ثألخ١ش ٌّ  ثٌّ

ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ؛  صذخً ٟف ِؾجي ٔؾجه ِؤعغز أٚ ِمجٌٚز صٕضّٟ ٌميجُ ثٌّ

َ ال، :يمأنت في انمطاع انغذائي  .10  وً ِؤعغز ١ِّّٛز أٚ ؽذٗ ١ِّّٛز أٚ ِمجٌٚز خجفز صمَٛ، عٛثء دٙذف ثٌشدـ أ
 دأٔؾيز ِشصذيز أٚ رثس ّاللز دجٌغٍغٍز ثٌغزثة١ز ؛

 وً ِؤعغز ١ِّّٛز أٚ ؽذٗ ١ِّّٛز أٚ ِمجٌٚز خجفز صمَٛ، عٛثء دٙذف :يمأنت في لطاع تغذيت انحيٕاَاث  .11
َ ال، دأٔؾيز ِشصذيز أٚ رثس ّاللز دضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ؛  ثٌشدـ أ

ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ِٕٚجٌٚضٙج ِْٚجٌؾضٙج ٚصق٠ٍٛٙج ٚصٍف١فٙج ٚصٛم١ذٙج ٚٔمٍٙج :انسهسهت انغذائيت  .12  وً ِشثفً إٔضجػ ثٌّ

ٌٍذ١ِ أٚ صغ١ٍّٙج  ٕضؾجس ثأل١ٌٚز فضٝ ّشمٙج  ٌٍذ١ِ أٚ صقذ٠ش٘ج ثٔياللج ِٓ إٔضجػ ثٌّ ٚخضٔٙج ٚصٛص٠ْٙج ّٚشمٙج 
ٙجةٟ غضٍٙه ثٌٕ زوٛسر ؛. إٌٝ ثٌّ ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ثٌّ ٕضؾجس ثأل١ٌٚز أٚ ثٌّ  ٚصؾًّ أ٠نج ثعض١شثد ثٌّ

ٍّٝ :يُتٕج غيز صانح نالستٓالن  .13 ْ ٠ىْٛ فجعذث أٚ عجِج، ال ٠ضٛفش  ْ أ ، دٚ  وً ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ وً ِٕضٛػ غزثٟة
شغٛح ف١ٙج ثٌضٟ ٠قضٛٞ  ٕجفش غ١ش ثٌّ غضٜٛ ثٌققٟ، دجٌَٕش إٌٝ دْل ثٌْ ٍّٝ ثٌّ يٍٛدز  وً ثٌنّجٔجس ثٌّ

١ىشٚد١ٌٛٛؽ١ز أٚ ثٌى١ّج٠ٚز أٚ ّ٘ج ِْج ؛  ١ٍّٙج، عٛثء دغذخ ثٌضٍٛط، أٚ ٔض١ؾز صذ٘ٛس ؽٛدصٗ ثٌّ

ٌمش٠خ أٚ :يُتٕج يضز بانصحت  .14 ذٜ ث ٍّٝ ثٌّ ، ٌٗ آعجس عجِز فٛس٠ز أٚ ِقضٍّز   وً ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثٟة
ٌفشد أٚ فشّٚٗ، أٚ ٠غذخ فغجع١ز فق١ز ِفشىز أٚ أٞ ؽىً آخش ِٓ ثٌقغجع١ز  ٍّٝ فقز ث ضٛعو أٚ ثٌذ١ْذ  ثٌّ

ٕضٛػ ثٌغزثٟة  ٕضٛػ ثألٌٟٚ أٚ ثٌّ ٛؽٗ إ١ٌُٙ ثٌّ ثٌضٟ ٠ّىٓ وؾفٙج ٚثٌضٟ صق١خ فشدث أٚ فتز ١ِْٕز ِٓ ثألفشثد ثٌّ
ْٕٟ ؛  ثٌّ

ْ صضشصخ ّٓ ثعضٙالن ِٕضٛػ أٌٟٚ :يبذأ االحتياط  .15 ّىٓ أ ضخزر ٌضؾٕخ ثألخيجس ثٌّ لجة١ز ثٌّ  ِؾّّٛز ِٓ ثٌضذثد١ش ثٌٛ

١ٍّّز عجدضز صنّٓ ِغضٜٛ ِمذٛال ِٓ عالِز ٘زث  أٚ ِٕضٛػ غزثٟة أٚ ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، ٟف غ١جح دالةً 
جدر ؛ ٕضٛػ أٚ ٘زٖ ثٌّ  ثٌّ

ٕضؾجس :انًؤسست  .16  وً ٚفذر صمَٛ دئٔضجػ أٚ ِْجٌؾز أٚ صق٠ًٛ أٚ صٍف١ف أٚ صٛم١خ أٚ صٛص٠ِ أٚ خضْ أٚ ففٌ ثٌّ
ٌٍقَٛ ٚأعٛثق ثٌغّه دجٌؾٍّز ٚدٛثخش  ؾجصس ٍِٚقمجصٙج ٚأٚسثػ صمي١ِ ٚصٍف١ف ٚصٛم١خ ث ثٌغزثة١ز دّج ٟف رٌه ثٌّ

ٕضؾجس ثٌغج٠ٛٔز ثٌق١ٛث١ٔز ٚفِٕ  ُّ ثٌؾّج١ّز ٚوزث ٚفذثس ِْجٌؾز ثٌّ يج جة١ز ِٚقالس ثٌّ ثٌق١ذ ٚثٌٕمجالس ثٌّ

ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ؛ ٛثد ثٌّ  ثٌّ
ٌمجْٔٛ ٚٔقٛفٗ :انًستغم  .17 َ أفىجَ ٘زث ث ١ٍُّٙ ثفضشث ثؽخ  ٠ْْٕٛٛ ثٌٛ ٌزثص١ْٛ أٚ ثٌّ  ثٌؾخـ أٚ ثألؽخجؿ ث

ٌميجُ ثٌغزثٟة أٚ ليجُ صغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ؛  ثٌضيذ١م١ز، دثًخ ِؤعغز أٚ ِمجٌٚز صًّْ ٟف ِؾجي ث
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خضقز دّٙجَ صضٍْك :انبياطزة انًفٕضٌٕ  .18 ٌز٠ٓ صىٍفُٙ ثٌغٍيز ثٌّ ىٍف دجٌفالفز ث ٌٍميجُ ثٌّ  ثٌذ١جىشر غ١ش ثٌضجد١ْٓ 

ٛثد  ٌٍّٛثد ثٌق١ٛث١ٔز ٚرثس ثألفً ثٌق١ٛثٟٔ ٚثٌّ شثلذز ثٌقق١ز  دّؾجي ثٌققز ثٌق١ٛث١ٔز ٚثٌق١ذٌز ثٌذ١يش٠ز ٚثٌّ
ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس  .ثٌّ

 

 انمسى انثاَي

 شزٔط عزض انًُتجاث انغذائيت ٔانًٕاد انًعذة نتغذيت انحيٕاَاث في انسٕق

 

 انباب األٔل

 انشزٔط انعايت نهعزض في انسٕق

 

 4انًادة 

ٌذثخ١ٍز أٚ ثعض١شثدٖ أٚ صقذ٠شٖ إرث وجْ ٠ؾىً خيشث  ال ٠ّىٓ ّشك أٚ صمذ٠ُ أٞ ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثٟة ٟف ثٌغٛق ث
ٌذثخ١ٍز أٚ  ٍّٝ ف١جر أٚ فقز ثإلٔغجْ، وّج ال ٠ّىٓ ثعض١شثد أ٠ز ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس أٚ ّشمٙج ٟف ثٌغٛق ث

ج إرث وجٔش خي١شر  .صقذ٠ش٘ج أٚ صمذ٠ّٙج ٌٙ

 
 5انًادة 

ٍّٝ ف١جر أٚ فقز ثإلٔغجْ  ٌىٟ ال ٠ؾىً أٞ ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ أٞ ِٕضٛػ غزثٟة أٚ أ٠ز ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس خيشث 
ٌٍذ١ِ أٚ  ْ ٠ضُ إٔضجؽٙج ِٕٚجٌٚضٙج ِْٚجٌؾضٙج ٚصق٠ٍٛٙج ٚصٍف١فٙج ٚصٛم١ذٙج ٚٔمٍٙج ٚخضٔٙج ٚصٛص٠ْٙج ّٚشمٙج  ٚثٌق١ٛثْ، ٠ؾخ أ

ٍّٝ ؽٛدصٙج ٚمّجْ عالِضٙج ثٌقق١ز َجفز ثٌقق١ز ٚثٌغالِز ثٌضٟ ِٓ ؽأٔٙج ثٌقفجً  . صقذ٠ش٘ج ٚفك ؽشٚه ثٌٕ

 
غضٜٛ ثٌققٟ، ِٓ ىشف ثٌغٍيجس  ٍّٝ ثٌّ ْ صىْٛ ِشخقز أٚ ِْضّذر،  مجٚالس أ ؤعغجس ٚثٌّ ٍّٝ ثٌّ ٌٚٙزٖ ثٌغج٠ز، ٠ؾخ 

قذدر دٕقٛؿ ص١ّ١َٕز ٌٍؾى١ٍجس ٚثٌى١ف١جس ثٌّ ج ىذمج  ٌم١جَ دجعضغالٌٙ خضقز لذً ث . ثٌّ
 

ٌزثٟص ال صخنِ  مجٚالس ثٌضٟ ٠ىْٛ إٔضجؽٙج ِٛؽٙج دجٌىجًِ ِٚذجؽشر إٌٝ ِغضٍٙه ٔٙجةٟ العضٙالوٗ ث ؤعغجس ٚثٌّ ْ ثٌّ غ١ش أ

ٌزوش ٛثد  .ٌٍضشخ١ـ أٚ ثالّضّجد ثٌغجٌفٟ ث زوٛسر ٠ٍَْٛ ِغؤ١ٌٚٓ ّٓ ثٌّ مجٚالس ثٌّ ؤعغجس ٚثٌّ ْ ِغضغٍٟ ثٌّ ٟف ف١ٓ أ
غضٍٙى١ٓ ٍّٝ ف١جر ٚفقز ثٌّ ٛؽٙز ٌالعضٙالن ٠ٚنّْٕٛ أٔٙج ال صؾىً خيشث  ٕضؾجس ثٌّ . ٚثٌّ

 
 6انًادة 

قذسر ثٌضٟ  ى١ٕز أٚ ثٌّ ْشٚمز ٟف ثٌغٛق ثٌٛ ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ثٌّ ٛثد ثٌّ ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّ ٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّ صْضذش ثٌّ

جدر  قذدر ىذمج ألفىجَ ثٌّ مضن١جس ثٌّ  . أّالٖ، ِٕضؾجس ع١ٍّز5صقضشَ ثٌّ
 

١ٍّٙج ٚفمج ألفىجَ  يذمز  ٌٍّمضن١جس ثٌخجفز ثٌّ ْ ِيجدمز ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثٟة أٚ ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس  إال أ
خضقز ِٓ ثصخجر وً  زوٛسر، ال ٠ِّٕ ثٌغٍيجس ثٌّ جدر ثٌّ ٕضٛػ أٚ ثٌّ ٌمجْٔٛ أٚ ألٞ ٔـ صؾش٠ْٟ آخش خجؿ دغالِز ثٌّ ٘زث ث

ى١ٕز أٚ فشك عقذٙج ِٕٙج أٚ ِْٕٙج ِٓ ثٌضقذ٠ش إرث  ٘ج أٚ ّشمٙج ٟف ثٌغٛق ثٌٛ ٍّٝ ثعض١شثد ٕجعذز ٌفشك ل١ٛد  ثٌضذثد١ش ثٌّ

ْٕٟ، سغُ  ٕضٛػ ثٌّ ٌٍضؾى١ه دأْ ثٌّ ٍّٝ أعذجح ِؾشّٚز  زوٛسر ٚدّمضنٝ ِذذأ ثالفض١جه، صضٛفش  خضقز ثٌّ وجٔش ثٌغٍيجس ثٌّ
غضٍٙى١ٓ أٚ ثٌق١ٛثٔجس ٍّٝ ف١جر ٚفقز ثٌّ زوٛسر، ٠ؾىً أٚ لذ ٠ؾىً خيشث  يجدمز ثٌّ  .ثٌّ

 
 7انًادة 

جدر  ١ٍّّٙج ٟف ثٌّ ٕقٛؿ  غضٜٛ ثٌققٟ ثٌّ ٍّٝ ثٌّ مجٌٚز ٠5غٍُ ثٌضشخ١ـ أٚ ثالّضّجد  ؤعغز أٚ ثٌّ  أّالٖ ّٕذِج صىْٛ ثٌّ

جدص١ٓ  ١ٍّٙج ٟف ثٌّ ٕقٛؿ  ٌٍؾشٚه ثٌّ ١ْٕز ِغضٛف١ز  مً ثٌّ ٌمج9ْٛٔ 8ٚأٚ ٚع١ٍز ثٌٕ .  ِٓ ٘زث ث
 

ؾجس إ١ٌّٙج  غضٜٛ ثٌققٟ ثٌّ ٍّٝ ثٌّ ١ٍّٙج ٌضغ١ٍُ ثٌضشخ١ـ أٚ ثالّضّجد  ٕقٛؿ  إرث ٌُ ٠ْذ ؽشه أٚ أوغش ِٓ ثٌؾشٚه ثٌّ
ج ثصخجر ثٌضذثد١ش  غضف١ذ ِّٕٙج خالٌٙ ٍّٝ ثٌّ ذر ١ِْٕز ٠ضٛؽخ  زوٛس٠ٓ ٌّ أّالٖ ِغضٛف١ج، ٠ضُ ص١ٍْك ثٌضشخ١ـ أٚ ثالّضّجد ثٌّ

زوٛسر َ ثٌؾشٚه ثٌّ  .ثٌالصِز الفضشث

 
زوٛسر أّالٖ، ٠غقخ ثٌضشخ١ـ أٚ ثالّضّجد ذر ثٌّ َ ثٌّ ىظ، ٠ضُ إٔٙجء . إرث ٌُ صضخز ثٌضذثد١ش ثٌالصِز ّٕذ ثٔقشث ٚفٟ فجٌز ثٌْ

ضٍْمز دض١ٍْك ثٌضشخ١ـ أٚ ثالّضّجد  .ثٌضذثد١ش ثٌّ
 

 :ٚصقذد دٕـ ص١َّٕٟ

ٌمجْٔٛ ؛ - مضن١جس ٘زث ث ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ٌّ ٛثد ثٌّ ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّ ٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّ  و١ف١جس ِشثلذز ِيجدمز ثٌّ
ضٍْمز دض١ٍْمّٙج  - غضٜٛ ثٌققٟ ٚوزث ثٌضذثد١ش ثٌّ ٍّٝ ثٌّ ثٌى١ف١جس ٚثٌؾى١ٍجس ثٌضٟ ٠ضُ ٚفمٙج صغ١ٍُ ثٌضشخ١ـ أٚ ثالّضّجد 

 .أٚ عقذّٙج
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 8انًادة 
ْذر ٌضغز٠ز  ٛثد ثٌّ ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّ ٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّ صقذد دٕـ ص١َّٕٟ ثٌؾشٚه ثٌىف١ٍز دنّجْ فقز ٚعالِز ثٌّ

ٍّٝ يذمز خقٛفج   : ثٌق١ٛثٔجس ثٌّ

مجٚالس ثٌضٟ صٕضؼ ف١ٙج ٚصْذ ٚصقفٌ ٚصخضْ ٚصٕجٚي ٚصْجٌؼ  - ؤعغجس ٚثٌّ ّذثد ٚص١ٙب ٚإلجِز ثٌضؾ١ٙضثس ٚع١ش ثٌّ إٔؾجء ٚإ
ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس لقذ ّشمٙج ٟف  ٛثد ثٌّ ٕضؾجس ثٌغزثة١ز أٚ ثٌّ ٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّ ٚصقٛي ٚصٛمخ ٚصْشك ثٌّ

ى١ٕز أٚ صقذ٠ش٘ج ؛  ثٌغٛق ثٌٛ
ٕضؾجس ثأل١ٌٚز ؛ -  ثٌّ

ٌٍضقذ٠ش ٟف وً ِشثفً ِٕجٌٚضٙج ؛ - ٛؽٙز  ٌٍضغ٠ٛك ِق١ٍج أٚ ثٌّ ٛؽٙز  ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ثٌّ  ثٌّ
ٌٍضٍف ؛ - ٌمجدٍز  ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ث ٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّ ْذر ٌٕمً ثٌّ مً ثٌّ  ٚعجةً ثٌٕ
ْجٌؾز ٚثٌضق٠ًٛ  - ٕجٌٚز ٚثٌقفٌ ٚثٌضخض٠ٓ ٚثٌّ ىٍف١ٓ د١ٍّْجس ثٌّ مجٚالس ثٌّ ؤعغجس ٚثٌّ ج١ٍِٓ دجٌّ ثألؽخجؿ ثٌْ

 .ٚثٌضٛم١خ ٚثٌضٍف١ف ٚثٌضٛص٠ِ ٚثٌضغ٠ٛك ٚثٌٕمً ّٕذ ثاللضنجء
 

ٌف١ض٠جة١ز ٚثٌى١ّ١جة١ز ٚثٌذ١ٌٛٛؽ١ز ٍٛعجس ث  .وّج صقذد دٕـ ص١َّٕٟ ؽشٚه ثعضّْجي ِٛثد ثٌض١َٕف ٚثٌضي١ٙش ِٚغض٠ٛجس ثٌّ
ٕضؾجس ثٌغزثة١ز أٚ  ٕضؾجس ثأل١ٌٚز أٚ ثٌّ جدر د١ْٓ ثالّضذجس ىذ١ْز ثٌّ ١ٍّٙج ٟف ٘زٖ ثٌّ ٕقٛؿ  قٛؿ ثٌض١ّ١َٕز ثٌّ صأخز ثٌٕ

١ْٕز ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ثٌّ ٛثد ثٌّ . ثٌّ
 

 9نًادة ث

ٌميجُ ثٌغزثٟة ِٚغضغٍٛ ِؤعغجس ِٚمجٚالس ليجُ صغز٠ز  جٍِز ٟف ث مجٚالس ثٌْ ؤعغجس ٚثٌّ ْ ٠نّٓ ِغضغٍٛ ثٌّ ٠ؾخ أ
ٌٍذ١ِ أٚ ٠ٛؽٙٛٔٙج  ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ثٌضٟ ٠ْشمٛٔٙج  ٛثد ثٌّ ٕضٛػ ثٌغزثٟة أٚ ثٌّ ٕضٛػ ثألٌٟٚ أٚ ثٌّ ْ ثٌّ ثٌق١ٛثٔجس أ

ٍّٝ ف١جر أٚ فقز ثإلٔغجْ أٚ ثٌق١ٛثْ ٌمجْٔٛ ٚال صؾىً أٞ مشس   .ٌٍضقذ٠ش، صغضؾ١خ ألفىجَ ٘زث ث
 

ٌزثص١ز ٟف ِؤعغجصُٙ أٚ ِمجٚالصُٙ ٠يذمٛٔٗ  ٌٍّشثلذز ث زوٛس٠ٓ ٚمِ دشٔجِؼ  غضغ١ٍٓ ثٌّ ٍّٝ ثٌّ ٌٚٙزث ثٌغشك، ٠ؾخ 

خضقز ١ٍّّٙج ِٓ ىشف ثٌغٍيجس ثٌّ ١ٌال ٌالعضّْجالس ثٌقق١ز ثٌؾ١ذر ِٛثفك  ١ٍّٗ أٚ ٠ضذْْٛ د  ْٛ ٚصقذد و١ف١جس . ٠ٚقجَف
ٌذ١ًٌ دٕـ ص١َّٕٟ  .صيذ١ك ٘زث ثٌذشٔجِؼ ٚ٘زث ث

 
 ْ ١ٍّٙج أّالٖ ٟف ٚعجةك ٠ؾخ أ ٕقٛؿ  مشسر ٟف إىجس صٕف١ز ثٌضذثد١ش ثٌّ مجٌٚز وً ثإلؽشثءثس ثٌّ ؤعغز أٚ ثٌّ ٚصغؾً ثٌّ

ذر ال صمً ّٓ  جدر 5صقفٌ ٌّ ١ٍُّٙ ٟف ثٌّ ٕقٛؿ  ْ ثٌّ ْ صمذَ ّٕذ وً ىٍخ ٌألّٛث ٘ج ٠ٚؾخ أ ّذثد  عٕٛثس ثدضذثء ِٓ صجس٠خ إ

ٌمج21ْٛٔ  . ِٓ ٘زث ث
 

 10انًادة 
ٌميجُ ثٌغزثٟة أٚ ِؤعغز أٚ ِمجٌٚز ٟف ليجُ صغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس أٚ وجٔش ٌذ٠ٗ  ّضذش ِغضغً ِؤعغز أٚ ِمجٌٚز صًّْ ٟف ث إرث ث
ٌٍؾشٚه ثٌضٟ صغّـ دٛففٙج  ْ ِٕضٛؽج أ١ٌٚج أٚ ِٕضٛؽج غزثة١ج أٚ ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ال صغضؾ١خ  أعذجح الّضذجس أ

 ٍّٝ ٕجعذز ٌفشك ل١ٛد  خضقز ثٌضٟ صضخز وً ثٌضذثد١ش ثٌّ ْ ٠خذش فٛسث ثٌغٍيجس ثٌّ ١ٍّٗ أ ٌمجْٔٛ،  ع١ٍّز، ىذمج ألفىجَ ٘زث ث
ى١ٕز أٚ ِٓ أؽً فشك عقذٙج ِٕٙج أٚ ِِٕ صقذ٠ش٘ج ٚفٟ فجٌز إرث ِج ٌُ ٠ضُ ثٌغقخ، صمَٛ ثٌغٍيجس . ّشمٙج ٟف ثٌغٛق ثٌٛ

غؤٚي ّٓ ّشمٙج ٟف ثٌغٛق ٕضؼ أٚ ثٌّ ٍّٝ ٔفمز ثٌّ جدر  ٕضٛػ أٚ ثٌّ خضقز دغقخ ثٌّ  .ثٌّ

 
غضٍٙه  ضٍْمز دجٌضذثد١ش ثٌضٟ ثصخز٘ج أٚ ثٌضٟ ٠ٛثفً ثصخجر٘ج ٌٛلج٠ز ثٌّ ٍِْٛجس ثٌّ ْ ٠ذٌٟ دىً ثٌّ ١ٍّٗ أ ٚفٟ وً ثٌقجالس ٠ض١ْٓ 

مجٌٚضٗ ِِ  ؤعغضٗ أٚ ٌّ ع١ك ٌّ ٌضٙج، ٠ٚضخز وً ثٌضذثد١ش ثٌضٟ صغّـ دجٌضْجْٚ ثٌٛ ٙجةٟ ِٓ ثألخيجس أٚ ثٌضم١ٍـ ِٕٙج أٚ إصث ثٌٕ
ضخزر ٌضيذ١مٗ ٌمجْٔٛ ٚثٌٕقٛؿ ثٌّ قذدر ٟف ٘زث ث ٌٍّغجىش ثٌّ خضقز، ىذمج  . ثٌغٍيجس ثٌّ

 

 11انًادة 
ٌٍذ١ِ ألٚي ِشر أْ  : إرث صذ١ٓ الفمج ّٕذ ٚمْٗ 

ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ؛ - ٌٍّٕضؾجس ثأل١ٌٚز أٚ ثٌّ  ف١ٛثٔج ِٕضؾج 
 ِٕضٛؽج أ١ٌٚج ؛ -

 ِٕضٛؽج غزثة١ج ؛ -
 ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ؛ -

 أٚ ّٕقشث أٚ ِنجفج أٚ ّ٘ج ِْج لجدال ألْ ٠ذِؼ ٟف ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثٟة أٚ ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، -
جدص١ٓ  خضقز ىذمج ألفىجَ ثٌّ ٍّٝ فقز ثإلٔغجْ أٚ ثٌق١ٛثْ، صمَٛ ثٌغٍيجس ثٌّ ْ ٠ؾىً خيشث   ِٓ 24 ٠23ٚؾىً أٚ ٠ّىٓ أ

ٌٍضأوذ ِٓ عالِضٗ ثٌقق١ز ٌٍّشثلذز ثٌنشٚس٠ز  ٌمجْٔٛ، دقؾضٖ أٚ إ٠ذثّٗ ِٓ أؽً إخنجّٗ   .٘زث ث
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نجف ٠ؾىً ؽضءث ِٓ فقز، فئٔٗ ٠ؾِّ ٠ٚٛدُ ٟف ِىجْ أٚ ِؾّّٛز  ٕقش أٚ ثٌّ جدر أٚ ثٌْ ٕضٛػ أٚ ثٌّ ْ أٚ ثٌّ إرث وجْ ثٌق١ٛث

ٕجفش ثٌضٟ صؾىً ٘زٖ ثٌققز  .ِٓ ثألِجوٓ ِٓ أؽً ِشثلذز وً ثٌْ
 

شثلذز  جؽّز ّٓ ثٌضؾ١ِّ ٚثٌقؾض ٚثإل٠ذثُ ١ٍّّٚجس ثٌّ قجس٠ف ثٌٕ ْٕٟ ثٌّ ٌفجًّ ثٌّ غؤ١ٌٚز، ٠ضقًّ ث ْ ثإلخالي دذّجٜٚ ثٌّ دٚ

قضٍّز مً ٚثٌضخض٠ٓ ٚثٌضقج١ًٌ ٚوزث ِقجس٠ف ثإلصالف ثٌّ ٕؾضر دّج ف١ٙج ِقجس٠ف ثٌٕ  .ثٌّ
 

 انباب انثاَي

 تزليى انحيٕاَاث ٔتتبع انًٕاد ٔانًُتجاث األٔنيت ٔانًُتجاث انغذائيت ٔانًٕاد انًعذة نتغذيت انحيٕاَاث

 

 12نًادة ث
ٕضؾز  ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ٚثٌق١ٛثٔجس ثٌّ ٛثد ثٌّ ٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚثٌّ ٕضؾجس ثأل١ٌٚز ٚثٌّ ٛثد ٚثٌّ ْ ٠ضُ صضذِ ِغجس ثٌّ ٠ؾخ أ

ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز ٚوً ِجدر ِٛؽٙز ٌىٟ صذِؼ أٚ لجدٍز ٌإلدِجػ ٟف ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثٟة أٚ ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز 
 .ثٌق١ٛثٔجس ٟف وً ِشثفً ثٌغٍغٍز ثٌغزثة١ز

 

ج ٚوزث وً  ٍّٝ ِْشفز وً ِؤعغز أٚ ِمجٌٚز صٚدٚ٘ج أٚ دجّٛث ٌٙ ْ ٠ىٛٔٛث لجدس٠ٓ  غضغ١ٍٓ أ ٍّٝ ثٌّ ٌٚٙزث ثٌغشك، ٠ض١ْٓ 
ٌٍّٕضؾجس ثأل١ٌٚز أٚ  ؽخـ صٚدُ٘ أٚ دجُّٙ ِٕضٛؽج أ١ٌٚج أٚ ِٕضٛؽج غزثة١ج أٚ ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس أٚ ف١ٛثٔج ِٕضؾج 

ٕضؾجس ثٌغزثة١ز أٚ وً ِجدر ِٛؽٙز ٌىٟ صذِؼ أٚ لجدٍز ٌإلدِجػ ٟف ِٕضؾجس أ١ٌٚز أٚ ِٕضؾجس غزثة١ز أٚ ِٛثد ِْذر ٌضغز٠ز  ثٌّ
 .ثٌق١ٛثٔجس

 

 13انًادة 
ْ ٠ؾْش  ٍّٝ وً ِغضغً أٚ ِٕٟٙ ٠ضْجىٝ ٌضشد١ز ثٌق١ٛثٔجس ثٌضٟ ٠ىْٛ إٔضجؽٙج ِٛؽٙج خق١قج ٌالعضٙالن ثٌذؾشٞ أ ٠ؾخ 

قذدر دٕـ ص١َّٕٟ خضقز ِٓ أؽً صغؾ١ً ثعضغال١ٌجصٗ فغخ ثٌؾى١ٍجس ٚثٌى١ف١جس ثٌّ  .ثٌغٍيجس ثٌّ
 

 14انًادة 

ٌٛٛدر ٟف  ٌم١جَ دضشل١ُ ف١ٛثٔجصُٙ ثٌّ ٍّٝ ِجٌىٟ ثٌق١ٛثٔجس ثٌضٟ ٠ىْٛ إٔضجؽٙج ِٛؽٙج ٌالعضٙالن ثٌذؾشٞ صشل١ُ أٚ ث ٠ض١ْٓ 
جٌه ثألفٍٟ ْ صىْٛ ِشلّز ِٓ ىشف ثٌّ ْ أ ىضغذز دٚ  .م١ْجصُٙ أٚ ثٌّ

 
جؽ١ز ِق١ٓ ٠ْٚذأ ديش٠مز فق١قز ٠ٚقفٌ ٟف أِجوٓ  ٍّٝ عؾً خجؿ دضشد١ز ثٌّ ْ ٠ضٛفشٚث  ١١ْٕٓ أ جٌى١ٓ ثٌّ ٍّٝ ثٌّ ٠ؾخ 

ضٍْمز دضشد١ز ثٌق١ٛثٔجس ٚصذؽ١ٕٙج دؾىً . ٚؽٛد ثٌق١ٛثٔجس ٌٍٍِّْٛجس ثٌقق١ز ٚثٌّ ٠ٚٙذف ٘زث ثٌغؾً إٌٝ صذ٠ٚٓ ِضغٍغً 

ٛثد  ٛثد ثٌق١ٛث١ٔز أٚ ِٓ أفً ف١ٛثٟٔ ٚثٌّ ٍّٝ ثٌق١ٛثٔجس ثٌق١ز ٚصفض١ؾٙج ثٌققٟ ثٌذ١يشٞ ٚوزث ثٌّ ٠غّـ دجٌضْشف 
١ٍّٙج ِٓ ٘زٖ ثٌق١ٛثٔجس ققً   .ثٌق١ٛث١ٔز ثٌغج٠ٛٔز ثٌّ

 
 : ٚصقذد دٕـ ص١َّٕٟ

الِجس ؛ -  إؽشثءثس صشل١ُ ثٌق١ٛثٔجس ٚوزث ّالِجس ثٌضشل١ُ ٚٚمِ ٘زٖ ثٌْ

ّذثدٖ ٚؽشٚه ِغىٗ - ؾجس إ١ٌٗ أّالٖ ٚوزث و١ف١جس إ جؽ١ز ثٌّ ْ صنّٓ ٟف ثٌغؾً ثٌخجؿ دضشد١ز ثٌّ  .ثٌذ١جٔجس ثٌضٟ ٠ؾخ أ
 

جدص١ٓ  ٌٍمجْٔٛ سل14ُ 13ٚال صيذك أفىجَ ثٌّ ٌذٚثؽٓ ثٌضٟ صذمٝ خجمْز  ٍّٝ صشد١ز ث ٌمجْٔٛ  ضٍْك دجٌٛلج٠ز  49.99  ِٓ ٘زث ث ثٌّ
١ٙش ثٌؾش٠ف سلُ  ٌذثؽٕز ٚدّشثلذز إٔضجػ ٚصغ٠ٛك ِٕضٛؽجصٙج ثٌقجدس دضٕف١زٖ ثٌَ دضجس٠خ  1.02.119ثٌقق١ز ٌضشد١ز ثٌي١ٛس ث

. )2002 ١ٔٛ٠ٛ 13 )1423فجصـ سد١ِ ث٢خش 

 
 15انًادة 

ٍّٝ عؾً ٠قفٌ ٟف ِىجْ إٔضجؽٙج صذْٚ ف١ٗ ّٛثًِ ثإلٔضجػ  ْ ٠ضٛفشٚث  ٕضؾجس ثأل١ٌٚز ِٓ أفً ٔذجصٟ أ ٍّٝ ِٕضؾٟ ثٌّ ٠ؾخ 
ؾجس إ١ٌٙج أّالٖ ٕضؾجس ثٌّ  .ِٓ ِٛثد و١ّج٠ٚز ٚف٠ٛ١ز ِغضٍّْز ٟف ف١جٔز ٚصذد١ش صسثّز ٚغشط ثٌّ

ؾجس إ١ٌٙج  ٕضؾجس ثٌّ ْ صنّٓ ٟف ثٌغؾً ثٌخجؿ دق١جٔز ٚصذد١ش صسثّز ٚغشط ثٌّ ٚصقذد دٕـ ص١َّٕٟ ثٌذ١جٔجس ثٌضٟ ٠ؾخ أ

ّذثدٖ ٚؽشٚه ِغىٗ  .أّالٖ ٚوزث و١ف١جس إ
 

 انباب انثانث

 إعالو انًستٓهه

 

 16نًادة ث
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ى١ٕز أٚ ع١ضُ ّشمٙج أٚ ِٛؽٙز  ْ ٠ضٛفش وً ِٕضٛػ غزثٟة أٚ ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ِْشٚمز ٟف ثٌغٛق ثٌٛ ٠ؾخ أ

ضخزر ٌضيذ١مٗ أٚ  ٌمجْٔٛ ٚثٌٕقٛؿ ثٌّ ١ٍّٙج دّٛؽخ أفىجَ ٘زث ث يذمز  ٌٍؾشٚه ثٌّ ٍّٝ ّٕٛٔز ِيجدمز  ٌٍضقذ٠ش أٚ ِغضٛسدر 
١ٍّٙج دٙذف صغ١ًٙ ١ٍّّز ثٌضضذِ  .ىذمج ألٞ ٔـ صؾش٠ْٟ أٚ ص١َّٕٟ خجؿ ٠يذك 

 

 17انًادة 

ٌٍذ١ِ ٟف ثٌغٛق  ْشٚمز  ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ثٌّ جدر ثٌّ ٕضٛػ ثٌغزثٟة أٚ ثٌّ ٕضٛػ ثألٌٟٚ أٚ ثٌّ ْ صٕؾض ّٕٛٔز ثٌّ ٠ؾخ أ

ٍّٝ خقجةقٙج ْ ٠يٍِ  ٙجةٟ، أ غضٍٙه ثٌٕ غض١ٍّْٙج، دّج ٟف رٌه ثٌّ قذسر دؾىً ٠غّـ ٌّ ى١ٕز أٚ ثٌّ  .ثٌٛ
 

 18انًادة 

ٕٛٔز دّج ف١ٙج  ّجةُ ثٌْ ٍّٝ د ْ صذ١ٓ  ىٛٔز ٚثٌخقجةـ ٚأؽىجي ثٌذ١جٔجس ٚثٌىضجدجس ثٌضٟ ٠ؾخ أ ٕجفش ثٌّ صقذد دٕـ ص١َّٕٟ ثٌْ
ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ٚوزث ؽشٚه  ٛثد ثٌّ ٕضؾجس ثٌغزثة١ز أٚ ثٌّ ٌٍّٕضؾجس ثأل١ٌٚز أٚ ثٌّ شثفمز  ٕٛٔز ثٌغزثة١ز ٚثٌٛعجةك ثٌّ ثٌْ

 .ٚو١ف١جس ٚمْٙج
 

 19انًادة 

ٌفالف١ز أٚ  ٌم١جع١ز أٚ إٌٝ ّالِز ثٌؾٛدر ث ٌٍّٛثففجس ث يجدمز  ّٕذِج ٠ؾ١ش إؽٙجس ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثٟة إٌٝ ّالِز ثٌّ
ٌمٛث١ٔٓ ثٌؾجسٞ  مضن١جس ث ْ صىْٛ ِيجدمز ٌّ إٌٝ د١جْ ؽغشثٟف ِقّٟ أٚ إٌٝ صغ١ّز ِٕؾأ ِق١ّز، فئْ صمذ٠ّٗ ّٕٚٛٔضٗ ٠ؾخ أ

ًّ  .دٙج ثٌْ
 

 20انًادة 

ى١ٕز أٚ ثعض١شثد وً ِٕضٛػ أٌٟٚ ٚوً ِٕضٛػ غزثٟة ٚوً ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس، إرث وجٔش  شك ٟف ثٌغٛق ثٌٛ ٠ِّٕ ثٌْ
ٌمجْٔٛ ضخزر ٌضيذ١ك ٘زث ث ٕٛٔز ثٌضٟ صقٍّٙج غ١ش ِيجدمز ألفىجَ ٘زث ثٌذجح ٌٍٕٚقٛؿ ثٌّ  .ثٌْ

 
ٕضؾ١ٓ  ٍّٝ ثٌّ ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس غ١ش ِيجدمز، ٠ؾخ  ٛثد ثٌّ ٕضؾجس ثٌغزثة١ز أٚ ثٌّ ٕضؾجس ثأل١ٌٚز أٚ ثٌّ إرث وجٔش ّٕٛٔز ثٌّ

خضقز غؤ١ٌٚٓ ّٓ ّشمٙج ٟف ثٌغٛق عقذٙج خالي أؽً صقذدٖ ثٌغٍيجس ثٌّ  .أٚ ثٌّ

 
جدر  ثسد د١جُٔٙ ٟف ثٌّ ؤٍْ٘ٛ ثٌٛ ْ ثٌّ ؾجس إ١ٌٗ أّالٖ، ٠مَٛ ثألّٛث ٕضٛػ 21إرث ٌُ ٠ضُ ثٌغقخ دثًخ ثألؽً ثٌّ  دْذٖ دقؾض ثٌّ

قذدر ٟف ٘زث  ٌٍضذثد١ش ثٌّ ٍف ىذمج  غؤٚي ّٓ ّشمٗ ٟف ثٌغٛق ٠ٚؾشّْٛ ٟف دسثعز ثٌّ ٕضؼ أٚ ثٌّ ٍّٝ ٔفمز ثٌّ  ْٟٕ ثٌّ
ٌمجْٔٛ سلُ  ؾجي دّٛؽخ ث ١ٙش ثٌؾش٠ف سل13ُ-83ثٌّ ضٍْك دجٌضؽش ّٓ ثٌغؼ ٟف ثٌذنجةِ ثٌقجدس دضٕف١زٖ ثٌَ  1.83.108  ثٌّ

(. 1984 أوضٛدش5 )1405 ِقشَ 9دضجس٠خ 

 
 انمسى انثانث

تٓا  االختصاص ٔانبحث عٍ انًخانفاث ٔيعاُي

 
 21انًادة 

خجٌفجس ألفىجَ  ٌٍّٕضؾجس ثٌغزثة١ز دّّٙز ثٌذقظ ّٓ ثٌّ ٌٍغالِز ثٌقق١ز  ىٕٟ  ٌٍّىضخ ثٌٛ ؤٍْ٘ٛ ثٌضجدْْٛ  ْ ثٌّ ٠ىٍف ثألّٛث
ٌمنجة١ز  خٌٛز لجٔٛٔج ٌنذجه ثٌؾشىز ث ضخزر ٌضيذ١مٗ ٚإعذجصٙج ِِ ِشثّجر ثالخضقجفجس ثٌّ ٌمجْٔٛ ٚثٌٕقٛؿ ثٌّ ٘زث ث

١ِّٛز ثألخشٜ ٌزوش. ٌٍٚغٍيجس ثٌْ ىضخ ثٌغجٌف ث ّٙز صقش ِشثلذز ثٌّ ٌم١جَ دٕفظ ثٌّ فٛم١ٓ ث ٌٍذ١جىشر ثٌّ  .وّج ٠ّىٓ 
 

 22انًادة 

جدر  ؾجس إ١ٌُٙ ٟف ثٌّ ْ ثٌّ ضخزر ٌضيذ١مٗ ِْٚج٠ٕضٙج، ٠ّىٓ ٌألّٛث ٌمجْٔٛ ٌٍٕٚقٛؿ ثٌّ زث ث خجٌفجس ٌٙ  21ِٓ أؽً ثٌذقظ ّٓ ثٌّ
جدر  قذدر ٟف ثٌّ مجٚالس ثٌّ ٌٍّؤعغجس ٚثٌّ ٙجس  ٌٛػ خالي ثٌٕ ؤعغجس .  أّال3ٖأّالٖ ثٌٛ ٠ّٚىُٕٙ أ٠نج ٌٚٛػ ٘زٖ ثٌّ

َّٛ أٚ أعٕجء ل١جِٙج دأٔؾيضٙج ِِ ِشثّجر أفىجَ ِؾّّٛز لجْٔٛ  ١ًٌٍ ّٕذِج صىْٛ ِفضٛفز ٟف ٚؽٗ ثٌْ مجٚالس خالي ث ٚثٌّ
غيشر ثٌؾٕجة١ز  .ثٌّ

 

ْ صغًٙ  ٌم١جَ دقؾض٘ج أ٠ّٕج وجٔش، ٚثٌضٟ ِٓ ؽأٔٙج أ ّٙج أٚ ث عجةك دّخضٍف أٔٛث ٍّٝ ثٌٛ ؤ١ٍ٘ٓ ىٍخ ثإلىالُ  ْ ثٌّ ٠ّىٓ ٌألّٛث
ٌٍم١جَ د١ٍّْجس ثٌضفض١ؼ س٘ٓ إؽجسصُٙ عجةً ثٌنشٚس٠ز  ٌم١جَ دّٙجُِٙ، ٚٚمِ ثٌٛ ٍّٝ وً ّٕجفش . ١ٍّّز ث ٠ّٚىُٕٙ ثٌققٛي 

١ٍُّٙ صض٠ٚذُ٘ دٙج ثؽخ  ١١ٕٙٓ ثٌٛ ٛؽٛدر ّٕذ ثٌّ ٌٍّٕضؾجس ثٌّ ٍِْٛجس ثٌىف١ٍز دضم١١ُ ثٌيجدِ ثٌخي١ش أٚ غ١ش ثٌخي١ش   .ثٌّ
 

 23انًادة 

جدر  ؾجس إ١ٌُٙ ٟف ثٌّ ؤ١ٍ٘ٓ ثٌّ ْ ثٌّ ٌم١جَ دجٌقؾض، ّٕذِج ٠ضٍْك ثألِش٠21ّىٓ ٌألّٛث  :  أّالٖ ث
ْ ؛ - ٍّٝ فقز ثإلٔغجْ أٚ ثٌق١ٛث  دّٕضٛػ أٌٟٚ أٚ دّٕضٛػ غزثٟة أٚ دّجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس صؾىً خيشث 

 دّٕضٛػ أٌٟٚ أٚ دّٕضٛػ غزثٟة أٚ دّجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس عذش أٔٙج ِض٠فز أٚ فجعذر أٚ عجِز أٚ ِٕض١ٙز ثٌقالف١ز ؛ -
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 دّٕضٛػ أٌٟٚ أٚ دّٕضٛػ غزثٟة أٚ دّجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس غ١ش فجٌقز ٌالعضٙالن ؛ -

 .دجألدٚثس أٚ ث٢الس ثٌضٟ صغضًّْ ٟف ثٌضض١٠ف -
 

 24انًادة 
جدر  ؾجس إ١ٌُٙ ٟف ثٌّ ؤ١ٍ٘ٓ ثٌّ ْ ثٌّ شثلذز، دئ٠ذثُ أ٠21ّٞىٓ ٌألّٛث ْ ٠مِٛٛث، ٟف ثٔضَجس ٔضجةؼ ثٌّ  :  أّالٖ أ

ْ ؛ - ٍّٝ فقز ثإلٔغجْ أٚ ثٌق١ٛث  ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثٟة أٚ ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس لذ صؾىً خيشث 

ْ صقذـ ِض٠فز أٚ فجعذر أٚ عجِز أٚ ِٕض١ٙز  - ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثٟة أٚ ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ٠ّىٓ أ
 ثٌقالف١ز؛

 ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ ِٕضٛػ غزثٟة أٚ ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس لذ صقذـ غ١ش فجٌقز ٌالعضٙالن ثٌذؾشٞ أٚ ثٌق١ٛثٟٔ ؛ -
ْ صغضًّْ ٟف ثٌضض١٠ف -  .ثألدٚثس أٚ ث٢الس ثٌضٟ ٠ّىٓ أ

 
ؾذٖٛ، ٠ّىٓ . ٠ِٛج (20)ال صضْذٜ إؽشثءثس ثإل٠ذثُ ّؾش٠ٓ  ٕضٛػ ثٌّ ٚفٟ فجٌز ٚؽٛد فْٛدجس خجفز ِشصذيز دفقـ ثٌّ

ذر ْ ٠ؾذد ٘زث ثإلؽشثء ِشص١ٓ ٌٕفظ ثٌّ خضـ أ ٍه ثٌّ  .ٌٛو١ً ثٌّ

 
 انمسى انزابع

 انًخانفاث ٔانعمٕباث

 

 25انًادة 

ٕضؾجس، ٠ْجلخ دجٌقذظ ِٓ  ٍّٝ ثٌّ يذمز  ٌمٛث١ٔٓ ثٌخجفز ثٌّ غيشر ثٌؾٕجة١ز أٚ ث ْ ثإلخالي دّمضن١جس ِؾّّٛز لجْٔٛ ثٌّ دٚ
ُ٘ إٌٝ 50.000أؽٙش ٚدغشثِز ِج١ٌز ِٓ  (6)إٌٝ عضز  (2)ؽٙش٠ٓ  مٛدض١ٓ فمو، 100.000 دس ُ٘، أٚ دئفذٜ ٘جص١ٓ ثٌْ  دس

 : وً ِٓ
ٌذثخ١ٍز أٚ ثعضٛسد أٚ فذس أٞ ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ أٞ ِٕضٛػ غزثٟة أٚ أ٠ز ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز  - ّشك أٚ لذَ ٟف ثٌغٛق ث

ْ ؛ ٍّٝ ف١جر أٚ فقز ثإلٔغجْ أٚ ثٌق١ٛث  ثٌق١ٛثٔجس صؾىً خيشث 

ٌٍذ١ِ أٚ فذس ِٕضٛؽج أ١ٌٚج أٚ ِٕضٛؽج غزثة١ج أٚ ِجدر ِْذر  - ٔجٚي أٚ ّجٌؼ أٚ فٛي أٚ ٌفف أٚ ٚمخ أٚ ٚصُ أٚ ّشك 
غضٜٛ ثٌققٟ  ٍّٝ ثٌّ ٍّٝ ثٌضشخ١ـ أٚ ثالّضّجد  ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ِضأص١ز ِٓ ِؤعغز أٚ ِمجٌٚز غ١ش ِضٛفشر 

جدر  ١ٍّّٙج ٟف ثٌّ ٕقٛؿ  ٌمجْٔٛ أٚ ثٌضٟ صُ ص١ٍْك أٚ عقخ ثٌضشخ١ـ أٚ ثالّضّجد ِٕٙج ؛5ثٌّ   ِٓ ٘زث ث
جدر  - ١ٍّٙج ٟف ثٌّ ٕقٛؿ  جدر 10ٌُ ٠شثُ ثألفىجَ ثٌّ ٕضٛػ ثٌغزثٟة أٚ ثٌّ ٕضٛػ ثألٌٟٚ أٚ ثٌّ ٍّّٗ دأْ ثٌّ  أّالٖ سغُ 

ٌمجْٔٛ ٌٍؾشٚه ثٌضٟ صغّـ دٛففٙج ِجدر أٚ ِٕضٛؽج ع١ٍّج دّمضنٝ ٘زث ث ْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ال صغضؾ١خ   .ثٌّ
 

 26انًادة 

ُ٘ إٌٝ ٠5.000ْجلخ دغشثِز ِج١ٌز ِٓ  ُ٘، وً 20.000ِٓ دس  :  دس
١ٍّٙج  - يذمز  ٌٍؾشٚه ثٌّ ٍّٝ ّٕٛٔز ِيجدمز  ى١ٕز أٚ فذس أٚ ثعضٛسد ِٕضٛؽج أٚ ِجدر ال صضٛفش  ّشك ٟف ثٌغٛق ثٌٛ

ضخزر ٌضيذ١مٗ أٚ ىذمج ألٞ ٔـ صؾش٠ْٟ أٚ ص١َّٕٟ خجؿ ؛ ٌمجْٔٛ ٚثٌٕقٛؿ ثٌّ  دّٛؽخ أفىجَ ٘زث ث
ى١ٕز خالي ثألؽً  - ٌُ ٠مُ دغقخ وً ِٕضٛػ أٌٟٚ أٚ وً ِٕضٛػ غزثٟة أٚ وً ِجدر ِْذر ٌضغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ِٓ ثٌغٛق ثٌٛ

جدر  مضن١جس ثٌّ خضقز ىذمج ٌّ ٌزٞ صقذدٖ ثٌغٍيجس ثٌّ ٌمج20ْٛٔث  . ِٓ ٘زث ث
 

 27انًادة 

ُ٘ إٌٝ ٠500ْجلخ دغشثِز ِج١ٌز ِٓ  ُ٘، و2.000ً دس  : دس
جدر  - مضن١جس ثٌّ ٌمجْٔٛ ؛13ِغضغً أٚ ِٕٟٙ ٠ضْجىٝ ٌضشد١ز ثٌق١ٛثٔجس ٌُ ٠مُ دضغؾ١ً ثعضغال١ٌضٗ ىذمج ٌّ   ِٓ ٘زث ث

جدر  - مضن١جس ثٌّ  ِٓ ٘زث 14ِجٌه ف١ٛثٔجس ثٌضٟ ٠ىْٛ إٔضجؽٙج ِٛؽٙج ٌالعضٙالن ثٌذؾشٞ ٌُ ٠مُ دضشل١ُ ف١ٛثٔجصٗ ىذمج ٌّ
ٌمجْٔٛ  .ث

 

 28انًادة 
ُ٘ إٌٝ 5.000أؽٙش ٚدغشثِز ِٓ  (6)٠ِٛج إٌٝ عضز  (15)٠ْجلخ دجٌقذظ ِٓ خّغز ّؾش  ُ٘، أٚ دئفذٜ  100.000 دس دس

جدر  ١ٍّٙج ٟف ثٌّ ٕقٛؿ  شثلذز ثٌّ ٍّٝ ِْجسمز ثٌّ مٛدض١ٓ فمو، وً ِٓ ًّّ، دأٞ ٚع١ٍز وجٔش،   أّالٖ أٚ ّشلٍز 7٘جص١ٓ ثٌْ
جدر  ٌمجْٔٛ أٚ إعذجصٙج، ٚرٌه دخشق أفىجَ ثٌّ زث ث خجٌفجس ٌٙ  . أّال22ٖثٌذقظ ّٓ ثٌّ

 

 انمسى انخايس

 أحكاو اَتمانيت

 

 29انًادة 
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ضثٌٚز ألٔؾيضٙج ٟف صجس٠خ دخٛي ٘زث  ٌميجُ ثٌغزثٟة ٚفٟ ليجُ صغز٠ز ثٌق١ٛثٔجس ثٌّ جٍِز ٟف ث مجٚالس ثٌْ ٌٍّؤعغجس ٚثٌّ ٠ّٕـ 

جدر  ١ٍّّٙج ٟف ثٌّ ٕقٛؿ  ٍّٝ ثٌضشخ١ـ أٚ ثالّضّجد ثٌّ ٌٍققٛي  ٌمجْٔٛ ف١ض ثٌضٕف١ز أؽً عٕز ٚثفذر   . أّال5ٖث
ٛثد  زوٛس٠ٓ ٟف ثٌّ قٛؿ 15 14ٚ ٠ٚ13ّٕٚـ ٌألؽخجؿ ثٌّ ٌمجْٔٛ أؽً عٕض١ٓ ثدضذثء ِٓ صجس٠خ فذٚس ثٌٕ  ِٓ ٘زث ث

ٛثد ِٓ أؽً صٕف١ز ِمضن١جصٙج  .ثٌض١ّ١َٕز ثٌخجفز دٙزٖ ثٌّ

 
 30انًادة 

خجٌفز ٌٗ مضن١جس ثٌّ ٌمجْٔٛ ف١ض ثٌضٕف١ز وً ثٌّ قٛؿ ثٌض١ّ١َٕز ثٌضٟ ال صضْجسك  .صٍغٝ ثدضذثء ِٓ صجس٠خ دخٛي ٘زث ث ٚصذمٝ ثٌٕ
ْ ٠ضُ ٔغخٙج ٚرٌه ٟف أؽً ألقجٖ عّج١ٔز ّؾش  فْٛي إٌٝ أ ٌمجْٔٛ عجس٠ز ثٌّ ؽٙشث ثدضذثء ِٓ صجس٠خ  (18)ِِ ِمضن١جس ٘زث ث

ٌمجْٔٛ دجٌؾش٠ذر ثٌشع١ّز  .فذٚس ٘زث ث

 
 

 )2010 فبزايز 11 )1431 يٍ صفز 26ٔحزر بطُجت في 

 .انٕسيز األٔل، عباس انفاسي: ٔلعّ بانعطف

 


