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 انقضى األول

 انجزائى انًختهفح وعقىتاتها

 األولانفصم 

ظشػ ثٗ أٚ  زوبلذ ثٛع١ٍخ ِب ٟف عٛ٘ش أٚ و١ّخ اٌشٟء اٌّ ٠وذ ِشرىجب اٌغش هٓ ؿش٠ك اٌخذام أٚ اٌزض١٠ف وً ِٓ غبٌؾ اٌّ

١ٕٙخ ٚاٌزغبس٠خ، ثو١ٍّخ رٙذف هٓ ؿش٠ك  زخزح ٌزـج١مٗ أٚ خالفب ٌألهشاف اٌّ ظٛص اٌّ ٌمبْٔٛ أٚ إٌ لبَ، خشلب ألؽىبَ ٘زا ا

 .اٌزذ١ٌظ ئٌٝ رغ١١شّ٘ب

ُ٘ أٚ  ُ٘ ئٌٝ أسثوخ ٚهشش٠ٓ أٌف دس ٌفبهً ثبٌؾجظ ِٓ عزخ أشٙش ئٌٝ خّظ عٕٛاد ٚثغشاِخ ِٓ أٌف ِٚبئزٟ دس ٠ٚوبلت ا

 .ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌومٛثز١ٓ فمؾ

ٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ  إعغخ ٚفمب ألؽىبَ ِغّٛهخ ا ٠ّٚىٓ األِش ثٕشش اٌؾىُ ثبٌومٛثخ ٟف عش٠ذح أٚ هذح عشائذ ٚثزو١ٍمٗ ٟف ثبة اٌّ

ٌمؼبئ١خ ٚرو١ٍمٙب زوٍمخ ثٕشش األؽىبَ ا  .اٌّ

ٌزٞ طبس ف١ٗ ٔٙبئ١ب  ٌمبْٔٛ خالي أعً خّظ عٕٛاد رٍٟ اٌزبس٠خ ا ٌفبهً عش٠ّخ أخشٜ ِوبلجب ه١ٍٙب ثأؽىبَ ٘زا ا ٚئرا اسرىت ا

ْ رؾىُ ثبٌؾجظ ٚرـجك ؽ١ٕئز همٛثخ اٌوٛد ٚفمب  ؽىُ عبثك ؾىّخ أ زوٛسح ٚعت هٍٝ اٌّ ثبٌومٛثخ هٍٝ ِخبٌفخ ٌألؽىبَ اٌّ

ٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ، ٠ٚظذس األِش ٚعٛثب ثزو١ٍك اٌؾىُ ثبٌومٛثخ ؾذدح ٟف ِغّٛهخ ا  .ٌٍششٚؽ اٌّ



 2انفصم 

ٌفظً اٌغبثك ئرا اسرىت اٌخذام أٚ اٌزض١٠ف أٚ اٌزذ١ٌظ ثٛاعـخ ِٕزغبد أٚ  ٕظٛص ه١ٍٙب ٟف ا ٠ّىٓ ِؼبهفخ اٌومٛثبد اٌّ

ٌٍج١ن ٌؾّب أٚ أعمبؿب ٌؾ١ٛأبد ٠وٍُ أٔٙب ِبرذ  ٌفبهً أٚ هشع  ْ أٚ ثبم ا ِوبٌغبد ف١ٙب خـش هٍٝ طؾخ اإلٔغبْ أٚ اٌؾ١ٛا

ْ أٚ أٔٙب رثؾذ إلطبثزٙب ثبألِشاع  ٌفؾض أٔٙب ِوذ٠خ أٚ أِشاع ؿف١ٍ١خ رٕزمً ئٌٝ اإلٔغبْ أٚ اٌؾ١ٛا ثأِشاع أصجذ ا

زوٛسح  .اٌّ

ٕظٛص ه١ٍٙب ٟف ٔظٛص رشش٠و١خ خبطخ ٚالع١ّب ٟف اٌل١ٙش  ٠ٚؾىُ ثبٌومٛثبد ا٢ر١خ ِن ِشاهبح اٌومٛثبد األوضش شذح اٌّ

 .ثضعش اٌغٕب٠بد هٍٝ طؾخ األِخ (1959 أوزٛثش 29 )1379 ِٓ سث١ن ا٢خش 26اٌظبدس ٟف  1.59.380 اٌشش٠ف سلُ

زوٛسح ئطبثخ اٌغ١ش ثّشع أٚ هغض هٓ اٌوًّ رزغبٚص ا - 1 ٛاد اٌّ ٌؾجظ ِٓ عٕز١ٓ ئٌٝ عذ عٕٛاد ئرا عجت اثزالم اٌّ

 ِذرٗ هشش٠ٓ ٠ِٛب ؛

- 2  ْ زوٛسح ئطبثخ اٌغ١ش ثّشع ٠لٙش أٔٗ هؼبي أٚ ثفمذا ٛاد اٌّ اٌغغٓ ِٓ خّظ ئٌٝ هشش عٕٛاد ئرا عجت اثزالم اٌّ

خ ؛  اعزوّبي هؼٛ ِب أٚ ثوب٘خ داّئ

ٌمزً 3 - ْ ١ٔخ ا ٛد دٚ زوٛسح اٌّ ٛاد اٌّ  .اٌغغٓ ِٓ هشش عٕٛاد ئٌٝ هشش٠ٓ عٕخ ئرا عجت اثزالم اٌّ
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ُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌومٛثز١ٓ فمؾ48.000 ئٌٝ ٠2.400وبلت ثبٌؾجظ ِٓ أسثن ئٌٝ هشش عٕٛاد ٚثغشاِخ ِٓ   . دس

وٙٛد ئ١ٌٗ 1 - ٛاد أٚ األغز٠خ أٚ اٌغٛائً اٌّ وً هغىشٞ أٚ ِزظشف أٚ ِؾبعت هغىشٞ لبَ ثزض١٠ف أٚ هًّ هٍٝ رض١٠ف اٌّ

زوٛسح ؛ ض٠فخ اٌّ ٛاد أٚ األغز٠خ أٚ اٌغٛائً اٌّ  ثؾفلٙب أٚ ؽشاعزٙب أٚ لبَ هّذا ثزٛص٠ن أٚ هًّ هٍٝ رٛص٠ن اٌّ

وً هغىشٞ أٚ ِزظشف أٚ ِؾبعت هغىشٞ لبَ هّذا ثزٛص٠ن أٚ هًّ هٍٝ رٛص٠ن ٌؾَٛ ؽ١ٛأبد ِظبثخ ثأِشاع صجذ 2 -

ْ أٚ ِٛاد أٚ أغز٠خ أٚ عٛائً فبعذح أٚ هفٕخ  .أٔٙب ِوذ٠خ أٚ أِشاع ؿف١ٍ١خ رٕزمً ئٌٝ اإلٔغبْ أٚ اٌؾ١ٛا

ٌٍوضي أٚ اٌزغش٠ذ ِٓ سرجزٗ ٌفبهً ػبثـب أٚ ٌٗ سرجخ ػبثؾ روشع ص٠بدح هٍٝ رٌه   .ٚئرا وبْ ا
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زوبلذ أٚ ؽبٚي خذاهٗ ٌفظً األٚي هٍٝ وً ِٓ خبدم اٌّ ٕظٛص ه١ٍٙب ٟف ا  : رـجك اٌومٛثبد اٌّ

ف١ذح ؛ -  ٟف ِب١٘خ اٌجؼبئن ٚخظبئظٙب اٌغٛ٘ش٠خ ٚرشو١جٙب ِٚؾزٛا٘ب ِٓ اٌوٕبطش اٌّ

ٕغٛة صٚسا ئٌٝ اٌجؼبئن ٠غت  - ٕشأ اٌّ ٛم أٚ اٌّ ْ رو١١ٓ إٌ أٚ ٟف ٔٛهٙب أٚ ِٕشئٙب هٕذِب ٠زج١ٓ ِٓ االرفبق أٚ األهشاف أ

زوبلذ ؛ َ اٌّ  اهزجبسٖ اٌغجت األعبعٟ الٌزضا

غٍّخ ؛ - ج١وخ أٚ اٌّ خضٚٔخ ِٓ أعً اٌج١ن أٚ اٌّ وجأح أٚ اٌّ ظٕٛهخ أٚ اٌّ  أٚ ٟف و١ّخ األش١بء اٌّ

و١ٕخ اٌزٟ وبٔذ ِؾً اٌومذ -  .أٚ ٟف ٠ٛ٘زٙب ٚرٌه ثزغ١ٍُ ثؼبهخ غ١ش اٌجؼبهخ اٌّ

 ْ ٠ٚؾىُ ٚعٛثب ثومٛثخ اٌؾجظ ئرا اسرىجذ اٌغٕؾخ أٚ ٚلوذ ِؾبٌٚخ اسرىبثٙب ثٛاعـخ ث١بٔبد ِذٌظ ف١ٙب رؾًّ هٍٝ االهزمبد أ

ب أٚ ثٛاعـخ ِٛاص٠ٓ ِٚمب١٠ظ ِض٠فخ أٚ غ١ش طؾ١ؾخ أٚ  األِش ٠زوٍك ثو١ٍّخ عبثمخ طؾ١ؾخ أٚ ثّشالجخ سع١ّخ ال أطً ٌٙ

وب٠شح ٌم١بط أٚ اٌزؾ١ًٍ أٚ اٌّ صْ أٚ ا  .ِٕبٚساد أٚ أعب١ٌت رٙذف ئٌٝ رض١٠ف ه١ٍّبد اٌٛ
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ٌفظً األٚي هٍٝ ٕظٛص ه١ٍٙب ٟف ا  : رـجك اٌومٛثبد اٌّ



ٌٍّذاٚاح أٚ ِششٚثبد أٚ ِٕزغبد فالؽ١خ أٚ 1 - ْ أٚ ِٛاد ِغزوٍّخ  وً ِٓ ص٠ف ِٛاد غزائ١خ ٠غزٍٙىٙب اإلٔغبْ أٚ اٌؾ١ٛا

ٌٍج١ن أٚ اٌزٛص٠ن ؛  ؿج١و١خ ِوذح 

٘ب 2 - ْ أٚ ِششٚثبد أٚ ِٕزغبد فالؽ١خ أٚ ؿج١و١خ أٚ ؽبٚي اعز١شاد وً ِٓ اعزٛسد ِٛاد غزائ١خ ٠غزٍٙىٙب اإلٔغبْ أٚ اٌؾ١ٛا

ٌٍج١ن أٚ ثبهٙب أٚ ٚصهٙب ٚ٘ٛ ٠وٍُ أٔٙب ِض٠فخ أٚ فبعذح أٚ عبِخ ؛  أٚ طٕوٙب أٚ هشػٙب أٚ لذِٙب 

- 3 ْ وً ِٓ اعزٛسد أٚ طٕن أٚ ؽبص ِٓ أعً اٌج١ن أٚ اٌزٛص٠ن ِٛاد غزائ١خ أٚ ِششٚثبد ِوذح العزٙالن اإلٔغبْ أٚ اٌؾ١ٛا

أػ١فذ ئ١ٌٙب ألٞ عجت ِٓ األعجبة ٚالع١ّب ِٓ أعً ؽفلٙب أٚ ر٠ٍٕٛٙب أٚ روـ١ش٘ب أٚ رؾ١ٍزٙب ِٛاد و١ّ١بئ١خ أٚ ث١ٌٛٛع١خ أٚ 

 ِٓ أٞ ٔٛم آخش أٚ هشػذ إلشوبهبد لذ رغ١ش ِب١٘زٙب أٚ خظبئظٙب ِب ٌُ ٠ىٓ رٌه ِشخظب ثٗ ؛

٘ب أٚ طٕوٙب أٚ 4 - ٌٍّذاٚاح ِض٠فخ أٚ فبعذح أٚ أزٙٝ أعً طالؽ١زٙب أٚ ؽبٚي اعز١شاد وً ِٓ اعزٛسد ِٛاد ِغزوٍّخ 

ٌٍج١ن أٚ ثبهٙب أٚ ٚصهٙب ؛  هشػٙب أٚ لذِٙب 

ٌٍج١ن أٚ ثبهٙب أٚ ٚصهٙب ٚ٘ٛ ٠وٍُ أٔٙب ِوذح 5 - ٘ب أٚ طٕوٙب أٚ هشػٙب أٚ لذِٙب  وً ِٓ اعزٛسد ِٕزغبد أٚ ؽبٚي اعز١شاد

ٌٍّذاٚاح ؛ ْ أٚ ِششٚثبد أٚ ِٕزغبد فالؽ١خ أٚ ؿج١و١خ أٚ ِٛاد ِغزوٍّخ   ٌزض١٠ف ِٛاد غزائ١خ ٠غزٍٙىٙب اإلٔغبْ أٚ اٌؾ١ٛا

ب6 - ْ ٟف اعزوّبٌٙ أرٚ ٛاد اٌّ  .وً ِٓ عوً ِٛاد غزائ١خ أٚ ِششٚثبد ٟف رّبط ِن أش١بء ِشوجخ ِٓ ِٛاد غ١ش اٌّ

ٌفظً  مشسح ٟف ا ٌفظً 10ٚرـجك اٌومٛثبد اٌّ ج١ٕخ ٟف ٘زا ا ٛاد اٌّ ٕزغبد ٚاٌّ  ثوذٖ هٍٝ وً ِٓ ؽشع هٍٝ اعزوّبي اٌّ

ثٛاعـخ أػبث١ش أٚ ِٕبش١ش أٚ ث١بٔبد ٚطف١خ أٚ ٍِظمبد أٚ ئهالٔبد أٚ رو١ٍّبد و١فّب وبْ ٔٛهٙب أٚ ثأ٠خ ؿش٠مخ أخشٜ ِٓ 

 .ؿشق اإلهالْ عٛاء وبٔذ شف٠ٛخ أٚ ثظش٠خ أٚ عّو١خ ثظش٠خ
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ٕبصي أٚ  ٌذوبو١ٓ أٚ اٌّ خبصْ أٚ ا ْ عجت ِششٚم ثبٌّ ٌفظً األٚي هٍٝ وً ِٓ ٠ؾٛص دٚ مشسح ٟف ا رـجك اٌومٛثبد اٌّ

وبًِ أٚ  ش٠ك اٌوبِخ أٚ غ١ش رٌه ِٓ أِبوٓ اٌج١ن أٚ ٟف اٌّ وبسع أٚ األعٛاق أٚ هٍٝ اـٌ ٌٍزغبسح أٚ ٟف اٌّ وذح  اٌغ١بساد اٌّ

غبصس أٚ ِشافمٙب أٚ  غزٛدهبد أٚ ِغزٛدهبد اٌزجش٠ذ أٚ اٌّ ظبٔن أٚ االلج١خ أٚ اٌضسائت أٚ غ١ش٘ب ِٓ أِبوٓ اٌظٕن أٚ ثبٌّ اٌّ

ٌٍٕمً أٚ ثٛعٗ هبَ  وذح  ـبساد أٚ غ١ش٘ب ِٓ األِبوٓ اٌّ ٛأئ أٚ اٌّ ؾـبد أٚ اٌّ ٟف أِبوٓ اٌوجٛس أٚ اٌخضْ األخشٜ أٚ ثبٌّ

ٌٍج١ن  وذح  شافك اٌزٟ رٕزظ أٚ رغزٛسد أٚ رظذس أٚ رظٕن أٚ رؾٛي أٚ روبٌظ أٚ رغٛق ف١ٙب اٌجؼبئن اٌّ ٟف ع١ّن األِبوٓ أٚ اٌّ

 : أٚ اٌزٛص٠ن

ْ أٚ ِششٚثبد أٚ ِٕزغبد فالؽ١خ أٚ ؿج١و١خ ٠وٍُ أٔٙب ِض٠فخ أٚ فبعذح أٚ عبِخ ؛1 -  ِٛاد غزائ١خ ٠غزٍٙىٙب اإلٔغبْ أٚ اٌؾ١ٛا

ٌٍّذاٚاح ِض٠فخ أٚ فبعذح أٚ أزٙٝ أعً طالؽ١زٙب ؛2 -  ِٛاد ِغزوٍّخ 

ْ أٚ ِششٚثبد أٚ ِٕزغبد فالؽ١خ أٚ ؿج١و١خ3 - ب ٌزض١٠ف ِٛاد غزائ١خ ٠غزٍٙىٙب اإلٔغبْ أٚ اٌؾ١ٛا  .ِٕزغبد ٠ّىٓ اعزوّبٌٙ
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ٌمبْٔٛ اٌزٟ ٌُ ٠ٕض ه١ٍٙب 200 دسّ٘ب ئٌٝ ٠12وبلت ثغشاِخ ِٓ  ٌٍٕظٛص اٌظبدسح ثزـج١ك ٘زا ا خبٌفبد  ُ٘ هٍٝ اٌّ  دس

ٌفظً  ٌفظً األٚي ِٚب ١ٍ٠ٗ ئٌٝ ا  . أهالٖ أٚ ٟف ٔض خبص6ٚهٍٝ همٛثزٙب ٟف ا

ٌفظً  مشسح ٟف ا مبؿوخ ٚفمب ٌإلعشاءاد اٌّ زوٛسح ؽبوُ اٌغّبهخ أٚ اٌّ   ِٓ اٌل١ٙش اٌشش٠ف سل٠ٚ29ُؾىُ ثبٌغشاِخ اٌّ

ٜ ا٢خشح24اٌظبدس ٟف  1.74.339 ثّضبثخ لبْٔٛ ٠زوٍك ثزٕل١ُ ِؾبوُ اٌغّبهبد  (١ٌٛ٠1974ٛ  15 )1394  ِٓ عّبد

وبٌغبد أٚ  خبٌفخ ثبالعُ أٚ اٌجـبلخ أٚ اٌزوجئخ أٚ اٌزمذ٠ُ أٚ اٌّ مبؿوبد ٚرؾذ٠ذ اخزظبطٙب هٕذِب رزوٍك اٌّ ِٚؾبوُ اٌّ

وّٛي ثٙب ظٛص اٌزٕل١ّ١خ اٌّ ٕبٚالد ؽغجّب رٌه ِؾذد أٚ ِو١ٓ ٟف إٌ  .اٌّ



ٌفظً ثبسرىبة ِخبٌفخ أخشٜ  ٌزٞ عجك اٌؾىُ ه١ٍٗ ثغشاِخ ِٓ أعً ِخبٌفخ ِٕظٛص ه١ٍٙب ٟف ٘زا ا خبٌف ا ٚئرا لبَ اٌّ

 .خالي اإلصٕٝ هشش شٙشا اٌزب١ٌخ ٌظذٚس اٌؾىُ ه١ٍٗ اهزجش ٟف ؽبٌخ هٛد ٚسفن ِمذاس اٌغشاِخ ٟف ٘زٖ اٌؾبٌخ ئٌٝ اٌؼوف
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وذح  ٕزغبد اٌّ ْ رّىٓ ِٓ ئثمبء اٌّ ششٚثبد ٠غت أ ٛاد اٌغزائ١خ ٚاٌّ وذح ٌغوٍٙب ٟف رّبط ِن اٌّ ٛػٛهخ أٚ اٌّ ْ األش١بء اٌّ ئ

ْ ال ٠زغشة ِٕٙب ٌألغز٠خ أٚ  ٌٍّؾبفلخ هٍٝ اٌظؾخ ٚاٌغالِخ وّب ٠غت أ ـٍٛثخ  ٌٍششٚؽ اٌّ ٌالعزٙالن ٟف ؽبٌخ رغزغ١ت 

زوٛسح ششٚثبد اٌّ  : اٌّ

ٛاد اٌغزائ١خ ؛ - زأٌفخ ِٕٙب اٌزٟ ال رٛعذ هبدح ٟف اٌّ ٌٍوٕبطش اٌّ  أٞ أصش 

غٍّخ ِٓ أعً االعزٙالن ؛ - ٕزغبد اٌّ ٌزٞ رؾزٛٞ ه١ٍٗ هبدح اٌّ مذاس ا ٞ لذ ٠زشرت ه١ٍٗ رغبٚص اٌّ  أ٠خ ٔغجخ ِٓ هٕظش هبد

ٌٍّبدح اٌغزائ١خ ؛ -  أ٠خ و١ّخ ِٓ ِبدح لذ ٠ٕزظ هٕٙب رغُّ 

 .أ٠خ سائؾخ أٚ ؿوُ -
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ُ٘ ئٌٝ ٠200وبلت ثبٌؾجظ ِٓ صالصخ أشٙش ئٌٝ عٕخ ٚثغشاِخ ِٓ  ُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌومٛثز١ٓ فمؾ وً ِٓ 6.000 دس  دس

ىٍف١ٓ ثبٌؾشاعخ أٚ  أِٛس٠ٓ اٌّ ظٛص اٌظبدسح ثزٕف١زٖ ، ٚرٌه ثّٕن اٌّ ٌمبْٔٛ أٚ إٌ هًّ ثٛع١ٍخ ِب هٍٝ هشلٍخ رـج١ك ٘زا ا

أِٛس٠ٓ ِٓ لجً  زوٛسح ٟف ؽبٌخ اٌوٛد أٚ ٟف ؽبٌخ ِمبِٚخ اٌّ ْ رؼبهف اٌومٛثبد اٌّ شالجخ ِٓ ِضاٌٚخ ِٙبُِٙ ٠ّٚىٓ أ اٌّ

ب ِٓ  ْ ئخالي ٟف ٘زٖ اٌؾبٌخ ثبٌومٛثبد اٌزٟ ٠زوشع ٌٙ أِٛس٠ٓ ِٓ لجً هذح أشخبص ِغزّو١ٓ أٚ ثبعزوّبي اٌوٕف دٚ اٌّ

 .أعً اسرىبة أفوبي أشذ خـٛسح

 10انفصم 

( 196انًادج ) انقاضي تتحذيذ تذاتيز نحًايح انًضتههك 31.08َضخ تًىجة انقاَىٌ رقى 

 11انفصم 

ٌٍفظ١ٍٓ  ؾبوُ ٚفمب  شرىجخ ثشأٔٙب 610 89ٚرؾىُ اٌّ ٕزغبد اٌّ ٌٍجؼبئن ٚاٌّ ٙبئ١خ  ظبدسح إٌ ٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ ثبٌّ  ِٓ ِغّٛهخ ا

ٌفظٛي ٕظٛص ه١ٍٙب ٟف ا ٌمبْٔٛ ٚثٛعٗ هبَ ٌغ١ّن 6 5ٚٚ  4عٕؾخ اٌخذام أٚ اٌزض١٠ف أٚ اٌزذ١ٌظ أٚ اٌؾ١بصح اٌّ  ِٓ ٘زا ا

ٕزغبد ٚاٌجؼبئن  األدٚاد اٌزٟ اعزوٍّذ ٟف اسرىبة أٚ ِؾبٌٚخ اسرىبة اٌخذام أٚ اٌزض١٠ف أٚ اٌزذ١ٌظ وّب رأِش ثارالف اٌّ

ظبدسح هٕذ االلزؼبء ْ ٚثارالف األدٚاد اٌّ زوٛسح هٕذِب ٠ىْٛ ف١ٙب خـش هٍٝ طؾخ اإلٔغبْ أٚ اٌؾ١ٛا  .اٌّ

ب  ْ عبص اعزوّبٌٙ ض٠فخ ال خـش ف١ٙب هٍٝ طؾخ اإلٔغبْ أٚ اٌؾ١ٛا غشٛشخ أٚ اٌّ ٕزغبد اٌّ ْ اٌجؼبئن أٚ اٌّ ٚئرا صجذ أ

 .ألغشاع طٕبه١خ أٚ فالؽ١خ ثوذ ِوبٌغزٙب أٚ رؾ٠ٍٛٙب ئرا الزؼٝ األِش رٌه
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خففخ ٚاالعزفبدح ِٓ ٚلف اٌزٕف١ز رـجك هٍٝ اٌغشاُئ  ٕلُ ثّٛعجٙب ِٕؼ اٌلشٚف اٌّ ٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ اٌّ ْ أؽىبَ ِغّٛهخ ا ئ

إاخزح، ٚلف رٕف١ز  زوٍمخ ثٛلف اٌزٕف١ز ال ٠غٛص ٟف ؽبٌخ ؽىُ ثبٌّ ٌمبْٔٛ، غ١ش أٔٗ خالفب ٌألؽىبَ اٌّ شبس ئ١ٌٙب ٟف ٘زا ا اٌّ

 .اٌغشاِبد عٛاء ؽىُ ثٙب ٚؽذ٘ب أٚ ثبإلػبفخ ئٌٝ اٌومٛثخ اٌؾجغ١خ
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ذفٛهخ ِٓ أعً اٌجؾش  ؾبػش ٚأخز اٌو١ٕبد ٚاٌزؾ١ٍالد اٌّ ب ئسعبم ِجٍغ ِظبس٠ف اٌّ ؾىَٛ ثأداٙئ ظبس٠ف اٌّ ٠ؼبف ئٌٝ اٌّ

 .هٓ اٌغشاُئ ٚئصجبرٙب



وّٛي ثٙب ٌٍٕظٛص اٌزٕل١ّ١خ اٌّ ظبس٠ف اٌزٟ ٠غت ئسعبهٙب ٚفمب   .ٚرؾذد و١ف١بد رمذ٠ش اٌّ
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لش هٓ  شرىت اٌغش٠ّخ، ثظشف إٌ ٕزظ أٚ رض١٠فٗ كشفب ِخففب ثبٌٕغجخ ٌّ غزٍٙه ثزغ١١ش اٌّ شزشٞ أٚ اٌّ ال ٠وزجش هٍُ اٌّ

غزٍٙه ئرا صجذ اشزشاوٗ ٟف اٌغش٠ّخ شزشٞ أٚ اٌّ ب اٌّ  .اٌومٛثبد اٌزٟ ٠زوشع ٌٙ

 15انفصم 

ٌفظ١ٍٓ  ج١وخ ١ٔئخ أٚ ِزخّشح أٚ فبعذح6 5ٚال رـجك أؽىبَ ا ٌفٛاوٗ ٚاٌخؼش اٌّ ٌمبْٔٛ هٍٝ ا  . ِٓ ٘زا ا
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وّٛي ثٙب ٌٍٕظٛص اٌزٕل١ّ١خ اٌّ  : ٠ؾذد ِب ٠ٍٟ ٚفمب 

ٕزغبد ٚع١ّن اٌجؼبئن ؛ - ششٚثبد ٚاألغز٠خ ٚاٌّ ٛاد اٌغزائ١خ ٚاٌّ  روش٠ف ٚرغ١ّخ اٌّ

 

ٌٍفبئف  - ٌفبرٛساد ٚاٌٛصبئك اٌزغبس٠خ ٚاٌجـبئك ٚا شزشٞ ٟف ا ظٍؾخ اٌّ اٌج١بٔبد ٚاٌوالِبد اإلعجبس٠خ اٌزٟ ٠غت ئصجبرٙب ٌّ

وبٌغبد ٚؿش٠مخ االعزوّبي ٚغ١ش رٌه ِّب  ٕشأ ٚاٌّ ١ّضاد ٚاٌزشو١ت ٚاٌّ ٚهٍٝ اٌجؼبهخ ٔفغٙب ٚاٌزٟ رج١ٓ االعُ ٚاٌّ

فشٚػخ ٌؼّبْ األِبٔخ ٟف اٌج١ن أٚ اٌوشع  ٠جذٚ ػشٚس٠ب ٚوزا اٌج١بٔبد اٌخبسع١خ أٚ اٌلب٘شح ٚؿش٠مخ اٌوشع اٌّ

 ٌٍج١ن لظذ رغٕت وً اٌزجبط ؛

شزشٞ ؛ - ظٍؾخ اٌّ اعت فشػٙب ٌّ ٌٍج١ن ٚاٌوشع ٚاٌؾ١بصح اٌٛ  و١ف١بد اٌزوجئخ ٚاٌج١ن أٚ اٌزمذ٠ُ 

ٕزغبد ٚع١ّن  - ششٚثبد ٚاألغز٠خ ٚاٌّ ٛاد اٌغزائ١خ ٚاٌّ جبؽخ اٌزٟ ٠ّىٓ ئعشاؤ٘ب ثشأْ اٌّ وبٌغبد اٌّ اٌو١ٍّبد ٚاٌّ

ّٕٛهخ اٌزٟ لذ رغوٍٙب غ١ش طبٌؾخ  ٕبٚالد اٌّ اٌجؼبئن ٌؼّبْ ئرمبْ طٕوٙب أٚ ؽفلٙب أٚ ألٞ عجت آخش ٚوزا اٌّ

وذح ٌٗ ؛  ٌٍغشع اٌّ

ٛاد اٌى١ّ١بئ١خ أٚ اٌج١ٌٛٛع١خ أٚ غ١ش٘ب ِٓ أعً اٌؾفق أٚ اٌز٠ٍٛٓ أٚ اٌزوـ١ش أٚ اٌزؾ١ٍخ أٚ  - اعزوّبي ٚششٚؽ اعزوّبي اٌّ

٘ب األ١ٌٚخ ؛ ْ أٚ ِٛاد ششٚثبد اٌزٟ ٠غزٍٙىٙب اإلٔغبْ أٚ اٌؾ١ٛا ٛاد اٌغزائ١خ ٚاٌّ  ألٞ غشع آخش، ٟف اٌّ

ششٚثبد ؛ - ٛاد اٌغزائ١خ ٚاٌّ وذح ٌغوٍٙب ٟف رّبط ِن اٌّ ٛاد اٌّ  رشو١ت ٚاعزوّبي اٌّ

ششٚثبد ؛ - ٛاد اٌغزائ١خ ٚاٌّ غّٛػ ثٛعٛد٘ب ٟف اٌّ وذ٠خ اٌّ ٍٛصخ أٚ اٌّ ٛاد اٌّ  ِمبد٠ش اٌّ

ٕزغبد أٚ اٌجؼبئن ٚالع١ّب ف١ّب ٠شعن ٌخظبئض اٌؾ١ّخ  - ششٚثبد أٚ اٌّ ٛاد اٌغزائ١خ أٚ اٌّ زوٍمخ ثجوغ اٌّ اإلهالٔبد اٌّ

ْ رٕغت ئ١ٌٙب ؛ ج١خ أٚ اٌوالع١خ اٌزٟ ٠ّىٓ أ  أٚ اٌخظبئض اـٌ

غزٛسدح ِٓ أعً  - ٕزغبد اٌّ ؾبفلخ هٍٝ اٌظؾخ أٚ ثبٌوشع اٌزٟ ٠غت رٛافش٘ب ٟف اٌّ زوٍمخ ثبٌّ اٌششٚؽ اٌخبطخ اٌّ

شزشٞ  .ؽّب٠خ اٌّ

 17انفصم 

برغخ هٓ ؿؾٓ اٌؾجٛة  ٌٍضعخ إٌ ش٠ٛخ ا بدح إٌ ٌذل١ك، ِن ث١بْ ٔٛم اٌؾجٛة أٚ غ١ش٘ب ِّب ٠إخز ِٕٗ، هٍٝ اٌّ ٠ـٍك اعُ ا

 ..ٚغ١ش٘ب اٌزٟ لذ هّذ طٕبه١ب ئٌٝ رٕم١زٙب ٚرٕل١فٙب

ٌزٞ لذ هّذ طٕبه١ب ئٌٝ رٕم١زٙب  ٌمّؼ ا بهُ ٌؾجٛة ا ؾٓ إٌ ٌذل١ك ثذْٚ ئػبفخ ث١بْ ئ١ٌٗ ف١ـٍك هٍٝ ِب ٠ؾظً ِٓ اـٌ أِب اعُ ا

 .ٚرٕل١فٙب

ٌفالؽخ ٚاإلطالػ اٌضساهٟ ٌمّؼ عزج١ٓ ٟف لشاس ٠ظذس هٓ ٚص٠ش ا ْ ١ّ٠ض ثٙب دل١ك اٌؾٕـخ ٚدل١ك ا ْ اٌظفبد اٌزٟ ٠غت أ  .ئ



برغخ هٓ هذَ رٛفش رٍه اٌظفبد ثغشاِخ رزشاٚػ ِب ث١ٓ  ٌمشاساد إٌ ُ٘ ٠ٚ2.400ٚوبلت هٍٝ ِخبٌفخ أؽىبَ ا  24.000 دس

ٌٍفظٛي ِٓ  ُ٘ ٚرٌه خالفب  خبٌفخ رـجك اٌومٛثخ اٌؾجغ١خ 6 ئٌٝ 1دس ٌمبْٔٛ ٚفٟ ؽبٌخ اٌوٛد السرىبة ٔفظ اٌّ  ِٓ ٘زا ا

ٌمبْٔٛ ٌفظً األٚي ِٓ ٘زا ا ٕظٛص ه١ٍٙب ٟف ا  .اٌّ

انقضى انثاَي 

 انثحث عٍ انًخانفاخ وإثثاتها
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ٌمغُ اسدح ٟف ٘زا ا ٌمبْٔٛ ٚإٌظٛص اٌظبدسح ٌزـج١مٗ ٠ٚزُ ئصجبرٙب ٚفمب ٌألؽىبَ اٌٛ زا ا خبٌفبد ٌٙ  .٠جبشش اٌجؾش هٓ اٌّ

ٌمب١ٔٛٔخ اٌوبد٠خ شبس ئ١ٌٙب ٚفمب ٌإلعشاءاد ا خبٌفبد اٌّ ْ ئصجبد اٌّ زوٛسح ال رؾٛي دٚ ْ األؽىبَ اٌّ  .غ١ش أ
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ْ ٚلن اسرىبثٙب  خبٌفبد ئ شالجخ ئٌٝ رالٟف اٌغش ٚئٌٝ ئصجبد اٌّ زوٍمخ ثبٌّ رٙذف أهّبي اٌجؾش ٚاإلصجبد ِٚخزٍف اٌو١ٍّبد اٌّ

زوٛسح ٌذٜ ِظٍؾخ ِزخظظخ رٛعٗ ئ١ٌٙب ٚعٛثب  ٚعّن اٌؾغظ ثشأٔٙب ٚاٌجؾش هٓ ِشرىجٙب ٚرشرىض األهّبي ٚاٌو١ٍّبد اٌّ

صبئك جبشش ٚغ١ش رٌه ِٓ اٌٛ  .اٌو١ٕبد ِٚؾبػش أخز٘ب ِٚؾبػش اإلصجبد اٌّ

 انثاب األول

 انضهطاخ انًكهفح تانثحث عٍ انًخانفاخ وإثثاتها
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ٌمبْٔٛ ٚإٌظٛص اٌظبدسح ٌزـج١مٗ ٚئصجبرٙب  خبٌفبد ألؽىبَ ٘زا ا ٌمؼبئ١خ ٠جبشش اٌجؾش هٓ اٌّ هالٚح هٍٝ ػجبؽ اٌششؿخ ا

ٌم١بَ هٕذ االلزؼبء ثو١ٍّبد اٌؾغض ؾبػش ٚا شالجخ ٚأخز اٌو١ٕبد ٚرؾش٠ش اٌّ  .ٚالع١ّب ئعشاء اٌّ

ؾزغجْٛ ٟف ٔـبق اخزظبطُٙ ؛ -  اٌّ

ؾٍفْٛ ؛ -  ِٛكفٛ ِٚأِٛسٚ صعش اٌغش اٌّ

و١ٕخ - صاسح اٌّ وزّذْٚ خظ١ظب ٌضعش اٌغش ِٓ ٌذْ اٌٛ أِٛسْٚ اٌّ  .اٌّ

ؾٍفْٛ ا٢رٟ روشُ٘ أصٕبء ِضاٌٚخ ِٙبُِٙ  : ٚوزٌه األشخبص اٌّ

ٛاشٟ ؛ -  اٌج١بؿشح ِفزشٛ رشث١خ اٌّ

 ِفزشٛ اٌظ١ذٌخ ؛ -

ىزت اٌزغ٠ٛك ٚاٌزظذ٠ش ؛ - أِٛسْٚ اٌزبثوْٛ ٌّ  اٌّ

ؾبفلخ هٍٝ اٌظؾخ ٚاٌزـ١ٙش ؛ - ٌٍّؾبفلخ هٍٝ اٌظؾخ ٚرم١ٕٛ اٌّ ىبرت اٌجٍذ٠خ   ِٕٙذعٛ اٌظؾخ ٚاألؿجبء ِذ٠شٚ اٌّ

جبششح -  .ِأِٛسٚ اٌغّبسن ٚاٌؼشائت غ١ش اٌّ

ْ ٠ضجذ ِب ٠خبٌفٙب ثبٌشغُ هٓ ع١ّن  شبس ئ١ٌُٙ أهالٖ ئٌٝ أ ؾبػش اٌزٟ ٠ؾشس٘ب ٟف ٘زا اٌشأْ األشخبص اٌّ ٠ٚوزّذ هٍٝ اٌّ

زوٛسْٚ ؾبػش اٌّ ٌٍّؾبػش اٌزٟ ٠ؼوٙب هبدح ِؾشسٚ اٌّ وزشف ثٙب  زوٍمخ ثمٛح اإلصجبد اٌّ  .األؽىبَ األخشٜ اٌّ
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ششٚثبد اٌزٟ ٠غزٍٙىٙب اٌغ١ش ٚثبٌم١بَ ثؾغض٘ب هٕذ االلزؼبء ٛاد اٌغزائ١خ ٚاٌّ  :٠خزض ثاعشاء األثؾبس ٚأخز اٌو١ٕبد ِٓ اٌّ

شالجخ اٌزبثوْٛ إلداسح اٌغ١ش ؛ -  ِٛكفٛ اٌّ

 ِٛكفٛ اٌز٠ّٛٓ اٌوغىشٞ ؛ -



 األؿجبء اٌوغىش٠ْٛ ؛ -

  اٌج١بؿشح اٌوغىش٠ْٛ ؛ -

ىٍفْٛ ثزٛص٠ن األغز٠خ -  .اٌؼجبؽ اٌّ

ٙبُِٙ ّبسعخ اٌوبد٠خ ٌّ ٌمبْٔٛ ئال ثّٕبعجخ اٌّ ٛكفْٛ اٌوغىش٠ْٛ ٟف رٕف١ز ٘زا ا  .ٚال ٠شبسن اٌّ

 22انفصم 

ٌفظً  شبس ئ١ٌُٙ ٟف ا إ١ٍ٘ٓ اٌّ أِٛس٠ٓ اٌّ ٌٍغٍـبد ٚاٌّ ٍمبح هٍٝ هبرمُٙ هّال ٠20غٛص  ٌم١بَ ثىً ؽش٠خ ثبٌو١ٍّبد اٌّ  أهالٖ ا

ٌفظً  ج١ٕخ ٟف ا شافك اٌّ ٌمبْٔٛ ٟف األِبوٓ أٚ اٌّ ٌفظ١ٍٓ 6ثٙزا ا غـشح 65 64ٚ أهالٖ ِن ِشاهبح ِمزؼ١بد ا  ِٓ لبْٔٛ اٌّ

 .اٌغٕبئ١خ

ٌمبْٔٛ وٍّب دهذ اٌؼشٚسح  إ١ٍ٘ٓ ثّٛعت ٘زا ا أِٛس٠ٓ اٌّ ٌٍغٍـبد ٚاٌّ غبهذح  ٌمٛح اٌوبِخ رمذ٠ُ اٌّ ٠ٚغت هٍٝ ِأِٛسٞ ا

 .ئٌٝ رٌه

 23انفصم 

ْ ٠مذِٛا  ٍجبد اٌشا١ِخ ئٌٝ أخز اٌو١ٕبد أٚ ئٌٝ اٌؾغض ٚأ ْ ال ٠وشلٍٛا رٍج١خ اـٌ مً أٚ اٌخضْ أ مب١ٌٚٓ ٟف إٌ ٠غت هٍٝ اٌّ

مً ٚاإل٠ظبالد ٚعٕذاد اٌشؾٓ ٚاٌزظش٠ؾبد اٌزٟ رٛعذ ٟف ؽٛصرُٙ  .ِغزٕذاد اٌزٕمً ٚٚصبئك إٌ

 انثاب انثاَي

 أخذ انعيُاخ- انحجز - يحاضز اإلثثاخ 

 24انفصم 

زوٍمخ ثمّن اٌغش ، ٠ٚزشرت هٍٝ رٌه ئِب أخز ه١ٕبد ٚئِب  ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاألٔلّخ اٌّ خبٌفبد  ْ رضجذ ثأ٠خ ؿش٠مخ ِف١ذح اٌّ ٠ّىٓ أ

 .رؾش٠ش ِؾبػش ئصجبد

 25انفصم 

ٞ ٚرزؼّٓ ٚعٛثب اٌج١بٔبد ا٢ر١خ ؾبػش ٟف ٚسق هبد  : رؾشس ع١ّن اٌّ

ؾؼش ٚطفزٗ ِٚؾً ئلبِزٗ ؛1 - ؾشس اٌّ  االعُ اٌوبئٍٟ ٚاٌشخظٟ ٌّ

 ربس٠خ رذخٍٗ ٚعبهزٗ ِٚىبٔٗ ؛  -2

شالجخ ٌذ٠ٗ ِٕٚٙزٗ ٚطفزٗ ِٚٛؿٕٗ أٚ ِؾً ئلبِزٗ ؛3 - ٌزٞ أعش٠ذ اٌّ ٌٍشخض ا  االعُ اٌوبئٍٟ ٚاٌشخظٟ 

زوٛس٠ٓ ٟف  مً ٚعجذ اإلشبسح ئٌٝ األعّبء اٌوبئ١ٍخ ٚاٌشخظ١خ ِٚٛاؿٓ األشخبص اٌّ شالجخ ٟف أصٕبء إٌ ٚئرا أعش٠ذ اٌّ

مً أٚ عٕذاد اٌشؾٓ هٍٝ أُٔٙ ِشعٍْٛ أٚ ِشعً ئ١ٌُٙ ؛  ٚصبئك إٌ

ٌٍّضٚد ِٕٚٙزٗ ِٚٛؿٕٗ أٚ ِؾً ئلبِزٗ ئرا وبْ األِش ٠زوٍك ثجؼبهخ ِشزشاح ، 4 - هٕذ االلزؼبء ، االعُ اٌوبئٍٟ ٚاٌشخظٟ 

غزوٍّخ ئرا وبْ األِش ٠زوٍك ثّٕزظ ِظٕٛم ِشالت هٕذ اٌظبٔن ؛ ٛاد األ١ٌٚخ ٚاٌوٕبطش اٌّ  ٚث١بْ اٌّ

ؾؼش5 -  .رٛل١ن ِؾشس اٌّ

ْ ٠ٛلوٗ وً ٚاؽذ ُِٕٙ ؛ ٌزٞ ٠زو١ٓ أ ؾؼش ا  ٚئرا شبسن هذح ِأِٛس٠ٓ ٟف اٌو١ٍّبد ٚعجذ اإلشبسح ئٌٝ ٠ٛ٘زُٙ ٟف اٌّ



أِٛس 6 - وٕٟ ثبألِش ِٓ اٌزٛل١ن أٚ وبْ ال ٠غزـ١ن اٌزٛل١ن أشبس اٌّ ؾؼش ثشأٔٗ ٚئرا اِزٕن اٌّ ٌزٞ ؽشس اٌّ رٛل١ن اٌشخض ا

ؾؼش ؾشس ئٌٝ رٌه ٟف اٌّ  اٌّ

غإٌٚخ ظٍؾخ اٌّ ؾبػش فٛسا ئٌٝ اٌّ  .ٚرٛعٗ اٌّ

 يحاضز اإلثثاخ (أ

 26انفصم 

ٌفظً  مشسح ٟف ا ْ ٠شزًّ ِؾؼش اإلصجبد ثبإلػبفخ ئٌٝ اٌج١بٔبد اٌّ  :  أهالٖ هٍٝ اٌج١بٔبد ا٢ر١خ٠25غت أ

خبٌفخ ألؽىبِٙب  .1 ظٛص اٌزٟ ٚلوذ اٌّ ٕظٛص ف١ٙب هٍٝ : اإلشبسح ئٌٝ إٌ ٌفظٛي اٌّ ض ٚربس٠خٗ ٚا ٔٛم إٌ

خبٌفبد ٚاٌومٛثبد ؛  اٌّ

خبٌفخ ٚاإل٠ؼبؽبد اٌزٟ ٠ذٌٟ ثٙب ِشرىجٙب ؛ .2  كشٚف اسرىبة اٌّ

ٌٍّخبٌفبد ؛ .3  ٞ بد عٛد اٌّ  اٌوٕبطش اٌزٟ رجشص اٌٛ

خبٌفخ .4 شرىت اٌّ غإ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ ٌّ ْ رضجذ اٌّ  .اٌوٕبطش اٌزٟ ٠ّىٓ أ

صبئك اٌزغبس٠خ ٚوزٌه ه١ٕخ  ٌٍفبئف أٚ اٌجـبئك أٚ اٌٛ ؾؼش ّٔبرط ِٓ ا ْ ٠ؼ١ف ِأِٛس اإلصجبد ئٌٝ اٌّ ٠ٚغت هٕذ االلزؼبء أ

 .ِٓ اٌجؼبهخ رغزوًّ وٛع١ٍخ ٌإلصجبد

اسدح  ْ ٠ؼن س٘ٓ رظشفٗ ع١ّن اٌوٕبطش اٌىف١ٍخ ثزجش٠ش االدهبءاد أٚ اٌج١بٔبد أٚ اٌوشٚع اٌٛ وٍٓ أ ْ ٠ـٍت ِٓ اٌّ ٠ّٚىٓ أ

 .ٟف اإلهالْ

 انحجز– انتهثش تانجزيًح  (ب

 27انفصم 

ٌفظ١ٍٓ  ج١ٕ١ٓ ٟف ا أِٛس٠ٓ اٌّ ٛكف١ٓ ٚاٌّ ٌز٠ٓ ٠شب٘ذْٚ رٍجغب ثغش٠ّخ ِٓ عشاُئ اٌغش 21 ٠20ٚغت هٍٝ اٌّ  أهالٖ ا

ٌفظً  ٌفظً األٚي ِٚب ١ٍ٠ٗ ئٌٝ ا ٕظٛص ه١ٍٙب ٟف ا ْ ٠جبششٚا ئصجبد رٌه6اٌّ  . أهالٖ أ

ٚئرا وبْ األِش ٠زوٍك ثبٌزٍجظ ثغش٠ّخ رض١٠ف أٚ ث١ن ِٛاد غزائ١خ ِض٠فخ أٚ ِٕزغبد صجذ أٔٙب فبعذح أٚ عبِخ أٚ أزٙٝ أعً 

ٕزظ  .طالؽ١زٙب ٚعت ؽغض اٌّ

ٌفظ١ٍٓ  ٕظٛص ه١ٍٙب ٟف ا ؾشس ٌٗ، هالٚح هٍٝ اٌج١بٔبد اٌّ أِٛس اٌّ زا اٌغشع ِؾؼش ٠ؼّٕٗ اٌّ  26 ٠ٚ25ٚؾشس ٌٙ

ؾؼش  أِٛس اٌّ ٕغضح، ٠ٚٛعٗ اٌّ ٌمؼبئ١خ ل١ّخ أهّبي اإلصجبد اٌّ ْ رضجذ أِبَ اٌغٍـخ ا أهالٖ، ع١ّن اٌلشٚف اٌزٟ ِٓ شأٔٙب أ

ؾؼش  ٌٍٍّه ٚرٛعٗ ٔغخخ ِٓ ٘زا اٌّ و١ً اٌوبَ  ٍه أٚ اٌٛ زوٛس خالي األسثن ٚاٌوشش٠ٓ عبهخ اٌزب١ٌخ ٌزؾش٠شٖ ئٌٝ ٚو١ً اٌّ اٌّ

خزظخ ٚئٌٝ هبًِ طبؽت اٌغالٌخ ثبٌوّبٌخ أٚ ثبإلل١ٍُ ظٍؾخ اٌّ  .ئٌٝ اٌّ

ؾؼش، ٚئرا  ْ ٚاؽذ ِن اٌّ ٌٍٍّه ٟف آ و١ً اٌوبَ  ٍه أٚ اٌٛ ؾغٛصح ٚرٛعٗ ئٌٝ ٚو١ً اٌّ ٕزغبد اٌّ رٛػن األخزبَ هٍٝ اٌّ

أِٛس ِؾشس  وٕٟ ثبألِش أٚ ئرا سفغ رٌه ٚػوذ ثّىبْ ٠خزبسٖ اٌّ اعزؾبي رٛع١ٙٙب ٟف اٌؾبي ثم١ذ ِٛدهخ ٌذٜ اٌّ

ؾؼش  .اٌّ

ٌٍّأِٛس ئرالفٙب أٚ رغ١١ش ؿج١وزٙب ِن  ٚئرا وبْ األِش ٠زوٍك ثّٕزغبد صجذ أٔٙب فبعذح أٚ عبِخ أٚ أزٙٝ أعً طالؽ١زٙب عبص 

ؾ١ٍخ أٚ ِّضٍٙب ؾؼش ثؾؼٛس اٌغٍـخ اٌّ زوٛسح اٌزٟ ٠غت ث١بٔٙب ٚرجش٠ش٘ب ٟف اٌّ  .االؽزفبف ثو١ٕخ ِٕٙب ٚرغشٜ اٌو١ٍّبد اٌّ

 إيقاف انثيع (ج

 28انفصم 



أخٛرح ِٕٗ اٌو١ٕخ ِشىٛن  ٕزظ اٌّ ْ اٌّ ؾؼش أ ؾؼش هٕذ أخز ه١ٕخ ِب ٚألعجبة ٠غت ث١بٔٙب ٟف اٌّ أِٛس ِؾشس اٌّ ئرا سأٜ اٌّ

 .ٟف طالؽ١زٗ ٌالعزٙالن أٚ فبعذ أٚ عبَ أٚ أزٙٝ أعً طالؽ١زٗ عبص ٌٗ ئشوبس ؽبئضٖ ثٛعٛة ئ٠مبف ث١وٗ

ٕن فاْ اٌغشاِبد  ٕن، ٚئرا ٌُ ٠ٕفز اٌّ زوٛس ٌزالٟف هذَ رٕف١ز ٘زا اٌّ أِٛس اٌّ ٠ّٚىٓ ؽ١ٕئز ارخبر اٌزذاث١ش اٌالصِخ ثّجبدسح ِٓ اٌّ

ٌفظً  ؾذدح ٟف ا ب ٟ٘ اٌغشاِبد اٌّ  . أهال7ٖاٌزٟ ٠زوشع ٌٙ

ٍظمخ  ٛلف ث١وٙب، ٌٚٙزٖ اٌغب٠خ ٠ذسط ث١بْ خبص ٟف اٌجـبلخ اٌّ ٠ٚجبشش ؽ١ٕب ٚهٍٝ ٚعٗ األعجم١خ رؾ١ًٍ ه١ٕبد اٌجؼبئن اٌّ

خزجش ٛعٙخ ئٌٝ اٌّ  .ثبٌو١ٕخ اٌّ

وٕٟ ثبألِش ؽ١ٕب ثزٌه ٌمبْٔٛ، ٠ٚشوش اٌّ زوٛس ثمٛح ا ٕن اٌّ خزجش ٚعٛد لش٠ٕخ هٍٝ اٌغش سفن اٌّ  .ٚئرا ٌُ ٠غزٕزظ ِٓ رمش٠ش اٌّ

ٌٍٍّه خالي اٌوششح أ٠بَ اٌزب١ٌخ  و١ً اٌوبَ  ٍه أٚ اٌٛ ؾؼش ٚٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ ئٌٝ ٚو١ً اٌّ ْ ٠ؾبي اٌّ ٠ٚغت ٟف ؽبٌخ اٌوىظ أ

ؾزًّ أٔٗ ِشرىت اٌغش ٚوزٌه ئٌٝ ؽبئض اٌجؼبهخ هٕذ االلزؼبء، ٚال  زوٛسح ئٌٝ اٌّ ألخز اٌو١ٕخ ٠ٚٛعٗ ئشوبس ثبإلؽبٌخ اٌّ

ؾزًّ أٔٗ  ْ ٠خجش هبعال اٌّ ؾىّخ لجً أ ٍف ئعشاء أ٠خ ِزبثوخ أِبَ اٌّ ٌٍٍّه ثوذ رغٍُ اٌّ و١ً اٌوبَ  ٍه أٚ اٌٛ ٠غٛص ٌٛو١ً اٌّ

١بثخ هٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ  .ِشرىت اٌغش ٚوزٌه ؽبئض اٌجؼبهخ هٕذ االلزؼبء ثأْ ٟف ئِىبّٔٙب االؿالم ٟف إٌ

ٌزٞ  ؾىّخ االثزذائ١خ ا ٌٍّؾزًّ أٔٗ ِشرىت اٌغش ٌٚؾبئض اٌجؼبهخ هٕذ االلزؼبء رمذ٠ُ ؿٍت ئٌٝ سئ١ظ اٌّ ٚفٟ ع١ّن األؽٛاي 

 :٠جذ ثشىً اعزوغبٌٟ ٟف سفن ِٕن اٌج١ن أٚ ئلشاسٖ ٚرٌه

ٌفمشح  - ؾذد ٟف ا َ األعً اٌّ ٍه أٚ 5ئِب هٕذ أظشا ٍف ئٌٝ ٚو١ً اٌّ ْ ٌُ ٠ىٛٔب لذ أخجشا ٟف ٘زا اٌزبس٠خ ثاؽبٌخ اٌّ  أهالٖ ئ

ٌٍٍّه ؛ و١ً اٌوبَ   اٌٛ

ؾىّخ - ٌٍّضٛي ث١ٓ ٠ذٞ اٌّ  .ٚئِب لجً اعزذهبئّٙب 

شف اٌخبص ٚا١ٌٕبثخ اٌوبِخ ؿجك اإلعشاءاد اٌوبد٠خ ْ ٠ـوٓ ف١ٗ اـٌ ٛلذ ٠ّٚىٓ أ ٌٍزٕف١ز اٌّ ؾىّخ غ١ش لبثً   .ٚأِش سئ١ظ اٌّ

 أخذ انعيُاخ (د
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ٕزظ ٚٚصٔٗ ٚؽغّٗ ٚل١ّزٗ  ْ رشزًّ ه١ٍّخ أخز اٌو١ٕبد هٍٝ هذد اٌو١ٕبد اٌالصِخ ٌزؾذ٠ذ اٌغش٠ّخ ثبهزجبس ِب١٘خ اٌّ ٠غت أ

لْٕٛ اسرىبثٗ ِٓ عٙخ أخشٜ  .ٚو١ّزٗ ِٓ عٙخ، ٚٔٛم اٌغش اٌّ

 30انفصم 

ٕظٛص ه١ٍٙب ٟف  ىبْ ِؾؼش ٠زؼّٓ هٍٝ اٌخظٛص اٌج١بٔبد اٌّ ْ ٠ؾشس ٟف ه١ٓ اٌّ هٕذِب ٠جبشش أخز ه١ٕخ ٠غت أ

ٌفظً   . أهال25ٖا

 31انفصم 

 .رٛػن األخزبَ هٍٝ وً ه١ٕخ ٚلن أخز٘ب

بٌه اٌجؼبهخ أٚ ؽبئض٘ب ئرا وبْ ؽبػشا  ْ ٠وزس ٌّ ؾؼش ثّغشد ٚػن األخزبَ هٍٝ اٌو١ٕبد أ أِٛس ِؾشس اٌّ ٠ٚغت هٍٝ اٌّ

أخٛرح  .ٌٍزظش٠ؼ ثم١ّخ اٌو١ٕبد اٌّ

زوٛس ٚاٌغٛاة هٕٗ ؾؼش األهزاس اٌّ  .٠ٚزؼّٓ اٌّ

 32انفصم 



إاخزح ٚعت أداء صّٓ اٌو١ٕبد ثبهزجبس ل١ّزٙب اٌؾم١م١خ ثـٍت ِٓ  ئرا ٌُ رغش ثوذ أخز اٌو١ٕخ أ٠خ ِزبثوخ أٚ ٌُ ٠ظذس أٞ ؽىُ ثبٌّ

ٌذٌٚخ وٕٟ ثبألِش ٚهٍٝ ٔفمخ ا  .اٌّ

 انثاب انثانث

 انتحهيم
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ٌفظً  ٕظٛص ه١ٍٙب ٟف ا ٌمبئّخ اٌّ ج١ٕخ ٟف ا خزجشاد اٌّ  . لظذ رؾ١ٍٍٙب39رٛعٗ اٌو١ٕبد فٛسا ئٌٝ أؽذ اٌّ

ٌزٞ  وٕٟ ثبألِش ا خزظخ ثزٌه ٟف اٌؾ١ٓ اٌّ ظٍؾخ اٌّ خزجش ٚعٛد أ٠خ لش٠ٕخ هٍٝ اٌغش أشوشد اٌّ ٚئرا ٌُ ٠غزٕزظ ِٓ رمش٠ش اٌّ

ٌٍفظً  أخٛرح ٚفمب   . أهال٠32ٖغٛص ٌٗ ؿٍت أداء صّٓ اٌو١ٕبد اٌّ

ؾزفق ثٙب  ؾؼش ٚاٌو١ٕبد اٌّ ٍه وً ِٓ اٌزمش٠ش ٚاٌّ خزجش ٚعٛد لش٠ٕخ هٍٝ اٌغش ٚعٗ ئٌٝ ٚو١ً اٌّ ٚئرا اعزٕزظ ِٓ رمش٠ش اٌّ

ؾٍٟ  .هٍٝ اٌظو١ذ اٌّ

 34انفصم 

ٌٍّمبسٔخ ؿجك  ٍه ئعشاء ثؾش ٚأخز ه١ٕبد  ؾؼش ٚاٌو١ٕبد ئٌٝ ٚو١ً اٌّ خزظخ لجً رٛع١ٗ اٌزمش٠ش ٚاٌّ ٌٍّظٍؾخ اٌّ ٠غٛص 

ٌفظ١ٍٓ  مشسح هٍٝ اٌزٛاٌٟ ٟف ا  . أهال29ٖ 19ٚاٌششٚؽ اٌّ

 انثاب انزاتع

 انخثزج انحضىريح
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 ْ ٌم١بَ ثجؾش ر١ّٙذٞ ئ خزجش ٚثوذ ا ؾؼش أٚ هٍٝ رمش٠ش اٌّ ٌٍٍّه ثوذ االؿالم هٍٝ اٌّ و١ً اٌوبَ  ٍه أٚ اٌٛ ئرا سأٜ ٚو١ً اٌّ

و١١ٕٓ ثبألِش ثأْ ٟف ئِىبُٔٙ االؿالم ٟف  ؾىّخ ثوذ ئخجبس اٌّ ٌمؼ١خ ئٌٝ اٌّ ْ ِٓ اٌالصَ ئعشاء ِزبثوخ، سفن ا الزؼٝ األِش، ئ

١بثخ هٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ خالي أعً هششح أ٠بَ  .إٌ
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ؾىّخ  زُٙ ئعشاء خجشح عذ٠ذح ثشأْ رٌه أِشد اٌّ ئرا ٔٛصم ٟف اعزٕزبعبد رمش٠ش أٚ رمبس٠ش اٌزؾ١ًٍ خالي اٌغٍغخ ٚؿٍت اٌّ

 .ثاعشاء ٘زٖ اٌخجشح

ٌفظً  ٕظٛص ه١ٍٙب ٟف ا ٌمبئّخ اٌّ ج١ٕخ ٟف ا خزجشاد اٌّ زوٛسح ئٌٝ أؽذ اٌّ  .٠ٚ39وٙذ ٚعٛثب ثبٌخجشح اٌّ

ش٠مخ اٌزٟ ٠غزوٍّٙب  ظٛص اٌزٕل١ّ١خ أٚ هٕذ هذِٙب اـٌ ؾذدح ٟف إٌ ٕزذث١ٓ اعزوّبي ؿشق اٌزؾ١ًٍ اٌّ ٠ٚغت هٍٝ اٌخجشاء اٌّ

ُ االٌزغبء ئ١ٌٙب ئال هٍٝ عج١ً اٌزىٍّخ ف١ذ اعزوّبي ؿشق أخشٜ ال ٠غٛص ٌٙ شالجخ ٚئرا سأٚا ِٓ اٌّ  .ِخزجش اٌّ
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ْ ٠ٛدهٛا خالي أعً خّغخ هشش ٠ِٛب ٌذٜ  رغٍُ ه١ٕخ ئٌٝ اٌخج١ش ٠ٚـٍن هٍٝ ِؾبػش أخز اٌو١ٕبد ٠ٚغٛص ٌألؿشاف أ

غزٕذاد اٌزٟ ٠شٚٔٙب وف١ٍخ ثز٠ٕٛش اٌخج١ش، ٚاالعمؾ ؽمُٙ ٟف رٌه زوشاد أٚ اٌّ ؾىّخ اٌج١بٔبد أٚ اٌّ  .اٌّ

ؾىّخ اٌزٟ أِشد  ْ ٠زُ رٛع١ٙٙب ئٌٝ اٌخج١ش هٍٝ ٠ذ اٌّ زوٛسح ئال طجغخ رم١ٕخ ٠ٚغت أ وٍِٛبد اٌّ ْ رىزغٟ اٌّ ٚال ٠ّىٓ أ

ؼبدح  .ثاعشاء اٌخجشح اٌّ



ٌم١بَ ثّّٙزٗ هٍٝ  ْ رّىٕٗ ِٓ ا ؾىّخ ع١ّن اإل٠ؼبؽبد اٌزٟ ِٓ شأٔٙب أ ْ ٠ـٍت اٌخج١ش ِٓ األؿشاف ثٛاعـخ اٌّ ٠ّٚىٓ أ

ؾىّخ. أؽغٓ ٚعٗ  .٠ٚغت ه١ٍٗ أال ٠زوشع ٟف رمش٠شٖ عٜٛ ئٌٝ اٌوٕبطش ٚاٌٛصبئك اٌزٟ رغٍّٙب هٓ ؿش٠ك اٌّ

ؼبدح روزجش اهزشافب ثبٌغش  .ٚوً ِؾبٌٚخ ٌزؾش٠ف اعزٕزبعبد اٌخجشح اٌّ
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ٌزٞ ؽذدرٗ ٚئرا وبٔذ اعزٕزبعبرٗ رجـً اعزٕزبعبد اٌزؾ١ًٍ  ؾىّخ خالي األعً ا ؼبدح ِجبششح ئٌٝ اٌّ ٠ٛعٗ رمش٠ش اٌخجشح اٌّ

ٌم١ذ ِظبس٠ف اٌخجشح زبثوخ أ ٞ ئٌٝ اٌزخٍٟ هٓ اٌّ  . انًضادج عهً كاهم انذونح وأدي ثًٍ انعيُاخ إنً انًعُي تاأليزاألٚي ٚرإد

 

 انثاب انخايش

 أخذ انعيُاخ تصفح اصتثُائيح
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ْ ِٓ اٌالصَ ئعشاء٘ب ٔلشا  وّٛي ثٙب أٚ كٙش أ ظٛص اٌّ مظٛدح ِمشسح ٟف إٌ ٌٍجؼبهخ اٌّ ٌفؾٛص اٌغشص١ِٛخ  ئرا وبٔذ ا

ظٛص  ؾذدح ٟف إٌ ؾؼش ٠أخز اٌو١ٕبد اٌزٟ ٠شا٘ب ِف١ذح ؿجك اٌششٚؽ اٌّ ألخـبس كب٘شح أٚ ٌشىبٚٞ ِزٍمبح فاْ ِؾشس اٌّ

خزظخ خزجشاد اٌّ ج١ٕخ ف١ٙب وزٌه لبئّخ اٌّ وّٛي ثٙب اٌّ  .اٌزٕل١ّ١خ اٌّ

ظٍؾخ  ٚئرا وبْ ٕ٘بن خـش هٍٝ اٌظؾخ اٌوبِخ ارخز هبًِ طبؽت اٌغالٌخ ثبإلل١ٍُ أٚ ثبٌوّبٌخ ثبلزشاػ ِٓ سئ١ظ اٌّ

ٌفبعذح أٚ اٌغبِخ أٚ  ؾٛصح، ٚرؾغض اٌجؼبئن ا ظٕٛهخ أٚ اٌّ ضام اٌّ ٕن ث١ن اٌجؼبئن ِؾً إٌ ف١ذح ٌّ خزظخ اٌزذاث١ش اٌّ اٌّ

ٌفظً  ٕزٙٝ أعً طالؽ١زٙب ٚفمب ألؽىبَ ا  . أهال27ٖاٌّ

زوٛسح عٍُ سئ١ظ  ٌٍّوب١٠ش اٌّ مٕٕخ ِوب٠ش٘ب اٌغشص١ِٛخ أٔٙب غ١ش ِـبثمخ  خزجش ف١ّب ٠خض اٌجؼبئن اٌّ ٚئرا رج١ٓ ِٓ فؾض اٌّ

غٍُ خالي أعً عزخ أشٙش هٍٝ ئصش ه١ٍّبد ِشالجخ  وٕٟ ثبألِش، ٚثوذ اإلٔزاس اٌضبٌش اٌّ خزظخ ئٔزاسا ئٌٝ اٌّ ظٍؾخ اٌّ اٌّ

خزظخ اٌزذاث١ش اٌزٟ ٠شا٘ب ِف١ذح  ظٍؾخ اٌّ ٠فظً ف١ّب ث١ٕٙب شٙش هٍٝ األلً ٠زخز هبًِ طبؽت اٌغالٌخ ثبلزشاػ ِٓ سئ١ظ اٌّ

ذح اٌالصِخ ٕن اٌج١ن خالي اٌّ ٌّ. 

ٌٍٍّه و١ً اٌوبَ  ٍه أٚ اٌٛ زبثوخ ئٌٝ ٚو١ً اٌّ  .ٚرشفن ٍِفبد اٌّ

ٌفؾٛص خزجش هٕذِب ٠غزؾ١ً ئهبدح ا ٕزذة ٟف ٔزبئظ ٚاعزٕزبعبد اٌّ ٌمؼبئ١خ ثذ اٌخج١ش اٌّ  .ٚئرا طذس أِش ثاعشاء اٌخجشح ا

 

 انثاب انضادس

 أخذ انعيُاخ نهًقارَح
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ضٚد أٚ  ْ اٌغش لذ ٠ىْٛ اسرىجٗ اٌّ ٌمؼبئٟ أ ئرا رج١ٓ ِٓ رظش٠ؾبد ؽبئض اٌجؼبهخ أٚ ِٓ ِوٍِٛبد أخشٜ أٚ ِٓ اٌجؾش ا

ْ رإخز ٌذ٠ُٙ ه١ٕبد رى١ٍ١ّخ رذهٝ  ٕزظ أٚ اٌظبٔن عبص أ مبسٔخ"اٌّ  .ه١ٕبد اٌّ

ْ أِىٓ رٌه ٌفٛس ئ ٌم١بَ ثزٌه ٟف ألشة ا٢عبي ٚهٍٝ ا زوٛسح رٍمبئ١ب ٚعت ا  .ٚئرا أخزد اٌو١ٕبد اٌّ

أِٛس  ٌمؼبئ١خ ٚؿجك اٌششٚؽ اٌزٟ رؾذد٘ب ٘زٖ اٌغٍـبد ف١ٛعٙٙب اٌّ أخٛرح ثـٍت ِٓ اٌغٍـبد ا مبسٔخ اٌّ أِب ه١ٕبد اٌّ

بٌجخ ىٍف ثزٌه فٛسا ئٌٝ اٌغٍـخ اـٌ ظبس٠ف .اٌّ ٌذٌٚخ اٌّ  .ٚرزؾًّ ا



 

 انثاب انضاتع

 تذاتيز خاصح
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ٛلن هٍٝ اٌزظش٠ؼ  خزظخ ٠شوش فٛسا ثا٠مبفٙب اٌّ ظٍؾخ اٌّ ئرا وبْ األِش ٠زوٍك ثجؼبئن ػجـذ هٕذ االعز١شاد فاْ سئ١ظ اٌّ

 .اٌغّشوٟ ٠ٚجٍغ ئ١ٌٗ رمش٠ش اٌزؾ١ًٍ

ْ ٠ـٍت ئعشاء رؾ١ًٍ صبْ خالي اٌضّب١ٔخ أ٠بَ اٌزب١ٌخ ٌزغٍُ  زوٛس عبص ٌٗ أ وٕٟ ثبألِش ٟف اعزٕزبعبد اٌزمش٠ش اٌّ ٚئرا ٔبصم اٌّ

 .اإلشوبس

ْ ٠جٍغ اإلشوبس ثبإل٠مبف ٚؿٍت اٌزؾ١ًٍ اٌضبٟٔ ثشعبٌخ ِؼّٛٔخ  .٠ٚغت أ

ٌفظً  ٕظٛص ه١ٍٙب ٟف ا ٌمبئّخ اٌّ ج١ٕخ ٟف ا خزجشاد اٌّ خزظخ ثاعشاء اٌزؾ١ًٍ اٌضبٟٔ ئٌٝ أؽذ اٌّ ظٍؾخ اٌّ ٠ٚوٙذ سئ١ظ اٌّ

وٕٟ ثبألِش ثزٌه ٟف اٌؾ39ٓ١  . أهالٖ ٠ٚخجش اٌّ

خزظخ ظٍؾخ اٌّ زوٛس ئٌٝ سئ١ظ اٌّ  .٠ٚٛعٗ رمش٠ش اٌزؾ١ًٍ اٌضبٟٔ اٌّ

وٕٟ  غزٕذاد ٚاٌج١بٔبد راد اٌظجغخ اٌزم١ٕخ اٌزٟ ٠شٜ اٌّ زوشاد ٚاٌّ وٙٛد ئ١ٌٗ ثبٌزؾ١ًٍ اٌّ خزجش اٌّ ْ رٛعٗ ئٌٝ اٌّ ٚال ٠غٛص أ

خزظخ ظٍؾخ اٌّ ٌزوش ئال ثٛاعـخ سئ١ظ اٌّ ٌمبئ١ّٓ ثبٌزؾ١ًٍ اٌضبٟٔ ا٢ٔف ا  .ثبألِش أٔٙب وف١ٍخ ثز٠ٕٛش ا

ٌفمشح اٌضب١ٔخ أٚ أصجذ رمش٠ش  شبس ئ١ٌٗ ٟف ا َ أعً اٌضّب١ٔخ أ٠بَ اٌّ وٕٟ ثبألِش ئعشاء رؾ١ًٍ صبْ هٕذ أظشا ٚئرا ٌُ ٠ـٍت اٌّ

ٌم١بَ  ٌٍٍّه ألعً ا و١ً اٌوبَ  ٍه أٚ اٌٛ خبٌفخ ٚعٗ اٌزمش٠ش أٚ اٌزمبس٠ش فٛسا ئٌٝ ٚو١ً اٌّ اٌزؾ١ًٍ اٌضبٟٔ وزٌه اسرىبة اٌّ

ٌمب١ٔٛٔخ  .ثبإلعشاءاد ا

ظبس٠ف اإلػبف١خ ٌخضْ اٌجؼبهخ ٚرٛع١ٗ اٌو١ٕبد ٚئعشاء اٌزؾ١ًٍ اٌضبٟٔ،  غزٛسد ئٌٝ اٌخض٠ٕخ ِجٍغب ِمذِب ألداء اٌّ ٠ٚذفن اٌّ

زوٛس ئرا وبْ اٌزؾ١ٍالْ ِزـبثم١ٓ جٍغ اٌّ ظبس٠ف ِٓ اٌّ  .ٚرمزـن اٌّ

غزٛسد مذَ ئٌٝ اٌّ جٍغ اٌّ  .ٚئرا أثـً اٌزؾ١ًٍ اٌضبٟٔ اعزٕزبعبد اٌزؾ١ًٍ األٚي اسعن اٌّ
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ٌفظً  شبس ئ١ٌُٙ ٟف ا أِٛسْٚ اٌّ  21رجبشش ه١ٍّبد أخز اٌو١ٕبد أٚ ه١ٍّبد اٌؾغض اٌزٟ رٕغض٘ب هٕذ االلزؼبء اٌغٍـبد ٚاٌّ

ٌمبْٔٛ ٚإٌظٛص اٌظبدسح ٌزـج١مٗ  .ؿجمب ألؽىبَ ٘زا ا

زوٛسح ثّب ٠ٍٟ  :ٚرزوٍك اٌو١ٍّبد اٌّ

 اٌجؼبئن هٕذ رمذ٠ّٙب ِٓ أعً اٌزغ١ٍُ ؛ .1

خبصْ اٌوغىش٠خ ؛ .2 زخشح ٟف اٌّ  اٌجؼبئن اٌّ

إعغبد اٌوغىش٠خ .3 ظبٌؼ أٚ اٌّ غزٍٙىخ ٟف ٚعجبد ِٚـبهُ اٌغٕٛد أٚ اٌّ ششٚثبد اٌّ ٛاد اٌغزائ١خ أٚ اٌّ  .اٌّ

ٛلن  خزظخ ثزٌه لبئذ اٌّ ظٍؾخ اٌّ ىٍف ثبٌزؾ١ًٍ ٚعٛد لش٠ٕخ هٍٝ اٌغش أخجش سئ١ظ اٌّ خزجش اٌّ ٚئرا ٌُ ٠غزٕزظ ِٓ رمش٠ش اٌّ

ٌزٞ أخزد اٌو١ٕخ ثذائشح اخزظبطٗ  .اٌوغىشٞ ا

ٍه ؾؼش ٚئؽذٜ اٌو١ٕبد ئٌٝ ٚو١ً اٌّ  .ٚفٟ ؽبٌخ اٌوىظ رؾبؽ اٌغٍـخ اٌوغىش٠خ هٍّب ثزٛع١ٗ اٌّ

ٌذٌٚخ ؾبعجْٛ اٌوغىش٠ْٛ ٘زا األداء هٍٝ ٔفمخ ا  .ٚئرا ؿٍت أداء صّٓ اٌو١ٕبد ثبشش اٌّ



 

 انقضى انثانث

 أحكاو يتُىعح
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ٌٍٕظٛص اٌزٕل١ّ١خ  خبٌفخ  ٌٍذٌٚخ، ٚفمب إلعشاءارٙب اٌخبطخ، ثاصجبد وً ِٓ األفوبي اٌّ ظبٌؼ اٌزبثوخ  رمَٛ اإلداساد ٚاٌّ

زبثوبد ثشأٔٙب ٌمبْٔٛ، ٚثبٌّ خبٌفخ ألؽىبَ ٘زا ا وٙٛد ئ١ٌٙب ثزـج١مٙب ٚوزا اٌّ  .اٌّ

ٌٍذٌٚخ  ظبٌؼ اٌزبثوخ  ٌفمشح أهالٖ ئٌٝ ٚو١ً - غ١ش أٔٗ ٠غت هٍٝ اإلداساد ٚاٌّ ٕظٛص ه١ٍٙب ٟف ا فٛس ئؽبٌزٙب األفوبي اٌّ

ٌٍٍّه  و١ً اٌوبَ  ٍه أٚ اٌٛ خزظخ ِٓ أعً ئثذاء سأ٠ٗ- اٌّ ظٍؾخ اٌّ ْ رخجش ثزٌه ؽبال سئ١ظ اٌّ  أ
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ٌذاخٍخ  ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاألٔلّخ ا خبٌفبد  ٌٍم١بَ خالي ِضاٌٚخ ِٙبُِٙ ثاصجبد اٌّ ؾٍف١ٓ ِإٍْ٘ٛ  ْ ِٛكفٟ ِٚأِٛسٞ صعش اٌغش اٌّ ئ

إعغبد اٌوبِخ ا٢ر١خ  :ٟف اخزظبص اإلداساد ٚاٌّ

جبششح ؛ -  ئداسح اٌغّبسن ٚاٌؼشائت غ١ش اٌّ

ٌمب١ٔٛٔخ ؛ - ٌم١بعخ ا  ِظٍؾخ ا

 ِظٍؾخ ِشالجخ األعوبس ؛ -

ٌمـبٟٔ ؛ - ٌٍؾجٛة ٚا  ٟٕٙ ؿٕٟ اٌّ ىزت اٌٛ  اٌّ

ٌٍّؾبفلخ هٍٝ اٌظؾخ ؛ - ىبرت اٌجٍذ٠خ    اٌّ

ٛاشٟ -  .ِظبٌؼ اٌج١ـشح ٚرشث١خ اٌّ

إعغبد اٌوبِخ، ٠ٚٛعٗ  ؾ١ٍخ ٌإلداساد أٚ اٌّ ىبرت اٌّ زوٛسح ئٌٝ اٌّ خبٌفبد اٌّ ضجزخ ف١ٙب اٌّ ؾبػش اٌّ ٚرٛعٗ فٛسا أطٛي اٌّ

ظٍؾخ اٌزٟ ٠ٕزّٟ ئ١ٌٙب ؾؼش ٔغخخ ِٕٗ لظذ االؿالم ئٌٝ سئ١ظ اٌّ أِٛس ِؾشس اٌّ  .اٌّ

 45انفصم 

ٌمبْٔٛ ٚإٌظٛص اٌظبدسح ٌزـج١مٗ آعبي وبٍِخ ٕظٛص ه١ٍٙب ٟف ٘زا ا  .ا٢عبي اٌّ

 46نفصم ا

ٌفظً  ٌمبْٔٛ ٚروٛع، ِن ِشاهبح أؽىبَ ا ٛاػ١ن ؽغجّب ٚلن رغ١١ش٘ب 47رٕغخ أؽىبَ ٘زا ا زوٍمخ ثٕفظ اٌّ  ثوذٖ، األؽىبَ اٌّ

ظٛص ا٢ر١خ  :  أٚ رز١ّّٙب، ٚالع١ّب أؽىبَ إٌ

ٌموذح 23اٌل١ٙش اٌشش٠ف اٌظبدس ٟف  - ٞ ا ثبٌضعش هٓ اٌغش ٟف ث١ن اٌجؼبئن ٚرض١٠ف  (1914 أوزٛثش 14 )1332 ِٓ ر

ٌفالؽ١خ ؛ ٕزغبد ا ٛاد اٌغزائ١خ ٚاٌّ  اٌّ

ٌمشاساد  (1930 ١ٌٛ٠ٛ 26 )1349 ِٓ طفش 29اٌل١ٙش اٌشش٠ف اٌظبدس ٟف  - ٌٍلٙبئش اٌشش٠فخ ٚا خبٌفبد  ثبٌضعش هٓ اٌّ

زوٍمخ ثبٌغش ؛ ص٠ش٠خ اٌّ  اٌٛ

ٌفظً  - ٌمؼبء اٌوغىشٞ (1956 ٔٛفّجش 10 )1376 سث١ن ا٢خش 6 ِٓ اٌل١ٙش اٌشش٠ف اٌظبدس ٟف 196ا  .ثّضبثخ لبْٔٛ ا

 47انفصم 

ْ ٠زُ ٔغخٙب  : ٠جمٝ اٌوًّ عبس٠ب ثبألؽىبَ ا٢ر١خ ئٌٝ أ



ٌفظٛي ِٓ  - شبس ئ١ٌٗ أهالٖ اٌظبدس ٟف 30 ئٌٝ 29 ِٚٓ 27 ئٌٝ 20 ِٚٓ 7 ئٌٝ غب٠خ 4أؽىبَ ا  ِٓ اٌل١ٙش اٌشش٠ف اٌّ

ٌموذح 23 ٞ ا  .ٟف شأْ صعش اٌغش( 1914 أوزٛثش 14 )1332 ِٓ ر

زوٛس - ظٛص اٌظبدسح ثزـج١ك اٌل١ٙش اٌشش٠ف اٌّ  .أؽىبَ إٌ

شبس ئ١ٌٗ أهالٖ اٌظبدس ٟف  وّٛي ثٙب ئٌٝ أؽىبَ اٌل١ٙش اٌشش٠ف اٌّ ظٛص اٌّ اسدح ٟف إٌ ٞ 23ٚروزجش اإلؽبالد اٌٛ  ِٓ ر

ٌموذح  ٌمبْٔٛ (1914 أوزٛثش 14 )1332ا ب ٟف ٘زا ا ـبثمخ ٌٙ  .ئؽبالد ئٌٝ األؽىبَ اٌّ

ٌفظً اٌضبٟٔ  .٠ٕشش ك١ٙشٔب اٌشش٠ف ٘زا ثبٌغش٠ذح اٌشع١ّخ: ا

 

 (.1984 أكتوبر 5 )1405 محرم 9حرر بفاس في 
 : وقعه بالعطف
وزير األول،  .العمراني كريم محمد ال

 


