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 : ٌؼهى يٍ ظٍٓزَب انشزٌف ْذا، أطًبِ اهلل ٔأػش أيزِ أَُب

بء ػهى انذطزٕر ٔالطًٍب انفصهٍٍ    يُّ،58 26ُٔث

ٌذح انزطًٍخ، ػمت ظٍٓزَب انشزٌف ْذا، انمبٌَٕ رلى : أصذرَب أيزَب انشزٌف ثًب ٌهً ٌُشز ثبنجز  انًزؼهك 11-03ٌُفذ ٔ

 .ثذًبٌخ ٔاطزصالح انجٍئخ، كًب ٔافك ػهٍّ يجهض انُٕاة ٔيجهض انًظزشبرٌٍ

 

  ٌزؼهك ثذًبٌخ ٔاطزصالح انجٍئخ 11.03 لبٌَٕ رلى

 

 يمزضٍبد ػبيخ - انجبة األٔل

 األْذاف ٔانًجبدئ انؼبيخ - انفصم األٔل

 األٔنىانًبدح 

ٰٜٛٔخٓش حٛ٪ؿ٤ٰش ُٮ ٟـخٙ ك٠خٯش حٛزٰجش ٩حٓظظالك٨خ ٛٔ٪حهي حألٓخٰٓش ٩ح٠ٛزخىة حٛوخٟش  ٛٔخ٣٪١ ا٬ٛ ٩ػن ح ٩طَٟٮ . ٯ٨يٍ ٧ٌح ح

ٛٔ٪حهي ٩ح٠ٛزخىة ا٬ٛ حأل٧يحٍ حٛظخٰٛش  :٥ٌ٧ ح

  ك٠خٯش حٛزٰجش ٢ٟ ٗٚ أش٘خٙ حٛظٜ٪ع ٩حٛظي٧٪ٍ أٯخ ٗخ١ ٟظي٥ٍ ؛-

طل٢ٰٔ اؿخٍ ٩ك٩ٍَ هٰش حإل٣ٔخ١ ؛ -

 ٩ػن حٛظ٪ؿ٨خص حألٓخٰٓش ٛإلؿخٍ حٛظشَٯوٮ ٩حٛظ٤ٔٮ ٩ح٠ٛخٛٮ ح٠ٛظوْٜ رل٠خٯش ٩طيرَٰ حٛزٰجش ؛-

 . ٩ػن ٣لخٝ هخص رخ٠ٛٔئ٩ٰٛش ٯؼ٢٠ اطالف حألػَحٍ حٛزٰجٰش ٩طو٪ٯغ ح٠ٛظؼٍَٯ٢-

 2انًبدح 

ٛٔخ٣٪١ ه٬ٜ ح٠ٛزخىة حٛوخٟش حٛظخٰٛش  : ٯَطِ٘ ط٤ٌِٰ أك٘خٝ ٧ٌح ح

ٜٛظ٠٤ٰش حالٓظظخىٯش- ٩حالؿظ٠خهٰش ٩حٛؼٔخُٰش ؛  ك٠خٯش حٛزٰجش ٩حٓظظالك٨خ ٩ك٢ٔ طير٧َٰخ ؿِء ٢ٟ حٰٛٔخٓش ح٤٠ٛيٟـش 

٩طليٯي ح٠ٛٔئ٩ٰٛخص ؛  ك٠خٯش حٛزٰجش ٩حٓظظالك٨خ ٩طل٨٤ٰٔخ ٤ِٟوش هخٟش ٩ٟٔئ٩ٰٛش ؿ٠خهٰش طظـٜذ ح٠ٛشخٍٗش ٩حإلهالٝ-

 رثٍغ 10صبدر فً  1.03.59 شزٌف رلىالظٍٓز ال ِثزُفٍذانصبدر انًزؼهك ثذًبٌخ ٔاطزصالح انجٍئخ   11.03 انمبٌَٕ رلى

(. 2003 يبي 12 )1424األٔل 



ٜٛظ٠٤ٰش  آَحٍ حٛظ٪ح١ُ حٛؼ٩ٍَ٭ ر٢ٰ ٟظـٜزخص حٛظ٠٤ٰش حٛ٪ؿ٤ٰش ٩ٟظـٜزخص ك٠خٯش حٛزٰجش ك٢ٰ اهيحى ح٠ٛوــخص- ٛٔـخهٰش  ح

٩اىٟخؽ ٨ِٟ٪ٝ حٛظ٠٤ٰش ح٠ٛٔظيحٟش ك٢ٰ ٩ػن ٩ط٤ٌِٰ ٥ٌ٧ ح٠ٛوــخص ؛ 

  ألهٌ رو٢ٰ حالهظزخٍ ك٠خٯش حٛزٰجش ٩حٛظ٪ح١ُ حٛزٰجٮ ك٢ٰ ٩ػن ٩ط٤ٌِٰ ٟوــخص اهيحى حٛظَحد حٛ٪ؿ٤ٮ ؛ح-

خُ ٩طيرَٰ ح٠ٛشخٍٯن حالٓظظخىٯش" ح٠ٜٛ٪ع ح٠ٛئى٭"٩ٟزيأ " ح٠ٛٔظو٠ٚ ح٠ٛئى٭"طِوٰٚ ٟزيأ - ٩حالؿظ٠خهٰش ٩طٔيٯٞ  ُٮ اـ٣

حٛويٟخص ؛ 

ٛي٩ٰٛش ح٠ٛظؤٜش رخٛزٰجش ر٠ٔظؼٰخط٨خ ٩َٟحهخس ٟٔظؼٰخط٨خ ه٤ي ٩ػن ح٠ٛوــخ- ٝ ح٠ٛ٪حػْٰ ح ٩حٛزَحٟؾ حٛظ٠٤٪ٯش ٩اهيحى  صحكظَح

 .حٛظشَٯن حٛزٰجٮ

 رؼبرٌف - انفصم انضبًَ

 3انًبدح 

ٛٔخ٣٪١، ٯٔظي رخ٠ٛظـٜلخص ح٠ٛٔظو٠ٜش ح٠ٛوخ٣ٮ حٛظخٰٛش  :ر٠٪ؿذ ٧ٌح ح

زٰوٰش ٩ح٤٠ٛشآص حٛزشَٯش ٩ٌٗح حٛو٪حٟٚ حالٓظظخىٯش ٩حالؿظ٠خهٰش ٩حٛؼٔخُٰش حٛظٮ ط٢٘٠ ٢ٟ  : انجٍئخ-1 ٟـ٠٪هش حٛو٤خطَ حـٛ

خث٤خص حٛلٰش ٩حأل٣شـش حإل٣ٔخ٣ٰش ٩طٔخهي ه٬ٜ طـ٪٧ٍخ  .ط٪حؿي ح٘ٛ

 . كيس طٜ٪ػ٨خ  ٢ٟح٠ٛلخُلش ه٬ٜ ٟ٘٪٣خص حٛزٰجش ٩حالٍطٔخء ر٨خ ٤ٟ٩ن طي٧٪٧ٍخ أ٩ طٜ٪ػ٨خ أ٩ حٛظٰٜٔض : دًبٌخ انجٍئخ- 2

ًٍخ يظزذايخ- 3  ٛٔخىٟش ه٬ٜ طلْٰٔ كخؿٰخط٨خ : ُر  .ٟٜٔٔٚ ط٠٤ٰش ٯلْٔ كخؿٰخص حألؿٰخٙ حٛلخػَس ى١٩ ط٨يٯي ٓيٍس حألؿٰخٙ ح

ئً-4 ٜٛزٰجش حٛظٮ ط٢٘٠ ٢ٟ ط٪حؿي ٩طـ٪ٍ ٩ط٠٤ٰش حإل٣ٔخ١ ٩رخٓٮ  : رٕاسٌ ٍث هالٓخص حٛلخؿش ح٠ٛظزخىٛش ر٢ٰ حٛو٤خطَ ح٠ٛ٘٪٣ش 

خث٤خص حٛلٰش  .ح٘ٛ

٩َٔٛٯش، أٯخ ٗخ١ ٣٪ه٨خ أ٩ كـ٨٠خ، ٩ٌٗح ٟـ٠٪م حٛز٤ٰخص حٛظلظٰش حٛظٮ ٯـذ أ١  : يظزٕطُبد ثشزٌخ-5 حٛظـ٠وخص حٛلؼَٯش ٩ح

 .طظ٪َُ ه٨ٰٜخ ٛؼ٠خ١ كٰخس طلٰش ٩ٟالث٠ش ٛٔخ٤ٗظ٨خ

ٟـ٠٪م ح٠٠ٛظٜ٘خص ح٤٠ٛٔ٪ٛش أ٩ ًَٰ ح٤٠ٛٔ٪ٛش حٛظٮ طظ٠ِٰ رـخرن هخص ٢ٟ ح٤ٛخكٰش حألػَٯش أ٩  : رزاس ربرٌخً ٔصمبفً-6

ٛيٯ٤ٰش أ٩ حالؿظ٠خهٰش ٤ِٰٛش أ٩ ح  .حٛظخٍٯوٰش أ٩ ح٠ٛو٠خٍٯش أ٩ حألىرٰش أ٩ حٛشوزٰش أ٩ ح

٨خ اؿَحءحص اِٛحٰٟش  : يُبطك خبصخ يذًٍخ-7 ٤ٟخؿْ رَٯش أ٩ رلَٯش ًحص ٠ٰٓش ؿزٰوٰش أ٩ ػٔخُٰش هخطش طظوٌ ٩طـزْ ىحٜه

 .ألؿٚ ك٠خٯظ٨خ ٩طير٧َٰخ

خث٤خص حٛلٰش ٢ٟ ٩كٰش ٣٩زٰض حٛظٮ طوٰش ىحٚه ٟوظَٜ حأل٣ل٠ش حٛزٰجٰش حٛزَٯش  : انزُٕع انجٍٕنٕجً-8 ٗٚ أط٤خٍ ح٘ٛ

 .٩حٛزلَٯش ٩ح٠ٛخثٰش

٪ُٰش ح٠ٛخٛلش : انًٍبِ انمبرٌخ-9 ٪ُٰش رخٓظؼ٤خء ٰٟخ٥ حٛزلَ ٩ح٠ٰٛخ٥ حـٛ ٰٟخ٥ : ٩طش٠ٚ ح٠ٰٛخ٥ حٛٔـلٰش . ٗٚ ح٠ٰٛخ٥ حٛٔـلٰش ٩حـٛ

٤ٔٛ٪حص ٩حٛٔخٰٓخص ٤ٓ٩٪حص ؿٜذ ح٠ٛخء  زٰوٰش ٩ك٤ٰٔخص حٛٔي٩ى ٩ٰٟخ٥ حٛؼخٯخص ٩ح٠َٛؿخص ٩ح حٛ٪ىٯخ١ ٩حأل٨٣خٍ ٩حٛزلَٰحص حـٛ

٪ُٰش . حٛش٩َد ٩ٗٚ ش٘ٚ آهَ ٛظـ٠ن ح٠ٰٛخ٥ ُٮ طٔوَحص حألٍع َِٛشخص ح٠ٛخثٰش ٩ٰٟخ٥ حٛوٰ٪١ : ٩طش٠ٚ ح٠ٰٛخ٥ حـٛ ٰٟخ٥ ح

٪ُٰش  .٩حٛوـخٍحص ٩ح٠ٛظخٍٍ حـٛ

خث٤خص  : انٕٓاء-10 ٠ٰٰخثٰش ا٬ٛ ط٨يٯي ح٘ٛ ِِٰٛٯخثٰش أ٩ ح٘ٛ ٌٛ٭ ٯئى٭ طٌَٰ هظخثظ٦ ح ٌٛ٭ ٯلٰؾ رخألٍع ٩ح خُ٭ ح الٍ حٌٛ حٌٛ

حٛلٰش ٩حأل٣ل٠ش حٛزٰجٰش ٩حٛزٰجش رظِش هخٟش، ٩ٯش٠ٚ ٧ٌح حٛظوَٯَ ٧٪حء أٟخ٢ٗ حٛو٠ٚ ٧٩٪حء حألٟخ٢ٗ حٛوخٟش ح٠ٌٜٛٔش ٩شز٦ 

 .ح٠ٌٜٛٔش

ح٠ٛ٘خ١ ح٠ٛوي الٓظٔزخٙ حٛو٠٪ٝ أ٩ ُجش ٟو٤ٰش ٢ٟ ح٤ٛخّ أل٭ ًَع ٢ٟ حألًَحع  : انًكبٌ انؼبو-  11



ٖٛ، ٩طوظزَ  : انًكبٌ انؼبو انًغهك-12  ٌٛ٭ ٦ٛ ش٘ٚ حٛز٤خء ح٠ٛظ٘خٟٚ ٩ال ٯيه٦ٜ ح٨ٛ٪حء اال ٢ٟ هالٙ ٤ٟخٌُ ٟويس ٌٛ ح٠ٛ٘خ١ حٛوخٝ ح

 .ُٮ ك٘ٞ ح٠ٛ٘خ١ حٛوخٝ ح٠ٌْٜٛ ٩ٓخثٚ ح٤ٛٔٚ حٛو٠٪ٟٮ

ٗٚ ٟـخٙ ٟظ٤َ ٢ٟ حٛظَحد حٛ٪ؿ٤ٮ ر٠خ ُٮ ًٖٛ ح٠ٜٖٛ حٛو٠٪ٟٮ حٛزلَ٭ ه٤يٟخ  : انذذائك ٔانًذًٍبد انطجٍؼٍخ-13

ٯٔظيهٮ حٛظ٪ح١ُ حٛزٰجٮ ػ٩ٍَس ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ كٰ٪ح٣خط٦ ٣٩زخطخط٦ ٩أٍػ٦ ٩ؿ٪٨ُخ ٩ؿ٪٥ ٩ٰٟخ٦٧ ٩ٟ٪حٍى٥ ح٠ٛوي٣ٰش 

زٰوٮ زٰوٰش أ٠٧ٰش هخطش طٔظيهٮ ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ ٧ٌح . ٩ٟٔظلؼخط٦ ٩رظِش هخٟش ه٬ٜ ٩ٓـ٦ حـٛ ٥ٌ٨ٛ٩ حٛليحثْ ٩ح٠ٛل٠ٰخص حـٛ

 .حٛ٪ٓؾ ػي ٗٚ ٣شخؽ رشَ٭ ٯ٨يى ٟل٥َ٨ أ٩ ط٘٪ٯ٦٤ أ٩ طـ٪٥ٍ

٪ُٰش ح٠ٛ٪ؿ٪ىس ه٬ٜ حٛشَٯؾ حٛٔخكٜٮ ٩ٗٚ ح٠ٛ٪حٍى حٛزٰ٪ٛ٪ؿٰش ٩ًَٰ  : انًٕارد انجذزٌخ-14 ح٠ٰٛخ٥ حٛزلَٯش ٩ح٠ٰٛخ٥ حٛوٌرش حـٛ

ٛٔخ٣٪١.حٛزٰ٪ٛ٪ؿٰش ح٠ٛظ٪حؿيس ُٮ ح٤٠ٛخؿْ حٛزلَٯش حٛ٪حٓوش طلض حٰٛٔخىس أ٩ حٜٛٔـش  . حٛ٪ؿ٤ٰش ٠ٗخ كيى٧خ ح

 .َٟؿن ٯ٠ٔق رظ٪كٰي ؿَّ ٩ِٰٰٗش اؿَحء حٛظلخٰٛٚ ٩ٰٓخّ ٟوظَٜ حٛؼ٪حرض حٛو٠ٰٜش ٩حٛظ٤ٰٔش : يمٍبص-15

 .كي أٓظ٬ اِٛحٟٮ ال ٯ٠ٔق رظـخ٥ُ٩ : يؼٍبر - 16

ٜٛزٰجش ٣خطؾ ه٢ أ٭ ه٠ٚ أ٩ ٣شخؽ رشَ٭ أ٩ : رهٕس انجٍئخ-  17 هخٟٚ ؿزٰوٮ ٢ٟ  ٗٚ طؤػَٰ أ٩ طٌَٰٰ ٟزخشَ أ٩ ًَٰ ٟزخشَ 

زٰوٮ ٩ح٠٠ٛظٜ٘خص  شؤ٦٣ أ١ ٯٜلْ ػٍَح رخٛظلش ٩ح٤ٛلخُش حٛو٠٪ٰٟش ٩أ٢ٟ ٩ٍحكش حألَُحى، أ٩ ٯش٘ٚ هـَح ه٬ٜ حٛ٪ٓؾ حـٛ

ٜٛزٰجش ٰٛٔٞ ٩ه٬ٜ حالٓظو٠خالص ح٠ٛش٩َهش   .٩ح

ٛٔخء أ٩ اىهخٙ رـَٯٔش ٟزخشَس أ٩ ًَٰ ٟزخشَس ُٮ حٛزٰجش حٛزلَٯش ألٯش ٟ٪حى ٢ٟ : انزهٕس انجذزي -18 شؤ٨٣خ اٛلخّ أػَحٍ  - ا

خث٤خص ٩ح٤ٛزخطخص حٛزلَٯش، أ٩ أ١ ط٘٪١ ٟظيٍ هـَ ه٬ٜ حٛظلش حٛزشَٯش ٩هخثٔخ ٠ٛوظَٜ حأل٣شـش حٛزلَٯش ر٠خ ُٮ ًٖٛ  رخ٘ٛ

 ..طٰي حأل٠ٓخٕ ٩حالٓظو٠خالص حأله٫َ ح٠ٛش٩َهش ٠ٰٛخ٥ حٛزلَ ٩أُخىح ٤ٛ٪هٰش ٩ؿ٪ىس ٥ٌ٧ ح٠ٰٛخ٥

 .ٗٚ ٟظٜلش ًحص ٠ٰٓش طَحػٰش ٯ٨٤٘٠خ حٛظؤػَ رظِش ٟزخشَس أ٩ ًَٰ ٟزخشَس ٟئٓظش أ٩ىحث٠ش رظٜ٪ع ٟخ: يصبنخ يظزٓذفخ - 19

ِٛالكش أ٩ : يجبري -20 ح٠ٛٔظشِٰخص أ٩ ح٠ٛلالص  ٩ٌُٟٔخص ٓخثٜش ٟٔظو٠ٜش أ٩ ٗٚ ٓخثٚ طخىٍ رخٛوظ٪ص ه٢ ح٤٠ٛخُٙ أ٩ ح

ٛٔٮ رظِش ٟزخشَس أ٩ ًَٰ ٟزخشَس ُٮ حٛ٪ٓؾ ح٠ٛخثٮ ٝ ال، ٩أ ظ٦ أ  .حٛظـخٍٯش ٩حٛظ٤خهٰش، ط٠ض ٟوخـٛ

٩طٌَٰص ؿزٰوظ٨خ  -  كَُٰشح٠ٰٛخ٥ حٛظٮ طٞ حٓظو٠خ٨ٛخ ألًَحع ٤ِٰٟٛش أ٩ ُالكٰش أ٩ طـخٍٯش أ٩ ط٤خهٰش أ٩ : يٍبِ يظزؼًهخ -21

ش أ١ طٔزذ طٜ٪ػخ  .٩ٟ٘٪٣خط٨خ ٩حٛظٮ ٯ٢٘٠ إلهخىس حٓظو٠خ٨ٛخ ري١٩ ٟوخـٛ

٠ٜٛلالص ح٠ٛؼَس رخٛظلش : يُشآد يصُفخ -22 ٩ح٠ِٛهـش ٩حٛوـَس  -  ٗٚ ٤ٟشؤس ٩ٍىص ط٠ٰٔظ٨خ ُٮ ح٤ٛظ٪ص ح٤٠ٛل٠ش 

ٜٛـ٪حٍ أ٩  ٟٔظٌٜش أ٩ ٠ٟٜ٪ٗش ٢ٟ ؿٍَ أ٭ شوض ٟخى٭ أ٩ ٟو٤٪٭، ه٠٪ٟٮ أ٩ هخص، ٯ٨٤٘٠خ أ١ طش٘ٚ هـَح أ٩ اُهخؿخ 

ِٛالكش ٩حٛظٰي حٛزلَ٭ ٩ح٠ٛ٪حٓن ٩ح٠ٛآػَ أ٩ ه٬ٜ أ٭ ه٤ظَ ٢ٟ ه٤خطَ  ه٬ٜ حٛظلش ٩حأل٢ٟ ٩ح٤ٛلخُش حٛو٠٪ٰٟش أ٩ ه٬ٜ ح

 .حٛزٰجش

حٓظ٨الٕ أ٩ حٓظو٠خٙ أ٩  -ٗٚ ح٠ٛوِٜخص ٩حٛزٔخٯخ ح٤ٛخطـش ه٢ ه٠ٰٜخص حٓظوالص أ٩ حٓظٌالٙ أ٩ طل٪ٯٚ أ٩ ا٣ظخؽ  : َفبٌبد - 23

َٟحٓزش أ٩ طظِٰش ٩رظِش هخٟش ٗٚ ح٠ٛ٪حى ٩حألشٰخء ح٠ٛظو٬ٜ ه٨٤خ أ٩ حٛظٮ ٯِٜٝ طخكز٨خ رخٛظوٜض ٨٤ٟخ ر٨يٍ هيٝ حإلػَحٍ  

 .٩رخٛزٰجش ٛو٠٪ٰٟش ٩ح٤ٛلخُشح رخٛظلش

ٛٔخرٜش ٛال٣ِـخٍ أ٩  ٗٚ أ٣٪حم ح٤ِٛخٯخص حٛظٮ طش٘ٚ، رٔزذ ؿزٰوظ٨خ حٛوـَس أ٩ حٛٔخٟش أ٩ ح٠ٛظِخهٜش أ٩ : َفبٌبد خطزح -24 ح

ٛي٩ٰٛش ُٮ ٧ٌح ح٠ٛـخٙ أ٩ ٟخ ٩ٍى ُٮ  ٜٛظ٪ح١ُ حٛزٰجٮ كٔذ ٟخ كيىط٦ ح٠ٛٔخٯْٰ ح َػ٪ٰٟش ط٨يٯيح  ٛالشظوخٙ أ٩ حٛزٰ٪ٛ٪ؿٰش أ٩ حـٛ

 .ٛ٪حثق اػخُٰش طليى ر٠ٔظؼ٬ ٣ظ٪ص ط٤ل٠ٰٰش

ح٧ظِحُحص أو  –ٗٚ ٟ٪حى طٜزش أ٩ ٓخثٜش أ٩ ًخُٯش أ٩ ػ٪ػخء أ٩ اشوخهخص أ٩ كَحٍس : انًٕاد ٔانؼٕايم انًهٕصخ -25

 .ط٪طٰش ط٤ظؾ رِوٚ حإل٣ٔخ١ ٩طئى٭ رش٘ٚ ٟزخشَ أ٩ ًَٰ ٟزخشَ ا٬ٛ طٜ٪ع حٛزٰجش أ٩ طي٧٪٧ٍخ



 .ٗٚ شوض ٟخى٭ أ٩ ٟو٤٪٭ ٯٔزذ كخٛش طٜ٪ع أ٩ ٯٔخ٧ٞ ٨ُٰخ : يهٕس -26

زٰوٰش حٛزلَٯش حٛزٰ٪ٛ٪ؿٰش ٩ح٠ٛوي٣ٰش ح٠ٛظ٪حؿيس ُٮ ٓوَ حٛزلخٍ أ٩ ُٮ : يجبالد ثذزٌخ -27 ح٠ٰٛخ٥ ح٠ٛـخ٩ٍس ٨ٛخ  - ح٠ٛ٪حٍى حـٛ

 .أ٩ ُٮ ؿ٪٨ُخ

 دًبٌخ انجٍئخ ٔانًظزٕطُبد انجشزٌخ - انجبة انضبًَ

 انًظزٕطُبد انجشزٌخ - انفصم األٔل

 4 انًبدح

٩حٛظو٠َٰ حٛظٮ ٯـذ أ١ طؼ٢٠  ٯيهٚ طظ٠ٰٞ ٩ط٨ٰجش ح٠ٛٔظ٪ؿ٤خص حٛزشَٯش ُٮ اؿخٍ ٟوــخص ٩٩ػخثْ اهيحى حٛظَحد حٛ٪ؿ٤ٮ

ٝ ك٩ٍَ هٰش ٩ٍحكش ٓ٘خ٨٣خ  .ط٤ل٠ٰخ ٤ٟٔـ٠خ ٛألٍحػٮ ٟن حكظَح

 5انًبدح 

زٰوٰش ٩حٛوظ٪طٰخص حٛؼٔخُٰش  ٝ ح٠ٛ٪حٓن حـٛ طؤهٌ ٩ػخثْ حٛظو٠َٰ رو٢ٰ حالهظزخٍ ٟظـٜزخص ك٠خٯش حٛزٰجش ر٠خ ُٮ ًٖٛ حكظَح

 .٩ح٠ٛو٠خٍٯش أػ٤خء طليٯي ح٤٠ٛخؿْ ح٠ٛوظظش ٛأل٣شـش حالٓظظخىٯش ٩ح٢٘ٔٛ ٩ٜٛظ٦َُٰ

 6انًبدح 

خٍ٭ ر٨خ حٛو٠ٚ روي حٛظؤٗي ٢ٟ حٛظؤػَٰ ٜٛٔ٪ح٢ٰ٣ حـٛ ٩ٯ٢٘٠ أ١ . ح٠ٛلظ٠ٚ ه٬ٜ حٛزٰجش  طٜٔٞ ٍهض حٛز٤خء ٩ٍهض حٛظـِٯت ؿزٔخ 

 :ٯَُغ ط٨٠ٰٜٔخ أ٩ أ١ طوؼن ٠ٛ٪حطِخص هخطش اًح ٗخ١ ٢ٟ شؤ١ ٥ٌ٧  حٛز٤خٯخص أ٩ حٛظـِثخص أ١

 ط٘٪١ ٨ٛخ ه٪حٓذ ٟؼَس رخٛزٰجش ٩رؤ٢ٟ حٛٔ٘خ١ ٩ٍحكظ٨ٞ ٩طلظ٨ٞ ؛-

 .ط٨يى رش٘ٚ ٟخ حألٟخ٢ٗ ح٠ٛـخ٩ٍس أ٩ ح٠ٛآػَ-

 7نًبدح ا

طظوٌ حإلىحٍحص ح٠ٛو٤ٰش ٗٚ حٛظيحرَٰ حٛالُٟش ٢ٟ أؿٚ ك٠خٯش ح٠ٛٔظ٪ؿ٤خص ٢ٟ حٱػخٍ حٜٛٔزٰش ح٤ٛخؿ٠ش ه٢ أ٭ ش٘ٚ ٢ٟ أش٘خٙ 

حٛظٜ٪ع ٩حإلُهخؽ ٢ٟ ٣ِخٯخص طٜزش ٩ٌٟٔ٩ُخص ٓخثٜش أ٩ ًخُٯش ٩ٌٗح ٗٚ أش٘خٙ حٛؼـٰؾ ٩حال٧ظِحُحص حٛظٮ ال طظ٪حُْ ٟن 

٠ٗخ طظوٌ ُٮ ٧ٌح حٛشؤ١ ٗٚ حٛظيحرَٰ حٛالُٟش  .ٟٔخٯْٰ ٩ٟوخٯَٰ ؿ٪ىس حٛزٰجش ح٠ٛظو٢ٰ طليٯي٧خ ر٤ظ٪ص طشَٯوٰش أ٩ ط٤ل٠ٰٰش

زٰوٰش ٩حٛظ٤٘٪ٛ٪ؿٰش ٪حٍع حـٛ  .ٛل٠خٯش ح٠ٛٔظ٪ؿ٤خص حٛزشَٯش ٢ٟ ح٘ٛ

 انززاس انزبرٌخً ٔانضمبفً - انفصم انضبًَ

 8 نًبدحح

٨ُٮ ط٠ؼٚ ؿِءح ال ٯظـِأ ٢ٟ . طوظزَ ك٠خٯش ٩طؼ٢ٰ٠ حٛظَحع حٛظخٍٯوٮ ٩حٛؼٔخُٮ ٩ح٠ٛلخُلش ه٦ٰٜ ٟٔؤٛش ًحص أ٠٧ٰش ٩ؿ٤ٰش 

 . ال ٯظـِأ ٢ٟ حٰٛٔخٓش حٛ٪ؿ٤ٰش حَٛحٰٟش ٛل٠خٯش ٩حٓظظالف حٛزٰجش حٰٛٔخٓش حٛ٪ؿ٤ٰش حَٛحٰٟش

طليى ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش ٟوظَٜ حٛظيحرَٰ حٛالُٝ حطوخ٧ًخ ٢ٟ أؿٚ ك٠خٯش ه٤خطَ حٛظَحع حٛظخٍٯوٮ ٩حٛؼٔخُٮ 

 .٩ح٠ٛلخُلش ه٨ٰٜخ ػي ٗٚ أش٘خٙ حٛظي٧٪ٍ

 انًُشآد انًصُفخ - انفصم انضبنش

 9 انًبدح

 . ر٤ظ٪ص طـزٰٰٔش  طوؼن ح٤٠ٛشآص ح٠ٛظ٤ِش ا٬ٛ ٍهظش أ٩ طظَٯق كٔذ حٛظ٠ٰٔش ٩ح٠ٛٔـَس ح٠ٛليىط٢ٰ 



 10انًبدح 

 رظ٪طٰٚ طظَٯق أ٩ ىٍحٓش   ال طٔزٚ حإلىحٍس ؿٜذ طٰٜٔٞ ٍهظش ر٤خء ٟظؤٜش ر٤٠شؤس ٟظ٤ِش اال اًح ٗخ١ َُٟٔخ رَهظش أ٩

ٛٔخ٣٪50١ 49٩حٛظؤػَٰ ه٬ٜ حٛزٰجش ٠ٗخ ط٤ض ه٬ٜ ًٖٛ ح٠ٛخىطخ١   . ٢ٟ ٧ٌح ح

 11انًبدح 

ٜٛ٪ٓخٯش ٠ٛ٩لخٍرش طٜ٪ع حٛزٰجش ٩طي٧٪ٍ حٛ٪ٓؾ  ه٬ٜ ٗٚ شوض ٯ٠ٜٖ أ٩ ٯٔظٌٚ ٤ٟشؤس ٟظ٤ِش أ١ ٯظوٌ ٗٚ حٛظيحرَٰ حٛالُٟش 

٠ٜٛٔظؼٰخص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش زٰوٮ ٩ًٖٛ ؿزٔخ  خٍ٭ ر٨خ حٛو٠ٚ.حـٛ ٠ٗخ ه٦ٰٜ أ١ ٯوؼن .  ٩ح٠ٛٔخٯْٰ ٩ح٠ٛوخٯَٰ حٛزٰجٰش حـٛ

ٚ َٟحٓزش أ٩ طِظٰش ٟلظ٠ٚ ٢ٟ ؿٍَ حٜٛٔـخص ح٠ٛوظظش ٛ٘. 

 12انًبدح 

٨خ ُٮ ح٠ٛخىس   ٢ٟ ٧ٌح 54ٯـذ ه٬ٜ ٗٚ ٤ٟشؤس ٟظ٤ِش أ٩ ًَٰ ٟظ٤ِش أ١ طلظَٝ ٟٔخٯْٰ ٩ٟوخٯَٰ ؿ٪ىس حٛزٰجش ح٠ٛشخٍ اٰٛ

ُظَ حٛظل٠الص ح٠ٛٔخٯْٰ ٩ح٠ٛوخٯَٰ ح٠ٛو٠٪ٙ ر٨خ أػ٤خء ؿٜذ ٍهظش حٛز٤خء يٯيس أ١ طيٟؾ ُٮ ى ٛٔخ٣٪١ ٩ه٬ٜ ح٤٠ٛشآص حـٛ  .ح

ٝ ح٠ٛٔخٯْٰ ٩ح٠ٛوخٯَٰ حٛوخطش رـ٪ىس حٛزٰجش  .٠ُٰخ ٯوض ح٤٠ٛشآص ح٠ٛ٪ؿ٪ىس، طليى ر٤ظ٪ص ط٤ل٠ٰٰش ط٪حٍٯن طـزْٰ ٩حكظَح

 13انًبدح 

ُٮ كخٛش ٩ؿ٪ى هـَ ٗزَٰ ٩ٟئٗي ٩ٟٜل٪ف ه٬ٜ طلش حإل٣ٔخ١ أ٩ ه٬ٜ حٛزٰجش رظِش هخٟش، ٯ٢٘٠ ٛإلىحٍس ح٠ٛوظظش، روي 

ٜٮ أل٣شـش ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛظ٤ِش  ِثٮ أ٩ ح٘ٛ خٍ٭ ر٨خ حٛو٠ٚ أ١ طظيٍ َٓحٍح رخٛظ٪َٰٓ حـٛ ٜٛٔ٪ح٢ٰ٣ حـٛ حٍ ح٠ٛٔظٌٚ، ٩ؿزٔخ  ا٣ٌ

٠ٜٛل٠٘ش ح٠ٛوظظش ٩ُٮ كخٛش حٛظلْٔ . ح٠ٛٔئ٩ٛش ه٢ ٧ٌح حٛوـَ، ا٬ٛ ك٢ٰ طي٩ٍ َٓحٍ حٛل٘ٞ ه٢ ٓخػٮ ح٠ٛٔظوـالص حٛظخرن 

حٍ ح٠ٛٔظٌٚ  .٢ٟ هـَ ٩شٰٖ ٯٔظيهٮ اؿَحءحص حٓظوـخٰٛش، طؤَٟ حإلىحٍس رظ٪َٰٓ ٣شخؽ ح٤٠ٛشؤس ؿِثٰخ أ٩ ٰٜٗخ ى١٩ ا٣ٌ

ٰٛٔخٝ رخألشٌخٙ  ٜٛٔخ٣٪١ ا٬ٛ ك٢ٰ ح ش  ٛيه٪٫ أ٧َٟخ ر٤٠ن حٓظٌالٙ ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛوخِٛ ٨خ ح طظيٍ ح٠ٛل٠٘ش ح٠ٛوظظش حٛظٮ ٍُوض اٰٛ

٩حإلطالكخص حٛالُٟش، ٠ٗخ ٯ٨٤٘٠خ أ١ طؤَٟ رب٣ـخُ ٥ٌ٧ حألشٌخٙ ٩حإلطالكخص ر٠وٰش حإلىحٍس ٩ه٬ٜ ٣ِٔش ٟخٖٛ أ٩ ٟٔظٌٚ 

 .ح٤٠ٛشؤس

 14 انًبدح 

ٯ٢٘٠ ٛإلىحٍس أ١ طَِع ه٬ٜ ٟٔظٌٚ ٤ٟشؤس ٟظ٤ِش، كٔذ حٛش٩َؽ ح٠ٛليىس ُٮ ح٤ٛظ٪ص حٛظ٤ل٠ٰٰش، أ١ ٯؼن طـ٨ِٰحص 

ٜٛظٜ٪ع ٩أ١ ٯ٪ح٨ُٰخ رظِش ى٩ٍٯش رخ٤ٛظخثؾ ح٠ٛلظٚ ه٨ٰٜخ ٩حٛوخطش رـزٰوش ٠ٗ٩ٰش ح٩ٌٔ٠ُٛخص حٛٔخثٜش أ٩ حٛظٜزش أ٩  ٰٓخّ 

خُٯش  .حٌٛ

 15انًبدح 

زٰوٰش ٩حألػَٯش ك٪ٙ ٤ٟخؿْ حأل٣شـش حالٓظظخىٯش ٩طليى . ٯ٢٘٠ أ١ طليع ٟـخالص ٛل٠خٯش طلش حإل٣ٔخ١ ٩ك٠خٯش ح٠ٛ٪حٓن حـٛ

٥ٌ٧ ح٠ٛـخالص كٔذ ؿزٰوش أ٣شـش ح٤٠ٛشآص ح٠ٛظ٤ِش ٩ٌٗح حألهـخٍ ٩حٛظ٨يٯيحص ح٠ٛلظ٠ٜش حٛظٮ ٯ٢٘٠ أ١ طش٨ٜ٘خ ٥ٌ٧ ح٤٠ٛشآص 

 .رخ٤ٛٔزش ٛظلش حإل٣ٔخ١ ٩ٜٛزٰجش رظِش هخٟش

 16انًبدح 

خٍ٭ ر٨خ حٛو٠ٚ ٠ُٰخ ٯوض ط٤لٰٞ ٩ط٠ٰٔش ح٠ٛلالص ح٠ٛؼَس رخٛظلش ٩ح٠ِٛهـش  طَحؿن ح٠ٛٔظؼٰخص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش حـٛ

ٛٔخ٣٪١  .٩حٛوـَس ٩ُٔخ ألك٘خٝ ٧ٌح ح

 دًبٌخ انطجٍؼخ ٔانًٕارد انطجٍؼٍخ - انجبة انضبنش

 انززثخ ٔيب رذذ انززثخ - انفصم األٔل



 17انًبدح 

ش٘ٚ ٢ٟ أش٘خٙ حٛظي٧٪ٍ ٩ٯـذ أ١   طوظزَ حٛظَرش ٩ٟخ طلض حٛظَرش ٢ٟ ػ٩َحص ٩ٟ٪حٍى ٟلي٩ىس أ٩ ًَٰ ٟظـيىس ٟل٠ٰش ػي أ٭

 .طٔظٌٚ رـَٯٔش ٟو٤ٜٔش

 18انًبدح 

خرخص ٩حٛظوَٯش ِٰٛؼخ٣خص ٩حهظِخء حٌٛ  ٩ػٰخم حألٍحػٮ حٛظخٛلش   طظوٌ طيحرَٰ ٩ٓخثٰش هخطش ٢ٟ أؿٚ ٟلخٍرش حٛظظلَ ٩ح

٠ٰٰخثٰش ٩ٯ٢٘٠ أ١ طو٢ٜ ٥ٌ٧ حٛظيحرَٰ ًحص ٤ِٟوش . ٍِٜٛحهش ٩طٜ٪ع حٛظَرش ٩ٟ٪حٍى٧خ هخطش رٔزذ حٓظو٠خٙ ح٠ٛ٪حى ٩ح٠ٛزٰيحص ح٘ٛ

 .ه٠٪ٰٟش ٩طَِع ه٬ٜ ٗٚ ٟٔظٌٚ أ٩ ٟٔظِٰي

 19انًبدح 

ٯوؼن طوظٰض أ٩ ط٨ٰجش حألٍحػٮ ألًَحع ُالكٰش أ٩ ط٤خهٰش أ٩ ٤ٟـ٠ٰش أ٩ ٰٓخكٰش أ٩ طـخٍٯش أ٩ طو٠َٰٯش ٩ٌٗح أشٌخٙ 

حٛظ٤ٰٔذ ه٢ حٱػخٍ أ٩ حٓظٌالٙ ٟ٪حٍى ؿ٪ٍ حألٍع ٩حٛظٮ ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ ط٨يى حٛزٰجش ا٬ٛ ٍهظش ٟٔزٔش كٔذ حٛلخالص ٩٩ُْ 

ٜٛظَحهٰض ٩ش٩َؽ ٤ٟل٨خ ٩ٌٗح . ش٩َؽ طليى٧خ ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش ٨خص ح٠ٛخ٣لش  ٩طليى ٥ٌ٧ ح٤ٛظ٪ص حـٛ

ط٠ٰٔش حأل٣شـش أ٩ حالٓظو٠خالص ح٤٠٠ٛ٪هش رٔزذ حألهـخٍ حٛظٮ طش٨ٜ٘خ ه٬ٜ حألٍع ٩ؿ٪٨ُخ أ٩ ه٬ٜ ٟ٪حٍى٧خ 

 انٕدٍش ٔانُجٍذ ٔانزُٕع انجٍٕنٕجً - انفصم انضبًَ

 20انًبدح 

ٯـذ ك٠خٯش حٛ٪كٰش ٩ح٤ٛزٰض ٩حٛظ٤٪م حٛزٰ٪ٛ٪ؿٮ ر٪حٓـش طيرَٰ ٟو٢ٜٔ ٯ٠ٔق رخ٠ٛلخُلش ه٬ٜ ٗٚ حألط٤خٍ ٩ٯؼ٢٠ حٛظ٪ح١ُ 

 .حٛزٰجٮ

 21انًبدح 

٤ٜٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش، ٗٚ ٣شخؽ ٢ٟ شؤ٦٣ أ١ ٯ٨يى أط٤خٍ  ٯ٤٠ن أ٩ ٯوؼن َٛهظش ٟٔزٔش ط٨٠ٜٔخ حإلىحٍس ٩ُٔخ 

زٰوٮ  .حٛلٰ٪ح٣خص ٩ح٤ٛزخطخص أ٩ ٩ٓـ٨خ حـٛ

 22نًبدح ا

 :طليى ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش ه٬ٜ حٛوظ٪ص

 الثلش أ٣٪حم حٛلٰ٪ح٣خص ٩ح٤ٛزخطخص حٛظٮ ٯـذ أ١ طٔظِٰي ٢ٟ ك٠خٯش هخطش ؛-

ٛيحٞث أل٭ ٣شخؽ ٯل٪ٙ ى١٩ ك٠خٯش حأل٣٪حم ح٤ٛخىٍس أ٩ ح٨٠ٛيىس رخال٣َٔحع ٩ٌٗح- زٰوٮ ؛    ك٠خٯشح٤٠ٛن ح٠ٛئٓض أ٩ ح ٩ٓـ٨خ حـٛ

َِٛٔس حٛٔخرٔش ؛ - ٨خ ُٮ ح ش٩َؽ حٓظٌالٙ ٩طٔ٪ٯْ ٩حٓظو٠خٙ ٣٩ٔٚ ٩طظيٯَ حأل٣٪حم ح٠ٛشخٍ اٰٛ

زٰوٮ  أ٩ش٩َؽ اىهخٙ ٗٚ ٣٪م ٢ٟ حٛلٰ٪ح٣خص ٩ح٤ٛزخطخص أٯخ ٗخ١ ٟظي٥ٍ، ٢ٟ شؤ٦٣ أ١ ٯ٨يى حأل٣٪حم ح٠ٛل٠ٰش-  .٩ٓـ٨خ حـٛ

 23انًبدح 

خرخص ٓ٪حء حٛو٠٪ٰٟش أ٩ حٛوخطش ر٠ؼخرش ٠ٟظٜ٘خص ًحص ٤ِٟوش ٟشظَٗش ٢ٟ ٩حؿذ حإلىحٍس ٩حٛو٪حص ح٠ٛلخُلش ه٨ٰٜخ . طوظزَ حٌٛ

ٝ حأل٣ل٠ش حٛزٰجٰش  .٩حٓظٌال٨ٛخ رش٘ٚ ٯؼ٢٠ ط٪ح٨٣ُخ ٩حكظَح

 24انًبدح 

خرخص رش٘ٚ ٟو٢ٜٔ ٩ٟظ٪ح١ُ ٩طيٟؾ حالهظزخٍحص حٛزٰجٰش ُٮ ٟوــخص حٛظَٰٰٔ ٩أشٌخٙ حٛظ٨ٰجش ٩حالٓظٌالٙ . ٯـذ أ١ طٔظٌٚ حٌٛ

 .رلٰغ ال ط٨يى حٓظو٠خالط٨خ حالٓظظخىٯش ٩حالؿظ٠خهٰش ٩حٛؼٔخُٰش ٩حٛظ٨َُٰٰش ٩كخث٨ِخ حٛل٠خثٰش



 25انًبدح 

ٛيٟخٍ ح٤ٛخطـش ه٢ حالٓظٌالٙ ح٠ٛ٘ؼَ ٩حَٛهٮ ٩حٛلَحثْ ٩حٱُخص أ٩  خرخص ٢ٟ ٗٚ أش٘خٙ حٛظي٧٪ٍ ٩حٛظٜ٪ع ٩ح ٯـذ ك٠خٯش حٌٛ

 .اىهخٙ أط٤خٍ ًَٰ ٟالث٠ش

 26انًبدح 

ٜٛش٩َؽ ح٠ٛليىس ر٠٪ؿذ  خرخص ٟخ هيح ُٮ كخٛش حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ٍهظش ٟٔزٔش ط٨٠ٜٔخ حإلىحٍس ؿزٔخ  ٰٛٔخٝ رٔـن أشـخٍ حٌٛ ٯ٤٠ن ح

خر٪ٯش  .ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش حٌٛ

 انًٍبِ انمبرٌخ - انفصم انضبنش

 27انًبدح 

ٛٔخٍٯش ٩ٌٗح ٩ٓخٯظ٨خ  ٠ٰٜٛخ٥ ح طظوٌ حإلىحٍس حٛظيحرَٰ حٛالُٟش ٢ٟ أؿٚ ػ٠خ١ اؿَحء ؿَى ٣لخٟٮ ٩ى٩ٍ٭ ٩ٌٗح طيرَٰ ٟو٢ٜٔ 

خٍ٭ ر٨خ حٛو٠ٚ ٤ٜٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش حـٛ  .٩ٟلخٍرش ٗٚ أش٘خٙ طٜ٪ػ٨خ، ٩ًٖٛ ؿزٔخ 

 28 انًبدح 

خٍ٭ ر٨خ حٛو٠ٚ، طظوٌ حإلىحٍس ٗٚ حإلؿَحءحص حٛالُٟش إلهؼخم ٗٚ حٓظٌالٙ  ٟن َٟحهخس ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش حـٛ

ٛٔخٍٯش ا٬ٛ ٍهظش ٟٔزٔش ِخٍ. ٠ٰٜٛخ٥ ح ٜٓش ح٠ٰٛخ٥ أ٩ ألؿٚ حٛلي ٢ٟ آػخٍ حـٛ  .٠ٗخ ٯ٢٘٠ حطوخً طيحرَٰ أٗؼَ طشيىح ُٮ كخٛش 

 29انًبدح 

٨ُخ  ٟن َٟحهخس ح٠ٛٔظؼٰخص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش ح٠ٛظؤٜش رخ٠ٛخء، طليى ر٤ض ط٤ل٠ٰٮ الثلش ح٠ٛ٪حى حٛوـَٰس حٛظٮ ٯـذ ٤ٟن ٌٓ

ٛٔخٍٯش أ٩ اهؼخه٨خ َٛهظش ٟٔزٔش ط٨٠ٜٔخ حإلىحٍس ٨ًخ ٩ًـ٨ٔخ أ٩ اىهخ٨ٛخ رش٘ٚ ٟزخشَ أ٩ ًَٰ ٟزخشَ ُٮ ح٠ٰٛخ٥ ح  .٩اَُح

٨خ ٗٚ حأل٣شـش حٛظٮ ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ ط٨يى ؿ٪ىس ح٠ٰٛخ٥ ح٠ٛوظظش  ٠ٗخ ٯ٢٘٠ ٛإلىحٍس أ١ طليع ٤ٟخؿْ ٟل٠ٰش ط٤٠ن ىحٜه

 .ٛالٓظو٠خٙ حٛو٠٪ٟٮ

 انٕٓاء - انفصم انزاثغ

 30انًبدح 

 .ٯـذ ك٠خٯش ح٨ٛ٪حء ػي ٗٚ أش٘خٙ حٛظٜ٪ع حٛظٮ طٔخ٧ٞ ُٮ طي٧٪ٍ ؿ٪ىط٦ ٩ُٮ طٔو٢ٰ ح٤٠ٛخم ٩اػوخٍ ؿزٔش حأل١٩ُ٩

 31انًبدح 

ٜٛظآٗٚ أ٩ ح٠ٛشوش ُٮ ح٨ٛ٪حء رظِش طِ٪ّ  خُحص حٛٔخٟش ٩ح٠ٛٔززش  زخٍ ٩حٌٛ ٛيهخ١ ٩حٌٛ ٯ٤٠ن ح٣زوخع أٯش ٟخىس ٟٜ٪ػش ٩هخطش ح

 .حٛلي٩ى ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش

 32انًبدح 

ٰٛٔخٝ ر٨خ ٢ٟ أؿٚ ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ ؿ٪ىس ح٨ٛ٪حء ٩ح٠ٛٔخٯْٰ حٛالُٟش  طليى ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش حٛظيحرَٰ حٛالُٝ ح

 .٠َٜٛحٓزش ٩حٛظظزن

 انًجبالد ٔانًٕارد انجذزٌخ ثًب فٍٓب انظبدم - انفصم انخبيض

 33انًبدح 



رٌَع ك٠خٯش ح٠ٛـخالص ٩ح٠ٛ٪حٍى حٛزلَٯش حٛ٪حٓوش طلض حٰٛٔخىس أ٩ حٜٛٔـش حٛ٪ؿ٤ٰش، طظوٌ طيحرَٰ ٓخ٣٪٣ٰش ٩ط٤ل٠ٰٰش ٢ٟ أؿٚ 

حٛ٪ٓخٯش أ٩ حٛلي ٢ٟ حأل٣شـش حٛظٮ ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ طئى٭ ا٬ٛ طي٧٪ٍ ؿ٪ىس ح٠ٰٛخ٥ ٩ح٠ٛ٪حٍى حٛزلَٯش أ٩ طؼَ رخإل٣ٔخ١ ٩رخٛلٰ٪ح١ 

 .٩رخ٤ٛزخص ٩رخ٤٠ٛخُن ٩رخٛزٰجش حٛزلَٯش ٩حٛشخؿجٰش رظِش هخٟش

 34انًبدح 

 : طليى ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش

 ش٩َؽ حٓظ٘شخٍ ٩حٓظٌالٙ ٩ط٠٤ٰش ح٠ٛ٪حٍى حٛزلَٯش ؛- 

ه٢ حٛل٪حىع حٛزلَٯش  حٛظيحرَٰ حٛالُٟش ٢ٟ أؿٚ حٛ٪ٓخٯش ٢ٟ حٛظٜ٪ع حٛزلَ٭ ٩ٟلخٍرظ٦ ر٠خ ُٮ ًٖٛ حٛظٜ٪ع حٛزلَ٭ حٛظخىٍ-

خٍثش ؛  حـٛ

  .ح٠ٛوخٯَٰ حٛالُٟش ٛظظ٤َٰ ح٤٠ٛخؿْ حٛوخطش ح٠ٛل٠ٰش-

 35انًبدح 

ٝ  رٌَع ك٠خٯش ٩حٓظظالف حٛٔخكٚ ٩ح٠ٛلخُلش ه٦ٰٜ، طظوٌ طيحرَٰ ٓخ٣٪٣ٰش ٩ط٤ل٠ٰٰش ٢ٟ أؿٚ  ػ٠خ١ طيرَٰ ٤ٟيٟؾ ٩ٟٔظيح

 .٤ٜٛلخٝ حٛزٰجٮ حٛٔخكٜٮ ٩٩ٓخٯش ٟ٪حٍى٥ ٢ٟ ٗٚ طي٧٪ٍ

 36انًبدح 

خص ٩٩ٓخثٚ ك٠خٯش ح٠ٛـخالص ٩ح٠ٛ٪حٍى حٛزلَٯش،  ٩ه٬ٜ حٛوظ٪ص طليى ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش آٰٛ

ِٰٰٗش ػزؾ طظخٰٟٞ ٩ٟوــخص ط٨ٰجش ٩حٓظٌالٙ حٛٔخكٚ ؛ 

ٛٔخ٣٪١ ؛ح-  الهظزخٍحص حٛالُٟش ٛظظ٤َٰ ؿِء ٢ٟ حٛٔخكٚ ٤٠ٗخؿْ هخطش ٟل٠ٰش طو٨َُخ ٢ٟ ٧ٌح ح

 .ش٩َؽ حٓظٌالٙ ح٠ٛ٪حٍى حٛٔخكٰٜش ٩حالٓظِخىس ٨٤ٟخ ٩ٌٗح ط٠٤ٰظ٨خ ٩حٓظظالك٨خ-

 األرٌبف ٔانًُبطك انججهٍخ - انفصم انظبدص

 37انًبدح 

زٰٜش ٩حٓظظالك٨خ، طظوٌ طيحرَٰ ٓخ٣٪٣ٰش  ٩َٔٛ٭ ٩ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ حأل٣ل٠ش حٛزٰجٰش رخألٍٯخٍ ٩ح٤٠ٛخؿْ حـٛ رٌَع ك٠خٯش حٛوخٞٛ ح

٪ىس حٛزٰجش رظِش هخٟش ٝ ٥ٌ٨ٛ حأل٣ل٠ش ٩٩ٓخٯظ٨خ ٢ٟ ٗٚ طي٧٪ٍ ٠ٛ٪حٍى٧خ ٩ـٛ  .٩ط٤ل٠ٰٰش ٢ٟ أؿٚ ػ٠خ١ طيرَٰ ٤ٟيٟؾ ٩ٟٔظيح

 :طليى ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش هخطش

زٰٜش ؛ - ِٰٰٗش ػزؾ طظخٰٟٞ ٩ٟوــخص حٛظ٨ٰجش ٩حٛظيرَٰ ح٤٠ٛيٟؾ ٛألٍٯخٍ ٩ح٤٠ٛخؿْ حـٛ

ٛٔخ٣٪١ ؛ -  زٰٜش ٤٠ٗخؿْ هخطش ٟل٠ٰش ٠ٗخ طو٨َُخ ٢ٟ ٧ٌح ح حٛش٩َؽ حٛالُٟش ٛظظ٤َٰ حألٍٯخٍ ٩ح٤٠ٛخؿْ حـٛ

زٰٜش-   .ش٩َؽ حٓظٌالٙ ٩ك٠خٯش ٩ط٠٤ٰش ٟ٪حٍى حألٍٯخٍ ٩ح٤٠ٛخؿْ حـٛ

 انًُبطك انخبصخ انًذًٍخ - انفصم انظبثغ

 انذذائك ٔانًذًٍبد انطجٍؼٍخ ٔانغبثبد انًذًٍخ

 38انًبدح 



٠خهخص ح٠ٛلٰٜش ٩ح٨ٰٛجخص ح٠ٛو٤ٰش ٩روي اؿَحء رلغ ه٠٪ٟٮ،  ط٤شؤ ر٤ض ط٤ل٠ٰٮ ٤٠ٗخؿْ هخطش ٟل٠ٰش روي حٓظشخٍس حـٛ

زٰوٰش ٩حٛزشَٯش أ٠٧ٰش هخطش طـذ ح٠ٛلخُلش ه٨ٰٜخ ٩طظٞ . ٤ٟخؿْ رَٯش ٩رلَٯش ٢ٟ حٛظَحد حٛ٪ؿ٤ٮ حٛظٮ ط٠ؼٚ رٰجظ٨خ حـٛ

 .ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ ٥ٌ٧ ح٤٠ٛخؿْ ٩ك٠خٯظ٨خ ٢ٟ ٗٚ طيهٚ أ٩ ٣شخؽ ٢ٟ شؤ٦٣ ط٧ٌَٰٰخ أ٩ حٛظٔزذ ُٮ طي٧٪٧ٍخ

ٜٜٛٔـش ح٠ٛوظظش أ١ طل٪٨ٛخ ا٬ٛ كيٯٔش ؿزٰوٰش أ٩ ٟل٠ٰش ؿزٰوٰش  ه٤يٟخ ط٘٪١ أ٠٧ٰش ح٤٠ٛـٔش ح٠ٛل٠ٰش طٔظيهٮ ًٖٛ، ٯ٢٘٠ 

خٍ٭ ر٨خ حٛو٠ٚ ر٠ٔظؼ٬ ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش ٠ٜٛٔـَس حـٛ  .٩ُٔخ 

 39انًبدح 

ه٤يٟخ ٯظٔزذ َٓحٍ طظ٤َٰ أٯش ٤ٟـٔش هخطش ٟل٠ٰش أ٩ كيٯٔش أ٩ ٟل٠ٰش ؿزٰوٰش ُٮ ػٍَ ٟخى٭ ٟزخشَ ٩ٟئٗي ٩ًٖٛ رخٛلي 

ٜٛش٩َؽ  ٢ٰ أ٩ ٩ً٭ حٛلٔ٪ّ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ طو٪ٯغ ٩ًٖٛ ٩ُٔخ  ٠ٜٛخٖٛ أ٩ ح٠ٛخ٘ٛ ٢ٟ حأل٣شـش حٛٔخرٔش ر٥ٌ٨ ح٤٠ٛـٔش، ٯلْ 

خٍ٭ ر٨خ حٛو٠ٚ  .ح٠ٛليىس ر٠٪ؿذ ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش حـٛ

 40انًبدح 

٨خ، أ١ ٯظ٤َ ٌٗخرش ٟل٠ٰش ٯ٤٠ن  خرش، أٯخ ٗخ١ ٟخ٘ٛ ه٤يٟخ طظـٜذ ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ حٛظ٪ح١ُ حٛزٰجٮ ًٖٛ، ٯ٢٘٠ أل٭ ؿِء ٢ٟ حٌٛ

ٰٛٔخٝ رؤ٭ ٣شخؽ أ٩ حٓظٌالٙ ٛألٍع ٢ٟ شؤ٦٣ أ١ ٯ٨يى ؿ٪ىس حألشـخٍ ٧ٌح حٛظظ٤َٰ ٯوـٮ حٛلْ رخٛظو٪ٯغ ٩ُٔخ ٤ِْٛ . ٨ُٰخ ح

  . أهال39٥حٛش٩َؽ ح٠ٛليىس ُٮ ح٠ٛخىس 

 أشكبل انزهٕس ٔاإلٌذاءاد - انجبة انزاثغ

 انُفبٌبد - انفصم األٔل

 41انًبدح 

ظ٨خ  ٠خهخص ح٠ٛلٰٜش ٧٩ٰآط٨خ ٗٚ حٛظيحرَٰ حٛؼ٩ٍَٯش ٓظي حٛلي ٢ٟ هـ٪ٍس ح٤ِٛخٯخص ٩طير٧َٰخ ٩ٟوخـٛ طظوٌ حإلىحٍس ٩حـٛ

زٰوٰش ٩رخٛلٰ٪ح٣خص ٩ح٤ٛزخطخص  ٩حٛظوٜض ٨٤ٟخ رـَٯٔش ٟالث٠ش طِٯٚ أ٩ طلي ٢ٟ آػخ٧ٍخ ح٠ٛؼَس رظلش حإل٣ٔخ١ ٩رخ٠ٛ٪حٍى حـٛ

 .٩رـ٪ىس حٛزٰجش رظِش هخٟش

 42انًبدح 

٠ٜٛخىس   أهال٥، طليى ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش ش٩َؽ ٩ه٠ٰٜخص طيرَٰ ح٤ِٛخٯخص ٩حٛظوٜض ٨٤ٟخ ٩ال٠ٰٓخ 41طـزٰٔخ 

ه٠ٰٜخص ؿ٠ن ٩َُُ ٩طوِٯ٢ ٣٩ٔٚ ٩طظيٯَ أ٩ حٓظَٰحى أ٩ ٩ػن ُٮ ٟـخٍف َٟحٓزش أ٩ حٓظٌالٙ أ٩ اهخىس حٓظو٠خٙ أ٩ طي٩ٯَ 

ش ٩حٛظيرَٰ ٩حٛظوٜض ح٨٤ٛخثٮ ٢ٟ ح٤ِٛخٯخص  .أ٩ أ٭ ش٘ٚ آهَ ٢ٟ أش٘خٙ ح٠ٛوخـٛ

 انًمذٔفبد انظبئهخ ٔانغبسٌخ - انفصم انضبًَ

 43انًبدح 

زٰوٮ ٩حٛظٮ ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ طٜلْ ػٍَح رظِش حإل٣ٔخ١  خُحص أٯخ ٗخ١ ٟظي٧ٍخ ُٮ حٛ٪ٓؾ حـٛ ٍ ٗٚ حٛٔ٪حثٚ أ٩ حٌٛ ٯ٤٠ن ٌٓ

 .٩رـ٪ىس حٛزٰجش رظِش هخٟش ٩حٛظٮ طظـخ٩ُ ح٠ٛوخٯَٰ ٩ح٠ٛٔخٯْٰ ح٠ٛو٠٪ٙ ر٨خ

 44انًبدح 

   :طليى ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش رظِش هخطش

٨ُخ ٩ٌٗح ط٘٪ٯ٨٤خ ٩ىٍؿخص ط٧َِٰٗخ ٩ٌٗح ح٠ٛ٪حى حٛوخػن طيح٨ٛ٩خ َٛهظش اىحٍٯش أ٩ - خُٯش ح٤٠٠ٛ٪م ٌٓ الثلش ح٠ٛ٪حى حٛٔخثٜش ٩حٌٛ

طظَٯق ٟٔز٢ٰٔ ؛ 



ش ٩طي٩ٯَ ح٩ٌٔ٠ُٛخص ٩اهخىس حٓظو٠خ٨ٛخ ٩حٛظوٜض ح٨٤ٛخثٮ ٨٤ٟخ ؛-   -حٛش٩َؽ حٛظٮ ٯـذ أ١ ٯظٞ ٨ُٰخ ؿ٠ن ٩طوِٯ٢ ٩ٟوخـٛ

َػ٪ٰٟش ٠ٰخ٩ٯش ٩حـٛ خُٯش ٢ٟ ح٤ٛخكٰش ح٘ٛ ٩ٌٔ٠ُٜٛخص حٛٔخثٜش ٩حٌٛ   .ح٠ٛ٪حطِخص حٛو٠ٰٜش 

 انًٕاد انًضزح ٔانخطٍزح - انفصم انضبنش

 45انًبدح 

ٯللَ طيح٩ٙ ح٠ٛ٪حى ح٠ٛؼَس ٩حٛوـَٰس رٌَٰ طَهٰض ٢ٟ حإلىحٍس، ٩ٯوؼن حٓظو٠خ٨ٛخ ٠َٛحٓزش ٩طظزن حإلىحٍس اٟخ رٔزذ 

زٰوٮ ٨ُخ ُٮ حٛ٪ٓؾ حـٛ  .هظخثظ٨خ حٛٔخٟش أ٩ ح٠ٛشوش أ٩ ٟي٫ ط٧َِٰٗخ ٩ط٨يٯي٧خ ٛأل٣ل٠ش حٛلٰ٪ٯش ه٤ي ٌٓ

 46انًبدح 

 :طليى ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش رظِش هخطش

زٰوٮ أ٩ ٯظـٜذ ًٖٛ ٍهظش ٟٔزٔش أ٩-  ٨ُخ ُٮ حٛ٪ٓؾ حـٛ طظَٯلخ ٢ٟ حإلىحٍس ؛ -الثلش ح٠ٛ٪حى ح٠ٛؼَس ٩حٛوـَس حٛظٮ ٯ٤٠ن ٌٓ

َٛهظش ٟٔزٔش أ٩  - طوؼن الثلش ح٠ٛ٪حى ح٠ٛؼَس ٩حٛوـَس حٛظٮ ٯ٤٠ن ٨ٜٔ٣خ ىحٚه حٛظَحد حٛ٪ؿ٤ٮ أ٩ ٧ٍ٩َٟخ هزَ حٛلي٩ى أ٩

طظَٯق ٢ٟ حإلىحٍس ؛ 

 .حش٩َؽ ٩ؿَّ طَٰٰ٘ ٥ٌ٧ ح٠ٛ٪حى ٩ٌٗح ؿَٯٔش ه٨٣ِخ ٩ٟٔخٍ ٩ط٪حٍٯن ٦ٜٔ٣

خ ٔانزٔائخ - انفصم انزاثغ  اإلسػبجبد انصٍٕر

 47انًبدح 

ٛٔؼخء ه٬ٜ حٛؼـٰؾ ٩حال٧ظِحُحص حٛظ٪طٰش ٠٨ٟخ ٗخ١ ٣٪ه٨خ ٩ٟظي٧ٍخ اًح ٗخ١ ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ طٔزذ اُهخؿخ  ٯـذ حٛلي أ٩ ح

ٜٛـ٪حٍ أ٩ طؼَ رظلش حإل٣ٔخ١ أ٩ رخٛزٰجش رظِش هخٟش، هخطش ه٤ي ٟزخشَس حأل٣شـش حإل٣ظخؿٰش ٩حٛويٟخطٰش ٩طشٌٰٚ حٱالص 

ٛٔخ٣٪١ ٝ آالص حٛظ٤ز٦ٰ ٩ٟ٘زَحص حٛظ٪ص، ٩ًٖٛ ر٠ٔظؼ٬ ٣ظ٪ص طشَٯوٰش ٩ط٤ل٠ٰٰش ٟـزٔش ٨ٌٛح ح ٩طليى . ٩ح٠ٛويحص ٩حٓظويح

ٛٔظ٪٫ ح٠ٔ٠ٛ٪ف ر٨خ ٠ٛٔظ٪٫ حٛظ٪ص ٩حٛلخالص ٩حٛش٩َؽ حٛظٮ ٯ٤٠ن ٨ُٰخ ح٣زوخع أ٭ ػـٰؾ أ٩  ٥ٌ٧ ح٤ٛظ٪ص حٛلي٩ى ح

ٰٛٔخّ ٩أٓخٰٛذ ح٠َٛحٓزش  .ح٧ظِحُحص ط٪طٰش ٩ٌٗح ؿَّ ح

 48 انًبدح

ٯ٤٠ن اطيحٍ ح٩َٛحثق حٛظٮ ٯ٨٤٘٠خ، رل٘ٞ ؿزٰوظ٨خ أ٩ ط٧َِٰٗخ، أ١ ط٘٪١ ٟؼَس ٩طظـخ٩ُ ح٠ٛوخٯَٰ حٛظٮ ٯـذ طليٯي٧خ 

 .ر٠ٔظؼ٬ ٣ظ٪ص ط٤ل٠ٰٰش

ز ٔدًبٌخ انجٍئخ - انجبة انخبيض  آنٍبد رذٍث

ز ػهى انجٍئخ - انفصم األٔل  دراطبد انزؤٍص

 49انًبدح

زٰوٮ،  ٜٛزٰجش رٔزذ كـ٨٠خ أ٩ ٩ٓو٨خ ه٬ٜ حٛ٪ٓؾ حـٛ خُ ط٨ٰجخص أ٩ ٤ٟشآص أ٩ ٟشخٍٯن، ٯش٘ٚ ط٨يٯيح  ُٮ كخٛش ٟخ اًح ٗخ١ اـ٣

ُٔظ٦  ٠ٜٛش٩َم ٩ٟي٫ ٟ٪ح ُب١ طخكذ ح٠ٛش٩َم أ٩ ؿخٛذ حَٛهظش، ٯ٘٪١ ِٟٜٟخ ربؿَحء ىٍحٓش ط٢٘٠ ٢ٟ طٰٰٔٞ حٛظؤػَٰ حٛزٰجٮ 

 .٠ٛظـٜزخص ك٠خٯش حٛزٰجش

 50انًبدح 

طليى ر٠ٔظؼ٬ ٣ظ٪ص ٓخ٣٪٣ٰش ٩ط٤ل٠ٰٰش ح٤٠ٛشآص ٩حأل٣شـش ٩ح٠ٛشخٍٯن ٩ه٠ٰٜخص حٛظ٨ٰجش حٛوخػوش ٛيٍحٓخص حٛظؤػَٰ ه٬ٜ 

ٝ ح٠ٛوخٯَٰ ٩حٛظيحرَٰ حٛ٪ٓخثٰش ٛيٍحٓش ٩ؿَّ َٟحٓزش ٟي٫ حكظَح  .حٛزٰجش، ٩ٌٗح أ٧يحٍ ٩ٟؼ٠٪١ ح



 انًخططبد االطزؼجبنٍخ - انفصم انضبًَ

 51نًبدح ح

ٜٛزٰجش رٔزذ ك٪حىع ؿخٍثش أ٩   طٔ٪ٝ حإلىحٍس ربهيحى ٟوــخص حٓظوـخٰٛش ٠ٛ٪حؿ٨ش حٛلخالص حٛلَؿش ح٤ٛخطـش ه٢ طٜ٪ع هـَٰ  

ٜٛش٩َؽ ح٠ٛليىس ر٠٪ؿذ ٣ظ٪ص  ٠خهخص ح٠ٛلٰٜش ٩ح٨ٰٛآص ح٠ٛو٤ٰش ٩ُٔخ  ٗ٪حٍع ؿزٰوٰش أ٩ ط٤٘٪ٛ٪ؿٰش ٩ًٖٛ رظوخ١٩ ٟن حـٛ

 .طـزٰٰٔش

 52انًبدح 

ٛٔخ٣٪١ ٟـخالص ٩ش٩َؽ اهيحى ح٠ٛوــخص حالٓظوـخٰٛش ٩ٟلظ٪ح٧خ ٩ِٰٰٗخص ط٧ٌِٰ٤خ، ٩ٌٗح  طليى ح٤ٛظ٪ص حٛظـزٰٰٔش ٨ٌٛح ح

ٜٛـ٪ء ا٬ٛ حالكظالٙ ح٠ٛئٓض ٛألٟالٕ حٛوخطش  حٛش٩َؽ ٩حٛلخالص حٛظٮ طظـٜذ حٓظيهخء حألشوخص ٩ٟظخىٍس ح٠٠ٛظٜ٘خص ٩ح

 .٩ح٩َ٠ٍٛ ٨٤ٟخ

 53انًبدح 

ٯـذ ه٬ٜ ٟٔظٌٚ ٗٚ ٤ٟشؤس ٟظ٤ِش هخػوش َٛهظش أ١ ٯ٤ـِ ٟوــخ حٓظوـخٰٛخ هخطخ ر٤٠شؤط٦ ٯظؼ٢٠ اهالٝ حٜٛٔـخص 

٪حٍع حٛظٮ ٯ٢٘٠ أ١ طٔزز٨خ ح٤٠ٛشؤس   .ح٠ٛوظظش ٩حٛٔ٘خ١ ح٠ٛـخ٩ٍٯ٢ ٩اهالء حٛوخ٢ٰٜٟ ٩٩ٓخثٚ حٛلي ٢ٟ أٓزخد ح٘ٛ

ٛٔخ٣٪١ آؿخٙ ح٣ظٔخٰٛش طليى ر٠ٔظؼ٬ ٣ظ٪ص ط٤ل٠ٰٰش ٛ٪ػن ٟوـؾ حٓظوـخٛٮ ٩ُٔخ  ٤٠ٜٛشآص ح٠ٛظ٪حؿيس ٓزٚ طي٩ٍ ٧ٌح ح ط٤٠ق 

َِٛٔس حٛٔخرٔش  .٠ٛٔظؼٰخص ح

ٌٍز جٕدح انجٍئخ - انفصم انضبنش ٌٍض ٔيؼب  يمب

 54انًبدح 

٠ٜٛلخُلش ه٬ٜ ؿ٪ىس حٛزٰجش  . طليى ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش ح٠ٛٔخٯْٰ ٩ح٠ٛوخٯَٰ حٛالُٟش 

 55انًبدح 

٨خ ُٮ ح٠ٛخىس   : ح٤ٛٔؾ حٛظخٰٛش54طئهٌ رو٢ٰ حالهظزخٍ أػ٤خء طليٯي ح٠ٛٔخٯْٰ ٩ح٠ٛوخٯَٰ ح٠ٛشخٍ اٰٛ

  ح٠ٛوـٰخص حٛو٠ٰٜش حألٗؼَ كيحػش ُٮ ٧ٌح ح٠ٛـخٙ ؛-

كخٛش حٛ٪ٓؾ ح٠ٛٔظٔزٚ ٛإلَُحًخص ٩ح٩ٌٔ٠ُٛخص ؛  -

ٌٛحطٮ ؛  - ٓيٍس ح٠ٛخء أ٩ ح٨ٛ٪حء أ٩ حٛظَرش ه٬ٜ حٛظـ٨َٰ ح

ٟظـٜزخص حٛظ٠٤ٰش حالٓظظخىٯش ٩حالؿظ٠خهٰش حٛ٪ؿ٤ٰش ح٠ٛٔظيحٟش ؛  -

خم ٟو٤ٮ ؛ - ٚ ـٓ ح٠َٛى٩ىٯش ح٠ٛخٰٛش ٘ٛ

 .ح٠ٛظـٜزخص حٛظلٰش

 56انًبدح 

رخإلػخُش ا٬ٛ طليٯي ح٠ٛٔخٯْٰ ٩ح٠ٛوخٯَٰ ًحص حٛزوي حٛ٪ؿ٤ٮ، طليى حإلىحٍس رظوخ١٩ ٟن ح٨ٰٛآص ح٠ٛو٤ٰش، ٟٔخٯْٰ ٩ٟوخٯَٰ أٗؼَ 

ٛٔـخهخص ح٠ٜٛ٪ػش أ٩ ح٤٠ٛخؿْ ح٠ٛظؼٍَس أ٩ ح٨٠ٛيىس رخٛظٜ٪ع أ٩ حٛظٮ ٯظ٠ِٰ ط٪ح٨٣ُخ حٛزٰجٮ رلٔخٰٓش  طَحٟش هخطش رزوغ ح

 .هخطش

 57انًبدح 



ٜٛزلغ  ٜٛزٰجش ٩شز٘خص ٍطي ؿ٨٪ٯش  ٛٔخ٣٪١ َٟطيح ٩ؿ٤ٰخ  طٰٔٞ حإلىحٍس ٩ُٔخ ٛش٩َؽ طليى٧خ ح٤ٛظ٪ص حٛظـزٰٰٔش ٨ٌٛح ح

٪ىس حٛزٰجش، ٩طٔ٪ٝ ٥ٌ٧ حٛشز٘خص ٗٚ ُٮ ٟـخٙ حهظظخط٨خ رَطي ٟ٘٪٣خص ٩ٟٜ٪ػخص حٛزٰجش ى٩ٍٯخ،  ٩ح٠َٛحٓزش ٩حٛظظزن ح٠ٛٔظ٠َ ـٛ

٨خص ح٠ٛوظظش خٟوٰش ٩حـٛ ٜٛـ٨خص ح٠ٛو٤ٰش، ٩ٯ٨٤٘٠خ ؿٜذ حالٓظوخ٣ش ر٠َحِٗ حٛزل٪ع ٩ح٠ٛوخ٧ي حٛو٠ٰٜش ٩حـٛ  .٩اطخكش حٛزٰخ٣خص 

خ - انفصم انزاثغ  انزذفٍشاد انًبنٍخ ٔانججبٍئ

 58 انًبدح

ٛٔخ٣٪١ حإلؿخٍ ٍٓٞ ٛٔخ٣٪١ ٩ح ر٠ؼخرش ٰٟؼخّ ٛالٓظؼ٠خٍ ٣لخٝ  18.95 ٯئْٓ ر٠٪ؿذ ٣ظ٪ص طـزٰٰٔش ٠ٛٔظؼٰخص ٧ٌح ح

زخثٰش ألؿٚ طشـٰن حالٓظؼ٠خٍ ٩ط٠٪ٯٚ ح٠ٛشخٍٯن ح٨ٛخىُش ا٬ٛ ك٠خٯش حٛزٰجش ٩حٓظظالك٨خ  .ٜٛظلِِٰحص ح٠ٛخٰٛش ٩حـٛ

 59انًبدح 

٨خ ُٮ ح٠ٛخىس  ِثٰش أ٩ 58طليى ح٤ٛظ٪ص حٛظـزٰٰٔش ح٠ٛشخٍ اٰٛ ٛي٩ٛش، ٩حإلهِخءحص حـٛ  أهال٥، ح٠ٛٔخهيحص ح٠ٛخٰٛش حٛظٮ طٔي٨ٟخ ح

ِٛخثيس ح٠ٛوِؼش ٩ٗٚ حإلؿَحءحص حٛظلِِٰٯش  ٩َٔٛع ؿ٪ٯٜش حألٟي ٩ًحص ح زخثٰش، ٩ٌٗح ح ٠َٰٗش ٩حـٛ ٰٜش ٢ٟ حَٛٓ٪ٝ حـٛ ح٘ٛ

 .ح٠ٛالث٠ش

 انصُذٔق انٕطًُ انخبص ثذًبٌخ ٔاطزصالح انجٍئخ - انفصم انخبيض

 60انًبدح 

ٛٔخ٣٪٣ٮ ٨ٌٛح حٛظ٤ي٩ّ ٨ٟ٩خ٦ٟ . ٯ٤شؤ ط٤ي٩ّ ٩ؿ٤ٮ هخص رل٠خٯش ٩حٓظظالف حٛزٰجش ٩ٯليى ر٠٪ؿذ ٣ض طـزٰٔٮ حإلؿخٍ ح

 .٩ٟ٪حٍى٥ ٣٩ِٔخط٦

 61انًبدح

  .طشٍَ حٜٛٔـش حٛل٘٪ٰٟش ح٠ِٜٛ٘ش رخٛزٰجش ه٬ٜ ٟظخروش أ٣شـش ٨ٟ٩خٝ ٧ٌح حٛظ٤ي٩ّ

 62انًبدح 

ٛٔخ٣٪١ ٩رظِش حٓظؼ٤خثٰش  طٔظو٠ٚ ٟ٪حٍى حٛظ٤ي٩ّ حٛ٪ؿ٤ٮ حٛوخص ٛظ٠٪ٯٚ حٛظيحرَٰ حٛظلِِٰٯش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ٧ٌح ح

 .ٛظ٠٪ٯٚ ح٠ٛشخٍٯن ح٠٤ٛ٪ًؿٰش حٛزٰجٰش ٩حٛظـَٯزٰش

 لٕاػذ انًظطزح - انجبة انظبدص

ٍَخ - انفصم األٔل  انُظبو انخبص ثبنًظؤٔنٍخ انًذ

 63انًبدح 

ٯوظزَ ٟٔئ٩ال، ى١٩ حٛلخؿش ا٬ٛ اػزخص هـؤ ٟخ، ٗٚ شوض ٟخى٭ أ٩ ٟو٤٪٭ ٯو١ِ أ٩ ٯ٤ٔٚ أ٩ ٯٔظو٠ٚ ٟل٩َٓخص أ٩ ٟ٪حى 

ٛٔخ٣٪١، طٔززض ُٮ اٛلخّ ػٍَ ؿٔي٭  ٟؼَس ٩هـَٰس، ٩ٌٗح ٗٚ ٟٔظٌٚ ٤٠ٛشؤس ٟظ٤ِش ٠ٗخ ٯليى٧خ ح٤ٛض حٛظـزٰٔٮ ٨ٌٛح ح

٨خ أهال٥  .أ٩ ٟخى٭ ٦ٛ هالٓش ٟزخشَس أ٩ ًَٰ ٟزخشَس ر٠٠خٍٓش حأل٣شـش ح٠ٛشخٍ اٰٛ

 64انًبدح 

ٌٛ٭ طٔن ه٦ٰٜ ٟٔئ٩ٰٛش اطالف حٛؼٍَ ح٠ٌٛٗ٪ٍ ُٮ ح٠ٛخىس  ٜٛشوض ح  أ١ ٯـٜذ طليٯي ٟٔئ٩ٰٛظ٦ ُٮ ٟزٜي اؿ٠خٛٮ 63ٯ٢٘٠ 

 .٩ٯليى ٧ٌح ح٠ٛزٜي ر٠ٔظؼ٬ ٣ض ط٤ل٠ٰٮ. ه٢ ٗٚ كخىػش

 65 المادة



٦ ُٮ ح٠ٛخىس ا  ُال ٯلْ ٦ٛ حالٓظِخىس ٢ٟ حٛظليٯي ح٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ 63ًح ٗخ١ حٛليع ٣خطـخ ه٢ هـب حٍط٘ز٦ حٛشوض ح٠ٛشخٍ اٰٛ

 . أهال64٥ُٮ ح٠ٛخىس 

 66 انًبدح

، ٯـذ ه٬ٜ حٛشوض ح٠ٛٔئ٩ٙ ه٢ اطالف حٛؼٍَ أ١ 64ٓظي حالٓظِخىس ٢ٟ طليٯي ح٠ٛٔئ٩ٰٛش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخىس 

ٙ ٠ٰٓش طليٯي ٟٔئ٩ٰٛظ٦ ؼٰش ٠ٰٓخ ٟخٰٛش طوخى ٰٛٔٞ ه٬ٜ ش٘ٚ ٟزٜي . ٯؼن ٢٧ٍ اشخٍس ح٠ٛل٠٘ش ح٠ِٜٛ٘ش رخٔٛ ٩ٯ٢٘٠ أ١ ط٘٪١ ٥ٌ٧ ح

خٍ٭ ر٨خ حٛو٠ٚ ٛٔ٪ح٢ٰ٣ حـٛ  .ٟخٛٮ أ٩ طٔيٯٞ ػ٠خ٣ش ر٤ٰ٘ش أ٩ أٯش ػ٠خ٣ش أه٫َ ٟٔز٪ٛش كٔذ ح

 67انًبدح 

ٰٛٔٞ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخىس  ٛيٯ٪١ ح٠ٛليىس66ط٪ُم ٥ٌ٧ ح ٛيحث٢ٰ٤ رظِش ٟظ٤خٓزش ٟن ط٪ُٯن ح  . ر٢ٰ ح

 68انًبدح 

ٌٛ٭ طٔن ه٦ٰٜ ٟٔئ٩ٰٛش اطالف حٛؼٍَ روي حٛليع ريُن طو٪ٯغ ه٢ ػٍَ حٛظٜ٪ع ٓزٚ ط٪ُٯن  ُٮ كخٛش ٟخ اًح ٓخٝ حٛشوض ح

ٌٛ٭ ٓخٝ  ٛٔخ٣٪١ ُٮ كي٩ى ح٠ٛزٜي ح ٨خ أهال٥، ُب٦٣ ٯو٬ِ ٢ٟ كٔ٪ّ حٛشوض ح٠ٛو٪ع ح٠ٛو٪ٛش ٦ٛ ر٠٪ؿذ ٧ٌح ح ٰٛٔٞ ح٠ٛشخٍ اٰٛ ح

 .ريُو٦

 إػبدح اطزصالح انجٍئخ - انفصم انضبًَ

 69 انًبدح

ش خٍ٭ ر٨خ حٛو٠ٚ ٯ٢٘٠ ٛإلىحٍس أ١ طَِع ه٬ٜ َٟط٘ذ ٗٚ ٟوخِٛ ٜٛزٰجش   ٟن َٟحهخس ح٤ٛظ٪ص حـٛ  ٯ٤ظؾ ه٨٤خ طي٧٪ٍ 

ٛٔخ٣٪١  ٤خثٰش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح حٓظظالف ٥ٌ٧ حألهَٰس اًح أ٢ٟ٘ ًٖٛ ٟن حالكظِخف رلْ ح٤ٛلَ ُٮ طـزْٰ حٛؤ٪رخص حـٛ

 .ح٠ٛو٠٪ٙ ر٦ ٩ح٠ٛظوْٜ رخٛظو٪ٯؼخص ح٠ٛي٣ٰش

 70انًبدح 

ٜٛزٰجش رخٓظظالك٨خ كظ٬ ٩ا١ ٗخ١ ٧ٌح حٛظي٧٪ٍ ًَٰ ٣خطؾ ه٢  ٯ٢٘٠ ٛإلىحٍس أ١ طِٜٝ ٗٚ ٟٔظٌٚ ٯ٠خٍّ ٣شخؿخ أى٫ ا٬ٛ طي٧٪ٍ 

ٛٔخ٣٪١ ٣٩ظ٪ط٦ حٛظـزٰٰٔش ش ٠ٛٔظؼٰخص ٧ٌح ح  .ٟوخِٛ

 71انًبدح 

 أهال٥، طليى حإلىحٍس ُٮ ٗٚ كخٛش أ٧يحٍ حٓظظالف حٛزٰجش حٛ٪حؿذ 70 69٩ُٮ حٛلخالص ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخىط٢ٰ 

ٌٟٛش ُٮ  .رٜ٪٨ًخ ٩ط٪حٍٯن طـزْٰ ه٠ٰٜخص حالٓظظالف ٩ُٮ ٨٣خٯش حألشٌخٙ، طٔ٪ٝ حإلىحٍس رظِٔي ح٠ٛ٪حٓن ٩طظوٌ َٓحٍح ربهالء ح

 .كخٛش طـخرْ حألشٌخٙ ح٤٠ٛـِس ٠ٛظـٜزخط٨خ

 72نًبدح ا

ٜٛش٩َؽ ح٠ٛليىس ُٮ ح٠ٛخىس   أهال٥، ٩ُٮ كخٛش هيٝ ٩ؿ٪ى ٟٔخؿَ هخطش طليى٧خ 71ه٤يٟخ ال ٯظٞ حٓظظالف حٛزٰجش ٩ُٔخ 

حٍ ح٠ٛو٤ٮ رخٛظيحرَٰ ح٠ٍَٛٔس، أ١ ط٤ٌِ ر٠وَُظ٨خ ٥ٌ٧ حألشٌخٙ ٟن طل٠ٚ  ٣ظ٪ص طشَٯوٰش أ٩ ط٤ل٠ٰٰش ٯ٢٘٠ ٛإلىحٍس روي ا٣ٌ

٤ِٜٛٔخص  .ح٠ٛو٤ٮ رخألَٟ 

 يظطزح رذٌٕم األدكبو - انفصم انضبنش

 73انًبدح 



خص ح٠َٛط٘زش ٩ح٠ٛوخٓذ ه٨ٰٜخ  ٜٜٛٔـش ح٠ٛوظظش روالٓش ٟن حٜٛٔـش ح٠ِٜٛ٘ش رخٛزٰجش اًح طـٜذ حألَٟ ًٖٛ، أ١ طل٪ٙ ح٠ٛوخِٛ ٯ٢٘٠ 

ٛٔخ٣٪١ ٣٩ظ٪ط٦ حٛظـزٰٰٔش ٩طٰٔي ٥ٌ٧ حٜٛٔـش ٧ٌح حٛظل٪ٯٚ ر٠لؼَ ٯليى ش٩َؿ٨خ ٩ٌٗح ٠ٰٓظ٨خ ٩ط٪حٍٯن . ٢ٟ ؿٍَ ٧ٌح ح

َحٟش . ط٧ٌِٰ٤خ ٠ٰظ٨خ أ١ ط٘٪١ أٚٓ ٢ٟ ٠ٰٓش حٌٛ ٩ال ٯ٢٘٠ اؿَحء ٧ٌح حٛظل٪ٯٚ اال روي ح٤ٛـْ رخٛل٘ٞ ح٨٤ٛخثٮ ٠ٗخ ال ٯ٢٘٠ ٔٛ

ٛٔخ٣٪١   .ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح

 74انًبدح 

 أهال٥ ٟن حالكظِخف رلْ ح٤ٛلَ ُٮ حٛظو٪ٯؼخص ح٠ٛي٣ٰش ح٠ٛلظ٠ٜش طـخ٥ ػلخٯخ 73ٯظٞ ط٤ٌِٰ حٛظل٪ٯٚ ح٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ح٠ٛخىس 

 .ػٍَ ٟخ ٩ٟظخروظ٨خ أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ ح٠ٛي٣ٰش

 75انًبدح 

ٛٔؼخثٰش اال روي طٔيٯي ٗٚ ح٠ٛزخٛي ح٠ٛٔظلٔش ه٢ حٛظل٪ٯٚ ٠ٗخ كيىط٨خ حٜٛٔـش ح٠ٛوظظش رخطِخّ ٟن  ال ط٬ٌٜ ح٠ٛظخروخص ح

٦ ُٮ ح٠ٛخىس . ح٠ٛوخَٛ ٝ حٛش٩َؽ ح٠ٛليىس ُٮ ح٠ٛلؼَ ح٠ٛشخٍ اٰٛ ، طظٞ ٟظخروش طـزْٰ ح٠ٛٔـَس ٩73ُٮ كخٛش هيٝ حكظَح

٤خثٰش  .حـٛ

 انًظطزح ٔيزبثؼخ انًخبنفبد - انفصم انزاثغ

 76انًبدح 

ٍ ٟخىس أ٩ ط٪ص أ٩ ح٧ظِحُ أ٩  اشوخم أ٩ كَحٍس أ٩ ٍحثلش أى٫ ا٬ٛ   ٗٚ شوض ٟخى٭ أ٩ ٟو٤٪٭ طوَع ال٣زوخع أ٩ ٌٓ

اٛلخّ ػٍَ رظلظ٦ أ٩ ر٠٠ظٜ٘خط٦ ٦ٛ حٛلْ ُٮ أ١ ٯـٜذ ٢ٟ حإلىحٍس اؿَحء طلْٰٔ ٩ًٖٛ هالٙ طٔو٢ٰ ٯ٪ٟخ ٢ٟ ٟالكلظ٦ 

 .٩ٯـذ ارالى ح٠ٛشظ٘ٮ ر٤ظخثؾ ٧ٌح حٛظلْٰٔ. ٛألػَحٍ

٠ٗخ ٯـذ طزَٯَ ٗٚ . ُٮ كخٛش ؿٜذ ٟٔظوـٚ ٢ٟ ؿٍَ ح٠ٛشظ٘ٮ، ٯظ٪ؿذ ه٬ٜ حإلىحٍس ارال٦ً هالٙ ٟيس ال طظوي٫ ٓظ٢ٰ ٯ٪ٟخ

ٜذ ٢ٟ ؿٍَ حإلىحٍس  .ٍُغ أ٩ كِق ٨ٌٛح حـٛ

  77نًبدح ا

خٍ٭ ر٨خ حٛو٠ٚ ٣٩ظ٪ط٦  ٛٔخ٣٪١ ٟن َٟحهخس ح٤ٛظ٪ص حٛظشَٯوٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش حـٛ خص ألك٘خٝ ٧ٌح ح ٯَٜ٘ ر٠وخٯ٤ش ح٠ٛوخِٛ

َع ٢ٟ ٛي١ حإلىحٍس ح٠ٛوظظش، ٩ٟ٪كِ٪  ٛٔؼخثٰش ٩ح٠ٛ٪كِ٪١ ٩حأله٪ح١ ح٤٠ٛظير٪١ ٨ٌٛح حٌٛ حٛظـزٰٰٔش ػزخؽ حٛشَؿش ح

ٜٛظشَٯن حٛوخص رخ٢ٰ٠ٰٛ  ٠خهٰش ٩ٌٗح ح٠ٛلِٜ٪١ ٩ُٔخ  ٠خهخص ح٠ٛلٰٜش ح٠ِٛ٪ع ٨ٛٞ رٌٖٛ ٢ٟ ؿٍَ ٍإٓخء ح٠ٛـخْٛ حـٛ حـٛ

ح٩َِ٠ٛع أىحإ٧خ ه٬ٜ ح٠ٛؤٟ٪ٍٯ٢ ٟلٍَ٭ ح٠ٛلخػَ، ٩ٗٚ هزَٰ أ٩ شوض ٟو٤٪٭ َٜٗ ر٥ٌ٨ ح٠٨٠ٛش رظِش حٓظؼ٤خثٰش ٢ٟ 

  .ؿٍَ حإلىحٍس

 78انًبدح 

ٜٛـ٨ش حٛظٮ  ٨ٞ أهال٥، ٗٚ ُٮ ٟـخٙ حهظظخط٦ ٩ُٮ كي٩ى ح٠ٛٔئ٩ٰٛخص ٩حالهظظخطخص ح٠ٛو٪ٛش  ٯ٠ٔق ٛألشوخص ح٠ٛشخٍ اٰٛ

٤خثٰش، ا٬ٛ أٍع أ٩ ٤ٟشؤس أ٩ ر٤خء ًَٰ ى٩ٍ ح٢٘ٔٛ، أ٩ هَرش  ٨خ، رخٛيه٪ٙ ٩ُٔخ ٠ٛٔظؼٰخص ٓخ٣٪١ ح٠ٛٔـَس حـٛ ٯ٤ظ٠٪١ اٰٛ

ٟظلَٗش ٓظي أهٌ ه٤ٰخص أ٩ ٩ػن أؿ٨ِس ٰٓخّ أ٩ اؿَحء طلخٰٛٚ ه٤ي ٩ؿ٪ى حكظ٠خٙ ٠ٟخٍٓش كخٰٛش أ٩ ٓخرٔش ٤ٛشخؽ ٯ٦٤٘٠ أ١ 

ٛٔخ٣٪١ ٣٩ظ٪ط٦ حٛظـزٰٰٔش ش ٟٔظؼٰخص ٧ٌح ح  .ٯئى٭ ا٬ٛ ٟوخِٛ

 79انًبدح 

ش ٩حإلٯؼخكخص  خص رظلَٯَ ٟلخػَ طز٢ٰ ٨ُٰخ ر٪ؿ٦ هخص ك٩ٍَ ٣٩٪م ح٠ٛوخِٛ ٯٔ٪ٝ حألشوخص ح٠ِٜٛ٘٪١ ر٠وخٯ٤ش ح٠ٛوخِٛ

ش ٰٜٓٞ . حٛظٮ ٯيٛٮ ر٨خ َٟط٘ذ ح٠ٛوخِٛ ٩ط٪ؿ٦ ٥ٌ٧ ح٠ٛلخػَ ُٮ أٓظَ ٩ٓض ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش ح٠ٛوظظش ٩هخٟٚ حٛو٠خٛش أ٩ حإل

ح٠ٛو٤ٮ، ٟخ ٞٛ ط٪ؿي ٟٔظؼٰخص طشَٯوٰش أ٩ ط٤ل٠ٰٰش أه٫َ ط٤ض ه٬ٜ آؿخٙ ٟو٤ٰش الطوخً حإلؿَحءحص حإلىحٍٯش حٛٔخرٔش ه٢ ٍُن 

ش ٩اِٛح٦ٟ رخالٓظظالكخص حٛؼ٩ٍَٯش ٩ؿز٥َ ه٬ٜ ٍُن حٱػخٍ ح٠ٛؼَس رخٛزٰجش  .ىه٪٫ إل٣ٌحٍ َٟط٘ذ ح٠ٛوخِٛ



خ - انجبة انظبثغ  يمزضٍبد َٓبٍئ

 80انًبدح 

ش ألك٘خ٦ٟ ٩ٟزخىث٦ حٛوخٟش ٩ٯزيأ حٛو٠ٚ ر٦ حرظيحء ٢ٟ  ٛٔخ٣٪١ ٩ح٠ٛوخِٛ ٛٔخ٣٪٣ٰش ٩حٛظ٤ل٠ٰٰش حٛٔخرٔش ٨ٌٛح ح ط٤ٔن ٗٚ ح٠ٛٔظؼٰخص ح

َٯيس ح٠َٰٓٛش . طخٍٯن ٣ش٥َ ُٮ حـٛ
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