
نتطثٍق انظهٍز انشزٌف  (1999 ٌُاٌز 5 )1419 يٍ ريضاٌ 17 صادر فً 2.98.617يزطىو رقى 

انًعتثز تًثاتح قاَىٌ ٌتعهق تتذاتٍز  (1977 أكتىتز 8 )1397 يٍ شىال 24 تتارٌخ 1.75.291رقى 
َاخ انحٍح وانًىاد انحٍىاٍَح أو يٍ أصم حٍىاًَ يٍ حٍث انظاليح وانجىدج . تفتٍش انحٍىا

 

 انىسٌز األول، 

اٌّؼرثش تّثاتح  (1977 أورٛتش 8 )1397 ِٓ شٛاي 24 تراس٠خ 1.75.291تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف سُل 

ٛاد اٌس١ٛا١ٔح أٚ ِٓ أطً ز١ٛأٟ ِٓ ز١ث اٌغالِح  لأْٛ ٠رؼٍك ترذات١ش ِشالثح اٌس١ٛأاخ اٌس١ح ٚاٌّ

  ِٕٗ ؛ 10ٚاٌدٛدج ٚال ع١ّا اٌفظً 

ٚتالرشاذ ِشرشن ٌٛص٠ش اٌفالزح ٚاٌر١ّٕح اٌمش٠ٚح ٚاٌظ١ذ اٌثسشٞ ٚٚص٠ش اٌظٕاػح ٚاٌرداسج ٚاٌظٕاػح 

 اٌرم١ٍذ٠ح ٚٚص٠ش اٌظسح ؛ 

ٞ اٌّدرّغ فٟ  ،  (1998 د٠غّثش 24 )1419 سِؼاْ 5ٚتؼذ دساعح اٌّششٚع فٟ اٌّدٍظ اٌٛصاس

 

 : رطى يا ٌهً

 

انثاب األول 

تفتٍش األياكٍ انعايح أو انخاصح ويهحقاتها 

 

ِاوٓ اٌؼاِح أٚ اٌخاطح ٍِٚسماذٙا إٌّظٛص ػ١ٍٙا فٟ اٌفمشج:األونىانًادج   ِٓ اٌظ١ٙش 2تاٌفظً  IV  األ

 أورٛتش 8 )1397 ِٓ شٛاي 24 تراس٠خ 1.75.291اٌشش٠ف اٌّشاس إ١ٌٗ أػالٖ اٌّؼرثش تّثاتح لأْٛ سُل 

1977) ٟ٘ : 

داصس ٍِٚسماذٙا ٚاألعٛاق : ف١ّا ٠خض اٌس١ٛأاخ اٌس١ح   ( أ االطـثالخ ٚأعٛاق اٌثٙائُ ٚاٌّ

مـٛساخ ٚاٌغفٓ ٚاٌـائشاخ اٌّؼذج ٌٕمً اٌس١ٛأاخ اٌس١ح ٚزذائك  ؼاسع ٚاٌؼشتاخ ٚاٌّ ٚاٌّ

 اٌس١ٛأاخ ؛ 

 : ف١ّا ٠خض اٌّٛاد اٌس١ٛا١ٔح أٚ ِٓ أطً ز١ٛأٟ ( ب

ِؤعغاخ ذمـ١غ اٌّٛاد اٌس١ٛا١ٔح ٚذٛػ١ثٙا ٚزفظٙا ِٚؼاٌدرٙا ٚذس٠ٍٛٙا ؛   -

ِؤعغاخ ِؼاٌدح اٌّٛاد اٌس١ٛا١ٔح أٚ ِٓ أطً ز١ٛأٟ أٚ إٔراخٙا ٚذس٠ٍٛٙا ٚذٛػ١ثٙا ؛   -

 (299 ص ، 04/02/1999 تتارٌخ  4662رقى   ج ر ) 



  .ٔمؾ ت١غ اٌّٛاد اٌس١ٛا١ٔح أٚ ِٓ أطً ز١ٛأٟ أٚ ّ٘ا ِؼا تاٌدٍّح أٚ تاٌرفظ١ً -

ٚذسذد فٟ اٌٍّسك تٙزا اٌّشعَٛ ششٚؽ اٌغالِح ٚإٌظافح اٌّرؼٍمح تاإلٔشاء ٚاٌرد١ٙض ٚاالعرغالي اٌرٟ 

ِاوٓ اٌّؼذج ٌّٕاٌٚح اٌّٛاد اٌس١ٛا١ٔح ِٚٓ أطً ز١ٛأٟ أٚ ِؼاٌدرٙا أٚ ذس٠ٍٛٙا أٚ  ٠دة أْ ذرٛفش فٟ األ

  .زفظٙا أٚ ػشػٙا ٌٍث١غ

 

انثاب انثاًَ 

َاخ انحٍح وانًىاد انحٍىاٍَح يٍ حٍث انظاليح وانجىدج  تفتٍش انحٍىا

 

٠شرًّ ٚخٛتا ذفر١ش اٌس١ٛأاخ اٌس١ح ِٓ ز١ث اٌغالِح ٚاٌدٛدج ػٍٝ اٌفسظ١ٓ اٌغاتك ٚاٌالزك : 2انًادج 

 ِٓ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌّشاس إ١ٌٗ أػالٖ اٌّؼرثش تّثاتح لأْٛ سُل 5ٌٍزتر إٌّدض٠ٓ ٚفما ألزىاَ اٌفظً 

 (.1977 أورٛتش 8 )1397 ِٓ شٛاي 24 تراس٠خ 1.75.291

٠ٕظة اٌفسض اٌغاتك ٌٍزتر ػٍٝ اٌم١اَ تاٌفسض اٌغش٠شٞ ٌٍس١ٛأاخ ٠َٛ ٚطٌٛٙا إٌٝ : 3انًادج 

ِا ذثمٝ اٌس١ٛأاخ فٟ اٌّدضسج أوثش ِٓ  اٌّدضسج، ٠ٚدة أْ ٠دذد اٌفسض اٌّزوٛس لثً اٌزتر ِثاششج ػٕذ

 . عاػح24

 : ال ٠دٛص أْ ذزتر اٌس١ٛأاخ اٌرا١ٌح ألخً االعرٙالن اٌؼاَ: 4انًادج 

اٌس١ٛأاخ اٌرٟ ٠ىشف فسظٙا اٌغاتك ٌٍزتر ػٓ أػشاع اػـشاب فٟ اٌساٌح اٌؼاِح ٠ّىٓ أْ ذدؼً  -

 اٌٍسَٛ غ١ش طاٌسح ٌالعرٙالن ؛ 

 عاػح ٚذثمٝ 24اٌس١ٛأاخ اٌٙائدح أٚ اٌّرؼثح اٌرٟ ٌُ ذغرفذ لثً اٌزتر ِٓ فرشج سازح ال ذمً ػٓ  -

اٌس١ٛأاخ اٌّزوٛسج ذسد اٌّالزظح ثُ ذزتر ٚذسدض ٚذٛدع ألخً اٌرسشٞ، ٚال ٠ٕثغٟ فٟ أٞ زاي ِٓ 

  .األزٛاي أْ ذخشج ز١ح ِٓ زظ١شج اٌّداصس

ذغاق اٌس١ٛأاخ اٌرٟ أثثد اٌفسض اٌغاتك ٌٍزتر إطاترٙا تاألِشاع اٌّؼرثشج ِؼذ٠ح لأٛٔا : 5انًادج 

 19 )1397 شٛاي 5 تراس٠خ 1.75.292ٚاٌٛاسد ت١أٙا فٟ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌّؼرثش تّثاتح لأْٛ سُل 

، وّا ٚلغ ذغ١١شٖ ٚذر١ّّٗ، داخً شازٕح ِسىّح اٌغذ ِٚشطظح إٌٝ زظ١شج ذشـ١ح ز١ث (1977عثرّثش 

  .٠رُ رتسٙا ٚإزشالٙا، ٚذىْٛ ِشفمح تشخظح ِشٚس ٠غٍّٙا اٌث١ـشٞ اٌّفرش اٌّىٍف تاٌرفر١ش

٠ٚدة أْ ذشخغ سخظح اٌّشٚس ِٛلؼح ِٓ ٌذْ اٌث١ـشٞ اٌّفرش اٌّىٍف تسشاعح ِؼًّ ذشـ١ح خالي 

 .اٌخّغح أ٠اَ اٌرا١ٌح ٌرغ١ٍّٙا إٌٝ اٌث١ـشٞ اٌّفرش اٌّىٍف تاٌرفر١ش فٟ اٌّدضسج اٌٛاسدج ِٕٙا اٌس١ٛأاخ

ٚذزتر فٟ اٌّدضسج اٌظس١ح اٌس١ٛأاخ اٌرٟ ثثرد إطاترٙا تأِشاع غ١ش األِشاع اٌّشاس إ١ٌٙا فٟ اٌفمشج 

 .األٌٚٝ ِٓ ٘زٖ اٌّادج

ِا : 6انًادج  ٠دة ػٍٝ اٌث١ـشٞ اٌّفرش اٌّىٍف تاٌرفر١ش ِٓ ز١ث اٌغالِح ٚاٌدٛدج فٟ اٌّدضسج إرا 

اورشف ٚخٛد أِشاع ِؼذ٠ح أْ ٠ـثك أزىاَ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌّشاس إ١ٌٗ أػالٖ اٌّؼرثش تّثاتح لأْٛ سُل  



ٚال ع١ّا ِٕٙا اٌّرؼٍمح تاٌرظش٠ر تٙا ٚذـث١ك  ( 1977 عثرّثش19 )1397 شٛاي 5 تراس٠خ 1.75.292

 .ذذات١ش اٌّشالثح اٌظس١ح

ال ٠دٛص أْ ذؼذ ٌالعرٙالن اٌؼاَ اٌس١ٛأاخ اٌرٟ أثثد اٌفسض اٌغاتك ٌٍزتر أٔٙا ١ِرح أٚ ػٍٝ : 7انًادج 

 .ٚذغاق اٌس١ٛأاخ اٌّزوٛسج إٌٝ زظ١شج اٌرشـ١ح. ٚشه اٌّٛخ

٠دة أْ ٠دشٜ اٌفسض اٌالزك ٌٍزتر تؼذ اٌمرً ِثاششج ٚأْ ٠ٕظة ػٍٝ خ١ّغ أخضاء اٌس١ٛاْ : 8انًادج 

 .تّا ف١ٙا اٌذَ

  .ذسذد إخشاءاخ اٌفسض اٌغاتك ٌٍزتر ٚاٌفسض اٌالزك ٌٗ تمشاس ٌٍٛص٠ش اٌّىٍف تاٌفالزح: 9انًادج 

إرا ٌُ ٠غّر اٌفسض اٌالزك ٌٍزتر تئطذاس زىُ ٔٙائٟ ػٓ عالِح اٌمظثح، خاص ٌٍث١ـشٞ : 10انًادج 

اٌّفرش أْ ٠ٛدػٙا فٟ غشفح ذثش٠ذ ؿٛاي اٌّذج اٌالصِح ٌٍرسش٠اخ اٌرى١ٍ١ّح تّىاْ ِمشس ٌٙزا اٌغشع ٚرٌه 

ػٍٝ ٔفمح اٌّاٌه، ٚإرا وأد ٔر١دح إػادج اٌرفر١ش ِشػ١ح، ٚخة ؿثغ اٌمظثح ٚذغ١ٍّٙا ٌالعرٙالن اٌؼاَ، 

  ٚفٟ زاٌح اٌؼىظ ذسدض اٌمظثح اٌّٛدػح ٚذرٍف

٠دة أْ ذىْٛ اٌس١ٛأاخ اٌّزتٛزح تاعرؼداي ػٍٝ إثش زادثح أٚ ػٕذ ثثٛخ زاٌح االعرؼداي : 11انًادج 

تشٙادج ت١ـش٠ح أٚ ػٕذ ػذِٙا ترمش٠ش ِٓ اٌششؿح أٚ اٌذسن أ٠ّٕا ٚخذ ِىاْ رتسٙا ِسً إ٠ذاع فٟ إزذٜ 

اٌّداصس لظذ ِراتؼح ذـٛس ٌسِٛٙا ٚاٌم١اَ إْ الرؼٝ اٌساي تفسٛص ِخرثش٠ح ذى١ٍ١ّح فٟ غشفح ذثش٠ذ 

  .ِمشسج ٌٙزا اٌغشع ٚرٌه ػٍٝ ٔفمح اٌّاٌه

 

انثاب انثانث 

تٍع انهحىو 

 

٠شاد تاٌـثغ ٚػغ ػالِح أٚ ؿٛاتغ ػٍٝ اٌٍسَٛ ذثثد أٔٙا ِسؼشج فٟ ِداصس ِشالثح ٚأٔٙا : 12انًادج 

ذؼرثش طاٌسح ٌالعرٙالن اٌؼاَ، ٚف١ّا ٠خض ز١ٛأاخ اٌدضاسج، ذث١ٓ فٟ اٌـاتغ اٌّزوٛس تٕفظ اٌٛلد 

  .خٛدج اٌمظثح اٌرٟ ذم١ُ ٚفما ٌٕظاَ ذم١١ُ ٚذظ١ٕف اٌمظثاخ ٠سذد تمشاس ٌٍٛص٠ش اٌّىٍف تاٌفالزح

زا اٌغشع : 13انًادج  ٠دة أْ ٠ٛػغ اٌـاتغ ِٓ ٌذْ اٌث١ـشٞ اٌّفرش أٚ ذسد ِغؤ١ٌٚرٗ ٚتسؼٛسٖ، ٌٚٙ

 : ٠سٛص ٠ٚسفظ اٌث١ـشٞ اٌّفرش

 اٌـٛاتغ أٚ وً أداج ِؼذج ٌٛػغ ػالِح اٌغالِح و١فّا وأد ذغ١ّح اٌـاتغ أٚ األداج ؛  (أ

  .خ١ّغ اٌٍظائك اٌّؼذج ٌٛػغ اٌـٛاتغ اٌّزوٛسج ػ١ٍٙا (ب

٠ثاشش اٌـثغ تّذاد غ١ش لاتً ٌٍّسٛ ٠دة أْ ٠ىْٛ ذشو١ثٗ ِـاتما ٌٍٕظٛص اٌرٕظ١ّ١ح اٌداسٞ : 14انًادج 

  .تٙا اٌؼًّ ف١ّا ٠رؼٍك تاٌّٛاد اإلػاف١ح اٌغزائ١ح اٌّأرْٚ ف١ٙا

 



انثاب انزاتع 

حجش انًىاد انحٍىاٍَح أو يٍ أصم حٍىاًَ 

 ِٓ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌّؼرثش تّثاتح لأْٛ سُل ٠11شًّ اٌسدض اٌّمشس ٚفما ٌٍفظً : 15نًادج ا

ِادج ز١ٛا١ٔح أٚ ِٓ أطً ز١ٛأٟ ٠ّىٓ  (1977 أورٛتش 8 )1397 ِٓ شٛاي 24تراس٠خ .1.75.291 وً 

أْ ذسرٛٞ ػٍٝ ػٕاطش خشث١ِٛح أٚ عاِح تإٌغثح إٌٝ اإلٔغاْ أٚ اٌس١ٛاْ أٚ أْ ذىْٛ فٟ خظائظٙا راخ 

اٌرأث١ش ػٍٝ اٌسٛاط ػٕاطش فاعذج أٚ ذغ١ش ؿث١ؼرٙا أٚ ذدؼٍٙا وش٠ٙح أٚ ػغ١شج اٌٙؼُ أٚ غ١ش ِسر٠ٛح 

  .ػٍٝ اٌغزاء اٌىافٟ أٚ ذؼدً تفغاد٘ا

ِادج ال ذرٛفش ػٍٝ اٌّؼا١٠ش اٌّىشٚت١ٌٛٛخ١ح أٚ اٌف١ض٠ائ١ح اٌى١ّ١ائ١ح أٚ  ٠ٚدة وزٌه أْ ذسدض ٚذرٍف وً 

اٌغاِح اٌّسذدج تمشاس ِشرشن ٌٍٛص٠ش اٌّىٍف تاٌفالزح ٚاٌٛص٠ش اٌّىٍف تاٌظٕاػح ٚاٌرداسج ٚاٌٛص٠ش 

 .اٌّىٍف تاٌظسح

٠ٚٙذف إٌٝ . ٠ّىٓ أْ ٠شًّ اٌسدض اٌّمشس ِدّٛع أٚ تؼغ اٌمظثح أٚ األعماؽ أٚ األعالب: 16انًادج 

  .عسة ِدّٛع أٚ تؼغ ٘زٖ اٌّٛاد ِٓ ِداي االعرٙالن اٌؼاَ

٠ٚدة أْ ٠ىْٛ اٌسدض ِسً ِسؼش ٠سشسٖ اٌث١ـشٞ اٌّفرش تسؼٛس اٌّاٌه أٚ ٚو١ٍٗ ٚأْ ٠ث١ٓ ف١ٗ 

تٛػٛذ ٚدلح ف١ّا ٠خض اٌٍسَٛ اٌسّشاء، إعُ اٌّاٌه ِٚظذس اٌس١ٛاْ ٚطفرٗ ٚف١ّا ٠خض اٌّٛاد 

٠ٚدة أْ ٠غٍُ ٔغخح ِٓ اٌّسؼش اٌّزوٛس إٌٝ اٌّاٌه أٚ . اٌّسدٛصج، ٚصٔٙا ٚعثة زدض٘ا ٚإذالفٙا

  .ٚو١ٍٗ

 عاػح ١ٌمذَ وراتح ؿٍة خثشج إٌٝ اٌٛصاسج ٠36ؼشب ٌٍّاٌه اٌزٞ ٠ٕاصع فٟ لشاس اٌسدض أخً : 17انًادج 

  .اٌّىٍفح تاٌفالزح

٠ٚؼ١ٓ اٌٛص٠ش اٌّىٍف تاٌفالزح ت١ـش٠ا ِفرشا ٌٍم١اَ تئػادج ذفر١ش اٌٍسَٛ أٚ اٌّٛاد اٌس١ٛا١ٔح أٚ ِٓ أطً 

  .ٚذثٍغ ٔرائح اٌخثشج اٌّزوٛسج إٌٝ ػٍُ اٌّاٌه ٚذٍضَ اٌـشف١ٓ. ز١ٛأٟ

 : ٠دة أْ ذىْٛ اٌٍسَٛ أٚ اٌّٛاد اٌس١ٛا١ٔح أٚ ِٓ أطً ز١ٛأٟ اٌّسدٛصج تسغة اٌساٌح: 18انًادج 

ِا ِغ١شج ؿث١ؼرٙا أٚ ِرٍفح ذسد ِشالثح ت١ـش٠ح تٛع١ٍح ِالئّح ِثً إزشالٙا أٚ ذغ١١ش ؿث١ؼرٙا و١ّا٠ٚا ؛  -  إ

ِا ِـٙشج تاٌرثش٠ذ إرا ذؼٍك األِش تمظثاخ ِسدٛصج تغثة داء اٌّزٔثاخ اٌى١غ١ح -   ؛ٚإ

ٚذسذد تمشاس ٌٍٛص٠ش اٌّىٍف تاٌفالزح اإلخشاءاخ اٌٛاخة اذثاػٙا ػٕذ اٌسدض تغثة داء اٌغً أٚ داء  -

  .اٌّزٔثاخ اٌى١غ١ح

 

انثاب انخايض 

ظافح انًفزوضح عهى يؤطظاخ انذتح وتحضٍز انًىاد انحٍىاٍَح أو يٍ أصم حٍىاًَ وعهى  شزوط اُن

يعذاتها 
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انثاب انظادص 

قم ظافح انًفزوضح عهى وطائم اُن  شزوط اُن
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انثاب انظاتع 

 حانح انًظتخذيٍٍ يٍ حٍث انصحح وانُظافح
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انثاب انثايٍ 

طٍز يعايم انتشطٍح ويعانجح انًىاد انحٍىاٍَح انثاَىٌح 
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ٌسُ اٌس١ٛأاخ اٌذاخٍح إٌٝ ِؼاًِ اٌرشـ١ح ٠دة أْ ٠خؼغ فٟ ٘زٖ اٌّؼاًِ ٌـثخ ؿ٠ًٛ أٚ : 25انًادج 

ذؼاٌح و١ّ١ا٠ٚا ٚال ٠دٛص أْ ٠غٍُ ألخً اٌرغز٠ح أٞ ٌسُ أٚ ِٕرح ٠خشج ِٓ اٌّؤعغاخ اٌّزوٛسج فٟ أٞ 

الَ ِٚغسٛق اٌؼظاَ ٚغ١شٖ)شىً ِٓ األشىاي  ٚال ٠دٛص تأٞ زاي ِٓ األزٛاي أْ ٠ثاع ٌسُ . (اٌذْ٘ٛ ٚاٌٙ

  .اٌس١ٛأاخ ا١ٌّرح ػٍٝ إثش ِشع أٚ ٠غٍُ إٌٝ األشخاص ألخً اعرٙالوٗ و١فّا واْ اٌّشع اٌّزوٛس

٠ّٕغ تظش٠ر اٌؼثاسج أْ ذغٍُ ألخً ذغز٠ح اٌس١ٛأاخ خثد أٚ أخضاء خثد خاسخح ِٓ ِؼاًِ : 26انًادج 

  .٠ٚـثك ٘زا إٌّغ زرٝ ػٍٝ ٌسَٛ اٌس١ٛأاخ اٌّغٛلح ز١ح إٌٝ اٌّؼاًِ اٌّزوٛسج. اٌرشـ١ح

٠ّغه تىً ِؼًّ ِٓ ِؼاًِ اٌرشـ١ح عدً ذم١ذ ف١ٗ خ١ّغ اٌس١ٛأاخ تسغة ٚطٌٛٙا ، ٠ٚشًّ : 27انًادج 

٘زا اٌرم١١ذ اعُ اٌّاٌه اٌشخظٟ ٚاٌؼائٍٟ ِٚٛؿٕٗ ٚٚطف اٌس١ٛأاخ ٚأعثاب اٌّٛخ أٚ اٌذاػٟ إٌٝ اٌزتر 

  .، ٠ٚٛلغ اٌث١ـشٞ اٌّفرش اٌغدً اٌّزوٛس ػٕذ وً ص٠اسج ِٓ ص٠اساذٗ

٠دة ػٍٝ اٌّىٍف تسظ١شج اٌرشـ١ح وٍّا ٌٛزظ ػٕذ فرر اٌدثح ٚخٛد أػشاع ٠ّىٓ أْ ذسًّ : 28انًادج 

ػٍٝ االػرماد تٛخٛد ِشع ِؼذ أْ ٠خثش تزٌه فٟ اٌس١ٓ اٌث١ـشٞ اٌّفرش ٚأْ ٠سرفظ تد١ّغ أخضاء اٌدثح 

  .واٍِح إٌٝ ز١ٓ اٌض٠اسج ٠ٍٚضَ ػالٚج ػٍٝ رٌه ترغ١ًٙ خ١ّغ إٌّاٚالخ اٌالصِح ٌفسظٙا



٠ٚخثش اٌث١ـشٞ اٌّفرش اٌغٍـح اٌّس١ٍح ٚسئ١ظ اٌّظٍسح اٌث١ـش٠ح اٌّؼ١ٕح تد١ّغ اٌؼ١ٛب اٌرٟ ٠الزظٙا 

 .فٟ إلاِح أٚ ع١ش اٌّؤعغح، ٠ٚسشس ِسؼشا تاٌّخاٌفاخ ٌٙزا اٌّشعَٛ

 

انثاب انتاطع 

أحكاو عايح 

 

 : ذٕغخ أزىاَ: 29انًادج 

فٟ شأْ أعثاب زدض  (1919 فثشا٠ش 15 )1337 ِٓ خّادٜ األٌٚٝ 14اٌمشاس اٌظادس فٟ  -

 ٚإذالف اٌٍسَٛ غ١ش اٌظاٌسح ٌالعرٙالن ؛ 

تغٓ ٔظاَ ٌغ١ش زظائش  (1919 فثشا٠ش 15 )1337 ِٓ خّادٜ األٌٚٝ 14اٌمشاس اٌظادس فٟ  -

  .اٌرشـ١ح

٠غٕذ ذٕف١ز ٘زا اٌّشعَٛ اٌزٞ ٠ٕشش فٟ اٌدش٠ذج اٌشع١ّح إٌٝ ٚص٠ش اٌفالزح ٚاٌر١ّٕح اٌمش٠ٚح : 30انًادج 

 .ٚاٌظ١ذ اٌثسشٞ ٚٚص٠ش اٌظسح ٚٚص٠ش اٌظٕاػح ٚاٌرداسج ٚاٌظٕاػح اٌرم١ٍذ٠ح وً ٚازذ ُِٕٙ ف١ّا ٠خظٗ

 

 

( 1999 ٌُاٌز 5 )1419 يٍ ريضاٌ 17وحزر تانزتاط فً 
  .عثذ انزحًٍ ٌىطفً: اإليضاء 

 : وقعه تانعطف

  .انحثٍة انًانكً: وسٌز انفالحح وانتًٍُح انقزوٌح وانصٍذ انثحزي ، اإليضاء 
  .عثذ انىاحذ انفاطً: وسٌز انصحح ، اإليضاء 

  .انعهًً انتاسي: وسٌز انصُاعح وانتجارج وانصُاعح انتقهٍذٌح ، اإليضاء 

 

 

انًهحق 

شزوط انظاليح وانُظافح انًتعهقح تاإلَشاء وانتجهٍش واالطتغالل انتً ٌجة أٌ تتىفز فً األياكٍ انًعذج 

إَشاء  -Iنًُاونح انًىاد انحٍىاٍَح ويٍ أصم حٍىاًَ أو يعانجتها أو تحىٌهها أو حفظها أو عزضها نهثٍع

 : انًؤطظاخ وإقايتها
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