
 

 

 

 
 

 

 ٌٚتيذ تٌّث١ٌر     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1002ٌَّٕر    7تٌصق١ُّ يلُ   

 

 خشأْ البفر تٌّففٛؽثز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 شـٛؼ١ــٗ
 

 

شقددده تٌّففٛؽدددثز تًٌّؼدددـ ادددٟ  ٔؽدددثٌ تيفّدددثي ت١ِٛ١ٌدددر ادددٟ ِمصٍددد  تيؼٙدددٍذ            

ٛق خأٔٛتفٙدث تٌّمصٍفدر ٚأ٠دث    تٌفى١ِٛر وّث شقه ِٓ أنٌر تإلظدثز تٌٙثِر اٟ  ظدثز تٌفمد 

وددثْ ِرددهي٘ث ل ٚتٌّففٛؽددثز لدددً وددً وٌدده وتوددًذ تيِددر اٙددٟ تًٌّؼددـ اددٟ شٛظ١ددك       

 .تإلٔؽثٌتز ٚتٌّٛتل  فدً تي٠ثَ ٚت١ٌّٕٓ 

 

ِٚٓ ٕ٘ث وثْ ت٘صّثَ ٌٚتيذ تٌّث١ٌر اٟ ٚضـ البفر ؼه٠دهذ ٌٍّففٛؽدثز شّدصٛفح        

    ٛ ِٟ ِٕددى أْ زددهيز أٚي  تٌّصغ١ددًتز تٌٙثبٍددر تٌصددٟ ـددهظس فٍددٝ زددق١ه تٌؽٙددثٌ تٌفىدد

َ ٌٚصٛتودح خدىٌه   2972ٌّدٕر   17البفر ٌٍّففٛؽدثز خّٛؼدح تٌمدًتي تٌدٌٛتيٞ يلدُ      

 .تٌصغٛيتز ٚتٌصم١ٕثز تٌفه٠عر اٟ ِؽثي ـفؼ تٌّقٍِٛثز ٚشهتٌٚٙث 

 

ٚشصىْٛ ٘ىٖ تٌالبفر ِٓ ؼٍء٠ٓ يب١١ّ١ٓ تيٚي ٠ٚصٕدثٚي ٔردٛا تٌالبفدر ـ١دط          

ثِر خ١ّٕث شٕثٚي تٌؽٍء تٌعدثٟٔ ِالـدك تٌالبفدر    أنيؼس تٌّفث١ُ٘ ٚتٌمٛتفه ٚتيـىثَ تٌق

ِصضددّٕر تإلؼددًتءتز ٚتٌمٛتفدده تٌصفردد١ٍ١ر تٌّفّددًذ ٌٍؽددٍء تيٚي ٚتٌّفددهنذ ١ٌ٢ددثز     

ٚا١ّدث ٠ٍدٟ أخدًٌ ؼٛتٔدح تٌصغد٠ًٛ تٌصدٟ تعدصٍّس ف١ٍٙدث ٘دىٖ تٌالبفدر ِمثئدٗ            . شٕف١ىٖ 

 :خّثخمصٙث 

 

ثز ش١ِٛـ ِفَٙٛ تٌّففٛؽثز ١ٌشًّ وً ِث ٠فّدً خ١ثٔدثز أٚ ِقٍِٛد    (2)

خغض تٌٕؾً فٓ عىٍٗ تٌّثنٞ أٚ ِٛتزفثشٗ ٚخثٌصثٌٟ ٌُ شقه شمصردً  

 .فٍٝ تيعىثي تٌٛيل١ر امظ أٚ تٌّمًٚءذ امظ 

 

 .شفه٠ه تإلعثي تٌصٕؾ١ّٟ ٌٛـهذ تٌّففٛؽثز خىثار ٚؽثبفٙث تًٌب١ّ١ر (1)
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أِددثوٓ ) تِددصفهتض ٔددٛؿ يبدد١ُ ضددّٓ شردد١ٕ  أِددثوٓ تٌففددؼ ٚ٘ددٝ   (3)

ّدث ٠البدُ تشّدثؿ تٌقّدً ٚضدًٚيتز      ل ٚوٌده خ ( تٌففؼ عددٗ تًٌّو٠ٍدر  

 .تٌص١ّٕك نتلً تيؼٍٙذ تٌفى١ِٛر 

 

شفه٠ه تـصّثج ِهذ تٌففؼ خهءت ِٓ  ـثٌـر تٌّففٛؽدـثز  ٌدٝ أٞ ِدٓ     (4)

أِثوٓ تٌففؼ تٌفًف١ر أٚ عددٗ تًٌّو٠ٍدر أٚ تًٌّو٠ٍدر ٚفدهَ يخغٙدث      

خإـثٌر تٌّففٛؽثز  ٌٝ غًف تٌففؼ تًٌّو٠ٍر امدظ ٚ٘دىت ِدٓ عدأٔٗ     

دددر يِددثوٓ تٌففددؼ تٌفًف١ددر أٚ عدددٗ تًٌّو٠ٍددر   فغددثء تي١ّ٘ددر تٌٛتؼ

 .وّث ٠مفض ِهذ تٌففؼ تٌفق١ٍر 

 

تِددصفهتض خٕدده لددثا ٍِٚفددك شفردد١ٍٟ خددثٌصٕؾ١ُ تٌفٕددٟ ٌٍّففٛؽددثز   (5)

 .٠صٕثٚي و١ف١ر شر١ٕفٙث ٚش١ًٍِ٘ث ٚشًش١دٙث ٚاًِٙصٙث 

 

تِدددصفهتض ٍِفدددك شفرددد١ٍٟ خدددثٌصٕؾ١ُ تٌّّدددصٕهٜ ٌٍّففٛؽدددثز ِدددـ      (6)

ف١ٍّثز شهتٚي تٌّففٛؽثز ِٓ ًِتفثذ شد١ّغٗ خف١ط أنيؼس ؼ١ّـ 

شٍُّ ٚشف٠ًٛ ٚتعالؿ ّٚٔك ٚ فدثيذ ٚٔمدً ٚشردًف ضدّٓ ِّدصٕه      

ٚتـدده امددظ ِددـ  نيتغ خقددض تٌّّددصٕهتز تالِصًعددثن٠ر تٌصددٟ شّددًٙ     

تٌقّددً ٚتٌصددٟ شددًن ٌٍؽٙددثز تٌفى١ِٛددر ـ٠ًددر تيلددى خٙددث وّددث ٘ددٟ أٚ   

 .شى١١فٙث خّث ٠البُ أٚضثفٙث 

 

فٍددٝ تٌّففٛؽددثز  تِددصفهتض خٕدده لددثا ٍِٚفددك شفردد١ٍٟ خثًٌلثخددر     (7)

ٚتٌصددددٟ شّددددصٙهف ضددددّثْ تٌىفددددثءذ ٚتٌفثف١ٍددددر اددددٟ فّددددً ٚـددددهذ     

تٌّففٛؽددددثز ٠ٚشددددصًن اددددٟ شٕف١ددددى٘ث يبدددد١ُ تٌٛـددددهذ ِّٚدددد ٌٚٝ  

تًٌّتؼقدددر تٌهتل١ٍدددر ادددٟ تٌٛـدددهذ ٔفّدددٙث أٚ فٍدددٝ ِّدددصٜٛ تٌؽٙدددر   

 .تٌفى١ِٛر وىً 

 

تِددصفهتض ٍِفددك شفردد١ٍٟ ٠صٕددثٚي أ٘ددُ تٌصٛؼ١ٙددثز تٌمثزددر خصددٛا١ً    (8)

ٛؽثز ِٛتء ِٓ ٔثـ١در ش١ٙةدر تيِدثوٓ تٌصدٟ     تٌّالِر ٚتٌٛلث٠ر ٌٍّفف

شٛضـ ا١ٙث ِٚقدث١٠ً شؽ١ٍٙ٘دث خثٌّقدهتز تٌالٌِدر ٚودىٌه ِدٓ ٔثـ١در        

 .ـفؾٙث ٚشهتٌٚٙث 
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وٍّدث أِىدٓ    -يٚفٟ اٟ شفه٠ه ِهن تٌففؼ ش١ّّر اةدثز تٌّففٛؽدثز    (9)

١ٌّٚس أِّثء تٌّٕثوغ تٌصفرد١ٍ١ر تٌصدٟ شٕدهيغ شفصٙدث ـصدٝ ٠ّىدٓ        -

هتز ِّددصمد١ٍر نْٚ تالضددغًتي  ٌددٝ  نلددثي  أْ شّددصٛفح أ٠ددر ِّددصؽ 

 .وع١ً ِٓ تٌصقه٠الز ف١ٍٙث 

 

يٚفددٟ خشددىً فددثَ فٕدده زدد١ثغر خٕددٛن تٌصقّدد١ُ ٚخمثزددر  ؼددًتءتز      (20)

شددهتٚي تٌّففٛؽددثز أْ شددصُ تالِددصفثنذ ِددٓ تإلِىثٔددثز تٌصددٟ شص١فٙددث       

تئؾّر ت١ٌ٢ر ١ٌّىٕر تٌّىثشح ٚتٌصغدٛي تٌصمٕدٟ ادٟ أٚف١در ِٚٚدثبً      

 .تٌففؼ 

 

اثْ ٌٚتيذ تٌّث١ٌر ٚ٘دٝ شردهي ٘دىٖ تٌالبفدر شأِدً ادٟ أْ شددىي تٌؽٙدثز         ٚلصثِث       

تٌفى١ِٛر تٌؽٙه تٌٛتؼح اٟ تِص١قثخٙث ِٚٓ ظُ شٕف١ى٘ث شفم١مث ٌألغًتض تٌصدٟ أفدهز   

 .ِٓ أؼٍٙث 

ٚتٌٌٛتيذ فدً وثار ٚـهتشٙث تٌّمصرر ٌٓ شأٌٛ ؼٙـهت اٟ تٌصقثْٚ ٚتٌصّٕد١ك ِدـ ٘دىٖ    

 .تٌؽٙثز خّث ٠فمك تٌرثٌؿ تٌقثَ 

 

 

 ٚتهلل ٌٚٝ تٌصٛا١ك

                                                                 

 

 ( تيزً خصٛل١ـ )                                                        

 ٠ِٛ  ـّه تإلخًت١ُ٘. ن                                           

 ٠ًٌٚ تٌّث١ٌر ٠ًٌٚٚ تٌصمغ١ظ                                          

 ٠ًٌٚٚ تٌهٌٚر ٌش ْٚ تٌص١ّٕر تإلنتي٠ر

 

 

 

 

 ٘ـ2411ِفًَ 27تٌى٠ٛس اٟ 

 َ 1002 خ٠ًً  22تٌّٛتاـك 
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 تٌدثج تيٚي

 ٔرٛا تٌالبفر
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 انغرض يٍ إصذار انالئحح: انًادج األونى 
 

ٌمٛتفه ٚتإلؼًتءتز تٌىف١ٍر خثٌففثػ فٍٝ ؼ١ّـ أٔٛتؿ       ـ شضـ ٘ىٖ تٌالبفر ت2 

تٌّففٛؽثز ٚش١ًّٙ  ؼًتءتز شهتٌٚٙث ِٕى خهء شًش١دثز  ٠هتفٙث اٟ أِثوٓ      

تٌففؼ ٚـصٝ  شّثَ تٌصرًف ا١ّث ٠ّصغٕٝ فٕٗ ِٓ ٘ىٖ تٌّففٛؽثز عدمث ٌّهن 

 .تٌففؼ تٌّقصّهذ ا١ٙث 

 

ّثْ ٚزٛي تٌد١ثٔثز ٚتٌّقٍِٛثز ـ ٚتٌالبفر شّقٝ اٟ وٌه وٙهف أِثَ  ٌٝ ض1 

تٌصٟ شفص٠ٛٙث ٘ىٖ تٌّففٛؽثز  ٌٝ أ٠هٞ تٌّّصف١ه٠ٓ ِٕٙث اٟ أًِؿ ٚلس 

 .ٚخألً ؼٙه ٚخأنٔٝ شىٍفر 

 

 

 ٔغثق شغد١ك تٌالبفر: تٌّثنذ تٌعث١ٔر  
 

ـ شًّٜ أـىثَ ٘ىٖ تٌالبفر فٍٝ ؼ١ّـ تٌٌٛتيتز ٚتإلنتيتز تٌفى١ِٛر        2  

١ٍّت١ٔثز تٌٍّفمر ٠ٚشثي ٌٙث ؼ١ّقث ضّٓ ٚت١ٌٙةثز ٚتٌّ ِّثز وتز تٌ

 ( .تٌؽٙثز تٌفى١ِٛر/ تٌؽٙر أٚ ) ٔرٛا ٘ىٖ تٌالبفر شفس تُِ 

 

 ـ ١ٌٍٙةثز ٚتٌّ ِّثز  وتز ت١ٌٍّت١ٔثز تٌّّصمٍر أْ شّصًعه خٕرٛا ٘ىٖ  1  

 .تٌالبفر ا١ّث ال ٠صقثيض ِـ لٛت١ٔٓ  ٔشثبٙث ٚتٌٍٛتبؿ تٌصٟ شٕؾُ أفّثٌٙث         

 

 

 تؼريف انًحفىظاخ: نثحانًادج انثا
 

٠مره خثٌّففٛؽثز اٟ ٘ـىٖ تٌالبفر أ٠ر ِثنذ شفًّ خ١ثٔثز أٚ ِقٍِٛثز نّٚٔث      

شٕشةٙـث أٚ ( . ِمًٚءذ ل ِّّٛفر ل ًِب١ر)تفصدثي ٌشىٍٙث تٌّثنٞ أٚ ِٛتزفثشٙث

شصٍّّٙث تٌؽٙر تٌفى١ِٛر ظُ ٠ٕصٟٙ تٌقًّ ا١ٙث ٠ٚمصضٟ تيًِ ـفؾٙث خقه وٌه  ٌّهذ 

شىً نتبُ ًٌٍؼٛؿ  ١ٌٙث شدقث الـص١ثؼثز تٌقًّ ل أٚ ي١ّ٘صٙث تٌمث١ٔٛٔر ل أٚ ِق١ٕر أٚ خ

 .ٌم١ّصٙث تٌصٛظ١م١ر 
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 أَىاع انًحفىظاخ: انًادج انراتؼح 
 

 :شٕمُّ تٌّففٛؽثز  ٌٝ ظالظر أٔٛتؿ   

ٚ٘ٝ تٌصٟ ٠صُ تالـصفثػ خٙث  ٌهٜ ِّصمه١ِٙـث : تٌّففٛؽثز تٌؽثي٠ر  -2

اإِث أْ شفثي خقه وٌه  ٌٝ أِثوٓ تٌففؼ ٌف١ٓ تٔصٙثء تٌفثؼر  ١ٌٙث 

ل  ( ِ لصر أٚ نتبّر) تٌّمررر ٌٙث اصصفٛي  ٌٝ أـه تٌٕٛف١ٓ تٌصث١١ٌٓ 

أٚ أْ ٠صُ تالِصغٕثء فٕٙث ٌقهَ أ١ّ٘ر ـفؾٙث ِعً تٌّّٛنتز ٚتٌّٕك 

 .تإلضثا١ر ِٓ تًٌّتِالز ِٚث عثخٙٙث 

ررر ٚ٘ٝ تٌصٟ ٠صُ تالـصفثػ خٙث اٟ أِثوٓ ِم: تٌّففٛؽثز تٌّ لصر  -1

ٌىٌه ٔؾًت الـصّثي تًٌؼٛؿ  ١ٌٙث ِّصمدـال أٚ شٍد١ـر ٌّصغٍـدثز لث١ٔٛٔر 

ٚشؾً وىٌه  ٌٝ أْ شٕصٟٙ ِهذ تٌففؼ تٌّقصّهذ  ٌٙث  عدمــث ٌٙىٖ تٌالبفر 

. 

ٚ٘ٝ تٌصٟ ٠صُ تالـصفثػ خٙث خشىً نتبُ اٟ أِثوٓ : تٌّففٛؽثز تٌهتبّر  -3

 . ـفؼ ِمررر ٌىٌه ٌىٛٔٙث وتز ل١ّر شٛظ١م١ر 
 

 يسؤونيح إدارج انًحفىظاخ: انخايسح انًادج

ـ  شصٌٛٝ تٌٛــهذ تٌصٕؾ١ّ١ـر تٌّىٍفـر خإنتيذ تٌّففٛؽثز نتلً تٌؽٙر           2      

تٌفى١ِٛر شٕف١ى ٔرٛا ٘ىٖ تٌالبفر وّث ٘ٛ ِد١ٓ خثٌصفر١ً اٟ            

   ل فٍّث خأٔٗ له شّس تإلعثيذ  ٌٝ         ( 4)تإلعثي تٌصٕؾ١ّٟ اٟ تٌٍّفك يلُ

( ٚـهذ تٌّففٛؽثز)٘ىٖ تٌٛـهذ ضّٓ ٔرٛا تٌالبفر شفس تُِ 

 . ٠ٚمره خٙث ٘ىٖ تٌٛـهذ أٚ ِٓ ٠مَٛ خقٍّٙث 

            

ـ  وت ٌـُ شىٓ ٕ٘ـثن ٚـهذ شٕؾ١ّ١ـر ِىٍفر ي١ِّـث خّّ ١ٌٚر  نتيذ             1      

   تٌّففٛؽثز اٟ تٌؽٙر تٌفى١ِٛر ٚؼح ف١ٍٙث  زهتي لًتي خص١ّّر          

تٌٛـهذ تٌّّ ٌٚر فٓ وٌه ٚشفه٠ه تلصرثزثشٙث ِٓ خ١ٓ تٌٛـهتز 

تٌّٛؼٛنذ ضّٓ ت١ٌٙىً تٌصٕؾ١ّٟ ٌٍؽٙر تٌفى١ِٛر فٍٝ أْ شىْٛ وتز 

 .زٍر ِدثعًذ خٙىت تٌقًّ ِعً تٌش ْٚ تإلنتي٠ر 

 

ـ   وت تِصهفٝ ـؽُ تٌقًّ اٟ تٌؽٙر تٌفى١ِٛر  ٔشثء ٚـهذ ِّصمٍر إلنتيذ  3     

زهتي لًتي خإٔشثء ٘ىٖ تٌٛـهذ ٚشفه٠ه تٌّففٛؽثز اٍٍؽٙر  

ٚآلىذ ( 4)تلصرثزثشٙث ِّصًعهذ خثإلعثي تٌصٕؾ١ّٟ اٟ تٌٍّفك يلُ 

 .خق١ٓ تالفصدثي تٌصىٍفر تٌّث١ٌر تٌّصًشدر ف١ٍٙث 
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ـ  ٠ؽح فهَ تٌٍؽٛء  ٌٝ شضم١ُ ت١ٌٙىً تٌصٕؾ١ّٟ فٕه شفه٠ه ـؽُ ِّٚصٜٛ  4     

تيذ تٌّففٛؽثز ٚشم١ّّثشٙث تٌٛـهذ تٌصٕؾ١ّ١ر تٌّٕثط خٙث ِّ ١ٌٚر  ن

تٌهتل١ٍر ل ٠ًٚتفٝ تٌص١ّٕك ِـ تٌؽٙر تٌّمصرر اٟ وً ِٓ ن٠ٛتْ 

 . تٌمهِر تٌّه١ٔر ٌٚٚتيذ تٌّث١ٌر خشأْ ت١ٌٙىً تٌصٕؾ١ّٟ تٌٕٙثبٟ 

  

 :أيُاء انًحفىظاخ : انًادج انسادسح 
 

 ٠مره خٗ تٌّٛؽ  تٌىٞ ٠ىٍ  خإنتيذ ِىثْ ـفؼ ِق١ـٓ: ـ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز  2

(       ًِوٍٞ ل عدٗ ًِوٍٞ ل اًفٝ ) خغض تٌٕؾً فٓ ٔٛؿ ٘ىت تٌّىثْ       

٠ٚمَٛ خصٕف١ى ؼ١ّـ  ؼًتءتز شهتٚي تٌّففٛؽثز ا١ّث ٠مص ٘ىت تٌّىثْ وّث       

 .٘ٛ ِٕرٛا ف١ٍٙث اٟ ٘ىٖ تٌالبفر 

 

ـ فٍٝ تٌؽٙر  زهتي لًتي خص١ّّر أ١ِٓ تٌّففٛؽثز ِّٚثفه٠ٗ ٌىً ِىثْ ـفؼ 1 

 .ٞ أٚ اًفٝ ًِوٍٞ أٚ عدٗ ًِوٍ

فٍٝ أْ ٠ّصمهَ اٟ ٘ىت تٌمًتي تٌّّّٝ تًٌِّٟ تٌّقصّه ِٓ ن٠ٛتْ تٌمهِر       

ٚشهيؼثشٗ تٌٛؽ١ف١ر ٠ًٚتفٝ وىٌه ( ِرٕ  ٚظثبك ِقٍِٛثز ) تٌّه١ٔر ٚ٘ٛ 

 .أٞ شقه٠ً ٠غًأ ف١ٍٗ ِّصمدال 

 أياكٍ انحفظ: انًادج انساتؼح
 

صًتعثز ا١ٕـر ٚأ١ِٕـر فدثيذ فٓ ِٛلـ ِغٍك ِقه ٚاك تع: ـ ِىـثْ تٌففؼ  2 

ِٚقث١٠ً ِق١ٕر ِٚمرص إل٠هتؿ تٌّففٛؽثز خٕٛف١ٙث تٌّ لصر  ٚتٌـهتبّر 

 .تٌصٟ شمًغ فٓ ٔغثق تٌفثؼر ت١ِٛ١ٌر ٌّّصمه١ِٙث 

 :ـ شٕمُّ أِثوٓ تٌففؼ  ٌٝ ظالظر أٔٛتؿ يب١ّٗ  1

 ٚ٘ٝ تيِثوٓ تٌّمررر إل٠هتؿ تٌّففٛؽـثز: أ ـ أِثوٓ تٌففؼ تٌفًف١ر        

 .اٟ تٌٛـهذ تٌصٕؾ١ّ١ر تٌصٟ  شمرٙـث ٘ـىٖ تٌّففٛؽثز             

 ٚ٘ـٝ تيِثوـٓ تٌّمررـر إل٠ـهتؿ: ج ـ أِثوٓ تٌففؼ عدٗ تًٌّو٠ٍر       

  نتيتز )تٌّففٛؽثز تٌصٟ شمص ِؽّٛفر ٚــهتز شٕؾ١ّ١ر يب١ّـر             

 مـثيخٙـث ِٛتء اليشدثعٙث اٟ ١ِثق عد١قر فًّ ٚتـهذ ل أٚ ٌص( ِعال             

 .اٟ تٌّٛلـ تٌؽغًتاٟ ل أٚ ي٠ر أِدثج ألًٜ              
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ٚ٘ٝ تيِثوٓ تٌّمررر إل٠هتؿ تٌّففٛؽثز            : غ ـ أِثوٓ تٌففؼ تًٌّو٠ٍر        

فٍٝ ِّصٜٛ تٌؽٙر وىً ٚشٛنؿ ا١ٙث تٌّففٛؽثز تٌصٟ شًن  ١ٌٙث ِـٓ 

أٚ شٍه تٌّفثٌر  ١ٌٙث ِٓ تٌٛـهتز تٌصٕؾ١ّ١ر خقه تٔصٙثء تٌفثؼر  ١ٌٙث ل 

 .أِثوٓ تٌففؼ تٌفًف١ر أٚ عدٗ تًٌّو٠ٍر 

 

ـ تيزً اٟ تٌففؼ أْ ٠ىْٛ اٟ أِثوٓ تٌففؼ تًٌّو٠ٍر ٚفٍٝ تٌؽٙثز      3 

تٌفى١ِٛر فهَ تٌٍؽٛء  ٌٝ  ٔشثء أِثوٓ ـفؼ اًف١ر أٚ عدٗ ًِو٠ٍر ِث ٌُ 

 شىٓ ِمصض١ثز تٌقًّ تٌّٛضٛف١ر شّصهفٝ وٌه ِعً وعًذ فهن تٌٛـهتز

تٌصٕؾ١ّ١ر ل تٔصشثي٘ث تٌؽغًتاٟ ل تيشفثؿ و١ّر ٚٔٛؿ تٌّففٛؽثزل تٔمفثض 

 . نيؼر أٚ فهَ  ِىثْ تِصمهتَ تٌٕؾُ ت١ٌ٢ر  ١ٌّىٕر تٌّىثشح 

 

 ـ ٠ًتفٝ اٟ تلص١ثي أٚ  ٔشثء أِثوٓ تٌففؼ ٚشؽ١ٍٙ٘ث ٚتٌّفثاؾـر ف١ٍٙــث 4  

 ِـٓ ٘ــىٖ  (3)تٌصٛؼ١ٙثز ٚتٌّقث١٠ً تٌّٕرٛا ف١ٍٙث اٟ تٌٍّفك يلُ        

 .تٌالبفر        

 سُح انحفظ: : انًادج انثايُح 
   

فدثيذ فٓ ِٕر ١ِالن٠ر شدهأ ِٓ أٚي ٠ٕث٠ً ٚشٕصٟٙ اٟ آلً : ـ ِٕر تٌففؼ  2 

 .ن٠ّّدً ِٓ وً فثَ 

 

 ـ شفّح ِهذ تٌففؼ ٌٍّففٛؽثز تٌّ لصر امـظ تِصٕثنت ٌٍمٛتبُ تٌّهيؼر اـٟ 1 

٠ٕث٠ً ٠ٍٟ شثي٠ك  ـثٌصٙث  ٌٝ أِثوٓ تٌففؼ  ٚشدهأ ِٓ أٚي( 6)تٌٍّفك يلُ       

 .تٌّمررر ٌٙث ِٛتء وثٔس أِثوٓ تٌففؼ اًف١ر أٚ عدٗ ًِو٠ٍر أٚ ًِو٠ٍـر 

 

ِعـً        ) ـ اٟ ـثٌر ِؽّٛفر تٌّففٛؽثز تٌصٟ شّصمهَ ِقث ٚشفثي ٌٍففؼ ِقث  3 

شفّح ٌٙىٖ        ( أًِ عًتء ًِاك خٗ ؼ١ّـ ِّصٕهتز تٌشًتء تٌّ ٠هذ ٌٗ

 .ٛؽثز ِؽصّقر أعٛي ِهذ ـفؼ ِقصّهذ يٞ ِٕٙث تٌّفف

 

ـ  وت شقىي يٞ ِدح  ظدثز شثي٠ك  ـثٌر تٌّففٛؽثز  ٌٝ أِثوٓ تٌففؼ تٌّمررر  4

ٌٙث شفصّح ِهذ تٌففؼ خهءت ِٓ أٚي ٠ٕث٠ً ٠ٍٟ آلً شثي٠ك ِهْٚ ي١ِّث ف١ٍٙث 

 . أٚ فٍٝ زف١فر تإلؼًتءتز تًٌّامر خٙـث  ْ ٚؼهز 

-8- 

 



 نتُظيى انفُي نهًحفىظاخ ا: انًادج انتاسؼح 
 

 ـ ٠مره خثٌصٕؾ١ُ تٌفٕٟ ٌٍّففٛؽثز اًٌ ٚشؽ١ّـ تٌّففٛؽثز تٌٕثشؽـر فـٓ 2

 :ٔشثط تٌؽٙر تٌفى١ِٛر ِٓ لالي شٕف١ى أيخقر ًِتـً ٘ـٟ       

 تٌصر١ٕ  -أ  

 تٌص١ًِـٍ -ج 

 تٌصًش١ـح-غ 

 تٌفًِٙـر -ن 

ز خًّفر ٌِٚٙٛر ٚوٌه خغًض  شثـر  ِىث١ٔر تٌٛزٛي  ٌٝ ٘ىٖ تٌّففٛؽث      

 .ِٛتء شُ وٌه خثٌغًق ت١ٌه٠ٚر ل أٚ خثِصمهتَ تٌصم١ٕثز تٌفه٠عر 

 

ـ ٌٍصقًف فٍٝ ِث١٘ر تًٌّتـً تييخقر تٌّىوٛيذ اٟ تٌدٕه تٌّثخك ٚ ؼًتءتز        1

 ( .2)ٚعًق ٚلٛتفه شٕف١ى٘ث ٠ًؼـ  ٌٝ ٍِفك تٌالبفر يلُ 

 

٠ه٘ث خأ٠ر شقه٠الز أٚ ـ شؽهن ٚـهذ  تٌّففٛؽـثز تٌغٍح  ٌٝ تٌٛـهتز خصٍٚ 3  

ِّصؽهتز  شًغح اٟ  نلثٌٙث فٍٝ اًَٙ تٌّففٛؽثز نٚي٠ث ضّٓ تٌصق١ُّ 

تٌىٞ شٛؼٙٗ  ٌٟ ٘ىٖ تٌٛـهتز اٟ تٌعٍط تيل١ً ِٓ وً ِٕر ١ِالن٠ر  ـّح 

 ( .2-20)ٔص تٌّثنذ 

     

ـ شمَٛ ٚـهذ تٌّففٛؽثز خصفه٠ط تٌفًَٙ اٟ تًٌخـ تيٚي ِٓ  وً فــثَ ١ِالنٞ  4  

ٌٛـهتز خثٌصفه٠عثز وً ا١ّث ٠مرٗ خّٛؼح وٌه ِث ٌُ ٠ّصهفٝ ٚشـٍٚن ت

 .تشّثؿ ٔغثق تٌصقه٠الز  زهتي اًَٙ ؼه٠ه 

 شهتٚي تٌّففٛؽثز: تٌّثنذ تٌقثعًذ 

 

ـ شرهي ٚـهذ تٌّففٛؽثز شق١ّّث نٚي٠ث اٟ خهت٠ر تٌعٍط تيل١ً ِٓ وً ِٕر  2  

فـًٌ ١ِالن٠ر شغٍح ا١ٗ ِٓ ؼ١ّـ ٚـهتز تٌؽٙر تٌفى١ِٛر أْ  شدثعً خ

ِففٛؽثشٙث فٍٝ تٌٕفٛ تٌّد١ٓ اٟ تٌدٕٛن تٌصث١ٌر ل وىٌه شغٍح ا١ٗ ش٠ٍٚه٘ث 

 .خأ٠ر شقه٠الز أٚ ِّصؽهتز شًغح اٟ  نلثٌٙث فٍٝ اًَٙ تٌّففٛؽثز 
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 ـ شمَٛ وً ٚـهذ خصم١ُّ ِففٛؽثشٙث تٌصٟ لًؼس فٓ ٔغثق تِصمهتِٙــث  1   

 :ت١ٌِٟٛ  ٌٝ اةص١ٓ         

ٚ نتبّر ٠ٚصُ ش١ٍّّٙث اٟ ِىثْ تٌففؼ تٌدىٞ      شصدقدٗ   أ ـ ِففٛؽثز ِ لصر أ 

تٌٛـددهذ خّٛؼددح ِددىوًذ يِدد١ّر ِٛضددفث ا١ٙددث تًٌّامددثز ٚأ٠ددر    ِددهن    

 .ـفؼ ؼه٠هذ شمصًـٙث ٌٙث 

ج ـ ِففٛؽثز ال نتفٟ ٌالـصفثػ خٙث ٌقهَ أ١ّ٘ر وٌه ِعدً زدٛي تًٌّتِدالز     

ِٚث عثخٙٙث ٠ٚصُ ش١ٍّّٙث ادٟ ِٛلدـ تٌصردًف تٌدىٞ شمرردـٗ ٚـدـهذ       

ٌّففٛؽـثز ٌىٌه وّث ١ِصد١ٓ الـمدث ِّدصمهِر ِدىوًذ يِد١ّر شٛضدؿ      ت

 . ا١ٙث تًٌّامثز  وت تِصهفٝ تيًِ 

 

ـ شمَٛ ٚـهذ تٌّففٛؽثز خفرً تٌّىوًتز تٌصٟ شًن  ١ٌٙث ِٓ ِمصٍ  تٌٛـهتز اٟ   3

 .تٌؽٙر تٌفى١ِٛر ِصضّٕر ِمصًـثز ِهن تٌففؼ 

خشًط أال شىْٛ ضّٓ تٌّهن تٌّٕرٛا ِٚٓ ظُ شقه ز١غر لًتي ِٛـه خصفه٠ه ِهن تٌففؼ       

ف١ٍٙث اٟ ٘ىٖ تٌالبفر ٚشًاقٗ  ٌٝ تٌّّ ٚي تٌّمصص الفصّثنٖ ظُ  شق١ّّٗ فٍٝ ٚـهتز 

 .تٌؽٙر تٌفى١ِٛر ٚشًًِ ّٔمر  ٌٝ ٌٚتيذ تٌّث١ٌر 

أِث ِدهن تٌففدؼ تٌّٕردٛا ف١ٍٙدث ادٟ ٘دىٖ تٌالبفدر ادثْ أٞ تلصدًتؾ  خصقده٠ٍٙث           

 .تٌّّدمر ِٓ ٌٚتيذ تٌّث١ٌر  ٠ؽح أْ ش لى ف١ٍٗ تٌّٛتامر تٌىصثخ١ر
 

ـ   وت لًؼددس تٌّففٛؽددثز تٌّ لصددر أٚ تٌهتبّددر فددٓ ٔغددثق تالِددصمهتَ ت١ٌددِٟٛ                      4 

ٌٛـددهتز تٌؽٙددر تٌفى١ِٛددر اددٟ أٞ ٚلددس ِددٓ أٚلددثز تٌّددٕر شٛؼددح ف١ٍٙددث                 

ش١ٍّّٙدددـث ادددٟ ِىدددثْ تٌففدددؼ تٌدددىٞ شصدقدددٗ تٌٛـدددهذ خّٛؼدددح ِدددىوًذ يِددد١ّر           

ز نْٚ تاليشدددثط خفصددًذ تٌفددًٌ تٌّٕرددٛا ف١ٍٙددث اددٟ          ِٛضددفث ا١ٙددث تًٌّامددث 

 .أٞ تٌعٍط تيل١ً ِٓ تٌّٕر ت١ٌّالن٠ر ( 2– 20)تٌّـثنذ  

 

ـ ٠مددَٛ وددً أِدد١ٓ ِففٛؽددثز اددٟ أِددثوٓ تٌففددؼ تٌفًف١ددر ٚأِددثوٓ تٌففددؼ عدددٗ             5  

تًٌّو٠ٍر لالي تٌعٍط تيٚي ِٓ وً ِٕٗ ١ِالن٠ر خًّتؼقدر ِّدصٕهتشٗ ٚ ؼدًتء    

 : ت٢شٟ 

ـرددددً تٌّففٛؽددددثز تٌّ لصددددر تٌصددددٟ ٌددددُ ٠ؽددددـً ف١ٍٙددددث أ٠ددددـر ًِتؼقددددثز                     -أ         

ِٓ لدً تٌٛـدهتز تٌّّدصف١هذ ِٕدى آلدً ِدٕص١ٓ ِدث١ٌص١ٓ ادإوت ٌدُ شىدٓ لده                        

تٔصٙس ِهذ تٌففؼ تٌّقصّهذ ٌٙث ٠صُ ش١ٍّّٙث اٟ ِىثْ تٌففدؼ تًٌّودـٍٞ   

 .١ٙـث تًٌّامثز اٟ تٌؽٙر تٌفى١ِٛر خّٛؼح ِىوًذ ي١ِّر ِٛضفث ا
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ج ـ  ـردددً تٌّففٛؽدددثز تٌّ لصدددر تٌصدددٟ تٔصٙدددس ِدددهذ تٌففدددؼ تٌّقصّدددـهذ ٌٙدددـث                             

ِٚدهن تٌففدؼ    ( 6)عدمث ٌّهن تٌففؼ تٌّٕرٛا ف١ٍٙث ادٟ تٌٍّفدك يلدُ    

تٌصددٟ زددهيز خٙددث لددًتيتز الـمددر ِددٓ  تٌؽٙددـر تٌفى١ِٛددر عدمددث ٌٍّـددـثنذ 

ر ٚ٘ىٖ ٠صُ شّد١ٍّٙث ادٟ ِٛلدـ تٌصردًف     أٚ ِٓ ٌٚتيذ تٌّث١ٌ( 3- 20)

تٌدددىٞ شمرردددٗ ٚـدددهذ تٌّففٛؽدددثز ٌدددىٌه خّدددـٛؼح ِدددىوًذ يِددد١ّر     

  .ِٛضفث ا١ٙث تًٌّامثز 
 

ـ  ٠مَٛ وً أ١ِٓ ِففٛؽثز اٟ أِثوٓ تٌففؼ تًٌّو٠ٍر اٟ تٌعٍط تيٚي ِٓ وً ِٕر   6

١ِالن٠ر خًّتؼقر تٌّففٛؽثز تٌّ لصر تٌصٟ ٌه٠ٗ ٚاًٌ وً ِث تٔصٙس ِهشٗ عدمدث  

ِٚدهن تٌففدؼ تٌصدٟ زدهيز     ( 6)هن تٌففؼ تٌّٕرٛا ف١ٍٙث اٟ تٌٍّفك يلُ ٌّ

خٙدددـث لدددـًتيتز الـمدددـر ِدددـٓ تٌؽٙدددر تٌفى١ِٛدددر أٚ ِدددٓ ٌٚتيذ تٌّث١ٌدددر ل ٠ٚدددصُ   

ش١ٍّّٙث اٟ ِٛلــ تٌصـرًف تٌّمرص ٌىٌه خّٛؼح ِىوًذ يِد١ّر ِٛضدفث   

 .ا١ٙث تًٌّامثز 
 

١ٌّىدًٚا١ٍُ ٚت١ٌّىدًٚا١    ـ  ٌٍؽٙر تٌفى١ِٛدر  ٠دهتؿ أٚف١در تٌففدؼ تٌمثزدر ِعدً ت        7

ٚتيلًتا تٌضٛب١ر اٟ ِىثْ ـفدؼ اًفدٝ ٠صددـ تٌٛـدهذ تٌف١ٕدر تٌّمصردر ِعدً        

 .ًِتوٍ تٌّقٍِٛثز 

 

ـ  فٍٝ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز ِصثخقر ِث ٠غًأ فٍدٝ أٚف١در تٌففدؼ تٌمثزدر تٌّّدصمهِر        8

ٌه٠ٗ ِدٓ شمدهَ شمٕدٟ ٠ّىدٓ أْ ٠ؽقٍٙدث ِصمثنِدر خشدىً ال ٠ّىدٓ ِقدٗ تِدصًؼثؿ           

ص١ؽر تلصفثء أؼٍٙذ فًضٙث شهي٠ؽ١ث ِٓ تيِٛتق خفٍدٛي تيـدهض   ِفص٠ٛثشٙث ٔ

ِىثٔٙددـث وأعًعددـر تٌىثِدد١س ٚتٌف١ه٠ددـٛ ٚت١ٌّىددًٚا١ٍُ ٚاددٝ ِعددً ٘ددىٖ تٌفددثالز     

٠صٛؼح ٔمً ِفص٠ٛثشٙث فٍٝ أٚف١ر تٌففؼ تيـهض ٚ  ـثٌر تٌّصمثنِر ٌٍصردًف  

. 

 

أٚ         ـ   وت ودددـثْ تالعدددالؿ فٍدددٝ تٌّففٛؽدددثز ٌغ١دددً ِدددٛؽفٟ تٌؽٙدددر تٌفى١ِٛدددـر              9

ٌفّدددثج ؼٙدددر ـى١ِٛدددر ألدددًٜ شردددهي خدددىٌه ِدددىوًذ ِقصّدددهذ خثٌّدددّثؾ خٙدددىت         

 .تيؼًتء ًِامث خٙث أٞ وصثج وٚ زٍر 
 

ِفصشددٟ ن٠ددٛتْ تٌّفثِدددر أٚ أٞ ؼٙددـر ألددـًٜ  ( 9– 20)ـ ٠ّددصعٕٟ ِددٓ تٌّددثنذ      20

شمٌٛٙدددث تٌمدددٛت١ٔٓ خدددىٌه  وت ودددثْ تالعدددالؿ أٚ تإلفدددثيذ ِغٍٛخدددث ينتء تٌّٙدددثَ     

 .خٙث  تٌّىٍف١ٓ
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خثٌّٕدددر ٌٍّففٛؽددثز تٌّدد٠ًر أٚ وتز تٌغد١قددر تٌمثزددر وثالشفثل١ددثز ٚتٌصددٟ لدده       -22

٠دد نٜ شّددًخٙث أٚ امددهتٔٙث أٚ  شالاٙددث أٚ تالعددالؿ ف١ٍٙددث نْٚ ٚؼددٗ ـددك  ٌددٝ      

تيضددًتي خثٌرددثٌؿ تٌقددثَ أٚ خرددثٌؿ أٞ ِددٓ أعًتاٙددث ل فٍددٝ تٌؽٙددر تٌفى١ِٛددر  

ثا تٌّمد١ٌٛٓ خدثالعالؿ فٍدٝ ٘دـىٖ      زهتي شق١ُّ نتلٍٟ ٠صضّٓ أِّثء تيعم

) تٌّففٛؽددـثز ٚأيلددـثَ خغثلثشٙددـُ تٌّه١ٔددـر ٚشٛل١قددثشُٙ ٚـددهٚن زددالـ١ثشُٙ       

ٚشًِدً زدٛي ِدٓ ٘دىت     ( . تعـالؿ لتٌفردٛي فٍدٝ ّٔدمٗ ِردٛيذ ل تِدصقثيذ      

تٌصقّد١ُ  ٌددٝ إِٔددثء تٌّففٛؽدثز وٜٚ تٌقاللددر ٚفٍددٝ أِد١ٓ تٌّففٛؽددثز تٌصعدددس    

 .تٌّففٛؽثز ِٓ ٠ٛ٘ر زثـح تٌقاللر لدً  ـضثي 
 

 ـ اٟ ـثٌر شغد١ك تٌٕؾُ ت١ٌ٢ر ١ٌّىٕر تٌّىثشح ٠ؽح شم١١ه ٔغـثق تالعـالؿ  21 

ٚتإلفثيذ  ٌٝ أنٔٝ ـه ِّىٓ ِث ٌُ ٠صغٍح تيًِ ضًٚيذ تالعالؿ فٍٝ تيزٛي         

ـ١ط ٠ّىٓ تالِصقثضر فٓ وٌه خثالعالؿ ف١ٍٙث فٓ ع٠ًك عثعدثز تٌفثِدح   

تز تٌّمصردددر ادددٟ ـدددهٚن تٌردددالـ١ثز    ٌدددهٜ تٌٛـددده ( تٌٕٙث٠دددثز تٌغًا١دددر  ) 

تٌّّٕٛـددر ٌٍّٛؽدد  تٌّمددصص ٠ٚصٛؼددـح أْ شددٛاً ٘ددىٖ تٌددٕؾُ ت١ٌ٢ددر ِقثٌؽددر  

 .أ١ِٕـر شًتفٝ تٌّففٛؽثز ت٠ًٌّر ٚوتز تٌغد١قر تٌمثزر 

 

ـ فٕدده ٔمددً تٌّففٛؽددثز ٔٙثب١ددث  ٌددٝ ؼٙددر ـى١ِٛددر ألددًٜ يٞ ِدددـح وٍّفددثز            23

ر تٌفى١ِٛدر تٌّٕمدٛي   تٌّٛؽف١ٓ ٠ىْٛ وٌه خٕثء فٍدٝ وصدثج  يِدّٟ ِدٓ تٌؽٙد     

 ١ٌٙث ٠ًٚاك ٘ىت تٌىصثج خثٌّىوًذ تٌصٟ ٠ؽح أْ شفًي٘دث تٌٛـدهذ وتز تٌقاللدر    

اٟ تٌؽٙر تٌفى١ِٛر تٌّٕمٛي ِٕٙث ٚشًتفٝ ادٟ شّد١ٍّٗ تإلؼدًتءتز تًٌِد١ّر     

 ( .تٌّؽً ) تٌّقّٛي خٙث اٟ ٚـهذ تٌرثني 
 

تالعددالؿ ل أٚ        ـ  وت امددهز أٚ أشٍفددس تٌّففٛؽددثز أٚ أ٠ددث ِددٓ ِفص٠ٛثشٙددث ل أظٕددثء          24

تإلفددثيذ ل أٚ تٌٕمددً ٠فددثي تٌّصّدددح اددٟ وٌدده  ٌددٝ تٌصفم١ددك ٚشٕفددى اددٟ ـمددٗ        

تإلؼددًتءتز تإلنتي٠ددر ٚتٌّث١ٌددر ٚتٌمث١ٔٛٔددر تٌّٕرددٛا ف١ٍٙددث اددٟ تٌمددٛت١ٔٓ        

 .ٌٚٛتبؿ تٌؽٍتءتز تٌّقّٛي خٙث  وت ِث ظدس ف١ٍٗ وٌه 
 

 ؼ١ّــ   ـ ٠مرص ِٛلــ شثخــ ٌٛــهذ تٌّففٛؽثز ٠صـُ ا١ـٗ تِصمدـثي25

تٌّففٛؽددثز تٌصددٟ ٠صمددًي تٌصرددًف ا١ٙددث ٠ٚىددْٛ ٘ددىت تٌّٛلددــ ِ لصددث أٚ نتبّددث              

ِٚؽٍٙت خثٌّقهتز تٌّالبّر خفّح عد١قـر ٚـؽُ تٌقًّ تٌّمردـص ِدٓ أؼٍدـٗ    

. 
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 ـ  ٠ّصمدً ِٛلـ تٌصرًف تٌّىوٛي تٌّففٛؽثز تٌصٟ شمـًي تٌصرًف ا١ٙـث 26

 :فٍٝ تٌٕفٛ تٌصثٌٟ         

 تٌّففٛؽثز تٌؽثي٠ر تٌصٟ ٠صُ تالِصغٕثء فٕٙث ٌقـهَ أ١ّ٘ـر ـفؾٙث – أ 

 . ٚتٌصٟ شًن ِٓ ِمصٍ  تٌٛـهتز       

 .تٌّففٛؽثز تٌّ لصر تٌصٟ تٔصٙس ِهذ ـفؾٙث ٌهٜ أِثوٓ تٌففؼ  -ج
 

ـ  تٌّففٛؽدددثز تٌصدددٟ شردددٕ  وٛٔٙدددث ِددد٠ًر ٠ؽدددـح أْ ٠دددـصُ  شدددـالاٙث خفضدددٛي                 27

٘دىٖ تٌّففٛؽدثز ادٟ ٔفدـُ ٠دـَٛ شّدـٍّٙث ادٟ         ِٕهٚج تٌؽٙدر تٌصدٟ شمردٙث   

ِٛلـ تٌصرًف ٠ٚفًي اٟ وٌه ِفضً  شالف فٍٝ تٌٕفٛ تٌّدد١ٓ ادٟ تٌّدثنذ    

(20-28. ) 
          

ـ  خقه  شّثَ  شالف تٌّففٛؽثز ت٠ًٌّر عدمث ٌٍّثنذ تٌّثخمر ٠فًي ِفضً  شدالف    28

 :٠صضّٓ 

 .أ ـ خ١ثْ خثٌّٛتن تٌصٟ شُ  شالاٙث          

 .ج ـ شثي٠ك شٕف١ى تإلشالف         

 .غ ـ تُِ تٌؽٙر تٌصٟ خثعًز ف١ٍّر تإلشالف         

 .ن ـ تٌِٛثبً تٌصٟ تشدقس اٟ تإلشالف          

٠ٚقصّده تٌّفضدً ودً ِدٓ تٌّٛؽد  تٌّّد ٚي فدٓ تٌصردًف ِٕٚددهٚج                 

تٌٛـهذ تٌصٟ شمرٙث ٘ىٖ تٌّففٛؽدثز ٠ٚفدصفؼ ودً ِّٕٙدث ادٟ ؼٙصدٗ       

 . خّٕمر ِٓ تٌّفضً 
 

فٍددٝ تٌؽٙددر تٌفى١ِٛددر أْ شدددًَ فمددهت ِددـ أـدده تٌّرددثٔـ تٌّف١ٍددـر تٌصددٟ شقّددً            ـ    29

اددٟ ِؽددثي  فددثنذ شردد١ٕـ تٌددٛيق ٍِصٍِددر اددٟ وٌدده خددثٌمٛت١ٔٓ ٚتٌصق١ٍّددثز وتز    

تٌرددٍر ٠ّٚددصٍُ ِٕددهٚج تٌّرددٕـ أٚال خددأٚي أٚف١ددر تٌّففٛؽددثز تٌصثٌفددر ِددٓ         

 .تٌّٛلـ تٌّمرص ٌىٌه 

 

تٌصٟ لًؼس فٓ ٔغثق تالِدصمهتَ ِدٛتء ٌصمثنِٙدث أٚ    ـ تٌّففٛؽثز غ١ً تٌٛيل١ر   10

الٔصٙددثء ِددهذ ـفؾٙددث ٚال ٠ّىددٓ  فددثنذ تِددصمهتِٙث ٠غدددك اددٟ عددأْ تٌصرددًف   

خشددأْ تٌصرددًف اددٟ    2997ٌّٕـددـر ( 5)ا١ٙددث شقّدد١ُ ٌٚتيذ  تٌّث١ٌددـر يلددُ    

 .تٌّٛؼٛنتز تٌمثيؼـر فـٓ ٔغـثق تالِصمهتَ 
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 ففٛؽثزتًٌلثخر فٍٝ تٌّ: تٌّثنذ تٌفثن٠ر فشًذ 
 

ـ شٕددددثط تٌّّدددد ١ٌٚر تًٌب١ّددددر فددددٓ شٕف١ددددى ٘ددددىٖ تإلؼددددًتءتز خددددًب١ُ ٚـددددهذ                  2 

تٌّففٛؽثز ِّٚ ٌٟٚ تًٌّتؼقر تٌهتل١ٍر ادٟ ٚـدهذ تٌّففٛؽدثز ٚادٝ تٌؽٙدر      

تٌفى١ِٛر وىً ٚتٌّد١ٕر شفر١ال اٟ تإلعثي تٌصٕؾ١ّٟ تٌّمصًؾ اٟ تٌٍّفك يلدـُ  

(4 . ) 
 

تٌضددددًٚي٠ر ٌصٕف١ددددى تًٌلثخددددر فٍددددٝ       تإلؼددددًتءتز ( 5)ـ ٠صضددددّٓ تٌٍّفددددك يلددددُ         1 

تٌّففٛؽددثز ٚتٌصددٟ ٠صٛلددـ أْ ٠مددَٛ ِرددّّٛ خددًتِػ تًٌّتؼقددر اددٟ تٌؽٙددثز        

 .تٌفى١ِٛر خثإلضثار  ١ٌٙث ٚشغ٠ًٛ٘ث ٚامث ٌّمصض١ثز أفّثٌُٙ 
 

ـ فٍددٝ يبدد١ُ ٚـددهذ تٌّففٛؽددثز تإل٠قددثٌ ٌؽ١ّددـ ِّدد ٌٟٚ تٌٛـددهتز تٌفًف١ددر                   3 

فددهتن  ـرددثءتز نٚي٠ددر شغغددٝ أفّددثٌُٙ   ٌه٠ددٗ ٚخمثزددر إِٔددثء تٌّففٛؽددثز خإ  

ٚخشددىً لددثا ف١ٍّددثز تٌصددهتٚي ِددٓ شّدد١ٍُ ٚشف٠ٛددً ٚتعددالؿ ٚ فددثيذ ٚٔمددً       

 .ٚشرًف ٚتٌم١ثَ خصف١ًٍ ٘ـىٖ تإلـرثءتز ٚ ؼًتء تٌصم١١ُ تٌالٌَ 
 

ـ اٟ تٌؽٙثز تٌفى١ِٛر تٌصٟ شغدك ٔؾدُ آ١ٌدر ١ٌّىٕدر تٌّىثشدح ٠غٍدح شضد١ّٓ ٘دىٖ          4 

ٔؾددثَ اًفددٝ ًٌٍلثخددر فٍددٝ تٌّففٛؽددثز    -اددٟ ِدد١ثق خددًتِػ تٌصغدد٠ًٛ   –تٌددٕؾُ 

 .٠رهي شمثي٠ً ٚزف١ر ٚشف١ٍ١ٍر شّىٓ ِٓ  ؼًتء تٌصم١١ُ تٌالٌَ 
 

 

 نٚي ٌٚتيذ تٌّث١ٌر: تٌّثنذ تٌعث١ٔر فشًذ 
 

ـ شًًِ تٌؽٙر تٌفى١ِٛر  ٌٝ ٌٚتيذ تٌّث١ٌر ّٔمٗ ِٓ لًتيتز شفه٠ط ِدهن تٌففدؼ     2 

تٌففؼ تٌمثزر خثٌّففٛؽدثز  تٌّّصؽهذ ٌه٠ٙث ٚشمَٛ ٌٚتيذ تٌّث١ٌر خصٛـ١ه ِهن 

 .تٌّشصًور خ١ٓ فهذ ؼـٙثز ـى١ِٛر ٚ فثنذ شق١ّّٙث ف١ٍُٙ ٌالٌصٍتَ خٙث 

 

ـ ش لى تٌّٛتامر تٌىصثخ١ر تٌّّدمر ٌٌٛتيذ تٌّث١ٌر فٍدٝ أ٠در تِدصعٕثءتز شمدًغ فدٓ        1 

 .ٔرٛا ٘ىٖ تٌالبفر 

  

 3        ّ ففٛؽدثز  ـ ش لى تٌّٛتامر تٌّّدمر ٌدٌٛتيذ تٌّث١ٌدر فٍدٝ شرد١ُّ خغثلدر شدهتٚي تٌ

اٟ ـثٌر تِصمهتِٙث وّمًغ فٓ ع٠ًك تٌفثِح ت٢ٌدٟ  وت ودثْ ِد١صًشح فٍدٝ     

 .وٌه أٞ شغ١١ً ا١ٙث 
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ـ  وت تيشأز تٌؽٙر تٌفى١ِٛر شقه٠ً ِهن تٌففؼ تٌّٕردٛا ف١ٍٙدث ادٟ ٘دىٖ تٌالبفدر        4

ٔص١ؽددر ّٔددك تٌّففٛؽددثز تٌّ لصددر فٍددٝ ِٚددثبظ ـفددؼ آ١ٌددر ٠ؽددح ألددى تٌّٛتامددـر  

 .ٌتيذ تٌّث١ٌر فٍٝ وٌه تٌىصثخ١ر تٌّّدمر ٌٛ

 

ـ ٠فددددك ٌٍّددددٛؽف١ٓ تٌّىٍفدددد١ٓ ِددددٓ ٌٚتيذ تٌّث١ٌددددر ِصثخقددددر شٕف١ددددى تإلؼددددًتءتز                 5 

ٚتٌمٛتفه تٌّٕرٛا ف١ٍٙث اٟ ٘ىٖ تٌالبفدر ٌدهٜ أٞ ِٛؽد  أٚ ٚـدهذ ِق١ٕدر      

نتلً تٌؽٙر تٌفى١ِٛر خّث اٟ وٌده شٛؼ١دٗ تالِصفّدثيتز ٚعٍدح تالعدالؿ فٍدٝ       

ٛن وتز زدددٍر خدددإؼًتءتز تٌصدددهتٚي ٚـدددـك  أ٠دددر  ِّصٕدددـهتز أٚ ِدددؽالز أٚ فمددد 

تٌّقث٠ٕـر تٌفق١ٍدـر نْٚ شًشدـ١ح ِّددك يِدثوٓ تٌففدؼ  ٚفٍدٝ تٌّّ ١ٌٚدـٓ ادٟ         

 .تٌؽٙـثز تٌفى١ِٛر  ش١ًّٙ ِّٙصُٙ اٟ ٘ىت تٌمرٛا 

 

 

 أـىثَ فثِر: تٌّثنذ تٌعثٌعر فشًذ 
 

ـ  شمدددـ فٍدددٝ ٚـدددهذ تٌّففٛؽدددثز ِّددد ١ٌٚر ٔشدددً تٌدددٛفٟ خأ١ّ٘دددر تٌّففٛؽدددثز              2

ؼًتءتز شهتٌٚٙث خ١ٓ ِمصٍ  ٚـهتز تٌؽٙر تٌفى١ِٛر ٌٚٙدث أْ شّدصمهَ ادٟ    ٚ 

وٌه تٌِٛثبً تٌّمصٍفر ِعً  فهتن تٌّٕشٛيتز ٚشٕؾ١ُ خدًتِػ تٌصدهي٠ح وّدث ٌٙدث     

أْ شّصق١ٓ خدٌٛتيذ تٌّث١ٌدر أٚ أٞ ؼٙدر ألدًٜ ادٟ تٌهٌٚدر ادٟ شٕف١دى ِعدً ٘دىٖ           

 .تٌدًتِػ 

 

تٌفى١ِٛدر أْ شردهي وص١دح        أٚ    ـ  اٟ ١ِثق شٕف١دى تٌدٕده تٌّدثخك ٠ّىدٓ ٌٍؽٙدر        1 

ؼ١ّددـ تإلؼددًتءتز  -ِّدد ١ٌٚٓ أٚ ِددٛؽف١ٓ  -شقّدد١ُ نتلٍددٟ ٠ٛضددؿ ٌٍّق١ٕدد١ٓ 

تٌّغٍٛخر إلٔؽثٌ أ٠ر ف١ٍّر شهتٚي  شصقٍك خثٌّففٛؽثز ـصٝ ٠ىٛٔٛت فٍٝ فٍُ 

ِّدك خٙث وّث ٠ّىٓ أْ شٛضـ ٘دىٖ تٌصق١ٍّدثز ادٟ ِمهِدر تٌفٙدـًَ  وت ودثْ       

 .ِٕفرً  ١ِصُ ش٠ٌٛقٗ أٚ  زهتيٖ  خشىً

 

ـ تِصعٕثءًت ِٓ  ؼًتءتز تٌصهتٚي تٌّقصثنذ  وت تيشأز تٌٛـدهذ تٌّق١ٕدـر تِصدـًنتن ٍِد      3

ِدددددك شّدددد١ٍّٗ ٌٍففددددـؼ يٞ ِدددددح اق١ٍٙددددث أْ شرددددهي ِددددىوًذ  ٌددددٝ ٚـددددهذ  

تٌّففٛؽثز ٠ٚصُ تٌص١ٍُّ ٚتٌصٍُّ خثإلعدثيذ فٍدٝ ٔفدُ تٌّدىوًذ ِدـ تٌصٛل١دـ       

 . ؼًتءتز تٌٕمً  ٚتٌصثي٠ك ٚشفثي خغثلر تٌصهتٚي ٌٍففؼ فٍٝ غًتي
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 ـ  اٟ تٌؽٙثز تٌفى١ِٛر تٌصٟ شغدـك تٌٕؾـُ ت١ٌ٢ــر ١ٌّىٕر تٌّىثشح شفهن  4

تٌّّ ١ٌٚـر فٓ تِصّٕثق تٌّففٛؽثز فٍٝ ِٚثبظ تٌففؼ ت١ٌ٢ر ٚخشدىً لدـثا         

تٌّففٛؽثز ت٠ًٌّر خّٛؼح لًتي ٠رهي اٟ تٌؽٙر ل ٚف١ٍدٗ ٠ؽدح فٍدٝ ٚـدهذ     

اٟ ِهن ـفؼ تٌّففٛؽثز تٌّ لصر تٌصٟ  ٠صُ تالـصفدثػ   تٌّففٛؽثز  فثنذ تٌٕؾً

خٙث الـصّثي تًٌؼٛؿ  ١ٌٙث ِّصمدال ١ٌُٚ يِددثج لث١ٔٛٔدـر ِدـ ًِتفدثذ  ٔدص      

 ( .4 -21)تٌّثنذ 

 

ـ  وت وثٔس تٌّّصٕهتز تٌّففٛؽر ِٓ تي١ّ٘ر خف١ط ٠ نٜ شقًضدٙث يٞ ضدًي  ٌدٝ      5

ِّدثز تٌفى١ِٛدر ٚغ١دً    تإللالي خثٌّرثٌؿ تٌف٠ٛ١ر ٌٍهٌٚر خشىً فثَ أٚ خثٌّ 

تٌفى١ِٛر أٚ خفمٛق تياًتن اقٍدٝ تٌؽٙدر تٌفى١ِٛدر ادٟ ضدٛء نيؼدر أ١ّ٘صٙدث        

أْ شمددَٛ خففؾٙددث فٍددٝ ِٚدد١ظ تٌففددؼ تٌّٕثِددح ٚاددٝ ِىددثْ تٌففددؼ تٌّٕثِددح      

 .ِٛتء نتلً أٚ لثيغ تٌهٌٚر 

 
 

 ــــــــــــ

 ــــــــــ

 ـــــــ
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 انثاب انثاَي

 نالئححيالحق ا
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 (1)انًهحق رقى 

 إجراءاخ ويراحم               

 انتُظيى انفُي نهًحفىظاخ
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 (1)يهحق رقى 

 إجراءاخ ويراحم انتُظيى انفُي نهًحفىظاخ

 
 

  ؼًتءتز تٌصٕؾ١ُ تٌفٕٟ ٌٍّففٛؽثز فٕه خهء شغد١ك تٌالبفر

 

تل١ٍدددث  ٌدددٝ ؼ١ّدددـ ٚـدددهتز تٌؽٙدددر              شردددهي ٚـدددهذ تٌّففٛؽدددثز شق١ّّدددث ن   -2

تٌفى١ِٛدددر ِٛضدددفر ا١دددٗ خإ٠ؽدددثٌ لغدددٛتز تٌصٕؾددد١ُ تٌفٕدددٟ ٌٍّففٛؽدددثز                 

ِّددصق١ٕر اددٟ وٌدده خّددث ٚين اددٟ ٘ددىت تٌٍّفددك ٚشغٍددح ِددٓ ٘ددىٖ تٌٛـددهتز                

 - ْ ٚؼدده-ش٠ٍٚدده٘ث خّٕددمر ِددٓ اٙددًَ تٌّففٛؽددثز تٌّقّددٛي خددٗ ٌدده٠ٙث    

 .ؽثشٙث ِٚمصًـثشٙث خشأْ شر١ٕ  ِففٛ
 

شصٍمٝ ٚـهذ تٌّففٛؽثز ّٔك اٙثيَ تٌّففٛؽثز ِٚمصًـدثز تٌصرد١ٕ      -1

ِٓ ِمصٍ  تٌٛـهتز ظُ شمَٛ خإؼًتء تٌدفط تٌصثٌٟ ِىصد١ث ١ِٚهت١ٔث ٌصدهل١ك  

 :ِث لثِس خصؽ١ّقٗ ٚتِصىّثٌٗ 

ًِتؼقدددر ت١ٌٙىدددً تٌصٕؾ١ّدددٟ ٌٍؽٙدددر تٌفى١ِٛدددر ٚلدددًتيتز  ٔشدددثء ٚشفه٠ددده  -أ           

 . شٙث تلصرثزثز ِمصٍ  ٚـهت

افددص تٌٛؽددثب  تٌصددٟ شمددصص خٙددث وددً ٚـددهذ ٚأٔددٛتؿ تٌّففٛؽددثز تٌصددٟ    -ج          

 .شٕشةٙث أٚ شصٍمث٘ث 

افص أٍِٛج وً ٚـهذ ادٟ شٕؾد١ُ ٍِفثشٙدث تٌؽثي٠در ٚع٠ًمدر تِدصمهتِٙث        -غ          

 .ِٚهٜ ـثؼصٙث  ٌٝ  ؼًتءتز أِٓ ِق١ٕٗ اٟ شهتٌٚٙث 

مهِر اق١ٍدددث ادددٟ شّددد١ّر تٌٍّفدددثز                  شددده٠ٚٓ ي َٚ تٌّٛضدددٛفثز تٌّّدددص    -ن          

 .تٌؽثي٠ر نتلً وً ٚـهذ 

 فدددهتن لددٛتبُ خدددً َٚ تٌّٛضدددٛفثز تٌصددٟ شغغدددٝ وثاددر أٔشدددغر تٌؽٙدددر                  -٘ددـ          

 .تٌفى١ِٛر ٚتِصدقثن تٌّىًي ِٕٙث 

 

شمدددَٛ ٚـدددهذ تٌّففٛؽدددثز خقددده وٌددده خصفه٠ددده ع٠ًمدددٗ تٌصرددد١ٕ  تٌّٕثِددددر   -3

 ِ ١ددر ظددُ شمددَٛ خصمردد١ص يِددٌٛ ٌٍّففٛؽددثز خّددث                 ئشددغر تٌؽٙددر تٌفىٛ

٠صالءَ ِـ ع٠ًمر تٌصر١ٕ  تٌّمصثيذ وّث شمَٛ خصه٠ٕٚٙث اٟ اًَٙ ِٛـده  

 .فٍٝ ِّصٜٛ تٌؽٙر تٌفى١ِٛر 
 

-29- 



شق١ه ٚـهذ تٌّففٛؽثز فًض تٌفًَٙ تٌّٛـه فٍٝ ؼ١ّـ ٚـهتز تٌؽٙر  -4

 .تٌفى١ِٛر ٌصم١١ّٗ ٚشصثخـ شٍمٝ ينٚن٘ث 

هذ تٌّففٛؽثز خإفهتن تٌر١ثغر تٌٕٙثب١ر ٌفًَٙ تٌّففٛؽثز خقه أْ شمَٛ ٚـ -5  

شّصىٍّٗ خصه٠ٚٓ تًٌٍِ تٌىٞ ٠فهن ِٛلـ وً ٔٛؿ ِٓ تٌّففٛؽثز اٟ ِىثْ 

تٌففؼ تٌىٞ ٠صٛتؼه ا١ٗ ِٛتء وثْ ِىثْ ـفؼ اًفٝ أٚ عدٗ ًِوـٍٞ أٚ 

 .ًِوٍٞ 

ثٔـر خٗ ٠قُّ اًَٙ تٌّففٛؽثز فٍٝ ؼ١ّـ ٚـهتز تٌؽٙر تٌفى١ِٛر ٌالِصق -6   

 .اٟ شمه٠ُ عٍدثشٙث خشأْ شهتٚي تٌّففٛؽثز 

 

 يراحم انتُظيى انفُي نهًحفىظاخ
 

تٌصر١ٕ  ل تٌص١ًٍِ ل تٌصًش١ح ل : شصىْٛ ِٓ أيخقر ًِتـً ٟٚ٘ فٍٝ تٌصٛتٌٟ     

 :ٚا١ّث ٠ٍٟ شفر١ً وٌه .  تٌفًِٙر 

 

 انتصُيف: انًرحهح األونى

 تؼـــريف
 

ٛؽثز  ٌٝ اةثز ِصؽثّٔر خثشدثؿ ع٠ًمر أٚ تٌصر١ٕ  فدثيذ فٓ شم١ُّ تٌّفف     

 . أوعً ِٓ تٌغًق تٌّرّّر ٌٙىت تٌغًض 

 

- :ٕٚ٘ثن لّّر عًق عثبقر اٟ تٌصر١ٕ  ِد١ٕٗ ا١ّث ٠ٍٟ      

 

 انتصُيف انًىضىػي -1
    

٠دصُ خّٛؼددٗ شؽ١ّددـ تٌّففٛؽدثز تٌصدٟ شمددص ِٛضدٛؿ ٚتـدده ادٟ ٚفدثء ـفددؼ لدثا خددٗ          (أ) 

 .ًّ تُِ ٘ىت تٌّٛضٛؿ ٠ف( ٍِ  ِعال خثٌّٕدر ٌألٚيتق)

 

) شدهأ ٘ىٖ تٌغ٠ًمر خصم١ُّ تٌّففٛؽثز عدمث ٌألٔشغر تًٌب١ّ١ر ٌٍؽٙر تٌفى١ِٛر ٚشّّٝ  (ج)

 :ِعثي ( أخٛتج 

 تإلنتيذ تٌق١ٍث: خثج                     

 تٌش ْٚ تإلنتي٠ر: خثج                     

 تٌصهي٠ح: خثج                     

 تٌش ْٚ تٌمث١ٔٛٔر: خثج                     
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 ٠قدً وً ِٕٙث فٓ ٔشثط اًفـٝ ( ارٛي)  ٌٝ فهذ ( خثج)ظُ ٠مُّ وً            

 : تٌصهي٠ح  ٌٝ : ٠ٕهيغ ضّٓ تٌٕشثط تًٌب١ّٟ ل اّعال ٠ّىٓ شم١ُّ خثج            

 ثزــتٌهيتِ: ارً 

 تٌصم١ٕثز تٌصهي٠د١ر: ارً                  

 تٌدًتِػ تٌصهي٠د١ر:  ارً                 

 

 ٌٝ فهذ ِٛضٛفثز ٠ّعً وً ِٕٙث ٍِ              شٛضـ ( ارً)ٚأل١ًت ٠مُّ وً            

:  ٌٝ( تٌدًتِػ تٌصهي٠د١ر)خهتلٍٗ تيٚيتق تٌصٟ شمرٗ ل اّعال ٠ّىٓ شم١ُّ ارـً 

 تٌمغظ ت٠ٌّٕٛر: ٍِ     

 فًٚض تٌصهي٠ح: ٍِ                              

 (نتلـً تٌدالن)شهي٠ح نتلٍٟ : ٍِ                              

 (لثيغ تٌدالن)شهي٠ح لثيؼٟ : ٍِ                                      

 انتصُيف االسًي -2
 

٠ّصمهَ ٘ىت تٌصر١ٕ   وت وثْ ضًٚي٠ث خصؽ١ّـ وً ِث ٠مص تُِ ِق١ٓ اٟ ٍِ  ٚتـه  (أ) 

 .ر فٓ وً ِث ٠صقٍك خٙىت تالٌُِص١ًّٙ تًٌؼٛؿ  ١ٌٗ ٌٚصى٠ٛٓ اىًذ ِصىثٍِ

             

٠صُ خّٛؼدٗ شم١ُّ تٌّففٛؽثز خفّح تيِّثء اّعال ا١ّث ٠مص تٌش ْٚ تإلنتي٠ر ٠صُ  ( ج)

 .اصؿ ٍِ  خثُِ وً ِٛؽ  ٚشٛضـ اٟ تٌٍّ  ؼ١ّـ تيٚيتق تٌمثزر خٗ 

اصؿ وىٌه اٟ تٌؽٙثز تٌفى١ِٛر تٌصٟ ٌٙث فاللر ِـ تياًتن أٚ ِـ ِ ِّثز ألًٜ ٠صُ       

 .ٍِ  خثُِ وً اًن أٚ وً ِ ِّر  شصقثًِ ِقٙث 

 

 

 انتصُيف انجغرافي -3
  

٠صُ خّٛؼدٗ شم١ُّ تٌّففٛؽثز خفّح تٌّٕثعك تٌؽغًتا١ر نتلً تٌهٌٚر وأْ ٠فصؿ ِعال ٍِ       

 .ٌىً ِٕغمٗ زف١ر اٟ ٌٚتيذ تٌرفر أٚ ٍِ  ٌىً ِٕغمٗ شق١ّ١ٍر اٟ ٌٚتيذ تٌصًخ١ر 

م١ُّ أ٠ضث خفّح تٌدٍهتْ تٌصٟ ٠صُ تٌصقثًِ ِقٙث وأْ ٠فصؿ ٍِ  ٌىً ٠ّٚىٓ أْ ٠صُ ٘ىت تٌص     

 .نٌٚر اٟ ٌٚتيذ تٌمثيؼ١ر 
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 انتصُيف انزيُي -4
 

تٌش ْٚ : ٠صُ خّٛؼدٗ شم١ُّ تٌّففٛؽثز خفّح تٌفصًذ ت١ٌٍِٕر تٌصٟ شمرٙث اّعال اٟ خثج      

 تٌّث١ٌر

 تًٌّشدثز: ارً         

 1002ًَِشدثز ٠ٕث٠ً ٌّٕر : ٍِ  : فثز وّث ٠ٍٟشفصؿ تٌٍّ               

  ٌك..َ 1002ًِشدثز ادًت٠ً ٌّٕر : ٍِ                                        

 

 انتصُيف انشكهي -5

 

خّٛؼدٗ شمُّ تٌّففٛؽثز خفّح عىٍٙث تٌمثيؼٟ ِٓ ـ١ط تٌفؽُ أٚ تٌّّثـر ِعال  (أ) 

أعًعر شّؽ١ً ل : غ ا١ٙث ِعثيٚوٌه ًِتفثذ اللصالف أٚف١ر تٌففؼ تٌصٟ ِصـهي

 .وصثٌٛؼثز ل لًتبظ 

 

اٛتش١ًل : وىٌه ٠ّىٓ خّٛؼدٗ شم١ُّ تٌّففٛؽثز خفّح عىٍٙث تٌّٛضٛفٟ ِعثي  (ج)

 .شمثي٠ًل ِىوًتز 

 

 

 قىاػذ ػايح في انتصُيف
 

فٍٝ تٌؽٙر تٌفى١ِٛر أْ شضــ لغـر إلٔشثء ٔؾـثَ ٌصر١ٕ  تٌّففٛؽثز ٌده٠ٙثل ٠ًتفدٝ خشدىً     (2)

 :أِثِٟ ِث ٠ٍٟ

 .شم١ُّ تئشغر تًٌب١ّ١ر ٚتٌفًف١ر اٟ ٚـهتشٙث تٌّمصٍفر  -أ                  

 عد١قـر تٌّففٛؽثز تٌّصهتٌٚر ِٓ ٔثـ١ر تٌشىً تٌمثيؼـٟ  -ج                 

 .ٚتٌشىً تٌّٛضٛفٟ                       

 و١ف١ـر عٍـح تٌّففٛؽـثز ِــٛتء خثالُِ أٚ ـّـح  -ؼـ                

 . ٌك .....تٌّٛضٛؿ أٚ ـّح تٌّٕغمر تٌؽغًتا١ر                       

 

٠ّىٓ ٌٍؽٙر تٌفى١ِٛر أْ شّصمهَ أوعً ِدٓ ع٠ًمدر شرد١ٕ   ٚتـدـهذ خفّدح ِمصضد١ثز تٌقّدً         (1)

 .ٌه٠ٙث 

وّث ٠ّىٓ أْ شهِـػ ع٠ًمص١ٓ أٚ أوعدً ِقدث اّدعال ٠ّىدٓ أْ  ٠ٕدـهيغ شفدس تٌصرد١ٕ  تٌؽغًتادٟ شرد١ٕ                        

أعـًعر شّؽ١ـً ل  )ٛفٟ وىٌه ٠ّىٓ فًّ ٔفّٟ تٌشٟء خثٌّٕدـر ٌٍصرٕـ١  تٌشىٍٟ آلً ِٛض

 ...( . وصثٌٛؼثز ل 
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ا١ّث ٠مص ِففٛؽثز ع ْٚ تٌقث١ٍِٓ ٠ًتفٝ تٌصم١ه خثٌصر١ٕ  تٌّفهن  (3)

خشأْ شفه٠ـط  9/97ٌٍّٛضٛفثز اٟ شق١ُّ ن٠ٛتْ تٌمهِر تٌّه١ٔر يلُ 

ٌقث١ٍِٓ تٌّه١١ٔٓ خثٌهٌٚر ٚتًٌّتِالز ٚتِصمـهتَ خ١ثٔـثز تٌٕؾثَ ت٢ٌٟ ٌّؽـً ت

 . تٌرثنيذ ٌٍه٠ٛتْ 

 

فٕه تلص١ثي ع٠ًمر أٚ عًق تٌصر١ٕ  تٌّٕثِدر اٟ تٌؽٙر تٌفى١ِٛر  ٠ًتفٝ ِث  (4)

ٍٟ٠: 

 .تٌٌّٙٛر ٚتٌدّثعر اٟ شٕف١ى٘ث  -أ                  

 .تًٌّٚٔر اٟ أْ شّصٛفح  ضثاثز ؼه٠هذ ِّصمدال  -ج                 

 .تٌش١ٌّٛر اال شغفً أ٠ث ِٓ أٔشغر تٌؽٙر  -غ                 

 .ش١ًّٙ تٌٛزٛي ت٠ًٌّـ ٌٍّففٛؽثز  -ن                  

 .تٌففثػ فٍٝ أِٓ ٠ًِٚر تٌّففٛؽثز  –٘ـ                 

 

 

 انترييز: انًرحهح انثاَيح 
 

 تؼريـف
    

صر١ٕ  تٌّصدقر ٚله تٌص١ًٍِ فدثيذ فٓ شمر١ص يٌِٛ ٌٍّففٛؽثز خّث ٠صالءَ ِـ ع٠ًمر تٌ

 . شصىْٛ ٘ىٖ تًٌٌِٛ ِٓ أيلثَ أٚ ـًٚف ٘ؽثب١ر أٚ تالظ١ٕٓ ِقث

 :ٚا١ّث ٠ٍٟ ظالض عًق عثبقر ٌٍص١ًٍِ      

 

 

 انطريقح انرقًيح انًركثح  -1
 

خأيلثَ ٍٍِّّر خهءت ِٓ ( أٞ تئشغر تًٌب١ّ١ر ٌٍؽٙر تٌفى١ِٛر) شدهأ خص١ًٍِ تيخٛتج  (أ) 

 :ِعثي( : 2)تًٌلُ 

 ْ تإلنتي٠رتٌش ٚ -2

 ع ْٚ تٌصهي٠ح  -1

 تٌش ْٚ تٌمث١ٔٛٔر -3

 تٌش ْٚ تٌّث١ٌر -4

5- … 
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شفس وـً خثج خهءت ِٓ تًٌلُ ( أٞ تئشغر تٌفًف١ر ٌٍٕشثط تًٌب١ّٟ) ظُ شًل١ُ تٌفرٛي  (ج)

 تٌش ْٚ تٌّث١ٌر-4 :ِعثي ( 2)

 ت١ٌٍّت١ٔر 4/2     

 تٌرًف 4/1     

 تًٌٚتشح 4/3     

  ٌك ………     

:ِعددـثي (.2)تٌّٛضٛفددـثز تٌصددٟ شٕددـهيغ شفددـس وددـً ارددـً خددـهءت ِددٓ تًٌلددـُ     ظددـُ شًل١ددـُ (غ)

 ت١ٌٍّت١ٔر     4/2 

 ١ِ98/99ٍت١ٔر  4/2/22             

 ١ِ99/1000ٍت١ٔر  4/2/21               

 1002/ ١ِ1000ٍت١ٔر  4/2/23              

  ٌك   ……...…        

 انطريقح انهجائيح انًركثح -2

 

تٌغ٠ًمر تًٌل١ّر تًٌّودر ِـ تِصدهتي تييلثَ خفًٚف تٌٍغر تٌقًخ١دـر  خدهءت ِدٓ تٌفدًف     ٔفُ      

 ت١ٌٍّت١ٔر  أ/ن: ِعثي(.ٜ)ٚتٔصٙثء خثٌفًف ( أ)

 98/99ؾ  ١ٍِت١ٔر /أ/ن                          

 99/1000ط  ١ٍِت١ٔر /أ/ن                          

 1000/1002ٞ  ١ٍِت١ٔر /أ/ن       

  ٌك  ….……       

 انطريقح انهجائيح انرقًيح انًزدوجح -3

 شصُ خثِصمهتَ تييلثَ ٚتٌفًٚف ِقث ل ٕٚ٘ث ٠ؽح ًِتفثذ ِهٜ وفث٠ر فــهن     

 :ِعثي . ٌغ٠ًمر تٌصر١ٕ  تٌّصدقر ( ـًف 18)تٌفًٚف     

 ت١ٌٍّت١ٔر  أ/ن

 ١ِ98/99ٍت١ٔر  22/أ/ن                     

 ١ِ99/1000ٍت١ٔر  21/أ/ن                     

 ١ِ1000/1002ٍت١ٔر  23/أ/ن   

  ٌك  ….……   

ٚتِدصمهِس  ( أ)ـ١ـط تِصمهِـس تٌفـًٚف اٟ ش١ًِـٍ تيخـٛتج ٚتٌفرـٛي خـهءت ِدٓ تٌفدًف        

 ( .2)تييلثَ اٟ ش١ًٍِ تٌّٛضٛفثز خهءت ِٓ تًٌلُ 
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 ترييز األسًاء
 

ٟ   ) ِدّٟ فدثنذ   شّصمهَ تٌؽٙثز تٌفى١ِٛدر ع٠ًمدر تٌصرد١ٕ  تال         ( يتؼدـ تٌصرد١ٕ       تالِدّ

خأْ شفصؿ ٌىً ِٓ تٌقث١ٍِٓ ٌه٠ٙث ٍِد  لهِدر خثِدّٗ فٕده تٌصفثلدٗ خثٌقّدً ٌٚص١ًِدٍ ٘دىٖ تٌٍّفدثز          

 . ٠ّصمهَ تًٌلُ تٌّهٟٔ 

 انترتية: انًرحهح انثانثح 

 تؼريف
 

٠دهي فٍدٝ   تٌصًش١ح فدثيذ فٓ شفه٠ه ِٛلـ شٛتؼه تٌّففٛؽثز اٟ ِىثْ تٌففؼ خإفغثبٙث يِدٍ       

 .٘ىت تٌّٛلـ خًّفر ٌِٚٙٛر 

 

 خطىاخ ترييز انًىقغ
 

٠ددصُ ـرددً أٔددٛتؿ ِٚددثبً  تٌففددؼ تٌّّددصمهِر اددٟ أِثوددـٓ تٌففددـؼ  نتلددـً تٌؽٙددر       (2)

 ( ……لٍتبٓ ل أنيتغ ل أيا  ل ) تٌفى١ِٛر 
 

٠قغٝ يٍِ ٌىً ٔٛؿ ِٓ ِٚثبً تٌففؼ تٌّّصمهِر فٍٝ ِّدصٜٛ تٌؽٙدر تٌفى١ِٛدر     (1)

 :وىً 

 .لٍتٔر أيا  ( ف: ) ِعثي            

 .لٍتٔر أنيتغ ( ن )                   

 .ـثًِ ـه٠هٞ ( ؾ)                   

 .أيا  ِىصد١ر ( َ )                   

  ٌك …..…                   

٠صُ ش١ًٍِ تٌِٛثبً نتلً وً ِىثْ ـفؼ فٍٝ ـهذ خف١ط ٠قغـٝ  وً ٔٛؿ ٚتـه ِدٓ   (3)

ظـُ ٠قـغٝ يلُ ًٍِّّ يؼٍتء وً ١ٍِٚر خدهءت  ( 2)تٌِٛثبً يلُ ًٍِّّ خهءت ِٓ 

٠ٚىصح فٍٝ وً ٍِ  أٚ ٚفدثء ـفدؼ يلدُ ِٛلقدٗ نتلدً ِىدثْ تٌففدؼ ٚلده         ( 2)ِٓ 

 ( .تٌفًِٙر: يتخقــث) ٠ىصفٟ خىصثخـر ٘ـىت تًٌٍِ اٟ تٌفًَٙ وّث ٘ٛ ِٛضؿ اٟ 

        شقٕدددددٝ أْ تٌّففٛؽدددددثز ِٛؼدددددٛنذ ادددددٟ لٍتٔدددددر تيياددددد  يلدددددُ                     2/1/ف: ِعدددددثي 

 .اٟ تًٌف تٌعثٟٔ ( 2)

اٟ تًٌف ( 3)شقٕٝ أْ تٌّففٛؽثز ِٛؼٛنذ فٍٝ تييا  تٌّىصد١ر يلُ 3/5/َ            

 (5)يلُ
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 تٌفًِٙـر: تًٌّـٍر تًٌتخقر 
 

 شق٠ًـ 

 
تٌفًِٙددر فدددثيذ فددٓ ن١ٌددً ٠شددصًّ فٍددٝ أِددّثء ؼ١ّددـ تٌّففٛؽددثز ٚيٌِٛ٘ددث            

  ٚتٌص١ًِدٍ ٚتٌصًش١دح تٌصدٟ أشدقصٙدث تٌؽٙدر      ٚأِثوٓ ـفؾٙث ٚوٌه ـّح عًق تٌصرد١ٕ 

 .تٌفى١ِٛر ٌٙىت تٌغًض 

 

 

 تٌمٛتفه تٌقثِر اٟ  فهتن تٌفًَٙ
 

 :٠ألى تٌفًَٙ أـه تٌشى١ٍٓ تيِث١١ِٓ تٌصث١١ٌٓ (2)

 .تٌرففثز تٌّثبدر أٚ تٌٍّصرمر نتلً ِؽً  -أ 

 تٌدغثلثز تٌّقهذ ِٓ ٚيق ِمٜٛ خّمثِثز ِمصٍفر شٕثِح أٚف١ـر  -ج           

 .ـفؾٙث                 

 

٠ّصمهَ تٌفًَٙ خشىً فثَ اٟ تٌصقدًف فٍدٝ ِىدثْ ٚؼدٛن تٌّففٛؽدثز       (1)

 .تٌّغٍٛخر ِٚٛلقٙث نتلً ٘ىت تٌّىثْ 
ادٟ تٌفردٛي فٍدٝ تٌّقٍِٛدثز تٌّغٍٛخدر       - وت ودثْ ِقدهت ٌدىٌه     -ٚله ٠ّدصمهَ أـ١ثٔدث                  

تٌد١ثٔدثز تيِثِد١ر   نْٚ تًٌؼٛؿ ٌٍّففٛؽثز ـ١ط ٠ىْٛ ِهٚٔث خٗ اٟ ٘دىٖ تٌفثٌدر   

 .تٌصٟ ٠ىعً عٍح ٘ىٖ تٌّففٛؽثز ٌّقًاصٙث 

 

ع٠ًمدر تٌصرد١ٕ    : ِٓ أُ٘ تالفصدثيتز تٌصٟ شًتفٝ اٟ شر١ُّ تٌفًَٙ  (3)

. تٌّصدقددر ل ٚأِددٍٛج عٍددح تٌّففٛؽددثز ِددٓ لدددً تٌٛـددهتز تٌّّددصف١هذ       

ٌالِصًعدددثن خصرددد١ُّ ّٔدددٛوغ  ( 1)٠ّٚىدددٓ تًٌؼدددٛؿ  ٌدددٝ تٌٍّفدددك يلدددُ  

 .تٌفًَٙ تٌّهيغ ا١ٗ 

 

ٓ أْ شفدً تٌدٕؾُ ت١ٌ٢در ١ٌّىٕدر تٌّىثشدح  وت وثٔدس ِغدمدر ادٟ تٌؽٙدر          ٠ّى (4)

تٌفى١ِٛددر ِفددً تٌفٙددثيَ تٌٛيل١ددر وددىٌه شدد نٜ خقددض ِقددهتز تٌففددؼ       

تٌٍّٚنذ خٍٛـثز شفىُ  ٌىصًٟٚٔ ٔفُ تٌغًض ِـ ًِتفثذ تٌّقث١٠ً تٌصدٟ  

 ( .3:يتؼـ تٌٍّفك يلُ ) شّصهفٝ عًتء ِعً ٘ىٖ تٌّقهتز 
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تِصمهتَ تٌفًَٙ فٍٝ ؼ١ّـ تٌٛـهتز تٌّّصف١هذ أٚ فٍٝ ٠ّىٓ أْ ٠قُّ  (5)

تٌٛـهتز تيوعً تِصمهتِث ٌدٗ ٚلده ٠دٌٛؿ ودً تٌفٙدًَ أٚ شدٌٛؿ أؼدٍتءٖ        

فٍٝ وً ٚـدهٖ ا١ّدث ٠مردٙث ٚلده ٠ىصفدٟ خٛؼدٛنٖ ادٟ ِىدثْ تٌففدؼ امدظ           

٠ٚصٛلد  تشمدثو تٌمدًتي    . ١ٌّصمهَ خٛتِغر أ١ِٓ تٌّففٛؽثز ِّٚدثفه٠ٗ  

ر خثٌؽٙدر تٌفى١ِٛدر ِعدً فدهن تٌٛـدهتز      اٟ وٌه فٍٝ تالفصدثيتز تٌمثزد 

تٌّّصف١هذ ٚفهن أِثوٓ تٌففدؼ ٚش٠ٌٛقٙدث تٌؽغًتادٟ ٚنيؼدر ت١ٌّىٕدر ادٟ       

 .ِىثشح تٌؽٙر ٚاـٝ ٚـهتز تٌففؼ 
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 (1)تٌٍّفك يلُ 

 
 تٌصٕؾ١ُ تٌّّصٕهٜ ٌٍّففٛؽثز
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 فٛؽثزخغثلر شهتٚي ِف
 

 

 تٌصق٠ً : أٚال 

 
 .فدثيذ فٓ ّٔٛوغ ِٓ أزً ٚتـه امظ ٠ّصمهَ اٟ  ظدثز ؼ١ّـ ف١ٍّثز شهتٚي تٌّففٛؽثز     

 

 

 لٛتفه تِصمهتِٙث: ظث١ٔث 

 

 .شفصؿ خغثلر ٌىً ِففٛؽر شًن  ٌٝ ِىثْ تٌففؼ  (2)

 

٠ّصًّ تٌم١ه ادٟ تٌدغثلدر خدهءًت ِدٓ شدثي٠ك شّد١ٍُ تٌّففٛؽدر ل أٚ شف٠ٍٛٙدث  ٌدٝ           (1)

 .فؼ ِىثْ تٌف

 

شفثي تٌدغثلر ٌٍففؼ فٕه شف٠ًٛ تٌّففٛؽثز تٌّصقٍمر خٙث  ٌٝ ِىدثْ ـفدؼ آلدً     (3)

 .ل أٚ ٔمٍٙث  ٌٝ ؼٙر ـى١ِٛر ألًٜ ل أٚ تٌصرًف ا١ٙث الٔصٙثء ِهذ ـفؾٙث 

 

 

 ـثالز تالِصمهتَ: ظثٌعث 

 
 :شّصمهَ تٌدغثلر اٟ  ظدثز ـثالز تٌصهتٚي تٌصث١ٌر 

 

شّد١ٍُ تٌّففٛؽدثز تٌّ لصددر أٚ تٌهتبّدر ِددٓ لددً تٌٛـددهتز تٌصٕؾ١ّ١در تٌّمصٍفددر       (2)

 .اٟ  تٌؽٙر تٌفى١ِٛر  ٌٝ ِىثْ تٌففؼ 

 

شف٠ٛددـً تٌّففٛؽددثز خدد١ٓ أِددثوٓ تٌففددؼ ٚخشددىً أِثِددٟ شف٠ٛددً تٌّففٛؽددثز     (1)

تٌّ لصر تٌصٟ ٌُ شؽً ف١ٍٙث أ٠ر ًِتؼقدثز ِٕدى آلدً ِدٕص١ٓ ِدث١ٌص١ٓ ِدٓ أِدثوٓ        

 .تًٌّو٠ٍر  ٌٝ أِثوٓ تٌففؼ تًٌّو٠ٍر  تٌففؼ تٌفًف١ر أٚ عدٗ
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تالعالؿ فٍٝ تٌّففٛؽثز اٟ أِثوٓ تٌففؼ تٌّٛؼٛنذ ا١ٙث ِدـ أٚ خدهْٚ تٌفردٛي     (3)

فٍٝ ّٔمر ِرٛيذ خٛتِغر تٌٛـدهتز تٌصٕؾ١ّ١در وتز تٌقاللدر أٚ ٌفّدثج ؼٙدثز      

 .ـى١ِٛر ألًٜ أٚ ٌفّثج تٌغ١ً 

 

ث خٛتِدددغر تٌٛـدددهتز  تِدددصقثيذ تٌّففٛؽدددثز ِدددٓ أِدددثوٓ تٌففدددؼ تٌّٛؼدددٛنذ ا١ٙددد    (4)

 .تٌصٕؾ١ّ١ر وتز تٌقاللر ِٚٓ ظُ  فثنشٙث لالي تٌّهذ تٌّمًيذ 

 

ٔمً تٌّففٛؽثز ٔٙثب١ث ِٓ ِىثْ ـفؾٙث ادٟ تٌؽٙدر تٌفى١ِٛدر  ٌدٝ ؼٙدر ـى١ِٛدر        (5)

 .ألًٜ 

 

ش١ٍُّ تٌّففٛؽثز تٌّ لصر تٌصٟ تٔصٙس ِهذ ـفؾٙث ادٟ أِدثوٓ تٌففدؼ  ٌدٝ تٌّىدثْ       (6)

 . ٛؽثز تٌّمرص ٌٍصرًف ا١ٙث ٌهٜ ٚـهذ تٌّفف

 

 شق٠ً  ـمٛي تٌدغثلر: يتخقث 

 

 : عقدر / لُّ / ًِتلدر  /  نتيذ  (2)

 .٠هْٚ ا١ٙث خ١ثٔثز تٌٛـهذ تٌصٕؾ١ّ١ر تٌصٟ شمرٙث تٌّففٛؽثز        

 

 :يلّٗ/ تُِ ِىثْ تٌففؼ  (1)

إل٠ددهتؿ تٌّففٛؽددثز تٌصددٟ شمرددٙث تٌدغثلددر    ٠ددهْٚ ا١ددٗ تِددُ تٌّىددثْ تٌّمرددص         

 .ٚيلُ ٘ىت تٌّىثْ  ْ ٚؼه 

 

 :ُ تٌّففٛؽثزيل (3)

 .٠هْٚ ا١ٗ يلُ تٌّففٛؽثز تٌّمرص ٌٙث اٟ تٌفًَٙ        

 :يلُ ِٛلـ تٌّففٛؽثز  (4)

 .٠هْٚ ا١ٗ يلُ ِٛلـ تٌّففٛؽثز نتلً ِىثْ تٌففؼ         

 :ِهذ تٌففؼ  (5)

٠هْٚ ا١ٗ فهن تٌّٕٛتز تٌّفهنذ ٌٍففؼ عدمث ٌالبفر تٌّففٛؽثز ٚوىٌه                      

 .ثج ِهذ تٌففؼ ٚشثي٠ك تٔصٙثء ِهذ تٌففؼ ٠هْٚ شثي٠ك خهء تـصّ

(6)   َ: 
٠ّٚصًّ تِصمهتَ        ( 2)٠هْٚ ا١ٗ شًٍّّ ف١ٍّثز تٌصهتٚي خهءًت ِٓ تًٌلُ 

تٌصًٍّّ اٟ أٞ خغثلر ألًٜ شفصؿ ٌٕفُ تٌّففٛؽثز ٚاٝ ٔفُ ِىثْ 

 .تٌففؼ 
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 :ٔٛؿ تٌصهتٚي  (7)

ْ تٌّمردص   وت وثْ تٌّغٍٛج ش١ٍُّ تٌّففٛؽثز اٟ تٌّىث( ش١ٍُّ) ٠ىصح  -

 .ٌىٌه 

 . وت وثْ تٌّغٍٛج شف٠ًٛ تٌّففٛؽثز ِٓ ِىثْ ـفؼ ٢لً( شف٠ًٛ)٠ىصح  -

 وت وثْ تٌّغٍٛج تالعالؿ فٍٝ تٌّففٛؽثز اٟ ٔفُ ِىثْ ( تعالؿ) ٠ىصح  -

 .تٌففؼ 

 وت وثْ تٌّغٍٛج تالعالؿ فٍدٝ تٌّففٛؽدثز ادٟ ٔفدُ ِىدثْ      ( ّٔك)٠ىصح  -

 .تٌففؼ ِـ تٌفرٛي فٍٝ ّٔمٗ ِرٛيذ ِٕٙث 

 وت وثْ تٌّغٍٛج تِصقثيذ تٌّففٛؽدثز لدثيغ ِىدثْ تٌففدؼ     (  فثيذ)٠ىصح  -

 .تٌّٛؼٛنذ ا١ٗ 

 وت ودثْ تٌّغٍدٛج ٔمدً تٌّففٛؽدثز خشدىً ٔٙدثبٟ  ٌدٝ ؼٙدر         ( ٔمدً  ) ٠ىصح  -

 .ـى١ِٛر ألًٜ 

 وت ودثْ تٌّغٍدٛج تٌصردًف ادٟ ِففٛؽدثز تٔصٙدس ِددهذ       ( شردًف  ) ٠ىصدح   -

 .ـفؾٙث 

     

 :شثي٠مٗ  (8)

 .ا١ٗ شٕف١ى  ؼًتء تٌصهتٚي ٠هْٚ تٌصثي٠ك تٌىٞ شُ        

 

 :تُِ زثـح تٌقاللر  (9)

 . ٠هْٚ تُِ تٌّٛؽ  زثـح تٌقاللر خإؼًتء تٌصهتٚي عدمث ٌدغثلصٗ تٌّه١ٔر       

 

 :يلّٗ تٌّهٟٔ   (20)

٠ددهْٚ تٌددًلُ تٌّددهٟٔ ٌٍّٛؽدد  زددثـح تٌقاللددر خددإؼًتء تٌصددهتٚي عدمددث ٌدغثلصددٗ                    

 .تٌّه١ٔر 

 

 :شٛل١قٗ   (22)

 .زثـح تٌقاللر خّث ٠ف١ه شٕف١ى  ؼًتء تٌصهتٚي تٌّغٍٛج ٠ٛلـ ا١ٗ         

 

 :ِّصٕه تٌصهتٚي   (21)

٠هْٚ ا١دٗ تِدُ تٌّّدصٕه تٌدىٞ ٠ؽ١دٍ ٌردثـح تٌقاللدر شدـهتٚي تٌّففٛؽدثز ِعدً                   

 .  ٌك  ………تٌّىوًذ أٚ تٌصق١ُّ أٚ تٌىصثج تًٌِّٟ 

 :يلّٗ   (23)

 .٠هْٚ ا١ٗ يلُ ِّصٕه تٌصهتٚي تٌّعدس ف١ٍٗ         
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 :شثي٠مٗ   (24)

 .٠هْٚ ا١ٗ شثي٠ك ِّصٕه تٌصهتٚي تٌّعدس ف١ٍٗ         

 :شٛل١ـ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز   (25)
 .٠ٛلـ ا١ٗ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز تٌّمصص خّث ٠ف١ه  ؼثٌشٗ ٌّالِر  شّثَ  ؼــًتء تٌصهتٚي        

 :ِالـؾثز   (26)
ثي٠ك شٗ ٠هْٚ ا١ٗ أ٠ر خ١ثٔثز ٠ًٜ ِفًي تٌدغثلر أ١ّ٘ر شه٠ٕٚٙث ٚخشىً لثا ٠هْٚ ا١        

 .تإلفثنذ تٌفق١ٍر ٌٍّففٛؽثز اٟ ـثٌر تِصقثيشٙث 

  ؼًتءتز تٌص١ٍُّ: لثِّث

٠مدَٛ تٌّٛؽدد  تٌّمددصص اددٟ تٌٛـدهذ تٌصٕؾ١ّ١ددر خصؽ١ٙددٍ تٌّففٛؽددثز خثٌشددىً    (2)

 :تٌّٕثِح ٌٕٛفٙث وّث ٠ٍٟ

٠ددصُ  غاللٙددث خثٌصأعدد١ً فٍددٝ آلددً ٚيلددـر ِىصٛخددر                     : تٌّددؽالز ٚتٌددهاثشً   - أ

زددددففر شث١ٌددددر ٌٙددددث خّددددث ٠ف١دددده  ٔٙددددثء تٌقّددددً ا١ٙددددث                ا١ٙددددث أٚ فٍددددٝ أٚي 

ٚودددىٌه شددده٠ٚٓ فدددهن تيٚيتق تٌّىصٛخدددر ٚفدددهن تيٚيتق تٌمث١ٌدددر ٚأ٠دددر                     

ِالـؾثز ألًٜ ٠ًت٘دث تٌّٛؽد  تٌّمدصص ظدُ ٠ٛلدـ ف١ٍٙدث ٘دٛ ٚيب١ّدر         

 .تٌّدثعً ِـ وصثخر تالُِ ٚتٌصثي٠ك 

ٓ أٚ خقدددددددهذ               تٌّفدددددددًيتز ٚتًٌّتِدددددددالز تٌمثزدددددددر خّٛضدددددددٛؿ ِقددددددد١   - ج

ِٛضددددٛفثز ِصّثظٍددددر ِددددٓ ٔددددٛؿ ٚتـدددده شٛضددددـ نتلددددً ٍِدددد  ًِشدددددر                   

خفّح شًٍّّ تٌصٛتي٠ك ٚشًلُ خأيلثَ ِصصث١ٌر ٠ٚٛضـ ادٟ  خهت٠در تٌٍّد     

يتؼدددـ تٌّٕدددثوغ تالِصًعدددثن٠ر ادددٟ                  ) ّٔدددٛوغ اٙدددًَ ِفص٠ٛدددثز ٍِددد     

 ( .٘ىت تٌٍّفك 

تٌففدددؼ ِدددٓ تٌمدددثيغ خغثلدددر شق٠ًددد  ٚفدددثء ـفدددؼ                    ٠ٍردددك فٍدددٝ ٚفدددثء   -غ         

ٚاددٝ ـثٌددر ٚضددـ   ( يتؼددـ تٌّٕددثوغ تالِصًعددثن٠ر اددٟ ٘ددىت تٌٍّفددك     ) 

تٌّٛضددٛؿ تٌٛتـدده اددٟ أوعددً ِددٓ ٚفددثء ٠ددصُ وصثخددر يلددُ تيؼددٍتء فٍددٝ    

              …ل أٞ تٌؽدددٍء تيٚي ل تٌؽدددٍء تٌعدددثٟٔ  1لؼدددـ2تٌدغثلدددر خثٌصًش١دددح ؼدددـ

 :ٓ تٌٍّفثز ٚأٚف١ر تٌففؼ ِث ٠ٍٟ ٠ًٚتفٝ اٟ ز١ثغر فٕث٠ٚ

 .ـ أْ ٠قدً تٌقٕٛتْ فٓ ِفص٠ٛثز تٌٍّ  خهلر                

 .ـ أْ ٠ىْٛ تٌقٕٛتْ ِٛؼٍ خمهي تإلِىثْ                

ـدد أْ شّددصقًّ وٍّددثز عددثبقر تالِددصمهتَ اددٟ تٌقّددً ت١ٌددِٟٛ ٌددهٜ تٌؽٙددر                    

 .تٌفى١ِٛر 
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ؼًتءتز تٌّثخمر شٕف١ى تٌصٛؼ١ٙثز تٌمثزر خثٌّففٛؽثز اٟ تٌٍّفك يلُ ٠ًتفٝ اٟ تإل -ن       

(3. ) 

 

شقه تٌٛـهذ زثـدر تٌّففٛؽثز ِىوًذ شصضّٓ خ١ثْ تٌّففٛؽثز تٌصٟ ١ِصُ ش١ٍّّٙث  (1)

( فهن تيٚيتق اٟ تٌٍّ  ِعال) ٚخفه أنٔٝ ٠هْٚ ا١ٙث تُِ تٌّففٛؽر ٚفهن ِشصّالشٙث 

 .رٛزث ف١ٍٙث اٟ البفر تٌّففٛؽثز ِٚهذ تٌففؼ تٌّمصًـر ٌٙث ِث ٌُ ٠ىٓ ِٕ

  

شٍُّ تٌّففٛؽثز  ٌٝ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز تٌّمصص ٚتٌىٞ ٠مَٛ خّغثخمر تٌّففٛؽثز فٍٝ  (3)

خ١ثٔثز تٌّىوًذ تًٌّامر خٙث ًِتف١ث أظٕثء وٌه شٕف١ى تٌصٛؼ١ٙثز تٌمثزر خثٌّففٛؽثز اٟ 

 ( .3)تٌٍّفك يلُ 

 

ٌىً ِففٛؽر ٠ٚفًي ؼ١ّـ ( خغثلر شهتٚي ِففٛؽثز ) ٠مَٛ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز خفصؿ  (4)

 .خ١ثٔثشٙث ظُ ٠ٛلـ تٌّٛؽ  تٌىٞ لثَ خص١ٍّّٙث اٟ تٌّىثْ تٌّمرص ٌٗ اٟ تٌدغثلر 

 

٠هْٚ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز ٔفُ تٌد١ثٔثز اٟ اًَٙ تٌّففٛؽثز ٌه٠ٗ ظُ ٠مَٛ خٛضـ  (5)

تٌّففٛؽثز اٟ تٌّىثْ تٌّمرص ٌٙث خقه أْ ٠ٛلـ اٟ تٌفمً تٌّمرص ٌٗ اٟ تٌدغثلر 

 .إلؼًتء تٌّغٍٛج خّث ٠ف١ه  شّثَ ت

 

 وت وثٔس تٌّففٛؽثز ِىٍّر ٌٍّ  أٚ ٚفثء ـفؼ ِٛؼٛن اٟ ِىثْ تٌففؼ ِٚهيغ اٟ  (6)

اًَٙ تٌّففٛؽثز ٠مَٛ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز خٛضقٙـث اٟ تٌّىثْ تٌّمرص ٌٙث ٚ وت 

أٞ تٌؽٍء تٌعثٟٔ ( 1ؼـ)تِصأل ٚفثء تٌففؼ ٠فصؿ ٚفثء آلً خٕفُ تالُِ ٠ٚىصح ف١ٍر 

 . ٚ٘ىىت 
 

 

 

 تءتز تٌصف٠ًٛ ؼً: ِثنِث 

 

٠قه أ١ِٓ تٌّففٛؽثز اٟ تٌّىثْ تٌىٞ ِصفٛي ِٕٗ تٌّففٛؽثز ِىوًذ شصضّٓ خ١ثْ  (2)

تٌّففٛؽثز تٌصٟ ١ِصُ ش١ٍّّٙث ٚخفه أنٔٝ ٠هْٚ ا١ٙث تُِ تٌّففٛؽر ٚفهن ِشصّالشٙث 

. 

 

٠مَٛ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز ل اٟ تٌّىثْ تٌّفٌٛر  ١ٌٗ ل خّغثخمر خ١ثٔثز تٌّىوًذ ِـ  (1)

 . تٌّففٛؽثز ٔفّٙث 
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٠ّصٛاٝ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز ل اٟ تٌّىثْ تٌّفٌٛر ِٕٗ ل خ١ثٔثز تٌصف٠ًٛ اٟ خغثلر شهتٚي  (3)

تٌّففٛؽثز تٌمه٠ّر ٌىً ِففٛؽر ٠ٚصُ  لفثٌٙث خثٌصّغ١ــً أِفٍٙث ٚعغح تيِغً 

تٌمث١ٌر خمظ ٚتـه ِثبً ل ٠ٚٛلـ ا١ٙث أ١ِٓ تٌّففٛؽثز اٟ تٌّىثْ تٌّفٌٛر  ١ٌٗ ل 

ّففٛؽثز ٌهٜ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز تٌّفٌٛر ِٕٗ خقه أْ ٠ٛلـ ٚوىٌه ششغح ِٓ اًَٙ تٌ

 .اٟ تٌفمً تٌّمرص ٌٗ اٟ تٌدغثلر خّث ٠ف١ه  شّثَ تإلؼًتء تٌّغٍٛج 

 

٠مَٛ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز ل اٟ تٌّىثْ تٌّفٌٛر  ١ٌٗ ل خفصـؿ خغثلـر شـهتٚي ِففٛؽثز  (4)

تٌّثخمر ظُ ؼه٠هذ ٌىً ِففٛؽر ٠ٚفًي ؼ١ّـ خ١ثٔثشٙث ًِتف١ث تِصىّثي شًٍّّ تٌدغثلر 

٠ٛلـ تٌّٛؽ  تٌىٞ لثَ خص١ٍّّٙث اٟ تٌّىثْ تٌّمرص ٌٗ اٟ تٌدغثلر تٌؽه٠هذ ٚشًاك 

 .خٙث تٌدغثلر تٌّثخمر 

 

اٟ  ؼًتءتز تٌصـ١ٍُّ خٛتِغـر أ١ِــٓ تٌّففٛؽثز اٟ ( 6)ٚ ( 5)شٕفى وتز تٌمغٛش١ٓ (5)

 .تٌّىثْ تٌّفٌٛر  ١ٌٗ 
 

 

  ؼًتءتز تالعالؿ: ِثخقث

 

ًذ شصضدّٓ أِدّثء ِٛؽف١ٙدث تٌّمد١ٌٛٓ خدثالعالؿ      شرهي تٌٛـهذ تٌّمصرر ِىو (2)

فٍٝ تٌّففٛؽثز تٌصٟ شدهلً ادٟ ٔغدثق تلصرثزدثشٙث ِدـ أٚ خدـهْٚ تٌفردٛي        

فٍٝ ّٔك ِرٛيذ ِٕٙث ٚوىٌه أِّثء ِٛؽف١ٙث تٌّم١ٌٛٓ خثإلفثيذ ِـ شفه٠ه 

تٌددًلُ تٌّددهٟٔ لدد٠ًٓ وددً تِددُ ل ٠ّٚىددٓ أْ شفددهن ٘ددىٖ تٌّددىوًذ ٘ددىت تٌصردد٠ًؿ   

فٍددٝ أٔددٗ شردد٠ًؿ نتبددُ ٌفدد١ٓ زددهٚي  عددقثي آلددً    خفصددًذ ِق١ٕددر أٚ أْ شددٕص  

 .خصغ١١ًٖ 

 

٠ًتؼـ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز تٌّىوًذ ٠ٚصعدس ِٓ تًٌلُ تٌّهٟٔ ٌٍّٛؽ  خّغثخمصدٗ   (1)

 .ِـ خغثلصٗ تٌّه١ٔر ٠ٚهْٚ تٌد١ثٔثز اٟ خغثلر شهتٚي تٌّففٛؽثز تٌّغٍٛخر 

  

شّددددٍُ تٌّففٛؽددددثز ٌٍّٛؽدددد  تٌّمددددصص ٌالعددددالؿ ف١ٍٙددددث خفضددددٛي أِدددد١ٓ      (3)

تٌؽددٍء تٌّمرددص ٌددىٌه نتلددً ِىددثْ تٌففددؼ وّددث ٠رددٛي ٌددٗ   تٌّففٛؽددثز اددٟ 

ّٔدمث  وت وثٔددس زدالـ١ثشٗ شّددّؿ خددىٌه ل ٚوٌده وٍددٗ خقدده شٛل١دـ تٌّٛؽدد  اددٟ     

تٌفمددً تٌّمرددص ٌددٗ اددٟ خغثلددر شددهتٚي تٌّففٛؽددـثز ٠ًٚتفددٝ أظٕددـثء وٌدده          

 ( . 3يتؼــ تٌٍّفك يلُ ) تالٌصٍتَ خثٌصٛؼ١ٙثز تٌمثزـر خثٌّففٛؽـثز 
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ّٙدددر تٌّٛؽددد  شقدددثن تٌّففٛؽدددثز  ٌدددٝ ِىثٔٙدددث خٛتِدددغر أِددد١ٓ خقددده تٔصٙدددثء ِ (4)

تٌّففٛؽددثز ِددـ تالـصفددثػ خأزددً تٌّددىوًذ ًٌٍؼددٛؿ  ١ٌٙددث ِّددصمدال فٕدده وددً        

ًِتؼقر يٞ ِدٓ تٌدٛتينذ أِدّث ُ٘ ا١ٙدث خقده أْ ٠ٛلدـ أِد١ٓ تٌّففٛؽدثز ادٟ          

 .تٌفمً تٌّمرص ٌٗ اٟ تٌدغثلر خّث ٠ف١ه  شّثَ تإلؼًتء تٌّغٍٛج 

 

ٝ تٌّففٛؽدثز ٌغ١دً ِدٛؽفٟ تٌؽٙدر تٌفى١ِٛدر أٚ ٌفّدثج        وت وثْ تالعالؿ فٍد  (5)

ؼٙر ـى١ِٛر ألًٜ ل أٚ  وت وثْ تالعالؿ ١ِصُ فٍٝ ِففٛؽثز ٠ًِر أٚ وتز 

عد١قر لثزر شٕفى وتز تإلؼدًتءتز تٌّدثخمر ِدـ تٌصعددس ِدٓ زدهٚي تٌّدىوًتز        

 ( .22-20)ٚاٟ تٌّثنذ ( 9-20)ٚتٌصقث١ُِ تٌّٕرٛا ف١ٍٙث اٟ تٌّثنذ 
  

 ز تإلفثيذ ؼًتءت: ظثِٕث 

 

٠ًتؼـ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز تٌّىوًذ تٌّٕرٛا ف١ٍٙث اٟ  ؼًتءتز تالعـالؿ اٟ  (2)

٠ٚصعدددس ِددٓ تٌددًلُ تٌّددهٟٔ ٌٍّٛؽدد  خّغثخمصددٗ ِددـ   ( 2-ِددثخقث) ٘ددىت تٌٍّفددك 

 .خغثلصٗ تٌّه١ٔر 
 

٠هْٚ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز تٌد١ثٔثز اٟ خغثلر شهتٚي تٌّففٛؽثز ِـ ًِتفثذ        وصثخر  (1)

ِد١ٕث فٍٝ تٌصٛتٌٟ شثي٠ـك  فثيذ تٌٍّ  ( ِٓ ـــــ ـصٝ ـــــ ) غ٠ًٓ شثي٠ك تٌصهتٚي فٍٝ ِ

 .ٚتٌصثي٠ك تٌّمًي إلفثنشٗ 

شٍُّ تٌّففٛؽثز ٌٍّٛؽ  تٌّمصص خقه شٛل١قٗ ٚوىٌه شٛل١ـ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز وً اٟ  (3)

تٌفمً تٌّمرص ٌٗ اٟ خغثلر شهتٚي تٌّففٛؽثز ل ِـ ٚضـ زٛيذ ِٓ تٌدغثلر نتلً 

ٌٝ شثي٠ك تٌّمًي إلفثنشٗ ٠ٚفصفؼ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز خأزً تٌٍّ  ٌصٕد١ٗ تٌّٛؽ   

 .تٌدغثلر 

٠ضـ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز أزً تٌدغثلر اٟ ٍِ  لثا ٠فصؿ ٌّصثخقر تإلفثيتز ٚشهيغ ا١ٗ  (4)

 . ؼ١ّـ زٛي تٌدغثلثز تٌمثزر خثإلفثيذ ًِشدر ـّح شثي٠ك تإلفثنذ تٌّمًي 

شٙث ٠مَٛ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز فٕهِث ٠ق١ه زثـح تٌقاللـر تٌّففٛؽثز تٌصٟ ِدك ٌٗ تِصقثي (5)

خًّتؼقصٙث ٚتٌصعدس ِٓ فهن٘ث ٚشٍٍّّٙث ٚـثٌصٙث ٚفهَ ٚؼٛن  ضثار ف١ٍٙث أٚ فدط 

 .خٙث 
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٠هْٚ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز تٌصثي٠ك تٌفقٍٟ ٌإلفثنذ اٟ ـمً تٌّالـؾثز اٟ تٌدغثلر ظُ  (6)

 .٠ق١ه٘ث  ٌٝ ِىثٔٙث ٠ّٚصدقه زٛيذ تٌدغثلر ِٓ تٌٍّ  
 

 مً ؼًتءتز تٌٕ: شثِقث 

 

شقه تٌٛـهذ زثـدر تٌقاللر ِىوًذ شؽ١ٍ ٔمً تٌّففٛؽثز خرفر ٔٙثب١ر  ٌٝ ؼٙر ـى١ِٛر  (2)

 .ألًٜ خٕـثء فٍٝ وصثج ٘ىٖ تٌؽٙر ٚتٌىٞ ٠صُ  ياثلٗ خثٌّىوًذ 

 

٠ًتؼـ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز تٌّىوًذ ٚتٌىصثج تًٌّاك خٙث ٠ٚصأوه ِٓ تًٌلُ تٌّهٟٔ ٌرثـح  (1)

 .تٌقاللر ِٓ ٚتلـ خغثلصٗ تٌّه١ٔر 

 

ْ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز تٌد١ثٔثز اٟ خغثلر شهتٚي تٌّففٛؽثز ظُ ٠ٍُّ تٌّففٛؽثز ٠هٚ  (3)

 . ٌرثـح تٌقاللر خقه شٛل١قٗ اٟ تٌفمً تٌّمرص ٌٗ اٟ تٌدغثلر 

 

٠ف١ً أ١ِٓ تٌّففٛؽثز خغثلر شهتٚي تٌّففٛؽثز  ٌٝ تٌففؼ ٌه٠ٗ ًِامث خٙث أزً  (4)

أِفٍٙث ٚعغح تيِغً تٌّىوًذ ٚتٌىصثج ٚوٌه خقه أْ ٠مَٛ خإلفثي تٌدغثلر خثٌصّغ١ً 

تٌمث١ٌر خمظ ِثبً ٚوىٌه ٠شغح خ١ثٔثز تٌّففٛؽثز ِٓ تٌفًَٙ ٠ٚٛلـ فٍٝ تٌدغثلر 

 .خّث ٠ف١ه  شّثَ تإلؼًتءتز 

شٕفى اٟ تٌؽٙر تٌفى١ِٛر تٌّٕمٛي  ١ٌٙث تٌّففٛؽثز  ؼًتءتز تٌص١ٍُّ تٌّٕرٛا ف١ٍٙث   (5)

 .اٟ ٘ىت تٌٍّفك 

  ؼًتءتز تٌصرًف: فثعًت 

 

ز اٟ تٌّىثْ تٌىٞ ِدصفثي  ١ٌدٗ تٌّففٛؽدثز تٌّ لصدر  ٌدٝ تٌصردًف       ٠مَٛ أ١ِٓ تٌّففٛؽث (2)

 .الٔصٙثء ِهذ ـفؾٙث خإفهتن ِىوًذ شصضّٓ تُِ وً ِففٛؽر ٚفهن ِفص٠ٛثشٙث 

 

٠مددَٛ يبدد١ُ تٌٛـددهذ عثٌدددر تٌصرددًف أٚ يبدد١ُ ٚـددهذ تٌّففٛؽددثز  وت وددثْ تٌصرددًف         (1)

وًذ خّددث ٠ف١دده  ِغٍٛخددث خٛتِددغر إِٔددثء تٌّففٛؽددثز تٌصددثخق١ٓ ٌددٗ خًّتؼقددر ٚتفصّددثن تٌّددى    

 .ِٛتامصٗ فٍٝ شٕف١ى تإلؼًتء تٌّغٍٛج 
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 .٠هْٚ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز تٌد١ثٔثز اٟ خغثلر شهتٚي تٌّففٛؽثز  (3)

 

٠ًتؼـ ِّ ٚي تٌصرًف خ١ثٔثز تٌّىوًذ خّغثخمصٙدث ِدـ تٌّففٛؽدثز تٌّغٍدٛج تٌصردًف       (4)

 .ا١ٙث ظُ ٠ٛلـ اٟ تٌفمً تٌّمرص ٌٗ اٟ خغثلر شهتٚي تٌّففٛؽثز 

 

تٌصرًف تٌّففٛؽثز ٠ٍُّٚ تٌدغثلر  ٌٝ أ١ِٓ تٌّففٛؽثز ِـ ّٔمٗ ِٓ ٠ّصٍُ ِّ ٚي  (5)

 .تٌّىوًذ تٌّشثي  ١ٌٙث 

 

٠فضً ِٕهٚج تٌٛـهذ تٌغثٌدر أٚ أِد١ٓ تٌّففٛؽدثز تٌّمدصص  شّدثَ ف١ٍّدر تإلشدالف ادٟ         (6)

 .ٔفُ ٠َٛ ش١ٍّّٙث  وت وثٔس تٌّففٛؽثز ٠ًِر أٚ وتز عد١قر لثزٗ 

 

(7)  ً ف ادددٟ تٌّففٛؽدددثز تٌٛيل١دددر خإشالاٙدددث ٠مدددَٛ ِّددد ٚي تٌصردددًف خإشّدددثَ ف١ٍّدددر تٌصرددد

خثِصمهتَ تيؼٍٙذ تٌّمررر ٌىٌه ظُ ٠ٍّّٙث ٌٍّصقٙه تٌّصقثله ِـ تٌؽٙر تٌفى١ِٛر وّدث  

 .فٍٝ تٌّففٛؽثز غ١ً تٌٛيل١ر ( 10-تٌّثنذ تٌقثعًذ )٠غدك ٔص 

 

٠ّصٍُ ِٕهٚج تٌٛـدهذ تٌغثٌددر أٚ تٌّمدصص ِدٓ ِّد ٚي تٌصردًف ِدث ٠ف١ده  شّدثَ ف١ٍّدر            (8)

َ خشدأْ تٌصردًف ادٟ    2997ٌّٕر  5ؼًتءتز شق١ُّ ٌٚتيذ تٌّث١ٌر يلُ تٌصرًف ٚامث إل

 .تٌّٛؼٛنتز تٌمثيؼر فٓ ٔغثق تالِصمهتَ 

 

٠ف١ددً أِدد١ٓ تٌّففٛؽددثز خغثلددر شددهتٚي تٌّففٛؽددثز  ٌددٝ تٌففددؼ ٌه٠ددٗ ًِامددث خٙددث ّٔددمر      (9)

تٌّىوًذ ٚوٌه خقه أْ ٠مَٛ خإلفثي تٌدغثلر خثٌصّغ١ً أِفٍٙث ٚعغح تيِغً تٌمث١ٌر خمدظ  

وىٌه ٠شغح خ١ثٔثز تٌّففٛؽثز ِٓ تٌفًَٙ  ٠ٚٛلـ فٍٝ تٌدغثلر خّث ٠ف١ده  شّدثَ   ِثبً ٚ

 . تإلؼًتءتز 

 تٌففؼ : ـثنٞ فشً 

    

٠ففؼ أزً خغثلر شهتٚي تٌّففٛؽثز ٌّهذ لّّر فشً ِٕر ِٓ شثي٠ك تٔصٙثء تٌقًّ خٙث 

. 
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 تطاقح تذاول يحفىظاخ

 :رقى انًحفىظـــاخ     :قسـى     :إدارج  

 :رقى يىقغ انًحفىظاخ     :شؼثح     :حيراقث

 سُح  :يذج انحفظ         

 :   /   /إنى :   /  /   يٍ     :رقًه   :أسًه -يكاٌ انحفظ

 

 و
َـىع 

 انتذاول

 تاريخه
اسى صاحة 

 انؼالقــح

رقى 

 انًذَي

 تىقيؼه
يستُذ 

 انتذاول

 رقًه
تىقيغ أييٍ 

 انًحفىظاخ

 يالحظاخ
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 ِؽّٛفر تٌّٕثوغ تالِصًعثن٠ر

 
ِؽّٛفر تٌّٕثوغ تالِصًعثن٠ر ٟ٘ تٌصٟ ٠ّىٓ ٌٍؽٙر تٌفى١ِٛر تالِصفثنذ      

ِٕٙث اٟ شٕؾد١ُ شدهتٚي ِففٛؽثشٙدث ِدٛتء خثِدصمهتَ تٌصرد١ُّ تٌّقدًٚض وّدث         

٘دددٛ أٚ شقه٠ٍدددٗ خثإلضدددثار  ١ٌدددٗ أٚ تٌفدددىف ِٕدددٗ خّدددث ٠ٕثِدددح عد١قدددر تٌقّدددً       

 :١ِر ٚ٘ىٖ تٌّٕثوغ ٟ٘ ِٚصغٍدثشٗ اٟ تٌؽٙر تٌفىٛ
 

 :ّٔٛوغ اًَٙ ن١ًٌ تٌّففٛؽثز ( 2)     

ٚ٘دددٛ تٌددده١ًٌ تٌدددىٞ ٠شدددصًّ فٍدددٝ أِدددّثء ؼ١ّدددـ تٌّففٛؽدددثز ٚأِثوٕٙدددث          

ٚشّددصقٍّٗ تإلنتيتز تٌّّددصف١هذ فٕدده عٍدٙددث ٌٍّففٛؽددثز وّددث ٠ّددصقٍّٗ أِدد١ٓ      

٠ًؼدـ  )تٌّففٛؽثز اٟ تٌصقدًف فٍدٝ ِٛتلدـ تٌّففٛؽدثز نتلدً ِىدثْ تٌففدؼ        

( 2ر تًٌتخقر اٟ تٌٍّفك يلُ ـً  ٌٝ تٌّثنذ تٌصثِقر ل ٚتٌٝ تًٌّـٍـز١اٟ تٌصفث

. 
 

 :ّٔٛوغ اًَٙ ِفص٠ٛثز ٍِ  ( 1)    

ٚ٘ددٛ ّٔددٛوغ لددثا خثٌٍّفددثز ٠ٚٛضددـ اددٟ خهت٠ددر تٌٍّدد  ٌصّدد١ًٙ تالعددالؿ                

 .ف١ٍٗ 

 
 :ّٔٛوغ خغثلر شق٠ً  ٚفثء تٌففؼ ( 3)

ٍِد  ل فٍددر ل   ) مدثيغ   ٚ٘ٛ ّٔدٛوغ ٠دصُ ٌردمٗ فٍدٝ ٚفدثء تٌففدؼ ِدٓ  تٌ          

 .ٌص١ًّٙ تٌصقًف ف١ٍٗ (  ……تِغٛتٔر ل

 
 :ّٔٛوغ خغثلر  ـثٌر ( 4)

ٚ٘ددٛ ّٔددٛوغ ٠ّددصمهَ فٕددهِث ٠ىددْٛ ِددٓ تٌددالٌَ شىددًتي ٚضددـ تٌّففٛؽددر           

تٌٛتـهذ اٟ توعً ِدٓ ٍِد  أٚ ٚفدثء ـفدؼ ا١دصُ تالِصقثضدر فدٓ وٌده خدأْ          

ٙدث خ١ّٕدث   شٛضـ تٌّففٛؽثز اٟ تٌٍّد  تٌدىٞ ٠ىدْٛ أوعدً أ١ّ٘در خثٌّٕددر ٌ      

٠ٛضدـ ٘دىت تٌّٕدٛوغ ادٟ أٚف١ددر تٌففدؼ تيلدًٜ ٌالوصفدثء خّدث ٠صضددّٕٗ أٚ         

 .ٌص١ًّٙ تًٌؼٛؿ ٌألزً 
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 ّٔٛوغ اًَٙ ن١ًٌ تٌّففٛؽثز
 

 

 :ِىثْ تٌففؼ    :                  ٌٚتيذ    

 :يلّـــٗ     :                    نتيذ     

 :ًِتلدر   

 

 تًٌلُ َ
 تُِ 

 انًحفىظاخ

 يلُ 

 تٌّٛلـ

ٍِمص 

 تٌّفص٠ٛثز

شثي٠ك 

 تالٔصٙثء
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 ّٔٛوغ اًَٙ ِفص٠ٛثز ٍِ 
 

 

 :ِٛضٛؿ تٌٍّ  :                                      ٌٚتيذ     

 :يلـُ تٌؽـٍء  :                                       نتيذ      

 :فـهن تيٚيتق                                :        ًِتلدر    

 :شثي٠ك  لفثٌـٗ                                              

 

 تٌّٛضـــٛؿ ًٍِّّ
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 ّٔٛوغ خغثلر شق٠ً  ٚفثء تٌففؼ
 

 

 

 

 

 

 :ٛفــٗ ِٛض:                                       ٌٚتيذ 

 :يلـّـــٗ  :                                        نتيذ  

 :فهن ِفص٠ٛثشٗ :                                       ًِتلدر

 :تٌؽـــٍء                                                 

 

 :شثي٠ك  لفثٌٗ 

 :شثي٠ك تٔصٙثء ِهذ تٌففؼ 
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 ّٔٛوغ خغثلـــر  ـثٌـــر
 

 

 

 

 

 :خ١ثٔثز ٚفثء تٌففؼ تٌّٛؼٛنذ ا١ٗ تٌّففٛؽثز 
 

 :ِٛضٛفٗ

 :يلّــٗ 

 :تٌؽـٍء  

 :شًٍّّ تٌّففٛؽثز خهتلٍٗ 

 

 

 :ٍِمص ِفص٠ٛثز تٌّففٛؽثز 

 
 :ٚيتن ِــــٓ    

 :اـــــــٟ    

 :ِٛضٛفٙـــث    

 :ِٛؼٍ ِفص٠ٛثشٙث    
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 (3)تٌٍّفك يلُ 

 أُ٘ تٌصٛؼ١ٙثز ٚتٌّقث١٠ً خشأْ تٌّففٛؽثز
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 ( 3) تٌٍّفك يلُ 
 أُ٘ تٌصٛؼ١ٙثز ٚتٌّقث١٠ً خشأْ تٌّففٛؽثز

 

ٚضقس تٌصٛؼ١ٙثز ٚتٌّقث١٠ً تٌصث١ٌر ٌالِصًعثن خٙث اٟ شؽ١ٍٙ أِثوٓ      

 .تٌففؼ ٚشهتٚي ِفص٠ٛثشٙث 

 

 أُ٘ تٌصٛؼ١ٙثز تٌمثزر خثٌّففٛؽثز: أٚال 

 
شددددٛا١ً تٌّصغٍدددددثز تٌضددددًٚي٠ر فٕدددده تٌٍؽددددٛء ٌإلضددددثءذ تٌغد١ق١ددددر أٚ   

تٌردددٕثف١ر ِعدددً شؽٕدددح ِدددمٛط أعدددقر تٌشدددُّ أٚ شٛؼ١دددٗ تإلضدددثءذ        

 .تٌّدثعًذ فٍٝ تٌّففٛؽثز 

 

شدٛا١ً تٌد١ةددر تٌغد١ق١ددر تٌّالبّدر اددٟ أِددثوٓ تٌففدؼ ِعددثي شددٛا١ً ِّددص٠ٛثز    (  1)      

 .تيذ ٚتًٌعٛخر تٌّالبّر ٚشأ١ِٓ تٌٕؾثار تٌّّصًّذ تٌفً

 

شددٛا١ً أٔؾّددر تيِددٓ ٚتٌّددالِر تٌّالبّددر ٚخفدده أنٔددٝ تٌّصغٍدددثز تٌصددٟ         (  3)

 .شفهن٘ث تإلنتيذ تٌقثِر ٌإلعفثء 

 

شٛا١ً ِصغٍدثز ز١ثٔر تٌّففٛؽثز ِعً فهَ شؽثٌٚ تٌفه تيلرٝ تٌدىٞ   (4)

ٌىددً ٔددٛؿ ِددٓ  ٠ّددصٛفدٗ ٚفددثء تٌففددؼ ٚتشدددثؿ ع٠ًمددر تٌففددؼ تٌّٕثِدددر

 . تٌّففٛؽثز 

 

ًِتفثذ أزٛي شدهتٚي تٌّففٛؽدثز ِٚصغٍددثز ٘دىت تٌصدهتٚي ِعدً شّد١ًٙ         (5)

تِصًؼثفٙث ِٓ لالي شًش١دٙث نتلً ِىدثْ تٌففدؼ خفّدح نيؼدر تٌغٍدح      

 .ف١ٍٙث وٍّث أِىٓ 

ٚخرفر لثزدر ًِتفدثذ تٌّصغٍددثز تٌف١ٕدر ٚتٌمث١ٔٛٔدر تٌصدٟ شردهي فدٓ         

ٌد١ةدددر فٕددده تٌصردددًف ادددٟ   خٍه٠دددر تٌى٠ٛدددس ٚت١ٌٙةدددر تٌقثِدددر ٌفّث٠دددر ت   

تٌّففٛؽددثز تٌصددٟ شٕصٙددٟ ِددهذ ـفؾٙددث ٚشٍدده تٌصددٟ شمددًغ فددٓ ٔغددثق       

 .تِصمهتَ ٚـهتز تٌؽٙر تٌفى١ِٛر 
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 أُ٘ ِقث١٠ً تلص١ثي ِقهتز تٌففؼ تٌّالبّر: ظث١ٔث

 
ِددهٜ تٌفثؼددر  ٌددٝ ِصغٍدددثز تيِددٓ ٚتٌّدد٠ًر ٚتٌّصغٍدددثز تٌمثزددر اددٟ     (2)

 .ـّث٠ر تٌّففٛؽثز 
 

 .ن تًٌّتؼقثز تٌصٟ شصُ ف١ٍٙث فهن تًٌّتؼق١ٓ ٚفه (1)

 

 ٚيلر ل ِّصٕه ل ل٠ًغر ل ِؽً ل ع٠ًظ ) شٕٛؿ أعىثي تٌّففٛؽثز  (3)

 ِـمًٚءذ ل ) أٚ ِٛتزفثشٙــث (  ……ِّؽً ل ألًتا ضـٛب١ر ل              

 (  …ٍِفـثز ل فٍح  ل ) ٚشٕٛؿ أٚف١ر ـفؾٙث ( ِّّٛفر ل ًِب١ر              

 .ٚفهن٘ث             

 .ٕر تٌّىثشح تٌّغدمر اٟ تٌؽٙر تٌفى١ِٛر نيؼر ١ِى (4)

 

 .تالفصّثنتز تٌّث١ٌر تٌّصٛاًذ  (5)

 

 .أِقثي ِٚثبً تٌففؼ ٚلغـ غ١ثي٘ث ٚشىٍفر ششغ١ٍٙث ٚز١ثٔصٙث  (6)

 

 .تٌقًّ تالاصًتضٟ ١ٌٍِٛر تٌففؼ  (7)

 

 .تٌقّك ٚتٌّقر تٌصم١ٕ٠ٍر ١ٌٍِٛر تٌففؼ  (8)

 

 .ِهٜ ٌِٙٛر تِصمهتَ ١ٍِٚر تٌففؼ  (9)

 

ٟ شٛاً٘دددث ِٚددد١ٍر تٌففدددؼ ِعدددً تٌدددصفىُ  ِدددهٜ تٌفثؼدددر ٌٍصّددد١ٙالز تٌصددد  (20)

تإلٌىصًٚٔددٟ اددٟ تِددصًؼثؿ تٌٍّفددثز ٚتٌصٛلدد  تٌددىتشٟ اددٟ ـثٌددر ـددهٚض    

عثيئ ٚ ِىث١ٔر تٌصف٠ًه ت١ٌهٚٞ فٕه تٔمغثؿ تٌص١ثي تٌىًٙخدثبٟ خثٌّٕددر   

 .ٌٍِٛثبً تٌصٟ شقصّه اٟ ششغ١ٍٙث فٍٝ تٌىًٙخثء ِٚث  ٌٝ  وٌه 

 

 .١ّٗ ِٛلـ ِىثْ تٌففؼ ِّٚثـصٗ ٚأخقثنٖ ٚعد١قر شرّ (22)
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 (4)تٌٍّفك يلُ 

 تإلعثي تٌصٕؾ١ّٟ تٌّمصًؾ

 ٌٛـهذ تٌّففٛؽثز
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 ( 4) تٌٍّفك يلُ 

 تإلعثي تٌصٕؾ١ّٟ تٌّمصًؾ ٌٛـهذ تٌّففٛؽثز

 
ٚضددـ ٘ددىت تإلعددثي تٌصٕؾ١ّددٟ ٌالِصًعددثن خددٗ فٕدده  ٔشددثء أٚ شغدد٠ًٛ ت١ٌٙىددً          

مَٛ خقٍّٙث اٟ تٌؽٙثز تٌفى١ِٛر خف١ط ال شغفً تٌصٕؾ١ّٟ ٌٛـهذ تٌّففٛؽثز أٚ ِٓ ٠

 .أ٠ث ِٓ تاللصرثزثز ٚتئشغر تًٌب١ّ١ر تٌصٟ ٠ؽح فٍٝ ٘ىٖ تٌٛــهذ تٌم١ثَ خٙث 

٠ٚمصرددددً ٘ددددىت تٌّمصددددًؾ فٍددددٝ تِددددصقًتض تاللصرثزددددثز تٌقثِددددر ٌٛـددددهذ     

ٔشددثط يبدد١ُ ٚـددهذ تٌّففٛؽددثز ل   :  تٌّففٛؽددثز ٚتئشددغر تًٌب١ّدد١ر ا١ٙددث ٚ٘ددٝ    

 .ؽثز ل ٔشثط تٌصرًف ل ٔشثط تًٌّتؼقر تٌهتل١ٍر ٔشثط ٚـهذ تٌّففٛ

 

 تاللصرثزثز تٌقثِر ٌٛـهذ تٌّففٛؽثز: أٚال 

 فهتن تٌىفثءتز تٌدش٠ًر تٌمثنيذ فٍدٝ شٕف١دى أٔشدغر تٌّففٛؽدثز خىثادـر       (2)

 .شمررثشٙث ٚتاليشمثء خأنتبٙث 
 

 .ـفؼ ٚز١ثٔر تٌّففٛؽثز خىثار أٔٛتفٙث ٚضّثْ ـّٓ شهتٌٚٙث  (1)
 

تٌّففٛؽثز ٚو١ف١ر شهتٌٚٙث خد١ٓ ِمصٍد  تٌٛـدهتز    ٔشـً تٌٛفٟ خأ١ّ٘ر  (3)

. 
 

 . ضّثْ ًِفر ٌِٚٙٛر تٌٛزٛي ٌٍّففٛؽثز اٟ أِثوٓ شهتٌٚٙث  (4)
 

شٛا١ً أِثوٓ تٌففؼ تٌّالبّدر ِدٛتء ِدٓ ٔثـ١در تٌصرد١ُّ أٚ تٌصؽ١ٙدٍتز        (5)

 .أٚ تٌر١ثٔر 
 

تالٌصددٍتَ خصٕف١ددى البفددر تٌّففٛؽددثز تٌرددثنيذ فددٓ ٌٚتيذ تٌّث١ٌددـر ٚأ٠ددـر   (6)

 .ثز ِثخمر أٚ الـمر وتز زٍر خٙث لٛت١ٔٓ أٚ شق١ٍّ

تٌصردددًف ادددٟ تٌّففٛؽدددثز تٌصدددٟ تٔصٙدددس ِدددهذ ـفؾٙدددث ٚتٌّففٛؽدددثز      (7)

 .تٌؽثي٠ر تٌصٟ ال ٠ٛؼه ِث ٠هفٛ  ٌٝ تالـصفثػ خٙث 
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 ٔشثط يب١ُ ٚـهذ تٌّففٛؽثز: ظث١ٔث

 
تإلعًتف فٍٝ شؽ١ٍٙ أِثوٓ تٌففؼ ٚشغد١ك تٌّقث١٠ً تٌّٕرٛا ف١ٍٙث  (2)

 .شأْ وٌه اٟ البفر تٌّففٛؽثز خ

تإلعًتف ت١ٌِٟٛ فٍٝ ؼ١ّـ أٔشغر تٌّففٛؽثز  ٚشٍمٟ  شمثي٠ً  (1)

 . ٔؽثٌ٘ث 

 .تفصّثن اًَٙ تٌّففٛؽثز ٚشفه٠عثشٗ لدً تالِصمهتَ  (3)

تفصّثن شق١ٍّثز تٌفًٌ ٚشفه٠ط ِهن تٌففؼ ٚتفصّثن ف١ٍّثز تٌصف٠ًٛ  (4)

 .ٚتٌصرًف

 .شٕف١ى خقض تإلؼًتءتز تًٌلثخ١ر خشىً تلصدثيٞ ِفثؼا  (5)

أِّثء تٌّم١ٌٛٓ خصهتٚي تٌّففٛؽثز ت٠ًٌّر ٚوتز  ِصثخقر تفصّثن (6)

 .تٌغد١قر تٌمثزر 

 تإل٠قثٌ خإـثٌر تٌّصّدد١ٓ اٟ امه أٚ  شالف تٌّففٛؽثز أٚ أ٠ث ِــٓ (7)

 .ِفص٠ٛثشٙث  ٌٝ تٌصفم١ك ٚشٍمٝ ٔصثبؽٗ 

 .شغد١ك ٔؾُ ١ِىٕر تٌّىثشح وٍّث شفممس تٌؽهٜٚ ٚشٛاًز تإلِىثٔثز  (8)
 

 

 َشاط انًحفىظاخ: ثانثا 

 

 فٓ شٕف١ىٖ إِٔثء تٌّففٛؽثز وً اٟ ِىثْ تٌففـؼ تٌّـمرص ٌـ٠ّٗأي  

 :٠ٚصضّٓ ٘ىت تٌٕشثط ِث ٠ٍٟ        

 

شٍمٝ تٌّففٛؽثز تٌّ لصر ٚتٌهتبّر ِٓ ِمصٍ  تٌٛـهتز ٚ ٠هتفٙث ادٟ   (2)

تيٚف١دددددر ٚتٌّٛتلدددددـ تٌّٕثِددددددر ٌٙدددددث ٚتٌّفثاؾدددددر ف١ٍٙدددددث ٚشّددددد١ًٙ 

 .تِصًؼثفٙث 

 

ؼًتءتشٙدددث ادددٟ ؼ١ّدددـ  تِدددصمهتَ خغثلدددـر  شدددهتٚي ِففٛؽدددثز ٚشٕف١دددى     (1)

 .ف١ٍّثز تٌصهتٚي ِٓ شٍُّ ٚشف٠ًٛ ٚتعالؿ ٚ فثيذ ٚٔمً ٚشرًف 
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شٕف١ى ِدث ٠مردٙث ضدّٓ تٌصٛؼ١ٙدثز ٚتٌّقدث١٠ً تٌّٕردٛا ف١ٍٙدث ادٟ          (3)

 .البفر تٌّففٛؽثز 

 

 . ٔشثء اًَٙ تٌّففٛؽثز ِٚصثخقر شفه٠عٗ  (4)

 

تشمدددثو تإلؼدددًتءتز تٌالٌِدددر الفصّدددثن ِدددهن تٌففدددؼ خشدددأْ تٌّففٛؽدددثز   (5)

 .صؽهذ تٌّّ

 

تٌفًٌ تٌّٕٛٞ ٌٍّففٛؽثز تٌّ لصر تٌصٟ تٔصٙدس ِدهن ـفؾٙدث ٚ ـثٌصٙدث      (6)

 .ٌٍصرًف 

 

تاللصددددثي تٌدددهٚيٞ يٚف١دددر تٌففدددؼ تٌمثزدددـر ٚتٌصأودددـه ِدددـٓ تِصّدددـًتي  (7)

 .زالـ١صٙث الِصًؼثؿ تٌّقٍِٛثز تٌصٟ شفص٠ٛٙث 

 
 

 َشاط انتصرف: راتؼا

 
 ـًفشمر١ص ٚشؽ١ٙدٍ ِٛلدـ الِدصمدثي تٌّففٛؽدثز تٌصدٟ ٠صمدًي تٌصرد        (2)

 .ا١ٙث 

 

 . شٍمٟ تٌّففٛؽثز تٌٛيل١ر ٚغ١ً تٌٛيل١ر تٌّغٍٛج تٌصرًف ا١ٙث  (1)

 

 شدددـالف تٌّففٛؽدددثز تٌٛيل١دددـر تٌّغٍدددٛج تٌصردددًف ا١ٙدددـث خثِصمدددـهتَ     (3)

تيؼٍٙذ تٌّٕثِدر ٚٚضقٙث اٟ أٚف١در ِٕثِددر ٚشّد١ٍّٙث ٌٍّصقٙده أٚال     

 .خأٚي 

 

ِددٓ ( تٌّّددّٛفر أٚ تٌّمددً ٖ)تٌصرددًف اددٟ تٌّففٛؽددثز غ١ددً تٌٛيل١ددر  (4)

لددالي شغد١ددك شق١ٍّددثز ٌٚتيذ تٌّث١ٌددر خشددأْ تٌصرددًف اددٟ تٌّٛؼددٛنتز  

تٌمثيؼر فٓ ٔغثق تالِصمهتَ ٚأ٠ر لٛت١ٔٓ أٚ شق١ٍّثز ِثخمر أٚ الـمدر  

 .وتز زٍر خٙث 
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 َشاط انًراجؼح انذاخهيح: ايسا

 
 .تلصدثي وفثءذ تٌٕؾُ تٌف١ٕر ٚتٌّّصٕه٠ر ٌٍّففٛؽثز  (2)

 

ؼةدددر ٌّمصٍددد   ؼدددًتءتز تٌصدددهتٚي    ؼدددًتء تاللصددددثيتز تٌهٚي٠دددر ٚتٌّفث  (1)

 .ٚأنٚتشٗ 

 

 .تٌصفمه ت١ٌّهتٟٔ يِثوٓ تٌففؼ ٚتٌصرًف ِٚشصّالشٙث  (3)

 

ِصثخقددر شٕف١ددى تإلؼددًتءتز تٌّٕرددٛا ف١ٍٙددث اددٟ تٌالبفددر ٚتٌّمددًي ٌٙددث    (4)

 .ِٛتف١ه ِفهنذ 

 

 .تٌصأوـه ِٓ شٛتاـً تٌّقث١٠ً تٌّفهنذ اٟ تلص١ثي ِقهتز تٌففؼ تٌّالبّر  (5)

 

 ٚتٌصمثي٠ً تٌصٟ شًن ِـٓ نتلـً ٚــهذ نيتِر ٚشف١ًٍ تإلـرثءتز (6)

 .تٌّففٛؽثز ِٚٓ أؼٍٙذ تًٌلثخر نتلً ٚلثيغ تٌؽٙر تٌفى١ِٛر              

تالٌصٍتَ خرفر فثِر خصٕف١دى تإلؼدًتءتز تًٌلثخ١در تٌّٕردٛا ف١ٍٙدث ادٟ        (7)

 ( .5)تٌٍّفك يلُ 
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 (5)تٌٍّفك يلُ 

  ؼًتءتز تًٌلثخر فٍٝ تٌّففٛؽثز
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 (5)انًهحق رقى 

 إجراءاخ انرقاتح ػهى انًحفىظاخ
 

ا١ّددث ٠ٍددٟ تٌدٕددٛن تيِثِدد١ر تٌصددٟ ٠ّىددٓ أْ ٠صضددّٕٙث خًٔددثِػ ٚـددهذ تًٌّتؼقددر              

تٌهتل١ٍر فٕه تٌصمغ١ظ ٌٕشثعثشٙث ل وىٌه ادـإْ ٘دىٖ تٌدٕدٛن شقصددً ًِؼدـ ٠دصُ تاللص١دثي        

تًٌّتؼقددثز تاللصدثي٠ددر ٌٕشددثعثز  ِٕددٗ فٕدده ل١ددثَ ِّدد ٚي ٚـددهذ تٌّففٛؽددثز خددإؼًتء

 .تٌٛـهذ 

ًِتؼقدر ٚتلصددثي ِدهٜ وفدثءذ اٙددًَ تٌّففٛؽدثز ِدٓ ٔثـ١در عدٌّٛٗ ٌؽ١ّددـ         ( 2)   

أٔشغر تٌؽٙر تٌفى١ِٛر خّمصٍ  ٚـهتشٙث ٌٚؽ١ّـ أِثوٓ تٌففدؼ ِٚدٓ ٔثـ١در    

 .ًِفر تٌصٛزً ِٓ لالٌٗ  ٌٝ تٌّففٛؽثز تٌّغٍٛخر 

 

َ   تِددصد١ثْ آيتء ٚـددهتز تٌؽٙددر تٌفى١ِٛددر ( 1)  خشددأْ ِددهٜ تِصفددـثنشُٙ ِددٓ اٙددً

 .  تٌّففٛؽثز ٚشم١١ُ ؼهٜٚ شق١ّّٗ ف١ٍُٙ 

 

 ِصثخقر زهٚي تٌصقّد١ُ تٌدهٚيٞ ادٟ خهت٠در تٌعٍدط تيل١دً ِدٓ ودً ِدٕر ١ِالن٠در          ( 3)   

 .خغٍح اًٌ ٚش١ٍُّ تٌّففٛؽثز ٚشفه٠ط تٌفًَٙ 

 

ـ )ًِتؼقـر شفه٠ـط تٌفٙدـًَ ادٟ تًٌخدــ تيٚي ِدٓ ودً فدـثَ       ( 4) -9:تٌّدثنذ   يتؼدـ

4.) 

شفمه ٚـهتز تٌؽٙر تٌفى١ِٛر ١ِهت١ٔث ٌٍصأوه ِٓ فهَ  خمثء ِففٛؽثز لثيؼدر   (5)

 .فٓ ٔغثق تِصمهتِٙث ت١ٌِٟٛ اٟ ِىثشح ِٛؽف١ٙث 

 تٌصأوه ِٓ  ٔشثء ِىثْ ـفؼ اًفــٝ يٚف١ـر تٌففـؼ تٌمثزـر ِعـً( 6)   

ٟ ت١ٌّىًٚا١ٍُ ٚت١ٌّىًٚا١  ٚتيلًتا تٌضٛب١ر ٚغ١ً٘دث  وت وثٔدس ِٛنفدر اد            

ٚشّددد١ّر أِددد١ٓ ( ِعدددً ًِتودددٍ تٌّقٍِٛدددثز ) تيِدددثَ ٌدددهٜ تإلنتيتز تٌف١ٕدددر 

يتؼددــ ) ِففٛؽددثز ٌٙددث ٚتلصدددثي شٕف١ددى  ؼددًتءتز شددهتٚي تٌّففٛؽددثز ا١ٙددث      

 ( .7-20:تٌّثنذ 

شفمه أِثوٓ تٌففؼ ٚلثزر أِثوٓ تٌففدؼ تٌفًف١در ٚعددٗ تًٌّو٠ٍدر ٌٍصأوده ِدٓ       ( 7)   

ٚؼٛن أِد١ٓ ِففٛؽدثز ِّد ٚي     تِصًّتي ِدًيتز  ٔشثء٘ث ٚوىٌه تٌصأوه ِٓ

 . فٕٙث 
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  ؼًتء تلصدثيتز نٚي٠ر ِٚفثؼةر ٌٍّففٛؽثز تٌّٛنفـر اٟ أِثوٓ تٌففـؼ ( 8)  

 :ٌٍصأوه ِّث ٠ٍٟ         

 . ظدثز شثي٠ك  ـثٌر تٌّففٛؽثز تٌّ لصر ٌٍففؼ  -أ            

أٚيتلٙث       تِص١فثء شؽ١ٍٙ تٌٍّفثز لدً تٌففؼ ِٓ ٔثـ١ر شًش١ح  -ج           

ٚٚضـ تٌصًٍّّ ٚ نيتغ لثبّر تٌّفص٠ٛثز اٟ تٌهتلً ٚتٌقٕٛتْ ِٓ 

 .تٌمثيغ 

 فهَ ٚؼٛن ِففٛؽثز ِىٍّر ٌدقضٙث ٌِٚٛفر فٍٝ أوعـً ِــٓ  -غ           

 .ٍِ  أٚ ٚفثء ـفؼ يغُ  ِىثْ تِص١قثخٙث اٟ ٚفثء ٚتـه                 

ٌٙث أ١ّ٘ر شّصهفٝ شر١ٕفٙث                  فهَ تالـصفثػ خّففٛؽثز ١ٌّس -ن            

وّففٛؽثز ِ لصر أٚ نتبّر ِٓ ٔثـ١ر ٚفهَ تٌمٍظ خ١ٓ تفصدثي 

 .تٌّففٛؽثز ِ لصر أٚ نتبّر ِٓ ٔثـ١ر ألًٜ  

 .فهَ ٚؼٛن ِففٛؽثز تٔصٙس ِهذ ـفؾٙث -٘ـ          

ٌّّصف١ه٠ٓ شف٠ًٛ تٌّففٛؽثز ل تٌصٟ ٌُ شصُ ف١ٍٙث أٞ ًِتؼقر ِٓ لدً ت -ٚ            

ِٕى آلً ِٕص١ٓ ٌُٚ شٕصٟٙ ِهذ ـفؾٙث ل ِٓ أِثوٓ تٌففؼ تٌفًف١ر 

 .أٚ عدٗ تًٌّو٠ٍر  ٌٝ أِثوٓ تٌففؼ تًٌّو٠ٍر 

 ؼًتء تلصدثيتز نٚي٠ر ِٚفثؼةر ٌٍصأوه ِٓ زالـ١ر أٚف١ر تٌففـؼ غ١ـً ( 9)     

تٌٛيل١ر ٚزالـ١ر أؼٍٙذ فًضٙث ًِٚتؼقر خًتِػ ز١ثٔصٙث ِٚصثخقر 

 .ظ ٚخًتِػ شفه٠عٙث ٌّٛتودر تٌصمهَ تٌصمٕٟ ٚضـ ٚشٕف١ى لغ

 ًِتؼقر ٍِ  تإلفثيذ تٌىٞ ٠صضّٓ خغثلـثز تٌصــهتٚي ٚتٌصأوــه ِّث( 20)   

           ٍٟ٠: 

ٚؼٛن خغثلثز شهتٚي شؽثٌٚز تٌصثي٠ك تٌّمًي إلفثنشٙث نْٚ أْ ٠صُ   –أ 

 .وٌه 

ِغدمر ١ٌّىٕر تٌّىثشح تٔمفثض ـثالز تإلفثيذ  وت وثٔس ٕ٘ثن ٔؾُ آ١ٌر  -ج           

. 

تالـصفثػ خّٕمر تٌصق١ُّ تٌهتلٍٟ خأِّثء تيعمثا تٌّم١ٌٛــٓ خصهتٚي ( 22)

(. 22-20:تٌّثنذ )تٌّففٛؽثز ت٠ًٌّر أٚ وتز تٌغد١قر تٌمثزر 

 .  ِٚغثخمصٙث ِـ خ١ثٔثز خغثلثز شهتٚي ِعً  ٘ىٖ تٌّففٛؽثز 

ٚتٌصأوه ِٓ أْ ٠ىْٛ  ًِتؼقر خغثلثز تٌصهتٚي تٌصٟ شُ ٔمً ٍِفثز خّٛؼدٙث( 21)

 ( .23-20:تٌّثنذ )ًِامث خٙث ِىوًتز ٚوصح ي١ِّر شؽ١ٍ وٌه 
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 تلصدثي وفثءذ  ؼًتءتز تالعالؿ ٚتإلفثيذ ٚتإلشالف ِٓ لالي تٌّّثيِـر( 23)   

 تٌصمـهَ خغٍـح تعـالؿ ل أٚ تالعـالؿ: تٌفق١ٍر ٌفثالز ِق١ٕر ِــعً           

 ِرٛيذل أٚ تِصقثيذ ٌّـهذ ِق١ٕـٗ ل أٚ عٍـحٚتٌفرٛي فٍٝ ّٔمٗ           

ِففٛؽثز ٠ًِر أٚ وتز عد١قر لثزر أٚ عٍـح تِصقدـثيذ أٚيتق ِدـٓ ٍِفدثز              

أٚ  شدددالف ِففٛؽدددثز ادددٟ أٚلدددثز ِمصٍفدددر ِدددٓ تٌّدددٕر تٌّث١ٌدددر أٚ  شدددالف  

 .ِففٛؽـثز لثزـر أٚ ٠ًِـر 

 

٠ًر أٚ وتز ًِتؼقدددر تٌضدددٛتخظ تٌّٛضدددٛفر الِدددصًؼثؿ تٌّففٛؽدددثز تٌّددد   (  24)   

 .تٌغد١قر تٌمثزر اٟ تٌٕؾُ ت١ٌ٢ر ١ٌّىٕر تٌّىثشح  وت وثٔس ِغدمٗ 

 

ـردددً فدددهن ـدددثالز تٌفمددده ٚتٌصٍددد  ِددد٠ٕٛث ٚتإلؼدددًتء تٌدددىٞ شدددُ ٌّّدددثء ٌدددر           ( 25)   

تٌّصّدددد١ٓ ا١ٙددث ٚتإلؼددًتءتز تٌصددٟ تشمددىشٙث ٚـددهذ تٌّففٛؽددثز ٌٍفدده ِددٓ      

 .تشّثؿ ِعً ٘ىٖ تٌؾثً٘ذ 

 

ٛلددـ تٌّمرددص ٌٍصرددًف اددٟ تٌّففٛؽددثز ٚشؽ١ٍٙتشددٗ ِٚدد١ً                 ِقث٠ٕددر تٌّ( 26)   

تٌقّددً ا١ددٗ ٚٚـددهتز تٌؽٙددر تٌفى١ِٛددر تٌصددٟ شصقثِددً ِقددٗ خشددىً ِّددصًّ                    

ٚأٔددٛتؿ تٌّففٛؽددثز تٌصددٟ شددًن  ١ٌددٗ ٚشٛل١ددس ٚيٚن٘ددث ٚو١ف١ددر تٌصقثِددً ِددـ              

ٚشم١د١ُ  تٌّففٛؽثز تٌمثزر أٚ ت٠ًٌّر ٚتٌقمه تٌّددًَ ِدـ تٌّردٕـ تٌّفٍدٝ     

 . وفثءشٗ اٟ تٌصٕف١ى ٚوىٌه تٌصقثًِ ِـ تٌّففٛؽثز غ١ً تٌٛيل١ر 

 

 .ِصثخقر شفه٠ط لٛتبُ ِهن تٌففؼ ( 27)   

 

تٌّصثخقددر ٚتٌهيتِددر ٚتالِددصفثنذ خشددىً ِّددصًّ ِددٓ تٌّالـؾددثز ٚتٌصٛزدد١ثز  ( 28)   

تٌصٟ شرهي٘ث تيؼٍٙذ تٌّمصرر نتلً ٚلثيغ تٌؽٙر تٌفى١ِٛر فٓ ٚضدــ  

 ( .ـً ٌؽـثْ تٌؽـًن ل ٌٚتيذ تٌّث١ٌـر ل ن٠ـٛتْ تٌّفثِدـر ِع) تٌّففٛؽـثز 
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 (6)تٌٍّفك يلُ 

 ِهن ـفؼ تٌّٕثوغ تٌّٛـهذ
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 (6)ٍِفك يلُ 

 ِهن ـفؼ تٌّٕثوغ  تٌّٛـهذ

 

 
 شق٠ً  تٌّٕثوغ تٌّٛـهذ: أٚال 

 

تٌمهِددر تٌّه١ٔددر ٚتٌّٕددثوغ  ٠مردده خٙددث تٌّٕددثوغ تإلنتي٠ددر تٌرددثنيذ فددٓ ن٠ددٛتْ            

تٌّث١ٌدددر تٌردددثنيذ فدددٓ   نتيتز تٌّث١ٌدددر تٌقثِدددر  ادددٟ ٌٚتيذ تٌّث١ٌدددر ٚتٌصدددٟ شٍصدددٍَ        

خثِدددصمهتِٙث ؼ١ّدددـ تٌؽٙدددثز تٌفى١ِٛدددر خّٛؼدددح تٌمدددٛت١ٔٓ ٚتٌصقدددث١ُِ ٚتٌصق١ٍّدددثز       

 . ٚتٌٍٛتبؿ ٚتٌٕؾُ تٌرثنيذ 

 

 

 لٛتفه  فهتن ِهن تٌففؼ : ظث١ٔث 
  

 ٍٝ اةثز تٌّففٛؽـثز  نْٚ تٌٕــــص شُ  فهتن ٘ىٖ تٌمٛتبُ ِشصٍّر ف (2)

 فٍٝ ت١ٌّّّثز تٌصفر١ٍ١ر ٌٍّٕـثوغ تٌصٟ شٕهيغ شفصٙـث وٍّث أِىٓ ـصـٝ        

 .شّصٛفـح تٌّّصؽهتز تٌّّصمد١ٍر        

 

شُ شفه٠ه تِدُ تإلنتيذ أٚ تٌمغدثؿ تٌّّد ٚي فدٓ تفصّدثن تٌّففٛؽدثز تٌردثنيذ         (1)

أْ أٞ ّٔدثوغ ِّدصؽهذ أٚ   فٕٗ ادٟ ٌٚتيذ تٌّث١ٌدر ـصدٝ ٠ّىدٓ تًٌؼدٛؿ ٌٙدث خشد       

ّٔددثوغ تِددصعٕثب١ر الـمددث ِددـ ًِتفددثذ أٞ شغ١١ددًتز شٕؾ١ّ١ددر شغددًأ فٍددٝ ٘ددىٖ          

 .تٌؽٙثز ِّصمدال 

 

ٕ٘ثن ِففٛؽثز ِث١ٌر شهلً ادٟ فّدً ؼ١ّدـ تإلنتيتز أٚ تٌمغثفدثز تٌّمصردر       (3)

نْٚ شّدد١ّر  نتيذ أٚ لغددثؿ  ( فددثَ)اددٟ ٌٚتيذ تٌّث١ٌددر ٚلدده ٚضددقس شفددس خٕدده   

 .ِق١ٓ ِّ ٚي فٕٙث 

 

 تٌٕؾً الـمث اٟ لفض ِهن تٌففؼ  وت وثْ ِّصمهِث ٌهٜ تٌؽٙـــر ٠ّىٓ  (4)

 تٌفى١ِٛر ِٚثبً شم١ٕـر ِصمهِر اٟ تٌففؼ ِعً تيلًتا تٌضٛب١ر ِٚصـٝ       

 . شٛتاًز تٌضٛتخظ تٌّغٍٛخر اٟ ـفؾٙث ٚز١ثٔصٙث ٚشفه٠عٙث       
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ز ٚتإلـردثءتز  تٌّؽالز ٚتٌدغثلثز تٌصٟ شقصدً ِردهي ٌٍّقٍِٛدثز ٚتٌهيتِدث    (5)

٠ؽح أال ٠صُ تٌصمٍص ِٕٙث فٕه تٔصٙثء ِهذ ـفؾٙدث  ال خقده ٔمٍٙدث فٍدٝ ِٚد١ظ      

ـفؼ نتبُ ِعً تيلًتا تٌضٛب١ر ِث ٌدُ شىدٓ ِفص٠ٛثشٙدث ِففٛؽدر ادٟ لٛتفده       

 .خ١ثٔثز آ١ٌر 

 

٠مره خثٌّففٛؽثز تٌصٟ شغدك ف١ٍٙدث ِدهن تٌففدؼ ٕ٘دث تيزدٛي تٌّٛلقدر خمدظ         (6)

ٌُ شىٓ ٕ٘ثن  ؼًتءتز ألدًٜ أٚ ٔردٛا    ت١ٌه ِٓ تٌّّ ٚي تٌّمٛي خىٌه ِث

 .لثزر خففؼ تٌّٕك ضّٓ تٌصقث١ُِ ٚتٌمًتيتز تٌرثنيذ 

 

٠صُ تٌص١ّٕك ِـ تٌؽٙر تٌّّ ٌٚر اٟ تٌهٌٚر فٓ ـفؼ تٌّمغٛعثز ٚتٌٛظدثبك   (7)

تٌصثي٠م١ددر وددٟ شٕمددً  ١ٌٙددث تٌّففٛؽددثز تٌهتبّددر تٌصددٟ شددًٜ اددٟ ـفؾٙددث ٌدده٠ٙث   

 .أ١ّ٘ر لثزر 

ـ           ٘ددىٖ تٌؽٙددر اددٟ تلص١ددثي خقددض تٌق١ٕددثز ِددٓ تٌّٕددثوغ       وددىٌه ٠ددصُ تٌصّٕدد١ك ِدد

تٌّّددصٕه٠ر ٚتٌّددؽالز ٌٍففددؼ تٌددهتبُ ٌدده٠ٙث اددٟ ضددٛء تٌّقددث١٠ً تٌصددٟ شضددقٙث   

 .ٌىٌه خقه تٔصٙثء ِهذ ـفؾٙث ٌهٜ تٌؽٙر تٌفى١ِٛر تٌّمصرر 
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 قائًـح يـذد حفـظ انًُـارج اإلداريـح انًىحـذج
 

 (خثٌّٕر)ٌففؼ ِهذ ت ِّّٝ تٌّٕٛوغ َ

 لُّ فشًذ تيله١ِر  2

 لُّ فشًذ تٌصق١١ٕثز 1

 لُّ فشًذ فثَ تٌّٛؽف١ــٓ 3

 لُّ فشًذ فثَ تٌّّصمه١ِٓ  4

 لُّ فشًذ فثَ تٌقّـــثي 5

 لُّ فشًذ يٚتشح ِمغٛفـر 6

 لُّ فشًذ ٍِفثز تٌمهِــر  7

 لُّ فشًذ تٌقالٚتز تٌهٚي٠ر 8

 لُّ فشًذ تٌقالٚتز تالؼصّثف١ر 9

 لُّ فشًذ تٌـدـهالز 20

 لُّ فشًذ تإلؼـثٌتز 22

 لُّ فشًذ تٌصمثي٠ً ت٠ٌّٕٛر ٌٍّٛؽف١ٓ ٚتٌّّصمه١ِٓ 21

 لُّ فشًذ ًِشدــثز ٚ أؼـٛي 23

 لُّ فشًذ تٔصٙثء تٌمهِر ٚتٌصمثفه 24

 لُّ فشًذ تٌرـثني تٌقثَ 25

 لُّ فشًذ تٌــٛتين تٌقثَ 26

 لُّ فشًذ تٌرثني تٌهتلٍٟ  27

 لُّ فشًذ تٌهتلٍٟ  تٌـٛتين 28

 لُّ فشًذ ش٠ٌٛـ تٌرثني تٌهتلٍٟ ٚتٌمثيؼٟ 29

 لُّ فشًذ ش٠ٌٛـ تٌٛتين تٌهتلٍٟ ٚ تٌمثيؼٟ 10

 لُّ فشًذ تٌدًل١ــثز 12

 لُّ فشًذ فمٛن  ٠ؽثي 11

 لُّ فشًذ ل١ه تٌمضـث٠ث 13

 لُّ فشًذ ٍِفثز تًٌّتِالز تٌقثن٠ر 14

 لُّ فشًذ شّؽ١ً ٚشٕف١ى تيـىــثَ 15

 لُّ فشًذ ل١ه تٌصفم١مثز ِـ تٌّٛؽف١ٓ ٚتٌّّصمه١ِٓ ٚتٌقّثي 16

 نتبُ تيٚتًِ تإلنتي٠ر ٚتٌصقث١ُِ ٚ تٌمًتيتز تٌٌٛتي٠ـر 17

 نتبُ تٌمٛت١ٔٓ ٚتًٌّت١ُِ ٚتٌٍٛتبؿ 18
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 قائًح يذد حفظ انًُارج انًانيح انًىحذج

 

 شر١ٕ  تٌّففٛؽثز َ

 ِهذ تٌففؼ

 (خثٌّٕر) 
 ٌّّ ٌٚرتإلنتيذ ت/ تٌمغثؿ 

2 

 .ِشًٚؿ ١ٍِت١ٔر ؼٙر ـى١ِٛر ٌّٕر ِث١ٌر ِق١ٕر

 ع ْٚ ت١ٌٍّت١ٔر تٌقثِر لُّ

1 

 تٌّىوًذ تإل٠ضثـ١ر ١ٌٍٍّت١ٔر ٌّٕر ِث١ٌر ِق١ٕر

 لُّ

 

3 

 ١ٍِت١ٔر ؼٙر ـى١ِٛر ٌّٕر ِث١ٌر ِق١ٕر

 نتبُ

 

4 

تٌىشٛف ت١ٌ٢در تٌشد٠ًٙر ٌٍّردًٚاثز ٚتإل٠دًتنتز ٌؽٙدر      

 ـى١ِٛر ٌّٕر ِث١ٌر ِق١ٕر
 ١ِٕٓص

 

5 

 تٌفّثج تٌمصثِٟ ٌؽٙر ـى١ِٛر ٌّٕر ِث١ٌر ِق١ٕر

 نتبُ

 

6 

ِددددؽً ل ) ِؽّٛفددددر تٌّّددددصٕهتز تٌّث١ٌددددر ٚتٌّفثِددددد١ر  

خثِددددددصعٕثء ( تٌددددددك…تِددددددصّثيذ ل  ٠رثيلوشدددددد لخغثلرل

 .تٌّٕرٛا ف١ٍٗ خشىً لثا اٟ ٘ىٖ تٌمثبّر

  نتيذ تٌصٛؼ١ٗ ٚتٌٕؾُ لُّ فشًذ

  نتبُ ِؽً تٌصأ١ِٕثز ـ شفر١ٍٟ 7

8 

ٌّّدددصٕهتز تٌّّدددصمهِر ادددٟ ف١ٍّدددر تٌشدددًتء   ِؽّٛفدددر ت

  نتيذ ٔؾُ تٌشًتء لُّ فشًذ تٌٛتـهذ

9 

 ِؽّٛفر تٌّّصٕهتز تٌّّصمهِر اٟ تٌٍّت٠هذ تٌٛتـهذ

 لُّ فشًذ

 

  لُّ فشًذ ِؽالز تٌشًتء خىثار أٔٛتفٙث  20

  لُّ فشًذ ِؽً ِصثخقر تٌٍّت٠هتز 22

21 

١ٔدر  وشٛف تٌّمث٠ّثز تٌّم١ٍٔدر ٌصمده٠ً تفصّدثنتز ت١ٌٍّت   

 ٌّٕر ِث١ٌر ِق١ٕر لدً تالفصّثن تٌٕٙثبٟ
  نتيذ ع ْٚ تٌصم٠ٍٓ تٌقثِر لُّ
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 قائًح يذد حفظ انًُارج انًانيح انًىحذج/ تاتغ

 

 شر١ٕ  تٌّففٛؽثز َ

تإلنتيذ / تٌمغثؿ  (خثٌّٕر) ِــهذ تٌففـــــؼ 

 تٌّّ ٌٚر

23 

١ددر ٌّددٕر ِث١ٌددر    وشددٛف تٌّمث٠ّددثز تٌّم١ٍٔددر ٌصمدده٠ً تفصّددثنتز ت١ٌٍّتٔ    

 .ِق١ٕر خقه تالفصّثن تٌٕٙثبٟ
 لُّ فشًذ

 نتيذ ع ْٚ /شثخـ

 تٌصم٠ٍٓ

24 

) ِؽّٛفدددر تٌّّدددصٕهتز تٌّّدددصمهِر ادددٟ شدددهتٚي تٌّٛؼدددٛنتز تٌّم١ٍٔدددر    

 (.شٍُّل زًف ل  فثنذل شف٠ًٛل لًٚغ
 لُّ فشًذ

 تٌقثِر

25 

 (.ششًّ تِصّثيذ ـرً تٌقٙه) خغثلثز ِٚؽالز تٌّمٍْٚ ٚتٌقٙه 

 لُّ فشًذ

 

26 

ُ  ) ِؽّٛفدددر تٌّّدددصٕهتز   وتز ( … ٠ردددثالز ل خغثلدددثزل شمدددثي٠ً ل لدددٛتب

 .تٌرٍر خؽًن تٌّٛؼٛنتز تٌفى١ِٛر
 لُّ

 

27 

ِؽّٛفدددر تٌّّددددصٕهتز تٌّّددددصمهِر اددددٟ  شّدددثَ ف١ٍّددددثز تٌصرددددًف اددددٟ   

 (.آ١ٌر ٠ٚه٠ٚر) تٌّٛؼٛنتز تٌمثيؼر فٓ ٔغثق تالِصمهتَ 
 لُّ فشً

 

28 

.. ( ؽً ل خغثلددر ل ِفضددً  تِددصّثيذ ل  لددًتيل ِدد ) ِؽّٛفددر تٌّّددصٕهتز  

وتز تٌرٍر خصٕؾ١ُ تِصمهتَ ٚز١ثٔر ٚؼًن تًٌّودثز تٌفى١ِٛدر تٌٍّّٛودر   

 .خثِصعٕثء تٌّٕرٛا ف١ٍٗ خشىً لثا اٟ ٘ىٖ تٌمثبّر

 لُّ فشًذ

 

29 

ً   ) ِؽّٛفددر تٌّّددصٕهتز   ( …تِددصّثيذ ل  لددًتيل ِددؽً ل خغثلددر ل ِفضدد

    ٛ ١ِددددر وتز تٌرددددٍر خصٕؾدددد١ُ تِددددصمهتَ ٚزدددد١ثٔر ٚؼددددًن تًٌّودددددثز تٌفى

 .تٌّّصأؼًذ خثِصعٕثء تٌّٕرٛا ف١ٍٗ خشىً لثا اٟ ٘ىٖ تٌمثبّر

 لُّ
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 قائًح يذد حفظ انًُارج انًانيح انًىحذج/ تاتغ

 

 شر١ٕ  تٌّففٛؽثز َ

ِهذ تٌففؼ 

 (خثٌّٕر)

 تإلنتيذ تٌّّ ٌٚر/ تٌمغثؿ 

10 

 تِصّثيذ  فثنذ تًٌّودثز تٌفى١ِٛر تٌّّصأؼًذ 

 فشً

تٌصم٠ٍٓ   نتيذ ع ْٚ/شثخـ

 تٌقثِر

12 

 عٍدثز تالِصمهتَ ٚشرثي٠ؿ لًٚغ ٚنلٛي تًٌّودثز تٌفى١ِٛر

 لُّ

 

 شم٠ًً ٚلٛؿ ـثنض ًٌّودر ـى١ِٛر 11

  لُّ فشًذ

13 

تٌصقث١ُِ تٌرثنيذ فٓ ٌٚتيذ تٌّث١ٌر ِٚث اٟ ـىّٙث خصٛل١دـ ٠ٌٚدً تٌّث١ٌدر    

 .أٚ ٚو١ً تٌٌٛتيذ
 فثَ نتبُ

14 

 لُّ فشًذ ( صح لالي ِٕر ِث١ٌر ِىوًتز ٚو)ًِتِالز تٌؽٙر تٌفى١ِٛر 

 فثَ

 .تٌقمٛن ٚتٌٍّفثز وتز تٌرٍر خٙىٖ تٌقمٛن  15

 لُّ فشًذ

 فثَ

 فثَ نتبُ .تالشفثل١ثز تٌه١ٌٚر  16
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 اًَٙ تٌّفص٠ٛثز

                        يلُ تٌرففر                                                                                         

 

 2         شـٛؼ١ـــٗ

 

 16-4            َصىص انالئحح : انثـاب األول 
 

        5           تٌغًض ِٓ  زهتي تٌالبفر: تٌّثنذ تيٌٚٝ 
 

                                    5     ٔغثق شغد١ك تٌالبفر: تٌّثنذ تٌعث١ٔر 

                                       

                                                 5شق٠ً  تٌّففٛؽثز                                    : تٌّثنذ تٌعثٌعر 

 

      6أٔٛتؿ تٌّففٛؽثز                                     : تٌّثنذ تًٌتخقر

 

 6               ِّ ١ٌٚر  نتيذ تٌّففٛؽثز           : تٌّثنذ تٌمثِّر

     

                                                         7إِٔثء تٌّففٛؽثز                                    : تٌّثنذ تٌّثنِر

 

                                                      7أِثوٓ تٌففؼ                                         : تٌّثنذ تٌّثخقر 

 

                                                8 ِٕر تٌففؼ                                         : تٌّثنذ تٌعثِٕـر

 

 9تٌصٕؾ١ُ تٌفٕٟ ٌٍّففٛؽثز                             : تٌّثنذ تٌصثِقر 

 

  9                   شهتٚي تٌّففٛؽثز                 : تٌّثنذ تٌقثعًذ 

 

 24تًٌلثخر فٍٝ تٌّففٛؽثز                       : تٌّثنذ تٌفثن٠ر فشًذ 

 

 24نٚي ٌٚتيذ تٌّث١ٌر                              : تٌّثنذ تٌعث١ٔر فشًذ 

 

 25أـىثَ فثِر                                     : تٌّثنذ تٌعثٌعر فشًذ  
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                                                                                                                 يلُ تٌرففر

 

 62-11        يالحق انالئحح: انثاب انثاَي
 

 28   ؼًتءتز ًِٚتـً تٌصٕؾ١ُ تٌفٕٟ ٌٍّففٛؽثز( : 2)ٍِفك يلُ

 

 18                       تٌصٕؾ١ُ تٌّّصٕهٜ ٌٍّففٛؽثز  ( : 1)ٍِفك يلُ

 

 44     أُ٘ تٌصٛؼ١ٙثز ٚتٌّقث١٠ً خشأْ تٌّففٛؽثز      ( : 3)ٍِفك يلُ

 

 47    تإلعثي تٌصٕؾ١ّٟ تٌّمصًؾ ٌٛـهذ تٌّففٛؽثز       ( : 4)ٍِفك يلُ

 

  51      ؼًتءتز تًٌلثخر فٍٝ تٌّففٛؽثز                ( : 5)ٍِفك يلُ

 

 56     ّثوغ تٌّث١ٌر تٌّٛـهذ                ِهن ـفؼ تٌٕ( : 6)ٍِفك يلُ
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