
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 ايبػس١ٜ املٛازدال٥ش١ 

 اجملُع١ب مجع١ٝ ؼؿٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ

 ٖـ1443/ّ 2021

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 اجملُع١ب ؼؿٝغ ايكسإٓ ايهسُِٜع١ٝ ظال٥ش١ تٓعِٝ ايعٌُ 

 : َكد١َ

املاد٠ )ايجا١ْٝ عػس٠( َٔ ْعاّ ايعٌُ ايؿادز باملسضّٛ  ( 1ًَٔؿكس٠ )ي ٚقعت ٖرٙ ايال٥ش١ تٓؿٝرًا

، ٖـ 12/5/1434تازٜذ ٚ (24املعدٍ باملسضّٛ املًهٞ زقِ )ّ/، ٖـ 23/8/1426( ٚتازٜذ 51املًهٞ زقِ )ّ/

 عداد إٚع٢ً نٌ ؾاسب عٌُ ، ٖـ 5/6/1436( ٚتازٜذ 46ًهٞ زقِ )ّ/ٚاملسضّٛ امل

 .ال٥ش١ يتٓعِٝ ايعٌُ يف َٓػأت٘ ٚؾل ٖرا ايُٓٛذز 

 ؾُع١ٝ بٝاْات ا

 اجملُع١ب ؼؿٝغ ايكسإٓ ايهسِٜاضِ املٓػأ٠ : مجع١ٝ 

 َد١ٜٓ اجملُع١املسنص ايس٥ٝطٞ : 

إىل  250يف املٝدإ بٓني ٚبٓات )َٔ  َٛظؿني َٚتعاْٚني،  عاٌََٛظـ ٚ  25اإلدازٜني : عدد ايعاًَني :  

 َٛظـ َٚٛظؿ١( ، سطب ؾرتات ايعٌُ . 300

 خريٟايٓػاط : 

 اجملُع١ غازع أبٛ بهس ايؿدٜل زقٞ اهلل عٓ٘ايعٓٛإ : 

 (11952( ايسَص ايربٜدٟ : )498ؾٓدٚم بسٜد : )

 0554322442 – 0164320867ٖاتـ : 

 0164312037ؾانظ : 

 majmahquran1435@hotmail.comبسٜد ايهرتْٚٞ :  

 (3360) : زقِ ايطذٌ 

 ٖـ 10/06/1441 ؾداز ايطذٌ :إتازٜذ 
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 أسهاّ عا١َ

 : (1املاد٠ )

ٚؼت إدازتٗا، أٚ  اؾُع١ٝايال٥ش١ : نٌ غدـ طبٝعٞ ٜعٌُ ملؿًش١  كؿد بًؿغ ايعاٌَ أُٜٓا ٚزد يف ٖرٜٙ

 إغساؾٗا َكابٌ أدس، ٚيٛ نإ بعٝدًا عٔ ْعازتٗا.

 : (2)املاد٠ 

 .ٝالدٟ املٖٛ : ايتكِٜٛ ؾُع١ٝ ايتكِٜٛ املعٍُٛ ب٘ يف ا

 : (3املاد٠ )

 ٚايؿسٚع ايتابع١ هلا. يف اؾُع١ٝ ، تطسٟ أسهاّ ٖرٙ ايال٥ش١ ع٢ً مجٝع ايعاًَني  .1

ٚتعترب ٖرٙ ايال٥ش١ َه١ًُ يعكٛد ايعٌُ  عاًَني ، ايال٥ش١ باؿكٛم املهتطب١ يً ٙأسهاّ ٖر ال ؽٌ .2

 اؿكٛم. َٙع ٖر ال ٜتعازضؾُٝا 

 ، ٚتٓـ ع٢ً ذيو يف عكد ايعٌُ.َعِٗ  عاقدتع٢ً ٖرٙ ايال٥ش١ عٓد اي نيايعاًَُع١ٝ ُتطًِع اؾ .3

 : (4املاد٠ )

ُٜعط٢ مبٛدبٗا ايع ٚضٝاضات خاؾ١ إؾداز قسازاتذُع١ٝ جيٛش يً .1 أؾكٌ مما ٖٛ ٚازد  سكٛقًإ ًَٛابٗا 

 يف ٖرٙ ايال٥ش١.

 اًَني َٔ سكٛم ايع ال ٜٓتكـمبا ؾ١ٝ، اٚأسهاًَا إقل يف تكُني ٖرٙ ايال٥ش١ غسٚطًا اؿذُع١ٝ يً .2

تهٕٛ ٖرٙ  ; ٚالاملهتطب١ مبٛدب ْعاّ ايعٌُ، ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝر١ٜ، ٚايكسازات ايؿادز٠ تٓؿٝرًا ي٘

 ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ . دٖا َٔ ٚشاز٠ املٛازد ايبػس١ٜاايتعدٜالت ْاؾر٠ إال بعد اعتُاإلقاؾات أٚ 

ؿٝر١ٜ، ٚايكسازات نٌ ْـ ٜتِ إقاؾت٘ إىل ٖرٙ ايال٥ش١ ٜتعازض َع أسهاّ ْعاّ ايعٌُ، ٚال٥شت٘ ايتٓ .3

 ٜعتد ب٘. ي٘; ٜعترب باطاًل ٚال ايؿادز٠ تٓؿٝرًا
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 ايتٛظٝـ  ايباب األٍٚ :

 ايتٛظٝـ : (5املاد٠ )

  تٛقح السكًا. َٚٛاؾؿات َع١ٓٝع٢ً ٚظا٥ـ ذات َطُٝات، ٕٛ اًَٜٛظـ ايع أٚاًل :

 ًٜٞ : َا ؾُع١ُٜٝساع٢ عٓد ايتٛظٝـ يف اغسٚط ايتٛظٝـ : ثاًْٝا : 

 اؾٓط١ٝ. /٠ ايعٌُ ضعٛدٟ/ ٠ إٔ ٜهٕٛ طايب  .1

 .ُع١ٝ إٔ ٜهٕٛ سا٥صًا ع٢ً املؤٖالت ايع١ًُٝ، ٚاـربات املطًٛب١ يًٛظٝؿ١ َٔ قبٌ اؾ .2

 َٔ اختبازات، أٚ َكابالت غدؿ١ٝ تتطًبٗا ايٛظٝؿ١.ؾُع١ٝ تكسزٙ ا إٔ جيتاش بٓذاح َا .3

 .ؾُع١ٝ إٔ ٜهٕٛ ال٥كًا طبًٝا مبٛدب غٗاد٠ طب١ٝ َٔ اؾ١ٗ اييت ؼددٖا ا .4

زد٠ يف املٛاد : )ايطادض١ ٚايعػسٕٚ، ااألسهاّ ايٛٚط ، ٚجيٛش اضتجٓا٤ً تٛظٝـ غري ايطعٛدٟ ٚؾكًا يًػس .5

 ٖٚٞ :  ايعٌُ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ، ايجايج١ ٚايجالثٕٛ( َٔ ْعاّ

 % َٔ فُٛع املٛظؿني .75اؾُع١ٝ عٔ ٛظؿِٗ ايطعٛدٜني ايرٜٔ تٛظؿني تكٌ ْطب١ امل ـ جيب إٔ ال

 .عدّ تٛؾس ايتدؿـ املطًٛب تعٝٝٓ٘ َٔ املٛظؿني ايطعٛدٜني ـ 

 ـ عدّ ممازض١ ايعُاٍ غري ايطعٛدٜني ايعٌُ إال بعد اؿؿٍٛ ع٢ً زخؿ١ عٌُ َٔ ايٛشاز٠ .

 تاي١ٝ عٓد ايتكدِٜ يًٛظا٥ـ ايػاغس٠ :تكدِٜ ايٛثا٥ل اي .6

  يهرتْٚٞ ع٢ً َٛقع اؾُع١ٝ يف ساي١ تٛؾس غاغس .ــ تعب١٦ طًب االيتشام اإل

 زؾام ايطري٠ ايرات١ٝ يطايب ايعٌُ .إــ 

 ـ ؾٛز٠ َٔ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ َع األؾٌ يًُطابك١ .

 يًُطابك١ .زؾام األؾٌ إـ ؾٛز٠ َؿدق١ َٔ املؤٖالت ايع١ًُٝ ٚاـربات ايع١ًُٝ َع 

 قا١َ يػري ايطعٛدٟ ضاز١ٜ املؿعٍٛ َع األؾٌ يًُطابك١ .ـ ؾٛز٠ َٔ اإل

إال مبٛاؾك١ ; أٚ عٌُ ػازٟ ، ٚعدّ االزتباط َع أٟ د١ٗ أخس٣ ، حيل يًذُع١ٝ اغرتاط ايتؿسؽ ايتاّ  .7

 خط١ٝ َٔ اؾُع١ٝ عدا ايٛظا٥ـ املؤقت١ .
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 : عكد ايعٌُ (6املاد٠ )

مبٛدب عكد عٌُ حيسز َٔ ْطدتني بايًػ١ ايطعٛدٟ أٚ غري ايطعٛدٟ ايعاٌَ املٛظـ /ٜتِ تٛظٝـ  .1

يعاٌَ ٚتٛدع األخس٣ يف ًَـ خدَت٘ يًُٛظـ /اايعسب١ٝ ٚؾكًا يًُٓٛذز امُلعد َٔ ايٛشاز٠، تطًِ إسداُٖا 

عاٌَ ٚدٓطٝت٘ ٚعٓٛاْ٘ ٛظـ /ايعٝح ٜتكُٔ ايعكد اضِ ؾاسب ايعٌُ ، ٚاضِ امل، ؾُع١ٝ يد٣ ا

ٚأ١ٜ اَتٝاشات أخس٣ ْ٘ ، ٚاألدس األضاضٞ املتؿل عًٝ٘ ، ، ْٚٛع ايعٌُ ، َٚهاٛاْ٘ املدتازاألؾًٞ، ٚعٓ

ٜتؿل عًٝٗا ، َٚا إذا نإ ايعكد قدد املد٠ ، أٚ غري قدد املد٠ ، أٚ ألدا٤ عٌُ َعني ، َٚد٠ ايتذسب١ 

ٜس ايعكد بًػ١ أخس٣ إىل ٚجيٛش ؼس ، عًٝٗا ، ٚتازٜذ َباغس٠ ايعٌُ ، ٚأ١ٜ بٝاْات قسٚز١ٜ االتؿامإذا مت 

 داْب ايًػ١ ايعسب١ٝ; ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايٓـ ايعسبٞ ٖٛ املعتُد دًَٚا.

يٝظ يًعاٌَ املتعاقد َع٘ اضتكداّ عا٥ًت٘ إال بعد َٛاؾك١ إداز٠ اؾُع١ٝ نتابًٝا ع٢ً طًب٘ ، ع٢ً إٔ  .2

 ٜؤثس ذيو ع٢ً َطت٣ٛ أدا٥٘ يف عًُ٘ . ال

 : َباغس٠ ايعٌُ (7املاد٠ )

ايعٌُ ضازًٜا َٚٓتذًا ؾُٝع اآلثاز املرتتب١ عًٝ٘ َٔ تازٜذ َباغس٠ املٛظـ / ايعاٌَ ايؿع١ًٝ  ــ ٜعترب عكد1

 يًعٌُ .

َٔ ٜباغس َٗاّ عًُ٘ دٕٚ عرز َػسٚع خالٍ ضبع١ أٜاّ عٌُ  إيػا٤ عكد ايعاٌَ ايرٟ الذُع١ٝ حيل يًــ 2

املًُه١ إذا  املًُه١، أٚ َٔ تازٜذ قدَٚ٘ إىل تازٜذ ايتٛقٝع ع٢ً ايعكد بني ايطسؾني إذا نإ ايتعاقد مت داخٌ

  نإ ايتعاقد مت خازز املًُه١.

ٜدخٌ قُٓٗا إداش٠ عٝدٟ ايؿطس ٚاألقش٢ ٚاإلداشات  ال، ( ًَٜٛا 90ٜعترب ايعاٌَ ؼت ايتذسب١ ملد٠ )ــ 3

دؾع َع ، ٚجيٛش يًذُع١ٝ ؾطذ عكد ايعاٌَ خالٍ ؾرت٠ ايتذسب١ إذا نإ تكُٝٝ٘ غري َسقٞ املسق١ٝ ، 

 .، ٚإذا نإ َطتكدًَا َٔ خازز ايطعٛد١ٜ ٜطؿس ع٢ً سطاب٘ اـاف زٚاتب٘ خالٍ ؾرت٠ ايتذسب١ 

 . س٣ مبٛاؾك١ ايطسؾني( ًَٜٛا أخ90خس ملد٠ )آؼت ايتذسب١ يف عٌُ / ايعاٌَ ــ جيٛش يًذُع١ٝ ٚقع املٛظـ4

 :  األسٛاٍ ايتاي١ٝــ ٜٓتٗٞ عكد ايعٌُ يف 5

 ْٗا٥٘ ، بػسط َٛاؾك١ املٛظـ / ايعاٌَ نتاب١ .إــ إذا اتؿل ايطسؾإ ع٢ً 

 سهاّ ٖرا ايٓعاّ ؾٝطتُس إىل أدً٘ .أــ إذا اْتٗت املد٠ يف ايعكد ، َامل ٜهٔ ايعكد قد ػدد ؾساس١ ٚؾل 

  .َامل ٜتؿل ايطسؾإ ع٢ً االضتُساز يف ٖرا ايعٌُ بعد ٖرا ايطٔ،  ايطتني ٖٚٛ ضٔــ بًٛؽ ضٔ ايتكاعد 

 ايٛؾا٠ .ــ 

 إْٗا٤ ايٓػاط ايرٟ ٜعٌُ ؾٝ٘ ايعاٌَ َا مل ٜتؿل ع٢ً غري ذيو . ــ 
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 َهإ ايعٌُ : (8املاد٠ )

 خس ٜكتكٞ آَٛاؾكت٘ ـ نتاب١ ـ َٔ َهإ عًُ٘ األؾًٞ إىل َهإ بعد ْكٌ ايعاٌَ ذُع١ٝ ـ جيٛش ي1ً      

 .ٜٚؿسف ي٘ بدٍ تسسٌٝ مبكداز زاتب غٗسٜٔ َٔ َستب٘ ايػٗسٟ ، ري قٌ إقاَت٘ ٝتػ          

 تتذاٚش ثالثني ًَٜٛا يف  الد٠ يف ساالت ايكسٚز٠ اييت قد تكتكٝٗا ظسٚف عازق١ ٚمل ذُع١ٝ ـ يً 2     

 ٕ اغرتاط َٛاؾكت٘ ، ع٢ًايط١ٓ تهًٝـ ايعاٌَ بعٌُ يف َهإ خيتًـ عٔ املهإ املتؿل عًٝ٘ دٚ         

 تهايٝـ اْتكاٍ ايعاٌَ ٚإقاَت٘ خالٍ تًو  املد٠ .ُع١ٝ تتشٌُ اؾإٔ          

 

 ايباب ايجاْٞ : اإلزناب 

 :   (9املاد٠ )

 ٚؾل ايكٛابط ايتاي١ٝ:نؿاي١ اؾُع١ٝ ايرٜٔ ِٖ ع٢ً  نيااليتصاّ مبؿسٚؾات إزناب ايعاًَ ٜتشدد

ٜٓـ يف ايعكد بني َامل ، ّ َٓ٘ اضتكداالَٔ ايبًد ايرٟ مت ايتعاقد أٚ  عٓد بدا١ٜ ايتعاقد .1

 ايطسؾني ع٢ً خالف ذيو  .

 .داشات ( َٔ ايباب ايجأَ اإل29عًٝ٘ املاد٠ ) َا ْؿتعٓد متتع ايعاٌَ بإداشت٘ ايط١ٜٛٓ، ٚؾل  .2

َامل ٜٓـ ايعكد بني ايطسؾني ، ٚطًب٘ ايعٛد٠ إىل املهإ ايرٟ اضتكدّ َٓ٘  عٓد اْتٗا٤ خد١َ ايعاٌَ .3

 خالف ذيو .

بعد َكٞ ضٓتني ناًَتني َٔ ٜطتشل ايعاٌَ غري ايطعٛدٟ ترنس٠ ضؿس ع٢ً ايدزد١ ايطٝاس١ٝ  .4

 . أٚ ضًٜٓٛا عطب َا ٜٓـ عًٝ٘ ايعكد املربّ َعَ٘باغست٘ ايعٌُ بعد ايتعاقد َع٘ ، 

 ال تتشٌُ اؾُع١ٝ ترانس ضؿس َساؾكٞ ايعاٌَ . .5

    ترنس٠ إذا زغب ايعاٌَ يف ايطؿس قبٌ َكٞ املد٠ ايرنٛز٠ ٚٚاؾل فًظ اإلداز٠ ع٢ً ذيو ؾتهٕٛ  .6

 ايطؿس َٚا ًٜصّ يريو ع٢ً سطاب٘ اـاف  .     

   ايتذسب١، أٚ تهايٝـ عٛد٠ ايعاٌَ إىل بًدٙ يف ساي١ عدّ ؾالسٝت٘ يًعٌُ خالٍ ؾرت٠  تتشٌُ اؾُع١ٝ ال .7

   مبٛدب قساز إدازٟ، أٚ  ب٘ كايؿ١ أدت إىل تسسًٝ٘ضبب َػسٚع، أٚ يف ساي١ ازتها إذا زغب يف ايعٛد٠ دٕٚ      

 سهِ قكا٥ٞ.      

َٔ َهإ عًُ٘ األؾًٞ نِ  75ملطاؾ١ تصٜد عٔ ٜطتشل ايعاٌَ ايرٟ ٜتِ ْكً٘  ْكٌ َهإ ايعٌُ : (10املاد٠ )

 ، ممٔ ٜكُٕٝٛ َع٘ يف تازٜذ ايٓكٌإىل َهإ آخس ٜكتكٞ تػٝري قٌ إقاَت٘ ْؿكات ْكً٘، َٚٔ ٜعٛهلِ غسعًا 

 مبا ؾٝٗا ْؿكات اإلزناب َع ْؿكات ْكٌ أَتعتِٗ; َامل ٜهٔ ايٓكٌ بٓا٤ ع٢ً زغب١ ايعاٌَ.
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 ايتدزٜب ٚايتأٌٖٝايباب ايجايح :

 :(11د٠ )اامل

 َبًؼ اْتداب عٔ نٌ ّٜٛ عطب نيايعاًَني ايطعٛدٜ يف ساٍ قٝاَٗا بتأٌٖٝ أٚ تدزٜباؾُع١ٝ  متٓح

 غري ايدا٥س٠، ٚإذا نإ َهإ ايتأٌٖٝ أٚ ايتدزٜب يف َا ٜتؿل عًٝ٘ ايطسؾإ يف ايعكد املٛقع بُٝٓٗا 

، أٚ تؿسف اؾُع١ٝ بايدزد١ اييت ؼددٖا   ٚايعٛد٠ ؤَٔ ترانس ايطؿس يف ايرٖابتذُع١ٝ املها١ْٝ يً

 طٛاٍ ؾرت٠ ايتأٌٖٝ ٚايتدزٜب. يًعاٌَ بدال عٓٗا، ٚتطتُس يف ؾسف أدس ايعاٌَ

 : (21املاد٠ )

   بعد إنُاٍ َد٠  ــإٔ تػرتط ع٢ً اـاقع يًتدزٜب ، أٚ ايتأٌٖٝ َٔ ايعاًَني ذُع١ٝ : جيٛش يً أٚاًل

    ر ايتدزٜب أٚ ايتأٌٖٝ َبسْاث١ً ملد٠ تتذاٚش املد٠ املُا إٔ ٜعٌُ يدٜٗا َد٠ الــ ايتدزٜب أٚ ايتأٌٖٝ       

 ايرٟ خكع ي٘ ايعاٌَ ، إذا نإ عكد ايعٌُ غري قدد املد٠ ، أٚ باقٞ َد٠ ايعكٛد قدد٠ املد٠      

 إذا ناْت املد٠ املتبك١ٝ َٔ عكد ايعٌُ أقٌ َٔ املد٠ املُاث١ً ملد٠ بسْاَر ايتدزٜب.    

اييت ؼًُتٗا   إٔ ُتٓٗٞ تأٌٖٝ أٚ تدزٜب ايعاٌَ ، َع إيصاَ٘ بدؾع تهايٝـ ايتدزٜبذُع١ٝ يً ش: جيٛ ثاًْٝا

 أٚ بٓطب١ َٓٗا ٚذيو يف اؿاالت ايتاي١ٝ :

 إذا قسز ايعاٌَ إْٗا٤ ايتدزٜب أٚ ايتأٌٖٝ قبٌ املٛعد احملدد يريو دٕٚ عرز َػسٚع. .1

   إذا مت ؾطذ عكد عٌُ ايعاٌَ ٚؾل إسد٣ اؿاالت ايٛازد٠ يف املاد٠ )ايجُإْٛ( َٔ ْعاّ ايعٌُ  .2

 .ايتأٌٖٝيتدزٜب أٚ ( َٓٗا أثٓا٤ ؾرت٠ ا6عدا ايؿكس٠ )  

إذا اضتكاٍ ايعاٌَ َٔ ايعٌُ ، أٚ تسن٘ يػري اؿاالت ايٛازد٠ يف املاد٠ )اؿاد١ٜ ٚايجُإْٛ( َٔ ْعاّ  .3

 ايعٌُ أثٓا٤ ؾرت٠ ايتدزٜب أٚ ايتأٌٖٝ.

أٚ بٓطب١ َٓٗا ُع١ٝ إيصاّ ايعاٌَ بدؾع تهايٝـ ايتدزٜب أٚ ايتأٌٖٝ اييت ؼًُتٗا اؾذُع١ٝ : جيٛش يً ثايجًا

إذا اضتكاٍ ايعاٌَ َٔ ايعٌُ ، أٚ تسن٘ يػري اؿاالت ايٛازد٠ يف املاد٠ )اؿاد١ٜ ٚايجُإْٛ( َٔ ْعاّ ايعٌُ 

 ايتدزٜب أٚ ايتأٌٖٝ. اْتٗا٤بعد  ؾُع١ٝ عًٝ٘ ا اغرتطتٗاَد٠ ايعٌُ اييت  اْتٗا٤قبٌ 
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 ٚتكازٜس األدا٤ األدٛزايباب ايسابع :

 أٚاًل : األدٛز :

 : (31) املاد٠

 بايع١ًُ ايسمس١ٝ يًبالد يف َٛاعٝد اضتشكاقٗا، ٚتٛدع يف سطاب ًني يف اؾُع١ٝ َاتدؾع أدٛز ايع  (1 

 ، ٚحيؿٌ ايعاٌَ ع٢ً األدس املتؿل عًٝ٘ يف عكد ايعٌُ .عٔ طسٜل ايبٓٛى املعتُد٠ يف املًُه١اًَني ايع    

 باملهاؾأ٠ املتؿل عًٝٗا ،     ايٛظٝؿ١ اييت ٜطتشكٗابعد اْتٗا٤ ؾرت٠ ايتذسب١ ٜعني املٛظـ / ايعاٌَ ع٢ً  ( 2

 بعد ذنس املربز . ملهاؾأ٠ أع٢ًس٣ يف أسكٝت٘ ٜٚجملًظ اإلداز٠ االضتجٓا٤ ملٔ      

 يًُٛظـ إٔ ٜٛنٌ َٔ ٜساٙ يكبض َستب٘ أٚ َطتشكات٘ مبٛدب ٚناي١ غسع١ٝ أٚ تؿٜٛض نتابٞ  (3

 بػس١ٜ .َٛقع َٓ٘ َٚؿدم َٔ إداز٠ اؾُع١ٝ ٚاملٛازد اي  

 

 : (41املاد٠ )

 قاؾ١ٝ املطتشك١ يًعاٌَ يف ْٗا١ٜ ايػٗس ايرٟ مت ؾٝ٘ ايتهًٝـ.تدؾع أدٛز ايطاعات اإل

 : (51املاد٠ )

 إذا ٚاؾل ّٜٛ دؾع األدٛز ّٜٛ ايساس١ األضبٛع١ٝ ، أٚ عط١ً زمس١ٝ ٜتِ ايدؾع يف ّٜٛ ايعٌُ ايطابل. (1

 ايعاٌَ ايرٟ تٓٗٞ اؾُع١ٝ خدَات٘ تدؾع َطتشكات٘ .  (2

 إذا اْكطع ايعاٌَ ألنجس َٔ عػس٠ أٜاّ عٔ ايعٌُ أٚ عػسٜٔ ًَٜٛا َٓؿؿ١ً خالٍ ايط١ٓ بدٕٚ  (3

  ْؿـ املد٠ :اؾُع١ٝ ، ٚبعد تبًٝػ٘ خالٍ  إؾاد٠        

 حيل يًذُع١ٝ ؾطذ عكدٙ بدٕٚ َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـد١َ .ــ          

 باْكطاع٘ عهِ أْ٘ ٖازب .بالؽ اؾٛاشات إنإ ؼت نؿاي١ اؾُع١ٝ ٜتِ  إذاــ          

 ــ إذا نإ َتعاقدًا ع٢ً نؿاي١ د١ٗ أخس٣ ٜتِ ابالغٗا باْكطاع٘ عهِ أْ٘ ٖازب .         
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 :تكازٜس األدا٤ ثاَْٝا :

 : (61املاد٠ )

ٛذز يًُٓ قٌ ؾُٝع ايعاًَني ٚؾكًانٌ ض١ٓ ع٢ً األ ٠تكازٜس عٔ األدا٤ بؿؿ١ دٚز١ٜ، َساؾُع١ٝ ُتِعُد 

 ايعٓاؾس ايتاي١ٝ:املعتُد يتكِٜٛ األدا٤ ، ٜٚتكُٔ ايُٓٛذز 

 )ايهؿا٠٤(.٘تكاْإاملكدز٠ ع٢ً ايعٌُ ، ٚدزد١  .1

 .ؾُع١ٝ ضًٛى ايعاٌَ، َٚد٣ تعاْٚ٘ َع زؤضا٥٘، ٚشَال٥٘، ٚعُال٤ ا .2

 املٛاظب١. .3

 : (71املاد٠ )

ُِ أدا٤ ايعاٌَ يف ايتكسٜس بايتكدٜسات اييت ؼددٖا ا ّٝ ع٢ً إٔ ٜتبع يف ذيو َكٝاع َٔ ،  ؾُع١ٝ ُٜك

 ( .، َسقٞ ، غري َسقٞ دٝد ددًا ، دٝد)ممتاش ، مخط١ َطتٜٛات

 : (81املاد٠ )

 .عاٌَ; ع٢ً إٔ ٜعتُد َٔ )ؾاسب ايؿالس١ٝ(ُٛظـ /ايُٜعّد ايتكسٜس مبعسؾ١ ايس٥ٝظ املباغس يً .1

ٜعد  ، َسق٘ إذا تعرز تكدِٜ ايس٥ٝظ املباغس تكسٜسٙ يًُٛظـ / ايعاٌَ ايطٟٓٛ بطبب ضؿسٙ أٚ .2

 ايتكسٜس َٔ قبٌ ايس٥ٝظ األع٢ً ْٝاب١ عٓ٘ بعد ايتٓطٝل َع٘ .

عاٌَ إٔ ٜتعًِ َٔ ايتكسٜس ُٛظـ / ايعتُادٙ ، ٚحيل يًاُٜدطس ايعاٌَ بؿٛز٠ َٔ ايتكسٜس ؾٛز  .3

 ٚؾكًا يكٛاعد ايتعًِ املٓؿٛف عًٝٗا يف ٖرٙ ايال٥ش١.

 : ايعالٚاتثايجًا : 

 : (19املاد٠)

ابتدا٤ً َٔ بدا١ٜ عكدٙ يًط١ٓ ايجا١ْٝ َٔ تعٝٝٓ٘ ، ٚتطتُس ؾسؾٗا عال٠ٚ ض١ٜٛٓ ، ٜتِ ايعإًَٛ ٜطتشل  .1

 . سطب املٓؿٛف عًٝ٘ َع٘ يف ايعكد

سؿٌ يف تكسٜسٙ ايدٚزٟ ع٢ً تكدٜس ممتاش أٚ دٝد ددًا َا ؤٖاًل الضتشكام ايعال٠ٚ َت٢ عاٌَ َٜهٕٛ اي .2

اضتجٓا١ٝ٥ ٚؾكًا يًكٛابط اييت تكعٗا يف ٖرا عال٠ٚ ني َٓح ايعاًَؾُع١ٝ إداز٠ اجملًظ جيٛش ؾكط ، ٚ

 ايػإٔ.
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 ايرتقٝاتايباب اـاَظ :

 : (02املاد٠)

ٚؾكًا ملا دا٤ يف ديٌٝ ايتؿٓٝـ ،  –ؼدد ؾٝ٘ عدد ، َٚطُٝات ايٛظا٥ـ  ٚظٝؿًٝا ضًًُاؾُع١ٝ تكع ا

ٜٚهٕٛ ايعاٌَ َؤٖاًل ، ا ؾٝٗ ظٝؿ١ ، ٚغسٚط غػًٗا، ٚبدا١ٜ أدسٙٚدزد١ نٌ ٚ ــٚايتٛؾٝـ املٗين ايطعٛدٟ 

 يًرتق١ٝ إىل ٚظٝؿ١ أع٢ً ; َت٢ تٛؾست ايػسٚط ايتاي١ٝ:

 ٚدٛد ايٛظٝؿ١ ايػاغس٠ األع٢ً. .1

 تٛؾس َؤٖالت غػٌ ايٛظٝؿ١ املسغح يًرتق١ٝ إيٝٗا. .2

 .َٛاؾك١ املدٜس ايتٓؿٝرٟ .3

 ع٢ً األقٌ يف آخس تكسٜس ضٟٓٛ . ددًا سؿٛي٘ ع٢ً َطت٣ٛ دٝد .4

 تسق١ٝ اضتجٓا١ٝ٥ ; ٚؾكًا يًكٛابط اييت تكعٗا يف ٖرا ايػإٔ. نيايعآًََح اؾُع١ٝ إداز٠ ًظ جيٛش جمل .5

 :(12املاد٠ )

عاٌَ ; ؾإٕ املؿاق١ً يًرتق١ٝ تهٕٛ َٛظـ / إذا تٛاؾست غسٚط ايرتق١ٝ يٛظٝؿ١ أع٢ً يف أنجس َٔ 

 : يتايٞنا

 اْكباط٘ يف دٚاَ٘ ٚذيو بعدّ تػٝب٘ بدٕٚ عرز َكبٍٛ . .1

 .سؿٛي٘ ع٢ً تكدٜس ممتاش يف تكِٜٛ األدا٤ ايٛظٝؿٞ  .2

 إٔ ٜهٕٛ قد أَك٢ يف َطتٛاٙ اؿايٞ ض١ٓ ع٢ً األقٌ . .3

 اؿاؾٌ ع٢ً غٗادات ع١ًُٝ أع٢ً ، أٚ دٚزات تدزٜب١ٝ أنجس. .4

 .ؾُع١ٝ األنجس خرب٠ ع١ًُٝ مبذاٍ عٌُ ا .5

 دٜس ايتٓؿٝرٟ .إٔ ٜهٕٛ ي٘ بؿ١ُ ٚاقش١ يف تطٜٛس عًُ٘ َٔ خالٍ تكسٜس ز٥ٝط٘ املباغس ٚامل .6

 

 

 

 



 
 

11 
 

 ٚاملصاٜا ٚايبدالت االْتدابايباب ايطادع  :

 أٚاًل : االْتداب :

 :  (22املاد٠ )

ٜؿسف يًعاٌَ املٓتدب يف ١َُٗ زمس١ٝ بدٍ ْكدٟ عٔ نٌ ّٜٛ ٜككٝ٘ خازز َكس عًُ٘ داخٌ املًُه١ أٚ 

 تًتصّ اؾُع١ٝ مبا ًٜٞ : ــ ٚخازدٗا 

 ؾأنجس . ًا( نًٝٛ َرت75االْتداب )املطاؾ١ اييت ٜطتشل عٓٗا بدٍ  .1

 اؾُع بني بدٍ االْتداب َٚهاؾأ٠ خازز ايدٚاّ يف ْؿظ ايّٝٛ . ال جيٛش .2

 ١ عٔ نٌ ّٜٛ ٜككٝ٘ خازز َكس عًُ٘حيدد ايبدٍ ايٓكدٟ ايرٟ ٜؿسف يًُٛظـ املٓتدب داخٌ املًُه .3

 . سطب َا ٜتِ االتؿام عًٝ٘ يف ايعكد

ّ ٜككٝ٘ خازز َكس عًُ٘ ٛاملٓتدب خازز املًُه١ عٔ نٌ ٜحيدد ايبدٍ ايٓكدٟ ايرٟ ٜؿسف يًُٛظـ  .4

 % َٔ َكداز َستب٘ ايػٗسٟ .10مبعدٍ 

ٚإذا أَٔ ي٘ ايطهٔ ، خؿض ايبدٍ إىل ايسبع ٚٚض١ًٝ ايٓكٌ  ع١ٝ يًُٛظـ املٓتدب ايطهٔإذا أَٓت اؾُ .5

 ؾكط خؿض ايبدٍ إىل ايٓؿـ .

املُهٔ أدا٤ امل١ُٗ َٔ قبٌ أسد املٛظؿني  ال جيٛش اْتداب املٛظؿني يعٌُ خازز َكس عًُِٗ إذا نإ َٔ .6

 يف ايبًد٠ اييت تكع ؾٝٗا امل١ُٗ .

باضتجٓا٤ اؿاالت املطتعذ١ً اييت ٜسدع تكدٜسٖا يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ جيب قبٌ إؾداز قساز االْتداب  .7

 عح َاؼدٜد امل١ُٗ ٚاملد٠ ايالش١َ ألدا٥ٗا ٚتازٜذ بداٜتٗا ْٚٗاٜتٗا ، ٚال جيٛش متدٜد االْتداب إال بعد 

 متاّ ايعٌُ يف املد٠ اييت اْككت .إٚايتجبت َٔ إٔ املٓتدب قد برٍ دٗدٙ يف ، مت يف امل١ُٗ َٚا بكٞ َٓٗا 

 اإلداز٠ .فًظ  َٔ إذا شادت َد٠ االْتداب يف املس٠ ايٛاسد٠ عٔ أضبٛعني ؾٝذب إٔ ٜؿدز ذيو بكساز .8

تؤَٔ اؾُع١ٝ هلِ ٚض١ًٝ ايٓكٌ يف يف ساي١ اْتداب اؾُع١ٝ ؾ١ٓ يًكٝاّ مب١ُٗ َػرتن١ يف ايداخٌ  .9

 ايبًد٠ املٓتدبني إيٝٗا يًتٓكٌ يف َُٗاتِٗ ايسمس١ٝ .

ٜكدّ املٓتدب / املٓتدبٕٛ بعد اْتٗا٤ االْتداب تكسٜسًا َطتكاًل ٜٛقح ؾٝ٘ األَس ايؿادز باالْتداب َٚدت٘  .10

لص َٔ أد ع٢ً َعسؾ١ َا ٚايبٝاْات اييت تطاع، ٚتازٜذ ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  ، يتٓؿٝرٙدسا٤ات املتدر٠ ٚاإل

 أعُاٍ .
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ٚاضتػسم َد٠ تصٜد عٔ املد٠ ايالش١َ ال ٜؿسف ي٘ ، إذا ثبت إٔ أسد املٓتدبني قد تساخ٢ يف أدا٤ ايعٌُ  .11

 ٘ َٔ دصا٤ .كبدٍ االْتداب عُا ٜكابٌ املد٠ غري ايالش١َ ٚزاتبٗا باإلقاؾ١ إىل َا ٜطتش

اضتعاد٠ َا ٜؿسف يًُٓتدب َٔ بدٍ اْتداب عٓد اْتٗا٤ خدَت٘ بايٛؾا٠ أٚ ايعذص ايؿشٞ ايدا٥ِ  ال ٜتِ .12

 عٔ ايعٌُ َت٢ سدخ ذيو قبٌ اْتٗا٤ املد٠ احملدد٠ يف قساز االْتداب .

ع ي٘ إال عٔ األٜاّ ٜبدأ استطاب بدٍ اْتداب املٛظـ َٔ َػادزت٘ َكس عًُ٘ ٜٚٓتٗٞ بعٛدت٘ ٚال ٜدؾ .13

 امل١ُٗ .ايكسٚز١ٜ يككا٤ 

ٜؿسف يًُٓتدب بدٍ االْتداب املكسز عٔ ّٜٛ ٚاسد إذا اْتٗت امل١ُٗ اييت نًـ بأدا٥ٗا ٚعاد إىل َكس  .14

 عًُ٘ يف ْؿظ ايّٝٛ .

يط١ٓ ايٛاسد٠ ( ًَٜٛا يف ا60ال جيٛش اْتداب ايعاٌَ خازز َكس عًُ٘ َد٠ أٚ َدد َتٛاي١ٝ تصٜد عٔ ضتني ) .15

الت ايكؿ٣ٛ متدٜد ؾرت٠ االْتداب مبا ال ٜصٜد ااإلداز٠ يف اؿًظ جملٚفًظ اإلداز٠ ،  إال بعد َٛاؾك١

 ( ًَٜٛا شٜاد٠ ع٢ً ؾرت٠ ايطتني .30عٔ ثالثني )

١ ري ايعاًَني ايرٜٔ ٜهًؿٕٛ مبُٗات زمسٝغتطبل األسهاّ اـاؾ١ بايبدٍ ايٓكدٟ ع٢ً األغداف  .16

 . فًظ اإلداز٠ خازز قٌ اقاَتِٗ بكساز َٔ

 

 :املصاٜا ٚايبدالتثاًْٝا :

 بدالت : : اي1 : (32املاد٠ )

ايطهٔ املٓاضب ، ٚنريو ٚض١ًٝ ايٓكٌ إذا ْـ ع٢ً ذيو غري ايطعٛدٜني عُاهلا ؾُع١ٝ يتؤَٔ ا .1

يًعاٌَ بدٍ ضهٔ ٜكدز بساتب ؾُع١ٝ يف عكد ايعٌُ، ٚجيٛش ايٓـ يف عكد ايعٌُ ع٢ً إٔ تدؾع ا

 . َهاؾأ٠ مت ايتعٝني عًٝٗاغٗسٜٔ َٔ أٍٚ 

، ستب٘ ايػٗسٟآخس شٜاد٠ عٔ عًُ٘ تكاف ملٜطتشل املٛظـ َهاؾأ٠ إقاؾ١ٝ عٓد تهًٝؿ٘ بعٌُ  .2

 . ٚؼدد سطب طبٝع١ ايعٌُ، ٚذيو بكساز َٔ املدٜس ايتٓؿٝرٟ

از سٓح بكَهاؾأ٠ مت ايتعٝني عًٝٗا ، ٚمت( غٗسٜٔ َٔ أٍٚ 2ٜطتشل ايعاٌَ بدٍ تسسٌٝ مبكداز عدد ) .3

َامل ٜهٔ قاَت٘ إٚذيو عٓدَا ٜتِ ْكً٘ إىل َهإ آخس ٜكتكٞ تػٝري قٌ ، َٔ فًظ اإلداز٠ 

 .نِ ؾأنجس75ايٓكٌ بٓا٤ً ع٢ً زغبت٘، ع٢ً إٔ تهٕٛ املطاؾ١ 
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  املهاؾآت :

 تؿٓـ املهاؾآت إىل ؾ٦تني : 

 َهاؾآت َع١ٜٛٓ نايتايٞ :  ( أ

 خطابات ايػهس ٚايجٓا٤ . .1

 غٗادات ايتكدٜس . .2

 ٚغري ذيو . اإلغاد٠ يف سؿٌ أٚ ادتُاع عاّ .. .3

 َهاؾآت َاد١ٜ نايتايٞ :  ( ب

 ايعالٚات ٚايرتقٝات . .1

 َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـد١َ . .2

 َهاؾأ٠ ايعٌُ اإلقايف . .3

 ْتاز .َهاؾأ٠ اإل .4

 َهاؾأ٠ َاي١ٝ إقاؾ١ٝ . .5

 َٓح إداش٠ إقاؾ١ٝ بأدس . .6

أٚ ، خالؾًا أٚ نؿا٠٤ بػهٌ ٜؤدٟ إىل بساَر َتُٝص٠ إمتٓح املهاؾآت يًعاًَني ايرٜٔ ٜجبتٕٛ ْػاطًا أٚ  .1

أٚ أعُاٍ اضتجٓا١ٝ٥ إقاؾ١ إىل أعُاهلِ ايعاد١ٜ ٚقُٔ ، ْتاز أٚ شٜاد٠ يف اإل، ٜعٗس ايتُٝص يف تٓؿٝرٖا 

، أٚ ايرٜٔ ٜطتشدثٕٛ أضايٝب ٚتٓعُٝات ددٜد٠ يف ايعٌُ تؤدٟ إىل زؾع ايهؿا٠٤ ، سدٚد اختؿاؾِٗ 

 أٚ ايرٜٔ ٜكَٕٛٛ بدز٤ اـطس أٚ دؾع ايكسز عل اؾُع١ٝ ٚعاًَٝٗا .

رب تكسٜس األدا٤ ايٛظٝؿٞ املٓؿٛف عًٝ٘ يف ٖرٙ ايال٥ش١ أسد املطتٓدات األضاض١ٝ اييت ٜطتٓد ٜعت .2

 عًٝ٘ يف َٓح املهاؾآت املٓؿٛف عًٝٗا يف ٖرٙ ايال٥ش١ . 

ٜطذٌ ايس٥ٝظ املباغس  يًعاٌَ َا ٜطتشك٘ َٔ َهاؾأ٠ َاد١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ يف منٛذز ٜسؾع ملٔ ٖٛ أع٢ً  .3

. َ٘ٓ 

 فًظ إداز٠ اؾُع١ٝ . ٔمتٓح املهاؾأ٠ بكساز َ .4
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 اْتٗا٤ اـد١َ : 

 ت٢ٗٓ خد١َ ايعاٌَ يف اؿاالت ايتاي١ٝ :

 ايٛؾا٠ . .1

 االضتكاي١ . .2

 اْتٗا٤ ايعكد قدد املد٠ . .3

 ؾطذ ايعكد . .4

 َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـد١َ : 

إذا اْتٗت عالق١ ايعٌُ ٚدب ع٢ً اؾُع١ٝ إٔ تدؾع يًعاٌَ َهاؾأ٠ عٔ َد٠ خدَت٘ ؼطب ع٢ً أضاع  .1

ْؿـ غٗس عٔ نٌ ض١ٓ َٔ ايطٓٛات اـُظ األٚىل ، ٚأدس غٗس عٔ نٌ ض١ٓ َٔ ايطٓٛات أدس 

ايتاي١ٝ ، ٜٚتدر ايساتب األخري أضاضًا ؿطاب املهاؾأ٠ ، ٜٚطتشل ايعاٌَ َهاؾأ٠ عٔ أدصا٤ ايط١ٓ بٓطب١ 

 َا قكاٙ َٓٗا يف ايعٌُ .

ال ثًح املهاؾأ٠ بعد خد١َ اي١ إذا نإ اْتٗا٤ عالق١ ايعٌُ بطبب اضتكاي١ ايعاٌَ ٜطتشل يف ٖرٙ اؿ .2

 عٔ ضٓتني َتتايٝتني ٚال تصٜد عٔ مخظ ضٓٛات ، ٜٚطتشل ثًجٝٗا إذا شادت َد٠ خدَت٘ عٔ  تكٌ

ٜٚطتشل املهاؾأ٠ نا١ًَ إذا بًػت َد٠ خدَت٘ عػس ، مخظ ضٓٛات َتتاي١ٝ ٚمل تبًؼ عػس ضٓٛات 

 ضٓٛات ؾأنجس .

 ايعٌُ ْتٝذ١ ق٠ٛ قاٖس٠ خازد١ عٔ إزادت٘ . يف ساي١ تسىٜطتشل ايعاٌَ َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـد١َ  .3

ضبٛع َٔ تازٜذ اْتٗا٤ أإذا اْتٗت خد١َ ايعاٌَ ٚدب ع٢ً اؾُع١ٝ دؾع أدسٙ ٚتؿؿ١ٝ سكٛق٘ خالٍ  .4

ايعالق١ ايعكد١ٜ ، أَا إذا نإ ايعاٌَ ٖٛ ايرٟ أ٢ْٗ ايعكد ٚدب ع٢ً اؾُع١ٝ تؿؿ١ٝ سكٛق٘ نا١ًَ 

١ إٔ ؼطِ أٟ دٜٔ َطتشل بطبب ايعٌُ َٔ املبايؼ خالٍ َد٠ ال تصٜد ع٢ً أضبٛعني ، ٚيًذُعٝ

 املطتشك١ يًعاٌَ .
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 ٚايعٌُ اإلقايف ٚايتؿتٝؼ أٜاّ ٚضاعات ايعٌُ: باب ايطابع اي

 : (42املاد٠ ) : أٚاًل : اٜاّ ٚضاعات ايعٌُ 

األضبٛع١ٝ ايساس١ اؾُع١ ٚايطبت َٜٛٞ(  ، ٜٚهٕٛ ) مخط١ أٜاّ يف األضبٛعيف اؾُع١ٝ دد أٜاّ ايعٌُ ع .1

إٔ تطتبدٍ بٗرا ايّٝٛ يبعض  ٚجيٛش بعد إبالؽ َهتب ايعٌُ املدتـ ًني ، َابأدس ناٌَ ؾُٝع ايع

 .أٟ ّٜٛ َٔ أٜاّ األضبٛع عاًَٝٗا 

جيٛش تعٜٛض ّٜٛ ايساس١  َٔ ايكٝاّ بٛادباتِٗ ايد١ٜٝٓ ، ٚالايعاًَني إٔ متهٔ ٢ اؾُع١ٝ عً .2

 األضبٛع١ٝ مبكابٌ ْكدٟ.

ؽؿض إىل س زَكإ غٗٚيف ، )ضت( ضاعات ًَٜٛٝا ٚعد أد٢ْ ( ضاعات عٌُ ًَٜٛٝا ضاعات ايعٌُ )مثإ .3

  . ضاعاتضت 

 ايعٌُ املطا٥ٞ :  ثاًْٝا :

 عدد أٜاّ ايعٌُ املطا٥ٞ مخط١ أٜاّ يف األضبٛع . .1

 عدد ضاعات ايعٌُ املطا٥ٞ أزبع ضاعات ًَٜٛٝا . .2

 . ، أٚ عطب َا ٜتِ ايتعاقد عًٝ٘ ايسمسٞ عاٌَ %( َٔ زاتب اي50تهٕٛ َهاؾأ٠ ايعٌُ املطا٥ٞ بـ ) .3

 

 : (52املاد٠ ) : ايعٌُ اإلقايفثايجًا :

نٌ عٌُ ٜهًـ ب٘ ايعاٌَ بعد ضاعات ايعٌُ ايسمس١ٝ أٚ يف األعٝاد ٚايعطٌ املٓؿٛف عًٝ٘ يف ٖرٙ  .1

 ايال٥ش١ ٜعد عُاًل إقاؾًٝا .

يهرتْٚٞ َٛد٘ ي٘ تؿدزٙ اؾ١ٗ إتهًٝـ ايعاٌَ بايعٌُ اإلقايف مبٛدب تهًٝـ نتابٞ ، أٚ ٜتِ  .2

ت اإلقاؾ١ٝ املهًـ بٗا ايعاٌَ ، ٚعدد األٜاّ ايالش١َ يريو ابني ؾٝ٘ عدد ايطاعؾُع١ٝ ٜي١ يف اؤٚاملط

عداد املٝصا١ْٝ إيف أعُاٍ اؾسد ايطٟٓٛ ٚ املاد٠ )ايطادض١ بعد املا١٥(َٔ ْعاّ ايعٌُٚؾل َا ْؿت عًٝ٘ 

  غري عادٟ .َٚٓع ٚقٛع سادخ خطس َٚٛاد١ٗ قػط عٌُ 

%( 50يًعاٌَ َٔ ضاعات ايعٌُ اإلقاؾ١ٝ أدسًا إقاؾًٝا ٜٛاشٟ أدس ايطاع١ َكاؾًا إيٝ٘ )ؾُع١ٝ تدؾع ا .3

 .، أٚ عطب َا ٜكسزٙ ْعاّ ايعٌُ ٚايعُاٍ يف سَٝٓ٘ٔ أدسٙ األضاضٞ

 .ؼطب يًعاٌَ ضاعات ايعٌُ اإلقاؾ١ٝ ع٢ً غهٌ أدس إقايف ٜطتًُ٘ َع َستب ايػٗس ايرٟ ًٜٝ٘  .4
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 : (62املاد٠ ): ايتؿتٝؼ اإلدازٟ: زابعًا

اًَني ٚع٢ً ايع  َٔ األَانٔ املدؿؿ١ يريو اإىل َٛاقع عًُِٗ ، ٚاْؿساؾِٗ َٓٗاًَني ٜهٕٛ دخٍٛ ايع

 يًتؿتٝؼ )ايتؿتٝؼ اإلدازٟ( َت٢ ُطًب َِٓٗ ذيو. االَتجاٍ

 : (72املاد٠ )

 هلرا ايػسض. ايٛضا٥ٌ املعد٠ ٙ، ٚاْؿساؾ٘ بإسد٣إٔ تًصّ ايعاٌَ بإٔ ٜجبت سكٛزذُع١ٝ جيٛش يً

 ٚايسعا١ٜ ايطب١ٝ اإلداشاتجأَ :ايباب اي

 :ايط١ٜٛٓ أٚاًل :اإلداشات 

 :( اإلداش٠ ايعاد١ٜ 28املاد٠ )

تكٌ َدتٗا عٔ ٚاسد  ٜطتشل ايعاٌَ عٔ نٌ ض١ٓ َٔ ضٓٛات اـد١َ إداش٠ ض١ٜٛٓ بأدس ناٌَ ال .1

ٚيًعاٌَ  إذا بًػت خدَت٘ مخظ ضٓٛات َتؿ١ًًَٜٛا، تكٌ عٔ ثالثني  ٚعػسٜٔ ًَٜٛا، تصاد إىل َد٠ ال

ايط١ٜٛٓ بٓطب١  ٘اؿؿٍٛ ع٢ً دص٤ َٔ إداشتداش٠ َٔ خالٍ منٛذز طًب اإلؾُع١ٝ بعد َٛاؾك١ ا

املد٠ اييت قكاٖا َٔ ايط١ٓ يف ايعٌُ ، ٚجيٛش االتؿام يف عكد ايعٌُ ع٢ً إٔ تهٕٛ َد٠ اإلداش٠ 

 ايط١ٜٛٓ أنجس َٔ ذيو.

َٛعد متتع ايعاٌَ بإداشت٘ ايط١ٜٛٓ ٚؾكًا ملكتكٝات ايعٌُ ، ع٢ً إٔ  حيل إلداز٠ اؾُع١ٝ ؼدٜد .2

 تساع٢ زغب١ ايعاٌَ نًُا أَهٔ ذيو .

يًعاٌَ إٔ ٜتٓاشٍ عٔ إداشت٘ ايط١ٜٛٓ مبكابٌ أٚ بدٕٚ َكابٌ ٚجيب إٔ ٜتُتع بٗا يف ض١ٓ  ال جيٛش .3

اّ َٓٗا يًط١ٓ ايتاي١ٝ أٚ أٜ اضتشكاقٗا ، ٚجيٛش ي٘ مبٛاؾك١ إداز٠ اؾُع١ٝ تأدٌٝ إداشت٘ ايط١ٜٛٓ

 . ؾكط

 ( :إداش٠ االختبازات ايدزاض١ٝ : 2

أٜاّ االختبازات  ايعًُٞ إداش٠ بأدس ناٌَ متٓح اؾُع١ٝ ايعاٌَ ايطعٛدٟ ايرٟ ٜتابع تدزٜب٘ أٚ ؼؿًٝ٘

أَا إذا نإ االختباز عٔ ض١ٓ َعاد٠ ؾٝهٕٛ يًعاٌَ اؿل يف إداش٠  ، ٚذيو عٔ ض١ٓ غري َعاد٠ ، ؾكط ايؿع١ًٝ

ٚنريو تكدِٜ َا ٜدٍ ع٢ً ، ٚع٢ً ايعاٌَ تكدِٜ ايٛثا٥ل املؤٜد٠ يطًب اإلداش٠ ، دٕٚ أدس ألدا٤ االختباز 

 أدا٥٘ االختباز ، نُا عًٝ٘ طًب اإلداش٠ قبٌ َٛعدٖا غُط١ عػس ًَٜٛا  .
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 :(29املاد٠ )

 ًٜٞ: داش٠ بأدس ناٌَ يف األعٝاد ، ٚاملٓاضبات ; ٚؾل َايًعاٌَ اؿل يف إ

 سطب تكِٜٛ أّ ايكس٣. َٔ ّٜٛ ايعٝد أزبع١ أٜاّ مبٓاضب١ عٝد ايؿطس املبازى ، تبدأ

 أزبع١ أٜاّ مبٓاضب١ عٝد األقش٢ املبازى ، تبدأ َٔ ّٜٛ ايٛقٛف بعسؾ١.

 . ًه١ )أٍٚ املٝصإ(ُّٜٛ ٚاسد مبٓاضب١ ايّٝٛ ايٛطين يًُ

اؿر : ميٓح املطًِ ايرٟ ٜسغب يف أدا٤ ؾسٜك١ اؿر إداش٠ بأدس ناٌَ َدتٗا ضبع١ أٜاّ ٚذيو ملس٠ اداش٠ 

  .، بعد سؿٛي٘ ع٢ً تؿسٜح اؿر اسد٠ طٛاٍ َد٠ خدَت٘ يف اؾُع١ٝٚ

قبٌ أٜاّ تًو اإلداشات أٚ  إذا تداخًت أٜاّ ٖرٙ اإلداشات َع ايساس١ األضبٛع١ٝ ٜعٛض ايعاٌَ عٓٗا مبا ٜعادهلا

 أَا إذا تداخًت أٜاّ إداش٠ أسد ايعٝدٜٔ َع إداش٠ ايّٝٛ ايٛطين ؾال ٜعٛض ايعاٌَ عٓٗا. دٖا،بع

 

 ٚايٛؾا٠ :ٚايٛالد٠ (إداش٠ ايصٚاز 5

 : (03املاد٠ )

 حيل يًعاٌَ اؿؿٍٛ ع٢ً إداش٠ بأدس ناٌَ يف اؿاالت ايتاي١ٝ:

 .األٍٚ  مخط١ أٜاّ عٓد شٚاد٘ .1

  ثالث١ أٜاّ يف ساي١ ٚالد٠ َٛيٛد ي٘. .2

 ؾٛي٘ ، أٚ ؾسٚع٘.أ، أٚ أسد  مخط١ أٜاّ يف ساي١ ٚؾا٠ شٚد١ ايعاٌَ .3

أزبع١ أغٗس ٚعػس٠ أٜاّ يف ساي١ ٚؾا٠ شٚز ايعا١ًَ املط١ًُ ، ٚهلا اؿل يف متدٜدٖا دٕٚ أدس إٕ ناْت  .4

املُٓٛس١ هلا بعد ٚقع ٖرا  ايعد٠ إداش٠تؿاد٠ َٔ باقٞ ضجيٛش هلا اال ست٢ تكع محًٗا ، ٚال ساَاًل

 اؿل يف طًب ايٛثا٥ل املؤٜد٠ يًشاالت املػاز هلا.ذُع١ٝ ٚيً اؿٌُ ،

 ( : اإلداش٠ املسق١ٝ :6

 : (13املاد٠ )

إداشات َعتُد يد٣ اؾُع١ٝ ــ ايرٟ ٜجبت َسق٘ بػٗاد٠ طب١ٝ ؾادز٠ عٔ طبٝب  ــ ٜطتشل ايعاٌَ  .1

ٖرٙ اإلداشات  َسق١ٝ خالٍ ايط١ٓ ايٛاسد٠ ، ٚاييت تبدأ َٔ تازٜذ أٍٚ إداش٠ َسق١ٝ ; ضٛا٤ أناْت

 َتؿ١ً أٚ َتكطع١، ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 ايجالثٕٛ ًَٜٛا األٚىل ، بأدس ناٌَ.ــ        
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 ايطتٕٛ ًَٜٛا ايتاي١ٝ ، بجالث١ أزباع األدس. ــ    

 ٚيًعاٌَ اؿل يف ٚؾٌ إداشت٘ ايط١ٜٛٓ باملسق١ٝ.  اييت تًٞ ذيو ، بدٕٚ أدس. ايجالثٕٛ ًَٜٛاــ  

ــ  ايرٟ ٜجبت َسق٘ بػٗاد٠ طب١ٝ ؾادز٠ عٔ طبٝب َعتُد يد٣ اؾُع١ٝ بعكد دص٥ٞ ٜطتشل ايعاٌَ  .2

مبا ال ٜتذاٚش أضبٛع عٌُ ، ٚإذا شادت املد٠ عٔ ذيو ؾتهٕٛ بدٕٚ  ــ إداشات َسق١ٝ خالٍ ايط١ٓ ايٛاسد٠

 َهاؾأ٠ ، ع٢ً إٔ ال تتذاٚش َد٠ اإلداش٠ املسق١ٝ يف ايط١ٓ ايٛاسد٠ عٔ ضتني ًَٜٛا.

عاٌَ املسٜض إٔ ٜباغس عًُ٘ إال إذا غؿٞ َٔ َسق٘ ٚأؾبح قادزًا ع٢ً أدا٤ ايعٌُ ٚال قسز ٜطُح يً ال .3

 َٓ٘ ع٢ً كايط١ شَال٥٘ ٚذيو بتكسٜس طيب َٔ د١ٗ َعتُد٠ َٔ إداز٠ اؾُع١ٝ .

 : ايسعا١ٜ ايطب١ٝثاًْٝا :

 : (23املاد٠ )

بايتأَني ع٢ً مجٝع ايعاًَني يدٜٗا ؾشًٝا ; ٚؾكًا ملا ٜكسزٙ ْعاّ ايتأَني ايؿشٞ ايتعاْٚٞ، ُع١ٝ تكّٛ اؾ

ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝر١ٜ ، نُا تكّٛ باالغرتاى عٔ مجٝع ايعاًَني يف ؾسع األخطاز امل١ٝٓٗ يد٣ املؤضط١ ايعا١َ 

 ْعاَٗا .يًتأَٝٓات االدتُاع١ٝ ; ٚؾكًا ملا ٜكسزٙ 

 

 ب١٦ٝ ايعٌُٚايٛادبات ٚاؿكٛم ايباب ايتاضع : 

 : (33املاد٠ )

 قٛابط عا١َ : ٚاًل : أ

ٚايت١ُٝٓ  اؿؿٍٛ ع٢ً تؿسٜح َٔ ٚشاز٠ املٛازد ايبػس١ٜيف اؾُع١ٝ ال ٜتطًب تػػٌٝ ايٓطا٤  .1

 االدتُاع١ٝ أٚ َٔ د١ٗ أخس٣ . 

 ميٓع أٟ متٝٝص يف األدٛز بني ايعاًَني ٚايعاَالت عٔ ايعٌُ ذٟ ايك١ُٝ املتطا١ٜٚ . .2

تٛؾري َهإ كؿـ يًعاَالت ألدا٤ ايؿال٠ ٚاالضرتاس١ ٚدٚزات َٝاٙ تبعد َطاؾ١ اؾُع١ٝ ع٢ً  .3

 َٓاضب١ .

َطؤٚي١ٝ َباغس٠ ع٢ً  تعد محا١ٜ ايعاًَني ٚايعاَالت َٔ األخطاز امل١ٝٓٗ ، ٚت١٦ٝٗ ب١٦ٝ ايعٌُ املٓاضب١ .4

 اؾُع١ٝ .
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 تٛؾري َكاعد يًعاَالت يف األَانٔ اييت ٜعًُٔ بٗا .اؾُع١ٝ ع٢ً  .5

 املػًل جيب إٔ تهٕٛ ايعاَالت َٔ ايٓطا٤ ؾكط .ايكطِ ايٓطا٥ٞ يف  .6

 ٕ َٔ ايسداٍ ؾكط .املدؿؿ١ يًسداٍ جيب إٔ ٜهٕٛ ؾٝٗا ايعاًَٛملهاتب يف ا .7

 ٝني سساض١ أ١َٝٓ .تعتٛؾري ْعاّ أَين ٚ اؾُع١ٝ جيب ع٢ً  .8

 ٚادبات اؾُع١ٝ :  .4

ِ َٚؿاؿِٗ ٚاالَتٓاع عٔ نٌ قٍٛ أٚ ؾعٌ ميظ بأسٛاهل اَعا١ًَ ايعاًَني بػهٌ ال٥ل ٜربز اٖتُاَٗ (1

 نساَتِٗ . 

  .باألدسايٛقت ايالشّ ملُازض١ سكٛقِٗ املٓؿٛف عًٝٗا يف ٖرٙ ايال٥ش١ دٕٚ املطاع ٕٛ إٔ ٜعط٢ ايعاًَ (2

 إٔ ٜدؾع يًعاٌَ أدست٘ يف ايٛقت احملدد يف ايعكد .  (3

عكد ايعٌُ ٚأبد٣ اضتعدادٙ يف ٖرٙ  إذا سكس ايعاٌَ ملصاٚي١ عًُ٘ يف ايؿرت٠ اي١َٝٛٝ اييت ًٜصَ٘ بٗا (4

ايؿرت٠ ٚمل ميٓع٘ عٔ ايعٌُ إال ضبب زادع إىل اؾُع١ٝ نإ ي٘ اؿل يف أدس ٖرٙ املد٠ اييت ال ٜؤدٟ 

 ؾٝٗا ايعٌُ .

 : ني ٚادبات ايعاًَ

ايتكٝد بأسهاّ ايػسٜع١ االضال١َٝ ٚمجٝع ايتعًُٝات ٚاألٚاَس املتعًك١ بايعٌُ َامل ٜهٔ ؾٝٗا َا  .1

 ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ْٚؿٛف ايعٌُ ٚايٓعاّ ايعاّ ٚاآلداب ايعا١َ .خيايـ 

 ايعٌُ بسٚح ايؿسٜل ايٛاسد ٚايتعإٚ َع شَال٤ ايعٌُ مبا ال ٜتعازض َع َٗاّ عًُ٘ . .2

 احملاؾع١ ع٢ً َٛاعٝد ايعٌُ . .3

 عدّ إقاع١ ٚقت ايعٌُ يػري َؿًش١ اؾُع١ٝ . .4

 ايس٥ٝظ املباغس ٚتٛدٝٗات٘ . لاش ايعٌُ ٚؾكًا يألؾٍٛ امل١ٝٓٗ ٚٚؾكًا يتعًُٝاتإ .5

 ٚاألدٚات ٚاملُٗات املٛقٛع١ ؼت تؿسؾ٘ أٚ اييت تهٕٛ يف عٗدت٘ .باألدٗص٠ ايعٓا١ٜ  .6

   ٚايطًٛى  أثٓا٤ ايعٌُ .إٔ ٜهٕٛ سطٔ ايطري٠  .7

 تكدِٜ نٌ ايعٕٛ ٚاملطاعد٠ يف اؿاالت ايطاز١٥ أٚ األخطاز اييت تٗدد ضال١َ َهإ ايعٌُ . .8

ثٓا٤ٙ يًتشكل َٔ أإٔ خيكع يًؿشٛف ايطب١ٝ اييت ٜسغب يف إدسا٥ٗا عًٝ٘ قبٌ االيتشام بايعٌُ أٚ  .9

 األَساض امل١ٝٓٗ أٚ ايطاز١ٜ .َٔ خًٛٙ 

 احملاؾع١ ع٢ً األضساز امل١ٝٓٗ املتعًك١ بايعٌُ يف اؾُع١ٝ اييت َٔ غأْٗا اإلقساز مبؿًش١ ايعٌُ .  .10

 ؼكٝل زبح أٚ َٓؿع١ غدؿ١ٝ ي٘ .عدّ اضتػالٍ عًُ٘ يف اؾُع١ٝ بػسض  .11
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 قاَت٘ أٚ زقِ ٖاتؿ٘ بػهٌ عادٌ .إإخطاز اؾُع١ٝ بأٟ تػٝري ٜطسأ ع٢ً سايت٘ االدتُاع١ٝ أٚ قٌ  .12

 إداز٠ اؾُع١ٝ .إال مبٛاؾك١ يف َهإ ايعٌُ عدّ اضتكباٍ ايصا٥سٜٔ ألغساض خاؾ١  .13

 عدّ اضتدداّ أدٚات ٚعٗد اؾُع١ٝ يف األغساض اـاؾ١ . .14

  :ُع١ٌٝ املسأ٠ يف اؾقٛابط عُب: 

 خاف بايٓطا٤ ٚممٓٛع دخٍٛ ايسداٍ .هإ جيب ٚقع يٛس١ إزغاد١ٜ يف َهإ بازش تٛقح إٔ امل .1

 جيب إٔ ٜهٕٛ ايعاَالت َٔ ايٓطا٤ ؾكط . .2

  ًُساقب١ األ١َٝٓ .يٛس١ إزغاد١ٜ ٚٚقع يسساض١ أ١َٝٓ أٚ ْعاّ أَين اؾُع١ٝ جيب إٔ تٛؾس  .3

 داش٠ ايٛقع : إ : (43ملاد٠ )ا

ٚال جيٛش ناٌَ ،  بساتب٢ عد أقؿ ًاَٜٛ 21اؿل يف إداش٠ ٚقع بأدس ناٌَ بعكد ناٌَ يًُسأ٠ ايعا١ًَ 

بدٕٚ زاتب يًعاّ ايدزاضٞ ايٛاسد  ًاَٜٛ 21ثِ  ، تػػٌٝ املسأ٠ ايعا١ًَ خالٍ ٖرٙ ايؿرت٠ َُٗا ناْت األضباب

 .َع تكدِٜ َا ٜجبت اؿاد١ هلا

 :(53املاد٠ )

عٓدَا تعٛد إىل َصاٚي١ عًُٗا بعد إداش٠ ايٛقع إٔ تأخر بكؿد إزقاع ؾُع١ٝ ا حيل يًُسأ٠ ايعا١ًَ يف

تصٜد يف فُٛعٗا ع٢ً ايطاع١ يف ايّٝٛ ايٛاسد، ٚؼطب ٖرٙ ايؿرت٠ ،  ، ال اضرتاس١َٛيٛدٖا ؾرت٠ ، أٚ ؾرتات 

ٜرتتب ع٢ً  ، ٚال أٚ ايؿرتات َٔ ضاعات ايعٌُ ايؿع١ًٝ، ٚذيو ملد٠ أزبع١ ٚعػسٜٔ غٗسًا َٔ تازٜذ ايٛقع

تاب١ً بٛقت اؾُع١ٝ ن، ٚجيب ع٢ً املسأ٠ ايعا١ًَ بعد عٛدتٗا َٔ إداش٠ ايٛقع إغعاز  ذيو ؽؿٝض األدس

ٜطسأ ع٢ً ذيو ايٛقت َٔ تعدٌٜ ، ٚؼدد ؾرت٠ ، أٚ ؾرتات ايسقاع١ ع٢ً  ، َٚا االضرتاس١أٚ ؾرتات ، ؾرت٠ 

 ٚزد يف ايال٥ش١ ايتٓؿٝر١ٜ يٓعاّ ايعٌُ. ق٤ٛ ذيو عطب َا

 : دتُاع١ٝالاـدَات ااًْٝا :ث

 ايتاي١ٝ: االدتُاع١ٝبتكدِٜ اـدَات ُع١ٝ تًتصّ اؾ : (63املاد٠ )

 إعداد َهإ ألدا٤ ايؿال٠. .1

 إعداد َهإ يتٓاٍٚ ايطعاّ. .2

عاق١ اييت متهِٓٗ َٔ أدا٤ ايكسٚز١ٜ يًعُاٍ َٔ ذٟٚ اإلٝطس٠ تٛؾس املتطًبات، ٚاـدَات ، ٚاملساؾل امل .3

 االغرتاطات املٓؿٛف عًٝٗا يف ايال٥ش١ ايتٓؿٝر١ٜ يٓعاّ ايعٌُ.أعُاهلِ عطب 
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 قٛابط ضًٛنٝات ايعٌُايباب ايعاغس :

 : (37املاد٠ )

ّٟ َٛسد، ٚيف نٌ األاإيصاّ نٌ ، أٚ بعض ايعاًَني بذُع١ٝ جيٛش يً .1 ّٟ زتدا٤ ش سٛاٍ ٜساع٢ يف أٟ ش

 قتػًُا ، ٚؾكؿاقًا، ٚغري غؿاف. بايٓطب١ يًسداٍ َال٥ُت٘ يًرٚم ايعاّ ، ٚبايٓطب١ يًٓطا٤ إٔ ٜهٕٛ

دتُاع١ٝ االيتصاّ مبكتكٝات أسهاّ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ، ٚاألعساف االؾُع١ٝ ايف ع٢ً مجٝع ايعاًَني  .2

 خسٜٔ.املسع١ٝ يف ايتعاٌَ َع اآل

ٜرا٤ ، أٚ اإلضا٠٤ اؾطد١ٜ ، أٚ ايكٛي١ٝ ع٢ً مجٝع ايعاًَني االَتٓاع عٔ ايكٝاّ بأٟ غهٌ َٔ أغهاٍ اإل .3

ٚ ٜٓاٍ َٔ ايهسا١َ ، أٚ ايطُع١ ، أٚ اؿس١ٜ ، أٚ أحيا١ٝ٥ ، أٚ باؽاذ أٟ َٛقـ خيدؽ اؿٝا٤ ، اإل ، أٚ

دباز أٟ غدـ إىل عالق١ غري َػسٚع١; ست٢ يٛ نإ ذيو ع٢ً ضبٌٝ إٜكؿد َٓ٘ اضتدزاز ، أٚ 

يرتتٝبات ، إٔ تتدر نٌ اذُع١ٝ ٚ بأٟ ٚض١ًٝ تٛاؾٌ أخس٣ ، ٚيًأاملصاح، ٚذيو عٓد ايتٛاؾٌ املباغس ، 

 يتبًٝؼ مجٝع ايعاًَني بريو. ٚاإلدسا٤ات ايكسٚز١ٜ ، ٚايالش١َ

 اإلٜرا٤ : : (83املاد٠ )

ٜرا٤، مجٝع ممازضات اإلضا٠٤ اإلجياب١ٝ أٚ ايطًب١ٝ ، ٚمجٝع أغهاٍ االضتػالٍ ، أٚ ٜعترب َٔ قبٌٝ اإل .1

ٚاييت تكع يف َهإ  دٓط١ٝ ;أٚ  أٚ ْؿط١ٝ ، غسا٤ ، أٚ ايتٗدٜد ; ضٛا٤ ناْت دطد١ٜ ،االبتصاش، أٚ اإل

ٚ َٔ قبٌ ايعاٌَ ع٢ً ؾاسب ايعٌُ ، أٚ َٔ قبٌ عاٌَ أايعٌُ َٔ قبٌ ؾاسب ايعٌُ ع٢ً ايعاٌَ ، 

ع٢ً آخس ، أٚ ع٢ً أٟ غدـ َٛدٛد يف َهإ ايعٌُ ، ٚتعترب املطاعد٠ ، ٚايتطرت ع٢ً ذيو يف سهِ 

 ٜرا٤.اإل

ٜكع باضتدداّ أ١ٜ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ االتؿاٍ  ، َاٜرا٤ املكؿٛد يف ايؿكس٠ ايطابك١ ٜعترب َٔ قبٌٝ اإل .2

، أٚ بايٛضا٥ٌ  حيا٤ ، أٚ ايسضِ ، أٚ باضتدداّ اهلاتـغاز٠ ، أٚ اإلضٛا٤ بايكٍٛ ، أٚ ايهتاب١ ، أٚ اإل

 يهرت١ْٝٚ األخس٣ ، أٚ بأٟ غهٌ َٔ أغهاٍ ايطًٛى ايرٟ ٜدٍ ع٢ً ذيو.اإل

  :(39املاد٠ )

ٜرا٤ يف َهإ ايعٌُ َٔ االيتذا٤ إىل اؾٗات اؿه١َٝٛ َع عدّ اإلخالٍ عل َٔ ٚقع عًٝ٘ اإل .1

،  ٜرا٤ عًٝ٘قؿاٖا مخط١ أٜاّ عٌُ َٔ ٚقٛع اإلأخالٍ َد٠ ذُع١ٝ ، حيل ي٘ ايتكدّ بػهٛاٙ يً املدتؿ١
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ٜرا٤ ذا نإ اإلإبريو ; أَا ذُع١ٝ ٚجيٛش يهٌ َٔ غاٖد أٚ اطًع ع٢ً ٚاقع١ إٜرا٤ ، ايتكدّ ببالؽ يً

 ٚ َٔ أع٢ً ضًط١ ؾٝٗا ; ؾٝهٕٛ ايتكدّ بايػه٣ٛ يًذ١ٗ اؿه١َٝٛ املدتؿ١.، أُع١ٝ قد ٚقع َٔ اؾ

ٍ املدتـ ، تهٕٛ َُٗتٗا ؤٚتػهٌٝ ؾ١ٓ بكساز َٔ املط عٓد تكدِٜ غه٣ٛ ، أٚ بالؽ ،ؾُع١ٝ ع٢ً ا .2

ٜرا٤ ، ٚاالطالع ع٢ً األدي١ ، ٚايتٛؾ١ٝ بإٜكاع اؾصا٤ ايتأدٜيب املٓاضب ع٢ً َٔ ايتشكٝل يف ساالت اإل

 إداْت٘، ٚذيو خالٍ مخط١ أٜاّ عٌُ َٔ تًكٝٗا ايػه٣ٛ ، أٚ ايبالؽ.ٜجبت 

 ٜكاعٗا ع٢ً ايعاٌَ : إقٛاعد ايتأدٜب : اإلدسا٤ات ايتأدٜب١ٝ اييت جيٛش يًذُع١ٝ  .3

 ــ اإلْراز .

 ــ ايػسا١َ .

 داز٠ اؾُع١ٝ .إــ اؿسَإ َٔ ايعال٠ٚ أٚ تأدًٝٗا ملد٠ ال تصٜد عٔ ض١ٓ َت٢ َا ناْت َكسز٠ َٔ 

 تصٜد ع٢ً ض١ٓ َت٢ َا ناْت َكسز٠ َٔ إداز٠ اؾُع١ٝ . تأدٌٝ ايرتق١ٝ َد٠ ال ــ

 ــ اإلٜكاف عٔ ايعٌُ َع اؿسَإ َٔ األدس .

 ــ ايؿؿٌ َٔ ايعٌُ يف اؿاالت املكسز٠ يف ايٓعاّ .

 ٥ش١ تٓعِٝ ايعٌُ.أٚ يف الغري ٚازد يف ٖرا ايٓعاّ  ًذُع١ٝ إٔ تٛقع ع٢ً ايعاٌَ دصا٤ًيجيٛش  ال .4

 ايكٛاعد املٓع١ُ يعٌُ ؾ١ٓ ايؿؿٌ يف ايػها٣ٚ : : (04ملاد٠ )ا

 تطتُع ايًذ١ٓ ؾُٝع األطساف ، ٚايػٗٛد ، ٚتدٕٚ نٌ َا جيسٟ يف قاقس; تٛقع َٔ  .1

 ، َع ٚايػٗٛد ع٢ً أقٛاهلِ ، ثِ تٛقع َٔ أعكا٤ ايًذ١ٓ يف ْٗا١ٜ نٌ ؾؿش١ األطساف      

 .اؿسف ع٢ً َبدأ ايطس١ٜ     

 يًذ١ٓ سل اضتدعا٤ َٔ تس٣ قسٚز٠ اضتذٛاب٘ َٔ ايعاًَني، ٚاالضتُاع إىل أقٛاي٘، ٚع٢ً َٔ  .2

 ٜكع ؼت طا١ً٥ املطؤٚي١ٝ. مت اضتدعاؤٙ املجٍٛ أَاّ ايًذ١ٓ ; ست٢ ال    

بايتؿسٜل بني ايػانٞ ، ٚاملػهٛ يف سك٘ أثٓا٤ ؾرت٠ ؾُع١ٝ جيٛش يًذ١ٓ إٔ تسؾع تٛؾ١ٝ إلداز٠ ا .3

 ايتشكٝل.

 ٜرا٤ بأٟ طسٜك١ َٔ طسم اإلثبات املعترب٠ ; تٛؾٞ ايًذ١ٓ باألغًب١ٝ ثبٛت ٚاقع١ اإليف ساٍ  .4

 بإٜكاع اؾصا٤ ايتأدٜيب املٓاضب ع٢ً املعتدٟ.   

   إذا نإ االعتدا٤ بػهٌ دسمي١ دٓا١ٝ٥ ، ٚدب ع٢ً ايًذ١ٓ زؾع ايػه٣ٛ يًُدٜس ايعاّ ; يتبًٝؼ  .5

 اؾٗات اؿه١َٝٛ املدتؿ١ بريو.   
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  ذا تبني هلا إٜرا٤ ، تٛؾٞ ايًذ١ٓ بإٜكاع عكٛب١ تأدٜب١ٝ ع٢ً املبًؼ; عدّ ثبٛت ٚاقع١ اإليف ساٍ  .6

 إٔ ايػه٣ٛ، أٚ ايبالؽ نٝدٟ.   

 ع٢ً املعتدٟ ، َٔ سل املعتد٣ عًٝ٘ ايًذ٤ٛ  ؾُع١ٝ ميٓع اؾصا٤ ايتأدٜيب املٛقع َٔ قبٌ ا ال .7

 يًذٗات اؿه١َٝٛ املدتؿ١.   

 دصا٤ً تأدٜبًٝا ؾُع١ٝ ، أٚ ْعا١َٝ أخس٣ ع٢ً املعتدٟ، َٔ تٛقٝع ا ميٓع تٛقٝع عكٛب١ غسع١ٝ ال .8

 عًٝ٘.   

 املدايؿات ٚاؾصا٤ات ايباب اؿادٟ عػس :

 : (14املاد٠ )

 املدايؿ١ ٖٞ نٌ ؾعٌ َٔ األؾعاٍ اييت ٜستهبٗا ايعاٌَ ، ٚتطتٛدب أًٜا َٔ اؾصا٤ات ايتاي١ٝ:

إىل ايعاٌَ َٛقشًا ب٘ ْٛع املدايؿ١ اييت ازتهبٗا ، َع يؿت ُع١ٝ اإلْراز ايهتابٞ: ٖٚٛ نتاب تٛدٗ٘ اؾ .1

 ىل َجًٗا َطتكباًل.إْعسٙ إىل إَهإ تعسق٘ إىل دصا٤ أغد، يف ساي١ اضتُساز املدايؿ١ ، أٚ ايعٛد٠ 

غسا١َ َاي١ٝ: ٖٚٞ سطِ ْطب١ َٔ األدس يف سدٚد دص٤ َٔ األدس ايَٝٛٞ ، أٚ اؿطِ َٔ األدس مبا  .2

 ٚمخط١ أٜاّ يف ايػٗس ايٛاسد نشد أقؿ٢.ٜرتاٚح بني أدس ّٜٛ ، 

َع١ٓٝ ، َع سسَاْ٘ َٔ  ٠اإلٜكاف عٔ ايعٌُ بدٕٚ أدس:  ٖٚٛ َٓع ايعاٌَ َٔ َصاٚي١ عًُ٘ خالٍ ؾرت .3

 تتذاٚش ؾرت٠ اإلٜكاف مخط١ أٜاّ يف ايػٗس ايٛاسد. ، ع٢ً إٔ ال ٠أدسٙ خالٍ ٖرٙ ايؿرت

 ٠ أقؿاٖا ض١ٓ ٚاسد٠ َٔ تازٜذ اضتشكاقٗا.اؿسَإ َٔ ايرتق١ٝ ، اٚ ايعال٠ٚ ايدٚز١ٜ : ٚذيو ملد .4

: ٖٚٛ ؾؿٌ ايعاٌَ بٓا٤ً ع٢ً ضبب َػسٚع ; الزتهاب٘ املدايؿ١ َع عدّ  ايؿؿٌ َٔ اـد١َ َع املهاؾأ٠ .5

 املطاع عك٘ يف َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـد١َ.

غعاز، أٚ تعٜٛض ; إ: ٖٚٛ ؾطذ عكد عٌُ ايعاٌَ دٕٚ َهاؾأ٠ ، أٚ  ايؿؿٌ َٔ اـد١َ بدٕٚ َهاؾأ٠ .6

 زتهاب٘ أٟ َٔ اؿاالت املٓؿٛف عًٝٗا يف املاد٠ )ايجُإْٛ( َٔ ْعاّ ايعٌُ.ال

 طا١َ املدايؿ١ املستهب١ َٔ قبً٘.ٚجيب إٔ ٜتٓاضب اؾصا٤ املؿسٚض ع٢ً ايعاٌَ َع ْٛع ، َٚد٣ د

 : (24املاد٠ )

ٜعاقب  –املًشل بٗرٙ ايال٥ش١  –ٚاؾصا٤ات ،  نٌ عاٌَ ٜستهب أًٜا َٔ املدايؿات ايٛازد٠ يف دداٍٚ املدايؿات

 باؾصا٤ املٛقح قسٜٔ املدايؿ١ اييت ازتهبٗا.
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 : (34املاد٠ )

  ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ يف اؾُع١ٝ  تهٕٛ ؾالس١ٝ تٛقٝع اؾصا٤ات املٓؿٛف عًٝٗا يف ٖرٙ ايال٥ش١ ، َٔ قبٌ 

 ٚ َٔ ٜؿٛق٘ ; ٚجيٛش ي٘ اضتبداٍ اؾصا٤ املكسز أل١ٜ كايؿ١ ظصا٤ أخـ.أ

 : (44املاد٠ )

ٜعترب عا٥دًا ،  يف ساٍ ازتهاب ايعاٌَ ذات املدايؿ١ بعد َكٞ َا١٥ ٚمثاْني ًَٜٛا ع٢ً ضبل ازتهابٗا ; ؾإْ٘ ال

 األٚىل. ٠ٚتعد كايؿ١ ٚنأْٗا ازتهبت يًُس

 : (54املاد٠ )

كسز٠ يف ٖرٙ عٓد تعدد املدايؿات ايٓاغ١٦ عٔ ؾعٌ ٚاسد ، ٜهتؿ٢ بتٛقٝع اؾصا٤ األغد َٔ بني اؾصا٤ات امل

 ايال٥ش١.

 : (64املاد٠ )

جيٛش إٔ ٜٛقع ع٢ً ايعاٌَ  ، نُا ال جيٛش إٔ ٜٛقع ع٢ً ايعاٌَ عٔ املدايؿ١ ايٛاسد٠ أنجس َٔ دصا٤ ٚاسد ال

دسٙ أنجس َٔ أدس مخط١ أ، ٚال إٔ ٜكتطع َٔ  عٔ املدايؿ١ ايٛاسد٠ غسا١َ تصٜد قُٝتٗا ع٢ً أدس مخط١ أٜاّ

 عًٝ٘. تيًػساَات اييت ٚقع ٜاّ يف ايػٗس ايٛاسد ٚؾا٤ًأ

 : (74املاد٠ )

ٚاسد ، إال بعد إبالؽ ايعاٌَ نتاب١ ّٜٛ أًٜا َٔ اؾصا٤ات اييت تتذاٚش عكٛبتٗا غسا١َ أدس اؾُع١ٝ تٛقع  ال

 ، ٚذيو مبٛدب قكس ٜٛدع مبًؿ٘ اـاف. ، ٚؼكٝل دؾاع٘ باملدايؿات املٓطٛب١ إيٝ٘ ، ٚمساع أقٛاي٘

 : (48املاد٠ )

تٛقٝع أٟ دصا٤ ع٢ً ايعاٌَ ألَس ازتهب٘ خازز َهإ ايعٌُ إال إذا نإ ي٘ عالق١ َباغس٠ ذُع١ٝ جيٛش يً ال

 ٍ ، ٚذيو دٕٚ اإلخالٍ عهِ املاد٠ )ايجُإْٛ( َٔ ْعاّ ايعٌُ.ؤٚأٚ مبدٜسٖا املطاؾُع١ٝ بطبٝع١ عًُ٘ أٚ ب

 : (49املاد٠ )

ؾُع١ٝ أنجس َٔ ثالثني ًَٜٛا َٔ تازٜذ عًِ اجيٛش َطا٤ي١ ايعاٌَ تأدٜبًٝا عٔ كايؿ١ َك٢ ع٢ً نػؿٗا  ال

 مبستهبٗا، دٕٚ إٔ تكّٛ باؽاذ أٟ َٔ إدسا٤ات ايتشكٝل بػأْٗا.
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 : (05ملاد٠ )ا

 تٛقٝع أٟ دصا٤ ع٢ً ايعاٌَ، إذا َك٢ ع٢ً تازٜذ ثبٛت املدايؿ١ أنجس َٔ ثالثني ًَٜٛا.ذُع١ٝ يً ال جيٛش

 : (15املاد٠ )

، ٚاؾصا٤ ايرٟ ضٛف  ، َٚكدازٖا ، ْٚٛعٗا بإبالؽ ايعاٌَ نتاب١ مبا ُأِٚقع عًٝ٘ َٔ دصا٤اتؾُع١ٝ تًتصّ ا

، ٚإذا اَتٓع ايعاٌَ عٔ اضتالّ اإلخطاز ، أٚ زؾض ايتٛقٝع بايعًِ ، أٚ نإ  ٜتعسض ي٘ يف ساي١ تهساز املدايؿ١

يهرتْٚٞ ، أٚ بايربٜد اإل دَت٘، ٜسضٌ إيٝ٘ بايربٜد املطذٌ ع٢ً عٓٛاْ٘ املدتاز ايجابت يف ًَـ خ غا٥بًا

ٖرٙ ايٛضا٥ٌ مجٝع ٜٚرتتب ع٢ً ايتبًٝؼ بأٟ َٔ  ؾُع١ٝ ، ايػدؿٞ ايجابت بعكد ايعٌُ ، اٚ املعتُد يد٣ ا

 ١.اآلثاز ايكاْْٛٝ

 : (25املاد٠ )

، ٜدٕٚ ؾٝٗا ْٛع املدايؿ١ اييت ازتهبٗا ، ٚتازٜذ ٚقٛعٗا ، ٚاؾصا٤ املٛقع  خيؿـ يهٌ عاٌَ ؾشٝؿ١ دصا٤ات

 عًٝ٘ ; ٚؼؿغ ٖرٙ ايؿشٝؿ١ يف ًَـ خد١َ ايعاٌَ.

 : (35املاد٠ )

تكٝد ايػساَات املٛقع١ ع٢ً ايعُاٍ يف ضذٌ خاف ; ٚؾل أسهاّ املاد٠ )ايجايج١ ٚايطبعٕٛ( َٔ ْعاّ ايعٌُ ، 

; ٚيف ساي١ عدّ  ؾُع١ٝ َٔ قبٌ ايًذ١ٓ ايعُاي١ٝ يف ا اؾُع١ٝ ،بايٓؿع ع٢ً ٜٚهٕٛ ايتؿسف ؾٝٗا مبا ٜعٛد 

 ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ . يف ايػساَات مبٛاؾك١ ٚشاز٠ املٛازد ايبػس١ٜٜهٕٛ ايتؿسف ٚدٛد ؾ١ٓ عُاي١ٝ 

 : ايتعًِ

 : (45املاد٠ )

،  أٚ اهل٦ٝات ; حيل يًعاٌَ  املدتؿ١، أٚ ايككا١ٝ٥ ١َع عدّ اإلخالٍ عل ايعاٌَ بااليتذا٤ إىل اؾٗات اإلدازٜ

، ٜٚكدّ ايتعًِ إىل  ، أٚ دصا٤ ٜتدر يف سك٘ َٔ قبًٗا ٚ إدسا٤أَٔ أٟ تؿسف ، ُع١ٝ ٕ ٜتعًِ إىل إداز٠ اؾأ

ٜكاز ايعاٌَ َٔ  ، ٚال ، أٚ اإلدسا٤ املتعًِ َٓ٘ خالٍ ثالث١ أٜاّ عٌُ َٔ تازٜذ ايعًِ بايتؿسفؾُع١ٝ إداز٠ ا

ٜتذاٚش مخط١ أٜاّ عٌُ َٔ تازٜذ تكدمي٘  ، يف َٝعاد ال ايعاٌَ بٓتٝذ١ ايبت يف تعًُ٘ ، ٚخيطس تكدِٜ تعًُ٘

 ايتعًِ.
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 : أسهاّ ختا١َٝ

 : (55املاد٠ )

اعتُادٖا ; ع٢ً إٔ تطسٟ يف سل ايعُاٍ ازٜذ ٓػأ٠ اعتبازًا َٔ تَُع١ٝ تٓؿر أسهاّ ٖرٙ ايال٥ش١ يف سل اؾ

 بازًا َٔ ايّٝٛ ايتايٞ إلعالْٗا.اعت
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 دداٍٚ املدايؿات ٚاؾصا٤ات

 أٚاًل: كايؿات تتعًل مبٛاعٝد ايعٌُ :

 ْٛع املدايؿ١ ّ
 اؾصا٤ )ايٓطب١ احملط١َٛ ، ٖٞ ْطب١ َٔ األدس ايَٝٛٞ(

 ٠زابع َس ٠ثايح َس ٠ ثاْٞ َس ٠أٍٚ َس

1  

ايتأخس عٔ َٛاعٝد اؿكٛز يًعٌُ 

( دقٝك١ دٕٚ إذٕ، أٚ عرز 15يػا١ٜ )

مل ٜرتتب ع٢ً ذيو تعطٌٝ َكبٍٛ ; إذا 

 عُاٍ آخسٜٔ.

 %20 %10 %5 إْراز نتابٞ

2  

ايتأخس عٔ َٛاعٝد اؿكٛز يًعٌُ 

( دقٝك١ دٕٚ إذٕ، أٚ عرز 15يػا١ٜ )

َكبٍٛ ; إذا تستب ع٢ً ذيو تعطٌٝ 

 عُاٍ آخسٜٔ.

 %50 %25 %15 إْراز نتابٞ

3  

ايتأخس عٔ َٛاعٝد اؿكٛز يًعٌُ 

دقٝك١ ( 30( دقٝك١ يػا١ٜ )15أنجس َٔ )

دٕٚ إذٕ، أٚ عرز َكبٍٛ ; إذا مل ٜرتتب 

 ع٢ً ذيو تعطٌٝ عُاٍ آخسٜٔ.

10% 15% 25% 50% 

4  

ايتأخس عٔ َٛاعٝد اؿكٛز يًعٌُ 

( دقٝك١ 30( دقٝك١ يػا١ٜ )15أنجس َٔ )

دٕٚ إذٕ، أٚ عرز َكبٍٛ ; إذا تستب ع٢ً 

 ذيو تعطٌٝ عُاٍ آخسٜٔ.

25% 50% 75% ّٜٛ 

5  

يًعٌُ ايتأخس عٔ َٛاعٝد اؿكٛز 

( دقٝك١ 60( دقٝك١ يػا١ٜ )30أنجس َٔ )

دٕٚ إذٕ، أٚ عرز َكبٍٛ ; إذا مل ٜرتتب 

 ع٢ً ذيو تعطٌٝ عُاٍ آخسٜٔ.

25% 50% 75% ّٜٛ 
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 ْٛع املدايؿ١ ّ
 اؾصا٤ )ايٓطب١ احملط١َٛ ، ٖٞ ْطب١ َٔ األدس ايَٝٛٞ(

 ٠زابع َس ٠ثايح َس ٠ثاْٞ َس ٠أٍٚ َس

6  

يًعٌُ أنجس ايتأخس عٔ َٛاعٝد اؿكٛز 

( دقٝك١ دٕٚ إذٕ، 60( دقٝك١ يػا١ٜ )30َٔ )

أٚ عرز َكبٍٛ ; إذا تستب ع٢ً ذيو تعطٌٝ 

 عُاٍ آخسٜٔ

 َٜٛإ ّٜٛ 50% 30%

 باإلقاؾ١ إىل سطِ أدس دقا٥ل ايتأخس

7  

ايتأخس عٔ َٛاعٝد اؿكٛز يًعٌُ ملد٠ 

تصٜد ع٢ً ضاع١ دٕٚ إذٕ ، أٚ عرز َكبٍٛ ; 

ع٢ً ذيو تعطٌٝ ٚ مل ٜرتتب أضٛا٤ً تستب ، 

 عُاٍ آخسٜٔ.

 ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ إْراز نتابٞ

 باإلقاؾ١ إىل سطِ أدس ضاعات ايتأخس

8  

، أٚ االْؿساف قبٌ املٝعاد دٕٚ  تسى ايعٌُ

( 15إذٕ، أٚ عرز َكبٍٛ مبا ال ٜتذاٚش )

 دقٝك١

 ّٜٛ %25 %10 إْراز نتابٞ

 باإلقاؾ١ إىل سطِ أدس َد٠ تسى ايعٌُ

9  
أٚ االْؿساف قبٌ املٝعاد دٕٚ  ، تسى ايعٌُ

 ( دقٝك15١إذٕ، أٚ عرز َكبٍٛ مبا ٜتذاٚش )

10% 25% 50% ّٜٛ 

 باإلقاؾ١ إىل سطِ أدس َد٠ تسى ايعٌُ

10  
ايبكا٤ يف أَانٔ ايعٌُ ، أٚ ايعٛد٠ إيٝٗا 

 ذٕ َطبلإبعد اْتٗا٤ َٛاعٝد ايعٌُ دٕٚ 
 ّٜٛ %25 %10 إْراز نتابٞ

11  
َكبٍٛ ملد٠  ذٕ نتابٞ، أٚ عرزإايػٝاب دٕٚ 

 ّٜٛ، خالٍ ايط١ٓ ايعكد١ٜ ايٛاسد٠.

 مخط١ أٜاّ أزبع١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ

 باإلقاؾ١ إىل سطِ أدس َد٠ ايػٝاب

12  

ذٕ نتابٞ، أٚ عرز إايػٝاب املتؿٌ دٕٚ 

َكبٍٛ َٔ َٜٛني إىل ضت١ اٜاّ ، خالٍ 

 ايط١ٓ ايعكد١ٜ ايٛاسد٠

 مخط١ أٜاّ أزبع١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ

 باإلقاؾ١ إىل سطِ أدس َد٠ ايػٝاب
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 ْٛع املدايؿ١ ّ
 اؾصا٤ )ايٓطب١ احملط١َٛ ، ٖٞ ْطب١ َٔ األدس ايَٝٛٞ(

 ٠زابع َس ٠ثايح َس ٠ثاْٞ َس ٠أٍٚ َس

13  

ذٕ نتابٞ، أٚ عرز إايػٝاب املتؿٌ دٕٚ 

 ٜاّ أَكبٍٛ َٔ ضبع١ أٜاّ إىل عػس٠ 

 خالٍ ايط١ٓ ايعكد١ٜ ايٛاسد٠

 ضت١ أٜاّ مخط١ أٜاّ أزبع١ أٜاّ

ؾؿٌ َٔ 

اـد١َ َع 

املهاؾأ٠ ; إذا مل 

ٜتذاٚش فُٛع 

( 30ايػٝاب )

 ًَٜٛا

 باإلقاؾ١ إىل سطِ أدس َد٠ ايػٝاب

14  

ايػٝاب املتؿٌ دٕٚ اذٕ نتابٞ، أٚ عرز 

َكبٍٛ َٔ أسد عػس ًَٜٛا إىل أزبع١ 

عػس َٜٛاً  ، خالٍ ايط١ٓ ايعكد١ٜ 

 ايٛاسد٠

 مخط١ أٜاّ

 اؿسَإ َٔ

٠ ايعالٚات ملس

، َع ٠ٚاسد

تٛدٝ٘ إْراز 

بايؿؿٌ طبكًا 

يًُاد٠ 

)ايجُإْٛ( َٔ 

 ْعاّ ايعٌُ

ؾؿٌ َٔ 

اـد١َ  

طبكًا يًُاد٠ 

)ايجُإْٛ( 

َٔ ْعاّ 

 ايعٌُ

 ــــــــــــــــــــــــ

15  

االْكطاع عٔ ايعٌُ دٕٚ ضبب َػسٚع 

َد٠ تصٜد ع٢ً مخط١ عػس ًَٜٛا َتؿ١ً، 

 خالٍ ايط١ٓ ايعكد١ٜ ايٛاسد٠ 

ع٢ً إٔ ٜطبك٘ إْراز نتابٞ  ، أٚ تعٜٛض ، ايؿؿٌ دٕٚ َهاؾأ٠

، يف ْطام سهِ املاد٠ )ايجُإْٛ(  بعد ايػٝاب َد٠ عػس٠ أٜاّ

 َٔ ْعاّ ايعٌُ

16  

ايػٝاب املتكطع دٕٚ ضبب َػسٚع َددًا 

تصٜد يف فُٛعٗا ع٢ً ثالثني ًَٜٛا 

 خالٍ ايط١ٓ ايعكد١ٜ ايٛاسد٠

ع٢ً إٔ ٜطبك٘ إْراز نتابٞ  ، أٚ تعٜٛض ، ايؿؿٌ دٕٚ َهاؾأ٠

، يف ْطام سهِ املاد٠  بعد ايػٝاب َد٠ عػسٜٔ ًَٜٛا

 )ايجُإْٛ( َٔ ْعاّ ايعٌُ
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 اًْٝا: كايؿات تتعًل بتٓعِٝ ايعٌُ :ث

 ْٛع املدايؿ١ ّ
 اؾصا٤ )ايٓطب١ احملط١َٛ ، ٖٞ ْطب١ َٔ األدس ايَٝٛٞ(

 ٠زابع َس ٠ثايح َس ٠ثاْٞ َس ٠أٍٚ َس

1  
 ُع١ٝ شا٥سٜٔ يف غري أَٛز عٌُ اؾاضتكباٍ 

 يف أَانٔ ايعٌُ ، دٕٚ إذٕ َٔ اإلداز٠ 
 %25 %15 %10 إْراز نتابٞ

2  
 ؾُع١ٝ اضتعُاٍ آالت ، َٚعدات ، ٚأدٚات ا

 ألغساض خاؾ١ ، دٕٚ إذٕ
 %50 %25 %10 إْراز نتابٞ

3  
تدخٌ ايعاٌَ ، دٕٚ ٚد٘ سل يف أٟ عٌُ 

 يٝظ يف اختؿاؾ٘ ، أٚ مل ٜعٗد ب٘ إيٝ٘
 ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ 50%

4  
اـسٚز ، أٚ ايدخٍٛ َٔ غري املهإ 

 املدؿـ يريو
 25 %15 %10 إْراز نتابٞ

5  

ُٖاٍ يف تٓعٝـ اآلالت ، ٚؾٝاْتٗا، أٚ اإل

عدّ ايعٓا١ٜ بٗا ، أٚ عدّ ايتبًٝؼ عٔ َا بٗا 

 َٔ خًٌ .

 ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ 50%

6  

، ٚايؿٝا١ْ ،  عدّ ٚقع أدٚات اإلؾالح

ٚايًٛاشّ األخس٣ يف األَانٔ املدؿؿ١ هلا 

 . ، بعد االْتٗا٤ َٔ ايعٌُ

 ّٜٛ %50 %25 إْراز نتابٞ

7  
متصٜل، أٚ إتالف إعالْات ، أٚ بالغات إداز٠ 

 اؾُع١ٝ .
 مخط١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ

ؾؿٌ َع 

 املهاؾأ٠

8  

اإلُٖاٍ يف ايعٗد اييت عٛشت٘، َجاٍ: 

 أدٚات ، ، َعدات ، أدٗص٠ ، آالت )ضٝازات

).......، 

 مخط١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ
ؾؿٌ َع 

 املهاؾأ٠

9  
، أٚ غري املهإ املعد  األنٌ يف َهإ ايعٌُ

 ٚ يف غري أٚقات ايساس١أ،  ي٘
 %25 %15 %10 إْراز نتابٞ
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 ْٛع املدايؿ١ ّ
 اؾصا٤ )ايٓطب١ احملط١َٛ ، ٖٞ ْطب١ َٔ األدس ايَٝٛٞ(

 ٠زابع َس ٠ثايح َس ٠ثاْٞ َس ٠أٍٚ َس

 ايّٓٛ أثٓا٤ ايعٌُ  10
إْراز 

 نتابٞ
10% 25% 50% 

11  
ايّٓٛ يف اؿاالت اييت تطتدعٞ ٜكع١ 

 َطتُس٠
 ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ 50%

12  
أٚ ٚدٛد ايعاٌَ يف غري َهإ  ايتطهع ، 

 ثٓا٤ ضاعات ايعٌُأعًُ٘ ، 
10% 25% 50% ّٜٛ 

 َٜٛإ ّٜٛ ، ٚاالْؿساف ايتالعب يف إثبات اؿكٛز  13

اؿسَإ َٔ  

ايعالٚات ملس٠ 

 ٚاسد٠

ؾؿٌ َٔ 

اـد١َ َع 

 املهاؾأ٠

14  

عدّ إطاع١ األٚاَس ايعاد١ٜ اـاؾ١ 

أٚ عدّ تٓؿٝر ايتعًُٝات ، بايعٌُ 

 اـاؾ١ بايعٌُ ، ٚاملعًك١ يف َهإ ظاٖس

 َٜٛإ ّٜٛ 50% 25%

15  
ايتشسٜض ع٢ً كايؿ١ األٚاَس ، 

 ٚايتعًُٝات اـط١ٝ اـاؾ١ بايعٌُ
 مخط١ أٜاّ أٜاّثالث١  َٜٛإ

ؾؿٌ َع 

 املهاؾأ٠

16  

، ٚاملعًٔ  ايتدخني يف األَانٔ احملعٛز٠

،  شاؾع١ ع٢ً ضال١َ ايعُاٍعٓٗا يًُ

 ٚاؾُع١ٝ

 مخط١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ
ؾؿٌ َع 

 املهاؾأ٠

17  

اإلُٖاٍ أٚ ايتٗإٚ يف ايعٌُ ايرٟ قد ٜٓػأ 

عٓ٘ قسز يف ؾش١ ايعُاٍ ، أٚ ضالَتِٗ ، أٚ 

 األدٚات ، ٚاألدٗص٠يف املٛاد ، أٚ 

 مخط١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ
ؾؿٌ َع 

 املهاؾأ٠
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 : ثايجًا: كايؿات تتعًل بطًٛى ايعاٌَ

 ْٛع املدايؿ١ ّ
 اؾصا٤ )ايٓطب١ احملط١َٛ ، ٖٞ ْطب١ َٔ األدس ايَٝٛٞ(

 ٠زابع َس ٠ثايح َس ٠ثاْٞ َس ٠أٍٚ َس

1  
ايتػادس َع ايصَال٤ ، أٚ َع ايػري ، أٚ 

 َػاغبات يف َهإ ايعٌُإسداخ 
 مخط١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ

2  
دعا٤ ايعاٌَ نربًا أْ٘ إايتُازض أٚ 

 أؾٝب أثٓا٤ ايعٌُ ، أٚ بطبب٘
 مخط١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ

3  

االَتٓاع عٔ إدسا٤ ايهػـ ايطيب عٓد 

، أٚ زؾض اتباع ايتعًُٝات اؾُع١ٝ طًب 

 ايطب١ٝ أثٓا٤ ايعالز

 مخط١ أٜاّ أٜاّ ثالث١ َٜٛإ ّٜٛ

4  
كايؿ١ ايتعًُٝات ايؿش١ٝ املعًك١ 

 بأَانٔ ايعٌُ
 مخط١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ  50%

5  
، أٚ يؿل ؾُع١ٝ ايهتاب١ ع٢ً ددزإ ا

 إعالْات عًٝٗا
 %50 %25 %10 إْراز نتابٞ

 َٜٛإ ّٜٛ %50 %25 زؾض ايتؿتٝؼ اإلدازٟ عٓد االْؿساف  6

7  

عدّ تطًِٝ ايٓكٛد احملؿ١ً ؿطاب 

يف املٛاعٝد احملدد٠ دٕٚ تربٜس  ؾُع١ٝ ا

 َكبٍٛ

 مخط١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ
ؾؿٌ َع 

 املهاؾأ٠

8  
دٗص٠ االَتٓاع عٔ ازتدا٤ املالبظ، ٚاأل

 املكسز٠ يًٛقا١ٜ ٚايطال١َ.
 مخط١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ  إْراز نتابٞ

9  
اإلحيا٤ يآلخسٜٔ مبا خيدؽ اؿٝا٤ 

 قٛاًل ، أٚ ؾعاًل
 مخط١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ

ؾؿٌ َع 

 املهاؾأ٠
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 ْٛع املدايؿ١ ّ
 اؾصا٤ )ايٓطب١ احملط١َٛ ، ٖٞ ْطب١ َٔ األدس ايَٝٛٞ(

 ٠زابع َس ٠ثايح َس ٠ثاْٞ َس ٠أٍٚ َس

10  

االعتدا٤ ع٢ً شَال٤ ايعٌُ بايكٍٛ ، أٚ 

غاز٠، أٚ باضتعُاٍ ٚضا٥ٌ االتؿاٍ اإل

 يهرت١ْٝٚ بايػتِ ، أٚ ايتشكرياإل

 مخط١ أٜاّ أٜاّثالث١  َٜٛإ
ؾؿٌ َع 

 املهاؾأ٠

11  
االعتدا٤ باإلٜرا٤ اؾطدٟ ع٢ً شَال٤ 

 ايعٌُ، أٚ ع٢ً غريِٖ بطسٜك١ إباس١ٝ

ؾؿٌ بدٕٚ َهاؾأ٠ ، أٚ إغعاز ، أٚ تعٜٛض مبٛدب املاد٠ 

 )ايجُإْٛ(

12  

أٚ بأٟ  ٚ ايكٛيٞ ،أ االعتدا٤ اؾطدٟ ،

يهرت١ْٝٚ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ االتؿاٍ اإل

ٍ ، أٚ ٚؤأٚ املدٜس املطع٢ً ؾاسب ايعٌُ ، 

 أٚ بطبب٘ أسد ايسؤضا٤ أثٓا٤ ايعٌُ ،

ؾؿٌ بدٕٚ َهاؾأ٠ ، أٚ إغعاز ، أٚ تعٜٛض مبٛدب املاد٠ 

 )ايجُإْٛ(

 ٜاّأمخط١  ثالث١ أٜاّ أٚ غه٣ٛ نٝد١ٜ تكدِٜ بالؽ ،  13
ؾؿٌ َع 

 املهاؾأ٠
 ـــــــــــ

14  
تجاٍ يطًب ؾ١ٓ ايتشكٝل عدّ االَ

 باؿكٛز .
 ٜاّأمخط١  أٜاّثالث١  َٜٛإ

ؾؿٌ َع 

 املهاؾأ٠

، ٚؼٌ  ايال٥ش١ّ ، ٖرٙ 12/10/2021( يف 4اعتُد فًظ إداز٠ اؾُع١ٝ يف ادتُاع٘ زقِ ) 

 املٛقٛع١ ضابكًا. يٛا٥ح املٛازد ايبػس١ٜقٌ مجٝع 

 ز٥ٝظ فًظ إداز٠ اؾُع١ٝ

 أمحد بٔ عبدايسمحٔ ايبعادٟ         

 ٚاهلل املٛؾل


