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املب١ٓٝ أَاّ نٌ ٜكضز باأليؿاظ ٚايعبا ا صت اآلت١ٝ أُٜٓا ٚصرت يف ٖشا ايال٥ش١ املعاْٞ 

 َٓٗا:

 ايٓعاّ: ْعاّ ازبُعٝات ٚاملؤعغات األ١ًٖٝ.

 ايال٥ش١ ايتٓؿٝش١ٜ: ايال٥ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يٓعاّ ازبُعٝات ٚاملؤعغات األ١ًٖٝ.

 ايال٥ش١: ايال٥ش١ األعاع١ٝ يًذُع١ٝ.

  ازبُع١ٝ: 

 ، ٚتتهٕٛ َٔ صبُٛع األعغا٤ ايعاًَنيازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ: أع٢ً دٗاط يف ازبُع١ٝ

 دباٙ ازبُع١ٝ. بايتظاَاتِٗايشٜٔ أٚؾٛا 

 صبًػ اإلراص٠: صبًػ إراص٠ ازبُع١ٝ.

 َزٜضًااملزٜض ايتٓؿٝشٟ: املغؤٍٚ األٍٚ عٔ ازبٗاط ايتٓؿٝشٟ عٛا٤ نإ َزٟ ا ًص تٓؿٝشًٜا أٚ 

 عاًَا أٚ أًَٝٓا عاًَا أٚ غري سيو.

 .ٚطاص٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ: ايٛطاص٠

 َضنظ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ بايزمل ازب١ٗ املؾضؾ١: 

 ايضٓزٚم : صٓزٚم رعِ ازبُعٝات.
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/  18ٚتاصٜخ ( 61 )٤ صقِ اصص صبًػ ايٛطاضمبٛدب ْعاّ ازبُعٝات ٚاملؤعغات األ١ًٖٝ ايضارص بك

ٙ;  1437/  06/  11ٚتاصٜخ ( 73739 )صٟ صقِ اطايٛ اصضٚال٥شت٘ ايتٓؿٝش١ٜ ايضارص٠ بايك ـٖ 1437/  02

 ؾكز مت تأعٝػ ٖشٙ ازبُع١ٝ َٔ األؽداظ اآلت١ٝ أمساؤِٖ :

 تاصخيٗا َضزصٖا اهل١ٜٛصقِ  ايعٓٛإ االعِ ّ

  اشبضز 1046599930 اشبضز محز ععز اسبُزا٤ مجاٍ  1

  اشبضز 1001474541 اشبضز إبضاِٖٝ ععٝز اسباصثٞضبُز  2

  اشبضز 1052171178 اشبضز عبزاهلل عبزايعظٜظ ازبُع١ عبزاهلل  3

    اشبضز عبزاهلل عًٞ ايزصع ضبُز  4

     عبزاهلل ضبُز ايؾُُٝضٟٜٛعـ  5

  اشبضز 1056859489 اشبضز عامل ضبُز ايبعٝذإ عبزايضمحٔ  6

 ٖـ30/07/1391 اشبضز  اشبضز عًٞ ايعاٜزعبزايضمحٔ  7

 ٖـ12/03/1379 عضعض  اشبضز عبزايضمحٔ ايؾبٝب محٛر  8

 ٖـ15/09/1385 اشبضز  اشبضز ابضاِٖٝ ايضاؽزعبزايعظٜظ  9

  اشبضز 1020890099 اشبضز عبزاهلل عًُٝإ ايػؿًٝٞعًُٝإ  10

 ٖـ03/06/1390 اشبضز  اشبضز عبزاهلل ازبعٝزٟصاحل  11

 ٖـ12/08/1378 اشبضز  اشبضز ععٝز ايػاَزَٟكبٌ  12

 ٖـ12/09/1379 اشبضز  اشبضز عبزاهلل املعٝشص ضبؿٛظ  13

 ٖـ06/08/1384 اشبضز  اشبضز عبزايعظٜظ اسبكباْٞ عبزايضمحٔ  14

 ٖـ13/04/1383 اشبضز  اشبضز عبزايضمحٔ اسبٜٛطإظٜظ عبزايع 15

 ٖـ04/02/1382 ايضٜاض  اشبضز عبزاهلل ازبٜٛض عبزايضمحٔ  16

 ٖـ22/06/1384 ايضٜاض  اشبضز عٝغ٢ ازبضٜٟٛ عبزايعظٜظ  17

 ٖـ30/07/1381 اشبضز  اشبضز ٔ ايزاعر عبزايضمحعبزايعظٜظ  18

 ٖـ18/05/1390 اشبضز  اشبضز عبزاهلل ايغُاصٟعبزايضمحٔ  19

 ٖـ29/11/1383 اشبضز  اشبضز ضبُز ايغُاعٌٝ عبزاهلل  20

 ٖـ23/08/1378 اشبضز  اشبضز دِٗٝ ايظَاَٞضبُز  21

 ٖـ12/09/1385 اشبضز  اشبضز عضٟعًُٝإ ايزٚابضاِٖٝ  22
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 يًذُع١ٝ ؽدضٝتٗا االعتباص١ٜ، ٚميجًٗا ص٥ٝػ صبًػ اإلراص٠ سغب اختضاصات٘ ايٛاصر٠

 َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ تؿٜٛغ٘ ؾُٝا ٜظٜز ع٢ً سيو. بكضاصايال٥ش١، ٚجيٛط يف ٖشٙ 

ٜٚهٕٛ ْطام خزَات ازبُع١ٝ ضباؾع١  اشبضز ، ٜهٕٛ َكض ازبُع١ٝ ايض٥ٝػ َز١ٜٓ 

 اشبضز ٚايكض٣ ٚاهلذض ايتابع١ هلا .

 تٗزف ازبُع١ٝ إىل ذبكٝل اآلتٞ:

يف صؾع املغت٣ٛ االقتضارٟ يألعض َٔ خالٍ تكزِٜ املغاعزات املتٓٛع١ ْكز١ٜ ٚع١ٝٓٝ يألعض املغا١ُٖ  – 1

 ٚاألؾضار ٚاحملتادني .

 املدتًؿ١ .يف صؾع املغت٣ٛ ايضشٞ مبٓطك١ خزَات ازبُع١ٝ باألعايٝب ايع١ًُٝ املغا١ُٖ  – 2

 أٚ املؾاصن١ يف ايرباَر ٚاألْؾط١ االدتُاع١ٝ ايجكاؾ١ٝ اييت تٗزّ إىل تكزِٜ خزَات يًُذتُع. ايكٝاّ  – 3

املؾاصن١ يف ايعٓا١ٜ باملغادز ٚصٝاْتٗا ٚتطٜٛضٖا يهٞ تؤرٟ رٚصٖا اإلعالَٞ مبز١ٜٓ اشبضز  -4

 ٚعٛاسٝٗا . 

سًكات ذبؿٝغ ايكضإٓ ايهضِٜ يف املغادز ٚتطٜٛضٖا ٚتؾذٝع املغابكات يف  املغا١ُٖ يف رعِ ٚتؾذٝع -5

بشٛخ ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ ْٚؾض ايٛعٞ اإلعالَٞ َٔ َضارص ايكضإٓ سؿغ ايكضإٓ ايهضِٜ ٚايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚاي

 ايهضِٜ ٚايغ١ٓ اي١ٜٛٓ ايؾضٜؿ١ . 

 إْؾا٤ َؤعغات ادتُاع١ٝ خري١ٜ يًضعا١ٜ . -6

 ٚايطاص١٥ يًُشتادني بعز رصاع١ أٚعاعِٗ . ١جابتتكزِٜ املغاعزات اي -7

 إْؾا٤ راص يألٜتاّ ٚسيو سغب إَهاْٝات زبُع١ٝ . -8

 ٚات ٚإٜضاهلا يًُغتشكني .انايظ اعتكباٍ -9
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 تتهٕٛ ازبُع١ٝ َٔ األدٗظ٠ اآلت١ٝ:

 ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. - 1

 صبًػ اإلراص٠. - 2

 ايًذإ ايزا١ُ٥ أٚ املؤقت١ اييت تؾهًٗا ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ أٚ صبًػ اإلراص٠، - 3

 اختضاصٗا َٚٗاَٗا. ايكضاصٚحيزر 

 اإلراص٠ ايتٓؿٝش١ٜ. - 4

 ىل ...... ْٛع، ٖٞ: .......... .تنت ٚع ايعغ١ٜٛ يف ازبُع١ٝ إ - 1

 جيٛط يًذُع١ٝ اعتشزاخ أْٛاع أخض٣ يًعغ١ٜٛ، ٚال حيل ألٟ َٔ أْٛاع - 2

 ايعغٜٛات املغتشزث١ ايرتؽح يعغ١ٜٛ صبًػ اإلراص٠ مبٛدب تًو ايعغٜٛات.

 .(َػًك١/ َؿتٛس١)ايعغ١ٜٛ يف ازبُع١ٝ  - 3
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 اؽرتى يف تأعٝػ ازبُع١ٝ، أٚ ايتشل بٗا ٜهٕٛ ايعغٛ عاَاًل يف ازبُع١ٝ إسا - 1

 بعز قٝاَٗا ٚقبٌ صبًػ اإلراص٠ عغٜٛت٘، ٚنإ َٔ املتدضضني أٚ املٗتُني أٚ

 املُاصعني يتدضط ازبُع١ٝ.

 جيب ع٢ً ايعغٛ ايعاٌَ يف ازبُع١ٝ: - 2

 .(صٜا300ٍ) عٟٓٛ يف ازبُع١ٝ َكزاصٙ اؽرتاىرؾع . أ 

 -تشكٝل أٖزاؾٗا. ايتعإٚ َع ازبُع١ٝ َٚٓغٛبٝٗا ي. ب

 -بازبُع١ٝ.  عضصًاعزّ ايكٝاّ بأٟ أَض َٔ ؽأْ٘ إٔ ًٜشل  .ز

 -ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ.  االيتظاّ بكضاصات .ر

 حيل يًعغٛ ايعاٌَ َا ٜأتٞ: - 3 

 -يف أْؾط١ ازبُع١ٝ.  االؽرتاى -أ

 -ايضارص٠ يف  ايكضاصاتا٥كٗا َٚٓٗا االطالع ع٢ً َغتٓزات ازبُع١ٝ ٚٚث-ب 

 ازبُع١ٝ عٛا٤ ناْت َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ أٚ صبًػ اإلراص٠ أٚ املزٜض

 ايتٓؿٝشٟ أٚ غريِٖ.

 -ايع١َُٝٛ يًذُع١ٝ َٚضؾكاتٗا يف َكض ازبُع١ٝ ٚقبٌ  املٝظا١ْٝاالطالع ع٢ً -ز 

 عضعٗا ع٢ً ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ بٛقت ناف.

 -ايع١َُٝٛ.  سغٛص ازبُع١ٝ-ر 

 -ايتضٜٛت ع٢ً م ا ص ا صت ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ إسا أَغ٢ عت١ أؽٗض َٔ تاصٜخ ٚ

 ايتشاق٘ بازبُع١ٝ.

 -تًكٞ املعًَٛات األعاع١ٝ عٔ ْؾاطات ازبُع١ٝ بؾهٌ رٚصٟ .  -ٚ

 -االطالع ع٢ً احملاعض ٚاملغتٓزات املاي١ٝ يف َكض ازبُع١ٝ. -ط 

 -دتُاع غري عارٟ بايتغأَ َع رع٠ٛ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يالْعكار ال -ح

 % َٔ األعغا٤ ايشٜٔ هلِ سل سغٛص ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. 25
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 -يًعغٛ إٔ خياطب ازبُع١ٝ خبطاب ٜضزص َٓ٘ ٜٛدٗ٘ إىل صبًػ  -ط

 اإلراص٠، ٚيًذُع١ٝ إٔ رباطب ايعغٛ خبطاب ٜضزص َٔ صبًػ اإلراص٠

 أٟ أٚ ممٔ ٜؿٛع٘ اجملًػ ٜغًِ إىل ايعغٛ ؽدضًٝا، أٚ ٜضعٌ ي٘ عرب

 املكٝز٠ يف عذٌ ايعغ١ٜٛ. عٓاَٜٚٓ٘ٔ 

 -ٟ اإلْاب١ نتاب١ً ألسز األعغا٤ يتُجًٝ٘ يف سغٛص ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. 

 -نايرتؽح يعغ١ٜٛ صبًػ اإلراص٠، ٚسيو بعز َز٠ً ال تكٌ عٔ عت١ أؽٗض َٔ 

 اى.تاصٜخ ايتشاق٘ بازبُع١ٝ ٚعزارٙ االؽرت

 َتاس١، ٚع٢ً صبًػ اإلراص٠ أٚ يًعغٛ ايعاٌَ طباطب١ ازبُع١ٝ عرب أٟ ٚع١ًٝ - 4

 َٔ ٜؿٛع٘ تكزِٜ ازبٛاب عرب ايٛع١ًٝ ساتٗا أٚ عرب عٔ ٚاْ٘ املكٝز يف عذٌ

 ايعغ١ٜٛ.

 ٜهٕٛ ايعغٛ َٓتغًبا يف ازبُع١ٝ إسا تكزّ بطًب عغ١ٜٛ يًذُع١ٝ ٚظٗض عزّ - 1

 بكبٛي٘ َٔ صبًػ اإلراص٠ قضاصاْطبام أسز ؽضٚط ايعغ١ٜٛ ايعا١ًَ عًٝ٘ ٚصزص 

 .بًاعغًٛا َٓتغبًا، أٚ تكزّ بطًب ايعغ١ٜٛ َٓتغ

 جيب ع٢ً ايعغٛ املٓتغب يف ازبُع١ٝ: - 2

 . (صٜاٍ 150)  عٟٓٛ يف ازبُع١ٝ َكزاصٙ  رؾع اؽرتاى-أ 

 ايتعإٚ َع ازبُع١ٝ َٚٓغٛبٝٗا يتشكٝل أٖزاؾٗا.  -ب

 بازبُع١ٝ. عضصًا عزّ ايكٝاّ بأٟ أَض َٔ ؽأْ٘ إٔ ًٜشل -ز 

 ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ.  االيتظاّ بكضاصات –ر 

 حيل يًعغٛ املٓتغب َا ٜأتٞ: - 3

 يف أْؾط١ ازبُع١ٝ.  االؽرتاى-أ 

 تًكٞ املعًَٛات األعاع١ٝ عٔ ْؾاطات ازبُع١ٝ بؾهٌ رٚصٟ نٌ ع١ٓ َاي١ٝ. -ب 

 ع٢ً َغتٓزات ازبُع١ٝ ٚٚثا٥كٗا.  االطالع-ز 
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 ع١ًٝ َتاس١، ٚع٢ً صبًػ اإلراص٠ أٚيًعغٛ املٓتغب طباطب١ ازبُع١ٝ عرب أٟ ٚ - 4

 تكزِٜ ازبٛاب عرب ايٛع١ًٝ ساتٗا أٚ عرب عٓٛاْ٘ املكٝز يف عذٌ ٜؿٛعَ٘ٔ 

 ايعغ١ٜٛ.

ًٜا يف ازبُع١ٝ َٔ تض٣ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ َٓش٘ عغ١ٜٛ ؾدض١ٜ - 1 ًٛا ؾدض  ٜهٕٛ عغ

 ؾٝٗا ْعري َغاُٖت٘ املار١ٜ أٚ املع١ٜٛٓ يًذُع١ٝ.

 ل يًعغٛ ايؿدضٟ سغٛص ادتُاعات اجملًػ.ال حي - 2

 ال حيل يًعغٛ ايؿدضٟ طًب االطالع ع٢ً أٟ َٔ َغتٓزات ازبُع١ٝ ٚٚثا٥كٗا - 3

 ٚال سغٛص ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚال تضؽٝح ْؿغ٘ يعغ١ٜٛ صبًػ اإلراص٠، ٚال ٜجبت

 حبغٛصٙ صش١ االْعكار.

 صبًػ اإلراص٠ أٚ يًعغٛ ايؿدضٟ طباطب١ ازبُع١ٝ عرب أٟ ٚع١ًٝ َتاس١، ٚع٢ً - 4

 َٔ ٜؿٛع٘ تكزِٜ ازبٛاب عرب ايٛع١ًٝ ساتٗا أٚ عرب عٓٛاْ٘ املكٝز يف عذٌ

 ايعغ١ٜٛ.

ًٝا يف ازبُع١ٝ َٔ تض٣ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ َٓش٘ عغ١ٜٛ ؽضؾ١ٝ - 1 ًٛا ؽضؾ  ٜهٕٛ عغ

 مبذًػ اإلراص٠ ْعري متٝظٙ يف صباٍ عٌُ ازبُع١ٝ.

 جملًػ اإلراص٠ رع٠ٛ ايعغٛ ايؾضيف يف ادتُاعات اجملًػ رٕٚ إٔ ٜهٕٛ جيٛط - 2

 ي٘ سل ايتضٜٛت.

 ال حيل يًعغٛ ايؾضيف طًب سغٛص ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚال تضؽٝح ْؿغ٘ يعغ١ٜٛ - 3

 صبًػ اإلراص٠ ٚال ٜجبت حبغٛصٙ صش١ اْعكار صبًػ اإلراص٠ .

 ، ٚع٢ً صبًػ اإلراص٠ أٚيًعغٛ ايؾضيف طباطب١ ازبُع١ٝ عرب أٟ ٚع١ًٝ َتاس١ - 4

 َٔ ٜؿٛع٘ تكزِٜ ازبٛاب عرب ايٛع١ًٝ ساتٗا أٚ عرب عٓٛاْ٘ املكٝز يف عذٌ
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 ايعغ١ٜٛ.

 احملزر سغب ْٛع ايعغ١ٜٛ اييت االؽرتاىجيب ع٢ً نٌ عغٛ يف ازبُع١ٝ إٔ ٜزؾع 

 ، ٚتهٕٛاالؽرتاى ٜٓتُٞ إيٝٗا، ٚال حيل ي٘ مماصع١ أٟ َٔ سكٛق٘ يف ساي١ إخالي٘ بغزار 

 سغب اآلتٞ:االؽرتاى أسهاّ 

 ايعغ١ٜٛ َض٠ يف ايغ١ٓ، أٚ بٓا٤ ع٢ً دزٚي١ ؽٗض١ٜ ٚسغب طًباؽرتاى ٜؤر٣  - 1

 ايعغٛ َٚا ٜكضصٙ صبًػ اإلراص٠، َع ّ ا صعا٠ اآلتٞ:

 -ايغٟٓٛ قبٌ ْٗا١ٜ ايغ١ٓ املاي١ٝ. االؽرتاى أ ٚدٛب أرا٤ 

 -ك١ عًٝ٘ يف ازبُع١ٝ يف ساٍ ب ال ٜعؿ٢ ايعغٛ َٔ عزار املبايؼ املغتش

 اْتٗا٤ عغٜٛت٘ بٗا.

 إسا اْغِ أسز األعغا٤ إىل ازبُع١ٝ خالٍ ايغ١ٓ املاي١ٝ، ؾال ٜؤرٟ َٔ - 2

 إال ْغب١ َا ٜٛاطٟ املز٠ املتبك١ٝ َٔ ايغ١ٓ املاي١ٝ يًذُع١ٝ.االؽرتاى 

 جيٛط يًُذًػ إَٗاٍ أعغا٤ ازبُع١ٝ غري املغزرٜٔ إىل َٛعز اْعكار أقضب - 3

 ع١ٝ ع١َُٝٛ.مج

 تظٍٚ صؿ١ ايعغ١ٜٛ عٔ ايعغٛ بل ا صص َغبب ٜضزص َٔ صبًػ اإلراص٠ ٚسيو يف أٟ

 َٔ اسباالت اآلت١ٝ:

 االْغشاب َٔ ازبُع١ٝ، ٚسيو بٓا٤ ع٢ً طًب خطٞ ٜكزَ٘ ايعغٛ إىل صبًػ - 1

 َغتشكات عًٝ٘ أٚاإلراص٠، ٚال حيٍٛ سيو رٕٚ سل ازبُع١ٝ يف َطايبت٘ بأٟ 

 أَٛاٍ تهٕٛ ذبت ٜزٜ٘.

 ايٛؾا٠. - 2

 إسا ؾكز ؽضط ًا َٔ ؽضٚط ايعغ١ٜٛ. - 3
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 َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ بغشب ايعغ١ٜٛ، ٚسيو يف أٟ َٔ قضاصإسا صزص  - 4

 اسباالت اآلت١ٝ ٚسغب تكزٜض ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ:

 ربًٝا إسا أقزّ ايعغٛ ع٢ً تضضف َٔ ؽأْ٘ إٔ ًٜشل عض ا ًص َارًٜا أٚ أ -أ

 بازبُع١ٝ.

 إسا قاّ ايعغٛ باعتػالٍ عغٜٛت٘ يف ازبُع١ٝ يػضض ؽدضٞ.  -ب

 عٔ َٛعز اعتشكاق٘ ٚؾًكا ملا ٚصر يف املار٠االؽرتاى إسا تأخض ايعغٛ عٔ أرا٤  - 5

 ايجا١ْٝ عؾض٠.

 َٔ )5) ٚ(  4) ٚ(  3جيب ع٢ً صبًػ اإلراص٠ يف ساالت طٚاٍ ايعغ١ٜٛ صقِ (  - 1

 املار٠ ايجايج١ عؾض٠ َٔ ٖشٙ ايال٥ش١ إبالؽ َٔ ا طيت عغٜٛت٘ خطًٝا بظٚاٍ

 اض.عغٜٛت٘ ٚسك٘ باالعرت

 جيٛط يًعغٛ بعز اْتؿا٤ عبب طٚاٍ ايعغ١ٜٛ إٔ ٜكزّ طًبًا إىل صبًػ اإلراص٠ يضر - 2

 َغبب ٜٚبًػ٘ إىل بكضاصايعغ١ٜٛ إيٝ٘، ٚع٢ً اجملًػ إٔ ٜبت يف ايطًب 

 ايعغٛ.

 ايت عغٜٛت٘ ٚال يٛصثت٘ املطايب١ باعرترار أٟ َبًؼ رؾع٘طال جيٛط يًعغٛ أٚ َٔ  - 3

 انًا أٚ ٖب١ً أٚ تربعًا أٚ غريٖا.ايعغٛ يًذُع١ٝ عٛا٤ نإ اؽرت

 ١ٝ أع٢ً عًط١ يفٚازب١ٗ املؾضؾ١، ُتَعزُّ ازبُع١ٝ ايعَُٛ ايٛطاص٠صالسٝات  َضاعا٠َع 

 ًَظ١َ ألعغا٥ٗا ناؾ١، ٚيبك١ٝ أدٗظ٠ ازبُع١ٝ. قضاصاتٗاازبُع١ٝ، ٚتهٕٛ 
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 املٓؿع١ املػًك١: تهٕٛ خزَات ازبُع١ٝ ضبضٛص٠ ع٢ً أعغا٥ٗا رٕٚ غريِٖ، ٚال حيل

 َغبب َٔ صبًػ بكضاصيػري األعغا٤ املٓتغبني إيٝٗا االعتؿار٠ َٔ أٟ َٔ خزَاتٗا إال 

 ايضارص٠ بكضاصات٘اإلراص٠، ٚع٢ً اجملًػ إٔ ٜؾعض ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يف أٍٚ ادتُاع هلا 

 بٗشا اشبضٛظ.

 املٓؿع١ املؿتٛس١: تهٕٛ خزَات ازبُع١ٝ يعُّٛ اجملتُع، ٚحيل ملٔ تٓطبل عًٝ٘

 ايؾضٚط أٚ املعاٜري اييت ٜغعٗا صبًػ اإلراص٠ االعتؿار٠ َٔ خزَات ازبُع١ٝ، ٚال ًٜظّ

 يف ازبُع١ٝ أٚ رؾع أٟ اؽت ا صى يًشضٍٛ ع٢ً أٟ َٔ تًو اشبزَات.االؽرتاى 

 خيتط صبًػ اإلراص٠ بايٓعض يف طًب ايعغ١ٜٛ يًذُع١ٝ ٚايبت ؾٝ٘، ٜٚتعاٌَ َع

 ايطًب ٚؾكًا يًشاالت ٚايؾضٚط اآلت١ٝ:

 :إسا نإ طايب ايعغ١ٜٛ ؽدضًا َٔ سٟٚ ايضؿ١ ايطبٝع١ٝ ؾٝؾرتط ؾٝ٘ اآلتٞ - 1

 إٔ ٜهٕٛ ععٛرٟ ازبٓغ١ٝ. -أ 

 أال ٜكٌ عُضٙ عٔ ايجا١َٓ عؾض٠.  -ب

 إٔ ٜهٕٛ ناٌَ األ١ًٖٝ. -ز 

 إٔ ٜهٕٛ سغٔ ايغري٠ ٚايغًٛى. -ر 

 -ٜهٕٛ قز صزص حبك٘ سهِ ْٗا٥ٞ بإراْت٘ يف دضمي١ طب١ً بايؾضف أٚ  أال-ٖـ

 األَا١ْ، ٚمل ٜض ر ي٘ اعتباصٙ.

 -يعغ١ٜٛ. ا اؽرتاىبغزار ايتظاّ -ٚ

 -إٔ ٜكزّ طًبًا يالْغُاّ ٜتغُٔ امس٘ سغب ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ ٚيكب٘، ٚعٓ٘  -ط

 ٚدٓغٝت٘ ٚصقِ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ ٚضبٌ إقاَت٘ َٚٗٓت٘، ٚبٝاْات ايتٛاصٌ مبا

 ٜؾٌُ ايربٜز اإليهرتْٚٞ ٚصقِ اهلاتـ ازبٛاٍ، ٜٚضؾل بطًب٘ صٛص٠ َٔ ٖٜٛت٘
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 ايٛط١ٝٓ.

 َٔ سٟٚ ايضؿ١ االعتباص١ٜ َٔ ازبٗات األ١ًٖٝإسا نإ طايب ايعغ١ٜٛ ؽدضًا  - 2

 أٚ اشباص١ ؾٝؾرتط ؾٝ٘ اآلتٞ:

 . إٔ ٜهٕٛ ععٛرًٜا -أ

 ايعغ١ٜٛ.  اؽرتاىبغزار  االيتظاّ-ب 

 -إٔ ٜكزّ طًبًا يالْغُاّ ٜتغُٔ امس٘ سغب ايٛثٝك١ ايضمس١ٝ ٚدٓغٝت٘ ٚصقِ -ز 

 ٌ ايربٜزايتغذٌٝ أٚ ايرتخٝط ٚعٓٛاْ٘ ايٛطين، ٚبٝاْات ايتٛاصٌ مبا ٜؾُ

 اإليهرتْٚٞ ٚصقِ اهلاتـ، ٜٚضؾل بطًب٘ صٛص٠ َٔ ايغذٌ ايتذاصٟ أٚ

 ايرتخٝط أٚ صو ايٛقؿ١ٝ، أٚ َا ٜجبت سايت٘ ايٓعا١َٝ ٚؾل ًا يًٓعاّ اسبانِ

 ي٘، ٜٚهٕٛ عاصٟ املؿعٍٛ.

 -إٔ ٜعني ممجاًل ي٘ َٔ سٟٚ ايضؿ١ ايطبٝع١ٝ، ٚجيب إٔ تتٛؾض ؾٝ٘ ايؾضٚط -ر 

 ط َٔ سٟٚ ايضؿ١ ايطبٝع١ٝ.ايٛادب١ يف عغ١ٜٛ ايؾد

 َا ْط عًٝ٘ ايٓعاّ ٚايال٥ش١ ايتٓؿٝش١ٜ; ربتط ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ايعار١ٜ َضاعا٠َع 

 باآلتٞ:

 اسبغابات عٔ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ يًغ١ٓ املاي١ٝ املٓت١ٝٗ، ٚاعتُارٖا َضادعتكضٜض  رصاع١ - 1

 بعز َٓاقؾتٗا.

 ايتكزٜض١ٜ يًغ١ٓ املاي١ٝ ازبزٜز٠. املٝظا١ْٝضٚع َؾ إقضاص - 2

 َٓاقؾ١ تكضٜض صبًػ اإلراص٠ عٔ أعُاٍ ازبُع١ٝ ْٚؾاطاتٗا يًغ١ٓ املاي١ٝ - 3

 يف ؽأْ٘. تضاٙ املٓت١ٝٗ، ٚاشبط١ املكرتس١ يًغ١ٓ املاي١ٝ ازبزٜز٠، ٚارباس َا 

 صباالت٘. ٚاقرتاحخط١ اعتجُاص أَٛاٍ ازبُع١ٝ،  إقضاص - 4

 س١َ صبًػ اإلراص٠ ٚإبضا٤أعغا٤ صبًػ اإلراص٠، ٚدبزٜز َز٠ عغٜٛتِٗ،  اْتداب - 5

 ايغابل.
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 تعٝني ضباعب قاْْٛٞ َضخط ي٘; مل ا صدع١ سغابات ازبُع١ٝ، ٚذبزٜز أتعاب٘. - 6

 َٚالسعاتٗا ع٢ً ازبُع١ٝ إٕ ٚدزت. ايٛطاص٠طباطبات  - 7

 ًػ اإلراص٠ يفأٚ ايبٝع ٚتؿٜٛض صب بايؾضا٤ايتضضف يف أٟ َٔ أصٍٛ ازبُع١ٝ  - 8

 إمتاّ سيو، ٚتؿٜٛض اجملًػ يف اعتجُاص ايؿا٥ض َٔ أَٛاٍ ازبُع١ٝ أٚ إقا١َ

 املؾضٚعات االعتجُاص١ٜ.

 أ١ٜ َٛاعٝع أخض٣ تهٕٛ َزصد١ ع٢ً دزٍٚ األعُاٍ. - 9

َا ْط عًٝ٘ ايٓعاّ ٚايال٥ش١ ايتٓؿٝش١ٜ، ربتط ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ غري  َضاعا٠َع 

 ١ٜايعار

 باآلتٞ:

 ايبت يف اعتكاي١ أٟ َٔ أعغا٤ صبًػ اإلراص٠، أٚ إعكاط ايعغ١ٜٛ عٓ٘، - 1

 ايؾاغض٠ يف عغ١ٜٛ صبًػ اإلراص٠. املضانظٚاْتداب َٔ ٜؾػٌ 

 صبًػ اإلراص٠.قضاصات َٔ تضاٙ إيػا٤ َا  - 2

 اقت ا صح اْزَاز ازبُع١ٝ يف مجع١ٝ أخض٣. - 3

 تعزٌٜ ٖشٙ ايال٥ش١. إقضاص - 4

 زبُع١ٝ اختٝاصًٜا.سٌ ا - 5

 ازبُع١ٝ قضاصاتازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ايعار١ٜ ؾٛص صزٚصٖا، ٚال تغضٟ  قضاصاتتغضٟ 

 .ايٛطاص٠ايع١َُٝٛ غري ايعار١ٜ إال بعز َٛاؾك١ 

 ، ٚال جيٛطجيب ع٢ً ازبُع١ٝ إٔ تتكٝز بٓعض املٛعٛعات املزصد١ يف دزٍٚ أعُاهلا

 هلا إٔ تٓعض يف َغا٥ٌ غري َزصد١ ؾٝ٘.
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 ٜزعٛ ص٥ٝػ صبًػ اإلراص٠ أٚ َٔ ٜؿٛع٘ أعغا٤ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ، ٜٚؾرتط يضش١

 ايزع٠ٛ َا ٜأتٞ:

 إٔ تهٕٛ خط١ٝ. - 1

 إٔ تهٕٛ صارص٠ َٔ ص٥ٝػ صبًػ إراص٠ ازبُع١ٝ أٚ َٔ ٜؿٛع٘ أٚ َٔ حيل ي٘ - 2

 ع١ٝ ْعاًَا.رع٠ٛ ازبُ

 إٔ تؾتٌُ ع٢ً دزٍٚ أعُاٍ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. - 3

 إٔ ذبزر بٛعٛح َهإ االدتُاع ٚتاصخي٘ ٚعاع١ اْعكارٙ. - 4

 ٚازب١ٗ املؾضؾ١ قبٌ املٛعز احملزر خبُغ١ ٚايٛطاص٠إٔ ٜتِ تغًُٝٗا إىل ايعغٛ  - 5

 عؾض ًَٜٛا تكٛميًٝا ع٢ً األقٌ.

 ١ ايع١َُٝٛ ادتُاعًا عارًٜا َض٠ ٚاسز٠ ع٢ً األقٌ نٌ ع١ٓ َاي١ٝ، ع٢ً إٔتعكز ازبُعٝ

 ٜعكز االدتُاع األٍٚ يهٌ ع١ٓ خالٍ األؽٗض األصبع١ األٚىل َٓٗا، ٚال تعكز ازبُع١ٝ

ََُغبٍب َٔ ايٛ  اص٠ أٚ َٔ صبًػ اإلراص٠، أٚطايع١َُٝٛ ادتُاع ًا غري عارًٜا إال بطًٍب 

 ٔ األعغا٤ ايشٜٔ هلِ سل سغٛص ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ.َ (% 25)بطًب عزر ال ٜكٌ عٔ 

 جيٛط يعغٛ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ إٔ ٜٓٝب عٓ٘ عغًٛا آخض ميجً٘ يف سغٛص االدتُاع

 ٚايتضٜٛت عٓ٘، ٜٚؾرتط يضش١ اإلْاب١ َا ٜأتٞ:

 ط١ٝ.إٔ تهٕٛ اإلْاب١ خ - 1

 ًػ اإلراص٠ أٚ َٔ ٜؿٛع٘.إٔ ٜكبٌ اإلْاب١ ص٥ٝػ صب - 2

 أال ٜٓٛب ايعغٛ عٔ أنجض َٔ عغٛ ٚاسز. - 3

 ال جيٛط إْاب١ أٟ َٔ أعغا٤ صبًػ اإلراص٠. - 4
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 إسا ناْت ي٘ ؾٝ٘ قضاصيف ايتضٜٛت ع٢ً أٟ  االؽرتاىال جيٛط يعغٛ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ 

 اإلراص٠.َضًش١ ؽدض١ٝ، ٚسيو ؾُٝا عزا اْتداب أعغا٤ صبًػ 

 ٜعز ادتُاع ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ صشٝشًا إسا سغضٙ أنجض َٔ ْضـ أعغا٥ٗا، ؾإٕ مل

ٌَ االدتُاع إىل َٛعز آخض ٜعكز خالٍ َز٠ أقًٗا عاع١ ٚأقضاٖا مخغ١  ٜتشكل سيو ُأ اِّ د

 ١ إىلعؾض ًَٜٛا َٔ َٛعز االدتُاع األٍٚ، ٜٚهٕٛ االدتُاع يف ٖشٙ اسباي١ بايٓغب

 ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ايعار١ٜ صشٝشًا َُٗا نإ عزر األعغا٤ اسباعضٜٔ، ٚمبا ال ٜكٌ عٔ

 َٔ إمجايٞ األعغا٤ بايٓغب١ إىل ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ غري ايعار١ٜ. (% 25) 

 ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ايعار١ٜ بأغًب١ٝ عزر األعغا٤ اسباعضٜٔ. قضاصاتتضزص  - 1

 غري ايعار١ٜ بأغًب١ٝ ثًجٞ عزر األعغا٤ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ  قضاصاتتضزص  - 2

 عًٝٗا.ايٛطاص٠ اسباعضٜٔ، ٚال تغضٟ إال بعز َٛاؾك١ 

  -ُتضزص ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يف االدتُاع ايشٟ ٜغبل اْتداب أعغا٤ صبًػ اإلراص٠ 

 َُٗتٗاتؾهٌٝ زب١ٓ االْتدابات، ٚحيزر ؾٝ٘ عزر ٚأمسا٤ أعغا٤ ايًذ١ٓ، ٜٚهٕٛ  قضاص 

 اييت ذبزرٖا ٖشٙ ايال٥ش١، ٜٚٓتٗٞ اإلدضا٤اتإراص٠ ع١ًُٝ اْتداب أعغا٤ اجملًػ ٚؾل 

 رٚص ايًذ١ٓ بإعالٕ أمسا٤ أعغا٤ اجملًػ ازبزٜز ٜٚؾرتط يف ايًذ١ٓ اآلتٞ :

 أال ٜكٌ عزر أعغا٤ٖا عٔ اثٓني . - 1

 ؽشٕٛ أْؿغِٗ يعغ١ٜٛإٔ ٜهٕٛ أعغاؤٖا َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ غري ايشٜٔ عري - 2

 صبًػ اإلراص٠.
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 39َٔ  17ايضؿش١ 

 

 عري اْتداب أعغا٤ صبًػ إدضا٤اتأسهاّ ايٓعاّ ٚايال٥ش١ ايتٓؿٝش١ٜ، تهٕٛ  َضاعا٠َع 

 اإلراص٠ ٚؾكًا يآلتٞ:

 ٜعًٔ صبًػ اإلراص٠ زبُٝع أعغا٤ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ممٔ تٓطبل عًٝ٘ ايؾضٚط عٔ - 1

 صبًػ اإلراص٠ ازبزٜز، ٚسيو قبٌ ْٗا١ٜ َز٠ صبًػ اإلراص٠ؾتح باب ايرتؽح يعغ١ٜٛ 

 مبا١٥ ٚمثاْني ّٜٛ ًا ع٢ً األقٌ.

 ٜكؿٌ باب ايرتؽح قبٌ تغعني ّٜٛ ًا َٔ ْٗا١ٜ َز٠ صبًػ اإلراص٠. - 2

 هلشا ايٛطاص٠ٚؾل ايُٓٛسز املعز َٔ  ايٛطاص٠ٜضؾع صبًػ اإلراص٠ أمسا٤ املرتؽشني إىل  - 3

 ٔ قؿٌ باب ايرتؽح.ايػضض ٚسيو خالٍ أعبٛع َ

 جيب ع٢ً زب١ٓ االْتدابات بايتٓغٝل َع صبًػ اإلراص٠ عضض قا١ُ٥ أمسا٤ - 4

 يف َكض ازبُع١ٝ أٚ َٛقعٗا اإليهرتْٚٞ، ٚقبٌ ْٗا١ٜ ايٛطاص٠املرتؽشني ايٛاصر٠ َٔ 

 َز٠ صبًػ اإلراص٠ خبُغ١ عؾض ّٜٛ ًا ع٢ً األقٌ.

 زبزٜز بادتُاعٗا ايعارٟ َٔ قا١ُ٥تٓتدب ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ أعغا٤ صبًػ اإلراص٠ ا - 5

 بأمسا٤ األعغا٤ ايشٜٔ مت ايٛطاص٠املرتؽشني، ٚع٢ً صبًػ اإلراص٠ ازبزٜز تظٜٚز 

 اْتدابِٗ خالٍ مخغ١ عؾض ًَٜٛا نشز أقض٢ َٔ تاصٜخ االْتداب.

أسز َٛظؿٝٗا سبغٛص ع١ًُٝ اْتداب أعغا٤ صبًػ اإلراص٠ يًتأنز  ايٛطاص٠تٓتزب  - 6

َٔ 

 يال٥ش١ ايتٓؿٝش١ٜ ٚايال٥ش١. ٚأعاّ عريٖا طبكًا يًٓ

 38َٔ  16صؿش١ 

 عٓز اْتٗا٤ رٚص٠ صبًػ اإلراص٠ ٜغتُض يف مماصع١ َٗاَ٘ اإلراص١ٜ رٕٚ املاي١ٝ سبني - 7

 اْتداب صبًػ إراص٠ دزٜز.
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 عغًٛا، ٜتِ اْتدابِٗ َٔ بني (11/13/  9/  7/  5ٜزٜض ازبُع١ٝ صبًػ إراص٠ َهٕٛ َٔ ) 

 أعغا٤ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ايعاًَني ٚؾكًا ملا ذبزرٙ ٖشٙ ايال٥ش١ .

 تهٕٛ َز٠ ايزٚص٠ ايٛاسز٠ جملًػ اإلراص٠ أصبع عٓٛات.

 حيل يهٌ عغٛ عاٌَ يف ازبُع١ٝ تضؽٝح ْؿغ٘ يعغ١ٜٛ صبًػ اإلراص٠، ٜٚؾرتط ؾُٝٔ

 ٜرتؽح يعغ١ٜٛ صبًػ اإلراص٠ َا ٜأتٞ:

 إٔ ٜهٕٛ ععٛرًٜا. - 1

 إٔ ٜهٕٛ ناٌَ األ١ًٖٝ. - 2

َٕ عغٛ ًا عاَاًل يف ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ َز٠ً ال تكٌ عٔ عت١ أؽٗض. - 3  إٔ ٜهٛ

 ع١ٓ. ( 21 )أال ٜكٌ عُضٙ عٔ  - 4

 أٚ يٛطاص٠اع٢ً ازبُع١ٝ يف  باإلؽضافأال ٜهٕٛ َٔ ايعاًَني يف اإلراص٠ املدتض١  - 5

 .ايٛطاص٠ازب١ٗ املؾضؾ١ إال مبٛاؾك١ 

 املاي١ٝ دباٙ ازبُع١ٝ. االيتظاَاتإٔ ٜهٕٛ قز ٚاؾ٢ مجٝع  - 6

 أال ٜهٕٛ صزص يف سك٘ سهِ ْٗا٥ٞ بإراْت٘ يف دضمي١ طب١ً بايؾضف ٚاألَا١ْ َا مل - 7

 ٜهٔ قز ص ر إيٝ٘ اعتباصٙ.

 عابكتني ع٢ً ايتٛايٞ إال أال ٜهٕٛ عغًٛا يف صبًػ اإلراص٠ ألنجض َٔ رٚصتني - 8

 .ايٛطاص٠مبٛاؾك١ 
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 ع٢ً تضؽش٘ يًُذًػ.ايٛطاص٠ اض عزّ اعرت - 9

 هلشاايٛطاص٠ تتِ ع١ًُٝ اْتداب صبًػ اإلراص٠ َٔ خالٍ ٚعا٥ٌ ايتك١ٝٓ اييت تعتُزٖا 

 اآلت١ٝ: تيإلدضا٤اايػضض، ٚؾُٝا عزا سيو تتِ ع١ًُٝ االْتداب ٚؾل ًا 

إىل مجٝع أعغا٤ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ  ًاُٜٛد٘ ص٥ٝػ صبًػ اإلراص٠ ايزع٠ٛ خطاٜ - 1

 يًرتؽح

 يعغ١ٜٛ صبًػ اإلراص٠ ازبزٜز قبٌ ْٗا١ٜ َز٠ صبًػ اإلراص٠ اسبايٞ مبا١٥ ٚمثاْني

 ّٜٛ ًا ع٢ً األقٌ، ٚتتغُٔ ايزع٠ٛ ايتؿاصٌٝ اآلت١ٝ:

 -ؽضٚط ايرتؽح يًعغ١ٜٛ. -أ 

 تعب٦تٗا يًرتؽح.  طًٛبايُٓاسز امل -ب

 -املغتٓزات املطًٛب تكزميٗا يًرتؽح، َٚٓٗا ع٢ً ٚد٘ اشبضٛظ صٛص٠ بطاق١  -ز

 اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ ٚايغري٠ ايشات١ٝ.

 تاصٜخ ؾتح باب ايرتؽح يًعغ١ٜٛ ٚتاصٜخ قؿً٘.  -ر

 ُٜكؿٌ باب ايرتؽح قبٌ تغعني ّٜٛ ًا َٔ ْٗا١ٜ َز٠ صبًػ اإلراص٠. - 2

 ٠ أٚ َٔ ٜؿٛع٘ طًبات ايرتؽح ٜٚكّٛ باعتبعار ايطًبات اييت الٜزصؼ صبًػ اإلراص - 3

 تٓطبل عًٝٗا ايؾضٚط أٚ اييت مل تغتهٌُ املغتٓزات أٚ اييت مل تضر خالٍ املز٠

 احملزر٠ يًرتؽح.

 ٜضؾع صبًػ اإلراص٠ قا١ُ٥ بأمسا٤ مجٝع املضؽشني ايشٜٔ تٓطبل عًِٝٗ ايؾضٚط; إىل - 4

 هلشا ايػضض ٚسيو خالٍ أعبٛع َٔ قؿٌ باب ايٛطاص٠ٚؾل منٛسز تعزٙ ايٛطاص٠ 

 ايرتؽح.

 ْٗا٥ٞ ًا ٚغري قابٌ يًطعٔ. قضاصٖاايكا١ُ٥ ايٓٗا١ٝ٥ يًُضؽشني ٜٚعز ايٛطاص٠ تعتُز  - 5

 عضض عريت٘ ايشات١ٝ يف املٛقع اإليهرتْٚٞايٛطاص٠ ٜتاح يهٌ َضؽح ٚاؾكت عًٝ٘  - 6

 ايعضض َٚغاسات٘ اطاتيًذُع١ٝ ٚيف َزخٌ َكض ازبُع١ٝ، ٚحيزر اجملًػ اؽرت
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 اع٢ يف سيو عزاي١ ايؿضظ بني املرتؽشني ٚتغاٜٚٗا.ضع٢ً إٔ ٜ

 ٜتٛىل صبًػ اإلراص٠ ١َُٗ ايت١٦ٝٗ يالْتدابات ٚتٛؾري يٛاطَٗا، َٚٔ سيو: - 7

 -اص٠ يف األعبٛع ايغابل طٚعع قا١ُ٥ بأمسا٤ املضؽشني املعتُزٜٔ َٔ ايٛ-أ 

 َكض ازبُع١ٝ ٚيف قاع١ االْتدابات. يالْتدابات يف َهإ باصط خاصز

 مبهإ االْتداب ٚطَاْ٘ ٚطًب سغٛص َٓزٚبٗا.  ايٛطاص٠طباطب١ -ب 

 إعالٕ عٔ َهإ االْتدابات ٚطَاْٗا راخٌ ايٓطام اإلراصٟ يًذُع١ٝ. -ز 

 ايغضٟ االقرت اع دبٗٝظ املكض ٚاألرٚات االْتداب١ٝ مبا يف سيو َهإ -ر 

 اع. ٚصٓزٚم االقرت

 أٚ ا صم االقت ا صع ٚختُٗا ٚتٛقٝع عغٜٛٔ عًٝٗا.  اعتُار -ـٖ

 تهٕٛ ١َُٗ زب١ٓ االْتدابات إراص٠ ايع١ًُٝ االْتداب١ٝ، ٜٚٓتٗٞ رٚص ايًذ١ٓ بإعالٕ - 8

 ايٓتٝذ١ ٚنتاب١ ضبغض االْتدابات.

 اف ع٢ً ايع١ًُٝ االْتداب١ٝ ٚؾكًا يآلتٞ:ضتتٛىل زب١ٓ االْتدابات اإلؽ - 9

 -ُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚايتأؽري أَاّ امس٘ يف عذٌ ايتأنز َٔ ١ٜٖٛ عغٛ ازب-أ 

 ايٓاخبني.

 ب متزٜز َز٠ ايتضٜٛت ٚاْٗاؤٖا. 

 -عز األصٛات اييت سضٌ عًٝٗا نٌ َضا ش ح. -ز 

 ايتأنز َٔ عزر األصٛات َٚكاصْت٘ َع عزر املكرتعني، ٚيف ساي١ طٜار٠  -ر

 يف ٚإعارت٘عزر األصٛات عٔ عزر اسباعضٜٔ ٜتِ إيػا٤ االْتداب 

 تُاع ْؿغ٘ أٚ خالٍ َز٠ ال تظٜز عٔ مخغ١ عؾض ّٜٛ ًا.االد

 -إعالٕ أمسا٤ ايؿا٥ظٜٔ يف االْتدابات ِٖٚ ايشٜٔ حيضًٕٛ ع٢ً أنجض  -ٙ

 األصٛات حبغب عزر أعغا٤ اجملًػ، ٚيف ساٍ تغاٟٚ األصٛات

 يًؿا٥ظ باملكعز األخري ؾًٝذأ إىل ايكضع١، َا مل ٜتٓاطٍ أسزُٖا.

 -ًػ االستٝاطٝني ِٖٚ املرتؽشٕٛ اشبُغ١ إعزار قا١ُ٥ بأعغا٤ اجمل -ٚ

 ايتايٕٛ يألعغا٤ ايؿا٥ظٜٔ ٚسغب األصٛات.
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 ُٜعزُّ ضبغض ختاَٞ يًع١ًُٝ االْتداب١ٝ ٜتغُٔ عزر األٚ ا صم يف ايضٓزٚم - 10

 ام ايضشٝش١ ٚاملًػا٠ ٚايبٝغا٤، ٚعزر األصٛات اييت سضٌ عًٝٗا نٌ َضؽحصٚاألٚ

 ٔ املضؽح األع٢ً، ٜٚٛقع٘ ص٥ٝػ زب١ٓ االْتداب ٚأعغاؤٖا،ٚتضتٝبٗا تٓاطيٞ ًا َ

 اص٠.طٜٚضارم عًٝ٘ َٓزٚب ايٛ

 اد٘صإلر ايٛطاص٠ذبتؿغ ازبُع١ٝ بأصٌ احملغض يف عذالتٗا، ٚتغًِ صٛص٠ ملٓزٚب  - 11

 يف ًَـ ازبُع١ٝ.

 يٜٞعكز صبًػ اإلراص٠ ادتُاع ًا ؾٛصٟ ًا ٜتِ ؾٝ٘ اْتداب ايض٥ٝػ ٚايٓا٥ب ٚاملؾضف املا - 12

 ٚذبزٜز َٛعز أٍٚ ادتُاع ٚبضْاَر عًُ٘.

 ٜٓؾض ايتؾهٌٝ ازبزٜز جملًػ اإلراص٠ يف عذٌ ازبُع١ٝ. - 13

 ،ايٛطاص٠ال جيٛط ازبُع بني ايٛظٝؿ١ يف ازبُع١ٝ ٚعغ١ٜٛ صبًػ اإلراص٠ إال مبٛاؾك١ 

 بًا.ٜٚهٕٛ َغب يًٛطاص٠ٚع٢ً اجملًػ يف ٖشٙ اسباي١ إٔ ٜضؾع ايطًب 

 يف ساٍ ؽػٛص َهإ ص٥ٝػ صبًػ اإلراص٠ أٚ ْا٥ب٘ أٚ أسز أعغا٥٘ ألٟ عبب نإ; - 1

 ؾٝتِ إنُاٍ ْضاب اجملًػ بايعغٛ االستٝاطٞ األنجض أصٛاتًا يف االْتدابات

 األخري٠، ٜٚعار تؾهٌٝ اجملًػ.

 إسا قزّ أعغا٤ صبًػ اإلراص٠ أٚ ايٛطاص٠َغبب َٔ  بكضاصيف ساي١ سٌ اجملًػ نًًٝا  - 2

 صبًغًا َؤقتًا، ع٢ً إٔ تهٕٛ َٔ َٗاَ٘ رع٠ٛ ايٛطاص٠صبتُعني اعتكايتِٗ; ؾتعني 

 ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يالْعكار ٚاْتداب صبًػ إراص٠ دزٜز، ٚسيو خالٍ عتني ًَٜٛا َٔ

 تاصٜخ تعٝٝٓ٘.

 ١ٝ ادتُاع ًا بٓا٤ ع٢ً رع٠ٛ َٔ ص٥ٝػ اجملًػ أٚ َٜٔعكز صبًػ إراص٠ ازبُع - 1
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 ًَٜٛا ع٢ً األقٌ َٔ َٛعز االدتُاع، ع٢ً (15)ٜؿٛع٘ ٜٛدٗٗا إىل األعغا٤ قبٌ

 إٔ تؾتٌُ ايزع٠ٛ ايبٝاْات اآلت١ٝ:

 -إٔ تهٕٛ خط١ٝ.  -أ

 -إٔ تهٕٛ صارص٠ َٔ ص٥ٝػ صبًػ إراص٠ ازبُع١ٝ أٚ َٔ ٜؿٛع٘ أٚ َٔ  -ب

 عاًَا.حيل ي٘ رع٠ٛ ازبُع١ٝ ْ

 إٔ تؾتٌُ ع٢ً دزٍٚ أعُاٍ االدتُاع.-ز 

 -إٔ ذبزر بٛعٛح َهإ االدتُاع ٚتاصخي٘ ٚعاع١ اْعكارٙ. -ر 

 تٓعكز ادتُاعات صبًػ اإلراص٠ بضؿ١ رٚص١ٜ َٓتع١ُ حبٝح ال ٜكٌ عزرٖا عٔ أصبع١ - 2

 اع٢ يف عكزٖا تٓاعب ايؿرت٠ ايظ١َٝٓ بني نٌ ادتُاع ٚايشٟضادتُاعات يف ايغ١ٓ، ٜٚ

 ٘، ع٢ً إٔ ٜتِ عكز ادتُاع نٌ أصبع١ أؽٗض ع٢ً األقٌ.ًٜٝ

 يف ساٍ طًب أنجض َٔ ْضـ عزر أعغا٤ صبًػ اإلراص٠ عكز ادتُاع; ٚدب ع٢ً - 3

 ايض٥ٝػ أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ ايزع٠ٛ الْعكارٙ خالٍ أعبٛعني َٔ تاصٜخ ايطًب.

 ازبُع١ٝ، ٚجيٛط ي٘ عكزٖا يف َهإ آخض راخٌٜعكز صبًػ اإلراص٠ ادتُاعات٘ يف َكض 

 ْطام ازبُع١ٝ اإلراصٟ.

 ، ٜٚغتج٢ٓ َٔأدضًاايعغ١ٜٛ يف صبًػ اإلراص٠ عٌُ تطٛعٞ ال ٜتكاع٢ عًٝ٘ ايعغٛ 

 سيو تعٜٛض األعغا٤ عٔ تهايٝـ تٓكًِٗ ٚعهِٓٗ يف ساٍ اْتزابِٗ ملٗاّ ربط

 ازبُع١ٝ.

 عا٠ االختضاصات املكضص٠ يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ، ٜهٕٛ جملًػ اإلراص٠اضَع َ - 1

 اعٗا، َٚٔ أبضطضايغًطات ٚاالختضاصات يف إراص٠ ازبُع١ٝ احملكك١ ألغ
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 اختضاصات٘ اآلتٞ:

 -ٚاشبط١ ايتٓؿٝش١ٜ  اإلعرتاتٝذ١ٝاعتُار خطط عٌُ ازبُع١ٝ َٚٓٗا اشبط١  -أ

 خطط ايعٌُ ايض٥ٝغ١، َٚتابع١ تٓؿٝشٖا. ٚغريٖا َٔ

 -ايزٚص١ٜ يًٗٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ ٚايٛظٝؿ١ٝ يف ازبُع١ٝ ٚاعتُارٖا.  املضادع١-ب 

 رٚص١ٜ  ٚإدضا٤ َضادع١عًٝٗا  ٚاإلؽضافٚعع أْع١ُ ٚعٛابط يًضقاب١ ايزاخ١ًٝ  -ز

 يًتشكل َٔ ؾاعًٝتٗا.

 -يٓعاّ ٚايال٥ش١ ٚعع أعػ َٚعاٜري سبٛن١ُ ازبُع١ٝ ال تتعاصض َع أسهاّ ا-ر 

 َز٣ ؾاعًٝتٗا َٚضاقب١ع٢ً تٓؿٝشٖا  ٚاإلؽضافايتٓؿٝش١ٜ ٖٚشٙ ايال٥ش١، 

 ٚتعزًٜٗا عٓز اسباد١.

 -ؾتح اسبغابات ايبٓه١ٝ يز٣ ايبٓٛى ٚاملضاصف ايغعٛر١ٜ، ٚرؾع ٚذبضٌٝ  -ٙ

 ايؾٝهات أٚ أسْٚات ايضضف ٚنؾٛؾات اسبغابات، ٚتٓؾٝط اسبغابات،

 يبٝاْات، ٚاالعت ا صض ع٢ً ايؾٝهات، ٚاعتالّٚقؿًٗا ٚتغٜٛتٗا، ٚذبزٜح ا

 ايؾٝهات املضدبع١، ٚغريٖا َٔ ايعًُٝات ايبٓه١ٝ.

 -هلبات ٚرَر صهٛى  ٚأٚقبٍٛ ايٛصاٜا ٚاألٚقاف  أٚ إؾضاغٗا ايعكاصاتتغذٌٝ -ٚ 

 أَالى ازبُع١ٝ ٚدبظ٥تٗا ٚؾضطٖا، ٚذبزٜح ايضهٛى ٚارخاهلا يف ايٓعاّ

 أٟ تضضؾات ضبكك١ ٚإدضا٤إىل عه١ٝٓ،  ع١ٝااعٞ ايظصصايؾاٌَ، ٚذبٌٜٛ األ

 يًذُع١ٝ ايػبط١ ٚاملضًش١، بعز َٛاؾك١ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ.

 -ت١ُٝٓ املٛاصر املاي١ٝ يًذُع١ٝ ٚايغعٞ يتشكٝل االعتزا١َ هلا. -ط 

 -إراص٠ ممتًهات ازبُع١ٝ ٚأَٛاهلا. -ح 

 -ًٝٗا بعز اعتُارٖا َٔ إعزار قٛاعز اعتجُاص ايؿا٥ض َٔ أَٛاٍ ازبُع١ٝ، ٚتؿع -ط

 .ايٛطاص٠

 -ٚعع عٝاع١ َهتٛب١ تٓعِ ايعالق١ َع املغتؿٝزٜٔ َٔ خزَات ازبُع١ٝ -ٟ 

 تغُٔ تكزِٜ ايعٓا١ٜ ايالط١َ هلِ، ٚاإلعالٕ عٓٗا.

 بٗا.  ايٛطاص٠ايتعإٚ يف إعزار ايتكاصٜض ايتتبع١ٝ ٚايغ١ٜٛٓ عٔ ازبُع١ٝ ٚتظٜٚز -ى 
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 -ٟ ٚتظٜٚز ايٛ ا طص٠ بٗا ٚؾل ايُٓاسز اييت ذبزٜح بٝاْات ازبُع١ٝ بؾهٌ رٚص-ٍ 

 تعتُزٖا هلشا ايػضض.

 -اسبغابات  َضادعباسبغاب اشبتاَٞ ٚايتكاصٜض املاي١ٝ املزقك١ َٔ  ايٛطاص٠تظٜٚز -ّ 

 َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚخالٍ أصبع١ أؽٗض َٔ ْٗا١ٜ ايغ١ٓ إقضاصٖابعز 

 املاي١ٝ.

 -١ ٚاعتُارٙ. ع٢ً إعزار ايتكضٜض ايغٟٓٛ يًذُعٝ اإلؽضاف -ٕ

 -ع٢ً إعزار املٛاط١ْ ايتكزٜض١ٜ يًغ١ٓ املاي١ٝ ازبزٜز٠ ٚصؾعٗا يًذُع١ٝ  اإلؽضاف-ؼ 

 ايع١َُٝٛ العتُارٖا.

 -تعٝني َزٜض تٓؿٝشٟ َتؿضؽ يًذُع١ٝ، ٚذبزٜز صالسٝات٘ َٚغؤٚيٝات٘ ٚتظٜٚز  -ع

 تعٝٝٓ٘ ٚصٛص٠ َٔ ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ، َع بٝاْات ايتٛاصٌ ٚقضاصبامس٘  ايٛطاص٠

 ٘.َع

 -. َٚغؤٚيٝاتِٗتعٝني املٛظؿني ايكٝارٜني يف ازبُع١ٝ، ٚذبزٜز صالسٝاتِٗ -ف 

 -ع٢ً اسباي١ ايٓعا١َٝ ألعغا٤ ازبُع١ٝ  ٜطضأبهٌ تػٝري  ايٛطاص٠إبالؽ  -ظ

 ايع١َُٝٛ ٚصبًػ اإلراص٠ ٚاملزٜض ايتٓؿٝشٟ ٚاملزٜض املايٞ، ٚسيو خالٍ ؽٗض

 َٔ تاصٜخ سزٚخ ايتػٝري.

 -ازبُع١ٝ باألْع١ُ ٚايًٛا٥ح،  ايتظاّاييت تغُٔ  دضا٤اتٚاإلٚعع ايغٝاعات  -م

 ٚايٛطاص٠باإلؾضاح عٔ املعًَٛات ازبٖٛض١ٜ يًُغتؿٝزٜٔ  االيتظاّإعاؾ١ إىل 

 ٚازب١ٗ املؾضؾ١ ٚأصشاب املضاحل اآلخضٜٔ، ٚمتهني اآلخض َٔ االطالع

 ع٢ً املٛقعع٢ً اسبغاب اشبتاَٞ ٚايتكاصٜض املاي١ٝ ٚاإلراص١ٜ، ْٚؾضٖا 

 اإليهرتْٚٞ يًذُع١ٝ.

 -اشباصدٞ  املضادعٚتعًُٝات ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ أٚ  قضاصاتع٢ً تٓؿٝش اإلؽضاف   –ص 

 أٚ ازب١ٗ املؾضؾ١. ايٛطاص٠أٚ 

 -ٚازب١ٗ املؾضؾ١ يف أٟ ايٛطاص٠ يغُإ اسبضٍٛ ع٢ً َٛاؾك١  إدضا٤اتٚعع -ش 
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 ٜغتًظّ سيو. إدضا٤

 - ايكضاصات ٚإصزاص ايتظاَاتتأر١ٜ َا عًٝٗا َٔ اعتٝؿا٤ َا يًذُع١ٝ َٔ سكٛم ٚ -ت

 ايالط١َ يف ٖشا ايؾإٔ.

 -أٖزاؾٗا ٚأْؾطتٗا يف األٚعاط سات  إبضاطايتعضٜـ بازبُع١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً  -خ

 ايعالق١.

 -قبٍٛ ايعغٜٛات مبدتًـ أؽهاهلا، ٚتغبٝب م ا ص ا صت صؾغٗا. -ذ 

 -رع٠ٛ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يالْعكار.  -س

 -ايالط١َ يتٓعِٝ عٌُ ايًذإ بعز تهٜٛٓٗا ٚنٝؿ١ٝ  ٚاإلدضا٤اتعز ٚعع ايكٛا -ض

 ايتٓغٝل بٝٓٗا ٚاعتُارٖا َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ.

 -أٟ َٗاّ أخض٣ ٜهًـ بٗا َٔ قبٌ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ أٚ ايٛ ا طص٠ أٚ ازب١ٗ -ظ 

 املؾضؾ١ يف صباٍ اختضاص٘ .

 ٚيف ساٍ تغاٟٚ األصٛاتتضزص م ا ص ا صت اجملًػ بأغًب١ٝ أصٛات اسباعضٜٔ،  - 2

 ؾٝعز صٛت ايض٥ٝػ َضدح ًا.

 يف ضبغض ٜٚٛقع عًٝ٘ األعغا٤ اسباعض ٕٚ. ٚقضاصات٘تزٕٚ ٚقا٥ع االدتُاع  - 3

 ملؾضف املايٞ بايتضضف َعًا ؾُٝا ي٘ ٚأحيل يًُذًػ إٔ ٜؿٛض ايض٥ٝػ أٚ ْا٥ب٘  - 4

 َٔ اختضاصات َاي١ٝ أٚ ٜٓتر عٓ٘ اختضاصات َاي١ٝ، ٚارباس املٓاعب

 اٖٗا، ٚحيل يًُذًػ ؾُٝا عزاٖا َٔ اختضاصات تؾهٌٝ زبإ را١ُ٥ أٚدب

 َؤقت١ َٓ٘ يًكٝاّ مبا أْٝط بٗا َٔ أعُاٍ، ٚي٘ االعتعا١ْ بأعغا٤ َٔ خاصد٘، ٚي٘

 تؿٜٛض ايض٥ٝػ أٚ أٟ عغٛ آخض يف سيو.

 أَاّع٢ً صبًػ اإلراص٠ تؿٜٛض ص٥ٝغ٘ أٚ ْا٥ب٘ أٚ َٔ ٟ ا صٙ بتُجٌٝ ازبُع١ٝ  - 5

 اسبه١َٝٛ ٚاشباص١ ٚغريٖا، ٚذبزٜز ٚاإلراصاتٚاحملانِ  ايٛطاصاتازبٗات َجٌ 

 صالسٝات٘ َٚٓش٘ سل تؿٜٛض ٚتٛنٌٝ غريٙ َٔ عزَ٘.

 أٚ ايبٝع بعز بايؾضا٤جيٛط جملًػ اإلراص٠ ايتضضف يف أَالى ازبُع١ٝ ايعكاص١ٜ  - 6

 اسبضٍٛ ع٢ً تؿٜٛض َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يف سيو.
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 املرتتب١ ع٢ً عغٜٛت٘، َٚٓٗا َا ٜأتٞ: بااليتظاَاتًٜتظّ عغٛ صبًػ اإلراص٠ 

 سغٛص ادتُاعات صبًػ اإلراص٠ ٚاملؾاصن١ يف َٓاقؾاتٗا ٚايتضٜٛت ع٢ً - 1

 ، ٚال جيٛط ي٘ ايتؿٜٛض يف سيو.ايكضاصات

 ص٥اع١ ٚعغ١ٜٛ ايًذإ اييت ٜهًؿ٘ بٗا اجملًػ. - 2

 َاّ ازبٗات سات ايعالق١ بعز تهًٝـ ص٥ٝػ صبًػ اإلراص٠.متجٌٝ ازبُع١ٝ أ - 3

 املٛاعٝع ٚتكزِٜ املبار ا صت اييت ٚاقرتاحَٚعاصؾ٘  خبربات٘ ٚإؾارتٗاخز١َ ازبُع١ٝ  - 4

 َٔ ؽأْٗا ايٓٗٛض بازبُع١ٝ.

 ٚازب١ٗ املؾضؾ١ ٚازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚصبًػ اإلراص٠ايٛطاص٠ ايتكٝز مبا ٜضزص َٔ  - 5

 َٔ تعًُٝات.

 ٚصعا١ٜ َضاسبٗا. ٚأعضاصٖاحملاؾع١ ع٢ً ازبُع١ٝ ا - 6

 االختضاصات املكضص٠ جملًػ اإلراص٠ ٚازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ; ٜهٕٛ ص٥ٝػ َضاعا٠َع  - 1

 صبًػ اإلراص٠ َغؤٚال عٔ تؿعٌٝ َٚتابع١ ايغًطات ٚاالختضاصات املٓاط١

 جملًػ اإلراص٠، َٚٔ أبضط اختضاصات٘ اآلتٞ:

 ُاعات صبًػ اإلراص٠ ٚازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. ص٥اع١ ادت-أ 

 ١ ٚاأل١ًٖٝ ناؾ١ يف سزٚر ٚاشباص متجٌٝ ازبُع١ٝ أَاّ ازبٗات اسبه١َٝٛ -ب

 أَاّ ايرتاؾعصالسٝات صبًػ اإلراص٠ ٚتؿٜٛض ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ، َٚٔ سيو 

 ٚي٘ تؿٜٛضازبٗات ايكغا١ٝ٥ ٚؽب٘ ايكغا١ٝ٥ ٚمتجٌٝ ازبُع١ٝ أَاَٗا صؾعًا ٚرؾعًا، 

 َٔ أعغا٤ اجملًػ أٚ غريِٖ. ٜضاٙسيو ملٔ 

 ت. اصاضايتٛقٝع ع٢ً َا ٜضزص َٔ صبًػ اإلراص٠ َٔ ق -ز

 غتٓزات ايضضف َع املؾضف املايٞ. املاي١ٝ َٚ ٚاألٚصامر ايتٛقٝع ع٢ً ايؾٝهات 



 جمعيةلل  األساسيةالالئحة 

 39َٔ  27ايضؿش١ 

 

ايتأخري املزٜض ايتٓؿٝشٟ ٚاييت ال ذبتٌُ ايبت يف املغا٥ٌ ايعاد١ً اييت ٜعضعٗا عًٝ٘ -ٙ 

َٚا اربش بؾأْٗا َٔ جملًػ ع٢ً إٔ ٜعضض تًو املغا٥ٌ ؾُٝا ٖٛ َٔ عُٔ صالسٝات ا

 ع٢ً اجملًػ يف أٍٚ ادتُاع. قضاصات

 ٚ ايزع٠ٛ الْعكار صبًػ اإلراص٠ ٚازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. 

 حيل يًض٥ٝػ تؿٜٛض ْا٥ب٘ مبا ي٘ َٔ اختضاصات. - 2

 ضاصات املكضص٠ جملًػ اإلراص٠ ٚازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚيض٥ٝػ صبًػاالخت َضاعا٠َع 

 اإلراص٠; ٜهٕٛ املؾضف املايٞ َغؤٚال عٔ ايغًطات ٚاالختضاصات املتعًك١ بايؾؤٕٚ

 ع٢ً اآلتٞ: اإلؽضافاملاي١ٝ يًذُع١ٝ مبا حيكل غضعٗا، َٚٔ أبضط اختضاصات٘ 

 ملاي١ٝ املتبع١.مجٝع ؽؤٕٚ ازبُع١ٝ املاي١ٝ طبل ًا يًٓعاّ ٚاألصٍٛ ا - 1

 از إٜضاالت عٔ مجٝع ايعًُٝات ٚاعتالَٗا.ضَٛاصر ازبُع١ٝ َٚضضٚؾاتٗا ٚاعتد - 2

 إٜزاع أَٛاٍ ازبُع١ٝ يف اسبغابات ايبٓه١ٝ املدضض١ هلا. - 3

 ٚاملضضٚؾات تباعًا يف ايغذالت اشباص١ بٗا. اإلٜضاراتقٝز مجٝع  - 4

 ًػ اإلراص٠.ازبضر ايغٟٓٛ ٚتكزِٜ تكضٜض بٓتٝذ١ ازبضر جمل - 5

 صضف مجٝع املبايؼ اييت تكضص صضؾٗا ْعاّ ًا َع االستؿاظ باملغتٓزات املجبت١ - 6

 اقب١ املغتٓزات ٚسؿعٗا.ضيضش١ ايضضف َٚ

 صبًػ اإلراص٠ ؾُٝا ٜتعًل باملعاَالت املاي١ٝ. قضاصاتتٓؿٝش  - 7

 اإلراص٠. ازبُع١ٝ يًغ١ٓ ايتاي١ٝ ٚعضعٗا ع٢ً صبًػ َٝظا١ْٝإعزار  - 8

 املاي١ٝ َع ص٥ٝػ صبًػ اإلراص٠ أٚ ْا٥ب٘. ٚاألٚصامايتٛقٝع ع٢ً طًبات ايضضف  - 9

 حبح املالسعات ايٛاصر٠ َٔ امل ا صدع اشباصدٞ، ٚايضر عًٝٗا ع٢ً سغب األصٍٛ - 10

 ايٓعا١َٝ.

 إلراص٠ ٚالَغبب ٜضزص َٔ صبًػ ابكضاص ٜؿكز عغٛ صبًػ اإلراص٠ عغٜٛت٘  - 1
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 حيل ي٘ ايرتؽح صبزر ًا ٚسيو يف أٟ َٔ اسباالت اآلت١ٝ:

إىل صبًػ و بٓا٤ ع٢ً طًب خطٞ ٜكزَ٘ ايعغٛ االْغشاب َٔ صبًػ اإلراص٠، ٚسي -أ

 تهٕٛ ذبت ٜزٜ٘. اإلراص٠، ٚال حيٍٛ سيو رٕٚ سل ازبُع١ٝ يف َطايبت٘ بأٟ أَٛاٍ

 ايٛؾا٠.  -ب

املار٠ ايجايج١ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚؾل َا ٚصر يف يف إسا ؾكز ؽضطًا َٔ ؽضٚط ايعغ١ٜٛ -ز 

 عؾض٠.

 َارًٜا أٚ أربًٝا بازبُع١ٝ.  عضصًاإسا أقزّ ع٢ً تضضف َٔ ؽأْ٘ إٔ ًٜشل  -ر

 ٍ عغٜٛت٘ يف اجملًػ يػضض ؽدضٞ. إسا قاّ باعتػال-ٙ 

أٚ  دًغات َتتاي١ٝ،ػ يجالخ ص٠ بزٕٚ عشص ٜكبً٘ اجملًإسا تػٝب عٔ سغٛص صبًػ اإلرا -ٚ

 عت دًغات َتؿضق١ يف ايزٚص٠ ايٛاسز٠.

 أخض٣ .ػ اإلراص٠ يغبب صشٞ أٚ أٟ أعباب إسا تعشص عًٝ٘ ايكٝاّ بزٚصٙ يف صبً -ط

 جيب ع٢ً صبًػ اإلراص٠ إٔ ٜضزص م ا ص ا ًص حبل ايعغٛ ؾاقز ايعغ١ٜٛ، ٚإٔ ٜؾعض - 2

 خالٍ أعبٛع َٔ تاصخي٘. ايٛطاص٠ بايكضاص

 يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ تهٜٛٔ زبإ را١ُ٥ يًكٝاّ مبٗاّ سات طبٝع١ َغتُض٠، ٚجيٛط هلا

 ٚجملًػ اإلراص٠ تهٜٛٔ زبإ َؤقت١ يًكٝاّ مبٗاّ ضبزر٠ َٔ سٝح طبٝعتٗا َٚزتٗا.

 زب١ٓ َغُاٖا ٚعزر أعغا٥ٗا ٚاختضاصاتٗا، مبا يف ايضارص بتهٜٛٔ نٌ ايكضاصحيزر 

 سيو تغ١ُٝ ص٥ٝغٗا، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َٔ بِٝٓٗ أسز أعغا٤ صبًػ اإلراص٠.
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ايالط١َ يتٓعِٝ عٌُ ايًذإ بعز تهٜٛٓٗا  ٚاإلدضا٤اتٜغع صبًػ اإلراص٠ ايكٛاعز 

 ٚنٝؿ١ٝ

 ١َٝٛ.ايتٓغٝل بٝٓٗا ٚاعتُارٖا َٔ ازبُع١ٝ ايعُ

 ٜضزص َٔ اجملًػ ٜتغُٔ ناٌَ بٝاْات بكضاصٜعني صبًػ اإلراص٠ املزٜض ايتٓؿٝشٟ 

 ع٢ً ع٤ٛ ايٓعاّ ٚصاتب٘ ٚايتظاَات٘املزٜض ٜٚٛعح صالسٝات٘ َٚغؤٚيٝات٘ ٚسكٛق٘ 

عرب زب١ٓ َغتك١ً َٔ  ايكضاصيف  صاتب٘ٚايال٥ش١ ايتٓؿٝش١ٜ ٖٚشٙ ايال٥ش١، ٜٚتِ ذبزٜز 

 صبًػ

 بٓا٤ ع٢ً سيو َع صاتب٘ٚذبزر  ٚخربات٘نؿا٤ات املزٜض َٚؤٖالت٘  بزاصع١اإلراص٠ ُتهًـ 

 اعتباص ْطام َٚتٛعط صٚاتب املزٜضٜٔ ايتٓؿٝشٜني يف ازبُعٝات املؾاب١ٗ يف اسبذِ

 ع إصؾام صٛص٠، َايٛطاص٠ تعٝٝٓ٘، َٚغٛغات ا صتب٘ إىل  َٔ قضاصٚاجملاٍ، ٚتضعٌ ْغد١ 

 َٔ بطاق١ ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ ٚبٝاْات ايتٛاصٌ َع٘.

 إراصتٗاجيب ع٢ً املزٜض ايتٓؿٝشٟ إراص٠ ازبُع١ٝ ٚاْٗا٤ األعُاٍ اي١َٝٛٝ بٗا َٚتابع١ 

 ٚأقغاَٗا ناؾ١، ٚاعزار اشبطط ايالط١َ يتشكٝل أٖزاؾٗا ناؾ١، ٚايعٌُ ع٢ً تٓعُٝٗا

 طٜٛضٖا.ٚت

 إسا مل تتُهٔ ازبُع١ٝ َٔ تعٝني َزٜض تٓؿٝشٟ َتؿضؽ ألعُاهلا ألٟ عبب َٔ األعباب;
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 تهًٝـ أسز أعغا٥٘ يٝتٛىل ٖشا ايعٌُ َؤقتًا، ٚيفايٛطاص٠ ؾًُذًػ اإلراص٠ ٚبعز َٛاؾك١ 

 ٠ ٚاملٓاقؾ١ٖشٙ اسباي١ ال ٜؿكز ايعغٛ املهًـ سك٘ يف سغٛص ادتُاعات صبًػ اإلراص

 .قضاصاتٗاؾٝٗا رٕٚ ايتضٜٛت ع٢ً 

 جيب ع٢ً صبًػ اإلراص٠ قبٌ تعٝني املزٜض ايتٓؿٝشٟ يًذُع١ٝ إٔ ٜتشكل َٔ تٛاؾض

 ايؾضٚط اآلت١ٝ ؾٝ٘:

 إٔ ٜهٕٛ ععٛرٟ ازبٓغ١ٝ. - 1

 إٔ ٜهٕٛ ناٌَ األ١ًٖٝ املعترب٠ ؽضعًا. - 2

 ع١ٓ.( 25 )أال ٜكٌ عُضٙ عٔ  - 3

 إٔ ٜهٕٛ َتؿضغًا إلراص٠ ازبُع١ٝ. - 4

 إٔ ميتًو خرب٠ ال تكٌ عٔ (...) عٓٛات يف ايعٌُ اإلراصٟ. - 5

 .رنتٛصاٙ( ثا١ْٜٛ/داَع١ٝ/َادغتري/)أال تكٌ ؽٗارت٘ عٔ  - 6

 ٜتٛىل املزٜض ايتٓؿٝشٟ األعُاٍ اإلراص١ٜ ناؾ١، َٚٓٗا ع٢ً ٚد٘ اشبضٛظ:

 ١ٝ ٚؾل َغتٜٛاتٗا اْطالم ًا َٔ ايغٝاع١ ايعا١َ ٚأٖزاؾٗا َٚتابع١صعِ خطط ازبُع - 1

 تٓؿٝشٖا بعز اعتُارٖا.

 صعِ أعٍػ َٚعاٜري سبٛن١ُ ازبُع١ٝ ال تتعاصض َع أسهاّ ايٓعاّ ٚايال٥ش١ - 2

 َز٣ ؾاعًٝتٗا بعز َٚضاقب١ع٢ً تٓؿٝشٖا  ٚاإلؽضافايتٓؿٝش١ٜ ٖٚشٙ ايال٥ش١، 

 اعتُارٖا.

 ٚايتٓع١ُٝٝ ايالط١َ اييت تغُٔ قٝاّ ازبُع١ٝ بأعُاهلا اإلدضا١ٝ٥ار ايًٛا٥ح إعز - 3

 ٚذبكٝل أٖزاؾٗا َٚتابع١ تٓؿٝشٖا بعز اعتُارٖا.

 ٚتعًُٝاتٗا، ٚتعُُٝٗا. ٚقضاصتٗاتٓؿٝش أْع١ُ ازبُع١ٝ ٚيٛا٥شٗا  - 4
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 ط١َ.ايال أٚ ايتذٗٝظاتٚاملؾضٚعات ٚاملٛاصر  ايرباَرتٛؾري استٝادات ازبُع١ٝ َٔ  - 5

 قٛاعز اعتجُاص ايؿا٥ض َٔ أَٛاٍ ازبُع١ٝ ٚآيٝات تؿعًٝٗا. اقرتاح  – 6

 صعِ ٚتٓؿٝش اشبطط ٚايب ا صَر ايتطٜٛض١ٜ ٚايتزصٜب١ٝ اييت تٓعهػ ع٢ً ذبغني أرا٤ - 7

 َٓغٛبٞ ازبُع١ٝ ٚتطٜٛضٖا.

 صعِ عٝاع١ َهتٛب١ تٓعِ ايعالق١ َع املغتؿٝزٜٔ َٔ خزَات ازبُع١ٝ ٚتغُٔ - 8

 ا١ٜ ايالط١َ هلِ، ٚاإلعالٕ عٓٗا بعز اعتُارٖا.تكزِٜ ايعٓ

 ايٛطاص٠بايبٝاْات ٚاملعًَٛات عٔ ازبُع١ٝ ٚؾل ايُٓاسز املعتُز٠ َٔ ايٛطاص٠ تظٜٚز  - 9

 ٚايتعإٚ يف إعزار ايتكاصٜض ايتتبع١ٝ ٚايغ١ٜٛٓ بعز عضعٗا ع٢ً صبًػ اإلراص٠

 ٚاعتُارٖا، ٚذبزٜح بٝاْات ازبُع١ٝ بضؿ١ رٚص١ٜ.

 رتؽٝح أمسا٤ نباص املٛظؿني يف ازبُع١ٝ جملًػ اإلراص٠ َع ذبزٜزايضؾع ب - 10

 صالسٝاتِٗ َٚغؤٚيٝاتِٗ يالعتُار.

 االصتكا٤ خبزَات ازبُع١ٝ ناؾ١. - 11

 ؾٝٗا ع٢ً ٚاإلظباطاتيكٝاؼ األرا٤  املؤؽضاتَتابع١ عري أعُاٍ ازبُع١ٝ ٚٚعع  - 12

 َٚعازب١ املؾهالت َغت٣ٛ اشبطط ٚاملٛاصر، ٚايتشكل َٔ ادباٖٗا عبٛ األٖزاف

 ٚاجيار اسبًٍٛ هلا.

 إعزار ايتكاصٜض املاي١ٝ َٚؾضٚع املٛاط١ْ ايتكزٜض١ٜ يًذُع١ٝ ٚؾكًا يًُعاٜري املعترب٠ - 13

 متٗٝزًا العتُارٖا.

 إعزار ايتكِٜٛ ايٛظٝؿٞ يًعاًَني يف ازبُع١ٝ ٚصؾع٘ العتُارٙ. - 14

 بغري ايعٌُ يف ازبُع١ٝ. إصزاص ايتعاَِٝ ٚايتعًُٝات اشباص١ - 15

 تٛيٞ أَا١ْ صبًػ اإلراص٠ ٚاعزار دزٍٚ أعُاٍ ادتُاعات٘ ٚنتاب١ ضباعض - 16

 ازبًغات ٚايعٌُ ع٢ً تٓؿٝش ايل ا ص ا صت ايضارص٠ عٓ٘.

 ع٢ً األْؾط١ ٚاملٓاعبات اييت تكّٛ بٗا ازبُع١ٝ ناؾ١، ٚتكزِٜ تكاصٜض اإلؽضاف - 17

 عٓٗا.

 ٚاملعٛقات ٚعبٌاإلظباطات ألعُاٍ ازبُع١ٝ ناؾ١ تٛعح  إعزار ايتكاصٜض ايزٚص١ٜ - 18
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 عالدٗا ٚتكزميٗا جملًػ اإلراص٠ العتُارٖا.

 أٟ َٗاّ أخض٣ ٜهًـ بٗا َٔ قبٌ صبًػ اإلراص٠ يف صباٍ اختضاص٘. - 19

 يًُزٜض ايتٓؿٝشٟ يف عبٌٝ إظباط املٗاّ املٓاط١ ب٘ ايضالسٝات اآلت١ٝ:

 اب َٓغٛبٞ ازبُع١ٝ إلْٗا٤ أعُاٍ خاص١ بٗا أٚ سغٛص َٓاعبات أٚ يكا٤اتاْتز - 1

 أٚ غريٖا ٚسغب َا تكتغٝ٘ َضًش١ ايعٌُ ٚمبا ال ٜتذاٚط رٚصاتأٚ  طٜاصاتأٚ 

 ؽ٘ ًا ص يف ايغ١ٓ، ع٢ً أال تظٜز األٜاّ املتض١ً عٔ عؾض٠ أٜاّ.

 زار عكٛرِٖ َٚتابع١تعٝني املٛاصر ايبؾض١ٜ ايالط١َ بازبُع١ٝ ٚاع قضاصاتَتابع١  - 2

 أعُاهلِ، ٚايضؾع جملًػ اإلراص٠ بتٛقٝع ايعكٛر ٚايػا٥ٗا ٚقبٍٛ االعتكاالت يالعتُار.

 اعتُار تكاصٜض األرا٤. - 3

 تٓؿٝش مجٝع ايب ا صَر ٚاألْؾط١ ع٢ً َغت٣ٛ ازبُع١ٝ ٚؾل اشبطط املعتُز٠. - 4

 ص٠.َٓغٛبٞ ازبُع١ٝ ناؾ١ بعز َٛاؾك١ صبًػ اإلراإداطات اعتُار  - 5

 تؿٜٛض صالسٝات صؤعا٤ األقغاّ ٚؾل ايضالسٝات املُٓٛس١ ي٘. - 6

 ع٢ً املزٜض ايتٓؿٝشٟ، ٚيًُذًػ َتابع١ أعُاي٘ اإلؽضاؾ١ُٜٝعز صبًػ اإلراص٠ ازب١ٗ 

 َٚغا٤يت٘.

 ٝشٟ يًذُع١ٝ; ؾٝذٛط جملًػ اإلراص٠ مبايف ساٍ ٚقع تكضري أٚ إخالٍ َٔ املزٜض ايتٓؿ

 ٜتٓاعب َع سذِ ايتكضري أٚ اإلخالٍ ضباعب١ املزٜض ايتٓؿٝشٟ.
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 تتهٕٛ املٛاصر املاي١ٝ يًذُع١ٝ مما ًٜٞ:

 زبُع١ٝ.صعّٛ االْتغاب يعغ١ٜٛ ا - 1

 يٛصاٜا ٚاألٚقاف.أٚ اايتربعات ٚاهلبات  - 2

 ايظنٛات، ٜٚتِ ظ صؾٗا يف ْؾاطات ازبُع١ٝ املؾُٛي١ يف َضاصف ايظنا٠. - 3

 األْؾط١ سات ايعا٥ز املايٞ. إٜضارات - 4

 اإلعاْات اسبه١َٝٛ. - 5

 عا٥زات اعتجُاص ممتًهات ازبُع١ٝ ايجابت١ ٚاملٓكٛي١. - 6

 ازبُع١ٝ بضاَرِ ازبُعٝات يًذُع١ٝ َٔ رعِ يتٓؿٝش َا خيضض٘ صٓزٚم رع - 7

 .ٚتطٜٛضٖا

 ، ٚتٓتٗٞايٛطاص٠تبزأ ايغ١ٓ املاي١ٝ األٚىل يًذُع١ٝ بز٤ ًا َٔ تاصٜخ صزٚص ايرتخٝط َٔ 

 سٚ اسبذ١/رٜغُرب) َٔ ع١ٓ ايرتخٝط ْؿغٗا، ٚتهٕٛ َز٠ نٌ ع١ٓ َاي١ٝ بعز)يف ؽٗض 

 .(ٖذضًٜا/َٝالرًٜا)ؽٗضًاسيو اثين عؾض 
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 ٜٓشضض صضف أَٛاٍ ازبُع١ٝ بػاٜات ذبكٝل أؽ ا صعٗا، ٚال جيٛط هلا صضف أٟ - 1

 َبًؼ َايٞ يف غري سيو.

 ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ قبٌ، ع٢ً إٔ ٜكرتٕ سيو مبٛاؾك١ ايعكاصاتيًذُع١ٝ إٔ تتًُو  - 2

 يف أٍٚ ادتُاع تاٍ ي٘، ٚجيٛط يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ إٔ تؿاٚض إقضاصٙايتًُو أٚ 

 صبًػ اإلراص٠ يف سيو.

 يف صباالت تغتجُضٖايف أٚقاف، أٚ إٔ  إٜضاراتٗايًذُع١ٝ إٔ تغع ؾا٥ض  - 3

 َضدش١ ايهغب تغُٔ هلا اسبضٍٛ ع٢ً َٛصر ثابت، أٚ إٔ تعٝز تٛظٝؿٗا يف

 اإلْتاد١ٝ ٚاشبز١َٝ، ٚجيب عًٝٗا أخش َٛاؾك١ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ع٢ً املؾضٚعات

 سيو.

ساي١  املعتُز٠ عاص١ٜ املؿعٍٛ بز٤ ًا َٔ بزا١ٜ ايغ١ٓ املاي١ٝ احملزر٠ هلا، ٚيف املٝظا١ْٝتعترب 

ثالث١ أؽٗض  ٠ايعاّ املايٞ املٓضضّ ٚملز َٝظا١ْٝتأخض اعتُارٖا ٜتِ ايضضف َٓٗا مبعزالت 

 ازبُع١ٝ دباٙ اآلخض. بايتظاَاتايٛؾا٤ َضاعا٠ نشز أقض٢، َع 

 جيب ع٢ً ازبُع١ٝ إٔ تٛرع أَٛاهلا ايٓكز١ٜ بامسٗا يز٣ بٓو أٚ أنجض َٔ ايبٓٛى احمل١ًٝ

 خيتاصٙ صبًػ اإلراص٠، ٚأال ٜتِ ايغشب َٔ ٖشٙ األَٛاٍ إال بتٛقٝع ص٥ٝػ صبًػ اإلراص٠

 تؿٜٛض ايتعاٌَ َعايٛطاص٠ أٚ ْا٥ب٘ ٚاملؾضف املايٞ، ٚجيٛط جملًػ اإلراص٠ مبٛاؾك١ 

 اسبغابات ايبٓه١ٝ الثٓني َٔ أعغا٥٘ أٚ َٔ قٝارٜٞ اإلراص٠ ايتٓؿٝش١ٜ ع٢ً إٔ ٜهْٛٛا

 ؾُٝا عبل إٔ ٜهٕٛ ايتعاٌَ بايؾٝهات َا أَهٔ سيو. ٜٚضاع٢ازبٓغ١ٝ،  ععٛرٟ
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 ؾرتط يضضف أٟ َبًؼ َٔ أَٛاٍ ازبُع١ٝ َا ًٜٞ:ٜ

 بايضضف َٔ صبًػ اإلراص٠. قضاصصزٚص  - 1

 تٛقٝع إسٕ ايضضف أٚ ايؾٝو َٔ قبٌ نٌ َٔ ص٥ٝػ صبًػ اإلراص٠ أٚ ْا٥ب٘ َع - 2

 املؾضف املايٞ.

 قٝز اعِ املغتؿٝز صباعٞ ًا ٚعٓٛاْ٘ ٚصقِ بطاقت٘ ايؾدض١ٝ َٚهإ صزٚصٖا يف - 3

 ايغذٌ اشباظ بشيو سغب اسباي١.

 رٚصًٜا ٜٛقع َٔ قبً٘ باإلعاؾ١ إىل َزٜض ازبُع١ٝ تكضٜضًا َايًٝاٜعز املؾضف املايٞ 

بٓغد١ ايٛطاص٠ ٚضباعبٗا، ٜٚعضض ع٢ً صبًػ اإلراص٠ َض٠ نٌ ثالث١ أؽٗض، ٚتظٚر 

.َ٘ٓ 

 اإلراص١ٜ ٚاحملاعب١ٝ اييت ذبتادٗا ٚؾكًا يًُعاٜريمتغو ازبُع١ٝ ايغذالت ٚايزؾاتض 

 احملاعب١ٝ ٜتِ ايتغذٌٝ ٚايكٝز ؾٝٗا أٚال بأٍٚ، ٚذبتؿغ بٗا يف َكض إراصتٗا، ٚمتانٔ

 سغابات َضادعاملدتضني صمسًٝا َٔ االطالع عًٝٗا، ٜٚهٕٛ يًذُع١ٝ ايٛطاص٠ َٛظؿٞ 

 إىل صبًػ اإلراص٠ متٗٝزًاَايًٝا يف ْٗا١ٜ نٌ ع١ٓ َاي١ٝ  تكضٜضًاخاصدٞ َعتُز ٜضؾع 

 العتُارٙ َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ، َٚٔ ٖشٙ ايغذالت َا ٜأتٞ:

 ايغذالت اإلراص١ٜ، َٚٓٗا َا ًٜٞ: - 1

 عذٌ ايعغ١ٜٛ. -أ 

 عذٌ ضباعض ادتُاعات ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ. -ب 

 عذٌ ضباعض دًغات صبًػ اإلراص٠. -ز 
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 -عذٌ ايعاًَني بازبُع١ٝ.  -ر

 خزَات ازبُع١ٝ.  عذٌ املغتؿٝزٜٔ َٔ-ٙ 

 ايغذالت احملاعب١ٝ، َٚٓٗا َا ًٜٞ: - 2

 رؾرت اي١َٝٛٝ ايعا١َ.  -أ

 عذٌ ممتًهات ازبُع١ٝ َٚٛدٛراتٗا ايجابت١ ٚاملٓكٛي١. -ب 

 عٓزات ايكبض. -ز 

 عٓزات ايضضف.  -ر

 عٓزات ايكٝز. -ٙ 

 األعغا٤.  اؽرتاناتعذٌ  -ٚ

 ص٠ َال١َ٤ اعتدزاَٗا. أٟ عذالت أخض٣ ٜض٣ صبًػ اإلرا-ط 

 تكّٛ ازبُع١ٝ بإعزار املٞ ا ط١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚاسبغابات اشبتا١َٝ ٚؾكًا يآلتٞ:

 اسبغابات املعتُز بايضقاب١ ع٢ً عري أعُاٍ ازبُع١ٝ ٚع٢ً سغاباتٗا، َضادعٜكّٛ  - 1

 ؾاتض احملاعب١ٝ،ٚاملضضٚؾات يًز اإلٜضاراتٚسغاب  املٝظا١ْٝٚايتجبت َٔ َطابك١ 

 .ٚايتظاَاتٗا َٚا إسا ناْت قز أَغهت بطضٜك١ ع١ًُٝ ْعاّ ًا، ٚايتشكل َٔ َٛدٛراتٗا

تكّٛ ازبُع١ٝ بكؿٌ سغاباتٗا ناؾ١ ٚؾكًا يًُتعاصف عًٝ٘ ضباعبًٝا يف ْٗا١ٜ نٌ  - 2

 َاي١ٝ. ع١ٓ

 يف اسبغابات املعتُز ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ناؾ١ املتعاصف عًٝٗا ضباعبًٝا َضادعٜعز  - 3

 ْٗا١ٜ نٌ ع١ٓ َاي١ٝ، ٖٚٛ َا ٜغُح مبعضؾ١ املضنظ املايٞ اسبكٝكٞ يًذُع١ٝ،

 ٚعًٝ٘ تغًُٝٗا جملًػ اإلراص٠ خالٍ ايؾٗضٜٔ األٚيني َٔ ايغ١ٓ املاي١ٝ ازبزٜز٠.

 ايع١َُٝٛ ٚاسبغابات اشبتا١َٝ َٚؾضٚع املٝظا١ْٝ بزصاع١ٜكّٛ صبًػ اإلراص٠  - 4

 َٚٔ ثِ ٜٛقع ع٢ً نٌ َٓٗا ص٥ٝػ صبًػ اإلراص٠ املٛاط١ْ ايتكزٜض١ٜ يًعاّ ازبزٜز،

 أٚ ْا٥ب٘ ٚاملؾضف املايٞ ٚضباعب ازبُع١ٝ ٚاألَني ايعاّ، متٗٝزًا يضؾعٗا يًذُع١ٝ
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 ايع١َُٝٛ يًُضارق١ عًٝٗا.

 ١ْٝا ظٜكّٛ صبًػ اإلراص٠ بعضض املٞ ا ط١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚاسبغاب اشبتاَٞ َٚؾضٚع املٝ - 5

ايٛطاص٠  ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يًُضارق١ عًٝٗا، َٚٔ ثِ تظٚرايتكزٜض١ٜ يًعاّ ازبزٜز; ع٢ً 

 بٓغد١ َٔ نٌ َٓٗا.

 اآلت١ٝ: يإلدضا٤اتٜتِ تعزٌٜ ٖشٙ ايال٥ش١ ٚؾكًا 

 ٚ عغٛ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ َكرتح ايتعزٌٜ َٚغٛغاتٜ٘كزّ عغٛ صبًػ اإلراص٠ أ - 1

 جملًػ اإلراص٠ يعضع٘ يف أقضب ادتُاع يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ.

 ٜزصؼ صبًػ اإلراص٠ ايتعزٌٜ املطًٛب مبا ٜؾٌُ حبح أعباب ايتعزٌٜ َٚٓاعب١ - 2

 ايضٝػ١ املكرتس١.

 يف ٖشٜٙزعٛ صبًػ اإلراص٠ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚؾكًا يألسهاّ املٓضٛظ عًٝٗا  - 3

 ايال٥ش١، ٚعًٝ٘ عضض َؾضٚع ايتعزٌٜ عًٝٗا.

 تكّٛ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ بايتضٜٛت ع٢ً ايتعزٌٜ املكرتح ٚؾكًا ألسهاّ ايتضٜٛت - 4

 املٛاؾك١. باملٛاؾك١ ع٢ً ايتعزٌٜ أٚ عزّ قضاصٖااملٓضٛظ عًٝٗا يف ٖشٙ ايال٥ش١، ٚتضزص 

 يًٛطاص٢٠ ايتعزٌٜ; ٜتِ ايضؾع ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ باملٛاؾك١ عً قضاصيف ساي١ صزٚص  - 5

 بطًب املٛاؾك١ ع٢ً ايتعزٌٜ َع بٝإ ايتعزٌٜ ايشٟ مت ٚأعباب٘.

 عًٝ٘. ايٛطاص٠ال ٜزخٌ ايتعزٌٜ سٝظ ايٓؿاس إال بعز صزٚص َٛاؾك١  - 6
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 ، إسا صؾض صبًػ اإلراص٠ َكرتح تعزٌٜ ٚايغتَٕٛا ٚصر يف املار٠ ايجايج١  َضاعا٠َع 

 % َٔ األعغا٤ ايشٜٔ هلِ سل 25يال٥ش١ األعاع١ٝ; ؾٝذٛط يًعغٛ بايتغأَ َع ا

 سغٛص ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ تٛدٝ٘ رع٠ٛ الْعكار ادتُاع غري عارٟ ٚعضض َكرتح تعزٌٜ

 ايٛاصر٠ يف اإلدضا٤اتايال٥ش١ األعاع١ٝ يًتضٜٛت عًٝ٘، ٚع٢ً صبًػ اإلراص٠ إنُاٍ 

 املار٠ املؾاص إيٝٗا.

 ٚاألسهاّ يإلدضا٤اتَٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ، ٚؾكًا  بكضاصاختٝاصًٜا  جيٛط سٌ ازبُع١ٝ ساًل

 املٓضٛظ عًٝٗا يف ايٓعاّ ٚايال٥ش١ ايتٓؿٝش١ٜ ٖٚشٙ ايال٥ش١.

 ٞ:ٌ ازبُع١ٝ االختٝاصٟ ٚؾل ًا يآلتس إدضا٤اتتهٕٛ 

 اييت هلا االيتظاَاتٜزصؼ صبًػ اإلراص٠ َكرتح ح ا ٍ ازبُع١ٝ اختٝاصٟ ًا يف ع٤ٛ  - 1

 قضاصٜٙضزص  ٚاييت عًٝٗا َٚا تكزَ٘ َٔ خزَات ٚاملغتؿٝزٜٔ ٚعبٛ سيو َٔ َعطٝات، ثِ

 باملٛاؾك١ ع٢ً املكرتح َٔ عزَ٘.

ؾعًٝ٘  اختٝاصًٜا،صبًػ اإلراص٠ باملٛاؾك١ ع٢ً َكرتح سٌ ازبُع١ٝ  قضاصيف ساٍ صزٚص  - 2

َٚغببات٘، ٚعًٝ٘  سيو َربصاتصؾع تٛص١ٝ يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ غري ايعار١ٜ مبا صآٙ َبزًٜا 

 اح اآلتٞ:اقرت

 أٚ أنجض يًكٝاّ بأعُاٍ ايتضؿ١ٝ. ٚاسز  َضؿٍا -أ

 َز٠ ايتضؿ١ٝ. -ب 

 أٚ املضؿني.  أتعاب املضؿٞ -ز
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 اييت تؤٍٚ إيٝٗا أَٛاٍ ازبُع١ٝ. ازب١ٗ  -ر

 ٛ صبًػ اإلراص٠ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ غري ايعار١ٜ ٚؾل ًا يألسهاّ املٓضٛظٜزع - 3

 عًٝٗا يف ٖشٙ ايال٥ش١، ٚعًٝ٘ عضض تٛصٝت٘ بؾإٔ سٌ ازبُع١ٝ يًتضٜٛت، َع

 ٚاملكرتسات يف ٖشا اشبضٛظ. ٚاملربصاتإبزا٤ األعباب 

 ١ ع٢ً سٌ ازبُع١ٝ;ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ غري ايعار١ٜ باملٛاؾك قضاصيف ساي١ صزص  - 4

 ع٢ً اآلتٞ: ايكضاصؾٝذب إٔ ٜؾتٌُ 

 ٍا ٚاسز أٚ أنجض يًكٝاّ بأعُاٍ ايتضؿ١ٝ. ؿتعٝني َض-أ 

 ذبزٜز َز٠ ايتضؿ١ٝ. -ب 

 ذبزٜز أتعاب املضؿني.  -ز

 ذبزٜز ازب١ٗ اييت تؤٍٚ إيٝٗا أَٛاٍ ازبُع١ٝ.  -ر

 ازبُع١ٝ قضاصَٔ  ٚازب١ٗ املؾضؾ١ بضٛص٠ايٛطاص٠ جيب ع٢ً صبًػ اإلراص٠ تظٜٚز  - 5

 ًَٜٛا َٔ تاصٜخ اْعكارٖا.(  15 )ايع١َُٝٛ غري ايعار١ٜ ٚضبغض االدتُاع خالٍ 

باملٛاؾك١  ايٛطاص٠ قضاصايتضؿ١ٝ بعز اعتالّ  إدضا٤اتجيب ع٢ً صبًػ اإلراص٠ َباؽض٠  - 6

 ايتضؿ١ٝ َع٘. بإدضا٤اتع٢ً ايتضؿ١ٝ عٔ طضٜل تعٝني املضؿٞ ٚايبز٤ 

ٜٚهٕٛ  ٚازب١ٗ املؾضؾ١ باْتٗا٤ أعُاٍ ايتضؿ١ٝ،ايٛطاص٠ ص٠ إبالؽ جيب ع٢ً صبًػ اإلرا - 7

 اإلبالؽ َضشٛب ًا بتكضٜض َٔ املضؿٞ ٜٛعح تؿاصٌٝ ايتضؿ١ٝ ناؾ١.

 جيٛط إٔ تؤٍٚ ممتًهات ازبُع١ٝ اييت مت سًٗا ناؾ١ إىل مجع١ٝ أٚ أنجض; َٔ - 8

ٚاملغذ١ً يز٣  ب١ َٓٗاازبُعٝات أٚ املؤعغات األ١ًٖٝ ايعا١ًَ يف َٓطك١ خزَاتٗا أٚ ايكضٜ

 اسبٌ. قضاصؽضٜط١ إٔ ٜٓط عًٝٗا ايٛطاص٠ 

 جيب ع٢ً َٓغٛبٞ ازبُع١ٝ ناؾ١ عزّ ايتضضف يف أصٍٛ ازبُع١ٝ ٚأَٛاهلا َٚغتٓزاتٗا

 ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ حبًٗا، ٚعًِٝٗ ايتعإٚ َع املضؿٞ يف عبٌٝ إْٗا٤ قضاصبعز صزٚص 

 غضع١ ٚاتكإ، َٚٔ سيو تغًِٝ أصٍٛ ازبُع١ٝ ٚأَٛاهلا َٚغتٓزاتٗااملٗاّ املٛن١ً إيٝ٘ ب

 إىل املضؿٞ مبذضر طًبٗا.
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 اآلت١ٝ: اإلدضا٤اتجيب ع٢ً املضؿٞ مبذضر إمتاَ٘ ايتضؿ١ٝ ارباس 

 ازبُع١ٝ دباٙ ازبٗات األخض٣ ٚدباٙ ايعاًَني ؾٝٗا. ايتظاَاتعزار  - 1

 ؽضط ايٛاقـ ٚايٛص١ٝ ٚؽضط املتربع إٕ ٚدز. َضاعا٠ع٢ً املضؿٞ جيب  - 2

ؾٝذٛط  ايتضؿ١ٝ رٕٚ إمتاَٗا; إدضا٤اتإسا اْكغت املز٠ احملزر٠ يًُضؿٞ يالْتٗا٤ َٔ  - 3

أخض٣، ؾإسا مل تتِ  ٢ طًب َٔ املضؿٞ متزٜزٖا ملز٠ بٓا٤ عًايٛطاص٠ ٜضزص َٔ  بكضاص

 ٍا آخض.ؿتعٝني َضيًٛطاص٠ ايتضؿ١ٝ خالهلا ٜهٕٛ 

 

 ُتعار ٖشٙ ايال٥ش١ سان١ًُ يًذُع١ٝ ٚتب٢ٓ عًٝٗا يٛا٥شٗا، َٚا مل ٜضر بؾأْ٘ ْط ؾتطبل

 عًٝ٘ أسهاّ ْعاّ ازبُعٝات ٚاملؤعغات األ١ًٖٝ ٚايال٥ش١ ايتٓؿٝش١ٜ .

 .ايٛطاص٠ُارٖا َٔ ٜعٌُ بٗشٙ ايال٥ش١ بز٤ ًا َٔ تاصٜخ اعت






