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 َكسَـــــ١

 ي٘ ٚقشب١ َٚٔ ٚاالٙآمحسًا هلل ٚقال٠ً ع٢ً ضغٍٛ اهلل ٚع٢ً 

 .ثِ أَا بعس

 دٝس إزاضٟ تٓعِٝ ع٢ً حيتٟٛ إٔ ٚتطٜٛطٙ عًٝ٘ احملاؾع١ دٌأمما ال ٜسع فااًل يًؿو ؾإٕ أٟ نٝإ أٚ دٗاظ ٜعتُس َٔ 

 َٔ ايهجرل ٜتطًب ٚتٛسٝسٖا اؾٗٛز ػُٝع ألٕ ْعطًا األغاؽ سذط ٜعتدل ؾصيو . ب٘ ٜكّٛ ايصٟ ايٓؿاط ملتطًبات ٜػتذٝب

  . األٖساف ؼكٝل ٜٚتِ ايٓتا٥ر أؾهٌ إىل ايٛقٍٛ ميهٔ ست٢ ايتُاغو ٚ ايتٓػٝل نطٚض٠ َع ٚاإلزضاى ايتعإٚ

ٍٕ بإخالٍم تتـطًع اؾُع١ٝ إزاض٠ ٕإ ٚسٝح  اؾُعٝات َكاف يف تتكسّ يهٞ اؾُع١ٝ زاخٌ  األزا٤ َػت٣ٛ ضؾع إىل ٚتؿا

 عٝح ايؿطز١ٜ االدتٗازات ع٢ً ٜعتُس ال َؤغػٞ ْعاّ إىل خالي٘ َٚٔ ب٘ تتشٍٛ زاخًًٝا ْعاًَا جيب إٔ ؼٟٛ احمل١ًٝ ايهدل٣

 أزا٤ خالٍ َٔ سػٓاتِٗ ملٝعإاـرل١ٜ  أعُاشلِ إلناؾ١ ؾ٤ٞ أٟ قبٌ ٜتطًعٕٛ ايصٜٔ ٚ  اؾُع١ٝ زاخٌ ايعاًَني مجٝع ٜتُهٔ

ٌٌ ٜتؿِٗ بإٔ ٚشيو , ٚاؾٗس ايٛقت اختكاض ع٢ً ٜػاعس ٚبؿهٌ ٚد٘ أسػٔ ع٢ً ايٛظٝؿ١ٝ ٚادباتِٗ  ٚادبات٘ ِٖ َٔ ن

 ايتٓؿٝص١ٜ اإلزاض٠ يف يًُػ٦ٛيني ميهٔ ست٢ َبػط٘ ٚ  ٚانش١ بططم  اؾُع١ٝ زاخٌ اإلدطا٤ات تػرل بايتايٞ ٚ َٚػؤٚيٝات٘

 ناؾ١ يس٣ تٛؾطت اييت ايكٓاع١ ٖصٙ َٔ ٚاْطالقًا ايتٛدٝ٘ ٚ  املتابع١ ٚ ٚايتطٜٛط يًتدطٝط ٚدٗسِٖ ٚقتِٗ َٔ املعٜس اٜٛعط إٔ

 ٖصٙ إعساز دط٣ َعٝٓ٘ يؿ٦ات تكسّ اييت ٚخسَاتٗا أزا٥ٗا تطٜٛط ٚ اؾُع١ٝ مبػت٣ٛ ايطقٞ ع٢ً ٚععَِٗ اإلزاض٠ أعها٤

ؾُٝع األعُاٍ ٚايعالقات ايساخ١ًٝ ٚتٓعِ غرل ايعٌُ ٚتعٌُ  قهًُا ًا إٔ تهع ْعاَ ٜؤٌَ اييت ايساخ١ًٝ ايتٓع١ُٝٝ ايال٥ش١

 ع٢ً تطٜٛطٙ .
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 ْبص٠ تعطٜؿ١ٝ عٔ اؾُع١ٝ 

 

   

 

إؾطاف ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ باملًُه١ ايعطب١ٝ مجع١ٝ ايدل اـرل١ٜ يف قاؾع١ اـطز ٖٞ مجع١ٝ خرل١ٜ أ١ًٖٝ ؼت 

(, َٚػذ١ً بطقِ )  760ايػعٛز١ٜ, ٚقس قسضت املٛاؾك١ ع٢ً تأغٝػٗا َٔ قبٌ َعايٞ ٚظٜط ايعٌُ ٚايؿؤٕٚ االدتُاع١ٝ ضقِ ) 

 ( عهًٛا . 15, ٚاملؤغػني شلا )    ٖــ1407/  7/  14 ( ٚتاضٜذ 87

ٜٚٛدس شلا  . ٚايكط٣  ٚاشلذط ايتابع١ شلا ٜٚػتج٢ٓ َٔ شيو املطانع شات اؾُعٝات املػتك١ًٚؽسّ اؾُع١ٝ قاؾع١ اـطز 

 ( َٛظـ . 38ٜٚعٌُ ؾٝٗا ) ٚقػِ ْػا٥ٞ  ؾطٚع  ثالث١ 

 املًو ؾٗس بٔ عبس ايععٜع آٍ غعٛز ططٜل املكط ايط٥ــٝػــــــــٞ :ايطٜاض ـ قاؾع١ اـطز ـ سٞ ايٓع١ٖ ـ 

 htt://bir-alkharj.comاملٛقع االيهذلْٚٞ : 
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 الباب األول
 

 تعريفات عامـة
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 اشلسف َٔ ايسيٌٝأٚاًل/ 

تٗسف ٖصٙ ايال٥ش١ إىل تٓعِٝ ايعٌُ باؾُع١ٝ ٚتٓعِٝ ايعالقات بني اؾُع١ٝ ٚبني ايعاًَني بٗا مبا حيكل  (:1َاز٠ )

َتؿًُٗا اليتعاَات٘  ٚٚادبات٘ سٝح ٜكسض فًؼ َكًش١ ناؾ١ٝ يألططاف يٝهٕٛ ايهٌ ع٢ً ب١ٓٝ َٔ أَطٙ عاضؾًا 

اإلزاض٠ قطاضًا باعتُازٖا ٚ تٓؿٝصٖا ٚتػطٟ أسهاّ ٖصٙ ايال٥ش١ ع٢ً مجٝع ايعاًَني باؾُع١ٝ َاعسا األؾدام ايصٜٔ 

 .اؾُع١ٝ بكؿتِٗ َػتؿاضٜٔ أٚ خدلا٤ أٚ ألعُاٍ عاضن٘ ملس٠ قسٚز٠ أٚ يػطض قسز أٚ يسٚاّ دع٥ٞ ٜتعاقسٕٚ َع

 : تعطٜؿات عا١َ ثاًْٝا

 : َٓٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞأَاّ نٌٍ  املٛنش١ٜككس بايعباضات ٚاأليؿاظ ايتاي١ٝ أُٜٓا ٚضزت يف ٖصٙ ايال٥ش١ املعاْٞ   (:2َاز٠ )

 . اـطزمجع١ٝ ايدل اـرل١ٜ يف قاؾع١ :اؾُع١ٝ   ) أ (

 فًؼ إزاض٠ اؾُع١ٝ . : فًؼ اإلزاض٠ )ب(

 ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ .  ) ز ( ايٛظاض٠ :

 ) ز ( ايال٥ش١ : ايال٥ش١ ايتٓع١ُٝٝ ايساخ١ًٝ اـاق١ باؾُع١ٝ .

 .ٖٛ نٌ ؾدل ٜعٌُ ملكًش١ اؾُع١ٝ  ٚؼت إزاضتٗا أٚ إؾطاؾٗا َكابٌ أدط ٚيٛ نإ بعٝسًا عٔ ْعاضتٗا  :املٛظـ  )ٖـ (

ٖٛ األدط ايؿعًٞ ٚايصٟ ٜؿٌُ األدط األغاغٞ َهاؾًا إيٝ٘ غا٥ط ايعٜازات املػتشك١ األخط٣ اييت تتكطض يًعاٌَ   :األدط)ٚ    (

َكابٌ دٗس بصي٘ يف ايعٌُ أٚ كاطط ٜتعطض شلا يف أزا٤ عًُ٘ أٚ اييت تتكطض يًعاٌَ يكا٤ ايعٌُ مبٛدب عكس ايعٌُ أٚ ال٥ش١ 

 .ْعاّ ايعٌُتٓعِٝ ايعٌُ ٚٚؾكًا ؿهِ املاز٠ ايجا١ْٝ َٔ 

 ٖـ.5/6/1436ٚتاضٜذ  46ٜككس ب٘ ْعاّ ايعٌُ ايكازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ ّ/ : ٓعاّاي  )ظ (

ٚاشلذطٟ يف ايتعاَالت اإلزاض١ٜ  بٓا٤ ع٢ً  ايتكِٜٛ املٝالزٟ يف ايتعاَالت املاي١ٝ  : ايتكِٜٛ املعٍُٛ ب٘ يف اؾُع١ٝ ٖٛ (:3َاز٠ )

 ايتعسٜالت اؿه١َٝٛ .

 .ايؿطٚط األؾهٌ يًُٛظـ ايٛاضز٠ يف ايعكس تعتدل ٖصٙ ايال٥ش١ َت١ُُ يعكس ايعٌُ يف َاال ٜتعاضض َع األسهاّ ٚ (:4) َاز٠
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 ايكطاضات ٚ ايتٓؿٝص١ٜ ٖـ  ٚال٥شت5/6/1436٘ٚتاضٜذ  46طبل أسهاّ ْعاّ ايعٌُ ايكازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ ّ/ت  (:5َاز٠)

ايكازض باملطغّٛ املًهٞ  دتُاع١ٝاالْٚعاّ ايتأَٝٓات  , ايال٥ش١ ٖصٙ يف ْل بؿأْ٘ ٜطز مل ؾُٝا ي٘ تٓؿٝصًا ايكازض٠ ايٛظاض١ٜ

( ٚتاضٜذ  61ِ ) ٚ املؤغػات اـرل١ٜ ايكازض٠ بكطاض فًؼ ايٛظضا٤ ضق ٚال٥ش١ اؾُعٝات ٖـ , 3/9/1421ٚتاضٜذ  33ّ/ ضقِ

ٖـ 1412/ 0/1 3ذ :  ٚ تاضٜ ) 760ُاع١ٝ ضقِ ) ٚايٓعاّ يًذُع١ٝ ايكازض بكطاض ٚظٜط ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ االدت  ,ٖـ 19/2/1437

 .بٗصٙ ايال٥ش١ مل ٜطز ,ؾُٝا 

يًذُع١ٝ اؿل يف إزخاٍ تعسٜالت ع٢ً أسهاّ ٖصٙ ايال٥ش١ نًُا زعت اؿاد١ ٚال تهٕٛ ٖصٙ ايتعسٜالت ْاؾص٠  (:6) َاز٠

 .ٚمبا ال خيايـ األْع١ُ املعٍُٛ بٗا يف ايبًس    إال بعس اعتُازٖا َٔ فًؼ اإلزاض٠

 .تطًع اؾُع١ٝ املٛظـ عٓس ايتعاقس ع٢ً أسهاّ ٖصٙ ايال٥ش١ ٚ ٜٓل ع٢ً شيو يف عكس ايعٌُ (:7) َاز٠
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 ٚادبات اؾُع١ٝ ٚسكٛم املٛظـ:

 :  تًتعّ اؾُع١ٝ مبا ًٜٞ (:8َاز٠)

 أٚ ؾعٌ ميؼ نطاَتِٗ   َتٓاع عٔ نٌ قٍٛٚاإلَعا١ًَ َٛظؿٝٗا بؿهٌ ال٥ل ٜدلظ اٖتُاَٗا بأسٛاشلِ َٚكاؿِٗ    -1

 .أٚ زِٜٓٗ

 .إٔ تعطٞ املٛظؿني ايٛقت ايالظّ ملُاضغ١ سكٛقِٗ املٓكٛم عًٝٗا يف ٖصٙ ايال٥ش١ زٕٚ املػاؽ باألدط -2

أٚاملطاقب١ ٚ اإلؾطاف ع٢ً سػٔ تطبٝل أسهاّ ْعاّ إٔ تػٌٗ ملٛظؿٞ اؾٗات املدتك١ نٌ ١َُٗ تتعًل بايتؿتٝـ  -3

ٚإٔ تعطٞ يًػًطات املدتك١ مجٝع املعًَٛات ايالظ١َ اييت تطًب َٓٗا  , ايعٌُ ٚايًٛا٥ح ٚايكطاضات ايكازض٠ مبكتهاٙ 

 . شلصا ايػطض ؼكٝكًا

أٚ ايعطف َع َطاعا٠  صٜٔ حيسزُٖا ايعكسايإٔ تسؾع يًُٛظـ أدطت٘ يف ايعَإ ) ْٗا١ٜ نٌ ؾٗط َٝالزٟ ( ٚاملهإ  -4

 .َا تكهٞ ب٘ األْع١ُ اـاق١ بصيو

 ٖصٙ يف عًُ٘ ملعاٚي١ َػتعس أٚ أعًٔ أْ٘ عكس ايعٌُ بٗا ًٜعَ٘ اييت اي١َٝٛٝ ايؿذل٠ يف عًُ٘ إشا سهط املٛظـ ملعاٚي١ -5

 . ايعٌُ ؾٝٗا ال ٜؤزٟ نإ ي٘ اؿل يف أدط املس٠ اييت ايعٌُ قاسب إىل ضادع غبب إال ايعٌُ عٔ ميٓع٘ ٚمل ايؿذل٠

ع٢ً اؾُع١ٝ أٚ ٚنًٝٗا أٚ أٟ ؾدل ي٘ غًط١ ع٢ً ايعُاٍ تؿسٜس املطاقب١ بعسّ زخٍٛ أ١ٜ َاز٠ قعٛض٠ ؾطعا أٚ  -6

 املٓكٛم ايطازع١ اإلزاض١ٜ اؾعا٤اتٚ  ؾُٔ ٚدست يسٜ٘ تطبل عك٘ ايعكٛبات ايؿطع١ٝ , ْعاَا إىل أَانٔ ايعٌُ

 . ٚاؾعا٤ات املدايؿات دسٍٚ يف عًٝٗا

 . تًتعّ اؾُع١ ظُٝع سكٛم املٛظـ املٓكٛم  عًٝٗا يف عكس ايعٌُ -7

 تًتعّ اؾُع١ٝ مبٓح املٛظؿني اؿكٛم املػتشك١ شلِ ٚاملٓكٛم عًٝٗا يف ايال٥ش١ . -8

 اؾُع١ٝ َػ٦ٛي١ عٔ تٛؾرل َتطًبات ايكش١ ٚايػال١َ يًُٛظؿني أثٓا٤ ايعٌُ سػب َعاٜرل ايكش١ ٚايػال١َ املطًٛب١ . -9
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 املٛظـ ٚادبات

 (  ٚادبات املٛظـ :9َاز٠ ) 

 َطاعا٠ األخالم اإلغال١َٝ ٚايعازات ٚايتكايٝس يف تكطؾات٘ َع َٔ تطبط٘ بِٗ عالق١ عٌُ . -1

 ايتعإٚ َع ظَال٥٘ يف  أزا٤ ايٛادبات ايالظ١َ يهُإ غرل ايعٌُ . -2

 احملاؾع١ ع٢ً قش١ ٚغال١َ ْؿػ٘ ٚظَال٥٘ املٛظؿني . -3

عسّ َٓاقؿ١ أٟ َعًَٛات غط١ٜ خاق١ باؾُع١ٝ َع اآلخطٜٔ غٛا٤ً  ناْٛا َٔ زاخٌ اؾُع١ٝ أٚ خاضدٗا , إال يف  -4

 لاظ ايعٌُ .إاؿاالت اييت تػتسعٝٗا طبٝع١ 

 َطاعا٠ أسهاّ ٖصٙ ايال٥ش١ ٚايكطاضات ايكازض٠ َٔ اؾُع١ٝ تٓؿٝصًا شلا . -5

 .أٟ تكطف ٜؤثط بكٛض٠ غًب١ٝ عًٝٗا ع٢ً املٛظـ إٔ حياؾغ ع٢ً زلع١ اؾُع١ٝ ٚإٔ ٜتذٓب -6

ايتكٝس بايتعًُٝات ٚاألٚاَط املتعًك١ بايعٌُ َا مل ٜهٔ ؾٝٗا َا خيايـ ْكٛم عكس ايعٌُ أٚ ايٓعاّ ايعاّ أٚ  -7

 .اآلزاب ايعا١َ أٚ َا ٜعطض يًدطط

 .إلاظ عًُ٘ ع٢ً ايٛد٘ املطًٛب ؼت إؾطاف ايط٥ٝؼ املباؾط ٚٚؾل تٛدٝٗات٘ -8

رل ٜططأ ع٢ً سايت٘ االدتُاع١ٝ أٚ قٌ إقاَت٘ خالٍ أغبٛع ع٢ً األنجط َٔ تاضٜذ إخطاض اؾُع١ٝ بهٌ تػٝ -9

 .سسٚخ ايتػٝرل

 .ايعٓا١ٜ باآلالت ٚباألزٚات املٛنٛع١ ؼت تكطؾ٘ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا ٚع٢ً ممتًهات اؾُع١ٝ  -10

ا٥٘ ٚاؿطم ع٢ً يتعاّ عػٔ ايػرل٠ ٚايػًٛى ٚايعٌُ ع٢ً غٝاز٠ ضٚح ايتعإٚ بٝٓ٘ ٚبني ظَال٥٘ ٚطاع١ ضؤغاإل -11

 .إضنا٤ عُال٤ اؾُع١ٝ يف ْطام اختكاق٘ ٚيف سسٚز ايٓعاّ

ُِ نٌ عٕٛ أٚ َػاعس٠ يف اؿاالت ايطاض١٥ أٚ األخطاض اييت تٗسز غال١َ َهإ ايعٌُ أٚ ايعاًَني ؾٝ٘ -12  .تكسٜ
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 األعُاٍ احملعٛض٠ ع٢ً املٛظـ .

 : األعُاٍ احملعٛض٠ ع٢ً املٛظـ(  10َاز٠ )  

إؾؿا٤ األغطاض اـاق١ باؾُع١ٝ أٜا نإ ْٛعٗا  أٚ أ١ٜ أغطاض تكٌ إىل عًُ٘ بػبب  أعُاٍ ٚظٝؿت٘ ٚيٛ بعس تطن٘ -1

 .اـس١َ 

مماضغ١ أٟ عٌُ آخط خاضز ْطام عًُ٘ غٛا٤ نإ شيو بأدط أٚ بسٕٚ أدط يس٣ أ١ٜ د١ٗ أخط٣ إال مبٛاؾك١ َػبك١ َٔ  -2

 ايط٥ٝؼ أٚ املسٜط ايتٓؿٝصٟ .

 .اؾُع١ٝ ٚ َعساتٗا يف األغطاض اـاق١ اغتعُاٍ أزٚات -3

 .اغتكباٍ ظا٥طٜٔ يف أَانٔ ايعٌُ َٔ غرل عُاٍ اؾُع١ٝ ٚعُال٥ٗا -4

االؾذلاى  يف أٟ ْؿاط ملكًش١ أٟ مجع١ٝ أٚ َٓؿأ٠ أخط٣ متاضؽ ْؿاطًا مماثاًل اٚ َطتبطًا بايٓؿاط ايصٟ متاضغ٘  -5

 اؾُع١ٝ .

 ؾطا٤ أٚ اغت٦ذاض أٟ عكاض أٚ َٓاؾع باغِ اؾُع١ٝ مما تططس٘ اؾٗات ايطزل١ٝ ٚغرل ايطزل١ٝ . -6

 االقذلاض َٔ املؤغػات ٚايؿطنات اييت شلا عالق١ باؾُع١ٝ . -7

مجع أَٛاٍ ألٟ ؾطز أٚ ١٦ٖٝ  أٚ تٛظٜع أٚ مجع تٛقٝعات أٚ االؾذلاى يف تٓعِٝ ادتُاعات زاخٌ َهإ ايعٌُ إال  إشا  -8

 نً٘ مبٛاؾك١ َٛثك١ َٔ  ض٥ٝؼ اؾُع١ٝ أٚ َسٜطٖا ايتٓؿٝصٟ .نإ شيو 

 إغا٠٤ اغتدساّ ايػًط١ . -9

 قبٍٛ اشلساٜا اـاق١ َٔ املػتؿٝسٜٔ َٔ اؾُع١ٝ أٚ بػبب عًُ٘ بٗا . -10

 اغتػالٍ املسٜطٜٔ  ملطؤٚغِٝٗ إللاظ أٟ ْٛع َٔ اـسَات ايؿدك١ٝ . -11

 االستؿاظ بأٚضام َٚػتٓسات ايعٌُ خاضز َكط ايعٌُ . -12

 االستؿاظ يٓؿػ٘ بأقٌ أٚ قٛض٠ ألٟ ٚضق١ َٔ األٚضام اـاق١ بايعٌُ . -13

ظُٝع أْٛاعٗا  –ؼكٝل أٟ َكًش١ ؾدك١ٝ َاز١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ , َباؾط٠ أٚ غرل َباؾط٠ َٔ خالٍ املؿاضٜع أٚ ايعكٛز  -14
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 اـاق١ باؾُع١ٝ أٚ باملتعاقسٜٔ ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بتأز١ٜ أعُاٍ اؾُع١ٝ . –

 

 

 

 

 

 الثالـــث الــبـــاب

 

 عالقات قواعد العمل
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 َٛاعٝس ايعٌُ ٚنٛابط٘أٚاًل / 

 َٛاعٝس ايعٌُ :( 11َاز٠)

تهٕٛ أٜاّ ايعٌُ مخػ١ أٜاّ يف األغبٛع َٔ األسس إىل اـُٝؼ ٜٚهٕٛ ّٜٛ اؾُع١ ٚايػبت ٖٛ ّٜٛ ايطاس١ األغبٛع١ٝ -1

 بأدط ناٌَ ؾُٝع ايعُاٍ.

 ًَٜٛٝا ع٢ً َساض ايػ١ٓ . أضبعٕٛ  غاع١ أغبٛعًٝا مبعسٍ مثإ غاعات-2

حيل يًذُع١ٝ بعس قطاض َٔ فًؼ اإلزاض٠ تٛظٜع ايعٌُ ع٢ً ؾذل٠ ٚاسس٠ أٚ ؾذلتني سػب َا تطاٙ َٓاغبًا ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ -3

 ايتايٞ :

 ايؿذلتني ايؿذل٠ ايٛاسس٠ ايؿذل٠

 ايٛضز١ٜ ايجا١ْٝ ) ايؿذل٠ املػا١ٝ٥ ( ايٛضز١ٜ األٚىل ) ايؿذل٠ ايكباس١ٝ (

 عكطًا  04:00 قباسًا  08:00 قباسًا  08:00 َٔ

 َػــا٤ً  08:00 ظٗطًا  12:00 عكطًا  04:00 إىل

 

 ٚجيٛظ تعسٌٜ ايتٛقٝت بايتكسِٜ ٚايتأخرل يف ؾكٍٛ ايػ١ٓ ٚؾكًا ملا تطاٙ اإلزاض٠ يف َكًش١ ايعٌُ . 

يف ساٍ االستٝاز ٚعًٝٗا إٔ  , يبعض عُاشلا أٟ ّٜٛ َٔ أٜاّ األغبٛع بّٝٛ اإلداظ٠ االغبٛعٞجيٛظ يًذُع١ٝ إٔ تػتبسٍ -4

 .  متهِٓٗ َٓا يكٝاّ بٛادباتِٗ ايس١ٜٝٓ  ٚال جيٛظ تعٜٛض ّٜٛ ايطاس١ األغبٛع١ٝ مبكابٌ ْكسٟ

 زقٝك١ يهٌ 30زقٝك١ ٚال ٜعٜس عٔ  20ٜعط٢ مجٝع املٛظؿني ايٛقت ايهايف ألزا٤ ايكًٛات املؿطٚن١  مبا ال ٜكٌ عٔ -5

 قال٠ ٚتهٕٛ ايكال٠ يف أقطب َػذس يًذُع١ٝ .

 ( غت غاعات ًَٜٛٝا . 6تهٕٛ غاعات ايعٌُ يف ؾٗط ضَهإ املباضى مبعسٍ ) -6

ٜهٕٛ سهٛض ايعُاٍ إىل أَانٔ ايعٌُ ٚاْكطاؾِٗ َٓٗا يف املٛاعٝس احملسز٠ ٚؾل اؾساٍٚ اييت ٜتعني إعالْٗا   (:12َاز٠)

ٚإشا نإ  , َٛعس بس٤ غاعات ايعٌُ ٚاْتٗا٥ٗااٍٚ ٚجيب إٔ تتهُٔ ٖصٙ اؾس , ايعٌُبٛنعٗا يف أَانٔ باضظ٠ َٔ َٛاقع 
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 . ب بٝإ َٛعس بس٤ ٚاْتٗا٤ غاعات عٌُ نٌ ْٛب١ٚد ايعٌُ ٜتِ عٔ ططٜل َٓاٚبات

ذل٠ ٜعٌُ ايعاٌَ أنجط َٔ مخؼ غاعات َتٛاق١ً زٕٚ ؾ ٜطاع٢ يف اؾساٍٚ املؿاض إيٝٗا يف املاز٠ ايػابك١ إٔ ال  (:13َاز٠)

 ال إٔ ٚع٢ً ايعٌُ غاعات فُٛع خالٍ ْٚكـ غاع١ أٚ ايٛاسس٠ املط٠ يف غاع١ ْكـ عٔ تكٌ يًطاس١ ٚايكال٠ ٚايطعاّ ال

 .ايٛاسس ايّٝٛ يف غاع١ عؿط٠ إسس٣ َٔ أنجط ايعٌُ َهإ يف ايعاٌَ ٜبك٢

 :االْكطاف ٚ اؿهٛض قٛاعسثاًْٝا/ 

 

 . يصيو املدكك١ األَانٔ َٔ َٓٗا ٚاْكطاؾِٗ عًُِٗ َٛاقع إىل ايعُاٍ زخٍٛ ٜهٕٛ (:14َاز٠)

ًٜتعّ املٛظـ بايتكٝس  بػاعات ايعٌُ ايطزل١ٝ ٜٚتٛدب عًٝ٘ إخطاض َسٜطٙ املباؾط أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ يف ساٍ   ( : 15َاز٠ ) 

 ايػٝاب أٚ ايتأخط عٔ ايعٌُ ألٟ غبب نإ .

 .ايػطض شلصا املعس ايػذٌ أٚ املٝكات١ٝ ايػاع١ يف ٚاْكطاؾ٘ سهٛضٙ ٜجبت إٔ ايعاٌَ ع٢ً (:16َاز٠)

 االنططاض١ٜ اإلداظ٠ َٔ خيكِ شيو ع٢ً ظاز َٚا ايؿٗط خالٍ مثإ غاعات 8سل االغت٦صإ ملس٠  يًُٛظـ:  (  17َاز٠ )  

 .ٚاسس ّٜٛ تعازٍ غاعات 8 نٌ

: ال جيٛظ يًُٛظـ َػازض٠ َكط عًُ٘ أثٓا٤ غاعات ايعٌُ ايطزل١ٝ زٕٚ َٛاؾك١ َػبك١ َٔ ض٥ٝػ٘ املباؾط أٚ َٔ ٜٓٛب  (18َاز٠ )

 عٓ٘.

يف ساٍ تهطضت كايؿات املٛظـ ؾُٝا خيل ايتكٝس مبٛاعٝس ايعٌُ , ؾإٕ يًذُع١ٝ اؿل ايهاٌَ يف تٓؿٝص   ( : 19 َاز٠ )

 اؾعا٤ات املطؾك١ بٗصٙ ايال٥ش١ ( . ٚ ٖٛ َٛنح يف ايال٥ش١ ) ال٥ش١ املدايؿات  أٟ إدطا٤ات ْعا١َٝ عػب َا

إل يف ساٍ ايهطٚض٠ ٚبعس َٛاؾك١ املػ٦ٍٛ إُع١ٝ خاضز غاعات ايعٌُ ايطزل١ٝ ٜػُح يًُٛظـ ايبكا٤ يف اؾ ال (  :20َاز٠  )

 املباؾط أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ .

 .شيو َٓ٘ طًب َت٢ يًتؿتٝـ االَتجاٍ ايعاٌَ ع٢ً (: 21َاز٠)
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 األدــــــــــٛض:ثايجًا/ 
 

 ايعاٌَ يف ٖصٙ ايال٥ش١ ٚحيكٌ املٛنح ايطٚاتب غًِ سػب ملؤٖالت٘ املٓاغب١ ٚايسضد١ املػت٣ٛ ع٢ً املٛظـ ٜعني ( :22)َاز٠

 . ايعٌُ عكس يف عًٝ٘ املتؿل األدط ع٢ً

 يف تٛزع أٚ َهاْ٘ ٚيف ايطزل١ٝ ايعٌُ غاعات خالٍ زؾعٗا ٜٚتِ يًبالز ايطزل١ٝ بايع١ًُ  املٛظؿني أدٛض تسؾع ( :23َاز٠)

 : ايتاي١ٝ يألسهاّ  ٚؾكًا ايبٓهٞ سػاب٘

 . ايؿٗط ْٗا١ٜ يف أدطٙ ٜكطف ايؿٗطٟ األدط املٛظـ شٚ -1

 . األغبٛع ْٗا١ٜ يف أدطٙ ٜكطف  باإللاظ أٚ املٛظـ باي١َٝٛٝ -2

 .( َٔ قإْٛ ايعٌُ  88غبٛع ٚؾكًا يًُاز٠ )أخالٍ  َػتشكات٘ ٜسؾع أدطٙ ٚناؾ١ اؾُع١ٝ خسَت٘ تٓٗٞ ايصٟ املٛظـ -3

 تطى تاضٜذ َٔ أٜاّ غبع١ تتذاٚظ ال َس٠ خالٍ َػتشكات٘ ٚناؾ١ٙ أدط ٜسؾع ْؿػ٘ تًكا٤ َٔ ايعٌُ ٜذلى املٛظـ ايصٟ -4

 . ايعٌُ

 . ايػابل ايعٌُ ّٜٛ يف ايسؾع ٜتِ ضزل١ٝ عط١ً أٚ األغبٛع١ٝ ايطاس١ ّٜٛ ايسؾع ّٜٛ قازف إشا  :(24)َاز٠

 . ايػطض شلصا املعس ايػذٌ أٚ اإلٜكاٍ ع٢ً ي٘ َػتشل َبًؼ أٟ أٚ أدطٙ اغتالّ عٓس ايعاٌَ ٜٛقع :  (25َاز٠)

 َٚكسم َٓ٘ َٛقع نتابٞ تؿٜٛض أٚ ؾطع١ٝ ٚناي١ مبٛدب َػتشكات٘ أٚ أدطٙ يكبض ٜطاٙ َٔ ٜٛنٌ إٔ يًعاٌَ : (26َاز٠)

 .اؾُع١ٝ  َسٜط قبٌ َٔ عًٝ٘
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 : اإلنايف ايعٌُضابعًا/ 
 

 املٓكٛم ايعطالت ٚ األعٝاز أٜاّ يف أٚ ايعاز١ٜ ايسٚاّ غاعات املٛظـ بعس ب٘ ٜهًـ عٌُ نٌ إناؾًٝا عُاًل ٜعتدل (:27َاز٠)

ٜٚعس ايتهًٝـ َٔ قبٌ اؾُع١ٝ َٔ َكتهٝات ايعٌُ ٚؼسز ايال٥ش١ ايهٛابط ٚاإلدطا٤ات املٓع١ُ  , ايال٥ش١ ٖصٙ يف عًٝٗا

 .يصيو 

 ًٜٞ : ٜطاع٢ قبٌ ايتهًٝـ بايعٌُ اإلنايف َا ( :28َاز٠ )

 لاظ ايعٌُ أثٓا٤ ايسٚاّ ايطزلٞ  .إعسّ ايتُهٔ َٔ  - أ

 ال تهٕٛ اؿاد١ يًعٌُ اإلنايف ْتٝذ١ يككٛض أٚ إُٖاٍ َٔ املٛظـ .أ-ب 

 اإلناؾ١ٝ ايػاعات عسز ؾٝ٘ ٜبني املسٜط ايتٓؿٝصٟ  ٜكسضٙ نتابٞ أَط ع٢ً بٓا٤ اإلنايف املٛظـ بايعٌُ تهًٝـ  (:29َاز٠)

 أٜاّ غاعات 6 ٚ ايعاز١ٜ ايعٌُ أٜاّ يف غاعات 3 عٔ اإلنايف ايعٌُ غاعات عسز تعٜس ال عٝح املهًـ ايعاٌَا ٜعًُٗ اييت

 اؾُع١ٝ . غتِ َكسق١ ايهتابٞ ايتهًٝـ َٔ خط١ٝ يًُٛظـ قٛض٠ ٚتػًِ . يصيو ايالظ١َ األٜاّ ٚعسز ايطزل١ٝ ايعطٌ

 (:30َاز٠)

 . إناؾًٝا أدطًا اإلناؾ١ٝ ايعٌُ غاعات عٔ اؾُع١ٝ يًعاٌَ تسؾع _1

 : ًٜٞ ملا ٚؾكًا ايٛاسس يًّٝٛ اإلنايف ايعٌُ غاعات حيػب _2

 عسز ايػاعات =  اإلنايف ) يف أٜاّ ايسٚاّ ( .×  1.5× = أدط ايػاع١  8÷ = األدط ايَٝٛٞ  30÷ ايطاتب ايؿٗطٟ  - أ

 يف أٜاّ اإلداظات . )عسز ايػاعات =  اإلنايف  ×  2× = أدط ايػاع١  8÷ = األدط ايَٝٛٞ  30÷ ايطاتب ايؿٗطٟ  - ب

 :  اآلت١ٝ اؿاالت ع٢ً ايال٥ش١ ٖصٙ ( 33َٔ ,) (29) املازتني أسهاّ تػطٟ ال (: 31َاز٠)

 ٜتُتع إٔ املٓاقب ٖصٙ ؾإٔ َٔ نإ إشا , ايتٛدٝ٘ ٚ اإلزاض٠ يف َػؤٚي١ٝ شات عاي١ٝ َٓاقب ٜؿػًٕٛ ايصٜٔ األؾدام (1

 .ايعُاٍ ع٢ً ايعٌُ قاسب بػًطات ؾاغًٖٛا

  .  بعسٙ أٚ ايعٌُ ابتسا٤ قبٌ إلاظٖا جيب اييت ايته١ًُٝٝ أٚ ايتذٗٝع١ٜ األعُاٍ (2

 .  بايهطٚض٠ َتكطعًا ٜهٕٛ ايصٟ ايعٌُ (3
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 .املس١ْٝ األ١َٝٓ اؿطاغ١اٍ ُع عسا,  ٚايٓعاؾ١ يًشطاغ١ املدككٕٛ ايعُاٍ (4

 : نٛابط ايعٌُ اإلنايف  (  32َاز٠ ) 

 تكطف َػتشكات املٛظـ يًعٌُ اإلنايف َع ضاتب ايؿٗط .   -1

 ( غاع١ خالٍ ايؿٗط ٚجيٛظ االغتجٓا٤ مبٛاؾك١ املسٜط ايتٓؿٝصٟ . 24اؿس األقك٢ يػاعات ايعٌُ اإلنايف )  -2

 ز املعتُس يصيو .ٜتِ اعتُاز غاعات ايعٌُ اإلنايف َٔ قبٌ املسٜط ايتٓؿٝصٟ بعس تعب١٦ ايُٓٛش -3

 ٜهٕٛ ايتهًٝـ يًُٛظـ يًكٝاّ بايعٌُ اإلنايف بٓا٤ً ع٢ً ايكالسٝات ٚاملٗاّ . -4

 .ال جيٛظ يًُٛظـ إٔ ٜعتُس يٓؿػ٘ غاعات ايسٚاّ اإلنايف  أٜا ناْت ٚظٝؿت٘  -5

 : أسهاّ عا١َ ( 33َاز٠ )

 اـانع يبسٍ ايعٌُ ايكٝاّ بأٟ ١َُٗ يف ساٍ نإ خاضز احملاؾع١ . ال جيب ع٢ً  املٛظـ -1

 تعٜٛض املٛظـ املػتشل  ٚؾل ايال٥ش١ املعتُس٠ يف اؾُع١ٝ . -2

 ٜتِ استػاب غاعتني عٌُ إنايف ع٢ً األقٌ ألٟ َٛظـ ٜػتسع٢ يًعٌُ . -3
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 ايتهًٝـ ايٛظٝؿٞ ٚايتعاٌَ َع يٛس١ اإلعالْات :خاَػًا/ 

 : نٛابط ايتهًٝـ ٚايتسٜٚط ايٛظٝؿٞ(  34َاز٠ )

 .اال يف ساي١ ٚدٛز قكٛض يف ع١ًُ ٚبعس َٛاؾكت٘ ال حيل  يًذُع١ٝ ْكٌ املٛظـ إىل ٚظٝؿ١ أقٌ َٔ  ٚظٝؿت٘ ايػابك١ زضد١ً أٚ أدطًا

 : نٛابط ايتعاٌَ َع يٛس١ اإلعالْات(   35َاز٠ ) 

 َٔ قبٌ اؾُع١ٝ ع٢ً يٛس١ اإلعالْات .  جيب ْؿط أٟ َصنطات أٚ إعالْات أٚ قطاضات  قازض٠ -1

ال حيل يًُٛظـ ْؿط أٟ ٚثا٥ل أٚ بٝاْات ؾدك١ٝ ع٢ً يٛس١ اإلعالْات إال إشا متت املٛاؾك١ عًٝٗا  َػبكًا ٚمت  -2

 َٔ قبٌ قاسب ايكالس١ٝ . إظايتٗاؼسٜس تاضٜذ  

 ٚضسالت ايعٌُ ْتساباالغازغًا/ 

( َٜٛا  يًُٛظـ ٚحيل يًط٥ٝؼ أٚ املسٜط االغتجٓا٤  عٓس ايهطٚض٠ ٚمبا ال  20يف ايػ١ٓ )  ْتسابيالس األع٢ً اؿ (: 36) َاز٠

 ( أٜاّ إناؾ١ٝ . 10ٜعٜس عٔ ) 

 :ناآلتٞ ٜعاٌَ عًُ٘ َكط خاضز عٌُ ألزا٤ املٛظـ اْتسب إشا (:37)َاز٠

 بسالت االْتساب  املػ٢ُ ايٛظٝؿٞ  ّ

 االْتساب اـاضدٞ  االْتساب ايساخًٞ 

 300 150 ايػا٥كني ٚاؿطاؽ  1

 350 200 املٛظؿني اإلزاضٜني  2

 400 250 َسضا٤ األقػاّ اإلزاض١ٜ  3

 500 300 املسٜط ايتٓؿٝصٟ / أعها٤ اجملًؼ 4

 

ٚيًُٛظـ اؿل يف ايتعٜٛض عٔ ايتصنط٠  اْتساب٘ َكط إىل عًُ٘ َكط َٔ ايالظ١َ ) سػب ايال٥ش١ ( ايٓكٌ ٚغ١ًٝ ي٘ تؤَٔ (1

 .يف ساٍ اغتدسّ ٚغ١ًٝ أخط٣ 

 .     (زضد١ ايهٝاؾ١)ٚ اـاضد١ٝ أاالْتساب ٚضسالت ايعٌُ ايساخ١ًٝ زضد١ ايطرلإ املػتشك١ يًُٛظـ خالٍ  (2
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 (:38)َاز٠

 َٔ ي٘ احملسز٠ املس٠ ٚؾل عٛزت٘ ٚقت إىل عًُ٘ ملكط ايعاٌَ َػازض٠ ٚقت َٔ ايػابك١ املاز٠ يف إيٝٗا املؿاض ايٓؿكات ؼػب  )أ

 .اؾُع١ٝ  قبٌ

 .عًُ٘ َكط َٔ نِ 80 َػاؾ١ بعس ايساخًٞ تسابْاال حيػب ) ب

 .االْتساب ايط٥ٝػ١ٝ  َس٠ إىل نِ ٜٚهاف ي٘ َٜٛني 300حيتػب االْتساب اـاضدٞ بعس َػاؾ١  ) ز

 ز ( ال ؼتػب غاعات عٌُ إناؾ١ٝ يًُٓتسب َُٗا ناْت األغباب ٚايعطٚف .

 ( عٓس تأخط املٓتسب ألٟ غبب نإ خاضز عٔ قسضت٘  أٚ مل ٜهٔ غببا ؾٝ٘ ؼتػب املس٠ نُٔ االْتساب . ٖـ

 ( عٓس اْتساب املٛظـ ملُٗتني ٜؿكٌ بُٝٓٗا ّٜٛ ٚاسس ٚال ميهٓ٘ ايطدٛع إىل َكط ايعٌُ  ؼتػب املس٠ ايؿاق١ً ناْتساب. ٚ

 ( االعتُاز ٚاالْتٗا٤ َٔ أزا٤ امل١ُٗ ٜتِ اعتُازٙ َٔ ايط٥ٝؼ أٚ املسٜط ايتٓؿٝصٟ . ظ

ْتساب ٚتسؾع ي٘ املػتشكات يف تبسأ َٔ أٍٚ ّٜٛ زٚاّ ي٘ بعس اإل ( تكسّ اإلثباتات املاي١ٝ يًُٓتسب يف َس٠ أقكاٖا ثالث١ أٜاّ ح

 َس٠ أقكاٖا ؾٗط َٔ تاضٜذ ايتكسِٜ .

 ( َٔ ٖصٙ ايال٥ش١ بعس إسهاض  َا ٜجبت  َا ًٜٞ :  38ٛظـ املٓتسب  عال٠ٚ ع٢ً َا شنط يف املاز٠ )  ٜػتشل امل  ( :39َاز٠ ) 

 َسؾٛعات تأؾرلات ايسخٍٛ إىل ايبًس املٓتسب َٚكاضٜـ َهاتب اـسَات اييت تكّٛ بصيو . _أ      

 ضغّٛ ايتػذٌٝ يًًُتكٝات ٚايسٚضات ٚاملؤمتطات  إٔ ٚدست . _ب
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  :ايٓكس١ٜ ايبسالت ٚ ايع١ٝٓٝ املعاٜاغابعًا/ 

 .يًتكاعس ادتُاع١ٝ تأَٝٓات: ٖٞ ايع١ٝٓٝ املعاٜا  :(40َاز٠)

 :ٖٞ ايٓكس١ٜ ايبسالت :(41َاز٠ )

 نإ إشا أَا ايعكس َس٠ بسا١ٜ يف املًُه١ إىل َٛطٓ٘ َٔ  اؾٟٛ ايػؿط تصانط َع٘ ايعكس ْل سػب يًُتعاقس ٜؤَٔ - 1

 . تعٝٝٓ٘ تاضٜذ َٔ عاَني َطٚض بعس َ٘ٛطٓ إىل ايػؿط تصانط ي٘ ؾتُٓح قًٝا نؿايت٘ ْٚكًت باملًُه١ َكُٝا

 شٖابًا َٛطٓ٘ إىل املًُه١ َٔ إيٝٗا املؿاض اؾٟٛ ايػؿط تصانط َتعٚز عكس أْ٘ ع٢ً عكسٙ يف املٓكٛم املتعاقس ٜػتشل _2

 ٚ ايػٝاس١ٝ ايسضد١ ع٢ً أٚالزٙ ٚأسس ٚظٚدت٘ يًُتعاقس تصانط ثالخ سسٚز يف املٛظـ َع ايعٌُ عكس عًٝ٘ ٜٓل سػبُا ٚإٜابًا

  .ْكسًا تكطف

 ٚنٛابطٗا اْتٗا٤ اـس١َ ٚإْٗاؤٖاثآًَا/  

 :  اآلت١ٝ اؿاالت يف ايعاٌَ خس١َ تٓتٗٞ  (:42َاز٠)

 . املس٠ احملسز ايعكس َس٠ اْتٗا٤ ) أ (

 .ايعاٌَ طٛعًا َٔ عًُ٘ يف اؾُع١ٝ  اغتكاي١ ) ب(

 . ايعٌُ ْعاّ ( 74َٔ(,)80املازتني) يف ايٛاضز٠ األغباب ألسس ايعكس ؾػذ ) ز(

 . ايعٌُ ْعاّ ( 81َٔاملاز٠) يف ايٛاضز٠ اؿاالت يف ايعٌُ ايعاٌَ تطى ) ز(

 ًَٜٛا ٚعؿطٜٔ َا١٥ عٔٗا فُٛع يف تعٜس٠ً  َس أٚ َتك١ً َٜٛا تػعني عٔ تعٜس ملس٠ ملطن٘ ايعٌُ عٔ ايعاٌَ اْكطاعـ ( ٖ(

 .َطن١ٝ إداظ٠ ٍ أٚ تاضٜذ َٔ تبسأ اييت ايٛاسس٠ ايػ١ٓ خالٍ َتكطع١

 .َعتُس طيب بتكطٜط شيو ٜٚجبت عًٝ٘ املتؿل ايعٌُ أزا٤ عٔ نًًٝا عذعًا ايعاٌَ عذع  )ٚ (

 .ايعاٌَ ٚؾا٠ ) ظ( 

 عٔ إبعازٙ أٚ ػسٜسٖا عسّ  ايػعٛزٟ أٚ غرل املٛظـ إقا١َ أٚ عٌُ ضخك١ املدتك١ اؿه١َٝٛ ايػًطات أيػت إشا ) ح(

 .ايبالز

 متتس َس٠ ايعكس احملسز املس٠ إىل َا ٚضا٤ ٖصا ايػٔ . يًعاَالت َا مل غ١ٓ (55) يًعُاٍ بايٓػب١ غ١ٓ  (60) نيايعاًَ بًٛؽ ) ط(
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تكسٜط بسضد١ ) غرل َطنٞ ( يف تكطٜطٜٔ َتتايٝني أٚ يف ثالخ تكاضٜط غرل َتك١ً  سػب تكِٜٛ  ( سكٍٛ املٛظـ  ع٢ً ٟ) 

 األزا٤ خالٍ مخؼ غٓٛات .

 (  إشا اضتهب املٛظـ إسس٣ املدايؿات املصنٛض٠ يف ايال٥ش١ ٚاييت حيل ؾٝٗا يًذُع١ٝ إْٗا٤ خسَات٘ .ى) 

 نٛابط إْٗا٤ اـس١َ :

 ايططف إىل إخطاض تٛدٝ٘ نطٚض٠ ايعٌُ عكس اْتٗا٤ أٚ يؿػذ ايعٌُ ْعاّ أسهاّ ؾٝٗا تتطًب اييت األسٛاٍ يف (:43َاز٠)

 : ًٜٞ َا ٜطاع٢ اآلخط

 .ًٝاخط اإلخطاض ٜهٕٛ إٔ - أ

 تكسِٜ اإلؾعاض قبٌ ثالثني َٜٛا َٔ تاضٜذ إْٗا٤ / اْتٗا٤ اـس١َ ايؿع١ًٝ . - ب

 .االغتالّ تاضٜذ تٛنٝح َع اإلخطاض إيٝ٘ املطغٌ ايططف ٜٚٛقع ايعٌُ َكط يف اإلخطاض تػًِٝ ٜتِ إٔ-ز 

 عٓٛاْ٘ ع٢ً َػذٌ غطاب اإلخطاض إيٝ٘ ٜطغٌ ايتٛقٝع ضؾض أٚ االغتالّ عٔ اإلخطاض إيٝ٘ املٛد٘ ايططف اَتٓع إشا - ز

 ًَؿ٘. يف املسٕٚ

ايططؾني تكسِٜ اإلؾعاض يف ايٛقت احملسز ؾٝذب ع٢ً ايططف املعين تعٜٛض ايططف اآلخط عٔ  إشا تعصض ع٢ً أٟ  َٔ -ٖـ   

 ؾذل٠ اإلؾعاض ٜٚهٕٛ  َكساض ايتعٜٛض ع٢ً أغاؽ آخط ضاتب ٚحيل يًططف اآلخط اإلعؿا٤ َٔ ايتعٜٛض .

 خسَت٘ . مبًـ املٛزع١ اـاق١ ٚثا٥ك٘ طًب٘ ع٢ً ٚبٓا٤ خسَت٘ اْتٗا٤ أٚ إْٗا٤ ساٍ ملٛظـ تعازٍ (:44َاز٠)

 .َكابٌ أٟ زٕٚ ٚشيو ايعٌُ ْعاّ ( 64َٔاملاز٠ ) يف عًٝٗا املٓكٛم اـس١َ اؾُع١ٝ يًُٛظـ ؾٗاز٠ : تعطٞ (  45َاز٠ )  
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 :٠ ْٗا١ٜ اـس١َ ٚنٛابطٗاأتاغعًا: َهاؾ

 (  َٔ قإْٛ ايعٌُ .84)   ٜػتشل مجٝع َٛظؿٞ اؾُع١ٝ َهاؾ١٦ ْٗا١ٜ اـس١َ سػب املاز٠ _1

( َٔ  80َٔ املدايؿات املصنٛض٠ يف املاز٠ )  ٍٟأاـس١َ يف ساٍ ؾػذ عكسٙ الضتهاب حيطّ املٛظـ َٔ َهاؾ١٦ ْٗا١ٜ  _2

 قإْٛ ايعٌُ .

 ٜتِ استػاب  َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ سػب َس٠ خس١َ املٛظـ يف اؾُع١ٝ . _3

 ذل٠ خس١َ املٛظـ باؾُع١ٝ .٠ ْٗا١ٜ اـس١َ خالٍ استػاب ؾأاستػاب أٟ دع٤ يف ايػ١ٓ يف َهاؾ ٜتِ _4

 ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ يف اؿاالت اآلت١ٝ :أٜػتشل املٛظـ ناٌَ َهاؾ : (46 َاز٠ )

 اْتٗا٤ خس١َ املٛظـ سػب  عكس ايتٛقٝع املٛقع َع٘ ٚاحملسز املس٠ . _1

 اْكطاع املٛظـ عٔ ايعٌُ ألغباب قاٖط٠ خاضد١ عٔ إضازت٘ . _2

 ( َٔ قإْٛ ايعٌُ . 80ٚاضز باملاز٠ ) إْٗا٤ خس١َ املٛظـ ألٟ غبب غرل   _3

 ( َٔ قإْٛ ايعٌُ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ : 84ؼتػب َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ  بٓا٤ ع٢ً آخط ضاتب اغتٓازا إىل املاز٠ )    ( :47َاز٠ )

 َهاؾ١٦ ْٗا١ٜ اـس١َ عسز غٓٛات اـس١َ

 ضاتب ْكـ ؾٗط عٔ نٌ عاّ َٝالزٟ َٔ غ١ٓ إىل مخؼ غٓٛات

 ضاتب ؾٗط عٔ نٌ عاّ َٝالزٟ غٓٛات أنجط َٔ مخؼ

 ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ يف ساٍ اغتكاي١ املٛظـ :أَهاؾ  ( :  48َاز٠  )  

( ّٜٛ ع٢ً األقٌ َٔ اْتٗا٤  30عٓس اغتكاي١ أٟ َٛظـ خانع يعكس ايعٌُ ,ٚتكسّ بإؾعاض َػبل باالغتكاي١ َٔ ايعٌُ قبٌ ) 

 ( َٔ قإْٛ ايعٌُ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :85إىل املاز٠ )خسَت٘ , ٜتِ استػاب َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ خسَت٘  اغتٓازًا 

 َهاؾ١٦ ْٗا١ٜ اـس١َ عسز غٓٛات اـس١َ

 ال ٜػتشل أقٌ َٔ غٓتني

 ثًح َبًؼ َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ َٔ غٓتني إىل مخؼ غٓٛات

 ثًجا َبًؼ َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ َٔ مخؼ إىل عؿط غٓٛات

 ناٌَ َبًؼ َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ . أنجط َٔ عؿط غٓٛات



 

 

 قـاؾــعــــ١ اـــــــــــطز –َــٓـــطـــكـــ١ ايـطٜـــاض  –املُــًـــهــــ١ ايعـــطبـــٝــــ١ ايــػــعـــٛزٜــــــ١ 
 

23 

 نٛابط َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ :

 ٜعتُس األدط األخرل  يًُٛظـ يف سػاب َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ ؾاَاًل ايطاتب األغاغٞ . _1

 ٜتِ زؾع َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ بعس تٛقٝع املٛظـ ع٢ً إؾعاض ايتػ١ٜٛ ايٓٗا١ٝ٥ . _2

 جيب استػاب ضقٝس اإلداظ٠ املػتشك١ يًُٛظـ عٓس استػاب َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ . _3      

 ٜتٛىل املٛظـ املػتكٌٝ بايتٓػٝل َع اؾٗات شات ايعالق١ إنُاٍ إدطا٤ات اْتٗا٤ اـس١َ . _4 

١َ يًتأنس َٔ االيتعاّ ببٓٛز جيب ع٢ً اإلزاض٠ املع١ٝٓ ايطدٛع إىل املطادع ايساخًٞ عٓس إعساز نتاب  إْٗا٤ اـس _5       

 َٚتطًبات ايٓعاّ .

إشا  اغتكاٍ املٛظـ , جيب ع٢ً َسٜطٙ املباؾط ايتؿاٚض َع ايط٥ٝؼ ٚاملسٜط ايتٓؿٝصٟ الؽاش قطاض بؿإٔ طًب  _6       

 االغتكاي١ ٚؾكًا ؾسٍٚ املٗاّ ٚايكالسٝات .

تاضٜذ آخط ّٜٛ عٌُ يًُٛظـ ؾا١ًَ ؾذل٠ اإلؾعاض ٚي٘ سل  يف ساٍ قبٍٛ طًب االغتكاي١ , حيسز املسٜط ايتٓؿٝصٟ _7        

 اإلعؿا٤ َٓٗا .

 غتكاي١ .يف اؾُع١ٝ َٛعسًا يبس٤ غطٜإ اإلع٢ً املٛظـ إٔ ٜػتُط يف عًُ٘ ست٢ ايتاضٜذ ايصٟ ؼسزٙ اؾ١ٗ املدتك١  _8       

 ال جيٛظ قبٍٛ اغتكاي١ املٛظـ احملاٍ إىل ايتشكٝل أٚ املٛقٛف عٔ ايعٌُ ست٢ ٜبت يف أَطٙ . _9       

 َكاب١ً ْٗا١ٜ اـس١َ : ( 49َاز٠   ) 

اشلسف  َٔ َكاب١ً ْٗا١ٜ اـس١َ ٖٛ تٛثٝل األغباب اييت أزت إىل اغتكاي١ املٛظـ َٔ ايعٌُ , ٚتسٜٚٔ َالسعات املٛظـ -1

 ات اؾُع١ٝ , َٚس٣ ؼكٝل اؾُع١ٝ يًعساي١ يف تعاًَٗا َع املٛظؿني .ع٢ً أْع١ُ ٚغٝاغ

أْٗٝت خسَات٘ بػبب ايتكاعس أٚ ٜؿٛض ايط٥ٝؼ أٚ  املسٜط ايتٓؿٝصٟ َٔ ٜكّٛ بإدطا٤ َكاب١ً ْٗا١ٜ اـس١َ َع املٛظـ ايصٟ -2

 غتكاي١ أٚ ْٗا١ٜ ايعكس .اإل

 , ٚتكسِٜ االقذلاسات ٚاؿًٍٛ يتذٓب تهطاض أٟ خطأ َػتكباًل .جيب ع٢ً اؾُع١ٝ ؼًٌٝ ْتا٥ر َكابالت ْٗا١ٜ اـس١َ -3

 جيب ع٢ً املٛظـ اؿكٍٛ ع٢ً ؾٗاز٠ ايتػ١ٜٛ ايٓٗا١ٝ٥ َٔ اإلزاض٠ املع١ٝٓ قبٌ اغتالّ اغتشكاقات ْٗا١ٜ اـس١َ .-4

 ٗا١ٝ٥ .تكسض اإلزاض٠ املع١ٝٓ ؾٗاز٠ بطا٠٤ ايص١َ إلْٗا٤ خس١َ املٛظـ بعس سكٛي٘ ع٢ً ؾٗاز٠ املدايك١ ايٓ-5
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 : إْٗا٤ اـس١َ بايؿكٌ ايتأزٜيب(  50َاز٠ ) 

تٓتٗٞ خس١َ املٛظـ بايؿكٌ تأزٜبًٝا َٔ  خالٍ ؾػذ ايعكس زٕٚ َهاؾأ٠ أٚ إؾعاض أٚ تعٜٛض عٓس اضتهاب٘ إسس٣ املدايؿات 

 ( : 80ٚايٛاضز٠ باملاز٠  )   اآلت١ٝ

 إشا ٚقع َٔ املٛظـ اعتسا٤ ع٢ً قاسب ايعٌُ أٚ املسٜط املػ٦ٍٛ أٚ أسس ضؤغا٥٘ أثٓا٤ ايعٌُ أٚ بػبب٘ . _1

إشا مل ٜؤز املٛظـ ايتعاَات٘ اؾٖٛط١ٜ املذلتب١ ع٢ً عكس ايعٌُ أٚ مل ٜطع األٚاَط املؿطٚع١ أٚ مل ٜطاع عُسًا ايتعًُٝات  _2

 ايعٌُ ٚاملٛظؿني ضغِ إْصاضٙ نتابًٝا .املعًٔ عٓٗا يف  َهإ ظاٖط ٚاـاق١ بػال١َ 

 تباع٘ غًٛنًا غ٦ًٝا أٚ اضتهاب٘ عُاًل كاًل بايؿطف أٚ األَا١ْ .اشا ثبت إ _3

إشا ٚقع َٔ املٛظـ عُسًا أٟ ؾعٌ أٚ تككرل  ٜككس ب٘  إؿام خػاض٠ َاز١ٜ بكاسب ايعٌُ ع٢ً ؾطط إٔ تبًؼ اإلزاض٠  _4

 ٔ غاع١ َٔ ٚقت عًُ٘ بٛقٛع٘ .اؾٗات املدتك١ باؿازخ خالٍ أضبع ٚعؿطٜ

 إشا ثبت إٔ املٛظـ ؾأ إىل ايتعٜٚط يٝشكٌ ع٢ً ايعٌُ . _5

 إشا نإ املٛظـ املعني ؼت االختباض . _6

إشا تػٝب املٛظـ زٕٚ غبب َؿطٚع أنجط َٔ عؿطٜٔ ًَٜٛا خالٍ ايػ١ٓ ايٛاسس٠ أٚ أنجط َٔ عؿط٠ أٜاّ َتتاي١ٝ , ع٢ً إٔ  _7

َٔ إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ اإلزاض١ٜ باؾُع١ٝ يًُٛظـ بعس غٝاب٘ عؿط٠ أٜاّ  يف اؿاي١ األٚىل ٚاْكطاع٘ ٜػبل ايؿكٌ إْصاض نتابٞ 

 مخػ١ أٜاّ يف اؿاي١ ايجا١ْٝ .

 إشا ثبت إٔ املٛظـ اغتػٌ َطنعٙ ايٛظٝؿٞ بططٜك٘ غرل َؿطٚع٘ يًشكٍٛ ع٢ً ْتا٥ر َٚهاغب ؾدك١ٝ . _8

 إشا ثبت إٔ املٛظـ أؾؿ٢ األغطاض اـاق١ بايعٌُ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ أٚ أطًع عًٝ٘ عهِ عًُ٘ . _9

 نٛابط إْٗا٤ اـس١َ :(  51َاز٠ )  

ال ٜػتشل املٛظـ ايصٟ تٓتٗٞ خسَت٘ بػبب عسّ ايكالس١ٝ يف ؾذل٠  ايتذطب١ أٚ بػبب ايؿكٌ ايتأزٜيب َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ  _1

 اـس١َ .

ايصٜٔ تٓتٗٞ خسَاتِٗ يف اؾُع١ٝ تػًِٝ َا بعٗستِٗ َٔ آالت أٚ َعسات أٚ أزٚات أٚ أدٗع٠  تابع١  جيب ع٢ً املٛظؿني  _2

 يًذُع١ٝ .
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تٓتٗٞ خس١َ املٛظـ بٛؾات٘ , ٜٚكطف ضاتب٘ ناَاًل يٛضثت٘ عٔ ايؿٗط ايصٟ تٛيف ؾٝ٘ , نُا ٜكطف ي٘ ايطاتب املػتشل  _3

 باإلناؾ١ إىل املبايؼ احملسز٠  يف  ْٗا١ٜ اـس١َ . عٔ َس٠ اإلداظ٠ ايعاز١ٜ املػتشك١ ست٢ تاضٜذ ٚؾات٘

حيل يًط٥ٝؼ أٚ املسٜط ايتٓؿٝصٟ اغتجٓا٤ بعض املٛظؿني ٚمتسٜس ؾذل٠ اـس١َ شلِ يؿذل٠ قسز٠ , بٓا٤ ع٢ً ساد١ اؾُع١ٝ  _4

 ـسَات املٛظؿني ايصٜٔ بًػٛا غٔ ايتكاعس .

 : ساالت إْٗا٤ اـس١َ ألغباب طاض١٥(  52َاز٠ ) 

 ( َٔ قإْٛ ايعٌُ , ؾإٕ  خس١َ املٛظـ تٓتٗٞ باؾُع١ٝ ألسس األغباب اآلت١ٝ : 80( )  75عا٠ املازتني ) َع َطا

 ( َٔ قإْٛ  ايعٌُ . 81تطى املٛظـ ايعٌُ يف اؿاالت ايٛاضز٠ يف املاز٠ )  _1

َٔ قإْٛ  (82بٗا مبٛدب املاز٠ ) اْكطاع املٛظـ عٔ ايعٌُ بػبب املطض ملس٠ تعٜس عٔ َس٠ اإلداظ٠ املطن١ٝ املػُٛح  _2

 . ايعٌُ

 إيػا٤ ايػًطات اؿه١َٝٛ ضخك١ أٚ إقا١َ املٛظـ غرل ايػعٛزٟ أٚ عسّ ػسٜسٖا أٚ إبعازٙ  عٔ ايبالز . _3

 اغتشاي١ تٓؿٝص ايعكس . _4

 ايتكؿ١ٝ ٚاإلغالم ايٓٗا٥ٞ يًذُع١ٝ . _5

 : اإلقاي١ ٚاالغتكاي١(   53َاز٠ ) 

ٚظٝؿت٘ ؾطط إٔ تهٕٛ غطاب َؤضر َٚٛد٘ َٔ َسٜطٙ املباؾط ٚقٛض٠ إىل إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ   َٔايت٘ يًُٛظـ إٕ ٜكسّ اغتك _1

عتدلت االغتكاي١ ا الإ َٔ تاضٜذ تكسمي٘  ٚ نياإلزاض١ٜ  ٚتتهُٔ ايػبب ٚتاضٜذ االغتكاي١ , ٚجيب ايبت ؾٝٗا خالٍ أغبٛع

 َكبٛي١ .

إشا ناْت االغتكاي١ َعًك١ بؿطط أٚ َكذل١ْ  بكٝس , ٚيف ٖصٙ اؿاي١  ال تٓتٗٞ خس١َ املٛظـ  ٜػتج٢ٓ َٔ املاز٠ ايػابك١ , _2

 إال بتهُني قطاض قبٍٛ االغتكاي١ إدابت٘ إىل طًب٘ .

 جيٛظ خالٍ َس٠ طًب االغتكاي١ تأدٌٝ قبٛشلا ألغباب تتعًل مبكًش١ ايعٌُ َع إخطاض املٛظـ بصيو ع٢ً إٔ ال تعٜس َس٠ _3

 غتكاي١  باإلناؾ١ إىل َس٠ ايجالثني َٜٛا نإؾعاض .ؾٗط يف ساٍ قبٍٛ اإل ايتأدٌٝ ع٢ً
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 :  أسهاّ عا١َ(  54َاز٠ ) 

متٓح ؾٗاز٠ خس١َ يًُٛظـ املٓت١ٝٗ خسَت٘ باؾُع١ٝ بعس تػسٜس نٌ املػتشكات املتعًك١ ب٘ ٚتػًُ٘ ؾٗاز٠ بطا٠٤ ايص١َ    – 1

 ٛظـ ٚاملس٠ اييت قهاٖا باؾُع١ٝ .َٛقع١ ٚتٛنح ؾٗاز٠ اـس١َ آخط َٓكب ٚظٝؿٞ ؾػً٘ امل

ٜتِ اعتُاز تاضٜذ  املٝالز املصنٛض يف دٛاظ ايػؿط بايٓػب١ يػرل ايػعٛزٜني ٚيف بطاق١ األسٛاٍ املس١ْٝ يًػعٛزٜني عٓس   _2

 ايتعٝني ٚال ٜعتس بتعسٌٜ تاضٜذ َٝالز املٛظـ ؾُٝا بعس ال تهبرلًا ٚال تكػرلًا يألغطاض ايٛظٝؿ١ٝ .

اؿل يف إخطاض  أٟ ططف آخط بإْٗا٤ خسَات املٛظـ , ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ اإلخطاض َباؾط٠  أٚ َٔ خالٍ  يًذُع١ٝ  _3

 اإلعالٕ يف ايٛغا٥ٌ املٓاغب١ .

يف ساٍ ضغب١ املٛظـ غرل ايػعٛزٟ  بكبٍٛ عطض ٚظٝؿٞ َٔ د١ٗ أخط٣ , ميهٔ يًذُع١ٝ املٛاؾك١ ع٢ً ْكٌ نؿاي١  _4

 س بعسّ مماْع١ اؾُع١ٝ يف ْكٌ نؿاي١ املٛظـ .املٛظـ , أٚ إقساض  ؾٗاز٠ مماْع١ تؿٝ

 ٜتِ املٛاؾك١ ع٢ً ْكٌ نؿاي١ املٛظـ ٚؾكًا ؾسٍٚ ايكالسٝات ٚاملٗاّ  , ٚال تتشٌُ اؾُع١ٝ أٟ تهايٝـ َاي١ٝ . _5

قشًٝا بكطاض َٔ اؾ١ٗ ايطب١ٝ املدتك١  غٛا٤ نإ شيو ضادعًا إىل ٚدٛز عذع نًٞ عٔ أزا٤  تجبت عسّ ايًٝاق١  يًدس١َ _6

 ايعٌُ األقًٞ أٚ عذع دع٥ٞ َػتسِٜ َت٢ ثبت  عسّ ٚدٛز أٟ عٌُ آخط ميهٓ٘ ايكٝاّ ب٘ .

١ٝ ٚاالعتٝاز١ٜ  َا مل يف مجٝع األسٛاٍ ال جيٛظ إْٗا٤ خسَات املٛظـ يعسّ ايًٝاق١ يًدس١َ قشًٝا قبٌ ْؿاز إداظات٘ املطن _7

 ٜطًب ٖٛ ْؿػ٘ إْٗا٤ خسَت٘ زٕٚ اْتعاض .

ع٢ً األنجط يف ساٍ إْٗا٤  ايتعاقس َٔ قبٌ اؾُع١ٝ , ٚيف  نيٜتِ قطف َهاؾأ٠  ْٗا١ٜ اـس١َ يًُٛظـ خالٍ أغبٛع _8

 ( َٔ قإْٛ ايعٌُ . 88ساٍ اغتكاي١ املٛظـ ٜتِ قطؾٗا  خالٍ َس٠ ال تعٜس عٔ أغبٛعني َٔ آخط ّٜٛ عٌُ ٚؾكًا يًُاز٠ ) 

ت أٚ املٓح ( أٚ َا ؾاب٘ شيو آايعُٛالت ٚايٓػب أٚ املهاؾ عٓس استػاب َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ ال ٜسخٌ يف شيو األدط )  _9

 َٔ عٓاقط األدط ايصٟ ٜسؾع يًُٛظـ.
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 :ــــآت املهــــاؾعاؾطًا/ 

 

 ٜؤزٕٚ ايصٜٔ أٚ اإلْتاز ظٜاز٠ إىل ٜؤزٟ بؿهٌ ٚنؿا٠٤ ٚإخالقا ْؿاطا ٜجبتٕٛ ايصٟ يًعُاٍ املهاؾآت متٓح (:55َاز٠)

 يف دسٜس٠ ٚتٓعُٝات أغايٝب غتشسثٕٛ ٟ ايصٟ أٚ اختكاقاتِٗ سسٚز ٚنُٔ  ايعاز١ٜ أعُاشلِ إىل إناؾ١ اغتجٓا١ٝ٥ أعُااًل

 .عُاشلا اؾُع١ٝ أٚ عل نطض زؾع أٚ خطط بسض٤ ٜكَٕٛٛ ايصٜٔ أٚ اإلْتاد١ٝ ايطاق١ ٚ ايهؿا٠٤ ضؾع إىل تؤزٟ ايعٌُ

 تًو يف عًٝٗا املٓكٛم املهاؾأ٠ َٓح يف إيٝ٘ ٜػتٓس أغاغًا ايال٥ش١ ٖصٙ يف عًٝٗا املٓكٛم األزا٤ تكاضٜط : تعتدل(56َاز٠)

 .ايال٥ش١

 :  ؾ٦تني إىل املهاؾآت تكٓـ (:57َاز٠)

 :ناآلتٞ املع١ٜٛٓ املهاؾآت :أٚاًل 

 ١زلأٚ ,بايتكسٜط دسٜط٠ خس١َ أٚ َعٍٝٔ بعٌُ يالعذلاف  ايتكسٜط ٚ ايجٓا٤ ؾٗاز٠ ( األَج١ً َٚٔ ايعاًَني ظٗس االعذلاف _1

 .) ايعٌُ تطٛض اييت االقذلاسات أقشاب َهاؾأ٠,تكسٜط١ٜ 

 .اؾُع١ٝ  َع ٚتؿاعًِٗ زٚضِٖ ٚظٜاز٠ األٖساف ؼسٜس يف ايعاًَني إؾطاى _2

 عٌُ تطٜٛط يف ايؿهٌ شلِ ٜطدع ٚاّيصٜٔ ,ايط١ًٜٛ اـسَات شٟٚ يًُٛظؿني متٓح َهاؾأ٠ ٖٞ :اـس١َ ٍَس٠ َهاؾأ٠ _3

 عؿط ـس١َ ع١ٝٓٝ ٚدا٥ع٠ زضع َجاًل املهاؾأ٠ ٖصٙ ٚتؿّهٌ,يآلخطٜٔ ٚاؾس١ٍٜ ٚايٍٓؿاط ايكسض٠ ميٍجًٕٛ ايصٜٔ اؾُع١ٝ أٚ

 ضزلٞ. سؿٌ يف متٓح غٓٛات ٖٚٞ

 ايٍػ١ًُٝ ايٍكشٝش١ األعُاٍ بأزا٤ قٝاَِٗ عٓس يألؾطاز ٚايٍجٓا٤ املسح تكسِٜ ٖٚٞ :املسح _4

 .يًُٛظؿني ايٛظٝؿٞ ٚاالغتكطاض األَإ َتطًبات تٛؾرل _5

 :تتهُٔ ٚ املاز١ٜ ثاًْٝا :املهاؾآت

 .ايػ١ٜٛٓ ايعال٠ٚ .1

 .االغتجٓا١ٝ٥ ٚايذلقٝات ايعالٚات . .2

 .اإلْتاز َهاؾآت .3
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 يًٛظٝؿ١ املكٍطض األزا٤ جياٚظ ٖٚٛ ,ايعاي١ٝ ايٍٓٛع١ٝ شٟ باألزا٤ اعذلاؾًا زضد١ يف املػت٣ٛ متٓح ٖٚٞ :ايعٌُ ْٛع١ٍٝ َهاؾأ٠ .4

١ٍٝ ٚاملعطؾ١ ايعٌُ ٚن١ٍُٝ ْٛع١ٍٝ سٝح َٔ  املٛظـ ٜكهٞ إٔ ايػ١ٍٜٛٓ ٚجيب ايعال٠ٚ إىل باإلناؾ١ املهاؾأ٠ ٖصٙ ٚمتٓح ايؿٓ

 . ايعٌُ يف ايتٍُٝع ظاْب املهاؾأ٠ ٖصٙ الغتشكام املطًٛب١ ايؿذل٠ ٖٚٞ عًُ٘ بسا١ٜ َٓص ؾٗطًا 12 املؤغػ١ زاخٌ

 .ايعٌُ تٓعِٝ بال٥ش١ َكطض ٖٛ عُا ظٜاز٠ غؿط تصانط َٓح .5

 َٓح املٛظـ إداظ٠ غرل احملسز٠ يف ايٓعاّ نُهاؾ١٦ ع٢ً ادتٗاز٠ ٚحيسزٖا املسٜط ايتٓؿٝصٟ . .6

 .شيو يف ٜٓٝب٘ َٔ أٚ اإلزاض٠ فًؼ ض٥ٝؼ َٔ بكطاض املهاؾآت متٓح (:58َاز٠)

 

َهاؾأ٠ يًُٛظـ املتُٝع يف عًُ٘ ٚبٓا٤ً ع٢ً تٛقٝات املسٜط املباؾط يهٌ  املسٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ َٔ  خيٛي٘ ميٓح :(59َاز٠ )

 َٛظـ .

ٚ ايسا٥ِ   يًُهاؾ٦ات ألٟ غبب أجيٛظ يإلزاض٠ ايتٓؿٝص١ٜ ٚبعس َٛاؾك١ فًؼ اإلزاض٠ ع٢ً اإلٜكاف املؤقت   ( : 60َاز٠ ) 

 نإ.

 اؾعا٤ات

 ظسٍٚ ايٛاضز٠ األؾعاٍ َٔ املٛظـ ؾعاًل اضتهاب ايال٥ش١ ٖصٙ يف عًٝ٘ املٓكٛم اؾعا٤ تػتٛدب كايؿ١ ٜعس (:61َاز٠)

 .َٓٗا ٜتذعأ ال دع٤ًا ٜعتدل ايصٟ ٚ ايال٥ش١ بٗصٙ املًشل  ٚاؾعا٤ات  املدايؿات

 :ٖٞ املٛظـ ع٢ً تٛقعٝٗا جيٛظ اييت اؾعا٤ات (:62َاز٠)

 اضتهبٗا اييت املدايؿ١ إىل ؾٝ٘ ٜؿاض املباؾط ض٥ٝػ٘ قبٌ َٔ املٛظـ إىل ٜٛد٘ نتابٞ أٚ ؾؿٗٞ تصنرل ٖٚٛ :ايتٓبٝ٘ _أ

 . َػتكبال َٓ٘ بسض َا ملجٌ ايعٛز٠ ٚعسّ ٚظٝؿت٘ ٚادبات ألزا٤ املتبع١ بايكٛاعس ٚايتكٝس ايٓعاّ َطاعا٠ نطٚض٠ َٓ٘ ٜٚطًب

 إَهإ إىل ْعطٙ يؿت َع اضتهبٗا اييت املدايؿ١ ْٛع ب٘ املٛظـ َٛنح اؾُع١ٝ إىل تٛدٗ٘ خطاب  ٖٚٛ  :اإلْصاض _ب 

 . َػتكبال َجًٗا إىل ايعٛز٠ أٚ املدايؿ١ اغتُطاض ساي١ يف اؾس دعا٤ إىل تعطن٘

 .ايَٝٛٞ األدط َٔ دع٤ سسٚز يف األدط َٔ ْػب١ سػِ _ز 

 .( 70أقك٢ ٚؾكا يًُاز٠ ) نشس ايٛاسس ايؿٗط يف أٜاّ ٚمخػ١ ّٜٛ أدط بني ٜذلاٚح مبا األدط َٔ اؿػِ _ز

 ايؿذل٠ ٖصٙ خالٍ أدطٙ َٔ سطَاْ٘ َع َع١ٓٝ ؾذل٠ خالٍ عًُ٘ َعاٚي١ َٔ املٛظـ َٓع ٖٚٛ :أدط بسٕٚ ايعٌُ عٔ اإلٜكاف _ٖـ 
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 .ايٛاسس ايؿٗط يف أٜاّ مخػ١ اإلٜكاف ؾذل٠ تتذاٚظ ال إٔ ع٢ً

 .عًٝٗا اؿكٍٛ أٚ اغتشكاقٗا تاضٜذ َٔ ٚاسس٠ غ١ٓ أقكاٖا ملس٠ ايسٚض١ٜ ايعال٠ٚ أٚ ايذلق١ٝ َٔ اؿطَإ _ٚ

 يف عك٘ املػاؽ عسّ َع املدايؿ١ الضتهاب٘ َؿطٚع بػبٍب املٛظـ ؾكٌ ٖٚٛ : املهاؾأ٠ َع اـس١َ َٔ ايؿكٌ _ٟ 

 .اـس١َ ْٗا١ٜ َهاؾأ٠

 َٔ أنجط أٚ ؾعاًل الضتهاب٘ تعٜٛض أٚ َهاؾأ٠ زٕٚ املٛظـ عٌُ عكس ؾػذ ٖٚٛ :َهاؾأ٠ بسٕٚ اـس١َ َٔ ايؿكٌ _ع 

 .ايعٌُ ْعاّ َٔ ( 80) املاز٠ يف عًٝٗا املٓكٛم األؾعاٍ

 :ايتاي١ٝ ملعازالت ٚؾكًا  اؿػُٝات ٚؼػب األغاغٞ ايطاتب َٔ ايػٝاب سػِ دعا٤ ٜهٕٛ _ ؽ

 احملػ١َٛ. األٜاّ َبًؼ إمجايٞ = املكطض٠ عسز أٜاّ اؾعا٤  × أدط إمجايٞ = األٜاّ /عسز 30األغاغٞ :ايطاتب أٜاّ سػِ (1

 ايػاعات أدط إمجايٞ =عسز ايػاعات احملػ١َٛ  ×  ايٛاسس٠ ايػاع١ أدط = 8÷ األغاغٞ ايَٝٛٞ  ايطاتب( :غاعات سػِ (2

 . احملػ١َٛ (

  ايطزل١ٝ اإلداظ٠ أٜاّ ؼػب ) األغبٛع )األسس زٚاّ يف ّٜٛ ٚأٍٚ  )اـُٝؼ( األغبٛع زٚاّ يف ّٜٛ آخط املٛظـ غاب إشا (3

 أٜهًا. غٝاب )ٚايػبت اؾُع١(

 ٜعاقب ايال٥ش١ ٖصٙ يف إيٝ٘ املؿاض ٚاؾعا٤ات املدايؿات دسٍٚ يف ايٛاضز٠ املدايؿات َٔ أًٜا َٛظـ ٜطتهب نٌ(: 63َاز٠)

 املطتهب١ املدايؿ١ َٚس٣ ْٛع َع املٛظـ ع٢ً املؿطٚض اؾعا٤ ٜتٓاغب إٔ ٚجيب اضتهبٗا اييت املدايؿ١يف   املٛنح باؾعا٤

 .قبً٘ َٔ

ايتٓؿٝصٟ ٜٚػتج٢ٓ َٔ شيو عكٛب١ املسٜط  قبٌ َٔ ايال٥ش١ ٖصٙ يف عًٝٗا املٓكٛم اؾعا٤ات تٛقٝع قالس١ٝ تهٕٛ (:64َاز٠)

 ايؿكٌ .

 كايؿ١ ًٚتعس عا٥سا ٜعتدل ال ؾإْ٘ اضتهابٗا َٔ أؾٗط غت١ َهٞ بعس املدايؿ١ املٛظـ شات اضتهاب ساي١ يف(: ٠65)َاز

 .( َٔ قإْٛ ايعٌُ  68األٚىل ٚؾكًا يًُاز٠ )  يًُط٠ اضتهبت ٚنأْٗا

 .ايال٥ش١ يف املكطض٠  اؾعا٤ات بني َٔ األؾس اؾعا٤ بتٛقٝع ٜهتؿٞ ٚاسس ؾعٌ عٔ ايٓاؾ١٦ املدايؿات تعسز عٓس (:66َاز٠)

املٛظـ  أدط َٔ دع٤ سػِ بني اؾُع جيٛظ ال نُا ٚاسس دعا٤ َٔ أنجط ايٛاسس٠ املدايؿ١ ع٢ً ٜٛقع إٔ جيٛظ ال(: 67َاز٠)
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 .األدط َٔ باؿػِ آخط دعا٤ أٟ ٚبني

 باملدايؿات نتاب١ املٛظـ إبالؽ بعس إال ايال٥ش١ ٖصٙ يف عًٝٗا املٓكٛم اؾعا٤ات َٔ ا اؾُع١ٝ أٟ تٛقع ال (:68َاز٠)

 .اـام مبًؿ٘ ٜٛزع قهط مبٛدب شيو ٚ زؾاع٘ ؼكٝل ٚ أقٛاي٘ ٚزلاع إيٝ٘ املٓػٛب١

 اضتهب٘ املٛظـ ألَط ع٢ً دعا٤ أٟ تٛقٝع  يًذُع١ٝ جيٛظ ال ايعٌُ ْعاّ َٔ ( 80املاز٠ ) عهِ اإلخالٍ عسّ : َع(69از٠)َ

 .املػ٦ٍٛ مبسٜطٖا أٚ باؾُع١ٝ أٚ عًُ٘ بطبٝع١ َباؾط٠ عالق١ ي٘ نإ إشا إال ايعٌُ َهإ خاضز

 أٟ اؾُع١ٝ باؽاش تكّٛ إٔ زٕٚ املدايؿ١ انتؿاف ع٢ً ََٜٛا ثالثني َهٞ بعس يًُٛظـ ايتأزٜب١ٝ املػا٤ي١ تػكط (: 70َاز٠)

 .بؿأْٗا ايتشكٝل إدطا٤ات َٔ

 ًَٜٛا. ثالثني َٔ أنجط ثبٛتٗا تاضٜذ ع٢ً َه٢ إشا ايال٥ش١ بٗصٙ ايٛاضز٠ اؾعا٤ات تٛقٝعيًذُع١ٝ  جيٛظ ال (:71َاز٠)

 ساي١ يف ي٘ ٜتعطض ايصٟ ٚاؾعا٤ َكساضٖا اٚ ْٚٛع٘ ات دعا٤ َٔ عًٝ٘ ٚقع مبا نتاب١ ايعاٌَ اؾُع١ٝ بإبالؽ تًتعّ (:72)َاز٠

 ايجابت عٓٛاْ٘ ع٢ً املػذٌ بايدلٜس إيٝ٘ ٜطغٌ بايعًِ ايتٛقٝع ضؾض أٚ اإلخطاض اغتالّ عٔ املٛظـ اَتٓع ٚإشا املدايؿ١ تهطاض

 .خسَت٘ ًَـ يف

 جيٛظ , ايعٌُ ْعاّ َٔ (72املاز٠ ) ايٓل ٚؾل املدتك١ اشل١٦ٝ أَاّ االعذلاض يف املٛظـ عل اإلخالٍ عسّ َع  (:73َاز٠)

 .ايال٥ش١ ٖصٙ يف عًٝٗا املٓكٛم ايتعًِ أسهاّ ٚؾل عًٝ٘ ٜٛقع دعا٤ أٟ َٔ  اؾُع١ٝ إزاض٠ أَاّ ٜتعًِ يًُٛظـ إٔ

 عًٝ٘ املٛقع ٚاؾعا٤ ٚقٛعٗا ٚتاضٜذ اضتهبٗا اييت املدايؿ١ ْٛعأ ؾٝ٘ ٜسٕٚ ات دعا٤ قشٝؿ١ عاٌَ يهٌ خيكل (: 74َاز٠)

 .ايعاٌَ خس١َ ًَـ يف ايكشٝؿ١ ٖصٙ ٚؼؿغ

ايعٌُ  ْعاّ َٔ (75(,)80املازتني) ألسهاّ ٚؾكا ايعٌُ عكس ؾػذ اؾُع١ٝ يف عل ايػابك١ املٛاز أسهاّ ؽٌ ال  (:75َاز٠)

. 
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 ٚايتعًِ ٚنٛابط٘  ؾ١ٓ ايتأزٜباؿازٟ عؿط / 

 : ؾ١ٓ ايتأزٜب(    76َاز٠ ) 

 ٜهًـ فًؼ اإلزاض٠ ؾ١ٓ يتأزٜب املدايؿني يف نٌ ؾذل٠ َٔ ؾذلات٘ . -1

 تتأيـ ايًذ١ٓ َٔ ض٥ٝؼ ٚعهٜٛٔ أقًٝني ٚعهٛ استٝاطٞ . -2

أعها٤ ؾ١ٓ ايتأزٜب إشا تبني  إٔ  ي٘  ق١ً باملٛظـ احملاٍ إىل ايتشكٝل , سؿاظا يًط٥ٝؼ إٕ ٜعؿٞ َؤقتا أسس  -3

 ع٢ً ايعالقات ايؿدك١ٝ ٚغال١َ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ .

تؿكٌ ؾ١ٓ ايتأزٜب يف ايكه١ٝ املعطٚن١ عًٝٗا خالٍ َس٠ ال تعٜس عٔ أغبٛعني , ٚتطغٌ إىل ايط٥ٝؼ قهطا  -4

 َتهُٓا تٛق١ٝ بايعكٛب١ املٓاغب١ .

أغبٛع َٔ تاضٜذ ا ق١ بتٛقٝات  ايًذ١ٓ يف َس٠ أقكاٖسض ايط٥ٝؼ أٚ املسٜط ايتٓؿٝصٟ ايكطاضات اإلزاض١ٜ  اـاٜك -5

 اغتالّ ايتٛق١ٝ َٔ ايًذ١ٓ ايتأزٜب١ٝ.

 : تكٓٝـ ايعكٛبات ٚاؾعا٤ات  ( 77َاز٠ ) 

  اآلتٝني :ٔ تطبٝكٗا ع٢ً املٛظـ إىل ايٓٛعنيٜتِ تكٓٝـ ايعكٛبات ٚاؾعا٤ات اييت ميه

 اإلْصاضات : - أ

اإلْصاض األٍٚ : يف ساٍ قٝاّ املٛظـ يًُط٠ األٚىل بٛاسس  أٚ أنجط َٔ املدايؿات املصنٛض٠  يف دسٍٚ املدايؿات  - أ

 , ؾُٝهٔ إقساض إْصاض خطٞ ي٘ َٔ قبٌ َسٜط اإلزاض٠ ٜٛنح ؾٝ٘ املدايؿ١ ٜٚؿطح نٝؿ١ٝ تكشٝشٗا .

أٚ أنجط َٔ املدايؿات املؿاض إيٝٗا يف ايؿذل٠  ٠اسساإلْصاض ايجاْٞ : يف ساٍ قٝاّ املٛظـ يًُط٠  ايجا١ْٝ بٛ - ب

ايػابك١ , ميهٔ إقساض إْصاض خطٞ ثاْٞ ي٘ َٔ قبٌ َسٜط اإلزاض٠ ٜٛنح ؾٝ٘ املدايؿ١ , ٚنٝـ بإَهاْ٘ 

 تكشٝح غًٛن٘ , ٜٚتِ ايتأنٝس ؾٝ٘ ع٢ً َس٣ خطٛض٠ تهطاض املدايؿ١  ٚاْتٗاى أْع١ُ اؾُع١ٝ .

أٚ أنجط َٔ املدايؿات املؿاض إيٝٗا يف ال٥ش١  ٠املٛظـ يًُط٠ ايجايج١ بٛاسساإلْصاض ايٓٗا٥ٞ : يف ساٍ قٝاّ  - ت

املدايؿات  , أٚ يف ساٍ قٝاَ٘ يًُط٠ األٚىل بٛاسس أٚ أنجط َٔ املدايؿات اؾػ١ُٝ املصنٛض٠ يف دسٍٚ 

يؿ١ املدايؿات , ميهٔ إقساض  إْصاض  ْٗا٥ٞ خطٞ َٛقع َٔ ايط٥ٝؼ أٚ املسٜط ايتٓؿٝصٟ ٜٛنح ؾٝ٘ آخط كا
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قاّ بٗا , ًٜٚدل ؾٝ٘ كايؿات٘ ايػابك١ ) إٕ ٚدست ( , ٜٚؿطح ؾٝ٘ نٝـ باإلَهإ تكشٝح غًٛن٘ , 

ٜٚعاز ايتأنٝس ع٢ً َس٣ خطٛض٠ تهطاض اْتٗاى أْع١ُ اؾُع١ٝ , ٜٚتِ إْصاضٙ َٔ إٔ ايكٝاّ بأٟ كايؿ١ أخط٣ 

 غٝؤزٟ إىل إْٗا٤ خسَت٘ َٔ ايعٌُ .

 إْٗا٤ اـس١َ : -2

إْٗا٤ اـس١َ بعس إْصاض َػبل : يف ساٍ قٝاّ املٛظـ يًُط٠ ايطابع١ بٛاسس أٚ أنجط َٔ املدايؿات املصنٛض٠ يف دسٍٚ  - أ

 املدايؿات , ؾػٝهٕٛ املٛظـ َعطنا إلْٗا٤ خسَات٘ , ٚزؾع بسٍ ؾٗط اإلْصاض باإلناؾ١ إىل َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ .

بٛاسس٠ َٔ املدايؿات اؾػ١ُٝ املصنٛض٠ يف دسٍٚ املدايؿات إْٗا٤ اـس١َ بسٕٚ إْصاض : يف ساٍ قٝاّ املٛظـ  - ب

بؿهٌ قطٜح ٜعٛز بهطض  خطرل ع٢ً اؾُع١ٝ أٚ َٛظؿٝٗا , ؾػٝهٕٛ املٛظـ َعطنًا إلْٗا٤ خسَات٘ بؿهٌ ؾٛضٟ 

 , ٜٚتِ زؾع بسٍ ؾٗط اإلْصاض باإلناؾ١ إىل َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ .

:  يف ساٍ قٝاّ املٛظـ بإسس٣ املدايؿات اؾػ١ُٝ املصنٛض٠ يف  إْٗا٤ اـس١َ بسٕٚ تعٜٛض َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ - ت

( َٔ قإْٛ ايعٌُ ميهٔ إْٗا٤ خسَت٘ َٔ زٕٚ إٔ ٜسؾع ي٘ بسٍ عٔ ؾٗط اإلْصاض  80دسٍٚ املدايؿات َع َطاعا٠ املاز٠ ) 

قطاض إْٗا٤  , ٚال ٜتِ تعٜٛه٘ عٔ َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ , َع إعطا٤ املٛظـ ؾطق١ يإلزال٤ بأغباب اعذلان٘ ع٢ً

 خسَات٘ .

 (: أسهاّ عا١َ 78َاز٠ )  

املؿٛنٕٛ يف اؾُع١ٝ َٔ فًؼ اإلزاض٠  ِٖ ايٛسٝسٕٚ ايصٜٔ  حيل شلِ ؾطض ايعكٛبات ٚؾكا ؾسٍٚ ايكالسٝات  -1

 ٚاملٗاّ .

يف مجٝع اؿاالت , ٜعط٢ املٛظـ سل االعذلاض أَاّ اؾٗات ايكها١ٝ٥ أٚ اؿه١َٝٛ املدتك١ ٚشيو ٚؾكًا يكإْٛ  -2

 يعٌُ .ا

يف ساٍ ٚدس إٔ املٛظـ مل ٜكِ بتهطاض ْؿؼ املدايؿ١ غٛا٤ يف غًٛن٘ أٚ أزا٥٘ ايعًُٞ خالٍ ايػت١ أؾٗط ايتاي١ٝ ,  -3

 ؾػٝتِ اعتباض املدايؿ١ ايتاي١ٝ ي٘ ع٢ً أْٗا كايؿت٘ األٚىل .

١ٝ ٚشيو إشا اْكهت جيٛظ يًُٛظـ ايصٟ قسضت  يف سك٘ عكٛب١ تأزٜب١ٝ إٔ ٜتكسّ بطًب نتابٞ بإظاي١ ايعكٛب١ ايتأزٜب -4
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غ١ٓ ع٢ً تاضٜذ إٜكاع ايعكٛب١ , بؿطط عسّ اضتهاب أٟ كايؿ١ أخط٣ , ٜٚتِ قٛ ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ بكطاض َٔ ايط٥ٝؼ 

 اٚ املسٜط ايتٓؿٝصٟ .

ٜعس يهٌ َٛظـ غذٌ دعا٤ات ٜطؾل مبًـ خسَت٘ ٜسٕٚ ؾٝ٘ ْٛع املدايؿ١ اييت اضتهبٗا ٚتاضٜذ ٚقٛعٗا ٚاؾعا٤ ايصٟ  -5

 .  ٚقع عًٝ٘ 

 ايتعًِ ٚنٛابط٘

 :ايتعًِ (   79َاز٠  )   

 / جيب ع٢ً املٛظـ ايؿطٚع بتكسِٜ ؾهٛاٙ اـاق١ إىل َسٜطٙ املباؾط نتابًٝا .1

 / ٜٓاقـ املسٜط املباؾط  ايؿه٣ٛ َع املٛظـ املتعًِ بعس ايتشطٟ عٓٗا .2

 املٛظـ املتعًِ ؾُٝا خيل ايؿه٣ٛ نتابٝا خالٍ مخػ١ أٜاّ عٌُ . / ٜطز املسٜط املباؾط  ع3٢ً

/ إشا مل ٜتِ سٌ ايتعًِ بايؿهٌ املطنٞ يًُٛظـ عٓس َػت٣ٛ املسٜط املباؾط , حيل يًُٛظـ ايًذ٤ٛ إىل املسٜط ايتٓؿٝصٟ 4

 َباؾط٠ً .

 ٛظؿني ./ ٌٜهٕٛ املسٜط ايتٓؿٝصٟ ؾ١ٓ زا١ُ٥ يسضاغ١ ؾها٣ٚ املٛظؿني ٚتػ٢ُ ؾ١ٓ سكٛم امل5

 / جيب ع٢ً ؾ١ٓ سكٛم املٛظؿني إعالّ ايططف اآلخط ) ايتعًِ نسٙ ( بايتعًِ ايكا٥ِ َٔ املٛظـ َٚٓاقؿت٘ ؾٝ٘ .6

/ إشا ناْت ايؿه٣ٛ نس أسس أعها٤ ايًذ١ٓ ؾٝذٛظ يط٥ٝؼ ايًذ١ٓ اغتجٓاؤٙ َٔ سهٛض ادتُاعات ايًذ١ٓ أثٓا٤ َٓاقؿ١ 7

 ايتعًِ نسٙ .
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 نٛابط ايتعًِ :

 جيب إٔ ٜبت يف ايتعًِ املكسّ َٔ املٛظـ خالٍ َس٠ ال تتذاٚظ عؿط٠ أٜاّ َٔ تاضٜذ تػًُٝ٘ يًذ١ٓ . _1

 جيب ع٢ً ايًذ١ٓ إخطاض املٛظـ نتابٝا بكطاضٖا . _2

 ٜعس قطاض ايًذ١ ْٗا٥ٝا ٚحيؿغ يف ًَؿاتٗا اـاق١ . _3

 صيو نتابًٝا.ٜٚؿعط ايًذ١ٓ ب قطاضاتٗا ٜتٛىل أسس أعها٤ ايًذ١ٓ َتابع١ تٓؿٝص  _4

 تهٕٛ أعُاٍ ايًذ١ٓ َٚساٚالتٗا غط١ٜ ٚؼؿغ يف ًَؿات غط١ٜ خاق١ يس٣ أسس األعها٤ . _5

إشا مل ٜتِ سٌ ايتعًِ بؿهٌ ْٗا٥ٞ زاخٌ اؾُع١ٝ أٚ مل ٜهٔ املٛظـ ضانًٝا عٔ ايكطاض ايٓٗا٥ٞ , ؾٝشل يًُٛظـ تكسِٜ  _6

 ؾه٣ٛ ايتعًِ إىل اؾٗات املػ٦ٛي١ مبٛدب قإْٛ ايعٌُ .

 املسٜط ايتٓؿٝصٟ  أٚ َٔ ميجً٘ ٖٛ املػ٦ٍٛ عٔ َتابع١ ٚسٌ ايتعًِ َع اؾٗات املػ٦ٛي١ . _7

 ال جيٛظ َعا١ًَ املٛظـ ايصٟ قاّ بايتعًِ َعا١ًَ غرل َٓكؿ١ نْٛ٘ قاّ بايتعًِ . _8

 سٕٚ أٟ سػِ َٔ ضاتب٘ .بٜػُح يًُٛظـ بأخص ٚقت َػتكطع َٔ ٚادبات٘ االعتٝاز١ٜ يٝكّٛ بايتعًِ  _9

 : أسهاّ عا١َ( 80) َاز٠

 / يًُٛظـ اؿل يف ايتعًِ َٔ أٟ قطاض ٜتدص يف سك٘ .1

 ( أٜاّ َٔ تاضٜذ ٚقٛع ايكطاض ٚأٟ اعذلاض بعس  تًو ايؿذل٠ ٜعتدل الغَٝا. 10/ جيب تكسِٜ ايتعًِ خالٍ ) 2

 ( أٜاّ َٔ تاضٜذ عٛزت٘ . 10/ إشا نإ املٛظـ يف إداظ٠ ضزل١ٝ أٚ ١َُٗ عٌُ ؾٝشل ي٘ تكسِٜ ايتعًِ خالٍ ) 3

 / جيب االيتعاّ بايتػًػٌ اإلزاضٟ عٓس تكسِٜ ايتعًِ .4

 / حيل يًذُع١ٝ عٓس ايهطٚض٠ اؽاش اإلدطا٤ات ايطزل١ٝ عل املٛظـ يتػ١ٜٛ اـالف ايكا٥ِ بُٝٓٗا .5

 صٙ ايػٝاغات ايكهاٜا ايؿدك١ٝ بني املٛظؿني ./ ال تؿٌُ 6ٖ
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 الباب الرابع

 ــــازاتـــــــــــاإلجــ
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 :ايػ١ٜٛٓ اإلداظ٠

 

 ؾٗط ناٌَ عٔ َستٗا تكٌ ال ناٌَ بأدط غ١ٜٛٓ إداظ٠ اـس١َ غٓٛات َٔ غ١ٓ نٌ املٛظـ عٔ ٜػتشل (:81َاز٠)

 .ايعٌُ يف ايػ١ٓ َٔ قهاٖا اييت املس٠ بٓػب١ ايػ١ٜٛٓ إداظت٘ املٛظـ دع٤ً َٔ يًذُع١ٝ َٓح ٚجيٛظ

 .ايػابك١ املاز٠ يف ٚضز َا ع٢ً تعٜس غ١ٜٛٓ إداظ٠ ع٢ً ايعٌُ عكس يف االتؿام جيٛظ  :(82َاز٠ )

 املٛظـ ضغب١ االعتباض بعني األخص َع ايعٌُ َكتهٝات ٚؾل ايػ١ٜٛٓ املٛظؿني بإداظاتِٗع متت اؾُع١ٝ َٛاعٝس ؼسز (:83َاز٠)

 ْٗا٥ًٝا. ايؿإٔ ٖصا قطاض اؾُع١ٝ يف ٜهٕٛ ٚ ,شيو أَهٔ نًُا إداظت٘ َٝعاز ؼسٜس يف

 اٚ اغتشكاق٘ غ١ٓ يف بٗا ٜتُتع إٔ ٚجيب َكابٌ بسٕٚ أٚ مبكابٌ ايػ١ٜٛٓ إداظت٘ عٔ ٜتٓاظٍ إٔ يًُٛظـ جيٛظ ال (:84َاز٠)

 .ؾكط ايتاي١ٝ يًػ١ٓ َٓٗا أٜاّ أٚ ايػ١ٜٛٓ  إداظت٘ تأدٌٝ  اؾُع١ٝ مبٛاؾك١ ي٘ جيٛظ

( ؾٗط عٌُ ؾعًٞ  ٜٚهٕٛ ايؿٗط ايجايح عؿط ٖٛ ؾٗط اإلداظ٠ 12تػتشل اإلداظ٠ األٚىل يًُٛظـ  بعس َطٚض )   ( :85َاز٠ )

( ؾٗطا ٚجيب ع٢ً املٛظـ تكسِٜ طًب اإلداظ٠ قبٌ ؾٗطٜٔ ع٢ً األقٌ ,  ٚحيل يًُٛظـ  11, ٚتػتشل اإلداظ٠ ايجا١ْٝ بعس ) 

 ع٢ً شيو ٚمبا ال خيٌ مبكًش١ ايعٌُ . ػع١٥ إداظت٘  بعس َٛاؾك١ اإلزاض٠

 ؾٝ٘ ٜكهٞ ايصٟ املهإ ٗا ٚعٓٛا٥ٕاإلداظ٠ ٚاْتٗا بس٤ تاضٜذ ؾٝ٘ ٜٛنح إقطاضًا باإلداظ٠ ٝاَ٘س قعٓ املٛظـ ٜٛقع : (86َاز٠ )

 .إداظت٘ ٚضقِ ٖاتؿ٘ 

 .ٜتكاناٙ أدط آخط ٚؾل بٗا ايكٝاّ عٓس َكسًَا ايػ١ٜٛٓ اإلداظ٠ َس٠ عٔ أدطٙ يًُٛظـ حيل يًذُع١ٝ  إٔ تسؾع (:87َاز٠)

 حيكٌ مل اييت يًُس٠ بايٓػب١ ٚشيو بٗا متتع٘ قبٌ ايعٌُ تطى إشا املػتشك١ اإلداظ٠ أٜاّ عٔ أدطٙ املٛظـ ٜػتشل (:88َاز)

 نإ أدط آخط ٜٚتدص , ايعٌُ يف َٓٗا قهاٙ َا بٓػب١ ايػ١ٓ نػٛض عٔ اإلداظ٠ أدط ٜػتشل نُا , عٓٗا إداظت٘ ع٢ً

 .اإلداظات ٖصٙ أدط َكابٌب تػؼ ال أغاغًا ايعاٌَ ٜتكاناٙ
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 : ٚاملٓاغبات األعٝاز إداظات
 

 : ايتاي١ٝ املٓاغبات ٚ األعٝاز يف ناٌَ بأدط إداظ٠ يف اؿل يًُٛظـ (:89َاز٠)

 .ايكط٣ أّ تكِٜٛ سػب املباضى ضَهإ ؾٗط َٔ 29 يّٝٛ ايتايٞ ايّٝٛ َٔ تبسأ املباضى ايؿطط عٝس مبٓاغب١ أٜاّ أضبع١ (1

 - .بعطؾ١ ايٛقٛف ّٜٛ َٔ تبسأ املباضى األنش٢ عٝس مبٓاغب١ أٜاّ أضبع١ (2

 أسس إداظ٠ نُٔ أٚ األغبٛع١ٝ ايطاس١ ّٜٛ ايّٝٛ ٖصا قازف ٚإشا( . باملًُه١  ايٛطين ايّٝٛ مبٓاغب١ ٚاسس ّٜٛ تعٜٛض (3

 .املٛظـ(  أضاز أُٜٗا إنايف بأدط أٚ آخط إداظ٠ ّٛ ٜايعاًَني تعٜٛض ايعٌُ قاسب ع٢ً ٚدب ايعٝسٜٔ

 .آخطا ًَٜٛا اإلداظ٠ متسز األغبٛع١ٝ ايطاس١ ّٜٛ ايعٝسٜٔ أسس إداظ٠ أٜاّ أسس اقازف إش (4

 : اـاق١ اإلداظ٠
 

(  َٔ قإْٛ  160 -113ناٌَ ال تكبٌ ايتأدٌٝ  ٚايذلسٌٝ  ٚؾل املاز٠ )  بأدط إداظ٠ ع٢ً اؿكٍٛ ًُٛظـي حيل : (90َاز٠)

 : ايتاي١ٝ اؿاالت ايعٌُ يف

 .ظٚاد٘ عٓس مخػ١ أٜاّ (1

  .ي٘ َٛيٛز ٚالز٠ ساي١ ثالث١ أٜاّ يف (2

 . ؾطٚع٘ أٚ أقٛي٘ أسس أٚ ايعاٌَ ظٚد١ ٚؾا٠ ساي١ مخػ١ أٜاّ يف (3

 .اؿاالت ٖصٙ تؤٜس اييت ايٛثا٥ل طًب يف ايعا١ًَ ايػرل َػًُ٘  ٚيًذُع١ٝ اؿل ظٚز ٚؾا٠ ساي١ يف ًَٜٛا عؿط مخػ١ (4

ٕ ناْت ساَال ست٢ إدط أأضبع١ أؾٗط ٚعؿط٠ أٜاّ يًُطأ٠ املػ١ًُ اييت ٜتٛؾ٢ ظٚدٗا  ٚشلا اؿل يف متسٜس اإلداظ٠ بسٕٚ  (5

 .اؿاالت ٖصٙ تؤٜس اييت ايٛثا٥ل طًب يف تهع محًٗا ٚيًذُع١ٝ اؿل
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 : االنططاض١ٜ اإلداظ٠

 

 (:91َاز٠)

 .ظطٚؾ٘ سػب ػع٥تٗا ٚميهٔ ايعاّ خالٍ أٜاّ  5 ملس٠ انططاض١ٜ إداظ٠ املٛظـ ميٓح (1

 َس٠ خالٍا َٛقٛؾ ايعٌُ عكس ٜٚعس, ؼسٜسٖا ع٢ً ٜتؿكإ أدط بسٕٚ إداظ٠ ع٢ً اؾُع١ٝ اؿكٍٛ يًُٛظـ مبٛاؾك١ جيٛظ (2

 . شيو خالف ع٢ً ايططؾإ ٜتؿل َامل َٜٛا عؿطٜٔ ع٢ً ظاز ؾُٝا اإلداظ٠

 : اإلداظات املطن١ٝ

 ٚؾكا ايٛاسس٠ ايػ١ٓ خالٍ َطن١ٝ يس٣ اؾُع١ٝ  إداظ٠ َعتُس طيب َٔ َطدع َطن٘ ٜجبت ايصٟ املٛظـ ٜػتشل (: 92َاز٠)

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ٚشيو , ايعٌُ ْعاّ َٔ( ٠117 )يًُاز

 ناٌَ. بأدط األٚىل ًَٜٛا ايجالثٕٛ - أ

 األدط. أضباع بجالث١ ايتاي١ٝ ًَٜٛا ايػتٕٛ - ب

 أدط. بسٕٚ شيو تًٞ اييت ًَٜٛا ايجالثٕٛ - ت

 غاع١ َٔ ؽًؿ٘ عٔ ايعٌُ . 24ٚجيب عًٝ٘ إٔ خيطط اإلزاض٠ ايتابع شلا عٔ َطن٘ بأٟ ٚغًٝ٘ َٔ ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ  خالٍ 

 قازضًا ٚأقبح َطن٘ َٔ ؾؿٞ٘ أْ املعتُس ايكشٞ املطدع قطض إشا إال عًُ٘ ٜباؾط إٔ املطٜض يًُٛظـ ٜػُح ال (: 93َاز٠)

 .ايعٌُ يف ظَال٥٘ كايط١ ع٢ً َٓ٘ نطض ٚال ايعٌُ أزا٤ َٔ عًٝ٘ خطط ال ٚأْ٘ عًُ٘ َباؾط٠ ع٢ً

 نٛابط اإلداظات املطن١ٝ (94َاز٠  )

حيتػب ايّٝٛ ايصٟ حياٍ ؾٝ٘ املٛظـ إىل ايطبٝب أٚ املػتؿؿ٢ ٚاألٜاّ اييت تػتػطقٗا ايؿشٛم ايطب١ٝ اييت ػط٣ ي٘ َٔ -1

 أٜاّ اإلداظ٠  املطن١ٝ اييت ضأت اؾ١ٗ ايطب١ٝ املعتُس٠ شيو.

ٜتِ تعٜٛض املٛظـ عٔ اإلداظ٠ املطن١ٝ إشا أقٝب بٛعه١ قش١ٝ خالٍ ؾذل٠  إداظت٘ , إال إشا اغتسع٢ املطض تِٜٓٛ ال  -2

املٛظـ باملػتؿؿ٢ , ٚؾ٢ ٖصٙ اؿاي١ جيب ع٢ً املٛظـ إؾعاض َسٜطٙ املباؾط عايت٘ ايكش١ٝ ,نُا ٜتٛدب ع٢ً املٛظـ 

 ثا٥ل املػاْس٠ يًذُع١ٝ َٔ ادٌ اعتُاز اإلداظ٠ املطن١ٝ .عٓس عٛزت٘ إىل ايعٌُ إٔ ٜكسّ ايتكاضٜط ايطب١ٝ ٚايٛ

إشا ثبت يًذُع١ٝ َطض املٛظـ ٚتٓٛمي٘ يف املػتؿؿ٢ ,ؾاْ٘ جيٛظ يًذُع١ٝ إٔ متسز إداظت٘ ايػ١ٜٛٓ مبكساض عسز األٜاّ  -3

 اييت أقاَٗا يف املػتؿؿ٢ , أٚ إٔ ٜتِ ازخاضٖا ي٘ بعس اعتُازٖا َٔ اؾُع١ٝ .
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َطن١ٝ ٚقعت خالٍ ؾذل٠ اإلداظ٠ ايػ١ٜٛٓ ٚتعصض تٛؾرل اإلثباتات ايطب١ٝ ايالظ١َ ٠ داظإعتُاز إملٛظـ يف ساي١ َطايب١ ا -4

( أٜاّ َٔ عٛزت٘ َٔ اإلداظ٠  , ؾػٛف تعس تًو ايؿذل٠ نإداظ٠ غ١ٜٛٓ أٚ إداظ٠ غرل َسؾٛع١ ايطاتب بعس َٛاؾك١ 7خالٍ )

 قاسب ايكالس١ٝ .

 عتُس٠ غًؿا إشا َٓح إداظ٠ َطن١ٝ قبٌ بس٤ اإلداظ٠ ايػ١ٜٛٓ .جيٛظ يًُٛظـ إٔ ٜؤدٌ إداظت٘ ايػ١ٜٛٓ امل-5

إشا ضغب املٛظـ املطٜض قطع إداظت٘ املطن١ٝ ٚايعٛز٠ إىل عًُ٘ , عًٝ٘ إٔ ٜتكسّ بطًب نتابٞ إىل  َسٜطٙ املباؾط , ٚال  - 6

 جيٛظ إعازت٘ إال مبٛاؾك١ اؾ١ٗ ايطب١ٝ املعتُس٠ اييت أعطت٘ ايؿٗاز٠ املطن١ٝ .

 إداظ٠ ايطاس١  األغبٛع١ٝ نُٔ اإلداظ٠ املطن١ٝ إشا  ؽًًتٗا .ؼتػب  -7

 ٜتِ استػاب اإلداظات ايطزل١ٝ ) األعٝاز ٚاملٓاغبات ( َٔ نُٔ ؾذل٠ اإلداظات املطن١ٝ ساٍ تساخًٗا . ال -8

 ؼتػب ؾذل٠ اإلداظ٠ املطن١ٝ نُٔ َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ يًُٛظـ . -9

 : اؿر إداظ٠

 ناٌَ بأدط إداظ٠ اؿر ؾطٜه١ أزا٤ يف ٜطغب ايصٟ املػًِ اؾُع١ٝ ايعاٌَمتٓح  (: 95َاز٠)

 اإلداظ٠ ٖصٙ تٓعِٝ سل ٚيًذُع١ٝ خسَت٘ َس٠اٍ طٛ ٚاسس٠ ملط٠ ٚشيو املباضى األنش٢ عٝس إداظ٠ إىل باإلناؾ١ أٜاّ 7َستٗا

   . بٗا ايعٌُ غرل سػٔ ٜهُٔ مبا

 

 : ايسضاغ١ٝ االَتشإ إداظ٠

االَتشإ  َس٠ طٛاٍ ناٌَ بأدط إداظ٠ ايعًُٞ ؼكًٝ٘ أٚ تسضٜب٘ ٜتابع ايصٟ ايػعٛزٟ اؾُع١ٝ ايعاٌَ متٓح (:96َاز٠)

 غ١ٓ عٕٔ االَتشا نإ إشا أَا , ايؿع١ًٝ االَتشإ أٜاّ بعسز َستٗا ؼسز َعاز٠ غرل غ١ٓ عٔ ايؿكًٞ ٚايٓٗا٥ٞ ؾكط ٚشيو

 َٔ تطًب االَتشإ إٕ مل ٜهٔ ي٘ ضقٝس يف اإلداظ٠ ,ٚيًذُع١ٝ إٔ ألزا٤ أدط زٕٚ إداظ٠ يف اؿل يًعاٌَ ؾٝهٕٛ َعاز٠

 قبٌ اإلداظ٠ بطًب ٜتكسّ إٔ ايعاٌَ ٚع٢ً .االَتشإ أزا٥٘ ع٢ً ٜسٍ َا ٚنصيو اإلداظ٠ يطًب املؤٜس٠ ايٛثا٥ل تكسِٜ ايعاٌَ

 اإلخالٍ عسّ َع , االَتشإ ٜؤز مل أْ٘ ثبت إشا اإلداظ٠ ٖصٙ أدط َٔ ايعاٌَ ٚحيطّ .األقٌ ع٢ً َٜٛا عؿط غُػ١ َٛعسٖا

 ٜٚؿذلط  إ ال ٜعٜس عسز املتكسَني يإلداظ٠ يف مجٝع ؾطٚع اؾُع١ٝ عٔ ثالث١ يف ْؿؼ ايؿذل٠ .  .ايتأزٜب١ٝ باملػا٤ي١
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 ايعٛز٠ َٔ اإلداظ٠:

 : ( نٛابط ايعٛز٠ َٔ اإلداظ٠ 97َاز٠ )

َتػٝبا َٔ ايعٌُ زٕٚ إشٕ أٚ عصض َكبٍٛ , إال إشا ٜباؾط عًُ٘ بعس اْكها٤ َس٠ إداظت٘ ايػ١ٜٛٓ  ٜعتدل املٛظـ ايصٟ ال-1

نإ غٝاب٘ يعطٚف قاٖطٙ تكتٓع بٗا اؾُع١ٝ , بؿطط إٔ ٜكّٛ املٛظـ بإؾعاض اؾُع١ٝ بصيو ؾٛض ٚقٛع شيو ايعطف َٚٔ ثِ 

يطًب٘ يف ساٍ  طًب متسٜس اإلداظ٠ َٔ خالٍ إدطا٤ات  ايعٌُ املتبع١ ٚعٓس املباؾط٠ جيب ع٢ً املٛظـ تكسِٜ املػتٓسات املؤٜس٠

 طًب َطدع٘ اإلزاضٟ  شيو .

 جيب اعتُاز أٟ  عٛزٙ َتأخط٠  َٔ إداظات املٛظؿني ٚؾل ؾسٍٚ ايكالســــــٝات ٚاملٗاّ .-2

ٜتعطض املٛظـ يإلدطا٤ات ايٓعا١َٝ إشا مل ًٜتعّ باإلدطا٤ات  ايػابك١ ٚتكسِٜ املػٛغات املكبٛي١ يف ساي١ تأخطٙ عٔ   -3

 ايعٛز٠ يًعٌُ .

 تأخط املٛظـ عٔ ايعٛز٠ َٔ اإلداظ٠ ايػ١ٜٛٓ يًعٌُ ٚمل ٜبًؼ اؾُع١ٝ بأغباب تأخطٙ ٜتِ اؽاش اإلدطا٤ات  اآلت١ٝ :إشا -4

 10( أٜاّ َٔ تاضٜذ عٛزت٘ املتٛقع١ يًعٌُ ٜٚبًؼ بهطٚض٠ سهٛضٙ يًعٌُ خالٍ )  5أ/ إضغاٍ إْصاض نتابٞ يًُٛظـ بعس َطٚض ) 

 ( أٜاّ

( َٔ تاضٜذ إبالغ٘) تاضٜذ إضغاٍ اإلْصاض ( ٜػكط ازل٘ َٔ نؿٛف  11اؿازٟ عؿط )  ب/ شا مل حيهط املٛظـ يف ايّٝٛ

 .ايطٚاتب ٜٚتِ ؾكً٘ َٔ زٕٚ َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ

إشا عاز املٛظـ َتأخطا عٔ َٛعس عٛزت٘ َٔ إداظت٘ ايػ١ٜٛٓ يًعٌُ ٚمل ٜهٔ قس ابًؼ اؾُع١ٝ بتأخطٙ ٚناْت األغباب -5

, ٚيًذُع١ٝ اؿل يف إٔ ؼتػب األٜاّ اييت تأخطٖا نأٜاّ غٝاب َٔ زٕٚ أشٕ ٚبسٕٚ ضاتب أَا اييت قسَٗا بعس عٛزت٘ َكبٛي١

إشا ناْت األغباب اييت قسَٗا املٛظـ غرل َكبٛي١ ,ؾًًذُع١ٝ اؿل يف تطبٝل اإلدطا٤ات ايٛاضز٠ يف ايال٥ش١ مبا خيل 

 االْكطاع عٔ ايعٌُ بػبب غرل َؿطٚع.

داظت٘  قبٌ ايٛقت احملسز حيل يًُٛظـ إناؾ١ األٜاّ املتبك١ٝ َٔ اإلداظ٠ يطقٝسٙ َٔ إٔ يف ساٍ عٛز٠ املٛظـ َبهطًا َ  -6

 اإلداظات , ٚشيو بعس اؿكٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ ايالظ١َ ٚؾكا ؾسٍٚ ايكالسٝات ٚاملٗاّ .

 ازٖــا.ٜكّٛ املسٜط املباؾط يًُٛظـ بتعب١٦ منٛشز ايعٛز٠ َٔ اإلداظ٠ ؾٛض عٛز٠ املٛظـ َٔ اإلداظ٠ َٚٔ ثِ اعتُ -6
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 : أسهاّ عـــــــا١َ(  98َـــــاز٠ ) 

/  ال ؼػب اإلداظات ايطزل١ٝ إشا ناْت خالٍ اإلداظات ايػ١ٜٛٓ َجٌ إداظ٠ عٝس ايؿطط ٚاألنش٢ ٚإداظ٠ ايّٝٛ ايٛطين 1

 نُٔ اإلداظات ايػ١ٜٛٓ يًُٛظـ.

/  يف بعض اؿاالت ايطاض١٥ قس ٜطًب َٔ املٛظـ قطع إداظت٘ ايػ١ٜٛٓ ٚايعٛز٠ إىل ايعٌُ . ٜٚعتُس إدطا٤ االغتسعا٤ ٚؾكا 2

 ؾسٍٚ ايكالسٝات ٚاملٗاّ.

َكاضٜـ أخط٣  أٟ  عٔ مجٝع ايتهايٝـ اييت ؼًُٗــا َجٌ تهايٝـ ايػؿط ٚ / ٜعٛض املٛظـ املػتسع٢ َٔ إداظت3٘

 ـ اثط ٖصا اإلدطا٤  ٚجيب ع٢ً املٛظـ تكسِٜ املػتٓسات املؤٜس٠ يصيو .إناؾ١ٝ ؼًُٗا املٛظ

بعس إْٗا٤ َُٗت٘ عٝح ٜعٛض املٛظـ عٔ  أٚ اغت٦ٓاف إداظت٘ / حيل يًُٛظـ املػتسع٢ تطسٌٝ املس٠ املتبك١ٝ َٔ إداظت4٘

 إشا نإ ٜكهٝٗا خاضز َٓطك١ ايعٌُ . تصانط ايػؿط إىل َكط إداظت٘

ايػ١ٜٛٓ ٚؾ٢ ساٍ كايؿ١ املٛظـ شلصا ايؿطط ؾاْ٘ حيل يًذُع١ٝ سػِ ادط  ٜعٌُ بادط أثٓا٤ إداظت٘جيٛظ يًُٛظـ إٔ  / ال5

 املس٠ اييت عٌُ ؾٝٗـا.

 جيٛظ تعٜٛض املٛظـ َازٜا عٔ اإلداظ٠ ايػ١ٜٛٓ ٖٚٛ ع٢ً ضأؽ ايعٌُ ٚعًٝ٘ اغتٓؿاشٖــــــــا. / ال6

 ػ١ٜٛٓ إشا طًب املٛظـ شيو .تػتٛدب ايؿكٌ َٔ اإلداظ٠ اي / ؼتػب َس٠ ايػذٔ اييت ال7

يػ١ٜٛٓ ألٜاّ ؼػِ َٔ ضقٝس إداظت٘, أٚ إٔ ؼػب ؾذل٠ ايتُسٜس إداظ٠ زٕٚ  / ميهٔ يًُٛظـ إٔ ٜطًب متسٜس إداظتٗا8

 ايػ١ٜٛٓ ٚؾ٢ اؿايتني البس َٔ َٛاؾك١ قاسب ايكالس١ٝ . ضاتب يف ساٍ اغتٓؿاش ضقٝس إداظت٘

 جيٛظ يًُٛظـ إٔ ٜذلى خس١َ اؾُع١ٝ خالٍ إداظت٘ ٍ ؾذل٠ إداظت٘  , نُا الحيل يًذُع١ٝ إْٗا٤ خسَات املٛظـ خال / ال9

 أٚ بعس عٛزت٘ َٓٗــــــا َباؾط٠ بسٕٚ تكسِٜ إخطاض نتابٞ َػبل .

 تهٕٛ اإلداظ٠  ْاؾص٠ إال بكسٚض قطاض َٔ قاسب ايكالس١ٝ . / ال10

 إداظ٠ أخط٣ َع اإلداظ٠ ايػ١ٜٛٓ . أٟ / جيٛظ يًُٛظـ ضبط 11

 تشل املٛظـ إداظ٠ أٚ عال٠ٚ غ١ٜٛٓ عٔ املس٠ ايتاي١ٝ :ٜػ / ال12

 ( َٜٛـــــــا. 20َس٠ اإلداظ٠ االغتجٓا٥ـ١ٝ بسٕٚ ادط ٚاييت تعٜس عٔ  ) -أ

 َس٠ غذٔ املٛظـ تٓؿٝصا ؿهِ قازض نسٙ َا مل ؼتػب نإداظ٠  غ١ٜٛٓ.  -ت
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 ايطزل١ٝ قبٌ سًٛشلــــا بأغبٛع عـ٢ً األقٌ ./  جيب ع٢ً إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ إقساض تعُِٝ عٔ َٛاعٝس اإلداظات 13

/ جيب ع٢ً َسٜطٟ اإلزاضات  تٓػٝل اإلداظات ايػ١ٜٛٓ ملٛظؿِٝٗ مبا ميهِٓٗ َٔ االغتُتاع عكِٗ ايٓعاَٞ َع احملاؾع١ 14

 َع َكتهٝات ايعٌُ .

كِٗ ايٓعاَٞ َع / جيب ع٢ً قاسب ايكالس١ٝ تٓػٝل إداظات املسٜطٜٔ َٚػاعسِٜٗ مبا ميهِٓٗ َٔ االغتُتاع  ع15

 احملاؾع١ َع َكتهٝات ايعٌُ .

 املٛظـ بتكسِٜ ايٛثا٥ــل ايجبٛت١ٝ ايالظ١َ يإلداظات اييت ؼتاز إىل إثبات شيـــو.. / حيل يًذُع١ٝ  إٔ تطايب16
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 الباب اخلامس

 الوقاية والرعاية
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 :ٚايػال١َ ايٛقا١ٜ

 : اآلت١ٝ اؾُع١ٝ ايتسابرل تتدص ايعٌُ عٔ ايٓامج١ ٚاألَطاض األخطاض َٔ ايعُاٍ ؿُا١ٜ غعًٝا (:99) َاز٠

 .إتباعٗا ايالظّ ايتعًُٝات ٚ َٓٗا ايٛقا١ٜ ٚٚغا٥ٌ  ايعٌُ كاطط عٔ ظاٖط٠ أَانٔ يف اإلعالٕ )أ(

 .عٓٗا املعًٔ ايعٌُ أَانٔ يف ايتسخني سعط )ب(

 .ايطٛاضئ ساالت يف يًٓذا٠ َٓاؾص ٚإعساز اؿطٜل إلطؿا٤ أدٗع٠ تأَني ) ز(

 .املطٗطات تٛؾرل َع تا١َ ْعاؾ١ ساي١ يف ايعٌُ أَانٔ إبكا٤ )ز(

 .ٚاالغتػاٍ يًؿطب ايكاؿ١ املٝاٙ تٛؾرل )ٙ(

 .املطًٛب ايكشٞ باملػت٣ٛ املٝاٙ زٚضات تٛؾرل ) ٚ(

 .اؾُع١ٝٗا تؤَٓ اييت ايٛقا١ٜ ٚأزٚات ايػال١َ ٚغا٥ٌ اغتدساّ ع٢ً ايعاًَني تسضٜب ) ظ(

 : باآلتٞ خيتل َػ٦ٛاًل ايعٌُ َٛاقع َٔ َٛقع نٌ اؾُع١ٝ يف تعني (:100) َاز٠

 .ايعُاٍ يس٣ ايٛقا٥ٞ ايٛعٞ ت١ُٝٓ )أ(

 .ايػال١َ ٚ ايٛقا١ٜ ٚغا٥ٌ اغتعُاٍ ٚسػٔ األدٗع٠ غال١َ َٔ ايتأنس بػطض ايسٚضٟ ب(ايتؿتٝـ(

 .تهطاضٖا بتاليف ايهؿ١ًٝ ٚاالستٝاطات ايٛغا٥ٌ تتهُٔ عٓٗا تكاضٜط إعساز ٚ ٚتػذًٝٗا اؿٛازخ َعا١ٜٓ ) ز(

 .ايػال١َ ٚ ايٛقا١ٜ قٛاعس تٓؿٝص َطاقب١ ) ز(
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 : ايطب١ٝ ايطعا١ٜ

 َٔ قإْٛ ايعٌُ. ( 145 – 144 – 143 – 142 - 52) سػب املاز٠ )املٛظـ ايٛاؾس تأَني طيب  ميٓح : (101) َاز٠

 : ايطعا١ٜ ٚايعالز ايطيب(  102َــــاز٠ ) 

َكط ايعٌُ خعا١ْ يإلغعاؾات ايطب١ٝ  ؼت٣ٛ ع٢ً ن١ُٝ ناؾ١ٝ َٔ األز١ٜٚ ٚاألضبط١ ٚاملطٗطات ٚغرل تؤَٔ اؾُع١ٝ يف   -1

( َٔ ْعاّ ايعٌُ  ٜٚعٗس إىل َٛظـ َسضب أٚ أنجط بإدطا٤ اإلغعاؾات ايالظ١َ يًعُاٍ  143شيو مما أؾاضت إيٝ٘ املاز٠, ) 

 املكابني.

  سػب طبٝع١ ايعٌُ  .تًتعّ اؾُع١ٝ بتكسِٜ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ يًُٛظؿني -2

 إقابات ايعٌُ ٚأَطاض امل١ٓٗ

 َطادع١ ٚي٘ اغتطاعت٘ ؾٛض اإلزاض٠ أٚ املباؾط ض٥ٝػ٘ ٜبًؼ إٔ َٗين مبطض أٚ عٌُ بإقاب١ ٜكاب ايصٟ ايعاٌَ ع٢ً (:103) َاز٠

 .شيو سايت٘ اغتسعت َت٢ َباؾط٠ ايطبٝب

اؾُع١ٝ عٔ سسٚخ أٟ إقاب١ َٚا مت اؽاشٙ َٔ إغعاؾات جيب ع٢ً نٌ َػ٦ٍٛ إٔ ٜبًؼ اؾ١ٗ املدتك١ يف  ( :104َاز٠ )

اإلقاب١  طب١ٝ مٛ املكاب ٚايٛقت ايصٟ اغتػطق٘ شيو , نُا ؽهع مجٝع اؿٛازخ يًتشكٝل ٚايتشًٌٝ يًٛقٍٛ اىل أغباب

 ٚاإلدطا٤ات املتدص٠ يتالؾٝٗا َػتكبال .

 .االدتُاع١ٝ بايتأَٝٓات امل١ٝٓٗ األخطاض ؾطع يف ايعاًَني مجٝع عٔ اؾُع١ٝ باالؾذلاى تكّٛ (:105) َاز٠

 .االدتُاع١ٝ ايتأَٝٓات ْعاّ َٔ امل١ٝٓٗ األخطاض ؾطع أسهاّ امل١ٝٓٗ ٚاألَطاض ايعٌُ إقابات ؾإٔ يف ٜطبل : (106) َاز٠

  ايطعا١ٜ ٚاـسَات االدتُاع١ٝ

 : ايطعا١ٜ ٚاـسَات االدتُاع١ٝ(  107َاز٠ )

 املؿطٚن١ يف َٛقع ايعٌُ اشا مل ٜٛدس َػذس قطٜب .ؽكل اؾُع١ٝ َهاْا يتا ز١ٜ ايكال٠  -1

سس َٛظؿٞ اؾُع١ٝ يإلٜكاف َٔ ايػًطات اؿه١َٝٛ يكٝاَ٘ بأعُاٍ تابع١ يًذُع١ٝ ؾإ اؾُع١ٝ تتٛىل أإشا تعطض  -2

 َتابع١ قهٝت٘ ٚتٛنٌ قاّ عٓس ايًعّٚ َع ؼٌُ ناؾ١ َكاضٜؿ٘ ٚأتعاب٘.

 شلِ ع٢ً دٗٛزِٖ املبصٚي١ خالٍ ايعاّ. ٣ ٖساٜا ملٛظؿٝٗا تكسٜطًاأاؿل يف تكسِٜ  اؾُع١ٝ شلا (: 108َاز٠  )
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 ٚؾا٠ املٛظـ ٖٚٛ ع٢ً ضأؽ ايعٌُ :  ( :109َاز٠ )

 إشا تٛؾ٢ املٛظـ ٖٚٛ ع٢ً ضأؽ ايعٌُ ؾإ اؾُع١ٝ تتدص اإلدطا٤ات اآلت١ٝ :

 ٣ نإ تاضٜذ ٚقٛع ايٛؾا٠ .أقطف ضاتب ايٛؾا٠ ناَال  - 1

 حيتػب ؾٗط ايٛؾا٠ َٔ َس٠ اـس١َ أٜا نإ تاضٜذ ٚقٛع ايٛؾا٠ . - 2

 :  ْكٌ دجُإ املتٛؾ٢ ْٚكٌ عا٥ًت٘ (  110َــاز٠ )

أٚ املًُه١ , أٚ زؾٔ يف  / تتهؿٌ اؾُع١ٝ مبكاضٜـ ْكٌ دجُإ املٛظـ املتٛؾ٢ إشا نإ غٝسؾٔ خاضز املٓطك١ , 1

املًُه١ بعس َٛاؾك١ أًٖ٘ إشا مل تهٔ ايٛؾا٠ بإقاب١ عٌُ ,ٚؾ٢ ساٍ نٕٛ ايٛؾا٠ بػبب إقاب١ عٌُ تتهؿٌ ايتأَٝٓات 

 االدتُاع١ٝ مبكاضٜـ ايٓكٌ ٚايسؾٔ .

 ١  أٚ خاضز املًُه١ ./ تتهؿٌ اؾُع١ٝ بك١ُٝ ْكٌ أؾطاز عا١ً٥ املٛظـ املتٛؾ٢ املعتُسٜٔ إشا ناْٛا غٝكُٕٝٛ خاضز املٓطك 2
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 ايٓػا٤ بتؿػٌٝ خاق١ أسهاّ

 .( َٔ قإْٛ ايع153ٌُعػب املاز٠ )  ع٢ً اؾُع١ٝ تٛؾرل ايطعا١ٜ ايطب١ٝ يًُطأ٠ ايعا١ًَ أثٓا٤ اؿٌُ ٚايٛالز٠   (: 111َاز٠ )

 ايتاضٜذ ع٢ً ايػابك١ األضبع١ األغابٝع ملس٠ ٚنع إداظ٠ يف اؿل ايعا١ًَ يًُطأ٠ (:٠112 )َاز

 اؾُع١ٝ أٚ يس٣ املعتُس٠ ايطب١ٝ اؾ١ٗ بٛاغط١ ًٛالز٠ي املطدح ايتاضٜذ ٚحيسز يًٛنع ايتاي١ٝ ايػت١ ٚاألغابٝع , يٛالزتٗا املٓتعط

 ايػت١ األغابٝع خالٍ ايعا١ًَ املطأ٠ تؿػٌٝ جيٛظ ٚال , خاضدٝني أطبا٤ ؾٗازات تكبٌ ٚال قش١ٝ د١ٗ َٔ َكسق١ طب١ٝ بؿٗاز٠

 .ا يٛالزت٘ ايتاي١ٝ

 : ناآلتٞ يٛنعا بإداظ٠ غٝابٗٔ أثٓا٤ يًعاَالت ٜسؾع ايصٟ األدط ٜهٕٛ (: 113) َاز٠

 .أدط بسٕٚ ٚنع داظ٠إ يف اؿل شلا املٓؿأ٠ خس١َ يف غ١ٓ َٔ أقٌ أَهت اييت ايعا١ًَ (1

 .األدط بٓكـ ٚنع إداظ٠ يف اؿل شلا املٓؿأ٠ خس١َ يف ؾأنجط غ١ٓ أَهت اييت ايعا١ًَ (2

 .ناٌَ بأدط ٚنع إداظ٠ يف اؿل اؾُع١ٝ شلا خس١َ يف ؾأنجط غٓٛات ثالخ أَهت اييت ايعا١ًَ (3

ال حيل يًُٛظؿ١ اؿكٍٛ ع٢ً أٟ ضٚاتب خالٍ إداظتٗا ايػ١ٜٛٓ يف ساٍ سكًت ع٢ً ايطاتب ناَال خالٍ ؾذل٠ إداظ٠ ايٛنع  (4

ع٢ً ْكـ ايطاتب خالٍ ؾذل٠ يٓؿؼ ايػ١ٓ , ٚيف ساٍ سكٍٛ املٛظؿ١ ع٢ً إداظ٠ ٚنع بٓكـ ضاتب , حيل شلا اؿكٍٛ 

 إداظتٗا ايػ١ٜٛٓ يٓؿؼ ايػ١ٓ .

 حيل يًذُع١ٝ زَر اإلداظ٠ ايػ١ٜٛٓ َع إداظ٠ ايٛنع يف ؾذل٠ ٚاسس٠ . (5

 ايعالز تكطٜط اٚ عًٝ٘ ايسٚضٟ ايطيب ايؿشل اؾُع١ٝ إلدطا٤ بإخطاض تبازض إٔ يًشٌُ األٚىل ايؿٗٛض يف ايعا١ًَ ع٢ً:  (114َاز٠ )

 .ًٛالز٠ي املطدح ايتاضٜذ ٚؼسٜس ايالظّ

 .يصيو املٓعِ باؾسٍٚ ايتكٝس ايعا١ًَ ٚع٢ً, شيو أَهٔ َا ايعا١ًَ ٚظطٚف ضغب١ اإلضناع ؾذل٠ ؼسٜس اؾُع١ٝ يف تطاعٞ (:115َاز٠ )

 ٚاملعٗط املًبؼ يف االستؿاّ نطٚض٠ ايعاَالت ايٓػا٤ ٚع٢ً ايطداٍ عٔ مبععٍ ايعاَالت يطاس١ نٔ أَا اؾُع١ٝ تعس(:116) َاز٠

 .ايبالز يف املطع١ٝ ٚايتكايٝس بايعازات ٚايتكٝس

حيل يًُٛظؿ١ عٓس عٛزتٗا َٔ إداظ٠ ايٛنع اؿكٍٛ ع٢ً ؾذلات ضاس١ ١َٜٝٛ ال تعٜس عٔ غاع١ بككس   ( :117َاز٠ ضقِ  )

 إضناع  َٛيٛزٖا  بسٕٚ سػِ شيو َٔ ضاتبٗا , باإلناؾ١ إىل ؾذلات ايطاس١ املُٓٛس١ يعُّٛ املٛظؿني .

 .ٚغرلٖا َطاؾل َٔ ٜتبع٘ َٚا ايعٌُ أَانٔ يف بايطداٍ ايٓػا٤ اختالط األسٛاٍ َٔ ساٍأٟ  يف ظ جيٛ ال  (:118َاز٠ )
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 ًَـ املٛظـ

 : ًَـ املٛظـ(  119َاز٠ )

 جيب ع٢ً إزاض٠ ؾ٦ٕٛ املٛظؿني إعساز ًَـ خام يهٌ َٛظـ  . -1

 جيب إٔ حيت٣ٛ ًَـ نٌ َٛظـ ع٢ً ايٛثا٥ـل ٚايػذالت اآلت١ٝ : -2

 منٛشز طًب ايتٛظٝـ  -ا 

 دتُاع١ٝ ٚقٌ أقاَت٘ يف املًُه١ ٚخاضدٗا .ٝت٘ ٚتاضٜذ َٝالزٙ ٚسايت٘ اإلبٝاْات٘ ايؿدك١ٝ َجٌ : االغِ ايهاٌَ ٚدٓػ -ب

 تعسٜالت أٚ ًَشكات يًعكس  ٣أَٔ ايططؾني باإلناؾ١ إىل  عكس ايعٌُ األقًٞ املٛقع عًٝ٘ -خ 

 بس٤ َباؾط٠ ايعٌُ ْٚٛع عًُ٘ ٚأدطٙ  َٚا ٜططأ  عًٝ٘ َٔ تعسٜالت . -ز 

 ايٛقـ ايٛظٝؿٞ  املٛقع عًٝ٘ َٔ املٛظـ .-ح 

 قٛض٠ َٔ ؾٗازات اـدل٠ . -ز

ايػؿط ; بطاق١ اإلقا١َ , قٛض ؾُٝع ايٛثا٥ـــل ايجبٛت١ٝ ) بطاق١ اشل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ ٚبطاق١ ايعا٥ـ١ً يًػعٛزٜني  ( , ) دٛاظ  -ش 

 ٚتكطٜح ايعٌُ يػرل ايػعٛزٜني ( ٚأؾطاز أغطِٖ ٚاملكُٝني َعِٗ ... اخل ( 

ايتكاضٜط ٚايؿشٛقات ايطب١ٝ األق١ًٝ نذع٤ َٔ َتطًبات ايتٛظٝـ يس٣ اؾُع١ٝ ٚاييت ؼت٣ٛ ع٢ً تكاضٜط ْتٝذ١ -ض 

 ايؿشل ايطيب املطًٛب يًتٛظٝـ .

مناشز مجٝع إداظات املٛظـ , إقابات ايعٌُ ٚأَطاض امل١ٓٗ اييت ميهٔ إٔ تكٝب٘ , تكاضٜط : اإلداظات املطن١ٝ , -ظ 

 ايذلقٝات , ايعالٚات , مناشز تكِٝٝ األزا٤ ايػٟٓٛ َٛقع٘ َٔ املٛظـ يهٌ غٓ٘ يف اؾُع١ٝ .

 قٛض٠ عٔ املهاؾآت أٚ اؾعا٤ات  اـاق١ باملٛظـ . -ؽ 

 ُع١ٝ أل٣ د١ٗ أخط٣ ْٝاب١ عٔ املٛظـ .غذٌ بايهؿاالت أٚ ايهُاْات اييت قسَتٗا اؾ -ف 

 تعتدل ًَؿات املٛظؿني غط١ٜ ٚجيب اؿؿاظ عًٝٗا َٔ قبٌ إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ اإلزاض١ٜ. -5

تًتعّ اؾُع١ٝ بعسّ ايهؿـ عٔ أٟ  َعًَٛات ؽل املٛظـ ألٟ ؾدل َٔ خاضز اؾُع١ٝ زٕٚ َٛاؾك١ خطٝ٘ َٔ قبٌ  -6

أَٓٝ٘ أٚ قاْْٛٝ٘ , َا حيل يًذُع١ٝ اإلداب١ عٔ أٟ اغتؿػاضات تطز إيٝٗا َٔ  املٛظـ إال يف ساٍ طًبت ٖصٙ املعًَٛات ؾٗات
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 قبٌ دٗات ايتشل بٗا املٛظـ بعس اْتٗا٤ خسَت٘ يف اؾُع١ٝ .

 َطتبط أٚ َعٚض٠ أٚ قشٝش١ تػرل َػتٓسًا أٚ قشٝش١ تػرل بٝاْا تكسِٜ ع٢ً بٓا٤ مت قس ايتعٝني إٔ ثبت إشا (  : 120َاز٠ )  

 اؿاد١ زٕٚ تًكا٥ٝا غٛخا َٔ عكسٙ أعتدل عًُ٘ َباؾط٠ شلٌ احملسز ايتاضٜذ عٔ َٜٛا عؿط مخػ١ تأخط أٚ أخط٣ د١ٗ َع بعكس

 أغباب ٜبسٟ يهٞ يًُٛظـ ايؿطق١ تتاح إٔ ع٢ً عًٝ٘ ٜهٕٛ مبا اإلخالٍ زٕٚ ٚشيو تعٜٛض أٚ َهاؾأ٠ ٚزٕٚ إخطاض ألٟ

 .يًؿػذ اضنت٘ َع

 : ٚؼسٜج٘نٛابط سؿغ ًَـ َٛظـ (  121َـــــــاز٠ )

جيب ع٢ً إزاض٠ ايؿـ٦ٕٛ اإلزاض١ٜ ؼسٜح ًَؿات ٚغذالت املٛظؿني  ٚاحملاؾع١ عًٝٗا بؿهٌ زقٝل طٛاٍ ؾذل٠ عٌُ   -1

 املٛظـ باؾُع١ٝ .

 ال حيل يًُٛظـ َطادع١ ًَؿ٘ أٚ غذالت٘ إال بإشٕ َٔ َسٜطٙ املباؾط , ٚعهٛض َػ٦ٍٛ  َٔ إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ اإلزاض١ٜ  .  -2

 َٛظـ اغذلداع أٚ تعسٌٜ أٚ ا٥ــتالف أٟ  ٚثا٥ـل أٚ بٝاْات َٛدٛز٠ يف ًَؿ٘ يس٣ اؾُع١ٝ .  ال حيل  ألٟ– 3

 سؿغ ايٛثــا٥ـل ايطزل١ٝ

 سؿغ ايٛثا٥ـل ايطزل١ٝ يًُٛظـ ٚايتعاٌَ َعٗـــــا ) بعس َٛاؾك١ املٛظـ ( :  ( 122َـــــاز٠ )

 اإلزاض١ٜ طٛاٍ ؾذل٠ عٌُ املٛظـ يس٣ اؾُع١ٝ . حيؿغ  دٛاظ غؿط املٛظـ غرل ايػعٛزٟ يس٣ إزاض٠ ايؿ٦ـــٕٛ -  1

 ٜػتًِ املٛظـ دٛاظ غؿطٙ عٓس تػًُٝ٘ ضخك١ اإلقا١َ إلزاض٠ ايؿ٦ــٕٛ اإلزاض١ٜ ٚشيو يف اؿاالت اآلت١ٝ :-2

 ا / عٓس غؿط املٛظـ  يكها٤  إداظ٠ َعتُس٠ أٚ يًكٝاّ مب١ُٗ عٌُ خاضز املًُه١ .

 الغتهُاٍ إدطا٤ات ضزل١ٝ ؽل املٛظـ يس٣ اؾٗات ايطزل١ٝ .ب / يف ساٍ نطٚض٠ إضؾام دٛاظ ايػؿط 

 عٓس َػازض٠ املًُه١ ْٗا٥ٝا . –ت 

يف ساٍ ْكٌ نؿاي١ املٛظـ ملهإ عٌُ آخط جيب تػًِٝ دٛاظ ايػؿط ٚضخك١ اإلقا١َ ٚتكطٜح ايعٌُ ملهإ  ايعٌُ   - 3

 اؾسٜس بكؿت٘ ايهؿٌٝ  اؾسٜس طبكا يًٓعاّ .

 ًَـ املٛظـ ايػابل ملس٠  مخؼ غٓٛات بعس اْتٗا٤ خسَت٘ .يًذُع١ٝ اؿل ؾٝشؿغ  – 4
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 االغتعالّ عٔ َٛظـ غابل

 : نٛابط االغتعالّ عٔ َٛظـ غابل : ( 123َــــاز٠ ) 

ع٢ً أٟ د١ٗ خاضد١ٝ تطغب يف اؿكٍٛ  ع٢ً َعًَٛات عٔ  َٛظـ غابل أثٓا٤ ؾذل٠ عًُ٘ يس٣ اؾُع١ٝ إضغاٍ طًب  – 1

 خطٞ يًُسٜط ايتٓؿٝصٟ  .

ٜتٛدب اؿكٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ خط١ٝ َٔ قبٌ املٛظـ ايػابل يتدٌٜٛ اؾُع١ٝ بإعطا٤ َعًَٛات أٚ بٝاْات أل٣ د١ٗ أخط٣  – 2

 َا عسا اؾٗات األ١َٝٓ ٚايكا١ْْٝٛ تهُٔ ٖصٙ املٛاؾك١ اـط١ٝ ْٛع املعًَٛات اييت ٜػُح بايهؿـ عٓٗا .

يبٝاْات اـاق١ ب٘ ,بٗصا ؽ٢ً اؾُع١ٝ َػؤٚيٝتٗا َٔ أٟ  يف ساي١ َٛاؾك١ املٛظـ خطًٝا  بايهؿـ عٔ َعًَٛات٘ أٚ ا   -3

 قطاضات تكّٛ اؾ١ٗ األخط٣ املػتع١ًُ شلصٙ ايبٝاْات باؽاشٖا بٓا٤ ع٢ً املعًَٛات اييت  قسَٗا أٚ أعطتٗا اؾُع١ٝ .

 جيب إٔ تكتكط املعًَٛات أٚ ايبٝاْات اييت ٜتِ تكسميٗا عٔ املٛظـ يًذٗات األخط٣ ع٢ً اآلتٞ :   -4

 بسا١ٜ ْٚٗا١ٜ عٌُ املٛظـ يس٣ اؾُع١ٝ  -أ

 املٓاقب اييت ؾػًٗا . -ب

 تكِٝ األزا٤ ايٛظٝؿٞ.-ت

 آخط ضاتب  سكٌ عًٝ٘ املٛظـ يس٣ اؾُع١ٝ . -خ
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 ايتٛظٝـ .

 :ايتٛظٝـ ؾطٚط

 

 سػب اشلٝهٌ يف اـاي١ٝ ايٛظا٥ـ بؿػٌ ؾُع١ٝا إزاض٠ تكّٛ ايط٥ٝػ١ٝ إزاضاتٗا حيسز ايصٟ يًذُع١ٝ ايتٓعُٝٞ يًٗٝهٌ ٚؾكا

ٖٝهًتٗا سػب اـط١  يف تتٛغع إٔ ٚيًذُع١ٝ غًٜٓٛا إزاضاتٗا فًؼ ٜعتُسٖا اييت ايٛظا٥ـ املٝعا١ْٝ ٚطبل إَهاْاتٗا

 .ٚاملتطًبات ايعطٚف تكتهٝ٘ َا ٚمبا ٜتطابل َعاالغذلاتٝذ١ٝ 

 :اإلزاضٟ اؾٗاظ ض٥ٝؼ

 

 مبٛدب ايػ١ٜٛٓ ايعالٚات َٚٓشِٗ تطقٝتِٗ ٚاقذلاح ؾؤِْٚٗ بطعا١ٜ خيتل ٚ باؾُع١ٝ ايعاًَني دٗاظ ض٥ٝؼ ٖٛ اؾُع١ٝ َسٜط

 .ايتٓعُٝٞ  اشلٝهٌ ٚ ايال٥ش١ إطاض يف املٛاظ١ْ املعتُس٠

 :ايػًطات يف ايتؿٜٛض

 

 ال نُا ,املػ٦ٛيني َٔ ألٟ ايال٥ش١ ٖصٙ مبٛدب شلِ املدٛي١ االختكاقات بعض تؿٜٛض اؾُع١ٝ َسٜط ٚ اإلزاض٠ جملًؼ جيٛظ

 شٟٚ َٛاؾك١ ع٢ً اؿكٍٛ بعس إال َباؾط٠ املػت٣ٛ يف ًْٝٝ٘ اختكاقاتِٗ بعض يف ٜؿٛض إٔ األقػاّ ضؤغا٤ َٔ ألٟ جيٛظ

 ٚحيسز نتاب١ ايتؿٜٛض قطاض ٜهٕٛ ٖٛ يف َؿٛض ٖٛ َا يف ايتؿٜٛض جيٛظ ال ٚ ( ي٘ األع٢ً اإلزاضٟ )املػت٣ٛ االختكام 

 َٚٛازٙ.  ايتؿٜٛض َٛنٛع ؾٝ٘

 : ًٜٞ َا  اؾُع١ٝ يف يًتٛظٝـ ٜؿذلط  (:٠124 )َاز

 . اؾٓػ١ٝ غعٛزٟ ايعٌُ طايب ٜهٕٛ :إٔ) أ (

 .ايتٛظٝـ قٌ يًعٌُ املطًٛب١ اـدلات ٚ ايع١ًُٝ املؤٖالت ع٢ً سا٥عًا ٜهٕٛ :إٔ )ب(

 .ايٛظٝؿ١ تتطًبٗا ؾدك١ٝ َكابالت أٚ اختباضات َٔ  اؾُع١ٝ تكطضٙ قس َا ٓذاحب جيتاظ :إٔ) ز(

 .اؾُع١ٝ  ؼسزٖا اييت اؾ١ٗ َٔ طب١ٝ ؾٗاز٠ مبٛدب  طبٝا ال٥كًا ٜهٕٛ :إٔ) ز (

 (32(,)33(,)26املٛاز ) يف ايٛاضز٠ األسهاّ ٚ يًؿطٚط ٚؾكًا ايػعٛزٟ غرل تٛظٝـ اغتجٓا٤ :جيٛظ)) ٖـ 

 . املؿعٍٛ غاض١ٜ إقا١َ ٚيسٜ٘ ,  ايػعٛزٟ غرل يًعاٌَ بايٓػب١ بايعٌُ ي٘ َكطسًا ٜهٕٛ ٚإٔ ايعٌُ ْعاّ َٔ
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 .ايطب١ٝ ايًٝاق١ ؾطط عسا ايؿطٚط ٖصٙ َٔ أنجط أٚ ؾطط َٔ ايػعٛزٜني ايعٌُ طاييب إعؿا٤ يًذُع١ٝ ) ٚ( جيٛظ

 :ايتٛظٝـ َػٛغات

 باقٞ يف بايتعٝني اؾُع١ٝ إزاض٠ َسٜط خيتل ٚ ١ٝاؾاإلؾط ٚ ايكٝاز١ٜ ايٛظا٥ـ يف بايتٛظٝـ اجملًؼ خيتل (:125) َاز٠

 بايؿطٚط ٚ ايؿع١ًٝ ايعٌُ الستٝادات املعتُس٠ يًُٝعا١ْٝ ٚؾكًا اجملًؼ قبٌ َٔ املعتُس ٚ ايتٓعُٝٞ باشلٝهٌ ايؿاغط٠ ايٛظا٥ـ

 . اإلزاض٠ فًؼ ع٢ً عطن٘ بعس ٚظٝؿ١ يهٌ املطًٛب١ اـدل٠ ٚ

 :اآلت١ٝ عتباضاتايتٛظٝـ اال عٓس ٜطاع٢

 . اـًل ٚ ايهؿا٠٤ ٚ اـدل٠ سٝح َٔ املُتاظ٠ املػتٜٛات ع٢ً اؿكٍٛ (1

 . يًػعٛزٜني ايتٛظٝـ أٚي١ٜٛ (2

 ٖصٙ ايٛظٝؿ١ . يؿػٌ باؾُع١ٝ ايعاًَني أسس يذلق١ٝ األٚي١ٜٛ تعط٢ ايٛظا٥ـ إسس٣ ؾػٛض عٓس (3

 -:يًتٛظٝـ  ايعا١َ ايؿطٚط

 .اعتباضٙ إيٝ٘ ُضز قس ٜهٔ مل َا ايؿطف متؼ دطمي١ يف عًٝ٘ اؿهِ ٜػبل ٚمل ايػرل٠ سػٔ ٜهٕٛ إٔ -1

  .ايٛظٝؿ١ ؾطٚط سػب أٚ عاًَا عؿط غبع١ عٔ غٓ٘ ٜكٌ ال إٔ -2

 .ايعُط ٚ اـدل٠ ٚ املؤٖالت سٝح َٔ شلا املطؾح ايٛظٝؿ١ ايؿطٚط َػتٛيف ٜهٕٛ إٔ -3

 .املػتؿؿ٢ َٔ بتكطٜط طبٝا ال٥كًا ٜهٕٛ إٔ -4

املكابالت ايؿدك١ٝ ٜٚتِ ايتٛظٝـ سػب األع٢ً يف  ْكاط املؿان١ً ٚاييت ؼػب  ٚ االختباضات بٓذاح جيتاظ إٔ -5

 نايتايٞ:

 (  25/ زنتٛضاٙ   20/ َادػترل    15/ بهايٛضٜٛؽ   10/ زبًّٛ   5) املؤٌٖ / ثا١ْٜٛ   - أ

 ْكاط . 20اـدل٠ ايػ١ٓ بٓكطتني  ٚعس أقك٢  - ب

 ْكاط . 15ايسٚض٠ يف ْؿؼ اجملاٍ نٌ غاعتني تسضٜب١ٝ   بٓكط١ ٚعس أع٢ً   - ت

 ْكط٘    40املكاب١ً   - خ

 .ايتٛظٝـ ٚاييت ٖٞ ناآلتٞ َػٛغات ناؾ١ اغتٝؿا٤ -6
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 : ايتاي١ٝ املػتٓسات ٜكسّ إٔ ايتعٝني طايب ع٢ً

 ٚضخك١ اإلقا١َ ٚقٛض٠ ايػؿط دٛاظ قٛض٠ أٚ اؾٓػ١ٝ غعٛزٟ نإ إٕ يًُطابك١ األقٌ َع ايؿدك١ٝ ايبطاق١ َٔ قٛض٠ (1

 .ايؿإٔ ٖصا يف ايكازض٠ ايتعًُٝات َطاعا٠ َع ٚاؾسًا نإ إٕ املؿعٍٛ غاض١ٜ عٌُ

 .َٓٗا َكسق١ قٛض٠ أٚ عًُٞ َؤٌٖ ألع٢ً ؾٗاز٠ (2

 . َٓٗا َكسق١ قٛض٠ أٚ ايػابك١ باـدل٠ ؾٗاز٠ (3

 6× 4  َكاؽ سلػ١ٝ قٛض   4 (4

 .ايصٟ ؼسزٙ اؾُع١ٝ   املػتؿؿ٢ َٔ ايطب١ٝ يٝاقت٘ تجبت طب١ٝ ؾٗاز٠ (5

 .ايؿٗازات مجٝع (6

 .يبطاق١ ايعا١ً٥ يًُتعٚز  قٛض (7

 .اغتُاض٠ ايبٝاْات  (8
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 عكس ايعٌُ .

 األخط٣ يًُٛظـ ٚتٛزع إسساُٖا تػًِ , ايعطب١ٝ بايًػ١ ْػدتني َٔ حيطض عٌُ عكس مبٛدب املٛظـ تٛظٝـ ٜتِ (:126) َاز٠

 غرل أٚ املس٠ قسز ايعكس نإ إشا َٚا عًٝ٘ املتؿل ٚاألدط ايعٌُ بطبٝع١ بٝاًْا ايعكس اؾُع١ٝ ٜٚتهُٔ يس٣ خسَت٘ ًَـ يف

  ,نطٚض١ٜ بٝاْات ٚأ١ٜ َعني عٌُ ألزا٤ أٚ املس٠ قسز

 ايكازض٠ ٚايكطاضات ايعُاٍ ٚ ايعٌُ ْٚعاّ تعسٜالتٗا ٚ ايال٥ش١ ٖصٙ ألسهاّ خانعًا ايتعٝني إٔ اعتباض ع٢ً ايعكس يف ٜٚٓل

 ٚحيطض زًَٚا املعتُس ٖٛ ايعطبٞ ايٓل ٜهٕٛ إٔ ع٢ً ايعطب١ٝ ايًػ١ داْب إيٞ أخط٣ بًػ١ ايعكس ؼطٜط ٚجيٛظ , شلُا تٓؿٝصًا

 ايططف باغِ اؾُع١ٝ َسٜط أٚ اإلزاض٠ فًؼ ض٥ٝؼ ٜٚٛقع ايعطب١ٝ بايًػ١ ْػدتني َٔ عٌُ عكس اؾُع١ٝ يف ٜعني َٔ يهٌ

 .خسَت٘ مبًـ ايجا١ْٝ ٚؼؿغ يًُٛظـ ْػد١ تػًِ ٚ ,ايجاْٞ ايططف باغِ ٚاملٛظـ األٍٚ

 بني ايعكس تاضٜذ َٔ ًَٜٛا 15خالٍ  َؿطٚع عصض زٕٚ عًُ٘ َٗاّ ٜباؾط ال ايصٟ املٛظـ عكس يًذُع١ٝ إيػا٤ حيل (:127َاز٠ )

 نإ إشا يًًُُه١ ٚقٛي٘ ؾٛض اؾُع١ٝ  تكطف ؼت ْؿػ٘ ٜهع مل إشا ٚ املًُه١ زاخٌ َٔ َع٘ َتعاقسًا نإ إشا ايططؾني

 .اـاضز َٔ َع٘ َتعاقسًا

 يف تسخٌ ٚال يًعٌُ ايؿع١ًٝ ايعاٌَ َباؾط٠ تاضٜذ َٔ عًٝ٘ املذلتب١ اآلثاض اؾُٝع َٚٓتر غاضًٜا ايعٌُ عكس ٜعتدل : (128َاز٠ )

 ظ.املطن١ٝ ٚاإلداظ٠ األنش٢ عٝس ٚ ايؿطط عٝس إداظ٠ ايتذطب١ ؾذل٠ سػاب

 ٚ قطاس١ عكسٙ يف ٜٓل مل َا ايتذطب١ ؼت ايػابك١ يًُٛاز ٚؾكًا  اؾُع١ٝ يس٣ ٜعٌُ ايصٟ املٛظـ ٜعتدل ال (:129َاز٠ )

 ٚجيٛظ , َٜٛا تػعني تتذاٚظ أال بؿطط ٚانش١ بكٛض٠ عًُ٘ عكس يف ايتذطب١ َس٠ ؼسز ٚ ,ايتذطب١ ؼت َعني أْ٘ ع٢ً نتاب١

 َٛاٜ  تػعني عٔ تعٜس ال ملس٠ ثا١ْٝ ػطب١ يؿذل٠ ٚشيو املٛظـ َع باالتؿام املٓؿأ٠ يس٣ أخط٣ َط٠ ايتذطب١ ؼت املٛظـ ٚنع

 .ايعٌُ ْعاّ َٔ(53(,)54) املازتني سهِ ٚؾل آخط عٌُ أٚ أخط٣ ١َٓٗ يف تهٕٛ إٔ بؿطط

 ايعٌُ عكس ؾػذ يًذُع١ٝ داظ عًٝ٘ املتؿل ايعٌُ بٛادبات يًكٝاّ ايتذطب١ ؾذل٠ خالٍ املٛظـ قالس١ٝ تجبت مل إشا (:130) َاز٠

 أغباب ٜبسٟ يهٞ ايؿطق١ ي٘ تتاح إٔ بؿطط ايعٌُ ْعاّ َٔ (6) ؾكط٠( 80) يًُاز٠ ٚؾكًا تعٜٛض أٚ إْصاض أٚ ؾأ٠اَه زٕٚ

 .يًؿػذ َعاضنت٘

 إال ايهتاب١ٝ َٛاؾكت٘ بػرل عًٝ٘ املتؿل ايعٌُ عٔ دٖٛطًٜاًا اختالؾ خيتًـ بعٌُ ايعاٌَ تهًٝـ  يًذُع١ٝ جيٛظ ال (:131) َاز٠
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 إٔ ع٢ً ٚ ايػ١ٓ يف ًَٜٛا ثالثني تتذاٚظ ال َؤقت١ بكؿ١ شيو ٜهٕٛ إٔ ع٢ً , ايعٌُ طبٝع١ تكتهٝ٘ ٚمبا ايهطٚض٠ ساالت يف

 . ايػعٛزٟ غرل يًعاٌَ بايٓػب١ شيو األَط ٜكتهٞ سني ايعٌُ ضخك١ يف امل١ٓٗ تػٝرل ؾإٔ يف ايالظ١َ اإلدطا٤ات تتدص

 ْٗصا َٓؿأ نإ إشا إقاَت٘ قٌ تػٝرل ٜكتهٞ آخط َهإ إىل األقًٞ عًُ٘ َكط َٔ  املٛظـ ْكٌ جيٛظ ال:  (ايٓك132ٌ) َاز٠

 .ايعٌُ طبٝع١ تكتهٝ٘ َؿطٚع غبب ي٘ ٜهٔ مل ٚأ دػِٝ نطضًا بايعاٌَ ًٜشل إٔ ايٓكٌ

 َا أَتعتِٗ ْكٌت ْؿكا َع ايٓكٌ تاضٜذ يف َع٘ ٜكُٕٝٛ ممٔ ؾطعا ٜعٛشلِ َٚٔ ْكً٘ ْؿكات املٓكٍٛ املٛظـ ٜػتشل (:133َاز٠ )

 .املٛظـ ب١غض ع٢ً بٓا٤ ايٓكٌ ٜهٔ مل

ٜتِ ايتعاقس يبعض ايٛظا٥ـــ ع٢ً أغاؽ ؾٗطٟ أٚ عٌُ دع٥ٞ , ٚشيو بٓا٤ ع٢ً تٛقٝات اإلزاض٠ املع١ٝٓ  ( : 134َاز٠ )  

 ٚمبٛاؾك١ قاسب ايكالس١ٝ .

 تهٕٛ َس٠ ايعكس يًُٛظؿني) غ١ٓ ٚاسس٠ ( أَا بايٓػب١ يًعُاي١ ؾتهٕٛ َس٠ ايعكس ) غٓتإ (.  (: 135َاز٠ )  

 :تكاضٜط األزا٤ 

 غاٜت٘ َٛعس يف أزا٤ تكطٜط َٛظـ نٌ عٔ ٜٚطؾع املٛظؿني ؾُٝع زٚض١ٜ بكؿ١ األزا٤ عٔ اؾُع١ٝ تكاضٜط تعس (:136َاز٠ )

 : ايتاي١ٝ يًعٓاقط ٚاملتهُٔ ايٛظٝؿٞ األزا٤ تكِٝٝ تكطٜط منٛشز سػب ايتعاقس١ٜ ايػ١ٓ ْٗا١ٜ قبٌ ؾٗطٜٔ

 .)ايهؿا٠٤(  إتكاْ٘ ٚزضد١ ايعٌُ ع٢ً املكسض٠ -1

 .اؾُع١ٝ  ٚعُال٤ ظَال٥٘ ٚ ضؤغا٥٘ َع تعاْٚ٘ َٚس٣ املٛظـ غًٛى -2

 .املٛاظب١ -3

 تكطٜط ٜطؾعـ َٛظ أٟ تعٝني ٚعٓس ,اإلزاض٠ َسٜط َٔ ٜعتُس إٔ ع٢ً يًعاٌَ املباؾط ايط٥ٝؼ مبعطؾ١ ايتكطٜط ُٜعس (:137) َاز٠

 .تعٝٝٓ٘ َٔ ؾٗطٜٔ خالٍ عٓ٘ أزا٤

 :اآلت١ٝ ايتكسٜطات بأسس ايتكطٜط يف املٛظـ أزا٤ ٜكِٝ (: 138) َاز٠

 غرل َطنٞ ( –دٝس  - ًا دس دٝس -)ممتاظ

 ايتعًِ ايكٛاعس ؾل ٚ ايتكطٜط َٔ ٜتعًِ إٔ يًُٛظـ ٚحيل اعتُازٙ ؾٛض ايتكطٜط َٔ بكٛض٠ املٛظـ خيطط (:139َاز٠ )

 .ايال٥ش١ ٖصٙ يف عًٝٗا املٓكٛم
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 :ايعالٚات   

 املعتُس . ايُٓٛشز ٚسػب ايٛظٝؿٞ األزا٤ تكاضٜط ع٢ً بٓا٤ً ايػ١ٜٛٓ ايعال٠ٚ املٛظـ ميٓح (:140) َاز٠

 :ًٜٞ ٚنُا بٓا٤ ع٢ً ايطاتب األغاغٞ يًُٛظـ متٓح اييت ايػ١ٜٛٓ ايعال٠ٚ ٓػب١ي ايتكسٜط أغاؽ األزا٤ تكاضٜط تعتدل  (:141) املاز٠

 5ايػ١ٜٛٓ   ايعال٠ٚ ممتاظ تكسٜط.% 

 4ايػ١ٜٛٓ ايعال٠ٚ دسًا دٝس تكسٜط%. 

 3ايػ١ٜٛٓ ايعال٠ٚ دٝس %. 

 حيل يإلزاض٠  َٓح ايعالٚات أٚ َٓعٗا بٓا٤ ع٢ً املكسضات املاي١ٝ يًذُع١ٝ .  : ( 142املاز٠ )  

 (:143) َاز٠

 غ١ٓ َهٞ بعس األقٌ ع٢ً دٝس زضد١ ع٢ً ايسٚضٟ تكطٜطٙ يف سكٌ َت٢ ايسٚض١ٜ ايعال٠ٚ الغتشكام َؤٖاًل املٛظـ ٜهٕٛ - أ

 . ايػابك١ ايعال٠ٚ ع٢ً سكٛي٘ تاضٜذ َٔ أٚ باـس١َ ايتشاق٘ تاضٜذ َٔ نا١ًَ

 - :ايتاي١ٝ يًهٛابط ٚؾكا اغتجٓا١ٝ٥ عال٠ٚ ايعاٌَ َٓح اؾُع١ٝ إلزاض٠ جيٛظ - ب

 اغتجٓا١ٝ٥ عال٠ٚ املٛظـ مبٓح اإلزاض٠ َسٜط ضؾع . 

 ططٜك١ إىل ٜتٍٛقٌ نإٔ ,دسٜسًا ؾ٦ٝا يًعٌُ خالي٘ َٔ أناف يًذُع١ٝ باضظ دٗس ٚ اغتجٓا١ٝ٥ أعُاٍ املٛظـ قسّ إشا 

 اقتكاز ؼكٝل َٔ تتُهٔ أٚ ايعٌُ خطٛات ٚؽتكط ,اإلدطا٤ات تبٍػط أٚ ,اؾٗس أٚ ايٛقت بعض تّٛؾط يألزا٤ دسٜس٠

 . املاي١ٝ اؾُع١ٝ َٛاضز ظٜاز٠ أٚ ,ْاؾع١ اقذلاساٍت يإلزاض٠ تكٍسّ أٚ ,ايٍتهايٝـ يف

 االغتجٓا١ٝ٥ ايعال٠ٚ َٓح ع٢ً اإلزاض٠ فًؼ َٛاؾك١. 

 : ايذلقٝات
 :  ايتاي١ٝ ايؿطٚط ؾٝ٘ تٛاؾطت َت٢ اإلزاض٠ فًؼ َٔ بكطاض أع٢ً ٚظٝؿ١ إىل يًذلق١ٝ َػتشكًا املٛظـ ٜهٕٛ (:144) َاز٠

 .األع٢ً أٚ  ٚظٝؿ١ دسٜس٠ ايٛظٝؿ١ يف ايؿاغط ٚدٛز ) أ (

 .إيٝٗا أٚ ٜهٕٛ قس قسّ أزا٤ً ٜػتطٝع َٔ خالي٘ ؾػٌ ايٛظٝؿ١  يًذلق١ٝ املطؾح ايٛظٝؿ١ ؾػٌ َؤٖالت تٛاؾط ) ب(

 . االغتجٓا١ٝ٥ ايذلق١ٝ َٓح ع٢ً اإلزاض٠ فًؼ َٛاؾك١) ز(

 ٜعسٍ ايطاتب يًُٛظـ ايصٟ متت تطقٝت٘ ٚؾكا يًػًِ اـام بايطٚاتب ٚميٓح َعاٜا ايٛظٝؿ١ اؾسٜس٠  َٔ تاضٜذ ايذلق١ٝ .   ( : 145َاز٠  ) 
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 ايتسضٜب ٚايتأٌٖٝ .ثآًَا/ 

 (:146) َاز٠

 إسالٍ مت َٔ قٝس ٜٚتِ , ايػعٛزٜني غرل قٌ يًشًٍٛ ًَٗٓٝا ٚإعسازِٖ ايػعٛزٜني َٛظؿٝٗا ٚتأٌٖٝ بتسضٜب اؾُع١ٝ أ/ تكّٛ

 .ايػطض ٖصا املعسٍ ايػذٌ يف ايػعٛزٜني غرل َٔ غرلِٖ قٌ ِٖ

 ٜهٕٛ إٔ ع٢ً  ايٛظٝؿ١ٝ َػت٣ٛ نؿا٤تِٗ يطؾع َٛظؿٝٗا يتسضٜب بطْاَر بٛنع اإلَهاْات تٛؾط سػب ٚ اؾُع١ٝ ب/ تكّٛ

 . االغتشكام ٚأٚي١ٜٛ االستٝاز سػب شيو

 بٗسف ايكسز ٖصا يف تعس اييت ايدلاَر ٚؾل ٚؾًٓٝا زٚضًٜا تأٖٝاًل ٚ تسضٜبا ايػعٛزٜني ايعُاٍ ٚتأٌٖٝ تسضٜب ٜتِ (:147) َاز٠

 .املكذلس١ ايسٚضات ع٢ً اجملًؼ َٛاؾك١ ٚ  اإلزاض٠ َسٜط اقذلاح سػب َعاضؾِٗ ٚت١ُِٝٓ َٗاضاتٗ ٚتطٜٛط ػسٜس

 بايعٌُ أؾٗط 3 ملس٠ تسضٜب٘ مت ايصٟ املٛظـ ًٜتعّ ٚ ايتأٌٖٝ أٚ ايتسضٜب ؾذل٠ اٍٛط املٛظـ أدط قطف ٜػتُط : (148) َاز٠

 .ايسٚض٠ أثٓا٤ ي٘ قطف َا املٛظـ سكٛم َٔ ؾٝشػِ املس٠ إنُاٍ عسّ عٓس ٚ ناٌَ عاّ ملس٠ باؾُع١ٝ

 االْتساب. ٚ ايعٛز٠ ٚ ايصٖاب يف ايػؿط تصانط ٚتؤَٔ ايتأٌٖٝ ٚ ايتسضٜب تهايٝـ اؾُع١ٝ تتشٌُ (:149) َاز٠

 , شيو غبٌٝ يف قطؾتٗا عًٝ٘ اييت ايٓؿكات ناؾ١ ؼًُ٘ إٔ ٚ املٛظـ تأٌٖٝ أٚ تسضٜب تٓٗٞ إٔ يًذُع١ٝ جيٛظ (:150) َاز٠

 :  اآلت١ٝ اؿاالت يف ٚشيو

 .شيو يف داز غرل أْ٘ تأًٖٝ٘ أٚ تسضٜب٘ تتٛىل اييت اؾ١ٗ عٔ ايكازض٠ ايتكاضٜط يف ثبت إشا ) أ (

 . َكبٍٛ عصض زٕٚ يصيو احملسز املٛعس قبٌ ايتأٌٖٝ أٚ ايتسضٜب املٛظـ إْٗا٤ قطض إشا )ب(

 

 

 

 



 

 

 قـاؾــعــــ١ اـــــــــــطز –َــٓـــطـــكـــ١ ايـطٜـــاض  –املُــًـــهــــ١ ايعـــطبـــٝــــ١ ايــػــعـــٛزٜــــــ١ 
 

59 

 

 ِٝ األزا٤ .ٝتك

 : َطاسٌ ع١ًُٝ تكِٝ األزا٤( 151َاز٠ ) 

 تًتعّ اؾُع١ٝ بايكٝاّ بع١ًُٝ تكِٝ األزا٤ َٔ املطاسٌ اآلت١ٝ : 

تتهٕٛ ٖصٙ املطس١ً َٔ ع١ًُٝ ؼسٜس املٗاّ ايٛظٝؿ١ٝ اـاق١ بتكِٝٝ األزا٤  ؼسٜس املٗاّ ايٛظٝؿ١ٝ يتكِٝٝ األزا٤ : -1

يًُٛظـ ٚنٝؿ١ٝ قٝاغٗا ٚتهٕٛ عاز٠ يف بسا١ٜ ايػ١ٓ ٚمبا ٜتذاٚظ ايؿٗط األٍٚ ؾٝٗا َٚعتُس٠ ع٢ً ايٛقـ ٚايتشًٌٝ 

 ايٛظٝؿٞ يًٛظٝؿ١ .

ادتُاعات قكرل٠ ضزل١ٝ ٚغرل ضزل١ٝ بني املسٜط تكِٝٝ األزا٤ املػتُط :  ٚتتُجٌ ع١ًُٝ تكِٝ األزا٤ املػتُط يف عكس  -2

 َٚٛظؿ١ ٚاييت بٗا تتِ َكاض١ْ أزا٤ املٛظـ َع األزا٤ املتٛقع َٓ٘.

تكِٝٝ األزا٤ : ) عٓس بسا١ٜ ايػ١ٓ ( : ٜتُجٌ تكِٝٝ األزا٤ بايتكِٝٝ ايٓٗا٥ٞ ألزا٤ املٛظـ باملكاض١ْ َع املٗاّ ايٛظٝؿ١ٝ املطًٛب  -3

عٛاٌَ ايتكِٝٝ ٚؼسٜس ْتٝذ١ ايتكِٝٝ ايه١ًٝ , ٚجيب إٔ تطادع ايٓتا٥ر ٚاملٛاؾك١ عًٝٗا َٔ قبٌ نٌ َٔ املٛظـ ايكٝاّ بٗا , ٚ

 َٔ املسٜط َٚٛظؿ٘ .

 : نٛابط َطاسٌ تكِٝٝ األزا٤(  152َـــــاز٠ ) 

 املطس١ً األٚىل : ؼسٜس املٗاّ ايٛظٝؿ١ٝ يتكِٝٝ األزا٤ :  -1

يٛظٝؿ١ٝ املطًٛب١ َٔ املٛظـ ايكٝاّ بٗا ٚاألٚظإ ايٓػب١ٝ يتًو املٗاّ , ٚؾكا يتكِٝٝ ٜتٛدب ع٢ً َسٜط اإلزاض٠ ؼسٜس املٗاّ ا –ا 

 املتطًبات ايٛظٝؿ١ َٚػ٦ٛيٝاتٗا , ٚايكسضات ٚاملٗاضات املطًٛب١ َٔ املٛظـ ؼكٝكٗا .

 األٚظإ ايٓػب١ٝ ملٛظؿ٘ .ٜكّٛ َسٜط اإلزاض٠ مبٓاقؿ١ ٚؾطح املٗاّ ايٛظٝؿ١ٝ َٚهْٛات األزا٤ ايٛظٝؿٞ , ٚايكسضات ٚاملكاٜٝؼ ٚ _ب

 َٗاّ ٚظؿٝ٘ ض٥ٝػ١ يهٌ ٚظٝؿ١, ٜٚعتُس شيو ع٢ً املػت٣ٛ ايٛظٝؿٞ يًٛظٝؿ١ . 8إىل  5جيب إٔ ٜتِ َٔ  _ت

 املطس١ً ايجا١ْٝ : تكِٝٝ األزا٤ املػتُط :-2

ـ ٚعٛاٌَ ايتكِٝٝ جيب ع٢ً املسٜط املباؾط َطادع١ أزا٤ املٛظـ خالٍ  ايتكِٝٝ , ٚتكِٝٝ ططم أزا٤ ٚقٝاؽ أزا٤ املٛظ  -أ

 املتؿل عًٝٗا خالٍ َطس١ً ؼسٜس املٗاّ ايٛظٝؿ١ٝ يتكِٝٝ األزا٤.
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 جيب إٔ ٜتِ عكس ادتُاعات قكرل٠ َٓتع١ُ َع املٛظـ يتكِٝٝ أزا٤ٙ بؿهٌ َػتُط.  -ب

  جيب إٔ تٗسف ع١ًُٝ تكِٝ األزا٤ املػتُط إىل : - أ

 َكاض١ْ َباؾط٠ بني األزا٤ ايؿعًٞ ٚاملطًٛب .-1

 ٛات ٚايتشػٝٓات املطًٛب١ يف أزا٤ املٛظـ ٚؾ٢ ايهؿا٤ات املطًٛب١ يؿاغٌ ايٛظٝؿ١.ؼسٜس ايؿذ-2

 َٓاقؿ١ ٚتعسٌٜ ْؿاطات ايعٌُ ٚأٚيٜٛات٘ يهُإ ؼكٝل املطاز َٔ ايتكِٝٝ . -3

 جيب إٔ تؿٌُ ع١ًُٝ تكِٝٝ األزا٤ غرل املػتُط ع٢ً اآلتٞ :  - ب

 تٛدٝ٘ األزا٤ . _1                                                  

 َطاقب١ األزا٤. _2

 . اإلؾطاف ٚاإلضؾاز _3

 تكسِٜ ٚاغتكباٍ اآلضا٤ ٚاخص اإلضؾازات . _4

 . تعسٌٜ تٛقعات األزا٤ _5

 

 املطس١ً ايجايج١ تكِٝٝ األزا٤ :  -3

 تًتعّ اؾُع١ٝ بايتأنس َٔ إٔ نٌ َٛظـ حيكٌ ع٢ً ْتٝذ١ تكِٝ أزا٤ٙ يف ايٛقت احملسز. -

 إٔ ٜكٛز تكِٝٝ األزا٤ إىل ؼسٜس ايؿذٛات يف املٗاضات ٚايهؿا٤ات. جيب  -

خيطط املٛظـ بكٛض٠ َٔ تكِٝٝ األزا٤ ؾٛض اعتُازٙ ٚحيل يًُٛظـ إٔ ٜتعًِ َٔ ايتكطٜط ٚؾكا يكٛاعس ايتعًِ املٓكٛم  -

 عًٝٗا يف ايال٥ش١ .

 جيب إٔ ٜٛقع املسٜط َٚٛظؿ٘ ع٢ً منٛشز تكِٝٝ األزا٤. -

َٚٛظـ يف اؾُع١ٝ تكسِٜ املكذلسات يتععٜع ؾعاي١ٝ ٚعساي١ ْعاّ تكِٝٝ األزا٤ , ٚايتأنس َٔ تٛاؾك٘ ع٢ً نٌ إزاض٠  -

 املػتُط َع أٖساف اؾُع١ٝ اإلغذلاتٝذ١ٝ .

جيب إٔ تتِ َطادع١ ٚتطٜٛط َٚطاقب١ ْعاّ تكِٝٝ األزا٤ َٔ قبٌ اؾُع١ٝ يًتأنس َٔ ؼكٝل َتطًبات ٚأٖساف اؾُع١ٝ  -

 ٚخطط عًُٗا .
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 ططم تكِٝٝ األزا٤ :(  153ــــاز٠ ) َـــ

إٔ ْعاّ تكِٝٝ األزا٤ اـام باؾُع١ٝ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ايتكِٝٝ عٔ ططم املٗاّ ايٛظٝؿ١ٝ ٢ٖٚ , املعطؾ١ , املٗاضات , 

ٚايكسضات ٚايػًٛنٝات ايهطٚض١ٜ , ٚاملتطًبات األغاغ١ٝ يًكٝاّ بايعٌُ بؿهٌ ؾعاٍ , ٜٚتِ تكِٝٝ املٗاضات ٚقسضات املٛظـ 

 ٚاملٗاضات يس٣ املٛظـ عٓس قٝاَ٘ مبٗاّ َٚػؤٚيٝات ايٛظٝؿ١  بؿهٌ ٚانح َٔ خالٍ تكِٝٝ َػت٣ٛ ايكسضات

 : أسهاّ عاَــــــ٘(  154َــــــاز٠ ) 

ٜٚتِ ػُٝع ْتا٥ر ايتكِٝٝ  يف ْٗا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ  / ٜتِ تكِٝٝ أزا٤ املٛظـ باؾُع١ٝ بؿهٌ ضبع غٟٓٛ  ) نٌ ثالث١  أؾٗط (1

 ٚاخص َتٛغطُٗا يتشسٜس تكِٝٝ املٛظـ ايػٟٓٛ .

 / ٜؿٌُ ْعاّ تكِٝٝ األزا٤ مجٝع املٛظؿني باؾُع2١ٝ

 نٌ غ١ٓ عٓس بسا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ ٚمبس٠ ال تتذاٚظ ؾٗط ٚاسسا. ٠َط / ٜتِ تكِٝٝ األزا٤ ضزلًٝا3

/  جيب إدطا٤ ع١ًُٝ تكِٝٝ األزا٤ بأغًٛب قطٜح ٚعازٍ , ٚجيب إٔ تعتدل ع١ًُٝ تكِٝٝ األزا٤ ع٢ً أْٗا ػطب١ اجياب١ٝ يهٌ 4

 ٛظـ َٚكِٝ األزا٤.َٔ امل

/  جيب إٔ ٜتِ ايذلنٝع ع٢ً تطٜٛط األزا٤ ,ٚنٌ َطادع١ يألزا٤ جيب إٔ تػذٌ ْؿاطات ايتطٜٛط ٚؼكٝكٗا خالٍ ايػ١ٓ 5

 املكب١ً .

 / جيب إٔ ٜهٕٛ املٛظـ قس قه٢ يف اـس١َ غت١ أؾٗط ع٢ً األقٌ ست٢ ٜهٕٛ َؤٖــــــــال يع١ًُٝ تكِٝٝ األزا٤ .6

ظـ ؼت إؾطاف أنجط َٔ َسٜط َباؾط  ٜتِ تٛسٝس اإلؾاز٠ َٔ َكازض َتعسز٠ ,نُا ٜتِ تكِٝٝ األزا٤ /  يف ساٍ عٌُ امل7ٛ

 نٓػب١ ٚؾكًا يًؿذل٠ اييت أَهاٖا املٛظـ ؼت إؾطاف نٌ َسٜط.

شا أٚقـ املٛظـ بػبب أَين عٔ عًُ٘ ألَط ؾدكٞ ٚناْت َس٠ إٜكاؾ٘ تعٜس عٔ غت١ أؾٗط ٜؤدٌ تكِٝٝ أزا٥٘ ؿني إ/ 8

 تكِٝٝ أزا٥٘ مبا تبك٢ َٔ ايػ١ٓ . ْت٢ٗ اإلٜكاف بعسّ قسٚض سهِ ؾطعٞ عًٝ٘ ٜتِاإْٗا٤ اإلٜكاف ؾإشا 

 / إشا أٚقـ املٛظـ بػبب خام باؾُع١ٝ ؾال ٜؤدٌ تكِٝٝ أزا٥٘ .9

ٜعطض أَط املٛظـ ايصٟ قِٝ أزا٥٘ بسضد١ َتٛغط يػٓتني َتتايٝتني ع٢ً قاسب ايكالس١ٝ حملاغبت٘ ٚايٓعط يف ْكً٘ / 10

يٛظٝؿ١ يف ْؿؼ َػتٛاٙ ايٛظٝؿٞ تهٕٛ أنجط َال١ُ٥ ي٘ ؾإشا مت تكسٜطٙ بتكطٜط تايٞ مبطتب١ نعٝـ أٚ َتٛغط١ أْٗٝت 

 خسَت٘ .

 اإلزاض١ٜ ( ايصٟ حيكٌ ع٢ً تكِٝٝ أزا٤ بسضد١ نعٝـ خالٍ غٓتني َتتايٝتني . ٜتِ إْٗا٤ خس١َ املٛظـ ) ظُٝع املػتٜٛات/11
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 :   غًِ ايطٚاتب عاؾطًا/ 

 بسٍ  إؾطاف  بسٍ  إزاض٠ 

 ) يطؤغا٤  األقػاّ (

  ايطاتب األغاغٞ

 َع بسٍ ايػهٔ

 ايبٓس ايتكٓٝـ

 ايػعٛزٜٕٛ 

 ) خام باملسٜط ايتٓؿٝصٟ

 ( َٚسضا٤ ايؿطٚع 

  ايػعٛزٜٕٛ  ايٛاؾسٕٚ  ايػعٛزٜٕٛ  ايٛاؾسٕٚ 

سس 

 أع٢ً

سس 

 أز٢ْ

سس 

 أع٢ً

سس 

 أز٢ْ

 1 ايسضد١ ايعُاي١ٝ 1500 3000 800 1500   

 2 املتٛغط١ ٚايجا١ْٜٛ  3000 3500 1500 2500 250 150 300

 3 ايسبًّٛ  3000 4000 2000 3000 300 200 400

 4 بهايــــــٛضٜٛؽ 3000 5000 2000 4000 400 300 500

 5 َادػـــتـــــــــٝـــط 4000 7000 3000 4500 400 300 550

 6 زنتــــــــــــــٛضاٙ 5000 10000 4000 5000 500 400 600

 

 تعًُٝــــــــــــات

بني اؿس األز٢ْ ٚاؿس األع٢ً ٚبعطض َٔ َسٜط اؾُع١ٝ ٚبكطاض َٔ فًؼ اإلزاض٠ بٓا  / تعٝني املٛظـ ع٢ً غًِ ايطٚاتب َا1

 ع٢ً خدلات٘ َٚؤٖالت٘ ايع١ًُٝ .

% يف اسس ايػٓٛات عٓسَا ٜكسّ أعُاٍ ًَُٛغ١ ٚدٗس باضظ يًذُع١ٝ 10/  جيٛظ ملسٜط اإلزاض٠  إعطا٤ املٛظـ عال٠ٚ غ١ٜٛٓ 2

 بعس َٛاؾك١ فًؼ اإلزاض٠ .

 ٔ بٓس يبٓس سػب ايؿٛاغط  ْٚكاط املؿان١ً بني املٛظؿني إشا نإ ٖٓاى أنجط َٔ َٓاؾؼ َػتشل يًذلق١ٝ./ ايذلق١ٝ 3َ

 / حيل يًذُع١ٝ إٔ تعٜس ع٢ً  غًِ ايطٚاتب املٛنح أعالٙ مبا حيكل َكًش١ ايعٌُ .4

 ؾٗط .  12ٚثالث١ اؾٗط يًُتعٚز ٚتكػِ ع٢ً  / ٜكػِ ايطاتب االغاغٞ يف َػرل ايطٚاتب مبعسٍ ؾٗطٜٔ يًعاظ5ٕ
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 الباب السابع

 

 اجلـــساءات ملــحــــق
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 دسٍٚ املدايؿـــــــــات

 كايؿات تتعًل مبٛاعٝس ايعٌُ :

 اؾـعا٤

 ) ايٓػب١ احملػ١َٛ ٖٞ ْػب١ ّ ايَٝٛٞ (
 ْٛع املدايؿ١

 

 

 املط٠ ايطابع١ ّ 

املط٠ 

 ايجايج١

املط٠ 

 ايجا١ْٝ

املط٠ 

 االٚيـــ٢

20% 10% 5% 

إْصاض 

 نتابٞ

زقٝك١ زٕٚ إشٕ أٚ  15ايتأخط عٔ َٛاعٝس اؿهٛض يًعٌُ يػا١ٜ 

 1\1 عصض َكبٍٛ ٚمل ٜذلتب ع٢ً شيو تأخرل اآلخطٜٔ ,

50% 25% 15% 

إْصاض 

 نتابٞ

زقٝك١ زٕٚ إشٕ أٚ  15ايتأخط عٔ َٛاعٝس اؿهٛض يًعٌُ يػا١ٜ 

 2\1 اآلخطٜٔ .عصض َكبٍٛ ٚتطتب ع٢ً شيو تعطٌٝ 

50% 25% 15% 10% 

زقٝك١  30زقٝك٘ يػا١ٜ  15ايتأخط عٔ اؿهٛض يًعٌُ أنجط َٔ 

زٕٚ إشٕ أٚ عصض َكبٍٛ ٚمل ٜذلتب ع٢ً شيو تعطٌٝ عٌُ 

 3\1 اآلخطٜٔ

 %25 %50 %75 ٜــــــّٛ

زقٝك١  30زقٝك٘ يػا١ٜ  15عٔ اؿهٛض يًعٌُ أنجط َٔ  ايتأخط

 4\1 زٕٚ إشٕ أٚ عصض َكبٍٛ ٚتطتب ع٢ً شيو تعطٌٝ عٌُ اآلخطٜٔ

 %15 %30 ٜــــــّٛ َٜٛــــإ

زقٝك٘ 60زقٝك٘ يػا١ٜ  30ايتأخط عٔ اؿهٛض يًعٌُ أنجط َٔ 

زٕٚ إشٕ أٚ عصض َكبٍٛ ٚمل ٜذلتب ع٢ً شيو تعطٌٝ عٌُ 

 5\1 اآلخطٜٔ

 %30 %50 ٜــــــّٛ َٜٛــــإ

زقٝك١ 60زقٝك١ يػا١ٜ  30ايتأخط عٔ اؿهٛض يًعٌُ أنجط َٔ 

 6\1 زٕٚ إشٕ اٚ عصض َكبٍٛ تطتب ع٢ً شيو تعطٌٝ عٌُ اآلخطٜٔ

 خكِ ثالث١ أٜاّ

خكِ 

 َٜٛإ

خكِ 

ّٜٛ 

إْصاض 

 نتابٞ

ايتأخرل عٔ اؿهٛض يًعٌُ َس٠ تعٜس ع٢ً غاع١ زٕٚ إشٕ اٚ 

تطتب اٚ مل ٜذلتب  ع٢ً شيو تعطٌٝ عٌُ  ا٤َكبٍٛ غٛ عصض 

 اآلخطٜٔ

 1\7 

 %10 %25 ٜـــــــّٛ

إْصاض 

 نتابٞ
تطى ايعٌُ أٚ االْكطاف قبٌ املٝعاز زٕٚ أشٕ أٚ عصض مبا ال 

 باإلناؾ١ ؿػِ ادط َس٠ تطى ايعٌُ 8\1 زقٝك١ 15ٜتذاٚظ 
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 %10 %25 %50 ٜـــــــّٛ

قبٌ املٝعاز زٕٚ إشٕ أٚ عصض مبا  تطى ايعٌُ أٚ االْكطاف

 9\1 زقٝك١ 15ٜتذاٚظ 

 %10 %25 ٜـــــــّٛ

إْصاض 

 نتابٞ

ايبكا٤ يف أَانٔ ايعٌُ أٚ ايعٛز٠ إيٝٗا بعس اْتٗا٤ َٛاعٝس ايعٌُ 

 10\1 بسٕٚ َدلض.

 أضبع٘ أٜاّ

ثالث١ 

 ٜـــــــّٛ َٜٛإ أٜاّ
 ايػٝاب زٕٚ إشٕ أٚ عصض َكبٍٛ َٔ ّٜٛ إىل ثالث١ أٜاّ

 

 باإلناؾ١  ؿػِ  أدط٠ َس٠ ايػٝاب 11\1 

 ؾكٌ َع املهاؾأ٠

ايػٝاب زٕٚ إشٕ َهتٛب أٚ عصض َكبٍٛ َٔ أضبع١  أٜاّ إىل غت١  َٜٛإ ثالث١ أٜاّ أضبع١ أٜاّ 

 بإناؾ١ إىل سػِ َس٠ ايػٝاب 12\1 أٜاّ

 أضبع٘ أٜاّ مخػ٘ أٜاّ ؾكٌ َع املهاؾأ٠

 باإلناؾ١ ؿػِ َس٠ ايػٝاب 13\1 غبع٘ إىل عؿطٙ أٜاّ ايػٝاب زٕٚ إشٕ نتابٞ أٚ عصض َكبٍٛ َٔ

ايؿكٌ زٕٚ َهاؾأ٠ أٚ تعٜٛض ع٢ً إٔ ٜػبك٘ إْصاض 

نتاب١ بعس ايػٝاب َس٠ مخؼ أٜاّ يف ْطام سهِ املاز٠ 

 َٔ ايٓعــــــــاّ 80

االْكطاع عٔ ايعٌُ زٕٚ غبب َؿطٚع َس٠ تعٜس ع٢ً عؿطٙ أٜاّ 

 َتك١ً

 1\14 

زٕٚ َهاؾأ٠ أٚ تعٜٛض ع٢ً إٔ ٜػبك٘ إْصاض  ايؿكٌ

نتابٞ بعس ايػٝاب َس٠ عؿطٙ أٜاّ يف ْطام سهِ املاز٠ 

 ( َٔ ايٓــعا80ّ)

ايػٝاب املٓكطع زٕٚ غبب َؿطٚع َسزا تعٜس يف فُٛعٗا ع٢ً 

 عؿطٜٔ َٜٛا يف ايػ١ٓ ايٛاسس٠

 1\15 
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 كايؿات تتعًل بتٓعِٝ ايعٌُ :

 )ايٓػب١ احملػ١َٛ ٖٞ ْػب١ َٔ األدط ايَٝٛٞ(

 
  ّ ْٛع املدايؿ١

 املط٠ ايطابع١

 

 

 املط٠ ايجايج١

 

 

 املط٠ ايجا١ْٝ

 

 

 املط٠ األٚىل

 

 ٜـّٛ
50 % 20 % 10 % 

 1/2 ايتٛادس زٕٚ َدلض يف غرل َهإ ايعٌُ أثٓا٤ ٚقت ايسٚاّ

25 % 15 % 10 % 
 2/2 اغتكباٍ ايعا٥طٜٔ يف أَانٔ ايعٌُ زٕٚ إشٕ َٔ اإلزاض٠ . إْصاض نتابٞ

25 % 15 % 10 % 
 إْصاض نتابٞ

األنٌ يف َهإ غرل املهإ املعس ي٘ أٚ يف غرل  أٚقات 

 ايطاس١ .
3/2 

 4/2 ايّٓٛ أثٓا٤ ايعٌُ إْصاض نتابٞ % 10 % 15 % 25

25 % 15 % 10 % 
 5/2 تػتسع٢ ٜكع١ َػتُط٠ ايّٓٛ يف اؿاالت اييت إْصاض نتابٞ

 ٜــــّٛ َٜٛــــإ
50 % 25 % 

 6/2 ايتالعب يف إثبات اؿهٛض ٚ االْكطاف .

 َٜٛــــإ

 
 ٜــــّٛ

عسّ إطاع١ األٚاَط ايعاز١ٜ اـاق١ بايعٌُ أٚ عسّ  % 25 % 50

تٓؿٝص ايتعًُٝات اـاق١ بايعٌُ ٚاملعًٔ عٓٗا يف َهإ 

 ظاٖط

7/2 

ؾكٌ َع 

 املهاؾأ٠
 ثالث١ أٜاّ أٜاّمخػ٘ 

 َٜٛــــإ

 

ايتشطٜض ع٢ً كايؿ١ األٚاَط ٚايتعًُٝات اـاق١ 

 بايعٌُ
8/2 

ؾكٌ َع 

 املهاؾأ٠
 ثالث١ أٜاّ مخػ٘ أٜاّ

 َٜٛــــإ

 
 9/2 أسس َطاؾل اؾُع١ٝ  . ايتسخني يف

50 % 15 % 10 % 
 إْصاض نتابٞ

اغتعُاٍ آالت َٚعسات ٚأزٚات اؾُع١ٝ ألغطاض خاق١ 

 زٕٚ إشٕ .
10/2 

ؾكٌ َع 

 املهاؾأ٠
 ثالث١ أٜاّ مخػ٘ أٜاّ

 َٜٛــــإ

 

اإلُٖاٍ أٚ ايتٗإٚ يف ايعٌُ ايصٟ ٜٓؿأ عًٝ٘ نطض يف 

 األدٗع٠ قش١ املٛظؿني أٚ غالَتِٗ أٚ يف األزٚات أٚ يف
11/2 

 ثالث١ أٜاّ

 

 َٜٛــــإ

 
 ٜــــّٛ

عٌُ يٝؼ َٔ  ٣أ تسخٌ املٛظـ زٕٚ ٚد٘ سل يف % 50

 اختكاق٘ أٚ مل ٜعٗس ب٘ إيٝ٘ .
12/2 
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25 % 15 % 10 % 
 13/2 اـطٚز اٚ ايسخٍٛ َٔ غرل املهإ املدكل ي٘ إْصاض نتابٞ

 ٜــــّٛ
50 % 25 % 

 إْصاض نتابٞ
اإلُٖاٍ يف تٓعٝـ اآلالت ٚقٝاْتٗا أٚ عسّ ايعٓا١ٜ بٗا 

 أٚ عسّ ايتبًٝؼ عٔ َا بٗـا َٔ خًٌ .
14/2 

 ٜــــّٛ
50 % 25 % 

 إْصاض نتابٞ
عسّ ٚنع اآلالت يإلقالح  ٚايكٝا١ْ ٚايًٛاظّ األخط٣ 

 يف األَانٔ املدكك١ شلا
15/2 

 ٜـــــّٛ ٜــــــَٛإ
50 % 

 إْصاض نتابٞ
قطا٠٤  ايكشـ ٚاجملالت ٚاملطبٛعات يف أَانٔ ايعٌُ 

 خالٍ ايسٚاّ ايطزلٞ زٕٚ َكته٢ َٔ ٚادبات ايٛظٝؿ١ .
16/2 

ؾكٌ َع 

 املهاؾأ٠
 17/2 متعٜل أٚ إتالف إعالْات أٚ بالغات اإلزاض٠ ٜـــــّٛ ٜــــــَٛإ مخػ٘ أٜاّ

ؾكٌ َع 

 املهاؾأ٠
 إْصاض نتابٞ ٜــــــَٛإ مخػ٘ أٜاّ

اغتدساّ اؾٛاٍ ألغطاض ؾدك١ٝ ٜٓتر عٓٗا تككرل يف 

 ايعٌُ
18/2 
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 كايؿات تتعًل بػًٛى املٛظـ :

 َٔ األدط ايَٝٛٞ( )ايٓػب١ احملػ١َٛ ٖٞ ْػب١
 ّ ْٛع املدايؿ١ 

 املط٠ األٚىل املط٠ ايجا١ْٝ املط٠ ايجايج١ املط٠ ايطابع١

 ّٜٛ َٜٛـإ ثالخ أٜاّ مخػ٘ أٜاّ
ايتؿادط َع ايعَال٤ أٚ إسساخ تؿاغب يف قٌ 

 ايعٌُ
1/3 

 ّٜٛ َٜٛـإ ثالخ أٜاّ مخػ٘ أٜاّ
ايتُاضض أٚ ازعا٤ املٛظـ نصبا اْ٘ أقٝب 

 ايعٌُ بػبب٘أثٓا٤  
2/3 

 ّٜٛ َٜٛـإ مخػ٘ أٜاّ
50 % 

 3/3 كايؿ١ ايتعًُٝات ايكش١ٝ املعًٔ عٓٗـــا

50 % 25 % 10 % 
 4/3 نتاب١ عباض٠ عٔ اؾسضإ أٚ يكل إعالٕ إْصاض نتابٞ

50 % 25 % 10 % 
 5/3 مجع إعاْات أٚ ْكٛز زٕٚ إشٕ إْصاض نتابٞ

ؾكٌ َع 

 املهاؾأ٠

 

 َٜٛـإ ثالخ أٜاّ مخػ٘ أٜاّ
عسّ تػًِٝ ايٓكٛز احملك١ً يكاحل اؾُع١ٝ يف 

 املٛاعٝس احملسز زٕٚ تدلٜط َكبٍٛ
6/3 

ؾكٌ َع 

 املهاؾأ٠

 

 إْصاض نتابٞ ثالخ أٜاّ مخػ٘ أٜاّ
االَتٓاع عٔ اضتسا٤ املالبؼ ٚاألدٗع٠ املكطض٠ 

 يًٛقا١ٜ ٚايػال١َ
7/3 

 8/3 اـاق١ باؾُع١ٝإؾؿا٤ األغطاض  ) ؾكٌ زٕٚ َهاؾأ٠ أٚ تعٜٛض أٚ إْصاض (

 ) ؾكٌ زٕٚ َهاؾأ٠ أٚ تعٜٛض اٚ إْصاض (
سح املٛظؿني اآلخطٜٔ ع٢ً ايؿػب أٚ َٓعِٗ َٔ 

 ايكٝاّ باألعُاٍ املٛن١ً إيِٝٗ
9/3 

 10/3 اإلقساّ ع٢ً عٌُ كٌ باألَا١ْ ٚايؿطف ) ؾكٌ زٕٚ َهاؾأ٠ أٚ تعٜٛض أٚ إْصاض (

َهاؾأ٠ أٚ تعٜٛض أٚ إْصاض ( َع إبالؽ اؾٗات  )ؾكٌ زٕٚ

 املدتك١ إشا تػب يف نطض دػِٝ
 11/3 تعٜٚط تٛاقٝع اآلخطٜٔ

ات )ؾكٌ زٕٚ َهاؾأ٠ أٚ تعٜٛض أٚ إْصاض ( َع إبالؽ اؾٗ

 املدتك١ إشا تػب يف نطض دػِٝ.

قبٍٛ ْكٛز أٚ ٖساٜا أٚ إٟ َٓؿع١ َٔ ؾدل 

 بػبب ايعٌُ
12/3 
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َهاؾأ٠ أٚ تعٜٛض أٚ إْصاض ( َع إبالؽ اؾٗات  )ؾكٌ زٕٚ

 املدتك١

 ىلًا إْعاَ أٚ ؾطعا قعٛض٠ َاز٠ أٟ زخٍٛ

 ايعٌُ أَانٔ
13/3 

 

 الباب الثامن

 

 ختامية أحكام
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 .باؾُع١ٝ اـام ايتٓعُٝٞ اشلٝهٌ ٚ ايٛظٝؿٞ ايٛقـ ٜطبل  (:155) َاز٠

 .اإلزاض٠ فًؼ َٛاؾك١ ٚ قسٚضٖا  إعتُاز تاضٜذ َٔ اعتباضًا اؾُع١ٝ سل يف ايال٥ش١ ٖصٙ أسهاّ تٓؿص  (:156) َاز٠

 .اعتُازٖا تاضٜذ َٔ األنجط ع٢ً أغبٛع خالٍ ايعٌُ أَانٔ َٔ ظاٖط َهإ يف بٛنعٗا ايال٥ش١ إعالٕ ٜتِ  (:157) َاز٠

 :ايٛظا٥ـ تكٓٝـ ططٜك١ ٚ امل١ٝٓٗ ٚ ايع١ًُٝ ايتدككات ٚ املؤٖالت (:158) َاز٠

 ؽهع )  املٓاغبات ٚ ايٛال٥ِ ؾا٥ض مجع – ايؿطط٠ ظنا٠  -االستؿاالت  -املٛزل١ٝ األعٝاز  -ضَهإ (املؤقت١ ايٛظا٥ـ (1

 اإلزاض٠ فًؼ ض٥ٝؼ َٔ اعتُازٖا ٚ اؾُع١ٝ َسٜط قبٌ َٔ شلا اؿاد١ ؼسٜس بعس ايهطٚض١ٜ ايعٌُ ؿاد١ ايٛظا٥ـ ٖصٙ

 .املؤقت ايعكس يف االتؿام سػب َكطٛع١ املهاؾأ٠ تكطف ٚ

 -ساضؽ  -َطاغٌ - غا٥ل -لاض -غباى  – نٗطبا٥ٞ  -ؾين َػاعس – َعكبني – َٓسٚبني(  املػتدسَني ٚظا٥ـ (2

 (. ؽكك١ٝ زٚضات+  ايعٌُ فاٍ يف خدل٠ + االبتسا١ٝ٥ ايؿٗاز٠  أٚ املتٛغط١ ايؿٗاز٠ مح١ً عًٝٗا ٜعني ) عاٌَ

 خدلات(. + ايعا١َ ايجا١ْٜٛ .)إزاض١ٜ ٚظا٥ـ ( اإلزاض١ٜ ٚ ايؿ١ٝٓ ايٛظا٥ـ (3

 يسبًّٛ.ا .)  أقػاّ ضؤغا٤ + ادتُاعٝني باسجني(  اإلزاض١ٜ ٚ ايؿ١ٝٓ ايٛظا٥ـ (4

 + اؾاَع١ٝ ايؿٗاز٠ )سهُِٗ يف َٚٔ ّ ْٚٛاب٘ ايؿطٚع ٚ اإلزاضات َٚسضا٤ اإلزاض٠ َسٜط ( ١ٝؾاإلؾطا ٚ ايكٝاز١ٜ ايٛظا٥ـ (5

 فًؼ َٔ بكطاض َٚػتشكاتِٗ ٚقالسٝاتِٗ عكٛزِٖ ٚؼسٜس ايتعٝني ٜٚهٕٛ , خدلت٘ سػب ايعٌُ( فاٍ يف خدلات

 .األَط ٖصا سٍٛ ؾإ َٔ خيٛي٘ َٔ أٚ اإلزاض٠

 ٚعٓسَا ايؿاغط٠ ايٛظٝؿ١ ٚتٛؾط ايهطٚض١ٜ اؿاد١ عٓس إال َعِٗ ايتعاقس ٜتِ ايسنتٛضاٙ ال املادػترل ٚ ؾٗاز٠ مح١ً(  6

 .اإلزاض٠ فًؼ َٔ بكطاض ٚ بصيو اـاق١ ايٓؿكات ٜتشٌُ املايٞ اؾُع١ٝ ضقٝس ٜهٕٛ

 شلِ ايهطٚض١ٜ اؿاد١ عٓس تعِٝٝٓٗ ٜتِ ) ايسنتٛضاٙ ٚ املادػترل ؾٗازات ؿ١ًُ ( ايعًٝا ٚايكٝازات املػتؿاضٜٔ ٚظا٥ـ (6

 شيو. ٜتشٌُ املايٞ ٚضقٝسٖا اؾُع١ٝ زخٌ ٜهٕٛ ٚعٓسَا

تػطٟ اسهاّ ٖصٙ ايال٥ش١ ع٢ً مجٝع ايعاًَني يف اؾُع١ٝ غٛا٤ً ايسٚاّ ايهًٞ أٚ اؾع٥ٞ ٚميٓح اقشاب  (:159) َاز٠

 .ايسٚاّ اؾع٥ٞ اغتجٓا٤ات سػب ايعكس املدلّ َعِٗ ٚمبا حيكل َكًش١ ايعٌُ 

 شيو. اجملًؼ ضأ٣ إشا  أٚ اؾُع١ٝ َسٜط اقذلاح ع٢ً بٓا٤ً اإلزاض٠ فًؼ َٔ بكطاض ايال٥ش١ ٖصٙ تعسٌٜ جيٛظ (:160) َاز٠
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 ايال٥ش١ ٖصٙ إعساز يف َٓٗا االغتؿاز٠ مت اييت املطادع

 قاؾع١  اـطز  –َٓطك١ ايطٜاض  -مجع١ٝ ايدل اـرل١ٜ  األغاغٞ ايٓعاّ ال٥ش١ -1

 .ّ  19/2/1437( تاضٜذ  8ايال٥ش١ ايتٓع١ُٝٝ يٓعاّ اؾُعٝات ٚاملؤغػات األ١ًٖٝ املكازم عًٝ٘ باملطغّٛ املًهٞ ) ّ/  -2

 ٖـــ. 1436/  5/6( بتاضٜذ  46قإْٛ ايعٌُ ايكازض باملطغّٛ  املًهٞ  ضقِ ) ّ /  -3

 ٖــ . 1439/  4/   27تعسٌٜ  قإْٛ ايعٌُ ايكازض بايكطاض ايٛظاضٟ ايكازض بتاضٜذ :  -4

 ــ .1439ٖ/ 5/  12ض ( ٚتاضٜذ : 1/  18/  3ٚثٝك١ ايهُإ ايكشٞ ايتعاْٚٞ  املعتُس٠ مبٛدب ايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ )  -5

 .ٖـ 3/9/1421ٚتاضٜذ  33ايكازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ ّ/ االدتُاع١ْٝعاّ ايتأَٝٓات  -6

 

 

 

 

 




