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ان نشــر الوعــي القانونــي بيــن اوســاط المجتمــع، ينطلــق مــن شــقين، 
ــي  ــك الت ــة تل ــون، وخاص ــواد القان ــوص وم ــر نص ــق االول نش الش
متعلقــة بقضايــا ذات عالقــة بحيــاة الفــرد، والشــق االخــر كيــف ننشــر 
ــاس،   ــن الن ــريحة م ــر ش ــى اكب ــه عل ــون، ونعمم ــرام القان ــة احت ثقاف
ــم  ــي يت ــة الت ــي الكيفي ــا ه ــاده، م ــن ســؤال مف ــى الذه ــادر ال ــا يتب وهن
بموجبهــا تعزيــز ثقافــة احتــرام القانــون، واآلليــات المتبعــة فــي نشــر 
ــزام المواطــن  ــن أفــراد المجتمــع، ومــدى تطبيــق والت ــة بي هــذه الثقاف
بهــذه القوانيــن، ومــن خــالل مــا تقــدم نســتطيع ان نقــول بــأن هنالــك 
نقصــا كبيــرا فــي الثقافــة القانونيــة لــدى بعــض شــرائح المجتمــع، ولــذا 
ــى  ــدى كل مواطــن الحــد األدن ــه مــن الضــروري ان يكــون ل نجــد ان
مــن هــذه الثقافــة، التــي تجعلــه علــى بينــة وبصيــرة بحقوقــه وواجباتــه 
ــم  ــن المفاهي ــط بي ــذا الخل ــب ه ــم تجن ــي يت ــك لك ــن، وذل ــو اآلخري نح
والــرؤى، وانطالقــا كمــا قلنــا مــن اهميــة نشــر الثقافــة القانونيــة بيــن 
اوســاط المواطنيــن والمقيميــن، فأننــا فــي جمعيــة االمــارات للمحاميــن 
والقانونييــن، اطلقنــا مبــادرة باســم )اقــراء قانــون(، وتهــدف هــذه 
الحملــة الــى نشــر الكتــاب القانونــي، بشــكل ميســر وســهل الوصــول 
االدراك  مســاحة  توســيع  هــي  فالغايــة  التكلفــة،  وبســعر  للقــارئ 
القانونــي بيــن افــراد المجتمــع، حتــى نصــل الــى اعلــى مســتوى مــن 

ــة اإلمــارات. ــة فــي مجتمــع دول ــة القانوني الثقاف



كلمة المكتبة
تعتبــر المكتبــة األكاديميــة بدبــي مــن أكبــر المكتبــات القانونيــة فــي 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المتخصصــة باالكتــب والمراجــع  دول
القانونيــة . فقــد تأسســت المكتبــة األكاديميــة ســنة 2001 و منــذُ 
ــي وكل مــا يهــم  ــدة وســباقه فــي المجــال القانون تأسيســها كانــت رائ
القانونيــن وأعضــاء الســلك القضائــي فــي الدولــة، و قــد تركــز 
إهتمامهــا علــى نشــر المعرفــة القانونيــة لكافــة أفــراد المجتمــع 
ــع  ــر م ــا المباش ــق إتصاله ــن طري ــك ع ــن وذل ــاً القانوني و خصوص
الحكوميــة  والجهــات  والشــركات  والــوزارات  المحامــاه  مكاتــب 
لتذويدهــم بالكتــب والمراجــع القانونيــة مــن خــالل موقعهــا المتميــز 
فــي محاكــم دبــي أو عــن طريــق فريــق العمــل المتكامــل الــذي 
يغطــي جميــع إمــارات الدولــة لتوفيــر الوقــت والجهــد علــى الســادة 
القانونييــن ومراجعتهــم الدوريــة عــن كل جديــد فــي وتزويدهــم بــكل 
مايحتاجونــه مــن نصــوص المــواد القانونيــة والمذكــرات اإليضاحيــة 
الخاصــة بذلــك مــن أجــل دعــم التطــور الثقافــي القانونــي والنهــوض 

ــة , ــي الســاحة القانوني ــه ف ب
المدير العام : األستاذ/ احمد نزار عرواني 

للتواصل معنا
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قانون هيئة التأمين



 2007( نسُخ 6قبَىٌ اتحبدي سقــى )

 فً شأٌ

 إَشبء هٍئخ انتأيٍٍ وتُظٍى أػًبنه
 ٣ؾ٢ فِٰٜخ ث٢ ىاٯل آٙ ٨٣ٰب١ هئٌ ك٩ٛخ اإلٟبهاد اٛووثٰخ ا٠ٛزؾلح  

 ،ثول االؿالم ه٬ٜ اٛلٍز٪ه

ثشان١ افزظبطابد اٛا٪ىاهاد     ،1972( َٛا٤خ  ٩1ه٬ٜ اٛٔاب٣٪١ االرؾابك٭ هٓاٞ     

 ،ٛخ ٩٦ٛطالؽٰبد اٛ٪ىهاء ٩اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا٠ٛول

ُاٮ أان١ اٛغ٠وٰابد ماد ا٤ِٛان      ،1974( َٛا٤خ  ٩6ه٬ٜ اٛٔاب٣٪١ االرؾابك٭ هٓاٞ     

 ،اٛوبٝ ٩اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا٠ٛولٛخ ٦ٛ

 ،ُٮ أن١ اَٛغٚ اٛزغبه٭ 1975( ٤َٛخ ٩5ه٬ٜ اٛٔب٣٪١ االرؾبك٭ هٓٞ  

ثشن١ اٛٔاب٣٪١ اٛزغابه٭ اٛجؾاو٭     1981( ٤َٛخ ٩26ه٬ٜ اٛٔب٣٪١ االرؾبك٭ هٓٞ  

 ،٩اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا٠ٛولٛخ ٦ٛ

ُااٮ أاان١ أااوٗبد اٛزغبهٯاااخ     1984( َٛاا٤خ  8هٜاا٬ اٛٔااب٣٪١ االرؾاابك٭ هٓااٞ      ٩

 ،٩اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا٠ٛولٛخ ٦ٛ

ُٮ أن١ أوٗبد ٩٩ٗاالء اٛزان٢ٰٟ    1984( ٤َٛخ ٩9ه٬ٜ اٛٔب٣٪١ االرؾبك٭ هٓٞ  

 ،٩اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا٠ٛولٛخ ٦ٛ
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( َٛاا٤خ ٩5هٜاا٬ ٓااب٣٪١ ا٠ٛواابٟالد ا٠ٛل٣ٰااخ اٛظاابكه ثبٛٔااب٣٪١ االرؾاابك٭ هٓااٞ         

 ،٠ٛولٛخ ٩٦ٛاٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا 1985

 1987( َٛااا٤خ ٩3هٜااا٬ ٓاااب٣٪١ اٛؤ٪ثااابد اٛظااابكه ثبٛٔاااب٣٪١ االرؾااابك٭ هٓاااٞ     

 ،٩اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا٠ٛولٛخ ٦ٛ

( َٛاا٤خ ٩11هٜاا٬ ٓااب٣٪١ اإلعااواءاد ا٠ٛل٣ٰااخ اٛظاابكه ثبٛٔااب٣٪١ االرؾاابك٭ هٓااٞ    

 ،٩اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا٠ٛولٛخ ٦ٛ 1992

َا٤خ  ( ٩35ٛه٬ٜ ٓاب٣٪١ اإلعاواءاد اٛغيائٰاخ اٛظابكه ثبٛٔاب٣٪١ االرؾابك٭ هٓاٞ         

 ،٩اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا٠ٛولٛخ ٦ٛ 1992

 ،و٩هـــُٮ أن١ اَٰٛو ٩ا٠ٛ 1995( ٤َٛخ 21ه٬ٜ اٛٔب٣٪١ االرؾبك٭ هٓٞ  

٩رظالٯْ   ،٩ٟ٪أُاخ ٟغٜاٌ اٛا٪ىهاء    ،٩ث٤بء ه٬ٜ ٟاب هوػاز٦ ٩ىٯاوح االٓزظابك    

 .ا٠ٛغٌٜ االه٬ٜ ٛالرؾبك

 :أطله٣ب اٛٔب٣٪١ اٱرٮ

 

 

 

 

 

 ثــبة تًهٍـذي

 تؼبسٌـــف

 (1انًبدح )
د ٩اٛوجاابهاد اٛزبٰٛااخ ا٠ٛوااب٣ٮ ا٠ٛج٤ٰااخ ٓااوٯ٢ ٗااٚ ٨٤ٟااب ٟااب ٛااٞ ٯٔااغ   ٯ٘اا٪١ ٠ٜٜ٘ٛااب

 :ٍٰبّ ا٤ٛض ثٌٰو مٖٛ

 .ك٩ٛخ االٟبهاد اٛووثٰخ ا٠ٛزؾلح :اٛل٩ٛخ

 .٩ىاهح االٓزظبك :اٛ٪ىاهح

 .٩ىٯو االٓزظبك :اٛ٪ىٯو

 .٧ٰئخ اٛزن٢ٰٟ ا٤٠ٛشنح ث٠٪عت أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١ :ا٨ٰٛئخ

 .ٟغٌٜ إكاهح ا٨ٰٛئخ :ا٠ٛغٌٜ

 .ئٌٰ ا٠ٛغٌٜه :اٛوئٌٰ

 .ٟلٯو هبٝ ا٨ٰٛئخ :ا٠ٛلٯو اٛوبٝ

أوٗخ اٛزن٢ٰٟ ا٠ٛؤٍَخ ُٮ اٛل٩ٛخ ٩أاوٗخ اٛزان٢ٰٟ انع٤جٰاخ ا٠ٛاوفض      :اٛشوٗخ

 .٨ٛب ث٠جبأوح ا٤ٛشبؽ ُٮ اٛل٩ٛخ إٟب ه٢ ؿوٯْ ُوم أ٩ ه٢ ؿوٯْ ٩ٰٗٚ اٛزن٢ٰٟ

اٯااخ أااوٗخ راان٢ٰٟ ٟؤٍَااخ ُااٮ اٛل٩ٛااخ أ٩ أااوٗخ أع٤جٰااخ ٟااوفض ٨ٛااب      :ا٠ٛااؤ٢ٟ

 .بٙ اٛزن٢ٰٟ ُٮ اٛل٩ٛخ ث٠٪عت أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١ث٠٠بهٍخ أه٠
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 ثــبة تًهٍـذي

 تؼبسٌـــف

 (1انًبدح )
د ٩اٛوجاابهاد اٛزبٰٛااخ ا٠ٛوااب٣ٮ ا٠ٛج٤ٰااخ ٓااوٯ٢ ٗااٚ ٨٤ٟااب ٟااب ٛااٞ ٯٔااغ   ٯ٘اا٪١ ٠ٜٜ٘ٛااب

 :ٍٰبّ ا٤ٛض ثٌٰو مٖٛ

 .ك٩ٛخ االٟبهاد اٛووثٰخ ا٠ٛزؾلح :اٛل٩ٛخ

 .٩ىاهح االٓزظبك :اٛ٪ىاهح

 .٩ىٯو االٓزظبك :اٛ٪ىٯو

 .٧ٰئخ اٛزن٢ٰٟ ا٤٠ٛشنح ث٠٪عت أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١ :ا٨ٰٛئخ

 .ٟغٌٜ إكاهح ا٨ٰٛئخ :ا٠ٛغٌٜ

 .ئٌٰ ا٠ٛغٌٜه :اٛوئٌٰ

 .ٟلٯو هبٝ ا٨ٰٛئخ :ا٠ٛلٯو اٛوبٝ

أوٗخ اٛزن٢ٰٟ ا٠ٛؤٍَخ ُٮ اٛل٩ٛخ ٩أاوٗخ اٛزان٢ٰٟ انع٤جٰاخ ا٠ٛاوفض      :اٛشوٗخ

 .٨ٛب ث٠جبأوح ا٤ٛشبؽ ُٮ اٛل٩ٛخ إٟب ه٢ ؿوٯْ ُوم أ٩ ه٢ ؿوٯْ ٩ٰٗٚ اٛزن٢ٰٟ

اٯااخ أااوٗخ راان٢ٰٟ ٟؤٍَااخ ُااٮ اٛل٩ٛااخ أ٩ أااوٗخ أع٤جٰااخ ٟااوفض ٨ٛااب      :ا٠ٛااؤ٢ٟ

 .بٙ اٛزن٢ٰٟ ُٮ اٛل٩ٛخ ث٠٪عت أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١ث٠٠بهٍخ أه٠
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 .اٛشقض اٛن٭ أثوٝ ٟن اٛشوٗخ هٔل اٛزن٢ٰٟ :ا٠ٛؤ٢ٟ ٦ٛ

اٛشااقض ا٠ٛوز٠اال ٟاا٢ ٓجااٚ اٛشااوٗخ ٩ا٠ِٛاا٪ع ٠٠ٛبهٍااخ أه٠اابٙ   :٩ٰٗااٚ اٛزاان٢ٰٟ

 .اٛزن٢ٰٟ ٣ٰبثخ ه٨٤ب أ٩ ه٢ أؽل ُو٩ه٨ب

ثاا٢ٰ ا٠ٛااؤ٢ٟ   اٛزاان٢ٰٟ ا٠ٛجوٟااخ  (ث٪ٰٛظااخ : ٩صٰٔااخ (هٔاال اٛزاان٢ٰٟ  ٩صٰٔااخ اٛزاان٢ٰٟ  

٩ا٠ٛؤ٢ٟ ٦ٛ ا٠ٛزؼ٤٠خ أو٩ؽ اٛؤل ث٢ٰ اٛـاو٢ُٰ ٩اٛزياٟبر٠٨اب ٩ؽٔ٪٠٨ٓاب ا٩ ؽٔا٪ّ     

 .ا٠َٛزِٰل ٢ٟ اٛزن٢ٰٟ ٩أ٭ ٟٜؾْ ث٨ن٥ اٛ٪صٰٔخ

أٯخ أوٗخ إهبكح ران٢ٰٟ ٟؤٍَاخ ُاٮ اٛل٩ٛاخ ا٩ أاوٗخ إهابكح ران٢ٰٟ         :ٟوٰل اٛزن٢ٰٟ

أوٗخ إهبكح اٛزان٢ٰٟ  إع٤جٰخ ٟوفض ٨ٛب ث٠٠بهٍخ أه٠بٙ إهبكح اٛزب٢ٰٟ ُٮ اٛل٩ٛخ أ٩ 

 .ُٮ اٛل٩ٛخ أ٩ أوٗخ إهبكح رن٢ٰٟ ُٮ اٛقبهط

اٛشااقض اٛاان٭ ٯز٪ٍااؾ ُااٮ ه٠ٰٜاابد اٛزاان٢ٰٟ أ٩ إهاابكح اٛزاان٢ٰٟ      :٩ٍااٰؾ اٛزاان٢ٰٟ 

ثشاا٘ٚ َٟاازٔٚ ٠ُٰااب ثاا٢ٰ ؿبٛاات اٛزاان٢ٰٟ أ٩ ؿبٛاات إهاابكح اٛزاان٢ٰٟ ٟاا٢ ع٨ااخ ٩ثاا٢ٰ أٯااخ  

ٟا٢ أاوٗخ    ٩ٯزٔبػا٬ ٟٔبثاٚ أروبثا٦ ه٠٪ٛاخ     ،أوٗخ أ٩ إهبكح رن٢ٰٟ ٟا٢ ع٨اخ أفاو٫   

 .اٛزن٢ٰٟ أ٩ أوٗخ إهبكح اٛزن٢ٰٟ اٛزٮ ٯزٞ اٛزن٢ٰٟ أ٩ إهبكح اٛزن٢ٰٟ ٛلٯ٨ب

اٛشااقض اٛاان٭ ٯٔاا٪ٝ ثبٛ٘شااَ هٜاا٬ االػااواه  :فجٰااو اٛ٘شااَ ٩رٔاالٯو االػااواه

 .اٛؾبكصخ ُٮ ٟ٪ػ٪م اٛزن٢ٰٟ ٩رٔلٯو٧ب

اٛشقض اٛن٭ ٯٔ٪ٝ ثلهاٍخ ٟزـٜجبد اٛزان٢ٰٟ ٛو٠الئا٦ ٩رٔالٯٞ     :اٍزشبه٭ اٛزن٢ٰٟ

 ،ثشاان١ اٌٛـاابء اٛزاان٤ٰٟٮ ا٠ٛالئااٞ ٩ا٠َٛاابهلح ُااٮ إهاالاك ٟزـٜجاابد اٛزاان٢ٰٟ    ا٠ٛشاا٪هح 

 .٩ٯزٔبػ٬ ٟٔبثٚ أروبث٦ ٢ٟ ه٠الئ٦

اٛشقض اٛن٭ ٯٔ٪ٝ ثزٔلٯو ٠ٰٓخ هٔا٪ك اٛزان٢ٰٟ ٩اٛ٪صابئْ ٩اٛؾَابثبد      :اإلٗز٪اه٭

 .ا٠ٛزؤٜخ ث٨ب

 .ٍغٚ أوٗبد اٛزن٢ٰٟ أ٩ ٩ٗالء اٛزن٢ٰٟ :اَٛغٚ

 .٠بٙ اٛزن٢ٰٟ ثب٨٠ٍبُوم اٛشوٗخ اٛن٭ ٯٔ٪ٝ ثنه :اِٛوم

اٛشقض ا٠ٛو٢ٰ ٢ٟ ٓجٚ أوٗخ رن٢ٰٟ أع٤جٰخ إلكاهح ُوه٨ب ُاٮ   :ا٠ٛلٯو ا٠ِٛ٪ع

 .اٛل٩ٛخ

اٛشاقض اٛان٭ أٗزَات ؽٔا٪ّ هٔال اٛزان٢ٰٟ اثزالاء أ٩ ؽ٪ٛاذ إٰٛا٦ ٧ان٥            :ا٠َٛزِٰل

 .اٛؾٔ٪ّ ثظ٪هح ٓب٣٪٣ٰخ

ا٠ٛقظظبد اٛزٮ ٯغت ه٬ٜ ا٠ٛاؤ٢ٟ آزـبه٨اب ٩االؽزِابف     :ا٠ٛقظظبد ا٤ِٰٛخ

ٛزٌـٰخ االٛزياٟابد ا٠ٛبٰٛاخ ا٠ٛزورجاخ هٰٜا٦ رغاب٥ ا٠ٛاؤ٢ٟ ٨ٛاٞ ثٔزؼا٬ أؽ٘ابٝ ٧انا           ث٨ب 

 .اٛٔب٣٪١

اٛيٯبكح ُٮ ٠ٰٓخ ا٠ٛ٪ع٪كاد اِٛوٰٜخ ٜٛشوٗخ هٜا٬ ٟـٜ٪ثبر٨اب ث٠اب     :٧بٟش ا٠ٛالءح

ٯ٨٤٘٠ااب ٟاا٢ اٛ٪ُاابء ثبٛزياٟبر٨ااب ٗبٟٜااخ ٩كُاان ٟجاابٛي اٛزو٪ٯؼاابد ا٠ٛـٜ٪ثااخ ٨٤ٟااب ُاا٪ه   

 .٬ روضو أه٠بٙ اٛشوٗخ أ٩ إػوبٍ ٟوٗي٧ب ا٠ٛبٛٮاٍزؾٔب٨ٓب ك١٩ أ١ ٯؤك٭ مٖٛ اٛ

ا٠ٛجٜي اٛن٭ ٯوبكٙ صٜاش ٧ابٟش ا٠ٛاالءح ا٠ٛـٜا٪ة أ٩ اٛٔال       :ا٠ٛجٜي انك٬٣ ٜٛؼ٠ب١

 .اٛن٭ ٯؾلك٥ ا٠ٛغٌٜ أٯ٠٨ب أٗضو

 .ٟلْٓ اٛؾَبثبد ا٠ٛوفض ٜٛو٠ٚ ُٮ اٛل٩ٛخ :ٟلْٓ اٛؾَبثبد
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اٛشقض اٛن٭ ٯٔ٪ٝ ثزٔلٯو ٠ٰٓخ هٔا٪ك اٛزان٢ٰٟ ٩اٛ٪صابئْ ٩اٛؾَابثبد      :اإلٗز٪اه٭

 .ا٠ٛزؤٜخ ث٨ب

 .ٍغٚ أوٗبد اٛزن٢ٰٟ أ٩ ٩ٗالء اٛزن٢ٰٟ :اَٛغٚ

 .٠بٙ اٛزن٢ٰٟ ثب٨٠ٍبُوم اٛشوٗخ اٛن٭ ٯٔ٪ٝ ثنه :اِٛوم

اٛشقض ا٠ٛو٢ٰ ٢ٟ ٓجٚ أوٗخ رن٢ٰٟ أع٤جٰخ إلكاهح ُوه٨ب ُاٮ   :ا٠ٛلٯو ا٠ِٛ٪ع

 .اٛل٩ٛخ

اٛشاقض اٛان٭ أٗزَات ؽٔا٪ّ هٔال اٛزان٢ٰٟ اثزالاء أ٩ ؽ٪ٛاذ إٰٛا٦ ٧ان٥            :ا٠َٛزِٰل

 .اٛؾٔ٪ّ ثظ٪هح ٓب٣٪٣ٰخ

ا٠ٛقظظبد اٛزٮ ٯغت ه٬ٜ ا٠ٛاؤ٢ٟ آزـبه٨اب ٩االؽزِابف     :ا٠ٛقظظبد ا٤ِٰٛخ

ٛزٌـٰخ االٛزياٟابد ا٠ٛبٰٛاخ ا٠ٛزورجاخ هٰٜا٦ رغاب٥ ا٠ٛاؤ٢ٟ ٨ٛاٞ ثٔزؼا٬ أؽ٘ابٝ ٧انا           ث٨ب 

 .اٛٔب٣٪١

اٛيٯبكح ُٮ ٠ٰٓخ ا٠ٛ٪ع٪كاد اِٛوٰٜخ ٜٛشوٗخ هٜا٬ ٟـٜ٪ثبر٨اب ث٠اب     :٧بٟش ا٠ٛالءح

ٯ٨٤٘٠ااب ٟاا٢ اٛ٪ُاابء ثبٛزياٟبر٨ااب ٗبٟٜااخ ٩كُاان ٟجاابٛي اٛزو٪ٯؼاابد ا٠ٛـٜ٪ثااخ ٨٤ٟااب ُاا٪ه   

 .٬ روضو أه٠بٙ اٛشوٗخ أ٩ إػوبٍ ٟوٗي٧ب ا٠ٛبٛٮاٍزؾٔب٨ٓب ك١٩ أ١ ٯؤك٭ مٖٛ اٛ

ا٠ٛجٜي اٛن٭ ٯوبكٙ صٜاش ٧ابٟش ا٠ٛاالءح ا٠ٛـٜا٪ة أ٩ اٛٔال       :ا٠ٛجٜي انك٬٣ ٜٛؼ٠ب١

 .اٛن٭ ٯؾلك٥ ا٠ٛغٌٜ أٯ٠٨ب أٗضو

 .ٟلْٓ اٛؾَبثبد ا٠ٛوفض ٜٛو٠ٚ ُٮ اٛل٩ٛخ :ٟلْٓ اٛؾَبثبد
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 (2انًبدح )
ا٠ٛؤٍَاااخ ُاااٮ اٛل٩ٛاااخ رَاااو٭ أؽ٘ااابٝ ٧ااانا اٛٔاااب٣٪١ هٜااا٬ أاااوٗبد اٛزااان٢ٰٟ  - 1

٩اٛشاوٗبد انع٤جٰااخ ا٠ٛااوفض ٨ٛااب ث٠جبأااوح ا٤ٛشاابؽ ُااٮ اٛل٩ٛااخ ث٠ااب ٨ُٰااب اٛشااوٗبد  

اٛزااااٮ راااايا٩ٙ ه٠ٰٜاااابد اٛزاااان٢ٰٟ اٛزوااااب٣٩ٮ ٩اٛز٘اااابُٜٮ أ٩ه٠ٰٜاااابد إهاااابكح اٛزااااب٢ٰٟ   

 .٩ا٢٨٠ٛ ا٠ٛورجـخ ث٨ب ،ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ٧نا اٛٔب٣٪١

خ ُااٮ ا٤٠ٛاابؿْ اٛؾااوح  ال رَااو٭ أؽ٘اابٝ ٧اانا اٛٔااب٣٪١ هٜاا٬ اٛشااوٗبد اٛوبٟٜاا    - 2

 .ثبٍزض٤بء ٟب ٩هك ثشن٦٣ ٣ض فبص ُٮ ٧نا اٛٔب٣٪١ ،ثبٛل٩ٛخ

 (3انًبدح )
اٛزاان٢ٰٟ هٔاال ٯٜزاايٝ ث٠ٔزؼااب٥ ا٠ٛااؤ٢ٟ ثاان١ ٯااؤك٭ إٛاا٬ ا٠ٛااؤ٢ٟ ٛاا٦ أ٩ إٛاا٬           - 1

ا٠َٛاازِٰل اٛاان٭ إأاازوؽ اٛزاان٢ٰٟ ٛظاابٛؾ٦ ٟجٌٜااب ٟاا٢ ا٠ٛاابٙ أ٩ إٯااواك ٟورجااب أ٩ ه٪ػااب  

٩مٛاٖ ٣لٰاو أَٓابؽ     ،رؾْٔ اٛقـو ا٠ٛؤ٢ٟ ٤ٟا٦  ٟبٰٛب آفو ُٮ ؽبٛخ ٩ٓ٪م اٛؾبكس ا٩

 .أ٩ أٯخ كُوبد ٟبٰٛخ أفو٫ ٯؤكٯ٨ب ا٠ٛؤ٢ٟ ٦ٛ ٠ٜٛؤ٢ٟ

ه٬ٜ ا٠ٛؤ٢ٟ أكاء اٛزو٪ٯغ ا٤٠ٛظا٪ص ه٨ٰٜاب ُاٮ هٔال اٛزاب٢ٰٟ ٠ٜٛاؤ٢ٟ ٛا٦         - 2

ث٠غااوك ٩ٓاا٪م اٛؾاابكس أ٩ رؾٔااْ اٛقـااو ا٠ٛااؤ٢ٟ    –ؽَاات االؽاا٪اٙ  –أ٩ ٠َٜٛاازِٰل 

٣ٰب ٟؾٚ ا٠ٛؤ٢ٟ ٛا٦ ا٩ ا٠َٛازِٰل ُاٮ ؽٔا٪ّ أ٭     ٩ه٤ل٧ب ٯؾٚ ا٠ٛؤ٢ٟ ؽٜ٪ال ٓب٣٪ ،٦٤ٟ

 .٠٨٤ٟب ا٩ اٛزياٟبر٦

رٜزيٝ اٛشوٗخ ثئثواٝ هٔل اٛزن٢ٰٟ ٛغ٠ٰن ا٠ٛوٗجبد ا٠ٛوفض ٨ٛب ثبَٛاٰو ُاٮ    - 3

     ٖ ٩رؾاالك اٛالئؾااخ اٛز٤ِٰنٯااخ ٨ٛاانا     ،اٛل٩ٛااخ ٩مٛااٖ ه٤االٟب ٯـٜاات ٨٤ٟااب م٩٩ اٛشاان١ مٛاا

 .واٛٔب٣٪١ رووٯِخ أٍوبه اٛزن٢ٰٟ ٟن ٟواهبح عَبٟخ ا٠ٛقبؿ

 بة األولـــانج

 هـــبل انتأيٍٍ وأَىاػــأػً

 (4)انًبدح 
 :٪امـ٢ٰ ا٠ٛجبأو ا٬ٛ صالصخ أ٣ـــُٮ رـجْٰ أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١ ر٤َٔٞ ه٠ٰٜبد اٛزنٟ

 .رن٢ٰٟ انأقبص ٩ه٠ٰٜبد ر٘٪ٯ٢ انٟ٪اٙ - 1

 .رن٢ٰٟ ا٠٠ٛزٜ٘بد - 2

 .رن٢ٰٟ ا٠َٛؤ٩ٰٛبد - 3

ٯ٤االهط رؾااذ ٗااٚ ٣اا٪م ٟاا٢ اال٣اا٪ام     ٩رؾاالك اٛالئؾااخ اٛز٤ِٰنٯااخ ٨ٛاانا اٛٔااب٣٪١ ٟااب   

 .اٛضالصخ

 (5)انًبدح 
 (4 رش٠ٚ أه٠بٙ اٛزن٢ٰٟ ا٤ٛشبؽ ا٠ٛزوْٜ ثبن٣٪ام ا٤٠ٛظا٪ص ه٨ٰٜاب ُاٮ ا٠ٛابكح     

٠ٗااب رشاا٠ٚ إهاابكح اٛزاان٢ٰٟ ٩٩ٗااالء اٛزاان٢ٰٟ ٩أه٠اابٙ اإلٗزاا٪اهٯ٢ٰ    ،ٟاا٢ ٧اانا اٛٔااب٣٪١

 .٩٩ٍـبء اٛزن٢ٰٟ ٩فجواء اٛ٘شَ ٩رٔلٯو انػواه ٩اٍزشبهٯٮ اٛزن٢ٰٟ
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 بة األولـــانج

 هـــبل انتأيٍٍ وأَىاػــأػً

 (4)انًبدح 
 :٪امـ٢ٰ ا٠ٛجبأو ا٬ٛ صالصخ أ٣ـــُٮ رـجْٰ أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١ ر٤َٔٞ ه٠ٰٜبد اٛزنٟ

 .رن٢ٰٟ انأقبص ٩ه٠ٰٜبد ر٘٪ٯ٢ انٟ٪اٙ - 1

 .رن٢ٰٟ ا٠٠ٛزٜ٘بد - 2

 .رن٢ٰٟ ا٠َٛؤ٩ٰٛبد - 3

ٯ٤االهط رؾااذ ٗااٚ ٣اا٪م ٟاا٢ اال٣اا٪ام     ٩رؾاالك اٛالئؾااخ اٛز٤ِٰنٯااخ ٨ٛاانا اٛٔااب٣٪١ ٟااب   

 .اٛضالصخ

 (5)انًبدح 
 (4 رش٠ٚ أه٠بٙ اٛزن٢ٰٟ ا٤ٛشبؽ ا٠ٛزوْٜ ثبن٣٪ام ا٤٠ٛظا٪ص ه٨ٰٜاب ُاٮ ا٠ٛابكح     

٠ٗااب رشاا٠ٚ إهاابكح اٛزاان٢ٰٟ ٩٩ٗااالء اٛزاان٢ٰٟ ٩أه٠اابٙ اإلٗزاا٪اهٯ٢ٰ    ،ٟاا٢ ٧اانا اٛٔااب٣٪١

 .٩٩ٍـبء اٛزن٢ٰٟ ٩فجواء اٛ٘شَ ٩رٔلٯو انػواه ٩اٍزشبهٯٮ اٛزن٢ٰٟ
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 بة انثبًَـــانج

 خ انتأيٍٍـــهٍئ

 (6)انًبدح 
رز٠زان ثبٛشقظاٰخ االهزجبهٯاخ ٩ثبالٍازٔالٙ      (٧ٰئاخ اٛزان٢ٰٟ   ر٤شن ٧ٰئخ رَا٬٠   - 1

٨ٛ٩ااب ث٨اان٥   ،ا٠ٛاابٛٮ ٩االكاه٭ ٩ر٘اا٪١ ٨ٛااب ٰٟيا٣ٰااخ َٟاازٜٔخ ٟٜؾٔااخ ث٠ٰيا٣ٰااخ اٛل٩ٛااخ    

ا٨٠ٛابٝ  اٛظِخ ٟجبأوح ع٠ٰن االه٠بٙ ٩اٛزظوُبد اٛزٮ رِ٘ٚ ٨ٛب رؾْٰٔ االًاواع ٩ 

 .ا٤َ٠ٛلح إ٨ٰٛب ث٠ٔزؼ٬ أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١ ٩رٜؾْ ثبٛ٪ىٯو

٩ٯغا٪ى ثٔاواه ٟا٢ ا٠ٛغٜاٌ      ،ٯ٘٪١ ا٠ٛٔو اٛوئٌٰ ٨ٰٜٛئخ ُٮ ٟلٯ٤خ أثا٪ كجاٮ   - 2

 .إ٣شبء ُو٩م ٟب كافٚ اٛل٩ٛخ ؽَت ٟب رٔزؼ٦ٰ ا٠ٛظٜؾخ اٛوبٟخ

 (7)انًبدح 
٪ُٰو ا٤٠ٛابؿ  ر٨لٍ ا٨ٰٛئخ ا٬ٛ ر٤لاٰٞ ٓـابم اٛزان٢ٰٟ ٩اإلأاواٍ هٰٜا٦ ث٠اب ٯِ٘اٚ را        

ا٠ٛالئاٞ ٛـاا٪ٯو٥ ٩ٛزويٯااي ك٩ه طاا٤بهخ اٛزاان٢ٰٟ ُااٮ ػاا٠ب١ انأااقبص ٩ا٠٠ٛزٜ٘اابد  

٩ا٠َٛؤ٩ٰٛبد ػل ا٠ٛقبؿو ٛؾ٠بٯخ االٓزظبك اٛا٪ؿ٤ٮ ٩ٛزغ٠ٰان ا٠ٛالفواد اٛ٪ؿ٤ٰاخ     

٩ر٠٤ٰز٨ب ٩اٍزض٠به٧ب ٛلهٞ اٛز٠٤ٰاخ االٓزظابكٯخ ُاٮ اٛل٩ٛاخ ٩رشاغٰن ا٤٠ٛبَُاخ اٛوبكٛاخ        

د اٛزن٤ٰٰٟاااخ ثنٍاااوبه ٩رٌـٰااابد ٤ٟبَُاااخ ٩رااا٪ؿ٢ٰ ٩اِٛوبٛاااخ ٩رااا٪ُٰو أُؼاااٚ اٛقااالٟب

 :اٛ٪كبئَ ُٮ ٍ٪ّ اٛزن٢ٰٟ ٨ٛ٩ب ُٮ ٍجٰٚ مٖٛ اٰٛٔبٝ ثب٨٠ٛبٝ اٱرٰخ

ؽ٠بٯخ ؽٔ٪ّ ا٠ٛؤ٢ٟ ٨ٛٞ ٩ا٠َٛازِٰلٯ٢ ٟا٢ أه٠ابٙ اٛزان٢ٰٟ ٩ٟوآجاخ ا٠ٛاالءح        - 1

 .ا٠ٛبٰٛخ ٜٛشوٗبد ٛز٪ُٰو ًـبء رن٤ٰٟٮ ٗبٍ ٛؾ٠بٯخ ٧ن٥ اٛؾٔ٪ّ

أاوٗبد اٛزاب٢ٰٟ ٩ِٗبءر٨اب ٩إٛيا٨ٟاب ثٔ٪اهال ٠ٟبهٍاخ       اٛو٠ٚ هٜا٬ هُان أكاء    - 2

ا٤٨٠ٛااخ ٩آكاث٨ااب ٛيٯاابكح ٓاالهر٨ب هٜاا٬ رٔاالٯٞ فاالٟبد أُؼااٚ ٠َٜٛاازِٰلٯ٢ ٟاا٢ اٛزاان٢ٰٟ      

 .٩رؾْٰٔ ا٤٠ٛبَُخ االٯغبثٰخ ث٨٤ٰب

اٛو٠ٚ ه٬ٜ را٪ُٰو ِٗابءاد ثشاوٯخ ٟؤ٧ٜاخ ٠٠ٛبهٍاخ أه٠ابٙ اٛزان٢ٰٟ ث٠اب ُاٮ           - 3

٩اٛزوب١٩ ٟن ع٠وٰخ اإلٟبهاد ٜٛزن٢ٰٟ ٩ُٔاب  مٖٛ رنٌٍٰ ٟو٨ل ٨ٛن٥ اٌٛبٯخ ثبالأزوإ 

 .نؽ٘بٝ اٛزشوٯوبد ا٠ٛو٠٪ٙ ث٨ب

آزواػ اٛجواٟظ ٩اٛقـؾ ٛزـ٪ٯو ٓـبم اٛزاب٢ٰٟ ُاٮ ٗبُاخ ا٠ٛغابالد ٩اٛو٠اٚ       - 4

هٜاا٬ ر٠٤ٰااخ اٛاا٪هٮ اٛزاان٤ٰٟٮ ٩إهاالاك اٛلهاٍاابد ٩اٛجؾاا٪س ا٠ٛزؤٜااخ ثنه٠اابٙ اٛزااب٢ٰٟ   

 .٩رو٨٠ٰ٠ب

ٟاان ٧ٰئاابد ر٤لااٰٞ ٓـاابم اٛزاان٢ٰٟ هٜاا٬      ر٪صٰااْ ه٩اثااؾ اٛزوااب١٩ ٩اٛز٘بٟااٚ     - 5

 .ا٠َٛز٪ٯ٢ٰ اٛووثٮ ٩اٛوب٠ٛٮ

رٜٔٮ ؿٜجابد رنٍاٌٰ ٩ُازؼ ُاو٩م ٩ٟ٘برات ر٠ضٰاٚ ٛشاوٗبد اٛزان٢ٰٟ ٩إهابكح           - 6

 .اٛزن٢ٰٟ ٩٩ٗالء اٛزن٢ٰٟ ٩ا٢٨٠ٛ ا٠ٛورجـخ ث٨ب ٩إطلاه اٛزوافٰض اٛالىٟخ ٨ٛب

 .رؾلٯل ا٠ٛقبؿو اٛزٮ ٯغت ا١ ٯ٘٪١ ٨ُٰب اٛزن٢ٰٟ إعجبهٯب - 7

رؾلٯاال اٛزووٯِاابد ا٠ٛ٪ؽاالح ٛااجوغ أ٣اا٪ام اٛزاان٢ٰٟ ٩ٟااب ٯ٤االهط رؾز٨ااب ُااٮ          - 8

 .االؽ٪اٙ اٛزٮ رٔزؼٮ ٨ُٰب ا٠ٛظٜؾخ اٛوبٟخ مٖٛ

 .أٯخ ٨ٟبٝ أفو٫ رزوْٜ ثز٤لٰٞ ٓـبم اٛزن٢ٰٟ ٯٔوه٧ب ا٠ٛغٌٜ - 9
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أاوٗبد اٛزاب٢ٰٟ ٩ِٗبءر٨اب ٩إٛيا٨ٟاب ثٔ٪اهال ٠ٟبهٍاخ       اٛو٠ٚ هٜا٬ هُان أكاء    - 2

ا٤٨٠ٛااخ ٩آكاث٨ااب ٛيٯاابكح ٓاالهر٨ب هٜاا٬ رٔاالٯٞ فاالٟبد أُؼااٚ ٠َٜٛاازِٰلٯ٢ ٟاا٢ اٛزاان٢ٰٟ      

 .٩رؾْٰٔ ا٤٠ٛبَُخ االٯغبثٰخ ث٨٤ٰب

اٛو٠ٚ ه٬ٜ را٪ُٰو ِٗابءاد ثشاوٯخ ٟؤ٧ٜاخ ٠٠ٛبهٍاخ أه٠ابٙ اٛزان٢ٰٟ ث٠اب ُاٮ           - 3

٩اٛزوب١٩ ٟن ع٠وٰخ اإلٟبهاد ٜٛزن٢ٰٟ ٩ُٔاب  مٖٛ رنٌٍٰ ٟو٨ل ٨ٛن٥ اٌٛبٯخ ثبالأزوإ 

 .نؽ٘بٝ اٛزشوٯوبد ا٠ٛو٠٪ٙ ث٨ب

آزواػ اٛجواٟظ ٩اٛقـؾ ٛزـ٪ٯو ٓـبم اٛزاب٢ٰٟ ُاٮ ٗبُاخ ا٠ٛغابالد ٩اٛو٠اٚ       - 4

هٜاا٬ ر٠٤ٰااخ اٛاا٪هٮ اٛزاان٤ٰٟٮ ٩إهاالاك اٛلهاٍاابد ٩اٛجؾاا٪س ا٠ٛزؤٜااخ ثنه٠اابٙ اٛزااب٢ٰٟ   

 .٩رو٨٠ٰ٠ب

ٟاان ٧ٰئاابد ر٤لااٰٞ ٓـاابم اٛزاان٢ٰٟ هٜاا٬      ر٪صٰااْ ه٩اثااؾ اٛزوااب١٩ ٩اٛز٘بٟااٚ     - 5

 .ا٠َٛز٪ٯ٢ٰ اٛووثٮ ٩اٛوب٠ٛٮ

رٜٔٮ ؿٜجابد رنٍاٌٰ ٩ُازؼ ُاو٩م ٩ٟ٘برات ر٠ضٰاٚ ٛشاوٗبد اٛزان٢ٰٟ ٩إهابكح           - 6

 .اٛزن٢ٰٟ ٩٩ٗالء اٛزن٢ٰٟ ٩ا٢٨٠ٛ ا٠ٛورجـخ ث٨ب ٩إطلاه اٛزوافٰض اٛالىٟخ ٨ٛب

 .رؾلٯل ا٠ٛقبؿو اٛزٮ ٯغت ا١ ٯ٘٪١ ٨ُٰب اٛزن٢ٰٟ إعجبهٯب - 7

رؾلٯاال اٛزووٯِاابد ا٠ٛ٪ؽاالح ٛااجوغ أ٣اا٪ام اٛزاان٢ٰٟ ٩ٟااب ٯ٤االهط رؾز٨ااب ُااٮ          - 8

 .االؽ٪اٙ اٛزٮ رٔزؼٮ ٨ُٰب ا٠ٛظٜؾخ اٛوبٟخ مٖٛ

 .أٯخ ٨ٟبٝ أفو٫ رزوْٜ ثز٤لٰٞ ٓـبم اٛزن٢ٰٟ ٯٔوه٧ب ا٠ٛغٌٜ - 9
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 (8)انًبدح 
 :رزنَٛ ا٨ٰٛئخ ٠ٟب ٯنرٮ

 .ا٠ٛغٌٜ - 1

 .ا٠ٛلٯو اٛوبٝ - 2

 .اٛغ٨بى اٛز٤ِٰن٭ - 3

 س اداسح انهٍئخيجه

 (9)انًبدح 
ٯ٘٪١ ٨ٰٜٛئخ ٟغٌٜ اكاهح ٯش٘ٚ ثوئبٍخ اٛا٪ىٯو ٩هؼا٪ٯخ هشاوح أأاقبص ٟا٢      

 :٧٩ٞ ه٬ٜ ا٤ٛؾ٪ اٱرٮ ،م٩٭ اٛقجوح ٩االفزظبص ث٤بء ه٬ٜ هوع اٛ٪ىٯو

 .هؼ٪ا١ ٢ٟ اٛ٪ىاهح ٯوأؾ٠٨ب اٛ٪ىٯو -

 .هؼ٪ ٢ٟ ٩ىاهح ا٠ٛبٰٛخ ٩اٛظ٤بهخ ٯوأؾ٦ ٩ىٯو ا٠ٛبٰٛخ ٩اٛظ٤بهخ -

 .ٟظوٍ اإلٟبهاد اٛووثٰخ ا٠ٛزؾلح ا٠ٛوٗي٭ ٯوأؾ٦ ا٠ٛؾبُق هؼ٪ ٢ٟ -

 .هؼ٪ ٢ٟ ارؾبك ًوٍ اٛزغبهح ٩اٛظ٤بهخ ٯوأؾ٦ هئٌٰ االرؾبك -

ف٠َااخ أهؼاابء ٯوأااؾ٨ٞ اٛاا٪ىٯو ٟاا٢ م٩٭ االفزظاابص ُااٮ اٛٔـاابم ا٠ٛاابٛٮ       -

٩االٓزظبك٭ ٩اٛزن٢ٰٟ هٜا٬ ا١ ٯ٘ا٪١ ٟا٢ ثٰا٨٤ٞ هؼا٪ ٩اؽال ٟا٢ ع٠وٰاخ اإلٟابهاد          

 .ٜٛزن٢ٰٟ

ٌ اٛ٪ىهاء ٓواها ثزشٰ٘ٚ ا٠ٛغٌٜ ٩رؾلٯل ٟ٘بُاتد أهؼابئ٦ ٩ثٰاب١    ٩ٯظله ٟغٜ

 .ٟلح هؼ٪ٯز٦

 .٩ٯقزبه اٛوئٌٰ ٣بئجب ٢ٟ ث٢ٰ أهؼبء ا٠ٛغٌٜ

 (10)انًبدح 
 .رؾلك اٛالئؾخ اٛز٤ِٰنٯخ ٨ٛنا اٛٔب٣٪١ أو٩ؽ اٛوؼ٪ٯخ ُٮ ٟغٌٜ االكاهح

 (11)انًبدح 
 :ٰخر٤ز٨ٮ هؼ٪ٯخ أ٭ ٢ٟ أهؼبء ا٠ٛغٌٜ ُٮ أ٭ ٢ٟ اٛؾبالد اٱر - 1

 .أ٩ اٍزجلاٙ اٛوؼ٪ ٢ٟ ٓجٚ اٛغ٨خ اٛزٮ هأؾز٦ ،االٍزٔبٛخ -أ 

إما رٌٰت ه٢ ؽؼ٪ه صاالس عَٜابد ٟززبٰٛاخ ا٩ اهثان عَٜابد ًٰاو ٟززبٰٛاخ         -ة 

 .فالٙ ا٤َٛخ اٛ٪اؽلح ك١٩ هنه ٯٔج٦ٜ ا٠ٛغٌٜ

إما ُٔل أؽال أاو٩ؽ اٛوؼا٪ٯخ ا٤٠ٛظا٪ص ه٨ٰٜاب ُاٮ اٛالئؾاخ اٛز٤ِٰنٯاخ ٨ٛانا           -ط 

 .اٛٔب٣٪١

غٌٜ اٛ٪ىهاء ث٤بء ه٬ٜ ر٪طاٰخ اٛغ٨اخ ا٠ٛو٤ٰاخ ٩فاالٙ ٟالح ال ريٯال       ٯو٢ٰ ٟ - 2

ه٬ٜ ٍز٢ٰ ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ فٜ٪ اٛوؼ٪ٯخ هؼ٪ا ثلٯال ُٮ ا٠ٛغٜاٌ إل٠ٗابٙ ٟالح ٟا٢     

 .ا٣ز٨ذ هؼ٪ٯز٦ ُٮ ا٠ٛغٌٜ

 (12)انًبدح 
ٯز٪٬ٛ ا٠ٛغٌٜ ا٨٠ٛبٝ ٩اٛظالؽٰبد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُاٮ ٧انا اٛٔاب٣٪١ ٩اٜٛا٪ائؼ     
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ٌ اٛ٪ىهاء ٓواها ثزشٰ٘ٚ ا٠ٛغٌٜ ٩رؾلٯل ٟ٘بُاتد أهؼابئ٦ ٩ثٰاب١    ٩ٯظله ٟغٜ

 .ٟلح هؼ٪ٯز٦

 .٩ٯقزبه اٛوئٌٰ ٣بئجب ٢ٟ ث٢ٰ أهؼبء ا٠ٛغٌٜ

 (10)انًبدح 
 .رؾلك اٛالئؾخ اٛز٤ِٰنٯخ ٨ٛنا اٛٔب٣٪١ أو٩ؽ اٛوؼ٪ٯخ ُٮ ٟغٌٜ االكاهح

 (11)انًبدح 
 :ٰخر٤ز٨ٮ هؼ٪ٯخ أ٭ ٢ٟ أهؼبء ا٠ٛغٌٜ ُٮ أ٭ ٢ٟ اٛؾبالد اٱر - 1

 .أ٩ اٍزجلاٙ اٛوؼ٪ ٢ٟ ٓجٚ اٛغ٨خ اٛزٮ هأؾز٦ ،االٍزٔبٛخ -أ 

إما رٌٰت ه٢ ؽؼ٪ه صاالس عَٜابد ٟززبٰٛاخ ا٩ اهثان عَٜابد ًٰاو ٟززبٰٛاخ         -ة 

 .فالٙ ا٤َٛخ اٛ٪اؽلح ك١٩ هنه ٯٔج٦ٜ ا٠ٛغٌٜ

إما ُٔل أؽال أاو٩ؽ اٛوؼا٪ٯخ ا٤٠ٛظا٪ص ه٨ٰٜاب ُاٮ اٛالئؾاخ اٛز٤ِٰنٯاخ ٨ٛانا           -ط 

 .اٛٔب٣٪١

غٌٜ اٛ٪ىهاء ث٤بء ه٬ٜ ر٪طاٰخ اٛغ٨اخ ا٠ٛو٤ٰاخ ٩فاالٙ ٟالح ال ريٯال       ٯو٢ٰ ٟ - 2

ه٬ٜ ٍز٢ٰ ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ فٜ٪ اٛوؼ٪ٯخ هؼ٪ا ثلٯال ُٮ ا٠ٛغٜاٌ إل٠ٗابٙ ٟالح ٟا٢     

 .ا٣ز٨ذ هؼ٪ٯز٦ ُٮ ا٠ٛغٌٜ

 (12)انًبدح 
ٯز٪٬ٛ ا٠ٛغٌٜ ا٨٠ٛبٝ ٩اٛظالؽٰبد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُاٮ ٧انا اٛٔاب٣٪١ ٩اٜٛا٪ائؼ     
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 :ٛٔواهاد اٛظبكهح ث٠ٔزؼب٧ب ث٠ب ُٮ م٩ٖٛاال٣ل٠خ ٩اٛزو٠ٰٜبد ٩ا

 .٩ػن اَٰٛبٍخ اٛوبٟخ ٨ٰٜٛئخ ٩إٓواه اٛقـؾ ٩اٛجواٟظ اٛالىٟخ ٛز٤ِٰن٧ب - 1

ا٠ٛ٪أُااخ هٜاا٬ ٟشااو٩هبد اٛٔاا٪ا٢ٰ٣ ا٠ٛزؤٜااخ ثنه٠اابٙ اٛزاان٢ٰٟ ٩هُو٨ااب اٛاا٬      - 2

 .ٟغٌٜ اٛ٪ىهاء

٣ل٠ااخ إطاالاه اٛزو٠ٰٜاابد اٛالىٟااخ ٛز٤ِٰاان أؽ٘اابٝ ٧اانا اٛٔااب٣٪١ ٩اٜٛاا٪ائؼ ٩ان      - 3

 .اٛظبكهح ثٔزؼب٥

إٓاااواه ٟشاااو٩م ا٠ٰٛيا٣ٰاااخ اَٛااا٤٪ٯخ ٨ٰٜٛئاااخ ٩هُو٨اااب اٛااا٬ ٟغٜاااٌ اٛااا٪ىهاء   - 4

 .٠ٜٛظبكٓخ ه٦ٰٜ

ا٠ٛ٪أُااخ هٜاا٬ اٛزٔوٯااو اَٛاا٤٪٭ ٩اٛؾَاابثبد اٛقزبٰٟااخ ٨ٰٜٛئااخ ٩هُواا٦ اٛاا٬          - 5

 .ٟغٌٜ اٛ٪ىهاء

 .رو٢ٰٰ ٟلْٓ ؽَبثبد ٨ٰٜٛئخ ٩رؾلٯل اروبث٦ - 6

٩اٛزااٮ رزِااْ ٟاان أ٧االاٍ     ،بد٩ا٠ٛاا٤ؼ ٩ا٨ٛجاا ٓجاا٪ٙ ا٠َٛاابهلاد ٩اٛزجوهاابد    - 7

 .ا٨ٰٛئخ

اٛجذ ُٮ االهزواػبد ا٠ٛٔلٟخ ٢ٟ اٛشوٗخ ه٬ٜ رولٯٚ ٠٣بمط ٩صبئْ اٛزن٢ٰٟ  - 8

 .٩ٟالؽٔز٨ب

 .أٯخ ٨ٟبٝ أفو٫ رزوْٜ ثشؤ١٩ ا٨ٰٛئخ ٩أ٧لا٨ُب - 9

 

 (13)انًبدح 
ٯغز٠ن ا٠ٛغٌٜ ٟوح ٩اؽلح ٗٚ صالصخ أأ٨و هٜا٬ االٓاٚ ٩ٯغا٪ى كه٪را٦ العز٠ابم      

 .هبك٭ ث٤بء ه٬ٜ ؿٜت اٛوئٌٰ ا٩ صالصخ ٢ٟ اهؼبء ا٠ٛغٌٜ ه٬ٜ االٓٚ ًٰو

٩ٯشزوؽ ٛظؾخ ا٣ؤبك ا٠ٛغٌٜ ؽؼ٪ه أًٜجٰخ أهؼبئ٦ ه٬ٜ ا١ ٯ٘٪١ ٢ٟ ثٰا٨٤ٞ  

اٛااوئٌٰ ا٩ ٣بئجاا٦ ٩رظااله اٛٔااواهاد ثبالًٜجٰااخ ا٠ٛـٜٔااخ الطاا٪اد اٛؾبػااوٯ٢ ٩ُااٮ   

عَٜاابد ٩راال١٩ ٟؾبػااو  ،ؽبٛااخ اٛزَااب٩٭ ٯااوعؼ اٛغب٣اات اٛاان٭ ٤ٟاا٦ هئااٌٰ اٛغَٜااخ 

 .ا٠ٛغٌٜ ٩روز٠ل ٢ٟ هئٌٰ اٛغَٜخ ٩رظله اٛٔواهاد ثز٪ٰٓن اٛوئٌٰ

٠ٜٛ٩غٜاااٌ ا١ ٯاااله٪ ٛؾؼااا٪ه عَٜااابر٦ ٟااا٢ ٯاااو٫ االٍااازوب٣خ ث٨اااٞ ٟااا٢ فجاااواء    

٩اٍزشبهٯ٢ ٢ٟ م٩٭ اِٛ٘بءح ٩اٛقجاوح ك١٩ ا١ ٯ٘ا٪١ ٨ٛاٞ طا٪د ٟوال٩ك ه٤ال ارقابم        

 .اٛٔواهاد

 (14)انًبدح 
ث٤ابء هٜا٬ ر٪طاٰخ     ،٩ٰٗاٚ ٩ىاهح ٯو٢ٰ ث٠وٍ٪ٝ ارؾبك٭ ٟلٯو هبٝ ٨ٰٜٛئخ ثلهعاخ  

 .اٛوئٌٰ

 (15)انًبدح 
ٯز٪٬ٛ ا٠ٛلٯو اٛوابٝ رَاٰٰو أه٠ابٙ ا٨ٰٛئاخ ٩ر٠ض٨ٰٜاب ُاٮ هالٓبر٨اب ٟان اٌٰٛاو ٩اٟابٝ           

 :اٛٔؼبء ٦ٛ٩ ثظِخ فبطخ ٟب ٯنرٮ

 .ر٤ِٰن اَٰٛبٍخ ٩اٛقـؾ ٩اٛجواٟظ اٛزٮ ٯٔو٧ب ا٠ٛغٌٜ - 1
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 (13)انًبدح 
ٯغز٠ن ا٠ٛغٌٜ ٟوح ٩اؽلح ٗٚ صالصخ أأ٨و هٜا٬ االٓاٚ ٩ٯغا٪ى كه٪را٦ العز٠ابم      

 .هبك٭ ث٤بء ه٬ٜ ؿٜت اٛوئٌٰ ا٩ صالصخ ٢ٟ اهؼبء ا٠ٛغٌٜ ه٬ٜ االٓٚ ًٰو

٩ٯشزوؽ ٛظؾخ ا٣ؤبك ا٠ٛغٌٜ ؽؼ٪ه أًٜجٰخ أهؼبئ٦ ه٬ٜ ا١ ٯ٘٪١ ٢ٟ ثٰا٨٤ٞ  

اٛااوئٌٰ ا٩ ٣بئجاا٦ ٩رظااله اٛٔااواهاد ثبالًٜجٰااخ ا٠ٛـٜٔااخ الطاا٪اد اٛؾبػااوٯ٢ ٩ُااٮ   

عَٜاابد ٩راال١٩ ٟؾبػااو  ،ؽبٛااخ اٛزَااب٩٭ ٯااوعؼ اٛغب٣اات اٛاان٭ ٤ٟاا٦ هئااٌٰ اٛغَٜااخ 

 .ا٠ٛغٌٜ ٩روز٠ل ٢ٟ هئٌٰ اٛغَٜخ ٩رظله اٛٔواهاد ثز٪ٰٓن اٛوئٌٰ

٠ٜٛ٩غٜاااٌ ا١ ٯاااله٪ ٛؾؼااا٪ه عَٜااابر٦ ٟااا٢ ٯاااو٫ االٍااازوب٣خ ث٨اااٞ ٟااا٢ فجاااواء    

٩اٍزشبهٯ٢ ٢ٟ م٩٭ اِٛ٘بءح ٩اٛقجاوح ك١٩ ا١ ٯ٘ا٪١ ٨ٛاٞ طا٪د ٟوال٩ك ه٤ال ارقابم        

 .اٛٔواهاد

 (14)انًبدح 
ث٤ابء هٜا٬ ر٪طاٰخ     ،٩ٰٗاٚ ٩ىاهح ٯو٢ٰ ث٠وٍ٪ٝ ارؾبك٭ ٟلٯو هبٝ ٨ٰٜٛئخ ثلهعاخ  

 .اٛوئٌٰ

 (15)انًبدح 
ٯز٪٬ٛ ا٠ٛلٯو اٛوابٝ رَاٰٰو أه٠ابٙ ا٨ٰٛئاخ ٩ر٠ض٨ٰٜاب ُاٮ هالٓبر٨اب ٟان اٌٰٛاو ٩اٟابٝ           

 :اٛٔؼبء ٦ٛ٩ ثظِخ فبطخ ٟب ٯنرٮ

 .ر٤ِٰن اَٰٛبٍخ ٩اٛقـؾ ٩اٛجواٟظ اٛزٮ ٯٔو٧ب ا٠ٛغٌٜ - 1
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ٯؼا٢٠ ؽَا٢ اه٠اابٙ   آزاواػ ا٨ٰٛ٘اٚ اٛز٤ل٠ٰاٮ ٨ٰٜٛئاخ ٩اإلأاواٍ هٰٜا٦ ث٠اب         - 2

 .ا٨ٰٛئخ

إهلاك ثواٟظ ٩فـؾ ٛزـ٪ٯو ٓـبم اٛزن٢ٰٟ ٩هُن َٟاز٪٫ فلٟبرا٦ ٛووػا٨ب     - 3

 .ه٬ٜ ا٠ٛغٌٜ

إهااالاك ٟشاااو٩هبد اٛٔااا٪ا٢ٰ٣ ٩اٜٛااا٪ائؼ ٩اال٣ل٠اااخ ٩اٛزو٠ٰٜااابد ٩اٛٔاااواهاد     - 4

اٛظاابكهح ث٠ٔزؼاا٬ أؽ٘اابٝ ٧اانا اٛٔااب٣٪١ ٩ا٠ٛزؤٜااخ ثنه٠اابٙ اٛزاان٢ٰٟ ٩هوػاا٨ب هٜاا٬    

 .ا٠ٛغٌٜ

 .و٩م ا٠ٰٛيا٣ٰخ ا٤َٛ٪ٯخ ٨ٰٜٛئخ ٩هوػ٨ب ه٬ٜ ا٠ٛغٌٜإهلاك ٟش - 5

ا٤ٛلو ُٮ اٛش٘ب٫٩ ا٠ٛٔلٟخ ؽ٪ٙ فلٟبد اٛزن٢ٰٟ ٩ارقبم اٛٔواهاد ا٤٠ٛبٍاجخ   - 6

 .ثشن٨٣ب ٟب ٛٞ ٯو ػو٩هح هوػ٨ب ه٬ٜ ا٠ٛغٌٜ

 .إطلاه اٛٔواهاد اٛالىٟخ ٩ا٠ٛق٪ٛخ ٦ٛ ث٠ٔزؼ٬ أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١ - 7

 .ث٨ب ٢ٟ ا٠ٛغٌٜ أٯخ افزظبطبد أفو٫ ٯو٨ل إ٦ٰٛ - 8

 (16)انًبدح 

٠ٜٛاالٯو اٛواابٝ ا١ ٯِاا٪ع ثوااغ افزظبطاابر٦ ٠ٛاا٪كِٮ االكاهح اٛوٰٜااب ُااٮ ا٨ٰٛئااخ   

 .ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ٧نا اٛٔب٣٪١ ه٬ٜ ا١ ٯ٘٪١ اٛزِ٪ٯغ فـٰب ٩ٟؾلكا

 (17)انًبدح 

ٯز٘٪١ اٛغ٨بى اٛز٤ِٰن٭ ٢ٟ ا٠ٛ٪ك٢ِٰ اٛنٯ٢ ٯزٞ رو٨٤ٰٰٞ ا٩ اٛزوبٓال ٟو٨اٞ ث٠٪عات    

 .هح ث٠ٔزؼ٬ أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١اال٣ل٠خ اٛظبك

 (18)انًبدح 

رَااز٪ُٮ ا٨ٰٛئااخ هٍاا٪ٟب ٍاا٤٪ٯخ ٣لٰااو االأااواٍ ٩اٛوٓبثااخ ٩أٯااخ هٍاا٪ٝ افااو٫        

 .ٯٔزوؽ٨ب ا٠ٛغٌٜ ه٬ٜ ا١ ٯظله ث٨ب ٓواه ٢ٟ ٟغٌٜ اٛ٪ىهاء

 (19)انًبدح 
 :رز٘٪١ إٯواكاد ا٨ٰٛئخ ٢ٟ ا٠ٛ٪اهك اٱرٰخ

 .أٯخ ٟجبٛي رقظظ٨ب اٛؾ٘٪ٟخ ٨ٰٜٛئخ - 1

 .اٛزٮ رَز٪٨ُٰب ا٨ٰٛئخ اٛوٍ٪ٝ - 2

 .٩ُو ر٤ِٰن ٰٟيا٣ٰبد ا٤َٛ٪اد اَٛبثٔخ - 3

ا٨ٛجبد ٩ا٤٠ٛؼ ٩اٛزجوهبد ٩ا٠َٛبهلاد اٛزٮ ٯٔج٨ٜب ا٠ٛغٌٜ ٩اٛزٮ رزِاْ ٟان    - 4

 .أ٧لاٍ ا٨ٰٛئخ

 .أٯخ ٟ٪اهك أفو٫ ٯٔو٧ب ا٠ٛغٌٜ - 5

 (20)انًبدح 
اٛضالصا٢ٰ ٟا٢   رجلأ ا٤َٛخ ا٠ٛبٰٛخ ٨ٰٜٛئاخ ُاٮ اال٩ٙ ٟا٢ ٯ٤ابٯو ٩ر٤ز٨اٮ ُاٮ اٛؾابك٭ ٩       

٩اٟب ا٤َٛخ ا٠ٛبٰٛاخ اال٩ٛا٬ ُزجالأ ٟا٢ رابهٯـ اٛو٠اٚ ثنؽ٘ابٝ ٧انا          ،كٯ٠َجو ٢ٟ ٗٚ هبٝ

 .اٛٔب٣٪١ ٩ر٤ز٨ٮ ُٮ آفو كٯ٠َجو ٢ٟ اٛوبٝ اٛزبٛٮ
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 (18)انًبدح 

رَااز٪ُٮ ا٨ٰٛئااخ هٍاا٪ٟب ٍاا٤٪ٯخ ٣لٰااو االأااواٍ ٩اٛوٓبثااخ ٩أٯااخ هٍاا٪ٝ افااو٫        

 .ٯٔزوؽ٨ب ا٠ٛغٌٜ ه٬ٜ ا١ ٯظله ث٨ب ٓواه ٢ٟ ٟغٌٜ اٛ٪ىهاء

 (19)انًبدح 
 :رز٘٪١ إٯواكاد ا٨ٰٛئخ ٢ٟ ا٠ٛ٪اهك اٱرٰخ

 .أٯخ ٟجبٛي رقظظ٨ب اٛؾ٘٪ٟخ ٨ٰٜٛئخ - 1

 .اٛزٮ رَز٪٨ُٰب ا٨ٰٛئخ اٛوٍ٪ٝ - 2

 .٩ُو ر٤ِٰن ٰٟيا٣ٰبد ا٤َٛ٪اد اَٛبثٔخ - 3

ا٨ٛجبد ٩ا٤٠ٛؼ ٩اٛزجوهبد ٩ا٠َٛبهلاد اٛزٮ ٯٔج٨ٜب ا٠ٛغٌٜ ٩اٛزٮ رزِاْ ٟان    - 4

 .أ٧لاٍ ا٨ٰٛئخ

 .أٯخ ٟ٪اهك أفو٫ ٯٔو٧ب ا٠ٛغٌٜ - 5

 (20)انًبدح 
اٛضالصا٢ٰ ٟا٢   رجلأ ا٤َٛخ ا٠ٛبٰٛخ ٨ٰٜٛئاخ ُاٮ اال٩ٙ ٟا٢ ٯ٤ابٯو ٩ر٤ز٨اٮ ُاٮ اٛؾابك٭ ٩       

٩اٟب ا٤َٛخ ا٠ٛبٰٛاخ اال٩ٛا٬ ُزجالأ ٟا٢ رابهٯـ اٛو٠اٚ ثنؽ٘ابٝ ٧انا          ،كٯ٠َجو ٢ٟ ٗٚ هبٝ

 .اٛٔب٣٪١ ٩ر٤ز٨ٮ ُٮ آفو كٯ٠َجو ٢ٟ اٛوبٝ اٛزبٛٮ
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 (21)انًبدح 
 روزجو اٟ٪اٙ ا٨ٰٛئخ اٟ٪اال هبٟخ  - 1

رز٠زاان ا٨ٰٛئااخ ثبالهِاابءاد ٩اٛزَاا٨ٰالد اٛزااٮ رز٠زاان ث٨ااب اٛاا٪ىاهاد ٩اٛاال٩ائو   - 2

 .ٛؾ٘٪ٰٟخا

ٯزاا٪٬ٛ راالْٰٓ ؽَاابثبد ا٨ٰٛئااخ أؽاال ٟاالٓٔٮ اٛؾَاابثبد ا٠ٰٛٔاالٯ٢ ُااٮ عاال٩ٙ        - 3

 .ٟلٓٔٮ اٛؾَبثبد ا٠ٛشز٢ٌٰٜ

 (22)انًبدح 
رؾاازِق ا٨ٰٛئااخ ثبؽزٰبؿاابد رواابكٙ ٟضٜااٮ إع٠اابٛٮ ا٤ِٛٔاابد ُااٮ ٰٟيا٣ٰز٨ااب اَٛاا٤٪ٯخ     

 .٩رؾ٪ٙ ا٠ٛجبٛي اٛيائلح ه٬ٜ مٖٛ ا٬ٛ اٛقيٯ٤خ اٛوبٟخ ٜٛل٩ٛخ

 (23)انًبدح 
ا٠ٛغٌٜ ث٤بء ه٬ٜ ر٪طٰخ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ اٛزو٠ٰٜبد ا٠ٛزؤٜخ ثبه٠بٙ اٛزاب٢ٰٟ   ٯظله

 :ث٠ب ُٮ مٖٛ

٧بٟش ا٠ٛالءح ٩ا٠ٛجٜي االك٬٣ ٜٛؼ٠ب١ ه٬ٜ اال ٯٔٚ ه٢ صٜش ٧بٟش ا٠ٛاالءح   - 1

 .٩مٖٛ ٟن ٟواهبح ا٠ٛوبٯٰو اٛل٩ٰٛخ ُٮ ٧نا اٛشن١

 .أٌٍ اؽزَبة ا٠ٛقظظبد ا٤ِٰٛخ - 2

 .ٟوبٯٰو إهبكح اٛزن٢ٰٟ - 3

 .أٌٍ اٍزض٠به ؽٔ٪ّ ؽ٠ٜخ اٛ٪صبئْ - 4

 .خ ه٨ٰٜبـــرؾلٯل ٟ٪ع٪كاد اٛشوٗخ اٛزٮ رٔبثٚ االٛزياٟبد اٛزن٤ٰٰٟخ ا٠ٛزورج - 5

اَٰٛبٍبد ا٠ٛؾبٍجٰخ اٛ٪اعت إرجبه٨ب ٢ٟ اٛشاوٗخ ٩ا٠٤ٛابمط اٛالىٟاخ إلهالاك      - 6

 .اٛزٔبهٯو ٩اٛجٰب٣بد ا٠ٛبٰٛخ ٩هوػ٨ب

ٛشااوٗبد ٩اٛاا٪ٗالء ٩اٛ٪ٍااـبء  أٍااٌ ر٤لااٰٞ اٛؾَاابثٰخ ٩ٍااغالد ٗااٚ ٟاا٢ ا    - 7

 .٩رؾلٯل اٛجٰب٣بد اٛ٪اعت إكهاع٨ب ُٮ ٧ن٥ اٛلُبرو ٩اَٛغالد

اَٛااغالد اٛزااٮ رٜزاايٝ اٛشااوٗخ ثز٤ل٨٠ٰااب ٩االؽزِاابف ث٨ااب ٩ٗاانٖٛ اٛجٰب٣اابد          - 8

 .٩اٛ٪صبئْ اٛزٮ ٯغت ه٨ٰٜب ري٩ٯل ا٨ٰٛئخ ث٨ب

 .ٓ٪اهل ٠ٟبهٍخ ا٤٨٠ٛخ ٩آكاث٨ب - 9

اله٧ابة ُاٮ ا٣شاـخ اٛزاب٢ٰٟ ثبٛزواب١٩ ٟان       ٟ٘بُؾخ ًَٚ االٟ٪اٙ ٩ر٠٪ٯٚ ا - 10

 .اٛغ٨بد ا٠ٛقزظخ
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 .خ ه٨ٰٜبـــرؾلٯل ٟ٪ع٪كاد اٛشوٗخ اٛزٮ رٔبثٚ االٛزياٟبد اٛزن٤ٰٰٟخ ا٠ٛزورج - 5

اَٰٛبٍبد ا٠ٛؾبٍجٰخ اٛ٪اعت إرجبه٨ب ٢ٟ اٛشاوٗخ ٩ا٠٤ٛابمط اٛالىٟاخ إلهالاك      - 6

 .اٛزٔبهٯو ٩اٛجٰب٣بد ا٠ٛبٰٛخ ٩هوػ٨ب

ٛشااوٗبد ٩اٛاا٪ٗالء ٩اٛ٪ٍااـبء  أٍااٌ ر٤لااٰٞ اٛؾَاابثٰخ ٩ٍااغالد ٗااٚ ٟاا٢ ا    - 7

 .٩رؾلٯل اٛجٰب٣بد اٛ٪اعت إكهاع٨ب ُٮ ٧ن٥ اٛلُبرو ٩اَٛغالد

اَٛااغالد اٛزااٮ رٜزاايٝ اٛشااوٗخ ثز٤ل٨٠ٰااب ٩االؽزِاابف ث٨ااب ٩ٗاانٖٛ اٛجٰب٣اابد          - 8

 .٩اٛ٪صبئْ اٛزٮ ٯغت ه٨ٰٜب ري٩ٯل ا٨ٰٛئخ ث٨ب

 .ٓ٪اهل ٠ٟبهٍخ ا٤٨٠ٛخ ٩آكاث٨ب - 9

اله٧ابة ُاٮ ا٣شاـخ اٛزاب٢ٰٟ ثبٛزواب١٩ ٟان       ٟ٘بُؾخ ًَٚ االٟ٪اٙ ٩ر٠٪ٯٚ ا - 10

 .اٛغ٨بد ا٠ٛقزظخ
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 بة انثبنثـــانج

 ٍٍـــشكبد انتأيــش

 م االولـــانفظ

 ٍـــــانًؤي

 (24)انًبدح 
ٯيا٩ٙ اه٠بٙ اٛزن٢ٰٟ ا٩ اهبكح اٛزب٢ٰٟ ُٮ اٛل٩ٛخ ا٭ ٟا٢ االأاقبص اٛزبٰٛاخ      - 1

 :ا٠ٛوفظخ ٩ا٠ٰٛٔلح ٛل٫ ا٨ٰٛئخ

 .ؤٍَخ ُٮ اٛل٩ٛخأوٗخ َٟب٠٧خ هبٟخ ٟ -أ 

 .ُوم أوٗخ رن٢ٰٟ أع٤جٰخ -ة 

 .٩ٰٗٚ رن٢ٰٟ -ط 

ٯغت أفن ٟ٪أُخ َٟجٔخ ٟا٢ ا٠ٛغٜاٌ ٓجاٚ رنٍاٌٰ اٯاخ أاوٗخ ران٢ٰٟ ُاٮ          -أ  - 2

 .ٚ ٩ٰٗٚ رن٢ٰٟــا٩ ٠ٟبهٍخ ه٠ ،ا٩ ُزؼ ُوم ٛشوٗخ اٛزب٢ٰٟ االع٤جٰخ ،اٛل٩ٛخ

ٛؾابك٭ ٩اٛضالصا٢ٰ   رجلأ ا٤َٛخ ا٠ٛبٰٛخ ٜٛشوٗخ ُٮ اال٩ٙ ٢ٟ ٯ٤بٯو ٩ر٤ز٨ٮ ُٮ ا -ة 

٢ٟ كٯ٠َجو ٢ٟ ٗٚ هبٝ ٩ثب٤َٛجخ ٤َٛز٨ب ا٠ٛبٰٛخ رجلأ ٢ٟ رابهٯـ رنٍَٰا٨ب ٩ر٤ز٨اٮ ُاٮ     

 .اٛؾبك٭ ٩اٛضالص٢ٰ ٢ٟ كٯ٠َجو ٤َٜٛخ اٛزبٰٛخ

ال ٯغاا٪ى ا١ ٯٔااٚ هأً ٟاابٙ أااوٗخ اٛزااب٢ٰٟ هاا٢ اٛؾاال االك٣اا٬ اٛاان٭ رٔااوه٥      - 3

 .اٛالئؾخ اٛز٤ِٰنٯخ ٨ٛنا اٛٔب٣٪١

٢ٰ رجو٦ٟ أوٗخ ًٰاو ٰٟٔالح ٩ُٔاب الؽ٘ابٝ ٧انا اٛٔاب٣٪١       ٯٔن ثبؿال ا٭ هٔل رنٟ - 4

 .٠ٜٛ٩زؼوه ا٠ٛـبٛجخ ثبٛزو٪ٯغ ا٤ٛبرظ ه٢ اٛجـال١

 (25)انًبدح 
ال ٯغ٪ى ٜٛشوٗخ ث٢ٰ ه٠ٰٜبد رن٢ٰٟ االأاقبص ٩ر٘ا٪ٯ٢ االٟا٪اٙ ٩ه٠ٰٜابد      - 1

 .رب٤ٰٟبد ا٠٠ٛزٜ٘بد ٩ا٠َٛئ٪ٰٛبد

ظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اٛج٤ال  ه٬ٜ اٛشوٗبد اٛٔبئ٠خ اٛزٮ ريا٩ٙ ٣٪هٮ اٛزب٢ٰٟ ا٤٠ٛ - 2

ٟاا٢ ٧اان٥ ا٠ٛاابكح رواالٯٚ ا٩ػاابه٨ب فااالٙ ف٠ااٌ ٍاا٤٪اد ٟاا٢ راابهٯـ اٛو٠ااٚ ث٨اانا   (1 

 .اٛٔب٣٪١ ٩ٯغ٪ى ٟل ٧ن٥ ا٠ٛلح ثٔواه ٢ٟ ٟغٌٜ اٛ٪ىهاء

رٜزيٝ اٛشوٗبد اٛٔبئ٠خ ٩اٛزٮ ريا٩ٙ ٣٪هٮ اٛزان٢ٰٟ ا٤٠ٛظا٪ص ه٠٨ٰٜاب ُاٮ      - 3

ثبٛزٰٔل ثبٛزو٠ٰٜابد اٛظابكهح ها٢    ٢ٟ ٧ن٥ ا٠ٛبكح ه٤ل ٣ِبم أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١  (1 اٛج٤ل 

 .ا٠ٛغٌٜ ٩ا٠ٛزؤٜخ ثز٤لٰٞ اه٠بٙ ٗٚ ٣٪م ٢ٟ ٣٪هٮ اٛزن٢ٰٟ

 (26)انًبدح 
ال ٯغ٪ى اٛزان٢ٰٟ ٛال٫ أاوٗخ ران٢ٰٟ فابهط اٛل٩ٛاخ هٜا٬ اٟا٪اٙ ا٩ ٠ٟزٜ٘ابد           - 1

ٗااٞ ال ٯغاا٪ى اٛز٪ٍااؾ ُااٮ   ،ٟ٪عاا٪كح ُااٮ اٛل٩ٛااخ ا٩ هٜاا٬ ا٠َٛااؤ٩ٰٛبد ا٤ٛبأاائخ ٨ُٰااب   

ٙ ا٩ ا٠٠ٛزٜ٘ابد ا٩ ا٠َٛاؤ٩ٰٛبد اال ٛال٫ أاوٗخ ٰٟٔالح ٩ُٔاب       اٛزن٢ٰٟ ه٬ٜ ٧ان٥ االٟا٪ا  

 .الؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١

 .ٯغ٪ى ٠ٜٛؤ٢ٟ إهبكح اٛزن٢ٰٟ كافٚ اٛل٩ٛخ ٩فبهع٨ب - 2

 (27)انًبدح 
 .ٟن ٟواهبح أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١ ٜٛشوٗخ ُزؼ ُو٩م ٨ٛب ُٮ اٛل٩ٛخ
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٢ٰ رجو٦ٟ أوٗخ ًٰاو ٰٟٔالح ٩ُٔاب الؽ٘ابٝ ٧انا اٛٔاب٣٪١       ٯٔن ثبؿال ا٭ هٔل رنٟ - 4

 .٠ٜٛ٩زؼوه ا٠ٛـبٛجخ ثبٛزو٪ٯغ ا٤ٛبرظ ه٢ اٛجـال١

 (25)انًبدح 
ال ٯغ٪ى ٜٛشوٗخ ث٢ٰ ه٠ٰٜبد رن٢ٰٟ االأاقبص ٩ر٘ا٪ٯ٢ االٟا٪اٙ ٩ه٠ٰٜابد      - 1

 .رب٤ٰٟبد ا٠٠ٛزٜ٘بد ٩ا٠َٛئ٪ٰٛبد

ظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اٛج٤ال  ه٬ٜ اٛشوٗبد اٛٔبئ٠خ اٛزٮ ريا٩ٙ ٣٪هٮ اٛزب٢ٰٟ ا٤٠ٛ - 2

ٟاا٢ ٧اان٥ ا٠ٛاابكح رواالٯٚ ا٩ػاابه٨ب فااالٙ ف٠ااٌ ٍاا٤٪اد ٟاا٢ راابهٯـ اٛو٠ااٚ ث٨اانا   (1 

 .اٛٔب٣٪١ ٩ٯغ٪ى ٟل ٧ن٥ ا٠ٛلح ثٔواه ٢ٟ ٟغٌٜ اٛ٪ىهاء

رٜزيٝ اٛشوٗبد اٛٔبئ٠خ ٩اٛزٮ ريا٩ٙ ٣٪هٮ اٛزان٢ٰٟ ا٤٠ٛظا٪ص ه٠٨ٰٜاب ُاٮ      - 3

ثبٛزٰٔل ثبٛزو٠ٰٜابد اٛظابكهح ها٢    ٢ٟ ٧ن٥ ا٠ٛبكح ه٤ل ٣ِبم أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١  (1 اٛج٤ل 

 .ا٠ٛغٌٜ ٩ا٠ٛزؤٜخ ثز٤لٰٞ اه٠بٙ ٗٚ ٣٪م ٢ٟ ٣٪هٮ اٛزن٢ٰٟ

 (26)انًبدح 
ال ٯغ٪ى اٛزان٢ٰٟ ٛال٫ أاوٗخ ران٢ٰٟ فابهط اٛل٩ٛاخ هٜا٬ اٟا٪اٙ ا٩ ٠ٟزٜ٘ابد           - 1

ٗااٞ ال ٯغاا٪ى اٛز٪ٍااؾ ُااٮ   ،ٟ٪عاا٪كح ُااٮ اٛل٩ٛااخ ا٩ هٜاا٬ ا٠َٛااؤ٩ٰٛبد ا٤ٛبأاائخ ٨ُٰااب   

ٙ ا٩ ا٠٠ٛزٜ٘ابد ا٩ ا٠َٛاؤ٩ٰٛبد اال ٛال٫ أاوٗخ ٰٟٔالح ٩ُٔاب       اٛزن٢ٰٟ ه٬ٜ ٧ان٥ االٟا٪ا  

 .الؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١

 .ٯغ٪ى ٠ٜٛؤ٢ٟ إهبكح اٛزن٢ٰٟ كافٚ اٛل٩ٛخ ٩فبهع٨ب - 2

 (27)انًبدح 
 .ٟن ٟواهبح أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١ ٜٛشوٗخ ُزؼ ُو٩م ٨ٛب ُٮ اٛل٩ٛخ
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 (28)انًبدح 
ا١ روُْ ث٨اب روع٠اخ ٩اُٰاخ     رؾوه ٩صٰٔخ اٛزن٢ٰٟ ُٮ اٛل٩ٛخ ثبٌٜٛخ اٛووثٰخ ٩ٯغ٪ى

 .ثٌٜخ أفو٫ ٩ُٮ ؽبٛخ االفزالٍ ُٮ رَِٰو اٛ٪صٰٔخ ٯوز٠ل ه٬ٜ ا٤ٛض اٛووثٮ

٩ٯغات إثاواى اٛج٤اا٪ك اٛزاٮ روِاٮ اٛشااوٗخ ٟا٢ ا٠َٛاؤ٩ٰٛخ ُااٮ اٛ٪صٰٔاخ ثقاؾ ثاابهى         

 .٩ٯزٞ اٛزنأٰو ه٨ٰٜب ٢ٟ ٓجٚ ا٠ٛؤ٢ٟ ٦ٛ ،٩ٛ٪١ ٌٟبٯو

 (29)انًبدح 
٢ اٛواب٢ٰٜٟ ٛالٯ٨ب ٩ُٔاب ٠ٛاب ٯٔاوه٥ ٟغٜاٌ       رٜزيٝ اٛشوٗخ ثب١ ٯ٘ا٪١ هالك ا٠ٛا٪اؿ٤ٰ   

 .اٛ٪ىهاء

 (30)انًبدح 
ال ٯغ٪ى ا١ ٯ٘٪١ هؼ٪ا ُٮ ٟغٌٜ إكاهح اٛشوٗخ ا٩ ٟالٯوا هبٟاب ٨ٛاب ا٩ ٟالٯوا     

 :ِٟ٪ػب أ٭ أقض

ا٩ ثغ٤ؾخ ٟقٜخ ثبٛشاوٍ ٩انٟب٣اخ ٩اٱكاة اٛوبٟاخ     ،طله ثؾ٦ٔ ؽ٘ٞ ثغ٤بٯخ - 1

 .ا٩ طله ؽ٘ٞ ه٦ٰٜ ثبالُالً ٩ٛٞ ٯوك ا٦ٰٛ اهزجبه٥

ٗاب١ َٟائ٪ال ٩ُٔاب ٛزٔالٯو ا٠ٛغٜاٌ ها٢ ٟقبِٛاخ عَا٠ٰخ ال٭ ٟا٢ اؽ٘ابٝ ٧انا             - 2

اٛٔب٣٪١ ا٩ ٓاب٣٪١ اٛشاوٗبد ثظاِز٦ ٟالٯوا هبٟاب ا٩ هؼا٪ا ُاٮ ٟغٜاٌ إكاهح إؽال٫          

 .اٛشوٗبد ث٠ب ُٮ مٖٛ ا٠َٛؤ٩ٰٛخ ه٢ اٛزَجت ُٮ رظِٰخ اٛشوٗخ رظِٰخ إعجبهٯخ

 (31)انًبدح 
اٛشاوٗخ ٩ٟالٯو٧ب اٛوابٝ ٩ا٠ٛالٯو     ٯؾلو ه٬ٜ هئاٌٰ ٩اهؼابء ٟغٜاٌ إكاهح     - 1

ا٠ِٛ٪ع أ٩ ٟا٢ ٯٔا٪ٝ ٟٔبٟا٦ ا٩ ا٭ ٟالٯو ُاٮ اٛشاوٗخ ا٩ ٟ٪كاَ ٟا٢ االكاهح اٛوٰٜاب          

 :٨ُٰب ٟب ٯنرٮ

 .االأزوإ ُٮ إكاهح أوٗخ رن٢ٰٟ أفو٫ ٤ٟبَُخ ا٩ ٟشبث٨خ ٨ٛب -أ 

٤ٟبَُخ أه٠بٙ اٛشوٗخ ا٩ اٰٛٔبٝ ثب٭ ه٠ٚ ا٩ ٣شابؽ ٯا٤غٞ ه٤ا٦ رؼابهة ٟان       -ة 

 .ٟظٜؾخ اٛشوٗخ

 .٠ٟبهٍخ أه٠بٙ ٩ٰٗٚ أ٩ ٩ٍٰؾ اٛزن٢ٰٟ -ط 

 .رٔبػٮ ه٠٪ٛخ ه٢ أ٭ ه٠ٚ ٢ٟ اه٠بٙ اٛزن٢ٰٟ -ك 

ٯؾلااو هٜاا٬ ٟاا٢ ٯزاا٪٬ٛ اكاهح اٛشااوٗخ ا٩ ا٭ ٟاا٪كِٮ ٨ُٰااب ا١ ٯ٘اا٪١ ٠ٟااضال   - 2

 .ال٭ َٟب٧ٞ ُٮ ٧ن٥ اٛشوٗخ

 (32)انًبدح 
ٯشزوؽ ر٪اُو اِٛ٘بءح ٩اٛقجوح ُٮ اه٠بٙ اٛزن٢ٰٟ ُٮ ٗاٚ ٟا٢ ٟالٯو هابٝ اٛشاوٗخ      

ا٩ ا٠ٛلٯو ا٠ِٛ٪ع ٩ا٠ٛ٪ك٢ِٰ اٛوئ٢َٰٰ ٨ُٰاب ٩هٜا٬ اٛشاوٗخ ا١ راي٩ك ا٨ٰٛئاخ ثجٰاب١       

ِٟظٚ ٯزؼا٢٠ ٟاؤ٧الد ٗاٚ ٟا٨٤ٞ ٩فجوارا٦ ٩اٛزاٮ ٯازٞ رؾلٯال٧ب ثبٛالئؾاخ اٛز٤ِٰنٯاخ           

 ٛٔب٣٪١  ٨ٛنا ا

 (33)انًبدح 
ه٬ٜ اٛشوٗخ إهالٝ ا٨ٰٛئخ ثب٠ٍبء اهؼبء ٟغٌٜ إكاهر٨اب ٩ٟالٯو٧ب اٛوابٝ ا٩     - 1

٩هاا٢ فٜاا٪ ٟوٗااي ا٭ ٟاا٨٤ٞ ٩هٜاا٬  ،٩ا٭ ٟاا٢ ا٠ٛاا٪ك٢ِٰ اٛوئَٰاا٢ٰا٠ٛاالٯو ا٠ِٛاا٪ع 

اٛشوٗخ ٟٚء ا٠ٛوٗي اٛشابًو فاالٙ ٍاز٢ٰ ٯ٪ٟاب ٟا٢ رابهٯـ فٜا٪٥ ٩رجٰٜاي ٟالٯو هابٝ           

 .ا٨ٰٛئخ ثنٖٛ
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 .االأزوإ ُٮ إكاهح أوٗخ رن٢ٰٟ أفو٫ ٤ٟبَُخ ا٩ ٟشبث٨خ ٨ٛب -أ 

٤ٟبَُخ أه٠بٙ اٛشوٗخ ا٩ اٰٛٔبٝ ثب٭ ه٠ٚ ا٩ ٣شابؽ ٯا٤غٞ ه٤ا٦ رؼابهة ٟان       -ة 

 .ٟظٜؾخ اٛشوٗخ

 .٠ٟبهٍخ أه٠بٙ ٩ٰٗٚ أ٩ ٩ٍٰؾ اٛزن٢ٰٟ -ط 

 .رٔبػٮ ه٠٪ٛخ ه٢ أ٭ ه٠ٚ ٢ٟ اه٠بٙ اٛزن٢ٰٟ -ك 

ٯؾلااو هٜاا٬ ٟاا٢ ٯزاا٪٬ٛ اكاهح اٛشااوٗخ ا٩ ا٭ ٟاا٪كِٮ ٨ُٰااب ا١ ٯ٘اا٪١ ٠ٟااضال   - 2

 .ال٭ َٟب٧ٞ ُٮ ٧ن٥ اٛشوٗخ

 (32)انًبدح 
ٯشزوؽ ر٪اُو اِٛ٘بءح ٩اٛقجوح ُٮ اه٠بٙ اٛزن٢ٰٟ ُٮ ٗاٚ ٟا٢ ٟالٯو هابٝ اٛشاوٗخ      

ا٩ ا٠ٛلٯو ا٠ِٛ٪ع ٩ا٠ٛ٪ك٢ِٰ اٛوئ٢َٰٰ ٨ُٰاب ٩هٜا٬ اٛشاوٗخ ا١ راي٩ك ا٨ٰٛئاخ ثجٰاب١       

ِٟظٚ ٯزؼا٢٠ ٟاؤ٧الد ٗاٚ ٟا٨٤ٞ ٩فجوارا٦ ٩اٛزاٮ ٯازٞ رؾلٯال٧ب ثبٛالئؾاخ اٛز٤ِٰنٯاخ           

 ٛٔب٣٪١  ٨ٛنا ا

 (33)انًبدح 
ه٬ٜ اٛشوٗخ إهالٝ ا٨ٰٛئخ ثب٠ٍبء اهؼبء ٟغٌٜ إكاهر٨اب ٩ٟالٯو٧ب اٛوابٝ ا٩     - 1

٩هاا٢ فٜاا٪ ٟوٗااي ا٭ ٟاا٨٤ٞ ٩هٜاا٬  ،٩ا٭ ٟاا٢ ا٠ٛاا٪ك٢ِٰ اٛوئَٰاا٢ٰا٠ٛاالٯو ا٠ِٛاا٪ع 

اٛشوٗخ ٟٚء ا٠ٛوٗي اٛشابًو فاالٙ ٍاز٢ٰ ٯ٪ٟاب ٟا٢ رابهٯـ فٜا٪٥ ٩رجٰٜاي ٟالٯو هابٝ           

 .ا٨ٰٛئخ ثنٖٛ



قانون هيئة التأمين

- 28 -

هٜاا٬ ٟغٜااٌ إكاهح اٛشااوٗخ ري٩ٯاال ا٨ٰٛئااخ ث٤َااـ ٟاا٢ ٟؾبػااو اعز٠بهاابد        - 2

ٗخ ٣٩بئجااا٦ ٟغٜاااٌ االكاهح ٩ٓواهارااا٦ ا٠ٛزؤٜاااخ ثب٣زقااابة هئاااٌٰ ٟغٜاااٌ إكاهح اٛشاااو 

٩االهؼبء ا٠ِٛ٪ػ٢ٰ ثبٛز٪ٰٓن ها٢ اٛشاوٗخ ٩ث٠٤ابمط ر٪ٰٓوابر٨ٞ ٩مٛاٖ فاالٙ ٍاجوخ        

 .اٯبٝ ٢ٟ طل٩هرٜٖ اٛٔواهاد

إما ٓاالٝ هئااٌٰ ٩اهؼاابء ٟغٜااٌ إكاهح اٛشااوٗخ اٍاازٔبالر٨ٞ ا٩ ُٔاال ٟغٜااٌ         - 3

االكاهح ٣ظاابث٦ اٛٔااب٣٪٣ٮ ُوٜاا٬ ٟغٜااٌ إكاهح ا٨ٰٛئااخ رشااٰ٘ٚ ٛغ٤ااخ ٟؤٓزااخ ٟاا٢ م٩٭        

 ب  ــب ٣٩بئت ٦ٛ ٢ٟ ث٢ٰ اهؼبئ٨ـ٢ٰٰ هئٌٰ ٨ٛـبص ٩روجوح ٩االفزظـاٛق

كه٪ح اٛغ٠وٰخ اٛو٠٪ٰٟخ ٛالعز٠بم فالٙ ٟلح ال ريٯل هٜا٬   ،ٛزز٪٬ٛ اكاهح اٛشوٗخ

صالصخ اأ٨و ٢ٟ ربهٯـ رشٰ٘ٚ اٜٛغ٤خ ٓبثٜاخ ٜٛزغلٯال ٠ٛالح ٠ٟبصٜاخ ٠ٛ٩اوح ٩اؽالح ثٔاواه        

واابة اٜٛغ٤ااخ ٩رزؾ٠ااٚ اٛشاوٗخ ار  ،ٟا٢ ا٠ٛغٜااٌ ال٣زقابة ٟغٜااٌ اكاهح علٯاال ٜٛشاوٗخ   

 .اٛزٮ ٯؾلك٧ب ا٠ٛغٌٜ

 (34)انًبدح 
 هح ه٢ ا٠ٛغٌٜ االؽزِبف ث٠ب ٯنرٮ  ه٬ٜ اٛشوٗخ ر٤ِٰنا ٜٛزو٠ٰٜبد اٛظبك

ٯزوٜااْ ث٤اا٪م اٛزاان٢ٰٟ اٛاان٭    ٧اابٟش ا٠ٛااالءح ٩ا٠ٛجٜااي انك٣اا٬ ٜٛؼاا٠ب١ ٠ُٰااب      - 1

 ر٠به٦ٍ 

 .ا٠ٛقظظبد ا٤ِٰٛخ ا٠ٛٔلهح ُٮ ٨٣بٯخ ٗٚ ٤ٍخ ٟبٰٛخ - 2

 .االؽزِبف ث٨ب ُٮ اٛل٩ٛخ االؽزٰبؿبد اٛ٪اعت - 3

 

 (35)انًبدح 
ه٬ٜ اٛشاوٗخ ا٠ٛاوفض ٨ٛاب ث٠٠بهٍاخ اه٠ابٙ اٛزان٢ٰٟ هٜا٬ االأاقبص ٩ر٘ا٪ٯ٢          

االٟااا٪اٙ ا١ روااا٢ٰ ا٩ روز٠ااال إٗز٪اهٯاااب ٟوفظاااب فاااالٙ أااا٨و ٟااا٢ رااابهٯـ ٤ٟؾ٨اااب      

اٛزوفٰض ه٬ٜ ا١ روٜٞ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ثنٖٛ فالٙ أا٨و ٟا٢ رابهٯـ روٰا٢ٰ االٗزا٪اه٭      

شااوٗبد ا٠ٛوفظااخ ٓجااٚ اٛو٠ااٚ ثنؽ٘اابٝ ٧اانا اٛٔااب٣٪١ ر٪ُٰااْ       ٩هٜاا٬ اٛ ،ا٩ اهز٠اابك٥

ا٩ػبه٨ب ث٠ب ٯزِْ ٩اؽ٘بٝ ٧ن٥ ا٠ٛبكح فالٙ ٍزخ اأ٨و ٢ٟ ربهٯـ اٛو٠ٚ ثبؽ٘ابٝ ٧انا   

 .اٛٔب٣٪١

 (36)انًبدح 
ه٬ٜ اٛشوٗبد رٔالٯٞ اٯاخ ثٰب٣ابد ا٩ ٟوٜ٪ٟابد ٯـٜج٨اب ا٠ٛالٯو اٛوابٝ ه٨٤اب ا٩          - 1

ٟورجـااخ ث٨ااب ٩مٛااٖ فااالٙ ا٠ٛاالح اٛزااٮ هاا٢ اٯااخ أااوٗخ ٨ٛااب هالٓااخ ٰٟٜ٘ااخ ثبٛشااوٗخ ا٩ 

ٯؾلك٧ب ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ثبالػبُخ ا٬ٛ اٯاخ ثٰب٣ابد ا٩ ٟوٜ٪ٟابد رٔال٨ٟب اٛشاوٗخ اٛا٬ اٯاخ        

ع٨خ هٓبثٰخ أفو٫ ٩أٯخ ثٰب٣بد ا٩ ٟوٜ٪ٟبد رَز٨٠ٜب اٛشوٗخ ٟا٢ ٧ان٥ اٛغ٨ابد ؽابٙ     

 .ؽل٩س مٖٛ

هٜاا٬ ٟغٜااٌ إكاهح اٛشااوٗخ كهاا٪ح ا٠ٛاالٯو اٛواابٝ ٛؾؼاا٪ه اعز٠اابم اٛغ٠وٰااخ     - 2

٠ٜٛ٩االٯو اٛواابٝ ا١  ،اٛو٠٪ٰٟاخ ٓجااٚ ف٠َااخ هشااو ٯ٪ٟااب هٜاا٬ االٓااٚ ٟاا٢ ٟ٪هاال ا٣ؤاابك٥ 

 .ٯ٤زلة ٢ٟ ٯ٠ض٦ٜ ٢ٟ ٟ٪كِٮ ا٨ٰٛئخ ٨ٛن٥ اٌٛبٯخ

٠ٜٛاالٯو اٛواابٝ رٰٜ٘ااَ ٟ٪كااَ ا٩ اٗضااو ٟاا٢ ٟاا٪كِٮ ا٨ٰٛئااخ ٜٛزضجااذ ا٩ ٜٛزاالْٓ   - 3

٩هٜاا٬  ،٩ُااٮ ا٩ٓاابد ٤ٟبٍااجخ ُااٮ ا٭ ٟاا٢ ٟواابٟالد اٛشااوٗخ ا٩ ٍااغالر٨ب ا٩ ٩صبئ٨ٔااب 
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 (35)انًبدح 
ه٬ٜ اٛشاوٗخ ا٠ٛاوفض ٨ٛاب ث٠٠بهٍاخ اه٠ابٙ اٛزان٢ٰٟ هٜا٬ االأاقبص ٩ر٘ا٪ٯ٢          

االٟااا٪اٙ ا١ روااا٢ٰ ا٩ روز٠ااال إٗز٪اهٯاااب ٟوفظاااب فاااالٙ أااا٨و ٟااا٢ رااابهٯـ ٤ٟؾ٨اااب      

اٛزوفٰض ه٬ٜ ا١ روٜٞ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ثنٖٛ فالٙ أا٨و ٟا٢ رابهٯـ روٰا٢ٰ االٗزا٪اه٭      

شااوٗبد ا٠ٛوفظااخ ٓجااٚ اٛو٠ااٚ ثنؽ٘اابٝ ٧اانا اٛٔااب٣٪١ ر٪ُٰااْ       ٩هٜاا٬ اٛ ،ا٩ اهز٠اابك٥

ا٩ػبه٨ب ث٠ب ٯزِْ ٩اؽ٘بٝ ٧ن٥ ا٠ٛبكح فالٙ ٍزخ اأ٨و ٢ٟ ربهٯـ اٛو٠ٚ ثبؽ٘ابٝ ٧انا   

 .اٛٔب٣٪١

 (36)انًبدح 
ه٬ٜ اٛشوٗبد رٔالٯٞ اٯاخ ثٰب٣ابد ا٩ ٟوٜ٪ٟابد ٯـٜج٨اب ا٠ٛالٯو اٛوابٝ ه٨٤اب ا٩          - 1

ٟورجـااخ ث٨ااب ٩مٛااٖ فااالٙ ا٠ٛاالح اٛزااٮ هاا٢ اٯااخ أااوٗخ ٨ٛااب هالٓااخ ٰٟٜ٘ااخ ثبٛشااوٗخ ا٩ 

ٯؾلك٧ب ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ثبالػبُخ ا٬ٛ اٯاخ ثٰب٣ابد ا٩ ٟوٜ٪ٟابد رٔال٨ٟب اٛشاوٗخ اٛا٬ اٯاخ        

ع٨خ هٓبثٰخ أفو٫ ٩أٯخ ثٰب٣بد ا٩ ٟوٜ٪ٟبد رَز٨٠ٜب اٛشوٗخ ٟا٢ ٧ان٥ اٛغ٨ابد ؽابٙ     

 .ؽل٩س مٖٛ

هٜاا٬ ٟغٜااٌ إكاهح اٛشااوٗخ كهاا٪ح ا٠ٛاالٯو اٛواابٝ ٛؾؼاا٪ه اعز٠اابم اٛغ٠وٰااخ     - 2

٠ٜٛ٩االٯو اٛواابٝ ا١  ،اٛو٠٪ٰٟاخ ٓجااٚ ف٠َااخ هشااو ٯ٪ٟااب هٜاا٬ االٓااٚ ٟاا٢ ٟ٪هاال ا٣ؤاابك٥ 

 .ٯ٤زلة ٢ٟ ٯ٠ض٦ٜ ٢ٟ ٟ٪كِٮ ا٨ٰٛئخ ٨ٛن٥ اٌٛبٯخ

٠ٜٛاالٯو اٛواابٝ رٰٜ٘ااَ ٟ٪كااَ ا٩ اٗضااو ٟاا٢ ٟاا٪كِٮ ا٨ٰٛئااخ ٜٛزضجااذ ا٩ ٜٛزاالْٓ   - 3

٩هٜاا٬  ،٩ُااٮ ا٩ٓاابد ٤ٟبٍااجخ ُااٮ ا٭ ٟاا٢ ٟواابٟالد اٛشااوٗخ ا٩ ٍااغالر٨ب ا٩ ٩صبئ٨ٔااب 
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وٗخ ا١ رؼن اٯب ٨٤ٟب رؾذ رظوٍ ا٠ٛ٪كَ ا٠َٜٛ٘ ٩اٛزوب١٩ ٟو٦ ٛز٦٤ٰ٘٠ ٟا٢  اٛش

 .اٰٛٔبٝ ثنه٠ب٦ٛ ثش٘ٚ ٗبٟٚ

ٟاا٢ ٧اان٥  (3 ٣زٰغااخ اٛزاالْٰٓ اٛاان٭ ٯاازٞ ث٠ٔزؼاا٬ أؽ٘اابٝ اٛج٤اال    ،٠ٜٛاالٯو اٛواابٝ - 4

ا٠ٛبكح روٰا٢ٰ فجاواء ا٩ َٟزشابهٯ٢ ا٩ إٗزا٪اهٯ٢ٰ ا٩ ٟالٓٔٮ ؽَابثبد ٛزالْٰٓ اه٠ابٙ         

٩هٜاا٬ اٛشااوٗخ اٛزوااب١٩ ٟو٨ااٞ ث٠ااب   ،٨ب ٩رٔاالٯٞ رٔوٯااو ه٨٤ااباٛشااوٗخ ٩رٔاا٪ٯٞ ا٩ػاابه

   ٚ هٜاا٬ ا١ رزؾ٠ااٚ اٛشااوٗخ االعاا٪ه اٛزااٮ     ،ٯ٠٘اا٨٤ٞ ٟاا٢ اٰٛٔاابٝ ثبه٠ااب٨ٛٞ ثشاا٘ٚ ٗبٟاا

 .ٯؾلك٧ب ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ال٭ ٨٤ٟٞ

ٯؾلو ه٬ٜ اٛقجٰو ا٩ ا٠َٛزشبه ا٩ االٗز٪اه٭ ا٩ ٟلْٓ اٛؾَبثبد االُظابػ   - 5

ٟا٢   (4 طاٚ ا٨ٰٛاب ث٠ٔزؼا٬ أؽ٘ابٝ اٛج٤ال      الٯخ ع٨خ ٗب٣ذ ها٢ اٯاخ ٟوٜ٪ٟابد راٞ اٛز٪    

 .إال ثول اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ ٟ٪أُخ ا٠ٛغٌٜ اٛقـٰخ ه٬ٜ مٖٛ ،٧ن٥ ا٠ٛبكح

 (37)انًبدح 
رٜزيٝ اٛشوٗخ ثزي٩ٯل ا٨ٰٛئخ ثزٔوٯو ِٟظاٚ ها٢ اه٠ب٨ٛاب ٟ٪ٓو٨اب ٟا٢ هئاٌٰ        - 1

ٟغٜااٌ إكهار٨ااب ا٩ ا٠ٛاالٯو ا٠ِٛاا٪ع ا٩ ا٠ِٛ٪ػاا٢ٰ ثاابٛز٪ٰٓن هاا٢ اٛشااوٗخ ٟزؼاا٤٠ب      

َاا٤٪ٯخ اٛقزبٰٟااخ ٩ٍاابئو اٛجٰب٣اابد اٛزِظااٰٰٜخ ا٠ٜٛؾٔااخ ث٨ااب ث٠ااب ُااٮ مٛااٖ       ؽَاابثبر٨ب اٛ

ا٠ٰٛيا٣ٰاااخ اَٛااا٤٪ٯخ ٩ؽَااابثٮ االهثااابػ ٩اٛقَااابئو اٛزِظااا٢ٰٰٰٜ ٤ٛااا٪م اٛزااان٢ٰٟ اٛااان٭  

ر٠بهٍاا٦ ٩ٛ٘ااٚ ُااوم ٤ٟاا٦ ٩رٔوٯااو ٟاالْٓ اٛؾَاابثبد ٩مٛااٖ فااالٙ ٟاالح ال ريٯاال هٜاا٬    

ٛزٔوٯااو ٨ٰٜٛئااخ ٓجااٚ ٩هٜاا٬ ا١ ٯظااٚ ا ،اهثوااخ اأاا٨و ٟاا٢ راابهٯـ ا٣ز٨اابء اَٛاا٤خ ا٠ٛبٰٛااخ 

 .اٛله٪ح العز٠بم اٛغ٠وٰخ اٛو٠٪ٰٟخ ٜٛشوٗخ ث٠لح ال رٔٚ ه٢ صالص٢ٰ ٯ٪ٟب

ٟاا٢ ٧اان٥  (1 إما رجاا٢ٰ ا١ اٛؾَاابثبد ٩اٛجٰب٣اابد ا٤٠ٛظاا٪ص ه٨ٰٜااب ُااٮ اٛج٤اال   - 2

ا٠ٛبكح ال رزِْ ٟن اؽ٘بٝ اٛٔب٣٪١ ٩اٜٛ٪ائؼ ٩اال٣ل٠خ ٩اٛزو٠ٰٜبد ٩اٛٔواهاد اٛظابكهح  

وااابٝ ا١ ٯـٜااات ٟااا٢ ٟغٜاااٌ اكاهح اٛشاااوٗخ رظاااؾٰؾ٨ب    ُوٜااا٬ ا٠ٛااالٯو اٛ  ،ث٠ٔزؼاااب٥

٩ الٯغاا٪ى  ،ٜٛؾظاا٪ٙ هٜاا٬ ا٠ٛ٪أُااخ ه٨ٰٜااب ٓجااٚ هوػاا٨ب هٜاا٬ اٛغ٠وٰااخ اٛو٠٪ٰٟااخ   

 .٠ٛغٌٜ إكاهح اٛشوٗخ هوػ٨ب ٓجٚ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ رٜٖ ا٠ٛ٪أُخ

إما رووػااذ اٛشااوٗخ ن٩ػاابم ٟبٰٛااخ ا٩ اكاهٯااخ ٍااٰئخ ا٩ رووػااذ ٛقَاابئو  - 3

ُوٜا٬ هئاٌٰ ٟغٜاٌ إكهار٨اب ا٩      ،ا٩ ا٠َٛزِٰلٯ٢ ع٠َٰخ رؤصوه٬ٜ ؽٔ٪ّ ا٠ٛؤ٢ٟ ٨ٛٞ

 .ٟلٯو٧ب اٛوبٝ رجٰٜي ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ثنٖٛ ُ٪ها

 (38)انًبدح 
ري٩ٯل اٛشوٗخ ا٨ٰٛئخ ث٠٤بمط ٩صبئْ اٛزن٢ٰٟ ٩ٟالؽ٨ٔاب ا٠ٛوز٠الح اله٠ب٨ٛاب     -أ  - 1

٩اٛزااٮ رزؼاا٢٠ اٛشااو٩ؽ اٛوبٟااخ ٩اٛقبطااخ ٩االٍااٌ ا٤ِٰٛااخ ٨ٛاان٥ اٛ٪صاابئْ ٩ٟواالالد   

٠ٗاب راي٩ك ا٠ٛالٯو اٛوابٝ ثغالا٩ٙ اٍازوكاك٥ ٓاٰٞ ٩صابئْ اٛزان٢ٰٟ           .خ ث٨اب االَٓبؽ ا٠ٜٛؾٔا 

 .ه٬ٜ االأقبص ٩ه٠ٰٜبد ر٘٪ٯ٢ االٟ٪اٙ ٩ٟولالد االَٓبؽ ا٠ٜٛؾٔخ ث٨ب

٠ٜٛاالٯو اٛواابٝ إما رـٜجااذ ا٠ٛظااٜؾخ اٛوبٟااخ مٛااٖ ا٩ ُااٮ ؽاابٙ ٩عاا٪ك فٜااٚ          -ة 

٨ٛان٥   ع٪٧و٭ ا١ ٯـٜت إعواء رولٯٚ ه٬ٜ ٧ان٥ ا٠٤ٛابمط ٩فاالٙ ا٠ٛالح اٛزاٮ ٯؾالك٧ب      

٩ٯؾْ ٜٛشوٗخ االهزواع ه٬ٜ اٛزوالٯٚ ٩ُاٮ ؽابٙ هالٝ اٛز٪طاٚ اٛا٬ ارِابّ         ،اٌٛبٯخ

 .ٯوُن االٟو ا٬ٛ ا٠ٛغٌٜ ٜٛجذ ٦ُٰ

هٜاا٬ اٛشااوٗخ ري٩ٯاال ا٠ٛااؤ٢ٟ ٨ٛااٞ ٩ا٠َٛاازِٰلٯ٢ ث٤َااـ ٟاا٢ ٩صاابئْ اٛزاان٢ٰٟ         - 2

 .٩اٛجٰب٣بد ا٠ٛزؤٜخ ث٨ب
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ٟاا٢ ٧اان٥  (1 إما رجاا٢ٰ ا١ اٛؾَاابثبد ٩اٛجٰب٣اابد ا٤٠ٛظاا٪ص ه٨ٰٜااب ُااٮ اٛج٤اال   - 2

ا٠ٛبكح ال رزِْ ٟن اؽ٘بٝ اٛٔب٣٪١ ٩اٜٛ٪ائؼ ٩اال٣ل٠خ ٩اٛزو٠ٰٜبد ٩اٛٔواهاد اٛظابكهح  

وااابٝ ا١ ٯـٜااات ٟااا٢ ٟغٜاااٌ اكاهح اٛشاااوٗخ رظاااؾٰؾ٨ب    ُوٜااا٬ ا٠ٛااالٯو اٛ  ،ث٠ٔزؼاااب٥

٩ الٯغاا٪ى  ،ٜٛؾظاا٪ٙ هٜاا٬ ا٠ٛ٪أُااخ ه٨ٰٜااب ٓجااٚ هوػاا٨ب هٜاا٬ اٛغ٠وٰااخ اٛو٠٪ٰٟااخ   

 .٠ٛغٌٜ إكاهح اٛشوٗخ هوػ٨ب ٓجٚ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ رٜٖ ا٠ٛ٪أُخ

إما رووػااذ اٛشااوٗخ ن٩ػاابم ٟبٰٛااخ ا٩ اكاهٯااخ ٍااٰئخ ا٩ رووػااذ ٛقَاابئو  - 3

ُوٜا٬ هئاٌٰ ٟغٜاٌ إكهار٨اب ا٩      ،ا٩ ا٠َٛزِٰلٯ٢ ع٠َٰخ رؤصوه٬ٜ ؽٔ٪ّ ا٠ٛؤ٢ٟ ٨ٛٞ

 .ٟلٯو٧ب اٛوبٝ رجٰٜي ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ثنٖٛ ُ٪ها

 (38)انًبدح 
ري٩ٯل اٛشوٗخ ا٨ٰٛئخ ث٠٤بمط ٩صبئْ اٛزن٢ٰٟ ٩ٟالؽ٨ٔاب ا٠ٛوز٠الح اله٠ب٨ٛاب     -أ  - 1

٩اٛزااٮ رزؼاا٢٠ اٛشااو٩ؽ اٛوبٟااخ ٩اٛقبطااخ ٩االٍااٌ ا٤ِٰٛااخ ٨ٛاان٥ اٛ٪صاابئْ ٩ٟواالالد   

٠ٗاب راي٩ك ا٠ٛالٯو اٛوابٝ ثغالا٩ٙ اٍازوكاك٥ ٓاٰٞ ٩صابئْ اٛزان٢ٰٟ           .خ ث٨اب االَٓبؽ ا٠ٜٛؾٔا 

 .ه٬ٜ االأقبص ٩ه٠ٰٜبد ر٘٪ٯ٢ االٟ٪اٙ ٩ٟولالد االَٓبؽ ا٠ٜٛؾٔخ ث٨ب

٠ٜٛاالٯو اٛواابٝ إما رـٜجااذ ا٠ٛظااٜؾخ اٛوبٟااخ مٛااٖ ا٩ ُااٮ ؽاابٙ ٩عاا٪ك فٜااٚ          -ة 

٨ٛان٥   ع٪٧و٭ ا١ ٯـٜت إعواء رولٯٚ ه٬ٜ ٧ان٥ ا٠٤ٛابمط ٩فاالٙ ا٠ٛالح اٛزاٮ ٯؾالك٧ب      

٩ٯؾْ ٜٛشوٗخ االهزواع ه٬ٜ اٛزوالٯٚ ٩ُاٮ ؽابٙ هالٝ اٛز٪طاٚ اٛا٬ ارِابّ         ،اٌٛبٯخ

 .ٯوُن االٟو ا٬ٛ ا٠ٛغٌٜ ٜٛجذ ٦ُٰ

هٜاا٬ اٛشااوٗخ ري٩ٯاال ا٠ٛااؤ٢ٟ ٨ٛااٞ ٩ا٠َٛاازِٰلٯ٢ ث٤َااـ ٟاا٢ ٩صاابئْ اٛزاان٢ٰٟ         - 2

 .٩اٛجٰب٣بد ا٠ٛزؤٜخ ث٨ب
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 (39)انًبدح 
بػ ـاـ ٨ٰٛئخ االٛزياٝ ث٠جالأ االُظ ه٬ٜ أوٗبد اٛزن٢ٰٟ ٩اهبكح اٛزب٢ٰٟ ا٠ٰٛٔلح ٛل٫ ا

 ٢ ـب ٟـله ه٨٤ـن ه٠الئ٨ب ٩ُٮ ٗٚ ٟب ٯظـخ ُٮ روب٨ٜٟب ٟــ٩اٛشِبُٰ

٩صاابئْ ٩ا٩هاّ ٣٩شااواد ٩إهال٣اابد ٩كهبٯاابد ٩ٟٔاابالد ٩ٟاا٪اك ه٠ٰٜااخ ٩ٯظااله  

 .ا٠ٛغٌٜ ٓواها ثبالٟ٪ه اٛزٮ ٯغت ٟواهبر٨ب ٛز٤ِٰن ٟب ٩هك ث٨ن٥ ا٠ٛبكح

 (40)انًبدح 
شاوٗخ ا١ ٯٔالٝ رٔوٯاوا ُ٪هٯاب اٛا٬ ا٨ٰٛئاخ ٣٩َاقخ ٤ٟا٦         ه٬ٜ ٟلْٓ ؽَبثبد اٛ - 1

 :ا٬ٛ هئٌٰ ٟغٌٜ اكاهح اٛشوٗخ ُٮ ا٭ ٢ٟ اٛؾبالد انرٰخ

إما رج٢ٰ ٦ٛ أ١ اٛ٪ػن ا٠ٛابٛٮ ٜٛشاوٗخ ال ٯ٨٤٘٠اب ٟا٢ اٛ٪ُابء ثبٛزياٟبر٨اب رغاب٥         -أ 

ا٠ٛؤ٢ٟ ٨ٛٞ ا٩ ٯوْٰ ٓلهار٨ب ه٬ٜ رٜجٰخ ا٠ٛزـٜجبد ا٠ٛبٰٛخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜاب ُاٮ ٧انا    

٪١ ٩اٜٛاا٪ائؼ ا٩اال٣ل٠ااخ ٩اٛزو٠ٰٜاابد ٩اٛٔااواهاد اٛظاابكهح ث٠ٔزؼااب٥ ٩ا٠ٛزؤٜااخ    اٛٔااب٣

 .ثبٛ٪ػن ا٠ٛبٛٮ ٜٛشوٗخ

إما رج٢ٰ ٦ٛ ا١ ٤٧ابٕ فٜاال عَا٠ٰب ُاٮ ٠ٟبهٍاخ اٛشاوٗخ العواءار٨اب ا٠ٛبٰٛاخ          -ة 

 .ث٠ب ُٮ مٖٛ إكهاط اٛجٰب٣بد ُٮ ٍغالر٨ب ا٠ٛؾبٍجٰخ

ٗ      -ط  خ رزوٜااْ ثاالف٨ٜب ا٩  إما هُااغ ا٩ رؾِااق هٜاا٬ اٯااخ أاا٨بكح رظااله٧ب اٛشااو

 .ثٰب٣بر٨ب ا٠ٛبٰٛخ

 .إما ٓوه االٍزٔبٛخ ا٩ هُغ إهبكح رو٦٤ٰٰ ُٮ اٛشوٗخ ًٰو هبكٯخ -ك 

٠ٜٛلٯو اٛوبٝ ا١ ٯـٜات ٟا٢ ٟالْٓ ؽَابثبد اٛشاوٗخ ري٩ٯال٥ ٟجبأاوح ٩فاالٙ          - 2

 .ٟلح ٟؾلكح ثب٠ٛوٜ٪ٟبد اٛؼو٩هٯخ ٠ٛوآجخ أه٠بٙ اٛشوٗخ

ٰخ ٟلْٓ اٛؾَبثبد ثوالٝ ا٠ٛظابكٓخ   ٜٛغ٠وٰخ اٛو٠٪ٰٟخ ٜٛشوٗخ ُٮ ؽبٙ ر٪ط - 3

 :ه٬ٜ اٛجٰب٣بد ا٠ٛبٰٛخ ا٠ٛوُ٪هخ ا٦ٰٛ ٢ٟ ٟغٌٜ االكاهح ا١ رٔوه أٯب ٠ٟب ٯنرٮ

هك اٛجٰب٣ااابد ا٠ٛبٰٛاااخ اٛااا٬ ٟغٜاااٌ االكاهح ٩اٛـٜااات اٰٛااا٦ رظاااؾٰؼ ا٠ٰٛيا٣ٰاااخ    -أ 

٩ؽَاابة االهثاابػ ٩اٛقَاابئو ٩ُٔااب ٠ٛالؽلاابد ا٠ٛاالْٓ ٩اهزجبه٧ااب ٟظاالٓخ ثواال ٧اانا   

 .اٛزظؾٰؼ

 ،بٛخ ا٠ٛ٪ػ٪م ا٬ٛ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ٛزو٢ٰٰ ٛغ٤خ فجواء ٟا٢ ٟالٓٔٮ ؽَابثبد   إؽ -ة 

٩رؾلٯل اروبث٨ٞ اٛزٮ رزؾ٨ٜ٠ب اٛشوٗخ ِٜٛظٚ ُٮ ٟ٪ػ٪م اٛقالٍ ث٢ٰ ٟغٜاٌ إكاهح  

٩ٯ٘٪١ ٓواه اٜٛغ٤خ ٟٜيٟب ثول هوػ٦ ٟاوح أفاو٫ هٜا٬     ،اٛشوٗخ ٩ٟلٓٔٮ ؽَبثبر٨ب

بة االهثابػ ٩اٛقَابئو ٩ُٔاب    ٩ٯازٞ روالٯٚ ا٠ٰٛيا٣ٰاخ ٩ؽَا     ،اٛغ٠وٰخ اٛو٠٪ٰٟخ إلٓواه٥

 .٠ٛب رٔوه٥ اٜٛغ٤خ

 (41)انًبدح 
ٯزو٢ٰ ه٬ٜ ا٨ٰٛئخ إعواء ُؾض ك٩ه٭ ه٬ٜ أوٗبد اٛزن٢ٰٟ ٩إهبكح اٛزان٢ٰٟ   - 1

ٜٛزنٗال ٟا٢ ٍاالٟخ ا٠ٛوٗااي ا٠ٛابٛٮ ٩ٟواهابح اؽ٘ابٝ اٛٔااب٣٪١ ٩االٍاٌ ا٤ِٰٛاخ ٠ٛيا٩ٛااخ         

ٙ اِٛؾااض ا٩ ٟاا٢ ٩اما هٜااٞ ا٠ٛاالٯو اٛواابٝ ٟاا٢ فااال ،ه٠ٰٜابد اٛزاان٢ٰٟ ٩اهاابكح اٛزااب٢ٰٟ 

 :فالٙ ٟوٜ٪ٟبد ٩اُٰخ رؾْٔ ا٭ ٠ٟب ٯٜٮ ُو٦ٰٜ اٛزنٗل ٢ٟ طؾخ ٧ن٥ ا٠ٛوٜ٪ٟبد

ا١ اٛشوٗخ ٛٞ رَ ثبٛزياٟبر٨ب ا٩ ٯؾز٠ٚ رق٨ِٜب ه٢ مٖٛ ا٩ هلٝ ٓلهح اٛشاوٗخ   -أ 

 .ه٬ٜ االٍز٠واه ثبه٠ب٨ٛب
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٠ٜٛلٯو اٛوبٝ ا١ ٯـٜات ٟا٢ ٟالْٓ ؽَابثبد اٛشاوٗخ ري٩ٯال٥ ٟجبأاوح ٩فاالٙ          - 2

 .ٟلح ٟؾلكح ثب٠ٛوٜ٪ٟبد اٛؼو٩هٯخ ٠ٛوآجخ أه٠بٙ اٛشوٗخ

ٰخ ٟلْٓ اٛؾَبثبد ثوالٝ ا٠ٛظابكٓخ   ٜٛغ٠وٰخ اٛو٠٪ٰٟخ ٜٛشوٗخ ُٮ ؽبٙ ر٪ط - 3

 :ه٬ٜ اٛجٰب٣بد ا٠ٛبٰٛخ ا٠ٛوُ٪هخ ا٦ٰٛ ٢ٟ ٟغٌٜ االكاهح ا١ رٔوه أٯب ٠ٟب ٯنرٮ

هك اٛجٰب٣ااابد ا٠ٛبٰٛاااخ اٛااا٬ ٟغٜاااٌ االكاهح ٩اٛـٜااات اٰٛااا٦ رظاااؾٰؼ ا٠ٰٛيا٣ٰاااخ    -أ 

٩ؽَاابة االهثاابػ ٩اٛقَاابئو ٩ُٔااب ٠ٛالؽلاابد ا٠ٛاالْٓ ٩اهزجبه٧ااب ٟظاالٓخ ثواال ٧اانا   

 .اٛزظؾٰؼ

 ،بٛخ ا٠ٛ٪ػ٪م ا٬ٛ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ٛزو٢ٰٰ ٛغ٤خ فجواء ٟا٢ ٟالٓٔٮ ؽَابثبد   إؽ -ة 

٩رؾلٯل اروبث٨ٞ اٛزٮ رزؾ٨ٜ٠ب اٛشوٗخ ِٜٛظٚ ُٮ ٟ٪ػ٪م اٛقالٍ ث٢ٰ ٟغٜاٌ إكاهح  

٩ٯ٘٪١ ٓواه اٜٛغ٤خ ٟٜيٟب ثول هوػ٦ ٟاوح أفاو٫ هٜا٬     ،اٛشوٗخ ٩ٟلٓٔٮ ؽَبثبر٨ب

بة االهثابػ ٩اٛقَابئو ٩ُٔاب    ٩ٯازٞ روالٯٚ ا٠ٰٛيا٣ٰاخ ٩ؽَا     ،اٛغ٠وٰخ اٛو٠٪ٰٟخ إلٓواه٥

 .٠ٛب رٔوه٥ اٜٛغ٤خ

 (41)انًبدح 
ٯزو٢ٰ ه٬ٜ ا٨ٰٛئخ إعواء ُؾض ك٩ه٭ ه٬ٜ أوٗبد اٛزن٢ٰٟ ٩إهبكح اٛزان٢ٰٟ   - 1

ٜٛزنٗال ٟا٢ ٍاالٟخ ا٠ٛوٗااي ا٠ٛابٛٮ ٩ٟواهابح اؽ٘ابٝ اٛٔااب٣٪١ ٩االٍاٌ ا٤ِٰٛاخ ٠ٛيا٩ٛااخ         

ٙ اِٛؾااض ا٩ ٟاا٢ ٩اما هٜااٞ ا٠ٛاالٯو اٛواابٝ ٟاا٢ فااال ،ه٠ٰٜابد اٛزاان٢ٰٟ ٩اهاابكح اٛزااب٢ٰٟ 

 :فالٙ ٟوٜ٪ٟبد ٩اُٰخ رؾْٔ ا٭ ٠ٟب ٯٜٮ ُو٦ٰٜ اٛزنٗل ٢ٟ طؾخ ٧ن٥ ا٠ٛوٜ٪ٟبد

ا١ اٛشوٗخ ٛٞ رَ ثبٛزياٟبر٨ب ا٩ ٯؾز٠ٚ رق٨ِٜب ه٢ مٖٛ ا٩ هلٝ ٓلهح اٛشاوٗخ   -أ 

 .ه٬ٜ االٍز٠واه ثبه٠ب٨ٛب
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ا١ اٛشااوٗخ اهر٘جااذ ٟقبِٛااخ الؽ٘اابٝ ٧اانا اٛٔااب٣٪١ ا٩ اٜٛاا٪ائؼ ا٩ اال٣ل٠ااخ ا٩  -ة 

 .ٛزو٠ٰٜبد ا٩ اٛٔواهاد اٛظبكهح ث٠ٔزؼب٥ا

ا١ اعواءاد اٛشوٗخ اٛالىٟاخ الهابكح اٛزاب٢ٰٟ هٜا٬ ا٠ٛقابؿو اٛزاٮ رزؾ٨ٜ٠اب         -ط 

 .ًٰو ٗبُٰخ ا٩ ا٨٣ب ٛٞ رزقن ٧ن٥ االعواءاد

ا١ اٛشااوٗخ ُٔاالد اؽاال أااو٩ؽ اٛزااوفٰض ا٩ اٰٛٔاال اٛالىٟاا٢ٰ ٠ٛيا٩ٛااخ ٣شاابؽ   -ك 

 .اٛزن٢ٰٟ

 .٪( ٢ٟ هأ٠ٍب٨ٛب ا٠ٛلُ٪م 50 ه٬ٜ ا١ ٟغ٠٪م فَبئو اٛشوٗخ ىاكد  -٥ 

ا١ اٛشااوٗخ ر٪ِٓااذ هاا٢ اه٠ب٨ٛااب ٟاالح ال رٔااٚ هاا٢ ٍاا٤خ ك١٩ ٍااجت ٟجااوه ا٩    -٩ 

 .ٟشو٩م

إما رج٢ٰ ٠ٜٛلٯو اٛوبٝ طؾخ ا٠ٛوٜ٪ٟبد اَٛابثٔخ ُوٰٜا٦ ا١ ٯـٜات ٟا٢ اٛشاوٗخ       - 2

ارقبم إعاواءاد ٟؾؾالح ٛزظا٪ٯت ا٩ػابه٨ب فاالٙ ا٠ٛالح اٛزاٮ ٯؾال٧ب ٛانٖٛ ُائ١ ٛاٞ            

٠ٛالٯو اٛوابٝ االٟاو اٛا٬ ا٠ٛغٜاٌ الرقابم االعاواءاد اٛالىٟاخ ٛزظا٪ٯت          رِوٚ أؽابٙ ا 

 :اال٩ػبم ث٠ب ُٮ مٖٛ

٤ٟن اٛشوٗخ ٢ٟ إثواٝ هٔ٪ك رن٢ٰٟ إػبُٰخ ا٩ ٤ٟو٨ب ٟا٢ ٠ٟبهٍاخ ٣ا٪م ٟوا٢ٰ      -أ 

 .ا٩ أٗضو ٢ٟ ا٣٪ام اٛزن٢ٰٟ

٩ػن ؽال أهٜا٬ ٠ٛغ٠ا٪م ٟجابٛي االَٓابؽ اٛزاٮ رؾظاٚ ه٨ٰٜاب اٛشاوٗخ ٟا٢            -ة 

 .زٮ رظله٧ب٩صبئْ اٛزن٢ٰٟ اٛ

االؽزِاابف ُااٮ اٛل٩ٛااخ ث٠٪عاا٪كاد رواابكٙ ُااٮ ٠ٰٓز٨ااب ع٠ٰاان اٛزياٟبر٨ااب اٛظاابُٰخ      -ط 

ا٤ٛبأئخ ه٢ اه٠ب٨ٛب ُٮ اٛل٩ٛخ ا٩ ٣َجخ ٟو٤ٰخ ٢ٟ ٠ٰٓز٨اب ٯؾالك٧ب ا٠ٛغٜاٌ ث٤ابء هٜا٬      

 .ر٪طٰخ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ

رٰٔل ٠ٟبهٍخ اٛشوٗخ ال٭ ٢ٟ أ٣شـز٨ب االٍزض٠بهٯخ ا٠ٛزؤٜاخ ثؼا٠ب١ ٧ابٟش     -ك 

ا٩ اٛيا٨ٟب ثزظِٰخ اٍزض٠بهار٨ب ُٮ ا٭ ٟا٢ ٧ان٥ اال٣شاـخ رؾٰٔٔاب ٨ٛان٥ اٌٛبٯاخ        ا٠ٛالءح

 .ٟب ٛٞ ٯ٢٘ ُٮ مٖٛ إٛؾبّ ػوه ثبٛشوٗخ ؽَج٠ب ٯٔوه٥ اٛقجٰو ا٠ٛقزض ثنٖٛ

اٛـٜاات ٟاا٢ اٛشااوٗخ ا٩ ا٠ٛوٗااي اٛوئَٰااٮ ٛشااوٗخ اٛزااب٢ٰٟ االع٤جٰااخ ؽَاات         -٥ 

كاهٯاخ ٨ُٰاب ث٠اب ُاٮ     ٟٔزؼ٬ اٛؾبٙ ارقبم االعواءاد اٛالىٟخ ٛزظ٪ٯت اال٩ػابم اال 

 .٪ع ا٩ ا٭ ٟ٪كَ هئَٰٮ ٨ُٰبـــبٝ ا٩ ا٠ٛلٯو ا٠ِٛــمٖٛ ر٤ؾٰخ ا٠ٛلٯو اٛو

ر٤ؾٰاااخ هئاااٌٰ ٟغٜاااٌ اكاهح اٛشاااوٗخ ا٩ ا٭ ٟااا٢ اهؼااابء ا٠ٛغٜاااٌ رضجاااذ       -٩ 

 .َٟؤ٩ٰٛز٦ ه٢ اٛ٪ػن اٛن٭ آٛذ ا٦ٰٛ اٛشوٗخ

ؽااٚ ٟغٜااٌ اكاهح اٛشااوٗخ ٩روٰاا٢ٰ ٛغ٤ااخ إكهاٯااخ ٟؾبٯاالح ٟؤٓزااخ ٟاا٢ م٩٭         -ى 

ح رؾٚ ٟؾ٦ٜ ٩رو٢ٰٰ هئٌٰ ٨ٛن٥ اٜٛغ٤خ ٣٩بئات ٛا٦ ٩رؾالك ٨ٟب٨ٟاب ٩طاالؽٰبر٨ب      اٛقجو

 ب٩ى ا٤َٛخ ُٮــ٠ٛلح ال رغب٩ى ٍزخ اأ٨و ٓبثٜخ ٜٛز٠لٯل ٠ٛلح ال رغ

اٛؾاابالد اٛزااٮ رَاازلهٮ مٛااٖ ٩رزؾ٠ااٚ اٛشااوٗخ ارواابة رٜااٖ اٜٛغ٤ااخ اٛزااٮ رؾاالك٧ب  

٩ُٔاب الؽ٘ابٝ ٓاب٣٪١    ٩ثول ا٣ز٨بء ه٠ٚ اٜٛغ٤خ ٯازٞ ا٣زقابة ٟغٜاٌ اكاهح علٯال      ،ا٨ٰٛئخ

 .اٛشوٗبد اٛزغبهٯخ

ارقبم االعاواءاد اٛالىٟاخ الكٟابط اٛشاوٗخ ُاٮ أاوٗخ أفاو٫ ٩ُٔاب الؽ٘ابٝ           -ػ 

 .ٓب٣٪١ اٛشوٗبد اٛزغبهٯخ
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االؽزِاابف ُااٮ اٛل٩ٛااخ ث٠٪عاا٪كاد رواابكٙ ُااٮ ٠ٰٓز٨ااب ع٠ٰاان اٛزياٟبر٨ااب اٛظاابُٰخ      -ط 

ا٤ٛبأئخ ه٢ اه٠ب٨ٛب ُٮ اٛل٩ٛخ ا٩ ٣َجخ ٟو٤ٰخ ٢ٟ ٠ٰٓز٨اب ٯؾالك٧ب ا٠ٛغٜاٌ ث٤ابء هٜا٬      

 .ر٪طٰخ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ

رٰٔل ٠ٟبهٍخ اٛشوٗخ ال٭ ٢ٟ أ٣شـز٨ب االٍزض٠بهٯخ ا٠ٛزؤٜاخ ثؼا٠ب١ ٧ابٟش     -ك 

ا٩ اٛيا٨ٟب ثزظِٰخ اٍزض٠بهار٨ب ُٮ ا٭ ٟا٢ ٧ان٥ اال٣شاـخ رؾٰٔٔاب ٨ٛان٥ اٌٛبٯاخ        ا٠ٛالءح

 .ٟب ٛٞ ٯ٢٘ ُٮ مٖٛ إٛؾبّ ػوه ثبٛشوٗخ ؽَج٠ب ٯٔوه٥ اٛقجٰو ا٠ٛقزض ثنٖٛ

اٛـٜاات ٟاا٢ اٛشااوٗخ ا٩ ا٠ٛوٗااي اٛوئَٰااٮ ٛشااوٗخ اٛزااب٢ٰٟ االع٤جٰااخ ؽَاات         -٥ 

كاهٯاخ ٨ُٰاب ث٠اب ُاٮ     ٟٔزؼ٬ اٛؾبٙ ارقبم االعواءاد اٛالىٟخ ٛزظ٪ٯت اال٩ػابم اال 

 .٪ع ا٩ ا٭ ٟ٪كَ هئَٰٮ ٨ُٰبـــبٝ ا٩ ا٠ٛلٯو ا٠ِٛــمٖٛ ر٤ؾٰخ ا٠ٛلٯو اٛو

ر٤ؾٰاااخ هئاااٌٰ ٟغٜاااٌ اكاهح اٛشاااوٗخ ا٩ ا٭ ٟااا٢ اهؼااابء ا٠ٛغٜاااٌ رضجاااذ       -٩ 

 .َٟؤ٩ٰٛز٦ ه٢ اٛ٪ػن اٛن٭ آٛذ ا٦ٰٛ اٛشوٗخ

ؽااٚ ٟغٜااٌ اكاهح اٛشااوٗخ ٩روٰاا٢ٰ ٛغ٤ااخ إكهاٯااخ ٟؾبٯاالح ٟؤٓزااخ ٟاا٢ م٩٭         -ى 

ح رؾٚ ٟؾ٦ٜ ٩رو٢ٰٰ هئٌٰ ٨ٛن٥ اٜٛغ٤خ ٣٩بئات ٛا٦ ٩رؾالك ٨ٟب٨ٟاب ٩طاالؽٰبر٨ب      اٛقجو

 ب٩ى ا٤َٛخ ُٮــ٠ٛلح ال رغب٩ى ٍزخ اأ٨و ٓبثٜخ ٜٛز٠لٯل ٠ٛلح ال رغ

اٛؾاابالد اٛزااٮ رَاازلهٮ مٛااٖ ٩رزؾ٠ااٚ اٛشااوٗخ ارواابة رٜااٖ اٜٛغ٤ااخ اٛزااٮ رؾاالك٧ب  

٩ُٔاب الؽ٘ابٝ ٓاب٣٪١    ٩ثول ا٣ز٨بء ه٠ٚ اٜٛغ٤خ ٯازٞ ا٣زقابة ٟغٜاٌ اكاهح علٯال      ،ا٨ٰٛئخ

 .اٛشوٗبد اٛزغبهٯخ

ارقبم االعاواءاد اٛالىٟاخ الكٟابط اٛشاوٗخ ُاٮ أاوٗخ أفاو٫ ٩ُٔاب الؽ٘ابٝ           -ػ 

 .ٓب٣٪١ اٛشوٗبد اٛزغبهٯخ
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 .٩َٓ أ٩ اٌٛبء روفٰض اٛشوٗخ -ؽ 

 .اهبكح ٧ٰٜ٘خ اٛشوٗخ -٭ 

 .رظِٰخ اٛشوٗخ -ٕ 

 .يىال ششكبد انتأيٍٍأ

 (42)انًبدح 
١ راا٪كم ُااٮ أؽاال ا٠ٛظاابهٍ اٛوبٟٜااخ ُااٮ اٛل٩ٛااخ  ٯغاات هٜاا٬ ٗااٚ أااوٗخ راان٢ٰٟ أ 

 :٩كٯوخ ٗؼ٠ب١ ٰٛٔب٨ٟب ثبٛزياٟبر٨ب ٟٔلاه٧ب

أهثوخ ٟالٯا٢ٰ كه٧اٞ ها٢ ٣ا٪هٮ اٛزاب٢ٰٟ هٜا٬ االأاقبص ٩ه٠ٰٜابد ر٘ا٪ٯ٢           - 1

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (4 ٢ٟ ا٠ٛبكح  (1 االٟ٪اٙ ا٤٠ٛظ٪ص ه٠٨ٰٜب ُٮ اٛج٤ل 

ٍاز٤لهط رؾاذ ٣ا٪هٮ ران٢ٰٟ     ٰٟٜ٪٣ب كه٧ٞ ٛ٘ٚ ُوم ٢ٟ ُاو٩م اٛزان٢ٰٟ اٛزاٮ     - 2

ٟا٢ ا٠ٛابكح    (3 ، (2 ا٠٠ٛزٜ٘بد ٩رن٢ٰٟ ا٠َٛؤ٩ٰٛبد ا٤٠ٛظ٪ص ه٠٨ٰٜب ُٮ اٛج٤الٯ٢  

هٜاا٬ أال ٯغااب٩ى ا٠ٛجٜااي االع٠اابٛٮ ٍاازخ ٟالٯاا٢ٰ كه٧ااٞ ٗؾاال      ،ٟاا٢ ٧اانا اٛٔااب٣٪١  (4 

 .أٓظ٬ ٠٨ٟب ٗب١ هلك اِٛو٩م

٩ٯغ٪ى ثٔواه ٟا٢ ٟغٜاٌ اٛا٪ىهاء ىٯابكح ٟجابٛي اٛ٪كٯواخ ا٤٠ٛظا٪ص ه٨ٰٜاب ُاٮ          

 .اٛج٤لٯ٢ اَٛبث٢ٰٔ ث٤بء ه٬ٜ آزواػ اٛوئٌٰ

٩ر٘اا٪١ اٛ٪كٯوااخ هٜاا٬ أاا٘ٚ ٣ٔاا٪ك ا٩ ٟااب ٯوبك٨ٛااب ٟاا٢ اٍاا٨ٞ ٩ٍاا٤لاد ٛشااوٗبد        

 .٩مٖٛ ٦ٜٗ ثشوؽ ٟ٪أُخ اٛوئٌٰ ،ٟؤٍَخ ُٮ اٛل٩ٛخ ا٩ ه٢٧ ٛؤبه ٟ٪ع٪ك ٨ُٰب

٩راا٪كم اٛ٪كٯوااخ ُااٮ أؽاال ا٠ٛظاابهٍ ا٠ٛوز٠االح ُااٮ اٛل٩ٛااخ ثبٍااٞ اٛشااوٗخ ٩الٟااو    

ب اٛااو٢٧ اٛؤاابه٭ ُٰؤأااو هٜاا٬ ٰٓاال٥ ُااٮ اٛاالائوح ا٠ٛقزظااخ ثٰٔاال اٟاا ،اٛااوئٌٰ ثظااِز٦

٩ر٘اا٪١ ه٪ائاال اٛ٪كٯوااخ  ،اٛو٧اا٪١ ث٠ااب ٯِٰاال مٛااٖ ٩رااي٩ك ا٨ٰٛئااخ ثشاا٨بكح هٍاا٠ٰخ ثاانٖٛ

٩ٯغ٪ى ث٠٪أُخ ا٠ٛالٯو اٛوابٝ ا١ رَازجلٙ     ،ا٤ٛٔلٯخ إ١ ٩علد ٟؾوهح ٛؾَبة اٛشوٗخ

٪ص ه٨ٰٜاب ُاٮ   ثبٛ٪كٯوخ ٨ٜٗاب ا٩ ثوؼا٨ب ا٭ أا٘ٚ آفاو ٟا٢ أأا٘بٙ اٛ٪كٯواخ ا٤٠ٛظا        

 .٧ن٥ ا٠ٛبكح ثشوؽ ا١ ال ٯٔٚ ٠ٰٓز٨ب ه٢ اٛؾل اٛٔب٣٪١ ٜٛ٪كٯوخ ٩ٓذ االٍزجلاٙ

 (43)انًبدح 
ال ٯغااا٪ى اٛزظاااوٍ ُاااٮ اٛ٪كٯواااخ إال ثااائم١ ٗزااابثٮ ٟااا٢ اٛاااوئٌٰ ا٩ ٟااا٢ ٯق٪ٛااا٦  

٠ٜٛ٩ؾ٠٘ااخ ا٠ٛقزظااخ ا٩ اٜٛغ٤ااخ ا١ راانٟو ثؾغااي اٛ٪كٯوااخ ٛاالٯ٪١ ٣برغااخ هاا٢ اه٠اابٙ     

 .٩ال ٯغ٪ى االٟو ثؾغي٧ب ٛلٯ٪١ أفو٫ ،اٛزن٢ٰٟ اٛزٮ رٔ٪ٝ ث٨ب اٛشوٗخ

٩ٯغاات هٜاا٬ ا٨ٰٛئااخ ا١ رـٜاات ٟاا٢ اٛشااوٗخ ر٠ٜ٘ااخ اٛ٪كٯوااخ إما ٣ٔظااذ هاا٢ اٛؾاال  

ا٠ٛٔوه ٓب٣٪٣ب ثَاجت ٧جا٪ؽ ٠ٰٓاخ االٍا٨ٞ ا٩ اَٛا٤لاد ا٩ اٛؤابهاد ا٩ ر٪ٰٓان اٛؾغاي         

٩ه٬ٜ اٛشاوٗخ   ،ه٨ٰٜب ا٩ ه٬ٜ ثوؼ٨ب ؽَت اؽ٘بٝ اِٛٔوح اَٛبثٔخ أ٩ ال٭ ٍجت آفو

 .كٯوخ فالٙ ٟلح أٓظب٧ب صالص٪١ ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ ؿٜت ر٠ٜ٘خ اٛ٪كٯوخر٠ٜ٘خ اٛ٪

 (44)انًبدح 
ال ٯغ٪ى ٠ٜٛظوٍ ا١ ٯزظوٍ ُٮ اٛ٪كٯوخ ثان٭ ٩عا٦ ٟا٢ اٛ٪عا٪٥ إال ث٠ٔزؼا٬      

٠ٗب ال ٯغا٪ى ٜٛغ٨ابد ا٠ٛقزظاخ ثبٛزَاغٰٚ      ،ؽ٘ٞ ٓؼبئٮ ا٩ ثئم١ ٗزبثٮ ٢ٟ اٛوئٌٰ

٪م ٩كٯوخ إال ثائم١ ٗزابثٮ ٟا٢    اٛؤبه٭ ا١ روُن اٛزنأٰو ثٰٔل اٛو٢٧ اٛؤبه٭ ا٠ٛ٪ػ

 .اٛوئٌٰ ا٩ ٢ٟ ٯق٪٦ٛ
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٩راا٪كم اٛ٪كٯوااخ ُااٮ أؽاال ا٠ٛظاابهٍ ا٠ٛوز٠االح ُااٮ اٛل٩ٛااخ ثبٍااٞ اٛشااوٗخ ٩الٟااو    

ب اٛااو٢٧ اٛؤاابه٭ ُٰؤأااو هٜاا٬ ٰٓاال٥ ُااٮ اٛاالائوح ا٠ٛقزظااخ ثٰٔاال اٟاا ،اٛااوئٌٰ ثظااِز٦

٩ر٘اا٪١ ه٪ائاال اٛ٪كٯوااخ  ،اٛو٧اا٪١ ث٠ااب ٯِٰاال مٛااٖ ٩رااي٩ك ا٨ٰٛئااخ ثشاا٨بكح هٍاا٠ٰخ ثاانٖٛ

٩ٯغ٪ى ث٠٪أُخ ا٠ٛالٯو اٛوابٝ ا١ رَازجلٙ     ،ا٤ٛٔلٯخ إ١ ٩علد ٟؾوهح ٛؾَبة اٛشوٗخ

٪ص ه٨ٰٜاب ُاٮ   ثبٛ٪كٯوخ ٨ٜٗاب ا٩ ثوؼا٨ب ا٭ أا٘ٚ آفاو ٟا٢ أأا٘بٙ اٛ٪كٯواخ ا٤٠ٛظا        

 .٧ن٥ ا٠ٛبكح ثشوؽ ا١ ال ٯٔٚ ٠ٰٓز٨ب ه٢ اٛؾل اٛٔب٣٪١ ٜٛ٪كٯوخ ٩ٓذ االٍزجلاٙ

 (43)انًبدح 
ال ٯغااا٪ى اٛزظاااوٍ ُاااٮ اٛ٪كٯواااخ إال ثااائم١ ٗزااابثٮ ٟااا٢ اٛاااوئٌٰ ا٩ ٟااا٢ ٯق٪ٛااا٦  

٠ٜٛ٩ؾ٠٘ااخ ا٠ٛقزظااخ ا٩ اٜٛغ٤ااخ ا١ راانٟو ثؾغااي اٛ٪كٯوااخ ٛاالٯ٪١ ٣برغااخ هاا٢ اه٠اابٙ     

 .٩ال ٯغ٪ى االٟو ثؾغي٧ب ٛلٯ٪١ أفو٫ ،اٛزن٢ٰٟ اٛزٮ رٔ٪ٝ ث٨ب اٛشوٗخ

٩ٯغاات هٜاا٬ ا٨ٰٛئااخ ا١ رـٜاات ٟاا٢ اٛشااوٗخ ر٠ٜ٘ااخ اٛ٪كٯوااخ إما ٣ٔظااذ هاا٢ اٛؾاال  

ا٠ٛٔوه ٓب٣٪٣ب ثَاجت ٧جا٪ؽ ٠ٰٓاخ االٍا٨ٞ ا٩ اَٛا٤لاد ا٩ اٛؤابهاد ا٩ ر٪ٰٓان اٛؾغاي         

٩ه٬ٜ اٛشاوٗخ   ،ه٨ٰٜب ا٩ ه٬ٜ ثوؼ٨ب ؽَت اؽ٘بٝ اِٛٔوح اَٛبثٔخ أ٩ ال٭ ٍجت آفو

 .كٯوخ فالٙ ٟلح أٓظب٧ب صالص٪١ ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ ؿٜت ر٠ٜ٘خ اٛ٪كٯوخر٠ٜ٘خ اٛ٪

 (44)انًبدح 
ال ٯغ٪ى ٠ٜٛظوٍ ا١ ٯزظوٍ ُٮ اٛ٪كٯوخ ثان٭ ٩عا٦ ٟا٢ اٛ٪عا٪٥ إال ث٠ٔزؼا٬      

٠ٗب ال ٯغا٪ى ٜٛغ٨ابد ا٠ٛقزظاخ ثبٛزَاغٰٚ      ،ؽ٘ٞ ٓؼبئٮ ا٩ ثئم١ ٗزبثٮ ٢ٟ اٛوئٌٰ

٪م ٩كٯوخ إال ثائم١ ٗزابثٮ ٟا٢    اٛؤبه٭ ا١ روُن اٛزنأٰو ثٰٔل اٛو٢٧ اٛؤبه٭ ا٠ٛ٪ػ

 .اٛوئٌٰ ا٩ ٢ٟ ٯق٪٦ٛ
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 (45)انًبدح 
ه٬ٜ اٛشوٗبد اٛزٮ ر٠بهً ا٭ ٣ا٪م ٟا٢ ٣ا٪هٮ اٛزان٢ٰٟ ا٤٠ٛظا٪ص هٜا٨ٰٞ ُاٮ        

ا١ رؾاازِق ٛاالٯ٨ب كافااٚ اٛل٩ٛااخ ثاانٟ٪اٙ رواابكٙ ٠ٰٓز٨ااب هٜاا٬   (4 ٟاا٢ ا٠ٛاابكح  (1 اٛج٤اال 

فااٚ اٛل٩ٛااخ ا٩ االٓااٚ ٗبٟااٚ ٟٔاالاه االؽزٰاابؿٮ اٛؾَاابثٮ اٛقاابص ثاابٛؤ٪ك ا٠ٛجوٟااخ كا 

اٛزٮ ر٤ِن ٨ُٰب ٩ٯغ٪ى ٠ٛغٌٜ اٛ٪ىهاء ث٤بء هٜا٬ هاوع اٛاوئٌٰ رقِاٰغ ٣َاجخ ٟاب       

 .٪( 50 ٯغت ا١ رؾزِق ث٦ اٛشوٗخ ٢ٟ ٧نا االؽزٰبؿٮ ا٬ٛ ٣َجخ ال رٔٚ ه٢ 

٩ٯغاات ا١ ر٘اا٪١ ٧اان٥ االٟاا٪اٙ ٤ِٟظااٜخ ر٠بٟااب هاا٢ االٟاا٪اٙ اٛقبطااخ ثو٠ٰٜاابد      

رؤفان اٛ٪كٯواخ ا٤٠ٛظا٪ص ه٨ٰٜاب     اٛزن٢ٰٟ انفو٫ ٩ه٤ل ؽَبة االؽزٰبؿٮ ا٠ٛنٗ٪ه 

ٟاا٢ ٧اانا اٛٔااب٣٪١ ثواا٢ٰ االهزجاابه ثؾٰااش ٯوزاال ثنٯ٠٨ااب   (42 ٟاا٢ ا٠ٛاابكح  (1 ُااٮ اٛج٤اال 

 .أٗجو

 (46)انًبدح 
روـ٬ أوٗبد اٛزن٢ٰٟ اٛوبٟٜخ ٩ٓذ ٣ِبم ٧نا اٛٔب٣٪١ ٨ٟٜخ ٓله٧ب ٤ٍخ ٟا٢ رابهٯـ   

غاا٪ى ٩ٯ (42 ٟاا٢ ا٠ٛاابكح   (2  (،1 اٛو٠ااٚ ثاا٦ ٛز٪ُٰااْ ا٩ػاابه٨ب ٩أؽ٘اابٝ اٛج٤االٯ٢     

 .ا٠ٛغٌٜ اٛ٪ىهاء ث٤بء ه٬ٜ هوع اٛوئٌٰ ا١ ٯ٠ل ٧ن٥ ا٨٠ٜٛخ ٤ٍخ أفو٫

 انتشخٍض

 (47)انًبدح 
ال ٯغ٪ى رنٌٍٰ اٯخ أوٗخ ُٮ اٛل٩ٛخ ا٩ ُازؼ ُاوم ٛشاوٗخ ران٢ٰٟ اع٤جٰاخ اال       - 1

ثول اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ روفٰض ٢ٟ ا٨ٰٛئخ اٛزٮ ٨ٛب ا١ ر٤٠ؼ اٛزاوفٰض ا٩ روُؼا٦ ٩ُٔاب    

٩ٯشزوؽ ا١ ٯ٘٪١ ًوع اٛشوٗخ ٟيا٩ٛخ  ،بك اٛ٪ؿ٤ٮ٠ٛب روا٥ ٟالئ٠ب ٛؾبعخ االٓزظ

٩رؾاالك اٛالئؾااخ اٛز٤ِٰنٯااخ ٨ٛاانا اٛٔااب٣٪١ ا٠َٛااز٤لاد اٛ٪اعاات رٔاالٯ٨٠ب    ،اه٠اابٙ اٛزاان٢ٰٟ

 .٩ُْ ؿٜت اٛزوفٰض

إما رٞ اٛزوفٰض ث٤بء ه٬ٜ ٟوٜ٪ٟابد ًٰاو طاؾٰؾخ أٌٛاٮ اٛزاوفٰض ثٔاواه        - 2

 .٢ٟ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ

 

 م انثبًَـــانفظ

 نتأيٍٍقٍذ ششكبد ووكالء ا

 (48)انًبدح 
 (24 ٢ٟ ا٠ٛبكح  (1 ال ٯغ٪ى ال٭ ٢ٟ اٛشوٗبد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اٛج٤ل  - 1

٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ ا١ ر٠بهً اه٠بٙ اٛزب٢ٰٟ إال ثول ٰٓل٧ب ُٮ اَٛغٚ ٩ُٔاب الؽ٘ابٝ ٧انا    

 .٩اٛشو٩ؽ اٛزٮ رؾلك٧ب اٛالئؾخ اٛز٤ِٰنٯخ ٨ٛنا اٛٔب٣٪١ ،اٛٔب٣٪١

ٟابد ًٰاو طاؾٰؾخ أٌٛاٮ اٰٛٔال ثٔاواه ٟا٢ ا٠ٛالٯو         إما رٞ اٰٛٔل ث٤بء ه٬ٜ ٟوٜ٪ - 2

 .اٛوبٝ

 (49)انًبدح 
ال ٯغ٪ى ٜٛشوٗخ إهبكح اٛزان٢ٰٟ ٛال٫ أاوٗخ أفاو٫ ٟاب ٛاٞ ر٘ا٢ اٛشاوٗخ االفاو٫          

 .ٟوفظخ ٠ٛيا٩ٛخ ٣٪م اٛزن٢ٰٟ ا٠ٛ٪ٗٚ ا٨ٰٛب اهبكح اٛزن٢ٰٟ ه٦ٰٜ
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٩رؾاالك اٛالئؾااخ اٛز٤ِٰنٯااخ ٨ٛاانا اٛٔااب٣٪١ ا٠َٛااز٤لاد اٛ٪اعاات رٔاالٯ٨٠ب    ،اه٠اابٙ اٛزاان٢ٰٟ

 .٩ُْ ؿٜت اٛزوفٰض

إما رٞ اٛزوفٰض ث٤بء ه٬ٜ ٟوٜ٪ٟابد ًٰاو طاؾٰؾخ أٌٛاٮ اٛزاوفٰض ثٔاواه        - 2

 .٢ٟ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ

 

 م انثبًَـــانفظ

 نتأيٍٍقٍذ ششكبد ووكالء ا

 (48)انًبدح 
 (24 ٢ٟ ا٠ٛبكح  (1 ال ٯغ٪ى ال٭ ٢ٟ اٛشوٗبد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اٛج٤ل  - 1

٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ ا١ ر٠بهً اه٠بٙ اٛزب٢ٰٟ إال ثول ٰٓل٧ب ُٮ اَٛغٚ ٩ُٔاب الؽ٘ابٝ ٧انا    

 .٩اٛشو٩ؽ اٛزٮ رؾلك٧ب اٛالئؾخ اٛز٤ِٰنٯخ ٨ٛنا اٛٔب٣٪١ ،اٛٔب٣٪١

ٟابد ًٰاو طاؾٰؾخ أٌٛاٮ اٰٛٔال ثٔاواه ٟا٢ ا٠ٛالٯو         إما رٞ اٰٛٔل ث٤بء ه٬ٜ ٟوٜ٪ - 2

 .اٛوبٝ

 (49)انًبدح 
ال ٯغ٪ى ٜٛشوٗخ إهبكح اٛزان٢ٰٟ ٛال٫ أاوٗخ أفاو٫ ٟاب ٛاٞ ر٘ا٢ اٛشاوٗخ االفاو٫          

 .ٟوفظخ ٠ٛيا٩ٛخ ٣٪م اٛزن٢ٰٟ ا٠ٛ٪ٗٚ ا٨ٰٛب اهبكح اٛزن٢ٰٟ ه٦ٰٜ
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 (50)انًبدح 
٣ا٪م ا٩   ٠ٜٛغٌٜ ث٤بء هٜا٬ ٟاب ٯووػا٦ ا٠ٛالٯو اٛوابٝ ٩ٓاَ اٛشاوٗخ ها٢ ٟيا٩ٛاخ         

اٗضو ٢ٟ ا٣٪ام اٛزن٢ٰٟ اٛزٮ ر٠به٨ٍب ٠ٛلح ال رغب٩ى ٤ٍخ ٟن إثاالى ٗاٚ ٟا٢ اٛشاوٗخ     

 :٩اٛغ٨خ ا٠ٛو٤ٰخ ثٔواه اٛ٪َٓ ٩مٖٛ ُٮ ا٭ ٢ٟ اٛؾبالد اٱرٰخ

إما فبِٛااذ اٛشااوٗخ أؽ٘اابٝ ٧اانا اٛٔااب٣٪١ ا٩ اٜٛاا٪ائؼ أ٩ اال٣ل٠ااخ ا٩ اٛزو٠ٰٜاابد   - 1

 .اٛظبهكح ث٠ٔزؼب٥

شو٩ؽ اٛ٪اعات ر٪اُو٧اب ُاٮ اٰٛٔال ث٠ٔزؼا٬ اؽ٘ابٝ       إما ُٔلد أ٭ أوؽ ٢ٟ اٛ - 2

 .٧نا اٛٔب٣٪١

إما ٛٞ ر٠بهً اٛشوٗخ ه٨ٜ٠اب ُاٮ ا٭ ٣ا٪م ٟا٢ ا٣ا٪ام اٛزان٢ٰٟ ا٠ٛشا٠٪ٛخ ُاٮ          - 3

 .اٰٛٔل ا٩ ر٪ِٓذ ه٢ ٠ٟبهٍخ ٧نا اٛو٠ٚ ٠ٛلح ٤ٍخ

 .إما هغيد اٛشوٗخ ه٢ اٛ٪ُبء ثبالٛزياٟبد ا٠ٛبٰٛخ ا٠ٛزورجخ ه٨ٰٜب - 4

 .ه٢ ر٤ِٰن ؽ٘ٞ ٓؼبئٮ ٓـوٮ ٯزوْٜ ثؤل اٛزن٢ٰٟ إما اٟز٤وذ اٛشوٗخ - 5

 (51)انًبدح 
ثئىاٛاخ   –فالٙ ٟالح ال رغاب٩ى ٍا٤خ ٟا٢ رابهٯـ االٯٔابٍ        –إما ٓبٟذ اٛشوٗخ  - 1

ٍجت ٩َٓ ٟيا٩ٛز٨ب ٜٛو٠ٚ ثَجت ٰٓبٝ ا٭ ٢ٟ اٛؾبالد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُاٮ ا٠ٛابكح   

اٛوابٝ ٓااواها  أطاله ا٠ٛغٜاٌ ث٤اابء هٜا٬ ٟاب ٯووػاا٦ ا٠ٛالٯو       ،( ٟا٢ ٧انا اٛٔااب٣٪١  50 

ثب٠ٛ٪أُخ ٨ٛب ه٬ٜ االٍز٠واه ث٠٠بهٍخ اه٠بٙ اٛزن٢ٰٟ ٩رجٜي اٛغ٨خ ا٠ٛو٤ٰخ ٩اٛشاوٗخ  

 .ثبٛٔواه

إما ٛٞ رٔٞ اٛشوٗخ ثئىاٛخ ٍجت ٩َٓ ٟيا٩ٛز٨ب ٜٛو٠ٚ فالٙ ٟلح أٓظاب٧ب ٍا٤خ    - 2

٩اؽالح ٟاا٢ راابهٯـ االٯٔاابٍ أٌٛاٮ روفٰظاا٨ب ٛاانٖٛ ا٤ٛاا٪م أ٩ رٜاٖ اال٣اا٪ام ثٔااواه ٟاا٢    

 .اٛغ٨خ ا٠ٛو٤ٰخ ٩اٛشوٗخ ثبٛٔواه٩رجٜي  ،ا٠ٛغٌٜ

 (52)انًبدح 
رؾلك االعواءاد ا٠ٛزؤٜخ ث٪َٓ ٟيا٩ٛخ اٛو٠ٚ ا٩ اٌٛابء اٛزاوفٰض ٤ٛا٪م أ٩     - 1

اٗضااو ٟاا٢ ا٣اا٪ام اٛزاان٢ٰٟ ٩اٛظااالؽٰبد ا٠ٛق٪ٛااخ ٠ٜٛاالٯو اٛواابٝ ثشاان١ مٛااٖ ث٠٪عاات      

 .اٛٔواهاد اٛزٮ ٯظله٧ب ا٠ٛغٌٜ ٨ٛن٥ اٌٛبٯخ

و٠اٚ ا٩ ثبٌٛابء اٛزاوفٰض ٤ٛا٪م ا٩ اٗضاو      ٯزورت هٜا٬ ٓاواه ٩ٓاَ ٟيا٩ٛاخ اٛ     - 2

 :٢ٟ ا٣٪ام اٛزن٢ٰٟ ٟب ٯنرٮ

اٛؾلوه٬ٜ اٛشوٗخ إثواٝ هٔ٪ك اٛزن٢ٰٟ ُٮ أ٭ ٟا٢ ٧ان٥ اال٣ا٪ام رؾاذ ؿبئٜاخ       -أ 

 .رـجْٰ اٛؤ٪ثبد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ٧نا اٛٔب٣٪١

اهزجاابه ع٠ٰاان اٛؾٔاا٪ّ ٩االٛزياٟاابد ا٤ٛبأاائخ هاا٢ هٔاا٪ك أثوٟااذ ٓجااٚ ٩ٓااَ    -ة 

اٛزااوفٰض ٛاانٖٛ ا٤ٛاا٪م ا٩ رٜااٖ اال٣اا٪ام طااؾٰؾخ ٩ٍاابهٯخ ا٠ِٛواا٪ٙ  اٛو٠ااٚ أ٩ اٌٛاابء 

 .٩رج٬ٔ اٛشوٗخ َٟئ٪ٛخ ه٨٤ب

 (53)انًبدح 
ٜٛشوٗخ اٛزٮ أٌٛٮ ٰٓل٧ب ٤ٛ٪م أ٩ اٗضو ٢ٟ ا٣٪ام اٛزان٢ٰٟ رٔالٯٞ ؿٜات اٛا٬ ا٠ٛالٯو      

 ،اٛوبٝ الهابكح ٰٓال٧ب فاالٙ ُزاوح ال ريٯال هٜا٬ ٍا٤خ ٩اؽالح ٟا٢ رابهٯـ ٓاواه االٌٛابء            

ح اٰٛٔال ٩اٛ٪صابئْ اٛزاٮ رضجاذ إىاٛاخ االٍاجبة اٛزاٮ اكد اٛا٬ اٌٛابء          ٩ٯوُْ ثـٜات إهابك  



قانون هيئة التأمين

- 41 -

إما ٛٞ رٔٞ اٛشوٗخ ثئىاٛخ ٍجت ٩َٓ ٟيا٩ٛز٨ب ٜٛو٠ٚ فالٙ ٟلح أٓظاب٧ب ٍا٤خ    - 2

٩اؽالح ٟاا٢ راابهٯـ االٯٔاابٍ أٌٛاٮ روفٰظاا٨ب ٛاانٖٛ ا٤ٛاا٪م أ٩ رٜاٖ اال٣اا٪ام ثٔااواه ٟاا٢    

 .اٛغ٨خ ا٠ٛو٤ٰخ ٩اٛشوٗخ ثبٛٔواه٩رجٜي  ،ا٠ٛغٌٜ

 (52)انًبدح 
رؾلك االعواءاد ا٠ٛزؤٜخ ث٪َٓ ٟيا٩ٛخ اٛو٠ٚ ا٩ اٌٛابء اٛزاوفٰض ٤ٛا٪م أ٩     - 1

اٗضااو ٟاا٢ ا٣اا٪ام اٛزاان٢ٰٟ ٩اٛظااالؽٰبد ا٠ٛق٪ٛااخ ٠ٜٛاالٯو اٛواابٝ ثشاان١ مٛااٖ ث٠٪عاات      

 .اٛٔواهاد اٛزٮ ٯظله٧ب ا٠ٛغٌٜ ٨ٛن٥ اٌٛبٯخ

و٠اٚ ا٩ ثبٌٛابء اٛزاوفٰض ٤ٛا٪م ا٩ اٗضاو      ٯزورت هٜا٬ ٓاواه ٩ٓاَ ٟيا٩ٛاخ اٛ     - 2

 :٢ٟ ا٣٪ام اٛزن٢ٰٟ ٟب ٯنرٮ

اٛؾلوه٬ٜ اٛشوٗخ إثواٝ هٔ٪ك اٛزن٢ٰٟ ُٮ أ٭ ٟا٢ ٧ان٥ اال٣ا٪ام رؾاذ ؿبئٜاخ       -أ 

 .رـجْٰ اٛؤ٪ثبد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ٧نا اٛٔب٣٪١

اهزجاابه ع٠ٰاان اٛؾٔاا٪ّ ٩االٛزياٟاابد ا٤ٛبأاائخ هاا٢ هٔاا٪ك أثوٟااذ ٓجااٚ ٩ٓااَ    -ة 

اٛزااوفٰض ٛاانٖٛ ا٤ٛاا٪م ا٩ رٜااٖ اال٣اا٪ام طااؾٰؾخ ٩ٍاابهٯخ ا٠ِٛواا٪ٙ  اٛو٠ااٚ أ٩ اٌٛاابء 

 .٩رج٬ٔ اٛشوٗخ َٟئ٪ٛخ ه٨٤ب

 (53)انًبدح 
ٜٛشوٗخ اٛزٮ أٌٛٮ ٰٓل٧ب ٤ٛ٪م أ٩ اٗضو ٢ٟ ا٣٪ام اٛزان٢ٰٟ رٔالٯٞ ؿٜات اٛا٬ ا٠ٛالٯو      

 ،اٛوبٝ الهابكح ٰٓال٧ب فاالٙ ُزاوح ال ريٯال هٜا٬ ٍا٤خ ٩اؽالح ٟا٢ رابهٯـ ٓاواه االٌٛابء            

ح اٰٛٔال ٩اٛ٪صابئْ اٛزاٮ رضجاذ إىاٛاخ االٍاجبة اٛزاٮ اكد اٛا٬ اٌٛابء          ٩ٯوُْ ثـٜات إهابك  
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اٰٛٔل، ٩ٯظله ا٠ٛغٌٜ ٓواه٥ ث٨نا اٛشن١ ث٤ابء هٜا٬ ٟاب ٯووػا٦ ا٠ٛالٯو اٛوابٝ فاالٙ        

 .ٟلح أٓظب٧ب أ٨وا١ ٢ٟ ربهٯـ هُن االٟو ٠ٜٛغٌٜ

 (54)انًبدح 
٨ٛااب إما ٛااٞ رزٔاالٝ اٛشااوٗخ اٛزااٮ اٌٛااٮ ٰٓاال٧ب ٛغ٠ٰاان ا٣اا٪ام اٛزاان٢ٰٟ ا٠ٛااوفض   - 1

ٟا٢ ٧انا    (53 ث٠يا٩ٛز٨ب ثـٜت إهبكح اٰٛٔل فالٙ ا٠ٛلح ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُاٮ ا٠ٛابكح   

ُوٜاا٬ اٛشااوٗخ اٛجاالء ثاابعواءاد   ،ا٩ اما هُااغ ا٠ٛغٜااٌ ؿٜاات اهاابكح اٰٛٔاال  ،اٛٔااب٣٪١

رظِٰز٨ب افزٰبهٯب فالٙ أ٨و ٩اؽل ٢ٟ ربهٯـ ا٣ز٨بء رٜٖ ا٠ٛلح ا٩ ٢ٟ ربهٯـ إثال٨ًاب  

 ٌ ٗ   ،ٓااواه ا٠ٛغٜاا خ ث٨اان٥ االعااواءاد طااِٰذ ٩ُٔااب الؽ٘اابٝ ٧اانا      ٩إما ٛااٞ رٔااٞ اٛشااو

 .اٛٔب٣٪١

ٯوزجاو ٰٓال اٛشاوٗخ ٌٰٟٜااب إما طاله ٓاواه ثزظااِٰز٨ب افزٰبهٯاب ا٩ طاله ؽ٘ااٞ         - 2

 .ٓؼبئٮ ٓـوٮ ثزظِٰز٨ب إعجبهٯب ا٩ اما اأ٨و إُال٨ٍب

 

 م انثبنثـــانفظ

 فشوع ششكبد انتأيٍٍ االجُجٍخ

 (55)انًبدح 
جٰخ ٓجٚ ؽظ٪٨ٛب هٜا٬ اٰٛٔال ثزوٰا٢ٰ ٟالٯو     رٜزيٝ ُو٩م أوٗبد اٛزن٢ٰٟ االع٤ - 1

 ،ِٟاا٪ع ِٛوه٨ااب ٠٠ٛبهٍااخ أه٠اابٙ اٛزاان٢ٰٟ ٣ٰبثااخ ه٨٤ااب ٩ر٘اا٪١ َٟاائ٪ٛخ هاا٢ اه٠بٛاا٦

ه٬ٜ ا١ روُْ ثٔواه اٛزو٢ٰٰ ٩صٰٔاخ هٍا٠ٰخ را٪كم ٛال٫ ا٨ٰٛئاخ طا٪هح ٟظالٓخ ه٨٤اب         

 :رق٪٦ٛ ٠ٟبهٍخ ع٠ٰن اٛظالؽٰبد اٛالىٟخ الكاهح اِٛوم ث٠ب ُٮ مٖٛ

 .ن٢ٰٟ ٩ٟالؽ٨ٔب ٩كُن اٛزو٪ٯؼبد ا٠ٛزورجخ ه٨ٰٜبإطلاه ٩صبئْ اٛز -أ 

ر٠ضٰٚ اٛشوٗخ ٛل٫ ا٨ٰٛئخ ٩اٟب ا٠ٛؾبٗٞ ا٠ٛقزظاخ ٩ٍابئو اٛغ٨ابد اٛوٍا٠ٰخ      -ة 

 .٩ًٰو اٛو٠ٍٰخ ٠ُٰب ٯزوْٜ ثبه٠بٙ ٩اكاهح اِٛوم

 .اٍزالٝ اال٣ناهاد ٩ٍبئو االأوبهاد ٩ا٠ٛواٍالد ا٠ٛ٪ع٨خ ٜٛشوٗخ -ط 

٤جٰاااخ ثاابهالٝ ا٠ٛاالٯو اٛوااابٝ ثبٍااٞ ا٠ٛااالٯو    رٜزاايٝ ُااو٩م أاااوٗخ اٛزااب٢ٰٟ االع    - 2

ا٠ِٛ٪ع فالٙ أ٨و ٢ٟ ربهٯـ رو٦٤ٰٰ ٩ه٨ٰٜب رو٢ٰٰ ثلٯٚ ٦ٛ فاالٙ أا٨و ٟا٢ رابهٯـ     

 وٗي٥ فٜ٪ ٟ

هٜاا٬ ُااوم أااوٗخ اٛزاان٢ٰٟ االع٤جٰااخ ا١ ٯ٤شااو اٛؾَاابثبد اٛقزبٰٟااخ االع٠بٰٛااخ   - 3

ثبٌٜٛاخ  ٜٛشوٗخ ُٮ طؾِٰز٢ٰ ٯ٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜز٢ٰ ٩اٍوزٮ اال٣زشبه رظلها١ ُٮ اٛل٩ٛخ 

 .اٛووثٰخ ٩طؾِٰخ ٯ٪ٰٟخ ٟؾٰٜخ رظله ثبٌٜٛخ اال٣غٰٜيٯخ

 يكبتت تًثٍم ششكبد انتأيٍٍ االجُجٍخ

 (56)انًبدح 
ال ٯغاا٪ى ٠ٛ٘براات ر٠ضٰااٚ أااوٗبد اٛزااب٢ٰٟ االع٤جٰااخ ا١ رجبأااو ٨ٟب٨ٟااب ُااٮ        - 1

 .اٛل٩ٛخ ٓجٚ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ روفٰض ثنٖٛ ٢ٟ ا٨ٰٛئخ

 .برترظله ا٨ٰٛئخ ٓواها ٯ٤لٞ ٨ٟبٝ رٜٖ ا٠ٛ٘ - 2
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ه٬ٜ ا١ روُْ ثٔواه اٛزو٢ٰٰ ٩صٰٔاخ هٍا٠ٰخ را٪كم ٛال٫ ا٨ٰٛئاخ طا٪هح ٟظالٓخ ه٨٤اب         

 :رق٪٦ٛ ٠ٟبهٍخ ع٠ٰن اٛظالؽٰبد اٛالىٟخ الكاهح اِٛوم ث٠ب ُٮ مٖٛ

 .ن٢ٰٟ ٩ٟالؽ٨ٔب ٩كُن اٛزو٪ٯؼبد ا٠ٛزورجخ ه٨ٰٜبإطلاه ٩صبئْ اٛز -أ 

ر٠ضٰٚ اٛشوٗخ ٛل٫ ا٨ٰٛئخ ٩اٟب ا٠ٛؾبٗٞ ا٠ٛقزظاخ ٩ٍابئو اٛغ٨ابد اٛوٍا٠ٰخ      -ة 

 .٩ًٰو اٛو٠ٍٰخ ٠ُٰب ٯزوْٜ ثبه٠بٙ ٩اكاهح اِٛوم

 .اٍزالٝ اال٣ناهاد ٩ٍبئو االأوبهاد ٩ا٠ٛواٍالد ا٠ٛ٪ع٨خ ٜٛشوٗخ -ط 

٤جٰاااخ ثاابهالٝ ا٠ٛاالٯو اٛوااابٝ ثبٍااٞ ا٠ٛااالٯو    رٜزاايٝ ُااو٩م أاااوٗخ اٛزااب٢ٰٟ االع    - 2

ا٠ِٛ٪ع فالٙ أ٨و ٢ٟ ربهٯـ رو٦٤ٰٰ ٩ه٨ٰٜب رو٢ٰٰ ثلٯٚ ٦ٛ فاالٙ أا٨و ٟا٢ رابهٯـ     

 وٗي٥ فٜ٪ ٟ

هٜاا٬ ُااوم أااوٗخ اٛزاان٢ٰٟ االع٤جٰااخ ا١ ٯ٤شااو اٛؾَاابثبد اٛقزبٰٟااخ االع٠بٰٛااخ   - 3

ثبٌٜٛاخ  ٜٛشوٗخ ُٮ طؾِٰز٢ٰ ٯ٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜز٢ٰ ٩اٍوزٮ اال٣زشبه رظلها١ ُٮ اٛل٩ٛخ 

 .اٛووثٰخ ٩طؾِٰخ ٯ٪ٰٟخ ٟؾٰٜخ رظله ثبٌٜٛخ اال٣غٰٜيٯخ

 يكبتت تًثٍم ششكبد انتأيٍٍ االجُجٍخ

 (56)انًبدح 
ال ٯغاا٪ى ٠ٛ٘براات ر٠ضٰااٚ أااوٗبد اٛزااب٢ٰٟ االع٤جٰااخ ا١ رجبأااو ٨ٟب٨ٟااب ُااٮ        - 1

 .اٛل٩ٛخ ٓجٚ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ روفٰض ثنٖٛ ٢ٟ ا٨ٰٛئخ

 .برترظله ا٨ٰٛئخ ٓواها ٯ٤لٞ ٨ٟبٝ رٜٖ ا٠ٛ٘ - 2
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ٯزٞ ٓج٪ٙ اٛزوفٰض ا٩ هُؼ٦ ثٔواه ٟا٢ ا٠ٛغٜاٌ ٩ٯجٜاي اٛٔاواه ٜٛغ٨اخ ماد       - 3

 .اٛوالٓخ

 

 م انشاثغـــانفظ

 احكبو خبطخ ثششكبد انتأيٍٍ ػهى االشخبص

 وػًهٍبد تكىٌٍ االيىال 

 (57)انًبدح 
ال ٯغ٪ى ٜٛشوٗبد اٛزٮ رجبأو ٣شبؽ ٣٪هٮ ٜٛزن٢ٰٟ ا٤٠ٛظ٪ص ه٠٨ٰٜاب ُاٮ اٛج٤ال    

٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ ا١ ر٠ٰي ث٢ٰ ٩صٰٔخ ٩أفو٫ ٢ٟ اٛ٪صابئْ ا٠ٛ٪ؽالح    (4 ٢ٟ ا٠ٛبكح  (1 

ا٤ٛ٪م ٩مٖٛ ٠ُٰاب ٯزوٜاْ ثبٍاوبه اٛزان٢ٰٟ أ٩ ث٠ٔالاه االهثابػ اٛزاٮ را٪ىم هٜا٬ ؽ٠ٜاخ           

اٛ٪صابئْ ا٩ ثٌٰااو مٛاٖ ٟاا٢ االأاازواؿبد ٟاب ٛااٞ ٯ٘ا٢ ٧اانا اٛز٠ٰٰااي ٣زٰغاخ افاازالٍ ُااٮ      

ؾٰاابح كفاٚ ٨ُٰاب ٩ٯَازض٬٤ ٟاا٢    ُاوص اٛؾٰابح ثب٤َٛاجخ اٛا٬ اٛ٪صاابئْ اٛزاٮ ٯ٘ا٪١ ٠ٛالح اٛ       

 :مٖٛ

 .٩صبئْ إهبكح اٛزن٢ٰٟ - 1

٩صاابئْ اٛزاان٢ٰٟ هٜاا٬ ٟجاابٛي رز٠زاان ثزقِٰؼاابد ٟو٤ٰااخ ؿجٔااب ٛغاالا٩ٙ االٍااوبه  - 2

 .ا٠ٛجٌٜخ ٨ٰٜٛئخ

٩صاابئْ اٛزااب٢ٰٟ ثشااو٩ؽ فبطااخ هٜاا٬ ؽٰاابح أُااواك هبئٜااخ ٩اؽاالح ا٩ ٟغ٠٪هااخ   - 3

 .أفو٫أُواك روثـ٨ٞ ٤٨ٟخ ا٩ ه٠ٚ ٩اؽل ا٩ اٯخ طٜخ اعز٠بهٰخ 

 (58)انًبدح 
ٯغااا٪ى ٠ٜٛااالٯو اٛوااابٝ ا١ ٯاااوفض ٜٛشاااوٗخ ث٤ااابء هٜااا٬ ؿٜج٨اااب ثئطااالاه ٩صااابئْ     

 .ثزقِٰؼبد ه٢ االٍوبه اٛوبكٯخ إما ٩علد أٍجبة رجوه مٖٛ

 (59)انًبدح 
ه٬ٜ اٛشوٗبد اٛزٮ رجبأو ٣شبؽ ا٭ ٣٪م ٢ٟ ٣٪هٮ اٛزان٢ٰٟ ا٤٠ٛظا٪ص ه٠٨ٰٜاب    

ا٠ٛوٗاي ا٠ٛابٛٮ ٨ٛانا ا٤ٛا٪م ٩ا١     ٢ٟ ٧نا اٛٔاب٣٪١ ُؾاض    (4 ٢ٟ ا٠ٛبكح  (1 ُٮ اٛج٤ل 

رٔلٯو ٠ٰٓخ االٛزياٟبد اٛٔبئ٠خ ٦ٛ ٟاوح ٗاٚ صاالس ٍا٤٪اد هٜا٬ االٓاٚ ث٪اٍاـخ فجٰاو         

 .إٗز٪اه٭

٩ٯشاا٠ٚ ٧اانا اٛزٔاالٯو ع٠ٰاان ه٠ٰٜاابد اٛزاان٢ٰٟ اٛزااٮ اثوٟز٨ااب اٛشااوٗخ كافااٚ اٛل٩ٛااخ 

٩إما ٗاب١ ٟجبأاو ا٤ٛشابؽ ُوهاب ٛشاوٗخ أع٤جٰاخ آزظاو         ،٩ُٮ اٛقبهط ٗاٚ هٜا٬ ؽالح   

 .و ه٬ٜ اٛو٠ٰٜبد اٛزٮ اثوٟذ هٔ٪ك٧ب كافٚ اٛل٩ٛخ ا٩ اٛزٮ ر٤ِن ٨ُٰباٛزٔلٯ

 (60)انًبدح 
ٟا٢ ٧انا اٛٔاب٣٪١ ٠ٜٗاب إهاكد      (59 ٯغت إعاواء اٛزٔالٯو ا٠ٛشابه اٰٛا٦ ُاٮ ا٠ٛابكح       

اٛشااوٗخ ُؾااض ٟوٗي٧ااب ا٠ٛاابٛٮ ثٔظاال رؾلٯااال ٣َاات االهثاابػ اٛزااٮ راا٪ىم هٜااا٬          

 .ه٢ ٧نا ا٠ٛوٗي ا٠َٛب٢ٰ٠٧ ا٩ ؽ٠ٜخ اٛ٪صبئْ ا٩ ٠ٜٗب أهاكد االهال١

٩ٯغاا٪ى ٨ٰٜٛئااخ ا١ رـٜاات إعااواء ٧اانا اٛزٔاالٯو ُااٮ ا٭ ٩ٓااذ ٓجااٚ ٟؼااٮ صااالس         

 .٤ٍ٪اد ثشوؽ ا١ ٯ٘٪١ ٓل ا٣ٔؼ٬ هبٝ ه٬ٜ االٓٚ ٢ٟ ربهٯـ آفو ُؾض
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 (58)انًبدح 
ٯغااا٪ى ٠ٜٛااالٯو اٛوااابٝ ا١ ٯاااوفض ٜٛشاااوٗخ ث٤ااابء هٜااا٬ ؿٜج٨اااب ثئطااالاه ٩صااابئْ     

 .ثزقِٰؼبد ه٢ االٍوبه اٛوبكٯخ إما ٩علد أٍجبة رجوه مٖٛ

 (59)انًبدح 
ه٬ٜ اٛشوٗبد اٛزٮ رجبأو ٣شبؽ ا٭ ٣٪م ٢ٟ ٣٪هٮ اٛزان٢ٰٟ ا٤٠ٛظا٪ص ه٠٨ٰٜاب    

ا٠ٛوٗاي ا٠ٛابٛٮ ٨ٛانا ا٤ٛا٪م ٩ا١     ٢ٟ ٧نا اٛٔاب٣٪١ ُؾاض    (4 ٢ٟ ا٠ٛبكح  (1 ُٮ اٛج٤ل 

رٔلٯو ٠ٰٓخ االٛزياٟبد اٛٔبئ٠خ ٦ٛ ٟاوح ٗاٚ صاالس ٍا٤٪اد هٜا٬ االٓاٚ ث٪اٍاـخ فجٰاو         

 .إٗز٪اه٭

٩ٯشاا٠ٚ ٧اانا اٛزٔاالٯو ع٠ٰاان ه٠ٰٜاابد اٛزاان٢ٰٟ اٛزااٮ اثوٟز٨ااب اٛشااوٗخ كافااٚ اٛل٩ٛااخ 

٩إما ٗاب١ ٟجبأاو ا٤ٛشابؽ ُوهاب ٛشاوٗخ أع٤جٰاخ آزظاو         ،٩ُٮ اٛقبهط ٗاٚ هٜا٬ ؽالح   

 .و ه٬ٜ اٛو٠ٰٜبد اٛزٮ اثوٟذ هٔ٪ك٧ب كافٚ اٛل٩ٛخ ا٩ اٛزٮ ر٤ِن ٨ُٰباٛزٔلٯ

 (60)انًبدح 
ٟا٢ ٧انا اٛٔاب٣٪١ ٠ٜٗاب إهاكد      (59 ٯغت إعاواء اٛزٔالٯو ا٠ٛشابه اٰٛا٦ ُاٮ ا٠ٛابكح       

اٛشااوٗخ ُؾااض ٟوٗي٧ااب ا٠ٛاابٛٮ ثٔظاال رؾلٯااال ٣َاات االهثاابػ اٛزااٮ راا٪ىم هٜااا٬          

 .ه٢ ٧نا ا٠ٛوٗي ا٠َٛب٢ٰ٠٧ ا٩ ؽ٠ٜخ اٛ٪صبئْ ا٩ ٠ٜٗب أهاكد االهال١

٩ٯغاا٪ى ٨ٰٜٛئااخ ا١ رـٜاات إعااواء ٧اانا اٛزٔاالٯو ُااٮ ا٭ ٩ٓااذ ٓجااٚ ٟؼااٮ صااالس         

 .٤ٍ٪اد ثشوؽ ا١ ٯ٘٪١ ٓل ا٣ٔؼ٬ هبٝ ه٬ٜ االٓٚ ٢ٟ ربهٯـ آفو ُؾض
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 (61)انًبدح 
رؾلك اٛالئؾخ اٛز٤ِٰنٯخ ٨ٛانا اٛٔاب٣٪١ اٛجٰب٣ابد اٛزاٮ ٯغات ا١ ٯشاز٠ٚ ه٨ٰٜاب رٔوٯاو         

 (60 ٩  (59 بكر٢ٰ ـاـ به ا٠٨ٰٛاب ُاٮ ا٠ٛ  ـاـ و ا٠ٛشلٯـاـ اٛقجٰو ها٢ ٣زٰغاخ اِٛؾاض ٩اٛزٔ   

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١

 (62)انًبدح 
هٜاا٬ اٛشااوٗخ ا١ روٍااٚ اٛاا٬ ا٨ٰٛئااخ طاا٪هح ٟاا٢ رٔوٯااو اٛقجٰااو ث٤زٰغااخ اِٛؾااض    

٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ ٩مٖٛ فاالٙ ٍازخ    (60 ٩  (59 ٩اٛزٔلٯو ا٠ٛشبه ا٠٨ٰٛب ُٮ ا٠ٛبكر٢ٰ 

 :ِؾض ٟظؾ٪ثب ث٠ب ٯنرٮاأ٨و ٢ٟ ربهٯـ ا٣ز٨بء ا٠ٛلح اٛزٮ أعو٫ ه٨٤ب اٛ

ثٰب١ ه٢ ٩صبئْ اٛزن٢ٰٟ ٍبهٯخ ا٠ِٛو٪ٙ اٛزاٮ اثوٟاذ اٛشاوٗخ ُاٮ اٛالافٚ ا٩       - 1

ُئما ٗب١ ٟجبأو ا٤ٛشابؽ ُوهاب ٛشاوٗخ أع٤جٰاخ      ،ُٮ اٛقبهط ُٮ ربهٯـ إعواء اِٛؾض

 .آزظو اٛجٰب١ ه٬ٜ اٛ٪صبئْ اٛزٮ اثوٟذ كافٚ اٛل٩ٛخ ا٩ اٛزٮ ر٤ِن ٨ُٰب

٢ إكاهح اٛشااوٗخ ثااب١ ع٠ٰاان اٛجٰب٣اابد ٩ا٠ٛوٜ٪ٟاابد  إٓااواها ٟاا٢ ا٠َٛاائ٪٢ٰٛ هاا - 2

 .اٛالىٟخ ٜٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ رٔوٯو طؾٰؼ ٓل ٩ػوذ رؾذ رظوٍ اٛقجٰو

٩ٯغ٪ى ثٔواه ٢ٟ ا٠ٛلٯو اٛوابٝ ثوال ا٣ٔؼابء اَٛازخ اأا٨و ا٤٠ٛظا٪ص ه٨ٰٜاب ُاٮ         

٧اان٥ ا٠ٛاابكح إهـاابء ٨ٟٜااخ اػاابُٰخ ٜٛشااوٗخ ٛزٔاالٯٞ ٧اانا اٛزٔوٯااو هٜاا٬ اال رغااب٩ى ٧اان٥   

 .ا٨٠ٜٛخ صالصخ اأ٨و

 

 

 (63)انًبدح 
إما رج٢ٰ ٨ٰٜٛئخ ا١ رٔوٯو اٛقجٰو ال ٯلٙ ه٬ٜ ؽٰٔٔخ اٛؾبٛخ ا٠ٛبٰٛخ ٜٛشاوٗخ ٨ُٜاب ا١   

ث٪اٍـخ فجٰو إٗزا٪اه٭ رقزابه٥ ا٨ٰٛئاخ ٨ٛانا      ،رنٟو ثئهبكح اِٛؾض ه٬ٜ ٣ِٔخ اٛشوٗخ

 .اٌٛوع

 (64)انًبدح 
ال ٯغا٪ى ٜٛشاوٗبد اٛزاٮ رجبأاو ه٠ٰٜاابد ران٢ٰٟ االأاقبص ٩ر٘ا٪ٯ٢ االٟاا٪اٙ ا١        

ن ثظااِخ ٟجبأااوح ا٩ ًٰااو ٟجبأااوح ا٭ عاايء ٟاا٢ اٟ٪ا٨ٛااب ا٠ٛٔبثٜااخ الٛزياٟبر٨ااب      رٔزـاا

ا٤ٛبأئخ ه٢ ٩صبئْ اٛزن٢ٰٟ ٛز٪ىٯو٦ ثظِخ هثؼ ه٬ٜ ا٠َٛاب٢ٰ٠٧ ا٩ ؽ٠ٜاخ اٛ٪صابئْ ا٩    

 الكاء ا٭ ٟجٜي ٯقوط ه٢ اٛزياٟبر٨ب ث٠٪عت ٩صبئْ اٛزن٢ٰٟ  

ٛاان٭ ٯو٤ٰاا٦ ٩ٯٔزظااو ر٪ىٯاان االهثاابػ هٜا٬ ٟٔاالاه ا٠ٛاابٙ اٛيائاال ا  ،اٛزاٮ اصطاالهر٨ب 

   .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (59 اٛقجٰو ُٮ رٔوٯو٥ ثول إعواء اِٛؾض ا٠ٛشبه ا٦ٰٛ ُٮ ا٠ٛبكح 

٩ُٮ رـجٰاْ اؽ٘ابٝ ٧ان٥ ا٠ٛابكح ٯغا٪ى اهزجابه اٟا٪اٙ اٛشاوٗخ كافاٚ اٛل٩ٛاخ ٩ُاٮ            

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (34 اٛقبهط ٩ؽلح ٩اؽلح ٩مٖٛ ٟن هلٝ االفالٙ ثبؽ٘بٝ ا٠ٛبكح 

 (65)انًبدح 
اٛزٮ رجبأو ه٠ٰٜبد رن٢ٰٟ االأقبص ٩ر٘٪ٯ٢ االٟا٪اٙ ا١   ٯؾلو ه٬ٜ اٛشوٗبد

ُئما ٗب٣ذ ٟلح اَٛا٤ل ف٠َاب ٩هشاوٯ٢     ،رظله ٤ٍلاد اكفبه ٠ٛلح رغب٩ى صالص٢ٰ ٤ٍخ

٤ٍخ ا٩ اٗضاو ُاال ٯغا٪ى ا١ رٔاٚ ٠ٰٓاخ اٍازوكاك٥ ثوال اَٛا٤خ اٛقبَٟاخ ٩اٛوشاوٯ٢ ها٢            

ٝ ث٨اب ؽ٠ٜاخ   ٟٔلاه االؽزٰابؿٮ اٛؾَابثٮ اٛ٘بٟاٚ ٩ٯغات ا١ ر٘ا٪١ االَٓابؽ اٛزاٮ رٜزاي        

 .٤ٍلاد االكفبه ٟزَب٩ٯخ ا٠ٰٔٛخ ا٩ ر٤بٓظٰخ
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 (63)انًبدح 
إما رج٢ٰ ٨ٰٜٛئخ ا١ رٔوٯو اٛقجٰو ال ٯلٙ ه٬ٜ ؽٰٔٔخ اٛؾبٛخ ا٠ٛبٰٛخ ٜٛشاوٗخ ٨ُٜاب ا١   

ث٪اٍـخ فجٰو إٗزا٪اه٭ رقزابه٥ ا٨ٰٛئاخ ٨ٛانا      ،رنٟو ثئهبكح اِٛؾض ه٬ٜ ٣ِٔخ اٛشوٗخ

 .اٌٛوع

 (64)انًبدح 
ال ٯغا٪ى ٜٛشاوٗبد اٛزاٮ رجبأاو ه٠ٰٜاابد ران٢ٰٟ االأاقبص ٩ر٘ا٪ٯ٢ االٟاا٪اٙ ا١        

ن ثظااِخ ٟجبأااوح ا٩ ًٰااو ٟجبأااوح ا٭ عاايء ٟاا٢ اٟ٪ا٨ٛااب ا٠ٛٔبثٜااخ الٛزياٟبر٨ااب      رٔزـاا

ا٤ٛبأئخ ه٢ ٩صبئْ اٛزن٢ٰٟ ٛز٪ىٯو٦ ثظِخ هثؼ ه٬ٜ ا٠َٛاب٢ٰ٠٧ ا٩ ؽ٠ٜاخ اٛ٪صابئْ ا٩    

 الكاء ا٭ ٟجٜي ٯقوط ه٢ اٛزياٟبر٨ب ث٠٪عت ٩صبئْ اٛزن٢ٰٟ  

ٛاان٭ ٯو٤ٰاا٦ ٩ٯٔزظااو ر٪ىٯاان االهثاابػ هٜا٬ ٟٔاالاه ا٠ٛاابٙ اٛيائاال ا  ،اٛزاٮ اصطاالهر٨ب 

   .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (59 اٛقجٰو ُٮ رٔوٯو٥ ثول إعواء اِٛؾض ا٠ٛشبه ا٦ٰٛ ُٮ ا٠ٛبكح 

٩ُٮ رـجٰاْ اؽ٘ابٝ ٧ان٥ ا٠ٛابكح ٯغا٪ى اهزجابه اٟا٪اٙ اٛشاوٗخ كافاٚ اٛل٩ٛاخ ٩ُاٮ            

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (34 اٛقبهط ٩ؽلح ٩اؽلح ٩مٖٛ ٟن هلٝ االفالٙ ثبؽ٘بٝ ا٠ٛبكح 

 (65)انًبدح 
اٛزٮ رجبأو ه٠ٰٜبد رن٢ٰٟ االأقبص ٩ر٘٪ٯ٢ االٟا٪اٙ ا١   ٯؾلو ه٬ٜ اٛشوٗبد

ُئما ٗب٣ذ ٟلح اَٛا٤ل ف٠َاب ٩هشاوٯ٢     ،رظله ٤ٍلاد اكفبه ٠ٛلح رغب٩ى صالص٢ٰ ٤ٍخ

٤ٍخ ا٩ اٗضاو ُاال ٯغا٪ى ا١ رٔاٚ ٠ٰٓاخ اٍازوكاك٥ ثوال اَٛا٤خ اٛقبَٟاخ ٩اٛوشاوٯ٢ ها٢            

ٝ ث٨اب ؽ٠ٜاخ   ٟٔلاه االؽزٰابؿٮ اٛؾَابثٮ اٛ٘بٟاٚ ٩ٯغات ا١ ر٘ا٪١ االَٓابؽ اٛزاٮ رٜزاي        

 .٤ٍلاد االكفبه ٟزَب٩ٯخ ا٠ٰٔٛخ ا٩ ر٤بٓظٰخ
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 (66)انًبدح 
ٯغت ا١ رشز٠ٚ ٤ٍلاد االكفبه ه٬ٜ أو٩ؽ اَِٛـ اٛزٮ رؾازظ ث٨اب اٛشاوٗخ ٓجاٚ     

 .ؽبٟٚ ا٤َٛل ثَجت رنفو٥ ه٢ اكاء االَٓبؽ

 ،ـ اٛزوبٓل ٓجٚ ٟؼٮ صالصخ اأ٨و ٢ٟ ربهٯـ اٍازؾٔبّ اَٛٔاؾ  ــه٬ٜ ا٦٣ ٯغ٪ى َُ

٠ٍٰب ُال رَو٭ ٧ن٥ ا٠ٛلح اال ٢ٟ ربهٯـ إ٣اناه ؽبٟاٚ اَٛا٤ل ث٠٪عات     ٩إما ٗب١ ا٤َٛل ا

 .ٗزبة َٟغٚ

٠ٗب ٯغت ا١ ٯ٤ض ث٨ن٥ ا٠َٛز٤لاد ه٬ٜ اٯٜ٪ٛخ اٛؾْ ٨ُٰب اٛا٬ ا٠َٛازؾ٢ٰٔ ثَاجت    

 .٩ُبح ؽبٟٚ ا٤َٛل ك١٩ ُوع ٟجبٛي إػبُٰخ ا٩ اأزواؿبد علٯلح

 

د انفاو٫ اٛزاٮ   ٩رو٢ٰ ثٔواه ٢ٟ ا٠ٛغٌٜ ث٤بء ه٬ٜ آزاواػ ا٠ٛالٯو اٛوابٝ اٛجٰب٣اب    

 .ٯغت ا١ رشز٠ٚ ه٨ٰٜب ٤ٍلاد االكفبه

 (67)انًبدح 
     ٙ  ،ُٮ ؽبٛخ إُالً اٛشوٗخ اٛزٮ رٔ٪ٝ ثو٠ٰٜابد ران٢ٰٟ االأاقبص ٩ر٘ا٪ٯ٢ االٟا٪ا

رٔااله ا٠ٛجاابٛي ا٠َٛاازؾٔخ ٛ٘ااٚ ؽبٟااٚ ٩صٰٔااخ ٛااٞ ر٤زاا٦ ٟاالر٨ب ث٠ااب   ،ا٩ ُااٮ ؽبٛااخ رظااِٰز٨ب

الُالً أ٩ ٓواه اٛزظاِٰخ  ٯوبكٙ االؽزٰبؿٮ اٛؾَبثٮ اٛقبص ث٨ب ٯ٪ٝ اٛؾ٘ٞ ثئأ٨به ا

 .ٟؾَ٪ثخ ه٬ٜ اٍبً اٛٔ٪اهل ا٤ِٰٛخ ٛزووٯِخ االَٓبؽ ٩ٓذ إثواٝ اٛ٪صٰٔخ

  

 م انخبيســـانفظ

ششكبد انتأيٍٍ واػبدح انتأيٍٍ انؼبيهخ فً انًُبطق انحشح 
 ثبنذونخ

 (68)انًبدح 
ال ٯغاا٪ى ٛشااوٗبد اٛزاان٢ٰٟ ا٠ٛوفظااخ ُااٮ ا٤٠ٛاابؿْ اٛؾااوح ٟبثشااوح ا٭ ٣شاابؽ       

 .٤بء اهبكح اٛزن٢ٰٟفبهع٨ب ثبٍزض

 

 م انسبدســـانفظ

 وكٍم انتأيٍٍ

 (69)انًبدح 
رؾلك االؽ٘بٝ ا٠ٛزؤٜاخ ثز٤لاٰٞ اه٠ابٙ ٩ٰٗاٚ اٛزان٢ٰٟ ٩ا٠َٛاؤ٩ٰٛبد ا٠ٛزورجاخ         - 1

 .ه٦ٰٜ ث٠ٔزؼ٬ ٓواهاد ا٩ رو٠ٰٜبد ٯظله٧ب ا٠ٛغٌٜ ٨ٛن٥ اٌٛبٯخ

لٯو ال ٯغ٪ى ال٭ أاقض ا١ ٯٔا٪ٝ ثبه٠ابٙ ٩ٰٗاٚ اٛزان٢ٰٟ اال ثوال ري٩ٯال ا٠ٛا         - 2

 اٛوبٝ ثبالرِبّ ا٠ٛجوٝ ث٦٤ٰ ٩ث٢ٰ اٛشوٗخ ٩اٛن٭ ٯ٤ض ه٬ٜ اهز٠بك٥ ٩ٰٗال ٨ٛب 

٩ال ٯغاا٪ى ٛاا٦ ا١ ٯ٘اا٪١ ٩ٗااٰال الٗضااو ٟاا٢ أااوٗخ ٩اؽاالح ٩ٯغاات ا١ رزاا٪اُو ُٰاا٦     

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (30 اٛشو٩ؽ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبكح 
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 م انخبيســـانفظ

ششكبد انتأيٍٍ واػبدح انتأيٍٍ انؼبيهخ فً انًُبطق انحشح 
 ثبنذونخ

 (68)انًبدح 
ال ٯغاا٪ى ٛشااوٗبد اٛزاان٢ٰٟ ا٠ٛوفظااخ ُااٮ ا٤٠ٛاابؿْ اٛؾااوح ٟبثشااوح ا٭ ٣شاابؽ       

 .٤بء اهبكح اٛزن٢ٰٟفبهع٨ب ثبٍزض

 

 م انسبدســـانفظ

 وكٍم انتأيٍٍ

 (69)انًبدح 
رؾلك االؽ٘بٝ ا٠ٛزؤٜاخ ثز٤لاٰٞ اه٠ابٙ ٩ٰٗاٚ اٛزان٢ٰٟ ٩ا٠َٛاؤ٩ٰٛبد ا٠ٛزورجاخ         - 1

 .ه٦ٰٜ ث٠ٔزؼ٬ ٓواهاد ا٩ رو٠ٰٜبد ٯظله٧ب ا٠ٛغٌٜ ٨ٛن٥ اٌٛبٯخ

لٯو ال ٯغ٪ى ال٭ أاقض ا١ ٯٔا٪ٝ ثبه٠ابٙ ٩ٰٗاٚ اٛزان٢ٰٟ اال ثوال ري٩ٯال ا٠ٛا         - 2

 اٛوبٝ ثبالرِبّ ا٠ٛجوٝ ث٦٤ٰ ٩ث٢ٰ اٛشوٗخ ٩اٛن٭ ٯ٤ض ه٬ٜ اهز٠بك٥ ٩ٰٗال ٨ٛب 

٩ال ٯغاا٪ى ٛاا٦ ا١ ٯ٘اا٪١ ٩ٗااٰال الٗضااو ٟاا٢ أااوٗخ ٩اؽاالح ٩ٯغاات ا١ رزاا٪اُو ُٰاا٦     

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (30 اٛشو٩ؽ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبكح 
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 م انسبثغـــانفظ

 وسطبء انتأيٍٍ وخجشاء كشف وتقذٌش االضشاس

 سٌى انتأيٍٍ واإلكتىاسٌىٌواستشب

 (70)انًبدح 
الٯغاا٪ى ن٭ أااقض ا١ ٯاايا٩ٙ اه٠اابٙ ل ٩ٍااٰؾ اٛزاان٢ٰٟ ل ا٩ ل ٩ٍااٰؾ اهاابكح      

اٛزااان٢ٰٟ ل ا٩ ل فجٰاااو ٗشاااَ ٩رٔااالٯو االػاااواه ل ا٩ ل اٍزشااابه٭ اٛزاااب٢ٰٟ ل ا٩ ل   

االٗز٪اه٭ ل اال ثول ٰٓل٥ ُاٮ اَٛاغٚ ا٠ٛقظاض ٨ٛانا اٌٛاوع ٩ُاْ اٛشاو٩ؽ اٛزاٮ         

٬ ا٣ل٠ااخ ٯظااله٧ب ٨ٛاان٥ اٌٛبٯااخ هٜاا٬ ا١ رزؼاا٢٠ االؽ٘اابٝ   ٯؾاالك٧ب ا٠ٛغٜااٌ ث٠ٔزؼاا 

٩ٯغاات ا١ رزاا٪اُو ُٰاا٦ اٛشااو٩ؽ     ،رؾلٯاال َٟااؤ٩ٰٛز٦ ٩ر٤لااٰٞ اه٠بٛاا٦ ٩أااو٩ؽ ٰٓاال٥    

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (30 ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبكح 

 

 م انثبيٍـــانفظ

 تحىٌم وثبئق انتبيٍٍ ووقف انؼًهٍبد

 (71)انًبدح 
اٛزااٮ اثوٟز٨ااب ُااٮ اٛل٩ٛااخ ث٠ااب ٨ُٰااب ٟاا٢  ٯغاا٪ى ٜٛشااوٗخ ا١ رؾاا٪ٙ ٩صاابئْ اٛزاان٢ٰٟ  

ؽٔ٪ّ ٩اٛزياٟابد رزوٜاْ ثان٭ ٣ا٪م ٟا٢ ا٣ا٪ام اٛزان٢ٰٟ اٛزاٮ ر٠بهٍا٨ب اٛا٬ أاوٗخ ا٩            

 .أوٗبد أفو٫ ر٠بهً ٣٪م اٛزن٢ٰٟ مار٦

 

 (72)انًبدح 
ٯٔلٝ ؿٜات اٛزؾ٪ٯاٚ اٛا٬ ا٠ٛالٯو اٛوابٝ ٟؤُاب ثبٛ٪صابئْ ٩ا٠َٛاز٤لاد اٛقبطاخ           - 1

واٛوبٝ ث٤شااو إهااال١ هاا٢ ؿٜاات اٛزؾ٪ٯااٚ ٠ٛااوح  ثبالرِاابّ هٜاا٬ اٛزؾ٪ٯااٚ ٩ٯ٪عاا٦ ا٠ٛاالٯ 

٩اؽااالح ُاااٮ اٛغوٯااالح اٛوٍااا٠ٰخ ٩طاااؾِٰز٢ٰ ٯااا٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜزااا٢ٰ ٩اٍاااوزٮ اال٣زشااابه     

رظاالها١ ثبٌٜٛااخ اٛووثٰااخ ٩طااؾِٰخ ٯ٪ٰٟااخ ٟؾٰٜااخ رظااله ثبٌٜٛااخ اال٣غٰٜيٯااخ ٠ٛااور٢ٰ   

ه٬ٜ ا١ ٯزؼ٢٠ االهال١ االأبهح ا٬ٛ ؽْ ؽ٠ٜاخ   ،ٟززبٰٛز٢ٰ ه٬ٜ ٣ِٔخ ؿبٛت اٛز٠٪ٯٚ

ٛزاان٢ٰٟ ٩ا٠َٛاازِٰلٯ٢ ٨٤ٟااب ا٩ ٗااٚ م٭ ٟظااٜؾخ ُااٮ رٔاالٯٞ ا٭ اهزااواع ٛاال٫  ٩صاابئْ ا

ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ه٬ٜ ٧نا اٛزؾ٪ٯاٚ فاالٙ ف٠َاخ ٩اهثوا٢ٰ ٯ٪ٟاب ٟا٢ رابهٯـ آفاو إهاال١          

 .ه٬ٜ ا١ ٯج٢ٰ ٦ُٰ ٟ٪ػ٪م اهزواػ٦ ٩االٍجبة اٛزٮ ٯَز٤ل ا٨ٰٛب

بة ٯظله ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ٓواها ثب٠ٛ٪أُاخ هٜا٬ اٛزؾ٪ٯاٚ إما ٛاٞ ٯوزاوع أطاؾ       - 2

٩ٯ٤شااو اٛٔااواه ُااٮ  ،ٟاا٢ ٧اان٥ ا٠ٛاابكح (1 اٛشاان١ فااالٙ ا٠ٛاالح ا٠ٛشاابه ا٨ٰٛااب ُااٮ اٛج٤اال  

٩ٯؾزظ ث٦ ٓجٚ ٗٚ ٢ٟ ا٠ٛؤ٢ٟ ٨ٛاٞ   ،اٛغوٯلح اٛو٠ٍٰخ فالٙ أ٨و ٢ٟ ربهٯـ طل٩ه٥

٩ر٤زٔٚ االٟ٪اٙ اٛزٮ ٜٛشوٗخ ا٬ٛ اٛشاوٗخ اٛزاٮ ؽ٪ٛاذ     ،٩ا٠َٛزِٰلٯ٢ ٩كائ٤ٮ اٛشوٗخ

ٙ   ا٨ٰٛب ٩صبئ٨ٔب ٩مٖٛ ٟن ٟواهبح االؽ  ،٘بٝ ا٠ٛزؤٜخ ث٤ٔٚ ا٠ٰٜٛ٘خ ٩اٛز٤ابىٙ ها٢ االٟا٪ا

هٜاا٬ ا١ روِاا٬ االٟاا٪اٙ ا٠ٛؾ٪ٛااخ ٟاا٢ هٍاا٪ٝ اٛزَااغٰٚ ٩هٍاا٪ٝ اٛؾِااق ا٠ِٛو٩ػااخ       

 .ث٠ٔزؼ٬ اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ه٬ٜ ٣ٔٚ ا٠ٰٜٛ٘خ ٩اٛز٤بىٙ ه٢ االٟ٪اٙ

ُال ٯظٚ ُٮ ؿٜات اٛزؾ٪ٯاٚ اال ثوال     ،أٟب إما ٓلٝ اهزواع فالٙ ا٠ٛلح ا٠ٛنٗ٪هح

اٍ ا٠ٛو٤ٰاااخ ا٩ طااال٩ه ؽ٘اااٞ ٨٣ااابئٮ ُاااٮ أااان١ مٛاااٖ     ؽظااا٪ٙ أرِااابّ ثااا٢ٰ االؿاااو  

٩ٟاان مٛااٖ ٯغاا٪ى ٠ٜٛاالٯو اٛواابٝ إطاالاه ٓااواه ثب٠ٛ٪أُااخ هٜاا٬ اٛزؾ٪ٯااٚ     .االهزااواع
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 (72)انًبدح 
ٯٔلٝ ؿٜات اٛزؾ٪ٯاٚ اٛا٬ ا٠ٛالٯو اٛوابٝ ٟؤُاب ثبٛ٪صابئْ ٩ا٠َٛاز٤لاد اٛقبطاخ           - 1

واٛوبٝ ث٤شااو إهااال١ هاا٢ ؿٜاات اٛزؾ٪ٯااٚ ٠ٛااوح  ثبالرِاابّ هٜاا٬ اٛزؾ٪ٯااٚ ٩ٯ٪عاا٦ ا٠ٛاالٯ 

٩اؽااالح ُاااٮ اٛغوٯااالح اٛوٍااا٠ٰخ ٩طاااؾِٰز٢ٰ ٯااا٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜزااا٢ٰ ٩اٍاااوزٮ اال٣زشااابه     

رظاالها١ ثبٌٜٛااخ اٛووثٰااخ ٩طااؾِٰخ ٯ٪ٰٟااخ ٟؾٰٜااخ رظااله ثبٌٜٛااخ اال٣غٰٜيٯااخ ٠ٛااور٢ٰ   

ه٬ٜ ا١ ٯزؼ٢٠ االهال١ االأبهح ا٬ٛ ؽْ ؽ٠ٜاخ   ،ٟززبٰٛز٢ٰ ه٬ٜ ٣ِٔخ ؿبٛت اٛز٠٪ٯٚ

ٛزاان٢ٰٟ ٩ا٠َٛاازِٰلٯ٢ ٨٤ٟااب ا٩ ٗااٚ م٭ ٟظااٜؾخ ُااٮ رٔاالٯٞ ا٭ اهزااواع ٛاال٫  ٩صاابئْ ا

ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ه٬ٜ ٧نا اٛزؾ٪ٯاٚ فاالٙ ف٠َاخ ٩اهثوا٢ٰ ٯ٪ٟاب ٟا٢ رابهٯـ آفاو إهاال١          

 .ه٬ٜ ا١ ٯج٢ٰ ٦ُٰ ٟ٪ػ٪م اهزواػ٦ ٩االٍجبة اٛزٮ ٯَز٤ل ا٨ٰٛب

بة ٯظله ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ٓواها ثب٠ٛ٪أُاخ هٜا٬ اٛزؾ٪ٯاٚ إما ٛاٞ ٯوزاوع أطاؾ       - 2

٩ٯ٤شااو اٛٔااواه ُااٮ  ،ٟاا٢ ٧اان٥ ا٠ٛاابكح (1 اٛشاان١ فااالٙ ا٠ٛاالح ا٠ٛشاابه ا٨ٰٛااب ُااٮ اٛج٤اال  

٩ٯؾزظ ث٦ ٓجٚ ٗٚ ٢ٟ ا٠ٛؤ٢ٟ ٨ٛاٞ   ،اٛغوٯلح اٛو٠ٍٰخ فالٙ أ٨و ٢ٟ ربهٯـ طل٩ه٥

٩ر٤زٔٚ االٟ٪اٙ اٛزٮ ٜٛشوٗخ ا٬ٛ اٛشاوٗخ اٛزاٮ ؽ٪ٛاذ     ،٩ا٠َٛزِٰلٯ٢ ٩كائ٤ٮ اٛشوٗخ

ٙ   ا٨ٰٛب ٩صبئ٨ٔب ٩مٖٛ ٟن ٟواهبح االؽ  ،٘بٝ ا٠ٛزؤٜخ ث٤ٔٚ ا٠ٰٜٛ٘خ ٩اٛز٤ابىٙ ها٢ االٟا٪ا

هٜاا٬ ا١ روِاا٬ االٟاا٪اٙ ا٠ٛؾ٪ٛااخ ٟاا٢ هٍاا٪ٝ اٛزَااغٰٚ ٩هٍاا٪ٝ اٛؾِااق ا٠ِٛو٩ػااخ       

 .ث٠ٔزؼ٬ اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ه٬ٜ ٣ٔٚ ا٠ٰٜٛ٘خ ٩اٛز٤بىٙ ه٢ االٟ٪اٙ

ُال ٯظٚ ُٮ ؿٜات اٛزؾ٪ٯاٚ اال ثوال     ،أٟب إما ٓلٝ اهزواع فالٙ ا٠ٛلح ا٠ٛنٗ٪هح

اٍ ا٠ٛو٤ٰاااخ ا٩ طااال٩ه ؽ٘اااٞ ٨٣ااابئٮ ُاااٮ أااان١ مٛاااٖ     ؽظااا٪ٙ أرِااابّ ثااا٢ٰ االؿاااو  

٩ٟاان مٛااٖ ٯغاا٪ى ٠ٜٛاالٯو اٛواابٝ إطاالاه ٓااواه ثب٠ٛ٪أُااخ هٜاا٬ اٛزؾ٪ٯااٚ     .االهزااواع
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ثشااوؽ اٍاازِٰبء ٟجٜااي ٟاا٢ اٛشااوٗخ ٯواابكٙ اٛزياٟبر٨ااب ٓجااٚ ا٠ٛوزااوع ث٠ااب ُااٮ مٛااٖ        

 .ا٠ٛظو٩ُبد اٛزٮ ٓل ٯَزٜي٨ٟب االؽزِبف ثب٭ اطٚ ٢ٟ اط٪ٙ اٛشوٗخ

 (73)انًبدح 
٢ٟ ٧انا اٛٔاب٣٪١ إما    (72 ٩  (71 الؽ٘بٝ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبكر٢ٰ رـجْ ا

أهاكد اٯخ أاوٗخ ٩ٓاَ ه٠ٰٜبر٨اب ُاٮ اٛل٩ٛاخ ها٢ ٠ٟبهٍاخ ٣ا٪م ا٩ اٗضاو ٟا٢ ا٣ا٪ام            

اٛزن٢ٰٟ ا٩ هًجذ ُٮ رؾوٯو اٟ٪ا٨ٛب اٛ٪اعت ٩ع٪ك٧اب كافاٚ اٛل٩ٛاخ ها٢ ٧انا ا٤ٛا٪م       

ب ٓال ا٩ُاذ ثبٛزياٟبر٨اب ها٢     ٩مٖٛ ثول ا١ رٔالٝ اٛشاوٗخ ٟاب ٯضجاذ ا٨٣ا      ،أ٩ ٧ن٥ اال٣٪ام

ع٠ٰن اٛ٪صبئْ اٛزٮ اثوٟذ هٔ٪ك٧ب كافٚ اٛل٩ٛخ ا٩ اٛزٮ ر٤ِن ٨ُٰاب ٩مٛاٖ ثب٤َٛاجخ اٛا٬     

ا٩ ا٨٣ب ؽ٪ٛذ ٧ن٥ اٛ٪صابئْ اٛا٬    ،ا٤ٛ٪م ا٩ اال٣٪ام اٛزٮ ٓوهد ٩َٓ ه٠ٰٜبر٨ب ثشب٨٣ب

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (73 ٩  (71 أوٗخ أفو٫ ه٬ٜ اٛ٪ع٦ ا٠ٛج٢ٰ ُٮ ا٠ٛبكر٢ٰ 

 

 انتبسغ مـــانفظ

 اَذيبج انششكبد وتًهكهب واػبدح هٍكهتهب وتظفٍتهب

 (74)انًبدح 
رَو٭ ه٬ٜ ا٣لٟبط أوٗبد اٛزب٢ٰٟ االؽ٘بٝ اٛقبطخ ثبال٣الٟبط اٛا٪اهكح ُاٮ     - 1

 .ٓب٣٪١ اٛشوٗبد اٛزغبهٯخ

ال ٯغ٪ى ا٣الٟبط أاوٗخ اٛزان٢ٰٟ اال ُاٮ أاوٗخ أفاو٫ ر٠ابهً ٣ا٪م اٛزان٢ٰٟ           - 2

٢ إعواءاد اال٣لٟبط اال ثوال رٔالٯٞ ؿٜات اال٣الٟبط     مار٦ ٩ال ٯغ٪ى اٛشو٩م ُٮ ا٭ ٟ

اٛاا٬ ا٠ٛاالٯو اٛواابٝ ٟؤُااب ثبٛزٔاابهٯو ٩اٛجٰب٣اابد اٛالىٟااخ ٩اٛؾظاا٪ٙ هٜاا٬ ٟ٪أُااخ ٟاا٢   

 .ا٠ٛغٌٜ

 (75)انًبدح 
ٯش٘ٚ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ٛغ٤خ رٔلٯو ٯشازوٕ ُاٮ هؼا٪ٯز٨ب ٠ٟضاٚ ها٢ ٗاٚ أاوٗخ         - 1

 .ؽل٧ٞ هئَٰب ٜٛغ٤خ٩ٟلٓٔ٪ ؽَبثبر٨ب ٩فجواء ٩ٟقزظ٪١ ٩ٯو٢ٰ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ا

ٟا٢ ٧ان٥ ا٠ٛابكح رٔالٯو ع٠ٰان       (1 رز٪٬ٛ اٜٛغ٤اخ ا٤٠ٛظا٪ص ه٨ٰٜاب ُاٮ اٛج٤ال       - 2

ٟ٪ع٪كاد اٛشوٗبد اٛواًجخ ُٮ اال٣لٟبط ٩ؽٔ٪٨ٓب ٩اٛزياٟبر٨ب ٛجٰاب١ طابُٮ ؽٔا٪ّ    

٩هٜا٬ اٜٛغ٤اخ رٔالٯٞ رٔوٯو٧اب اٛا٬ ا٠ٛالٯو        ،ا٠َٛب٢ٰ٠٧ ُاٮ اٛزابهٯـ ا٠ٛؾالك ٛال٣الٟبط    

خ ا٤ٛبرغخ ه٢ اال٣لٟبط فالٙ ٟلح ال ريٯال هٜا٬ رَاو٢ٰ ٯ٪ٟاب     اٛوبٝ ٟن ٰٟيا٣ٰخ اٛشوٗ

٠ٜٛ٩غٜاٌ ث٤ابء هٜا٬ ر٪طاٰخ ا٠ٛالٯو اٛوابٝ ر٠لٯال ٧ان٥          .٢ٟ ربهٯـ إؽبٛاخ االٟاو ا٨ٰٛاب   

ه٬ٜ ا١ رزؾ٠ٚ اٛشاوٗبد اٛواًجاخ ُاٮ     ،ا٠ٛلح ٠ٛلح ٠ٟبصٜخ إما آزؼذ اٛؼو٩هح مٖٛ

ٍ هٜا٬ ٧ان٥ االعا٪ه    ٩ُاٮ ؽابٙ االفازال    ،خ اٛزٔالٯو ثبٛزَاب٩٭  ــاـ اال٣لٟبط أعا٪ه ٛغ٤ 

 .٩ٯ٘٪١ ٓواه٥ ُٮ ٧نا اٛشن١ ٨٣بئٰب ،رؾلك ثٔواه ٢ٟ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ

٩إما أٓااو  ،ٯوُاان ا٠ٛاالٯو اٛواابٝ رٔوٯااو اٜٛغ٤ااخ اٛاا٬ ا٠ٛغٜااٌ ٩ر٪طااٰز٦ ثشاان٦٣    - 3

ا٠ٛغٜااٌ رٔوٯااو اٜٛغ٤ااخ ٯشاا٘ٚ ا٠ٛغٜااٌ ٛغ٤ااخ ر٤ِٰنٯااخ ٟاا٢ هسٍاابء ٩اهؼاابء ٟغاابٌٛ  

اٛشاااوٗبد ٰٜٛٔااابٝ ثااابالعواءاد   إكاهاد اٛشاااوٗبد اٛواًجاااخ ُاااٮ اال٣ااالٟبط ٩ٟااالٓٔٮ  

 .اٛز٤ِٰنٯخ ٛال٣لٟبط ٩ُٔب نؽ٘بٝ ٓب٣٪١ اٛشوٗبد اٛزغبهٯخ
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اٛاا٬ ا٠ٛاالٯو اٛواابٝ ٟؤُااب ثبٛزٔاابهٯو ٩اٛجٰب٣اابد اٛالىٟااخ ٩اٛؾظاا٪ٙ هٜاا٬ ٟ٪أُااخ ٟاا٢   

 .ا٠ٛغٌٜ

 (75)انًبدح 
ٯش٘ٚ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ٛغ٤خ رٔلٯو ٯشازوٕ ُاٮ هؼا٪ٯز٨ب ٠ٟضاٚ ها٢ ٗاٚ أاوٗخ         - 1

 .ؽل٧ٞ هئَٰب ٜٛغ٤خ٩ٟلٓٔ٪ ؽَبثبر٨ب ٩فجواء ٩ٟقزظ٪١ ٩ٯو٢ٰ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ا

ٟا٢ ٧ان٥ ا٠ٛابكح رٔالٯو ع٠ٰان       (1 رز٪٬ٛ اٜٛغ٤اخ ا٤٠ٛظا٪ص ه٨ٰٜاب ُاٮ اٛج٤ال       - 2

ٟ٪ع٪كاد اٛشوٗبد اٛواًجخ ُٮ اال٣لٟبط ٩ؽٔ٪٨ٓب ٩اٛزياٟبر٨ب ٛجٰاب١ طابُٮ ؽٔا٪ّ    

٩هٜا٬ اٜٛغ٤اخ رٔالٯٞ رٔوٯو٧اب اٛا٬ ا٠ٛالٯو        ،ا٠َٛب٢ٰ٠٧ ُاٮ اٛزابهٯـ ا٠ٛؾالك ٛال٣الٟبط    

خ ا٤ٛبرغخ ه٢ اال٣لٟبط فالٙ ٟلح ال ريٯال هٜا٬ رَاو٢ٰ ٯ٪ٟاب     اٛوبٝ ٟن ٰٟيا٣ٰخ اٛشوٗ

٠ٜٛ٩غٜاٌ ث٤ابء هٜا٬ ر٪طاٰخ ا٠ٛالٯو اٛوابٝ ر٠لٯال ٧ان٥          .٢ٟ ربهٯـ إؽبٛاخ االٟاو ا٨ٰٛاب   

ه٬ٜ ا١ رزؾ٠ٚ اٛشاوٗبد اٛواًجاخ ُاٮ     ،ا٠ٛلح ٠ٛلح ٠ٟبصٜخ إما آزؼذ اٛؼو٩هح مٖٛ

ٍ هٜا٬ ٧ان٥ االعا٪ه    ٩ُاٮ ؽابٙ االفازال    ،خ اٛزٔالٯو ثبٛزَاب٩٭  ــاـ اال٣لٟبط أعا٪ه ٛغ٤ 

 .٩ٯ٘٪١ ٓواه٥ ُٮ ٧نا اٛشن١ ٨٣بئٰب ،رؾلك ثٔواه ٢ٟ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ

٩إما أٓااو  ،ٯوُاان ا٠ٛاالٯو اٛواابٝ رٔوٯااو اٜٛغ٤ااخ اٛاا٬ ا٠ٛغٜااٌ ٩ر٪طااٰز٦ ثشاان٦٣    - 3

ا٠ٛغٜااٌ رٔوٯااو اٜٛغ٤ااخ ٯشاا٘ٚ ا٠ٛغٜااٌ ٛغ٤ااخ ر٤ِٰنٯااخ ٟاا٢ هسٍاابء ٩اهؼاابء ٟغاابٌٛ  

اٛشاااوٗبد ٰٜٛٔااابٝ ثااابالعواءاد   إكاهاد اٛشاااوٗبد اٛواًجاااخ ُاااٮ اال٣ااالٟبط ٩ٟااالٓٔٮ  

 .اٛز٤ِٰنٯخ ٛال٣لٟبط ٩ُٔب نؽ٘بٝ ٓب٣٪١ اٛشوٗبد اٛزغبهٯخ
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 (76)انًبدح 
ه٬ٜ اٛشوٗبد أؿواٍ اال٣لٟبط ا١ رزٰؼ ٠ٜٛؤ٢ٟ ٨ٛٞ االؿالم ه٬ٜ االرِبٰٓخ  - 1

٩رووع ٧ن٥ االرِبٰٓخ ُاٮ   ،اٛزٮ رٞ اال٣لٟبط ث٠٪عج٨ب ٰٛز٬٤َ ٨ٛٞ اٛزؾْٔ ٢ٟ ث٤٪ك٧ب

ٮ ٛ٘ٚ ٢ٟ ٧ن٥ اٛشوٗبد ٠ٛلح ف٠َخ هشو ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ ٣شو ٓواه ا٠ٛوٗي اٛوئَٰ

 .اال٣لٟبط ُٮ اٛغوٯلح اٛو٠ٍٰخ

ٛ٘ٚ م٭ ٟظٜؾخ ؽْ االهزواع ا٬ٛ ا٠ٛغٌٜ فالٙ صالص٢ٰ ٯ٪ٟب ٟا٢ رابهٯـ    - 2

٣شو اٛٔواه ا٠ٛزوْٜ ثب٣لٟبط اٛشوٗبد ه٬ٜ ا١ ٯج٢ٰ ا٠ٛوزاوع ٟ٪ػا٪م اهزواػا٦    

اٛزاٮ ٯالهٮ ا١ اال٣الٟبط ٓال اٛؾ٨ٔاب ثا٦ هٜا٬         ٩االٍجبة اٛزٮ ٯَاز٤ل ا٨ٰٛاب ٩االػاواه   

٩إما ٛٞ ٯز٢٘٠ ا٠ٛغٌٜ ٢ٟ رَ٪ٯخ االهزواع ال٭ ٍاجت ٟا٢ االٍاجبة     ،٩ع٦ اٛزؾلٯل

فالٙ صالص٢ٰ ٯ٪ٟب ٟا٢ إؽبٛزا٦ اٰٛا٦ ٯؾاْ ٠ٜٛوزاوع اٜٛغا٪ء اٛا٬ ا٠ٛؾ٠٘اخ ا٠ٛقزظاخ          

٩ال ر٪َٓ ٧ن٥ االهزواػبد ا٩ اٛله٪٫ اٛزٮ رٔابٝ ٛال٫ ا٠ٛؾ٠٘اخ ٓاواه اال٣الٟبط ٟاب       

 .ٞ رنٟو ا٠ٛؾ٠٘خ ثقالٍ مٖٛٛ

ٯظاااااله ا٠ٛغٜاااااٌ اٛزو٠ٰٜااااابد اٛقبطاااااخ ثااااائعواءاد اال٣ااااالٟبط ٩رَااااا٪ٯخ    - 3

 .االهزواػبد ا٠ٛٔلٟخ ثشن٦٣ ٩ٍبئو االٟ٪ه ا٠ٛزؤٜخ ث٨ب

 (77)انًبدح 
ٟاا٢ ا٠ٛاابكح  (/ ٭ 2 إلًااواع إهاابكح ٧ٰٜ٘ااخ اٛشااوٗخ ٩ُٔااب ٛاا٤ض اِٛٔااوح    -أ  - 1

٬ ٟب ٯووػ٦ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ؽٚ ٟغٜاٌ  ٯغ٪ى ٠ٜٛغٌٜ ث٤بء هٜ ،٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (41 

إكاهح اٛشاااوٗخ ٩رشاااٰ٘ٚ ٛغ٤اااخ ٟؾبٯااالح الهااابكح ٧ٰٜ٘اااخ اٛشاااوٗخ ٟااا٢ م٩٭ اٛقجاااوح       

٩االفزظبص ٩رو٢ٰٰ هئٌٰ ٛغ٤خ ٣٩بئت ٦ٛ ٠ٛلح ال رغب٩ى ا٤َٛخ ٢ٟ رابهٯـ إطالاه   

    ٌ ٩هٜا٬   ،ٓواه ثنٖٛ ه٬ٜ ا١ رزؾ٠ٚ اٛشوٗخ أروبة رٜٖ اٜٛغ٤اخ اٛزاٮ ٯؾالك٧ب ا٠ٛغٜا

رٔوٯوا أ٨وٯب ا٬ٛ ا٠ٛلٯو اٛوابٝ ها٢ ٍاٰو إعاواءاد اهابكح ا٨ٰٜٛ٘اخ ا٩       اٜٛغ٤خ ا١ رٔلٝ 

 .٠ٜٗب ؿٜت ا٨ٰٛب مٖٛ

رشاا٠ٚ إهاابكح ا٨ٰٜٛ٘ااخ ٨ٛاان٥ اٌٛبٯااخ إكاهح اٛشااوٗخ ٩ر٤لااٰٞ اٟ٪ه٧ااب ا٠ٛبٰٛااخ          -ة 

ا٠ٛزوضوح ثبٛزِب٩ع ٟن ع٠ٰن كائ٨ٰ٤ب ٌٛبٯبد رؾالك ٟلٯ٪٣ٰاخ اٛشاوٗخ ٩ِٰٰٗاخ رَالٯل٧ب      

 .ٜخ٩مٖٛ ثئٓواه فـخ إلهبكح ا٨ٰٛ٘

٢ٟ ٧نا ا٠ٛابكح ٣شاو اهاال١     (/ أ 1 ه٬ٜ اٜٛغ٤خ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اِٛٔوح  - 2

٠ٛااوح ٩اؽاالح ُااٮ اٛغوٯاالح اٛوٍاا٠ٰخ ٠ٛ٩االح صالصااخ اٯاابٝ ه٠ااٚ ٟززبٰٛااخ ُااٮ طااؾِٰز٢ٰ       

ٯ٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜز٢ٰ ٩اٍوزٮ اال٣زشبه رظلها١ ثبٌٜٛاخ اٛووثٰاخ ٩طاؾِٰخ ٯ٪ٰٟاخ ٟؾٰٜاخ      

هٜاا٬ ا١ ٯزؼاا٢٠ االهااال١  ،ٔااخ اٛشااوٗخرظاله ثبٌٜٛااخ اال٣غٰٜيٯااخ ٩مٛااٖ ٜٗاا٦ هٜاا٬ ٣ِ 

كه٪ح ع٠ٰن اٛلائ٢ٰ٤ ٛزٔلٯٞ ثٰب٣بد ث٠ٔلاه كٯ٪٨٣ٞ ٟويىح ثبٛ٪صبئْ ا٠ٛضجزخ ٛنٖٛ فاالٙ  

٩ال رٔجٚ أٯخ ثٰب٣بد ٯزٔلٝ ث٨اب   ،ٟلح ال رغب٩ى صالص٢ٰ ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ ٣شو آفو إهال١

 .ا٭ كائ٢ ثول ٟو٩ه ٧ن٥ ا٠ٛلح

 (78)انًبدح 
ٯ٪ٓااَ ٍااوٯب١ ر٤ِٰاان أ٭  ،اؽ٘اابٝ ا٭ رشااوٯن آفااوهٜاا٬ اٛااوًٞ ٠ٟااب ٩هك ُااٮ  - 1

ا٩ ا٭  ،ٍاا٪اء ٗااب١ رؾِلٰااب ا٩ ر٤ِٰاانٯب    ،ؽغااي هٜاا٬ اٟاا٪اٙ اٛشااوٗخ ا٩ ٟ٪ع٪كار٨ااب    

 ٢ ربهٯـ ـٟ ،٪كادـــو٭ ه٬ٜ رٜٖ االٟ٪اٙ ا٩ ا٠ٛ٪عـرظوٍ ا٩ ر٤ِٰن ٯغ

 :ؽ٢ٰ رؾْٔ ا٭ ٢ٟ اٛؾبالد اٱرٰخطل٩ه ٓواه اهبكح ٧ٰٜ٘ز٨ب ا٬ٛ 
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    ٌ ٩هٜا٬   ،ٓواه ثنٖٛ ه٬ٜ ا١ رزؾ٠ٚ اٛشوٗخ أروبة رٜٖ اٜٛغ٤اخ اٛزاٮ ٯؾالك٧ب ا٠ٛغٜا

رٔوٯوا أ٨وٯب ا٬ٛ ا٠ٛلٯو اٛوابٝ ها٢ ٍاٰو إعاواءاد اهابكح ا٨ٰٜٛ٘اخ ا٩       اٜٛغ٤خ ا١ رٔلٝ 

 .٠ٜٗب ؿٜت ا٨ٰٛب مٖٛ

رشاا٠ٚ إهاابكح ا٨ٰٜٛ٘ااخ ٨ٛاان٥ اٌٛبٯااخ إكاهح اٛشااوٗخ ٩ر٤لااٰٞ اٟ٪ه٧ااب ا٠ٛبٰٛااخ          -ة 

ا٠ٛزوضوح ثبٛزِب٩ع ٟن ع٠ٰن كائ٨ٰ٤ب ٌٛبٯبد رؾالك ٟلٯ٪٣ٰاخ اٛشاوٗخ ٩ِٰٰٗاخ رَالٯل٧ب      

 .ٜخ٩مٖٛ ثئٓواه فـخ إلهبكح ا٨ٰٛ٘

٢ٟ ٧نا ا٠ٛابكح ٣شاو اهاال١     (/ أ 1 ه٬ٜ اٜٛغ٤خ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اِٛٔوح  - 2

٠ٛااوح ٩اؽاالح ُااٮ اٛغوٯاالح اٛوٍاا٠ٰخ ٠ٛ٩االح صالصااخ اٯاابٝ ه٠ااٚ ٟززبٰٛااخ ُااٮ طااؾِٰز٢ٰ       

ٯ٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜز٢ٰ ٩اٍوزٮ اال٣زشبه رظلها١ ثبٌٜٛاخ اٛووثٰاخ ٩طاؾِٰخ ٯ٪ٰٟاخ ٟؾٰٜاخ      

هٜاا٬ ا١ ٯزؼاا٢٠ االهااال١  ،ٔااخ اٛشااوٗخرظاله ثبٌٜٛااخ اال٣غٰٜيٯااخ ٩مٛااٖ ٜٗاا٦ هٜاا٬ ٣ِ 

كه٪ح ع٠ٰن اٛلائ٢ٰ٤ ٛزٔلٯٞ ثٰب٣بد ث٠ٔلاه كٯ٪٨٣ٞ ٟويىح ثبٛ٪صبئْ ا٠ٛضجزخ ٛنٖٛ فاالٙ  

٩ال رٔجٚ أٯخ ثٰب٣بد ٯزٔلٝ ث٨اب   ،ٟلح ال رغب٩ى صالص٢ٰ ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ ٣شو آفو إهال١

 .ا٭ كائ٢ ثول ٟو٩ه ٧ن٥ ا٠ٛلح

 (78)انًبدح 
ٯ٪ٓااَ ٍااوٯب١ ر٤ِٰاان أ٭  ،اؽ٘اابٝ ا٭ رشااوٯن آفااوهٜاا٬ اٛااوًٞ ٠ٟااب ٩هك ُااٮ  - 1

ا٩ ا٭  ،ٍاا٪اء ٗااب١ رؾِلٰااب ا٩ ر٤ِٰاانٯب    ،ؽغااي هٜاا٬ اٟاا٪اٙ اٛشااوٗخ ا٩ ٟ٪ع٪كار٨ااب    

 ٢ ربهٯـ ـٟ ،٪كادـــو٭ ه٬ٜ رٜٖ االٟ٪اٙ ا٩ ا٠ٛ٪عـرظوٍ ا٩ ر٤ِٰن ٯغ

 :ؽ٢ٰ رؾْٔ ا٭ ٢ٟ اٛؾبالد اٱرٰخطل٩ه ٓواه اهبكح ٧ٰٜ٘ز٨ب ا٬ٛ 
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ٟا٢ ٧انا    (77 ٟا٢ ا٠ٛابكح    (/ أ 1 ه٨ٰٜاب ُاٮ اِٛٔاوح     ا٣ز٨بء ا٠ٛالح ا٤٠ٛظا٪ص   -أ 

 .اٛٔب٣٪١ ُٮ ؽبٙ ا٠ٛ٪أُخ ه٬ٜ فـخ إهبكح ا٨ٰٜٛ٘خ

طاال٩ه ٓااواه ٟاا٢ ا٠ٛغٜااٌ ٩ِٓااب الؽ٘اابٝ ٧اانا اٛٔااب٣٪١ ثااوُغ فـااخ إهاابكح    -ة 

 .ا٨ٰٜٛ٘خ

 .هُغ اٛلائ٢ٰ٤ ٛقـخ اهبكح ا٨ٰٜٛ٘خ ٩ُٔب الؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١ -ط 

اَٛااٰو ُااٮ اعااواءاد إهاابكح ا٨ٰٜٛ٘ااخ ٩ُٔااب  طاال٩ه ٓااواه ٟاا٢ ا٠ٛغٜااٌ ث٪ٓااَ   -ك 

 .الؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١

ٯز٪َٓ اؽزَبة ا٠ٛ٪اهٰل اٛقبطخ ثولٝ ٍا٠بم اٛاله٪٫ ث٠او٩ه اٛاي٢ٟ ٠ُٰاب       - 2

 .٢ٟ ٧ن٥ ا٠ٛبكح (1 ٯزوْٜ ثبالعواءاد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اٛج٤ل 

 (79)انًبدح 
٩ى رواال اٜٛغ٤ااخ رٔوٯو٧ااب ثقظاا٪ص فـااخ إهاابكح ا٨ٰٜٛ٘ااخ فااالٙ ٟاالح ال رغااب    - 1

٩رااله٪ اٛاالائ٢ٰ٤ ٠ٜٛ٪أُااخ هٜاا٬  ،ف٠َااخ هشااو ٯ٪ٟااب ٟاا٢ راابهٯـ رضجٰااذ اٛاالٯ٪١ ٛاالٯ٨ب 

اٛقـااخ ثاائهال١ ٯ٤شااو ُااٮ طااؾِٰز٢ٰ ٯاا٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜزاا٢ٰ ٩اٍااوزٮ اال٣زشاابه رظاالها١ 

أااوٯـخ ا١ راازٞ   ،ثبٌٜٛااخ اٛووثٰااخ ٩طااؾِٰخ ٯ٪ٰٟااخ ٟؾٰٜااخ رظااله ثبٌٜٛااخ اال٣غٰٜيٯااخ    

٢ صالصاخ اهثابم اٛالٯ٪١ ًٰاو ا٠٠ٛزابىح      ا٠ٛ٪أُخ ه٨ٰٜب ٢ٟ كائ٢ٰ٤ ٯ٠ضٜ٪١ ٟاب ال ٯٔاٚ ها   

 .٩ًٰو ا٠ٛؼ٠٪٣خ ثو٢٧

ٟاا٢ ٧اان٥  (1 ُااٮ ؽاابٙ ٟ٪أُااخ اٛاالائ٢ٰ٤ هٜاا٬ اٛقـااخ ٩ُٔااب الؽ٘اابٝ اٛج٤اال    -أ  - 2

رٔلٝ اٜٛغ٤خ ٧ن٥ اٛقـخ ا٬ٛ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ٩ثال٩ه٥ ٯوُو٨اب اٛا٬ ا٠ٛغٜاٌ ٟؤُاخ       ،ا٠ٛبكح

 .ثز٪طٰبر٦

ٟاا٢ ٧اان٥   (1 ؽ٘اابٝ اٛج٤اال  ُااٮ ؽاابٙ هُااغ اٛاالائ٢ٰ٤ ٜٛقـااخ ا٠ٛواالح ٩ُٔااب ال     -ة 

 ٦ ٟؤُب ث٦ ـ٪ٝ ثوُوــ٩ٯٔ ،بٝـــرٔلٝ اٜٛغ٤خ رٔوٯوا ثنٖٛ ا٬ٛ ا٠ٛلٯو اٛو ،ا٠ٛبكح

ٟا٢ ا٠ٛابكح    (2 ر٪طٰبر٦ ا٬ٛ ا٠ٛغٌٜ الرقبم االعواء ا٤٠ٛبٍت ٩ُٔب الؽ٘بٝ اٛج٤ل 

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (41 

ؽ٘اابٝ اٛج٤اال ٠ٜٛغٜااٌ ا٠ٛ٪أُااخ أ٩ هاالٝ ا٠ٛ٪أُااخ هٜاا٬ اٛقـااخ ا٠ٛٔلٟااخ ٩ُٔااب ال  - 3

٩ُٮ ؽبٙ ا٠ٛ٪أُخ ٯزٞ اَٛاٰو ُاٮ إعاواءاد إهابكح ا٨ٰٜٛ٘اخ ٩ُاٮ        ،٢ٟ ٧ن٥ ا٠ٛبكح (1 

ٟا٢   (2 ؽبٙ هلٝ ا٠ٛ٪أُخ ٯٔوه ا٠ٛغٌٜ ارقبم االعواء ا٤٠ٛبٍت ٩ُٔب الؽ٘ابٝ اٛج٤ال   

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (41 ا٠ٛبكح 

الؽ٘ابٝ  ثول اال٣ز٨بء ٢ٟ اهابكح ا٨ٰٜٛ٘اخ ٯازٞ ا٣زقابة ٟغٜاٌ إكاهح علٯال ٩ُٔاب         - 4

 .ٓب٣٪١ اٛشوٗبد اٛزغبهٯخ

 (80)انًبدح 

إما رج٢ٰ ٠ٜٛغٌٜ روضو ا٩ػبم اٛشاوٗخ هًاٞ رـجٰاْ فـاخ إهابكح ا٨ٰٜٛ٘اخ ا٩        - 1

ُٜا٦ ا١ ٯٔااوه ٩ٓاَ اَٛاٰو ُااٮ إعاواءاد االهابكح ٩ارقاابم       ،هالٝ عال٫٩ ٧اان٥ االهابكح   

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (41 ٢ ا٠ٛبكح ٟ (2 االعواء ا٤٠ٛبٍت ٩ُٔب الؽ٘بٝ اٛج٤ل 

٠ٜغٜااٌ ث٤اابء هٜاا٬ ٟااب ٯووػاا٦ ا٠ٛاالٯو اٛواابٝ إطاالاه اٛزو٠ٰٜاابد اٛالىٟااخ        ٛ - 2

 .إلهبكح ا٨ٰٜٛ٘خ ٩ٍبئو االٟ٪ه ا٠ٛزؤٜخ ث٨ب ٩ُْ أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١
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ٟاا٢ ٧اان٥  (1 ُااٮ ؽاابٙ ٟ٪أُااخ اٛاالائ٢ٰ٤ هٜاا٬ اٛقـااخ ٩ُٔااب الؽ٘اابٝ اٛج٤اال    -أ  - 2

رٔلٝ اٜٛغ٤خ ٧ن٥ اٛقـخ ا٬ٛ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ٩ثال٩ه٥ ٯوُو٨اب اٛا٬ ا٠ٛغٜاٌ ٟؤُاخ       ،ا٠ٛبكح

 .ثز٪طٰبر٦

ٟاا٢ ٧اان٥   (1 ؽ٘اابٝ اٛج٤اال  ُااٮ ؽاابٙ هُااغ اٛاالائ٢ٰ٤ ٜٛقـااخ ا٠ٛواالح ٩ُٔااب ال     -ة 

 ٦ ٟؤُب ث٦ ـ٪ٝ ثوُوــ٩ٯٔ ،بٝـــرٔلٝ اٜٛغ٤خ رٔوٯوا ثنٖٛ ا٬ٛ ا٠ٛلٯو اٛو ،ا٠ٛبكح

ٟا٢ ا٠ٛابكح    (2 ر٪طٰبر٦ ا٬ٛ ا٠ٛغٌٜ الرقبم االعواء ا٤٠ٛبٍت ٩ُٔب الؽ٘بٝ اٛج٤ل 

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (41 

ؽ٘اابٝ اٛج٤اال ٠ٜٛغٜااٌ ا٠ٛ٪أُااخ أ٩ هاالٝ ا٠ٛ٪أُااخ هٜاا٬ اٛقـااخ ا٠ٛٔلٟااخ ٩ُٔااب ال  - 3

٩ُٮ ؽبٙ ا٠ٛ٪أُخ ٯزٞ اَٛاٰو ُاٮ إعاواءاد إهابكح ا٨ٰٜٛ٘اخ ٩ُاٮ        ،٢ٟ ٧ن٥ ا٠ٛبكح (1 

ٟا٢   (2 ؽبٙ هلٝ ا٠ٛ٪أُخ ٯٔوه ا٠ٛغٌٜ ارقبم االعواء ا٤٠ٛبٍت ٩ُٔب الؽ٘ابٝ اٛج٤ال   

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (41 ا٠ٛبكح 

الؽ٘ابٝ  ثول اال٣ز٨بء ٢ٟ اهابكح ا٨ٰٜٛ٘اخ ٯازٞ ا٣زقابة ٟغٜاٌ إكاهح علٯال ٩ُٔاب         - 4

 .ٓب٣٪١ اٛشوٗبد اٛزغبهٯخ

 (80)انًبدح 

إما رج٢ٰ ٠ٜٛغٌٜ روضو ا٩ػبم اٛشاوٗخ هًاٞ رـجٰاْ فـاخ إهابكح ا٨ٰٜٛ٘اخ ا٩        - 1

ُٜا٦ ا١ ٯٔااوه ٩ٓاَ اَٛاٰو ُااٮ إعاواءاد االهابكح ٩ارقاابم       ،هالٝ عال٫٩ ٧اان٥ االهابكح   

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (41 ٢ ا٠ٛبكح ٟ (2 االعواء ا٤٠ٛبٍت ٩ُٔب الؽ٘بٝ اٛج٤ل 

٠ٜغٜااٌ ث٤اابء هٜاا٬ ٟااب ٯووػاا٦ ا٠ٛاالٯو اٛواابٝ إطاالاه اٛزو٠ٰٜاابد اٛالىٟااخ        ٛ - 2

 .إلهبكح ا٨ٰٜٛ٘خ ٩ٍبئو االٟ٪ه ا٠ٛزؤٜخ ث٨ب ٩ُْ أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١
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 شــم انؼبشـــانفظ

 تظفٍخ انششكخ

 (81)انًبدح 
رَااو٭ هٜاا٬ رظااِٰخ اٛشااوٗخ االؽ٘اابٝ اٛاا٪اهكح ُااٮ ٧اانا اٛٔااب٣٪١ ٩اال٣ل٠ااخ       - 1

٩ٯٔاا٪ٝ ثبٛزظااِٰخ ٟظااَ ا٩ اٗضااو رو٤ٰاا٦ اٛغ٠وٰااخ      ،٠ٔزؼااب٩٥اٛٔااواهاد اٛظاابكهح ث 

 .اٛو٠٪ٰٟخ ثبالًٜجٰخ اٛوبكٯخ اٛزٮ رظله ث٨ب ٓواهاد اٛشوٗخ

٠٘ااخ ؿوٯٔااخ اٛزظااِٰخ ٩ه٤ٰااذ    ٩إما ٗب٣ااذ اٛزظااِٰخ ث٤اابء هٜاا٬ ؽ٘ااٞ ث٤ٰااذ ا٠ٛؾ    

 ا٠ٛظِٮ  

٩ٯ٤شو ٧انا االأا٨به ُاٮ     ،٩ٯؾلك ٓواه رو٢ٰٰ ا٠ٛظِٮ ثبٰٛٔل ُٮ اَٛغٚ اٛزغبه٭

٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜزاا٢ٰ ٩اٍااوزٮ اال٣زشاابه رظاالها١ ثبٌٜٛااخ اٛووثٰااخ ٩طااؾِٰخ   طااؾِٰز٢ٰ ٯاا

 ،ٯ٪ٰٟخ ٟؾٰٜخ رظله ثبٌٜٛخ اال٣غٰٜيٯخ فالٙ ٟلح آظب٧ب اٍج٪م ٢ٟ ربهٯـ االأ٨به

 .٩ال ٯؾزظ ه٬ٜ اٌٰٛو ث٨نا اٛزو٢ٰٰ اال ٢ٟ ربهٯـ االأ٨به

ٗخ ٩رج٬ٔ ٧ٰئبد اٛشاو  ،ر٤ز٨ٮ ٍٜـخ االكاهح ثلف٪ٙ اٛشوٗخ ٟوؽٜخ اٛزظِٰخ - 3

ٓبئ٠خ فالٙ ٟلح اٛزظِٰخ ه٬ٜ ا١ رٔزظاو طاالؽٰبر٨ب هٜا٬ اه٠ابٙ اٛزظاِٰخ اٛزاٮ ال       

 .رلفٚ ُٮ افزظبص ا٠ٛظ٢ِٰ

 (82)انًبدح 
ٛ٘ٚ م٭ ٟظٜؾخ اٛؾْ ُاٮ اٛـوا٢ ثابٛٔواه اٛظابكه ها٢ اٛغ٠وٰاخ اٛو٠٪ٰٟاخ         - 1

ٜٛشااوٗخ ثزوٰاا٢ٰ ا٠ٛظااِٮ ٩مٛااٖ ٛاال٫ ا٠ٛؾ٠٘ااخ ا٠ٛقزظااخ فااالٙ اهثواا٢ٰ ٯ٪ٟااب ٟاا٢     

 .واه ُٮ اَٛغٚ اٛزغبه٭ربهٯـ ٰٓل اٛٔ

ٟاب   ،٢ٟ ٧ن٥ ا٠ٛبكح إعاوءاد اٛزظاِٰخ   (1 ال ٯ٪َٓ اٛـو٢ ٩ُٔب الؽ٘بٝ اٛج٤ل  - 2

 .ٛٞ رٔوه ا٠ٛؾ٠٘خ فالٍ مٖٛ

  (83)انًبدح 
٩ٗاٚ ٓاواه ا٩ ؽ٘اٞ ثوايٙ ا٠ٛظاِٮ       ،ٯ٘٪١ هيٙ ا٠ٛظِٮ ثبِٰٰٛ٘خ اٛزٮ ه٢ٰ ث٨ب

ؿوٯاْ اٰٛٔال    ٩ٯش٨و هيٙ ا٠ٛظِٮ ها٢  ،ٯغت ا١ ٯشز٠ٚ ه٬ٜ رو٢ٰٰ ٢ٟ ٯؾٚ ٟؾ٦ٜ

ُااٮ اَٛااغٚ اٛزغاابه٭ ٩ثب٤ٛشااو ُااٮ طااؾِٰز٢ٰ ٯاا٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜزاا٢ٰ ٩اٍااوزٮ اال٣زشاابه     

٩ال ٯؾازظ   ،رظلها١ ثبٌٜٛخ اٛووثٰخ ٩طؾِٰخ ٯ٪ٰٟخ ٟؾٰٜخ رظاله ثبٌٜٛاخ اال٣غٰٜيٯاخ   

 .ث٨نا اٛويٙ ُٮ ٟ٪اع٨خ اٌٰٛو اال ٢ٟ ربهٯـ اٛش٨و

 (84)انًبدح 
 :ٯزورت ه٬ٜ طل٩ه ٓواه اٛزظِٰخ ٟب ٯنرٮ

ا٬ٛ اٍٞ اٛشوٗخ ُاٮ ع٠ٰان ا٩ها٨ٓاب     (رؾذ اٛزظِٰخ بُخ ا٠ٛظِٮ ٛوجبهح إػ - 1

 .٩ٟواٍالر٨ب

٩ٓااَ اٛو٠ااٚ ثااب٭ رِاا٪ٯغ ا٩ طااالؽٰخ ر٪ٰٓاان طاابكهح هاا٢ اٯااخ ع٨ااخ ُااٮ        - 2

٩ٯقاازض ا٠ٛظااِٮ ؽظااوا ث٠اا٤ؼ ا٭ رِاا٪ٯغ ا٩ طااالؽٰخ ر٪ٰٓاان رزـٜج٨ااب    ،اٛشااوٗخ

 .إعواءاد اٛزظِٰخ

اٛاله٪٫ ثشاب١ اٯاخ ؽٔا٪ّ ا٩      ٩َٓ اؽزَبة ٟو٩ه اٛي٢ٟ ا٠ٛب٣ن ٟا٢ ٍا٠بم   - 3

ٟـبٛجاابد َٟاازؾٔخ ا٩ ٓبئ٠ااخ ٛظاابٛؼ اٛشااوٗخ ٠ٛاالح ٍاا٤خ ٩اؽاالح اهزجاابها ٟاا٢ راابهٯـ      

 .طل٩ه ٓواه اٛزظِٰخ
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ٟاب   ،٢ٟ ٧ن٥ ا٠ٛبكح إعاوءاد اٛزظاِٰخ   (1 ال ٯ٪َٓ اٛـو٢ ٩ُٔب الؽ٘بٝ اٛج٤ل  - 2

 .ٛٞ رٔوه ا٠ٛؾ٠٘خ فالٍ مٖٛ

  (83)انًبدح 
٩ٗاٚ ٓاواه ا٩ ؽ٘اٞ ثوايٙ ا٠ٛظاِٮ       ،ٯ٘٪١ هيٙ ا٠ٛظِٮ ثبِٰٰٛ٘خ اٛزٮ ه٢ٰ ث٨ب

ؿوٯاْ اٰٛٔال    ٩ٯش٨و هيٙ ا٠ٛظِٮ ها٢  ،ٯغت ا١ ٯشز٠ٚ ه٬ٜ رو٢ٰٰ ٢ٟ ٯؾٚ ٟؾ٦ٜ

ُااٮ اَٛااغٚ اٛزغاابه٭ ٩ثب٤ٛشااو ُااٮ طااؾِٰز٢ٰ ٯاا٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜزاا٢ٰ ٩اٍااوزٮ اال٣زشاابه     

٩ال ٯؾازظ   ،رظلها١ ثبٌٜٛخ اٛووثٰخ ٩طؾِٰخ ٯ٪ٰٟخ ٟؾٰٜخ رظاله ثبٌٜٛاخ اال٣غٰٜيٯاخ   

 .ث٨نا اٛويٙ ُٮ ٟ٪اع٨خ اٌٰٛو اال ٢ٟ ربهٯـ اٛش٨و

 (84)انًبدح 
 :ٯزورت ه٬ٜ طل٩ه ٓواه اٛزظِٰخ ٟب ٯنرٮ

ا٬ٛ اٍٞ اٛشوٗخ ُاٮ ع٠ٰان ا٩ها٨ٓاب     (رؾذ اٛزظِٰخ بُخ ا٠ٛظِٮ ٛوجبهح إػ - 1

 .٩ٟواٍالر٨ب

٩ٓااَ اٛو٠ااٚ ثااب٭ رِاا٪ٯغ ا٩ طااالؽٰخ ر٪ٰٓاان طاابكهح هاا٢ اٯااخ ع٨ااخ ُااٮ        - 2

٩ٯقاازض ا٠ٛظااِٮ ؽظااوا ث٠اا٤ؼ ا٭ رِاا٪ٯغ ا٩ طااالؽٰخ ر٪ٰٓاان رزـٜج٨ااب    ،اٛشااوٗخ

 .إعواءاد اٛزظِٰخ

اٛاله٪٫ ثشاب١ اٯاخ ؽٔا٪ّ ا٩      ٩َٓ اؽزَبة ٟو٩ه اٛي٢ٟ ا٠ٛب٣ن ٟا٢ ٍا٠بم   - 3

ٟـبٛجاابد َٟاازؾٔخ ا٩ ٓبئ٠ااخ ٛظاابٛؼ اٛشااوٗخ ٠ٛاالح ٍاا٤خ ٩اؽاالح اهزجاابها ٟاا٢ راابهٯـ      

 .طل٩ه ٓواه اٛزظِٰخ
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٩ٓااَ اَٛااٰو ُااٮ اٛاالهب٫٩ ٩االعااواءاد اٛٔؼاابئٰخ ا٠ٔٛبٟااخ ٟاا٢ اٛشااوٗخ ا٩      - 4

ػال٧ب ٠ٛالح ٍاازخ اأا٨و اال اما ٓاوهد ا٠ٛؾ٠٘ااخ ٟزبثواخ اَٛاٰو ٨ُٰااب ٓجاٚ ا٣ز٨ابء ٧اان٥         

 .٢ٟ ٧ن٥ ا٠ٛبكح (5 ٩مٖٛ ٟن ٟواهبح أؽ٘بٝ اٛج٤ل  ،حا٠ٛل

٩َٓ اَٰٛو ُٮ اٯخ ٟوابٟالد إعوائٰاخ ا٩ ر٤ِٰنٯاخ ػال اٛشاوٗخ إال إما ٗب٣اذ        - 5

ُو٤االٟب ر٪ٓااَ رٜااٖ  ،ث٤اابء هٜاا٬ ؿٜاات كائاا٢ ٟااور٢٨ ٩ٟزؤٜااخ ثب٠ٛاابٙ ا٠ٛو٧اا٪١ ٣َِاا٦ 

 .ا٠ٛوبٟالد ا٩ٯ٤٠ن ٓج٪٨ٛب ٠ٛلح ٍزخ اأ٨و ٢ٟ ربهٯـ طل٩ه ٓواه اٛزظِٰخ

 (85)نًبدح ا
٠ٜٛظااِٮ ارقاابم ع٠ٰاان اٛٔااواهاد ٩االعااواءاد اٛزااٮ ٯوا٧ااب الىٟااخ الر٠اابٝ ه٠ٰٜااخ  

 :اٛزظِٰخ ث٠ب ُٮ مٖٛ

 .إكاهح اه٠بٙ اٛشوٗخ ُٮ ؽل٩ك ٟب رزـٜج٦ إعواءاد اٛزظِٰخ - 1

االكاهح عوك ع٠ٰن اط٪ٙ اٛشاوٗخ ٩ٟ٪ع٪كار٨اب ٩مٛاٖ ثبالرِابّ ٟان ٟغٜاٌ        - 2

 .اٛن٭ ٯٜزيٝ ثزَٰٜٞ ا٠ٛظِٮ اٟ٪اٙ اٛشوٗخ ٩كُبرو٧ب ٩٩صبئ٨ٔب

رو٢ٰٰ ا٭ ٢ٟ اٛقجواء ٩االأقبص ٠َٛبهلر٦ ه٬ٜ ار٠ابٝ إعاواءاد اٛزظاِٰخ     - 3

ا٩ رو٢ٰٰ ٛغب١ فبطخ ٩رِ٪ٯؼ٨ب ثن٭ ٢ٟ ا٨٠ٛبٝ ٩اٛظالؽٰبد ا٤٠ٛ٪ؿخ ث٦ ٩إطالاه  

 .اٛٔواهاد اٛالىٟخ إلر٠بٝ إعواءاد اٛزظِٰخ

ؾاابٝ أ٩ أٗضااو ٛز٠ضٰااٚ اٛشااوٗخ رؾااذ اٛزظااِٰخ ُااٮ أٯااخ كهااب٫٩ أ٩         روٰاا٢ٰ ٟ - 4

 .إعواءاد ٓؼبئٰخ رزوْٜ ث٨ب

 

 (86)انًبدح 
1 -      َ ٯغااا٪ى ٠ٜٛظاااِٮ ا١ ٯزقااان ع٠ٰاااان     ،هٜااا٬ اٛاااوًٞ ٟااا٢ ا٭ ارِااابّ ٟقااابٛ

 :االعواءاد اٛزٮ ٯوا٧ب ػو٩هٯخ ٛؾ٠بٯخ ؽٔ٪ّ اٛشوٗخ ث٠ب ُٮ مٖٛ

اٍزوكاك٥ ا٭ ٟجٜي كُوزا٦   اٌٛبء ا٭ رظوٍ ا٩ َُـ ا٭ هٔل اعور٦ اٛشوٗخ ا٩ -أ 

اٛشوٗخ فاالٙ االأا٨و اٛضالصاخ اٛزاٮ ٍاجٔذ طال٩ه ٓاواه اٛزظاِٰخ إما ٗاب١ ُاٮ مٛاٖ            

٩ر٘اا٪١ ا٠ٛاالح ٍاا٤خ ٩اؽاالح إما ٗب٣ااذ    ،رِؼااٰٚ ٛشااقض ٟواا٢ٰ هٜاا٬ كائ٤ااٮ اٛشااوٗخ   

اٛشوٗخ ه٬ٜ هالٓخ ٰٟٜ٘خ ا٩ اهرجبؽ ثنٖٛ اٛشقض ٩ٯوزجو اٛزِؼٰٚ ٟزؾٔٔاب إما ٗاب١   

٪ع ا٩ ثو٪ع عيئٮ ا٩ ٗب١ ٤ٟـ٪ٯب ه٬ٜ رٔلٯو ٟبٙ اٛزظوٍ أ٩ االعواء ك١٩ ه

 .ا٩ ؽْ ثٌٰو ٠ٰٓز٦ اٛؾٰٰٔٔخ ا٩ ثٌٰو ٠ٰٓز٦ اَٛبئلح ُٮ اَٛ٪ّ

اٌٛبء ا٭ رظوٍ ا٩ َُـ ا٭ هٔل أعور٦ اٛشوٗخ ٟن ا٭ أاقض ٛا٦ هالٓاخ     -ة 

ٰٟٜ٘خ ا٩ اهرجبؽ ث٨ب ا٩ اٍزوكاك ا٭ ٟجٜي كُوزا٦ اٛشاوٗخ اٛا٬ ا٭ ٠٨٤ٟاب ٩مٛاٖ فاالٙ       

 .اٛزٮ ٍجٔذ طل٩ه ٓواه اٛزظِٰخاالأ٨و اٛضالصخ 

االرِبّ ٟان أ٭ ٟا٢ ٟالٯ٤ٮ اٛشاوٗخ هٜا٬ ِٰٰٗاخ كُان ا٩ رَٔاٰؾ أٯاخ ٟجابٛي أ٩            -ط 

 .اٛزياٟبد ٟزورجخ ه٨ٰٜٞ

 .ا٨٣بء اٍزقلاٝ ا٭ ٢ٟ اٛوب٢ٰٜٟ ُٮ اٛشوٗخ ٟن كُن َٟزؾٔبر٦ -ك 

 .ا٨٣بء ا٭ هٔل اثوٟز٦ اٛشوٗخ ٟن ا٭ ٓجٚ ا٣ز٨بء ٟلر٦ -ؿ 

ٟا٢ ٧ان٥ ا٠ٛابكح     (1 ٢ٟ االعواءاد ا٠ٛشبه ا٨ٰٛب ُاٮ اٛج٤ال   ٯزقن ا٠ٛظِٮ اٯب  - 2

٩ٯغ٪ى اٛـو٢ ُٮ ٧انا االعاواء    ،ثبأوبه فـٮ ٯزٞ رج٨ٌٰٜب ا٬ٛ اٛشقض م٭ اٛوالٓخ
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 (86)انًبدح 
1 -      َ ٯغااا٪ى ٠ٜٛظاااِٮ ا١ ٯزقااان ع٠ٰاااان     ،هٜااا٬ اٛاااوًٞ ٟااا٢ ا٭ ارِااابّ ٟقااابٛ

 :االعواءاد اٛزٮ ٯوا٧ب ػو٩هٯخ ٛؾ٠بٯخ ؽٔ٪ّ اٛشوٗخ ث٠ب ُٮ مٖٛ

اٍزوكاك٥ ا٭ ٟجٜي كُوزا٦   اٌٛبء ا٭ رظوٍ ا٩ َُـ ا٭ هٔل اعور٦ اٛشوٗخ ا٩ -أ 

اٛشوٗخ فاالٙ االأا٨و اٛضالصاخ اٛزاٮ ٍاجٔذ طال٩ه ٓاواه اٛزظاِٰخ إما ٗاب١ ُاٮ مٛاٖ            

٩ر٘اا٪١ ا٠ٛاالح ٍاا٤خ ٩اؽاالح إما ٗب٣ااذ    ،رِؼااٰٚ ٛشااقض ٟواا٢ٰ هٜاا٬ كائ٤ااٮ اٛشااوٗخ   

اٛشوٗخ ه٬ٜ هالٓخ ٰٟٜ٘خ ا٩ اهرجبؽ ثنٖٛ اٛشقض ٩ٯوزجو اٛزِؼٰٚ ٟزؾٔٔاب إما ٗاب١   

٪ع ا٩ ثو٪ع عيئٮ ا٩ ٗب١ ٤ٟـ٪ٯب ه٬ٜ رٔلٯو ٟبٙ اٛزظوٍ أ٩ االعواء ك١٩ ه

 .ا٩ ؽْ ثٌٰو ٠ٰٓز٦ اٛؾٰٰٔٔخ ا٩ ثٌٰو ٠ٰٓز٦ اَٛبئلح ُٮ اَٛ٪ّ

اٌٛبء ا٭ رظوٍ ا٩ َُـ ا٭ هٔل أعور٦ اٛشوٗخ ٟن ا٭ أاقض ٛا٦ هالٓاخ     -ة 

ٰٟٜ٘خ ا٩ اهرجبؽ ث٨ب ا٩ اٍزوكاك ا٭ ٟجٜي كُوزا٦ اٛشاوٗخ اٛا٬ ا٭ ٠٨٤ٟاب ٩مٛاٖ فاالٙ       

 .اٛزٮ ٍجٔذ طل٩ه ٓواه اٛزظِٰخاالأ٨و اٛضالصخ 

االرِبّ ٟان أ٭ ٟا٢ ٟالٯ٤ٮ اٛشاوٗخ هٜا٬ ِٰٰٗاخ كُان ا٩ رَٔاٰؾ أٯاخ ٟجابٛي أ٩            -ط 

 .اٛزياٟبد ٟزورجخ ه٨ٰٜٞ

 .ا٨٣بء اٍزقلاٝ ا٭ ٢ٟ اٛوب٢ٰٜٟ ُٮ اٛشوٗخ ٟن كُن َٟزؾٔبر٦ -ك 

 .ا٨٣بء ا٭ هٔل اثوٟز٦ اٛشوٗخ ٟن ا٭ ٓجٚ ا٣ز٨بء ٟلر٦ -ؿ 

ٟا٢ ٧ان٥ ا٠ٛابكح     (1 ٢ٟ االعواءاد ا٠ٛشبه ا٨ٰٛب ُاٮ اٛج٤ال   ٯزقن ا٠ٛظِٮ اٯب  - 2

٩ٯغ٪ى اٛـو٢ ُٮ ٧انا االعاواء    ،ثبأوبه فـٮ ٯزٞ رج٨ٌٰٜب ا٬ٛ اٛشقض م٭ اٛوالٓخ
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اٟبٝ ا٠ٛؾ٠٘خ االثزلائٰخ اٛزٮ ٯٔن ُٮ كائور٨ب ا٠ٛوٗي اٛوئَٰاٮ ٜٛشاوٗخ فاالٙ صالصا٢ٰ     

 .ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ رجٰٜي مٖٛ اٛشقض

 (87)انًبدح 
ثبؿٜخ ع٠ٰن اٛو٧٪١ ٩اٛؼ٠ب٣بد اٛزاٮ ٩ٓواذ هٜا٬ ا٭ ٟا٢ اٟا٪اٙ ا٩      روزجو  - 1

فااالٙ اٛضالصااخ اأاا٨و اَٛاابثٔخ ٛزاابهٯـ طاال٩ه ٓااواه اٛزظااِٰخ   ،ؽٔاا٪ّ هبئاالح ٜٛشااوٗخ

٩ر٘٪١ ٧ن٥ ا٠ٛلح ٤ٍخ ٩اؽلح إما ٗب٣اذ اٛو٧ا٪١ ا٩ اٛؼا٠ب٣بد ٛظابٛؼ أاقض هٜا٬       

 .هالٓخ ٰٟٜ٘خ ٟن اٛشوٗخ ا٩ ٟورجـب ث٨ب

ؽغااي ٩ٓاان هٜاا٬ ا٭ ٟاابٙ أ٩ ؽااْ هبئاال ٜٛشااوٗخ ٓجااٚ ٯوزجااو ٌٰٟٜااب ٗااٚ ٓااواه  - 2

طل٩ه ٓواه اٛزظِٰخ إال إما ٗب١ ٧انا اٛٔاواه طابكها ث٤ابء هٜا٬ ؿٜات كائا٢ ٟاور٢٨         

 .٩ٟزؤٜب ثب٠ٛبٙ ا٠ٛو٧٪١

 (88)انًبدح 
ٯوزجااو اٛشااقض ٟورجـااب    ،ٟاا٢ ٧اانا اٛٔااب٣٪١   (87 ٩  (86 نًااواع ا٠ٛاابكر٢ٰ  

 :ثبٛشوٗخ ُٮ ا٭ ٢ٟ اٛؾبٛز٢ٰ اٱرٰز٢ٰ

ب١ اٛشقض إكاهٯب ُٮ اٛشوٗخ ا٩ ٦ٛ ٟظٜؾخ ه٠ٚ ٟشازوٗخ ٟان اكاه٭   إما ٗ - 1

 .٨ُٰب

إما ٗب١ ى٩عاب إلكاه٭ ُاٮ اٛشاوٗخ أ٩ ٓوٯجاب ٛانٖٛ االكاه٭ أ٩ ٛي٩عا٦ ؽزا٬         - 2

 .اٛلهعخ اٛضبٛضخ ا٩ ٗب٣ذ ٦ٛ ٟظٜؾخ ه٠ٚ ٟشزوٗخ ٟن ا٭ ٨٤ٟٞ

 

 (89)انًبدح 
ُاابء ث٠ااب هٜاا٬   ٠ٜٛظااِٮ اٛ٪ ،ٟاان ٟواهاابح أؽ٘اابٝ اٛزشااوٯوبد ا٤ٛبُاانح ُااٮ اٛل٩ٛااخ     

اٛشوٗخ ٢ٟ كٯ٪١ ٩ثٰان ٟب٨ٛاب ٤ٟٔا٪ال ٗاب١ ا٩ هٔابها ثاب٠ٛياك اٛو٤ٜاٮ ا١ ثنٯاخ ؿوٯٔاخ          

٩ٟان مٛاٖ ال    ،ٟب ٛٞ ٯ٤ض ُٮ ٩صٰٔخ رو٦٤ٰٰ هٜا٬ إعاواء اٛجٰان ثـوٯٔاخ ٟو٤ٰاخ      ،افو٫

 .ٯغ٪ى ٠ٜٛظِٮ ثٰن ٟ٪ع٪كاد اٛشوٗخ ع٠ٜخ ٩اؽلح اال ثئم١ ٢ٟ اٛغ٠وٰخ اٛو٠٪ٰٟخ

 (90)انًبدح 
 ،ْ اٛزان٢ٰٟ ــاـ ح االؽ٘بٝ ا٠ٛزؤٜخ ثب٠ٛؤ٢ٟ ٨ٛٞ ٩ا٠َٛزِٰلٯ٢ ٢ٟ ٩صبئٟن ٟواهب - 1

هٜاا٬ ا٠ٛظااِٮ فااالٙ صالصاا٢ٰ ٯ٪ٟااب ٟاا٢ راابهٯـ طاال٩ه ٓااواه اٛزظااِٰخ ٣شااو إهااال١     

ث٠٘ااب١ كااب٧و ُااٮ طااؾِٰز٢ٰ ٯاا٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜزاا٢ٰ ٩اٍااوزٮ اال٣زشاابه رظاالها١ ثبٌٜٛااخ    

لائ٢ٰ٤ ثٜي٩ٝ رٔالٯٞ  اٛووثٰخ ٩طؾِٰخ ٯ٪ٰٟخ ٟؾٰٜخ رظله ثبٌٜٛخ اال٣غٰٜيٯخ الأوبه اٛ

ٟـبٛجبر٨ٞ رغب٥ اٛشوٗخ ٍ٪اء ٗب٣ذ َٟزؾٔخ اٛ٪ُابء ا٩ ًٰاو َٟازؾٔخ فاالٙ أا٨وٯ٢      

 .إما ٗب٣٪ا ٢ٰ٠ٰٟٔ ُٮ اٛل٩ٛخ ٩صالصخ أأ٨و إما ٗب٣٪ا ٢ٰ٠ٰٟٔ فبهع٨ب

ٯواابك ٣شااو االهااال١ ثبٛـوٯٔااخ مار٨ااب ُاا٪ه ا٣ٔؼاابء اهثوااخ هشااو ٯ٪ٟااب هٜاا٬      - 2

رٔبكٝ ا٠ٛـبٛجبد ٟا٢ رابهٯـ ٣شاو االهاال١     ٩رؾزَت ٟلح  ،ربهٯـ ٣شو االهال١ اال٩ٙ

 اال٩ٙ.

إما آز٤ن ا٠ٛظِٮ ا٩ ا٠ٛؾ٠٘اخ ا٠ٛقزظاخ ث٪عا٪ك هانه ٟشاو٩م ٜٛالائ٢ ٛوالٝ         - 3

٢ٟ ٧ان٥ ا٠ٛابكح ُز٠الك ٧ان٥      (1 ر٦٤٘٠ ٢ٟ رٔلٯٞ ٟـبٛجز٦ فالٙ ا٠ٛلح ا٠ٛؾلكح ُٮ اٛج٤ل 

 .ا٠ٛبكح صالصخ اأ٨و أفو٫ ٗؾل أه٬ٜ

ٓاواه اٛزظاِٰخ اٛا٬ رابهٯـ ٣شاو االهاال١        ال رؾزَت ا٠ٛلح ٢ٟ ربهٯـ طل٩ه - 4
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 (89)انًبدح 
ُاابء ث٠ااب هٜاا٬   ٠ٜٛظااِٮ اٛ٪ ،ٟاان ٟواهاابح أؽ٘اابٝ اٛزشااوٯوبد ا٤ٛبُاانح ُااٮ اٛل٩ٛااخ     

اٛشوٗخ ٢ٟ كٯ٪١ ٩ثٰان ٟب٨ٛاب ٤ٟٔا٪ال ٗاب١ ا٩ هٔابها ثاب٠ٛياك اٛو٤ٜاٮ ا١ ثنٯاخ ؿوٯٔاخ          

٩ٟان مٛاٖ ال    ،ٟب ٛٞ ٯ٤ض ُٮ ٩صٰٔخ رو٦٤ٰٰ هٜا٬ إعاواء اٛجٰان ثـوٯٔاخ ٟو٤ٰاخ      ،افو٫

 .ٯغ٪ى ٠ٜٛظِٮ ثٰن ٟ٪ع٪كاد اٛشوٗخ ع٠ٜخ ٩اؽلح اال ثئم١ ٢ٟ اٛغ٠وٰخ اٛو٠٪ٰٟخ

 (90)انًبدح 
 ،ْ اٛزان٢ٰٟ ــاـ ح االؽ٘بٝ ا٠ٛزؤٜخ ثب٠ٛؤ٢ٟ ٨ٛٞ ٩ا٠َٛزِٰلٯ٢ ٢ٟ ٩صبئٟن ٟواهب - 1

هٜاا٬ ا٠ٛظااِٮ فااالٙ صالصاا٢ٰ ٯ٪ٟااب ٟاا٢ راابهٯـ طاال٩ه ٓااواه اٛزظااِٰخ ٣شااو إهااال١     

ث٠٘ااب١ كااب٧و ُااٮ طااؾِٰز٢ٰ ٯاا٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜزاا٢ٰ ٩اٍااوزٮ اال٣زشاابه رظاالها١ ثبٌٜٛااخ    

لائ٢ٰ٤ ثٜي٩ٝ رٔالٯٞ  اٛووثٰخ ٩طؾِٰخ ٯ٪ٰٟخ ٟؾٰٜخ رظله ثبٌٜٛخ اال٣غٰٜيٯخ الأوبه اٛ

ٟـبٛجبر٨ٞ رغب٥ اٛشوٗخ ٍ٪اء ٗب٣ذ َٟزؾٔخ اٛ٪ُابء ا٩ ًٰاو َٟازؾٔخ فاالٙ أا٨وٯ٢      

 .إما ٗب٣٪ا ٢ٰ٠ٰٟٔ ُٮ اٛل٩ٛخ ٩صالصخ أأ٨و إما ٗب٣٪ا ٢ٰ٠ٰٟٔ فبهع٨ب

ٯواابك ٣شااو االهااال١ ثبٛـوٯٔااخ مار٨ااب ُاا٪ه ا٣ٔؼاابء اهثوااخ هشااو ٯ٪ٟااب هٜاا٬      - 2

رٔبكٝ ا٠ٛـبٛجبد ٟا٢ رابهٯـ ٣شاو االهاال١     ٩رؾزَت ٟلح  ،ربهٯـ ٣شو االهال١ اال٩ٙ

 اال٩ٙ.

إما آز٤ن ا٠ٛظِٮ ا٩ ا٠ٛؾ٠٘اخ ا٠ٛقزظاخ ث٪عا٪ك هانه ٟشاو٩م ٜٛالائ٢ ٛوالٝ         - 3

٢ٟ ٧ان٥ ا٠ٛابكح ُز٠الك ٧ان٥      (1 ر٦٤٘٠ ٢ٟ رٔلٯٞ ٟـبٛجز٦ فالٙ ا٠ٛلح ا٠ٛؾلكح ُٮ اٛج٤ل 

 .ا٠ٛبكح صالصخ اأ٨و أفو٫ ٗؾل أه٬ٜ

ٓاواه اٛزظاِٰخ اٛا٬ رابهٯـ ٣شاو االهاال١        ال رؾزَت ا٠ٛلح ٢ٟ ربهٯـ طل٩ه - 4
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ٟا٢ ٧ان٥ ا٠ٛابكح ٟا٢ ػا٢٠ ا٠ٛالح ا٠ٛٔاوهح ٛوالٝ ٍا٠بم           (1 اال٩ٙ ا٠ٛنٗ٪ه ُاٮ اٛج٤ال   

 .اٛله٪٫ ثشن١ اٯخ ؽٔ٪ّ ا٩ ٟـبٛجبد ٜٛلائ٢ٰ٤ رغب٥ اٛشوٗخ رؾذ اٛزظِٰخ

 (91)انًبدح 
 ٯغت ه٬ٜ ا٠ٛظِٮ فاالٙ صالصاخ   ،٢ٟ ٧ن٥ ا٠ٛبكح (2 ٟن ٟواهبح أؽ٘بٝ اٛج٤ل  - 1

اأا٨و ٟا٢ رابهٯـ طال٩ه ٓااواه اٛزظاِٰخ ا١ ٯظاله االأاوبهاد ا٠ٛج٤ٰاخ أك٣ااب٥ إال إما         

 :٩عل أٍجبثب ٟجوهح ٛزغب٩ى ٧ن٥ ا٠ٛلح ه٬ٜ اال ٯزغب٩ى إع٠بٛٮ ا٠ٛلح ٍزخ أأ٨و

إأااوبها ثوٜااٞ اٛ٪طاا٪ٙ ٛ٘ااٚ ٟااؤ٢ٟ ٛاا٦ أ٩ َٟاازِٰل ٟاا٢ ٩صٰٔااخ اٛزااب٢ٰٟ ث٠ٔاالاه     -أ 

 .ؽٔ٪٦ٓ ٩اٛزياٟبر٦

٪طااا٪ٙ ٛ٘اااٚ ٟااالٯ٢ ث٠ٔااالاه اٛااالٯ٪١ ٩االٛزياٟااابد  إأاااوبه ٟـبٛجاااخ ثوٜاااٞ اٛ -ة 

 .ا٠ٛزورجخ ه٦ٰٜ رغب٥ اٛشوٗخ

ٟا٢   (1 ٯغ٪ى االهزاواع ٛال٫ ا٠ٛظاِٮ هٜا٬ االأاوبه ا٠ٛانٗ٪ه ُاٮ اٛج٤ال          - 2

٧ن٥ ا٠ٛبكح فالٙ صالص٢ٰ ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ إثال٦ً ٩إما ٛٞ ٯازٞ االهزاواع هٰٜا٦ فال٨ٛاب     

 .٩هك ُٮ االأوبهاهزجو ا٠ٛؤ٢ٟ ٦ٛ ا٩ ا٠َٛزِٰل ا٩ ا٠ٛلٯ٢ ٟٔوا ث٠ب 

ر٤ٔـن ا٠ٛلح ا٠ٛٔوهح ٠َٛبم اٛله٪٫ ثب٠ٛـبٛجخ ا٠ٛٔلٟخ ث٠ٔزؼ٬ اؽ٘ابٝ اٛج٤ال    - 3

 .( ٢ٟ ٧ن٥ ا٠ٛبكح2 

إما اطجؼ إأوبه ا٠ٛـبٛجخ اٛن٭ أطاله٥ ا٠ٛظاِٮ ٠ٜٛالٯ٢ ٩ُٔاب أؽ٘ابٝ اِٛٔاوح        - 4

عابى ٠ٜٛظااِٮ إعااواء رَا٪ٯخ ٟاان ا٠ٛاالٯ٢ ا٩    ،/ة( ٟا٢ ٧اان٥ ا٠ٛابكح ٨٣بئٰااب ٩ٓـوٰااب  1 

 .االأوبهػل٥ ٩ُْ أؽ٘بٝ اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا٤ٛبُنح ر٤ِٰن

 (92)انًبدح 
هٜاا٬ ا٠ٛظااِٮ إطاالاه ٓواهاراا٦ ُااٮ ا٠ٛـبٛجاابد ٩االهزواػاابد ا٠ٛٔلٟااخ   -أ  - 1

ٟا٢ ٧انا اٛٔاب٣٪١ فاالٙ ٟالح ال رغاب٩ى ٍازخ         (92 ٩  (91 إ٦ٰٛ ٩ُٔب الؽ٘بٝ ا٠ٛبكر٢ٰ 

 .اأ٨و ٢ٟ ربهٯـ رٔلٯ٨٠ب

ٟا٢ ٧انا    (أ ا٠ٛؾالكح ُاٮ اِٛٔاوح    إما ٛاٞ ٯظاله ا٠ٛظاِٮ ٓاواه٥ فاالٙ ا٠ٛالح        -ة 

 .اهزجود ا٠ٛـبٛجبد ٩االهزواػبد ٟوك٩كح ؽ٠٘ب ،اٛج٤ل

ٛ٘ااٚ م٭ ٟظااٜؾخ اٛـواا٢ اٟاابٝ ا٠ٛؾ٠٘ااخ االثزلائٰااخ اٛزااٮ ٯٔاان ُااٮ كائور٨ااب          - 2

ٟا٢   (1 ا٠ٛوٗي اٛوئَٰٮ ٜٛشوٗخ ُٮ ٓواه ا٠ٛظاِٮ اٛظابكهح ث٠٪عات أؽ٘ابٝ اٛج٤ال      

ًا٦ ثابٛٔواه ا٩ فاالٙ صالصا٢ٰ ٯ٪ٟاب ٟا٢       ٧ن٥ ا٠ٛبكح فالٙ صالصا٢ٰ ٯ٪ٟاب ٟا٢ رابهٯـ إثال    

ٟا٢ ٧ان٥ ا٠ٛابكح أٯ٠٨اب      (/ أ 1 ربهٯـ ا٣ٔؼبء ٟلح اَٛزخ اأ٨و ا٠ٛشبه ا٨ٰٛب ُٮ اِٛٔوح 

 .أٓظو

 (93)انًبدح 
ٯغاا٪ى ٠ٜٛظااِٮ ا١ ٯٔاالٝ ؿٜجااب اٛاا٬   ،هٜاا٬ اٛااوًٞ ٠ٟااب ٩هك ُااٮ ا٭ رشااوٯن آفااو 

قاض ٟالٯ٤ٮ   ا٠ٛؾ٠٘خ االثزلائٰخ ا٠ٛقزظخ ٛز٪ٰٓان ؽغاي اؽزٰابؿٮ هٜا٬ اٯاخ اٟا٪اٙ ر      

اٛشوٗخ أ٩ الرقبم ا٭ ٢ٟ االعواءاد االؽزٰبؿٰاخ ا٩ ا٠ٛزَاوغٜخ ػال٧ٞ ٩ُاْ أؽ٘ابٝ      

 :اٛزشوٯوبد ا٤ٛبُنح ٟن ٟواهبح ٟب ٯنرٮ

 .أ١ ٯوِٮ ا٠ٛظِٮ ٢ٟ إهُبّ ِٗبٛخ ٟن ٧نا اٛـٜت - 1

أ١ ٯ٘اا٪١ ا٠ٛظااِٮ ٓاال اطااله اأااوبه ا٠ٛـبٛجااخ ٠ٜٛاالٯ٢ ه٤اال رٔاالٯٞ اٛـٜاات         - 2

طلاه٥ فاالٙ اٛض٠ب٣ٰاخ أٯابٝ اٛالؽٔاخ ٛظال٩ه اٛٔاواه ٩ٯٔا٪ٝ        ا٠ٛشبه ا٦ٰٛ ا٩ ا١ ٯٔ٪ٝ ثئ
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 (92)انًبدح 
هٜاا٬ ا٠ٛظااِٮ إطاالاه ٓواهاراا٦ ُااٮ ا٠ٛـبٛجاابد ٩االهزواػاابد ا٠ٛٔلٟااخ   -أ  - 1

ٟا٢ ٧انا اٛٔاب٣٪١ فاالٙ ٟالح ال رغاب٩ى ٍازخ         (92 ٩  (91 إ٦ٰٛ ٩ُٔب الؽ٘بٝ ا٠ٛبكر٢ٰ 

 .اأ٨و ٢ٟ ربهٯـ رٔلٯ٨٠ب

ٟا٢ ٧انا    (أ ا٠ٛؾالكح ُاٮ اِٛٔاوح    إما ٛاٞ ٯظاله ا٠ٛظاِٮ ٓاواه٥ فاالٙ ا٠ٛالح        -ة 

 .اهزجود ا٠ٛـبٛجبد ٩االهزواػبد ٟوك٩كح ؽ٠٘ب ،اٛج٤ل

ٛ٘ااٚ م٭ ٟظااٜؾخ اٛـواا٢ اٟاابٝ ا٠ٛؾ٠٘ااخ االثزلائٰااخ اٛزااٮ ٯٔاان ُااٮ كائور٨ااب          - 2

ٟا٢   (1 ا٠ٛوٗي اٛوئَٰٮ ٜٛشوٗخ ُٮ ٓواه ا٠ٛظاِٮ اٛظابكهح ث٠٪عات أؽ٘ابٝ اٛج٤ال      

ًا٦ ثابٛٔواه ا٩ فاالٙ صالصا٢ٰ ٯ٪ٟاب ٟا٢       ٧ن٥ ا٠ٛبكح فالٙ صالصا٢ٰ ٯ٪ٟاب ٟا٢ رابهٯـ إثال    

ٟا٢ ٧ان٥ ا٠ٛابكح أٯ٠٨اب      (/ أ 1 ربهٯـ ا٣ٔؼبء ٟلح اَٛزخ اأ٨و ا٠ٛشبه ا٨ٰٛب ُٮ اِٛٔوح 

 .أٓظو

 (93)انًبدح 
ٯغاا٪ى ٠ٜٛظااِٮ ا١ ٯٔاالٝ ؿٜجااب اٛاا٬   ،هٜاا٬ اٛااوًٞ ٠ٟااب ٩هك ُااٮ ا٭ رشااوٯن آفااو 

قاض ٟالٯ٤ٮ   ا٠ٛؾ٠٘خ االثزلائٰخ ا٠ٛقزظخ ٛز٪ٰٓان ؽغاي اؽزٰابؿٮ هٜا٬ اٯاخ اٟا٪اٙ ر      

اٛشوٗخ أ٩ الرقبم ا٭ ٢ٟ االعواءاد االؽزٰبؿٰاخ ا٩ ا٠ٛزَاوغٜخ ػال٧ٞ ٩ُاْ أؽ٘ابٝ      

 :اٛزشوٯوبد ا٤ٛبُنح ٟن ٟواهبح ٟب ٯنرٮ

 .أ١ ٯوِٮ ا٠ٛظِٮ ٢ٟ إهُبّ ِٗبٛخ ٟن ٧نا اٛـٜت - 1

أ١ ٯ٘اا٪١ ا٠ٛظااِٮ ٓاال اطااله اأااوبه ا٠ٛـبٛجااخ ٠ٜٛاالٯ٢ ه٤اال رٔاالٯٞ اٛـٜاات         - 2

طلاه٥ فاالٙ اٛض٠ب٣ٰاخ أٯابٝ اٛالؽٔاخ ٛظال٩ه اٛٔاواه ٩ٯٔا٪ٝ        ا٠ٛشبه ا٦ٰٛ ا٩ ا١ ٯٔ٪ٝ ثئ
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٧نا االأوبه ٟٔبٝ اٛله٪٫ ا٠ٛ٪ػ٪هٰخ اٛالىٝ إٓبٟز٨ب ٩ُْ أؽ٘بٝ ٓب٣٪١ االعاواءاد  

 .ا٠ٛل٣ٰخ

 (94)انًبدح 
ال ٯؾْ ن٭ كائ٢ أ٩ ٟلٯ٢ ا٩ ٟؤ٢ٟ ٦ٛ ا٩ َٟزِٰل ثول طل٩ه ٓواه اٛزظاِٰخ   - 1

 ٩ُْ االٌٍ ٩اإلعواءاد ا٤٠ٛظ٪ص ا١ ٯٰٔٞ كه٪٫ ػل اٛشوٗخ رؾذ اٛزظِٰخ إال

 .ه٨ٰٜب ُٮ ٧نا اٛٔب٣٪١

٢ٟ ٧ان٥ ا٠ٛابكح ٯغا٪ى ن٭ ٟزؼاوه ٟا٢ أه٠ابٙ        (1 ٟن ٟواهبح أؽ٘بٝ اٛج٤ل  - 2

ا٠ٛظِٮ أ٩ إعواءار٦ ا١ ٯـوا٢ ٨ُٰاب ٛال٫ ا٠ٛؾ٠٘اخ االثزلائٰاخ اٛزاٮ ٯٔان ُاٮ كائور٨اب          

رؤٯااال رٜاااٖ  ا٠ٛوٗاااي اٛوئَٰاااٮ ٜٛشاااوٗخ ٩ُاااْ أؽ٘ااابٝ اٛٔااا٪ا٢ٰ٣ ا٤ٛبُااانح ٠ٜٛ٩ؾ٠٘اااخ ا١

 .االعواءاد ا٩ رجـ٨ٜب أ٩ رول٨ٛبااله٠بٙ ٩

 (95)انًبدح 
ٯزٞ رَلٯل اٛالٯ٪١ ٩االٛزياٟابد ا٠َٛازؾٔخ     ،ه٬ٜ اٛوًٞ ٢ٟ أؽ٘بٝ ا٭ رشوٯن آفو

 :ه٬ٜ اٛشوٗخ رؾذ اٛزظِٰخ ٩ُْ اٛزورٰت اٛزبٛٮ

 .ؽٔ٪ّ ا٠ٛ٪ك٢ِٰ ٩اٛوب٢ٰٜٟ ا٠َٛزؾٔخ ه٢ آفو أهثوخ اأ٨و - 1

 .و٩ع اٛزٮ ؽظٚ ه٨ٰٜبـــزٮ ر٘جل٧ب ا٠ٛظِٮ ٩اٛٔا٠ٛظبهٯَ ٩ا٤ِٛٔبد اٛ - 2

ؽٔااا٪ّ ا٠ٛاااؤ٢ٟ ٨ٛاااٞ ٩ا٠َٛااازِٰلٯ٢ ٟااا٢ ٩صااابئْ اٛزااان٢ٰٟ ٩ٯٜزااايٝ ا٠ٛظاااِٮ       - 3

ثزقظٰض ٟ٪ع٪كاد اٛشوٗخ اٛزٮ ر٠ضٚ ا٠ٛقظظبد ا٤ِٰٛخ ا٠ٛـٜ٪ة االؽزِبف ث٨اب  

٩ُٔااب نؽ٘اابٝ ٧اانا اٛٔااب٣٪١ ٛزَاالٯل ٧اان٥ االٛزياٟاابد ٩ٯوزجااو ا٭ ٟجٜااي رؾظااٚ هٰٜاا٦       

 .ٔب ٛزورٰجبد إهبكح اٛزن٢ٰٟ عيءا ٢ٟ ا٠ٛقظظبد ا٤ِٰٛخاٛشوٗخ ٩ُ

 .ؽٔ٪ّ اٛلائ٢ٰ٤ اٱفوٯ٢ ؽَت رورٰت اٟزٰبى٧ب ٩ُْ أؽ٘بٝ اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا٤ٛبُنح - 4

 .ؽٔ٪ّ ا٠َٛب٢ٰ٠٧ - 5

 (96)انًبدح 
ه٬ٜ ا٠ٛظِٮ ا١ ٯٔلٝ ٜٛغ٠وٰخ اٛو٠٪ٰٟاخ ٗاٚ ٍازخ اأا٨و ؽَابثب ٟؤٓزاب هٜا٬         - 1

٦ اٛشاوٗبء ٟا٢ ٟوٜ٪ٟابد ا٩ ثٰب٣ابد ها٢ ؽبٛااخ      ٩ا١ ٯالٛٮ ث٠اب ٯـٜجا    ،اه٠ابٙ اٛزظاِٰخ  

 .اٛزظِٰخ

ُئما ٛٞ رؾالك ٟالح    ،٩ه٦ٰٜ ا١ ٯ٨٤ٮ ٠٨ٟز٦ ُٮ ا٠ٛلح ا٠ٛؾلكح ٛنٖٛ ُٮ ٩صٰٔخ رو٦٤ٰٰ

 .عبى ٛ٘ٚ أوٯٖ ا١ ٯوُن االٟو ٠ٜٛؾ٠٘خ ا٠ٛقزظخ ٛزو٢ٰٰ ٟلح اٛزظِٰخ

ٜا٬  ال رغ٪ى إؿبٛخ اٛزظِٰخ اال ثٔواه ٢ٟ اٛغ٠وٰخ اٛو٠٪ٰٟاخ ثوال االؿاالم ه    - 2

 ،رٔوٯو ٢ٟ ا٠ٛظِٮ ٯج٢ٰ ٦ُٰ االٍجبة اٛزاٮ ؽبٛاذ ك١٩ إر٠ابٝ اٛزظاِٰخ ُاٮ ٟ٪هال٧ب      

 .٩إما ٗب٣ذ ٟلح اٛزظِٰخ ٟو٤ٰخ ٢ٟ ا٠ٛؾ٠٘خ ُال رغ٪ى إؿبٛز٨ب اال ثئم١ ٨٤ٟب

 (97)انًبدح 
ٯٔلٝ ا٠ٛظِٮ ه٤ل أ٣ز٨ابء اٛزظاِٰخ ؽَابثب فزبٰٟاب اٛا٬ ع٠وٰاخ اٛو٠٪ٰٟاخ ها٢          - 1

 .ه٠بٙ ثبٛزظلٯْ ه٬ٜ اٛؾَبة اٛقزبٟٮاه٠بٙ اٛزظِٰخ ٩ر٤ز٨ٮ ٧ن٥ اال

ه٬ٜ ا٠ٛظِٮ إأا٨به اٛزظاِٰخ ُاٮ اَٛاغٚ اٛزغابه٭ ٩ٛشاواء ُاٮ طاؾِٰز٢ٰ          - 2

ٯ٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜز٢ٰ ٩اٍوزٮ اال٣زشبه رظلها١ ثبٌٜٛاخ اٛووثٰاخ ٩طاؾِٰخ ٯ٪ٰٟاخ ٟؾٰٜاخ      
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٩ُٔااب نؽ٘اابٝ ٧اانا اٛٔااب٣٪١ ٛزَاالٯل ٧اان٥ االٛزياٟاابد ٩ٯوزجااو ا٭ ٟجٜااي رؾظااٚ هٰٜاا٦       

 .ٔب ٛزورٰجبد إهبكح اٛزن٢ٰٟ عيءا ٢ٟ ا٠ٛقظظبد ا٤ِٰٛخاٛشوٗخ ٩ُ

 .ؽٔ٪ّ اٛلائ٢ٰ٤ اٱفوٯ٢ ؽَت رورٰت اٟزٰبى٧ب ٩ُْ أؽ٘بٝ اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا٤ٛبُنح - 4

 .ؽٔ٪ّ ا٠َٛب٢ٰ٠٧ - 5

 (96)انًبدح 
ه٬ٜ ا٠ٛظِٮ ا١ ٯٔلٝ ٜٛغ٠وٰخ اٛو٠٪ٰٟاخ ٗاٚ ٍازخ اأا٨و ؽَابثب ٟؤٓزاب هٜا٬         - 1

٦ اٛشاوٗبء ٟا٢ ٟوٜ٪ٟابد ا٩ ثٰب٣ابد ها٢ ؽبٛااخ      ٩ا١ ٯالٛٮ ث٠اب ٯـٜجا    ،اه٠ابٙ اٛزظاِٰخ  

 .اٛزظِٰخ

ُئما ٛٞ رؾالك ٟالح    ،٩ه٦ٰٜ ا١ ٯ٨٤ٮ ٠٨ٟز٦ ُٮ ا٠ٛلح ا٠ٛؾلكح ٛنٖٛ ُٮ ٩صٰٔخ رو٦٤ٰٰ

 .عبى ٛ٘ٚ أوٯٖ ا١ ٯوُن االٟو ٠ٜٛؾ٠٘خ ا٠ٛقزظخ ٛزو٢ٰٰ ٟلح اٛزظِٰخ

ٜا٬  ال رغ٪ى إؿبٛخ اٛزظِٰخ اال ثٔواه ٢ٟ اٛغ٠وٰخ اٛو٠٪ٰٟاخ ثوال االؿاالم ه    - 2

 ،رٔوٯو ٢ٟ ا٠ٛظِٮ ٯج٢ٰ ٦ُٰ االٍجبة اٛزاٮ ؽبٛاذ ك١٩ إر٠ابٝ اٛزظاِٰخ ُاٮ ٟ٪هال٧ب      

 .٩إما ٗب٣ذ ٟلح اٛزظِٰخ ٟو٤ٰخ ٢ٟ ا٠ٛؾ٠٘خ ُال رغ٪ى إؿبٛز٨ب اال ثئم١ ٨٤ٟب

 (97)انًبدح 
ٯٔلٝ ا٠ٛظِٮ ه٤ل أ٣ز٨ابء اٛزظاِٰخ ؽَابثب فزبٰٟاب اٛا٬ ع٠وٰاخ اٛو٠٪ٰٟاخ ها٢          - 1

 .ه٠بٙ ثبٛزظلٯْ ه٬ٜ اٛؾَبة اٛقزبٟٮاه٠بٙ اٛزظِٰخ ٩ر٤ز٨ٮ ٧ن٥ اال

ه٬ٜ ا٠ٛظِٮ إأا٨به اٛزظاِٰخ ُاٮ اَٛاغٚ اٛزغابه٭ ٩ٛشاواء ُاٮ طاؾِٰز٢ٰ          - 2

ٯ٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜز٢ٰ ٩اٍوزٮ اال٣زشبه رظلها١ ثبٌٜٛاخ اٛووثٰاخ ٩طاؾِٰخ ٯ٪ٰٟاخ ٟؾٰٜاخ      
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 ،٩ال ٯؾازظ هٜا٬ اٌٰٛاو ثانٖٛ إال ٟا٢ رابهٯـ ٧انا االأا٨به         ،رظله ثبٌٜٛاخ اال٣غٰٜيٯاخ  

 .ثول ا٣ز٨بء اٛزظِٰخ رٔلٯٞ ؿٜت ثشـت اٛشوٗخ ٢ٟ اَٛغٚ اٛزغبه٭ه٬ٜ ا٠ٛظِٮ 

 (98)انًبدح 
ٯغاااو٭ رجٰٜاااي ا٭ اأاااوبه ا٩ ٓاااواه ٯظاااله٥ ا٠ٛظاااِٮ ٩ُاااْ أؽ٘ااابٝ ٧ااانا   -أ  - 1

اٛٔب٣٪١ ا٬ٛ اٛشقض ا٠ٛو٤ٮ ثز٦٠َٰٜ ٦ٛ أقظٰب ا٩ ٢٠ٛ ٯ٠ضٜا٦ ٓب٣٪٣اب ا٩ ثبهٍاب٦ٛ ٛا٦     

 .اٛشوٗخ رؾذ اٛزظِٰخ ثبٛجوٯل ثوٜٞ اٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ آفو ه٤٪ا١ ٦ٛ ٟؾِ٪ف ٛل٫

ٯوزجو ٗٚ إأوبه اهٍٚ ث٠ٔزؼ٬ ٧ن٥ ا٠ٛبكح ا٦٣ ٓل ٍٜٞ ؽَت االطا٪ٙ اٛا٬    -ة 

 .اٛشقض ا٠ٛوٍٚ ا٦ٰٛ ٠ُٰب ٛ٪ هُغ مٖٛ اٛشقض ر٦ٜ٠َ

ُو٬ٜ ا٠ٛظاِٮ إعاواء    ،٢ٟ ٧ن٥ ا٠ٛبكح (1 إما رونه اٛزجٰٜي ٩ُٔب الؽ٘بٝ اٛج٤ل  - 2

ٍااوزٮ اال٣زشاابه رظاالها١ ثبٌٜٛااخ اٛزجٰٜااي ثب٤ٛشااو ُااٮ طااؾِٰز٢ٰ ٯاا٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜزاا٢ٰ ٩ا 

       ٚ  ،اٛووثٰااخ ٩طااؾِٰخ ٯ٪ٰٟااخ ٟؾٰٜااخ رظااله ثبٌٜٛااخ اإل٣غٰٜيٯااخ ٠ٛ٩ااور٢ٰ هٜاا٬ االٓاا

٩ر٘٪١ أع٪ه ا٤ٛشو ه٬ٜ ٣ِٔخ اٛشقض ا٠ٛو٤ٮ ٩ٯوزجو ٧انا ا٤ٛشاو رجٌٰٜاب ٓب٣٪٣ٰاب ٟا٢      

 .ع٠ٰن اٛ٪ع٪٥

 

  

 ششـبدي ػـــم انحــانفظ

 جًؼٍخ اإليبساد نهتأيٍٍ

 (99)انًبدح 
اٛزن٢ٰٟ ٩إهبكح اٛزن٢ٰٟ اٛقبػوخ الؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١ ا١ ر٤شئ ٠ُٰاب  ٛشوٗبد  - 1

 ،ٯز٠زان ثبٛشقظاٰخ االهزجبهٯاخ    (ع٠وٰاخ االٟابهاد ٜٛزان٢ٰٟ    ث٨٤ٰب إرؾبكا ٤٨ٰٟب ٯَا٬٠  

 .٩ر٘٪١ ع٠ٰن أوٗبد اٛزن٢ٰٟ اٛوبٟٜخ ُٮ اٛل٩ٛخ اهؼبء ُٮ ٧ن٥ اٛغ٠وٰخ

ٯ٢ ٨٤ٟاب ٠ٗاب رزا٪٬ٛ    رز٪٬ٛ اٛغ٠وٰخ ههبٯاخ ٟظابٛؼ ؽ٠ٜاخ اٛ٪صابئْ ٩ا٠َٛازِٰل      - 2

ههبٯاخ ٟظاابٛؼ أهؼابئ٨ب ٩رـجٰااْ ٓ٪اهال ٠ٟبهٍااخ ا٤٨٠ٛاخ ٩ر٠ضٰااٚ أاوٗبد اٛزاان٢ٰٟ      

 .ٛل٫ اٯخ ع٨خ ا٩ أقض ٠ُٰب ٯزوْٜ ثنه٠بٙ اٛزن٢ٰٟ

رظله اٛغ٠وٰخ ثول ٟ٪أُخ ا٨ٰٛئخ ٣لبٟب فبطب رؾلك ث٠٪عجا٦ ٨ٟابٝ اٛغ٠وٰاخ     - 3

بطاخ ثغ٠وٰز٨اب اٛو٠٪ٰٟاخ    ٩َٟؤ٩ٰٛبر٨ب ٩هالٓبر٨ب ثب٨ٰٛئخ ٩االؽ٘بٝ ٩االعاواءاد اٛق 

٩رشٰ٘ٚ ٟغٌٜ إكاهر٨ب ٩اعز٠بهابد ٗاٚ ٠٨٤ٟاب ٩هٍا٪ٝ اال٣زَابة ا٨ٰٛاب ٩االأازوإ        

ا٤َٛ٪٭ ٨ُٰاب ٩ٓ٪اهال ٠ٟبهٍاخ ا٤٨٠ٛاخ ٩االعاواءاد اٛزنكٯجٰاخ ثؾاْ اهؼابئ٨ب ٩ًٰاو          

 .مٖٛ ٢ٟ أؤ٨٣٩ب
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 ششـبدي ػـــم انحــانفظ

 جًؼٍخ اإليبساد نهتأيٍٍ

 (99)انًبدح 
اٛزن٢ٰٟ ٩إهبكح اٛزن٢ٰٟ اٛقبػوخ الؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١ ا١ ر٤شئ ٠ُٰاب  ٛشوٗبد  - 1

 ،ٯز٠زان ثبٛشقظاٰخ االهزجبهٯاخ    (ع٠وٰاخ االٟابهاد ٜٛزان٢ٰٟ    ث٨٤ٰب إرؾبكا ٤٨ٰٟب ٯَا٬٠  

 .٩ر٘٪١ ع٠ٰن أوٗبد اٛزن٢ٰٟ اٛوبٟٜخ ُٮ اٛل٩ٛخ اهؼبء ُٮ ٧ن٥ اٛغ٠وٰخ

ٯ٢ ٨٤ٟاب ٠ٗاب رزا٪٬ٛ    رز٪٬ٛ اٛغ٠وٰخ ههبٯاخ ٟظابٛؼ ؽ٠ٜاخ اٛ٪صابئْ ٩ا٠َٛازِٰل      - 2

ههبٯاخ ٟظاابٛؼ أهؼابئ٨ب ٩رـجٰااْ ٓ٪اهال ٠ٟبهٍااخ ا٤٨٠ٛاخ ٩ر٠ضٰااٚ أاوٗبد اٛزاان٢ٰٟ      

 .ٛل٫ اٯخ ع٨خ ا٩ أقض ٠ُٰب ٯزوْٜ ثنه٠بٙ اٛزن٢ٰٟ

رظله اٛغ٠وٰخ ثول ٟ٪أُخ ا٨ٰٛئخ ٣لبٟب فبطب رؾلك ث٠٪عجا٦ ٨ٟابٝ اٛغ٠وٰاخ     - 3

بطاخ ثغ٠وٰز٨اب اٛو٠٪ٰٟاخ    ٩َٟؤ٩ٰٛبر٨ب ٩هالٓبر٨ب ثب٨ٰٛئخ ٩االؽ٘بٝ ٩االعاواءاد اٛق 

٩رشٰ٘ٚ ٟغٌٜ إكاهر٨ب ٩اعز٠بهابد ٗاٚ ٠٨٤ٟاب ٩هٍا٪ٝ اال٣زَابة ا٨ٰٛاب ٩االأازوإ        

ا٤َٛ٪٭ ٨ُٰاب ٩ٓ٪اهال ٠ٟبهٍاخ ا٤٨٠ٛاخ ٩االعاواءاد اٛزنكٯجٰاخ ثؾاْ اهؼابئ٨ب ٩ًٰاو          

 .مٖٛ ٢ٟ أؤ٨٣٩ب
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 غــبة انشاثـــانج

 بدـــــانؼقىث

 (100)انًبدح 
٩ف٠َاا٢ٰ اٛاَ كه٧ااٞ ٩ ال ريٯال هٜاا٬ ٰٟٜاا٪١   ٯوبٓات ثٌواٟااخ ال رٔاٚ هاا٢ ٟابئز٢ٰ    

 (25 ٩ا٠ٛاابكح  (24 ٟاا٢ ا٠ٛاابكح  (/ أ 2 ٩  (1 كه٧ااٞ ٗااٚ ٟاا٢ فاابَٛ ؽ٘ااٞ اٛج٤االٯ٢   

ٟا٢ ا٠ٛابكح    (1 ٩اٛج٤ال   (52 بكح ــاـ ٟا٢ ا٠ٛ  (2 ل ــــ٢ٟ اٛج٤ (أ ٩اِٛٔوح  (49 ٩ا٠ٛبكح 

ٟاا٢  (1 ٩اٛج٤اال  (70 ٩ا٠ٛاابكح  (69 بكح ـااـٟاا٢ ا٠ٛ (2 ل ــااـ٩اٛج٤ (68 ٩ا٠ٛاابكح  (56 

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (72 ا٠ٛبكح 

 (101)انًبدح 
ٯوبٓت ثٌواٟاخ ال رٔاٚ ها٢ ف٠َا٢ٰ اٛاَ كه٧اٞ ٩ال ريٯال هٜا٬ ٟابئز٢ٰ ٩ف٠َا٢ٰ           

 ٘ ٩  (6 ٩  (5 ٩  (4 ٩  (3 ٩  (2 ٩  (1 ٪ك ــاـ ٞ اٛج٤ــاـ اَٛ كه٧ٞ ٗٚ ٢ٟ فابَٛ ؽ

 (36 ٟاا٢ ا٠ٛاابكح  (5 ٩  (1 ٩اٛج٤االٯ٢  (34 ٩ا٠ٛاابكح  (23 ٟاا٢ ا٠ٛاابكح  (10 ٩  (9 

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (116 ٩ا٠ٛبكح  (40 ٩ا٠ٛبكح  (37 ٩ا٠ٛبكح 

٩ٯوبٓت ثناد اٛؤ٪ثخ ا٠ٛظِٮ اٛن٭ ٯقبَٛ اٯب ٢ٟ االٛزياٟابد ا٠ِٛو٩ػاخ هٰٜا٦    

 ،ث٠٪عاات أؽ٘اابٝ ٧اانا اٛٔااب٣٪١ ٩اٜٛاا٪ائؼ ٩اال٣ل٠ااخ ٩اٛزو٠ٰٜاابد اٛظاابكهح ث٠ٔزؼااب٥       

 .٩رؼبهَ اٌٛواٟخ ُٮ ؽبٙ ر٘واه ا٠ٛقبِٛخ

 (102)انًبدح 
ثٌواٟخ ال رٔٚ ه٢ ٟبئخ اَٛ كه٧ٞ ٩ال ريٯال هٜا٬ ٟابئزٮ اٛاَ كه٧اٞ ٗاٚ       ٯوبٓت 

 ـــــبكح  ٩ا٠ٛ (59 ٩ا٠ٛبكح  (35 ٩ا٠ٛبكح  (30 ٢ٟ فبَٛ ؽ٘ٞ ا٠ٛبكح 

ٟاا٢  (1 ٩اٛج٤اال  (74 ٟاا٢ ا٠ٛاابكح  (2 ٩اٛج٤اال  (73 ٩ا٠ٛاابكح  (66 ٩ا٠ٛاابكح  (64 

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (117 ٢ٟ ا٠ٛبكح  (2 ٩اٛج٤ل  (76 ا٠ٛبكح 

 

ٯوبٓااات ثاااناد اٛؤ٪ثاااخ ٗاااٚ أاااقض اٟز٤ااان هااا٢ ري٩ٯااال ا٨ٰٛئاااخ ثبٛ٪صااابئْ       ٠ٗاااب

٩ا٠ٛوٜ٪ٟبد ٩اٛجٰب٣بد اٛ٪اعت رٔلٯ٨٠ب ٩ُٔب الؽ٘بٝ ٧انا اٛٔاب٣٪١ ٩اٜٛا٪ائؼ ٩اال٣ل٠اخ     

٩اٛزو٠ٰٜبد اٛظبكهح ث٠ٔزؼاب٥ ا٩ ٓابٝ ثبهبٓاخ ا٩ ث٤٠ان ا٠ٛالٯو اٛوابٝ ا٩ ا٠ِٛا٪ع ٟا٢         

ٝ ٧انا اٛٔاب٣٪١ ٩اٜٛا٪ائؼ ٩اال٣ل٠اخ     ٓج٦ٜ ٢ٟ ر٤ِٰن ٨ٟب٦ٟ ٩طالؽٰبر٦ اٛ٪اهكح ُٮ أؽ٘اب 

أ٩ ٓاااابٝ ثبٛزااالفٚ ٠ٛاااا٤و٨ٞ ٟااا٢ اٛؾظاااا٪ٙ هٜاااا٬    ،٩اٛزو٠ٰٜااابد اٛظاااابكهح ث٠ٔزؼاااب٥  

أ٩ اٟز٤اان هاا٢ ري٩ٯاال٧ٞ ث٨اان٥ ا٠ٛوٜ٪ٟاابد ا٩    ،ا٠ٛوٜ٪ٟاابد ا٠ٛـٜ٪ثااخ نكاء ٩اعجاابر٨ٞ 

ٌٛواٟاخ ُاٮ ؽبٛاخ ر٘اواه     ٩رؼابهَ ا  ،رقَٜ ه٢ ري٩ٯل٧ٞ ث٨ب فالٙ ا٠ٛلح ا٠ٛؾل٩كح

 .ا٠ٛقبِٛخ

 (103)انًبدح 
ٯوبٓت ثٌواٟخ ال رٔاٚ ها٢ ف٠َاخ ٩هشاوٯ٢ اٛاَ كه٧اٞ ٩ال ريٯال هٜا٬ ف٠َا٢ٰ          

٩ا٠ٛاابكح  (62 ٩ا٠ٛاابكح  (60 ٩ا٠ٛاابكح  (31 اٛااَ كه٧ااٞ ٗااٚ ٟاا٢ فاابَٛ ؽ٘ااٞ ا٠ٛاابكح  

 .( ٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪65١ 

 (104)انًبدح 
ٯوبٓت ثٌواٟخ ال رٔٚ ه٢ هشوح آالٍ كه٧ٞ ٩ال ريٯل هٜا٬ ف٠َا٢ٰ اٛاَ كه٧اٞ     

( ٩2اٛج٤ال    (1 ٟا٢ اٛج٤ال    (أ ٩اِٛٔاوح   (32 ٩ا٠ٛبكح  (28 ٠بكح ٗٚ ٢ٟ فبَٛ ؽ٘ٞ اٛ

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (110 ٩ا٠ٛبكح  (48 ٢ٟ ا٠ٛبكح  (1 ٩اٛج٤ل  (38 ٢ٟ ا٠ٛبكح 
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ٟاا٢  (1 ٩اٛج٤اال  (74 ٟاا٢ ا٠ٛاابكح  (2 ٩اٛج٤اال  (73 ٩ا٠ٛاابكح  (66 ٩ا٠ٛاابكح  (64 

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (117 ٢ٟ ا٠ٛبكح  (2 ٩اٛج٤ل  (76 ا٠ٛبكح 

 

ٯوبٓااات ثاااناد اٛؤ٪ثاااخ ٗاااٚ أاااقض اٟز٤ااان هااا٢ ري٩ٯااال ا٨ٰٛئاااخ ثبٛ٪صااابئْ       ٠ٗاااب

٩ا٠ٛوٜ٪ٟبد ٩اٛجٰب٣بد اٛ٪اعت رٔلٯ٨٠ب ٩ُٔب الؽ٘بٝ ٧انا اٛٔاب٣٪١ ٩اٜٛا٪ائؼ ٩اال٣ل٠اخ     

٩اٛزو٠ٰٜبد اٛظبكهح ث٠ٔزؼاب٥ ا٩ ٓابٝ ثبهبٓاخ ا٩ ث٤٠ان ا٠ٛالٯو اٛوابٝ ا٩ ا٠ِٛا٪ع ٟا٢         

ٝ ٧انا اٛٔاب٣٪١ ٩اٜٛا٪ائؼ ٩اال٣ل٠اخ     ٓج٦ٜ ٢ٟ ر٤ِٰن ٨ٟب٦ٟ ٩طالؽٰبر٦ اٛ٪اهكح ُٮ أؽ٘اب 

أ٩ ٓاااابٝ ثبٛزااالفٚ ٠ٛاااا٤و٨ٞ ٟااا٢ اٛؾظاااا٪ٙ هٜاااا٬    ،٩اٛزو٠ٰٜااابد اٛظاااابكهح ث٠ٔزؼاااب٥  

أ٩ اٟز٤اان هاا٢ ري٩ٯاال٧ٞ ث٨اان٥ ا٠ٛوٜ٪ٟاابد ا٩    ،ا٠ٛوٜ٪ٟاابد ا٠ٛـٜ٪ثااخ نكاء ٩اعجاابر٨ٞ 

ٌٛواٟاخ ُاٮ ؽبٛاخ ر٘اواه     ٩رؼابهَ ا  ،رقَٜ ه٢ ري٩ٯل٧ٞ ث٨ب فالٙ ا٠ٛلح ا٠ٛؾل٩كح

 .ا٠ٛقبِٛخ

 (103)انًبدح 
ٯوبٓت ثٌواٟخ ال رٔاٚ ها٢ ف٠َاخ ٩هشاوٯ٢ اٛاَ كه٧اٞ ٩ال ريٯال هٜا٬ ف٠َا٢ٰ          

٩ا٠ٛاابكح  (62 ٩ا٠ٛاابكح  (60 ٩ا٠ٛاابكح  (31 اٛااَ كه٧ااٞ ٗااٚ ٟاا٢ فاابَٛ ؽ٘ااٞ ا٠ٛاابكح  

 .( ٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪65١ 

 (104)انًبدح 
ٯوبٓت ثٌواٟخ ال رٔٚ ه٢ هشوح آالٍ كه٧ٞ ٩ال ريٯل هٜا٬ ف٠َا٢ٰ اٛاَ كه٧اٞ     

( ٩2اٛج٤ال    (1 ٟا٢ اٛج٤ال    (أ ٩اِٛٔاوح   (32 ٩ا٠ٛبكح  (28 ٠بكح ٗٚ ٢ٟ فبَٛ ؽ٘ٞ اٛ

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (110 ٩ا٠ٛبكح  (48 ٢ٟ ا٠ٛبكح  (1 ٩اٛج٤ل  (38 ٢ٟ ا٠ٛبكح 
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 (105)انًبدح 
ٯوبٓت ثٌواٟخ الرٔٚ ه٢ ف٠َخ آالٍ كه٧اٞ ٩ال ريٯال هٜا٬ ف٠َا٢ٰ اٛاَ كه٧اٞ       

( ٩39ا٠ٛابكح    (33 ٩ا٠ٛابكح   (23 ٢ٟ ا٠ٛبكح  (8 ٩  (7 ٗٚ ٢ٟ فبَٛ ؽ٘ٞ اٛج٤لٯ٢ 

 .٢ٟ ٧نا اٛٔب٣٪١ (55 ٩ا٠ٛبكح 

 (106)انًبدح 
ٯوبٓت ثبٌٛواٟخ ال رٔٚ ه٢ ف٠َخ آالٍ كه٧ٞ ٩ال ريٯل ه٬ٜ هشوح آالٍ كه٧اٞ  

 .ٗٚ ٢ٟ فبَٛ ا٭ ؽ٘ٞ ٢ٟ اؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١

 (107)انًبدح 
 ٠ٗب ٯغا٪ى  ،رؼبهَ اٛؤ٪ثبد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ٧نا اٛٔب٣٪١ ُٮ ؽبٛخ اٛو٪ك

 .٠ٜٛؾ٠٘خ ُٮ ٧ن٥ اٛؾبٛخ أـت اٛشوٗخ

 (108)انًبدح 
 ،ٯوبٓت ه٬ٜ اٛغوائٞ اٛ٪اهكح ُٮ ٧انا اٛٔاب٣٪١ ثبٛؤ٪ثابد ا٤٠ٛظا٪ص ه٨ٰٜاب ُٰا٦      

 .٩مٖٛ ك١٩ إفالٙ ثبٯخ هٔ٪ثخ األ ٯ٤ض ه٨ٰٜب أ٭ ٓب٣٪١ آفو

 (109)انًبدح 
 ٯظله ٩ىٯو اٛولٙ ثبالرِبّ ٟن اٛ٪ىٯو ٓواها ثزؾلٯل ٟ٪كِٮ ا٨ٰٛئخ اٛنٯ٢ ر٘ا٪١ 

 ٨ٛٞ طِخ ٟنٟ٪ه٭ اٛؼجؾ اٛٔؼبئٮ ُٮ ٟغبٙ ر٤ِٰن أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١  

 

 بة انخبيســـانج

 خـــبو ػبيـــأحك

 (110)انًبدح 
ه٬ٜ اٛشوٗخ االٯؼبؽبد ه٢ اٛش٘ب٫٩ اٛزٮ رزٜٔب٧ب ا٨ٰٛئاخ ٟا٢ ؽ٠ٜاخ اٛ٪صابئْ ا٩     

ا٠َٛزِٰلٯ٢ ٨٤ٟاب ا٩ ًٰاو٧ٞ ُاٮ نأان١ ه٠ٰٜابد اٛزان٢ٰٟ اٛزاٮ رجبأاو٧ب اٛشاوٗخ كافاٚ           

 .ل٩ٛخاٛ

 (111)انًبدح 
رٜزاايٝ اٛشااوٗبد اٛٔبئ٠ااخ ه٤اال ٣ِاابم أؽ٘اابٝ ٧اانا اٛٔااب٣٪١ ثز٪ٰٓااَ ا٩ػاابه٨ب ٩ُٔااب      

الؽ٘ب٦ٟ ٩اال٣ل٠خ ٩اٛزو٠ٰٜبد اٛظبكهح ث٠ٔزؼب٥ فالٙ ا٠ٛلح اٛزاٮ ٯؾالك٧ب ا٠ٛغٜاٌ    

 .ه٬ٜ اال رغب٩ى ٧ن٥ ا٠ٛلح ٤ٍز٢ٰ ٢ٟ ربهٯـ اٛو٠ٚ ثنؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١

 (112)انًبدح 
ٟاا٢ ٧اانا  (111 هاا٢ ر٪ٰٓااَ ا٩ػاابه٨ب ٩ُٔااب الؽ٘اابٝ ا٠ٛاابكح   إما رقِٜااذ اٛشااوٗخ

 .اٛٔب٣٪١ ٯٌٜٮ ٰٓل٧ب ثٔواه ٢ٟ ا٠ٛغٌٜ

 (113)انًبدح 
ٯٜزيٝ ٗٚ أقض ؿجٰوٮ ٯ٠بهً أه٠بٙ ٩ٰٗٚ اٛزن٢ٰٟ ا٩ ٩ٍٰؾ اٛزن٢ٰٟ ا٩ فجٰاو  

اٛ٘شَ ٩رٔالٯو االػاواه ا٩ اٍزشابه٭ اٛزان٢ٰٟ ا٩ االٗزا٪اه٭ هالك ٣ِابم أؽ٘ابٝ ٧انا          

ػاابه٦ ٩ُٔااب الؽ٘بٟاا٦ ٩اال٣ل٠ااخ ٩اٛزو٠ٰٜاابد اٛظاابكهح ث٠ٔزؼااب٥  اٛٔااب٣٪١ ثز٪ٰٓااَ ا٩
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 بة انخبيســـانج

 خـــبو ػبيـــأحك

 (110)انًبدح 
ه٬ٜ اٛشوٗخ االٯؼبؽبد ه٢ اٛش٘ب٫٩ اٛزٮ رزٜٔب٧ب ا٨ٰٛئاخ ٟا٢ ؽ٠ٜاخ اٛ٪صابئْ ا٩     

ا٠َٛزِٰلٯ٢ ٨٤ٟاب ا٩ ًٰاو٧ٞ ُاٮ نأان١ ه٠ٰٜابد اٛزان٢ٰٟ اٛزاٮ رجبأاو٧ب اٛشاوٗخ كافاٚ           

 .ل٩ٛخاٛ

 (111)انًبدح 
رٜزاايٝ اٛشااوٗبد اٛٔبئ٠ااخ ه٤اال ٣ِاابم أؽ٘اابٝ ٧اانا اٛٔااب٣٪١ ثز٪ٰٓااَ ا٩ػاابه٨ب ٩ُٔااب      

الؽ٘ب٦ٟ ٩اال٣ل٠خ ٩اٛزو٠ٰٜبد اٛظبكهح ث٠ٔزؼب٥ فالٙ ا٠ٛلح اٛزاٮ ٯؾالك٧ب ا٠ٛغٜاٌ    

 .ه٬ٜ اال رغب٩ى ٧ن٥ ا٠ٛلح ٤ٍز٢ٰ ٢ٟ ربهٯـ اٛو٠ٚ ثنؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١

 (112)انًبدح 
ٟاا٢ ٧اانا  (111 هاا٢ ر٪ٰٓااَ ا٩ػاابه٨ب ٩ُٔااب الؽ٘اابٝ ا٠ٛاابكح   إما رقِٜااذ اٛشااوٗخ

 .اٛٔب٣٪١ ٯٌٜٮ ٰٓل٧ب ثٔواه ٢ٟ ا٠ٛغٌٜ

 (113)انًبدح 
ٯٜزيٝ ٗٚ أقض ؿجٰوٮ ٯ٠بهً أه٠بٙ ٩ٰٗٚ اٛزن٢ٰٟ ا٩ ٩ٍٰؾ اٛزن٢ٰٟ ا٩ فجٰاو  

اٛ٘شَ ٩رٔالٯو االػاواه ا٩ اٍزشابه٭ اٛزان٢ٰٟ ا٩ االٗزا٪اه٭ هالك ٣ِابم أؽ٘ابٝ ٧انا          

ػاابه٦ ٩ُٔااب الؽ٘بٟاا٦ ٩اال٣ل٠ااخ ٩اٛزو٠ٰٜاابد اٛظاابكهح ث٠ٔزؼااب٥  اٛٔااب٣٪١ ثز٪ٰٓااَ ا٩
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فالٙ ا٠ٛلح اٛزٮ ٯؾلك٧ب ا٠ٛغٌٜ ه٬ٜ ا١ ال رغب٩ى ٧ن٥ ا٠ٛلح ٤ٍخ ٢ٟ رابهٯـ اٛو٠اٚ   

 ثنؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١ ٩إال اهزجو رَغ٦ٰٜ ا٩ 

روفٰظ٦ ؽَت اٛؾبٙ ٬ٌٜٟ ؽ٠٘ب ٩ٯؾلو ه٦ٰٜ االٍز٠واه ُٮ ٠ٟبهٍاخ اه٠ابٙ   

 .ؤ٩ٰٛخ اٛٔب٣٪٣ٰخاٛزن٢ٰٟ رؾذ ؿبئٜخ ا٠َٛ

 (114)انًبدح 
هٜاا٬ اٛااوًٞ ٠ٟااب ٩هك ُااٮ ا٭ رشااوٯن آفااو روزجااو اٛجٰب٣اابد االٛ٘زو٣٩ٰااخ ا٩      - 1

اٛجٰب٣اابد اٛظاابهكح هاا٢ أع٨اايح اٛؾبٍاا٪ة ا٩ ٟواٍااالد اٛاازٌٜ٘ ٩اِٛاابٌٗ ٩اٛجوٯاال      

 .االٛ٘زو٣٩ٮ طبٛؾخ ٛإلصجبد إما اٛزيٟذ ثبٛؼ٪اثؾ اٛزشوٯوٰخ ا٠ٛزؤٜخ ث٨ب

ٰٟ٘او٩ُٰٜٞ   ٠ٜٛلح ا٠ٛٔوهح ُٮ اٛٔب٣٪١ ثظ٪هح ٟظاٌوح  ٜٛشوٗبد ا١ رؾزِق  - 2

ثالال ٟا٢ أطاٚ اٛالُبرو ٩اَٛاغالد ٩اٛ٘شا٪ُبد        (ا٩ ًٰو٥ ٢ٟ أع٨يح اٛز٤ٰٔخ اٛؾلٯضاخ 

٩اٛ٪صااابئْ ٩ا٠ٛواٍاااالد ٩اٛجوٰٓااابد ٩االأاااوبهاد ٩ًٰو٧اااب ٟااا٢ اال٩هاّ ا٠ٛزظاااٜخ  

ٖ ٩مٛا  ،ثبه٠ب٨ٛب ا٠ٛبٰٛاخ ٩ر٘ا٪١ ٨ٛان٥ اٛظا٪ه ا٠ٛظاٌوح ؽغٰاخ االطاٚ ُاٮ االصجابد         

 .٩ُٔب ٜٛؼ٪اثؾ اٛزشوٯوٰخ اٛزٮ ٯظله ٓواه ث٨ب

رو٬ِ اٛشوٗبد اٛزاٮ رَازقلٝ ُاٮ ر٤لاٰٞ ه٠ٰٜبر٨اب ا٠ٛبٰٛاخ اٛؾبٍات اٱٛاٮ ا٩          - 3

ًٰااو٥ ٟاا٢ أع٨اايح اٛز٤ٰٔااخ اٛؾلٯضااخ ٟاا٢ ر٤لااٰٞ اٛاالُبرو اٛزغبهٯااخ اٛزااٮ ٯٔزؼاا٨ٰب ٓااب٣٪١  

و٧ااب ٟاا٢ ا٠ٛواابٟالد اٛزغبهٯااخ ٩روزجااو ا٠ٛوٜ٪ٟاابد ا٠َٛاازٔبح ٟاا٢ رٜااٖ االع٨اايح ا٩ ًٰ 

االٍبٰٛت اٛؾلٯضخ ث٠ضبثخ ٟوٜ٪ٟبد َٟزٔبح ٢ٟ كُبرو رغبهٯاخ هٜا٬ ا١ رٜزايٝ أاوٗبد     

 .اٛزن٢ٰٟ ثبٛؼ٪اثؾ اٛزشوٯوٰخ ا٠ٛٔوهح ِٟٮ ٧نا اٛظلك

 

 (115)انًبدح 
ٯزورت ه٬ٜ ع٠ٰن اٛ٪ىاهاد ٩اٛل٩ائو اٛؾ٘٪ٰٟخ ٩ا٠ٛؤٍَبد اٛوبٟخ ٩اٛشاوٗبد  

رٔاالٯٞ اٯااخ ثٰب٣اابد ا٩  ،٠اابٙ اٛزاان٩٢ٰٟاٛزااٮ رَاازِٰل ٟاا٢ أه ،اٛزااٮ رَااب٧ٞ ٨ُٰااب اٛؾ٘٪ٟااخ

٩اٛزٮ ٯـٜج٨ب ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ٨٤ٟب فاالٙ   ،ٟوٜ٪ٟبد رزوْٜ ثو٠ٰٜبد اٛزن٢ٰٟ اٛزٮ رجو٨ٟب

 .ا٠ٛلح اٛزٮ ٯؾلك٧ب ٛنٖٛ

 (116)انًبدح 
ٯٜزيٝ اٛ٪ٰٗٚ اٛ٪ٍٰؾ ٩٩ٍٰؾ إهبكح اٛزان٢ٰٟ االٗزا٪اه٭ ٩فجاواء اٛ٘شاَ ٩رٔالٯو      

٘ابٝ ٧انا اٛٔاب٣٪١ ثزٔالٯٞ اٯاخ ثٰب٣ابد ا٩       االػواه ٩اٍزشابه٭ اٛزاب٢ٰٟ اٛقبػاو٢ٰ الؽ   

 .ٟوٜ٪ٟبد ٯـٜج٨ب ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ٩مٖٛ فالٙ ا٠ٛلح اٛزٮ ٯؾلك٧ب

 (117)انًبدح 
هٜااا٬ ا٠ٛااالٯو اٛوااابٝ رجٰٜاااي اٛغ٨اااخ ا٠ٛو٤ٰاااخ ا٩ اَٛاااٜـبد ا٠ٛقزظاااخ ثؾَااات    - 1

 .االؽ٪اٙ ثبٛٔواهاد ا٠ٛزؤٜخ ث٨ب ٩اٛظبكهح ه٢ ا٠ٛغٌٜ ا٩ ه٦٤ أقظٰب

٣شو اٛٔواهاد ا٠ٛزؤٜجخ ث٪ٓاَ ٰٓال ا٩ اٌٛبئا٦ ا٩ اهبكرا٦ ا٩      ه٬ٜ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ - 2

اٛٔااواهاد ا٠ٛزؤٜااخ ثب٣االٟبط اٛشااوٗبد ا٩ ر٨ٜ٘٠ااب ا٩ اهاابكح ٧ٰٜ٘ز٨ااب ا٩ رظااِٰز٨ب ا٩      

ا٨٣بئ٨ااب ُااٮ اٛغوٯاالح اٛوٍاا٠ٰخ ٩ُااٮ طااؾِٰز٢ٰ ٯاا٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜزاا٢ٰ ٩اٍااوزٮ اال٣زشاابه   

 .ٖٛ ه٬ٜ ٣ِٔخ اٛشوٗخرظلها١ ثبٌٜٛخ اٛووثٰخ ٩طؾِٰخ رظله ثبٌٜٛخ اال٣غٰٜيٯخ ٩م

 (118)انًبدح 
ال رـجْ أؽ٘بٝ ٓب٣٪١ اٛشوٗبد اٛزغبهٯخ ه٬ٜ اه٠بٙ اٛزن٢ٰٟ اال ث٠ٔالاه اٛان٭ ال   
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 (115)انًبدح 
ٯزورت ه٬ٜ ع٠ٰن اٛ٪ىاهاد ٩اٛل٩ائو اٛؾ٘٪ٰٟخ ٩ا٠ٛؤٍَبد اٛوبٟخ ٩اٛشاوٗبد  

رٔاالٯٞ اٯااخ ثٰب٣اابد ا٩  ،٠اابٙ اٛزاان٩٢ٰٟاٛزااٮ رَاازِٰل ٟاا٢ أه ،اٛزااٮ رَااب٧ٞ ٨ُٰااب اٛؾ٘٪ٟااخ

٩اٛزٮ ٯـٜج٨ب ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ٨٤ٟب فاالٙ   ،ٟوٜ٪ٟبد رزوْٜ ثو٠ٰٜبد اٛزن٢ٰٟ اٛزٮ رجو٨ٟب

 .ا٠ٛلح اٛزٮ ٯؾلك٧ب ٛنٖٛ

 (116)انًبدح 
ٯٜزيٝ اٛ٪ٰٗٚ اٛ٪ٍٰؾ ٩٩ٍٰؾ إهبكح اٛزان٢ٰٟ االٗزا٪اه٭ ٩فجاواء اٛ٘شاَ ٩رٔالٯو      

٘ابٝ ٧انا اٛٔاب٣٪١ ثزٔالٯٞ اٯاخ ثٰب٣ابد ا٩       االػواه ٩اٍزشابه٭ اٛزاب٢ٰٟ اٛقبػاو٢ٰ الؽ   

 .ٟوٜ٪ٟبد ٯـٜج٨ب ا٠ٛلٯو اٛوبٝ ٩مٖٛ فالٙ ا٠ٛلح اٛزٮ ٯؾلك٧ب

 (117)انًبدح 
هٜااا٬ ا٠ٛااالٯو اٛوااابٝ رجٰٜاااي اٛغ٨اااخ ا٠ٛو٤ٰاااخ ا٩ اَٛاااٜـبد ا٠ٛقزظاااخ ثؾَااات    - 1

 .االؽ٪اٙ ثبٛٔواهاد ا٠ٛزؤٜخ ث٨ب ٩اٛظبكهح ه٢ ا٠ٛغٌٜ ا٩ ه٦٤ أقظٰب

٣شو اٛٔواهاد ا٠ٛزؤٜجخ ث٪ٓاَ ٰٓال ا٩ اٌٛبئا٦ ا٩ اهبكرا٦ ا٩      ه٬ٜ ا٠ٛلٯو اٛوبٝ - 2

اٛٔااواهاد ا٠ٛزؤٜااخ ثب٣االٟبط اٛشااوٗبد ا٩ ر٨ٜ٘٠ااب ا٩ اهاابكح ٧ٰٜ٘ز٨ااب ا٩ رظااِٰز٨ب ا٩      

ا٨٣بئ٨ااب ُااٮ اٛغوٯاالح اٛوٍاا٠ٰخ ٩ُااٮ طااؾِٰز٢ٰ ٯاا٪ٰٟز٢ٰ ٟؾٰٜزاا٢ٰ ٩اٍااوزٮ اال٣زشاابه   

 .ٖٛ ه٬ٜ ٣ِٔخ اٛشوٗخرظلها١ ثبٌٜٛخ اٛووثٰخ ٩طؾِٰخ رظله ثبٌٜٛخ اال٣غٰٜيٯخ ٩م

 (118)انًبدح 
ال رـجْ أؽ٘بٝ ٓب٣٪١ اٛشوٗبد اٛزغبهٯخ ه٬ٜ اه٠بٙ اٛزن٢ٰٟ اال ث٠ٔالاه اٛان٭ ال   
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رزواابهع ُٰاا٦ أؽ٘بٟاا٦ ٟاان اؽ٘اابٝ ٧اانا اٛٔااب٣٪١ ٩اال٣ل٠ااخ ٩اٛزو٠ٰٜاابد ٩اٛٔااواهاد        

 .اٛظبكهح ث٠ٔزؼب٥

 (119)انًبدح 
 :بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١ـــٰن أؽ٘ٯظله ٟغٌٜ اٛ٪ىهاء اال٣ل٠خ اٛزبٰٛخ اٛالىٟخ ٛز٤ِ - 1

 .اٛوٍ٪ٝ اٛ٪اعت اٍزِٰبس٧ب ث٠ٔزؼب٥ -أ 

 .اٛؾل االك٬٣ ٛوأً ٟبٙ اٛشوٗخ -ة 

 .٣لبٝ أؤ١٩ ٟ٪كِٮ ا٨ٰٛئخ -ط 

الىٟااخ ٛز٤ِٰاان أؽ٘اابٝ ٧اانا   ٯظااله ا٠ٛغٜااٌ اٜٛاا٪ائؼ ٩اال٣ل٠ااخ ٩اٛزو٠ٰٜاابد اٛ    - 2

 اٛٔب٣٪١  

 (120)انًبدح 
اٛاا٪ىٯو ٨ٜٔ٣ااٞ ٟاا٢ اٛاا٪ىاهح ثااناد  ٯ٤ٔااٚ اٛاا٬ ا٨ٰٛئااخ اٛوبٟااخ اٛواابٟٜ٪١ اٛاانٯ٢ ٯٔااوه

هٜا٬ ا١ رَا٪٫ ا٩ػابه٨ٞ ؿجٔاب الؽ٘ابٝ ٣لابٝ        ،كهعبر٨ٞ ٩ع٠ٰن ؽٔا٪٨ٓٞ ٩ٟياٯاب٧ٞ  

٩مٛاااٖ ٟااان هااالٝ ا٠َٛااابً ث٠اااب ٯزٔبػااا٪٦٣ ٟااا٢ ٟورجااابد   ،أاااؤ١٩ اٛواااب٢ٰٜٟ ثب٨ٰٛئاااخ

 .٩ٟقظظبد

 (121)انًبدح 
ٯقؼاان اٛواابٟٜ٪١ ُااٮ ا٨ٰٛئااخ ٛٔاا٪ا٢ٰ٣ ٩ا٣ل٠ااخ اٛقلٟااخ ا٠ٛل٣ٰااخ ا٠ٛو٠اا٪ٙ ث٨ااب ُااٮ   

 .ؾ٘٪ٟخ االرؾبكٯخ ا٬ٛ ؽ٢ٰ طل٩ه ٣لبٝ أؤ١٩ اٛوب٢ٰٜٟ ُٮ ا٨ٰٛئخاٛ

 (122)انًبدح 
ُاٮ أان١ أاوٗبد ٩٩ٗاالء ٛزان٢ٰٟ       1984َٛا٤خ   (9 ٯ٬ٌٜ اٛٔب٣٪١ االرؾبك٭ هٓٞ 

رجٔاا٬ اٛالئؾااخ اٛز٤ِٰنٯااخ    ،٠ُٰ٩ااب ال ٯزواابهع ٟاان اؽ٘اابٝ ٧اانا اٛٔااب٣٪١     ،ا٠ٛشاابه إٰٛاا٦ 

ؽاا٢ٰ طاال٩ه اٛالئؾااخ اٛز٤ِٰنٯااخ  ٩اٛٔااواهاد اٛظاابكهح ث٠٪عجاا٦ ٍاابهٯخ ا٠ِٛواا٪ٙ اٛاا٬  

 .اٛالىٟخ ٛز٤ِٰن أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١

 (123)انًبدح 
 .ٯ٬ٌٜ ٗٚ ؽ٘ٞ ٯقبَٛ ا٩ ٯزوبهع ٟن اؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١

 (124)انًبدح 
ٚ  ،ٯ٤شو ٧انا اٛٔاب٣٪١ ُاٮ اٛغوٯالح اٛوٍا٠ٰخ      ثا٦ ثوال ٍازخ أأا٨و ٟا٢ رابهٯـ        ٩ٯو٠ا

 .٣شو٥

 

 فِٰٜخ ث٢ ىاٯل آٙ ٨٣ٰب١                                                             

 هئٌٰ ك٩ٛخ اإلٟبهاد اٛووثٰخ ا٠ٛزؾلح                                                  

 طل ه٤ب ُٮ ٓظو اٛوئبٍخ ثنث٪ كجٮ

 .٧ـ 1428ٟؾوٝ  21ثزبهٯـ 

 .2007ُٝجواٯو  15ا٠ٛ٪اُْ 

 .15ص 462 ٣شو ٧نا اٛٔب٣٪١ االرؾبك٭ ُٮ هلك اٛغوٯلح اٛو٠ٍٰخ هٓٞ
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 (122)انًبدح 
ُاٮ أان١ أاوٗبد ٩٩ٗاالء ٛزان٢ٰٟ       1984َٛا٤خ   (9 ٯ٬ٌٜ اٛٔب٣٪١ االرؾبك٭ هٓٞ 

رجٔاا٬ اٛالئؾااخ اٛز٤ِٰنٯااخ    ،٠ُٰ٩ااب ال ٯزواابهع ٟاان اؽ٘اابٝ ٧اانا اٛٔااب٣٪١     ،ا٠ٛشاابه إٰٛاا٦ 

ؽاا٢ٰ طاال٩ه اٛالئؾااخ اٛز٤ِٰنٯااخ  ٩اٛٔااواهاد اٛظاابكهح ث٠٪عجاا٦ ٍاابهٯخ ا٠ِٛواا٪ٙ اٛاا٬  

 .اٛالىٟخ ٛز٤ِٰن أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١

 (123)انًبدح 
 .ٯ٬ٌٜ ٗٚ ؽ٘ٞ ٯقبَٛ ا٩ ٯزوبهع ٟن اؽ٘بٝ ٧نا اٛٔب٣٪١

 (124)انًبدح 
ٚ  ،ٯ٤شو ٧انا اٛٔاب٣٪١ ُاٮ اٛغوٯالح اٛوٍا٠ٰخ      ثا٦ ثوال ٍازخ أأا٨و ٟا٢ رابهٯـ        ٩ٯو٠ا

 .٣شو٥

 

 فِٰٜخ ث٢ ىاٯل آٙ ٨٣ٰب١                                                             

 هئٌٰ ك٩ٛخ اإلٟبهاد اٛووثٰخ ا٠ٛزؾلح                                                  

 طل ه٤ب ُٮ ٓظو اٛوئبٍخ ثنث٪ كجٮ

 .٧ـ 1428ٟؾوٝ  21ثزبهٯـ 

 .2007ُٝجواٯو  15ا٠ٛ٪اُْ 

 .15ص 462 ٣شو ٧نا اٛٔب٣٪١ االرؾبك٭ ُٮ هلك اٛغوٯلح اٛو٠ٍٰخ هٓٞ
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 1984( نسُخ 32)ى ـــقشاس وصاسي سق

 ثبنالئحخ انتُفٍزٌخ نهقبَىٌ االتحبدي

 .و1984نسُخ  9سقى 

 فً شأٌ ششكبد ووكالء انتأيٍٍ
 ،٩ىٯو االٓزظبك ٩اٛزغبهح

ُٮ أن١ افزظبطابد   .٤َٛ1972ٝخ  1ثول االؿالم ه٬ٜ اٛٔب٣٪١ االرؾبك٭ هٓٞ 

 ،لٛخ ٦ٛاٛ٪ىاهاد ٩طالؽٰبد اٛ٪ىهاء ٩اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا٠ٛو

ُاااٮ أااان١ أاااوٗبد ٩٩ٗاااالء   .1984َٝٛااا٤خ  ٩9هٜااا٬ اٛٔاااب٣٪١ االرؾااابك٭ هٓاااٞ  

 ،اٛزن٢ٰٟ

 ،٩ث٤بء ه٬ٜ ٟب هوػ٦ ٩ٰٗٚ اٛ٪ىاهح

 :ٓــوه

  

 م االولـــانفظ

 بدـــــتؼشٌف

 (1)انًبدح 
ُٮ رـجْٰ أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔواه ٯٔظل ثبٛوجبهاد ٩االِٛبف اٱرٰخ ا٠ٛواب٣ٮ ا٠ٛ٪ػاؾخ   

 :ٓوٯ٢ ٗٚ ٨٤ٟب

 .االٟبهاد اٛووثٰخ ا٠ٛزؾلح ك٩ٛخ :اٛل٩ٛخ

 .٩ىٯو االٓزظبك ٩اٛزغبهح :اٛ٪ىٯو

 .٩ىاهح االٓزظبك ٩اٛزغبهح :اٛ٪ىاهح

 .اكاهح اٛزغبهح اٛلافٰٜخ ث٪ىاهح االٓزظبك ٩اٛزغبهح :االكاهح ا٠ٛقزظخ

ٟ٘زات ٩ىاهح االٓزظابك ٩اٛزغابهح ا٠ٛقازض ثبالٟابهح       :ٟ٘زات اٛا٪ىاهح ا٠ٛقازض   

اٛزن٢ٰٟ أ٩ ا٠ٛوٗاي ا٠ٛشاوٍ هٜا٬ ُاو٩م أاوٗخ       اٛ٘بئ٢ ث٨ب ا٠ٛوٗي اٛوئَٰٮ ٛشوٗخ

نع٤جٰااخ ُااٮ اٛل٩ٛااخ ثؾَاات    اٛزاان٢ٰٟ انع٤جٰااخ ُااٮ اٛل٩ٛااخ أ٩ ُااوم أااوٗخ اٛزاان٢ٰٟ ا     

 انؽ٪اٙ  
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 م االولـــانفظ

 بدـــــتؼشٌف

 (1)انًبدح 
ُٮ رـجْٰ أؽ٘بٝ ٧نا اٛٔواه ٯٔظل ثبٛوجبهاد ٩االِٛبف اٱرٰخ ا٠ٛواب٣ٮ ا٠ٛ٪ػاؾخ   

 :ٓوٯ٢ ٗٚ ٨٤ٟب

 .االٟبهاد اٛووثٰخ ا٠ٛزؾلح ك٩ٛخ :اٛل٩ٛخ

 .٩ىٯو االٓزظبك ٩اٛزغبهح :اٛ٪ىٯو

 .٩ىاهح االٓزظبك ٩اٛزغبهح :اٛ٪ىاهح

 .اكاهح اٛزغبهح اٛلافٰٜخ ث٪ىاهح االٓزظبك ٩اٛزغبهح :االكاهح ا٠ٛقزظخ

ٟ٘زات ٩ىاهح االٓزظابك ٩اٛزغابهح ا٠ٛقازض ثبالٟابهح       :ٟ٘زات اٛا٪ىاهح ا٠ٛقازض   

اٛزن٢ٰٟ أ٩ ا٠ٛوٗاي ا٠ٛشاوٍ هٜا٬ ُاو٩م أاوٗخ       اٛ٘بئ٢ ث٨ب ا٠ٛوٗي اٛوئَٰٮ ٛشوٗخ

نع٤جٰااخ ُااٮ اٛل٩ٛااخ ثؾَاات    اٛزاان٢ٰٟ انع٤جٰااخ ُااٮ اٛل٩ٛااخ أ٩ ُااوم أااوٗخ اٛزاان٢ٰٟ ا     

 انؽ٪اٙ  
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 م انثبًَـانفظ

 انتشخٍض نششكبد انتأيٍٍ

 (2)انًبدح 
رٔلٝ ؿٜجابد اٛزاوفٰض ثب٣شابء أاوٗبد ٠ٛيا٩ٛاخ أه٠ابٙ اٛزان٢ٰٟ ُاٮ اٛل٩ٛاخ اٛا٬           

 .ىاهح االٓزظبك ٩اٛزغبهحاالكاهح ا٠ٛقزظخ ث٪

٩ٯغاات أ١ ٯ٪ػااؼ اٛـٜاات ثظااِخ أٍبٍااٰخ ٣اا٪م ه٠ٰٜاابد اٛزاان٢ٰٟ اٛزااٮ ٍاا٪ٍ          

رجبأو٧ب اٛشوٗخ ٩اٛش٘ٚ اٛٔاب٣٪٣ٮ ٨ٛاب ٩هأً ٟب٨ٛاب ٩أٍا٠بء ا٠ٛؤٍَا٢ٰ ٩ع٤َاٰبر٨ٞ       

  ٚ ا٦ٰٛ  ــ٪ا١ اٛن٭ روٍــبٙ ٩اٛو٤ــٞ ُٮ هأً ا٠ٛــخ ٗٚ ٨٤ٟــ٩ؽظ

ُخ اٛا٬ اٍاٞ اٛ٪ٰٗاٚ ها٢ اٛشاوٗخ اٛان٭       ا٠ٛ٘برجبد ا٠ٛزؤٜخ ثب٣شبء اٛشوٗخ ثبالػب

 .ٯجبأو اعواءاد اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ اٛزوفٰض ٤٨ٟ٩ز٦ ٩ه٤٪ا٦٣

 :٠ٗب ٯغت أ١ ٯوُْ ثـٜت اٛزوفٰض ا٠َٛز٤لاد اٱرٰخ

 .اٛشوٗخ ٣٩لب٨ٟب انٍبٍٮ ٟ٪ٓو٢ٰ ٢ٟ ا٠ٛؤ٢ٍَٰ هٔل رنٌٍٰ – 1

 .اال٩هاّ اٛزٮ رضجذ أ٧ٰٜخ ا٠ٛزوبٓلٯ٢ ٩طِبر٨ٞ ٩ع٤َٰبر٨ٞ – 2

اٛ٪ٰٗٚ اٛان٭ ٯجبأاو اعاواءاد اٛؾظا٪ٙ هٜا٬ اٛزاوفٰض ثب٣شابء         آواه ٢ٟ – 3

اٛشااوٗخ ثن٣اا٦ ٛااٞ ٯؾ٘ااٞ هٜاا٬ أؽاال ٟاا٢ ٟؤٍَااٮ اٛشااوٗخ ثؤ٪ثااخ ُااٮ عوٯ٠ااخ ٟقٜااخ       

 .ثبٛشوٍ أ٩ االٟب٣خ أ٩ ثش٨و اُال٦ٍ

 .ثٰب١ ٟقزظو ه٢ اٛغل٫٩ االٓزظبكٯخ ال٣شبء اٛشوٗخ – 4

 (3)انًبدح 
ف٠َاخ هشاو ٯ٪ٟاب ٟا٢ رابهٯـ      رٔ٪ٝ االكاهح ا٠ٛقزظخ ثِؾض اٛـٜت ٨ٛ٩ب فاالٙ  

رٔلٯ٠اا٦ ٩ث٠٪عاات ٗزاابة َٟااغٚ أ٩ ثبٛزَااٰٜٞ ا٠ٛجبأااو أ١ رـٜاات ٟاا٢ ٟٔاالٝ اٛـٜاات          

 .اٍز٠٘بٙ ٟب رو٫ ػو٩هح ر٪اُو٥ ٢ٟ َٟز٤لاد أ٩ ثٰب٣بد

 (4)انًبدح 
ٯوااوع ؿٜاات اٛزااوفٰض هٜاا٬ اٛاا٪ىٯو ثااوأ٭ االكاهح ا٠ٛقزظااخ فااالٙ ٩اؽاال        

بء ا٠َٛاز٤لاد ٩اٛجٰب٣ابد اٛزاٮ    ٩هشوٯ٢ ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ رٔلٯٞ اٛـٜات أ٩ رابهٯـ اٍازِٰ   

 .ؿٜجز٨ب االكاهح ا٠ٛقزظخ ثؾَت انؽ٪اٙ

٩ٯظله اٛ٪ىٯو ٓواه٥ ُٮ اٛـٜت ثبٛٔج٪ٙ أ٩ اٛوُغ ٩ُٔب ٠ٛب ٯوا٥ ٟالئ٠ب ٛؾبعاخ  

٩رزا٪٬ٛ االكاهح ا٠ٛقزظاخ افـابه ٟٔالٝ اٛـٜات ثابٛٔواه اٛظابكه         ،االٓزظبك اٛ٪ؿ٤ٮ

 .ُٮ ٧نا اٛشن١

ؿٜجاا٦ أ١ ٯزٔاالٝ ثـٜاات علٯاال اال ثواال   ٩ال ٯغاا٪ى ٠ٛٔاالٝ اٛـٜاات ُااٮ ؽبٛااخ هُااغ    

 ٓٚ ٢ٟ ربهٯـ افـبه٥ ثٔواه اٛوُغٟؼٮ ٍزخ أأ٨و ه٬ٜ ان

  



قانون هيئة التأمين

- 81 -

 (3)انًبدح 
ف٠َاخ هشاو ٯ٪ٟاب ٟا٢ رابهٯـ      رٔ٪ٝ االكاهح ا٠ٛقزظخ ثِؾض اٛـٜت ٨ٛ٩ب فاالٙ  

رٔلٯ٠اا٦ ٩ث٠٪عاات ٗزاابة َٟااغٚ أ٩ ثبٛزَااٰٜٞ ا٠ٛجبأااو أ١ رـٜاات ٟاا٢ ٟٔاالٝ اٛـٜاات          

 .اٍز٠٘بٙ ٟب رو٫ ػو٩هح ر٪اُو٥ ٢ٟ َٟز٤لاد أ٩ ثٰب٣بد

 (4)انًبدح 
ٯوااوع ؿٜاات اٛزااوفٰض هٜاا٬ اٛاا٪ىٯو ثااوأ٭ االكاهح ا٠ٛقزظااخ فااالٙ ٩اؽاال        

بء ا٠َٛاز٤لاد ٩اٛجٰب٣ابد اٛزاٮ    ٩هشوٯ٢ ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ رٔلٯٞ اٛـٜات أ٩ رابهٯـ اٍازِٰ   

 .ؿٜجز٨ب االكاهح ا٠ٛقزظخ ثؾَت انؽ٪اٙ

٩ٯظله اٛ٪ىٯو ٓواه٥ ُٮ اٛـٜت ثبٛٔج٪ٙ أ٩ اٛوُغ ٩ُٔب ٠ٛب ٯوا٥ ٟالئ٠ب ٛؾبعاخ  

٩رزا٪٬ٛ االكاهح ا٠ٛقزظاخ افـابه ٟٔالٝ اٛـٜات ثابٛٔواه اٛظابكه         ،االٓزظبك اٛ٪ؿ٤ٮ

 .ُٮ ٧نا اٛشن١

ؿٜجاا٦ أ١ ٯزٔاالٝ ثـٜاات علٯاال اال ثواال   ٩ال ٯغاا٪ى ٠ٛٔاالٝ اٛـٜاات ُااٮ ؽبٛااخ هُااغ    

 ٓٚ ٢ٟ ربهٯـ افـبه٥ ثٔواه اٛوُغٟؼٮ ٍزخ أأ٨و ه٬ٜ ان
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 بنثـم انثــانفظ

 ٍٍـــأيـشكبد انتــذ شـقٍ

 (5)انًبدح 
ٯول ُٮ االكاهح ا٠ٛقزظخ ٍغٚ فبص ٯ٬٠َ ل ٍغٚ أوٗبد اٛزن٢ٰٟ ل رٰٔل ُٰا٦  

٩ال ٯغا٪ى نٯاخ    .٩ٛاخ ا٠ٍبء أوٗبد اٛزن٢ٰٟ ٩ُو٩ه٨ب ا٠ٛاوفض ٨ٛاب ثبٛو٠اٚ ُاٮ اٛل    

أوٗخ رن٢ٰٟ أ٩ أ٭ ُوم ٨ٛب أ١ ريا٩ٙ أٯخ ه٠ٰٜبد رن٢ٰٟ ُٮ اٛل٩ٛخ ٟاب ٛاٞ ٯازٞ ٰٓال٧ب     

 .ُٮ اَٛغٚ ا٠ٛنٗ٪ه

٩رِوك ُٮ اَٛغٚ طؾِٰخ فبطخ ٛ٘ٚ أوٗخ رن٢ٰٟ ٯزٔوه ٓج٪ٙ ٰٓل٧ب ٩رل١٩ ٦ُٰ 

 .اٛجٰب٣بد اٛزبٰٛخ ٩ٗٚ رٌٰٰو أ٩ رولٯٚ ٯـوأ ه٨ٰٜب

 .هٓٞ اٰٛٔل ٩ربهٯق٦ – 1

 .اٍٞ اٛشوٗخ – 2

 .اٛش٘ٚ اٛٔب٣٪٣ٮ ٜٛشوٗخ – 3

 .ع٤َٰخ اٛشوٗخ – 4

 .ٟلح اٛشوٗخ ٩ربهٯـ اثزلائ٨ب ٩ربهٯـ ٟيا٩ٛخ ٣شبؿ٨ب – 5

 .ربهٯـ ٟجبأوح ا٤ٛشبؽ ِٛو٩م اٛشوٗبد انع٤جٰخ – 6

 .هأً ٟبٙ اٛشوٗخ ا٠ٛ٘ززت ٦ُٰ ٩ا٠ٛلُ٪م – 7

 .ُو٩م اٛزن٢ٰٟ اٛزٮ هفض ٜٛشوٗخ ث٠جبأور٨ب – 8

 .٠وٗي اٛوئٌٰ ٜٛشوٗخه٤٪ا١ اٛ – 9

ه٤٪ا١ ا٠ٛوٗي ا٠ٛشوٍ ه٬ٜ اٛو٠ٚ ُاٮ اٛل٩ٛاخ ثب٤َٛاجخ ِٛاو٩م اٛشاوٗبد       – 10

 .انع٤جٰخ

 .ه٤ب٩ٯ٢ ُو٩م اٛشوٗخ ُٮ اٛل٩ٛخ – 11

 .ه٤ب٩ٯ٢ ُو٩م اٛشوٗخ ُٮ اٛقبهط ثب٤َٛجخ ٜٛشوٗبد ا٠ٛؤٍَخ ُٮ اٛل٩ٛخ – 12

 .أ٠ٍبء أهؼبء ٟغٌٜ االكاهح ٜٛشوٗبد ا٠ٛؤٍَخ ُٮ اٛل٩ٛخ – 13

 .أ٠ٍبء ا٠ٛلٯوٯ٢ ا٠َٛئ٪٢ٰٛ ه٢ اكاهح اٛشوٗخ – 14

 .أ٠ٍبء ٟواعوٮ ؽَبثبد اٛشوٗخ – 15

 .اٍٞ اٛ٪ٰٗٚ ا٠ٛؾٜٮ ٜٛشوٗخ انع٤جٰخ ٩ه٤٪ا٦٣ – 16

 (6)انًبدح 
ٯغت ه٬ٜ ٗٚ أوٗخ رن٢ٰٟ ٟؤٍَخ ُٮ اٛل٩ٛخ أ٩ ٟوفض ٨ٛب ثبٛو٠ٚ ُٮ اٛل٩ٛاخ  

 .اٛزن٢ٰٟ اٛزٔلٝ ا٬ٛ اٛ٪ىاهح ثـٜت ٰٛٔل اٛشوٗخ ُٮ ٍغٚ أوٗبد

٩ٯٔلٝ اٛـٜت هٜا٬ ا٠٤ٛا٪مط ا٠ٛقظاض ٛانٖٛ ٟا٢ ٣َاقز٢ٰ ٟا٪ٓوز٢ٰ ٠ٟا٢ ٯ٠ضاٚ          

اٛشوٗخ ٓب٣٪٣ب ا٬ٛ ٟ٘زت اٛ٪ىاهح ا٠ٛقزض فالٙ ٍزخ أأ٨و ه٬ٜ انٗضو ٟا٢ رابهٯـ   

َٛااا٤خ  9ٓاااواه اٛزاااوفٰض ثب٣شااابء اٛشاااوٗخ أ٩ رااابهٯـ اٛو٠اااٚ ثنؽ٘ااابٝ اٛٔاااب٣٪١ هٓاااٞ  

 .ثؾَت االؽ٪اٙ .1984ٝ
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 .٠وٗي اٛوئٌٰ ٜٛشوٗخه٤٪ا١ اٛ – 9

ه٤٪ا١ ا٠ٛوٗي ا٠ٛشوٍ ه٬ٜ اٛو٠ٚ ُاٮ اٛل٩ٛاخ ثب٤َٛاجخ ِٛاو٩م اٛشاوٗبد       – 10

 .انع٤جٰخ

 .ه٤ب٩ٯ٢ ُو٩م اٛشوٗخ ُٮ اٛل٩ٛخ – 11

 .ه٤ب٩ٯ٢ ُو٩م اٛشوٗخ ُٮ اٛقبهط ثب٤َٛجخ ٜٛشوٗبد ا٠ٛؤٍَخ ُٮ اٛل٩ٛخ – 12

 .أ٠ٍبء أهؼبء ٟغٌٜ االكاهح ٜٛشوٗبد ا٠ٛؤٍَخ ُٮ اٛل٩ٛخ – 13

 .أ٠ٍبء ا٠ٛلٯوٯ٢ ا٠َٛئ٪٢ٰٛ ه٢ اكاهح اٛشوٗخ – 14

 .أ٠ٍبء ٟواعوٮ ؽَبثبد اٛشوٗخ – 15

 .اٍٞ اٛ٪ٰٗٚ ا٠ٛؾٜٮ ٜٛشوٗخ انع٤جٰخ ٩ه٤٪ا٦٣ – 16

 (6)انًبدح 
ٯغت ه٬ٜ ٗٚ أوٗخ رن٢ٰٟ ٟؤٍَخ ُٮ اٛل٩ٛخ أ٩ ٟوفض ٨ٛب ثبٛو٠ٚ ُٮ اٛل٩ٛاخ  

 .اٛزن٢ٰٟ اٛزٔلٝ ا٬ٛ اٛ٪ىاهح ثـٜت ٰٛٔل اٛشوٗخ ُٮ ٍغٚ أوٗبد

٩ٯٔلٝ اٛـٜت هٜا٬ ا٠٤ٛا٪مط ا٠ٛقظاض ٛانٖٛ ٟا٢ ٣َاقز٢ٰ ٟا٪ٓوز٢ٰ ٠ٟا٢ ٯ٠ضاٚ          

اٛشوٗخ ٓب٣٪٣ب ا٬ٛ ٟ٘زت اٛ٪ىاهح ا٠ٛقزض فالٙ ٍزخ أأ٨و ه٬ٜ انٗضو ٟا٢ رابهٯـ   

َٛااا٤خ  9ٓاااواه اٛزاااوفٰض ثب٣شااابء اٛشاااوٗخ أ٩ رااابهٯـ اٛو٠اااٚ ثنؽ٘ااابٝ اٛٔاااب٣٪١ هٓاااٞ  

 .ثؾَت االؽ٪اٙ .1984ٝ
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 (7)انًبدح 
ثا٦ ٩هٜا٬   ثـٜت اٰٛٔل ا٠َٛز٤لاد ا٠ٛؤٯلح ٛظؾخ اٛجٰب٣ابد اٛا٪اهكح    ٯغت أ١ ٯوُْ

 :انفض ا٠َٛز٤لاد اٱرٰخ

ط٪هح ؿجاْ انطاٚ ٟا٢ هٔال رنٍاٌٰ اٛشاوٗخ ٣٩لب٨ٟاب انٍبٍاٮ ٟظالٓب           – 1

 .ه٠٨ٰٜب ٢ٟ اٛغ٨بد ا٠ٛقزظخ

طاا٪هح ؿجااْ انطااٚ ٟاا٢ ٓااواه اٛزااوفٰض ثزنٍااٌٰ اٛشااوٗخ ٩ٟاا٢ ٓااواه       – 2

 .بد ا٠ٛؤٍَخ ُٮ اٛل٩ٛخاهال١ رن٨ٍَٰب ُٮ ؽبٛخ اٛشوٗ

٩صٰٔااخ ٟظاالٓخ رضجااذ أ١ هأً ٟاابٙ اٛشااوٗخ ال ٯٔااٚ هاا٢ اٛٔااله ا٤٠ٛظاا٪ص    – 3

 .٤َٛ1984ٝخ  (9 ٢ٟ اٛٔب٣٪١ هٓٞ  (12 ه٦ٰٜ ُٮ ا٠ٛبكح 

 .ط٪هح ؿجْ انطٚ ٢ٟ أ٨بكح ٰٓل اٛشوٗخ ُٮ اَٛغٚ اٛزغبه٭ – 4

ؽ اٛوبٟاخ  ثٰب١ ثِو٩م اٛزن٢ٰٟ ا٠ٛـٜ٪ة ٟيا٩ٛز٨ب ُٮ اٛل٩ٛخ ٟن ثٰاب١ اٛشاو٩   – 5

 .ٛو٠ٰٜبد اٛزن٢ٰٟ ُٮ ٧ن٥ اِٛو٩م

بئْ اٛزان٢ٰٟ اٛزاٮ رظاله٧ب    ثٰب١ ثب٠ٛياٯب ٩اٰٛٔ٪ك ٩اٛشاو٩ؽ اٛزاٮ رشا٨ٜ٠ب ٩صا     – 6

 اٛشوٗخ  

ثٰااب١ ثبالٍااٌ ا٤ِٰٛااخ ٛو٠ٰٜاابد اٛزاان٢ٰٟ ِٛوهااٮ اٛؾٰاابح ٩االكفاابه ٩ر٘اا٪ٯ٢         – 7

أا٨بكح  ٟن ثٰب١ ثنٌٍ أٍوبه ٧ن٥ اٛو٠ٰٜابد ٩  ،االٟ٪اٙ اٛزٮ رـٜت اٛشوٗخ ٟيا٩ٛز٨ب

ثن١ أٌٍ ٩ٟياٯب ٩ٰٓ٪ك ه٠ٰٜبد اٛزان٢ٰٟ   و ُٮ هٯبػٰبد اٛزن٢ٰٟ ه٬ٜ اٛؾٰبح٢ٟ فجٰ

 .٥ اِٛو٩م ٠ٍٰٜخ ٩طبٛؾخ ٜٛز٤ِٰنُٮ ٧ن

علا٩ٙ ٰٓٞ اٍزوكاك اٛؤ٪ك أ٩ رقِٰؼ٨ب ٩مٖٛ ثب٤َٛجخ ٛو٠ٰٜبد اٛزان٢ٰٟ هٜا٬    – 8

 .اٛؾٰبح ٩االكفبه ٩ر٘٪ٯ٢ انٟ٪اٙ

 .ٛزن٢ٰٟ اٛزٮ رظله٧ب اٛشوٗخ٠٣٪مط ٢ٟ ٗٚ ٣٪م ٢ٟ أ٣٪ام هٔ٪ك ا – 9

انٟاااا٪اٙ  2أاااا٨بكح ٟاااا٢ أؽاااال ا٠ٛظاااابهٍ اٛوبٟٜااااخ ُااااٮ اٛل٩ٛااااخ ثئٯاااالام   – 10

٩مٛااٖ ؽَاات  .1984َٝٛاا٤خ  9ٟاا٢ اٛٔااب٣٪١ هٓااٞ   41ا٤٠ٛظاا٪ص ه٨ٰٜااب ُااٮ ا٠ٛاابكح  

ُو٩م اٛزن٢ٰٟ ا٠ٛـٜ٪ة ٟيا٩ٛز٨ب ٟن ٟواهبح رٔالٯٞ رو٨ال ا٠ٛظاوٍ ثوالٝ اٛزظاوٍ      

 .٢ٟ ٧نا اٛٔواه 28 ُٮ ٧ن٥ االٟ٪اٙ ٩ُٔب نؽ٘بٝ ا٠ٛبكح

ٗشَ ٟوز٠ال ٟا٢ هئاٌٰ ٟغٜاٌ االكاهح ثب٤َٛاجخ ٜٛشاوٗخ ا٠ٛؤٍَاخ ٟؾٰٜاب          – 11

ثنٍاا٠بء أهؼاابء ٟغٜااٌ االكاهح ٩ع٤َااٰبر٨ٞ ٩ه٤ااب٩ٯ٨٤ٞ ٟاان آااواه ٗزاابثٮ ٟاا٢ ٗااٚ       

هؼ٪ ثن٣ا٦ ٛاٞ ٯؾ٘اٞ هٰٜا٦ ثؤ٪ثاخ ُاٮ عوٯ٠اخ ٟقٜاخ ثبٛشاوٍ أ٩ االٟب٣اخ ٩ٛاٞ ٯؾ٘اٞ             

 .ثنأ٨به اُال٦ٍ

٢ أ٠ٍبء ٟلٯو٭ اٛشوٗخ ٩ع٤َٰبر٨ٞ ٩ه٤اب٩ٯ٨٤ٞ ٩ٟواٗاي   ٩صٰٔخ ٟظلٓخ رجٰ – 12

 .٩ؽل٩ك ٍٜـبر٨ٞ ٩ٟب ٯِٰل رق٪ٯ٨ٜٞ اكاهح اٛشوٗخ ٩ر٪ٰٓن هٔ٪ك اٛزن٢ٰٟ

أ٨بكح ه٠ٍٰخ رِٰل ثن٦٣ ٛٞ ٯؾ٘ٞ ه٬ٜ أؽل ٢ٟ ٟالٯو٭ اٛشاوٗخ ثؤ٪ثاخ ُاٮ      – 13

عوٯ٠خ ٟقٜخ ثبٛشوٍ أ٩ االٟب٣خ ٩آواه ٗزابثٮ ٟا٢ ٗاٚ ٟالٯو ثن٣ا٦ ٛاٞ ٯَاجْ اأا٨به         

 .ال٦ٍاُ

٩اما روٜااْ اٛـٜاات ثٰٔاال أااوٗخ راان٢ٰٟ أع٤جٰااخ ُزوُااْ ثبٛـٜاات هااال٩ح هٜاا٬ مٛااٖ      

 :ا٠َٛز٤لاد اٱرٰخ
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علا٩ٙ ٰٓٞ اٍزوكاك اٛؤ٪ك أ٩ رقِٰؼ٨ب ٩مٖٛ ثب٤َٛجخ ٛو٠ٰٜبد اٛزان٢ٰٟ هٜا٬    – 8

 .اٛؾٰبح ٩االكفبه ٩ر٘٪ٯ٢ انٟ٪اٙ

 .ٛزن٢ٰٟ اٛزٮ رظله٧ب اٛشوٗخ٠٣٪مط ٢ٟ ٗٚ ٣٪م ٢ٟ أ٣٪ام هٔ٪ك ا – 9

انٟاااا٪اٙ  2أاااا٨بكح ٟاااا٢ أؽاااال ا٠ٛظاااابهٍ اٛوبٟٜااااخ ُااااٮ اٛل٩ٛااااخ ثئٯاااالام   – 10

٩مٛااٖ ؽَاات  .1984َٝٛاا٤خ  9ٟاا٢ اٛٔااب٣٪١ هٓااٞ   41ا٤٠ٛظاا٪ص ه٨ٰٜااب ُااٮ ا٠ٛاابكح  

ُو٩م اٛزن٢ٰٟ ا٠ٛـٜ٪ة ٟيا٩ٛز٨ب ٟن ٟواهبح رٔالٯٞ رو٨ال ا٠ٛظاوٍ ثوالٝ اٛزظاوٍ      

 .٢ٟ ٧نا اٛٔواه 28 ُٮ ٧ن٥ االٟ٪اٙ ٩ُٔب نؽ٘بٝ ا٠ٛبكح

ٗشَ ٟوز٠ال ٟا٢ هئاٌٰ ٟغٜاٌ االكاهح ثب٤َٛاجخ ٜٛشاوٗخ ا٠ٛؤٍَاخ ٟؾٰٜاب          – 11

ثنٍاا٠بء أهؼاابء ٟغٜااٌ االكاهح ٩ع٤َااٰبر٨ٞ ٩ه٤ااب٩ٯ٨٤ٞ ٟاان آااواه ٗزاابثٮ ٟاا٢ ٗااٚ       

هؼ٪ ثن٣ا٦ ٛاٞ ٯؾ٘اٞ هٰٜا٦ ثؤ٪ثاخ ُاٮ عوٯ٠اخ ٟقٜاخ ثبٛشاوٍ أ٩ االٟب٣اخ ٩ٛاٞ ٯؾ٘اٞ             

 .ثنأ٨به اُال٦ٍ

٢ أ٠ٍبء ٟلٯو٭ اٛشوٗخ ٩ع٤َٰبر٨ٞ ٩ه٤اب٩ٯ٨٤ٞ ٩ٟواٗاي   ٩صٰٔخ ٟظلٓخ رجٰ – 12

 .٩ؽل٩ك ٍٜـبر٨ٞ ٩ٟب ٯِٰل رق٪ٯ٨ٜٞ اكاهح اٛشوٗخ ٩ر٪ٰٓن هٔ٪ك اٛزن٢ٰٟ

أ٨بكح ه٠ٍٰخ رِٰل ثن٦٣ ٛٞ ٯؾ٘ٞ ه٬ٜ أؽل ٢ٟ ٟالٯو٭ اٛشاوٗخ ثؤ٪ثاخ ُاٮ      – 13

عوٯ٠خ ٟقٜخ ثبٛشوٍ أ٩ االٟب٣خ ٩آواه ٗزابثٮ ٟا٢ ٗاٚ ٟالٯو ثن٣ا٦ ٛاٞ ٯَاجْ اأا٨به         

 .ال٦ٍاُ

٩اما روٜااْ اٛـٜاات ثٰٔاال أااوٗخ راان٢ٰٟ أع٤جٰااخ ُزوُااْ ثبٛـٜاات هااال٩ح هٜاا٬ مٛااٖ      

 :ا٠َٛز٤لاد اٱرٰخ



قانون هيئة التأمين

- 86 -

٩هٓخ ه٠ٍٰخ ٢ٟ اٛغ٨بد ا٠ٛقزظخ ُٮ اٛل٩ٛخ ا٠َٛغٜخ ٨ُٰب اٛشاوٗخ رجا٢ٰ    – 14

أ٨٣ب ٟؤٍَخ ٩َٟغٜخ ُٮ رٜٖ اٛل٩ٛخ ٩ُٔب نؽ٘بٝ اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا٠ٛو٠٪ٙ ث٨ب ٨ُٰب ٟن ثٰاب١  

٠يا٩ٛزاا٦ ُااٮ رٜااٖ اٛل٩ٛااخ ٩اٛشاا٘ٚ اٛٔااب٣٪٣ٮ ٨ٛااب ٩هأً ٟب٨ٛااب  ا٤ٛشاابؽ ا٠ٛظااوػ ٨ٛااب ث

ا٠ٛ٘ززت ٦ُٰ ٩ا٠ٛلُ٪م ٦٤ٟ ٩أ٠ٍبء ا٠٠ٛض٢ٰٜ ا٠َٛائ٪٢ٰٛ ها٢ اكاهح ُاوم اٛشاوٗخ ُاٮ      

 .اٛل٩ٛخ ٩ٟواٗي ٩ؽل٩ك ٍٜـبر٨ٞ

طاا٪هح ؿجااْ انطااٚ ٟاا٢ هٔاال اٛ٪ٗبٛااخ ا٠ٛؾااوه ثاا٢ٰ اٛشااوٗخ ٩اٛ٪ٰٗااٚ         – 15

ؿجااْ انطااٚ ٟاا٢ ٧٪ٯااخ اٛ٪ٰٗااٚ أ٩  ٟاان طاا٪هح  ،ا٠ٛؾٜااٮ ٟؾاالكا ثاا٦ ٤ٟـٔااخ اٛ٪ٗبٛااخ 

ُبما ٗب١ اٛ٪ٰٗٚ أوٗخ ُٰغت أ١ ٯوُْ ط٪هح ؿجْ االطاٚ ٟا٢ هٔال     ،فالطخ ٰٓل٥

اٛشااوٗخ ٩ٟاا٢ أاا٨بكح ٰٓاال٧ب ُااٮ اَٛااغٚ اٛزغاابه٭ ٩ٟاا٢ ٧٪ٯااخ أ٩ فالطااخ ٰٓاال ٗااٚ      

 .أوٯٖ

 (8)انًبدح 
ه٬ٜ أوٗخ اٛزن٢ٰٟ أ١ رقـاو اٛا٪ىاهح ث٘اٚ رٌٰٰاو أ٩ روالٯٚ ٯـاوأ هٜا٬ ثٰب٣ابد         

 .أ٩ اٛ٪صبئْ ٩ا٠َٛز٤لاد ا٠ٛؤُخ ث٦ؿٜت اٰٛٔل 

ٛنٖٛ ٢ٟ ٣َاقز٢ٰ   ٜت رنأٰو ٯٔلٝ ه٬ٜ ا٠٤ٛ٪مط ا٠ٛول٩ٯ٘٪١ االفـبه ث٠٪عت ؿ

ٟ٪ٓوز٢ٰ ٢٠ٟ ٯ٠ضٚ اٛشوٗخ ٓب٣٪٣ب ا٬ٛ ٟ٘زات اٛا٪ىاهح ا٠ٛقازض فاالٙ صالصا٢ٰ ٯ٪ٟاب       

هٜا٬ انٗضااو ٟا٢ ؽاال٩س اٛزٌٰٰاو ا٩ اٛزواالٯٚ ٟؤُاب ثاا٦ ا٠َٛاز٤لاد ٩اٛ٪صاابئْ ا٠ٛؤٯاالح      

 .ٰب٣بد اٛ٪اهكح ث٦ ٟظلٓب ه٨ٰٜب ٢ٟ اٛغ٨بد ا٠ٛقزظخٛظؾخ اٛج

٩اما ٗااب١ اٛزٌٰٰااو أ٩ اٛزواالٯٚ ٯز٤ااب٩ٙ أٍااٌ ه٠ٰٜاابد اٛزاان٢ٰٟ ُااٮ ُوهااٮ اٛزاان٢ٰٟ   

ه٬ٜ اٛؾٰبح ٩االكفبه ٩ر٘٪ٯ٢ االٟ٪اٙ أ٩ ا٠ٛياٯب أ٩ اٰٛٔا٪ك أ٩ اٛشاو٩ؽ اٛزاٮ رشا٨ٜ٠ب     

  ٝ ٟاان االفـاابه  ٩صاابئْ اٛزاان٢ٰٟ ا٠ٛزؤٜااخ ث٨اان٥ اٛو٠ٰٜاابد ُٰغاات هٜاا٬ اٛشااوٗخ أ١ رٔاال

أ٨بكح ٢ٟ فجٰو ُٮ هٯبػٰبد اٛزن٢ٰٟ ه٬ٜ اٛؾٰابح ثان١ انٍاٌ أ٩ ا٠ٛياٯاب أ٩ اٰٛٔا٪ك      

 .أ٩ اٛشو٩ؽ ٠ٍٰٜخ ٩ٓبثٜخ ٜٛز٤ِٰن

 (9)انًبدح 
ٯٰٔل ٟ٘زت اٛ٪ىاهح ا٠ٛقزض ؿٜجبد اٰٛٔال أ٩ اٛزنأاٰو ُاٮ ٍاغٚ اٛا٪اهك ثوال كُان        

 ،وٓٞ ٩ربهٯـ االٯالام ٩ٯؤأو ه٬ٜ اٛـٜت ث ،اٛوٍ٪ٝ ا٠ٛٔوهح ٩ُٔب الؽ٘بٝ ٧نا اٛٔواه

٩ٯَاااٜٞ ٟٔلٟااا٦ اٯظااابال ٯزؼااا٢٠ اٍاااٞ اٛشاااوٗخ ٩رااابهٯـ رٔااالٯٞ اٛـٜااات ٩ٟ٪ػااا٪ه٦   

 .٩ا٠َٛز٤لاد ا٠ٛوأُخ ٦ٛ

 (10)انًبدح 
رٔ٪ٝ االكاهح ا٠ٛقزظخ ثِؾض اٛـٜت ٨ٛ٩ب فالٙ ف٠َخ هشاوح ٯ٪ٟاب ٟا٢ رابهٯـ     

رٔلٯ٠اا٦ ٩ث٠٪عاات ٗزاابة َٟااغٚ أ١ رـٜاات ٟاا٢ اٛشااوٗخ اٍااز٠٘بٙ ٟااب رااو٫ ػااو٩هح  

٢ َٟاز٤لاد أ٩ اٍازِٰبء ثٰب٣ابد اٛـٜات أ٩ رولٯٜا٦ ث٠اب ٯزِاْ ٩أؽ٘ابٝ اٛٔاب٣٪١          ر٪اُو٥ ٟ

٧٩نا اٛٔواه ه٬ٜ أ١ ٯزٞ مٖٛ فالٙ صالصخ أأا٨و هٜا٬ االٗضاو     1984ٝ( ٤َٛخ 9 هٓٞ 

 .٢ٟ ربهٯـ االفـبه

 (11)انًبدح 
ه٬ٜ االكاهح ا٠ٛقزظخ أ١ رجذ ُٮ اٛـٜت فالٙ ٟالح ال رغاب٩ى صالصا٢ٰ ٯ٪ٟاب ٟا٢      

 ،ٟاا٢ راابهٯـ ا٣ٔؼاابء ا٠ٰٛواابك ا٤٠ٛظاا٪ص هٰٜاا٦ ُااٮ ا٠ٛاابكح اَٛاابثٔخ راابهٯـ رٔلٯ٠اا٦ أ٩ 

٩ه٨ٰٜب ُٮ ؽبٛخ هُغ اٛـٜات أ١ رقـاو أاوٗخ اٛزان٢ٰٟ ثٔاواه اٛاوُغ ٟان اٍاجبث٦         

 .ث٘زبة َٟغٚ
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  ٝ ٟاان االفـاابه  ٩صاابئْ اٛزاان٢ٰٟ ا٠ٛزؤٜااخ ث٨اان٥ اٛو٠ٰٜاابد ُٰغاات هٜاا٬ اٛشااوٗخ أ١ رٔاال

أ٨بكح ٢ٟ فجٰو ُٮ هٯبػٰبد اٛزن٢ٰٟ ه٬ٜ اٛؾٰابح ثان١ انٍاٌ أ٩ ا٠ٛياٯاب أ٩ اٰٛٔا٪ك      

 .أ٩ اٛشو٩ؽ ٠ٍٰٜخ ٩ٓبثٜخ ٜٛز٤ِٰن

 (9)انًبدح 
ٯٰٔل ٟ٘زت اٛ٪ىاهح ا٠ٛقزض ؿٜجبد اٰٛٔال أ٩ اٛزنأاٰو ُاٮ ٍاغٚ اٛا٪اهك ثوال كُان        

 ،وٓٞ ٩ربهٯـ االٯالام ٩ٯؤأو ه٬ٜ اٛـٜت ث ،اٛوٍ٪ٝ ا٠ٛٔوهح ٩ُٔب الؽ٘بٝ ٧نا اٛٔواه

٩ٯَاااٜٞ ٟٔلٟااا٦ اٯظااابال ٯزؼااا٢٠ اٍاااٞ اٛشاااوٗخ ٩رااابهٯـ رٔااالٯٞ اٛـٜااات ٩ٟ٪ػااا٪ه٦   

 .٩ا٠َٛز٤لاد ا٠ٛوأُخ ٦ٛ

 (10)انًبدح 
رٔ٪ٝ االكاهح ا٠ٛقزظخ ثِؾض اٛـٜت ٨ٛ٩ب فالٙ ف٠َخ هشاوح ٯ٪ٟاب ٟا٢ رابهٯـ     

رٔلٯ٠اا٦ ٩ث٠٪عاات ٗزاابة َٟااغٚ أ١ رـٜاات ٟاا٢ اٛشااوٗخ اٍااز٠٘بٙ ٟااب رااو٫ ػااو٩هح  

٢ َٟاز٤لاد أ٩ اٍازِٰبء ثٰب٣ابد اٛـٜات أ٩ رولٯٜا٦ ث٠اب ٯزِاْ ٩أؽ٘ابٝ اٛٔاب٣٪١          ر٪اُو٥ ٟ

٧٩نا اٛٔواه ه٬ٜ أ١ ٯزٞ مٖٛ فالٙ صالصخ أأا٨و هٜا٬ االٗضاو     1984ٝ( ٤َٛخ 9 هٓٞ 

 .٢ٟ ربهٯـ االفـبه

 (11)انًبدح 
ه٬ٜ االكاهح ا٠ٛقزظخ أ١ رجذ ُٮ اٛـٜت فالٙ ٟالح ال رغاب٩ى صالصا٢ٰ ٯ٪ٟاب ٟا٢      

 ،ٟاا٢ راابهٯـ ا٣ٔؼاابء ا٠ٰٛواابك ا٤٠ٛظاا٪ص هٰٜاا٦ ُااٮ ا٠ٛاابكح اَٛاابثٔخ راابهٯـ رٔلٯ٠اا٦ أ٩ 

٩ه٨ٰٜب ُٮ ؽبٛخ هُغ اٛـٜات أ١ رقـاو أاوٗخ اٛزان٢ٰٟ ثٔاواه اٛاوُغ ٟان اٍاجبث٦         

 .ث٘زبة َٟغٚ
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   ٝ ٛغ٤اخ اٛوٓبثاخ هٜا٬     ٩ٜٛشوٗخ اٛزٮ هُغ ؿٜج٨ب أ١ رزلٜٞ ٢ٟ ٓاواه اٛاوُغ اٟاب

 .ه اٛوُغفالٙ صالص٢ٰ ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ افـبه٧ب ثٔوا أوٗبد اٛزن٢ٰٟ

 (12)انًبدح 
ثٰٔاال اٛشااوٗخ ٩ثٰب٣اابد   –ُااٮ ؽبٛااخ ٓجاا٪ٙ ؿٜاات اٰٛٔاال    –رٔاا٪ٝ االكاهح ا٠ٛقزظااخ 

٩رَٜٞ اٛشوٗخ اؽال٫ ٣َاقزٮ ؿٜات اٰٛٔال ٟؤأاوا       ،اٛـٜت ُٮ ٍغٚ أوٗبد اٛزن٢ٰٟ

 ه٨ٰٜب ثؾظ٪ٙ اٰٛٔل ٩ه٦٠ٓ ٩ربهٯق٦ ٟن أ٨بكح ثٰٔل اٛشوٗخ ٟج٤ٰب  

٩ر٘٪١ أا٨بكح اٰٛٔال طابٛؾخ ٠ٛالح      ،ب٨ُٰب ُو٩م اٛزن٢ٰٟ اٛزٮ هفض ٨ٛب ث٠يا٩ٛز٨

 .٤ٍخ اهزجبها ٢ٟ ربهٯـ اٰٛٔل ُٮ اَٛغٚ

٩رقـاو اَٛاٜـخ ا٠ٛقزظاخ ُاٮ      ،٩ر٤شو ثٰب٣بد أ٨بكح اٰٛٔل ُٮ اٛغوٯالح اٛوٍا٠ٰخ  

 .االٟبهح ا٠ٛو٤ٰخ ثظ٪هح ٨٤ٟب

 (13)انًبدح 
رٔا٪ٝ االكاهح ا٠ٛقزظااخ ُااٮ ؽبٛااخ ٓجاا٪ٙ ؿٜاات اٛزنأااٰو ثزٌٰٰااو أ٩ رواالٯٚ اٛجٰب٣اابد  

٩ٯشابه ُاٮ ٧ابٟش     ،ُٮ اَٛغٚ ثشـت رٜٖ اٛجٰب٣بد ٩رل٩ٯ٢ اٛجٰب٣بد اٛغلٯالح  ا٠ٰٛٔلح

 .اَٛغٚ ا٬ٛ ربهٯـ اٛزنأٰو ٩ا٠َٛز٤ل ا٠ٛؤٯل ٦ٛ

٩رَٜٞ اٛشوٗخ اؽل٫ ٣َقزٮ اٛـٜت ٟؤأوا ه٨ٰٜب ثؾظا٪ٙ اٛزنأاٰو ثبٛزوالٯٚ أ٩    

 .اٛزٌٰٰو ٩ربهٯق٦

 

 

 (14)انًبدح 
ٛزٔالٝ ٠ٛ٘زات اٛا٪ىاهح    ه٬ٜ ٗاٚ أاوٗخ ران٢ٰٟ ٰٟٔالح ُاٮ ٍاغٚ أاوٗبد اٛزان٢ٰٟ ا        

ا٠ٛقزض ٓجٚ أ٨و ه٬ٜ االٓٚ ٢ٟ ربهٯـ ا٣ز٨ابء طاالؽٰخ أا٨بكح اٰٛٔال ٟا٢ ٗاٚ ٍا٤خ        

   ٚ ٩ٯٔالٝ اٛـٜات هٜا٬ ا٠٤ٛا٪مط ا٠ٛقظاض ٛانٖٛ ٟا٢         .ثـٜت ٛزغلٯل ٰٓال٧ب ُاٮ اَٛاغ

 .٣َقز٢ٰ ٟ٪ٓوز٢ٰ ٢٠ٟ ٯ٠ضٚ اٛشوٗخ ٓب٣٪٣ب

ؽ رغلٯال  ٩ه٬ٜ االكاهح ا٠ٛقظظخ رغلٯل ٰٓل اٛشوٗخ ثول اٛزضجذ ٢ٟ را٪ُو أاو٩  

 .اٰٛٔل ٩كُن اٛوٍ٪ٝ ا٠ٛٔوهح

 (15)انًبدح 
٢ٟ ٧نا اٛٔواه ٯغات هٜا٬ ٗاٚ أاوٗخ ران٢ٰٟ       (6 ٟن هلٝ االفالٙ ثنؽ٘بٝ ا٠ٛبكح 

أع٤جٰخ ٟوفض ٨ٛب ثبٛو٠ٚ ُٮ اٛل٩ٛخ ٨ٛ٩ب ٨ُٰب أٗضو ٢ٟ ُوم هبٟٚ أ١ رزٔالٝ ثـٜات   

٩ُٔاب  ٰٓل ُٮ ٍغٚ أوٗبد اٛزن٢ٰٟ ٛ٘ٚ ُاوم ٟا٢ ُو٩ه٨اب اٛوبٟٜاخ ُاٮ اٛل٩ٛاخ ٩مٛاٖ        

 ٢ٟ (6 ٜٛشو٩ؽ ٩ثبال٩ػبم ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبكح 

٩ٯغت أ١ ٯوُْ ثبٛـٜت ا٠َٛز٤لاد ا٠ٛؤٯلح ٛظؾخ اٛجٰب٣بد اٛا٪اهكح   ،٧نا اٛٔواه 

 :ث٦ ٩ه٬ٜ االفض ا٠َٛز٤لاد اٱرٰخ

 بكح ٰٓل اِٛوم ُٮ اَٛغٚ اٛزغبه٭  ط٪هح ؿجْ انطٚ ٢ٟ أ٨ – 1

َااٰبر٨ٞ ٩ه٤ااب٩ٯ٨٤ٞ ٩ٟواٗااي ٩صٰٔااخ ٟظاالٓخ رجاا٢ٰ أٍاا٠بء ٟاالٯو٭ اِٛااوم ٩ع٤ – 2

 .٩ؽل٩ك ٍٜـبر٨ٞ ٩ٟب ٯِٰل رق٪ٯ٨ٜٞ اكاهح اِٛوم ٩ر٪ٰٓن هٔ٪ك اٛزن٢ٰٟ
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 (14)انًبدح 
ٛزٔالٝ ٠ٛ٘زات اٛا٪ىاهح    ه٬ٜ ٗاٚ أاوٗخ ران٢ٰٟ ٰٟٔالح ُاٮ ٍاغٚ أاوٗبد اٛزان٢ٰٟ ا        

ا٠ٛقزض ٓجٚ أ٨و ه٬ٜ االٓٚ ٢ٟ ربهٯـ ا٣ز٨ابء طاالؽٰخ أا٨بكح اٰٛٔال ٟا٢ ٗاٚ ٍا٤خ        

   ٚ ٩ٯٔالٝ اٛـٜات هٜا٬ ا٠٤ٛا٪مط ا٠ٛقظاض ٛانٖٛ ٟا٢         .ثـٜت ٛزغلٯل ٰٓال٧ب ُاٮ اَٛاغ

 .٣َقز٢ٰ ٟ٪ٓوز٢ٰ ٢٠ٟ ٯ٠ضٚ اٛشوٗخ ٓب٣٪٣ب

ؽ رغلٯال  ٩ه٬ٜ االكاهح ا٠ٛقظظخ رغلٯل ٰٓل اٛشوٗخ ثول اٛزضجذ ٢ٟ را٪ُو أاو٩  

 .اٰٛٔل ٩كُن اٛوٍ٪ٝ ا٠ٛٔوهح

 (15)انًبدح 
٢ٟ ٧نا اٛٔواه ٯغات هٜا٬ ٗاٚ أاوٗخ ران٢ٰٟ       (6 ٟن هلٝ االفالٙ ثنؽ٘بٝ ا٠ٛبكح 

أع٤جٰخ ٟوفض ٨ٛب ثبٛو٠ٚ ُٮ اٛل٩ٛخ ٨ٛ٩ب ٨ُٰب أٗضو ٢ٟ ُوم هبٟٚ أ١ رزٔالٝ ثـٜات   

٩ُٔاب  ٰٓل ُٮ ٍغٚ أوٗبد اٛزن٢ٰٟ ٛ٘ٚ ُاوم ٟا٢ ُو٩ه٨اب اٛوبٟٜاخ ُاٮ اٛل٩ٛاخ ٩مٛاٖ        

 ٢ٟ (6 ٜٛشو٩ؽ ٩ثبال٩ػبم ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبكح 

٩ٯغت أ١ ٯوُْ ثبٛـٜت ا٠َٛز٤لاد ا٠ٛؤٯلح ٛظؾخ اٛجٰب٣بد اٛا٪اهكح   ،٧نا اٛٔواه 

 :ث٦ ٩ه٬ٜ االفض ا٠َٛز٤لاد اٱرٰخ

 بكح ٰٓل اِٛوم ُٮ اَٛغٚ اٛزغبه٭  ط٪هح ؿجْ انطٚ ٢ٟ أ٨ – 1

َااٰبر٨ٞ ٩ه٤ااب٩ٯ٨٤ٞ ٩ٟواٗااي ٩صٰٔااخ ٟظاالٓخ رجاا٢ٰ أٍاا٠بء ٟاالٯو٭ اِٛااوم ٩ع٤ – 2

 .٩ؽل٩ك ٍٜـبر٨ٞ ٩ٟب ٯِٰل رق٪ٯ٨ٜٞ اكاهح اِٛوم ٩ر٪ٰٓن هٔ٪ك اٛزن٢ٰٟ
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أاا٨بكح هٍاا٠ٰخ ثن٣اا٦ ٛااٞ ٯؾ٘ااٞ هٜاا٬ ٟاالٯو اِٛااوم ثؤ٪ثااخ ُااٮ عوٯ٠ااخ ٟقٜااخ     – 3

 .ثبٛشوٍ أ٩ االٟب٣خ ٟن آواه ٢ٟ ا٠ٛلٯو ثن٦٣ ٛٞ ٯَجْ اأ٨به اُال٦ٍ

ه ث٢ٰ اٛشوٗخ ٩اٛ٪ٰٗاٚ ا٠ٛؾٜاٮ   ط٪هح ؿجْ االطٚ ٢ٟ هٔل اٛ٪ٗبٛخ ا٠ٛؾو – 4

ِٜٛااوم ٟؾاالكا ثاا٦ ٤ٟـٔااخ اٛ٪ٗبٛااخ ٟاان طاا٪هح ؿجااْ انطااٚ ٟاا٢ ٧٪ٯااخ اٛ٪ٰٗااٚ أ٩         

ُبما ٗب١ اٛ٪ٰٗٚ أوٗخ ُٰغت أ١ ٯوُْ ط٪هح ؿجْ االطاٚ ٟا٢ هٔال     ،فالطخ ٰٓل٥

اٛشااوٗخ ٩ٟاا٢ أاا٨بكح ٰٓاال٧ب ُااٮ اَٛااغٚ اٛزغاابه٭ ٩ٟاا٢ ٧٪ٯااخ أ٩ فالطااخ ٰٓاال ٗااٚ      

 .أوٯٖ

ؽبٛااخ ٓجاا٪ٙ ؿٜاات اٰٛٔاال ثٰٔاال اِٛااوم ُااٮ اٛظااؾِٰخ     ٩رٔاا٪ٝ االكاهح ا٠ٛقزظااخ ُااٮ 

٩رَاٜٞ اِٛااوم أاا٨بكح ٟج٤ٰااب   ،ا٠ٛقظظاخ ٛشااوٗخ اٛزاان٢ٰٟ ُاٮ ٍااغٚ أااوٗبد اٛزاان٢ٰٟ  

٨ُٰااب اٍااٞ اٛشااوٗخ ٩ه٤اا٪ا١ اِٛااوم ٩هٓااٞ ٰٓاال اٛشااوٗخ ٩ربهٯقاا٦ ٩ُااو٩م اٛزاان٢ٰٟ           

 .ا٠ٛوفض ث٠يا٩ٛز٨ب

اٛشاوٗخ ُاٮ   ٩ر٘٪١ أ٨بكح اٰٛٔل طبٛؾخ ٠ٛلح ٤ٍخ ٩اؽالح اهزجابها ٟا٢ رابهٯـ ٰٓال      

 ٚ ٩هٜاا٬ اٛشااوٗخ اٛزٔاالٝ ثـٜاات ٛزغلٯاال ٰٓاال اِٛااوم ٩ُٔااب ٜٛشااو٩ؽ ٩ثبال٩ػاابم  ،اَٛاغ

 .٢ٟ ٧نا اٛٔواه (14 ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبكح 

٩ه٬ٜ اٛشوٗخ افـبه اٛ٪ىاهح ث٘ٚ رٌٰٰو أ٩ رولٯٚ ٯـوأ هٜا٬ ثٰب٣ابد ؿٜات ٰٓال     

ؽ اِٛااااوم أ٩ اٛ٪صاااابئْ ٩ا٠َٛااااز٤لاد ا٠ٛؤُااااخ ثاااا٦ ٩ٯ٘اااا٪١ االفـاااابه ٩ُٔااااب ٜٛشااااو٩  

 .٢ٟ ٧نا اٛٔواه (8 ٩ثبال٩ػبم ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبكح 

 (16)انًبدح 
ٯغ٪ى ٛ٘ٚ م٭ ٟظٜؾخ ثول كُن اٛوٍ٪ٝ ا٠ٛٔوهح ا١ ٯـٜان هٜا٬ اٛجٰب٣ابد ا٠ٰٛٔالح     

ُٮ ٍغٚ أوٗبد اٛزن٢ٰٟ ٩ه٬ٜ ٟب ر٘٪١ اٛ٪ىاهح ٓل أطلهر٦ ٢ٟ ٓواهاد ُٮ أان١  

 .د أ٩ اٛٔواهاداٛشوٗخ ٩أ١ ٯؾظٚ ه٬ٜ ط٪ه أ٩ َٟزقوعبد ٢ٟ ٧ن٥ اٛجٰب٣ب

 (17)انًبدح 
ٯغت ه٬ٜ ٗٚ أوٗخ رن٢ٰٟ رٞ ٰٓل٧ب ُٮ ٍاغٚ أاوٗبد اٛزان٢ٰٟ أ١ رٔاو١ اٍا٨٠ب      

 .ثوٓٞ ٰٓل٧ب ُٮ اَٛغٚ ُٮ ع٠ٰن ا٠ٛ٘برجبد ٩اٛش٨بكاد ٩اٛ٪صبئْ اٛظبكهح ه٨٤ب

 

 غـــم انشاثــانفظ

 ٍٍـــذ وكالء انتأيــقٍ

 (18)انًبدح 
ٍاغٚ ٩ٗاالء اٛزان٢ٰٟ ل رٰٔال ُٰا٦      ٯول ُٮ االكاهح ا٠ٛقزظخ ٍغٚ فبص ٯ٬٠َ ل 

٩ال ٯغا٪ى ن٭ ٩ٰٗاٚ ران٢ٰٟ     ،أ٠ٍبء ٩ٗالء اٛزن٢ٰٟ ا٠ٛوفض ٨ٛٞ ثبٛو٠ٚ ُٮ اٛل٩ٛاخ 

 .غٚ ا٠ٛنٗ٪هــل ا٦٠ٍ ُٮ اَٛــبؿ٦ ُٮ اٛل٩ٛخ ٟب ٛٞ ٯزٞ ٰٓـــٟيا٩ٛخ ٣ش

٩رِوك ُٮ اَٛغٚ طؾِٰخ فبطخ ٛ٘ٚ ٩ٰٗاٚ ران٢ٰٟ ٯزٔاوه ٓجا٪ٙ ٰٓال٥ رال١٩ ٨ُٰاب        

 .رولٯٚ ٯـوأ ه٨ٰٜب اٛجٰب٣بد اٛزبٰٛخ ٩ٗٚ

 .هٓٞ اٰٛٔل ٩ربهٯق٦ – 1

 .اٍٞ اٛ٪ٰٗٚ – 2

 .اٛش٘ٚ اٛٔب٣٪٣ٮ ٤٠ٛشنح اٛ٪ٰٗٚ – 4
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ُٮ ٍغٚ أوٗبد اٛزن٢ٰٟ ٩ه٬ٜ ٟب ر٘٪١ اٛ٪ىاهح ٓل أطلهر٦ ٢ٟ ٓواهاد ُٮ أان١  

 .د أ٩ اٛٔواهاداٛشوٗخ ٩أ١ ٯؾظٚ ه٬ٜ ط٪ه أ٩ َٟزقوعبد ٢ٟ ٧ن٥ اٛجٰب٣ب

 (17)انًبدح 
ٯغت ه٬ٜ ٗٚ أوٗخ رن٢ٰٟ رٞ ٰٓل٧ب ُٮ ٍاغٚ أاوٗبد اٛزان٢ٰٟ أ١ رٔاو١ اٍا٨٠ب      

 .ثوٓٞ ٰٓل٧ب ُٮ اَٛغٚ ُٮ ع٠ٰن ا٠ٛ٘برجبد ٩اٛش٨بكاد ٩اٛ٪صبئْ اٛظبكهح ه٨٤ب

 

 غـــم انشاثــانفظ

 ٍٍـــذ وكالء انتأيــقٍ

 (18)انًبدح 
ٍاغٚ ٩ٗاالء اٛزان٢ٰٟ ل رٰٔال ُٰا٦      ٯول ُٮ االكاهح ا٠ٛقزظخ ٍغٚ فبص ٯ٬٠َ ل 

٩ال ٯغا٪ى ن٭ ٩ٰٗاٚ ران٢ٰٟ     ،أ٠ٍبء ٩ٗالء اٛزن٢ٰٟ ا٠ٛوفض ٨ٛٞ ثبٛو٠ٚ ُٮ اٛل٩ٛاخ 

 .غٚ ا٠ٛنٗ٪هــل ا٦٠ٍ ُٮ اَٛــبؿ٦ ُٮ اٛل٩ٛخ ٟب ٛٞ ٯزٞ ٰٓـــٟيا٩ٛخ ٣ش

٩رِوك ُٮ اَٛغٚ طؾِٰخ فبطخ ٛ٘ٚ ٩ٰٗاٚ ران٢ٰٟ ٯزٔاوه ٓجا٪ٙ ٰٓال٥ رال١٩ ٨ُٰاب        

 .رولٯٚ ٯـوأ ه٨ٰٜب اٛجٰب٣بد اٛزبٰٛخ ٩ٗٚ

 .هٓٞ اٰٛٔل ٩ربهٯق٦ – 1

 .اٍٞ اٛ٪ٰٗٚ – 2

 .اٛش٘ٚ اٛٔب٣٪٣ٮ ٤٠ٛشنح اٛ٪ٰٗٚ – 4
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 .ه٤٪ا١ ا٠ٛوٗي اٛوئَٰٮ ٩اِٛو٩م ا١ ٩علد – 4

 .اٍٞ ا٠ٛلٯو ٩ٛٔج٦ ٩ع٤َٰز٦ ٩ؽل٩ك ٍٜـبر٦ – 5

 اٍٞ اٛشوٗخ اٛزٮ ٯو٠ٚ ٩ٰٗال ٨ٛب ٩ُو٩م اٛزن٢ٰٟ ا٠ٛوفض ٨ٛب  – 6

 ث٠يا٩ٛز٨ــب       

 .٤ٟـٔخ اٛ٪ٗبٛخ – 7

 .هٓٞ ٩ربهٯـ ٩ع٨خ اٰٛٔل ُٮ اَٛغٚ اٛزغبه٭ – 8

 ٗب١ اٛ٪ٰٗٚ أوٗخ ُزل١٩ ُٮ اَٛغٚ هال٩ح ه٬ٜ مٖٛ اٛجٰب٣بد  ٩اما        

 :اٱرٰخ       

 .٣٪م اٛشوٗخ – 9

 .ٟٔلاه هأً ٟبٙ اٛشوٗخ - 10

 (19)انًبدح 
بئ٨ٞ ُاٮ ٍاغٚ   ه٬ٜ ٩ٗالء اٛزن٢ٰٟ اٛزٔلٝ ٠ٛ٘زت اٛ٪ىاهح ا٠ٛقزض ٛـٜت ٰٓل ا٠ٍ

 .٩ٗالء اٛزن٢ٰٟ

٩ٯٔلٝ اٛـٜت ه٬ٜ ا٠٤ٛ٪مط ا٠ٛقظاض ٛانٖٛ ٟا٢ ٣َاقز٢ٰ ٟا٪ٓوز٢ٰ ٟا٢ اٛـبٛات        

ٟؤُب ث٦ ا٠َٛز٤لاد ا٠ٛؤٯلح ٛظاؾخ اٛجٰب٣ابد اٛا٪اهكح ثا٦ ٩هٜا٬ االفاض ا٠َٛاز٤لاد        

 :اٱرٰخ

                طاا٪هح ؿجااْ االطااٚ ٟاا٢ أاا٨بكح ٰٓاال اٛ٪ٰٗااٚ ُااٮ اَٛااغٚ اٛزغاابه٭ ٟاان            – 1

 .االطٚ ٢ٟ هٔل اٛشوٗخ اما ٗب١ اٛ٪ٰٗٚ أوٗخؿجْ  ط٪هح

طاا٪هح ؿجااْ االطااٚ ٟاا٢ فالطااخ اٰٛٔاال أ٩ ا٨ٛ٪ٯااخ ٜٛ٪ٰٗااٚ أ٩ ٗااٚ أااوٯٖ      – 2

 .ثؾَت االؽ٪اٙ

أاا٨بكح هٍاا٠ٰخ ثاان١ اٛ٪ٰٗااٚ أ٩ ٗااٚ أااوٯٖ ٟاا٢ اٛشااوٗبء ا٠ٛزؼااب٢ٰ٤ٟ ُااٮ        – 3

ٛٞ ٯَجْ اٛؾ٘ٞ ه٦ٰٜ ُٮ عوٯ٠خ ٟقٜخ ثبٛشوٍ  ،أوٗبد انأقبص ثؾَت االؽ٪اٙ

 .٣خ ٟن آواه ٦٤ٟ ثن٦٣ ٛٞ ٯَجْ اُال٦ٍأ٩ االٟب

 .ط٪هح ؿجْ انطٚ ٢ٟ هٔل اٯغبه ٟٔو ه٠ٚ اٛ٪ٰٗٚ – 4

 .وٗخ اٛزن٢ٰٟـــط٪هح ؿجْ انطٚ ٢ٟ هٔل اٛ٪ٗبٛخ ا٠ٛجوٝ ث٢ٰ اٛ٪ٰٗٚ ٩أ – 5

٩ه٬ٜ ٟ٘زت اٛ٪ىاهح ا٠ٛقازض أ١ ٯزؾٔاْ ٓجاٚ اٍازالٝ اٛـٜات ٟا٢ أ١ ٟٔلٟا٦ ٓال         

 .ٝ ٧نا اٛٔواهٓبٝ ثنكاء اٛوٍ٪ٝ ا٠ٛٔوهح ٩ُٔب نؽ٘ب

 (20)انًبدح 
رٔ٪ٝ االكاهح ا٠ٛقزظخ ثِؾض اٛـٜت ٨ٛ٩ب فاالٙ ف٠َاخ هشاو ٯ٪ٟاب ٟا٢ رابهٯـ       

رٔلٯ٦٠ ا١ رـٜت ٢ٟ ٟٔلٝ اٛـٜت اٍز٠٘بٙ ٟب رو٫ ػو٩هح ر٪اُو٥ ٢ٟ َٟاز٤لاد أ٩  

 .ثٰب٣بد فالٙ ٨ٟٜخ ال رغب٩ى ف٠َخ هشو ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ االفـبه

فاالٙ ٟالح ال رغاب٩ى ف٠َاخ هشاو       ٩ه٬ٜ االكاهح ا٠ٛقزظاخ أ١ رجاذ ُاٮ اٛـٜات    

 ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ رٔلٯ٦٠ أ٩ ٢ٟ ربهٯـ ا٣ٔؼبء ا٨٠ٜٛخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ 
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                طاا٪هح ؿجااْ االطااٚ ٟاا٢ أاا٨بكح ٰٓاال اٛ٪ٰٗااٚ ُااٮ اَٛااغٚ اٛزغاابه٭ ٟاان            – 1

 .االطٚ ٢ٟ هٔل اٛشوٗخ اما ٗب١ اٛ٪ٰٗٚ أوٗخؿجْ  ط٪هح

طاا٪هح ؿجااْ االطااٚ ٟاا٢ فالطااخ اٰٛٔاال أ٩ ا٨ٛ٪ٯااخ ٜٛ٪ٰٗااٚ أ٩ ٗااٚ أااوٯٖ      – 2

 .ثؾَت االؽ٪اٙ

أاا٨بكح هٍاا٠ٰخ ثاان١ اٛ٪ٰٗااٚ أ٩ ٗااٚ أااوٯٖ ٟاا٢ اٛشااوٗبء ا٠ٛزؼااب٢ٰ٤ٟ ُااٮ        – 3

ٛٞ ٯَجْ اٛؾ٘ٞ ه٦ٰٜ ُٮ عوٯ٠خ ٟقٜخ ثبٛشوٍ  ،أوٗبد انأقبص ثؾَت االؽ٪اٙ

 .٣خ ٟن آواه ٦٤ٟ ثن٦٣ ٛٞ ٯَجْ اُال٦ٍأ٩ االٟب

 .ط٪هح ؿجْ انطٚ ٢ٟ هٔل اٯغبه ٟٔو ه٠ٚ اٛ٪ٰٗٚ – 4

 .وٗخ اٛزن٢ٰٟـــط٪هح ؿجْ انطٚ ٢ٟ هٔل اٛ٪ٗبٛخ ا٠ٛجوٝ ث٢ٰ اٛ٪ٰٗٚ ٩أ – 5

٩ه٬ٜ ٟ٘زت اٛ٪ىاهح ا٠ٛقازض أ١ ٯزؾٔاْ ٓجاٚ اٍازالٝ اٛـٜات ٟا٢ أ١ ٟٔلٟا٦ ٓال         

 .ٝ ٧نا اٛٔواهٓبٝ ثنكاء اٛوٍ٪ٝ ا٠ٛٔوهح ٩ُٔب نؽ٘ب

 (20)انًبدح 
رٔ٪ٝ االكاهح ا٠ٛقزظخ ثِؾض اٛـٜت ٨ٛ٩ب فاالٙ ف٠َاخ هشاو ٯ٪ٟاب ٟا٢ رابهٯـ       

رٔلٯ٦٠ ا١ رـٜت ٢ٟ ٟٔلٝ اٛـٜت اٍز٠٘بٙ ٟب رو٫ ػو٩هح ر٪اُو٥ ٢ٟ َٟاز٤لاد أ٩  

 .ثٰب٣بد فالٙ ٨ٟٜخ ال رغب٩ى ف٠َخ هشو ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ االفـبه

فاالٙ ٟالح ال رغاب٩ى ف٠َاخ هشاو       ٩ه٬ٜ االكاهح ا٠ٛقزظاخ أ١ رجاذ ُاٮ اٛـٜات    

 ٯ٪ٟب ٢ٟ ربهٯـ رٔلٯ٦٠ أ٩ ٢ٟ ربهٯـ ا٣ٔؼبء ا٨٠ٜٛخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ 
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٩ه٨ٰٜب ُٮ ؽبٛاخ هُاغ اٛـٜات أ١ رقـاو ٟٔلٟا٦ ثٔاواه اٛاوُغ         ،اِٛٔوح اَٛبثٔخ

 .ث٘زبة َٟغٚ

 (21)انًبدح 
ت رٔ٪ٝ االكاهح ا٠ٛقزظخ ُٮ ؽبٛخ ٓج٪ٙ ؿٜت اٰٛٔل ثٰٔل اٍٞ اٛ٪ٰٗٚ ٩ثٰب٣بد اٛـٜا 

٩رَااٜٞ اٛ٪ٰٗااٚ اؽاال٫ ٣َااـ ؿٜاات اٰٛٔاال ٟؤأااوا ه٨ٰٜااب       ،ُااٮ ٍااغٚ ٩ٗااالء اٛزاان٢ٰٟ  

ثؾظ٪ٙ اٰٛٔل ٩ه٠ٓا٦ ٩ربهٯقا٦ ٟان أا٨بكح ثٰٔال٥ ُاٮ اَٛاغٚ ٟج٤ٰاب ٨ُٰاب اٍاٞ اٛ٪ٰٗاٚ            

٩ه٤٪ا٦٣ ٩ربهٯـ ٰٓل٥ ُٮ اَٛغٚ ٩هٓٞ اٰٛٔال ٩أ٣ا٪ام اٛزان٢ٰٟ ا٠ٛظاوػ ٛا٦ ث٠يا٩ٛز٨اب       

و اَٛااٜـخ ا٠ٛقزظااخ ُااٮ االٟاابهح ٩اٍااٞ أااوٗخ اٛزاان٢ٰٟ اٛزااٮ ٯاايا٩ٙ ٛؾَاابث٨ب ٩رقـاا 

 .ا٠ٛو٤ٰخ ث٤َقخ ٢ٟ أ٨بكح اٰٛٔل

 .٩ر٘٪١ أ٨بكح اٰٛٔل طبٛؾخ ٠ٛلح ٤ٍخ ٩اؽلح اهزجبها ٢ٟ ربهٯـ اٰٛٔل ُٮ اَٛغٚ

 (22)انًبدح 
ه٬ٜ ٩ٰٗاٚ اٛزان٢ٰٟ ا١ ٯقـاو اٛا٪ىاهح ث٘اٚ روالٯٚ أ٩ رٌٰٰاو ٯـاوأ هٜا٬ ثٰب٣ابد           

به ث٠٪عت ؿٜت رنأٰو ٯٔالٝ اٛا٬   ٩ٯ٘٪١ االفـ .ؿٜت اٰٛٔل أ٩ ا٠َٛز٤لاد ا٠ٛؤُخ ث٦

ٟ٘زاات اٛاا٪ىاهح ا٠ٛقاازض فااالٙ صالصاا٢ٰ ٯ٪ٟااب ٟاا٢ ؽاال٩س اٛزواالٯٚ أ٩ اٛزٌٰٰااو هٜاا٬    

ا٠٤ٛاا٪مط ا٠ٛقظااض ٛاانٖٛ ٟاا٢ ٣َااقز٢ٰ ٟاا٪ٓوز٢ٰ ٟاا٢ اٛ٪ٰٗااٚ ٟؤُااب ثاا٦ ا٠َٛااز٤لاد  

 .ا٠ٛؤٯلح ٛظؾخ اٛجٰب٣بد اٛ٪اهكح ث٦ ٩االٯظبٙ اٛلاٙ ه٬ٜ ٍلاك اٛوٍ٪ٝ ا٠ٛٔوهح

خ ُٮ ؽبٛاخ ٓجا٪ٙ ؿٜات اٛزنأاٰو ثزوالٯٚ أ٩ رٌٰٰاو اٛجٰب٣ابد        ٩رٔ٪ٝ االكاهح ا٠ٛقزظ

٩ٯشابه ُاٮ ٧ابٟش     ،ا٠ٰٛٔلح ُٮ اَٛغٚ ثشـت رٜٖ اٛجٰب٣بد ٩رل٩ٯ٢ اٛجٰب٣بد اٛغلٯالح 

 .اَٛغٚ ا٬ٛ ربهٯـ اٛزنأٰو ٩ا٠َٛز٤ل ا٠ٛؤٯل ٦ٛ

٩ٯَٜٞ اٛ٪ٰٗٚ اؽل٫ ٣َقزٮ اٛـٜت ٟؤأاوا ه٨ٰٜاب ثؾظا٪ٙ اٛزنأاٰو ثبٛزوالٯٚ أ٩      

 .اٛزٌٰٰو ٩ربهٯق٦

 (23)نًبدح ا
هٜاا٬ ٩ٗااالء اٛزاان٢ٰٟ ا٠ٰٛٔاالٯ٢ ُااٮ ٍااغٚ ٩ٗااالء اٛزاان٢ٰٟ اٛزٔاالٝ ٠ٛ٘زاات اٛاا٪ىاهح   

ا٠ٛقزض ٓجٚ صالص٢ٰ ٯ٪ٟب ه٬ٜ انٓٚ ٢ٟ ربهٯـ ا٣ز٨بء طالؽٰخ أ٨بكح اٰٛٔل ٟا٢ ٗاٚ   

٩ٯٔلٝ اٛـٜت ه٬ٜ ا٠٤ٛ٪مط ا٠ٛقظض ٛانٖٛ ٟا٢    .٤ٍخ ثـٜت ٛزغلٯل اٰٛٔل ُٮ اَٛغٚ

 .٣َقز٢ٰ ٟ٪ٓوز٢ٰ ٢ٟ اٛ٪ٰٗٚ

االكاهح ا٠ٛقزظااخ رغلٯاال ٰٓاال اٛ٪ٰٗااٚ ُااٮ اَٛااغٚ ثواال اٛزضجااذ ٟاا٢ راا٪ُو      ٩هٜاا٬ 

 .أو٩ؽ اٛزغلٯل ٩كُن اٛوٍ٪ٝ ا٠ٛٔوهح

 (24)انًبدح 
ه٬ٜ ٩ٗالء اٛزن٢ٰٟ ا٠ٛوفض ٨ٛٞ ثبٛو٠ٚ ُاٮ اٛل٩ٛاخ ٓجاٚ اٛو٠اٚ ثنؽ٘ابٝ اٛٔاب٣٪١       

ا١ ٯزٔلٟ٪ا ٠ٛ٘زت اٛ٪ىاهح ا٠ٛقزض ٛـٜت ٰٓال٧ٞ ُاٮ ٍاغٚ     .٤َٛ1984ٝخ  (9 هٓٞ 

 .زن٩٢ٰٟٗالء اٛ

٩ٯغت أ١ ٯٔلٝ اٛـٜت فالٙ ٟلح ال رغب٩ى ٍازخ أأا٨و ٟا٢ رابهٯـ اٛو٠اٚ ثنؽ٘ابٝ       

َٟااز٪ُٰب ٜٛشااو٩ؽ ٩٩ُٔااب ٛال٩ػاابم ا٤٠ٛظاا٪ص      .1984َٝٛاا٤خ  (9 اٛٔااب٣٪١ هٓااٞ  

 .ه٨ٰٜب ُٮ اٛٔب٣٪١ ا٠ٛنٗ٪ه ٧٩نا اٛٔواه

 (25)انًبدح 
ٓٞ ٯغت ه٬ٜ ٗٚ ٩ٰٗٚ رن٢ٰٟ رٞ ٰٓل٥ ُٮ ٍغٚ ٩ٗالء اٛزن٢ٰٟ أ١ ٯٔاو١ اٍا٦٠ ثاو   

 .بكهح ه٦٤ــٰٓل٥ ُٮ اَٛغٚ ُٮ ع٠ٰن ا٠ٛ٘برجبد ٩اٛش٨بكاد ٩اال٩هاّ اٛظ
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٩ٯَٜٞ اٛ٪ٰٗٚ اؽل٫ ٣َقزٮ اٛـٜت ٟؤأاوا ه٨ٰٜاب ثؾظا٪ٙ اٛزنأاٰو ثبٛزوالٯٚ أ٩      

 .اٛزٌٰٰو ٩ربهٯق٦

 (23)نًبدح ا
هٜاا٬ ٩ٗااالء اٛزاان٢ٰٟ ا٠ٰٛٔاالٯ٢ ُااٮ ٍااغٚ ٩ٗااالء اٛزاان٢ٰٟ اٛزٔاالٝ ٠ٛ٘زاات اٛاا٪ىاهح   

ا٠ٛقزض ٓجٚ صالص٢ٰ ٯ٪ٟب ه٬ٜ انٓٚ ٢ٟ ربهٯـ ا٣ز٨بء طالؽٰخ أ٨بكح اٰٛٔل ٟا٢ ٗاٚ   

٩ٯٔلٝ اٛـٜت ه٬ٜ ا٠٤ٛ٪مط ا٠ٛقظض ٛانٖٛ ٟا٢    .٤ٍخ ثـٜت ٛزغلٯل اٰٛٔل ُٮ اَٛغٚ

 .٣َقز٢ٰ ٟ٪ٓوز٢ٰ ٢ٟ اٛ٪ٰٗٚ

االكاهح ا٠ٛقزظااخ رغلٯاال ٰٓاال اٛ٪ٰٗااٚ ُااٮ اَٛااغٚ ثواال اٛزضجااذ ٟاا٢ راا٪ُو      ٩هٜاا٬ 

 .أو٩ؽ اٛزغلٯل ٩كُن اٛوٍ٪ٝ ا٠ٛٔوهح

 (24)انًبدح 
ه٬ٜ ٩ٗالء اٛزن٢ٰٟ ا٠ٛوفض ٨ٛٞ ثبٛو٠ٚ ُاٮ اٛل٩ٛاخ ٓجاٚ اٛو٠اٚ ثنؽ٘ابٝ اٛٔاب٣٪١       

ا١ ٯزٔلٟ٪ا ٠ٛ٘زت اٛ٪ىاهح ا٠ٛقزض ٛـٜت ٰٓال٧ٞ ُاٮ ٍاغٚ     .٤َٛ1984ٝخ  (9 هٓٞ 

 .زن٩٢ٰٟٗالء اٛ

٩ٯغت أ١ ٯٔلٝ اٛـٜت فالٙ ٟلح ال رغب٩ى ٍازخ أأا٨و ٟا٢ رابهٯـ اٛو٠اٚ ثنؽ٘ابٝ       

َٟااز٪ُٰب ٜٛشااو٩ؽ ٩٩ُٔااب ٛال٩ػاابم ا٤٠ٛظاا٪ص      .1984َٝٛاا٤خ  (9 اٛٔااب٣٪١ هٓااٞ  

 .ه٨ٰٜب ُٮ اٛٔب٣٪١ ا٠ٛنٗ٪ه ٧٩نا اٛٔواه

 (25)انًبدح 
ٓٞ ٯغت ه٬ٜ ٗٚ ٩ٰٗٚ رن٢ٰٟ رٞ ٰٓل٥ ُٮ ٍغٚ ٩ٗالء اٛزن٢ٰٟ أ١ ٯٔاو١ اٍا٦٠ ثاو   

 .بكهح ه٦٤ــٰٓل٥ ُٮ اَٛغٚ ُٮ ع٠ٰن ا٠ٛ٘برجبد ٩اٛش٨بكاد ٩اال٩هاّ اٛظ
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 ســـم انخبيـــانفظ

 ٍٍـــشكبد انتأيــىال شــاي

 (26)انًبدح 
، (41 رَزض٠و انٟ٪اٙ اٛ٪اعت االؽزِبف ث٨ب كافاٚ اٛل٩ٛاخ ر٤ِٰانا الؽ٘ابٝ ا٠ٛا٪اك      

 :اٱرٮ٦ ـــه٬ٜ اٛ٪ع .٤َٛ1984ٝخ  (9 ٢ٟ اٛٔب٣٪١ هٓٞ  (45 ، (44 

٪ ه٬ٜ انٓٚ ُٮ ٩كائن ٣ٔلٯاخ ُاٮ ا٠ٛظابهٍ اٛوبٟٜاخ ُاٮ اٛل٩ٛاخ ٩ه٤ال         25 – 1

ؽَبة ٠ٰٓخ ٧ن٥ اٛ٪كائن رؤفن ُٮ االهزجبه اٛ٪كائن ا٤ٛٔلٯاخ اٛزاٮ راٞ اٯالاه٨ب ُاٮ أؽال       

٢ٟ اٛٔب٣٪١ ا٠ٛشبه اٰٛا٦ ثؾٰاش    41ا٠ٛظبهٍ اٛوبٟٜخ ُٮ اٛل٩ٛخ ر٤ِٰنا نؽ٘بٝ ا٠ٛبكح 

 .ٯوزل ثنٯ٠٨ب أٗضو

 .خ ُٮ اٛل٩ٛخــ٪ ه٬ٜ انٗضو ُٮ ؽَبة عبه٭ ٛل٫ ا٠ٛظبهٍ اٛوبٟٜ 10 – 2

٪ ه٬ٜ االٗضو ُٮ ا٨ٍٞ ٤ٍ٩لاد أوٗبد َٟب٠٧خ ُٮ اٛل٩ٛاخ اما ٗب٣اذ    25 – 3

 .اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ر٠َؼ ثنٖٛ

٪ ه٬ٜ انٗضاو ُاٮ أ٩هاّ ٟبٰٛاخ أع٤جٰاخ ٍا٪اء ٗب٣اذ ٍا٤لاد ؽ٘٪ٟابد          25 – 4

أ٩ اٍا٨ٞ ٩ٍا٤لاد    ،ٰئابد ك٩ٰٛاخ  أ٩ ٍا٤لاد ٧  ،أع٤جٰخ أ٩ أ٩هاّ ٟبٰٛخ ٟؼا٠٪٣خ ٨٤ٟاب  

أااوٗبد َٟااب٠٧خ أع٤جٰااخ ٯ٪اُااْ ه٨ٰٜااب ٩ٰٗااٚ ٩ىاهح االٓزظاابك ٩اٛزغاابهح هٜاا٬ أال      

٪ ٢ٟ اع٠بٛٮ االٟ٪اٙ ا٠ٛ٪كِاخ ُاٮ اال٩هاّ    40رغب٩ى ٠ٰٓخ انٟ٪اٙ ا٠ٛ٪كِخ ٨ُٰب 

 .ا٠ٛبٰٛخ انع٤جٰخ

اٛجبٓٮ ُٮ ٤ٍلاد رظله٧ب ؽ٘٪ٟخ اٛل٩ٛخ أ٩ ٟؼ٠٪٣خ ٨٤ٟب أ٩ ُٮ هٔابهاد   – 5

ٟج٤ٰخ ُٮ اٛل٩ٛخ ا٩ ُٮ ٓو٩ع ٟؼا٠٪٣خ ثاو٢٧ ٟا٢ اٛلهعاخ اال٩ٛا٬ هٜا٬ هٔابهاد        

ٟج٤ٰخ ُٮ اٛل٩ٛخ هٜا٬ أال ٯيٯال ٟجٜاي اٛٔاوع هٜا٬ صٜضاٮ ا٠ٰٔٛاخ ا٠ٛٔالهح ٜٛؤابه ٩ُٔاب           

أ٩ ُٮ ٓو٩ع هٜا٬ ٩صابئْ    ،ٛزٔبهٯو اٛقجواء ٗٚ مٖٛ ثشوؽ أ١ ر٠َؼ اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ثنٖٛ

يا٩ٙ ه٠ٰٜاابد اٛزاان٢ٰٟ هٜاا٬ اٛؾٰاابح اٛزاان٢ٰٟ هٜاا٬ اٛؾٰاابح ُااٮ ؽبٛااخ اٛشااوٗبد اٛزااٮ راا 

 .٩االكفبه ٩ر٘٪ٯ٢ االٟ٪اٙ ه٬ٜ أال ٯيٯل ٟجٜي اٛٔوع ه٢ ٠ٰٓخ اٍزوكاك اٛ٪صٰٔخ

 (27)انًبدح 
٢ٟ ا٠ٛبكح اَٛبثٔخ ٯغ٪ى ٛشوٗبد اٛزن٢ٰٟ ا٠ٛاوفض ٨ٛاب    4اٍزض٤بء ٢ٟ ٣ض اٛج٤ل 

اٛزياٟابد  ث٠يا٩ٛخ ه٠ٰٜبد اٛزن٢ٰٟ ه٬ٜ اٛؾٰبح ٩االكفبه ٩ر٘٪ٯ٢ االٟ٪اٙ اٛزٮ ٛلٯ٨ب 

٣بأاائخ هاا٢ ٩صاابئْ راان٢ٰٟ ٟجوٟااخ كافااٚ اٛل٩ٛااخ ثو٠ٜااخ أع٤جٰااخ أ١ ريٯاال ٠ٰٓااخ االٟاا٪اٙ  

ا٠َٛازض٠وح رـجٰٔاب ٛاا٤ض ٧انا اٛج٤اال ث٠اب ٯا٪اى٭ االٛزياٟاابد ا٤ٛبأائخ ٟاا٢ ٧ان٥ اٛ٪صاابئْ        

 .ه٬ٜ أال ريٯل ٧ن٥ االٟ٪اٙ ه٢ ػوَ اٛؾل٩ك ا٠َ٠ٛ٪ػ ث٨ب ٩ا٠ٛ٪ػؾخ ث٤ٌِ اٛج٤ل

٣زِبم ٢ٟ االٍزض٤بء ا٠ٛشبه ا٦ٰٛ ُٮ اِٛٔوح اَٛبثٔخ ٩ه٬ٜ ٗٚ أوٗخ رن٢ٰٟ روٯل اال

  ْ ٩ٯغاا٪ى  ،أ١ رٔالٝ ٛااالكاهح ا٠ٛقزظااخ ثٰب٣ااب ثزٔاالٯو االؽزٰابؿٮ اٛؾَاابثٮ ٨ٛاان٥ اٛ٪صاابئ

ٛااالكاهح ا٠ٛقزظااخ أ١ رـٜاات ثٰب٣اابد اػاابُٰخ هاا٢ ٧اان٥ اٛ٪صاابئْ ٠ٜٗااب هأد ػااو٩هح  

 ٛنٖٛ.

 (28)انًبدح 
/  17اه اٛا٪ىاه٭ هٓاٞ   ث٠٪عات ا٠ٛابكح اال٩ٛا٬ ٟا٢ اٛٔاو      (28هلٙ ٣اض ا٠ٛابكح    
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اٛجبٓٮ ُٮ ٤ٍلاد رظله٧ب ؽ٘٪ٟخ اٛل٩ٛخ أ٩ ٟؼ٠٪٣خ ٨٤ٟب أ٩ ُٮ هٔابهاد   – 5

ٟج٤ٰخ ُٮ اٛل٩ٛخ ا٩ ُٮ ٓو٩ع ٟؼا٠٪٣خ ثاو٢٧ ٟا٢ اٛلهعاخ اال٩ٛا٬ هٜا٬ هٔابهاد        

ٟج٤ٰخ ُٮ اٛل٩ٛخ هٜا٬ أال ٯيٯال ٟجٜاي اٛٔاوع هٜا٬ صٜضاٮ ا٠ٰٔٛاخ ا٠ٛٔالهح ٜٛؤابه ٩ُٔاب           

أ٩ ُٮ ٓو٩ع هٜا٬ ٩صابئْ    ،ٛزٔبهٯو اٛقجواء ٗٚ مٖٛ ثشوؽ أ١ ر٠َؼ اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ثنٖٛ

يا٩ٙ ه٠ٰٜاابد اٛزاان٢ٰٟ هٜاا٬ اٛؾٰاابح اٛزاان٢ٰٟ هٜاا٬ اٛؾٰاابح ُااٮ ؽبٛااخ اٛشااوٗبد اٛزااٮ راا 

 .٩االكفبه ٩ر٘٪ٯ٢ االٟ٪اٙ ه٬ٜ أال ٯيٯل ٟجٜي اٛٔوع ه٢ ٠ٰٓخ اٍزوكاك اٛ٪صٰٔخ

 (27)انًبدح 
٢ٟ ا٠ٛبكح اَٛبثٔخ ٯغ٪ى ٛشوٗبد اٛزن٢ٰٟ ا٠ٛاوفض ٨ٛاب    4اٍزض٤بء ٢ٟ ٣ض اٛج٤ل 

اٛزياٟابد  ث٠يا٩ٛخ ه٠ٰٜبد اٛزن٢ٰٟ ه٬ٜ اٛؾٰبح ٩االكفبه ٩ر٘٪ٯ٢ االٟ٪اٙ اٛزٮ ٛلٯ٨ب 

٣بأاائخ هاا٢ ٩صاابئْ راان٢ٰٟ ٟجوٟااخ كافااٚ اٛل٩ٛااخ ثو٠ٜااخ أع٤جٰااخ أ١ ريٯاال ٠ٰٓااخ االٟاا٪اٙ  

ا٠َٛازض٠وح رـجٰٔاب ٛاا٤ض ٧انا اٛج٤اال ث٠اب ٯا٪اى٭ االٛزياٟاابد ا٤ٛبأائخ ٟاا٢ ٧ان٥ اٛ٪صاابئْ        

 .ه٬ٜ أال ريٯل ٧ن٥ االٟ٪اٙ ه٢ ػوَ اٛؾل٩ك ا٠َ٠ٛ٪ػ ث٨ب ٩ا٠ٛ٪ػؾخ ث٤ٌِ اٛج٤ل

٣زِبم ٢ٟ االٍزض٤بء ا٠ٛشبه ا٦ٰٛ ُٮ اِٛٔوح اَٛبثٔخ ٩ه٬ٜ ٗٚ أوٗخ رن٢ٰٟ روٯل اال

  ْ ٩ٯغاا٪ى  ،أ١ رٔالٝ ٛااالكاهح ا٠ٛقزظااخ ثٰب٣ااب ثزٔاالٯو االؽزٰابؿٮ اٛؾَاابثٮ ٨ٛاان٥ اٛ٪صاابئ

ٛااالكاهح ا٠ٛقزظااخ أ١ رـٜاات ثٰب٣اابد اػاابُٰخ هاا٢ ٧اان٥ اٛ٪صاابئْ ٠ٜٗااب هأد ػااو٩هح  

 ٛنٖٛ.

 (28)انًبدح 
/  17اه اٛا٪ىاه٭ هٓاٞ   ث٠٪عات ا٠ٛابكح اال٩ٛا٬ ٟا٢ اٛٔاو      (28هلٙ ٣اض ا٠ٛابكح    
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 :٩أطجؼ ه٬ٜ اٛش٘ٚ اٛزبٛٮ

ه٬ٜ ٗٚ أوٗخ رن٢ٰٟ أ١ ر٪كم ُٮ ٟظوٍ أ٩ أٗضو ٢ٟ ا٠ٛظابهٍ اٛوبٟٜاخ    - 1

ُٮ اٛل٩ٛخ انٟ٪اٙ ا٤ٛٔلٯخ ٩ان٩هاّ ا٠ٛبٰٛخ اٛزاٮ ر٘ا٪١ عايءا ٟا٢ انٟا٪اٙ اٛ٪اعات       

٢ٟ اٛٔاب٣٪١ هٓاٞ    (45 ، (44 ، (41 بف ث٨ب كافٚ اٛل٩ٛخ ر٤ِٰنا الؽ٘بٝ ا٠ٛ٪اك االؽزِ

 .٢ٟ ٧نا اٛٔواه (26 ٩ا٠ٛبكح  .٤َٛ1984ٝخ  (9 

هٜاا٬ أااوٗخ اٛزاان٢ٰٟ ا١ رٔاالٝ ٛااالكاهح ا٠ٛقزظااخ رو٨االا ٟاا٢ ا٠ٛظااوٍ أ٩        – 2

ب ا٠ٛظبهٍ ا٠ٛشبه ا٨ٰٛب ثٔج٪٦ٛ االٛزياٝ اٛزبٛٮ ٠ُٰب ٯزوْٜ ثبٛ٪كٯوخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜا 

 :  .٤َٛ1984ٝخ  ٢ٟ9 ٢ٟ اٛٔب٣٪١ هٓٞ  41ُٮ ا٠ٛبكح 

أ٩ ُاٮ أ٭ عايء ٨٤ٟاب اال ث٠ٔزؼا٬ ؽ٘اٞ ٓؼابئٮ        هلٝ اٛزظوٍ ُٮ اٛ٪كٯواخ  –أ 

٨٣بئٮ طبكه ٢ٟ اؽل٫ ٟؾبٗٞ اٛل٩ٛخ أ٩ ثبم١ ٗزابثٮ ٟا٢ ٩ىٯاو االٓزظابك ٩اٛزغابهح      

 .أ٩ ٢ٟ ٯق٪٦ٛ

أ٩ اٍازجلا٨ٛب  هلٝ ا٠َٛبػ ٛشوٗخ اٛزن٢ٰٟ ثَؾت اٛ٪كٯواخ أ٩ أ٭ عايء ٨٤ٟاب     –ة 

 .ث٪كٯوخ أفو٫ اال ث٠٪أُخ َٟجٔخ ٢ٟ ٩ىٯو االٓزظبك ٩اٛزغبهح أ٩ ٢ٟ ٯق٪٦ٛ

افـابه االكاهح ا٠ٛقزظااخ ها٢ ٗااٚ رواالٯٚ ٯـاوأ هٜاا٬ ر٘ا٪ٯ٢ اٛ٪كٯوااخ ُاا٪ه      –ط 

 .ؽل٩ص٦

افـبه االكاهح ا٠ٛقزظخ فاالٙ أا٨و ٯ٤ابٯو ٟا٢ ٗاٚ ٍا٤خ ثجٰاب١ ٟ٪ٓان هٰٜا٦           –ك 

كٯَا٠جو ٟا٢    31ٯقض اٛ٪كٯوخ ٠ٗاب ٧اٮ ُاٮ     ٦٤ٟ ثنٟ٪اٙ اٛشوٗخ ا٠ٛ٪كهخ ٛلٯ٦ ٠ُٰب

ا٤َٛخ اَٛبثٔخ ٟن رو٨ل٥ ثزٔلٯٞ ع٠ٰن اٛجٰب٣ابد اٛزاٮ ٓال رـٜج٨اب ٤ٟا٦ االكاهح ا٠ٛقزظاخ       

 .ه٢ اٛ٪كٯوخ

ٟا٢ ٧انا اٛٔاواه ٩اٛان٭      (38 ٟا٢ ا٠ٛابكح    (5 ٟن هلٝ االفالٙ ثبؽ٘بٝ اٛج٤ال   – 3

ٟ٪اٙ اٛزٮ رؾازِق ث٨اب   ثبن ٛشوٗخ ا٬ٛ االكاهح ا٠ٛقزظخ ثٰب٣بٯٔؼ٬ ثنؽ٘بٝ ثن١ رٔلٝ ا

 ،ٟاا٢ اَٛاا٤خ اَٛاابثٔخ 12/  31اٛشااوٗخ كافااٚ اٛل٩ٛااخ هاا٢ اَٛاا٤خ ا٠ٛبٰٛااخ ا٤٠ٛز٨ٰااخ ُااٮ  

ٯغت ه٬ٜ ٗٚ أوٗخ رن٢ٰٟ أ١ رٔلٝ ا٬ٛ االكاهح ا٠ٛقزظخ فالٙ أ٨و ٯ٪ٰٛخ ٟا٢ ٗاٚ   

ها٢ ٣ِاٌ اَٛا٤خ     6/  ٤ٍ30خ ثٰب٣ب ثبنٟ٪اٙ اٛزٮ رؾزِق ث٨ب اٛشوٗخ كافٚ اٛل٩ٛخ ُٮ 

٩ا٠ٛابكح   .٤َٛ1984ٝخ  (9 ٢ٟ اٛٔب٣٪١ هٓٞ  (45 ، (44 ، (41 ٪اك ٩ُٔب نؽ٘بٝ ا٠ٛ

ٟاا٢ ٧اانا اٛٔااواه هٜاا٬ أ١ ر٘اا٪١ رٜااٖ انٟاا٪اٙ ٟٔااله٥ ؽَاات اٛزِظااٰٚ اٛاا٪اهك     (26 

٩ٯغات أ١ ٯ٘ا٪١ اٛجٰاب١ ا٠ٛشابه اٰٛا٦ ٟ٪ٓواب هٰٜا٦ ٟا٢          .٢ٟ ٧انا اٛٔاواه   (31 ثب٠ٛبكح 

ِ٪ػا٢ٰ ثابٛز٪ٰٓن   ٓجٚ هئٌٰ ٟغٌٜ اكاهح اٛشاوٗخ ٩اؽال اهؼابء ٟغٜاٌ اكاهر٨اب ا٠ٛ     

٩أ١ ٯاازٞ  ،أ٩ ٟاالٯو اِٛااوم اما ٗب٣ااذ اٛشااوٗخ ُوهااب ٛشااوٗخ اع٤جٰااخ أ٩ ٩ٗااٰال ه٨٤ااب      

اٛزظلٯْ ه٬ٜ اٛجٰب١ ا٠ٛشبه ا٦ٰٛ ٟا٢ ٓجاٚ ٟواعان ؽَابثبد اٛشاوٗخ ٟان أا٨بكح ٤ٟا٦         

ثن١ ثٰب١ انٟ٪اٙ اٛ٪اعت االؽزِابف ث٨اب كافاٚ اٛل٩ٛاخ ٓال أهال هٜا٬ اٛ٪عا٦ اٛظاؾٰؼ          

 .٤َٛ1984ٝخ  (9 ٢ٟ اٛٔب٣٪١ هٓٞ  (45 ، (44 ، (41 ٩٩ُٔب نؽ٘بٝ ا٠ٛ٪اك 

 (29)انًبدح 
ٯغاات هٜاا٬ ٗااٚ أااوٗخ راان٢ٰٟ أ١ رااو٢٧ اٛؤاابه اٛاان٭ ٯ٘اا٪١ عاايءا ٟاا٢ االٟاا٪اٙ   

ٟا٢ اٛٔاب٣٪١    45، 44، 41اٛ٪اعت االؽزِبف ث٨اب كافاٚ اٛل٩ٛاخ ر٤ِٰانا الؽ٘ابٝ ا٠ٛا٪اك       

٦ ٩أ١ ٟاا٢ ٧اانا اٛٔااواه ٛظاابٛؼ اٛاا٪ىٯو ثظااِز (26 ٩ا٠ٛاابكح  .1984َٝٛاا٤خ  (9 هٓاٞ  

رؤأو ٛل٫ اٛالائوح ا٠ٛقزظاخ ثبٛزَاغٰٚ اٛؤابه٭ ثوالٝ اٛزظاوٍ ُاٮ ٧انا اٛؤابه أ٩          

اٛؤاابهاد االفااو٫ ا٠ٛو٧٪٣ااخ ػاا٠ب٣ب ٛٔااو٩ع اال ثاابم١ ٗزاابثٮ ٟاا٢ اٛاا٪ىٯو أ٩ ٟاا٢    

 .ٯق٪٦ٛ
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ٟا٢ ٧انا اٛٔاواه ٩اٛان٭      (38 ٟا٢ ا٠ٛابكح    (5 ٟن هلٝ االفالٙ ثبؽ٘بٝ اٛج٤ال   – 3

ٟ٪اٙ اٛزٮ رؾازِق ث٨اب   ثبن ٛشوٗخ ا٬ٛ االكاهح ا٠ٛقزظخ ثٰب٣بٯٔؼ٬ ثنؽ٘بٝ ثن١ رٔلٝ ا

 ،ٟاا٢ اَٛاا٤خ اَٛاابثٔخ 12/  31اٛشااوٗخ كافااٚ اٛل٩ٛااخ هاا٢ اَٛاا٤خ ا٠ٛبٰٛااخ ا٤٠ٛز٨ٰااخ ُااٮ  

ٯغت ه٬ٜ ٗٚ أوٗخ رن٢ٰٟ أ١ رٔلٝ ا٬ٛ االكاهح ا٠ٛقزظخ فالٙ أ٨و ٯ٪ٰٛخ ٟا٢ ٗاٚ   

ها٢ ٣ِاٌ اَٛا٤خ     6/  ٤ٍ30خ ثٰب٣ب ثبنٟ٪اٙ اٛزٮ رؾزِق ث٨ب اٛشوٗخ كافٚ اٛل٩ٛخ ُٮ 

٩ا٠ٛابكح   .٤َٛ1984ٝخ  (9 ٢ٟ اٛٔب٣٪١ هٓٞ  (45 ، (44 ، (41 ٪اك ٩ُٔب نؽ٘بٝ ا٠ٛ

ٟاا٢ ٧اانا اٛٔااواه هٜاا٬ أ١ ر٘اا٪١ رٜااٖ انٟاا٪اٙ ٟٔااله٥ ؽَاات اٛزِظااٰٚ اٛاا٪اهك     (26 

٩ٯغات أ١ ٯ٘ا٪١ اٛجٰاب١ ا٠ٛشابه اٰٛا٦ ٟ٪ٓواب هٰٜا٦ ٟا٢          .٢ٟ ٧انا اٛٔاواه   (31 ثب٠ٛبكح 

ِ٪ػا٢ٰ ثابٛز٪ٰٓن   ٓجٚ هئٌٰ ٟغٌٜ اكاهح اٛشاوٗخ ٩اؽال اهؼابء ٟغٜاٌ اكاهر٨اب ا٠ٛ     

٩أ١ ٯاازٞ  ،أ٩ ٟاالٯو اِٛااوم اما ٗب٣ااذ اٛشااوٗخ ُوهااب ٛشااوٗخ اع٤جٰااخ أ٩ ٩ٗااٰال ه٨٤ااب      

اٛزظلٯْ ه٬ٜ اٛجٰب١ ا٠ٛشبه ا٦ٰٛ ٟا٢ ٓجاٚ ٟواعان ؽَابثبد اٛشاوٗخ ٟان أا٨بكح ٤ٟا٦         

ثن١ ثٰب١ انٟ٪اٙ اٛ٪اعت االؽزِابف ث٨اب كافاٚ اٛل٩ٛاخ ٓال أهال هٜا٬ اٛ٪عا٦ اٛظاؾٰؼ          

 .٤َٛ1984ٝخ  (9 ٢ٟ اٛٔب٣٪١ هٓٞ  (45 ، (44 ، (41 ٩٩ُٔب نؽ٘بٝ ا٠ٛ٪اك 

 (29)انًبدح 
ٯغاات هٜاا٬ ٗااٚ أااوٗخ راان٢ٰٟ أ١ رااو٢٧ اٛؤاابه اٛاان٭ ٯ٘اا٪١ عاايءا ٟاا٢ االٟاا٪اٙ   

ٟا٢ اٛٔاب٣٪١    45، 44، 41اٛ٪اعت االؽزِبف ث٨اب كافاٚ اٛل٩ٛاخ ر٤ِٰانا الؽ٘ابٝ ا٠ٛا٪اك       

٦ ٩أ١ ٟاا٢ ٧اانا اٛٔااواه ٛظاابٛؼ اٛاا٪ىٯو ثظااِز (26 ٩ا٠ٛاابكح  .1984َٝٛاا٤خ  (9 هٓاٞ  

رؤأو ٛل٫ اٛالائوح ا٠ٛقزظاخ ثبٛزَاغٰٚ اٛؤابه٭ ثوالٝ اٛزظاوٍ ُاٮ ٧انا اٛؤابه أ٩          

اٛؤاابهاد االفااو٫ ا٠ٛو٧٪٣ااخ ػاا٠ب٣ب ٛٔااو٩ع اال ثاابم١ ٗزاابثٮ ٟاا٢ اٛاا٪ىٯو أ٩ ٟاا٢    

 .ٯق٪٦ٛ
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 (30)انًبدح 
اما رجاا٢ٰ ٛااالكاهح ا٠ٛقزظااخ أ١ أٟاا٪اٙ اٛشااوٗخ ا٠ٛ٪عاا٪كح ُااٮ اٛل٩ٛااخ ًٰااو ٗبُٰااخ  

َٛا٤خ   (9 ٢ٟ اٛٔاب٣٪١ هٓاٞ    (45 ، (44 ه٦ٰٜ ُٮ ا٠ٛبكر٢ٰ ٠ٛٔبثٜخ اٛٔله ا٤٠ٛظ٪ص 

٩عت ه٨ٰٜب ثول ٟ٪أُخ اٛ٪ىٯو أ٩ ٢ٟ ٯق٪٦ٛ أ١ رـٜت ٢ٟ اٛشاوٗخ ث٘زابة    .1984ٝ

٩هٜاا٬ اٛشااوٗخ ر٠ٜ٘ااخ اٛاا٤ٔض فااالٙ صالصاا٢ٰ ٯ٪ٟااب ٟاا٢   ،َٟااغٚ ر٠ٜ٘ااخ ٧اان٥ انٟاا٪اٙ

 .ربهٯـ ٗزبة االفـبه ا٠ٛوٍٚ ا٨ٰٛب ُٮ ٧نا اٛشن١

 (31)انًبدح 
 30أااوٗخ راان٢ٰٟ أ١ رٔاالٝ اٛاا٬ االكاهح ا٠ٛقزظااخ ُااٮ ٰٟواابك ال ٯغااب٩ى  هٜاا٬ ٗااٚ 

كٯَا٠جو ٟا٢    31اثوٯٚ ٢ٟ ٗٚ ٤ٍخ ثٰب٣ب ِٟظاال ثنٟ٪ا٨ٛاب ا٠ٛ٪عا٪كح ُاٮ اٛل٩ٛاخ ُاٮ       

اَٛاا٤خ اَٛاابثٔخ ٯاانٗو ُٰاا٦ ا٠ٰٔٛااخ اٛلُزوٯااخ ٩اَٛاا٪ٰٓخ ٨ٛاان٥ االٟاا٪اٙ ُااٮ ٧اانا اٛزاابهٯـ      

 :ٟؾَ٪ثخ ٠ٗب ٯٜٮ

ا٠ٰٔٛااخ اَٛاا٪ٰٓخ أٯ٠٨ااب أٓااٚ ٩ٯزؼاا٢٠ ص٠اا٢    رٔااله اٛؤاابهاد ثااض٢٠ اٛشااواء أ٩   – 1

اٛشااواء ر٘اابَٰٛ االػاابُبد ٩اٛزؾَاا٤ٰبد اٛزااٮ رـااوأ هٜاا٬ اٛؤاابه ٩ٯقظااٞ ٟٔبثااٚ        

٩ر٘اا٪١ ا٠ٰٔٛااخ اَٛاا٪ٰٓخ ٧ااٮ آفااو ٠ٰٓااخ ٓاالهد    ،االٍااز٨الٕ ٟاا٢ ا٠ٰٔٛااخ اٛلُزوٯااخ ٛاا٦ 

 .ث٠ووُخ فجواء ٟقزظ٢ٰ

ٕ اٛان٭  ٩ٯغت أ١ ٯشز٠ٚ رٔوٯو ٟواعن اٛؾَبثبد هٜا٬ ثٰب٣ابد ث٠ٔالاه االٍاز٨ال    

 .رٔوه اٍزٔـبه٦ ٢ٟ ا٠ٰٔٛخ اٛلُزوٯخ ٜٛؤبه ٟن االٓواه ثِ٘بٯخ ٧نا االٍز٨الٕ

رٔله ٠ٰٓخ ان٩هاّ ا٠ٛبٰٛخ ث٠ب ال ٯيٯل ه٢ ٠ٰٓز٨ب اَٛ٪ٰٓخ ؿجٔاب ٱفاو ٍاوو     – 2

 .ه٠ٍٮ ُٮ ربهٯـ ا٣ز٨بء ا٤َٛخ ا٠ٛبٰٛخ

رٔااله ٠ٰٓااخ اٛٔااو٩ع ا٠ٛؼاا٠٪٣خ ثااو٢٧ هٔاابه٭ ٩اٛٔااو٩ع هٜاا٬ ٩صاابئْ         – 3

 .ؿجٔب ٜٛؤ٪ك اٛقبطخ ث٨ب ثول فظٞ ٟب أك٫ ٨٤ٟب اٛزن٢ٰٟ

٩ٯغاات االفاان ثنٍااٌ اٛزٔاالٯو اَٛاابثٔخ ه٤اال رٔاالٯو االٟاا٪اٙ ا٠ٛٔلٟااخ ٟاا٢ اٛشااوٗخ    

 (9 ٟا٢ اٛٔاب٣٪١ هٓااٞ    (41 ٗ٪كٯواخ ٛؼا٠ب١ ٰٓب٨ٟاب ثبٛزياٟبر٨اب ٩ُٔاب الؽ٘ابٝ ا٠ٛابكح        

 ٝ  ٤َٛ1984خ 

 (32)انًبدح 
٠قزظااخ اٛجٰاب١ ا٤٠ٛظاا٪ص  ٯغات هٜاا٬ ٗاٚ أااوٗخ ران٢ٰٟ أ١ رٔاالٝ اٛا٬ االكاهح اٛ    

هٜا٬ أ١ ٯٔالٝ اٛجٰاب١ ُاٮ ٟ٪هال أٓظاب٥        ،ه٦ٰٜ ُٮ ا٠ٛبكح اَٛبثٔخ ٠ٜٗب ؿٜجذ ٨٤ٟب مٖٛ

٨٣بٯااخ اٛشاا٨و اٛزاابٛٮ ٜٛزاابهٯـ ا٠ٛـٜاا٪ة ه٤اا٦ اٛجٰااب١ ٟؤٯاالا ثب٠َٛااز٤لاد اٛزااٮ رـٜج٨ااب    

 .االكاهح
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رٔااله ٠ٰٓااخ اٛٔااو٩ع ا٠ٛؼاا٠٪٣خ ثااو٢٧ هٔاابه٭ ٩اٛٔااو٩ع هٜاا٬ ٩صاابئْ         – 3

 .ؿجٔب ٜٛؤ٪ك اٛقبطخ ث٨ب ثول فظٞ ٟب أك٫ ٨٤ٟب اٛزن٢ٰٟ

٩ٯغاات االفاان ثنٍااٌ اٛزٔاالٯو اَٛاابثٔخ ه٤اال رٔاالٯو االٟاا٪اٙ ا٠ٛٔلٟااخ ٟاا٢ اٛشااوٗخ    

 (9 ٟا٢ اٛٔاب٣٪١ هٓااٞ    (41 ٗ٪كٯواخ ٛؼا٠ب١ ٰٓب٨ٟاب ثبٛزياٟبر٨اب ٩ُٔاب الؽ٘ابٝ ا٠ٛابكح        

 ٝ  ٤َٛ1984خ 

 (32)انًبدح 
٠قزظااخ اٛجٰاب١ ا٤٠ٛظاا٪ص  ٯغات هٜاا٬ ٗاٚ أااوٗخ ران٢ٰٟ أ١ رٔاالٝ اٛا٬ االكاهح اٛ    

هٜا٬ أ١ ٯٔالٝ اٛجٰاب١ ُاٮ ٟ٪هال أٓظاب٥        ،ه٦ٰٜ ُٮ ا٠ٛبكح اَٛبثٔخ ٠ٜٗب ؿٜجذ ٨٤ٟب مٖٛ

٨٣بٯااخ اٛشاا٨و اٛزاابٛٮ ٜٛزاابهٯـ ا٠ٛـٜاا٪ة ه٤اا٦ اٛجٰااب١ ٟؤٯاالا ثب٠َٛااز٤لاد اٛزااٮ رـٜج٨ااب    

 .االكاهح
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 بدســم انســـانفظ

 سجالد وحسبثبد ششكبد انتأيٍٍ

 (33)انًبدح 
٢ٰ ا١ ر٠َااٖ ٍااغال فبطااب ٛاٟاا٪اٙ اٛ٪اعاات االؽزِاابف ث٨ااب هٜاا٬ ٗااٚ أااوٗخ راانٟ

كافٚ اٛل٩ٛخ رج٢ٰ ُٰا٦ اٛ٪كائان ا٤ٛٔلٯاخ ٩اال٩هاّ ا٠ٛبٰٛاخ ٩اٛؤابهاد ٩اٛٔاو٩ع اٛزاٮ        

رز٘اا٪١ ٨٤ٟااب ٧اان٥ انٟاا٪اٙ ٩اٛزواالٯالد اٛزااٮ رـااوأ ه٨ٰٜااب هٜاا٬ أ١ ٯ٘اا٪١ اٰٛٔاال ُااٮ     

الٟاا٪اٙ اَٛاغٚ ثظااِخ َٟااز٠وح أ٩ال ثاان٩ٙ ٩هٜاا٬ اٛشااوٗخ ا١ رقظااض ٍااغال ٰٛٔاال ا 

اٛقبطخ ثبٛزن٢ٰٟ ه٬ٜ اٛؾٰبح ٩االكفابه ٩ر٘ا٪ٯ٢ انٟا٪اٙ ٩ٍاغال آفاو ٰٛٔال االٟا٪اٙ        

   .اٛقبطخ ثو٠ٰٜبد اٛزن٢ٰٟ االفو٫

 (34)انًبدح 
هٜاا٬ أااوٗبد ٩٩ٗااالء اٛزاان٢ٰٟ ُااٮ اٛل٩ٛااخ َٟااٖ ٍااغٚ ٛالطاالاه ٩ٍااغٚ آفااو    

 .ٜٛزو٪ٯؼبد ٛ٘ٚ ُوم ٢ٟ ُو٩م اٛزن٢ٰٟ ه٬ٜ ؽلح

 (35)انًبدح 
 :االطلاه ه٬ٜ اٛجٰب٣بد اٱرٰخ ٯغت أ١ ٯشز٠ٚ ٍغٚ

 .هٓٞ ََٟٜٚ – 1

 .هٓٞ ٩صٰٔخ اٛزن٢ٰٟ – 2

 .ربهٯـ ٩صٰٔخ اٛزن٢ٰٟ – 3

 .ربهٯـ ثلء اٛزن٢ٰٟ – 4

 .ٟلح اٛزن٢ٰٟ – 5

 .اٍٞ ا٠ٛؤ٢ٟ ٦ٛ ٩ه٤٪ا٦٣ – 6

 .ٟ٪ػ٪م اٛزن٢ٰٟ – 7

 .٣٪م اٛقـو – 8

 .ٟجٜي اٛزن٢ٰٟ –  9  

 .االَٓبؽ ا٠َٛز٪ُبح – 10

 .زٮ رـوأ ه٨ٰٜباٛزولٯالد اٛ – 11

 .أٯخ ثٰب٣بد أفو٫ رٜيٝ اله٠بٙ اٛشوٗخ أ٩ اٛ٪ٰٗٚ – 12

٩رٰٔاال ُااٮ ٧اانا اَٛااغٚ ع٠ٰاان ٩صاابئْ اٛزاان٢ٰٟ ا٠ٛجبأااو اٛزااٮ رجو٨ٟااب اٛشااوٗخ ا٩       

 .اٛ٪ٰٗٚ اٟب ه٠ٰٜبد اهبكح اٛزن٢ٰٟ ُٰغت أ١ رٰٔل ُٮ ٍغالد فبطخ ث٨ب

 (36)انًبدح 
 :ٯغت ا١ ٯشز٠ٚ ٍغٚ اٛزو٪ٯؼبد ه٬ٜ اٛجٰب٣بد اٱرٰخ

 .هٓٞ ََٟٜٚ – 1

 .ربهٯـ ا٠ٛـبٛجخ ثبٛزو٪ٯغ – 2
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 .ربهٯـ ثلء اٛزن٢ٰٟ – 4

 .ٟلح اٛزن٢ٰٟ – 5

 .اٍٞ ا٠ٛؤ٢ٟ ٦ٛ ٩ه٤٪ا٦٣ – 6

 .ٟ٪ػ٪م اٛزن٢ٰٟ – 7

 .٣٪م اٛقـو – 8

 .ٟجٜي اٛزن٢ٰٟ –  9  

 .االَٓبؽ ا٠َٛز٪ُبح – 10

 .زٮ رـوأ ه٨ٰٜباٛزولٯالد اٛ – 11

 .أٯخ ثٰب٣بد أفو٫ رٜيٝ اله٠بٙ اٛشوٗخ أ٩ اٛ٪ٰٗٚ – 12

٩رٰٔاال ُااٮ ٧اانا اَٛااغٚ ع٠ٰاان ٩صاابئْ اٛزاان٢ٰٟ ا٠ٛجبأااو اٛزااٮ رجو٨ٟااب اٛشااوٗخ ا٩       

 .اٛ٪ٰٗٚ اٟب ه٠ٰٜبد اهبكح اٛزن٢ٰٟ ُٰغت أ١ رٰٔل ُٮ ٍغالد فبطخ ث٨ب

 (36)انًبدح 
 :ٯغت ا١ ٯشز٠ٚ ٍغٚ اٛزو٪ٯؼبد ه٬ٜ اٛجٰب٣بد اٱرٰخ

 .هٓٞ ََٟٜٚ – 1

 .ربهٯـ ا٠ٛـبٛجخ ثبٛزو٪ٯغ – 2
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 .هٓٞ ٩صٰٔخ اٛزن٢ٰٟ – 3

 .اٍٞ ا٠ٛؤ٢ٟ ٦ٛ ٩ه٤٪ا٦٣ – 4

 .ربهٯـ ٩ٟ٘ب١ ٩ٓ٪م اٛؾبكس ٣٩٪ه٦ – 5

 :اٛزو٪ٯغ ا٨٤ٛبئٮ ٩ٯش٠ٚ – 6

 .٠ٰٓخ اٛزو٪ٯغ –أ 

 .أروبة ا٠ٛوبٯ٤خ –ة 

 .ٟظبهٯَ ٟقزِٜخ -ط 

 .ا٠ٰٔٛخ ا٠َٛزوكح – 7

 .طبُٮ اٛزو٪ٯؼبد – 8

 .ربهٯـ طوٍ اٛزو٪ٯغ – 9

 .(ُٮ ؽبٛخ اٛوُغ ربهٯـ هُغ ا٠ٛـبٛجخ ٩أٍجبث٦  – 10

 .أٯخ ثٰب٣بد أفو٫ الىٟخ اله٠بٙ اٛشوٗخ أ٩ اٛ٪ٰٗٚ – 11

 (37)انًبدح 
٩ه٬ٜ أوٗبد ٩٩ٗالء اٛزن٢ٰٟ َٟاٖ ٍاغالد ٤ِٟظاٜخ ٛالطالاه ٩اٛزو٪ٯؼابد      

 -:ٛ٘ٚ ٣٪م ٢ٟ أ٣٪ام اٛزن٢ٰٟ اٛزٮ رلفٚ ُٮ اِٛوه٢ٰ اٱر٢ٰٰ

 .اٛزن٢ٰٟ ٢ٟ اٛؾ٪اكس ٩ا٠َٛئ٪ٰٛخ :الأ٩

 .اٛؾ٪اكس اٛشقظٰخ 1/  1

 .اَٛوٓخ 2/  1

 .فٰب٣خ االٟب٣خ 3/  1

 .اَٰٛبهاد أبٟٚ 4/  1

 .اَٰٛبهاد ػل اٌٰٛو 5/  1

 .ا٤٨ٛلٍٮ 6/  1

 .ؽ٪اكس اٛو٠ٚ 7/  1

 .ا٠َٛئ٪ٰٛخ ا٠ٛل٣ٰخ 8/  1

 .اِٛٔل اص٤بء ا٤ٛٔٚ 9/  1

 .اِٛٔل أص٤بء اٛؾِق 10/  1

 .اٛزن٢ٰٟ اٛيهاهٮ 11/  1

 .ٟز٤٪هخ 12/  1

 .اٛزن٢ٰٟ ٢ٟ أفـبه ا٤ٛٔٚ اٛجو٭ ٩اٛجؾو٭ ٩اٛغ٪٭ :صب٣ٰب

 .اٛجؼبئن 1/  2
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 .اٛزن٢ٰٟ ٢ٟ اٛؾ٪اكس ٩ا٠َٛئ٪ٰٛخ :الأ٩

 .اٛؾ٪اكس اٛشقظٰخ 1/  1

 .اَٛوٓخ 2/  1

 .فٰب٣خ االٟب٣خ 3/  1

 .اَٰٛبهاد أبٟٚ 4/  1

 .اَٰٛبهاد ػل اٌٰٛو 5/  1

 .ا٤٨ٛلٍٮ 6/  1

 .ؽ٪اكس اٛو٠ٚ 7/  1

 .ا٠َٛئ٪ٰٛخ ا٠ٛل٣ٰخ 8/  1

 .اِٛٔل اص٤بء ا٤ٛٔٚ 9/  1

 .اِٛٔل أص٤بء اٛؾِق 10/  1

 .اٛزن٢ٰٟ اٛيهاهٮ 11/  1

 .ٟز٤٪هخ 12/  1

 .اٛزن٢ٰٟ ٢ٟ أفـبه ا٤ٛٔٚ اٛجو٭ ٩اٛجؾو٭ ٩اٛغ٪٭ :صب٣ٰب

 .اٛجؼبئن 1/  2
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 .اعَبٝ ا٢َِٛ 2/  2

 .اٛـٰوا١ 3/  2

 (38)انًبدح 
 30هٜاا٬ أااوٗبد اٛزاان٢ٰٟ أ١ رٔاالٝ اٛاا٬ االكاهح ا٠ٛقزظااخ ُااٮ ٰٟواابك ال ٯغااب٩ى    

كٯ٠َجو ٟا٢   31خ ا٠ٛبٰٛخ ا٤٠ٛز٨ٰخ ُٮ اثوٯٚ ٢ٟ ٗٚ ٤ٍخ اٛجٰب٣بد اٛزبٰٛخ ثول ه٢ ا٤َٛ

 .ا٤َٛخ اَٛبثٔخ ٩مٖٛ ه٬ٜ ا٠٤ٛبمط اٛزٮ روز٠ل٧ب االكاهح ا٠ٛقزظخ ٨ٛنا اٌٛوع

 

٨اااب ٟاا٢ ٓجاااٚ ٟواعوااٮ ؽَااابثبد   ا٠ٰٛيا٣ٰااخ اٛو٠٪ٰٟااخ اَٛااا٤٪ٯخ ٟظاالٓب هٰٜ    – 1

 .اٛشوٗخ

ُٮ ؽبٛخ ٰٓبٝ اٛشوٗخ ث٠جبأوح ه٠ٰٜبد اٛزن٢ٰٟ ُاٮ ُوهاٮ اٛؾٰابح ٩االكفابه      – 2

٢ االٟ٪اٙ ٯواه٬ اهلاك ٰٟيا٣ٰخ َٟزٜٔخ ها٢ ٧انٯ٢ اِٛاوه٢ٰ ٩ٰٟيا٣ٰاخ أفاو٫      ٩ر٘٪ٯ

ِٛو٩م اٛزن٤ٰٟبد اٛوبٟخ ثبالػبُخ ا٬ٛ ا٠ٰٛيا٣ٰخ اٛو٠٪ٰٟخ ا٠ٛغ٠وخ ا٠ٛشابه ا٨ٰٛاب ُاٮ    

 .اَٛبثْ (1 اٛج٤ل 

 .ؽَبة انهثبػ ٩اٛقَبئو – 3

 ثٰااب١ ثاابالٯواكاد ٩ا٠ٛظااو٩ُبد ٩اؽزٰاابؿٮ اٛزو٨االاد اٛٔبئ٠ااخ ٩اؽزٰاابؿٮ      – 4

 .و٩م اٛزن٢ٰٟ ه٬ٜ ؽلحــوم ٢ٟ ُــ٢ ٗٚ ُــب ٩مٖٛ هـــاٛقَبئو اٛزٮ ٛٞ رزٞ رَ٪ٯز٨

ثٰاب١ ثابنٟ٪اٙ اٛزاٮ رؾازِق ث٨اب اٛشاوٗخ كافاٚ اٛل٩ٛاخ ٩ُٔاب الؽ٘ابٝ اٛٔاب٣٪١             – 5

 .٢ٟ ٧نا اٛٔواه 31ٟٔلهح ؽَت اٛزِظٰٚ اٛ٪اهكح ثب٠ٛبكح  .٤َٛ1984ٝخ  9هٓٞ 

 .زٮ ٓبٟذ ث٨ب اٛشوٗخ فالٙ ا٤َٛخرٔوٯو رِظٰٜٮ ه٢ أه٠بٙ اٛزن٢ٰٟ اٛ – 6

٩ٯغاات ا١ ر٘اا٪١ ع٠ٰاان ٧اان٥ اٛجٰب٣اابد ٩اال٩هاّ ٟ٪ٓوااخ ٟاا٢ ٓجااٚ هئااٌٰ ٟغٜااٌ   

اكاهح اٛشوٗخ ٩أؽل أهؼابء ٟغٜاٌ اكاهر٨اب ا٠ِٛ٪ػا٢ٰ ثابٛز٪ٰٓن أ٩ ٟالٯو اِٛاوم اما        

 .ٗب٣ذ اٛشوٗخ ُوهب ٛشوٗخ أع٤جٰخ أ٩ ٩ٰٗال ه٨٤ب

 (39)انًبدح 
ٮ اٛل٩ٛخ أ١ رٔلٝ اٛجٰب٣ابد ا٠ٛشابه ا٨ٰٛاب ُاٮ     ه٬ٜ ٗٚ أوٗخ رن٢ٰٟ أع٤جٰخ هبٟٜخ ُ

ا٠ٛبكح اَٛبثٔخ ه٢ ٟغ٠٪م ه٠ٰٜبد اٛشوٗخ ُاٮ اٛل٩ٛاخ ٩ها٢ ٗاٚ ُاوم ٟا٢ ُو٩ه٨اب        

 .اٛوبٟٜخ ُٮ اٛل٩ٛخ

 (40)انًبدح 
ٯغاات أ١ ٯ٘اا٪١ رٔوٯااو اٛقجٰااو ُااٮ هٯبػااٰبد اٛزاان٢ٰٟ هٜاا٬ اٛؾٰاابح  ا٤٠ٛظاا٪ص  

٩اٛقبص ثِؾض ا٠ٛوٗاي   ٝ.٤َٛ1984خ  (9 ٢ٟ اٛٔب٣٪١ هٓٞ  (057ه٦ٰٜ ُٮ ا٠ٛبكح 

ا٠ٛبٛٮ ٩رٔلٯو االٛزياٟبد اٛٔبئ٠خ ٜٛشوٗبد اٛزٮ رجبأو ه٠ٰٜابد اٛزان٢ٰٟ هٜا٬ اٛؾٰابح     

 .ا٠ٛواُْ ٩6االكفبه ٩ر٘٪ٯ٢ االٟ٪اٙ ٩ُٔب ٠٤ٜٛ٪مط هٓٞ 
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ثٰاب١ ثابنٟ٪اٙ اٛزاٮ رؾازِق ث٨اب اٛشاوٗخ كافاٚ اٛل٩ٛاخ ٩ُٔاب الؽ٘ابٝ اٛٔاب٣٪١             – 5

 .٢ٟ ٧نا اٛٔواه 31ٟٔلهح ؽَت اٛزِظٰٚ اٛ٪اهكح ثب٠ٛبكح  .٤َٛ1984ٝخ  9هٓٞ 

 .زٮ ٓبٟذ ث٨ب اٛشوٗخ فالٙ ا٤َٛخرٔوٯو رِظٰٜٮ ه٢ أه٠بٙ اٛزن٢ٰٟ اٛ – 6

٩ٯغاات ا١ ر٘اا٪١ ع٠ٰاان ٧اان٥ اٛجٰب٣اابد ٩اال٩هاّ ٟ٪ٓوااخ ٟاا٢ ٓجااٚ هئااٌٰ ٟغٜااٌ   

اكاهح اٛشوٗخ ٩أؽل أهؼابء ٟغٜاٌ اكاهر٨اب ا٠ِٛ٪ػا٢ٰ ثابٛز٪ٰٓن أ٩ ٟالٯو اِٛاوم اما        

 .ٗب٣ذ اٛشوٗخ ُوهب ٛشوٗخ أع٤جٰخ أ٩ ٩ٰٗال ه٨٤ب

 (39)انًبدح 
ٮ اٛل٩ٛخ أ١ رٔلٝ اٛجٰب٣ابد ا٠ٛشابه ا٨ٰٛاب ُاٮ     ه٬ٜ ٗٚ أوٗخ رن٢ٰٟ أع٤جٰخ هبٟٜخ ُ

ا٠ٛبكح اَٛبثٔخ ه٢ ٟغ٠٪م ه٠ٰٜبد اٛشوٗخ ُاٮ اٛل٩ٛاخ ٩ها٢ ٗاٚ ُاوم ٟا٢ ُو٩ه٨اب        

 .اٛوبٟٜخ ُٮ اٛل٩ٛخ

 (40)انًبدح 
ٯغاات أ١ ٯ٘اا٪١ رٔوٯااو اٛقجٰااو ُااٮ هٯبػااٰبد اٛزاان٢ٰٟ هٜاا٬ اٛؾٰاابح  ا٤٠ٛظاا٪ص  

٩اٛقبص ثِؾض ا٠ٛوٗاي   ٝ.٤َٛ1984خ  (9 ٢ٟ اٛٔب٣٪١ هٓٞ  (057ه٦ٰٜ ُٮ ا٠ٛبكح 

ا٠ٛبٛٮ ٩رٔلٯو االٛزياٟبد اٛٔبئ٠خ ٜٛشوٗبد اٛزٮ رجبأو ه٠ٰٜابد اٛزان٢ٰٟ هٜا٬ اٛؾٰابح     

 .ا٠ٛواُْ ٩6االكفبه ٩ر٘٪ٯ٢ االٟ٪اٙ ٩ُٔب ٠٤ٜٛ٪مط هٓٞ 

  



قانون هيئة التأمين

- 108 -

 م انسبثغـــانفظ

 يشاجؼى حسبثبد ششكبد انتأيٍٍ

 (41)انًبدح 
 :ء اٛزن٢ٰٟ ٟب ٯنرٮٯشزوؽ ٢٠ُٰ ٯو٠ٚ ٟواعوب ٛؾَبثبد اؽل٫ أوٗبد أ٩ ٩ٗال

ا١ ٯ٘٪١ ا٦٠ٍ ٰٟٔلا ُٮ ٍغٚ ا٠ٛؾبٍج٢ٰ ٩ا٠ٛواعو٢ٰ ؿجٔب الؽ٘بٝ اٛٔاب٣٪١   – 1

   .ُٮ أن١ ر٤لٰٞ ٤٨ٟخ ا٠ٛؾبٍجخ ٩ا٠ٛواعوخ .٤َٛ1975ٝخ  9االرؾبك٭ هٓٞ 

أ١ ٯ٘٪١ ؽبطال ه٬ٜ أا٨بكح ٟؾبٍات ٓاب٣٪٣ٮ أ٩ كهعاخ روبك٨ٛاب ٟان فجاوح         – 2

هٜاا٬ انٓااٚ أ٩ أ١ ٯ٘اا٪١ ؽبطااال هٜاا٬ ُااٮ ٟواعوااخ اٛؾَاابثبد ٠ٛاالح ف٠ااٌ ٍاا٤٪اد 

ث٘بٛ٪هٯ٪ً ُٮ ا٠ٛؾبٍجخ ٢ٟ أؽل٫ اٛغبٟوبد ا٠ٛوزوٍ ث٨ب ٟان فجاوح ُاٮ ٟواعواخ     

 .اٛؾَبثبد ٠ٛلح هشو ٤ٍ٪اد ه٬ٜ انٓٚ

أال ٯغ٠اان ثاا٢ٰ ه٠ااٚ ٟواعاان اٛؾَاابثبد ٩االأاازوإ ُااٮ رنٍااٌٰ اٛشااوٗخ أ٩  – 3

 .هؼ٪ٯخ ٟغٌٜ اكاهر٨ب

ٔاا٪ٝ ث٠واعوااخ ؽَاابثبر٨ب أ٩ ٛاال٫ اؽاال اال ٯ٘اا٪١ ٟ٪كِااب ٛاال٫ اٛشااوٗخ اٛزااٮ ٯ – 4

 .أهؼبء ٟغٌٜ اكاهر٨ب أ٩ أؽل ٟلٯوٯ٨ب

اال ٯ٘٪١ أوٯ٘ب أ٩ ٩ٗاٰال نؽال ٟؤٍَاٮ اٛشاوٗخ أ٩ الؽال اهؼابء ٟغٜاٌ         – 5

 .اكاهر٨ب أ٩ أؽل ٟلٯوٯ٨ب أ٩ ٓوٯجب ن٭ ٨٤ٟٞ ا٬ٛ اٛلهعخ اٛواثوخ

 

 (42)انًبدح 
َااابثبد ٯوااال ُاااٮ االكاهح ا٠ٛقزظاااخ ٍاااغٚ فااابص ٯَااا٬٠ ل ٍاااغٚ ٟواعواااٮ ؽ  

أوٗبد اٛزن٢ٰٟ ل رٰٔل ٦ُٰ أ٠ٍبء ٟواعوٮ اٛؾَبثبد اٛانٯ٢ ٯزٔاوه ٓجا٪٨ٛٞ ٠ٛواعواخ     

 .ؽَبثبد أوٗبد ٩٩ٗالء اٛزن٢ٰٟ

٩رٔلٝ ؿٜجبد اٰٛٔل ُٮ اَٛغٚ ا٠ٛانٗ٪ه اٛا٬ ٟ٘زات اٛا٪ىاهح ا٠ٛقازض ٟؤُاب ث٨اب        

ا٠َٛااز٤لاد ا٠ٛؤٯاالح ٛظااؾخ اٛجٰب٣اابد اٛاا٪اهكح ث٨ااب هٜاا٬ أ١ ر٘اا٪١ ٧اان٥ ا٠َٛااز٤لاد         

 .اٛغ٨بد ا٠ٛقزظخ ؽَت االط٪ٙ ٟظلٓخ ٢ٟ

ثٰٔال اٍاٞ ٟواعان اٛؾَابثبد      –ُٮ ؽبٛخ ٓجا٪ٙ اٛـٜات    –٩رٔ٪ٝ االكاهح ا٠ٛقزظخ 

٩رَٜٞ ا٠ٛواعن أا٨بكح   ،٩ثٰب٣بد اٛـٜت ُٮ ٍغٚ ٟواعوٮ ؽَبثبد أوٗبد اٛزن٢ٰٟ

٩ر٘٪١ أ٨بكح اٰٛٔل طابٛؾخ ٠ٛالح ٍا٤خ     ،ثٰٔل٥ ُٮ اَٛغٚ ٟج٤ٰب ٨ُٰب هٓٞ اٰٛٔل ٩ربهٯق٦

٠ٜٛ٩واعاان أ١ ٯزٔاالٝ ٛااالكاهح ا٠ٛقزظااخ ثـٜاات  ،راابهٯـ اٰٛٔاال ُااٮ اَٛااغٚاهزجابها ٟاا٢  

 .ٛزغلٯل ٰٓل٥ ُٮ اَٛغٚ ٓجٚ أ٨و ه٬ٜ االٓٚ ٢ٟ ربهٯـ ا٣ز٨بء طالؽٰخ أ٨بكح اٰٛٔل

٩ال ٯغاا٪ى ٛشااوٗبد أ٩ ٩ٗااالء اٛزاان٢ٰٟ ثواال ٍاا٤خ ٟاا٢ راابهٯـ اٛو٠ااٚ ثنؽ٘اابٝ ٧اانا    

 ٚ ٟواعواٮ ؽَابثبد    اٛٔواه أ١ رَزقلٝ ٟواعوٮ ؽَبثبد ٢ٟ ًٰو ا٠ٰٛٔلٯ٢ ُٮ ٍاغ

 .أوٗبد اٛزن٢ٰٟ
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 (42)انًبدح 
َااابثبد ٯوااال ُاااٮ االكاهح ا٠ٛقزظاااخ ٍاااغٚ فااابص ٯَااا٬٠ ل ٍاااغٚ ٟواعواااٮ ؽ  

أوٗبد اٛزن٢ٰٟ ل رٰٔل ٦ُٰ أ٠ٍبء ٟواعوٮ اٛؾَبثبد اٛانٯ٢ ٯزٔاوه ٓجا٪٨ٛٞ ٠ٛواعواخ     

 .ؽَبثبد أوٗبد ٩٩ٗالء اٛزن٢ٰٟ

٩رٔلٝ ؿٜجبد اٰٛٔل ُٮ اَٛغٚ ا٠ٛانٗ٪ه اٛا٬ ٟ٘زات اٛا٪ىاهح ا٠ٛقازض ٟؤُاب ث٨اب        

ا٠َٛااز٤لاد ا٠ٛؤٯاالح ٛظااؾخ اٛجٰب٣اابد اٛاا٪اهكح ث٨ااب هٜاا٬ أ١ ر٘اا٪١ ٧اان٥ ا٠َٛااز٤لاد         

 .اٛغ٨بد ا٠ٛقزظخ ؽَت االط٪ٙ ٟظلٓخ ٢ٟ

ثٰٔال اٍاٞ ٟواعان اٛؾَابثبد      –ُٮ ؽبٛخ ٓجا٪ٙ اٛـٜات    –٩رٔ٪ٝ االكاهح ا٠ٛقزظخ 

٩رَٜٞ ا٠ٛواعن أا٨بكح   ،٩ثٰب٣بد اٛـٜت ُٮ ٍغٚ ٟواعوٮ ؽَبثبد أوٗبد اٛزن٢ٰٟ

٩ر٘٪١ أ٨بكح اٰٛٔل طابٛؾخ ٠ٛالح ٍا٤خ     ،ثٰٔل٥ ُٮ اَٛغٚ ٟج٤ٰب ٨ُٰب هٓٞ اٰٛٔل ٩ربهٯق٦

٠ٜٛ٩واعاان أ١ ٯزٔاالٝ ٛااالكاهح ا٠ٛقزظااخ ثـٜاات  ،راابهٯـ اٰٛٔاال ُااٮ اَٛااغٚاهزجابها ٟاا٢  

 .ٛزغلٯل ٰٓل٥ ُٮ اَٛغٚ ٓجٚ أ٨و ه٬ٜ االٓٚ ٢ٟ ربهٯـ ا٣ز٨بء طالؽٰخ أ٨بكح اٰٛٔل

٩ال ٯغاا٪ى ٛشااوٗبد أ٩ ٩ٗااالء اٛزاان٢ٰٟ ثواال ٍاا٤خ ٟاا٢ راابهٯـ اٛو٠ااٚ ثنؽ٘اابٝ ٧اانا    

 ٚ ٟواعواٮ ؽَابثبد    اٛٔواه أ١ رَزقلٝ ٟواعوٮ ؽَبثبد ٢ٟ ًٰو ا٠ٰٛٔلٯ٢ ُٮ ٍاغ

 .أوٗبد اٛزن٢ٰٟ
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 ٍـــم انثبيـــانفظ

 تحىٌم انىثبئق واالَذيبج ووقف انؼًم

 (43)انًبدح 
ٟا٢ اٛٔاب٣٪١ هٓاٞ     (66 رٔلٝ ؿٜجبد رؾ٪ٯٚ اٛ٪صبئْ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُاٮ ا٠ٛابكح   

ٝ. اٛااا٬ االكاهح ا٠ٛقزظاااخ هٜااا٬ ا٠٤ٛااا٪مط ا٠ٛقظاااض ٛااانٖٛ ٟااا٢   1984َٛااا٤خ  (9 
 :شوٗخ ٓب٣٪٣ب ٟؤُب ث٦ ا٠َٛز٤لاد اٱرٰخ٣َقز٢ٰ ٟ٪ٓوز٢ٰ ٢٠ٟ ٯ٠ضٚ اٛ

 .أ٨بكح ٢ٟ ٟواعن اٛؾَبثبد ثبٛزظلٯْ ه٬ٜ ثٰب٣بد اٛـٜت – 1

طاا٪هح هٍاا٠ٰخ ٟاا٢ هٔاال اٛزؾ٪ٯااٚ ا٠ٛجااوٝ ثاا٢ٰ اٛشااوٗخ ا٠ٛؾٰٜااخ ٩اٛشااوٗخ       – 2
 .ا٠ٛؾبٙ ا٨ٰٛب

3 –         ٚ ٩ٯغاات أ١   ،طاا٪هح ٟاا٢ اٛزٔاابهٯو اٛزااٮ ث٤ااٮ هٜاا٬ أٍبٍاا٨ب هٔاال اٛزؾ٪ٯاا
ؽبٛخ رؾ٪ٯٚ اٛ٪صبئْ اٛقبطخ ثو٠ٰٜابد اٛزان٢ٰٟ هٜا٬ اٛؾٰابح     رزؼ٢٠ ٧ن٥ اٛزٔبهٯو ُٮ 

٩االكفاابه ٩ر٘اا٪ٯ٢ االٟاا٪اٙ رٔوٯااوا َٟاازٔال ٟاا٢ فجٰااو ُااٮ هٯبػااٰبد اٛزاان٢ٰٟ هاا٢     
 .اٛشوٗبد ا٠ٛزوبٓلح

ثٰب١ ثنط٪ٙ ٩فظ٪ٝ ٗٚ أوٗخ ٟؤُب ث٦ آواه ٠ٟا٢ ٯ٠ضاٚ اٛشاوٗخ ٓب٣٪٣اب      – 4
ُاااٮ اٛجٰاااب١ ٗبٟٜاااخ  ٟظااالٓب هٰٜااا٦ ٟااا٢ ٟواعااان اٛؾَااابثبد ثااان١ ا٠ِٛاااوكاد اٛااا٪اهكح  

 .٩طؾٰؾخ

٩ٯ٤شااو اٛـٜاات ُااٮ اٛغوٯاالح اٛوٍاا٠ٰخ ٩ُااٮ طااؾِٰز٢ٰ ٟؾٰٜزاا٢ٰ ٟاا٢ اٛظااؾَ         
اٰٛ٪ٰٟخ اٛزٮ رظله ثبٌٜٛاخ اٛووثٰاخ هٜا٬ ٣ِٔاخ اٛشاوٗخ ٩ٯغات أ١ ٯجا٢ٰ ُاٮ االهاال١          
ربهٯـ رٔلٯٞ اٛـٜت ٛالكاهح ا٠ٛقزظخ ٩أ١ ٯزؼ٢٠ كه٪ح ؽ٠ٜخ اٛ٪صابئْ ٩ًٰاو٧ٞ ٟا٢    

اػاابر٨ٞ هٜاا٬ اٛزؾ٪ٯااٚ ث٘زاات َٟااغٜخ اٛاا٬ االكاهح    اطااؾبة اٛشاان١ اٛاا٬ رٔاالٯٞ اهزو  
 .ا٠ٛقزظخ ُٮ ٰٟوبك ال ٯغب٩ى صالصخ أأ٨و ٢ٟ ربهٯـ ا٤ٛشو

 (44)انًبدح 

ه٬ٜ ٗٚ أوٗخ رن٢ٰٟ روًت ُٮ ٩َٓ ه٠ٰٜبر٨ب ُٮ اٛل٩ٛخ ه٢ ُوم أ٩ أٗضو ٟا٢  
َٛاا٤خ  (9 ٟاا٢ اٛٔااب٣٪١ هٓااٞ  (68 ُااو٩م اٛزاان٢ٰٟ اٛزااٮ ريا٨ٛ٩ااب ٩ُٔااب الؽ٘اابٝ ا٠ٛاابكح  

 .رٔلٝ ؿٜجب ثنٖٛ ا٬ٛ االكاهح ا٠ٛقزظخأ١  1984

٩ٯٔلٝ اٛـٜت هٜا٬ ا٠٤ٛا٪مط ا٠ٛقظاض ٛانٖٛ ٟا٢ ٣َاقز٢ٰ ٟا٪ٓوز٢ٰ ٠ٟا٢ ٯ٠ضاٚ          
 :اٛشوٗخ ٓب٣٪٣ب ٟؤُب ث٦ ا٠َٛز٤لاد اٱرٰخ

ٟب ٯضجذ أ٨٣ب أثوأد مٟز٨اب ر٠بٟاب ٨٣٩بئٰاب ٟا٢ اٛزياٟبر٨اب ها٢ ع٠ٰان اٛ٪صابئْ          – 1
٨ُٰاب ٩مٛاٖ ثب٤َٛاجخ ِٛاوم أ٩ ُاو٩م      اٛزٮ أثوٟاذ هٔ٪ك٧اب كافاٚ اٛل٩ٛاخ أ٩ اٛزاٮ ر٤ِان       

أ٩ أ٨٣اب ؽ٪ٛاذ ٧ان٥ اٛ٪صابئْ اٛا٬ أاوٗخ        ،اٛزن٢ٰٟ اٛزٮ ٓوهد ٩َٓ ه٠ٰٜبر٨اب ثشان٨٣ب  
َٛاا٤خ  (9 ٟاا٢ اٛٔااب٣٪١ هٓااٞ   (67 ، (66 أفااو٫ هٜاا٬ اٛ٪عاا٦ ا٠ٛجاا٢ٰ ُااٮ ا٠ٛاابكر٢ٰ   

 .٢ٟ ٧نا اٛٔواه (43 ا٠ٛبكح ٩ .1984ٝ

طاؾِٰز٢ٰ ٟؾٰٜزا٢ٰ ٟا٢    ٢ٟ اٛغوٯالح اٛوٍا٠ٰخ ٩   ٟب ٯضجذ أ٨٣ب ٣شود ُٮ ٗٚ – 2
اٛظؾَ اٰٛ٪ٰٟخ اٛزٮ رظله ثبٌٜٛخ اٛووثٰخ اهال٣ب ٯل٨و ُاٮ ٗاٚ ٨٤ٟاب ٟاور٢ٰ هٜا٬      
االٓاٚ ثا٢ٰ ا٠ٛاالح ٩االفاو٫ ُزااوح ف٠َاخ هشااو ٯ٪ٟاب هاا٢ اهزيا٨ٟاب رٔاالٯٞ ؿٜات اٛاا٬        
اٛ٪ىاهح ثول صالصخ أأ٨و ٢ٟ ربهٯـ آفو اهال١ ٛزؾوٯو أٟ٪ا٨ٛب ُاٮ اٛل٩ٛاخ ها٢ ُاوم     

٩ٯغات أ١ ٯزؼا٢٠ االهااال١    ،وهد ٩ٓاَ ه٠ٰٜبر٨اب ثشاان٨٣ب  أ٩ ُاو٩م اٛزان٢ٰٟ اٛزاٮ ٓاا   
كه٪ح ؽ٠ٜخ اٛ٪صبئْ ٩ًٰو٧ٞ ٢ٟ أطؾبة اٛشن١ ا٬ٛ رٔلٯٞ اهزواػابر٨ٞ اٛا٬ االكاهح   

 .ا٠ٛقزظخ ث٘زبة َٟغٚ ُٮ ٟ٪هل ًبٯز٦ ٯ٪ٝ رٔلٯٞ اٛـٜت ا٠ٛشبه ا٦ٰٛ

٩رظله اٛ٪ىاهح ٓواها ثب٠ٛ٪أُخ ه٬ٜ ؿٜت اٛشوٗخ اما ٛاٞ ٯزٔالٝ أؽال ثابهزواع     
٩ٯ٤شااو اٛٔااواه ُااٮ اٛغوٯاالح     ،فااالٙ ا٠ٛاالح ا٠ٛشاابه ا٨ٰٛااب ُااٮ اِٛٔااوح اَٛاابثٔخ      هٰٜاا٦
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 (44)انًبدح 

ه٬ٜ ٗٚ أوٗخ رن٢ٰٟ روًت ُٮ ٩َٓ ه٠ٰٜبر٨ب ُٮ اٛل٩ٛخ ه٢ ُوم أ٩ أٗضو ٟا٢  
َٛاا٤خ  (9 ٟاا٢ اٛٔااب٣٪١ هٓااٞ  (68 ُااو٩م اٛزاان٢ٰٟ اٛزااٮ ريا٨ٛ٩ااب ٩ُٔااب الؽ٘اابٝ ا٠ٛاابكح  

 .رٔلٝ ؿٜجب ثنٖٛ ا٬ٛ االكاهح ا٠ٛقزظخأ١  1984

٩ٯٔلٝ اٛـٜت هٜا٬ ا٠٤ٛا٪مط ا٠ٛقظاض ٛانٖٛ ٟا٢ ٣َاقز٢ٰ ٟا٪ٓوز٢ٰ ٠ٟا٢ ٯ٠ضاٚ          
 :اٛشوٗخ ٓب٣٪٣ب ٟؤُب ث٦ ا٠َٛز٤لاد اٱرٰخ

ٟب ٯضجذ أ٨٣ب أثوأد مٟز٨اب ر٠بٟاب ٨٣٩بئٰاب ٟا٢ اٛزياٟبر٨اب ها٢ ع٠ٰان اٛ٪صابئْ          – 1
٨ُٰاب ٩مٛاٖ ثب٤َٛاجخ ِٛاوم أ٩ ُاو٩م      اٛزٮ أثوٟاذ هٔ٪ك٧اب كافاٚ اٛل٩ٛاخ أ٩ اٛزاٮ ر٤ِان       

أ٩ أ٨٣اب ؽ٪ٛاذ ٧ان٥ اٛ٪صابئْ اٛا٬ أاوٗخ        ،اٛزن٢ٰٟ اٛزٮ ٓوهد ٩َٓ ه٠ٰٜبر٨اب ثشان٨٣ب  
َٛاا٤خ  (9 ٟاا٢ اٛٔااب٣٪١ هٓااٞ   (67 ، (66 أفااو٫ هٜاا٬ اٛ٪عاا٦ ا٠ٛجاا٢ٰ ُااٮ ا٠ٛاابكر٢ٰ   

 .٢ٟ ٧نا اٛٔواه (43 ا٠ٛبكح ٩ .1984ٝ

طاؾِٰز٢ٰ ٟؾٰٜزا٢ٰ ٟا٢    ٢ٟ اٛغوٯالح اٛوٍا٠ٰخ ٩   ٟب ٯضجذ أ٨٣ب ٣شود ُٮ ٗٚ – 2
اٛظؾَ اٰٛ٪ٰٟخ اٛزٮ رظله ثبٌٜٛخ اٛووثٰخ اهال٣ب ٯل٨و ُاٮ ٗاٚ ٨٤ٟاب ٟاور٢ٰ هٜا٬      
االٓاٚ ثا٢ٰ ا٠ٛاالح ٩االفاو٫ ُزااوح ف٠َاخ هشااو ٯ٪ٟاب هاا٢ اهزيا٨ٟاب رٔاالٯٞ ؿٜات اٛاا٬        
اٛ٪ىاهح ثول صالصخ أأ٨و ٢ٟ ربهٯـ آفو اهال١ ٛزؾوٯو أٟ٪ا٨ٛب ُاٮ اٛل٩ٛاخ ها٢ ُاوم     

٩ٯغات أ١ ٯزؼا٢٠ االهااال١    ،وهد ٩ٓاَ ه٠ٰٜبر٨اب ثشاان٨٣ب  أ٩ ُاو٩م اٛزان٢ٰٟ اٛزاٮ ٓاا   
كه٪ح ؽ٠ٜخ اٛ٪صبئْ ٩ًٰو٧ٞ ٢ٟ أطؾبة اٛشن١ ا٬ٛ رٔلٯٞ اهزواػابر٨ٞ اٛا٬ االكاهح   

 .ا٠ٛقزظخ ث٘زبة َٟغٚ ُٮ ٟ٪هل ًبٯز٦ ٯ٪ٝ رٔلٯٞ اٛـٜت ا٠ٛشبه ا٦ٰٛ

٩رظله اٛ٪ىاهح ٓواها ثب٠ٛ٪أُخ ه٬ٜ ؿٜت اٛشوٗخ اما ٛاٞ ٯزٔالٝ أؽال ثابهزواع     
٩ٯ٤شااو اٛٔااواه ُااٮ اٛغوٯاالح     ،فااالٙ ا٠ٛاالح ا٠ٛشاابه ا٨ٰٛااب ُااٮ اِٛٔااوح اَٛاابثٔخ      هٰٜاا٦
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اٛو٠ٍٰخ فالٙ أ٨و٢ٟ ربهٯـ طل٩ه٥ ٩ٯؾزظ ث٦ ٓجٚ ا٠ٛاؤ٢ٟ ٨ٛاٞ ٩ا٠َٛازِٰلٯ٢ ٟا٢     
 .٩صبئْ اٛزن٢ٰٟ ٩ٗنٖٛ ٓجٚ كائ٤ٮ اٛشوٗخ

أٟب اما ٓلٝ اهزواع فالٙ ا٠ٛلح ا٠ٛشابه ا٨ٰٛاب ُاال ٯِظاٚ ُاٮ ؿٜات اٛزؾ٪ٯاٚ اال        
ارِاابّ ثاا٢ٰ االؿااواٍ ا٠ٛو٤ٰااخ أ٩ طاال٩ه ؽ٘ااٞ ٨٣اابئٮ ُااٮ أاان١ ٧اانا       ثواال ؽظاا٪ٙ  

٩ٟن مٖٛ ٯغ٪ى ٜٛ٪ىٯو أ١ ٯانم١ ُاٮ رؾوٯاو أٟا٪اٙ اٛشاوٗخ ا٠ٛ٪عا٪كح        ،االهزواع
ُٮ اٛل٩ٛخ ثشوؽ اٍزِٰبء ٟجٜي ٯوبكٙ اٛزياٟبر٨ب ٓجٚ طبؽت االهزواع ث٠ب ُٮ مٛاٖ  

 .ا٠ٛظو٩ُبد اٛزٮ ٓل ٯَزٜي٨ٟب االؽزِبف ثن٭ أطٚ ٢ٟ اط٪ٙ اٛشوٗخ

 (45)انًبدح 

ا٠ٛج٤ٰااخ ٠ُٰااب ٯٜااٮ ه٤اال ارقاابم االعااواءاد ا٠ٛ٪ػااؾخ ٓااوٯ٢ ٗااٚ    رؾظااٚ اٛوٍاا٪ٝ
 :٨٤ٟب

 (46)انًبدح 

 .ه٬ٜ اٛغ٨بد ا٠ٛقزظخ ر٤ِٰن ٧نا اٛٔواه

 (47)انًبدح 

 .ٯ٤شو ٧نا اٛٔواه ُٮ اٛغوٯلح اٛو٠ٍٰخ ٩ٯو٠ٚ ث٦ اهزجبها ٢ٟ ربهٯـ طل٩ه٥

 

 ٍَٰ هٜٮ اٛغو٩ا١                                                                    

 ٩ىٯو االٓزظبك ٩اٛزغبهح                                                                 

 طله ُٮ أث٪كجٮ  

 ٧ـ.  1404أ٪اٙ  17

 ٝ.  1984ٯ٪ٰٛ٪  15
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قانون حماية البيئة وتنميتها رقم 24 لسنة 1999

المادة رقم 1

تعاريــف فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة 
المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا، مــا لــم يقتــض الســياق معنــى آخــر:

الدولـة: دولة االمارات العربية المتحدة. 

الهيئة: الهيئة االتحادية للبيئة. 

مجلس اإلدارة: مجلس ادارة البيئة. 

رئيس مجلس اإلدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة. 

الســلطات المختصــة: الســلطة المحليــة المختصــة فــي كل إمــارة مــن إمــارات 
الدولــة. 

الجهات المعنية: جميع الجهات المعنية بشئون البيئة والتنمية داخل الدولة.

البيئــة: المحيــط الــذي تتجلــى فيــه مظاهــر الحيــاة بأشــكالها المختلفــة ويتكــون 
هــذا المحيــط مــن عنصريــن  :عنصــر طبيعــي يضــم الكائنــات الحيــة مــن انســان 
وحيــوان ونبــات، وغيرهــا مــن الكائنــات الحيــة ومــوارد طبيعيــة مــن هــواء ومــاء 
ــة،  وعنصــر  ــة الطبيعي ــك األنظم ــة، وكذل ــر عضوي ــة وغي ــواد عضوي ــة وم وترب
ــآت  ــن منش ــة م ــة الطبيعي ــى البيئ ــان ال ــة االنس ــا أدخل ــمل كل م ــي يش ــر طبيع غي
ــا ا ســتحدثه مــن صناعــات  ــل وم ــة وطــرق وجســور ومطــارات ووســائل نق ثابت

ــات.  ــرات وتقني ومبتك

البيئــة البحريــة: الميــاه البحريــة ومــا بهــا مــن ثــروات طبيعيــة ونباتــات 
ــا  ــام فيه ــو مق ــا ه ــواء وم ــن ه ــا م ــا فوقه ــرى، وم ــة أخ ــات بحري ــماك وكائن واس
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ــة  ــدود المنطق ــا ح ــغ حدوده ــة وتبل ــة أو متحرك ــروعات ثابت ــأت او مش ــن منش م
االقتصاديــة الخالصــة للدولــة. 

البيئــة المائيــة: البيئــة البحريــة والميــاه الداخليــة بمــا فيهــا مــن الميــاه الجوفيــة 
وميــاه الينابيــع والوديــان ومــا بهــا مــن ثــروات طبيعيــة ونباتــات وأســماك وكائنــات 
حيــة أخــرى ومــا فوقهــا مــن هــواء ومــا هــو مقــام فيهــا مــن منشــأت او مشــاريع 

ثابتــة أو متحركــة. 

االنظمــة البيئيــة: النظــام الشــامل الــذي يضــم جميــع مكونــات العناصــر 
الطبيعيــة للبيئــة التــي تتكامــل وتتفاعــل فيمــا بينهــا. 

الموادر الطبيعية: جميع الموارد التي ال دخل لالنسان في وجودها. 

المحميــة الطبيعيــة: األرض أو الميــاه التــي تتميــز بطبيعــة بيئيــة خاصــة 
ــة أو  ــة ثقافي ــة( ذات قيم ــر طبيعي ــات، أو ظواه ــماك، نبات ــات، أس ــور، حيوان )طي
جماليــة أو بيئيــة ويصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح 

ــن الســلطات المختصــة.  ــرار م ــة او ق ــن الهيئ م

تدهــور البيئــة: التأثيــر علــى البيئــة بمــا يقلــل مــن قيمتهــا أو يشــوه مــن طبيعتهــا 
البيئيــة او يســتنزف مواردهــا أو يضــر بالكائنــات الحيــة أو باآلثــار. 

تلــوث البيئــة: التلــوث الناجــم بشــكل طبيعــي أو غيــر طبيعــي ناتــج عــن قيــام 
ــر إرادي، بإدخــال أي مــن  ــر مباشــر، إرادي او غي االنســان بشــكل مباشــر أو غي
المــوارد والعوامــل الملوثــة فــي عناصــر البيئــة الطبيعيــة، والــذي ينشــأ مــن جرائــه 
ــوارد  ــة او أذى للم ــة أو الحيواني ــاة النباتي ــى صحــة االنســان أو الحي أي خطــر عل

والنظــم البيئــة. 

ــة  ــة أو أدخن ــائلة أو غازي ــة أو س ــواد صلب ــة م ــة: أي ــل الملوث ــواد والعوام الم



قانون حماية البيئة

- 5 -

ــح أو ضوضــاء أو اشــعاعات أو حــرارة أو وهــج اإلضــاءة أو  أو أبخــرة أو روائ
اهتــزازات تنتــج بشــكل طبيعــي أو بفعــل االنســان وتــؤدي بطريقــة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة الــى تلــوث البيئــة وتدهورهــا أو االضــرار باالنســان أو بالكائنــات الحيــة. 

تلــوث الهــواء: كل تغييــر فــي خصائــص ومواصفــات الهــواء الخارجــي وهواء 
أماكــن العمــل وهــواء األماكــن العامــة المغلقــة وشــبه المغلقــة يترتــب عليــه خطــر 
علــى صحــة االنســان والبيئــة، ســواء كان هــذا التلــوث ناتــج عــن عوامــل طبيعيــة 

أو نشــاط إنســاني. 

التلــوث المائــي: إدخــال أيــة مــواد أو طاقــة فــي البيئــة المائيــة بطريقــة إراديــة 
ــة أو  ــوارد الحي ــه ضــرر بالم ــج عن ــر مباشــرة ينت ــة مباشــرة أو غي ــر إرادي أو غي
ــك  ــي ذل ــا ف ــة بم ــطة المائي ــوق األنش ــان أو يع ــة االنس ــدد صح ــة أو يه ــر الحي غي
صيــد االســماك واألنشــطة الســياحية أو يفســد صالحيتهــا لإلســتعمال أو ينقــص مــن 

التمتــع بهــا أو يغيــر مــن خواصهــا.

المــواد الملوثــة للبيئــة: أيــة مــواد يترتــب علــى تصريفهــا فــي البيئــة المائيــة 
بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إراديــة أو غيــر إراديــة تغييــر فــي خصائصهــا 
علــى نحــو يضــر باالنســان وبالكائنــات الحيــة االخــرى أو بالمــوارد الطبيعيــة أو 
بالبيئــة المائيــة أو يضــر بالمناطــق الســياحية أو يتداخــل مــع االســتخدامات االخــرى 

المشــروعة للبيئةالمائيــة. 

مكونــات  برصــد  تقــوم  التــي  العمــل  وحــدات  البيئــي:  الرصــد  شــبكات 
دوريــة.  بصفــة  المعنيــة  للجهــات  االبيانــات  وتوفيــر  البيئــة   وملوثــات 
ــر  ــد يؤث ــي ق ــة لأنشــطة الت ــل الجــدوى البيئي ــي: دراســة وتحلي ــر البيئ ــم التأثي تقيي

ــة.  ــى ســالمة البيئ ــتها عل ــا أو ممارس اقامته

حمايــة البيئــة: المحافظــة علــى مكوناتهــا وخواصهــا وتوازنهــا الطبيعــي ومنــع 
ــة وترشــيد  ــى المــوارد الطبيعي ــاظ عل ــه، والحف ــه أو مكافحت ــوث او اإلقــالل من التل
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اســتهالكها وحمايــة الكائنــات الحيــة التــي تعيــش فيهــا، خاصــة المهــددة باالنقراض، 
والعمــل علــى تنميــة كل تلــك المكونــات واالرتقــاء بهــا. 

تنميــة البيئــة: السياســات واالجــراءات التــي تلبــي احتياجــات التنمية المســتدامة 
ــن  ــي م ــادئ الت ــداف والمب ــق األه ــا وتحق ــا واقتصادي ــا وثقافي ــة اجتماعي ــي الدول ف
أجلهــا وضــع هــذا القانــون وأهمهــا تحســين عناصــر البيئــة الطبيعيــة والمحافظــة 
علــى التنــوع البيولجــي والتــراث التاريخــي واالثري والطبيعــي الحالي والمســتقبلي 

بالدولــة. 

التنميــة المســتدامة: ربــط االعتبــارات البيئيــة بسياســة التخطيــط والتنميــة بمــا 
يحقــق احتياجــات وتطلعــات الحاضــر دون اخــالل بالقــدرة علــى تحقيــق احتياجــات 

وتطلعــات المســتقبل. 

الكارثــة البيئيــة: الحــادث الناجــم عــن عوامــل طبيعيــة أو فعــل االنســان، والــذي 
يترتــب عليــه ضــرر شــديد بالبيئــة وتحتــاج مواجهتــه الــى إمكانــات تفــوق القــدرات 

 . المحلية

المــواد الخطــرة: المــواد الصلبــة أو الســائلة أو الغازيــة ذات الخــواص الضــارة 
بصحــة االنســان أو التــي تؤثــر تأثيــرا ضــارا علــى البيئــة، مثــل المــواد الســامة أو 

القابلــة لإلنفجــار أو لالشــتعال أو ذات االشــعاعات المؤينــة. 

المــواد الضــارة: جميــع المــواد التــي تــؤدي بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
ــة أو  ــواد كيمائي ــت هــذه الم ــة، ســواء كان ــى اإلضــرار بصحــة االنســان أو البيئ ال

ــة او مشــعة.  بيولوجي

النفايــات: جميــع أنــواع المخلفــات أو الفضــالت الخطــرة أو غيــر الخطــرة بمــا 
فيهــا النفايــات النوويــة والتــي يجــري التخلــص منهــا أو المطلــوب التخلــص منهــا 

بنــاء علــى أحــكام القانــون وتشــمل: 
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ــة  ــة والطبي ــة والزراعي ــة والصناعي ــات المنزلي ــل النفاي ــة: مث ــات الصلب النفاي
ــدم.  ــاء واله ــييد والبن ــات التش ومخلف

التجاريــة  والمنشــآت  المســاكن  عــن  الصــادرة  وهــي  الســائلة:  النفايــات 
وغيرهــا.  والصناعيــة 

النفايــات الغازيــة والدخــان واألبخــرة والغبــار: وهــي الصــادرة عــن المنــازل 
والمخابــز والمحــارق والمصانــع والكســارات ومقالــع األحجــار ومحطــات الطاقــة 

وأعمــال النفــط ووســائل النقــل والمواصــالت المختلفــة. 

النفايــات الخطــرة: مختلــف األنشــطة والعمليــات المختلفــة أو رمادهــا المحتفظــة 
بخــواص المــواد الخطرة. 

ــري أي  ــيج بش ــن نس ــا م ــا أو جزئي ــكل كلي ــات تش ــة نفاي ــة: أي ــات الطبي النفاي
حيوانــي أو دم أو ســوائل الجســم األخــرى أو االفــرازات أو العقاقيــر أو المنتجــات 
الصيدالنيــة األخــرى أو الضمــادات أو الحقــن أو االبــر أو األدوات الطبيــة الحــادة 
ــة  ــاطات طبي ــن نش ــة ع ــعة ناتج ــة أو مش ــة أو كيمائي ــرى معدي ــات أخ ــة نفاي أو أي
ــة أو  ــة بيطري ــنان أو صح ــة أو طــب أس ــة صحي ــة أو رعاي ــض أو معالج أو تمري
ممارســات صيدالنيــة أو تصنيعيــة أو غيرهــا أو فحوصــات أو أبحــاث أو تدريــس 

ــا.  ــات أو تخزينه أو أخــذ عين

إدارة النفايــات: جمــع النفايــات وتخزينهــا ونقلهــا وإعــادة تدويرهــا والتخلــص 
منهــا بمــا فــي بذلــك العنايــة الالحقــة بمواقــع التخلــص منهــا. 

ــى  ــة ال ــد النفاي ــت تول ــن وق ــدأ م ــي تب ــات الت ــع العملي ــات: جمي تــداول النفاي
حيــن التخلــص اآلمــن منهــا، وتشــمل جمــع النفايــات وتخزينهــا ونقلهــا وعالجتهــا 

ــا.  ــص منه ــا او التخل وتدويره
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التخلــص مــن النفايــات: العمليــات التــي ال تــؤدي إلــى اســتخالص المــواد 
ــة  ــق أو المعالج ــن العمي ــي االرض أو الحق ــر ف ــل الطم ــتخدامها، مث ــادة اس أو إع
البيولوجيــة أو الفيزيائيــة / الكيمائيــة أو التخزيــن الدائــم أو التدميــر أو أيــة طريقــة 

ــة.  ــلطات المختص ــا الس تقره

بهــدف  النفايــات  علــى  تجــرى  التــي  العمليــات  النفايــات:  تدويــر  إعــادة 
ــود أو اســتخالص  ــل االســتخدام كوق ــواد أو إعــادة اســتخدامها، مث اســتخالص الم

المعــادن والمــواد العضويــة أو معالجــة التربــة أو إعــادة تكريــر الزيــوت. 

الوســائل البحريــة: كل وســيلة تعمــل أو تكــون معــدة للعمــل فــي البيئــة البحريــة 
ــك  ــمل ذل ــا ويش ــن مالحته ــرض م ــا أو الغ ــا أو حمولته ــار لقوته ــك دون اعتب وذل
الســفن والقــوارب التــي تســير علــى الزالقــات والمركبــات التــي تســير علــى وســادة 
ــة  ــع العائم ــاء والقط ــطح الم ــت س ــل تح ــي تعم ــاء أو الت ــطح الم ــوق س ــة ف هوائي

ــة.  ــرات المائي ــة أو العائمــة والطائ ــة المثبت والمنصــات البحري

وســائل نقــل الزيــت: كل مــا يســتعمل فــي تحميــل الزيــت أو نقلــه أو ضخــه أو 
تفريغــه بمــا فــي ذلــك خطــوط األنابيــب. 

ــاء  ــد الكهرب ــاج وتولي ــآت انت ــياحية ومنش ــة والس ــأت الصناعي ــأة: المنش المنش
والمنشــآت العاملــة فــي مجــال الكشــف عــن الزيــت واســتخراجه ونقلــه واســتخدمه 

وجميــع مشــروعات البنيــة األساســية وأيــة منشــأة أخــرى. 

الزيــت: جميــع أشــكال النفــط الخــام ومنتجاتــه، ويشــمل ذلــك أي نــوع مــن أنواع 
ــود والزيــوت المكــررة  ــات الســائلة وزيــوت التشــحيم وزيــوت الوق الهيدروكربون
وزيــت األفــران والقــار وغيرهــا مــن المــواد المســتخرجة مــن النفــط أو مشــتقاته 

أو نفاياتــه. 

المزيــج الزيتــي: كل مزيــج مائــي يحتــوي علــى كميــة مــن الزيــت تزيــد علــى 
)15( جــزءا فــي المليــون. 
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ميــاة االتــزان غيــر النظيفــة: ) ميــاة الصابــورة غيــر النظيفــة (: الميــاة الملقــاة 
ــى )15( جــزءا  ــد عل ــج الســفينة إذا كانــت محتوياتهــا مــن الزيــت تزي مــن صهري

فــي المليــون. 

التصريـــف: كل تســرب أو انســكاب أو انبعــاث أو تفريــغ ألي نــوع مــن المــواد 
الملوثــة أو التخلــص منهــا فــي البيئــة المائيــة أو التربــة او الهــواء. 

اإلغراق:

أ- كل إلقــاء متعمــد فــي البيئــة البحريــة للمــواد الملوثــة أو الفضــالت مــن الســفن 
أو الطائــرات أو األرصفــة أو غيرهــا. 

 ب - كل إغراق متعمد في البيئة البحرية للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها.
أو  الجــرارات  أو  القطــارات  أو  الســيارات  أو  الطائــرات  النقــل:  مركبــات 
الطــرق  علــى  للســير  المعــدة  اآلالت  مــن  ذلــك  غيــر  أو  اآلليــة   الدراجــات 
الضوضــاء: جميــع األصــوات أو اإلهتــزازات أو الذبذبــات الصوتيــة المزعجــة أو 

الضــارة بالصحــة العامــة.

المــكان العــام: المــكان المعــد الســتقبال العامــة أو فئــة معينــة مــن النــاس ألي 
غــرض مــن األغــراض. 

البنــاء  شــكل  لــه  الــذي  العــام  المــكان  المغلــق:  العــام  المــكان 
لذلــك.  معــدة  منافــذ  خــالل  مــن  إال  الهــواء  يدخلــه  ال  الــذي  المتكامــل 
العــام.  النقــل  وســائل  المغلــق  العــام  المــكان  حكــم  فــي   ويعتبــر 
ــر المتكامــل  ــاء غي ــه شــكل البن ــذي ل ــق: المــكان العــام ال المــكان العــام شــبه المغل

ــا. ــه كلي ــن إغالق ــث ال يمك ــواء الخارجــي بحي والمتصــل مباشــرة باله
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المادة رقم 2

األهــداف واألســس العامــة  :يهــدف هــذا القانــون إلــى تحقيــق األغــراض . 1
اآلتيــة:

حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي. . 2

ــلبية . 3 ــار س ــة أضــرار أو آث ــب أي ــة وتجن ــكاله المختلف ــوث بأش ــة التل مكافح
ــة او  ــة االقتصادي ــج التنمي ــط وبرام ــة لخط ــدى نتيج ــدة الم ــة أو بعي فوري
الزراعيــة أو الصناعيــة أو العمرانيــة أو غيرهــا مــن برامــج التنميــة التــي 
ــن  ــة وبي ــن الهيئ ــا بي ــيق فيم ــاة والتنس ــتوى الحي ــين مس ــى تحس ــدف ال ته
الســلطات المختصــة والجهــات المعنيــة فــي حمايــة البيئــة والحفــاظ علــى 
ــة  ــادئ مكافح ــي ومب ــي البيئ ــيخ الوع ــي وترس ــا الطبيع ــا وتوازنه نوعيته

ــوث.  التل

 تنميــة المــوارد الطبيعيــة والحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي فــي إقليــم الدولــة  .4
واســتغالله اإلســتغالل األمثــل لمصلحــة األجيــال الحاضــرة والقادمــة.

 حمايــة المجتمــع وصحــة االنســان والكائنــات الحيــة األخــرى مــن جميــع  .5
ــروع  ــتخدام المش ــق االس ــي تعي ــا أو الت ــرة بيئي ــال المض ــطة واألفع األنش

للوســط البيئــي. 

 حمايــة البيئــة فــي الدولــة مــن التأثيــر الضــار لأنشــطة التــي تتــم خــارج  .6
إقليــم الدولــة.

 تنفيــذ االلتزامــات التــي تنظمهــا االتفاقيــات الدوليــة او اإلقليميــة المتعلقــة  .7
بحمايــة البيئــة ومكافحــة التلــوث والمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة التــي 

تصــادق عليهــا أو تنضــم اليهــا الدولــة.
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المادة رقم 3

تضــع الهيئــة بالتشــاور والتنســيق مــع الســلطات المختصــة والجهــات المعنيــة 
البيئــي  التأثيــر  لتقييــم  الالزمــة  المعاييــر والمواصفــات واالســس والضوابــط 

ــص: ــى االخ ــى عل ــا، وتتول ــص به ــوب الترخي ــأت المطل ــاريع والمنش للمش

 تحديــد فئــات المشــروعات التــي تكــون بطبيعتهــا قابلــة ألن تحــدث  .1
بيئيــة. أضــرارا 

ــة   .2 ــة الخاص ــية البيئي ــة أو الحساس ــع ذات األهمي ــق والمواق ــد المناط  تحدي
المواقــع التاريخيــة واألثريــة، األراضــي الرطبــة، الجــزر المرجانيــة، 

ــا   ــة وغيره ــق العام ــة، الحدائ ــات الطبيعي المحمي

تحديد الموارد الطبيعية والمشاكل البيئية ذات األهمية الخاصة.. 3

المادة رقم 4

مــع عــدم االخــالل بأحــكام المــادة الســابقة تتولــى الهيئــة بالتنســيق مــع الســلطات 
ــأة  ــي للمشــروع والمنش ــر البيئ ــم التأثي ــة األخــرى تقيي ــات المعني المختصــة والجه

المطلــوب الترخيــص بهــا. 

وال يجــوز للمشــروع أو المنشــأة مباشــرة النشــاط قبــل الحصول علــى الترخيص 
المشــار إليــه فــي المــادة الســابقة متضمنا تقييــم التأثيــر البيئي.

المادة رقم 5

ــا متكامــال عــن المشــروع  ــه بيان ــق بطلب ــأن يرف ــب الترخيصــص ب ــزم طال يلت
أو النشــاط الــذي يعتــزم مباشــرته يتضمــن جميــع البيانــات المنصــوص عليهــا فــي 

الالئحــة التنفيذيــة ووفــق النمــازج الــواردة فيهــا.
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المادة رقم 6

تتولــى الهيئــة بالتنســيق مــع الســلطات المختصــة البــت فــي الطلبــات المقدمــة 
خــالل فتــرة ال تجــاوز شــهرا واحــدا مــن تاريــخ تقديــم طلــب الترخيــص، ويخطــر 

مقــدم الطلــب بالنتيجــة، كمــا يخطــر بأســباب رفــض طلبــه فــي حالــة الرفــض. 

ــدا إذا  ــهرا واح ــابقة ش ــرة الس ــي الفق ــا ف ــوص عليه ــدة المنص ــد الم ــوز م ويج
ــك. اقتضــت الضــرورة ذل

المادة رقم 7

يلتــزم أصحــاب المشــروعات أو المنشــأت التــي حصلــت علــى الموافقــة 
التصريــف  مواصفــات  ورصــد  للنفايــات  دوري  تحليــل  بإجــراء  بالترخيــص 
ــل  ــة للتحل ــواد القابل ــك الم ــي ذل ــا ف ــات الناتجــة عــن هــذه المشــروعات بم والملوث
وحفــظ ســجالت للرصــد وإرســال تقاريــر بهــذه النتائــج الــى كل مــن الهيئــة 

المختصــة. والســلطة 

المادة رقم 8

تحــدد الالئحــة التنفيذيــة المــدة الالزمــة لالحتفــاظ بــكل نــوع من أنواع الســجالت 
المشــار إليهــا فــي المــادة )7( مــن هــذا القانون.

المادة رقم 9

والتنميــة  التخطيــط  بهــا  المنــوط  المعنيــة، خاصــة  الجهــات  علــى جميــع 
االقتصاديــة والعمرانيــة، مراعــاة اعتبــارات حمايــة البيئــة ومكافحــة التلــوث 
ــة  ــة االقتصادي ــط التنمي ــع خط ــد وض ــة عن ــوارد الطبيعي ــيد للم ــتغالل الرش واالس

واالجتماعيــة وعنــد إنشــاء المشــروعات وتنفيذهــا.
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المادة رقم 10

تتولــى الهيئــة بالتنســيق والتشــاور مــع الســلطات المختصــة والجهــات المعنيــة 
إعــداد وإصــدار ومراجعــة وتطويــر وتحديــث مقاييــس ومعاييــر الحمايــة البيئيــة. 
ــات  ــن اإلمكاني ــوازن بي ــق الت ــر تحقي ــك المقاييــس والمعايي ــد تل ــي تحدي ويراعــى ف
التقنيــة المتاحــة وبيــن التكلفــة االقتصاديــة الالزمــة لذلــك وبمــا ال يخــل بمتطلبــات 

حمايــة البيئــة ومكافحــة التلــوث.

المادة رقم 11

يجــوز فــي الحــاالت الطارئــة القهريــة عــدم التقيــد بالمقاييــس والمعاييــر التــي 
تصــدر بالتطبيــق ألحــكام هــذا القانــون إذا كان الهــدف هــو حمايــة األرواح أو 
ضمــان تأميــن ســالمة المنشــأة أو منطقــة العمــل، ويجــب فــي هــذه الحالــة إخطــار 

ــة والســلطات المختصــة. الهيئ

المادة رقم 12

يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البريةوالبحرية التي تحدد 
أنواعها في االئحة التنفيذية ويحظر حيازة هذه الطيور والحيواناتأو نقلها أو 

التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة اال بعد الحصول علىترخيص 
من السلطات المختصة، كما يحظر إتالف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام 
بيضها. وتحدد الالئحة التنفيذية المناطق التي يجوز الترخيص بالصيد فيها 
 وشروط الترخيص،كما تحدد وسائل الرقابة الالزمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة رقم 13

تضــع الهيئــة بالتنســيق مــع الســلطات المختصــة والجهــات المعنيــة نظامــا 
وطنيــا للرصــد البيئــي وتتولــى الســلطات المختصــة إنشــاء وتشــغيل شــبكات 

الرصــد البيئــي واإلشــراف عليهــا.
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المادة رقم 14

يجــب علــى شــبكات الرصــد البيئيــي إبــالغ الهيئــة والســلطات المختصــة 
والجهــات المعنيــة بــأي تجــاوز للحــدود المســموح بهــا لملوثــات البيئــة، كمــا تلتــزم 
بتقديــم تقاريــر دوريــة عــن نتائــج أعمالهــا وذلــك وفقــا لمــا تحــدده الالئحــة التنفيذيــة

المادة رقم 15

ــع  ــاور م ــاون والتش ــة وبالتع ــلطات المختص ــع الس ــيق م ــة بالتنس ــع الهيئ تض
الجهــات المعنيــة بالدولــة خططــا لمواجهــة الطــوارئ والكــوارث البيئيــة ويصــدر 

ــوزراء. ــس ال ــن مجل ــرار م ــا ق ــك الخطــط وميزانياته ــاد تل باعتم

المادة رقم 16

علــى جميــع الجهــات واألفــراد بالدولــة المســارعة فــي تقديــم جميــع المســاعدات 
واإلمكانيــات المطلوبــة لمواجهــة الكــوارث البيئيــة.

المادة رقم 17

تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق االغراض اآلتية:

 حمايــة ســواحل وشــواطئ الدولــة وموانئهــا مــن مخاطــر التلــوث بجميــع  .1
صــوره وأشــكاله.

ــك  .2 ــة وذل ــر الحي ــة وغي ــة الحي ــا الطبيعي ــة وموارده ــة البحري ــة البيئ  حماي
ــه. ــيطرة علي ــا كان مصــدره وخفضــه والس ــوث أي ــع التل بمن

 حمايــة ميــاة الشــرب والميــاه الجوفيــة والعمــل علــى تنميــة مصــادر مــوارد  .3
. المياه
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المادة رقم 18

ــتغالل  ــتخراج أو اس ــاف أو اس ــا باستكش ــرح له ــات المص ــى الجه ــر عل يحظ
ــة ناتجــة عــن  ــادة ملوث ــة م ــف أي ــة تصري ــة أو البحري ــاز البري ــط والغ ــول النف حق
عمليــات الحفــر أو االستكشــاف أو اختبــار اآلبــار أو اإلنتــاج فــي البيئــة المائيــة او 
ــة المجــاورة لمباشــرة األنشــطة المشــار اليهــا فــي هــذه المــادة، مــا  المنطقــة البري
لــم يتــم اســتخدام الوســائل اآلمنــة التــي ال يترتــب عليهــا اإلضــرار بالبيئــة البريــة 
والمائيــة ومعالجــة مــا تــم تصريفــه مــن نفايــات ومــواد ملوثــة طبقــا ألحــدث النظــم 
الفنيــة المتاحــة، وبمــا يتفــق مــع الشــروط المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات 

ــا. ــادق عليه ــة المص ــة والدولي ــوالت اإلقليمي والبروتوك

المادة رقم 19

ــع  ــيق م ــاون والتنس ــة وبالتع ــلطات المختص ــع الس ــيق م ــة بالتنس ــى الهيئ تتول
الجهــات المصــرح لهــا باستكشــاف أو اســتخراج أو اســتغالل حقــول النفــط والغــاز 
إعــداد مواصفــات إرشــادية بشــروط الســالمة البيئيــة وإدارة النفايــات الناتجــة عــن 

عمليــات إنتــاج النفــط والغــاز ونقلهمــا واســتغاللهما.

المادة رقم 20

تقــوم الهيئــة بالتنســيق مــع الســلطات المختصة وبالتعاون والتنســيق مــع الجهات 
المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن )18( و )19( مــن هــذا القانــون بإجــراء رصــد 
دوري للتأثيــرات البيئيــة الناتجــة عــن عمليــات استكشــاف واســتخراج واســتغالل 

النفــط والغــاز التــي تتــم فــي حقــول اإلنتــاج وممــرات النقــل البريــة والبحريــة.
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المادة رقم 21

يحظــر علــى جميــع الوســائل البحريــة أيــا كانــت جنســيتها ســواء كانــت مســجلة 
فــي الدولــة أو غيــر مســجلة فيهــا تصريــف أو إلقــاء الزيــت أو المزيــج الزيتــي فــي 

البيئــة البحريــة

المادة رقم 22

يلتــزم ربــان الوســيلة البحريــة أو المســؤول عنهــا باتخــاذ االجــراءات الكافيــة 
للحمايــة مــن آثــار التلــوث فــي حالــة وقــوع حــادث ألحــدى الوســائل التــي تحمــل 
ــزم  ــا يلت ــة، كم ــة للدول ــة البحري ــوث البيئ ــه تل ــى من ــه أو يخش ــب علي ــت يترت الزي
ــة أو مأمــوري الضبــط القضائــي فــي هــذه  ــذ أوامــر مفتشــى الجهــات اإلداري بتنفي

ــة. الحال

المادة رقم 23

فــي حالــة وقــوع حــادث تصــادم لناقــالت الزيــت أو الوســائل البحريــة أو 
المنشــأت أو ناقــالت المــواد الخطــرة، ســواء كان ذلــك بفعــل متعمــد مــن المســؤول 
عــن الوســيلة البحريــة أو كان نتيجــة لخطئــه أو إهمالــه هــو أو أحــد تابعيــه، يكــون 
ــك  ــون المال ــرب ويك ــف التس ــات وق ــن عملي ــؤول ع ــخص المس ــو الش ــان ه الرب
ــف األضــرار والتعويضــات  ــع تكالي ــع جمي ــن دف ــن ع ــئولين بالتضام ــل مس والناق
والمكافحــة المترتبــة علــى االنســكاب فــي البيئــة البحريــة والســواحل والشــواطئ.

المادة رقم 24

 -1علــى مالــك الوســيلة البحريــة أو ربانهــا أو أي شــخص مســئول عنهــا وعلــى 
ــة  ــة البحري ــئ أو البيئ ــل الموان ــة داخ ــت الواقع ــل الزي ــائل نق ــن وس ــئولين ع المس
للدولــة وكذلــك المســئولين فــي الجهــات العاملــة فــي اســتخراج الزيــت أن يبــادروا 
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ــالغ  ــى إب ــة إل ــة التنفيذي ــي الالئح ــا ف ــراءات المنصــوص عليه ــا لإلج ــورا وطبق ف
ــن الســلطات المختصــة  ــا م ــئ وحــرس الحــدود والســواحل وغيره ــات الموان هيئ
ــوع  ــان ظــروف الحــادث ون ــع بي ــه م ــور حدوث ــت ف عــن كل حــادث تســرب للزي
 المــادة المتســربة واإلجــراءات التــي اتخــذت إليقــاف التســرب أو الحــد منــه. 
 -2وفــي جميــع االحــوال، يجــب علــى هيئــات الموانــئ وحــرس الحــدود والســواحل 
إبــالغ الهيئــة والجهــات المعنيــة بجميــع المعلومــات عــن الحــادث المشــار اليــه فــور 

حدوثه.

المادة رقم 25

علــى كل مالــك أو ربــان وســيلة بجريــةـ  وطنيــة أو أجنبيــةـ  تنقــل الزيت وتدخل 
البيئــة البحريــة للدولــة أن يحتفــظ فــي تلــك الوســيلة بســجل للزيــت تــدون فيــه جميــع 

العمليــات المتعلقــة بالزيــت وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة بيانات هذا الســجل.

المادة رقم 26

يجــب علــى كل وســيلة بحريــة تنقــل الزيــت وتدخــل البيئــة البحريــة للدولــة أن 
تكــون مجهــزة بالمعــدات الالزمــة لقيامهــا بعمليــات المكافحــة أثنــاء حــدوث تلــوث 

مصــدره الوســيلة البحريــة نفســها، وذلــك طبقــا لمــا تحــدده الالئحــة التنفيذيــة.

المادة رقم 27

يحظــر علــى الوســائل البحريــة التــي تنقــل المــواد الخطــرة إلقــاء أو تصريــف 
 أيــة مــواد ضــارة أو نفايــات فــي البيئــة البحريــة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. 
كمــا يحظــر علــى الوســائل البحريــة التــي تحمــل مــواد ضــارة منقولــة فــي عبــوات 
ــة  ــة أو حديدي ــة بري ــات صهريجي ــة أو عرب ــج نقال ــحن أو صهاري ــات ش أو حاوي

ــة. ــة للدول ــة البحري ــي البيئ التخلــص منهــا بإلقائهــا ف
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المادة رقم 28

ــة التــي تحمــل مــواد خطــرة بســجل يســمى )  يجــب أن تــزود الوســائل البحري
ــع  ــة جمي ــيلة البحري ــن الوس ــؤول ع ــان أو المس ــا الرب ــدون فيه ــحن ) ي ــجل الش س
العمليــات المتعلقــة بالشــحن وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة القواعــد المنظمــة لهــذا 

ــجل. الس

المادة رقم 29

يجــب علــى ربــان كل وســيلة بحريــة تدخــل موانــئ الدولــة أن يقــوم باإلبــالغ 
عــن المــواد الخطــرة المحمولــة علــى الوســيلة البحريــة مــن حيــث أنواعهــا وكمياتها 

وأماكــن تواجدهــا علــى الوســيلة البحريــة ومصــادر شــحنها وجهــات تفريغهــا.

المادة رقم 30

يلتــزم ربــان الوســيلة البحريــة أو المســؤول عنهــا باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
للحمايــة مــن آثــار التلــوث، وذلــك فــي حالــة وقــوع حــادث ألحــدى الوســائل 
البحريــة التــي تحمــل مــواد ضــارة أو خطــرة يخشــى منــه تلــوث البيئــة البحريــة، 
كمــا يلتــزم بتنفيــذ أوامــر مفتشــي الجهــات اإلداريــة أو مأمــوري الضبــط القضائــي 

فــي هــذه الحالــة.

المادة رقم 31

الضــارة  المــواد  تحمــل  التــي  البحريــة  الوســائل  علــى  يحظــر 
البحريــة.  البيئــة  فــي  الملوثــة  والمــواد  الخطــرة  النفايــات   إغــراق 
وتصــدر الجهــات المعنيــة بالتنســيق مــع الهيئــة جــداول بالنفايــات الخطــرة والمــواد 

الملوثــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة.
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المادة رقم 32

ــة  ــا الالئح ــي تحدده ــة الت ــآت البحري ــة والمنش ــائل البحري ــى الوس ــر عل يحظ
ويجــب  البحريــة،  البيئــة  فــي  الصحــي  الصــرف  ميــاه  تصريــف  التنفيذيــة 
 التخلــص منهــا طبقــا للمعاييــر واإلجــراءات التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة. 

كما يحظر على الوسائل البحرية إلقاء النفايات في البيئة البحرية.

المادة رقم 33

يجــب علــى كل وســيلة بحريــة تنقــل الزيــت وتدخــل البيئــة البحريــة أن تكــون 
ــول  ــارية المفع ــة )i.o.p.p certificate( س ــوث الدولي ــع التل ــا شــهادة من بحوزته
مرفــق بهــا بيــان يوضــح مــكان آخــر تفريــغ لمحتويــات صهاريــج » الســرتينة » 

وكمياتهــا وتاريــخ تفريغهــا.

المادة رقم 34

يحظــر علــى جميــع الوســائل البحريــة والمنشــآت البحريــة التــي تقــوم بأعمــال 
ــك  ــة وكذل ــة البحري ــي البيئ ــة ف ــة والمعدني ــوارد الطبيعي ــتغالل الم ــاف واس استكش
ــي  ــات ف ــة أو النفاي ــاء القمام ــة الق ــئ الدول ــتخدم موان ــي تس ــة الت ــائل البحري الوس
البيئــة البحريــة، ويجــب عليهــا تســليم القمامــة بالكيفيــة وفــي األماكــن التــي تحددهــا 
ــرس  ــع ح ــاون م ــة بالتع ــئ المختص ــات الموان ــى هيئ ــة. وتتول ــلطات المختص الس
الحــدود والســواحل إعــداد وتنفيــذ خطــط تــداول القمامــة أو النفايــات والتأكــد مــن أن 
جميــع تلــك الوســائل التــي تســتخدم موانــئ الدولــة تطبــق اإلجــراءات المنصــوص 

عليهــا فــي هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة.
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المادة رقم 35

يحظــر علــى جميــع المنشــآت بمــا فــي ذلــك المحــال العامــة والمنشــآت التجاريــة 
والصناعيــة والزراعيــة والســياحية والخدميــة وغيرهــا تصريــف أو القــاء أيــة مــواد 
ــة  ــة المائي ــى البيئ ــوث ف ــر معالجــة مــن شــأنها إحــداث تل ــات أو ســوائل غي أو نفاي

بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

المادة رقم 36

يشــترط للترخيــص بإقامــة أيــة منشــآت أو محــال علــى الشــريط الســاحلي 
ــون  ــذا القان ــة ألحــكام ه ــة بالمخالف ــواد ملوث ــف م ــه تصري ــج عن ــه ينت ــا من أو قريب
والقــرارات المنفــذة لــه أن يقــوم طالــب الترخيــص بإجــراء دراســات التاثيــر البيئــي 
ويلتــزم بتوفيــر وحــدات لمعالجــة النفايــات كمــا يلتــزم بــأن يبــدأ بتشــغليها فــور بــدء 

تشــغيل تلــك المنشــآت.

المادة رقم 37

تحــدد الالئحــة التنفيذيــة المواصفــات والمعيير التي تلتزم بها المنشــآت الصناعية 
 التــى يصــرح لهــا بتصريــف المــواد الملوثــة القابلــة للتحلــل وذلــك بعــد معالجتهــا.
ــي يحظــر  ــل والت ــة للتحل ــر القابل ــة غي ــواد الملوث ــة الم ــا تحــدد الالئحــة التنفيذي كم

ــة. ــة البحري ــى البيئ ــا ف ــة تصريفه ــى المنشــآت الصناعي عل

المادة رقم 38

يكــون لــكل مــن الهيئــة الســلطة المختصــة الحــق فــى أخــذ عينــات مــن النفايــات 
الســائلة المعالجــة حســب الطــرق التــى تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة وذلــك للتأكــد مــن 

مطابقــة نتائــج التحاليــل مــع المواصفــات المعتمــدة.
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المادة رقم 39

ــة والســلطات المختصــة  ــة بالتشــاور والتنســيق مــع الهيئ ــوم الجهــات المعني تق
فــي جميــع األمــور المتعلقــة بالميــاه الجوفيــة وميــاه الشــرب بمــا فــي ذلــك المحافظــة 

علــى مصــادر مــوارد الميــاه وتنميتهــا.

المادة رقم 40

تتولــى الســلطات المختصــة بالتنســيق مــع الهيئــة تحديــد قواعــد ســالمة خزانــات 
ــي  ــر الت ــا للمعايي ــاه الشــرب وصالحيتهــا لالســتعمال اآلدمــي طبق وتوصيــالت مي
تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة، والتــي يجــب علــى أصحــاب المبانــي والمنشــآت االلتزام 

بهــا

المادة رقم 41

تقــوم الســلطات المختصــة بالتنســيق مــع الهيئــة بإجــراء فحــص دوري ســنوي 
ــا،  ــالمتها وصالحيته ــن س ــق م ــرب للتحق ــاه الش ــالت مي ــات وتوصي ــى خزان عل
وتخطــر المالــك بمــا يجــب اتباعــه مــن إجــراءات لضمــان وصــول الميــاه ســليمة 

ــن.  للقاطني

ــك الجهــات إجــراء  ــك التعليمــات يجــوز لتل ــك لتل ــذ المال ــة عــدم تنفي ــي حال وف
ــك.  ــة المال ــى نفق ــة عل اإلصالحــات الالزم

وتسجل نتيجة الفحص الدوري في سجالت خاصة تحتفظ بها تلك الجهات

المادة رقم 42

علــى الســلطات المختصــة أن تأخــذ بعيــن اإلعتبــار العوامــل والمعاييــر البيئيــة 
التــي تحددهــا الهيئــة بالتنســيق مــع الســلطات المختصــة والجهــات المعنيــة وذلــك 
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عنــد إعــداد وتنفيــذ خطــط اســتخدامات األراضــي التــي يتحــدد فــي ظلهــا المناطــق 
المخصصــة للبنــاء والمناطــق الزراعيــة والصناعيــة والمناطــق المحميــة وغيرهــا.

المادة رقم 43

يحظــر القيــام بــأي نشــاط يســاهم بطريقــة مباشــرة أوغيــر مباشــرة فــي االصرار 
ــي  ــر ف ــو يؤث ــى نح ــا عل ــة أو تلويثه ــا الطبيعي ــى خواصه ــر عل ــة أو التأثي بالطرب

قدرتهــا اإلنتاجيــة وذلــك وفقــا لمــا تحــدده الالئحــة التنفيذيــة.

المادة رقم 44

ــة  ــات المعني ــة والجه ــع الهيئ ــاون والتنســيق م ــوم الســلطات المختصــة بالتع تق
بالعمــل علــى تنميــة وتطويــر مــوارد البيئــة الصحراويــة واالهتمــام بالتنــوع 
البيولوجــي وزيــادة الرقعــة الخضــراء باســتخدام األســاليب والتقنيــات الحديثــة 
ــا.  ــة وتنميته ــق الزراعي ــي المناط ــي تحم ــة الت ــا المتقدم ــن التكنولوجي ــادة م واإلف
ويحظــر مباشــرة أي نشــاط مــن شــأنه أن يضــر بكميــة أو نوعيــة الغطــاء النباتــي 
فــي أيــة منطقــة ممــا يــؤدي الــى التصحــر أو تشــوه البيئــة الطبيعيــة، ويحظــر قطــع 
أو اقتــالع أو إضــرار أيــة شــجرة أو شــجيرة أو أعشــاب إال بتصريــح مــن الســلطة 

ــة. المختصــة بالتنســيق مــع الهيئ

المادة رقم 45

المادة رقم 46

ــة  ــة بالدول ــات المعني ــلطات المختصــة والجه ــع الس ــيق م ــة بالتنس ــى الهيئ تتول
وضــع الضوابــط والحــدود المســموح بهــا مــن بقايــا المبيــدات علــى األغذيــة 

المنتجــة محليــا او المســتوردة.
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المادة رقم 47

تقــوم الهيئــة بالتنســيق مــع وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية والســلطات 
المختصــة والجهــات المعنيــة األخــرى بوضــع الضوابــط والشــروط الواجــب التقيــد 
بهــا للتخلــص مــن مخلفــات المبيــدات أو المركبــات الكيمائيــة الداخلــة فــي تصنيعهــا 

أو التــي انتهــت صالحيــة اســتخدامها.

المادة رقم 48

ــات  ــاث أو تســرب ملوث ــدم انبع ــطتها بع ــتها ألنش ــي ممارس ــآت ف ــزم المنش تلت
الهــواء بمــا يجــاوز الحــدود القصــوى المســموح بهــا والتــي تحددهــا الالئحــة 

التنفيذيــة.

المادة رقم 49

مخلفــات  عنهــا  ينتــج  مركبــات  أو  محــركات  أو  آالت  اســتخدام  اليجــوز 
التنفيذيــة. الالئحــة  فــي  عليهــا  المنصــوص  الحــدود  تجــاوز   احتــراق 

المادة رقم 50

يحظــر إلقــاء أو معالجــة أو حــرق القمامــة والنفايــات الصلبــة إال فــي األماكــن 
ــة  ــة والبيئ ــة والزراعي ــدا عــن المناطــق الســكنية والصناعي ــك بعي المخصصــة لذل
ــد  ــى لبع ــد األدن ــط والح ــات والضواب ــة المواصف ــة التنفيذي ــدد الالئح ــة وتح المائي

ــك المناطــق. ــذه األغــراض عــن تل األماكــن المخصصــة له
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المادة رقم 51

يحظــر رش أو اســتخدام مبيــدات اآلفــات أو أيــة مركبــات كيماويــة أخــرى 
ألغــراض الزراعــة أو متطلبــات الصحــة العامــة أو غيــر ذلــك مــن األغــراض إال 
ــا  ــة بم ــا الالئحــة التنفيذي ــي تحدده ــات الت ــط والضمان ــاة الشــروط والضواب بمراع
يكفــل عــدم تعــرض اإلنســان أو الحيــوان أو النبــات أو مجــاري الميــاه أو أي مــن 
مكونــات البيئــة بصــورة مباشــرة أو غيــر بماشــرة فــي الحــال أو المســتقبل لآلثــار 

ــة. ــات الكيماوي ــدات أو المركب الضــارة لهــذه المبي

المادة رقم 52

تلتــزم جميــع الجهــات واألفــراد عنــد القيــام بأعمــال التنقيــب أو الحفــر أو البنــاء 
أو الهــدم أو نقــل مــا ينتــج عنهــا مــن نفايــات أو اتربــة باتخــاذ اإلحتياطــات الالزمــة 
أثنــاء هــذه االعمــال باإلضافــة إلــى اإلحتياطــات الالزمــة للتخزيــن أو النقــل آالمــن 

لهــا لمنــع تطايرهــا وذلــك علــى النحــو الــذي تبينــه الالئحــة التنفيذيــة.

المادة رقم 53

يجــب عنــد إحــراق أي نــوع مــن أنــواع الوقــود أو غيــره، ســواء كان فــي أعمــال 
ــي أغــراض  ــط الخــام أو ف ــاج النف ــر واســتخراج وإنت البحــث واالستكشــاف والحف
الصناعــة أو توليــد الطاقــة أو اإلنشــاءات أو أي غــرض تجــاري آخــر، أن يكــون 
الدخــان والغــازات واألبخــرة الناتجــة فــي الحــدود المســموح بهــا، وعلــى المســئول 
ــج  ــي نوات ــات ف ــة الملوث ــل كمي ــات لتقلي ــع االحتياط ــاذ جمي ــاط اتخ ــذا النش ــن ه ع
االحتــراق، كمــا يلتــزم باالحتفــاظ بســجل يــدون فيــه قيــاس الكميــات الملوثــة فــي 
 نواتــج االحتــراق المشــار إليهــا واتخــاذ جميــع االحتياطــات لتقليــل هــذه الكميــات. 
وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة االحتياطــات والحــدود المســموح بهــا للمداخــن وغيرهــا 
مــن وســائل التحكــم فــي الدخــان والغــازات واألبخــرة المنبعثة مــن عمليــة االحتراق 
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وكذلــك الحــدود المســموح بهــا فــي قيــاس الكميــات الملوثــة فــي نواتــج االحتــراق، 
والجهــات المخولــة بالتدقيــق علــى القياســات المســجلة.

المادة رقم 54

أو  االنتاجيــة  األنشــطة  مباشــرة  عنــد  واألفــراد  الجهــات  جميــع  تلتــزم 
التنبيــه  وآالت  والمعــدات  اآلالت  تشــغيل  عنــد  وخاصــة  غيرهــا  أو  الخدميــة 
للضوضــاء.  بهــا  المســموح  الحــدود  تجــاوز  بعــدم  الصــوت   ومكبــرات 
ــة  ــرة الزمني ــة الحــدود المســموح بهــا لشــدة الصــوت والفت ــن الالئحــة التنفيذي وتبي

للتعــرض لــه.

المادة رقم 55

ــل  ــن العم ــل أماك ــة داخ ــة الكافي ــان التهوي ــآت بضم ــات والمنش ــزم المؤسس تلت
واتخــاذ االحتياطــات والتدابيرالالزمــة لعــدم تســرب او انبعــاث ملوثــات الهــواء إال 
فــي الحــدود المســموح بهــا، والتــي تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة، ســواء كان انبعــاث 
ــل فــي  ــات ناتجــا عــن طبيعــة ممارســة المنشــآت لنشــاطها أو عــن خل ــك الملوث تل
األجهــزة، وعليهــا أن توفــر ســبل الحمايــة الالزمــة للعامليــن تنفيذا لشــروط الســالمة 
والصحــة المهنيــة بمــا فــي ذلــك اختيــار اآلالت والمعــدات والمــواد وأنــواع الوقــود 

المناســبة، علــى أن يؤخــد فــي االعتبــار مــدة التعــرض لهــذه الملوثــات.

المادة رقم 56

يشــترط فــي األماكــن العامــة المغلقــة وشــبه المغلقــة أن تكــون مســتوفية لوســائل 
التهويــة الكافيــة بمــا يتناســب مــع حجــم المــكان وقدرتــه االســتيعابية ونــوع النشــاط 
ــه واحتفاظــه بدرجــة حــرارة  ــواء ونقائ ــا يضمــن تجــدد اله ــه بم ــذي يمــارس في ال

مناســبة.



قانون حماية البيئة

- 26 -

المادة رقم 57

بمنــع  الكفيلــة  اإلجــراءات  باتخــاذ  والســياحية  العامــة  المنشــآت  تلتــزم 
فــي  بهــا  المســموح  الحــدود  فــي  اال  المغلقــة  العامــة  األماكــن  فــي  التدخيــن 
تخصيــص  الحالــة  هــذه  فــي  ويراعــى  األماكــن  لهــذه  الممنــوح  الترخيــص 
االخــرى.  األماكــن  فــي  الهــواء  علــى  يؤثــر  ال  بمــا  للمدخنيــن   حيــز 

ويحظر التدخين في وسائل النقل العام أو المصاعد.

المادة رقم 58

ــات  ــرة والنفاي ــات الخط ــرة والنفاي ــواد الخط ــل بالم ــداول أو التعام ــر الت يحظ
الطبيــة بغيــر ترخيــص مــن الســلطات المختصــة، وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة شــروط 

وإجــراءات منــح الترخيــص.

المادة رقم 59

يتــم التخلــص مــن النفايــات الخطــرة والنفايــات الطبيــة طبقــا للشــروط والمعاييــر 
التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة ويحظــر إقامــة أيــة منشــآت بغــرض معالجــة 

ــات الخطــرة اال بترخيــص مــن الســلطات المختصــة. النفاي

المادة رقم 60

تتــم الرقابــة علــى نقــل النفايــات الخطــرة والتخلــص منهــا عبــر الحــدود البريــة 
وحــدود البيئــة البحريــة والمجــال الجــوي للدولــة طبقــا للضوابــط المنصــوص عليها 

فــي الالئحــة التنفيذيــة.

المادة رقم 61

علــى القائميــن علــى إنتــاج أو تــداول المــواد الخطــرة، ســواء كانــت فــي حالتهــا 
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ــان  ــة لضم ــات الالزم ــع االحتياط ــذوا جمي ــة أن يتخ ــائلة أو الصلب ــة أو الس الغازي
ــات.  ــك االحتياط ــة تل ــة التنفيذي ــن الالئح ــة، وتبي ــرار بالبيئ ــة أض ــدوث أي ــدم ح  ع
وعلــى صاحــب المنشــأة التــي ينتــج عــن نشــاطها نفايــات خطــرة طبقــا ألحــكام هــذا 
ــك الجهــات  ــة التخلــص منهــا وكذل ــات وكيفي القانــون االحتفــاظ بســجل لهــذه النفاي
المتعاقــد معهــا لتســلم هــذه النفايــات وتبيــن الالئحــة التنفيذيــة بيانــات هــذا الســجل 

والجهــة المختصــة بمتابعتــه للتأكــد مــن مطابقــة البيانــات للواقــع.

المادة رقم 62

شــخص  أي  أو  خاصــة  أو  عامــة  جهــة  أيــة  علــى   -1يحظــر 
أو  دفنهــا  أو  خطــرة  نفايــات  جلــب  أو  اســتيراد  إعتبــاري  أو  طبيعــي 
الدولــة.  بيئــة  فــي  شــكل  بــأي  منهــا  التخلــص  أو  تخزينهــا  أو   إغراقهــا 
 -2ويحظــر علــى تلــك الجهــات واألشــخاص اســتيراد أو جلــب المــواد أو النفايــات 
 النوويــة أو دفنهــا أو إغراقهــا أو تخزينهــا أو التخلص منها بأي شــكل في بيئة الدولة. 
 -3يحظــر بغيــر تصريــح كتابــي مــن الهيئــة الســماح بمــرور الوســائل البحريــة أو 
الجويــة أو البريــة التــي تحمــل النفايــات الخطــرة أو النوويــة فــي البيئــة البحريــة أو 

الجويــة أو البحريــة.

المادة رقم 63

تحــدد بقــرار مــن مجلــس الــوزراء أو مــن الســلطات المختصــة المناطــق 
المحميــة فــي الدولــة وحــدود كل منطقــة، ويجــوز بنــاء علــى اقتــراح الهيئــة اعتبــار 

ــة. ــة مناطــق محمي مناطــق معين

المادة رقم 64

تحــدد بقــرار مــن الســلطات المختصــة بالتنســيق مــع الهيئــة األعمــال واألنشــطة 
ــالف أو  ــأنها إت ــن ش ــي م ــة، والت ــق المحمي ــي المناط ــورة ف ــات المحظ والتصرف
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تدهــور البيئــة الطبيعيــة أو اإلضــرار بالحيــاة البريــة أو البحريــة أو المســاس 
ــي:  ــا يأت ــى وجــه الخصــوص م ــة، ويحظــر عل ــا الجمالي بقيمته

صيــد أو نقــل أو قبــل أو إيــذاء الكائنــات البريــة أو البحريــة أو القيــام بأعمال . 1
مــن شــأنها القضــاء عليها.

 إتــالف أو تدميــر التكوينــات الجيولوجيــة أو الجغرافيــة أو المناطــق التــي  .2
تعــد موطنــا لفصائــل الحيــوان أو النبــات أو لتكاثرهــا.

 إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية.  .3

 تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية. .4

 المناورات العسكرية وتديبات الرماية. .5

 قطع األشجار أو تعرية التربة. .6

 أعمــال التســلية أو الترفيــه أو الرياضــات التــي مــن شــأنها قتــل أو إيــذاء أو  .7
التأثيــر ســلبيا علــى الحيــاة الفطريــة.

 كل ما من شأنه اإلخالل بالتوازن الطبيعي لتلك المحميات.  .8

كمــا يحظــر إقامــة المنشــآت أو المبانــي أو شــق الطــرق أو تســيير المركبات . 9
ــق  ــي المناط ــة ف ــة أو تجاري ــة أو صناعي ــطة زراعي ــة أنش ــة أي أو ممارس

المحميــة إال بتصريــح مــن الســلطات المختصــة.

المادة رقم 65

تتمتــع بالحمايــة طبقــا ألحــكام هذا القانــون الحيوانــات البرية والبحريــة والطيور 
التــي تتخــذ مــن المنطقــة المحميــة محطة للراحــة أو التفريخ أو االســتيطان.
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المادة رقم 66

ال يجــوز ممارســة أيــة انشــطة أو تصرفــات أو أعمــال فــي المناطــق المحيطــة 
بمنطقــة المحميــة إذا كان مــن شــأنها التأثيــر علــى بيئــة المحميــة أو الظواهــر 
الطبيعيــة بهــا إال بترخيــص مــن الســلطة المختصــة بعــد أخــذ رأي الهيئــه، وتحــدد 

ــة المحيطــة. ــد المنطق ــة قواعــد تحدي الالئحــة التنفيذي

المادة رقم 67

ــطة  ــى األنش ــراف عل ــة اإلش ــلطات المختص ــع الس ــيق م ــة بالتنس ــى الهيئ تتول
 الالزمــة للمحافظــة علــى المناطــق المحمية في الدولــة، ولها على وجــه الخصوص: 
 -1المســاهمة فــي إعــداد البرامــج والدراســات الالزمــة لتنميــة المناطــق المحميــة. 
البيئيــة  الظواهــر  برصــد  المتعلقــة  والضوابــط  المعاييــر   -2وضــع 
وتســجيلها.  المحميــة  المناطــق  فــي  والبحريــة  البريــة  الكائنــات   وحصــر 
المحميــة.  المناطــق  وتنميــة  بــإدارة  المتعلقــة  األنشــطة    -3تنســيق 
ــة.  ــات الطبيعي ــاء المحمي ــداف وأغــراض إنش ــم بأه ــن وتثقيفه   -4إعــالم المواطني
 -5تبــادل المعلومــات والخبــرات مــع الــدول والهيئــات الدوليــة والجهــات المعنيــة 

فــي الدولــة فــي هــذا الجــال.

المادة رقم 68

ــات األخــرى  ــات والجه ــة والجامع ــز البحــوث والمؤسســات العلمي ــى مراك عل
ــي  ــوع البيولوج ــوع التن ــام بموض ــة االهتم ــع الهيئ ــيق م ــاص بالتنس ذات االختص
والمحافظــة علــى أصــل األنــواع وإجــراء الدراســات واألبحــاث واقتــراح الضوابــط 
واألســاليب الواجــب األخــذ بهــا للمحافظــة علــى تلــك االنــواع وســبل اســتثمارها بما 

يمنــع اســتنزافها ويحفــظ للدولــة حقوقهــا المشــروعة أدبيــا واجتماعيــا واقتصاديــا
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المادة رقم 69

ــر  ــع وزي ــاق م ــاف باالتف ــالمية واألوق ــؤون اإلس ــدل والش ــر الع ــدر وزي يص
الصحــة قــرارا بتحديــد موظفــي الهيئةوالســلطات المختصــة الذيــن تكــون لهــم صفــة 
مأمــوري الضبــط القضائــي فــي مجــال التفتيــش علــى المنشــآت واألماكــن وغيرهــا 
 للتحقــق مــن التزامهــا بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه. 
ولموظفــي الهيئــة والســلطات المختصــة الذيــن تقــررت لهــم صفــة مأمــوري الضبط 
القضائــي أن يضبطــوا أيــة مخالفــة ألحــكام هــذا القانــون وأن يحيلــوا المخالــف طبقــا 

لإلجــراءات المعمــول بهــا فــي الدولــة إلــى الســلطات القضائيــة المختصــة.

المادة رقم 70

يكــون لمأمــوري الضبــط القضائــي عنــد وقــوع المخالفــة إذا رغــب ربــان 
الوســيلة البحريــة أو المســئول عنهــا مغــادرة المينــاء علــى وجــه عاجــل تحصيــل 
مبالــغ فوريــة بصفــة مؤقتــة تحــت حســاب تنفيــذ عقوبــة الغرامــة أو التعويــض التــي 
يقضــي بهــا فــي الحــدود المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون علــى أال يقــل هــذا 
المبلــغ عــن الحــد األدنــى المقــرر للغرامــة مضافــا إليــه جميــع النفقــات والتعويضات 
 التــي تحددهــا الســلطات المختصــة باالتفــاق مــع الهيئــة إللــة آثــار المخالفــة. 
ويجــوز تقديــم خطــاب ضمــان بنكــي بقيمــة المبالــغ المشــار إليهــا تقبلــه الســلطات 

المختصــة.

المادة رقم 71

ــة  ــر نتيج ــة أو للغي ــرر للبيئ ــداث ض ــي إح ــه ف ــه أو إهمال ــبب بفعل ــن تس كل م
مخالفــة األحــكام الــواردة بهــذا القانــون أو اللوائــح أو القــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه 
ــة هــذه األضــرار،  يكــون مســئوال عــن جميــع التكاليــف الالزمــة لمعالجــة أو إزال

كمــا يلــزم بأيــة تعويضــات قــد تترتــب عليهــا.
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المادة رقم 72

يشــمل التعويــض عــن الضــرر البيئــي المشــار إليــه في المــادة )71( مــن القانون 
األضــرار التــي تصيــب البيئــة ذاتهــا وتمنــع أو تقلــل مــن االســتخدام المشــروع لهــا، 
ســواء كان ذلــك بصفــة مؤقتــة أو دائمــة أو تضــر بقيمتهــا االقتصاديــة والجماليــة، 

وكذلــك تكلفــة إعــادة تأهيــل البيئــة.

المادة رقم 73

يعاقــب بالســجن وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة وخمســين ألــف درهــم وال 
تزيــد علــى مليــون درهــم كل مــن خالــف أحــكام المــواد )21( و )27( و )31( و 

)62/ بنــد 1( و )62/بنــد  )3مــن هــذا القانــون. 

وتكــون العقوبــة اإلعــدام أو الســجن المؤبــد والغرامــة التــي ال تقــل عــن مليــون 
درهــم وال تزيــد علــى عشــرة مالييــن درهــم علــى كل مــن خالــف حكــم المــادة )62/ 

بنــد 2( مــن هــذا القانــون. 

كمــا يلتــزم كل مــن خالــف أحــكام البنديــن )1( و )2( مــن المــادة )62( باعــإدة 
تصديــر النفايــات الخطــرة والنوويــة محــل الجريمــة علــى نفقتــه الخاصــة. 

وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنتين وال تزيــد علــى خمــس ســنوات 
ــف  ــى خمســمائة أل ــد عل ــم وال تزي ــف دره ــي أل ــل عــن مائت ــي ال تق ــة الت والغرام
درهــم أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن لــكل مــن خالــف أحــكام المادتيــن )18( و )58( 

مــن هــذا القانــون. 

وتكــون العقوبــة الحبــس والغرامــة أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن إذا مــا ارتكبــت 
الجرائــم المشــار اليهــا فــي المــادة )21( زوارق الصيــد التــي ال يزيــد طولهــا علــى 

ســبعين قدمــا.
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المادة رقم 74

يعاقــب بالحبــس لمــدة ال تقــل عــن ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن مائــة الــف درهــم 
وال تزيــد علــى خمســمائة ألــف درهــم كل مــن خالــف أحــكام المادتيــن )24( و )26( 

مــن هــذا القانــون.

المادة رقم 75

يعاقــب بالحبــس مــدة التقــل عــن ســنة وال تزيــد علــى ســنتين، وبالغرامــة التــي 
ــدى  ــم أو بإح ــف دره ــي أل ــى مائت ــد عل ــم وال تزي ــرة آالف دره ــن عش ــل ع ال تق
هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن خالــف أحــكام المــواد )25( و )28( و )32( و )33( و 

)34( مــن هــذا القانــون.

المادة رقم 76

ــى ســنة وبغرامــة  ــد عل ــل عــن ســتة أشــهر وال تزي يعاقــب بالحبــس مــدة ال تق
ــن  ــدى هاتي ــم او بإح ــرة آالف دره ــى عش ــد عل ــم وال تزي ــي دره ــن ألف ــل ع ال تق

ــون. ــذا القان ــن ه ــن )22( و )30( م ــكام المادتي ــف أح ــن خال ــن كل م العقوبتي

المادة رقم 77

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســة االف 
درهــم وال تزيــد علــى مائــة الــف درهــم كل مــن تســبب فــي تلويــث ميــاة الشــرب 

او الميــاه الجوفيــة.

المادة رقم 78

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن عشــرة آالف 
ــن العقوبتيــن كل مــن  ــى عشــرين ألــف درهــم أو بإحــدى هاتي ــد عل درهــم وال تزي
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خالــف أحــكام المــواد  )59(و )60( و )61( مــن هــذا القانــون.

المادة رقم 79

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن الــف درهــم كل مــن خالــف حكــم المــادة )49( مــن 
هــذا القانــون.

المادة رقم 80

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن عشــرة آالف درهــم وال تزيــد علــى خمســين ألــف 
درهــم كل مــن خالــف حكــم المــادة )51( مــن هــذا القانــون.

المادة رقم 81

ــف  ــة أل ــى مائ ــد عل ــم وال تزي ــرة آالف دره ــن عش ــل ع ــة ال تق ــب بغرام يعاق
ــون. ــذا القان ــن ه ــادة )35( م ــم الم ــف حك ــن خال ــم كل م دره

المادة رقم 82

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن ألفــي درهــم وال تزيــد علــى عشــرين ألــف درهــم كل 
مــن خالــف أحــكام المــواد )48( و )50( و )53( و )54( و )55( مــن هــذا القانــون.

المادة رقم 83

ــرين  ــى عش ــم وال تزيدعل ــي دره ــن ألف ــل ع ــة ال تق ــس وبغرام ــب بالحب يعاق
ــن  ــادة )12( م ــم الم ــف حك ــن خال ــن كل م ــن العقوبتي ــم أو بإحــدى هاتي ــف دره أل

ــة. ــات المضبوط ــور والحيوان ــادرة الطي ــع مص ــك م ــون وذل هذاالقان

المادة رقم 84

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن ألــف درهــم وال تزيــد علــى عشــرين ألــف درهــم كل 
مــن خالــف حكــم المــادة )43( مــن هــذا القانــون.
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المادة رقم 85

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن خمســة آالف درهــم وال تزيــد علــى عشــرين ألــف 
درهــم كل مــن خالــف حكــم المــادة )66( مــن هــذا القانــون.

المادة رقم 86

كل مخالفــة أخــرى ألحــكام هــذا القانــون يعاقــب مرتكبهــا بالغرامــة التــي ال تقــل 
عــن خمســمائة درهــم وال تزيــد علــى عشــرة آالف درهــم.

المادة رقم 87

ال يخــل تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون بأيــة عقوبــات 
أشــد ينــص عليهــا قانــون اخــر.

المادة رقم 88

تضاعــف العقوبــات المقــررة للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون فــي 
حالــة العــود.

المادة رقم 89

ال تســرى العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون علــى حــاالت التلــوث 
الناجمــة عــن:

تأمين سالمة الوسيلة البحرية أو سالمة األرواح عليها.. 1

 التفريــغ الناتــج عــن عطــب بالوســيلة البحريــة أو أحــد أجهزتهــا بشــرط أال  .2
يكــون قــد تــم بمعرفــة الربــان أو المســئول عنهــا بهــدف تعطيلهــا أو إتالفهــا 
ــيلة  ــان الوس ــون رب ــوال أن يك ــع األح ــي جمي ــترط ف ــال ويش ــن إهم أو ع
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ــع  ــب جمي ــوع العط ــد وق ــل وبع ــذ قب ــد اتخ ــا ق ــئول عنه ــة أو المس البحري
االحتياطــات الكافيــة لمنــع أو تقليــل آثــار التلــوث وقــام علــى الفــور بإخطــار 

هيئــات الموانــئ.

ــاء . 3 ــي أثن ــج الزيت ــت أو المزي ــل زي ــب يحم ــط أنابي ــي خ ــئ ف ــر مفاج كس
عمليــات التشــغيل أو اثنــاء الحفــر أو استكشــاف أو اختبــار اآلبــار، بــدون 
ــات  ــذ االحتياط ــى أن تتخ ــا، وعل ــوط أو صيانته ــة الخط ــي رقاب ــال ف إهم
الكافيــة لرقابــة تشــغيل الخطــوط والســيطرة علــى التلــوث ومصــادره فــور 

ــه. حدوث

المادة رقم 90

القانــون  هــذا  فــي  عليهــا  المنصــوص  الجرائــم  فــي  بالفصــل  تختــص 
أي  مــن  وقعــت  إذا  وذلــك  الجريمــة  دائرتهــا  فــي  تقــع  التــي  المحكمــة 
البيئــة  داخــل  وأنواعهــا  جنســياتها  اختــالف  علــى  البحريــة  الوســائل  مــن 
الســرعة.  وجــه  علــى  الدعــوى  فــي  المحكمــة  وتفصــل  للدولــة،   البحريــة 
ــا  ــي ترتكبه ــم الت ــي الجرائ ــة بالفصــل ف ــي العاصم ــة ف ــم الجزائي ــص المحاك وتخت

ــة. ــة للدول ــة البحري ــة خــارج البيئ ــم الدول ــع عل ــي ترف ــة الت الوســيلة البحري

المادة رقم 91

ال يجــوز أن يزيــد مســتوى النشــاط االشــعاعي أو تركيــز المــواد المشــعة فــي 
الهــواء والمــاء والغــذاء والتربــة عــن الحــدود المســموح بهــا، والتــي تحددهــا 
الجهــات المعنيــة بالتشــاور والتنســيق مــع الهيئــة ويبيــن ذلــك فــي الالئحــة التنفيذيــة.
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المادة رقم 92

ــة ووزارة  ــلحة ووزارة الداخلي ــوات المس ــئ والق ــة الموان ــب معاون ــة طل للهيئ
النفــط والثــروة المعدنيــة أو أيــة جهــة أخــرى وذلــك فــي ســبيل تنفيــذ أحــكام هــذا 
ــة متــى طلــب منهــا  ــم العــون بالســرعة الممكن ــك الجهــات تقدي ــى تل القانــون، وعل

ذلك.

المادة رقم 93

معلومــات  مــن  لديهــا  يتوفــر  مــا  كل  الجهــات  لمختلــف  الهيئــة  تقــدم 
يتصــل  فيمــا  البيئيــة  الضوابــط  مــن  والهــام  المســتحدث  عــن  وبيانــات 
اإلدارة. مجلــس  يحددهــا  التــي  األولويــات  ووفــق  الجهــات  تلــك   بأنشــطة 

المادة رقم 94

 )58( و   )38( و   )7( و   )6( و   )4( المــواد  أحــكام  تســرى  ال 
وبرامــج  نظمــا  تطبــق  التــي  الجهــات  أنشــطة  علــى  القانــون  هــذا  مــن 
القانــون.  هــذا  أهــداف  لتحقيــق  تكفــي  البيئــة  وتنميــة  لحمايــة   متكاملــة 
إصــدار  لــدى  الهيئــة  إلــى  الرجــوع  مــن  الجهــات  تلــك  تعفــى  كمــا 
إلشــرافها.  او  لواليتهــا  تخضــع  التــي  واألنشــطة  للمنشــآت   التراخيــص 

ويصدر بتحديد الجهة ومدى كفاية النظام أو البرنامج قرار مجلس االدارة.

المادة رقم 95

يصــدر مجلــس الــوزراء بنــاء علــى موافقــة مجلــس اإلدارة بعــد التنســيق مــع 
الســلطات المختصــة قــرارا بتحديــد الرســوم المقــررة علــى األنشــطة واإلجــراءات 

والتراخيــص الممنوحــة طبقــا ألحــكام هــذا القانــون.
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المادة رقم 96

ــدم  ــي تق ــز الت ــا للحواف ــلطات المختصــة نظام ــع الس ــيق م ــة بالتنس تضــع الهيئ
للمؤسســات والهيئــات والمنشــأت واألفــراد ممــن يقومــون بأعمــال أو مشــروعات 
ــة وتنميتهــا، ويصــدر هــذا النظــام بقــرار مــن  ــة فــي الدول ــة البيئ مــن شــأنها حماي

ــوزراء. ــس ال مجل

المادة رقم 97

علــى أصحــاب المشــروعات والمنشــآت القائمــة فــي تاريــخ العمــل بهــذا القانــون 
ــا  ــدة أقصاه ــالل م ــة خ ــى الهيئ ــوا ال ــة، أن يقدم ــة التنفيذي ــا الالئح ــي تحدده والت
ــا متكامــال عــن أنشــطتهم ويجــب  ــة بيان ــخ العمــل بالالئحــة التنفيذي ســنة مــن تاري
أن يتضمــن البيــان اقتراحاتهــم بشــأن التدابيــر واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا 
المطلوبــة.  البيئيــة  المعاييــر  المشــروع والمنشــأة مــع   لكــي تتوافــق عمليــات 
ــر واإلجــراءات  ــة أن تقــرر خــالل مــدة ال تجــاوز ســتة أشــهر التدابي ــى الهيئ وعل

ــل صاحــب المشــروع أو المنشــأة. الواجــب اتخاذهــا مــن قب

المادة رقم 98

بهــذا  العمــل  عنــد  القائمــة  والمنشــآت  المشــروعات  علــى  يجــب 
التنفيذيــة  الالئحــة  وأحــكام  ألحكامــه  طبقــا  أوضاعهــا  توفيــق  القانــون 
التنفيذيــة.  بالالئحــة  العمــل  تاريــخ  مــن  ســنة  تجــاوز  ال  فتــرة   خــالل 
آخــر  عامــا  تجــاوز  ال  لمــدة  الفتــرة  هــذه  مــد  اإلدارة  لمجلــس  ويجــوز 
المجلــس.  يقبلــه  مبــرر  للمــد  كان  أو  ذلــك،  إلــى  الضــرورة  دعــت   إذا 
ــي المنشــآت القائمــة لأحــكام المنصــوص  ــدات ف ــة توســعات أو تجدي وتخضــع أي

عليهــا فــي هــذا القانــون.
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المادة رقم 99

يصــدر مجلــس الــوزراء بالتشــاور والتنســيق مــع الســلطات المختصــة الالئحــة 
التنفيذيــة لهــذا القانــون.

المادة رقم 100

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 101

ينشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية، ويعمــل بــه بعــد ثالثــة أشــهر مــن 
تاريــخ نشــره.






