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 . إٕ أُؤذٔش اُؼاّ ُٔ٘ظٔح اُؼَٔ اُذ٤ُٝح

وذ دٝسذٚ إر دػاٙ ٓعِس إداسج ٌٓرة اُؼَٔ اُذ٢ُٝ إ٠ُ االٗؼواد ك٢ ظ٤٘ق، ح٤س ػ 
  9777اُساتؼح ٝاُصٔا٤ٖٗ ك٢ األٍٝ ٖٓ ٤ٗٞ٣ٞ 

ٝإر ٣الحظ اُحاظح إ٠ُ اػرٔاد طٌٞى ظذ٣ذج ذش٢ٓ إ٠ُ حظش أسٞأ أشٌاٍ ػَٔ األؽلاٍ 
ٝاُوؼاء ػ٤ِٜا، تٞطق رُي األ٣ُٞٝح اُشة٤س٤ح ُإلظشاءاخ ػ٠ِ اُظؼ٤ذ٣ٖ اُٞؽ٢٘ 

َ ذٌِٔح االذلاه٤ح ٝاُذ٢ُٝ، تٔا ك٢ رُي اُرؼإٝ ٝأُساػذج اُذ٤ُٝإ، ٝرُي ٖٓ أظ
اُِر٤ٖ ذظالٕ ط٤ٌٖ  9751ٝاُرٞط٤ح أُرؼِور٤ٖ تاُحذ األد٠ٗ ُسٖ االسرخذاّ 

 . أساس٤٤ٖ ك٢ ٓعاٍ ػَٔ األؽلاٍ

ٝإر ٣الحظ إٔ اُوؼاء اُلؼ٢ِ ػ٠ِ أسٞأ أشٌاٍ أػٔاٍ األؽلاٍ ٣ورؼ٢ اذخار إظشاءاخ 
عا٢ٗ كٞس٣ح ٝشآِح، ػ٠ِ إٔ ذؤخز ك٢ اُحسثإ أ٤ٔٛح اُرؼ٤ِْ األساس٢ أُ

ٝػشٝسج اٗرشاٍ األؽلاٍ أُؼ٤٤ٖ٘ ٖٓ ٓصَ ٛزا اُؼَٔ ٝػٔإ إػادج ذأ٤ِْٜٛ ٝدٓعْٜ 
 . اظرٔاػ٤اً ٓغ أخز احر٤اظاخ أسشْٛ تؼ٤ٖ االػرثاس

ٝإر ٣زًش تاُوشاس أُرؼِن تاُوؼاء ػ٠ِ  ػَٔ األؽلاٍ اُز١ اػرٔذٙ ٓؤذٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ 
 . 9774ك٢ دٝسذٚ اُصاُصح ٝاُصٔا٤ٖٗ ك٢ ػاّ 

ش تإٔ اُلوش ٛٞ إ٠ُ حذ ًث٤ش اُسثة اٌُآٖ ٝساء ػَٔ األؽلاٍ ٝإٔ اُحَ ػ٠ِ ٝإر ٣و
األٓذ اُط٣َٞ ٣ٌٖٔ ك٢ اُ٘ٔٞ االهرظاد١ أُسرذاّ اُز١ ٣لؼ٢ إ٠ُ اُروذّ ُألْٓ 

 . 9767ٗٞكٔثش  02أُرحذج ك٢ 

ٝإر ٣زًش تئػالٕ ٓ٘ظٔح اُؼَٔ اُذ٤ُٝح تشإٔ أُثادا ٝاُحوٞم األساس٤ح ك٢ اُؼَٔ 
ٝٛٞ اإلػالٕ اُز١ أػرٔذٙ ٓؤذٔش اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ك٢ دٝسذٚ اُسادسح ٝٓراتؼرٚ، 

 . 9776ٝاُصٔا٤ٖٗ ػاّ 

ٝإر ٣زًش تإٔ تؼغ أسٞأ أشٌاٍ ػَٔ األؽلاٍ ٓشُٔٞح تظٌٞى د٤ُٝح أخشٟ، ٝال س٤ٔا 
، ٝاذلاه٤ح األْٓ أُرحذج اُر٤ِ٤ٌٔح إلتطاٍ اُشم ٝذعاسج 9712اذلاه٤ح اُؼَٔ اُعثش١ 
 . 9734سساخ اُشث٤ٜح تاُشم اُشه٤ن ٝاألػشاف ٝأُٔا

ٝإر هشس اػرٔادٙ تؼغ أُورشحاخ ك٤ٔا ٣رؼِن تؼَٔ األؽلاٍ، ٝٛٞ اُث٘ذ اُشاتغ ك٢ ظذٍٝ 
 . أػٔاٍ اُذٝسج



ٝإر ػوذ اُؼضّ ػ٠ِ إٔ ذأخز ٛزٙ أُورشحاخ شٌَ اذلاه٤ح د٤ُٝح، ٣ؼرٔذ ك٢ ٛزا ا٤ُّٞ 
ح اُرا٤ُح، اُر٢ اُساتغ ػشش ٖٓ ٤ٗٞ٣ٞ ػاّ ذسغ ٝذسؼ٤ٖ ٝذسؼٔاةح ٝأُق االذلاه٤

 . 9777سرس٠ٔ اذلاه٤ح أسٞأ أشٌاٍ ػَٔ األؽلاٍ 

  2انًادة 

ذرخز ًَ دُٝح ػؼٞج ذظذم ػ٠ِ ٛزٙ االذلاه٤ح تسشػح ٝدٕٝ إتطاء ذذات٤ش كٞس٣ح ٝكؼاُح 
 . ذٌلَ تٔٞظثٜا حظش أسٞأ أشٌاٍ ػَٔ األؽلاٍ ٝاُوؼاء ػ٤ِٜا

  1انًادة 

٠ ظ٤ٔغ األشخاص دٕٝ سٖ اُصآ٘ح ٣طثن ذؼث٤ش اُطلَ ك٢ ٓلّٜٞ ٛزٙ االذلاه٤ح ػِ
 . ػششج

  3انًادة 

 8 ٣شَٔ ذؼث٤ش أسٞأ أشٌاٍ ػَٔ األؽلاٍ ك٢ ٓلّٜٞ ٛزٙ االذلاه٤ح ٓا ٢ِ٣

 ًاكح أشٌاٍ اُشم أٝ أُٔاسساخ اُشث٤ٜح تاُشم، ًث٤غ (  أ)

تٔا ك٢ رُي . األؽلاٍ ٝاالذعاس تْٜ ٝػثٞد٣ح اُذ٣ٖ ٝاُو٘اٗح ٝاُؼَٔ اُوسش١ أٝ اإلظثاس١
 . ذ اُوسش١ أٝ اإلظثاس١ ُألؽلاٍ السرخذاّ ك٢ طشاػاخ ٓسِححاُرع٤٘

أٝ إلٗراض أػٔاٍ إتاح٤ح أٝ أداء . اسرخذاّ ؽلَ أٝ ذشـ٤ِٚ أٝ ػشػٚ ألؿشاع اُذػاسج(  ب)
 . ػشٝع إتاح٤ح

اسرخذاّ ؽلَ أٝ ذشـ٤ِٚ أٝ ػشػٚ ُٔضاُٝح أٗشطح ؿ٤ش ٓششٝػح، ٝال س٤ٔا إٗراض ( ض)
 ك٢  أُخذساخ تاُشٌَ اُز١ حذدخ ك٤ٚ

 . أُؼاٛذاخ اُذ٤ُٝح راخ اُظِح ٝاالذعاس تٜا

األػٔاٍ اُر٢ ٣شظح إٔ ذؤد١ تلؼَ ؽث٤ؼرٜا أٝ تلؼَ اُظشٝف اُر٢ ذضاٍٝ ك٤ٜا إ٠ُ ( د)
 . األػشاس تظحح األؽلاٍ أٝ سالٓرْٜ أٝ سًِْٜٞ األخاله٢

 

  4انًادة 

ٓغ أُ٘ظٔاخ  ذحذد اُوٞا٤ٖٗ أٝ األٗظٔح اُٞؽ٤٘ح أٝ اُسِطح أُخرظح، تؼذ اُرشاٝس -9
 أُؼ٤٘ح ألطحاب اُؼَٔ ٝاُؼٔاٍ، أٗٞاع 

ٓغ أخز أُؼا٤٣ش اُذ٤ُٝح راخ اُظِح تؼ٤ٖ االػرثاس، ( د) 1اُؼَٔ أُشاس إ٤ُٜا ك٢ أُادج 
 . 9777ٖٓ ٝط٤ح أسٞأ أشٌاٍ ػٔاٍ األؽلاٍ  2ٝ  1ال س٤ٔا اُلوشذإ 



اب اُؼَٔ ٝاُؼٔاٍ، ذحذد اُسِطح أُخرظح، تؼذ اُرشاٝس ٓغ أُ٘ظٔاخ أُؼ٤٘ح ألطح -0
 ٌٓإ ٝظٞد األػٔاٍ اُر٢ حذدخ ػ٠ِ  

 . أٜٗا ٖٓ ٛزا اُ٘ٞع

ذوّٞ اُسِطح أُخرظح تلحض اُواةٔح أُ٘ظٔح تأٗٞاع اُؼَٔ اُر٢ ذْ اُثد تشأٜٗا  -1
 ٖٓ أُادج، ٝٓشاظؼرٜا  9تٔورؼ٠ اُلوشج 

 . اُؼٔاٍػ٘ذ االهرؼاء تظٞسج دٝس٣ح ٝتاُرشاٝس ٓغ أُ٘ظٔاخ أُؼ٤٘ح ألطحاب اُؼَٔ ٝ

  5انًادة 

ذ٘شب ًَ دُٝح ػؼٞج أٝ ذحذد آ٤ُاخ ٓالةٔح ُشطذ ذطث٤ن األحٌاّ اُشا٤ٓح إ٠ُ ذ٘ل٤ز 
 ٛزٙ االذلاه٤ح تؼذ اُرشاٝس ٓغ 

 . ٓ٘ظٔاخ أطحاب اُؼَٔ ٝاُؼٔاٍ

  6انًادة 

ذوّٞ ًَ دُٝح ػؼٞج ترظ٤ْٔ ٝذ٘ل٤ز تشآط ػَٔ ٖٓ أظَ اُوؼاء ػ٠ِ أسٞأ أشٌاٍ  -9
 واّ األٍٝ ػَٔ األؽلاٍ ك٢ أُ

٣٘ثـ٢ ذظ٤ْٔ تشآط اُؼَٔ، ٝٛزٙ ذ٘ل٤زٛا تاُرشاٝس ٓغ أُؤسساخ اُح٤ٌٓٞح  -0
أُخرظح ٝٓ٘ظٔاخ أطحاب اُؼَٔ ٝاُؼٔاٍ ٓغ أخز ٝظٜاخ ٗظش أُعٔٞػاخ أُؼ٤٘ح 

 . األخشٟ، ػ٘ذ االهرؼاء تؼ٤ٖ االػرثاس

  7انًادة 

ذرخز ًَ دُٝح ػؼٞج ًاكح اُرذات٤ش اُؼشٝس٣ح ٌُلاُح ذطث٤ن ٝإٗلار األحٌاّ أُ٘لزج  -9
ُٜزٙ االذلاه٤ح تشٌَ كؼاٍ، تٔا ك٢ رُي اُ٘ض ػ٠ِ ػوٞتاخ ظضاة٤ح أٝ ؿ٤شٛا ٖٓ 

 . اُؼوٞتاخ ػ٘ذ االهرؼاء ٝذطث٤وٜا

 ذرخز ًَ دُٝح ػؼٞج، ٝاػؼح ك٢ اػرثاسٛا أ٤ٔٛح اُرؼ٤ِْ ك٢ اُوؼاء ػ٠ِ ػَٔ -0
 8 األؽلاٍ، ذذات٤ش كؼاُح ٝٓحذدج ص٤٘ٓاً ٖٓ أظَ

 . اُح٤ُٞح دٕٝ اٗخشاؽ األؽلاٍ ك٢ أسٞأ أشٌاٍ ػَٔ األؽلاٍ(  أ)

ذٞك٤ش أُساػذج أُثاششج اُؼشٝس٣ح ٝأُالةٔح الٗرشاٍ األؽلاٍ ٖٓ أسٞأ أشٌاٍ (  ب)
 . ػَٔ األؽلاٍ ٝإػادج ذأ٤ِْٜٛ ٝدٓعْٜ اظرٔاػ٤اً 

أُ٘رش٤ِٖ ٖٓ أسٞأ أشٌاٍ ػَٔ األؽلاٍ ػ٠ِ  ػٔإ حظٍٞ ظ٤ٔغ األؽلاٍ( ض)
 . اُرؼ٤ِْ أُعا٢ٗ األساس٢ ٝػ٠ِ اُرذس٣ة ا٢ُٜ٘ٔ ح٤صٔا ًإ رُي ٌٓٔ٘ا ٝٓالةٔاً 

 . ذحذ٣ذ األؽلاٍ أُؼشػ٤ٖ تشٌَ خاص ُِٔخاؽش ٝإهآح طالخ ٓثاششج ٓؼْٜ( د)



 . أخز اُٞػغ اُخاص ُِلر٤اخ تؼ٤ٖ االػرثاس( ٛـ)

ِطح أُخرظح أُسؤُٝح ػٖ ذ٘ل٤ز األحٌاّ أُ٘لزج ُٜزٙ ذؼ٤٤ٖ ًَ دُٝح ػؼٞج اُس -1
   . االذلاه٤ح

  8انًادة 

ذرخز اُذٍٝ األػؼاء ذذات٤ش ٓالةٔح تؼؼٜا تؼؼاً ك٢ إٗلار أحٌاّ ٛزٙ االذلاه٤ح ٖٓ خالٍ 
 ذؼض٣ض اُرؼإٝ أٝ أُساػذج 

ُٝثشآط  اُذ٤٤ُٖٝ، تٔا ك٢ رُي ذذات٤ش ُروذ٣ْ اُذػْ ُِر٤ٔ٘ح االظرٔاػ٤ح ٝاالهرظاد٣ح،
 . اظرصاز اُلوش ٝاُرؼ٤ِْ ػ٠ِ طؼ٤ذ ػا٢ُٔ

  9انًادة 

ذشسَ اُرظذ٣واخ اُشس٤ٔح ػ٠ِ ٛزٙ االذلاه٤ح إ٠ُ أُذ٣ش اُؼاّ ٌُٔرة اُؼَٔ اُذ٢ُٝ 
 . ُرسع٤ِٜا

  26انًادة 

ال ذِضّ أحٌاّ ٛزٙ االذلاه٤ح سٟٞ اُذٍٝ األػؼاء ك٢ ٓ٘ظٔح اُؼَٔ اُذ٤ُٝح اُر٢  -9
 . اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ذظذ٣واذٜا سعَ أُذ٣ش اُؼاّ ٌُٔرة

٣ثذأ ٗلار ٛزٙ االذلاه٤ح تؼذ ٓؼ٢ اش٢٘ ػشش شٜشاً ػ٠ِ ذاس٣خ ذسع٤َ ذظذ٣ن  -0
 . دُٝر٤ٖ ػؼٞذ٤ٖ ُذٟ أُذ٣ش اُؼاّ

٣ٝثذأ تؼذةز ٗلارٛا تاُ٘سثح أل١ دُٝح ػؼٞج تؼذ ٓؼ٢ اش٢٘ ػشش شٜشاً ػ٠ِ ذاس٣خ  -1
 . ذسع٤َ ذظذ٣وٜا

  22انًادة 

طذهد ػ٠ِ ٛزٙ االذلاه٤ح إٔ ذ٘وؼٜا تؼذ اٗوؼاء ػشش س٘ٞاخ ٣عٞص أل١ دُٝح ػؼٞ  -9
 ػ٠ِ تذء ٗلارٛا ألٍٝ ٓشج تٞش٤وح ذشسِٜا 

إ٠ُ أُذ٣ش اُؼاّ اُذ٢ُٝ ُرسع٤ِٜا ٝال ٣ٌٕٞ ٛزا اُ٘وغ ٗاكزا إال تؼذ اٗوؼاء ػشش 
 . س٘ٞاخ ػ٠ِ ذاس٣خ ذسع٤ِٚ

ُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ًَ دُٝح ػؼٞ طذهد ٛزٙ االذلاه٤ح، ُْٝ ذسرؼَٔ حوٜا ك٢ اُ٘وغ ا -0
 ك٢ ٛزٙ أُادج أش٘اء اُس٘ح اُرا٤ُح الٗوؼاء 

ذٌٕٞ ِٓرضٓح تٜا ُلرشج ػشش . كرشج اُس٘ٞاخ اُؼشش أُزًٞسج ك٢ اُلرشج اُساتوح
س٘ٞاخ أخشٟ، ٝتؼذةز ُٜا إٔ ذ٘وغ ٛزٙ االذلاه٤ح تؼذ اٗوؼاء ًَ كرشج ػشش س٘ٞاخ 

 . تٔورؼ٠ اُششٝؽ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜا ك٢ ٛزٙ أُادج

  21انًادة 



٣خطش أُذ٣ش اُؼاّ ٌُٔرة اُؼَٔ اُذ٢ُٝ ًَ اُذٍٝ األػؼاء ك٢ ٓ٘ظٔح اُؼَٔ  -9
اُذ٤ُٝح ترسع٤َ ًَ اُرظذ٣واخ ٝطٌٞى اُ٘وغ اُر٢ أتِـرٚ تٜا اُذٍٝ األػؼاء ك٢ 

 . أُ٘ظٔح

٣سرشػ٢ أُذ٣ش اُؼاّ اٗرثاٙ اُذٍٝ األػؼاء ك٢ أُ٘ظٔح ُذٟ إخطاسٛا ترسع٤َ  -0
 . إ٠ُ اُراس٣خ اُز١ ٣ثذأ ك٤ٚ ٗلار ٛزٙ االذلاه٤حاُرظذ٣ن اُصا٢ٗ أُثِؾ تٚ، 

  23انًادة 

٣وّٞ أُذ٣ش اُؼاّ ٌُٔرة اُؼَٔ اُذ٢ُٝ تئتالؽ األ٤ٖٓ اُؼاّ ُألْٓ أُرحذج تاُرلاط٤َ 
 اٌُآِح ٌَُ اُرظذ٣واخ ٝطٌٞى 

اُ٘وغ اُر٢ سعِٜا ؽثوا ألحٌاّ أُٞاد اُساتوح، ًٔا ٣وّٞ األ٤ٖٓ اُؼاّ ترسع٤ِٜا 
 . ٖٓ ٤ٓصام األْٓ أُرحذج 920أُادج  ٝكواً ألحٌاّ

  24انًادة 

٣وذّ ٓعِس إداسج ٌٓرة اُؼَٔ اُذ٢ُٝ إ٠ُ أُؤذٔش اُؼاّ ذوش٣شاً ػٖ ذطث٤ن ٛزٙ 
 االذلاه٤ح ًِٔا اسذأٟ ػشٝسج رُي، 

٣ٝ٘ظش ك٤ٔا إرا ًإ ٖٓ اُظٞاب إدساض ٓسأُح ٓشاظؼرٜا تشٌَ ٢ًِ أٝ ظضة٢ ك٢ ظذٍٝ 
 . أػٔاٍ أُؤذٔش

  25انًادة 

إرا اػرٔذ أُؤذٔش اذلاه٤ح ظذ٣ذج ٓشاظؼح ُٜزٙ االذلاه٤ح ٤ًِا أٝ ظضة٤اً ٝٓا ُْ ذ٘ض  -9
 االذلاه٤ح اُعذ٣ذج ػ٠ِ خالف 

 . رُي

٣سررثغ ذظذ٣ن دُٝح ػؼٞج ػ٠ِ االذلاه٤ح اُعذ٣ذج أُشاظؼح، ها٤ٗٞٗاً، ٝتـغ اُ٘ظش ( أ
 أػالٙ،  97ػٖ أحٌاّ أُادج 

شش٣طح إٔ ذٌٕٞ االذلاه٤ح اُعذ٣ذج أُشاظؼح هذ تذأ اُ٘وغ أُثاشش ُالذلاه٤ح اُحا٤ُح، 
 . ٗلارٛا

اترذاء ٖٓ ذاس٣خ تذء ٗلار االذلاه٤ح اُعذ٣ذج أُشاظؼح ٣ولَ تاب ذظذ٣ن اُذٍٝ األػؼاء ( ب
 . ػ٠ِ االذلاه٤ح اُحا٤ُح

ذظَ االذلاه٤ح اُحا٤ُح ٓغ رُي ٗاكزج ك٢ شٌِٜا ٝٓؼٜٔٞٗا اُحا٤٤ُٖ تاُ٘سثح ُِذٍٝ  -0
 . طذهرٜا ُْٝ ذظذم ػ٠ِ االذلاه٤ح أُشاظؼح األػؼاء اُر٢
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 . اُ٘ظإ اإل٤ٌِٗض١ ٝاُلشٗس٢ ُٜزٙ االذلاه٤ح ٓرسا٣ٝإ ك٢ اُحعح


