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 انفصم األول

 انتعزٌفبث

 

 :  ٣وظذ دجُٔظطِقجس ث٥ص٤ز ثُٔؼج٢ٗ ثُٔٞػقز هش٣ٖ ًَ ٜٓ٘ج:(1)انًبدة 

 .ٗظجّ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ ك٢ ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز: ثُ٘ظجّ. 1

 . ٓؾِظ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ ثُٔ٘شؤ دٔٞؽخ أفٌجّ ثُٔجدر ثُشثدؼز ٖٓ ثُ٘ظجّ: ثُٔؾِظ. 2

 .ثُؾٜجص ثُض٘ل٤ز١ ُِٔؾِظ: ثألٓجٗز ثُؼجٓز. 3

 .ٓؤعغز ثُ٘وذ ثُؼشد٢ ثُغؼٞد١: ثُٔؤعغز. 4

ثُضؤ٤ٓ٘جس ثُٔطذوز دٔٞؽخ ٗظجّ ثُضؤ٤ٓ٘جس ثالؽضٔجػ٤ز، ٝصوّٞ دض٘ل٤زٛج : ثُضؤ٤ٓ٘جس ثالؽضٔجػ٤ز. 5

 .ثُٔؤعغز ثُؼجٓز  ُِضؤ٤ٓ٘جس ثالؽضٔجػ٤ز

ُٔشجس إ٤ُٚ ك٢ ثُ٘ظجّ: ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢. 6  .ٛٞ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ ثُ

 .ثُشخض ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ثُٔؼ١ٞ٘ ثُز١ ٣غضخذّ ػجٓالً أٝ أًغش: طجفخ ثُؼَٔ أٝ ثٌُل٤َ. 7

 .ثُشخض ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ثُٔؼ١ٞ٘ ثُز١ طذسس ثُٞع٤وز دجعٔٚ: فجَٓ ثُٞع٤وز. 8

 .ٛٞ ثُشخض ثُٔشٍٔٞ دجُ٘ظجّ ٝثُٔؤٖٓ ُٚ ُذٟ ششًز صؤ٤ٖٓ: (ثُٔغضل٤ذ)ثُٔؤٖٓ ُٚ . 9

ثُضٝػ أٝ ثُضٝؽٚ ٝثألٝالد ثُزًٞس صقش عٖ ثُغجٓ٘ز ػششر ٝثُذ٘جس ؿ٤ش : ثُٔؼج٤ُٖ/ ثُٔؼجٍ . 10

 .ثُٔضضٝؽجس

ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ثُضؼج٢ٗٝ ثُٔظشؿ ُٜج دجُؼَٔ ك٢ ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز : ششًز ثُضؤ٤ٖٓ. 11

ٖٓ هذَ ثُٔؤعغز ٝثُض٢ صْ صؤ٤ِٜٛج ُٔٔجسعز أػٔجٍ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ ٖٓ هذَ 

 .ثُٔؾِظ

ثُٔؼضٔذ ٖٓ ثُٔؾِظ، ٝكوجً  (ؿ٤ش ثُق٢ٌٓٞ/ثُق٢ٌٓٞ )ثُٔشكن ثُظق٢ : ٓوذّ ثُخذٓز. 12

ُألٗظٔز ثُٔؼٍٔٞ دٜج، دضوذ٣ْ ثُخذٓجس ثُظق٤ز ك٢ ثٌُِٔٔز ٝػ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ، ٓغضشل٠ 

 .أٝ ٓشًض صشخ٤ض أٝ ػ٤جدر أٝ ط٤ذ٤ُز أٝ ٓخضذش أٝ ٓشًض ػالػ ؽذ٤ؼ٢ أٝ ٓشًض ػالػ دجإلشؼجع

٢ٛ ٓؾٔٞػز ٓوذ٢ٓ ثُخذٓز ثُظق٤ز ثُٔؼضٔذ٣ٖ ٖٓ : شذٌز ٓوذ٢ٓ ثُخذٓز ثُٔؼضٔذٙ. 13

ٓؾِظ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ ثُٔقذد٣ٖ ٖٓ هذَ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ ُضوذ٣ْ ثُخذٓز 

فجَٓ ثُٞع٤وز ٣ٝضْ رُي دجُو٤ذ ٓذجششر ػ٠ِ فغجح ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ػ٘ذ إدشثص / ُظجفخ ثُؼَٔ

ثُٔؤٖٓ ُٚ دطجهز صؤ٤ٖٓ عجس٣ز ثُٔلؼٍٞ ػ٠ِ إٔ صضؼٖٔ ٛزٙ ثُشذٌز ٓغض٣ٞجس ثُشػج٣ز ثُظق٤ز 

 :ثُغالعز

 .(ثُشػج٣ز ثُظق٤ز ثأل٤ُٝز)ثُٔغضٟٞ ثألٍٝ ُضوذ٣ْ ثُخذٓجس ثُظق٤ز - 

 .(ثُٔغضشل٤جس ثُؼجٓز)ثُٔغضٟٞ ثُغج٢ٗ ُضوذ٣ْ ثُخذٓجس ثُظق٤ز - 

 .(ثُٔغضشل٤جس ثُضخظظ٤ز أٝ ثُٔشؽؼ٤ز)ثُٔغضٟٞ ثُغجُظ ُضوذ٣ْ ثُخذٓجس ثُظق٤ز - 

ششًجس صغ٣ٞز ثُٔطجُذجس ثُضؤ٤٘٤ٓز ٝثُٔظشؿ ُٜج : ششًز إدثسر ٓطجُذجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢. 14

دجُؼَٔ ك٢ ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز ٖٓ هذَ ثُٔؤعغز ٝثُض٢ صْ صؤ٤ِ٤ٜٛج ُٔٔجسعز إدثسر 

 .ٓطجُذجس ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ ٖٓ هذَ ثُٔؾِظ

٢ٛ ٝع٤وز ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ ثألعجع٤ز ثُض٢ ثػضٔذٛج ثُٔؾِظ ثُِٔقوز : ثُٞع٤وز. 15

دٜزٙ ثُالةقز ٝثُض٢ صضؼٖٔ ثُضقذ٣جس ٝثُٔ٘جكغ ٝثالعضغ٘جءثس ٝثُششٝؽ ثُؼجٓز ٝصظذس ٖٓ ششًز 

 .(فجَٓ ثُٞع٤وز)ثُضؤ٤ٖٓ دٔٞؽخ ؽِخ صؤ٤ٖٓ ٣وذّ ٖٓ طجفخ ثُؼَٔ 



ٛٞ ثُٔذِؾ ثُٞثؽخ ثألدثء ُِششًز ٖٓ هذَ فجَٓ ثُٞع٤وز ٓوجدَ : (ثالشضشثى  )ثُوغؾ . 16

 .ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ثُض٢ صٞكشٛج ثُٞع٤وز خالٍ ٓذر ثُضؤ٤ٖٓ

٢ٛ ثُٔ٘جكغ ثُظق٤ز ثألعجع٤ز ثُٔضجفز ُِٔغضل٤ذ ثُٔقذدر دٞع٤وز : ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز. 17

 .ثُضؤ٤ٖٓ ثُٔشكوز دٜزٙ ثُالةقز

صؼ٢٘ ٗلوجس صٞك٤ش ثُخذٓز ثُظق٤ز ثُض٢ صشِٜٔج ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ػٖٔ ثُقذٝد : ثُٔ٘لؼز. 18

 .ثُٔذ٤٘ز ك٢ ؽذٍٝ ثُٞع٤وز

ثُٔقذد ك٢  )٢ٛ ثُؾضء ثُٞثؽخ ثألدثء : (ثُٔشجسًز ك٢ ثُذكغ )ثُضقَٔ / ٗغذز ثالهضطجع . 19

 .ػ٘ذ ص٣جسر ثُطذ٤خ( ثُٔؤٖٓ ُٚ ) ثُز١ ٣ؾخ إٔ ٣غذدٙ ثُٔغضل٤ذ  (ؽذٍٝ ثُٞع٤وز

ثُؼالػ ثُطذ٢ ثُز١ صوضؼ٤ٚ ثُؼشٝسر ثُطذ٤ز ُِٔغضل٤ذ إعش ٝهٞع فجدط، أٝ : ثُقجُز ثُطجسةز. 20

 .فجُز طق٤ز ؽجسةز صغضذػ٢ ثُضذخَ ثُطذ٢ ثُغش٣غ

ٝك٢  )٢ٛ ٓؾٔٞػز ثُٔغض٘ذثس ثُٔج٤ُز ٝثُطذ٤ز ثُض٢ ٣وذٜٓج ٓوذّ ثُخذٓز : ثُٔطجُذز. 21

إ٠ُ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ُضقظ٤َ صٌج٤ُق ثُخذٓجس ثُظق٤ز  (دؼغ ثُقجالس ثُٔؤٖٓ ُٚ أٝ فجَٓ ثُٞع٤وز 

 .ثُض٢ فظَ ػ٤ٜج ثُٔؤٖٓ ُٚ

ثُضؼ٤َِ ثُٔضؼٔذ ٖٓ هذَ شخض أٝ ؽٜز دـشع ثعضـالٍ ثُشػج٣ز ثُظق٤ز ٝصش٣ٞٚ : ثالفض٤جٍ. 22

ثُقوجةن، أٝ ثُخذثع ثُٔضؼٔذ ثُز١ ٣٘ضؼ ػ٘ٚ ثُقظٍٞ ػ٠ِ ٓ٘جكغ أٝ صوذ٣ْ ٓضث٣ج ٓغضغ٘جٙ أٝ 

 .صضؾجٝص ثُقذٝد ثُٔغٔٞؿ دٜج إ٠ُ ثُلشد أٝ ثُؾٜز

ٓٔجسعجس ؿ٤ش ٓضؼٔذٙ ٖٓ هذَ أكشثد أٝ ؽٜجس هذ صؤد١ إ٠ُ ثُقظٍٞ : إعجءر ثالعضخذثّ. 23

ػ٠ِ ٓ٘جكغ أٝ ٓضث٣ج ؿ٤ش ٓخ٤ُٖٞ ُِقظٍٞ ػ٤ِٜج ٌُٖٝ دذٕٝ هظذ ثُضذ٤ُظ ٝثالفض٤جٍ أٝ صؼضٔذ 

 .ثٌُزح ٝصش٣ٞٚ ثُقوجةن دـشع ثُقظٍٞ ػ٠ِ ثُٔ٘لؼز

ٛٞ ػوذ ػَٔ ٓؼضٔذ ٖٓ ثُٔؾِظ : ثُؼوذ ثالعضششجد١ ُضوذ٣ْ خذٓجس ثُشػج٣ز ثُظق٤ز. 24

٣ٌٖٔ ألؽشثف ثُؼالهز ثُضؤ٤٘٤ٓز، ثالعضؼجٗز دٚ ُض٘ظ٤ْ ثُؼالهز د٤ٖ ثُششًز ٝٓوذّ ثُخذٓز ٓغ 

 .ٖٓ ٛزٙ ثُالةقز ( 78 )ٓشثػجر ٓج ٝسد ك٢ ٗض ثُٔجدر سهْ 

  

 (انًؤيٍ نه)انًظتفٍذوٌ : انفصم انثبًَ

 

 :تخضع نهضًبٌ انصحً انفئبث انتبنٍت: (2)انًبدة 

 .ؽ٤ٔغ ثألشخجص ؿ٤ش ثُغؼٞد٤٣ٖ ثُؼج٤ِٖٓ ك٢ ؿ٤ش ثُوطجع ثُق٢ٌٓٞ. 1

 .ؽ٤ٔغ ثألشخجص ثُز٣ٖ ال ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ؿ٤ش ثُوطجع ثُق٢ٌٓٞ، ثُٔو٤ٔ٤ٖ ك٢ ثٌُِٔٔز. 2

ٖٓ ٛزٙ  (2)ٝ  (1)أكشثد ثألعشر ثُز٣ٖ ٣ؼُْٜٞ ثألشخجص ثُٔقذدر طلضْٜ ك٢ ثُلوشص٤ٖ . 3

 .ثُٔجدر ثُقجطِٕٞ ػ٠ِ سخظز إهجٓز ك٢ ثٌُِٔٔز

ؽ٤ٔغ ثُغؼٞد٤٣ٖ ثُؼج٤ِٖٓ ك٢ هطجع ثُششًجس ٝثُٔؤعغجس ثُخجطز ٝثألكشثد ثُٔذشٓٚ ٓؼْٜ . 4

 .ػوٞد ػَٔ أٝ ٓج ٣ل٤ذ دجُؼَٔ ٝؽشم صغذ٤ضٚ دظشف ثُ٘ظش ػٖ شٌَ ثألؽش ثُز١ ٣ضوجػٞٗٚ

ٖٓ ٛزٙ ثُٔجدر دقغخ ٓج ٣قذد  ( 4 )أكشثد ثعش ثُغؼٞد٤٣ٖ ثُٔشجس إ٤ُْٜ ك٢ ثُلوشر . 5

 .ٓؾِظ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ

 

 :(3)انًبدة 

 :ٖٓ ٛزٙ ثُالةقز (٢) ٣ُغضغ٠٘ ٖٓ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ثُٔجدر 

ؽ٤ٔغ ثُٔٞظل٤ٖ ٖٓ ؿ٤ش ثُغؼٞد٤٣ٖ ثُؼج٤ِٖٓ ُذٟ أؽٜضر ٝٓؤعغجس ف٤ٌٓٞز ٣ِٝضّ ٖٓ ال . 1

٣٘ض ػوذ ػِٔٚ ػ٠ِ صٞك٤ش ثُخذٓز ثُظق٤ز دجُقظٍٞ ػ٠ِ صـط٤ز صؤ٤٘٤ٓز ٝكوجً  ُٞعجةن ثُؼٔجٕ 

 .ثُٔؼضٔذر

. ٖٓ ٛزٙ ثُٔجدر  (١)أكشثد ثألعشر ثُز٣ٖ ٣ؼُْٜٞ ثُٔٞظلٕٞ ثُٔقذدر طلضْٜ ك٢ ثُلوشر . 2

ٖٓ  (7)٣ٝؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ٗطجم ثُؼالػ ثُٔٞػـ ك٢ ثُلوشر أػالٙ ٓطجدوجً ػ٠ِ ثألهَ ألفٌجّ ثُٔجدر 

 .ثُ٘ظجّ ٝٓضلوجً ٓغ ٓغضٟٞ ثُؾٞدر ثُٞثسد ك٢ ثُلظَ ثُضجعغ ٖٓ ٛزٙ ثُالةقز

 

 انتغطٍت انتأيٍٍُت بًىجب انُظبو: انفصم انثبنث

 

 :(4)انًبدة 

٣ِضضّ طجفخ ثُؼَٔ دئدشثّ ٝع٤وز صؤ٤ٖٓ طق٢ ٓغ إفذٟ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ صـط٢ ثُؼج٤ِٖٓ صقش .  أ

ًلجُضٚ دجٌُِٔٔز أٝ أ١ ػج٤ِٖٓ ؽذد صقش ًلجُضٚ ًٝزُي دو٤ز ثُؼج٤ِٖٓ ُذ٣ٚ ثُخجػؼ٤ٖ ُٜزث 

 .ثُ٘ظجّ



ال ٣ؼل٠ أطقجح ثُششًجس ٝثُٔؤعغجس ثُض٢ صِٔي ٓ٘شآس ؽذ٤ز خجطز ٖٓ ثالشضشثى ك٢ .  ح

ٗظجّ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ، ٝػ٤ِْٜ ثُقظٍٞ ػ٠ِ ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ 

ٝع٤وز ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ ًقذ أد٠ٗ، ٝرُي ػٖ ؽش٣ن ششًجس صؤ٤ٖٓ طق٢ ٓؤِٛز ٖٓ 

 .ثُٔؾِظ

ال ٣غٔـ ُششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُٔؤِٛز ٖٓ ثُٔؾِظ دشكغ أ١ ؽِخ ُضوذ٣ْ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ .  ػ

 .ثُضؼج٢ٗٝ عٞثًء دشٌَ ٓذجشش أٝ ؿ٤ش ٓذجشش

ال ٣غٔـ ُششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُٔؤِٛز ٖٓ ثُٔؾِظ دشكغ أ١ ؽِخ ُضوذ٣ْ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ .  د

 .ثُضؼج٢ٗٝ عٞثًء دشٌَ ٓذجشش أٝ ؿ٤ش ٓذجشش

صِضضّ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ثُٔؤٖٓ ُذ٣ٜج ػ٠ِ ٓ٘غٞد٢ ثُٔؤعغجس ٝثُششًجس ثُض٢ صِٔي .  ٛـ

ٓ٘شآس ؽذ٤ز خجطز ٓؼضٔذر دجُضؼجهذ ٓغ ثُٔ٘شؤر ثُٔؼ٤٘ز ُؼالػ ٓ٘غٞد٢ ٛزٙ ثُٔؤعغجس 

 .ٝثُششًجس ك٢ ٗطجم ثُخذٓجس ثُظق٤ز ثُٔؼضٔذر ثُض٢ صوذٜٓج ٛزٙ ثُٔ٘شؤر

 

 :(5)انًبدة 

صل٤ذ دجُضؤ٤ٖٓ ػ٠ِ ٓ٘غٞد٤ٚ  (فجَٓ ثُٞع٤وز)صظذس ششًز ثُضؤ٤ٖٓ شٜجدر إ٠ُ طجفخ ثُؼَٔ 

 .ُضوذ٣ٜٔج إ٠ُ ثُؾٜز ثُٔخضظز دئطذثس سخض ثإلهجٓز ٝصؾذ٣ذٛج ٝؽذد ثُٔؾِظ ٓقضٟٞ ثُشٜجدر

 

 :(6)انًبدة 

ك٢ فجُز ػذّ طذٝس سخظز ثإلهجٓز ُِٔغضل٤ذ ٣ضْ شطخ ثعٔٚ ٖٓ ٝع٤وز ثُؼٔجٕ ثُظق٢ 

ثُضؼج٢ٗٝ ٖٓ صجس٣خ خشٝؽٚ ثُٜ٘جة٢، ٣ٝقضغخ ثُوغؾ ثُٔغضقن ػٖ ٓذر ثُضؤ٤ٖٓ فغخ 

 .ثألعظ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُٞع٤وز

 

 :(7)انًبدة 

٣ضْ صغ٤ِْ ثُٔغضل٤ذ ٗغخز ٖٓ ثُٞع٤وز، ٝثُض٢ ٣ؾخ إٔ ال صوَ ثُضـط٤ز ثُظق٤ز ك٤ٜج ػٖ 

 .ثُـطجء ثألعجع٢ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ثُ٘ظجّ

 

 :(8)انًبدة 

٣ؾٞص ُظجفخ ثُؼَٔ إٔ ٣ـ٤ش ششًز ثُضؤ٤ٖٓ هذَ شٜش ػ٠ِ ثألهَ ٖٓ صجس٣خ ثإلُـجء ثُٔطِٞح 

٣ٝٞؽٚ طٞسٙ ٓ٘ٚ إ٠ُ ثُٔؾِظ، ٣ٝقغخ  ثُؾضء ثُٔؼجد ٖٓ ثُوغؾ ثُضؤ٤ٖٓ دضجس٣خ ثإلُـجء ٝإدشثّ 

 .ٝع٤وز صؤ٤ٖٓ أخشٟ ُضٞك٤ش ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز دق٤ظ صذذأ ٖٓ صجس٣خ ث٤ُّٞ ثُضج٢ُ إلُـجء ثُٞع٤وز

 

 :(9)انًبدة 

ػ٘ذ ثٗضوجٍ شخض خجػغ ُِؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ ُِؼَٔ ُذٟ طجفخ ػَٔ آخش ٣ِضضّ طجفخ 

ثُؼَٔ ثُؾذ٣ذ دجُضؤ٤ٖٓ ػ٤ِٚ ٖٓ صجس٣خ ثٗضوجُٚ، ٝصوذ٣ْ شٜجدر ثُضؤ٤ٖٓ ًؤفذ ٓغٞؿجس ٗوَ 

 .ثٌُلجُز

  

 :(10)انًبدة 

ٖٓ ثُ٘ظجّ  (7)صشَٔ ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ُِؼٔجٕ ثُظق٢ ثُٔ٘جكغ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُٔجدر 

ٝٗطجم ثألفٌجّ ثُٞثسدر ك٢ ثُلظَ ثُشثدغ ٖٓ ٛزٙ ثُالةقز ٝصقذد ثُٞع٤وز ثُٔذر ثُض٤٘ٓز ُِؼالػ 

ٝثُقذٝد ثُوظٟٞ ُٔذِؾ ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ٝثُضقذ٣ذثس ٝثُٔ٘جكغ ٝثالعضغ٘جءثس ٝثُششٝؽ ثُؼجٓز 

 .ُِضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز

 

 :(11)انًبدة 

ػوذ ٓضضٝػ  ) صشَٔ ٓ٘جكغ ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ثُقَٔ ٝثُٞالدر ُٖٔ صْ ثُضؼجهذ ٓؼْٜ ػ٠ِ أعجط 

 .ػٖٔ ثُقذٝد ثُٔٞػقز ك٢ ثُٞع٤وز (

 

 :(12)انًبدة 

ص٘قظش ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ُِؼٔجٕ ثُظق٢ ثإلُضث٢ٓ ك٢ ثُخذٓجس ثُٔوذٓز ك٢ ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز 

ثُغؼٞد٣ز ثُض٢ صٞكشٛج شذٌز ٓوذ٢ٓ ثُخذٓجس ثُٔؼضٔذ٣ٖ ثُض٢ صشصذؾ ٓؼٜج ششًز ثُضؤ٤ٖٓ 

 .دؼوٞد خذٓجس طق٤ز

 



 :(13)انًبدة 

٣ِضضّ طجفخ ثُؼَٔ دئؽشثء ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ػ٠ِ ثُٔغضل٤ذ ٖٓ صجس٣خ ثُٞطٍٞ إ٠ُ ثٌُِٔٔز 

 .ٝصغ٤ِٔٚ دطجهز  ثُضؤ٤ٖٓ خالٍ ٓذر ال صضؾجٝص ػششر أ٣جّ ػَٔ ٖٓ صجس٣خ ٝطُٞز

 

 :(14)انًبدة 

ص٘ض٢ٜ ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز دٞكجر ثُٔغضل٤ذ أٝ ػ٘ذ ثٗضٜجء ٓذر ثُٞع٤وز أٝ إُـجةٜج أٝ ػ٘ذ ٓـجدسر 

 .ثُٔغضل٤ذ ٌُِِٔز ٜٗجة٤جً 

  

 (انًُبفع انعٍٍُت ورد انتكهفت)انًُبفع : انفصم انزابع

 

 :ٌحصم انًظتفٍذ عهى انًُبفع انًحذدة فً انىثٍمت عهى انُحى انتبنً: (15)انًبدة 

ثُضشخ٤ض ٝثُؼالػ ُذٟ ٓوذ٢ٓ ثُخذٓز ثُٔؼضٔذ٣ٖ ػ٠ِ إٔ ٣ضقَٔ ثُٔغضل٤ذ ٓذِؾ ثالهضطجع . 1

 .ثُٔقذد ك٢ ثُٞع٤وز ٓشجسًز ك٢ ثُذكغ (إٕ ٝؽذ  )ثُضقَٔ / 

ثُٔذجُؾ ثُٔج٤ُز ُضٌج٤ُق ثُؼالػ ثُطذ٢ ثُؼشٝس١ ٝثُطجسا ك٢ فجُز صقِٔٚ ُٜزٙ ثُضٌج٤ُق . 2

ٓذجششر، دششؽ ػذّ صٌٖٔ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ٖٓ ؽؼَ صِي ثُخذٓز ٓضٞكشر دظٞسر ػجؽِز ك٢ 

ٓض٘جٍٝ ثُٔغضل٤ذ أٝ سكغ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ صٞك٤ش ثُخذٓز ُٚ دـ٤ش ٝؽٚ فن ٣ٌٕٝٞ سد ثُضٌج٤ُق ُٖٔ 

صقَٔ ٗلوجس ثُؼالػ فغخ ثُقذٝد ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُٞع٤وز ٝك٢ ثُقذٝد ثُض٢ صذكؼٜج 

 .ثُششًز ُٔوذّ خذٓجس رثس ٓغضٟٞ ٓٔجعَ

 

 :(16)انًبدة 

ٖٓ  (13)٣ذذأ ثُقن ك٢ ثُٔطجُذز دجُٔ٘جكغ ثػضذجسثً ٖٓ دذث٣ز ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ٝكوجً ألفٌجّ ثُٔجدر 

 .ٛزٙ ثُالةقز

 

 : (17)انًبدة 

ال صٌٕٞ ٛ٘جى أ٣ز ٓذد ثٗضظجس دٕٝ أفو٤ز ك٢ ثُٔ٘جكغ ك٢ دذث٣ز ثُضؤ٤ٖٓ ٣ٝشضَٔ صوذ٣ْ ثُٔ٘جكغ 

دؼذ دذث٣ز ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ػ٠ِ ثُقجالس ثُض٢ صشؽغ ٗشؤصٜج ُِٔذر ثُغجدوز ُذذث٣ز ثُضـط٤ز 

 .ثُضؤ٤٘٤ٓز

 

 :(18)انًبدة 

ٖٓ  (14)٣٘ض٢ٜ ثُقن ك٢ ثالعضلجدر ٖٓ ثُٔ٘جكغ دئٗضٜجء ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ٝكوجً ألفٌجّ ثُٔجدر 

ٛزٙ ثُالةقز، ٣ٝشَٔ رُي فجالس ثُضؤ٤ٖٓ ثُض٢ ُْ ٣ذش ك٤ٜج، ٣ٌٕٝٞ ثُؼجَٓ ثُقجعْ ك٢ ثُضضثّ 

 .ثُخذٓز ٖٓ ؽجٗخ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ٛٞ صجس٣خ ثالعضلجدر ٖٓ ٓوذّ ثُخذٓجس هذَ ٖٓ ثُٔغضل٤ذ

 

 : (19)انًبدة 

صـط٢ ٓ٘جكغ ثُضؤ٤ٖٓ ثُضطؼ٤ٔجس ٝثُِوجفجس ثألعجع٤ز ُألؽلجٍ فض٠ عٖ ثالُضقجم دجُٔذسعز 

فغخ هشثسثس ٝصثسر ثُظقز، ٝثُقجالس ثُٔشػ٤ز ثُض٢ صقضجػ إ٠ُ ػضٍ دجُٔغضشل٠ ٝثُض٢ ٣ضؼ٤ٖ 

 .إٔ ٣وّٞ دضوذ٣ٜٔج ٓوذّ خذٓجس ٓضؼجهذ ٓؼٚ

 

 :(20)انًبدة 

٣ضْ صوذ٣ْ ثُخذٓز ثُظق٤ز ٝثُؼالػ ثُطذ٢ ٖٓ هذَ ششًز ٓوذ٢ٓ ثُخذٓز ثُٔؼض٤ٖٔ ثُٔذسؽ٤ٖ 

ك٢ ثُوجةٔز ثُٔشكوز دٞع٤وز ثُضؤ٤ٖٓ ثُٔغِٔز ُِٔغضل٤ذ٣ٖ ٝثُٔؼضٔذ ٖٓ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ٝفجَٓ 

 .ثُٞع٤وز

 

 :(21)انًبدة 

صشَٔ ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ٗلوز ثإلهجٓز ٝثإلػجشز ك٢ ثُٔغضشل٤جس ُٔشثكن ٝثفذ ُِٔغضل٤ذ 

ًٔشثكوز ثألّ ُطلِٜج فض٠ عٖ ثُغج٤ٗز ػششر أٝ ف٤غٔج صوضؼ٢ رُي ثُؼشٝسر ثُطذ٤ز فغخ 

 .صوذ٣ش ثُطذ٤خ ثُٔؼجُؼ

 

 :(22)ثُٔجدر 



صـط٢ ك٢ فجالس ثُطٞثسا كوؾ صٌج٤ُق ٗوَ ثُٔغضل٤ذ٣ٖ ٖٓ ثُٔشػ٠ أٝ ثُقٞثَٓ ألهشح ٓٞهغ 

ٓالةْ ُضِو٢ ثُؼالػ، ٣ٌٕٝٞ ثُ٘وَ دٞثعطز خذٓجس ع٤جسثس إعؼجف ٓشخظز أٝ صجدؼز ٤ُٜتز 

. ثُٜالٍ ثألفٔش ثُغؼٞد١

 

 

 :(23)انًبدة 

ُذٟ ٓوذ٢ٓ  (إٕ ٝؽذ)ثُضقَٔ / ٣ِضّ ًَ ٓغضل٤ذ ػ٘ذ صِو٢ ثُخذٓز دذكغ ٓذِؾ ثالهضطجع

ثُخذٓز ٝرُي فغخ ٓج ٛٞ ٓ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ؽذٍٝ ثُٞع٤وز ػذث ك٢ ثُقجالس ثإلعؼجك٤ز 

 .ٝثُض٣ْٞ٘

 

 :(24)انًبدة 

ك٢ فجٍ إٔ ٗض ثُؼوذ ػ٠ِ ثُٔشجسًز ك٢ ثُذكغ ٝثالعضوطجع ال ٣ؾٞص ُٔوذّ ثُخذٓز ثُطذ٤ز 

 .ثُض٘جصٍ ػٖ ٓذِؾ ثُٔشجسًز ك٢ ثُذكغ

 

 :(25)انًبدة 

٣ؾخ صغذ٣ذ ثُٔشجسًز ك٢ ثُذكغ ٖٓ هذَ ثُٔغضل٤ذ ُٔوذّ ثُخذٓز ثُظق٤ز ٓوجدَ ثُقظٍٞ 

 .ػ٠ِ ع٘ذ ثعضالّ

 

 :(26)انًبدة 

ال ٣قن ُِٔغضل٤ذ٣ٖ ثُٔطجُذز دٔ٘جكغ دٔٞؽخ ثُٞع٤وز إال إرث ًجٗش ٛزٙ ثُٔ٘جكغ ٖٓ ثُضـط٤جس 

ثألعجع٤ز ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُٞع٤وز، أٝ ك٢ ثُضـط٤جس ثإلػجك٤ز ثُض٢ صْ فظُْٜٞ ػ٤ِٜج ٝكوجً 

 .ُِٔجدر ثُغجٓ٘ز ٖٓ ٗظجّ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ

 

 :(27)انًبدة 

ال صٌٕٞ ٛ٘جى أ٣ز ٓطجُذز دخذٓجس طق٤ز إرث هذٓش صِي ثُخذٓجس إعش ٝهٞع فجدط ك٢ ٓقَ ثُؼَٔ 

 .أٝ دغذخ أٓشثع ٤ٜ٘ٓز فغخ ثُضؼش٣ق ثُٞثسد ك٢ ٗظجّ ثُضؤ٤ٓ٘جس ثالؽضٔجػ٤ز

 

 :(28)انًبدة 

إرث هجٓش ششًز ثُضؤ٤ٖٓ دضٞك٤ش صِي ثُخذٓجس ثُظق٤ز، ٝثصؼـ ك٤ٔج دؼذ إٔ كشع ثألخطجس ث٤ُٜ٘ٔز 

ك٢ ثُٔؤعغز ثُؼجٓز ُِضؤ٤ٓ٘جس ثالؽضٔجػ٤ز ٛٞ ثُز١ ٣ؾخ إٔ ٣ـط٢ صِي ثُخذٓجس، كِششًز 

ثُضؤ٤ٖٓ إٔ صٞؽٚ ؽِخ ثُضؼ٣ٞغ ػٔج صقِٔضٚ ٖٓ ٗلوجس إ٠ُ ثُٔؤعغز ثُؼجٓز ُِضؤ٤ٓ٘جس 

. ثالؽضٔجػ٤ز

 

 

 : (29)انًبدة 

إرث هجٓش ثُٔؤعغز دجُؼجٓز ُِضؤ٤ٓ٘جس ثالؽضٔجػ٤ز دضوذ٣ْ خذٓجس طق٤ز ُشخض ٣شصذؾ دؼذ 

صؤ٤ٖٓ ٓغ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ طق٢ ػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ ًٕٞ ثألخ٤شر ِٓضٓز دضل٣ٞش صِي ثُخذٓجس كئٕ 

ششًز ثُضؤ٤ٖٓ صِضضّ دضؼ٣ٞغ ثُٔؤعغز ثُؼجٓز ُِضؤ٤ٓ٘جس ثالؽضٔجػ٤ز ػٖ ثُٔظشٝكجس ثُض٢ 

 .ٗشؤس ك٢ ٛزث ثُظذد، ػٖٔ فذٝد ثُٞع٤وز

 

 :(30)انًبدة 

ُِٔؤعغز ثُؼجٓز ُِضؤ٤ٓ٘جس ثالؽضٔجػ٤ز ٝششًز ثُضؤ٤ٖٓ إدشثّ ػوذ ٓشضشى د٤ٜ٘ٔج ٣٘ض ػ٠ِ 

 .ٖٓ ٛزٙ ثُالةقز (29)ٝثُٔجدر  (28)ثصخجر إؽشثءثس ٓقذدر ُِٞكجء دجُخذٓجس ثُٞثسدر ك٢ ثُٔجدر 

 

 :(31)انًبدة 

ُششًز ثُضؤ٤ٖٓ ثُشؽٞع ػ٠ِ ثُـ٤ش ثُز١ صغذخ ك٢ ثألػشثس ثُض٢ ػٞع ثُٔغضل٤ذ ػٜ٘ج ػٔالً 

 .دٔذذأ ثُقٍِٞ

  

 ضىابظ االنتشايبث انًبنٍت: انفصم انخبيض

 



 :(32)انًبدة 

صِضضّ ًَ ششًز صؤ٤ٖٓ دٔج صوشسٙ ثُٔؤعغز ٖٓ ٓخظظجس ك٤٘ز ٓضؼجسف ػ٤ِٜج ك٢ هطجع .  أ

 .ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢

صوّٞ ثُٔؤعغز دئكجدر ثُٔؾِظ خط٤جً ػ٘ذ ٝؽٞد أ١ ٓالفظجس ػ٠ِ أدثء ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ .  ح

 .ثُظق٢ أٝ ششًجس إدثسر ٓطجُذجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ ثُٔؤِٛز ٖٓ هذَ ثُٔؾِظ

 :(33)انًبدة 

 .٣ضْ صقذ٣ذ هغؾ ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ دجالصلجم د٤ٖ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ٝطجفخ ثُؼَٔ.  أ

 :٣ؾخ ػ٠ِ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ػ٘ذ صقذ٣ذ ه٤ٔز أهغجؽ ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ ثالُضضثّ دٔج ٢ِ٣.  ح

 .إٔ صٌٕٞ ثألعؼجس ػجدُز ٝؿ٤ش ٓذجُؾ ك٤ٜج- 

ص٣جدر أعؼجس ٓ٘ضؾجس ثُششًز ػٖ / إٔ صٌٕٞ فغخ هٞثػذ ثالًضضجح دق٤ظ ال صؤد١ إ٠ُ ٛذٞؽ - 

 .ثُٔغضٟٞ ثُٔوذٍٞ ك٤٘جً 

صض٣ٝذ ثُٔؤعغز دجألعظ ثُٔغضخذٓز ك٢ صقذ٣ذ ثألعؼجس، ٝال ٣ؾٞص ُِششًز ثالػضٔجد كوؾ - 

 .ػ٠ِ ثألعؼجس ثُض٢ صطذوٜج ثُششًجس ثألخشٟ

 .٣ٌٕٞ فذ ثُٔ٘لؼز ثألهظ٠ ٌَُ ٓغضل٤ذ ٓجةض٤ٖ ٝخٔغٕٞ ثُق لاير عؼٞد١ كوؾ.  ػ

 

 :(34)انًبدة 

٣ِضضّ طجفخ ثُؼَٔ دذكغ ثألهغجؽ ػٖ ٓٞظل٤ٚ ثُٔضؼجهذ ٓؼْٜ ٝٓؼج٤ُْٜ ُششًز ثُضؤ٤ٖٓ ثُض٢ 

٣خضجسٛج ُٜزث ثُـشع، ٣ٝغش١ ٛزث ثُقٌْ ػ٠ِ ثألشخجص ؿ٤ش ثُؼج٤ِٖٓ أٝ ثألكشثد ثُز٣ٖ 

٣ؼُْٜٞٞٗ، ٣ٌٕٝٞ طجفخ ثُؼَٔ ٛٞ ٝفذٙ ثُٔغتٍٞ ػٖ دكغ ثألهغجؽ ثُض٢ ٣ؾخ إٔ صغذد ك٢ 

 .دذث٣ز ًَ ع٘ز صؤ٤٘٤ٓز ٓج ُْ ٣ضلن ػ٠ِ ؿ٤ش رُي

 

 :(35)انًبدة 

ك٢ فجُز ػذّ عذثد ثألهغجؽ ك٢ ثألٝهجس ثُٔضلن ػ٤ِٜج ٣ؾٞص ُششًز ثُضؤ٤ٖٓ إُـجء ثُٞع٤وز 

 .ٝػ٠ِ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ إشؼجس ثألٓجٗز ثُؼجٓز ٝشذٌز ٓوذ٢ٓ ثُخذٓز ثُٔؼضٔذر دزُي

 

 :(36)انًبدة 

٣ٌٕٞ ثُٔوجدَ ثُٔج٢ُ ُٔؾِظ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ ُإلششثف ػ٠ِ صطذ٤ن ٗظجّ ثُؼٔجٕ 

ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ دٞثهغ ٝثفذ دجُٔجةز ٖٓ أهغجؽ ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ ثُز١ صقظَ ػ٤ِٚ ششًجس 

ثُضؤ٤ٖٓ ثُٔؤِٛز فغخ ثُوٞثةْ ثُٔج٤ُز ثُٔذهوز ُِغ٘ز ثُغجدوز، ػ٠ِ إٔ ٣ضْ ثُ٘ظش ك٢ ٓالةٔز 

 .ٛزٙ ثُ٘غذز ٝإٌٓج٤ٗز صخل٤ؼٜج دؼذ ٓشٝس عالط ع٘ٞثس ٖٓ ثُضطذ٤ن دجُض٘غ٤ن ٓغ ثُٔؤعغز

 

 :(37)انًبدة 

٣٘شج ط٘ذٝم ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ ٣ٌٕٞ ثُٜذف ٓ٘ٚ صـط٤ز ثُٔظجس٣ق ثُض٢ صضؾجٝص ثُضـط٤ز 

ثُضؤ٤٘٤ٓز ثُٔقذدر دٔٞؽخ ٝع٤وز ثُضؤ٤ٖٓ، ػ٠ِ إٔ صقذد صذؼ٤ز ٛزث ثُظ٘ذٝم ٝصٞػغ إؽشثءثس 

ٝػٞثدؾ ػِٔٚ دٔج ك٤ٜج ص٣َٞٔ ثُظ٘ذٝم ٝصقذ٣ذ ثُٔغضل٤ذ٣ٖ ٓ٘ٚ دجُض٘غ٤ن ك٤ٔج د٤ٖ ثُٔؾِظ 

. ٝثُٔؤعغز

 

 

 :(38)انًبدة 

 :ٌتى تًىٌم انًجهض يٍ خالل يب ٌهً

 .ثُٔوجدَ ثُٔج٢ُ ُِضؤ٤َٛ ٝثُضؾذ٣ذ ثُغ١ٞ٘ ُششًز ثُضؤ٤ٖٓ. 1

 .ثُٔوجدَ ثُٔج٢ُ ُِضؤ٤َٛ ٝثُضؾذ٣ذ ثُغ١ٞ٘ ُششًجس إدثسر ٓطجُذجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢. 2

 .ثُٔوجدَ ثُٔج٢ُ ُإلػضٔجد ثُغ١ٞ٘ ُٔوذ٢ٓ ثُخذٓجس ثُظق٤ز ثُق٤ٌٓٞز ٝؿ٤ش ثُق٤ٌٓٞز. 3

ثُٔوجدَ ثُٔج٢ُ ُٔؾِظ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ ُإلششثف ػ٠ِ صطذ٤ن ٗظجّ ثُؼٔجٕ . 4

ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ دٞثهغ ٝثفذ دجُٔجةز ٖٓ أهغجؽ ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ ثُز١ صقظَ ػ٤ِٚ ششًجس 

 .ثُضؤ٤ٖٓ ثُٔؤِٛز فغخ ثُوٞثةْ ثُٔج٤ُز ثُٔذهوز ُِغ٘ز ثُغجدوز

ثُـشثٓجس ثُٔج٤ُز ثألخشٟ ثُٔغضقوز ُِٔؾِظ ًٝزُي ثُض٢ صوؼ٢ دٜج ُؾ٘ز ٓخجُلجس أفٌجّ . 5

 .ٖٓ ٛزٙ ثُالةقز ( 101 )ٗظجّ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ ٝثُٔقذدر ك٢ ثُٔجدر 

 .ثُضذشػجس ٝثُٜذجس ٝػٞثةذ ثالعضغٔجس. 6



ثُٔذجُؾ ثُٔج٤ُز ثُٔقظِز ٖٓ أ١ ٓظجدس أخشٟ ٓغَ إطذثس ثُٔؾالس ٝثٌُض٤ذجس أٝ ثألػٔجٍ . 7

. ثالعضشجس٣ز أٝ ثُضذس٣ذ٤ز ثُض٢ هذ ٣وّٞ دٜج ثُٔؾِظ

 

 

 

 

 يًبرطت أعًبل انتأيٍٍ انصحً: انفصم انظبدص

 

 :شزكبث انتأيٍٍ: أوالًال 

 

 :(39)انًبدة 

صض٠ُٞ ٓٔجسعز أػٔجٍ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُضؼج٢ٗٝ ثُٔظشؿ ُٜج دٔضثُٝز أػٔجٍ 

 .ثُضؤ٤ٖٓ ك٢ ثٌُِٔٔز دٔٞؽخ ٗظجّ ٓشثهذز ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُضؼج٢ٗٝ ٝالةقضٚ ثُض٘ل٤ز٣ز

 

 :(40)انًبدة 

ال ٣غٔـ ُششًجس ثُضؤ٤ٖٓ دٔٔجسعز أػٔجٍ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ إال دؼذ صؤ٤ِٜٛج ٖٓ هذَ ثُٔؾِظ، 

 .٣ٌٕٝٞ ثُضؤ٤َٛ ٓو٤ذثً دٔذر عالط ع٘ٞثس هجدِز ُِضؾذ٣ذ ُٔذد أخشٟ ٓٔجعِٚ

 

 :(41)انًبدة 

 (ثُٔظشؿ ُٜج دٔٔجسعز أػٔجٍ ثُضؤ٤ٖٓ ك٢ ثٌُِٔٔز )٣ضْ صؤ٤َٛ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُضؼج٢ٗٝ 

ُٔٔجسعز ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ د٘جء ػ٠ِ ؽِخ ٣ضْ صوذ٣ٔٚ ُٜزث ثُـشع، ُِٝٔؾِظ صقذ٣ذ ٓج ٣شثٙ ٖٓ 

صلجط٤َ صضؼِن دطذ٤ؼز ٝٗطجم ثُذ٤جٗجس ثُض٢ ٣ضؼ٤ٖ صؼ٤ٜٔ٘ج ك٢ ثُطِذجس ك٢ فذٝد ٓج ٣ِضّ 

 .ُزُي، ٝػ٠ِ ثُٔؾِظ ثُذش ك٢ ؽِخ ثُضؤ٤َٛ خالٍ صغؼ٤ٖ ٣ٞٓج ٖٓ صجس٣خ صوذ٣ْ ثُطِخ

 

 :(42)انًبدة 

 :نهًجهض أٌ ٌختبر يٍ انشزكبث انًتمذيت تهك انتً ٌتىفز فٍهب انتبنً

 .ثُضظش٣ـ دٔٔجسعز أػٔجٍ ثُضؤ٤ٖٓ. 1

ثُؾٜجص ثُل٢٘ ٝثإلدثس١ ٝثُطذ٢ ًٝزُي أٗظٔز ثُٔٞثكوجس ٝٓؼجُؾز ثُٔطجُذجس ٝصغذ٣ذ . 2

ثُٔغضقوجس، ٣ٌٖٝٔ ص٘ل٤زٙ ٛزٙ ثُٜٔٔجس ػذش ثُضؼجهذ ٓغ ششًز إدثسر ٓطجُذجس ٓؤِٛز ٖٓ 

 .ثُٔؾِظ

 

 :(43)انًبدة 

 :تهتشو شزكت انتأيٍٍ بتمذٌى انًظتُذاث انتبنٍت ضًٍ طهبهب نهحصىل عهى انتأهٍم

 .ثعْ ٝػ٘ٞثٕ ثُششًز. 1

 .ثُ٘ظجّ ثألعجع٢ أٝ ػوذ ثُضؤع٤ظ. 2

 .أعٔجء سة٤ظ ٝأػؼجء ٓؾِظ ثإلدثسر ٝثُؼؼٞ ثُٔ٘ضذح ٝثإلدثسر ثُض٘ل٤ز٣ز. 3

ثُقغجدجس ثُغ٣ٞ٘ز ثُٔذهوز ٖٓ هذَ ٓقجعخ هج٢ٗٞٗ ُِغ٘ٞثس ثُغالط ثُغجدوز ُضوذ٣ْ . 4

 .(ُِششًز ثُوجةٔز )ثُطِخ 

ُِششًز  )إكجدر خط٤ز ٖٓ ثُٔؤعغز صؤًذ ػذّ ٝؽٞد أ١ ٓالفظجس ػ٠ِ أدثء ششًز ثُضؤ٤ٖٓ . 5

 .(ثُوجةٔز

 

 :(44)انًبدة 

ػ٠ِ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ إفجؽز ثُٔؾِظ هذَ إؽشثء أ١ صؼذ٣َ ؽٞٛش١ ػ٠ِ خطز ػَٔ 

 .ثُششًز ك٤ٔج ٣خض ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢

 

 :(45)انًبدة 

٣ؾٞص سكغ صؤ٤َٛ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ دٔٞؽخ خطجح ٣ذ٤ٖ أعذجح ٛزث ثُشكغ ٝرُي ك٢ ثُقجالس 

 :ثُضج٤ُز

فظٍٞ ثُٔؾِظ ػ٠ِ ٓؼِٞٓجس ٖٓ ثُٔؤعغز دؼذّ ًلجءر ثُٔذ٣ش٣ٖ ثُض٘ل٤ز٤٣ٖ ُِششًز، . 1

 .ٝػذّ صٞكش ثُٔضطِذجس ث٤ُٜ٘ٔز ثُؼشٝس٣ز ك٤ْٜ



فظٍٞ ثُٔؾِظ ػ٠ِ ٓؼِٞٓجس ٖٓ ثُٔؤعغز صش٤ش إ٠ُ ػذّ هذسر ثُششًز ػ٠ِ ثُقلجظ . 2

 .ػ٠ِ ٓظجُـ ثُٔغضل٤ذ٣ٖ ػ٠ِ ثُٞؽٚ ثُغ٤ِْ أٝ ػذّ هذسصٜج ػ٠ِ ثُٞثء دضؼٜذثصٜج دظٞسر دثةٔز

ٖٓ  (46)ك٢ فجُز ػذّ دكغ ثُشعّٞ ثُٔوشسر ُٔ٘ـ ثُضؤ٤َٛ أٝ صؾذ٣ذٙ ثُٔقذد ك٢ ثُٔجدر . 3

. ٛزٙ ثُالةقز

 

 

 :(46)انًبدة 

٣ضوجػ٠ ثٓؾِظ ٓوجدالً ٓج٤ُجً ُضؤ٤َٛ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ٓوذثسٙ ٓجةز ٝخٔغٕٞ ثُق لاير عؼٞد١ .  أ

 .كوؾ

٣ضوجػ٠ ثُٔؾِظ ٓوجدَ ٓج٤ُجً ُضؾذ٣ذ ثُضؤ٤َٛ ُششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ ٓوذثسٙ .  ح

خٔغٕٞ ثُق لاير عؼٞد١ ػٖ ًَ ع٘ز ٣ِٝضّ دؼذ ثٗوؼجء ٓذر ثُغالط ع٘ٞثس ثأل٠ُٝ إػجدر 

 .ثُضؤ٤َٛ

 

 :(47)انًبدة 

صؼضذش ٝع٤وز ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ عجس٣ز ثُٔلؼٍٞ ٖٓ صجس٣خ دكغ ثُوغؾ ثُضؤ٢٘٤ٓ ٓج ُْ ٣شش خط٤جً 

 .ُخالف رُي

 

 :(48)انًبدة 

صؼضذش ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ٓغتُٞز دشٌَ ٓذجشش أٓجّ طجفخ ثُؼَٔ ػٖ أ١ ثُضضثٓجس أٝ ؿشثٓجس ص٘شؤ 

ثُٞثسدر  (50)ٝثُٔجدر سهْ  (47)ػ٤ِٚ ٗض٤ؾز ػذّ ثُضضثّ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ دٔج ٝسد ك٢ ثُٔجدر سهْ 

 .ك٢ ٛزٙ ثُالةقز

 

 :(49)انًبدة 

ال ٣قن ُششًز ثُضؤ٤ٖٓ سكغ أعٔجء ثألشخجص ثُٔؤٖٓ ػ٤ِْٜ ُ٘ظجّ ثُشذٌز ثُٞؽ٤٘ز ُِؼٔجٕ 

 .ثُظق٢ إال دؼذ ثُضؤًذ ٖٓ دكغ ثُوغؾ ثُضؤ٢٘٤ٓ ثُٔشجس إ٤ُٚ ك٢ ثُٞع٤وز

 

 :(50)انًبدة 

٣ؾخ ػ٠ِ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ سكغ أعٔجء ثألشخجص ثُٔؤٖٓ ػ٤ِْٜ ُ٘ظجّ ثُشذٌز ثُٞؽ٤٘ز ُِؼٔجٕ 

ٖٓ  (49) عجػز ٖٓ صجس٣خ ع٤جٕ ٝع٤وز ثُضؤ٤ٖٓ ٝدؼذ صقون ٓج رًش ك٢ ثُٔجدر 48ثُظق٢ خالٍ 

 .ٛزٙ ثُالةقز

 

 :(51)انًبدة 

ال صشصذؾ ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ُِٔغضل٤ذ٣ٖ دئطذثس دطجهجس ثُضؤ٤ٖٓ ُْٜ، ف٤ظ صؼضذش ششًز ثُضؤ٤ٖٓ 

ٓغتُٞز ػٖ ًجكز ثُٔطجُذجس ثُطذ٤ز ٖٓ صجس٣خ عش٣جٕ ٝع٤وز ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ ٣ٝ٘ذـ٢ ػ٠ِ ششًز 

 .ثُضؤ٤ٖٓ إطذثس ثُذطجهجس خالٍ خٔغز أ٣جّ ػَٔ ػ٠ِ ثألًَ ٖٓ صجس٣خ عش٣جٕ ثُٞع٤وز

 

 :ثبٍَبًال يمذيً انخذيت

 

 :(52)انًبدة 

ؿ٤ش ثُق٤ٌٓٞز ك٢ فذٝد / ثُق٤ٌٓٞز  )٣وّٞ ثُٔؾِظ دجػضٔجد ٓوذ٢ٓ خذٓجس ثُشػج٣ز ثُظق٤ز 

 :ثُششٝؽ ثُضج٤ُز

 .إٔ ٣ٌٕٞ ٓشكن ثُشػج٣ز ثُظق٤ز ك٢ ثُوطجع ثُخجص هذ صْ صشخ٤ظٚ ٖٓ ٝصثسر ثُظق٤ز. 1

إٔ ٣ٌٕٞ ثألكشثد ثُوجةٕٔٞ ػ٠ِ صٞك٤ش ثُشػج٣ز ثُظق٤ز هذ صْ صغؾ٤ِْٜ ٖٓ ث٤ُٜتز ثُغؼٞد٣ز . 2

 .ُِضخظظجس ثُظق٤ز

ٓغضٞك٤جً ثإلؽشثءثس ثُٔضؼِوز  (ؿ٤ش ثُق٢ٌٓٞ/ ثُق٢ٌٓٞ )إٔ ٣ٌٕٞ ٓشكن ثُشػج٣ز ثُظق٤ز . 3

دجُٔقجكظز ػ٠ِ ثُؾٞدر ثُ٘ٞػ٤ز ٝكوجً ُِوشثسثس ٝثُضؼ٤ِٔجس ثُظجدسر ػٖ ثُٔؾِظ ثُٔشًض١ 

 .الػضٔجد ثُٔ٘شآس ثُظق٤ز

 

 :(53)انًبدة 



٣ضْ ثػضٔجد ٓوذ٢ٓ خذٓجس ثُشػج٣ز ثُظق٤ز دٔٞؽخ إشؼجس ًضجد٢ طجدس ػٖ أٓجٗز ثُٔؾِظ، 

٣ٝضؼ٤ٖ صغذ٣ذ ثُٔوجدَ ثُٔج٢ُ ثُغ١ٞ٘ فغخ ثُؾذٍٝ ثُٔؼضٔذ ٖٓ هذَ ثألٓجٗز ثُؼجٓز ُٜزث 

 .(ثُٞثسد ك٢ ثُِٔقن ثُٔشكن ثُخجص دٜزٙ ثُالةقز )ثُـشع 

  

 :(54)انًبدة 

، ًٔج ٣قذد ثُٔؾِظ (53)٣ؾذد ثُٔؾِظ ثُٔوجدَ ثُٔج٢ُ ثُٔوشس ك٢ ًَ فجُز ٝكوجً ُِٔجدر 

. ثُٔوجدَ دجُٔج٢ُ ُذو٤ز ٓوذ٢ٓ ثُخذٓز ٓغَ ٓشًض صشخ٤ض، ط٤ذ٤ُز ٓخضذش

 

 

 

 :(55)انًبدة 

 :ٌجىس نهًجهض طحب اعتًبد يمذو انخذيت فً انحبالث انتبنٍت

 .إُـجء أٝ عقخ ثُضشخ٤ض ٖٓ هذَ ٝصثسر ثُظقز. 1

فظٍٞ ثُٔؾِظ ػ٠ِ ٓؼِٞٓجس صش٤ش إ٠ُ ػذّ هذسر ٓوذّ ثُخذٓز ػ٠ِ ثُقلجظ ػ٠ِ طقز . 2

 .ثُٔغضل٤ذ٣ٖ

 .ك٢ فجُز صٞسؽ ٓوذّ ثُخذٓجس دقجالس صقج٣َ أٝ إعجءر إعضخذثّ. 3

ك٢ فجٍ ػذّ صوذ٣ْ ٓج ٣و٤ذ دضطذ٤ن ٓؼج٤٣ش ٝٓضطِذجس ثُؾٞدر ًٔج ك٢ ثُلظَ ثُضجعغ ٖٓ . 4

 .ٛزٙ ثُالةقز

 . صؾذ٣ذ ثالػضٔجد/ ك٢ فجٍ ػذّ دكغ ثُٔوجدَ ثُٔج٢ُ ُإلػضٔجد . 5

 .٣ٝوّٞ ثُٔؾِظ ك٢ ٛزٙ ثُقجُز دئخطجس ثُششًز دزُي

 

 :(56)انًبدة 

ك٢ فجٍ ُْ ٣وْ ٓوذّ ثُخذٓز دطِخ صؾذ٣ذ ثالػضٔجد ٝخالٍ ثُغ٘ز ثُضج٤ُز ٝصوذّ ُألٓجٗز ثُؼجٓز 

دؼذ ٓؼ٢ ع٘ٚ أٝ أًغش دطِخ ثإلػضٔجد كئٗٚ ٣ؾٞص ُِٔؾِظ ثُٔطجُذٚ دجُضغ٤ذ ػٖ ثُلضشر  

ثُٔجػ٤ز دـغ ثُ٘ظش ػٖ ٓذصٜج ٓج ُْ ٣غذش سع٤ٔجً ٖٝٓ خالٍ ٓقجعخ هج٢ٗٞٗ ٓؼضٔذ ٣ل٤ذ دؼذ 

ٝؽٞد أ١ ػالهز أٝ دخَ خالٍ ثُٔذر ثُٔزًٞسر ٓغ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ ػ٠ِ إٔ صوّٞ ثألٓجٗز 

ثُؼجٓز ٝكوجً ُطش٣وضٜج دجُضؤًذ ٖٓ رُي ٣ٝؾٞص ُألٓجٗز ثُؼجٓز سكؼ٢ أ١ صوش٣ش ٓض٠ ٓج شي ك٢ 

 .طقضٚ

  

 (أهذاف وَطبق اإلشزاف)اإلشزاف عهى أطزاف انعاللت انتأيٍٍُت : انفصم انظببع

 

 :(57)انًبدة 

٣ض٠ُٞ ثُٔؾِظ ثُشهجدز ػ٠ِ ش٤ُٞٔز ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ثُظق٤ز، ٝثُضؤًذ ٖٓ ه٤جّ أؽشثف ثُؼالهز 

 .ثُضؤ٤٘٤ٓز ثُظق٤ز دض٘ل٤ز  ثُٜٔٔجس ٝثُٔغؤ٤ُٝجس ثُٔ٘جؽز دْٜ دٔٞؽخ ٛزٙ ثُالةقز

 

 :(58)انًبدة 

٣ؾٞص ُِٔؾِظ ؽِخ أ١ ٓؼِٞٓجس ٝد٤جٗجس ٖٓ ثُٔؤعغز ٝششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ٝثُؾٜجس ثألخشٟ 

ثُٔؼ٤٘ز فٍٞ ؽ٤ٔغ ٓغجةَ ثُؼَٔ ثُٔضؼِوز دجُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢، ُِٝٔؾِظ ك٢ فجالس كشد٣ز 

ٝخجطز ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُذ٘ٞد ثُؼجٓز ُِضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ إٔ ٣طِخ ثُ٘ٔجرػ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ثُٔطذٞػجس 

ثُض٢ صغضخذٓج ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ ك٢ ٓشثعالصٜج ٓغ أطقجح ثُؼَٔ ٝثألشخجص 

ثُٔغضل٤ذ٣ٖ ٝٓوذ٢ٓ ثُخذٓجس ًٝزُي ثُؼوٞد ثُٔٞهؼز ٓغ ششًز إدثسر ٓطجُذجس ثُضؤ٤ٖٓ 

 .ثُظق٢

 

 :(59)انًبدة 

٣وّٞ ثُٔؾِظ أٝ ٖٓ ٣ؼ٤ْٜ٘ خالٍ ٓذد ٓ٘ضظٔز أٝ ك٢ أ١ ٝهش دجُضقون ٖٓ إؽشثءثس ٝػٞثدؾ 

صطذ٤ن ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُؼجِٓز ك٢ ثُٔؾجٍ ثُظق٢ ك٢ ؽ٤ٔغ 

 .ثخضظجطجس ثُٔؾِظ

 

 :(60)انًبدة 



٣قن ُِٔؾِظ إدذثء ثُضقلع ػ٠ِ أ١ ٖٓ ثُٔغؤ٤ُٖٝ أٝ ثُٔذسثء ثُض٘ل٤ز٤٣ٖ ك٢ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ 

. ك٢ ٗطجم ثخضظجطجس ثُٔؾِظ دجُض٘غ٤ن ٓغ ثُٔؤعغز ٝثُؾٜجس رثس ثُؼالهز دجُٔخجُلجس

 

 

 

 

 

 

 :( 61 )انًبدة 

٣ؾٞص ُِٔؾِظ عقخ صؤ٤َٛ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ثُز١ ٣غذش إخالُٜج دجشضشثؽجس ثُضؤ٤َٛ، ٝصِضّ 

ثُششًز دجُٞكجء دئُضضثٓجصٜج ثُوجةٔز ٣ٝغش١ رُي أ٣ؼجً إرث صٞهلش ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ػٖ ثإلعضٔشثس ك٢ 

 .ٓٔجسعز أػٔجُٜج دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ثُضؤ٤َٛ هذ صْ عقذٚ

 

 :(62)انًبدة 

٣ؾٞص ُِٔؾِظ ًزُي عقخ صؤ٤َٛ ٓٔجسعز أػٔجٍ ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ إرث ُْ صغضخذّ ششًز 

ثُضؤ٤ٖٓ ثُضؤ٤َٛ خالٍ إع٠٘ ػششر شٜشثً أٝ إرث أدذس طشثفز صخ٤ِٜج ػٖ ثُضؤ٤َٛ أٝ صٞهلش ػٖ 

 .ثالعضٔشثس ك٢ ٓٔجسعز أػٔجُٜج ُٔذر عضز أشٜش دذٕٝ ٓذشس ٣وذِٚ ثُٔؾِظ

 

 :(63)انًبدة 

٣ضْ ثُض٘غ٤ن ٓغ ثُؾٜجس ثُٔؼ٤٘ز فٍٞ  (62)ٝ  (61)ك٤ٔج ػذث ثُقجالس ثُٔشجس إ٤ُٜج ك٢ ثُٔجدص٤ٖ 

 .عقخ ثُضؤ٤َٛ

 

 :(64)انًبدة 

٣قن ُألٓجٗز ثُؼجٓز إُـجء ثػضٔجد ثُٔشكن ثُظق٢ ك٢ فجٍ ػذّ ثإلُضضثّ دؼٞثدؾ ثإلػضٔجد أٝ 

 .صؾذ٣ذٙ أٝ عذٞس ٓج ٣ل٤ذ ثإلفض٤جٍ أٝ إعجءر ثالعضخذثّ

 :(65)انًبدة 

٣وّٞ ثُٔؾِظ دضٞك٤ش د٤جٗجس ٝٓؼِٞٓجس أعجع٤ز إفظجة٤ز فِٞ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ًٔج ٣ؾٞص ُٚ صٞك٤ش 

 .د٤جٗجس ٝٓؼِٞٓجس ثفظجة٤ز إػجك٤ز دٔوذَ فٍٞ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ

  

 انعاللبث بٍٍ أطزاف انعاللت انتأيٍٍُت: انفصم انثبيٍ

 

 :(66)انًبدة 

٣قذد ثُٔؾِظ ثشضشثؽجس صظ٤ْٔ دطجهز ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ ٝٓقض٣ٞجصٜج دجالصلجم ثُٔشضشى ٓغ 

 .ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ٝٓوذ٢ٓ ثُخذٓجس ثُظق٤ز

 

 :(67)انًبدة 

٣ِضضّ ًَ ٖٓ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ٝششًجس إدثسر ٓطجُذجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ ٝٓوذٓٞ ثُخذٓجس ثُظق٤ز 

ٝأطقجح ثُٜٖٔ ثُقشر ثُؼج٤ِٖٓ ١ ٓؾجٍ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ  (ثُق٤ٌٓٞز ٝؿ٤ش ثُق٤ٌٓٞز  )

 :دٔشثػجر ٓج ٢ِ٣

صوذ٣ْ ثُخذٓجس ٝكوجً ُِٔؼج٤٣ش ث٤ُٜ٘ٔز ٝثألخاله٤ز ثُٔوذُٞز ػجٓز، ثُض٢ صضلن ٝثألعج٤ُخ . 1

ثُطذ٤ز ٝثُقذ٣غز ثُٔوذُٞز ٝثُٔضؼجسف ػ٤ِٜج ٓغ ثألخز دؼ٤ٖ ثالػضذجس ٓج ٣ضقون ٖٓ صوذّ ك٢ ٓؾجٍ 

ثُطخ، ٝال ٣ؾٞص ُٔوذ٢ٓ ثُخذٓجس ثُضوذّ دٔطجُذجس ُششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ُضوذ٣ْ خذٓجس ال صضٞثكن 

 .ٓغ أش٤ش إ٤ُٚ أػالٙ

 .إٔ صٌٕٞ ثإلؽشثءثس ثُطذ٤ز ٓوظٞسر ػ٠ِ ٓج صضطِذٚ فجؽٚ ثُؼالػ ثُؼشٝس٣ز. 2

 

 :(68)انًبدة 

ػ٠ِ ثؽشثف ثُؼالهز  ثُضؤ٤٘٤ٓز ْٝٛ فِٔز ثُٞعجةن ٝششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ ٝٓوذٓٞ ثُخذٓجس 

ثُظق٤ز ٝششًجس إدثسر ٓطجُذجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ ًَ ك٤ٔج ٣خظٚ إصذجع ثُٔؼج٤٣ش ث٤ُٜ٘ٔز ثُٔضؼجسف 

 :ػ٤ِٜج ك٢ ص٘ل٤ز ٓج ٢ِ٣

 .صغذ٣ذ ثألهغجؽ ك٢ ٝهضٜج ٖٓ هذَ فِٔز ثُٞعجةن إ٠ُ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ. 1



عشػز إػطجء ثُٔٞثكوجس ٖٓ هذَ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ إ٠ُ ٓوذ٢ٓ ثُخذٓز ػ٠ِ صوذ٣ْ ثُؼالػ . 2

ُِٔغضل٤ذ٣ٖ، ٝعشػز صغ٣ٞز ٓطجُذجس ٓوذ٢ٓ ثُخذٓز ػ٠ِ صوذ٣ْ ثُؼالػ ُِٔغضل٤ذ٣ٖ، 

 .ٝعشػز صغ٣ٞز ٓطجُذجس ٓوذ٢ٓ ثُخذٓز

عشػز ٝعُٜٞز صٞك٤ش ثُخذٓز ثُؼالؽ٤ز ٖٓ هذَ ٓوذ٢ٓ ثُخذٓز ُِٔغضل٤ذ٣ٖ، ٝعشػز ه٤جّ . 3

 .ٓوذ٢ٓ ثُخذٓز ثُؼالؽ٤ز ٖٓ هذَ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ دضغ٣ٞز ثُٔغضقوجس

ٓضجدؼز ٝإٜٗجء ثُٔطجُذجس ثُطذ٤ز ٖٓ هذَ ششًجس إدثسر ثُٔطجُذجس ثُٔؤِٛز ٖٓ ثُٔؾِظ ٝكن . 4

. ثُوٞثػذ ثُٔ٘ظٔز ثُٔوشر ٖٓ ثُٔؾِظ ُٜزث ثُـشع

 

 :(69)انًبدة 

ال ٣غٔـ ُششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ ٝششًجس إدثسر ٓطجُذجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُظق٢ دضِٔي أٝ صشـ٤َ 

ٓشثكن ُـشع ثُشػج٣ز ثُظق٤ز ُِٔؤٖٓ ػ٤ِْٜ ًٝزُي ال ٣غٔـ ُِٔشثكن ثُظق٤ز ثُخجطز دجٓضالى 

 .ششًجس صؤ٤ٖٓ طق٢

  

 :(70)انًبدة 

 .ٝششًز ثُضؤ٤ٖٓ (طجفخ ثُؼَٔ)ؽشكج ثُضؼجهذ ك٢ ٝع٤وز ثُضؤ٤ٖٓ ٛٔج فجَٓ ثُٞع٤وز 

 

 :(71)انًبدة 

ػ٠ِ طجفخ ثُؼَٔ صض٣ذ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ دؾ٤ٔغ ثُٔؼِٞٓجس ثُض٢ صطِذٜج ثُششًز، ٝإرث صٞكش 

ُششًز ثُضؤ٤ٖٓ ٓذشسثس ٓؼوُٞز ُِشي ك٢ طقز ٛزٙ ثُٔؼِٞٓجس ٣ٌٖٔ ُِششًز إٔ صشكغ ثألٓش 

٣ِٝضضّ طجفخ ثُؼَٔ د٘جًء ػ٠ِ ؽِخ ثُٔؾِظ دضوذ٣ْ . ُِٔؾِظ دؼذ ه٤جٜٓج دئسكجم ٓج ٣غذش رُي

ًجكز ثُٔغض٘ذثس ثُٔطِٞدز ٝإؽالع ٓٔغ٢ِ ثُٔؾِظ ك٢ ٓوش طجفخ ثُؼَٔ ػ٠ِ صِي 

 .ثُٔغض٘ذثس

 

 : (72)انًبدة 

 .٣وّٞ طجفخ ثُؼَٔ دششؿ ٝإ٣ؼجؿ ثُٞع٤وز ٝفذٝد ثُضـط٤ز ُِٔغضل٤ذ٣ٖ ثُٔش٤ُٖٞٔ دٜج

 

 : (73)انًبدة 

ٓغ ػذّ ثإلخالٍ دٔج صوؼ٢ دٚ ثألٗظٔز ٝثُضؼ٤ِٔجس ٣وّٞ طجفخ ثُؼَٔ دض٘ل٤ز ثُؾضثءثس ثُٔوشر 

. ٗظجٓجً دقن ثُٔغضل٤ذ ثُز١ ٣غذش ػ٤ِٚ إعجءر ثالعضخذثّ أٝ ثُضقج٣َ

 

 

 :(74)انًبدة 

صٌٕٞ ثُٔغؤ٤ُٝز ػ٠ِ ٓوذّ ثُخذٓز ك٢ فجُز ه٤جّ أفذ ٓٞظل٤ٚ أٝ أػؼجةٚ دجالفض٤جٍ أٝ إعجءر 

 .ثالعضخذثّ أٝ ثُضض٣ٝش ػ٘ذ صوذ٣ْ ثُخذٓز

 

 :(75)انًبدة 

ػ٠ِ طجفخ ثُؼَٔ إػجدر دطجهجس ثُضؤ٤ٖٓ إ٠ُ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ػ٘ذ صشى ثُٔغضل٤ذ ثُؼَٔ ُذ٣ٚ أٝ 

ػ٘ذ ثٗضٜجء ٓذر ٝع٤وز ثُضؤ٤ٖٓ، ٣ٌٕٝٞ ٓغتٞالً ػٖ أ٣ز ٓظج٣ق ص٘شؤ ٗض٤ؾز ػذّ ثإلُضضثّ دٜزث 

 .ثُششؽ

 

 :(76)انًبدة 

صوّٞ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ك٢ عذ٤َ ثُٞكجء دجُضضثٓجصٜج ٗقٞ صٞك٤ش ثُٔ٘جكغ دئدشثّ ػوٞد خذٓجس طق٤ز ٓغ 

 .ٓوذ٢ٓ خذٓز ٓؼضٔذ٣ٖ ٖٓ ثُٔؾِظ

 

 :(77)انًبدة 

ك٢ ثُقجالس ثُطجسةز كوؾ ٣ٌٖٔ صِو٢ ثُؼالػ ُذٟ ثألخظجة٤٤ٖ ٝثُٔغضشل٤جس دٕٝ إفجُز ٖٓ 

ٓشكن سػج٣ز أ٤ُٝٚ، ٣ٝغش١ ٛزث ثُقٌْ أ٣ؼجً ػ٠ِ ثُؼالػ دٞثعطز ٓوذ٢ٓ خذٓجس ٖٓٔ ُْ صٞهغ 

ٓؼْٜ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ػوٞدثً ُِخذٓجس ثُظق٤ز، ٝك٢ فجُز ػذّ ٓٞثكوز ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ػ٠ِ 

ٓٞثطِز ثُؼالػ ك٢ ٛزث ثُٔشًض ك٤ضْ ٗوِْٜ دؼذ ثعضوشثس فجُضْٜ ثُظق٤ز إ٠ُ أفذ ٓشثًض شذٌز 

 .ٓوذ٢ٓ ثُخذٓز ثُٔؼضٔذر



 

 :(78)انًبدة 

٣ٌٖٔ ألؽشثف ثُؼالهز ثُضؤ٤٘٤ٓز ثإلعضؼجٗز دؼوذ ثُخذٓجس ثُظق٤ز ثالعضششجد١ ثُٔؼضٔذ ٖٓ 

 :ثُٔؾِظ ثُز١ ٣٘ظْ ثُؼالهز د٤ٖ ثألؽشثف ثُٔؼ٤٘ز ػ٠ِ إٔ ٣شثػ٢ ثُضؼجهذ ػ٠ِ ثألهَ ٓج ٢ِ٣

 .ثُقوٞم ٝثالُضضثٓجس ثُٔشضشًز ٝثُؾضثءثس ثُٞثؽذز ك٢ فجُز ثإلخالٍ دٜج. 1

ثُضضثّ ٓوذّ ثُخذٓز دٔغضٟٞ ثُؾٞدر ثُ٘ٞػ٤ز ٝكوجً ُِششٝؽ ٝثإلؽشثءثس ثُٞثسدر ك٢ ثُٔجدص٤ٖ . 2

 .ٖٓ ٛزٙ ثُالةقز (99)ٝ  (98)

ٖٓ ٛزٙ  (67)ثُضضثّ ٓوذّ  ثُخذٓز دٔشثػجر ٓضطِذجس كؼج٤ُز ثُضٌِلز ٝكوجً ألفٌجّ ثُٔجدر . 3

 .ثُالةقز ٝإٔ ٤ٜ٣ب ٓج ٣وذٓٚ ٖٓ ػالػ ٝٝطلجس ؽذ٤ز دٔج ٣ضلن ٓغ رُي

ٓوذثس ثألؽٞس ٝإؽشثءثس ثُضغ٣ٞز، ٝصغ٣ٞز ثُٔذجُؾ ثُٔغضقوز ػٖ ثُٞطلجس ثُطذ٤ز ثُض٢ صْ . 4

 .طشكٜج

 .ثالشضشثؽجس ثُٔغذوز ُضٞؽ٤ٚ ثإلٗزثسثس ِٜٝٓز صِي ثإلٗزثسثس. 5

 .ؽش٣وز صغ٣ٞز ثُٔ٘جصػجس ثُ٘جشتز ػٖ ػوذ ثُخذٓجس ثُظق٤ز. 6

 

 :(79)انًبدة 

ػ٠ِ ٓوذّ ثُخذٓز ثُضقون ٖٓ ٣ٞٛز ثُٔغضل٤ذ، ٝك٢ فجُز ه٤جّ ٓوذّ ثُخذٓز دؼالػ شخض 

 .ٖٓ ؿ٤ش ثُٔغضل٤ذ٣ٖ كئٗٚ ٣ضقَٔ صٌج٤ُق ٛزث ثُؼالػ

 

 :(80)انًبدة 

ػ٠ِ ٓوذّ ثُخذٓز ثُٔطجُذز دٔغضقوجصٚ ثُٔضشصذز ػ٠ِ ػالػ ثُٔغضل٤ذ ٝدجُشٌَ ثُٔضلن ػ٤ِٚ 

 . ٣ٞٓجً 90ٓغ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ خالٍ ٓذر ال صض٣ذ ػٖ 

 

 :(81)انًبدة 

-NDC/AR)ػ٠ِ أؽشثف ثُؼالهز ثُضؤ٤٘٤ٓز ثالُضضثّ د٘ظجّ ثُضش٤ٓض ثُطذ٢ ثُٔؼضٔذ ٖٓ ثُٔؾِظ 

DRG/ ICD-10 AM) ّٝرُي ك٢ ٝطق ثُقجُز ٝثُؼالػ ٝصٌِلضٜج ٝثُٔطجُذز دجُٔغضقوجس ٝثالُضضث ،

 .دزُي فغخ ثُضٞه٤ش ثُز١ ٣قذدٙ ثُٔؾِظ

 

 :(82)انًبدة 

٣ؾٞص ُٔوذّ ثُخذٓز إُـجء ػوذ صوذ٣ْ ثُخذٓجس ثُظق٤ز ٓغ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ٓغ ٓالفظز ششٝؽ 

ثإلُـجء ك٢ فجُز ثُضؤخش ك٢ عذثد ٓغضقوجصٚ أٝ صؾجٝص ثُشكغ ٖٓ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ثُقذ ثُٔغٔٞؿ 

 .دٚ د٤ٖ ثُطشك٤ٖ، ٝك٢ ٛزٙ ثُقجُز ػ٠ِ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ إدالؽ أطقجح ثُؼَٔ دزُي

 

 :(83)انًبدة 

ػ٠ِ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ػ٘ذ دذء عش٣جس ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز صض٣ٝذ فجَٓ ثُٞع٤وز دذطجهجس ثُضؤ٤ٖٓ 

ُِٔغضل٤ذ٣ٖ ًٝزُي ًض٤ذجس صٞػ٤ق٤ز صضؼٖٔ ثُٞع٤وز ٝٗطجم ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ٝفذٝدٛج ٝشذٌز 

ٓوذ٢ٓ ثُخذٓجس ثُٔؼضٔذر، ٝػ٠ِ طجفخ ثُؼَٔ صغ٤ِٜٔج دشٌَ سع٢ٔ ٝكؼ٢ِ ػ٘ذ دذء 

ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ُِٔغضل٤ذ٣ٖ، ٝػ٠ِ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ إدالؽ شذٌز ٓوذ٢ٓ ثُخذٓجس ثُٔؼضٔذر 

 .دجٗؼٔجّ فجَٓ ثُٞع٤وز إ٠ُ ثُضـط٤ز ثُضؤ٤٘٤ٓز ًٝزُي ثُضـط٤جس ثإلػجك٤ز إٕ ٝؽذس

 

 :(84)انًبدة 

ػ٠ِ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ٝفجَٓ ثُٞع٤وز ٓشثػجر ظشٝف ثُٔغضل٤ذ٣ٖ ٝرُي دضوذ٣ْ شذٌز ٓوذّ خذٓز 

صض٘جعخ ٓغ إفض٤جؽجس ثُٔغضل٤ذ٣ٖ ٝٓٞثهغ ػِْٜٔ، دشٌَ ال ٣ؼطشٕٝ ٓؼٚ ُِقظٍٞ ػ٠ِ 

 .ثُخذٓز ٖٓ ٓوذّ خذٓز خجسػ ثُشذٌز

 

 :(85)انًبدة 

٣ؾخ ػ٠ِ ٓوذّ ثُخذٓز ؽِخ ثُٔٞثكوز ٖٓ ثُششًز ػ٠ِ ثإلؽشثء ثُطذ٢ ػ٘ذ ثُؼشٝسر ُزُي 

 .ٝدؤعشع ٝهش ٌٖٓٔ

 

 :(86)انًبدة 



دجعضغ٘جء ثُقجالس ثُطجسةز، ٣ؾخ ػ٠ِ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ثُشد ػ٠ِ ؽِخ ثُٔٞثكوز ػ٠ِ صقَٔ 

 .صٌج٤ُق ثُؼالػ خالٍ عض٤ٖ ده٤وز

 

 :(87)انًبدة 

ػ٠ِ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ إٔ صؼ٤ٖ ُذ٣ٜج دظٞسر كشد٣ز أٝ ؽٔجػ٤ز أؽذجء دذسؽز أخظجة٤ٕٞ كٔج كٞم 

ٓشخض ُْٜ ٖٓ هذَ ث٤ُٜتز ثُغؼٞد٣ز ُِضخظظجس ثُظق٤ز ُِضقون ٖٓ ثشضشثؽجس ثُؼالػ ك٢ 

ٖٓ ٛزٙ ثُالةقز أع٘جء ػالػ أفذ ثُٔغضل٤ذ٣ٖ،  (67)فذٝد كؼج٤ُز ثُضٌِلز ثُٔٞػقز ك٢ ثُٔجدر 

 .ٝصٌٕٞ ثألكؼ٤ِز ُِغؼٞد٤٣ٖ

 :(88)انًبدة 

٣ٌٕٞ ُألؽذجء ثُٔؼ٤٘٤ٖ ُِؼَٔ ُذٟ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ثعضوالٍ ٢ٜ٘ٓ ٝال ٣خؼؼٕٞ ك٢ آسثةْٜ إال 

ُِٔوضؼ٤جس ثُطذ٤ز ك٢ ٓذجششصْٜ ُٜٔٔجس ثُٔشثهذز ٝال ٣قن ُْٜ ثُضذخَ ك٢ ثُؼالػ ثُطذ٢، أٝ 

 .ػالػ ثُٔغضل٤ذ٣ٖ

 

 :(89)انًبدة 

٣ِضضّ ٓوذّ ثُخذٓز أٝ ثُٔؤٖٓ ُْٜ دضض٣ٝذ ثألؽذجء ثُؼج٤ِٖٓ ك٢ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ دؾ٤ٔغ 

ثُٔؼِٞٓجس ثُٔطِٞدز، ٝإٔ ٣ؼؼٞث صقش صظشكْٜ ًجكز ثُٔغض٘ذثس ثُالصٓز ُِو٤جّ دؤػٔجٍ ثُٔشثهذز 

ٖٓ ٛزٙ ثُالةقز، ٣ٝؾٞص ُألؽذجء دخٍٞ ػ٘جدش ثُٔغضشل٠ ٌٝٓجصخ  (87)ٝكوجً ألفٌجّ ثُٔجدر 

ثإلششثف ثُطذ٢ ٝثُِٔلجس ثُطذ٤ز ُٔغضشل٠ ٓشخض ػُٞؼ ك٤ٚ أفذ ثُٔغضل٤ذ٣ٖ، أٝ ٣ؾش١ ك٤ٚ 

ػالؽٚ ٝرُي ف٤٘ٔج صوضؼ٢ ثُؼشٝسر إلٗؾجص ٜٓٔجس ثُٔشثهذز ثُٔغض٘ذر إ٤ُْٜ دجُض٘غ٤ن ٓغ 

 .ثُؾٜز ثُٔؼ٤٘ز

 

 :(90)انًبدة 

 .٣خؼغ ثألؽذجء ثُؼجِٕٓٞ ك٢ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ُ٘ظجّ  ث٤ُٜتز ثُغؼٞد٣ز ُِضخظظجس ثُظق٤ز

 

 :(91)انًبدة 

ػ٠ِ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ عذثد ٓغضقوجس ٓوذ٢ٓ ثُخذٓز ك٢ ٓذر ال صض٣ذ ػٖ عض٤ٖ ٣ٞٓجً ٖٓ 

 .صجس٣خ ثُٔطجُذز

 

 :(92)انًبدة 

٣ؾٞص ُششًز ثُضؤ٤ٖٓ إُـجء ػوذ ثُخذٓجس ثُظق٤ز ٓغ أفذ ٓوذ٢ٓ ثُخذٓز ٓغ ٓشثػجر ِٜٓز ثإلٗزثس 

ثُٔقذدر، ًٝزُي ششٝؽ ثإلُـجء ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُؼوذ ثُٔذشّ د٤ٜ٘ٔج إرث ُٔغش ٖٓ ٓوذّ 

 .ثُخذٓز إخالالً دضوذ٣ْ ثُخذٓز دؼذ ثُض٘غ٤ن ٓغ فجَٓ ثُٞع٤وز

 

 :(93)انًبدة 

٣قن ُششًز ثُضؤ٤ٖٓ ؽِخ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔضؼِوز دضلجط٤َ ثُقجُز ثُطجسةز ٝثالُضضثٓجس ثُٔضشصذز 

 .ػ٤ِٜج ٖٓ ثُٔغضل٤ذ أٝ ٓوذّ ثُخذٓز

 

 :(94)انًبدة 

٣ِضضّ ثُٔغضل٤ذ دؤٕ ٣ضْ إػجدر ثٌُشق ػ٤ِٚ ٖٓ هذَ ؽذ٤خ ٓشخض ٗظجٓجً صقذدٙ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ، 

 .إرث سؿذش ثُششًز ك٢ رُي ٝصضقَٔ ك٢ ٛزٙ ثُقجُز صٌج٤ُق ثٌُشق

 

 :(95)انًبدة 

٣ِضضّ ثُٔغضل٤ذ ػ٘ذ ؽِخ ثُؼالػ دضوذ٣ْ دطجهز ثُضؤ٤ٖٓ ٝإعذجس ث٣ُٜٞز ُٔوذّ ثُخذٓجس ثُز١ 

. ٣ؼ٤ذٛج إ٤ُٚ دؼذ صغؾ٤َ ثُذ٤جٗجس ثُالصٓز ُِؼالػ

 

 :(96)انًبدة 

ػ٠ِ ثُٔغضل٤ذ إٔ ٣وّٞ دٔشثؽؼز أفذ ٓشثكن ثُشػج٣ز ثأل٤ُٝز أٝ أفذ ثألؽذجء ثُؼج٤ِٖٓ ػٖٔ .  أ

 .ٓوذ٢ٓ ثُخذٓز ثُٔؼضٔذ٣ٖ ٣ٌٕٝٞ ثُضق٣َٞ إ٠ُ أخظجة٢ أٝ ثعضشجس١ دوشثس ٖٓ ثُطذ٤خ ثُؼجّ



ك٢ فجُز ثعضٔشثس فجؽز ثُٔغضل٤ذ ثُز١ عذن صق٣ِٞٚ ٖٓ ثُطذ٤خ ثُؼجّ ُٔشثؽؼز ثألخظجة٢ .  ح

أٝ ثالعضشجس١ ُ٘ل٢ ثُٔشع ثُز١ فٍٞ دغذذٚ كئٗٚ ٣قن ُٚ رُي دٕٝ ثُقظٍٞ ػ٠ِ صق٣َٞ ٖٓ  

 .ثُطذ٤خ

٣ضقَٔ ثُٔغضل٤ذ كشم صٌج٤ُق ثٌُشق ك٢ فجُز ه٤جٓٚ ٓذجششر دٔشثؽؼز ثُطذ٤خ ثألخظجة٢ .  ػ

 .أٝ ثالعضشجس١ ًٔج ٛٞ ٓٞػـ دج٣ُٜٞز

 

 :(97)انًبدة 

صوضظش ثُضٞط٤ز دجُض٣ْٞ٘ دجُٔغضشل٤جس ػ٠ِ ثُقجالس ثُض٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ػالػ ثُٔغضل٤ذ دجُؼ٤جدر 

ثُخجسؽ٤ز ؿش ًجف ٣ٌٖٝٔ ثالعضلجدر ٖٓ ؽشثفجس أٝ ٓؼجُؾجس ث٤ُّٞ ثُٞثفذ فغخ ؽذ٤ؼز ثُقجُز 

ثُٔشػ٤ز ٝك٢ فجُز ه٤جّ ثُٔغضل٤ذ دٔشثؽؼز ٓغضشل٠ ؿ٤ش ثُٔغضشل٠ ثُٔقذد ك٢ أٝسثم 

 .ثإلفجُز كئٕ ثُٔغضل٤ذ ٣ِضضّ دضقَٔ ثُلشم ك٢ صٌِلز ثُؼالػ

 

 ضًبٌ جىدة انخذيبث انًمذيت: انفصم انتبطع

 

 :(98)انًبدة 

٣قن ُِٔؾِظ ثُضؤًذ ٖٓ صقون ثالشضشثؽجس ٝثُٔؼج٤٣ش ثُٞثؽخ صٞثكشٛج ُذٟ ٓوذ٢ٓ ثُخذٓجس 

 .ثُظق٤ز ٝكن ٓؼج٤٣ش ثُٔؾِظ ثُٔشًض١ الػضٔجد ثُٔ٘شآس ثُظق٤ز

 

 :(99)انًبدة 

تغطً إجزاءاث انًجهض انًتعهمت ببنًحبفظت عهى انجىدة انُىعٍت يب ٌهً كحذ 

 :أدَى

 .ثُٔؼج٤٣ش ثُخجطز دـشف ثٌُشق ثُطذ٢ ُٔوذ٢ٓ ثُخذٓجس ثُٔؼضٔذ٣ٖ. 1

ثُضلض٤ش ثُٔ٘ضظْ ػ٠ِ ثُٔغضشل٤جس ٝثُؼ٤جدثس ٝثُٔغضٞطجكجس ثُٔؼضٔذر ك٢ ٓٞثهؼٜج ٝدٕٝ . 2

 .إٗزثس ٓغذن ٖٓ هذَ ٓٞظل٢ ثُٔؾِظ أٝ ٖٓ ٣ؼ٤ْٜ٘ ٖٓ ثُٔؤ٤ِٖٛ ٖٓ خجسػ ثُٔؾِظ

صو٤٤ْ ػوٞد ثُخذٓجس ثُظق٤ز ٖٓ ف٤ظ صؼٜذٛج دجُٔقجكظز ػ٠ِ ػٞثدؾ ثُؾٞدر ثُؾٞدر . 3

 .ثُ٘ٞػ٤ز

 

 :(100)انًبدة 

٣ِضضّ ٓوذٓٞ ثُخذٓجس ثُظق٤ز ثُٔؼضٔذ٣ٖ ٖٓ هذَ ثُٔؾِظ دجُو٤جّ ًَ عالط ع٘ٞثس دضوذ٣ْ 

صوش٣ش ُِٔؾِظ ٣ٞػـ ٓذٟ ثُضضثْٜٓ دٔضطِذجس ثُؾٞدر ثُ٘ٞػ٤ز ٝكن ثُٔؼج٤٣ش ثُٔوشسر ٖٓ ٓؾِظ 

ثُخذٓجس ثُظق٤ز ك٢ ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز، ٝك٢ فجٍ إخالُْٜ دٜزث ثُششؽ ك٤قن 

 .ُِٔؾِظ إُـجء ثالػضٔجد

  

 انجشاءاث وتظىٌت انًُبسعبث: انفصم انعبشز

 

 :(101)انًبدة 

صشٌَ ُؾ٘ز أٝ أًغش ُِ٘ظش ك٢ ٓخجُلجس أفٌجّ ثُ٘ظجّ دوشثس ٖٓ سة٤ظ ثُٔؾِظ دٔٞؽخ ثُٔجدر 

ٖٓ ثُ٘ظجّ صغ٠ٔ ُؾ٘ز ٓخجُلجس ٗظجّ ثُؼٔجٕ ثُظق٢ ثُضؼج٢ٗٝ ُِ٘ظش ك٢ ٓخجُلجس  (14)

أفٌجّ ثُ٘ظجّ ٝإهشثس ثُؾضثء ثُٔ٘جعخ ٣ٝٞهغ ٛزث ثُؾضثء دوشثس ٖٓ سة٤ظ ثُٔؾِظ ٣ٝؾٞص ثُضظِْ 

 .ٖٓ ٛزث ثُوشثس أٓج د٣ٞثٕ ثُٔظجُْ خالٍ عض٤ٖ ٣ٞٓجً ٖٓ صجس٣خ إدالؿٚ

 

 :(102)انًبدة 

صوذّ ثُشٌٟٞ ٖٓ ثُطشف ثُٔؼ٢٘ ًضجدز ُألٓجٗز ثُؼجٓز خالٍ صغؼ٤ٖ ٣ٞٓجً ٖٓ صجس٣خ ٝهٞع 

ثُخالف ثُز١ صشصخ ػ٤ِٚ ٓٞػٞع ثُشٌٟٞ ٓج ُْ صٌٖ ٛ٘جى ظشٝف ٓؼوُٞز فجُش دٕٝ صوذ٣ْ 

 .ثُشٌٟٞ خالٍ ٛزٙ ثُٔذر

 

 :(103)انًبدة 

صوّٞ ثألٓجٗز ثُؼجٓز ُِٔؾِظ دئفجُز ثُشٌٟٞ ثُٔوذٓز إ٠ُ ثُِؾ٘ز ثُض٢ ص٘ظش ك٢ ٓخجُلجس 

 .أفٌجّ ٛزث ثُ٘ظجّ، ٝكن إخضظجطجس  ٛزٙ ثُِؾ٘ز

 



 :(104)انًبدة 

. ٣وّٞ ثُٔؾِظ دئػذثد ثُالةقز ثُٔ٘ظٔز ٤ٌُل٤ز ػَٔ ُؾ٘ز ٓخجُلجس أفٌجّ ثُ٘ظجّ

 

 :(105)انًبدة 

صٞسد ه٤ٔز ثُؾضثءثس ثُٔج٤ُز ثُخجطز دٔخجُلز أفٌجّ ٛزث ثُ٘ظجّ ًٝزُي ثُـشثٓجس ثُٔقذدر ك٢ 

. إ٠ُ ثُٔؾِظ ٝفغخ ٓج ص٘ض ػ٤ِٚ ثُالةقز ثُٔج٤ُز (106)ٝ (101)ثُٔجدص٤ٖ 

 

 

 

 :(106)انًبدة 

إرث عذش ُِؾ٘ز إٔ ثُشٌٟٞ ؿ٤ش طق٤قز ٝال صغض٘ذ ػ٠ِ أ١ ٓغٞؽ ٓوذٍٞ، كغ٤ٌٕٞ ُٜج ثصخجر 

 .ثإلؽشثءثس ثُ٘ظج٤ٓز ُالصٓز أٝ ثهضشثؿ ثُؾضثء ثُٔ٘جعخ ك٢ فن ثُشج٢ً

 

 :(107)انًبدة 

ػ٠ِ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ إٔ ص٘شؤ ٝفذر ُوذٍٞ ٝٓؼجُؾز ثُشٌجٟٝ ثُٞثسدر ٖٓ ثُٔغضل٤ذ٣ٖ، ٝك٢ 

 .فجُز صؼزس رُي صقجٍ إ٠ُ ُؾ٘ز ثُلظَ ك٢ ثُٔ٘جصػجس ٝثُٔخجُلجس ثُضؤ٤٘٤ٓز

  

 األحكبو انعبيت: انفصم انحبدي عشز

 

 :(108)انًبدة 

ال ٣غٔـ ألػؼجء ثُٔؾِظ أٝ ٓ٘غٞد٢ ثألٓجٗز ثُؼجٓز دئكشجء ثُٔؼِٞٓجس ثُغش٣ز ثُض٢ ٣قظِٕٞ 

ػ٤ِٜج أع٘جء أٝ دؼذ صشًْٜ ثُؼؼ٣ٞز أٝ ثُؼَٔ، ك٢ ع٤جم ثُو٤جّ دض٘ل٤ز ٛزٙ ثُالةقز، ٣ٝغش١ ٛزث 

 .ثُقٌْ دجُ٘غذز أل١ شخض آخش ٣ٌٕٞ هذ أُْ دٜزٙ ثُٔؼِٞٓجس ك٢ ع٤جم ثُضوجس٣ش ثُشع٤ٔز

 

 :(109)انًبدة 

بحٍث ٌمتصز  (108)نهًجهض اطتخذاو انًعهىيبث انًشبر إنٍهب فً انًبدة 

 :اطتخذايهب عهى األغزاض انتبنٍت

 .كقض ثُطِخ ثُٔوذّ ٖٓ ششًز ثُضؤ٤ٖٓ ُِقظٍٞ ػ٠ِ ثُضؤ٤َٛ أٝ صؾذ٣ذ ثُضؤ٤َٛ. 1

 .ثُضٞؽ٤ٜجس ثُظجدسر ٖٓ ثُٔؾِظ. 2

 .ٖٓ ثُ٘ظجّ (14)ٓالفوز أ١ ٓخجُلجس ُإلُضضثٓجس ثُ٘جشتز ػٖ ػوذ ثُضؤ٤ٖٓ ٝكوجً ُِٔجدر . 3

 .ك٢ إؽجس إؽشثءثس كقض ثُشٌجٟٝ ثُٔوذٓز دشؤٕ هشثس ثصخزصٚ إفذٟ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ. 4

 .ٖٓ ثُ٘ظجّ (14)ك٢ إؽجس إؽشثءثس ثُ٘ظش ٝثُذش ك٢ ثُٔخجُلجس ٝكوجً ُِٔجدر . 5

 

 :(110)انًبدة 

صطذن ٛزٙ ثُالةقز ػ٠ِ أطقجح ثُؼَٔ فغخ ٓج ٣ظذسٙ ثُٔؾِظ ٖٓ هشثسثس ٝصؼ٤ِٔجس ٝخطؾ 

 .ص٘ل٤ز٣ز ٓضؼِوز دٜزث ثُشؤٕ

 

 :(111)انًبدة 

ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ششًجس ثُضؤ٤ٖٓ ثالُضضثّ ًقذ أد٠ٗ دجُٞعجةن ثُٔؼضٔذر ٖٓ ٓؾِظ ثُؼٔجٕ دػش 

 .ثُقجؽز، ٣ٝظذس دزُي هشثس ٖٓ ٓؼج٢ُ سة٤ظ ثُٔؾِظ

 

 :(112)انًبدة 

٣وّٞ ثُٔؾِظ دٔشثؽؼز ٝإؽشثءثس ثُضؼذ٣الس ػ٠ِ ٛزٙ ثُالةقز ًَ عالط ع٘ٞثس أٝ ًِٔج دػش 

 .ثُقجؽز، ٣ٝظذس دزُي هشثس ٖٓ ٓؼج٢ُ سة٤ظ ثُٔؾِظ

 

 :(113)انًبدة 

صظذس ٛزٙ ثُالةقز ثُٔؼذُز ُالةقز ثُغجدوز دوشثس ٖٓ ٓؼج٢ُ سة٤ظ ثُٔؾِظ ٣ٝذذأ صطذ٤وٚ دؼذ 

. ٖٓ صجس٣خ ٗششٛج ك٢ ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ( 30ّٞ٣)ٓشٝس 

 

 



 انًالحك: انفصم انثبًَ عشز

 

 :(114)انًبدة 

٣قض١ٞ ٛزث ثُِٔقن ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثُٔغض٘ذثس ثُض٢ أش٤ش إ٤ُٜج ك٢ دؼغ ٓٞثد ٛزٙ ثُالةقز ٝرُي 

 :ًٔج ٢ِ٣

ٛـ ثُوجػ٢ دضطذ٤ن ٗظجّ ثُؼٔجٕ 1423-05-15ك٢  (206)هشثس ٓؾِظ ثُٞصسثء ثُٔٞهش سهْ . 1

 .ثُظق٢  ثُضؼج٢ٗٝ ػ٠ِ ثُغؼٞد٤٣ٖ ثُؼج٤ِٖٓ ك٢ ثُوطجع ثُخجص ٝأكشثد أعشْٛ

ٛـ ثُوجػ٢ دجُٔٞثكوز ػ٠ِ إػجدر 1429-07-25ٝصجس٣خ  (222)هشثس ٓؾِظ ثُٞصسثء ثُٔٞهش سهْ . 2

 .صش٤ٌَ ُؾ٘ز ثُلظَ ك٢ ثُٔ٘جصػجس ٝثُٔخجُلجس ثُضؤ٤٘٤ٓز

 .ٓؼج٤٣ش ؽِخ ثُٔٞثكوز ُِقظٍٞ ػ٠ِ ثُخذٓز ثُطذ٤ز. 3

 .ٗٔٞرػ ثُؼوذ ثالعضششجد١ ُضوذ٣ْ خذٓجس ثُشػج٣ز ثُظق٤ز. 4

. ثُٔوجدَ ثُٔج٢ُ ثُغ١ٞ٘ إلػضٔجد ٓوذ٢ٓ خذٓجس ثُشػج٣ز ثُظق٤ز ٖٓ ثُٔؾِظ. 5

 
 


