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 ض١ّٙذ

 جٌمسشٞ جالخطفحء ذحسطّشجس جٔضػحجًح جالضفحل١س، ٘زٖ ػٍٝ جٌّٛلؼ١ٓ جألِش٠ى١س جٌذٚي ِٕظّس أػؼحء جٌذٚي ئْ

 ٌألشخحص،

 جٌطّحسه خالي ِٓ ئال ٠ىْٛ أْ ٠ّىٓ ال جٌجٛجس ٚحسٓ جألِش٠ىٟ ٌطؼحِٓ جٌحم١مٟ جٌّؼٕٝ أْ ِجذدًج ضإوذ ٚئر

 جالجطّحػ١س ٚجٌؼذجٌس جٌفشد٠س جٌحش٠س ِٓ ٚٔظحَ د٠ّمشجؿ١س ِإسسحش ئؿحس فٟ جألسػ١س جٌىشز ِٓ جٌٕظف ٘زج فٟ

 جألسحس١س، جإلٔسحْ حمٛق جحطشجَ أسحط ػٍٝ

 ٚجش٠ّس جألسػ١س جٌىشز ٔظف فٟ ٌٍؼ١ّش ئ٘حٔس ٘ٛ ٌألشخحص جٌمسشٞ جالخطفحء أْ جالػطرحس فٟ ضأخز ٚئر

 جٌذٚي ِٕظّس ١ِػحق ٚأ٘ذجف ِرحدب ِغ ضطؼحسع ٚجٌطٟ ٌٗ، جٌّالصِس جإلٔسحْ وشجِس ػذ ٚوش٠ٙس ذغ١ؼس

 جألِش٠ى١س،

 جٌّٕطمظس ٚغ١ش جٌّطؼذدز جألسحس١س جإلٔسحْ حمٛق ٠ٕطٙه ٌألشخحص جٌمسشٞ جالخطفحء أْ جالػطرحس فٟ ضأخز ٚئر

 جإلػالْ ٚفٟ جإلٔسحْ ٚٚججرحش ٌحمٛق جألِش٠ىٟ جإلػالْ ٚفٟ جإلٔسحْ ٌحمٛق جألِش٠ى١س جالضفحل١س فٟ جٌٛجسدز

 جإلٔسحْ، ٌحمٛق جٌؼحٌّٟ

 جٌمحْٔٛ ٠ٛفش٘ح جٌطٟ جٌحّح٠س ضطُّ أٚ ضؼضص جضفحل١س شىً فٟ ٟ٘ جإلٔسحْ ٌحمٛق جٌذ١ٌٚس جٌحّح٠س ذأْ ضزوش ٚئر

 جإلٔسح١ٔس، جٌشخظ١س طفحش ػٍٝ لحتّس ٚضىْٛ جٌّحٍٟ

 جإلٔسح١ٔس، ػذ جش٠ّس ضشىً ٌألشخحص جٌمسشٞ ٌالخطفحء جٌّٕظّس جٌّّحسسس أْ ِجذدًج ضإوذ ٚئر

 ٚجٌؼمحخ جألسػ١س جٌىشز ٔظف فٟ ٌألشخحص جٌمسشٞ جالخطفحء ٚئصجٌس ِٕغ فٟ جالضفحل١س ٘زٖ ضسحػذ أْ ضأًِ ٚئر

 جٌمحْٔٛ، ٚسٍـحْ جإلٔسحْ حمٛق حّح٠س فٟ جٌححسّس ذحٌّسحّ٘س ٚجٌم١حَ ػ١ٍٗ،

 :ٌألشخحص جٌمسشٞ جالخطفحء ذشأْ جٌطح١ٌس جألِش٠ى١س جالضفحل١س ضرٕٟ ضؼطضَ

 1 مادة

 :جالضفحل١س ٘زٖ أؿشجف جٌذٚي ضطؼٙذ

 جٌؼّحٔحش ئٌغحء أٚ جٌـٛجسب ححالش فٟ حطٝ ٌألشخحص جٌمسشٞ جالخطفحء ضر١ح أٚ ضسّح أٚ ضّحسط أال (أ)

 جٌفشد٠س،

 جٌمسشٞ جالخطفحء جش٠ّس جسضىحخ ٠ححٌْٚٛ أٚ ٠شضىرْٛ جٌز٠ٓ ِٚسحػذ٠ُٙ ٚششوحءُ٘ جألشخحص ضؼحلد أْ (خ)

 جٌمؼحت١س، سٍـحضٙح خالي ِٓ ٚرٌه ٌألشخحص

 ػ١ٍٗ، ٚجٌؼمحخ ٌألشخحص جٌمسشٞ جالخطفحء ٚئصجٌس ِٕغ فٟ جٌرؼغ ذؼؼٙح ِغ ضطؼحْٚ أْ (ؼ)

 جٌطٟ جالٌطضجِحش ِغ ٌٍطٛجفك الصِس أخشٜ ئجشجءجش ٚأٞ ٚجٌمؼحت١س ٚجإلدجس٠س جٌطشش٠ؼ١س جإلجشجءجش ضطخز أْ (د)

 .جالضفحل١س ٘زٖ فٟ ذٙح ضطؼٙذ

 2 مادة

 ِح أ٠ًح – حش٠طُٙ أٚ حش٠طٗ ِٓ أشخحص أٚ شخض حشِحْ ٘ٛ جٌمسشٞ جإلخفحء ٠ؼطرش – جالضفحل١س ٘زٖ ألغشجع

 أٚ ضأ١٠ذ أٚ ذطم٠ٛغ ٠ؼٍّْٛ جٌز٠ٓ جألشخحص ِٓ ِجّٛػحش أٚ أشخحص أٚ جٌذٌٚس ِٛظفٛ ٠شضىرٗ – وحٔص

 ئػـحء سفغ أٚ جٌحش٠س، ِٓ جٌحشِحْ ذزٌه جالػطشجف سفغ أٚ جٌّؼٍِٛحش جٔؼذجَ رٌه ٠ٚطرغ جٌذٌٚس، ِٛجفمس

 ٚجٌؼّحٔحش جٌطـر١ك ٚججرس جٌمح١ٔٛٔس جٌٛسحتً ئٌٝ ٌجٛتٗ ئػحلس غُ ِٚٓ جٌشخض، رٌه ِىحْ ػٓ جٌّؼٍِٛحش

 .جإلجشجت١س

 3 مادة

 ٌر١حْ الصِس ضىْٛ لذ جٌطٟ – جٌذسطٛس٠س إلجشجءجضٙح ؿرمًح – جٌطشش٠ؼ١س جإلجشجءجش ذحضخحر جألؿشجف جٌذٚي ضطؼٙذ

 ِسطّشز جٌجش٠ّس ٘زٖ ٚضؼطرش جٌشذ٠ذز، خـٛسضٙح ِغ ضطٕحسد جٌطٟ جٌؼمٛذس ٚفشع جش٠ّس، جٌمسشٞ جالخطفحء أْ

 .جٌؼح١س ِىحْ أٚ ِظ١ش ضحذ٠ذ ٠طُ ٌُ ؿحٌّح دجتّس أٚ



 جالخطفحء ضشىً جٌطٟ جألفؼحي فٟ شحسوٛج جٌز٠ٓ ٌألشخحص جٌّخففس جٌظشٚف ضٛفش أْ جألؿشجف ٌٍذٚي ٠ٚجٛص

 جٌطٟ جٌّؼٍِٛحش ذطٛف١ش ٠مِْٛٛ أٚ جٌح١حز، ل١ذ ػٍٝ جذ٠ذ ِٓ ضظٙش جٌؼح١س جؼً فٟ ٠سحػذْٚ ػٕذِح جٌمسشٞ

 .ِح ٌشخض جٌمسشٞ جالخطفحء ػٍٝ جٌؼٛء ضٍمٟ

 4 مادة

 ؿشف دٌٚس وً ضطخز ٚذحٌطحٌٟ ؿشف، دٌٚس أٞ فٟ جشجتُ ٌألشخحص جٌمسشٞ جالخطفحء ضشىً جٌطٟ جألفؼحي ضؼطرش

 :جٌطح١ٌس جألِػٍس فٟ جٌمؼح٠ح ٘زٖ ِػً ػٍٝ جٌمؼحت١س سٍـطٙح ٌطشس١خ جإلجشجءجش

 جٌمؼحت١س، ٚال٠طٙح ٔـحق فٟ جٌجش٠ّس ٘زٖ ِػً ٠شىً فؼً أٞ أٚ ٌألشخحص جٌمسشٞ جالخطفحء ٠شضىد ػٕذِح(أ)

 جٌذٌٚس، ٌطٍه ِٛجؿًٕح جٌّطُٙ ٠ىْٛ ػٕذِح (خ)

 .ِٕحسرًح ذزٌه جٌم١حَ أْ جٌذٌٚس ضٍه ٚضشٜ جٌذٌٚس ٌطٍه ِٛجؿًٕح جٌؼح١س ضىْٛ ػٕذِح (ؼ)

 جٌطٟ جٌجش٠ّس ػٍٝ جٌمؼحت١س سٍـطٙح ٌطشس١خ جٌالصِس جإلجشجءجش ؿشف دٌٚس وً ضطخز – رٌه ػٍٝ ٚػالٚز

 .ضس١ٍّٗ فٟ ضششع ٌُٚ ئل١ٍّٙح دجخً جٌّضػَٛ جٌجحٟٔ ٠ىْٛ ػٕذِح جالضفحل١س ٘زٖ ضظفٙح

 أٚ – أخشٜ دٌٚس إلل١ٍُ فٟ – جٌمؼحت١س جٌسٍـس ذّّحسسس ضطؼٙذ أْ ؿشف دٌٚس ألٞ جالضفحل١س ٘زٖ ضشخض ٚال

 .جٌّحٍٟ لحٔٛٔٙح ذّٛجد جألخشٜ جٌذٌٚس سٍـحش جخطظحص ٔـحق فٟ ضمغ جٌطٟ جٌّٙحَ أدجء

 5 مادة

 .جٌطس١ٍُ ألغشجع س١حس١س جش٠ّس ٌألشخحص جٌمسشٞ جالخطفحء ٠ؼطرش ال

 جٌذٚي ذ١ٓ جٌّفؼٛي سحس٠س ضس١ٍُ ِؼح٘ذز أٞ فٟ ٌٍطس١ٍُ جٌّٛجرس جٌجشجتُ ػّٓ ٌألشخحص جٌمسشٞ جالخطفحء ٠ؼطرش

 .جألؿشجف

 فٟ ذ١ٕٙح ف١ّح ضس١ٍُ ِؼح٘ذز أٞ فٟ جٌطس١ٍُ ضٛجد وجش٠ّس جٌمسشٞ جالخطفحء جش٠ّس ذادخحي جألؿشجف جٌذٚي ضطؼٙذ

 .جٌّسطمرً

 ٌٙح ١ٌسص أخشٜ دٌٚس ِٓ ٌٍطس١ٍُ ؿٍرًح ٚضطٍمٝ لحتّس، ِؼح٘ذز فٟ جٌطس١ٍُ ششؽ ضؼغ ؿشف دٌٚس ألٞ ٠جٛص

 .جٌمسشٞ جالخطفحء ذجش٠ّس ٠طؼٍك ف١ّح ٌٍطس١ٍُ جٌالصَ جٌمحٟٔٛٔ جألسحط جالضفحل١س ٘زٖ ضؼطرش أْ ِؼٙح ضس١ٍُ ِؼح٘ذز

 ذّٛجد ٌٍطس١ٍُ ِٛجرس وجش٠ّس جٌجش٠ّس ٘زٖ ذّػً ضؼطشف لحتّس ِؼح٘ذز فٟ جٌطس١ٍُ ششؽ ضؼغ ال جٌطٟ جٌذٚي

 .جٌطس١ٍُ ِٕٙح جٌّـٍٛخ جٌذٌٚس لحْٔٛ ٠فشػٙح جٌطٟ جٌششٚؽ

 .جٌطس١ٍُ ِٕٙح جٌّـٍٛخ ٌٍذٌٚس جألخشٜ ٚجٌمٛج١ٔٓ جٌذسطٛس فٟ جٌّزوٛسز ٌألحىحَ جٌطس١ٍُ ٠خؼغ

 6 مادة

 فٟ جسضىرص جش٠ّس وحٔص ٌٛ وّح جٌّخطظس سٍـحضٙح ئٌٝ جٌمؼ١س ضمذَ – جٌطس١ٍُ ػٍٝ ؿشف دٌٚس ضٛجفك ال ػٕذِح

 ئذالؽ ٠ٚطُ جٌّحٍٟ، ٌمحٔٛٔٙح ؿرمًح جٌجٕحتٟ ٌٍفؼً ِٕحسرًح رٌه ٠ىْٛ ػٕذِح جٌطحم١ك أجً ِٓ جٌمؼحت١س سٍـطٙح ٔـحق

 .جٌسٍـحش ٘زٖ ضطخزٖ لشجس ذأٞ جٌطس١ٍُ ؿٍرص جٌطٟ جٌذٌٚس

 7 مادة

 .جٌطم١١ذ ٌمٛج١ٔٓ لؼحت١ًح جٌّفشٚػس ٚجٌؼمٛذس ٌألشخحص جٌمسشٞ جالخطفحء ػٓ جٌجٕحت١س جٌّححوّس ضخؼغ ال

 ٌطٍه ِسح٠ٚس جٌطم١١ذ فطشز ضىْٛ جٌسحذمس جٌفمشز فٟ جٌٛجسد جٌششٚؽ ضـر١ك ٠ّٕغ أسحسٟ ِؼ١حس ٕ٘حن وحْ ئرج ٌىٓ

 .جٌّؼ١ٕس جٌـشف ٌٍذٌٚس جٌّح١ٍس جٌمٛج١ٔٓ فٟ جش٠ّس أشذ ػٍٝ ضـرك جٌطٟ

 8 مادة

 جالخطفحء ػٍٝ ضشجغ أٚ ضفٛع أٚ ضظذس جٌطٟ جٌؼ١ٍح ٚجٌطؼ١ٍّحش ٌألٚجِش جٌٛججرس ذحٌـحػس ذحٌذفحع ٠ؼطشف ال

 .ئؿحػطٙح ػذَ فٟ جٌحك جألٚجِش ٘زٖ ِػً ٠طٍمٝ شخض ٚألٞ جٌمسشٞ،

 جٌمحْٔٛ ضٕف١ز ذطـر١ك جٌّخطظ١ٓ جٌؼ١١ِّٛٓ جٌّسث١ٌٛٓ أٚ جٌّٛظف١ٓ ضذس٠د ٠شًّ أْ جألؿشجف جٌذٚي ضىفً

 .ٌألشخحص جٌمسشٞ جالخطفحء جش٠ّس ذشأْ جٌالصَ جٌطذس٠د

 9 مادة

 ٌألشخحص جٌمسشٞ جالخطفحء جش٠ّس ضشىً جٌطٟ جألفؼحي ػٓ ذّسث١ٌٛطُٙ ٠ذػٝ جٌز٠ٓ جألشخحص ِححوّس ٠جٛص

 جألخشٜ، جٌخحطس جٌمؼحت١س جٌسٍـحش وحفس ذحسطػٕحء دٌٚس، وً فٟ جٌؼحدٞ ٌٍمحْٔٛ جٌمؼحت١س جٌسٍـحش فٟ فمؾ

 .جٌؼسىش٠س جٌمؼحت١س جٌسٍـحش ٚخحطس

 .جٌؼسىش٠س جٌٛججرحش أدجء أغٕحء فٟ جسضىرص أٔٙح جٌمسشٞ جالخطفحء ضشىً جٌطٟ جألفؼحي ضؼطرش ال

 ذحألحىحَ جإلخالي دْٚ جٌّححوّحش ٘زٖ ِػً فٟ جٌخحطس جإلػفحءجش أٚ ٚجٌحظحٔحش ذحالِط١حصجش ٠ؼطشف ال

 .جٌذذٍِٛحس١س جٌؼاللحش ذشأْ ف١١ٕح جضفحل١س فٟ جٌٛجسدز



 10 مادة

 جالسطمشجس ػذَ أٚ ذحٌحشخ جٌطٙذ٠ذ أٚ جٌحشخ ححٌس ِػً جالسطػٕحت١س جٌظشٚف فٟ ئال – ححٌس أٞ فٟ ٠جٛص ال

 – جٌححالش ٘زٖ ِػً ٚفٟ ٌألشخحص، جٌمسشٞ جالخطفحء ضرش٠ش – أخشٜ ػحِس ؿٛجسب أٞ أٚ جٌذجخٍٟ جٌس١حسٟ

 جٌظح١س جٌححٌس أٚ ِىحْ ٌطحذ٠ذ وٛس١ٍس ٌٍمؼحء ٚجٌٍجٛء ٚجٌفؼحٌس جٌسش٠ؼس جٌمؼحت١س جإلجشجءجش فٟ ذحٌحك ٠حطفظ

 .جٌحش٠س ِٓ جٌحشِحْ ٘زج ذطٕف١ز لحَ أٚ أِش جٌزٞ جٌّسثٛي ٌّؼشفس أٚ حش٠طٗ، ِٓ حشَ جٌزٞ ٌٍشخض

 ٠ىْٛ – جٌطـر١ك ٚججد جٌّحٍٟ ٌٍمحْٔٛ ٚفمًح ٚجٌؼًّ جٌمؼحء ئٌٝ جٌٍجٛء أٚ جإلجشجءجش ٘زٖ ِػً ِطحذؼس ٚفٟ

 جألِحوٓ، ٚوحفس ٚحذجضٙح، ِٓ ٚأٞ جالػطمحي، ِشجوض ئٌٝ ٚجٌفٛسٞ جٌحش جٌذخٛي فٟ جٌحك جٌمؼحت١س ٌٍسٍـحش

 جٌمؼحت١س ٌٍسٍـحش جٌخحػؼس جألِحوٓ ضٍه رٌه فٟ ذّح جٌّخطفٟ، جٌشخض ذٛجٛد جػطمحد ٕ٘حن ٠ىْٛ ح١ع

 .جٌؼسىش٠س

 11 مادة

 جٌمؼحت١س جٌسٍـس أِحَ ئحؼحسٖ ٠ٚطُ سس١ًّح، ِؼشٚف جػطمحي ِىحْ فٟ حش٠طٗ ِٓ ٠حشَ شخض أٞ ٠حطجض

 .جٌطـر١ك ٚججد جٌّحٍٟ ٌٍمحْٔٛ ؿرمًح ضأخ١ش دْٚ جٌّخطظس

 جٌسجالش ٘زٖ ضجؼً – جٌّحٍٟ ٌمحٔٛٔٙح ٚؿرمًح ٌّؼطم١ٍٙح، ٚحذ٠ػس سس١ّس ذسجالش جألؿشجف جٌذٚي ٚضحطفظ ضٕشة

 .جألخشٜ جٌجٙحش ٚوزٌه حم١م١س، ِظٍحس ٌٗ شخض ٚأٞ ٚجٌّحح١ِٓ ٚجٌمؼحز ٌأللحسخ ِطححس

 12 مادة

 جٌز٠ٓ جألحذجظ ٚئػحدز ٚجٌّىحْ، ج٠ٌٛٙس، ٚضحذ٠ذ جٌطحشٞ، فٟ جٌّسحػذز جٌرؼغ ذؼؼٙح ِغ جألؿشجف جٌذٚي ضطرحدي

 .ػ١ٍُٙ جألٚط١حء أٚ ٢ذحتُٙ جٌمسشٞ ٌالخطفحء ٔط١جس ف١ٙح جػطمحٌُٙ ضُ أٚ أخشٜ، دٌٚس ئٌٝ ٔمٍُٙ ضُ

 13 مادة

 جإلٔسحْ ٌحمٛق جألِش٠ى١س جٌٍجٕس ئٌٝ ضمذَ جٌطٟ جٌطر١ٍغحش أٚ جالٌطّحسحش ِؼحٌجس ضخؼغ – جالضفحل١س ٘زٖ ألغشجع

 جألسحسٟ ٚجٌٕظحَ جإلٔسحْ، ٌحمٛق جألِش٠ى١س جالضفحل١س فٟ جٌّزوٛسز ٌإلجشجءجش ألشخحص لسشٞ ذحخطفحء ٚضضػُ

 ٌحمٛق جألِش٠ى١س ٌٍّحىّس جإلجشجءجش ٚلٛجػذ جألسحسٟ ٚجٌٕظحَ جإلٔسحْ، ٌحمٛق جألِش٠ى١س جٌٍجٕس ٌٚٛجتح

 .جٌٛلحت١س ذحٌطذجذ١ش جٌخحطس جألحىحَ رٌه فٟ ذّح – جإلٔسحْ

 14 مادة

 جخطفحء ذشأْ ضر١ٍغًح أٚ جٌطّحسًح جإلٔسحْ ٌحمٛق جألِش٠ى١س جٌٍجٕس ضطٍمٝ ػٕذِح – جٌسحذمس جٌّحدز ذأحىحَ جإلخالي دْٚ

 ذطٛف١ش ٚضـحٌرٙح جٌّؼ١ٕس، جٌحىِٛس ذّخحؿرس سشٞ ٚذشىً ػحجٍس ذظٛسز جٌطٕف١ز٠س أِحٔطٙح ضمَٛ ِضػَٛ لسشٞ

 ضؼطرش٘ح أخشٜ ِؼٍِٛحش أٞ ٚوزٌه ذحخطفحتٗ، جٌّذػٝ جٌشخض ِىحْ ػٓ – ٠ّىٓ ِح ذأسشع – جٌّؼٍِٛحش

 .جالٌطّحط ذمرٛي جإلخالي دْٚ جٌـٍد ٘زج ِػً ٠ٚىْٛ طٍس، رجش جٌطٕف١ز٠س جألِحٔس

 15 مادة

 جالضفحل١حش أٚ جألخشٜ، جألؿشجف ِطؼذدز أٚ جٌػٕحت١س، جٌّؼح٘ذجش ٠م١ذ أٔٗ ػٍٝ جالضفحل١س ٘زٖ أحىحَ ِٓ أٞ ٠فسش ال

 .جألؿشجف لرً ِٓ جٌّٛلؼس جألخشٜ

 ٚذشٚضٛوٛالضٙح 1949 ٌسٕس ج١ٕف جضفحل١حش ضحىّٙح جٌطٟ جٌذ١ٌٚس جٌّسٍحس جٌٕضجػحش ػٍٝ جالضفحل١س ٘زٖ ضـرك ال

 ٚلص فٟ ٚجٌّذ١١ٔٓ جٌحشخ، ٚأسشٜ جٌّسٍحس جٌمٛجش أفشجد ٚجٌجشحٝ ٚجٌّشػٝ جٌّظحذ١ٓ ٌحّح٠س ضطؼٍك جٌطٟ

 .جٌحشخ

 16 مادة

 .جألِش٠ى١س جٌذٚي ِٕظّس أػؼحء جٌذٚي لرً ِٓ ٌٍطٛل١غ جالضفحل١س ٘زٖ ضفططح

 17 مادة

 .جألِش٠ى١س جٌذٚي ٌّٕظّس جٌؼحِس جألِحٔس ٌذٜ جٌطظذ٠ك ٚغحتك ئ٠ذجع ٠ٚطُ ٌٍطظذ٠ك، جالضفحل١س ٘زٖ ضخؼغ

 18 مادة

 ٌّٕظّس جٌؼحِس جألِحٔس ٌذٜ جالٔؼّحَ ٚغحتك ئ٠ذجع ٠ٚطُ أخشٜ، دٌٚس أٞ لرً ِٓ ٌالٔؼّحَ جالضفحل١س ٘زٖ ضفططح

 .جألِش٠ى١س جٌذٚي

 19 مادة

 ِح ئ١ٌٙح جالٔؼّحَ أٚ ػ١ٍٙح جٌطظذ٠ك أٚ ضٛل١ؼٙح أٚ ضر١ٕٙح ػٕذ جالضفحل١س ٘زٖ ذشأْ ضحفظحش ضرذٞ أْ ٌٍذٚي ٠جٛص

 .ِؼ١ٕس أحىحَ ِٓ أوػش أٚ ٚجحذ ئٌٝ ضش١ش وحٔص ؿحٌّح جالضفحل١س ٚأغشجع أ٘ذجف ِغ جٌطحفظحش ٘زٖ ضطؼحسع ٌُ

 



 20 مادة

 .جٌػح١ٔس جٌطظذ٠ك ٚغ١مس ئ٠ذجع ضحس٠خ ِٓ جٌػالغ١ٓ ج١ٌَٛ فٟ ػ١ٍٙح طذلص جٌطٟ ٌٍذٚي ذحٌٕسرس جالضفحل١س ٘زٖ ضسشٞ

 فٟ جالضفحل١س ضسشٞ – ٌٍطظذ٠ك جٌػح١ٔس جٌٛغ١مس ئ٠ذجع ذؼذ ئ١ٌٙح ضٕؼُ أٚ جالضفحل١س ػٍٝ ضظذق دٌٚس ألٞ ذحٌٕسرس

 .جٔؼّحِٙح أٚ ضظذ٠مٙح ٚغ١مس جٌذٌٚس ضٍه ف١ٗ أٚدػص جٌزٞ جٌطحس٠خ ِٓ جٌػالغ١ٓ ج١ٌَٛ

 21 مادة

 ٚغ١مس ئ٠ذجع ٠ٚطُ ؿشف، دٌٚس أٞ لرً ِٓ ئٌغحؤ٘ح ٠جٛص ٌىٓ ِحذد، غ١ش ذشىً جٌّفؼٛي سحس٠س جالضفحل١س ٘زٖ ضظً

 جإلٌغحء أػٍٕص جٌطٟ ٌٍذٌٚس ذحٌٕسرس جالضفحل١س سش٠حْ ٠ٚطٛلف جألِش٠ى١س، جٌذٚي ٌّٕظّس جٌؼحِس جألِحٔس ٌذٜ جإلٌغحء

 .جألخشٜ جألؿشجف ٌٍذٚي ذحٌٕسرس سحس٠س ٚضظً جإلٌغحء، ٚغ١مس ئ٠ذجع ضحس٠خ ِٓ ٚجحذز سٕس ذؼذ

 22 مادة

 جٌّطسح٠ٚس ٚجٌفشٔس١س ٚجٌرشضغح١ٌس ٚجإلٔج١ٍض٠س جإلسرح١ٔس جٌٕظٛص ٚوزٌه جالضفحل١س ٌٙزٖ جألط١ٍس جٌٛغ١مس ئ٠ذجع ٠طُ

 ِٓ ػ١ٍٙح ِظذق ٔسخ ذاسسحي ذذٚس٘ح ضمَٛ ٚجٌطٟ جألِش٠ى١س جٌذٚي ٌّٕظّس جٌؼحِس جألِحٔس ٌذٜ جٌطٛغ١ك ح١ع ِٓ

 ٚضمَٛ جٌّطحذز، جألُِ ١ِػحق ِٓ (102) ٌٍّحدز ٚفمًح ٚجٌٕشش جٌطسج١ً أجً ِٓ جٌّطحذز جألُِ أِحٔس ئٌٝ جالضفحل١س

 ذحٌطٛل١ؼحش جالضفحل١س ئٌٝ جٌّٕؼّس ٚجٌذٚي جٌّٕظّس أػؼحء جٌذٚي ذاخـحس جألِش٠ى١س جٌذٚي ٌّٕظّس جٌؼحِس جألِحٔس

 .ضمذ٠ّٙح ٠طُ ضحفظحش ذأٞ ٚوزٌه جإلٌغحء أٚ جالٔؼّحَ أٚ جٌطظذ٠ك ٚغحتك ٚئ٠ذجع


