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 :انًبدح األٔنٗ

انًؼبَٙ انًجُٛخ أيبو كم يُٓب، يب نى ٚوزغ انغٛبم  -أًُٚب ٔسدد كٙ ْزا انُظبو -ٚوظذ ثبألنلبظ ٔانؼجبساد اٜرٛخ 

 :خالف رنك

 .َظبو انٕهبٚخ يٍ يزالصيخ انؼٕص انًُبػٙ انًكزغت )اإلٚذص(ٔزوٕم انًظبثٍٛ ٔٔاخجبرٓى انُظبو:

 .انٕصاسح: ٔصاسح انظسخ

 .انٕصٚش: ٔصٚش انظسخ

 .انلٛشٔط: انؼبيم انًغجت نًشع يزالصيخ انؼٕص انًُبػٙ انًكزغت

 .اإلٚذص: يشع يزالصيخ انؼٕص انًُبػٙ انًكزغت

 .خبطخ روذو انشػبٚخ انظسٛخاندٓبد انظسٛخ: كم خٓخ ػبيخ أٔ 



انًوذيخ كٙ شأٌ انٕهبٚخ ٔانؼُبٚخ  -انٕهبئٛخ ٔانؼالخٛخ  -انشػبٚخ انظسٛخ: يدًٕػخ انخذيبد ٔاإلخشاءاد انطجٛخ 

 .ٔانؼالج األٔنٙ ألػشاع اإلٚذص

 .انشػبٚخ انطجٛخ: انخذيبد انٕهبئٛخ ٔانؼالخٛخ ٔانزأْٛهٛخ انزٙ رؼُٗ ثظسخ انلشد ٔانًدزًغ

 .ٕؽُٙ: انجشَبيح انٕؽُٙ نًكبكسخ اإلٚذص كٙ انٕصاسحانجشَبيح ان

 .انزثجذ: رأكٛذ انُزٛدخ ثٕعبؽخ انًخزجشاد انًشخؼٛخ

 .انًظبة: انسبيم نهلٛشٔط انًغجت نإلٚذص أٔ يٍ ظٓشد ػهّٛ أػشاػّ

 .انًشزجّ ثّ: يٍ رشخسذ دالئم إطبثزّ ثبإلٚذص

 .ػهٛٓب إيكبٌ اَزوبل انًشعانًخبنؾ: يٍ ٚكٌٕ ػهٗ ارظبل ثبنًظبة ثأعهٕة يؼبٚشخ ٚـهت 

 .انًزؼبيم: يٍ ٚكٌٕ ػهٗ رٕاطم خذيٙ أٔ رٕاطم ػًم ثبنًظبة، ثأعهٕة هذ ٚشد كّٛ إيكبٌ اَزوبل انًشع

 .انؼضل: يُغ انًظبة يٍ يخبنطخ اٜخشٍٚ نسًبٚزّ أٔ زًبٚخ ؿٛشِ

 .انزجهٛؾ: إخجبس انٕصاسح ػٍ اإلطبثخ ثبإلٚذص

 .انالئسخ: انالئسخ انزُلٛزٚخ نهُظبو

 :انًبدح انثبَٛخ

 :يغ ػذو اإلخالل ثبنزذاثٛش ٔاالززٛبؽبد انٕهبئٛخ انٕاسدح كٙ األَظًخ راد انؼالهخ، ٚٓذف انُظبو إنٗ يب ٚأرٙ

 .يٍ األيشاع انًؼذٚخ، ٔانؼًم ثبإلخشاءاد ٔانزذاثٛش انًجُٛخ كٙ انُظبو ٔالئسزّ نهٕهبٚخ يُّ” اإلٚذص“رظُٛق  -1

 .خبنطٛٓى، ٔثٛبٌ ٔاخجبرٓىانًسبكظخ ػهٗ زوٕم انًظبثٍٛ ٔي -2

 .ػًبٌ انشػبٚخ ٔانزأْٛم انالصيٍٛ نهًظبثٍٛ -3

 .ػًبٌ زن انًظبثٍٛ ثبالعزًشاس كٙ انزؼهٛى ٔانؼًم -4

 :انًبدح انثبنثخ

ػهٗ اندٓبد انظسٛخ روذٚى انشػبٚخ انظسٛخ ٔانًشٕسح ٔانذػى انُلغٙ نهًظبثٍٛ، ٔاززشاو زوٕهٓى، ٔيكبكسخ 

نّ، ٔؽشم انٕهبٚخ يُّ، ٔػالخّ ، ٔانزٕػٛخ ثٓب، ٔانسث ػهٗ ردُجّ، ٔزًبٚخ أكشاد اإلٚذص، ٔثٛبٌ ٔعبئم اَزوب

 .انًدزًغ يُّ

 :انًبدح انشاثؼخ

 .ال ٚدٕص أل٘ خٓخ طسٛخ االيزُبع ػٍ روذٚى انشػبٚخ انطجٛخ انالصيخ أل٘ يظبة ثغجت إطبثزّ

 :انًبدح انخبيغخ



ثزلؼٛم إخشاءاد انٕهبٚخ ٔانشػبٚخ ٔانزأْٛم،  -ألخشٖثبنزُغٛن يغ اندٓبد انظسٛخ ا -ٚوٕو انجشَبيح انٕؽُٙ -1

ٔرسذٚذ انًخزجشاد انًشخؼٛخ نهزشخٛض، ٔانزثجذ يٍ اإلطبثخ ثبنلٛشٔط، ٔروذٚى انؼالج نهًظبثٍٛ ثّ، ٔإٚؼبذ 

 .ؽشم انٕهبٚخ يُّ

نجشَبيح ػهٗ اندٓبد انظسٛخ إسعبل انؼُٛبد انًشزجّ كٙ إٚدبثٛزٓب إنٗ انًخزجشاد انًشخؼٛخ انزٙ ٚسذدْب ا -2

انٕؽُٙ نهزثجذ يٍ اإلطبثخ ثبنلٛشٔط. ٔكٙ خًٛغ األزٕال ٚدت إثالؽ اندٓبد انًؼُٛخ كٙ انٕصاسح ثطشٚوخ عشٚخ 

 .ثدًٛغ انسبالد انًظبثخ، ٔرسذد انالئسخ اندٓبد انزٙ رزهوٗ انزجهٛؾ

 :انًبدح انغبدعخ

إخجبسْب ػهٗ اإلخٓبع أٔ زشيبَٓب يٍ  روذو انشػبٚخ انظسٛخ انالصيخ نهًشأح انسبيم انًظبثخ ٔندُُٛٓب، ٔال ٚدٕص

 .زؼبَخ أؽلبنٓب أٔ سػبٚزٓى ثغجت إطبثزٓب

 :انًبدح انغبثؼخ

رزخز اندٓبد انظسٛخ ٔانزؼهًٛٛخ ٔاإلػاليٛخ اإلخشاءاد انكلٛهخ ثُشش انٕػٙ انظسٙ ػٍ اإلٚذص كٙ انًدزًغ 

 .ٔثٛبٌ زوٕم انًظبثٍٛ، ٔرؼغ انالئسخ إخشاءاد رنك

 :انًبدح انثبيُخ

ص يُغ انًظبة يٍ انزًزغ ثبنسوٕم انًوشح نّ ثًٕخت األَظًخ، أٔ يُؼّ يٍ زن يزبثؼخ رؼهًّٛ، أٔ كظهّ ال ٚدٕ

 .يٍ ػًهّ،ثغجت يشػّ؛ إال إرا ثجذ رؼًذِ َوم انؼذٖٔ إنٗ ؿٛشِ

 :انًبدح انزبعؼخ

إال كٙ انسبالد يغ ػذو اإلخالل ثًب ٔسد كٙ انًبدح )انثبنثخ ػششح( يٍ ْزا انُظبو، ال ٚدٕص كشع اخزجبس اإلٚذص 

 :اٜرٛخ

 .انًزوذيٍٛ نهكهٛبد ٔانًؼبْذ انظسٛخ انًذَٛخ ٔانؼغكشٚخ -1

 .انًزوذيٍٛ نشـم انٕظبئق انًشًٕنخ ثبنكبدس انظسٙ -2

 .انًزوذيٍٛ نشـم انٕظبئق انؼغكشٚخ -3

 .كسٕطبد يب هجم انضٔاج -4

 .انًشأح انسبيم -5

 .انًدهظ انظسٙ انغؼٕد٘أ٘ زبنخ ٚشٖ انٕصٚش شًٕنٓب ثبنلسض ثبنزُغٛن يغ  -6

 :انًبدح انؼبششح

ٚدت يشاػبح زوٕم أكشاد انًدزًغ كٙ انٕهبٚخ يٍ ػذٖٔ اإلطبثخ ثبنلٛشٔط، ٔرزخز اندٓبد انظسٛخ ٔانزؼهًٛٛخ 

ٔاالخزًبػٛخ ٔاإلػاليٛخ اإلخشاءاد انالصيخ نهٕهبٚخ، ٔانزؼشٚق ٔانزٕػٛخ ثًخزهق خٕاَت ْزا انًشع، ٔإثشاص 

ٔاألخالهٛخ، ٔأًْٛخ االنزضاو ثٓب؛ نذػى خٕاَت ٔهبٚخ األكشاد ٔاألعشح ٔانًدزًغ يٍ اإلطبثخ اندٕاَت انششػٛخ 

 .ثبإلٚذص

 :انًبدح انسبدٚخ ػششح



 .نؼسبٚب اإلطبثخ ثبنلٛشٔط أٔ انًشع ثغجت انؼذٖٔ انؼًذ أٔ انخطأ؛ انزوذو ثطهت نهزؼٕٚغ ػٍ ػشس اإلطبثخ

 :انًبدح انثبَٛخ ػششح

ثؼذ رظلٛخ زوٕهٓى، إنٗ ثهذآَى  -ظبثٍٛ ثلٛشٔط اإلٚذص ٔؿٛش انًطبنجٍٛ ثسوٕم خبطخٚزى رشزٛم انًوًٍٛٛ انً

 .كٕساً أٔ أ٘ ثهذ آخش ٚخزبسَّٔ، ٔرُظش زبالد انًظبثٍٛ ثٓزا انًشع ػهٗ ٔخّ االعزؼدبل

 :انًبدح انثبنثخ ػششح

أٔ اإلهبيخ كٙ انًًهكخ ، يغ ػذو اإلخالل ثبإلخشاءاد انًزجؼخ خبسج انًًهكخ نلسض انشاؿجٍٛ كٙ انوذٔو نهؼًم 

رزخز انٕصاسح اإلخشاءاد انالصيخ نلسض انوبديٍٛ إنٗ انًًهكخ ثوظذ انؼًم أٔ اإلهبيخ كٛٓب؛ ٔرنك نهزأكذ يٍ خهْٕى 

 .يٍ اإلطبثخ. ٔرسذد انالئسخ اإلخشاءاد ٔانؼٕاثؾ انزٙ رزجغ ػُذ انلسض ٔاٜثبس انًزشرجخ ػهّٛ

 :انًبدح انشاثؼخ ػششح

إرا كبَذ زبنزّ رٕخت  -ثُبًء ػهٗ رٕطٛخ يٍ انطجٛت انًخزض -ذد إهبيزّ كٙ يُشأح طسٛخٚؼضل انًظبة أٔ رس

رنك، ٔػهّٛ االنزضاو ثؼذو َوم انؼذٖٔ إنٗ ؿٛشِ. ٔإرا كبٌ انًظبة يسكٕيبً ػهّٛ كٛدت ػضنّ ػٍ انغدُبء، ٔروذو 

 .نّ انؼُبٚخ انظسٛخ انالصيخ. ٔرسذد انالئسخ اشزشاؽبد انؼضل ٔإخشاءارّ

 :انخبيغخ ػششحانًبدح 

ػهٗ اندٓبد انظسٛخ إخشاء انلسض ػهٗ انًشزجّ كّٛ ، نهزأكذ يٍ خهِٕ يٍ اإلٚذص، ٔروذٚى انشػبٚخ انظسٛخ نّ ، 

نؼًبٌ ػذو اَزوبل انًشع إنٗ ؿٛشِ، كئٌ سكغ انًشزجّ كّٛ إخشاء انلسض ٚجهَّؾ انجشَبيح انٕؽُٙ كٙ انٕصاسح 

 .ْب كٙ ْزِ انسبنخثزنك. ٔرسذد انالئسخ اإلخشاءاد انالصو ارخبر

 :انًبدح انغبدعخ ػششح

ػهٗ خًٛغ انؼبيهٍٛ كٙ اندٓبد انظسٛخ ٔؿٛشْب انًسبكظخ ػهٗ عشٚخ انًؼهٕيبد انخبطخ ثبنًظبة، ٔال ٚدٕص 

 .إكشبء ْزِ انًؼهٕيبد إال كٙ األزٕال انًجُٛخ كٙ انُظبو، ٔرسذد انالئسخ إخشاءاد انًسبكظخ ػهٗ عشٚخ انًؼهٕيبد

 :ػششحانًبدح انغبثؼخ 

إرا ثجزذ نذٖ خٓخ طسٛخ إطبثخ أزذ انضٔخٍٛ، كؼهٛٓب رجهٛـّ ثزنك، ٔٚدت ػهّٛ رجهٛؾ انطشف اٜخش، ٔانزٕهٛغ 

ػهٗ إهشاس ثزنك. ٔػهٗ اندٓخ انظسٛخ اعزذػبء انطشف اٜخش ٔانًخبنطٍٛ نهًظبة ٔإخشاء انلسٕطبد انالصيخ 

 .إخشاءاد انزجهٛؾ ٔاالعزذػبء ػهٛٓى. ٔروٕٚى ٔػغ انًزؼبيهٍٛ يغ انًظبثٍٛ. ٔرسذد انالئسخ

 :انًبدح انثبيُخ ػششح

ػهٗ انًظبة أٌ ٚهزضو ثبإلسشبداد انٕهبئٛخ انزٙ روشسْب اندٓبد انظسٛخ، ٔػهّٛ االنزضاو ثؼذو رؼًذ َوم انؼذٖٔ 

 .إنٗ ؿٛشِ

 :انًبدح انزبعؼخ ػششح

. ٔرسذد انالئسخ األػًبل إرا كبٌ انًظبة ٚوٕو ثؼًم ٚخشٗ يؼّ أٌ ٚؼذ٘ ؿٛشِ، كُٛوم إنٗ أهشة ػًم يُبعت

 .انًسظٕسح ػهٗ انًظبثٍٛ ٔاإلخشاءاد انٕاخت ارجبػٓب كٙ ْزا انشأٌ

 :انًبدح انؼششٌٔ



رزخز انٕصاسح ٔاندٓبد انظسٛخ األخشٖ اإلخشاءاد انالصيخ نزشدٛغ األكشاد ػهٗ إخشاء انلسٕص انطٕػٛخ 

 .نزذاثٛش انًُبعجخ نهزذخم انًجكش ٔانًكبكسخنهكشق ػٍ اإلطبثخ ثبإلٚذص ثٍٛ أكشاد انًدزًغ ززٗ ًُِٚكٍ ارخبر ا

 :انًبدح انسبدٚخ ٔانؼششٌٔ

ٚسظش كم كؼٍم أٔ ايزُبٍع ٚشكم رًٛٛضاً ػذ انًظبثٍٛ ٔٚؤد٘ إنٗ انسؾ يٍ كشايزٓى أٔ االَزوبص يٍ زوٕهٓى أٔ 

 .اعزـالنٓى ثغجت إطبثزٓى

 :انًبدح انثبَٛخ ٔانؼششٌٔ

رششسٓى اندٓبد انظسٛخ انؼبيخ نًًٓخ ػجؾ يخبنلبد أزكبو  ٚؼزًذ انًدهظ انظسٙ انغؼٕد٘ األشخبص انزٍٚ

 .انُظبو

 :انًبدح انثبنثخ ٔانؼششٌٔ

دٌٔ إخالل ثأ٘ ػوٕثخ أشذ يُظٕص ػهٛٓب كٙ أَظًخ أخشٖ، ٚؼبهت كم يٍ ٚخبنق أزكبو انًٕاد )انشاثؼخ( 

، ٔال ٚخم رنك زن ٔ)انثبيُخ( ٔ)انزبعؼخ( ٔ)انشاثؼخ ػششح( يٍ انُظبو؛ ثـشايخ ال رزدبٔص خًغٍٛ أنق لاير

 .انًزؼشس كٙ انًطبنجخ ثبنزؼٕٚغ

 :انًبدح انشاثؼخ ٔانؼششٌٔ

دٌٔ إخالل ثأ٘ ػوٕثخ أشذ يُظٕص ػهٛٓب كٙ أَظًخ أخشٖ، ٚؼبهت كم يٍ ٚخبنق أزكبو انًٕاد )انغبدعخ( 

زدبٔص يبئخ ٔ)انغبدعخ ػششح( ٔ)انغبثؼخ ػششح( ٔ)انثبيُخ ػششح( ٔ)انسبدٚخ ٔانؼششٍٚ( يٍ انُظبو؛ ثـشايخ ال ر

أنق لاير، أٔ ثبنغدٍ يذح ال رضٚذ ػهٗ خًظ عُٕاد، أٔ ثكهزًٛٓب، ٔال ٚخم رنك ثسن انًزؼشس كٙ انًطبنجخ 

 .ثبنزؼٕٚغ

 :انًبدح انخبيغخ ٔانؼششٌٔ

ٌ ثوشاس يٍ انٕصٚش ندُخ )أٔ أكثش( ال ٚوم ػذد أػؼبئٓب ػٍ ثالثخ ٚكٌٕ يٍ ثُٛٓى يغزشبس َظبيٙ،  -1 ّٕ رك

 .يشاع انًؼذٚخ ٔانٕثبئٛبدٔؽجٛت يزخظض كٙ األ

رخزض ْزِ انهدُخ ثبنُظش كٙ انوؼبٚب انًزؼهوخ ثًخبنلخ أزكبو انًٕاد )انشاثؼخ( ٔ)انثبيُخ( ٔ)انزبعؼخ( ٔ)انشاثؼخ  -2

 .ػششح( يٍ انُظبو ٔرطجٛن انؼوٕثخ انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًبدح )انثبنثخ ٔانؼششٍٚ( يُّ

انٕصٚش. ٔرسذد انالئسخ كٛلٛخ ػًم ْزِ انهدُخ ٔيكبكأح أػؼبئٓب  رظذس انهدُخ هشاسارٓب ثبألؿهجٛخ، ٔٚؼزًذْب -3

 .ٔكوبً نألَظًخ ٔانوشاساد ٔانزؼهًٛبد انًزجؼخ كٙ ْزا انشأٌ

 .ٚدٕص انزظهى يٍ هشاساد انهدُخ أيبو دٕٚاٌ انًظبنى ٔكوبً نُظبيّ -4

 :انًبدح انغبدعخ ٔانؼششٌٔ

ُبشئخ يٍ اإلخالل ثأزكبو انًٕاد )انغبدعخ( ٔ)انغبدعخ رسٛم انٕصاسح ٔاندٓبد انظسٛخ انؼبيخ انًخبنلخ ان -1

ػششح( ٔ)انغبثؼخ ػششح( ٔ)انثبيُخ ػششح( ٔ)انسبدٚخ ٔانؼششٍٚ( يٍ انُظبو إنٗ انُٛبثخ انؼبيخ؛ نهُظش كٙ إهبيخ 

 .انذػٕٖ أيبو انًسكًخ انًخزظخ

)انغبدعخ( ٔ)انغبدعخ ػششح( رزٕنٗ انًسكًخ انًخزظخ انُظش كٙ انوؼبٚب انُبشئخ يٍ يخبنلخ أزكبو انًٕاد  -2

ٔ)انغبثؼخ ػششح( ٔ)انثبيُخ ػششح( ٔ)انسبدٚخ ٔانؼششٍٚ(، ٔرطجٛن انؼوٕثخ انًوشح ثًٕخت انًبدح )انشاثؼخ 

ٔانؼششٍٚ( يٍ انُظبو. ٔرزٕنٗ كزنك انُظش اثزذاًء كٙ أ٘ يٍ انًخبنلبد األخشٖ انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انُظبو 



اهزشَذ انًخبنلخ ثأ٘ يٍ يخبنلبد أزكبو انًٕاد )انغبدعخ( ٔ)انغبدعخ ػششح( ٔروشٚش انؼوٕثخ انًوشح نٓب، ٔرنك إرا 

 .(ٔ)انغبثؼخ ػششح( ٔ)انثبيُخ ػششح( ٔ)انسبدٚخ ٔانؼششٍٚ

 :انًبدح انغبثؼخ ٔانؼششٌٔ

 .خالل )رغؼٍٛ( ٕٚيبً يٍ ربسٚخ َشش انُظبو -ثؼذ انزُغٛن يغ انًدهظ انظسٙ انغؼٕد٘  -ٚظذس انٕصٚش انالئسخ 

 :نثبيُخ ٔانؼششٌٔانًبدح ا

 .ٚهـٙ انُظبو كم يب ٚزؼبسع يؼّ يٍ أزكبو

 :انًبدح انزبعؼخ ٔانؼششٌٔ

 .ٚؼًم ثبنُظبو ثؼذ يؼٙ )رغؼٍٛ( ٕٚيبً يٍ ربسٚخ َششِ كٙ اندشٚذح انشعًٛخ
 


