ال٥شْ ١عاّ ايعُلٌ
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ْبش ٠تعضٜؿ ١ٝعٔ املٓؾأ:٠
* اعلللِ املٓؾأ: ٠
* َلايو املٓؾأ: ٠
* املضنظ ايضٝ٥غ: ٞ
* ايؿضٚع :
* املؿٛض بايتٛقٝع عٔ املٓؾأ: ٠
* ايعٓٛإ :
* صٓزٚم ايربٜز :
* اهلاتـ :
* صقِ ايغذٌ ايتذاص: ٟ
* أْؾطلللل ١املٓؾلللللللللأ: ٠

* ايضَظ ايربٜز: ٟ
* ايؿللللللانلللػ :
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متٗٝللللز
 تٗللزف ٖللش ٙاي ٥شلل ١يم تٓعلل ِٝايع قلل ١بللا املٓؾللأٚ ٠عُاهلللا لا حيكللل
املصًش ١ايعاََٚ ١صًش ١ايطضؾا ٚيٝه ٕٛنٌ َُٓٗا عً ٢بَ ١ٓٝلٔ أَلضٙ
عاملا ا ي٘ َٚا عً.٘ٝ
 تعترب أسهاّ ٖش ٙاي ٥ش ١دظ٤ا َتُُا يعكز ايعُلٌ امللربّ بلا املٓؾلأٚ ٠بلا
ايعاٌَ املٛدٛر بٗا.
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ايؿصٌ األ :ٍٚأسلللهلللاّ علللاَللل١
َار - )1( ٠تغض ٟأسهاّ ٖش ٙاي ٥ش ١عً ٢مجٝع ايعاًَا باملٓؾأ َٔ ٠ايشنٛص ٚاإلْاخ
اؿايٝا أ ٚايشًٜ ٜٔتشك ٕٛبايعٌُ َغتكب .
َار - )2( ٠ال ؽٌ أسهاّ ٖش ٙاي ٥ش ١ا قز ٜه ٕٛيًعُاٍ َٔ سكٛم َهتغب.١
َار - )3( ٠ايتك ِٜٛاملعُ ٍٛب٘ يف املٓؾأ ٖٛ ٠ايتك ِٜٛامل ٝر.ٟ
َار - )4( ٠تعترب ٖش ٙاي ٥شَ ١تُُ ١يعكز ايعٌُ ؾُٝا ال ٜتعاصض َع األسهاّ ٚايؾضٚط
األؾطٌ يًعاٌَ ايٛاصر ٠يف ايعكز.
َار - )5( ٠تطبل أسهاّ قاْ ٕٛايعٌُ ايصارص باملضع ّٛايغًطاْ ٞايغاَ ٞصقِ ّ2003/ 35
ٚتعز ٜت٘ٚ ،ايكضاصات ايٛطاص ١ٜايصارص ٠تٓؿٝشا ي٘ ؾُٝا مل ٜضر بؾأْ٘ ْص يف ٖشٙ
اي ٥ش١
َار - )6( ٠يًُٓؾأ ٠اؿل يف يرخاٍ تعز ٜت عً ٢أسهاّ ٖش ٙاي ٥ش ١نًُا رعت
اؿاد ١عً ٢إٔ تك ّٛباعتُارٖا َٔ ٚطاص ٠ايك ٣ٛايعاًَ.١
َار - )7( ٠تطع املٓؾأٖ ٠ش ٙاي ٥ش ١يف َهإ ظاٖض َٓٗا بعز اعتُارٖا َٔ ٚطاص٠
ايك ٣ٛايعاًَ.١
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ايؿصٌ ايجاْ : ٞايتعٝٝللللٔ
َارٜ - )8( ٠ؾرتط يف طايب ايعٌُ يف املٓؾأَ ٠ا :ًٜٞ
أ .إٔ ٜه ٕٛسا٥ظا عً ٢املؤٖ ت ايعًُٚ ١ٝاـربات املطًٛب ١يًعٌُ قٌ االعتدزاّ.
ب .إٔ جيتاط بٓذاح َا تكضص ٙاملٓؾأ َٔ ٠اختباصات أَ ٚكاب ت ؽدص ١ٝتتطًبٗا.
ز .إٔ ٜه ٕٛال٥كا طبٝا ٛدب ؽٗار ٠طب َٔ ١ٝاؾٗ ١اييت ؼزرٖا املٓؾأ. ٠
ر .إٔ ٜهَ ٕٛضخصا ي٘ بايعٌُ بايٓغب ١يػري ايعُاْٝا .
ٚعًلل ٢ايعاَللٌ إٔ ٜكللزّ ناؾلل ١ايٛثللا٥ل ٚاملغللتٓزات ايلليت تطًبٗللا املٓؾللأٚ ، ٠يسا صأت املٓؾللأ٠
االستؿاظ ببعض ٖش ٙا ملغتٓزات أعطت٘ يٜصلاال بٗلا ٚ ،ؼؿلغ ٖلش ٙايٛثلا٥ل يف ًَلـ خزَل١
ايعاٌَ ٚ ،يًعاٌَ اؿل يف اعرترارٖا عٓز طًبٗا َع االستؿاظ بٓغخ َٓٗا.
َار - )9( ٠يسا ظٗض بعز ايتعٝا إٔ ايعاٌَ قزّ بٝاْات أ ٚيقضاصات أ ٚتٛصٝات أ ٚؽٗارات غلري
صللشٝش ١تتدللش يدللضا٤ات َغللا٤يت٘ ٚتعتللرب يف ٖللشا ايؾللإٔ ناؾلل ١ايبٝاْللات
ٚايٛثا٥ل ٚاملغتٓزات دٖٛض ١ٜيف ايتعٝا .
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ايؿصٌ ايجايح :عكلللز ايعُللللٌ
َارٜ - )10 ( ٠تِ تؾػ ٌٝايعاٌَ ٛدب عكز عٌُ حيضص َٔ أصبع ْغخ يًك ٣ٛايعاًَ ١ايٛطٓ١ٝ
ٚث خ ْغخ يًك ٣ٛايعاًَ ١ايٛاؾز ٠بايًػ ١ايعضب ، ١ٝتغًِ يسزاُٖا يًعاٌَ ٚتٛرع
األخض ٣يف ًَـ خزَت٘ يز ٣املٓؾأْٚ ٠غد ١يٛطاص ٠ايك ٣ٛايعاًَْٚ ١غد ١هل١٦ٝ
ايتأَٓٝات االدتُاعٚ ، ١ٝيسا نإ قضصا بػري ايًػ ١ايعضب ١ٝتضؾل ب٘ ْغد ١عً٢
األقٌ قضص ٠بايعضبٜ ١ٝعتُزٖا طضؾا ايعكز  ،ؾإسا نإ ايعاٌَ ال ٜعضف ايكضا٠٤
ٚايهتاب ١أ ٚغري ًَِ بًػ ١ايعكز ؾٝذب إٔ ٜتِ ايتصزٜل عً ٢ايعكز َٔ قبٌ ٚطاص٠
ايك ٣ٛايعاًَٚ ، ١يف نٌ األسٛاٍ جيب إٔ ٜتطُٔ ايعكز َا ْصت عً ٘ٝأسهاّ املار٠
( َٔ )23قاْ ٕٛايعٌُ.
َارٜ - )11( ٠عترب عكز ايعٌُ عاصٜا َٓٚتذا ؾُٝع اآلثاص املرتتب ١عً َٔ ٘ٝتاصٜخ َباؽض٠
ايعاٌَ ايؿعً ١ٝيًعٌُ َا مل ٜتؿل يف ايعكز عًَٛ ٢عز آخض.
َار - )12( ٠يف ساالت ايطضٚص ٠جيٛط تهًٝـ ايعاٌَ ايعُاْ ٞبعٌُ خيتًـ اخت ؾا
دٖٛضٜا عٔ ا يعٌُ املتؿل عً ، ٘ٝعً ٢إٔ ٜه ٕٛسيو بصؿَ ١ؤقتٚ ١ملز ٠ال
تظٜز عٔ  ّٜٛ 15يف ايغٓٚ ،١عً ٢إٔ تتدش اإلدضا٤ات اي طَ ١يف ؽلإٔ تػٝري
املٗلللٓ ١يف تضخٝص ايعٌُ سا ٜكتط ٞاألَض سيو بايٓغب ١يًعاٌَ األدٓيب.
َار - )13( ٠ال ٜعترب ايعاٌَ ايشٜ ٟغتدزّ يز ٣املٓؾأٚ ٠ؾكا يًُٛار ايغابك ١ؼت االختباص َا
مل ٜٓص يف عكز ٙصضاس ١عً ٢سيو ٚ ،ؼزر َز ٠االختباص يف عكز عًُ٘ بصٛص٠
ٚاضش ١بؾضط أال تتذاٚط ث ث ١أؽٗض بايٓغب ١يًعُاٍ املعٓٝا بأدٛص ؽٗضٚ ١ٜؽٗضا
ٚاسزا بايٓغب ١يًعُاٍ اآلخضٚ ، ٜٔال جيٛط تعٝا ايعاٌَ ؼت االختباص ألنجض َٔ
َضٚ ٠اسزٚ ، ٠تزخٌ ؾرت ٠االختباص يسا ادتاطٖا ايعاٌَ َز ٠خزَت٘ ايؿعً.١ٝ
َار - )14( ٠جيٛط يًُٓؾأ ٠أ ٚايعاٌَ يْٗا ٤ايعكز خ ٍ ؾرت ٠االختباص بغبب عزّ امل ١ُ٥
ٚسيو بعز يخطاص ايطضف اآلخض بغبع ١أٜاّ عً ٢األقٌ.
َار - )15( ٠جيٛط ْكٌ ايعاٌَ َٔ َكض عًُ٘ األصً ٞيم َهإ آخض ٜكتط ٞتػٝري قٌ
يقاَت٘ يسا نإ َٔ ؽإٔ ٖشا ايٓكٌ إٔ ال ًٜشل بايعاٌَ ضضصا دغُٝا ٚنإ
ي٘ عبب َؾضٚع تكتط ٘ٝطبٝع ١ايعٌُ.
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ايؿصٌ ايضابع :ايتزصٜلللللللب
َار )16( ٠لل عتبشٍ املٓؾأ ٠نٌ َا ميهٔ يتزصٜب ايعُاٍ يف نٌ املغتٜٛات ٚؾكا ملتطًبات
ايعٌُ ٚيف سزٚر املٛاصر املتاسٚ ،١جيب عً ٢ايعاٌَ االيتشام بأ ٟرٚص٠
تزصٜبٜ ١ٝتِ تٛؾريٖا ي٘.
َارٜ - )17( ٠تِ تزصٜب ايعُاٍ تزصٜبا رٚصٜا ٚؾٓٝا ٚؾل ايرباَر اييت تعز يف ٖشا ايصزر
بٗزف ػزٜز ٚتطٜٛض َٗاصاتِٗ ٚتَُٓ ١ٝعاصؾِٗ.
َارٜ - )18( ٠غتُض صضف أدض ايعاٌَ طٛاٍ ؾرت ٠ايتزصٜب أ ٚاالبتعاخ.
َار - )19( ٠تتشٌُ املٓؾأ ٠تهايٝـ ايتزصٜب ٚايزصاعٚ ١تؤَٔ تشانض ايغؿض يف ايشٖاب
ٚايعٛر ٠نُا تؤَٔ ٚعا ٌ٥املعٝؾَ َٔ ١أنٌ َٚغهٔ ٚسيو ٚؾل ايكٛاعز
اييت تكضصٖا يف ٖشا ايؾإٔ.
َار - )20( ٠جيٛط يًُٓؾأ ٠إٔ تٓٗ ٞتزصٜب أ ٚرصاع ١ايعاٌَ  ٚإٔ ؼًُ٘ ناؾ ١ايٓؿكات
اييت صضؾتٗا عً ٘ٝيف عب ٌٝسيوٚ ،سيو يف اؿاالت اآلت:١ٝ
أ .يسا ثبت يف ايتكاصٜض ايصارص ٠عٔ اؾٗ ١اييت تتٛم تزصٜغ٘ أ ٚتزصٜب٘ أْ٘ غري
دار يف سيو.
ب .يسا قضص ايعاٌَ يْٗا ٤ايتزصٜب أ ٚايزصاع ١قبٌ املٛعز احملزر يشيو ر ٕٚعشص
َكب.ٍٛ

7

ايؿصٌ اـاَػ :األدللللللللٛص
َارٜ - )21( ٠غتدزّ ايعُلاٍ عًلٚ ٢ظلا٥ـ سات أ لاَٛٚ ٤اصلؿات َعٓٝلٚ ١حيصلٌ ايعاَلٌ
عً ٢األدض املتؿل عً ٘ٝيف عكز ايعٌُ.
َار - )22( ٠تزؾع أدٛص ايعُاٍ بايعًُ ١ايض  ١ٝيًب ر بتاصٜخ  َٔ ....نٌ ؽٗض ٚسيو عٔ
طضٜل املصاصف احملً ١ٝاملعتُز ، ٠عًل ٢أال ٜتذلاٚط تلأخري تغلً ِٝايضاتلب علٔ
عبع ١أٜاّ َٔ تاصٜخ اعتشكاق٘ٚ ،جيٛط بكضاص َٔ ايٛطٜض صضف األدٛص قبٌ
املٛعز احملزر هلا ٓاعب ١األعٝار ايٛطٓٚ ١ٝايض ١ٝ
َار - )23( ٠يسا صارف  ّٜٛايزؾع  ّٜٛايضاس ١األعبٛع ١ٝأ ٚعطً ١ص ٜ ١ٝتِ ايزؾع يف
 ّٜٛايعٌُ ايغابل.
َار - )24( ٠ال جيٛط صضف أَ ٟبًؼ بصؿ ١أدض أَ ٚهاؾأ ٠أ ٚأتعاب أَ ٚا يم سيو يال بٓا ً ٤عًل٢
قضاص َهتٛب َٔ اإلراص ٠أ ٚطبكا يًكٛاعز اييت تطعٗا املٓؾأ.٠
َار - )25( ٠يًعاٌَ اؿل يف أدض ٙايؾاٌَ خ ٍ ايعط ت ٚاملٓاعبات ايليت ٜصلزص بتشزٜلزٖا
قضاص َٔ ٚطاص ٠ايكل ٣ٛايعاًَلٚ ، ١يسا ٚقلع ٜل ّٛايعطًل ١ايض ٝل ١يف ٜل ّٛايضاسل١
األعللبٛع ١ٝاملكللضصٜ ٠عللٛض عٓٗللا بٝلل ّٛآخللض  ،أَللا يسا ٚقعللت ايعطًلل ١ايض ٝلل١
ضُٔ َز ٠اإلداط ٠ايغٓ ١ٜٛؾإ ايعاٌَ ال ٜغتشل أ ٟتعٜٛض عٓٗا.

ايعٌُ اإلضايف :
َار - )26( ٠جيٛط يًُٓؾأ ٠إٔ تطايب ايعاٌَ بايعُلٌ يغلاعات يضلاؾ ١ٝيسا ٚاؾلل عًل ٢سيلو
نتابٜٚ ١عترب عُ يضاؾٝا نٌ عٌُ ٜهًلـ بل٘ ايعاَلٌ بعلز علاعات ايلزٚاّ
ايعار ١ٜأ ٚيف أٜاّ األعٝار ٚايعط ت.
َارٜ - )27(٠تِ تهًٝـ ايعاٌَ بايعٌُ اإلضايف نتابٝلا َلٔ اؾٗل ١املغلؤٚي ١يف املٓؾلأٜ ٠لبا
ؾ ٘ٝعزر ايغلاعات اإلضلاؾ ١ٝايليت ٜعًُلٗا ايعاَلٌ املهًلـ ٚعلزر األٜلاّ اي طَل١
يشيو ،عً ٢إٔ ال ٜظٜز فُٛع علاعات ايعُلٌ ايؿعًٝلٚ ١اإلضلاؾ ١ٝعًل)12( ٢
اثٓيت عؾض ٠عاع ١يف ايٚ .ّٛٝتغًِ يًعاٌَ ْغد َٔ ١نتاب ايتهًٝـٚ ،جيٛط
يصاسب ايعٌُ عزّ ايتكٝز بغاعات ايعُلٌ ايؿعًٝلٚ ١ؾلل امللارتا ()69(ٚ )68
َٔ قاْ ٕٛايعٌُ ٚسيو يف اؿاالت اآلت:١ٝ
أ -أعُلللاٍ اؾلللضر ايغلللٓٚ ٟٛيعلللزار املٝظاْٝلللٚ ١ايتصلللؿٚ ١ٝقؿلللٌ اؿغلللابات
ٚاالعتعزار يًبٝع بأمثإ َٓدؿطٜٚ ، ١ؾرتط يف ٖش ٙاؿاي ١أال ٜظٜلز علزر
األٜاّ اييت ٜؾتػٌ ؾٗٝا ايعاٌَ أنجض َٔ املز ٠املكلضص ٠يًعُلٌ ايٝل َٞٛعًل٢
مخ غ ١عؾلض َٜٛلا يف ايغلَٓ ١لا مل تلضخص ايلزا٥ض ٠املدتصلٚ ١طاص ٠ايكل٣ٛ
ايعاًَ ١زر أط.ٍٛ
ب -يسا نإ ايعٌُ ملٓع ٚقٛع سارخ أ ٚيصل ح َلا ْؾلأ عٓل٘ أ ٚيلت يف خغلاص٠
قكك ١ملٛار قابً ١يًتًـ.
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ت -يسا نإ ايتؾػ ٌٝبكصز َٛادٗ ١ضػط غري عار.ٟ
خٜٚ -ؾللرتط يف اؿللايتا األخريتللا يب ل ؽ ايللزا٥ض ٠املدتصلل ١بللٛطاص ٠ايكلل٣ٛ
ايعاًَلل ١خ ل ٍ أصبللع ٚعؾللض ٜٔعللاع ١ببٝللإ اؿايلل ١ايطاص٥لل ١أ ٚايتؾللػٌٝ
اإلضايف ٚاملز ٠اي طَ ١إلمتاّ ايعٌُ.
ز -األعٝار ٚاملٛاعِ ٚاملٓاعبات ٚاألعُاٍ امل ١ٝ ٛاييت ؼزر بكلضاص َلٔ ٚطٜلض
ايك ٣ٛايعاًَ.١
َار - )28( ٠ميٓح ايعاٌَ يف اؿاالت املٓصٛص عًٗٝلا يف امللار ٠ايغلابك ١أدلضا يضلاؾٝا
ٜٛاط ٟأدض ٙقغٛبا ٚؾكلا يغلاعات ايعُلٌ اإلضلاؾَ ١ٝطلاؾا ييٝل٘ % 25
عٔ عاعات ايعٌُ ايٓٗاص % 50 ٚ ، ١ٜعٔ عاعات ايعٌُ ايًًٝٝل ، ١ؾلإسا ٚقلع
ايعٌُ يف  ّٜٛايضاس ١األعبٛع ١ٝأ ٚيف اإلداطات ايض  ١ٝاعتشل أدض ٖلشا
ايَ ّٛٝطاعؿا َا مل ميٓح َٜٛا آخض عٛضا عٓ٘ باالتؿام َع ايعاٌَ.
َار - )29( ٠تزؾع املٓؾأ ٠يًعاٌَ عٔ علاعات ايعُلٌ اإلضلاؾ ١ٝأدلضا يضلاؾٝا ٚؾلل َلا ْصلت
عً ٘ٝاملارتا ( َٔ )73( ،)70قاْ ٕٛايعٌُ ايعُاْ ٞصقِ ٚ ّ2003/35تعز ٜت٘.
َارٜ - )30( ٠ه ٕٛتؾػ ٌٝايعاٌَ عاعات يضاؾ ١ٝيطضٚصات ايعٌُ ٚبصؿَ ١ؤقت.١
َللار - )31( ٠يف سللاالت بكللا ٤ايعاَللٌ يف املٓللادِ ٚاحملللادض يف أَللانٔ ايعُللٌ أنجللض َللٔ مثللإ
عللاعات ملٓللع ٚقللٛع سللارخ أ  ٚت ل يف خطللض أ ٚيص ل ح َللا ٜٓؾللأ عللٔ سيللو أٚ
يًتذٗٝظات أ ٚيًصٝاْ ١ؾاْ٘ ميٓح أدضا يضاؾٝا ٜٛاط ٟأدض ٙايشٜ ٟغتشك٘ علٔ
ايغاعات اإلضاؾَ ١ٝطاؾا يي % 50 ٘ٝعًل ٢األقلٌ يسا نلإ ايعُلٌ بعلز ايغلاع١
ايغارع ١صلباسا  %100ٚيسا نلإ ايعُلٌ بعلز ايغلاع ١ايغارعلَ ١غلا٤ا  ،أَلا يسا
نإ ايعٌُ يف أٜاّ ايضاس ١األعبٛع ١ٝأ ٚاإلداطات ايض  ١ٝؾٝصضف عٔ نلٌ
عاعَ ١بًػا ٜٛاط ٟاألدض ايشٜ ٟغتشك٘ َطاؾا ييٚ % 100 ٘ٝسيلو غل ف أدلض
اي ّٛٝسات٘ .
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ايؿصٌ ايغارؼ :تكاصٜلللللض األرا٤
َار - )32( ٠تعز املٓؾأ ٠تكاصٜض عٔ األرا ٤بصؿ ١رٚصٜل ١ؾُٝلع ايعلاًَا تتطلُٔ ايعٓاصلض
ايتاي: ١ٝ
 .1املكزص ٠عً ٢ايعٌُ ٚرصد ١يتكاْ٘ ( ايهؿا.) ٠٤
 .2عًٛى ايعاٌَ َٚز ٣تعاَ ْ٘ٚع صؤعاٚ ٘٥طَ ٚ ٘٥عُ  ٤املٓؾأ.٠
 .3املٛاظب.١
َ .4ز ٣تكٝز ايعاٌَ بتعًُٝات املٓؾأ.٠

َار - )33( ٠تعز املٓؾ أ ٠تكضٜضا عٔ أرا ٤ايكل ٣ٛايعاًَل ١نلٌ علاّٚ ،سيلو عضؾل١
املغؤ ٍٚاملباؽض عً ٢إٔ ٜعتُز َٔ املزٜض ايعاّ علز أقصل ٢عًلْٗ ٢اٜل١
ايعاّ.
َارٜ - )34( ٠ك ِٝأرا ٤ايعاٌَ يف ايتكضٜض بأسز ايتكزٜضات اآلت: ١ٝ
ممتاط

دٝز دزا

دٝز

َكبٍٛ

ضعٝـ

َار - )35( ٠خيطض ايعاٌَ بصٛص َٔ ٠ايتكضٜلض ؾلٛص اعتُلارٚ ٙحيلل يًعاَلٌ إٔ ٜلتعًِ َلٔ
ايتكضٜض ٚؾكا يكٛاعز ايتعًِ.
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ايؿصٌ ايغابع :ايعللل ٚات ايزٚصٜلللل١
َار - )36( ٠ر ٕٚاإلخ ٍ بأَٝ ٟظ ٠أؾطٌ ته َ ٕٛكضص ٠يًعاٌَ ٜه ٕٛاؿز األرْ٢
يًع  ٠ٚايزٚص َٔ )% 3( ١ٜاألدض األعاعٜ ٞغلتشل يف األَ ٍٚلٔ ٜٓلاٜض
َٔ نٌ عاّ.
َارٜ - )37( ٠ؾرتط العتشكام ايعاٌَ ايع  ٠ٚايزٚص ١ٜاآلت:ٞ
 .1أال تكٌ َز ٠خزَت٘ عٔ ( )6عت ١أؽٗض يز ٣صاسب ايعٌُ.
ٚ .2أال ٜه ٕٛقز سصٌ عً ٢تكزٜض (ضعٝـ) يف تكضٜض األرا ٤ايغٓ.ٟٛ
َار - )38( ٠جيٛط إلراص ٠املٓؾأَٓ ٠ح ايعاٌَ ع  ٠ٚاعتجٓاٚ ١ٝ٥ؾكا يًطٛابط اييت
تطعٗا يف ٖشا ايؾإٔ .

ايؿصٌ ايجأَ :ايرتقٝلللللللللات
َارٜ - )39( ٠ه ٕٛايعاٌَ أٖ يًرتق ١ٝيم ٚظٝؿ ١أعًَ ٢ت ٢تٛاؾضت ؾ ٘ٝايؾضٚط ايتاي: ١ٝ
أٚ .دٛر ايؾاغض يف ايٛظٝؿ ١األعً.٢
ب .تٛاؾض َؤٖ ت ؽػٌ ايٛظٝؿ ١املضؽح يًرتق ١ٝييٗٝا.
ز .سصٛي٘ عً ٢تكضٜض رٚصٜ ٟؤًٖ٘ يًرتق. ١ٝ
َار - )40( ٠جيٛط إلراص ٠املٓؾأَٓ ٠ح ايعاٌَ تضق ١ٝاعتجٓاٚ ١ٝ٥ؾكا يًطٛابط ايليت تطلعٗا يف
ٖشا ايؾإٔ.
َللار - )41( ٠يسا تللٛاؾضت ؽللضٚط ايرتقٝلل ١يٛظٝؿلل ١أعًلل ٢يف أنجللض َللٔ عاَللٌ ؾللإ املؿاضللً١
يًرتق ١ٝته ٕٛناآلت: ٞ
 .1اؿاصٌ عً ٢تكزٜض أعً.٢
 .2اؿاصٌ عً ٢ؽٗارات عًُ ١ٝأعً.٢
 .3اؿاصٌ عً ٢رٚصات تزصٜب ١ٝأنجض.
 .4األقزَ.١ٝ
 .5األنرب عٓا.
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ايؿصٌ ايتاعع  :ؾ٦ات األدٛص ٚايع ٚات ٚايبزالت ٚؾل
ايكضاص ايٛطاص ٟصقِ ّ2011 /77
ايٛظٝؿ /١املٗٓ١

األدض األعاعٞ

ايع ٚات ٚايبزالت
أخض٣
ْكٌ
عهٔ

اجملُٛع

َ سع:١ؾ٦ات األدٛص ٚايع ٚات ٚايبزالت املشنٛص ٠أع  ٙمتجلٌ بزاٜلَ ١ضبلٛط األدلض باملٓؾلأ٠
 ٚيف ساٍ تعاصضٗا َع عكز ايعٌُ ٜطبل َلا ٖل ٛأؾطلٌ يًعاَلٌ عًل ٢اعتبلاص إٔ اي ٥شل١
َتتُ ١يعكز ايعٌُ نُا ميهٔ يًُٓؾأ ٠تعز ٌٜاألدٛص ا ٖ ٛأنجض ؾا٥ز ٠يًعاَلٌ َلع
األخش بعا االعتباص صؾع األدض األعاعٚ ٞؾكا يًكضاص ايٛطاص ٟصقِ ٚ 2011/77عزّ املغاؼ
بع ٚات ايعاًَا ايغابك ١يًكضاص.
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ايؿصٌ ايعاؽض:االْتلللزاب ٚايبللللزالت
َار - )42( ٠يسا اْتزب ايعاٌَ ألرا ٤عٌُ خاصز َكلض عًُل٘ علٛا ٤راخلٌ ايغلًطٓ ١أ ٚخاصدٗلا
ٜعاٌَ ناألت: ٞ
أ .تؤَٔ ي٘ ٚع ١ًٝايٓكلٌ اي طَلَ ١لٔ َكلض عًُل٘ يم َهلإ َُٗل ١ايعُلٌ
ٚايعهػ َا مل ٜتِ صضف َكابٌ ٚع ١ًٝايٓكٌ ٛاؾك ١ايعاٌَ.
بٜ .صضف ي٘ بزٍ َُٗل ١عُلٌ ٚ ،ؼلزر قُٝلٖ ١لشا ايبلزٍ سغلب رصدل١
ايعاٌَ ٚؾكا يًؿ٦ات ٚايطٛابط اييت تطعٗا املٓؾأ ٠يف ٖشا ايؾإٔ.
ز .تك ّٛاملٓؾأ ٠بتشٌُ تهايٝـ ايغهٔ ٚايطعاّ ٚايتٓك ت ايزاخًٝلَٚ ١لا يم
سيو.
َار - )43( ٠ؼغب ايٓؿكات املؾاص ييٗٝا يف املار ٠ايغابكَ ١لٔ ٚقلت َػلارص ٠ايعاَلٌ ملكلض عًُل٘
يم ٚقت عٛرت٘ ٚؾل املز ٠احملزر ٠ي٘ َٔ قبٌ املٓؾأ.٠
َار - )44( ٠يف ساي ١عزّ تٛؾري عٝاص ٠يألعُاٍ اييت ٜك ّٛبٗا ايعاَلٌ خلاصز املٓؾلأ ، ٠جيلب إٔ
ٜصضف يل٘ بلزٍ ْكلزَٓ ٟاعلب ْعلري اعلتدزاَ٘ علٝاصت٘ اـاصل ١أ ٚعلٝاصات
األدض ٠ألراٖ ٤ش ٙاألعُاٍ.
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ايؿصٌ اؿار ٟعؾض:أٜللللاّ ٚعاعللللات ايعُلٌ ٚايلضاس١
َار - )45( ٠ال جيٛط تؾػ ٌٝايعاٌَ أنجض َٔ تغع عاعات يف اي ّٛٝايٛاسز ٚعز
أقص 45 ٢عاع ١عٌُ يف األعب ٛع عًل ٢إٔ تتدًًلٗا عًل ٢األقلٌ ْصلـ
عاع ١يتٓا ٍٚايطعاّ ٚايضاسٜٚ .١ه ٕٛاؿز األقص ٢يغاعات ايعٌُ يف
ؽللٗض صَطللإ عللت عللاعات يف ايٝلل ّٛأ 30 ٚعللاع ١يف األعللبٛعٚ ،سيللو
بايٓغب ١يم ايعُاٍ املغًُا ٚجيٛط بكضاص َٔ ايٛطٜض ؼزٜلز َٛاعٝلز
عاعات ايعٌُ.
َار - )46( ٠عً ٢صاسب ايعٌُ إٔ ٜطع عً ٢األبٛاب ايضٝ٥غ ١ٝاييت ٜغتعًُٗا
ايعاٌَ يف ايزخٚ ٍٛيف أَانٔ ظاٖض ٠باملٓؾأ ٠دزٚالً ٜبا ؾ ٘ٝعاعات
ايعٌُ ٚؾرتات ايضاس ١املكضصَٛٚ ٠اعٝز ايضاس ١األعبٛعٚ ، ١ٝتضعٌ
صٛصٖ َٔ ٠شا اؾزٚ ٍٚبأ ٟتعزٜ ٌٜطضأ عً ٘ٝيم ايزا٥ض ٠املدتص.١

ايؿصٌ ايجاْ ٞعؾض:قٛاعللز اؿطلٛص ٚاالْصلضاف ٚايتؿتٝللؿ
َار - )47( ٠حيٌُ نٌ عاٌَ بطاقت٘ ايصارص َٔ ٠املٓؾأٚ ٠ال ٜغلُح يل٘ بلزخ ٍٛاملٓؾلأ ٠يال
يسا نإ ساَ هلا.
َارٜ - )48( ٠ه ٕٛرخ ٍٛايعُاٍ يم َٛاقع عًُِٗ ٚاْصضاؾِٗ َٓٗا َٔ األَلانٔ املدصصل١
يشيو.
َار - )49( ٠عً ٢ايعاَلٌ إٔ ٜجبلت سطلٛصٚ ٙاْصلضاؾ٘ كتطل ٢ايٓعلاّ املعُل ٍٛبل٘ يف
املٓؾأٚ ٠ايشٜ ٟعز هلشا ايػضض.
َار - )50( ٠عً ٢ايعاٌَ االَتجاٍ يًتؿتٝؿ َت ٢طًب َٓ٘ سيو.
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ايؿصٌ ايجايح عؾض :اإلدلللللاطات
َار - )51(٠يًعاٌَ اؿل يف يداط ٠علٓ ١ٜٛبلأدض ؽلاٌَ ال تكلٌ علٔ ث ثلا َٜٛلا
ٜٚتُتع ايعاٌَ باإلداط ٠سغب َكتطٝات َصًش ١ايعٌُٚ ،ال جيٛط ي٘
ايكٝاّ باإلداط ٠االعتٝار ١ٜقبلٌ اْكطلا ٤علت ١أؽلٗض عًل ٢األقلٌ َلٔ
تاصٜخ ايتشاق٘ بايعٌُ يز ٣صاسب ايعٌُ.
َللار - )52( ٠جيللٛط االتؿللام يف عكللز ايعُللٌ عًلل ٢يدللاط ٠عللٓ ١ٜٛتظٜللز عًللَ ٢للا ٚصر يف املللار٠
ايغابك.١
َار - )53( ٠ؼزر املٓؾأَٛ ٠اعٝز متتع ايعُاٍ بإداطاتِٗ ايغٓٚ ١ٜٛؾل َكتطٝات ايعٌُ َع
األخش بعا االعتباص صغب ١ايعاٌَ يف ؼزٜز َٝعلار يداطتل٘ نًُلا أَهلٔ سيلو
ٚ،ال جيٛط ايكٝاّ باإلداط ٠يال بعز اؿص ٍٛعًل ٢تصلضٜح نتلابَ ٞلٔ اإلراص، ٠
ٜٚصح يًُٓؾ أ ٠ػظ ١٥اإلدلاطٚ ٠ؾكلا ملكتطلٝات ايعُلٌ بٓلا ً ٤عًل ٢أَلض اإلراص، ٠
ٚميهٔ تأد ٌٝيعطا ٤ايعاٌَ اإلداط ٠ايغٓ ١ٜٛيم عٓٚ ١اسز ٠تاي.١ٝ
َارٜٛ - )54( ٠قع ايعاٌَ عٓز قٝاَ٘ باإلداط ٠يقضاصا ٜٛضح ؾ ٘ٝتاصٜخ بلز ٤اإلدلاطٚ ٠عٓلٛإ
املهإ ايشٜ ٟكط ٞؾ ٘ٝيداطت٘.
َار - )55( ٠تزؾع املٓؾأ ٠يًعاٌَ أدض ٙعٔ َز ٠اإلداط ٠ايغَٓ ١ٜٛكزَا عٓز ايكٝاّ بٗلا ٚؾلل
آخض أدض ٜتكاضا.ٙ
َارٜ - )56( ٠غتشل ايعاٌَ أدض ٙعٔ أٜاّ اإلداط ٠املغتشك ١يسا تضى ايعٌُ قبٌ متتعل٘ بٗلا
ٚسيو بايٓغب ١يًُز ٠اييت مل حيصٌ عً ٢يداطت٘ عٓٗا ٜٚ ،تدلش آخلض أدلض نلإ
ٜتكاضا ٙايعاٌَ أعاعا الستغاب َكابٌ أدض ٖش ٙاإلداطات.
َار - )57( ٠جيلٛط يًُٓؾلأٛ ٠اؾكل ١ايعاَلٌ اعلتزعاَ ٙ٤لٔ يداطتل٘ ايغلَٓ ١ٜٛتل ٢اقتطلت
ظضٚف ايعٌُ سيو عً ٢إٔ تتشٌُ املٓؾأ ٠يف ٖش ٙاؿايْ ١ؿكات اْتكلاٍ ايعاَلٌ
َللٔ اؾٗلل ١ايلليت ٜكطلل ٞؾٗٝللا يداطتلل٘ يم َكللض عًُلل٘  ٚيعارتلل٘ يم تًللو اؾٗلل١
يكطا ٤املز ٠املتبك َٔ ١ٝاإلداط ٠بعز اْتٗا ٤املُٗ ١اييت أعتزع َٔ ٞأدًٗا.
َار - )58( ٠حيضّ ايعاٌَ َٔ أدض ٙعٔ َز ٠اإلداط ٠أٜ ٚغرتر َا أر َٔ ٣أدلض عٓٗلا يسا ثبلت
اؽتػاي٘ خ ٍ اإلداط ٠ؿغاب صاسب عٌُ آخض.
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يداطات األعلٝار ٚاملٓاعبات :
َار - )59( ٠يًعاٌَ اؿل يف يداط ٠بأدض ؽاٌَ يف األعٝار ٚاملٓاعلبات ايليت ٜصلزص بتشزٜلزٖا
قضاص َٔ ٚطٜض ايك ٣ٛايعاًَ.١
َار - )60( ٠يسا ٚقع  ّٜٛايعطً ١ايض  ١ٝيف  ّٜٛايضاس ١األعبٛع ١ٝاملكضصٜ ٠عٛض عٓ٘
ب ّٛٝآخض.
َار - )61( ٠يسا تطًبت ساد ١ايعٌُ تؾػ ٌٝايعاٌَ خ ٍ ؾرت ٠ايعط ت ايض  ١ٝتٛد٘ يي٘ٝ
املٓؾأ ٠خطابلا بلشيو قبلٌ َٛعلز ايعطًلٚ ، ١ال ٜهًلـ بعُلٌ يضلايف يف عٝلزٜٔ
َتٛايٝا بٓؿػ ايعاّ.

اإلدلاط ٠اـاص: ١
َار - )62( ٠حيل يًعاٌَ اؿص ٍٛعً ٢يداط ٠بأدض ؽاٌَ يف اؿاالت ايتاي: ١ٝ
 .1ث ث ١أٜاّ يف ساي ١طٚاد٘ ٚ ،ال تعط ٢ي٘ أنجض َٔ َض ٠طٛاٍ َز ٠خزَت٘.
 .2ث ث ١أٜاّ يف سايٚ ١ؾا ٠االبٔ أ ٚاالبٓ ١أ ٚاألب أ ٚاألّ أ ٚايظٚد ١أ ٚاؾز أ ٚاؾز٠
أ ٚاألذ أ ٚاألخت .
َٜٛ .3إ يف سايٚ ١ؾا ٠ايعِ أ ٚايعُ ١أ ٚاـاٍ أ ٚاـاي.١
 .4مخغ ١عؾض َٜٛا ألرا ٤ؾضٜط ١اؿر َضٚ ٠اسز ٠طٛاٍ َز ٠خزَت٘ ؽضٜط١
إٔ ٜه ٕٛايعاٌَ قز أَطَ ٢ز ٠عَٓ ١تصً ١يف خزَ ١صاسب ايعٌُ.
 .5مخغ ١عؾض َٜٛا يف ايغٓ ١ألرا ٤االَتشإ ٚسيو بايٓغب ١يم ايعاٌَ ايعُاْٞ
املٓتغب يًزصاع ١بإسز ٣املزاصؼ أ ٚاملعاٖز أ ٚايهًٝات أ ٚاؾاَعات.
َ .6اٚ ١٥ث ثَٜٛ ٕٛا بايٓغب ١يم ايظٚد ١املغًُ ١ايعاًَ ١يف سايٚ ١ؾا ٠طٚدٗا.
ٚيًُٓؾأ ٠اؿل يف طًب ايٛثا٥ل اييت تؤٜز ٖش ٙاؿاالت املشنٛص. ٠
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اإلداط ٠ايطلللاص: ١٥
َار - )63( ٠يًعاٌَ اؿل اداط ٠طاص ١٥بأدض ؽاٌَ ملز )6( ٠عت ١اٜاّ طٛاٍ ايغٓ١
ٚؾكا يًؾضٚط اآلت:١ٝ
1ل إ ٜه ٕٛاْكطاع ايعاٌَ عٔ ايعٌُ بغبب قٗض ٟخاصز عٔ اصارت٘ مل
ٜهٔ ٜتٛقع٘ٚ ،ال ٜغتطٝع االب ؽ عٓ٘ َغبكا يًتصضٜح ي٘ باالْكطاع
عٔ ايعٌُ.
2ل اال تتذاٚط االداط ٠ايطاصَٜٛ ١٥ا يف نٌ َض َٔ ٠اٜاّ االْكطاع
عٔ ايعٌُ.
3ل تكز ِٜايعاٌَ َا ٜجبت سزٚخ ايغبب ايطاصئ ايش ٟأر ٣ام
اْكطاع٘ عٔ ايعٌُ َت ٢نإ سيو ممهٓا.
4ل اب ؽ صاسب ايعٌُ بايعضف ايطاصئ ؾٛص ٚقٛع٘.
َار ٚ - )64( ٠يصاسب ايعٌُ تكزٜض ايغبب ايطاصئ ا ي٘ َٔ عًط ١يف اراص٠
ٚتٛد ٘ٝايعاٌَ

اإلدلاط ٠املضضٝل: ١

َارَ - )64( ٠ع َضاعا ٠أسهاّ قاْ ٕٛايتأَٓٝات االدتُاع ١ٝيًعاٌَ ايشٜ ٟجبت َضض٘ اؿلل
يف يدللاطَ ٠ضضلل ١ٝال تتذللاٚط يف فُٛعٗللا عؾللض ٠أعللابٝع خل ٍ ايغللٓ ١ايٛاسللز٠
عٛا ٤ناْت َٓؿصً ١أّ َتصًٚ ١متٓح عً ٢ايٓش ٛاآلت: ٞ
لل األعبٛعإ األٚ ٍٚايجاْ ٞبأدض ؽاٌَ.
لل األعبٛعإ ايجايح ٚايضابع بج ث ١أصباع األدض ايؾاٌَ.
لل األعبٛعإ اـاَػ ٚايغارؼ بٓصـ األدض ايؾاٌَ.
لل األعابٝع َٔ ايغابع يم ايعاؽض بضبع األدض ايؾاٌَ.
ٚيًعاَلٌ امللضٜض إٔ ٜغلتٓؿش صصلٝزَ ٙلٔ اإلدلاطات ايغلٓ ١ٜٛيم داْلب َلا
ٜغتشك٘ َٔ يداطَ ٠ضض.١ٝ

َار - )65( ٠متٓح املضأ ٠ايعاًَ ١يداط ٠خاص ١يتػط ١ٝؾرتَ ٠ا قبٌ ٚبعز ايٛالر،٠
ٚسيو ملز ٠مخغا َٜٛا بضاتب ؽاٌَ ٚ ،ا ال ٜظٜز عً ٢ث خ َلضات
طٛاٍ َز ٠اـزَ ١يلز ٣صلاسب ايعُلٌ ٚيف اؿلاالت ايليت تظٜلز علٔ
ايج خ ٜبك ٢االتؿام عًٗٝا َرتٚنا يًعاٌَ ٚصاسب ايعٌُ.
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ايؿصٌ ايضابع عؾض:األَللٔ ايصٓلللاعٞ
َار )66( ٠ععٝا ؿُا ١ٜايعُاٍ َلٔ األخطلاص ٚاألَلضاض ايٓامجل ١علٔ ايعُلٌ تتدلش املٓؾلأ٠
ايتزابري اآلت: ١ٝ
أ .يصؽار ايعُاٍ داطض ايعٌُ ٚٚعلا ٌ٥ايٛقاٜلَٗٓ ١لا ٚايتعًُٝلات ايل طّ
اتباعٗا.
ب .تللزصٜب ايعللاًَا عًلل ٢اعللتدزاّ ٚعللا ٌ٥ايغل َٚ ١أرٚات ايٛقاٜلل ١ايلليت
تؤَٓٗا املٓؾأ.٠
ز .ايتجبت َٔ إٔ ته ٕٛاآلالت ٚايكطع ٚايعزر َضنبٚ ١قؿٛظ ١بأؾطلٌ
ؽضٚط ايغ َ.١
ر .سعض ايتزخا يف أَانٔ ايعٌُ.
ٖل .تأَا أدٗظ ٠إلطؿا ٤اؿضٜل ٚيعزار َٓاؾش يًٓذا ٠يف ساالت
ايطٛاصئ.
 .ٚت يف أْ ٟكص يف اهلٛا ٤ايٓك ٞأ ٚبط ٤ػزر.ٙ
ط .يبكا ٤أَانٔ ايعٌُ يف سايْ ١عاؾ ١تاََ ١ع تٛؾري املطٗضات.
ح .تٛؾري املٝا ٙايصاؿ ١يًؾضب قضٜب َٔ ١تٓا ٍٚايعُاٍ.
ط .تَٗ ١٦ٝهإ يتٓا ٍٚايطعاّ يف األسٛاٍ اييت ٜه ٕٛقعٛصا
ؾٗٝا عً ٢ايعُاٍ تٓا ٍٚايطعاّ يف أَانٔ ايعٌُ.
 .ٟيْؾا ٤أسٛاض يػغٌ األٜزَ ٟع تظٜٚزٖا باملٓعؿات.
ى .تٛؾري رٚصات َٝا ٙباملغت ٣ٛايصش ٞاملطًٛب.
ٍ .تٛؾري َغانٔ يًعُاٍ َ ٚ ١ُ٥باملغت ٣ٛاملطًٛب ٚسيو يف سايل ١تلٛؾري
خزَ ١ايغهٔ َٔ قبٌ املٓؾأ.٠
َار - )67( ٠تعا املٓؾأَ ٠ضاقبا ألعُاٍ األَٔ ايصٓاع ٞعً ٢إٔ ٜهَ ٕٛؤٖ يلشيو ٚؼلزر
اختصاصلات٘ ٚؾكلا ألسهلاّ املللار ٠اؿارٜل ١عؾلض َللٔ ال٥شل ١ايغل َٚ ١ايصللش١
املٗٓ ١ٝايصارص ٠بايكضاص ايٛطاص ٟصقِ .ّ2008/286
َار - )68( ٠عً ٢ايعاَلٌ االَتٓلاع علٔ أ ٟؾعلٌ ٜكصلز بل٘ َٓلع تٓؿٝلش ايتعًُٝلات أ ٚيعلا٠٤
اعتعُاٍ أ ٚيؿام ضضص أ ٚتًلـ بايٛعلا ٌ٥املٛضلٛع ١ؿُاٜلٚ ١عل َٚ ١صلش١
ايعُاٍ املؾتػًا َع٘ ٚ ،عً ٘ٝإٔ ٜغتدزّ ٚعا ٌ٥ايٛقاٜلٜٚ ١تعٗلز َلا عٛطتل٘
َٓٗا بعٓاٚ ١ٜإٔ ٜٓؿش ايتعًُٝات املٛضلٛع ١يًُشاؾعل ١عًل ٢صلشت٘ ٚٚقاٜتل٘
َٔ اإلصابات.
َار - )69(٠ئ ٜغُح بتؾػ ٌٝايعاَ ت يف األعُاٍ ايطاص ٠صشٝا ٚنشيو األعُاٍ ايؾلاق١
أ ٚغريٖا َٔ األعُاٍ اييت ؼزر بكضاص َٔ ٚطٜض ايك ٣ٛايعاًَ.١
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ايؿصٌ اـاَػ عؾض:يصابلات ايعُلٌ ٚاألَضاض املٗٓٝل١
َللار - )70( ٠عًلل ٢ايعاَللٌ ايللشٜ ٟصللاب بإصللاب ١عُللٌ أَ ٚللضض َٗ ل إٔ ٜبًللؼ املٓؾللأ ٠أٚ
َٓزٚبٗا ؾٛص اعتطاعت٘ ٚؾكا يًُار َٔ )11( ٠قاْ ٕٛيصابات ايعُلٌ ٚاألَلضاض
املٗٓ ١ٝصقِ ٚ 77/40سيو بايٓغب ١يًك ٣ٛايعاًَ ١ايٛاؾزٚ ، ٠أَا يًُٛاطٓا ؾٝتِ
سيو سغب َتطًبات املار َٔ )46( ٠قاْ ٕٛايتأَٓٝات االدتُاع ١ٝصقلِ 91 /72
ٚتعز ٜت٘.
َلار - )71( ٠بايٓغللب ١يًكل ٣ٛايعاًَلل ١ايٛاؾلز ٠تكلل ّٛاملٓؾللأ ٠بلاإلب ؽ عللٔ نلٌ يصللاب ١عُللٌ
خ ٍ أصبع ٚعؾض ٕٚعاع َٔ ١تاصٜخ ايعًِ بٛقٛعٗا يم اؾٗات املدتص ١املؾاص
ييٗٝللا باملللارَ )12( ٠للٔ قللاْ ٕٛيصللابات ايعُللٌ ٚاألَللضاض املٗٓٝلل ١صقللِ ، 76/40
ٚبايٓغللب ١يًعُللاْٝا ٜللتِ اإلخطللاص ٚؾكللا يًُللارَ )47( ٠للٔ قللاْ ٕٛايتأَٓٝللات
االدتُاع.١ٝ
َارٜ - )72( ٠طبل يف ؽإٔ يصابات ايعٌُ ٚاألَضاض املٗٓ ١ٝبايٓغب ١يًعُاٍ ايعُاْٝا أسهلاّ
ايباب اـاَػ َٔ قاْ ٕٛايتأَٓٝات االدتُاع.١ٝ
َللار - )73( ٠تللؤَٔ املٓؾللأ ٠يًعُللاٍ ٚعللا ٌ٥اإلعللعاف ايطبٝللٚ ١خظاْلل ١ي عللعاؾات ايطبٝلل١
ؼت ٟٛعً ٢نُٝات ناؾ َٔ ١ٝاألرٚ ١ٜٚاألصبطٚ ١املطٗضات ٚتٛؾري ٚعلاٌ٥
ايع ز ٚؾكا ملا تٓص عً ٘ٝاملار َٔ )33( ٠قاْ ٕٛايعٌُ صقِ .ّ2003/35
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ايؿصٌ ايغارؼ عؾض:ايٛادبلللللات
أٚال _ ٚادبات املٓؾأ: ٠
َار - )74(٠تًتظّ املٓؾأ ٠ا : ًٜٞ
أ .عزّ يرخاٍ أ ٟؽهٌ َٔ أؽهاٍ ايػؿ عً ٢ايعاٌَ ٚقت ايتعاقز ؾُٝا ٜتعًل بؾلضٚط
ايعٌُ.
ب .ايكٝاّ بهاؾ ١االيتظاَات اؾٖٛضٜل ١ػلا ٙايعاَلٌ طبكلا ألسهلاّ قلاْ ٕٛايعُلٌ ٚعكلز
ايعٌُ.
زَ .عاًَ ١عُاهلا بؾهٌ ال٥ل ٜربط اٖتُاَٗا بأسٛاهلِ َٚصاؿِٗ ٚاالَتٓاع عٔ نٌ
ق ٍٛأ ٚؾعٌ ميػ نضاَتِٗ أ ٚر.ِٜٗٓ
ر .حيعض عً ٢ايضؤعاَ ٤لٔ مجٝلع ايلزصدات اعلتدزاّ َضؤٚعل ِٗٝأ ٚايعُلاٍ اآلخلض ٜٔيف
تأر ١ٜخزَات خاص ١هلِ.
ٖل .حيعض عً ٢صاسب ايعٌُ أ َٔ ٚميجً٘ اصتهاب أَض كٌ باآلراب مل ٛايعاَلٌ أ ٚأسلز
أؾضار أعضت٘.
 .ٚحيعض عً ٢صاسب ايعٌُ أ َٔ ٚميجً٘ االعتزا ٤عً ٢ايعاٌَ.
ط .عٓز ايعًِ بٛدلٛر خطلض دغلٜٗ ِٝلزر عل َ ١ايعاَلٌ أ ٚصلشت٘ ٜلتِ اؽلاس ايتلزابري
املكضصٚ ٠اييت تؿضضٗا اؾٗات املدتص ١يف املٛعز احملزر هلا.
ح .إٔ تغللٌٗ ملللٛظؿٚ ٞطاص ٠ايكلل ٣ٛايعاًَلل ١نللٌ َُٗلل ١تتعًللل بللايتؿتٝؿ أ ٚاملضاقبلل١
ٚاإلؽللضاف عًلل ٢سغللٔ تطبٝللل أسهللاّ قللاْ ٕٛايعُللٌ ٚايًللٛا٥ح ٚايكللضاصات ايصللارص٠
كتطاٚ ، ٙإٔ تعط ٞيًغًطات املدتص ١مجٝع املعًَٛلات اي طَل ١ايليت تطًلب َٓٗلا
ؼكٝكا هلش ا ايػضض.
ط .يسا سطض ايعاٌَ ملظاٚي ١عًُ٘ يف ايؿرت ٠اي ١َٝٛٝاييت ًٜظَ٘ بٗا عكز ايعٌُ أ ٚأعًٔ أْل٘
َغتعز ملظاٚي ١عًُ٘ يف ٖش ٙايؿرتٚ ٠مل ميٓع٘ علٔ ايعُلٌ يال علبب صادلع يم املٓؾلأ٠
نإ ي٘ اؿل يف أدض سيو ايَ ، ّٛٝا مل ٜهٔ ٖشا املٓلع عكٛبلَ ١طبكلٚ ١ؾكلا يكلإْٛ
ايعٌُ أ ٚال٥ش ١اؾظا٤ات .
 .ٟتعٌُ املؤعغ ١أ ٚممجًٗا أ ٚأ ٟؽدص ي٘ عًط ١عً ٢ايعُاٍ عً ٢تؾزٜز املضاقب١
بعزّ رخ ٍٛأَ ١ٜار ٠قعٛص ٠قاْْٛا يم أَانٔ ايعٌُ  ،ؾُلٔ ٚدلزت يزٜل٘ تطبلل
عكلل٘ باإلضللاؾ ١يم ايعكٛبللات اؾظاٝ٥لل ١ايعكٛبللات ايتأرٜبٝلل ١املٓصللٛص عًٗٝللا يف ال٥شلل١
اؾظا٤ات.
ى .متها ايعُاٍ َٔ تهْ ٜٔٛكاب ١عُاي ١ٝهلِ ٚؾكا ألسهاّ ايباب ايتاعع َٔ قإْٛ
ايعٌُ ايعُاْ ٞايصارص باملضع ّٛايغلًطاْ ٞصقلِ ٚ ّ2003/35قلضاص َعلايٚ ٞطٜلض ايكل٣ٛ
ايعاًَ ١صقِ  ّ2010/ 59بٗزف صعا ١ٜصاؿِٗ ٚايزؾاع عٔ سكٛقِٗ املكلضص ٠قاْْٛلا
ٚمتج ًِٗٝيف مجٝع األَٛص املتعًك ١بؾلؤٚ ِْٗٚؾكلا يًكٛاعلز ايليت تطلعٗا ٚطاص ٠ايكل٣ٛ
ايعاًَ. ١
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ثاْٝا ٚ :ادبات ايعُاٍ :
َارًٜ - )75( ٠تظّ ايعاٌَ ا : ًٜٞ
أ .ايتكٝز بايتعًُٝات ٚاألٚاَض املتعًك ١بايعٌُ َا مل ٜهٔ ؾٗٝا َا خيلايـ ْصلٛص عكلز
ايعٌُ أ ٚايٓعاّ ايعاّ أ ٚاآلراب ايعاَ ١أَ ٚا ٜعضض يًدطض.
ب .عً ٢نٌ عاٌَ إٔ حياؾغ عًلَٛ ٢اعٝلز ايعُلٌ ؾٝتٛادلز يف َهلإ عًُل٘ يف املٛعلز
احملزر يبزٚ ٘٥يٝػ ي٘ االْصضاف قبٌ املٛعز احملزر الْتٗا.٘٥
ٚال جيٛط يًُضاقب أ ٚصٝ٥ػ ايكغِ َػلارص ٠املٓؾلأ ٠يال بعلز سطلٛص املضاقلب أ ٚص٥لٝػ
ايكغِ ايشٜ ٟتغًِ َٓ٘ ايعٌُ يف ساي ١املٓاٚبلات ٚ ،عًٝل٘ إٔ ٜلبا يظًَٝل٘ َلا َلٔ
األعُلاٍ َٚللا اعللتذز َللٔ تعًُٝللات َٚللا بكللَ ٞللٔ عُللٌ ٚال جيللٛط يللضٝ٥ػ ايكغللِ أٚ
املضاقب االْصضاف قبٌ ايعلاًَا بايكغلِ ٚقبلٌ االطُٓ٦لإ عًل ٢عل َ ١املٓؾلأَ ٠لٔ
ؽت ٢ايٓٛاس.ٞ
ز .عًلل ٢ايعاَللٌ أال ٜبتعللز عللٔ َهللإ عًُلل٘ َُٗللا ناْللت األعللباب يال يف ؾللرت ٠ايضاسلل١
املدصص ١ي٘ ٚأال ٜطٝع ٚقت٘ يف أَٛص ال تتصٌ بايعٌُ املهًـ ب٘.
ر .ال جيلٛط أل ٟعاَللٌ تللضى عًُلل٘ خل ٍ أٚقللات ايعُللٌ يال بعللز اؿصلل ٍٛعًلل ٢تصللضٜح
نتللابَ ٞللٔ ص٥للٝػ ايكغللِ ٚتكزميلل٘ يم املٓللٛط بلل٘ َضاقبلل ١اـللضٚز ٚ ،ال جيللٛط ألٟ
عاٌَ رخَ ٍٛهإ ايعٌُ يف غري أٚقات ايعُلٌ اـاصل ١بل٘ يال بلإسٕ نتلابٜ ٞغلًِ يم
املٓٛط ب٘ َضاقب ١ايزخ.ٍٛ
ٖل .خيطع مجٝع ايعُاٍ عٓز اـضٚز يٓعاّ ايتؿتٝؿ ٚ ،غلري َغلُٛح يخلضاز ايبطلا٥ع أٚ
املُٗات َُٗا ناْت قُٝتٗا يال بإسٕ خضٚز َٛقع عً َٔ ٘ٝاملغؤ.ٍٚ
ٚاؿللضاؼ ٚاملضاقبللَ ٕٛغللؤٚيَ ٕٛغللؤٚي ١ٝناًَلل ١ؽدصلل ١ٝعللٔ تٓؿٝللش األسهللاّ
املتكزَ ١نٌ ؾُٝا خيص٘ ٚ ،عً ٢نٌ َِٓٗ يب ؽ اإلراص ٠ؾٛصا عٓز نلٌ كايؿل، ١
ٚيب ؽ دٗات االختصاص عٔ أ ٟاعتزاٜ ٤كع عً ِٗٝبغبب تأر ١ٜعًُِٗ.
 .ٚااليتظاّ عغٔ ايغريٚ ٠ايغلًٛى ٚايعُلٌ عًل ٢علٝار ٠صٚح ايتعلا ٕٚبٓٝل٘ ٚبلا طَل ؤٙ
ٚطاع ١صؤعاٚ ٘٥حيضص إٔ ته ٕٛع قت٘ َعِٗ طٝبلٚ ١قاُ٥ل ١عًل ٢أعلاؼ ايتؿلاِٖ
ٚاملٛرٚ ، ٠اؿضص عً ٢يصضا ٤عُ  ٤املٓؾأ ٠يف ْطام اختصاص٘ ٚيف سزٚر ايٓعاّ.
ط .عً ٢ايعاٌَ إٔ ٜؤر ٟاألعُاٍ املٓٛط ١ب٘ بٓؿغ٘ بزقْٚ ١ؾلاط تبعلا يتٛدٝل٘ ٚيؽلضاف
َغٛ٦يٚ ٘ٝطبكا ملا ٖ ٛقزر بايعكز ٚأسهاّ قلاْ ٕٛايعُلٌ ٚ ،عًٝل٘ إٔ ٜبلشٍ قصلاص٣
دٗز ٙيف يلاط ايعٌُ املٛنٌ ب٘ ٚإٔ خيصص عاعات ايعٌُ املكضص ٠يتأرٜتٗا.
ح .عًلل ٢ايعاَللٌ إٔ ٜعُللٌ باعللتُضاص عًلل ٢تُٓٝللَٗ ١اصاتلل٘ ٚخرباتلل٘ املٗٓٝللٚ ١ايؿٓٝلل١
ٚايجكاؾٚ ١ٝؾكا يطبٝع ١ايعٌُ ٚٚؾكا يًٓعِ ٚاإلدضا٤ات اييت تطعٗا املٓؾأ.٠
ط .ايتكٝز بايتعًُٝات ٚاألْعُٚ ١ايعارات ٚايتكايٝز املضع ١ٝيف ايب ر.
 .ٟقعٛص عً ٢مجٝع ايعُاٍ إٔ ٜكبًٛا َٔ ايػري ٖزاٜا أَ ٚهاؾلتت بغلبب األعُلاٍ ايليت
ٜؤرْٗٚللا عهللِ ٚظللا٥ؿِٗ ٚ ،قعللٛص عًلل ِٗٝأٜطللا االػللاص راخللٌ املؤعغلل ١أ ٚمجللع
اإلعاْات ٚيصل اإلع ْات يال بتصضٜح نتاب َٔ ٞاإلراص.٠
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ٍ .عً ٢ايعاٌَ إٔ حيضص عًٚ ٢عا ٌ٥اإلْتلاز  ٚأرٚات ايعُلٌ املٛضلٛع ١ؼلت تصلضؾ٘
ٚإٔ حياؾغ عًٗٝا ٚ ،إٔ ٜكل ّٛظُٝلع اإلدلضا٤ات ايطلضٚص ١ٜؿؿعٗلا ٚعل َتٗا ٚ ،يف
ساي ١سزٚخ خًٌ باآلالت ال جيلٛط يًعاَلٌ ايعبلح بٗلا أ ٚقاٚيل ١يصل سٗا ٚ ،عًٝل٘
يخطاص صٝ٥ػ ايكغِ أ ٚاملٗٓزؼ املدتص ؾٛصا إلدضا ٤اي طّ.
ّ .عً ٢ايعاٌَ إٔ ًٜتظّ بتعًُٝلات ايغل َٚ ١ايصلش ١املٗٓٝل ١املكلضص ٠باملٓؾلأ ٠كتطل٢
ايكللاْ ٕٛإٔ حيللاؾغ عًلل ٢صللشٚ ١ع ل َ ١طَ  ٥ل٘ يف ايعُللٌ نُللا حيللاؾغ ٖلل ٛعًلل٢
ع َت٘ ٚصشت٘ ٚعً ٘ٝتكز ِٜنٌ ع ٕٛأَ ٚغاعز ٠يف اؿاالت ايطاص ١٥أ ٚاألخطاص
اييت تٗزر ع ََ ١هإ ايعٌُ أ ٚايعاًَا ؾ.٘ٝ
ٕ .حيعض عً ٢ايعاٌَ اعتدزاّ أرٚات ايعٌُ خاصز َهإ ايعُلٌ أ ٚألغضاضل٘ ايؾدصل١ٝ
يال برتخٝص َٔ املغؤ.ٍٚ
ؼ .عزّ اعتكباٍ طا٥ض ٜٔيف أَانٔ ايعٌُ َٔ غري عُاٍ املٓؾأٚ ٠عُ ٗ٥ا.
ع .يخطاص املٓؾأ ٠بهٌ تػٝري ٜطضأ عً ٢قٌ أقاَت٘ خ ٍ أعبٛع عً ٢األنجض َٔ
تاصٜخ سزٚخ ايتػٝري .
ف .ممٓٛع قطعا يؾؾا ٤أعضاص ايعٌُ ايصٓاع ١ٝأ ٚايتذاصٚ ١ٜبصؿ ١عاَ ١أ ٟأَلض ٜتعًلل
بأعُاٍ املٓؾأْٚ ٠ؾاطٗا ٚ ،عً ٢اؾُٝع َضاعا ٠ايتهتِ يف نلٌ َلا يل٘ صلً ١بأعُلاٍ
املٓؾاٚ ٠ؽؤْٗٚا ايزاخً ١ٝأ ٚاـاصدْٚ ١ٝعاّ ايعٌُ بٗا.
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ايؿصٌ ايغابع عؾض:اْتٗللا ٤اـزَل١
َار - )76( ٠تٓتٗ ٞخزَ ١ايعاٌَ يف اؿاالت اآلت: ١ٝ
أ .اْتٗاَ ٤ز ٠ايعكز احملزر املزَ ، ٠ا مل ٜغلتُض ايطضؾلإ يف تٓؿٝلش ٙؾٝعتلرب فلزرا مللز٠
غري قزر.٠
ب .اعتكاي ١ايعاٌَ.
زٚ .ؾا ٠ايعاٌَ.
ر .عذظ ايعاٌَ عٔ تأر ١ٜعًُ٘.
ٖل .يْٗا ٤ايعكز ألسز األعباب ايٛاصر ٠يف املار َٔ )40( ٠قاْ ٕٛايعٌُ .
 .ٚتضى ايعاٌَ ايعٌُ يف اؿاالت ايٛاصر ٠يف املار َٔ )41( ٠قاْ ٕٛايعٌُ.
طَ .ضض ايعاٌَ َضضا اعتٛدب اْكطاعل٘ علٔ ايعُلٌ َلزَ ٠تصلً ١أَٓ ٚؿصلً ١ال تكلٌ
عٔ عؾض ٠أعابٝع خ ٍ ايغٓ ١ايٛاسزٚ ٠بعز اعتٓؿاس ٙصصٝز َٔ ٙاإلداط ٠ايغٓ.١ٜٛ
ح .يسا أيػت ايغًطات اؿهَٝٛل ١املدتصل ١صخصل ١عُلٌ أ ٚيقاَل ١ايعاَلٌ غلري ايعُلاْ ٞأٚ
قضصت عزّ ػزٜزٖا أ ٚيبعار ٙعٔ ايب ر.
َار -)77( ٠جيٛط يْٗا ٤ايعكز َٔ داْب صاسب ايعٌُ ببًٛؽ ايعاٌَ عٔ ايغتا عً ٢األقٌ.
َار -)78( ٠يف األسٛاٍ اييت تتطًب ؾٗٝا أسهاّ قاْ ٕٛايعٌُ عٓز ؾغخ أ ٚاْتٗا ٤عكز ايعُلٌ
ضضٚص ٠تٛد ٘ٝيخطاص يم ايطضف اآلخض ٜضاعَ ٢ا : ًٜٞ
أ .إٔ ٜه ٕٛاإلخطاص خطٝا.
ب .إٔ ٜتِ تغً ِٝاإلخطاص يف َكض ايعٌُ ٜٛٚقع ايطضف املضعٌ يي ٘ٝاإلخطاص َع تٛضٝح
تاصٜخ االعت ّ.
ز .يسا اَتٓللع ايطللضف املٛدل٘ ييٝلل٘ اإلخطللاص عللٔ االعللت ّ أ ٚصؾللض ايتٛقٝللع ٜضعللٌ ييٝلل٘
اإلخطاص غطاب َغذٌ عً ٢عٓٛاْ٘.
ر .ايعاٌَ ايش ٟتٓٗ ٞاملٓؾأ ٠خزَت٘ ٜ ،زؾع أدضٚ ٙناؾَ ١غتشكات٘ ؾٛصا.
ٖل .ايعاٌَ ايشٜ ٟرتى ايعٌُ َٔ تًكاْ ٤ؿغ٘ ٜزؾع أدضٚ ٙناؾَ ١غلتشكات٘ خل ٍ َلز٠
ال تتذاٚط عبع ١أٜاّ َٔ تاصٜخ تضى ايعٌُ.
 .ٚال ٜبزأ عضٜإ اإلخطلاص ايصلارص ييل ٞايعاَلٌ بإْٗلا ٤ايعكلز يف سايلٚ ١دلٛر ٙيف يدلاط ٠أٚ
عطً ١ص  ١ٝيال َٔ اي ّٛٝايتاي ٞالْتٗا ٤اإلداط ٠أ ٚايعطً.١
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َار - )79( ٠تعار يًعاٌَ ساٍ اْتٗا ٤خزَت٘ ٚبٓا ٤عً ٢طًب٘ ٚثا٥ك٘ اـاص ١املٛرعً ١ـخزَت٘  ،نُا تعط ٞاملٓؾأ ٠يًعاٌَ بٓا ٤عً ٢طًب٘ ؽٗار ٠اـزَ ١املٓصٛص
عًٗٝللا يف املللارَ )46( ٠للٔ قللاْ ٕٛايعُللٌ ٚسيللو ر ٕٚأَ ٟكابللٌ ٚال ٜللؤثض سيللو يف
َطايب ١املٓؾأ ٠ايعاٌَ ا تضا ٙسكا هلا .
َللارٜ -)80( ٠غللتشل ايعاَللٌ غللري املٓتؿللع بأسهللاّ قللاْ ٕٛايتأَٓٝللات االدتُاعٝلل ١يسا اْتٗللت
ع ق ١ايعٌُ َهاؾأ ٠عٔ َز ٠خزَت٘ تعارٍ ادض مخغ ١عؾض َٜٛا عٔ نلٌ
عٓ ١خزَ َٔ ١ايغٓٛات ايج خ األٚم ٚأدض ؽٗض عٔ نٌ عَٓ ١لٔ ايغلٓٛات
ايتايٜٚ ، ١ٝغتشل ايعاٌَ املهاؾأ ٠عٔ نغٛص ايغٓ ١بٓغب ١املز ٠اييت قطاٖا يف
اـزَللٜٚ ١تدللش األدللض األعاعلل ٞاألخللري ؿغللاب املهاؾللأٚ ، ٠ال تغللتشل تًللو
املهاؾأ ٠يسا قًت َز ٠اـزَ ١عٔ عٓٚ ١اسز. ٠
َارٜ - )81( ٠عار ايعاٌَ األدٓيب يم بًز ٙبعز اْتٗا ٤ع ق ١ايعٌُ َعل٘ عًلْ ٢ؿكل ١صلاسب
ايعٌُ َ ،ا مل ٜتِ ْكٌ نؿايت٘ يم صاسب عٌُ آخض.

ايؿصٌ ايجأَ عؾض:أسهللاّ ختاَٝل١
َار - )82( ٠تعز املٓؾأ ٠تصٓٝؿا يًعُاٍ عغب ؾ٦اتِٗ املَٗٓ ١ٝغرتؽز ٠يف سيو بزيٌٝ
ايتصٓٝـ ايٛظٝؿ ٞيز ٍٚاـًٝر ايعضب ، ٞأ ٚأ ٟتصٓٝـ خاص بايغًطٓ١
تعزٚ ٙطاص ٠ايك ٣ٛايعاًَ.١
َار - )83( ٠تٓؿش أسهاّ ٖش ٙاي ٥ش ١يف سل املٓؾأ ٠اعتباصا َٔ تاصٜخ اعتُارٖا َٔ قبٌ
ٚطاص ٠ايك ٣ٛايعاًَ ، ١عً ٢إٔ تغض ٟيف سل ايعُاٍ اعتباصا َٔ اي ّٛٝايتايٞ
إلع ْٗا.
َارٜ - )84( ٠تِ يع ٕ اي ٥ش ١بٛضعٗا يف َهإ ظاٖض هإ ايعٌُ.
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