
 

 هذه المسودة ليست للنشر

 

 

 انًعذليشروع قبَوٌ انتذكيى انهيبي 

 

 

 (.......( ٌسٕخ ).......  سلُ )لبْٔٛ 

 اٌزؾى١ُ لبْٔٛإطذاس  ثشأْ

 

 

 اٌزؾى١ُ  لبْٔٛإطذاس  ثشأْ ٌسٕخ ...... فٟ .........( ......  سلُ )لبْٔٛ 

 ثبسُ اٌشؼت،

 ٚثؼذ اإلؽالع ػٍٝ:

 اإلػالْ اٌذسزٛسٞ، 

 اٌمبْٔٛ اٌزغبسٞ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّىٍّخ ٌٗ،

 اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ،

 لبْٔٛ اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزغبس٠خ،

 ٔظبَ اٌمؼبء. ثشأْ 46:7( ٌسٕخ 9اٌمبْٔٛ سلُ ) 

 ٚثؼذ ِٛافمخ ِغٍس إٌٛاة، 

 ٠ظذس ........ اٌمبْٔٛ األرٟ ٔظٗ:

 انًبدة األونى

 إلعشاءاد اٌزؾى١ُ اٌذاخٍٟ ٚاٌذٌٟٚ.  اٌزؾى١ُ" إٌّظُ لبْٔٛثّمزؼٝ ٘زا اٌمبْٔٛ "ظذس ٠ 
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 انًبدة انثبَيت

اٌذٌٚخ ا١ٌٍج١خ،  ٚ اٌّؼب٘ذاد اٌّٛلؼخ ٚاٌّظبدق ػ١ٍٙب ِٓدْٚ اإلخالي ثأؽىبَ االرفبل١بد 

إٌضاػبد اٌزؾى١ّ١خ ث١ٓ األؽشاف اٌطج١ؼ١خ أٚ  ع١ّغرسشٞ أؽىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ ػٍٝ 

اٌّؼ٠ٕٛخ، ِّٙب وبٔذ ؽج١ؼخ اٌؼاللخ اٌمب١ٔٛٔخ أٚ اٌؼمذ٠خ ِٛػٛع إٌضاع، ؽبٌّب وبْ ارفبق 

 اٌزؾى١ُ ٠ٕض ػٍٝ اٌخؼٛع ألؽىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ. 

 انًبدة انثبنثت

ؼ١ٕخ ػٓ ال رّس ِمزؼ١بد ٘زٖ اٌّغٍخ ثبٌمٛا١ٔٓ اٌخبطخ اٌزٟ رؾغش رس٠ٛخ ِٕبصػبد ِ

 ؽش٠ك اٌزؾى١ُ، أٚ رفشع إعشاءاد خبطخ ٌفظٍٙب.

 انًبدة انرابعت

اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزغبس٠خ  لبِْٔٛٓ ( 771)إٌٝ  (739)رٍغٝ أؽىبَ اٌفظٛي ِٓ 

 ...... ٌسٕخ ..... فٟ .................. سلُاٌٛالغ إدساعٙب ثّمزؼٝ اٌمبْٔٛ 

اٌمؼب٠ب اٌزؾى١ّ١خ اٌغبس٠خ أِبَ اٌّؾى١ّٓ أٚ اٌّؾبوُ ٌإلعشاءاد اٌّؼّٛي  ع١ّغرخؼغ 

 ثٙب فٟ رٌه اٌزبس٠خ، إٌٝ أْ ٠زُ اٌجذ ف١ٙب ٚرسزٕفز ٚسبئً ٚأعبي اٌطؼٓ ف١ٙب.

 ثظؾخ ارفبل١بد اٌزؾى١ُ اٌّجشِخ لجً دخٌٛٙب ؽ١ض اٌزٕف١ز. اٌمبْٔٛ ٚال رّس أؽىبَ ٘ز

 انًبدة انخبيست

 ، ٠ٕٚفز ومبْٔٛ ِٓك ثؼذ ِؼٟ ...... ِٓ ربس٠خ طذٚسٖؽ١ض اٌزطج١ اٌمبْٔٛرذخً أؽىبَ 

 لٛا١ٔٓ اٌذٌٚخ ا١ٌٍج١خ.  ػّٓ
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 انببة األول

 أدكبو عبيت

 

 1انًبدة 

ؽش٠مخ خبطخ ٠ٍغأ إ١ٌٙب ٌفظً ثؼغ أطٕبف إٌضاػبد ِٓ لجً ١٘ئخ  ٘ٛ اٌزؾى١ُ

رؾى١ّ١خ، ٠سٕذ إ١ٌٙب أؽشاف إٌضاع اٌمبئُ ِّٙخ إٌظش ٚاٌجذ ف١ٗ ثّٛعت ارفبل١خ 

 رؾى١ُ. 

 

 2انًبدة 

ارفبل١خ اٌزؾى١ُ ٟ٘ اٌزضاَ أؽشاف ػٍٝ اٌٍغٛء إٌٝ اٌزؾى١ُ ثٛاسطخ اٌزؾى١ُ ٌفغ وً 

اٌزٟ لذ رٕشأ فٟ اٌّسزمجً ث١ُٕٙ، ٔز١غخ ل١بَ ػاللخ أٚ ثؼغ إٌضاػبد اٌمبئّخ أٚ 

لب١ٔٛٔخ ث١ُٕٙ، رؼبلذ٠خ وبٔذ أٚ غ١ش رؼبلذ٠خ، ٠ّٚىٓ أْ رىْٛ االرفبل١خ ػٍٝ ط١غخ 

 ششؽ رؾى١ّٟ أٚ ػٍٝ ط١غخ ارفبق ػٍٝ اٌزؾى١ُ.

ة سٛاء وبْ سس١ّب أٚ ثخؾ ٠ذ أٚ ثّؾؼش عٍسخ بال ٠ّىٓ إصجبد ارفبل١خ اٌزؾى١ُ إال ثىز

ِؾشس ٌذٜ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ اٌزٟ ٚلغ اخز١بس٘ب، أٚ ثٛص١مخ ِٛلؼخ ِٓ أٚ ثّؾؼش 

األؽشاف أٚ ِٓ خالي رجبدي سسبئً أٚ أٞ ٚس١ٍخ ِٓ ٚسبئً االرظبي اٌزٟ رضجذ 

ٚعٛد٘ب، أٚ ِٓ خالي رجبدي ٍِؾٛظبد اٌذػٜٛ أٚ اٌذفبع فٟ ؽبي ٔشٛة ٔضاع، اٌزٟ 

 ش.٠ذػٟ ف١ٙب أؽذ األؽشاف ٚعٛد ارفبق ٚال ٠ٕىشٖ اٌطشف األخ

 

 3انًبدة 

 ع١ّغاالرفبق ػٍٝ اٌزؾى١ُ، ٘ٛ ارفبق أؽشاف ػمذ ِب ػٍٝ اٌٍغٛء ١ٌٙئخ رؾى١ّ١خ ٌفغ 

 أٚ ثؼغ إٌضاػبد اٌمبئّخ ػٍٝ اٌؼمذ اٌّجشَ ث١ُٕٙ.

 ٠ٚغٛص االرفبق ػٍٝ اٌزؾى١ُ، ٌٚٛ وبْ إٌضاع ِٕشٛسا أِبَ اٌمؼبء.

 

 4انًبدة 

ٕضاػبد اٌزٟ لذ رزٌٛذ ػٓ رٌه اٌششؽ اٌزؾى١ّٟ ٘ٛ ارفبق أؽشاف ػمذ ِب ثئخؼبع اٌ

 اٌؼمذ ٌٍزؾى١ُ. 

٠ؼزجش ششؽ اٌزؾى١ُ ػمذا ِسزمالً ػٓ اٌؼمٛد األخشٜ، ٚال ٠زشرت ػٍٝ ثطالْ اٌؼمذ 

 ٚفسخٗ أٚ إٔٙبئٗ أٞ اصش ػٍٝ ششؽ اٌزؾى١ُ اٌزٞ ٠زؼّٕٗ، ِبداَ طؾ١ؾبً.
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ارفبل١خ رؼزجش اإلشبسح فٟ ػمذ ِٓ اٌؼمٛد إٌٝ ٚص١مخ رشزًّ ػٍٝ ششؽ رؾى١ّٟ ثّضبثخ 

ة ٚأْ رىْٛ لذ ٚسدد ثؾ١ش ٠غؼً رٌه اٌششؽ برؾى١ُ ششؽ أْ ٠ىْٛ اٌؼمذ صبثزب ثىز

 عضءا ِٓ اٌؼمذ.

 

 5انًبدة 

 

 -:فٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ  ال ٠غٛص اٌزؾى١ُ

 .أٚال، فٟ اٌّسبئً اٌزٟ ال ٠غٛص ف١ٙب اٌظٍؼ

 . ٌٍذٌٚخ صب١ٔب، فٟ اٌّسبئً اٌّزؼٍمخ ثبٌٕظبَ اٌؼبَ

 اٌّزؼٍمخ ثبٌغٕس١خ.صبٌضب، فٟ اٌّسبئً 

ساثؼب، فٟ اٌّسبئً اٌّزؼٍمخ ثبألؽٛاي اٌشخظ١خ، ِب ٌُ ٠ىٓ إٌضاع ِزؼٍمبً ثبألِٛس 

 اٌّب١ٌخ إٌبشئخ ػٕٙب.

ٚ راد اٌظجغخ اإلداس٠خ  اٌؼبِخخبِسب، فٟ إٌضاػبد اٌّزؼٍمخ ثبٌذٌٚخ ٚاٌّؤسسبد 

١ٌخ الزظبد٠خ اٌّؾ١ٍخ، إال إرا وبٔذ ٘زٖ إٌضاػبد ٔبرغخ ػٓ ػاللبد دٚ اٌّؤسسبد

 وبٔذ أٚ رغبس٠خ أٚ ِب١ٌخ.

 

 6انًبدة 

 ٠غت أْ رزٛفش فٟ أؽشاف ارفبل١خ اٌزؾى١ُ أ١ٍ٘خ اٌزظشف فٟ ؽمٛلُٙ.

 

 7انًبدة 

٠غت أْ ٠ىْٛ اٌّؾىُ شخظبً ؽج١ؼ١بً وبًِ األ١ٍ٘خ ِٚزّزؼبً ثىبًِ ؽمٛلٗ اٌّذ١ٔخ 

 ٚثبالسزمال١ٌخ ٚاٌؾ١بد.

 فئْ سٍطزٗ رٕؾظش فٟ رؼ١١ٓ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ. إرا ػ١ٕذ ارفبل١خ اٌزؾى١ُ شخظب اػزجبس٠ب

٠ضجذ لجٛي اٌّؾىُ ٌّّٙزٗ وزبثٗ أٚ ثزٛل١ؼٗ ػٍٝ االرفبق ػٍٝ اٌزؾى١ُ أٚ ثششٚػٗ فٟ 

 اٌّّٙخ اٌّٛوٌٛخ إ١ٌٗ.

ٚال ٠غٛص ٌٗ اٌزخٍٟ ثؼذ اٌمجٛي دْٚ ِجشس، ٚإال عبص اٌؾىُ ػ١ٍٗ ثبٌزؼ٠ٛغ ػٓ 

 اٌؼشس إٌبرظ عشاء رخ١ٍٗ ٌألؽشاف.

 

 8انًبدة 

ّىٓ ٌألؽشاف اٌٍغٛء ٌٍزؾى١ُ اٌؾش أٚ اٌّؤسسبرٟ، ِغ اؽزشاَ اٌّجبدا األسبس١خ ٠

 ، خبطخ ِٕٙب ؽمٛق اٌذفبع.اٌّذٟٔ ٌٍذٌٚخ ٌٍمبْٔٛ



 

 هذه المسودة ليست للنشر

٠ؼطٟ اٌزؾى١ُ اٌؾش اٌؾش٠خ اٌىبٍِخ ٌٍخظَٛ فٟ رؾذ٠ذ اإلعشاءاد ٚاٌمٛاػذ اٌّٛعت 

اٌٛاعت إرجبػٙب ِب  رطج١مٙب فٟ إٌضاع، ٚرزٌٛٝ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ رٕظ١ّٗ ثزؾذ٠ذ اإلعشاءاد

 ٌُ ٠زفك أؽشاف إٌضاع ػٍٝ خالف رٌه أٚ ٠فؼٍٛا إرجبع ٔظبَ رؾى١ُ ِؼ١ٓ.

فٟ طٛسح اٌزؾى١ُ اٌّؤسسبرٟ، رزٌٛٝ ١٘ئبد ِٚؤسسبد ٚؽ١ٕخ ٚد١ٌٚخ، رٕظ١ّٗ ٚفك 

 لٛاػذ ٌٚٛائؼ ِٛػٛػخ سبثمب، ٠ٚخؼغ ٌٙب أؽشاف إٌضاع.

اإلشبسح إٌٝ ِؤسسخ اٌزؾى١ُ، فٟ ؽبي ارفبق األؽشاف ػٍٝ اٌٍغٛء ٌٍزؾى١ُ، دْٚ 

 ٠ؼزجش اٌزؾى١ُ ؽشا.

 

 9انًبدة 

٠غت ػٍٝ اٌّؾى١ّٓ رطج١ك اٌمبْٔٛ ِٛػٛػب، ِب ٌُ ٠فٛع ٌُٙ األؽشاف طفخ 

فٟ ارفبل١خ اٌزؾى١ُ، ٚفٟ ٘زٖ اٌظٛسح ال ٠زم١ذ اٌّؾىّْٛ " اٌّؾى١ّٓ اٌّظبٌؾ١ٓ "

 ثزطج١ك اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ ٠ٚزجؼْٛ لٛاػذ اٌؼذي ٚاألٔظبف.

 

 11بدة انً

فٟ طٛسح ارفبق األؽشاف، خالي إعشاءاد اٌزؾى١ُ، ػٍٝ رس٠ٛخ إٌضاع ف١ّب ث١ُٕٙ ، 

فبْ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ رخزُ اإلعشاءاد، ٠ٚظذس ؽىُ اٌزؾى١ُ ثبرفبق األؽشاف، ٠ٚؼزجش 

 ثّضبثخ أؽىبَ اٌزؾى١ُ اٌظبدسح فٟ األطً ٠ٚؾذس ٔفس ِب رؾذصٗ ِٓ اصش.

 

 انببة انثبَي

 انتذكيى انذاخهي

 

 11انًبدة 

، ٠ّىٓ ٌألؽشاف االرفبق ػٍٝ اٌٍغٛء ٌٍزؾى١ُ فٟ وً أٚ 8 اٌّبدحِغ ِشاػبح أؽىبَ 

ثؼغ إٌضاػبد اٌّزٌٛذح ػٓ اٌؼمٛد اٌّجشِخ ث١ُٕٙ، ثّمزؼٝ ارفبل١خ رؾى١ُ، ِب داَ 

إٌضاع ِزؼٍمب ثبٌششوبد أٚ ثبالٌزضاِبد ٚاٌّجبدالد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزغبس٠خ، داخً رشاة 

 اٌذٌٚخ ا١ٌٍج١خ.
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 انببة انثبنث

 انتذكيى انذوني

 

 12انًبدة 

ٌٟ ِغ اؽزشاَ االرفبل١بد رٕطجك ِمزؼ١بد ٘زا اٌجبة ػٍٝ وً إٌضاػبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزؾى١ُ اٌذٚ 

 اٌّجشِخ ث١ٓ اٌذٌٚخ ا١ٌٍج١خ ٚثبلٟ اٌذٚي. اٌذ١ٌٚخ

 ٚال رٕطجك أؽىبَ ٘زا اٌجبة إال إرا وبْ ِىبْ اٌزؾى١ُ ػٍٝ األساػٟ ا١ٌٍج١خ. 

 

 13انًبدة 

 ٠ىْٛ اٌزؾى١ُ د١ٌٚبً فٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ:

 إرا رؼٍك اٌزؾى١ُ ثبٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ. -4

 إرا وبْ ِٛػٛع ارفبل١خ اٌزؾى١ُ ِشرجطب ثأوضش ِٓ دٌٚخ ٚاؽذح. -5

 إرا وبْ ِؾً ػًّ أؽشاف ارفبل١خ اٌزؾى١ُ ٚلذ إثشاِٙب ٚالؼب ث١ٓ دٌٚز١ٓ ِخزٍفز١ٓ. -6

 خبسط اٌذٌٚخ اٌزٟ ف١ٙب ِمش ػًّ األؽشاف:إرا وبْ اؽذ األِبوٓ اٌزب١ٌخ ٚالؼب  -7

 ِىبْ اٌزؾى١ُ اٌزٞ ٔظذ ػ١ٍٗ ارفبل١خ اٌزؾى١ُ. - أ

 ِىبْ رٕف١ز أوجش عضء ِٓ االٌزضاِبد إٌبشئخ ػٓ اٌؼاللخ اٌزؼبلذ٠خ.  - ة

 ٠ؾذد ِؾً اٌؼًّ وّب ٠ٍٟ:

إرا وبْ ألؽذ األؽشاف أوضش ِٓ ِؾً ػًّ، فبٌّؼزجش ٘ٛ ِؾً اٌؼًّ األٚصك طٍخ  -4

 ى١ُ. ثبرفبل١خ اٌزؾ

 إرا ٌُ ٠ىٓ ألؽذ األؽشاف ِؾً ػًّ، فبٌّؼزجش ٘ٛ ِؾً إلبِزٗ اٌّؼزبدح. -5
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 انببة انرابع

 اتفبقيت انتذكيى

 14انًبدة 

إرا سفغ ٔضاع ِٕشٛس أِبَ ١٘ئخ رؾى١ُ ثّٛعت ارفبل١خ رؾى١ُ أِبَ ِؾىّخ، فؼ١ٍٙب 

 اٌزظش٠ؼ ثؼذَ اخزظبطٙب، ثٕبء ػٍٝ ؽٍت أؽذ األؽشاف.

١ٌٙئخ اٌزؾى١ُ أْ رؼٙذد ثبٌٕضاع، فؼٍٝ اٌّؾىّخ اٌزظش٠ؼ ثؼذَ ٚإرا ٌُ ٠سجك 

 االخزظبص، ؽبٌّب وبٔذ ارفبل١خ اٌزؾى١ُ طؾ١ؾخ ٚغ١ش ِٙذدح ثبٌجطالْ.

 ٚال ٠ّىٓ ٌٍّؾىّخ اٌزّسه ِٓ رٍمبء ٔفسٙب ثؼذَ االخزظبص. 

 

 15انًبدة 

ٗ ٠ّىٓ ٌٍمبػٟ االسزؼغبٌٟ إطذاس إعشاءاد ٚلز١خ أٚ رؾفظ١خ، فٟ ؽذٚد اخزظبط

لجً االٔطالق فٟ إعشاءاد اٌزؾى١ُ ثطٍت أؽذ األؽشاف، ِغ ِشاػبح أؽىبَ اٌمبْٔٛ 

 اٌّذٟٔ ٚلبْٔٛ اٌّشافؼبد.

ٚإرا ثبششد ١٘ئخ اٌزؾى١ُ أػّبٌٙب ٠ظجؼ ارخبر أ٠خ ٚس١ٍخ ٚلز١خ أٚ رؾفظ١خ ِٓ 

 اخزظبطٙب.

 

 16انًبدة

ِزؼٍك ثزؾى١ُ داخٍٟ ٠ظذس ؽىُ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ داخً اٌزشاة ا١ٌٍج١خ، سٛاء وبْ إٌضاع 

ٔفٛر األِش اٌّمؼٟ ثٗ  -ثّغشد طذٚسٖ-أٚ دٌٟٚ )ِىبْ اٌزؾى١ُ ٘ٛ ١ٌج١ب(، ٠ٚىْٛ ٌٗ 

 ثبٌٕسجخ ٌّٛػٛع اٌخالف اٌزٞ ثذ ف١ٗ.

ٚرىْٛ اٌّؾىّخ اٌّخزظخ إلوسبء اٌؾىُ ثبٌظجغخ اٌزٕف١ز٠خ أٚ الرخبر أٞ إعشاءاد 

ئ١خ اٌزٟ رىْٛ ثذائشرٙب اٌزشاث١خ ٚلز١خ، رؾفظ١خ أٚ إسزؼغب١ٌخ ِٓ أٔظبس اٌّؾىّخ االثزذا

 ِىبْ اٌزؾى١ُ، إرا رؼٍك ثزؾى١ُ داخٍٟ.

٠ٚسٕذ ٔفس االخزظبص إٌٝ سئ١س ِؾىّخ االسزئٕبف ثطشاثٍس، إرا رؼٍك إٌضاع 

 ػٍٝ وً إٌضاػبد اٌّزؼٍمخ ثزؾى١ُ دٌٟٚ.،ا اٌمبْٔٛثزؾى١ُ دٌٟٚ، ٚرطجك ِمزؼ١بد ٘ز

 

 

 



 

 هذه المسودة ليست للنشر

 

 

 انببة انخبيش

 هيئت انتذكيى

 

 

 األولانقسى 

 تشكيم هيئت انتذكيى

 

 17انًبدة 

٠غت رؾذ٠ذ ِٛػٛع إٌضاع فٟ ارفبل١خ اٌزؾى١ُ ِغ ث١بْ أسّبء اٌّؾى١ّٓ طشاؽخ أٚ 

 دالٌخ ٚإال وبْ االرفبق ثبؽال.

 

 18انًبدة 

 

 رزىْٛ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ ِٓ ِؾىُ ٚاؽذ، فأوضش.

شفؼب، فبْ إرا رؼذد اٌّؾىّْٛ ٚعت أْ ٠ىْٛ ػذدُ٘ ٚرشا. ٚإرا وبْ ػذد اٌّؾى١ّٓ 

١٘ئخ اٌزؾى١ُ رىزًّ ثئػبفخ ِؾىُ رسٕذ إ١ٌٗ سئبسزٙب، إِب ثبرفبق األؽشاف، أٚ ِٓ لجً 

 اٌّؾى١ّٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ أٔفسُٙ.

 

 19انًبدة 

٠ّىٓ ألؽشاف ارفبل١خ اٌزؾى١ُ االرفبق ػٍٝ اخز١بس اٌّؾى١ّٓ ٚػٍٝ و١ف١خ اخز١بسُ٘، 

ؽبي دْٚ ِجبششح اٌّؾى١ّٓ  فئرا رؼزس االرفبق ث١ُٕٙ أٚ ث١ٓ اٌّؾى١ّٓ، أٚ لبَ ِبٔغ

ٌؼٍُّٙ، ٠ّىٓ ٌألؽشاف اٌشعٛع إٌٝ إعشاءاد رؼ١١ٓ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ اٌٛاسدح ثٕظبَ 

 اٌغٙخ إٌّظّخ ٌٍزؾى١ُ.

فٟ طٛسح ػذَ االرفبق ػٍٝ ٔظبَ ِؼ١ٓ، ٠زٌٛٝ سئ١س اٌّؾىّخ االثزذائ١خ اٌزٟ ٠ٛعذ 

طؼٓ، ثطٍت أؽذ ثذائشرٙب ِمش اٌزؾى١ُ رؼ١١ٓ اٌّؾىُ ثمشاس اسزؼغبٌٟ غ١ش لبثً ٌٍ

 األؽشاف.

 

 

 

 



 

 هذه المسودة ليست للنشر

 

 21انًبدة 

إرا رؼٍك إٌضاع ثزؾى١ُ دٌٟٚ، فٍألؽشاف ؽش٠خ رؾذ٠ذ ػذد اٌّؾى١ّٓ، ػٍٝ أْ ٠ىْٛ 

 اٌؼذد ٚرشا، فبْ ٌُ ٠فؼٍٛا ٠ىْٛ ػذد اٌّؾى١ّٓ صالصخ.

 ٌألؽشاف ؽش٠خ االرفبق ػٍٝ اإلعشاء اٌٛاعت إرجبػٗ فٟ رؼ١١ٓ اٌّؾىُ أٚ اٌّؾى١ّٓ. 

 بلُٙ، ٠غت:فٟ طٛسح ػذَ ارف

ِؾى١ّٓ، ٠ؼ١ٓ وً ِٓ  6فٟ طٛسح اٌزٕظ١ض ػٍٝ أْ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ رزىْٛ ِٓ  -4

األؽشاف ِؾىّب ٠ٚمَٛ اٌّؾىّبْ اٌّؼ١ٕبْ ثزؼ١١ٓ اٌّؾىُ اٌضبٌش. ٚإرا ٌُ ٠مُ اؽذ 

األؽشاف ثزؼ١١ٓ اٌّؾىُ خالي صالص١ٓ ٠ِٛب ِٓ رسٍّٗ ؽٍجب ثزٌه ِٓ اٌطشف 

ٌّؾىُ اٌضبٌش خالي صالص١ٓ ٠ِٛب ِٓ ا٢خش، أٚ إرا ٌُ ٠زفك اٌّؾىّبْ ػٍٝ ا

رؼ١١ّٕٙب، ٠مَٛ سئ١س ِؾىّخ االسزئٕبف ثطشاثٍس ثزؼ١١ٓ اٌّؾى١ّٓ ثّمزؼٝ لشاس 

 اسزؼغبٌٟ، ٚثطٍت أؽشص األؽشاف.

فٟ طٛسح اٌزٕظ١ض ػٍٝ أْ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ رزىْٛ ِٓ ِؾىُ ٚاؽذ، ٌُٚ ٠زفك  -5

رؼ١١ٓ اٌّؾىُ  ثطشاثٍساألؽشاف ػٍٝ اٌّؾىُ ٠مَٛ سئ١س ِؾىّخ االسزئٕبف 

ثمشاس اسزؼغبٌٟ، ثطٍت اؽذ األؽشاف، ِغ ِشاػبح رٛفش وً اٌششٚؽ اٌؼشٚس٠خ 

 اٌٛاعت رٛفش٘ب فٟ اٌّؾىُ.

فٟ اٌّسبئً اٌّٛوٌٛخ إ١ٌٗ ال  ثطشاثٍسلشاساد اٌزٟ ٠زخز٘ب سئ١س ِؾىّخ االسزئٕبف 

 رمجً أٞ ٚعٗ ِٓ أٚعٗ اٌطؼٓ.

ُ ٠زفك األؽشاف ػٍٝ خالف ال ٠ّٕغ أٞ شخض ثسجت عٕس١زٗ ِٓ اٌؼًّ وّؾىُ ِب ٌ

 رٌه.

 

 انقسى انثبَي

 انتجريخ وعزل انًذكى

 

 21انًبدة 

٠غت ػٍٝ اٌّؾىُ أْ ٠ظشػ ثىً األسجبة اٌزٟ ِٓ شأٔٙب أْ رض١ش شىٛوب ؽٛي ؽ١بدٖ 

أٚ اسزمال١ٌزٗ. ٠ٚغت ػ١ٍٗ أال ٠زأخش ػٓ إػالَ أؽشاف إٌضاع ثٛعٛد أٞ سجت ِٓ 

 أؽبؽُٙ ػٍّب ثٙب، ِؾذدا أعال ٌألؽشاف ٌٍشد.٘زا اٌمج١ً إال إرا وبْ لذ سجك ٌٗ أْ 

 إرا وبْ اٌشد ثبٌّٛافمخ، ٠ّىٓ ٌٍّؾىُ إوّبي ِٙبِٗ، ٚإال وبْ ػ١ٍٗ االٔسؾبة.

 

 



 

 هذه المسودة ليست للنشر

 

 22انًبدة 

إرا ٌُ رزٛفش اٌّؤ٘الد اٌّطٍٛثخ فٟ اٌّؾىُ أٚ إرا ٚعذد أسجبة ِٓ شأٔٙب أْ رض١ش 

٠غٛص ألٞ ِٓ أؽشاف  شىٛوب ؽٛي ؽ١بدٖ أٚ اسزمال١ٌزٗ، ٠غٛص اٌزغش٠ؼ ف١ٗ، ٚال

إٌضاع اٌزغش٠ؼ فٟ ِؾىُ ػ١ٕٗ أٚ اشزشن فٟ رؼ١١ٕٗ إال ألسجبة رج١ٕٙب ثؼذ أْ رُ 

 اٌزؼ١١ٓ.

 ٠ٚغشػ فٟ اٌّؾىُ ثّضً ِب ٠غشػ ثٗ فٟ اٌمبػٟ.

٠ٚشفغ ؽٍت اٌزغش٠ؼ إٌٝ اٌّؾىّخ االثزذائ١خ اٌزٟ ٠ٛعذ ثذائشرٙب ِمش اٌزؾى١ُ ٚاٌزٟ 

 بد ا١ٌٍج١خ، ٠ٚىْٛ لشاس اٌّؾىّخ غ١ش لبثً ٌٍطؼٓ.اٌّشافؼ لبْٔٛرٕظش ف١ٗ ؽجك أؽىبَ 

 ٚفٟ أزظبس اٌؾىُ اٌّزوٛس رزٛلف إعشاءاد اٌزؾى١ُ.

إرا أسٕذد إعشاءاد اٌزؾى١ُ اٌزٟ ارفك ػ١ٍٙب األؽشاف اٌجذ فٟ اٌزغش٠ؼ ٌّؤسسخ 

 ِؼ١ٕخ فؼٍٝ اٌّؾىّخ سفغ إٌظش ف١ٗ.

 

 23انًبدة 

ِٓ ِجبششرٗ ٌٍزؾى١ُ أٚ اِزٕغ ِٓ  إرا رٛفٟ اٌّؾىُ أٚ اؽذ اٌّؾى١ّٓ أٚ لبَ ِبٔغ

 ِجبششرٗ، أٚ رخٍٝ أٚ ػضي ػٕٗ أٚ أزٙذ ِذح اٌزؾى١ُ، رٕؾً ١٘ئخ اٌزؾى١ُ.

ػٍٝ أٗ ٠غٛص ٌألؽشاف االرفبق ػٍٝ اٌزّبدٞ فٟ اٌزؾى١ُ ثزذاسن اٌّٛأغ اٌٛاسدح 

 ثبٌّٛاد اٌّزمذِخ.

 

 24انًبدة 

لغ ػٍٝ أداء ِّٙزٗ أٚ رخٍف إرا أطجؼ اٌّؾىُ غ١ش لبدس ثؾىُ اٌمبْٔٛ أٚ ثؾىُ اٌٛا 

ػٓ اٌم١بَ ثٙب فٟ اعً صالص١ٓ ٠ِٛب، فبْ ٘زٖ اٌّّٙخ رٕزٟٙ ثزخ١ٍٗ ػٕٙب ٚإال وبْ 

 ػشػخ ٌٍؼضي.

٠ٚزُ اٌؼضي ثبرفبق وً األؽشاف، أٚ ٚفك ٔظبَ اٌّؤسسخ اٌزؾى١ّ١خ اٌّٛوٌٛخ إ١ٌٙب 

 ِّٙخ فغ إٌضاع، ؽست ارفبل١خ اٌزؾى١ُ.

ٍغٛء ألٞ ِؤسسخ رؾى١ّ١خ، ٠ىْٛ اٌؼضي ثؾىُ ِٓ ٚفٟ طٛسح ػذَ االرفبق أٚ ػذَ اٌ

فٟ  -األؽشاف، غ١ش لبثً ٌٍطؼٓ، ٚاٌّؾىّخ اٌّخزظخ  اؽذاٌّؾىّخ ثٕبء ػٍٝ ؽٍت 

ٟ٘ اٌّؾىّخ االثزذائ١خ اٌزٟ ٠ٛعذ  -طٛسح ػذَ اٌزٕظ١ض ػ١ٍٙب طٍت ارفبل١خ اٌزؾى١ُ 

 أشٙش. 6ثذائشرٙب ِمش اٌزؾى١ُ، فٟ أعً ألظبٖ 

اٌفظً، ؽبٌخ رخٍٟ اٌّؾىُ ػٓ اٌم١بَ ثّٙبِٗ، ِٚٛافمخ  رسزضٕٝ ِٓ أؽىبَ ٘زا -

 األؽشاف ػٍٝ رٌه.

 

 



 

 هذه المسودة ليست للنشر

 

 25انًبدة 

رزٛلف إعشاءاد اٌزؾى١ُ إرا لذَ ؽٍت فٟ ػضي اٌّؾىُ أٚ فٟ اٌزغش٠ؼ ف١ٗ، إٌٝ ؽ١ٓ  

 اٌجذ فٟ اٌطٍت.

 

 26انًبدة 

ٌإلعشاءاد إرا أزٙذ ِّٙخ اٌّؾىُ ثؼضٌٗ أٚ رٕؾ١زٗ، ٚعت رؼ١١ٓ ِؾىُ ثذ٠ً ؽجمبً 

 اٌٛاعجخ اٌزطج١ك ػٍٝ اخز١بس اٌّؾىُ اٌٛالغ رجذ٠ٍٗ.

 

 27انًبدة 

فٟ طٛسح ٚفبح أؽذ األؽشاف أٚ أؾالي اٌشخض االػزجبسٞ، رسزّش خظِٛخ 

اٌزؾى١ُ، إال أٔٗ ٠مغ إ٠مبف إٌظش ف١ٙب إٌٝ أْ ٠زُ اسزذػبء اٌّؼ١١ٕٓ ثبألِش ٌٍؾؼٛس 

 فٟ اٌخظِٛخ.ٌٍؾىُ، ٠ٚؼٍك فٟ األصٕبء األعً اٌّؾذد ٌٍجذ 

ٚإرا ٌُ ٠زُ االسزذػبء اٌّزوٛس أٚ ٌُ ٠ؼٍٓ اٌّؼٕٟ ثبألِش ِٓ رٍمبء ٔفسٗ ؽؼٛسٖ ٌٍؾىُ 

 فٟ اعً سزخ أشٙش، رٕمؼٟ خظِٛخ اٌزؾى١ُ. 

 

 انقسى انثبنث

 اختصبص هيئت انتذكيى

 

 28انًبدة 

رجذ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ فٟ اخزظبطٙب ٚفٟ أٞ اػزشاع ٠زؼٍك ثٛعٛد ارفبل١خ اٌزؾى١ُ اٚ 

ثظؾزٙب ٌٚٙزا اٌغشع ٠ٕظش إٌٝ اٌششؽ اٌزؾى١ّٟ ثبٌؼمذ وّب ٌٛ وبْ ارفبلب ِسزمال 

 ػٓ ششٚؽٗ األخشٜ.

 ٚاٌؾىُ ثجطالْ اٌؼمذ ال ٠زشرت ػٕٗ لبٔٛٔب ثطالْ اٌششؽ اٌزؾى١ّٟ.

 

 29انًبدة 

 

٠ضبس اٌذفغ ثؼذَ اخزظبص ١٘ئخ اٌزؾى١ُ فٟ اعً ألظبٖ رمذ٠ُ اٌٍّؾٛظبد اٌىزبث١خ 

ٚال ٠غٛص ِٕغ أٞ ؽشف ِٓ إصبسح ِضً ٘زا اٌذفغ ثؾغخ أٗ ػ١ٓ  ٌٍذفبع فٟ األطً.

اؽذ اٌّؾى١ّٓ أٚ شبسن فٟ رؼ١١ٕٗ. أِب اٌذفغ ثزغبٚص ١٘ئخ اٌزؾى١ُ ٔطبق ٔظش٘ب ف١غت 

اٌّسأٌخ اٌزٟ ٠ذػٟ ثأٔٙب خبسعخ  -أصٕبء إعشاءاد اٌزؾى١ُ -اٌزّسه ثٗ ثّغشد أْ رضبس 

أْ رمجً دفؼب ٠ضبس ثؼذ ِؼٟ األعً إرا ػٓ ٔظش٘ب. ١ٌٙٚئخ اٌزؾى١ُ فٟ وٍزب اٌؾبٌز١ٓ 

 اػزجشد اٌزأخ١ش ٚع١ٙب.



 

 هذه المسودة ليست للنشر

 

 

 31انًبدة 

إرا ثزذ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ فٟ أٞ دفغ ِٓ اٌذفٛع اٌّشبس إ١ٌٙب فٟ اٌّبدح اٌسبثمخ ثؾىُ 

عضئٟ ٠غٛص ألٞ ؽشف فٟ ثؾش صالص١ٓ ٠ِٛب ِٓ ربس٠خ إػالِٗ ثٗ، أْ ٠طٍت ِٓ 

 .فظً فٟ األِش،  أْ ر49اٌّؾىّخ اٌّخزظخ ػٍٝ ِؼٕٝ اٌّبدح 

أشٙش ِٓ ربس٠خ رمذ٠ُ اٌّطٍت.  ٠ٚ6غت اٌجّذ فٟ اٌّٛػٛع فٟ أعً ال ٠زغبٚص 

ٚرزٛلف ِٛاطٍخ اإلعشاءاد ػٍٝ ٔز١غخ اٌؾىُ فٟ اٌطؼٓ. أِب اٌذفٛػبد اٌّضبسح ثؼذ 

 طذٚس ؽىُ اٌزؾى١ُ فٟ اٌطؼٓ اٌّزوٛس ف١ٕظش ف١ٙب ِغ األطً.  

 31انًبدة 

أْ رأرْ ثّب رشاٖ ػشٚس٠ب ِٓ  -ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اؽذ األؽشاف -٠ّىٓ ١ٌٙئخ اٌزؾى١ُ 

اٌٛسبئً اٌٛلز١خ أٚ اٌزؾفظ١خ أٚ األرْٚ، ِب ٌُ ٠زفك األؽشاف ػٍٝ خالف رٌه، ٠ّٚىٓ ٌٙب 

إرا  اٌمبْٔٛ ِٓ ٘ز 49أْ رطٍت اٌّسبػذح ِٓ سئ١س اٌّؾىّخ اٌّخزظخ ػٍٝ ِؼٕٝ اٌّبدح 

 ثبألِش ٌإلرْ اٌّزوٛس.ٌُ ٠ّزضً اٌطشف اٌّؼٕٟ 

ٚ ٠ّىٓ ١ٌٙئخ اٌزؾى١ُ أٚ ٌٍمبػٟ إٌضاَ أٞ ؽشف ثذفغ رسجمخ ِٓ اٌّظبس٠ف اٌزٟ 

 ٠سزٍضِٙب ٘زا اإلعشاء.

 

 انببة انسبدس

 إجراءاث انتذكيى
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٠ّىٓ ألؽشاف ارفبل١خ اٌزؾى١ُ االرفبق ػٍٝ اإلعشاءاد اٌٛاعت إرجبػٙب ِٓ ؽشف ١٘ئخ 

 اٌزؾى١ُ.

اٌزؾى١ُ رطج١ك اٌمٛاػذ اٌزٟ رشا٘ب أوضش ِالئّخ ٌفغ إٌضاع، إْ ٌُ ٠زفك ٠ّىٓ ١ٌٙئخ 

 األؽشاف ػٍٝ رٌه.

ٚفٟ وٍزب اٌؾبٌز١ٓ رشاػٝ اٌؼّبٔبد األسبس١خ فٟ إعشاءاد اٌزمبػٟ، خبطخ اٌّزؼٍمخ 

 ثؾمٛق اٌذفبع.
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٠ؾذد٘ب  رفظً ١٘ئخ اٌزؾى١ُ فٟ إٌضاع اٌّؼشٚع أِبِٙب ٚفمب ٌٍمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ

 أؽشاف ارفبل١خ اٌزؾى١ُ.
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 ٠ّىٓ ٌألؽشاف رؾذ٠ذ ِىبْ اٌزؾى١ُ داخً إل١ٍُ اٌذٌٚخ أٚ خبسعٗ.

ػذَ االرفبق ػٍٝ ِىبْ اٌزؾى١ُ، رزٌٛٝ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ رؾذ٠ذٖ ِغ ِشاػبح  ؽبٌخفٟ 

 أؽٛاس اٌمؼ١خ ٚساؽخ األؽشاف.
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١ٌٙئخ اٌزؾى١ُ أْ رغزّغ فٟ أٞ ِىبْ رشاٖ ِغ اؽزشاَ ِمزؼ١بد اٌّبدح اٌسبثمخ، ٠ّىٓ 

ِٕبسجب ٌٍّذاٌٚخ ث١ٓ أػؼبء٘ب أٚ إلرّبَ إعشاءاد اٌزؾم١ك، ٌسّبع اٌشٙٛد ٚاٌخجشاء 

ٚأؽشاف إٌضاع، ٚدساسخ اٌّسزٕذاد ٚاٌزمبس٠ش ٚاألثؾبس، ِب ٌُ ٠زفك أؽشاف إٌضاع 

 ػٍٝ خالف رٌه.
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أٚ اٌٍغبد اٌزٟ رسزؼًّ فٟ إعشاءاد ٠ّىٓ ألؽشاف اٌزؾى١ُ، االرفبق ػٍٝ اٌٍغخ 

 اٌزؾى١ُ.

ػذَ ارفبق األؽشاف ػٍٝ ٌغخ اٌزؾى١ُ، ٠ّىٓ ١ٌٙئخ اٌزؾى١ُ اخز١بس اٌٍغخ  ؽبٌخفٟ 

 اٌّسزؼٍّخ فٟ ٘زٖ اإلعشاءاد، ٚال ٠غٛص اٌغّغ فٟ اٌٍغبد.

٠ٕسؾت ٘زا االرفبق ػٍٝ وً اٌّزوشاد اٌّمذِخ ِٓ ؽشف أؽشاف إٌضاع، 

ّشافؼبد ٚاٌمشاساد ٚاٌجالغبد اٌظبدسح ػٓ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ، ٚاٌّالؽظبد اٌشف٠ٛخ ٚاٌ

 ِب ٌُ ٠زُ اٌزٕظ١ض ػٍٝ خالف رٌه طٍت ِمزؼ١بد ارفبل١خ اٌزؾى١ُ.

٠ّىٓ ١ٌٙئخ اٌزؾى١ُ أْ رطٍت إسفبق وً ٚص١مخ ِمذِخ ثٍغخ ِغب٠شح ثزشعّخ ٌٍغخ أٚ 

 اٌٍغبد اٌزٟ ارفك ػ١ٍٙب األؽشاف أٚ اٌزٟ ؽذدرٙب ١٘ئخ اٌزؾى١ُ.
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رسزٍُ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ فٛس رشى١ٍٙب ِّٙزٙب ِٓ خالي رٍمٟ ؽٍجبد أؽشاف اٌزؾى١ُ 

 ِٚسزٕذارُٙ ٠ٚغت أْ ٠زؼّٓ ِؾؼش رؾذ٠ذ اٌّّٙخ ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌزب١ٌخ:

 

 أسّبء اٌّؾى١ّٓ  -

 أسّبء أؽشاف اٌزؾى١ُ ٚػٕب٠ُٕٚٙ ٚػشع ِٛعض ٌطٍجبرُٙ  -

 رؾذ٠ذ ِٛػٛع إٌضاع اٌٛاعت اٌفظً ف١ٙب  -

 رؾذ٠ذ إعشاءاد اٌزؾى١ُ ٚاٌجشٔبِظ اٌضِٕٟ اٌّزؼٍك ثٙب  -

ٚرمَٛ ا١ٌٙئخ ٚاألؽشاف ثبٌزٛل١غ ػٍٝ ِؾؼش رؾذ٠ذ اٌّّٙخ، ٠ٚزُ رج١ٍغ األؽشاف 

 ٚاٌغٙخ إٌّظّخ ٌٍزؾى١ُ، إْ ٚعذد ثزٌه، ثٕظ١ش ِٓ اٌّؾؼش.
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إرا سفغ اؽذ األؽشاف اٌزٛل١غ ػٍٝ ِؾؼش رؾذ٠ذ اٌّّٙخ، ٚعت رج١ٍغ اٌغٙخ 

 ٍزؾى١ُ ٌٍزظذ٠ك ػٍٝ اٌّؾؼش اٌّزوٛس.إٌّظّخ ٌ

ٚفٟ ؽبٌخ ػذَ ٚعٛد عٙخ ِٕظّخ ٌٍزؾى١ُ رمَٛ ا١ٌٙئخ ثئصجبد اٌشفغ فٟ ٚص١مخ ِسزمٍخ 

 رؼزّذ ِٓ سئ١س اٌّؾىّخ اٌّخزظخ اٌزٟ ٠ىْٛ اٌزؾى١ُ ثذائشرٙب، ٚرشفك ثبٌّؾؼش.
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زجبساد ٚسّبع رزٌٛٝ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ ع١ّغ األثؾبس ِٓ رٍمٟ اٌشٙبداد ٚإعشاء االخ

اٌشٙٛد ٚإعشاءاد اٌزؾم١ك ٚرؼ١١ٓ اٌخجشاء ٚوً األػّبي اٌزٟ ِٓ شأٔٙب أْ رىشف 

 اٌؾم١مخ ٚرسبػذ ػٍٝ فغ إٌضاػبد، ٠ٚىْٛ ػ١ٍُٙ اٌزٛل١غ فٟ وً اٌّؾبػش.

٠ّٚىٓ ١ٌٙئخ اٌزؾى١ُ أْ رطٍت ِٓ األؽشاف أْ ٠مذِٛا وً اٌٛصبئك ٚاٌّسزٕذاد ٚوً 

 ٠ذ٠ُٙ.ٚسبئً اإلصجبد اٌّٛعٛدح رؾذ أ

١ٌٙٚئخ اٌزؾى١ُ أْ رؼ١ٓ وزبثخ اؽذ أػؼبئٙب ٌٍم١بَ ثّّٙخ، وّب ٠غٛص ٌٙب االسزٕغبد 

ثبٌمؼبء السزظذاس أٞ لشاس ٠ّىٕٙب ِٓ رؾم١ك األغشاع اٌٛاسدح ثٙزٖ اٌّبدح، فٟ 

 ؽذٚد سٍطزٙب.
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إرا ٚلغ رؾذ٠ذ اعً ٌٍجذ فٟ إٌضاع، فبْ سش٠بْ رٌه األعً ٠ىْٛ ِٓ ربس٠خ لجٛي 

 اٌّؾىُ أٚ آخش اٌّؾى١ّٓ ٌّّٙزٗ.

 ٚإرا ٌُ ٠ؾذد اعً، ٚعت اٌجذ فٟ اٌخظِٛخ فٟ أعً ال ٠زغبٚص سزخ أشٙش.

٠ّىٓ ١ٌٙئخ اٌزؾى١ُ ثمشاس أْ رّذد ِشح أٚ ِشر١ٓ فٟ اعً إطذاس ؽىُ اٌزؾى١ُ إرا 

رؼزس اٌجذ فٟ إٌضاع فٟ ا٢عبي اٌّؾذدح أٔفب ٚلشاس اٌزّذ٠ذ غ١ش لبثً ألٞ ٚعٗ ِٓ 

 ؼٓ.أٚعٗ اٌط

ٚال ٠ّىٓ اٌزّذ٠ذ فٟ ٘زٖ ا٢عبي إال ثبرفبق األؽشاف أٚ ػّال ثٕظبَ اٌّؤسسخ 

 اٌزؾى١ّخ.

أٚ اٌّزٕؾٟ، أػ١ف ٌزبس٠خ  اٌّزٛفٝإرا رُ رؼ١١ٓ ِؾىُ عذ٠ذ ثذال ػٓ اٌّؼضٚي أٚ 

 ٠ِٛب. 63اٌّٛػذ إٌٙبئٟ إلطذاس اٌؾىُ 
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٠شسً اٌّذػٟ، خالي اٌّذح اٌّزفك ػ١ٍٙب طٍت ارفبل١خ اٌزؾى١ُ، أٚ خالي اٌفزشح اٌزٟ 

رؾذد٘ب  ١٘ئخ اٌزؾى١ُ إٌٝ اٌّذػٝ ػ١ٍٗ ٚاٌٝ أػؼبء ٌغٕخ اٌزؾى١ُ، ؽٍجبً ٠شزًّ ػٍٝ 

اسّٗ ٚ ػٕٛأٗ ٚاسُ اٌّذػٝ ػ١ٍٗ ٚػٕٛأٗ ٚػشػبً ٌٍٛلبئغ ٚؽج١ؼخ إٌضاع ٚؽٍجبرٗ 

ػٍٝ اٌّذػٝ ػ١ٍٗ أْ ٠مذَ دفبػٗ ف١ّب ٠زؼٍك ثٙزٖ اٌّسبئً، ٚاٌؾغظ اٌّؤ٠ذح ٌذػٛاٖ، ٚ
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١ٌٙٚئخ اٌزؾى١ُ اإلرْ ٌٍّذػٟ ػ١ٍٗ ثزمذ٠ُ رٌه ٌٚٛ ثؼذ أمؼبء ا١ٌّؼبد إرا سأد إْ 

 اٌظشٚف رجشس اٌزأخ١ش.

٠غت ػٍٝ األؽشاف أْ ٠مذِٛا ٍِؾٛظبرُٙ ٚوً اٌّسزٕذاد اٌزٟ ٌٙب طٍخ ثّٛػٛع 

ٌٝ وً اٌّسزٕذاد ٚاألدٌخ اٌزٟ ٠ؼزضِْٛ رمذ٠ّٙب، إٌضاع، وّب ٠غٛص ٌُٙ أْ ٠ش١شٚا إ

 ِب ٌُ ٠زفمٛا ػٍٝ ؽش٠مخ أخشٜ ٌزمذ٠ّٙب.

، ٌٚٛ ِٓ  -فٟ أٞ ٚلذ أصٕبء س١ش إعشاءاد اٌزؾى١ُ -ٚال ٠خً ٘زا ثؾك ١٘ئخ اٌزؾى١ُ 

رٍمبء ٔفسٙب ، فٟ ؽٍت رمذ٠ُ أطٛي ٘زٖ اٌّسزٕذاد أٚ اٌٛصبئك اٌزٟ اسزٕذ إ١ٌٙب أؽشاف 

 ُ.إٌضاع فٟ دػٛا٘
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ِٓ  73إرا رخٍف اٌّذػٟ دْٚ ػزس ششػٟ ػٓ رمذ٠ُ ٍِؾٛظبد دػٛاٖ ٚفمب ٌٍّبدح 

٘زٖ اٌّغٍخ فبْ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ رٕٟٙ إعشاءاد اٌزؾى١ُ، أِب إرا رخٍف اٌّذػٝ ػ١ٍٗ دْٚ 

ػزس ششػٟ ػٓ رمذ٠ُ ٍِؾٛظبد دفبػٗ ٚفمب ألؽىبَ ٔفس اٌّبدح، فبْ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ 

 أْ رؼزجش ٘زا اٌزخٍف فٟ ؽذ رارٗ إلشاسا ٌظؾخ اٌذػٜٛ.رٛاطً اإلعشاءاد دْٚ 

إرا رخٍف اؽذ األؽشاف دْٚ ػزس ششػٟ ػٓ ؽؼٛس عٍسخ أٚ ػٓ رمذ٠ُ ِسزٕذارٗ، 

 ف١ٍٙئخ اٌزؾى١ُ ِٛاطٍخ اإلعشاءاد ٚإطذاس ؽىّٙب ثٕبء ػٍٝ ِب رٛفش ٌذ٠ٙب ِٓ األدٌخ.

 وً رٌه ِب ٌُ ٠زفك األؽشاف ػٍٝ خالفٗ.
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أْ ٠ؾٛسٚا أٚ ٠زّّٛا ؽٍجُٙ أٚ  -ِب ٌُ ٠زفمٛا ػٍٝ خالف رٌه  -ٌألؽشاف ٠غٛص 

دفبػُٙ خالي س١ش اإلعشاءاد إال إرا سأد ١٘ئخ اٌزؾى١ُ أٗ ال شٟء ٠ؾٍّٙب ػٍٝ 

اٌسّبػ ثّضً ٘زا اٌزؾ٠ٛش ٌزأخش ٚلذ رمذ٠ّٗ، ٠ّٚىٕٙب االوزفبء ثبٌّزوشاد ٚاٌّسزٕذاد 

 رٌه. اٌّمذِخ، ِب ٌُ ٠زفك األؽشاف ػٍٝ خالف
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ِب ٌُ ٠زفك األؽشاف ػٍٝ خالف رٌه فبْ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ رمشس ِب إرا وبٔذ سزؼمذ عٍسخ 

أٚ عٍسبد رسزّغ ف١ٙب إٌٝ األؽشاف أٚ سزمزظش ػٍٝ إٌظش فٟ اٌّٛػٛع، اسزٕبدا 

إٌٝ ِب ٠مذَ ٌٙب ِٓ ِسزٕذاد، إال أٔٗ ٠غٛص ٌٙب ثطٍت اؽذ األؽشاف أْ رؼمذ عٍسخ فٟ 

 شاٖ ِٕبسجب.اٌٛلذ اٌزٞ ر

٠غت إخطبس أؽشاف إٌضاع ثّٛاػ١ذ اٌغٍسبد ٚاالعزّبػبد ٚوً ػًّ إعشائٟ رمَٛ 

ثٗ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ، وّب ٠غت أْ رجٍغ إٌٝ األؽشاف ع١ّغ اٌٍّؾٛظبد اٌىزبث١خ ٚاألٚساق 

 ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاالخزجبساد ٚاٌّسزٕذاد اٌزٟ ٠مذِٙب اؽذُ٘. 



 

 هذه المسودة ليست للنشر

ى١ُ فٟ ِؾؼش، رسٍُ طٛسح ِٕٗ إٌٝ ٚرذْٚ خالطخ ٚلبئغ وً عٍسخ رؼذ٘ب ١٘ئخ اٌزؾ

 األؽشاف، ِب ٌُ ٠زفك ػٍٝ غ١ش رٌه.
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ِب ٌُ ٠ٛعذ ارفبق خبص ث١ٓ ؽشفٟ اٌزؾى١ُ ، ٠زُ رس١ٍُ وً اٌشسبئً ٚاإلسزذػبءاد 

ٌٍّشسً إ١ٌٗ شخظ١بً أٚ ٌّمش ػٍّٗ أٚ ٌّؾً إلبِزٗ اٌّؼزبد أٚ ٌؼٕٛأٗ اٌجش٠ذٞ 

 اٌّؾذد فٟ ارفبل١خ اٌزؾى١ُ.اٌّؼشٚف ٌذٜ ع١ّغ األؽشاف أٚ 

ٚإرا رؼززس ِؼشفخ اؽذ ٘زٖ اٌؼٕب٠ٚٓ ، ثؼذ إعشاء وً اٌزؾش٠بد اٌؼشٚس٠خ، رؼزجش 

اٌشسبٌخ فٟ ؽىُ اٌّزسٍّخ إرا أسسٍذ إٌٝ أخش ِمش ػًّ أٚ ِؾً إلبِزٗ اٌّؼزبد أٚ 

ػٕٛاْ ثش٠ذٞ ِؼشٚف ٌٍّشسً إ١ٌٗ، ثّمزؼٝ ِىزٛة ِؼّْٛ اٌٛطٛي أٚ ثأٞ 

ِؾبٌٚخ رس١ٍّٙب، وّب رؼزجش اٌشسبٌخ فٟ ؽىُ اٌّزسٍّخ ِٕز ا١ٌَٛ ٚس١ٍخ أخشٜ رضجذ 

 اٌزٞ رسٍُ ف١ٗ اٌشسبٌخ.

 ٚال رسشٜ إؽىبَ ٘زٖ اٌّبدح ػٍٝ اٌزج١ٍغبد اٌمؼبئ١خ أِبَ اٌّؾبوُ.
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 رؼٍُ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ أؽشاف إٌضاع ثزبس٠خ خزُ اٌّـشافؼخ، ػٕذِب ر١ٙأ اٌمؼ١خ ٌٍؾىُ.

 

 انببة انسببع

 انتذكيىدكى 

 

 انقسى األول

 إصذار انذكى انتذكًي
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ِٓ ١٘ئخ  رخزُ إعشاءاد اٌزؾى١ُ ثظذٚس ؽىُ اٌزؾى١ُ فٟ أطً إٌضاع أٚ ثمشاس

 اٌزؾى١ُ فٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ:

إرا ارفك األؽشاف ػٍٝ خزُ اإلعشاءاد، ِٓ خالي إثشاَ اٌظٍؼ، ؽ١ش رمَٛ ا١ٌٙئخ  -

ِٓ ٠ٕٛثُٙ، ٠ٚىْٛ ٌٙزا اٌّؾؼش لٛح اٌسٕذ  ثزؾش٠ش ِؾؼش ٠ٛلغ ػ١ٍٗ األؽشاف أٚ

 اٌزٕف١زٞ.
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إرا سؾت اٌّذػٟ دػٛاٖ، ِب ٌُ ٠ؼبسع اٌّذػٝ ػ١ٍٗ فٟ رٌه ٚرىْٛ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ  -

 لذ اػزشفذ ثّظٍؾزٗ اٌّششٚػخ فٟ اٌزس٠ٛخ إٌٙبئ١خ ٌٍٕضاع.

 ِسزؾ١ال. أٚإرا سأد ١٘ئخ اٌزؾى١ُ إْ اسزّشاس اإلعشاءاد أطجؼ غ١ش ػشٚسٞ  -

 ِّٙخ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ ثخزُ إعشاءاد اٌزؾى١ُ.رٕزٟٙ 

 

 47انًبدة 

رجذ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ فٟ إٌضاع اٌّؼشٚع أِبِٙب ٚفمب ألؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌزٞ ٠ؼ١ٕٗ  

 األؽشاف.

إرا ٌُ رؾذد األؽشاف اٌمبْٔٛ إٌّطجك، فبْ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ رؼزّذ اٌمبْٔٛ اٌزٞ رشاٖ 

ؽجك لٛاػذ اٌؼذي ٚاإلٔظبف إرا أثبػ ِٕبسجب، ٠ٚغٛص ١ٌٙئخ اٌزؾى١ُ اٌجذ فٟ إٌضاع 

 ٌٙب األؽشاف رٌه طشاؽخ.

ٚرجذ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ فٟ إٌضاع ٚفمب ٌششٚؽ اٌؼمذ ِغ األخز ثؼ١ٓ االػزجبس اٌؼشف 

 اٌزغبسٞ إٌّطجك ػٍٝ اٌّؼبٍِخ.

 

 48انًبدة 

 رظذس ١٘ئخ اٌزؾى١ُ ؽىّٙب وزبثخ ثأغٍج١خ ا٢ساء ثؼذ اٌّفبٚػخ.

خ اٌزؾى١ُ أٚ ثؼؼُٙ اإلِؼبء، أٚ وبْ ػبعضا ػٕٗ، فٟ طٛسح سفغ أؽذ أػؼبء ١٘ئ

٠ٕض ثبٌؾىُ ػٍٝ رٌه، ٠ٚىْٛ اٌؾىُ طؾ١ؾب إرا ٚلغ اإلِؼبء ػ١ٍٗ ِٓ ؽشف 

 أغٍج١زُٙ.

فٟ طٛسح ٌُ رزىْٛ األغٍج١خ، فبْ سئ١س ١٘ئخ اٌزؾى١ُ ٠ٕض ػٍٝ رٌه ٠ٚظذس اٌؾىُ 

ئ١س ا١ٌٙئخ ؽجك سأ٠ٗ، ٠ٚىزفٟ فٟ ٘زٖ اٌظٛسح ثئِؼبئٗ ػٍٝ اٌؾىُ، وّب ٠ّىٓ ٌش

 اٌجذ فٟ اٌّسبئً اإلعشائ١خ إْ أثبػ ٌٗ رٌه األؽشاف أٚ سبئش أػؼبء ا١ٌٙئخ.

 

 49انًبدة 

 ٠ؾزٛٞ ؽىُ اٌزؾى١ُ، ٚعٛثب ػٍٝ:

 اسُ اٌّؾىُ أٚ اٌّؾى١ّٓ اٌز٠ٓ أطذسٚا اٌؾىُ -

 ِىبْ ٚربس٠خ إطذاسٖ -

ٚطفبرُٙ أسّبء ٚأٌمبة أؽشاف إٌضاع، ٚطفبرُٙ ٚػٕٛا١ُٔٙ، ٚأسّبء ٚوالءُ٘  -

 ٚػٕٛا١ُٔٙ، إْ ٚعذٚا.

 ػشع ِٛعض ٌٍٛلبئغ ٚؽٍجبد اٌخظَٛ ٚدفٛػبرُٙ ِٚسزٕذارُٙ. -

 ِٕطٛق اٌؾىُ ِؼًٍ، ِب ٌُ ٠زفك األؽشاف ػٍٝ خالف رٌه -

 رؾذ٠ذ اٌّظبس٠ف ٚاألرؼبة ٚاٌغٙخ اٌزٟ سززؾًّ اٌّظبس٠ف -

 رٛل١غ اٌّؾى١ّٓ -
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 51انًبدة 

 ث١ٓ أؽشاف إٌضاع ١٘ٚئخ اٌزؾى١ُ.٠مغ رؾذ٠ذ أرؼبة اٌّؾى١ّٓ ٚفمب الرفبق 

إرا وبْ اٌزؾى١ُ ِؤسسبرٟ، رخؼغ أرؼبة اٌّؾى١ّٓ ٌغذٚي األرؼبة اٌّسغً فٟ ٔظبَ 

 ِؤسسخ اٌزؾىُ.

فٟ طٛسح ػذَ اإلٔفبق ػٍٝ األرؼبة ٚغ١بة ٌّؤسسخ رؾى١ُ، رؾذد ا١ٌٙئخ أرؼبثٙب 

 فٟ دائشرٙب. ثمشاس ِسجت، لبثً ٌٍطؼٓ أِبَ اٌّؾىّخ االثزذائ١خ اٌزٟ ٠ىْٛ اٌزؾى١ُ

 

 51انًبدة 

 ٠غٛص ٔشش ؽىُ اٌزؾى١ُ، ِب ٌُ ٠ؼزشع أؽذ األؽشاف ػٍٝ رٌه.

 

 52انًبدة 

٠ىْٛ ؽىُ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ لبثال ٌٍزٕف١ز رٍمبئ١ب ِٓ لجً األؽشاف أٚ ثظفخ إعجبس٠خ ثئرْ 

 .ِٓ ٘زٖ اٌّغٍخ 49ِٓ سئ١س اٌّؾىّخ اٌّخزظخ ػٍٝ ِؼٕٝ اٌّبدح 

إٌّظّخ ٌٍزؾى١ُ رٛع١ٗ ٔسخخ ِٓ اٌؾىُ إٌٝ األؽشاف ٠ٚزٌٛٝ سئ١س ا١ٌٙئخ أٚ اٌغٙخ 

٠ِٛب ِٓ طذٚسٖ، ٚرٛدع فٟ ٔفس األعً أطً اٌؾىُ ِشفٛلب ثبرفبل١خ  48فٟ ظشف 

 اٌزؾى١ُ ثىزبثخ اٌّؾىّخ اٌّخزظخ فٟ ِمبثً ٚطً ٚال ٠خؼغ اإل٠ذاع ألٞ أداء.

ذلبً ػ١ٍٙب ِٓ ٚإرا وبْ اٌؾىُ طبدساً ثٍغخ أعٕج١خ، رٛدع ِؼٗ رشعّخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ِظ

 عٙخ ِؼزّذح لبٔٛٔبً.

٠ٚؾشس وبرت اٌّؾىّخ ِؾؼشاً ثٙزا اإل٠ذاع، ٚألؽشاف إٌضاع اٌؾظٛي ػٍٝ طٛسح 

 ِٓ ٘زا اٌّؾؼش.

 ٠ٚجمٝ أطً اٌؾىُ ِٛدػب ثىزبثخ اٌّؾىّـخ، ٚرسٍُ إٌسخ اٌزٕف١ز٠خ.

 

 

 انقسى انثبَي

 تفسير وإصالح دكى انتذكيى

 53انًبدة 

٠ِٛب ِٓ ربس٠خ  63ْ ٠طٍت ِٓ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ، فٟ اعً ٠غٛص ألؽذ أؽشاف إٌضاع أ

 إػالِٗ اٌؾىُ، رفس١ش ِٕطٛق اٌؾىُ، ػٍٝ أْ ٠ؼٍُ ثٗ اٌطشف اٌضبٟٔ.

ِٚب ِٓ ربس٠خ رسٍّٙب  ٠ٚ63ىْٛ ػٍٝ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ رمذ٠ُ رفس١ش٘ب ٌٍؾىُ، فٟ أعً 

 ٌطٍت اٌزفس١ش.
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 54انًبدة 

ثٕبء ػٍٝ ؽٍت األؽشاف، ثئطالػ ٠ّىٓ ١ٌٙئخ اٌزؾىُ أْ رمَٛ ِٓ رٍمبء ٔفسٙب أٚ 

 األخطبء اٌّبد٠خ، اٌىزبث١خ، أٚ اٌؾسبث١خ، اٌٛالؼخ فٟ ؽىّٙب.

٠ِٛب ِٓ ربس٠خ  63ٚرمَٛ ا١ٌٙئخ ثئطالػ اٌخطأ دْٚ اٌم١بَ ثّشافؼخ فٟ أعً ألظبٖ 

 طذٚس اٌؾىُ أٚ ِٓ ربس٠خ إ٠ذاع ؽٍت اإلطالػ.

١ٓ ٠ِٛبً ِٓ ربس٠خ ٠ظذس لشاس اإلطالػ وزبثخ، ٠ٚجٍغ إٌٝ اٌطشف١ٓ خالي صالص

وّب ٠غٛص ١ٌٙئخ اٌزؾى١ُ أْ رّذد اٌفزشح اٌمب١ٔٛٔخ ِشح ٚاؽذح ٌٕٚفس اٌفزشح،  طذٚسٖ،

 إرا الزؼٝ األِش، إلطالػ أٚ رفس١ش اٌؾىُ أٚ إطذاس ؽىُ رى١ٍّٟ.

 

 55انًبدة 

٠ّىٓ ألؽشاف إٌضاع، أْ ٠زمذِٛا ١ٌٙئخ اٌزؾى١ُ ثطٍت إطذاس ؽىُ رى١ٍّٟ فٟ عضء 

٠َٛ ِٓ ربس٠خ إػالِٗ  63األطٍٟ ٚلغ اٌسٙٛ ػٕٗ فٟ اٌؾىُ، أعً ألظبٖ ِٓ اٌطٍت 

 ثبٌؾىُ، ِغ إػالَ اٌطشف اٌضبٟٔ.

ٚرظذس ١٘ئخ اٌزؾى١ُ ؽىّٙب خالي صالص١ٓ ٠ِٛبً ِٓ ربس٠خ رمذ٠ُ اٌطٍت، ٠ٚغٛص ٌٙب 

 اٌزّذ٠ذ فٟ األعً ِشح ٚاؽذح ٌٕفس اٌّذح. 

اإلطالؽٟ أٚ اٌزفس١شٞ أٚ اٌزى١ٍّٟ إٌٝ ٚرزٌٛٝ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ رٛع١ٗ ٔسخخ ِٓ اٌؾىُ 

٠ِٛب ِٓ طـذٚسٖ، ٚرٛدع فٟ ٔفس األعً أطً رٌه اٌؾىُ  48األؽشاف فٟ ظشف 

 ثىزبثخ اٌّؾىّخ اٌّخزظخ فٟ ِمبثً ٚطً ٚال ٠خؼغ اإل٠ذاع ألٞ أداء.

٠ٚجمٝ أطً اٌؾىُ االططالؽٟ أٚ اٌزفس١شٞ أٚ اٌزى١ٍّٟ ِٛدػب ثىزبثخ اٌّؾىّخ ِغ 

 األطٍٟ.اٌؾىُ اٌزؾى١ّٟ 

 56انًبدة 

 ٠ؼزجش اٌؾىُ اٌزى١ٍّٟ أٚ اٌزفس١شٞ أٚ اإلطالؽٟ عضء ِٓ اٌؾىُ األطٍٟ.

ال ٠غٛص ٌألؽشاف رمذ٠ُ ؽٍت السزظذاس ؽىُ إلطالػ اٌؾىُ األطٍٟ أٚ رفس١شٖ أٚ 

 رى١ٍّٗ، إرا ٚلغ رٕف١ز اٌؾىُ األطٍٟ ١ٌٙئخ اٌزؾى١ُ رٍمبئ١ب.

ٌزى١ٍّٟ ٠ؼٍك آعبي اٌطؼٓ ٚؽٍت ٚؽٍت إطذاس اٌؾىُ اإلطالؽٟ أٚ اٌزفس١شٞ أٚ ا

 اٌزٕف١ز اٌٝ أْ ٠ظذس اٌؾىُ اٌّزوٛس.

 57انًبدة 

إرا رؼزس ػٍٝ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ أْ رغزّغ ِٓ عذ٠ذ، رشفغ ؽٍجبد اٌزفس١ش أٚ اإلطالػ أٚ 

 .49إطذاس أؽىبَ رى١ٍ١ّخ، ٌٍّؾىّخ اٌّخزظخ ػٍٝ ِؼٕٝ اٌّبدح 
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 انقسى انثبنث         

 االعتراض عهى دكى انتذكيى

 

 58انًبدة 

٠غٛص ؽٍت إثطبي ؽىُ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ اٌظبدس ٔٙبئ١ب، ِب ٌُ ٠زفك األؽشاف ػٍٝ 

 خالف رٌه، فٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ:

 إرا أصجذ أْ أؽذ األؽشاف فبلذ أل١ٍ٘خ -

 إرا طذس دْٚ اػزّبد ػٍٝ ارفبل١خ رؾى١ُ أٚ خبسط ٔطبلٙب. -

 اٌزؾى١ُ.إرا طذس ثٕبء ػٍٝ ارفبل١خ رؾى١ُ ثبؽٍخ أٚ خبسط آعبي  -

 إرا شًّ أِٛسا ٌُ ٠مغ ؽٍجٙب. -

 إرا خشق لبػذح ِٓ لٛاػذ إٌظبَ اٌؼبَ. -

 ثظفخ لب١ٔٛٔخ. ِىٛٔخإرا ٌُ رىٓ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ  -

 إرا ٌُ رشاع اٌمٛاػذ األسبس١خ ٌإلعشاءاد. -

أْ ؽبٌت اإلثطبي ٌُ ٠مغ إػالِٗ ػٍٝ ٚعٗ طؾ١ؼ ثزؼ١١ٓ اؽذ اٌّؾى١ّٓ أٚ  -

 أٗ رؼزس ػ١ٍٗ ٌسجت آخش اٌذفبع ػٓ ؽمٛلٗثئعشاءاد اٌزؾى١ُ أٚ 

أْ رشى١ً ١٘ئخ اٌزؾى١ُ أٚ ِب ٚلغ إرجبػٗ فٟ إعشاءاد اٌزؾى١ُ وبْ ِخبٌفب  -

ٌّمزؼ١بد ارفبل١خ رؾى١ُ ثظفخ ػبِخ أٚ ٌٕظبَ رؾى١ُ ِخزبس أٚ ٌمبْٔٛ دٌٚخ ٚلغ 

 اػزّبدٖ أٚ ٌمٛاػذ أؽىبَ ٘زا اٌجبة اٌّزؼٍك ثزشى١ً ١٘ئخ اٌزؾى١ُ.

 59انًبدة 

٠غٛص ٌٍّؾىّخ اٌّزؼٙذح ثطٍت اإلثطبي، ثطٍت ِٓ اؽذ األؽشاف، أْ رٛلف إعشاءاد 

اإلثطبي ٌّذح رؾذد٘ب رّى١ٕب ١ٌٙئخ اٌزؾى١ُ ِٓ اسزئٕبف إعشاءاد اٌزؾى١ُ أٚ ارخبر ِب 

 رشٜ ِٓ شبٔٗ إصاٌخ أسجبة اإلثطبي.

، إرا لؼذ اٌّؾىّخ اٌّزؼٙذح ثجطالْ اٌؾىُ أٚ عضءا ِٕٗ ثطٍت ِٓ ع١ّغ األؽشاف

ٌؼ إٌّظٛص ػ١ٍٙب أْ رؾىُ فٟ ِٛػٛع إٌضاع ٠ٚىْٛ ٌٙب طفخ اٌّؾىُ اٌّظب

 .اٌمبْٔٛ ِٓ ٘ز 9ثبٌفظً 

ثزٕف١ز ؽىُ اٌزؾى١ُ  ٚإرا لشسد سفغ اٌطؼٓ فبْ ؽىُ اٌشفغ ٠مَٛ ِمبَ األِش

 .اٌّطؼْٛ ف١ٗ
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 61انًبدة 

خالي رشفغ دػٜٛ اٌجطالْ أِبَ ِؾىّخ االسزئٕبف اٌزٟ طذس ثذائشرٙب ؽىُ اٌزؾى١ُ 

 ٠ِٛب ِٓ اإلػالَ ثٗ، أٚ سمؾ اٌطؼٓ. 63

 61انًبدة 

إرا لشسد اٌّؾىّخ اٌّخزظخ لجٛي اٌطؼٓ فئٔٙب رمؼٟ ثجطالْ اٌؾىُ أٚ إعشاءاد 

 .اٌزؾى١ُ وال أٚ عضءا، ؽست اٌؾبي

٠ِٛب ِٓ  63ٚػ١ٍٙب أْ رؾىُ فٟ ِٛػٛع إٌضاع إرا ؽٍت ِٕٙب رٌه األؽشاف، خالي 

 ٌٕظش اٌطٍت، ٠ٚىْٛ ٌٙب طفخ اٌّؾىُ اٌّظبٌؼ.ربس٠خ ِٛػذ أٚي عٍسخ ؽذدد 

ؽٍت اإلثطبي ال ٠ٛلف اٌزٕف١ز، إال أٔٗ ٠ّىٓ ٌٍّؾىّخ أْ رأرْ ثزٛل١ف اٌزٕف١ز، ثطٍت 

 أؽذ األؽشاف، ػٍٝ أْ ٠زُ رأ١ِٓ اٌّجٍغ اٌزٞ رؾذدٖ ػّبٔب ٌٍزٕف١ز.

ٚفٟ طٛسح إطذاس٘ب ألِش إ٠مبف اٌزٕف١ز، ٠ىْٛ ػ١ٍٙب اٌفظً فٟ دػٜٛ اٌجطالْ 

 أشٙش ِٓ ربس٠خ طذٚس أِش اإل٠مبف. 9ي خال

 62انًبدة 

٠غٛص ٌٍّؾىّخ أْ رٛلف إٌظش فٟ اٌمؼ١خ إرا وبْ ٌٙب اسرجبؽ ثمؼ١خ أخشٜ ِٕشٛسح 

 ٌذٜ ِؾىّخ لؼبئ١خ أخشٜ.

أِب إرا لشسد سفغ اٌطؼٓ فبْ ؽىُ اٌشفغ ٠مَٛ ِمبَ األِش ثزٕف١ز ؽىُ اٌزؾى١ُ 

 اٌّطؼْٛ ف١ٗ.

 63انًبدة 

 ثزؾى١ُ دٌٟٚ، ال ٠غٛص اٌطؼٓ فٟ ؽىُ اٌزؾى١ُ إال إرا:إرا رؼٍك إٌضاع 

 أٚال: إرا لذَ أؽذ األؽشاف د١ٌال ٠ضجذ أْ:

 اؽذ أؽشاف ارفبل١خ اٌزؾى١ُ ال ٠زٛفش ف١ٗ ششؽ ِٓ ششٚؽ األ١ٍ٘خ -

أْ ٘زٖ االرفبل١خ غ١ش طؾ١ؾخ فٟ ٔظش اٌمبْٔٛ أٚ فٟ ٔظش لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ  -

 ُ ٠ؼ١ٕٛا اٌمبْٔٛ إٌّطجكاٌزٞ أخؼؼٙب ٌٗ األؽشاف، إْ ٌ

أْ ؽبٌت اإلثطبي ٌُ ٠مغ إػالِٗ ػٍٝ ٚعٗ طؾ١ؼ ثزؼ١١ٓ اؽذ اٌّؾى١ّٓ أٚ  -

 ثئعشاءاد اٌزؾى١ُ أٚ أٗ رؼزس ػ١ٍٗ ٌسجت آخش اٌذفبع ػٓ ؽمٛلٗ
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أْ ؽىُ اٌزؾى١ُ ٠زٕبٚي ٔضاػب ال رشٍّٗ ارفبل١خ اٌزؾى١ُ أٚ أٗ ٠شزًّ ػٍٝ اٌؾىُ فٟ  -

 رفبل١خ.ِسبئً خبسعخ ػٓ ٔطبق اال

أْ رشى١ً ١٘ئخ اٌزؾى١ُ أٚ ِب ٚلغ إرجبػٗ فٟ إعشاءاد اٌزؾى١ُ وبْ ِخبٌفب  -

ٌّمزؼ١بد ارفبل١خ رؾى١ُ ثظفخ ػبِخ أٚ ٌٕظبَ رؾى١ُ ِخزبس أٚ ٌمبْٔٛ دٌٚخ ٚلغ 

 اػزّبدٖ أٚ ٌمٛاػذ أؽىبَ ٘زا اٌجبة اٌّزؼٍك ثزشى١ً ١٘ئخ اٌزؾى١ُ.

 اٌؼبَ فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌخبص.إرا وبْ ؽىُ اٌزؾى١ُ ٠خبٌف إٌظبَ  -صب١ٔب

 ال ٠غٛص رمذ٠ُ ؽٍت اإلثطبي ثؼذ صالصخ أشٙش ِٓ ٠َٛ رسٍُ اٌطبٌت ٌؾىُ اٌزؾى١ُ.

 

 انببة انثبيٍ

 االعتراف ببنذكى انتذكيًي

 

 64انًبدة 

 

رىزسٟ أؽىبَ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ لٛح األِش اٌّمؼٟ ثٗ، ٚرطجك ػ١ٍٙب اٌمٛاػذ اٌخبطخ 

اٌؼبعً، ثؼذ إوسبئٙب ثبٌظجغخ اٌزٕف١ز٠خ ثمشاس ِٓ سئ١س اٌّؾىّخ اٌزٟ اٌّزؼٍمخ ثبٌٕفبر 

 أٚدع ثٙب أطً اٌؾىُ.

 

 65انًبدة 

 ال ٠غٛص أوسبء اٌؾىُ اٌزؾى١ّٟ ثبٌظجغخ اٌزٕف١ز٠خ إال ثؼذ اٌزؾمك ِٓ أْ اٌؾىُ:

 ال ٠زؼبسع ِغ ؽىُ لؼبئٟ سبثك، أٞ أْ ِٛػٛع إٌضاع ٌُ ٠زظً ثٗ اٌمؼبء -

 .اٌّؾىَٛ ػ١ٍٗ ثبٌطشق اٌمب١ٔٛٔخٚلغ رج١ٍغٗ إٌٝ  -

 انببة انثبيٍ

 االعتراف بأدكبو انتذكيى األجُبيت

 

 66انًبدة 

ِغ ِشاػبح لٛاػذ اٌزؼبًِ ثبٌّضً، رخؼغ ألؽىبَ ٘زا اٌجبة وً األؽىبَ اٌزؾى١ّ١خ 

األعٕج١خ، وّب رخؼغ ٌٙب األؽىبَ اٌظبدسح فٟ ِغبي اٌزؾى١ُ اٌذٌٟٚ، ثظشف إٌظش 

 ف١ٗ.ػٓ اٌجٍذ اٌزٞ طذسد 
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 67انًبدة 

ٌؾىُ اٌزؾى١ُ األعٕجٟ، وً إٌفٛر ػٍٝ اٌزشاة ا١ٌٍجٟ، ثمطغ إٌظش ػٓ اٌجٍذ اٌزٞ 

طذس ف١ٗ، ٠ٕٚفز ثٕبء ػٍـٝ ؽٍت وزبثٟ ٠مذَ إٌٝ ِؾىّخ االسزئٕبف ثطشاثٍس، ِغ 

 .اٌمبْٔٛ ِٓ ٘ز 99ٚ 99ِشاػبح أؽىبَ اٌّبدر١ٓ 

 

 68 انًبدة

اٌّؾىّخ اسزئٕبف ؽشاثٍس ِشفٛلب ثبٌؾىُ ٠مذَ ؽٍت رٕف١ز اٌؾىُ أٌزؾى١ّٟ إٌٝ 

األطٍٟ  ٚارفبل١خ اٌزؾى١ُ األط١ٍخ، ػٍٝ أْ رىْٛ اٌٛص١مزبْ اٌّزوٛسربْ ِشفمز١ٓ، ػٕذ 

 االلزؼبء، ثزشعّخ سس١ّخ ٌّٙب إٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ.

 

 69انًبدة 

ال ٠غٛص سفغ االػزشاف ثأٞ ؽىُ رؾى١ّٟ أٚ سفغ رٕف١زٖ، ثمطغ إٌظش ػٓ اٌجٍذ 

، أٚ فٟ طٛسح اٌمبْٔٛ ِٓ ٘ز 96اٌزٞ طذس ف١ٗ، إال فٟ اٌؾبالد اٌزٟ ألشرٙب اٌّبدح 

إ٠مبف رٕف١زٖ أٚ إثطبي ؽىُ اٌزؾى١ُ ِٓ لجً ِؾبوُ اٌجٍذ اٌظبدس ف١ٗ رٌه اٌؾىُ ثّٛعت 

 لبْٔٛ رٌه اٌجٍذ.

 

 71انًبدة 

٠ّىٓ ٌّؾىّخ االسزئٕبف ثطشاثٍس أْ رأعً اٌجذ فٟ ؽٍت اٌزٕف١ز، إرا أصجذ اٌّذػٝ 

ػ١ٍٗ أٔٗ لبَ ثبٌطؼٓ فٟ اٌؾىُ اٌزؾى١ّٟ اٌظبدس ػذٖ، إال أٔٗ ٠ّىٕٙب أ٠ؼب ثطٍت ِٓ 

 اٌّذػٟ أْ رطبٌت اٌّذػٝ ػ١ٍٗ ثزمذ٠ُ وً اٌؼّبٔبد اٌؼشٚس٠خ ٌالسزغبثخ ٌطٍجٗ.

 

 17انًبدة 

 القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .يعمل بأحكام هذا 

 

 

 

 

 


