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 - 1انجبة االٔل
اَشبء إداسح انزغجٛم انؼمبس٘ ٔانزٕصٛك ٔاخزظبطٓب ()2 - 1
انًبدح 1
ركٌٕ انٕصاساد ف ٙأٔل رشكٛم نهٕصاسح ْ ٙاٜرٛخ:
ٔ -1صاسح انًبنٛخ ٔانجزشٔل.
ٔ -2صاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى.
ٔ -3صاسح انذاخهٛخ.
ٔ -4صاسح انؼذل.
ٔ -5صاسح انظحخ انؼبيخ.
ٔ-6صاسح انظُبػخ ٔاألشغبل انؼبيخ.
ٔ -7صاسح انؼًم ٔانشؤٌٔ االجزًبػٛخ ٔاإلعكبٌ.
ٔ -8صاسح انشؤٌٔ انجهذٚخ ٔانضساػخ.
ٔ -9صاسح انًٕاطالد ٔانُمم.
ٔ-10صاسح انكٓشثبء ٔانًبء.
ٔ - 11صاسح االلزظبد ٔانزجبسح.
ٔ -12صاسح شؤٌٔ انذٕٚاٌ األيٛش٘.

انًبدح 2
ال ٚجٕص أٌ رُمم يٍ إداسح انزغجٛم انؼمبس٘ ٔانزٕصٛك أطٕل انًحشساد انز ٙرى رغجٛهٓب ٔال انذفبرش أٔ
انٕصبئك ٔانًغزُذاد انًزؼهمخ ثٓب  ،ػهٗ أَّ ٚجٕص نهغهـبد انمؼبئٛخ اإلؿالع ػهٓٛب صى إػبدرٓب .

 - 2انجبة انضبَٙ
يٍ نّ حك رًهك انؼمبساد ()3 - 3
انًبدح 3
حك رًهك انؼمبساد لبطش ػهٗ انمـشٔ . ٍٛٚاعزضُبء يٍ رنك ٚجٕص أٌ ًُٚح ْزا انحك نهؼشث ٙانًُزًٙ
ثجُغٛزّ إنٗ ثهذ ػشث ٙثششؽ انًؼبيهخ ثبنًضم ٔثبنششٔؽ انز ٙرؼؼٓب انحكٕيخ .
ًٔٚكٍ انزؤكذ يٍ جُغٛخ ؿبنج ٙانزغجٛم ثًٕجت جٕاصاد انغفش أٔ ثُبء ػهٗ أ٘ يغزُذ سعً ٙآخش
رشاِ إداسح انزغجٛم انؼمبس٘ ٔانزٕصٛك كبفٛب الصجبد انجُغٛخ ثؼذ أخز سأ٘ يذٚش دائشح انٓجشح ٔانجٕاصاد
ٔانجُغٛخ .

 - 3انجبة انضبنش

انًحشساد انٕاجت رغجٛهٓب ()4 - 4
انًبدح 4
ٚجت رغجٛم جًٛغ انزظشفبد انز ٙيٍ شؤَٓب اَشبء حك يهكٛخ أٔ حك ػ ُٙٛػمبس٘ آخش أٔ َمهّ أٔ
رغٛٛشِ أٔ صٔانّ ٔ ،كزنك األحكبو انُٓبئٛخ انًضجزخ نشْٙء يٍ رنك .
ٔٚزشرت ػهٗ ػذو انزغجٛم أٌ انحمٕق انًزكٕسح الرُشؤ ٔال رُمم ٔال رزغٛش ٔال رضٔل ال ث ٍٛرٔ٘ انشؤٌ
ٔال ثبنُغجخ نهغٛش .
ٔالٚكٌٕ نهؼمٕد غٛش انًغجهخ يٍ األصش عٕٖ االنزضايبد انشخظٛخ ث ٍٛانًزؼبلذ.ٍٚ

 - 4انجبة انشاثغ
إجشاءاد انزغجٛم ()10 - 5
انًبدح 5
رزى إجشاءاد انزغجٛم ثُبء ػهٗ ؿهت رٔ٘ انشؤٌ أٔ يٍ ٚمٕو يمبيٓى ٔرذٌٔ انـهجبد ثحغت رٕاسٚخ
رمذًٓٚب ف ٙانذفزش انًؼذ نزنك ثبإلداسح .

انًبدح 6

ٚجت أٌ رشزًم انًحشساد انًشاد رغجٛهٓب ػهٗ يب ٚؤر:ٙ
أٔال  :انجٛبَبد انذانخ ػهٗ شخظٛخ كم ؿشف ٔػهٗ األخض اعًّ ٔنمجّ ٔعُّ ٔجُغٛزّ ٔيحم إلبيزّ
ٔاعى أثٔ ّٛجذِ ألث. ّٛ
صبَٛب  :ثٛبٌ طفبد يٍ ٚمٕيٌٕ يمبو غٛشْى ٔيذٖ عهـبرٓى .
صبنضب  :انجٛبَبد انالصيخ ٔانًفٛذح ف ٙرؼ ٍٛٛانؼمبس ٔػهٗ األخض يٕلؼّ ٔيغبحزّ ٔأؿٕانّ ٔحذٔدِ .
ساثؼب  :يٕػٕع انًحشس انًشاد رغجٛهّ .
خبيغب  :انجٛبَبد انخبطخ ثؤطم حك انًهكٛخ ٔانحك انؼ ُٙٛيٕػٕع انزظشف .
عبدعب  :ثٛبٌ انحمٕق انؼُٛٛخ انًمشسح ػهٗ انؼمبس انًزظشف ف ّٛإٌ ٔجذد .
عبثؼب  :إلشاس يٍ انًزظشف إن ّٛثؤَّ ػب ٍٚانؼمبس يٕػٕع انزؼبيم ٔلجهّ ثحبنزّ انمبئًخ ٔلذ انزؼبلذ .

انًبدح 7
رمٕو اإلداسح ثئعزٛفبء انجٛبَبد فًٛب ٚزؼهك ثٕطف انؼمبس ٔأطم انًهكٛخ أٔ انحك انؼ ُٙٛثُبء ػهٗ يب
ٚمذيّ أطحبة انشؤٌ يٍ أٔساق ٔيغزُذاد  .فئرا سأد أٌ يب لذو إنٓٛب غٛش كبف الرًبو اجشاءاد
انزغجٛم أػبدد انـهت إنٗ أطحبة انشؤٌ يؤششًا ػه ّٛثًب ٚجت أٌ ٚغزٕفٗ ف ّٛيٍ انُبحٛخ انمبََٕٛخ.

انًبدح 8
رزٕنٗ دائشح انخذيبد انُٓذعٛخ اإلجشاءاد انُٓذعٛخ ٔيشاجؼخ انـهت يٍ انُبحٛخ انًغبحٛخ ٔػهٗ
األخض فًٛب ٚزؼهك ثًؼبُٚخ انؼمبس ػهٗ انـجٛؼخ نهزضجذ يٍ يٕلؼخ ٔأؿٕانّ ٔيغـحخ ٔحذٔدِ ٔ ،يب ٚزجغ
رنك يٍ رـجٛك يغزُذاد انزًهٛك ٔانزؤشٛش ػهٗ انخشائؾ ثًب ٚفٛذ رنك ٔكزا إػذاد يهف نكم يؼبيهخ ٚجٍٛ
ثّ سلى ٔربسٚخ انـهت ٔٚغهى إلداسح انزغجٛم انؼمبس٘ ٔانزٕصٛك ثؼذإَزٓبء ْزِ اإلجشاءاد ٔرمٕو اإلداسح
ثٕػغ سلى ٔربسٚخ انزغجٛم انُٓبئ ٙػهٗ انـهت ٔٚحفظ انًهف نذٓٚب .

انًبدح 9

ركزت انزظشفبد ػهٗ انًحشساد انز ٙرؼذْب اإلداسح ثبنهغخ انؼشثٛخ ٔثخؾ ٔاػح غٛش يشزًم ػهٗ إػبفخ
أٔ رحشٛش أٔ كشؾ ٔٚظبدق ػهٗ رٕلٛؼبد رٔ٘ انشؤٌ فٓٛب انًٕظف انًخزض ثحؼٕس شبْذ ٍٚثبنغٍٛ
ػبلهٔ ٍٛرزى يشاجؼزٓب صى رغجٛهٓب ف ٙانذفبرش انًؼذح نزنك .

انًبدح 10
ٚحظم انزؤشٛش ػهٗ انًحشساد ثًب ٚفٛذ رغجٛهٓب ٔٚزى انزظٕٚش ٔانحفظ ٔغٛش رنك يٍ اإلجشاءاد ؿجمب
نهُظى ٔانزؼهًٛبد انزٚ ٙؼؼٓب انًغزشبس انمبََٕ ٙنهحكٕيخ .

 - 5انجبة انخبيظ

دفبرش انزغجٛم ()13 - 11
انًبدح 11
رؼذ ثئداسح انزغجٛم انؼمبس٘ ٔانزٕصٛك انذفبرش اٜرٛخ :
 -1دفزش انـهجبد  -نمٛذ ؿهجبد انزغجٛم ثؤسلبو يغهغهخ حغت رشرٛت رمذًٓٚب.
 -2دفبرشانزظذٚك  -نهزظذٚك ػهٗ انزٕلٛؼبد ثؤسلبو يغهغهخ ٚزكش ثٓب ثٛبٌ ثبنًحشس ٔأعًبء رٔ٘
انشؤٌ ٔيحبل إلبيزٓى ٔأعًبء انشٕٓد ٔاعى انًٕظف انًخزض يغ رٕلٛؼٓى جًٛؼبً ػهٗ انغجم
ٔانًحشس.
 -3دفزش انزغجٛم انُٓبئ - ٙالصجبد انًحشساد ثؤسلبو يززبثؼخ ثحغت أعجمٛخ رمذًٓٚب نهًٕظف انًخزض
ثزنك ٔرجذأ يٍ سلى ٔاحذ ف ٙأٔل ُٚبٚش ٔرُزٓ ٙثآخش سلى فَٓ ٙبٚخ دٚغًجش يٍ كم عُخ .
 -4دفبرش انفٓبسط  -إلدساط أعًبء جًٛغ أطحبة انشؤٌ ف ٙانًحشساد يشرجخ حغت انحشٔف انٓجبئٛخ
ٔسلى انًحشس انخبص ثٓى ٔربسٚخّ .
 -5دفزشانظٕس  -نمٛذ ؿهجبد انظٕس ٔ ،رذسط ف ّٛأسلبو انًحشساد ٔرٕاسٚخٓب ٔأعًبء رٔ٘ انشؤٌ فٓٛب
ٔربسٚخ رغهٛى طٕسح انًحشس إنٗ طبحجّ ثؼذ انزٕلٛغ يُّ ثبالعزالو .

انًبدح 12
ركٌٕ انذفبرش انًزكٕسح ف ٙانًٕاد انغبثمخ يشلًخ انظفحبد ٔٚحشس فْ ٙزِ انذفبرش يحؼش ٚضجذ ثذء
انؼًم ثٓب ٔاَزٓبءِ عُٕٚبً .

انًبدح 13
ٚجٕص نإلداسح إػذاد أ٘ دفبرش أخشٖ ػالٔح ػهٗ انذفبرش انغبثك ركشْب إرا سأٖ رنك ػشٔسًٚب نغٛش
انؼًم .

 - 6انجبة انغبدط
انزظذٚك ػهٗ انزٕلٛؼبد ()16 - 14
انًبدح 14
ٚمٕو انًٕظف انًخزض ثبنزظذٚك ػهٗ رٕلٛؼبد رٔ٘ انشؤٌ ثؼذ انزؤكذ يٍ شخظٛبرٓى ثشٓبدح شبْذٍٚ
ثبنغ ٍٛػبله ٍٛيؼشٔف ٍٛنّ أٔ أٌ ركٌٕ شخظٛزٓى صبثزخ ثًغزُذ سعً. ٙ
ٔػهٗ انشبْذ ٍٚانزٕلٛغ ػهٗ انًحشس ٔانغجم اصجبرًب نظحخ شخظٛخ انًزؼبلذٔ ٍٚطحخ يب اشزًهّ
انًحشس يٍ ثٛبَبد.

انًبدح 15

ٚجت ػهٗ انًٕظف لجم انزٕلٛغ يٍ رٔ٘ انشؤٌ أٌ ٚغزٕصك يُٓى ػٍ يٕػٕع انًحشس انز٘ ٚشغجٌٕ
ف ٙانزٕلٛغ ػهٔ . ّٛاٌ ٚمشأِ ػهٓٛى ثظٕد يغًٕع ٔٚجظشْى ثًحزٕٚبرّ دٌٔ أٌ ٚظذس يُّ يب ٚؤصش
ف ٙإسادح انًزؼبلذ ٍٚأٔ يب ٕٚجٓٓى رٕجٓٛبً ال ٚشٚذَّٔ .

انًبدح 16
ثؼذ انزٕلٛغ ػهٗ انًحشس ٚكزت انًٕظف انًخزض ثزٚهّ يحؼشًا نهزظذٚك ػهٗ انزٕلٛؼبد ٔٚزكش ثّ
أعًبء أطحبة انشؤٌ ٔأعًبء انشٕٓد ٔيحبل البيزٓى يغ رٕلٛؼّ فَٓ ٙبٚخ انًحؼش .

 - 7انجبة انغبثغ

انشعٕو ()18 - 17
انًبدح 17
أٔالًٚ :جت رحظٛم انشعٕو ثبنفئبد ٔفمًب نألعظ انًجُٛخ فًٛب ثؼذ ػهٗ رغجٛم انؼمٕد ٔانًحشساد،
ٔأػًبل انًغبحخ ٔرُظٛى انخشائؾ ٔانًخــبد انفُٛخٔ ،اػـبء عُذاد انًهكٛخ أٔ انشٓبداد أٔ انجٛبَبد
أٔ انمٕٛد أٔ انظٕسٔ ،رنك لجم اجشاء ْزِ األػًبل ٔٔفمبً نًب ٚه:ٙ
أ  -رغجٛم انؼمٕد ٔانًحشساد:
انًٕػٕع
لًٛخ انشعى
األعبط انًفشٔع ػه ّٛانشعى
انًكهف ثبنذفغ
انجٛغ
انًمبٚؼخ
انٓجخ أٔ انٕطٛخ نغٛش األطٕل أٔ انفشٔع أٔ انضٔط
انٓجخ أٔ انٕطٛخ نألطٕل أٔ انفشٔع أٔ انضٔط
األسس
انشٍْ
اصجبد انزًهك ثٕػغ انٛذ
( سثغ ف ٙانًبئخ )
( سثغ ف ٙانًبئخ )
( سثغ ف ٙانًبئخ )

 25سٚبل
سثغ ف ٙاألنف
سثغ ف ٙاألنف

دسْى ٔاحذ ػٍ كم يزش يشثغ يٍ يغبحخ انؼمبس ثحذ أدَٗ لذسِ  25سٚبالً
انضًٍ انًحذد ف ٙانؼمذ
أ٘ انمًٛز ٍٛأكجش
لًٛخ انؼمبس

لًٛخ انؼمبس
يجهغ انذٍٚ
انًشزش٘
انًزمبٚؼبٌ يُبطفخ ثًُٓٛب
انًُزفغ

انًُزفغ
انٕاسس
انذائٍ انًشرٍٓ
ؿبنت انزًهك

كم ػمذ أٔ يحشس نى ُٚض ػهْ ّٛزا انجذٔل  20سٚبل.
ة  -أػًبل انًغبحخ ٔرُظٛى انخشائؾ ٔانًخــبد انفُٛخ:
ٚحظم يٍ انـبنت ػٍ كم ػًهٛخ فُٛخ نهًغبحخ ٚزـهت اَجبصْب ػًالً ػهٗ األسع أٔ ف ٙانًكزت،
انشعى انزبن:ٙ
 50سٚبالً

ػٍ كم ػمبس ال رضٚذ يغبحزّ ػٍ  1000يزش يشثغ.

 100سٚبالً

ػٍ كم ػمبس رضٚذ يغبحزّ ػٍ  1000يزش يشثغ ٔال رضٚذ ػٍ  3000يزش يشثغ.

 150سٚبالً

ػٍ كم ػمبس رضٚذ يغبحزّ ػٍ  3000يزش يشثغ.

ٔرزؼًٍ ْزِ انشعٕو انشعى انالصو نزغهٛى َغخخ ٔاحذح يٍ انخشٚـخ أٔ انًخـؾ نظبحت انشؤٌ.
جـ  -اػـبء عُذاد انًهكٛخ أٔ شٓبداد انشٍْ أٔ ثٛبَبد أٔ طٕس أٔ َغخ أٔ لٕٛد:
ٚحظم ػُٓب يٍ انـبنت انشعى انزبن:ٙ
عُذ انًهكٛخ

 10سٚبالد،

ٔٚخفغ انشعى إنٗ انُظف إرا كبٌ
يحم انغُذ حظخ شبئؼخ.
شٓبدح انشٍْ

 5سٚبالد.

ثٛبٌ أٔ طٕسح أٔ َغخخ أٔ لٛذ

 5سٚبالد.

يخـؾ انؼمبس

 5سٚبالد.

صبَٛبً :رزٕنٗ االداسح رمذٚش لًٛخ انؼمبس ف ٙاألحٕال انز ٙرغزهضو رنك.
فئرا اػزشع طبحت انشؤٌ ػهٗ ْزا انزمذٚش ،رٕنذ نجُخ انزغجٛم انؼمبس٘ ٔانزٕصٛك ،رمذٚش لًٛخ
انؼمبس
ٔٚظذس لشاس انهجُخ ثبألغهجٛخ انًـهمخ نؼذد أػؼبئٓب ٔٚكٌٕ ْزا انمشاس َٓبئٛبً غٛش لبثم نهـؼٍ ف.ّٛ
صبنضبًٚ :جٕص اعزٛفبء كم أٔ ثؼغ انشعٕو انًغزحمخ ثبعزؼًبل ؿٕاثغ يبنٛخ ٚزى نظمٓب ػهٗ انًحشس
ٔثظًٓب
ثبنخبرى انشعً ٙالثـبل اعزؼًبنٓب ثؼذ رنك.
ساثؼبً :ال رحظم كغٕس انشٚبل ف ٙجًٛغ انشعٕو ثبنُغجخ انًئٕٚخ أٔ األنفٛخ.

انًبدح 18

رؼفٗ انًحشساد اٜرٛخ يٍ دفغ انشعٕو :
أٔ ًال  :انًحشساد انظبدسح نًظهحخ انحكٕيخ ٔانًؤعغبد انؼبيخ ٔانٓٛئبد انؼبيخ  .أيب انًحشساد
انظبدسح يٍ ْزِ انجٓبد نًظهحخ انغٛش فزحظم ػُٓب انشعٕو .
صبًَٛب  :انٓجبد ٔانٕطبٚب ٔاألٔلبف ألٔجّ انخٛش ٔانجش .
صبنضًب  :انؼمٕد ٔانًحشساد ٔانٕصبئك انًزؼهمخ ثؼمبساد يخظظخ يٍ انذٔنخ نهًٕاؿُٔ ٍٛفمًب نهمبٌَٕ سلى
( )1نغُخ  1964ثئَشبء َظبو نهًغبكٍ انشؼجٛخ ٔ ،انمٕاَ ٍٛانًؼذنخ نّ  ،أٔ انًشعٕو سلى ( )7نغُخ

1977ثزُظٛى إعكبٌ كجبس انًٕظف ٍٛانمـش ، ٍٛٚأٔ أٚخ لٕاَ ٍٛأٔ نٕائح أٔ لشاساد أٔ أَظًخ يؼًٕل ثٓب
فْ ٙزا انخظٕص .
ساثؼًب  :يحشساد انزخبسط ٔانزُبصل ٔانزغٕٚخ ٔاالخزظبص ث ٍٛانٕسصخ  ،ثُبء ػهٗ حكى أٔ لشاس يٍ
انًحكًخ انششػٛخ .
خبيغًب  :انحبالد األخشٖ انزٚ ٙزمشس فٓٛب اإلػفبء انكه ٙأٔ انجضئ ٙيٍ انشعٕو  ،ثُبء ػهٗ يشعٕو
أيٛش٘.

 - 8انجبة انضبيٍ
أحكبو ٔلزٛخ ()23 - 19
انًبدح 19

ػهٗ جًٛغ أطحبة انحمٕق انؼُٛٛخ انًشبس إنٓٛب ف ٙانجبة انضبنش يٍ ْزا انمبٌَٕ ٔ ،لذ طذٔس ْزا
انمبٌَٕ انًجبدسح إنٗ لٛذْب خالل يذح الظبْب أٔل عجزًجش ػبو . 1965
ٔٚجت أٌ ٚشزًم انمٛذ ػهٗ يب ٚؤر- : ٙ
( أ ) اعى انًبنك ٔاعى أثٔ ّٛجذِ ألث.ّٛ
( ة ) يحم إلبيزّ .
( ط ) ثٛبٌ حذٔد ٔيغبحخ انؼمبس.
( د ) عُذ انًهكٛخ .
(ْـ) اعى انًبنك انغبثك .
ٔٚجٕص يذ انًٛؼبد انًج ٍٛف ٙانفمشح انغبثمخ ثمشاس يٍ َبئت انحبكى .

انًبدح 20
رغش٘ ػهٗ انزظذٚك ػهٗ انزٕلٛؼبد أحكبو انًٕاد يٍ ( )6إنٗ ()13يٍ ْزا انمبٌَٕ.

انًبدح 21
ٚهغٗ كم يب ٚخبنف أحكبو ْزا انمبٌَٕ .

انًبدح 22
ػهٗ جًٛغ انجٓبد انًخزظخ ،كم فًٛب ٚخظّ ،رُفٛز ْزا انمبٌَٕٚٔ ،خٕل َبئت انحبكى عهـخ إطذاس
انمشاساد انالصيخ نزُفٛزِ .

انًبدح 23
ٚؼًم ثٓزا انمبٌَٕ ثؼذ صالصٕٚ ٍٛيًب يٍ ربسٚخ َششِ ثبنجشٚذح انشعًٛخ .

