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 : / ٚهزضو انطبنت ثًب ٚأرٙ  1-انًبدح 

انزقٛذ ثبنقٕاٍَٛ ٔاألَظًخ انذاخهٛخ ٔانزؼهًٛبد ٔاألٔايرش انزرٙ رررذسْب ٔصاسح انزؼهرٛى انؼربنٙ ٔانجذرم انؼهًرٙ  –

 – انجبيؼخ ؛ انٓٛئخ ؛ انكهٛخ ؛انًؼٓذ –ٔيؤعغبرٓب 

ثربسح انترزٍ انطبيتٛرخ إ انًشبػش انقٕيٛخ ثغٕء أٔ رؼًذ ػذو انًغبط ثبنًؼزقذاد انذُٚٛخ ا ٔانٕدذح انٕطُٛخ أ –

 قٕلً  ٔانؼشقٛخ ٔانذُٚٛخ فؼالً أ

 خبسجٓب انتؼم داخهٓب أ يؤعغبرٓب ثبنقٕل أ ػذو اإلعبءح إنٗ عًؼخ انٕصاسح أ –

ل ٔادزررشاو نررداسح ْٔٛئررخ انزررذسٚظ ٔانًررٕ تٍٛ ٚزُرربفٗ يرغ انغررهٕا انجرربيؼٙ يررٍ اَ رجبط ػررب رجُررت  رم يررب –

 ٔػالقبد انضيبنخ ٔانزؼبٌٔ ثٍٛ انطهجخ

 انغهٕا انًُ جط انقٕٚى انز٘ عٛؤثش إٚجبثب ػهٛخ ػُذ انزؼٍٛٛ ٔانزششٛخ نهجؼثبد ٔانضيبلد انذساعٛخ –

انكهٛخ أ انًؼٓذ  – اليزُبع ػٍ أ٘ ػًم يٍ شأَّ اإلخالل ثبنُظبو ٔانطًأَُٛخ ٔانغكُٛخ داخم انذشو انجبيؼٙ –

 انزغزش ػهٗ انقبيًٍٛ ثّ انًشبس خ فّٛ ٔانزذشٚض ػهّٛ أ أ

 أانًؼٓذ  انًذبفظخ ػهٗ انًغزهضيبد انذساعٛخ ٔيًزهكبد انجبيؼخ أانٓٛئخ أانكهٛخ –

 انًؼٓذ ػذو اإلخالل ثذغٍ عٛش انذساعخ فٙ انكهٛخ أ –

 ٛخ  م جبيؼخ أْٛئخ ػهٗ دذحانزقٛذ ثبنض٘ انًٕدذ انًقشس نهطهجخ ػهٗ أٌ رشاػٙ خرٕص –

 يًبسعرخ أ٘ صرُم يرٍ انغرهٕا انغٛبعرٙ أ رجُت انذػٕح إنرٗ قٛربو رُظًٛربد يرٍ شرأَٓب رؼًٛرر انزتشقرخ أ –

 الجزًبػٙ انذُٚٙ أ

طبيتٛخ عٕاء  بٌ رنر  فرٙ رؼهٛرر  قٕيٛخ أ يجًٕػخ ػشقٛخ أ رُظٛى عٛبعٙ أ رجُت انذػبٚخ أل٘ دضة أ –

 إقبيخ انُذٔادانرٕس ٔانالفزبد ٔانًهرقبد أٔ 

أدُٚٛرخ دػبيٛرخ داخرم انذرشو انجربيؼٙ   يذبضشاد أاقبيخ َرذٔاد دضثٛرخ إلنقبءػذو دػٕح شخرٛبد دضثٛخ  –

 دتب بً ػهٗ انٕدذح انٕطُٛخ

 : ٚؼبقت انطبنت ثبنزُجّٛ إرا اسركت إدذٖ انًخبنتبد اٜرٛخ  / 2-انًبدح  

 خانٓٛئ ػذو انزقٛذ ثبنض٘ انًٕدذ انًقشس فٙ انجبيؼخ أ –

 اإلعبءح إنٗ ػالقبد انضيبنخ ثٍٛ انطهجخ أٔ رجبٔصِ ثبنقٕل ػهٗ ادذ انطهجخ –

 : اسركت إدذٖ انًخبنتبد اٜرٛخ / ٚؼبقت انطبنت ثبَٜزاس ارا 3-انًبدح 

 فؼالُ ٚغزٕجت انًؼبقجخ ثبنزُجّٛ يغ عجر يؼبقجخ ثؼقٕثخ انزُجّٛ –
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 نٓٛئخ أانكهٛخ أٔ انؼٓذاخالنخ ثبنُظبو ٔانطًأَُٛخ ٔانغكُٛخ فٙ انجبيؼخ أا –

 : ( ثالثٍٛ ٕٚيبً إرا اسركت إدذٖ انًخبنتبد اٜرٛخ33/ ٚؼبقت انطبنت ثبنترم نًذح ) 4-انًبدح 

 فؼالً ٚغزٕجت انًؼبقجخ ثبإلَزاس يغ عجر يؼبقجخ اإلَزاس –

 رجبٔصِ ثبنقٕل ػهٗ ادذ يُزغجٙ انجبيؼخ يٍ غٛش أػ بء انٓٛئخ انزذسٚغٛخ –

 دذ أػ بء انٓٛئخ انزذسٚغٛخ ثًبٚغٗء إنّٛ داخم انكهٛخ أانًؼٓذأخبسجًٓبقٛبيّ ثبنزشٓٛش ثأ –

 انزٙ رخم ثبنُظبو انؼبو ٔاٜداة –داخم انذشو انجبيؼٙ  –قٛبيّ ثٕضغ انًهرقبد  –

/ ٚؼبقت انطبنت ثبنترم انًؤقذ يٍ انجبيؼخ نًذح ألرضٚذ ػهٗ عرُخ دساعرٛخ ٔادرذح إرا اسركرت إدرذٖ  5-انًبدح  

 انًخبنتبد اٜرٛخ

 ( يٍ ْزِ انزؼهًٛبد4ركشس اسركبثّ ادذ األفؼبل انًُرٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح )  إرا –

 خ أانذضثٛخ داخم انذشو انجبيؼٙيبسط أدشض ػهٗ انزكزالد انطبيتٛخ أانؼشقٛخ أانزجًؼبد انزذسٚغٛ –

 اػزذايّ ثبنتؼم ػهٗ ادذ يُزغجٙ انجبيؼخ يٍ غٛش اػ بء انٓٛئخ انزذسٚغٛخ –

 اعزؼًبنخ انؼُم ضذ صياليّ يٍ انطهجخ –

 انزٓذٚذ ثبنقٛبو ثبػًبل ػُم يغهذخ –

 ثذٌٔ أجبصح داخم انذشو انجبيؼٙ دًهّ انغالح ثإَٔاػّ ثأجبصح أ –

 أانكهٛخ أانًؼٓذ نخ انجغٛى اضشاساً فٙ يًزهكبد انجبيؼخ أانٓٛئخ إدذاثّ ػًذا أٔ ثأًْب –

 إعبءرّ إنٗ انٕدذح انٕطُٛخ أانًؼزقذاد انذُٚٛخ –

 اإلعبءح إنٗ عًؼخ انجبيؼخ أٔ انٓٛئخ ثبنقٕل أانتؼم –

 إخالنّ انًزؼًذ ثذغٍ عٛش انذساعخ –

 نكهٛخ أانًؼٓذثجٕد اسركبثّ انُرت ٔالدزٛبل ػهٗ صيالءِ انطهجخ ٔيُزغجٙ ا –

انًؼٓرذ ٔثقرشاس يرٍ انجبيؼرخ أانٓٛئرخ ٔٚرشقٍ قٛرذِ إرا  / ٚؼبقت انطبنت ثبنترم انُٓبيٙ يٍ انكهٛرخ أ 6-انًبدح  

 اسركت إدذٖ انًخبنتبد اٜرٛخ

 ( يٍ ْزِ انزؼهًٛبد5ركشاسِ إدذٖ انًخبنتبد انًُرٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح ) –

 أانكهٛخ أانًؼٓذ انًذبضشٍٚ فٙ انجبيؼخ أانٓٛئخ  ذسٚغٛخ أاػزذايّ ثبنتؼم ػهٗ ادذ اػ بء انٓٛئخ انز –

 إرٛبَّ فؼم يشٍٛ ٔيُبف نألخالق انؼبيخ –

 رقذًّٚ إّٚ يغزُذاد أ زت ٔثبير يضٔسح يغ ػهًّ ثكَٕٓب يضٔسح أ َّٕ يٍ انًذشضٍٛ ػهٗ انزضٔٚش –
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 ّ فّٛ أانًغبػذح ػهّٛثجٕد اسركبثّ ػًال ٚخم ثبأليٍ ٔانطًأَُٛخ داخم انذشو انجبيؼٙ أاشزشا  –

 جُذخ يخهخ ثبنششف رضٚذ يذح يذكٕيزّٛ فٛٓب أل ثش يٍ عُخ ػُذ انذكى ػهّٛ ثجُبثخ أ –

 : 7-انًبدح  

( يرٍ ْررزِ انزؼهًٛربد ػهررٗ 6(ٔ)5( ٔ)4(ٔ)3( ٔ)2لًُٚررغ فرشض انؼقٕثربد انًُرررٕص ػهٛٓرب فررٙ انًرٕاد ) –

 نتخ رذذ طبيهخ انقٕاٍَٛ انؼقبثٛخانطبنت انًخبنم يٍ فشض انؼقٕثبد األخشٖ أرا ٔقؼذ انًخب

إرا دش ذ دػٕٖ جضايٛخ ضذ انطبنت ػٍ فؼم َغت إنّٛ خبسج انجبيؼخ أانًؼٓذ فٛكٌٕ انُظرش فٛرّ اَ رجبطٛبً  –

 دزٗ ٚزى انجذ فٙ انذػٕٖ انجضايٛخ  يؤجالً 

 / 8-انًبدح  

ٚشركم ػًٛرذ انكهٛررخ أانًؼٓرذ نجُرخ اَ ررجبط انطهجرخ ثشيبعرخ يؼرربٌٔ انؼًٛرذ ٔػ رٕٚخ اثُررٍٛ يرٍ اػ ربء انٓٛئررخ 

انزذسٚغٛخ ػهٗ إٌ ٚكٌٕ ادذ اػ بء انهجُخ قبََٕٛبً ٔيًثم ػٍ ارذبد انطهجخ )انًُزخت ( ٔٚكهرم ادرذ انًرٕ تٍٛ 

 اإلداسٍٚٛ ثبػًبل يقشسٚخ انهجُخ

 قٕثخ يبنى رٕصٙ ثٓب نجُخ اَ جبط انطهجخلٚجٕص فشض أٚخ ػ  / 9-انًبدح  

 / 13-انًبدح 

رتشض انؼقٕثبد اَ جبطٛخ انًُرٕص ػهٛٓب فٙ ْرزِ انزؼهًٛربد ثقرشاس يرٍ يجهرظ انكهٛرخ أانًؼٓرذ ٔنهًجهرظ 

 رخٕٚم صالدٛبرّ إنٗ ػًٛذ انكهٛخ أٔ انًؼٓذ

 /  11انًبدح 

 ركٌٕ ػقٕثخ انزُجّٛ ٔاإلَزاس قطؼٛخ –

( ثالثٍٛ ٕٚيربً الػزرشاض ػهرٗ قرشاس انتررم نرذٖ 33هٛخ أانًؼٓذ نًذح ألرضٚذ ػهٗ )نهطبنت انًترٕل يٍ انك –

 يجهظ انكهٛخ أانًؼٓذ ٔٚكٌٕ قشاسِ قطؼٛبً 

( ثالثرٍٛ ٕٚيربً الػزرشاض ػهرٗ قرشاس انتررم نرذٖ 33نهطبنت انًترٕل يٍ انكهٛخ أانًؼٓذ نًرذح رضٚرذ ػهرٗ ) –

 سيٛظ انجبيؼخ ٔٚكٌٕ قشاسِ قطؼٛبً 

رٕل يٍ انكهٛخ أانًؼٓذ فرالً َٓبيٛبً الػزشاض ػهٗ قشاس انتررم نرذٖ يجهرظ انجبيؼرخ ٔٚكرٌٕ نهطبنت انًت –

 قشاسِ قطؼٛبً 

 / 12 –انًبدح  
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( 11نهطبنت الػزشاض ػهٗ قشاساد انترم انًُرٕص ػهٛٓب فٙ انجُٕد )ثبَٛبً( ٔ)ثبنثبً( ٔ)ساثؼربً ( يرٍ انًربدح )

سٚخ رجهٛغررّ ثرربنقشاس انررربدس ثذقررّ فرربٌ رؼررزس رجهٛغررّ فهررّ دررر ( عررجؼخ أٚرربو يررٍ رررب7يررٍ ْررزِ انزؼهًٛرربد خررالل )

 ( خًغخ ػشش ٕٚيبً يٍ ربسٚخ َشش قشاس انترم فٙ نٕدخ اإلػالَبد15الػزشاض خالل )

 / 13 –انًبدح 

ٔٚجهر  ثٓرب   ( خًغخ ػشش ٕٚيبً ؛15ٚؼهر قشاس انؼقٕثخ فٙ نٕدخ اإلػالَبد فٙ انكهٛخ أانًؼٓذ يذح لرقم ػٍ )

 نت رذشٚشٚبً ٔنٙ ايشانطب

 1989( نغُخ 19رهغٗ رؼهًٛبد اَ جبط طهجخ انزؼهٛى انؼبنٙ سقى )/ 14 –انًبدح   

 رُتز ْزِ انزؼهًٛبد يٍ ربسٚخ َششْب فٙ انجشٚذح انشعًٛخ/ 15 –انًبدح  

 


