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ايؿضٌ األ :ٍٚايتعطٜؿات
يف تٛبٝل أسهاّ ٖصا ايٓعاّ تسٍ ايعباضات ٚايهًُات ايتاي ١ٝعً ٢ايتؿػري ٚاملؿٗٚ ّٛاملعٓ ٢املَٛٝعٖح أَاَٗا،
َا مل ٜتغحِ َٔ صطاس ١ايٓط ،أٜ ٚكتضِ غٝاق ٘ٝغري شيو ،نُا تٓٛبل اإلؾاض ٝ٠إىل املؿطز عً ٢اؾُعٚ ،ايعهؼ
صشٝح:
 ايسٚي :١املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
 ايط٥اغ :١ايط٥اغ ١ايعاَ ١يطعا ١ٜايؿباب.
 ايًذٓ ١األٚملب :١ٝايًذٓ ١األٚملب ١ٝايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
 االؼاز :االؼاز ايػعٛز ٟيهط ٠ايكسّ (.)SAFF
 االؼاز ايسٚي :ٞاالؼاز ايسٚي ٞيهط ٠ايكسّ (.)FIFA
 االؼاز اآلغ :ٟٛٝاالؼاز اآلغ ٟٛٝيهط ٠ايكسّ (.)AFC
 ايطاب :١ٛتٓع ِٝش ٚؾدض ١ٝاعتباض ١ٜتابعِ َُٚ ،عتَطَف ب٘ َٔٔ قٔبٌَ االؼاز.
 ضاب ١ٛاحملرتؾني :تٓع ِٝش ٚؾدض ١ٝاعتباضَٚ ١ٜػتكً ١إزاضٜ٘ا َٚاي٘ٝا ٚتٓعُ٘ٝٝاٜٚ ،عٌُ ؼت َعًَّ ١االؼاز.
 ايٓازَ :ٟؤغػ ١ضٜاع ١ٝشات ؾدض ١ٝاعتباضَُ ١ٜطخط ي٘ ضمس٘ٝا َٔ ايط٥اغٚ ١عغ ٛيف االؼاز.
 املػؤٚي /ٕٛاإلزاض :ٕٜٛمجٝع أعغا ٤فًؼ اإلزاضٚ ،٠ايًذإٚ ،اؿهاّ َٚػاعسٚ ،ِٖٚاملسضبَْٛٛػاعس،ِٖٚ
َٚػؤٚيٛايؿؤ ٕٚايؿٓٚ ١ٝايٛبٚ ١ٝاإلزاض ١ٜيف االؼاز ٚايطابٚ ،١ٛضاب ١ٛاحملرتؾني ٚاألْس.١ٜ
 ايالعب :العب نط ٠ايكسّ املػذٌٖ ضمس٘ٝا يف االؼاز.
 اؾُع ١ٝايعُ :١َٝٛاهل ١٦ٝايتؿطٜعٚ ١ٝايػً ١ٛايعًٝا يف االؼاز.
 فًؼ اإلزاض:٠اهل ١٦ٝايتٓؿٝص ١ٜيالؼاز.
 األغًب ١ٝايعاز :١ٜاملٛاؾك ٕٛمبا ٜعٜس عً ٢ايٓضـ جملُٛع األعغا ٤اؿاعط ٜٔايص ٜٔول هلِ ايتضٜٛت.
 األغًب ١ٝاملًٛك :١املٛاؾك ٕٛمبا ٜعٜس عً ٢ايٓضـ جملُٛع األعغا ٤ايهً ٞايص ٜٔول هلِ ايتضٜٛت.
ًٜٛل.
 األغًب ١ٝايٓػب :١ٝاملٛاؾك ٕٛبٓػب ١قسز َٔ ٠فُٛع األعغا ٤املٞ ٝ
 األَاْ ١ايعاَ :١اهل ١٦ٝاإلزاض ١ٜيالؼاز.
 ايًذإ ايسا :١ُ٥دٗاظ َػاْس جملًؼ اإلزاض ٠يف أزاَٗ ٤اَٜ٘ ،تِ تؿهٚ ً٘ٝؼسٜس اختضاص٘ بًٛا٥ح خاص١
طبكٟا يًٓعاّ األغاغ ٞيالؼاز.
 اهل٦ٝات ايكغا :١ٝ٥اؾٗاظ ايكغا ٞ٥يف االؼاز ٚاملدتط بايكغاٜا االْغباطٚ ١ٝاألخالق.١ٝ
 ضٜاع١نط ٠ايكسّ ايٓعاَ :١ٝايًعب ١اييت ُٜسٜطٖا ُٜٚؿطف عًٗٝا االؼاز ايسٚيٚ،ٞؾل قٛاْني ايًعب ١ايضازض٠
َٔ فًؼ االؼاز ايسٚي.ٞ
 فًػاالؼاز ايسٚي :ٞاجملًؼ ايتؿطٜع ٞيالؼاز ايسٚي.)IFAB( ٞ
عط ٚتَ ٞؿضٌٔ يف املٓاظَعات ايعاَٚ ١اـاص.١
 احملانِ ايعاز :١ٜقانِ ايسٚي ١اييت تَ ِٓ ٝ
َ طنع ايتشه ِٝايطٜاع :ٞاؾٗ ١املدتض ١بايٓعط ٚايؿضٌ يف مجٝع املٓاظعات ايطٜاع ١ٝعً ٢املػت٣ٛ
احملًِّ.ٞ
 احملهُ١ايطٜاع١ٝايسٚي ١٦ٖٝ :١ٝايتشه ِٝايسٚي ١ٝئؿٜغٚاملٓاظَعات ايطٜاعَٚ ،)CAS(١ٝكطٖا َس :١ٜٓيٛظإ
بػٜٛػطا.
4

ايؿضٌ ايجاْ :ٞأسهاّ عاَ١
املاز )1(٠املػُٚ ٢املٜ ٜك ٗط ايطٝ٥ػٚ ٞايٛعع ايكاْ:ْٞٛ
 )1االؼاز ١٦ٖٝ :ضٜاع ١ٝخاص ١شات ؾدض ١ٝاعتباضَ ١ٜػتكً ،١تأغٖؼ ٚؾكٟا ألْعُ ١ايسٚي ١بتاضٜذ ٖ1375/11/1ـ
املٛاؾل ًَُ1956/9/6س ٠غري قسزٜٚ ،٠باؾط َٗاَٖ٘ ٚاختضاصات٘ املٓٛط ١ب٘ مبكتغٖ ٢صا ايٓعاّ ٚاألْعُ١
شات ايعالق ١باملًُه.١
 )2املكط ايطٝ٥ػ ٞيالؼاز يف َس ١ٜٓايطٜاضٚ ،ال هٛظ َْ ٞك  ً٘ٝإىل َس ١ٜٓأخط ٣إال بكطاضٍ َٔ اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
 )3االؼاز عغ ٛيف االؼاز ايسٚيٚ )FIFA( ٞاالؼاز اآلغٚ )AFC( ٟٛٝاالؼاز ايعطب.)UAFA( ٞ
 )4عًَ ِٜاالؼاز ٖ :ٛعًَ ِٜاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
 )5ضَعاالؼاز ٜته :َٔ ٕٖٛغٝؿني ٚنً.١
 )6ؾعاض االؼاز عباض ٠عَٔ :ػت ٌٝٛبساخً٘ غٝؿإ ٚنً ،١بايًْٛني األخغط ٚاألبٝضَٚ ،طبع زاخً٘ ؾهٌ العب
نط ٠قسّ ٚاغِ االؼاز بايًػتني ايعطبٚ ١ٝاإللًٝع.١ٜ
 )7اختضاض اغِ االؼاز بايًػ ١ايعطب( ١ٝغاف)ٚ ،بايًػ ١اإللًٝع.)SAFF( ١ٜ
 )8إٕ ايعًِ ٚايطَع ٚايؿعاض ٚاالختضاض ٖ ٞعالَات َُػَذًٖ ١يف اؾٗات ايطمس ١ٝباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ

املاز )2( ٠أٖساف االؼاز:
ٜعٌُ االؼاز عً ٢ؼكٝل األٖساف ايتاي:١ٝ
 )1تعُٝل االْتُا ٤ايٛطينٚ ،تأص ٌٝاهل ١ٜٛٝايٛطٓ ١ٝبني أبٓا ٤املًُه َٔ ١خالٍ ضٜاع ١نط ٠ايكسّ.
 )2ايتشػني املػتُط يًعب ١نط ٠ايكسّٚ ،ايرتٜٚر هل ـ،ا ٚتٜٛٛط عٓاصطٖا يف ع ٤ٛقُٗٝا اإلْػاْٚ ١ٝايجكاؾ١ٝ
ٚايرتب ١ٜٛاملٛٝسٖس.٠
ْ )3ؿط مماضغ ١يعب ١نط ٠ايكسّ يف ع ٤ٛايك ِٝاإلْػاْٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝايرتب.١ٜٛ
 )4تٜٛٛط يعب ١نط ٠ايكسّ ٚايعٓاصط املهُ ١ًٚهلا باملًُه ١بضٛضَ ٠ػتُطٚ ،٠عُإ اسرتاّ قٛاْني ايًعبِٓ ََٚ ،١ع
خَ ِطقٔٗا.
 )5تٓعَ ِٝػابكات نط ٠ايكسّ عً ٢املػت ٣ٛاحملًٚ ،ٞؾكٟا ملبازئ ايتٓاؾٝؼ ايؿطٜـ ٚايًعب ايٓعٝـٚ ،ايطٚح
ايطٜاعٚ ،١ٝايك ِٝاإلْػاْ.١ٝ
 )6غَٔ ٚايًٛا٥ح ٚعُإ تٓؿٝصٖا.
 )7محاَ ١ٜضاحل أعغا.٘٥
 )8االيتعاّ بايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات ٚايكطاضات ايضازض ٠عٔ االؼاز ايسٚيٚ ،ٞاالؼازاآلغ،ٟٛٝ
ٚقٛاْني ايًعبٚ ،١اؿًٛٝي ١ز ٕٚاْتٗانٗاٖ ،صا باإلعاؾ ١إىل قٛاْني يعب ١نط ٠ايكسّ ايضازض ٠عٔ االؼاز
ايسٚيٚ ،ٞعُإ اسرتاّ ناؾ ١األعغاٚ ٤املػؤٚيني ايتابعني ي٘ ملا ٚضز بأعال.ٙ
 )9اؿس َٔٔ نٌ ايٛغاٚ ٌ٥املُاضغات اييت قس تَُٗسٚز ْعاٖ ١املباضٜات أ ٚاملػابكات ،أ ٚتؤز ٟإىل اإلغا ٠٤يًعب.١
 )10تععٜع ايعالقات َع املؤغػات ٚاهل٦ٝات احملًٚ ١ٝاإلقًٚ ١ُٝٝايكاضٚ ١ٜايسٚي ;١ٝيتشكٝل ايتُج ٌٝاملؿطٚف
يًًُُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف نط ٠ايكسّ.
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 )11إزاض ٠ايعالقات ايطٜاع ١ٝايسٚي ١ٝاملتعًِّك ١بهط ٠ايكسّ يف نٌ أؾهاهلا.
 )12اغتغاؾ ١املػابكات عً ٢املػت ٣ٛاإلقًٚ ُٞٝايكاضٚ ٟايسٚي ،ٞاملطتب ١ٛبًعب ١نط ٠ايكسّ.
 )13ؾِ ٜطض اإلدطا٤ات ايضاضَٚ ١ايٛغا ٌ٥ايتٛع ١ٜٛايالظَ ;١ملهاؾش ١ايطؾٚ ،٠ٛايؿػازٚ ،املٓؿٛاتٚ ،املٛاز احملعٛض،٠
ٚاملدسٚضات.
 )14اسرتاّ األْعُٚ ١ايًٛا٥ح املعُ ٍٛبٗا يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
 )15تٓع ِٝايسضاغات ٚايبشٛخ ٚاملؤمتطات اـاص ١بهط ٠ايكسّ ٚؾؤْٗٚا املدتًؿ.١

املاز )3( ٠اؿٝاز ٚعسّ ايتٖؿٞطِقَٓٚ ١اٖغ ١ايعُٓضط:١ٜ
ٜ )1عسٗ االؼاز َُشاٜسّا يف نٌ املػا ٌ٥ايػٝاغٚ ١ٝايس.١ٜٝٓ
 )2هب االَتٓاع متاَّا عٔ مجٝع أؾهاٍ ايتٖؿٞطِق ;١غٛا ٤أناْتِ عس زٚيَ ١ا ،أ ٚؾدط َعني،أ ٚفُٛع١
أؾداظ ،عً ٢أغاؽ عٔطق ،ٞأ ٚدٓػ ،ٞأ ٚيٝػ ،ٟٛأ ٚزٜين ،أ ٚغٝاغ،ٞأ ٚأ ٟغبب آخطٜٚ ،عاقٜب عًٗٝا باإلٜكاف أٚ
ايٛطز.

املاز )4( ٠تُٓٚ ١ٝتععٜع ايعالقات ايٛز:١ٜٚ
ٜعٌُ االؼاز عً ٢تُٓٚ ١ٝتععٜع عالقات ايضساق ١ايٛز ١ٜٚعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 )1تٛطٝس ٚتُٓٚ ١ٝتععٜع عالقات ايضساقٚ ١ايٛز ٚبني االؼاز ٚأعغاٚ ٘٥أْسٜت٘ َٚػؤٚيٚ ٘ٝايالعبني ايتابعني ي٘
ٚزاخٌ اجملتُع; َٔٔ أدٌ األٖساف اإلْػاْ.١ٝ
ٜ )2تع ٖٔٝعً ٢نٌ ؾدط أ ٚتٓعِ ُٜ ِٝعَٓ ٢بطٜاع ١نط ٠ايكسّ ايتكُ ٗٝس بايٓعاّ األغاغٚ ،ٞايًٛا٥حَٚ ،بازئ ايًعب
ايٓعٝـٚ ،ق ِٝايٛالٚ ،٤ايٓعاٖٚ ،١ايطٗٚح ايطٜاع.١ٝ
ٜ )3تٛىل االؼاز تٗ ١٦ٝايٛغا ٌ٥املؤغػات ١ٝايهؿ ١ًٝعٌ ٚأْ ٟعاع زاخًٜٓ ٞؿأ بني األعغاٚ ٤األْسٚ ١ٜاملػؤٚيني
ٚاإلزاضٜني ٚايالعبني ايتابعني.

املاز )5( ٠ايالعبـ ـ ـ ـ ــ:ٕٛ
ٜ )1تٛىل فًؼ إزاض ٠االؼاز تٓع ِٝأٚعاع ايالعبني ٚاْتكاالتِٗٚ ،ؾكٟا ألْعُٚ ١يٛا٥ح االؼازٚ ،يٛا٥ح االؼاز
ايسٚي.ٞ
ٜ )2تِ تػذ ٌٝايالعبني ٚؾكٟا يًٛا٥ح االؼازَ ،ع االيتعاّ بعسّ تعاضُعٗا َع ٖصا ايٓعاّ ٚيٛا٥ح االؼاز ايسٚيٞ
املًٝعَِ.١

املاز )6( ٠قٛاْني ايًعب:١
ٜك ّٛاالؼازٚمجٝع أعغا ٘٥مبُاضغ ١نط ٠ايكسّ طبكٟا يكٛاْني ايًعب ايضازض ٠عٔ فًؼ االؼاز
ايسٚي ٖٛٚ- )IFAB(ٞاؾٗ ١ايٛسٝس ٠املدٖٛي ١بػَٔ ٚقٛاْني ايًعبٚ ١تعسًٜٗا ٚ -ايكٛاْني اـاص ١مبػابكات
نط ٠ايكسّ يًضاالت ٚايؿاط ،١ٝ٦ايضازض ٠عٔ ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيالؼاز ايسٚي.ٞ
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املاز )7( ٠غًٛى اهل٦ٝات ٚاملػؤٚيني:
عً ٢ناؾ ١اهل٦ٝات ٚاألعغاٚ ٤ايالعبني ٚاملػؤٚيني ٚايًذإ ايتابع ١يالؼاز االيتعاُّ بايٓعاّ األغاغ،ٞ
ٚايًٛا٥حٚ ،ايكطاضاتٚ ،املٛاثٝل األخالق ،١ٝايضازض ٠عٔ االؼاز ٚاالؼاز ايسٚيٚ ٞاالؼاز اآلغ.ٟٛٝ

املاز )8( ٠ايًػات ايطمس:١ٝ
ايًػ ١ايعطب ٖٞ ١ٝايًػ ١ايطمس ١ٝيًذُع ١ٝايعُٚ ١َٝٛاالؼازٜٚ ،تِ ؼطٜط ايٛثا٥ل ٚاملػتٓسات ٚقاعط
االدتُاعات ٚاملطاغالت ٚايبٝاْات ايطمس ١ٝبٗص ٙايًػٚ ،١هٛظ تطمجتٗا بايًػ ١اإللًٝع ١ٜعٓس اؿادٚ ،١يف ساٍ
االختالف يف تؿػري ايٓضٛظ ؾنٕ ايٓط املهتٛب بايًػ ١ايعطبُٜ ١ٝعَسٗ ٖ ٛايٓط ايطمس ٞاملعتََُس.
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ايؿضٌ ايجايح :أسهاّ ايعغ١ٜٛ
املاز )9( ٠قٜبٚ ٍٛتعًٝل ٚإغكاط ايعغ:١ٜٛ
 )1اؾُع ١ٝايعُ ٖٞ ١َٝٛاييت تكطض قٜب ٍٛأ ٚتعًٝل أ ٚإغكاط ايعغٚ ،١ٜٛؾكٟا ألسهاّ ٖصا ايٓعاّ.
 )2تُُٓح ايعغ ١ٜٛملكس ّٚطايب االْتػاب يف ساي ١اغتٝؿا ٤املتًٛبات املٓضٛظ عًٗٝا يف ٖصا ايٓعاّ.
 )3تٓتٗ ٞايعغ ١ٜٛإَا باالْػشاب أ ٚاإلغكاط َٔ االؼازٚ ،ال ُٜعؿ ٞاْتٗا ُ٤ايعغ ١ٜٛايعغ َٔٔ َٛايتعاَات٘ املاي١ٝ
ػا ٙاالؼاز أ ٚاألعغا ٤اآلخط ٜٔيف االؼازٚ ،يهٓٗا تؤز ٟٚإىل إغكاط مجٝع سكٛق٘ يس ٣االؼاز.

املاز )10( ٠ايعغ:١ٜٛ
 )1أعغا ٤االؼازِٖ:
أ .األْس( ١ٜأْس ١ٜايسضد ١املُتاظٚ ٠األٚىل ٚايجاْٚ ١ٝايجايج.)١
ب .ضاب ١ٛزٚض ٟاحملرتؾني ايػعٛز.ٟ
ٍّنىل األَاْ ١ايعاَ.١
اعتباضٜ ٟطغب يف إٔ ٜه ٕٛعغّٛا بـاالؼازتكس ُِٜطًب خِّٝٛ
ٍّ
 )2هب عً ٢أ ٟؾدط
ُٜ )3طؾل َع طًب ايتكس ِٜاملػتٓسات اإليعاَ ١ٝايتاي:١ٝ
أْ .ػد َٔ ١ايٓعاّ األغاغٚ ٞيٛا٥ش٘ ايػاض ١ٜاملؿع ٍٛاـاص ١مبُكس ّٚايًٛب.
ب .إقطاض بااليتعاّ بايٓعاّ األغاغٚ ٞايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات ٚايكطاضات ايضازض َٔ ٠االؼاز ٚاالؼاز ايسٚيٞ
ٚاالؼاز األغَ ،ٟٛٝع عطٚض ٠اسرتاَٗا ٚااليتعاّ بٗا َٔٔ قٔبٌَ املػؤٚيني ٚاإلزاضٜني ٚايالعبني ايتابعني ي٘
ٚإٔ ٜٓطٖ ْعاَ٘ عً ٢شيو.
ز .إقطاض بااليتعاَبتٛبٝل قٛاْني ايًعب ١املعتُس َٔ ٠فًؼ االؼاز ايسٚيٚ ،)IFAB( ٞايكٛاْني اـاص١
مبػابكات نط ٠ايكسّ يًضاالت ٚايؿاط ،١ٝ٦ايضازض ٠عٔ ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيالؼاز ايسٚي.ٞ
ز .إقطاض باالعرتاف باهل٦ٝات ايكغاٚ ١ٝ٥ايتشه ١ُٝٝايطٜاع ١ٝاييت ِ َٜعتَطِف بٗا االؼاز ٚقهُ ١ايتشهِٝ
ايطٜاع.)CAS( ٞ
 .ٙإقطاض بإٖٔ َكط ٙيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزَُٚ،١ٜػَذًٖل ٚؾل األْعُٚ ١ايًٛا٥ح ايػاض ١ٜؾٗٝا.
 .ٚإقطاض بااليتعاّ باملؿاضن ١يف ايًعب بهٌ املباضٜات ايطمسٚ ،١ٝاملػابكات اييت َُٜٓعُِّٗا االؼاز ٚؾكٟا هلصا
ايٓعاّ.
ظ .إقطاض ٜؿٝس بإٔ ايؿهٌ ايكاْ ْٞٛملكسّ ايًٛب ٜغُٔ اغتكالي ١ٝاؽاش قطاضات٘،زْٚتسخٌ أ ٟدٗ ١خاضد.١ٝ
ح .قا ١ُ٥بأمسا ٤املػؤٚيني ،قسزّا بٗا أٚي٦و املؿٛعني بتٛقٝع اتؿاقٝات ًَعََ ١ع أٜٛطف آخط.
ط .إقطاض بعسّ ايتٓع ِٝأ ٚاملؿاضن ١يف أَ ٟباضٜات ضمس ١ٝأٚ ٚز ،١ٖٜٚز ٕٚاؿض ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١االؼاز.
 .ٟإقطاض بااليتعاّ ظُٝع ايًٛا٥ح ايضازض َٔ ٠االؼاز.
ى .صٛض ٠طٔ ِبل األصٌ َٔ ايرتخٝط ايضازض َٔ اؾٗ ١ايٛطٓ ١ٝاملدتضٚ ١ؾل قٛاْني املًُه.١
ٍْ .ػد َٔ ١آخط قغط ادتُاع يًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛملكس ّٚايًٛب.
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املاز )11( ٠طًب ٚإدطا٤ات ايعغ:١ٜٛ
ٜ )1تِ تٓع ِٝإدطا٤ات طًب ايعغٚ ١ٜٛقٜبٛهلا مبٛدب ال٥ش ١خاصٜ ١عسٖٗا فًؼ اإلزاض.٠
ٜٛ )2ص ٞفًؼ اإلزاض ٠يًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛبكٜبٛأل ٚضؾض طًب ايعغٜٚ ،١ٜٛػُح يًُتكسّ باطالع اؾُع١ٝ
ايعُ ١َٝٛعً ٢أغباب تكسَٗ٘ بًٛب ايعغ.١ٜٛ
ٜ )3تُتع ايعغُٛاؾسٜس ظُٝع اؿكٛم ٚايٛادبات مبذطز قٜب ٍٛعغٜٛتٜ٘ٚ ،ضبح َٔ سل َُُجً ٘ٝاملؿاضن ١يف
ايتضٜٛت ٚاالْتداب ٚايرتؾح ؾٛضّاٚ ،ؾل ٖصا ايٓعاّ األغاغ.ٞ

املاز )12( ٠سكٛم األعغا:٤
ٜ )1تُتع أعغا ٤االؼازباؿكٛم ايتاي:١ٝ
أ .املؿاضن ١يف اؾُع ١ٝايعَُٚ ،١َٝٛعطؾ ١دس ٍٚاألعُاٍ َػبكٟاٚ ،زعٛتِٗ يًُؿاضن ١يف اؾُع١ٝ
ايعُ ١َٝٛيف ايتاضٜذ احملسزٚ ،مماضغ ١سكٛقِٗ يف ايتضٜٛت.
ب .تكس ِٜاملكرتسات إلزضادٗا عً ٢دس ٍٚأعُاٍ اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
ز .تػَُ ١ٝطؾشني يعغ٦ٖٝ ١ٜٛات ٚؾإ االؼاز.
ز .اْتداب أعغا ٤فًؼ اإلزاضٚ ٠ؾكٟا يإلدطا٤ات ايٛاضز ٠يف ٖصا ايٓعاّ.
 .ٙاْتداب أعغا ٤ؾٓ ١االْتدابات.
 .ٚاملؿاضَن ١يف املػابكاتٚ ،األْؿ ١ٛايطٜاع ١ٝاألخط ٣اييت َُٜٓعُِّٗا االؼاز.
ظ .مماضغ ١مجٝع اؿكٛم اييت َٜغُٓٗا ي٘ ايٓعاُّ األغاغ ٞيالؼاز ٚناؾ ١يٛا٥ش٘.
ح .إٔ ٜتِ إخٛاضِٖ باملػا ٌ٥اـاص ١بِٗ شات ايضً ١باالؼاز.
 )2ؽغع مماضغ ١أعغا ٤االؼاز هلص ٙاؿكٛم يألسهاّ ايٛاضز ٠يف ٖصا ايٓعاّ األغاغٚ ٞايًٛا٥ح اـاص١
بتٛبٝك٘ املعُ ٍٛبٗا.

املازٚ )13( ٠ادبات األعغا:٤
 )1هب عً ٢أعغا ٤االؼاز االيتعاّ ٚايتكٝس بايتاي:ٞ
أ .االيتعاّ ايتاّ يف مجٝع األٚقات بايٓعاّ األغاغٚ ،ٞايًٛا٥حٚ ،ايتعًُٝاتٚ ،ايكطاضات ايضازض ٠عٔ االؼاز
ٚاالؼاز ايسٚيٚ ٞاالؼازاآلغَ،ٟٛٝع عطٚض ٠اسرتاَٗاٚ ،االيتعاّ بٗا َٔٔ قٔبٌَ املػؤٚيني ٚاإلزاضٜني
ٚايالعبني ايتابعني ي٘.
ب .عُإ تؿه٦ٖٝ ٌٝاتٗا املٓٛط ١باؽاش ايكطاضات عٔ ططٜل االْتداب.
ز .املؿاضن ١يف املػابكاتًًُعٓٝنيٚ،األْؿ ١ٛايطٜاع ١ٝاألخط ٣اييت ُٜٓعُِّٗا االؼاز.
ز .تػسٜس ضُغ ّٛاؾرتاى ايعُغ.١ٜٛ
 .ٙاسرتاّ قٛاْني ايًعب ١ايضازض ٠عٔ فًؼ االؼاز ايسٚيٚ ،ٞعُإ االيتعاّ بٗا َٔٔ خالٍ ايٓط عًٗٝا يف
ْعاَ٘ األغاغٚ ٞيٛا٥ش٘ ايساخً.١ٝ
 .ٚإزضاز َاز ٠يف ايٓعاّ األغاغ ٞاـاظ ب٘ تٓطٗ عً ٢أْ٘ :عٓس سُ ُسٚخ أْ ٟعاعٍ بني ايعغ ٛأ ٚأسس ايتابعني ي٘
َع أططاف أخط ،٣يف أَط ٜتعًل بايٓعاّ األغاغٚ ٞايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات ٚايكطاضات ايضازض ٠عٔ االؼاز أٚ
ايطٚابط أ ٚاالؼازايسٚي ٞأ ٚاالؼاز اآلغ ٟٛٝايكاضٟ
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ب إسايتُ٘ إىل اهل٦ٝات ايكغا ١ٝ٥أٚ
َٜ -ذٔ ُ

ايتشه ١ُٝٝاملدتض ١باالؼاز ،أ ٚاحملهُ ١ايطٜاع ١ٝايسٚيٚ،)CAS( ١ٝوعط ؾٗٝا ايًذ ٤ٛأ ٚايتكاعٞ
أَاّ احملانِ ايعاز.١ٜ
ظ .إبالؽ االؼازبأ ٟتعسٜٛ ٌٜطأ عًْ ٢عاَ٘ األغاغٚ ٞيٛا٥ش٘ ٚقا ١ُ٥املػؤٚيني ٚاألؾداظ املؿٛعني
بتٛقٝع اتؿاقٝات ًَعََ ١ع أ ٟططف آخط.
ح .االَتٓاع عٔ إقاَ ١أ ٟعالقات شات طبٝع ١ضٜاعَ ١ٝع أ ٟدٗات غري َعرتفٕ بٗا،أَ ٚع أ ٟعغ ٍٛباالؼازمت
تعًٝل عغٜٛت٘ أ ٚإغكاطٗا.
ط .اسرتاّ َٚطاعاَ ٠بازئ االْتُاٚ ٤ايٓعاٖٚ ١ايػًٛى ايطٜاع ٞايك ،ِٜٛنتعبريٍ عٔ ضٚح ايًعب
ايٓعٝـٚ،ايٓط عً ٢شيو يف ْعاَ٘ األغاغٚ ٞيٛا٥ش٘.
 .ٟايتكٝس باألسهاّ اإليعاَ ١ٝاملٛعٖش ١بايؿكط َٔ 3 ٠املاز 10 ٠خالٍ ؾرت ٠غطٜإ ايعغ.١ٜٛ
ٍّ يألعغاٜ ،٤تِ ؼسٜج٘ زٚضٜ٘ا ٚبضؿَٓ ١تعُ.١
ى .االستؿاظ بػٔذٌٔ
ٍ .االيتعاّ ايهاٌَ ظُٝع ايٛادبات املرتتب ١عً ٢تٛبٝل ايٓعاّ األغاغٚ ٞايًٛا٥ح األخط ٣ايضازض ٠عٔ
االؼاز ٚاالؼاز ايسٚيٚ ٞاالؼازاآلغ.ٟٛٝ
 )2إٕ اإلخالٍ بأ َٔ ٟايٛادبات املصنٛض ٠أعال ٙهعٌ ايعغ ٛاملدايـ ُعطع ١يًعكٛبات املٓضٛظ عًٗٝا يف ٖصا
ايٓعاّ.

املاز )14( ٠تعًٝل ايعغ:١ٜٛ
 )1اؾُع ١ٝايعُ ٖٞ ١َٝٛاؾٗ ١املػؤٚي ١عٔ تعًٝل عغ ١ٜٛايعغَٚ ،ٛع شيو هٛظ جملًؼ اإلزاض ٠تعًٝل عغ١ٜٛ
أ ٟعغ ٛبأثط ؾٛض ٟإشا أٜخٌَٖ شيو ايعغ ٛبٛادبات٘ بؿهٌ صاضرٜٚ ،ػتُط ٖصا ايتعًٝل ست ٢اْعكاز اؾُع١ٝ
ايعُ ١َٝٛايتاي ،١ٝإال إشا قاّ اجملًؼ بطؾع ايتعًٝل قبٌ َٛعس اْعكاز اؾُع ١ٝيف ساٍ ظٚاٍ أغباب ايتعًٝل.
ٜ )2تِ ايتضسٜل عً ٢تعًٝل ايعغ ١ٜٛيف ادتُاع اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛايتاي ٞبأغًب ١ٝثًج ٞأصٛات اؿاعطٜٔ
ايص ٜٔول هلِ ايتضٜٛتٜٚ ،طؾع ايتعًٝل تًكا٘ٝ٥ا إشا مل تتِ املضازق.١
ٜ )3ؿٞكٔس ايعغ ُٛايصٜ ٟتِ تعًٝل عغٜٛت٘ سكٛم عغٜٛت٘ٚ ،ال هٛظ يألعغا ٤اآلخط ٜٔإقاَ ١أ ٟعالقات ضٜاع١ٝ
َع ٖصا ايعغٚ،ٛول يًذٓ ١االْغباط ؾِ ٜطض عكٛبات أخط ٣عً.٘ٝ
 )4األعغا ٤ايص ٜٔال ٜؿاضن ٕٛيف أْؿ ١ٛاالؼاز ملس ٠عاّٜ ،تِ سطَاِْٗ َٔ ايتضٜٛت يف ادتُاع اؾُع١ٝ
ايعُٚ ،١َٝٛال ٜتِ اْتداب ممجً ِٗٝأ ٚتعَ ،ِٗٓٝٝا مل ٜٛؾٛا بايتعاَاتِٗ بٗصا اـضٛظ.
ُٜ )5طؾع تعًٝل ايعغ ١ٜٛبكطاض َٔ اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛبٓا ّ٤عً ٢طًب َٔ ايعغ ٛايص ٟمت تعًٝل عغٜٛت٘ يف
االدتُاع ايص ًٜٞ ٟتكس ِٜايًٛب ،يف ساٍ ثُبٛت ظٚاٍ أغباب تعًٝل ايعغ.١ٜٛ

املاز )15( ٠إغكاط ايعغ:١ٜٛ
 )1ول يًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛإغكاط ايعغ ١ٜٛيف اؿاالت ايتاي:١ٝ
أ .إشا مل ٜـٔ ايعغ ٛبٛادبات ايعغ ٛاملٓضٛظ عًٗٝا يف املازٖ َٔ )13( ٠صا ايٓعاّ األغاغ ٞأ ٚايتعاَات٘
املاي ١ٝػا ٙاالؼاز.
ب .اـطم اؾػ ِٝيًٓعاّ األغاغ ٞأ ٚايًٛا٥ح أ ٚايتعًُٝات أٚايكطاضات ايضازضَٓ ٠االؼاز أ ٚاالؼاز ايسٚي ٞأٚ
االؼاز اآلغ.ٟٛٝ
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ز .إشا ؾكس أًٖٝت٘ ،أ ٚمتت تضؿٝت٘ أ ٚسً٘.
 )2هب سغٛض األغًب ١ٝاملًٛك ١إلغكاط ايعغ،١ٜٛعً ٢إٔ ٜتبٓ ٢قطاض اإلغكاط أغًب ١ٝثالث ١أضباع األصٛات
ايضشٝش ١اؿاعط.٠
غ ٚٞغٓٚ ١اسس َٔ ٠تاضٜذ
 )3ال ول يًعغ ٛايص ٟمت إغكاط عغٜٛت٘ طًب عغ ١ٜٛاالؼاز َط ٠أخط ،٣إال بعس َُ ُ
إغكاط عغٜٛت٘.
 )4ال ول يًعغ ٛايص ٟمت إغكاط عغٜٛت٘ ازعاًَ ٤ه ١ٝأ ٟدع َٔ ٤ممتًهات االؼازٚ،هب إٔ ٜطز إىل االؼاز
أٚ ٟثا٥ل أ ٚغٔذٔالَّت أَ ٚتعًكات بؿهٌ َطتب ٚعاي ١غً.١ُٝ

املاز )16( ٠االْػشاب:
 )1هٛظ يًعغ ٛاالْػشاب َٔ عغ ١ٜٛاالؼاز ،اعتباضّا َٔ ْٗا ١ٜايػٓ ١املٝالز ١ٜاملاي ١ٝاييت ٜتكسّ ؾٗٝا
باالْػشاب ،عً ٢إٔ ٜضٌ إؾعاض االْػشاب يألَاْ ١ايعاَ ١قبٌ غت ١أؾٗط َٔ ْٗا ١ٜايػٓ ١املٝالز١ٜاملاي١ٝ
غٛاب َػذٌ.
 )2ال ٜكبٌ االْػشاب إال بعس ٚؾا ٤ايعغ ٛايطاغب يف االْػشاب بهاؾ ١ايتعاَات٘ املاي ١ٝػا ٙاالؼاز ٚبك١ٝ
األعغا ٤ايتابعني يـالؼاز.
 )3ال ول يًعغ ٛاملٓػشب ازعاًَ ٤ه ١ٝأ ٟدع َٔ ٤ممتًهات االؼازٚ ،هب إٔ ٜطز إىل االؼاز أٚ ٟثا٥ل أٚ
غذالت أَ ٚتعًكات بؿهٌ َطتب ٚعاي ١غً.١ُٝ

املاز )17( ٠أٚعاع األْسٚ ١ٜايطٚابط ٚفُٛعات األْس ١ٜاألخط:٣
 )1هب إٔ ته ٕٛاألْسٚ ١ٜايطٚابط تابع ١يالؼاز َٚعرتؾٟا بٗا َٔٔ قٔبًَ٘ٚ ،وسز ٖصا ايٓعاّ األغاغَ ٞس٣
ايضالسٝات املُٓٛس ١ألٖ َٔ ٟص ٙاألْسٚ ١ٜايطٚابط َٚا هلا َٔ سكٛم َٚاعًٗٝا َٔ ٚادباتٚ ،هب إٔ تهٕٛ
ْعُٗا األغاغٚ ١ٝيٛا٥شٗا َعتََُس ِٔ َٔ ٠قٔبٌَ فًؼ إزاض ٠االؼازَٚ ،ضازقٟا عًٗٝاَ ،ع َطاعا ٠األْعُ ١ايٛطٓ١ٝ
باملًُه ١اـاص ١بايرتخٝط هلا.
 )2عً ٢نٌ األْسٚ ١ٜايطٚابط اؽاش قطاضاتٗا ؾُٝا ىط عغٜٛتٗا باغتكالي ١ٝتاَ ،١ز ٕٚتسخٌ أ ٟدٗ ١خاضد،١ٝ
ٜٛٓٚبل ٖصا االيتعاّ عً ٢اؾُٝع ،بػَض ٚايٓعط عٔ ٖٝهًت٘ ايتٓع.١ُٝٝ
 )3ال ٜػُح يف أ ٟساٍ َٔ األسٛاٍ أل ٟؾدض ١ٝطبٝع ١ٝأ ٚاعتباض( ١ٜمبا يف شيو ايؿطنات ايكابغٚ ١ؾطٚعٗا)
مبُاضغ ١ايػٛٝط ٠أ ٚايػً ١ٛعً ٢أنجط َٔ ْازٕ ٚفُٛعٚ ١اسس ;٠عٝح ٜه َٔ ٕٛاملُهٔ اإلخالٍ بٓعاٖ ١أٟ
َباضا ٠أَ ٚػابك.١

املاز )18( ٠ايطٝ٥ؼ ايؿدطٚ ٟايعغ ١ٜٛايؿدط:١ٜ
ح يٜكٜب ايطٝ٥ؼ ايؿدط ٟأٚايعغ ٛايؿدط ٟأل ٟؾدضٝات ،يكا ٤خسَاتٗا اؾً١ًٝ
 )1ول يًذُع ١ٝايعُُ ِٓ ََ ١َٝٛ
يهط ٠ايكسّ.
ٜ )2تٛىل فًؼ اإلزاض ٠تطؾٝشات ٖص ٙاملٓاصب.
 )3ول يًطٝ٥ؼ ايؿدط ٟأ ٚايعغ ٛايؿدط ٟسغٛض اؾُع ١ٝايعُٚ ١َٝٛاملؿاضن ١يف َساٚالتٗا ،ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛي٘
سل ايتضٜٛت.
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ايؿضٌ ايطابع :اهلٝهٌ ايتٓعُٞٝ
املاز٦ٖٝ )19( ٠ات االؼاز:
 )1اؾُع ١ٝايعُ ٖٞٚ ١َٝٛاهل ٝ١٦ٝايتؿطٜعٚ ٝ١ٝايػٗ  ١ًٛٞايعًٝا يف االؼاز.
 )2فًؼ اإلزاض ٖٛٚ ٠اهل ٝ١٦ٝايتٓؿٝص ١ٜيالؼاز.
 )3ايًذإ ايسا ١ُ٥أٚاملؤقت ٖٞٚ ١اييت تكسّ املؿٛضٚ ٠ايع ٕٛجملًؼ اإلزاض ٠أثٓا ٤قٝاَ٘ باملٗاّ املٛنً ١يٜ٘ٚ ،بني ٖصا
عع ايًٛا٥ح اـاص ١بٗا.
ايٓعاّ األغاغٚ ٞادبات ٖص ٙايًذإ ٚتؿهًٗٝا ٚأغًٛب عًُٗاٚ ،جملًؼ اإلزاضِ َٚ ٠
 )4ؾٓ ١االْتدابات  ٖٞٚاملػؤٚي  ١ٝعٔ تٓع ِٝايعًُ ١ٝاالْتدابٚ ١ٝاإلؾطاف عًٗٝا.
 )5ؾٓ ١تطاخٝط األْس ٖٞٚ ١ٜاملػؤٚي ١عٔ أْعُٔ ١تطخٝط األْس ١ٜزاخٌ االؼاز.
 )6األَاْ ١ايعاَ ٖٞٚ ١اهل ١٦ٝاإلزاض ١ٜيالؼاز.
 )7اهل٦ٝات ايكغاٚ ١ٝ٥ايتشه ٖٞٚ ١ُٝٝايػً ١ٛايكغاٚ ١ٝ٥ايتشه ١ُٝٝيف االؼازٚ ،تتأيـ َٔ ؾٓ١
االْغباطٚ،ؾٓ ١األخالم ٚايكٚ ،ِٝؾٓ ١االغتٓ٦افٚ ،غطؾ ١ؾض املٓاظَعات.
ٜ )8تٛىل االؼازاْتداب أ ٚتعٝني أعغا ٤اهل٦ٝات ايتابع ١ي٘ مبٛدب اإلدطا٤ات املٛعش ١بٗصا ايٓعاّ
األغاغٚ،ٞبس ٕٚأ ٟتسخٌ َٔ أ ٟدٗ ١خاضد.١ٝ
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ايؿطع األٍٚ
اؾُع ١ٝايعُ١َٝٛ
املاز )20( ٠تعطٜـ اؾُع ١ٝايعُٚ ١َٝٛتؿهًٗٝا:
 )1اؾُع ١ٝايعُ ٖٞ ١َٝٛاالدتُاع ايصٜ ٟغِ مجٝع أعغا ٤االؼازٜٚ ،عكس بؿهٌ عاز ٟأ ٚغري عازٚ ،ٟمتجٌ
اهل ١٦ٝايتؿطٜعٚ ١ٝايػً ١ٛايعًٝا يالؼازٚ ،هلا غً ١ٛإصساض ايكطاضاتٚ ،تعترب قـطاضاتٗا ْاؾـصًَٚ ٟ٠ـعَٜٚ ،١تِ
تؿـهًٗٝـا ٚؾـل األسهاّ ايـٛاضز ٠بٗـصا ايٓعاّ األغاغ.ٞ
 )2ادتُاعات اؾُع ١ٝايعُ،١َٝٛإَا إٔ ته ٕٛعازٟ١ٜأٚغري عاز.١ٜ
ٜ )3ك ّٛضٝ٥ؼ فًؼ اإلزاض ٠بنزاض ٠أعُاٍ اؾُع ١ٝايعُٚ ،١َٝٛؾكٟا يًٓع ِٝاملٛعٛع ١يالدتُاعٚ،يف ساٍ غٝاب٘
وٌ قً٘ ْا٥ب ايطٝ٥ؼٚ،يف ساٍ غٝاب٘ ٜتٛىل إزاض ٠االدتُاع ايعغ ٛاألط ٍٛخسَ ١يف فًؼ اإلزاض ،٠أَا إشا
غاب ٖؤال ٤مجٝعّا ؾٝتٛىل اؿاعط َٔ ٕٚأعغا ٤فًؼ اإلزاض ٠اختٝاضأسسِٖ يًكٝاّ بأعُاٍ ضٝ٥ؼ اؾُع١ٝ
ايعُ.١َٝٛ
 )4ول يًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛتعٝني َطاقبني ،بس ٕٚإٔ ٜه َٕٛهلِ سلٗ املٓاقؿ ١أ ٚايتضٜٛت.
ٜ )5ػُح عغٛض ايطٝ٥ؼ ايؿدطٚ ٟاألعغا ٤ايؿدطٜني يف اؾُع ١ٝايعُٚ ،١َٝٛاملؿاضن ١يف ايٓكاؾاتٚ ،يهٔ
بس ٕٚسل ايتضٜٛت.

املاز )21( ٠املُجًٚ ٕٛاألصٛات:
 )1تتأيـ اؾُع ١ٝايعُ)47( َٔ ١َٝٛعغّٛاٚ ،شيو عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
املٓسٚب ٕٛاملُجً ٕٛألعغا ٤االؼاز:
أ )14( .عغّٛا ،ميجً ٕٛأْس ١ٜايسضد ١املُتاظٚ ،٠ممجٌ ٚاسس يهٌ ْازٕ.
ب )10( .أعغاَُُٜ ٤ج ًٕٛٚأْس ١ٜايسضد ١األٚىل أصشاب املطانع ايعؿط ٠األٚىل يف املٛغِ ايطٜاع ٞايصٜ ٟػبل
ادتُاع اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
ز ) 9( .أعغا ٤ميجً ٕٛأْس ١ٜايسضد ١ايجاْ ١ٝأصشاب املطانع ايتػع ١األٚىل يف املٛغِ ايطٜاع ٞايصٜ ٟػبل
ادتُاع اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
ز)8( .أعغا ٤ميجً ٕٛأْس ١ٜايسضد ١ايجايج ١املتأًٖني يتضؿٝات زٚض ٠ايضعٛزيف املٛغِ ايطٜاع ٞايصٜ ٟػبل
ادتُاع اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
 .ٙعغٚ ٛاسس ميجٌ ضاب ١ٛزٚض ٟاحملرتؾني ايػعٛز( ٟاملسٜط ايتٓؿٝص ٟيًطاب.)١ٛ
املٓسٚب ٕٛاآلخط:ٕٚ
 )5( .ٚأعغا ٤ميجً ٕٛايًذٓ ١األٚملب ١ٝايعطب ١ٝايػعٛزٜ ،١ٜتِ تػُٝتِٗ َٔٔ قٔبٌَ ضٝ٥ؼ ايًذٓ ١األٚملب١ٝ
ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ،١ٜؾكٟا يٓضٛظ األسهاّ االْتكاي ١ٝايٛاضز ٠يف خامتٖ ١صا ايٓعاّ األغاغ.ٞ
 )2هب إٔ ٜه ٕٛاملٓسٚب ٕٛتابعني يًعغ ٛايص ٟميجًٜٚ ،ْ٘ٛتِ تع ِٗٓٝٝأ ٚاْتدابِٗ بٛاغ ١ٛاهل ١٦ٝاملدتض ،١نُا
هب إٔ ٜه ٕٛيس ِٜٗايكسض ٠عً ٢إثبات شيو عٓس ايًٜٛب.
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 )3هب إٔ ٜهَٓ ٕٛسٚب ٛاؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛايص ٜٔميجً ٕٛأْسٜتِٗ أعغاّ٤مبذايؼ إزاض ٠تًو األْس.١ٜ
 )4هب خً ٛغٔذٌ اؿاي ١املسْ ١ٝملُجٌ ايعغ َٔ ٛأ ٟغابك ١أخـالقَُ ١ٝدً ١بايؿطف ٚاألَاْٚ ١ايٓعاٖٚ ،١أال ٜهٕٛ
قس صسض عك٘ عكٛب ١ايؿٛب ،أ ٚإغكاط ايعغ ،١ٜٛأ ٚايؿضٌ َٔ أسس األْس ،١ٜأ ٚاالؼازات أ ٚاهل٦ٝات
ايطٜاع ،١ٝأ ٚاؾٗات األخط.٣
ٜ )5تُتع نٌ عغ ٛيف اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛبضٛت ٚاسسٚ،ال هٛظ ايتضٜٛت يػري اؿاعطََُُ َٔٔ ٜٔج ًٞٚاألعغا،٤
ٚال ُٜػُح ايتضٜٛت باإلْاب ١أ ٚاملطاغًَ.١
 )6وغط أعغا٤فًؼ اإلزاضٚ ٠األَني ايعاّ يالؼازادتُاعات اؾُع ١ٝايعُٚ ،١َٝٛال وكًِٗ ايتضٜٛت ،نُا
ال هٛظ اختٝاض أ ٚاْتداب أعغا ٤فًؼ إزاض ٠االؼاز نُُجٌ عٔ عغ ٛاؾُع ١ٝايعُ ،١َٝٛط ١ًٝؾرت ٠عًُِٗ
مبذًؼ إزاض ٠االؼاز.

املاز )22( ٠صالسٝات اؾُع ١ٝايعُ:١َٝٛ
تتُتع اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛبايضالسٝات ايتاي:١ٝ
 )1اعتُاز أ ٚتعس ٌٜايٓعاّ األغاغٚ ٞايًٛا٥ح ايتٓؿٝص ١ٜاييت ؼهِ تٛبٝك٘ٚ ،األٚاَط ايسا ١ُ٥يًذُع١ٝ
ايعُ.١َٝٛ
 )2تعٝني( )3أعغا ٤ملطادع ١قغط ادتُاع اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
 )3املضازق ١عً ٢قغط ادتُاع اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛايػابل.
 )4اْتداب ضٝ٥ؼ فًؼ اإلزاضْٚ ٠ا٥ب ايطٝ٥ؼ ٚاألعغا ٤ايعازٜنيٚ،ؾل اإلدطا٤اتايٛاضز ٠بٗصا ايٓعاّ األغاغ.ٞ
 )5املٛاؾك ١عً ٢تعٝني املسٜط ٜٔايتٓؿٝصٜني ايص ٜٔىتاضِٖ ضٝ٥ؼ فًؼ اإلزاض ٠نأعغا ٤يف فًؼ اإلزاض.٠
 )6اْتداب أعغا ٤ؾٓ ١االْتدابات.
 )7تعٝني املطاقبني املػتكًني.
َٓ )8اقؿٚ ١اعتُاز املٝعاْ.١ٝ
َٓ )9اقؿٚ١اعتُاز تكطٜط ايٓؿاط املكسّ َٔ ضٝ٥ؼ فًؼ إزاض ٠االؼاز عٔ ْؿاط اجملًؼ ٚايًذإ ايسا١ُ٥
ٚاألَاْ ١ايعاَٚ ،١اـ ١ٛاإلغرتاتٝذٚ ١ٝتٓؿٝصٖا.
َٓ )10اقؿ ١فًؼ إزاض ٠االؼاز عٔ أزا ،٘٥قٝاغّا باـ ١ٛاإلغرتاتٝذ.١ٝ
 )11تعٝني قاغب قاْ ْٞٛخاضد ،ٞبٓا ّ٤عً ٢اقرتاح فًؼ اإلزاض.٠
 )12املٛاؾك ١عً ٢إعاز ٠تؿهٝالهل٦ٝات ايكغاٚ ١ٝ٥ايتشهْٛٚ ١ُٝٝاب ضؤغاٗ٥ا ٚأعغاٗ٥ا ،بٓا ّ٤عً ٢اقرتاح فًؼ
اإلزاض.٠
 )13ؼسٜس ق ١ُٝاؾرتانات ايعغ.١ٜٛ
َٓ )14ح يٜكٜب ايطٝ٥ؼ ايؿدط ٟأ ٚايعغ ٛايؿدط ،ٟبٓا ّ ٤عً ٢تطؾٝح فًؼ اإلزاض.٠
 )15قٜب ٍٛعغ ٛأ ٚتعًٝل أ ٚإغكاط عغٜٛت٘.
 )16سذب ايجك ١عٔ فًؼ إزاض ٠االؼازَ ،ع َطاعا ٠ايغٛابط املٓضٛظ عًٗٝا ؾٝاملازٖ َٔ )72( ٠صا ايٓعاّ
األغاغ.ٞ
 )17تؿٜٛض بعض ايضالسٝات املُٓٛس ١يًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛيطٝ٥ؼ فًؼ اإلزاض ٠أ ٚفًؼ اإلزاض.٠
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 )18إقاي ١ؾدط أ.١٦ٖٝ ٚ
 )19اعتُاز ال٥ش ١االْتدابات اييت تؿٌُ اْتداب ضٝ٥ؼ فًؼ اإلزاضٚ ٠أعغا ٤فًؼ اإلزاض.٠

املاز )23( ٠ايٓٚضاب ايكاْ ْٞٛالدتُاعات اؾُع ١ٝايعُ:١َٝٛ
ٜ )1ه ٕٛادتُاع اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛايعاز ١ٜأ ٚغري ايعاز ١ٜصشٝشّا إشا سغط ٙاألغًب ١ٝاملًٛك ١ألعغاٗ٥ا.
 )2إشا مل ٜتشكل ايٓٚضاب ايكاْٜ ،ْٞٛتِ عكس مجع ١ٝعُ ١َٝٛأخط ٣خالٍ  24غاع١بٓؿؼ دس ٍٚاألعُاٍ.
 )3ال ٜؿرتط ؼكل ايٓٚضاب ايكاْ ْٞٛالدتُاع اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛايجاَْ ،ٞا مل ٜتغُٔ دس ٍٚاألعُاٍ أٟ
اقرتاسات بتعس ٌٜايٓعاّ األغاغ ٞيالؼاز ،أ ٚإدطا ٤اْتداب ،أ ٚإقاي ١ؾدط ،أ ٚإغكاط ايعغ ،١ٜٛأٚغشب
ايجك َٔ ١فًؼ اإلزاض.٠

املاز )24( ٠قطاضات اؾُع ١ٝايعُ:١َٝٛ
 )1تعترب األغًب ١ٝايعاز َٔ ١ٜاألعغا ٤اؿاعط ٜٔناؾ ١ٝإلدطا ٤تضٜٛت صشٝح عً ٢قطاضات اؾُع١ٝ
ايعَُ،١َٝٛا مل ٜٓط ايٓعاُّ األغاغ ٗٞعً ٢خالف شيوٚ ،تتشسز األغًب ١ٝاملًٛٛب ١بعسز األصٛات ايضشٝش.١
ٜ )2تِ ايتضٜٛت بٛاغ ١ٛضؾع األٜس ٟأ ٚأٚ ٟغ ١ًٝإيهرتٚ ،١ْٝٚيف ساٍ عسّ ُٚعٛح استػاب األصٛات ٜتِ
ايتضٜٛت عٔ ططٜل َٓازا ٠اؿغٛض باألمسا ٤سػب ايرتتٝب األظس.ٟ

املاز )25( ٠االْتدابات:
 )1ػط ٣اْتدابات فًؼ اإلزاضٚ ٠ؾل"ال٥ش ١االْتدابات يف االؼاز ايػعٛز ٟيهط ٠ايكسّ"،ايضازض َٔ ٠اجملًؼ،
ٚاملعتُس َٔ ٠اؾُع ١ٝايعُٚ ،١َٝٛتتٛىل ؾٓ ١االْتدابات تٓعٖ ِٝص ٙاالْتدابات ٚاإلؾطاف عًٗٝا.
 )2تتِ االْتدابات باالقرتاع ايػط ،ٟإال إشا مل ٜهٔ يًُطؾح َٓاؾؼْ يًُٓضب ،ؾٝتِ اْتداب٘ بايتعنٚ ،١ٝال ٜػُح
االقرتاع بٛاغ ١ٛايتؿٜٛض أ ٚاـٛابات.
 )3يف ساٍ اْتداب أ ٟؾدط هب ؼكٝل األغًب ١ٝاملًٛكٚ ،١شيو يف دٛي ١االقرتاع األٚىل ،أَا يف اؾٛي١
ايجاْٚ ،١ٝأ ٟدٛي ١أخط - ٣تعترب األغًب ١ٝايعاز ١ٜناؾ.١ٝ
 )4يف ساٍ ٚدٛز أنجط َٔٔ َطؾشني اثٓني ملٓضب ٚاسسٜ ،تِ اغتبعاز املطؾح اؿاصٌ عً ٢أقٌ عسز َٔ األصٛات
بسا َٔ ١ٜاؾٛي ١ايجاْ ١ٝيالقرتاعٚ ،تػتُط ايعًُ ١ٝستٜ ٢تبكَ ٢طؾشإ اثٓإ ؾكط.
 )5يف ساٍ ظٌ املطؾشإ َتعازيني بعس ثالخ دٛالت اقرتاع نشس أقضٜ،٢تِ غشب ايكطع ١يتشسٜس املطؾح
املٓتدب.
 )6ؾٓ ١االْتدابات ٖ ٞاؾٗ ١املٓٛط ١بتٓع ِٝاالْتدابات ٚاإلؾطاف عًٗٝا ٚعً ٢إدطا٤ات اعتُازٖا عًَ ٢ػت٣ٛ
االؼاز ،طبكٟا يال٥ش ١االْتدابات ايضازض ٠عٜٓ٘ٚ ،تِ تؿهٖ ٌٝص ٙايًذٓ ١قبٌ َٛعس اْعكاز اؾُع ١ٝايعُ١َٝٛ
االْتداب ١ٝبؿٗط ٜٔعً ٢األقٌ.
 )7تته ٕٛؾٓ ١االْتدابات َٔ ايًذاْايتاي :١ٝايًذٓ١االْتدابٚ،١ٝؾٓ ١االغتٓ٦اف االْتداب ،١ٝمبا ٜعٓ ٢إٔ قطاضت
ايًذٓ ١االْتداب ١ٝميهٔ اغتٓ٦اؾٗا يس ٣ؾٓ ١االغتٓ٦اف االْتداب ١ٝاييت ته ٕٛقطاضاتٗا ْٗاًَٚ ١ٝ٥عَ.١
 )8تتٛىل اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛاْتداب أعغا ٤ؾٓ ١االْتدابات ٚاعتُاز ال٥ش ١االْتدابات.
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املاز )26( ٠اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛايعاز:١ٜ
 )1تَ ِٓعَكٔس اؾُع ٝ١ٝايعُ ٝ١َٝٛايعاز ١ٜنٌ غٓٚ ،١عس أقض ٢ثالث ١أؾٗط َٔ ْٗا ١ٜاملٛغِ ايطٜاع.ٞ
ٜ )2ك ّٛفًؼ إزاض ٠االؼازبتشسٜس َهإ االدتُاع ٚتاضىٜ٘ٚ ،تِ إخٛاض األعغا ٤بصيو خ٘ٝٛاقبٌ املٛعس
بؿٗط ٜٔعً ٢األقٌ.
 )3هب إٔ تطغٌ ايسع ٠ٛايطمس ١ٝخ٘ٝٛا قبٌ ؾٗط عً ٢األقٌ َٔ َٛعس اْعكاز اؾُع ١ٝايعُ ،١َٝٛعً ٢إٔ ٜطؾل
بٗا دس ٍٚاألعُاٍٚ ،تكطٜط ايطٝ٥ؼٚ ،ايتكاضٜط املايٚ ،١ٝتكطٜط احملاغب ايكاْٚ ،ْٞٛأَ ٟػتٓسات أخط.٣

املاز )27( ٠دس ٍٚأعُاٍ اؾُع ١ٝايعُ١َٝٛايعاز:١ٜ
ٜ )1تٛىل األَني ايعاّ إعساز دس ٍٚاألعُاٍ بٓا ّ٤عً ٢االقرتاسات املكسَٖ َٔ ١فًؼ اإلزاضٚ ،٠األعغاٚ ،٤عً٢
نٌ ََٔ ٜطغب يف تكس ِٜأَ ٟكرتح يًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛإضغاي٘ إىل األَاْ ١ايعاَ ١نتابَ ،١ع ؾطح َٛدع،
ٚشيو قبٌ (َّٜٛ )45اعً ٢األقٌ َٔ تاضٜذ اْعكاز اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
 )2هب إٔ ٜؿٌُ دس ٍٚأعُاٍ اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛايبٓٛز اإليعاَ ١ٝايتاي:١ٝ
أ .إعالٕ بإٔ اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛمت عكسُٖا ٚتؿهًٗٝاٚ ،ؾكٟا يًٓعاّ األغاغ ٞيالؼاز.
ب .اعتُاز دس ٍٚاألعُاٍ.
ز .خٛاب ايطٝ٥ؼ.
ز .تعٝني أعغا ٤ؾَٓ ١طادع ١احملغط.
 .ٙتعٝني املطاقبني املػتكًني.
 .ٚتعًٝل أ ٚإغكاط ايعغ( ١ٜٛإشا ٚدست).
ظ .املضازق ١عً ٢قغط االدتُاع ايػابل يًذُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
ح .تكطٜط ايطٝ٥ؼ; (ٜؿٌُ األْؿ ١ٛاييت أقُٝتِ َٓص االدتُاع ايػابل).
ط .عطض بٝإ املٝعاْ ١ٝبعس َطادعتٗا ٚتسقٝكٗاٚ ،بٝإ ايطٚبح ٚاـػاض.٠
 .ٟاملضازق ١عً ٢ايتكطٜط املاي.ٞ
ى .اعتُاز املٝعاْ.١ٝ
ٍ .قٜب ٍٛايعغ( ١ٜٛإٕ ٚدست).
ّ .ايتضٜٛت عًَ ٢كرتسات تعس ٌٜايٓعاّ األغاغٚ ٞايًٛا٥ح ايتٓؿٝص ١ٜاييت ؼهِ تٛبٝك٘ ٚاألٚاَط ايسا١ُ٥
يًذُع( ١ٝإٕ ٚدست).
َٕٓ .اقؿ ١املكرتسات املكسَٖ َٔ ١األعغاٚ ٤فًؼ اإلزاض.٠
ؽ .تعٝني احملاغب ايكاْ ْٞٛاملػتكٌ (إٕ ٚدس) بٓا ّ٤عً ٢اقرتاح فًؼ اإلزاض.٠
ع .اْتداب ضٝ٥ؼ فًؼ اإلزاضٚ ٠األعغا ٤ايعازٜني باجملًؼٚ ،املٝضازَق ١عً ٢تعٝني األعغا ٤اآلخط( ٜٔإٕ
ٚدس).
 )3ال ٜػُح يًذُع ١ٝباؽاش أ ٟقطاض بؿإٔ أَٛ ٟعٛع غري َسضز ظس ٍٚاألعُاٍ ،إال إشا ٚاؾكعً ٢إزضاز ٖصٙ
املٛعٛع ثالث ١أضباع األعغا ٤اؿاعط ٜٔممٔ هلِ سل ايتضٜٛت.
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املاز )28( ٠اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛغري ايعاز:١ٜ
 )1هٛظ جملًؼ اإلزاض ٠ايسع ٠ٛإىل عكٞس مجع ١ٝعُ ١َٝٛغري عاز ١ٜيف أٚ ٟقت.
ٜ )2ك ّٛفًؼ اإلزاض ٠بايسع ٠ٛإىل عكس مجع ١ٝعُ ١َٝٛغري عاز ١ٜإشا طًب شيو خ٘ٝٛا األغًب ٝ١ٝاملًٛكَٔ ١
أعغا ٤اؾُع ١ٝايعُ ،١َٝٛعً ٢إٔ ٜبني يف ايًٛب بٓٛز دس ٍٚاألعُاٍٜٚ ،عكس االدتُاع خالٍ ثالث ١أؾٗط َٔ
تاضٜذ اغتالّ ايًٛبٚ ،يف ساٍ تعصٗضاْعكاز ٙولٗ يألعغا ٤ايص ٜٔطايبٛا ب٘ عكسَ مجع ١ٝعُ ١َٝٛغري عازَٔٔ ١ٜ
قٔبًَِٗ.
 )3هب إؾعاض األعغا ٤مبهإ عكس اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛغري ايعازٚ ١ٜتاضىٗا ٚدس ٍٚأعُاهلاٚ ،شيو قبٌ ؾٗط َٔ
تاضٜذ اْعكاز اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛغري ايعازَ،١ٜع َطاعا ٠االغتجٓا ٤ايٛاضز يف املازٖ َٔ )72( ٠صا ايٓعاّ األغاغ.ٞ
 )4عٓس ايسع ٠ٛإىل عكس مجع ١ٝعُ ١َٝٛغري عاز ١ٜمببازض َٔ ٠فًؼ اإلزاض ،٠هب عً ٢اجملًؼ إعساز دسٍٚ
األعُاٍٚ ،عٓس ايسع ٠ٛإىل اْعكازٖا بًٛب َٔ أعغا ٤اؾُع ١ٝايعُ ،١َٝٛؾٝذب إٔ وت ٟٛدس ٍٚاألعُاٍ
عً ٢املٛعٛعات اييت أثاضٖا ٖؤال ٤األعغا.٤
 )5ال ٜػُح بتعس ٌٜدس ٍٚأعُاٍ اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛغري ايعاز.١ٜ

املاز )29(٠تعس ٌٜايٓعاّ األغاغٚ ٞايًٛا٥ح ايتٓؿٝص ١ٜاييت ؼهِ تٛبٝك٘ ٚاألٚاَط ايسا ١ُ٥يًذُع١ٝ
ايعُ:١َٝٛ
 )1اؾُع ١ٝايعُ ٖٞ ١َٝٛاملػؤٚي ١عٔ تعس ٌٜايٓعاّ األغاغٚ ٞايًٛا٥ح ايتٓؿٝص ١ٜاييت ؼهِ تٛبٝك٘ ٚاألٚاَط
ايسا ١ُ٥يًذُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
 )2هب تكس ِٜأَ ٟكرتسات س ٍٛتعس ٌٜايٓعاّ األغاغ ٞنتاب٘ٝاَ ،ع ؾطح َٛدع هلا إىل األَاْ ١ايعاَ َٔٔ ١قٔبٌَ
ايعغ ٛأ ٚفًؼ اإلزاضٚ ،٠ته ٕٛاملكرتسات املكسَٖ َٔٔ ١قٔبٌَ ايعغ ٛصشٝش ،١ؾط ١ٜٛإٔ ٜتِ زعُٗا ٚتأٜٝسٖا
خ٘ٝٛا َٔ األغًب ١ٝاملًٛك ١ألعغا ٤اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
ٜ )3ه ٕٛادتُاع اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛاـاظ بتعس ٌٜايٓعاّ األغاغ ٞصشٝشّا إشا سغط ٙاألغًب ١ٝاملًٛكَٔ ١
أعغا ٤اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
ٜ )4ؿرتط يضش ١قطاض اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛبتعس ٌٜايٓعاّ األغاغَُٛ ٞاؾك ١األغًب ١ٝاملًٛك ١ألعغا ٤اؾُع١ٝ
ايعُ.١َٝٛ
 )5هب تكس ِٜأَ ٟكرتسات س ٍٛتعس ٌٜايًٛا٥ح ايتٓؿٝص ١ٜاييت ؼهِ تٛبٝل ايٓعاّ األغاغٚ ٞاألٚاَط ايسا١ُ٥
يًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛنتاب٘ٝاَ ،ع ؾطح َٛدع هلا إىل األَاْ ١ايعاَ َٔٔ ١قٔبٌَ ايعغ ٛأ ٚفًؼ اإلزاض.٠
ٜ )6ؿرتط يضش ١قطاض اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛبتعس ٌٜايًٛا٥ح اييت ؼهِ تٛبٝل ايٓعاّ األغاغٚ ٞاألٚاَط ايسا١ُ٥
يًذُع ١ٝسغٛضُ األغًب ١ٝاملًٛك ١ألعغا ٤اؾُع ١ٝايعَُٛٚ ،١َٝٛاؾك ١األغًب ١ٝايبػ ١ٛٝألعغا ٤اؾُع١ٝ
ايعُ ١َٝٛعً ٢قطاض ايتعس.ٌٜ
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املاز )30( ٠قغط االدتُاع:
ٜ )1تٛىل األَني ايعاّ َػؤٚي ١ٝتػذ ٌٝقغط االدتُاعٜٚ ،تِ تسقٝك٘ َٔٔ قٔبٌَ األعغا ٤املعٓٝني يصيوٜٚ ،عتُس
يف اؾًػ ١ايتاي ١ٝيًذُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
 )2هب إٔ ٜػتًَِ أعغا ٤اؾُع ١ٝايعُْ ١َٝٛػد َٔ ١قغط االدتُاع خالٍ ؾٗط ٚاسس َٔ تاضٜذ ْٗا١ٜ
االدتُاع.

املاز )31( ٠غطٜإ قطاضات اؾُع ١ٝايعُ:١َٝٛ
تػط ٟايكطاضات ايضازض ٠عٔ اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛؾٛض صسٚضٖاَ ،ا مل ؼسز اؾُع ١ٝتاضىٟا آخط إلْؿاش
ايكطاض.
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ايؿطع ايجاْٞ
فًؼ اإلزاض٠
املاز )32 ( ٠تؿه ٌٝفًؼ اإلزاض:٠
ٜ )1ته ٕٛفًؼ اإلزاض )11( َٔ ٠عغّٛا يؿػٌ املٓاصب ايتاي:١ٝ
أ .ضٝ٥ؼ اجملًؼ ْٚا٥ب٘  )5(ٚأعغا ٤عازٜني ٜتِ اْتدابُُٗٔٔ قٔبٌَ اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
ب )4( .أعغا٤ىتاضُٖطٝ٥ؼ اجملًؼ َٔ بني املسٜط ٜٔايتٓؿٝصٜنيٚ ،هب إٔ ٜهْٛٛا َٔ ش ٟٚايهؿا٤ات ايعاي١ٝ
ٚاـربات َٚتدضضني يف اجملاالت اييت ٜػتٗسؾٗا االؼاز يًتٜٛٛط يف أْؿٛت٘ ،عً ٢إٔ تٛاؾل اؾُع١ٝ
ايعُ ١َٝٛعً ٢اختٝاضِٖ ٚتع ِٗٓٝٝنأعغا ٤يف فًؼ اإلزاض.٠
 )2هب إٔ ٜه َٕٛأَ ٟتكسّ الْتدابات عغ ١ٜٛفًؼ اإلزاضَ ٠طؾشّا َٔٔ قٔبٌَ عغٚ ٛاسس عً ٢األقٌ.
 )3تتشسز ؾرت ٠خسَ ١ايطٝ٥ؼ ٚأعغا ٤فًؼ اإلزاض ٠املٓتدبني بأضبع غٓٛاتٚ ،هٛظ إعاز ٠اْتدابِٗ.
 )4هب أال ٜعٜس عُط عغ ٛفًؼ اإلزاض ٠عٔ( )65غٓٚ ،١أال ٜكٌ عٔ( )30غٓٚ ،١هب إٔ ٜه ٕٛيسَ ٜ٘ؤٌٖ
داَع ،ٞأَ ٚا ُٜعازيَ٘ ،ع خربْ ٠ؿ ١ٛيف فاٍ نط ٠ايكسّ ال تكٌ عٔ ( )5غٓٛات ،أ ٚايجاْ ١ٜٛايعاََٚ ١ا
ٜعازهلا َع خربْ ٠ؿ ١ٛيف فاٍ نط ٠ايكسّ قً٘ٝا أ ٚزٚي٘ٝا ال تكٌ عٔ ( )15غٜٓٚ ،١ك ِٝيف املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛزٚ ،١ٜوٌُ اؾٓػ ١ٝايػعٛزٚ ،١ٜهب خً ٛغٔذٌٔ اؿاي ١املسْ ١ٝي٘ َٔ أ ٟغابك ١أخـالق ١ٝكً١
بايؿطف ٚاألَاْٚ ١ايٓعاٖٚ ،١أال ٜه ٕٛقس صسض عك٘ عكٛب ١ايؿٛب أ ٚإغكاط ايعغ ،١ٜٛأ ٚايؿضٌ َٔ أسس
األْس ١ٜأ ٚاالؼازات أ ٚاهل٦ٝات ايطٜاع ١ٝأ ٚاؾٗات األخط ،٣أَا ضٝ٥ؼ اجملًؼ ؾٝذب إٔ ٜه ٕٛيسَ ٜ٘ؤٌٖ
داَعَ ٞع خربْ ٠ؿ ١ٛيف فاٍ نط ٠ايكسّ قً٘ٝا أ ٚزٚي٘ٝا ال تكٌ عٔ ( )15غَٓ ،١اضَؽ خالهلا َُٗاتٕ
ٚأعُاال ٟأَٓ ٚاصبَ قٝازٟ١ٜقً٘ٝا أ ٚزٚي٘ٝاٚ ،إٔ ٜهَ ٕٛتكّٓا يًػ ١اإللًٝع.١ٜ
 )5هب إضغاٍ طًبات ايرتؾٝح إىل األَاْ ١ايعاَ ١يف االؼاز اييت تطغٌ بسٚضٖا قا ١ُ٥املطؾشني ايطمس ١ٝإىل
أعغا ٤اؾُع ١ٝايعَُ ،١َٝٛطؾكٟا بٗا دس ٍٚأعُاٍ اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛاييت غتُذط ٣ؾٗٝا اْتدابات فًؼ
اإلزاض.٠
 )6ال ٜػُح أل ٟعغ ٛمبذًؼ اإلزاض ٠إٔ ٜه ٕٛعغّٛا بأ ١٦ٖٝ ٟقغا ١ٝ٥يف االؼازيف ْؿؼ ايٛقت ،نُا ال ٜػُح
أل ٟعغ ٛيف فًؼ اإلزاض ٠إٔ ٜه ٕٛعغّٛا يف أ ٟمجع ١ٝعُ ١َٝٛأ ٚفًؼ إزاض ٠ألْ ٟازٕ ،أ ٚاؼاز آخط،أ ٚأَّٓٝا
عاَ٘ا ،أ ٚممجال ٟي٘ يف اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛيالؼاز.
َ )7ع َطاعآَ ٠ضب ايطٝ٥ؼ ٚاألعغا ٤املدتاض َٔٔ ٜٔقٔبٌَ ايطٝ٥ؼ َٔ بني املسٜط ٜٔايتٓؿٝصٜني،إشا خال َٓضب
أسس األعغا ٤املٓتدبني ٜتٛىل اجملًؼ إؾػاٍ ٖصا املٓضب ستَٛ ٢عس اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛايتاي ;١ٝسٝح ٜتِ
ؾػٌ ايؿٛاغط باالْتداب يبك ١ٝؾرت ٠اجملًؼ ،أَا إشا خال َٓضب أسس األعغا ٤املدتاض َٔٔ ٜٔقٔبٌَ ايطٝ٥ؼ َٔ
بني املسٜط ٜٔايتٓؿٝصٜني،ؾعٓس٥صٕ ٜك ّٛايطٝ٥ؼ بتعٝني بس ٌٜيف املٓضب ايؿاغط ستَٛ ٢عس اؾُع ١ٝايعُ١َٝٛ
ايتاي ١ٝاييت تكطض بؿإٔ املٛاؾك ١عً ٢بكا ٘٥يبك ١ٝؾرت ٠اجملًؼ.
َ )8ع عسّ املػاؽ مبا ٚضز يف ايؿكط ٠ايػابك ،١إشا خال أنجط َٔ ْضـ َٓاصب فًؼ اإلزاضٜ ٠ك ّٛاألَني ايعاّ
بايسع ٠ٛيعكس مجع ١ٝعُ ١َٝٛطاض ١٥الْتداب فًؼ دسٜس يؿرت ٠دسٜس.٠
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 )9هب أال ٜتكاع ٢أعغا ٤فًؼ اإلزاضَ ٠طتبات يكا ٤عغٜٛتِٗ يف اجملًؼٚ ،ول هلِ اؿض ٍٛعًَ ٢هاؾأ٠
عٔ اؾًػات أ ٚتعٜٛض َضطٚؾات ْؿاطاتِٗ.

املاز )33( ٠ادتُاعات فًؼ اإلزاض:٠
َٜ )1عكس فًؼ اإلزاض )6( ٠ادتُاعات عً ٢األقٌ يف ايػٓ.١
ٜ )2تٛىل ضٝ٥ؼ فًؼ اإلزاض ٠ايسع ٠ٛيعكس ادتُاعات فًؼ اإلزاضٚ ،٠إشا طًب ْضـُ األعغا ٤عكس ادتُاع
ؾٝذب عً ٢ايطٝ٥ؼ ايسع ٠ٛيعكس االدتُاع خالٍ َّٜٛ 21ا.
ٜ )3تٛىل األَني ايعاّ إعساز دس ٍٚاألعُاٍٚ ،ولٗ يهٌ ٚعغ ٛمبذًؼ اإلزاض ٠تكسَٛ ِٜعٛعات إلزضادٗا نبٓٛز
يف دس ٍٚاألعُاٍٚ،هب إٔ تكسّٖ ٖص ٙاملٛعٛعات إىل األَاْ ١ايعاَ ١قبٌ َٛعس االدتُاع بـ َّٜٛ 14ا عً ٢األقٌ،
نُا هب إٔ ٜطغٌَ دس ٍٚاألعُاٍ إىل مجٝع أعغا ٤اجملًؼ قبٌ َٛعس االدتُاع بػبع ١أٜاّ عً ٢األقٌ.
 )4ال هٛظ عكس ادتُاعات فًؼ اإلزاض ٠يف ايعًٚ ،ٜٔيًُذًؼ إٔ ٜسع َٛأططاؾٟا ثايج ١ؿغٛض االدتُاعٚ،الول
هلا ايتضٜٛتٚ ،يهٔ ٜػُح هلا ؾكط بايتعبريعٔ آضاٗ٥ا بنشٍٕ َٔ اجملًؼ.

املاز )34( ٠صالسٝات فًؼ اإلزاض:٠
جملًؼ إزاض ٠االتٚشاز ايضالسٝات ايتاي:١ٝ
 )1إصساض ايكطاضات يف مجٝع اؿاالت اييت ال تكع عُٔ صالسٝات اؾُع ١ٝايعُ ،١َٝٛأ ٚتًو اييت ال ؽتطٖ بٗا
أ ١٦ٖٝ ٟأخط ٣مبٛدبٗصا ايٓعاّ األغاغ.ٞ
 )2اإلعساز ٚايسع ٠ٛيعكس اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛايعازٚ ١ٜغري ايعاز.١ٜ
 )3تعٝني ضؤغا ٤ايًذإ ايساْٛٚ ١ُ٥اب ضؤغاٗ٥ا ٚأعغاٗ٥اٚ ،تك ِٝٝأعُاهلا زٚضٜ٘ا.
 )4تعٝني ضؤغا ٤اهل٦ٝات ايكغاٚ ١ٝ٥ايتشهْٛٚ ١ُٝٝاب ضؤغاٗ٥ا ٚأعغاٗ٥ا ،ملس ٠أضبع غٓٛاتٚ ،إعاز ٠تؿهًٗٝاٚ ،ؾكٟا
ملكتغٝات املضًش.١
 )5تؿه ٌٝايًذإ املؤقت ١عٓس ايغطٚضٚ ٠يف أٚ ٟقت.
 )6إعساز ايًٛا٥ح اـاص ١بٗٝهً ١ايًذإ ايساٚ ١ُ٥املؤقَّت.١
 )7تطؾٝح احملاغبني ايكاْْٝٛني املػتكًِّني يًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛالعتُازِٖ.
 )8اختٝاض َطؾش ٘ٝيعغ ١ٜٛايًذإ ايتٓع ١ُٝٝاـًٝذٚ ١ٝاالؼازات اإلقًٚ ١ُٝٝاآلغٚ ١ٜٛٝايسٚي ،١ٝعً ٢إٔ
ٜطاع ٢يف االختٝاض ايهؿاٚ ٠٤اـربٚ ٠ايكسض ٠املٗٓٚ ،١ٝتٛاؾط َتًٛبات ٚؾطٚط ايرتؾٝح املٝعَسٖ َٔٔ ٠قٔبٌَ تًو
ايًذإ ٚاالتٚشازات.
 )9ؼسٜس أَانٔ َُػابكات االؼازٚتٛاضىٗا ٚعسز ايؿٔطَم املؿاضن ١ؾٗٝا.
 )10تعٝني َُسضب ٞاملٓتدبات ايٛطٓٚ ١ٝأدٗعتٗا ايؿٓٚ ١ٝاإلزاضٚ ١ٜايٛب.١ٝ
 )11اعتُاز ايًٛا٥ح اييت تُشَسٚز نٝؿٖٝ ١ٝهً ١االؼاز زاخً٘ٝا.
 )12عُإ تٛبٝل ايٓعاّ األغاغٚ ،ٞاؽاش ايٛغا ٌ٥ايتٓؿٝص ١ٜايالظَ ١يتٛبٝك٘.
 )13تعًٝل ايعغ ١ٜٛست ٢ادتُاع اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛايكازّ.
 )14تؿٜٛض دٗات أ٦ٖٝ ٚات أخط ٣تابع ١يالؼاز أ ٚأ ٟططف ثايح مبٗاّ تكع عُٔ ْٔٛام صالسٝات٘.
20

ٚ )15عع اـ ١ٛاإلغرتاتٝذ ١ٝيالؼازٚ ،املطاقب ١املٓتعُ ١يألزاٚ ،٤إصساض ايتكاضٜط ايالظَ ١عٔ شيو يًذُع١ٝ
ايعُ.١َٝٛ
ٚ )16عع قَٚ ِٝعاٜري االؼاز َع األخِص يف االعتباض اختضاظ اهل٦ٝات األخط ٣باالؼاز.
ٚ )17عع خ ١ٛإغرتاتٝذ ١ٝتطته ع عً ٢ؼكٝل األٖساف اإلغرتاتٝذ ١ٝايطٝ٥ػ ١ٝيٓذاح املٓتدبات ايٛطٓٚ ١ٝتٜٛٛط
املؿاضن.١
 )18ظٜاز ٠زخٌِ االؼاز.
 )19اإلؾطاف ٚايطقاب ١عً ٢أزا ٤األَاْ ١ايعاَ ١يالؼازٚ ،ايؿؤ ٕٚاملاي.١ٝ

املاز )35( ٠قطاضات فًؼ اإلزاض:٠
ًٜٛك َٔ ١ٜأعغا.٘٥
 )1ال ولٖ جملًؼ اإلزاضَٓ ٠اقؿ ١أَٛ ٟعٛع إال عغٛض األغًب ١ٝاملٞ ٝ
 )2ال ته ٕٛقطاضات فًؼ اإلزاض٠صشٝشْٚ ١اؾص ٠إال مبٛاؾك ١األغًب ١ٝايعاز َٔ ١ٜأعغا ٤اجملًؼٚ ،يف ساي١
تػا ٟٚاألصٛات ُٜضبح صٛت ايطٝ٥ؼ ٖ ٛاملطدحٚ ،ال هٛظ ايتضٜٛت بايٛناي ١أ ٚاملطاغًَ.١
ت ٖٓاى ؾبٗ ١أٚ
 )3هب عً ٢أ ٟعغ ٛمبذًؼ اإلزاض٠االْػشاب َٔ ايٓكاش  َٔٚعًُ ١ٝاؽاش ايكطاض; إشا ناْ ِ
استُاٍ يتغاضُب املضاحل.
ُ )4تػَذٌٖ ايكطاضات املتدص ٠مبشغط االدتُاع.
 )5تػط ٟايكطاضات اييت ٜتدصٖا فًؼ اإلزاض٠ؾٛضّا َا مل ٜكطض اجملًؼ خالفَ شيو.

املاز )36( ٠إعؿا ٤ؾدط أ:١٦ٖٝ ٚ
 )1ول يًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛإقاي ١أ ٟؾدط أ٦ٖٝ َٔ ١٦ٖٝ ٚات االؼاز ،عُٔ اختضاصات اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
 )2هـٛظ جملًؼ اإلزاض ٠إقاي ١ؾدض ١ٝأ َٔ ١٦ٖٝ ٚاهل٦ٝات اييت تكع عُٔ اختضاصات٘;(َجٌ:األَاْ ١ايعاَ ١أٚ
ايًذإ ايسا )١ُ٥بضـٛضَ ٠ؤقتٚ،ٕ١الهٛظ ي٘ إقاي ١أ َٔ ٟاهل٦ٝات ايكغا ;١ٝ٥سٝح ؽتطٖ بصيو اؾُعٝ١ٝ
ايعُ ١َٝٛؾكط.
 )3هــب إزضاز َُ كرتح إقاي ١ؾدط أ ١٦ٖٝ ٚيف دس ٍٚأعُاٍ اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛايتاي ;١ٝالؽاش ايكطاض بٛاغ١ٛ
االقرتاع ايػط.ٟ
 )4هب بٝإ املربضات املٛدب ١يكـطاض اإلقاي ١يًؿدط أ ٚاهلٚ ١٦ٝإضؾاق٘ باملكرتحٚ،إضغاهلُا إىل أعغا ٤اؾُع١ٝ
ايعَُ ١َٝٛعّا عُٔ دـس ٍٚاألعُاٍ اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
 )5ول يًؿدط املعين أ ٚاهل ١٦ٝاملعٓ ١ٝايتعًُّـِ ٚايسؾاع عٔ ْؿػ٘ أَاّ اؾُع ١ٝايعُ.١َٝٛ
ٜ )6تًٛب تأٜٝس قـطاض اإلقاي ١يًؿدط أ ٚاهل ١٦ٝسغٛض األغًب ١ٝاملًٛكًٜٚ،١عّ إدـطا ٤اقرتاع غطٚ ،ٟهب إٔ
وع ٢مبٛاؾك ١ثًج ٞاألصٛات ايضشٝش ١يألعغا ٤ايص ٜٔهلِ سل ايتضٜٛتٜٚ ،تِ اغتبعاز أ ٟاغتُاضات تايؿ١
أ ٚؾاضغ ،١أ ٚأ ٟؾهٌ آخط َٔ االَتٓاع عٔ ايتضٜٛت عٓس استػاب األغًب.١ٝ
ُٜ )7عؿ ٢ايؿدط أ ٚاهل ١٦ٝايص ٟتتِ إقايت٘ َٔ ٚظا٥ؿ٘ َٗٚاََٚ ٘ٚػؤٚيٝات٘ ؾــٛضّا.
 )8ال ول يًؿدط املٝكاٍ أ ٚاهل ١٦ٝاملعٓ ١ٝاالزعا ٤بأ ٟدع َٔ ٤ممتًهات االؼازٚ ،تُطز ناؾ ١ايٛثا٥ل ٚاملػتٓسات
يالؼاز عاي ١غً.١ُٝ
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ايؿطع ايجايح
ضٝ٥ؼ فًؼ اإلزاض٠
املاز )37( ٠ايطٝ٥ؼ:
 )1ميجٌ ايطٝ٥ؼ االؼاز بضؿ ١قاْ.ٕ١ْٝٛ
ٚ )2يف املكاّ األ ٖٛ ٍٚاملػؤ ٍٚعٔ:
أ .تٛبٝل ايكطاضات ايضازض ٠عٔ اؾُع ١ٝايعُٚ ١َٝٛفًؼ اإلزاض ٠مبػاعس ٠األَني ايعاّ ٚاألَاْ ١ايعاَ.١
ب .عُإ عٌُ أدٗع ٠االؼاز بؿهٌ ؾٜعٖاٍٍ يتشكٝل األٖساف احملسز ٠يف ٖصا ايٓعاّ األغاغ.ٞ
ز .اإلؾطاف عً ٢عٌُ األَاْ ١ايعاَ.١
ز .ايعالقات بني االؼاز ٚأعغاٚ ٘٥االؼاز ايسٚيٚ ٞاالؼاز اآلغ ٟٛٝيهط ٠ايكسّ ٚايًذٓ ١األٚملب ١ٝايعطب١ٝ
ايػعٛزٚ ١ٜاألدٗع ٠اؿهٚ ١َٝٛاملٓعُات األخط.٣
 .ٙاإلؾطاف عً ٢دس ٍٚاألعُاٍ املٝعَسَٓٔٔ قٔبٌَ األَني ايعاّ الدتُاعات اؾُع ١ٝايعُٚ ١َٝٛفًؼ اإلزاض.٠
 .ٚايتٛقٝع عً ٢ايعكٛز ٚاالتؿاقٝات اـاص ١بعس اعتُاز َٔٔ ٙقٔبٌَ فًؼ اإلزاض.٠
ٜ )3رتأؽ ايطٝ٥ؼُ ادتُاعات اؾُع ١ٝايعُٚ ١َٝٛفًؼ اإلزاضٚ،٠تًو ايًذإ ،اييت ٜتِ تع ُ٘ٓٝٝؾٗٝا نطٝ٥ؼ.
ٜ )4ه ٕٛيًطٝ٥ؼ صٛتْ عاز ٟيف ادتُاع فًؼ اإلزاضٚ ،٠إشا تعازيت األصٛات ٜه ٕٛي٘ ايضٛتُ املطدح.
 )5يف ساٍ غٝاب أ ٚعسّ ٚدٛز ايطٝ٥ؼ َٜٛٓب عٓ٘ ْا٥ب ايطٝ٥ؼ.
 )6أ ٟصالسٝات إعاؾ ١ٝيًطٝ٥ؼ ٜتِ ؼسٜسٖا َٔٔ قٔبٌَ فًؼ اإلزاض ٠يف ايًٛا٥ح ايتٓع ١ُٝٝايساخً ١ٝيالؼاز.

املاز )38( ٠املٝطَؾٖش ٕٛملٓضب ايطٝ٥ؼ:
 )1تٓتدب اؾُع ٝ١ٝايعُ ١َٝٛايطٝ٥ؼ يؿرت ٠أضبع غٓٛاتٚ ،تبسأ ٚالٜت٘ بعس ْٗا ١ٜاؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛاييت
اْتدبتٜ٘ٚ ،ػُح بنعاز ٠اْتداب ايطٝ٥ؼ.
 )2الْتداب ايطٝ٥ؼ هب سضٛي٘ عً ٢ثًج ٞأعغا ٤اؾُع ١ٝايعُ َٔ ١َٝٛاألصٛات املػذًٚ ١ايضشٝش ١يف
دٛي ١االقرتاع األٚىل ،أَا يف دٛي ١االقرتاع ايجاْ ١ٝأ ٚأ ٟدٛي ١أخطًَٛٛ ٣ب ١ؾتعترب األغًب ١ٝاملًٛكَٔ ١
األصٛات ناؾٚ،١ٝيف ساٍ ٚدٛز أنجط َٔ َطؾشني اثٓني ٜتِ اغتبعاز املطؾح اؿاصٌ عً ٢أقٌ عسز َٔ
األصٛات بسا َٔ ١ٜاؾٛي ١ايجاْ ١ٝيالقرتاعٚ ،تػتُط ايعًُ ١ٝستٜ ٢تبكَ ٢طؾشإ اثٓإ ؾكط.
ٜ )3ك ّٛاألَني ايعاّ بنؾعاض أعغا ٤اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛبأمسا ٤املتكسَني ملٓضب ضٝ٥ؼ قبٌ (َّٜٛ )30ا عً ٢األقــٌ
َٔ تاضٜذ اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛالْتداب فًؼ اإلزاض.٠
 )4يف ساٍ عذع ايطٝ٥ؼ عٔ أزاَٗ ٤اَ٘ بضؿ ١زا ١ُ٥أَ ٚؤقتٜٛٓ ،١ب عٓ٘ ْا٥ب ايطٝ٥ؼ يف ايعٌُ ست ٢ادتُاع
اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛايكازّ; سٝح ٜتِ اْتداب ضٝ٥ؼ دسٜس يبك ١ٝؾرت ٠اجملًؼٚ ،ول يًطٝ٥ؼ اؾسٜس اغتبساٍ
األعغا ٤األضبع ١املدتاض َٔ ٜٔبني املسٜط ٜٔايتٓؿٝصٜنيٚ ،شيو سػب اإلدطا٤ات ايٛاضز ٠يف ٖصا ايٓعاّ.

املاز )39( ٠ايتُجٚ ٌٝايتٛقٝع:
ٜك ّٛايطٝ٥ؼ بتُج ٌٝاالؼازقاْْ٘ٝٛاٚ ،ول ي٘ ايتٛقٝع ْٝاب ١عٓ٘ٚ ،هٛظ جملًؼ اإلزاض ٠إعساز يٛا٥ح
تٓع ١ُٝٝزاخً ١ٝؾُٝا ىط ايتٛقٝع املؿرتى يًُػؤٚيني ،خاص ١عٓس تػٗٝب ايطٝ٥ؼ ٚمجٝع األَٛض املُٗ ١يالؼاز.
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ايؿطع ايطابع
ايًذإ ايساٚ ١ُ٥اهل٦ٝات األخط٣
املاز )40( ٠ايًذإ ايسا:١ُ٥
 )1ايًذإ ايسا ١ُ٥يالؼاز ٖ:ٞ
أ .ايًذٓ ١ايتذاض.١ٜ
ب .ؾٓ ١عًُٝات نط ٠ايكسّ.
ز .ؾٓ ١املؿاضن ١اؾُاٖري.١ٜ
ز .ؾٓ ١اؿهاّ.
ٜ )2ه ٕٛضؤغا ٤ايًذإ ايسا َٔ ١ُ٥املدتضني يف اجملاالت شات ايضً ١مبٛعٛع َٗٚاّ ايًذإ.
 )3ميجٌ نٌ ضٝ٥ؼ ؾٓت٘ ٜٚسٜط أعُاهلا ٚؾل ايًٛا٥ح ايتٓع ١ُٝٝاملعٓٚ ١ٝايضازض َٔ ٠فًؼ اإلزاض.٠
 )4هب عً ٢ضٝ٥ؼ نٌ ؾٓ ١ؼسٜس تٛاضٜذ االدتُاعات ،بايتٓػٝل َع األَني ايعاّٚ ،عُإ إْٗا ٤ناؾ ١املٗاّ
ٚضؾع تكاضٜط ٙإىل فًؼ اإلزاض.٠
 )5أ ٟقـطاضات أ ٚغٝاغات تضسُض عٔ ايًذإ ايسا ١ُ٥هب إٔ ته ٕٛمبٛدب تؿٜٛض َٔ فًؼ اإلزاض ،٠أ ٚايتضسٜل
عًٗٝا َٔ ِٔ قٔبٌَ فًؼ اإلزاض ٠يته ٕٛغاض ٜ١ٜاملؿع.ٍٛ
 )6ال ولٗ يعغ ٛايًذٓ ١ايسا ١ُ٥املؿاضن ١يف َـساٚالت أَٛ ٟعٛع عٓس ٚدــٛز تغاضُب يًُضاحل.
 )7ايٓٚضاب ايكاْ ْٞٛالدتُاعات ايًذإ ايسا ١ُ٥هب أال ٜكٌٖ عٔ ْضـ عـسز األعغا ٤املٝؿَهًِّني يًذٓ ،١ؾط١ٜٛ
سغٛض ضٝ٥ؼ ايًذٓ ،١أٜٓ ََٔ ٚـٛب عٓ٘ َع َطاعا ٠ايؿكط.)6( ٠
 )8هب إٔ تتغُٔ ايًٛا٥ح ايتٓعٚ ١ُٝٝايتؿػري ١ٜيًذإ ايسا ١ُ٥مجٝع االختضاصات ٚاملٗاّ املتعًك ١بأعُاهلا
ْٚؿاطٗاٜٚ ،ػُح يهٌ ؾٓ ١تكس ِٜاملكرتسات اـاص ١بتعسٜالت ال٥شـتٗـا.

املاز )41( ٠ايًذٓ ١ايتذاض:١ٜ
تتٛىل ايًذٓ ١ايتذاض ١ٜتكس ِٜايعٚ ٕٛايٓضح ٚاملؿٛض ٠يف املػا ٌ٥ايتذاض ١ٜشات ايضً ;١نعٜاز ٠زخٌ
االؼاز ٚمٖٛاٚ ،تته ٕٛايًذٓ َٔ ١ضٝ٥ؼٚ،أضبع ١أعغا َٔ ٤ممجً ٞأعغا ٤اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛيف ساٍ تٛاؾط
ايتدضط أ َٔ ٚخاضدٗا،عً ٢إٔ ٜه ٕٛاألعغا ٤ممٔ ميتًه ٕٛغذالِّ عًُ٘ٝا َطتبٟٛا باألعُاٍ ايتذاض.١ٜ

املاز )42( ٠ؾٓ ١عًُٝات نط ٠ايكسّ:
 )1تتٛىل ؾٓ ١عًُٝات نط ٠ايكسّ تكس ِٜايعٚ ٕٛايٓضح ٚاملؿٛض ٠يف املػا ٌ٥ايتاي:١ٝ
أ .تٓعَ ِٝػابكات االؼاز ،مبا يف شيو تٛؾري قٓٛات يًتٛاصٌ َع األْسٚ ،١ٜتًك ٞضزٚز أؾعاهلا ٚأؾهاضٖا
َٚالسعاتٗا.
ب .االسرتاف ٚأٚعاع ايالعبنيٚ،تٜٛٛط ْعاًًَُتابعٚ ١االيتعاّ بندطا٤ات اْتكاالت ايالعبني ٚؾل يٛا٥ح
االؼاز ايسٚي ٞاـاص ١بأٚعاع ايالعبني ٚاْتكاالتِٗٚ ،ؼسٜس أٚعاع ايالعبني يف كتًـ َػابكات
االؼاز.
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 )2تته ٕٛايًذٓ َٔ ١ضٝ٥ؼ ٚأضبع ١أعغاََُُ َٔ ٤ج ًٞٚأعغا ٤اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛأ َٔ ٚخاضدٗا ،عً ٢إٔ ٜهٕٛ
األعغا ٤ممٔ ميتًه ٕٛخرب ٠يف اجملاالت املطتب ١ٛباملػابكات ٚتٓعُٗٝاٚ ،االسرتاف ٚأْعُت٘.

املاز )43( ٠ؾٓ ١املؿاضن ١اؾُاٖري:١ٜ
تتٛىل تكس ِٜايعٚ ٕٛايٓضح ٚاملؿٛض ٠يف تٜٛٛط األؾهاض يعٜاز ٠املؿاضن ١ايهط ١ٜٚيف املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛزٚ ،١ٜتته ٕٛايًذٓ َٔ ١ضٝ٥ؼ ٚأضبع ١أعغاٚ ،٤ؾكٟا يًتاي:ٞ
األٚ َٔٔ : ٍٚظاض ٠ايتعًٚ ،ِٝي٘ اٖتُاَات بايٓؿاط ايطٜاعٚ ٞتٜٛٛط ٙيف ايٛظاض.٠
ايجاْ : ٞممجٌ إلسس ٣ايؿطنات ايهرب ٣يف املًُه.١
ايجايح :أسس ايعًُا ٤أ ٚايسعا.٠
ايطابع :ممجٌ يالؼاز َٔ اختٝاض فًؼ اإلزاض.٠

املاز )44( ٠ؾٓ ١اؿهاّ :
تتٛىل تكس ِٜايعٚ ٕٛايٓضح ٚاملؿٛض ٠يف املػا ٌ٥املتعًك ١بكٛاْني ايًعبٚ ،١تهًٝـ اؿٝهَّاّ باملباضٜاتَٚ ،عاٜري
املُاضغاتٚ ،إزاض ١٦ٖٝ ٠اؿهاّٚ ،ايتٛص ١ٝباؿهاّ ايص ٜٔوتادَ ٕٛعٜسّا َٔ ايتسضٜب أ ٚايتأٖٚ ،ٌٝتٜٛٛط اؿهاّ
يًُؿاضنٚ ١ايتُج ٌٝاؾٝسٚ ،تته َٔ ٕٛضٝ٥ؼ ٚأضبع ١أعغا ٤ممٔ ميتًه ٕٛخربَٗٚ ٠اضٚ ٠قسض ٠يف ايتشهِٝ
ٚاجملاالت املطتب ١ٛبايتشه.ِٝ

املاز )45( ٠ايًذإ املؤقت:١
 )1جملًؼ اإلزاض ٠اؿل يف تؿه ٌٝؾإ َؤقت ١ملٗاّ خاصٚ ١ملس ٠قسٚز.٠
ٜ )2عني فًؼ اإلزاض ٠ضٝ٥ؼ ٚأعغا ٤تًو ايًذإ.
ٜ )3تِ ؼسٜس َٗاّ ٚٚظا٥ـ تًو ايًذإ يف يٛا٥ح خاصَ ١ؤقت.١
 )4تطؾع ايًذٓ ١املؤقت ١تكطٜطٖا إىل فًؼ اإلزاض.٠
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ايؿطع اـاَؼ
ضاب ١ٛزٚض ٟاحملرتؾني ايػعٛزٟ
املاز )46( ٠ضاب ١ٛزٚض ٟاحملرتؾني ايػعٛز:ٟ
 )1تعس ضاب ١ٛزٚض ٟاحملرتؾني نٝاّْاقاْْ٘ٝٛا زاُّ٥اٜ ،ته َٔ ٕٛاألْس ١ٜاملؿاضِن ١يف زٚض ٟاحملرتؾنيَٚ ،ػتكً ١إزاضٜ٘ا
َٚاي٘ٝا ٚتٓعُ٘ٝٝاٚ ،تعٌُ ؼت َعً ١االؼاز.
ٜ )2تِ اْتداب ضٝ٥ؼ ضاب ١ٛزٚض ٟاحملرتؾني ايػعٛزٚ ٟؾل أسهاّ ايٓعاّ األغاغ ٞيًطاب.١ٛ
 )3ول يهٌ ْازٕ عغّٛا باالؼاز َٚضٓؿٟا عُٔ أْس ١ٜايسضد ١املُتاظ ٠أ ٚايسضد ١األٚىل ،إٔ ٜه ٕٛعغّٛا يف ضاب١ٛ
زٚض ٟاحملرتؾني ايػعٛزٚ ،ٟؾكٟا يًُعاٜري اإليعاَ ١ٝاملٓضٛظ عًٗٝا يف ايٓعاّ األغاغ ٞيًطابَٚ ،١ٛتًٛبات
االؼاز ايسٚيٚ ٞاالؼاز اآلغ.ٟٛٝ
 )4تك ّٛضاب ١ٛزٚض ٟاحملرتؾني ايػعٛز ٟبنعساز ْعاَٗا األغاغٚ ٞيٛا٥شٗا ايتٓؿٝصٚ ،١ٜؾكٟاألْعُ ١االؼاز
ٚاالؼاز :ٜٔايسٚيٚ ٞاآلغ ٟٛٝيهط ٠ايكسّ.
ًٜ )5تعّ أعغاَٚ ٤ػؤٚي ٛضاب ١ٛزٚض ٟاحملرتؾني ايػعٛز ٟبٓعاَٗا األغاغٚ ،ٞيٛا٥شٗا ٚقطاضاتٗاٚ ،االتؿاقٝات
اييت ته ٕٛضاب ١ٛزٚض ٟاحملرتؾني ايػعٛز ٟططؾٟا ؾٗٝا;يتشكٝل أؾغٌ املعاٜري ٚاملتًٛبات يًُكاٜٝؼ اإلزاض١ٜ
ٚايتٓعٚ ١ُٝٝايتػٜٛك.١ٝ
 )6ته ٕٛضاب ١ٛزٚض ٟاحملرتؾني ايػعٛزَ ٟػؤٚي ٟ١عٔ تٓعٚ ِٝإزاضٚ ٠تػٜٛل املػابكات ايٛطٓ ١ٝاـاص ١بسٚضٟ
احملرتؾني،طبكٟا هلصا ايٓعاّ األغاغٚ ٞيٛا٥ح املػابكات ،اييت ٜضازم عًٗٝا فًؼُ إزاض ٠االؼاز.
 )7وسز ايٓعاّ األغاغ ٞيطاب ١ٛزٚض ٟاحملرتؾني ايػعٛز ٟاؿكٛم ايتذاضٚ ١ٜاملايٚ ١ٝغريٖا َٔ اؿكٛم اييت
متتًهٗا ايطاب.ٝ١ٛ
 )8تكسّ ضاب ١ٛزٚض ٟاحملرتؾني تكطٜطّا ْضـ غٓ ٟٛعٔ أزاٗ٥ا املايٚ ٞاإلزاضٚ ٟايتػٜٛك ٞإىل فًؼ إزاض ٠االؼاز.
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ايؿطع ايػازؽ
األَاْ ١ايعاَ١
املاز )47( ٠األَاْ ١ايعاَ:١
تتٛىل األَاْ ١ايعاَ ١تٓؿٝص ناؾ ١األعُاٍ اإلزاض ١ٜباالؼاز ،ؼت إزاض ٠األَني ايعاًّٜٚ،تعّ ايعاًَ ٕٛيف
األَاْ ١ايعاَ ١بايًٛا٥ح ايتٓع ١ُٝٝايساخً ١ٝيـالؼازٚ ،تأزَٗ ١ٜاَِٗ عً ٢أؾغٌ ٚد٘.

املاز )48( ٠األَني ايعاّ:
)1
)2
)3

)4

األَني ايعاّ ٖ ٛاملسٜطُ ايتٓؿٝص ٟيألَاْ ١ايعاَ.١
ش ٝهُ٘ ْعاّ ايكٛاع اـاظٚ ،يس ٜ٘املؤٖالت املٗٓ ١ٝاملًٛٛب.١
هب إٔ ٜتِ تعٝني األَني ايعاّ ٚؾل ْعاّ ِ َٜ
ٚتتًدط َػؤٚيٝات األَني ايعاّ يف :
أ .تٓؿٝص ايكطاضات ايضازض ٠عٔ اؾُع ١ٝايعُٚ ١َٝٛفًؼ اإلزاضٚ٠ؾل تٛدٗٝات ايطٝ٥ؼ.
ب .تٓؿٝص اـ ١ٛاإلغرتاتٝذ ١ٝيٓذاح املٓتدبات ايٛطٓٚ ١ٝتٜٛٛط املؿاضن.١
ز .تٜٛٛط االؼاز ػاضٜ٘اٚ ،ايػع ٞيعٜاز ٠اإلٜطازات َٔٔ ،أدٌ تكس ِٜاملٛاضز ايالظَ ١يتشكٝل اـ١ٛ
اإلغرتاتٝذ.١ٝ
عع اـ١ٛ
ز .تٜٛٛط ؾطٜل إزاض ٟق ٟٛقازض عً ٢ايكٝاّ بتؿػ ٌٝاالؼاز بؿعايٚ ١ٝنؿا َٔٔ ٠٤أدٌ ِ َٚ
اإلغرتاتٝذَٛ ١ٝعع ايتٓؿٝص.
 .ٙسغٛض ادتُاعات اؾُع ١ٝايعُٚ ١َٝٛفًؼ اإلزاضٚ ٠ايًذإ ايساٚ ١ُ٥املؤقت ،١ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛي٘ سلٗ
ايتضٜٛت.
 .ٚتٓع ِٝادتُاعات اؾُع ١ٝايعُٚ ١َٝٛفًؼ اإلزاضٚ ٠اهل٦ٝات األخط.٣
ظ .إعساز قاعط ادتُاعات اؾُع ١ٝايعُٚ ١َٝٛفًؼ اإلزاضٚ ٠ايًذإ ايساٚ ١ُ٥املؤقت.١
ح .إزاض ٠سػابات االؼاز ٚسؿعٗا.
ط .تٛيِّ ٞكاطبات االؼاز.
 .ٟإقاَ ١عالقات َع األعغاٚ ٤ايًذإ ٚاالؼاز ايسٚيٚ ٞاالؼاز اآلغ.ٟٛٝ
ى .قٝازٚ ٠تٓع ِٝعًُ ١ٝايتػٝري املًٛٛب ١عًَ ٢ػت ٣ٛاالؼاز.
ٍ .ايتؿذٝع عً ٢إهاز ب ١٦ٝعٌُ مجاع ١ٝعًَ ٢ػت ٣ٛاالؼاز.
ّ .تٜٛٛط ثكاؾ ١ايتٛاصٌُ ايؿؿَّاف ٚاالْػذاّ ٚايتذاُْؼ ايطاق.ٞ
ٕ .قٝاز ٠ايؿطٜل اإلزاضٚٚ ،ٟعع األٖساف ٚاألٚيٜٛات يٛاقِ ايعٌُٚ ،إدطا ٤تك ِٝٝاملٛظؿني ايػٓ ٟٛملسٜطٟ
اإلزاض ٠ايتابعني ي٘ َباؾط.٠
ؽَ .طاعاَ ٠عاٜري اؾٛزٚ ٠االَتٝاظ عًَ ٢ػت ٣ٛاالؼاز.
ع .تكسَٝ ِٜعاْ ١ٝغَٜٓ ١ٜٛعسٖٗا أعغا ٤ايؿطٜل اإلزاضٚ ٟفًؼ اإلزاض.٠
ف .تٓع ِٝاألَاْ ١ايعاَ.١
ظ .اقرتاح اؾٗاظ اإلزاض ٟيًطٝ٥ؼ.
ال ٜه ٕٛاألَني ايعاّ عغّٛاباؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛأ ٚأسس أعغا٦ٖٝ ٤ات االؼاز أ ٚاالؼاز ايسٚي ٞأ ٚاالؼاز
اآلغ ،ٟٛٝباغتجٓا ٤األعُاٍ ٚايًذإ اييت ميجٌ االؼاز ؾٗٝا عهِ َٓضب٘ نأَني عاّ.
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ايؿطع ايػابع
اهل٦ٝات ايكغاٚ ١ٝ٥ايتشهٚ ١ُٝٝاإلدطا٤ات االْغباط١ٝ
املاز )49( ٠اهل٦ٝات ايكغا:١ٝ٥
 )1اهل٦ٝات ايكغا ١ٝ٥يف االؼاز ٖ:ٞ
أ .ؾٓ ١االْغباط.
ب .ؾٓ ١األخالم ٚايك.ِٝ
ز .ؾٓ ١االغتٓ٦اف.
ٜ )2تِ ؼسٜس َػؤٚيٝات ٚٚظا٥ـ اهل٦ٝات ايكغاٚ ،١ٝ٥ؾكٟا هلصا ايٓعاّ األغاغ ،ٞمبا ال ٜتعاضض َع يٛا٥ح
االؼاز ايسٚي.ٞ
 )3ال تؤثط اختضاصات اهل٦ٝات ايكغا ١ٝ٥عً ٢صالسٝات ايًذإ األخط ٣يالؼاز يف اؽاش قطاضاتٗا.
 )4ال ول ألعغا ٤اهل٦ٝات ايكغا ١ٝ٥إٔ ٜهْٛٛا أعغا ٤يف فًؼ اإلزاض ٠أ ٚايًذإ ايسا ١ُ٥أ ٚاملؤقت ١أ ٚأَٔ ٟ
ٖ٦ٝات االؼاز أ ٚاألْس.١ٜ
 )5ؽغع األسهاّ املتعًك ١بنٜكاف أ ٚططز أ ٚإقاي ١األعغا ٤يًضالسٝات ايتأزٜبٚ ١ٝاالْغباط ١ٝاـاص١
باؾُع ١ٝايعُٚ ١َٝٛفًؼ اإلزاض.٠

املاز )50( ٠ؾٓ ١االْغباط:
 )1تتأيَّـ ؾٓ ١االْغباط َٔ ايطٝ٥ؼ ْٚا٥ب٘  )3(ٚأعغاٚ ،٤هب إٔ ٜه ٕٛايطٝ٥ؼ ْٚا٥ب٘ ساصًني عًَ ٢ؤٖالت
قاَْ ،١ْٝٛع املعطؾٚ ١ايكسضٚ ٠اـرب ٠ايالظَ ١يف فاٍ نط ٠ايكسّ.
 )2ىغع أزا ٤ؾٓ ١االْغباطًال٥ش ١االْغباطايضازض ٠عٔ االؼازٚ ،التك ّٛايًذٓ ١بنصساض أ ٟقطاضات إال
عغٛضثالث ١أعغا ٤عً ٢األقٌٚ ،يف ساالت خاص ١ميهٔ يًطٝ٥ؼ مبؿطز ٙإٔ ٜضسضقطاضّاٚؾل َا تٓط عً٘ٝ
ال٥ش ١االْغباط.
 )3هٛظ يًذٓ ١االْغباط تٛبٝل ايعكٛبات املٓضٛظ عًٗٝا يف ٖصا ايٓعاّ األغاغٚ ٞال٥ش ١االْغباطايضازض٠
عٔ االؼاز عً ٢األعغا( ٤األْسٚ ١ٜايطٚابط) ٚاملػؤٚيني ٚاإلزاضٜني ٚايالعبني ٚاألْسٚٚ ١ٜنال ٤املباضٜات
ٚايٛغٛا.٤
 )4هٛظ االعرتاض عً ٢قطاضات ؾٓ ١االْغباط أَاّ ؾٓ ١االغتٓ٦اف ٚؾل أسهاّ ال٥ش ١االْغباط.

املاز )51( ٠ؾٓ ١األخالم ٚايك:ِٝ
 )1تتأيَّـ ؾٓ ١األخالم ٚايك َٔ ِٝايطٝ٥ؼ ْٚا٥ب٘  )3(ٚأعغاٚ ،٤هب إٔ ٜه ٕٛايطٝ٥ؼ ْٚا٥ب٘ ساصًني عً٢
َؤٖالت قاْٚ ،١ْٝٛإٔ ٜه ٕٛأسسُٖا ي٘ خرب ٠غابك ١يف ايتشكٝكات.
 )2ؽتط ؾٓ ١األخالم ٚايك ِٝبايتاي:ٞ
أ .املػا ٌ٥املتعًِّك ١باألخالم ٚايكٚ ِٝغًٛنٝات نط ٠ايكسّ ٚمحاٜتٗا َٔ املداطط ٚاملُاضغات ٚاألغايٝب غري
املكبٛي ١أخالق٘ٝا ٚادتُاع٘ٝا ٚضٜاع٘ٝا َٔ داْب األعغاٚ ٤املػؤٚيني.
ب .ايتشكٝل يف قغاٜا ايؿػاز ٚايطؾٚ ٠ٛاالستٝاٍ ٚايتعٜٚط ٚايتالعب بايٓتا٥ر ْٚعاٖٚ ١غُُع ١نط ٠ايكسّ.
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ز .محا ١ٜاؿٝكٛم يألؾداظ املكٝس ٜٔيف ٖصا ايٓعاّ األغاغ.ٞ
 )3ىغع أزا ٤ؾٓ ١األخالم ٚايك ِٝيال٥ش ١األخالم ٚايك ِٝايضازض َٔ ٠االؼاز ٚاالؼاز ايسٚيٚ ٞاالؼاز
اآلغٚ ،ٟٛٝال تك ّٛايًذٓ ١بنصساض أ ٟقطاضات إال عغٛض ثالث ١أعغا ٤عً ٢األقٌٚ ،يف ساالت خاص ١ول
يًطٝ٥ؼ ٚسس ٙإصساض ايكطاضٚ ،ؾكٟا يال٥ش ١األخالم ٚايك.ِٝ
 )4تضسضؾٓ ١األخالم ٚايك ِٝايعكٛبات املٓضٛظ عًٗٝا يف ٖصا ايٓعاّ األغاغٚ ٞال٥ش ١األخالم ٚايك ِٝايضازض٠
َٔ االؼاز ٚاالؼاز ايسٚي ،ٞعً ٢األْسٚ ١ٜايطٚابط ٚاملػؤٚيني ٚإزاضات ٦ٖٝٚات االؼاز ٚايالعبني ٚاؿهاّ
ٚايٛغٛاٚٚ ٤نال ٤املباضٜات.
 )5هٛظ االعرتاض عً ٢قطاضات ؾٓ ١األخالم ٚايك ِٝأَاّ ؾٓ ١االغتٓ٦افٚ ،ؾكٟا ألسهاّ ال٥ش ١األخالم ٚايك.ِٝ

املاز )52( ٠ؾٓ ١االغتٓ٦اف:
 )1تتأيـ ؾٓ ١االغتٓ٦اف َٔ ايطٝ٥ؼ ْٚا٥ب٘  )3(ٚأعغاٚ ،٤هب إٔ ٜه ٕٛايطٝ٥ؼ ْٚا٥ب٘ ساصًني عًَ ٢ؤٖالت
قاَْ ،١ْٝٛع املعطؾٚ ١ايكسضٚ ٠اـرب ٠ايالظَ ١يف فاٍ نط ٠ايكسّ.
 )2ىغع أزا ٤ؾٓ ١االغتٓ٦اف يال٥ش ١االغتٓ٦اف ايضازض ٠عٔ االؼازٚ،التك ّٛايًذٓ ١بنصساض أ ٟقطاضات إال
عغٛض ثالث ١أعغا ٤عً ٢األقٌ ،يف ساالت خاص ١ميهٔ يًطٝ٥ؼ مبؿطز ٙإٔ ٜضسض قطاضّاٚؾل َا تٓط عً٘ٝ
ال٥ش ١االْغباط.
 )3ته ٕٛؾٓ ١االغتٓ٦اف ََػؤٚي ١عٔ ايٓعط يف االغتٓ٦اؾات ٚاالعرتاعات عً ٢قطاضات ؾٓ ١االْغباط ٚؾٓ١
األخالم ٚايكٚ ِٝغطؾ ١ؾض املٓاظَعات.

املاز )53( ٠اهل٦ٝات ايتشه:١ُٝٝ
 )1غطؾ ١ؾض املٓاظَعات ايٛطٓ:١ٝ
أ .تتؿهٌ غطؾ ١ؾض املٓاظَعات ايٛطٓٚ ١ٝؾكٟا ألسهاّ ال٥ش ١غطؾ ١ؾض املٓاظَعات ايٛطٓ ١ٝايضازض ٠عٔ االؼاز
ٚايال٥ش ١ايكٝاغ ١ٝيػطف ؾض املٓاظَعات ايٛطٓ ١ٝايضازض ٠عٔ االؼاز ايسٚي.ٞ
ب .ؽتط غطؾ ١ؾض املٓاظَعات ايٛطٓ ١ٝظُٝع املٓاظَعات احملً ١ٝبني األْسٚ ١ٜايالعبني ٚٚنال ٤املباضٜات أٚ
ايٛغٛاٚ ،٤اييت تتعًل بايعكٛز االسرتاؾ ،١ٝأ ٚايتعٜٛض عٔ ايتسضٜب،أ ٚاملػاُٖ ١ايتغآَ ،١ٝأ ٚعكٛز
ٚنال ٤املباضٜات أ ٚايٛغٛا.٤
ز .هٛظ االعرتاض عً ٢قطاضات غطؾ ١ؾض املٓاظَعات ايٛطٓ ١ٝأَاّ ؾٓ ١االغتتٓ٦اف إىل سني إْؿاَ ٤طنع
ايتشه ِٝايطٜاع ٞايٛطين.
َ )2طنع أ ١٦ٖٝ ٚايتشه ِٝايطٜاع ٞايٛطين:
ٜه ٕٛملطنع أ ١٦ٖٝ ٚايتشه ِٝايطٜاع ٞايٛطين االختضاظ بايؿضٌ يف املٓاظَعات ايطٜاع ١ٝعػب طبٝع١
ايٓعاع ٚايعطٚف شات ايضً ١بٗصا ايٓعاّ األغاغٚ ٞيٛا٥ح االؼاز ،عٓس إْؿاٚ ٤تؿه ٌٝاملطنع أ ٚاهل.١٦ٝ
ىتط املطنع أ ٚاهل ١٦ٝبايتعاٌَ َع ايكطاضات ييت مل ٜعًٔ أْٗا "ْٗاًَٚ ١ٝ٥عَٚ ،"١تتعًل بايٓعاعات
ايساخً ١ٝايٛطٓ ١ٝبني االؼاز ٚأعغاٚ ٘٥ايالعبني ٚاإلزاضٜني ٚاملػؤٚيني ٚايٛغٛاٚٚ ٤نال ٤املباضٜاتٚ ،أ ٟدٗات
أخط ٣تابع ١يالؼاز.
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ٜهَ ٕٛكط َطنع أ ١٦ٖٝ ٚايتشه ِٝايطٜاع ٞايٛطين يالؼاز ايػعٛز ٟيهط ٠ايكسّ زاخٌ أضاع ٞاملًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛزٚ،١ٜتعرتف اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛمبطنع أ ١٦ٖٝ ٚايتشه ِٝايطٜاع ٞايٛطين ٚال٥ش ١ايتشه ِٝاـاص١
ب٘ بعس ضؾع َكرتح بصيو َٔ قبٌ فًؼ اإلزاضٚ،٠تتغُٔ ال٥ش ١ايتشه ِٝاييت ٜغعٗا فًؼ اإلزاض ٠أسهاَّا
تتعًل بتؿهَ ٌٝطنع أ ١٦ٖٝ ٚايتشه ِٝايطٜاع ٞايٛطين ٚفاٍ صالسٝات٘ ٚقٛاعس ٙاإلدطا.١ٝ٥

املاز )54( ٠اإلدطا٤ات االْغباطٚ ١ٝايتأزٜب:١ٝ
اإلدطا٤ات االْغباطٚ ١ٝايتأزٜب ١ٝايطٝ٥ػ ٖٞ ١ٝنايتاي:ٞ
 )1يًؿدط ايٛبٝعٚ ٞاالعتباض:ٟ
أ .اإلْصاض.
ب .يؿت ايٓعط.
ز .ايػطاَ ١املاي.١ٝ
ز .غشب ٚاغرتداع اؾٛا٥ع.
 )2يًؿدط ايٛبٝع:ٞ
أ .اإلْصاض.
ب .ايٛطز.
ز .اإلٜكاف عٔ املؿاضن ١يف َباضاٚ ٠اسس ٠أ ٚعسز َٔ املباضٜات.
ز .اؿطَإ َٔ زخ ٍٛغطؾ ١تػٝري املالبؼ /ٚأ ٚاؾًٛؽ يف َكاعس االستٝاط.
 .ٙاؿطَإ َٔ زخ ٍٛاملًعب (االغتاز).
َٓ .ٚع املؿاضن ١يف أْ ٟؿاط ٜتعًل بهط ٠ايكسّ.
 )3يًؿدط االعتباض:ٟ
أ .اؿطَإ َٔ اْتكاٍ ايالعبني.
ب .املٓع َٔ تػذ ٌٝايالعبني.
ز .يعب َباضا ٠بس ٕٚمجٗٛض.
ز .يعب َباضا ٠يف أضض قاٜس.٠
 .ٙاؿطَإ َٔ ايًعب يف ًَعب (اغتاز) َعني.
 .ٚإيػاْ ٤تٝذ ١املباضا.٠
ظ .إعاز ٠املباضا.٠
ح .خػاض ٠املباضا.٠
ط .سػِ ْكاط.
 .ٟاهلبٛط إىل زضد ١أزْ.٢

املاز )55( ٠االختضاظ ايكغا:ٞ٥
ٜ )1عترب أعغا ٤االؼاز ٚاملػؤٚيٚ ٕٛاإلزاضٚ ٕٜٛايالعبٚٚ ٕٛنال ٤املباضٜات ٚايٛغٛاًَ ٤تعَني باالطالع ٚايتكٝٝس
بٗصا ايٓعاّ األغاغٚ ،ٞايًٛا٥ح ٚاألسهاّٚ ،ايكطاضات ايضازض ٠عٔ االؼازٚ ،ايًذإ ايساٚ ،١ُ٥اهل٦ٝات ايكغا١ٝ٥
ٚايتشه.١ُٝٝ
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 )2ؽتط اهل٦ٝات ايكغاٚ ١ٝ٥ايتشه ١ُٝٝباالؼازبايٓعط يف املٓاظَعات احملً ١ٝايساخً ١بني األططاف املٓتُ١ٝ
يالؼازٜٚ ،ه ٕٛيالؼاز ايسٚيٚ ٞاالؼاز اآلغ ٟٛٝاالختضاظ ايكغا ٞ٥يف املٓاظَعات شات ايضؿ ١ايسٚي١ٝ
ايٓاؾ ١٦بني األططاف املٓتُ ١ٝإىل اؼازات كتًؿ ١أ ٚاؼازات قاضٚ ،١ٜؾكٟا هلصا ايٓعاّ األغاغٚ ٞاالؼاز
ايسٚيٚ ٞاالؼاز اآلغ.ٟٛٝ
 )3ؽغع أَٓ ٟاظعات بني األعغاٚ ٤املػؤٚيني ٚايالعبني ٚٚنالٚٚ ِٗ٥نال ٤املباضٜات ٚايٛغٛاٚ ٤أ ٟنٝاْات
أخط ٣أ ٚأؾداظ آخطٜٔ

-يًٓعاّ األغاغ ٞيالؼاز ،أ ٚأَٓ ٟاظعات ؾُٝا بني االؼاز ٚأعغاٚ ٘٥املػؤٚيني

ٚايالعبني ٚٚنالٚ ِٗ٥ايٛغٛاٚٚ ٤نال ٤املباضٜات ،أ ٚأ ٟنٝاْات أخط ،٣أ ٚأؾداظ آخط ٜٔنصيوٜٚ ،تِ
تكسميٗا إىل قهُ١ايتشهُٝايطٜاعٝايسٚي ،)CAS( ١ٝإىل سني إْؿاٚ ٤تؿهَ ٌٝطنع أ ١٦ٖٝ ٚايتشهِٝ
ايطٜاعٝايٛطٓ،١ٝؾط ١ٜٛإٔ ته ٕٛناؾ ١احملاٚالت ايساخً ١ٝيف االؼاز قس اغتٓؿصتٚٚ،دٛز اتؿاقٝات ايتشهِٝ
اـ ١ٝٛاـاص.١
 )4ئ ٜه ٕٛملطنع أ ١٦ٖٝ ٚايتشه ِٝايطٜاع ٞايٛطٓ ١ٝاالختضاظ ايكغا ٞ٥عً ٢املٓاظَعات شات ايضً ١بأ ٟقطاضات
صازض ٠عٔ اهل٦ٝات ايكغا ١ٝ٥باالؼاز ٚاملتعًك ١بضؿ ١خاص ١بايتاي:ٞ
أ .املٓاظَعات شات ايضً ١بتٛبٝل قٛاْني ايًعب.١
بَ .عاقبْ ١ازٕ ٚؾطض االيتعاّ بًعب َباضا ٠أ ٚتٓع ِٝؾعاي ١ٝبس ٕٚمجٗٛض نً٘ٝا أ ٚدع٘ٝ٥ا أ ٚعً ٢أضض
قاٜس.٠
زَ .عاقب ١ؾدط طبٝع ٞباإلٜكاف ملس ٠أقٌ َٔ ( )4أؾٗط أ ٚأقٌ َٔ (َ )8باضٜات.
زَ .عاقبْ ١ازٕ أ ٚؾدط طبٝع ٞباإلْصاض أ ٚايتشصٜط أ ٚايػطاَ ١املاي ١ٝبأقٌ َٔ ( )300.000ثالمثا ١٥أيـ ضٜاٍ
غعٛز.ٟ
 )5هب إٔ ٜه ٕٛاالختضاظ سٝااليكطاض اـاظ باملٓؿٛات ٚناؾ ١األَٛض شات ايضً ١باملٓؿٛات مبٛدب يٛا٥ح
املٓؿٛات املٛبكٚ ،١ؾكٟا يكاْ ٕٛايٛناي ١ايسٚي ١ٝملهاؾش ١املٓؿٛات ٚايٓعاّ األغاغ ٞيالؼاز ايسٚي.ٞ
ٜ )6تعٗس االؼاز ٚأعغاؤٚ ٙايالعبٚ ٕٛاملػؤٚيٚ ٕٛاإلزاضٚٚ ٕٜٛنال ٤املباضٜات ٚايٛغٛا ٤بعسّ ايتكاع ٞأَاّ
احملانِ ايعاز ،١ٜإال إشا نإ ٖٓاى ْط بصيو ؼسٜسّا يف ٖصا ايٓعاّ األغاغٚ ٞيٛا٥ح االؼاز ايسٚي.ٞ

املاز )56( ٠قهُ ١ايتشه ِٝايطٜاع:)CAS( ٞ
 )1مبٛدب ايٓضٛظ شات ايضً ١بايٓعاّ األغاغ ٞيالؼاز ايسٚي ،ٞهب ضؾع أ ٟاغتٓ٦اف عس قطاض ْٗاًَٚ ٞ٥عّ
صازض عٔ االؼاز ايسٚي ٞأَاّ قهُ ١ايتشه ِٝايطٜاع ١ٝبًٛظإ يف غٜٛػطاٚ ،ئ تػتُع قهُ ١ايتشهِٝ
ايطٜاع ٞأل ٟاغتٓ٦اف عس كايؿات قٛاْني ايًعب ١أ ٚإٜكاف ملسز تضٌ إىل أضبع َباضٜات أ ٚثالث ١أؾٗط أٚ
ايكطاضات ايضازض ٠عٔ ٖ ١٦ٝؼه ِٝضٜاعَ ٞػتكًَٚ ١ؿهً ١بضٛض ٠صشٝش ١يف االؼاز ،أَ ٚعرتف بٗا َٔ قبً٘
عً ٢املػت ٣ٛايٛطين.
ٜ )2تعٖٗس االؼازبايتعاَ٘ ايتاّ ٚعُإ تكٝٝس أعغاٚ ٘٥ايالعبني ٚاملػؤٚيني ٚاإلزاضٜني ٚٚنال ٤املباضٜات
ٚايٛغٛا ٤بايكطاضات ايٓٗا ١ٝ٥ايضازض٦ٖٝ َٔ ٠ات االؼاز ايسٚي ٞأٚقهُ ١ايتشه ِٝايطٜاع.)CAS( ٞ
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ايؿضٌ اـاَؼ :املٛعٛعات املاي١ٝ
املاز )57( ٠ايؿرت ٠املاي:١ٝ
 )1تبسأ ايػٓ ١املاي ١ٝيالؼاز اعتباضّا َٔ ؾٗط ٜٛيٚ ،ٛٝتٓتٗ ٞيف ٜٚ ،ْٜٛٝٛ 30ؿٌُ ايتكطٜط املاي ٞيالؼاز ٖصٙ
ايؿرت.٠
 )2هب إعساز املٛاظْ ١املاي ١ٝيعٛا٥س َٚضطٚؾات االؼاز يتػ ١ٝٛايؿرت ٠املايٚ ،١ٝهب عُإ قٝاّ االؼاز
بايتعاَات٘ األغاغَ ١ٝػتكبال َٔ ٟخالٍ تٛؾري استٝاط ٞنافٕ يًٛؾا ٤بٗص ٙااليتعاَات.
ٜ )3تٛىل املسٜط املايَ ٞع األَني ايعاّ باالؼازَػؤٚي ٜ١ٝإعساز املٛاظْ ١املاي ١ٝيالؼاز ًَٚشكاتٗا ستْٜٛٝٛ 30 ٢
َٔ نٌ عاّٚ ،هب إٔ ته ٕٛاملٝعاْ ١ٝاملايَ ١ٝتٛابكَ ١ع ايسخٌ ٚاملضطٚؾات.
 )4هب عً ٢املسٜط املاي ٞسؿغ ايػذالت احملاغب ١ٝبضٛض ٠صشٝش ١ؼت إؾطاف األَني ايعاّ.
 )5هب ؾتح سػب بٓه ٞيف أسس بٓٛى املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜباغِ االؼازٚ ،إٜساع ناؾ ١أَٛاٍ االؼاز ب٘،
ٜٚضطف َٓ٘ٚ ،ؾكٟا يال٥ش ١املاي ١ٝيالؼاز.
 )6هب عً ٢املسٜط املاي ٞباالؼاز يف ْٗا ١ٜايػٓ ١املاي ١ٝإعساز اؿػابات اـتاَ ١ٝيًعاّ املٓتٜٗٚ ،ٞتٛىل املسقل
املاي ٞاـاضد ٞعطعٗا عً ٢فًؼ اإلزاض ٠يًُٛاؾك ١عًٗٝا ،نُا ٜك ّٛبنعساز تكطٜط ٜعطض عً ٢اؾُع١ٝ
ايعُ ١َٝٛالعتُاز.ٙ
ٜ )7غع فًؼ إزاض ٠االؼاز ايال٥ش ١املاي ١ٝيالؼازٚ ،اييت هب إٔ ؼسز آي ١ٝؼض ٌٝاإلٜطازات ٚبٓٛز ايضطف
ٚاملد ٍٛهلِ ايتٛقٝع عً ٢أٚاَط ايضطف ٚايؿٝهات ٚسسٚز ايضطف املػُٛح ب٘ٚ ،عٛابط املٓاقالت بني بٓٛز
املٝعاْ.١ٝ
ٜ )8ه ٕٛيالؼاز َطاقب َاي ٞزاخًُٜ ،ٞعَ َٔ ٖٔٝقبٌ فًؼ إزاض ٠االؼازٚ ،ؼسز صالسٝات٘ عُٔ ايال٥ش ١املاي١ٝ
يالؼاز.

املاز )58( ٠اإلٜطازات:
تهَ ٕٛضازض ٚإٜطازات االؼاز َٔ خالٍ ايتاي:ٞ
 )1األَٛاٍ اييت تعتُسٖا ايسٚي ٝ١يسعِ االؼاز.
 )2ضغ ّٛاؾرتانات األعغا ٤ايػٓ.١ٜٛ
 )3ناؾ ١املبايؼ ايٓاػ ١عٔ تػٜٛل سكٛم االؼاز.
َ )4ا وكك٘ االؼازُ َٔ مماضغْ ١ؿاطَ٘ٚ ،ا ٜٓتر َٔ ضٜع أَالن٘ ٚزخٌ اغتجُاضات٘.
 )5ايػطاَات املؿطٚع َٔٔ ١قٔبٌَ اهل٦ٝات املدتض ١باالؼاز.
 )6االؾرتانات ٚاملبايؼ األخط ٣املػتًُ ١متؿّٝا َع أٖساف االؼاز.
 )7ايتربعات ٚاهلبات اييت ٜتِ ؼضًٗٝا يتشكٝل أٖساف االؼاز مبٛاؾك ١فًؼ اإلزاض.٠
 )8اإلٜطازات ايٓامج ١عٔ أ ١ٜاغتجُاضات ألَٛاٍ االؼاز ٜكطٖا فًؼ اإلزاض.٠
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املاز )59( ٠املضطٚؾات:
ٜتشٌُ االؼاز املضطٚؾات ايتاي:١ٝ
 )1ايٓؿكات املٓضٛظ عًٗٝا يف املٝعاْ.١ٝ
 )2املضطٚؾات األخط ٣املعتُس َٔٔ ٠قٔبٌَ اؾُع ١ٝايعُٚ ،١َٝٛتًو املػُٛح بٗا جملًؼ اإلزاض ٠يف ْٛام صالسٝت٘.
 )3مجٝع املضطٚؾات األخط ٣املتٛاؾكَ ١ع أٖساف االؼاز ٜٚػع ٢يتشكٝكٗا.

املاز )60( ٠املسقك ٕٛاملػتكً( ٕٛاملطادع اـاضد:)ٞ
ٜ )1ك ّٛفًؼ اإلزاض ٠برتؾٝح املسقكني املػتكًِّني (نُطادع خاضد )ٞملس ٠غٓٚ ١اسـس ٠قابً ١يًتُسٜس ،عـس
أقض ٢ثالخ غٓٛاتٜٚ ،تِ اعتُازٖا َٔٔ قٔبٌَ اؾُع ١ٝايعُٚ،١َٝٛهٛظ جملًؼ اإلزاض ٠ضؾع تٛص ١ٝيًذُع١ٝ
ايعُ ١َٝٛبًٛب تػٝري املسقكني املػتكًني.
ٜ )2تٛىل احملاغب ٕٛايكاْ ْٕٛٝٛاملػتكًَ ٕٛطادع ١اؿػابات اييت ٜك ّٛبنعسازٖا املسٜط املاي ٞباالؾرتاى َع
األَني ايعاّٚ ،ؾكٟا يًُبازئ ٚاملعاٜري احملاغب ١ٝاملعترب ٠باملًُه ١قبٌ عطعٗا عً ٢فًؼ اإلزاضٚ ٠اؾُع١ٝ
ايعُ.١َٝٛ
ٜ )3تِ تعٝني احملاغبني ايكاْْٝٛني ملس ٠غٓٚ ١اسس ٠قابً ١يًتذسٜس ،بكطاض َٔ اؾُع ١ٝايعُٚ ،١َٝٛهٛظ جملًؼ
اإلزاض ٠ضؾع تٛص ١ٝيًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛبًٛب تػٝري املسقل املاي ٞطبكٟا يًُضًش ١ايعاَ.١
ٜ )4تٛىل املسقل املاي ٞؾشط َٚطادع ١اؿػابات اييت ٜك ّٛبنعسازٖا املسٜط املاي ٞباالؾرتاى َع األَني ايعاّ،
ٚؾكٟا يًُبازئ ٚاملعاٜري احملاغب ١ٝاملعُ ٍٛبٗا يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٜٚ ،١ٜتِ تكس ِٜتكطٜط بصيو يًذُع١ٝ
ايعُ.١َٝٛ
 )5هب عً ٢املسٜط املايٚ ٞاألَني ايعاّ متهني املسقل املاي َٔ ٞاالطالع عً ٢ناؾ ١ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاملػتٓسات
ٚايٛثا٥ل اييت وتادٗا يتأزَٗ ١ٜاَ٘.

املاز )61( ٠ضغ ّٛاؾرتانات ايعغ:١ٜٛ
 )1ته ٕٛضغ ّٛاؾرتانات ايعغَ ١ٜٛػتشك ١ايػساز يف األٜٛ َٔ ٍٚي َٔ ٛٝنٌ عاّ ،أَا االؾرتانات ايػٓ١ٜٛ
يألعغا ٤اؾسز عٔ ايػٓ ١األٚىل ؾٝتعني غسازٖا خالٍ َّٜٛ 30ا بعس اْتٗا ٤ادتُاع اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛاييت مت
قٜبٛهلِ ؾٗٝا.
 )2ؼسٚز اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛق ١ُٝضغ ّٛاالؾرتانات ايػٓ ١ٜٛنٌ أضبع غٓٛات ،بٓا ّ٤عً ٢تٛص ١ٝفًؼ اإلزاض،٠
ٚتهَٛ ٕٛسس ٠بايٓػب ١يهٌ األعغاٚ ،٤ال تتذاٚظ َبًؼ ( 10.000ضٜاٍ) عؿط ٠أالف ضٜاٍ.

املاز )62( ٠تَػِ ١ٜٛاؿػابات:
ول يالؼاز خضِ أَ ٟبايؼ َايَ ١ٝػتشك ١عً ٢األعغا َٔ ٤سػاباتِٗ يس ٣االؼاز يتَػِ ١ٜٛأَ ١ٜبايؼ
ًَٛٛب زؾعٗاٚ ،هب عً ٢االؼاز إزضاز َٛعٛع تَػِ ١ٜٛاؿػابات عُٔ ايال٥ش ١املاي ١ٝيالؼاز.

املاز )63( ٠ايطغ:ّٛ
ول يالؼاز ؼض ٌٝبعض ايطغ َٔ ّٛأعغاَ ٘٥كابٌ إقاَ ١املباضٜات.
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ايؿضٌ ايػازؽ :املػابكات ٚاؿكٛم يف املػابكات ٚاملٓاغبات
املاز )64( ٠املػابكات:
ٜ )1ك ّٛاالؼاز بتٓعٚ ِٝتٓػٝل املػابكات ايطمس ١ٝايتاي ١ٝاييت تكاّ باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز:١ٜ
أَ .ػابك ١نأؽ خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني.
بَ .ػابك ١نأؽ صاسب ايػُ ٛاملًهٚ ٞي ٞايعٗس.
ز .بٛٛي ١نأؽ زٚض ٟاألَري ؾٝضٌ بٔ ؾٗس ألْس ١ٜايسضد ١املُتاظ.٠
ز .بٛٛي ١ايسٚض ٟايػعٛز ٟألْس ١ٜايسضد ١املُتاظ ٠يًُشرتؾني.
 .ٙبٛٛي ١نأؽ ايػٛبط ايػعٛز.ٟ
 .ٚبٛٛي ١زٚض ٟاملًُه ١ألْس ١ٜايسضد ١األٚىل.
ظ .بٛٛي ١زٚض ٟاملًُه ١ألْس ١ٜايسضد ١ايجاْ.١ٝ
ح .بٛٛي ١املًُه ١ألْس ١ٜايسضد ١ايجايج.١
ط .بٛٛي ١أْس ١ٜاملًُه ١يسضد ١ايؿباب (ايؿ ١٦املُتاظ.)٠
 .ٟبٛٛي ١املًُه ١يسضد ١ايٓاؾ٦ني (ايؿ ١٦املُتاظ.)٠
ىَ .ػابك ١نأؽ االؼاز يسضد ١ايؿباب (ايؿ ١٦املُتاظ.)٠
ٍَ .ػابك ١نأؽ االؼاز يسضد ١ايٓاؾ٦ني (ايؿ ١٦املُتاظ.)٠
ّ .بٛٛي ١أْس ١ٜاملًُه ١يسضد ١ايؿباب (ايؿ ١٦األٚىل).
ٕ .بٛٛي ١املًُه ١يسضد ١ايٓاؾ٦ني (ايؿ ١٦األٚىل).
ؽَ .ػابك ١نأؽ املًُه ١يًرباعِ.
ع .أَ ٟػابكات أ ٚبٛٛالت ٜػتشسثٗا االؼاز ٚؾل أسهاّ ٖصا ايٓعاّ األغاغ.ٞ
 )2جملًؼ إزاض ٠االؼاز تؿٜٛض ايطٚابط أ ٚايًذإ اإلقً ١ُٝٝايتابع ١يالؼاز ،أ ٚؼت َعًت٘ صالس ١ٝتٓعِٝ
َػابكات ،بؿطط عسّ تعاضعٗا َع املػابكات اييت ٜٓعُٗا االؼازٚ ،اييت هب إٔ ٜه ٕٛهلا األٚي ١ٜٛيف
ايتٓع.ِٝ
 )3جملًؼ اإلزاض ٠إصساض ايًٛا٥ح اـاص ١بٗص ٙاملػابكات.

املاز )65( ٠تطخٝط ْؿاط نط ٠ايكسّ:
ٜ )1ضسض فًؼ اإلزاض ٠تطخٝط ْؿاط يعب ١نط ٠ايكسّ ٚؾل األغؼ ٚاملتًٛبات ايٛاضز ٠بًٛا٥ح تطخٝط األْس١ٜ
يالؼاز ايسٚيٚ ٞاالؼاز اآلغ ٟٛٝيهط ٠ايكسّٚ،ؽتط "ؾٓ ١تطاخٝط األْس "١ٜبٓعاّ تطخٝط األْس ١ٜزاخٌ
االؼاز.
ٜٗ )2سف ْعاّ تطاخٝط األْس ١ٜإلقطاض ايتٓاؾؼ ايؿطٜـ بني األْسٚ ١ٜؼػني َػت ٣ٛايعٌُ املٗين باالؼاز
ٚتععٜع ايك ِٝاإلْػاْٚ ١ٝايطٜاعٚ ،١ٝؾل أغؼ ايًعب ايٓعٝـ ،نُا ٜٗسف نصيو إىل غالَٚ ١أَٔ ب١٦ٝ
املباضٜات ٚتععٜع ايؿؿاؾ ١ٝيف نٌ َا ٜتعًل بتًَُٚ ٌٜٛهٚ ١ٝإزاض ٠األْس.١ٜ
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ٜ )3ضسض فًؼ إزاض ٠االؼاز ال٥ش ١تطاخٝط األْس ١ٜايغاب ١ٛيٓعاّ تطاخٝط األْس ،١ٜنُا هب إٔ ؼسزَ
ايال٥ش- ١عُٔ بٓٛز أخط - ٣األْس ١ٜاييت ٜٛٓبل عًٗٝا ايٓعاّٚ ،هب تٛبٝل تًو ايال٥ش - ١نشس
أزْ- ٢عً ٢أْس ١ٜايسٚض ٟاملُتاظ اييت تتأٌٖ يًُػابكات ايطٜاع ١ٝاييت ٜٓعُٗا االؼاز اآلغٚ ،ٟٛٝايعٌُ عً٢
ؼػني ايب ١٦ٝاالسرتاؾ ١ٝألْس ١ٜايسضد ١األٚىل ٚاالضتكا ٤باملعاٜري ايتٓع.١ُٝٝ

املاز )66( ٠اؿكٛم:
 )1االؼاز ٚاألْس ِٖ ١ٜاملايه ٕٛاألصً ٕٛٝيًشكٛم ايٓاػ ١عٔ املػابكات ٚايؿعايٝات األخط ٣اييت تكع ؼت
صالسٝات٘ ،ز ٕٚأ ٟقٛٝز ؾُٝا ٜتعًل باحملتٚ ٣ٛايٛقت ٚاملهإ ٚايكاْٚ ،ٕٛتؿٌُ ٖص ٙاؿكٛم عً ٢غب ٌٝاملجاٍ
ال اؿضط نٌ أْٛاع اؿكٛم املايٚ ١ٝايتػذٝالت ايػُعٚ ١ٝايبضطٚ ١ٜسكٛم إعاز ٠اإلْتاز ٚايبح ٚسكٛم
ايٛغا٥ط اإلعالَ ١ٝاملتعسزٚ ٠ايتػٜٛل ٚسكٛم ايرتٜٚر ٚاؿكٛم املغَُٓ ;١جٌ :ايؿعاضات ٚاؿكٛم ايٓاػ١
مبٛدبكاْ ٕٛاملٛبٛعات ٚسكٛم املؤيـ باغتجٓا ٤املػابكات ٚايؿعايٝات اييت متًو ضاب ١ٛزٚض ٟاحملرتؾني
ايػعٛزٚ ٟأعغاؤٖا ٚسسُٖٗص ٙاؿكٛم سضطٜ٘ا ٚؾكٟا هلصا ايٓعاّ.
 )2وسز فًؼ اإلزاضَ ٠سٚ ٣نٝؿ ١ٝاغتػالٍ اؿكٛم اييت تكع ؼت صالسٝات٘ٚ ،ؾكٟا هلص ٙاملاز ٠ايؿكط،)1( ٠
ٜٚك ّٛبٛعع ايًٛا٥ح اـاص ١املٓعُ ١يصيو ،نُا ٜتٛىل إقطاضتعسَٝ" ٌٜعإ تٛظٜع اؿكٛم ايتذاض "١ٜاـاظ
بتشسٜس اؿضط َٔ ٖص ٙاإلٜطازات اييت تٛظع عً ٢األْس ١ٜاملؿاضن ١بٗاَٚ ،ا إشا ناْت ٖص ٙاؿكٛم ٜتِ
اغتػالهلا سضطٜ٘ا ،أ ٚباالؾرتاى َع أططاف أخط ،٣أ ٚته ٕٛمجٝعٗا عرب ططف ثايح ٚؾكٟا هلصا ايٓعاّ.

املاز )67( ٠ايرتخٝط:
ٜتشٌُ االؼاز ٚأعغاؤ ٙاملػؤٚي ١ٝاؿضط ١ٜيًرتخٝط بتٛظٜع ايضٛضٚ ٠ايضٛت ٚاألزٚات األخط ٣اييت
تٓكٌ بٝاْات َباضٜات نط ٠ايكسّ ٚاملػابكات ٚايؿعايٝات اييت تكع عُٔ اختضاصِٗ ،ز ٕٚأ ٟقٛٝز ؾُٝا ٜتعًل
باحملتٚ ٣ٛايٛقت ٚاملهإ ٚايٓٛاس ٞايؿٓٚ ١ٝايكاْ.١ْٝٛ

34

ايؿضٌ ايػابع :املػابكات ٚاملباضٜات ايسٚي١ٝ
املاز )68( ٠املػابكات ٚاملباضٜات ايسٚي:١ٝ
 )1االؼاز ايسٚيٚ ٞاالؼازات ايكاضٚ ١ٜاالؼازات ايٛطٓ ١ٝاألعغا ٤بايؿٝؿا ٖ ٞاؾٗات ايٛسٝس ٠املد ٍٛهلا
تٓع ِٝاملباضٜات ٚاملػابكات ايسٚي ١ٝاييت ػط ٟبني ايؿطم املُجًٚ ١األْسٚ ١ٜبني ٖ٦ٝات ايسٚضٚ ٟؾطم األْس١ٜ
ػبَلٍ َٔ االؼاز ايسٚيٚ ٞاالؼاز
ٚايؿطم املدتًٚ ،١ٛال تُذط ٣أَ ١ٜباضا ٠أَٓ ٚاؾػ ١ز ٕٚاؿض ٍٛعً ٢إشٍٕ َُ ِ
ايكاض ٟاملدتط ٚاالؼاز ايٛطين املعين ،طبكٟا يًٛا٥ح ايؿٝؿا اـاص ١باملباضٜات ايسٚي.١ٝ
 )2هب عً ٢االؼاز االيتعاّ ظسا ٍٚاملباضٜات ايسٚي ١ٝاييت ُٜضسضٖا االؼاز ايسٚي.ٞ

املاز )69( ٠االتضاٍ:
هب عً ٢االؼاز عسّ يعب َباضٜات أ ٚإقاَ ١اتضاالت ضٜاعَ ١ٝع اؼازات يٝػتِ أعغا ٤باالؼاز ايسٚيٞ
أ ٚأ ٟأعغاَ ٤ؤقتني باالؼاز ايكاض ،ٟزَٛ ٕٚاؾك ١االؼاز ايسٚي ٞيهط ٠ايكسّ.

املاز )70( ٠املٛاؾك:١
ال ول يألْسٚ ١ٜايطٚابط ٚنٌ فُٛعات األْس ١ٜاألخط ٣اييت تتبع يالؼاز االْغُاّ إىل أ ٟاؼاز آخط
أ ٚاملؿاضن ١يف املػابكات يف ايٓٛام اؾػطايف الؼاز آخط ،ز ٕٚتضسٜل َٔ االؼاز ٚاالؼاز اآلخط ٚاالؼاز
ايسٚيَ ،ٞا عـسا ايعطٚف االغتجٓا.١ٝ٥
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ايؿضٌ ايجأَ :أسهاّ ختاَ١ٝ
املاز )71( ٠اؿاالت ايٛاضٚ ١٥ايكاٖط:٠
ٜ )1ه ٕٛجملًؼ اإلزاض ٠إصساض قطاضات يف األَٛض ايٛاض ١٥غري املتٛقعٚ ،١األسساخ ايكاٖـط ٠اييت مل ٜطز بؿأْٗا ْطٙ
يف ٖصا ايٓعاّ( ،أ ٚأ ٟال٥ش ١أخط َٔ ٣يٛا٥ح االؼاز)ٚ ،إشا ناْت أٖ َٔ ٟص ٙاألَٛض تكع تًكا٘ٝ٥ا زاخٌ
صالسٝات اؾُع ١ٝايعُ ،١َٝٛؾٝذب عطض تكطٜط بصيو; يًُضازق ١عً ٘ٝيف ادتُاع اؾُع ١ٝايعُ١َٝٛ
ايتايٚ ،ٞتتًٛب املضازق ١عً ٢ايكطاض تضٜٛت ثًج ٞأعغا ٤اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛاؿاعط ٜٔايص ٜٔهلِ سل
ايتضٜٛت.
 )2باغتجٓا ٤اؿاالت ايٛاضز ٠بايؿكط )1( ٠هٛظ جملًؼ اإلزاض ٠عطضُ اؿاالت غري ايٛاض ١٥اـاص ١باألَٛض اييت مل
ٜـطز شنطُٖا بٗصا ايٓعاّ خالٍ ادتُاع اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛايكازَ ،١أ ٚخالٍ ادتُاع يًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛغري
ايعازٜٓ ،ٟعكس يعطض املٛعٛع ٚاملكرتح اـاظ بٜ٘ٚ ،تًٛب اؽاش ايكـطاض تضٜٛت ثًج ٞاألعغا ٤اؿاعط.ٜٔ

املاز )72( ٠غشب ايجك َٔ ١فًؼ اإلزاضٚ ٠سٌ االؼاز:
 )1يًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛاؿل يف إصساض قطاض بػشب ايجك َٔ ١فًؼ اإلزاض ٠يف األسٛاٍ ايتاي:١ٝ
أ .ثبٛت ايؿػاز ٚايتذاٚظات املاي ١ٝاؾػ ١ُٝعً ٢فًؼ اإلزاض.٠
ب .تعصٗض اغتهُاٍ ايٓٚضاب ايكاْ ْٞٛالدتُاعات فًؼ اإلزاض ٠أضبع دًػات َتتاي ،١ٝأ ٚمثإ دًػات َتؿطق١
يف ايػٓ.١
ز .يف ساٍ عسّ زع ٠ٛاؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛيعكس ادتُاع عازَ ٟطتني َتتايٝتني أَ ٚتؿطقتني بال غبب ْعاَٞ
َربض.
ز .غشب اعرتاف االؼاز ايسٚي ٞأ ٚايكاض ٟباالؼاز أ ٚػُٝس ٙأ ٚسذب َؿاضنت٘.
 .ٙيف ساٍ اغتكاي ١أ ٚإقاي ١أنجط َٔ ْضـ أعغا ٤فًؼ اإلزاض.٠
 )2أ ٟقــطاض ٜتعًل بػشب ايجك َٔ ١فًؼ اإلزاضٜ ٠تًٛب تأٜٝس ثالث١أضباع أعغا ٤اؾُع ١ٝايعُ١َٝٛ
ايهًٚ،ٞاييت هب اؿض ٍٛعًٗٝايف أ ٟمجع ١ٝعُ ١َٝٛغري عاز ١ٜتٓعكس خٔضٝٚض ٢هلصا ايػطض.
 )3يف ساي ١سٌ االؼاز تٓكٌ أَٛاي٘ ٚأصٛي٘ َٛٚدٛزات٘ إىل ايط٥اغ ١ايعاَ ١يطعا ١ٜايؿباب ،يه ٞؼتؿغ بٗصٙ
األَٛاٍ ٚاألصٚ ٍٛاملٛدٛزات نأَاْاتٚ ،تُعاز يالؼاز بعس إعاز ٠تأغٝػ٘.

املاز )73( ٠أسهاّ اْتكاي:١ٝ
 )1مت ظٜاز ٠عسز أعغا ٤ايًذٓ ١األٚملب ١ٝايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإىل ( )5أعغاْ ;٤عطّا اليتعاّ ايًذٓ ١األٚملبٚ ١ٝتعٗسٖا
بسعِ االؼاز بأؾغٌ َايسٜٗا َٔ خربات ٚقسضات ٚاٖتُاّٚ ،بس ٕٚاملػاؽ مبا تكسّٚ ،قس اتؿكت ايًذٓ ١األٚملب١ٝ
ٚاالؼاز عً ٢إٔ ايعٜاز ٠املٓضٛظ عًٗٝا آْؿٟا غٛف تػتُط يًؿرت ٠ايٛاقع ١بني اؾُعٝتني ايعَُٝٛتني
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ايعازٜتني يعاَ ،2018ٚ 2015 ٞعً ٢إٔ ىؿض عسز أعغا ٤ايًذٓ ١األٚملب ١ٝايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜتًكا٘ٝ٥ا إىل ()3
أعغا ٤بعس شيو.
 )2األسهاّ اـاص ١بتؿه ٌٝفًؼ اإلزاضٚ ٠اْتدابات٘ ٚتعٓٝٝات٘ غٛف ٜتِ إْؿاشٖا يف اْتدابات اجملًؼ املكطض
إدطاؤٖا يف ٚ ،ّ2016ست ٢شيو ايٛقت ؾنٕ األسهاّ ايٛاضز ٠يف ايٓعاّ األغاغ ٞايػابل (املعتُس َٔٔ قٔبٌَ
اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛبتاضٜذ ٖ1433/12/19ـ املٛاؾل  )ّ2012/11/4غته ٕٛغاضًَٚ ١ٜعَ.١

املاز )74( ٠ايٓؿاش ٚايػٖطَٜإ:
 )1مت اعتُاز ٚإقطاض ايتعسٜالت عًٖ ٢ــصا ايٓعاّ األغاغ ٞيف ادتُاع اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛغري ايعاز ١ٜاملٓعكـس
مبس ١ٜٓايطٜاض بتاضٜذ ٖ1436/8/23ـ املٛاؾل ٚ ،ّ2015/6/10أصبح ْاؾصّا ٚغاض ٟاملؿع ٍٛطبكٟا يًُازتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـني
( َٔ )31 - 29ايٓعاّ األغاغ ٞاملعسٍٖ.
ًٜ )2ػٖ ٞصا ايٓعاّ نٌ َا ٜتعاضض َع٘ َٔ أْعُ ١أ ٚقطاضاتٚ ،ال ٜعٌُ بأْ ٟط ٜتعاضض َع٘.
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