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النظام  األساسي  
 *لمجلس وزراء العدل العرب 

ـــــــــــــــــــــ 
 
 

نشأج انمجهض  : (1)انمادج 
 

٠ٕشؤ فٟ ٔـجق ؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ِؾٍظ ٠ضؤٌف ِٓ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح ٠ٚغّٝ ِؾٍظ 
. ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح 

 
:  أهذاف انمجهض  :  (2)انمادج 

 
: ٠ٙذف ثٌّؾٍظ إٌٝ 

صم٠ٛز ٚصؼ١ّك ثٌضؼجْٚ ثٌؼشدٟ فٟ ثٌّؾجالس ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز ٚص١ّٕز صذجدي ثٌخذشثء - 1
ٚثٌىفجءثس ، ٚصؤ١ً٘ ثألؿش ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز ٚوفجٌز صخظظٙج دّج ٠قمك لذسصٙج 
ػٍٝ ِٛثوذز ثٌضـٛس ٚثٌٕظش ف١ّج ٠غضؾذ ِٓ لؼج٠ج ِٕٚجصػجس، ٚثٌؼًّ ػٍٝ صؤو١ذ 

. ثٌؼّجٔجس العضمالي ثٌمؼجء ٚطْٛ فشِضٗ 
دػُ ِٚضجدؼز ثٌؾٙذ ثٌّشضشن ٌضٛف١ذ ثٌضشش٠ؼجس ثٌؼشد١ز ٚفك أفىجَ ثٌشش٠ؼز ثإلعال١ِز - 2

ٚٚػغ ثٌخـؾ  . ِغ ثألخز دجالػضذجس ظشٚف ثٌّؾضّغ فٟ وً لـش ػشدٟ. ثٌغّقجء 
. ٚثٌّٕج٘ؼ ٌضقم١ك ٘زث ثٌٙذف ٚثٌؼًّ ػٍٝ صٕف١ز٘ج 

ثٌؼًّ ػٍٝ صـ٠ٛش ثألٔظّز ثٌمؼجة١ز ٚصٛف١ذ٘ج ، ٚثٌّٙٓ ثٌمج١ٔٛٔز ، ٚصقغ١ٓ أعٍٛح - 3
. ثٌؼًّ دجٌّقجوُ 

 
اختصاصاخ انمجهض  : (3)انمادج 

 
: ٠خضض ثٌّؾٍظ دؤدثء ِج ٠قمك أ٘ذثفٗ ، ٚػٍٝ ثألخض ثٌم١جَ دّج ٠ٍٟ 

 
دسثعز ٚإلشثس ؽذٚي أػّجي دٚسر ثٔؼمجدٖ ، ِٕٚجلشز ثٌّٛػٛػجس ثٌّذسؽز ، ٚإطذثس - 1

. ِج ٠شثٖ ِٓ ثٌمشثسثس ثٌّضؼٍمز دٙج 
دػُ ٚصشؾ١غ ثٌّؤعغجس ثٌؼشد١ز ثٌّشضشوز ثٌؼجٍِز فٟ ٔـجق ٘زٖ ثأل٘ذثف ٚصّى١ٕٙج - 2

ِجد٠ج ِٚؼ٠ٕٛج ِٓ ثٌٛفجء دجالٌضضثِجس ثٌّضشصذز ػ١ٍٙج ، ٚصمذ٠ُ ثٌضغ١ٙالس ثٌّّىٕز ٌٙج ، 
ِٓ أؽً ثٌم١جَ دقغخ ثالخضظجطجس ثٌّّٕٛفز ٌٙج ، دٛػغ ثٌذشثِؼ ثٌضٕف١ز٠ز ثٌشث١ِز 

. إٌٝ صقم١ك أ٘ذثف ثٌّؾٍظ ٚثٌمشثسثس ثٌظجدسر ػٕٗ 
صشى١ً ثٌٍؾجْ ثٌف١ٕز ثٌّضخظظز ثٌضٟ ٠ضُ ثخض١جس أػؼجةٙج ِٓ د١ٓ وذجس سؽجي ثٌفمٗ - 3

ٚثٌمؼجء إلػذثد ثٌذسثعجس ٚثٌذقٛط ثٌؼ١ٍّز فٟ ثٌّؾجالس ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز ٚثٌؼذ١ٌز 
. ف١غّج وجْ رٌه ػشٚس٠ج ٚثٌٕظش دجٌضٛط١جس ثٌظجدسر ػٕٙج 
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ِٕجلشز ٚإلشثس ثٌضمش٠ش ثٌذٚسٞ ثٌّمذَ إ١ٌٗ ِٓ ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ ٚثألِجٔز ثٌف١ٕز ٌٍّؾٍظ - 4
. ، ِٚضجدؼز ثألٔشـز ثٌّذزٌٚز ػٍٝ طؼ١ذ صٕف١ز ثٌمشثسثس ثٌظجدسر ػٕٗ

لشثس ثٌخـؾ ثٌذٚس٠ز ٚرثس ثألؽً ٚسطذ ثٌّخظظجس ثٌالصِز ٌٙج ، ٚصقذ٠ذ ثٌى١ف١جس إ- 5
. ثٌضٟ ٠ضُ دٙج صؤ١ِٓ ِٛثسد٘ج ٚعذً ثالصفجق ػ١ٍٙج

. إلشثس ٚصؼذ٠ً ثٌٕظجَ ثٌذثخٍٟ - 6
. إلشثس ِٛثصٔز ثٌّؾٍظ ٚثٌّٛثصٔجس ثٌفشػ١ز ثٌضجدؼز ٌٙج - 7

 
انمكتة انتنفٍذي    : (4)انمادج 
 

٠ٕشؤ ِىضخ صٕف١زٞ ٌّؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح ٠ضىْٛ ِٓ عضز ٚصسثء ٌٍؼذي فٟ ثٌذٚي - 1
ثألػؼجء ٠ىْٛ ِٓ د١ُٕٙ ٚص٠ش ثٌؼذي فٟ دٌٚز ثٌّمش ، ٚٚص٠ش ثٌؼذي سة١ظ ِؾٍظ 

 . *إدثسر ثٌّشوض ثٌؼشدٟ ٌٍذقٛط ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز ، ٠ٕٚضخخ ثألسدؼز ِٓ لذً ثٌّؾٍظ
. ػؼ٠ٛز ثٌّىضخ  ثٌضٕف١زٞ لجطشر ػٍٝ ثٌٛصسثء - 2
. ِذر ثٌؼؼ٠ٛز فٟ ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ عٕضجْ- 3
. ٠ٕضخخ ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ سة١غج ٚٔجةذج ٌٗ ِٓ د١ٓ أػؼجةٗ فٟ أٚي ثؽضّجع - 4

 
مهاو انمكتة انتنفٍذي  : ( 5)انمادج 
 

: ٠خضض ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ دّج ٠ٍٟ 
. إػذثد ِششٚع ؽذٚي أػّجي ثٌّؾٍظ - 1
. إػذثد ِششٚع ِٛثصٔز ثٌّؾٍظ ٌٚؾجٔٗ ثٌفشػ١ز - 2
. ِضجدؼز صٕف١ز لشثسثس ثٌّؾٍظ ٚصمذ٠ُ صمش٠ش ٌٍّؾٍظ ػٓ ٔشجؿٗ - 3
. دسثعز ِج ٠ق١ٍٗ  إ١ٌٗ ثٌّؾٍظ ِٓ ِٛػٛػجس - 4
. أخز ثٌّذجدسر فٟ صمذ٠ُ ثلضشثفجس ٚصٛط١جس دشؤْ ِٛثػ١غ ِضؼٍمز دؾذٚي ثألػّجي- 5
. صى١ٍف ِٓ ٠شثٖ ِٕجعذج ٌّغجػذصٗ فٟ صٕف١ز أػّجٌٗ - 6

 
انعقاد انمكتة انتنفٍذي  :  (6)انمادج 

 
٠ؼمذ ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ ثؽضّجػج وً عضز أشٙش دذػٛر ِٓ سة١غٗ دّمش ثألِجٔز ثٌؼجِز - 1

ٌٍؾجِؼز، أٚ فٟ أٞ دٌٚز ػؼٛ دجٌّؾٍظ دٕجء ػٍٝ دػٛر ِٕٙج ِٚٛثفمز ثٌّؾٍظ ٚفٟ 
٘زٖ ثٌقجٌز صشجسن ثٌذٌٚز ثٌّؼ١فز فٟ أػّجي ثٌّىضخ إرث ٌُ صىٓ ػؼٛث ف١ٗ دْٚ أْ 

. ٠ىْٛ ٌٙج فك ثٌضظ٠ٛش 
. ٠مَٛ ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ فٟ أٚي ثؽضّجع ٌٗ دٛػغ الةقضٗ ثٌذثخ١ٍز ٚخـز ػٍّٗ- 2

 
دوراخ انمجهض 

  
( : 7)انمادج 

٠ؼمذ ثٌّؾٍظ دٚسثصٗ ثٌؼجد٠ز ٚثالعضغٕجة١ز فٟ ِمش ؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز أٚ فٟ أ٠ز دٌٚز ػشد١ز 
. دٕجء ػٍٝ دػٛر ِٕٙج ِٚٛثفمز ثٌّؾٍظ 
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( : 8)انمادج 

 
٠ؼمذ ثٌّؾٍظ ثؽضّجػج دٚس٠ج ِشر وً ػجَ دٕجء ػٍٝ دػٛر ِٓ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌٍؾجِؼز خالي 

 ٌٚٗ أْ ٠ؼمذ ثؽضّجػجس ثعضغٕجة١ز دمشثس ِٕٗ أٚ  دٕجء ػٍٝ ؿٍخ إفذٜ *(صشش٠ٓ عجْ)شٙش ٔٛفّذش 
. ثٌذٚي ثألػؼجء ِٚٛثفمز أغٍذ١ز أػؼجةٗ 

 
( : 9)انمادج 
 

. صىْٛ ثؽضّجػجس ثٌّؾٍظ ثٌؼجد٠ز ٚثالعضغٕجة١ز طق١قز دقؼٛس عٍغٟ أػؼجةٗ 
 

( : 10)انمادج 
 

٠ضخز ثٌّؾٍظ لشثسثصٗ ٚصٛط١جصٗ دّٛثفمز عٍغٟ ثألػؼجء ثٌقجػش٠ٓ ِجػذث ثألفٛثي ثٌضٟ ٠ٕض 
. ف١ٙج ػٍٝ خالف رٌه 

 
( : 11)انمادج 
 

صىْٛ سةجعز ثٌّؾٍظ دٚس٠ج ٌٛص٠ش ثٌؼذي أٚ ثٌٛص٠ش ثٌزٞ ٠مَٛ ِمجِٗ فٟ ثٌذٌٚز فغخ ثٌضشص١خ 
ثٌٙؾجةٟ ألعّجء ثٌذٚي ، فئرث ٌُ ٠قؼش صىْٛ ثٌشةجعز ٌٍٛص٠ش ثٌقجػش ِٓ ثٌذٌٚز ثٌضٟ ص١ٍٙج فٟ 

. ثٌضشص١خ ثٌٙؾجةٟ ٚصىْٛ ثٌشةجعز ٌٍذٌٚز ثٌّؼ١فز إرث ػمذ ثٌّؾٍظ دجعضؼجفضٙج
 

جذول أعمال انمجهض   :  (12)انمادج 
 

: ٠ضؼّٓ ؽذٚي أػّجي ثٌّؾٍظ 
ثٌّٛػٛػجس ثٌضٟ عذك ٌٍّؾٍظ أْ أصخز لشثسث دئدسثؽٙج ػٍٝ ؽذٚي أػّجي ثٌذٚسر - 1

. ثٌمجدِز
ثٌّٛػٛػجس ثٌضٟ صشغخ ثٌذٚي ثألػؼجء دئدسثؽٙج ٚصٛثفٝ أِجٔز ثٌّؾٍظ دٙج لذً - 2

. أسدؼز أشٙش ِٓ ثٔؼمجد ثٌذٚسر ػٍٝ ثأللً 
ثٌّٛػٛػجس ثٌضٟ صمضشؿ فٟ دذث٠ز دٚسر ثٌّؾٍظ إرث ٚثفك ػٍٝ إدسثؽٙج عٍغج ثألػؼجء - 3

. ثٌقجػش٠ٓ 
ثٌّٛػٛػجس ثٌضٟ صمضشفٙج أِجٔز ثٌّؾٍظ لذً أسدؼز أشٙش ِٓ ثٔؼمجد ثٌذٚسر ػٍٝ ثأللً - 4

. دّٛثفمز أغٍذ١ز ثألػؼجء
 

األمانح انفنٍح نهمجهض  :  (13)انمادج 
 

ِٙجَ ثألِجٔز ثٌف١ٕز ٌٍّؾٍظ - ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز - صضٌٛٝ ثألِجٔز ثٌؼجِز ٌٍؾجِؼز 
 ٝ٘ٚ :
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إػذثد ثٌضمش٠ش ثٌغٕٛٞ ػٓ ثألٔشـز ثٌضٟ لجِش دٙج ػٍٝ طؼ١ذ ثٌذشثِؼ ٚثإلؽشثءثس ثٌضٕف١ز٠ز - أ 
. ٚثٌٍؾجْ ٚثٌخـؾ ثٌّضظٍز دؤ٘ذثف ثٌّؾٍظ ِٚمشثسثصٗ ٚصٛط١جصٗ 

ثٌضقؼ١ش ثٌفٕٟ ٚثإلدثسٞ الٔؼمجد دٚسثس ٚثؽضّجػجس ثٌّؾٍظ ٚثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ ٚثٌٍؾجْ - ب
ثٌف١ٕز ثٌضٟ ٠شىٍٙج ، ٚإػذثد ِششٚػجس ؽذٚي أػّجي صٍه ثٌذٚسثس ٚثالؽضّجػجس ٚثٌم١جَ 

. دؤِجٔضٙج 
ص١ٙتز أٚسثق ثٌؼًّ ٚثٌذقٛط ٚثٌذسثعجس ثٌّضؼٍمز دجٌّٛػٛػجس ثٌّذسؽز ػٍٝ ؽذٚي - د 

ثألػّجي أٚ ثٌضٟ ٠ـٍذٙج ثٌّؾٍظ ٚثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ دجالعضؼجٔز دّٓ صشثٖ ِٕجعذج ِٓ ثٌخذشثء 
. ٚثٌذجفغ١ٓ

ثلضشثؿ ِشجس٠غ ِٛثصٔجس ثٌّؾٍظ ٌٚؾجٔٗ ٚثٌظٕجد٠ك ٚثٌّؤعغجس ثٌضجدؼز ٌٗ ٚدجألخض - د 
ثٌّشوض ثٌؼشدٟ ٌٍذقٛط ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز ٚثٌخـؾ ثٌذٚس٠ز ٚرثس ثألؽً ثٌضٟ عذك 

. ثػضّجد٘ج أٚ ثٌضٟ ٟ٘ ل١ذ ثإلػذثد ٌضمذ٠ّٙج 
صٛؽ١ٗ ثٌذػٛر الؽضّجػجس ثٌّؾٍظ ٚثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ فٟ دٚسثصّٙج ثٌؼجد٠ز ٚثالعضغٕجة١ز - هـ

. ٚثٌٍؾجْ ثٌف١ٕز ثٌضٟ ٠شىٍٙج ثٌّؾٍظ
ثإلششثف ػٍٝ ثألؿش ثٌضٕظ١ّ١ز ٚثإلؽشثة١ز ثٌّضؼٍمز دؼّجْ فغٓ ع١ش ثٌؼًّ دجؽضّجػجس - و 

. ثٌّؾٍظ ٚثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ ٌٚؾجٔٗ ثٌف١ٕز
صٕف١ز ِٚضجدؼز لشثسثس ٚصٛط١جس ثٌّؾٍظ ٚثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ ِج ٌُ صٕض ٘زٖ ثٌمشثسثس - ر 

. ٚثٌضٛط١جس ػٍٝ غ١ش رٌه 
 

تعذٌم وتفظٍز اننظاو   :  (14)انمادج 
 

٠ضٌٛٝ ثٌّؾٍظ دؤغٍذ١ز عٍغٟ أػؼجةٗ صفغ١ش أفىجَ ٘زث ثٌٕظجَ ٚصؼذ٠ٍٗ ٠ٚغشٜ ثٌضؼذ٠ً ِٓ 
. صجس٠خ إلشثسٖ ِٓ لذً ِؾٍظ ثٌؾجِؼز 

 
طزٌان اننظاو   :  (15)انمادج 
 

. صغشٜ أفىجَ ٘زث ثٌٕظجَ ثػضذجسث ِٓ صجس٠خ إلشثسٖ ِٓ لذً ِؾٍظ ؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز 
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اننظـاو انذاخهـً 
 *نمجهض وسراء انعذل انعزب 

ـــــــ 
 

: انمادج األونى 
 

ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ٘ٛ ١٘تز ػجٍِز فٟ ٔـجق ؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ، صؼٕٟ دجٌضؼجْٚ د١ٓ ثٌذٚي 
. ثٌؼشد١ز فٟ ثٌّؾجالس ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز 

 
:   انمادج انخانٍح 

 
٠ضؤٌف ثٌّؾٍظ ِٓ ٚصسثء ثٌؼذي فٟ ثٌذٚي ثألػؼجء فٟ ؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ٚصضٌٛٝ ثألِجٔز  -1

.  ِٙجَ ثألِجٔز ثٌف١ٕز ٌٍّؾٍظ– ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز –ثٌؼجِز ٌٍؾجِؼز 
صضٚد وً دٌٚز ػؼٛ ، ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز ، لذً ثٔؼمجد وً دٚسر ػجد٠ز ٌٍّؾٍظ  -2

دٛع١مز صضؼّٓ أعّجء أػؼجء ثٌٛفذ ثٌّشثفك ٌٍٛص٠ش لذً أعذٛع ػٍٝ ثأللً ِٓ صجس٠خ ثٔؼمجد 
ثٌذٚسر ٠ٚىضفٟ فٟ ثالؽضّجػجس ثٌـجسةز صغ١ٍُ ٘زٖ ثٌٛع١مز إٌٝ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز 

. لذً دذء ثالؽضّجع
إرث صؼزس فؼٛس ٚص٠ش ثٌؼذي ٠ٕٛح ػٕٗ ِٓ صششقٗ فىِٛز دٌٚضٗ، ٚصشؼش ثإلدثسر ثٌؼجِز  -3

. ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز دزٌه
٠قضفظ سة١ظ ٚأػؼجء ٚفذ وً دٌٚز دظفضُٙ ثٌضّغ١ٍ١ز ٚفك ثألعظ ثٌّٛػقز فٟ ثٌفمشثس  -4

ٚفٟ . ثٌغجدمز ِج ٌُ صذخً ثٌذٌٚز طجفذز ثٌشؤْ صغ١١شًث ػٍٝ ثٌظفز ثٌضّغ١ٍ١ز ٌٍٛفذ ثٌّّغً ٌٙج
. ٘زٖ ثٌقجٌز ٠ضٚد ثٌٛفذ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز دٛع١مز صضؼّٓ أعّجء ثٌٛفذ ثٌؾذ٠ذ

 
: انمادج انخانخح 

 
٠ؼمذ ثٌّؾٍظ ثؽضّجػجصٗ ثٌؼجد٠ز ٚثالعضغٕجة١ز فٟ ِمش ؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز أٚ فٟ أ٠ز دٌٚز  -1

. ػشد١ز دٕجء ػٍٝ دػٛر ِٕٙج ِٚٛثفمز ثٌّؾٍظ
ٌىً دٌٚز ػؼٛ أْ صغضؼ١ف ثٌّؾٍظ فٟ أ٠ز دٚسر ٠ؼمذ٘ج ٠ٚذش ثٌّؾٍظ فٟ دػٛثس  -2

. ثالعضؼجفز
فٟ فجٌز فذٚط ظشف ٠قٛي دْٚ ثٔؼمجد ثٌّؾٍظ فٟ ثٌّىجْ ثٌّقذد ٠ضٌٛٝ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ  -3

. ٌٍؾجِؼز إخـجس ثٌذٚي ثألػؼجء دزٌه، ٠ٚقذد دجٌضشجٚس ِؼُٙ ِىجًٔج آخش الٔؼمجدٖ 
. صىْٛ ثؽضّجػجس ثٌّؾٍظ ثٌؼجد٠ز ٚثالعضغٕجة١ز طق١قز دقؼٛس عٍغٟ أػؼجءٖ  -4
 

: انمادج انزاتعح 
 
.  ِٓ وً ػجَ)**(صٕؼمذ ثٌذٚسر ثٌؼجد٠ز ٌٍّؾٍظ ِشر ٚثفذر خالي شٙش ٔٛفّذش -1
صقذد ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز دجالصفجق ِغ سة١ظ ثٌّؾٍظ ٚدجٌضشجٚس ِغ ثٌذٚي  -2

. ثألػؼجء دذء ٚثٔضٙجء صجس٠خ ػمذ ثٌذٚسر ثٌؼجد٠ز ٚصخـشُ٘ دزٌه
 

                                                           

16082241992
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: انمادج انخامظح 
 

٠ٛؽٗ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌٍؾجِؼز وضجح ثٌذػٛر إٌٝ ثٌذٚي ثألػؼجء ٌقؼٛس دٚسثس ثٌّؾٍظ 
. ثٌؼجد٠ز لذً شٙش ِٓ ثٔؼمجد٘ج ػٍٝ ثأللً ٠ٚقذد ف١ٗ ِىجْ ٚصِجْ ثٔؼمجد ثٌذٚسر

 
: انمادج انظادطح 

٠ؼمذ ثٌّؾٍظ دٚسثس ثعضغٕجة١ز دمشثس ِٕٗ أٚ دٕجء ػٍٝ ؿٍخ إفذٜ ثٌذٚي ثألػؼجء ِشفك  -1
دّششٚع ؽذٚي ثألػّجي ِٚٛثفمز أغٍذ١ز أػؼجةٗ، ٠ٚقذد فٟ ٘زٖ ثٌقجٌز ؽذٚي أػّجي ثٌذٚسر 

. ِٚىجْ ٚصِجْ ثٔؼمجد٘ج
٠ٛؽٗ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌٍؾجِؼز إٌٝ ثٌذٚي ثألػؼجء وضجح ثٌذػٛر ٌقؼٛس ثٌذٚسر ثالعضغٕجة١ز  -2

. ٌٍّؾٍظ ِظقٛدج دّزوشر صضؼّٓ ثٌمشثس ثٌّضخز فٟ ٘زث ثٌشؤْ
 

: انمادج انظاتعح 
 
صٕؼمذ ثٌذٚسر ثالعضغٕجة١ز فٟ ظشف خّغز ػشش ٠ِٛج ِٓ صجس٠خ ِٛثفمز أغٍذ١ز ثٌذٚي ثألػؼجء  -1

. ػٍٝ ثٌـٍخ
صقذد ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز دجٌضشجٚس ِغ سة١ظ ثٌّؾٍظ صِجْ ِٚىجْ ثٔؼمجد ثٌذٚسر  -2

. ثالعضغٕجة١ز 
ال ٠ؾٛص ثٌٕظش فٟ لؼج٠ج غ١ش ثٌمؼج٠ج ثٌضٟ ػمذس ثٌذٚسر ِٓ أؽٍٙج ِج ٌُ ٠مشس ثٌّؾٍظ ػٕذ  -3

. ثٔؼمجدٖ دؤغٍذ١ز عٍغٟ أػؼجةٗ خالي رٌه
 

: انمادج انخامنح 
 

صؼذ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز ِششٚع ؽذٚي أػّجي ثٌذٚسر ثٌؼجد٠ز ٌٍّؾٍظ دجٌضشجٚس ِغ 
: سة١ظ ثٌّؾٍظ، ٠ٚؼُ ِششٚع ؽذٚي ثألػّجي ثٌٕمجؽ ثٌضج١ٌز 

. ِششٚع دشٔجِؼ ػًّ ثٌّؾٍظ ف١ّج د١ٓ دٚسصٟ ثٔؼمجدٖ  -1
. ِششٚع ١ِضث١ٔز ثٌّؾٍظ  -2
. صمش٠ش ثألِجٔز ثٌف١ٕز ػٓ ع١ش أػّجي ثٌّؾٍظ ٚث١ٌٙتجس ٚثٌٍؾجْ ثٌضجدؼز ٌٗ -3
. ثٌّٛػٛػجس ثٌضٟ أٚطٝ ثٌّؾٍظ دئدسثؽٙج فٟ ؽذٚي أػّجي دٚسصٗ ثٌضج١ٌز  -4
. ثٌّٛػٛػجس ثٌضٟ صشغخ ثٌذٚي ثألػؼجء إدسثؽٙج فٟ ؽذٚي أػّجي ثٌّؾٍظ -5
ثٌّٛػٛػجس ثٌضٟ صمضشؿ فٟ دذث٠ز دٚسر ثٌّؾٍظ إرث ٚثفك ػٍٝ إدسثؽٙج عٍغج ثألػؼجء  -6

. ثٌقجػش٠ٓ
ثٌّٛػٛػجس ثٌضٟ صمضشفٙج ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز لذً أسدؼز أشٙش ِٓ ثٔؼمجد ثٌذٚسر  -7

. ػٍٝ ثأللً دّٛثفمز أغٍذ١ز ثٌذٚي ثألػؼجء
 
 

: انمادج انتاطعح 
 
ػٍٝ ثٌذٚي ثألػؼجء ثٌضٟ صشغخ فٟ إدسثػ ِٛػٛػجس فٟ ؽذٚي ثألػّجي أْ صٛثفٝ دٙج  -1

. ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز لذً صجس٠خ ػمذ ثٌذٚسر دؤسدؼز أشٙش ػٍٝ ثأللً
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صذٍغ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌذٚي ثألػؼجء دّششٚع ؽذٚي أػّجي ثٌذٚسر ثٌؼجد٠ز  -2
ٌٍّؾٍظ ِٚج ٠ضؼٍك دٗ ِٓ ِزوشثس صٛػ١ق١ز ٚٚعجةك ٚصمجس٠ش ِٚشجس٠غ ِغ وضجح ثٌذػٛر 

. الٔؼمجد ثٌذٚسر لذً شٙش ِٓ صجس٠خ ثالٔؼمجد ػٍٝ ثأللً
ػٍٝ ثٌذٚي ثٌضٟ صشغخ فٟ إدسثػ ِٛػٛػجس إػجف١ز ػٍٝ ؽذٚي ثألػّجي أْ صٛثفٟ دٙج  -3

ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز ، ِغ ثٌٛعجةك ثٌّضؼٍمز دٙج ، لذً شٙش ػٍٝ ثأللً ِٓ صجس٠خ 
. ثٔؼمجد ثٌذٚسر 

. ٠مش ثٌّؾٍظ ِج ٠شثٖ ِٕجعذج ِٓ ؽذٚي ثألػّجي فٟ ِغضًٙ ثٔؼمجد ثٌذٚسر  -4
 

: انمادج انعاشزج 
 

صٕضٟٙ دٚسر ثٌّؾٍظ ثٌؼجد٠ز دجٔضٙجء دقظ ثٌّٛػٛػجس ثٌّذسؽز ػٍٝ ؽذٚي أػّجٌٙج ٌٍّٚؾٍظ 
أْ ٠مشس إسؽجء دقظ دؼغ ثٌّٛػٛػجس إٌٝ ثٌذٚسر ثٌمجدِز أٚ صؼ١ٍك دقغٙج إٌٝ ؽٍغجس الفمز 

. صؼمذ فٟ ِٛػذ آخش 
 

: انمادج انحادٌح عشزج 
 

صىْٛ سةجعز ثٌّؾٍظ ٌٛص٠ش ثٌؼذي أٚ ثٌٛص٠ش ثٌزٞ ٠مَٛ ِمجِٗ فٟ ثٌذٌٚز فغخ ثٌضشص١خ 
ثٌٙؾجةٟ ألعّجء ثٌذٚي ٠ّٚجسط سة١ظ ثٌّؾٍظ ِٙجَ ثٌشةجعز ٌّذر دٚسر ػجد٠ز وجٍِز دّج فٟ رٌه 

سةجعز ثٌذٚسثس ثالعضغٕجة١ز ثٌضٟ صؼمذ أعٕجء ٘زٖ ثٌّذر ٚصىْٛ ثٌشةجعز ٌٍذٌٚز ثٌّؼ١فز إرث ػمذ 
. ثٌّؾٍظ دجعضؼجفضٙج

 
: انمادج انخانٍح عشزج 

 
٠ؼٍٓ سة١ظ ثٌّؾٍظ ثفضضجؿ ٚثخضضجَ ثٌذٚسثس ٚثٌؾٍغجس ٚسفغ ثٌؾٍغجس ٚإغالق دجح  -1

. ثٌّٕجلشز، ٠ٚىفً صـذ١ك أفىجَ ٘زث ثٌٕظجَ 
٠شضشن سة١ظ ثٌّؾٍظ فٟ ِذثٚالس ثٌّؾٍظ ٚثٌضظ٠ٛش دجعُ ثٌذٌٚز ثٌضٟ ٠ّغٍٙج ِج ٌُ ٠فٛع  -2

. فٟ رٌه أفذ أػؼجء ٚفذ دالدٖ 
 

: انمادج انخانخح عشزج 
 

٠ضٌٛٝ ِٙجَ ثألِجٔز ثٌف١ٕز ٌٍّؾٍظ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز دجألِجٔز ثٌؼجِز ٌٍؾجِؼز ٚرٌه 
. ٚفك أفىجَ ثٌٕظجَ ثألعجعٟ ٌٍّؾٍظ ٚٔظجِٗ ثٌذثخٍٟ 

 
: انمادج انزاتعح عشزج 

 
: صضٌٛٝ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّٙجَ ثٌضج١ٌز 

إػذثد ثٌضمش٠ش ثٌغٕٛٞ ػٓ ثألٔشـز ثٌضٟ لجِش دٙج ػٍٝ طؼ١ذ ثٌذشثِؼ ٚثإلؽشثءثس ثٌضٕف١ز٠ز  -1
. ٚثٌٍؾجْ ٚثٌخـؾ ثٌّضظٍز دؤ٘ذثف ثٌّؾٍظ ِٚمشسثصٗ ٚصٛط١جصٗ

ثٌضقؼ١ش ثٌفٕٟ ٚثإلدثسٞ الٔؼمجد دٚسثس ٚثؽضّجػجس ثٌّؾٍظ ٚثٌٍؾجْ ثٌف١ٕز ثٌضٟ ٠شىٍٙج  -2
ٚإػذثد ِششٚػجس ؽذٚي أػّجي صٍه ثٌذٚسثس ٚثالؽضّجػجس ٚص١ٙتز ِج صمضؼ١ٗ ِٓ 

. ِغضٍضِجس
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ص١ٙتز أٚسثق ثٌؼًّ ٚثٌذقٛط ٚثٌذسثعجس ثٌّضؼٍمز دجٌّٛػٛػجس ثٌّذسؽز ػٍٝ ؽذٚي ثألػّجي  -3
. أٚ ثٌضٟ ٠ـٍذٙج ثٌّؾٍظ دجالعضؼجٔز دّٓ صشثٖ ِٕجعذج ِٓ ثٌخذشثء ٚثٌذجفغ١ٓ

. إػذثد ثٌخـؾ ثٌذٚسر ٚرثس ثألؽً ثٌضٟ عذك ثػضّجد٘ج أٚ ثٌضٟ ٟ٘ ل١ذ ثإلػذثد  -4
صٕف١ز ِٚضجدؼز لشثسثس ثٌّؾٍظ ٚصٛط١جصٗ ِج ٌُ صٕض ٘زٖ ثٌمشثسثس ٚثٌضٛط١جس ػٍٝ غ١ش  -5

. رٌه
 

: انمادج انخامظح عشزج 
 
. ٌٍّؾٍظ أْ ٠غضؼ١ٓ فٟ إٔؾجص أػّجٌٗ دٍؾجْ ػًّ ٌٚؾجْ خجطز -1
. صشضشن ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز فٟ أػّجي ثٌٍؾجْ -2
 

: انمادج انظادطح عشزج 
 
ٌشة١ظ ثٌّؾٍظ أْ ٠شىً فٟ ِغضًٙ وً دٚسر ، دٕجء ػٍٝ ثلضشثؿ ثألِجٔز ثٌف١ٕز، ٌؾجٔج  -1

صقؼ١ش٠ز ٠ؼٙذ إ١ٌٙج دسثعز ِٛػٛػجس ِذسؽز فٟ ؽذٚي ثألػّجي دؼذ ثٌضذثٚي ِغ ثٌذٚي 
. ثألػؼجء

صؾضّغ ثٌٍؾجْ ثٌضقؼ١ش٠ز لذً ػمذ ثٌذٚسر دغالعز أ٠جَ ػٍٝ ثأللً ٚدذػٛر ِٓ ثإلدثسر ثٌؼجِز  -2
. ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز ، ٚصٕضٟٙ أػّجٌٙج دجٔضٙجء أػّجي ثٌذٚسر 

 
: انمادج انظاتعح عشزج 

 
. ٌٍّؾٍظ أْ ٠شىً وً دٚسر ٌؾجْ ػًّ ٠ؼٙذ إ١ٌٙج ثٌم١جَ دّٙجَ ِقذدر خالي فضشر ِؼ١ٕز -1
. ٠قذد ثٌّؾٍظ صشى١ً ٚٔظجَ ٌؾجٔٗ ثٌؼًّ ثٌضٟ ٠قذعٙج  -2
صضم١ذ ثٌٍؾجْ دّٛثػ١ذ ثٔؾجص أػّجٌٙج ، ٌٚشة١ظ ثٌّؾٍظ أْ ٠ّذد ، دٕجء ػٍٝ ثلضشثؿ سة١ظ  -3

. ثٌٍؾٕز ، ٘زٖ ثٌّٛثػ١ذ إرث وجٔش ٕ٘جٌه ػشٚسر ٌزٌه 
 

: انمادج انخامنح عشزج 
 
. ٌٍّؾٍظ أْ ٠شىً ٌؾجٔج خجطز ٠قذد ِٙجِٙج ٚصشى١ٍٙج ِٚذر ػٍّٙج  -1
. صؼذ ثٌٍؾجْ ثٌخجطز صمجس٠ش ػٓ أػّجٌٙج فٟ ث٢ؽجي ثٌّقذدر ٌٙج  -2
 

: انمادج انتاطعح عشزج 
 
صذذأ وً ٌؾٕز أػّجٌٙج دجٔضخجح سة١ظ ِٚمشس ٌٙج ِٓ د١ٓ أػؼجةٙج ٚفٟ فجي غ١جح سة١ظ  -1

. ثٌٍؾٕز ٠ٕٛح ػٕٗ ثٌّمشس فٟ إدثسر ثٌؾٍغجس
. ٠شفغ سة١ظ ثٌٍؾٕز أٚ ِمشس٘ج صمش٠شًث ٌإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز ػٓ أػّجي ثٌٍؾٕز -2
. ٠مذَ سة١ظ ثٌٍؾٕز أٚ ِمشس٘ج ٌٍّؾٍظ وً ِج ٠ـٍخ ِٓ د١جٔجس فٛي ِج ٚسد فٟ ثٌضمش٠ش -3
 

: انمادج انعشزون 
 

. صشضشن ثٌذٚي ثألػؼجء فٟ ِٕجلشجس ثٌّؾٍظ ٌٚؾجٔٗ ٚفك ِج ٘ٛ ِذ١ٓ فٟ ٘زث ثٌٕظجَ
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: انمادج انحادٌح وانعشزون 

 
٠ضٌٛٝ ثٌشة١ظ إدثسر ثٌّٕجلشجس فٟ ثٌّٛػٛػجس ثٌّؼشٚفز ػٍٝ ثٌذٚسر دقغخ صشص١ذٙج فٟ  -1

. ؽذٚي ثألػّجي
٠ؼـٟ ثٌشة١ظ ثٌىٍّز ٌـجٌذٙج دقغخ صشص١خ ٚسٚد٘ج ٠ِٛىٓ ٌٗ أْ ٠ؼـٟ ثألعذم١ز فٟ ثٌىالَ  -2

ٌألِجٔز ثٌف١ٕز أٚ ٌشة١ظ أٚ ِمشس ٌؾٕز ٌضمذ٠ُ صمش٠ش أٚ إ٠ؼجؿ ؽٛثٔخ ِٕٗ ، ٚصؼـٝ ثٌىٍّز 
. إٌٝ ثألِجٔز ثٌف١ٕز وٍّج ؿٍذش رٌه 

ٌشة١ظ ثٌّؾٍظ دجالصفجق ِغ أػؼجء ثٌّؾٍظ ، أْ ٠غٍك لجةّز ؿجٌذٟ ثٌىالَ إال فٟ فجٌز  -3
. ِّجسعز فك ثٌؾٛثح

. ٠ؼـٟ ثٌىالَ إٌٝ ِّغٍٟ ثٌؾٙجس ٌٍقؼٛس دظفز ِشثلخ ٚفك أفىجَ ٘زث ثٌٕظجَ -4
 

: انمادج انخانٍح وانعشزون 
 

٠قك ٌىً دٌٚز ػؼٛ إعجسر ٔمـز صضؼٍك دجٌٕظجَ ، ٠ٚذش ف١ٙج ثٌشة١ظ فٛسًث ٠ٚىْٛ لشثس ثٌشة١ظ 
. ٔجفزًث ِج ٌُ ٠ٕفؼٗ ثٌّؾٍظ دؤغٍذ١ز ثألػؼجء ثٌقجػش٠ٓ

 
: انمادج انخانخح وانعشزون 

 
ٌىً ػؼٛ أْ ٠مضشؿ سفغ ثٌؾٍغز أٚ صؤؽ١ً ثٌّٕجلشز فٟ ِٛػٛع ِـشٚؿ ػٍٝ ثٌذقظ أٚ  -1

. ٠ٚـشؿ ثٌشة١ظ ثاللضشثؿ ِذجششر ػٍٝ ثٌضظ٠ٛش. إغالق ثٌّٕجلشز ف١ٗ
: ٠ضذغ فٟ ثٌضظ٠ٛش ػٍٝ ثاللضشثفجس ثٌٛثسدر فٟ ثٌفمشر ثٌغجدمز ثٌضشص١خ ثٌضجٌٟ  -2

. سفغ ثٌؾٍغز - أ  
. صؤؽ١ً ثٌؾٍغز - ح 
. صؤؽ١ً ثٌّٕجلشز فٟ ثٌّٛػٛع ثٌّذقٛط - ػ 
. إغالق دجح ثٌّٕجلشز فٟ ثٌّٛػٛع ثٌّذقٛط - د  

 
: انمادج انزاتعح وانعشزون 

 
٠قك ٌٍذٚي ثألػؼجء ثلضشثؿ ِشجس٠غ لشثسثس ٚصٛط١جس ِٚشجس٠غ ِؼذٌز ٌٙج، ٌٚٙج فك  -1

. عقذٙج لذً أْ ٠ضُ ثٌضظ٠ٛش ػ١ٍٙج 
صمذَ ثٌّشجس٠غ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌفمشر ثٌغجدمز إٌٝ سة١ظ ثٌّؾٍظ ثٌزٞ ٠ىٍف ثإلدثسر  -2

. ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز دضٛص٠ؼٙج ػٍٝ ثألػؼجء فٟ أعشع ٚلش ِّىٓ
ال ٠ؾٛص ِٕجلشز ثٌّشجس٠غ ثٌّذ١ٕز فٟ ثٌفمشر ثألٌٚٝ أٚ ػشػٙج ػٍٝ ثٌضظ٠ٛش لذً صٛص٠ؼٙج  -3

. ػٍٝ ؽ١ّغ ثٌٛفٛد ِج ػذث ثاللضشثفجس ثٌّضؼٍمز دجٌظ١جغز ٚثإلؽشثءثس
ال ٠ؾٛص إػجدر ثٌٕظش فٟ ثاللضشثفجس ثٌضٟ عذك ثٌذش ف١ٙج فٟ ٔفظ ثٌذٚسر ِج ٌُ ٠مشس  -4

. ثٌّؾٍظ، دّٛثفمز عٍغٟ ثٌذٚي ثألػؼجء ، خالف رٌه
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: انمادج انخامظح وانعشزون 
 
٠ضخز ثٌّؾٍظ لشثسثصٗ ٚصٛط١جصٗ دؤغٍذ١ز عٍغٟ ثٌذٚي ثألػؼجء ثٌقجػش٠ٓ ػٍٝ أْ ال صمً ػٓ  -1

ثألغٍذ١ز ثٌّـٍمز ٌٍذٚي ثألػؼجء ٠ٚىضفٟ ٌٍذش فٟ ثٌّغجةً ثإلؽشثة١ز دؤغٍذ١ز ثألػؼجء 
. ثٌقجػش٠ٓ 

إرث ؽشٜ ثخضالف فٛي ؿذ١ؼز ثٌّغؤٌز ثٌّؼشٚػز ػٍٝ ثٌضظ٠ٛش فئْ ثٌّؾٍظ ٠ذش ف١ٙج  -2
. دجألغٍذ١ز ثٌّـٍمز ٌٍذٚي ثألػؼجء ثٌقجػش٠ٓ

 
: انمادج انظادطح وانعشزون 

 
. ٌىً دٌٚز ػؼٛ طٛس ٚثفذ  -1
. ال صؾٛص ثإلٔجدز فٟ ثٌضظ٠ٛش د١ٓ ثٌذٚي ثألػؼجء  -2
 

: انمادج انظاتعح وانعشزون 
 
. ٠ىْٛ ثٌضظ٠ٛش دشفغ ثأل٠ذٞ أٚ ٔذثء دجالعُ ٚفك ثٌضشص١خ ثٌٙؾجةٟ  -1
٠ؾشٜ ثٌضظ٠ٛش دجاللضشثع ثٌغشٞ دٕجء ػٍٝ ؿٍخ ثٌشة١ظ أٚ أفذ ثألػؼجء ٚدّٛثفمز أغٍذ١ز  -2

. ثٌذٚي ثألػؼجء ثٌقجػش٠ٓ
٠ذْٚ فٟ ِقؼش ثٌؾٍغز صظ٠ٛش وً ػؼٛ إرث وجْ ثٌضظ٠ٛش ػ١ٍٕج ، أِج إرث وجْ عش٠ج ، أٚ  -3

. دشفغ ثأل٠ذٞ ف١ىضفٟ دئدسثػ ٔض١ؾز ثٌضظ٠ٛش فٟ ثٌّقؼش 
ٌٍذٚي ثألػؼجء ؿٍخ صذ٠ٚٓ ِٛثلفٙج ٚصقفظجصٙج دؼذ ثالٔضٙجء ِٓ ثٌضظ٠ٛش ٠ٚغذش رٌه وضجدز  -4

. دّقؼش ثٌؾٍغز
ال ٠ؾٛص ِمجؿؼز ثٌضظ٠ٛش إرث أػٍٓ ثٌشة١ظ ػٓ دذةٗ ِج ٌُ ٠ضؼٍك رٌه دٕمـز ٔظجَ فٛي  -5

. ثٌضظ٠ٛش أٚ صؤؽ١ٍٗ ٚفمج ٌٕض ٘زٖ ثٌّجدر ٚثٌّجدر ثٌضج١ٌز ٌٙج 
 

: انمادج انخامنح وانعشزون 
 
ٌشة١ظ ثٌّؾٍظ دّغجػذر ثألِجٔز ثٌف١ٕز ، أْ ٠غؼٝ ٌٍضٛف١ك د١ٓ ٚؽٙجس ثٌٕظش ثٌّخضٍفز ٌٍذٚي  -1

ثألػؼجء فٛي ثٌمؼج٠ج ثٌّـشٚفز دغ١ز ثٌخشٚػ دقً ٌّششٚع لشثس لذً ثإلفجٌز ػٍٝ 
. ثٌضظ٠ٛش

ٌشة١ظ ثٌّؾٍظ أٚ أل٠ز دٌٚز ػؼٛ أْ صـٍخ صؤؽ١ً ثٌضظ٠ٛش ٌّذر ِقذدر ٠ؾشٜ خالٌٙج  -2
. ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌّذثٚالس فٛي ثٌمؼ١ز ثٌّؼشٚػز ػٍٝ ثٌضظ٠ٛش

 
: انمادج انتاطعح وانعشزون 

 
إرث ؿٍذش إفذٜ ثٌذٚي ثألػؼجء صؼذ٠ً ثلضشثؿ فئْ ثٌضظ٠ٛش ٠ضُ ػٍٝ ثٌضؼذ٠ً أٚال ، ٚإرث وجْ  -1

 ِٓ ف١ظ –ٕ٘جٌه أوغش ِٓ صؼذ٠ً فئْ ثٌضظ٠ٛش ٠ضُ ػٍٝ ثٌضؼذ٠ً ثٌزٞ ٠شٜ ثٌشة١ظ أٔٗ 
أوغش ثٌضؼذ٠الس دؼذث ػٓ ثاللضشثؿ ثألطٍٟ ٠ٚغشٞ ٘زث ثألعٍٛح ػٍٝ دجلٟ - ثٌّٛػٛع

ثٌضؼذ٠الس ٚفٟ فجٌز إلشثس صؼذ٠ً أٚ أوغش فئْ ثٌضظ٠ٛش ٠ؾشٜ دؼذ رٌه ػٍٝ ثاللضشثؿ 
. ثألطٍٟ ثٌّؼذي 
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صؼضذش ثاللضشثفجس ثٌؾذ٠ذر دّغجدز صؼذ٠ً ٌاللضشثفجس ثألط١ٍز إرث صؼّٕش إػجفز أٚ فزفًج أٚ  -2
. صغ١١شًث فٟ أفذ أؽضثء ثاللضشثؿ ثألطٍٟ 

. ال ٠ؤخز دجاللضشثؿ إرث صغجٚس ثألطٛثس دشؤٔٗ -3
 

: انمادج انخالحىن 
 
ٌشة١ظ ثٌّؾٍظ أْ ٠ذػٛ ػٕذ ثاللضؼجء ثٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز ٚثإلل١ّ١ٍز ٚثٌؾٙجس ثٌّضخظظز  -1

وّج ٌٗ أْ ٠ذػٛ . رثس ثال٘ضّجَ ثٌّّجعً ، ٌقؼٛس ؽٍغجس ِؼ١ٕز ٌٍّؾٍظ دظفز ِشثلخ
. أػؼجء ثٌٍؾجْ ثٌضٟ وجْ لذ شىٍٙج 

صذٍغ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّٕظّجس ٚثٌؾٙجس ٚثٌٍؾجْ ثٌضٟ صمشس فؼٛس٘ج دّٛػذ  -2
. ِٚىجْ ثؽضّجػجس ثٌّؾٍظ

صضٍمٝ ٘زٖ ثٌّٕظّجس ٚثٌؾٙجس ٚثٌٛعجةك ٚثٌضمجس٠ش ثٌّضؼٍمز دجٌّٛثػ١غ ثٌضٟ ٠شٜ ثٌّؾٍظ أٔٙج  -3
. ِضظٍز دؤٔشـضٙج 

 
: انمادج انحادٌح وانخالحىن 

 
. ٠ضٌٛٝ ثٌّؾٍظ صفغ١ش أفىجَ ٘زث ثٌٕظجَ دؤغٍذ١ز عٍغٟ ثألػؼجء 

 
: انمادج انخانٍح وانخالحىن 

 
. ٌىً دٌٚز ػؼٛ ثلضشثؿ صؼذ٠ً ٘زث ثٌٕظجَ  -1
ال ٠ؾٛص ثٌٕظش فٟ ؿٍخ ثٌضؼذ٠ً إال إرث أسعً ثاللضشثؿ ثٌخجص دجٌضؼذ٠ً إٌٝ ثإلدثسر ثٌؼجِز  -2

. ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز لذً أسدؼز أشٙش ، ٚػ١ٍٙج أْ صذٍغٗ فٛسًث إٌٝ ثٌذٚي ثألػؼجء 
ال ٠ؾٛص إفذثط صغ١١شثس أعجع١ز ػٍٝ ثلضشثؿ ثٌضؼذ٠ً ثٌّشجس إ١ٌٗ فٟ ثٌفمشر ثٌغجدمز إال إرث  -3

وجْ ٔض ٘زٖ ثٌضغ١١شثس لذ أسعً إٌٝ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز لذً أسدؼز أشٙش ِٓ 
. ٚػ١ٙج أْ صذٍغٗ فٛسًث إٌٝ ثٌذٚي ثألػؼجء. ثٔؼمجد ثٌّؾٍظ

. ٠ضُ ثٌضؼذ٠ً دمشثس ٠ضخزٖ ثٌّؾٍظ دّٛثفمز عٍغٟ ثٌذٚي ثألػؼجء  -4
 

: انمادج انخانخح وانخالحىن 
 

. ٠غشٞ ٘زث ثٌٕظجَ ثدضذثء ِٓ صجس٠خ ثٌّٛثفمز ػ١ٍٗ ِٓ لذً ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح
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انالئحح انذاخهٍح نهمكتة انتنفٍذي 
 )*(نمجهض وسراء انعذل انعزب 

ـــــــ 
 

: انمادج األونى 
 

ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ ٘ٛ ١٘تز ػجٍِز فٟ ٔـجق ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح ، صؼٕٟ دجٌّٙجَ 
. ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌٕظجَ ثألعجعٟ ٌٍّؾٍظ

 
: انمادج انخانٍح 

٠ضٌٛٝ ِٙجَ ثألِجٔز ثٌف١ٕز ٌٍّىضخ ثٌضٕف١زٞ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز دجألِجٔز ثٌؼجِز 
. ٌٍؾجِؼز
 

: انمادج انخانخح 
 
٠ضؤٌف ثٌّىضخ ِٓ عضز ٚصسثء ٌٍؼذي ثٌؼشح ٠ىْٛ ِٓ د١ُٕٙ ٚص٠ش ثٌؼذي فٟ دٌٚز ثٌّمش  -1

ٚٚص٠ش ثٌؼذي سة١ظ ِؾٍظ إدثسر ثٌّشوض ثٌؼشدٟ ٌٍذقٛط ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز ، ٠ٕٚضخخ 
. )**(ثألسدؼز ِٓ لذً ثٌّؾٍظ

صضٚد وً دٌٚز ػؼٛ ، ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز ، لذً ثٔؼمجد وً دٚسر ػجد٠ز ٌٍّىضخ  -2
دٛع١مز صضؼّٓ أعّجء أػؼجء ثٌٛفذ ثٌّشثفك ٌٍٛص٠ش لذً أعذٛع ػٍٝ ثأللً ِٓ صجس٠خ ثٔؼمجد 

. ثالؽضّجع
٠قضفظ  سة١ظ ٚأػؼجء ٚفذ وً دٌٚز دظفضُٙ ثٌضّغ١ٍ١ز ٚفك ثألعظ ثٌّٛػقز فٟ ثٌفمشثس  -3

ٚفٟ . ثٌغجدمز ِج ٌُ صذخً ثٌذٌٚز طجفذز ثٌشؤْ صغ١١شًث ػٍٝ ثٌظفز ثٌضّغ١ٍ١ز ٌٍٛفذ ثٌّّغً ٌٙج
. ٘زٖ ثٌقجٌز ٠ضٚد ثٌٛفذ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز دٛع١مز صضؼّٓ أعّجء ثٌٛفذ ثٌؾذ٠ذ

 
: انمادج انزاتعح 

 
٠ؼمذ ثٌّىضخ ثؽضّجػًج وً عضز أشٙش دذػٛر ِٓ سة١غٗ دّمش ؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز أٚ فٟ أ٠ز  -1

. دٌٚز ػشد١ز دٕجء ػٍٝ دػٛر ِٕٙج ِٚٛثفمز ثٌّؾٍظ
ٌىً دٌٚز ػؼٛ أْ صغضؼ١ف ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ فٟ أٞ ثؽضّجع ٠ؼمذ ٠ٚذش ثٌّؾٍظ فٟ دػٛثس  -2

. ثالعضؼجفز
صشجسن ثٌذٌٚز ثٌّؼ١فز فٟ أػّجي ثٌّىضخ إرث ٌُ صىٓ ػؼًٛث ف١ٗ دْٚ أْ ٠ىْٛ ٌٙج فك  -3

. ثٌضظ٠ٛش
صىْٛ ثؽضّجػجس ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ طق١قز دقؼٛس عالعز ِٓ أػؼجةٗ ٚصضخز ثٌمشثسثس  -4

. ٚثٌضٛط١جس دؤغٍذ١ز أػؼجةٗ ٚػٕذ ثٌضغجٚٞ صشؽـ ثٌؾٙز ثٌضٟ ٠ظٛس ف١ٙج سة١ظ ثٌّىضخ
 
 
 
 

                                                           

61921993

442177112001
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: انمادج انخامظح 
 
٠ٕؼمذ ثالؽضّجع ثألٚي ٌٍّىضخ ثٌضٕف١زٞ خالي ثٌشٙش ثٌغجدط ِٓ ثٔؼمجد ثٌذٚسر ٚثٌغجٟٔ لذً  -1

. ثٔؼمجد ثٌذٚسر دّٛػذ ٠قذدٖ سة١ظ ثٌّىضخ
صقذد ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز دجالصفجق ِغ سة١ظ ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ ٚدجٌضشجٚس ِغ ثٌذٚي  -2

. ثألػؼجء دذء ٚثٔضٙجء صجس٠خ ػمذ ثالؽضّجع ٚصخـشُ٘ دزٌه
 

: انمادج انظادطح 
 

٠ٛؽٗ سة١ظ ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ وضجح ثٌذػٛر إٌٝ ثٌذٚي ثألػؼجء ٌقؼٛس ثؽضّجػجس ثٌّىضخ 
. لذً شٙش ِٓ ثٔؼمجدٖ ػٍٝ ثأللً ٠ٚقذد ف١ٗ ِىجْ ٚصِجْ ثٔؼمجد ثالؽضّجع

 
: انمادج انظاتعح 

 
صؼذ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز ِششٚع ؽذٚي أػّجي ثؽضّجػجس ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ ٌٍّؾٍظ 

دجٌضشجٚس ِغ سة١ظ ثٌّىضخ ، ٠ٚؼُ ِششٚع ؽذٚي ثألػّجي ثالخضظجطجس ثٌّزوٛسر فٟ ثٌّجدر 
. ثٌخجِغز ِٓ ثٌٕظجَ ثألعجعٟ ٌٍّؾٍظ

 
: انمادج انخامنح 

 
ػٍٝ ثٌذٚي ثألػؼجء ثٌضٟ صشغخ فٟ إدسثػ ِٛػٛػجس فٟ ؽذٚي أػّجي ثٌّؾٍظ أْ صٛثفٝ  -1

دٙج ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز لذً صجس٠خ ػمذ ثٌذٚسر دؤسدؼز أشٙش ػٍٝ ثأللً ٌؼشػٙج 
. ػٍٝ ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ

. ٠مش ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ ِج ٠شثٖ ِٕجعذًج ِٓ ؽذٚي ثألػّجي فٟ ِغضًٙ ثٔؼمجد ثؽضّجػٗ -2
 

: انمادج انتاطعح 
٠ٕضٟٙ ثؽضّجع ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ دجٔضٙجء دقظ ثٌّٛػٛػجس ثٌّذسؽز ػٍٝ ؽذٚي أػّجٌٗ 

. ٌٍّٚىضخ أْ ٠مشس إسؽجء دقظ دؼغ ثٌّٛػٛػجس إٌٝ ثالؽضّجع ثٌضجٌٟ 
 

: انمادج انعاشزج 
 

. ٠ٕضخخ ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ سة١غج ٚٔجةذج ٌٗ ِٓ د١ٓ أػؼجةٗ فٟ أٚي ثؽضّجع ٌٗ ٌّذر عٕض١ٓ
 

: انمادج انحادٌح عشزج 
 
. ٠ؼٍٓ سة١ظ ثٌّىضخ ثفضضجؿ ٚثخضضجَ ٚإغالق دجح ثٌّٕجلشز أفىجَ ٘زٖ ثٌالةقز -1
٠شضشن سة١ظ ثٌّىضخ فٟ ثٌّذثٚالس ٚثٌضظ٠ٛش دجعُ ثٌذٌٚز ثٌضٟ ٠ّغٍٙج ِج ٌُ ٠فٛع فٟ رٌه  -2

. أفذ أػؼجء ٚفذ دالدٖ 
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: انمادج انخانٍح عشزج 
 

: صضٌٛٝ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّٙجَ ثٌضج١ٌز 
إػذثد ثٌضمش٠ش ثٌغٕٛٞ ػٓ ثألٔشـز ثٌضٟ لجِش دٙج ػٍٝ طؼ١ذ ثٌذشثِؼ ٚثإلؽشثءثس ثٌضٕف١ز٠ز  -1

. ٚثٌٍؾجْ ٚثٌخـؾ ثٌّضظٍز دؤ٘ذثف ثٌّؾٍظ ِٚمشسثصٗ
ثٌضقؼ١ش ثٌفٕٟ ٚثإلدثسٞ الٔؼمجد ثؽضّجػجس ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ ٚإػذثد ِششٚػجس ؽذٚي أػّجي  -2

. صٍه ثالؽضّجػجس ٚص١ٙتز ِج صمضؼ١ٗ ِٓ ِغضٍضِجس
. ص١ٙتز أٚسثق ثٌؼًّ ثٌّضؼٍمز دجٌّٛػٛػجس ثٌّذسؽز ػٍٝ ؽذٚي ثألػّجي -3
إػذثد ِشجس٠غ ِٛثصٔجس ثٌّؾٍظ ٌٚؾجٔٗ ٚطٕجد٠ك ثٌّؤعغجس ثٌضجدؼز ٌٗ ٚدجألخض ثٌّشوض  -4

ثٌؼشدٟ ٌٍذقٛط ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز ٚثٌخـؾ ثٌذٚس٠ز ٚرثس ثألؽً ثٌضٟ عذك ثػضّجد٘ج أٚ ثٌضٟ 
. ٟ٘ ل١ذ ثإلػذثد

ثإلششثف ػٍٝ ثألِٛس ثٌضٕظ١ّ١ز ٚثإلؽشثة١ز ثٌّضؼٍمز دؼّجْ فغٓ ع١ش ثٌؼًّ فٟ ثؽضّجػجس  -5
. ثٌّىضخ

. صٕف١ز ِٚضجدؼز لشثسثس ثٌّىضخ ٚصٛط١جصٗ ِج ٌُ صٕض ٘زٖ ثٌمشثسثس ػٍٝ غ١ش رٌه -6
 

: انمادج انخانخح عشزج 
 

ٌشة١ظ ثٌّىضخ أْ ٠شىً فٟ ِغضًٙ وً ثؽضّجع، ٌؾجٔج صقؼ١ش٠ز ٠ؼٙذ إ١ٌٙج دسثعز 
. ِٛػٛػجس ِذسؽز فٟ ؽذٚي ثألػّجي ٚصؼذ صمجس٠شًث دؤػّجٌٙج

 
: انمادج انزاتعح عشزج 

 
٠ضٌٛٝ ثٌشة١ظ إدثسر ثٌّٕجلشجس فٟ ثٌّٛػٛػجس ثٌّؼشٚػز ػٍٝ ثالؽضّجع دقغخ صشص١ذٙج فٟ  -1

. ؽذٚي ثألػّجي
٠ؼـٟ ثٌشة١ظ ثٌىٍّز ٌـجٌذٙج دقغخ صشص١خ ٚسٚد٘ج ٠ّٚىٓ ٌٗ أْ ٠ؼـٟ ثألعذم١ز فٟ ثٌىالَ  -2

ٌألِجٔز ثٌف١ٕز أٚ ٌشة١ظ أٚ ِمشس ٌؾٕز ٌضمذ٠ُ صمش٠ش أٚ إ٠ؼجؿ ؽٛثٔخ ِٕٗ ، ٚصؼـٝ ثٌىٍّز 
. إٌٝ ثألِجٔز ثٌف١ٕز وٍّج ؿٍذش رٌه

ٌشة١ظ ثٌّىضخ ، دجالصفجق ِغ ثألػؼجء ، أْ ٠غٍك لجةّز ؿجٌذٟ ثٌىالَ إال فٟ فجٌز ِّجسعز  -3
. فك ثٌؾٛثح

 
: انمادج انخامظح عشزج 

 
٠قك ٌىً دٌٚز ػؼٛ إعجسر ٔمـز صضؼٍك دجٌالةقز ، ٠ٚذش ف١ٙج ثٌشة١ظ فٛسًث ٠ٚىْٛ لشثس 

. ثٌشة١ظ ٔجفزًث ِج ٌُ ٠ٕمؼٗ ثٌّىضخ دؤغٍذ١ز عالعز ِٓ أػؼجةٗ
 

: انمادج انظادطح عشزج 
 
ٌىً ػؼٛ أْ ٠مضشؿ سفغ ثٌؾٍغز أٚ صؤؽ١ً ثٌّٕجلشز فٟ ِٛػٛع ِـشٚؿ ػٍٝ ثٌذقظ أٚ  -1

. ٠ٚـشؿ ثٌشة١ظ ثاللضشثؿ ِذجششر ػٍٝ ثٌضظ٠ٛش. إغالق ثٌّٕجلشز ف١ٗ
: ٠ضذغ فٟ ثٌضظ٠ٛش ػٍٝ ثاللضشثفجس ثٌٛثسدر فٟ ثٌفمشر ثٌغجدمز ثٌضشص١خ ثٌضجٌٟ  -2

. سفغ ثٌؾٍغز - أ 
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. صؤؽ١ً ثٌؾٍغز - ح
. صؤؽ١ً ثٌّٕجلشز فٟ ثٌّٛػٛع ثٌّذقٛط- ػ 
. إغالق دجح ثٌّٕجلشز فٟ ثٌّٛػٛع ثٌّذقٛط- د 

 
: انمادج انظاتعح عشزج 

 
٠قك ٌىً ػؼٛ فٟ ثٌّىضخ ثلضشثؿ فٟ ثٌّىضخ ثلضشثؿ ِشجس٠غ لشثسثس ٚصٛط١جس ِٚشجس٠غ  -1

. ِؼذٌز ٌٙج ، ٌٚٗ فك عقذٙج لذً أْ ٠ضُ ثٌضظ٠ٛش ػ١ٍٙج
. صمذَ ثٌّشجس٠غ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌفمشر ثٌغجدمز إٌٝ سة١ظ ثٌّىضخ أعٕجء ثٌؾٍغجس -2
ال ٠ؾٛص إػجدر ثٌٕظش فٟ ثاللضشثفجس ثٌضٟ عذك ثٌذش ف١ٙج فٟ ٔفظ ثالؽضّجع ِج ٌُ ٠مشس  -3

. ثٌّىضخ دّٛثفمز عالعز ِٓ أػؼجةٗ ، خالف رٌه
 

: انمادج انخامنح عشزج 
 

. ٠ضٌٛٝ ثٌّىضخ صفغ١ش أفىجَ ٘زٖ ثٌالةقز دؤغٍذ١ز عالعز ِٓ أػؼجةٗ 
 

: انمادج انتاطعح عشزج 
 
. ٌىً دٌٚز ػؼٛ ثلضشثؿ صؼذ٠ً ٘زٖ ثٌالةقز  -1
. ٠ضُ ثٌضؼذ٠ً دمشثس ٠ضخزٖ ثٌّىضخ دّٛثفمز عالعز ِٓ أػؼجةٗ  -2
 

: انمادج انعشزون 
 

. صغشٞ ٘زٖ ثٌالةقز ثدضذثء ِٓ صجس٠خ ثٌّٛثفمز ػ١ٍٙج ِٓ لذً ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ ٌٍّؾٍظ
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اننظاو األطاطً 
 )*(نهحظاب انخاص نمجهض وسراء انعذل انعزب 

ـــــــ 
انثاب األول 
األهـذاف 

 
: انمادج األونى 

 
٠ٕشب ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح فغجدج خجطج ٠غّٝ ثٌقغجح ثٌخجص ٌّؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي 

. ثٌؼشح
 

: انمادج انخانٍح 
 
٠ٙذف ثٌقغجح إٌٝ ص٠ًّٛ ٚدػُ ثٌّششٚػجس ٚثٌذشثِؼ ٚثألٔشـز ثٌضٟ ٠مشس٘ج ِؾٍظ - أ 

. ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح
: ٠ؼـٍغ ثٌقغجح دجٌّٙجَ ثٌضج١ٌز- ح

. صم٠ٛز ٚصؼ١ّك ثٌضؼجْٚ ثٌؼشدٟ فٟ ثٌّؾجالس ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز- 
ص١ّٕز صذجدي ثٌخذشثء ٚثٌٍمجءثس ٚصؤ١ً٘ ثألؿش ثٌمؼجة١ز ٚوفجٌز صخظظٙج دّج ٠قمك لذسصٙج - 

. ػٍٝ ِٛثوذز ثٌضـٛس
. دػُ ِٚضجدؼز ثٌؾٙذ ثٌّشضشن ٌضٛف١ذ ثٌضشش٠ؼجس ثٌؼشد١ز ٚفك أفىجَ ثٌشش٠ؼز ثإلعال١ِز- 
ثٌؼًّ ػٍٝ صـ٠ٛش ثألٔظّز ثٌمؼجة١ز ٚصٛف١ذ٘ج ٚثٌّٙٓ ثٌمج١ٔٛٔز ٚصقغ١ٓ أعٍٛح ثٌؼًّ - 

. دجٌّقجوُ ٚإؽشثء ثألدقجط ثٌّمجسٔز دشؤٔٙج
دػُ ٚإؽشثء ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ثٌّضخظض فٟ ِؾجي ثٌشش٠ؼز ٚثٌمجْٔٛ ٚثإلعٙجَ فٟ - 

. ثٌخـٛثس ثٌخجطز دضٛف١ذ ثٌضشش٠ؼجس ثٌؼشد١ز
 

: انمادج انخانخح 
 

. ٠قىُ ػًّ ثٌقغجح ثٌخجص ٔظجَ ٌٚٛثةـ ٠ؼضّذ٘ج ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح
 

انثاب انخانً 
مجهض إدارج انحظاب 

: انمادج انزاتعح 
 

. ٠ىْٛ ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ ٌّؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح ٘ٛ ِؾٍظ إدثسر ثٌقغجح ثٌخجص ٌٍّؾٍظ
: انمادج انخامظح 

 
صؼمذ ثؽضّجػجس ِؾٍظ إدثسر ثٌقغجح دّمش ثٔؼمجد ثٌّىضخ ثٌضٕف١زٞ أٚ فٟ أ٠ز دٌٚز ػشد١ز 

. صغضؼ١فٗ
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2241993



 17 

www.arablegalnet.org  

: انمادج انظادطح 
 

. ٠ؼمذ ِؾٍظ إدثسر ثٌقغجح ثؽضّجػج وً عضز أشٙش دذػٛر ِٓ سة١غٗ
 

: انمادج انظاتعح 
 

٠ىْٛ ثٔؼمجد ِؾٍظ إدثسر ثٌقغجح طق١قج دقؼٛس عالعز ِٓ أػؼجةٗ ٚصظذس ثٌمشثسثس 
. ٚثٌضٛط١جس دؤغٍذ١ز أػؼجةٗ

 
: انمادج انخامنح 

 
: ٠خضض ٍِظ إدثسر ثٌقغجح دجصخجر ثإلؽشثءثس ثٌالصِز ٌم١جَ ثٌقغجح دّٙجِٗ ٚػٍٝ ثألخض -1

. ٚػغ خـؾ ػًّ ثٌقغجح ٚثٌمٛثػذ ثٌالصِز ٌضٕف١ز٘ج - أ  
إلشثس ِششٚع ثٌّٛثصٔز ثٌغ٠ٕٛز ٌٍقغجح لذً ػشػٗ ػٍٝ ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح - ح 

. الػضّجدٖ 
. ٚػغ ثٌٍٛثةـ ٚثألٔظّز ثٌّقجعذ١ز ٚثإلدثس٠ز صـٍذٙج ؿذ١ؼز ػًّ ثٌقغجح- ػ 
صقذ٠ذ أ٠ٌٛٚجس ٚؿشق صٕف١ز ثٌّششٚػجس ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز ثٌضٟ ٠مش٘ج ِؾٍظ ٚصسثء - د 

. ثٌؼذي ثٌؼشح
. صؼ١١ٓ ثٌخذشثء ٌفضشثس ِؤلضز إلػذثد ثٌذسثعجس ٚصقذ٠ذ ِىجفآصُٙ - ٘ـ
صؼ١١ٓ ثٌّٛظف١ٓ ثٌّق١١ٍٓ ألغشثع ثٌقغجح أٚ ألغشثع صٕف١ز ثٌّششٚػجس ثٌمج١ٔٛٔز -  ٚ 

. ٚثٌمؼجة١ز ٚصقذ٠ذ سٚثصذُٙ
. صمذ٠ُ صمش٠ش عٕٛٞ ػٓ ٔشجؽ ثٌقغجح ٌّؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح- ص 
.  أ٠ز ِٙجَ أخشٜ ٠مشس٘ج ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح- ؿ 

٠ؾٛص دمشثس ِٓ ِؾٍظ إدثسر ثٌقغجح ثٌخجص أْ ٠ٕمً ِج صثد ػٓ ثالػضّجد ثٌّخظض  -2
. ٌّششٚع ِٓ ثٌّشجس٠غ ثٌّؼضّذر إٌٝ ِششٚع أخش ٌضغـ١ز ِج لذ ٠قضجػ إ١ٌٗ ثػضّجدٖ ثٌّجٌٟ

 
: انمادج انتاطعح 

 
صىْٛ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز فٟ ثٌؾجِؼز ثٌؼشد١ز ٟ٘ ثألِجٔز ثٌف١ٕز ٚثٌضٕف١ز٠ز ٌٍقغجح 

. ثٌخجص إػجفز ٌّٙجِٙج ثألط١ٍز
 
 

انثاب انخانج 
مانٍح انحظاب 

 
: انمادج انعاشزج 

 
. ٠ىْٛ ٌٍقغجح ثٌخجص ِٛثصٔز ِغضمٍز ٠ؼضّذ٘ج ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح

 
 
 



 18 

www.arablegalnet.org  

: انمادج انحادٌح عشزج 
 

: ٠ضُ ص٠ًّٛ ثٌقغجح ثٌخجص ٌٍّؾٍظ ِٓ 
. (1)ِغجّ٘ز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز فغخ ٔغخ أٔظذضٙج فٟ ؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز -1
. ػٛثةذ ثالعضغّجس ٌٙزث ثٌقغجح -2
. ثٌٙذجس ٚثٌضذشػجس ثٌضٟ ٠مشس٘ج ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح -3
 

: انمادج انخانٍح عشزج 
 

. صٛدع أِٛثي ثٌقغجح ثٌخجص فٟ ثٌّظشف ثٌزٞ ٠ؼضّذٖ ِؾٍظ إدثسر ثٌقغجح
 
 

انثاب انزاتع 
اإلجزاءاخ انمحاطثٍح 

 
: انمادج انخانخح عشزج 

 
٠ؼضذش ثػضّجد ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح ٌٍّششٚػجس ٚثٌذشثِؼ ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز ِٛثفمز 

. ِٕٗ ػٍٝ ثعضخذثَ أِٛثي ثٌقغجح فٟ صٕف١ز صٍه ثٌّششٚػجس 
 

: انمادج انزاتعح عشزج 
 

صذ١ٓ ثٌالةقز ثٌّج١ٌز ٌٍقغجح ثٌخجص دذث٠ز ٚٔٙج٠ز ثٌغٕز ثٌّج١ٌز ٚو١ف١ز ثٌظشف ِٚٓ ٌٗ فك 
. ثٌضٛل١غ ػٍٝ ػ١ٍّجس ثٌظشف ٚو١ف١ز ِشثؽؼز فغجدجس ثٌظٕذٚق ع٠ٕٛج

 
: انمادج انخامظح عشزج 

 
٠ضُ ثٌظشف فٟ فذٚد ثالػضّجدثس ثٌّمشسر ٌىً ِششٚع ٚال ٠ؾٛص صؾجٚص صٍه ثالػضّجدثس إال 

. دمشثس ِٓ ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح
 
 

: انمادج انظادطح عشزج 
 

. صشثؽغ فغجدجس ثٌقغجح ثٌخجص ِٓ لذً ث١ٌٙتز ثٌؼ١ٍج ٌٍشلجدز ثٌّج١ٌز ٌؾجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز
 

: انمادج انظاتعح عشزج 
 

. ٠ىْٛ صفغ١ش أفىجَ ٘زث ثٌٕظجَ ِٓ عٍـز ِؾٍظ إدثسر ثٌقغجح ثٌخجص
 
 

                                                           
1
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: انمادج انخامنح عشزج 
 

. ٠ضُ صؼذ٠ً أفىجَ ٘زث ثٌٕظجَ دمشثس ِٓ ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح
 

: انمادج انتاطعح عشزج 
 

. ف١ّج ٌُ ٠شد دٗ ٔض فٟ ٘زث ثٌٕظجَ ٠شؽغ دشؤٔٗ إٌٝ ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح
 

: انمادج انعشزون 
 

. ٠ؼًّ دٙزث ثٌٕظجَ ِٓ صجس٠خ إلشثسٖ ِٓ ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح
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انالئحح انتنفٍذٌح انمانٍح 
نهحظاب انخاص نمجهض وسراء انعذل انعزب 

ــــــ 
 

ِغ ِشثػجر أفىجَ ثٌّجدر ثٌغجٌغز ِٓ ثٌٕظجَ ثألعجعٟ ٌٍقغجح ثٌخجص ٌٍّؾٍظ ثٌزٞ ألشٖ ِؾٍظ 
صٕظُ ثٌشتْٛ ثٌّج١ٌز ٌٍقغجح ثٌخجص ٚفمج ٌٍمٛثػذ  (8د/ 158)ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح دمشثسٖ سلُ 

/ 180)ٚثإلؽشثءثس ثٌّذ١ٕز فٟ ٘زٖ ثٌالةقز ثٌضٟ ألش٘ج ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح دمشثسٖ سلُ 
 (. 9د
 

انثاب األول 
تعارٌف وأحكاو أطاطٍح 

 
ثٌالةقز ثٌضٕف١ز٠ز ثٌّج١ٌز ٌٍقغجح ثٌخجص ٌّؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي  ) صغّٝ ٘زٖ ثٌالةقز ( :1)انمادج 

ٚصغشٜ أفىجِٙج ػٍٝ وجفز ثٌمٛثػذ ثٌّٕظّز ٌؼًّ ثٌقغجح ثٌخجص ٚؽ١ّغ  (ثٌؼشح
. ثٌشتْٛ ثٌّج١ٌز ثٌخجطز

 
انثاب انخانً 

انحظاب انخاص 
 

 ٠قذد ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح ثٌّششٚػجس ٚثٌذشثِؼ ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز ثٌضٟ ( :2)انمادج 
صّٛي ِٓ ثٌقغجح ثٌخجص و١ٍج أٚ ؽضة١ج ٠ٚؼضذش ثػضّجد ثٌّؾٍظ ٌضٍه ثٌّششٚػجس 

. ِٛثفمز ػٍٝ ثٌظشف فٟ فذٚد ثٌّٛثصٔز ثٌغ٠ٕٛز ٌٍقغجح ثٌخجص
 

 (أرْٚ طشف ٚش١ىجس) ٠ضُ عقخ ثألِٛثي ِٓ ثٌقغجح ثٌخجص دّٛؽخ ِغضٕذثس ( :3)انمادج 
٠ٚؾٛص فٟ ثٌقجالس ثٌّغضؼؾٍز أْ ٠ضُ ثٌغقخ ٔمذًث ػٍٝ أْ ال ٠ضؾجٚص ثٌّذٍغ 

. ثٌّغقٛح ِجةز ٚخّغ١ٓ دٚالس ِٓ دٕذ ثٌّظشٚفجس ثٌٕغش٠ز ٌىً ِشر 
 

 ٠فٛع ِؾٍظ إدثسر ثٌقغجح ثٌخجص ِٓ ٌُٙ فك ثٌضظشف ِٓ أِٛثي ثٌقغجح ( :4)انمادج 
. ثٌخجص ٚثٌضٛل١غ ػٍٝ ثٌّغضٕذثس ثٌّج١ٌز

 
 ٠ضُ ثٌظشف فٟ فذٚد ثالػضّجدثس ثٌّمشسر ٌىً ِششٚع ٚال ٠ؾٛص صؾجٚص صٍه ( :5)انمادج 

. ثالػضّجدثس إال دمشثس ِٓ ِؾٍظ ثٌٛصسثء 
 

.  ال ٠ؾٛص ثٌغقخ ػٍٝ ثٌّىشٛف ِٓ ثٌذٕٛن دْٚ صٛفش سط١ذ ٔمذٞ فٟ ثٌقغجح( :6)انمادج 
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انثاب انخانج 
اإلجزاءاخ انمحاطثٍح 

 
 صمَٛ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثإلدثس٠ز ٚثٌّج١ٌز دضى١ٍف أفذ ِٛظف١ٙج ٌّغه ثٌغؾالس ( :7)انمادج 

ٚثٌذفجصش ثٌضٟ صىفً ػذؾ ثٌؼ١ٍّجس ثٌّج١ٌز ٚفغجدجصٗ ؿذمج ٌّج ٠مشسٖ ِؾٍظ ثإلدثسر 
٠ٚضٌٛٝ وزٌه صغؾ١ً وجفز صٍه ثٌؼ١ٍّجس ٚففظ وجفز ِغضٕذثس ثٌمذغ ٚثٌظشف ػٍٝ 

أْ ٠ىْٛ ٌٗ فك ثٌضٛل١غ ثٌغجٟٔ ػٍٝ ؽ١ّغ ثٌؼ١ٍّجس ثٌّج١ٌز ثٌّضؼٍمز دجٌقغجح 
. ثٌخجص

 
صؼذ أٚثِش ثٌذفغ ٚثٌش١ىجس دجعُ ثٌّغضف١ذ ٚال صغقخ إال دؼذ ثعض١فجء ؽ١ّغ ثٌّغضٕذثس ( : 8)انمادج 

 .ثٌضٟ صؤ٠ذ ٚصغذش طقز ٚعالِز ثٌّذفٛػجس
 

 صقشس ِغضٕذثس ثٌظشف ِٓ لذً ثٌمجةُ دجٌشتْٛ ثٌّج١ٌز ٌٍقغجح ثٌخجص ٚصشفك دٙج ( :9)انمادج 
ثٌّغضٕذثس ثٌّؤ٠ذر دّؼشفز ِٓ ٌٗ فك ثٌضٛل١غ ثٌغجٟٔ ٚصؼضّذ ِّٓ ٌٗ فك ثٌضٛل١غ 

. ثألٚي
 

 ٠شثػٝ ػٕذ صقش٠ش ِغضٕذثس ثٌظشف ػشٚسر إػـجء وً ِغضٕذ سلُ ِغٍغً ٚأْ ( :10)انمادج 
٠ضُ ثٌضٛل١غ ػٍٝ ثٌّغضٕذثس ِٓ ثٌمجةُ دجٌشتْٛ ثٌّج١ٌز فٟ ثٌقغجح ثٌخجص ِٚٓ ٌٗ 

. عٍـز ثٌظشف
 
 

انثاب انزاتع 
االطتخمار وتنمٍح انمىارد 

 
:  ٠ؼغ ِؾٍظ إدثسر ثٌقغجح ثٌخجص ع١جعز ثعضغّجس أِٛثٌٗ ِشثػ١ج ِج ٠ٍٟ ( :11)انمادج 

 دجٌّجةز ِٓ 10أْ ال صض٠ذ ٔغذز ثٌغ١ٌٛز ثٌٕمذ٠ز فٟ ثٌقغجح ثٌؾجسٞ ػٍٝ  -1
. أِٛثي ثٌقغجح ثٌخجص

ٌّؾٍظ ثإلدثسر أْ ٠غضغّش ؽضءًث ِٓ أِٛثي ثٌقغجح ثٌخجص فٟ ثٌّشجس٠غ ثٌضٟ  -2
. ٠شث٘ج ِٕجعذز

 
 

انثاب انخامض 
انمىاسنح وانحظاتاخ انختامٍح 

 
.  صشثؽغ فغجدجس ثٌقغجح ثٌخجص دّؼشفز ث١ٌٙتز ثٌؼ١ٍج ٌٍشلجدز ثٌؼجِز( :12)انمادج 
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انثاب انظادص 
أحكاو عامح 

 
 

.  ٠ىْٛ صفغ١ش ٘زٖ ثٌالةقز ِٓ طالف١جس ِؾٍظ إدثسر ثٌقغجح ثٌخجص( :13)انمادج 
 
 

.  ٠ضُ صؼذ٠ً أفىجَ ٘زٖ ثٌالةقز دمشثس ِٓ ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح( :14)انمادج 
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األحكاو  انتنظٍمٍح  نهمزكش  انعزتً  
 )*(نهثحىث  انقانىنٍح و انقضائٍح 

 
: انمادج األونى 

 
٠ؼضذش ثٌّشوض ثٌؼشدٟ ٌٍذقٛط ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز ؽٙجصًث ِضخظظج ٠ؼًّ صقش إششثف -  1

. ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح، ٠ٚىْٛ ِمشٖ ِذ٠ٕز د١شٚس ػجطّز ثٌؾّٙٛس٠ز ثٌٍذٕج١ٔز
٠غجُ٘ ثٌّشوض، فٟ إؿجس ثٌّٙجَ ثٌّغٕذر إ١ٌٗ دّمضؼٝ ٘زٖ ثألفىجَ فٟ صقم١ك أغشثع - 2

ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح، ٚإؽشثء ثٌذقٛط ٚثٌذسثعجس ٚص١ٙتز ثٌٕظُ ٚثٌّششٚػجس 
ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز ثٌضٟ صقضجػ إ١ٌٙج ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ٚرٌه دٙذف ثالعضٙذثء دٙج فٟ ِؾجالس 

. ثٌضشش٠غ ٚثٌمؼجء 
 

: انمادج انخانٍح 
 

: ٠ٙذف ثٌّشوض إٌٝ صقم١ك ِج ٌٟ 
. صٛع١ك ٚص١ّٕز ثٌضؼجْٚ د١ٓ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ثألػؼجء فٟ ثٌّؾجالس ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز- 1
دػُ ٚإؽشثء ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ثٌّضخظض فٟ ِؾجي ثٌشش٠ؼز ٚثٌمجْٔٛ ٚثإلعٙجَ فٟ ثٌخـٛثس - 2

. ثٌخجطز دضٛف١ذ ثٌضشش٠ؼجس ثٌؼشد١ز
دسثعز ثألٔظّز ثٌمؼجة١ز ٚإؽشثء ثألدقجط ثٌّمجسٔز دشؤٔٙج دٙذف صقذ٠ظ ثٌٕظُ ثٌمؼجة١ز - 3

. ثٌؼشد١ز ٚصـ٠ٛش٘ج ٚصٛف١ذ٘ج
 

: انمادج انخانخح 
 

: فٟ عذ١ً صقم١ك ثأل٘ذثف ثٌّشجس إ١ٌٙج فٟ ثٌّجدر ثٌغج١ٔز ٠ضٌٛٝ ثٌّشوض ثٌّٙجَ ثٌضج١ٌز
ؽّغ ٚصق١ًٍ ٚٔشش ثٌضشش٠ؼجس ثٌّـذمز فٟ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ٚصظ١ٕفٙج ٚٚػغ ثٌفٙجسط ٌٙج، - 1

ٌضىْٛ ِشؽؼج ٌٍذجفغ١ٓ ِٚجدر ٌٍذسثعز ٚثٌذقظ ثٌّمجسْ ٚعذ١ال إٌٝ صقم١ك ثٌٛفذر ثٌضشش٠ؼ١ز 
ثٌؼشد١ز، ٚوزٌه ثٌؼٕج٠ز دجإلفظجة١جس ثٌمؼجة١ز ٚصق١ٍٍٙج ٚٔشش٘ج، إعٙجِج فٟ صـ٠ٛش ثٌغ١جعز 

. ثٌؼذ١ٌز ثٌؼشد١ز
صمذ٠ُ ثٌّؼٛٔز ثٌؼ١ٍّز ٌّٓ ٠ـٍذٙج ِٓ ثٌذٚي ثألػؼجء ، ٚدظفز خجطز فٟ ِؾجي إػذثد - 2

ثٌمؼجر ٚػٕجطش ثٌّٙٓ ثٌمج١ٔٛٔز ٚصذس٠ذُٙ، ٚإؽشثء ثٌذسثعجس ٚثألدقجط ث١ٌّذث١ٔز ثٌّضؼٍمز 
. دغ١ش أؽٙضر ثٌؼذي ٚثٌمجْٔٛ ٚوزث فٟ ِؾجي صى٠ٛٓ ثالخضظجط١١ٓ فٟ ط١جغز ثٌضشش٠غ

ثإلعٙجَ فٟ صٛف١ذ ثٌّظـٍقجس ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز ٚثٌؼذ١ٌز ثٌّغضؼٍّز فٟ ثٌٛؿٓ ثٌؼشدٟ - 3
ٚثالعضٙذثء فٟ ٘زث ثٌّؾجي دّج صؼّٕضٗ وضخ ثٌفمٗ ثإلعالِٟ ِٓ ِظـٍقجس ٚثٌؼًّ ػٍٝ 

. إف١جةٙج
صٕظ١ُ ثٌّؤصّشثس ٚثالؽضّجػجس ثٌؼ١ٍّز ٚثٌقٍمجس ثٌذسثع١ز ٚثٌٕذٚثس دغشع صؼ١ّك ثٌّؼشفز - 4

. ثٌمؼجة١ز ٚثٌمج١ٔٛٔز
ثٌم١جَ دّّٙز فٍمز ثالصظجي د١ٓ ثٌّشثوض ٚثٌّؼج٘ذ ثٌٛؿ١ٕز ثٌمجةّز فٟ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ثٌّؼ١ٕز - 5

دشتْٛ ثٌضشش٠غ ٚثٌمؼجء ٚثٌمجْٔٛ، ٚرٌه ف١ّج ٠ضؼٍك دّٕج٘ؼ ثٌضى٠ٛٓ ٚؿشق ثٌضذس٠خ ٚصذجدي 

                                                           
(*)

 19910

2841994
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ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌٛعجةك ٚثٌض٠جسثس ف١ّج د١ٕٙج ، ٚػمذ ثٌٍمجءثس ثٌذٚس٠ز د١ٓ ثٌّغت١ٌٛٓ ػٓ ٘زٖ 
. ثٌشتْٛ فٟ صٍه ثٌذٚي

. ص١ّٕز ػاللجس ثٌضؼجْٚ ِغ ِشثوض ثٌذقٛط ثٌمج١ٔٛٔز ثٌؼشد١ز ٚثألؽٕذ١ز- 6
 

: انمادج انزاتعح 
 
٠ىْٛ ٌٍّشوض ِؾٍظ إدثسر ٠خضض دجٌؼًّ فٟ إؿجس ثٌغ١جعز ثٌؼجِز ثٌّٛػٛػز ِٓ لذً - 1

ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح، ٌضقم١ك أ٘ذثف ثٌّشوض ٚثٌٕٙٛع دّٙجِٗ، وّج ٠مَٛ دضخـ١ؾ 
دشثِؼ ػٍّٗ ٚثإلششثف ػٍٝ صٕف١ز٘ج، ٚإطذثس ثٌضٛط١جس ثٌضٟ صىفً ثٌضقم١ك ثألِغً أل٘ذثف 

. ثٌّشوض ٚثٌغشع ِٓ إٔشجةٗ
: ٠ضىْٛ ِؾٍظ ثإلدثسر ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ - 2

. ٚص٠ش ثٌؼذي دجٌؾّٙٛس٠ز ثٌٍذٕج١ٔز دجػضذجس٘ج ثٌذٍذ ثٌّؼ١ف سة١غج- أ  
. سة١ظ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز ِغتٛي ثألِجٔز ثٌف١ٕز ٌٍّؾٍظ ػؼٛث- ح 
. سة١ظ ثٌّشوض ػؼًٛث ِمشسًث - ػ 
عضز أػؼجء ٠ؼ١ُٕٙ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح ٌّذر أسدغ عٕٛثس دجٌضٕجٚح د١ٓ ثٌذٚي - د 

ثألػؼجء، ػٍٝ أْ صخضجس ثٌذٚي ِششق١ٙج ِٓ د١ٓ وذجس سؽجي ثٌمجْٔٛ ٚثٌمؼجء 
. ٚأعجصزر ثٌؾجِؼجس ثٌزٞ ٠ضّضؼْٛ دخذشر ػج١ٌز ٚإؿالع ٚثعغ فٟ ثٌشش٠ؼز أٚ ثٌمجْٔٛ
٠ٚؾشٜ ثعضذذثي ٔظف ثألػؼجء ِشر وً عٕض١ٓ ، ٠ٚضُ ٘زث ثالعضذذثي ػٓ ؿش٠ك 

. ثٌمشػز فٟ ثٌفضشر ثألٌٚٝ
٠ؼمذ ثٌّؾٍظ دٚسر ػجد٠ز فٟ ثٌغٕز ٠ٚقذد ثٌٕظجَ ثٌذثخٍٟ ٌٍّشوض إؽشثءثس ثٔؼمجد ثٌّؾٍظ - 3

. ِٚذثٚالصٗ
 

: انمادج انخامظح 
 

. ٠قذد ِؾٍظ ثإلدثسر ث١ٌٙىً ثٌضٕظ١ّٟ ٌٍّشوض 
 

: انمادج انظادطح 
 

. ٠ىْٛ سة١ظ ثٌّشوض ِٚٛظفٖٛ ثٌف١ْٕٛ ِٓ ِٛظفٟ ثألِجٔز ثٌؼجِز ٌؾجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز
٠ضُ صى١ٍف ثٌخذشثء ٚفمج ٌمشثسثس ِؾٍظ إدثسر ثٌّشوض ٚصؼشع ػٍٝ ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي 

. ثٌؼشح إللشثس٘ج
 

: انمادج انظاتعح 
 

٠ؼغ ِؾٍظ ثإلدثسر ٔظجِج دثخ١ٍج ٌٍؼًّ فٟ ثٌّشوض ٠ضؼّٓ ثٌضفظ١الس ثٌضٝ صىفً ل١جَ 
. ثٌّشوض دّٙجِٗ ػٍٝ أوًّ ٚؽٗ
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اننظاو األطاطً 
 )*(نهمجهح انعزتٍح نهفقه وانقضاء 

 
( : 1)انمادج 

 
ِؾٍز دٚس٠ز دجعُ  - ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز - صظذس ػٓ ثألِجٔز ثٌؼجِز ٌٍؾجِؼز 

" . ثٌّؾٍز ثٌؼشد١ز ٌٍفمٗ ٚثٌمؼجء " 
 

 ( :2)انمادج 
 

: صٙذف ثٌّؾٍز إٌٝ ِج ٠ٍٟ
. ثٌضؼش٠ف دجٌّؾٙٛد ثٌفمٟٙ ٚثٌمجٟٔٛٔ ٚثٌمؼجةٟ ثٌؼشدٟ- 
إدشثص ثٌضشثط ثٌفمٟٙ ثإلعالِٟ ٚثٌىشف ػٓ خظجةظٗ ٚث٠ؾجد١جصٗ فٟ ِؼجٌؾز ثٌمؼج٠ج - 

. ثٌّؼجطشر
. صشؾ١غ ثألدقجط ٚثٌذسثعجس فٟ ثٌّؾجالس ثٌمج١ٔٛٔز دّج ٠ٛثوخ ثٌضـٛسثس ثٌفم١ٙز ٚثٌقذ٠غز- 
ثإلعٙجَ فٟ إ٠ؾجد ثٌّٕجخجس ثٌفىش٠ز ثٌّالةّز ٌضى٠ٛٓ ثٌز١ٕ٘ز ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز ثٌؼشد١ز - 

. ثٌّٛفذر
 

( : 3)انمادج 
 

: صقم١مج ٌٙزٖ ثأل٘ذثف صؼٕٟ ثٌّؾٍز ػٍٝ ثألخض دجٌّٛػٛػجس ثٌضج١ٌز 
ثألدقجط ٚثٌذسثعجس ثٌّمجسٔز رثس ثٌظذغز ثٌش١ٌّٛز فٟ ِؾجالس ثٌفمٗ ثإلعالِٟ ٚثٌمجْٔٛ - 

. ٚثٌمؼجء
ثألفىجَ ثٌظجدسر ػٓ ثٌّقجوُ ثٌؼ١ٍج فٟ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ثٌضٝ ٠ّىٓ أْ صشىً ِذجدا ششػ١ز - 

ٚلج١ٔٛٔز ٌالعضٙذثء دٙج ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌؼشدٟ ٚثٌضؼ١ٍمجس ػ١ٍٙج، ٚوزٌه ثألفىجَ ٚثٌمشثسثس 
. ثٌضقى١ّ١ز ثٌٙجِز 

أػالَ ثٌمؼجر فٟ ثٌضجس٠خ ثٌؼشدٟ ثإلعالِٟ ِٚج طذس ػُٕٙ ِٓ آسثء ٚأفىجَ ِٚٛثلف وجْ ٌٙج - 
. ثألعش ثٌذجسص فٟ إعشثء ثٌضشثط ثٌضشش٠ؼٟ ٚثٌمؼجةٟ ثإلعالِٟ

. ثٌفىش ثٌمجٟٔٛٔ ٚثٌمؼجةٟ ثألؽٕذٟ- 
. ثٌّشجس٠غ ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌضٕظ١ّ١ز ثٌّؼضّذر ِٓ لذً ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح- 
. ثٌضؼش٠ف دجٌٕظٛص ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز ثٌّغضؾذر فٟ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز- 
. أٔشـز ثٌّؾٍظ ٚأِجٔضٗ ثٌف١ٕز- 
. ثٌٍمجءثس ثٌضٟ صؼمذ فٟ إؿجس ثٌّؾٍظ- 
. ثٌؼًّ ثٌذٌٟٚ ثٌّشضشن فٟ ثٌّؾجالس ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز- 
 
 

( : 4)انمادج 
 

                                                           
(*)

 3021984

1216441988

16182241992
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: ٠ىْٛ ٌٍّؾٍز ِؾٍظ ٠ضؤٌف ِٓ 
خّغز أػؼجء غ١ش ِضفشغ١ٓ، ِٓ د١ٓ وذجس سؽجي ثٌفمٗ ٚثٌمؼجء رٜٚ ثخضظجطجس ِضٕٛػز - 

. ٠ؼ١ْٕٛ دمشثس ِٓ ثٌّؾٍظ ٌّذر أسدغ عٕٛثس لجدٍز ٌٍضؾذ٠ذ دٕجء ػٍٝ صشش١ـ ِٓ ثٌذٚي ثألػؼجء
. سة١ظ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز دظفز ػؼًٛث دثةّج- 
٠ؾضّغ ِؾٍظ ثٌّؾٍز ِشر ٚثفذر وً عٕض١ٓ دذػٛر ِٓ سة١ظ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز - 

. ٚصىْٛ ثؽضّجػجصٗ طق١قز دقؼٛس عٍغٟ أػؼجةٗ
٠ضٌٟٛ ِؾٍظ ثٌّؾٍز ٚػغ ثٌغ١جعز ثٌؼجِز ٌٍّؾٍز ٚصم١١ُ ثٌذسثعجس ٚثٌذقٛط ثٌضٟ صشد إ١ٌٙج - 

ٚصمذ٠ش ثٌّىجفآس ٚفك ػٛثدؾ ٠قذد٘ج ٌٙزث ثٌغشع، ٚرٌه ػّٓ ثالػضّجدثس ثٌّج١ٌز دّٛثصٔز 
. ثٌّؾٍظ

 
( : 5)انمادج 

 
٠ضٌٟٛ ِؾٍظ ثٌّؾٍز، صشؾ١ؼج ٌٍذقظ ثٌؼٍّٟ، صم١١ُ ثٌذسثعجس فٟ ثٌشش٠ؼز ٚثٌمجْٔٛ دّج ٠ضفك  - 1

ٚأ٘ذثف ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح، ٚٔشش ثألدقجط ثٌّمذٌٛز، ٚصمذ٠ش ثٌّىجفآس ػٕٙج فٟ 
. فذٚد ثػضّجدثس ثٌّؾٍظ ثٌّخظظز ٌٙزث ثٌغشع

ال ٠ؾٛص ثعضشدثد ثٌذسثعز إرث ِٕـ طجفذٙج ػٕٙج ثٌّىجفؤر ، ٠ٚؼٛد أِش ثٌضظشف دٙج إٌٝ  - 2
. ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز ٠ٚؾٛص ٌٗ ثعضشدثد٘ج فٟ غ١ش ٘زٖ ثٌقجٌز

 
 ( :6)انمادج 
 

٠ضٌٛٝ سة١ظ ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍشتْٛ ثٌمج١ٔٛٔز سةجعز صقش٠ش ثٌّؾٍز ٠ٚىْٛ ٘ٛ ِذ٠ش٘ج 
. ثٌّغتٛي

 
 ( :7)انمادج 
 

٠ىْٛ ٌٍّؾٍز ِشثعً دثةُ دىً ٚصثسر ػذي ػشد١ز ٠ؼ١ٕٗ ٚص٠ش ثٌؼذي ٠ٚضٌٛٝ ػٍٝ ثٌخظٛص 
صؤ١ِٓ ثالصظجي ِغ ثٌؾٙجس ثٌّؼ١ٕز دذٍذٖ ، ٚصض٠ٚذ ١٘تز ثٌّؾٍز دجألفىجَ ٚثٌٕظٛص ثٌمج١ٔٛٔز 

. ٚثٌذقٛط ٚثٌذسثعجس ٚوً ثٌّؼٍِٛجس ثٌّف١ذر 
 

 ( :8)انمادج 
 

 .٠غشٞ ٘زث ثٌٕظجَ ثدضذثء ِٓ صجس٠خ إلشثسٖ ِٓ ِؾٍظ ٚصسثء ثٌؼذي ثٌؼشح
 

 
 


