
 

 
 ٚطاص٠ ايتذاص٠ ٚايضٓاع١

 قضاص ٚطاصٟ

 صقِ ...../ .......

 ايال٥ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ ايضقاب١ ع٢ً املعارٕ ايج١ُٓٝ 

 
 

ٚاملكاٜٝػ.بإْؾا٤ املزٜض١ٜ ايعا١َ يًُٛاصؿات  93/67اعتٓارا إىل املضعّٛ ايغًطاْٞ صقِ   

اصؿات ٚاملكاٜٝػ باختضاصات املزٜض١ٜ ايعا١َ يًُٛ 87/  1ٚإىل املضعّٛ ايغًطاْٞ صقِ 

 االعتجُاص.ٚتضٜٚر  بٛطاص٠ ايتذاص٠ ٚايضٓاع١

 باعتُار اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يوٛطاص٠ ايتذواص٠ ٚايضوٓاع١    37/  76ٚإىل املضعّٛ ايغًطاْٞ صقِ 

 االعتجُاص.ٚتضٜٚر 

 ايج١ُٓٝ.بإصزاص قإْٛ ايضقاب١ ع٢ً املعارٕ  0000/  603ٚإىل املضعّٛ ايغًطاْٞ صقِ

 

ايعا١َ.املضًش١  ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكتغٝ٘  

 
 تكضص

 

ٜعٌُ بإسهاّ ايال٥ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ املعزٍ يكإْٛ ايضقاب١ ع٢ً املعارٕ  (:6َار٠ )

 ايج١ُٓٝ.

بإصزاص ايال٥ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ ايضقاب١  (609/0009ًٜػٞ ايكضاص ايٛطاصٟ صقِ ) (:0َار٠ )

 ايج١ُٓٝ.ع٢ً املعارٕ 

نُا ًٜػ٢ نٌ َا خيايـ  78/36ٚ 603/38 ،60/39اّ تًػ٢ ايكضاصات ايٛطاص١ٜ أصق (:9َار٠ )

 أسهاَٗا.ٖشٙ ايال٥ش١ أٚ ٜتعاصض َع 

 ْؾضٙ.َٔ تاصٜذ بعز عاّ ٜٚعٌُ ب٘  ايضمس١ٝ،ٜٓؾض ٖشا املضعّٛ يف اؾضٜز٠  (:9َار٠ )

 
 
 
 

 قٝػ بٔ قُز ايٝٛعـ

 ٚطٜض ايتذاص٠ ٚايضٓاع١ ٚتضٜٚر االعتجُاص

 
 

 صزص يف:          

 املٛاؾل: 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 ايال٥ش١ ايتٓؿٝش١ٜ يكإْٛ ايضقاب١ ع٢ً املعارٕ ايج١ُٓٝ

 ايؿضٌ األٍٚ

 ايتعضٜؿات ٚايعٝاصات

 
ايكإْٛ َا مل ايٛاصر٠ يف تغاف ايهًُات ٚايعباصات ايتاي١ٝ اىل ايهًُات ٚايعباصات  (:6املار٠ )

  سيو:ٜكتغٞ ايٓط خالف 

ٌ ناؾ١ أْٛاع املعارٕ خيتط بتشًٝكترب  كترب املعارٕ ايج١ُٓٝ ٚرَؼ املؾػٛالت: -

 ٚرَػٗا بايزَػ١ اؿه١َٝٛ سغب ايطضم املعتُز٠ يزِٜٗ ايج١ُٓٝ 

خيتط بؿشط ناؾ١ أْٛاع اؾٛاٖض ٚاألسذاص كترب ايك١ُٝ: كترب األسذاص سات  -

 ايهضمي١ ايطبٝع١ٝ ٚايضٓاع١ٝ ٚاملكًز٠ ٚامل١ًْٛ 

 أسذاص سات ق١ُٝ أٚ َؾػٛالت ؼتٟٛ ع٢ً اسذاص سات ق١ُٝ. اؾٛاٖض: -

 األسذاص ايهضمي١ امله١ْٛ بٛاعط١ ايطبوٝع١.  ايطبٝع١ٝ:األسذاص ايهضمي١  -

األسذاص املضوَّٓع١ املؾاب١ٗ يألسذاص ايهضمي١ ايطبوٝع١ٝ َوؤ  ايضٓاع١ٝ:األسذاص  -

 سٝووح ايرتنٝب ايشصٟ، ٚاـٛاظ ايؿٝظٜا١ٝ٥ ٚايهُٝٝا١ٝ٥.

 ؽهًت يتكًٝزٖٞ َٓتذات صٓاع١ٝ َٔ ايظداز أٚ غريٙ صٓعت ٚ املكًز٠:األسذاص  -
 سذض َٔ األسذاص سات ايك١ُٝ.

ٚايًؤيؤ  ٚاألسذاص ايضٓاع١ٝتؾٌُ األسذاص ايهضمي١ ايطبٝع١ٝ  امل١ًْٛ:األسذاص  -

 األملاؼ.عزا  ؾُٝا ٚايًؤيؤ املظصٚع ٚاألسذاص املكًز٠ ايطبٝعٞ

ع٢ً  60ٚصالبت٘ سات تضنٝب بًٛصٟ َهعب َتأصٌ َٔ ايهضبٕٛ  ٖٛ َار٠ األملاؼ: -

 .9580 ٚنجاؾتت٘ ايٓغب١ٝب١ َكٝاؼ َٖٛػ يًضال

ايًؤيؤ ايشٟ ٜتهٕٛ طبوٝعٝا راخٌ ايضوَّزؾ١ َٔ غري تزخٌ اإلْغإ  ايطبٝعٞ:ايًؤيؤ  -

 يف تهٜٛٓ٘. 

 ايًؤيؤ ايشٟ ٜتهٕٛ راخٌ ايضوَّزؾ١ مبغاعز٠ اإلْغإ.  املظصٚع:ايًؤيؤ  -

 ٖٞ ايشٖب ٚايؿغ١ ٚايبالتني ٚتهٕٛ إَا ع٢ً ١٦ٖٝ أصٓاف املعارٕ ايج١ُٓٝ:أصٓاف  -

 .  ايعُالتأٚ ْضـ َؾػٛي١ أٚ غري َؾػٛي١ َؾػٛي١ أٚ 
 

املضعّٛ يف  غًط١ٓ عُإبيًُعارٕ ايج١ُٓٝ املعتُز٠ ٜوغاف إىل ايعٝاصات ايكا١ْْٝٛ  (:0املار٠ )

 - ي٘:ايعٝاصات ايتاي١ٝ سغب املعزٕ احملزر  0000/ 603صقِ ايغًطاْٞ 

 ( قرياط 61يًشٖووب عٝاص )ٍ(.األيـعُٗا )دظ٤ًا َٔ  838 َا ٜعار 

 ( عُُٗا 700يًؿغ١ )األيـ(.َٔ  )دظ٤ًا 

 ( 300يًبالتني.)( عًُٗا )دظ٤ًا َٔ األيـ 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 ايؿضٌ ايجاْٞ
 )تضقِٝ(ايضمس١ٝ  ايزَؼ عالَات

  (:9املار٠ )

 اآلت١ٝ:األختاّ  تضقِٝ( بأسز)ايج١ُٓٝ  املعارٕأصٓاف  تزَؼ (:)أٚاًل

 

١ ٚاسز٠ ٚتؾتٌُ ع٢ً إسز٣ ايعالَات ٖٚٞ األختاّ اييت ؼتٟٛ ع٢ً خاْ َؿضر٠:أختاّ  -6

 اآلت١ٝ:
 

 باألصقاّ ايكا١ْْٝٛايعٝاصات  أسزٖٚٞ عباص٠ عٔ َضبع َٓش٢ٓ ايظٚاٜا ب٘  ايعٝاص:عال١َ   -أ  

 :سذاّ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞايعضب١ٝ بأ

، (367(، )338(، )333َِ يًعٝاصات )6 َِ،0,68 َِ،0,8املؾػٛالت ايشٖب١ٝ سذِ  -

 )دظ٤ًا َٔ األيـ(. عًُٗا( 838( ٚ)680)، (368)
ٚ  (300(، )308)، (333يًعٝاصات ) َِ 6 َِ،0,68َِ ،0,8 املؾػٛالت ايؿغ١ٝ سذِ -

 )دظ٤ًا َٔ األيـ(. عًُٗا (700)
 عًُٗا،( 380) (،333)َِ يًعٝاصات 6 َِ،0,68َِ ،0,8 املؾػٛالت ايبالت١ٝٓٝ سذِ  -

 )دظ٤ًا َٔ األيـ(. ( عًُٗا300)
 

املضٓٛع املعزٕ ش٢ٓ ايظٚاٜا بزاخً٘ صعِ ميٝظ ْٛع عٔ َضبع َٖٓٚٞ عباص٠  ايؾاص٠:عال١َ  -ب  

  آلتٞ:نا َٓ٘

 .ايشٖب١ٝصٓاف )اـٓذض(: ٚسيو يأل عًط١ٓ عُإصعِ ؽعاص  -
 .ايؿغ١ٝصٓاف يألٚسيو  ايعُا١ْٝ:صعِ ايزي١   -
 .ايبالت١ٝٓٝصٓاف يألٚسيو  ايربز:صعِ   -

ع٢ً إٔ ػزر ١َ ايؾاص٠ ظ عالٝمتٚ سضف أٚ صقِ مبا اؿل يف إعاؾ١ أٟ صَظ أيًٛطاص٠ ٚ

إىل ايعال١َ نٌ مخػ عٓٛات نشز أقض٢ ٚقاب١ً يًتػري َت٢ اعتزعت اؿاد١ 

 ٚؼزر َٔ قبٌ ايٛطٜض.سيو 
 

ظز١ٜ يًزالي١ َٓش٢ٓ ايظٚاٜا ب٘ أسز اؿضٚف األ ٖٚٞ عباص٠ عٔ َضبع ايتاصٜذ: عال١َ -ز  

١ يًغ١ٓ األٚىل َٔ عٌُ ع٢ً ايغ١ٓ اييت رَػت ؾٝٗا املؾػٛالت ٜٚبزأ باؿضف )أ( بايٓغب

 رَؼ املؾػٛالت ٚاملعارٕ ايج١ُٓٝ ٜٚغتُض ٖهشا برتتٝب اؿضٚف األظز١ٜ. كترب

  يٝٗا.ٜكضص ايٛطٜض ٚعع ٖشٙ ايعال١َ يف ساي١ اؿاد١ إٚ
 
عال١َ ايعٝاص أسزُٖا ي ؼتٟٛ ع٢ً خاْتني ٖٚٞ األختاّ اييت ثٓا٥ٝ٘:أختاّ َضنب١  -0

 يعال١َ ايؾاص٠.االخض٣ ٚ
 

 

 

 

 

 



 

 اآلت١ٝ:بايعالَات  اـاّ(ٛايب ايك)ايغبا٥و تزَؼ  ًا:ثاْٝ

  ًُعزٕاأليؿ١ٝ يٓغب١ ايٖٚٞ عباص٠ عٔ أصقاّ عضب١ٝ تزٍ ع٢ً  ايعٝاص:عال١َ  .6

 ايؾاص٠ؼٌُ َِ  9بكٝاؼ تهٕٛ ع٢ً ؽهٌ َضبع َٓش٢ٓ ايظٚاٜا  ايؾاص٠:عال١َ  .0

 ناآلتٞ:صٓاف املعارٕ ايج١ُٓٝ املُٝظ٠ يألايضعّٛ 

 .ايشٖب١ٝ صٓافألي صعِ اـٓذض: -

 .ايؿغ١ٝصٓاف يأل ايعُا١ْٝ:صعِ ايزي١  -

 .ايبالت١ٝٓٝصٓاف يأل ايربز:صعِ  -
 

ٜهٕٛ ع٢ً ؽهٌ َغتطٌٝ َٓشين ايظٚاٜا ب٘ ن١ًُ سٖب بايًػتني ٚ املعزٕ:ْٛع   .9

بالتني ن١ًُ ؾغ٘ بايًػتني ايعضب١ٝ ٚااللًٝظ١ٜ ٚن١ًُ  ٚاإللًٝظ١ٜ،ايعضب١ٝ 

 (.اؿاد١ إيٝٗاز عٓ)تٛعع  ايعضب١ٝ ٚااللًٝظ١ٜ بايًػتني

َِ ب٘  X 63َِ  7ٜهٕٛ ع٢ً ؽهٌ َغتطٌٝ َٚٓش٢ٓ ايظٚاٜا قٝاؼ  ايٛطاص٠:ختِ  .1

ٚتزَؼ األصٓاف غري املؾػٛي١  ٚااللًٝظ١ٜ،بايًػتني ايعضب١ٝ  عًط١ٓ عُإعباص٠ 

اؿاد١  عٓزتٛعع ) ٛر٠ بٗا ْٚغبتٗا اَاّ ختِ املعزٕبعالَات املعارٕ ايج١ُٓٝ املٛد

 .إيٝٗا(

عباص٠ عٔ َضبع َٓش٢ٓ ايظٚاٜا ب٘ أسز اؿضٚف ايعضب١ٝ اييت تٛعع  صٜذ: ٖٞايتاعال١َ  .8

ع٢ً ايغبا٥و يًزالي١ ع٢ً ايغ١ٓ اييت رَػت ؾٝٗا ٜٚبزأ باؿضف )أ( بايٓغب١ يًغ١ٓ األٚىل 

ٚاملعارٕ ايج١ُٓٝ ٜٚغتُض ٖهشا برتتٝب  كترب املعارٕ ايج١ُٓٝ ٚرَؼ املؾػٛالتَٔ 

 األظز١ٜ.اؿضٚف 
 .يٝٗاٚعع ٖشٙ ايعال١َ يف ساي١ اؿاد١ إ ٜكضص ايٛطٜضٚ

ٕ ايج١ُٓٝ ٚرَؼ ايعالَات ايغابك١ بايهٝؿ١ٝ اييت ٜكضصٖا كترب املعار ثايجوووًا: تٛعع

 .١ايجُٝٓرٕ ااملعأصٓاف سغب ْٛع  املؾػٛالت
يًُؤعغات ٚايؾضنات ايعا١ًَ يف فاٍ بٝع ٚصٝاغ١ املعارٕ ايج١ُٓٝ  حيل صابعوووًا:

 يز٣بِٗ خاص١  ػاص١ٜ تغذٌٝ عال١َ ٚايٛصش ٚاملضاْع، ايك١ُٝٚاالسذاص سات 

ع٢ً ع٢ً إٔ ٜتِ ٚعع تًو ايعالَات  املدتض١()اؾٗات  را٥ض٠ املًه١ٝ ايؿهض١ٜ

بعز االْتٗا٤ َٔ ٚعع ايزَػ١ اؿه١َٝٛ َٔ قبٌ َٔ قبًِٗ  ١رٕ ايجُٝٓااملعأصٓاف 

 كترب املعارٕ ايج١ُٓٝ ٚرَؼ املؾػٛالت.

  
عًط١ٓ تعاٌَ  ٚاألدٓب١ٝ اييتيًزٍٚ ايعضب١ٝ  ايضمس١ٝ )ايرتقِٝ(يزَؼ غًا: تكبٌ عالَات اخاَ

باملجٌ ٜٚؾرتط يكبٍٛ ايعالَات املؾاص إيٝٗا إٔ تهٕٛ َطابك١ يًعٝاص ايؿعًٞ  عُإ

باملجٌ بعز إٔ ٜتِ تٛقٝع اتؿاقٝات يالعرتاف  عًط١ٓ عُإَٚعا١ًَ  ،املزٕٚ عًٝٗا

 .١ٝ أٚ األدٓب١ٝٚايزٍٚ ايعضب عًط١ٓ عُإبعالَات ايزَؼ بني 
 

 

 

 

 

 
 



 

 ايؿضٌ ايجايح

 )ايرتقِٝ(يًُضٓع١ قًًٝا ٚايزَؼ ٚايتشًٌٝايؿشط إدضا٤ات 

 

 ايٓشٛ اآلتٞ: ع٢ً ايرتقِٝ()ٚايزَؼ ايؿشط ٚايتشًٌٝتتِ إدضا٤ات  (:1)املار٠ 

 
 عارٕ ايج١ُٓٝ صٓاف املأ أٚاًل:

 

املعارٕ ايج١ُٓٝ ٚرَؼ  كترب يًُعارٕ ايج١ُٓٝ يز٣ ٚرَؼؼًٌٝ اعتُاص٠ طًب ٜتِ تعب١٦  -6

ٚتضؾل  ٓزٚبامل ٚ َٔأصاسب املؤعغ١ أٚ ايؾضن١ أٚ  صاسب ايؾإَٔٔ قبٌ املؾػٛالت 

 االعتُاص٠ املكز١َ يطًب ايؿشط.
تبني إسا نإ املطًٛب رَػ٘ َهًْٛا َٔ عز٠ أدظا٤ ًَش١َٛ أٚ َٛصٛي١ ببعغٗا ٚدب إٔ   -0

عٔ  ٌ)ايٛصٌ( ال تكيًشاّ املغتع١ًُ  مبا يف سيو املٛار -٘ ٥إٔ مجٝع أدظا ١املضؾك االعتُاص٠

 ايعٝاص املبني يف اإلقضاص.

َضٓٛع١ عارٕ ايج١ُٓٝ املأصٓاف ٜهتؿ٢ باعتُاص٠ ٚاسز٠ ؾكط عٓزَا تهٕٛ مجٝع  -9

َضٓٛع١ َٔ عارٕ ايج١ُٓٝ املأصٓاف أسا ناْت َٔ ْؿػ املعزٕ ٚؼٌُ ْؿػ ايعٝاص اَا 

االعتُاصات املضؾك١ َغاًٜٚا ؾاْ٘ جيب إ ٜهٕٛ عزر  كتًؿ١ٚعٝاصات َعارٕ كتًؿ١ 

 .رَػٗااملعارٕ ايج١ُٓٝ املطًٛب أصٓاف يعزر 
مبطابك١ ايبٝاْات املٛدٛر٠ يف  دترب املعارٕ ايج١ُٓٝ ٚرَؼ املؾػٛالتمب ٕٛاملدتضٜكّٛ  -1

َكزّ ايطًب  َٚٔ ثِ ٜتِ تظٜٚزايج١ُٓٝ، عتُاص٠ اـاص١ بطًب ؾشط ٚؼًٌٝ املعارٕ األ

 تؿاصٌٝ. ايناؾ١ بغٓز إٜزاع َٛعشا ؾٝ٘ 

 العتهُاٍ باقٞ اإلدضا٤ات.املدترب ىل باقٞ ؽعب إايج١ُٓٝ  املعارٕأصٓاف  إساي١ٜتِ  -8

ؾٝتِ  اؿكٝكٞ، َٔ ايعٝاص أقٌاملعارٕ ايج١ُٓٝ أصٓاف إٔ عٝاص يتشًٌٝإسا أظٗضت ْتٝذ١ ا -7

  -صاسبٗا باآلتٞ: خٝاص 

أصٓاف  استٛا٤بشيو ؽضٜط١ عزّ  ت٘بايعٝاص األقٌ بعز أخش َٛاؾك)تضقُٝٗا(رَػٗا -

 .ايتشًٌٝرَػ١ عٝاص كايؿ١ يٓتٝذ١ ع٢ً املعارٕ ايج١ُٓٝ 

كترب املعارٕ ايج١ُٓٝ ٚرَؼ املؾػٛالت ٚتعار تهغريٖا َٔ قبٌ املدتضني يف  ٜتِ -

  األقٌ.ساي١ عزّ صغب١ صاسبٗا بزَػٗا بايعٝاص  يفاألصٓاف إيٝ٘ ٖشٙ 

اـز١َ اْتٗا٤  بعزتبع١ سغب اإلدضا٤ات امل ٜتِ رؾع ايضعّٛ املغتشك١ َٔ قبٌ صاسبٗا – 6

اعتهُاٍ ناؾ١ اإلدضا٤ات ٚاملكز١َ َٔ قبٌ كترب املعارٕ ايج١ُٓٝ ٚرَؼ املؾػٛالت 

 باـز١َ.يزِٜٗ ٚؼضٜض اإلٜضاٍ اـاظ املتبع١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ضابعايؿضٌ اي

 املعارٕ ايج١ُٓٝأصٓاف  ٚتضزٜض ٚإعار٠ تضزٜض عٓز اعتريارتبع١ دضا٤ات املاإل
 ٚاؾٛاٖض  املضق١َٛ()أٚ  َزَٛغ١ ػرياي

 

 (  8املار٠ )

  ضأٚ اؾٛاٖ اـاّ( ايكٛايب)ايغبا٥و أٚ املغتٛصر٠ املعارٕ ايج١ُٓٝ أصٓاف اٚاًل: 

َٔ خالٍ ْعاّ  ضأٚ اؾٛاٖعارٕ يم١ٓٝ أصٓاف املٜتِ تكزِٜ طًب تضضٜح اعتريار ؽش١ٓ  .6

األراص٠ ايبٝإ اؾُضنٞ بعز اعتهُاٍ ناؾ١ املضؾكات ٚاإلدضا٤ات املتبع١ َٔ قبٌ 

دترب املايعا١َ يًذُاصى ٚاؿضٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ نإؾضاز َؾضٚط َٔ قبٌ املدتضني ب

 باملزٜض١ٜ ايعا١َ يًُٛاصؿات ٚاملكاٜٝػ.

 -االؽرتاطات ايتاي١ٝ: ٜتشٌُ صاسب ايطًب  .0

  عاع١. 60باملزٜض١ٜ ايعا١َ يًُٛاصؿات ٚاملكاٜٝػ خالٍ  يًُدتربتٛصٌٝ ايؾش١ٓ 

 يٝتِ  بعز إٔ ٜتِ تضصٝضٗا َٔ قبٌ املٓاؾش اؾُضن١ٝ ؾش١ٓعزّ ؾتح ايااليتظاّ ب

 ٚايؿشط. اعتهُاٍ باقٞ إدضا٤ات ايتشًٌٝ ٚايزَؼ

  إٜضاٍ ايؾش١ٓ يًُدترب ٜتِ إخطاص األراص٠ ايعا١َ يًذُاصى طًب بايَكزّ ٚإسا مل ٜؿ٧

يف ْؿػ َغاص ايبٝإ اؾُضنٞ ايضارص بعزّ ٚصٍٛ ايؾش١ٓ يًُدترب العتهُاٍ 

١ عز صاسب ايؾش١ٓ باإلعاؾ١ إىل صؾع خطاب َٔ املزٜض ايعاّ إدضا٤اتٗا ايكاْْٛٝ

باملزٜض١ٜ ايعا١َ يًُٛاصؿات ٚاملكاٜٝػ يالرعا٤ ايعاّ بهاؾ١ ايتؿاصٌٝ اـاص١ 

 بايؾش١ٓ الؽاس ايالطّ عز صاسبٗا.
ٚتضؾل االعتُاص٠ ٜٓٛب عٓ٘ ٔ قبٌ املغتٛصر أٚ َٔ املدضض١ َ اعتُاص٠ٜتِ تعب١٦   .9

 ١ٓ.ْٛع ايؾش سغباملشنٛص٠ 

َضٓٛع١  أصٓاف املعارٕ ايج١ُٜٓٝهتؿ٢ باعتُاص٠ ٚاسز٠ ؾكط عٓزَا تهٕٛ مجٝع  .1

َٔ َعارٕ ٚعٝاصات االصٓاف َٔ ْؿػ املعزٕ ٚؼٌُ ْؿػ ايعٝاص اَا يف ساي١ إ تهٕٛ 

املطًٛب األصٓاف كتًؿ١ ؾاْ٘ جيب إ ٜهٕٛ عزر االعتُاصات املضؾك١ َغاًٜٚا يعزر 

 .رَػٗا
َٚٔ ثِ ٜتِ  اـاص١ات االعتُاصمبطابك١ ايبٝاْات املٛدٛر٠ يف  املدتربب ٕٛاملدتضٜكّٛ  .8

 ايتؿاصٌٝ. تظٜٚز َكزّ ايطًب بغٓز إٜزاع َٛعشا ؾٝ٘ ناؾ١ 

 العتهُاٍ باقٞ اإلدضا٤ات. املدتربإىل  أٚ اؾٛاٖضاملعارٕ ايج١ُٓٝ أصٓاف  ٜتِ إساي١ .7

ؾٝتِ  اؿكٝكٞ، ٝاصَٔ ايع املعارٕ ايج١ُٓٝ أقٌأصٓاف إسا أظٗضت ْتٝذ١ ايتشًٌٝ إٔ عٝاص  .6

  -صاسبٗا باآلتٞ: خٝاص 

أصٓاف استٛا٤ بشيو ؽضٜط١ عزّ ت٘ بايعٝاص األقٌ بعز أخش َٛاؾك)تضقُٝٗا(رَػٗا -

 ايتشًٌٝ.ع٢ً رَػ١ عٝاص كايؿ١ يٓتٝذ١ املعارٕ ايج١ُٓٝ 

كترب املعارٕ ايج١ُٓٝ ٚرَؼ املؾػٛالت ٚتعار تهغريٖا َٔ قبٌ املدتضني يف  ٜتِ -

  األقٌ.بايعٝاص )تضقُٝٗا( يف ساي١ عزّ صغب١ صاسبٗا بزَػٗا  األصٓافإيٝ٘ ٖشٙ 

ؽضٜط١ اعتهُاٍ باقٞ اإلدضا٤ات ايغُاح بإعارتٗا إىل املضزص رٕٚ تهغريٖا  -

املتبع١ يف ْعاّ ايبٝإ اؾُضنٞ ٚصبطٗا َع ايبٝإ اؾُضنٞ عٓز رخٍٛ ايبغاع١ 

ج١ُٓٝ ٚرَؼ ع٢ً إٔ ٜتِ تضصٝضٗا َٔ قبٌ كترب املعارٕ اي عًط١ٓ عُإإىل 

املؾػٛالت بضصاظ ٜدي ؾٝ٘ صقِ ايضصاظ ٚاعتهُاٍ باقٞ اإلدضا٤ات يف ايٓعاّ ع٢ً 

 صاسبٗا أٟ تهايٝـ إعاؾ١ٝ تضتب عًٝ٘.ٜتشٌُ إٔ 

 



 

 املضزص٠ أٚ اؾٛاٖض  اـاّ()ايكٛايب ايغبا٥و املعارٕ ايج١ُٓٝ أٚ أصٓاف   -ثاًْٝا: 

أٚ ايغبا٥و )ايكٛايب اـاّ( ١ٓٝ عارٕ يمأصٓاف املؽش١ٓ تضزٜض  ٜتِ تكزِٜ طًب تضضٜح .6

َٔ خالٍ ْعاّ ايبٝإ اؾُضنٞ بعز اعتهُاٍ ناؾ١ املضؾكات ٚاإلدضا٤ات أٚ اؾٛاٖض 

َٔ قبٌ املدتضني ايٓٗا١ٝ٥ املتبع١ َٔ قبٌ األراص٠ ايعا١َ يًذُاصى ٚاؿضٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ 

 ٚاملكاٜٝػ.مبدترب املعارٕ ايج١ُٓٝ ٚرَؼ املؾػٛالت باملزٜض١ٜ ايعا١َ يًُٛاصؿات 

دترب إىل املٓؿش اؾُضنٞ يٝتِ اعتهُاٍ املٜتشٌُ صاسب ايطًب تٛصٌٝ ايؾش١ٓ َٔ  .0

باقٞ إدضا٤ات ايتضزٜض بعز إٔ ٜتِ اعتهُاٍ ناؾ١ اإلدضا٤ات َٔ املزٜض١ٜ ايعا١َ 

ٚرؾع ايضعّٛ املغتشك١ َٔ خالٍ ْعاّ ايبٝإ  تضصٝط ايؾش١ٓٚيًُٛاصؿات ٚاملكاٜٝػ 

 اؾُضنٞ.

 

 اـاّ(ايكٛايب )٥و ايغبا ثاًْٝا:
ٚرَؼ املؾػٛالت يز٣ كترب املعارٕ ايج١ُٓٝ ٚرَؼ ؼًٌٝ اعتُاص٠ طًب ٜتِ تعب١٦  -6

أٚ  صاسب ايؾإٔاملؾػٛالت املعز٠ َٔ قبٌ املزٜض١ٜ ايعا١َ يًُٛاصؿات ٚاملكاٜٝػ َٔ قبٌ 

ٚتضؾل االعتُاص٠ املكز١َ يطًب  َٓزٚب ايؾضن١قبٌ صاسب املؤعغ١ أٚ ايؾضن١ أٚ 

 ايؿشط.

َضٓٛع١ َٔ ْؿػ املعزٕ  ايغبا٥وؿ٢ باعتُاص٠ ٚاسز٠ ؾكط عٓزَا تهٕٛ مجٝع ٜهت -0

دتًؿ١ ؾاْ٘ جيب إ ٜهٕٛ عزر ايغبا٥و سات ايعٝاصات املٚؼٌُ ْؿػ ايعٝاص اَا يف ساي١ 

 .رَػٗااملطًٛب ايغبا٥و االعتُاصات املضؾك١ َغاًٜٚا يعزر 
طابك١ ايبٝاْات املٛدٛر٠ يف مب دترب املعارٕ ايج١ُٓٝ ٚرَؼ املؾػٛالتمب ٕٛاملدتضٜكّٛ  -9

َٚٔ ثِ ٜتِ تظٜٚز َكزّ ايطًب ايج١ُٓٝ، اـاص١ بطًب ؾشط ٚؼًٌٝ املعارٕ  االعتُاص٠

 ايتؿاصٌٝ. بغٓز إٜزاع َٛعشا ؾٝ٘ ناؾ١ 

 العتهُاٍ باقٞ اإلدضا٤ات.إىل باقٞ ؽعب املدترب  (اـاّ)ايكٛايب ايغبا٥و  ٜتِ إساي١ -1

املبني  اؿكٝكٞ َٔ ايعٝاص أقٌ ايكٛايب اـاّ()يغبا٥و اإسا أظٗضت ْتٝذ١ ايتشًٌٝ إٔ عٝاص   -8

  -صاسبٗا باآلتٞ: ؾٝتِ خٝاص  ي٘،يف االعتُاص٠ املضؾك١ 

ع٢ً رَػ١ عٝاص  ٖااستٛا٤بشيو ؽضٜط١ عزّ ت٘ رَػٗا بايعٝاص األقٌ بعز أخش َٛاؾك -

 ايتشًٌٝ.كايؿ١ يٓتٝذ١ 

ؼ املؾػٛالت ٚتعار إيٝ٘ كترب املعارٕ ايج١ُٓٝ ٚرََٔ قبٌ املدتضني يف صٗضٖا  ٜتِ -

  األقٌ.ساي١ عزّ صغب١ صاسبٗا بزَػٗا بايعٝاص  يف اـاّ( ايكٛايب)ايغبا٥و ٖشٙ 

ؽضٜط١  اـاصز،أسا ناْت َغتٛصر٠ ؾكط َٔ  صٗضٖاايغُاح بإعارتٗا إىل املضزص رٕٚ  -

اعتهُاٍ باقٞ اإلدضا٤ات املتبع١ يف ْعاّ ايبٝإ اؾُضنٞ ٚصبطٗا َع ايبٝإ 

ع٢ً إٔ ٜتِ تضصٝضٗا َٔ قبٌ  عًط١ٓ عُإرخٍٛ ايبغاع١ إىل اؾُضنٞ عٓز 

كترب املعارٕ ايج١ُٓٝ ٚرَؼ املؾػٛالت بضصاظ ٜدي ؾٝ٘ صقِ ايضصاظ ٚاعتهُاٍ 

 صاسبٗا أٟ تهايٝـ إعاؾ١ٝ تضتب عًٝ٘.ٌُ ٜٚتش باقٞ اإلدضا٤ات يف ايٓعاّ ع٢ً إٔ

١ ؾٝتِ إصزاص ؽٗار٠ ايكٛايب اـاّ( غري َتذاْغ)يف ساي١ أسا ناْت ْتٝذ١ ايغبا٥و  -7

 بٓتٝذ١ ايتشًٌٝ بايعٝاص األقٌ.

بعز اْتٗا٤ اـز١َ سغب اإلدضا٤ات املتبع١ ٜتِ رؾع ايضعّٛ املغتشك١ َٔ قبٌ صاسبٗا  -6

املكز١َ َٔ قبٌ كترب املعارٕ ايج١ُٓٝ ٚرَؼ املؾػٛالت ٚاعتهُاٍ ناؾ١ اإلدضا٤ات 

 املتبع١ يزِٜٗ ٚؼضٜض اإلٜضاٍ اـاظ باـز١َ.

 

 



 

 اَػـايؿضٌ ا

  )ايرتقِٝ(َٔ ايزَؼ االعتجٓا٤ساالت 

 

  (:7)املار٠ 

 -اآلت١ٝ: اؿاالت ايج١ُٓٝ  ملعارٕصٓاف اايرتقِٝ( أل)ٜغتج٢ٓ َٔ ايزَؼ 

را٥ض٠ ايؾؤٕ ايتذاص١ٜ بٛطاص٠ ايتذاص٠  املعضٚع١ يًبٝع يف املعاصض املضضح هلا َٔ قبٌ -6

 ٝػ. ٚاملكاٜاملزٜض١ٜ ايعا١َ يًُٛاصؿات ٚايضٓاع١ بايتعإٚ َع 

 )تضقُٝٗا(صغب صاسبٗا بزَػٗا إساإال  تضزٜضٖا،بػضض  عًط١ٓ عُإيف املضٓع١  -0

 ايتضزٜض.قبٌ 

 أٚ يف أ١ٜ رٚي٘ أخض٣. عًط١ٓ عُإيف  ٚغري املتزاٚي١ املتزاٚي١ايعُالت  -9

يف أغضاض ايطب ايبؾضٟ أٚ ايبٝطضٟ أٚ صٓاع١ األعٓإ أٚ املغتدز١َ األصٓاف  -1

 األغضاض ايع١ًُٝ أٚ ايضٓاع١ٝ.

 ايعُالت ايتشناص١ٜ أٚ ايكطع األثض١ٜ َٔ ايشٖب أٚ ايؿغ١. -8

 ايػري نا١ًَ ايضٓع املعز٠ بػضض اعتدزاَٗا يف صٓاعات أخض٣. -7

ؽضحي١ أٚ  عًو، عُٛر، يؿاؾ١، صقٝك١، صؿٝش١، تؾتٌُ ع٢ً قغٝب، املٛار اـاّ اييت -6

 أٚ سبٝبات. أْبٛب١

 ايتشًٌٝ: ٢ٓ َٔ اييت ٜوهٕٛ ٚطْٗا أقوٌ مما ٖٛ َشنٛص أرْاٙ ع٢ً أال تغتج -3

 دضاّ. 658 ١ٝايشٖباألصٓاف  -

 دضاّ. ١0 ٝايؿغاألصٓاف  -

 دضاّ. 0/6 ١ٝايبالتٝٓاألصٓاف  -

ٚاسز أٚ أنجض َٔ املعارٕ ايج١ُٓٝ ٜٚهٕٛ َعزٕ املضٓٛع١ نًًٝا َٔ  األصٓاف -3

ع٢ً  ؼتٟٛ اييتسذُٗا صػريًا أٚ مسهٗا صؾٝعًا يزصد١ ٜضعب َعٗا رَػٗا أٚ 

 )ايرتقِٝ(.يًزَؼ ا َهإ ؾضٛظ بايهاٌَ ٚال ٜٛدز بٗ

األصٓاف سات ايعٝاص املٓدؿض ٚاملطع١ُ ٚاملط١ًٝ ٜٚهتؿٞ بإصزاص ؽٗار٠ بٓتٝذ١  -60

يًُعارٕ ايج١ُٓٝ املؾػٛي١ أٚ ْضـ املؾػٛي١ أٚ غري ايتشًٌٝ تٛعح بٗا ٚصـ 

أٟ  ٚأايتشًٌٝ  ٚعٝاصٖا بعزقبٌ ايتشًٌٝ  اٚعٝاصٖ ٚٚطْٗا، املؾػٛي١ )ايعُالت(،

عاؾ١ إىل إيظاّ صاسبٗا بٛعع ًَضل ع٢ً األصٓاف بهاؾ١ أخض٣ باإل َالسعات

ايتؿاصٌٝ َٔ ٚطٕ ٚايعٝاص اؿكٝكٞ بعز إصزاص ايٓتٝذ١ َٔ كترب املعارٕ ايج١ُٓٝ 

 ٚرَؼ املؾػٛالت.

 

 ايؿضٌ ايغارؼ

 املٛار املغتدز١َ ٚاحملعٛص٠ 

 ؾ٢ َؾػٛالت املعارٕ ايج١ُٓٝ 

 

  -(: 6املار٠ )

 املعارٕ ايج١ُٓٝ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:أصٓاف ّ املغتدز١َ يف تهٕٛ َار٠ ايًشا              

 -عٔ: أال تكٌ رصد١ ْكا٤ َار٠ ايًشاّ  ايشٖب١ٝ جيبألصٓاف ا أٚال: 

 .367دظ٤أ َٔ األيـ بايٓغب١ يعٝاص 367 -

 َٔ ايشٖب األصؿض ٚاألمحض.  368دظ٤ًا َٔ األيـ بايٓغب١ يعٝاص  368 -



 

 ايشٖب األبٝض.َٔ  680دظ٤ًا َٔ االيـ بايٓغب١ يعٝاص  680 -

َٔ ايشٖب األصؿض ٚاألمحض بإعتجٓا٤  680ٍ عٝاصدظ٤ًا َٔ األيـ بايٓغب١  680 -

املؾػٛالت رقٝك١ ايضٓع أٚ إطاصات ايغاعات سٝح جيب أال تكٌ رصد١ ْكا٤ َار٠ ايًشاّ 

 دظ٤ًا َٔ األيـ.610عٔ 

 َٔ ايشٖب األبٝض.  368دظ٤ًا َٔ األيـ بايٓغب١ يعٝاص  368 -

 يؿغ١ٝ ا فاألصٓا ثاًْٝا:

ؾٝٗا اعتدزاّ َار٠ ؿاّ سات رصد١ ْكا٤ اقٌ عٝح ال  جيٛط 300ٚ 308 ،333ايعٝاصات 

 ٜكٌ َتٛعط ْكا٤ ايكطع١ ٚايًشاّ عٔ ايعٝاص ايكاْْٛٞ.

  ايبالت١ٝٓٝاألصٓاف  ثايجًا:

دظ٤ا َٔ األيـ َٔ ايشٖب أٚ ايؿغ١ أٚ  380جيب أال تكٌ رصد١ ْكا٤ َار٠ ايًشاّ عٔ 

دظ٤ا َٔ األيـ َٔ ايٓغب١ ايه١ًٝ َٔ َعزٕ غري يمني أٚ أنجض  80ايبالرّٜٛ ٚايباقٞ 

 َٔ َعزٕ ايشٖب ٚايؿغ١ ٚايبالرّٜٛ ٚايبالتني.

تهٕٛ رصد١ ْكا٤ َار٠ ايًشاّ اقٌ َٔ رصد١ ْكا٤ املؾػٍٛ ؾٝذب اعتدزاَٗا  (: عٓزَا3) املار٠

أٚ ١ ؾكط بايهُٝات ايالط١َ يع١ًُٝ ايًشاّ ٚحيعض اعتدزاّ ٖشا ايًشاّ يف ايتكٜٛ

 ايؿضاغات يف املؾػٍٛ. ٤ٌَ

إٔ تهٕٛ ع١ًٗ  أٚ َعز١ْٝ بؾضط(: ٜغُح باعتدزاّ أدظا٤ َٔ َٛار غري َعز١ْٝ 3) املار٠

ٚع٢ً إٔ تهٕٛ َط١ًٝ أٚ ١ًَْٛ يهٞ متٝظ املعزٕ  ايجُني،ايتُٝٝظ عٔ املعزٕ 

عضٚص٠ سنض ٚطٕ املعزٕ ايػري يمني يف ؾاتٛص٠ َع  ايجُني ٚإٔ تهٕٛ ع١ًٗ ايضؤ١ٜ

ع ع٢ً أال ؼغب يف ععض ايبٝع يًظبٕٛ ٚؽضِ َٔ ايٛطٕ اإلمجايٞ يًُعزٕ ايبٝ

نُا ٜغُح  باإلعاؾ١ إىل ٚعع ًَضل ع٢ً املؾػٍٛ بٛطٕ املعزٕ ايػري يمني

باعتدزاّ َٛار غري َعز١ْٝ يف ٤ٌَ ؾضاغات َكابض ايغهانني ٚايؾٛى 

 ّ ؾكط.ٚاملالعل بؾضط إٔ تغتدزّ ٖشٙ املٛار بايه١ُٝ ايالط١َ يع١ًُٝ ايًشا

َٝهضَٚٝرت ع٢ً أٟ دظ٤ َٔ املؾػٍٛ 0: جيب أال ٜظٜز مسو َار٠ ايطال٤ عٔ (60) ار٠امل

 ٜٚهٕٛ اعتدزاّ َار٠ ايطال٤ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

جيب إٔ ٜهٕٛ ْكا٤ َار٠ ايطال٤  ايشٖب،ايشٖب١ٝ مبعزٕ األصٓاف عٓز طال٤  -

 َطابكًا يٓكا٤ املؾػٍٛ. 

جيب إٔ ٜهٕٛ ْكا٤ َار٠ ايطال٤  ايؿغ١،ايؿغ١ٝ مبعزٕ األصٓاف عٓز طال٤  -

 َطابكًا يٓكا٤ املؾػٍٛ. 

ٚايشٖب١ٝ ٚايؿغ١ٝ مبعزٕ ايضارّٜٛ ع٢ً إٔ  ايبالت١ٝٓٝاألصٓاف  جيٛط طال٤ -

 تزَؼ باـتِ املُٝظ مبعارٕ ايبالتني ٚايشٖب ٚايؿغ١ ع٢ً ايتٛاىل.

ؾُٝا عزا  املعارٕ ايج١ُٓٝأصٓاف حيعض اعتدزاّ ادظا٤ َٔ َعزٕ غري يمني يف  (:66) ار٠امل

ٚاألدظا٤ ساي١ اعتدزاّ األدظا٤ املتشضن١ يف االقالّ ٚيف عاعات ايٝز ٚاؿا٥ط 

 اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا اعتدزاّ املعزٕ ايجُني غري ٚاألدظا٤ املُاث١ًيًٛالعات  ايزاخ١ًٝ

َٓاعب ألعباب ؾ١ٝٓ ٚايؾٛى ٚاملالعل ٚؾتاسات ايكٓاْٞ اؿًظ١ْٝٚ يؿتح ايؿًني 

هٕٛ ؾٝٗا اعتدزاّ املعزٕ ايجُني غري َٓاعب ألعباب ٚاألرٚات املؾاب١ٗ اييت ٜ

 ؾ١ٝٓ.

جيب إٔ تزَؼ أٚ ؼؿض أدظا٤ املعارٕ غري ايج١ُٓٝ بعباص٠ َعزٕ أٚ بضَظ َعني  (:60املار٠ )

يًُعزٕ إال إسا ناْت ٖشٙ األدظا٤ ع١ًٗ ايتُٝٝظ عٛا٤ بٛاعط١ األيٛإ أٚ غريٖا 

األدظا٤ املتشضن١ يف عاعات عٝح متٝظٖا عٔ املعزٕ ايجُني ٜٚغتجين َٔ سيو 



 

ايٝز ٚاؿا٥ط ٚحيعض اعتدزاّ أدظا٤ املعزٕ غري ايجُني ألغضاض ايتك١ٜٛ ٚطٜار٠ 

 ايٛطٕ أٚ ٤ٌَ ايؿضاغات يف املؾػٍٛ ْؿغ٘.

إسا تطًبت ايغضٚص٠  ١ايجُٝٓأصٓاف املعارٕ  (: جيٛط اعتدزاّ أدظا٤ صػري٠ ؾعاي١ يف69املار٠ )

ٌ ْكاؤٖا عٔ ايعٝاصات ايكا١ْْٝٛ ٚجيٛط عزّ سيو ؾ٢ صٓاع١ املؾػٍٛ ع٢ً أال ٜك

 سيو.خت١ُ باـتِ املُٝظ ي٘ إسا تعشص 

 

 

 غابع   ايايؿضٌ 

 ١ املعاصضإلقاَاملٛاؾكات إدضا٤ات 

 
 ٚاملعارٕ ايج١ُٓٝقا١َ َعاصض اوجمٖٛضات إلاملٛاؾكات يًشضٍٛ ع٢ً  ٜؾرتط (:61)َار٠ 

 -صض: اسات ايك١ُٝ سغب ْٛع املعٚاالسذاص 

 يًُؤمتضات ٚاملعاصضمبضنظ عُإ ملعاصض املكا١َ بػضض ايبٝع ا -اٚاًل: 

تضضٜح املٛاؾك١ إلقا١َ املعاصض عٔ طضٜل ْعاّ ايبٝإ تكزِٜ طًب اؿضٍٛ ع٢ً ٜتِ  -

ٚاملغتٓزات اؾُضنٞ َٔ خالٍ إرخاٍ ناؾ١ ايبٝاْات اـاظ إلقا١َ املعضض 

ناؾ١ املضخط هلا املطًٛب١ َٔ قبٌ اإلراص٠ ايعا١َ يًذُاصى ع٢ً إٔ تغزر ايؾضن١ 

 املطًٛب١.ايضعّٛ 

ٜتِ املٛاؾك١ َٔ قبٌ املدتضني باملزٜض١ٜ ايعا١َ يًُٛاصؿات ٚاملكاٜٝػ ممج١ً  -

بعز إٔ ٜتِ َضادع١  ايك١ُٝٚاألسذاص سات ٚرَؼ املؾػٛالت مبدتربٟ املعارٕ ايج١ُٓٝ 

 ايطًب ٚاالطالع ع٢ً ناؾ١ املضؾكات.

٧َٝٗ ع٢ً َزخٌ املعضض ؾري َهإ بتٛهلا بإقا١َ املعضض املضخط تكّٛ ايؾضن١  -

ملدتربٟ املعارٕ ايج١ُٓٝ ٚرَؼ املؾػٛالت ٚاالسذاص سات ايك١ُٝ يٝتِ ْكٌ أدٗظ٠ 

 ٍ ؾرت٠ ايعضض.ااملدتربٜٔ طٛ

ؿات ٚاملكاٜٝػ املغتشك١ يًُزٜض١ٜ ايعا١َ يًُٛاصتغزر ايؾضن١ ناؾ١ ايضعّٛ  -

ؾ١ أْٛاعٗا املعضٚع١ تٛادزٖا راخٌ املعضض بػضض ؼًٌٝ املعارٕ ايج١ُٓٝ بها َكابٌ

يًبٝع ٚاألسذاص سات ايك١ُٝ يًظبا٥ٔ فاًْا يًتأنز َٔ عٝاصاتٗا ٚدٛر٠ األسذاص سات 

 ايك١ُٝ.

ناؾ١ ع٢ً  ؼتٟٛبتشضٜض ؾاتٛص٠ ايبٝع يًظبا٥ٔ  نيايعاصعايعاصع١ تًظّ ايؾضن١  -

ز َا ٚد ٚٚطْ٘ َت٢ ْٛع اؿذضايعٝاص،  ايجُني،عزٕ املأصٓاف  ْٛعع٢ً  ٘ؾتًَُايبٝاْات 

 ايجُني.املعزٕ أصٓاف  يف

تِ تكزِٜ طًب إعار٠ تضزٜض َٔ هلا إلقا١َ املعضض ٜ طاملضخبعز اْتٗا٤ ايؾضن١  -

اؾُضنٞ املٛاؾل عًٝ٘ إلقا١َ املعضض ٜٚتِ املٛاؾك١ َٔ قبٌ  إخالٍ صبطٗا بٓعاّ ايبٝ

قبٌ بإعار٠ ايتضزٜض ٚإصعاٍ املٛاؾك١ ايٓٗا١ٝ٥ َٔ املزٜض١ٜ ايعا١َ يًُٛاصؿات املكاٜٝػ 

ايبٝإ  َّغاص ْعاْؿػ  ايزٚي١ ع٢ًاالراص٠ ايعا١َ يًذُاصى غضٚز ايؾشٓات خاصز 

 اؾُضنٞ.
 املعاصض املكا١َ بػضض ايعضض رٕٚ ايبٝع   -اًْٝا: ث

ٜتِ تكزِٜ طًب اؿضٍٛ ع٢ً تضضٜح املٛاؾك١ إلقا١َ املعاصض بػضض ايعضض رٕٚ  -

ؾ١ ايبٝاْات اـاظ إلقا١َ ايبٝع عٔ طضٜل ْعاّ ايبٝإ اؾُضنٞ َٔ خالٍ إرخاٍ نا

املعضض ٚاملغتٓزات املطًٛب١ َٔ قبٌ اإلراص٠ ايعا١َ يًذُاصى ع٢ً إٔ تغزر ايؾضن١ 

 ايعاصع١ ناؾ١ ايضعّٛ املطًٛب١.



 

ٜتِ املٛاؾك١ َٔ قبٌ املدتضني باملزٜض١ٜ ايعا١َ يًُٛاصؿات ٚاملكاٜٝػ ممج١ً  -

يك١ُٝ بعز إٔ ٜتِ َضادع١ مبدتربٟ املعارٕ ايج١ُٓٝ ٚرَؼ املؾػٛالت ٚاألسذاص سات ا

 ايطًب ٚاالطالع ع٢ً ناؾ١ املضؾكات.

هلا إلقا١َ املعضض ٜتِ تكزِٜ طًب إعار٠ تضزٜض َٔ  طبعز اْتٗا٤ ايؾضن١ املضخ -

خالٍ صبطٗا بٓعاّ ايبٝإ اؾُضنٞ املٛاؾل عًٝ٘ إلقا١َ املعضض ٜٚتِ املٛاؾك١ َٔ قبٌ 

زٜض ٚإصعاٍ املٛاؾك١ ايٓٗا١ٝ٥ َٔ قبٌ املزٜض١ٜ ايعا١َ يًُٛاصؿات املكاٜٝػ بإعار٠ ايتض

ايبٝإ ْعاّ االراص٠ ايعا١َ يًذُاصى غضٚز ايؾشٓات خاصز ايزٚي١ ع٢ً ْؿػ َغاص 

 اؾُضنٞ.
 

 يًؾضنات احمل١ًٝ املعاصض املكا١َ بػضض ايبٝع  -ًا: ثايج

ٜتِ تكزِٜ طًب اؿضٍٛ ع٢ً تضضٜح املٛاؾك١ إلقا١َ املعاصض بػضض ايعضض ايبٝع  -

َٔ خالٍ اعتجُض بغٗٛي١  ضخط هلا يًؾضنات احمل١ًٝ عٔ طضٜل ْعاّيًؾضنات امل

املزٜض١ٜ إرخاٍ ناؾ١ ايبٝاْات اـاظ إلقا١َ املعضض ٚاملغتٓزات املطًٛب١ َٔ قبٌ 

 ٚاملكاٜٝػ.ايعا١َ يًُٛاصؿات 

ناؾ١ ايضعّٛ املغتشك١ يًُزٜض١ٜ ايعا١َ ات ايعاصع١ باملعضض تغزر ايؾضن -

ٜٚتِ  األسذاص سات ايك١ُٝٚؾشط ؼًٌٝ املعارٕ ايج١ُٓٝ يًُٛاصؿات ٚاملكاٜٝػ َكابٌ 

 ٚايؿشط.يتًو ايؾضنات بٓتا٥ر ايتشًٌٝ  اتإصزاص ؽٗار

 

 

 
 

 جأَ ايؿضٌ اي

 اؾٛاٖض 

 

 َضشٛب١ٕ ٛتهًبٝع أٚ سٝاطتٗا بكضز ايبٝع إال إٔ جيٛط بٝع اؾٛاٖض أٚ عضعٗا ي (: ال68)ار٠ امل

 ايتاي١ٝ:بطاق١ ؼتٟٛ ع٢ً املعًَٛات ب

 -امل١ًْٛ: األسذاص  -أ

 .٘إعِ اؿذض ٚصٓؿ 

 .ٚط١ْ بايكرياط 

 .ْ٘ٛي 

 ع٘ ألٟ ْٛع َٔ املعاؾات َز٣ تعض 

  -األملاؼ:  -ب

  أعالٙ. )أ(باإلعاؾ١ إىل َا سنضيف 

 .َغت٣ٛ دٛرت٘ َٔ سٝح رصد١ ايٓكا٤ 

 .٘عالَت٘ َٔ ايهغض ٚاـزش ٚأٟ عٝٛب أخض٣ ب 

َظصٚعًا طبٝعًٝا أٚيًؤيؤ ؼزٜز إسا َا نإ  بايٓغب١ -دو   

  أعالٙ. )أ(باإلعاؾ١ إىل َا سنضيف 



 

)إٜضاٍ بٝع( مماصعت٘ يٓؾاط بٝع اؾٛاٖض بإٔ ٜضزص ؾاتٛص٠ بٝع  عٓزيبا٥ع اًٜتظّ  (:67)ار٠ امل

  -اآلت١ٝ: َؾت١ًُ ع٢ً ايبٝاْات 

 .أعِ املٓؾأ٠ ٚصقِ ايغذٌ َٚٛقعٗا 

 .ٟأعِ املؾرت 

 .تاصٜذ ايبٝع 

  (68)ايبٝاْات املٓضٛظ عًٝٗا يف املار٠. 

و بعز تعب١٦ االعتُاص٠ يٚس املدتربحيل يهٌ صاسب عالق١ ايتكزّ إىل  (:66ار٠ )امل

 ايؿشط.بٓتا٥ر  ؽٗار٠ٜضزص ي٘ ٚ ايؿشط،صعّٛ  اعتٝؿا٤ٜٚتِ املدضض١ يشيو 

 

 ايؿضٌ ايجأَ 

 صعّٛ اـزَات احملض١ً َٔ كترب املعارٕ ايج١ُٓٝ 

 ٚرَؼ املؾػٛالت ٚاألسذاص سات ايك١ُٝ 

 
 املعارٕ ايج١ُٓٝ بضؿ١ عاد١ًأصٓاف رَؼ ؼًٌٝ ٚصعّٛ   - (:63املار٠ )

 ٚصـ اـز١َ  ّ

 َبًؼ ايضعّٛ بايضٜاٍ ايعُاْٞ

صعِ يًػضاّ 

 ايٛاسز
اؿز األر٢ْ 

 يًضعِ

 60 05080   ايبالت١ٝٓٝاألصٓاف رَؼ  6

 6 05098 ايشٖب١ٝ  األصٓافرَؼ  0

 1 05008 ايؿغ١ٝ  األصٓافرَؼ  9

1 

يًعٝاص املدتّٛ أٚ احملزر بزٕٚ  ايًتأنز َٔ َطابكتٗ ١ٝتٝٓايبال األصٓاف ؼًٌٝ

 6  05098   ايزَؼ

8 

يًعٝاص املدتّٛ أٚ احملزر بزٕٚ  ايًتأنز َٔ َطابكتٗ ١ٝ ايشٖب األصٓاف  ؼًٌٝ

 8 05090 ايزَؼ

7 

١ يًتأنز َٔ َطابكتٗا يًعٝاص املدتّٛ أٚ احملزر بزٕٚ ٝايؿغ األصٓاف  ؼًٌٝ

 0 05000 ايزَؼ

 

 ايضعا٥ٌ ٚإصزاص ٚايتذزٜز ايضاغ١ تغذٌٝ( : صعّٛ 63ر٠ )املا

 

 َبًؼ ايضعّٛ بايضٜاٍ ايعُاْٞ اـز١َٚصـ   ّ

 8 اعتدضاز بزٍ ؾاقز أٚ تًـ يغٓز اٜزاع املضٛغات 6

 90 ( عٓٛات 9ملز٠ ) تغذٌٝ ايضاغ١ 0

( عٓٛات 9) زبع ايضاغ١ػزٜز تغذٌٝ  9  90 

ايبٝإ اؾُضنٞ( تضصٝط ايؾشٓات إلعار٠ ايتضزٜض )ْعاّ 1  8 

 

 

 

 

 

 املعارٕ ايج١ُٓٝأصٓاف ؼًٌٝ ٚرَؼ ( ً  :صعّٛ 00املار٠ )



 

 

 بٝإ اـز١َ ّ

 َبًؼ ايضعّٛ بايضٜاٍ ايعُاْٞ

صعِ يًػضاّ 

 ايٛاسز
اؿز األر٢ْ 

 يًضعِ

 60 05018 ايبالت١ٝٓٝ األصٓاف رَؼ  6

 6 05098 ايشٖب١ٝ األصٓاف رَؼ  0

 1 05008 ايؿغ١ٝ األصٓاف  رَؼ 9

 60 05098 ايبالت١ٝٓٝ )ايكٛايب اـاّ ( رَؼ ايغبا٥و  1

 6 05008 ايشٖب١ٝ  )ايكٛايب اـاّ (رَؼ ايغبا٥و ايشٖب١ٝ 8

 1 05000 ايؿغ١ٝ )ايكٛايب اـاّ( رَؼ ايغبا٥و ايؿغ١ٝ  7

6 

يًعٝاص املدتّٛ أٚ احملزر بزٕٚ  ايًتأنز َٔ َطابكتٗ ١ٝايبالتٝٓاألصٓاف ؼًٌٝ 

 8 05090 ايزَؼ

3 

يًعٝاص املدتّٛ أٚ احملزر بزٕٚ  ايًتأنز َٔ َطابكتٗ ١ٝايشٖباألصٓاف  ؼًٌٝ

 1 05000 ايزَؼ

3 

١ يًتأنز َٔ َطابكتٗا يًعٝاص املدتّٛ أٚ احملزر بزٕٚ ٝايؿغاألصٓاف ؼًٌٝ 

 0 05068 ايزَؼ

60 

املط١ًٝ ٚاملطع١ُ بايبالتني  وٚ ايغبا٥عارٕ ايج١ُٓٝ أاألصٓاف َٔ امل ؼًٌٝ

 6 05068 ٖب أٚ ايؿغ١ أٚ بٗا َعًا أٚ باألثٓني َُٓٗاٚايش

 00 ؼًٌٝ ع١ٓٝ االتضب١ ٚايضدٛص احملت١ٜٛ ع٢ً املعارٕ ايج١ُٓٝ 66

 00 ؼًٌٝ ع١ٓٝ كًٛط ٚقايٌٝ املعارٕ ايج١ُٓٝ 12

 

 ؾشط األسذاص ايهضمي١ (ً  : صعّٛ 06املار٠ )

 اـز١َٚصـ  ّ

 َبًؼ ايضعّٛ بايضٜاٍ ايعُاْٞ

صعِ 

شًٌٝ ايت

 يًكرياط

اؿز األر٢ْ 

يًضعِ عٔ 

 نٌ سذض

اؿز األع٢ً 

يًضعِ عٔ 

 نٌ سذض

6 

األسذاص سات ايك١ُٝٚتؾٌُ األملاؼ ٚايٝاقٛت ٚايظؾري األطصم 

ٚايظَضرٚاالٚباٍ األعٛر 

ٚايزَاْتٜٛتذاصْٝتٛاالنغٓزصاٜتٛنوضٜغٛبضٌٜ )عني 

 ايكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووط(

0 0 00 

0 

 Modernاألسذاص ايضٓاع١ٝ املضٓع١ بايطضم اؿزٜج١)

Synthetic اوجمٖٛضات ٚاييت  ٢ٚاملجبت١ عً( ٚتؾٌُ األسذاص املؿضر٠

تظٜز أٚ تكٌ عٔ عؾض٠ أسذاص ٚاألسذاص ايػري 

 َضكٛيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو١

0 0 00 

9 

يطضم ايكزمي١ ٚتؾٌُ األسذاص االخض٣ ٚاالسذاص املضٓع١ با

األسذاص املؿضر٠ ٚاملجبت١ ع٢ً اوجمٖٛضات ٚاييت تظٜز أٚ تكٌ عٔ عؾض٠ 

 أسذاص ٚاالسذاص ايػري َضكٛيوووووووو١
658 658 00 

 ص.ع بزٕٚ ؼزٜز ايٛطٕ 0 األؽهاٍ ايبالعتٝه١ٝ ٚايظداد١ٝ ٚاملكًز٠.....اخل 1

 طٕص.ع بزٕٚ ؼزٜز ايٛ 658 األؽهاٍ املظخضؾ١ ٚاملٓشٛت١ 8

 ص.ع بزٕٚ ؼزٜز ايٛطٕ 9 أٟ َؾػٍٛ حيتٟٛ ع٢ً أسذاص ٚال ٜكع عُٔ ايبٓٛر املشنٛص٠ 7

 % طٜار٠ ع٢ً صعّٛ ايؿشط املعتار80٠ أٜاّ. 9ايؿشط املغتعذٌ يف ؾرت٠ ط١َٝٓ تكٌ عٔ  7

 % طٜار٠ ع٢ً صعّٛ ايؿشط ايعار600١ٜ عاع١ 01ايؿشط املغتعذٌ خالٍ  3



 

 

 ايؿضٌ ايتاعع 

 اؾظا٤ات اإلراص١ٜ

 

 (:00املار٠ )

اؾٗات سات ايعالق١  ( صٜاٍ عُاْٞ يه800ٌ)يًُزٜض١ٜ ؼضٌٝ غضا١َ إراص١ٜ ال تكٌ عٔ   

 ٗاقٝاَإراص١ٜ عٓز  ظظا٤ات ٗاسهِ َٔ أسهاَ ساي١ كايؿ١ أٟ ايال٥ش١ يفبتطبٝل ٖشٙ 

 ايتاي١ٝ: باملدايؿات

ظٚص٠ ٜٚعاقب بشات املعارٕ ايج١ُٓٝ بعالَات رَؼ أٚ تضقِٝ َأصٓاف  َٔ رَؼ أٚ صقِ .6

ايعكٛب١ نٌ تادض أٚ صاْع باع ٖشٙ األصٓاف أٚ عضعٗا يًبٝع أٚساطٖا بكضز ايبٝع أٚ 

 بشيو. عًُ٘ تعاٌَ ؾٝٗا َع 

املعارٕ ايج١ُٓٝ أٚ األصٓاف بعز رَػٗا أٚ تضقُٝٗا تػٝريًا أٚ أصٓاف  َٔ أسزخ يفنٌ  .0

يعكٛب١ نٌ َٔ باع تعزٜاًل جيعًٗا غري َطابك١ يًعٝاص املزَٛؽ ب٘ ٜٚعاقب بشات ا

ٖشٙ األصٓاف أٚ عضعٗا يًبٝع أٚ ساطٖا بكضز ايبٝع أٚ تعاٌَ ؾٝٗا َع عًُ٘ مبا أسزخ 

 تعزٌٜ.ؾٝٗا َٔ تػٝري أٚ 

عارٕ أصٓاف املنٌ تادض اٚ صاْع عضض يًبٝع أٚ تعاٌَ بأٟ طضٜك١ ناْت يف  .9

       َضق١َٛ.ػري َزَٛغ١ أٚ ايصٓاف األج١ُٓٝ أٚ اي

بكضز ايبٝع أٚ ساط بكضز ايبٝع اٟ أسذاص سات ق١ُٝ أٚ  عضض باع أَٚٔ نٌ   - 1

 بطاق١.ب َضشٛب١إ تهٕٛ  ق١ُٝ رَٕٚؾػٛالت ؼتٟٛ ع٢ً اسذاص سات 

عضض بكضز ايبٝع أٚ ساط بكضز ايبٝع اٟ أسذاص سات ق١ُٝ أٚ  باع أَٚٔ  نٌ -8

ٗا ايبٝاْات ايٛاصر٠ ؾٝ بطاق١بإٜضاٍ أٚ  ق١ُٝ َضشٛب١َؾػٛالت ؼتٟٛ ع٢ً اسذاص سات 

   .َطابك١غري 

أٚ املدترب أصزص ؽٗار٠ ؾشط ْٚغبٗا إىل  أٚاملدترب َٔ غري يف ؽٗار٠ ؾشط صارص٠ َٔ  - 7

أسووزخ تػٝٝوووضا أٚ اعتبزاال ألٟ قطع١ َٔ األسذاص سات ايك١ُٝ بعز ايؿشط ٚباعٗا َع 

 دترب املايؾٗار٠ األص١ًٝ ايضارص٠ َٔ 

١ٜ ٚظا٥ؿِٗ عٛا٤ مبٓعِٗ َٔ رخٍٛ ٚعشب ٜعاقب نٌ َٔ ساٍ رٕٚ تأر١ٜ َٛظؿٞ املزٜض - 8

صٜاٍ عُاْٞ عٓز َٓع اٟ َٔ  ا( أيؿ6000ٚقزصٖا ) إراص١ٜ،ايعٝٓات أٚ بأٟ طضٜك١ أخضٟ غضا١َ 

َأَٛصٟ ايغبط ايكغا٥ٞ اٚ املدتضني بتٓؿٝش أسهاّ ٖشٙ ايال٥ش١ َٔ ايكٝاّ بٛادب٘ أٚ إعاق١ 

ٚاألسذاص أصٓاف املعارٕ ايج١ُٓٝ عًُ٘، مبا يف سيو عزّ ايغُاح ي٘ األَانٔ املدضض١ ببٝع 

 ؿغ يًتأنز َٔ أْٗا َزَٛغ١ بايزَػ١ اؿه١َٝٛ.ؿاخظٕ ٚ ٚاؾٛاٖض سات ايك١ُٝ

 

 يف سكٗا ايعكٛب١ ايضارص٠َٔ  ايال٥ش١ ايتعًِٖشٙ  ايعالق١ بتطبٝليًذٗات سات  ( جيٛط09املار٠ )

( 90خالٍ )يف ايتعًِ  ايبتٜٚتِ  بٗا،( عتني َٜٛا َٔ تاصٜذ إخطاصٙ 70ايٛطٜض خالٍ ) نتابٝا إىل

                                     ٖشا املٝعار رٕٚ صر صؾغا ي٘. ٜٚعترب ؾٛاتثالثني َٜٛا َٔ تاصٜذ تكزمي٘، 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


