َض بنًمَٔد بنكةطد جأعًةل يحةلب بنؿكى بنىشٛم
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طمو بنٕٛو قىبو وئ ٍٛيػهٍ بنٕيوبء وقى (ٖٗٓ) نُُد ٕٕٔٓو جاطمبو بنًمَٔد بنكةطد جأعًةل
يحةلب بنؿكى بنىشٛم ف ٙبنكميد بنعةيد (بإلطمبو بألٔل).
زٓمف بنًمَٔد ئنٗ ئعالء ٔزػُيٛم قيٛى ٔيعيةٛٚى بنؿكيى بنىشيٛمإ في ٙئؽيةو َٓيع يسكةييم ييٍ بنًحيةلب
ٔبإلغييىبءبذ ٔبنًًةوَييةذ بنًػُييمخ نٓييهِ بنلييٛى ٔبنًعييةٛٚىإ عهييٗ يُييسٕٖ قٛييةلخ ٔئلبوخ يإَُييةذ بنمٔنييدإ
ٔغٓةيْيية بإللبو٘ ٔبنسُذٛييه٘إ ٔعهييٗ يُييسٕٖ عالقييد بنمٔنييد جًإَُييةذ بنًػسًييقإ ٔجةنًإَُييةذ بإلقهًٛٛييد
ٔبنمٔنٛدإ ٔزؿُ ٍٛبنحُةء بنًإَُٔ ٙبنسشىٚع ٙنحُيةء يُوٕييد يكةفؿيد بنذُيةلإ ٔزػُيٛم يحيةلب بنشيذةفٛد
ٔبنًُةءند ٔزكةفإ بنذىص ٔبألقه جًعيةٛٚى بنكذيةءخ ٔمعًيةل بنيمٔو بنىقيةج ٙبنىَئً ٙبنشيعح ٙبنذةعيم عهيٗ
بأللبء ٔزطحٛق يحمم بنطٕبت ٔبنعلةتإ ٔبنعًم يق بنًػسًق بنمٔن ٙعهيٗ يكةفؿيد بإلوْيةت ٔيكةفؿيد بنػىًٚيد
بنًُوًد جػًٛق طٕوْة ٔمشكةنٓة.
ٔفًٛة ٚهَ ٙض بنًمَٔد نُشىْة ف ٙبنظؿف:
بنًمَٔد بنكةطد
جأعًةل يحةلب بنؿكى بنىشٛم ف ٙبنكميد بنعةيد
(بالطــــمبو بألٔل)

يــمقـــــم:
َيكر
يٍ مغم بنسظم٘ نهًًةوَةذ غٛى بنًشىٔعد ٔزظيؿٛؽ بنًذيةْٛى ٔبنلُةعيةذ بنكةؽايد بنسي ٙزى ّ
نمٖ بنحعغ َسٛػد غٛةت بنلمٔخ ٔبالفسلةو ئنٗ بنشذةفٛد ٔبَعيمبو بنًُيةءندإ ٔجذعيم زًيةل٘ رقيى ٍٚفي ٙقيى
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بنمَسٕو ٔبنلةٌَٕإ ٔف ٙئؽةو جىَةيع بنؿكٕيد بنه٘ َةنر جًٕغحّ بنطلد يٍ يػهٍ بنُٕبت ٔٔفةء يُٓية جًية
زؼًُسّ بنًحةلوخ بنكهٛػٛد ٔرنٛسٓة بنسُذٛهٚد.
ٔجٓييمف ئوَييةء مَييٍ ٔيييمبي ٛبنمٔنييد بنًمَٛييد بنؿمٚطييد لٔنييد بنًإَُييةذإ لٔنييد بنؿييق ٔبنلييةٌَٕ
ٔبنًٕبؽُييد بنًسُييةٔٚدإ ٔزظييٕٚث بنُييهٕ ٛةذ غٛييى بنُييٕٚد ٔؾًةٚييد بنؿلييٕ ٔبنًًسهكييةذ بنعةيييد ٔبنكةطييد
ٔطٌٕ ؾلٕ ٔؾىٚةذ بنًٕبؽُ ٔ ٍٛىبيسٓى بإلَُةَٛد ٔبنؿذةظ عهٗ ميٍ بنٕؽٍ ٔبَسلىبوِ ٔٔؾمزّ.
ٔإلشييةعد بنلييٛى بإلٚػةجٛييد جيي ٍٛمفييىبل بنًػسًييقإ ٔيوو بأليييم فييَ ٙذَٕييٓىإ ٔئعييةلخ بالعسحييةو نًح يةلب
بنعمل ٔبإلَظةفإ ٔبنػمبوخ ٔزكةفإ بنذىصإ ٔزًس ٍٛمٔبطيى بنؿيث ٔبنسُيةيؽ في ٙمَٔيةؽٓى ٔزعًٚيً بنيُٓع
بنمًٚلىبؽ ٙبنلةئى عهٗ قٕبعم بنًشةو د ٔبنشذةفٛد ٔبنًُةءند.
فلم ومذ بنؿكٕيد مٌ بنسعةيم يق ْمف ئوَةء قٕبعم بنؿكى بنىشٛم في ٙبنكمييد بنعةييد ُٚحأي ٙمٌ ٚيسى
ٔفق وؤٚد شةيهد زأقه ف ٙبالعسحةو مًْٛد يىبعةخ بنحُعم بنسىجٕ٘ إلَػيةؼ ْيهب بنسٕغيّ ٔجهيٕي غةٚةزيّإ نكيٌٕ
ْييهب بنٓييمف ال ٚكييض بنؿةػييى فلييؾ نكُييّ ٚييىزحؾ م طييى جةنًُييسلحم بنييه٘ َُشييمِ غًٛعيية نٓييهب بنييٕؽٍ ٔنشييحةجّ
ٔألغٛةنّ بنلةليد.
ٔنهن الجم يٍ بنُيع ٙنسعًٛيق بنذٓـــيـى بنظيؿٛؽ نلٛـــيـى بنؿىٚيد ٔبنعمبنــيـدإ ٔئن يةء بنيٕع ٙجأًْٛيد
بنًًةوَد بنُهًٛد نهسعملٚد بنُٛةَٛد ٔبنؿًجٛيد َٕيٛهد إلضيىبء بنؿٛيةخ بنعةييدإ ٔزًسي ٍٛؤبجيؾ بإلقيةء جيٍٛ
يكسهف فاةذ بنًػسًق ٔشىبئؿّ َٔكحّ بنطلةفٛد ٔبنُٛةَٛدإ ٔئشةعد ؤؼ بنسُةفٍ جي ٍٛمجُيةء بنيٕؽٍ نحُيةء
بن ًٍٛبنُةْغ بنه٘ زسٕضق فٛيّ عيىٖ بنًؿحيد ٔبنٕؾيمخ بنٕؽُٛيد ٔزُيٕلِ بنطليد ٔبألييم جيأٌ بنليةلو َيٛكٌٕ
مفؼم ٔمٌ بنأم َٛكٌٕ مغًمإ ٔمٌ بنؿٛةخ َسكٌٕ موغم ٔمٌ بنشعث َيٛكٌٕ مَيعمإ ئنب بَيسطةو َحيه بنذىقيد
ٔبنسذىي نًوو بألوعإ ٔلوء م طُٕف بنًؿةجةخ ٔبنَٕةؽد ٔبنًؿُٕجٛد ٔزػذٛف يُةجق بنذُةل.

2

ٔيييٍ ْييهب بنًُطهييقإ فيياٌ عهييٗ ةفييد ٔؾييمبذ بنكميييد بنعةيييد ٔبنٕؾييمبذ بإللبوٚييد ـ ػييًٍ ؾييمٔل
بالقسظةطيةذ بنًكٕنيد نٓية ٔجًىبعيةخ بنًعةْيمبذ ٔبالزذةقٛيةذ بنمٔنٛيد بنًسعهليد جؿليٕ بإلَُيةٌ ـ مٌ زأقيه
جةعسحةوْة ف ٙيم يية ٚسعهيق جيالبوخ مَشيطسٓة ٔزُيٛٛى معًةنٓية ٔفي ٙئلبوخ ٔزظيىٚف شيإَٓة ٔفي ٙعالقسٓية
جػًٕٓوْيية بنييمبقهٔ ٙبنكييةوغٙإ ٔفيي ٙييم ييية ٚظييمو عُٓيية يييٍ قييىبوبذ ٔييية زسكييهِ يييٍ ئغييىبءبذ بالنسييًبو
جًحةلب بنؿكى بنىشٛم ٔقٕبعمِ بنىبَكد جظذد عةيدإ ٔف ٙيلميسٓة بنًحةلب بنسةنٛد:
مٔال :يحمم َٛةلخ بنلةٌَٕ (بإليسطةل نهمَسٕو ٔنؿكى بنلةٌَٕ):
ٚػث عهٗ ةفد ٔؾمبذ بنكميد بنعةيد ٔبنٕؾمبذ بإللبوٚد بالنسًبو جةٜز:ٙ
ٔ-

بألَييٍ ٔبنًحييةلب بنييٕبولخ فيي ٙلَييسٕو بنػًٕٓوٚييد بنًُٛٛييدإ ٔييية زؼييًُسّ َظييٕص ٔمؾكييةو

بنمَيسٕو ٔبنلييٕبَ ٍٛبنٕؽُٛييد جظييذد عةيييدإ ٔبنًعةْييمبذ ٔبالزذةقٛيةذ بنمٔنٛييد بنسيي ٙطييةلقر عهٓٛيية جاللَيية مٔ
بَؼًر ئنٓٛةإ ٔجكةطد بنًسعهلد جؿلٕ بإلَُةٌ ٔيكةفؿد بنذُةلإ جًــة ٚكذم بٜز:ٙ
ٔـٔ بنًُــــــــــةٔبخ :فةنًٕبؽٌُٕ غًٛعة يسُةٌٔٔ ف ٙبنؿلٕ ٔبنٕبغحةذ بنعةيد.
ٔـٕ عـمو بنسًـــ :ًٛٛج ٍٛبنًٕبؽُ ٍٛجُحث بنعى مٔ بألطم مٔ بنم ٍٚمٔ بنػيٍُ (بنُيٕو بالغسًيةع)ٙ
مٔ بالَسًةء بنُٛةَ ٙمٔ بنػأىبف ٙمٔ بنًى ً بالغسًةع ٙمٔ بالقسظةل٘ نهًٕبؽٍ مٔ بنًُٓد بنسًٚ ٙبٔنٓة.
ٔـيييٖ زكيييةفإ بنذيييىص :جييي ٍٛبألشيييكةص بنطحٛعٛيييدإ مٔ بألشيييكةص بنًعُٕٚيييد ييييٍ يكسهيييف قطةعيييةذ
بن ًِهكٛد(بنعةوإبنًكسهؾإبنسعةَٔٙإ بألْهٔ ٙبنكةص) جؿٛص ٚسيةؼ نكيم شيكض ؽحٛعي ٙمٔ يعُيٕ٘ زُطحيق عهٛيّ
بنشىٔؽ بنسلمو جطهحّ مٔ جعىػّ ف ٙفسىخ ييُٛد يؿيملخإ ٔقيٕع بنسُيةفٍ ييق غٛيىِ ييٍ بنًسليمي - ٍٛجكيم
ميةَييد ٔشييىف ـ ٔفليية نًعييةٛٚى يٕػييٕعٛد شييذةفد يعهُييد ٔقةجهييد نهلٛييةٌإ جًيية ٚؼييًٍ بقسٛييةو بأل طييى غييمبوخ
( ذيييةءخ) ٔبَيييسؿلةقة لٌٔ يؿةجيييةخ مٔ يؿُيييٕجٛدإ نسؿلٛيييق يعةيهيييد يسُيييةٔٚد عةلنيييد ٔيُظيييذد جييي ٍٛغًٛيييق
بنًسلمي ٍٛنهٕظٛذد مٔ نهًُةقظد مٔ غٛىْة ييٍ بنذيىصإ لٌٔ بػيطىبوْى أل٘ َٔيٛهد ييٍ َٔيةئم بنسىغٛيث
مٔ بنسىْٛث غٛى يشىٔعد ( ةنَٕةؽد ٔبنىشٕخ) مٔ بنهػٕء أل٘ مَهٕت يٍ مَةنٛث بنؼأؾ مٔ بالجسًبي.
ٔـٗ زػُث زمبقم مٔ زؼةوت بنًظةنؽ مٔ زلةؽعٓة:
م -ال ٚػٕي نىئ ٍٛبنيٕيوبء ٔال أل٘ ييٍ بنيٕيوبء مضُيةء زيٕنٓٛى بنيٕيبوخ مٌ ٚسٕنيٕب م٘ ٔظٛذيد عةييد
3

مقىٖ مٔ مٌ ًٚبٔنٕب ٔنٕ جطىٚلد غٛى يحةشىخ يُٓد ؾىخ مٔ عًال زػةوٚة مٔ يةنٛة مٔ طُةعٛةإ ًية ال ٚػيٕي
نٓى مٌ ًُٕٓٚب ف ٙبنسًبيةذ زعلمْة بنؿكٕيد مٔ بنًإَُةذ بنعةييد مٔ مٌ ٚػًعيٕب جي ٍٛبنيٕيبوخ ٔبنعؼيٕٚد
فيي ٙيػهييٍ ئلبوخ م٘ شييى دإ ٔال ٚػييٕي قييالل زه ي بنًــــييـمخ مٌ ٚشييسىٔب مٔ ُٚييـسأغىٔب ميييـٕبال يييٍ ميييـٕبل
بنـمٔنييـد مٔ ٚلةٚؼييٕب عهٓٛيية ٔنييٕ جطىٚلييد بنًييًبل بنعهُيي ٙمٔ مٌ ٚإغىْٔيية مٔ ٚحٛعْٕيية شييٛاة يييٍ ميييٕبنٓى مٔ
ٚلةٚؼْٕة عهّٛإ ُٔٚى٘ عهٗ َٕبت بنٕيوبء ٔيٍ ف ٙيُسٕبْى ية ُٚى٘ عهٗ بنٕيوبء.

تٚ -ؿوى عهٗ بنًٕظف ــ جةنهبذ مٔ جةنٕبَطد ــ ية ٚه:ٙ
ٔ -مٌ ٚشييسى٘ علييةوبذ مٔ يُلييٕالذ يًيية زطىؾييّ بنُييهطد بنلؼييةئٛد مٔ بإللبوٚييد نهحٛييق ئنب ييةٌ نن ي
ٚسظم جأعًةل ٔظٛذسّ.
ٕ -مٌ ٚييًبٔل مٔ مٌ ٚكييٌٕ نييّ يظييهؿد فيي ٙمعًييةل زػةوٚييد مٔ يلييةٔالذ مٔ يُةقظييةذ زسظييم جأعًييةل
ٔظٛذسّ.
ٖ -مٌ ٚشييسىف فيي ٙزأَيي ٍٛشييى ةذإ مٔ مٌ ٚلحييم عؼييٕٚد يػييةنٍ ئلبوزٓييةإ ئال ئنب ييةٌ يُييمٔجة عييٍ
بنؿكٕيد مٔ جانٌ بنُهطد بنًكسظد.
ع مٔ عليييةوبذ قظيييم بَييسأالنٓة فييي ٙبنػٓيييةذ بنسييي ٙزسظييم جعًهيييّ مٔ يييةٌ نٓيييهب
ٗ -مٌ ُٚييسأغى موب أ
بالَسأالل طهد جأعًةل ٔظٛذسّإ ٔعمو جٛعٓة مٔ زأغٛىْة شيٛاة ييٍ ميٕبنيّ مٔ مييٕبل م٘ ييٍ مقةوجيّ -بنطةجسيد
مٔ بنًُلٕند -ئنب ةٌ نهن طهد جةنٕظٛذد بنسٚ ٙشأهٓةإ مٔ جةنًُظث بنه٘ ٚسٕالِ.
ٔم٘ يييٍ معؼييةء
ظٚ -ؿوييى بنسعةقييم جةنييهبذ مٔ جةنٕبَييطد جيي ٍٛبنُييهطد بنًؿهٛييد فيي ٙبنٕؾييمخ بإللبوٚييد أ
يػهُٓة بنًؿه ٙنسُذٛه معًةل يلةٔالذ مٔ زٕوٚمبذإ ٔعهٗ عؼٕ بنًػهٍ بنًؿه ٙعُم عىع م٘ يٕػيٕو
أل٘ يٍ مقةوجّ نأةٚد بنموغد بنىجعد ف ٙبنلىبجد جةنمو (بنُُث) مٔ جةنًظةْىخ -يظيهؿد يية
زكٌٕ نّ ف - ّٛمٔ أ
مٌ ُٚعهٍ بنًػهٍ جٓةإ ٔمٌ ال ٚشةوف ف ٙبنًمبٔالذ بنسٚ ٙػىٓٚة بنًػهٍ جشأَٓةإ ٔٚسىزث عهٗ يكةنذد ْيهب
بنؿكى َلٕؽ عؼٕٚسّ يٍ بنًػهٍ بنًؿه ٙجلٕخ بنلةٌَٕ.
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ٕ -بنُظٕص ٔبألؾكةو بنٕبولخ ف ٙبنلٕبَٔ ٍٛبنهٕبئؽ ٔبنُوى بنُةفهخ ٔفق زموغٓةإ ٔفْ ٙيهب بنظيملإ
ُٚحأ ٙبالنسًبو بنظةوو جةنًحةلب بٜزٛد قحم بنشىٔو جأ٘ ئغىبء مٔ بزكةن قىبو:
ٕٕ ٔ-ـٔ بنًشــــىٔعٛـد :جيأٌ ٚكيٌٕ بإلغيىبء مٔ بنليىبو يُيسًمب يشيىٔعٛسّ ييٍ مؾكيةو بنليٕبٍَٛ
ٔبنهٕبئؽ بنُةفهخإ ٔمٌ زكٌٕ بنُهطد بنس ٙميىذ جّ مٔ مطموزّ يكٕند ٔ -فلية نهليةٌَٕ -جةزكيةنِإ ٔمٌ ٚكيٌٕ
يؿسٕٖ بنلىبو ال ٚسعيمٖ ؾيمٔل بقسظيةص زهي بنُيهطد ييٍ ؾٛيص بنًٕػيٕو ٔبنُطية بنػأىبفي ٙمٔ بنًكيةٌ
ٔبنًيييةٌإ ٔيُييسٕف نهُييٕبؾ ٙبنشييكهٛد ٔبنًٕػييٕعٛد بنسيي ٙزييإيٍ نييّ بنلحييٕل ٔبنُذييةنإ ٔزؿًٛييّ يييٍ بنطعييٍ
جةإلنأةء ٔ/مٔ بنسعٕٚغ.
ٕٕ ٕ-ـٕ بنًظهؿد بنعةيد :جأٌ ُٚيسٓمف بإلغيىبء مٔ بنليىبو زؿلٛيق يظيهؿد عةييدإ ٔنني جًية ال
ٚسعييةوع يييق بنًحييةلب ٔبألَييٍ بنييٕبولخ فيي ٙبنمَييسٕو ٔبنلييةٌَٕإ ٔٚعسحييى زػُييث ْييمو بنًييٕبول ٔبنطةقييةذ
ٔبنؿىص عهٗ بالَسذةلخ بنًطهٗ يٍ بنًٕبول بنًةلٚد ٔبنسلُٛد ٔيٍ بنطةقةذ ٔبنكذةءبذ بنحشىٚد بنًسةؾيد ييٍ
مٔغييث بنٕبغحييةذ بنسييُٚ ٙحأيي ٙيىبعةزٓييةإ جأٛييد زلهييٛض بنسكةنٛييـف ٔبنُذييـلةذ غٛييى بنؼـــييـىٔوٚد ئنييٗ ملَييٗ
بنؿــييـمٔل بنًًكُييد لٌٔ بنسؼييؿٛد جةألْييمبفإ ٔجًيية ٚكذييم معهييٗ يىلٔلٚييد يييٍ زه ي بنُذلييةذ مٔ بالَييسطًةوبذ
ٔطٕال نسؿلٛق مفؼم بنعٕبئم نالقسظةل بنٕؽُ.ٙ
ٕٕ ٖ-ـٖ بنًـٕػــٕعٛــد :جأٌ ٚكٌٕ بإلغىبء مٔ بنلىبو يعهال(يُيححة) في ٙغًٛيق بألؾيٕبلإ ٔيحُٛية
عهييٗ مَييٍ ٔيعييةٛٚى يٕػييٕعٛد يػييىلخإ جعٛييمخ عييٍ بألْييٕبء بنهبزٛييد ٔبنُييٕبيو مٔ بألغييىبع بنشكظييٛدإ
ٔيُسُمب هن عهٗ جٛةَةذ ٔيعهٕيةذ ٔبػؿد ٔ ةيهدإ لقٛلد ٔيؿمّضدإ ٔيٍ يظةلو يٕضٕ جٓة.
ٕٕ ٗ-ـ يٗ بنؿٛييةل ٔبنسػييىل :جييأٌ ٚكييٌٕ بإلغييىبء مٔ بنلييىبو يسُييًة جةنؿٛييمخ ٔبنسػييىل يييٍ بألْييٕبء
بنهبزٛدإ ٔيًُْة يٍ بنسؿ -ًٛنطىف يٍ بألؽىبف مٔ ػمِٔ -مٌ ال ُٚيسٓمف زؿلٛيق يظيهؿد قةطيد رَٛيد مٔ
٘ يييٍ مقةوجييّ مٔ ألطييمقةئّ مٔ
يُييسلحهٛد َييٕبء نهُييهطد بنًكسظييد مٔ نهشييكض بنييه٘ مطييمو بنلييىبوإ مٔ أل أ
نأٛىْى يٍ بألشكةص بنطحٛعٛد مٔ بنًعُٕٚد.
ٕـ ي٘ بنشــذـــــةفٛــييـد :جييأٌ ٚييسى بإلعييالٌ عييٍ بإلغييىبء بن ًُسكييه مٔ َشييى بنلييىبو ٔنن ي جةنَٕييةئم بنسييٙ
ٚلىوْيية بنلييةٌَٕ جًػييىل طييمٔوِإ نؼييًةٌ عهييى ةفييد بنًعُٛيئ ٍٛغٛييىْى يييٍ بنًٓسًيئ ٍٛبألشييكةص نٔ٘
بنعالقدإ جًٍ فٓٛى بنػٓةذ بنىقةجٛد بنًكسظدإ ٔنلٛةو بنًكسظ ٍٛجسُذٛهِإ ٔإلزةؾيد بنذىطيد مٚؼية نهًسؼيىو
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يٍ بإلغىبء مٔ يٍ بنلىبو  -جةنسوهى  -ئنٗ بنُهطد بنًكسظدإ ٔنسًك ٍٛم ن٘ يظيهؿد جيةالعسىبع عهٛيّ مٔ
بنطعٍ ف ّٛميةو بنُهطد بنًكسظد مٔ بنهػٕء ئنٗ بنلؼةء قالل بنًٓهد بنلةََٕٛد بنًؿملخ نيهن  -يسيٗ ومٖ مٌ
ف ٙنن بإلغىبء مٔ بنلىبو ية ُٚسٕغث بالعسىبع مٔ بنطعٍ.
ٖ -ؾٛةلٚييد بنٕظٛذييد بنعةيييدإ جؿٛييص ٚطحييق بنلييةٌَٕ عهييٗ بنػًٛييق لٌٔ بَييسطُةء ٔجييمٌٔ بَسلةئٛييد مٔ
زٓييةٌٔإ ٔبعسحييةو بنًُبْييد جةإلػييةفد ئنييٗ بنػييمبوخ ٔبالَييسؿلة  -ؽحليية نهشييىٔؽ ٔبإلغييىبءبذ بنسييٚ ٙؿييملْة
بنلةٌَٕ ٔبنهٕبئؽ ٔبنُوى بنُةفهخ -مَةٌ ف ٙبنسىشيٛؽ ٔبالقسٛيةو نًيٍ ٚسٕنيٌٕ بنًُةطيث مٔ ٚىشيؿٌٕ نشيأم
بنٕظةئف بنعةيدإ ٔفْ ٙهب بنكظٕص ُٚحأ ٙبالنسًبو جةألز:ٙ
ٖـٔ مٌ ٚسى بنسىشٛؽ نشأم بنٕظيةئف بنلٛةلٚيد ٔبإللبوٚيد (بإلشيىبفٛد) في ٙبنكمييد بنعةييد عيٍ ؽىٚيق
بنسىفٛق يٍ ج ٍٛشةغه ٙبنٕظٛذد بأللَٗ يحةشىخ فَ ٙذٍ ٔؾمخ بنكميد بنعةيد مٔالإ ٔال ٚػيٕي بنسعٛي ٍٛفٓٛية
ئجسمبء.
ٖ ٕ-مٌ ٚكؼق م٘ زىشٛؽ نهسع ٍٛٛف( ٙبنًُسٕٖ بألٔل) جٕظيةئف بإللبوخ بنعهٛية نهذؿيض ٔبنًىبغعيد
نمٖ ٔيبوخ بنكميد بنًمَٛد ٔبنسأيُٛةذ نهسؿلق يٍ َاليسّ بنشيكهٛد ٔبنًٕػيٕعٛدإ عهيٗ مٌ زظيمو بنيٕيبوخ
فسٕٖ زسؼًٍ ومٓٚة بنليةََٕٙإ ٔفي ٙؾةنـيـد يية ئنب يةٌ وم٘ بنـــيـٕيبوخ ئٚػــةجيـٛةإ عهٓٛية مٌ زإ يـم فٛيّ جيأٌ
بنًىشييـؽ يىَييى (يطحيير) عهييٗ ٔظٛذييد يظييُذد ٔيعسًييمخإ ٔنييّ لوغييد فيي ٙبنًٕبيَييد بنعةيييد نهمٔنييدإ ٔمَييّ
يُسٕف نشىٔؽ شأم بنٕظٛذد بنًىشؽ نشأهٓةإ ٔيٍ ػًُٓة -عهٗ بألقم -بنًمخ بنًيُٛد بنًلىوخ قةََٕة فيٙ
بنكميد بنعةيدإ جًة ف ٙنن شىؽ بنكحىخ بنعًهٛد بنُٕعٛد بنالؾليد نهًإْيمإ ٔجةنٕظٛذيد ٔ /مٔ جةنذاد/بنموغيد
بأللَٗ يُٓة يحةشىخإ ٔمٌ بنٕظٛذد بنًىشؽ نشأهٓة يٕغٕلخ مٚؼة ف ٙبنٓٛكم بنسُو ًٙٛبنًعسًم.
ٖ ٖ-ال ٚعسم جأ٘ زع ٍٛٛقةوظ َطة بنٓٛكم بنسُو ًٙٛبنًعسًم ؾسٗ ٔئٌ ةٌ قىبو بنسع ٍٛٛطةلوب ييٍ
بنُهطد بنًكسظد جةنسع ٍٛٛإ ًة ال ٚعسحى بنسع ٍٛٛيشىٔعة ٔ ُي ْؿ ِمضة ٜضةوِ بنلةََٕٛيد ئنب نيى ٚكيٍ عهيٗ ٔظٛذيد
شةغىخ يموغد جةنٓٛكم بنسُو ًٙٛبنًعسًم نٕؾمخ بنكميد بنعةيدإ ٔنٓة بعسًةل يةن ٙف ٙبنًٕبيَد.
ٖٚ ٗ-ؿوييى بنسعةقييم يييق مٔ زٕظٛييف مٔ زعٛيي ٍٛم٘ شييكض فيي ٙم٘ ٔؾييمخ يييٍ ٔؾييمبذ بنكميييد بنعةيييد
جأ٘ يٍ قٛةلبزٓة بنعهٛة ٔبنَٕيطٗ ٔبنسُذٛهٚيد طيهد قىبجيد جةنيمو
ٔبنٕؾمبذ بإللبوٚد زىجطّ جىئ ٍٛبنٕؾمخ مٔ أ
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(بنُُث) مٔ جةنًظةْىخ نأةٚد بنموغد بنىبجعدإ ُٔٚى٘ ْهب بنؿوى عهٗ م يٍ زىجطيّ طيهد قىبجيد جًيمٚى٘
عًييٕو ٔ /مٔ جًييمٚى٘ يكةزييث زه ي بنلٛييةلبذإ ٔجًييمٚى٘ عًييٕو ٔ /مٔ جًييمٚى٘ بنًييٕبول بنحشييىٚدإ بنشييإٌ
بنًةنٛييدإ بنؿُييةجةذإ بنًشييسىٚةذ ٔبنًكييةيٌإ ٔميُييةء بنظييُةلٚق ٔييية فيي ٙؾكييى ْييهِ بنٕظييةئف َٔييٕبجٓى فييٙ
يكسهف ٔؾمبذ بنكميد بنعةيد بنًى ًٚد ٔبنًؿهٛد.
ٖ ٘-بَسُةلب نًة بَيسلى عهٛيّ فلٓيةء بنليةٌَٕ بإللبو٘ ُٚعسحيى يأسظيحة نهٕظٛذيد يم ييٍ ٚشيأم ٔظٛذيد
عةيد مٔ ًٚةوٌ يٓةو ٔبقسظةطةذ م٘ ٔظٛذد عةيد قحم طمٔو قىبو زٕظٛذّ مٔ زع ُّٛٛعهٓٛية ييٍ بنُيهطد
بنًكسظد جةنسع ٍٛٛعلث بَسكًةل بإلغىبءبذ بنًليىوخ نيهن ؽحلية ناؾكيةو ٔبنلٕبعيم ٔبنشيىٔؽ ٔبإلغيىبءبذ
بنسٚ ٙؿملْة بنلةٌَٕ مٔ بنسشىٚق بنُةفه.
ٔبزُةقة يق نن ُٚحأ ٙعهٗ ةفد ٔؾمبذ بنكميد بنعةيد ٔبنٕؾيمبذ بإللبوٚيد  -قيالل ضالضيد مشيٓى ييٍ
زةوٚكييّ -زكٛٛييف مٔػييةعٓة جًيية ٚسٕبفييق يييق مؾكييةو قييةٌَٕ بنكميييد بنًمَٛييد ٔالئؿسييّ بنسُذٛهٚييدإ نًعةنػييد
بالقسالالذ بنلةئًد نمٓٚة جًىبعةخ ؽى شأم بنٕظٛذد ٔؾةالذ بنًٕظف ًية ؾيملْة بنحيةت بنُيةلٌ جكيم ييٍ
بنلييةٌَٕ ٔبنالئؿييدإ ٔبألؾكييةو ٔبنشييىٔؽ بنييٕبولخ جلييىبو يػهييٍ بنييٕيوبء وقييى ( )ٔٗ1نُييُد ٕٓٓ2و جشييأٌ
بنسع ٍٛٛف ٙبنٕظٛذد بنعةيد.
ٖٚ ٙ-سؿًم وئٔ ٍٛؾمخ بنكمييد بنعةييد ٔييمٚى بنًيٕبول بنحشيىٚد ٔيعًٓية ييمٚى بنشيإٌ بنًةنٛيد مٔ
يٍ ٚلٕو يلةيّ -جةنسؼةيٍ -ةيم بنًُإنٛد بنلةََٕٛد عٍ م ؾةند يٍ بنؿةالذ بنسٚ ٙيسى فٓٛية شيأم ٔظٛذيد
ييية مٔ يًةوَييد يٓةيٓيية جظييٕوخ غٛييى قةََٕٛييدإ ٔزسؼييةعف ْييهِ بنًُييإنٛد ئنب ةَيير بنًٓييةو بنًُةؽييد جسه ي
بنٕظٛذد زُكي لٕل شيةغهٓة -هٛية مٔ غًئٛية -طيالؾٛةذ يةنٛيد سليمٚى يُيسؿلةذ بنمٔنيد مٔ بنكًُٚيد بنعةييد ييٍ
بأليٕبل ٔبنًـــٕبول مٔ بنلٛــــــةو جسؿظٛهٓة ٔزٕوٚـــمْة مٔ جةإلشىبف عهٗ يطم ْهِ بنعًهٛةذ.
ٚؿييٕل زؿ ًِهِٓييى نٓييهِ بنًُييإنٛد عييٍ ؾييق بنُييهطةذ بنًكسظييد جةنمٔنييد فيي ٙيطييةنحسٓى جةنكُييةئى
ٔال ُ
ٔبنسكةنٛف بنًُوٕوخ ٔغٛى بنًُوٕوخ بنسي ٙزكحيمزٓة بنؿكٕييد ٔ يم يية زىزيث عهيٗ ٔؾيمخ بنكمييد بنعةييد ييٍ
معحـــةء َٔذلـــــــــةذ مٔ بنسًبيةذ نهأٛى جُحث بنًُةؼ أل٘ يٍ ْيهِ بنؿيةالذ مٔ بألشيكةص جًًةوَيد عًيم
ية مٔ بالَسًىبو فٔ ّٛملبء يٓةو ٔبقسظةطةذ م٘ ٔظٛذد عةيد جظٕوخ غٛى يشىٔعد.
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ضةَٛة :يحمم بنًشةو د:
زأ ٛمب نًظمبقٛد بنؿكٕيد ٔوغحسٓة في ٙزؿلٛيق مْيمبف بنسأٛٛيى َؿيٕ بألفؼيمإ ٔإلزةؾيد بنذىطيد مييةو
بنػًٛييق نهُٓييٕع جييألٔبوْى ٔزؿًييم يُييإنٛةزٓى فيي ٙبنسظييم٘ نهًشييكالذ بنلةئًييدإ ٔزٕضٛييق ُعييىٖ بنًؿحييد
ٔؤبجييؾ بنٕؾييمخ ٔبنييٕالء بنييٕؽُٙإ ٔزعًٚييً بنشييىب د جيي ٍٛمجُييةء بنًػسًييق فيي ٙبإللبوخ ٔبنسًُٛييد عهييٗ ةفييد
ظعمإ ٚػث عهٗ ٔؾمبذ بنكمييد بنعةييد ٔبنٕؾيمبذ بإللبوٚيد بنحيمء فيٕوب ٔلٌٔ ئجطيةء ئعًيةل
بنًُسٕٚةذ ٔبن ُ
يحييمم بنشييىب د جُٓٛيية ٔجيي ٍٛةفييد بألؽييىبف فيي ٙبنحٛاسيي ٍٛبنمبقهٛييد ٔبنكةوغٛييدإ جسشييػٛق بنًشييةو د فيي ٙطييُق
بنُٛةَييةذ ٔبزكييةن بنلييىبوبذإ يييٍ قييالل ئوَييةء ٔزىَييٛف قٕبعييم بنعًييم بنًإَُيي ٙفيي ٙئؽةوْيية بنييمبقهٙإ
ٔبإلَٓةو بنذةعم ف ٙزَٕٛق يمبوف ٕبلوْة بنلٛةلٚدإ ٔطلم ٔزًُٛد يعيةوف ٔيٓيةوبذ بنعيةيه ٍٛنهىفيق ييٍ
ذةءزٓى ٔزطٕٚى بزػةْةزٓى بٚػةجٛة عٍ ؽىٚق زحُ ٙضلةفد زُوًٛٛد زعًي فيٓٛى ؤؼ بنعًيم بنػًيةع ٙذىٚيق
ٔبؾييم ٔفييق وؤٚييد يشييسى د جًيية ٕٚؾييم غٓييٕلْى ٔٚىفييق يعُٕٚييةزٓىإئنٗ غةَييث زلٕٚييد عالقييةذ بإلقييةء جٛييُٓى
ٔبنشعٕو جةنىػة بنيٕظٛذٔ ٙبالَسًيةء بنًإَُي - ٙنهٕيبوخ/نهٕؾيمخ مٔ نهًإَُيدٔ -نسؿلٛيق يم نني ُٚحأيٙ
ئعةلخ ئؾٛةء بٜز:ٙ
ٔ-

ةفد بنًػةنٍ بنعهٛة ٔبنًػةنٍ بنسُذٛهٚد ٔبالَسشةوٚد بنًشكهد جًلسؼٗ بنسشىٚعةذ بنُةفهخ.

ٕ-

ةفد بنهػةٌ بنعهٛة ٔبنسُذٛهٚد بنس ٙزؼيى في ٙعؼيٕٚسٓة يًطهي ٍٛييٍ ٔؾيمبذ قمييد عةييد نبذ

بقسظةطييةذ يسكةيهييد مٔ يسعةيييمخإ ٔبنهػييةٌ بنؿكٕيٛييد بنًكٕنييد َييهطد يعُٛييد جًلسؼييٗ َظييٕص ٔمؾكييةو
بنلٕبَٔ ٍٛبنهٕبئؽ ٔبنُوى بنُةفهخإ جًة ف ٙنن بنهػةٌ بنًكسظيد جأعًيةل بنسُويٛى ٔبنسُُيٛق مٔ بنسشيةٔو فًٛية
م٘ يٍ بنًٕػٕعةذ بنس ٙزمقم ػًٍ بقسظةص زه بنٕؾمبذ ئنيٗ
ج ٍٛبنٕؾمبذ نبزٓةإ مٔ جاجمبء بنىم٘ ف ٙأ
َهطد معهٗ.

ٖ-

يػةنٍ بنٕيبوبذ ٔبنًظةنؽإ ٔيػةنٍ ئلبوخ بنٓٛاةذ ٔبنًإَُةذ ٔبنظُةلٚق ٔمٚد يػيةنٍ

مٔ نػييةٌ مقييىٖ لبقييم ٔؾييمبذ بنكميييد بنعةيييد يُييٕؽ جٓيية ملبء ملٔبو مٔ زُذٛييـه يٓييةو ٔبقسظةطييةذ يعُٛييد
جًلسؼييٗ بنلييٕبَٔ ٍٛبنهٕبئييـؽ ٔبنييُوى ٔبنلـييـىبوبذ بنُةفـــييـهخإ ٔبزُييةقة ه يييق ْييهب بنسٕغييّ ُٚحأيي ٙعهييٗ ةفييد
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بنٕيوبء ٔوؤَيةء ٔؾيمبذ بنكمييد بنعةييد بنًعُٛيد ٔ -في ٙؾيمٔل طيالؾٛةزٓى -بزكيةن بنليىبوبذ ٔبإلغيىبءبذ
بنؼىٔوٚد إلعًةل ية ٔول معيالِإ مٔ بنىفيق جًلسىؾيةزٓى ئنيٗ بنُيهطد بنًكسظيد في ٙؾةنيد يية ئنب يةٌ بألييى
ُٚسٕغث ئعةلخ َوى ػىٔوٚد ف ٙبنسشكٛم مٔ ف ٙبنًًُٛةذ بنس ٙزلسؼٓٛة بنؿةغد الَسٛعةت يية بَيسػم ييٍ
زأٛٛىبذ ْٛكهٛد قالل بنُُٕبذ بألقٛىخإ ٔجًة ال ٚسعةوع ييق َظيٕص ٔمؾكيةو بنليٕبَ ٍٛبنُةفيهخ ٔبنهيٕبئؽ -
بنػةو٘ جٓة بنعًم -بنظةلوخ جلىبوبذ غًٕٓوٚدإ ٔجٓهب بنكظٕص ٚػث بنسُىٚق جةٜز:ٙ
ٖ ٔ-زُشٛؾ ٔزذعٛم يػةنٍ بنػةيعةذ ٔبنكهٛةذ ٔبألقُةو بنعهًٛدإ ٔيػةنٍ ميُةء بنًعةْم ٔيىب ً
بألجؿةش ٔبنموبَةذ ٔية ف ٙؾكًٓةإ ٔبنًػةنٍ بنعهًٛد ٔبأل ةلًٛٚد في ٙةفيد بنًإَُيةذ بنسعهًٛٛيد ٔ هٛيةذ
بنًػسًييق ٔفيي ٙبنًعةْييم بنعهٛيية ٔغٛىْيية يييٍ يعةْييم ٔيىب ييً بنسييموٚث بإللبو٘ ٔبنًييةنٔ ٙبنسلُيئ ٙبنذُيئ ٙييية
شة هٓة لٌٔ بَسطُةءإ ٔزًكْ ٍٛهِ بنًػةنٍ يٍ ملبء لٔوْة ٔفيق بالقسظةطيةذ بنًكٕنيد نٓية زؿير وعةٚيد
ٔئشييىبف بنييٕيوبء بنًعُٛيي ٍٛجٓييهِ بألَشييطد مٔ جةنلطةعييةذ بنسيي ٙزسحعٓيية ْييهِ بنٕؾييمبذإ ٔيييُٓى عهييٗ َييحٛم
بنًطييةل ٔنيي ٍٛبنؿظيييى ٔيوبء(بنسعهييٛى بنعييةنٔ ٙبنحؿيييص بنعهًييٙإ بنسعهييٛى بنذُييئ ٙبنًُٓييٙإ بنظييؿد بنعةييييد
ٔبنُكةٌإ)............
ٖ ٕ-زُشٛؾ نػةٌ شإٌ بنًٕظذٔ ٍٛزذعٛم لٔوْة ٔزًكُٓٛة يٍ عليم بغسًةعةزٓية بنمٔوٚيد جظيٕوخ
يُسوًدإ نًًةوَد ةفد ية مَيٛؾ جٓية ييٍ بقسظةطيةذ ٔفلية ناؾكيةو بنيٕبولخ في ٙبنليٕبَٔ ٍٛبنهيٕبئؽ ٔبنيُوى
بنُةفييهخ لٌٔ م٘ بَسلييةصإ ٔيٕبفييةخ ٔيبوخ بنكميييد بنًمَٛييد جظييٕوخ يعًييمخ  -ؽحييق بألطييم -يييٍ ييم يؿؼييى
بغسًةو فٕو بنًظةلقد عه ّٛيٍ بنٕيٚى بنًكسض.
ٖ ٖ-ئعييةلخ زشييكٛم ٔزُشييٛؾ نػييةٌ بقسٛييةو بنًييٕظذ ٍٛبنػييمل  -ضييةجس ٍٛمٔ يييإقسٔ -ٍٛئؾٛييةء ٔزذعٛييم
لٔوْة في ٙزُويٛى بنًُيةجلةذ جي ٍٛبنًسليمي ٍٛنشيأم بنٕظيةئف بنػمٚيمخ  -عهيٗ مَيٍ زُةفُيٛد -جًية في ٙنني
ٔػيييق ٔزُويييٛى بقسحيييةوبذ زؿىٚىٚيييدإ ٔئغيييىبء بنًليييةجالذ جٓيييمف ب سشيييةف بنليييموبذ ٔبنًٛيييٕل ٔبالزػةْيييةذ
بنشكظٛد نهًسلمئ ٍٛبنسؿلق يٍ بيسال ٓى نهظذةذ ٔبنًهكةذ ٔبنلٛى بنس ٙزسٕبفق يق ؽحٛعيد بألَشيطد بنسيٙ
زًةوَٓة ٔ ؾمخ بنكميد بنعةييد ٔبالشيسىبؽةذ بنًطهٕجيد نهٕظيةئف بنًعهيٍ عُٓيةإ ٔنني جةنسُُيٛق ييق ٔيبوخ
بنكميد بنًمَٛد ٔبنسأيُٛةذ ٔجًشةو د يٍ ًٚطهٓة ف ٙعؼٕٚد ْهِ بنهػةٌ.
ٖ ٗ-ئعييةلخ زُشييٛؾ يػهييٍ بنسألٚييث بألعهييٗإ ٔزذعٛييم ملٔبو يػييةنٍ بنسألٚييث بنعةلٚييد فيئ ٙؾييمبذ
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بنكميد بنعةيد بنًى ًٚد ٔعهٗ يُسٕٖ ٔؾمبذ بنُـــيـهطد بنًؿهٛيد ـيـ ؽحلية نًية زيُض عهٛيّ مؾكيةو بنليٕبٍَٛ
ٔبنهٕبئؽ ٔبنُوى ٔبنلىبوبذ بنُةفهخإ يٍ مغم ئعةلخ بالعسحةو نًحةلب ٔمْمبف بنكميد بنعةيد ؾٛص نُْ ٍٛيةف
ؾلييٕ ئال ٔزلةجهٓيية ٔبغحييةذإ ٔبنسييًبو جلييٛى ٔمقالقٛييةذ بنٕظٛذييد بنعةيييدإ ٔفيي ٙيلييميسٓة بنًُبْييد ٔبإلقييالص
ٔبنسذةَ ٙف ٙملبء بنٕبغثإ ٔزكيىٔ ٍٚقير بنعًيم أللبء بنًٓيةو ٔبنٕبغحيةذ جأيةَيد ٔشيىف زؿلٛلية نهًظيهؿد
بنعةيدإ قميد نهمٔند ٔبنًػسًقإ ٔجةؾسىبو ةيم نؿلٕ بنًٕبؽُٔ ٍٛنكيىبيسٓى بإلَُيةَٛد ؽحلية نهليةٌَٕ لٌٔ
يؿةجةخ مٔ زًًٛٛإ ٔلًَٔة زٓةٌٔ مٔ زُٕٚف.
ٖ ٘-ئعةلخ زُشٛؾ نػةٌ بنسأْٛيم ٔبإلٚذيةل بنًُظيٕص عهٓٛية في ٙقيةٌَٕ بنحعطيةذ ٔبنًيُؽ بنموبَيٛد
ٔبنهػةٌ بنمبقهٛد بنًُةظىخ نٓة لبقم ٔؾمبذ بنكميد بنعةييد مٔ في ٙبنٕؾيمبذ بنسي ٙزيُض نٕبئؿٓية بنسُوًٛٛيد
عهٗ ٔغٕل نػةٌ يسكظظد جٓهب بنشأٌإ ٔبنعًيم عهيٗ زًكُٓٛية ييٍ عليم بغسًةعةزٓية بنمٔوٚيد جشيكم يُيسوى
نًًةوَد يٓةيٓة ٔبقسظةطةزٓة ؽحلة ألؾكةو َٔظٕص بنلةٌَٕ ٔبنهٕبئؽ بنُةفهخ.
ٖ ٙ-ئعةلخ ئؾٛةء ٔزُشٛؾ نػةٌ بنسكطٛؾ ٔبنًٕبيَد لبقيم ةفيد ٔؾيمبذ بنكمييد بنعةييد ٔبألغٓيًخ
بنسُذٛهٚد نهُهطد بنًؿهٛد ف ٙبنٕؾمبذ بإللبوٚدإ نػعم عًهٛد بإلعيمبل نهكطيؾ ٔبنًٕبيَيةذ عًهٛيد (زشيةو ٛد
شذةفد) ج ٍٛةفد بنلطةعةذ ٔبنمٔبئىإ ٔنٛسؿلق يٍ قالنٓية بنيىجؾ بنٕضٛيق ٔبنًؿكيى جي ٍٛبألَشيطد ٔبنحيىبيع
بنسيي ٙزسؼييًُٓة بنكطييد ٔبنًٕبيَييد بنسلمٚىٚييد نهًييٕبول بنًطهٕجييد (يةلٚييد ٔجشييىٚد ٔغٛىْيية)إ يييق يىبعييةخ مٌ
ٚكٌٕ بنسكظٛض نسه بنًٕبول يحُٛة عهٗ مٍَ ٔيعةٛٚى يٕػٕعٛد شذةفد ٔيعهُد يُيحلةإ ٔقةجهيد نهسطحٛيق
عهٗ بنػًٛق لٌٔ يُةٔيد مٔ بَسلةئٛدإ ٔعمو ئقؼةعٓة أل٘ يعةٛٚى شكظٛد.
ٔعهييٗ ٔيبوبذ بنكميييد بنًمَٛييد ٔبنسأيُٛييةذإ بنًةنٛييد ٔبنسكطييٛؾ ٔبنسعييةٌٔ بنييمٔن ٙبزكييةن بنكطييٕبذ
بنسؿؼٛىٚد بنالييد نػعم يشىٔعةذ بنكطد ٔبنًٕبيَد بنُُٕٚد نعةو ٕٗٔٓو يحُٛد عهٗ بألٍَ ٔبنًعيةٛٚى
بنًشةو ئنٓٛة معالِإ زًٓٛمب نالَسلةل ئنٗ يٕبيَد بنحىبيع ٔبأللبء.
ٖ 2-بعسًةل رنٛيةذ ذيٕءخ نسعًٚيً بنشيىب د جئ ٍٛؾيمبذ بنكمييد بنعةييد ٔبنٕؾيمبذ بإللبوٚيد ٔجيٍٛ
غًٕٓوْية بنيمبقه ٙعييٍ ؽىٚيق زُوييٛى عليم بغسًةعييةذ لٔوٚيد َيُٕٚد زؼييى بنلٛيةلبذ بنعهٛيية ٔبإللبوٚيد بنعهٛيية
نمٔبٔ ٍٚبنٕيبوبذ ٔبنًىب ً بنىئُٛٛد نٕؾمبذ بنكميد بنعةيـــــــيـد  -يم عهيٗ ؾيمِ -ييق بنلٛيةلبذ بنسُذٛهٚيد
بنًُةظىخ/بنسةجعد نٓة ف ٙبأليةَد ٔفي ٙيىب يً بنًؿةفويةذإ جةإلػيةفد نعليم نليةءبذ زشيةٔوٚد ٔزلًٛٛٛيد َظيف
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َُٕٚد نلٛةلبذ ٔؾمبذ بنكمييد بنعةييد ٔبنٕؾيمبذ بإللبوٚيد عهيٗ يُيسٕٖ بنيمٔبٔٔ ٍٚبنًىب يً بنىئُٛيٛد ييق
بنػًٕٓو بنكةوغ ٙيٍ مطيؿةت بنًظيهؿد ةنًُيسذٛم ٍٚييٍ قيميةزٓة ٔ نٔ٘ بنعالقيد مٔ بنًٓسًي ٍٛنسيمبوٌ
بنلؼةٚة ٔبنسُُٛق جشأٌ بنًٕػٕعةذ بنسُٚ ٙسذق عهٓٛة يُحلة نهكىٔظ جةنؿهٕل ٔبنًعةنػةذ بنًُةَحد.
ًيية زييُوى علييم نلييةءبذ لٔوٚييد زكييىٌ ييم يُٓيية نًُةقشييد قؼييٛد يعُٛييد مٔ نحؿييص يٕػييٕو ييية عهييٗ
يُييسٕٖ قٛييةلخ ييم ٔيبوخ مٔ ٔؾييمخ قميييد عــــييـةيد (بنييٕيٚى يييق بنييٕ الء ٔبنًُسشييةو ٍٚفظييهٛةإ بنييٕ الء
ٔيُيييةعمٓٚى ٔييييمٚى٘ بنعًيييٕو عهيييٗ يُيييسٕٖ بنلطيييةو يييم شيييٓىٍٚإ ييييمٚى٘ بنعًيييٕو ٔييييمٚى٘ بإللبوبذ
ٔيىؤَٔٓٛى ف ٙم ئلبوخ عةيد شٓىٚة).
ئنييٗ غةَييث بَذسيةؼ بنٕؾييمبذ عهييٗ بنًييٕبؽُٔ ٍٛزشييػٛق بنشييىب د يييق يًطهييٓٛى يييٍ يُوًييةذ بنًػسًييق
بنًمَٔ ٙبنًُوًةذ غٛى بنؿكٕيٛد ٔيق بنلطةو بنكةصإ جأىع بالَسًةو ألطٕبزٓى ٔبالَسذةلخ ييٍ روبئٓيى
ٔيالؾوةزٓى إ َٕبء جاليةظ يلسىؾةزٓى مٔ بَسٛعةت بؾسٛةغةزٓى ٔزطهعةزٓى عُم ئعمبل بنكطيؾ ٔبنًٕبيَيةذإ
مٔ عييٍ ؽىٚييق مقييهْة جُوييى بالعسحييةو مضُييةء وَييى بالَييسىبزٛػٛةذ ٔزطييٕٚى بنُٛةَييةذ مٔ فيي ٙيىبؾييم ٔػييق
بنحييىبيع ٔبزكييةن بنلييىبوبذإ جًيية ٚعييًي يييٍ ذييةءخ ٔفةعهٛييد بنكطييؾ ٔبنُٛةَييةذ يييٍ غٓييد ٔٚييإيٍ ئيكةَٛييد
بالَسػةجد نسه بالؾسٛةغةذ جظٕوخ يىَد ٕٔٚفى فىص َػةؾٓة ف ٙيىؾهد بنسُذٛه.
ٗ -زًكي ٍٛبنًييىمخ َٛةَييٛة ٔبقسظييةلٚة ٔبغسًةعٛيية ٔئزةؾييد بنذىطييد ميييةو بنشييةجةذ ٔبنشييحةت نالنسؿيية
جًعةْم ٔجيىبيع بنسيموٚث ٔبنسأْٛيم نحُيةء ٔزًُٛيد قيموبزٓىإ ٔبالَيسذةلخ بنًطهيٗ ييٍ ؽةقيةزٓى ٔئجيمبعةزٓى فيٙ
ةفييد بنلطةعييةذإ جًيية فيي ٙنني زشييػٛق جييىبيع يؿييٕ بأليٛييدإ ٔئزةؾييد فييىص بنسعهييٛى ميييةو بنشييةجةذ ٔبنشييحةت
نسلهٛض فػٕخ بنُٕو بالغسًةعٔ ٙجةألقض ف ٙبنىٚفإ ٔزٓٛاد بنُحم مييةو بنًسًٛيً ٍٚيٍُٓ/ييُٓى نًٕبطيهد
بنسعهٛى بنعةنٔ ٙقهق فىص عًيم غمٚيمخ الَيسٛعةجٓى في ٙبنلطيةع ٍٛبنعيةو ٔبنكيةصإ ٔزًك/ٍُٓٛزًكٛيُٓى ييٍ
جُيةء قحييىبذ زىب ًٛييد زييإيٍ ٔطٕنٓىٔ/طييٕنٍٓ نهًىب يً بنًسلميييد ػييًٍ مَال ٍٓ/مَييال ٓى بنًُٓٛييد ٔفليية
نليييموبزٓى ٔيهكيييةزٓى ٔجًييية ٚكذيييم نٓى/نٓيييٍ بنًشيييةو د بنذةعهيييد فييي ٙطيييُق بنُٛةَيييةذ ٔبنليييىبوبذ بنًسعهليييد
جؿٛةزٍٓ/جؿٛةزٓى ٔجةنًُسلحم بنه٘ ُٚشمَّٔ.
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ضةنطة :يحمم٘ بنشذةفٛد ٔبنًُةءند:
بالنسًبو جاعًةل يحمم٘ بنشذةفٛد ٔبنًُةءند يٍ قالل بٜز:ٙ
ٔ-

زُشٛؾ بإللبوبذ بنًكسظد جةنعالقةذ بنعةيد ٔبإلعالو ٔبنُشى ف ٙةفيد ٔؾيمبذ بنكمييد بنعةييد

ٔبنٕؾمبذ بإللبوٚد ٔزذعٛم لٔوْةإ نسكٌٕ جًطةجد قُٕبذ يذسٕؾيد نهسٕبطيم جي ٍٛبنٕؾيمبذ ٔجي ٍٛبنًُيسذٛمٍٚ
ٔإلؽالو مطيؿةت بنًظيهؿد ييٍ بنػًٓيٕو بنيمبقهٔ ٙبنكيةوغٔ ٙنٔ٘ بنعالقيد ييٍ بنحيةؾطٔ ٍٛبنًٓسًي ٍٛجًية
ُٚسػم يٍ زأٛىبذ زًٍ ؾٛةخ بنًٕبؽُٔ ٍٛؾلٕقٓى ٔٔبغحةزٓى مٔ قيم زيإضى عهٓٛية ييٍ قىٚيث مٔ جعٛيم ئٚػةجية
مٔ َهحة.
¬
ٕ-

بالَذسةؼ عهٗ َٔةئم بإلعالو ٔزًٔٚيمْة جةنحٛةَيةذ ٔبنًعهٕييةذ بنسي ٙزٓيى بنػًٓيٕو ٔئؾةؽسٓية

جًة ٓٚى بنىم٘ بنعةو يٍ مقحةو ٔقطؾ ٔؾمخ بنكميد بنعةيد َٔٛةَةزٓة ٔجىبيػٓة ٔمَشطسٓة.
ٖ-

بالْسًةو جٕظٛذد بإلؾظةء ٔئغىبء بنًُٕؾةذ بنًٛمبَٛد بنمٔوٚيد نػًيق بنحٛةَيةذ ٔبنًعهٕييةذ

ٔػًةٌ بنسمفق بنُيهٍ ٔبنشيذةف جأيىع زؿيمٚص قٕبعيم بنحٛةَيةذ ٔبنًعهٕييةذ جيةنًسأٛىبذ مٔال جيأٔل ٔفيق
رنٛد يُسوًدإ ٔبنلٛةو جًعةنػسٓة ٔبَسكالص يإشىبزٓة ٔبالَسذةلخ يُٓة ألغىبع بنسكطيٛؾ ٔوَيى ٔزطيٕٚى
بنُٛةَةذ يٍ غٓدإ ٔنسلهٛض ؾةند عمو بنسأ م ٔلعى بزكةن بنلىبوبذ ٔزىشٛمْة يٍ غٓد مقىٖ.
ٗ-

بنسَٕق ف ٙئلقةل ٔبَسكمبو زلُٛد بنًعهٕيةذ َٔٔةئم بالزظةالذ بنؿمٚطيد في ٙمعًيةل بإللبوخ

بنعةيييد نهمٔنييد ٔفيي ٙئلبوخ يإَُييةزٓة ٔٔؾيمبزٓة بالقسظييةلٚدإ ٔبالَييسذةلخ بنًطهييٗ يُٓيية فيي ٙزعًٚييً بنشييذةفٛد
ٔزحُٛؾ بإلغىبءبذ ٔزؿُ ٍٛبإلَسةغٛد ٔوفق بنكذةءخ بنذُٛد ٔبالقسظةلٚد نيالبء في ٙيكسهيف بألَشيطد جكةفيد
بنلطةعةذإ يق يىبعةخ بٜز:ٙ
ٗـٔبنسُُٛق يق بنهػُد بنعهٛية نهًُةقظيةذ ٔبنًًبٚيمبذ ٔيشيسىٚةذ بنمٔنيد نٕػيق قيٕبئى جةالؾسٛةغيةذ
نعًييٕو ٔؾييمبذ بنكميييد بنعةيييد ٔبنٕؾييمبذ بإللبوٚييد ٔئًَبنٓيية  -هًيية ميكييٍ نني  -فيي ٙيُةقظييد عةيييد ٔبؾييمخإ
يٕؾم نإلَٓةو ف ٙزؿلٛق عمخ مْمبف يٍ مًْٓة:
ٔجاعالٌ
َّ
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م -بالَسذةلخ يٍ يًبٚة بنشىبء جكًٛةذ حٛىخ ٔيٍ جهم بنًُشأ.
ت -ػًةٌ بنؿظٕل عهٗ بنًٕبل ٔبنسػًٓٛبذ بنًطهٕجد يٍ يظةلوْة بألطهٛد جأفؼم يعيةٛٚى بنػيٕلخ
ٔبنُٕعٛد.
ظ ـ ػًةٌ بَميةظ ٔزكةيم بألَوًد ٔبنحىيػٛةذ بنًُسٕولخ.
ل ـ زلهييٛض َذلييةذ نػييةٌ ئعييمبل بنًٕبطييذةذ ٔزؿهٛييم بنعييىٔعإ ٔبنييًيٍ بنًٓييمو فيي ٙؾةنييد بنشييىبء
بنًسعمل جكًٛةذ
طأٛىخ.
ْـ ـ يؿةطىخ فىص بنسحمٚم ٔبنٓمو ٔمَحةت بنذُةل.
ٗـيٕ زُييىٚق ٔبَييسكًةل قطييٕبذ بنييىجؾ بنشييحك ٙجيي ٍٛيىب ييً بنًعهٕيييةذ ٔقٕبعييم بنحٛةَييةذ بنًى ًٚييد
ٔبنىئُٛٛد ٔبنذىعٛد يٍ غٓد ٔجٔ ٍٛؾيمبذ بنكمييد بنعةييدإ جيمءب جي ٍٛبنيٕيبوبذ بنىئُٛيٛد ٔجي ٍٛبنٕؾيمبذ
بنسييي ٙزسحعٓييية مٔ زشيييىف عهٓٛيييةإ ضيييى جييي ٍٛبنيييٕيبوبذ بنسييي ٙزسكةييييم ييييق جعؼيييٓة فييي ٙبألَشيييطد ٔبإلغيييىبءبذ
ٕيبوبذ(بنكميد بنًمَٛد ٔبنسأيُٛةذ ٔبنشيإٌ بنلةََٕٛيدإ ٔبنكمييد بنًمَٛيد ٔبنسأيُٛيةذ ٔبنًةنٛيدإ ٔبنكمييد
بنًمَٛد ٔبنسأيُٛةذ ٔبنسعهٛى بنعيةن )ٙعهيٗ َيحٛم بنًطيةل ٔني ٍٛبنؿظيىإ جًية ٚكذيم بنسيمفق بنًُيسوى ٔبنسيمبٔل
بنُييهٍ نهحٛةَييةذ ٔبنًعهٕيييةذ ٔبالَييسذةلخ يُٓيية نسؿلٛييق مفؼييم بنُسييةئعإ ٔنؼييًةٌ لوغييد عةنٛييد يييٍ بأللبء
بنكفء ئلبوٚة ٔفُٛة ٕٔٚفى قذؼة في ٙبنسكهذيد ٔٚلهيم بنٕقير ٔبنػٓيم بنيه٘ ٚحيهل ٔ ٚيإيٍ مٚؼية وقةجيد فةعهيد
عهٗ َٛى بنعًم مضُةء زُذٛه بنكطؾ ٔبنحـــــــىبيع ٔغٛىْة يٍ بنًًبٚة بإللبوٚد ٔبنًةنٛد ٔبنذُٛيد بنسيٚ ٙسٛؿٓية
زحةلل بنحٛةَةذ ٔبنًعهٕيةذ عحى بنىجؾ بنشحك.ٙ
٘ -ئعةلخ جُةء غُٕو بنطلد ج ٍٛمغًٓخ بإللبوخ بنعةيد نهمٔند ْٔٛاةزٓة ٔيإَُةزٓة  -يًطهيد جٕؾيمبذ
بنكميد بنعةيد بنًى ًٚد ٔبنًؿهٛدٔ -ج ٍٛبنػًٕٓو عٍ ؽىٚق بٜز:ٙ
٘ـٔ ئزةؾد بنحٛةَةذ ٔبنًعهٕيةذ بنؼىٔوٚد ؾٕل بنسشىٚعةذ ٔبنُٛةَةذ بنس ٙزعًيم جًٕغحٓية بنمٔنيد
ٔبنؿكٕيييدإ يييق ئعطييةء َحييهخ عييٍ زييةوٚف ئَشييةء ييم ٔؾييمخ يييٍ ٔؾييمبذ بنكميييد بنعةيييد ٔيىبؾييم زطٕوْييةإ
ٔوؤٚسٓيية ٔوَييةنسٓة ٔقًٓٛيية بنػْٕىٚييد ٔبألْييمبف بإلَييسىبزٛػٛد بنسيي ٙزُييعٗ نحهٕغٓييةإ جةإلػييةفد ئنييٗ نًؿييد
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يكسظيىخ عيٍ جُةئٓية ْٔٛكهٓية بنسُوًٛيئ ٙبألَشيطد بنىئُٛيٛد بنسي ٙزًبٔنٓية ٔييية زُطيٕ٘ عهٛيّ ييٍ ٔظييةئف
زكظظييٛدإ ٔقٛةلبزٓيية بنؿةنٛييد ٔبنٕظييةئف بنسييٚ ٙسٕنَٕٓيية ٔبنًٓييةو ٔبالقسظةطييةذ ٔبنظييالؾٛةذ بنًكٕنييد
نًى ًْية بنيىئٔ ٍٛنًكةزحٓية مٔ فىٔعٓية فئ ٙؾيمبذ بنُيهطد بنًؿهٛيدإ ٔعُيةٔ ٍٚيلىبزٓية ٔموقيةو بنٕٓبزيف
ٔبنذة ُةذ ٔعُةٔ ٍٚبنحىٚم بنعةلٚد ٔبالنكسىَٔٛد بنسًٚ ٙكٍ بالزظةل جٓى عٍ ؽىٚلٓة.
٘ـ يٕ بنسعىٚييف جةنكييميةذ بنسيي ٙزلييميٓة ييم ٔؾييمخ يييٍ ٔؾييمبذ بنكميييد بنعةيييد ٔبنٕؾييمبذ بإللبوٚييد
ٔيعييةٛٚى بنػييٕلخ بنُٕعٛييد ٔبنًيُٛييد بنًلييىوخ نكييم َييٕو يييٍ مَييٕبو بنكميييدإ ٔشييىٔؽ ٔئغييىبءبذ بنؿظييٕل
عهٓٛةإ ٔبنىَٕو بنًُسؿلد عُٓة(ئٌ ٔغمذ)إ َٔشى ْيهِ بنًعهٕييةذ في ٙنٕؾيةذ ػيٕئٛد عهيٗ جٕبجيةذ زهي
بنٕؾييمبذ ٔفيي ٙيُةفييه زلييمٚى بنكييميةذ بنؿكٕيٛييدإ ٔجطحةعييد َُييف يُٓيية عهييٗ ْٛاييد سٛحييةذ ٔجىٔشييٕوبذ مٔ
يطٕٚةذ ٔوقٛدإ ٔملند جةنكميةذ ٚسى جٛعٓة جأَعةو ويًٚد يٍ قالل بأل شةف ٔيكةزيث بنحىٚيمإ جةإلػيةفد ئنيٗ
بنُشى بإلنكسىَٔ ٙنسه بنًعهٕيةذ ف ٙجٕبجد بنؿكٕيد عهٗ بنشحكد بنعُكحٕزٛد ٔف ٙبنًٕبقق بالنكسىَٔٛيد نسهي
بنٕؾييمبذ عهييٗ بالَسىَييرإ جًيية ٚسٛؿٓيية نهًييٕبؽُٔ ٍٛبنًُييسطًىٔ ٍٚغٛييىْى يييٍ بنًُييسذٛمٔ ٍٚبنًٓسًيي ٍٛعهييٗ
مَٔق َطة إ ُٔٚةْى فَ ٙذٍ بنٕقر جسلهٛض فىص بالجسًبي ٔبنسعُف ٔبنؿم يٍ بالَسأالل ٔبنذُةل.
٘ـ يٖ زٓٛاييد قُييٕبذ يذسٕؾييد فيي ٙبالزػييةْ ٍٛنالزظييةل ٔبنسشييةٔو جيي ٍٛقٛييةلخ ٔؾييمبذ بنكميييد بنعةيييد
ٔبنٕؾمبذ بإللبوٚد ٔغًٕٓوْة بنمبقهٔ ٙجةنعكٍإ ٔئطمبو َشىخ لٔوٚيد شيٓىٚد زيٕيو يػةَية زسؼيًٍ مْيى
بألقحةو ٔبألَشطد ٔبنذعةنٛةذ بنس ٙزُوًٓة بنٕؾمخ ٔية قم ٚطىم ييٍ زعيمٚالذ عهيٗ َٛةَيةذ بنعًيم ٔبألغيٕو
ٔبنؿييٕبفًإ ٔيٕبعٛييم بنسييُلالذ بنمٔوٚييد ٔبنذييىص بنًسةؾييد نهسييموٚث ٔبنسأْٛييم مٔ بإلٚذييةل نهموبَييةذ بنعهٛيية
بنمبقهٛييد ٔبنكةوغٛييد ٔبشييسىبؽةزٓة ٔيٕبعٛييم بنسلييمو جطهحييةذ بنسىشييٛؽ نسهيي بنذييىص ٔمَييٕبو ٔيُييسٕٚةذ
بنحىبيعإ ٔيعةٛٚىْة بنسُةفُٛد.
٘ـٗ َشى جٛةَةذ ٔيعهٕيةذ عٍ بنًٕبيَد بنُُٕٚد نٕؾمخ بنكمييد بنعةييدإ ٔعيمل بنٕظيةئف بنشيةغىخ
بنػمٚييمخ  -بنمبئًييد ٔبنًإقسييد مٔ بنسعةقمٚييد ٔغٛىْيية -بنًعسًييمخ جةنًٕبيَييدإ ٔبنًُييسٕٚةذ بنسعهًٛٛييد نكييم يُٓيية
ٔزكظظةزٓة بنعهًٛد ٔبنشىٔؽ ٔبنًٕبطذةذ بنًطهٕجد نشأهٓةإ ٔيٕبقيق بنعًيم بنًؿيملخ نٓيةإ ٔ ٛذٛيد زليمٚى
ؽهحةذ بنىبغح ٍٛف ٙبنسُةفٍ عهٓٛةإ ٔيعةٛٚى بالقسٛـةو يٍ جُٓٛى ٔبنًٕبعٛــــــم بنًليىوخ نهسُيػٛم مٔ بنلٛيمإ
مٔ نهػهٌٕ أللبء بقسحةوبذ بنلحٕل ٔبنًلةجهد بنشكظيٛد (ئٌ ٔغيمذ) ٔبنأيىع يُٓية ٔبنػٓيد بنسيَ ٙيسسٕنٗ
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ئغىبءْة.
٘ـ٘ ئزةؾد جٛةَةذ ٔيعهٕيةذ عٍ بنًكظظةذ بنًموغد جةنًٕبيَد بنُُٕٚد نهٕؾمخ ٔٔػق َوةو رنيٙ
ُٚييًؽ نىئةَييد ٔؾييمخ بنكميييد بنعةيييد ٔنلٛةلبزٓيية بإللبوٚييد بنعهٛيية ٔنهييمٔبئى بنًكسظييد ٔنبذ بنعالقييد جًسةجعييد
ٔيىبقحد َاليد بنسظىف جةنًكظظةذ بنًعسًيمخ (بنًىطيٕلخ)إ ٔجًية ٚكذيم بالَيسذةلخ يُٓية ٔفيق مٔنٕٚةزٓية
بنًىَٕيدإ ٔنؼًةٌ عمو ئْمبوْة مٔ ئَةءخ بَسأالنٓة مٔ بالَؿىبف جٓية عيٍ بنأةٚيةذ بنًىغيٕخ مٔ بألْيمبف
بنسُ ٙقظظر ألغهٓة.
٘ـي ٙزعًٚيً قيٛى بنًُبْييد ٔبالَيسلةيد في ٙيًةوَييد بنٕظٛذيد بنعةييدإ ٔزييأي ٍٛبنٕػيٕؼ ٔبنعالَٛيد فييٙ
زُييٛٛى بألَشييطد ٔبنًعييةيالذ بالقسظييةلٚد ٔبنًةنٛييد ٔبإللبوٚييد جًيية ٚكذييم ئلبوخ وشييٛمخ نهًييٕبول ٔبنًًسهكييةذ
بنعةيد ٔبَسكمبيٓة عهٗ بنُؿٕ بأليطيمإ ٔػيًةٌ يعىفيد بنًيٕبؽٍ جةنًعطٛيةذ ٔبنُسيةئع لٌٔ ؾػيث يية ًٓٚيّ
يُٓييةإ جأٛييد زلهييٛض فييىص بنسعُييف ٔبالجسييًبيإ ٔغٛىْيية يييٍ بنًًةوَييةذ بنذةَييمخ ٔبنؿٛهٕنييد لٌٔ ئَييةءخ
بَسأالل ػعةف بنُذٌٕ نٕظةئذٓى ٔيىب ًْى بنٕظٛذٛد نًظةنؽ قةطدإ ٔزػذٛف يُةجق بنذُةل عٍ ؽىٚق:
م.

ئعييمبل يمَٔييد جلٕبعييم بنُييهٕف بنييٕظٛذٔ ٙمقالقٛييةذ بنٕظٛذييد بنعةيييد زسييٕنٗ ٔػييعٓة ٔيبوخ

بنكميد بنًمَٛدإ زًطم بنؿم بأللَيٗ ٔبألَيةٌ بنًعٛيةو٘ نًية ُٚحأي ٙمٌ زسؼيًُّ بنًيمَٔةذ بنكةطيد جةنلٕبعيم
بنُييهٕ ٛد بنكةطييد جةنٕؾييمبذ مٔ بنلطةعييةذ ٔبألَييالف بنًُٓٛييد بنسيي ٙزلسؼيي ٙؽحٛعييد عًهٓيية ٔ قظٕطييٛد
َشةؽٓة نن .
ت.

ئعييمبل يٕبضٛييق شييىف يُٓٛييد زسحُييٗ ٔػييعٓة بالزؿييةلبذ ٔبنُلةجييةذ بنًُٓٛييد نبذ بنعالقييد ٔٚييسى

يُةقشسٓة ٔئقىبوْة يٍ قحم معؼةئٓةإ ٔنن جةنسشةٔو ٔبنسُُٛق يق بنػٓةذ بنًكسظد.
ظ.

ئلقةل يةلخ بألقال ػًٍ بنًلىوبذ بنموبَٛد ف ٙةفد يىبؾم بنسعهٛى.

ل.

ئليةظ يؿسٕٚةذ بنًمَٔةذ ٔيٕبضٛق بنشىف بنًُٓٛد بنًشةو ئنٓٛية في( ٙمإت) ييٍ بنذليىخ (٘-

 )ٙجٓهب بنحُم ًةلخ يُسلهد مٔ ػًٍ بنًلىوبذ بنموبَٛد ف ٙبنكهٛةذ بنػةيعٛيد ٔبنًعةْيم بنعهٛية ٔفي ٙهٛيةذ
بنًػسًييق ٔيعةْييم بنسييموٚث بإللبو٘ ٔبنسكظظيئ ٙبنسلُيئ ٙيىب ييً بنسييموٚث بنذُيئ ٙبنًُٓيي ٙبنًكسهذييد نبذ
بنعالقدإ ٔنن جةنسُُٛق ٔبنسشةٔو يق بنػٓةذ بنًكسظد.
ْييـ  .زشييػٛق بنحؿييٕش بنعهًٛييد ٔبنموبَييةذ بنسطحٛلٛييد فيي ٙبنؿلييٕل ٔبنًٛييةل ٍٚبنًييه ٕوخ معييالِ نسعًٚييً
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بإللوبف جًكةؽى بنسكه ٙعٍ بنًحةلب ٔبنلٛى بالٚػةجٛيد نهعًيم ٔمقالقٛيةذ بنٕظٛذيد بنعةييد ٔزأضٛىبزيّ بنًيميىخ
عهٗ بنًػسًق ٔبنمٔند ؾةػىب ٔيُسلحال.
ٔ .زظييًٛى مَٔييًد ٔمَييٕبؽ ٔشييٓةلبذ زلييمٚى ٚييسى يُؿٓيية ػييٕبئً زشييػٛعٛد فيي ٙبؾسذييةل ٚييُوى َييُٕٚة
نسكىٚى ٔئشٓةو بنلٛةلبذ بإللبوٚد ٔبنكيٕبلو بإلشيىبفٛد ٔبنسكظظيٛد ٔبنًُٓٛيد ٔغٛيىْى ييٍ بنًيٕظذ ٍٛنٔ٘
بأللبء بنًُٚييّ ٔبالَؼييحةؽ بنعييةن ٙبنًهسييًو جلييٛى ٔمقالقٛييةذ بنكميييد بنعةيييد ٔبنلٕبعييم ٔبنًعييةٛٚى بنُييهٕ ٛد
بنىفٛعييدإ زشييػٛعة نٓييى ٔنسؿذٛييً بنًييٕظذ ٍٛبٜقييى ٍٚييٚ ٙؿييهٔ ؾييهْٔى يييٍ غٓييدإ ٔألغييم بنسييىٔٚع نلييٛى
ٔمقالقٛييةذ بنٕظٛذييد بنعةيييد ٔنهًحييةلب ٔبٜلبت بنًُٓٛييد ٔزعًٚييً بنطلييد جعمبنييد بإللبوخ فيي ٙمَٔييةؽ بنعييةيهٍٛ
جٕؾمبذ بنكميد بنعةيد  -يى ًٚة ٔيؿهٛةٔ -لفعٓيى نًًٚيم ييٍ بالَؼيحةؽ ٔبالنسيًبو جةنليةٌَٕ ٔبنسؿهي ٙجيأعهٗ
لوغةذ بالَسلةيد ٔبنًُبْد يٍ غٓد ضةَٛد.
٘ 2-زشػٛق بنًٕبؽُ ٍٛعهٗ بنسلمو جةنشيكةٖٔ ٔبنحالغيةذ عيٍ م٘ بَؿىبفيةذ مٔ يويةْى َيهحٛد ٔمٚيد
بقسالالذ مٔ زػةٔيبذ قم ٚالؾوَٕٓة ف ٙملبء ٔؾمبذ بنكميد بنعةيد ٔبنٕؾمبذ بإللبوٚد مٔ جعيغ بنًيٕظذٍٛ
بنعًٕيٍٛٛإ جًة في ٙنني ئزةؾيد بنذىطيد مييةو بنًيٕبؽُ ٔ ٍٛيم ن٘ يظيهؿد نسليمٚى بنًلسىؾيةذ ٔبنًالؾويةذ
نسؿُ ٍٛيُسٕٖ ملبء مٔنا بنًٕظذٔ ٍٛيُةءنسٓى عُم بالقسؼةء عٍ ية ٚلسىفٌٕ يٍ زلظٛى مٔ ئًْةل ٔيية
قم ٚىزكحٌٕ يٍ مقطةء ٔيكةنذةذإ يٍ مغم زػُث زكىبوْة ٔبنىفق يٍ َٕٚد بأللبء ٔبنُهٕف بنٕظٛذٙإ عيٍ
ؽىٚق ئَشةء طُةلٚق نسهلي ٙبنشيكةٖٔ ٔبالقسىبؾةذإٔزُشيٛؾ نػيةٌ بنسوهًيةذ لبقيم ٔؾيمبذ بنكمييد بنعةييد
ٔبنٕؾمبذ بإللبوٚد نهسظم٘ نهًشكالذ ٔٔػق بنؿهٕل ٔبنًعةنػةذ بنًُةَحد نٓة مٔال جأٔلإ ٔعمو زى ٓة يٙ
زسذةقى ٔزسُق لبئىزٓة ئنٗ بنؿم بنه٘ ُٚظ لعث يٍ ئيكةَٛد ؾهٓة فًٛة جعم.
٘ 8-ئزةؾييد موقييةو ْةزذٛييد/موقةو فيية ٍ نسهليي ٙبَسذُييةوبذ ٔيلسىؾييةذ ٔيالؾوييةذ بنًييٕبؽُٔ ٍٛبنييىل
عهييٓٛى يييٍ قالنٓييةإ مٔ ئَشييةء عُييةٔ ٍٚجىٚييم ئنكسىَٔيي ٙقةطييد جييهن مٔ جةالزظييةل بنسذييةعه ٙعحييى بنًٕبقييق
بالنكسىَٔٛد.
 -ٙزعًٚييً بنييُٓع بنييمًٚلىبؽ ٙفيي ٙبإللبوخ عهييٗ بنًُييسٕ ٍٛٚبنًى ييً٘ ٔبنًؿهييٙإ ٔبالوزلييةء جًُٓٛييد
بألغٓييًخ بنىقةجٛييد ٔبنلؼييةئٛد ٔلعييى بَييسلالنٛسٓة ٔؾٛةلٚييد يُسُييحٓٛةإ جًيية ٚعييًي لٔوْيية ًٔٚكُٓيية يييٍ بنلٛييةو
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جًٓةيٓيية ٔٔبغحةزٓيية عهييٗ َؿييٕ فةعييم يييٍ مغييم بنؿذييةظ عهييٗ ميييٕبل ٔيًسهكييةذ بنمٔنييد ٔبنًػسًييق ٔؾًةٚييد
بنؿلٕ ٔبنؿىٚةذ بنعةيد ٔبنكةطد ٔطَٕٓة يٍ م٘ بَسٓيةفإ ٔبنًُيةًْد في ٙزىَيٛف يلٕييةذ جُيةء َيهطد
بنمٔنييد بنًمَٛييد بنؿمٚطييد جعٛييمب عييٍ بنؼييإٔؽ بالغسًةعٛييد ٔلٌٔ بنىػييٕـ نالعسحييةوبذ بنؿًجٛييد ٔبنُٛةَييٛدإ
ٔزعًٛق بالنسًبو جؿلٕ بإلَُةٌ.
 -2زذعٛم بإللبوبذ بنًكسظد جةنًٕبول بنحشىٚد ٔجةنشإٌ بنلةََٕٛد ٔبنًىبغعد بنمبقهٛيد نسًكيْ ٍٛيهِ
بإللبوبذ يييٍ ملبء ملٔبوْيية ٔزُذٛييه يٓةيٓيية ٔبقسظةطييةزٓة بنلةََٕٛييد نهؿييم يييٍ م٘ بقييسالالذ مٔ يكةنذييةذ مٔ
زػةٔيبذإ ٔيُةءند يىزكحٓٛة ف ٙؾةند ؾمٔضٓة.
 -8بالنسييًبو جًٕبفييةخ ٔيبوخ بنكميييد بنًمَٛييد ٔبنسأيُٛييةذ ٔ ييال يييٍ ٔيبوخ بنًةنٛييد ٔبنػٓييةي بنًى ييً٘
نهىقةجد ٔبنًؿةَحد شٓىٚة (في ٙيٕعيم ال ٚسعيمٖ زيةوٚف بنعةشيى ييٍ بنشيٓى بنسيةن ٙعيٍ بنشيٓى بنيه٘ َيحلّ)
جُُكد يٍ ةفد بنلىبوبذ ٔبألٔبيى بإللبوٚد بنس ٙزظيموْة بنُيهطد بنًكسظيد فئ ٙؾيمخ بنكمييد بنعةييد فيٙ
يييم يييية ٚسعهيييق جيييةنسٕظٛف مٔ بنسعةقيييم ٔبنسعٛييئ ٍٛبنُيييمت ٔبإلعيييةوخ مٔ بإلٚذيييةل نهسيييموٚث ٔبنسأْٛيييم ٔبنسذيييىي
ٔبإلغييةيبذ (جإَٔبعٓيية) ٔبإلَةجييد ٔبنعييـالٔبذ ٔبنسىقٛييةذ ٔبنسىفٛييق ٔبنسؿلٛييق ٔبنسألٚييث ٔئَٓييةء بنكميييد أل٘
َييحث ييةٌإ ٔمٚييد قييىبوبذ مقييىٖ زسعهييق جييةنًٕظف ٔجشييإٌ بنٕظٛذييد بنعةيييد ألغييىبع بنذؿييضإ ٔبنسييمقٛق
ٔبنًىبغعدإ ٔبنسٕضٛق مٔ ئجمبء بنىم٘ جشأَٓة عُم بالقسؼةء.
 -1عهيييٗ وؤَيييةء ٔؾيييمبذ بنكمييييد بنعةييييد ٔبنٕؾيييمبذ بإللبوٚيييد ٔييييمٚى٘ بنًيييٕبول بنحشيييىٚد زؿًيييم
يُييإنٛةزٓى جسطحٛييق بنلييةٌَٕ جكييم ؾٛييةل ٔيٕػييٕعٛد عهييٗ بنػًٛييق لٌٔ زٓييةٌٔإ ٔبالنسييًبو جعييمو وفييق م٘
يه ىبذ فىلٚد زطةنث جأ٘ بَسؿلة أل٘ يٕظف ية نى ٚكٍ بنطهث يشىٔعة ٔيُسٕف نهًُيٕغةذ ٔبنٕضيةئق
بنًإٚييمخ نالَييسؿلة ؽحليية نهلٕبعييم ٔبالشييسىبؽةذ بنلةََٕٛييدإ ٔغًةعٛيية ٔفليية نهسعهًٛييةذ بنظييةلوخ عييٍ ٔيبوخ
بنكميد بنًمَٛد ٔبنسأيُٛةذ ٔف ٙبنًٕبعٛم ٔجةنطىٚلد بنس ٙزؿملْة بنيٕيبوخإ ٔ يم يكةنذيد مٔ زػيةٔي فيْ ٙيهب
بنشأٌ َسػعم يىزكحٓة زؿر ؽةئهد بإلؾةند نهسؿلٛق ٔبنًُةءند.
ٓٔ -عهييٗ ٔيٚييى بنعييمل ـييـ جةنسشييةٔو ٔبنسُُييٛق يييق بنًػهييٍ بألعهييٗ نهلؼييةء ـييـ ئزكييةن بنكطييٕبذ
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بنؼىٔوٚد نهسُىٚق جاَشةء َٛةجةذ ئلبوٚد ف ٙم ييٍ ميةَيد بنعةطيًد ٔبنًؿةفويةذ بنسي ٙمَُشيار جٓية يؿية ى
ئلبوٚد زهحٛد نًلسؼٛةذ بنؿةغد ٔنؼىٔوخ زكةيم ملٔبو بنُٛةجةذ ٔبنًؿة ى بإللبوٚد بنًسكظظد.
ٔٔ -عهٗ ةفد بنٕيوبء بنًكسظٔ ٍٛوؤَةء ٔؾمبذ بنكميد بنعةيد ئغيىبء يىبغعيد شيةيهد نهليٕبٍَٛ
ٔبنسشىٚعةذ بنُةوٚد م فًٛة ٚكظّ جةزػةِ زطٕٚىْة جًة ٚسٕبفق يق ية ٔول جٓهِ بنًمَٔيد ٔجًية ُُٚيػى ييق
يحييةلب ٔقٕبعييم بنؿكييى بنىشييٛم جظييذد عةيييدإ ٔئليييةظ ي ية زؼييًُسّ بالزذةقٛييةذ ٔبنًٕبضٛييق بنمٔنٛييد بنًسعهلييد
جًكةفؿد ةفد مشكةل بنسً ًٛٛػم بنًىمخ ٔبؾسىبو ؾلٕ بإلَُةٌإ ٔيكةفؿد بنذُيةل ٔبنػىًٚيد بنًُوًيد بنسيٙ
طةلقر عهٓٛة بنػًٕٓوٚد بنًُٛٛد مٔ بَؼًر ئنٓٛة.
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