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 ځٶوځز
   

 

 
وَؾخ ٩پً . پڀ إَؾجدُز ٽؾڂ٨ُ ثٽ٢ٗحصقٌٗ ځچ٢ٶز ځوثًُ صٌوٌ ٩پً مپٴ وثٽقٲج٣ ٩پً دُتز ص٪ 

ثٽڂ٪پڂُڄ وثٽڂوٌََڄ وځى٥ٲٍ ثٽو٩ڀ وأوٽُجء ثْځىً وثٽ٢ٗح ثٽٶُجٿ دووً ځْؤوٻ ٱٍ ص٪َََ ثٽْپىٷ ثٽيٌ 
ٽذچجء  ثّضذجٵٍ وإَؾجدٍ إڃ څ٦جٿ ه٩ڀ ثٽْپىٷ ثٽٲ٪جٻ هى ځومټ. َ٪ٍَ ثٽچؾجؿ ثْٹجهَڂٍ وثٖؽضڂج٩ٍ

جؽـ، فُظ َ٪ٍَ ثٽْپىٷ ثٽڂهيح وثٽڂقضٌٿ وثٽڂْؤوٻ وثٽڂپضَٿ ٽض٪پُڀ وص٪پڀ ّپىٷ ثٽ٢ٗح ثٽچوثٽڂهجًثس 
 .دجٽٶجڅىڃ ثٽڂچجك ثَٔؾجدٍ ٽڂؾضڂ٨ ثٽض٪پڀ

 

. صقوه ځووڅز ٵىث٩و ثٽْپىٷ ٽپ٢ٗح فٶىٳ ثٽ٢ٗح وځْؤوٽُجصهڀ و٩ىثٵخ ځنجٽٲز ثٽٶىث٩و ثٽڂوًُّز 
ْپىٷ ثٽڂچجّخ وَ٪ٌٛ ٩پً ثٽ٢ٗح ّپْپز ځضٚپز ٽپ٢ٌٳ ثٽضٍ صْج٩وهڀ ٩پً ثٽض٪پڀ وثٖفضٲج٣ دجٽ

٩چو صقوَو ثٔؽٌثءثس ثٽڂچجّذز ثٽضٍ َؾخ ثصنجىهج څضُؾز  .٩ڄ ځنجٽٲز ٵىث٩و ثٽْپىٷ ٽپ٢ٗح وصچهجهڀ
أو ثٔؽٌثءثس ثٽضؤهَذُز /ٽْىء ّپىٷ ثٽ٢ٗح، َؾىٍ ٽڂْؤوٽٍ ثٽڂوًّز ثّضنوثٿ ثّضٌثصُؾُجس ثٽضومټ و

ٌ وځْضىي ٰٙ ثٽ٢جٽخ، ثٽضٍ ٌَوهج ځچجّذز، وهيث َضىٵٰ ٩پً م٢ىًر وصٺٌثً ّىء ثٽْپىٷ و٩ڂ
وثٽڂٗدْجس ثٽڂق٢ُز دْىء ثٽْپىٷ وأعٌ ّىء ّپىٷ ثٽ٢جٽخ ٩پً ثِمٌَڄ ٱٍ ثٽڂؾضڂ٨ ثٽڂوًٍّ وأَز 

 .٩ىثځټ أمٌي ىثس ٙپز ديٽٸ

 

ځووڅز ٵىث٩و ثٽْپىٷ ٽپ٢ٗح هٍ / إڃ ثٽڂ٪پىځجس ثٽىثًهر ٱٍ ٹضُخ فٶىٳ ثٽ٢ٗح وځْؤوٽُجصهڀ  
وَچ٢ذٴ إ٩ٗڃ فٶىٳ ثٽ٢ٗح  .وٌ ٽپضٌدُز وثٽض٪پُڀإ٩ٗڃ ًّڂٍ ٽپُْجّز ثٽضٍ أٵٌهج ځؾپِ صٌ

وځْؤوٽُجصهڀ ٩پً ؽڂ٨ُ ١ٗح ځوثًُ ځچ٢ٶز صٌوٌ وثٽڂٌثه ځچه ثّض٪ٌثٛ فٶىٳ ثٽ٢ٗح، ٹڂج هٍ 
 .ج ؽوَور أو صْضٺڂټ ثٽقٶىٳ ثٽڂىؽىهر ٱٍ ثٽٶجڅىڃٲٌْ ٩پً أڅهج صڂچـ فٶىًٵځىؽىهر ٱٍ ثٽٶجڅىڃ؛ وٖ ُص
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 ځٶوځز 

 
ٽْپىٷ ٽپ٢ٗح ٽڂوثًُ ځچ٢ٶز صٌوٌ ث٩ٖضٶجه أڃ ٹټ ٕن٘ َْضقٴ وَقضجػ صو٩ڀ ځووڅز ٵىث٩و ث 

ًٗإٽً ځؾضڂ٨ ص٪پُڂٍ إَؾجدٍ وځهضڀ وځٶذىٻ وثٽيٌ َٶُڀ ثٽضچى٧ وَٶوٿ څ٦جًځ  .ٽو٩جةڀ ثٽٲٌهَز ج ٕجځ
 
إڃ ثٽٶٚو ځڄ هيث ثٽوٽُټ هى صىُٝـ ثٽُْجّجس وثٔؽٌثءثس وثٽضىٵ٪جس ثٽضٍ َىٱٌهج ځؾضڂ٨ ځچ٢ٶز  

وځڄ مٗٻ ٵٌثءر وځچجٵٖز هيڇ ثٽڂووڅز ٽپٶىث٩و وأهڂُز ثٽْپىٷ . َََ دُتز ص٪پڀ إَؾجدُزځوثًُ صٌوٌ ٽض٪
ثٽؾُو ځ٨ أ١ٲجٽٸ، ّىٯ صْج٩و ثٽڂچ٢ٶز ٱٍ ؽهىههج ثٽٌثځُز إٽً ځْج٩ور ؽڂ٨ُ ثٽ٢ٗح ٱٍ دپى٫ أٵًٚ 

 .إځٺجڅجصهڀ

 
 :٠سشٞ ِفؼٛي ِذٚٔخ لٛاػذ اٌسٍٛن ٌٍطالة 

 .و ځچهجأعچجء ىهجح ثٽ٢ٗح إٽً ثٽڂوًّز أ .1  
 .ٱٍ أٌ ځڂضپٺجس ٽڂچ٢ٶز ثٽڂوثًُ ٱٍ أٌ وٵش .2  
 .ٶٌهج هثمټ أو مجًػ فٌځهجٱٍ ؽڂ٨ُ ثٽٲ٪جٽُجس أو ثْڅ٢ٖز ثٽضٍ ص٩ٌجهج ثٽڂوًّز أو ُص .3  
 .ٱٍ ځق٢ز ثٽقجٱٗس أو ٱٍ ثٽقجٱپز ثٽڂوًُّز .4  
ٱٍ ثٽڂوًّز أو إٽقجٳ ثٽًٌٞ  ٱُڂج َض٪پٴ دؤٌ ّىء ّپىٷ صؾجڇ أٌ ځى٥ٰ .5  

 .أو مجًػ ځذجڅٍ ثٽڂوًّز ځڂضپٺجصهج، ّىثء هثمټ/ٺجصهدڂڂضپ
أو إؽٌثځُز، وثٽيٌ /و رم٢ٌ ٱُڂج َض٪پٴ دؤٌ ّىء ّپىٷ مجًػ فٌٿ ثٽڂوًّز ىثس ١ذُ٪ز .6  

أو ثٽٌٱجهُز ٽپ٢ٗح أو ځى٥ٲٍ ( ثٽذوڅُز أو ثٖڅٲ٪جٽُز)م٢ٌ ٩پً ثٽٚقز  ثفضڂجٻَٖٺټ 
يٌ َؾ٪ټ ٩پً څقى ځ٪ٶىٻ ثٽىؽىه أو ثٽ( أٌ د٨ُ ثٽڂنوًثس مجًػ فٌٿ ثٽڂوًّز)ثٽڂچ٢ٶز 

أٌ ثًصٺجح ؽٌَڂز أعُڂز . )ثٽڂضىثٙټ ٽپ٢جٽخ ٱٍ ثٽڂوًّز ځنٗ دچ٦جٿ ثٽ٪ڂپُز ثٽض٪پُڂُز
 (.مجًػ فٌٿ ثٽڂوًّز

 
ال رطًّ اٌمٛاػذ ٚاٌٍٛائؼ اٌٛاسدح فٟ ٘زٖ اٌٛص١مخ وً سٛء اٌسٍٛن اٌزٞ ٠ّىٓ رػٛسٖ ٌٍطالة  

 .داس٠خ ؾذ طبٌتٚاٌزٞ لذ ٠ؤدٞ إٌٝ ارخبر إعشاءاد رأد٠ج١خ إ
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 ثْوٻ ثٽٲٚټ
   
 

 ثٽ٢ٗح وځْؤوٽُجس فٶىٳ
 
دجٽڂْؤوٽُز ثٽٌةُُْز وثٽْپ٢ز ٽپقٲج٣ ٩پً ٩ڂپُز ص٪پُڂُز * هثمټ ٹټ ځوًّز، ٢َٞپ٨ ثٽڂوٌَ 

وَٞڂڄ ځؾپِ ثٽضٌدُز وثٽض٪پُڀ ٱٍ صٌوٌ ثٽقٌَجس ثٽضٍ َْڂـ دهج ثٽٶجڅىڃ، ٢ٌَٕز أٖ صٖٺټ هيڇ . ځچ٦ڂز
ًٌ  .وثٽْٗځز وثٽٌٱجهُز ٽپ٢ٗح وثٽڂى٥ٲُڄ ث ٩پً ثٽٚقزثٽقٌَجس م٢

 
َ٪ضٌٯ ځؾپِ ثٽضٌدُز وثٽض٪پُڀ ٱٍ صٌوٌ وَو٩ڀ، ځڄ مٗٻ ځى٥ٲُه، فٶىٳ ثٽ٢ٗح ځْؤوٽُجس  

وَىثٙټ ثٽ٢ٗح، ثٽيَڄ َڂجًّىڃ ځْؤوٽُجصهڀ دٖٺټ ٙقُـ، ثٽضڂض٨ دضپٸ ثٽقٶىٳ ثٽضٍ . ثٽ٢ٗح ثٽڂٶجدپز
 .َٺٲپهج ثٽٶجڅىڃ

 

 

 اٌطالة سٍٛن
 

 :ٟاألسبط اٌفٍسف
وٽٶو ٹجڅش ثٽڂوثًُ ٽڂور . ٱٍ ثٽڂْضٶذټ ٌَصذ٠ ثٽْپىٷ ثٽْپُڀ ٽپ٢جٽخ ٩ڄ ٹغخ دجٽڂىث١چز ثَٔؾجدُز 

 .١ىَپز ثٽڂؤّْجس ثٽضٍ ٱُهج ٽڀ َضڀ صوًَِ ثٽڂىث١چز ثٽٚجٽقز ٱٶ٠، وٽٺڄ ٹجڅش ځضىٵ٪ز ځڄ ثٽ٢ٗح

 
 :٠ؾك ٌٍطالة --اٌؾمٛق 

ٴ ثٽچڂى ثٽٖنٍٚ ځڄ مٗٻ ثٽڂٖجًٹز ثٽىٙىٻ إٽً ثٽهُتز ثٽڂضنٚٚز وثٽڂٌثٱٴ ثٽضٍ صضُـ صقٶُ 
 .ثٽٲ٪جٽز ٱٍ ثٽذٌثځؼ

 
 :٠زؾًّ اٌطالة ِسؤ١ٌٚخ --اٌّسؤ١ٌٚبد 

 .ثَٔؾجدُز ثٽضٌٚٯ دجٽ٢ٌَٶز ثٽضٍ ص٪ٍَ ثٽذُتز ثٽض٪پُڂُز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اٌزؼ١ٍُ أٚ ٚو١ً ؽ١ضّب ٠سزخذَ ِػطٍؼ ِذ٠ش اٌّذسسخ أٚ ِشالت اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌىز١ت، ٠ذي ػٍٝ اٌّذ٠ش أٚ ٚو١ً اٌّذ٠ش ِٚشالت *

 .ِشالت اٌزؼ١ٍُ، ػٍٝ اٌزٛاٌٟ
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 الفصل األول 
 ثٽ٢ٗح وځْؤوٽُجس فٶىٳ 

 

 إٌّب٘ظ رط٠ٛش

 
 :األسبط اٌفٍسفٟ

٩پً ځْضىي ثٽڂوًّز ثٽغجڅىَز، َضڀ ثمضُجً ځڂغپٍ ثٽ٢ٗح ٽپ٪ڂټ ٱٍ ځؾپِ ثٽڂچجهؼ ٽضىٱٌُ ځٖجًٹز  
 .ثٽ٢ٗح فىٻ ٵٞجَج ثٽڂچجهؼ

 
 :٠ؾك ٌٍطالة --اٌؾمٛق 

غذش ثٽ٪ڂٌ وثٽٰٚ وځْضىي ثٽچٞؼ ثٽٶوًر ٩پً ٌثٷ ٱٍ ص٢ىٌَ ثٽڂچجهؼ ثٽوًثُّز ٽوًؽز أڃ َُثٖٕض
 .ثٽڂٖجًٹز د٢ٌَٶز ځْؤوٽز

 
 :٠زؾًّ اٌطالة ِسؤ١ٌٚخ --اٌّسؤ١ٌٚبد 

ٽَٿ ثْځٌ، ځڄ ثْٕنجٗ  ثٖځضغجٻ ٽٺجٱز ځض٢پذجس ثٽڂچجهؼ ثٽوًثُّز وثٽضڂجُ ثٽضىُٝـ، إىث
 .ثٽڂنضُٚڄ ٱٍ ثٽڂوًّز

 

 

 ٚاٌزم٠ُٛ ٚاٌسٍٛن األوبد١ّ٠خ اٌزٛلؼبد

 
 :األسبط اٌفٍسفٟ

 .َچذٮٍ أڃ َ٪ٺِ صٶىَڀ ثٽٰٚ ٽپ٢جٽخ أٱٞټ صٶُُڀ َٶىٿ ده ثٽڂ٪پڀ ٔڅؾجٍ ثٽ٢جٽخ ثْٹجهَڂٍ 
وصٖڂټ هيڇ ثٽڂ٪جٌَُ . إڃ ٵٚو ثٽڂوًّز هى ثٽقٲج٣ ٩پً وصٖؾ٨ُ ثٽڂ٪جٌَُ ثٽ٪جٽُز ٽپْپىٷ ثٽٖنٍٚ 

 .ثْځجڅز ثٽٖنُٚز وثٖڅٞذجٟ وثٽچَثهز
وَٲضٌٛ أڃ أٌ وثؽذجس ځوًُّز ځٶوځز ځڄ . ڃ ثٽ٢ٗح ٱٍ ثٽڂوًّز ٽپٶُجٿ دؤ٩ڂجٽهڀ ثٽنجٙزإ 

سٛء اٌسٍٛن األوبد٠ّٟ ٘ٛ ِخبٌفخ خطشح . ثٽ٢جٽخ ٽپقٚىٻ ٩پً ًُٙو هٍ څضُؾز ٽؾهو ثٽ٢جٽخ
 .ٌّذٚٔخ لٛاػذ اٌسٍٛن ٌٍطالة

 

 

 اٌطالة سغالد

 
 :األسبط اٌفٍسفٟ

وثٽضٍ صقضٲ٤ دهج ځچ٢ٶز  د٪ُچهڀإٽٺضٌوڅُز صض٪پٴ د٢ٗح  ّؾٗس ثٽ٢ٗح هٍ أَز ځىثه ځٺضىدز أو 
ثٽڂوثًُ، دجّضغچجء ځ٪پىځجس ثٽوٽُټ ثٽ٪جځز وثٽڂٗف٦جس ثٽٖنُٚز ٽڂى٥ٲٍ ثٽڂوثًُ ثٽڂنٚٚز 

، ثٽڂ٪پىځجس ثٽضٍ َقٚټ (APREF)ووٱٶج ٽٶجڅىڃ فٶىٳ ص٪پُڀ ثٌّْر وثٽنٚىُٙز . ّٖضنوثځهڀ ٱٶ٠
ُټ ٽڂچ٢ٶز ثٽڂوثًُ ٵو َضڀ صذجهٽهج ځ٨ ځى٥ٲٍ ثٽڂچ٢ٶز ثِمٌَڄ ٹىٹ ٩پُهج ځى٥ٲٍ ثٽڂوًّز ثٽيَڄ َ٪ڂپىڃ

َقضٲ٤ دْؾٗس ثٽ٢ٗح ٽضٶوَڀ  .ثٽيَڄ ٽوَهڀ فجؽز ص٪پُڂُز ځٌٖو٩ز ٱٍ صٶوَڀ ثٽنوځجس ثٽض٪پُڂُز ٽپ٢ٗح
٠ّبسط . ثٽڂ٪پىځجس ثٽضٍ َڂٺڄ ثّضنوثځهج ٽض٢ىٌَ ثٽذٌڅجځؼ ثٽض٪پُڂٍ ٩پً أٱٞټ وؽه ځڂٺڄ ٽٺټ ١جٽخ

وَض٢پخ ٵجڅىڃ  .اٌؼٕب٠خ اٌٛاعجخ ٌؿّبْ ِؼبٌغخ سغالد اٌطالة ثػٛسح سش٠خاٌّذسسخ  اِٛظفٛ
جڃ ٽقٌَز ثٽڂ٪پىځجس ځڄ وٹجٖس ثٽقٺىځُز وثٽڂقپُز، دڂج ٱٍ ىٽٸ ځچج١ٴ ثٽڂوثًُ، صىٱٌُ ٮځُُٖ

 .ځ٪پىځجس ځقوهر ٽپؾڂهىً
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 ثْوٻ ثٽٲٚټ
  ثٽ٢ٗح وځْؤوٽُجس فٶىٳ

 
ڂچجّخ، َٖڂټ هٽُټ ثٽڂ٪پىځجس ثٽڂضىٱٌ ٽپؾڂهىً دووڃ ث٩ضٌثٛ وٽٍ ثْځٌ أو ثٽ٢جٽخ ٱٍ ثٽىٵش ثٽ 

ثّڀ ثٽ٢جٽخ و٩چىثڅه وٵجةڂز ثٽهجصٰ وثٽٚىًر وثٽڂؾجٻ ثٽٌةٍُْ ٽپوًثّز وصجًَل وځٺجڃ ثٽڂُٗه : ځج َپٍ
ج ووٍڃ و١ىٻ أ٩ٞجء ثٽٲٌٳ ثٽٌَجُٝز وصىثًَل ثٽڂ٪ضٌٯ دهڀ ًّڂًُ جسوثٽٌَجٝوثٽڂٖجًٹز ٱٍ ثْڅ٢ٖز 

 .ٶجر وأفوط ځوًّز ّجدٶز صڀ فٞىًهج وځ٪پىځجس أمٌي ځٖجدهزفٞىًهج وثٽوًؽجس وثٽؾىثةَ ثٽڂضپ
٩پً څٌٖ أٌ ځڄ ثٽڂ٪پىځجس ثٽىثًهر ( ّچز أو أٹذٌ 18أو ثٽ٢ٗح )وإىث ث٩ضٌٛ أوٽُجء ثْځىً  

 .أٹضىدٌ ٽٺټ ٩جٿ هًثٍّ 1أ٩ٗڇ، َؾخ ٩پُهڀ إم٢جً څجةخ ځٌثٵخ ثٽ٪پُڀ م٢ُج ٵذټ 

 
 (:أ١ٌٚبء أِٛس اٌمػش)٠ؾك ٌٍطالة  --اٌؾمٛق 

وٵجڅىڃ ص٪پُڀ ( APREF)صىٵ٨ ثځضغجٻ ثٽڂچ٢ٶز ٽڂض٢پذجس ٵجڅىڃ فٶىٳ ص٪پُڀ ثٌّْر وثٽنٚىُٙز  
 ث٧ٗ١ٔوٽؾڂ٨ُ ثٽ٢ٗح ثٽقٴ ٱٍ . ٱُڂج َض٪پٴ دجٖفضٲج٣ دجٽْؾٗس 2004ثٽ٢ٗح ىوٌ ث٩ٔجٵجس ٽ٪جٿ 

 .٩پً ّؾٗصهڀ ثٽوثةڂز، فْخ ثٽ٢پخ ودقٞىً ځٌٕو ثٽضىؽُه

 
 (:١ٌٚبء أِٛس اٌمػشأ)٠ؾك ٌٍطالة  --اٌّسؤ١ٌٚبد 

 .ٽضپٶٍ ثٔٱٚجؿ ٩ڄ ثٽْؾٗس ج د٪وٿ صٌَٚـ ثٽ٢جٽخ ٌْ ٕن٘ أو ٹُجڃ إم٢جً ثٽڂچ٢ٶز م٢ًُ 
 

 

 ٌٍطالة ٚاٌخذِبد اإلسضبد

 
 :األسبط اٌفٍسفٟ

 
صضوثمټ ځ٨ ثٽض٢ىً ثٽض٪پُڂٍ أڃ دٚىًر م٢ٌر و ٽٗفضُجؽجس أو ثٽڂنجوٯ ثٽٖنُٚز أڃ صهوهَڂٺڄ  

ثٽڂْؤوٽُز ٩ڄ صَوَو ثٽڂوًّز دجٽڂ٪پىځجس ثٽضٍ ٵو صٺىڃ ځٲُور  ىً وثٽ٢ٗحَضقڂټ أوٽُجء ثْځ. .ٽپ٢ٗح
وصضقڂټ ثٽڂوثًُ ثٽڂْؤوٽُز ٩ڄ  .څؾجؿ ثٽ٢جٽخ ٱٍ ثصنجى ثٽٶٌثًثس ثٽضٌدىَز ثٽْپُڂز ثٽضٍ ځڄ ٕؤڅهج ه٩ڀ

ٹڂج صٌثهج ٌٝوًَز ( ثًٕٔجه وثٽنوځز ثٖؽضڂج٩ُز ثٽڂوًُّز وثٽضٶُُڀ ثٽچٲٍْ)صىٱٌُ موځجس ثٽو٩ڀ 
 .ثٽ٦ٌوٯ ثٽڂٗةڂز ٽپ٢ٗح وإد٫ٗ ثٽ٢ٗح دهيڇ ثٽنوځجس وموځجس ثٽىٹجٖس ثٽنجًؽُز دڂىؽخ

 
 :٠ؾك ٌٍطالة -اٌؾمٛق 

 .ثٽڂوثًُ ثٽىٙىٻ إٽً صپٸ ثٽنوځجس ٽًٕٕجه ثٽضٍ صىٱٌهج 

 
 :٠زؾًّ اٌطالة ِسؤ١ٌٚخ -اٌّسؤ١ٌٚبد 

 .هج ځچجّذزثّٖض٪ٗٿ ٩ڄ موځجس ثًٕٔجه ثٽڂضىٱٌر وثٽضڂجُ موځجس ثًٕٔجه ثٽضٍ ٌَوڅ 
 

 

 اٌطالة ِسبػذح ثشٔبِظ

 
 :األسبط اٌفٍسفٟ

ځغټ )٥ٌٯ ٕنٍٚ  أوبد١ّ٠خ ٚضخػ١خ أٚ ٠ّىٓ أْ ٠زؼشؼ أٞ طبٌت ٌٍخطش ثسجت غؼٛثبد 
وَضقڂټ أوٽُجء ثْځىً وثٽ٢ٗح وثٽڂى٥ٲُڄ ثٽڂْؤوٽُز (. ثٽ٪ُٔ ځ٨ ٕن٘ دجٽ٬ َ٪ضڂو ٩پً ځىثه ٹُڂُجةُز

. ىڃ ځٲُور ٱٍ ځْج٩ور ثٽ٢ٗح ٩پً ٱهڀ وثٽض٪جځټ ځ٨ فجٽضهڀ٩ڄ صَوَو ثٽڂوًّز دجٽڂ٪پىځجس ثٽضٍ ٵو صٺ
وصضقڂټ ثٽڂوًّز ثٽڂْؤوٽُز ٩ڄ صىٱٌُ ثٽذٌثځؼ ثٽض٪پُڂُز وثٽوث٩ڂز، ٹڂج صٌثهج ٌٝوًَز دڂىؽخ ثٽ٦ٌوٯ 

 .ثٽڂٗةڂز ٽپ٢ٗح، وإد٫ٗ ثٽ٢ٗح دهيڇ ثٽذٌثځؼ وثٽنوځجس ٽپىٹجٖس ثٽنجًؽُز
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 ثْوٻ ثٽٲٚټ

 حقوق ومسؤوليات الطالب 

 
 :٠ؾك ٌٍطالة --ٌؾمٛق ا

 .ثٽىٙىٻ إٽً ثٽذٌثځؼ ثٽض٪پُڂُز وثٽوث٩ڂز ثٽضٍ صىٱٌهج ثٽڂوًّز 

 
 :٠زؾًّ اٌطالة ِسؤ١ٌٚخ --اٌّسؤ١ٌٚخ 

  .ثّٖض٪ٗٿ ٩ڂج هى ځضىٱٌ ځڄ دٌثځؼ ص٪پُڂُز وهث٩ڂز ٽپڂٖجًٹز ٱٍ صپٸ ثٽذٌثځؼ 

 

 

 اٌؾؿٛس

 
 :األسبط اٌفٍسفٟ

وَضقڂټ ځوٌٌَ . ثْٹجهَڂٍ وثٽقٞىً ثٽڂچض٦ڀ وثٽُٶ٤ څ٪ضٶو أڃ هچجٷ ثًصذجٟ ځذجٌٕ دُڄ ثٽضقُٚټ 
ثٽڂوثًُ ثٽڂْؤوٽُز دڂىؽخ ٵجڅىڃ ثٽىَٖز ٔڅٲجى ٵىثڅُڄ ثٽقٞىً ثٽڂوًٍّ ثٔٽَثځُز وإڅٲجى ُّجّز 

وَضقڂټ ثٽ٢ٗح ثٽڂٶُوَڄ ٱٍ ځچ٢ٶز ځوثًُ صٌوٌ ثٽڂْؤوٽُز . ٽپضٌدُز وثٽض٪پُڀ ثٽقٞىً ٽڂؾپِ صٌوٌ
دڂىؽخ ٵجڅىڃ ثٽىَٖز وُّجّز ثٽقٞىً ٽڂؾپِ صٌوٌ ٽپضٌدُز ٩ڄ فٞىً ثٽڂوًّز ٹڂج هى ځ٢پىح 

 .وثٽض٪پُڀ
ځڄ ثٽڂضىٵ٨ أڃ َن٢ٌ أوٽُجء ثْځىً ثٽڂوًّز دُىٿ ثٽٮُجح دٖؤڃ ثٽڂٌٛ أو ثٽڂٖجٹټ ثٽٖنُٚز  

وَچذٮٍ ديٻ ٹټ ؽهو ځڂٺڄ ٽى٨ٝ ځىث٩ُو ًوصُچُز د٪و ّج٩جس . وثٽ٪جةپُز ثٽضٍ ٵو صؤعٌ ٩پً ثٽقٞىً
وَچذٮٍ . ٍ صن٠ُ٢ ثٽ٪٢ٗس ثٌَّْز أعچجء ثٔؽجٍثس ثٽڂقوهر ٱٍ ثٽضٶىَڀ ثٽڂوًٍّوَچذٮ. ثٽووثٿ ثٽڂوًٍّ

٩پً أوٽُجء ثْځىً ځچجٵٖز أهڂُز فْڄ ثٽقٞىً ځ٨ څؾپهڀ ٽضؾچخ ٱٶوثڃ ًُٙو دْذخ ځنجٽٲجس ُّجّز 
 .ثٽقٞىً

 
 :٠ؾك ٌٍطالة -اٌؾمٛق 

 .ٌزأخ١شرٍمٟ اٌس١بسبد اٌّذسس١خ اٌزٟ رؾذد ثٛؾٛػ اٌغ١بة ٚاٌغ١بة ثذْٚ ػزس ٚا .1
 (.ثؼزس أَ ثذْٚ ػزس)اسزئٕبف اٌمشاس ثطأْ اٌغ١بة  .2
 .ِغبدسح ِجبٟٔ اٌّذسسخ فمط رٍم١ُٙ اإلرْ اٌّؼزّذ .3

 
 :٠زؾًّ اٌطالة ِسؤ١ٌٚخ --اٌّسؤ١ٌٚبد 

 .فٞىً ؽڂ٨ُ ثٽٚٲىٯ ثٽُىځُز وٱٍ ثٽىٵش ثٽڂقوه .1
 ثٽقٞىً ٽُْجّز  جإد٫ٗ أوٽُجء ثْځىً ٽٲ٦ُج ٔم٢جً ثٽڂوًّز دٮُجح ثٽ٢جٽخ، وٱًٶ .2

  (.15ًثؽ٨ ٙٲقز )
 .ج ٽُْجّز ثْدچُز، ځج ٽڀ َٺڄ د٪يًثٽذٶجء ٱٍ ثٽڂذجڅٍ ثٽڂوًُّز وٱًٶ 3.
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 ثْوٻ ثٽٲٚټ
  ثٽ٢ٗح وځْؤوٽُجس فٶىٳ

 
 ٚاٌزؼج١ش اٌىالَ ؽش٠خ

 
 :األسبط اٌفٍسفٟ

ض٪ذٌُ وثٽ .٩ڄ ثٽيثس ٱٍ ځؾضڂ٪چج ثٽڂْؤوٻ هى إ٩وثه ثٽ٢ٗح ٽپض٪ذٌُ إڃ أفو ثْهوثً ثٽهجځز ٽپڂوًّز 
٩ڄ ثٽيثس، ٹڂج هى ځْڂىؿ ده دڂىؽخ ثٽض٪وَپُڄ ثْوٻ وثٽٌثد٨ ٩ٌٖ ٽپوّضىً ثْځٌُٹٍ، ٖ َؾخ أڃ 

 .َ٪ىٳ ثٽ٪ڂپُز ثٽض٪پُڂُز ثٽڂچ٦ڂز ٱٍ ثٽڂوًّز أو أڃ َنجٽٰ ځووڅز ٵىث٩و ثٽْپىٷ ٽپ٢ٗح

 
 :٠ؾك ٌٍطالة --اٌؾمٛق 

 .ث٩ٔٲجء ځڄ أٌ څٖجٟ ٝو ځ٪ضٶوثصهڀ ثٽوَچُز .1 
ْپڂٍ، دڂىثٱٶز ځوٌَ ثٽڂوًّز، ٱٍ ځڂضپٺجس ثٽڂوًّز ٽڂڂجًّز ثْڅ٢ٖز ىثس ثٽٚپز ثٽضؾڂ٨ ثٽ .2 

 .دجٽڂوًّز
  ث٩ٔٗڅجسثٽىٙىٻ إٽً ٽىفز ثٽچٌٖثس، دڂىثٱٶز ځوٌَ ثٽڂوًّز، أو ځج َ٪جهٽهج دٶٚو ١ٌؿ  .3 

 .وثٽذُجڅجس ٽهُتز ثٽ٢ٗح
 .ٲز وثّ٪ز ځڄ ثٽڂىث٨ُٝوٽپ٢ٗح ثٽقٴ ٱٍ ثٽض٪ذٌُ دٚىًر ځْؤوٽز ٩ڄ وؽهجس ثٽچ٦ٌ دٖؤڃ ١جة .4 

 
 :٠زؾًّ اٌطالة ِسؤ١ٌٚخ -اٌّسؤ١ٌٚبد 

 .م٢ُج ځڄ أٌ څٖجٟ َض٪جًٛ ځ٨ ځ٪ضٶوثصهڀ ثٽوَچُز ث٩ٔٲجء١پخ  .1 
ثٽقٚىٻ ٩پً ځىثٱٶز ځوٌَ ثٽڂوًّز وثٖٽضَثٿ دجٽپىثةـ ثٽڂٶًٌر ٱُڂج َض٪پٴ د٢ٌَٶز وصىٵُش وځٺجڃ  .2 

 .ثٽضؾڂ٨ ثٽڂ٢پىح
ٽڂوًّز وثٖٽضَثٿ دجٽپىثةـ ثٽڂٶًٌر ّٖضنوثٿ ٽىفز ثٽچٌٖثس أو ځج ثٽقٚىٻ ٩پً ځىثٱٶز ځوٌَ ث .3 

 .َ٪جهٽهج
ثٽڂىث٨ُٝ ىثس ثٽٚپز دجٽڂچهؼ  ځڄ ثٽض٪ذٌُ دٚىًر ځ٪ٶىٽز ٩ڄ وؽهجس څ٦ٌهڀ دٖؤڃ ١جةٲز وثّ٪ز .4 

 .ثٽوًثٍّ ٽپڂچ٢ٶز

 

 

 إٌّطٛساد
 

   :األسبط اٌفٍسفٟ
٪جٽز ثٽضٍ َض٪پڀ دهج ثٽ٢ٗح ثٽض٪ذٌُ ٩ڄ أڅٲْهڀ ټ ثٽٲإڃ أفو ثْهوثً ثٽڂهڂز ٽپڂوًّز هى صىٱٌُ ثٽُْذ 

وَچذٮٍ أڃ ص٪ٺِ ځچٖىًثس ثٽڂوًّز ثٽٌّڂُز، ځغټ . دٖؤڃ ١جةٲز وثّ٪ز ځڄ ثٽڂىث٨ُٝ د٢ٌَٶز ځْؤوٽز
ثٽٚقٰ ثٽڂوًُّز، د٢ٌَٶز ځْؤوٽز ُّجّز وًأٌ ثٽڂقًٌَڄ ثٽ٢ٗح وَچذٮٍ أڃ صضٞڂڄ وؽهجس ثٽچ٦ٌ 

 .ثٽڂڂغپز ٽپڂؾضڂ٨ ثٽڂوًٍّ دؤٌّڇ

 
 :٠ؾك ٌٍطالة -- اٌؾمٛق

ج ځڄ ؽجڅخ ثٽ٢ٗح وځوٌٌَ ثٽڂضٲٴ ٩پُهج ّجدًٶ ٩وٿ ثٽنٞى٧ ٽٌٵجدز ځچٖىًثصهڀ ٱٍ إ١جً ثٽڂذجها ثٽضىؽُهُز 
ىثس ١ذُ٪ز  أو ّقخ ثٽڂىثه ثٽڂ٢ذى٩ز ثٽضٍ َ٪ضذٌوڅهج/ٽڂوٌٌَ ثٽڂوثًُ ځٌثؽ٪ز و ثٽڂوثًُ، ٩پً ّذُټ ثٽڂغجٻ، َقٴ

 .ثه ثٽضٍ َڂٺڄ أڃ ص٪ٌٵټ ثٽضٖٮُټ ثٽڂچ٦ڀ ٽپڂوًّزصؾجًَز ٱٍ ثٽڂٶجٿ ثْوٻ أو ٩ووثڅُز أو ثٽڂى
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 ثْوٻ ثٽٲٚټ
 ثٽ٢ٗح وځْؤوٽُجس فٶىٳ 

 
 :٠زؾًّ اٌطالة ِسؤ١ٌٚخ --اٌّسؤ١ٌٚبد 

ص٪ٌٵټ دٌڅجځؼ ثٽڂوًّز وٽٚٴ هيڇ ثٽڂىثه ٱٶ٠ ٩پً  ٽٚٴ أو څٌٖ أو صى٨ٍَ ثٽڂىثه د٢ٌَٶز ځْؤوٽز فضً ٖ .1 
 .وثٽڂچ٦ڂجس ثٽ٢ٗدُز ثٽڂنٚٚز ٽّٗضنوثٿ ځڄ ؽجڅخ ثٽ٢ٗح ثٽپىفجس ٽپچٌٖثس أو ثٽڂْجفجس ثٽؾوثًَز صپٸ

ج ځڄ ؽجڅخ ثٽ٢ٗح وځوٌٌَ پُهج ّجدًٶ٩ ثٖځضچج٧ ٩ڄ څٌٖ ځىثه ٖ صومټ ٝڂڄ ثٽڂذجها ثٽضىؽُهُز ثٽڂضٲٴ .2 
 .ٽقْڄ ثٽيوٳ وثٽٚقجٱز ثٽڂْؤوٽز زدجٽڂ٪جٌَُ ثٽڂٶذىٽثٽڂوثًُ وثٽضٶُو 

 

 

 اٌطالة ؽىِٛخ

 
 :األسبط اٌفٍسفٟ

 

ځز ثٽ٢ٗح هٍ وُّپز ٽضَوَو ثٽ٢ٗح دٲٌٙز ثٽض٪ذٌُ ٩ڄ أڅٲْهڀ وثٽضؤعٌُ ٩پً ثٽڂْجةټ إڃ فٺى 
وَضٖجًٷ ؽڂ٨ُ أ٩ٞجء ثٽڂؾضڂ٨ ثٽڂوًٍّ ثٽڂْؤوٽُز ٽڂْج٩ور . ثٽڂوًُّز ځڄ مٗٻ ثٽ٪ڂپُز ثٽوَڂٶٌث١ُز

ضٍ و٩پً ثٽڂْضىي ثٽڂچجّخ، َچذٮٍ ځچـ ثٽٲٌٙز ٽپ٢ٗح ٽپڂٖجًٹز ٱٍ صپٸ ثٽٶٌثًثس ثٽ. فٺىځز ثٽ٢ٗح
وٽٺٍ صضڂٺڄ فٺىځز ثٽ٢ٗح ځڄ ثٽ٪ڂټ ٹڂچ٦ڂز ځنضٚز، ّىٯ صضىثٱٌ . صؤعٌ ٩پً ځچجك ثٽض٪پڀ ٽپڂوًّز

 .ُّجّجس ځؾپِ صٌوٌ ٽپضٌدُز وثٽض٪پُڀ وُّجّجس ثٽڂوًّز ثٽٲٌهَز ٩چو ثٽ٢پخ

 
 :٠ؾك ٌٍطالة --اٌؾمٛق 

 .صٖٺُټ وإهثًر فٺىځز ثٽ٢ٗح .1 
 .ثٽ٢ٗح ثٽضڂجُ وث٧ٗ٢ٖٝ دڂچٚخ ٱٍ ځچ٦ڂجس فٺىځز .2 
 .أ٩ٞجء ځچضنذُڄ فْخ ثْٙىٻ فٞىً ثٖؽضڂج٩جس ثٽضٍ ص٪ٶو دجڅض٦جٿ ٽهيڇ ثٽڂچ٦ڂز إىث ٹجڅىث .3 
ثٽڂوًّز و٭ٌُهج ځڄ ث١ٌْثٯ ثٽڂ٪چُز ځڄ ؽجڅخ  ثٽ٪پڀ دؾڂ٨ُ ثٽٶٌثًثس ثٽضٍ ثصنيس دجٽض٪جوڃ ځ٨ إهثًر .4 

 .ٽپڂوًّز ثٽغجڅىَز فٺىځز ثٽ٢ٗح

 
 :خ٠زؾًّ اٌطالة ِسؤ١ٌٚ -اٌّسؤ١ٌٚبد 

 .ٽڂ٪ٌح ٩چهج ځڄ ؽجڅخ هُتز ثٽ٢ٗحثٽڂنجوٯ ثدىٙٲهڀ أ٩ٞجء ٱٍ فٺىځز ثٽ٢ٗح، صڂغُټ ثفضُجؽجس  .1 
 .وځچ٢ٶز ځوثًُ صٌوٌ ثٽضٶُو دجٽڂذجها ثٽضىؽُهُز ثٽضٍ وٝ٪ضهج ؽڂ٪ُجس فٺىځز ثٽ٢ٗح ثٽقٺىځُز وثٽى١چُزو

 .ثِمٌَڄ ثٽڂٌٕقُڄ إؽٌثء ثٽقڂٗس ثٖڅضنجدُز د٢ٌَٶز ثَؾجدُز څجٝؾز ٱُڂج َن٘ .2 
 .إد٫ٗ ًث٩ٍ هيڇ ثٖؽضڂج٩جس وص٪ىَٜ ثٽٲٌوٛ ثٽٲجةضز دْذخ ثٽقٞىً ٱٍ هيڇ ثٖؽضڂج٩جس .3 

 

 

 اٌطالة ٌجبط

 
 :األسبط اٌفٍسفٟ

 .ثٽض٪پُڂُز ثٽڂچ٦ڂز َْجهڀ ٽذجُ وٍَچز ثٽ٢ٗح ٱٍ ٙقز وّٗځز ثٽٲٌه وٖ ص٪ٌٵټ ثٽ٪ڂپُز

 
 :٠ؾك ٌٍطالة --اٌؾمٛق 

 .ثٽْٗځز وص٦هٌ ثٖفضٌثٿ ْڅٲْهڀ وٽّمٌَڄ ٍثٽچ٦جٱز وص٪َٽٗةٶز وثٽضٍ صذوٌ ثًٖصوثء وثٽضََڄ دجٽ٢ٌَٶز ث 
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 ثْوٻ ثٽٲٚټ
  ثٽ٢ٗح وځْؤوٽُجس فٶىٳ

 
 :٠زؾًّ اٌطالة ِسؤ١ٌٚخ --اٌّسؤ١ٌٚبد 

ثًٖصوثء وثٽضََڄ دجٽ٢ٌَٶز ثٽضٍ ٖ ص٪٢ټ ثٽ٪ڂپُز ثٽض٪پُڂُز وٖ ص٪ٌٛ ٙقز وّٗځز أڅٲْهڀ أو ثِمٌَڄ  
مٗٻ ّج٩جس  ٖ َؾىٍ ثًصوثء ثٽٶذ٪جس وأ٭٢ُز ثٽٌأُ. وثء ثْفيَز وثٽٶڂٚجڃ ٱٍ ؽڂ٨ُ ثْوٵجسَؾخ ثًص .ٽپن٢ٌ
 .ثٽ٪جهَز، إٖ ّْذجح هَچُز ثٽوًثٍّثٽووثٿ 

 
. هثمټ ځذچجهڀ ثٽپذجُوځڄ ثٽڂ٪ضٌٯ ده ٌٙثفز أڅه َؾىٍ ٽپڂوثًُ ثٽٲٌهَز ص٪وَټ ځذجهةهج ثٽضىؽُهُز ٽٶجڅىڃ  

ٽپقٚىٻ ٩پً  38-36ًثؽ٨ ثٽٚٲقجس . )وثًهر ٱٍ ٹضُذجس ثٽ٢ٗح ٽٓدچُز جُثٽپذثٽڂذجها ثٽضىؽُهُز ٽٶىثڅُڄ 
 .(ثصٲجُٙټ أٹغٌ صقوًَو

 

 

 ٚاٌؿجط اٌزفز١ص

 
 :األسبط اٌفٍسفٟ

پڂڂضپٺجس ٩پً ثٽچقى ثٽيٌ َٺٲپه ثٽض٪وَټ ثٽٌثد٨ ٽ ٭ٌُ ثٽڂ٪ٶىٻ ٞذ٠ثٽضٲضُٔ وپٖ َن٨ٞ ثٽ٢ٗح ٽ 
ٌ ځْؤوٽُز ثٽڂوًّز ٽقڂجَز ٙقز وّٗځز وًٱجهُز َٶجدټ هيث ثٽقٴ ثٽٲٌه. ثٽىَٖجس ثٽڂضقور ٽوّضىً

صٲضُٔ ثْٕنجٗ وثٽڂڂضپٺجس أو ٱٍ أٌ ثٽىٵش ٍٖٿ ٽقڂجَز ٙقز وّٗځز  وَقٴ ٽْپ٢جس .ثِمٌَڄ
وثٽنَثةڄ ځ٪جًر ٽپ٢ٗح ّٖضنوثځهج، ځ٨ ثٽ٪پڀ . إڃ مَثةڄ ثٽ٢ٗح هٍ ځپٸ ٽپڂوًّز. وًٱجهُز ثِمٌَڄ

 .وٵشٖىڅهج ٱٍ أٌ ٲضَٵو  دؤڃ ځى٥ٲٍ ثٽڂوًّز

 
 :٠ؾك ٌٍطالة -اٌؾمٛق 

َو٩ى ٽ٩ٗضٶجه أڃ ثٽ٢جٽخ  ّذخ ثٽنٚىُٙز ٱٍ إٔنجٙهڀ وځڂضپٺجصهڀ ځج ٽڀ َٺڄ ٽوي ځوٌَ ثٽڂوًّز
 .م٢ٌر أو/٭ٌُ ځٗةڂز و ځىثهأو َنٲٍ /َقڂټ و

 
 :٠زؾًّ اٌطالة ِسؤ١ٌٚخ -اٌّسؤ١ٌٚبد 

 .ٵو ص٪ٌٵټ ثٽ٪ڂپُز ثٽض٪پُڂُز ٭ٌُ ځٗةڂز أو أٖ َقڂټ أو َنٲٍ، أو َقٌٞ إٽً ځذجڅٍ ثٽڂوًّز أٌ ځىثه

 

 

 اٌزجغ اسزخذاَ
 

 :األسبط اٌفٍسفٟ
 .ٽٶو عذش أڃ ثٽضومُڄ ٝجً دجٽٚقز 
 

 :٠ؾك ٌٍطالة --اٌؾمٛق 

 .ثٽىَٖز ٩وٿ ثٽنٞى٧ ٽپومجڃ ٱٍ ځق٠ُ ثٽڂذجڅٍ ثٽڂوًُّز وٱٶج ٽٶجڅىڃ 
 :٠زؾًّ اٌطالة ِسؤ١ٌٚخ --اٌّسؤ١ٌٚبد 

 .پً ثٽضذ٬ ٱٍ ځذجڅٍ ثٽڂوًّزأٖ َومڄ أو َ٪جٽؼ ثٽڂچضؾجس ثٽڂقضىَز ٩ 
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 ثْوٻ ثٽٲٚټ
 ثٽ٢ٗح وځْؤوٽُجس فٶىٳ 

 
 اٌزم١ٕخ اٌّٛاسد

 
 :األسبط اٌفٍسفٟ

 
٩ڂپُز  صىٱٌ ځچ٢ٶز ځوثًُ صٌوٌ ١جةٲز وثّ٪ز ٽپڂىثًه ثٽضٶچُز ٽپ٢ٗح وثٽڂى٥ٲُڄ ّٖضنوثځهج ٱٍ 

ڂٺضخ وثٽڂقڂىٽز أؽهَر ثٽقجّخ ٽ٢ْـ ثٽ: وصٖڂټ هيڇ ثٽڂىثًه، وٽٺچهج ٖ صٶضٌٚ ٩پً. ثٽضوًَِ
ثٽذُجڅجس / ثٽٚىس / وثٽذٌځؾُجس وثٽ٢جد٪جس وثٔڅضٌڅش وثٽىٙىٻ ٽٕڅضٌثڅش ٽپڂچ٢ٶز وٕذٺجس ثٽٲُوَى 

وهوٯ ثٽڂچ٢ٶز هى صٖؾ٨ُ ثٽضٲىٳ ثٽض٪پُڂٍ ٩ڄ ١ٌَٴ . ثٽچْلوثٽڂ٪وثس ثٽْڂ٪ُز وثٽذٌَٚز وځجٹُچجس 
 .ًه دؤٱٞټ څ٦جٿ ٩ڂټ ځڂٺڄصٌُُْ صٶجّڀ ثٽڂىثًه وثٖدضٺجً وثٽضىثٙټ ځڄ مٗٻ صىٱٌُ هيڇ ثٽڂىث

 

 :اٌؾمٛق

َ٪ضذٌ وٙىٻ ثٽڂْضنوٿ إٽً ځىثًه ثٽضٶچُز ثځضُجٍث دووڃ أٌ ثّضقٶجٳ أو ٝڂجڃ وَؾىٍ إٽٮجء ثٽىٙىٻ ٱٍ أٌ 

 .وٵش دچجء ٩پً ثٽْپ٢ز ثٽضٶوٌََز ٽڂٌثٵخ ثٽض٪پُڀ أو وٹُپه

 

 :اٌّسؤ١ٌٚبد
 :ثّضنوثٿ هيڇ ثٽڂىثًه دٖٺټ ځچجّخ ٩ڄ ١ٌَٴ 

 ٭ٌثٛ ثٽض٪پُڂُز ٱٶ٠ أعچجء صىٵُش ثٽٰٚثّضنوثٿ ثٽڂىثًه ٽٓ .1
 ثفضٌثٿ ٵىثڅُڄ فٶىٳ ثٽضؤٽُٰ وثٽچٌٖ .2
 ٩وٿ إٍثٽز أو ص٪وَټ أو صوځٌُ ځىثًه ثٽضٶچُز .3
 ثٽقٲج٣ ٩پً ثْځڄ ثٽٖنٍٚ ځڄ مٗٻ فڂجَز ٹپڂجس ثٽڂٌوً .4
أو ثٽض٪وٌ ٩پً ځپٲجس دُجڅجس ثٽڂْضنوځُڄ  ٩وٿ ثٽڂقجوٽز دجٹضْجح ثٽىٙىٻ ٭ٌُ ثٽڂٌٚؿ ده إٽً ثْڅ٦ڂز .5

 ِمٌَڄ، أو أهٽز ثٽڂپٲجس ثٽڂنَڅزث
 .ثٖځضغجٻ ٽؾڂ٨ُ ثْفٺجٿ وثٽٌٖوٟ ٽُْجّز ثّٖضنوثٿ ثٽڂٶذىٽز ٽپڂٶج١٪ز .6

 

 

 اٌزظٍّبد ِؾمك

 
 :األسبط اٌفٍسفٟ

٩پُهج ٱٍ هيث ثٽٺضُخ، ځڄ أؽټ ځْج٩ور ١ٗح ثٽڂوثًُ ثٽغجڅىَز ٱٍ ثٽضڂْٸ دقٶىٵهڀ ثٽڂچٚىٗ  
 .ز ثٽغجڅىَزهچجٷ ځچٚخ ځقٶٴ ثٽض٦پڂجس ٩پً ځْضىي ثٽڂوًّ

 

٩چوځج َٖ٪ٌ ١جٽخ ثٽڂوًّز ثٽغجڅىَز دڂ٪جځپز ٭ٌُ ٩جهٽز أو ٽڀ ٢َُٴ ثٽٶُجٿ دئؽٌثء وثؽخ دٖؤڃ  
وځ٨ ىٽٸ، َضقڂټ  (.9ًثؽ٨ ثٽٲٚټ )څڂىىػ ثٽض٦پڀ ثٽنجٗ دجٽ٢جٽخ  ځْؤٽز ٭ٌُ صؤهَذُز، َؾىٍ ًٱ٨

ٍّ ٵذټ( ثْٕنجٗ)ثٽ٢ٗح ځْؤوٽُز ځچجٵٖز وځقجوٽز فټ ٕٺىثهڀ ځ٨ ثٽٖن٘   .ًٱ٨ ص٦پڀ ًّڂٍ ثٽڂ٪چ
ضى٠ّ ٽضچ٦ُڀ صٖجوً دُڄ ُْج٩و ٱٍ ثٽٽٍَجًر ځقٶٴ ثٽض٦پڂجس ٽضٶوَڀ ثٽڂٖىًر، وإىث ٹجڃ ثٽ٢جٽخ ٌَ٭خ، و

وإىث أٙذـ ځڄ . وصٶ٨ ثٽڂْؤوٽُز ٩پً ٩جصٴ ثٽ٢جٽخ ٽپذوء ٱٍ إٌٕثٷ ځقٶٴ ثٽض٦پڂجس. ثٽ٢ٌٱُڄ
ثٔؽٌثء  إصذج٧ٽخ ٱٍ ًٱ٨ ص٦پڀ ًّڂُز، َچذٮٍ أڃ َقٌٞ ځقٶٴ ثٽض٦پڂجس ٽڂْج٩ور ثٽ٢جثٽٌٞوًٌ 

 .ثٽڂچجّخ
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 ثْوٻ ثٽٲٚټ
  ثٽ٢ٗح وځْؤوٽُجس فٶىٳ

 
َچضنخ ځقٶٴ ثٽض٦پڂجس ّچىَج ٽؾچز ځڄ عٗعز ١ٗح صنضجًهڀ فٺىځز ثٽ٢ٗح وعٗعز أ٩ٞجء ځڄ  

وٱٍ فجٻ ص٪جهٻ ثْٙىثس، َُڂچـ ًث٩ٍ فٺىځز ثٽ٢ٗح ځْؤوٽُز  .هُتز ثٽضوًَِ َنضجًهڀ ځوٌَ ثٽڂوًّز
 .ٻصىؽُه ٹٌْ ثٽض٪جه

ث أو ځى٥ٰ ج أو ځًٌٕوج ودووڃ ځٶجدټ، وَچذٮٍ أڃ َٺىڃ ځ٪پًڂَؾخ أڃ َنوٿ ځقٶٴ ثٽض٦پڂجس ١ى٩ً 
وإىث ٽڀ ٌَ٭خ أٌ ځى٥ٰ هثمټ ثْدچُز أڃ َ٪ڂټ ٹڂقٶٴ ٽپض٦پڂجس، ٵو َٖٮټ . آمٌ هثمټ ځذچً ثٽڂوًّز

ٶٴ ثٽڂ٦جٽڀ ٖ َؾىٍ أڃ َٺىڃ ځق. ځىث١ڄ ٱٍ ثٽڂؾضڂ٨ أو ځى٥ٰ ٱٍ ثٽڂوًّز ځڄ ځذچً آمٌ هيث ثٽڂچٚخ
 .ځقجځُج

 

 :٠ؾك ٌٍطالة -اٌؾمٛق 

أڃ َضىٱٌ ٽهڀ، دچجء ٩پً ١پخ ثٽ٢جٽخ، ځٖىًر ځقٶٴ ثٽض٦پڂجس ٽپڂْج٩ور ٱٍ ځچجٵٖز وفټ ص٦پڂجس  .1
 .ثٽ٢ٗح

ٽٞڂجڃ ه٩ڀ فٶىٳ ثٽ٢جٽخ  دچجء ٩پً ١پخ ثٽ٢جٽخ، فٞىً ځقٶٴ ثٽض٦پڂجس ٱٍ ؽڂ٨ُ ؽپْجس ثّٖضڂج٧ .2
 .ثٽڂچجّذز ثٔؽٌثءثس وإصذج٧

 
 :٠زؾًّ اٌطالة ِسؤ١ٌٚخ -سؤ١ٌٚبد اٌّ

 .ثٽڂْجً ثٽٚقُـ ٽٕؽٌثء إصذج٧ ثٽضٌَٚـ دجٽڂٖٺپز دٖٺټ وثٵ٪ٍ وأځُڄ ٽڂقٶٴ ثٽڂ٦جٽڀ ځڄ أؽټ .1
 .وثٽٺُجّز مٗٻ ؽپْجس ثّٖضڂج٧ ثٔؽٌثءثس ثٽڂچجّذز ٵذټ ؽپْجس ثّٖضڂج٧ وثٽ٩ٌْز إصذج٧ .2

 

 

 اٌزظٍّبد
 

 :األسبط اٌفٍسفٟ

 
وثٽض٦پڀ . ز ٩ڄ صىٱٌُ وُّپز ًّڂُز ٽپ٢ٗح ٽپض٪ذٌُ ٩ڄ ص٦پڂجصهڀ وفپهجصضقڂټ ثٽڂوثًُ ثٽڂْؤوٽُ 

ؽجةٌ ٽُْجّز ثٽڂوًّز ثٽڂٶًٌر أو  هى ثصهجٿ ځڄ ؽجڅخ ثٽ٢جٽخ دىؽىه ځنجٽٲز أو صقٌَٰ ٽڂ٪چً أو ص٢ذُٴ
ٿ ځڄ إؽٌثء وثؽخ ٱٍ ٌِأڅهج ٵو ٩ىځټ دٖٺټ ٭ٌُ ٩جهٻ أو ُف/ َٖ٪ٌ أڅه  ٽٗةقضهج أو إىث ٹجڃ ثٽ٢جٽخ

 (.54ٙٲقز )وٱٍ ثٽڂْجةټ ثٽضؤهَذُز، صْضنوٿ إؽٌثءثس ثّٖضتچجٯ . ٌ صؤهَذُزځْجةټ ٭ُ

 

أڅهج ٵو ص٪ٌٛ ٽپ٦پڀ، ٹڂج هى ځىٝـ ٱٍ ثٽٲٶٌر ثٽْجدٶز، َؾىٍ ًٱ٨ / ٩چوځج َٖ٪ٌ ثٽ٢جٽخ أڅه  
ّٟ لجً ( األضخبظ)٠زؾًّ اٌطالة ِسؤ١ٌٚخ ِٕبلطخ ِٚؾبٌٚخ ؽً ضىبٚاُ٘ ِغ اٌطخع  .ص٦پڀ اٌّؼٕ

 .اٌزظٍُاسزخذاَ إعشاءاد 

 
 :٠ؾك ٌٍطالة -اٌؾمٛق 

 أڃ َضىثٱٌ ٽهڀ إؽٌثء ٽپض٪ذٌُ ٩ڄ وفټ 
 .و١ٌَٶز ثّٖضتچجٯ وَقوه هيث ثٔؽٌثء ٵچىثس ثٖصٚجٻ وثٽضىٵُش .ص٦پڂجصهڀ 

 
 :٠زؾًّ اٌطالة ِسؤ١ٌٚخ -اٌّسؤ١ٌٚبد 

 .ثٽض٦پڀ وثٖٽضَثٿ دجٽٶٌثً ثٽچجصؼ ٩ٌٛ ثٽض٦پڀ دىٝىؿ وثصذج٧ ثٔؽٌثءثس ثٽڂٶًٌر ٽضْىَز .1 
 .ث٩ٌٔثح ٩ڄ ثٽڂنجوٯ إٍثء إؽٌثء ثٽض٦پڀ ٽڂڂغپٍ فٺىځز ثٽ٢ٗح .2 
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 ثٽغجڅٍ ثٽٲٚټ
   
 

 ثٽڂوًّز فٞىً
 

 .َقٌٞ ؽڂ٨ُ ثٽ٢ٗح ثٽڂٶُوَڄ ٱٍ ځچ٢ٶز ځوثًُ صٌوٌ ثٽٚٲىٯ وثْڅ٢ٖز ثٽڂٶُوَڄ دهج 

 
ٹټ وٽٍ أځٌ أو وٍٙ أو أٌ ... "٩پً أڃ( 380.1561)ثٽڂچٶـ  َچ٘ ٹيٽٸ ٵجڅىڃ ثٽڂوًّز 

سٓ اٌسبدسخ ٚؽزٝ ٠َٛ ١ِالد اٌطفً مٌ ٱٍ هيڇ ثٽقجٽز ٽه ٢ٌُّر وځْؤوٻ ٩ڄ ١ٲټ ځڄ ٕن٘ آ
وَٺىڃ فٞىً .، ٩پُه إًّجٻ ث١ْٲجٻ إٽً ثٽڂوثًُ ثٽ٪جځز مٗٻ ثٽْچز ثٽوًثُّز دؤٹڂپهجاٌسبدط ػطش

 ".ثٽ٢ٲټ ځْضڂٌ وځضضجٽٍ ٽپْچز ثٽوًثُّز ثٽضٍ صقوههج ځچ٢ٶز ثٽڂوثًُ ثٽڂٶُو دهج ثٽ٢ٲټ

 
وځ٨ ىٽٸ، ث٩ْيثً ثْمٌي . ١جٽخ ٽپڂٌٛ ثٽٖنٍٚ أو فجٽز وٱجر ٱٍ ثٌّْر َؾىٍ إ٩ٲجء 

أڅهج ُّضٮُخ ٌْ ٱضٌر ځڂضور ځڄ ثٽَځڄ، َچذٮٍ / إىث ٹجڃ ثٽ٢جٽخ َ٪ٌٯ أڅه . ځٌٖو٩ز ٱٍ د٪ٜ ثْفُجڃ
وَچذٮٍ، إىث ٹجڃ ىٽٸ ځڂٺچج، صقوَو . ٩پُهج ثٖصٚجٻ دجٽڂٺضخ دؤّذى٧ وثفو ٩پً ثْٵټ ځٶوځج/ ٩پُه 
 .ثس ثٽ٢ذُز وثّْچجڃ مجًػ ّج٩جس ثٽووثٿ ثٽڂوًٍّثٽََجً

 
ُّجّز وإؽٌثء فٞىً ثْدچُز  إصذج٧أځٌهج / ٩پً وٽٍ أځٌڇ  َؾخ٩چو صٮُخ ثٽ٢جٽخ ځڄ ثٽڂوًّز،  

و٩پً ځْضىي ثٽڂوًّز ثٽغجڅىَز، َؾخ ٩پً أوٽُجء ثْځىً ثٖصٚجٻ دڂٺضخ ثٽقٞىً ٱٍ ٭ٞىڃ . ثٽٲٌهَز
 .ّج٩ز ٽُىٿ ثٽٮُجح أًد٨ و٩ٌَٖڄ

 
٠ٚمغ ػٍٝ ػبرك .ف ٠ؤصش أٞ غ١بة ػٍٝ خجشح اٌزؼٍُ ٚلذ ٠ؤصش ػٍٝ اٌزمذ٠ش األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌتسٛ 

 .اٌطبٌت أْ ٠طٍت ِٓ اٌّذسس١ٓ اٌم١بَ ثبٌفشٚؼ اٌزؼ٠ٛؿ١خ

 

ٖ َڂٺڄ صٺٌثً . وَضڂض٨ ثٽ٢جٽخ ثٽٮجةخ د٪يً دجځضُجٍ إڅؾجٍ ثٽ٪ڂټ ثٽٲجةش وصپٶٍ ًُٙوث ٩چه 
وَقٚټ ثٽ٢ٗح  .دجٽ٪ڂټ ثٽض٪ىٍَٞ د٪و ثٽٮُجح د٪يً ٩پً ثٽٲىًوَؾخ ثٽٶُجٿ . ځچجٵٖجس ثٽٰٚ وأڅ٢ٖضه

 ٩پً َىٿ وثفو ٩ڄ ٹټ َىٿ 
 

وَٶ٨ ٩پً ٩جصٴ ثٽ٢جٽخ ځْؤوٽُز . وهيث َٖڂټ ثٖمضذجًثس وثٖځضقجڅجس ثٽڂىؽَر. ٭ُجح ٽض٪ىَٜ ثٽ٪ڂټ
ذز وصٺىڃ ثٽٲٌوٛ ثٽٚجهًر ٽپ٢جٽخ ٵذټ ثٽٮُجح وثؽ. ثٽقٚىٻ ٩پً ؽڂ٨ُ ث٩ْڂجٻ ثٽض٪ىَُٞز ثٽٍٗځز

وٱٍ څهجَز ٱضٌر ځچـ ثٽضٶوٌَثس، َؾىٍ ځچـ صڂوَو ٽىٵش ثٽض٪ىَٜ ځڄ ؽجڅخ . ثْهثء ٽوي ٩ىهر ثٽ٢جٽخ
 .ثٽڂوٌَ، إىث صڀ إدوثء ّذخ ٹجٯ

 
ػٕذ دخٛي أٚ ِغبدسح اٌّجٕٝ فٟ أٚلبد أخشٜ غ١ش ثذا٠خ أٚ ٔٙب٠خ ا١ٌَٛ اٌذساسٟ، ٠غت ػٍٝ  

وهچجٷ َضپٶً ثٽ٢جٽخ ٵُْڂز  .خػع ٌزٌهفٟ اٌّىزت اٌّ"رسغ١ً اٌخشٚط"أٚ"رسغ١ً اٌذخٛي"اٌطبٌت
وٙپش ٱٍ وٵش ځضؤمٌ أو ُځچـ ثٽ٢جٽخ / ٙٲهج ثٽٲٚىٻ ثٽوًثُّز إىث وٙټ / همىٻ ٽپومىٻ إٽً ٙٲه 

 .ٵجځش دضْؾُټ ثٽنٌوػ/ ٵجٿ  إىثإىڅج دڂٮجهًر ثٽڂذچً 

 
س وهيث َٖڂټ ثٽََجًثس ثٽڂُوثڅُز وثٽٌفٗ. ٖ ص٪ضذٌ ثْڅ٢ٖز ثٽضٍ ص٩ٌجهج ثٽڂوًّز ځڄ ثٽٮُجح 

وثٽ٪ڂټ ثٽڂٲٌوٛ ٵذټ فٞىً  .ثٽٌَجُٝز وثٽڂىث٩ُو ثٽڂٌٕو وثؽضڂج٩جس فٺىځز ثٽ٢ٗح وځج إٽً ىٽٸ
 .ثٽ٢جٽخ ٽپچٖجٟ ثٽيٌ ص٩ٌجڇ ثٽڂوًّز هى وثؽخ ثْهثء ثٽُىٿ َ٪ىه ثٽ٢جٽخ إٽً ثٽڂوًّز
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 ثٽغجڅٍ ثٽٲٚټ
  ثٽڂوًّز فٞىً

 
وثٽڂٌثؽ٪ز ځڄ مٗٻ ثٽڂٺضخ ٱٍ أو ٩پُهج ثٽضقٶٴ / إىث ثڅضٶټ ثٽ٢جٽخ إٽً ځوًّز أمٌي، َؾخ ٩پُه  

 .ٵذټ ثٽُىٿ ثْمٌُ ٽپقٞىً

 

 اٌفٍسفخ

 
. إڃ هوٯ هيڇ ثٽٲپْٲز هى ؽ٪ټ ثٽ٢ٗح ٩ٌٝز ٽپڂْجءٽز وإهًثٷ أهڂُز فٞىً ثٽٰٚ ثٽڂچض٦ڀ 

وَؾخ ٩پً أوٽُجء ثْځىً وځى٥ٲٍ ثٽڂوًّز صٖؾ٨ُ  .وَضقڂټ ثٽ٢ٗح ثٽڂْؤوٽُز ٩ڄ فٞىً ثٽٰٚ
فٞىً ثٽٰٚ ثٽڂچض٦ڀ وثٖٽضَثٿ ثٽؾجه دجٽذٌڅجځؼ ثْٹجهَڂٍ َْض٨ُ٢ وځڄ مٗٻ . فٞىً ثٽٰٚ ثٽڂچض٦ڀ

 .ثٽ٢ٗح صقٶُٴ ثٽڂچجٱ٨ ثٽض٪پُڂُز ثٽڂغپً

 
وصىٱٌ ثٽڂوًّز موځجس ثًٕٔجه ٩چو . َضڀ إد٫ٗ أوٽُجء ثْځىً دجڅض٦جٿ دؤڅڂجٟ ثٽقٞىً ثٽُْتز 

ز ثٽضٍ ّىٯ صپذٍ ثفضُجؽجس ثٽقجؽز ځڄ أؽټ صىؽُه ثٽ٢ٗح ىوٌ ثٖفضُجؽجس ثٽنجٙز ٱٍ ثٽذٌثځؼ ثٽض٪پُڂُ
 .هؤٖء ثٽ٢پذز وثهضڂجځجصهڀ
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 ثٽغجٽظ ثٽٲٚټ

   
 

 وثٽپىثةـ ثٽٶىث٩و
 ثٽڂوًّز فجٱپز ٽٌٹجح

 
َضقڂټ ثٽ٢ٗح وأوٽُجء ثْځىً ثٽڂْؤوٽُز ٩ڄ ځ٪ٌٱز وثفضٌثٿ ٵىث٩و ثٽقجٱپز ثٽڂوًُّز ٩پً ثٽچقى  

وٌٌَْ ځٲ٪ىٻ ځووڅز . قجٱپز ثٽڂوًُّزوصؤهٌ ثٽڂنجٽٲجس ثٽڂضٺًٌر إٽً صىٵُٰ ثځضُجٍثس ثٽ. ثٽڂذُڄ أهڅجڇ
 .ٵىث٩و ثٽْپىٷ ٽپ٢ٗح أعچجء ًٹىح ثٽ٢جٽخ ٽپقجٱپز

 
 :اٌمٛاػذ ٚاٌٍٛائؼ

 
َضْٴ ّپىٷ ثٽ٢ٗح أعچجء ثٖڅضٶجٻ ځڄ وإٽً ثٽڂوًّز، ٱٍ ځق٢ز ثٽقجٱٗس أو ٱٍ أٌ څٖجٟ  .1 

 .ځٖضٌٷ ځچهؾٍ ص٩ٌجڇ ثٽڂوًّز ځ٨ إؽٌثءثس ثٖڅٞذجٟ ٽپُىٿ ثٽوًثٍّ ثٽڂچض٦ڀ
 .أعچجء ثڅض٦جً ثٽقجٱپز ٩پً ًُٰٙ ثٽڂٖجرثٽذٶجء  .2 
 .ثٽٚ٪ىه وثٽهذىٟ ځڄ ثٽقجٱپز ٱٍ ثٽڂىثٵٰ ثٽڂقوهر .3 
 4. ًٖ  .إٽً ثٽىًثء ثڅضٶجٻ ثْٕنجٗ ثٽيَڄ َٚ٪ووڃ ثٽقجٱپز أو
 .صذٶً ثٽڂڂٌثس مجٽُز ځڄ ثٽٺضخ وأهوثس ثٽٲٌٵز و٭ٌُهج .5 
 .صذٶً ؽڂ٨ُ أؽَثء ثٽؾْڀ هثمټ ثٽقجٱپز .6 
 .ٶجء ٱٍ ثٽڂٶج٩و أعچجء صقٌٷ ثٽقجٱپزثٽذ .7 
 .ځڂچى٧ ثٽضقوط دٚىس ٩جٻ دووڃ هث٧ وثّض٪ڂجٻ ثٽپٮز ثٽذيَتز و٭ٌُ ثٽٗةٶز .8 
 .٩وٿ ٩ذظ ثٽٌٹجح دڂ٪وثس ثٽقجٱپز .9 

 .٩وٿ أٹټ ثٽ٢ٗح أعچجء ثٽضىثؽو ٱٍ ثٽقجٱپز .10 
 .قجٱپزٱٍ أو دجٽٶٌح ځڄ ثٽ ٽڄ َْڂـ دجٽضومُڄ أو أ٩ىثه ثٽغٶجح وځج إٽً ىٽٸ .11 
 .أو ثٽقُىثڅجس ثْٽُٲز ٩پً ځضڄ ثٽقجٱٗس/ځڂچى٧ ث٢ٙقجح ثٽقُىثڅجس و .12 
 .ځڂچى٧ ثّضنوثٿ ثٽٌٓ أو ځچضؾجس ثٽهذجء ثٽؾىٌ ځغټ ثٽ٪٢ىً أو ځََټ ثٽ٪ٌٳ أو ځغذضجس ثٽٖ٪ٌ .13 

ثّْجُّز ودجٽضجٽٍ ص٪ٌَٜ  ځهڂضهج/ ځڂچى٧ أٌ ّپىٷ ٌَٚٯ ثڅضذجڇ ثٽْجةٴ ٩ڄ أهثء ځهڂضه  .14 
 .ٽپن٢ٌ ثٽٌٹجح ثِمٌَڄّٗځز 

 .ٖ َؾىٍ ٽپ٢جٽخ ٭ٌُ ثٽڂقوه ٽه فجٱپز ځ٪ُچز ثٽٚ٪ىه أو ثٖڅضٶجٻ دووڃ ځىثٱٶز إهثًَز ّجدٶز 15. 
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  ثٽڂوًّز فجٱپز ٽٌٹجح وثٽپىثةـ ثٽٶىث٩و

 

 :اٌّسؤ١ٌٚبد
  
٩پً ځضڄ ثٽقجٱپز وثٽضىثؽو  ٙذجًفج ثٽضىثؽو ٱٍ ځىٵٰ ثٽقجٱٗس ٵذټ مڂِ هٵجةٴ ځڄ صىٵُش إٵٗٽٸ .1 

 .ځڄ ثٽڂوًّز ٱٍ وٵش ثٽڂٮجهًر ثٽڂقوه
 .ثٖفضٌثٿ ٽپڂپٺُز ثٽنجٙز دجٽٶٌح ځڄ ځق٢ز ثٽقجٱٗس إ٥هجً .2 
َوٱ٨ ثٽ٢ٗح ثٽيَڄ َپقٶىڃ . جځټ ځ٨ ځ٪وثس ثٽقجٱٗس ٩پً څقى ځٗةڀ ٱٍ ؽڂ٨ُ ثْوٵجس٪ثٽض .3 

 .ثٔٙٗؿ/ أو ثٽضٌځُڀ /ثٽًٌٞ دجٽقجٱپز عڂڄ ٵ٨٢ ثٽٮُجً و
 .ّج٩و ٩پً ثٽقٲج٣ ٩پً څ٦جٱضهج. ٱضنجً دڂ٦هٌ ثٽقجٱپز ثٽنجٙز دٸثٖ .4 
 .ثّٖضؾجدز ثَٔؾجدُز ٽپ٢پذجس ثٽڂٶذىٽز ثٽضٍ ٢َپذهج ّجةٴ ثٽقجٱپز .5 
 .إهًثٷ وځ٪ٌٱز ٵىث٩و ثٽْٗځز وځْؤوٽُجس ثٽ٢جٽخ .6 

 

 :اإلعشاءاد اٌزأد٠ج١خ
 
 (:ځڄ ثٽضجٽٍ وثفو أو أٹغٌ) االرػبي اإلداسٞ األٚي 

 ٢جً وٽٍ ثْځٌإم .1  
 ثٽضىدُل .2  
 صىٵُٰ ثځضُجٍثس ثٽقجٱپز فضً ٩ٌٖر أَجٿ ځوًُّز  .3  

 
 (:ځڄ ثٽضجٽٍ وثفو أو أٹغٌ) االرػبي اإلداسٞ اٌضبٟٔ 

 إم٢جً وٽٍ ثْځٌ .1  
 ثٽضىدُل .2  
 صىٵُٰ ثځضُجٍثس ثٽقجٱپز فضً ٩ٌٖر أَجٿ ځوًُّز .3  
 
 (:جٽٍوثفو أو أٹغٌ ځڄ ثٽض) االرػبي اإلداسٞ اٌالؽك 

 إم٢جً وٽٍ ثْځٌ .1
 ثٽضىدُل .2  

 صىٵُٰ ثځضُجٍثس ثٽقجٱپز .3 

 
أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ طش٠ك اٌٙبرف أٚ ٠زُ  فٟ ع١ّغ ؽبالد رٛل١ف اِز١بصاد اٌؾبفٍخ، ٠زُ إخطبس

 .فٟ غؿْٛ ١ِٛ٠ٓ دساس١١ٓ إسسبي إخطبس خطٟ ثبٌزؼ١ٍك

 
سؤ١ٌٚخ رٛف١ش ٚسبئً ٔمً اٌطبٌت ِ خالي رؼ١ٍك اِز١بصاد اٌؾبفٍخ، ٠مغ ػٍٝ ػبرك أ١ٌٚبء األِٛس

 .اٌّذسسخ ِٓ ٚإٌٝ
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 وثٽپىثةـ ثٽٶىث٩و
 ثٽْجةٶُڄ ٽپ٢ٗح

 
وَضقڂټ ثٽ٢ٗح وأوٽُجء ثْځىً ثٽڂْؤوٽُز ٩ڄ . ص٪ضذٌ ثٽٶُجهر ځڄ وإٽً ثٽڂوًّز ثځضُجٍث ٽپ٢ٗح 

ٵو َقوط صىٵُٰ . ثس دٌٚثځزوصچٲي ٽىثةـ وٵىٯ ثٽُْجً. ځ٪ٌٱز وثفضٌثٿ ٵىث٩و ځٌثٵذز ثٽ٢ٗح ثٽْجدٶُڄ
أو /ثځضُجٍثس ثٽٶُجهر وإٙوثً صيثٹٌ وٵىٯ ثٽُْجًثس ځڄ مٗٻ إهثًر ١ٌٕز صٌوٌ وّقخ ثٽڂٌٹذجس و

وٌٌَْ ځٲ٪ىٻ ځووڅز ٵىث٩و ثٽْپىٷ ٽپ٢ٗح أعچجء ٱُڂج َضٚټ . ٩چوځج صقوط ځنجٽٲجس ٽهيڇ ثْڅ٦ڂز
 .دؤڅ٢ٖز ٵُجهر ثٽ٢ٗح

 

 :اٌمٛاػذ ٚاٌٍٛائؼ
 
وَضڀ صٶُُڀ . إٽً ثٽڂوًّزثٽڂْؤوٽُز ٽضْؾُټ ؽڂ٨ُ ثٽڂٌٹذجس ثٽضٍ َٶىځىڃ دٶُجهصهج  َضقڂټ ثٽ٢ٗح .1 

 وٽىفجس صقوَو هىَز . ًّىٿ ځىثٵٰ ځىٵٰ ثٽڂٌٹذجس، وَضڀ إٙوثً ٽىفز صقوَو هىَز ثٽىٵىٯ
ٌْ ّذخ  وصٺىڃ هچجٷ ًّىٿ ّٖضذوثٻ ثٽپىفز. ٵجدپز ٽپضقىَټ ٭ٌُ  

  . ځڄ ثّْذجح
ثٽڂىٵٰ ثٽڂقوه وإدٌثٍ صقوَو ثٽهىَز  جس ٩پً أًثٛ ثٽڂوًّز ٱٍَؾخ وٵىٯ ؽڂ٨ُ ثٽڂٌٹذ .2 

 .ثٽٶُجهر ٽىفجس صقوَو ٵىَز ثٽىٵىٯ إٽً ٱٶوثڃ ثځضُجٍثس وصؤهٌ إّجءر ثّضنوثٿ. ثٽْپُڀ
ځچ٢ٶز ځوثًُ صٌوٌ  ٖ صضقڂټ. َؾخ أڃ َٺىڃ ؽڂ٨ُ ثٽ٢ٗح ځٌم٘ ٽهڀ وَٮ٢ُهڀ ثٽضؤځُڄ .3 

 .ثٽڂْؤوٽُز ٩ڄ ثٽڂٌٹذز أو ځقضىَجصهج
 .دڂؾٌه وٵىٱهج ثٽڂٌٹذز أو دجٽ٪ىهر ځٌر أمٌي ٱٍ أو فىٻ دجٽضْٺ٨ٖ َْڂـ ٽپ٢ٗح  .4 
ٖ َْڂـ . ثٽْج٩ز ٱٍ ٖ َؾىٍ أڃ صضؾجوٍ ثٽ٩ٌْز هثمټ ځڂضپٺجس ثٽڂوًّز مڂْز ٩ٌٖ ځُٗ .5 

أو ثٽقپٶجس ثٽوثةٌَز أو ٵٲَ ثٽقىثؽَ أو ٭ٌُ  دجٽٶُجهر ثٽڂضهىًر ځڄ أٌ څى٧، أٌ ٌٌَٙ ث١ٔجًثس
 .ىٽٸ

ٖ َؾخ صىثؽو ثٽ٢ٗح ٱٍ ځىٵٰ ثٽُْجًثس .  صْضنوٿ ثٽڂٌٹذجس ٹنَثةڄ ٽپٺضخ أو ثٽڂٗدِٖ .6 
 .ثٽڂوًّز أو ځڄ ص٪ُچه أعچجء ثٽُىٿ ثٽوًثٍّ دووڃ إىڃ م٢ٍ ځڄ إهثًر

 .َضڀ وٵىٯ ثٽڂٌٹذجس وٱٶج ٽ٪ٗځجس ثٽٌُٰٙ .7 
َؾخ ٩پً ثٽ٢ٗح وٖ . ٱٍ ځٌٹذجصهڀ ٖ َؾخ ٩پً ثٽ٢ٗح ځٮجهًر أًثٛ ثٽڂوًّز وٵش ثٽٮوثء .8 

 .١ٗح آمٌَڄ ځ٪هڀ ثٽيَڄ َٮجهًوڃ ثٽڂوًّز ٵجڅىڅُج، أٌ دجٽضىثٌٍ أو ثٖٕضٌثٷ أمي
ځٶذىٽز صو٩ى إٽً ث٩ٖضٶجه دىؽىه ځنوًثس  ٵو صن٨ٞ ځٌٹذجس ثٽ٢ٗح ٽپضٲضُٔ إىث ٹجڃ هچجٷ ًَذز .9 

پٸ أو ځڂضپٺجس أمٌي َق٦ٌهج ثٽٶجڅىڃ أو هيث ثٽٺضُخ ٱٍ ص أو ٹقىٻ أو ځڂضپٺجس ځٌْوٵز
 .ثٽڂٌٹذز

َْڂـ  .ٙٲىٯ ٱٍ ٹټ ځڄ ثٽڂوًّضُڄ ثٽغجڅىَضُڄ ثٽچٶټ دجٽقجٱپز ځضىٱٌ ٽؾڂ٨ُ ثٽ٢ٗح ثٽيَڄ ٽوَهڀ .10 
ٽپ٢ٗح دجٽٶُجهر دُڄ ځوًّز صٌوٌ ثٽغجڅىَز وځوًّز أعُچج ثٽغجڅىَز ٽقٞىً ثٽٚٲىٯ دئىڃ مجٗ 

 .ځڄ إهثًر ثْدچُز
 .ثٽٶُجهر ثسَؤهٌ ثٽضؤمٌ ثٽڂٲٌٟ ٽڂور ّج٩ز إٽً ٱٶوثڃ ثځضُجٍ .11 

 .ٽڄ َٺىڃ هچجٷ ثّضٌهثه ٽٌّىٿ وٵىٯ ثٽُْجًثس أعچجء ٱٶوثڃ ثځضُجٍثس ثٽٶُجهر .12 
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 ثٽٌثد٨ ثٽٲٚټ
  ثٽْجةٶُڄ ٽپ٢ٗح وثٽپىثةـ ثٽٶىث٩و

 

 :اإلعشاءاد اٌزأد٠ج١خ
 
 (:وثفو أو أٹغٌ ځڄ ثٽضجٽٍ) االرػبي اإلداسٞ األٚي 

 إم٢جً وٽٍ ثْځٌ .1  
 ثٽضىدُل .2  
 ضُجٍثس ثٽٶُجهر فضً ٩ٌٖر أَجٿصىٵُٰ ثځ .3  
 ثٽ٪ٶو ثٽْپىٹٍ  .4  
 إم٢جً ثٽ١ٌٖز أو ثٔفجٽز إٽً وٹجٽز ځهچُز  .5  
 ثّٖض٪جهر / ثٽض٪ىَٜ  .6  

 

  
 (:وثفو أو أٹغٌ ځڄ ثٽضجٽٍ) االرػبي اإلداسٞ اٌالؽك 

 إم٢جً وٽٍ ثْځٌ .1
 ثٽضىدُل .2

 صىٵُٰ ثځضُجٍثس ثٽٶُجهر فضً ّچز .3  
 ثٽ٪ٶو ثٽْپىٹٍ .4  
 إم٢جً ثٽ١ٌٖز أو ثٔفجٽز إٽً وٹجٽز ځهچُز .5  
 ثّٖض٪جهر/ ثٽض٪ىَٜ  .6  
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 ثٽضٶچُز
 

 اٌغشؼ
 

إڃ ٭ٌٛ هيڇ ثٽُْجّز هى و٨ٝ ثٽضىٵ٪جس ٽّٗضنوثٿ ثٽڂٗةڀ ٽپضٶچُجس ثٽقجٽُز وثٽچجٕتز ثٽضٍ ٵو  
وٹجځٌُثس ثٽٲُوَى وثٽٚىً صٺىڃ ٱٍ فىٍر ثٽ٢ٗح، دڂج ٱٍ ىٽٸ وٽٺڄ ٖ صٶضٌٚ ٩پً ثٽهىثصٰ ثٽنپىَز 

 PE3وأؽهَر  sEoPPو( EAFP)ثٽڂْج٩و ثٽٌٵڂٍ ثٽٖنٍٚ أؽهَر أو ٹجځٌُثس ثٽهىثصٰ و/ثٽٌٵڂُز و
وَٶ٨ ٩پً ٩جصٴ ٹټ . و٭ٌُهج ځڄ ثْؽهَر ثٔٽٺضٌوڅُز ثٽٖنُٚز ثٽٶجهًر ٩پً څٶټ ثٽذُجڅجس أو ثٽٚىً

 .ج ٽيٽٸضهج صذً٪١جٽخ ثٽڂْؤوٽُز ٩ڄ ځ٪ٌٱز هيڇ ثٽُْجّز وثٽٶُجٿ دؤڅ٢ٖضه أو أڅ٢ٖ

 
ٽڂؾجٽِ ثٽڂوثًُ ثٽڂقپُز دضقوَو ثٽُْجّز دٖؤڃ ثّضنوثٿ ( 380.1303)َْڂـ ٵجڅىڃ ځُُٖٮجڃ  

 .ٱٍ فٌٿ ثٽڂوًّز أؽهَر ثٽچوثءوفُجٍر ثٽهىثصٰ ثٽنپىَز و٭ٌُهج ځڄ أؽهَر ثٖصٚجٻ ثٔٽٺضٌوڅُز ځغټ 

 
دُڄ ث٩ضذجًثس ّٗځز ٽضقٶُٴ ثٽضىثٍڃ  ثٽنپىَزٽپهىثصٰ  TSAوصچ٘ ُّجّز ځچ٢ٶز ځوثًُ صٌوٌ  

 .ثٽ٢ٗح وًٱجهُضهڀ وثٽقجؽز ٽپقٲج٣ ٩پً دُتز ص٪پُڂُز مجٽُز ځڄ ځٚجهً ثٔٽهجء

 
–أو َْضنوځىڃ هيڇ ثْؽهَر ٱٍ ثٽڂوًّز أو ثٽٲ٪جٽُجس ثٽضٍ ص٩ٌجهج/َذٌهڄ ثٽ٢ٗح ثٽيَڄ َڂپٺىڃ و 

 .ٽڂؾضڂ٨ ثٽڂوًٍّثٽڂوًّز ٩پً أ٦٩ڀ ثفضٌثٿ ٽپذُتز ثٽض٪پُڂُز وفٶىٳ ومٚىُٙز ؽڂ٨ُ ثْٱٌثه هثمټ ث

 
٩ڄ ٌّٵز أو صپٰ أو ّىء ثّضنوثٿ أَز أؽهَر إٽٺضٌوڅُز  دٖٺټ ٵجڅىڅٍ أو ځجهٌ ځْؤوٽزٽڄ صٺىڃ ثٽڂچ٢ٶز 

 .َؾپذهج ثٽ٢جٽخ إٽً ثٽڂوًّز

 
صٶچُز أمٌي ځج  َٖڂټ ثّٖضنوثٿ ٭ٌُ ثٽڂ٪ضڂو أو ثٽڂق٦ىً ٽقىثّخ ثٽڂچ٢ٶز أو –ّىء ثّضنوثٿ ثٽضٶچُز 

 :َپٍ
ْضنوځُڄ ثِمٌَڄ، ځغټ ثّضنوثٿ أو ځقجوٽز ثّضنوثٿ أو ثّٖضنٲجٯ دنٚىُٙز ثٽڂ .أ 

 ؛ځ٪ٌٱز ٹپڂجس ځٌوً ثٽڂْضنوځُڄ ثِمٌَڄ
ثٽچْل ٭ٌُ ثٽڂٌٚؿ ده أو صٮٌُُ أو ٵٌثءر أو ثٽىٙىٻ أو ځقجوٽز ثٽىٙىٻ إٽً ثّضنوثٿ  .ح 

 ؛ځپٲجس ثٽڂْضنوځُڄ ثِمٌَڄ
څ٦ڂهج أو ثٹضْجح أو ځقجوٽز ثٹضْجح ثٽىٙىٻ ٭ٌُ ثٽڂٌٚؿ ده إٽً ځ٪وثس ثٽڂچ٢ٶز أو  .ػ 

  ؛دٌثځؾهج أو ځپٲجصهج أو فْجدجس ثٽڂْضنوځُڄ ثِمٌَڄ
إهمجٻ أو ځقجوٽز إهمجٻ ٱٌُوُ ٱٍ أٌ ځ٪وثس ٽپڂچ٢ٶز أو څ٦ڂهج أو دٌثځؾهج أو  .ه 

 ؛ځپٲجصهج
ثّضنوثٿ أو ځقجوٽز ثّضنوثٿ ځ٪وثس ثٽڂچ٢ٶز أو څ٦ڂهج أو دٌثځؾهج أو ځپٲجصهج ٩ٍٔجػ أو  .ڇ 

 ؛ وځٞجَٶز ثِمٌَڄ
 .ٗٯ أٌ ځ٪وثس ٽپڂچ٢ٶز أو څ٦ڂهج أو دٌثځؾهج أو ځپٲجصهجإصٗٯ أو ځقجوٽز إص .و 
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  ثٽضٶچُز

 

 :ٚاالسزّبع ٚاٌزخض٠ٓالرػبي اٌخبغخ ثباألعٙضح اإلٌىزش١ٔٚخ /  اٌخ٠ٍٛخاٌٙٛارف 
إڃ ثٽٺٰٖ ثٽڂٌةٍ أو ثٽْڂ٪ٍ ٌْ ؽهجٍ ثٽٺضٌوڅٍ ٽّٗضڂج٧ أو ثٖصٚجٻ أو ثٽضنََڄ  .أ 

وَؾخ ثٽڂىثٱٶز ٩پً أٌ  .ّز ځچ٢ٶز ځوثًُ صٌوٌأعچجء ثٽُىٿ ثٽوًثٍّ صق٦ٌڇ ُّج
إىث صڂش ثٽڂٚجهًر، َؾخ  .ثّضغچجء ځڄ ؽجڅخ أ٩ٞجء هُتز ثٽضوًَِ أو إهثًر ثٽڂوًّز

 :وثٽضوثدٌُ ثٽضؤهَذُز هٍ ٩پً ثٽچقى ثٽضجٽٍ. ثٽڂٌوً ٩پً ثٽڂٺضخ ٽضْپڀ ثْؽهَر
 ًّزځْج٩و ځوٌَ ثٽڂو ځٌوً ثٽ٢جٽخ ٽضْپڂه، ځٺضخ/ ثٽڂٚجهًر : ثٽؾٌٿ ثْوٻ 
 ثٽْپ٢ز ثٽضٶوٌََز ٽٕهثًر/ ثٽڂٚجهًر  :ثٽؾٌٿ ثٽغجڅٍ 
ثٽقٚىٻ وَؾخ . جٽڂوًّزثٽڂچى١ز دٓ٭ٌثٛ ٽج ځچجًّذ ؽهجٍَؾخ أڃ َٺىڃ ثّضنوثٿ أٌ  .ح 

ّٖضنوثٿ هيڇ ثٽ٪چجٌٙ ٱٍ ځچ٢ٶز ځوثًُ صٌوٌ ځڄ ؽجڅخ أ٩ٞجء هُتز  إىڃ ٩پً
ٽٓ٭ٌثٛ  ثٽضوًَِ أو إهثًر ثٽڂوًّز وصضڀ ثٽڂىثٱٶز ٩پً ٱتز فْخ أّجُ ٱتز

( ثّٖضنوثٿ ثٽٲ٪پٍ ٽپؾهجٍ ثٽڂيٹىً)وَؤهٌ ثّٖضنوثٿ ٭ٌُ ثٽڂٌٚؿ ده  .ثْٹجهَڂُز
ثٽَځچُز ٲضٌثس ثٽٽپٚىس أو ثٽٚىًر أو ثٽچ٘ أو ثٽٌّجٽز ثٽ٪وهَز وځج إٽً ىٽٸ مجًػ 

وٽٍ ثْځٌ  فٞىًوإٽً صىٵُٲجس ٱىًَز مجًػ ثٽڂوًّز  ثٱٶز ٩پُهج ځْذًٶجىثٽضٍ صڂش ثٽڂ
٪ٌٛ ثٽ٢ٗح ثٽيَڄ َضڀ ٝذ٢هڀ ځضپذُْڄ دجٽٮٔ أو َنجٽٲىڃ دٖٺټ وَض. ٽضْپڀ ثٽؾهجٍ

 .ثّضنوثٿ ثٽُْجّز ٽضؤهَخ صٚج٩وٌ ځضٺًٌ
ٵو َٖٺټ أمي أو څٌٖ أو څٶټ أو صذجهٻ ٙىً ځهُچز أو ٱجفٖز أو إدجفُز أو ٭ٌُ ٵجڅىڅُز  .ػ 

ؽٌَڂز، وَضڀ إد٫ٗ ّپ٢ز ٱٌٛ ثٽٶجڅىڃ، ثْځٌ ثٽيٌ ٵو َؤهٌ إٽً  -أو ٭ٌُ ىٽٸ 
 .ٱٍ ّؾٗس ثٔهثڅز دجٽؾٌثةڀ ثٽؾچُْز وثٔهًثػٽڂٗفٶز ث٩ٖضٶجٻ وث

 
 

 اؽزشاَ ؽمٛق اٌخػٛغ١خ
ٖ َپضٶ٠ ثٽ٢ٗح ٙىًث أو َْؾپىڃ ٙىصج أو َْؾپىڃ ٱُوَى ٽٓٱٌثه ثِمٌَڄ ٱٍ  .1

ثٽڂوًّز أو ٱٍ ٱ٪جٽُجس ص٩ٌجهج ثٽڂوًّز دووڃ ٩پڂهڀ أو ځىثٱٶضهڀ، دجّضغچجء ثْڅ٢ٖز 
ثٽڂٖجًٹىڃ ثٽچ٢ٖىڃ ٱٍ ثٽٲ٪جٽُجس ثٽٌَجُٝز أو  ثٽضٍ ص٪ضذٌ ٱٍ ثٽْجفز ثٽ٪جځز، ځغټ

 .ثٽ٪ٌوٛ ثٽ٪جځز
َٶىځىڃ ٖ ٌَّټ ثٽ٢ٗح ٩ذٌ ثٽذٌَو ثٔٽٺضٌوڅٍ أو َچٌٖوڃ ٩پً ٕذٺز ثٔڅضٌڅش، أو  .2

ٱٌثه آمٌَڄ وثٽضٍ صڀ أميهج ٱٍ ثٽڂوًّز دووڃ د٢ٌٳ إٽٺضٌوڅُز أمٌي دچٶټ ٙىً ْ
 .ځىثٱٶضهڀ ثٽن٢ُز ثٽٌَٚقز

ٿ ثٽهىثصٰ ثٽنپىَز أو ٭ٌُهج ځڄ ثْؽهَر ثٔٽٺضٌوڅُز ثٽٖنُٚز ج ثّضنوثج دجًصَڂچ٨ ځچً٪ .3
 . ٱٍ ٭ٌٯ مپ٨ ثٽڂٗدِ وهوًثس ثٽڂُجڇ

 
 

 االِزضبي ٌس١بسبد إٌّطمخ األخشٜ
أو ٭ٌُهج ځڄ ثْؽهَر ثٔٽٺضٌوڅُز ثٽٖنُٚز أٌ  ثٽنپىَزثّضنوثٿ ثٽهىثصٰ  چضهٸَٖ َؾخ أڃ  

نٚىُٙز ثٽ٢ٗح أو فٶىٳ ثٽچٌٖ أو ثٽٮٔ أو ُّجّجس ٽڂچج١ٴ أمٌي، دڂج ٱٍ ىٽٸ صپٸ ثٽڂض٪پٶز د
 .ثٖڅضقجٻ أو أهح ثْمٗٳ أو ځووڅز ٵىث٩و ثٽْپىٷ ٽپ٢ٗح أو ثٽضٶچُز أو ثّٖضنوثٿ ثٽڂٶذىٻ أو ثٽضقٌٓ

 .إىث فوعش ځنجٽٲز صٖڂټ أٹغٌ ځڄ ُّجّز وثفور ٽپڂچ٢ٶز، ص٢ذٴ ثٽ٪ىثٵخ ثٽضٍ صضٌصخ ٩ڄ ٹټ ُّجّز
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 وثٽضقٌٓ ثٽذپ٢ؾز

 
وص٪َََ ثٽضٲجهڀ وثٖفضٌثٿ ٽؾڂ٨ُ وثٽقٲج٣ ٩پُهج إڃ ٭ٌٛ هيڇ ثٽُْجّز هى مپٴ دُتز ص٪پُڂُز إَؾجدُز "

و٩پً أٌ ١جٽخ ځڄ ځچ٢ٶز ځوثًُ . ؤٌ دپ٢ؾز أو صقٌٓدځچ٢ٶز ځوثًُ صٌوٌ  صْڂـوٽڄ . ثٽ٢ٗح
إٽً ځوٌَ ٕٺىثهج ٩پً ثٽٲىً / أڅهج ٵو ص٪ٌٛ ٽپذپ٢ؾز أو ثٽضقٌٓ أڃ َذپ٬ ٕٺىثڇ / صٌوٌ َ٪ضٶو أڅه 

 ".وُّضڀ ثٽضقٶُٴ ٱٍ هيث ثٽذ٫ٗ ٩پً ثٽٲىً. ثٽڂذچً

 
ٽقٶُٶز أڃ ثٽٖن٘ َڂٺڄ أڃ َٺىڃ دپ٢ؾٍ أو ٝقُز أو ٹټ ځڄ  ٸإڃ ٱهڀ ثٽذپ٢ؾز ځ٪ٶو وىٽ 

صْضضذ٨ . دپ٢ؾز -وٖ َٖٺټ ٹټ ثٽض٪چُٰ وثٔ٭ج٥ز وثٽ٪ٌثٷ دُڄ ١ٗح ثٽڂوثًُ . ثٽذپ٢ؾٍ وثٽٞقُز
ًٖ صض٪جًٛ و. ٖن٘ ثٽيٌ َچ٦ٌ إٽُه ٩پً أڅه ؽْوَج أو څٲُْج أٹغٌ ٵىرځضٺًٌر ځڄ ؽجڅخ ثٽ ثٽذپ٢ؾز أٱ٪ج

١ٗدهج  ثٽذپ٢ؾز، ځغټ ٭ٌُهج ځڄ إٔٺجٻ ثٽْپىٹُجس ثٽ٪ووثڅُز وثٽ٪چُٲز، ځ٨ ٵوًر ثٽڂوًّز ٩پً ص٪پُڀ
 .وٵوًر ثٽ٢جٽخ ٩پً ثٽض٪پڀ

 

 

 رؼش٠ف
 

 ًصٖڂټ ثٽذپ٢ؾز، وٽٺڄ ٖ صٶضٌٚ ٩پ: 

 :أو ثْىي ثٽيٌ هى إځج جَٶزڂٞثٽڂهجؽڂز أو ثًٔهجح دٶٚو ثٽنىٯ أو ثٽ .1

  ٍ(ځغټ ثٽٌٞح أو ثٽپٺڀ)دوڅ 

  ٍأو(ځغټ ثٽٖضجةڀ أو إ٭ج٥ز)ٽٲ٦، 

  ٍْ(ځغټ ثٽٖجة٪جس أو ثّٖضذ٪جه ثٖؽضڂج٩ٍ)ځض٪پٴ دجٽ٪ٗٵجس / څٲ 

 ،و٩وٿ ثٽضىثٍڃ ثٽقٶُٶٍ أو ثٽڂضٚىً ٽپٶىر دُڄ ثٽذپ٢ؾٍ وثٽٞقُز .2

 .ىٵشثٽصٺٌثً ثٽڂهجؽڂجس أو ثًٔهجح دُڄ څٲِ ث١ْٲجٻ ٩پً ځٌ  .3

 ًثٽذپ٢ؾز "أو"ثٽ٪ووثڃ ثٖٽٺضٌوڅٍ"َڂٺڄ أڃ صقوط ثٽذپ٢ؾز ٕنُٚج أو ځڄ مٗٻ ثٽضٶچُز وصْڂ

 ".٩ذٌ ثٔڅضٌڅش

 

 :ٵو صٖڂټ أڅىث٧ ثٽذپ٢ؾز وٽٺڄ ٖ صٶضٌٚ ٩پً

 

 وثٽْڂ٪ز ثٽُْتز ثٽذپ٢ؾز ثٽپٲ٦ُز دڂج ٱٍ ىٽٸ ثٽض٪پُٶجس ثٽڂهُچز 

 وثٽذٚٴ ثٽذپ٢ؾز ثٽذوڅُز ځغټ ثٽٌٞح وثٽٌٹټ وثٽوٱ٨ 

 ّ ثٽ٢ٗح ثٽيَڄ  ضُٗء ٩پً ثٽڂجٻ أو إٽقجٳ ثٽًٌٞ دجُْٕجء ثْمٌي ځڄ ؽجڅخثٖ
 ځىڃ دجٽذپ٢ؾزىَٶ

  ځىڃ دجٽذپ٢ؾزىثٽ٢ٗح ثٽيَڄ َٶ ٔؽذجًهڀ ٩پً ٱ٪ټ إُٔجء ځڄ ؽجڅخثٽضهوَو أو 

  (أو ثٔڅضٌڅش ثٽنپى٩ٌذٌ ثٽهجصٰ )ثٽذپ٢ؾز ٩ذٌ ثٔڅضٌڅش 
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  ثٽذپ٢ؾز

 

 ف١ذساٌٟ –ٔذ رؼش٠ف اٌجٍطغخ ػجش اإلٔزش
 

  أٌ ثٔ٭ج٥ز أو ثٽٺيح أو )٩ذٌ ثٔڅضٌڅش هٍ أٌ څى٧ ځڄ ثٽذپ٢ؾز أو ثٽضقٌٓ  زثٽذپ٢ؾإڃ

دض٪پُٶجس  ثٔهٖءثٽْنٌَز ځڄ ٕن٘ ځج أو ثٽض٪پُٶجس ثٽىٵقز أو ثٽىُٝ٪ز أو څٌٖ ثٽٖجة٪جس أو 

َقوط ٩ڄ ١ٌَٴ ثٽذٌَو ثٔٽٺضٌوڅٍ أو ٭ٌٯ ثٽوًهٕز أو ثٽٌّجةټ ( أو ٩ووثڅُز صهوَوَه

أو ثٽٌّجةټ ثٽچُٚز أو ثٽٲُوَىهجس أو ( دڂج ٱٍ ىٽٸ ثٽڂووڅجس)ٽٲىًَز أو أٌ ځىٵ٨ إٽٺضٌوڅٍ ث

 .ثٽنپىَزثٽٚىً ثٽڂچٖىًر ٩پً ثٽڂىثٵ٨ ثٔٽٺضٌوڅُز أو ثٽڂٌّپز ٩ذٌ ثٽهىثصٰ 

 

 وهٍ ّهپز ثٽىٙىٻ ٽپٮجَز وَڂٺڄ أڃ  .صنضپٰ ثٽذپ٢ؾز ٩ذٌ ثٔڅضٌڅش ٩ڄ ثٽذپ٢ؾز ثٽضٶپُوَز

  .ٱٍ ثٽڂوًّز وٱٍ ثٽڂچَٻ صقوط ٱٍ أٌ وٵش ّىثء

 

  و٭جٽذج ځج صٺىڃ ثٽذپ٢ؾز . ثٽٚىً ٩پً ؽڂهىً ٩ٌَٜ د٩ٌْز ؽوث/ َڂٺڄ صى٨ٍَ ثٽٌّجةټ

، ځڂج َؾ٪ټ ځڄ ثٽٚ٪خ ثٽض٪ٌٯ ٩پً ځٌصٺخ ثٽؾٌَڂز، ځڄ إٔنجٗ ځؾهىٽُڄ٩ذٌ ثٔڅضٌڅش 

وٵو َنجٯ . ودجٽضجٽٍ ٵو صٖؾ٨ ثٽٖذجح ٩پً ثٖڅنٌثٟ ٱٍ ّپىٷ ٖ َٶىځىڃ ده وؽهج ٽىؽه

٩ڄ ثٽذپ٢ؾز ٩ذٌ ثٔڅضٌڅش ْڅهڀ َنٖىڃ أڃ َٶىٿ ثٽٺذجً دجٽقو ځڄ  ثٔد٫ٗٽٖذجح ځڄ ث

إڃ ثٽٖهىه وثٽڂضٲٌؽُڄ ٩پً ثٽذپ٢ؾز ٩ذٌ ثٔڅضٌڅش ځؾهىٽُڄ، َٖجهووڃ . وٙىٽهڀ إٽً ثٽضٶچُز

 .ثٽڂىثه ثٽٞجًر ٩پً ثٽڂىٵ٨ ٩پً ٕذٺز ثٖڅضٌڅش وٽٺڄ ٖ َض٪جځپىڃ ځ٪هج وؽهج ٽىؽه

 

 إلٔزشٔذأٔٛاع اٌجٍطغخ ػجش ا
 

 :ٵو صٖڂټ أڅىث٧ ثٽذپ٢ؾز ٩ذٌ ثٔڅضٌڅش وٽٺڄ ٖ صٶضٌٚ ٩پً

 

 َځ٪جًٷ ٩ذٌ ثٖڅضٌڅش دجّضنوثٿ ثٽٌّجةټ ثٖٽٺضٌوڅُز دپٮز ٭جٝذز وځذضيٽز :االؽزذا 

 ثٽڂضٺًٌ ٽپٌّجةټ ثٽٺٌَهز وثٽىٵقز وثٽڂهُچز ثًّٔجٻ :اٌزؾشش 

 س دجٽًٌٞ أو إًهجدُز ثٽڂضٺًٌ ٽٌّجةټ صضٞڂڄ صهوَوث ثًّٔجٻ :اٌّطبسدح ػجش اإلٔزشٔذ

/ ثٖڅنٌثٟ ٱٍ أڅ٢ٖز أمٌي ٩پً ثٔڅضٌڅش صؾ٪ټ ثٽٖن٘ مجةٰ ٩پً ّٗځز  .ٽپٮجَز

 ّٗځضهج

 وإًّجٻ أو څٌٖ ثٽچڂُڂز ثٽٶجُّز أو ثٽٖجة٪جس  .ّقٴ ٕن٘ ځج ٩ذٌ ثٔڅضٌڅش :رط٠ٛٗ اٌسّؼخ

 فىٻ ٕن٘ ٽٌٕٝثً دْڂ٪ضه أو ّڂ٪ضهج أو ٽهج أو ثٽٚوثٵجس

 ز أمٌي وإًّجٻ أو څٌٖ ځىثه ٩پً ثٖڅضٌڅش ثٽضٍ صؾ٪ټ هيڇ ثٽض٦جهٌ دٖنُٚ :االٔزؾبي

 ثٽٖنُٚز صذوو ُّتز أو إَٶج٧ 

 هيڇ ثٽٖنُٚز ٱٍ و١ًز أو م٢ٌ أو ثٌٔٝثً دْڂ٪ز هيڇ ثٽٖنُٚز أو ثٽٚوثٵجس

 موث٧  .صذجهٻ ٌّ ٕن٘ ځج أو ځ٪پىځجس ځقٌؽز ٩پً ثٔڅضٌڅش :إفطبء اٌسش ٚاٌخذاع

 ز وثٽضٍ َضڀ صذجهٽهج ٩پً ثٖڅضٌڅشٕن٘ ځج دٺٰٖ ثٌّْثً أو ځ٪پىځجس ځقٌؽ

 ٵجةڂز ثْٙوٵجء'ص٪ڂو ثّضذ٪جه أٌ ٕن٘ ځڄ ؽڂج٩ز ٩پً ٕذٺز ثٔڅضٌڅش، ځغټ  :االسزجؼبد' 
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 البلطجة 

 

 رؼش٠ف اٌزؾشش
 

ٵو َضني ّپىٷ ثٽضقٌٓ إٔٺجٖ ٹغٌُر، دڂج ٱٍ ىٽٸ ثٽضٌٚٱجس ثٽپٲ٦ُز وثٽٖضجةڀ وثْٵىثٻ ثٽڂٺضىدز  
أو ثٔڅضٌڅش أو ٭ٌُ ىٽٸ ځڄ ثٽْپىٷ ثٽڂهوه دوڅُج أو  ثٽنپىَزٍ ٵو صٖڂټ ثّضنوثٿ ثٽهىثصٰ وثٽڂٌّىځز وثٽض
ٽُِ ځڄ ثٽٌٞوًٌ أڃ َٖڂټ ثٽضقٌٓ څُز ثٽًٌٞ أو ځىؽه إٽً هوٯ ځقوه أو َچ٢ىٌ  .ځؤىٌ أو ځهُڄ

ټ أو وَنپٴ ثٽضقٌٓ دُتز ٩وثةُز ٩چوځج َٺىڃ ثٽْپىٷ ٵجُ دڂج ٱُه ثٽٺٲجَز أو ځضٮپٮ .٩پً فىثهط ځضٺًٌر
ځضىثٙټ دقُظ َضوثمټ ځ٨ أو َقو ځڄ ٵوًر ثٽ٢جٽخ ٩پً ثٽڂٖجًٹز ٱٍ أو ثّٖضٲجهر ځڄ ثٽنوځجس أو 

  .ثْڅ٢ٖز أو ثٽٲٌٗ ثٽضٍ صىٱٌهج ثٽڂوًّز

 
إڃ ثٽضقٌٓ ثٽؾچٍْ هى ّپىٷ ىثس ١جد٨ ؽچٍْ ٭ٌُ ځٌفخ ده، وثٽيٌ َڂٺڄ أڃ َضٞڂڄ صڂهُوثس  

أو ٭ٌُهج ځڄ ثٽْپىٷ ثٽپٲ٦ٍ أو ٭ٌُ ثٽپٲ٦ٍ أو ؽچُْز ٭ٌُ ځٌ٭ىح ٱُهج أو ١پذجس ٽنوځجس ؽچُْز 
ودجٽضجٽٍ، َڂٺڄ أڃ َٖڂټ ثٽضقٌٓ ثٽؾچٍْ ّپىٹج ځغټ ثٽپڂِ ىثس ثٽ٢جد٨   .ثٽذوڅٍ ىثس ثٽ٢جد٨ ثٽؾچٍْ

ثٽؾچٍْ أو ثٔهٖء دجٽض٪پُٶجس ثٽؾچُْز أو ثٽچٺجس أو ثَٔڂجءثس أو ثٽٺضجدز ٩پً ثٽؾوًثڃ أو صى٨ٍَ أو 
ز أو ثٽٚىً أو ثٽڂىثه ثٽڂٺضىدز ثٽضٍ صو٩ى ثٽ٢ٗح دؤّڂجء ؽچُْز أو ٩ٌٛ ثٽٌّىځجس ثٽؾچُْز ثٽٲجٝق

څٌٖ ثٽٖجة٪جس ثٽؾچُْز أو صٚچُٰ ثٽ٢ٗح فْخ ثٽچٖجٟ ثٽؾچٍْ أو ثْهثء أو صوثوٻ أو ٩ٌٛ أو مپٴ 
 .ًّجةټ ثٽذٌَو ثٔٽٺضٌوڅٍ أو ثٽڂىثٵ٨ ثٔٽٺضٌوڅُز ىثس ثٽ٢جد٨ ثٽؾچٍْ
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 ثٽذوڅٍ ثٔٹٌثڇ

 
 ٩پً ّذُټ ثٽڂغجٻ ٖ ثٽق٦ٌٚىً ثّضنوثٿ ثٽٶىر ثٽذوڅُز دؤٌ ٕٺټ ځڄ ثْٕٺجٻ، دڂج ٱٍ ىٽٸ ځق 

 .ثٽ٪ٶجح ثٽذوڅٍ
 
َچ٢ىٌ ثٔٹٌثڇ ثٽذوڅٍ ٩پً ثٖصٚجٻ ثٽذوڅٍ ثٽڂذجٌٕ ثٽيٌ َڂچ٨ أو َقو دٖٺټ ٹذٌُ فٌٹز  

ثٽ٢ىثًا ثٽضٍ ٵو  وصٖڂټ فجٽز .وثٔٹٌثڇ هى ثٽڂٗى ثْمٌُ ٽپضومټ ٱٍ فجٖس ثٽ٢ىثًا ٽپْٗځز .ثٽ٢جٽخ
صض٢پخ ثّضنوثٿ ثٔٹٌثڇ ثٽْپىٷ ثٽيٌ َٖٺټ م٢ٌث هثهڂج ٩پً ّٗځز ثٽ٢جٽخ ثٽٲٌه أو َٖٺټ م٢ٌث هثهڂج 

 .٩پً ّٗځز ثِمٌَڄ أو مٗٯ ىٽٸ ځڂج َقٺڂه ٵجڅىڃ ثٽڂوثًُ ثٽڂچٶـ

 
 :ثٔٹٌثڇ ثٽذوڅٍ ٽُِ 

 ؛صٲٌَٴ ٩ٌثٷ 

 ؛ثڅضَث٧ ّٗؿ ځڄ ١جٽخ 

 ؛أو ثٽٌثفز ثٔځْجٷ ثٽڂىؽَ ځڄ دجٽ٬ ٽپضهوةز 

 ؛ثٽقو ثْهڅً ٽٗصٚجٻ ثٽٍٗٿ ٽپڂٌثٱٶز ثٽذوڅُز ٽ٢جٽخ ځڄ ځچ٢ٶز إٽً أمٌي 

 ١جٽخ ٽٲضٌر وؽَُر ځڄ أؽټ ځچ٨ فووط ّپىٷ ځضهىً َهوه ّٗځز ثٽ٢جٽخ ثٽڂذجٌٕر  إځْجٷ
 (.٩پً ّذُټ ثٽڂغجٻ، ثٽؾٌٌ أځجٿ ُّجًر)
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 ثٽغجځڄ ثٽٲٚټ
   
 

 ثٽڂٚجهًر ثٽڂىثه

 
ٽىثٍٿ أو ٭ٌُهج ځڄ ثُْٕجء ثٽضٍ ص٪ضذٌ ٭ٌُ ځٗةڂز ٱٍ ثٽڂوًّز أو ٱٍ ٵو َضڀ ځٚجهًر أٌ ځىثه أو  

 .ثٽٲٚټ ثٽوًثٍّ ځڄ ٵذټ ځى٥ٲٍ ثٽڂوًّز
 
 .صن٨ٞ إ٩جهر ثٽڂٞذى١جس ٔؽٌثءثس ثٽڂذچً ثٽٲٌهَز 
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 ثٽضج٨ّ ثٽٲٚټ
   
 

 / ثٽضڂَُُ ځٺجٱقز ُّجّز
 ثٽؾچٍْ ثٽضقٌٓ

 
أٌ ١جٽخ ځڄ ځچ٢ٶز  .أو ثٽذپ٢ؾزو ثٽضقٌٓ جٽضڂَُُ ٭ٌُ ثٽٶجڅىڅٍ أدځچ٢ٶز ځوثًُ صٌوٌ  صْڂـٽڄ  

أڅهج ٵو ص٪ٌٛ ٽپضڂَُُ أو فٌٿ ځڄ ٱجةور أو ثّضذ٪و ځڄ ثٽڂٖجًٹز ٱٍ أٌ دٌڅجځؼ / ځوثًُ صٌوٌ َ٪ضٶو أڅه 
أو ثٽ٪ٌٳ ( دڂج ٱٍ ىٽٸ ثٽضقٌٓ ثٽؾچٍْ، ٹڂج هى ځذُڄ أهڅجڇ)ص٪پُڂٍ أو څٖجٟ ٽپڂچ٢ٶز ٩پً أّجُ ثٽؾچِ 

و ثٽ٪ڂٌ أو ثٽ٢ىٻ أو ثٽىٍڃ أو ثٽقجٽز ثٽَوؽُز أو ثٽچْخ أو ثٽچى٧ أو أو ثٽپىڃ أو ثٽوَڄ أو ثٽؾچُْز أ
ٌَٱ٨  -دوڅُز  ځَُر ثٽڂُىٻ ثٽؾچُْز أو هىَز ثٽچى٧ أو ثٽض٪ذٌُ أو ث٩ٔجٵز ثٽ٪ٶپُز أو ثٽؾْوَز أو ثٽقُْز أو

وُّضڀ ثٽضقٶُٴ ٱٍ ثٽٖٺىي ٩پً وؽه  .٩پً ثٽٲىً ٕٺىثڇ إٽً ځوٌَ ثٽڂذچً أو څجةخ ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ
 .٩ٌزثٽْ

 
ثٽضقٌٓ ثٽؾچٍْ ٽپ٢ٗح ځڄ ٵذټ ثٽ٢ٗح ثِمٌَڄ أو ځڄ ٵذټ ثٽ٪جځپُڄ ٱٍ ثٽڂچ٢ٶز ٭ٌُ ٵجڅىڅٍ  

إڃ ُّجّز ځچ٢ٶز ثٽڂوثًُ هٍ أڃ ثٖصٚجٻ دُڄ ثٽ٢ٗح وثٽڂوًُّڄ وثٽڂى٥ٲُڄ  .وځڂچى٧ ځچ٪ج دجصج
 .ځْضٶٌر وإَؾجدُز ُڄ ثِمٌَڄ ٽهيڇ ثٽڂچ٢ٶز َ٪ٺِ ثفضٌثٿ ثٽ٢جٽخ ثٽٲٌه وَْج٩و ٩پً مپٴ دُتز ص٪پڀٮثٽذجٽ

 
س ٭ٌُ ځٌ٭ىح ٱُهج أو ص٪پُٶجس َٖڂټ ثٽضقٌٓ ثٽؾچٍْ ځٮجٍٖس ؽچُْز أو صڂهُوثس أو ثٵضٌثفج 

ؽچُْز ٭ٌُ ٖةٶز أو ٕضجةڀ ىثس ١جد٨ ؽچٍْ أو ثٽٞٮ٠ ثٽڂجٹٌ أو ثٽ٢پذجس ٽپچٖجٟ ثٽؾچٍْ أو ثٽپڂِ ٭ٌُ 
ثٽٌٞوًٌ ٽپٲٌه أو ثٽض٪پُٶجس ثٽٲٌهَز أو ثٽضٚىٌََز أو ثٽپٲ٦ُز فىٻ ؽْو ثٽٲٌه أو ثٽٺپڂجس ثٽڂهُچز ؽچُْج 

و ثٽٚىً ثٽڂىفُز ؽچُْج أو ثٽچٺجس ثٽٺٌَهز أو ثٽٌَٚقز ثٽڂْضنوځز ٽىٰٙ ثٽٲٌه أو ٩ٌٛ ثُْٕجء أ
 .ؽچُْج أو ث٩ٖضوثء ثٽذوڅٍ أو مٗٯ ىٽٸ مپٴ دُتز ص٪پڀ ص٪پُڂُز ٹٌَهز أو ځ٪جهَز أو إًهجدُز

 

إىث ٹجڃ ثٽ٢جٽخ ٽوَه ځنجوٯ فىٻ ١ذُ٪ز أٌ ّپىٷ أو ثصٚجٻ دوڅٍ ځڄ ؽجڅخ ځى٥ٰ دجٽ٬ ٱٍ هيڇ  
ُچذٮٍ ٩پً ثٽ٢جٽخ ثٔد٫ٗ ٩پً ثٽٲىً ٩ڄ هيث ٱٌه ځڄ ثٽؾڂهىً، ثٽڂچ٢ٶز أو ١جٽخ ٍځُټ أو ځڄ ؽجڅخ ٱ

 .ثٽٶپٴ إٽً ځْؤوٻ ثٽڂذچً، ٱٞٗ ٩ڄ وٽٍ أځٌ ثٽ٢جٽخ أو ثٽىٍٙ ٩پُه

 
َضڀ صٖؾ٨ُ ثٽ٢ٗح ٩پً ثٔد٫ٗ ٩ڄ أٌ ّپىٷ أو ثصٚجٻ، َؾ٪پهڀ َٖ٪ٌوڃ د٪وٿ ثًصُجؿ، أو  

 .ځ٩َؼ، أو َض٪جًٛ ځ٨ دُتز ثٽض٪پڀ ثَٔؾجدُز ثٽڂْضٶٌر

 
وځق٦ىً ثڅضٶجٿ ١جٽخ أو ځى٥ٰ ًٱ٨ ٝوڇ  .ىٯ صقٶٴ ثٽڂچ٢ٶز ٱٍ ٹټ هيڇ ثٽذٗ٭جس ٩پً ثٽٲىًّ 

وَن٨ٞ أٌ ٱٌه َغذش صى١ًه ٱٍ ثٽضقٌٓ ثٽؾچٍْ أو ثٖڅضٶجٿ  .١جٽخ آمٌ ٕٺىي ٽپضقٌٓ ثٽؾچٍْ
ڄ جٽچْذز ٽپ٢ٗح، َڂٺڄ أڃ َضٌثوؿ هي ثٽضؤهَخ ځدو .دجٽڂنجٽٲز ٽهيڇ ثٽُْجّز ٽٕؽٌثء ثٽضؤهَذٍ ثٽڂچجّخ

 .ثٽضقيٌَثس ثٽٖٲىَز أو ثٽڂٺضىدز إٽً ثٽضىٵُٰ أو ثٽ٢ٌه ثٽچهجةٍ

 
وَؾخ  .ُّضڀ ثٽض٪جځټ ځ٨ ؽڂ٨ُ هيڇ ثٽذٗ٭جس دٌَْز ٽضؾچخ ثٔفٌثػ وٽقڂجَز ثٽ٢جٽخ ثٽڂٶوٿ ٽپذ٫ٗ 

٩ڄ ثٽٖٺجوي ثٽضٍ صٖٺټ إّجءر ځ٪جځپز ٽ١ٓٲجٻ إٽً إهثًر ثٽنوځجس ثٖؽضڂج٩ُز ٹڂج َٶضٍٞ  أڃ َضڀ ثٔد٫ٗ
 .ثٽٶجڅىڃ
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 ثٽ٪جٌٕ ثٽٲٚټ
   
 

 ٽپ٢ٗح ثٽْپىٷ ٵىث٩و ځووڅز ځنجٽٲجس
 

صؤصٍ ٵىث٩و ثٽڂوًّز ځڄ ځٚجهً ٩وَور، دڂج ٱُهج ٵجڅىڃ ثٽىَٖز وځؾپِ ُّجّجس ثٽضٌدُز وثٽض٪پُڀ  
هيث ثٽٲٚټ هى صَوَو ثٽ٪جځپُڄ ٱٍ ثٽڂوًّز وأوٽُجء ثْځىً ځڄ هوٯ وَٺڂڄ ثٽ .وثٽڂذجها ثٽضىؽُهُز ٽٕهثًر

ثٽچجؽڂز ٩ڄ ثٽڂنجٽٲجس ځڄ أٱٌثه ثٽڂؾضڂ٨ دجٽٲهڀ ثٽىثٝـ ٽپٶىث٩و وثٔؽٌثءثس ثٽضؤهَذُز  وثٽ٢ٗح و٭ٌُهڀ
 .ٽهيڇ ثٽٶىث٩و

 
أو ثٽ٪ڂپُز /ٌَْه هيث ثٽٲٚټ وَٚچٰ وَقوه د٪ٜ ثٽڂنجٽٲجس ثٽضٍ ص٪ٌٵټ ثٽذُتز ثٽڂوًُّز و 

چجٷ ث٩ضذجً ًةٍُْ وه .ثٽض٪پُڂُز، وَقوه ثٔؽٌثءثس ثٽضؤهَذُز ثٽضٍ َؾخ ثصنجىهج ځڄ ٵذټ ځوٌَ ثٽڂوًّز
. إل٠غبثٟإلؽذاس سٍٛن اٌطبٌت اٽڂووڅز ٵىث٩و ثٽْپىٷ ٽپ٢ٗح وهى صقوَو ثٔؽٌثءثس ثٽضؤهَذُز ثٽڂچجّذز 
 .ٚرشاػٝ ضذح ٚرىشاس سٛء اٌسٍٛن فٟ رؾذ٠ذ اإلعشاء اٌزأد٠جٟ إٌّبست

 
ٽڂىؽه ٵو َؾٌٌ ثٽڂوٌَ ٱٍ ؽڂ٨ُ ثٽقجٖس صقٶُٶج ٌَثڇ ځ٪ٶىٖ ٱٍ ٥ټ ثٽ٦ٌوٯ ٽپضؤٹُو أڃ ثٽؾٌٿ ث 

وٖ صٲٌْ ځووڅز ٵىث٩و ثٽْپىٷ ٽپ٢ٗح أو ص٢ذٴ د٢ٌَٶز ځڄ ٕؤڅهج أڃ صچضهٸ فٶىٳ  .صڀ ثًصٺجده ٱٍ ثٽىثٵ٨
 .ثٽ٢جٽخ ثٽوّضىًَز

 
ٚاٌطبٌت  .لٛائُ اٌّخبٌفبد فٟ اٌػفؾبد اٌزب١ٌخ ١ٌسذ ضبٍِخ وبٍِخ، ٌٚىٓ رّض١ٍ١خ ٚرٛؾ١ؾ١خ 

 - ػذَ ٚعٛدٖ فٟ اٌمبئّخ ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾذ٠ذاٌزٞ ٠شرىت فؼً غ١ش الئك ٌسٛء اٌسٍٛن ٚاٌزٞ ٠ػبدف 
ٚرغذس اإلضبسح إٌٝ أْ اٌّخبٌفبد رشاو١ّخ ٚاٌؼٛالت اٌزٟ رزشرت ػٍٝ  .٠خؿغ ٌإلعشاء اٌزأد٠جٟ

٩پً ّذُټ ثٽڂغجٻ،  .ال ٠زُ اٌزأد٠ت ػٓ اٌّخبٌفبد ثطىً ِسزمً. اٌّخبٌفبد اٌزشاو١ّخ لذ رىْٛ أضذ لسٛح
ڀ صؤهَخ ثٽ٢جٽخ ٽٗڅٶ٢ج٧ ٩ڄ ثٽٰٚ ٽڂور أّذى٧ ود٪و ىٽٸ ثٽضؤهَخ دجٽچْذز ٽڂنجٽٲز ثٽڂْضىي ثْوٻ، إىث ص

 .ثٽضجٽٍ ٩ڄ ثٽضْٺ٨، ٵو َ٪ضذٌ ثٽضْٺ٨ ثٖصٚجٻ ثٔهثًٌ ثٽغجڅٍ ثّْذى٧ٱٍ 
 

وځ٨ ىٽٸ، ٖ . ٲجى ځووڅز ٵىث٩و ثٽْپىٷ ٽپ٢ٗحو٩جهر ځج َٖضٌٷ ځْؤوٻ ځچ٢ٶز ثٽڂوثًُ ٱٍ إڅ 
أو ثٽچٖجٟ ٽڂور صٚټ إٽً َىٿ وثفو وٱٶج ٽٶجڅىڃ  جهرَؾىٍ ٽپڂ٪پڀ صىٵُٰ ١جٽخ ځڄ ٰٙ ثٽڂ٪پڀ أو ثٽڂ

ٽوًؽز صض٪جًٛ دٖٺټ  ځٍْءثڅنٌثٟ ثٽ٢جٽخ ٱٍ ّپىٷ ؽجځـ أو ځنټ دجٽچ٦جٿ أو ( 1: ثٽىَٖز ٱٍ فجٻ
ص٪جًٛ ّپىٷ ثٽ٢جٽخ دٖٺټ ( 2ٹذٌُ ځ٨ ٵوًر ثٽڂ٪پڀ ٩پً صوًَِ ثٽٰٚ أو ثٽڂجهر أو ثٽچٖجٟ دٲج٩پُز أو 

ٌٝهج ثٽڂ٪پڂُڄ دضىٵُٰ وَٖجً أَٞج إٽً ثٽضىٵُٲجس ثٽضٍ َٲ .پً ثٽض٪پڀٹذٌُ ځ٨ ٵوًر ثٽ٢ٗح ثِمٌَڄ ٩
SAFE . دجٽچْذز ٽْىء ثٽْپىٷ ثِمٌ ٽپ٢جٽخ، َ٪جٽؼ ثٽڂ٪پڀ ثٽڂْؤٽز وٱٶج ٽٕؽٌثءثس ثٽضؤهَذُز ثٽٶُجُّز

 .ثٽڂْضنوځز ٱٍ ځذچً ثٽڂوًّز
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 ثٽ٪جٌٕ ثٽٲٚټ
  ٽپ٢ٗح ثٽْپىٷ ٵىث٩و ځووڅز ځنجٽٲجس

 

 اٌخبغخ الؽز١بعبدا رٚٞ اٌطالة رأد٠ت
 

رٛل١ف ٚطشد اٌطبٌت ٔٙبئ١ب اٌزٞ ٠زٍمٝ أٚ خالف رٌه ِؤً٘ ٌٍؾػٛي ػٍٝ خذِبد 
 اٌزشث١خ اٌخبغخ

 
ثٽ٢جٽخ ثٽيٌ ّذٴ صقوَوڇ دڂىؽخ ٽىثةـ ثٽىَٖز وثٽٲُوًثٽُز ٩پً أڅه ځؤهټ ٽپضٌدُز ثٽنجٙز َْضقٴ  

صٮٌُُ صچُْخ ثٽ٢جٽخ ٱٍ دٌڅجځؼ ثٽض٪پُڀ  ٖ َؾىٍ .إ٩جٵضهج ٱٍ ثٔؽٌثءثس ثٽضؤهَذُز ٽپ٢جٽخ/ ځٌث٩جر إ٩جٵضه 
وَچٚـ ثٽ٪جځپُڄ ٱٍ ثٽڂوًّز  .ځڄ مٗٻ ثٔؽٌثءثس ثٽضؤهَذُز دووڃ صٶوَڀ ثٽنوځجس ٽپ٢جٽخ PPEثٽٲٌهٌ 

 .دجٽضٖجوً ځ٨ ځوٌَ ثٽضٌدُز ثٽنجٙز ٽپڂچ٢ٶز ٱُڂج َض٪پٴ دهيڇ ثٽٶٞجَج
 
٩جٵز ځْضقٶج ٽچٲِ ث٩ٖضذجًثس وَڂٺڄ أَٞج أڃ َٺىڃ ثٽ٢جٽخ ثٽيٌ ٽڀ َضڀ صقوَوڇ أڅه ځڄ ىوٌ ثٔ 

ځچ٢ٶز ثٽڂوثًُ أڃ ثٽ٢جٽخ ٵو َٺىڃ ځڄ ثٽ٢ٗح ىوٌ ث٩ٔجٵز ٵذټ صْى٬َ  "٩پڂش" ٹ٢جٽخ ىٌ إ٩جٵز إىث
  .ّپىٷ ثٽ٢جٽخ ٔؽٌثءثس ثٽضؤهَخ

 
 :دج٩ٔجٵز ثٽڂڂٺچز ٽپ٢جٽخ إىث "٩پڀ" وص٪ضذٌ ځچ٢ٶز ثٽڂوثًُ ٩پً 

إٽً موځجس ثٽضٌدُز ثٽنجٙز ٹضجدُج إٽً  أ٩ٌح أوٽُجء ثْځىً ٩ڄ ٵپٶهڀ أڃ څؾپهڀ ٵو َقضجػ (1
 .ثٔهثًر

 .أو ١پخ وٽٍ ثْځٌ إؽٌثء صٶُُڀ ٽپچ٦ٌ ٱٍ أهپُز ثٽ٢جٽخ ٽنوځجس ثٽضٌدُز ثٽنجٙز (2
أو أ٩ٌح ثٽڂ٪پڀ أو أٌ أٱٌثه آمٌَڄ ٱٍ ثٽڂچ٢ٶز ٩ڄ ځنجوٯ ځڂجعپز فىٻ ثٽ٢جٽخ ځذجٌٕر إٽً  (3

 .ثٔهثًر
 
 .ثٽضٌدُز ثٽنجٙز ٽپڂچ٢ٶز ٱُڂج َض٪پٴ دهيڇ ثٽٶٞجَجوَچٚـ ثٽ٪جځپُڄ ٱٍ ثٽڂوًّز دجٽضٖجوً ځ٨ ځوٌَ  
 

ِٓ لبْٔٛ إػبدح  405اٌخذِبد ثّٛعت اٌّبدح  ٠زٍمٝرٛل١ف ٚطشد اٌطبٌت ٔٙبئ١ب اٌزٞ 
 1791اٌزأ١ً٘ ٌؼبَ 

 
ځڄ ٵجڅىڃ إ٩جهر ثٽضؤهُټ ٽ٪جٿ  504ٹڂج َقٴ ٽپ٢جٽخ ثٽيٌ َضڀ صقوَوڇ ٩پً أڅه ځؤهټ ٽنوځجس ثٽڂجهر  

وَچٚـ ثٽ٪جځپُڄ ٱٍ ثٽڂوًّز دجٽضٖجوً . إ٩جٵضهج ٱٍ ثٔؽٌثءثس ثٽضؤهَذُز ٽپ٢جٽخ /ٽڂٌث٩جر إ٩جٵضه  1973
 .ٽپڂچ٢ٶز ٱُڂج َض٪پٴ دهيڇ ثٽٶٞجَج 504ځ٨ ځچْٴ ثٽ٢ٗح ٽپڂجهر 

 
 .ثڅ٦ٌ ثٽڂٌْه ٱٍ څهجَز هيث ثٽٺضُخ ٽپقٚىٻ ٩پً ص٪ٌَٲجس ٽپڂ٢ٚپقجس ثٽڂنضپٲز ثٽڂْضنوځز هچج 

 

 

 األٚي اٌّسزٜٛ ِخبٌفبد

 

ٽٲز ثٽڂْضىي ثْوٻ أٌ ّپىٷ َ٪ٌٵټ أو َضوثمټ ځ٨ ثْهثء ثٽٲ٪جٻ وثِځڄ ٽپڂوًّز، وٽٺچه ص٪ضذٌ ځنج 
 . ٽُِ م٢ٌث ځغټ ځنجٽٲز ثٽڂْضىي ثٽغجڅٍ أو ثٽڂْضىي ثٽغجٽظ
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 :رطًّ ِخبٌفبد اٌّسزٜٛ األٚي، ٌٚىٕٙب ال رمزػش ػٍٝ، اٌزبٌٟ

 
 ٓ اٌػفاالٔمطبع ػ

 .ثٽٮُجح دووڃ ٩يً ځڄ ثٽٰٚ 

 

 اٌسٍٛن اٌّخً ثبٌٕظبَ
ځٚجهً إٽهجء أو ثفضٺجٹجس أو  أو ثَٔڂجءثس أو ثْٱ٪جٻ ثٽضٍ صچضؼ ثٽپٮز أو ثْٽٲج٣ ثٽچجدُز ٭ٌُ ثٽقجهر

 .أو ثٽڂوًّز ،ث٢ٌٝثدجس ثٽضٍ صضوثمټ ځ٨ ثْهثء ثٽٲ٪جٻ أو ّٗځز ثٽڂى٥ٲُڄ أو ثٽ٢ٗح
 

 اٌؼشؼ غ١ش اٌالئك ٌٍؼبطفخ
ٽپ٪ج١ٲز وثٽضٍ ص٪و ٹٌَهز ٩جهر ٽڂ٪جٌَُ ( إٕجًثس وإَڂجءثس و٭ٌُهج)ثٖڅنٌثٟ ٱٍ صٌٚٱجس ٩جځز 

 .فْڄ ثٽيوٳ ثٽڂ٪ضٌٯ دهج

 

 اٌٍجبط ٚاٌزض٠ٓ غ١ش اٌالئك
وڅقڄ څ٪و ١ٗدچج ٽ٪جٽڀ ثٽ٪ڂټ وڅ٪ٍَ ثٽض٪پڀ ٱٍ ثٽذُتز ثٽڂوًُّز، ٌَؽً ځڄ ثٽ٢ٗح ثًٖصوثء ثځضغجٖ 

 .ٽپڂذجها ثٽضىؽُهُز ثٽضجٽُز
 
 :سلُ 

 ؛ثٽڂٗدِ ثٽضٍ صٌوػ ٽپڂنوًثس وثٽٺقىٻ وثٽضذ٬ 

  ؛ًّىٿ دؤٽٲج٣ څجدُز أو ځىفُز ؽچُْج/ ٙىً / ثٽڂٗدِ ثٽضٍ صقىٌ ٹضجدز 

  ٌثٽڂٗدِ ثٽضٍ ص٦هٌ ثٖٕضٌثٷ ٱٍ ثٽ٪ٚجدجس أو ثٽڂچ٦ڂجس ثْمٌي ثٽضٍ ص٪ضذ

 ؛ځض٪جًٝز ځ٨ ُّجّجس ثٽڂوًّز وځڂجًّجصهج

  ؛ُج هثمټ ثٽذُتز ثٽڂوًُّزٖڂُْز ٭ٌُ ثٽڂىٙىٱز ١ذثٽثٽچ٦جًثس 

 ؛ثٽٖٶىٳ ثٽڂٌةُز 

 ؛ٽذجُ ثٽچىٿ 

  ٵڂٚجڃ ثٽ٪ٞٗس أو ثٽٶڂٚجڃ دووڃ أٹڂجٿ أو ثٽٶڂٚجڃ دووڃ أٹضجٯ وأٹڂجٿ أو

ثٽپوڅز أو ثٽٌْوثٻ  ٯثْٽُجثٽٶٌُٚر ؽوث أو ثٽٌْوثٻ ثٽٶٌُٚ أو ثٽڂٗدِ ځڄ  ثٽضچجڅٌُ

ثٽغٶىح ٱٍ ثٽڂٗدِ ثٽٶٌُٚ ىٌ ثٽٶٚز أٵټ ځڄ ٵجڅىڃ ثٽپذجُ ثٽڂ٪ُجًٌ ثٽڂٶذىٻ أو 

أو ثٽڂٗدِ ثٽٺجٕٲز أو  ثٽضٍ صذوٌ ثٽؾپو أو ثٽپذجُ ثٽضقضٍ أو ثٽڂٗدِ ثٽ٪جًَز 

 ؛ثٽڂىفُز

 ؛ځٗدِ ثٽٖج١ب 

 ؛ثٽّْٗټ وثْ٭ٗٻ وثْهوثس ثٽڂ٪وڅُز ثْمٌي 

 ؛ثٽٶذ٪جس أو ثًصوثء ثٽڂچجهَټ ثٽٺذٌُر ٱٍ ثٽڂوًّز 

  ؛(ٖٵضٞجءثّٖضغچجءثس ٩چو ث)ثًصوثء ځ٪ج١ٰ ٱٍ ثٽٲٚىٻ ثٽوًثُّز 

 ٍ؛ثًصوثء ثٽٌْثوَټ دقُظ صٺٰٖ ثٽپذجُ ثٽضقض 

 ثٽڂٗدِ ثٽضٍ صض٪جًٛ ځ٨ ُّجّز ثٽڂچ٢ٶز أو ٵجڅىڃ ثٽىَٖز. 
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  ٽپ٢ٗح ثٽْپىٷ ٵىث٩و ځووڅز ځنجٽٲجس

 
 :ثبإلؾبفخ إٌٝ رٌه

 ؛َؾخ ثًصوثء ٹْجء ثٽْجٳ ځ٨ ثٽٌْثوَټ ثٽٶٌُٚر أو ثٽضچجڅٌُ د٢ىٻ ثٔٙذ٨ 

 َ؛ټ ثٽُى٭ج دٮ٢جء ١ىَټ د٢ىٻ ثٔٙذ٨ ٩پً ثْٵټَؾخ صٮ٢ُز ٌّثو 

 َؾخ ثًصوثء ثْفيَز 

 

 ِغبدسح اٌّذسسخ ثذْٚ إرْثٽ٪جٌٕ ثٽٲٚټ
َذٶً ؽڂ٨ُ ثٽ٢ٗح ٱُه ٱٍ ځىٵ٨ ثٽڂوًّز أعچجء  صوٌَ ځچ٢ٶز ځوثًُ صٌوٌ فٌځج ځٮپٶج، أٌ ثٽيٌ

 ځٺضخ ثٽقٞىً أو ثٽڂوٌَ ثٽُىٿ ثٽڂوًٍّ ځج ٽڀ َضڀ ځچـ إىڃ ځ٪ضڂو ٽپڂٮجهًر ځڄ

 

 (االٔزمبي إٌٝ اٌّسزٜٛ اٌضبٟٔ)اٌزسىغ 
 

 سٛء اسزخذاَ اٌزم١ٕخ :األعٙضح اإلٌىزش١ٔٚخ اٌطخػ١خ
أو ٭ٌُهج ځڄ ثْؽهَر  ثٽنپىَزٖ َؾىٍ ٌْ ١جٽخ ثّضنوثٿ أو ٩ٌٛ ثٽهىثصٰ ثٽيٹُز أو ثٽهىثصٰ 

 ٱٍ ځڂضپٺجس ثٽڂوًّز مٗٻ ّج٩جس ثٽووثٿ ثٽوًثٍّ ثٽٚجهًر/ ثٽىثًهر  ىثس ٵوًثس ثٖصٚجٖس
َؾخ إ٭ٗٳ ؽڂ٨ُ ثْؽهَر ثٔٽٺضٌوڅُز  .ثٽ٪جهَز ځج ٽڀ صؤىڃ ديٽٸ ثٽڂ٪پڀ أو ځٺضخ ٕؤوڃ ثٽڂى٥ٲُڄ

أو أڅ٦ڂز ثْٽ٪جح  PE3 أؽهَر صٖٮُټٖ َؾىٍ ٌْ ١جٽخ ثّضنوثٿ أو ٩ٌٛ   .أعچجء صىٵُش ثٽض٪پُڀ
ٱٍ ثٽٰٚ ثٽٖنُٚز أو ثٽڂْج٩وثس ثٽٌٵڂُز ثٽٖنُٚز أو ثِٖس ثٽقجّذز أو أؽهَر إٽٺضٌوڅُز أمٌي 

 .دووڃ إىڃ ٌَٙـ ځڄ ځ٪پڀ ثٽٰٚ
 
٩ٗور ٩پً ىٽٸ، ځڂچى٧ ځچ٪ج دجصج ثّضنوثٿ ثْؽهَر ثٔٽٺضٌوڅُز ٱٍ ثٽٚٲىٯ دووڃ ځىثٱٶز ځ٪پڀ  

ٖ َؾىٍ ٌْ ١جٽخ ثّضنوثٿ أو ٩ٌٛ ثْؽهَر  .ثٽڂٺضىدز ٱٍ م٢ز ثٽوًُ ثٽُىځٍ ٽپڂ٪پڀ ثٽَثةٌ ثٽٰٚ
 .ثٔٽٺضٌوڅُز ځڄ أٌ څى٧

 (ثٔٽٺضٌوڅُز ثٽٖنُٚز ثٽڂٖضٌٹز ځ٨ ثْؽهَر)
 

 اٌزأخ١ش
 .٩چوځج َذوأ ثٽٰٚ ثٽڂٶًٌ ؽجٽُْڄ ٱٍ ځٶج٩وهڀ أو/َٶ٨ ثٽضؤمٌُ ٩چوځج ٖ َضىثؽو ثٽ٢ٗح ٱٍ ٙٲهڀ و

 

 اٌزٙشة ِٓ اٌّذسسخ
إؽٌثءثس صْؾُټ ثٽقٞىً وثٖڅٌٚثٯ  إصذج٧هى ثٽٮُجح ٩ڄ ثٽڂوًّز دووڃ إىڃ، ثٔمٲجٳ ٱٍ 

ثٽڂٶًٌر هٍ  ٽىٙىٻ ثٽ٨ٌَْ إٽً ؽڂ٨ُ وثْڅ٢ٖزثٽڂچض٦ڀ ٱٍ ثٽڂوًّز وث ثٽقٞىً .ثٽڂچجّخ
 .ځْؤوٽُز ًةُُْز صٶ٨ ٩پً ٩جصٴ ثٽ٢ٗح وأوٽُجء ثْځىً

 (.380.1561ص٨ٌَٖ ځُٖٮجڃ )
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 ِخبٌفبد اٌّسزٜٛ األٚي -إعشاءاد اٌزأد٠ت 
 
 (:ثٽضجٽٍ أٹغٌ ځڄوثفو أو ) االرػبالد اإلداس٠خ األٌٚٝ ٚاٌالؽمخ 

 إم٢جً وٽٍ ثْځٌ .1
 ثٽضىدُل .2
 ثٖفضؾجٍ .3
 ثٖمضذجً ثٽضؤهَذٍ/ ثٽ٪ٶو ثٽْپىٹٍ  .4
 (أٖ َضؾجوٍ عٗعز أَجٿ)ثٽضىٵُٰ  .5
 ثٽضىٵُٰ ځڄ ثْڅ٢ٖز أعچجء أو د٪و ثٽُىٿ ثٽڂوًٍّ  .6
 ثٔفجٽز إٽً وٹجٽز مجًؽُز، إىث ثٵضًٞ ثْځٌ .7
وً وثٽضٶچُز، ٩پً ثٽچقى ثٽيٌ ٱٶوثڃ ثځضُجٍثس ٹپڂز ثٽڂٌ –دجٽچْذز ٽڂنجٽٲجس ثٽضٶچُز  .8

 .صقوهڇ ثٔهثًر

 
٠ؤدٞ اٌؼػ١بْ اٌّسزّش ف١ّب ٠زؼٍك ثّخبٌفبد اٌّسزٜٛ األٚي إٌٝ اٌزٛغ١خ ثبٌزٛل١ف، رؼ١ٍك عٍسخ 

 .اسزّبع ٌٍطشد ِٓ اٌّذسسخ ٌٍفزشح اٌّزجم١خ ٌٍفػً اٌذساسٟ أٚ اٌؼبَ اٌذساسٟ

 

 

 اٌضبٟٔ اٌّسزٜٛ ِخبٌفبد

 

ّپىٷ َ٪ٌٵټ أو َضوثمټ دٖٺټ م٢ٌ ځ٨ ثْهثء ثٽٲ٪جٻ وثِځڄ ٽپڂوًّز، ځنجٽٲز ثٽڂْضىي ثٽغجڅٍ أٌ  
وځڄ ثٽڂٲهىٿ أَٞج أڃ ثٽضؤهَخ ٩ڄ ثٽٌْٵز وثٽضنٌَخ ٱٍ  .ځغټ ځنجٽٲز ثٽڂْضىي ثٽغجٽظ وٽٺچه ٽُِ م٢ٌث

 .ثٽڂْضىَُڄ ثٽغجڅٍ وثٽغجٽظ َٺىڃ ّجًٌ ثٽڂٲ٪ىٻ ٩پً ثٽ٢ٗح ثٽيَڄ ٌَْٵىڃ أو َنٌدىڃ ځىثًه ثٽضٶچُز
 

 :ٌفبد اٌّسزٜٛ اٌضبٟٔ، ٌٚىٕٙب ال رمزػش ػٍٝ، اٌزبٌٟرطًّ ِخب
 

 سٛء اٌسٍٛن األوبد٠ّٟ
دڂج ٱٍ ىٽٸ څْل أو صَوَو ٩ڂټ ثٽٰٚ وثٽىثؽخ ثٽڂچَٽٍ وثٖمضذجًثس وځج هى ثٖڅضقجٻ أو ثٽٮٔ 

إٽً ىٽٸ ځڄ أؽټ ثٽڂچٲ٪ز ثٽٖنُٚز أو ثٹضْجح ثٽىٙىٻ ٭ٌُ ثٽڂٌٚؿ ده إٽً ځىثه ځڄ مٗٻ ّپىٷ 
 .أو ثٽض٢پ٨ ٱٍ ځٺضخ ثٽڂ٪پڀ ثٽىًٵٍ أو ثٖٽٺضٌوڅٍٰ ثٽڂ٪پڀ ځغټ ثٽنىٛ ٱٍ ځپ

  

 اٌزؾش٠ؽ/ اإلس٘بة / االػزذاء اٌجذٟٔ أٚ اٌؿشة 
هى ثٽضهوَو أو ځقجوٽز إٽقجٳ ثٽًٌٞ دآمٌ دووڃ ّٗؿ وځ٨ ثصٚجٻ دوڅٍ ودووڃ إٙجدجس أو صٌٚٯ 

ٽڄ َضڀ  .ځقضٌځزځ٪جځپز د٪ٞهڀ ثٽذ٪ٜ د٢ٌَٶز  ٌَؽً ځڄ ثٽ٢ٗح .صٌوَؼ أو صٖؾ٨ُ أ٩ڂجٻ ثٽ٪چٰ
دئّجءر  ٖ َؾىٍ ٽپ٢جٽخ ثٽٶُجٿ و. ثٖڅنٌثٟ ٱٍ أٌ څى٧ ځڄ أڅىث٧ ثّٔجءر ثٽپٲ٦ُز ثٽْٺىس ٩ڄ

أو ٩ڄ ١ٌَٴ ثَٔڂجءثس  ثٽپٲ٦ُز أو ثٽن٢ُزأو ثٽذيَتز، ّىثء /ځ٩َؾز أو ثٖصٚجٖس ثٽڂذضيٽز و
 .ٽ٢ٗح آمٌَڄ
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 (ساعغ اٌفػً اٌسبدط)اٌجٍطغخ ػجش اإلٔزشٔذ / غخ اٌجٍط
ٽقٶُٶز أڃ ثٽٖن٘ َڂٺڄ أڃ َٺىڃ دپ٢ؾٍ أو ٝقُز أو ٹټ ځڄ ثٽذپ٢ؾٍ  ٸإڃ ٱهڀ ثٽذپ٢ؾز ځ٪ٶو وىٽ

٢ؾز ٩ذٌ پإڃ ثٽذ .دپ٢ؾز -وٖ َٖٺټ ٹټ ثٽض٪چُٰ وثٔ٭ج٥ز وثٽ٪ٌثٷ دُڄ ١ٗح ثٽڂوثًُ  .وثٽٞقُز
ج٥ز أو ثٽٺيح أو ثٽْنٌَز ځڄ ٕن٘ ځج أو ثٽض٪پُٶجس أٌ ثٔ٭)ثٔڅضٌڅش هٍ أٌ څى٧ ځڄ ثٽذپ٢ؾز 

َقوط ٩ڄ ١ٌَٴ ( أو ٩ووثڅُز صهوَوَهدض٪پُٶجس  ثٔهٖءثٽىٵقز أو ثٽىُٝ٪ز أو څٌٖ ثٽٖجة٪جس أو 
دڂج ٱٍ ىٽٸ )أو أٌ ځىٵ٨ إٽٺضٌوڅٍ  ثٽذٌَو ثٔٽٺضٌوڅٍ أو ٭ٌٯ ثٽوًهٕز أو ثٽٌّجةټ ثٽٲىًَز

هجس أو ثٽٚىً ثٽڂچٖىًر ٩پً ثٽڂىثٵ٨ ثٔٽٺضٌوڅُز أو أو ثٽٌّجةټ ثٽچُٚز أو ثٽٲُوَى( ثٽڂووڅجس
 .ثٽنپىَزثٽڂٌّپز ٩ذٌ ثٽهىثصٰ 

 
صن٨ٞ ثٽذپ٢ؾز ٩ذٌ ثٔڅضٌڅش ثٽضٍ صقوط أعچجء ّج٩جس ثٽووثٿ ثٽڂوًٍّ أو ٱٍ ځڂضپٺجس ثٽڂوًّز 

 .ٔؽٌثء صؤهَذٍ ځڄ ؽجڅخ ځچ٢ٶز ځوثًُ صٌوٌ

 

 رؼط١ً اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
 .م٢ٌر أٌ څٖجٟ ځوًٍّ أو ٩ڂپُز أو ٩ڂپُز ٽپڂوًّز آځچز وځچ٦ڂزهى ثٽْپىٷ ثٽيٌ َ٪٢ټ د٢ٌَٶز 

ثٽضٍ صٖڂپهج ثٽٶج٩ور،  ٽُِ ثٽڂٶٚىه ځڄ ثْٱ٪جٻ ثٽضجٽُز أڃ صٺىڃ فٌَٚز، دټ صىٝـ أڅىث٧ ثٽؾٌثةڀ
ثٽؾٌٌ أو  ځغټض٪پُڀ ځڂچى٧، ثٽ ّپىٷ َ٪٢ټ أو َضوثمټ ځ٨ ٩ڂپُز أڃ أ٩ٌپً وٽٺڄ َؾخ ثٽضيٹٌُ 

َْضٮپىڃ آمٌ دوڅُج دٶٚو أو دووڃ ٵٚو ( ١ٗح)١جٽخ  وَٖڂټ أٌ)ثٽٶٲَ أو ٽ٪ذز ٱُهج ٝؾُؼ 
 .أو ثٽُٚجؿ أو ثٽهضجٯ أو ثٽٌٚثك أو ٭ٌُ ىٽٸ( َٔيثءث

 

 اٌؼشان
 .هى ثٖصٚجٻ ثٽذوڅٍ ثٽ٪ووثڅٍ دُڄ ثعچُڄ أو أٹغٌ ځڄ ثْٱٌثه 
 

 االسزخذاَ أٚ اٌؾ١بصح –اٌّٛاد اٌمبثٍخ ٌالضزؼبي 
صٖڂټ ثْٽ٪جح ثٽچجًَز )أو ٵجدپز ٽٕٗض٪جٻ  ځضٲؾٌر ځىثه هٍ ثّضنوثٿ أو فُجٍر أؽهَر ځٚچى٩ز ځڄ

 (.ثٽٲتز ح وثٽٲتز ػ ٹڂج فوههج ٵجڅىڃ ثٽىَٖز

 

 إلدالء ثّؼٍِٛبد ِغٍٛطخ أٚ اٌىزةا/ اٌزض٠ٚش 
 .ٽڂى٥ٲٍ ځچ٢ٶز ثٽڂوثًُ أو ثٽضقٌَٰ ثٽڂض٪ڂو ٽپڂ٪پىځجس ثٽڂٶوځز/هى ثٽٺيح و 

 

 ٌؼت اٌمّبس
أو ثٽْپىٷ /أو ثُْٕجء ثْمٌي ىثس ثٽٶُڂز و ٽق٤ ځڄ أؽټ ثٽڂجٻهى ثٽڂٖجًٹز ٱٍ أو صچ٦ُڀ ځذجًَجس ث

 .٭ٌُ ثٽٗةٴ

 

 اٌزؾشش

وثٽٖضجةڀ وثْٵىثٻ ثٽڂٺضىدز  ٵو َضني ّپىٷ ثٽضقٌٓ إٔٺجٖ ٹغٌُر، دڂج ٱٍ ىٽٸ ثٽضٌٚٱجس ثٽپٲ٦ُز 
أو ثٔڅضٌڅش أو ٭ٌُ ىٽٸ ځڄ  ثٽنپىَزثّضنوثٿ ثٽهىثصٰ ثٽ٪جٌٕ ثٽٲٚټ وثٽڂٌّىځز وثٽضٍ ٵو صٖڂټ

ٽُِ ځڄ ثٽٌٞوًٌ أڃ َٖڂټ ثٽضقٌٓ څُز ثٽًٌٞ أو ځىؽه  .ْپىٷ ثٽڂهوه دوڅُج أو ځؤىٌ أو ځهُڄثٽ
و٩چوځج َٶىٿ هيث ثٽضقٌٓ ٩پً ثٽ٪ٌٳ أو ثٽپىڃ أو  .إٽً هوٯ ځقوه أو َچ٢ىٌ ٩پً فىثهط ځضٺًٌر

ثٽؾچُْز أو ثٽؾچِ أو ث٩ٔجٵز، ٱهى َنجٽٰ ٵىثڅُڄ ثٽقٶىٳ ثٽڂوڅُز ثٽضٍ َٲٌٝهج ځٺضخ ثٽقٶىٳ 
 .RCRوڅُز ثٽڂ
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 االسزخذاَ غ١ش اٌّالئُ ٌّٛاسد اٌزم١ٕخ
ْ٭ٌثٛ ٭ٌُ ٵجڅىڅُز  هى ثّضنوثٿ ثٽ٢ٗح ٽڂىثًه صٶچُز ثٽڂوًّز ٩پً ثٽچقى ثٽڂقوه ٱٍ هيث ثٽوٽُټ

وً أو ثٽىٙىٻ أو وصٶجّڀ أو ثّٖضنوثٿ ٭ٌُ ثٽڂٌٚؿ ده ٽٺپڂجس ثٽڂٌ ،أو ٭ٌُ ٖةٶز أو ديَتز
ثٽ٢ٌُْر أو ص٪٢ُټ أؽهَر أو موځجس ثٽڂچ٢ٶز أو أٌ ١ٌٯ عجٽظ أو مٗٯ ىٽٸ دجٽڂنجٽٲز ٽُْجّز 

 .ثّٖضنوثٿ ثٽڂٶذىٻ ٽپ٢جٽخ

 

 اٌزّشد
وهيث َٖڂټ ٩وٿ ثّضٺڂجٻ . صىؽُه ٽ٢پخ ځ٪ٶىٻ أوٗځضغجٻ ٽهى ثٽٌٱٜ ثٽپٲ٦ٍ أو ٭ٌُ ثٽپٲ٦ٍ 

 .ثٽڂقوه ثٔؽٌثء ثٽضؤهَذٍ 

 

 اٌزسىغ
ثٽضىثؽو ٱٍ ځٺجڃ ٭ٌُ ځٌٚؿ ده أو ثٽضْٺ٨ ٱٍ أو فىٻ ځڂضپٺجس ثٽڂوًّز أو ًٱٜ  هى ٱ٪ټ

وهى ثٽ٢جٽخ ثٽيٌ َذٶً أو َضْٺ٨ ٱٍ  .ثٽڂٮجهًر ٩چو ثٽضىؽُه ثٽٶُجٿ ديٽٸ ځڄ ؽجڅخ ځى٥ٲٍ ثٽڂوًّز
هٵُٶز د٪و ثٽ٢ٌه ثٽچهجةٍ دووڃ ّذخ  30ځڂضپٺجس ثٽڂوًّز دووڃ إٌٕثٯ ثٽڂى٥ٲُڄ ْٹغٌ ځڄ 

ٵو صؤهٌ ثٽڂنجٽٲجس إٽً ثصهجځجس ثٽض٪وٌ ٩پً  .ٻ ٩پً إىڃ ځْذٴ ځڄ ثٔهثًرځٌٖو٧ أو ثٽقٚى
  .(صڀ څٶپهج ځڄ ثٽڂْضىي ثْوٻ. )أو ثٽضؤهَخ ثٽڂوًٍّ/ځڂضپٺجس ثٽٮٌُ و

 

 ؽ١بصح أدٚاد اٌّخذساد أٚ/اٌزذخ١ٓ أٚ ؽ١بصح أٚ اسزخذاَ ِٕزغبد اٌزجغ ٚ
أو أٌ ثّضنوثٿ آمٌ أو فُجٍر  ضذ٬ځق٦ىً فُجٍر أو فڂټ أو صومُڄ أو د٨ُ أو څٶټ أٌ ځچضؾجس ٽپ

 (.ثٽٮپُىڃ أو ثٽْؾجةٌ وصذ٬ ثٽٖڀ أو ثٽڂ٬ٞ وثٽُْؾجً أأٌ )ٽڂچضؾجس ثٽضذ٬ 
 .أو ٭ٌُهج ځق٦ىً فُجٍر أهوثس ثٽڂنوًثس، ځغټ ثٽذىڅؼ أو ثٽٮپُىڃ

 

 سشلخ أٚ ؽ١بصح أٚ ٔمً ِّزٍىبد ا٢خش٠ٓ 
 (دٚالس أِش٠ىٟ 100اٌم١ّخ ألً ِٓ )

أو )١جٽخ أو دجٽ٬ أو ثٽڂوًّز دووڃ ځىثٱٶز ثٽڂجٽٸ  ، أٌځڂضپٺجس ثِمٌهى ٱ٪ټ ثّٖضُٗء أو څٶټ 
 .هوًٖ أځٌَٺٍ 100، ٩چوځج صٶوً ثٽڂڂضپٺجس دؤٵټ ځڄ (ٙجفخ فٴ ثٽچٌٖ

 

 اٌزؼذٞ ػٍٝ ِّزٍىبد اٌغ١ش
وهيث َٖڂټ )هى ٱ٪ټ ثٽضىثؽو ٱٍ أو فىٻ ځذچً ثٽڂوًّز دووڃ وؽىه ّذخ ځٌٖو٧ أو إىڃ ځ٪ضڂو 

 (.ضىٵُٰثٽ٢ٗح ثٽڂ٪جٵذُڄ دجٽ

 

 (دٚالس أِش٠ىٟ 100اٌم١ّخ ألً ِٓ )اٌزخش٠ت 
 .دڂڂضپٺجس ثٽڂوًّز أو ځڂضپٺجس ثِمٌَڄ أو صٖىَه أو إٽقجٳ ثٽًٌٞ هى ثٽضوځٌُ ثٽ٪ڂوٌ أو ثٽڂهڂټ

 

 اٌجزاءح/ اٌسٛل١خ 
ثْٱ٪جٻ و٭ٌُ ىٽٸ  هٍ ثٽپٮز ثٽڂٺضىدز أو ثٽڂچ٢ىٵز أو ٽٮز ثٕٔجًثس أو ثَٔڂجءثس أو ثٽڂٗدِ أو

 .ىڃ ٹٌَهز أو ديَتز أو ّىٵُزوثٽضٍ صٺ
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 ِخبٌفبد اٌّسزٜٛ اٌضبٟٔ -إعشاءاد اٌزأد٠ت 
 
 (:ځڄ ثٽضجٽٍ وثفو أو أٹغٌ)االرػبي اإلداسٞ األٚي  

 

 إم٢جً وٽٍ ثْځٌ .1  
 ثٽضىدُل .2  
 صىٵُٰ مڂْز أَجٿ دقو أٵًٚ .3  
 ثٖمضذجً ثٽضؤهَذٍ/ ثٽ٪ٶو ثٽْپىٹٍ  .4  
 إم٢جً ثٽ١ٌٖز أو ثٔفجٽز إٽً وٹجٽز ځهچُز  .5  
 ثّٖض٪جهر / ثٽض٪ىَٜ  .6  
 ثٽضٶچُز ٽڂور ٱٚټ هًثٍّ/ ثځضُجٍثس ٹپڂز ثٽڂٌوً  –ٱٶوثڃ  .7  
 
 (:وثفو أو أٹغٌ ځڄ ثٔؽٌثءثس ثٽضجٽُز) االرػبي اإلداسٞ اٌضبٟٔ 

 إم٢جً وٽٍ ثْځٌ .1  
 ثٽضىدُل  .2  

 ذ٪ز أَجٿ دقو أٵًٚصىٵُٰ ّ .3
 ثٖمضذجً ثٽضؤهَذٍ/ ثٽ٪ٶو ثٽْپىٹٍ  .4  
 إم٢جً ثٽ١ٌٖز أو ثٔفجٽز إٽً وٹجٽز ځهچُز .5  
 ثّٖض٪جهر / ثٽض٪ىَٜ  .6  

 ثٽضٶچُز ٽڂور ّچز هًثُّز/ ثځضُجٍثس ٹپڂز ثٽڂٌوً  –ٱٶوثڃ  .7

 
 (:ثٽضجٽُز وثفو أو أٹغٌ ځڄ ثٔؽٌثءثس) االرػبالد اإلداس٠خ اٌالؽمخ 

 إم٢جً وٽٍ ثْځٌ .1  
 ثٽضىدُل .2  
 صىٵُٰ ص٪پُٴ ؽپْز ثّضڂج٧ .3  
 صىٵُٰ ٽ٪ٌٖر أَجٿ أو ١ٌه ځڄ ثٽڂوًّز ٽڂور دٶُز ثٽْچز ثٽوًثُّز .4  
 إم٢جً ثٽ١ٌٖز أو ثٔفجٽز إٽً وٹجٽز ځهچُز  .5  
 ثٽضىُٙز دجٽ٢ٌه ثٽچهجةٍ  .6  
 ثّٖض٪جهر / ثٽض٪ىَٜ  .7  
 ځضُجٍثس ثٽضٶچُزثٽٲٶوثڃ ثٽوثةڀ ٖ –ثٽضٶچُز  .8  

 
٠ؤدٞ اٌؼػ١بْ اٌّسزّش ف١ّب ٠زؼٍك ثّخبٌفبد اٌّسزٜٛ اٌضبٟٔ إٌٝ اٌزٛغ١خ ثبٌزٛل١ف، رؼ١ٍك عٍسخ 

 .اسزّبع ٌٍطشد ِٓ اٌّذسسخ ٌٍفزشح اٌّزجم١خ ٌٍفػً اٌذساسٟ أٚ اٌؼبَ اٌذساسٟ
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 اٌضبٌش اٌّسزٜٛ ِخبٌفبد
 

ص٪ضذٌ ځنجٽٲز ثٽڂْضىي ثٽغجٽظ أٌ ّپىٷ ىٌ ١جد٨ ځٖوه، دڂج ٱٍ ىٽٸ أٌ ځنجٽٲز ٽپڂْضىي ثْوٻ أو  
ثٽڂْضىي ثٽغجڅٍ ىٌ ١جد٨ ځٖوه، وثٽيٌ َ٪٢ټ دوًؽز م٢ٌُر أو َضوثمټ ځ٨ ثٽ٪ڂټ ثٽٲ٪جٻ وثِځڄ 

 .ٽپڂوًّز

 

 :رطًّ ِخبٌفبد اٌّسزٜٛ اٌضبٌش، ٌٚىٕٙب ال رمزػش ػٍٝ، اٌزبٌٟ
 

 ٟ أٚ اٌؿشة اٌّطذداالػزذاء اٌجذٔ
( 2ودضىؽُه ٌٝدز ٽٕٙجدز أو  دووڃ ّٗؿ( 1: هى ثٽٌٞح أو ثٽپڂِ ٭ٌُ ثٽٶجڅىڅٍ ٽپٞقُز

 .ځقجوٽز ثّضنوثٿ ّٗؿ( 3أو  ٹْٗؿ دْٗؿ أو أهثر ځْضنوځز

 

 اٌؾش٠ك اٌؼّذ
صڂغټ ځنج١ٌر ثٽن٢ٌ  هى أٌ ٱ٪ټ َْضنوٿ ثٽچجً ٭ٌُ ثٽڂٌٚؿ دهج أو ثٽومجڃ أو ثٽڂضٲؾٌثس وثٽضٍ 

 .ثٽقُجر أو ثٽڂڂضپٺجس٩پً 

 

 االلزؾبَ ٚاٌذخٛي
 ُّجػأو ٭ٌٱز أو ځْجفز صنََڄ أو  أو همىٻ أٌ ځذچً ٽپڂوًّز أو ځٌٱٴ أو ځٺضخ/ و  هى ثٵضقجٿ

 .ٽپٶُجٿ ديٽٸ صٌمُ٘دووڃ  آمٌ

 

 (ساعغ اٌفػً اٌسبدط)اٌجٍطغخ ػجش اإلٔزشٔذ / اٌجٍطغخ 
 

ىڃ دپ٢ؾٍ أو ٝقُز أو ٹټ ځڄ ثٽذپ٢ؾٍ َڂٺڄ أڃ َٺ ٽقٶُٶز أڃ ثٽٖجح ٸإڃ ٱهڀ ثٽذپ٢ؾز ځ٪ٶو وىٽ
 .دپ٢ؾز -ثٽ٪ٌثٷ دُڄ ١ٗح ثٽڂوثًُوٖ َٖٺټ ٹټ ثٽض٪چُٰ وثٔ٭ج٥ز و .وثٽٞقُز

 

أو ثٽْنٌَز ځڄ ٕن٘  أٌ ثٔ٭ج٥ز أو ثٽٺيح )٢ؾز ٩ذٌ ثٔڅضٌڅش هٍ أٌ څى٧ ځڄ ثٽذپ٢ؾز پإڃ ثٽذ
َقوط ( أو ٩ووثڅُز صهوَوَهُٶجس دض٪پ ثٔهٖءثٽٖجة٪جس أو  ځج أو ثٽض٪پُٶجس ثٽىٵقز أو ثٽىُٝ٪ز أو څٌٖ

دڂج ٱٍ ))٩ڄ ١ٌَٴ ثٽذٌَو ثٔٽٺضٌوڅٍ أو ٭ٌٯ ثٽوًهٕز أو ثٽٌّجةټ ثٽٲىًَز أو أٌ ځىٵ٨ إٽٺضٌوڅٍ 
ثٽڂىثٵ٨ ثٔٽٺضٌوڅُز أو  أو ثٽٌّجةټ ثٽچُٚز أو ثٽٲُوَىهجس أو ثٽٚىً ثٽڂچٖىًر ٩پً( ىٽٸ ثٽڂووڅجس

 .ثٽنپىَزثٽڂٌّپز ٩ذٌ ثٽهىثصٰ 
 

ثٔڅضٌڅش ثٽضٍ صقوط أعچجء ّج٩جس ثٽووثٿ ثٽڂوًٍّ أو ٱٍ ځڂضپٺجس ثٽڂوًّز ٔؽٌثء  صن٨ٞ ثٽذپ٢ؾز ٩ذٌ
 .صؤهَذٍ ځڄ ؽجڅخ ځچ٢ٶز ځوثًُ صٌوٌ

 

 اإلٔزاس اٌىبرة أٚ رٙذ٠ذ ثٛعٛد ِزفغشاد أٚ اٌؼجش ثأٞ
 "(711" ٘زا ٠طًّ ِىبٌّبد)عٙبص ٌٍسالِخ ؾذ اٌؾش٠ك 

أو ثٽٺضجدز أو صهوَو ثٽ٪جٌٕ ثٽٲٚټ و ثّٖضو٩جءٹجىح أ إڅيثًهى ثٽٲ٪ټ ثٽڂض٪ڂو أو ثٽڂٶٚىه دئ١ٗٳ 
 .دىؽىه ځضٲؾٌثس أو ثٽ٪ذظ دؤٌ ؽهجٍ ٽپْٗځز ٝو ثٽقٌَٴ
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 االػزذاء اٌغٕبئٟ
 .ځقجوٽز ثٽٶُجٿ ديٽٸ ثٽًٌٞ ثٽؾْوٌ أو  ثٽٌٞح دْٗؿ دٶٚو أو إٽقجٳ

 

 (ضبٟٔرُ ٔمٍٗ ِٓ اٌّسزٜٛ اٌ)اٌؼشان 
 .هى ثٖصٚجٻ ثٽذوڅٍ ثٽ٪ووثڅٍ دُڄ ثعچُڄ أو أٹغٌ ځڄ ثْٱٌثه

 

 اٌزؾشش
ثٽڂٺضىدز  ٵو َضني ّپىٷ ثٽضقٌٓ إٔٺجٖ ٹغٌُر، دڂج ٱٍ ىٽٸ ثٽضٌٚٱجس ثٽپٲ٦ُز وثٽٖضجةڀ وثْٵىثٻ

أو ثٔڅضٌڅش أو ٭ٌُ ىٽٸ ځڄ ثٽْپىٷ ثٽڂهوه  ثٽنپىَزوثٽڂٌّىځز وثٽضٍ ٵو صٖڂټ ثّضنوثٿ ثٽهىثصٰ 
ٽُِ ځڄ ثٽٌٞوًٌ أڃ َٖڂټ ثٽضقٌٓ څُز ثٽًٌٞ أو ځىؽه إٽً هوٯ  .ځؤىٌ أو ځهُڄ دوڅُج أو

و٩چوځج َٶىٿ هيث ثٽضقٌٓ ٩پً ثٽ٪ٌٳ أو ثٽپىڃ أو ثٽؾچُْز . ځقوه أو َچ٢ىٌ ٩پً فىثهط ځضٺًٌر
أو ثٽؾچِ أو ث٩ٔجٵز، ٱهى َنجٽٰ ٵىثڅُڄ ثٽقٶىٳ ثٽڂوڅُز ثٽضٍ َٲٌٝهج ځٺضخ ثٽقٶىٳ ثٽڂوڅُز 

RCR.* 
 

 َ غ١ش اٌّالئُ ٌّٛاسد اٌزم١ٕخاالسزخذا
٭ٌُ ٵجڅىڅُز أو ٭ٌُ  هى ثّضنوثٿ ځىثًه ثٽضٶچُز ٩پً ثٽچقى ثٽڂقوه ٱٍ هيث ثٽوٽُټ ْ٭ٌثٛ ځٖوهر

 .ٽُْجّز ثّٖضنوثٿ ثٽڂٶذىٽز ٽپ٢جٽخ ٖةٶز أو ديَتز أو مٗٯ ىٽٸ دجٽڂنجٽٲز

 

 ؽ١بصح أٚ إخفبء سالػ أٚ أداح خطشح
و أهثر م٢ٌر أو ؽهجٍ أو ځىثه أو ّٺُڄ أو ځْوُ أو هى فُجٍر أو إمٲجء أٌ څى٧ ځڄ ّٗؿ أ

 .ځٲجٙټ ځ٪وڅُز أو أهوثس أو ٙىٽؾجڃ أو ٭جٍ ثٽٲپٲټ و٭ٌُهج أو أٌ ٩چٌٚ آمٌ َ٪ضذٌ ّٗفج

 

 اٌسشلخ أٚ االثزضاص
ثٽڂ٪پىځجس ځڄ آمٌ دٶىر ثٽضهوَو أو  هى ٱ٪ټ ځقجوٽز ثٽقٚىٻ ٩پً ثٽڂجٻ أو ثٽْپ٨ أو ثٽنوځجس أو

 .ثٔٹٌثڇ ٩ڄ ١ٌَٴ 

 

 لخ أٚ ؽ١بصح أٚ ٔمً ِّزٍىبد ا٢خش٠ٓ سش
 (دٚالس أٚ أوضش 100اٌم١ّخ )

، ٩چوځج (أو ٙجفخ فٴ ثٽچٌٖ)دووڃ ځىثٱٶز ثٽڂجٽٸ  ثِمٌ هى ٱ٪ټ ثّٖضُٗء أو څٶټ ځڂضپٺجس
 .هوًٖ أځٌَٺٍ أو أٹغٌ 100صٶوً ثٽڂڂضپٺجس دـ  

 

 ّ٘بأٚ رؾذ رأص١ش اسزخذاَ أٚ ؽ١بصح أٚ ث١غ أٚ رٛص٠غ اٌّخذساد أٚ اٌىؾٛي
ثٽٖن٘ أو ثٽذ٨ُ ثٽڂذجٌٕ أو ٭ٌُ ثٽڂذجٌٕ أو صى٨ٍَ أو  هى ثٽقُجٍر ٱٍ ثٽٖن٘ ىثصه أو ځڂضپٺجس

ثّضنوثٿ ځىثه ٭ٌُ ٵجڅىڅُز، دڂج ٱٍ ىٽٸ، وٽٺڄ ٽُِ ٩پً ّذُټ ثٽقٌٚ، ثٽٺقىٻ أو ثٽڂجًَؾىثڅج أو 
ضٍ ٽڀ َٚٲهج ثٽڂىثه ثٽنجٝ٪ز ٽپٌٵجدز ثٽ( صََُٰ)ثٽڂىثه ثٽنجٝ٪ز ٽپٌٵجدز وٱٶج ٽپٶجڅىڃ أو صٶپُو 

   .ثٽ٢ذُخ صقوَوث ٽپ٢جٽخ

 

 (دٚالس 100اٌم١ّخ أوضش ِٓ )اٌزخش٠ت 
و صٖىَه أو إٽقجٳ ثٽًٌٞ دڂڂضپٺجس ثٽڂوًّز أو أو ځڂضپٺجس  هى ثٽضوځٌُ ثٽ٪ڂوٌ أو ثٽڂهڂټ

 . ثِمٌَڄ
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 مخالفات مذونة قواعذ السلوك للطالب 

 

 ِخبٌفبد اٌّسزٜٛ اٌضبٌش -إعشاءاد اٌزأد٠ت 
 
 :داسٞ األٚي ٚاٌالؽكاالرػبي اإل 

 إم٢جً وٽٍ ثْځٌ .1  
 صىٵُٰ ص٪پُٴ ؽپْز ثّضڂج٧ .2  
 (ثمضُجًٌ)ثٽ٪ٶو ثٽضؤهَذٍ /ثٽ٪ٶو ثٽْپىٹٍ .3  
 ثٽڂچجّذز ًٱ٨ صٶٌٌَ أو ٕٺىي ٽهُتز ثٽ١ٌٖز .4  
 (٩چو ثٖٵضٞجء)ثّٖض٪جهر / ثٽض٪ىَٜ  .5  
ثٽذجٵٍ ځڄ ثٽْچز ثٽوًثُّز  أو دقو أهڅً ثٽضىُٙز دجٽ٢ٌه ځڄ ثٽڂوًّز ٽڂور ٩ٌٖر أَجٿ .6  

 (إىث ٹجڃ ځچجّذج)أو صىُٙز دجٽ٢ٌه ثٽچهجةٍ ( إىث ٹجڃ ځچجّذج)
 ثٽٲٶوثڃ ثٽوثةڀ ٽٗځضُجٍثس –ثٽضٶچُز  .7  

 

 

 اٌمبْٔٛ ػ١ٍٙب ٠ُؼبلت أزٙبوبد
 

ثٽ٢ٗح ثٽيَڄ ٌَصٺذىڃ ثٽؾٌثةڀ ثٽضجٽُز دجٽڂنجٽٲز ٽٶجڅىڃ ثٽىَٖز َن٨ٞ ٽپضىٵُٰ أو ثٽ٢ٌه ثٽچهجةٍ  
 :ٴ ځ٨ فٶىٳ ثٽ٢جٽخ ٽٕؽٌثء ثٽىثؽخ وثٽٶىثڅُڄ ثٽقٺىځُز وثٽٲوًثٽُزثٽڂضٲ

 

 ثٽقٌَٴ ثٽ٪ڂو أو ثٽْپىٷ ثٽؾچٍْ ثٽؾچجةٍ ٱٍ أفو ځذجڅٍ ثٽڂوًّز أو ٩پً أًثٛ ثٽڂوًّز .1
فُجٍر ّٗؿ م٢ٌ دوثمټ ځڂضپٺجس ثٽڂوًّز أو ٱٍ فجٱپز ثٽڂوًّز أو ٱٍ ثٽچٖجٟ ىثس ثٽٚپز  .2

 .دجٽڂوًّز
ځض٪هو هثمټ ځڂضپٺجس ثٽڂوًّز أو ٱٍ  ٍ ٝو ځى٥ٰ ٱٍ ثٽڂوًّز أو ځض٢ى٧ أوث٩ٖضوثء ثٽذوڅ .3

 فجٱپز ثٽڂوًّز أو ٱٍ ثٽچٖجٟ ىثس ثٽٚپز دجٽڂوًّز
ځض٪هو هثمټ ځڂضپٺجس ثٽڂوًّز أو ٱٍ  ث٩ٖضوثء ثٽپٲ٦ٍ ٝو ځى٥ٰ ٱٍ ثٽڂوًّز أو ځض٢ى٧ أو .4

 ثٽچٖجٟ ىثس ثٽٚپز دجٽڂوًّز فجٱپز ثٽڂوًّز أو ٱٍ
أو ٱٍ فجٱپز ثٽڂوًّز أو ثٽچٖجٟ ىثس  وڅٍ ٝو ١جٽخ آمٌ هثمټ ځڂضپٺجس ثٽڂوًّزث٩ٖضوثء ثٽذ .5

 ثٽٚپز دجٽڂوًّز
ثٽڂوًّز أو ٭ٌُهج ځڄ  ثٽضهوَوثس دىؽىه ځضٲؾٌثس أو صهوَوثس ځڂجعپز أمٌي ځىؽهز إٽً ځذچً .6

 .ځڂضپٺجس ثٽڂوًّز
 

مٌ ٩ڄ ١ٌَٴ ثٽٶىر أو ثٽضْذخ ٩ڂوث أو ځقجوٽز إٽقجٳ ثٽًٌٞ ثٽذوڅٍ دآ "ث٩ٖضوثء ثٽذوڅٍ" َ٪چٍ 
 .ثٽ٪چٰ

 

أٌ صهوَو ځچ٢ىٳ ٩ڂوٌ صقوط ٔٽقجٳ أىي دوڅٍ ٩پً ٕن٘ آمٌ، ٱٍ  "ث٩ٖضوثء ثٽپٲ٦ٍ" َ٪چٍ 
 .٥ټ ثٽ٦ٌوٯ ثٽضٍ صنپٴ ځنجوٯ ځ٪ٶىٽز ٔٙجدز وُٕٺز، إٽً ؽجڅخ ثٽٶوًر ثٽىثٝقز ٩پً إٽقجٳ ثٽًٌٞ
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 ثٽ٪جٌٕ ثٽٲٚټ
  ٽپ٢ٗح ثٽْپىٷ ٵىث٩و ځووڅز ځنجٽٲجس

 
أ٩ٗڇ؛ وَضڀ صىٵُٰ أو ١ٌه ثٽ٢ٗح  3أو / و  2و  1جةُج ثٽ٢ٗح ثٽيَڄ ٌَصٺذىڃ ثٽؾٌثةڀ ٢ٌَه څه 

وٖ  .وَن٨ٞ ٽپ٢ٌه ثٽوثةڀَىځج ځوًُّج  180ٽڂور صٚټ إٽً  6أو / و  5و  4ثٽيَڄ ٌَصٺذىڃ ثٽؾٌثةڀ 
ڄ ځنجٽٲُ 6أو / و  5و  4و  3أو أٵټ ثٽيَڄ ٌَصٺذىڃ ثٽؾٌثةڀ  5َؾىٍ ث٩ضذجً ثٽ٢ٗح ٱٍ ثٽٚٲىٯ 

أو ځؾپِ صٌوٌ / ٩پً ثٽچقى ثٽيٌ صقوهڇ ثٔهثًر و  وثٔؽٌثءثسٽٶجڅىڃ ثٽىَٖز وَنٞ٪ىڃ ٽهيڇ ثٽ٪ىثٵخ 
 .ٽپضٌدُز وثٽض٪پُڀ

 
 .أو هُتز ٽپٚقز ثٽچٲُْز ثٖؽضڂج٩ُزَقجٻ ثٽ٢ٗح ثٽڂ٢ٌوهَڄ إٽً إهثًر ثٽڂٶج١٪ز ثٽڂچجّذز ٽپنوځجس  

 .جٽخ دجٔفجٽزأو ثٽ٢/ وَن٢ٌ أَٞج وٽٍ ثْځٌ أو ثٽىٍٙ ثٽٶجڅىڅٍ و 

 
َضڀ ثٔد٫ٗ ٩ڄ ثٽ٢ٗح ثٽيَڄ ٌَصٺذىڃ ثٽؾٌثةڀ أ٩ٗڇ ّپ٢ز ٱٌٛ ثٽٶجڅىڃ ثٽڂقپُز أو ثٽقٺىځُز  

 .ثٽڂچجّذز، ٹڂج هى ځ٢پىح دڂىؽخ ٵجڅىڃ ثٽىَٖز

 
وَضڀ ځٌثؽ٪ز ځىٵٰ ٹټ ١جٽخ مج٨ٝ ٽپ٢ٌه ثٽچهجةٍ ځڄ ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٩پً أّجُ ٹټ فجٽز ٩پً  

 .وٝ٪هج ٵجڅىڃ ثٽىَٖزفور، وٱٶج ٽپڂض٢پذجس ثٽضٍ 

 
صهوٯ هيڇ ثٽُْجّز إٽً و٨ٝ ثٽڂچ٢ٶز ٱٍ فجٽز ثٖځضغجٻ ٽپٶجڅىڃ ثٽڂ٪ڂىٻ ده، وَٲىٛ ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ  

 .دڂىؽذهج ٖصنجى ځج َپَٿ ثصنجىڇ ځڄ إؽٌثءثس ٽٞڂجڃ هيث ثٖځضغجٻ
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٩ٌٖ ثٽقجهٌ ثٽٲٚټ  
   
 

 ثٽضؤهَذُز ثٔؽٌثءثس

 
 اٌزٛل١ف

 
ٝوهج / ٝوڇ  ىؽهزثٽڂً صؤهَذٍ، َؾخ إد٫ٗ ثٽ٢جٽخ دجٖصهجځجس ٵذټ ٱٌٛ صىٵُٰ صؤهَذٍ أو ثمضذج 

هٱج٩هج / وَقٴ ٽپ٢جٽخ صٶوَڀ أٌ ځ٪پىځجس هث٩ڂز ٽوٱج٩ه  .وثٽڂْضنوځز ٹؤّجُ ٖصنجى ثٔؽٌثء ثٽضؤهَذٍ
 .إٽً ځوٌَ ثٽڂوًّز ثٽيٌ َؤځٌ دجٽضىٵُٰ أو ثصنجى ثٔؽٌثء ثٽضؤهَذٍ

 

 ِذح اٌزٛل١ف
 
وٖ  .ثٽڂوًّز وَْضڂٌ فضً ځچضٰٚ ثٽپُټ ٽُىٿ ثٽضىٵُٰ ثٽْجدٴَذوأ ثٽضىٵُٰ دئم٢جً ځڄ ځوٌَ  

َْڂـ ٽپ٢ٗح دجٽڂٖجًٹز ٱٍ أو فٞىً ثْڅ٢ٖز ثٽضٍ ص٩ٌجهج ثٽڂوًّز، إځج هثمټ أو مجًػ فٌٿ 
 .ثٽڂوًّز، وٖ َضىثؽووڃ ٱٍ ځڂضپٺجس ځچ٢ٶز ثٽڂوثًُ مٗٻ ٱضٌر ثٽضىٵُٰ

 

 اٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ أصٕبء اٌزٛل١ف
 
ُىٿ وثفو ٩ڄ ٹټ َىٿ ٭ُجح ځڄ ثٽٰٚ مٗٻ ثٽضىٵُٰ ٽض٪ىَٜ ٱٌوٛ ٱجةضز َْڂـ ٩پً ثْٵټ د 

 .وَؤعٌ أٌ ٭ُجح ٩پً مذٌر ثٽض٪پڀ وٵو َؤعٌ ٩پً ثٽضٶوٌَ ثْٹجهَڂٍ ٽپ٢جٽخ .وثّٖض٪وثه ٽٗمضذجًثس

 

 اٌزٛل١ف لػ١ش األعً
 
٩ُڄ أو أٵټ، إىث صڀ صىٵُٰ ثٽ٢جٽخ ٽڂور مڂْز أَجٿ أو أٵټ أو و٨ٝ ٱٍ ثٖمضذجً ثٽضؤهَذٍ ٽڂور أّذى 

 :َؾخ ٩پً ځوٌَ ثٽڂوًّز

 
 .ځٮجهًر ثٽ٢جٽخ ٽپڂذچً إىث ٹجڃ ىٽٸ ځڂٺچج إم٢جً أوٽُجء ثْځىً دجٔؽٌثء وأّذجده ٵذټ .1 
/ ٌٕٔثٷ ثٽ٢جٽخ ووٽٍُ أځٌڇ صقوَو ځى٩و ځؤصڂٌ، إىث ١پخ ىٽٸ أوٽُجء ثْځىً أو ثٽ٢جٽخ، .2 

 ٌ ځچجّذج ٽٮٌٛ ځقجوٽزځوٌَ ثٽڂوًّز وثٽيٌ َ٪ضذ أځٌهج و٭ٌُهڀ ځڄ ثْٕنجٗ ځغټ
 .فټ ثٽڂٖٺپز  
 (.ًثؽ٨ ثٽٲٚټ ثٽغجڅٍ ٩ٌٖ)أځٌهج دقٶهڀ ٱٍ ثّضتچجٯ/ إد٫ٗ ثٽ٢جٽخ ووٽٍُ أځٌڇ  .3 
ً٭ذز وٽٍ ثْځٌ ٱٍ ثّضتچجٯ ٵٌثً ځوٌَ ثٽڂوًّز  إد٫ٗ ثٽڂْضىي ثٽضجٽٍ ٽٕهثًر ٱٍ فجٻ .4 

 (.ًثؽ٨ ثٽٲٚټ ثٽغجڅٍ ٩ٌٖ ٔؽٌثء ثّٖضتچجٯ)
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 عشر ثٽقجهٌ ثٽٲٚټ

  التأديبية اإلجراءات

 

 اٌزٛل١ف ط٠ًٛ األعً
 
ٱٍ فجٖس صؾجوٍ ثٽضىٵُٰ مڂْز أَجٿ، َ٪ٶو ځوٌَ ثٽڂوًّز ؽپْز ثّضڂج٧ مٗٻ عٗعز أَجٿ ځوًُّز  

إىث  .٩پڂهج دجٽٲ٪ټ ثٽڂضهڀ ده ثٽ٢جٽخ، ٱٍ فجٻ ١پخ ځوٌَ ثٽڂوًّز أو أوٽُجء ثْځىً أو ثٽ٢جٽخ/ ٽ٪پڂه 
ىً أو ځوٌَ ثٽڂوًّز ثٖٽضٶجء ٱٍ ٭ٞىڃ ثٽٲضٌر ثٽَځچُز، َضڀ صقوَو ځى٩و ص٪يً ٩پً ثٽ٢جٽخ أو أوٽُجء ثْځ

َڂٺڄ ثّضذوثٻ ثٽضىٵُش ثٽڂضٲٴ ٩پُه صذجهٽُج دؤٌ )ثڅ٪ٶجه ؽپْز ثّضڂج٧ ٱٍ صىٵُش دچجء ٩پً ثصٲجٳ ځضذجهٻ 
 (.ؽووٻ ٍځچٍ ٽؾپْز ثّٖضڂج٧ أو ثّٖضتچجٯ

 
ه ؽپْز ثّٖضڂج٧ ودجٽٲ٪ټ أو ثْٱ٪جٻ وٽٍُ أځٌ ثٽ٢جٽخ إم٢جًث دضىٵُش وځٺجڃ ثڅ٪ٶج َضپٶًّىٯ  

/ فٶهج ٱٍ صٶوَڀ ٕهىه وأڃ َڂغپه وٹُټ أو ٕن٘ آمٌ ځڄ ثمضُجًڇ / ثٽڂقوهر ثٽڂضهڀ دهج ثٽ٢جٽخ ودقٶه 
 .ثمضُجًهج

 
/ دجْهٽز ثٽڂٶوځز ٝوڇ  وإدٗ٭هًوثَضهج ٽپىٵجة٨ / ٱٍ ؽپْز ثّٖضڂج٧، َْڂـ ٽپ٢جٽخ دضٶوَڀ ًوثَضه  

 .ٝوهج

 
 .٢َپخ، ځٶوځج، صْؾُټ ثٽؾپْز وفٲ٤ ث١ٌْٕز َؾىٍ ٌْ ځٖجًٷ أڃ 
 

أځٌهج / ٱٍ ٭ٞىڃ عٗعز أَجٿ ځوًُّز ٽؾپْز ثّٖضڂج٧، َذپ٬ ځوٌَ ثٽڂوًّز ثٽ٢جٽخ وٽٍُ أځٌڇ  
 .فٶهج ٱٍ ثّٖضتچجٯ/ دجٽٶٌثً وفٶه 

 
 .ٱٍ فجٻ وؽىه ثّضتچجٯ ٽهيث ثٽٶٌثً، صٺىڃ ؽپْز ثّٖضڂج٧ ثٽن٢ىر ثْوٽً ٱٍ ٩ڂپُز ثّٖضتچجٯ 

 .ځڄ هيث ثٽٺضُخ 54ءثس ثّٖضتچجٯ، ثًؽ٨ إٽً ثٽٚٲقز ؤؽٌث
 
َؤهٌ إمٲجٳ ثٽڂْؤوٻ ٽڂضجد٪ز څضجةؼ ثٔؽٌثءثس ثٽڂيٹىًر أ٩ٗڇ ٱٍ إٽً ثّضتچجٯ صپٶجةٍ إٽً  

 .ثٽڂْضىي ثٽضجٽٍ

 

 

 اٌطشد

 
/ صقوط ثٽن٢ىر ثْوٽً ٱٍ ٩ڂپُز ثٽ٢ٌه ثٽچهجةٍ ٩چوځج َن٢ٌ ځوٌَ ثٽڂذچً ثٽ٢جٽخ ووٽٍُ أځٌڇ  

 .صىُٙضهج/ ٭ٞىڃ عٗعز أَجٿ ځوًُّز د٪و ٩ٶو ؽپْز ثّضڂج٧ ٩پً ځْضىي ثٽڂذچً، دضىُٙضه أځٌهج، ٱٍ 
و٩چو صپٶٍ ١پخ ٹضجدٍ ځڄ أوٽُجء ثْځىً، ص٪ٶو ؽپْز ثّضڂج٧  .وصقجٻ ثٽضىُٙز ثٽن٢ُز إٽً ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ

ٌ ٱٍ ځ٨ ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ أو وٹُپه ٱٍ ٭ٞىڃ مڂْز أَجٿ ځوًُّز ځ٨ ث١ٌْثٯ ثٽڂ٪چُز ٩ٔجهر ثٽچ٦
إىث ص٪يً ٩پً ثٽ٢جٽخ أو أوٽُجء ثْځىً أو ځٌٖٯ ثٽض٪پُڀ ثٖٽضٶجء ٱٍ ٭ٞىڃ ثٽٲضٌر ثٽَځچُز، َضڀ  .ثٽٶُٞز

َڂٺڄ ثّضذوثٻ ثٽضىٵُش ثٽڂضٲٴ ٩پُه )صقوَو ځى٩و ثڅ٪ٶجه ؽپْز ثّضڂج٧ ٱٍ صىٵُش دچجء ٩پً ثصٲجٳ ځضذجهٻ 
 (.صذجهٽُج دؤٌ ؽووٻ ٍځچٍ ٽؾپْز ثّٖضڂج٧ أو ثّٖضتچجٯ
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 ٩ٌٖ ثٽقجهٌ ټثٽٲٚ
 ثٽضؤهَذُز ثٔؽٌثءثس 

 
ٱٍ ٭ٞىڃ مڂْز أَجٿ ځوًُّز ٽؾپْز ثّٖضڂج٧، ٌَّټ ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ أو وٹُپه إم٢جًث م٢ُج  

وَؾىٍ ْوٽُجء  .أځٌهج دجٽٶٌثً ٔٵٌثً أو څٶٜ أو ص٪وَټ صىُٙز ځوٌَ ثٽڂوًّز/ ٽپ٢جٽخ ووٽٍُ أځٌڇ 
ٵٌثً ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ إٽً ځؾپِ صٌوٌ ٽپضٌدُز ّچز أو أٹذٌ، ثّضتچجٯ  18أځىً ١جٽخ ٵجٌٙ، أو ١جٽخ 

 .وثٽض٪پُڀ

 
وٵو َْضو٩ً ثٽٖهىه وَْڂـ دئ٩جهر  .ًوثَضهج ٽپىٵجة٨/ ځڂغپضهج دضٶوَڀ ًوثَضه / َْڂـ ٽپ٢جٽخ وځڂغپه 

َذپ٬ ځؾپِ صٌوٌ  .ثّٖضؾىثح أعچجء ٩ڂپُز ثٽ٢ٌه ثٽچهجةٍ ٹڂج ٵو صض٢پخ ث٩ضذجًثس ثٔؽٌثء ثٽىثؽخ
دٶٌثًڇ م٢ُج ٱٍ ٭ٞىڃ ٩ٌٖر أَجٿ ځوًُّز ٖڅضهجء ؽپْز  أځٌهج/ خ ووٽٍُ أځٌڇ ٽپضٌدُز وثٽض٪پُڀ ثٽ٢جٽ

 .ثّٖضڂج٧

 
صقجٻ إٽً ځٌٕو ثٽڂوًّز ٽٕفجٽز إٽً وٹجٽز / إىث ١ٌه ځؾپِ صٌوٌ ٽپضٌدُز وثٽض٪پُڀ ١جٽذج، َقجٻ  

  .ځچجّذز ٽڂََو ځڄ ثٽضىؽُه وثًٕٔجه أو ثٽڂْج٩ور ٱٍ ثٽقٚىٻ ٩پً ٩ڂټ أو ځىثٙپز ثٽض٪پُڀ

 
ٽٶجڅىڃ ځوثًُ ځُُٖٮجڃ ثٽڂچٶـ، ٱٍ ٥ټ ٥ٌوٯ ځ٪ُچز، َؾىٍ  380.1311ٹڂج هى ځذُڄ ٱٍ ثٽڂجهر    

 .صٶوَڀ ثٽضڂجّجس ث٩ٔجهر إٽً ثٽى٨ٝ ثٽْجدٴ ٽڂؾپِ صٌوٌ ٽپضٌدُز وثٽض٪پُڀ ٽپچ٦ٌ ٱُهج
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 ٩ٌٖ ثٽغجڅٍ ثٽٲٚټ
   
 

 وثٽض٦پڀ ثّٖضتچجٯ إؽٌثءثس
 

 رأد٠جٟ إلعشاء االسزئٕبف إعشاءاد

 
وهيث  .ٹغٌُ ځڄ ثٽچجُ ثٽڂضٞجَٶُڄ إ٩جهر ثٽچ٦ٌ ٱٍ ثٽٶٌثً ثٽيٌ َٖ٪ٌوڃ أڅه ٵو أٌٝهڀ ٥پڂج٢َپخ  

هى ٭ٌٛ هيث ثٽٶْڀ ٽضٶوَڀ إؽٌثء ثّٖضتچجٯ ٽٞڂجڃ ځ٪جځپز ٩جهٽز ٱٍ فجٖس ثٽضىٵُٰ وثٔؽٌثء 
 .ثٽضؤهَذٍ

 
ّچز، وٱٍ  18ٽخ َؾخ ٩پً وٽٍ أځٌ ثٽ٢جٽخ ثٽڂ٪چٍ ثٽٶُجٿ دؾڂ٨ُ ثٽ٢٪ىڃ ثٽضؤهَذُز، ځج ٽڀ َذپ٬ ثٽ٢ج 

 .هيڇ ثٽقجٽز َؾىٍ ٽپ٢جٽخ ثٽٶُجٿ دجّٖضتچجٯ

 
َؾىٍ ٽڂوٌَ ثٽڂوًّز صىٵُٰ أو ١ٌه ثٽ٢جٽخ ځڄ ثٽڂوًّز دٖٺټ ځؤٵش ْ٭ٌثٛ ثٽضقٶُٴ ٱٍ   

ثٽ٢ٌه ثٽڂؤٵش ٍٖځج ٽڂچ٨ ص٪٢ټ ثٽذٌڅجځؼ / فجهعز ٵذټ ٱٌٛ أٌ صؤهَخ، فُظ َ٪ضذٌ هيث ثٽضىٵُٰ 
ځٖجٹټ ٱٍ ثٽضقٶُٴ وفټ ځىثٵٰ ثٽچَث٧ وفڂجَز ٙقز وّٗځز  ثٽض٪پُڂٍ وصؾچخ أٌ صوثمټ ځقضڂټ أو

١ٌه / دووڃ ثٽڂٗدْجس ٭ٌُ ثٽ٪جهَز، ٽڄ َضڀ صىٵُٰ . ثٽ٢جٽخ أو ثٽ٢ٗح ثِمٌَڄ أو أٌ ّذخ ځٶچ٨ آمٌ
وٖ َٖٺټ هيث  .ثٽ٢جٽخ ځج ٽڀ َٖضذه دٖٺټ ځٶذىٻ ٱٍ صىًٟ ثٽ٢جٽخ ٱٍ ثٽقجهط ثٽضؤهَذٍ ٵُو ثٽضقٶُٴ

ذج، دجٽٌ٭ڀ ځڄ أڃ ثٽقجهط ثٽيٌ صْذخ ٱٍ فووط ثٽضقٶُٴ ٵو َؤهٌ ٱٍ څهجَز ثٽضىٵُٰ أو ثٽ٢ٌه صؤهَ
 .ثٽڂ٢جٯ إٽً صؤهَخ

  
ٽُِ ثٽڂٶٚىه ځڄ هيث ثٽٶْڀ ثٽقو ځڄ أو ځچ٨ ثٽىٙىٻ ثٽٌّڂُز أو ٭ٌُ ثٽٌّڂُز ٽڂْؤوٽٍ ثٽڂوًّز،  

 .ّىثء ځڄ مٗٻ ثٽٌّجةټ أو ثٖصٚجٻ ثٽٖنٍٚ

 

 

 االسزئٕبف إعشاءاد
 ألً أٚ أ٠بَ 10 ٌّذح أد٠جٟاٌز اإلعشاء / اٌزٛل١ف

 
ٵو َذوأ ثّضتچجٯ ٵٌثً ٽٲٌٛ صىٵُٰ أو إؽٌثء صؤهَذٍ ٩ڄ ١ٌَٴ ثٖصٚجٻ دجٽڂْؤوٻ ثٽڂچجّخ، ٩پً  

وَؾخ أڃ َٶىٿ دهيث ثٖصٚجٻ وٽٍ أځٌ ثٽ٢جٽخ ثٽڂ٪چٍ ٱٍ ٭ٞىڃ أًد٨  .ثٽچقى ثٽڂذُڄ ٱٍ هيث ثٽٲٚټ
 .وَوثو٩ٌَٖڄ ّج٩ز ٽپٶٌثً ثٽڂيٹىً، ځج ٽڀ َڂچـ ځوٌَ ثٽڂوًّز صڂ

 
َْڂـ هيث ثٔؽٌثء دڂ٪جٽؾز ثّٖضتچجٯ ٱٍ م٢ىر وثفور، وهٍ ثٽڂْضىي ثٽضجٽٍ ٽپْپ٢ز ثٔهثًَز  
 (.أٌ، إىث ثصني ځْج٩و ځوٌَ ثٽڂوًّز إؽٌثء أوٽٍ، ثٽڂْضىي ثٽضجٽٍ ٽپْپ٢ز هى ځوٌَ ثٽڂوًّز)

 
 .وٵٌثً ثٽڂْضىي ثٽضجٽٍ ٽپْپ٢ز ثٔهثًَز څهجةٍ 
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 ٩ٌٖ ثٽغجڅٍ ثٽٲٚټ

 والتظلم ضتچجٯثّٖ إؽٌثءثس 

 
 االسزئٕبف إعشاءاد

 أ٠بَ 10 ٠زغبٚص اٌزٞ اٌزأد٠جٟ اإلعشاء / اٌزٛل١ف
 

 (اٌّسزٜٛ اٌضبٔٛٞ فمط)ِشاعؼخ ِذ٠ش اٌّجٕٝ  :اٌخطٛح األٌٚٝ
 
إىث دجهً ځوٌَ  .صْضنوٿ هيڇ ثٽن٢ىر ٱٶ٠ ٱٍ فجٽز ځذجهًر ځْج٩و ځوٌَ ثٽڂوًّز دجٖصهجٿ ثْٙپٍ 

 .إٽً ثٽن٢ىر ثٽغجڅُز ثًؽ٨ثٽڂوًّز دجٽضهڂز ثْٙپُز، 

 
ٵو َذوأ ٩ڄ ١ٌَٴ ثٖصٚجٻ  -ثّضتچجٯ ٵٌثً ځْج٩و ځوٌَ ثٽڂوًّز ٽٲٌٛ صىٵُٰ أو إؽٌثء صؤهَذٍ  

 .دڂوٌَ ثٽڂوًّز ٱٍ ٭ٞىڃ َىځُڄ ځوًُُّڄ ٽٶٌثً ځْج٩و ځوٌَ ثٽڂوًّز

 
 .َؾضڂ٨ ځوٌَ ثٽڂوًّز ځ٨ ث١ٌْثٯ ثٽڂ٪چُز ٱٍ ٭ٞىڃ عٗعز أَجٿ ځوًُّز وَچ٦ٌوڃ ٱٍ ثٽٶُٞز 

/ أځٌهج دٶٌثًڇ / ٭ٞىڃ عٗعز أَجٿ ځوًُّز ٽٗؽضڂج٧، َن٢ٌ ځوٌَ ثٽڂوًّز ثٽ٢جٽخ ووٽٍُ أځٌڇ  ٱٍ
و٩چو ثٽ٢پخ، َضڀ صىؽُه ًّجٽز إڅيثً إٽً أوٽُجء  .ٵٌثًهج وصٶوَڀ ثٽڂٖىًر ٽهڀ دقٶىٵهڀ ٱٍ ثّٖضتچجٯ

 .ثْځىً دجٽضهڀ وثٽٶٌثًثس وثٽن٢ىر ثٽضجٽُز ٱٍ ٩ڂپُز ثّٖضتچجٯ

 
 ِشالت اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ أٚ ٔبئت ِشاعؼخ ِسبػذ ِشالت اٌزؼ١ٍُ ٌٍزؼ١ٍُ :اٌخطٛح اٌضب١ٔخ

 
ٵو َذوأ ثّضتچجٯ ٵٌثً ځوٌَ ثٽڂوًّز ٽٲٌٛ صىٵُٰ أو إؽٌثء صؤهَذٍ ځڄ مٗٻ ثٖصٚجٻ دجٽڂوٌَ ٱٍ  

 .٭ٞىڃ أًد٨ و٩ٌَٖڄ ٽٶٌثً ثٽڂوٌَ، ځج ٽڀ َڂچـ ثٽڂوٌَ صڂوَوث

 
ٱٍ فجٖس )ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپض٪پُڀ ثٖدضوثةٍ وَضڀ صىؽُه هيث ثّٖضتچجٯ ٩پً ثٽٲىً إٽً  

، وثٽيَڄ َپضٶىڃ (ٱٍ فجٖس ثٽڂوثًُ ثٽڂضى٢ّز وثٽغجڅىَز)ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ  أو إٽً څجةخ( ثٽڂوًّز ثٖدضوثةُز
وٱٍ ٭ٞىڃ عٗعز أَجٿ ځوًُّز ٽيٽٸ . دج١ٌْثٯ ثٽڂ٪چُز ٱٍ ٭ٞىڃ عٗعز أَجٿ ځوًُّز ٽپچ٦ٌ ٱٍ ثٽٶُٞز

ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ إم٢جًث م٢ٍ ٽپ٢جٽخ  ج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپض٪پُڀ ثٖدضوثةٍ أو وٹُټثٖؽضڂج٧، ٌَّټ ځْ
ٵٌثًهج ٔٵٌثً أو څٶٜ أو ص٪وَټ ٵٌثً ځوٌَ ثٽڂوًّز وصٶوَڀ ثٽڂٖىًر دقٶهڀ / أځٌهج دٶٌثًڇ / وٽٍُ أځٌڇ 

 .ٱٍ ثّضتچجٯ ٵٌثً ّپذٍ

 
 (فمط خاثزذائ١اسزئٕبفبد )ِشاعؼخ ِشالت اٌزؼ١ٍُ : اٌخطٛح اٌضبٌضخ

 

ٵو َذوأ ثّضتچجٯ ٵٌثً ٱٍ ثٽن٢ىر ثٽغجڅُز ځڄ مٗٻ ثٖصٚجٻ دجٽٖن٘ ثْمٌُ ثٽيٌ څ٦ٌ ثّٖضتچجٯ  
إىث څ٦ٌ ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپض٪پُڀ ثٖدضوثةٍ هيڇ  .ٱٍ ٭ٞىڃ َىځُڄ ځوًُُّڄ ٽٶٌثً ىٽٸ ثٽٖن٘

ثٽٶٌثً ثْوٽٍ  وثّٖضتچجٯ د٪و .ثٽن٢ىر، إىڃ َٺىڃ ځڄ ثٽڂچجّخ ثّٖضتچجٯ إٽً څجةخ ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ
 .څهجةٍ

 
َٶوٿ ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپض٪پُڀ ثٖدضوثةٍ ثٽڂٖىًر ٽچجةخ ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ أڅه صڀ صپٴ ١پذج  

وَضڀ صىؽُه ثّٖضتچجٯ ٱىًث إٽً څجةخ ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ثٽيٌ َؾضڂ٨ ځ٨ ث١ٌْثٯ ثٽڂ٪چُز ٱٍ  .ٽّٗضتچجٯ
ىڃ عٗعز أَجٿ ځوًُّز ٽٗؽضڂج٧، ٌَّټ وٱٍ ٭ٞ .٭ٞىڃ عٗعز أَجٿ ځوًُّز وَ٪ُو ثٽچ٦ٌ ٱٍ ثٽٶُٞز

 .أځٌهج ٔٵٌثً أو څٶٜ أو ص٪وَټ ثٽٶٌثً ثٽْجدٴ/ ووٽٍُ أځٌڇ  څجةخ ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ إم٢جًث م٢ُج ٽپ٢جٽخ
 .ٵٌثً څجةخ ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ څهجةٍ
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 ٩ٌٖ ثٽغجڅٍ ثٽٲٚټ
  وثٽض٦پڀ ثّٖضتچجٯ إؽٌثءثس

 
 :صپن٘ ثٽڂن٢٢جس ثٽضجٽُز إؽٌثء ثّٖضتچجٯ

 

 

 االثزذائٟ ٜاٌّسزٛ

 :اٌخطٛح األٌٚٝ 
- ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ االسزئٕبف إٌٝ إىث دوأڇ 

 ثٽض٪پُڀ ثٖدضوثةٍ   ځوٌَ ثٽڂذچً 

 
 :اٌخطٛح اٌضب١ٔخ 
- څجةخ ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ االسزئٕبف إٌٝ إىث دوأڇ 

 -ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ 
 ثٽض٪پُڀ ثٖدضوثةٍ 
 
 :اٌخطٛح اٌضبٌضخ 

 څجةخ ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ 
 س ٔٙبئٟ٘زا اٌمشا

 

 

 

 اٌضبٔٛٞ اٌّسزٜٛ

 

 :أ٠بَ أٚ ألً 10 اإلعشاء اٌزأد٠جٟ ٌّذح/ اٌزٛل١ف 
 
 ځوٌَ ثٽڂذچً االسزئٕبف إٌٝ  إىث دوأڇ 

    ځْج٩و ځوٌَ ثٽڂوًّز 
 ٘زا اٌمشاس ٔٙبئٟ

 
 څجةخ ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ  االسزئٕبف إٌٝ  إىث دوأڇ 

    ځوٌَ ثٽڂذچً 

 
 ٘زا اٌمشاس ٔٙبئٟ
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 ٩ٌٖ ثٽغجڅٍ ثٽٲٚټ

 والتظلم ثّٖضتچجٯ ٌثءثسإؽ 

 
 

 اٌضبٔٛٞ اٌّسزٜٛ

 

 :أ٠بَ 10اإلعشاء اٌزأد٠جٟ اٌزٞ ٠زغبٚص / اٌزٛل١ف 
 

 :اٌخطٛح األٌٚٝ 
 ځوٌَ ثٽڂذچً االسزئٕبف إٌٝ إىث دوأڇ 

 ځْج٩و ځوٌَ ثٽڂوًّز 

 
 څجةخ ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ االسزئٕبف إٌٝ إىث دوأڇ 

 ځوٌَ ثٽض٪پُڀ 
 
 :اٌخطٛح اٌضب١ٔخ 
 ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٕبف إٌٝاالسزئ إىث دوأڇ 

 څجةخ ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ 
 
 :اٌخطٛح اٌضبٌضخ 

 ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ 
 ٘زا اٌمشاس ٔٙبئٟ

 

 

 

 اٌزظٍُ إعشاء
 
ثٽض٦پڀ هى ثصهجٿ ځڄ ١جٽخ دىؽىه ځنجٽٲز أو صقٌَٰ ٽڂ٪چً أو ص٢ذُٴ ؽجةٌ ٽُْجّز ثٽڂوًّز  

دٖٺټ ٭ٌُ ٩جهٻ أو فٌٿ ځڄ  ضهصڂش ځ٪جځپأڅهج ٵو / ثٽڂٶًٌر أو ٖةقضهج أو إىث ٹجڃ ثٽ٢جٽخ َٖ٪ٌ أڅه 
وٌَه ثٔؽٌثء ٽڂ٪جٽؾز ثّضتچجٱجس ثٽٶٞجَج ثٽضؤهَذُز ٱٍ  .إؽٌثء وثؽخ، دڂج ٱٍ ىٽٸ ثٽڂْجةټ ثٽضؤهَذُز

 .54ثٽٚٲقز 

 

 إعشاء اٌزظٍُ غ١ش اٌشسّٟ
 
َٖؾ٨ ثٽ٢جٽخ ٽڂچجٵٖز ثٽٶپٴ دٚىًر ٭ٌُ ًّڂُز ځ٨ ثٽڂى٥ٰ ثٽڂ٪چٍ ٵذټ ًٱ٨ څڂىىػ ثٽ٢جٽخ  

ٱٍ ځقجوٽز فټ ثٽض٦پڀ  (ثٽڂوًّز ثٽغجڅىَز ٱٶ٠)وَڂٺڄ أڃ َْج٩و ځقٶٴ ثٽض٦پڂجس  .ڀثٽض٦پ/ ٽّٗضتچجٯ 
. ثٽهُتز ٩ٞى٢َٚقذهج ٽضٖجوً ځ٨ / دٚىًر ٭ٌُ ًّڂُز، وإىث ٹجڃ ثٽ٢جٽخ ٌَ٭خ، ّىٯ ٢َٚقذه 

 .وصٶ٨ ثٽڂْؤوٽُز ٩پً ٩جصٴ ثٽ٢جٽخ ٽپذوء ٱٍ ثٖصٚجٻ دڂقٶٴ ثٽض٦پڂجس

 
إىث ٽڀ َچؾـ هيث ثٽڂومټ ٭ٌُ ثٽٌّڂٍ أو  .پض٦پڂجس دهيڇ ثٽ٢ٌَٶزثْځټ أڃ َضڀ فټ ثٽٮجٽذُز ثٽ٪٦ڂً ٽ 

 .ٽڀ َٗءٿ هيڇ ثٽقجٽز، َڂٺڄ ٽپ٢جٽخ ثٽذوء ٱٍ إؽٌثء ثٽض٦پڀ ثٽٌّڂٍ ثٽضجٽٍ
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 ٩ٌٖ ثٽغجڅٍ ثٽٲٚټ
  وثٽض٦پڀ ثّٖضتچجٯ إؽٌثءثس

 

 إعشاء اٌزظٍُ اٌشسّٟ
 
إهثًر ثٽڂوًّز، وَڂٓ ؽڂ٨ُ َؾخ ٩پً ثٽ٢جٽخ ثٽقٚىٻ ٩پً څڂىىػ ثٽ٢جٽخ ٽپض٦پڀ ثٽڂ٪ُجًٌ ځڄ  

 .ثٽڂ٪پىځجس ثٽڂ٢پىدز ٱٍ ثّٖضڂجًر وَٶوځهج إٽً ځوٌَ ثٽڂوًّز ٱٍ ٭ٞىڃ َىځُڄ ځوًُُّڄ ٽپقجهط

 
، َو٩ى ثٽڂوٌَ ٽ٪ٶو ثؽضڂج٧ ٽپ٢جٽخ و٩ٞى ثٽهُتز ثَٔوث٧ٱٍ ٭ٞىڃ عٗعز أَجٿ ځوًُّز ځڄ صجًَل  

أځٌهج أو ځقٶٴ / ٽ٢جٽخ وٽٍُ أځٌڇ وَؾىٍ أڃ ٌَثٱٴ ث .ځڄ أؽټ فټ هيڇ ثٽڂْؤٽز دؤ٧ٌّ وٵش ځڂٺڄ
أځٌهج وٽ٪ٞى ثٽهُتز / ٵٌثًهج ٽپ٢جٽخ ووٽٍُ أځٌڇ /وَذپ٬ ثٽڂوٌَ ٹضجدُج ٵٌثًڇ .ثٽض٦پڂجس ٱٍ هيث ثٖؽضڂج٧

 .دٖؤڃ څڂىىػ ثٽ٢جٽخ ٽپض٦پڀ ٱٍ ٭ٞىڃ عٗعز أَجٿ ځوًُّز ٽٗؽضڂج٧

 
ٱٍ )ڀ ٽپض٪پُڀ ثٖدضوثةٍ َؾىٍ ٽپ٢جٽخ ثّضتچجٯ ٵٌثً ّپذٍ ٽض٦پڀ ًّڂٍ إٽً ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُ 

ٱٍ فجٖس ثٽڂوثًُ ثٽڂضى٢ّز )أو إٽً ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپض٪پُڀ ثٽغجڅىٌ ( فجٖس ثٽڂوًّز ثٖدضوثةُز
٩ڄ ١ٌَٴ ځټء ثّضڂجًر ثٽ٢جٽخ ٽپض٦پڀ وإ٩جهصهج إٽً ځوٌَ ثٽڂوًّز ٱٍ ٭ٞىڃ َىځُڄ ( وثٽغجڅىَز

 .ڀ ثٽڂچجّخ أڅه صڀ صپٴ ١پخ ٽّٗضتچجٯوَذپ٬ ثٽڂوٌَ ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُ .هًثُُّڄ ٽٌه ثٽڂوٌَ

 
َؾضڂ٨ ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپض٪پُڀ ثٖدضوثةٍ أو ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپض٪پُڀ ثٽغجڅىٌ ځ٨ ثٽ٢جٽخ  

وَؾىٍ  .و٩ٞى ثٽهُتز وځوٌَ ثٽڂوًّز ٱٍ ٭ٞىڃ مڂْز أَجٿ ځوًُّز ٽپ٢پخ ځڄ أؽټ فټ هيڇ ثٽڂْؤٽز
 .ٶٴ ثٽض٦پڂجس ٱٍ هيث ثٖؽضڂج٧أځٌهج أو ځق/ أڃ ٌَثٱٴ ثٽ٢جٽخ وٽٍُ أځٌڇ 

 

ٵٌثًهج / َذپ٬ ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپض٪پُڀ ثٖدضوثةٍ أو ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپض٪پُڀ ثٽغجڅىٌ دٶٌثًڇ  
 .ثٽڂٖجًٹُڄ دٖؤڃ څڂىىػ ثٽ٢جٽخ ٽپض٦پڀ ٱٍ ٭ٞىڃ عٗعز أَجٿ ځوًُّز ٽٗؽضڂج٧ ٽؾڂ٨ُ

 
٪پُڀ ثٖدضوثةٍ إٽً ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپض٪پُڀ َؾىٍ ٽپ٢جٽخ ثّضتچجٯ ٵٌثً ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپض 

ثٽغجڅىٌ ٩ڄ ١ٌَٴ ځټء ثّضڂجًر ثٽ٢جٽخ ٽپض٦پڀ وإ٩جهصه إٽً ځوٌَ ثٽڂوًّز ٱٍ ٭ٞىڃ عٗعز أَجٿ ځوًُّز 
وَذپ٬ ثٽڂوٌَ ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپض٪پُڀ ثٽغجڅىٌ أڅه صڀ صپٴ . ٽٶٌثً ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپض٪پُڀ ثٖدضوثةٍ

 .جٯ١پخ ٽّٗضتچ

 
ځ٨ ثٽ٢جٽخ و٩ٞى ثٽهُتز وثٽڂوٌَ وځْج٩و ځٌثٵخ  َؾضڂ٨ ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپض٪پُڀ ثٽغجڅىٌ 

وَؾىٍ أڃ  .ثٽض٪پُڀ ٽپض٪پُڀ ثٖدضوثةٍ ٱٍ ٭ٞىڃ مڂْز أَجٿ ځوًُّز ٽپ٢پخ ٱٍ ځقجوٽز ٽقټ هيڇ ثٽڂْؤٽز
ْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ وَذپ٬ ځ .أځٌهج أو ځقٶٴ ثٽض٦پڂجس ٱٍ هيث ثٖؽضڂج٧/ ٌَثٱٴ ثٽ٢جٽخ وٽٍُ أځٌڇ 

 .ٵٌثًهج ٽؾڂ٨ُ ث١ٌْثٯ ثٽڂ٪چُز/ ٽپض٪پُڀ ثٽغجڅىٌ دٶٌثًڇ 

 
 .٠ىْٛ لشاس ِسبػذ ِشالت اٌزؼ١ٍُ ٌٍزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ ٔٙبئ١ب ٍِٚضِب ٌغ١ّغ األطشاف 
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 ٩ٌٖ ثٽغجڅٍ ثٽٲٚټ

 والتظلم ثّٖضتچجٯ إؽٌثءثس 

 
 ثٽض٦پڀ/ ص٪پُٶجس إٝجٱُز ٱُڂج َض٪پٴ دئؽٌثءثس ثّٖضتچجٯ 

 
٢ٌَه ثٽ٢جٽخ ځڄ ثٽڂوًّز وٱٶج ٽٕؽٌثءثس ثٽڂوًُّز ثٽ٪جهَز أعچجء ثّٖضتچجٯ ٩چوځج، ٱٍ ًأٌ  ٵو 

 .ځوٌَ ثٽڂوًّز، َ٪ضذٌ وؽىه ثٽ٢جٽخ ٱٍ ثٽڂوًّز م٢ٌث أو ځنٗ دجٽچ٦جٿ

 
إىث ٽڀ َضىثٱٌ ځوٌَ ثٽڂوًّز أو ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپض٪پُڀ ثٖدضوثةٍ أو ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ  

 .څىٌ، َؾىٍ ٽپڂڂغپُڄ ثٽڂ٪ُچُڄ ثٽضٌٚٯ څُجدز ٩چهڀ أعچجء إؽٌثء ثٽض٦پڀٽپض٪پُڀ ثٽغج

 
َضڀ ځ٪جٽؾز ؽڂ٨ُ ثٽْؾٗس وثٽضٶجًٌَ وثٔؽٌثءثس ثٽڂضنير دٚىًر ٌَّز ٽقڂجَز فٶىٳ ؽڂ٨ُ  

 .CF-60أو ثّٖضتچجٯ ٱٍ ځپٰ ّؾټ ثٽ٢جٽخ ثٽضٌثٹڂٍ / وٽڄ َضڀ فٲ٤ ّؾټ ثٽض٦پڀ و  .ث١ٌْثٯ

 
ٶو ثؽضڂج٧ أو إٙوثً ٵٌثً َْڂـ دجّٖضتچجٯ ثٽضپٶجةٍ إٽً ثٽڂْضىي إڃ إمٲجٳ أٌ ځْؤوٻ ٱٍ ٩ 

 .ثٽضجٽٍ

 
 .ثّٖضتچجٯ، َؾىٍ صڂوَو ثٽڂهټ ثٽَځچُز ځڄ مٗٻ ثصٲجٳ ځضذجهٻ/ ٱٍ أٌ ځٌفپز ٽپض٦پڀ  
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 ځٌْه
   
 

هى ثصٲجٳ م٢ٍ ځ٨ ١جٽخ وأوٽُجء أځىً ثٽ٢جٽخ وځوٌَ ثٽڂوًّز وثٽيٌ َچ٘ صقوَوث ٩پً   اٌؼمذ اٌسٍٛوٟ
  .ٌوٟ ثٽضٍ َؾخ ثٽىٱجء دهج ځڄ أؽټ صٚقُـ ځٖٺپز ّپىٹُزثٽٖ

 

هى ثٽقٌٿ ثٽيٌ َذٶً ٱُه ثٽ٢ٗح ٱٍ ځىٵ٨ ثٽڂوًّز أعچجء ثٽُىٿ ثٽوًثٍّ، ځج ٽڀ َضڀ ځچـ إىڃ   ؽشَ ِغٍك
 .ځ٪ضڂو ٽپٌفُټ

 

 .هى فٌځجڃ إىڃ ٵُجهر ثٽُْجًر إٽً ثٽڂوًّز ٽضىٵُش ځقوه  ؽشِبْ اِز١بصاد اٌم١بدح
 

 .١جٽخ ٱٍ ځچ٢ٶز صن٨ٞ ٌٕٔثٯهى و٨ٝ   اٌزٛل١ف
 

هٍ ٱضٌر ځڄ ثٽىٵش َُى٨ٝ ٱُهج ثٽ٢جٽخ صقش ثٽڂٌثٵذز دْذخ ځٖجٹټ ّپىٹُز   فزشح االخزجبس اٌزأد٠جٟ
وٱضٌر ثٖمضذجً ثٽضؤهَذٍ هٍ إؽٌثء صؤهَذٍ ځٶذىٻ دڂىؽذهج ٵو ٖ َٖجًٷ ثٽ٢جٽخ ٱٍ ثْڅ٢ٖز   .ځجُٝز

 .ٌ ؽڂهىً أو َڂغټ أٌ ځچ٢ٶز ثٽڂوثًُ دؤٌ ٙٲزأو ٵو ٖ َؤهٌ أځجٿ أ ثٽنجًؽز ٩ڄ ثٽڂچهؼ ثٽوًثٍّ
 

هى ثّضذ٪جه ثٽ٢جٽخ ځڄ ثٽڂوًّز دٖٺټ هثةڀ أو ثٽيٌ َض٢پخ ثصنجى إؽٌثء ځڄ ؽجڅخ ځؾپِ   اٌطشد إٌٙبئٟ
 .ثٽض٪پُڀ ځڄ أؽټ إ٩جهر ثٽٶُو

 
وٵو  .هى ٱٌٛ دٌڅجځؼ ٩پً ثٽ٢جٽخ ځٚڂڀ ٽضپذُز ثفضُجؽجس ثٽ٢جٽخ ثٽنجٙز اٌزٛل١ف داخً اٌّذسسخ 

 .هيث ثٽٲٌٛ ځوًّز ثٽ٢جٽخ ثْٙپُز أو ٱٍ ځىٵ٨ آمٌَٶ٨ 

 
هى ٱٌه َْج٩و ثٽ٢ٗح ٱٍ ثٽضڂْٸ دقٶىٵهڀ ثٽڂچٚىٗ ٩پُهج ٱٍ هيث ثٽٺضُخ، وٖ   ِؾمك اٌزظٍّبد

 .َٖڂټ ثٽڂْجةټ ثٽضؤهَذُز

 
 .هى ثٖصٚجٻ دىٽٍ ثْځٌ ٩ڄ ١ٌَٴ ثٽهجصٰ أو ثٽٌّجٽز أو ثٖؽضڂج٧  إخطبس ٌٟٚ األِش

 
هٍ صىُٙز أڃ َپضڂِ ثٽ٢جٽخ ثٽڂْج٩ور ځڄ وٹجٽز موځز   اٌخذِخ االعزّبػ١خ اإلؽبٌخ إٌٝ ٚوبالد

 .ثؽضڂج٩ُز ٩جځز أو مجٙز

 
 .هى ًٱ٨ صهڂز ٽ٪ڂټ ٭ٌُ ځٌٖو٧ ځ٩َىٿ إٽً ثٽڂقجٹڀ ىثس ثٖمضٚجٗ  اإلؽبٌخ إٌٝ اٌّؾبوُ
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 ځٌْه 

 
ً څقى م٢ٌ ّپىٹهج ځنټ دجٽچ٦جٿ ٩پ/ هى ١ٌه ١جٽخ ځڄ ثٽٰٚ ٩چوځج َٺىڃ ّپىٹه   اٌطشد ِٓ اٌػف

 .وٵٌثً ٭ٌُ ًّڂٍ و٭ٌُ ٩ڂپٍ

 
هى إم٢جً م٢ٍ ٽپىٿ ٩پً ّپىٷ ٭ٌُ ځٶذىٻ، وثٽيٌ ٵو َٖڂټ أَٞج إٍثٽز أو صٶُُو ثٖځضُجٍثس   اٌزٛث١خ

 .ثٽڂوًُّز

 
 .هى هٱ٨ عڂڄ أو صٌځُڀ ځڂضپٺجس أو ځىثه ٵو ص٪ٌٝش ٽپضپٰ أو ثٽُٞج٧ أو ثٽٌْٵز اٌزش١ُِ/اٌزؼ٠ٛؽ

 
 . ٍ ٙجهً ٽ٢جٽخ ځڄ ځ٪پڀ وٱٶج ٽٶجڅىڃ ثٽىَٖزهى صىٵُٰ صؤهَذ  SNAPSرٛل١ف 

 
 (.ثٽض٨ٌَٖ)هى ځنجٽٲز ثٽ٢ٗح ثٽضٍ صٖٺټ ځنجٽٲز ٽٶجڅىڃ وَٖز   عشَ ِطّٛي ثبٌمٛا١ٔٓ

 
هى وٵش ځقوه ٩چوځج ٖ َْڂـ ٽپ٢جٽخ دقٞىً ثٽوًوُ أو ٦َټ ٩پً أًٛ ثٽڂوًّز أو   اإل٠مبف

 .َٖجًٷ ٱٍ أو َقٌٞ أٌ څٖجٟ ٖٙٲٍ

 
ځٶ٪وهج ٩چوځج َضٶًٌ دوثَز ثٽوًُ ٩پً / ٙٲهج أو ځٶ٪وڇ / ٿ وؽىه ثٽ٢جٽخ ٱٍ ٙٲه هى ٱ٪ټ ٩و  اٌزأخ١ش

 .ثٽچقى ثٽڂقوه ځڄ ٵذټ ځ٪پڀ ثٽٰٚ

 
هٍ ځهڂز ځىٹپز َؾخ أڃ َضڂهج ثٽ٢جٽخ وَؾىٍ ثّضذوثٽهج دجٽضىٵُٰ ٩پً أّجُ ثٽىٵش   فشؼ اٌؼًّ
 .ثٽڂْجوٌ ٽهج

 
 .وثًُ ځچ٢ٶز صٌوٌ ځٲضىفز ٽنوځز ثٽؾڂهىًهى ثٽُىٿ ثٽيٌ صٺىڃ ٱُه ثٽڂٺجصخ ثٔهثًَز ٽڂ  ٠َٛ ػًّ

 . وَضٞڂڄ َىٿ ثٽ٪ڂټ ثَْجٿ ثٽضٍ ٱُهج ثٽڂوثًُ ٽُْش ځچ٪ٶور، ځغټ ٢٩پز ثٽٌد٨ُ و٢٩پز ثٽُٰٚ
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 س١بسخ ػذَ اٌز١١ّض
 

 :١ٗح وأوٽُجء أځىً وځىث١چى ځوثًُ ځچ٢ٶز صٌوٌ

 
أٌ ٕن٘، ٩پً أّجُ ثٽؾچِ، ځڄ  ٩پً أڅه ٖ َْضذ٪و 1972َچ٘ ثٽ٪چىثڃ ثٽضج٨ّ ٽپض٪وَٗس ثٽض٪پُڂُز ٽ٪جٿ 

ثٽڂٖجًٹز ٱٍ أو َُقٌٿ ٱىثةو أو َض٪ٌٝىڃ ٽپضڂَُُ ٱٍ إ١جً أٌ دٌڅجځؼ ص٪پُڂٍ أو څٖجٟ َضپٶً ځْج٩ور ځجٽُز ٱوًثٽُز 
 .دجّضغچجء ځج ٵو َْڂـ ده ثٽٶجڅىڃ

 
ٱٌه ځ٪جٳ ٩پً أڅه دؤٌ فجٻ ځڄ ثْفىثٻ ٖ َْضذ٪و أٌ  1973ځڄ ٵجڅىڃ إ٩جهر ثٽضؤهُټ ٽ٪جٿ  504وصچ٘ ثٽڂجهر 

ځؤهټ، دْذخ إ٩جٵضه أو إ٩جٵضهج ٱقْخ، ځڄ ثٽڂٖجًٹز ٱٍ أو ٌَقٌٿ ٱىثةو أو َض٪ٌٛ ٽپضڂَُُ ٱٍ إ١جً أٌ دٌڅجځؼ أو 
 .څٖجٟ َضپٶً ځْج٩ور ځجٽُز ٱُوًثٽُز

 
إڃ ُّجّز ځوثًُ ځچ٢ٶز صٌوٌ هٍ ٩وٿ ثٽضڂَُُ ٩پً أّجُ ثٽؾچِ أو ث٩ٔجٵز ٱٍ ثٽٶذىٻ أو ثٽقٚىٻ ٩پً ثٽ٪ٗػ 

وصٌثؽ٨ هوًَج ځوثًُ ځچ٢ٶز صٌوٌ دٌثځؾهج ثٽض٪پُڂُز وثٽضى٥ُٲُز وأڅ٢ٖضهج  .دٌثځؾهج وأڅ٢ٖضهج أو ثٽ٪ڂټ ٱٍ
 .504ٽٞڂجڃ ثٖځضغجٻ ٽپ٪چىثڃ ثٽضج٨ّ وثٽڂجهر 

 
ٽٶو أٵٌس ځچ٢ٶز ځوثًُ ځچ٢ٶز صٌوٌ إؽٌثءثس ٽپض٦پڀ ٽضىٱٌُ ثٽقټ ثٽٲىًٌ وثٽڂچٰٚ ٽٖٺجوي ثٽ٢ٗح أو ثٽڂى٥ٲُڄ 

وإؽٌثءثس ثٽض٦پڀ ځضىٱٌر ٩ڄ ١ٌَٴ أٌ  .٩ىڃ ثٽضڂَُُ ٩پً أّجُ ثٽؾچِ أو ث٩ٔجٵزأو أ٩ٞجء ثٽڂؾضڂ٨ ثٽيَڄ َو
دجٔٝجٱز إٽً ىٽٸ،  .ثٽڂوًؽز أهڅجڇ 504ځٺضخ ثٽڂوًّز أو ٩ڄ ١ٌَٴ ثٖصٚجٻ دڂچْٴ ځْجةټ ثٽ٪چىثڃ ثٽضج٨ّ وثٽڂجهر 

ض٦پڀ ثٽڂچٚىٗ ځچ٢ٶز ثٽڂوثًُ وثٽيٌ هى ؽَء ٽىفور ثٽضٲجوٛ ًٱ٨ ٕٺىي ځڄ مٗٻ إؽٌثءثس ثٽ َٰؾىٍ ٽڂى٥
 .٩پُهج ٱٍ ثصٲجٳ ثٽڂٲجوٝز ثٽؾڂج٩ُز

 
ؽُْڄ وَش، ځْج٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپڂىثًه ثٽذٌَٖز،  /وٱٶج ٽپىثةـ ثٽٲُوًثٽُز، ٩ُچش ځچ٢ٶز ځوثًُ صٌوٌ ثٽُْو

 :وَچذٮٍ صىؽُه أٌ أّتپز أو ثٵضٌثفجس أو ٕٺجوي إٽً .504دى٥ُٲز ځچْٴ ثٽ٪چىثڃ ثٽضج٨ّ وثٽڂجهر 

 
 ؽُْڄ وَش/ ثٽُْو

 ٩و ځٌثٵخ ثٽض٪پُڀ ٽپڂىثًه ثٽذٌَٖزځْج
 504ځچْٴ ثٽ٪چىثڃ ثٽضج٨ّ وثٽڂجهر 
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