
 

 

 

 الئحة املوارد البشرية
ُاث نامت : حهٍغ ِ بالجمهُت.1ماصة ) - الباب ألاٛو  ( الخهٍغ

ت بمداَكت عابٌ    مٓغها الغثِس ي: عابٌ - اإلاداَكت: عابٌ - اإلاىؿٓت: م٘ت اإلا٘غمت - حمهُت البر الخيًر

م الدسجُل: ش الدسجُل: - 161 ْع  هـ19/8/1211 جاٍع

 الىكام: هكام الجمهُاث واإلااؾؿاث ألاهلُت.  

ت والخىمُت الاحخمانُت    الىػاعة: وػاعة اإلاىاعص البشٍغ

ت والخىمُت الاحخمانُت.    الىػٍغ: وػٍغ اإلاىاعص البشٍغ

ٙام نامت.1ماصة )  ( ؤخ

ٙام هظه الالثدت نلى ألاشخاص الظًً ًخه1/1) ً ؤو زبراء ؤو لخىُُظ ( ال حؿغي ؤخ اْضون مو الجمهُت بطُتهم مؿدشاٍع

 ؤنماٛ مو الجمهُت إلاضة مدضوصة ؤو لًغع مدضص ؤو لضوام حؼجي.

( جلغي هظه الالثدت ما ؾبٔ ضضوعه ْبل انخماصها مً ْغاعاث وحهلُماث ما لم جً٘ هظه الٓغاعاث والخهلُماث ْض 1/1) 

ٙا  ولم جً٘ مخهاعغت مو ؤخ
ً
 ملؼما

ً
ا  م هظه الالثدت.ٖىهذ نَغ

ٙام والشغوؽ الىاعصة في هظه الالثدت.3/1)   ( حهخبر هظه الالثدت مخممت لهٓىص الهمل َُما ال ًخهاعع مو ألاخ

 الباب الثاوي: الهُٙل الخىكُمي

 ( الهُٙل الخىكُمي:3ماصة )

 إلايزاهُت الىقا1/3) 
ً
ٙاهاتها وؾبٓا ثِ التي ٌهخمضها مجلـ ( جخىلى بصاعة الجمهُت شًل الىقاثِ في الهُٙل خؿب بم

 وللجمهُت ؤن جخىؾو في هُٙلتها خؿب ما جُخػُه الكغوٍ واإلاخؿلباث.
ً
ا  بصاعتها ؾىٍى

اث الىقاثِ:2ماصة )  ( مؿخٍى

 جم جطيُِ الىقاثِ في الجمهُت نلى الىدى الخالي:

: وقاثِ اإلاؿخسضمين:1/2) 
ً
 ( ؤوال

هين نلحها الُئاث الخالُت نماٛ  –اإلاغاؾلين  –الخغاؽ  –الؿاثٓين  –الُغاشين  خُث ال ٌشترؽ َحها ماهل نلمي َو

 . نماٛ اإلاؿخىصم –الىكاَت 

: بىض ألاحىع:1/2) 
ً
 ( زاهُا

ت بهض جدضًض الخاحت واْتراح الغواجب لها مً ْب ل عثِـ الجمهُت جسػو هظه الىقاثِ لخاحت الهمل الػغوٍع

 مجلـ ؤلاصاعة. وانخماصها مً

ت:( زالثا: الىقاثِ الُىُت وؤلا 3/2)   صاٍع

ت خؿب الخاحت. ؤو مً ًُىغه ًسخظ مجلـ ؤلاصاعة  في الىقاثِ الُىُت وؤلاصاٍع
ً
 بخهُين مً ًغوهه مىاؾبا

: الىقاثِ الُٓاصًت وؤلاشغاُْت:2/2) 
ً
 ( عابها



 

 

 

٘ىن حهُُجهم وجدضًض نٓىصهم وضالخُاتهم  مضًغ وحشمل  الجمهُت وعئؾاء ألاْؿام وهىابهم ومً في خ٘مهم ٍو

 ع مجلـ ؤلاصاعة ؤو مً ًسىله مً لجان خُاٛ هظا ألامغ.ومؿخدٓاتهم بٓغا

ذ:5/2)  : الخهاْض اإلاْا
ً
 ( زامؿا

 ٌُ ٘ىن وهي الىقاثِ التي  ذ مدضص ٍو ه والظي ًىهي َُهى اإلاسٛى بالخهاْض واجهاء الهٓىص عثِـ الجمهُت  هين نلحها لْى

 الهمل اإلاؿلىب الخهُين نلُه. بدؿباإلااهالث  دضًضالهٓض ؤو الهمل اإلاىاؽ به وج

 

 الباب الثالث: الخّٓى والىاحباث

 ( الخّٓى الىقُُُت.5ماصة )

 ( جلتزم الجمهُت بمهاملت مىقُحها بالشٙل الالثٔ وجمخىو نً ٗل ْٛى ؤو َهل ًمـ ٖغامتهم.1/5)

 .مُالصي ( جلتزم الجمهُت بإن جضَو للمىقِ عاجبه جهاًت ٗل شهغ 1/5)

 ت بجمُو خّٓى اإلاىقِ اإلاىطىص نلحها في نٓض الهمل والالثدت.( جلتزم الجمه3/5ُ)

ير مخؿلباث الصخت والؿالمت للمىقُين ؤزىاء الهمل خؿب مهاًير الصخت والؿالمت 2/5) ( الجمهُت مؿاولت نً جَى

 .بدؿب ْضعاتها  اإلاؿلىبت

 ( الىاحباث الىقُُُت:6ماصة ) 

ه هللا وعغىاهه واإلاؿاهمت في نمل الخير لظلٚ ًخهين نلى اإلاىقِ بما ؤن الهمل في الجمهُت هى نمل ؤؾاؾه ابخًاء وح

ـ حهىصه وؤصاء واحباجه بما ًدٓٔ مطالح الجمهُت وؤهضاَها ونلُه بطُت زاضت مغاناة واحباجه آلاجُت بٙل صْت:  جَ٘غ

ٗاَت ألاهكمت ألازغي الطاصعة مً مجلـ ؤلاصاعة.1/6) ٙام هظه الالثدت و  ( مغاناة ؤخ

ٗا1/6)  َت الخهلُماث وألاوامغ الطاصعة مً عئؾاءه مو مغاناة الدؿلؿل ؤلاصاعي ( جىُُظ 

 ( الخهاون مو ػمالثه في الهمل نلى الىحه الظي ًاصي بلى ؾير الهمل بالشٙل اإلاؿلىب.3/6)

 ( اخترام مىانُض الهمل.2/6)

ٙاث الجمهُت وزاضت جلٚ اإلاؿلمت بلُه والتي ٌؿخسضمها 5/6)  في نمله.( اإلاداَكت نلى ؤمىاٛ وممخل

ٗان بإحغ ؤو بضون ؤحغ.6/6)  ( ال ًجىػ الجمو بين الهمل في الجمهُت وؤي نمل آزغ ؾىاًء 

( اإلاداَكت نلى ؤؾغاع الهمل ونلى اإلاهلىماث التي ْض جطل بلُه بد٘م وقُُخه ؤو بًيرها وختى بهض جٕغ الخضمت 7/6)

 )ٌشاع بلى طلٚ في نٓض الهمل(

 وؤن ًخجىب ؤي جطٍغ ًازغ بطىعة ؾلبُت نلحها.( ؤن ًداَل نلى ؾمهت الجمهُت 8/6)

ت في اإلامل٘ت.9/6)  اخترام الهاصاث والخٓالُض الؿاٍع
ً
ت وؤًػا ٙام ألاهكمت الؿاٍع  ( مغاناة جؿبُٔ ؤخ

 ( خؿً جمثُل الجمهُت.11/6)

 ( ألانماٛ اإلادكىعة نلى اإلاىقِ.7ماصة )

 باليشاؽ الظي جماعؾه 1/7) 
ً
 ؤو مغجبؿا

ً
 ممازال

ً
( الاشترإ في ؤي وشاؽ إلاطلخت ؤي حمهُت ؤو ميشإة ؤزغي جماعؽ وشاؾا

 الجمهُت بضون مىآَت مؿبٓت مً الجمهُت(.



 

 

 

 ( شغاء ؤو اؾدئجاع ؤي نٓاع ؤو مىاَو باؾم الجمهُت مما جؿغخه الجهاث الغؾمُت ويير الغؾمُت.1/7) 

 مً اإلااؾؿاث التي لها نالْت نمل بالجمهُت.( الاْتراع 3/7) 

 الجمهُت.زؿُه مً عثِـ ( الجمو بين وقُُخه في الجمهُت وؤي حمهُت ؤزغي بال بمىآَت 2/7) 

 ( حمو ؤمىاٛ بطىعة نشىاثُت ويير هكامُت زاعج ازخطاضه5/7) 

 ( بؾاءة اؾخسضام ضالخُاجه بما ال ًسضم الجمهُت وؤهضاَها.6/7) 

 ضاًا الخاضت مً اإلاؿخُُضًً مً الجمهُت ؤو بؿبب نمله بها.( ْبٛى اله7/7) 

ه الخضمت.8/7)  لو نلحها ولى بهض جٖغ
ّ
 ( بَشاء ؤؾغاع الهمل التي ًؿ

ً إلاغئوؾحهم إلهجاػ ؤي هىم مً الخضماث الصخطُت.9/7)   ( اؾخًالٛ اإلاضًٍغ

 ( الاخخُاف بإوعاّ ومؿدىضاث الهمل زاعج مٓغ الهمل.11/7) 

 ف لىُؿه بإضل ؤو ضىعة ألي وعْت مً ألاوعاّ الخاضت بالهمل.( الاخخُا11/7) 

و ؤو 11/7)  ت مباشغة ؤو يير مباشغة مً زالٛ اإلاشاَع ( الامخىام نً جدُٓٔ ؤي مطلخت شخطُت ؤو ماصًت ؤو مهىٍى

 الخاضت بالجمهُت ؤو باإلاخهاْضًً الظًً ًٓىمىن بخإصًت ؤنماٛ للجمهُت. –بجمُو ؤهىانها  –الهٓىص 

 غابو: اإلاغجباث وألاحىع الباب ال

 ( اإلاغجباث.8ماصة )

 لؿلم الغواجب اإلالخٔ بهظه 1/8) 
ً
( جدضص مغجباث اإلاىقُين نلى ؤؾاؽ اإلاغجبت الىقُُُت والضعحت التي ٌشًلىجها ؾبٓا

مً٘ الاؾخثىاء مً طلٚ في خاالث جٓخػحها مطلخت الهمل وبهض مىآَت مجلـ ؤلاصاعة.  الالثدت ٍو

غ زبرة ( ٌهين اإلاىقِ نل1/8)  جىػ جدضًض اإلاغجب بما ًجاوػ بضاًت اإلاغبىؽ في خالت جَى ى ؤٛو مغبىؽ اإلاغجبت الىقُُُت ٍو

 لضي اإلاىقِ في ؤنماٛ ؾابٓت ؤو ُٖاءة زاضت وبشغؽ ؤال ًجاوػ مغجب الخهُين جهاًت مغبىؽ اإلاغجبت الىقُُُت.

طٍغ في 3/8)  ش مباشغجه الهمل ٍو  مً جاٍع
ً
 جهاًت ٗل شهغ مُالصي.( ٌؿخدٔ اإلاىقِ عاجبه انخباعا

 ( ال ًجىػ خؿم ؤي مبلٌ مً عاجب اإلاىقِ بال في الخاالث الخالُت:2/8) 

ض ما ًدؿم مً اإلاىقِ في هظا الخالت نً  اصة نً خٓه بشغؽ ؤال ًٍؼ % مً عاجبه 11اؾترصاص الؿلِ ؤو ما صَو بلُه ٍػ

 الشهغي.

 ؤْؿاؽ الخإمُىاث الاحخمانُت اإلاؿخدٓت نلى اإلاىقِ الؿهىصي.

 لجضٛو الجؼاءاث اإلالخٔ بهظه الالثدت، ا
ً
و نلى اإلاىقِ بؿبب اإلاسالُاث الخإصًبُت التي ًغج٘بها ؾبٓا لًغاماث التي جْى

 لخ٘م اإلااصة )
ً
 ( مً هكام الهمل والهماٛ.115ووَٓا

ُاث والهالواث والبضالث   الباب الخامـ: التْر

ُاث.9ماصة )  ( التْر

الضعحت في هُـ مغجبخه ًغقى بلى اإلاغجبت التي جلحها بهض مط ي نام نلى مىدت آزغ ( اإلاىقِ الظي ًطل بلى جهاًت 1/9)

ٙاهُت في اإلايزاهُت اإلاالُت وانخماص اإلاغجبت في اإلايزاهُت وطلٚ في خالت خطىله نلى جٓضًغ ممخاػ  غ ؤلام صعحت وطلٚ في خالت جَى

 مجلـ ؤلاصاعة نلى طلٚ. عثِـ وبهض مىآَت



 

 

 

إلاضة ؤٖثر مً  ىقُُخه الخالُتهام وقُُُت في صعحت وقُُُت ؤنلى مً الضعحت الىقُُُت ل( جٙلُِ اإلاىقِ بشًل م1/9)

 نام . 

اصة في حجم اإلاهام واإلاؿا 3/9) ُت الضعحت الىقُُُت للمىطب الىقُُي للمىقِ هدُجت ٍػ ولُاث الخاضت بالىقُُت ( جْغ

ُت عثِـ مجلـ الاصاعة . ؤو اإلاىطب  وؾىىاث الخضمت وجٖؼ

خم جدضًضها بىاؾؿت عثِـ الجمهُت ومىآَت ( ًجب ؤن 2/9)  زالٛ الهام ٍو
ً
اث مدضصة مؿبٓا ُاث في ؤْو حهض التْر

ت، ٖما ًجب ؤن ًخم مغاحهت ألازغ اإلاالي والخىكُمي اإلاترجب  مجلـ ؤلاصاعة بالتزامً مو هخاثج جُُٓم ألاصاء والهالواث الؿىٍى

ُاث اإلآترخت مً ْبل ؤلاصاعاث اإلاهىُت ْبل انخ  ماصها.نلى التْر

ُت.11ماصة )   ( غىابـ الخطٛى نلى التْر

ُت وطلٚ ْبل الُٓام بهملُت  ُت ميسجمت مو مخؿلباث التْر ٗاهذ التْر ًجب الُٓام بمغاحهت صُْٓت لخدضًض ما بطا 

ُت آلاحي: ُت، ومً مخؿلباث التْر  التْر

 ( جىاَغ وقُُت شايغة ؤو حضًضة في الجمهُت.1/11)

ت اإلاهخمضة للجمهُت. ( الىقاثِ الشايغة ًجب ؤن1/11) ت الؿىٍى  ج٘ىن مخىآَت مو زؿت الشاون ؤلاصاٍع

 ( ؤن ًمخلٚ اإلاىقِ اإلااهالث اإلاؿلىبت لشًل الىقُُت.3/11)

ُت.2/11)  ( ؤن ً٘ىن اإلاىقِ ْض خٓٔ هدُجت في جُُٓم ألاصاء حؿخدٔ التْر

 بٓغاع مً مجلـ ؤلاصاعة. ( ال ًغقى اإلاىقِ بلى مغاجب ؤنلى مً اإلاغجبت في آزغ الؿلم الىقُُي بال 5/11)

( ؤي مىقِ ًدطل ؤزىاء زضمخه نلى ماهل نلمي ؤنلى مً آزغ ماهل نلمي نين نلى ؤؾاؾه حؿىي خالخه بما 6/11)

ٙاهُاث والانخماص في اإلايزاهُتًخُٔ مو طلٚ اإلااهل والخبرة التي جلُه وطلٚ في خالت جىَغ الىقُُت الشايغة ؤو ؤلا  بهض  م

 ماصه مً اإلاجلـ .مىآَت عثِـ اإلاجلـ وانخ

ٙام نامت.11ماصة )   ( ؤخ

ُت مالم ً٘مل 1/11)  للتْر
ً
 في وقُُخه الخالُت. زالزت ؤنىام( ال ٌهخبر اإلاىقِ ماهال

ُت ًجب ؤن ًخم 1/11) و به مً اصاعة اإلاىاعص و ( ؤي اؾخثىاء في مخؿلباث التْر  .مً عثِـ مجلـ الاصاعة انخماصه الَغ

 للت3/11)
ً
 َإنلى.( ٌهخبر اإلاىقِ ماهال

ً
ٗان جُُٓم ؤصاءه آلزغ ؾىت نمل حُض حضا ُت بطا   ْر

ت اإلاؿاولُت نً ببالى اإلاىقُين في الجمهُت نً جىاَغ شىايغ وقُُُت وطلٚ 2/11) ( جخىلى بصاعة الشاون ؤلاصاٍع

 لدصجُههم مً صازل الجمهُت نلى الخٓضم لشًل هظه الىقاثِ.

ُت لىقُُت ؤنلى في ؤ5/11) ٗاآلحي:( بطا جىاَغث شغوؽ التْر ُت ج٘ىن   ٖثر مً مىقِ َةن اإلاُاغلت للتْر

 الخاضل نلى جٓضًغ ؤنلى.

بُت ؤو شهاصاث نلمُت.  الخاضل نلى صوعاث جضٍع

ُت.6/11)  ذ نلى ؤجها جْغ ؼ اإلاىقُين بمهماث ومؿاولُاث لىقاثِ ؤنلى بشٙل مْا  ( ال ًخم انخباع جٍُى

ُخه 7/11)  لؿلم الغواجب اإلاهخمض.( ًخم حهضًل عاجب ووغو اإلاىقِ الظي جمذ جْغ
ً
ٓا  َو

ُت.8/11) ش التْر ُخه نلى عاجب ومؼاًا الىقُُت الجضًضة مً جاٍع  ( ٌؿخدٔ اإلاىقِ الظي جمذ جْغ



 

 

 

 ( الهالواث.11ماصة ) 

ؼ اإلاالي للجمهُت.1/11)  ( ًخم مىذ الهالوة مً نضمه في غىء اإلاٖغ

 الؾخدٓاّ الهالوة الضوعٍت متى خطل 1/11)
ً
في جٓضًغه الضوعي نلى صعحت حُض نلى ألاْل بهض ( ً٘ىن اإلاىقِ ماهال

ش خطىله نلى الهالوة الؿابٓت. ش الخداْه بالخضمت ؤو مً جاٍع ٗاملت مً جاٍع  مط ي ؾىت 

 للػىابـ التي جػهها في هظا الشإن.3/11)
ً
ٓا  ( ًجىػ إلصاعة الجمهُت مىذ اإلاىقِ نالوة اؾخثىاثُت َو

 ( البضالث.13ماصة )

 وبدض ؤصوى 5اإلاىخضب صازل اإلامل٘ت بضٛ اهخضاب بيؿبت ( ًطٍغ للمىقِ 1/13)
ً
% مً الغاجب الشهغي ألاؾاس ي ًىمُا

اٛ، وخض ؤنلى )151) ا611ٛ( ٍع  زاعج اإلاىؿٓت . ( ٍع

ٗان مؿخىاه الىقُُي.1/13)  ( ًطٍغ للمىقِ اإلاىخضب جظٖغة ؾُغ بلى الجهت اإلاىخضب بلحها بالضعحت الؿُاخُت مهما 

 خضب بضٛ ؾً٘ بدض ؤنلى زالزت ؤشهغ في الهام مالم ًىَغ له الؿً٘.( ًمىذ اإلاىقِ اإلاى2/13)

خين ٗل ؾخت ؤشهغ ؤو نلى ؤؾاؽ ْؿـ شهغي مو الغاجب.5/13)  ( ًطٍغ بضٛ الؿً٘ نلى صَهخين مدؿاٍو

 ( ًامً للمخهاْض خؿب هظ الهٓض مهه جظاٖغ الؿُغ الجىي آلاجُت:5/13)

 َخمىذ له ( مً مىؾىه ألاضلي بلى اإلامل٘ت في بضاًت 6/13)
ً
 باإلامل٘ت وهٓلذ ُٖالخه مدلُا

ً
ٗان مُٓما مضة الهٓض ؤما بطا 

ش حهُِىهجظاٖغ الؿُغ بلى مىؾىه   بضون ؤزغ عحعي للهٓىص الؿابٓت . بهض مغوع نامين مً جاٍع

 مغة واخضة ٗل نامين ؤزىاء مضة الهٓض ؤو نىضما ًغزظ له بةحاػة ناص7/13)
ً
 وبًابا

ً
ًت ؤو ( مً اإلامل٘ت بلى مىؾىه طهابا

 خؿبما ًىظ نلُه نٓض الهمل مو اإلاىقِ.

ؿخدٔ 8/13) ( مً اإلامل٘ت بلى مىؾىه في جهاًت مضة الهٓض باؾخثىاء مً جىٓل ُٖالخه بلى حهت ؤزغي في جهاًت مضة نٓضه َو

اإلاخهاْض اإلاىطىص في نٓضه نلى ؤهه نٓض متزوج، جظاٖغ الؿُغ الجىي اإلاشاع بلحها في خضوص زالر جظاٖغ )للمخهاْض 

 في خاٛ زبذ ؾ٘جهم في اإلامل٘ت لًير الجيؿُاث اإلآُمت اْاثمت صاثمت . والصه اإلاسجلين في صَتر ؤلاْامت(ػوحخه وؤخض ؤو 

جىػ نىض الػغوعة ؤن ًإطن للمخهاْض بشغاء الخظاٖغ اإلاؿخدٓت له ولم ٌهىلهم 9/13) ٔ ٍو ( ً٘ىن الؿُغ بإْطغ ؾٍغ

 ٙاجب الؿُاخُت.شغنا نلى ؤن جطٍغ ُْمتها بهض زُؼ وؿبت نمىلت اإلا

دضص َحها الُئت والشغوؽ التي -بىاًء نلى اْتراح عثِـ الجمهُت-( ًطضع مجلـ ؤلاصاعة 11/13) الثدت بالبضالث ألازغي ٍو

 ًمىذ بها ٗل بضٛ.

ٙاَئاث   الباب الؿاصؽ: الجؼاءاث واإلا

ٙام نامت.12ماصة )  (: ؤخ

 لجضٛو الطالخُاث  ( اإلاىقُىن اإلاُىغىن في الجمهُت هم الىخُضون الظًً ًد1/12ٔ)
ً
ٓا لهم َغع الهٓىباث َو

 واإلاهام.

(1/12 
ً
ٓا ( في حمُو الخاالث: ٌهؿى اإلاىقِ خٔ الانتراع ؤمام الجهاث الٓػاثُت ؤو الخ٘ىمُت اإلاسخطت وطلٚ َو

 للىكام.



 

 

 

ٙان الهمل ب3/12) ال في خاٛ ( بضون ؤلازالٛ بمػامين الىكام، َةهه ألي ًخم مهاْبت اإلاىقِ نلى مسالُت اعج٘بها زاعج م

 ٗاهذ جلٚ اإلاسالُت طاث نالْت مباشغة بالهمل ؤو بالجمهُت ؤو باإلاىقُين َحها.

مها . ؤشهغ في خالت نضم ج٘غاع اإلاسالُت( ًخم شؿب اإلاسالُت بهض مط ي ؾخت 2/12)  ونضم ججٍغ

الخإصًبُت، وطلٚ بطا ( ًجىػ للمىقِ الظي ضضعث في خٓه نٓىبت جإصًبُت ؤن ًخٓضم بؿلب ٖخابي بةػالت الهٓىبت 5/12)

خم مدى الهٓىبت الخإصًبُت بٓغاع مً  ٙاب ؤي مسالُت ؤزغي، ٍو ش بًٓام الهٓىبت، بشغؽ نضم اعج اهٓػذ ؾىه نلى جاٍع

 عثِـ الجمهُت.

ش زبىث 6/12) ُو الجؼاء نلُه بهض جاٍع ، ؤو جْى
ً
( ال ًجىػ اتهام اإلاىقِ في مسالُت مط ى نلى خضوثها ؤٖثر مً زالزين ًىما

 بإٖثر مً مثل هظه اإلاضة. اإلاسالُت

ىنها والجؼاء 7/12) ش ْو ٔ بملِ زضمخه جضون َُه هىم اإلاسالُت الظي اعج٘بها وجاٍع ( ٌهض لٙل مىقِ سجل حؼاءاث ًَغ

و نلُه.  الظي ْو

 (: الجؼاءاث.15ماصة )

ٙاب اإلاىقِ لُهل مً ألاَهاٛ الىاعصة بجضٛو الجؼاء1/15) ٔ مو ( حهخبر اإلاسالُت حؿخىحب الجؼاء زالٛ اعج اث اإلاَغ

 هظه الالثدت. 

ٗالخالي:1/15) ُهها نلى اإلاىقِ   ( جطىِ الجؼاءاث التي ًجىػ جْى

ؿلب مىه  الخىبُه: وهى جظٖير شُهي ًىحه بلى اإلاىقِ مً ْبل عثِؿه ٌشاع َُه بلى اإلاسالُت التي اعج٘بها اإلاىقِ ٍو

 الخُٓض بالىكام والُٓام بىاحباجه نلى وحه صخُذ.

ٙان حهغغه ؤلاهظاع ال٘خابي: وه ٙابه مسالُت مخػمً لُذ هكغه بلى اإلاسالُت وبلى ؤم ى ٖخاب ًىحه بلى اإلاىقِ في خالت اعج

 لجؼاء ؤشض في خالت اؾخمغاع اإلاسالُت ؤو ج٘غاعها.

ٗامل وؤحغ زمؿت ؤًام نً اإلاسالُت الىاخضة )الُٓغاث  الًغامت: وج٘ىن بدؿم حؼء مً ؤحغ اإلاىقِ ًتراوح بين ؤحغ ًىم 

 ( ضالخُاث مجلـ ؤلاصاعة.2.5.6.7ُاث عثِـ الجمهُت والُٓغاث )( ضالخ1.1.3)

ؼ  ؤلآًاٍ نً الهمل صون ؤحغ: وهى مىو اإلاىقِ مً مماعؾت نمله مضة مً الؼمً صون ؤن ًخٓاض ى نجها ؤحغ ؤو حهٍى

ُغع هظا الجؼاء مً ًىم بلى زمؿت ؤًام.  ٍو

ُت ؤو جإزيرها.  خغمان اإلاىقِ مً التْر

ٙابه مسالُت مً اإلاسالُاث اإلاىطىص نلحها ال الُطل مً الخضمت مو  هخبر بجهاء زضمت اإلاىقِ بؿبب اعج ٙاَإة: َو اإلا

ٙاَإة اإلاؿخدٓت نً مضة زضمخه خؿب هكام الهمل والهماٛ. ٗامل اإلا  جمىو ضٍغ 

 ًىؿبٔ نلُه 
ً
ٙاَإة وطلٚ نىضما ًغج٘ب اإلاىقِ نمال ٙاَإة: هى َسخ نٓض اإلاىقِ صون م الُطل مً الخضمت صون م

 مً هكام الهمل والهماٛ.)…( اإلااصة خ٘م 

 لآلحي:3/15) 
ً
و الجؼاءاث اإلاىطىص نلحها باإلااصة الؿابٓت ؾبٓا  ( جْى

 ( مً ْبل عثِـ الجمهُت.1.1.3الُٓغاث )

 ( مً ْبل مجلـ ؤلاصاعة بهض الهغع اإلآضم بلُه مً عثِـ الجمهُت.2.5.6.7الُٓغاث )



 

 

 

و نلى اإلاىقِ مو   حجم اإلاسالُت اإلاغج٘بت.ًجب ؤن ًدىاؾب الجؼاء اإلاْى

 ال ٌهخض بالجؼاء مالم ًخم انخماصه مً ْبل عثِـ الجمهُت ؤو مجلـ ؤلاصاعة ٗل خؿب ازخطاضه نضا الخىبُه الشُهي.

ٔ في الالثدت.2/15) ٔ للجضٛو اإلاَغ  ( جدضص اإلاسالُاث التي حؿخدٔ الجؼاءاث َو

و نلى اإلاسالُت الىاخضة ؤٖثر مً حؼاء 5/15) واخض، ٖما ال ًجىػ الجمو بين اْخؿام حؼء مً ؤحغ ( ال ًجىػ ؤن ًْى

ٙام اإلااصة )  ألخ
ً
 ( مً هكام الهمل وبين ؤي حؼء آزغ بالخؿم مً ألاحغ بىُـ الشهغ.81اإلاىقِ جؿبُٓا

ُو ؤي حؼاء نلى اإلاىقِ بال بهض بباليه بما وؿب بلُه والخدُٓٔ مهه في طلٚ وؾمام ؤْىاله وصَانه 6/15) ( ال ًجىػ جْى

ٙاهه ٖخابت ؤو في عؾالت هطُت  في مدػغ جم ش اإلادضص إلحغاء الخدُٓٔ وم سؿغ اإلاىقِ بالخاٍع بًضانه في ملُه الخاص، ٍو

ىه اإلاهخمضة في ملِ زضمخه. ض بل٘ترووي بلى نىاٍو  مً هكام الغؾاثل بالجمهُت ؤو بٍغ

لُت اإلايؿىبت للمىقِ ( لغثِـ الجمهُت ؤو مً ًُىغه الخٔ في جٙلُِ مً ٌشاء مً الغئؾاء للخدُٓٔ في اإلاسا7/15)

هض مدغع اإلادػغ مظٖغة بىدُجت الخدُٓٔ  ً طلٚ ٗله في مدػغ ًىصم بملِ اإلاىقِ َو وؾمام ؤْىاله وصَانه وجضٍو

 واْتراح الجؼاء اإلاىاؾب بهض الاؾالم نلى الثدت الجؼاءاث.

ٗان له 8/15) ٙان الهمل بال بطا  نالْت مباشغة بالهمل ؤو ًسل ( ال ًجىػ بًٓام ؤي حؼاء نلى اإلاىقِ ألمغ اعج٘به زاعج م

 باألماهت الىقُُت ؤو بؿبُهت نمل اإلاىقِ ؤو بغئؾاثه.

و نلى اإلاىقِ في اإلااصة )9/15)  و آزاع الجؼاء اإلاْى ( بهض ؾخت ؤشهغ مً بْغاع الجؼاء مً ْبل عثِـ الجمهُت ؤو 1/15( ًَغ

ٙاب مسالُت ممازلت إلاسالُخه   الؿابٓت َةجها حسجل نلُه ٖؿابٓت ؤولى.مجلـ ؤلاصاعة ٗل خؿب ازخطاضه وفي خالت اعج

ُو الهٓىبت ألاشض بين الهٓىباث 11/15)  ٗان الُهل الظي اعج٘به اإلاىقِ ٌشٙل ؤٖثر مً مسالُت َُ٘خُى بخْى ( بطا 

 اإلآغعة نلُه.

 ( إلاجلـ ؤلاصاعة ؤو مً ًُىغه جسُُِ الجؼاء اإلآغع للمسالُت التي جغج٘ب ألٛو مغة.11/15) 

ىنها 11/15)  ش ْو ٔ بملِ زضمخه ًضون َحها هىم اإلاسالُت التي اعج٘بها وجاٍع ( ٌهض لٙل مىقِ صخُُت حؼاءاث جَغ

و نلُه.  والجؼاء الظي ْو

ض 13/15)  ( ًجب ببالى اإلاىقِ ٖخابت وبعؾاٛ البالى بغؾالت هطُت نبر هكام الغؾاثل اإلاهخمض بالجمهُت ؤو بالبًر

و نلُه مً حؼاءاث ومٓضاعها والجؼاء الظي ًخهغع له ؤلال٘ترووي ؤو ٗلحهما بلى نىاو  ٍىه اإلاهخمضة في ملُه الىقُُي بما ْو

 في خالت الخ٘غاع.

ٙاَأث.16ماصة )  ( اإلا

ٙاَأث نلى ؤؾاؽ جٓضًغ مجلـ ؤلاصاعة ليشاؽ اإلاىقِ واحتهاصه ومىاقبخه ومؿخىي بجٓاهه للهمل 1/16)  ( ً٘ىن مىذ اإلا

 همل، وطلٚ بىاء نلى جىضُت مً الغثِـ اإلاباشغ بلى عثِـ الجمهُت.اإلاىىؽ به وبهخاحه وجُاهُه في ال

 (1/16 
ً
 في نمله ؤو وشاؾا

ً
( لغثِـ الجمهُت ؤو مً ًُىغه جىحُه زؿاب ش٘غ ؤو زىاء لٙل مىقِ ؤو نامل ًبظٛ حهضا

ت. ٙاَإة اإلاهىٍى  يير ناصي ٖىىم مً اإلا



 

 

 

ٙاَإة جهاًت الخضمت، جدؿب نلى ؤؾاؽ 3/16)  ؤحغ هطِ شهغ نً ٗل ؾىه مً الؿىىاث الخمـ ( ًضَو للمىقِ م

ٙاَإة وطلٚ خؿب هكام الهمل   لخؿاب اإلا
ً
خسظ ألاحغ ألازير ؤؾاؾا ألاولى وؤحغ شهغ نً ٗل ؾىت مً الؿىىاث الخالُت ٍو

 والهماٛ.

ٙاَإة وطلٚ خؿب هكام 2/16)   لخؿاب اإلا
ً
ت اإلاىطىص نلحها في الثدت جىكُم الهمل ؤؾاؾا غ الؿىٍى ( جخسظ الخٓاٍع

 لهمل والهماٛ.ا

ٙاَأث ماصًت 5/16)  غ ما ٌؿخدٓه اإلاىقِ مً م  لخٍٓغ
ً
ت اإلاىطىص نلحها في الثدت الهمل ؤؾاؾا غ الؿىٍى ( جخسظ الخٓاٍع

ت.  ومهىٍى

ٙاَأث.17ماصة )  ( جطيُِ اإلا

ٙاَأث ٖما ًلي:1/17)   ( جطيُِ اإلا

 شهاصاث الش٘غ وجٓضًغ. -1

ت. -1 ٙاَأث الؿىٍى  اإلا

 الهالواث الاؾخثىاثُت. -3

ُت الاؾخثىاثُت. -2  التْر

ٙاَأث الدصجُهُت. -5  اإلا

ت عثِـ الجمهُت 1/17)  ٙاَأث بمهَغ خم( جمىذ اإلا  بْغاعها مً مجلـ ؤلاصاعة. ٍو

ُت الاؾخثىاثُت بىاًء نلى 3/17)   مً الهالوة والتْر
ً
( ٌهخمض مجلـ ؤلاصاعة الٓىانض وألاؾـ التي ًخم بمٓخػاها مىذ ؤًا

 جىضُت عثِـ الجمهُت.

 الؿابو: الخكلم وغىابؿه الباب

ٙام نامت.18ماصة )  ( ؤخ

 بلى عثِؿه اإلاباشغ وال ًػاع 1/18) 
ً
ٓضم الخكلم م٘خىبا ( ًدٔ للمىقِ ؤن ًخكلم مً ؤي جطٍغ ؤو ْغاع ًخسظ في خٓه ٍو

 اإلاىقِ مً جٓضًم جكلمه وجغؾل وسخت بلى عثِـ الجمهُت.

ش جٓضًم الخكلم وال ٌهخبر نضم الغص  ( ًسؿغ اإلاىقِ بىدُجت البذ في جكلمه في مُهاص ال 1/18)  ًخجاوػ نشغة ؤًام مً جاٍع

 للخكلم.
ً
ػا  نلى الخكلم في زالٛ اإلاضة اإلاشاع بلحها َع

 ( للمىقِ الخٔ في الخكلم مً ؤي ْغاع ًخسظ في خٓه.3/18) 

.11( ًجب جٓضًم الخكلم زالٛ )2/18) 
ً
ش مً الٓغاع وؤي انتراع بهض طلٚ ٌهخبر اليُا  ( ؤًام مً جاٍع

ٗان اإلاىقِ في بحاػة عؾمُت ؤو مهمت نمل َُدٔ له جٓضًم الخكلم زالٛ )5/18)  ش نىصجه.11( بطا   ( ؤًام مً جاٍع

 ( ًجب الالتزام بالدؿلؿل ؤلاصاعي نىض جٓضًم الخكلم.6/18) 

ت الخالٍ الٓاثم بُجهما.7/18)   ( ًدٔ للجمهُت نىض الػغوعة اجساط ؤلاحغاءاث الغؾمُت بدٔ اإلاىقِ لدؿٍى

 ( ال حشمل هظه الؿُاؾاث الٓػاًا الصخطُت بين اإلاىقُين.8/18) 

 ( غىابـ الخكلم.19ماصة ) 



 

 

 

ش حؿلُمه للجىت. 11( ًجب ؤن ًبذ في الخكلم اإلآضم مً اإلاىقِ زالٛ مضة ال جخجاوػ 1/19)   ؤًام مً جاٍع

 بٓغاعها.1/19)
ً
 ( ًجب نلى اللجىت بزؿاع اإلاىقِ ٖخابُا

دُل في ملُاتها الخاضت.( ٌهض ْغاع اللجىت 3/19)  ٍو
ً
 جهاثُا

(2/19.
ً
شهغ اللجىت بظلٚ ٖخابُا  ( ًٙلِ ؤخض ؤنػاء اللجىت بمخابهت جىُُظ ْغاعها َو

ت وجدُل في ملُاث زاضت لضي اللجىت.5/19)  ( ج٘ىن ؤنماٛ اللجىت ومضاوالتها ؾٍغ

 نً الٓغاع الجهاجي، َُدٔ للمىقِ ( بطا لم ًخم خل الخكلم بشٙل جهاجي صازل الجمهُت ؤو لم ًً٘ اإلاىقِ عاغ6/19ُ)
ً
ا

 جٓضًم ش٘ىي الخكلم بلى الجهاث الٓػاثُت ؤو الخ٘ىمُت اإلاىاؾبت بمىحب الىكام.

 نً مخابهت وخل الخكلم مو الجهاث الٓػاثُت ؤو الخ٘ىمُت. عثِـ الجمهُت ؤو مً ًُىغه( ً٘ىن 7/19)
ً
 مؿاوال

ذ مؿخٓؿو مً واحباجه الانخ8/19)  ُاصًت لُٓىم بالخكلم مً صون ؤي خؿم مً عاجبه.( ٌؿمذ للمىقِ بإزظ ْو

 الباب الثامً: ؾاناث الهمل وؤلاحاػاث 

 ( ؤًام الهمل ومىانُضه وؾاناجه.11ماصة )

هخبر ًىم 1/11)  لكغوٍ الهمل ومٓخػُاجه َو
ً
( ؤًام الهمل زمؿت ؤًام في ألاؾبىم ؤو خؿبما جدضصه بصاعة الجمهُت هكغا

ٗامل.الجمهت والؿبذ ًىمي الغاخت   ألاؾبىنُت بإحغ 

ؾانت في ألاؾبىم نلى مضاع الؿىت باؾخثىاء شهغ عمػان بدُث ج٘ىن ؾاناث الهمل الُىمُت  21( ؾاناث الهمل 1/11)

 ؤو ٖما ًدضصه عثِـ الجمهُت. 6ؾاناث وج٘ىن ؾاناث الهمل في شهغ عمػان اإلابإع نلى ؤؾاؽ  8
ً
 ؾاناث ًىمُا

غاعى في الٓغاع اإلاشاع بلُه ؤال ( ًدضص عثِـ الجمهُت مىانُض اله3/11) مل الُىمُت بمىحب ْغاع ًطضع في هظا الشإن، ٍو

ٌهمل اإلاىقِ ؤٖثر مً زمـ ؾاناث مخخالُت صون َترة للغاخت والطالة وألاٗل ال جٓل نً هطِ ؾانت في اإلاغة الىاخضة 

 وال ٌؿغي هظا نلى الهماٛ اإلاسططين للخغاؾت والىكاَت.

 لالخخُاحاث ٖما ًجىػ الخٙلُِ بالهمل في ؤًام الهؿالث  ( ًجىػ الخٙلُِ بالهمل2/11)
ً
ٓا ذ الضوام َو زاعج ْو

ػو عثِـ  ألاؾبىنُت وألانُاص الغؾمُت وطلٚ غمً الانخماصاث في اإلايزاهُت وبىاًء نلى ما جخؿلبه مطلخت الهمل، ٍو

ػمت لظلٚ زم ٌهغع نلى الجمهُت الٓىانض الخاضت بشغوؽ الخٙلُِ بالهمل ؤلاغافي وجدضًض ؾاناجه وألاًام الال 

 مجلـ ؤلاصاعة النخماصه.

 ( ؾاناث الهمل ؤلاغاَُت.11ماصة )

ٗالخالي:1/11)  ( ًخم اخدؿاب ؾاناث الهمل ؤلاغاَُت 

 ٌهاصٛ الغاجب الهاصي للؿاناث التي نملها 1/11)
ً
 بغاَُا

ً
( في ؤًام الهمل الغؾمُت ًمىذ اإلاٙلُىن بالهمل ؤلاغافي ؤحغا

 .121( جٓؿُم 1×وجددؿب ُْمت ؤحغ الؿانت )الغاجب الشهغي  في ؤًام الهمل الغؾمُت

 ٌهاصٛ )3/11)
ً
 بغاَُا

ً
( مً الغاجب الهاصي 1.5( في ؤًام ؤلاحاػاث ألاؾبىنُت ًمىذ اإلاٙلُىن بالهمل ؤلاغافي ؤحغا

 .121( جٓؿُم 1.51×للؿاناث التي نملها وجدؿب ُْمت ؤحغ الؿانت )الغاجب الشهغي 

 ٌهاصٛ غهِ الغاجب الهاصي للؿاناث التي  ( وفي ؤًام بحاػاث2/11)
ً
 بغاَُا

ً
ألانُاص ًمىذ اإلاٙلُىن بالهمل ؤلاغافي ؤحغا

 .121( جٓؿُم 1×نملها وجددؿب ُْمت ؤحغ الؿانت )الغاجب الشهغي جٓؿُم 



 

 

 

 ؤلاحاػاث:

ت.11ماصة )  ( ؤلاحاػاث الؿىٍى

ت مضتها 1/11)   ؤو خؿب نٓ 31( ٌؿخدٔ مىقُى الجمهُت بحاػة ؾىٍى
ً
 ىصهم.ًىما

ت للهاملين وجيؿٔ خؿب مٓخػُاث الهمل وقغوَه مو ألازظ في الانخباع عيبت اإلاىقِ ٗلما 1/11)  ( جمىذ ؤلاحاػة الؿىٍى

 ؤمً٘ طلٚ.

ت وال ًجىػ له الخىاٛػ نجها بإحغ ؤو بضون ؤحغ وبهما ًجىػ له جإحُلها ٗلها ؤو ؤًاما 3/11) ( ًخمخو اإلاىقِ بةحاػجه الؿىٍى

ضَٓـ بمىآَت ؤلاصاعة نلى ؤال مجها للؿىت الخالُت   .نً نشغة ؤًام   ًٍؼ

( ًجىػ في خاالث الػغوعة ْؿو بحاػة اإلاىقِ نلى ؤال ًسل طلٚ بدٓه في جإحُل ألاًام اإلاخبُٓت مً بحاػجه للؿىت 2/11) 

 الخالُت َٓـ.

له لها وطلٚ ( للمىقِ الخٔ في الخطٛى نلى ؤحغ نً ؤًام ؤلاحاػة اإلاؿخدٓت بطا جٕغ الهمل ْبل اؾخهما5/11)

باليؿبت للمضة التي لم ًدطل نلى بحاػجه نجها ٖما ٌؿخدٔ ؤحغ ؤلاحاػة نً ٖؿىع الؿىت بيؿبت ما ْػاه مجها في 

ٗان ًخٓاغاه اإلاىقِ نىض جٕغ الهمل. خدؿب ألاحغ نلى ؤؾاؽ آزغ ؤحغ   الهمل، ٍو

ٌهمل لضي ضاخب نمل آزغ َةطا زبذ  ( ال ًجىػ للمىقِ ؤزىاء جمخهه بةحاػجه اإلاىطىص نلحها في هظا الباب ؤن6/11) 

 ؤن اإلاىقِ ْض زالِ طلٚ ًخم جؿبُٔ ما ًىظ نلُه هكام الهمل والهماٛ الؿهىصي بهظا الخطىص.

 ( ؤلاحاػاث اإلاغغُت.13ماصة )

 ( ٌؿخدٔ اإلاىقِ خؿب ما ًىظ نلُه هكام الهمل والهماٛ الؿهىصي بحاػة مغغُت نلى الىحه الخالي 1/13)

 ألاو الثالزى 
ً
ٗاملن ًىما  بما ًثبذ طلٚ مً حهت صخُت مهخمضة . لى باحغ 

 الخالُت زالزت ؤعبام ألاحغ.
ً
 الؿخىن ًىما

ٗامل عضُضه مً ؤلاحاػاث الهاصًت.  وبهض طلٚ جىكغ ؤلاصاعة في اخخماٛ اؾخمغاع اإلاىقِ ؤو بجهاء زضماجه بهض اؾدىُاص 

غ مً 1/13)  الجهت الؿبُت اإلاسخطت التي جدضصها الجمهُت بهض ( ٌهخمض عثِـ الجمهُت ؤلاحاػة اإلاغغُت بىاًء نلى جٍٓغ

غ مً الؿبِب اإلاسخظ.  جىُْو ال٘شِ الؿبي نلى اإلاٍغؼ وبخػاع جٍٓغ

 ( بحاػة ألانُاص واإلاىاؾم.15ماصة )

ٗاَت الٓؿاناث الخ٘ىمُت.1/15)   ( ًمىذ اإلاىقِ بحاػة مضَىنت ألاحغ خؿب بحاػاث ألانُاص الغؾمُت اإلاهمٛى بها في 

 ؤلاحاػاث الضعاؾُت.( 16ماصة )

اصة جدطُلهم الهلمي وطلٚ بمىذ الهاملين بحاػة صعاؾُت 1/16)  ( حصجو بصاعة الجمهُت الهاملين بها وجم٘جهم مً ٍػ

 للٓىانض التي ًٓغعها الىكام في هظا الطضص نلى ؤال ًازغ طلٚ نلى ؤصاء اإلاىقِ وؤن جخم اإلاىآَت 
ً
ٓا بمغجب وطلٚ َو

 اؾت مً طوي الطالخُت بالجمهُت.اإلاؿبٓت نلى الالخداّ بالضع 

ت التي ًغيب صزىلها وطلٚ 1/16)  ( ٖما ًمىذ اإلاىقِ بحاػة ال جخجاوػ ألاًام الُهلُت التي جاصي َحها الامخداهاث الؿىٍى

 لآلحي:
ً
ٓا  َو



 

 

 

( ؤن ج٘ىن هىإ مىآَت مؿبٓت نلى الخداْه بالضعاؾت وؤن ًخٓضم اإلاىقِ بشهاصة مً الجهت الخهلُمُت التي 3/16) 

 ًىدؿب بلحها جثبذ حسجُله لضحها مو حضٛو مىانُض الامخداهاث وؤن ًٓىم بخٓضًم هدُجت الامخدان بهض بنالجها.

اصة َترة ؤلاحاػة الضعاؾُت نً الخض اإلا2/16ٓ)  غع بةحاػة يير مضَىنت ألاحغ اْخػذ الكغوٍ طلٚ بهض ( ًجىػ ٍػ

 الخطٛى نلى اإلاىآَت.

ٙاَت ؤلاحاػاث نضا بحاػاث ألانُاص الغؾمُت وؤلاحاػاث 5/16)  ( ًخم خؿم ُْمت ؤحغ بضٛ اإلاىاضالث نىض الخمخو ب

 الخاضت.

 ( غىابـ بحاػة جإصًت الامخدان.17ماصة )

 ة جإصًت الامخدان َحها ؾىاٛ مضة الامخداهاث.( الامخداهاث اإلاخخابهت: ج٘ىن بحاػ 1/17) 

( الامخداهاث يير اإلاخخابهت: )ًىحض زاللها ؤًام ال ًاصي َحها اإلاىقِ امخدان( ج٘ىن بحاػة جإصًت امخدان لٙل ًىم 1/17) 

 ًاصي َُه اإلاىقِ امخدان والُىم الظي ٌؿبٓه َٓـ.

 ًل نلى الىغو الىقُُي ؤو اإلااصي للمىقِ.( الخطٛى نلى اإلااهل ال ًلؼم الجمهُت بةحغاء ؤي حهض3/17) 

ير اإلاؿدىضاث آلاجُت النخماص بحاػة جإصًت امخدان:2/17)   ( ًجب جَى

 حضٛو الامخداهاث اإلاهخمض مً الجهت الخهلُمُت.

 بزباث خػىع حمُو الامخداهاث.

ت.18ماصة )  ( غىابـ ؤلاحاػاث الؿىٍى

ؼ ؾلب ؤلاحاػة وجإحلح1/18) ٗان طلٚ إلاطلخت الهمل.( ًدٔ للمضًغ اإلاباشغ َع  ها بطا 

 بال في خاٛ اهتهاء زضمت اإلاىقِ وهى ًملٚ في عضُضه بهؼ ؤًام ؤلاحاػة.
ً
 ال ًٓبل صَو ؤلاحاػة ؤو حؿضًضها هٓضا

ت.2/18)  ش بضاًتها ؤي عضُض مً ؤلاحاػاث الؿىٍى  ( ٌشترؽ للخطٛى نلى بحاػة بضون عاجب ؤال ً٘ىن له في جاٍع

ض نلى ما وعص في اإلااصة الؿابٓت.( ًجىػ الاجُاّ في ن5/18)  ت جٍؼ  ٓض الهمل نلى بحاػة ؾىٍى

ت 6/18)  ت َُخم اخدؿابها غمً ؤًام ؤلاحاػة الؿىٍى هذ ؤًام الغاخت ألاؾبىنُت غمً ؤًام ؤلاحاػة الؿىٍى ( بطا ْو

 للمىقِ.

ت بشٙل شهغي.7/18)   ( ًددؿب اؾخدٓاّ اإلاىقِ لئلحاػاث الؿىٍى

 ضَىنت الغاجب.( ؤلاحاػة الغؾمُت م19ماصة ) 

 للماصة )
ً
( مً الالثدت جدضص ألانُاص واإلاىاؾباث التي ٌهؿى للمىقِ َحها بحاػة بإحغ 11( مً الىكام واإلااصة )111جىُُظا

 ٗامل ٖما ًلي: 

م 1/19)  ً مً شهغ عمػان خؿب جٍٓى ( جدضص بحاػة نُض الُؿغ بإعبهت ؤًام جبضؤ مً الُىم الخالي للُىم الخاؾو والهشٍغ

 .ؤم الٓغي 

ت.1/19)  ٍى بهَغ  ( جدضص بحاػة نُض ألاغحى بإعبهت ؤًام جبضؤ مً ًىم الْى

( بحاػة الُىم الىؾني للممل٘ت في ؤٛو اإلايزان الُىم الثالث والهشغون مً شهغ ؾبخمبر وبطا ضاصٍ هظا الُىم ًىم 3/19) 

 عاخت ؤؾبىنُت ٌهىع اإلاىقِ نىه بالُىم الظي ٌؿبٓه ؤو الظي ًلُه.



 

 

 

ض نً ( ًدٔ إلا2/19)  ىقُي الجمهُت الخطٛى نلى بحاػة بإحغ ألصاء ٍَغػت الدج ال جٓل مضتها نً نشغة ؤًام وال جٍؼ

ت وطلٚ إلاغة واخضة َٓـ ؾىاٛ َترة زضمخه بطا لم ًً٘ ْض ؤصاها مً   بما َحها بحاػة نُض ألاغحى اإلاباٖع
ً
زمؿت نشغ ًىمإ

شترؽ الؾخدٓاّ هظه ؤلاحاػة ؤن ً٘ىن اإلاىقِ ْض ؤمط ى في الهمل لضي الجمهُت ؾيخين مخطلخين نلى ألاْل  ْبل َو

 إلآخػُاث الهمل في الجمهُت. )الدج ال ٌهخبر 
ً
ٓا  َو

ً
ا ولغثِـ الجمهُت جدضًض نضص اإلاىقُين الظًً ًمىدىن ؤلاحاػة ؾىٍى

 بحاػة عؾمُت(

 ( ؤلاحاػاث الاحخمانُت مضَىنت الغاجب.31ماصة ) 

 ( ؤًام مخطلت.3( بحاػة ػواج: جمىذ الجمهُت مىقُحها بحاػة ػواج مضَىنت الغاجب وإلاضة )1/31) 

( ًدٔ للمىقِ الاؾخُاصة مً احاػة الؼواج زالٛ َترة نٓض الٓغان ؤو خُلت الؼواج، وال ًجىػ جغخُلها ؤو جإحُلها 1/31) 

 مً ًىم خُلت الؼواج.31ألٖثر مً )
ً
 ( ًىمُا

صة مىلىص: نىض والصة ؾُل إلاىقِ ؤزىاء َترة نمله مو الجمهُت َةهه ًمىذ بحاػة مضتها ًىم واخض، ( بحاػة وال 3/31) 

ش الىالصة.  ونلى اإلاىقِ نضم جغخُل ؤو جإحُل هظه ؤلاحاػة ألٖثر مً ؤؾبىم واخض مً جاٍع

 ( ؤلاحاػاث الاؾخثىاثُت بضون ؤحغ وغىابؿها.31ماصة )

لٙل خالت نلى خضة بدُث ال جخهاعع مو  عثِـ اإلاجلـِ والتي ًٓضعها اإلاىق( مغاناة لؤلخىاٛ الخاضت ب1/31) 

ً بشغؽ ؤن ٌؿدىُض عضُضه  مخؿلباث الهمل، حؿمذ الجمهُت للمىقِ بالخمخو بةحاػة اؾخثىاثُت بضون ؤحغ إلاضة شهٍغ

ت.  مً ؤلاحاػة الؿىٍى

 ( ٌؿمذ للمىقِ بخمضًض مضة ؤلاحاػة الاؾخثىاثُت بضون ؤحغ ؾخت ؤشهغ زالٛ زالزت ؤنىام مخخالُت.1/31) 

 ( ؤلآًاٍ مً ْبل الؿلؿاث الخ٘ىمُت.31ماصة )

 نً نمل اإلاىقِ مو الجمهُت ؤو بؿببه، َهلى الجمهُت ؤن حؿخمغ بضَو 1/31) 
ً
ٗان ؤلآًاٍ ؤو الدجؼ هاشئا % 51( بطا 

. َٓـ مً ألاحغ 
ً
ض مضة ؤلآًاٍ ؤو الدجؼ نً ماثت وزماهين ًىما  للمىقِ ختى ًخم الُطل في ْػِخه، نلى ؤال جٍؼ

 َال جلتزم الجمهُت بالضَو نً اإلاضة الؼاثضة، َةطا ْط ي ببراءة اإلاىقِ ؤو 1/31) 
ً
( بطا ػاصث اإلاضة نً ماثت وزماهين ًىما

الجمهُت بغص ما خؿم مً ألاحغ للمىقِ ؤما بطا ْط ي خُل الخدُٓٔ لهضم زبىث ما وؿب بلُه ؤو لهضم صخخه جلتزم 

 بةصاهخه َال ٌؿخهاص مىه ما ضٍغ له.

 ( الهىصة مً ؤلاحاػة.33ماصة )

 نً الهمل بضون بطن ؤو نظع 1/33)
ً
ت مخًُبا ( ٌهخبر اإلاىقِ الظي ال ًباشغ نمله بهض اهٓػاء مضة بحاػجه الؿىٍى

ٗان يُابه لكغوٍ ْاهغة جٓخىو ب ، بال بطا  ها بصاعة الجمهُت، بشغؽ ؤن ًٓىم اإلاىقِ بةشهاع الجمهُت بظلٚ َىع مٓبٛى

ىم طلٚ الكٍغ ومً زم ؾلب جمضًض ؤلاحاػة مً زالٛ بحغاءاث الهمل اإلاخبهت ونىض اإلاباشغة ًجب نلى اإلاىقِ  ْو

ضة لؿلبه في خاٛ ؾلب مغحهه ؤلاصاعي طلٚ.  جٓضًم اإلاؿدىضاث اإلاٍا

 لجضٛو الطالخُاث واإلاهام.( ًجب انخماص ؤي نىصة مخإزغة م1/33) 
ً
ٓا  ً بحاػاث اإلاىقُين َو

( ًخهغع اإلاىقِ لئلحغاءاث الىكامُت بطا لم ًلتزم باإلحغاءاث الؿابٓت وجٓضًم اإلاؿىياث اإلآبىلت في خاٛ جإزغه 3/33) 

 نً الهىصة للهمل.



 

 

 

ت للهمل ولم ًبلٌ الجمهُت بإؾب2/33)  اب جإزغه ًخم اجساط ؤلاحغاءاث ( بطا جإزغ اإلاىقِ نً الهىصة مً بحاػجه الؿىٍى

 آلاجُت:

هت 5بعؾاٛ بهظاع ٖخابي للمىقِ نبر وؾاثل الاجطاٛ اإلادضصة في الالثدت بهض مغوع )-1 ش نىصجه اإلاخْى ( ؤًام مً جاٍع

بلٌ بػغوعة خػىعه للهمل زالٛ )  ( ؤًام.11للهمل ٍو

ش بباليه )ج -1 ش بعؾاٛ ؤلاهظاع( ٌؿٓـ اؾمه مً ٖشىٍ بطا لم ًدػغ اإلاىقِ للهمل في الُىم الخاصي نشغ مً جاٍع اٍع

ٙاَإة جهاًت زضمت خؿب اإلااصة )( مً الىكام. خم َطله بضون م  الغواجب ٍو

ٗاهذ 5/33)  ت للهمل ولم ًً٘ ْض ابلٌ الجمهُت بخإزغه و  نً مىنض نىصجه مً بحاػجه الؿىٍى
ً
( بطا ناص اإلاىقِ مخإزغا

الخٔ في ؤن جددؿب ألاًام التي جإزغها ٖإًام يُاب بضون بطن وبضون ألاؾباب التي ْضمها بهض نىصجه مٓبىلت، َللجمهُت 

ٗاهذ ألاؾباب التي ْضمها اإلاىقِ لخإزغه نً الهىصة للهمل يير مٓبىلت، َللجمهُت الخٔ في جؿبُٔ  عاجب، ؤما بطا 

 ؤلاحغاءاث الىاعصة في الالثدت بما زُظ الاهٓؿام نً الهمل لؿبب يير مشغوم.

ذ اإلادضص، ًدٔ للمىقِ بغاَت ألاًام اإلاخبُٓت مً ؤلاحاػة ( في خاٛ نىصة 6/33)   مً بحاػجه ْبل الْى
ً
اإلاىقِ مب٘غا

 لجضٛو الطالخُاث واإلاهام.
ً
ٓا  لغضُضه مً ؤلاحاػاث، وطلٚ بهض الخطٛى نلى اإلاىآَت الالػمت َو

 مً ؤلاحاػة ومً زم انخماصها.( ًٓىم اإلاضًغ اإلاباشغ للمىقِ بخهبئت همىطج الهىصة مً ؤلاحاػة َىع نىصة اإلاىقِ 7/33) 

 ( غىابـ ؤلاحاػاث الاؾخثىاثُت بضون ؤحغ:32ماصة )

 مً غمً زضمت اإلاىقِ في الجمهُت 11( جددؿب مضة ؤلاحاػة الاؾخثىاثُت بضون ؤحغ التي ال جخجاوػ )1/32) 
ً
( ًىما

ٙاَإة جهاًت الخضمت، وما ػاص نً ) ؿخدٔ نجها اإلاىقِ م هخبر 11َو  َال ًددؿب َو
ً
 زالٛ هظه  ( ًىما

ً
ا َى نٓض الهمل مْى

 ؤلاحاػة.

ُت اإلاىقِ.11( ال جددؿب مضة ؤلاحاػة الاؾخثىاثُت بضون ؤحغ والتي جخجاوػ )1/32)   غمً اإلاضة الالػمت لتْر
ً
 ( ًىما

زالٛ َترة ؤلاحاػة الاؾخثىاثُت بضون ؤحغ والتي ال ان وحض ( حؿخمغ الجمهُت في جٓضًم الخضمت الصخُت للمىقِ 3/32) 

.11ػ )جخجاو 
ً
 ( ًىما

ٗامل مبلٌ الاشترإ في الخإمُىاث الاحخمانُت نً ؤلاحاػة الاؾخثىاثُت بضون ؤحغ بطا ػاصث مضتها 2/32) ( ًخدمل اإلاىقِ 

.11نً )
ً
 ( ًىما

ت.5/32)   ( ال جمىذ الجمهُت بحاػة اؾخثىاثُت بضون ؤحغ بال بهض اؾدىُاط اإلاىقِ لغضُضه مً ؤلاحاػة الؿىٍى

ض نً )( ال ٌؿخدٔ ا6/32)  م نً َترة ؤلاحاػة الاؾخثىاثُت والتي جٍؼ  ( ًىما.11إلاىقِ جٍٓى

ٗاهذ مضتها.7/32)  ت نً َترة ؤلاحاػة الاؾخثىاثُت بضون ؤحغ مهما   ( ال ٌؿخدٔ اإلاىقِ بحاػة ؾىٍى

ٙام نامت.36ماصة )  ( ؤخ

ت مثل بحاػة نُضي الُؿغ وألاغحى وبحاػة الُىم 1/36)  ٗاهذ زالٛ ؤلاحاػة الؿىٍى ( ال جددؿب ؤلاحاػاث الغؾمُت بطا 

ت للمىقِ.  الىؾني غمً ؤلاحاػة الؿىٍى

هخمض بحغاء 1/36)  ت والهىصة بلى الهمل، َو ( في بهؼ الخاالث الؿاعثت ْض ًؿلب مً اإلاىقِ ْؿو بحاػجه الؿىٍى

 
ً
ٓا  لجضٛو الطالخُاث واإلاهام. الاؾخضناء َو



 

 

 

ِ ؤزغي 3/36)  ٙالُِ الؿُغ وؤي مطاٍع ٙالُِ التي جدملها مثل ج ( ٌهىع اإلاىقِ اإلاؿخضعى مً بحاػجه نً حمُو الخ

جب نلى اإلاىقِ جٓضًم اإلاؿدىضاث اإلااٍضة لظلٚ.  بغاَُت جدملها اإلاىقِ بزغ هظا ؤلاحغاء ٍو

ُٓت مً بحاػجه ؤو اؾخئىاٍ بحاػجه بهض اهتهاء مهمخه بدُث ٌهىع ( ًدٔ للمىقِ اإلاؿخضعي جغخُل اإلاضة اإلاخب2/36) 

ٗان ًٓػحها زاعج مىؿٓت الهمل.  اإلاىقِ نً جظاٖغ الؿُغ بلى مٓغ بحاػجه بطا 

ت، وفي خاٛ مسالُت اإلاىقِ لهظا الشغؽ، 5/36)  ( ال ًجىػ للمىقِ ؤن ٌهمل بإحغ لضي ؾٍغ آزغ ؤزىاء بحاػجه الؿىٍى

 غ اإلاضة التي نمل َحها.َةهه ًدٔ للجمهُت خؿم ؤح

ت وهى نلى عؤؽ الهمل، ونلُه اؾدىُاصها.6/36)   نً ؤلاحاػة الؿىٍى
ً
ؼ اإلاىقِ ماصًا  ( ال ًجىػ حهٍى

ت بطا ؾلب اإلاىقِ طلٚ.7/36)   ( جددؿب مضة السجً الظي ال ٌؿخىحب الُطل مً ؤلاحاػة الؿىٍى

ت ألًام جدؿم مً عضُض بحاػاجه، ؤو ؤن جدؿب َترة الخمضًض 8/36)  ( ًمً٘ للمىقِ ؤن ًؿلب جمضًض بحاػجه الؿىٍى

ت، وهي الخالين البض مً مىآَت ضاخب الطالخُت.  بحاػة بضون عاجب في خاٛ اؾدىُاص عضُض بحاػجه الؿىٍى

ًجىػ للمىقِ ؤن ًتٕر زضمت الجمهُت زالٛ ( ال ًدٔ للجمهُت بجها زضماث اإلاىقِ زالٛ بحاػجه، ٖما ال 9/36) 

 بحاػجه ؤو بهض نىصجه مجها مباشغة بضون جٓضًم بزؿاع ٖخابي مؿبٔ.

 ( ال ج٘ىن ؤلاحاػة هاَظة بال بطضوع ْغاع مً ضاخب الطالخُت.11/36) 

ت.11/36)   ( ًجىػ للمىقِ عبـ ؤي بحاػة ؤزغي مو ؤلاحاػة الؿىٍى

ت نً اإلاضص الخالُت:( ال ٌؿخدٔ اإلاىقِ بحاػة ؤو 11/36)   نالوة ؾىٍى

ض نً )  -1 .11مضة ؤلاحاػة الاؾخثىاثُت بضون ؤحغ والتي جٍؼ
ً
 ( ًىما

 مضة ِٖ الُض، مالم جثبذ بغاءة اإلاىقِ.  -1

 مضة ؤلاناعة.  -3

ت.  -2  لخ٘م ضاصع غضه مالم جددؿب ٖةحاػة ؾىٍى
ً
 مضة سجً اإلاىقِ جىُُظا

ت بضضاع 13/36)   حهمُم نً مىانُض ؤلاحاػاث الغؾمُت ْبل خلىلها بإؾبىم نلى ألاْل.( ًجب نلى الشاون ؤلاصاٍع

ت إلاىقُحهم بما ًم٘جهم مً الاؾخمخام بدٓهم الىكامي مو 12/36)  ( ًجب نلى مضًغي ؤلاصاعاث جيؿُٔ ؤلاحاػاث الؿىٍى

 اإلاداَكت نلى مٓخػُاث الهمل.

ً ومؿانضحه15/36)  م بما ًم٘جهم مً الاؾخمخام بدٓهم الىكامي ( ًجب نلى ضاخب الطالخُت جيؿُٔ بحاػاث اإلاضًٍغ

 مو اإلاداَكت نلى مٓخػُاث الهمل.

 ( ًدٔ للجمهُت مؿالبت اإلاىقِ بخٓضًم الىزاثٔ الثبىجُت الالػمت لئلحاػاث التي جدخاج بلى بزباث طلٚ.16/36) 

ب والخإهُل  الباب الخاؾو: الخضٍع

ٙام نامت.37ماصة )   ( ؤخ

ب 1/37)  غ مهاعاتهم ( جٓىم الجمهُت بخضٍع ، خؿب خاحت الهمل وجمُ٘جهم مً جؿٍى
ً
وجإهُل مىقُحها وبنضاصهم مهىُا

 ومىاٖبت الىؾاثل الخضًثت في مجاٛ نملهم في الجمهُت.



 

 

 

ب الخابو للجمهُت ؤو لضي حهاث زاعحُت مخهاْضة مو الجمهُت 1/37)  ؼ الخضٍع ب وجإهُل اإلاىقُين في مٖغ ( ًخم جضٍع

غ مهاعاتهم وجىمُت  صازل اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ٔ البرامج التي حهض في هظا الطضص بهضٍ ججضًض وجؿٍى ؤو زاعحها، َو

هم بيؿبت   % مً اإلاجمىم ال٘لي للمىقُين.6مهاَع

ب والخإهُل.3/37)   ( ٌؿخمغ ضٍغ ؤحغ اإلاىقِ ؾىاٛ َترة الخضٍع

ب والخإهُل وجامً جظاٖغ الؿُغ في الظهاب و 2/37)  ٙالُِ الخضٍع الهىصة ٖما جامً وؾاثل اإلاهِشت ( جخدمل الجمهُت ج

 مً مإٗل ومؿً٘ وجىٓالث صازلُت.

تها نلُه في ؾِبل طلٚ في 5/37)  ٗاَت الىُٓاث التي ضَغ ب ؤو جإهُل اإلاىقِ وؤن جدمله  ( ًجىػ للجمهُت ؤن جىهي جضٍع

 الخاالث آلاجُت:

به ؤو جإهُله ؤهه   -1 غ الطاصعة نً الجهت التي جخىلى جضٍع  يير حاص في طلٚ.بطا زبذ في الخٓاٍع

1-  . ب ؤو الخإهُل ْبل اإلاىنض اإلادضص لظلٚ صون نظع مٓبٛى  بطا ْغع اإلاىقِ بجهاء الخضٍع

 الباب الهاشغ : الخهُين )الخىقُِ(

ٙام نامت.38ماصة )  ( ؤخ

 ( ًسخظ مجلـ ؤلاصاعة بالخهُين في الىقاثِ ؤلاشغاَُت والُٓاصًت.1/38) 

ُين في باقي الىقاثِ الشايغة بالهُٙل الخىكُمي اإلاهخمض مً ْبل اإلاجلـ ( ًسخظ عثِـ مجلـ ؤلاصاعة بالخه1/38) 

 للميزاهُت اإلاهخمضة الخخُاحاث الهمل الُهلُت وبالشغوؽ والخبرة اإلاؿلىبت لٙل وقُُت.
ً
ٓا  َو

 ( ًغاعى نىض الخهُين الانخباعاث آلاجُت:3/38) 

اث اإلامخاػة مً خُث الخبرة والُ٘اءة وال-1  خلٔ.الخطٛى نلى اإلاؿخٍى

ت الخىقُِ للؿهىصًين.-1  ؤولٍى

ُت ؤخض الهاملين بالجمهُت لشًل هظه الىقُُت متى جىاَغث َُه -3 ت لتْر نىض شًىع بخضي الىقاثِ حهؿى ألاولٍى

 شغوؽ شًلها.

 ( الشغوؽ الهامت للخهُين.39ماصة ) 

مت جمـ الشٍغ مالم1/39)   ًً٘ ْض عص بلُه انخباعه. ( ؤن ً٘ىن خؿً الؿيرة والؿلٕى ولم ٌؿبٔ الخ٘م نلُه في حٍغ

 ؤو خؿب شغوؽ الىقُُت.1/39) 
ً
 ( ؤال ًٓل ؾىه نً ؾبهت نشغ ناما

 لشغوؽ الىقُُت اإلاغشح لها مً خُث اإلااهالث والخبرة والهمغ.1/39) 
ً
ُا  ( ؤن ً٘ىن مؿخَى

جىػ ؤلانُاء باليؿبت للؿهىصًين مً هظا الشغؽ بخىضُت مً عثِـ ا3/39)   ٍو
ً
 ؾبُا

ً
لجمهُت للمبرعاث ( ؤن ً٘ىن الثٓا

 التي ًٓضعها.

٘ىن الخهُين في هظه الخالت بترجِب 2/39)  ( ؤن ًجخاػ بىجاح الازخباعاث ازخباع الُ٘اءة ؤو احخُاػ اإلآابلت الصخطُت ٍو

جىػ الخهُين باالزخُاع صون ازخباع وطلٚ باليؿبت للُ٘اءاث اإلاهغوَت.  الىجاح في الازخباع ٍو

ٗاَت مؿىياث الخهُين اإلاىضخت في اإلااصة )5/39)   (.21( اؾدُُاء 

 ( مؿىياث الخهُين:21ماصة ) 



 

 

 

 ( نلى ؾالب الخهُين ؤن ًٓضم اإلاؿدىضاث آلاجُت:1/21) 

غ ت لًير الىاؾٓين بالهغبُت، ًدخىي نلى جُاضُل البُاهاث الصخطُت  جٍٓغ الؿيرة الظاجُت باللًت الهغبُت ؤو ؤلاهجليًز

 واإلاهاعاث ألازغي الظي ًخمخو بها مو وبُاهاث الا
ً
جطاٛ واإلااهالث الهلمُت والخبراث التراٖمُت الؿابٓت مدؿلؿلت ػمىُا

ض وجثبذ طلٚ. اّ ما لضًه مً هماطج وشهاصاث جٍا  بَع

 
ً
ٗان واَضا ت اإلآُم  ٗان ؾهىصي الجيؿُت ؤو حىاػ الؿُغ ؤو هٍى ضىعة مً البؿاْت الصخطُت مو ألاضل للمؿابٓت بن 

 غاناث الخهلُماث الطاصعة في هظا الشإن.مو م

 شهاصة ألنلى ماهل نلمي ؤو ضىعة مطضْت مجها.

 ؤن ًملئ اإلاخٓضم للىقُُت همىطج اؾخماعة الخىقُِ اإلاهخمضة لضي الجمهُت.

 ( نٓض الهمل.21ماصة ) 

للًت الهغبُت ( ًخم الخىقُِ بمىحب نٓىص الهمل اإلاهخمضة لضي الجمهُت اإلا٘ىهت مً وسخخين ؤضلُخين با1/21) 

ٗان اإلاىقِ مً صولت يير نغبُت ( جدخُل الجمهُت بيسخت ؤضلُت مً نٓض الهمل وحؿلم اليسخت  ت )بن  وؤلاهجليًز

 الثاهُت للمىقِ.

بُت في الهٓض جٓضع بمضة ػمىُت مدضصة، بهضها ًطبذ نٓض الهمل ؾاعي اإلاُهٛى وال جضزل 1/21)  ( جدضص َترة ججٍغ

.ؤلاحاػاث ؤو الهؿل الغؾمُت غ
ً
بُت نلى ؤن ال جخجاوػ َترة الخجغبت نً حؿهين ًىما  مً الُترة الخجٍغ

جىػ للمىقِ جٓضًم 3/21)  غمً بىىصة، ٍو
ً
( ال ٌهخبر اإلاىقِ جدذ الخجغبت مالم ًىظ نٓض الهمل نلى طلٚ ضغاخت

بُت ؤزغي بشغؽ ازخُاع مهىت ؤزغي للُٓام بها صازل الجمهُت .  ؾلب َترة ججٍغ

 نً الهمل اإلاخُٔ نلُه بًير مىآَخه 2/21) 
ً
ا  حىهٍغ

ً
( جلتزم الجمهُت بهضم جٙلُِ اإلاىقِ بهمل ًسخلِ ازخالَا

 في 
ً
خه ال جخجاوػ زالزين ًىما ال٘خابُت بال في خاالث الػغوعة وبما جٓخػُه ؾبُهت الهمل، نلى ؤن ً٘ىن طلٚ بطُت مْا

ُير اإلاهىت في عزطت الهمل خين ًٓخط ي ألامغ طلٚ باليؿبت للمىقِ الؿىت ونلى ؤن جخسظ ؤلاحغاءاث الالػمت في شإن حً

 يير الؿهىصي.

ٗان مً 5/21) ٙان آزغ ًٓخط ي حًُير مدل بْامخه بطا  ( جلتزم الجمهُت بهضم هٓل اإلاىقِ مً مٓغ نمله ألاضلي بلى م

 ولم ًً٘ له ؾبب مشغوم جُخػُه ؾبُهت اله
ً
 حؿُما

ً
 مل.شان هظا الىٓل ؤن ًلخٔ باإلاىقِ غغعا

ش الىٓل مو هُٓاث هٓل 6/21)   ممً ًُٓمىن مهه في جاٍع
ً
( ٌؿخدٔ اإلاىقِ اإلاىٓٛى هُٓاث هٓله ومً ٌهىلهم شغنا

 ؤمخهتهم مالم ًً٘ الىٓل بىاًء نلى عيبت اإلاىقِ.

 الباب الخاصي نشغ: الىْاًت والؿالمت 

 ( الىْاًت والؿالمت.21ماصة )

 لخماًت اإلاىقُين مً ألازؿاع و1/21) 
ً
 ألامغاع الىاحمت نً الهمل جخسظ الجمهُت الخضابير آلاجُت:( ؾهُا

اًت مجها والخهلُماث الالػم اجبانها.  ؤلانالن في ؤماًٖ قاهغة نً مساؾغ الهمل ووؾاثل الْى

دػغ الخضزين نلى الهاملين في ؤماًٖ الهمل وزاعحها.  خػغ الخضزين في ؤماًٖ نمل الجمهُت ٍو

ٔ وبنضا  ص مساعج للؿىاعت.جإمين ؤحهؼة إلؾُاء الخٍغ



 

 

 

 ببٓاء ؤماًٖ الهمل في خالت هكاَت جامت.

 جىَير اإلاُاه الطالخت للشغب والاؾخهماٛ الصخص ي.

ير صوعاث اإلاُاه باإلاؿخىي الطحي اإلاؿلىب.  جَى

ب اإلاىقُين نلى اؾخسضامها. والخإٖض مً ؾالمتها اًت وجضٍع  جإمين وؾاثل الؿالمت وؤصواث الْى

ٗاَت اإلاىقُي1/21) ىم ؤزؿاع ( ًجب نلى  اًت التي جطضعها الجمهُت للخُلىلت صون ْو ن الخُٓض بخهلُماث الؿالمت والْى

 ؤو خىاصر.

اًت والؿالمت في الجمهُت، صون  عثِـ اإلاجلـ( ًطضع 3/21)  بخدضًض الصخظ ؤو ألاشخاص اإلاؿاولين نً الْى
ً
ْغاعا

ىم ؤزؿاع ؤو خىاصر.  ْو

 ( جىمُت الىعي الىْاجي لضي اإلاىقُين.2/21)

اًت والؿالمت الالػمت.5/21)  ( الخُخِش الضوعي بًغع الخإٖض مً ؾالمت ألاحهؼة وخؿً اؾخهماٛ وؾاثل الْى

غ نجها جخػمً الىؾاثل والاخخُاؾاث الُُ٘لت بخالفي ج٘غاعها.6/21)  ( مهاًىت الخىاصر وحسجُلها وبنضاص جٓاٍع

اًت والؿالمت بشٙل صوعي.7/21)  ( مغاْبت جىُُظ ْىانض الْى

 ( الغناًت والهالج الؿبي.23)ماصة  

ت 1/23)  ٗاَُت مً ألاصٍو ( جامً الجمهُت في مٓغ الهمل ضىضّو مسطظ لئلؾهاَاث الؿبُت جدخىي نلى ٖمُاث 

ههض بلى مىقِ مضعب ؤو ؤٖثر بةحغاء ؤلاؾهاَاث ألاولُت الالػمت للهماٛ اإلاطابين.  وألاعبؿت واإلاؿهغاث ويير طلٚ، َو

ٛ ( جلتزم الجمهُت بخٓض1/23)  بها والطاصعة مً الجهاث  ًم الغناًت الصخُت للمىقُين خؿب ألاهكمت والٓىاهين اإلاهمى

 وخؿب ْضعاث الجمهُت ، الغؾمُت

ٙام َغم ألازؿاع اإلاهىُت مً هكام الخإمُىاث الاحخمانُت.3/23)   ( ًؿبٔ في شإن بضاباث الهمل وألامغاع اإلاهىُت ؤخ

 ( الغناًت والخضماث الاحخمانُت:22ماصة )

ب.1/22)  و الهمل بطا لم ًىحض مسجض ٍْغ  لخإصًت الطالة اإلاُغوغت في مْى
ً
ٙاها  ( جسطظ الجمهُت م

 ( جػو الجمهُت ؾُاؾاث زاضت للؿلِ والٓغوع التي ًمً٘ مىدها للمىقُين.1/22) 

 ( بطا حهغع ؤخض مىقُي الجمهُت لئلًٓاٍ مً الؿلؿاث الخ٘ىمُت بؿبب ُْامت بإنماٛ جابهت للجمهُت َةن3/22) 

ُه وؤحهابه. ٗاَت مطاٍع ُل مداٍم نىض اللؼوم مو جدمل   الجمهُت جخىلى مخابهت ْػِخه وجٖى

ت.25ماصة )  ( الهضاًا الؿىٍى

 لهم نلى حهىصهم اإلابظولت زالٛ الهام.1/25) 
ً
 ( الجمهُت لها الخٔ في جٓضًم ؤي هضاًا إلاىقُحها جٓضًغا

 اإلاىلىص/ الؼواج 

اة اإلاىقِ وهى نلى عؤؽ 26ماصة )  الهمل.( َو

اة.1/26)  ىم الَى ش ْو ٗان جاٍع  
ً
 ؤًا

ً
ٗامال اة   ( ضٍغ عاجب شهغ الَى

اة.1/26)  ىم الَى ش ْو ٗان جاٍع  
ً
اة مً مضة الخضمت ؤًا  ( ًددؿب شهغ الَى

 ( هٓل حثمان اإلاىقِ اإلاخىفي وهٓل ناثلخه.27ماصة )



 

 

 

ٗان ؾُضًَ ز1/27)  ِ هٓل حثمان اإلاىقِ اإلاخىفي بطا  اعج هؿاّ مٓغها ؤو في زاعج اإلامل٘ت، ( جخُ٘ل الجمهُت بمطاٍع

اة بؿبب بضابت نمل  اة بؿبب بضابت نمل وفي خاٛ ٖىن الَى ؤو صَىه في اإلامل٘ت بهض مىآَت ؤهله بطا لم جً٘ الَى

ِ الىٓل والضًَ.  جخُ٘ل الخإمُىاث الاحخمانُت بمطاٍع

 الباب الثاوي نشغ : جُُٓم ألاصاء 

 ( مغاخل جُُٓم ألاصاء.28ماصة )

جدضًض اإلاهام الىقُُُت لخُُٓم ألاصاء: جخ٘ىن هظه اإلاغخلت مً نملُت جدضًض اإلاهام الىقُُُت الخاضت بخُُٓم  (1/28) 

ُُُت ُْاؾها وج٘ىن ناصة في بضاًت الؿىت وبما ال ًخجاوػ الشهغ ألاٛو َحها ومهخمضة نلى الىضِ  ألاصاء للمىقِ ٖو

 والخدلُل الىقُُي للىقُُت.

خمغ: جخمثل نملُت جُُٓم ألاصاء اإلاؿخمغ في نٓض احخماناث ْطيرة عؾمُت ويير عؾمُت بين ( جُُٓم ألاصاء اإلاؿ1/28) 

و مىه.  اإلاضًغ ومىقُه والتي بها جخم مٓاعهت ؤصاء اإلاىقِ مو ألاصاء اإلاخْى

هام الىقُُُت ( جُُٓم ألاصاء )نىض بضاًت الؿىت(: ًخمثل جُُٓم ألاصاء بالخُُٓم الجهاجي ألصاء اإلاىقِ باإلآاعهت مو اإلا3/28) 

جب ؤن جغاحو الىخاثج واإلاىآَت  اإلاؿلىب مً اإلاىقِ الُٓام بها، ونىامل الخُُٓم، وجدضًض هدُجت الخُُٓم الٙلُت، ٍو

 نلحها مً ْبل ٍٗل مً اإلاضًغ ومىقُه.

 ( غىابـ مغاخل نملُت جُُٓم ألاصاء:51ماصة )

 ( اإلاغخلت ألاولى: جدضًض اإلاهام الىقُُُت لخُُٓم ألاصاء:1/51) 

ًخىحب نلى مضًغ ؤلاصاعة جدضًض اإلاهام الىقُُُت اإلاؿلىبت مً اإلاىقِ الُٓام بها وألاوػان اليؿبُت لخلٚ اإلاهام، وطلٚ 

 إلاخؿلباث الىقُُت ومؿاولُاتها، والٓضعاث واإلاهاعاث اإلاؿلىبت مً 
ً
ٓا  اإلاىقِ جدُٓٓها.لخُُٓم ؤصاء مىقُه َو

ًٓىم مضًغ ؤلاصاعة بمىاْشت وشغح اإلاهام الىقُُُت وم٘ىهاث ألاصاء الىقُُي، والٓضعاث، واإلآاًِـ وألاوػان اليؿبُت 

 إلاىقُه.

هخمض طلٚ نلى اإلاؿخىي الىقُُي للىقُُت. 8-5ًجب ؤن ًخم جدضًض   مهام وقُُُت عثِؿت لٙل وقُُت، َو

 اء اإلاؿخمغ:( اإلاغخلت الثاهُت: جُُٓم ألاص1/51)

ًجب نلى اإلاضًغ ا إلاباشغ مغاحهت ؤصاء اإلاىقِ زالٛ َترة الخُُٓم، وجُُٓم ؾّغ ُْاؽ ؤصاء اإلاىقِ ونىامل الخُُٓم 

 اإلاخُٔ نلحها زالٛ مغخلت جدضًض اإلاهام الىقُُُت لخُُٓم ألاصاء.

 ًجب ؤن ًخم نٓض احخماناث ْطيرة ومىخكمت مو اإلاىقِ لخُُٓم ؤصاءه بشٙل مؿخمغ.

 ن تهضٍ نملُت جُُٓم ألاصاء اإلاؿخمغ بلى:ًجب ؤ

 مٓاعهت مباشغة بين ألاصاء الُهلي واإلاؿلىب. 

 جدضًض الُجىاث والخدؿِىاث اإلاؿلىبت في ؤصاء اإلاىقِ وفي الُ٘اءاث اإلاؿلىبت لشايل الىقُُت. 

اجه لػمان جدُٓٔ اإلاغؤة مً الخُُٓم.   مىاْشت وحهضًل وشاؾاث الهمل وؤولٍى

 مل نملُت جُُٓم ألاصاء اإلاؿخمغ يير الغؾمُت نلى آلاحي:( ًجب ؤن حش3/51) 

 جىحُه ألاصاء.



 

 

 

 مغاْبت ألاصاء.

 ؤلاشغاٍ وؤلاعشاص.

 جٓضًم واؾخٓباٛ آلاعاء وؤزظ ؤلاعشاصاث.

هاث ألاصاء.  حهضًل جْى

 (   اإلاغخلت الثالثت: جُُٓم ألاصاء:2/51)

ذ اإلادضص.جلتزم الجمهُت بالخإٖض مً ؤن ٗل مىقِ ًدطل نلى هدُجت جُُٓم   ؤصاءه في الْى

 ًجب ؤن ًٓىص جُُٓم ألاصاء بلى جدضًض الُجىاث في اإلاهاعاث والُ٘اءاث.

غ. ب والخؿٍى  ًجب ؤن جخم مىاْشت اخخُاحاث الخضٍع

 لٓىانض الخكلم 
ً
ٓا غ َو دٔ للمىقِ ؤن ًخكلم مً الخٍٓغ ًسؿغ اإلاىقِ بطىع مً جُُٓم ألاصاء َىع انخماصه ٍو

 ثدت.اإلاىطىص نلحها في هظه الال 

و اإلاضًغ ومىقُه نلى همىطج جُُٓم ألاصاء.  ًجب ؤن ًْى

ؼ َهالُت ونضالت هكام جُُٓم ألاصاء، والخإٖض مً جىآَه  نلى ٗل بصاعة ومىقِ في الجمهُت جٓضًم اإلآترخاث لخهٍؼ

 اإلاؿخمغ مو ؤهضاٍ الجمهُت الاؾتراجُجُت.

غ ومغاْبت هكام جُُٓم ألاصاء باؾخمغا ع مً ْبل الجمهُت للخإٖض مً جدُٓٔ مخؿلباث وؤهضاٍ ًجب ؤن جخم مغاحهت وجؿٍى

 الجمهُت وزؿـ نملها.

 ( ؾّغ جُُٓم ألاصاء.51ماصة ) 

ت، واإلاهاعاث، 1/51)  ٔ اإلاهام الىقُُُت، وهي اإلاهَغ ( جُُٓم ألاصاء الخاص بالجمهُت ًٓىم نلى ؤؾاؽ الخُُٓم نً ؾٍغ

ت، واإلاخؿلباث ألاؾاؾُت لل ُاث الػغوٍع ضعاث والٓضعاث والؿلٖى خم جُُٓم اإلاهاعاث ْو ُٓام بالهمل بشٙل َهاٛ، ٍو

 اإلاىقِ بشٙل واضح مً زالٛ جُُٓم مؿخىي الٓضعاث واإلاهاعاث لضي اإلاىقِ نىض ُْامه بمهام ومؿاولُاث الىقُُت.

ٙام نامت.51ماصة )  ( ؤخ

خم ججمُو هخاث1/51)  ج الخُُٓمين في جهاًت ( ًخم جُُٓم ؤصاء اإلاىقِ بالجمهُت بشٙل هطِ ؾىىي )ٗل ؾخت ؤشهغ(، ٍو

 الؿىت اإلاالُت وؤزظ مخىؾؿهما لخدضًض جُُٓم اإلاىقِ الؿىىي.

 ( ٌشمل هكام جُُٓم ألاصاء حمُو اإلاىقُين بالجمهُت.1/51) 

 (3/51.
ً
 واخضا

ً
 مغة ٗل ؾىت نض بضاًت الؿىت اإلاالُت وبمضة ال جخجاوػ شهغا

ً
 ( ًخم جُُٓم ألاصاء الىقُُي عؾمُا

جب ؤن حهخبر نملُت جُُٓم ألاصاء نلى ؤجها ججغبه ( ًجب بحغاء نم2/51)  ذ وناصٛ، ٍو لُت جُُٓم ألاصاء بإؾلىب ضٍغ

 بًجابُت لٙل مً اإلاىقِ ومُٓم ألاصاء.

غ وجدُٓٓها زالٛ 5/51)  ل مغاحهت لؤلصاء ًجب ؤن حسجل وشاؾاث الخؿٍى غ ألاصاء، ٗو يز نلى جؿٍى ( ًجب ؤن ًخم التٖر

 الؿىت اإلآبلت.

 لهملُت جُُٓم ألاصاء.( ًجب ؤن 6/51ً٘)
ً
 ىن اإلاىقِ ْض ْط ى في الخضمت ؾخت ؤشهغ نلى ألاْل ختى ً٘ىن ماهال



 

 

 

( في خاٛ نمل اإلاىقِ جدذ بشغاٍ ؤٖثر مً مضًغ مباشغ، ًخم جىخُض ؤلاَاصة مً مطاصع مخهضصة، ٖما ًخم 7/51) 

 للُترة التي ؤمػاها اإلاىقِ جدذ بشغاٍ ٗل مضًغ.
ً
ٓا  جُُٓم ألاصاء ٖيؿبت َو

ض نً ؾخت ؤشهغ ًاحل جُُٓم ؤصاثه 8/51)  ٗاهذ مضة بًٓاَه جٍؼ ِ اإلاىقِ بؿبب ؤمني مً نمله ألمغ شخص ي و ( ؤطا ؤْو

 لخين اهتهاء ؤلآًاٍ، َةطا اهخهى ؤلآًاٍ بهضم ضضوع خ٘م شغنُه نلُه، ُْم ؤصاثه بما جبٓى مً الؿىت.

ِ اإلاىقِ بؿبب زاص بالجمهُت َال ًاحل جُُٓم ؤ9/51)   صاثه.( بطا ؤْو

( ٌهغع ؤمغ اإلاىقِ الظي ُْم ؤصاثه بضعحه مخىؾـ لؿيخين مخخالُخين نلى ضاخب الطالخُت إلاداؾبخه 11/51) 

غ جالي بمغجبت غهُِ ؤو  والىكغ في هٓله لىقُُت في هُـ مؿخىاه الىقُُي ج٘ىن ؤٖثر مالثمت له َةطا جم جٓضًغه بخٍٓغ

 مخىؾـ ؤجهُذ زضمخه.

ت( الظي ًدطل نلى جُُٓم ؤصاء بضعحت غهُِ زالٛ ( ًخم بجهاء زضماث اإلاى 11/51)  اث ؤلاصاٍع قِ )بجمُو اإلاؿخٍى

 ؾيخين مخخالُخين.

ٗاآلحي:11/51)  غه ً٘ىن جٓضًغه   ( ٗل مىقِ ًدطل نلى الضعحاث اإلاىضخت في جٍٓغ

 ممخاػ 91ختى  111مً صعحت -1

. 81ختى  89مً صعحت -1
ً
 حُض حضا

 حُض. 71ختى  79مً صعحت  -3

. 61ختى  69مً صعحت-2  مٓبٛى

 وؤْل غهُِ. 59مً صعحت -5

 الباب الثالث نشغ: بجهاء الخضمت 

 ( خاالث اهتهاء الخضمت.53ماصة )

 جيخهي زضمت اإلاىقِ في الخاالث آلاجُت:

 ( اهتهاء مضة الهٓض صون ججضًض.1/53) 

 مً الهمل في الجمهُت.1/53) 
ً
 ( اؾخٓالت اإلاىقِ ؾىنُا

 ( مً الالثدت.  61-59- 58الىاعصة في اإلاىاص ) ( َسخ الهٓض ألخض ألاؾباب 3/53) 

غ 2/53)  ثبذ طلٚ بخٍٓغ ( اهٓؿام اإلاىقِ نً الهمل هدُجت إلاغع ًُٓضه الٓضعة نلى الهمل ؤو ٌؿبب له عجؼ صاثم ٍو

 ؾبي.

 ( بلىى اإلاىقِ ؾً الؿخين مالم جمخض مضة الهٓض اإلادضصة بلى ما وعاء هظا الؿً.5/53) 

م ( خطٛى اإلاىقِ نلى 6/53)  غ يير مخطلت خؿب جٍٓى جٓضًغ )يير مغض ي( في جٓضًغي ُٖاءة مخخالُين ؤو في زالزت جٓاٍع

 ألاصاء زالٛ زمـ ؾىىاث.

 ( بطا اعج٘ب اإلاىقِ بخضي اإلاسالُاث اإلاظٖىعة في الالثدت والتي ًدٔ َحها للجمهُت بجهاء زضماجه.7/53) 

اة اإلاىقِ.8/53)   ( َو

 ( غىابـ بجهاء الخضمت.52ماصة ) 



 

 

 

ش بجها الخضمت.1/52)   مً جاٍع
ً
 ( ًلتزم اإلاىقِ بخٓضًم بشهاع زؿي ْبل زالزين ًىما

ٙاَإة جهاًت الخضمت خؿب مضة زضمت اإلاىقِ في الجمهُت.1/52)  ( ًخم اخدؿاب م

ٙاَإة جهاًت الخضمت زالٛ اخدؿاب َترة زضمت اإلاىقِ بالجمهُت.3/52)   ( ًخم اخدؿاب ؤي حؼء مً الؿىت في م

ٙا55َماصة )  ئت جهاًت الخضمت.( م

ٙاَإة جهاًت الخضمت خؿب الىكام لىكام اإلاسجلين في الخإمُىاث (   ًسػو حمُو مىقُي الجمهُت1/55)  وخؿب  م

 الهٓىص .

 مً اإلاسالُاث اإلاظٖىعة في1/55) 
َ
ٙابه ؤًا ٙاَإة جهاًت الخضمت في خاٛ َسخ نٓضه العج  ( ًدغم اإلاىقِ مً م

 ( مً الالثدت.58ماصة ) 

ٙاَئت جهاًت الخضمت خؿب مضة زضمت اإلاىقِ في الجمهُت.3/55)   ( ًخم اخدؿاب م

ٙاَإة جهاًت الخضمت:56ماصة )   ( غىابـ م

 الغاجب ألاؾاس ي وبضٛ الؿً٘ وبضٛ اإلاىاضالث.1/56)
ً
ٙاَئت الخضمت شامال  ( ٌهخمض ألاحغ ألازير للمىقِ في خؿاب م

ٙاَإة جهاًت الخضمت بض جى1/56ُْ)  ت الجهاثُت.( ًخم صَو م  و اإلاىقِ نلى بشهاع الدؿٍى

( ًجب نلى ؤلاصاعة اإلاهىُت الغحىم بلى اإلاغاحو الضازلي نً بنضاص ٖخاب بجهاء الخضمت للخإٖض مً الالتزام ببىىص 3/56) 

 ومخؿلباث الىكام.

ب الاؾخٓالت ( بطا اؾخٓاٛ اإلاىقِ ًجب نلى مضًغه اإلاباشغ الدشاوع مو عثِـ الجمهُت الجساط ْغاع بشإن ؾل2/56) 

 لجضٛو اإلاهام والطالخُاث.
ً
ٓا  َو

 ( مٓابلت جهاًت الخضمت.57ماصة )

ً مالخكاث 1/57) ( الهضٍ مً مٓابلت جهاًت الخضمت هى جىزُٔ ألاؾباب التي ؤصث بلى اؾخٓالت اإلاىقِ مً الهمل، وجضٍو

 اإلاىقُين.اإلاىقِ نلى ؤهكمت وؾُاؾاث الجمهُت، ومضي جدُٓٔ الجمهُت للهضالت في حهاملها مو 

ت الجهاثُت مً ؤلاصاعة اإلاهىُت ْبل اؾخالم اؾخدٓاْاث جهاًت 1/57) ( ًجب نلى اإلاىقِ الخطٛى نلى شهاصة الدؿٍى

 الخضمت.

 ( جطضع ؤلاصاعة اإلاهىُت شهاصة بغاءة الظمت إلجهاء زضمت اإلاىقِ بهض خطىله نلى شهاصة اإلاسالطت.3/57)

 ( بجهاء الخضمت بالُطل الخإصًبي.58ماصة )

ٙابه بخضي 1/58)  ؼ نىض اعج ٙاَإة ؤو بشهاع ؤو حهٍى  مً زالٛ َسخ الهٓض صون م
ً
( جيخهي زضمت اإلاىقِ بالُطل جإصًبُا

 اإلاسالُاث آلاجُت :

(1/58 
ً
ت اإلاترجبت نلى نٓض الهمل ؤو لم ًؿو ألاوامغ اإلاشغونت ؤو لم ًغام نمضا  –( بطا لم ًاص اإلاىقِ التزاماجه الجىهٍغ

.اإلاهلً  –الخهلُماث 
ً
ٙان قاهغ مً ْبل ضاخب الهمل الخاضت بؿالمت الهمل واإلاىقُين عيم بهظاعه ٖخابُا  نجها في م

 بالشٍغ وألاماهت.3/58) 
ً
 مسال

ً
ٙابه نمال  ؤو اعج

ً
 ؾِئا

ً
ٗا  ( بطا زبذ اجبانه ؾلى

 ؤي َهل ؤو جٓطير ًٓطض به بلخاّ زؿاعة ماصًت بالجمهُت نلى شغؽ ؤن2/58) 
ً
و مً اإلاىقِ نمضا جبلٌ  ( بطا ْو

ىنه. ذ نلمه بْى ً ؾانت مً ْو  الجمهُت الجهاث اإلاسخطت بالخاصر زالٛ ؤعبو ونشٍغ



 

 

 

 ( بطا زبذ ؤن اإلاىقِ لجإ بلى التزوٍغ لُدطل نلى الهمل.5/58) 

 جدذ الازخباع.6/58) 
ً
ٗان اإلاىقِ مهُىا  ( بطا 

 زالٛ الؿىت الىاخ7/58) 
ً
ً ًىما ضة ؤو ؤٖثر مً نشغة ؤًام ( بطا حًُب اإلاىقِ صون ؾبب مشغوم ؤٖثر مً نشٍغ

ت بالجمهُت.  مخخالُت، نلى ؤن ٌؿبٔ الُطل بهظاع ٖخابي مً بصاعة الشاون ؤلاصاٍع

 ( بجهاء الخضمت ألؾباب ؾاعثت.59ماصة )

 ( بلًاء الؿلؿاث الخ٘ىمُت عزطت وبْامت اإلاىقِ يير الؿهىصي ؤو نضم ججضًضها ؤو ببهاصه نً البالص.1/59)

 هٓض.( اؾخدالت جىُُظ ال1/59) 

 ( الخطُُت وؤلايالّ الجهاجي للجمهُت.3/59) 

 ( ؤلاْالت ؤو الاؾخٓالت.61ماصة )

( للمىقِ ؤن ًٓضم اؾخٓالخه مً وقُُخه بشغؽ ؤن ج٘ىن بسؿاب ماعر ومىحه بلى مضًغه اإلاباشغ وضىعة بلى 1/61) 

جب البذ في ؾلب الاؾخٓا ش الاؾخٓالت، ٍو ت وجخػمً الؿبب وجاٍع ش جٓضًمه بصاعة الشاون ؤلاصاٍع لت زالٛ ؤؾبىم مً جاٍع

 بال بطا انخبرث الاؾخٓالت مٓبىلت.

 بُٓض، وفي هظه الخالت ال جيخهي زضمت 1/61)
ً
 بشغؽ ؤو مٓترها

ً
ٗان ؾلب الاؾخٓالت مهلٓا ( ٌؿدثنى مً اإلااصة الؿابٓت، بطا 

 اإلاىقِ بال بخػمين ْغاع ْبٛى الاؾخٓالت بحابخه بلى ؾلبه.

( ًجىػ زالٛ مضة ؾلب الاؾخٓالت جإحُل ْبىلها ألؾباب جخهلٔ بمطلخت الهمل مو بزؿاع اإلاىقِ بظلٚ نلى ؤال 3/61) 

 ٖةشهاع.
ً
ض مضة الخإحُل نً شهغ في خاٛ ْبٛى الاؾخٓالت باإلغاَت بلى مضة الثالزين ًىما  جٍؼ

 ( غىابـ َسخ الهٓض.61ماصة )

ٙام الىكام نىض َسخ نٓض الهمل ؤو اجهاثه بخىحُه بزؿاع للؿٍغ آلازغ، َةهه ًخهين  في ألاخىاٛ التي جخؿلب َحها ؤخ

 مغاناة آلاحي:

 (1/61.
ً
 ( ؤن ً٘ىن ؤلازؿاع زؿُا

ش الاؾخالم.1/61)  و اإلاغؾل بلُه بظلٚ مو جىغُذ جاٍع ْى  ( ؤن ًخم حؿلُم ؤلازؿاع في مٓغ الهمل ٍو

ً الخىاضل باإلاظٖىع بملِ ( في خاٛ امخىام اإلاىقِ نً الاؾخالم، ًغؾل ؤلازؿاع 3/61)  بسؿاب مسجل نلى نىاٍو

 زضمخه.

ؼ 2/61)  ( في خاٛ نضم مغاناة الؿٍغ اإلاغؾل لئلزؿاع مهلت ؤلاشهاع اإلاىطىص نلحها في الىكام ًٓىم بضَو الخهٍى

 للؿٍغ آلازغ نً مضة ؤلازؿاع ؤو اإلاخبٓي مجها.

ٙام نامت.61ماصة )  ( ؤخ

ُت زضمخه بالجمهُت بهض حؿضًض ٗل اإلاؿخدٓاث اإلاخهلٓت به وحؿلمه شهاصة ( جمىذ شهاصة زضمت للمىقِ اإلاىته1/61) 

هه، وجىضح شهاصة الخضمت آزغ مىطب وقُُي شًله اإلاىقِ واإلاضة التي ْػاها بالجمهُت.  بغاءة الظمت مْى

ش اإلاُالص اإلاظٖىع في حىاػ الؿُغ باليؿبت لًير الؿهىصًين وفي بؿاْت ألاخىاٛ ا1/61) إلاضهُت باليؿبت ( ًخم انخماص جاٍع

 لؤليغاع الىقُُُت.
ً
 وال جطًيرا

ً
ش مُالص اإلاىقِ َُما بهض ال ج٘بيرا  للؿهىصًين نىض الخهُين وال ٌهخض بخهضًل جاٍع



 

 

 

مً٘ ؤن ً٘ىن ؤلازؿاع مباشغة ؤو مً زالٛ 3/61) ( للجمهُت الخٔ في بزؿاع ؤي ؾٍغ آزغ بةجهاء زضماث اإلاىقِ، ٍو

 ؤلانالن في الىؾاثل اإلاىاؾبت.

( في خالت عيبت اإلاىقِ يير الؿهىصي بٓبٛى نغع وقُُي مً حهت ؤزغي، ًمً٘ للجمهُت اإلاىآَت نلى هٓل 2/61) 

 ُٖالت اإلاىقِ.

ٙالُِ مالُت.5/61)   لجضٛو الطالخُاث واإلاهام وال جخدمل الجمهُت ؤي ج
ً
ٓا  ( ًخم اإلاىآَت نلى هٓل الُ٘الت َو

م للمىقِ 6/61) اإلاىتهُت زضماجه بإؾباب يير التي وعصث في حضٛو اإلاسالُاث، ونلى ( ًمً٘ جىكُم خُلت وصام جٍ٘غ

 
ً
ٓا ت للمىقِ اإلاهني وانخماصها َو ٗاٍع ؤلاصاعة اإلاهىُت جىكُم خُل الىصام باليؿُٔ مو بصاعة اإلاىقِ، وجٓضًم هضًت جظ

 لجضٛو الطالخُاث واإلاهام.

 بٓغاع مً الجهت الؿبُت اإلا7/61) 
ً
 نلى عجؼ ٖلي نً ( جثبذ نضم اللُاْت للخضمت صخُا

ً
ٗان طلٚ عاحها سخطت ؾىاًء 

 ؤصاء الهمل ألاضلي ؤو عجؼ حؼجي مؿخضًم متى زبذ نضم وحىص ؤي نمل آزغ ًم٘ىه الُٓام به.

 ْبل هُاص بحاػجه اإلاغغُت 8/61) 
ً
( في حمُو ألاخىاٛ ال ًجىػ بجهاء زضماث اإلاىقِ لهضم اللُاْت للخضمت صخُا

 جهاء زضمخه صون اهخكاع.والانخُاصًت مالم ًؿلب هى هُؿه ب

ٗاَت مؿخدٓاث جهاًت الخضمت للمىقِ زالٛ ؤؾبىم9/61)  في خاٛ اجهاء الخهاْض مً ْبل -نلى ألاٖثر-( ًخم ضٍغ 

.
ً
ٓا ض نً ؤؾبىنين مً آزغ ًىم نمل َو ها زالٛ مضة ال جٍؼ  الجمهُت، وفي خاٛ اؾخٓالت اإلاىقِ، ًخم ضَغ

ٙاَإة جهاًت الخضمت ال 11/61)  ت نً زمً اإلابُهاث ؤو ( نىض اخدؿاب م  ًضزل في طٛ ألاحغ الهمىالث واليؿب اإلائٍى

اصة والىٓظ. ٙاَئاث ؤو اإلاىذ ؤو ما شابه طلٚ مً نىاضغ ألاحغ الظي ًضَو للمىقِ، وج٘ىن ْابلت بؿبُهتها للٍؼ  اإلا

ٙام نامت  الباب الغابو نشغ: ؤخ

 ( ملِ اإلاىقِ.63ماصة )

ت ب1/63)   نضاص ملِ زاص لٙل مىقِ.( ًجب نلى بصاعة الشاون ؤلاصاٍع

 ( ًجب ؤن ًدخىي ملِ اإلاىقِ نلى الىزاثٔ والسجالث آلاجُت.1/63) 

 همىطج ؾلب الخىقُِ.

ش مُالصه وخالخه الاحخمانُت ومدل بْامخه في اإلامل٘ت وزاعحها. ٙامل وحيؿِخه وجاٍع  بُاهاجه الصخطُت مثل: الاؾم ال

ين باإلغاَ و نلُه مً الؿَغ  ت بلى حهضًالث ؤو ملخٓاث للهٓض.نٓض الهمل ألاضلي اإلاْى

 بضء مباشغة الهمل وهىم نمله وؤحغه وما ًؿغؤ نلُه مً حهضًالث.

ٗاصًمي. بُت والسجل ألا  ضىع لجمُو الشهاصاث الهلمُت اإلاطضْت والضوعاث الخضٍع

ت مُٓم لًي ت وبؿاْت الهاثلت للؿهىصًين(، )حىاػ الؿُغ، هٍى ر الؿهىصًين ضىع لجمُو الىزاثٔ الثبىجُت )بؿاْت الهٍى

 بلخ(.…وؤَغاص ؤؾغهم اإلآُمين مههم

غ هدُجت  غ والُدىضاث الؿبُت ألاضلُت ٖجؼء مً مخؿلباث الخىقُِ لضي الجمهُت والتي جدخىي نلى جٍٓغ الخٓاٍع

 الُدظ الؿبي اإلاؿلىب للخىقُِ.

هه مً اإلاىقِ لٙل  ُاث، الهالواث، هماطج جُُٓم ألاصاء الؿىىي مْى غ ؤلاحاػاث، التْر  ؾىت زضمت في الجمهُت.جٓاٍع



 

 

 

ٙاَأث ؤو الجؼاءاث الخاضت باإلاىقِ.  ضىعة نً اإلا

 سجل بالُ٘االث ؤو الػماهاث التي ْضمتها الجمهُت ألي حهت ؤزغي هُابت نً اإلاىقِ.

م 3/63)  ( ًلتزم اإلاىقِ بةبالى الجمهُت نً ؤي حًُير ًؿغؤ نلى بُاهاجه الصخطُت ٖما في البىض الؿابٔ مثل الهىىان، ْع

 بلخ.… جِ، خؿاب البىٚ، الخالت الاحخمانُتالها

ت مؿاولُت اإلاداَكت نلى ملُاث اإلاىقُين وجدضًثها ؾىاٛ َترة نمل اإلاىقِ لضي 2/63) ( جخىلى بصاعة الشاون ؤلاصاٍع

 الجمهُت.

ت.5/63)  جب الخُاف نلحها مً ْبل بصاعة الشاون ؤلاصاٍع ت ٍو  ( حهخبر ملُاث اإلاىقُين ؾٍغ

( جلتزم الجمهُت بهضم ال٘شِ نً ؤي مهلىماث جسظ اإلاىقِ ألي شخظ مً زاعج الجمهُت صون مىآَت 6/63) 

زؿُت مً ْبل اإلاىقِ، بال في خاٛ ؾلبذ هظه اإلاهلىماث لجهاث ؤمىُت ؤو ْاهىهُت، ٖما ًدٔ للجمهُت ؤلاحابت نً ؤي 

 زضمخه في الجمهُت. اؾخُؿاعاث جغص بلحها مً ْبل حهاث الخدٔ بها اإلاىقِ بهض اهتهاء

 ( غىابـ خُل ملُاث مىقِ وجدضًثه.62ماصة )

ت جدضًث ملُاث وسجالث اإلاىقُين، واإلاداَكت نلحها بشٙل صُْٔ ؾىاٛ َترة 1/62)  ( ًجب نلى بصاعة الشاون ؤلاصاٍع

 نمل اإلاىقِ لضي الجمهُت.

وبدػىع مىقِ مؿاوٛ مً بصاعة ( ال ًدٔ للمىقِ مغاحهت ملُه ؤو سجالجه بال بةطن مً مضًغه اإلاباشغ، 1/62)

ت.  الشاون ؤلاصاٍع

 ( ال ًدٔ للمىقِ اؾترحام ؤو حهضًل ؤو بجالٍ ؤي وزاثٔ ؤو بُاهاث مىحىصة في ملُه لضي الجمهُت.3/62)

 ( غىابـ خُل الىزاثٔ الغؾمُت للمىقِ والخهامل مهها:65ماصة )

ت ؾىاٛ َترة نمل اإلاىقِ لضي ( ًدُل حىاػ ؾُغ اإلاىقِ يير الؿهىصي )بمىآَخه( لضي بصاع 1/65)  ة الشاون ؤلاصاٍع

 الجمهُت.

ت، وطلٚ في الخاالث الخالُت:1/65)  ( ٌؿخلم اإلاىقِ حىاػ ؾُغه نىض حؿلُمه عزطت ؤلاْامت إلصاعة الشاون ؤلاصاٍع

 نىض ؾُغ اإلاىقِ لٓػاء بحاػة مهخمضة ؤو الُٓام بمهمت نمل زاعج اإلامل٘ت.-1

اّ حىاػ الؿُغ -1  الؾخ٘ماٛ بحغاءاث عؾمُت جسظ اإلاىقِ لضي الجهاث الغؾمُت. في خاٛ غغوعة بَع

 بخإشيرة زغوج جهاجي.-3
ً
 نىض مًاصعة اإلامل٘ت جهاثُا

ٙان الهمل -2 ذ الهمل إلا ٙان نمل آزغ ًجب حؿلُم حىاػ الؿُغ وعزطت ؤلاْامت وجطٍغ في خاٛ هٓل ُٖالت اإلاىقِ إلا

 للىكام.
ً
 الجضًض بطُخه الُُ٘ل الجضًض ؾبٓا

 ؾىىاث بهض اهتهاء زضمخه. 5لخٔ في خُل ملِ اإلاىقِ الؿابٔ إلاضة للجمهُت ا-5

ٗان طلٚ 3/65)  ٙان الهمل ؤو البٓاء َُه زاعج ؾاناث الهمل الغؾمُت بال في خاٛ  ( ال ٌؿمذ للمىقُين بالضزٛى إلا

 خؿب مخؿلباث الهمل وبمىآَت اإلاضًغ اإلاباشغ ؤو مً ًىىب نىه.
ً
ا  غغوٍع

ٗاهذ وقُُخه ؤن ٌهخمض لىُؿه ؾاناث الهمل ؤلاغافي.( لِـ مً خٔ ؤي مىقِ مه2/65)  ما 

:ٔ  بُان جىغُحي للماهالث اإلاؿلىبت للؿلم اإلاَغ



 

 

 

 –ؾاثٔ -عؾام  –زؿاؽ  –هجاع -ؾبإ-ٖهغباجي-الشهاصة اإلاخىؾؿت ؤو الشهاصة الابخضاثُت: ؤو بضون ماهل )مؿانض َني  

 خؿب زبرجه.بلخ( مً اإلاغجبت ألاولى ختى اإلاغجب… نامل -خاعؽ  –مغاؾل 
ً
 ت الثالثت ٖال

ت الهامت: ًخم حهُين اإلاخٓضم نلى الضعحت اإلاىاؾبت لخبرجه وطلٚ في وقاثِ )مىضوبين  -1 ين  –مهٓبين  –الثاهٍى بصاٍع

 خؿب زبرجه.
ً
ت( مً اإلاغجبت الغابهت ختى اإلاغجبت الؿاصؾت ٖال  وقاثِ بصاٍع

ت  –باخثين وباخثاث  –َين احخمانُين الشهاصة الجامهُت: زبراث في مجاٛ الهمل في وقاثِ )مشغ  -1 وقاثِ بصاٍع

 خؿب زبرجه.…
ً
 بلخ( مً اإلاغجبت الؿابهت ختى الخاؾهت ٖال

ومضعاء ؤلاصاعاث  اإلاضًغ الخىُُظيالخاصًت نشغ: وجمثل )الىقاثِ الُٓاصًت وؤلاشغاُْت مً اإلاغجبت الهاشغة ختى  -3

٘ىن الخهُين وجدضًض  نٓىصهم وضالخُاتهم ومؿخدٓاتهم بٓغاع مً مجلـ ؤلاصاعة ؤو والُغوم وهىابهم ومً في خ٘مهم( ٍو

 هظا ألامغ.ل اإلاشٙلت لجانلمً ؤو مً ًسىله 

الىقاثِ الُٓاصًت الهلُا: مً اإلاغجبت الثاهُت نشغ وختى الخامؿت نشغ وطلٚ للخاضلين نلى اإلااحؿخير ؤو الضٖخىعاه  -2

خم جدضًض نٓىصهم ومؿخدٓاتهم بٓغاع مً مجلـ ؤلاصاعة ؤ  خٛى هظا ألامغ. اإلاشٙلت لجانالمً او و مً ًسىله ٍو

بن اإلاغاجب والضعحاث اإلاىضخت بؿلم الغواجب للهاملين الؿهىصًين بالجمهُت هي مغاجب وصعحاث زاضت بالجمهُت  -5

 َٓـ وال جمازل ؤو حهاصٛ اإلاغاجب والضعحاث اإلاهمٛى بها في هكام الخضمت اإلاضهُت








