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يغرشفٛاخ خايؼح لُاج انغٕٚظ ًٔٚثهٓا انغٛذ األعرار انذكرٕس /
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انغادج/
انكائٍ ف/ٙ
ًٔٚثهٓا لإََا/
تطالح ػ/ع /

/طادسِ يٍ

تراسٚخ

/

2010/

ٔيحهّ انًخراس/
( ؽشف ثاَ) ٙ
ٔتؼذ أٌ الش كم يٍ انطشف ٍٛتظفرّ تأْهٛرّ انمإََٛح نهرؼالذ ٔانرظشف
اذفمُا ػهٗ االذٗ-:
*تمهيـــــــــــذ*
نًا كاٌ انًغرشفٗ اندايؼ ٙندايؼح لُاج انغٕٚظ ٚمذو كافح خذياخ انشػاٚح
انطثٛح انًركايهح ٔفما نالئحح األخٕس ٔاألعؼاس انًؼًٕل تٓا نذٔ .ّٚنًا كاٌ انطشف
انثاَٚ ٙشغة فٗ ذمذٚى ْزِ انخذياخ انٗ انؼايه ٍٛنذ ّٚفمذ ذاللد إسادج انطشفٍٛ
ػهٗ رنك ٔفما نُظٕص ْزا انؼمذ.

*البىــــــــذ األول*
ٚؼرثش انرًٓٛذ انغاتك ٔلائًح األخٕس ٔاألعؼاس انًؼًٕل تٓا نذٖ انطشف األٔل خضاء ال
ٚردضأ يٍ ْزا انؼمذ
ٔكزا يحؼش ندُّ اإلششاف انطث ٙسلى

تراسٚخ

/

/

* البىـــــــذ االثاوى *
ٚمٕو انطشف األٔل ترمذٚى انخذياخ انطثٛح ٔانؼالخٛح نهؼايه ٍٛنذٖ انطشف انثاَٙ
انزٚ ٍٚحٕنٌٕ إنٗ انًغرشفٗ اندايؼ ٙتاالعًاػٛه ّٛتًؼشفح انطشف انثاَ ٙأٔ يٍ
ٚرٕب ػُّ ؽثما نهمٕاػذ ٔانُظى انر ٙذؼؼٓا انًغرشفٛاخ اندايؼٛح تدايؼح لُاج
انغٕٚظ.
* البىـــــذ الثـالـث*
ذشًم خذياخ انشػاٚح انطثٛح ٔانؼالخٛح انرٚ ٙمٕو انطشف األٔل ترمذًٓٚا نهؼايهٍٛ
انًحٕن ٍٛتًؼشفح انطشف انثاَ ٙيا ٚاذهٗ-:
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انكشف تانؼٛادج انخاسخٛح يغ إيكاَٛح ذذتٛش انؼالج ٔطشف انذٔاء فٗ حانح
ؽهة انطشف انثاَ ٙذٕفٛش رنك
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إخشاء انؼًهٛاخ اندشاحٛح ٔانمٛاو تإَٔاع انؼالج األخشٖ

-3

انمٛاو تأخشاء انفحٕص انًؼًهٛح ٔفحٕص االشؼّ ٔغٛشْا يٍ انفحٕص
انرشخٛؼ ّٛانالصيح

-4

االلايّ تانًغرشفٗ ٔيا ٚرظم تٓا يٍ انخذياخ انطثٛح ٔانفُذلٛح ٔغٛش
رنك
*البىـــــذ الرابـــع*

ٚحك نهطشف األٔل نألعثاب انطثٛح انرٚ ٙشٖ إَٓا ذحمك يظهحّ ػشٔسٚح نهًشٚغ أٔ
ذذفغ ػُّ يؼشِ ػاخهّ ادخار يا ٚشاِ يٍ خذياخ انشػاٚح انطثٛح تخالف يإْ يُظٕص

ػه ّٛف ٙانثُذ انثاَٚٔ ٙهرضو انطشف انثاَ ٙتغذاد لًٛرٓا تؼذ االذفاق ػهٓٛا تُّٛ
ٔت ٍٛانطشف األٔل.
*البىـــــذ الخــامس *
ذكٌٕ إحانح انؼايه ٍٛنذٖ انطشف انثاَ ٙإنٗ انًغرشفٗ اندايؼ ٙتًٕخة
ًَٕرج أحانّ ؽثٛح يٍ اطم ٔطٕسِ يٕلؼا ػه ّٛيٍ اندٓح انًخرظح نذٖ انطشف
انثاَ ٙأٔ يٍ ٚفٕػّ ف ٙانرٕلٛغ يٕػحا تّ اعى انًشٚغ ٔسلى تطالرّ انشلى
انمٕيٕٛانخذيح انًطهٕب إخشائٓا ٔانذسخح انرٚ ٙؼانح تٓا ٔٚكٌٕ االحانّ يخرٕيا
تخاذى انطشف انثاَ ٙأٔ ٔفما نًا ذى االذفاق ػه ّٛت ٍٛانطشف ٍٛفْ ٙزا انشأٌ
ٔٚهرضو انطشف األٔل ترمذٚى انخذياخ انًثُٛح ف ٙانخطاب دٌٔ غٛشْا ٔفٗ انحاالخ
انطاسئّ ٚمثم انًغرشفٗ انؼايم نهؼالج دٌٔ إذثاع اإلخشاءاخ انغاتمح تششؽ اٌ
ٚمذو انًشٚغ يا ٚثثد اَّ ٚؼًم نذٖ انطشف انثاَ ٙيًٍ ٚرًرؼٌٕ تحك ذهمٗ
انخذياخ انطثٛح يٍ انطشف األٔل ٔٚمٕو انًغرشفٗ تأخطاس انطشف انثاَٙ
تذخٕل انًشٚغ ػهٗ أٌ ٚشعم انطشف انثإًََ ٙرج ذحٕٚم يغرٕف إنٗ
انًغرشفٗ ف ٙخالل  24عاػح يٍ ذاسٚخ إتالغّ ٔٚؼرثش ػذو سد انطشف انثاَٙ
ػهٗ ْزا اإلخطاس خالل ْزِ انًذج إلشاس يُّ إرا كاٌ انًشٚغ ٚؼًم نذٔ ّٚتمثٕل
ذمذٚى خذياخ انشػاٚح انطثٛح انالصيح ػهٗ حغاب انطشف انثاَٙ
* البىـــذ الســـادس*
ٔٚكٌٕ ػالج انًشػٗ انًحٕن ٍٛإنٗ انًغرشفٗ اندايؼ ٙتًؼشفح انطشف انثاَٙ
تانذسخح ٔٚدٕص نهًشٚغ االلايّ تذسخّ أػهٗ ػهٗ حغاتّ تؼذ أٌ ذؤخز ػه ّٛذؼٓذ
كرات ٙتمثٕل ذحًم انفشق فٗ األخش نكافح يا ٚمذو نّ يٍ خذياخ ٔٚمٕو
انًغرشفٗ ترحظٛم ْزِ انفشٔق يٍ انًشٚغ.
* البىـــذ الســـابع*

ٚهرضو انًغرشفٗ اندايؼ ٙف ٙانحاالخ انر ٙذغرذػٗ ػالخا ػاخال ٔفٗ حانح
ػذو ٔخٕد عشٚش تانذسخح انًرفك ػهٓٛا تمثٕل انًشٚغ ف ٙاٖ عشٚش خان ٙتأٚح
دسخّ ٔنٕ أػهٗ ػهٗ أٌ ُٚمم انًشٚغ إنٗ انذسخح انًحذدج فٗ خطاب انرحٕٚم
ػُذ خهٕ عشٚش تٓا فئرا سفغ انًشٚغ االَرمال انٗ انذسخح انًحذدج فٗ خطاب
انرحٕٚم اعرًش انًغرشفٗ فٗ يحاعثح انًشٚغ ػٍ فشق اخش انذسخح انًانٛح
انرٗ ػٕنح تٓا فؼال أيا إرا ذى دخٕل انًشٚغ فٗ يثم ْزِ انحاالخ تذسخّ الم يٍ
انًرفك ػهٓٛا فال ٚدٕص نهطشف انثاَ ٙانًطانثح تانفشق.
*البىـــذ الثـــامه*
ال ٚمثم انًغرشفٗ حاالخ اإليشاع انؼمهٛح ٔاإليشاع انًؼذٚح انًفرٕحح انر ٙال
ذحراج انٗ ذذخم خشاح ٙأ إنٗ إعؼاف ػاخم
* البىـــذ التاســع*
ذكٌٕ أخٕس انكشف ٔااللايّ ٔإَٔاع انؼالج ٔانفحٕص انًؼًهٛح ٔفحٕص االشؼّ
ٔأعؼاس انؼًهٛاخ ٔغٛشْا يٍ خذياخ انشػاٚح انطثٛح انرٗ ٚهرضو انطشف األٔل
ترمذًٓٚا ؽثما نمائًح األخٕس ٔاألعؼاس انًؼًٕل تٓا فٗ انًغرشفٗ اندايؼٙ
تاالعًاػٛهٔ ّٛانًشفمح تٓزا انؼمذ ٔال ٚدٕص ذؼذٚم ْزِ األعؼاس تانضٚادج أٔ تانُمض
ؽٕال يذج عشٚاٌ انؼمذ اال تًٕافمح انطشفٔ ٍٛذحذد أعؼاس االدٔ ّٚػهٗ أعاط
انرغؼٛشج انشعًٛح نهًغرٓهك ٔذؼرثش انمائًح انًزكٕسج ٔانًكاذثاخ ٔانششٔؽ
األخشٖ انًشفمح تٓزا انؼمذ خضء يرًًا نٓزا انؼمذ
* البىـــذ العاشر *
ٚهرضو انطشف انثاَ ٙػُذ انرٕلٛغ ػهٗ ْزا انؼمذ تذفغ يثهغ (

) فمؾ ٔلذسِ

َمذا أٔ تشٛك يمثٕل انذفغ ٔرنك لًٛح ذأي ٍٛانغذاد ف ٙحانح انرؼغٛش فٙ
عذاد انًطانثاخ انًشعهح إن ّٛتركانٛف انؼالج ٔٚشد ْزا انًثهغ أٔ انًرثم ٙيُّ
إنٗ انطشف انثاَ ٙأٔ يٍ ُٕٚب ػُّ فَٓ ٙاٚح ْزا انؼمذ.
* البىـــذ الحادي عشر*
ٕٚفش انطشف األٔل نهؼايه ٍٛانًحٕن ٍٛتًؼشفح انطشف انثاَ ٙاألؽثاء انًرخظظٍٛ
فٗ خًٛغ فشٔع انطة ػهٗ أػهٗ انًغرٕٚاخ ٔٚدٕص نٓؤالء انؼايه ٍٛاخرٛاس انطثٛة
انًؼانح يٍ ؽالى انًغرشفٗ اندايؼ ٙتششؽ يٕافمح انطشف األٔل ػهٗ رنك
* البىـــذ الثاوً عشر*
ٕٚافٗ انطشف األٔل شٓشٚا انطشف انثاَ ٙتكشف حغاب تًظشٔفاخ انؼايه ٍٛنذّٚ
انز ٍٚاَرٓٗ ػالخٓى خالل انشٓش شايال كافح يا ذى ذمذ ًّٚنٓى تانًغرشفٗ
اندايؼ ٙيٍ خذياخ ؽثٛح ٔذًشٚؼٛح ٔفُذلٔ ّٛغٛشْا يشفك تّ طٕسِ يٍ خطاب
انرحٕٚم ٔإرا يؼٗ عثؼح أٚاو ػهٗ ٔطٕل كشف انحغاب إنٗ انطشف انثاَ ٙأٔ
يٍ ُٕٚب ػُّ ٔنى ٚؼرشع ػهٗ انثٛاَاخ أنًٕػحّ تّ ٚؼرثش انطشف انثاَ ٙيٕافما
ػهٓٛا ٔذدشٖ انًحاعثح تًمرؼاْا.
ٔإرا اػرشع انطشف انثاَ ٙخالل األعثٕع األٔل يٍ إسعال انفٕاذٛش إن ّٛػهٗ تؼغ
انثُٕد فؼه ّٛعذاد انًثانغ انغٛش يؼرشع ػهٓٛا خالل شٓش ػهٗ األكثش ٔػُذ
اػرشاع انطشف انثاَ ٙػهٗ كم أٔ تؼغ تُٕد انفاذٕسج فؼه ّٛإٚفاد يُذٔب يؼرًذ
نهرفاْى يغ إداسج انًغرشفٗ ػهٗ انثُٕد انًؼرشع ػهٓٛا ٚدة ػهٗ انطشف
انثاَ ٙعذاد انًثانغ انر ٙذى االذفاق ػهٓٛا خالل شٓش ػهٗ األكثش ٔفٗ حانح
ػذو االذفاق ت ٍٛانطشفٚ ٍٛمٕو انطشف األٔل تردُٛة ْزِ انًثانغ يٍ انرأيٍٛ
انًٕدع نذ ّٚنح ٍٛحغى انًٕػٕع ٔدٚا أٔ لؼائٛا ػهٗ أٌ ٚهرضو انطشف انثاَ ٙفٙ
ْزِ انحانح تئكًال يثهغ انرأي ٍٛإنٗ انًثهغ انًُظٕص ػه ّٛتانثُذ انؼاشش تٓزا

انؼمذ ف ٙخالل خًغح ػشش ٕٚيا يٍ إخطاسِ تزنك تكراب يٕطٗ ػه ّٛتؼهى
انٕطٕل.
* البىـــذ الثالـث عشر*
ٚهرضو انطشف انثاَ ٙتغذاد انًثانغ انًغرحمح ػه ّٛتًٕخة كشف انحغاب
انشٓش٘ خالل ػششج أٚاو ػهٗ األكثش يٍ ٔطٕنّ إنٔ ّٛإرا ذأخش ف ٙانغذاد ػٍ
ْزا انًٛؼاد ٚكٌٕ نهطشف األٔل انحك فٔ ٙلف انؼًم تٓزا انؼمذ يغ حفع حك
انطشف األٔل فٗ انرؼٕٚغ انًُاعة.
*البىـــذ الرابــع عشر*
ذرى انًشاخؼح انُٓائٛح نهحغاتاخ انغُٕٚح ت ٍٛانطشف ٍٛخالل شٓش يٍ كم ػاو
تًٕخة كشٕف حغاتاخ عُٕٚح ذشعم إنٗ انطشف انثاَٚٔ ٙهرضو انطشف انثاَٙ
تغذاد يالذ ٚكٌٕ يغرحك ػه ّٛخالل فرشِ انؼمذ ٔرنك ف ٙخالل خًغّ ػششج
ٕٚيا يٍ ذاسٚخ إسعال ْزِ انكشٕف إنٔ ّٛإرا نى ٚمى انطشف انثاَ ٙتانغذاد فْ ٙزا
انًٛؼاد ٚكٌٕ انطشف األٔل انحك فٔ ٙلف انؼًم تٓزا انؼمذ فؼال ػهٗ أحمٛرّ فٙ
ؽهة انرؼٕٚغ انًُاعة.
*البىـــذ الخامــس عشر*
يذج ْزا انؼمذ عُّ ٔاحذِ ذثذأ يٍ

/

/

ٔذُرٓٗ فٙ

/

/

ٔٚدذد

انؼمذ ذهمائٛا نًذج أ نًذد يًاثهّ يا نى ٚخطش احذ انطشف ٍٛاألخش تشغثرّ ف ٙإَٓاء
انرؼالذ تًٕخة خطاب يٕطٗ ػه ّٛتؼهى انٕطٕل لثم اَرٓاء يذج ْزا انؼمذ أٔ اّٚ
يذِ يدذدِ تشٓش ٍٚػهٗ األلم ػهٗ أٌ ٚؼاد انُظش ف ٙاألعؼاس ػُذ َٓاٚح يذج
انؼمذ أٔ أٚح يذِ يدذدِ نًٕاكثح ذمهثاخ االعؼاس.

* البىـــذ السادس عشر*
ٚدٕص نكم يٍ انطشف ٍٛفغخ انؼمذ إرا اخم انطشف األخش تأحذ انرضاياذّ انًرشذثح ػهٗ
ْزا انؼمذ ػهٗ أٌ ٚكٌٕ رنك تؼذ أَذاس كرات ٙػهٗ ٚذ يحؼش أٔ تانثشٚذ انًٕطٗ ػهّٛ
تؼهى انٕطٕل يثُٛا تّ األعثاب انر ٙتُٗ ػهٓٛا ؽهة انفغخ ٔػهٗ انطشف األخش انشد
ػهٗ ْزِ األعثاب ف ٙخالل خًغّ ػشش ٕٚيا يٍ ذاسٚخ ٔطٕل اإلَزاس إنٔ ّٛأال
اػرثش اإلَزاس يُردا ألثاسِ انمإََ.ّٛ
* البىـــذ السابع عشر*
ف ٙخًٛغ األحٕال ٔإرا اَرٓٗ انؼمذ أٔ ذى فغخّ الٖ عثة يٍ األعثاب ٚهرضو
انطشف األٔل تاالعرًشاس ف ٙانمٛاو تانرضاياخ تانُغثح نهًشػٗ يٍ انؼايه ٍٛنذٖ
انطشف انثاَ ٙانداس٘ ػالخٓى تاأللغاو انذاخهٛح تانًغرشفٗ حرٗ َٓاٚح انؼالج
تُفظ األعؼاس تانؼمذ يغ انرضاو انطشف انثاَ ٙتذفغ يظشٔفاخ ْزا انؼالج
* البىـــذ الثــامه عشر*
ٔفٗ حانح ظٕٓس اٖ َضاع ػٍ ذُفٛز ْزا انؼمذ ٔػذو أيكاٌ حهّ تانطشق انٕدٚح ٚكٌٕ
انفظم ف ّٛيٍ اخرظاص يحاكى يدهظ انذٔنح انًخرظح تاالعًاػٛهٚٔ ّٛكٌٕ انؼُٕاٌ
انًٕػح لش ٍٚكم ؽشف ْٕ انؼُٕاٌ انًخراس انظحٛح نكم يًُٓا يا نى ٚرى اإلخطاس
نهطشف األخش تخطاب يٕطٗ ػه ّٛتؼهى انٕطٕل تأٖ ذغٛٛش ٚطشأ ػهٗ ػُٕاٌ انًٕػح
تظذس ْزا انؼمذ.
* البىـــذ التــاسع عشر*
ٚمثم انطشفاٌ يٍ ا ٌٜانرؼذٚالخ انر ٙلذ ذذخهٓا إداسج انفرٕٖ انًخرظح تًدهظ
انذٔنح ػُذ يشاخؼرح نٓزا انؼمذ دٌٔ اإلخالل أٔ انًغاط تدْٕش انرؼالذ ت ٍٛانطشف.ٙ
*البىـــذ العشـــرون*

ذحشس ْزا انؼمذ ٔذٕلغ ػه ّٛيٍ ؽشف ّٛتؼذد ثالز َغخ تٛذ كم ؽشف َغخّ نهؼًم
تًٕخثٓا ٔذحفع انُغخح انثانثح تاإلداسج انًخرظح تانًغرشفٗ اندايؼٙ
تاالعًاػٛهّٛ

