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 الً : اهؼزائة اهؼاًح ٕػزٛثح اهمٌٜح املؼافحإٔ
  
 

 اظيتمتقاجفماٌؿقظنياظعوعيمكشؽتاتماٌأػؿم 

 ماٌقضقسوتماظضرؼؾقؾيماًوصيمبؼطوعماظؿطقؼرماظعؼوريمبعضم
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 ػزٛثح اهمٌٜح املؼافحاهؼزائة اهؼاًح ٕالً : إٔ
 

 ذٖاجْ املٌٖهني:شلالخ اهرٚ املأٓي   
 االظزامممىواظغرضمعـفموعداظؿلفقؾمطقػقيمبوظؼدرماظؽوؼبمحقلمسدممضقوممعصؾقيماظضرائىمبؿقسقيماٌؿقظنيم

م م،مكسؾاظقاضع مواٌؿقل ماإلإطذظؽمطقػقي مضراردؿؽؿول ماٌضوصي ماظؼقؿي ماالظؽذلوغلممسؾكاتموخوصي اٌقضع

 .ظؾقزارة

 ماظضرائىم معصؾقي مرد مرؾؾوتماٌؿقظنيممسؾكتلخر موخوصي مواإلمإدارةواًطوبوتماٌؼدعي تػوضقوتماظؾققث

ماظيت مخطوبوتمملمؼماظدوظقي معـمعـذممسؾقفوردمؿؿماظؼقجدمظدؼفو مواطـر اًطوبوتممدمماظردمسؾكطذظؽمسسومم،

 وووػؾفو.اٌكؿؾػيمماٌردؾيمبنيماٌلعقرؼوت

 ٌماٌؿقظنيمعؿوبعيسـماظـكشوطمبوظرشؿمعـمميواٌؿقضػميؼبمصقصماظكشرطوتمهًماظؿصػقاظضرؼؾقيممعقرؼوتلتلخرما

 ضرائىماظكشرطوتماٌلوػؿيمواالدؿـؿور.يتممبلعقرؼموخصقصًوءمصقصمػذهماظكشرطوتمغفومإل

 مإمتلخر ماٌلؿـداتماظتازعيمميواٌطوظؾوتمبـؿقفماظـؿوذجصدار مطوصي مبؿؼدؼؿ ماظكشرطي مضقوم معـ اظػقصمبوظرشؿ

موظؾػقص ماٌؾػوتمطذظؽم، متؼدؼؿ ممإظبتلخرل مماظؿوظقياظكشفقر مظؽكشػماظـكشوطلدؿؽؿولماٌإحبفي ممايوظلمعقر

 زؼودةمسـماٌطؾقبمبؽكشػماظـكشوط.مىخرأعؾػوتمميأؼميضوصإوسدمم

 مميتوحيماظػرصيمظؾؿؿقلمٌـوضكشإـزاعموسدمماظداخؾقفمحبؾماظماظؾفونسدممضقومم ؼؿؿمحقٌمطوصيمبـقدماًتافم

مؼكشؽؾممظبطوصيماًتافماحوظيمإمأوؼؿؿمحؾمبعضماظـؼوطملنماٌؿقظنيمبمكصرضمايؾقلمسؾ ىـيماظطعـمممو

 سدمماظعداظي.ممبوظؿوظلدرسيماظػصؾمومسؾكؼمثرمممومماظطعـممىونمكسىءمسؾ

 
 تؼغ املٖػٖػاخ اهؼزٛثٜثح اخلاطح تمطاع اهرطٖٛز اهؼمارٙ 

 مشرلظؾقحداتمماإلصبورإحؿلوبمضرؼؾيماظؼقؿيماٌضوصيمظعددمعـمذرطوتماإلدؿـؿورمواظؿطقؼرماظعؼوريمسؾكمسؼقدم

م)إدارؼياظ مظصققحمغصماظؼوغقن-لؽـقي مبوٌكوظػي مم67مرضؿموورؼي( ماٌضوصيمم2016ظلـي مسؾكماظؼقؿي ظؾضرؼؾي

ؽـرلمعـماظكشرطوتماظعوعؾيمؼبمذبولماإلدؿـؿورمواظؿطقؼرماظعؼوريم،عؽوتؾوتماظوالئقؿفماظؿـػقذؼيم،حقٌموردمإظبم

ضقؿيمعضوصيم،مبومؼػقدمخضقعمم–اٌصرؼيمماٌرطزؼيمظؾؾققثمواظلقودوتماظضرؼؾقيممبصؾقيماظضرائىمدارةعـماإل

%معـماظؼقؿيمإسؿؾورًام13اظؼقؿيماٌضوصيمبػؽيممسؿؾقوتمتلجرلموبقعماحملتاتماظؿفورؼيمواظقحداتماإلدارؼيمظضرؼؾي

 .م1/7/2017%معـماظؼقؿيمإسؿؾورًامعـم14،وبػؽيمم8/9/2016عـم

 م مسؼقد مسؾك ماٌضوصي ماظؼقؿي مضرؼؾي متطؾقؼ موذبفزةمماإلصبورخبصقص موورؼي مبلؿي متؿؿؿع ماظيت ظؾقحدات

مغؼذلحم م،صنغـو موععـقؼي ممبؼقعوتمعودؼي مأنموعكشؿقظي محبد ماظؿفورؼي ماظلؿي معـماظؼقؿيم10مأضصكمتؽقنمغلؾي %

"حقٌممتماظرجقعمإظبمعوممظؾضرؼؾيمسؾكماظؼقؿيماٌضوصيمؼيموػذهماظـلؾيمػكماظيتمدبضعمإظبماظلعرماظاإلصبور

م%م.9%مإظبم5غلؾؿفومعـممتذلاوحبوظـلؾيمظؾلؿيماظؿفورؼيمواظيتممسؾقفوماظدوظقيماٌؿعورفماٌعوؼرل
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 املاهٜحٕسارّ  ًَهظادر ا  2018هسِح  381همزار رلي تؼغ املالحظاخ اخلاطح تا
 رؼوٜكاه املادج

مودرجوتفومأغقاسفومجبؿقعماحملوطؿمطؿوبمأضتاممسؾك "م: 1 ًادّ

مهًماظؿوظقيماٌؾوظغمهصقؾماظعؼوريماظكشفرموعلعقرؼوتموعؽوتى

م:ماظؿوظلماظقجفمسؾكماحملوعنيمسؾكماٌلؿقؼيماظضرؼؾيمحلوب

معـمعقضعمربررمأومورعـمدسقىمصققػيمطؾمسـمجـقف مسكشرون*م

م بؿدائقيإلاماحملوطؿممأعومماحملوعنيمجبدولمعؼقدمربوعل

معقضعمربررمأومرعـمأومدسقىمصققػيمطؾمسـمجـقف مػبلقن*م

مدؿؽـوفاإلمربوطؿممأعومماحملوعنيمجبدولمعؼقدمربوممعـ

معـمعقضعمربررمأومرعـمأومدسقىمصققػيمطؾمسؾكمجـقفممعوئي*م

 .اظـؼضمربوطؿممأعومماحملوعنيمجبدولمعؼقدمربوم

 

هدؼدمغلؾفماظضرؼؾيمسؾكماحملوعنيمؼبمععوعتاتماحملوطؿممم-1م

واظكشفرماظعؼوريمزبوظػمٌؾدأماظعداظيمظؾفؿقعمحقٌمدقؿؿمهؿقؾفوم

مءعومدقفمؼـؼؾمطوػؾفموضبؿؾفمسىوػقمٌقارـمسؾكمامتؾؼوئقًو

اظردقمماظؼوغقغقيمسؾكمأنمحقٌممحقونعصورؼػمتزؼدمؼبمبعضماأل

فؾمعـماظعداظيمددادم،صمتجـقفومػبليمجراءماظؼوغقغلمالمتؿعديماإل

م؟جراءإلجـقفمسؾكمػذامامعوئيضرؼؾيم

المؼصحماظؿقؼقؼماالم،حقٌمأغفمؼقؼوتماظـقوبيمععماٌؿفؿنيمهم-2

اظعداظيمهصقؾمضرؼؾيمسؾكمعؿفؿميضقرمفؾمعـم،صحبضقرمربوعلم

اظكشعىمميسؿؾورمهلذاماظؼرارمٌصؾقصبىماظـظرمبعنيماإل،م؟ممربوعقف

م.(مواظـػؼيموختاصفمطتاقاظ)وماألدرةمؼضضوؼؾؿسممضًوأؼظؽقغفم

اظيتمماظدسووى:مصقػمكحؽوممػذاماظؼرارمسؾأالمتلريم"مم: 4ًادج 

فومعاظيتمؼرصمىصققػيماظدسق،وطذظؽمموماظدوظيمؼضضوومػقؽفمعفترص

اًوصيم،وماحملوعلماًوضعمظؾضرؼؾيمسؾكماٌرتؾوتموعومؼبمحؽؿفوم

بوىفيماظيتمؼعؿؾمبفوموؼـؾًمذظؽمبكشفودةمعـماىفيماظيتمؼعؿؾمبفوم

مةعلمختالمصذلاظيتمترصعمعـماحملوماظدسووىصقػم،وماحملوعل

م"م.فمعـماظضرؼؾيئسػوإ

،مؾمبفوصمبكشفودةمعـماىفيماظيتمؼعؿربوعلماظؼطوعماًوإسػوءم

ممأؼؼقممبفومربوعلماظكشرطيمميفؾمؼؾزممتؼدؼؿمذفودةمبؽؾمععوعؾص

م،صوظقاجىرػوقماحملوعنيمإأطـرمعـمذظؽمٌـعممعرمصبىمتـظقؿماأل

م.سـماظكشرطيمبصػؿفطؿػوءمبؿقطقؾماإل

 

 
 املاهٜح جٕسار ًَهظادر ا  2018هسِح  382رلي  همزارتؼغ املالحظاخ اخلاطح تا

 كؼوٜاهر املادج
خصوئلمبلداءمإمأوسؾكمطؾمعلؿكشػكمؼؼقممصقفمأيمرؾقىم:م"مم1ًادج 

طؾممسـتؼقممبؿقصقؾمعؾؾغمضدرهمعوئفمجـقفمأنمسؿؾميلوبفماًوصم

مسؾكسؿؾموذظؽمهًمحلوبمضرؼؾيماٌفـمشرلماظؿفورؼيماٌلؿقؼيم

 "م.خصوئلأوماألاظطؾقىم

 

جـقفمسـمطؾمسؿؾمؼؿـوصكمععمدقوديماظدوظيممعوئيصقؾمضرؼؾيمه

ـمؼؼقممبعؿؾمٌمؼلؾىماألضراربدسؿماظؼطوعماظعتاجلموػذامضدم

مؽكشػمواظعتاجمبـؿـمرعزيماظيتمتؼقممبوظطؾقفماظقفمعؿاىمأوخرليم

وػقمعومؼـؼؾممستاجممةعوئيمجـقفمسؾكمطؾمتذطرفؾمؼؿؿمددادم،ص

سؿؾورمماإلقفىماظـظرمبعنيصمإضوصقيمموضبؿؾفؿمأسؾوءمكطوػؾماٌرض

م.ؼبمتعدؼؾمػذاماظؼرار
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 ثاًُٜا : اهؼزائة اهؼمارٛح
  

 ماظعؼورؼيمبوظضرؼؾيماًوصيماظؿكشرؼعوتمحقلمسوعيمعؼذلحوت/ممعتاحظوت 

 ممماظعؼورؼيماظضرؼؾيمهصقؾمإجراءاتمحقلمسوعيمعؼذلحوت

 اظؼطوعماظلقوحل(م–)ماظؼطوعماظصـوسلمماظعؼورؼيماظضرؼؾيمحقلمضطوسقيمعتاحظوت 

 مبوظضرؼؾيماًوصم2008مظلـفم196مرضؿماظؼوغقنممعقادمحقلماٌتاحظوتمأػؿ

 اظعؼورؼي

 مبوظضرؼؾيماًوصم2014مظلـفم117مرضؿماظؼوغقنممعقادمسؾكماٌتاحظوتمأػؿ

ماظعؼورؼي
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 ثاًُٜا : اهؼزائة اهؼمارٛح
   ًالحظاخ / ًمرتحاخ ػاًح حٖم اهرشزٛؼاخ اخلاطح تاهؼزٛثح اهؼمارٛح

 مإذمسؾكماظلؽـماًوصممياظـظرمؼبمصرضماظضرؼؾيماظعؼورؼإسودةمصبىمم2014دـيمم117بوظـلؾيمظؾؼوغقنمرضؿم

ؼؿؿمددادمضرؼؾيمسؾكمدؽـمخوصممتمذراؤهمعـمحرمعولماٌقارـموضوممبلدادمضرؼؾيمأنمملظقسمعـماٌـطؼ

مسؾكممًوأؼؿقؿؾمضرؼؾيمؼلؽـموددادمخدعوتموعراصؼمظؾدوظيمواظكشراءمظؾمأوتصرصوتمسـدماظؾقعم طوغًمضقؿؿفو

ماتموػقمعومؼرػؼمطوػؾماٌقارـ.إضرارظؿزممبعؿؾمإغػعمووريمومأيدؽـمخوصمظقسمظفم

 وتغقرلمعلؿلماٌؿقلممنمبصػيمسوعيمماظؼوغقاظـظرمؼبإسودةمغرىمضرورةمم2014دـيمم117بوظـلؾيمظؾؼوغقنمرضؿم

عـمؼؼقممبلدادماظضرؼؾيماظؿفورؼيم)اٌؿقل(ممبـمؼلددمضرؼؾيمسـماظلؽـمةماووالمصبىمعلمإذماٌقارـمماظب

مضو.أؼاًوصموؼلؿلماٌؿقلم

 ميظؾضرؼؾيماظعؼورؼيملؿغؾاٌشرلماألراضلممإخضوعمغرىمسدمم. 

 مخطورإمسـمأومتؼدميفومدؾؼماظيتماتضراراإلصقؿومطبصمميخوصموعؿـوضضيمعؿضوربيمتصدرماظيتماظؿصورؼحبعضم

خوصيمؼبمزؾمدبؾطماٌؿقلموسدممععرصؿفمحبؼقؼيماألعقرماظيتموماظـفوئلماظقضعمػقمؿوصم،مبوظؿؼدؼرماٌؿقل

م؟معقضػفمهدد

 :  حٖم إجزاءاخ حتظٜن اهؼزٛثح اهؼمارٛح  ػاًح ًمرتحاخ

 شرارمعرطزمطؾورماٌؿقظنيمؼبمضرائىماظدخؾممسؾكغكشوءمعلعقرؼيمطؾورماٌؿقظنيمظؾضرائىماظعؼورؼيممإغؼذلحم

 اداراتم:مإظبمظؾؿعوعؾمصؼطمععماظكشرطوتموؼؿؿمتؼلقؿفم

 م.تماظصـوسقيم(كصـوسقيم)مظؿقدؼدماظضرائىماظعؼورؼيمظؾؿصوغعمواٌـكشمإدارة

 م.تماظلقوحقيم(كاظػـودقمواٌـكشمسؾكاداراةمدقوحقيم)مظؿقدؼدماظضرائىماظعؼورؼيم

 م.عـؿفوتماظكشرطوتمماظعؼورؼيم(ممسؾكسؼورؼيم)مظؿقدؼدماظضرائىماظعؼورؼيممإدارة

 بوضلماظكشرطوتمواظؾـقكم(مسؾكوورؼيم)مظؿقدؼدماظضرائىماظعؼورؼيممإدارة. 

ائؾماًرصبنيمأوصضؾماظعـوصرماٌقجقدةمبوظضرائىماظعؼورؼيموؼػضؾماٌـضؿنيمحدؼـًومعـمأؼؿؿماخؿقورمأنمسؾكم

ماظؼوغقنم.متطؾقؼمسؾكاظؽقادرماظتازعيماظؼودرةممسؾكيمظؾقصقلموؼؿؿمتدرؼؾفؿمظػذلةمعـودؾ

م

 م مإغؼذلح ممإدارةغكشوء موذظؽ ماٌلعقرؼوت مبني ماٌـوزسوت مظػض ممسؾكدائؿي ماٌـوزسوتممىونشرار صض

واٌؿؿدمٌدةمم2018ظلـيمم14م واظذيممتمودؼدهمبوظؼوغقنمرضؿم2016ظلـيمم79اٌمدليمرؾؼًومظؾؼوغقنمرضؿم

ضموحؾماظـزاسوتموواظصتاحقوتماظؽوعؾيمظؾؿػماللجانؼؿؿماسطوءمػذهمأنممسؾكسوعنيمصؼطمعـمتورؼخمصدورهم

 اظؼوئؿيم.

 مو مثوبؿي مضقاسد مسؾأوضع ماظربطمظؽؾمعـطؼي ماظكشكصلمظؾعضمؼمالمكحؿمهحدمكدسمظعـوصر صؾحماظؿؼدؼر

مؼلؾىدوسمربطماظضرؼؾيمأاالذكوصمشرلماٌمػؾنيمػقم معو مإظبماٌكشوطؾموؼؼقمماٌؿقلمبوظؾفقءمم،وػذا

 حؼفم.مسؾكداريمظؾقصقلماظطعـمثؿمربؽؿيماظؼضوءماإلمىون

 تؼدؼرماظربطماظضرؼيبمرؾؼًومظؾؼوغقنم.مىونتػعقؾمدورم 
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 ًالحظاخ لطاػٜح حٖم اهؼزٛثح اهؼمارٛح
 اهمطاع اهظِاػٚ : 

 م ماظعؼورؼيمسؾكماٌصوغعم،حبقٌمتؿضؿـمبعضماإلسػوءاتمظؾؿصوغعماظعوعؾيمؼبمإسودةمضرورة اظـظرمؼبمتطؾقؼماظضرؼؾي

مظعددماظعوعؾنيم،وذظؽمأدقةمبوإلسػوءاتماظيتمؼؿؿمتطؾقؼفومسؾكماٌلوطـماًوصيم،مععماألخذممأوصـوسوتمربددةم وصؼًو

ماظيتمتؿع ماظضغقطماظؽؾرلة ماؼبماالسؿؾور مأدعور مدقاء ماٌصوغع ماظعؿوظيتعدؼتاتمضقاغنيممأوماًوعوتمأومظطوضيرضمهلو

 .مياٌضوصميظؼقؿحدمعصدريماأمياظصـوسأنموشرلػوموالغـلكم

 ضعمأظقاحماظطوضيماظكشؿلقيمسؾكماألدطحماًوصيمبفومتؾؿصوغعماظيتمظضرائىماظعؼورؼيمعـحمحقاصزمضرؼؾقيمخوصيمبوظغؼذلحم

م متـؿٍماظطوضي م،حمفوؾقعوتماظؽفربوئقيو ماظؽفربوء مقٌمإظبموزارة مغرىمبذظؽممأغفو مظذا مظؾدوظي تلوػؿمؼبمإغؿوجماظؽفربوء

م ماظعؼورؼيؼابعضماٌزضرورةمعـقفو ماظؿقػقزؼيمصقؿومطبصماظضرؼؾي سؾكمزؼودةماإلغؿوجقيمعـممظؾعؿؾمؿكشفقعماٌصوغعظمو

 اظطوضيماٌؿفددة.
 

 اهمطاع اهسٜاحٚ : 
 مسؾكماضرائىماظتطؾقؼممتلجقؾاٌطؾقبم ماظيتمتؼعمظػـودقمواحملتاتماظعؼورؼيم غقؼؾعم(مختالمم–داخؾمصـودقمعـطؼيم)مروبو

ػعؾمعـمايفزمإلدؿؽؿولماإلغكشوءاتمبفو(مععمعراسوةمعوممتمبوظمأواظػـودقمعغؾؼيم)دقاءمظضعػماظؿكشغقؾمأنمحقٌمايوظقيماظػذلةم

 ظكشرطوتماٌوظؽيمظؾػـودقمبدسقىمهصقؾمػذهماظضرؼؾي.سؾكمحلوبوتماظؾـقكماًوصيمبو

 مبزؼود ممةاٌطوظؾي متؼدؼؿ ماظبممإضرارصذلة ماٌضوصي ماظؼقؿي ممًوؼقعم60عـممبداًلمًوؼقعم120ضرؼؾي وذظؽمظؽكمتؿؿوذكمععمايوظقي

 ي.ايوظقحدثًمصكماظؼطوعماظلقوحكمختالماظػذلاتماظلوبؼيموماظيتم اظؿغقرلاتماىقػرؼي

 ماععظؿمصـودقمأنمحقٌممتػرضمسؾكماظػـودقمذفرؼًوماظيتمملظغوءمضرؼؾيماٌتاػناٌطوظؾيمب ضوعيمتؿؾعمغظومماإلنمآلاىؿفقرؼي

م مأمإشبػوضظبمإدىمأمممواظكشوعؾي مدعور مماإلضوعي موسدم مسؾكمإضوعي ماظضرؼؾي موظقسمػـوكمعوغعمعـموجقد مؼقعقي حػتاتمبصقرة

م.فاظذلصقمأوحػتاتمطدلىمعؾوسيموظقلًمظؾذلوؼٍممأيمأورأسماظلـيممأوايػتاتماًوصيمبلسقودماٌقتادم

 رىموػلمضرؼؾيماٌتاػلمخأظغوءمضرؼؾيمردؿماظؿـؿقيمسؾكمايػتاتموذظؽمظقجقدمضرؼؾيمنجدؼدمبمتكشرؼعمضرؼيبمنضراراٌطوظؾيمب

 ؼؽقنمذظؽمظؾػـودقمصؼطمدونمايػتاتماظعوعي.أنموميؽـممعرمسؾكمذاتماأل

 جدؼدممأعرممقوػـودقماظػموتسؾكمواجفمقضعتماظيتمستاممضرؼؾيمسؾكماألمظلدادصقجؽًماظػـودقممبطوظؾوتممةاالخرلميغوصكماآل

 فو.مئظغونبملعـمضؾؾموظقسمظفمتكشرؼعمصـقصعطؾؼًومممؼؽـملجدًاموشرؼىم

 ن.آلظبماإضقابطمهؽؿفومبوظـلؾيمظؾػـودقممأيظقسمهلومغفومسػوءمألاإلمأواٌطوظؾيمبؿقضقحمعقضػمضرؼؾيمردؿماظدعغيمعـمحقٌماظؿطؾقؼم 

 اىرؼدةماظرزلقيممسـمعؼوبؾماظؿلخرلمواظضرؼؾيماإلضوصقيممواٌـكشقرمؼبماظؿفووزملنمبكشم2018ظلـيمم174وصؼًومظؾؼوغقنماظصودرمرضؿم

اٌؿقظنيماظذؼـمملمنسػوءمعـمرئقسماىؿفقرؼيمواظذيمؼػقدمبمسؾقفواٌصدقمم2018أشلطسمدـيمم14بوظعددماٌؽررم)ب(مصكم

وظلدادمضؾؾمصدورماظؼوغقنمحؿكمؼبمزؾماظظروفمبظؿزعقامإاظذؼـمماٌؿقظنيإسػوءماظؼوغقنموسدمممإضرارؼؾؿزعقامبوظلدادمحؿكم

مماٌوظقي متؽوص،اٌؿقظنيممهلمالءاظصعؾي مؼعؿدلمسدم ممةظؾػرصموسؼوبماٌؾؿزمموعؽوصلمموػذا مبعؿؾماظؿعدؼتاتم،اٌؿعـر مغرجق ظذا

ؾعفوموعومتم2011بعدمتورؼخمىؿقعماٌؿقظنيمختالمصذلةمربددةموظؿؽـمعـمماإلضوصقيمزمسـماظضرؼؾيمووتؿقحماظؿفمواظيتمزعيمتااظ

 عـمصعقبوت.

 مياظضرؼؾقيمصقؿومطبصماظربطماظعؼورمعصؾقيماظضرائىماظعؼورؼيمبوٌقاصؼيمسؾكمسؿؾماىدوظيماٌـودؾيمسـماٌؿلخراتمعطوظؾيم

بنسودةممتمضدمتـكشلمسـمػذهماىدوظيموذظؽمظؾؼطوعماظلقوحلموطذظؽماٌطوظؾيمعواشرمأياٌصؾقيمسـمتؿفووزمأنمسؾكمماظضرؼيب

مصكم مظؾؿـكشقظادؿؾدحؿلوبماظؼقؿيماإلإاظـظر مظؾغرصمإضرار)وػلمةملي مميضقؿي ماظلقوحقي ماظلقوحقيمحقٌمأنمحلىماظدرجي اظدرجي

 ؼلؿكرجمعـفومبعدمذظؽمضقؿيماظقسوءماظضرؼؾك.مواظيتمظػمجـقي(مأمنيؿلخباظقاحدةمعؼدرةم

م
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 . اخلاص تاهؼزٛثح اهؼمارٛح 2008 هسِْ 196 رلي ًٖاد  اهماٍُٖ حٖمأٓي املالحظاخ 
 رؼوٜكاه املادج

اظؿؼدؼرماًؿللمزؼودةماظؼقؿيمإسودةمؼذلتىمسؾكمأنمالمصبقزم"مم: 5ًادج 

معـ%مم٠٣ظؾعؼوراتماٌؾـقيماٌلؿعؿؾيمؼبمأشراضماظلؽـمسؾكممؼياإليجار

ماظلوبؼماًؿللماظؿؼدؼرمعـ%مم٥٤اظلوبؼم،مومسؾكماًؿللمماظؿؼدؼر

 "اظلؽـؼبمشرلمأشراضماٌلؿعؿؾيمماٌؾـقيمظؾعؼوراتمبوظـلؾي

 

%مظؾؿـكشكتمم45اظؼقؿيماظضرؼؾقيموايلوبماظضرؼيبمبـلؾفممزؼودةنمأ

مةاظضرائىمطؾمسكشرميقيمطؾمػبسمدـقاتمدقؿلؾىمؼبمعضوسػاظصـوس

وصبىممأسؾوءمأخرىممظؽوػؾماظصـوسيموهؿقؾفومإثؼولمدـقاتمتؼرؼؾوموػقم

اٌـكشكتماظصـوسقيمعـماظضرائىماظعؼورؼيموؼؽؿػلمبؾوضلماظضرائىمإسػوءم

مظؿقجفماظرئوديمواظلقوديماظعوعيمظؾدوظي.مًوفومظتادؿـؿورمرؾؼعؿكشفقظ

ومطوغًمعودةمأؼتػرضمضرؼؾيمدـقؼيمسؾكماظعؼوراتماٌؾـقيم:م"مم8ًادج 

شرلمدائؿي،معؼوعيممأواظغرضماظذيمتلؿكدممصقف،مدائؿيمنموطمًوأؼفوموئبـو

بغرلمسقض،مدقاءممأوسؾكماٌوء،معكشغقظيمبعقضممأوهؿفوممأوسؾكماألرضم

عكشغقظيمسؾكمشرلمإمتوم،ممأوتوعيموشرلمعكشغقظيممأوأطوغًمتوعيموعكشغقظيم

وتلريمموهددماظتائقيماظؿـػقذؼيمإجراءاتمحصرماظعؼوراتماٌؾـقي.

اظضرؼؾيمسؾكمعبقعماظعؼوراتماٌؾـقيموعومؼبمحؽؿفومؼبمعبقعمأسبوءم

م"م.اظؾتاد

 

حدودماٌصوغعمماظعؼوراتماٌؾقـيمؼبمسؾكؼؿؿمتطؾقؼماظضرؼؾيمم-1

اظصـوسوتمميؿمؼبمحوظسؾقفاٌكصصيمطلؽـمظؾعؿولمظؾؿكػقػممحؿك

صبعؾممعوماظـؼقؾيمواٌصوغعماظؾعقدةمسـمايقزماظلؽينموػق

خدعوتممكعؾـمأواظـظرمؼبمدبصقصمدؽـمممؼعقدوناٌلؿـؿرؼـم

م.صبىماظـظرمبعنيماالسؿؾورمظؾؿلؿـؿرؼـظذامظؾعؿوظيم

ظقسمعـماظعداظيمددادمضرؼؾيمسـمبـوءمشرلمعؽؿؿؾموشرلمعكشغقلممم-2

مػؾمؼؿؿمددادمضرؼؾيمسؾكمتصرفمبدونم،معكشغقلمبغرلمسقضمأو

م.ضرؼؾيمسؾكمالمذلءددادم؟محقٌمدقؿؿمعؼوبؾ

مؼعؿدلمؼبمحؽؿماظعؼوراتماٌؾـقيمعومؼلتل::م"مم9ًادج 

وادؿغتالماٌراصؼماظعوعيماظيتمتدارممدارة)أ(ماظعؼوراتماٌكصصيمإل

بـظوممحؼماالغؿػوعمدقاءممأواظذلخقصمبوالدؿغتالممأوبطرؼؼماالظؿزامم

مأواٌلؿغؾنيممأوظؾؿؾؿزعنيممأوطوغًمعؼوعيمسؾكمأرضمممؾقطيمظؾدوظيم

ملمؼـصمؼبماظعؼقدماٌدلعيمععفؿمسؾكممأواٌـؿػعني،مودقاءمغصم

مقص.اظذلخمأويماظعؼدمؼوؾقظؿفومظؾدوظيمؼبمغفأؼ

مأو)ب(ماألراضلماظػضوءماٌلؿغؾيمدقاءمطوغًمعؾقؼيمبوٌؾوغلم

مشرلمعلقرة.مأوعلؿؼؾيمسـفو،معلقرةم

امإذمواجفوتماظعؼوراتممأو)ج(ماظذلطقؾوتماظيتمتؼوممسؾكمأدطحم

م.أجرمأواظذلطقىمعؼوبؾمغػعمنموطمأوطوغًمعمجرةم

مأوطقدؼؼيمٌـزلمميرضمعلؿغؾأميظقسمعـماظعدلمددادمضرؼؾيمسـمضطع

غدمدؽينمزبصصفمظؾـػعماظعومموبدونمعؼوبؾموؼؿؿمددادمضرؼؾيمووظؽؿؾ

م.سـفو

 

م٦٩١١مظلـيم٤٠ععمسدمماإلختالمبلحؽوممضوغقنماظزراسيمرضؿم"مم: 10ًادج 

،متلريماظضرؼؾيمسؾكماظعؼوراتماٌؾـقيماٌؼوعيمسؾكماألراضلموتعدؼتاتف

تؾؽماظعؼوراتمضرؼؾيممسؾقفوترصعمسـماألراضلماٌؼوممأنمسؾكم،ماظزراسقي

م"ماألرقون

األراضلماظزراسقيممياظعؼوراتماٌلؿكدعيمؼبمخدعمسؾكهؿقؾمضرؼؾيمنمإ

دعيمماألرضماظزراسقيمواٌؾينمًمخدعيمدمماظؿػرؼؼمبنيماٌؾينمظغرلمسو

ؿماظؼقلمبؿعؿقممعوامذظؽواضقفمظؿقدؼدممآظقيمووضعمم،ماظزراسقيماألرض

مايوجفمظؿقدقعماظرضعيماظزراسقي.ذدمأاظضرؼؾيمؼضرمبوظزراسيموعصرمؼبم

ؼفماظلـقؼيمظؾعؼوراتماإليجار%معـماظؼقؿيم10ؼؽقنمدعرماظضرؼؾيم:مم12ًادج 

%معـمػذهماظؼقؿيمبوظـلؾيم30اًوضعيمظؾضرؼؾي،موذظؽمبعدمادؿؾعودم

طـماٌلؿعؿؾيمعو%مبوظـلؾيمظألم32طـماٌلؿعؿؾيمؼبمأشراضماظلؽـ،موعوظأل

ؽؾدػومؼؿعبقعماٌصروصوتماظيتممذظؽمعؼوبؾؼبمشرلمأشراضماظلؽـ،مو

 اٌؽؾػمبلداءماظضرؼؾيممبومؼبمذظؽمعصورؼػماظصقوغي.

 

ذؾفمعؼؾقلموبقجقدممأعرمزبصصفمظؾلؽـممشرلعوطـماألمسؾكاظضرائىمم-1

اظعؼورماظلؽينمإعوممماظضرائىمسؾكماظـكشوطموضرائىماظؼقؿيماٌضوصيموختاصف

مأوامؼؿؿمددادمضرؼؾيمسـفموػقمشرلمزبصصمظؾؿفورةموالمؼدرمربحمنذمٌمةألدر

م؟سوئدمعودي

تماظؿفورؼيمواظصـوسقيمكاٌـكشمأواظعؼوراتممسؾكم%مم32ميهؿقؾمضرؼؾم-2

ؼؾمـقوتمضرؼؾقفمؼؿؿمددادػوموػقمعومؼعلؿمةدوجقدمسمؼبمزؾمًيارػوقمخوص

م)اٌقارـ(مؿقؾماظضرؼؾيمظؾؿلؿفؾؽماظـفوئلسؿولموهطوػؾمرجولماأل
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 اخلاص تاهؼزٛثح اهؼمارٛح . 2008 هسِْ 196 رلي ًالحظاخ حٖم ًٖاد  اهماٍُٖ ذـــاتــــغ 
 كؼوٜاهر املادج

أطـرمتلؿكم)ىـيماظطعـ(ممأوتػصؾمؼبماظطعـمىـيم:م"مم17ًادج 

تكشؽؾمبؼرارمعـماظقزؼرمؼبمطؾمربوصظيمبرئوديمأحدمذويماًدلةمعـم

اظلوبؼنيمبوٌصؾقي،موسضقؼيمأحدماظعوعؾنيممأونيمقايوظشرلماظعوعؾنيم

واثـنيمعـمماإلدؽونمجبفيمربطموهصقؾماظضرؼؾي،موممـؾمظقزارةم

عـمذويماًدلةممأواٌفـددنيماالدؿكشورؼنيمؼبماجملولماإلغكشوئلم

ؼبمذبولمتؼققؿماظعؼوراتماٌؾـقيمطبؿورػؿوماحملوصظمبـوءمسؾكمترذقحم

زماىؿعمبنيمسضقؼيموالمصبقماجملؾسماظكشعيبماحملؾكمظؾؿقوصظي.

م".ماظطعـمىونايصرمواظؿؼدؼرمومىون

إجراءاتمتعقنيممبقونماظطعـمشرلمدضقؼموصبىممىونهدؼدمتكشؽقؾم

م ماظعوعؾني مشرل معـ ماًدلة اظلوبؼنيمؼبماٌصؾقيممأونيمايوظقذوي

عفومأعوطوصيماظـزاسوتممءغفوإعلؿقيماًدلةماٌطؾقبيمرشؾفمؼبممبقونمو

وتػعقؾممسؼورؼيميمغزاسوتمضرؼؾيمووؿمبدسطوػؾماحملوطمإثؼولموسدمم

بدرجوتفوموتػصقؾمػذاماظؾـدمتػصقتامدضقؼومظقؿـودىممؾفوناظدورمػذهم

ععماظدورماٌؾؼلمسؾكمسوتؼماظؾفـيموصبىماغكشوءمدفؾمضبؿقيمسؾكم

م.ذويماًدلةموبكشروطمهددػوماٌصؾقي

متعػكمعـماظضرؼؾي::مم18ًادج 

واٌلؿقصػوتمواٌتاجهمؿقيمواٌلؿكشػقوتمقعؾ)ب(ماٌمدلوتماظؿ

مواٌدلات.

)د(مطؾموحدةمؼبمسؼورمعلؿعؿؾيمؼبمأشراضماظلؽـمتؼؾمضقؿؿفوم

طبضعمعومأنم)دؿيمآالف(مجـقفمسؾكمم6000ؼفماظلـقؼيمسـماإليجار

مزادمظؾضرؼؾي.

 
  

ؿقيمواٌلؿكشػقوتمواٌلؿقصػوتمقعؾاٌمدلوتماظؿإسػوءمامؼؿؿمذموٌ

اظربحمصبىمتؼققدماظؾـدمبوظربحمصؿـمؼعؿؾممإظبمتفدفممأغفومميظؼبمحو

والمؼلؿفدفماظربحمؼعػلمواٌلؿكشػقوتمواىوععوتماًوصيمصبىم

صفقمغصمشرلمسودلموظقسمعـم،وظذظؽممفومظؾضرؼؾيماظعؼورؼيمإخضوس

ؾقيموتؼؿضلماٌصماظعدلمددادمضرؼؾيمسـمدؽـمخوصمشرلمووري

تلددممأغفوممةماظؿفورؼيمواظصـوسقيمحقٌلاظعوعيمرصعماظضرؼؾيمسـماٌـكش

ضرائىمزبؿؾػيماٌلؿكمدقاءمخصؿمعـماٌـؾعمظؾؿرتؾوتموضرؼؾفم

ظـمؼضرممسؼورؼيمػومبضرؼؾفمإثؼولموعبوركماخلموعضوصيمغكشوطموضقؿفم

م.االماٌقارـ

ماظضرؼؾي،مأداءمسـمبوظؿضوعـمعلؽقظنياٌلؿلجرونمؼؽقنم:مم24مًادج

ؿموبعدمسؾقفماٌلؿقؼيماألجرةمحدودمؼبموذظؽمبلدائفو،ماٌؽؾػنيمعع

م.بعؾؿماظقصقلمسؾقفإخطورػؿمبذظؽمخبطوبمعقصكم

اٌوظؽممإظبمسدمماظؿقصؾمميىماظعؿؾلمؼبمحوظىوغغصمؼؾؿؿسما

ؼفمتقردمظؾؿصؾقيمظصوحلمعدؼقغقفماٌوظؽماإلصبورميؽـمحفزماظؼقؿيم

م.ةطـرلميؾمسؿؾقوػقمحؾمٌكشوط

تمولمحصقؾيماظضرؼؾيماظعؼورؼيمواٌؾوظغماٌؼررةمؼبمػذام:م"مم28ًادج 

%معـمحصقؾيماظضرؼؾيم25اظؼوغقنمظؾكزاغيماظعوعيموطبصصمظؾؿقوصظوتم

احملصؾيمؼبمغطوقمطؾمربوصظيمومبومالمؼؼؾمسؿوممتمهصقؾفمعـمػذهم

 .م2006/2007مماٌوظلاظضرؼؾيمؼبماظعومم

رارمعـمرئقسمتعدؼؾمػذهماظـلؾيمبوظزؼودةمبؼماإلضؿضوءموصبقزمسـدم

م"ماٌوظقيذبؾسماظقزراءمبـوءمسؾكمسرضمعـموزؼرم

ايصرممىونمةعلوسدحقوءمظؾعؿؾمؼبمصبىمتػعقؾمدورماحملوصظيمواأل

احملوصظيمظؾؿلوػؿيمؼبممإظبمواظؿقصقؾمبعدمدبصقصمغلؾفمعـماظعوئدم

طؾمعـممؼعقدمسؾكوػقمعومميسؿولمبؽؾمربوصظؼمواألتطقؼرماٌراص

وجقازمتعدؼؾممف.ؿؼبمربوصظًةمؼلددماظضرؼؾيمبوإلحلوسمبوظعوئدمعؾوذر

تعدؼؾممإظبمععماظلقوديماظعوعيمظؾدوظيمدونمايوجيمماظـلؾيمظؿؿؿوذل

ماظؼوغقن.

تؿقؿؾماًزاغيماظعوعيماظضرؼؾيماٌلؿقؼيمسؾكماٌؽؾػم:م"مم29ًادج 

امررأتمتغرلاتماجؿؿوسقيمإذبلدائفوموصؼومألحؽوممػذاماظؼوغقن،موذظؽم

سدمماظؼدرةمسؾكماظقصوءمبدصعمملغفومورثؿفمعـمذمأوسؾكماٌؽؾػم

 "اظضرؼؾي

 

ضبؿؾم،ممأدائفومسـماظؼودرؼـمشرلؾمخزاغفماظدوظيمظؾضرؼؾيمسـمهُؿ

ماظعؼورؼيممتوذقًوماسػوءهمعـماظضرؼؾيمظبواألنموبغرلمحؼموطأسؾوءمماظدوظيم

مآظقيمععمضرورةموضعم،ماظؼودرشرلمإسػوءموػقمماإلغصوفمععماظعداظيمو

اتموحبٌمؼؿؿمبقونملمضوسدهمظؿقدؼدمشرلماظؼودرمعـمختاميواضق

ؼلؾؾفمعـمضدممٌومخورؽيمتؾقوغوبمدالءاإلمؾكسوتغؾقظماظعؼقبيممهدؼـف

مضررمظؾدوظي.
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 اخلاص تاهؼزٛثح اهؼمارٛح . 2008 هسِْ 196 رلي ذـــاتــــغ ًالحظاخ حٖم ًٖاد  اهماٍُٖ 
 اهرؼوٜك املادج

ؼؽقنمظؾعوعؾنيمؼبمذبولمتطؾقؼمأحؽوممػذاماظؼوغقنم:م"مم34ًادج 

اظذؼـمؼصدرمبؿقدؼدػؿمضرارمعـموزؼرماظعدلمبوالتػوقمععماظقزؼر،م

صػيمعلعقريماظضؾطماظؼضوئلمصقؿومؼؿعؾؼمبنثؾوتمعومؼؼعمزبوظػوم

ألحؽوممػذاماظؼوغقنموالئقؿفماظؿـػقذؼيمواظؼراراتماألخرىماظصودرةم

مم"اإلجراءاتماٌؼررةمؼبمػذاماظكشلنمإدبوذممموتطؾقؼومظف،م

إسطوءماظضؾطقيماظؼضوئقيمظؾعوعؾنيمؼبماظضرائىماظعؼورؼيمؼبمشرلم

بقونمتؼدؼؿممأواظؿفربممػكمجرمييمتؼعمأضصكمأنممإذمذيمربؾفم

خبتافمجدًاممطـرلةمىموظقفمبلدؾقوغاتمخورؽيموػقمعومميؽـمادؿ

ؼبمزؾميمخوصدؿكداعفومإمةمدوءإعـمماظضؾطقيماظؼضوئقيمخقصًو

مربددهمظؾؿـػقذمواظصتاحقوت.مآظقيمسدمموجقدم

)اظؼقؿمماألسؾوءماظضرؼؾقيمسؾكماٌـكشكتماظصـوسقي:م"م45ًادج 

علوحيماألرضم)بوٌذلماٌربع(معلوحيماٌؾوغلممبوألظػمجـقف(

ؼيماإلصبور[ماظؼقؿيم1)بوٌذلماٌربع(ماظؼقؿيماحمللقبيمظؾؿؾوغلم]

م"مـقؼوٌلؿقؼيمدااظلـقؼيموسوءماظضرؼؾيم

 

اٌـكشكتماظصـوسقيمبوٌذلماٌربعمػقممسؾكاظضرؼؾيممحلوب

ؾماٌصوغعمعؾوظغمتػققماظقصػمدققؿمإذمشرلمعؼؾقلممأعرم

ظؾصـوسوتماظـؼقؾيمخبتافماظضرائىمواظردقمماألخرىمميمخوص

اظيتمتػرضفوماظدوظيمموػقمعومؼؿلؾىمؼبمسزوفماٌلؿـؿرؼـم

طوػؾفؿممإثؼولممغؿقفيممراألجوغىمسـماالدؿـؿورمؼبمعص

م.بوظضرائىمواظردقم

 

 اخلاص تاهؼزٛثح اهؼمارٛح 2014هسِْ  117رلي  أٓي املالحظاخ ػو٘ ًٖاد  اهماٍُٖ
اظؿؼدؼرماًؿللمزؼودةمإسودةمؼذلتىمسؾكمأنم"المصبقزم:مم5ًادج 

اٌؾـقيماٌلؿعؿؾيمؼبمأشراضماظلؽـمسؾكممؼيمظؾعؼوراتاإلصبوراظؼقؿيم

%معـماظؿؼدؼرماًؿللمم45%معـماظؿؼدؼرماًؿللماظلوبؼ،موسؾكمم30

م"شرلمأشراضماظلؽـمؼباظلوبؼمبوظـلؾيمظؾعؼوراتماٌؾـقيماٌلؿعؿؾيم

اظؿؼدؼرماًؿللمبوظـلؾيمظؾعؼوراتماظلؽـقيمحقٌماغفممعدةممإروظيمصبىم

دونمعـػعيمبفمظلؽـماًوصمااٌوظؽمظعؼورممربودؾيمسمعـماظعدلمظق

طؾمػبسمدـقاتموػقمشرلممسؾكسوئدمعوديمؼعقدممأووورؼيممأومعودؼيم

م.عدلر

اظقحدةماظعؼورؼيماظيتمؼؿكذػوممعـماظضرؼؾي:مكتعػ:م"مم18ًادج 

اٌؽؾػمدؽـومخوصومرئقلقومظفموألدرتفمواظيتمؼؼؾمصوؼبمضقؿؿفوم

زادمسؾكمذظؽمطبضعمعومأنمأظػمجـقف،مسؾكمم24ؼفماظلـقؼيمسـماإلصبور

وتكشؿؾماألدرةمؼبمتطؾقؼمحؽؿمػذاماظؾـدماٌؽؾػموزوجفممظؾضرؼؾي،

م"الدماظؼصروواأل

درتفمأدؽـقفمخوظصفمظؾؿؽؾػمومةوحدمإخضوعماإلغصوفمظقسمعـم

مظؾضرؼؾيماظعؼورؼيموػلمبغرلمسوئدمعودي.

 

أغدؼيموصـودقماظؼقاتممعـماظضرؼؾي:مكتعػ:ممفمزج )ٙ( 18ًادج 

مواجملؿعوتمواٌراطزماظطؾقيمواٌلؿكشػقوتاٌلؾقيمودورماألدؾقيم

واظعقوداتماظعلؽرؼيمواظعؼوراتماٌؾـقيمؼبمغطوضفوموشرلػومعـم

أنمسؿؾقوتماظؼقاتماٌلؾقي،مسؾكمماظقحداتماظيتمتؼذلحفومػقؽي

كؿصماظقزؼرماٌمؼصدرمبؿقدؼدػومضرارمعـموزؼرماظدصوعمبوالتػوقمعع

مىونعـمػذهماىفوتمألسؿولممأيوصكمعبقعماألحقالمالمدبضعم

واظؿؼدؼرموصؼومٌومتػؿضقفماسؿؾوراتمذؽقنماظدصوعموعؿطؾؾوتممايصر

م.األعـماظؼقعل

وصـودقماظؼقاتماٌلؾقيمواجملؿعوتممأغدؼيسػوءمؼكشؿؾماإلمالأصبىم

اظربحممإظبمتفدفممخوصيمأغفومواٌراطزماظطؾقيمواظعقوداتماظعلؽرؼيمو

قمعومػإسػوءموصبىمميسوعمدعيمًمأوظؾعؿؾماظعلؽريمميوظقلًمزبصص

فمىـفمتكشؽؾمعـماظؼقاتمالممبعرصإشرلمزبصصمظؾربحموالمؼؿؿمايصرم

م.سؿؾوراتماظلرؼيماًوصيمبوظؼقاتماٌلؾقيموػقؽفماظعؿؾقوتاٌلؾقيمإل

 

والدؿقوظيماظؿـػقذمؼبمميوتورطبقميغلوغقإػومؼؿؿوذكمععماسؿؾوراتمؤاسػوم.األحقاشموعؾوغلماىؾوغوتمعـماظضرؼؾي:مكتعػ:ممفمزج )د( 18ًادج 

م.سدمماظلدادميحوظ
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 ثاهثًا : اهؼزٛثح اجلٌزكٜح  
 

م

 ( 2018** ًالحظاخ ػاًح ػو٘ ًشزٕع لاٍُٖ اجلٌارن اجلذٛذ ) ُسخح أكرٖتز 

اظؿكشدؼدمواٌغوالةمعـماىفوتمذاتماظصؾيمؼبمتطؾقؼماظـلؾيماًوصيمبوهلوظؽمواظػوضدممموم -1

شرلمسؿؾلموبدورهمؼضعماٌصدرماٌصريممأعرمصبعؾفومالمتؿـودىمععماظـلىماظعؾؿقيمواظعوٌقيم

مهًمروئؾيماظؿفرؼؿمدونموجفمحؼمؼبمذظؽ.

وممعؿكذيماظؼرارممبكشورطيمذبؿؿعماألسؿولمواٌصدرؼـماٌصرؼنيمؼمطدونمسؾكمضرورةمضقنمإ -2

%معـمحفؿمإضؿصودمعصرم70ضدرػومسـمؼزؼدماظؼطوعماًوصماظذيمميـؾمضوررةماظؿـؿقيموحبصيم

تكشرؼعوتمإضؿصودؼيممعمثرةمؼبممأويمضراراتمأؼإدبوذم،محقٌمصبىماظؿعرفمسؾكمرؤؼؿفؿمضؾؾم

ماٌـوخماظعوممظإلضؿصودماٌصري.

عراجعيمطوصيماظردقمماظقاردةممبكشروعماظؼوغقنمظؿصؾحمسكشرةمأضعوفماظـلىماظلوبؼيممغرى -3

 ضقؿيماىـقفماٌصري.مخؿتافمإلم63مظلـيمم66واظقاردةمبوظؼوغقنمرضؿم

م

 

يف  ( 2018 أكرٖتز ُسخح)  اجلذٛذ اجلٌارن لاٍُٖ ًٖاد ًشزٕع ػو٘ ًالحظاخ** 
  :   اهرايلاجلذٕم 
 

م
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 ( 2018 أكرٖتز ُسخح)  اجلذٛذ اجلٌارن لاٍُٖ ًشزٕعًٖاد تؼغ  ػو٘ ًالحظاخ
 املالحظاخ 2018اهِض ٕفمًا ملشزٕع اهماٍُٖ اجلذٛذ أكرٖتز 

 ًٕٖظفٖٓا( اجلٌارن اهثاُٚ )ًظوحح اهثاب
 اجلٌارن( م )ًظوححٕاأل اهفظن

 (2) املادج
ماىؿرطقيماإلجراءاتموإمتومماىؿرطقي،ماظرضوبيمأسؿولماٌصؾقيمتؿقظب

مواإلمظؾؿكؾقصماظتازعي مواظعوبرة،مواظصودرةماظقاردةماظؾضوئعمسـمصراج

ماىؿرطقيموهصقؾ مماظضرائىموطوصيماظضرؼؾي ماٌلؿقؼيماألخرىواظردقم

موسؾقفو مدخقلمبعؿؾقوتماٌؿعؾؼيمواظؼراراتمواظؾقائحماظؼقاغنيمتطؾقؼم،

م.ماظؾضوئعموسؾقرموخروج

متؿقظبماٌصؾقيمأسؿولماظرضوبيماىؿرطقي مؼؿصؾممطؿو حؼققممحبؿوؼيمصقؿو

ماٌؾؽقيماظػؽرؼيماًوصيمبوظؾضوئعمسؾكمإعؿدادماإلضؾقؿمواًطماىؿرطقنيم،

م مهلو مطؿو تؿكذمطوصيماإلجراءاتمأنمبوظؿـلقؼمععموزارةماظؿفورةمواظصـوسيم،

م. ماظدوظقي ماظؿفورة محرطي مظؿلعنيموتقلرل مطػقؾي أنمموظؾؿصؾقيماظيتمتراػو

اظدائرةممداخؾماظؿفرؼىممبـعمطػقؾيمتراػوماظيتماظؿدابرلمطوصيمتؿكذ

م ماىؿرطقي موهلو مسـمأن مظؾؾقع مسرضفو مؼؿؿ ماظيت ماٌلؿقردة ماظؾضوئع تؿؾع

مررؼؼماٌقاضعماإلظؽذلوغقيم.

مموهددماظتائقيماظؿـػقذؼيمضقابطمتطؾقؼمػذهماٌودة

م

م

م

م

م

م

  رؼوٜكاه

معـماظصعىموشرلماظعؿؾلمممنمإ م مإظؽذلوغقًو اظؾضوئعماظيتمتردم

مغرىمضرورةموضعمأنم م،ظذا ظقيمآدبضعمظؾلؾطوتماىؿرطقي

م مسؾك ماظؾضوئع متؾؽ مظؿؿؾع مربددة مذظؽمأن متقضقح ؼؿؿ

مخورجم ماظؿؿؾع مؼصعى م،حقٌ مظؾؼوغقن ماظؿـػقذؼي بوظتائقي

ماظـظؿمأنممضؿونماظـطوقماىؿرطلمععم ؼؿؿوذكمذظؽمععم

ماىؿرطقيماظعوٌقي

 6 ًادج
مطوصيمإظبماظصعقدمحؼماظؼضوئقيماظضؾطقيمصػيمهلؿمممـماٌصؾقيمٌقزػل

مبؿؼدؼؿماٌطوظؾيمومظؿػؿقكشفوماىؿرطقيماظرضوبيمغطوقمداخؾماظـؼؾمودوئؾ

ماظؼقاسدمتؼؿضقفوماظيتمعـماٌلؿـداتموشرلػو(ماٌوغقػلً)ماظكشقـمضقائؿ

م.ماٌؼررة

مؼبماالذؿؾوهمأوموجقدػومسدممأوماٌلؿـداتمتؼدؼؿمسـمعؿـوعاإلمحوظيموصك

مودقؾيمواضؿقودماظؾضوئعمظضؾطماظتازعيماظؿدابرلمتؿكذمعفربيمبضوئعموجقد

م.ماالضؿضوءمسـدمظؾفؿوركمصرعمأضربمإظبمطوغًمًوأؼماظـؼؾ

وجقدممحوظيمؼبماظؼضوئقي،ماظضؾطقيمصػيمهلؿمممـماٌصؾقيموٌقزػل

مداخؾمواحملتاتماظعوعيمطـعواألمتػؿقشمؼبمايؼممدالئؾمسؾكماظؿفرؼى

 .اٌفربيماظؾضوئعمسـمظؾؾقٌماىؿرطقيماظرضوبيمغطوق
مموهددماظتائقيماظؿـػقذؼيماإلجراءاتمواظضقابطماٌـظؿيمظؿـػقذمذظؽ

م

م

م

م

 
 
 
م

م

م

 
 

 ذؼوٜك
مم ماٌطؾقب متػلرلمأن مظؾؼوغقن ماظؿـػقذؼي ماظتائقي تقضح

مظدالئؾماظؼقوممبوظؿفرؼىمموغظؿماظرضوبيماىؿرطقيم

م
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 7 ًادج

ؼبمماٌكشؿؾفماظؾضوئعمتؿؾعمحؼماظؼضوئقيماظضؾطقيمصػيمهلؿمممـماٌصؾقيمٌقزػل

م.ماىؿرطقيماظرضوبيمغطوقمأوماىؿرطقيماظدائرةمعـمخروجفومسـدمتفرؼؾفو

ماٌلؿكدعيماظـؼؾموودوئؾماٌفربيماظؾضوئعمضؾطمحؼماألحقالمعبقعمؼبموهلؿم

م.عبرطلمعؽؿىمأضربمإظبمواضؿقودػؿموذرطوئفؿمواٌفربنيمماظؿفرؼىمؼب

 ذؼوٜك
تقضحماظتائقيماظؿـػقذؼيمظؾؼوغقنمتػلرلم)اظؾضوئعماٌكشؿؾفمأنماٌطؾقبمم

 مؼبمتفرؼؾفو(موطقػقيمتؿؾعفومخورجماظدائرةماىؿرطقي

 (8) املادج
ماٌؼررة مبوظؼقاغني ماإلختال ممدون ماٌصؾقيمٌقزػلم،ماٌلوطـمحرعييؿوؼي

مؼبمايؼمؼػقضفمعـمأوماٌصؾقيمرئقسمعـمطؿوبلمنإذمومبقجىماٌكؿصني

موعمدلوتموذرطوتماىؿرطقنيمواٌكؾصنيمواٌصدرؼـمعؼوراٌلؿقردؼـمدخقل

مبوظعؿؾقوتمهلؿمممـمواالسؿؾورؼيماظطؾقعقيمواألذكوصمواظـؼؾماٌتاحي م مصؾي

م ماًوصيماىؿرطقي، مذاتماظطؾقعي مبوٌـورؼماالضؿصودؼي مؼبمذظؽماٌقجقدة مبو

م م ماهلقؽي معع مبوظؿـلقؼ مايرة م،واٌـورؼ مظإلدؿـؿور مراقواألمسؾكمرتاعواإلاظعوعي

مبوظعؿؾقوتمواٌلؿـداتمواظقثوئؼمواظلفتات علؿـدمدالممأيوماىؿرطقيماٌؿعؾؼي

معصدرػو ماإلمبعدماظتاحؼيمواٌراجعيماظؿدضقؼموإجراءموصقصفومسؾك مسـمصراج

مماظؾضوئعمععوؼـيممصبقزمطؿوم،مزبوظػيموجقدمحوظيمؼبموضؾطفوماظؾضوئع مؼبم-ذاتفو

م.مماإلضؿضوءممسـدم-موجقدػومحوظي

حؿػوزماإلماظلوبؼيماظػؼرةمؼبماٌذطقرؼـمواألذكوصماىفوتمسؾكموؼؿعني

مبوظعؿؾقوتمواٌلؿـداتمواظقثوئؼمواظلفتاتمراقوبوأل مٌدةماىؿرطقيماٌؿعؾؼي

ماإلمتؾدأمدـقاتمػبس متورؼخ م معـ متورؼخمظؾلفتاتم،وبوظـلؾيمصراج ماظؿلذرلمعـ

م،مأومبوغؿفوئفومسؾقفو ممصبقزماألحقالمعبقعموصكمضػؾفو ماظضرائىمحؿلوبإإسودة

مػذاماظؼوغقنم،وهددمعـماظرابعماظؽؿوبمإختالمبلحؽوممدونماٌلؿقؼيمواظردقم

م،ماظتاحؼيمواٌراجعيماظؿدضقؼماظيتمتـظؿمواإلجراءاتماظؼقاسدماظؿـػقذؼيماظتائقي

 إظؽذلوغقًوم.مأوظؿزامممبنعلوطفومؼدوؼًوماإلمؼؿعنيماظيتممواظلفتات

 

  ذؼوٜك
 ماٌودةم مؼبمػذه مإخؿصوصوتمرئقسماٌصؾقي ػـوكمتضوربمؼبم

مو م ماظعوعي ماظـقوبي مإخؿصوصوت مبعض مإظب متؿطرق ممبوظؿوظلحقٌ

 صوٌطؾقبمتغقرلمطؾؿيم)رئقسماٌصؾقيم(مظؿصؾحم)ماظـقوبيماظعوعيم(م

 م مإظب مهؿوج ماٌودة مػذه مإسودة موتعدؼؾ مألصقوشي تعطلممغفو

ماىؿورك معصؾقي محؼققممٌقزػل مسؾك ماإلسؿداء مؼب ايؼ

مو ماظددؿقرؼي ماألتاٌقارـني معوػؼدػؿ ماظؿفورؼيمن مستاضوتفؿ ؼب

مضدمؼمديمإظبمصؼد مممو منماواٌفـقي مطؿو مبنيماظطرصنيم، أنماظـؼي

مماٌلؿقردؼـممعؼورمؼغينمسـمدخقلمتطؾقؼمغظومماٌراجعيماظتاحؼي

ماٌتاحيموعمدلوتموذرطوتماىؿرطقنيمواٌكؾصنيمواٌصدرؼـ

م.مواظـؼؾ

م

م

 9 ًادج
ماظؿقؼقؼمإجراءاتمعـمإجراءمأيمإدبوذمممالمصبقزماظؿؾؾسمبوىرمييمحوالتمشرلمؼب

متلدؼيماثـوءماظؼضوئقيماظضؾطقيمصػيمهلؿمممـماٌصؾقيمعقزػلماظبمؼـلىمصقؿو

معبقعموصكمؼػقضفمعـمأوماظقزؼرمعـمطؿوبلمنإذممسؾكمبـوءمإالموبلؾؾفممسؿؾفؿ

م.نذاإلمػذامسؾكمايصقلمبعدمإالمؿسؾقفماىـوئقيماظدسقىمرصعمصبقزمالماألحقال

 ذؼوٜك
مإ من ممأوذكصممأيحؼ معؿك مظؾؼضوء مؼبماظؾفقء مؼؿطؾىمؼجفي مال كشوء

عـمؼػقضفمظذامؼرجكماظؿصقؼىموصؼًومظـصقصممأونمطؿوبلمعـماظقزؼرمذإل

مماظلورؼيمواٌطؾؼيمؼبماظدوظيمعـمسكشراتماظلـقاتاظؼقاغنيم

 10 املادج
مماظعوعؾنيمإلثوبيممأطـرمأومغظومموضعممسؾكمرئقسمذبؾسماظقزراءمبعدماظعرضظؾقزؼرم

م.ماظعؿؾمؼبمانوزػؿموحفؿوعلؿقىمم،مأدائفؿمععدالتمضقءمؼبمبوٌصؾقي

 ًادج ًزفٖػح ُزٗ إهغاءٓا
المؼقجدمحقٌماظؼوغقنممصؾىداسلمظقجقدمػذهماٌودةمؼبمغرىمأغفمالمم

مهلوممغظرلمؼبمضقاغنيماىؿوركمبوظدولماألخرىم

مبنثوبيغرىمو مغظوم ممتؼرؼر عقزػلممأوماٌوظقياظعوعؾنيمعـمعقزػلموزارة

ماىؿورك ممعصؾقي مخوص مضوغقن مؼب موزارةممأو،وذظؽ مٌقزػل الئقي

مماظؼوغقنمؼبمغصمػذاوظقسممماٌوظقي

م

م

م



 2018غقصؿدلمم–عبعقيمرجولماألسؿولماٌصرؼنيم

 املالحظاخ 2018زٕع اهماٍُٖ اجلذٛذ أكرٖتز اهِض ٕفمًا مل
ماخلذًاخ ًماتن اهثاهث اهفظن

 (17املادج )
 ، اٌلؾؼ اإلدؿعتام ، اظقاحدة اظـوصذة خدعوتعؼوبؾماظػقصمبوألذعيممتؼدرمردقم

 اظعؿؾ ضوتأوشرلم صكلنماظكش ذوي يلوب اٌصؾقي عقزػق بف ؼؼقم اظذي اظعؿؾ

 اٌصؾقي تؼدعفوصعؾقيم أخري خدعوت يأؼاىؿرطقيمو اظدائرة خورج أو اظرزلقي

ماظؾضوسي ضقؿي ......معـ صبووزم ال مبو

ماٌؼررة ، اظؿـػقذؼي اظتائقي وهدد  وأغقاع ، اًدعوت طوصي سـمصؽوتماظردقم

 واألضػولماظـؿوذجو اٌطؾقسوتنمووأمثماظردقمخػضم وحوالت األخرى اًدعوت

 رد أو اىؿرطقي اإلسػوءات غطوق ؼب ماظقفاٌكشورم اٌؼوبؾ ؼدخؾ ال و ، اىؿرطقي

ماظضرائى

 تؼدعفو اظيت اًدعوت غظرل مػذهماظردقم حلوب هً احملصؾي اٌؾوظغ وتقدع

 اًزاغي حبلوب اٌرطزي اظؾـؽ ظدي وٌصؾقيبخوصم حلوب ؼب ظؾغرل اٌصؾقي

 مبقجى وذظؽ اٌصؾقي، تطقؼر ؼب ماظقف اٌكشورم ايلوب عـ وؼصرف اٌقحد،

 آلخر. سوم عـ ايلوب ػذا عـ اظػوئض ؼرحؾأنم سؾك اظقزؼر، عـ ؼصدر ضرار

م

م

مخدعوت م، ماظػقصمبوألذعي مردقم  اإلدؿعتام ، اظقاحدة اظـوصذة تؼدر

لنماظكش ذوي يلوب اٌصؾقي عقزػق بف ؼؼقم اظذي اظعؿؾ ، اٌلؾؼ

 خدعوت يأؼاىؿرطقيمو اظدائرة خورج أو اظرزلقي اظعؿؾ ضوتأوشرلم صك

موصؼًوماظؾضوسي ضقؿي ......معـ صبووزم ال مبو اٌصؾقي تؼدعفومصعؾقي أخري

م.اٌؼدعيماًدعيمععمتؿـودىضقؿيممعـماظؿـػقذؼيماظتائقيمهددهمٌو

 رؼوٜكاه
ماظؾضوسيم" ضقؿي ......معـ صبووزم ال مبو*مغؼذلحمحذفمسؾورةم"م

ردقممأنمظبماًوصيمبوظردقممحقٌمواظـظرمؼبماظػؼرةماألإسودةم*ؼرجوءم

مأل ماظقاحدة ماظـوصذة مخدعوت ماظػقصمعؼوبؾ مؼبمشرلمن ماًدعي أداء

ماظؾضوسيضوتماظعؿؾماظرزلقيمالمستاضيمظفمبؼقؿيمأو

مظؿصؾحم ماظؼوغقن ممبكشروع ماظقاردة ماظردقم مطوصي معراجعي مضرورة *غرى

،غظرًامم63مظلـيمم66سكشرةمأضعوفماظـلىماظلوبؼيمواظقاردةمبوظؼوغقنمرضؿم

مضقؿيماىـقفماٌصري.مالخؿتافمممم

 24املادج 
سؾكمعومؼلؿقردمعـممعوؼـيمهصؾمضرؼؾيمعبرطقيمبـلؾيم.....معـماظؼقؿيموبكشرطماٌ

ضقؿؿفوم...مواظلقوراتماٌعدةمظـؼؾمسكشرةمأذكوصمتؿفووزمدقوراتماظرطقبماظيتمالم

اظؿقدعمؼبماظكشرطوتماٌرخصمهلومبوظعؿؾممأوصلطـرممبومصقفوماظلوئؼمواظتازعيمإلغكشوءم

وصؼًومظؾكشروطمم1977ظلـيمم38ؼبمذبولماظـؼؾمماظلقوحلمرؾؼًومألحؽومماظؼوغقنمرضؿم

ماظؿـػقذؼيمسؾكمضوعماظيتموواأل ماظتائقي تمدىماظضرؼؾيمطوعؾيمسؾكمعومأنمهددػو

مزادمسـمحدماإلسػوء.

مذؼوٜك

غؼذلحمربطماظضرؼؾيماىؿرطقيمسؾكمدقوراتماظرطقبمبعددماظرطوبموظقسم

 HSبؼقؿيماظلقوراتممورؾؼًومظـظومماظؿؽقؼدماىؿرطلماظدوظلم

 25ًادج 
 : اآلتقي ظألحؽوم اىؿرطقي اإلسػوءات دبضع اظؼوغقن اإلختالمبوحؽوم سدم ععم

موط دقاء اٌعػوة األذقوء ؼب اظؿصرف ضبظر -مأ ماإلن  أو جزئقًو أو طوعتًاسػوء

م اظؿعرؼػي صك بؿكػقضوت  اظـوضؾي اظؿصرصوت أغقاع عـ غقعمليباىؿرطقي

ماإل تؼررم اظيت األشراض شرل صك ادؿعؿوهلو أو ظؾؿؾؽقي  عـ اظؿكػقض أوسػوء

ماالمبعد  اىؿرطقي واظردقم اظضرائى ودداد اىؿورك عصؾقي عقاصؼي أجؾفو

معـ اظيتم اظكشروط و ظؾـلى وصؼو ادؿقؼوضفو حول األخرى اظضرائى وشرلػو

 .اظؿـػقذؼي اظتائقي هددػو

 طوصي وهصؾ ، صراجماإل عـمتورؼخ دـقات ػبس ٌدة ايظر ػذا ؼلرى-بم

 االدؿعؿول  األذقوء تؾؽ تلؿعؿؾ مل اإذ عـفوسػوءماإل اظلوبؼ واظردقم اظضرائى

 اٌعػل اظكشكص عـ ادؿعؿوهلو دون امحولمعوغعإذاظـكشوطماالم ػذا صك اظدارج

اظقزؼرمؼؼؾؾفم ُعدلر دؾى أوجدليم حودث أو ضوػرة ضقة بلؾى أجؾف عـ أسػقً صقؿو

 زوالماٌوغع بعد إال اظضرائى تلؿقؼ ال و ايظر عدة صؿقضػ معـمؼػقضفمأو

م.ملغفومبكش اٌؼررة ايظر عدة واغؼضوء

م

 
 
 
 
 
 

 ػو٘ اجلشء املظون : ذؼوٜك
ماألصؾم مإػتاك مبلـقات مايظر معدة مربط اٌطؾقب

 اظـوبؿيموصؼًومظطؾقعيماألصؾم.



 2018غقصؿدلمم–عبعقيمرجولماألسؿولماٌصرؼنيم

 املالحظاخ 2018اهِض ٕفمًا ملشزٕع اهماٍُٖ اجلذٛذ أكرٖتز 
 (25ذاتغ )ًادج 

 عـ اٌعػوة واٌكشروبوتماظروحقيواظدخونم واظلقفور اظلفوئر سـ صراجماإل ضبظرم-جـم

 ؼؽـ مل عو أخرى وضرارات بؼقاغني أو اظؼوغقن ػذا مبقجى اىؿرطقي اظضرائى

ماظداظي اظعتاعي سؾقفو عؾصؼو  هددػو واظيت اظضرائى ػذه عـ إسػوئفو سؾك اٌؿقزة

ماٌصؾقي

 تعػك ال و ، اظرطقب دقورات اظؼوغقن ػذا صك اظقاردة اظـؼؾ ودوئؾ سؾورة المتكشؿؾم-د

ممصراحي سؾقفو غص اإذمإالم

 اٌصؾقي ظرضوبي دبضع غظوعقي ضققدات و دفتات بنعلوك اٌعػوة اىفوت تؾؿزمم-ه

 ظؾكشروط وصؼو أجؾف عـ أسػقً اظغرضماظذي ؼب اٌعػوة األصـوف ادؿعؿول عـ ظؾؿلطد

ممماظؿـػقذؼي هددػوماظتائقي اظيتم

 
 
 
 
 
 
 
 
م

 33املادج 
مماٌصؾقيمرئقسمعـمبؼرارمايرةماألدقاقمبـظوممؼرخصمبوظعؿؾ

مبفذامضقاسدماظؿـػقذؼيماظتائقيموهددمم مصقفوماٌقدسيمواظؾضوئعماظـظومماظعؿؾ

مواظ مبؼوئفوموعدةمظؾؿصؾقيمأداؤػوماظقاجىمواىعوظيمتؼدميفوماتماظقاجىضؿون

  بفوماٌؿعؾؼيماألخرىمواظؼقاسد
موالمصبقزماظذلخقصمبفذاماظـظوممؼبمشرلماٌقاغلء

 (  اهرايل)إسرثذم ػو٘ اهِحٖ  ذؼوٜك
ممماٌوظقيوزؼرممعـمبؼرارمايرةماألدقاقمبـظوممبوظعؿؾؼرخصم

 أومعـمؼػقضف

 اهفظن اهساتغ  )اهسٌاح املؤلد(
 (35املادج )

 ظقيواأل اٌقاد واظردقم اظضرائى عـ وشرلػو اىؿرطقي اظضرؼؾي عـ عمضؿي بصػي تعػك

ماٌؽقغوتماٌلؿقردة واظلؾع مو  وتعؾؽي إغؿوج علؿؾزعوت وطذا ، تصـقعفو بؼصد اظقدقطي

متصدؼرػومإسودةم ثؿ صـعفو تؽؿؾي أو إصتاحفو ألجؾ اٌلؿقردة اٌصدرةمواألصـوف اظلؾع

مظإل وؼكشذلط مسػوء م ظدى اٌلؿقرد ؼقدعأن مبؼقؿيضؿوغاٌصؾقي  واظردقم اظضرائى ًو

موزؼر وؼصدر ، اٌلؿقؼي معع مبوالتػوق مب ضرارًا واظصـوسي اظؿفورة اظقزؼر  ايوالتممؾقون

أنم سؾك ،مضؿونمإؼداعم عؼوبؾ اٌمضًسػوءماإل صقفو ؼؿؿ اظيت واظـظؿمواظؼقاسد واظكشروط

 ضؾؾ ؼػقضف عـ أو ظؾقزؼر وصبقز ، صراجمعـمتورؼخماإل وغصػ,دـي ختال اظؿصدؼرإسودةم ؼؿؿ

م.دـي صبووزم ال مبو أخرى ٌدد أو ٌدة اٌدة ػذهمعداظؿصدؼرم

 اٌـصقص  اظؼقاسدماالدؿرلادؼي ؼبمشرلماألصـوفمعـ واألصـوفمواظلؾع ػذه تعػك طؿو

 اًوصيمبوالدؿرلادم واظؼرارات اظؼقاغني ؼب سؾقفو

مإالمأجؾفومعـمادؿقردتماألشراضماظيتمشرلمؼبمواألصـوفماٌقادمتؾؽمؼبماظؿصرفموضبظر

اظلوبؼممواظردقمماظضرائىموددادم،ماالدؿرلادؼيماظؼقاسدموادؿقػوءمماٌصؾقيمعقاصؼيمبعد

مشرلماىؿرطقيماظضرؼؾيمضقؿيمعـم........بقاضعمماإلضوصقيممواظضرؼؾيمادؿقؼوضفومحولمتؼدؼرػو

مظؾؾتادمإظقفومماٌكشورمواألصـوفماٌقادمدخقلمعـمتورؼخمعـفمجزءمأومذفرمطؾمسـماٌدصقسي

ماظلدادممموحؿكمتورؼخ

ماٌلؿقردؼـممبعرصيماظؾضوئعمأوماٌصـقسوتمعـمغؼؾفممتمعومبـلؾيممآظقفماٌكشورمضؿونماظموؼرد

مأو

إظبمممتصدؼرػومأومخوصيمرؾقعيمذاتماضؿصودؼيمعـطؼيمأومحرةمعـطؼيمإظبمشرلمررؼؼمسـ

ماغؼضًمانذصم،مواظردقمماظضرائىمعـماظؽؾكسػوءمتؿؿؿعمبوإلمبقعفومإظبمجفوتمأوخورجماظؾتادم

معراسوةمععماألداء،مواجؾيماإلضوصقيممواظضرؼؾيمواظردقمماظضرائىمتؾؽمأصؾقًماٌدة

مماٌؼررةمدؿرلادؼياإلماظؼقاسدمادؿقػوء

م

م

م

م

م

م

م

 رؼوٜكاه
م%معـمضقؿيماظؾضوسي1بقاضعم اإلضوصقيم اظضرؼؾي تؽقنأنم

أنماظؿصدؼرم:موجدمإسودةماٌصدرؼـمحقلمعددممأيبعدمإدؿطتاعمر

دـؿنيموعفؾيمدـيمإعومم)مماتدـقمؾفؿمؼرونمتقحقدماٌددمظؿصؾحمثتاثأشؾ

(م35دـيموغصػموعفؾيمدـيموغصػ(مؼبمعبقعمايوالتمم)اٌودةممأو

م(م39(مو)اٌودةم38و)اٌودةم



 2018غقصؿدلمم–عبعقيمرجولماألسؿولماٌصرؼنيم

 املالحظاخ 2018اهِض ٕفمًا ملشزٕع اهماٍُٖ اجلذٛذ أكرٖتز 
 (35املادج ) توبعم

ماظـفوئلماٌـؿٍمسؾكماٌلؿقؼيمواظردقمماظضرائىمعـماىزئلسػوءماإلمضقؿيمؼقازيمعوموؼرد

م.جزئلنسػوءمتؿؿؿعمبمىفوتماظؾقعممتماإذمماٌودةممػذهمؼبمآظقفومماٌكشورماظؾضوئعمأو

مشرلتمضدمإظقفومماٌكشورمواألصـوفماٌقادمسؾكممتًماظيتماظصـوسقيماظعؿؾقوتمطوغًماإذمو

ماٌصدرةماٌـؿفوتمتؽقنلنمصقؽؿػلمبمسقـقؿفومسؾكمالدؿداللاممععفومؼصعىمحبقٌمععوٌفو

اظيتماٌكؿصيمماىفيمظؼرارموصؼًومذاتفوموذظؽماٌلؿقردةماألصـوفمسودةمؼبمصـعفومؼدخؾمممو

ماإذموعوماظصـوسي،موسقادمماهلوظؽمغلىماىفيمػذهموهددم،مضبددػوموزؼرماظؿفورةمواظصـوسي

ممضقؿي.مهلومطوغً

.....معـماظـلؾيممصبووزموصبقزماظؿلوعحمسـماظزؼودةمؼبمغلىماهلوظؽموسقادمماظصـوسيممبومالم

ماظيتمضررتفوماىفيماٌكؿصيم.

مضؿونماظمردموغظؿماٌمضًمظؾلؿوحماٌـظؿيمواإلجراءاتماظؼقاسدماظؿـػقذؼيماظتائقيموهدد

 .مإظقفمكشوراٌ

 
 
 

 
 رؼوٜكاه

 ال مبو اظصـوسي وسقادم اهلوظؽ غلى صك اظزؼودة سـ وصبقزماظؿلوعح

 عدلرة ألدؾوب اٌكؿصي اىفي ضررتفو اظيتم اظـلؾي منمم%20 صبووزم

ماٌصؾقي. تؼؾؾفو

 (36ًادج ) املؤلد( فزا  اهثاًَ )اإل اهفظن

ماظضرائىمعـموشرلػوماىؿرطقيماظضرؼؾيمأداءمتعؾقؼمععماظؾضوئعمسـمعمضؿًومصراجماإلمصبقز

اٌصؾقي.متؼؾؾفوماظيتماتضؿونماظمأحدمتؼدؼؿمبعدموذظؽماٌؼررةمواظردقم  

مسدامصقؿوماظـؼؾموودوئؾوايووؼوتممواألجفزةمواٌعداتماآلالتمسـمعمضؿًومصراجمظإلموبوظـلؾي

مبقاضعمعبرطقيمضرؼؾيمهصؾماظؾتادمداخؾماظؿلجرلمأومظؾعؿؾم،وماظقكقتمماظرطقبمدقورات

معـفمجزءمأومذفرمطؾمسـماٌمضًمصراجماإلمؼبمتورؼخماٌؼررةماىؿرطقيماظضرؼؾيمعـم........

متصدؼرػوإسودةمموحؿكماظؾتادمداخؾمبؼوئفومعدةمرقالموذظؽمدـقؼًوم.......مأضصلموحبد

رئقسماهلقؽيممأووؼؽؿػكمبؿؼدؼؿمتعفدمعـماظقزؼرماٌكؿصمماظـفوئلمسـفوممصراجماإلمأومظؾكورج

 عـ طبصؿ وامطوغًمواردةمظصوحلمجفوتمحؽقعقيمظؾعؿؾمؼبماٌكشروسوتمايؽقعقيمإذم

 . صقف اظـفوئل صراجماإل مت اظذي اظكشفر ختال اٌلددة اظـلؾي ؼعودل عو اىؿرطقي اظضرؼؾي

مواٌددماتضؿونمواظموايوالتماظضرؼؾيمأداءمتعؾقؼعؼوبؾممماظؿـػقذؼيماظتائقيموهدد

م.اظـظوممػذامظؿطؾقؼماظتازعيمواظكشروط

 

م

م

 

 كاٝذٚ :  اهرايلاملطوٖب إسرثذام اهِض 
م

مؼوتوواي و جفزهاأل و اٌعدات و اآلالت سـ عمضؿًو ظإلصراجم وبوظـلؾي

ماظؿلجرل أو ظؾعؿؾ ،وماظقكقتم اظرطقب دقورات سدا صقؿو اظـؼؾ وودوئؾ

 اىؿرطقي اظضرؼؾف عـم%1 بقاضععبرطقيم ضرؼؾف هصؾ اظؾتاد داخؾ

 حبد و عـف جزء أو ذفر طؾ سـ اٌمضً صراجماإل تورؼخ صك اٌؼرره

 حؿك و اظؾتاد داخؾ بؼوئفو عدةم رقال وذظؽ دـقؼًو م%12مأضصكم

م.سـفو اظـفوئلم صراجماإل أو ظؾكورج تصدؼرػومإسودةم

م

 (38 ًادج) اهؼزٛثح( اهراسغ )رد اهفظن
ماظيتماألجـؾقيماٌقادمسؾكمهصقؾفوماظلوبؼمواظردقمماظضرائىمعـموشرلػوماىؿرطقيماظضرؼؾيمترد

معـطؼيمإظبممغؼؾفوممتماظيتمأوماًورج،مإظبمماٌصدرةماحملؾقيماٌـؿفوتمصـوسيمؼبمدؿكدعًأ

متؾؽمعـماظؽؾلسػوءمإلبوتؿؿؿعممىفوتمبقعفوممتمأومخوصيمرؾقعيمذاتماضؿصودؼيمعـطؼيمأومحرة

ماظؿصدؼرممتوممضؾؾمؼػقضفمعـمأومظؾقزؼرموصبقزم،صراجماإلمتورؼخمعـمدـيمختالمواظردقمماظضرائى

م.مموثؾيمأخريمٌدةماٌدةمػذهممعد

ممتماإذمواظردقم،ماظضرائىمعـموشرلػوماىؿرطقيماظضرؼؾيمعـماىزئلسػوءماإلمضقؿيمؼقازيمعوموؼرد

م.جزئلنسػوءمتؿؿؿعمبمىفوتماظؾقع

مبعدمواظردقمماظضرائىمردمؼؿؿماىؿرطقيماٌلؿقدسوتمظبإمإظقفوممماٌكشورماظؾضوئعمغؼؾمحوظيموؼب

م.ماظؿصدؼرإسودةم

مععوٌفومشرلتمضدممإظقفوماٌكشورماألصـوفمسؾكممتًماظيتمماظصـوسقيماظعؿؾقوتمطوغًماإذمو

ممموماٌصدرةماٌـؿفوتمتؽقنلنمصقؽؿػلمبمسقـقؿفومسؾكمدؿداللاإلمععفومؼصعىمحبقٌ

اظيتمماٌكؿصيماىفيمظؼرارموصؼومذاتفوموذظؽماٌلؿقردةماألصـوفمسودةممصـعفومصكمؼدخؾ

م.اظصـوسيموسقادمماهلوظؽمغلىماىفيمػذهموهددضبددػوموزؼرماظؿفورةمواظصـوسيم،

م.اظضرؼؾيمظردماٌـظؿيمواظضقابطمواظكشروطماظؼقاسدماظؿـػقذؼيماظتائقيموهدد

م

م

م

م

 ذؼوٜك
أنماظؿصدؼرم:موجدمإسودةماٌصدرؼـمحقلمعددممأيبعدمإدؿطتاعمر

دـؿنيموعفؾيمدـيمإعوممدـقاتم)ممؾفؿمؼرونمتقحقدماٌددمظؿصؾحمثتاثأشؾ

(م35دـيموغصػموعفؾيمدـيموغصػ(مؼبمعبقعمايوالتمم)اٌودةممأو

م(م39(مو)اٌودةم38و)اٌودةم

م



 2018غقصؿدلمم–عبعقيمرجولماألسؿولماٌصرؼنيم

 املالحظاخ 2018اجلذٛذ أكرٖتز اهِض ٕفمًا ملشزٕع اهماٍُٖ 
م39 ًادج

متصدؼرمسـدمهصقؾفوماظلوبؼماألخرىمواظردقمماظضرائىمعـموشرلػوماىؿرطقيماظضرؼؾيمترد

ماظؿـؾًموبكشرطماحملؾقيماٌـؿفوتمعـمعـقؾمهلومؼؽقنمالماظيتمماٌلؿقردةماألجـؾقيماظؾضوئع

م.ممسـفوماظضرؼؾيمددادمعـمتورؼخمدـيمختالماظؿصدؼرمؼؿؿأنمومسقـقؿفومعـ

مسـدمهصقؾفوماظلوبؼماألخرىماظردقمماظضرائىمعـموشرلػوماىؿرطقيماظضرؼؾيمتردمطؿو

معـمدؾىميألمغفوئقًومضؾقهلومورصضمادؿرلادػومدؾؼمبضوئعمأومعفؿوتمأومععداتمتصدؼر

مماألدؾوب

مسـفوماظضرؼؾيمددادمدـيمعـمتورؼخمختالمتصدؼرػومإمتوممبكشرطموذظؽ

مضوعمتطؾقؼمػذهماٌودةأوذؼيمذروطمووهددماظتائقيماظؿـػق

 ذؼوٜك
أنماظؿصدؼرم:موجدمإسودةماٌصدرؼـمحقلمعددممأيبعدمإدؿطتاعمر

دـؿنيموعفؾيمدـيمإعوممدـقاتم)ممؾفؿمؼرونمتقحقدماٌددمظؿصؾحمثتاثأشؾ

(م35دـيموغصػموعفؾيمدـيموغصػ(مؼبمعبقعمايوالتمم)اٌودةممأو

م(م39(مو)اٌودةم38و)اٌودةم

م

م

م

م

 اجلٌزكٜح( )اإلجزاءاخ  اهسادصاهثاب 
 املسثك( م )االسرؼالىٕاأل اهفظن

 42 ًادج
مسـوصرمعـمأيمسـماٌلؾؼماالدؿعتاممصبقزماظؼوغقنماإلختالمبلحؽوممسدممعع

م.ماظصؾيمذاتماظعؿؾقوتمبعضمأوماىؿرطقيماظعؿؾقوت

موضقؿيمردؿمبذظؽ،ماًوصيمواظكشروطماإلجراءاتماظؿـػقذؼيماظتائقيموهدد

م.جـقفم.........مصبووزممالممبوماالدؿعتام

 رؼوٜكاه
جـقف"مم.........مصبووزممالممبوماالدؿعتاممردؿموضقؿي"مممسؾورةمحذفمغؼذلح

محقٌم معقزػلمأن مسؿؾ مػلمصؿقؿ ماىؿورك ماٌؿعوعؾنيمعع علوسدة

مو مضدمسؾقفعصؾقيماىؿوركم مبوظؾـقدماىؿرطقيمٌو ؿمتعرؼػماٌؿعوعؾنيم

مالمصبىمصرضم مغرىمأغف مظذا معلؾؼم، مطندؿعتام مإدؿرلاده ردؿممأيؼؿؿ

مو معبرطل مبـد مسـ ماإلدؿعتام مواإلجراءاتممأيسؾك ماظعؿؾقوت عـ

ماىؿرطقيم،صفذامصؿقؿمسؿؾماٌصؾقي.

 63ًادج 
 دؿؿرإ اإذم،م1994مظلـيم27ععمعراسوةمأحؽوممضوغقنماظؿقؽقؿماظصودرمبوظؼوغقنمرضؿم

 إظب اظـزاع إحوظي وطقؾف أو األخرل ورؾى ،لنماظكش وصوحى اٌصؾقي بني اظـزاع

 أحدتكشؽؾمبرئوديم هؽقؿ ىـي إظب اظـزاع ضبول اٌصؾقي، اظؿقؽقؿموواصؼً

 طبؿوره اٌصؾقي سـ ربؽؿ وسضقؼي ،مذويماًدلةمعـمشرلماظعوعؾنيمبوٌصؾقي

م.لنمصوحىماظكش طبؿوره وربؽؿ ؼػقضف عـ أورئقلفوم

 عـنمبقو سؾك اظؼرار ؼكشؿؿؾأنم سؾك اآلراء، علؾؾومبلشؾؾقي ضرارػو اظؾفـي وتصدر

 ظؾطعـ ضوبؾ شرلموؼؽقنمضرارماظؾفـيمغفوئقًومعؾزعًومظؾطرصنياظؿقؽقؿ، غػؼوت ؼؿقؿؾ

 اٌدغقي اٌقاد ؼب اظؿقؽقؿ ضوغقن ؼب سؾقفو اٌـصقص األحقال ؼب إال صقف

مواظؿفورؼيم.

 اظؿقؽقؿمىون مأعو اظعؿؾ وإجراءات وضقاسد غػؼوت اظؿـػقذؼي اظتائقي وهدد

مفوأسضوئ وعؽوصكت

 

 ذؼوٜك
 أو األخرل ورؾى ,لنماظكش وصوحى اٌصؾقي بني اظـزاع دؿؿرا اإذ

 إظب اظـزاع ضبول, اٌصؾقي وواصؼً اظؿقؽقؿ إظب اظـزاع وطقؾفمإحوظي

 اظعوعؾني شرل عـ اًدلة ذوى أحد برئودي تكشؽؾمهؽقؿ ىـي

 ؼػقضف عـ أو رئقلفو طبؿوره اٌصؾقي سـ ربؽؿموسضقؼي ,بوٌصؾقي

م.اظكشلنمصوحى طبؿوره وربؽؿ

م:ؿعؾقؼاظ

 ررف اٌصؾقيأنممحقٌ " ,اٌصؾقي وواصؼً  "سؾورة حذف غؼذلح

 ػـوك ؼؽقنأنم دون اظؾفـي ؼرأساظذيممظؾؼضوء عرماأل وؼذلك اظـزاع صك

م.ظؾؿقؽقؿ اظؾفقء صك اظـزاع ررصك احد عـ علؾؼمذرط

يمعقاصؼوتملؼؼؽقنمعكشذلطمبأنماظؾفقءمإظبماظؿقؽقؿمالمصبىمأنمحقٌم

 عـمأحدمررؼبماظـزاع

 ( املخاهفاخ)  مٕاهفظن األ  ( ٕاهؼمٖتاخ اجلزائي)    اهثاب اهراسغ
 70ًادج 

 ميـؾقغفؿمشراعي عـ أو األخرى اظـؼؾ وودوئؾ اظطوئرات ضودة أو اظلػـ سؾكمربوبـي تػرض

ماآلتقيم: األحقال ؼب جـقف0000 عؼدارػو

دماٌقا ؼب اآظقيماٌكشورم اظؽكشقف أو عتاحؼفو أو (اٌوغقػلً) اظكشقـ ضوئؿي تؼدؼؿ سدم-1

ماحملددم. اٌقعود سـ اظؿلخر أو اظؼوغقن ػذا عـ مػبلقن،م49

 
 

 م )اهغزاًح (  :ٕخبظٖص اهسطز األ ذؼوٜك
مظذامجـقفو،م500)ممروضيطوغًماظغراعيماٌػم63مظلـيم66مرضؿماظؼوغقنمصك

مجـقفوم5000)سـمدىدؼاماظؼوغقنمٌكشروعموصؼًوماظغراعيمتزؼدمأالمغؼذلح

 (1963مظلـيم66مرضؿماظلوبؼمبوظؼوغقنمجوءمعومأضعوفم10)
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 (70ذاتغ )ًادج 

مصققحمبفوم. شرلمبقونم إدراج أو اظكشقـ ضوئؿي ؼب إدراجف صبى عو إشػول -٢

 خوضعي أو ممـقسي ظؾضوئع حبري رـ عوئيت سـ غبقظؿفو تؼؾ اظيت اظلػـ غؼؾ -٠

 مل اىؿرطقيمعو اظرضوبي غطوق داخؾ اظلرل وجفي زبوظػي أو اظؿفقل أو ظضرائىمبوػظي

محبرؼي رقارئ أو ضوػرة ذظؽمغوذؽومسـمضقة ؼؽـ

مأوحبرلاتفوممأواظلقؼسم ضـوة ؼب أو ظذظؽ اٌعدة اٌقاغه شرل ؼب اظلػـ ردق -٥

ذظؽم ؼؽـ مل عو اٌكؿص اىؿرك عـ دوبؼ نإذم دون اظـقؾ عصيب ممراتفومؼب

محبرؼي رقارئ أو ضوػرة غوذؽومسـمضقة

 اظؼقة حوالت ؼب إال ظؾفؿورك مبؽوتى اٌزودة اٌطورات شرل ؼب اظطوئرات ػؾقط -٤

م. اظػفوئل ايودث أو اظؼوػرة

 عقاصؼي دون اىؿرطقي اظدائرة األخرى اظـؼؾ ودوئؾ أو اظطوئرات أو اظلػـ عغودرة -١

م.اٌصؾقي عـ

 . ظذظؽ اٌكصصي طـعواأل شرل ؼب اىؿرطقي اظدائرة داخؾ اظؾضوئع تػرؼغ -٧

 اٌصؾقي عـ عقاصؼي دون اىؿرطقي اظدائرة داخؾ تػرؼغفو أو اظؾضوئع ذقـ -٨

 عقزػقفوم. وحضقر

 
 م

 71ًادج 
م:اآلتقي األحقال ؼب جـقف0000000 عؼدارػو شراعي تػرض

 تعرؼض ذظؽ سؾك ؼذلتى مل اإذم اىؿرطلمؾقونمؾوتمشرلمصقققيمظبقوغإدراجم -٦

م .ظؾضقوع اىؿرطقي اظضرؼؾي

 سؾك اٌرخصمهلؿمبوظؿكؾقص اٌـدوبني أو ، اىؿرطقني اٌكؾصني إتؾوع سدم -٢

 مبلؽقظقؿفؿ اإلختال دون وذظؽ واجؾوتفؿم، هدد اظيت اىؿرطقي ظألغظؿي اظؾضوئع

م. اظؿلدؼؾقي

 اظـؼؾ ودوئؾ أوؼوتموواي أو اظطرود سؾك اٌقضقسي األخؿوم سؾك احملوصظي سدم -٠

ماظؾضوئعم. ؼب تغقرل أو غؼص إظب ذظؽ ؼمدىأنم دون

 اظؿػؿقش ؼب حؼفؿ بقاجؾوتفؿمومموردي اظؼقوم عـ اىؿورك عقزػل متؽني سدم -٥

ماىؿرطقي اظدائرة داخؾ سؾقفو واالرتاع اٌلؿـدات ورؾى

 تعرؼض سؾقفو ؼذلتى امملإذم ، اٌؼررة اىؿرطقي واإلجراءات اظؼقاسد زبوظػي -٤

 . ظؾضقوع اىؿرطقي اظضرؼؾي

 
 
 رؼوٜكاه

م مغرى مأن ماظغراعوؼؿؿ م مسكشرةمهدؼد مظؿصؾح مسوم مبكشؽؾ تمؼبماظؼوغقن

مالخؿتافم،م63مظلـيم66ماظلوبؼمرضؿماظؼوغقنمتماظقاردةمصكاعوأضعوفماظغر

مسـم متزؼدماظغراعيمؼبمػذهماٌودةم مغرىمأالم ضقؿيماىـقفماٌصريم،ظذا

مصكمعوئي مأغف محقٌ ماظغراعيمم63مظلـيم66مرضؿماظؼوغقنمجـقف طوغً

 جـقفو.(معوئي)معوئياٌػروضيم

 72ًادج 
عـمػذاماظؼوغقنمتػرضمم(52)بوٌودةمممسؾقفوعـماٌلؽقظقيماٌـصقصمسػوءمؼبمشرلمحوالتماإل

صضتًامسـمماظضرائىمم.............بطرؼؼماإلػؿولمشراعيمتعودلممأوعـمتلؾىمسؿدًاممسؾك

اٌلؿقؼي،موذظؽمصكمحوظيماظـؼصمشرلماٌدلرمسؿومأدرجمؼبمضوئؿيماظكشقـمؼبمسددممواظردقم

ماىؿرطلم.مصراجمغظومماإلنموًومطأؼعؼدارماظؾضوئعماظصىممأووزغفوممأوربؿقؼوتفوممأواظطرودم

مأوؼبمحوظيماظزؼودةمشرلماٌدلرةموطذظؽماظزؼودةماظيتمتظفرمسـدمجردماٌكوزنماٌمضؿيمأعومم

األدقاقممأواٌـورؼماالضؿصودؼيمذاتماظطؾقعيماًوصيممأواٌـورؼمايرةممأواٌلؿقدسوتم

ماظؾضوئعمسؾكم...........معودلتؽقنمعدرجيمؼبماظلفتاتم،متػرضمشراعيمتأنمايرةمدونم

م.اظزائدة

م

 

 
  ذؼوٜك

رلماظعوٌقيمعـمختالمؼواظزؼودةموصؼًومظؾؿعمأوؼؿؿمهدؼدممغلىماهلدرمأنم

م جدولمؼؿؿمإدراجفمبوظتائقيماظؿـػقذؼيمهلذاماظؼوغقن.م

م

م
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 73ًادج 

م-األحقالماآلتقي:معـمأيؼبمممم...........تػرضمشراعيمتعودلم

معـكشؽفو.مأواتمشرلمصقققيمسـمصـػماظؾضوسيمبقونمتؼدؼؿم-1

مصبووزماتمسـماظؼقؿيمظألشراضماىؿرطقيمسؾكمسبقمؼـؼصفوممبومبقونمتؼدؼؿمم-2

 مم00000000

اظؾضوئعملنمزبوظػيماظضقابطمواإلجراءاتماىؿرطقيماٌؼررةمبكش-3

اظعوبرة)اظذلاغزؼً(مواٌلؿقدسوتمواٌـورؼمايرةمواٌـورؼماالضؿصودؼيمذاتم

اٌمضًمواإلسػوءاتممصراجماًوصيمواألدقاقمايرةمواظلؿوحماٌمضًمواإلاظطؾقعيم

 مممشرلػومعـماظـظؿماىؿرطقيماًوصيم.مأو

  ذؼوٜك

(مثتامثوئي)م300طوغًماظغراعيماٌػروضيمم63مظلـيم66مرضؿماظؼوغقنمصك

م3000اظـظرمؼبماظغراعيماٌؼذلحيممومجعؾفومإسودةمجـقفو،مظذامغؼذلحم

مرضؿمتماٌذطقرةمبوظؼوغقناعوعؾدأماظعكشرمأضعوفمظؾغرجـقفم)درلًامسؾكم

م(م،وذظؽمظؿلفقؾموتقلرلماظؿفورةموسدممإسوضؿفو.م63مظلـيم66

اتمسـماظؼقؿيمظألشراضماىؿرطقيمسؾكمسبقمؼـؼصفوممبومبقونمتؼدؼؿمم-2

مم%20ممصبووزم

م

 

 74ًادج 
م متعودل مشراعي مبوألم...........تػرض م ماالحؿػوز مسدم محوظي موؼب واظلفتاتمراق

االعؿـوعممأوعـمػذاماظؼوغقنممم25ومم8بوٌودتنيموماظقفؼمواٌلؿـداتماٌكشورمئواظقثو

نماٌكشورمذتـػقذماإللنمعـعمصوحىماظكشمأوامتعذرمهدؼدماظضرؼؾيمنذسـمتؼدميفوم،مص

 جـقفًومسـدمطؾمإعؿـوعم000000بوٌودةماٌذطقرةمصرضًمشراعفمعؼدارػوممآظقيم

 
 سدم تعؿد حوظي صك اىؿرطقي اظضرؼؾي ربع تعودل شراعي تػرض

 واظقف اٌكشور واٌلؿـدات واظقثوئؼ واظلفتات راقوبوأل ،ماالحؿػوز

مم25،م8)م بوٌودتني م  انذص ، تؼدميفو سـ االعؿـوع أو اظؼوغقن ػذا عـ(

 مإظقف اٌكشور نذاإل تـػقذلنماظكش صوحى عـعأوماظضرؼؾي هدؼد تعذر

 طؾ سـد) عؼدارػوم)مثتاثيممآالفمجـقفًو شراعيمصرضً اٌذطقرة بوٌودة

م.عؿـوعإ

  ذؼوٜك
ماظـظرمؼبماٌودةمبصػيمسوعيموخبوصيماظغراعيماٌؼذلحيإسودةماٌطؾقبم

 جـقفوم3000حبقٌمالمتزؼدماظغراعيمسـم

 اهرٔزٛة -اهثاب اهثاُٚ 
 76ًادج 

 عكشروسي شرل بطرق عـفو إخراجفو أو اىؿفقرؼي أراضك إظب اظؾضوئع ؼؼصدمبوظؿفرؼىمإدخول

لنمذ ؼب بوٌكوظػيمظؾـظؿماٌعؿقلمبفومأو بعضفو أوطؾفوم اىؿرطقي اظضرؼؾي أداء بدون

ماظؾضوئعماٌؿـقسيم.

م-:مؼلتلومؼعدمتفرؼؾًومعوم

 حدود زووو بضوئع حقوزتفؿمعـ صك ٌو اىؿرطقي اظدائرة داخؾ اٌلوصرؼـ إخػوء -٦

مسـفوم. ضراراإل وسدم اٌؼررة اىؿرطقي اإلسػوءات

 عـ إظؼوئفو أو اٌصؾقي عقاصؼي دون ظذظؽ اٌعدة اٌقاغل شرل صك اظؾضوئع تػرؼغم-2

مأوحبرلاتفوممأواظلقؼسم ضـوة ؼب أو اظؾقري غطوقماظرضوبي صك حؽؿفو ؼب عو أو اظلػـ

مؼبمعصيبماظـقؾمأوممراتفوم

 أو اٌصؾقي، دونمعقاصؼي ظذظؽ اٌعدة اٌطورات شرل صك اظطوئرات عـ اظؾضوئع تػرؼغ -٠

مم. اىقى اظـؼؾ أثـوء عـفو إظؼوئفو

م.هلو اٌـظؿي اظؼقاغني كمبؼؿض جؾؾفو واحملظقر اٌؿـقسي اظؾضوئع جؾى-٥

اٌقدسيمبوظدوائرم أو اظعوبرة اظؾضوئع صك اظؿؾدؼؾ أو اٌدلر شرل اظـؼص أو اظػؼد -٤

مأوبوٌـورؼمايرةممأو ايرة األدقاق أو اٌمضؿي اٌكوزن أو بوٌلؿقدسوتمأواىؿرطقيم

م. اًوصي اظطؾقعي ذاتاإلضؿصودؼيمبوٌـورؼم

مماٌـورؼمايرةمأوظيمإخراجفومعـماظدائرةماىؿرطقيمووربمأواظؾضوئعم إخػوء -١

م
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م.سؾقفواإلجراءاتماٌؼررةمممإدبوذممدونم

م. عصطـعي أو عزورة صقاترل أو علؿـدات تؼدؼؿ -٧

 تعوستا وضع أو ظؾؾضوئع اٌؿقزة تعواظعتا ربق أو غزع أو رؿس أو إخػوءم-8

مأشؾػؿفو سؾك أو فوسؾق بيذوط

 بوٌكوظػيمأو ، عفربيملغفوماظعؾؿمب عع وورإلا بؼصد األجـؾقي اظؾضوئع حقوزةم-9

 .اٌؿـقسي اظؾضوئعلنمذ اٌعؿقلمبفومصك ظؾـظؿ

 

 األغظؿي أحد وصؼ سـفو اٌػرج اظؾضوئع صك ظؾؿؾؽقي اظـوضؾ اظؿصرف - ٦٣

 وصؼًو صقفو اظؿصرف وربظقر جزئقًو أو طؾقًو ععػوة سـفو اٌػرج أواًوصيم،م اىؿرطقي

 اٌلؿقؼي واظردقم اظضرائى ودداد عقاصؼيماٌصؾقي اظـوصذةم،مدون ظؾؼقاغني

مدؿرلادؼيإلا اظكشروط دؿقػوءوإ

لنمذ بفومصك اٌعؿقل ظؾـظؿ رضوبقومبوٌكوظػي اٌرصقضي اظؾضوئع صك اظؿصرفم-11

م.اٌؿـقسي اظؾضوئع

 اظضرؼؾي عـ اٌعػوة واٌكشروبوتماظروحقيواظدخونم واظلقفور اظلفوئر حقوزة - ٦٢

م . اظعوعي احملول صك تقاجدػو أو يمودقؾيلؼظؾؾقعمب وسرضفو اىؿرطقي

 عـ وشرلػو اىؿرطقي اظضرؼؾي دذلدادإ بؼصد ظؾؾضوئع اظصقري اظؿصدؼرم-م13

م.سـفو اٌؼدعي اتضؿونماظمأو اظضرائى

 دذلدادإ بؼصد اىؿورك مبعرصي احملرزة اظؾضوئع سقـوت صك اظؿتاسىم-14

ماتماظلوبؼمتؼدميفوم.ضؿونماظمأو اظضرائى عـ شرلػو أو اظضرؼؾيماىؿرطقي

 عـ اظؿكؾص عـف اظغرض ؼؽقن خرآ صعؾ أي ارتؽوب اظؿفرؼى حؽؿ صك ؼعؿدل طؿو

لنمذ بوٌكوظػيمظؾـظؿماٌعؿقلمصكمأوبعضفوم أو طؾفو اىؿرطقيماٌلؿقؼي اظضرائى

مم.اٌؿـقسي اظؾضوئع

 اظؾضوئعم. ضؾط سدم اظؿفرؼى إثؾوت عـ ميـعمالو

 
 
 
 
 
 
 رؼوٜكاه

أنم حقٌ عقضحمػق ٌو وصؼًو اٌودة عـ االخرلة اظعؾورة حذف غؼذلح

 ممو اظػعؾ ػذا ٌعومل ربددة وشرل عؾفؿي سؾورةمخرم"آ صعؾ أي"م سؾورة

م.بوظؿفرؼىمستاضي ظف هؿفو صعؾ أي سؿؾورإ اظب ؼمدىمضد

محذفم:م

 عـف اظغرض ؼؽقن اخر صعؾ أي ارتؽوب اظؿفرؼى حؽؿ صك ؼعؿدل طؿو

بوٌكوظػيممأوبعضفوم أو طؾفو اىؿرطقيماٌلؿقؼي اظضرائى عـ اظؿكؾص

مم.اٌؿـقسي اظؾضوئعلنمذ ظؾـظؿماٌعؿقلمصك

 اظؾضوئعم. ضؾط سدم اظؿفرؼى إثؾوت عـ والمميـع

 77ًادج 

مأومضوممبوظؿفرؼى عـ طؾ ؼعوضى أخر ضوغقن أي سؾقفو ؼـص أذد سؼقبيمليختالمبإل ا سدم عع

حدىمػوتنيمبنمأوجـقفم ......... زووالو و جـقف م......... سـ التؼؾ بويؾسموبغراعيماظكشروعمصقف

ماظعؼقبؿنيم.

 زووالو و ثتاثمدـقات سـ عدةمالتؼؾ ايؾس اظعؼقبي طوغً وورإلا مبؼصد اظؿفرؼىنموط انذمص

 حدىمػوتنيبنمأوجـقفم ....... زووو ال جـقفمو ........م سـ التؼؾ وبغراعي دـقات ػبس

ماظعؼقبؿني

رتؽوبممتمإماظيتمسؿؾورؼيممواظكشرطوءمواألذكوصماإلسؾنيوصكمعبقعماالحقالمضبؽؿمسؾكماظػو

امنذ،مصماٌؿفربمعـفواظضرؼؾيماىؿرطقيمم...........اىرمييمظصويفومعؿضوعـنيمبؿعقؼضمؼعودلم

طوغًماظؾضوئعمعقضقعماىرمييمعـماالصـوفماٌؿـقسيمطوغًماظعؼقبيمايؾسمعدةمالمتؼؾمسـمدـؿنيموم

أطدلم،موصكمػذهممفؿوأؼعـؾكماظضرؼؾيماٌلؿقؼيممأوزمػبسمدـقاتموبؿعقؼضمؼعودلمعـؾكمضقؿؿفومووالمو

مامملمتضؾطمحؽؿممبومؼعودلمضقؿؿفومنذمايوظيمضبؽؿممبصودرةماظؾضوئعمعقضقعماظؿفرؼىمص

مأواٌؿـقسيمماظؾضوئعامملمتؽـمعـمإذموصبقزمظؾؿقؽؿيمايؽؿممبصودرةماظؾضوئعماٌضؾقريم

دؿعؿؾًمصكمأماظيتماٌرصقضيمعـماىفيماٌكؿصيم،موطذامودوئؾماظـؼؾمواألدواتمواٌقادم

مأجرتممبعرصيمعوظؽقفومهلذاماظغرضممأوسدتمسداماظلػـمواظطوئراتمعومملمتؽـمأاظؿفرؼىموذظؽمصقؿوم

 

 

 اهشزٕع فْٜ( إُٔزٗ ػزٕرج حذف كوٌح )
 ؼعوضى خرآ ضوغقن أي سؾقفو ؼـص أذد سؼقبي ليب اإلختال سدم عع

 آظػل سـ التؼؾ وبغراعي بويؾس صقف اظكشروع أو بوظؿفرؼى ضوم عـمطؾ

مم.اظعؼقبؿني ػوتني حدىبن أو جـقف فآال سكشرة زوووالومجـقف

مسـ تؼؾ ال عدة بوظلفـ اظعؼقبي طوغً ووراإل بؼصد اظؿفرؼىنموط انذص

 جـقف اظػل سـ التؼؾ وبغراعي دـقات ػبس زووو وال دـقات ثتاث

م .اظعؼقبؿني ػوتني بنحدى أو جـقف أالف سكشرة زووو وال

مبوظـلؾيمظؾػؼرةماظـوظـيماٌظؾؾيمعـماٌودةم:مم

 ذؼوٜك
بوظـلؾيمٌوػقيماظكشكصماإلسؿؾوريماٌذطقرةم:مغرىمسدممإدخولم

ماٌلؿكؾصمأووطقؾماظكشقـممأواظقطقؾم

اٌقجقدةمبوظلطرمم  "صقفمماظكشروع أو  "سؾورة حذف غرىمضرورةطؿوم

 مطؾؿيمصضػوضيمغفومأل غظرًااظـوغلم
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 املالحظاخ 2018اهماٍُٖ اجلذٛذ أكرٖتز اهِض ٕفمًا ملشزٕع 
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 ختال جرمييمتفرؼىمأخرى رتؽوبإ ظؾؿؿفؿ دؾؼ اإذم ، اظلوبؼي ايوالت صك اظؿعقؼض وؼضوسػ

ممتماظؿصوحلمصقفوم.مأوداغيم،محؽؿمبوتمبوإل صقفو صدر اظلوبؼي دـقات اًؿس

االرتؾوطم،م حوالت صك األذد اىرميي بعؼقبي ايؽؿ واٌصودرة ايؽؿمظؿعقؼض دون ضبقل وال

ماالدؿعفولم. وجف سؾك احملوطؿ مأعو وماظؿفرؼىؼوومتـظرمضض

 .غيعومجرمييمزبؾيمبوظكشرفمواأل اىؿرطل اظؿفرؼى جرميي تعؿدل األحقال عبقع وصك

م

 78ًادج 
 حؽومأ تلري أخر ضوغقن أي فوسؾق ؼـص أذد سؼقبيمليختالمبععمسدمماإل

 عـ 76 اٌودة واظلوبعيمعـ واظلوددي واًوعلي واظرابعي واظـوظـي اظـوغقي اظػؼرات

 اظؿزوؼر أو اظغش بطرؼؼ دذلداداإل صك ذرع أومدذلدإ عـ طؾ سؾك اظؼوغقن ػذا

ضؿونماظمأويلوبفوم اٌدصقسي اٌؾوظغ أو خرىاألاظضرائىم أو اىؿرطقي ماظضرؼؾي

 عقضقع اٌؾؾغمعـؾل ععوداًل وؼؽقنماظؿعقؼض ، بعضفو أو طؾفو سـفو اتماٌؼدعف

 اىرميي

م

م

م

 .طؾؿيمصضػوضيممغفومأل غظرًا " ؼبمذرع أو " سؾورة حذف غؼذلح

 81ًادج 
اىرمييم ربؾ- اظؾضوئع وتؽقن اٌصؾقي ظصوحل واظؿعقؼضوت تعومااظغر هصؾ

 دؿقػوءضوعـيمإل اظؿفرؼى ؼب اٌلؿكدعي واٌقاد واألدوات اظـؼؾ وودوئؾ

م.ممـؾف أو عوظؽفو عـ وضقعماىرميي حول واظؿعقؼضوت تاعواظغر

 اظضرؼؾي ضقؿي دداد بعد اظلوبؼي اظػؼرة ؼب اظقاردة األذقوء سـ صراجماإل وصبقز

 واظؿعقؼضوت تعومااظغر ،موتلددواظردقممماألخرى اظضرائى وطوصي اىؿرطقي

 اىرميي. سؾك طدظقؾ عطؾقبي أوعصودرةم ربؾ تؽـ مل عو غف،أعو مبصػياٌلؿقؼيم

    اهرايلاملطوٖب ذؼذٛن اهِض ػو٘ اهِحٖ 
موتؽقن ظؾدوظي اظعوعي اًزاغي ماٌصؾقيظصوحلم واظؿعقؼضوت تعومااظغر هصؾ

مؼب اٌلؿكدعي واألدواتمواٌقاد اظـؼؾ وودوئؾ -اىرميي ربؾ -اظؾضوئع

 عوظؽفومعـ وضقعماىرميي حول واظؿعقؼضوت تعومااظغر دؿقػوءإل ضوعـي اظؿفرؼى

 .ممـؾف أو

 اظضرؼؾيمضقؿي دداد بعد اظلوبؼي اظػؼرة ؼب اظقاردة األذقوء سـ صراجماإل وصبقز

 واظؿعقؼضوتمتعومااظغر وتلدد ، واظردقم اظضرائى عـ وشرلػو اىؿرطقي

 عطؾقبي أو عصودرة ربؾ تؽـ عومل غف،أعو مبصػيماٌلؿقؼي

م.اىرميي طدظقؾمسؾك

 كؼوٜاهر
 اهؼاًح اخلشاُح هظاحل" ممبوظعؾورة اٌصؾقيم"مم ظصوحل"م سؾورة ادؿؾدال غؼذلح

موظقلً اظدوظي عقارد عـ عقرد تمواظؿعقؼضوتعومااظغرنمأل غظرًا ممهوذٕهح"

 ظزؼودة اٌصؾقيمعع اٌؿعوعؾنيممعع صقفو اظؿعؿد ؿؿؼ ال وحؿك اٌصؾقي

 .ظؾعوعؾني تطؿؽوصك ظصرصفو اٌصؾقيمداخؾ ايصقؾي

 86ًادج 
 ظؾؼقاسدمواظكشروط اإلظؽذلوغقي اظؿفورة بـظوم سؾقفو اٌؿعوضد اظؾضوئع دبضع

 اظؿـػقذؼي الئقؿف و اظقاردةمبفذاماظؼوغقن واألحؽوم

 كؼوٜذ
ملمتذطرمتؾؽماظؼقاسدمواظكشروطمبفذاماظؼوغقنم،ظذامصبىمتقضققفوم

 بـظوم سؾقفو دبضعماظؾضوئعماٌؿعوضدأنمبوظتائقيماظؿـػقذؼيم،طؿومغرىم

مإتػوضقيماىوت.مسؾقفاإلظؽذلوغقيموصؼًومٌومتـصم اظؿفورة

 89ًادج 
 ظؾعوعؾنيمبوٌصؾقي اظصققي يؼوظؾرس ضرارمبنغكشوءمصـدوق ؼػقضف عـ أو اظقزؼر ؼصدر

 وطقػقي وأشراضف وعقارده دودكألا غظوعف وضبدد ماٌوظقيػقؽيماظرضوبيممأيبعدمأخذمر،

 علؿؼؾي إسؿؾورؼي ذكصقي اظصـدوق هلذا وؼؽقن ، إدارتف

 كؼوٜذ
مداسلمظقجقدػومؼبمػذاماظؼوغقنم،غرىمإظغوءمػذهماٌودةمحقٌمأغفمالم

عـمماٌوظقيوزارةممأوخوصيمبؿـظقؿماظعؿؾماظداخؾلمظؾؿصؾقيممغفومأل

مأويماظصققيمظؾعوعؾنيمبوظقزارةمدقاءممبصؾقيماىؿوركمؼوحقٌماظرس

 ختاصفمعـماٌصوحلماظؿوبعيمظؾقزارة.مأواظضرائىم


