
، 1116هاسس سٌح  61الوىافك  6331سجة عام  15هؤسخ فً  16/ق.م د/ 65لشاس سلن 

 ٌتعلك توشالثح دستىسٌح األهش الوتضوي الماًىى العضىي الوتعلــك تٌظـــام االًتخاتـاخ

  

 إْ ثٌّؾٍِ ثٌوّضًٛٞ

ّٕز ِجًُ  3، دجٌٌّجٌز ثٌّؤًمز فٟ ثٌّؾٍِ ثٌوّضًٛٞ دٕجء ػٍٝ إمطجً ًة١ِ ثٌؾ٠ًّٛٙز    -

، 02صقش ًلُ  0202ِجًُ ّٕز  3، ٚثٌّْؾٍز دج٤ِجٔز ثٌؼجِز ٌٍّؾٍِ ثٌوّضًٛٞ دضج٠ًل 0202

 لظو ٌِثلذز هّض٠ًٛز ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ثٌّضؼٍك دٕظجَ ثالٔضنجدجس،

 004، 243ٚ(، 0)ثٌفمٌر  242، 240، 242(، 0)ثٌفمٌر  3ٚدٕجء ػٍٝ ثٌوّضًٛ، ال١ّّج ثٌّٛثه     -

،ِٕٗ 

، ثٌّقوه ٌمٛثػو 0224ِج٠ٛ ّٕز 12 ثٌّٛثفك 2442ًِؼجْ ػجَ  7 ٚدّمضؼٝ ثٌٕظجَ ثٌّؤًك فٟ    -

 ػًّ ثٌّؾٍِ ثٌوّضًٛٞ، ثٌّؼوي ٚثٌّضُّ،

 ٚدؼو ثالّضّجع إٌٝ ثٌؼؼٛ ثٌّمًٌ،    -

  

 فً الشكل:

 22-02ثػضذجًث ٌشغًٛ ثٌّؾٍِ ثٌشؼذٟ ثٌٛؽٕٟ ثٌيٞ صُ فٍٗ دّٛؽخ ثٌٌَّّٛ ثٌٌةجّٟ ًلُ          -

 ،0202فذٌث٠ٌ ّٕز  02ثٌّٛثفك  2440ًؽخ ػجَ  24ثٌّؤًك فٟ 

ٚثػضذجًث أْ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً صُ ػٌػٗ ػٍٝ ِؾٍِ ثًٌٍٛثء          -

 ، دؼو أمي ًأٞ ِؾٍِ ثٌوٌٚز،0202ِجًُ ّٕز  2فٟ ؽٍْضٗ ثٌّٕؼمور دضج٠ًل 

ثٌؼؼٛٞ ثٌّضؼٍك دٕظجَ ثالٔضنجدجس ِٛػٛع ث٦مطجً، ؽجء  ٚثػضذجًث أْ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ         -

 ِٓ ثٌوّضًٛ، 240ٚ 242ٚفمج ٌٍّجهص١ٓ 

ٚثػضذجًث أْ إمطجً ًة١ِ ثٌؾ٠ًّٛٙز ثٌّؾٍِ ثٌوّضًٛٞ ٌٌّثلذز هّض٠ًٛز ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ          -

 ثٌوّضًٛ. ( 0ِٓ)ثٌفمٌر 240ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ثٌّضؼٍك دٕظجَ ثالٔضنجدجس، ؽجء ٚفمج ٤فىجَ ثٌّجهر 

  

 فً الوىضىع:

  

 ف١ّج ٠نض صأش١ٌثس ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً: أوال:

  



 فٍوا ٌخص عذم االستٌاد إلى تعض أحكام الذستىس فً التأشٍشاخ:    -6

  

( هي الذستىس ضوي تأشٍشاخ األهش 1)الفمشج  65فٍوا ٌخص عذم االستٌاد إلى الوادج        - أ

 الماًىى العضىي هىضىع اإلخطاس:الوتضوي 

ِٓ ثٌوّضًٛ، صٕض ػٍٝ أْ ثٌّؾٍِ ثٌّٕضنخ ٘ٛ ث٦ؽجً ثٌيٞ  21ِٓ ثٌّجهر  0ثػضذجًث أْ ثٌفمٌر          -

٠ؼذٌ ف١ٗ ثٌشؼخ ػٓ إًثهصٗ، ٠ٌٚثلخ ػًّ ثٌٍْطجس ثٌؼ١ِّٛز، ِٚٓ عُ فئٔٙج صؼو ّٕوث هّض٠ًٛج أّج١ّج 

 ٕظجَ ثالٔضنجدجس ِٛػٛع ث٦مطجً،٥ٌٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ثٌّضؼٍك د

( ِٓ ثٌوّضًٛ، ػّٓ صأش١ٌثس 0)ثٌفمٌر  21ٚثػضذجًث دجٌٕض١ؾز، فئْ ػوَ ثالّضٕجه إٌٝ ثٌّجهر          -

 ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً، ٠ؼو ّٙٛث ٠ضؼ١ٓ صوثًوٗ.

ألهش الوتضوي الماًىى هي الذستىس ضوي تأشٍشاخ ا 68فٍوا ٌخص عذم االستٌاد إلى الوادج - ب

 العضىي هىضىع اإلخطاس:

ِٓ ثٌوّضًٛ صٕض ػٍٝ أْ ثٌّؾٍِ ثٌّٕضنخ ٠ّغً لجػور ثٌالٌِو٠َز،  24ثػضذجًث أْ ثٌّجهر          -

ِٚىجْ ِشجًوز ثٌّٛثؽ١ٕٓ فٟ ص١١ٌْ ثٌشؤْٚ ثٌؼ١ِّٛز، ِٚٓ عُ فٟٙ صشىً ّٕوث أّج١ّج ٥ٌٌِ 

 ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً،

ِٓ ثٌوّضًٛ ػّٓ صأش١ٌثس ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ  24ٚثػضذجًث دجٌٕض١ؾز، فئْ ػوَ ثالّضٕجه إٌٝ ثٌّجهر          -

 ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً، ٠ؼو ّٙٛث ٠ضؼ١ٓ صوثًوٗ.

  

هي الذستىس ضوي تأشٍشاخ األهش الوتضوي الماًىى  112فٍوا ٌخص عذم االستٌاد إلى الوادج -ج

 العضىي هىضىع اإلخطاس:

ِٓ ثٌوّضًٛ صٕض ػٍٝ "صموَ ثٌٍْطجس ثٌؼ١ِّٛز ثٌّؼ١ٕز ثٌوػُ  022ثػضذجًث أْ ثٌّجهر          -

 ثٌؼًٌٚٞ ٌٍٍْطز ثٌٛؽ١ٕز ثٌّْضمٍز ٌالٔضنجدجس ٌّّجًّز ِٙجِٙج"،

ٚثػضذجًث أْ ثٌٍْطز ثٌّْضمٍز صضٌٛٝ ِّٙز صقؼ١ٌ ٚصٕظ١ُ ٚص١١ٌْ ثٌؼ١ٍّجس ثالٔضنجد١ز ٚث٦شٌثف          -

و مظض ٌٙج ثٌذجح ث٤ٚي ِٓ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً، ِٚٓ عُ ػ١ٍٙج، ٚل

 ِٓ ثٌوّضًٛ صؼو ّٕوث أّج١ّج ٥ٌٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ثالمطجً، 022فئْ ثٌّجهر 

ِٓ ثٌوّضًٛ ػّٓ صأش١ٌثس ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ  022ٚثػضذجًث دجٌٕض١ؾز فئْ ػوَ إهًثػ ثٌّجهر          -

 ْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً، ٠ؼضذٌ ّٙٛث ٠ضؼ١ٓ صوثًوٗ.ثٌمج

  

 فٍوا ٌتعلك تاالستٌاد إلى تعض أحكام الذستىس ضوي التأشٍشاخ:    -1



  

هي الذستىس ضوي تأشٍشاخ األهش الوتضوي الماًىى  57فٍوا ٌخص االستٌاد إلى الوادج        - أ

 العضىي هىضىع اإلخطاس:

ِٓ ثٌوّضًٛ صٕض ػٍٝ ِذوأ ثٌضٕجطف د١ٓ ثٌْٕجء ٚثٌٌؽجي فٟ ّٛق  13ثػضذجًث أْ ثٌّجهر          -

ثٌضشغ١ً، ِٚٓ عُ فال ػاللز ٌٙج دٕظجَ ثالٔضنجدجس ِٛػٛع ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع 

 ث٦مطجً،

ِٓ ثٌوّضًٛ ػّٓ صأش١ٌثس ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ  13ٚثػضذجًث دجٌٕض١ؾز، فئْ إهًثػ ثٌّجهر          -

 ٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً، ٠ؼو ّٙٛث ٠ضؼ١ٓ صوثًوٗ.ثٌؼؼ

  

هي الذستىس ضوي تأشٍشاخ األهش الوتضوي الماًىى  632فٍوا ٌخص االستٌاد إلى الوادج       - ب

 العضىي هىضىع اإلخطاس:

ِٓ ثٌوّضًٛ صمٌ فك ثٌّذجهًر دجٌمٛث١ٔٓ ٠ٌٌٍٍٛ ث٤ٚي أٚ ًة١ِ ثٌقىِٛز،  242ثػضذجًث أْ ثٌّجهر          -

ٌقجٌز، ٚثٌٕٛثح ٚأػؼجء ِؾٍِ ث٤ِز، ٚصٕض فٟ فمٌصٙج ثٌغج١ٔز ػٍٝ إؽٌثءثس ػٌع فْخ ث

ِشج٠ًغ ثٌمٛث١ٔٓ ػٍٝ ِؾٍِ ثًٌٍٛثء دؼو أمي ًأٞ ِؾٍِ ثٌوٌٚز، ٚإ٠وثػٙج ِٓ لذً ث٠ٌٌٍٛ ث٤ٚي أٚ 

ًة١ِ ثٌقىِٛز، ِىضخ ثٌّؾٍِ ثٌشؼذٟ ثٌٛؽٕٟ أٚ ِىضخ ِؾٍِ ث٤ِز، ِٚٓ عُ فٟٙ ال صؼو ّٕوث 

 ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً،هّض٠ًٛج ٥ٌ

ِٓ ثٌوّضًٛ ػّٓ صأش١ٌثس ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ  242ٚثػضذجًث دجٌٕض١ؾز، فئْ إهًثػ ثٌّجهر          -

 ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً ٠ؼضذٌ ّٙٛث ٠ضؼ١ٓ صوثًوٗ.

  

األهش الوتضوي  ضوي تأشٍشاخ 66-14فٍوا ٌتعلك تعذم االستٌاد إلى الماًىى العضىي سلن     -2

 الماًىى العضىي هىضىع اإلخطاس:

ثٌّٛثفك  2401ؽّجهٜ ثٌغج١ٔز ػجَ  22ثٌّؤًك فٟ  22-20ثػضذجًث أْ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ًلُ          -

، ٚثٌّضؼٍك دجٌضٕظ١ُ ثٌمؼجةٟ، ثٌّؼوي ٚثٌّضُّ، ٠شىً ّٕوث أّج١ّج ٥ٌٌِ ١ٌٛ٠0220ٛ ّٕز  22

ث٦مطجً، وْٛ ثٌّؤّْجس ثٌمؼجة١ز ثٌضٟ ٠ٕظّٙج ثٌمجْٔٛ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع 

ثٌؼؼٛٞ ثٌّيوًٛ أػالٖ، صفظً فٟ ثٌطؼْٛ ثٌّضؼٍمز دجٌضْؾ١ً فٟ ثٌمٛثةُ ثالٔضنجد١ز ٚثٌضٌش١قجس فٟ 

 ثالٔضنجدجس ثٌذٍو٠ز ٚثٌٛالة١ز ٚثٌضش٠ٌؼ١ز ٚفٟ ثٌطؼْٛ ثٌضٟ صغجً دنظٛص ٔضجةؼ ثالٔضنجدجس ثٌّق١ٍز،

ػّٓ صأش١ٌثس ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ  22-20دجٌٕض١ؾز فئْ ػوَ إهًثػ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ًلُ ٚثػضذجًث          -

 ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً، ٠ؼو ّٙٛث ٠ضؼ١ٓ صوثًوٗ.

  



ضوي تأشٍشاخ األهش الوتضوي الماًىى العضىي  48-64فٍوا ٌتعلك تعذم االستٌاد لألهش سلن     -3

 هىضىع اإلخطاس:

ّذضّذٌ ّٕز  01ثٌّٛثفك  2240ًِؼجْ ػجَ  02ثٌّؤًك فٟ  04-20ٌِ ًلُ ثػضذجًث أْ ث٤         -

ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ، ثٌّؼوي ٚثٌّضُّ، ٠شىً ّٕوث أّج١ّج ٥ٌٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ  2420

ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً، وْٛ أْ دؼغ أفىجِٗ ٌٙج طٍز دجٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ، ال١ّّج ف١ّج ٠نض 

 د١ز ٚشٌٚؽ ثٌضٌشـ ٌٍّؾجٌِ ثٌّٕضنذز،ثٌضْؾ١ً فٟ ثٌمٛثةُ ثالٔضنج

ػّٓ صأش١ٌثس ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ  04-20ٚثػضذجًث دجٌٕض١ؾز، فئْ ػوَ ث٦شجًر إٌٝ ث٤ٌِ ًلُ          -

 ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث ٦مطجً، ٠ؼو ّٙٛث ٠ضؼ١ٓ صوثًوٗ.

  

 فٍوا ٌخص تشتٍة تأشٍشاخ األهش الوتضوي الماًىى العضىي هىضىع اإلخطاس:    -4

ػّٓ صأش١ٌثس ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ  21-20ٚثٌمجْٔٛ ًلُ  22-20ف١ّج ٠نض صٌص١خ ث٤ٌِ ًلُ          -

 :ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ

ثٌّٛثفك  2422ًد١غ ث٤ٚي ػجَ  02ثٌّؤًك فٟ  22-20ثػضذجًث أْ ثٌّشٌع لو ًصخ ث٤ٌِ ًلُ          -

ّطٍٛح شغٍٙج فٟ ثٔضنجدجس ثٌيٞ ٠قوه ثٌوٚثةٌ ثالٔضنجد١ز ٚػوه ثٌّمجػو ثٌ 0220فذٌث٠ٌ ّٕز  22

 ٠0220ٕج٠ٌ ّٕز  20ثٌّٛثفك  2422طفٌ ػجَ  23ثٌّؤًك فٟ  21-20ثٌذٌٌّجْ، لذً ثٌمجْٔٛ ًلُ 

 ٚثٌّضؼٍك دجٌؾّؼ١جس،

ٚثػضذجًث أٔٗ فٟ صٌص١خ ثٌضأش١ٌثس ٠ؤمي دمجػور صوًػ ثٌمٛثػو ثٌمج١ٔٛٔز، ٚأٔٗ ٠ؤمي فٟ صٌص١خ          -

طفٌ ػجَ  23ثٌيٞ طوً دضج٠ًل  21-20ًٚ٘ج، ٚأْ ثٌمجْٔٛ ًلُ ٔفِ ثٌفتز ِٓ ثٌمٛث١ٔٓ دضج٠ًل طو

ثٌظجهً  22-20ٚثٌّضؼٍك دجٌؾّؼ١جس لو طوً لذً ث٤ٌِ ًلُ  ٠0220ٕج٠ٌ ّٕز  20ثٌّٛثفك  2422

 ثٌيٞ ٠قوه ثٌوٚثةٌ ثالٔضنجد١ز، 0220فذٌث٠ٌ ّٕز  22ثٌّٛثفك  2422ًد١غ ث٤ٚي ػجَ  02دضج٠ًل 

٠ؼو ّٙٛث ٠ضؼ١ٓ  21-20لذً ثٌمجْٔٛ ًلُ  22-20فئْ صٌص١خ ث٤ٌِ ًلُ ٚثػضذجً دجٌٕض١ؾز،          -

 صوثًوٗ.

  

 ف١ّج ٠نض ِٛثه ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ثالمطجً: ثاًٍا:

  

 ( هي األهش الوتضوي الماًىى العضىي هىضىع اإلخطاس:61)الوطح  15فٍوا ٌخص الوادج     -6



( ِٓ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً، 22ٌّطز )ث 01ثػضذجًث أْ ثٌّجهر          -

ألٌس ٌّؾٍِ ثٌٍْطز ثٌّْضمٍز طالف١ز إدوثء ًأ٠ٗ فٟ وً ِج ٠ضؼٍك دّشج٠ًغ ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌضٕظ١ّجس 

 ىثس ثٌظٍز دجالٔضنجدجس،

 020، 022، 022ٚثػضذجًث أْ أفىجَ ثٌوّضًٛ ثٌّضؼٍمز دجٌٍْطز ثٌّْضمٍز، ال١ّّج ثٌّٛثه          -

، ال صّٕـ ٌٙج طالف١ز إدوثء ثٌٌأٞ فٛي ِشج٠ًغ ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌضٕظ١ّجس ىثس ثٌظٍز دجالٔضنجدجس، 022ٚ

 ٚال صق١ً إِىج١ٔز ىٌه إٌٝ ِؾجي ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ،

( ِٓ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً، 22)ثٌّطز  01ٚثػضذجًث أْ ثٌّجهر          -

ٍطز ثٌّْضمٍز فٟ إدوثء ث٢ًثء، ال ٠ؾخ أْ صم١و ثٌّؤّْجس ثٌضٟ ٌٙج فٟ ٔظٙج ػٍٝ طالف١ز ِؾٍِ ثٌْ

طالف١ز إػوثه ثٌمٛث١ٔٓ ٚإّٔج صٙوف فمؾ ٦دوثء ثلضٌثفجس ٚصٛط١جس فٛي ِشج٠ًغ ثٌمٛث١ٔٓ 

هّض٠ًٛز، ش٠ٌطز  01ِٓ ثٌّجهر  22ٚثٌضٕظ١ّجس ىثس ثٌظٍز دجالٔضنجدجس، ٚدجٌٕض١ؾز، صؼضذٌ ثٌّطز 

 ٌِثػجر ٘يث ثٌضقفع.
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 هىضىع اإلخطاس:

ِٓ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ثٌّضؼٍك دٕظجَ ثالٔضنجدجس ِٛػٛع  202ثػضذجًث أْ ثٌّجهر          -

ز ثالٔضنجد١ز أِجَ ثٌٍْطز ث٦مطجً، لو ٔظش ػٍٝ إِىج١ٔز ثٌطؼٓ فٟ لٌثًثس ٌؾٕز ٌِثلذز ص٠ًّٛ ثٌقٍّ

 ثٌٛؽ١ٕز ثٌّْضمٍز ٌالٔضنجدجس،

ٚثػضذجًث أْ ثٌّشٌع ألٌ إٔشجء ٌؾٕز ٌِثلذز ص٠ًّٛ ثٌقٍّز ثالٔضنجد١ز ٌوٜ ثٌٍْطز ثٌّْضمٍز          -

 ِٓ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً، 220دّٛؽخ ثٌّجهر 

)ثٌّطز  24ثٌشفجف١ز فٟ ص١١ٌْ ثٌشؤْٚ ثٌؼ١ِّٛز ٚفمج ٌٍّجهر ٚثػضذجًث أْ صى٠ٌِ ِذوأ ػّجْ          -

( ِٓ ثٌوّضًٛ صمضؼٟ ثّضمال١ٌز صجِز ٌٍؾٕز ٌِثلذز ص٠ًّٛ ثٌقٍّز ثالٔضنجد١ز ػؼ٠ٛج ٚٚظ١ف١ج، فٟ 20

 ثصنجى لٌثًثصٙج دىً ف١جه َٚٔث٘ز ٚشفجف١ز، ِٚٓ عُ صى٠ٌِ ػّجْ ثّضمال١ٌضٙج،

ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً، ٠ٕشب  ِٓ 202ٚثػضذجًث أْ ٔض ثٌّجهر          -

ٌؾٕز ٌِثلذز ص٠ًّٛ ثٌقٍّز ثالٔضنجد١ز دجػضذجً٘ج ؽٙجٍث صجدؼج ٌٍٍْطز ثٌّْضمٍز، فئٔٗ ال ٠ْضم١ُ ٚثٌقجي 

٘يٖ أْ ٠ضُ ثٌطؼٓ فٟ لٌثًثس ثٌٍؾٕز أِجِٙج، ف١ظ ال ٠ّىٓ أْ صىْٛ ثٌٍْطز ثٌّْضمٍز ؽٌفج ٚلجػ١ج 

 فٟ آْ ٚثفو.

ٚثػضذجًث أْ إِىج١ٔز ثٌطؼٓ فٟ ثٌمٌثًثس ثٌّضؼٍمز دض٠ًّٛ ثٌقٍّز ثالٔضنجد١ز ِىٌّز دّٛؽخ ثٌّجهر          -

 ( ِٓ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً، أِجَ ثٌّقىّز ثٌوّض٠ًٛز،0)ثٌفمٌر  202



ٛػٛع ث٦مطجً، صؼو ِٓ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِ 202ٚثػضذجًث دجٌٕض١ؾز فئْ ثٌّجهر          -

 ِطجدمز ؽَة١ج ٌٍوّضًٛ، ث٤ٌِ ثٌيٞ ٠ْضوػٟ إػجهر ط١جغضٙج.

  

)الفمشج األخٍشج( هي  116( و6)الفمشج  111)الفمشج األخٍشج(،  673فٍوا ٌخص الوىاد     -2

األهش الوتضوي الماًىى العضىي هىضىع اإلخطاس، هأخىرج هجتوعح التحادها فً الوىضىع 

 والعلح:

ثػضذجًث أْ ٘يٖ ثٌّٛثه صشضٌؽ ػٍٝ ثٌّضٌشـ ٌٍّؾجٌِ ثٌشؼذ١ز ثٌذٍو٠ز ٚثٌٛالة١ز ٚثٌّؾٍِ ثٌشؼذٟ          -

ثٌٛؽٕٟ ِٚؾٍِ ث٤ِز، "أال ٠ىْٛ ِؼٌٚفج ٌوٜ ثٌؼجِز دظٍضٗ ِغ أّٚجؽ ثٌّجي ٚث٤ػّجي ثٌّشذٛ٘ز 

 ثالٔضنجد١ز"،ٚصأع١ٌٖ دط٠ٌمز ِذجشٌر أٚ غ١ٌ ِذجشٌر ػٍٝ ثالمض١جً ثٌقٌ ٌٍٕجمذ١ٓ ٚفْٓ ١ٌّ ثٌؼ١ٍّز 

ثػضذجًث أٔٗ ٚفٟ ٘يٖ ثٌقجٌز، فئْ ث٤فىجَ ثٌضش٠ٌؼ١ز ِٛػٛع ثٌوًثّز، ٠ىض١ْٙج ثٌغّٛع ّٛثء          -

)ثٌفمٌر  24ِٓ ف١ظ ثٌضطذ١ك ثٌفؼٍٟ أٚ ِٓ ف١ظ ثفضٌثَ ثٌّذجها ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجهر 

 ث٤م١ٌر( ِٓ ثٌوّضًٛ،

ٛثه، غ١ٌ ٚثػـ ٠ٚظؼخ إعذجصٗ ٚلو ٠ضٌصخ ػٕٗ ثٔضٙجن ٚثػضذجًث أْ ٘يث ثٌقىُ ثٌٛثًه فٟ ثٌّ         -

 ِْٚجُ دقمٛق ثٌّٛثؽٓ ٌؼوَ صقو٠وٖ ١ٌ٣ٌجس ثٌمج١ٔٛٔز ثٌضٟ صغذش ٘يٖ ث٤فؼجي،

ٚثػضذجًث أٔٗ إىث وجْ لظو ثٌّشٌع ال ٠ٙوف ثّضذؼجه ثٌؼّجٔجس ثٌضٟ صمٌ٘ج ٚصٕض ػ١ٍٙج ثٌّجهر          -

)ثٌفمٌر  002( 2ٚ)ثٌفمٌر  022)ثٌفمٌر ث٤م١ٌر(،  234ه ِٓ ثٌوّضًٛ، ففٟ ٘يٖ ثٌقجٌز فئْ ثٌّٛث 24

 ث٤م١ٌر( صؼو هّض٠ًٛز، ش٠ٌطز ٌِثػجر ٘يث ثٌضقفع.
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 اإلخطاس، هأخىرج هجتوعح التحادها فً الوىضىع والعلح:

ثه ثٌّيوًٛر أػالٖ صؼّٕش ػذجًصٟ "٠ْضوػٝ ثٌٕجمذْٛ" ٚ "ثّضوػجء ث١ٌٙتز ثػضذجًث أْ ثٌّٛ         -

 ثالٔضنجد١ز" دجػضذجً ثّضوػجء ث١ٌٙتز ثٌٕجمذز إؽٌثء الفضضجؿ ثٌؼ١ٍّجس ثالٔضنجد١ز،

ٚثػضذجًث أْ ثٌّظطٍـ ثٌّىٌُ فٟ ثٌوّضًٛ ٘ٛ "ثّضوػجء ث١ٌٙتز ثٌٕجمذز" ؽذمج ٌّج ًٚه فٟ ٔض          -

ِٓ ثٌوّضًٛ، ث٤ٌِ ثٌيٞ ٠ْضٛؽخ ِٓ ثٌّشٌع صٛف١و ثٌّظطٍقجس ثٌضٟ  42جهر ِٓ ثٌّ 22ثٌٕمطز 

 صؼذٌ ػٓ ٔفِ ثالؽٌثء، ٚىٌه دجّضنوثَ ثٌّظطٍـ ثٌّىٌُ فٟ ثٌوّضًٛ،

ٚثػضذجًث دجٌٕض١ؾز، فئْ ثّضؼّجي ثٌّشٌع ٌؼذجًصٟ "٠ْضوػٝ ثٌٕجمذْٛ" أٚ "ثّضوػجء ث١ٌٙتز          -

 "ث١ٌٙتز ثٌٕجمذز" ثٌّىٌُ فٟ ثٌوّضًٛ، ٠ؼضذٌ ّٙٛث ٠ضؼ١ٓ صوثًوٗ.ثالٔضنجد١ز" ػٍٝ مالف ِظطٍـ 
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ِٓ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ثالمطجً، ٔظش ػٍٝ أٔٗ  044ثػضذجًث أْ ثٌّجهر          -

ثٌؼؼٛ ثٌّٕضنخ فٟ ِؾٍِ ث٤ِز، ٠ٚذٍغٗ فًٛث إٌٝ ثٌّقىّز "٠ظٌؿ ِىضخ ثٌّؾٍِ دشغًٛ ِمؼو 

 ثٌوّض٠ًٛز ٦ػالْ فجٌز ثٌشغًٛ ٚصؼ١١ٓ ِْضنٍف ٌٍؼؼٛ ثٌّٕضنخ"،

ٚثػضذجًث أْ ثالٔضنجح ٌؼؼ٠ٛز ِؾٍِ ث٤ِز ٠ضُ دجاللضٌثع غ١ٌ ثٌّذجشٌ، ٚأْ ثٌضٌشـ ٌالٔضنجح          -

ٛ ػ١ٍٗ ثٌقجي دجٌْٕذز الٔضنجح أػؼجء ٠ضُ دظفز فٌه٠ز ١ٌِٚ ػٓ ؽ٠ٌك لٛثةُ ثٌضٌشـ ِغٍّج ٘

 ثٌّؾٍِ ثٌشؼذٟ ثٌٛؽٕٟ،

ٚثػضذجًث أْ ثٌّشٌع لو ألٌ و١ف١ز ثّضنالف ػؼٛ ِؾٍِ ث٤ِز ثٌّٕضنخ، ثٌيٞ ٠ظٌؿ ِىضخ          -

ِؾٍِ ث٤ِز، دشغًٛ ِمؼوٖ، دئؽٌثء ثٔضنجدجس ؽَة١ز ِغ ٌِثػجر أفىجَ ثٌوّضًٛ، ٚىٌه دّٛؽخ ثٌّجهر 

 ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً، ِٓ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ 040

ٚثػضذجًث أْ صظ٠ٌـ ِىضخ ِؾٍِ ث٤ِز دشغًٛ ِمؼو ثٌؼؼٛ ثٌّٕضنخ، ٠ؼو إؽٌثء ٠ض١ـ ٌٍٍْطجس          -

ثٌّؼ١ٕز، ثّضوػجء ث١ٌٙتز ثٌٕجمذز، ِٚذجشٌر صٕظ١ُ ثالٔضنجدجس ثٌؾَة١ز فٟ ثٌٛال٠ز ثٌّؼ١ٕز ٦ّضنالفٗ، 

ىّز ثٌوّض٠ًٛز، ٦ػالٔٙج فجٌز ثٌشغًٛ فمؾ، ِّٚجًّز ٚصذ١ٍغ ىٌه ثٌضظ٠ٌـ دجٌشغًٛ فًٛث ٌٍّق

 ِٓ ثٌوّضًٛ، 242طالف١ضٙج ثٌوّض٠ًٛز ؽذمج ٌٍّجهر 

ٚثٌيٞ ٠ٕض ػٍٝ "ٚصؼ١١ٓ ِْضنٍف  044ٚثػضذجًث دجٌٕض١ؾز، فئْ ثٌشطٌ ث٤م١ٌ ِٓ ثٌّجهر          -

 ٌٍؼؼٛ ثٌّٕضنخ" ٠ؼضذٌ ّٙٛث ٠ضؼ١ٓ صوثًوٗ.
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 اإلخطاس:

( ِٓ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً، 2ٚ 0)ثٌفمٌص١ٓ  002ثػضذجًث أْ ثٌّجهر     -

ٔظش ػٍٝ أٔٗ "فٟ فجٌز ثْٔقجح أفو ثٌّضٌشق١ٓ ثالع١ٕٓ ٌٍوًٚ ثٌغجٟٔ، صْضٌّ ثٌؼ١ٍّز ثالٔضنجد١ز إٌٝ 

 هْٚ ثالػضوثه دجْٔقجح ثٌّضٌشـ.غج٠ز ٔٙج٠ضٙج 

فٟ فجٌز ٚفجر أٚ فوٚط ِجٔغ شٌػٟ ٤ٞ ِٓ ثٌّضٌشق١ٓ ثالع١ٕٓ ٌٍوًٚ ثٌغجٟٔ، صؼٍٓ ثٌّقىّز 

 ( ٠ِٛج"،12ثٌوّض٠ًٛز آؽجي صٕظ١ُ ثالٔضنجدجس ثٌؾو٠ور ٌّور ألظج٘ج ّضْٛ )

ٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ِٓ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ث 002ِٓ ثٌّجهر  2ٚ 0ٚثػضذجًث أْ ثٌفمٌص١ٓ        -

 ِٕٗ، 40ِٓ ثٌّجهر  2ٚ 0ث٦مطجً، صؼّٕش أفىجِج ِٓ ثٌوّضًٛ، دٕمٍٙج فٌف١ج ٌٕض ثٌفمٌر 

ٚثػضذجًث أْ ثٌّشٌع دّٛؽخ ثٌّذوأ ثٌوّضًٛٞ ثٌمجػٟ دض٠ٍٛغ ثالمضظجطجس، ِطجٌخ دأْ ٠ٌثػٟ      -

ّٕٗ أفىجِج ػٕو ِّجًّز ثٌضش٠ٌغ، ثٌّؾجي ثٌّقوه فٟ ثٌوّضًٛ ٌٍٕض ثٌّؼٌٚع ػ١ٍٗ، فال ٠وًػ ػ

 صؼٛه هّض٠ًٛج ٌّؾجالس ٔظٛص أمٌٜ،



ٚثػضذجًث أْ ٔمً دؼغ أفىجَ ثٌوّضًٛ إٌٝ ٘يث ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ال ٠شىً صش٠ٌؼج       -

دً ِؾٌه ٔمً ٤فىجَ ٠ؼٛه ف١ٙج ثالمضظجص ٌٕض آمٌ ٠نضٍف ػٕٗ فٟ إؽٌثءثس ث٦ػوثه ٚثٌّظجهلز 

 ٚثٌضؼو٠ً ثٌّمًٌر فٟ ثٌوّضًٛ،

ِٓ ثٌوّضًٛ، ٚإهًثؽٙج  40ِٓ ثٌّجهر  2ٚ 0ٚثػضذجًث أْ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ دٕمٍٗ ٌٕض ثٌفمٌص١ٓ          -

( ِٕٗ، ٠ىْٛ لو أمً دجٌّذوأ ثٌوّضًٛٞ ٌض٠ٍٛغ 2ٚ 0)ثٌفمٌص١ٓ  002ػّٓ ٔض ثٌّجهر 

ِٓ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ  002ِٓ ثٌّجهر  2ٚ 0ثالمضظجطجس، ِٚٓ عّز صؼضذٌ ثٌفمٌصجْ 

 ٛػٛع ث٦مطجً، غ١ٌ هّض٠ًٛض١ٓ.ِ
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ِٓ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً، ٔض  012ثػضذجًث أْ ثٌّشٌع فٟ ثٌّجهر      -

ثٌٌةج١ّز دؼو ثٌفظً فٟ ػٍٝ ثمضظجص ثٌّقىّز ثٌوّض٠ًٛز دئػالْ ثٌٕضجةؼ ثٌٕٙجة١ز ٌالٔضنجدجس 

 ثٌطؼْٛ،

ِٓ ثٌوّضًٛ، لو ألٌ طالف١جس ثٌّقىّز  242ٚثػضذجًث أْ ثٌّؤِّ ثٌوّضًٛٞ فٟ ثٌّجهر    -

ثٌوّض٠ًٛز ثٌٕظٌ فٟ ثٌطؼْٛ ثٌضٟ صضٍمج٘ج فٛي ثٌٕضجةؼ ثٌّؤلضز ٌالٔضنجدجس ثٌٌةج١ّز ٚثالٔضنجدجس 

 ٖ ثٌؼ١ٍّجس،ثٌضش٠ٌؼ١ز ٚثالّضفضجء، ٚإػالٔٙج ثٌٕضجةؼ ثٌٕٙجة١ز ٌىً ٘ي

ٚثػضذجًث أْ ثمضظجص ثٌّقىّز ثٌوّض٠ًٛز فٟ إػالْ ثٌٕضجةؼ ثٌٕٙجة١ز ّٛثء فٟ فجٌز صٍم١ٙج ثٌطؼْٛ      -

ٚثٌفظً ف١ٙج أٚ فٟ فجٌز ػوَ صٍم١ٙج أٞ ؽؼٓ دشأٔٙج، فئٔٗ ٠ؼٛه ٌٙج فٟ وً ث٤فٛثي إػالْ ثٌٕضجةؼ 

 ثٌٕٙجة١ز ٌالٔضنجدجس ثٌٌةج١ّز،

ِٓ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً، فٟ  012ْ ثٌّجهر ٚثػضذجًث دجٌٕض١ؾز، فئ     -

ِٓ  242ط١جغضٙج ثٌقج١ٌز، ٠ضذ١ٓ أٔٙج ال صؼىِ طالف١جس ثٌّقىّز ثٌوّض٠ًٛز وّج فوهصٙج ثٌّجهر 

 ثٌوّضًٛ، ِٚٓ عُ فٟٙ ِطجدمز ؽَة١ج ٌٍوّضًٛ.

  

 لهزٍ األسثاب

  

 ٌمشس ها ٌأتً:

  

 فً الشكل:

ث٦ػوثه ٚثٌّظجهلز ػٍٝ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ثٌّضؼٍك دٕظجَ أْ إؽٌثءثس  أوال:

 ِٓ ثٌوّضًٛ، فٟٙ هّض٠ًٛز. 240ثالٔضنجدجس ِٛػٛع ث٦مطجً، ؽجءس صطذ١مج ٌٍّجهر 



أْ إمطجً ًة١ِ ثٌؾ٠ًّٛٙز ثٌّؾٍِ ثٌوّضًٛٞ دنظٛص ٌِثلذز هّض٠ًٛز ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ  ثاًٍا:

)ثٌفمٌر  240جدجس ِٛػٛع ث٦مطجً، صُ صطذ١مج ٤فىجَ ثٌّجهر ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ثٌّضؼٍك دٕظجَ ثالٔضن

 .ِٓ ثٌوّضًٛ، فٙٛ هّضًٛٞ 004(، ٚثٌّجهر 0

  

 فً الوىضىع:

 ف١ّج ٠نض صأش١ٌثس ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً: أوال:

 ِٓ ثٌوّضًٛ ػّٓ ثٌضأش١ٌثس. 022ٚ 24(، 0)ثٌفمٌر  21إػجفز ث٦شجًر إٌٝ ثٌّٛثه   -2

 ِٓ ثٌوّضًٛ ِٓ ثٌضأش١ٌثس. 242ٚ 13فيف ث٦شجًر إٌٝ ثٌّجهص١ٓ    -0

 22ثٌّٛثفك  2401ؽّجهٜ ثٌغج١ٔز ػجَ  22ثٌّؤًك فٟ  22-20إػجفز ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ًلُ   -2

 ثٌّضؼٍك دجٌضٕظ١ُ ثٌمؼجةٟ، ثٌّؼوي ٚثٌّضُّ، ػّٓ ثٌضأش١ٌثس. ١ٌٛ٠0220ٛ ّٕز 

 2420ّذضّذٌ ّٕز  01ثٌّٛثفك  2240ًِؼجْ ػجَ  02ثٌّؤًك فٟ  04-20إػجفز ث٤ٌِ ًلُ   -4

 ٚثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ، ثٌّؼوي ٚثٌّضُّ،ػّٓ ثٌضأش١ٌثس.

 ٠0220ٕج٠ٌ ّٕز  20ثٌّٛثفك  2422طفٌ ػجَ  23ثٌّؤًك فٟ  21-٠20ٌصخ ثٌمجْٔٛ ًلُ -0

 22ثٌّٛثفك  2422ًد١غ ث٤ٚي ػجَ  02ثٌّؤًك فٟ  22-20ٚثٌّضؼٍك دجٌؾّؼ١جس، لذً ث٤ٌِ ًلُ 

ثٌيٞ ٠قوه ثٌوٚثةٌ ثالٔضنجد١ز ٚػوه ثٌّمجػو ثٌّطٍٛح شغٍٙج فٟ ثٔضنجدجس  0220فذٌث٠ٌ ّٕز 

 ثٌذٌٌّجْ، ػّٓ ثٌضأش١ٌثس.

  

 ف١ّج ٠نض أفىجَ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ِٛػٛع ث٦مطجً: ثاًٍا:

 ِطجدمز ؽَة١ج ٌٍوّضًٛ، ٚصؼجه ط١جغضٙج وج٢صٟ: 202صؼو ثٌّجهر     -2

"٠ّىٓ ثٌطؼٓ فٟ لٌثًثس ٌؾٕز ٌِثلذز ص٠ًّٛ ثٌقٍّز ثالٔضنجد١ز، أِجَ ثٌّقىّز  :202ثٌّجهر 

 ثٌوّض٠ًٛز فٟ أؽً شٌٙ ِٓ صج٠ًل صذ١ٍغٙج"

 002ٚثٌفمٌر ث٤م١ٌر ِٓ ثٌّجهر  022ِٓ ثٌّجهر  2ٚثٌفمٌر  234صؼضذٌ ثٌفمٌر ث٤م١ٌر ِٓ ثٌّجهر     -0

 هّض٠ًٛز ش٠ٌطز ٌِثػجر ثٌضقفع ثٌّغجً أػالٖ.

، ٚػذجًر "صْضوػٝ ث١ٌٙتز 012ٚ 022ْضذوي ػذجًر "٠ْضوػٝ ثٌٕجمذْٛ" فٟ ثٌّجهص١ٓ ص    -2

 دؼذجًر "صْضوػٝ ث١ٌٙتز ثٌٕجمذز". 002ٚ 041ثالٔضنجد١ز" فٟ ثٌّجهص١ٓ 



 ٚثٌيٞ ٠ٕض ػٍٝ " ٚصؼ١١ٓ ِْضنٍف ٌٍؼؼٛ ثٌّٕضنخ". ٠044قيف ثٌشطٌ ث٤م١ٌ ِٓ ثٌّجهر     -4

 غ١ٌ هّض٠ًٛض١ٓ. 002 ِٓ ثٌّجهر 2ٚ 0صؼو ثٌفمٌصجْ     -0

 ِطجدمز ؽَة١ج ٌٍوّضًٛ، ٚصؼجه ط١جغضٙج وّج ٠أصٟ: 012صؼو ثٌّجهر     -1

( أ٠جَ، ٚإىث صذ١ٓ أْ ثٌطؼْٛ 2: "صفظً ثٌّقىّز ثٌوّض٠ًٛز فٟ ثٌطؼْٛ مالي عالعز )012ثٌّجهر 

 ِؤّْز صؼ١و دمٌثً ِؼًٍ ط١جغز ِقجػٌ ثٌٕضجةؼ ثٌّؼور.

( أ٠جَ ثدضوثء ِٓ صج٠ًل ثّضالِٙج 22ثٌٌةج١ّز فٟ أؽً ػشٌر) صؼٍٓ ثٌٕضجةؼ ثٌٕٙجة١ز ٌالٔضنجدجس

 ثٌّقجػٌ ِٓ لذً ًة١ِ ثٌٍْطز ثٌّْضمٍز ".

  

 صؼضذٌ دجلٟ أفىجَ ث٤ٌِ ثٌّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ ثٌّضؼٍك دٕظجَ ثالٔضنجدجس، هّض٠ًٛز. ثالثا:

  

ّضؼّٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؼؼٛٞ صؼضذٌ ث٤فىجَ غ١ٌ ثٌوّض٠ًٛز لجدٍز ٌٍفظً ػٓ دجلٟ أفىجَ ث٤ٌِ ثٌ ساتعا:

 ِٛػٛع ث٦مطجً.

  

 ٠ذٍغ ٘يث ثٌمٌثً إٌٝ ًة١ِ ثٌؾ٠ًّٛٙز. خاهسا:

  

 ٠ٕشٌ ٘يث ثٌمٌثً فٟ ثٌؾ٠ٌور ث١ٌٌّّز ٌٍؾ٠ًّٛٙز ثٌؾَثة٠ٌز ثٌو٠ّمٌثؽ١ز ثٌشؼذ١ز.

  

 3ثٌّٛثفك  2440ًؽخ ػجَ  01ٚ 00ٚ 04دٙيث صوثٚي ثٌّؾٍِ ثٌوّضًٛٞ فٟ ؽٍْجصٗ ثٌّٕؼمور أ٠جَ 

 .0202ِجًُ ّٕز  22ٚ 4ٚ

                                                                                         ثٌوّضًٛٞ  ثٌّؾٍِ ًة١ِ  

   وّجي ف١ٕش                                                              

  

 ٔجةذج ٌٌٍة١ِ             ِقّو فذشٟ         -

 ػؼٛر             ١ٍّّز ٌِْثصٟ         -

 ػؼٛر                 شجه٠ز ًفجح         -



 ػؼٛث           ثدٌث١ُ٘ دٛصن١ً         -

 ػؼٛث        ِقّو ًػج أٍّٚٙز         -

 ػؼٛث           ػذو ثًٌٕٛ لٌثٚٞ         -

 ػؼٛر                مو٠ؾز ػذجه         -

 ػؼٛث             ّٟ دٌثّٟ٘ثٌٙجش         -

 ػؼٛث         أِقّو ػور ؽٍٛي         -

 ػؼٛث              ػٌّ دًٛثٚٞ         -

 


