
 8818لشىج  81قبىوو اخحبدي رقن 

 تشأو خىظٌن الوكبالح الخجبرٌج 

 هعدل تهوجة 

 ن . 62/86/8811خبرٌخ  81/8811القبىوو االخحبدي رقن 

 ن . 6002/  1/2خبرٌخ  81/6002والقبىوو االخحبدي رقن 

 ن . 6080/  66/1خبرٌخ  6/6080والقبىوو االخحبدي رقن 

 ٌحً زاٖد تً شوعبً آل ٌِٖبً ، رئٖس دّهج االيبراح اهؾرتٖج اهيخحدث ، 

 اهيئكح اهدشخّر تؾد االعالػ ؽوٓ 

فٕ شإً اخخضبضبح اهّزاراح ، ّضالحٖبح اهّزراء ى.، 1791هشٌج  1اهلبًٌّ االخحبدٔ ركى ّؽوٓ 
 ، ّاهلّاًٌٖ اهيؾدهج هَ ، 

يخوس اهّزراء ، ّخضدٖق اهيخوس االؽوٓ ّؽوٓ يب ؽرظَ ّزٖر االكخضبد ّاهخخبرث ، ّيّافلج 
 هالخحبد ، 

 ؤضدرٌب اهلبًٌّ اهخبهٕ ٌضَ : 

 : 8الهبدث 

ن . وتهوجة 62/86/8811خبرٌخ  81/8811اشختدل ىص الهبدث االولى  تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن 
 ن .، واضتح عمى الوجه الخبلً :6080/  66/1خبرٌخ  6/6080هو القبىوو االخحبدي رقن  الهبدث االولى

فٕ خعتٖق ؤحنبى ُذا اهلبًٌّ ، ٖلضد تبهنويبح ّاهؾتبراح اهخبهٖج اهيؾبٌٕ اهيّظحج كرًٖ نل يٌِب ، يب هى 
 ٖلط شٖبق اهٌص تغٖر ذهم : 

 اهدّهــج : االيبراح اهؾرتٖج اهيخحدث . 

 رث االكخضبد . اهـّزارث : ّزا

 اهـّزٖر : ّزٖر االكخضبد . 

 اهشوعج اهيخخضج : اهشوعج اهيحوٖج فٕ االيبرث اهيؾٌٖج . 



 يً ُذا اهلبًٌّ . ( 19هويبدث )اهوخٌـج : هخٌج اهّنبالح اهخخبرٖج اهيشنوج ّفلًب 

اهّنبهج اهخخبرٖج : خيثٖل اهيّنل تّاشعج ّنٖل هخّزٖؼ ؤّ تٖؼ ، ؤّ ؽرط ؤّ خلدٖى شوؾج ، ؤّ خديج داخل 
 اهدّهج ٌغٖر ؽيّهج ؤّ رتح . 

اهيّنـل : اهيٌخح ؤّ اهضبٌؼ فٕ داخل اهدّهج ؤّ خبرخِب ، ؤّ ُّ اهيضدر ؤّ اهيّزػ اهحضرٔ اهيؾخيد 
 خشّٖق تٌفشَ . يً اهيٌخح تشرع ؤال ٖزاّل اهيٌخح ؤؽيبل اه

اهّنٖـل : اهشخص اهعتٖؾٕ اهذٔ ٖحيل خٌشٖج اهدّهج ؤّ اهشخص االؽختبرٔ اهييوّم يونٖج نبيوج 
ألشخبص عتٖؾًٖٖ يّاعًٌٖ ، ّٖثتح هَ تيلخظٓ ؽلد اهّنبهج اهخخبرٖج خيثٖل اهيّنل هخّزٖؼ ؤّ تٖؼ ، ؤّ 

 ؽرط ، ؤّ خلدٖى شوؾج ؤّ خديج داخل اهدّهج ٌغٖر ؽيّهج ؤّ رتح . 

 :   6الهبدث 

ن . واضتح عمى 62/86/8811خبرٌخ  81/8811تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن   6عدل ىص الهبدث 
 الوجه الخبلً :

خلخضر يزاّهج ؤؽيبل اهّنبهج اهخخبرٖج فٕ اهدّهج ؽوٓ اهيّاعًٌٖ يً االفراد ؤّ اهشرنبح اهخٕ خنًّ 
 عًٌٖ . ييوّنج يونٖج نبيوج ألشخبص عتٖؾًٖٖ يّا

  : 1الهبدث 

ال ٖخّز يزاّهج ؤؽيبل اهّنبهج اهخخبرٖج فٕ اهدّهج اال هيً ٖنًّ اشيَ يلٖدا فٕ شخل اهّنالء اهخخبرًٖٖ 
 . اهشخل نيب ال خشيؼ اهدؽّْ تشإٌِباهيؾد هِذا اهغرط تبهّزارث ، ّال ٖؾخد تإٔ ّنبهج خخبرٖج غٖر يلٖدث تِذا 

 :   1الهبدث 

 ٖخة هضحج اهّنبهج ؽٌد اهلٖد ؤً ٖنًّ اهّنٖل يرختعب يتبشرث تبهيّنل االضوٕ تؾلد ينخّة ّيّثق . 

 :   5الهبدث 

ن . واضتح عمى الوجه 62/86/8811خبرٌخ  81/8811هو القبىوو االخحبدي رقن  6تهوجة الهبدث   5عدل ىص الهبدث 
 الخبلً:

اهدّهج نيٌعلج ّاحدث نيب ٖخّز هَ ؤً ٖشخؾًٖ تّنٖل هويّنل االضوٕ ؤً ٖشخؾًٖ تخديبح ّنٖل ّاحد فٕ 
ّاحد فٕ نل ايبرث ، ؤّ فٕ ؽدد يً االيبراح ، ؽوٓ ؤً ٖنًّ خّزٖؼ اهشوؼ ّاهخديبح يحل اهّنبهج يلضّرا 

 ؽوَٖ داخل يٌعلج اهّنبهج . 

 ّهوّنٖل ؤً ٖشخؾًٖ تخديبح يّزػ فٕ ايبرث ؤّ ؽدد يً االيبراح اهخٕ خشيوِب ّنبهخَ . 



 :   2 الهبدث

ن . واضتح عمى 62/86/8811خبرٌخ  81/8811تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن   2عدل ىص الهبدث 
 الوجه الخبلً :

ٖؾختر ؽلد اهّنبهج اهخخبرٖج هيضوحج اهيخؾبكدًٖ اهيشخرنج ، ّخخخص يحبنى اهدّهج تٌغر ؤٔ ٌزاػ ٌٖشإ ؽً 
 اخفبق ٖخبهف ذهم . خٌفٖذٍ تًٖ اهيّنل ّاهّنٖل ّال ٖؾخد تإٔ 

 :   7الهبدث 

ٖشخحق اهّنٖل اهؾيّهج ؽً اهضفلبح اهخٕ ٖتريِب اهيّنل تٌفشَ ، ؤّ تّاشعج غٖرٍ فٕ اهيٌعلج اهيخضضج 
 هٌشبع اهّنٖل ، ّهّ هى خترى ُذٍ اهضفلبح ٌخٖخج هشؾٕ ُذا االخٖر . 

 :   1الهبدث 

ن . وتهوجة الهبدث 62/86/8811خبرٌخ  81/8811هو القبىوو االخحبدي رقن  تهوجة الهبدث االولى  1اشختدل ىص الهبدث 
ن . وتهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن 6002/  1/2خبرٌخ  81/6002االولى هو القبىوو االخحبدي رقن 

 ن .، واضتح عمى الوجه الخبلً :66/1/6080خبرٌخ  6/6080

يً ُذا اهلبًٌّ ال ٖخّز هويّنل اٌِبء ؽلد اهّنبهج ؤّ ؽدى خخدٖدٍ ( 18( ّ)19اهيبدخًٖ )يؼ يراؽبث ؤحنبى 
يب هى ٖنً ٌُبم شتة خُّرٔ ٖترر اٌِبءٍ ؤّ ؽدى خخدٖدٍ ، نيب ال ٖخّز اؽبدث كٖد اهّنبهج فٕ شخل اهّنالء 

ح اهخخبرًٖٖ تبشى ّنٖل آخر حخٓ ّهّ نبٌح اهّنبهج اهشبتلج تؾلد يحدد اهيدث يب هى خنً اهّنبهج كد فشخ
تبهخراظٕ تًٖ اهّنٖل ّاهيّنل ؤّ نبٌح ٌُبم ؤشتبة خُّرٖج خترر اٌِبء اهّنبهج ؤّ ؽدى خخدٖد يدخِب خلخٌؼ 

 تِب اهوخٌج ، ؤّ تؾد ضدّر حنى كظبئٕ تبح تشعتِب . 

 :   8الهبدث 

ى الوجه ن . واضتح عم1/2/6002خبرٌخ  81/6002تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  8عدل ىص الهبدث 
 الخبلً: 

" اذا ؤدْ اٌخِبء اهّنبهج اهٓ اهحبق ظرر تإٔ يً عرفِٖب خبز هويظرّر اهيعبهتج تخؾّٖط ؽً االظرار 
 اهخٕ هحلح تَ ". 

 :    80الهبدث 

ن . واضتح عمى 62/86/8811خبرٌخ  81/8811تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن   80عدل ىص الهبدث 
 الوجه الخبلً :



ٖلدى عوة اهلٖد فٕ شخل اهّنالء اهخخبرًٖٖ اهٓ اهّزارث ؽوٓ اهٌيّذج اهيؾد هذهم ّٖخة ؤً ٖشخيل عوة 
اهلٖد ؽوٓ اشى اهّنٖل ّاهيّنل ّخٌشٖج نل يٌِيب ّؽٌّاٌَ ّاهشوؼ ّاهخديبح يّظّػ اهّنبهج اهخخبرٖج 

 ّيٌعلج ٌشبع اهّنٖل ّخبرٖخ اتخداء ؽلد اهّنبهج ّخبرٖخ اٌخِبئَ . 

اهّنٖل اهخخبرٔ شرنج خخبرٖج ّخة ؤً ٖشخيل عوة اهلٖد ؽوٓ اهتٖبٌبح اهيٌضّص ؽوِٖب فٕ  فبذا نبً
اهفلرث اهشبتلج تبالظبفج اهٓ اشى اهشرنج ٌّّؽِب ّيلدار رؤس يبهِب ّؽٌّاً يرنزُب اهرئٖشٕ ّفرّؽِب فٕ 

 اهدّهج . 

 ّٖخة ؤً ٖرفق تعوة اهلٖد اهيشخٌداح اهيئٖدث هَ ّؽوٓ االخص يب ٖإخٕ : 

اهرخضج اهخخبرٖج هوّنٖل ّشِبدث كٖدٍ فٕ اهشخل اهخخبرٔ اهضبدرخبً ؽً اهدّائر اهيخخضج فٕ  – 1
 االيبراح اهيؾٌٖج ّضّرث يً نل يٌِيب . 

ؽلد اهّنبهج يّثلب ّيضدكب ؽوَٖ يً اهخِبح اهرشيٖج ّضّرث يٌَ . ّٖرد اضل اهيشخٌد اهٓ ضبحة  – 1
 ألضل . اهشإً تؾد االعالػ ؽوَٖ ّيظبُبث اهضّرث تب

 :   88الهبدث 

خضدر اهّزارث كرارُب فٕ عوة اهلٖد خالل خيشج ؽشر ّٖيب يً خبرٖخ خلدٖيَ ّفٕ حبهج كتّل اهعوة ٖيٌح 
اهّنٖل شِبدث يؾخيدث خثتح كٖدٍ هدِٖب ٌّٖشر اهلرار تلتّل اهعوة يؼ اهخفضٖالح اهيخؾولج تَ فٕ اهخرٖدث 

ّغرف اهخخبرث ّاهضٌبؽج  2حبد غرف اهخخبرث ّاهضٌبؽج اهرشيٖج ّخخعر تَ دّائر اهتودٖبح ّاهخيبرم ّاخ
 اهيخخضج .

 :   86الهبدث 

ن . واضتح عمى 62/86/8811خبرٌخ  81/8811تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن   86عدل ىص الهبدث 
 الوجه الخبلً :

خرفط عوة اهلٖد اهيلدى اهِٖب هوّزارث فٕ حبهج ؽدى خّفر شرّع اهلٖد اهيٌضّص ؽوِٖب فٕ ُذا اهلبًٌّ ؤً 
ؽوٓ ؤً ختًٖ االشتبة اهخٕ اشخٌدح اهِٖب فٕ ُذا اهرفط ، ّؽوِٖب اخعبر ضبحة اهشإً تلرار اهرفط خالل 

شِر يً خبرٖخ خلدٖى اهعوة يؼ اهيشخٌداح يشخّفبث ّذهم تنخبة يشخل ؤّ تبهخشوٖى اهيتبشر ، ّٖؾختر ؽدى اهرد 
رفط عوتَ ؤً ٖعؾً فٕ كرار اهرفط ؤيبى اهيحنيج اهيدٌٖج  خالل ُذا اهشِر كرارا تبهرفط ، ّهيً

اهيخخضج خالل شخًٖ ّٖيب يً خبرٖخ اخعبرٍ تلرار اهرفط ؤّ تؾد فّاح شِر يً خلدٖى اهعوة دًّ رد ّذهم 
 يً ُذا اهلبًٌّ .  11اهيبدث يؼ يراؽبث يب ّرد فٕ 

 

 



 :   81الهبدث 

 ن . واضتح عمى الوجه62/86/8811خبرٌخ  81/8811الخحبدي رقن هو القبىوو ا 1تهوجة الهبدث   81عدل ىص الهبدث 
 الخبلً :

ٖخة ؽوٓ اهّنٖل اهخخبرٔ ، ؤّ يً ٌّٖة ؽٌَ كبٌٌّب ، ؤّ ّرثخَ حبل ّفبخَ ؤً ٖخلديّا تعوة اهٓ اهّزارث 
هالّظبػ هوخإشٖر فٕ اهشخل تنل خغٖٖر ؤّ خؾدٖل ٖعرؤ ؽوٓ اهتٖبٌبح اهيٌضّص ؽوِٖب فٕ ُذا اهلبًٌّ ّعتلب 

 اهيتٌٖج ، ّذهم خالل شخًٖ ّٖيب ؽوٓ االنثر يً حضّل اهخغٖٖر ؤّ اهخؾدٖل . 

ٌّٖشر اهلرار تلتّل اهعوة اهيشبر اهَٖ فٕ اهفلرث اهشبتلج يؼ اهخفضٖالح اهيخؾولج تَ فٕ اهخرٖدث اهرشيٖج 
 ٌبؽج . ّخخعر تَ دّائر اهتودٖبح ّاهخيبرم ّاخحبد غرف اهخخبرث ّاهضٌبؽج ّغرف اهخخبرث ّاهض

 :   81الهبدث 

ن . واضتح عمى 62/86/8811خبرٌخ  81/8811تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن   81عدل ىص الهبدث 
 الوجه الخبلً :

ٖخة ؽوٓ اهّنٖل اهخخبرٔ ، ؤّ يً ٌّٖة ؽٌَ كبٌٌّب ، ؤّ ّرثخَ فٕ حبل ّفبخَ ؽٌد فشخ ؽلد اهّنبهج ؤّ 
اهّزارث يرفلب تَ اهيشخٌداح اهيئٖدث ، هشعة كٖد اهّنبهج فٕ شخل اهّنالء  اٌلظبئَ ، اهخلدى تعوة اهٓ

 اهخخبرًٖٖ ّذهم خالل شخًٖ ّٖيب ؽوٓ األنثر يً خبرٖخ اهفشخ ، ؤّ اهّفبث ، اّ االٌلظبء . 

ّهوّزارث اذا ثتح هدِٖب كٖبى شتة يً ؤشتبة شعة اهّنبهج اً خلّى تِذا اهشعة تؾد اخعبر ذّٔ اهشإً 
ل هوحظّر فٕ يٖؾبد غبٖخَ شخًّ ّٖيب هشيبػ اؽخراظِى ؽوٓ اهشتة اهيّخة هوشعة ، فبذا تنخبة يشخ

خخوفّا ؽً اهحظّر ؤؽٖد اخعبرُى تٌفس اهعرٖلج هوحظّر فٕ يٖؾبد غبٖخَ شخًّ ّٖيب اخرْ ، فبذا خنرر 
 هيخخضج . خخوفِى ؽً اهحظّر خبز هوّزارث اً خلّى يً خولبء ٌفشِب تشعة اهلٖد ، تؾد ؤخذ رؤٔ اهشوعج ا

 :   85الهبدث 

ؽوٓ اهّنٖل اهخخبرٔ اذا زال ؽٌَ شرع يً اهشرّع اهيٌضّص ؽوِٖب فٕ ُذا اهلبًٌّ ، ؤً ٖخلدى اهٓ 
اهّزارث تعوة شعة كٖدٍ يً شخل اهّنالء اهخخبرًٖٖ خالل شخًٖ ّٖيب ؽوٓ األنثر يً خحلق شتة اهشعة ، 

 ّؽوٓ اهّزارث ؤً خلّى تشعة اهلٖد يً اهشخل . 

رث شعة اهلٖد يً خولبء ٌفشِب يخٓ خحللح يً خّفر اشتبتَ ّذهم عتلب هألّظبػ اهيٌضّص ؽوِٖب ّهوّزا
 فٕ اهفلرث اهثبٌٖج يً اهيبدث اهشبتلج . 

 :   82الهبدث 

ن . واضتح عمى 62/86/8811خبرٌخ  81/8811تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن   82عدل ىص الهبدث 
 الوجه الخبلً :



ٖخة ؤً ٖرفق تعوة اهلٖد ، ؤّ اهخؾدٖل ، ؤّ اهشعة اهيشخٌداح اهيئٖدث هَ ، ّٖخّز هوّزارث كتّل ُذٍ 
 اهعوتبح يؼ خنوٖف اهعبهة تبشخٖفبء اهيشخٌداح اهالزيج . 

 :  87الهبدث 

ؽوٓ اهّزارث اخعبر دّائر اهتودٖبح ّاهخيبرم ، ّاخحبد غرف اهخخبرث ّاهضٌبؽج ، ّغرف اهخخبرث 
فٕ اهدّهج تإشيبء اهّنالء اهيلٖدًٖ هدِٖب فٕ شخل اهّنالء اهخخبرًٖٖ ّيب ٖعرؤ ؽوٓ اهلٖد يً خغٖٖر ّاهضٌبؽج 

 ، ؤّ خؾدٖل ، ؤّ شعة ، ّذهم خالل ثالثًٖ ّٖيب يً خبرٖخ اهلٖد ، ؤّ اهخؾدٖل ؤّ اهشعة . 

 :    81الهبدث 

هلٖد فٕ اهشخل نيب ٖخّز هنل ذٔ يضوحج اً ٖحضل يً اهخِج اهيخخضج ؽوٓ يشخخرج يً ضحٖفج ا
 ٖنًّ هَ اً ٖحضل ؽوٓ شِبدث تؾدى اخراء اهلٖد . 

 :   88الهبدث 

هولبًٌّ اهرشّى اهيشخحلج ؽً عوة اهلٖد فٕ شخل اهّنالء اهخخبرًٖٖ اّ عوة  2خحدد اهالئحج اهخٌفٖذٖج 
رشيٕ يً اهخإشٖر فٕ اهشخل تخغٖٖر ، اّ خؾدٖل تٖبٌبخَ ، ّنذا اهرشّى اهيشخحلج هوحضّل ؽوٓ يشخخرج 

 ضحٖفج اهلٖد .

 :    60الهبدث 

ٖخة ؽوٓ اهّنالء اهخخبرًٖٖ اهلبئيًٖ ؽٌد اهؾيل تإحنبى ُذا اهلبًٌّ ؤً ٖخلديّا تعوة كٖدُى فٕ اهشخل عتلب 
 هالحنبى ّاهشرّع اهيٌضّص ؽٌِب فَٖ خالل شخج ؤشِر يً خبرٖخ اهؾيل تإحنبيَ . 

ُذا اهلبًٌّ ؤً ٖؾدهّا اّظبؽِى ّفق احنبيَ خالل  ّؽوٓ ؤّهئم اهذًٖ  هى ٖشخّفّا اهشرّع اهيلررث فٕ
 شٌج يً خبرٖخ اهؾيل تَ .

ّاذا هى خشخّف اهّنبهج اهخخبرٖج اهشرّع اهيلررث هِب خالل اهفخرث اهيٌضّص ؽوِٖب فٕ اهفلرث اهشبتلج 
 اؽخترح يٌلظٖج تلّث اهلبًٌّ . 

 :    68الهبدث 

االدّاح ّاهيّاد ّاهيوحلبح ، ّاهخّاتؼ اهالزيج ، ٖخة ؽوٓ اهّنالء اهخخبرًٖٖ خّفٖر كعؼ اهغٖبر ، ّ
 ّاهنبفٖج هضٖبٌج يب ٖشخّردٌَّ يً اهشوؼ اهيؾيرث . 

 



 :   66الهبدث 

ن . واضتح عمى 62/86/8811خبرٌخ  81/8811تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن   66عدل ىص الهبدث 
 الوجه الخبلً :

ٖؾبكة تغرايج ال خلل ؽً خيشج آالف درُى نل يً ٖزاّل اؽيبل اهّنبهج اهخخبرٖج خالفب الحنبى ُذا 
اهلبًٌّ ، ّؽوٓ كوى نخبة اهيحنيج اخعبر اهّزارث ّاهشوعج اهيخخضج ّاخحبد غرف اهخخبرث ّاهضٌبؽج ّغرفج 

 اهخخبرث ّاهضٌبؽج اهخٕ تبشر اهّنٖل اهؾيل فٕ دائرخِب تبهحنى فّر ضدّرٍ . 

 :   61الهبدث 

ن . وتهوجة الهبدث 62/86/8811خبرٌخ  81/8811تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن   61عدل ىص الهبدث 
 ن . واضتح عمى الوجه الخبلً :1/2/6002خبرٌخ  81/6002االولى هو القبىوو االخحبدي رقن 

اّ غٖر ذهم يً ؤيّال يّظّػ تإٖج  " ال ٖخّز الحد ادخبل تظبؽج اّ يٌخخبح اّ يضٌّؽبح اّ يّاد
ّنبهج خخبرٖج يلٖدث فٕ اهّزارث تبشى غٖرٍ تلضد االخخبر ؽً غٖر عرٖق اهّنٖل ، ّؽوٓ دّائر اهخيبرم ؽدى 

االفراج ؽً ُذٍ اهيشخّرداح اهّاردث ؽً غٖر عرٖق اهّنٖل اال تيّافلج اهّزارث ؤّ اهّنٖل ، ّؽوٓ دّائر 
ب ٖخضَ تٌبء ؽوٓ عوة اهّنٖل ؽً عرٖق اهّزارث اهحخز ؽوٓ خوم اهخيبرم ّاهشوعبح اهيخخضج نل فٖي

اهيشخّرداح ّاٖداؽِب فٕ يخبزً اهيّاٌئ اّ يخبزً اهيشخّرد حخٓ ٖخى اهفضل فٕ اهٌزاػ ، ّذهم تبشخثٌبء 
اهيّاد اهخٕ ٖضدر كرار يً يخوس اهّزراء تخحرٖر االخخبر فِٖب ، ّؽوٓ اهّزارث شعة اهّنبالح اهخخبرٖج 

 تِذٍ اهيّاد يً شخل اهّنبالح اهخخبرٖج .  ذاح اهضوج

 :   61الهبدث 

يؼ ؽدى االخالل تإٖج ؽلّتج ؤشد ٌٖص ؽوِٖب  كبًٌّ اهخزاء ، ؤّ ؤٔ كبًٌّ خزائٕ آخر ٖؾبكة تغرايج ال 
 خلل ؽً خيشج آالف درُى نل يً ٖرخنة فؾال يً االفؾبل اٗخٖج :

خرْ تٖبٌبح غٖر ضحٖحج تشإً اهلٖد ؤّ شعتَ ، ؤّ كدى ؽيدا هوشوعج اهيخخضج ، ؤّ ؤٖج خِج رشيٖج ؤ –ؤ 
اهخإشٖر فٕ شخل اهّنالء اهخخبرًٖٖ ، فبذا خرخة ؽوٓ اهتٖبٌبح غٖر اهضحٖحج كٖد ؤّ شعة ، ؤّ خإشٖر ؽوٓ 
خالف ؤحنبى ُذا اهلبًٌّ ؤيرح اهيحنيج فظال ؽً اهحنى تبهؾلّتج اهيلررث تشعة اهلٖد ، ؤّ اهغبء اهخإشٖر ، 

 شة االحّال ٌّٖشر اهحنى فٕ اهخرٖدث اهرشيٖج . ؤّ اهغبء اهشعة ح

ؤثتح تبهيعتّؽبح ، ؤّ اهينبختبح اهيخؾولج تبالؽيبل اهخخبرٖج ، ؤّ ٌشر تإٖج ّشٖوج يً ّشبئل اهٌشر  –ة 
ّؽوٓ خالف اهحلٖلج ؤٌَ ّنٖل خخبرٔ هشخص عتٖؾٕ ، ؤّ يؾٌّٔ ، ؤّ ّنٖل هخضرٖف ؤّ تٖؼ ، اّ خّزٖؼ 

ّاد ، ؤّ غٖر ذهم يً ؤيّال . ّخإير اهيحنيج فٕ خيٖؼ االحّال تخضحٖح ُذٍ تظبؽج ، ؤّ يٌخخبح ، ؤّ ي
 اهتٖبٌبح ّفلب هالّظبػ ّفٕ اهيّاؽٖد اهخٕ خحددُب ٌّٖشر اهحنى فٕ اهخرٖدث اهرشيٖج . 

 



 :   65الهبدث 

 ن .62/88/8811خبرٌخ  81/8811هو القبىوو االخحبدي رقن  1تهوجة الهبدث   65الغً ىص الهبدث 

 :   62ث الهبد

تبالظبفج اهٓ اهؾلّتبح اهّاردث فٕ ُذا اهلبًٌّ ٖنًّ هويحنيج اهيخخضج ؤً خإير تبغالق اهينبً اهذٔ ٖتبشر 
 فَٖ اهّنٖل اهخخبرٔ ؽيوَ . 

ّهوشوعج اهيخخضج ؤً خلرر اؽبدث فخح اهينبً تٌبء ؽوٓ عوة ذّٔ اهشإً ؽٌد ازاهج ؤشتبة اهغوق ؤّ تغرط 
 اهخضفٖج . 

 :   67الهبدث 

ن . ثن الغً ىص 62/86/8811خبرٌخ  81/8811تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن   67عدل ىص الهبدث 
ن . ثن اضٌف ىص جدٌد تهوجة 6002/  1/2خبرٌخ  81/6002هو القبىوو االخحبدي رقن  6تهوجة الهبدث  67الهبدث 
 هو الخبلً :ن . و66/1/6080خبرٌخ  6/6080هو القبىوو االخحبدي  6الهبدث 

خٌشإ هخٌج خشيٓ هخٌج اهّنبالح اهخخبرٖج ٖضدر تخشنٖوِب ّخٌغٖى اخخيبؽبخِب ّينبفأح ؤؽظبئِب ّرشّى 
 ٌغر اهيٌبزؽبح ؤيبيِب ، كرار يً يخوس اهّزراء . 

 :   61الهبدث 

ن الغً ىص ن . ث62/86/8811خبرٌخ  81/8811تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن   61عدل ىص الهبدث 
ن . ثن اضٌف ىص جدٌد تهوجة 6002/  1/2خبرٌخ  81/6002هو القبىوو االخحبدي رقن  6تهوجة الهبدث  61الهبدث 
 ن . وهو الخبلً :66/1/6080خبرٌخ  6/6080هو القبىوو االخحبدي  6الهبدث 

خخخص اهوخٌج تبهٌغر فٕ ؤٔ ٌزاػ ٌٖشإ تشتة اهّنبهج اهخخبرٖج اهيلٖدث هدْ اهّزارث ّال ٖخّز ألعراف 
 اهٌزاػ اكبيج دؽّْ ؤيبى اهلظبء تِذا اهشإً كتل اهؾرط ؽوٓ هخٌج اهّنبالح اهخخبرٖج ، 

اهٌزاػ اهِٖب ( شخًٖ ّٖيًب يً خبرٖخ خلدٖى عوة ٌغر  16ّٖخة ؽوٓ اهوخٌج اهتدء فٕ ٌغر اهٌزاػ خالل ) 
فٕ حبل نًّ اهعوة يشخّفًٖب ؤّ يً خبرٖخ اشخٖفبء اهيشخٌداح اهيعوّتج ، ّهوخٌج ؤً خشخؾًٖ فٕ شتٖل ؤداء 

 يِبيِب تيً خراٍ يٌبشتًب . 

( ثالثًٖ ّٖيًب يً خبرٖخ اإلخعبر تلرار  06ّٖخّز اهعؾً فٕ كرار اهوخٌج هدْ اهيحنيج اهيخخضج خالل ) 
 اهوخٌج ٌِبئًٖب ّال ٖخّز اهعؾً فَٖ . اهوخٌج ، ّاال ؤؽختر كرار

  



 :   68الهبدث 

ن . واضتح عمى 62/86/8811خبرٌخ  81/8811تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن   68عدل ىص الهبدث 
 الوجه الخبلً :

ؽوٓ ٖنًّ هيّغفٕ اهّزارث ّاهشوعج اهيخخضج اهينوفًٖ تيراكتج خٌفٖذ ؤحنبى ُذا اهلبًٌّ حق االعالػ 
اهيشخٌداح ّاألّراق اهيخؾولج تلٖبى اهّنبهج ّاهلٖد فٕ اهشخل الثتبح يب ٖلؼ تبهيخبهفج ألحنبى ُذا اهلبًٌّ 
ّاهلراراح اهضبدرث خٌفٖذا هَ ّاحبهج االير اهٓ اهشوعبح اهيخخضج تبهخحلٖق ّاهيحبنيج ، ّؽوٓ اهّنٖل 

 هّثبئق اهخٕ ٖعوتٌِّب ألداء ؽيوِى . اهخخبرٔ ؤً ٖلدى هويّغفًٖ اهيذنّرًٖ اهتٖبٌبح ّاهيؾوّيبح ّا

ّؽوٓ دّائر اهشرعج فٕ االيبراح خينًٖ ُئالء اهيّغفًٖ يً ؤداء ؽيوِى هظتع ّاثتبح يب ٖلؼ تبهيخبهفج 
 ألحنبى ُذا اهلبًٌّ ؤّ اهلراراح اهضبدرث خٌفٖذا هَ . 

 :   10الهبدث 

ن . واضتح عمى 62/86/8811خبرٌخ  81/8811هو القبىوو االخحبدي رقن  تهوجة الهبدث االولى 10عدل ىص الهبدث 
 الوجه الخبلً :

ٖضدر تخحدٖد اشيبء اهيّغفًٖ  اهيشبر اهِٖى فٕ اهيبدث اهشبتلج كرار يً ّزٖر االكخضبد ّاهخخبرث ّٖحدد 
 نبى ُذا اهلبًٌّ .اهلرار اهضبدر فٕ ُذا اهشإً األخراءاح اهّاخة اختبؽِب فٕ اثتبح يب ٖلؼ يً يخبهفبح ألح

ّٖحغر ؽوٓ ُئالء اهيّغفًٖ افشبء االيّر اهخٕ ٖعوؾًّ ؽوِٖب تحنى ّغبئفِى اذا نبٌح شرٖج تعتٖؾخِب 
 ّنل يً ٖخبهف يٌِى ُذا اهحغر ٖخبزْ خإدٖتٖب ، ّذهم يؼ ؽدى االخالل تبهيشئّهٖج اهيدٌٖج ، ؤّ اهخٌبئٖج . 

 :   18الهبدث 

 ًٌّ . ٖوغٓ نل حنى ٖخبهف ؤحنبى ُذا اهلب

 :   16الهبدث 

  2ؽوٓ ّزٖر االكخضبد ّاهخخبرث خٌفٖذ ُذا اهلبًٌّ ّاضدار اهوّائح ّاهلراراح اهالزيج هخٌفٖذٍ 

 :   11الهبدث 

 ٌٖشر ُذا اهلبًٌّ فٕ اهخرٖدث اهرشيٖج ، ّٖؾيل تَ تؾد شخج اشِر يً خبرٖخ ٌشرٍ . 

 زاٌد تو شمطبو آل ىهٌبو 

 العرتٌج الهخحدث  رئٌس دولج االهبراح



 ضدر ؽٌب تلضر اهرئبشج تإتّغتٕ 

 ُـ .  1061شّال  11خبرٖخ 

 ى .  1781ؤغشعس  11اهيّافق 

 

 .  16ص  70ٌشر ُذا اهلبًٌّ االخحبدٔ فٕ ؽدد اهخرٖدث اهرشيٖج ركى 

 


