انًؾزٕٚبد
َظبو انلهاٍّ ٔانًٕاك انًووهِ ثبنالئؾّ انلافه ّٛثبنكهّٛأٔال  :كثهٕيبد انلهاٍبد انؼهٛب
صبَٛب :كهعخ انًبعَزٛو كٗ انؼهـــٕو
هَى انوٚبػٛبد
هَى انكًٛٛبء
هَى انطجٛؼخ
هَى انغٕٛنٕعٛب
هَى انُجبد
هَى ػهى انؾٕٛاٌ
صبنضب :كهعخ ككزٕه انلهَلخ كٗ انؼهٕو

اعواءاد انوٛل ٔانزَغٛم نهلهعبد انًقزهلّ
أٔال :انًَزُلاد انًطهٕثّ نهزولو نهوٛل نلهعّ انًبعَزٛو أٔ انلثهٕو أٔ انزَغٛم نلهعخ ككزٕهانلهَلّ:-
صبَٛب :انـوٍـــٕو
صبنضب :انزوـــلو
َظبو انلهاٍّ ٔانًٕاك انًووهِ ثبنالئؾّ انلافه ّٛثبنكهّٛ
أٔال  :كثهٕيبد انلهاٍبد انؼهٛب
يبكِ ( )21رًُؼ عبيؼّ ؽُطب ثُبء ػهٗ اهزواػ كه ّٛانؼهٕو كثهٕيبد انلهاٍبد انؼهٛب اٜر:ّٛ
-1
-3
-5
-7

كثهٕو انكًٛٛبء انزؾهٛهٛـــّ
كثهٕو انغٕنٕعٛب انزطجٛوّٛ
كثهٕو انًٛكؤثٕٛنٕعٛــــب
كثهٕو انؾشواد انطجّٛ

 -2كثهٕو انكًٛٛبء انزطجٛوّٛ
-4كثهٕو انطجٛؼّ االهػّٛ
 -6كثهٕو انؾشواد انزطجٛوّٛ
 -8كثهٕو انزؾبنٛم انجٕٛنٕعّٛ

يبكِ (ٚ )22شزوؽ هٛل انطبنت الٖ يٍ كثهٕيبد انلهاٍّ انؼهٛب اٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ كهعّ انجكبنٕه ًٕٚكٗ انؼهٕو يٍ اؽلٖ عبيؼبد ا
ٔٚغٕى هٛل ؽالة ؽبطه ٍٛػهٗ كهعّ انجكبنٕه ًٕٚيٍ كهٛبد أفوٖ نجؼغ كثهٕيبد انلهاٍّ انؼهٛب ٔكوب نهوٕاػل انًج ُّٛكٗ كم كثهٕو ي

يبكح( )23رج ٍٛانوٕاػل انزبن ّٛانشؤؽ انالىيّ نهوجٕل نكم كثهٕو.
 -1كثهٕو انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ:
ٚشزوؽ نوٛل انطبنت نهلهاٍخ انقبطخ ثلثهٕو انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ أٌ ركٌٕ كهاٍزّ نلهعّ انجكبنٕه ًٕٚأٔ يب ٚؼبكنٓب هل رؼًُذ:
ة -انطجٛؼخ نًلح الروم ػٍ ٍُخ ٔاؽلح.
أ -انكًٛٛبء نًلح أهثغ ٍُٕاد.
 -2كثهٕو انكًٛٛبء انزطجٛوٛخ:
ٚشزوؽ نوٛل انطبنت نهلهاٍخ انقبطخ ثلثهٕو انكًٛٛبء انزطجٛوٛخ أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ كهعخ انجكبنٕه ًٕٚكٗ انكًٛٛبء.
 -3كثهٕو انغٕٛنٕعٛب انزطجٛوٛخ:
ٚشزوؽ نوٛل انطبنت نهلهاٍخ انقبطخ ثلثهٕو انغٕٛنٕعٛب انزطجٛوٛخ أٌ ركٌٕ كهاٍزّ نلهعّ انجكبنٕه ًٕٚأٔ يب ٚؼبكنٓب هل رؼًُذ كهاٍ

 -4كثهٕو انطجٛؼخ االهػٛخ:
ٚشزوؽ نوٛل انطبنت نهلهاٍخ انقبطخ ثلثهٕو انطجٛؼخ االهػٛخ أٌ ركٌٕ كهاٍزّ نلهعـــــــــــّ انجكبنٕه ًٕٚهل رؼًُذ يٕاك انطجٛؼخ ٔا
 -5كثهٕو انًٛكؤثٕٛنٕعٛب:
ٚشزوؽ نوٛل انطبنت نهلهاٍخ انقبطخ ثلثهٕو انًٛكؤثٕٛنٕعٗ أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ كهعخ انجكبنٕه ًٕٚهل رؼًُذ يبكرٗ انُجبد ٔانكًٛ
 -6كثهٕو انؾشواد انزطجٛوٛخ:
ٚشزوؽ نوٛل انطبنت ثلثهٕو انؾشواد انزطجٛوٛخ أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ كهعخ انجكبنٕه ًٕٚكٗ ػهى انؾشواد أٔ ػهى انؾٕٛاٌ.
 -7كثهٕو انؾشواد انطجٛخ:
ٚشزوؽ نوٛل انطبنت ثلثهٕو انؾشواد انطجٛخ أَذ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ كهعّ انجكبنٕه ًٕٚانؼهٕو كٗ ػهى انؾشواد أٔ ػهى انؾٕٛاٌ.
 - 8كثهٕو انزؾبنٛم انجٕٛنٕع:ّٛ
ثشزوؽ نوٛل انطبنت نهلهاٍخ انقبطخ ثلثهٕو انزؾبنٛم انجٕٛنٕع ّٛكٗ يغبل انطلٛهٛبد ٔانكًٛٛبء انؾٔ ّٕٚٛانًٛكؤثٕٛنٕعٗ اٌ ٚكٌٕ ؽبط
( ػهى انؾٕٛاٌ أٔ انؾٕٛاٌ ٔانكًٛٛبء أٔ انؾٕٛاٌ ٔانكًٛٛبء انؾ )ّٕٚٛأٔ ػهٗ كهعّ يؼبكنّ نٓب يٍ أٖ كه ّٛػًه ّٛيؼزوف ثٓب.
يبكِ( )24يلح انلهاٍخ نُٛم أٖ يٍ كثهٕيبد انلهاٍخ انؼهٛب ٍُّ ٔاؽلح ٚزلوؽ فالنٓب نهلهاٍــــخ انُظوٚخ ٔانؼهًٛخ ٔانزلهٚجٛخ انزٗ ٚووْ
يبكِ(  )25رؼول ايزؾبَبد انلثهٕو يور ٍٛكٗ انؼبو كٗ انًٕاػٛل انزٗ ٚؾلكْب يغهٌ انلهاٍبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ثُبء ػهٗ اهزواػ يغهٌ ا
يبكح( )26انًُبْظ انزٗ رلهً نُٛم انلثهٕيبد ْٗ:

 -1كثهٕو انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ:
رشًم انلهاٍخ يووه ٍٚأٍبٍججٍ:
أ -يووه كٗ انزؾهٛم ثًؼلل يؾبػورٍ 8 ،ٍٛبػبد ػًهٛخ أٍجٕػٛب كٗ انًٕاػٛغ اٜرٛخ:
اؽٛبف انًوئٛبد -انجٕالهٔعواكٛب -انوٛبً انؼٕئٗ -انوٛبً انَؼوٖ -هٛبً انغٓل -ؽوم انزؾهٛم ثبٍزؼًبل انُظبئو انًشؼخ ٔؿٛوانًشه
ة -يووه يزولو كٗ انكًٛٛبء ثًؼلل 4يؾبػوادٍ 16 ،بػخ(ػًهٗ) أٍجٕػٛبٚٔ ،ؾزٕٖ انًٕػٕػبد اٜرٛخ:
رؾهٛم االؿنٚخ – انزؾهٛم انلهٛن نهؼُبطو –رؾهٛم انيٕٚد ٔانلٌْٕ ٔانجٕٚبد – رؾهٛم انًٕاك انكوثٕاٚلهارٛخ
رؾهٛم انزوثخ – رؾهٛم انلفبٌ – رؾهٛم انقًٛوح – رؾهٛم انًٕاك انؼؼٕٚخ كٗ انظُبػبد رؾهٛم انَجبئك 0
 -2كثهٕو انكًٛٛبء انزطجٛوٛخ :
رشًم انلهاٍخ يووه ٍٚأٍبٍ: ٍٛٛ
يووه كٗ انزؾهٛم االنٗ كًب ْٕ يٕػؼ كٗ كثهٕو انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ 0
أ-
ة -يووه ٚقزبهح انوَى ثًؼلل  4يؾبػواد ٍٔ 16بػخ ػًهٗ أٍجٕػٛب 0
ٔرشًم انلهاٍخ يٕػٕػ ٍٛأٔ اكضو يٍ انًٕػٕػبد االرٛخ :
 -1انجهًواد انؼبنٛخ  -انظُبػبد انهزهٕهٚخ 0
 -2االطجبؽ –انجٕٚبد – انًٕاك انًهَٕخ 0
 -3انزبكم ـ انُشبؽ انَطؾٗ – انؾٕاكي – اٍزقالص انًؼبكٌ
 -4انيعبط – االًٍُذ – انظُبػبد انقيكٛخ – االًٍلح 0
 -5انيٕٚد ٔانلٌْٕ ٔانًٕاك انشًؼٛخ –كثبؿخ انغهٕك 0
 -6ركوٚو انجزؤل – انجزؤكًٛٛبٔٚبد –انًٕاك انًُظلخ 0
 -7انُشب -انزقًٛو انكؾٕنٗ ـ انؤائؼ انؼطوٚخ.
 -8رؾهٛم انًٛبح ٔانًغبهٖ ٔانكًٛٛبء انظؾ.ٙ

 -3كثهٕو انغٕٛنٕعٛب انزطجٛوٛخ:
رشًم انلهاٍخ انًووهاد اٜرٛخ ثٕاهغ6يؾبػواد 4 ،كهًٔ ػًهٛخ أٍجٕػٛب:
عٔٙنٕعٛب انزؼل -ٍٚعٕٛنٕعٛب انًٛبح انغٕكٛخ -انًؼبكٌ االهزظبكٚخ -عٕٛنٕعٛب رؾذ انَطؾٛخ -عٕٛنٕعٛب رظٕٚوٚخ -يٛكؤٍكٕثٛخ انقبي
 -4كثهٕو انطجٛؼخ االهػٛخ:
رشًم انلهاٍخانًووهاد اٜرٛخ ثٕاهغ  6يؾبػواد 4 ،كهًٔ ػًهٛخ أٍجٕػٛب:

انطوم انزضبههٛخ -انطوم انًـُبؽَٛٛخ -انطوم انينيانٛخ -انطوم انكٓوثٛخ -انغٕٛنٕعٛب انؾوهٛخ -هٚبػٛبد.
 - 5كثهٕو انًٛكؤثٕٛنٕعٛب:
رشًم انلهاٍخ انًووهاد اٜرٛخ ثٕاهغ 8يؾبػواد 7 ،كهًٔ ػًهٛخ أٍجٕػٛب:
كٛؤٍبد -كًٛٛبء ؽٕٚٛخ -يٛكؤثٕٛنٕعٛب رطجٛوٛخ-اؽظبء ؽ -ٖٕٛكطوٚبد فبطخ-ثكزوٕٚنٕعٛبػبيخ -ثكزوٕٚنٕعٛب رطجٛوٛخ-كَٕٛنٕعٛب
 -6كثهٕو انؾشواد انزطجٛوٛخ:
ٚلهً انطبنت أهثغ يووهاد ثغبَت انزوُٛخ ثٕاهغ ٍ 4بػبد ػًهٛخ أٍجٕػٛب ٔرلهٚجبد ؽوهٛخ ٔيؼًهٛخ نًلح أٍجٕػ ٍٛثًؼبيم ٔىاهح اني

-7كثهٕو انؾشواد انطجٛخ:
ٚلهً انطبنت أهثغ يووهاد ثغبَت انزوُٛخ ثٕاهغٍ 4بػبد ػًهٛخ أٍجٕػٛب ٔرلهٚجبد ؽوهٛخ ٔيؼًهٛخ نًلح أٍجٕػ ٍٛثًؼبيم ٔىاهح اني

 -8كثهٕو انزؾبنٛم انجٕٛنٕعٛخ :
كٗ يغبل انطلٛهٛبد ٔانكًٛٛبء انؾٕٚٛخ ٔانًٛكؤثٕٛنٕعٗ:
رشًم انلهاٍخ انًووهاد انزبنٛخ ثٕاهغ ٍ 14بػخ َظوٚخ ٍٔ 18بػخ ػًهٛخ .
ــ ٔٚؤكٖ انطبنت ايزؾبَب رؾوٚوٚب كٗ فًٌ ٔههبد ىيٍ كم ٔههخ ايزؾبٌ ٍ 3بػبد ثبالػبكخ انٗ االيزؾبَبد انؼًهٛخ ٔانشلٓٛخ ػهٗ ان
انٕههخ االٔنٗ :كًٛٛبء انلو ٔانَٕائم انجٕٛنٕعٛخ
اَيًٚبد ْٔويَٕبد.
انٕههخ انضبَٛخ :ػهى انًَٕو ٔااليبٌ انًؼًهٗ.

ػهى انلو ٔااليظبل.
انٕههخ انضبنضخ :ػهى انطلهٛبد ٔااليواع انًشزوكخ.
ٔثبئٛبد ٔيوبٔيخ انطلهٛبد َٔبهالد ايواع.
انٕههخ انواثؼخ :يٛكؤثٕٛنٕعٗ (ثكزوٕٚنٕعٗ)
يٛكؤثٕٛنٕعٗ (كٛؤٍبد – كطوٚب
انٕههخ انقبيَخ :أعٓيِ ٔروُٛبد يؼًهٛخ كهٛوخ.
اؽظبء يؼًهٗ ٔػجؾ عٕكح انزؾبنٛم انًؼًهٛخ.
يبكح( )26يكوه :رلهً يبكح انؾبٍت اٜنٗ كٗ عًٛغ شؼت انلثهٕيبد انزٗ رًُؾٓب انكهٛخ ٔمنك ثٕاهغ ٍبػز ٍٛأٍجٕػٛبٍ )1(:بػخ يؾ
صبَٛب :كهعخ انًبعَزٛو كٗ انؼهـــٕو

يبكح (ٚ )27شزوؽ كٗ هٛل انطبنت نلهعخ انًبعَزٛو كٗ انؼهٕو أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ كهعخ انجكبنٕه ًٕٚكٗ انؼهٕو يٍ اؽلٖ عبيؼبد ع
ٚوجم نهوٛل ثشؼجخ انٕهاصخ انطالة انؾبطه ٍٛثكبنٕه ًٕٚانؼهٕو رقظض انُجبد أٔ انًٛكؤثٕٛنٕعٗ.
يبكح( :)28انًلح انالىيخ نهؾظٕل ػهٗ كهعخ انًبعَزٛو ػبيبٌ ػهٗ االهم يُن هٛل انطبنت نهلهاٍخ انقبطخ ثبنلهعخ.
يبكح (ُٚ :)29ظى يغهٌ انغبيؼخ ثُبء ػهٗ اهزواػ يغهٌ انكهٛخ ٔيغهٌ انوَى انًقزض كهاٍبد َظوٚخ ٔػًهٛخ ٔرلهٚجٛخ نطالة انًب
يبكح (ٚ :)30كهق انطبنت ثبعواء ثؾٕس كٗ يٕػٕع ٚووِ يغهٌ انغبيؼّ ثُبء ػهٗ اهزواػ يغهٌ انكهٛخ ٔٚولو ثُزبئظ ْنِ انجؾٕس هٍ
يبكِ( :)31رؼول ايزؾبَبد انلهاٍخ انقبطخ ثلهعخ انًبعَزٛو يوِ ٔاؽلح كٗ انؼبو كٗ انًٕاػٛل انزٗ ٚؾلكْب يغهٌ انلهاٍبد انؼهٛب ثُب
يبكح( :)32رؼ ٍٛنغُخ انؾكى ػهٗ انوٍبنخ يٍ صالصخ يٍ االٍبرنح مٖٔ انكواٍٗ أٔ االٍبرنح أٔ االٍبرنح انًَبػل ٍٚثبنغبيؼبد انؾبنٍٛٛ
ٔٚولو أػؼبء نغُخ انؾكى يغزًؼ ٍٛأٔ كواكٖ ػهٗ ؽَت االؽٕال رووٚوا ػٍ يلٖ طالؽ ّٛانوٍبنّ ٚؼوع ػهٗ يغهٌ انكهٛخ نهزٕطٛخ
ٔٚغٕى ػول ايزؾبٌ شلٕٖ هجم انزٕطٛخ نًُؼ انلهعخ ٔنهًغهٌ أٌ ٚوفض نهطبنت اننٖ او رووه أْهٛزخ نهؾظٕل ػهٗ انلهعخ كٗ اػبك
يبكح ( ٚ :) 33نكو كٗ انشٓبكح انزٗ رًُؼ نهطبنت ثٛبٌ يب رقظض كٛخ ٔيٕػٕع انوٍبنخ انزٗ رولو نٓب
يبكح ( :) 34يووهاد انلهاٍخ كٗ كهعخ انًبعَزٛو كٗ يقزهق انزقظظهذ كبالرٗ :

كزوح انلهاٍخ ػبو كهاٍٗ ٔاؽل ٚلهً فالنخ انطبنت يووهاد ٚؾلكْب يغهٌ انوَى يٍ ث ٍٛانًٕػٕػبد انًجُٛخ ثٕاهغ (ٍ ) 8بػبد اٍ
أٔال  :شؼجخ انوٚبػخ انجؾزخ :
يؼبكالد رلبػهٛخ – رؾهٛم كانٗ – رؾهٛم ػلكٖ – عجو رغوٚلٖ – اؽظبء 0
صبَٛب  :شؼجخ انوٚبػخ انزطجٛوٛخ :
َظوٚخ انًؤَخ – َظوٚخ انكى انًزوليخ -كُٚبيٛكب انًٕائغ ٔانطٛواٌ 0
صبنضب :شؼجخ االؽظبء:
رظوٚخ انزٕىٚؼبدَ -ظوٚخ االؽزًبالد ٔرطجٛوبرٓبَ -ظوٚخ انظُٕفَ -ظوٚخ ػًهٛبد يبهكٕف ٔرطجٛوبرٓب -انطوم انـٛو ثبهايزو ٚخ.

أٔالٚ :لهً انطبنت ٍبػز ٍٛاٍجٕػٛب كٗ كم يٍ االهثغ يووهاد اٜرٛخ:
يٛكبَٛكب انكى انؼهٛب -ؽوم انوٛبٍبد انزغوٚجٛخ يغ روُٛبرٓبَ -ظوٚبد ظٕاْو انُوم -رظوٚبد انكٓوثبء انؼبنٛخ.
صبَٛبٚ :لهً انطبنت ٍبػز ٍٛاٍجٕػٛب كهاٍبد ٚووهْب انًشوف ٔرزلن يغ االثؾبس انزٗ ٚغوٓٚب انطبنت.

رُوَى انلهاٍخ انٗ صالس شؼت:
أٔال :شؼجّ انكًٛٛبء انطجٛؼٛخ ٔؿٛو انؼؼٕٚخ
ٚلهً انطبنت ٍبػز ٍٛاٍجٕػٛب نكم يٍ انًووهاد اٜرٛخ:
 -1انكًٛٛبء انطجٛؼٛخ.
 -2انكًٛٛبء ؿٛو انؼؼٕٚخ.
 -3انكًٛٛبء انؼؼٕٚخ أٔ انؼؼٕٚخ انطجٛؼٛخ.
صبَٛب :شؼجخ انكًٛٛبء انؼؼٕٚخ ٔانؼؼٕٚخ انطجٛؼٛخ:
ٚلهً انطبنت ٍبػز ٍٛأٍجٕػٛب كٗ كم يٍ انًووهاد اٜرٛخ:
 -1انكًٛٛبء انؼؼٕٚخ.
 -2انكًٛٛبء انؼؼٕٚخ انطجٛؼٛخ.
 -3انكًٛٛبء انطجٛؼٛخ أٔ ؿٛو انؼؼٕٚخ.
صبنضب :شؼجخ انكًٛٛبء انؾٕٚٛخ:
ٚلهً انطبنت ٍبػز ٍٛأٍجٕػٛب كٗ كم يٍ انًووهاد اٜرٛخ:
 -1انًٕاك انكوثٕاْٛلهارٛخ ٔانلُْٛخ ٔانجؤرُٛبد.
 -2االَيًٚبد ٔانزًضٛم انـنائٗ.
 -3انلٛزبيُٛبد ٔانٓويَٕبد ٔانزـنٚخ.

أٔال :شؼجخ انًؼبكٌ ٔانظقٕه:
ٚلهً انطبنت ٍبػز ٍٛأٍجٕػٛب كٗ صالس يووهاد يٍ نًووهاد اٜرٛخ:
ػهى انًؼبكٌ انزغوٚجٗ -ػهى انغٕٛكًٛٛبء -هٔاٍت انقبيهذ ٔانلهاٍخ انًٛكؤٍكٕثٛخ نهقبيبد -ػهى انظقٕه انُبهٚخ ٔانًزؾٕنخ -ػهى ا

صبَٛب :شؼجخ انؾلوٚبد ٔانطجوبد:
ٚلهً انطبنت ٍبػز ٍٛأٍجٕػٛب كٗ صالس يووهاد يٍ انًووهاد اٜرٛخ:
ػهى انؾلوٚبد -ػهى انطجوبد -انغٕٛنٕعٛب انجُبئٛخ -انغٕٛنٕعٛب انؾوهٛخ -ػهى انزوٍٛت ٔانًؼبْبِ -عٕٛنٕعٛب انجزؤل ٔانغٕٛنٕعٛب انًبئ

صبنضب :شؼجخ انغٕٛكٛيٚوب انزطجٛوٛخ:
 ٚلهً انطبنت ٍبػز ٍٛأٍجٕػٛب كٗ صالس يووهاد يٍ انًووهاد اٜرٛخ:انطوم انزضبههٛخ -انطوم انَٛييٛخ -انطوم انكٓوثبئٛخ -انطوم انًـُبؽَٛٛخ -ثبالػبكخ انٗ انًووهاد انضالس انزٗ ٚلهٍٓب انطبنت كٗ كم
أ  -كهاٍخ ٍبػز ٍٛكٗ يووه افو يٍ يووهاد انشؼجز ٍٛاالفور.ٍٛ
ة  -كهاٍخ ٍبػخ أٍجٕػٛب كٗ ػهى االؽظبء.
ط َ -لٔح ػًهٛخ يلرٓب ٍبػخ أٍجٕػٛب.

رُوَى انلهاٍخ انٗ فًٌ شؼت :ـ
أٔال  :شؼجخ انجٛئخ
(أ) ٚلهً انطبنت يؾبػوح أٍجٕػٛب كٗ كم يٍ انًووهاد اٜرٛخ:
 -1ؽوم كهاٍخ انكَبء انقؼوٖ ٔانجٛئخ انلوكٚخ ٔاالَجبد.
 -2كهاٍخ يزوليخ كٗ كٛيٚبء ٔكًٛٛبء انزوثخ.

 -3اؽظـــبء ؽ.ٖٕٛ
(ة ) ٚلهً انطبنت يؾبػوح نلظم كهاٍٗ ٔاؽل كٗ انًٕػٕػبد اٜرٛخ:
 -1كهاٍبد يزوليخ كٗ ػهى انُجبد االعزًبػٗ.
 -2ػهى انًُبؿ انؼبو ٔانلهٛن.
 -3ػهى ؽجٕة انهوبػ ٔرطجٛوبرخ انؼًهٛخ.
(ط) ٚلهً انطبنت يؾبػوح نلظم كهاٍٗ ٔاؽل كٗ انًٕػٕػبد اٜرٛخ:
 -1االٌٍ انلهٛوخ نزظُٛق انُجبربد انيْوٚخ ٔكهاٍخ انلهٕها.
 -2اٍبٍجبد انغٕٛنٕعٛب ٔانًَغ انغٕٛنٕعٗ ٔهواءح انقوائؾ انغٕٚخ.
 -3انؼالهبد انًبئٛخ نهُجبد.
كًب ٚؾؼو انطبنت كهٍب ػًهٛب كٗ انًٕػٕػبد انَبثوخ.
صبَٛب :شؼجخ كَٕٛنٕعٛب انُجبد:
(أ) ٚلهً انطبنت يؾبػوح نلظم كهاٍٗ ٔاؽل كٗ انًٕػٕػبد اٜرٛخ:
 -1اٍزؼًبل ثؼغ االعٓيح انقبطخ يضم اٍٛكزؤٍكٕة ٔاعٓيح انطٛق ٔؿٛوْب
-2انلظم انكؤيبرٕعواكـٗ ٔانوارُغـــٗ.
-3انطوم انًبرًٛزوٚخ كٗ انزؾٕل انـنائٗ.
-4أٚغ االؽًبع انؼؼٕٚخ.
(ة) ٚلهً انطبنت يؾبػوح نلظم كهاٍٗ ٔاؽل كٗ
انًٕػٕػبد اٜرٛخ:
 -1كًٛٛـبء ؽٕٚٛـخ يزوليــــــــخ  -2االٚـغ انُـٛؤعُٛـــٗ.
 -4انؼالهبد انًبئٛخ ٔانضـٕه.
--3كَٕٛنٕعٛب انكبئُبد انلهٛوخ
-5ايزظبص االَٕٚبد ٔانُلبمٚخ -6 .كهاٍبد ٔاؽالػبد يزلوهخ.
صبنضب  :شؼجخ انطؾبنت:
(أ) ٚلهً انطبنت يؾبػور ٍٛكٗ كم يٍ انًٕػٕػبد اٜرٛخ:
انطؾبنت – انكًٛٛبء انؾٕٚٛخ.
(ة) ٚلهً انطبنت يؾبػوح أٍجٕػٛب كٗ كم يٍ :
االؽظبء انؾ -ٖٕٛانكًٛٛبء انؾٕٚٛخ -كَٕٛنٕعٛب انكبئُبد انلهٛوخ.
هاثؼب - :شؼجخ انًٛكؤثٕٛنٕعٛب:
ٚلهً انطبنت انًووهاد ٔانَبػبد انؼًهٛخ انًقظظخ نلثهٕو انًٛكؤثٕٛنٕعٛب انٕاهكح كٗ انًبكح (.)28
فبيَب  :شؼجخ انٕهاصخ:

(أ) ٚلهً انطبنت انًووهاد انزبنٛخ ثٕاهغ ٍبػخ َظوٖ ؽٕال انؼبو:
ُْ -2لٚخ ٔهاصٛخ.
ٔ -1هاصخ ٍٛزٕنٕعٛخ.
 -4اؽظبء ٔؽبٍت انٗ.
 -3ثٕٛنٕعٛب عيئٛخ.
(ة)ٚ -لهً انطبنت أهثغ يووهاد يٍ انًووهاد اٜرٛخ ثٕاهغ ٍبػخ َظوٖ ؽٕال انؼبو ٚؾلكْب يغهٌ انوَى كٗ ثلاٚخ انؼبو.
 - 6كًٛٛبء ؽٕٚٛخ.
 - 5كهاٍخ كبئُبد كهٛوخ.
 – 8كبئُبد كهٛوخ.
 -7ىهاػخ أََغخ ٔفالٚب.
 – 10كهاٍخ انؼشبئو.
 – 9انٕهاصخ ٔانزطٕه.
 – 11انزظُٛق انزغوٚجٗ.
(عـ) ٚ -لهً انطبنت يووه ػًهٗ ثٕاهغ ٍبػز ٍٛأٍجٕػٛب ثؾل اهظٗ أهثغ ٍبػبد أٍجٕػٛب ٚؾلكْب يغهٌ انوَى كٗ ثلاٚخ انؼبو كٗ انً

رُوَى انلهاٍخ انٗ فًٌ شؼت
أٔال  :شؼجخ انؾٕٛاٌ انزغوٚجٗ:
ٚلهً انطبنت ٍبػزَ ٍٛظوٖ أٍجٕػٛب كٗ صالس يٍ انًووهاد اٜرٛخ:
كًٛٛبء انقهٛخ ٔاالََغخ -ثٕٛنٕعٛب اشؼبػٛخ -انٕهاصخ -اعُخ رغوٚجٗ-ػهى انًُبػخ.
ٔٚؼبف انٗ ْنِ انًووهاد ٍبػزبٌ نهلهاٍخ انؼًهٛخ ٍٔبػخ ٔاؽلح نالؽظبء انجٕٛنٕعٗ.
صبَٛب :شؼجخ انجٛئخ:
ٚلهً انطبنت ٍبػزَ ٍٛظوٖ أٍجٕػٛب كٗ صالس يٍ انًووهاد اٜرٛخ:
ثٛئخ انًبء انؼنة – ثٛئخ ثؾوٚخ -ثٛئخ طؾوأٚخ -ثٕٛنٕعٛب انزوثخ -كَٕٛنٕعٛب.
ٔٚؼبف انٗ ْنح انًووهاد ٍبػزبٌ نهلهاٍخ انؼًهٛخ ٍٔبػخ ٔاؽلح نالؽظبء انجٕٛنٕعٗ.
صبنضب :شؼجخ كَٕٛنٕعٛب:
ٚلهً انطبنت ٍبػزَ ٍٛظوٖ أٍجٕػٛب كٗ صالس يٍ انًووهاد اٜرٛخ:
كَٕٛنٕعٛب(ؿلح طًبء -ػهًبالَيًٚبد)كًٛٛبء ؽٕٚٛخ -كًٛٛبء رؾهٛهٛخ -كًٛٛبء انقهٛخ ٔاالََغخ -ثٕٛنٕعٛب اشؼبػٛخ.
ٔٚؼبف انٗ ْنح انًووهاد ٍبػزبٌ نهلهاٍخ انؼًهٛخ ٍٔبػخ ٔاؽلح نالؽظبء انجٕٛنٕعٗ.
هاثؼب  :شؼجخ رشوٚؼ يوبهٌ:
ٚلهً انطبنت ٍبػزَ ٍٛظوٖ أٍجٕػٛب كٗ صالس يٍ انًووهاد اٜرٛخ:
ػهى االََغخ -ػهى انزشوٚؼ انًوبهٌ(كوبهٚبد -الكوبهٚبد) أعُخ-رطٕه.
ٔٚؼبف انٗ ْنح انًووهاد ٍبػزبٌ نهلهاٍخ انؼًهٛخ ٍٔبػخ ٔاؽلح نالؽظبء انجٕٛنٕعٗ.
فبيَب  :شؼجخ انؾشواد:

أ -رقظض كَٕٛنٕعٛب انؾشواد:
ٚلهً انطبنت كٗ ْنِ انشؼجخ صالس يووهاد رقظظٛخ يٍ انًووهاد انزبنٛخ ثٕاهغ ٍبػزَ ٍٛظوٖ ٍٔبػز ٍٛػًهٗ نكم يووه ثبالػبكخ

(ة) رقظض ثٛئخ انؾشواد:
ٚلهً انطبنت كٗ ْنح انشؼجخ صالس يووهاد رقظظٛخ يٍ انًووهاد انزبنٛخ ثٕاهغ ٍبػزَ ٍٛظوٖ ٍٔبػز ٍٛػًهٗ أٍجٕػٛب نكم يووه

(ط) رقظض رشوٚؼ يوبهٌ ؽشواد:
ٚلهً انطبنت كٗ ْنح انشؼجخ صالس يووهاد رقظظٛخ يٍ انًووهاد انزبنٛخ ثٕاهغ ٍبػزَ ٍٛظوٖ ٍٔبػز ٍٛػًهٗ أٍجٕػٛب نكم يووه

صبنضب :كهعخ ككزٕه انلهَلخ كٗ انؼهٕو

يبكح:35
ٚشزوؽ كٗ انطبنت نُٛم كهعخ ككزٕه انلهَلخ كٗ انؼهٕو:
 -1أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ كهعخ يبعَزٛوكٗ انؼهٕو يٍ اؽلٖ عبيؼبد عًٕٓهٚخ يظو انؼوثٛخ أٔ ػهٗ كهعخ يؼبكنخ نٓب يٍ يؼٓل ػهًٗ افو
 -2أٌ ٚوٕو ثؾٕس يجزكوح كٗ يٕػٕع ٚووِ يغهٌ انكهٛخ نًلح ٍُز ٍٛػهٗ االهم يٍ ربهٚـ يٕاكوخ يغهٌ انكهٛخ ػهٗ رَغٛم انطبنت.
 -3أٌ ٚولو ثُزبئظ ثؾٕصّ هٍبنخ روجهٓب نغُخ انؾكى.
ٔنًغهٌ انكهٛخ كٗ اؽٕال فبطخ رَزلػٓٛب ؽجٛؼخ انجؾش أٌ ًَٚؼ نهطالة انًوٛل ٍٚنلهعخ انًبعَزٛو ثبنزؾؼٛو نوٍبنخ ككزٕه انلهَل
يبكح: 36
رؼ ٍٛنغُخ انؾكى ػهٗ انوٍبنخ يٍ صالس يٍ االٍبرنح مٖٔ انًكواٍٗ أٔ االٍبرنح أٔ االٍبرنح انًَبػل ٍٚثبنغبيؼبد انؾبن ٍٛٛأٔ انَبثوٛ
ٚؼوع ػهٗ يغهٌ انكهٛخ نهزٕطٛخ ثًُؼ انلهعخ.
ٔٚغٕى ػول ايزؾبٌ شلٕٖ هجم انزٕطٛخ ثًُؼ انلهعخ ٔنهًغهٌ اٌ ٚوفض نهطبنت اننٖ نى روو اْهٛخ نهؾظٕل ػهٗ انلهعخ كٗ اػبكح
يبكح ()37
ٚنكو كٗ انشٓبكح انزٗ رًُؼ نهطبنت ثٛبٌ يبرقض كٛخ ٔيٕػٕع انوٍبنخ انزٗ رولو ثٓب.

انوٛل ٔانزَغٛم نهلهعبد انًقزهلّ
أٔال:ــ انًَزُلاد انًطهٕثّ نهزولو نهوٛل نلهعّ انًبعَزٛو أٔ انلثهٕو أٔ انزَغٛم نلهعخ ككزٕهانلهَلّ-:

 -1أطم شٓبكح انجكبنٕه ( ًٕٚنهًبعَزٛو أٔ انلثهٕو) +أطم شٓبكح انًبعَزٛو نهلكزٕهاِ.
 -2أطم شٓبكح رولٚو االهثغ ٍُٕاد.
 -3شٓبكح انًٛالك  +طٕهِ يُٓب.
 - 4يٕاكوخ عٓخ انؼًم نًٍ ٚؼًم ثبنؾكٕيّ أٔ هطبع االػًبل أٔ انقبص
 -5اهواه رلوؽ يٍ انطبنت شقظٛب اما كبٌ الٚؼًم 0
 - 6شٓبكح ثزؾلٚل انًٕهق يٍ انزغُٛل.
4 - 7طٕه شقظٛخ.

صبَٛــب :ـ انـوٍـــــــــــــٕو
انًبعَزــٛو
 759.25عُّٛ
50.00عُّٛ
240.00عُّٛ
35.00عُّٛ
80.00عُّٛ

انلثهٕو
559.25طَّٛ
50.00عُّٛ
240.00عُّٛ
35.00عُّٛ
40.00عُّٛ

ككزٕه انلهَلّ
 1357.25عُّٛ
50.00عُّٛ
240.00عُّٛ
35.00عُّٛ
300.00عُّٛ
35.00عُّٛ
80.00عُّٛ

يهؾٕظّ :ك ٙؽبنخ انوٛل نلثهٕو انزؾبنٛم انجٕٛنٕعٚ ّٛوٕو انطبنت ثَلاك يجهؾ 1500عُ ّٛيظو٘ كًَبًّْ ثبالػبكخ ان ٙانوٍٕو االفو
ٚؼل ٙانطبنت انًَغم نلهعخ ككزٕه انلهَلّ يٍ هٍٕو انكًجٕٛرو يَزٕ٘ أل ٔاالَزوَذ ك ٙؽبنخ اعزٛبىًْب ك ٙانًبعَزٛو .
يهؾٕظخ ٚ :غت ػه ٙانطبنت رَهٛى عًٛغ اٚظبالد انَلاك ان ٙاكاهح انلهاٍبد انؼهٛب ثبنكهٛخ يغ رٕهٛغ انًٕظق انًقزض ثبنوَى ػه ٙط
ٔك ٙؽبنخ ػلو هٛبو انطبنت ثزَهٛى االٚظبالد ان ٙاكاهح انلهاٍبد انؼهٛب ك ٙانًٕػل انًؾــــــلك ( ثؼل يٕاكوخ يغهٌ انوَى ػه ٙانوٛل )

صبنضـب انزوـــــــــــلو :ـ

ٚ - 1وٕو انطبنت أٔ ٔنٗ أيوِ ثَؾت يظؤف انزولو ثؼل ٍلاك يجهؾ  50عُٛــّ
ٚ – 2وٕو انطبنت ثبٍزكًبل االٔهام انًوكوّ
ْٔــــــــــــٗ :ـ
أ  -كنٛم انوٛل ثبنلهاٍبد انؼهٛب
ة  -اٍزًبهر ٍٛهٛل ٚزى كزبثزٓى ثًؼوكّ انطبنت
عـ  -اهواه رلوؽ نًٍ الٚؼًم
ك  -اهواه ثؼلو ٍجوّ انؾظٕل ػهٗ انلهعّ انًزولو انّٛ
ْـ  -اهواه ثؼلو هٛلِ نهلهعّ انًزولو نٓب كٗ كه ّٛأٔ يؼٓل ػهًٗ آفو كافم أ فبهط عًٕٓه ّٚيظو انؼوثّٛ
ٔ  -اهواه ثًؾم االهبيّ ٔانزؼٓل ثبثالؽ انكه ّٛاما رى رـٛٛو انؼُٕاٌ
ٚ - 3وٕو انطبنت شقظٛب ثزولٚى ؽهت االنزؾبم ثبنلهاٍبد انؼهٛب فالل انلزوِ انًؾلكِ يٍ اكاهح انكهٛـــــــّ 0
 ٔػُل رولٚى االٔهام ٚؾؼو انطبنت ثُلَّ يهق نؾلع االٔهام 4 +طٕه شقظ +ّٛاٚظبل ٍلاك صًٍ انًظؤف +ؽٕاثغ يٍٓ ػهًٛخ هًٛزٓب  5عُٓٛبد

