





دلُل الطبلت
دلُل الخشَجُن
دلُل الذساعبد الؼلُب
دلُل وحذح الجىدح
اللىائح الذساعُخ والخذمبد الطالثُخ
واإلسشبد األكبدَمٍ

2810
2812

حوىم ثنهب

اإلػزمبد
لم َؼذ
حلمب

 -1روجلللل الطلجلللبد ػللللً النملللىرط المؼلللذ للللزل ثوغلللم الل لللخ
اإلنجلُضَخ
َ -2جللت حظللىط الطبلجللخ ػلللً  %08ػلللً األهللل كللٍ مللبدح
الل خ اإلنجلُضَخ كٍ الضبنىَخ الؼبمخ أو ملب َؼبدلهلب علىا
كل خ أجنجُخ أولً أو كل خ أجنجُخ صبنُخ  ،وَجىص لمجلظ
الجبمؼلللخ النلللضوط ثبلنلللذ األدنلللً ثنلللب ػللللً اهزلللشا ملللن
مجلظ الوغم ومىاكوخ مجلظ الكلُخ
َ -3زم اخزُبس الؼذد المطلىة ػلً أعبط مجمىع اللذسجبد
كللٍ الضبنىَللخ الؼبمللخ ثللذوى المغللزىي الشكُللغ دسجللخ
الل للخ اإلنجلُضَللخ دسجللخ المغللزىي الشكُللغ كللٍ الل للخ
اإلنجلُضَلللخ وى وجلللذ  ،وَلللزم رشرُلللت الطلللالة وكولللب لهلللزا
المجمىع .
َ -4لزللضا الطبلللت ثغللذاد سعللم الوُللذ ثبلوغللم وموبثللل ركللللخ
الخذمبد الزؼلُمُخ وكوب للزنذَذ الزٌ َظذس ثه هشاس ملن
سئُظ الجبمؼخ  ،ولً جبنلت الشعلىا الزلٍ َهدَهلب ؽلالة
الكلُخ َزنمل الطبلت نلوخ ششا الكزت الموشسح .

َ -5شللزشؽ أت روللل نغللجخ حؼللىس الطبلللت ػللن  %55مللن
ػذد الذسوط والمنبػشاد كٍ كل مبدح .
َ -6خظلللض  %25ملللن الذسجلللخ النهبئُلللخ كلللٍ كلللل ملللبدح
ألػمبط الغنخ َخظض منهب  %15لإلخزجبساد الذوسَخ
 ،و %18لألثنبس والمنبهشبد داخل المنبػشاد .
 -5ثبلنغللللجخ للطللللالة المششللللنُن للوجللللىط ثىحللللذي كلُللللبد
النوىم األخشي ت َزم هجلىط رنلىَلهم نهبئُلب وللً الكلُلخ
وت ثؼللذ هجللىلهم ثوغللم الل للخ اإلنجلُضَللخ ثبلكلُللخ ػلللً أى
َزوذا ثظىسح من شهبدح الضبنىَخ الؼبمخ مخزىملخ وثُلبى
حبلخ من الكلُخ الزٍ سشح للوجىط ثهب .

رىصَغ المىاد الذساعُخ ؽجوب لنظبا اللظلُن
الذساعُُن
أوت  :الغنخ األولً :
م

المـــــــــادة

عدد
الساعاث

اللظل الذساعٍ األوط

1

ػلم اإلجشاا والؼوبة ( ) E

4

2

الزنظُم الذولٍ ( ) E

4

3

الششَؼخ اإلعالمُخ

4

4

مذخل الؼلىا الوبنىنُخ

4

5

ربسَخ الوبنىى

4

وجمبلٍ ػذد الغبػبد

28

اللظل الذساعٍ الضبنٍ

1

النظم الغُبعُخ والمجبدي الذعزىسَخ الؼبمخ ( ) E

3

2

موذمخ النظبا الوبنىنٍ األنجلى أمشَكٍ ( ) E

4

3

اإلهزظبد ( ) E

4

4

الوبنىى الذعزىسٌ المظشٌ

3

5

األحىاط الشخظُخ ل ُش المغلمُن

2

إجمالي عدد الساعاث

81

صبنُب  -:الغنخ الضبنُخ -:
م

عدد
الساعاث

المادة

اللظل الذساعٍ األوط

1

اإلهزظبد ( ) E

3

2

الوبنىى المذنٍ ( المظبدس )  ( ، Eاألحكبا ) ػشثٍ

4

3

الوبنىى اإلداسٌ

4

4

الزذسَت الوبنىنٍ

4

وجمبلٍ ػذد الغبػبد

15

اللظل الذساعٍ الضبنٍ

1

الوبنىى الذولٍ الؼبا ( ) E

4

2

ػشثٍ

4

الوبنىى الجنبئٍ E

3

الزششَؼبد اإلهزظبدَخ

3

4

هبنىى اإلصجبد

2

5

الششػُخ اإلعالمُخ

6

6

ربسَخ الوبنىى المظشٌ E

ػشثٍ

إجمالي عدد الساعاث

4
32

صبلضب  -:الغنخ الضبلضخ -:
م

المــــــــــــــادة

عدد
الساعاث

اللظل الذساعٍ األوط

1

الوبنىى الزجبسٌ ( ) E

4

2

الزنكُم الزجبسٌ الذولٍ ( ) E

4

3

هبنىى الؼمل

4

4

الششَؼخ اإلعالمُخ

6

5

الوبنىى الذولٍ الخبص E

ػشثٍ

وجمبلٍ ػذد الغبػبد

4
22

اللظل الذساعٍ الضبنٍ

1

الوؼب اإلداسٌ E

ػشثٍ

4

2

المبلُخ الؼبمخ (  ، ) Eوالزششَغ الؼشَجٍ ػشثٍ

6

3

الوبنىى الجنبئٍ

4

4
5

هبنىى المشاكؼبد E

ػشثٍ

الوبنىى المذنٍ
إجمالي عدد الساعاث

4
4
33

ساثؼب  -:الغنخ الشاثؼخ -:
م

المادة

عدد
الساعاث

اللظل الذساعٍ األوط

1

الؼوىد اإلداسَخ ( ) E

4

2

الوبنىى الجنشٌ والجىٌ (  ) Eوػشثٍ

4

3

حوىم الملكُخ اللكشَخ ( ) E

4

4

اإلجشا اد الجنبئُخ

4

5

هبنىى المشاكؼبد ( الزنلُز الججشٌ )

4

وجمبلٍ ػذد الغبػبد

28

اللظل الذساعٍ الضبنٍ

1

الوبنىى الذولٍ الخبص ( ) E

4

2

الوبنىى الزجبسٌ (  ) Eوػشثٍ

4

3

الزذسَت الوبنىنٍ ( ) E

4

4

الوبنىى المذنٍ

4

5

الششَؼخ اإلعالمُخ

4

إجمالي عدد الساعاث

32

اإلمكانياث البشريت -:

رزمزغ الكلُخ ثؼذد واكش من أػؼب هُئخ الزذسَظ ومؼبونُهم
والمللىيلُن والؼمللبط ممللب َزجللغ الوُللبا ثبلؼملُللخ الزؼلُمُللخ كللٍ
الشؼجخ الوبنىنُخ ثبلل خ اإلنجلُضَخ ػلً أكمل وجه .
ور أنه َىجذ ػذد كبف للوُبا ثبلزذسَظ ثبلل لخ اإلنجلُضَلخ كلٍ
كشوع الوبنىى المخزللخ كمب َىجذ ػذد كبف للوُلبا ثبلزلذسَظ
ثبلل لللخ الؼشثُلللخ كلللٍ الملللىاد الزلللٍ رزطللللت حبجلللخ المجزملللغ
المظشٌ ولً رذسَغهب ثبلل خ الؼشثُخ
كمللب أنلله عللُزم اإلعللزؼبنخ ثللجؼغ األعللبرزح األجبنللت للزللذسَظ
ملللن أجلللل رىؽُلللذ اللللشواثؾ الضوبكُلللخ ثُلللنهم وثلللُن األعلللبرزح
والطللللالة المظللللشَُن ورجللللبدط المؼشكللللخ كللللٍ مجللللبط الؼلللللىا
الوبنىنُخ .
اإلمكانياث الماديت -:

َزىاكش ثبلكلُلخ اإلمكبنُلبد المبدَلخ الزلٍ رزلُح لهلب كلزح شلؼجخ
للذساعخ الوبنىنُخ ثبلل خ اإلنجلُضَلخ ورزمضلل هلزإل اإلمكبنُلبد
كُمب َلٍ -:
َ -1ىجلللذ ثبلكلُلللخ خملللظ ملللذسجبد ت رغلللز ل كلللٍ اللزلللشح
المغبئُخ

َ -2ىجللذ ثبلكلُللخ ػللذد مللن الوبػللبد الزللٍ َمكللن اإلعللزلبدح
منهب عىا للشؼجخ الؼشثُخ أو الشؼجخ اإلنجلُضَخ .
َ -3ىجذ ثبلكلُخ ػذد مكزجزبى رنزىٌ كل مكزجخ ػللً ػلذد
ت ثبط ثه من المشاجغ الوبنىنُخ ثبلل خ اإلنجلُضَخ .
َ -4ىجذ ثبلكلُخ مؼمل مزكبمل للنبعت اِلٍ .
َ -5ىجلللذ ثبلكلُلللخ أصلللبس مكزجلللٍ َظللللح لزلجُلللخ ال لللشع
الذساعٍ ورأدَخ الخذمخ الطالثُخ ػلً أكمل وجه
َىجذ ػذد من مبكُنلبد الزظلىَش ملن الممكلن اإلعلزؼبنخ ثهلم
كللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللٍ الؼمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

أوت  -:أحكبا ػبمخ
مبدح (-: )1
كللٍ أحكللبا هللزإل الالئنللخ َ ،وظللذ ثبلؼجللبساد الزبلُللخ المؼنللً المجللُن هللشَن كللل
منهب -:
 الغللبػخ المؼزمللذح  -:هللٍ وحللذح هُللبط ػلمُللخ لزنذَللذ وصى كللل موللشس ،
وهٍ األعبط كلٍ رنذَلذ الؼلت الذساعلٍ للطبللت كلٍ كلل كظلل دساعلٍ
وكوب ألحكبا هزإل الالئنخ .
 الؼللت الذساعللٍ  -:هللى ػللذد الغللبػبد المؼزمللذح الزللٍ َغللمح للطبلللت
ثزغللجُلهب خللالط اللظللل الذساعللٍ الىاحللذ  ،وَللزم رنذَللذ حللذ أدنللً وحللذ
أهظً للؼت الذساعٍ لكل دسجخ وكوب ألحكبا هزإل الالئنخ .
 المششذ األكلبدَمٍ  -:هلى أحلذ أػؼلب هُئلخ الزلذسَظ  ،وَخزلبس مجللظ
الكلُللخ كللٍ ثذاَللخ كللل كظللل دساعللٍ مششللذا أكبدَمُللب أو أكضللش لكللل دثلللىا
دساعللبد ػلُللب ثنللب ػلللً رىطللُخ الوغللم أو األهغللبا الؼلمُللخ المؼنُللخ ،
وَزىلً مهبا اإلسشبد األكبدَمٍ لطالة دثلىا الذساعبد الؼلُلب خلالط ملذح
دساعللزهم  ،ولطللالة المبجغللزُش والللذكزىساإل كللٍ المشحلللخ الغللبثوخ ػلللً
رغللللجُل الشعللللبلخ  ،وَزللللىلً المشللللشف ػلللللً الشعللللبلخ مهللللبا المششللللذ
األكبدَمٍ للطالة المغجلُن لشعبلخ المبجغزُش أو الذكزىساإل .
 اللظلللل الذساعلللٍ  -:هلللى اللزلللشح الضمنُلللخ الممزلللذح ثلللُن ثلللذ الذساعلللخ
ونهبَزهب  ،ثمب كٍ رل كزشح اتمزنبنبد  ،ورزشاو مذره مب ثلُن  15وللً
 15أعجىػب .

مبدح (-: )2
رمنح جبمؼخ ثنهب ثنب ػلً اهزشا كلُلخ النولىم اللذسجبد الؼلمُلخ
اِرُخ -:
 -1دثلىا الذساعبد الؼلُلب كلٍ أحلذ الللشوع اِرُلخ (( الولبنىى الخلبص ،
الولللبنىى الؼلللبا  ،الشلللشَؼخ اإلعلللالمُخ  ،الؼللللىا الجنبئُلللخ  ،الؼللللىا
اإلداسَللخ  ،الوللبنىى الللذولٍ  ،الؼلللىا اإلهزظللبدَخ والمبلُللخ  ،الؼلللىا
الوؼبئُخ  ،الملكُخ اللكشَخ  ،هبنىى الزجبسح واتعزضمبساد الذولُلخ ،
الوبنىى الموبسى  ،كلغلخ الوبنىى وربسَخه  ،الزنكُم ))
 -2دسجخ المبجغزُش كٍ النوىم .
 -3دسجخ الذكزىساإل كٍ النوىم .

مبدح (-: )3
َوذس نجب الطبلت وكوب للزوذَشاد الزبلُخ -:
الوُمخ ثبلنوبؽ
ػذد النوبؽ
النغجخ المئىَخ
من  55ولً 188

أ+

4,5

من  58ولً أهل من 55

أ

4

من  05ولً أهل من 58

ب+

3,5

من  08ولً اهل 05

ب

3

من  55ولً أهل من 08

ج

2,5

من  58ولً اهل من 55

د

2

طلش
هـ
أهل من 58
وَزم حغبة مجمىع نوبؽ الموشس ػلً أعبط حبطل ػشة ػذد النوبؽ الزٍ
َنظل ػلُهب الطبلت كٍ ػذد الغبػبد المؼزمذح للموشس ورل ألهشة سهمُن
ػششَُن .
 والمؼللذط اللظلللٍ  -:هللى مزىعللؾ مللب َنظللل ػلُلله الطبلللت مللن مجمللىع
نوبؽ كٍ اللظل الذساعٍ  ،وَنغلت ػللً أعلبط حبطلل هغلمخ مجملىع
النوبؽ للموشساد المغجلخ كٍ اللظل الذساعٍ ػلً وجمبلٍ ػذد

 الغللبػبد المؼزمللذح للموللشساد المغللجلخ كللٍ اللظللل الذساعلللٍ
ورل ألهشة سهمُُن ػششَُن  ،ورل وكوب للمؼبدلخ النغبثُخ الزبلُخ -:
المؼذط اللظلٍ =
مجمىع النوبؽ لجمُغ الموشساد المغجلخ كٍ اللظل الذساعٍ
مجمىع ػذد الغبػبد المؼزمذح المغجلخ كٍ اللظل الذساعٍ
والمؼذط الزشاكمٍ  -:هى مزىعؾ مب َنظل ػلُه الطبلت من مجملىع النولبؽ
خلالط اللزللشاد الذساعللُخ الغللبثوخ لنغللبة المؼلذط وَللزم حغللبثه ػلللً أعللبط
مجمىع النوبؽ لجمُلغ المولشساد المغلجلخ خلالط اللزلشاد الذساعلُخ الغلبثوخ
موغىمب ػلً مجىع ػذد الغبػبد المؼزملذح المغلجلخ خلالط اللزلشح الغلبثوخ
ورل ألهشة سهمُن ػششَُن  ،ورل وكوب للمؼبدلخ النغبثُخ الزبلُخ -:
المؼذط الزشاكمٍ =
مجمىع النوبؽ لجمُغ الموشساد المغجلخ كٍ اللزشاد الغبثوخ
مجمىع ػذد الغبػبد المؼزمذح المغجلخ كٍ اللزشاد الغبثوخ

مبدح (-: )4
َغمح للطبلت ثبإلنغنبة من موشس أو أكضش خلالط األعلجىػُن األوط والضلبنٍ
مللن ثذاَللخ اللظللل الذساعللٍ  ،وكللٍ هللزإل النبلللخ ت َضجللذ للله كللٍ عللجله أنلله
منغنت .
وَجىص للطبلت ورا كبى مغزىكُب نغجخ النؼىس  ،وثؼذ مىاكوخ مجلظ الكلُخ
 ،اإلنغللنبة مللن موللشس أو أكضللش خللالط األعللبثُغ الغللذ األولللً مللن اللظللل
الذساعٍ  ،وكٍ هلزإل النبللخ َضجلذ لله كلٍ علجله أنله منغلنت (ا) وت رلذخل
هزإل الموشساد كلٍ حغلبة رولذَش الطبللت  .وَجلىص للطبللت ورا كلبى مغلزىكُب
نغلللجخ النؼلللىس المنظلللىص ػلُهلللب كلللٍ هلللزإل الالئنلللخ ( %55ملللن ػلللذد
الغبػبد المؼزمذح ) أى َنغنت كلُخ من الذساعخ كٍ أحذ اللظىط الذساعُخ
ورل ثمىاكوخ مجلظ الذساعبد الؼلُب ثنب ػلً اهزشا ملن مجللظ الكلُلخ ،
وكٍ هزإل النبلخ َضجذ له كٍ عجله أنه منغنت ثؼزس موجىط (ا ع ) لجمُغ

موللشساد اللظللل الذساعللٍ وَؼزجللش اإلنغللنبة كللٍ هللزإل النبلللخ وهلللب
للوُذ لمذح كظل دساعٍ واحذ .
مغ مشاػبح حكم اللوشح الغلبثوخ َجلىص لمجللظ الكلُلخ أى َىهلق هُلذ الطبللت
ورا روللذا ثؼللزس موجللىط  ،وكللٍ هللزإل النبلللخ ت رنغللت مللذح وَوللبف الوُللذ ػللمن
المذح الموشسح للنظىط ػلً الذسجخ وكوب ألحكبا هزإل الالئنخ .

مبدح (-: )5
َغللمح للطبلللت ثىػللبكخ موللشس أو أكضللش خللالط األعللجىػُن األوط والضللبنٍ مللن
اللظلللل الذساعلللٍ ورلللل ملللغ مشاػلللبح النلللذ األهظلللً المغلللمى ثللله للؼلللت
الذساعٍ وكوب ألحكبا هزإل الالئنخ .

مبدح (-: )6
َجللىص لمجلللظ الكلُللخ ثؼللذ مىاكوللخ لجنللخ الذساعللبد الؼلُللب رأجُللل اإلمزنللبى
النهبئٍ للطبللت كلٍ مولشس أو أكضلش ورا كلبى هلذ ر ُلت ػلن أدا اتمزنلبى كلٍ
المىاػُذ المنذدح ثؼزس َوجله مجلظ الكلُخ  ،وكٍ هلزإل النبللخ رشطلذ نزُجلخ
الطبلت كٍ الموشس المهجل امزنبنله كُله رُلش مكزملل (ى) ػللً أنله َجلت أى
َلللهدٌ الطبللللت اإلمزنلللبى كلللٍ المولللشس أو المولللشساد المهجللللخ كلللٍ اللظلللل
الذساعٍ الزٌ َذسط كُله المولشس أو المولشساد الزلٍ رلم رأجُلهلب ووت أػزجلش
الطبلللت ساعللجب كللٍ الموللشس أو الموللشساد المهجلللخ  ،وثؼللذ أدائلله اإلمزنللبى
َغللزجذط الزوللذَش (ى) ثبلزوللذَش اللؼلللٍ الللزٌ َنظللل ػلُلله  ،وَشللزشؽ لزأجُللل
اإلمزنللبى النهللبئٍ أى َكللىى الطبلللت مغللزىكُب نغللجخ النؼللىس المنظللىص
ػلُهب كٍ هزإل الالئنخ وأى َكىى مغزىكُب نغجخ النؼىس المنظىص ػلُهلب
كٍ هزإل الالئنخ وأى َكىى مغزىكُب لألػمبط اللظلُخ للموشس .

مبدح(-: )5
َنشا الطبلت ملن دخلىط اإلمزنلبى الزنشَلشٌ للمولشس الذساعلٍ ورا صادد نغلجخ
رُبثلله كُلله ػلللً  %25مللن الغللبػبد الذساعللُخ المؼزمللذح للموللشس كللٍ اللظللل
الذساعٍ الىاحذ  ،وَؼزجلش الطبللت ساعلجب كُله وَشطلذ لله رولذَش (رُلبة) ملب للم
َوذا ػزسا َوجله مجلظ الكلُخ .

مبدح(-: )0
َللزم ونللزاس الطبلللت ورا لللم َنوللن المؼللذط الزشاكمللٍ المنللذد لكللل دسجللخ
ػلمُخ وكولب ألحكلبا هلزإل الالئنلخ كلٍ نهبَلخ كلل كظلل دساعلٍ  ،ػلذا اللظلل
الذساعٍ األوط

مبدح (-: )5
َزم ول ب هُذ الطبلت كٍ وحذي النبلزُن اِرُزُن-:
 -1ورا لللم َغللزكمل مزطلجللبد النظللىط ػلللً الذسجللخ الؼلمُللخ الموُللذ ثهللب
خالط المذح الضمنُخ المنذدح وكوب ألحكبا هزإل الالئنخ .
 -2ورا كبى هذ رم ونزاسإل مشرُن مززبلُزُن كلٍ كظللُن دساعلُُن مززلبلُُن
 ،وَغزضنً ملن رلل الطبللت اللزٌ أرلم ثنجلب  %55ملن الغلبػبد
المؼزمذح كٍ خطزه الذساعُخ  ،وكٍ هزإل النبلخ َمنح الطبللت كشطلخ
وعزضنبئُخ مذرهب كظال دساعُب واحذا  ،ورل ثمىاكوخ مجلظ الكلُخ .

مبدح (-: )18
-

-

-

َؼزجش الطبلت ساعجب ورا حظل ػلً ػذد نوبؽ أهل من (د) .
َجللت ػلللً الطبلللت وػللبدح الزغللجُل كللٍ الموللشس أو الموللشساد اإلججبسَللخ
الزٍ َشعت كُهب .
َجلت ػللً الطبلللت وػلبدح الزغللجُل كلٍ الموللشس أو المولشساد اإلخزُبسَللخ
الزللٍ َشعللت كُهللب  ،أو كللٍ موللشس أو موللشساد أخللشي ثللذَال ػنهللب وكوللب
للخطخ الذساعُخ المؼزمذح .
وكٍ جمُغ األحىاط َجت ػلً الطبلت الزغجُل كٍ الموشساد الزٍ سعت
كُهب ورا لم رزجبوص موشسَن كوؾ كنذ أهظلً  ،ووت وجلت ػلُله الزغلجُل
كٍ جمُغ موشساد الذثلىا .
ركىى النهبَخ الؼظمً للذسجبد كٍ كل مبدح من مىاد الذساعخ(أ ).

صبنُب  -:دثلىمبد الذساعبد الؼلُب
مبدح (-: )11
َكىى النذ األدنً لنُل دسجخ الذثلىا كظلُن دساعُُن والنلذ األهظلً أسثؼلخ
كظىط دساعُخ مززبلُخ .
مبدح (-: )12
َوغم الؼبا الجبمؼٍ وللً كظللُن دساعلُُن َ ،نزهلٍ األوط كلٍ َنلبَش وَنزهلٍ
الضبنٍ كٍ مبَى وَهدٌ الطالة كٍ نهبَخ كل منهمب اإلمزنبى كٍ المىاد الزلٍ
رم رذسَغهب َ ،جىص ؽش كظل دساعٍ طُلٍ ت رول مذره ػن علزخ أعلبثُغ
 ،ثششؽ أت رول مجمىع عبػبد الذساعخ لكل عبػخ مؼزملذح ػلن  15علبػخ
مؼزمللذح كللٍ اللظللل الذساعللٍ  ،وت َجللىص الزغللجُل كللٍ اللظللل الذساعللٍ
الظُلٍ وت للطالة الشاعجُن كٍ موشس واحذ أو موشسَن كنذ أهظً .
مبدح (-: )13
مذح اإلمزنبى الزنشَشٌ صالس عبػبد لكل موشس .
مبدح (-: )14
ركىى مزطلجبد نُل دسجخ الذثلىا  38عبػخ مؼزمذح منهب  6عبػبد مؼزملذح
مششوع ثنش كٍ مجبط الزخظض ورل حغت الخطخ الذساعلُخ الزلٍ َؼلذهب
كل هغم ػلمٍ وَؼزمذهب مجلظ الكلُخ وكوب ألحكبا هزإل الالئنخ .
مبدح (-: )15
َكىى النذ األدنً للؼت الذساعٍ كٍ اللظل الذساعٍ الىاحذ هى  5عبػبد
مؼزمذح  ،وَكىى النذ األهظً 12عبػخ مؼزمذح .
مبدح (-: )16
َشزشؽ لوُذ الطبلت كٍ أٌ من دثلىمبد الذساعبد الؼلُب -:
 -1أى َكىى حبطال ػلً لُغبنظ كٍ النوىم من وحذي جبمؼبد جمهىسَلخ
مظش الؼشثُخ أو ػلً دسجخ مؼبدلخ لهب من مؼهذ ػلملٍ خخلش مظلشٌ أو
اجنجٍ مؼزشف ثه .
 -2اعزُلب المغزنذاد الزٍ رزطلجهب الجبمؼخ .
مبدح (-: )15
َنللذد مجلللظ الكلُللخ مىاػُللذ وهىاػللذ الوُللذ كللٍ دثلىمللبد الذساعللبد الؼلُللب ،
وػذد من َوجلىى كٍ كل دثلىا كٍ ثذاَخ كل ػبا جبمؼٍ ،وكٍ حبلخ صَبدح

ػللذد المزوللذمُن ػلللً الؼللذد الللزٌ َنللذدإل مجلللظ الكلُللخ لكللل دثلللىا َ ،كللىى
الوجللىط ثزشرُللت المجمللىع الزشاكمللٍ للللذسجبد كللٍ امزنللبى الغللنىاد األسثللغ
لمشحلخ اللُغبنظ .
مبدح (-: )10
َجىص لمجلظ الكلُخ أى َجشٌ موبطخ وَؼلٍ الطبلت من أدا اإلمزنلبى كلٍ
الموشس الزٌ عجن نجبحه كُه كٍ دثلىا عبثن حظل ػلُله ورا كلبى مىػلىع
الموشس لم َز ُش  ،وكٍ هزإل النبلخ َكلق الطبلت ثىجشا ثنش مكزلىة َخزجلش
كُه شلهُب وَؼطٍ ػنه روذَشا َؼم ولً روذَشاره كٍ اإلمزنلبى النهلبئٍ وكلٍ
هبػخ الجنش وَنغت كلٍ الزولذَش الؼلبا للطبللت وكولب ألحكلبا الملبدح ( )3ملن
هزإل الالئنخ .
مبدح (-: )15
َجلىص لمجللظ الكلُلخ أى َولشس رلذسَظ ملبدح أو أكضلش أو جلض ملن ملبدح مللن
المللىاد الموللشسح كللٍ الللذثلىمبد ثأحللذ الل للبد األجنجُللخ  ،ثنللب ػلللً اهزللشا
مجلظ الوغم الؼلمٍ المخزض .
وَجللىص لمجللللظ الكلُلللخ ؽلللش دثللللىا دساعلللبد ػلُلللب أو أكضلللش ثل لللخ أجنجُلللخ
ثبإلرلبم مغ أحذ الجبمؼبد األجنجُخ المؼزشف ثهب .
مبدح (-: )28
َجىص لمجلظ الكلُخ ؽش دثلىا دساعبد ػلُب أو أكضش ثنظبا الزؼلُم ػن ثؼلذ
 ،ثؼذ مىاكوخ مجلظ الذساعبد الؼلُب ومجلظ الجبمؼخ .
مبدح (-: )21
لمجلظ الكلُخ ثؼذ مىاكوخ مجلظ الذساعبد الؼلُب ومجلظ الجبمؼخ أى َزلن
مللغ وحللذي الجبمؼللبد األجنجُللخ ػلللً مللنح دسجللخ مشللزشكخ كللٍ أحللذ دثلىمللبد
الذساعبد الؼلُب الؼبمخ .
مبدح (-: )22
ت رمنح شهبدح النظىط ػلً دثلىمُن من دثلىمبد الذساعبد الؼلُب
المؼبدلُن لذسجخ المبجغزُش وت ورا اعزىكً الذاسط مغزىي الل خ األجنجُخ
ومغزىي النبعت اِلٍ الزٌ رنذدح الجبمؼخ  ،وكبنذ وحذي الذثلىمُن كٍ
الوبنىى الؼبا أو الوبنىى الخبص .

