
 

    

 

 

الماوىوٍت   المتعلك بضبظ طرق الرلاباث المترولىجٍت2001 ماي 8 المؤرخ فً 2001 لسىت 1036مر عذد ألا

 وخصائص عالماث الرلابت وشروط وضعها على أدواث المٍس

 

اندًٕٓسٚخ،  ئٌ سئٛظ

ثبلزشاذ يٍ ٔصٚش انزدبسح، 

 انًزؼهك ثبنًٕاصٍٚ ٔانًكبٚٛم، 1909 خٕٚهٛخ 29فٙ  ثؼذ االؽالع ػهٗ األيش انًإسش

 11 8ٔ انًزؼهك ثبنًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ ٔخبطخ انفظهٍٛ 1999 يب٘ 10انًإسش فٙ  1999  نغُخ40ٔػهٗ انمبٌَٕ ػذد 

يُّ، 

يشًٕالد ٔصاسح انزدبسح،   انًزؼهك ثؼجؾ1995 يب٘ 22 انًإسش فٙ 1995 نغُخ 914ٔػهٗ األيش ػذد 

ٔػهٗ سأ٘ انًسكًخ اإلداسٚخ، 

 : َظّ  ٚظذس األيش اٜرٙ

 

 :  ـ رؼجؾ أزكبو ْزا األيشالفصل األول

انًزشٔنٕخٛخ انمبََٕٛخ،  ؽشق انشلبثبد ( أ

 .أدٔاد انمٛظ ٔششٔؽ ٔػؼٓب خظبئض ػاليبد انشلبثبد انًزشٔنٕخٛخ انمبََٕٛخ ػهٗ (ة

 

العىىان األول 

الىمىرج  المصادلت على

 

انمبََٕٛخ يطبثمخ نًُٕرج يظبدق ػهّٛ يٍ ؽشف   ٚدت أٌ ركٌٕ أدٔاد انمٛظ انخبػؼخ نهشلبثخ انًزشٔنٕخٛخ ـ2الفصل 

 7 يٍ ْزا األيش ٔأزكبو انمشاساد انزٙ عززخز رطجٛمب نهفظم 11أزكبو انفظم  يظهسخ انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ يغ يشاػبح

 .انًزؼهك ثبنًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ يٍ انمبٌَٕ

أداح انمٛظ األداح انًؼشفخ ثزظًًٛٓب ٔٔظٛفزٓب ٔؽشٚمخ اعزؼًبنٓب ٔزبنخ   ٚمظذ ػهٗ يؼُٗ ْزا األيش ثًُٕرج ـ3 الفصل 

 .انًشرمجخ رطجٛمٓب

يٕػٕع انًظبدلخ رغزدٛت نهًزطهجبد انفُٛخ   ـ رٓذف انًظبدلخ ػهٗ انًُٕرج ئنٗ اإللشاس ثأٌ أداح انمٛظ4 الفصل 

ثُٕػٛخ األداح ٔئنٗ انزشخٛض فٙ لجٕل األدٔاد انًطبثمخ نزاد انًُٕرج ػُذ  ٔانًزشٔنٕخٛخ انًسذدح ثبنزشارٛت انًزؼهمخ

 .األٔنٙ انزسمك

 .األعبعٛخ أٔ األخضاء انًكًهخ نٓب أٔ انًزفشػخ ػُٓب  ًٔٚكٍ أٌ رشًم ػًهٛخ انًظبدلخ أدٔاد انمٛظ رارٓب أٔ أخضاءْب

انًُدضح  ٔٚزى رنك ثزسذٚذ انزغهغم انًُطمٙ نهؼًهٛبد. انًظبدلخ ػهٗ ؽشٚمخ رسذٚذ َزٛدخ انمٛظ  ًٔٚكٍ عست ػًهٛخ

 .ٔكزنك انظشٔف انجٛئٛخ ػُذ رُفٛز ػًهٛخ انمٛظ

ثًظهسخ  أدٔاد انمٛظ أٔ ٔكٛهّ ثبنجالد انزَٕغٛخ ثاٚذاع يطهت انًظبدلخ ػهٗ ًَٕرج األداح  ـ ٚمٕو طبَغ5 الفصل 

 .انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ

 : انجٛبَبد انزبنٛخ  ٚدت أٌ ٚزؼًٍ يطهت انًظبدلخ ػهٗ انًُٕرج



 

 االلزؼبء ركش َفظ انجٛبَبد ثبنُغجخ نٕكٛهّ اعى انظبَغ ٔاعًّ االخزًبػٙ ٔػُٕاٌ يسالد َشبؽّ ٔػُذ. 

 ثبنُغجخ نهمبئى ثًطهت انًظبدلخ زدخ يٍ انظبَغ رثجذ طفخ انٕكٛم. 

 انًزشٔنٕخٛخ طُف األداح َٕٔػٓب ٔطفبرٓب. 

 .االعزؼًبل انًسذد نألداح

 انالصيخ فٙ ثالثخ َظبئش، ٔخبطخ ٔٚشفك انًطهت ثبنٕثبئك : 

 انًجبدب انٕظٛفٛخ ٔانفُٛخ نألداح  ٔثٛمخ رٕػر ؽشٚمخ طُغ األداح ٔرششذ 

 .ٔانزؼذٚم ٔرجشص طفبرٓب انًزشٔنٕخٛخ ٔخٓبص انؼجؾ

 ػاليبد انشلبثخ انًزشٔنٕخٛخ انمبََٕٛخ ٔاأليبكٍ  سعى ثٛبَٙ نظفٛسخ انجٛبَبد ٔيثبل ٚجٍٛ األيبكٍ انًخظظخ نٕػغ

 .انزٙ رٕػغ ػهٛٓب األخزبو

  رشخٛض األداح ٔيكَٕبرٓب انشئٛغٛخ انزظبيٛى انجٛبَٛخ انكبيهخ ٔانًفظهخ نألداح ٔيشبْذ نٓب يٍ صٔاٚب يخزهفخ ثًب ٚجشص. 

 ٔرمبسٚش انزدبسة انظبدسح ػٍ انًخبثش ٔانٓٛئبد انًؼزًذح ٔانًؼزشف ثٓب   شٓبدح انًطبثمخ ػهٗ انًُٕرج ثجهذ انًُشا

 .انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ يٍ ؽشف يظبنر

 االعزؼًبل  ٔكم ٔثٛمخ رزؼهك ثبألداح يثم دنٛم. 

  .أخشٖ  ًٔٚكٍ نهمشاس انخبص ثكم طُف يٍ أدٔاد انمٛظ ئػبفخ ٔثبئك

انًظبدلخ ػهٛٓب فٙ يمشاد يظهسخ انًزشٔنٕخٛب    ردشٖ انزدبسة انًزشٔنٕخٛخ ػهٗ ًَبرج أدٔاد انمٛظ نغبٚخ :6الفصل 

  يٍ انمبٌَٕ انًزؼهك10ئػاليٓب ثمشاس يٍ انٕصٚش انًكهف ثبنزدبسح ؽجمب ألزكبو انفظم  انمبََٕٛخ أٔ فٙ انًخبثش انزٙ ٔلغ

 .ثبنًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ

انًظبدلخ أٔ فٙ يمش آخش ٚمغ رسذٚذِ يٍ ؽشف يظبنر انًزشٔنٕخٛب   ًٔٚكٍ ئخشاء ْزِ انزدبسة ثًسالد انمبئى ثطهت

 .أدٔاد انمٛظ كجٛشح انسدى أٔ رزطهت انزدبسة ػهٛٓب ردٓٛضاد خبطخ انمبََٕٛخ ػُذيب ركٌٕ

انًزشٔنٕخٛب  ٚدت ػهٗ انمبئى ثًطهت انًظبدلخ أٌ ٕٚفش ػهٗ األلم ًَٕرخب يٍ األداح ػهٗ ريخ يظبنر : 7الفصل 

 .انًطهت انمبََٕٛخ ٔرنك ثبنُغجخ نكم انزظبيٛى انالصيخ نذساعخ

ثشٓبداد انزؼٛٛش ٔانٛذ انؼبيهخ انالصيخ نغبٚخ انمٛبو   ٔٚدت ػهّٛ رٕفٛش انٕعبئم ٔانًؼبٚٛش انًُبعجخ انزٙ ركٌٕ يشفمخ

 يظبنر انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ أٔ يمشاد انٓٛئبد انًظبدق ػهٛٓب يٍ ؽشف يظبنر ثبنزدبسة ػهّٛ خبسج يمشاد

 .انمبََٕٛخ  يٍ انمبٌَٕ انًزؼهك ثبنًزشٔنٕخٛب9انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ ؽجمب ألزكبو انفظم 

 .انًكهف ثبنزدبسح  رمغ انًظبدلخ ػهٗ ًَبرج أدٔاد انمٛظ ثمشاس يٍ انٕصٚش :8الفصل 

يٍ ؽشف انظبَغ ػُذ طُؼّ ألدٔاد انمٛظ انًطبثمخ  ٔٚؼجؾ ْزا انمشاس انًزطهجبد انًزشٔنٕخٛخ انزٙ ٚدت اززشايٓب

 .نهًُٕرج انًظبدق ػهّٛ

 .انًؼُٛخ نمشاس انًظبدلخ كهًب الزؼذ انسبخخ رسذٚذ انششٔؽ انخبطخ ثبنزسمك ٔاعزؼًبل األدٔاد ًٔٚكٍ

 .ْزِ انًذح ػشش عُٕاد فٙ ألظٗ انسبالد كًب ٚسذد ْزا انمشاس يذح انًظبدلخ ػهٗ انًُٕرج ػهٗ أٌ ال رزدبٔص

 ٔفٙ زبنخ ػذو ردذٚذ يذح انًظبدلخ ػهٗ. نفزشاد ال رزؼذٖ انٕازذح يُٓب ػشش عُٕاد ٔٚمغ ردذٚذ ْزِ انًذح ػُذ اَمؼبئٓب

 .يغزؼًهخ انًُٕرج رجمٗ األدٔاد انًطبثمخ نزاد انًُٕرج انزٙ ْٙ فٙ زبنخ اعزخذاو

انًُٕرج انًظبدق ػهّٛ ٔانمٛبو ثاخشاءاد يظبدلخ  ٚدت ئػالو يظبنر انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ ثكم رغٛٛش أٔ ئػبفخ ػهٗ

 .انزغٛٛشاد ػهٗ َزبئح انمٛظ أٔ انششٔؽ انمبََٕٛخ العزؼًبل األدٔاد ئػبفٛخ أٔ خذٚذح فٙ زبنخ رأثٛش ْزِ



 

 .نٕخٕثٛخ انًظبدلخ األدٔاد انًؼذح نهزظذٚش أٔ األدٔاد غٛش انخبػؼخ نهشلبثخ انًزشٔنٕخٛخ انمبََٕٛخ ال رخؼغ

ئٚذاع ًَٕرج يٍ األداح انًظبدق ػهٛٓب ثًظهسخ انًزشٔنٕخٛب  ٚدت ػهٗ انظبَغ أٔ ٔكٛهّ ثبنجالد انزَٕغٛخ : 9الفصل 

عؼش  أخضاء يٍ ْزا انًُٕرج ًَٕٔرج يظغش يُّ ػُذيب ركٌٕ ْزِ األدٔاد كجٛشح انسدى أٔ ٚكٌٕ ٔٚمغ ئٚذاع. انمبََٕٛخ

انظبَغ أٔ ٔكٛهّ  ٔٚسفع ًَٕرج يٍ األداح فٙ يسالد. ركهفزٓب يشرفؼب أٔ ػُذيب رظُغ ثكًٛبد يسذٔدح

 : انسبالد انزبنٛخ ًٚكٍ ئنغبء لشاس انًظبدلخ ػهٗ انًُٕرج فٙ : 10الفصل 

 ػهّٛ  ػذو يطبثمخ األدٔاد انًظُٕػخ نهًُٕرج انًظبدق

 ٗػًهٛبد انمٛظ ئرا رجٍٛ أثُبء اعزؼًبل األدٔاد ظٕٓس ػٕٛة رإثش ثظفخ ٔاػسخ ػه. 

 اندذٚذح فٙ زبنخ رُمٛر رهك انزشارٛت ػُذيب ال رغزدٛت األدٔاد نهزشارٛت انزٙ رخؼغ نٓب أٔ نألزكبو. 

 كًب ٚمغ ئطذاس يُغ فٕس٘ العزؼًبل . انؼًٕيٛخ ػُذ اعزؼًبل أدٔاد انمٛظ رشرت أخطبس رٓذد انظسخ ٔانغاليخ

 .انًكهف ثبنزدبسح  ٔٚمغ ئنغبء انًظبدلخ ػهٗ انًُٕرج ثمشاس يٍ انٕصٚش.ْٙ فٙ زبنخ اعزخذاو األدٔاد انزٙ

أٔ ٔكٛهّ ثبنجالد انزَٕغٛخ نزظهٛر األخطبء انزٙ رمغ   ًٚكٍ أٌ ٚسذد لشاس ئنغبء انًظبدلخ ػهٗ انًُٕرج يٓهخ نهظبَغ

اعزؼًبل  ٔثبَمؼبء ْزِ انًٓهخ ٔنى ٚمى ثزظهٛر األخطبء فاَّ ًُٚغ. ؽجمب نمشاس انًظبدلخ يؼبُٚزٓب ػهٗ األدٔاد انًظُٕػخ

 .ْزِ األدٔاد

نُشبؽٓى انمٛبو ثزدبسة ػهٗ األدٔاد أٔ ػهٗ أخضاء يُٓب ٔرفكٛكٓب  ًٚكٍ ألػٕاٌ يشالجخ أدٔاد انمٛظ أثُبء يًبسعزٓى

 .يطبثمزٓب نهًُٕرج انًظبدق ػهّٛ نغبٚخ انزثجذ يٍ يذٖ

ئرا رجٍٛ أٌ األدٔاد . ٔانزدٓٛضاد انالصيخ نهمٛبو ثٓزِ انزدبسة ٔػًهٛبد انزفكٛك  ٕٔٚفش انظبَغ انٛذ انؼبيهخ انؼشٔسٚخ

 .انًُٕرج يطبثمخ نهًُٕرج انًظبدق ػهّٛ ًٚكٍ نمشاس اإلنغبء ٔلف طهٕزٛخ لشاس انًظبدلخ ػهٗ غٛش

ٔانذلٛمخ انًزؼهمخ ثبإلَدبص انفُٙ ٔانٕظٛفٙ يٍ ئخشاءاد   ًٚكٍ ئػفبء األدٔاد انزٙ رغزدٛت نهًؼطٛبد انؼبيخ ـ11الفصل 

 .انمشاساد انؼبثطخ ألطُبف أدٔاد انمٛظ خظٕطٛخ شكهٓب ٔيكَٕبرٓب انًظبدلخ ػهٗ انًُٕرج ٔرسذد

 .انمبََٕٛخ األدٔاد يجبششح ػُذ رمذًٚٓب نهزسمك األٔنٙ يٍ ؽشف يظبنر انًزشٔنٕخٛب  ٔٚمغ لجٕل ْزِ

انًطبثمخ نًُٕرج يظبدق ػهّٛ يٍ ؽشف يظبنر   ٚدت أٌ رسًم األدٔاد انخبػؼخ نهشلبثخ انًزشٔنٕخٛخ انمبََٕٛخ ٔغٛش

ثظفخ ٔاػسخ ٔعٓهخ " أداح غٛش يظبدق ػهٛٓب"انؼشع أٔ انًؼبسع انؼجبسح  انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ ٔانًؼشٔػخ ثمبػبد

 .ْزا اإلخشاء ػهٗ اإلشٓبس انًزؼهك ثٓزِ األدٔاد ٔٚغست. انمشاءح

ٔٚأرٌ  .انًظبدلخ ػهٗ انًُٕرج أٔ لشاس ئنغبئّ سعًٛب ٔئػالو انؼًٕو ثّ ػجش انظسف انٕٛيٛخ  ـ ٚمغ َشش لشاس12 الفصل 

 .ئنغبئّ انٕصٚش انًكهف ثبنزدبسح ثُشش لشاس انًظبدلخ ػهٗ انًُٕرج أٔ لشاس

 . ٔٚزسًم انًزًزغ ثبنمشاس يظبسٚف انُشش

 

 الثاوً العىىان

التحمك األولً 

 

ئنٗ يؼبُٚخ اعزدبثخ ْزِ األدٔاد نًمزؼٛبد انظُف انز٘ رُزًٙ  ٚٓذف انزسمك األٔنٙ ػهٗ أدٔاد انمٛظ : 13الفصل 

 .ئنّٛ



 

يظهسخ انًزشٔنٕخٛب  لجٕل أدٔاد انمٛظ نهزسمك األٔنٙ ئال ئرا كبَذ يطبثمخ نًُٕرج يظبدق ػهّٛ يٍ ؽشف  ال ًٚكٍ

  يٍ ْزا األيش11انفظم  انمبََٕٛخ ٔرنك يغ يشاػبح االعزثُبء انٕاسد ثبنفمشح األٔنٗ يٍ

ٔانًؼذنخ أٔ رشٔٚدٓب ثبنغٕق انًسهٛخ ئال ثؼذ ئخؼبػٓب نؼًهٛبد انزسمك  ال ًٚكٍ ػشع أدٔاد انمٛظ اندذٚذح : 14الفصل 

 : يٍ ْزا انزسمك ٔرؼفٗ. األٔنٙ

 انزطجٛمٛخ األخشٖ انًزخزح رطجٛمب نهمبٌَٕ انًزؼهك  األدٔاد انزٙ ٔلغ اعزثُبؤْب ثًٕخت ْزا األيش ٔانُظٕص

 .ثبنًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ

 األدٔاد غٛش انًغزؼًهخ ٔانًؼشٔػخ ثبنًؼبسع ٔلبػبد انؼشع ٔانًزبزف. 

 رظذٚش أدٔاد  انًؼذح نهزظذٚش ٔانزٙ ٔلغ يُسٓب اعزثُبء خبطب ثًٕخت انًمزؼٛبد انًُظًخ إلخشاءاد األدٔاد

 .انمٛظ

 ٔيغزٕٖ خٕدرٓب يشػٙ ٔانزٙ ثسكى ؽشٚمخ  األدٔاد انزٙ رغزدٛت نهؼشٔسٚبد انفُٛخ نجؼغ انًإعغبد

 .نهًمزؼٛبد انمبََٕٛخ طُؼٓب ٔششٔؽ اعزؼًبنٓب ال ًٚكُٓب أٌ رغزدٛت

 .انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ رزى ػًهٛبد انزسمك األٔنٙ ثًمشاد يظبنر : 15الفصل 

انمبََٕٛخ ٔثطهت يٍ انظبَغ أٔ ٔكٛهّ أٔ انمبئى ثبنزظهٛر ثؼذ   غٛش أَّ ًٚكٍ أٌ رزى خبسج يمشاد يظبنر انًزشٔنٕخٛب

انًالئًخ ٔٔػؼٓب  انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ ٔػُذ رٕفش انٕعبئم انًبدٚخ ٔانجششٚخ انالصيخ ٔخبطخ انًؼبٚٛش يٕافمخ يظهسخ

 .ػهٗ ريخ انؼٌٕ انًكهف ثبنًشالجخ

انزسمك األٔنٙ   يٍ انمبٌَٕ انًزؼهك ثبنًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ ثؼًهٛبد9ػهٛٓب ؽجمب ألزكبو انفظم  ٔرمٕو انٓٛئبد انًظبدق

 .ثًمشاد رؼبؽٙ َشبؽٓب أٔ خبسخٓب

ؽجمب  ػًهٛبد انزسمك األٔنٙ ػهٗ ػُٛخ يٍ أدٔاد انمٛظ انزٙ ركٌٕ يًثهخ نذفؼخ األدٔاد ٔرنك ًٚكٍ أٌ رزى : 16 الفصل 

 .انمبََٕٛخ  يٍ انمبٌَٕ انًزؼهك ثبنًزشٔنٕخٛب7نهمشاساد انًزخزح ػًال ثبنفظم 

 .ٔانًُزًٛخ نهؼُٛخ  ئرا ٔلغ لجٕل انذفؼخ، ال ٚمغ لجٕل األدٔاد غٛش انًطبثمخ

 .نهؼُٛخ  ئرا ٔلغ سفغ انذفؼخ، ٚمغ لجٕل األدٔاد انًطبثمخ انًُزًٛخ

انًغزؼًهخ يٍ ؽشف انظبَغ أٔ يًثهّ ئرا رأكذ   ًٚكٍ أٌ ٚزًثم انزسمك األٔنٙ فٙ يشالجخ ؽشق انمٛظ ٔٔعبئم انزدبسة

 يٍ انمبٌَٕ انًزؼهك 9ٔرًذ انًظبدلخ ػهٛٓب يغجمب ؽجمب ألزكبو انفظم  أَٓب رؼًٍ خٕدح كبفٛخ نألدٔاد انًظُٕػخ

 .انمبََٕٛخ ثبنًزشٔنٕخٛب

 .ئٚفبء انًُزفغ ثٓب ثبنزضايبرّ ٔٔاخجبرّ  ٔٚمغ ئنغبء انًظبدلخ ػهٗ ْزِ انطشق ٔانٕعبئم ئرا رجٍٛ خهم أٔ ػذو

 .انًزؼهمخ ثضٚبساد انزمٛٛى ٔانزذلٛك ٔانًشالجخ  ٔٚزسًم انًُزفغ ثبنًظبدلخ انًظبسٚف

 .انمٛظ ػًهٛبد انزسمك األٔنٙ فٙ يشزهخ ٔازذح أٔ ػهٗ ػذح يشازم ٔرنك زغت طُف أداح ًٚكٍ أٌ رزى : 17 الفصل 

اندذٚذح نهزسمك األٔنٙ أٌ ٕٚدع نذٖ يظهسخ  ٚدت ػهٗ انمبئى ثبنظُغ أٔ ٔكٛهّ انز٘ ٚمذو األدٔاد : 18 الفصل 

 .نألداح يغ ركش سلى عهغهخ انظُغ ٔسلى لشاس انًظبدلخ ٔانظفبد انًزشٔنٕخٛخ انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ لبئًخ فٙ األدٔاد

رغزدٛت نكم انششٔؽ انزشرٛجٛخ، ًٔٚكٍ رأخٛم ػًهٛخ  ٔٚدت ػهٗ انطبنت أٌ ٚزأكذ، لجم رمذٚى األدٔاد نهزسمك األٔنٙ، أَٓب

 .اإلخشاء انزسمك ئرا رجٍٛ ػذو اززشاو ْزا

ثؼاليخ انزسمك األٔنٙ كًب رؼهى األدٔاد انزٙ ٔلغ  رؼهى األدٔاد انزٙ رثجذ طهٕزٛزٓب ئثش انزسمك األٔنٙ : 19 الفصل 

 . يٍ ْزا األيش42ثبنفظم  سفؼٓب ثؼاليخ انشفغ انًُظٕص ػهٛٓب



 

 .ػاليخ انزسمك األٔنٙ ػهٗ األداح  ٔرغهى شٓبدح نهًؼُٙ ثبأليش فٙ طٕسح اعزسبنخ ٔػغ

ثًٕخت انمشاس انًُظى نظُف أداح انمٛظ، ٚؼهى انؼٌٕ انًكهف ثبنزسمك   ػُذيب ٚسم انزسمك انذٔس٘ يسم انزسمك األٔنٙ

 . يٍ ْزا األيش42ثؼاليخ انزسمك انذٔس٘ انًُظٕص ػهٛٓب ثبنفظم  األٔنٙ األدٔاد

ٚؼؼٓب فٙ  أٔ ٔكٛهّ انز٘ ٚؼزجش ثؼذ ئخشاء ػًهٛخ انزسمك األٔنٙ أٌ سفغ األداح غٛش يجشس ًٚكٍ أٌ  انمبئى ثبنظُغ

 .األخزبو ثسؼٕس انؼٌٕ انز٘ أخشٖ ػًهٛخ انزسمك

 

الثالث  العىىان

التحمك الذوري 

 

ئنٗ انزثجذ يٍ يطبثمخ األدٔاد انزٙ ْٙ فٙ زبنخ اعزؼًبل نهزشارٛت  ٚٓذف انزسمك انذٔس٘ ػهٗ أدٔاد انمٛظ : 20الفصل 

 .فٙ فزشاد يُزظًخ انًزؼهمخ ثٓب ٔرنك

يطهت انزسمك، زغت انسبنخ، عٕاء ئنٗ يظبنر  ٔٚمغ ئٚذاع.  رزى ػًهٛخ انزسمك انذٔس٘ ثطهت يٍ يبعك األداح

 .انٓٛئبد انًظبدق ػهٛٓب ٔانًكهفخ ثؼًهٛخ انزسمك انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ أٔ ئنٗ ئزذٖ

 .انظفبد انًزشٔنٕخٛخ ٔيكبٌ اعزؼًبل األدٔاد انًؼُٛخ ٔٚدت أٌ ٚسزٕ٘ انًطهت ػهٗ

إلخشاءاد  أدٔاد انمٛظ انخبػؼخ نهشلبثخ انًزشٔنٕخٛخ انمبََٕٛخ نهزسمك انذٔس٘ ئال ئرا اعزدبثذ ال ٚمغ لجٕل : 21 الفصل 

 .انزسمك األٔنٙ

 يٍ لبٌَٕ انًزشٔنٕخٛب 9ٔانٓٛئبد انًظبدق ػهٛٓب ؽجمب نهفظم  ٚمٕو أػٕاٌ يظبنر انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ : 22 الفصل 

 .انزسمك انذٔس٘ انمبََٕٛخ ثؼًهٛبد

ثًمشاد انٓٛئبد انًظبدق ػهٛٓب أٔ ثبأليبكٍ انزٙ رٕخذ   ٔٚزى انزسمك انذٔس٘ ثًمشاد يظبنر انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ أٔ

 .فٛٓب األدٔاد

انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ ثبنزسمك  يبعك األداح رٕفٛش انٕعبئم انًبدٚخ ٔانجششٚخ انالصيخ نهزسمك ػُذ لٛبو يظبنر  ٚدت ػهٗ

 .انذٔس٘ َظٛفخ ٔؽشٚمخ انذخٕل ئنٛٓب عٓهخ انذٔس٘، كًب ٚدت أٌ ركٌٕ األدٔاد انًمذيخ نهزسمك

 .طُف يٍ أدٔاد انمٛظ ثبنمشاس انًزؼهك ثّ  ٔٚمغ ػجؾ دٔسٚخ انزسمك انذٔس٘ نكم

 رُزًٙ ئنٗ طُف خبػغ نهزسمك انذٔس٘ يب نى ركٍ رسًم ػاليخ رسمك دٔس٘ عبس٘ ًُٚغ يغك أدٔاد لٛظ : 23 الفصل 

 .انًفؼٕل

 يٍ ْزا 42ثبنؼاليخ انًُظٕص ػهٛٓب ثبنفظم  رؼهى األدٔاد انزٙ ثجزذ طهٕزٛزٓب ئثش انزسمك انذٔس٘ : 24 الفصل 

 .انذٔس٘ ثطهت يٍ يبعكٓب األيش، ٔرشفك ْزِ األدٔاد ثشٓبدح انزسمك

 يٍ ْزا األيش ٔٚغهى 42ػاليخ انشفغ انًُظٕص ػهٛٓب ثبنفظم   ٔئرا ثجذ ػذو طهٕزٛخ األداح، ٚؼغ انؼٌٕ انًشالت

 .يغ ركش ْٕٚزّ ٔػُٕاَّ َٔشبؽّ ٔثٛبٌ األدٔاد انًشفٕػخ نًبعك األداح ثطبلخ رظهٛر

انمبََٕٛخ،   يٍ لبٌَٕ انًزشٔنٕخٛب20خبػؼخ نهزظهٛر ػٍ ؽشٚك شخض يظبدق ػهّٛ ؽجمب نهفظم  ػُذيب ركٌٕ األداح

 .انؼًهٛخ ٚدت ػهٗ يبعك األداح أٌ ٚغهًّ ثطبلخ انزظهٛر ٔٚكهفّ ثٓزِ

انمبََٕٛخ ئرا لشس ػذو رمذٚى األداح انًشفٕػخ نهزظهٛر   ٔٚدت ػهٗ يبعك األدٔاد ئسعبل ئػالو ئنٗ يظهسخ انًزشٔنٕخٛب

 .ٔٚمٕو انؼٌٕ انًشالت ثٕػغ األخزبو نٓزا انغشع ٔٚهزضو ثًٕخجّ ثؼذو اعزؼًبنٓب



 

 انزسمك انذٔس٘ األدٔاد انزٙ نٛغذ فٙ زبنخ اعزؼًبل ٔانًٕػٕػخ رسذ انٛذ لظذ انجٛغ رؼفٗ يٍ ػًهٛبد : 25لفصل  ا

انًجبدالد : انؼًهٛبد انزبنٛخ  ٔكزنك األدٔاد انًٕخٕدح ثبأليبكٍ انًٓٛئخ نهغكُٗ فمؾ ٔانزٙ ال رغزؼًم ٔنٕ ٔلزٛب فٙ

انزٙ يٍ شأَٓب أٌ ركٌٕ يشخؼب  ٔاالخزجبساد انؼذنٛخ، ٔػًهٛبد انمٛظ انزدبسٚخ، ٔرسذٚذ األخٕس، ٔرمذٚى انخذيبد،

ٔانغاليخ ٔزًبٚخ  أٔ نمشاساد انؼمٕثبد اإلداسٚخ، ٔانؼًهٛبد اندجبئٛخ، ٔػًهٛبد انمٛظ انزٙ رٓى انظسخ نهززجؼبد انؼذنٛخ

 .طفبد يؼهُخ أٔ يفشٔػخ انجٛئخ، ٔػًهٛبد انمٛظ األخشٖ انزٙ رٓذف ئنٗ رسذٚذ أٔ انزثجذ يٍ

غٛش األيبكٍ انًٓٛئخ نهغكُٗ فمؾ، يٍ انزسمك انذٔس٘، ٔانزٙ ال  ًٔٚكٍ أٚؼب ئػفبء األدٔاد انًٕخٕدح ثبأليبكٍ األخشٖ،

ثجٛبٌ ٔاػر  ٔٚدت فٙ ْزِ انسبنخ أٌ رؼهى األدٔاد انًؼُٛخ. ثظفخ ٔلزٛخ فٙ انؼًهٛبد انًجُٛخ عهفب ٚمغ اعزؼًبنٓب ٔنٕ

 .ثظفخ ٔلزٛخ ٔعٓم انمشاءح ٚشٛش ئنٗ يُغ اعزؼًبنٓب فٙ انؼًهٛبد انًشبس ئنٛٓب آَفب ٔنٕ

 

 العىىان الرابع

تغٍٍرها  التحمك بعذ تصلٍح األداة أو

 

 15انزسمك األٔنٙ انًُظٕص ػهٛٓب ثبنفظٕل  ٚمغ ئخؼبع األدٔاد ثؼذ رظهٛسٓب أٔ رغٛٛشْب انٗ ػًهٛبد : 26الفصل 

 .انظبَغ ػهٗ انمبئى ثبنزظهٛر أٔ انزغٛٛش  يٍ ْزا األيش، ٔٚمغ عست انزضايبد17 16ٔٔ

 األداح أٔ انًإعغخ انمبئًخ ثزغٛٛشْب أٌ ٚغهى انؼٌٕ انًكهف ثبنزسمك ثطبلخ انزظهٛر ٚدت ػهٗ انمبئى ثزظهٛر : 27 الفصل 

 .األداح ئرا كبَذ ػًهٛخ انزظهٛر أرَذ ثٓب يظهسخ انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ ػُذ ثجٕد ػذو طهٕزٛخ

 .انذٔس٘ رؼهى األدٔاد انزٙ رى رظهٛسٓب أٔ رغٛٛشْب ثؼاليخ انزسمك : 28 الفصل 

انمبََٕٛخ ئرا كبَذ األداح يدٓضح ثأخزبو رؼًٍ   ًٚكٍ ئػبدح اعزؼًبل األداح لجم فسظٓب يٍ ؽشف يظهسخ انًزشٔنٕخٛب

انزٙ  انسبنخ أٌ رزى ػًهٛخ انزظهٛر ثًكبٌ رشكٛت األداح ٔأٌ ٚؼهى انمبئى ثبنزظهٛر األخزبو ػذو خشق آنٛبرٓب، ٔٚزؼٍٛ فٙ ْزِ

فٙ انغشع ٔرنك فٙ أخم األٚبو انغزخ  رًُغ رفكٛك األداح ثؼاليزّ ٔأٌ ٚشعم انٗ يظهسخ انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ ئػاليب

 .انًٕانٛخ نؼًهٛخ انزظهٛر

 

الخامس   العىىان

المرالبت المترولىجٍت 

 

 .ٔاعزؼًبنٓب انًزشٔنٕخٛخ ػهٗ أدٔاد انمٛظ ػُذ طُؼٓب ٔػُذ رظهٛسٓب ٔرشٔٚدٓب رزى ػًهٛبد انًشالجخ : 29الفصل 

ألداح انمٛظ نهششٔؽ انمبََٕٛخ ٔأَٓب ال رضال رإد٘ ٔظٛفزٓب   ٔرًكٍ انًشالجخ انًزشٔنٕخٛخ يٍ يؼبُٚخ االعزدبثخ انًزٕاطهخ

 .اعزؼًبنٓب ثطشٚمخ طسٛسخ َٔضٚٓخ ثظفخ خٛذح ٔأَّ ٚزى

ثبػزجبسْب ػًهٛخ ئداسٚخ ئيب فٙ شكم زًالد يُظًخ أٔ ثطشٚمخ فدئٛخ ٔرنك فٙ  رزى انًشالجخ انًزشٔنٕخٛخ : 30 الفصل 

 .رشكٛت ٔاعزؼًبل أدٔاد انمٛظ أيبكٍ

. انمٕاٍَٛ ٔانزشارٛت انًزؼهمخ ثٕزذاد ٔأدٔاد انمٛظ ٔانكًٛبد انًؼهُخ  ٔٚزسشٖ انًشالجٌٕ أثُبء ْزِ انضٚبساد ػٍ يخبنفخ

 .انًسبػش انًزؼهمخ ثٓزِ انًخبنفبد ٔٚسشسٌٔ

 



 

العىىان السادس 

أدواث المٍس  الرلابت الفىٍت على

 

األدٔاد انخبػؼخ نهشلبثخ انًزشٔنٕخٛخ انمبََٕٛخ ٔانًؼفبح  رزى انشلبثخ انفُٛخ ثطشٚمخ آنٛخ ٔرنك ثأخز ػُٛبد يٍ : 31الفصل 

 .انزسمك انذٔس٘ يٍ انزسمك األٔنٙ أٔ

 .يبعكٓب أٔ يغزؼًهٓب  كًب رزى ْزِ انشلبثخ ػهٗ كم األدٔاد ثطهت يٍ طبزجٓب أٔ

 .ٔكٛهّ أٔ ثأيبكٍ رشكٛت ٔاعزؼًبل األدٔاد  ـ رزى ػًهٛبد انشلبثخ انفُٛخ ثًمشاد انظبَغ أ32ٔالفصل 

رسذدْب يظهسخ انًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ ئرا الزؼذ خبطٛبد األدٔاد انًؼُٛخ أٔ   ًٔٚكٍ كزنك أٌ رزى ثأيبكٍ أخشٖ

 .انالصيخ رنك انزدٓٛضاد

 

العىىان السابع 

المعبأة  الرلابت المترولىجٍت على المىاد

 

رًذ رؼجئزٓب لظذ ػشػٓب نهجٛغ ثكًٛبد اعًٛخ  رخض انشلبثخ انًزشٔنٕخٛخ ػهٗ انًٕاد انًؼجأح انًٕاد انزٙ : 33الفصل 

ٔصٌ، رغبٔ٘ أٔ رفٕق خًغخ غشايبد، أٔ ثٕزذاد زدى، رغبٔ٘ أٔ رفٕق خًغخ  ثبثزخ ٚؼجش ػُٓب ثؼذد انمطغ أٔ ثٕزذاد

 .ثٕزذاد ؽٕل أٔ ثٕزذاد يغبزخ يهٛهزش، أٔ

رؼجئزٓب لظذ ػشػٓب نهجٛغ ثكًٛبد اعًٛخ يزغٛشح ٚؼجش ػُٓب ثٕزذاد   كًب رخض ْزِ انشلبثخ انًٕاد انًؼجأح انزٙ رًذ

 .ٔصٌ

خضئٛخ ٔثذٌٔ زؼٕس  رؼزجش انًبدح يؼجأح ػُذيب رٕػغ فٙ غالف يًٓب كبٌ َٕػّ ٚسزٕٚٓب ثظفخ كهٛخ أٔ:  34 الفصل

 .أٔ رجذٚهّ ثظفخ يكشٕفخ أٔ رغٛٛش يكشٕف نهًبدح انشبس٘ ثسٛث ال ًٚكٍ رغٛٛش كًٛخ ْزِ انًبدح ئالّ ػُذ فزر انغالف

 .ثبنًبدح انًؼجأح كم يٍ انًبدح ٔانهف انخظٕطٙ انز٘ ٚغهفٓب  ٚمظذ ػهٗ يؼُٗ ْزا األيش

 : انشلبثخ انًظبنر انًخزظخ ثٕصاسح انزدبسح ثبنشلبثخ انًزشٔنٕخٛخ ػهٗ انًٕاد انًؼجأح ٔرشًم ْزِ رمٕو : 35الفصل 

 .كًٛبد انًٕاد انًؼجأح- 

انفُٛخ انًغزؼًهخ نهسظٕل ػهٗ كًٛبد ْزِ انًٕاد أٔ نغشع لٛغٓب أٔ اإلشبسح ئنٛٓب  أدٔاد ٔؽشق انمٛظ ٔانٕعبئم- 

 .ثمشاس يٍ انٕصٚش انًكهف ثبنزدبسح  رؼجؾ انطشق انفُٛخ نهشلبثخ ػهٗ انًٕاد انًؼجأح.ػًبٌ لًٛزٓب ٔانزسمك يُٓب أٔ

ْٕ ػذد انمطغ أٔ انٕصٌ انظبفٙ أٔ انٕصٌ انًظفٗ انظبفٙ أٔ انسدى  انًسزٕٖ االعًٙ نهًبدح انًؼجأح : 36الفصل 

 .انغالف انًغبزخ نهًبدح انزٙ يٍ انًفشٔع أٌ ٚسزٕٚٓب ْزا انًؼجأ ٔانز٘ ٔلؼذ اإلشبسح ئنّٛ ػهٗ انظبفٙ أٔ انطٕل أٔ

 .أٔ يغبزخ انًبدح انزٙ ٚسزٕٚٓب فؼهٛب ْـزا انًؼجأ انًسزٕٖ انفؼهٙ نهًبدح انًؼجأح ْٕ ػذد انمطغ أٔ ٔصٌ أٔ زدى أٔ ؽٕل

 20زشاسح رغبٔ٘  انًٕاد انزٙ ٚمغ انزؼجٛش ػُٓب ثٕزذاد انسدى فاٌ انًسزٕٖ انفؼهٙ ٚمغ رمذٚشِ ثذسخخ ثبنُغجخ نكًٛبد

غٛش أَّ ال ٚمغ رطجٛك ْزِ . ثبنزؼجئخ أٔ انًشالجخ دسخخ عهغٕٛط أثُبء انشلبثخ ٔرنك يًٓب كبَذ دسخخ انسشاسح ػُذ انمٛبو

 .انًدًذح انمبػذح ػهٗ انًٕاد

ثٍٛ انًسزٕٖ انفؼهٙ نٓزا انًؼجأ ٔيسزٕاِ االعًٙ  فبسق انكًٛخ" َبلض"ػهٗ يسزٕٖ انًؼجأ أٔ " انخطأ ثبنُمظبٌ"ٚمظذ ثـ 

 .ثُمظبٌ



 

 : انًٕاد انًؼجأح فٙ دفؼبد فاَّ فٙ زبنخ ردًٛغ

ُٔٚطجك . نهًٕاد انًؼجأح فٙ انذفؼخ ألم يٍ لًٛخ انًسزٕٖ االعًٙ ثظفخ ئخًبنٛخ ٚدت أٌ ال ركٌٕ لًٛخ انًسزٕٖ انفؼهٙ- 

 .انششؽ ػهٗ انًٕاد انًؼجأح راد يسزٕٖ اعًٙ ثبثذ فمؾ ْزا

أدَبِ ػؼٛفخ  انًٕاد انًؼجأح انزٙ نٓب أخطبء ثُمظبٌ رزدبٔص انخطأ األلظٗ انًغًٕذ ثّ انًزكٕس ٚدت أٌ ركٌٕ َغجخ- 

اإلزظبئٛخ انزٙ ٚمغ ػجطٓب ثبنمشاس انًشبس ئنّٛ  ثكفبٚخ ثسٛث رًكٍ دفؼبد انًٕاد انًؼجأح يٍ االعزدبثخ نالخزجبساد

 . يٍ ْزا األيش35ثبنفظم 

 : ٔصٌ األخطبء انمظٕٖ انًغًٕذ ثٓب نهًٕاد انًؼجأح راد يسزٕٖ اعًٙ يزغٛش يؼجش ػُّ ثٕزذاد (1

 : يؼجش ػُّ ثؼذد انمطغ األخطبء انمظٕٖ انًغًٕذ ثٓب نهًٕاد انًؼجأح راد يسزٕٖ اعًٙ ثبثذ (2

 .انًؼجأح راد يسزٕٖ اعًٙ ثبثذ يؼجش ػُّ ثٕزذاد ٔصٌ أٔ زدى األخطبء انمظٕٖ انًغًٕذ ثٓب نهًٕاد (3

.  انًغًٕذ ثٓب نهًٕاد انًؼجأح راد يسزٕٖ اعًٙ ثبثذ يؼجش ػُّ ثٕزذاد ٔصٌ يظفٗ األخطبء انمظٕٖ (4

يٍ  % 2ػُّ ثٕزذاد ؽٕل ْٙ  األخطبء انمظٕٖ انًغًٕذ ثٓب نهًٕاد انًؼجأح راد يسزٕٖ اعًٙ ثبثذ يؼجش (5

 .انًسزٕٖ االعًٙ نهًبدح انًؼجأح

 يٍ % 3انًغًٕذ ثٓب نهًٕاد انًؼجأح راد يسزٕٖ اعًٙ ثبثذ يؼجش ػُّ ثٕزذاد يغبزخ ْٙ  األخطبء انمظٕٖ (6

 .انًسزٕٖ االعًٙ نهًبدح انًؼجأح

ثبنًزطهجبد انمبََٕٛخ األخشٖ، فاٌ كم يبدح يؼجأح ٚدت أٌ رسًم فٙ  ثظشف انُظش ػٍ انجٛبَبد انًسذدح : 37الفصل 

 : نهؼشع ثطشٚمخ ٔاػسخ ٔغٛش لبثهخ نهطًظ انظشٔف انؼبدٚخ

 . يٍ ْزا األيش35انزٙ خبءد ثبنمشاس انًشبس ئنّٛ ثبنفظم  ـ ثٛبٌ انًسزٕٖ االعًٙ زغت انششٔؽ

ٔرنــك نزًكٍٛ   يـــٍ ْـــزا األيـــش35زغت انشكم انز٘ ٚسذدِ انمشاس انًشبس ئنّٛ ثبنفظـــــم  ـ ػاليخ أٔ ئشبسح

انًٕاد انًؼجأح يٍ يؼشفخ ْٕٚخ طبزت انًٕاد انًؼجأح أٔ اندٓخ  ثبنشلبثخ انًزشٔنٕخٛخ ػهٗ انًظبنر انًخزظخ انًكهفخ

 .انًٕاد أٔ يٕسدْب انزٙ لبيذ ثزؼجئخ ْزِ

ثؼّذ لطؼٓب أٔ ٔصَٓب أٔ لٛظ زدًٓب أٔ لٛظ ؽٕنٓب أٔ )انًؼجأح  ٚدت لٛظ أٔ يشالجخ انًسزٕٖ انفؼهٙ نهًٕاد : 38 الفصل 

نطجٛؼخ  يغإٔنٛخ انًؼُٙ ثزؼجئخ ْزِ انًٕاد أٔ يٕسدْب ٔرنك ثٕاعطخ أدٔاد لٛظ لبََٕٛخ يالئًخ ػهٗ (لٛظ يغبززٓب

 .انؼًهٛبد انزٙ عٛمغ انمٛبو ثٓب

 .ئزظبئٛخ ػهٗ ػُٛبد يٍ دفؼخ انًٕاد انًؼجأح  ًٚكٍ انمٛبو ثٓزِ انًشالجخ ثطشٚمخ

يٕسدْب   يٍ ْزا األيش فاٌ انمبئى ثبنزؼجئخ أ36ٔانًٕاد انًؼجأح غٛش يطبثمخ ألزكبو انفظم  ػُذيب ركٌٕ دفؼخ : 39 الفصل 

 : ال ًٚكُّ ثٛؼٓب ئال ثؼذ ػًبَّ نهشبس٘ ػذو رسًم أ٘ ػشس ٔرنك كبٜرٙ

  ْزا األيش  ي36ٍثًطبثمخ ْزِ انذفؼخ ززٗ رغزدٛت نهششٔؽ انزٙ خبءد ثٓب أزكبو انفظم. 

 ّانخبص ثجٛغ ْزِ انذفؼخ نشبس٘ ػهٗ ػهى ربو ثٓب ٔرنك العزٓالك. 

أٔ انطٕل أٔ انًغبزخ نهًٕاد انًؼجأح انًكَٕخ  ػُذيب ال ركٌٕ يٕػٕع َض لبََٕٙ ٚسذد ػذد انمطغ أٔ انٕصٌ أٔ انسدى

رأشٛش يُبعت ٚشٛش ثظفخ ٔاػسخ نهًسزٕٖ انفؼهٙ ٔانثًٍ ثسغبة ٔزذح  نذفؼخ ٔرنك ثٕػغ ػهٗ انًٕاد انًؼجأح،

 .انمٛظ



 

انًؼٍُٛٛ ػذد انمطغ  ًٚكٍ أٌ رؼجؾ لشاساد يٍ انٕصٚش انًكهف ثبنزدبسح ٔػُذ االلزؼبء يغ ثمٛخ انٕصساء:  40  الفصل

انز٘ ٚدت أٌ رسزّٕٚ ػُذ ػشػٓب نهجٛغ ٔرنك ثبعزثُبء  أٔ انٕصٌ أٔ انسدى أٔ انًغبزخ أٔ انطٕل االعًٙ نهًٕاد انًؼجأح

 .أٔ انطٕل أٔ انًغبزخ انزٙ ركٌٕ كٕزذح يُفشدح ػذد انمطغ أٔ األٔصاٌ أٔ األزدبو

 

العىىان الثامه 

الرلابت المترولىجٍت الماوىوٍت  عالماث

 

نظُف يُظى زبيهخ نظفٛسخ ثٛبَٛخ ٔطفٛسخ ٔعى انزٙ عٛمغ رؼهًٛٓب ثجٛبَبد  ٚدت أٌ ركٌٕ األدٔاد انًُزًٛخ : 41الفصل 

ثبنمشاساد  ثبنمٕاٍَٛ ٔلشاس انًظبدلخ ػهٗ انًُٕرج ٔرنك ثظشف انُظش ػٍ انششٔؽ انخبطخ ٔانًسذدح ٔػاليبد يسذدح

 .انًزؼهمخ ثأطُبف أدٔاد انمٛظ

 .انسبخخ ػاليبد انمبئًٍٛ ثبنزظهٛر ٔانٓٛئبد انًظبدق ػهٛٓب  كًب رسًم ْزِ انظفٛسخ كهًب الزؼذ

ٔػؼٓب انؼبد٘  انظفٛسخ غٛش لبثهخ نهؼضل، ٔيثجزخ ثطشٚمخ رغًر ثبنزأكذ يُٓب دٌٔ رسشٚك األدٔاد فٙ  ٔٚدت أٌ ركٌٕ

 .نالعزؼًبل

ثبنمشاساد انًزؼهمخ ثأطُبف أدٔاد انمٛظ، رزكٌٕ ػاليبد  ثظشف انُظش ػٍ انششٔؽ انخبطخ انًسذدح : 42 الفصل 

 : انشلبثبد انًزشٔنٕخٛخ كًب ٚهٙ

ٔانشلًٍٛ انًجٍُٛٛ نألنفٛخ انغُٕٚخ انزٙ  ئؽبس يغزطٛم ٚسزٕ٘ ػهٗ ػذد خبص ٔيطخ: ػهٗ انًُٕرج  ػاليخ انًظبدلخ-  أ 

 .ٔلغ فٛٓب ئعُبد لشاس انًظبدلخ

يؼشػخ نإلرالف فٙ كم  يٛضاٌ ثًسٕسِ ثؼجبَبٌ يزشبثكبٌ زٕل انًإشش، ٔٚدت أٌ ركٌٕ: ػاليخ انزسمك األٔنٙ  - ة 

 .انزشًٛغ يسبٔنخ نفؼٓب ػُذيب رٕػغ انؼاليخ ػهٗ ردٓٛضاد

ثًٕخت لشاس يٍ ٔصٚش انزدبسح، أٔ نظٛمخ رسزٕ٘  زشف يٍ األثدذٚخ انؼشثٛخ ٚسذد عُٕٚب: ػاليخ انزسمك انذٔس٘ -  ج 

 .ػهٗ ثٛبٌ طهٕزٛخ انٕعى

 .َدًخ راد خًغخ فشٔع أٔ نظٛمخ رجٍٛ يُغ االعزؼًبل: ػاليخ انشفغ  - د 

 .ٚدت أٌ رظًى انهظٛمخ ثطشٚمخ خبطخ ثسٛث رإد٘ ئصانزٓب ئنٗ ئرالفٓب : 43الفصل 

انًزشٔنٕخٛب  انمبئًٍٛ ثزظهٛر أدٔاد انمٛظ ٔانٓٛئبد انًظبدق ػهٛٓب، ٔانًغًٕذ نٓى يٍ ؽشف يظبنر ٔٚدت ػهٗ

 يٍ انمبٌَٕ انًزؼهك ثبنًزشٔنٕخٛب 9ئنّٛ ثبنفظم  انمبََٕٛخ ثٕػغ انهظٛمخ، ٔرنك ؽجمب نإلخشاءاد انًسذدح ثبأليش انًشبس

 . يٍ انمبٌَٕ انًزؼهك ثبنًزشٔنٕخٛب انمبََٕٛخ14ثًمزؼٗ أيش ؽجمب نهفظم  انمبََٕٛخ، دفغ أربٖٔ رؼجؾ يمبدٚشْب

. انزَٕغٛخ ٔصٚش انزدبسح يكهف ثزُفٛز ْزا األيش انز٘ ُٚشش ثبنشائذ انشعًٙ نهدًٕٓسٚخ:  44 الفصل

 

 

 .2001 يب٘ 8رَٕظ فٙ 

 زٌه العابذٌه به علً

 


