
 تعهيًاث ينح شهادة دبهىو اندراساث انعهيا في انجايعت األردنيت

 30/7/2007تاريخ  (230/2007)صادرة عن يجهس انعًداء بقزاره رقى 

 

 .، ٔٚؼًم تٓا اػرثاساً يٍ ذاسٚخ طذٔسْا(ذؼهًٛاخ يُر شٓادج دتهٕو انذساعاخ انؼهٛا فٙ اندايؼح األسدَٛح )  ذُغًٗ ْزِ انرؼهًٛاخ  (:-1 )انًادة 

 :-  ٚكٌٕ نهكهًاخ ٔانؼثاساخ انرانٛح انًؼاَٙ انٕاسدج إصاءْا يا نى ذذل انمشُٚح ػهٗ خالف رنك (:-2 )انًادة 

 اندايؼح األسدَٛح:                     اندايؼــــــــح 

 يدهظ كهٛح انذساعاخ انؼهٛا:                      انًدهـــــــظ 

 ػًٛذ كهٛح انذساعاخ انؼهٛا:                     انؼًٛــــــــــذ 

 أ٘ كهٛح يٍ كهٛاخ اندايؼح:                     انكهٛـــــــــــح 

 أ٘ لغى فٙ انكهٛح:                      انمغـــــــــــى 

 ندُح انذساعاخ انؼهٛا فٙ انكهٛح:                     ندُح انكهٛـــح 

 ندُح انذساعاخ انؼهٛا فٙ انمغى:                     ندُح انمغــــى 

 .تشَايح أكادًٚٙ ػال ٚكغة انطانة يؼهٕياخ َظشٚح ٔيٓاساخ ذطثٛمٛح ػًهٛح ٔيُٓدٛح يسذدج فٙ ذخظض يؼٍٛ:    تشَايح دتهٕو انذساعاخ انؼهٛا

عاػاخ يٍ  (6)عاػح يؼرًذج زغة انخطح انرٙ ٚمشْا يدهظ انؼًذاء، ػهٗ أٌ ٚكٌٕ يٍ ضًٍ ْزِ انغاػاخ  (33-24)  ذكٌٕ يرطهثاخ َٛم شٓادج انذتهٕو  (:-3 )انًادة 



 .يغرٕٖ انًاخغرٛش

 .ٚكٌٕ انسذ األػهٗ نًذج انسظٕل ػهٗ شٓادج انذتهٕو أستؼح فظٕل دساعٛح لاتهح نهرًذٚذ نًذج فظهٍٛ دساعٍٛٛ، ٔرنك تًٕافمح ػًٛذ كهٛح انرخظض-          أ (:-4 )انًادة 

 .ال ٚدٕص أٌ ذضٚذ يذج انرأخٛم ٔاالَغساب تؼزس تًدًٕػٓا ػٍ فظهٍٛ دساعٍٛٛ ٔال ذسغة ْزِ انًذج يٍ انسذ األػهٗ نًذج انسظٕل ػهٗ انشٓادج-     ب 

عاػح  (12)عاػاخ يؼرًذج، ٔانسذ األػهٗ  (3)يغ يشاػاج انسذ األػهٗ نًذج انسظٕل ػهٗ انشٓادج ٚكٌٕ انسذ األدَٗ نهؼةء انذساعٙ فٙ انفظم انٕازذ -         أ  (:-5 )انًادة 

 .يؼرًذج

 .عاػاخ (10)ٚكٌٕ انسذ األػهٗ نهؼةء انذساعٙ نطهثح انذتهٕو فٙ انفظم انظٛفٙ -     ب 

 

 :-انقبــــــــــىل

     ٚسذد يدهظ انؼًذاء فٙ يطهغ كم ػاو خايؼٙ ػذد انطهثح انزٍٚ ٚمثهٌٕ فٙ تشايح انذتهٕو، ٔرنك ترٕطٛح يٍ انًدهظ تؼذ آخز سأ٘ نداٌ انذساعاخ انؼهٛا فٙ  (:-6 )انًادة 

 .األلغاو ٔانكهٛاخ انًخرظح

 :-شزوط انقبــــىل      (:-7 )انًادة 

 :شزوط عايـــــت-       أ 

أٔ يا ٚؼادنّ يٍ خايؼح ذؼرشف تٓا اندايؼح، ٔأٌ ٚثثد أَّ ٔاظة ػهٗ يا ال ٚمم " خٛذ" أٌ ٚكٌٕ انًرمذو زاطالً ػهٗ دسخح انثكانٕسٕٚط ترمذٚش ال ٚمم ػٍ -     1

 .يٍ عاػاخ انذٔاو انًطهٕتح نهسظٕل ػهٗ ْزِ انذسخح (%75)ػٍ 

 .إرا ذدأص ػذد انطهثح انًرمذيٍٛ نثشَايح انذتهٕو انؼذد انًمشس لثٕنّ، ٚدش٘ لثٕل انطهثح ذُافغٛاً ػهٗ أعاط انًؼذل فٙ دسخح انثكانٕسٕٚط-     2



 :شزوط خاصــت-     ب 

نهمغى ، أٔ انهدُح انًُفزج ٔضغ ششٔط خاطح نالنرساق تانثشَايح انز٘ ٚطشزّ رنك انمغى ػهٗ أٌ ال ذرؼاسع ْزِ انششٔط يغ اإلطاس انؼاو نثشايح -     1

 .انذساعاخ انؼهٛا

 .500ٚدة أٌ ذظٓش ْزِ انششٔط تٕضٕذ فٙ انخطح انذساعٛح انًمذيح نالػرًاد، ٔذؼرثش خضءاً يُٓا ٔذسًم يٕاد انذتهٕو يغرٕٖ -     2

ذمذو طهثاخ االنرساق تثشايح انذتهٕو ػهٗ انًُٕرج انظادس يٍ ٔزذج انمثٕل ٔانرغدٛم خالل انفرشج انرٙ ذسذدْا كهٛح انذساعاخ انؼهٛا، ٔذشفك ترهك انطهثاخ -         أ  (:-8 )انًادة 

 .خًٛغ األٔساق انثثٕذٛح انالصيح

 .ٚظذس انًدهظ لٕائى تأعًاء انًمثٕنٍٛ فٙ انثشايح تُاًء ػهٗ ذُغٛة يٍ ندُرٙ انمغى أٔ انهدُح انًُفزج-     ب 

 .ال ٚدٕص أٌ ُٚمثم انطانة فٙ تشَايدٍٛ دساعٍٛٛ أٔ أكثش فٙ آٌ ٔازذ فٙ أ٘ يشزهح يٍ يشازم دساعرّ-         أ  (:-9 )انًادة 

 .إرا فظم انطانة يٍ تشَايح انذتهٕو فال ٚدٕص أٌ ٚمثم فٙ انثشَايح َفغّ يشج أخشٖ-     ب 

 

 :-االنتقال وانتحىيــــم

 .ٚدٕص اَرمال انطانة يٍ تشَايح دتهٕو إنٗ آخش فٙ اندايؼح تؼذ اَرظايّ فٙ انذساعح زال اعرٛفائّ ششٔط انمثٕل ٔذٕافش يمؼذ شاغش نّ-         أ (:-10)انًادة 

ٚدٕص اَرمال انطانة يٍ تشَايح فٙ خايؼح أخشٖ إنٗ تشَايح يًاثم فٙ زال اعرٛفائّ ششٔط انمثٕل ٔذٕافش يمؼذ شاغش نّ فٙ انثشَايح انز٘ ٚشغة فٙ -     ب 

 .أٔ يا ٚؼادنًٓا" خٛذ خذاً " َماط أٔ (3س00)االَرمال إنّٛ، ػهٗ أٌ ال ٚمم يؼذنّ انرشاكًٙ ػٍ 

 .ذمذو طهثاخ االَرمال إنٗ ٔزذج انمثٕل ٔانرغدٛم ػهٗ انًُٕرج انًمشس نٓزا انغشع-         أ (:-11)انًادة 



 :-ذرى انًٕافمح ػهٗ االَرمال تمشاس يٍ ندُح يكَٕح يٍ -     ب 

 .انؼًٛذ-      1

 .ػًٛذ كهٛح انرخظض-      2

 .سئٛظ لغى انرخظض أٔ انهدُح انًُفزج-      3

 :-ٚشرشط فٙ انًٕاد انرٙ دسعٓا انطانة فٙ اندايؼح أٔ فٙ خايؼح أخشٖ ٔٚشغة فٙ ازرغاتٓا يا ٚهٙ -         أ (:-12)انًادة 

 .أٌ ذكٌٕ يُاظشج يٍ زٛث انًغرٕٖ ٔانًسرٕٖ نًادج أٔ يٕاد فٙ انخطح انذساعٛح انًمشسج    -1

 .أٔ يا ٚؼادنًٓا (ب)أٔ  (خٛذ خذاً )أٌ ال ٚمم ذمذٚش انطانة فٙ كم يُٓا ػٍ     -2

 .أٌ ال ٚكٌٕ لذ يضٗ ػهٗ دساعرٓا أكثش يٍ خًظ عُٕاخ    -3

 :-ذسغة نهطانة ػٍ اَرمانّ أٔ لثٕنّ فٙ تشَايح آخش-     ب 

 .انًٕاد انرٙ ٚخراسْا يٍ انًٕاد انرٙ دسعٓا فٙ انثشَايح انغاتك ٔذذخم فٙ يؼذنّ انرشاكًٙ إرا كاٌ االَرمال داخم اندايؼح-     1

 .انًٕاد انرٙ ٚخراسْا يٍ انًٕاد انرٙ دسعٓا فٙ انثشَايح انغاتك ٔال ذذخم فٙ يؼذنّ انرشاكًٙ إرا كاٌ االَرمال يٍ خاسج اندايؼح-     2

 .ال ٚدٕص ازرغاب أ٘ يٕاد يٍ خاسج انخطح انذساعٛح انرٙ انرسك انطانة ػهٗ أعاعٓا إال إرا ذى انُض ػهٗ رنك-     ج 

 .ذرى انًٕافمح ػهٗ ازرغاب انًٕاد تمشاس يٍ انًدهظ تُاًء ػهٗ ذٕطٛح يٍ ندُرٙ انمغى ٔانكهٛح انًخرظرٍٛ أٔ انهدُح انًُفزج-      د 

عاػاخ يؼرًذج يٍ ْزِ  (6)ٚدٕص أٌ ٚسغة نهطانة انًُرمم يٍ خاسج اندايؼح أٔ انًمثٕل فٛٓا ٔعثك نّ دساعح يٕاد فٙ خايؼح أخشٖ يا ال ٚضٚذ ػٍ -    1-        ْـ 

 .انًٕاد

اثُرٙ ػششج عاػح  (12)إرا لثم انطانة فٙ تشَايح انذتهٕو، ٔعثك نّ أٌ دسط يٕاد داسعح خاطح فٙ اندايؼح األسدَٛح ٚدٕص أٌ ٚسغة نّ يا ال ٚضٚذ ػٍ      -2



 .يؼرًذج يٍ ْزِ انًٕاد

 .عاػاخ يؼرًذج ذى ازرغاتٓا (9)ٚسغى فظم دساعٙ ٔازذ يٍ انسذ األػهٗ يماتم كم             -3
 

عاػاخ يؼرًذج فٙ تشَايح  (6)يٍ ْزِ انرؼهًٛاخ نهطانة انًهرسك  تثشَايح انذساعاخ انؼهٛا فٙ اندايؼح أٌ ٚذسط يا ال ٚضٚذ ػٍ  (16)  يغ يشاػاج انًادج (:-13)انًادة 

يًاثم فٙ خايؼح أخشٖ ششٚطح انسظٕل ػهٗ يٕافمح يغثمح يٍ كهٛح انذساعاخ انؼهٛا تُاًء ػهٗ ذٕطٛح يٍ ندُرٙ انمغى ٔانكهٛح انًخرظرٍٛ أٔ انهدُح 

 .انًُفزج، ٔششٚطح أٌ ال ٚكٌٕ لذ زغة نهطانة يٕاد يٍ خايؼح أخشٖ

 

 انًىاد وانعالياث وااليتحاناث

 .َماط (3س00)انسذ األدَٗ نهُداذ فٙ انًؼذل انرشاكًٙ نهًٕاد فٙ تشَايح انذتهٕو -         أ (:-14)انًادة 

َماط  إػادج دساعح يادذٍٛ ػهٗ األكثش يٍ خطرّ انذساعٛح طٕال يذج دساعرّ انذتهٕو ششٚطح أٌ ذكٌٕ  (3س00)ٚدٕص نهطانة إرا لم يؼذنّ انرشاكًٙ ػٍ -     ب 

 .خٛى صائذ (+ج )ػالياذّ فٙ كم يًُٓا 

 .خٛى صائذ (+ج)     انسذ األدَٗ نؼاليح انُداذ فٙ كم يادج يٍ يٕاد تشايح انذتهٕو (:-15)انًادة 

يٍ ْزِ انرؼهًٛاخ ذسغة ػالياخ خًٛغ انًٕاد انرٙ ٚذسعٓا انطانة فٙ اندايؼح ٔفك خطرّ انذساعٛح َدازاً أٔ سعٕتاً فٙ يؼذنّ  (4)يغ يشاػاج انًادج -         أ (:-16)انًادة 

 .انرشاكًٙ

 .خٛى كسذ أدَٗ (ج)أنف إنٗ (أ)ذغدم انؼاليح انرٙ ٚسظم ػهٛٓا انطانة يٍ -     ب 

 :-   ٚكٌٕ ذٕصٚغ ػالياخ االيرساَاخ ػهٗ انُسٕ انرانٙ (:-17)انًادة 

ٔأػًاالً  (%30)ػاليح ألػًال انفظم، ٔذشًم ْزِ األػًال ايرساَاً ذسشٚشٚاً ٔازذاً َظف فظهٙ ػهٗ األلم، ٔٚشطذ نّ َظف ػاليح أػًال انفظم ْٔٙ   -1

 .يٍ انؼاليح انُٓائٛح% 60يٍ انؼاليح، ٔتزنك ٚكٌٕ يدًٕع أػًال انفظم  (%30)أخشٖ لذ ذرضًٍ اخرثاًس ثاَٛاً ٔذماسٚش ٔتسٕثاً ٚشطذ نّ 



 %(.40)ػاليح ناليرساٌ انُٓائٙ ٔٚخظض نّ     -2

يٕاد انُذٔاخ، ٔانًشاسٚغ، ٔانًخرثشاخ، ٔانرظايٛى، ٔانشعٕياخ، ٔاالخرثاساخ انؼًهٛح، ٔانرذسٚة انؼًهٙ ٔانرذسٚة  : (2 1ٔ)ٚغرثُٗ يًا ٔسد فٙ انثُذٍٚ   -3

 .انغشٚش٘ انرٙ نٓا عاػاخ يؼرًذج، إر ذكٌٕ نٓا ػاليح ذسذدْا األلغاو انًؼُٛح أٔ انهداٌ انًُفزج

    أ (:-18)انًادة 
(1)

 :-ٚخظض نؼاليح انًٕاد تانسشٔف انُماط انًثُٛح إصاء كم يُٓا-  

 اننقاط انعاليت

 4 أ

 3.75 -أ

 3س5 +ب 

 3 ب

 2.75 -ب

 2س5 +خـ 

 2 خـ

 :-ٚخظض نهؼالياخ تانُماط نهًؼذل انفظهٙ ٔانرشاكًٙ انرمذٚشاخ انًثُٛح إصاء كم يُٓا ٔذؼطٗ انُماط تانًؼذل انرشاكًٙ انرمادٚش انرانٛح-      ب

 انتقديز اننقاط

 يًراص 4 – 3س65

 – 3س00

 3س64

 خٛذ خذاً 

 .   ذطثك ذؼهًٛاخ يُر دسخح انثكانٕسٕٚط ػهٗ انساالخ انرٙ نى ٚشد ػهٛٓا َض فٙ ْزِ انرؼهًٛاخ فًٛا ٚرؼهك تااليرساَاخ ٔانؼالياخ ٔانًؼذالخ(:-19)انًادة 

 

 انًىاظبـــــــــت



 

يٍ يدًٕع انغاػاخ انًمشسج أل٘ يادج، ٚسشو يٍ انرمذو  (%20)إرا ذدأص غٛاب انطانة دٌٔ ػزس ٚمثهّ ػًٛذ كهٛح انرخظض أٔ انهدُح انًُفزج أكثش يٍ -         أ (:-20)انًادة 

ٔفٙ خًٛغ األزٕال ذذخم َرٛدح رنك انشعٕب فٙ . ٔػهّٛ إػادج دساعح ذهك انًادج إٌ كاَد إخثاسٚح. خٛى (ج)ناليرساٌ انُٓائٙ ٔذؼرثش ػاليرّ فٙ ذهك انًادج 

 .زغاب يؼذل ػالياخ انطانة انفظهٙ ٔانرشاكًٙ ألغشاع اإلَزاس ٔانفظم

يٍ يدًٕع انغاػاخ انًمشسج نًادج أٔ أكثش فئَّ ٚؼرثش يُغسثاً  (%20)إرا ذدأص غٛاب انطانة تؼزس ٚمثهّ ػًٛذ كهٛح انرخظض أٔ انهدُح انًُفزج أكثش يٍ -     ب 

 .يٍ انًادج أٔ انًٕاد

 .   ذغش٘ ذؼهًٛاخ يُر دسخح انثكانٕسٕٚط فٙ اندايؼح ػهٗ إخشاءاخ ذمذٚى انؼزس انًشضٙ(:-21)انًادة 

، ٔٚثهغ انمشاس تمثٕل انؼزس (غٛش يكرًم)   كم يٍ ذغٛة ػٍ االيرساٌ انُٓائٙ انًؼهٍ ػُّ تؼزس ٚمثهّ ػًٛذ كهٛح انرخظض أٔ انهدُح انًُفزج ذغدم نّ يالزظح (:-22)انًادة 

نًذسط انًادج إلخشاء ايرساٌ يؼٕع نهطانة فٙ يذج ألظاْا َٓاٚح انفظم انرانٙ نهفظم انز٘ نى ٚرمذو فّٛ إال إرا كاٌ انفظم انرانٙ يؤخالً سعًٛاً أٔ كاٌ 

 .انطانة يُمطؼاً ػُّ تؼزس، ٔفٙ ذهك انسانح ٚؼمذ االيرساٌ فٙ انفظم انرانٙ نهفظم انًؤخم

 

 االنسحـــــاب

ٚغًر نهطانة تاالَغساب يٍ دساعح يادج أٔ أكثش خالل يذج ألظاْا ػششج أعاتٛغ يٍ تذء انفظم، ٔخًغح أعاتٛغ يٍ تذء انفظم انظٛفٙ، ٔذثثد فٙ عدهّ -    1-            أ (:-23)انًادة 

 .(يُغسة)يالزظح 

ٚرى االَغساب فٙ ْزِ انسانح زغة ًَٕرج خاص ذؼذِ ٔزذج انمثٕل ٔانرغدٛم، ٔٚرضًٍ ْزا انًُٕرج ذُغٛة يذسط انًادج ٔسئٛظ انمغى ٔاػرًاد يذٚش -     2

 .ٔزذج انمثٕل ٔانرغدٛم

يٍ انغاػاخ انًمشسج نًٕاد انفظم يُغسثاً يٍ رنك  (%20)ٚؼرثش انطانة انز٘ ٚردأص يدًٕع غٛاتّ تؼزس ٚمثهّ ػًٛذ كهٛح انرخظض أٔ انهدُح انًُفزج -     ب 



 .، ٔذؼرثش دساعرّ نزنك انفظم يؤخهح ٔال ذسغة يٍ انسذ األػهٗ نًذج انرأخٛم(يُغسة )انفظم، ٔذثثد فٙ عدهّ يالزظح 

ٚدٕص نؼًٛذ كهٛح انرخظض أٔ انهدُح انًُفزج انًٕافمح ػهٗ اَغساب انطانة يٍ خًٛغ انًٕاد انرٙ عدهٓا فٙ انفظم، ششٚطح أٌ ٚرى ذمذٚى طهة االَغساب -     ج 

، ٔذؼرثش دساعرّ نزنك (يُغسة) أعاتٛغ يٍ تذء انفظم انظٛفٙ ٔذثثد فٙ عدهّ يالزظح  (7)أعثٕػاً يٍ تذء انفظم انؼاد٘، ٔ  (14)خالل يذج ألظاْا 

 .انفظم يؤخهح

ٚدٕص نهؼًٛذ أٌ ٕٚافك ػهٗ اَغساب انطانة تشكم َٓائٙ يٍ انثشَايح انز٘ لثم فّٛ ششٚطح أٌ ٚرى ذمذٚى طهة االَغساب انُٓائٙ لثم يٕػذ االيرساَاخ -      1-       د 

 .انُٓائٛح تأعثٕػٍٛ ػهٗ األلم

 .َماط (3س00)ال ٚدٕص نهطانة انًُغسة يٍ تشَايح انذتهٕو أٌ ٚمثم فٙ انثشَايح َفغّ يشج أخشٖ إرا كاٌ يؼذنّ انرشاكًٙ ٔلد االَغساب ألم يٍ -     2

 

 انتأجيـــــــم

  ٚشرشط فٙ انطانة انز٘ ٚرمذو تطهة ذأخٛم أٌ ٚكٌٕ لذ أيضٗ فظالً دساعٛاً ٔازذاً ػهٗ األلم فٙ انثشَايح انز٘ انرسك تّ، ٔٚدٕص فٙ زاالخ خاطح ٚمذسْا (:-24)انًادة 

 .انًدهظ أٌ ٕٚافك نهطانة ػهٗ ذأخٛم دساعرّ نهفظم انز٘ لثم فّٛ ٔرنك خالل أعثٕػٍٛ يٍ تذء انرذسٚظ فٙ انفظم

  ٚمذو طهة انرأخٛم ػهٗ انًُٕرج انظادس ػٍ ػًادج كهٛح انذساعاخ انؼهٛا، ٔذظذس انًٕافمح ػٍ انؼًٛذ إٌ كاٌ انرأخٛم نفظم ٔازذ يُفشد ٔػٍ انًدهظ إٌ (:-25)انًادة 

 .كاٌ نفظهٍٛ يررانٍٛٛ

  إرا اَرٓٗ انفظم انذساعٙ، ٔنى ٚكٍ انطانة يغدالً أٔ يؤخالً نزنك انفظم، ٚؼرثش ذغدٛهّ فٙ اندايؼح يهغٗ، إال إرا ذمذو تؼزس لٓش٘ ذمثهّ اندٓح انًخرظح، (:-26)انًادة 

 :-ٔرنك ٔفماً نًا ٚهٙ 

 .         إرا نى ٚردأص االَمطاع ػٍ انذساعح فظالً دساعٛاً ٔازذاً، ٔٚؼرثش ْزا االَمطاع ذأخٛالً ٔٚسغة يٍ ضًٍ انسذ األلظٗ انًغًٕذ تّ نهرأخٛم:انًجهس -  1



 .  إرا ذدأص االَمطاع فظالً دساعٛاً ٔازذاً ٔلثهد اندٓح انًخرظح ػزسِ ٚؼرثش ْزا االَمطاع ذأخٛالً، ٔٚسغة يٍ ضًٍ انسذ األلظٗ انًغًٕذ تّ نهرأخٛم:  يجهس انعًداء-2

 

 اإلنذار وانفصـــــم

 .  ُٚزس انطانة إرا نى ٚسظم فٙ َٓاٚح أ٘ فظم ػهٗ انسذ األدَٗ نهًؼذل انرشاكًٙ فٙ انًٕاد انرٙ دسعٓا زرٗ َٓاٚح رنك انفظم(:-27)انًادة 

 :-ٚؼرثش انطانة يفظٕالً فٙ انساالخ انرانٛح-      1  (:-28)انًادة 

 .إرا نى ٚسظم ػهٗ انسذ األدَٗ فٙ انًؼذل انرشاكًٙ نهًٕاد فٙ َٓاٚح انفظهٍٛ انرانٍٛٛ نإلَزاس-       أ 

 .إرا نى ٚسمك يرطهثاخ انرخشج ضًٍ انسذ األػهٗ نهًذج انًغًٕذ تٓا-     ب 

ٚظذس لشاساخ اإلَزاس األكادًٚٛح  ٔانفظم إنٗ انذساعح انخاطح يذٚش انمثٕل ٔانرغدٛم، أيا لشاساخ انفظم انُٓائٙ يٍ اندايؼح فٛظذسْا يدهظ انؼًذاء -     2

 .تُاًء ػهٗ ذُغٛة يذٚش انمثٕل ٔانرغدٛم

ٚؼذ إػالٌ لشاساخ اإلَزاس ٔانفظم إنٗ انذساعح انخاطح ٔانفظم انُٓائٙ يٍ اندايؼح ٔأ٘ أيٕس أكادًٚٛح أخشٖ ذخض انطهثح ػهٗ نٕزح اإلػالَاخ فٙ -     3

 .كهٛح انطانة انًؼُٙ ذثهٛغاً  تانًؼُٗ انمإََٙ

عاػح يؼرًذج ضًٍ ذؼهًٛاخ انذساعح انخاطح كسذ أػهٗ تٓذف سفغ يؼذنّ انرشاكًٙ نهسذ  (12)  ٚغًر نهطانة انز٘ ٚفظم تغثة يؼذنّ انرشاكًٙ تذساعح (:-29)انًادة 

 :-َماط ٔفك انششٔط انرانٛح (3س00)األدَٗ انًطهٕب ٔٚؼاد ذغدٛهّ نهثشَايح انًهرسك تّ ػُذ سفغ يؼذنّ إنٗ 

 .َمطح(2س7)أٌ ال ٚمم يؼذنّ انرشاكًٙ ػُذ فظهّ ػٍ             -1

 .أٌ ذكٌٕ انًٕاد انرٙ ٚذسعٓا ضًٍ انخطح انذساعح انًؼرًذج            -2

 .أٌ ُٚٓٙ دساعح ذهك انًٕاد خالل انفظهٍٛ انرانٍٛٛ نراسٚخ فظهّ، ٔٚسغة ْزاٌ انفظالٌ يٍ انًذج انمظٕٖ انًغًٕذ تٓا     -3



 

 ينح انشهــــــاداث

 .ذًُر شٓادج انذتهٕو تمشاس يٍ يدهظ انؼًذاء تُاًء ػهٗ ذُغٛة يٍ انًدهظ-     أ :-     (30)انًادج 

 .ذًُر انشٓاداخ فٙ انًٕاػٛذ انًمشسج-     ب 

 

 

 أحكاو عايـــــت

 

ػهٗ أٌ ذكٌٕ يُاظشج يٍ  (700)عاػاخ يٍ يغرٕٖ  (6)  إرا لثم انطانة انساطم ػهٗ انذتهٕو انؼانٙ فٙ تشَايح انًاخغرٛش ٚدٕص ازرغاب يا ال ٚضٚذ ػٍ (:-31)انًادة 

 .أٔ يا ٚؼادنٓا (ب) (خٛذ خذاً )زٛث انًغرٕٖ ٔانًسرٕٖ نًادج أٔ يٕاد فٙ انخطح انذساعٛح انًمشسج، ٔأٌ ال ٚمم ذمذٚش انطانة فٙ كم يُٓا ػٍ 

 عاػح يؼرًذج تُداذ يٍ خطرّ انذساعٛح فٙ 24  ٚدٕص أٌ ذًُر شٓادج دتهٕو انذساعاخ انؼهٛا نطانة انًاخغرٛش أٔ طانة انذكرٕساِ تؼذ إَٓائّ يا ال ٚمم ػٍ (:-32)انًادة 

 :- َماط فٙ أزذٖ انًداالخ انرانٛح3اندايؼح األسدَٛح ٔتًؼذل ذشاكًٙ ال ٚمم ػٍ 

 .إرا اَمضٗ انسذ األػهٗ ػهٗ ذغدٛم انطانة فٙ انثشَايح ٔنى ٚغرطغ إَداص سعانرّ ٔرنك تًٕافمح ػًٛذ كهٛح انرخظض-       أ 

 .إرا ٔافك يدهظ كهٛح انذساعاخ انؼهٛا ترُغٛة يٍ ندُرٙ انمغى ٔانكهٛح ػهٗ ذمشٚش انًششف تؼذو لذسج انطانة ػهٗ انثسث فٙ يغرٕٖ سعانرّ-     ب 

إرا سعة طانة انذكرٕساِ فٙ ايرساٌ انكفاءج انًؼشفٛح يشذٍٛ، إرا نى ٚسمك طانة انًاخغرٛش ششٔط انرمذو ناليرساٌ انشايم أٔ اعرُفز فشص انرمذو نّ أٔ -     ج 



 .سعة فٙ االيرساٌ انشايم يشذٍٛ

إرا ذمذو انطانة خطٛاً إنٗ انمغى يثذٚاً سغثرّ فٙ انسظٕل ػهٗ شٓادج انذتهٕو ٔٔافك يدهظ كهٛح انذساعاخ انؼهٛا ػهٗ رنك تُاًء ػهٗ ذُغٛة ندُرٙ انمغى -      د 

 .ٔانكهٛح

 .إرا سعة انطانة فٙ يُالشح سعانرّ أٔ أطشٔزرّ-     ْـ 

 .  ٚرٕنٗ انؼًٛذ تُاًء ػهٗ ذُغٛة يدهظ انمغى أٔ انهدُح انًُفزج أ٘ طالزٛاخ ذرؼهك تشؤٌٔ انذساعاخ انؼهٛا غٛش يُظٕص ػهٛٓا فٙ ْزِ انرؼهًٛاخ(:-33)انًادة 

  ٚغرثُٗ يٍ ْزِ انرؼهًٛاخ تشايح انذتهٕو انًشرشكح يغ خايؼح أخشٖ أٔ يؼٓذ ػهًٙ ذشتظ أ٘ يًُٓا يغ اندايؼح األسدَٛح اذفالٛح خاطح، ٔرنك ٔفك أعظ (:-34)انًادة 

خاطح ذٕضغ نكم تشَايح فٙ ضٕء االذفالٛح انًٕلؼح 
(2)

. 

 .  ٚثد يدهظ انؼًذاء فٙ انساالخ انرٙ نى ٚشد ػهٛٓا َض فٙ ْزِ انرؼهًٛاخ(:-35)انًادة 

 .  ػًذاء انكهٛاخ ٔيذٚش انمثٕل ٔانرغدٛم يغؤٔنٌٕ ػٍ ذُفٛز ْزِ انرؼهًٛاخ(:-36)انًادة 
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