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 أوال: السيبسبد
ثضاٚخ كم ػبو صعاصٙ ثٕضغ سغخ  نهتضعٚش ٔتؼهٛى انغالة تتضك يغ تهتزو االلضبو االكبصًٚٛخ فٙ  -

يشغجبد انتؼهى انشبصخ ثًمغع انمضى ٔتتُٕع عغق ٔاصبنٛت انتضعٚش نكٗ تتًكٍ يٍ  تغصٛز يٓبعح 

 انتؼهى انظاتٙ نضٖ انغالة ٔيٓبعاد انتفكٛغ انُمض٘.

ٔتؼهٛى انغالة ٔاستٛبع  تهتزو ٔدضح انتؼهٛى انغجٙ ثًضبػضح االلضبو فٗ يغاجؼخ سغخ انتضعٚش -

 االصبنٛت انًُبصجخ نغجٛؼخ انًمغع ٔاتضبلٓب يغ يشغجبد انتؼهى انًضتٓضفخ.

تهتزو ٔدضح ضًبٌ انجٕصح ثتمٛٛى اصتشضاو االلضبو ألصبنٛت ٔعغق انتضعٚش ٔانتؼهى  ٔعفغ تمغٚغ انٗ  -

 .ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتؼهٛى

 

 ثبنيب: اإلجزاءاد 

انتغو األٔل يٍ انؼبو تغصم ٔدضح انتؼهٛى انغجٙ سغبة انٗ االلضبو  فٙ االصجٕع االٔل يٍ ثضاٚخ  .1

انؼهًٛخ ) يغ صٕعح يجهغخ نهضٛض االصتبط انضكتٕع /ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتؼهٛى ٔانغالة ( نغهت سغخ 

 انتضعٚش ٔانتؼهٛى.



 

 
 

 
 

جٙ تهتزو االلضبو ثبنغص فٙ سالل شٓغ يٍ اعصبل انشغبة ٔتتٕاصم االلضبو يغ ٔدضح انتؼهٛى انغ .2

 نٕضغ سغخ انتضعٚش ٔانتؼهى يتضًُخ.

تهتزو ٔدضح انتؼهٛى انغجٙ ٔٔدضح انجٕصح ثبالصتجبثخ الصتفضبعاد  االلضبو فًٛب ٚشص ٔضغ سغخ  .3

 انتضعٚش يتضًُخ.

 أػضاص انًذبضغاد ٔػُبٍٔٚ انضعٔس انتٗ ٚتى اػغبؤْب فٙ انًذبضغاد. .4

 ٍ االلضبو االكبصًٚٛخ.اػضاص انضعٔس انؼًهٛخ  ٔػُبٍٔٚ انضعٔس انغٗ ٚتى اػغبؤْب  ي .5

 ٔفٗ االلضبو االكهُٛٛكٛخ  تضبف انضعٔس اإلكهُٛٛكٛخ ٔػُبٍٔٚ انذبالد انًؼغبح. .6

 ٔفٗ دبنخ اصتشضاو يغكز انًٓبعاد ٚتى طكغِ ٔيب ٚمٕو انغالة ثؼًهّ. .7

تهتزو االلضبو ثبنتُٕع فٗ استٛبع عغق يتُٕػخ نهتضعٚش ٔانتؼهى ٔتذفز انغبنت ػهٗ انذضٕع ٔانتفكٛغ  .8

 ٘.انُمض

 تهتزو االلضبو فٗ تضعٚش انًذبضغاد ٔانضعٔس انؼًهٛخ ٔاالكهُٛٛكٛخ ثبالتٙ: .9

شغح يشغجبد انتؼهى انشبصخ ثكم يذبضغح أ صعس ػًهٙ أ إكهُٛٛكٙ فٗ ثضاٚخ انًذبضغح أ  - أ

 انضعس.

ٚتى عغح دبنخ اكهُٛٛكٛخ أ يشكهخ ػًهٛخ فٗ ثضاٚخ انًذبضغح أ انضعس انؼًهٙ أ اإلكهُٛٛكٙ  - ة

 انًجُٗ ػهٗ انذبالد(.)انتضعٚش 

صلبئك فٗ انًذبضغح ٔيضح ال تمم  11ٚتٛخ انًذبضغ انفغصخ نهغالة انتفبػم ٔعغح االصئهخ نًضح  - د

 صلٛمخ فٗ انضعٔس انؼًهٛخ ٔاإلكهُٛٛكٛخ. 31ػٍ  

ٚجظل انًذبضغ الصٗ جٓضِ نغثظ شغح االجزاء انُظغٚخ ٔانؼًهٛخ ثبنذبنخ انتٗ تى عغدٓب فٗ  - ث

 ثضاٚخ انضعس.

ذبضغ ثإػغبء يجًٕػخ يٍ االصئهخ نهغالة تؼتًض ػهٗ انفٓى ٔانتذهٛم انُمض٘ فٗ َٓبٚخ ٚهتزو انً - ج

 كم صعس ػًهٙ .

 ٔٚشتتى انًذبضغح أ انضعس ثبنشالصخ ٔاْى انًشغجبد انتٗ ُٚجغٙ ػهٗ انغبنت اكتضبثٓب. - ح

ًُٚغ تضجٛم انًذبضغح صٕتٛب ٔفٗ دبنخ ضجظ ادض انغالة ٚمٕو ثتضجٛم انًذبضغح ٚذبل انٗ  - ر

 انكهٛخ نشئٌٕ انغالة. ٔكٛم



 

 
 

 
 

 فٗ دبنخ تكهٛف انغالة ثؼًم ػغض يغئٙ ٚجت يغاػبح االتٙ: - ص

 اٌ ٚكٌٕ انجزء انًكهف ثّ نّ اْضاف ٔاضذخ ٔيذضصح.  

 ٚجت اال ٚكٌٕ سبعج انًمغع.  

  تكٌٕ عغٚمخ انتمٛٛى نهؼغض يجُٛخ ػهٗ يؼبٚٛغ يذضصح ٔشبيهخ  ٔثبثتخ نجًٛغ االلضبو انًؼُٛخ

 ثُمبط يذضصح يٍ لجم ٔدضتٙ انتؼهٛى انغجٙ ٔضًبٌ انجٕصح.ٔٚتى إػاليٓب نأللضبو 

 .ِٚجت اػغبء تغظٚخ عاجؼخ نهغبنت ػٍ اصاؤ 

  ٚضتذت اٌ ٚكٌٕ انًٕضٕع أ انؼُٕاٌ انًشتبع يٍ انًٕاضٛغ انضٓهخ ػهٗ انغالة سصٕصب

 فٗ انضُتٍٛ االٔنٗ ٔانثبَٛخ.

  ٔطنك ًُٚٗ يٓبعاد ٚتى تمضٛى انؼغض نهًٕضٕع انٕادض ثٍٛ يجًٕػبد صغٛغح يٍ انغالة

 انؼًم انجًبػٙ ثٍٛ انغالة.

فٗ َٓبٚخ انؼبو انضعاصٙ تصضع ٔدضتٙ انجٕصح ٔانتؼهٛى انغجٙ تمغٚغا نًُبلشتّ فٗ نجُخ شئٌٕ انتؼهٛى  .11

ٔانغالة ػٍ يضٖ اصتٛفبء االلضبو  نشغخ انتضعٚش ٔانتؼهى ٔ انتٗ ٚؼكش يتغهجبد انٓٛئخ انمٕيٛخ 

 نضًبٌ جٕصح انتؼهٛى ٔاالػتًبص.
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