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(اٌزٕل١ُ)لٛا١ٔٓ اٌجٕبء   

اٚي لبْٔٛ ٌزٕل١ُ اٌّجبٟٔ طذس فٟ هٙذ االٔزذاة اٌجش٠ـبٟٔ  •

 36ٚ سّٟ ثمبْٔٛ رٕل١ُ اٌّجبٟٔ ٌوبَ  1936هبَ 

 ج١ّن لٛا١ٔٓ اٌجٕبء اٌالدمخ ثٕذ هٍٝ ٘زا اٌمبْٔٛ•

 جشٜ روذ٠ً اٌمبْٔٛ هذح ِشاد •
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 ِشزّالد لبْٔٛ رٕل١ُ اٌّجبٟٔ

 سهطاث انهجاٌ انًحهيت وواجباتها .1•

 تقييد انبُاء في يُاطق تُظيى انًدٌ . 2•

 انتُظيى انهيكهي. 3.•

 شروط إصدار انرخص في يُطقت انًشروع انهيكهي  . 4•

 يشاريغ انتُظيى انًفصهت . 5•

 يشاريغ انتقسيى  . 6•

 يُح انرخص . 7•

 َزع يهكيت األراظي وانًباَي  . 8•

• 

 

• 
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 ظريبت انتحسيٍ  . 9•

 جرائى وػقىباث  .10•
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 سهطاث انهجاٌ انًحهيت وواجباتها 

رٕلُ اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ إٔشبء األث١ٕخ ٚ٘ذِٙب ٚرٛس١ن   (1)•

 اٌشٛاسم ٚرٕس١مٙب  

رزخز اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ ج١ّن اٌزذاث١ش اٌؼشٚس٠خ ٌزأ١ِٓ   (2)

 رٕف١ز ِٚشاهبح أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ
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 تقييد انبُاء في يُاطق تُظيى انًدٌ 

ال ٠جٛص ألٞ شخض أْ ٠خـؾ أٚ ٠ٕشئ أٚ ٠سذ أٞ شبسم  (أ•

أٚ ٠ذبٚي رخـ١ـٗ أٚ إٔشبءٖ أٚ سذٖ إال ثوذ اٌذظٛي هٍٝ  

 .سخظخ ثزٌه ِٓ اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ

 

ال ٠جٛص إٔشبء أٞ ثٕبء أٚ ٘ذِٗ أٚ إهبدح إٔشبئٗ أٚ   (ة

ِب )إجشاء أٞ رغ١١ش أٚ إػبفخ أٚ رظ١ٍخ إٔشبئٟ فٟ أٞ ثٕبء 

إال ثوذ ( هذا اٌزش١ِّبد اٌذاخ١ٍخ اٌزٟ ال رشزًّ هٍٝ إٔشبء

 .اٌذظٛي هٍٝ سخظخ ثزٌه ِٓ اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ
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 يشروع انتُظيى انهيكهي 

هٍٝ وً ٌجٕخ أْ رشفن إٌٝ ٌجٕخ اٌٍٛاء خالي اٌّذح اٌزٟ   (1)•

رو١ٕٙب اٌٍجٕخ األخ١شح ِششٚم رٕل١ُ ١٘ىٍٟ ٌج١ّن األساػٟ 

اٌٛالوخ فٟ ِٕـمخ رٕل١ُ اٌّذ٠ٕخ ٠شِٟ ثٛجٗ هبَ إٌٝ رأ١ِٓ  

اٌؼشٚس٠بد اٌظذ١خ اٌٛاف١خ ٚاٌّٛاطالد ٚإٌض٘خ ٚأسجبة  

  .اٌشادخ ف١ّب ٠زوٍك ثزخـ١ؾ رٍه األساػٟ ٚو١ف١خ اسزوّبٌٙب

٠جت أْ ٠زؼّٓ وً ِششٚم رسشٞ ه١ٍٗ أدىبَ ٘زٖ  (2)

اٌّبدح ج١ّن األِٛس اٌزب١ٌخ اٌزٟ رو١ٕٙب ٌجٕخ اٌٍٛاء أٚ أٞ أِش 

ِٕٙب ثذْٚ أزمبص ِٓ اٌظالد١بد اٌّخٌٛخ ٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ  

 :ثّمزؼٝ ٘زا اٌمبْٔٛ
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إٔشبء شٛاسم ٚؿشق جذ٠ذح ٚروج١ذ اٌـشق ٚاٌشٛاسم ( أ)•

ٚخـٛؽ اٌّٛاطالد اٌذب١ٌخ ٚرذ٠ًٛ ارجب٘ٙب ٚرٛس١وٙب  

 .ٚرغ١١ش٘ب ٚسذ٘ب

 .إٔشبء خـٛؽ اٌجٕبء ٚاالسرذاد( ة)

 .ِجبسٞ اٌظشف ثّب ف١ٙب اٌّجبس٠ش اٌو١ِّٛخ( ج)

 .ِٛسد ا١ٌّبٖ( د)
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رذذ٠ذ إٌّبؿك اٌجبئض ٚاٌّذلٛس ف١ٙب روبؿٟ ثوغ  ( ٘ـ)•

اٌذشف أٚ اٌظٕبهبد اٌخبطخ أٚ إٌّبؿك اٌّذزفق ثٙب ٌٍسىٓ  

 .أٚ أل٠خ ِمبطذ أخشٜ

فشع ششٚؽ ٚل١ٛد ثشأْ اٌفسذخ اٌٛاجت رشوٙب دٛي  ( ٚ)

اٌّجبٟٔ ٚاسرفبم ٚٔٛم اٌّجبٟٔ اٌزٟ ٠سّخ ثإلبِزٙب فٟ ِٕبؿك  

 .ِو١ٕخ

 .رذذ٠ذ اٌسبدبد اٌو١ِّٛخ ٚاٌخظٛط١خ( ص)

 .االدزفبف ثأساع وّٛالن ٌٍّـبساد( ح)

 .االدزفبف ثأسع ٌٍّمبثش( ؽ)

 ٠شفك اٌّششٚم ثخبسؿخ إٌّـمخ أٚ ِجّٛم خشائـٙب (3)•
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شروط إصدار انرخص في يُطقت انًشروع 

 انهيكهي 
دبٌّب رزخز اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ لشاسًا ثإهذاد ِششٚم رٕل١ُ   (1)•

١٘ىٍٟ ألٞ لسُ ِٓ ِٕـمخ رٕل١ُ اٌّذ٠ٕخ رٕشش إهالًٔب ِذ١ًٍب  

رزوش ف١ٗ أْ اٌّششٚم اٌّزوٍك ثزٍه إٌّـمخ ٘ٛ فٟ دٚس 

اٌوًّ ٠ٚجٛص ٌٍجٕخ اٌٍٛاء ثوذ ٔشش ٘زا اإلهالْ أْ رو١ٓ  

اٌششٚؽ اٌزٟ ٠جٛص ثّمزؼب٘ب إطذاس سخض اٌجٕبء فٟ  

 .إٌّـمخ اٌّشٌّٛخ ثبٌّششٚم اٌّمزشح

ثوذ إ٠ذام ِششٚم اٌزٕل١ُ ا١ٌٙىٍٟ أٚ اٌّفظً ال رظذس  (2)

اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ سخظخ ثٕبء فٟ إٌّـمخ اٌّشٌّٛخ ثبٌّششٚم 

ال رزفك ٚرٌه اٌّششٚم إال ثوذ اٌذظٛي هٍٝ ِٛافمخ ٌجٕخ  

 L9 10 .اٌٍٛاء ِمذًِب



٠جٛص ٌٍجٕخ اٌٍٛاء فٟ أٞ ٚلذ، ثوذ إ٠ذام ِششٚم  (3)•

اٌزٕل١ُ هٍٝ اٌٛجٗ اٌّزوٛس أْ رّٕن إطذاس سخض اٌجٕبء فٟ  

إٌّـمخ اٌّشٌّٛخ ثبٌّششٚم أٚ أْ رو١ٓ اٌششٚؽ اٌزٟ ٠جٛص  

 .إطذاس اٌشخض ثّمزؼب٘ب

• 
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 يشاريغ انتُظيى انًفصهت  

٠جٛص ٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ فٟ أٞ ٚلذ رشبء أْ روذ ِششٚم رٕل١ُ   

ِفظً أل٠خ أسع ِٓ األساػٟ اٌٛالوخ فٟ ِٕـمخ رٕل١ُ  

اٌّذ٠ٕخ، أٚ أْ رٛافك هٍٝ رـج١ك أٞ ِششٚم الزشدٗ ج١ّن  

ِبٌىٟ رٍه األسع أٚ أٞ فش٠ك ُِٕٙ، ِن إدخبي اٌزوذ٠الد  

ٚال ٠وًّ ثزٌه اٌّششٚم إال ثوذ الزشأٗ  . ه١ٍٗ أٚ ثذْٚ رٌه

ثّٛافمخ ٌجٕخ اٌٍٛاء اٌزٟ ٠جٛص ٌٙب أْ رشفغ اٌّٛافمخ ه١ٍٗ ِب  

 .ٌُ رجش ف١ٗ اٌزوذ٠الد ٚرشام ثشأٔٗ اٌششٚؽ اٌزٟ رسزظٛثٙب
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 يشاريغ انتقسيى 

٠جٛص ٌظبدت أٞ ٍِه ٠من فٟ ِٕـمخ ٚػن ثشأٔٙب   (1)•

ِششٚم ١٘ىٍٟ أٚ ِششٚم ِفظً ِٛػن اٌزٕف١ز أْ ٠مذَ إٌٝ  

اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ خالي ٚلذ ٠و١ٓ ِششٚهًب ٌزمس١ُ رٌه اٌٍّه،  

٠ٚزشرت ه١ٍٗ رمذ٠ُ رٌه اٌّششٚم إرا وٍفزٗ اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ  

ثزٌه، ٠ٚجٛص ٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ أْ رشفغ ِٕخ أٚ إطذاس أ٠خ  

سخظخ ثٕبء إٌٝ أْ ٠ظذق ِششٚم اٌزمس١ُ ٠ٚمزؼٟ أْ  

٠شفك اٌّششٚم ثخبسؿخ األسع ٚثبٌٕسخ اٌزٟ رـٍجٙب اٌٍجٕخ  

  .اٌّذ١ٍخ هٓ رٍه اٌخبسؿخ
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رٛدم ٔسخ ِٓ ِششٚم اٌزمس١ُ ٚاٌخبسؿخ اٌٍّذمخ ثٗ فٟ   (2)•

ِىزت اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ ٠ٚجبح ٌج١ّن رٚٞ اٌشأْ االؿالم ه١ٍٙب  

ِجبًٔب ٠ٚوٍك إهالْ ثإ٠ذام اٌّششٚم فٟ دائشح اٌجٍذ٠خ إرا وبْ  

اٌّششٚم ٠شزًّ هٍٝ لسُ ِٓ ِٕـمخ ١٘ئخ ثٍذ٠خ أٚ فٟ اٌّىبْ  

اٌزٞ روٍك ف١ٗ اإلهالٔبد اٌو١ِّٛخ هبدح فٟ ِٕـمخ اٌّششٚم 

إرا وبْ اٌّششٚم ال ٠شزًّ هٍٝ لسُ ِٓ ِٕـمخ ١٘ئخ ثٍذ٠خ  

 ٠ٕٚشش إهالْ ثزٌه فٟ اٌٛلبئن اٌفٍسـ١ٕ١خ
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٠جٛص ألٞ شخض ِٓ رٚٞ اٌذمٛق فٟ األساػٟ أٚ   (3)•

األِالن األخشٜ اٌّشٌّٛخ ثّششٚم اٌزمس١ُ اٌّٛدم ٚفمًب  

ِٓ ٘زٖ اٌّبدح، سٛاء ثظفزٗ ِٓ أطذبة  ( 2)ألدىبَ اٌفمشح 

األِالن أٚ ثأ٠خ طفخ أخشٜ، أْ ٠مذَ اهزشاػٗ ه١ٍٗ إٌٝ  

ِىزت اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ دست اٌظ١غخ ٚخالي اٌّذح اٌّو١ٕخ  

 .ثٕلبَ رظذسٖ ٌجٕخ اٌٍٛاء ٌزٍه اٌغب٠خ

 

رشسً اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ ج١ّن االهزشاػبد اٌّمذِخ إ١ٌٙب   (4)

إٌٝ ٌجٕخ اٌٍٛاء ِشفمخ ثزمش٠ش هٕٙب ٚرٕلش ٌجٕخ اٌٍٛاء فٟ وً 

اهزشاع ثّفشدٖ ٚرجٍغ اٌّوزشع جٛاثًب هٍٝ اهزشاػٗ  

ِزؼًّٕب إِب سفغ االهزشاع أٚ إدخبي روذ٠ً هٍٝ اٌّششٚم 

 .ثٕز١جزٗ
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 يُح انرخص 

اهزجبسًا ِٓ اٌزبس٠خ اٌزٞ رظجخ ف١ٗ أ٠خ ِٕـمخ ِٕـمخ رٕل١ُ  •

ثّمزؼٝ أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ فظبهذًا، ال رّٕخ اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ  

أ٠خ سخظخ ثشأْ أ٠خ أسع أٚ همبس فٟ رٍه إٌّـمخ إال إرا 

وبْ اإلٔشبء أٚ اٌوًّ ا٢خش إٌّٛٞ إجشاؤٖ ٚاٌّـٍٛثخ  

اٌشخظخ ثشأٔٗ ِـبثمًب ٌٍٕلبَ اٌسبسٞ هٍٝ رٍه إٌّـمخ  

ٚاٌظبدس ثّمزؼٝ أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ، ٚإرا وبْ لذ ٚػن أٞ 

ِششٚم ١٘ىٍٟ أٚ ِفظً ِٛػن اٌزٕف١ز ثّمزؼٝ أدىبَ ٘زا 

اٌمبْٔٛ ثشأْ إٌّـمخ اٌزٟ رمن ف١ٙب األسع أٚ اٌومبس فال  

رّٕخ اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ اٌشخظخ إال إرا وبْ اإلٔشبء أٚ اٌوًّ  

 L9 16 .ِزفمًب ٚرٌه اٌّششٚم ِٚـبثمًب ٌششٚؿٗ



 َزع يهكيت األراظي وانًباَي 

٠جٛص ٌٍجٕخ اٌٍٛاء فٟ أٞ ٚلذ ثوذ ٚػن اٌّششٚم  (1)•

ا١ٌٙىٍٟ أٚ اٌّفظً ِٛػن اٌزٕف١ز ، ٚثوذ اسزشبسح اٌٍجٕخ  

اٌّذ١ٍخ، أْ رىٍف اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ ثإهالْ رظذسٖ ثبٌششٚم فٟ  

ٔضم ٍِى١خ األساػٟ ٚاٌّجبٟٔ اٌّمشس ٔضم ٍِى١زٙب فٟ  

 .اٌّششٚم

إرا رخٍفذ اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ خالي اٌّذح اٌّزوٛسح فٟ ٘زا  (2)

اإلهالْ هٓ اٌششٚم فٟ ٔضم ٍِى١خ األساػٟ أٚ اٌّجبٟٔ  

اٌّـٍٛثخ ف١جٛص ٌٍجٕخ اٌٍٛاء أْ رششم فٟ ٔضم اٌٍّى١خ ثبسُ  

اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ ٚثب١ٌٕبثخ هٕٙب ٚرذفن ج١ّن اٌذفوبد ٚإٌفمبد  

ٚاٌّظبسف اٌّزوٍمخ ثٕضم اٌٍّى١خ ِٓ اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ ٚرذظً  

 .ِٕٙب وأْ ٔضم اٌٍّى١خ لذ جشٜ ِٓ لجٍٙب
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 األصىل انًتبؼت في َزع انًهكيت 

ٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ فٟ أٞ ٚلذ ثوذ ٚػن اٌّششٚم ا١ٌٙىٍٟ أٚ •

اٌّفظً ِٛػن اٌزٕف١ز أْ رششم فٟ ٔضم ٍِى١خ ج١ّن أٚ  

ثوغ األساػٟ أٚ اٌّجبٟٔ اٌّمشس ٔضم ٍِى١زٙب فٟ اٌّششٚم 

ٚ ٠جشٞ ٔضم اٌٍّى١خ ٚفمًب ألٞ رشش٠ن ِوّٛي ثٗ د١ٕئز ثشأْ  

 .ٔضم ٍِى١خ األساػٟ ٌٍّٕفوخ اٌوبِخ ثٗ إٌّفوخ اٌوبِخ
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 استبدال األرض يُزوػت انًهكيت 

٠ىْٛ ٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ طالد١خ االرفبق ِن طبدت أ٠خ أسع •

ٔضهذ ٍِى١زٙب ، هٍٝ ٔمً ٍِى١خ أسع أخشٜ إ١ٌٗ سٛاء  

أوبٔذ ٚالوخ فٟ ِٕـمخ اٌّششٚم أَ ٌُ رىٓ، فٟ ِمبثً ج١ّن  

اٌذمٛق إٌبشئخ هٓ ٔضم اٌٍّى١خ أٚ ثوؼٙب ثذاًل ِٓ دفن ل١ّخ  

ٚفٟ دبٌخ ٔضم ٍِى١خ أسع رخض هذدًا ِٓ  . األسع ٌٗ ٔمذًا

اٌّبٌى١ٓ اٌّجبٚس٠ٓ ٠ىْٛ ٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ أ٠ؼًب طالد١خ  

االرفبق ِن اٌّبٌى١ٓ اٌّزوٛس٠ٓ هٍٝ أْ رٕمً إ١ٌُٙ أٚ إٌٝ وً 

ُِٕٙ، ثبالٔفشاد أٚ ثبالشزشان، ٍِى١خ أسع أخشٜ، سٛاء  

أوبٔذ ٚالوخ فٟ ِٕـمخ اٌّششٚم أَ ٌُ رىٓ ثذاًل ِٓ دفن ل١ّخ  

 L9 19 األسع ٌُٙ ٔمذًا 



 َزع يهكيت بدوٌ تؼىيط 

٠ىْٛ ٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ طالد١خ ٔضم ٍِى١خ أ٠خ أسع ِشٌّٛخ  •

فٟ ِششٚم رٕل١ُ اٌّذ٠ٕخ ٚػشٚس٠خ إلٔشبء أٚ رذ٠ًٛ أٚ 

رٛس١ن أٞ ؿش٠ك أٚ شبسم أٚ سبدخ ٌوت أٚ سبدخ رٕضٖ  

ِشٌّٛخ فٟ اٌّششٚم ثذْٚ دفن رو٠ٛغ هٕٙب هٍٝ أْ ال 

رض٠ذ اٌّسبدخ إٌّضٚهخ ٍِى١زٙب ِٓ أسع أٞ ِبٌه هٍٝ سثن 

٠ٚذك ٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ أْ رؼن ٠ذ٘ب فٟ  . ِسبدخ أسػٗ ثىبٍِٙب

اٌذبي هٍٝ ٘زٖ األسع اٌزٟ ال رض٠ذ ِسبدزٙب هٍٝ سثن 

 .  اٌّسبدخ اٌىبٍِخ وّب روش ٌٍغب٠بد اٌزٟ سٍف ث١بٔٙب
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هٍٝ أٔٗ إرا ثجذ أْ هذَ دفن اٌزو٠ٛغ إٌٝ اٌّبٌه ٠ٛلوٗ فٟ  •

ػبئمخ ف١جٛص أْ رأِش ثذفن رو٠ٛغ ٌٗ ِٓ لجً اٌٍجٕخ  

. اٌّذ١ٍخ وّب ٠شاٖ ِٕبسجًب ثوذ اهزجبس ج١ّن كشٚف اٌمؼ١خ

ٚإرا أخز أوثش ِٓ سثن اٌّسبدخ ٠ذفن رو٠ٛغ ٌظبدجٙب هّب  

( ششف١خ) صاد هٍٝ اٌشثن، ٚإرا فشػذ ػش٠جخ رذس١ٓ

ثّمزؼٝ أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ فزخظُ ل١ّخ األسع اٌّأخٛرح  

 .ِجبًٔب ِٓ ػش٠جخ اٌزذس١ٓ اٌّسزذمخ هٍٝ اٌّبٌه
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 ظريبت انتحسيٍ 

٠جٛص سذ وٍفخ اٌّششٚم و١ًٍب أٚ جضئ١ًب ثٛاسـخ ػش٠جخ رفشػٙب 

اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ هٍٝ ج١ّن أطذبة األِالن اٌز٠ٓ رشرفن ل١ّخ  

أِالوُٙ ِٓ جشاء ٚػن اٌّششٚم أٚ رٕف١زٖ اهزجبسًا ِٓ  

ربس٠خ ٚػن اٌّششٚم ِٛػن اٌزٕف١ز فظبهذًا، سٛاء أوبٔذ  

رٍه األِالن ِشٌّٛخ ثبٌّششٚم أَ ٌُ رىٓ ٚروشف ٘زٖ 

 ( اٌششف١خ) "ثؼش٠جخ اٌزذس١ٓ"اٌؼش٠جخ 
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 جشائُ ٚهمٛثبد 

وً ِٓ لبَ فٟ أ٠خ ِٕـمخ ِٓ ِٕبؿك رٕل١ُ اٌّذْ ثأٞ هًّ ِٓ  (1)•

 :األهّبي اٌزب١ٌخ، أٞ

لبَ ثإٔشبء ٠مؼٟ ٘زا اٌمبْٔٛ ثأخز سخظخ ثشأٔٗ، دْٚ اٌذظٛي  ( أ)

 هٍٝ سخظخ ثزٌه أٚ خالفًب ٌّؼّْٛ رٍه اٌشخظخ أٚ

لبَ ثأٞ إٔشبء وّب رمذَ، خالفًب ألٞ ٔلبَ داخٍٟ أٚ ٔلبَ لبٟٔٛٔ   (ة)

طبدس ثّمزؼٝ أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ أٚ ثّمزؼٝ أٞ لبْٔٛ أٌغٟ ثٙزا 

 اٌمبْٔٛ أٚ

رخٍف هٓ اٌم١بَ ثأدىبَ أ٠خ ِبدح ِٓ ٔلبَ داخٍٟ أٚ ٔلبَ أٚ  (ج)

ِشسَٛ لبٟٔٛٔ طبدس ثّمزؼٝ أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ أٚ أٞ لبْٔٛ آخش 

 .٠زوٍك ثٙذَ األث١ٕخ اٌخـشح

٠وزجش أٔٗ اسرىت جشًِب ٠ٚوبلت ٌذٜ إدأزٗ، ثغشاِخ ال رض٠ذ هٍٝ 

خّس١ٓ ج١ًٕٙب، ٠ٚجٛص ٌٍّذىّخ اٌزٟ أدأزٗ ِن ِشاهبح ج١ّن كشٚف 

 اٌذبي
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أْ رأِش ثٙذَ اٌجٕبء أٚ اإلٔشبء اٌزٞ اسرىت اٌجشَ ثشأٔٗ   (1)•

أٚ إصاٌزٗ أٚ سفوٗ ِٓ لجً رٌه اٌشخض أٚ ِٓ لجً أٞ 

 شخض آخش، أٚ

أْ رظذس أٞ لشاس رشٜ ِٓ اٌوذي إطذاسٖ ثذك رٌه  (2)•

اٌشخض أٚ أٞ شخض آخش ف١ّب ٠زوٍك ثأٞ شبسم أٚ ثٕبء أٚ  

إٔشبء أٚ ف١ّب ٠زوٍك ثبإلٔشبءاد أٚ اٌزغ١١شاد اٌجبس٠خ ف١ٗ أٚ  

  :خالف رٌه

٠ٚشزشؽ فٟ رٌه أْ ال ٠ظذس ِثً ٘زا اٌمشاس ػذ شخض 

 :خالف اٌشخض اٌّذاْ ِب ٌُ ٠وؾ فشطخ ٌج١بْ دفبهٗ
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٠ٚشزشؽ أ٠ؼًب أٔٗ إرا وبْ لذ ششم فٟ إٔشبء ثٕب٠خ ثال  •

سخظخ، أٚ وبْ ٠جشٞ ثٕبء أ٠خ ثٕب٠خ أٚ إٔشبء خالفًب ٌٍشخظخ  

اٌظبدسح ثٗ ٌُٚ ٠ىٓ لذ رُ ثٕبء رٍه اٌجٕب٠خ أٚ اإلٔشبء فٟ  

ربس٠خ اٌششٚم فٟ أ٠خ دهٜٛ ثّمزؼٝ ٘زٖ اٌّبدح، أٚ إرا وبْ  

لذ رُ ثٕبء اٌجٕب٠خ أٚ اإلٔشبء خالي ثالثخ أشٙش لجً ربس٠خ  

اٌششٚم فٟ اٌذهٜٛ ثّمزؼٝ ٘زٖ اٌّبدح، ف١جٛص ٌٍّذىّخ أْ  

رأِش ثٙذَ ٚإصاٌخ اٌجٕب٠خ أٚ اإلٔشبء إال إرا لذَ اٌّذهٝ ه١ٍٗ  

 .أسجبثًب وبف١خ رذهٛ إٌٝ هىس رٌه
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وً ِٓ أهـٝ ِوٍِٛبد وبرثخ أٚ ِؼٍٍخ إٌٝ اٌٍجٕخ اٌّذ١ٍخ  •

أٚ ٌجٕخ اٌٍٛاء أٚ اٌّجٍس اٌّذٍٟ أٚ اٌّجٍس اٌجٍذٞ أٚ أٞ 

ِٛكف ِٓ ِٛكفٟ ا١ٌٙئبد اٌسبثمخ ألجً اسزذظبي اٌّٛافمخ  

هٍٝ ِششٚم اٌزٕل١ُ أٚ هٍٝ أٞ جضء ِٕٗ أٚ ألجً اٌذظٛي  

هٍٝ سخظخ ثٕبء أٚ أٞ غشع ِّبثً أٚ شج١ٗ ٌٗ ٠وزجش أٔٗ  

اسرىت جشًِب ٠ٚوبلت، ٌذٜ إدأزٗ، ثبٌذجس ِذح ال رزجبٚص  

سزخ أشٙش أٚ ثغشاِخ ال رض٠ذ هٍٝ ِبئخ ج١ٕٗ أٚ ثىٍزب ٘بر١ٓ  

اٌومٛثز١ٓ، ٚوً ِٛافمخ وٙزٖ ٚوً سخظخ ثٕبء أخزد ثٛاسـخ  

إهـبء ِوٍِٛبد وبرثخ أٚ ِؼٍٍخ، روزجش ٌذٜ إدأخ اٌشخض  

 L9 26  .وّب روش ف١ّب رمذَ ثبؿٍخ ٚالغ١خ


