
 

    

 

 الئذخ إداسح اٌزغىع وادلزغىػني

 

  : اٌفشق اٌزغىػُخ:أواًل 

 . اٌزضاِبد ودمىق اجلّؼُخ ٌٍفشق اٌزغىػُخ: أ

  حتذ ِظٍخ اجلّؼُخ. اٌزغىػٍ ثبٌؼًّاٌغّبح ٌٍفشَك 

 ثبعزخذاَ اعُ اجلّؼُخ خالي رٕفُز ِجبدسارٗ ادلؼزّذح ِٓ اجلّؼُخ. اٌزغىػٍ اٌغّبح ٌٍفشَك 

 .رىىْ رؼبِالد اٌفشَك ادلبٌُخ ػرب احلغبثبد اٌجٕىُخ ٌٍجّؼُخ 

 .اػزّبد سئُظ ؤبئت سئُظ ٌٍفشَك ثٕبًء ػًٍ ٔزُجخ أزخبثبد اٌفشَك ٌٍشئُظ وإٌبئت 

 ٌفشَك حتذ ِظٍخ اجلّؼُخ.رغٍُُ اٌفشَك ثغبلبد اٌؼضىَخ اٌيت حتذد أعُ اٌؼضى وِٕظجٗ وا 

  .االػزشاف ثؼًّ ادلزغىع ثبٌفشَك شفهُب وخغُب وِٕذٗ اٌزمذَش اٌالئك    

 .ِزبثؼخ أػّبي اٌفشَك وِذي رٕفُزٖ وحتمُمٗ ٌٍخغخ اٌيت لذِهب 

  رمذمي ادلغبػذح ادلّىٕخ ِٓ اجلّؼُخ إرا دػذ احلبجخ ووبْ األِش ضّٓ دذود وطالدُبد واِىبُٔبد اجلّؼُخ

 ٌفشَك أ٘ذافٗ.ٌىٍ حيمك ا

 

 :ٌٍجّؼُخ .  اٌزضاِبد ودمىق اٌفشق اٌزغىػُخ ة

 أطجخ َؼًّ حتذ ِظٍخ اجلّؼُخ وٍ٘ طبدجخ اٌمشاس يف وً ِٕبشغخ وِجبدسارٗ.اٌزغىػٍ اٌفشَك  (1

 لجىي رىجُهبد اجلّؼُخ واٌشجىع ذلب يف وً أِش. (2

رظشَخ إػالٍِ يف أٌ ِٕرب اٌزظشحيبد اٌظذفُخ ِمزظشح ػًٍ سئُظ اٌفشَك وٍَزضَ ثزوش اٌزبرل ػٕذ أٌ  (3

 )اجلّؼُخ اخلريَخ ٌٍؼًّ اٌزغىػٍ مبٕغمخ رجىن دمضٍخ ثفشَك ... (.

 اعزخذاَ شؼبس اجلّؼُخ اخلريَخ ٌٍؼًّ اٌزغىػٍ يف وً ِٕبشغخ. (4

 أشهش ٌٍجّؼُخ َجني مجُغ أػّبي اٌفشَك. 3رمذمي رمشَش وً  (5

 ىغشايف واٌفُذَى ورغٍُّٗ ٌٍجّؼُخ.رىصُك وً ِجبدسح أو ػًّ َمىَ ثٗ اٌفشَك ِٓ خالي اٌزظىَش اٌفىر (6

رمذمي وً ِششوع أو ِجبدسح َشي اٌفشَك إلبِزهب ٌٍجّؼُخ ألخز ادلىافمخ ادلىزىثخ ػٍُهب وػذَ رٕفُز أٌ ِجبدسح  (7

 ال رىافك ػٍُهب اجلّؼُخ وزبثًُب.

 ػذَ إضبفخ أٌ ػضى جذَذ ٌٍفشَك ثذوْ ِىافمخ اجلّؼُخ ػٍُٗ وِٕذٗ سلُ ػضىَخ. (8

ك ثىضغ ثغبلخ اٌؼضىَخ ادلّٕىدخ ذلُ ِٓ اجلّؼُخ ػٕذ اٌمُبَ ثأٌ ػًّ خيض اجلّؼُخ أو اٌزضاَ أػضبء اٌفشَ (9

 اٌفشَك.



 

    

 

االٌزضاَ ثٍجبط واعزخذاَ وعبئً اٌغالِخ اٌؼبِخ ػٕذ اٌمُبَ ثأٌ ػًّ ِضً )اٌظذسَخ راد اٌٍىْ اٌفغفىسٌ  (11

 ولجؼبد احلّبَخ ِٓ اٌشّظ ...اخل(.

 ِجبٌغ ِبٌُخ ٔظري لُبِٗ ثبٌؼًّ اٌزغىػٍ.ال حيك ألٌ ػضى ثبٌفشَك ادلغبٌجخ ثأَخ  (11

ػذَ مجغ اٌزربػبد ثأٌ وعٍُخ وبٔذ اال مبىافمخ خغُخ ِٓ اجلّؼُخ ػٓ ادلششوع أو ادلجبدسح وَزُ مجغ  (12

 اٌزربػبد ػٓ عشَك إَذاع أو حتىًَ حلغبة اجلّؼُخ اٌجٕىٍ.

)أوزىثش( ِٓ وً  11يف شهش  َمذَ اٌفشَك ٌٍجّؼُخ خغخ ػٍّٗ وِجبدسارٗ اٌيت َشغت ثزٕفُز٘ب دلذح ػبَ ورٌه (13

ػبَ ٌُزغىن ٌٍجّؼُخ دساعزهب وادلىافمخ ػًٍ أفضٍهب واٌجذش ػٓ دتىًَ ذلب ٌُزّىٓ اٌفشَك ِٓ رٕفُز رٍه 

 ادلجبدساد ثذاَخ وً ػبَ ُِالدٌ.

 رمذمي أَخ ثُبٔبد أو ِؼٍىِبد رغٍجهب اجلّؼُخ ػٓ أػضبء اٌفشَك. (14

ٌفشَك ثأػضبئٗ أو جضء ِٕهُ اذل أٌ جهخ أو شخض اال ػذَ إفشبء أٌ ِؼٍىِخ أو عش وبْ لذ اعٍغ ػٍُٗ ا (15

 مبىافمخ خغُخ ِٓ اجلّؼُخ.

رغجًُ ػذد اٌغبػبد اٌزغىػُخ اٌيت لبَ هبب أػضبء اٌفشَك مبب َجني ِىالغ رٕفُز٘ب ورىاسخيهب ورضوَذ  (16

 اجلّؼُخ هبب ثؼذ وً ػًّ.

 ك وِشاػبح ػذَ خمبٌفزهب.االٌزضاَ ثبألٔظّخ واٌزؼٍُّبد اٌظبدسح ِٓ اٌذوٌخ يف مجُغ أػّبي اٌفشَ (17

 الزشاح آٌُخ ٌزذسَت وطمً ِهبساد أػضبء اٌفشَك. (18

 رذسَت (. -وسػ ػًّ –االشزشان يف ِٕبشظ اجلّؼُخ اٌيت رمُّهب ثبدلٕغمخ )ِؤدتشاد  (19

 رىلُغ أػضبء اٌفشَك ػًٍ ُِضبق اٌششف ودمىق ادلزغىع اخلبص ثبجلّؼُخ. (21

 دُبد واإلِىبُٔبد اٌالصِخ.رُغري ػًّ ادلزغىع ػرب إَضبح ادلهبَ و ِٕخ اٌظال (21

 )حتذَذ ادلشجؼُخ اإلداسَخ ٌٍّزغىع، وطف وظُفٍ ِغ طالدُبد حمذدٖ، رضوَذٖ ثبإلِىبُٔبد ( . (22

ػذَ اعزغالي ادلزغىع دلظبحل خبطخ أو أػّبي غري ِزفك ػٍُهب وبألٔشغخ اٌيت ختذَ فشد أو جهخ وٌُغذ اٌظبحل  (23

 اٌؼبَ، أو أػّبي إضبفُخ دل َزفك ػٍُهب.

اعزهالن ادلزغىع يف أػّبي ِضُٕخ أو خغشح أو ال رزٕبعت ِغ لذسرٗ أو اٌؼًّ ٌفزشاد عىٍَخ، أو يف ثُئخ ػذَ  (24

 غري طذُخ أو  ال رزٕبعت ِغ اٌؼّش واٌمذسح ؤىع اجلٕظ .

اجلّؼُخ رؼزرب وعُظ ٌزمذمي خذِخ ثني عشفبْ وال رزذًّ أٌ ِغؤوٌُخ لبٔىُٔخ ػٓ أٌ خمبٌفبد لذ حتذس  (25

 ذًّ وال اٌغشفبْ ِغؤوٌُزهّب اٌمبٔىُٔخ واجملزّؼُخ وادلؼٕىَخ .خالي األٔشغخ وَز

 

 

 



 

    

 

  : ُِضبق اٌششف ٌٍّزغىع:صبًُٔب 

 أٌزضَ ثبٌمُُ واألخالق وادزشاَ اٌزائمخ االجزّبػُخ. (1

 أرمُذ ثأٔظّخ ولىأني اٌذوٌخ واجلهبد اٌيت أرغىع هبب. (2

 أثبدس ثبدلغبػذح دوْ اٌزغٍغ ٌؼبئذ أو أزظبس صٕبء. (3

 أعُبف اجملزّغ ادلخزٍفخ ثشوح اجلّبػخ ولٍت احملت.أػًّ ِغ  (4

 أمسى ػٓ وً خالف أو ِظٍذخ خبطخ ٌزذمُك اٌظبحل اٌؼبَ. (5

 أعىس ِٓ رايت ثبعزّشاس وأٔمً ادلؼشفخ ثزىاضغ حملُغٍ. (6

 أوزُ وً عش وأعزش ػًٍ وً أِش ٌفشد أو ِٕظّخ. (7

 أحتًّ وبفخ اٌضغىط وأواجٗ اٌزذذَبد ثئجيبثُخ. (8

 و ِالدظبد وأشبسن أفىبسٌ ثشفبفُخ.أفظخ ػٓ أٌ ِؼىلبد أ (9

 أدبفظ ػًٍ أوٌىَبيت احلُبرُخ لجً أْ أرغىع. (11

 أوىْ منىرط لٍُّ ولذوح ٌغريٌ. (11

 اٌزضَ اٌزضاَ وبِال ثبألٔظّخ اٌؼبِخ، وَىىْ ػٍٍّ اٌزغىػٍ وفمب ٌألٔظّخ. (12

 

 

  : دمىق ادلزغىع:صبٌضًب 

  لجً مجُغ اٌؼبٍِني هبب.رٍزضَ اجلّؼُخ حبفظ دمىق ادلزغىع ووشاِزٗ ِٓ ادزشاَ ورمذَش ِٓ 

  رمىَ اجلّؼُخ ثزذًّ وبفخ ادلظبسَف ادلبدَخ ادلزشرجخ ػًٍ رىٍُف ادلزغىع ثبٌمُبَ مبهبَ َزشرت ػٍُهب طشف ِجبٌغ

 ِبٌُٗ إلذمبص٘ب.

  ٗرمىَ اجلّؼُخ ثزىفري شهبداد اٌشىش واٌزمذَش ٌٍّزغىع يف دبي أجبد رٕفُز ادلهبَ ادلىوٍخ إٌُٗ ػًٍ أمت وج

 شجُؼٗ.وحتفُضٖ ور

  رٍزضَ اجلّؼُخ ثزذذَذ ادلغؤوٌُبد ادلىوٍخ ٌٍّزغىع مبب َزٕبعت ِغ إِىبُٔبرٗ ولذسارٗ وأخز ِىافمخ ادلزغىع

 ثزٌه.

  ِٓ رٍزضَ اجلّؼُخ ثزىفري ادلؼٍىِبد اٌالصِخ ٌٍّزغىع إلهنبء األػّبي ادلىوٍخ إٌُٗ، ِغ اعالػٗ ػًٍ وً ِب َغزجذ

 وٍخ إٌُٗ.أدذاس داخً اجلّؼُخ رزؼٍك ثبألػّبي ادلى

  رغؼً اجلّؼُخ دلغبػذح ادلزغىع وإثشاص ِىا٘جٗ وطمٍهب ِٓ خالي اٌزىجُٗ واٌزذسَت واإلششاف إلذمبص ادلهّخ

 ادلىوٍخ اٌُٗ.

 



 

    

 

 

  : اٌفشق اٌزغىػُخ أضّبَلجىي عٍجبد  منىرط ٌالعزّبسحساثؼًب  : 

 

 


