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 ـش ـــــــــٗلٖ ػزيهللا حُؼخ٢ٗ حرٖ حُل٤ٖٔ ِٓي حٌُِٔٔش حالٍى٤ٗـــش حُٜخ٤ٔٗ

 ــٍٞـــــــــٓظـــــــٖ حُيــٓــــ (294ٝ ) ( 220)  ط٤ٖرٔوظ٠ـــ٠ حُٔــــخى

 22/9/9422ن ــــــٝر٘ـخء ػ٠ِ ٓخ هــٍَٙ ٓـِـــْ حُــــــٍُٞحء رظخ٣ٍــ

 -ٗؤَٓ رٟٞغ حُ٘ظخّ ح٥ط٢ :

 

 9422( ُٔ٘ش 91ٗظخّ ٍهْ )

 ٗظخّ حُٔ٘ظ٣َخص حُل٤ٌٓٞش

 ( ٖٓ حُيٓظ294ٍٞ( ٝ)220ٛخىٍ رٔوظ٠٠ حُٔخىط٤ٖ )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( ٣ٝؼٔيَ ريٚ  9422 ٠ٔٔ٣ ٌٛح حُ٘ظخّ )ٗظخّ حُٔ٘ظ٣َخص حُل٤ٌٓٞش ُٔي٘ش  -2حُٔخىس 

 ٖٓ طخ٣ٍن َٗ٘ٙ ك٢ حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش.رؼي ٓخثش ٝػٔخ٤ٖٗ ٣ٞٓخ 
 

٣ٌييٕٞ ٌُِِٔييخص ٝحُؼزييخٍحص حُظخ٤ُييش ك٤ؼٔييخ ٍٝىص كيي٢ ٛييٌح حُ٘ظييخّ حُٔؼييخ٢ٗ  - 9حُٔييخىس 

 -طيٍ حُو٣َ٘ش ػ٠ِ ؿ٤َ ًُي:حُٔوٜٜش ُٜخ أىٗخٙ ٓخ ُْ 
 

٣َُٝ حُٔخ٤ُش ك٤ٔخ ٣ظؼِن ر٘يَحء حُِيٞحُّ ٝحُوييٓخص رٔيخ  : ح٣َُُٞ

ؼخٓيييش ُيٓخص حالٓظ٘يييخ٣ٍش ٣ُٝٝيييَ حاٗيييـخٍ حك٤ٜيييخ حُوييي

ٝحإلٌٓخٕ ك٤ٔخ ٣ظؼِن ر٘يَحء حاٗيـخٍ ٝحُوييٓخص حُل٤٘يش 

٣َُٝٝ حُٜلش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رَ٘حء حاى٣ٝش ٝحُٔٔظِِٓخص 

 ٝحالؿِٜس حُطز٤ش.

حُييييييييييييييييييييي٣َُٞ 

 حُٔوظٚ

حُييي٣َُٞ ك٤ٔيييخ ٣ويييٚ ُٝحٍطيييٚ ٝحُييييٝحثَ حَُٔطزطيييش ريييٚب  :

  ُٝـخ٣خص ٌٛح حُ٘ظخّ طَ٘ٔ ػزخٍس )ح٣َُُٞ حُٔوظٚ(:

ٍثييي٤ْ حُيييٍُٞحء ك٤ٔيييخ ٣ويييٚ ٍثخٓيييـش حُيييـٍُٞحء  -أ 

 ٝح٤ُٜجخص ٝحُٔئٓٔخص ٝحُيٝحثَ حَُٔطزطش رٚ.

ٍثييي٤ْ حُيييي٣ٞحٕ حٌُِٔييي٢ حُٜخٗييي٢ٔ ك٤ٔيييخ ٣ويييٚ  -د 

 حُي٣ٞحٕ ح٢ٌُِٔ حُٜخ٢ٔٗ.

٤خٕ ك٤ٔخ ٣وٚ ٓـِيْ حاػ٤يخٕ ٍث٤ْ ٓـِْ حاػ -ؽ 

 ٝاىحٍس حُويٓخص حُٔ٘ظًَش ُٔـِْ حآش.

 ٍث٤ْ ٓـِْ حُ٘ٞحد ك٤ٔخ ٣وٚ ٓـِْ حُ٘ٞحد. -ى 
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ٍثييي٤ْ أ١ ؿٜيييش ك٤ٌٓٞيييش أٝ ٝكييييس ك٤ٌٓٞيييش أٝ  -ـٛييي  

ٍثيي٤ْ ٓـِييْ اىحٍطٜييخ حُيي١ٌ ٣ٔييخٍّ ٛييالك٤خص 

 ح٣َُُٞ رٔٞؿذ حُوٞح٤ٖٗ ٝحاٗظٔش حُوخٛش رٜخ. 

٤ٔيييخ ٣ويييٚ حُزِيييي٣خص ٣ُٝيييَ حُ٘يييئٕٝ حُزِي٣يييش ك   -ٝ  

 ُْ حُويٓخص حُٔ٘ظًَش.  ٝٓؾ

حُـٜيييييييييييييييييييييييش 

 حُل٤ٌٓٞش

ٗظٜييخ ُٓئٓٔييش ػخٓييش  طٌييٕٞ ٓٞحأ١ ُٝحٍس أٝ ىحثيَس أٝ  :

  ٟٖٔ حُٔٞحُٗش حُؼخٓش ُِيُٝش

حُٞكيييييييييييييييييييييس 

 حُل٤ٌٓٞش

أ١ ٤ٛجش أٝ ٓئٓٔش ٤ٍٔٓش أٝ ىحثيَس ك٤ٌٓٞيش ٓٔيظوِش  :

ٓخ٤ُخ ٝال طٌٕٞ ٓٞحُٗش أ١ ٜٓ٘خ ٟئٖ حُٔٞحُٗيش حُؼخٓيش 

ش رٔييخ كيي٢ ًُييي حُـخٓؼييخص حَُٓيي٤ٔش ٝحُزِييي٣خص رٔييخ ُِيُٝيي

ك٤ٜخ أٓخٗش ػٔيخٕ حٌُزيَٟ ٝحُ٘يًَخص حًُِٔٔٞيش رخٌُخٓيَ 

  ُِلٌٞٓش.

٤يييييش حٝ ىحثيييييَس حُٔ٘يييييظ٣َخص ٓىحثيييييَس حُؼطيييييخءحص حُلٌٞ : حُيحثَس

 حُل٤ٌٓٞش كٔذ ٓوظ٠٠ حُلخٍ.

 ٓي٣َ ػخّ حُيحثَس . : حُٔي٣َ حُؼخّ

حُـٜيييييييييييييييييييييييش 

 حُٔ٘ظ٣َش

٢ ٤ٌٓٞيش حٝ حُٞكييس حُل٤ٌٓٞيش  حُظيحُـٜيش حُل حُيحثَس حٝ :

 ظخّ. ٘طوّٞ رخَُ٘حء ٝكن أكٌخّ ٌٛح حُ

حُـٜيييييييييييييييييييييييش 

  حُٔٔظل٤يس

حُـٜيييش حُل٤ٌٓٞيييش حٝ حُٞكييييس حُل٤ٌٓٞيييش  حُظييي٢ ططِيييذ   :

 حَُ٘حء ٝكن أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ.

أٓيي٤ٖ ػييخّ أٝ ٓييي٣َ ػييخّ أٝ ٍثيي٤ْ حُـٜييش حُل٤ٌٓٞييش أٝ  : حا٤ٖٓ حُؼخّ

 الك٤خص ح٣َُُٞ.حُٞكيس حُل٤ٌٓٞش ح١ٌُ ال ٣ٔخٍّ ٛ

 أ١  ُـ٘ش َٗحء ٌِٓ٘ش رٔٞؿذ أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ. : ُـ٘ش حَُ٘حء

حُٔ٘خ٣ٍغ حإلٗ٘خث٤ش رٔوظِق أٗٞحػٜخ ٖٓ ر٘يخء حٝ اىحٓيش  : حاٗـخٍ

أٝ ٛيييّ أٝ حٓظٌ٘ييخف أٝ طيي٤َْٓ ٝٓييخ طلظييخؽ ا٤ُييٚ ٓييٖ 

ٗيييييَحء ٝحٓيييييظجـخٍ ٝٗويييييَ ٝط٣ِٝيييييي ٝطٔييييي٤ِْ حُٔيييييٞحى 

زييخص ٝحاؿٜييِس ٝحُظـ٤ٜييِحص ٝحُِييٞحُّ ٝحُٔؼيييحص ٝحًَُٔ

ٝحُوطيييغ حُظزي٤ِ٣يييش حُوخٛيييش رٜيييٌٙ حاٗيييـخٍ حٝ حُالُٓيييش 

ُيٍحٓييييظٜخ ٝط٘ييييـ٤ِٜخ حٝ ٓظخرؼييييش ط٘ل٤ييييٌٛخ ٝحإلٗييييَحف 

 ػ٤ِٜخ. 
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حُيٍحٓييييخص ٝحُظٜييييخ٤ْٓ حُٜ٘يٓيييي٤ش ٝحُل٤٘ييييش ُألٗييييـخٍ  : حُويٓخص حُل٤٘ش

ٝحُٔ٘خ٣ٍغ حُٜ٘ي٤ٓش ٝحإلَٗحف ػ٠ِ ط٘ل٤ٌٛخ ٝط٘ـ٤ِٜخ 

حى ُٝٞحُّ ٝأػٔيخٍ رٔيخ ًَٝ ٓخ ٣ِِّ ًُي ٖٓ أؿِٜس ٝٓٞ

كيييي٢ ًُييييي حُللييييٞٙ حُٔوز٣َييييش ٝح٤ُٔيح٤ٗييييش ٝأػٔييييخٍ 

حُٔٔييييخكش ٝأ١ حٓظ٘ييييخٍحص ك٤٘ييييش أٝ ٛ٘يٓيييي٤ش طظؼِيييين 

 رخاٗـخٍ. 

حُوييييييييييييييييييٓخص 

 حالٓظ٘خ٣ٍش

حاٗ٘ييطش ًحص حُطز٤ؼييش حُل٣ٌَييش ٝؿ٤ييَ حُٔخى٣ييش حُظيي٢ ال  :

طييئى١ اُيي٠ ٗييخطؾ ٓييخى١ ٣ٌٔييٖ ه٤خٓييٚ ٝط٘يئَ حُويييٓخص 

ٝحإلٗييَحف ٝحُظييي٣ٍذ  حُظيي٢ طويييّ حُٔ٘ييٍٞس ٝحُظٜيي٤ْٔ

 ٝحُظيه٤ن ٝطط٣َٞ رَحٓؾ )حٌُٔز٤ٞطَ( ٝٓخ ٣ٔخػِٜخ.

 حُِٞحُّ

 

حآييٞحٍ حُٔ٘وُٞييش حُالُٓييش ُِـٜييش حُل٤ٌٓٞييش أٝ حُٞكيييس  :

حُل٤ٌٓٞش ٤ٛٝخٗظٜخ ٝحُظؤ٤ٖٓ ػ٤ِٜخ رٔخ ك٢ ًُي حاى٣ٝش 

ٝحُٔٔييييييظِِٓخص ٝحالؿٜييييييِس حُطز٤ييييييش ٝحُٔييييييٞحى حُوييييييخّ 

خٗييض كيي٢ كخُييش ٝحُٔ٘ظـييخص ٝحُٔؼيييحص ٝحاٗيي٤خء ٓييٞحء ً

ٛييِزش أٝ ٓييخثِش أٝ ؿخ٣ُييش ٝحٌَُٜرييخء ًٝييٌُي حُويييٓخص 

٣ش  حَُٔطزطييش رظوييي٣ْ ٛييٌٙ حُِييٞحُّ ٝ حُويييٓخص حالٓظ٘ييخٍ

ُـٜييش حُل٤ٌٓٞييش حٝ حٝح١ هيييٓخص أهييَٟ طلظييخؽ ح٤ُٜييخ 

 حُٞكيس حُل٤ٌٓٞش .

حُٞػخثن حُٔظؼِوش رؼ٤ِٔخص حَُ٘حء ؿ٤ٔؼٜخ ٝطَ٘ٔ ىػٞس  : ٝػخثن حَُ٘حء 

حُؼخٓيييش ٝحُوخٛيييشب ٝحُٔٞحٛيييلخص حُؼطيييخء ب ٝحُ٘ييي١َٝ 

ٝحُٔوططيييخص ٝحُ٘ٔيييخًؽ ٝأٓيييْ حإلكخُيييش  ٝأ١ ٝػيييخثن 

 أهَٟ َٓطزطش رؤ١ أِٓٞد ٖٓ أٓخ٤ُذ حَُ٘حء.

 حُٔوييييييييييييخٍٝ أٝ

حُٔيييييييييييييٍٞى أٝ 

حُويٓييييش  ٓويييييّ

 أٝ حالٓظ٘خ١ٍ 

حُ٘ييوٚ حُطز٤ؼيي٢ أٝ حالػظزييخ١ٍ حُيي١ٌ ٣ؼييَٝ أٗييـخال  :

هيٓخص حٓظ٘يخ٣ٍش حٝ  ػخٓش حٝ هيٓخص ك٤٘ش حٝ ُٞحُّ حٝ

 ُلخٍ. حٓظ٘خ٣ٍش كٔذ ٓوظ٠٠  ؿ٤َ

حٍُٔٞى أٝ ٓويّ حُويٓش أٝ حالٓظ٘خ١ٍ ح١ٌُ  حُٔوخٍٝ أٝ : حُٔ٘خهٚ

  ٣ويّ ػَٟخ  ُِيهٍٞ ك٢ ػطخء

١ٌ ٣يييظْ حُظؼخهيييي ٓؼيييٚ إلٗـيييخُ حاٗيييـخٍ حٝ ُيييحُٔ٘يييخهٚ ح : حُٔظؼٜي

ُظٔيي٤ِْ حُِييٞحُّ حٝ ُظوييي٣ْ حُويييٓخص حالٓظ٘ييخ٣ٍش ٝؿ٤ييَ 

 حالٓظ٘خ٣ٍش. 
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َُِ٘حء ٣ظْ ٖٓ هالُٚ حهظ٤خٍ حُؼَٝ حُلخثِ ٓيٖ  أِٓٞد : حُٔ٘خهٜش 

٣ٝ٘يئَ ٓلٜييّٞ حُؼطييخء أ٣٘ٔييخ ٍٝى  حُؼييَٝٝ حُٔويٓييش

 ػ٤ِٚ حُ٘ٚ ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّ.

حُٔ٘خهٜيييييييييييييييش 

 حُٔل٤ِش

ٜش حُظ٢ ٣وظٜيَ حالٗيظَحى ك٤ٜيخ ػِي٠ حُٔ٘خهٜي٤ٖ هحُٔ٘خ :

 حالٍى٤٤ٖٗ.

حُٔ٘خهٜيييييييييييييييش 

 حُي٤ُٝش

حُٔ٘خهٜييييش حُظيييي٢ ٣ٔيييئق ك٤ٜييييخ رخٗييييظَحى حُٔ٘خهٜيييي٤ٖ  :

 ٍى٤٤ٖٗ ٝؿ٤َ حالٍى٤٤ٖٗ.حال

حطليييخم رييي٤ٖ ٝحكييييس أٝ أًؼيييَ ٓيييٖ حُـٜيييخص أٝ حُٞكييييحص  : ي حإل١خ١ٍوحُؼ

حُل٤ٌٓٞييش ٝريي٤ٖ ٝحكييي أٝ أًؼييَ ٓييٖ حُٔظؼٜييي٣ٖ رٜيييف 

ر٘يييٌَ   حُظ٣ٍٞييييطلي٣يييي حُ٘ييي١َٝ ٝحاكٌيييخّ ٝاؿيييَحءحص 

  ٓٞكي ٝكوخ ٤ُٜـش حُؼوي.

حُٔ٘خهٜيييييييييييييييش 

 حإلٌُظ٤َٗٝش

٤ٗٝيش ٓيٖ هيالٍ ٗظيخّ حُٔ٘خهٜش  حُظ٢ ط٘لٌ رٞٓخثَ حٌُظَ :

 حَُ٘حء حالٌُظ٢َٗٝ حالٍى٢ٗ.

زَّ ر٤ٖ حُٔظؼٜي ٝ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش أٝ : ػوي حَُ٘حء ُٔ حُـٜش  حُؼوي حُ

 حُظ٢ طلٟٜٞخ.

حُزٞحريييييييييييييييييييييش 

 ٤َٗٝشظحالٌُ

حُٔٞهغ حالٌُظ٢َٗٝ ُ٘ظيخّ حُٔ٘يظ٣َخص حُل٤ٌٓٞيش حُٔ٘٘يؤ  :

 ٝكوخ اكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ.

ُـ٘ييش ٤ٓخٓييخص  

 حَُ٘حء
 

 كٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ. ٌِش رٔٞؿذ حُِـ٘ش حُٔ٘ :

 
ٓغ َٓحػخس أكٌخّ حُلوَس )د( ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىسب ط١َٔ أكٌيخّ ٛيٌح حُ٘ظيخّ  -أ -2حُٔخىس 

 .ػ٠ِ ػ٤ِٔخص حَُ٘حء حُظ٢ طوّٞ رٜخ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش
طٔيييظؼ٠٘ ٓيييٖ ططز٤ييين أكٌيييخّ ٛيييٌح حُ٘ظيييخّ ٓ٘يييظ٣َخص حُويييٞحص حُٔٔيييِلش  -2 -د

حُييٌهخثَ ٝح٤ُ٥يخص حُؼٔيي٣ٌَش حاٍى٤ٗيش ٝحالؿٜيِس حا٤٘ٓييش ٓيٖ حالٓيِلش ٝ

ٝٓٔييظِِٓخطٜخ ٝٓظطِزييخص حىحٓظٜييخ ٝحُظـ٤ٜييِحص ٝحالٗظٔييش ًحص حُطييخرغ 

 حُيكخػ٢ أٝ حال٢٘ٓ ٝحُِٞحُّ حُٔٔظؼـِش حٝ حُطخٍثش .

( ٓييٖ ٛييٌٙ حُلوييَس ٝكوييخ ٣2ييظْ ٗييَحء حُِييٞحُّ حُٔ٘ييخٍ ح٤ُٜييخ كيي٢ حُز٘ييي ) -9

خص ٝحُظؼ٤ِٔييي 2222( ُٔييي٘ش 2اكٌيييخّ ٗظيييخّ حُِيييٞحُّ حُؼٔييي٣ٌَش ٍهيييْ )

 حُٜخىٍس رٔوظ٠خٙ.
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ػِيي٠ حُييَؿْ ٓٔييخ ٍٝى كيي٢ ٛييٌح حُ٘ظييخّب ٣ـييُٞ ُِويييٓخص حُطز٤ييش ح٤ٌُِٔييش  - ؽ

َٗحء حاى٣ٝش ٝحُٔٔظِِٓخص ٝحاؿِٜس حُطز٤ش حُالُٓش ُظِز٤ش حكظ٤خؿخطٜخ 

  حُطخٍثش ٝكوخ  اكٌخّ ٗظخّ حُِٞحُّ حُؼ٣ٌَٔش .

ُٔـِْ حٍُُٞحء حٍؿخء أٝ ٝهق ططز٤ن حكٌيخّ ٛيٌح حُ٘ظيخّ ػِي٠ أ١ ٓيٖ  - ى

 حُـٜخص حُل٤ٌٓٞش أٝ حُٞكيحص حُل٤ٌٓٞش ح٠ُ حُٔيس حُظ٢ ٣َحٛخ ٓ٘خٓزش.

 ُٔـِْ حٍُُٞحء إٔ ٣ؼٜي حُي٠ أ١ ؿٜيش ك٤ٌٓٞيش ط٘ل٤يٌ أ١ ٓيٖ حاٗيـخٍ  -ٛـ

 أٝ َٗحء أ١ ٖٓ حُِٞحُّ أٝ حُويٓخص.

  -ػ٠ِ حَُؿْ ٓٔخ ٍٝى ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّ ٣طزن ٓخ ٢ِ٣:-ٝ 

ُٔٞيييش رٔٞؿيييذ هٞحػيييي حُ٘يييَحء حُوخٛيييش ريييؤ١ ؿٜيييش ٓخٗليييش أٝ ٓ -2 

 .حُظِحٓخص حُلٌٞٓش طـخٙ طِي حُـٜخص ك٢ كخٍ ٝؿٞىٛخ

هٞحػي حَُ٘حء ١زوخ ُِزَٝطًٞٞالص ٝحالطلخه٤خص حُي٤ُٝش حُٔزَٓش ر٤ٖ  -9

 .اه٤ٔ٤ِش ك٢ كخٍ ٝؿٞىٛخ حُلٌٞٓش ٝكٌٞٓخص أٝ ٓ٘ظٔخص ى٤ُٝش حٝ

ٝكوييخ ُِظؼ٤ِٔييخص حُظيي٢ طٜيييٍ ُٜييٌٙ حُـخ٣ييش ٣ييظْ اؿييَحء ٓؼييخٓالص ٗييَحء  -ُ

  -اٗـخٍ ٝحُويٓخص رخٓظويحّ:حُِٞحُّ ٝح

 .ٗظخّ حَُ٘حء حإلٌُظ٢َٗٝ حاٍى٢ٗ إلىحٍس ػ٤ِٔخص حَُ٘حء حالٌُظ٢َٗٝ -2

حُ٘ظييييخّ حإلٌُظَٝٗيييي٢ إلىحٍس ٝط٘ظيييي٤ْ حُٔوييييِٕٝ حُلٌيييي٢ٓٞ ُِييييٞحُّ   -9

 .ٝحَُهخرش ػ٤ِٚ

 

طِظِّ ًَ ؿٜش ك٤ٌٓٞيش ٝٝكييس ك٤ٌٓٞيش ربػييحى هطيش ٗيَحء طظ٠ئٖ  -أ  -0حُٔخىس  

ش ُٔيس ال طوَ ػٖ ٓي٘ش رٜييف طَٗي٤ي حُ٘لويخص حكظ٤خؿخطٜٔخ حُٔٔظوز٤ِ

 .حُؼخٓش ٟٝزطٜخ 

طؼي ًَ ٖٓ حُـٜش حُل٤ٌٓٞش ٝحُٞكييس حُل٤ٌٓٞيش حُوطيش حُٜٔ٘يٞٙ -د

ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَس )أ( ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس هزَ َٜٗ ػِي٠ حاهيَ ٓيٖ ٜٗخ٣يش 

حُٔ٘ش حُٔخ٤ُش رٔخ ٣ظلن ٓغ اؿَحءحص اػيحى حُٔٞحُٗخص حُوخٛيش ريؤ١ 

ٌٙ حُوطييش  اُيي٠ ُـ٘ييش ٤ٓخٓييخص حُ٘ييَحء ٜٓ٘ييخ ٝطَٓييَ ٗٔييوش ٓييٖ ٛيي

 .( ٣ٞٓخ ٖٓ طخ٣ٍن اػيحىٛخ20هالٍ )

٣ـذ إٔ ط٘٘يَ حُـٜيش حُل٤ٌٓٞيش ٝحُٞكييس حُل٤ٌٓٞيش ػِي٠ ٓٞهؼٜيخ  - ؽ

 حالٌُظ٢َٗٝ ٝحُزٞحرش حالٌُظ٤َٗٝش ِٓوٜخ ُوطظٜخ ح٣ُٞ٘ٔش َُِ٘حء.

 

٣ش ٝحُظؤًي ٣ـُٞ حُو٤خّ رؤ١ ػ٤ِٔش َٗحء حال رؼي طلي٣ي ًِلظٜخ حُظوي٣َ ال -أ - 2حُٔخىس 

 . ٖٓ طٞحكَ حُٔوٜٜخص حُٔخ٤ُش ُٜخ

 

ال طـيييُٞ طـِثيييش ١ِزيييخص حُ٘يييَحء رٔيييخ ٣ويييخُق حُٜيييالك٤خص حُٔخ٤ُيييش -د

 حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّب حال رٔٞحكوش ح٣َُُٞ حُٔوظٚ . 
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٣ـذ طٔـ٤َ أ١ طـِثش ُطِزخص حَُ٘حء ٝأٓزخرٜخ ك٢ ٓيـَ اؿيَحءحص  -ؽ

 حُٔ٘ظ٣َخص.

 

يّ هط٤ييخ حالٗييؼخٍحص ٝحُوييَحٍحص ٝحَُٔحٓييالص حُوخٛيييش ٣ـييذ إٔ طويي -أ  - 3حُٔييخىس 

رؼ٤ِٔيييش حُ٘يييَحء ٝحُٔظزخىُيييش رييي٤ٖ حُـٜيييش حُٔ٘يييظ٣َش ٝحُٔ٘يييخهٚ حٝ 

 . حُٔظؼٜي

٣َحػيي٠ ػ٘ييي حٓييظويحّ حُٞٓييخثَ حإلٌُظ٤َٗٝييش كيي٢ ػ٤ِٔييخص حُ٘ييَحء ٓييخ  -د

:٢ِ٣-  

حٓظويحّ ٗظْ ٝرَٓـ٤خص آٓ٘يش ٝٝٓيخثَ طٞػ٤ين ٝط٘يل٤َ ٓؼظٔييس  -2

ى٢ُ ٓيغ ؿ٤َٛيخ ٓيٖ ٗظيْ طٌُ٘ٞٞؿ٤يخ ٣ٌٔيٖ حٓيظويحٜٓخ ر٘يٌَ طزيخ

 . حُٔؼِٞٓخص ٝحُزَٓـ٤خص حُٔظخكش

حطزييييخع آ٤ُييييخص طٌلييييَ حُللييييخظ ػِيييي٠ ٓييييالٓش ١ِزييييخص حالٗييييظَحى  -9

ٝحُؼَٝٝ رٔخ ك٢ ًُي طلي٣ي ٓٞػي حإل٣يحع ٝٓ٘غ حٍُٞٛٞ ا٤ُٜخ 

 .ٖٓ حاٗوخٙ ؿ٤َ حُٔو٤ُٖٞ

ال ٣ـييُٞ طوييي٣ْ حُؼييَٝٝ رخُٞٓييخثَ حإلٌُظ٤َٗٝييش اال اًح ٜٗييض ٝػييخثن  -ؽ

 .َ٘حء ػ٠ِ ًُيحُ

٣ـذ إٔ ٣ظ٠ٖٔ حٓيظويحّ حُٞٓيخثَ حإلٌُظ٤َٗٝيش كي٢ ػ٤ِٔيخص حُ٘يَحء  -ى

هخٛيي٤ش طٔيئق رظٔييـ٤َ حُؼ٤ِٔييخص ػِيي٠ ٗظييخّ حُ٘ييَحء حإلٌُظَٝٗيي٢ 

حالٍى٢ٗ َُٔحؿؼظٜيخب ٝطظي٤ق ُِـٜيخص حَُهخر٤يش حُٔوظٜيش حُظلوين ٓيٖ 

 أٖٓ حاٗظٔش ٝٓالٓظٜخ ك٢ أ١ ٝهض.
 

زيَ آٍيخٍ ١ِيذ حُ٘يَحء حُظلوين ٓيٖ حُ٘ي١َٝ ػ٠ِ حُـٜيش حُٔٔيظل٤يس ه -أ -2حُٔخىس 

ٝحُٔٞحٛلخص حُل٤٘ش ٝحٕ طٌيٕٞ ػخٓيش ٝىه٤ويش ٝٝحٟيلش ٣ٝـيذ ػِي٠ 

حُـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش رؼييي ًُييي َٓحؿؼييش حُٔٞحٛييلخص ٝحُ٘يي١َٝ ُٜٝييخ حٕ 

  .طٔظؼ٤ٖ رخُوزَحء حٝ حُل٤٤ٖ٘ حٝ أ١ ؿٜش أهَٟ ُِظؤًي ٖٓ ًُي

ش أٝ كيي٢ أ١ ٣ٔ٘ييغ ًًييَ أ١ ٓظطِزييخص أٝ اٗييخٍس كيي٢ حُٔٞحٛييلخص حُل٤٘يي -د

ٝػ٤وييش ٓييٖ ٝػييخثن حُ٘ييَحء ُؼالٓييش طـخ٣ٍييش ٓؼ٤٘ييش أٝ حٓييْ أٝ رييَحءس 

٘ظِؾ أ٢ِٛ أٝ ٓويّ هيٓش أ٢ِٛ . ُٓ  حهظَحع أٝ ط٤ْٜٔ أٝ ٗٞع أٝ 

اًح حٓظويٓض حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش ه٤يخٍ ٝٛيق حُٔظطِزيخص ك٤ـيذ ػ٤ِٜيخ  - ؽ

حٟخكش ػزخٍس )أٝ ٓخ ٣ؼخىُٜخ ك٢ حالىحء( أٝ أ١ ػزيخٍس ٓٔخػِيش حهيَٟب 

ُٜخ ٍكيٞ ػيَٝ ٣٘طزين ػ٤ِيٚ أ١ ٓؼ٤يخٍ ١ٝ٘ي٢ أٝ ىُٝي٢ ٝال ٣ـُٞ 

ٓؼٍٔٞ رٚ اًح ًخٗض ٌٛٙ حُٔؼخ٤٣َ طِز٢ حُٔظطِزخص حُٞظ٤ل٤ش ٝٓظطِزخص 

 حاىحء ُظِي حُِٞحُّ أٝ حاٗـخٍ أٝ حُويٓخص حُٔطِٞد َٗحإٛخ.
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 :٣ـذ إٔ ٣َحػ٠ ك٢  أ١ ػ٤ِٔش َٗحء  ٓخ ٢ِ٣ -أ  -1حُٔخىس 

 .خهشَٗحء حُِٞحُّ ٝحاٗـخٍ حُٔٞكَس ُِط -2

 .حٓظويحّ حُطخهش حُٔظـيىس -9

 .طو٤َِ حٓظٜالى ح٤ُٔخٙ -2

 .حُظول٤ٞ ٝحُلي ٖٓ حُ٘لخ٣خص ٝطؼ٣ِِ اػخىس حُظي٣َٝ -0

طؼ٣ِييِ حُظ٤ٔ٘ييش حالهظٜييخى٣ش ٟٝيئخٕ ٓ٘ييخًٍش حُ٘ييًَخص حُٜييـ٤َس  -2

 .ٝحُٔظٞٓطش

ٓيي٘ق حاك٠يي٤ِش ُِٔ٘ظـييخص حُٔل٤ِييش أٝ أ١ طٔيي٤ٜالص أهييَٟ ٣ليييىٛخ  -3

خص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٓـِْ حٍُُٞحءب ٣َٗطش إٔ طل٢ رخُٔظطِز

 .ٝػخثن حَُ٘حء

٣ـييذ حإلكٜييخف ػييٖ أ١ ٓظطِزييخص أٝ ٗيي١َٝ هخٛييش ٓطِييٞد ططز٤وٜييخ  -د

ػِي٠ حُٔظؼٜيي حُي١ٌ ٓي٤ظْ اكخُيش ػوييي ٗيَحء ػ٤ِيٚ كي٢ ٝػيخثن حُ٘ييَحء 

 حُوخٛش رٌٜح حُؼوي.
 

٣ـييذ حٕ طظ٠يئٖ ٝػييخثن حُ٘ييَحء ٝٝػييخثن حُظؤ٤ٛييَ ٗيي١َٝ حُظؤ٤ٛييَ ٝأ١  -2حُٔييخىس  

  -َٛخ ُيٟ حُٔ٘خهٚ ُِيهٍٞ ك٢ حُؼطخء ٜٝٓ٘خ:١َٝٗ هخٛش ٣ـذ طٞحك

 .حا٤ِٛش حُوخ٤ٗٞٗش ُِيهٍٞ ك٢ حُؼطخء - أ

 هيٍطٚ ٝحُٔالءس حُٔخ٤ُش. - د

حُظِحٓٚ رظ٘ل٤ٌ ًخكش حالُظِحٓخص حُٔظَطزش ػ٤ِٚ رٔيخ ك٤ٜيخ ىكيغ ح٠ُيَحثذ  -ؽ

 ٝٓٔظلوخص ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢.

 إٔ ال طٌٕٞ ُٚ ِٜٓلش ٓظؼخٍٟش طئػَ ك٢ ارَحّ ػوي حَُ٘حء. - ى

إٔ ال ٣ٌٕٞ ٖٓ حُٔل٤َٖٓٝ ٖٓ حالٗظَحى ك٢ ػ٤ِٔخص حَُ٘حء رٔٞؿذ  -ٛـ

 أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ. 

أ١ ٗيي١َٝ أهييَٟ طظطِزٜييخ حُظؼ٤ِٔييخص حُٜييخىٍس رٔٞؿييذ أكٌييخّ ٛييٌح  -ٝ 

 حُ٘ظخّ.

 

ػِيي٠ حُٔ٘ييخهٚ حُيي١ٌ ٣ٔظِييي حُٔييئٛالص  ال طـييُٞ اكخُييش حُؼطييخء اال -أ - 24حُٔييخىس  

 .ٝحُويٍحص حُالُٓش ُظ٘ل٤ٌ ػوي حَُ٘حء

ظْ ططز٤يين ٓظطِزييخص حُظؤ٤ٛييَ حُٔؼِ٘ييش كيي٢ ٝػييخثن حُ٘ييَحء  أٝ كيي٢ ٣يي -د

ٝػخثن حُظؤ٤َٛ  إ ٝؿيصب ٣ٝـذ إٔ طلٜق ٝػخثن حَُ٘حء ٝٝػخثن 

حُظؤ٤ٛيَ حُٔٔييزن ػيٖ حُٔظطِزييخص حُظي٢ ٣ـييذ إٔ ٣لي٢ رٜييخ حُٔ٘ييخهٚ 

حُليييخثِ ٓيييٖ ك٤يييغ حُٔيييئٛالص حُل٤٘يييش ٝح٤ُٜ٘ٔيييش ٝحُٔيييٞحٍى حُٔخ٤ُيييش 

 ٝحُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش.
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٘يَحء  كي٢ كيخٍ ػييّ طيٞحكَ حُظؤ٤ٛيَ حُٔٔيزنب حُو٤يخّ طظ٠ُٞ ُـ٘ش حُ - ؽ

رؼ٤ِٔييش طؤ٤ٛييَ الكيينب طظلويين ك٤ٜييخ ٓييٖ ٓييئٛالص حُٔ٘ييخهٚ ػِيي٠ 

 .أٓخّ حُٔؼخ٤٣َ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٝػخثن حَُ٘حء

٣ـذ حٓظويحّ حُظؤ٤َٛ حُٔٔزن ػ٘ي حُظؼخهي ػِي٠ ٓ٘يخ٣ٍغ ًزيَٟ أٝ   -ى

ي٣ييي ٓظوٜٜييش أٝ ػخ٤ُييش حُو٤ٔييش هزييَ حُيييػٞس ُظوييي٣ْ حُؼييَٝٝ ُظل

 .حُٔ٘خه٤ٜٖ حُٔئ٤ِٖٛ ُِٔ٘خًٍش

ال ٣ـُٞ ُِـ٘ش حَُ٘حء طو٤٤ْ أ٤ِٛش حُٔ٘خه٤ٜٖ ٝٓيئٛالطْٜ اال ١زويخ  -ٛـ

  .ُِٔؼخ٤٣َ حُٟٔٞلش ك٢ ٝػخثن حَُ٘حء ب أٝ ٝػخثن حُظؤ٤َٛ حُٔٔزن

طَ٘٘ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش ػ٘ي حطوخً اؿَحءحص حُظؤ٤َٛ حُٔٔزن حُيػٞس  -ٝ

َٛييخ ُٜييٌٙ حُـخ٣ييش ٓظ٠يئ٘ش ُظوييي٣ْ ١ِزييخص حُظؤ٤ٛييَ حُٔٔييزن ٝطٞك٤

حُٔؼِٞٓخص حُالُٓش إلػيحى ١ِزخص حُظؤ٤َٛ حُٔٔزن ٝٓؼيخ٤٣َٙ ٝػِي٠ 

ُـ٘ييش حُ٘ييَحء إٔ طؼِييْ  حُٔظوييي٤ٖٓ ُِظؤ٤ٛييَ حُٔٔييزن ر٘ظخثـييٚ ٝطييظْ 

 ىػٞس ح٣ٌُٖ طْ طؤ٤ِْٜٛ ُِٔ٘خًٍش ك٢ حُٔ٘خهٜش.
 

 

ٓييخص ُِـييخٕ ٗييَحء حاٗييـخٍ إٔ ططِييذ ٓييٖ حُٔ٘خهٜيي٤ٖ ط٣ِٝيييٛخ رخُٔؼِٞ - 22حُٔييخىس 

ٝحُٔٔظ٘يحص ػٖ حُٔوخ٤ُٖٝ حُلَػ٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ٤ٓ٘خًٍٕٞ ك٢ ط٘ل٤ٌ ػوي 

حُ٘ييَحء حُيي١ٌ ٓيي٤ظْ طٞه٤ؼييٚ ريي٤ٖ حُٔ٘ييخهٚ حُلييخثِ ٝحُـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش 

ٝكوخ اكٌخّ ٛيٌح حُ٘ظيخّ ٝحُظؼ٤ِٔيخص حُٜيخىٍس رٔٞؿزيٚ ٝ ػِي٠ حُـٜيش 

 حُٔ٘ظ٣َش حُظؤًي ٖٓ ٛلش ٓئٛالص حُٔوخ٤ُٖٝ حُلَػ٤٤ٖ.
 

 

ْ ط٤ٜ٘ق حُٔوخ٤ُٖٝ ٝحالٓظ٘خ٤٣ٍٖ ٝحٍُٔٞى٣ٖ ٝٓوي٢ٓ حُوييٓخص ٣ظ -أ  - 29حُٔخىس 

اُيي٠ كجييخص أٝ ىٍؿييخص ١زوييخ ُِٔييئٛالص حُٔخ٤ُييش ٝحُل٤٘ييش ٝحإلىح٣ٍييش 

ٝحٌُليييخءس ٝحُوزيييَس كييي٢ ط٘ل٤يييٌ ػ٤ِٔيييخص حُ٘يييَحء ٝٝكويييخ  ُِظؼ٤ِٔيييخص 

 .حُٜخىٍس ػٖ ٓـِْ حٍُُٞحء ٌُٜٙ حُـخ٣ش

ٔييخ ٛييٞ ٣ـييذ ػِيي٠ حُٔ٘ييخهٚ إٔ ٣ويييّ ٗييٜخىحص طٜيي٤٘ق ٓطخروييش ُ -د

 .ٓطِٞد ك٢ ٝػخثن حَُ٘حء ٝكوخ ُِظؼ٤ِٔخص ٝحُـيحٍٝ حُوخٛش رٌُي

٤ٛيَ ؤال ٣لٍٞ حُظ٤ٜ٘ق ٓيٖ ط٘ل٤يٌ اؿيَحءحص حُظؤ٤ٛيَ حُٔٔيزن أٝ حُظ -ؽ

حُالكيين اًح حهظ٠يي٠ حآييَ ٠ُيئخٕ حٓييظالى حُٔ٘خهٜيي٤ٖ  حُٔييئٛالص 

 .حُالُٓش ُظ٘ل٤ٌ ػوي حَُ٘حء

َ ػِي٠ حُزٞحريش ٣ٜيٍ ح٣َُُٞ ؿيٝال  رخُظ٤ٜ٘ق ٝحُظوٜٜخص ٣ٝ٘٘ي  -ى

حالٌُظ٤َٗٝيييش ٝػِييي٠ حُٔٞهيييغ حإلٌُظَٝٗييي٢ ُِـٜيييش حُٔ٘يييظ٣َش حُظييي٢ 

 ٓظٔظويّ ٌٛٙ حُـيحٍٝ ك٢ ػ٤ِٔخص حَُ٘حء.
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٣ـيييُٞ إٔ طظ٠ييئٖ ٝػيييخثن حُ٘يييَحء حُٔييئخف رظويييي٣ْ حُٔ٘خهٜيييخص   -أ  -22حُٔيييخىس 

ػِييي٠ ٗيييٌَ حثيييظالف ٝكييي٢ ٛيييٌٙ حُلخُيييش ٣ـيييذ إٔ طييي٘ٚ ٝػيييخثن 

 -:٠ِ ٓخ ٢ِ٣حَُ٘حء أٝ ٝػخثن حُظؤ٤َٛ حُٔٔزن ػ

حُط٣َوييش حُظيي٢ ٣ييظْ رٜييخ طو٤يي٤ْ ٓييئٛالص حُٔ٘خهٜيي٤ٖ كيي٢ ٗييٌَ  -2

حثظالف رٔخ ك٢ ًُي حُٔؼخ٤٣َ حُظ٢ ٣ٌٖٔ حٓظ٤لخإٛخ ْٜٓ٘ ر٘يٌَ 

ؿٔييخػ٢ ٝحُٔؼييخ٤٣َ حُظيي٢ ٣ـييذ حُٞكييخء رٜييخ ٓييٖ ًييَ ػ٠ييٞ كيي٢ 

 .حالثظالف رٌَ٘ كَى١

طوييي٣ْ حطلخه٤ييش حالثييظالف ٜٓييّيهش حٛيي٤ُٞخ حٝ ٍٓييخُش ٗٞح٣ييخ ٓييٖ  -9

ف ؿ٤ٔؼْٜ ًـِء ٖٓ  حُؼَٝ حُٔوييّ  أٝ ١ِيذ حػ٠خء حالثظال

حُظؼز٤يَ ػيٖ حالٛظٔيخّب ُِييهٍٞ ٍٓي٤ٔخ كي٢  حُظؤ٤َٛ حُٔٔزن أٝ

 .حالثظالف ػ٘ي حكخُش حُؼطخء ػ٠ِ حالثظالف

حُطِييذ ٓييٖ أػ٠ييخء حإلثييظالف طٔيي٤ٔش ٍثيي٤ْ حالثييظالف ٤ٌُييٕٞ  -2

 .ٓٔئٝال ػٖ ٓظخرؼش اؿَحءحص حُؼ٤ِٔش حَُ٘حث٤ش 

ف ؿٔييي٤ؼْٜ  ٓٔيييئ٤ُٖٝ رخُظٌخكيييَ ٣ـيييذ إٔ ٣ٌيييٕٞ أػ٠يييخء حالثيييظال -د

 .ٝحُظ٠خٖٓ ػٖ ط٘ل٤ٌ حُؼوي

٣ـذ إٔ طظ٠ٖٔ ٝػخثن حَُ٘حء حإلؿيَحءحص حُٞحؿيذ حطوخًٛيخ رلين  -ؽ

 حالثظالف ك٢ كخٍ حٗٔلخد حكي أػ٠خثٚ هزَ حإلكخُش.
 

ُِـ٘ييش  حُ٘ييَحء إٔ ططِييذ ٓييٖ حُٔ٘ييخهٚ حُيي١ٌ طويييّ رؤٓييؼخٍ أهييَ ٓييٖ   -أ -20حُٔييخىس 

يحٍؿشب  طويي٣ْ ا٠٣يخكخص أٝ ٓزيٍَحص ػيٖ ٓؼَ حٌُِلش أٝ حآؼخٍ حُ

 حآخّ ح١ٌُ حػظٔيٙ ُِٔؼَ ح١ٌُ طويّ رٚ. 
 

ػِيي٠ ُـ٘ييش حُ٘ييَحء حُظلويين ٓييٖ حُٔزييٍَحص ٝحال٠٣ييخكخص ٝ حاىُييش  -د

ٝحُٔؼِٞٓييخص حُظيي٢ هيييٜٓخ حُٔ٘ييخهٚ  ُظٔييؼ٤َ حُؼييَٝب  ُِٝـ٘ييش كيي٢ 

 .كخٍ ػيّ حُو٘خػش رٌٜٙ حُٔزٍَحص حٓظزؼخى حُؼَٝ

 

ش حَُ٘حء رخٓظزؼخى حُؼيَٝ ٝأٓيزخد ًُيي حُويَحٍ ٣ؼِٖ ػٖ هَحٍ ُـ٘  -ؽ

 ٣ٝزِؾ ح٠ُ حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش.

 

طيييٍؽ ُـ٘ييش حُ٘ييَحء كيي٢ ٓييـَ اؿييَحءحص حُ٘ييَحء أٓييزخد حُييَكٞ   -ى

 رخُظل٤َٜ.
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طُلييي ى حُٔٞحػ٤ييي حُٜ٘خث٤ييش ُظوييي٣ْ حُؼييَٝٝب ١ِٝزييخص حُظؤ٤ٛييَ حُٔٔييزنب  -22حُٔييخىس  

حُٔ٘خهٜييش حُٔليييٝىس ٍٝٓييخثَ حُظؼز٤ييَ ػييٖ حالٛظٔييخّ كيي٢ حالٗييظَحى كيي٢ 

ٓظ٘خ٣ٍش ٝحإلىٍحؽ ػ٠ِ حُوخثٔش حُٔوظَٜس َُ٘حء حُويٓخص حُل٤٘ش ٝ حال

ٝكوييخ ُٜييٌح حُ٘ظييخّ ٝحُظؼ٤ِٔييخص ػِيي٠ إٔ طَحػيي٢ ٓيي٘ق حُٔ٘خهٜيي٤ٖ حُٞهييض 

 حٌُخك٢ ُال١الع ػ٠ِ ٝػخثن حَُ٘حء ٝحالٓظـخرش ُٜخ.
 

حُٔيؼَ ػ٘يٓخ ٣ظؼخىٍ ػَٟيخٕ أٝ أًؼيَ ٓيٖ حُؼيَٝٝ حُٔويٓيش ٓيٖ ك٤يغ  -23حُٔخىس 

ٝحُٔٞحٛلخص ٝح١َُٝ٘ حُٔطِٞريش رييػٞس حُؼطيخءب ٣يظْ طلي٣يي حُؼيَٝ 

 -حُلخثِ ٝكوخ ُٔخ ٢ِ٣:

حًح ًخٕ حُظو٤٤ْ ػ٠ِ أٓخّ ٓؼ١َ كو٢ كظظْ حإلكخُيش آيخ رخُظٔيخ١ٝ  - أ

ريي٤ٖ حُؼييَٝٝ حُٔظؼخىُييش حٝ رطِييذ ػييَٝٝ ٓييؼَ ٓـِوييش ؿي٣يييس 

  .ُِٔ٘خه٤ٜٖ ح٣ٌُٖ طؼخىُٞح ك٢ حُؼَٝٝ

ٓؼييخ٤٣َ ٓييؼ٣َش ٝؿ٤ييَ ٓييؼ٣َش كظييظْ  حًح ًييخٕ حُظو٤يي٤ْ ػِيي٠ أٓييخّ - د

 - :حإلكخُش ًٔخ ٢ِ٣

حًح ًخٕ  أكي ٓويي٢ٓ حُؼيَٝٝ  حُٔظؼخىُيش طوييّ رؼيَٝ ُٔ٘يظؾ  -2

 ٓل٢ِ كظظْ حإلكخُش ػ٤ِٚ.

حًح ًخٗيييض حُؼيييَٝٝ حُٔظؼخىُيييش ٓويٓيييش ٓيييٖ ٓ٘خهٜييي٤ٖ طوييييٓٞح  -9

رٔ٘ظـييخص ٓل٤ِييش  كويي٢ كظييظْ حإلكخُييش ػِيي٠ ٓويييّ حُؼييَٝ حاهييَ 

  ٓؼَح.

ؼخىُيييش ٓويٓيييش ٓيييٖ ٓ٘خهٜييي٤ٖ طوييييٓٞح حًح ًخٗيييض حُؼيييَٝٝ حُٔظ -2

 . رٔ٘ظـخص ؿ٤َ ٓل٤ِش كظظْ حإلكخُش ػ٠ِ حاهَ ٓؼَح

٣لخٍ حُؼطخء رط٣َوش حُوَػش ك٢ حُلخالص حاهَٟ ؿ٤َ حُٜٔ٘ٞٙ  -ؽ

 ػ٤ِٜخ ك٢ حُز٘ٞى أػالٙ .
 

 

ُِـ٘ش حَُ٘حء إٔ طَكٞ حُؼيَٝٝ حُٔويٓيش هزيَ حإلكخُيش اًح ُيْ طٌيٖ   -أ - 22حُٔخىس 

رٌَ٘ ؿ١َٛٞ ُِٔظطِزيخص حُٜٔ٘يٞٙ ػ٤ِٜيخ  ٌٛٙ حُؼَٝٝ ٓطخروش

ك٢ ٝػخثن حَُ٘حءب أٝ اًح ًخٗض أٓؼخٍ حُؼَٝٝ ؿ٤ٔؼٜيخ َٓطلؼيش أٝ 

 .ط٣ِي ػ٠ِ حُٔوٜٜخص حَُٔٛٞىس

 

٣ييظْ طييي٣ٖٝ ٍكييٞ ؿ٤ٔييغ حُؼييَٝٝ ٝأٓييزخرٚ كيي٢ ٓييـَ اؿييَحءحص  -د

 حَُ٘حء ٣َٝ٘٘ ػ٠ِ حُزٞحرش حإلٌُظ٤َٗٝش.
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ػ٤ِٔش َٗحء أٝ أ١ ٖٓ اؿَحءحص حَُ٘حء  هزَ  ُِـ٘ش حَُ٘حء اُـخء أ١ -أ -21حُٔخىس 

طٞه٤غ حُٔ٘خهٚ ػوي حَُ٘حء ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ا١ ٖٓ حُٔ٘خه٤ٜٖ حُلن 

ك٢ حَُؿٞع ػ٠ِ ُـ٘ش حَُ٘حء رؤ١ هٔخٍس أٝ ٍَٟ ٗخٗت ػٖ طويي٣ْ 

ػَٟييٚ ٝال ٣ظَطييذ ػِيي٠ ُـ٘ييش حُ٘ييَحء أ١ حُظِحٓييخص ٓخى٣ييش أٝ ؿ٤ييَ 

 -:ٓخى٣ش ٓوخرَ ًُي ك٢ أ١ ٖٓ حُلخالص حُظخ٤ُش

 .اًح ُْ طؼي ٛ٘خى كخؿش ُِٞحُّ أٝ حاٗـخٍ أٝ حُويٓخص -2

 اًح طز٤ٖ ٝؿٞى هطؤ حٝ ٗوٚ ك٢ ٝػخثن حَُ٘حء. -9

اًح ػزض ٝؿٞى طٞح١ئ ر٤ٖ حُٔ٘خه٤ٜٖ أٝ كيٝع حكظ٤خٍ أٝ كٔخى أٝ  -2

 .اًَحٙ

 حًح حهظ٠ض حُِٜٔلش حُؼخٓش ًُي. -0

٣و٠ييغ هييَحٍ ُـ٘ييش حُ٘ييَحء ربُـييخء حُٔ٘خهٜييش رؼييي كييظق حُؼييَٝٝ  -د

 .ٜش حُٔوُٞش رخُظٜي٣ن ػ٠ِ هَحٍ حُِـ٘شُٜٔخىهش حُـ

ػ٠ِ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش ارالؽ حُٔ٘خه٤ٜٖ ربُـخء اؿَحءحص حَُ٘حء هالٍ  -ؽ  

هٔٔش أ٣خّ ػَٔ ٖٓ طخ٣ٍن حُظٜي٣ن ػ٠ِ هَحٍ حإلُـخء ٝػ٠ِ إٔ ٣ظْ 

 طي٣ٖٝ ًُي ك٢ ٓـَ اؿَحءحص حَُ٘حء.

 

وييييي ٝٗيييي١َٝٚ ٣ييييظْ اػيييييحى ٝػييييخثن حُ٘ييييَحء حُٔل٤ِييييش ٝحطلخه٤ييييش حُؼ -أ - 22حُٔييييخىس 

ٝحُٔٞحٛلخص ٝحُٔوططخص ٝحُظوخ٣ٍَ حُل٤٘ش ٝحَُٔحٓالص حُوخٛش رٚ 

رخُِـيش حُؼَر٤ييش ٝكيي٢ كيخالص هخٛييش ٣ـييُٞ ُِـٜيش حُٔ٘ييظ٣َش حػظٔييخى 

 . حُِـش حالٗـ٣ِ٤ِش ٌُٜٙ حُـخ٣ش

٣ييييظْ اػيييييحى ٝػييييخثن حُ٘ييييَحء حُي٤ُٝييييش ٝحطلخه٤ييييش حُؼوييييي ٝٗيييي١َٝٚ  -د

حٓالص حُوخٛش رٚ ٝحُٔٞحٛلخص ٝحُٔوططخص ٝحُظوخ٣ٍَ حُل٤٘ش ٝحَُٔ

رخُِـظ٤ٖ حُؼَر٤ش ٝحالٗـ٣ِ٤ِش ٝك٢ كخٍ حُظؼخٍٝ ر٤ٖ حُِـظي٤ٖ طؼظٔيي 

 حُِـش حُؼَر٤ش.
 

طؼِٖ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش ػ٠ِ ُٞكش اػالٗخطٜخ ٝػِي٠ حُزٞحريش حإلٌُظ٤َٗٝيش   - 94حُٔخىس 

ػٖ حإلكخُش حُٔزيث٤ش ٝ ٗظخثؾ حُظؤ٤ٛيَ حُٔٔيزن ٝحُل٘ي٢ ٝ ٗظيخثؾ ٍٓيخثَ 

 ب ُـخ٣خص ح١الع حُٔ٘خه٤ٜٖ ػ٤ِٜخ.حُظؼز٤َ ػٖ حالٛظٔخّ
 

ط٘٘يييَ حُـٜيييش حُٔ٘يييظ٣َش حالػيييالٕ ػيييٖ اكخُيييش ػويييي حُ٘يييَحء ٓظ٠ييئ٘خ  - 92حُٔيييخىس 

ٟٓٞٞع حَُ٘حء ٝحْٓ حُٔ٘خهٚ حُلخثِ ٝػ٘ٞحٗيٚ ٝه٤ٔيش حالكخُيش ػِي٠ 

ُٞكييش اػالٗخطٜييخ أٝػِيي٠ ٓٞهؼٜييخ حالٌُظَٝٗيي٢ ُِيييحثَس ٝػِيي٠ حُزٞحرييش 

 .حإلٌُظ٤َٗٝش
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٤َٛ حُٔٔزن حٝ ٍٓخثَ حُظؼز٤َ ؤ١ٌُ طويّ رؼَٝ حٝ رطِذ ُِظُِٔ٘خهٚ ح - 99حُٔخىس 

ػٖ حالٛظٔخّ إلىٍحؿيٚ كي٢ حُوخثٔيش حُٔوظٜيَس ُالٓظ٘يخ٤٣ٍٖب حٕ ٣طِيذ 

هط٤ييخ ٓييٖ حُـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش ر٤ييخٕ أٓييزخد طـخٛييَ أٝ ٍكييٞ ػَٟييٚ أٝ 

١ِزييٚ ُِظؤ٤ٛييَ حُٔٔييزنب أٝ ٍٓييخثَ حُظؼز٤ييَ ػييٖ حالٛظٔييخّ  ػِيي٠ حٕ ٣ييظْ  

٣َش هالٍ ػالػش  أ٣خّ ػَٔ  ٖٓ طيخ٣ٍن حٓيظالّ حَُى ٖٓ هزَ حُـٜش حُٔ٘ظ

 حُطِذ.
 

طلظق حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش ِٓلخ هخٛخ ٌَُ ػ٤ِٔش َٗحء ٝطللع ك٢ حُِٔق  -أ - 92حُٔخىس 

حُٔؼِٞٓخص ٝحُٞػخثن ًحص حُِٜش رؼ٤ِٔش حَُ٘حء رٔخ ك٢ ًُي حُييػٞس 

ُظويييي٣ْ حُؼيييَٝٝ ٝٝػيييخثن حُ٘يييَحء  ِٝٓويييٚ حُؼيييَٝٝ حُٔويٓيييش 

حٍ حإلكخُييش ٝٗٔييوش ٓييٖ حُؼييَٝ حُلييخثِ ٝػوييي ٝطوييخ٣ٍَ حُظو٤يي٤ْ ٝهييَ

حُ٘يَحء ٝ حَُٔحٓييالص حُظيي٢ أؿ٣َييض هزييَ طٞه٤ييغ حُؼوييي ٝرؼييي حُظٞه٤ييغ 

 .ػ٤ِٚ

طلييظلع حُـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش رخُٔييـالص ٝحُٞػييخثن حُظيي٢ ٛيييٍص هييالٍ  -د

اؿَحءحص حَُ٘حء ٝحُؼَٝ حُلخثِ ٝاؿَحءحص ط٘ل٤ٌ ػوي حَُ٘حء ُٔيس 

طيخ٣ٍن رييء اؿيَحءحص  ( هٔٔش ػ٘يَ ػخٓيخ طزييأ ٓي22ٖال طوَ ػٖ )

 حَُ٘حء.  

 

طلييظلع حُـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش رٔييـَ  ٣ٔيي٠ٔ )ٓييـَ اؿييَحءحص حُ٘ييَحء(  - 90حُٔييخىس  

 ٣ظ٠ٖٔ حُٔؼِٞٓخص حَُث٤ٔ٤ش ُؼ٤ِٔخص حَُ٘حء ًخكش.  
 

طِظييِّ حُـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش رظوييي٣ْ طو٣َييَ ػييٖ ٗ٘ييخ١خص حُ٘ييَحء ٝٓييـالص  -92حُٔييخىس 

 ي ١ِزٜخ.اؿَحءحطٚ ُي٣ٜخ ا٠ُ ُـ٘ش ٤ٓخٓخص حَُ٘حء ػ٘

 

٣ييظْ ٗييَحء حاٗييـخٍ ٝحُويييٓخص حُل٤٘ييش ٝحالٓظ٘ييخ٣ٍش ٝحُِييٞحُّ رؤٓييِٞد  -93حُٔييخىس  

 -حُؼطخء ػ٠ِ أٗٚ ٣ـُٞ ٝآزخد ٓزٍَس حٓظويحّ أكي حآخ٤ُذ حُظخ٤ُش:

 حُٔ٘خهٜش حُٔليٝىس )حالٓظيٍحؽ(.   - أ

 .حُٔ٘خهٜش ػ٠ِ َٓكِظ٤ٖ - د

 .١ِذ حُؼَٝٝ -ؽ

 حَُ٘حء ٖٓ ٜٓيٍ ٝحكي ) حُظ٣ِِْ(. -ى

 حُظ٘ل٤ٌ حُٔزخَٗ رٞٓخ١ش ٛخكذ حُؼَٔ. -ٛـ
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ُِـ٘ييش حُ٘ييَحء حٓييظويحّ أٓييِٞد حُٔييِحى حُؼٌٔيي٢ ُِو٤ييخّ رييبؿَحءحص  -أ - 92حُٔييخىس  

حَُ٘حء أٝ الٓظٌٔخٍ أ١ ٖٓ ١َم حُ٘يَحء حُيٞحٍىس كي٢ ٛيٌح حُ٘ظيخّ 

رٔييخ كيي٢ ًُييي اكخُييش حُؼطييخءحص رٔٞؿييذ حالطلخه٤ييخص حإل١خ٣ٍييش أٝ أ١ 

٠ حٕ ٣ظْ طلي٣يي ٓؼيخ٤٣َ حُظو٤ي٤ْ كي٢ حِٓٞد ٖٓ أٓخ٤ُذ حَُ٘حءب ػِ

 .ٝػخثن حَُ٘حء ٝحٕ طٌٕٞ ٌٛٙ حُٔؼخ٤٣َ هخرِش ُِو٤خّ

طليى رٔوظ٠٠ طؼ٤ِٔخص طٜيٍٛخ ُـ٘ش ح٤ُٔخٓخص ُٜيٌٙ حُـخ٣يش ٤ًل٤يش  -د

حٓيييظويحّ أٓيييِٞد حُٔيييِحى حُؼٌٔييي٢  رٔيييخ كييي٢ ًُيييي حُٔيييِحى حُؼٌٔييي٢ 

 .حإلٌُظ٢َٗٝ ٝأ١ أكٌخّ طظؼِن رٚ

 

ُؼطييخء ٓل٤ِييخ ٓييخ ُييْ طيي٘ٚ حالطلخه٤ييخص ٝحُزَٝطًٞييٞالص ٣ـييذ ١ييَف ح -أ -  91حُٔييخىس 

( ٓيٖ ٛيٌح حُ٘ظيخّ 2حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜيخ كي٢ حُلويَس )ٛيـ( ٓيٖ حُٔيخىس )

ػِيي٠ ١ييَف حُؼطييخء رطييَم أهييَٟ ٝكوييخ ُٜ٘ييٞٙ طِييي حالطلخه٤ييخص 

 .ٝحُزَٝطًٞٞالص

ٓغ َٓحػخس أكٌخّ حُلوَس )أ( ٖٓ ٌٛٙ حُٔيخىس ب ٣ـيُٞ ١يَف حُؼطيخء  -د

 -:حُظخ٤ُظ٤ٖى٤ُٝخ ك٢ أ١ ٖٓ حُلخُظ٤ٖ 

اًح ُْ طظيٞحكَ كي٢ حُٔويخ٤ُٖٝ أٝ حُٔيٍٞى٣ٖ أٝ ٓويي٢ٓ حُوييٓخص  -2

حُٔل٤ِيي٤ٖ حُ٘يي١َٝ ٝحُظوٜٜييخص ٝحُوزييَحص حُٔطِٞرييش ُظ٘ل٤ييٌ 

ػ٤ِٔش حَُ٘حء ر٘خء ػ٠ِ ط٤ٛٞش ٖٓ ُـ٘ش ك٤٘ش ٣ٌِٜ٘خ حُي٣َُٞ 

 .حُٔوظٚ ٌُٜٙ حُـخ٣ش

حُلٍٜٞ ػ٠ِ أ١ ٖٓ حُِٞحُّ حٝ حاٗـخٍ حٝ حُوييٓخص  اًح طؼٌٍ -9

 .رش ٖٓ حُٔ٘خه٤ٜٖ حُٔل٤٤ِٖ رؤٓؼخٍ ٓ٘خٓزشحُٔطِٞ

 ٣ـُٞ ُِٔ٘خه٤ٜٖ حُٔل٤٤ِٖ حالٗظَحى ك٢ اؿَحءحص حُؼطخء حُي٢ُٝ. -ؽ 

 
 

٣َ٘٘ حإلػالٕ ػٖ حُؼطخء حُٔل٢ِ ٝ حُي٢ُٝ كي٢ ٛيل٤لظ٤ٖ ٣ي٤ٓٞظ٤ٖ   -أ - 92حُٔخىس 

ٓل٤ِظيي٤ٖ ػِيي٠ حاهييَ ٝػِيي٠ حُزٞحرييش حإلٌُظ٤َٗٝييش ٝكيي٢ أ١ ٝٓيي٤ِش 

حُؼخّ أٝ حُٔي٣َ حُؼخّ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ حَُ٘٘ ك٢ اػالّ ٣وٍَٛخ حا٤ٖٓ 

كخُيييش حُؼطيييخء حُيييي٢ُٝ ريييخُِـظ٤ٖ حإلٗـ٣ِ٤ِيييش ٝحُؼَر٤يييش ٝكييي٢ كيييخٍ 

 .حُظؼخٍٝ ر٤ٖ حُِـظ٤ٖ طؼظٔي حُِـش حُؼَر٤ش

٣ـذ إٔ ٣ظ٠ٖٔ حإلػالٕ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ كي٢ حُلويَس )أ( ٓيٖ ٛيٌٙ  -د

 -: حُٔخىس ٓؼِٞٓخص ٝحك٤ش ػٖ حُؼطخء رٔخ ك٢ ًُي ٓخ ٢ِ٣

 .ُؼطخءٍهْ  ح -2

 .حْٓ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش ٝػ٘ٞحٜٗخ ٝحْٓ حُـٜش حُٔٔظل٤يس -9

ٟٓٞييييٞع حُ٘ييييَحء ٝأ١ ٓظطِزييييخص ٝٓؼِٞٓييييخص طييييَٟ حُـٜييييش  -2

  .حُٔ٘ظ٣َش ٍَٟٝس َٗ٘ٛخ
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٣َ١ويييش حُلٜيييٍٞ ػِييي٠ ٝػيييخثن حُ٘يييَحء  أٝ ٝػيييخثن حُظؤ٤ٛيييَ  -0

 .حُٔٔزن ٝحٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ ٓ٘ٚ حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ

  .ػٖٔ ٝػخثن حَُ٘حء أٝ ٝػخثن حُظؤ٤َٛ حُٔٔزن -2

حُٔييٍٞى٣ٖ أٝ حالٓظ٘يخ٤٣ٍٖ حُٔٔيئٞف ُٜييْ  كجيخص حُٔوييخ٤ُٖٝ حٝ -3

 .رخالٗظَحى ك٢ حُٔ٘خهٜش

 .آهَ ٓٞػي ُز٤غ ٝػخثن حَُ٘حء -2

ٌٓخٕ ٣َ١ٝوش طويي٣ْ حُؼيَٝٝ ٝآهيَ ٓٞػيي ُظويي٣ٜٔخ ٝٓٞػيي  -1

 .كظلٜخ ٝأ١ ٓٞحػ٤ي حهَٟ ٣ٔظِِّ حُ٘ٚ ػ٤ِٜخ

 ه٤ٔش طؤ٤ٖٓ حُيهٍٞ رخُؼطخء. -2

 

ٔ٘ييظ٣َش اػيييحى ٝػييخثن حُ٘ييَحء ٓظ٠يئ٘ش ٓؼِٞٓييخص ػِيي٠ حُـٜييش حُ -أ  - 24حُٔييخىس  

  -ٝحك٤ش ػٖ حُؼطخء رٔخ ك٢ ًُي ٓخ ٢ِ٣:

١ز٤ؼييش حُ٘ييَحء ٝح٤ٌُٔييشب ٝٓيييس حُظ٘ل٤ييٌ ٌٝٓخٗييٚ رٔييخ كيي٢ ًُييي  -2

حُٔٞحٛيييلخص حُل٤٘يييش ٝأ١ ٓظطِزيييخص طظؼِييين رخ٠ُييئخٗخص ٝهطيييغ 

 .حُـ٤خٍ ٝح١َُٝ٘ حُظؼخهي٣ش َُِ٘حء ٝآ٤ُش ط٘ل٤ٌ ػوي حَُ٘حء

ص حُٔظؼِوييش رظو٤يي٤ْ ٓييئٛالص حُٔ٘خهٜيي٤ٖ حُٔؼييخ٤٣َ ٝحإلؿييَحءح  -9

ٝأ١ ٓؼِٞٓييييخص  ٣ـييييذ ػِيييي٠ حُٔ٘خهٜيييي٤ٖ طوييييي٣ٜٔخ إلػزييييخص 

(  ٓيٖ 24( ٝ ) 2ٓئٛالطْٜ ٓغ َٓحػخس ٓخ ٍٝى ك٢ حُٔيخىط٤ٖ )

  .ٌٛح حُ٘ظخّ

حُٔؼيييخ٤٣َ حُظييي٢ ٓظٔيييظويٜٓخ حُـٜيييش حُٔ٘يييظ٣َش كييي٢ حهظ٤يييخٍ  -2

حُٔ٘ييخهٚ حُلييخثِ ٣َ١ٝوييش حٓييظويحٜٓخ ػِيي٠ حٕ طٌييٕٞ حُٔؼييخ٤٣َ 

ُِو٤خّ ٜٝٓ٘خ حُٔظطِزخص حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُيش ٝه٤ٔيش حُؼيَٝ هخرِش 

ٝ ٓيس حُظ٤ِْٔ ٝطٌِلش حُظ٘ـ٤َ ٝحُٜي٤خٗش ٝحإلٛيالف ٝ ٛيخٖٓ 

 .حاك٤ِ٠ش

ر٤يييخٕ اًح ًيييخٕ ٓٔييئٞكخ طويييي٣ْ رييييحثَ ُٔٞحٛيييلخص حُِيييٞحُّ أٝ  -0

حالٗيييـخٍ أٝ حُوييييٓخص أٝ حُز٘يييٞى ٝحُ٘ييي١َٝ حُظؼخهي٣يييش أٝ أ١ 

ٝكي٢ ٛيٌٙ حُليخٍ ٓظطِزخص ٟٓٞلش أهَٟ كي٢  ٝػيخثن حُ٘يَحء 

 .٣ظْ ٝٛق حُط٣َوش حُظ٢ ٓظو٤ْ  ك٤ٜخ حُزيحثَ

طوييي٣ْ ٓؼِٞٓييخص ػييٖ طـ٤ٔييغ أ١ ٓييٖ حُِييٞحُّ أٝ حاٗييـخٍ كيي٢   -2

ٓـٔٞػييخص ٝٝٛييق ُٜييٌٙ حاؿييِحء حٝ حُٔـٔٞػييخص  أؿييِحء حٝ

حُظييي٢ ٣ـيييُٞ ُِٔ٘يييخهٚ طويييي٣ْ ػيييَٝٝ روٜٞٛيييٜخ ٝطلي٣يييي 

 .ٓؼخ٤٣َ حُظو٤٤ْ حُوخٛش رٜخ

حُؼيييَٝ ٣٘ييئَ  حَُٓيييّٞ ر٤يييخٕ حًح ًيييخٕ حُٔيييؼَ حُٔوييييّ كييي٢  -3

 .ٝح٠َُحثذ ٝحَُّٓٞ حُـ٤ًَٔش ًخكش  



2454ّ

 الجريدة الرسميةّّّ

ر٤خٕ اًح ًخٗض حآؼخٍ ػخرظش أٝ ٣ٌٖٔ طؼيي٣ِٜخ ٝكي٢ ٛيٌٙ حُليخٍ  -2

 .طليى ح٤ُٜؾ حُٔظزؼش ك٢ ًُي

حُؼِٔش أٝ حُؼٔيالص حُظي٢ ٓي٤ظْ طويي٣ْ حُؼيَٝٝ ػِي٠ أٓخٓيٜخب  -1

ٝحُؼِٔش حُظ٢ ٓظٔظويّ ُٔوخٍٗش حُؼَٝٝ رخُؼٔالص حُٔوظِليشب 

ُز٘ي ح١ًَُِٔ آيؼخٍ حُؼٔيالص  ٝرلٔيذ حُظيخ٣ٍن ٝكن َٗ٘س ح

 حُٔليى ك٢ ٝػخثن حَُ٘حء.

 .حُِـش أٝ حُِـخص حُظ٢ ٤ٓظْ اػيحى حُؼَٝٝ رٜخ -2

أ١ ٓظطِزخص أٝ ١َٝٗ روٜٞٙ ١ز٤ؼيش أ١ طؤ٤ٓ٘يخص ٝٗيٌِٜخ  -24

ٝه٤ٔظٜييخ ٣طِييذ طوييي٣ٜٔخ ٝكوييخ اكٌييخّ ٛييٌح حُ٘ظييخّ ٝحُظؼ٤ِٔييخص 

 .حُٜخىٍس رٔٞؿزٚ

ُللييييٚ ٝحالهظزييييخٍ ٝحُظـ٤ٔييييغ حُٔظطِزييييخص حُٔظؼِوييييش رطييييَم ح -22

ٝحُظؼ٣َق ٝحُظ٤ٔٔش ٝحُؼ٘ٞٗش أٝ ٜٗخىحص ٓطخروش حُٔٞحٛيلخص 

 .ٝحَُُٓٞ ٝحُٜٔطِلخص

٣َ١وش طوي٣ْ حُؼَٝٝ ٌٝٓخٜٗيخ ٝآهيَ ٓٞػيي ُظويي٣ٜٔخ ٝحُٔييس  -29

حُٔطِٞريييش ُٔييي٣َخٜٗخ ٝٝهيييض كظلٜيييخ ٌٝٓخٗيييٚ ٝكويييخ  ُِظؼ٤ِٔيييخص 

حُٜييخىٍس رٔوظ٠يي٠ ٛييٌح حُ٘ظييخّ ٓييغ حالٗييخٍس اُيي٠ أٗييٚ ٣ـييُٞ 

٘خه٤ٜٖ ك٠ٍٞ كظق حُؼَٝٝ أٝ آٍخٍ ٓٔؼ٤ِٖ ػْٜ٘ ٌُٜٙ ُِٔ

 .حُـخ٣ش

ر٤خٕ اًح ًخٗض حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش ٓظٔئق  ُِٔ٘خهٜي٤ٖ ر٣ِيخٍحص  -22

٤ٓيح٤ٗش ا١ ٓٞهغ طليىٙ حٝ ػوي حؿظٔخػخص ٓؼْٜ ٝطلي٣ي ًُي 

 .رٔٞؿذ ؿيٍٝ ٢ُ٘ٓ

حُط٣َويييش حُظييي٢ ٣ـيييُٞ ك٤ٜيييخ ُِٔ٘خهٜييي٤ٖ ١ِيييذ ا٠٣يييخكخص أٝ  -20

ٓيٖ حُـٜيش حُٔ٘يظ٣َش ٝحُٔييى   حػظَحٟخص ػ٠ِ ٝػخثن حُ٘يَحء

 .ح٤ُِ٘ٓش حُٔليىس ٌُُي

ٗٔخًؽ اهَحٍ طل٤ي رلظَ حُٔٔخٍٓخص حٝ حُظَٜكخص حُظ٢ ط٘ط١ٞ  -22

 .ػ٠ِ حالكظ٤خٍ ٝحُلٔخى ٝحإلًَحٙ

حإلٗخٍس ا٠ُ كن حُٔ٘خهٚ ك٢ طوي٣ْ حالػظَحٝ ػِي٠ أ١ هيَحٍ  -23

أٝ اؿييَحء حطوٌطييٚ حُـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش أٝ ُـ٘ييش حُ٘ييَحء ٣ظؼِيين 

ٝكيين أكٌييخّ حُ٘ظييخّ ٝحُظؼ٤ِٔييخص حُٜييخىٍس رييبؿَحءحص حُ٘ييَحء 

 .رٔٞؿزٚ

حُ٘ٚ ػ٠ِ  إٔ ُـ٘ش حَُ٘حء طلظلع ُ٘لٜٔخ ريخُلن كي٢ ٍكيٞ  -22

ًَ حُؼَٝٝ حُٔويٓش ا٤ُٜيخ أٝ اُـيخء اؿيَحءحص حُٔ٘خهٜيش ٝكويخ 

 اكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ.
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أ١ ٓظطِزخص حٝ حُظِحٓخص أهَٟ طليىٛخ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش طظلن  -21

 . ُٜخىٍس رٔٞؿزٚٝأكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ ٝ حُظؼ٤ِٔخص ح

٣طَف حا٤ٖٓ حُؼخّ أٝ حُٔي٣َ حُؼخّ  كٔيذ ٓوظ٠ي٠ حُليخٍ حُؼطيخء  -د

٣ٝيظْ طلي٣يي ػٔيٖ ٝػيخثن حُ٘يَحء ٝكويخ ُِـييحٍٝ حُِٔلويش كي٢ ٛيٌح 

حُ٘ظييخّ ٣ٝـييُٞ ط٣ُٞييغ ٛييٌٙ حُٞػييخثن ىٕٝ ٓوخرييَ ػِيي٠ حُِٔلو٤ييخص 

حُظـخ٣ٍش حُؼَر٤ش ٝحاؿ٘ز٤ش ٝحًَُ٘خص ؿ٤يَ حُٔو٤ٔيش كي٢ حٌُِٔٔيش 

حُظخرؼـش ُِلٌٞٓـش ٝأ١ ؿٜيش أهيَٟ ٣يَٟ حآي٤ٖ حُؼيخّ ٝحُـٜـخص 

أٝ حُٔيييي٣َ حُؼيييخّ حٕ ٓيييٖ ٜٓيييِلش حُـٜيييش حُل٤ٌٓٞيييش حٝ حُٞكييييس 

 . حُل٤ٌٓٞش ط٣ُٞؼٜخ ػ٤ِٜخ

ُألٓييي٤ٖ حُؼيييخّ أٝ حُٔيييي٣َ حُؼيييخّ ط٣ُٞيييغ ٝػيييخثن حُ٘يييَحء حُٔظؼِويييش  -ؽ

رؤٓيييخ٤ُذ حُ٘يييَحء حاهيييَٟ ٝٝػيييخثن ٗيييَحء حُوييييٓخص حُل٤٘يييش ٝ 

 ٢ حُلخالص حُظ٢ ٣َحٛخ ٓ٘خٓزش.حالٓظ٘خ٣ٍش ٓـخٗخ  ك

 

٣ـُٞ ُِٔ٘خهٚ إٔ ٣طِذ ٓيٖ حُـٜيش حُٔ٘يظ٣َش ا٠٣يخكخ ػيٖ ٝػيخثن  -أ -  22حُٔخىس 

حُ٘ييَحءب ٝػِيي٠ حُـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش إٔ طييَى كيي٢ حُٞهييض حُٔليييى كيي٢ 

ٝػييخثن حُ٘ييَحءب ٝػِيي٠ حُـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش طؼٔيي٤ْ حُييَى ػِيي٠ ١ِييذ 

٣ٖ هييٓض حُظ٤ٟٞق ك٢ أهَد ٝهض ٌٖٓٔ ػ٠ِ ٓوي٢ٓ حُؼطيخءحص حُيٌ

اُييي٤ْٜ ٝػيييخثن حُ٘يييَحء ؿٔييي٤ؼْٜب ىٕٝ حٌُ٘يييق ػيييٖ ٣ٞٛيييش ١خُيييذ 

 .حُظ٤ٟٞق

ُِـٜش حُٔ٘يظ٣َش حٛييحٍ ِٓلين ُظؼيي٣َ ٝػيخثن حُ٘يَحء ٓيٞحء   -2 -د

ٓييٖ طِويييخء ٗلٔيييٜخ أٝ ر٘ييخء ػِييي٠ ١ِيييذ ح٠٣ييخف  ٣ويٓيييٚ أكيييي 

 حُٔ٘خه٤ٜٖ.

٣زِيييؾ حُٔ٘خهٜيييٕٞ حُييي٣ٌٖ ُٝىطٜيييْ حُـٜيييش حُٔ٘يييظ٣َش رٞػيييخثن  - 9

 .ٌٕٞ ِِٓٓخ ُْٜحَُ٘حء  رخُِٔلن ٣ٝ

٣ـييذ ٗ٘ييَ حإلػييالٕ روٜييٞٙ اٛيييحٍ حُظؼييي٣َ رٞٓييخثَ حإلػييالٕ  -ؽ

ٗلٜٔخ حُظ٢ طْ حإلػالٕ ػٖ حُؼطخء رٞٓخ١ظٜخ حٝ رؤ١ ٤ِٓٝش طَحٛخ 

حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش ٓ٘خٓزش ب ُِٝـٜش حُٔ٘ظ٣َش طٔي٣ي حُٔييس ح٤ُِ٘ٓيش 

حُٔليىس ُظويي٣ْ حُؼيَٝٝ اًح ططِيذ حآيَ ًُيي ػِي٠ حٕ ٣يظْ طز٤ِيؾ 

  .رٌٜح حُظٔي٣ي حُٔ٘خه٤ٜٖ

ُِـٜش حُٔ٘ظ٣َش ػوي حؿظٔخع ُِٔ٘خه٤ٜٖب ٝاػيحى ٓل٠َ ُالؿظٔخع  -ى

٣ظ٠يئٖ ٓييخ طييْ طؼي٣ِييٚ كيي٢ ٝػييخثن حُ٘ييَحء ب ٝأ١ ١ِزييخص هيييٓض 

ُظٟٞيي٤ق ٝػييخثن حُ٘ييَحء  كيي٢ ٛييٌح حالؿظٔييخعب ٍٝىٝىٛييخ ػِيي٠ ٛييٌٙ 

 .حُطِزخصب ىٕٝ حٌُ٘ق ػٖ ٜٓيٍٛخ
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٣ٌٖ طٔيئِٞح ٝػييخثن ػِيي٠ حُـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش ط٣ِٝييي  حُٔ٘خهٜيي٤ٖ حُيي -ٛييـ

حَُ٘حء  رٍٜٞس ػٖ ٌٛح حُٔل٠َ اهٌٙ رؼ٤ٖ حالػظزخٍ ػ٘ي اػيحى 

 .ػَْٟٜٝ

 

يييخ ٣92ٌيييٕٞ حُليييي حاىٗييي٠ ُِٔٞحػ٤يييي حُٜ٘خث٤يييش ُظويييي٣ْ حُؼيييَٝٝ) - 29حُٔيييخىس   ٓ ٞ٣ )

ييخ ُِؼطييخءحص حُي٤ُٝييش ٣ٝـييُٞ حهظٜييخٍ 24ُِؼطييخءحص حُٔل٤ِييش ٝ )  ٓ ٞ٣ )

إٔ ٣َحػييي٠ ٓييي٘ق ٛيييخط٤ٖ حُٔييييط٤ٖ حًح حهظ٠يييض ح٠ُيييٍَٝس ًُيييي ػِييي٠ 

 حُٔ٘خه٤ٜٖ حُٞهض حٌُخك٢.

 

٣ِظِّ حُٔ٘خهٚ ربروخء حُؼَٝ ح١ٌُ هيٓٚ ٓخ١ٍ حُٔلؼٍٞ ٝال ٣ـُٞ   -أ  - 22حُٔخىس 

 .حَُؿٞع ػ٘ٚ ُٔيس ال طوَ ػٖ حُٔيس حُٔليىس ك٢ ٝػخثن حَُ٘حء

كيي٢ كييخٍ طؼييٌٍ حطٔييخّ ػ٤ِٔييش حُظو٤يي٤ْ ٝحإلكخُييش هييالٍ ٓيييس ٓيي٣َخٕ  -د

٣ش هزييَ حٗظٜييخء حُٔيييس حُٔليييىس كيي٢ حُؼيَٝٝب طوييّٞ حُـٜييش حُٔ٘ييظَ

حُلوَس )أ( ٖٓ ٛيٌٙ حُٔيخىس رؼ٘يَس أ٣يخّ ػٔيَ ػِي٠ حاهيَ رٔوخ١زيش 

حُٔ٘خهٜيي٤ٖ ؿٔيي٤ؼْٜ هط٤ييخ  ُطِييذ طٔي٣ييي ٛييالك٤ش ػَٟٝييْٜب ًٔييخ 

٣ـذ ػ٠ِ حُٔ٘خهٚ ح١ٌُ ٣ٞحكن ػ٠ِ طٔي٣يي كظيَس ٓي٣َخٕ ػَٟيٚ 

حٕ ٣ويييّٞ ًيييٌُي رظٔي٣يييي طيييؤ٤ٖٓ ىهيييٍٞ حُؼطيييخءب ٝحُٔ٘يييخهٚ حُييي١ٌ 

 ٣ي كظَس حُٜالك٤ش ٣ؼخى ُٚ  طؤ٤ٖٓ ىهٍٞ حُؼطخء.٣َكٞ طٔي

 

  ٣ـذ إٔ طظ٠ٖٔ  ٝػخثن حَُ٘حء ١ِذ طوي٣ْ طؤ٤ٓ٘خص ىهٍٞ حُؼطخء   -أ  - 20حُٔخىس 

ُِـ٘ش حَُ٘حء ػيّ ١ِذ طؤ٤ٓ٘خص ىهٍٞ ُؼ٤ِٔيخص حُ٘يَحء حُظي٢ طيظْ  -د

رؤٓخ٤ُذ حَُ٘حء حاهيَٟ ػييح حُٔ٘خهٜيش حُؼخٓيش ٝٗيَحء حُوييٓخص 

 حُل٤٘ش.

ش حُٔ٘ظ٣َش طلي٣ي ٓزِؾ طؤ٤ٖٓ ىهٍٞ حُؼطخءب ك٢ ٝػيخثن ػ٠ِ حُـٜ - ؽ

%( ٓيييٖ ه٤ٔيييش ػيييَٝ حُٔ٘يييخهٚ 2%( حُييي٠ )2حُ٘يييَحء رييي٤ٖ )

حُظٌِليش حُظوي٣َ٣يش ُِؼطيخء ٝٝكين ٓيخ ٣يَى كي٢ ٝػيخثن  حإلؿٔخ٤ُشب أٝ

 . حَُ٘حء

ػ٠ِ ُـ٘ش حَُ٘حء ٜٓخىٍس طؤ٤ٖٓ ىهيٍٞ حُؼطيخء ٤ًِيخ حٝ ؿِث٤يخ كي٢  -ى

  -أ١ ٖٓ حُلخالص حُظخ٤ُش:

لذ حُٔ٘ييخهٚ حُؼييَٝ حُيي١ٌ هيٓييٚ أٝ ػيُييٚ رؼييي حٗظٜييخء حًح ٓيي  -2

 .حًح ُْ ٣ِظِّ رٚ أٝ رـِء ٓ٘ٚ حُٔيس ح٤ُِ٘ٓش ُظوي٣ٔٚ أٝ

حًح ٍكٞ حُٔ٘خهٚ حُلخثِ هزٍٞ طٜل٤ق هطؤ كٔخر٢ ظٜيَ كي٢   -9

 .حُؼَٝ
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حًح ُْ ٣ٞهغ حُٔ٘خهٚ ػ٠ِ ػوي حَُ٘حء هالٍ حُٔيس حُٔليىس ك٢   -2

طييؤ٤ٖٓ كٔييٖ حُظ٘ل٤ييٌ اًح اٗييؼخٍ حإلكخُييش حُٜ٘خث٤ييش أٝ حًح ُييْ ٣ويييّ 

 ٜٗض ٝػخثن حَُ٘حء ػ٠ِ ٝؿٞد طوي٣ٔٚ.

حًح هيييييّ حُٔ٘ييييخهٚ ٓؼِٞٓييييخص ؿ٤ييييَ ٛييييل٤لش أٝ ؿييييٖ كيييي٢   -0

حُٔؼِٞٓيييخص أٝ حُٞػيييخثن حُظييي٢ هييييٜٓخ ُـخ٣يييخص حُٔ٘يييخًٍش كييي٢ 

 حُؼطخء.

 

ٞهؼييخ  ٝٓوظٞٓييخ  كٔييذ حاٛييٍٞ ٣ٝييٞىع كيي٢ ٛيي٘يٝم   -أ -22حُٔييخىس  ُٓ ٣ويييّ حُؼييَٝ 

ُؼ٘يٞحٕ حُٔلييى كي٢ ٝػيخثن حُ٘يَحء حُؼطخءحص ك٢ ظَف ٓـِين ػِي٠ ح

٣ٝـُٞ طوي٣ٔٚ رخُز٣َي حُٔٔـَ حٝ ٖٓ هيالٍ ٓٔؼيَ ػيٖ حُٔ٘يخهٚ حٝ 

 .رؤ١ ٤ِٓٝش اٌُظ٤َٗٝش حًح ٜٗض ٝػخثن حَُ٘حء ػ٠ِ ًُي

٣ـيييُٞ هزيييٍٞ حُؼيييَٝٝ اال ٓيييٖ حُٔ٘خهٜييي٤ٖ حُييي٣ٌٖ كٜيييِٞح ػِييي٠   ال -د

 .ٗٔوش ٖٓ ٝػخثن حَُ٘حء  ٖٓ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش

حص حَُ٘حء طخ٣ٍن ٍٝٛٞ حُؼَٝ ٝٝهظٚ ريهيش ٣يٕٝ ك٢ ٓـَ حؿَحء -ؽ

 .ػ٠ِ إٔ طَكٞ حُؼَٝٝ حُٞحٍىس رؼي حٗظٜخء حُٔيس ح٤ُِ٘ٓش ُظوي٣ٜٔخ

ال ٣ـُٞ ُِٔ٘خهٚ إٔ ٣ويّ أًؼَ ٖٓ ػَٝ ٝحكي ُٝيٚ إٔ ٣وييّ رييحثَ  - ى

 .اًح ٓٔلض ٝػخثن حَُ٘حء رٌُي

٣ـُٞ ُِٔ٘خهٚ طوي٣ْ ػَٟٚ ُٔخىس أٝ أًؼَ ٖٓ حُٔيٞحى حُٔطِٞريش حال  -ٛـ

 ٜٗض ٝػخثن حَُ٘حء ػ٠ِ هالف ًُي.حًح 

ُِـ٘ش حَُ٘حء إٔ طل٤َ ٓخىس أٝ أًؼَ ٖٓ حُٔٞحى حُٔؼَٟٝيش أٝ ؿيِءح  -ٝ

 .ٜٓ٘خ ٖٓ أ١ ػَٝ اال اًح حٗظ١َ حُٔ٘خهٚ ك٢ ػَٟٚ ؿ٤َ ًُي

ُِٔ٘ييخهٚ طؼييي٣َ ػَٟييٚ أٝ ٓييلزٚ ٗيي٣َطش طٔيي٤ِْ حُـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش  -ُ

 ١ِزخ رٌُي  هزَ حٗظٜخء حُٔيس ح٤ُِ٘ٓش ُظوي٣ْ حُؼَٝٝ.

 

٣ـذ ح٣يحع حُؼيَٝٝ كي٢ حُٜي٘يٝم حُٔؼيي ُٜيٌح حُـيَٝ ػ٘يي حُـٜيش  -أ - 23حُٔخىس 

حُٔ٘يييظ٣َش ٝكييين حُظؼ٤ِٔيييخص  حُظييي٢ طييي٘ظْ اؿيييَحءحص كيييظق حُٜييي٘يٝم 

 ٝاؿالهٚ.

٣ظْ كظق حُؼَٝٝ ٖٓ ُـ٘ش حَُ٘حء  ك٢ حُٔٞػيي ٝحٌُٔيخٕ حُٔلييى٣ٖ  -د

ك٢  ٝػخثن  حَُ٘حءب ٣ٝـُٞ  ك٠يٍٞ ٓويي٢ٓ حُؼيَٝٝ أٝ ٓٔؼِي٤ْٜ 

ٖ حٓييييْ حُٔ٘ييييخهٚ ٝحُٔييييؼَ حإلؿٔييييخ٢ُ ٌُييييَ ػييييَٝ ٓييييغ أ١ ٣ٝؼِيييي

طول٠٤خص أٝ ريحثَ ٣ٝ٘ظْ ٓل٠َ ٣ظ٠ٖٔ أٓٔخء حُٔ٘خه٤ٜٖ ٝه٤ٔش 

طييؤ٤ٖٓ حُييييهٍٞ ٝٗٞػييٚ ٝأ١ ٓؼِٞٓيييخص حهيييَٟ ٣ييَٟ ٍثييي٤ْ ُـ٘يييش 

 حَُ٘حء ٍَٟٝس حٟخكظٜخ.
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ك٢ كيخٍ حٗيظ١َض ٝػيخثن حُ٘يَحء طويي٣ْ ػَٟي٤ٖ ك٘ي٢ ٝٓيخ٢ُ ٣ظزيغ  - ؽ

 -حإلؿَحءحٕ حُظخ٤ُخٕ رخُظَط٤ذ:

كييظق حُؼييَٝ حُل٘ييي٢ أٝال ٝاػييالٕ أٓييئخء حُٔ٘خهٜيي٤ٖ ٝٗظيييخثؾ  -2

 حُظو٤٤ْ.

كظق حُؼَٝ حُٔيخ٢ُ ُِٔ٘خهٜي٤ٖ حُي٣ٌٖ طيْ طيؤ٤ِْٜٛ ٝكويخ ُ٘ظيخثؾ  -9

حُظو٤يي٤ْ حُل٘يي٢ ٝحػييخىس حُؼييَٝٝ حُٔخ٤ُييش حاهييَٟ حُيي٠ حٛييلخرٜخ 

 ٓـِوش. 

ال ٣ـُٞ حطوخً أ١ هيَحٍ كي٢ ؿِٔيش كيظق حُؼيَٝٝ ر٘يؤٕ حٓيظزؼخى أ١  -ى

 ػَٝ أٝ ٍك٠ٚ .

 

ال ٣ـُٞ ا١  ٓ٘خهٚ إٔ ٣ـ١َ أ١ حطٜخالص ٓغ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش أٝ  -أ - 22حُٔخىس 

ػ٤ِٜيخ أػ٘يخء طو٤ي٤ْ حُؼيَٝٝ طليض ١خثِيش  ٣لخٍٝ ريؤ١ ٣َ١ويش حُظيؤػ٤َ

 .حٓظزؼخى ػَٟٚ

ال ٣يييظْ حإلكٜيييخف ُِٔ٘خهٜييي٤ٖ أٝ ا١ ٗيييوٚ آهيييَ ػيييٖ حُٔؼِٞٓيييخص -د

حُٔظؼِويييييش ريييييخُللٚ ٝحُظٟٞييييي٤ق ٝحُظو٤ييييي٤ْ ٝٓوخٍٗيييييش حُؼيييييَٝٝ 

  .٤ٛخص حُٔظؼِوش رخإلكخُش هزَ حإلػالٕ ػٖ اكخُش حُؼطخءٝحُظٞ

 

٣ـييذ طٜييل٤ق أ١ هطييؤ كٔييخر٢ روييَحٍ ٓييٖ ُـ٘ييش حُ٘ييَحء ٝاػييالّ  -أ - 21حُٔييخىس 

حُٔ٘خهٚ رٌُيب ػِي٠ إٔ طـيَٟ حُظٜيل٤لخص حُلٔيخر٤ش ػِي٠ حُ٘ليٞ 

 - :حُظخ٢ُ

كيي٢ كييخٍ ٝؿييٞى طؼييخٍٝ ريي٤ٖ ٓييؼَ حُٞكيييس ٝحُٔزِييؾ حإلؿٔييخ٢ُب  -2

يس ٝطٜل٤ق حُٔـٔٞع ٝحُٔؼَ حإلؿٔخ٢ُ ٣ـذ حػظٔخى ٓؼَ حُٞك

ٝكوخ ٌُُيب ٓخ ُْ ٣ٌيٖ ٛ٘يخى ٓيخ ٣ؼزيض ر٘يٌَ ٝحٟيق إٔ حُؼالٓيش 

  .حُؼ٣َ٘ش ك٢ ؿ٤َ ٟٓٞؼٜخ

كيي٢ كييخٍ ٝؿييٞى هطييؤ كيي٢ ٓـٔييٞع حُٔزييخُؾ كيي٢ ؿيييٍٝ ح٤ٌُٔييخص  -9

ٗظ٤ـيييش ػ٤ِٔيييش حإلٟيييخكش ٝحُطيييَف  ُِٔـيييخ٤ٓغ حُلَػ٤يييش ك٤ـيييذ 

٢ُ ٝكوييخ حػظٔييخى حُٔـييخ٤ٓغ حُلَػ٤ييش ٝ طٜييل٤ق حُٔييؼَ حإلؿٔييخ

  .ٌُُي

ك٢ كخٍ ٝؿٞى طؼيخٍٝ ري٤ٖ ٓيؼَ حُٞكييس ٍهٔيخ ًٝظخريشب ٣ؼظٔيي  -2

ٓييؼَ حُٞكيييس حُٔؼزييض ًظخرييش حال حًح ٝؿيييص ُـ٘ييش حُ٘ييَحء ه٣َ٘ييش 

  .الػظٔخى حُٔؼَ ٍهٔخ
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اًح ُيْ ٣وزييَ أ١ ٓيٖ حُٔ٘خهٜيي٤ٖ رؼيي حُظل٤ِييَ ٝحُظو٤ي٤ْ طٜييل٤ق   -0

حاهطخء ك٤ـذ حٓظزؼخى ػَٟٚ ٜٝٓخىٍس طؤ٤ٖٓ حُييهٍٞ رويَحٍ 

 ٖ ُـ٘ش حَُ٘حء.ٓ

اًح طز٤ٖ حٕ حُٔ٘خهٚ ُْ ٣وْ رظٔؼ٤َ ر٘ي حٝ حًؼَ ٖٓ حُز٘ٞى كي٢   -2

ػطخءحص حالٗـخٍ ٝحُويٓخص حُل٤٘ش ك٤ظْ حػظزخٍ طِي حُز٘يٞى ؿ٤يَ 

حُٔٔييؼَس ٓلِٔييش ػِيي٠ ر٘ييٞى حُؼطييخء حاهييَٟ ٝػِيي٠ حُٔ٘ييخهٚ 

ط٘ل٤ييٌٛخ ك٤ٔييخ حًح أك٤ييَ ػ٤ِييٚ حُؼطييخء ًُٝييي ريييٕٝ ٓوخرييَ ٓييٞحء 

 ُْ ٣َكوٜخ ك٢ ػَٟٚ. أٍكن طِي حُز٘ٞى حٝ

ٓغ َٓحػخس ٓخ ٍٝى ك٢ حُلوَس )أ( ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس طؼظٔي حْٓ طيه٤ن  -د

 حُؼطخءحص حُٞحٍىس ك٢ ػوي حُٔوخُٝش حُٔٞكي ُِٔ٘خ٣ٍغ حالٗ٘خث٤ش.

 

ُِـ٘يش حُ٘يَحء ُـخ٣يخص كليٚ حُؼيَٝٝ ٝطو٤٤ٜٔيخ ٝٓوخٍٗظٜيخ آٍيخٍ  -أ - 22حُٔخىس 

ؼييَٝ ٝإٔ ٣٘يئَ ١ِييذ هطيي٢ اُيي٠ أ١ ٓييٖ  حُٔ٘خهٜيي٤ٖ  ُظٟٞيي٤ق حُ

 .حُظ٤ٟٞق  طوي٣ْ طل٤َِ ٓؼَ حُٞكيس ك٤ٜخ

٣ـذ حٕ ٣ٌيٕٞ ١ِيذ حُظٟٞي٤ق ٝحُيَى ػ٤ِيٚ هط٤ي٤ٖب ٝحٕ ال٣يئى١ أٝ  -د

٣ييٞك٢ أٝ ٣ٔيئق  ًُييي رييؤ١ طـ٤٤ييَ كيي٢ ه٤ٔييش حُؼييَٝٝ حُٔويٓييش أٝ 

١ز٤ؼظٜخ ٝحٕ ال ٣ئى١  ح٠ُ اؿليخف أٝ ٟيٍَ كي٢ كويٞم حُٔ٘خهٜي٤ٖ 

ٌُٔظ٘ييلش ٓييٖ هزييَ  ُـ٘ييش اال كيي٢ ا١ييخٍ طٜييل٤ق حاهطييخء حُلٔييخر٤ش ح

 .حَُ٘حء أػ٘خء طو٤٤ْ  حُؼَٝٝ

ُِـ٘ييش حُ٘ييَحء حٓييظزؼخى حُؼييَٝ رخػظزييخٍٙ ؿ٤ييَ ٝحٟييق أٝ ؿ٤ييَ هخرييَ   -ؽ

ُِٔوخٍٗش ٓغ حُؼَٝٝ حاهَٟ ك٢ كخٍ حٓظ٘خع حُٔ٘خهٚ ػٖ ط٤ٟٞق 

 حُؼَٝ هالٍ حُٔيس حُظ٢ كيىطٜخ ُـ٘ش حَُ٘حء.

 

ٝ ٝطل٤ِِٜخ ٝكوخ ُٔخ ٛيٞ ٓلييى كي٢ طوّٞ ُـ٘ش حَُ٘حء رظو٤٤ْ حُؼَٝ  -أ - 04حُٔخىس 

ٝػخثن حَُ٘حء ٝحطوخً  حُوَحٍحص ر٘ؤٜٗخ ٝ ُِـ٘يش حُ٘يَحء حُلين كي٢ 

 .ط٤ٌَ٘ ُـ٘ش ك٤٘ش ُظو٤٤ْ حُؼَٝٝ ٖٓ ١ًٝ حُوزَس ٝحالهظٜخٙ

 -:طٔظزؼي ُـ٘ش حَُ٘حء حُؼَٝٝ ك٢ أ١ ٖٓ حُلخالص حُظخ٤ُش -د

 .حًح ُْ ٣ٌٖ حُؼَٝ ٌٓظٔال أٝ ٓٞهؼخ كٔذ حاٍٛٞ -2

ٖ ٓؼيييُِح رظيييؤ٤ٖٓ ىهيييٍٞ حُؼطيييخء رخُٜييي٤ـش حٝ حُو٤ٔيييش حًح ُيييْ ٣ٌييي -9

 .حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٝػخثن حَُ٘حء

ال طوزَ حُؼَٝٝ حٝ أ١ طؼي٣الص ػ٤ِٜيخ  طيَى رؼيي حُظيخ٣ٍن ٝحُٔٞػيي  -ؽ

  .حُٔليى٣ٖ ًآهَ ٓٞػي ُظوي٣ْ حُؼَٝٝ
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٣ييظْ طو٤يي٤ْ حُؼييَٝٝ ٝكوييخ ُِٔؼييخ٤٣َ حُييٞحٍىس كيي٢ ٝػييخثن حُ٘ييَحء رٔييخ  -ى

 -ك٤ٜخ:

ٓيييغ َٓحػيييخس أ١ ٛيييخٖٓ ُظل٠ييي٤َ حُٔيييؼَ ٣يييظْ  ه٤ٔيييش حُؼيييَٝب -2

 .حإلكٜخف ػ٘ٚ ك٢ ٝػخثن حَُ٘حء

إٔ طٌيييٕٞ ٓؼيييخ٤٣َ حُظو٤ييي٤ْ ؿ٤يييَ حُٔيييؼ١َ ٟٓٞيييٞػ٤ش ٝهخرِيييش  -9

 .ُِو٤خّ ح٢ٌُٔ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُ٘وي٣ش

ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حهظ٤خٍ ه٤ٔش حُؼَٝ ػ٠ِ حٓخّ ٓؼخ٤٣َ ؿ٤َ هخرِش  -2

خ٤٣َ ُِو٤خّ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُ٘وي٣شب  ٣ـذ ر٤خٕ حُُٕٞ حُ٘ٔز٢ ُِٔؼ

 ؿ٤ٔؼٜخ ك٢ ٝػخثن حَُ٘حء.

 
  .ػ٠ِ حُٔ٘خهٚ حُلخثِ طظْ حإلكخُش حُٔزيث٤ش ُِؼطخء  -أ -02حُٔخىس 

٣ؼِٖ حُٔي٣َ حُؼخّ أٝ حا٤ٖٓ حُؼخّ ػٖ هَحٍ حإلكخُش حُٔزيث٤ش رخُط٣َوش  -د
حُظ٢ ٣َحٛخ ٓ٘خٓزش ُٔيس ال طوَ ػٖ هٔٔش أ٣خّ ٝ ال ط٣ِي ػِي٠ ٓيزؼش 

خهٚ ػِي٠ حُويَحٍ هيالٍ طِيي حُٔييس أ٣خّ ػَٔ ٝاًح ُيْ ٣ؼظيَٝ أ١ ٓ٘ي
 .كظٜزق حإلكخُش ٜٗخث٤ش رؼي حُٜٔخىهش ػ٤ِٜخ

ػ٠ِ حُيَؿْ ٓٔيخ ٍٝى كي٢ حُلويَس )د( ٓيٖ ٛيٌٙ حُٔيخىس ُِـ٘يش حُ٘يَحء -ؽ
ػيّ حإلػالٕ ػٖ حإلكخُش حُٔزيث٤ش ٣َٗطش اىٍحؽ أٓزخد ًُيي كي٢ أ١ 

 -ٖٓ حُلخالص حُظخ٤ُش:
 حًح حهظ٠ض حُِٜٔلش حُؼخٓش ًُي. -2
 ي ك٢  حُٔ٘خهٜش حُؼخٓش.طوي٣ْ ػَٝ ٝحك -9
 حُظ٣ِِْ )حَُ٘حء حُٔزخَٗ( . -2
  .حُلخالص حُطخٍثش -0
٣ِظِّ حُٔ٘خهٚ حُٔلخٍ ػ٤ِيٚ حُؼطيخء رييكغ حَُٓيّٞ حُٔويٍَس ٝطويي٣ْ   -ى

طؤ٤ٖٓ كٖٔ حُظ٘ل٤يٌ ٝطٞه٤يغ حُؼويي هيالٍ حُٔييس حُٔلييىس كي٢ ٝػيخثن 
 . حَُ٘حء

ٝ طوييي٣ْ حًح ُييْ ٣وييْ حُٔ٘ييخهٚ حُٔلييخٍ ػ٤ِييٚ ريييكغ حَُٓييّٞ حُٔوييٍَس أ -ٛييـ
طؤ٤ٖٓ كٖٔ حُظ٘ل٤ٌ ٝطٞه٤غ حُؼوي ك٤لخٍ حآَ ُِـ٘ش حُ٘يَحء الطويخً 

 .حُوَحٍ ح١ٌُ طَحٙ ٓ٘خٓزخ
 

ُِـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش اُـييخء ػ٤ِٔييش حُ٘ييَحء هزييَ حُٔٞػييي حُٜ٘ييخث٢ ُظوييي٣ْ  -أ -09حُٔييخىس 
حُؼَٝٝ ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ا١ ٖٓ حُٔ٘خهٜي٤ٖ حُلين كي٢ حَُؿيٞع ػِي٠ 

ٍَ ٝال ٣ظَطيييذ ػِييي٠ حُـٜيييش حُـٜيييش حُٔ٘يييظ٣َش ريييؤ١ هٔيييخٍس أٝ ٟييي
حُٔ٘ظ٣َش أ١ حُظِحٓخص ٓخى٣ش أٝ ؿ٤َ ٓخى٣ش ٓوخرَ ًُي ٝطَ٘٘ هَحٍٛخ 
ػِييي٠ ٓٞهؼٜيييخ حالٌُظَٝٗييي٢ ٝػِييي٠ حُزٞحريييش حإلٌُظ٤َٗٝيييش كييي٢ أ١ ٓيييٖ 

 -:حُلخالص حُظخ٤ُش
 .اًح ُْ طؼي ٛ٘خى كخؿش ُِٞحُّ أٝ حاٗـخٍ أٝ حُويٓخص -2
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 . اًح طز٤ٖ ٝؿٞى هطؤ حٝ ٗوٚ ك٢ ٝػخثن حَُ٘حء -9
ح ػزض ٝؿٞى طٞح١ئ ر٤ٖ حُٔ٘خه٤ٜٖ أٝ كيٝع حكظ٤خٍ أٝ كٔخى أٝ اً -2

 .اًَحٙ
 اًح حهظ٠ض حُِٜٔلش حُؼخٓش ًُي. -0
ك٠يييض حُؼيييَٝٝ ؿ٤ٔؼٜيييخ أٝ أُـ٤يييض اؿيييَحءحص حُ٘يييَحء أٝ اًح  -د ٍُ اًح 

  -ُْ  طويّ أ١ ػَٝٝ ك٤ظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش ٓخ ٢ِ٣:
 َٓحؿؼييش حآييزخد حُظيي٢ طزييٍَ ٍكييٞ ؿ٤ٔييغ حُؼييَٝٝب أٝ اُـييخء  -2

حإلؿييَحءب أٝ ػيييّ ٍٝٝى حُؼييَٝٝب ٝاؿييَحء حُظؼييي٣الص حُٔ٘خٓييزش 
 .ُٞػخثن حَُ٘حء هزَ ١َف ػطخءحص ؿي٣يس ٝكوخ  اكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ

 حهظ٤خٍ أِٓٞد َٗحء ٓ٘خٓذ ٝكوخ ٌُٜح حُ٘ظخّ. -9
 

ط٘ظْ اؿَحءحص ٝكخالص ٝأٓيزخد اػيخىس ١يَف حُؼطيخءحص ٝكويخ ُِظؼ٤ِٔيخص  -02حُٔخىس 

 حُظ٢ طٜيٍ ٌُٜٙ حُـخ٣ش . 

 

٣ـُٞ حٓظيٍحؽ حُؼيَٝٝ ٓزخٗيَس رؤٓيِٞد حُٔ٘خهٜيش حُٔلييٝىس كي٢ أ١  -00حُٔخىس 

 -ٖٓ حُلخالص حُظخ٤ُش:
اًح ًخٗض حاٗـخٍ أٝ حُِٞحُّ أٝ حُوييٓخص حُٔطِٞريش ؿ٤يَ ٓظيٞحكَس اال  - أ

 .ُيٟ ػيى ٓليى ٖٓ حُٔ٘خه٤ٜٖ حُٔؼَٝك٤ٖ ُِـٜش حُٔ٘ظ٣َش
ٍحٓيش ػييى ًز٤يَ حًح ًخٕ حُٞهض ٝحُظٌِلش حُِيٌحٕ ٓي٤ظْ طلِٜٔٔيخ كي٢ ى - د

 .ٖٓ حُؼَٝٝ ال ٣ظ٘خٓذ ٓغ ه٤ٔش حَُ٘حء
  .ك٢ أ١ ٖٓ حُلخالص حُطخٍثش -ؽ
اًح أػ٤ي ١يَف حُٔ٘خهٜيش ا١ ٓيزذ ٓيٖ حآيزخد ُٝيْ طوييّ ػيَٝٝ  - ى

 ٓ٘خٓزش ػ٘ي اػخىس ١َكٜخ.
 ( هٔٔش آالف ى٣٘خٍ.2444حًح ًخٗض ه٤ٔش حُِٞحُّ ال ط٣ِي ػ٠ِ ) -ٛـ

 

حُ٘ييَحء ٓييٖ هييالٍ ٓ٘خهٜييش ٓليييٝىس ب ٣يييػ٠  كيي٢ كييخٍ حُِـييٞء حُيي٠  -أ - 02حُٔييخىس 

حُٔ٘خهٜٕٞ  ُِلٍٜٞ ػِي٠ ٝػيخثن حُ٘يَحء ٝطويي٣ْ ػَٟٝيْٜ ػِي٠ 

  .ٟٞء ًُي

 .٣٘ظ١َ إٔ ططِذ حُؼَٝٝ ٖٓ ػالػش ٓ٘خه٤ٜٖ ػ٠ِ حاهَ-د

٣َ٘٘ حإلٗؼخٍ رطِذ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ػَٝٝ ٓيٖ هيالٍ  حُٔ٘خهٜيخص  -ؽ

ٟ طظطِزٜيخ حُٔليٝىس ػ٠ِ حُزٞحرش حإلٌُظ٤َٗٝيش ٝكي٢ أ١ ٝٓيخثَ أهيَ

  .حُظؼ٤ِٔخص حُٜخىٍس رٔٞؿذ ٌٛح حُ٘ظخّ

( ٓيٖ ٛيٌح حُ٘ظيخّ ططزين أكٌييخّ 20ٓيغ َٓحػيخس ٓيخ ٍٝى كي٢ حُٔييخىس ) - ى

 حُٔ٘خهٜش حُؼخٓش ػ٠ِ حُٔ٘خهٜش حُٔليٝىس )حالٓظيٍحؽ(.
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٣ـييُٞ اؿييَحء حُ٘ييَحء رؤٓييِٞد حُٔ٘خهٜييش ػِيي٠ ٓييَكِظ٤ٖ كيي٢ أ١ ٓييٖ  - 03حُٔييخىس  

 -حُلخُظ٤ٖ حُظخ٤ُظ٤ٖ:

حُـٜش حُٔ٘يظ٣َش أٗيٚ ٓيٖ ؿ٤يَ حٌُٔٔيٖ اػييحى ٓٞحٛيلخص اًح ٝؿيص  - أ

ك٤٘ش ىه٤ويش ٝٓلٜيِش ُِيٞحُّ ٝحاٗيـخٍ أٝ طلي٣يي حكظ٤خؿخطٜيخ رٔيزذ 

 .حُطخرغ حُٔؼوي ُِز٘ٞى حُٔطِٞد َٗحإٛخ

اًح ًخٗض حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش طٔؼ٠ ا٠ُ حُيهٍٞ ك٢ ػوي ُـَٝ اؿيَحء  - د

ي ػ٠ِ حُزلٞع أٝ حُظـخٍد أٝ حُيٍحٓخص أٝ حُظط٣َٞ ٓخ ُْ ٣٘ٚ حُؼو

اٗظييييخؽ حُِييييٞحُّ ر٤ٌٔييييخص طـخ٣ٍييييش أٝ الٓييييظَىحى  طٌييييخ٤ُق حُزلييييٞع 

 ٝحُظط٣َٞ.

 

٣ـييُٞ حٕ طٔييزن طوييي٣ْ حُٔ٘خهٜييش ػِيي٠ ٓييَكِظ٤ٖ اؿييَحءحص حُظؤ٤ٛييَ  -أ -02حُٔييخىس 

حُٔٔزن ٝكوخ اكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ ٣ٝـيذ َٓحػيخس ح٥طي٢ ػ٘يي ط٘ل٤يٌ ٛيٌح 

 -:حآِٞد

 - :حَُٔكِش حا٠ُٝ  -2

ػٖ ٓ٘خه٤ٜٖ حػ٤ٖ٘ب ٣ٝـذ إٔ طظ٠ٖٔ ٣ـذ حٗظَحى ٓخ ال ٣وَ   - أ

 -: ٝػخثن حَُ٘حء ٓظطِزخص حُـٜش حُٔٔظل٤يس ٜٝٓ٘خ

 حُـخ٣ش ٖٓ حَُٔ٘ٝع. -2

 حاىحء حُٔظٞهغ. -9

 حُوط١ٞ حُؼ٠٣َش ُِٔظطِزخص حُل٤٘ش. -2

 ٓٞحٛلخص حاٗـخٍ ٝحُِٞحُّ حُٔطِٞد َٗحإٛخ. -0

 حُٔئٛالص حُٔطِٞرش ُظ٘ل٤ٌ حُؼوي.  -2

٤ييش ريييٕٝ أٓييؼخٍ حُطِييذ ٓييٖ حُٔ٘خهٜيي٤ٖ طوييي٣ْ حُؼييَٝٝ حُل٘ - د
ًٝيييٌُي طويييي٣ْ ٓالكظيييخطْٜ ػِييي٠ ٗييي١َٝ حُؼطيييخء  حُٔوظَكيييش 
ٝٓظطِزخطييٚب ُِٝـ٘ييش حُ٘ييَحء طؼييي٣َ حٌُِلييش حُظوي٣َ٣ييش اًح ُييِّ 

 حآَ.
٣ـييييُٞ  ُِـ٘ييييش حُ٘ييييَحء كيييي٢ حَُٔكِييييش حاُٝيييي٠ حُيييييهٍٞ كيييي٢  -ؽ

ٓلخٟٝيييخص ٓيييغ أ١ ٓيييٖ حُٔ٘خهٜييي٤ٖ حٝ ٓؼٜيييْ ؿ٤ٔؼيييخ ُلٜيييْ 
رييش ُـؼِٜييخ ٓوزُٞييشب حُٔوظَكييخص أٝ طلي٣ييي حُظـ٤٤ييَحص حُٔطِٞ

 .ٝحٓظطالع ٍؿزش  حُٔ٘خه٤ٜٖ  إلؿَحء ٓؼَ ٌٛٙ حُظـ٤٤َحص
ػ٠ِ ُـ٘ش حَُ٘حء حطزخع حإلؿَحء٣ٖ حُظخ٤٤ُٖ ك٢ ٜٗخ٣ش حَُٔكِش  - ى

 - :حا٠ُٝ
ٍكييٞ حُؼييَٝٝ حُظيي٢ ال طِزيي٢ ٝال ٣ٌٔييٖ طـ٤٤َٛييخ ُظِز٤ييش  -2

حُٔظطِزيخص حآخٓيي٤ش أٝ حُليي حاىٗيي٠ حُٔطِيٞد ُييألىحء أٝ 
 ٞرش.كظَس حُظ٘ل٤ٌ حُٔطِ
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ؼيييي٣َ حُٔٞحٛيييلخص حُل٤٘يييش ٝٓؼيييخ٤٣َ حُظو٤ييي٤ْ ٝٗييي١َٝ ط  -9

حُؼطيييخء ُظلو٤ييين أهٜييي٠ هييييٍ ٓيييٖ حُٔ٘خكٔيييش ٝطٟٞييي٤ق 

ٓوظِييييق  ٜٓ٘ـ٤ييييش حُظو٤يييي٤ْ حُٔ٘خٓييييزش ُألهييييٌ رخالػظزييييخٍ

  .حُو٤خٍحص حُظ٢ ٟٝؼٜخ ٓويٓٞ حُؼَٝٝ
 

 - :حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش -9

طوٍَ ُـ٘ش حَُ٘حء ىػٞس ؿ٤ٔغ حُٔ٘خهٜي٤ٖ حُي٣ٌٖ ُيْ طيَكٞ  - أ

حُل٤٘يييش كييي٢ حَُٔكِيييش حاُٝييي٠ ُظويييي٣ْ ػَٟٝيييْٜ ػَٟٝيييْٜ 

حُٔخ٤ُش حٓظ٘خىح حُي٠ ٝػيخثن حُ٘يَحء حُٔؼيُيشب ٝٝكويخ ُِ٘ي١َٝ 

حُظ٢ ٟٝؼظٜخ  حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش ك٢ طِيي حُٞػيخثن ٓيغ ٝؿيٞد 

 طوي٣ْ  طؤ٤ٖٓ ىهٍٞ حُؼطخء.

٣ـذ إٔ ٣زو٠ ػَٟخٕ ػ٠ِ حاهَ ٓٔيٖ ُيْ ٣٘ئِْٜ حُيَكٞب  - د

جيي حُي٣ٌٖ حؿظيخُٝح ٣ٝـُٞ حًح طويّ ٓ٘خهٚ ٝحكي ٖٓ ري٤ٖ حُٝ

  .حَُٔكِش  حا٠ُٝ إٔ طٔظَٔ  حؿَحءحص حَُ٘حء

ططزييين اؿيييَحءحص حُٔ٘خهٜيييش حُؼخٓيييش ػِييي٠ اؿيييَحءحص حُ٘يييَحء ػِييي٠  -د

 حُٔ٘خهٜش ػ٠ِ َٓكِظ٤ٖ.

 

ُِـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش حُ٘ييَحء رؤٓييِٞد ١ِييذ طوييي٣ْ ػييَٝٝ أٓييؼخٍ حًح   -أ -01حُٔييخىس 

 .َسًخٗض ١ز٤ؼش حُٔ٘ظ٣َخص ًحص ه٤ٔش ٛـ٤َس ٤ًٔٝخص ٓظٞحك

 ٣ظْ ط٤ِْٔ ١ِذ ػَٝ حآؼخٍ هط٤خ ح٠ُ ػالػش ٓ٘خه٤ٜٖ ػ٠ِ حالهَ. -د

٣ـذ إٔ ٣ظ٠ئٖ ١ِيذ ػيَٝ حآيؼخٍ حكظ٤خؿيخص حُـٜيش حُٔ٘يظ٣َش  -ؽ

ٖٓ ك٤غ حُـٞىس ٝح٤ٌُٔيش ٝٗي١َٝ حُظٔي٤ِْ ٝٓٞػييٙ ٝأ١ ٓظطِزيخص 

أهيييَٟ ٣ٝـيييذ اػطيييخء حُٞهيييض حٌُيييخك٢ ُِٔ٘خهٜييي٤ٖ إلػييييحى ٝطويييي٣ْ 

  .ػَٝٝ أٓؼخٍْٛ

حُٔ٘ييظ٣َش حُٔ٘ييخهٚ حُيي١ٌ طويييّ رؤهييَ حآييؼخٍ ١ٝييخرن  طٌِييق حُـٜييش - ى

ػَٟييييٚ ٓظطِزييييخص حُظٔيييي٤ِْ ٝحُٔظطِزييييخص حاهييييَٟ ط٣ٍٞييييي حُِييييٞحُّ 

 حُٔطِٞرش.

 

٣ـُٞ حَُ٘حء ٖٓ ٜٓيٍ ٝحكي )حُظ٣ِِْ( روَحٍ ٖٓ ُـ٘ش حَُ٘حء ك٢ أ١  - 02حُٔخىس 

  -: ٖٓ حُلخالص حُظخ٤ُش

ٜٓيييٍ  اًح ًييخٕ ٟٓٞييٞع حُ٘ييَحء ال ٣ٌٔييٖ حُلٜييٍٞ ػ٤ِييٚ اال ٓييٖ -أ 

 .ٝحكي ٝال ٣ٞؿي أ١ ري٣َ ٓ٘خٓذ
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اًح ١ييَف حُؼطييخء ُِٔييَس حُؼخ٤ٗييش أٝ طييْ حٓييظيٍحؽ ػييَٝٝ ُٝييْ ٣ٌييٖ  -د 

رخُٔٔظطخع حُلٍٜٞ ٖٓ هالٍ أ١ ٜٓ٘خ ػ٠ِ ػَٝٝ ٓ٘خٓزش أٝ ُيْ 

طٌٖ حآؼخٍ ٓؼوُٞيش أٝ ػ٘يي ػييّ حُلٜيٍٞ ػِي٠ ًخٓيَ ح٤ٌُٔيش ٓيٖ 

 .حُِٞحُّ حُٔطِٞد َٗحإٛخ

ٝحاػٔخٍ حُل٤٘ش ٝحاىر٤ش أٝ آزخد  اًح ًخٕ حَُ٘حء ٣ظؼِن رخُلوٞم -ؽ 

طظَٜ رلٔخ٣ش كوٞم ك٣َٜش ك٢ ر٤غ حُز٘ٞى حُظ٢ ٤ٓظْ َٗحإٛخ رٔخ 

ك٤ٜييخ رييَحءحص حالهظييَحع ٝكوييٞم حُطزييغ أٝ كيي٢ كييخٍ ػيييّ حُٔ٘خكٔييش 

 .آزخد ك٤٘شب ٝػيّ ٝؿٞى أ١ ري٣َ ٓوزٍٞ

اًح ًييخٕ ٛ٘ييخى كييخالص حٓييظؼ٘خث٤ش أٝ ٓٔييظؼـِش ُٔٞحؿٜييش كخُييش ػخٓييش  -ى 

ٔيييئق رخُو٤ييييخّ رييييبؿَحءحص ١ييييَف ػطييييخء أٝ حٓييييظيٍحؽ ١خٍثييييش ال ط

 .ػَٝٝ

اًح ًخٕ حُٜيف ٖٓ َٗحء حُِٞحُّ ٝحُظؼخهي ػ٠ِ حُوييٓخص ٛيٞ ط٣ٍٞيي  -ٛـ

هطغ ؿ٤خٍ أٝ ريحثَ ُِٞحُّ ٓخروش أٝ ط٤ٓٞغ حُِيٞحُّ أٝ حُوييٓخص أٝ 

حُٔؼيحص حُوخثٔش رٔخ ك٤ٜخ ٗظْ حُٔؼِٞٓخص ٝحُزَٓـيش ٝحًح ًيخٕ طـ٤٤يَ 

حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش رَ٘حء ٓؼيحص أٝ هيٓخص ال  حُٔظؼٜي حا٢ِٛ ٤ِِّٓ

  .طظٞحكن ٓغ حُٔؼيحص ٝحُويٓخص حُٔٞؿٞىس

ٗييَحء ُييٞحُّ أٝ هيييٓخص ٓ٘ظـييش أٝ ٓطييٍٞس ر٘ييخء ػِيي٠ ١ِييذ حُـٜييش  -ٝ 

حُٔ٘ظ٣َش أٝ حُٔٔظل٤يس ُِزليغ حُؼِٔي٢ ٝط٘ل٤يٌح ُؼويي هيخٙ إلؿيَحء 

رليييٞع أٝ طـيييخٍد أٝ ىٍحٓيييش أٝ ططييي٣َٞ ٜٓيييخىٍب ٗييي٣َطش إٔ ال 

 .حء اٗظخؽ ٤ًٔخص طـخ٣ٍش٣ظ٠ٖٔ ػوي حَُ٘

اًح ُْ طٌٖ حاػٔخٍ حإلٟخك٤ش ٓيٍؿش ك٢ ػوي حَُ٘حء حا٢ِٛب ٝٓيٖ  -ُ 

ح١ٍَٝ٠ُ إلًٔخٍ حاػٔخٍ حا٤ِٛش إٔ طٔ٘ق حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش ػوٞىح 

اٟييخك٤ش ُٔ٘لييٌ ػوييي حُ٘ييَحء حاٛيي٢ِب ٗيي٣َطش إٔ ٣ٌييٕٞ ٓييٖ ؿ٤ييَ 

حٌُٖٔٔ ػ٤ِٔخ حُلَٜ ر٤ٖ حاػٔيخٍ حإلٟيخك٤ش ٝحاٛي٤ِش ٓيٖ حُ٘خك٤يش 

%( 24حُل٤٘ش ٝحالهظٜيخى٣شب ٝإٔ ال طظـيخُٝ ه٤ٔيش حُؼويي حإلٟيخك٢ )

 .ٖٓ ه٤ٔش حُؼوي حا٢ِٛ

 .اًح ًخٗض حآؼخٍ ٓليىس ٖٓ حُِٔطخص حُٔوظٜش - ف

ػ٘ي ٝؿٞى ٗٚ هخ٢ٗٞٗ أٝ حطلخه٤خص ى٤ُٝش طٞؿذ حَُ٘حء ٖٓ ٜٓيٍ  - ١

 .ٝحكي
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اًح ًخٕ حُـَٝ ٖٓ حَُ٘حء طٞك٤ي حُٜ٘ق أٝ حُظو٤َِ ٖٓ حُظ٣ٞ٘غ أٝ  - ١

 .ك٢ حهظ٘خء حُوطغ حُظزي٤ِ٣ش حُظٞك٤َ

َٗحء حُِٞحُّ ٝحُويٓخص ٝر٤ؼٜخ ر٤ٖ ؿٜظي٤ٖ كٌي٤ٓٞظ٤ٖ أٝ ٝكييط٤ٖ  - ى

 ك٤ٌٓٞظ٤ٖ أٝ ؿٜش ك٤ٌٓٞش ٝٝكيس ك٤ٌٓٞش ٝرخُٔؼَ حُٔظلن ػ٤ِٚ.

 
 

ُِـٜش حُل٤ٌٓٞش حٝ حُٞكيس حُل٤ٌٓٞش حٓظويحّ أٓيِٞد حُظ٘ل٤يٌ حُٔزخٗيَ  - 24حُٔخىس 

  -حُظخ٤ُش :ُألٗـخٍ ٝحُويٓخص ك٢ أ١ ٖٓ حُلخالص 

اًح ًييخٕ ٓييٖ ؿ٤ييَ حٌُٔٔييٖ ػ٤ِٔييخ طٟٞيي٤ق ٤ًٔييش حُز٘ييٞى حُٔطِييٞد  - أ

 .ط٘ل٤ٌٛخ

اًح ًخٕ حُظ٘ل٤ٌ ٤ٓظْ اؿَحإٙ ر٤ٌٔخص ٛـ٤َس أٝ ك٢ ٓٞحهيغ ٓظزخػييس  - د

أٝ ٗخث٤ش ٝ ٖٓ ؿ٤َ حُٔظٞهغ إٔ ٣ظ٘خكْ حُٔوخُٕٝٞ كي٢ ٛيٌح حُ٘يَحء 

 .ٓوزُٞش ٣ٝؼَٟٕٞ ١َٝٗخ ؿ٤َ

يس حُل٤ٌٓٞش أهييٍ ٓيٖ حُٔويخ٤ُٖٝ اًح ًخٗض حُـٜش حُل٤ٌٓٞش حٝ حُٞك -ؽ

 .ػ٠ِ طلَٔ حُٔوخ١َ حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طليع

 اًح ًخٗض حُلخؿش ػخؿِش ٝطظطِذ حُظ٘ل٤ٌ حُٔزخَٗ. - ى

٤ُييخص ٝحُٔؼيييحص حُالُٓييش ٥ححًح طييٞحكَص ُييي٣ٜخ حٌُييٞحىٍ حُٔئِٛييش ٝ -ٛييـ

 ُظ٘ل٤ٌ حالٗـخٍ.

 

ِٞد حُؼطيخء ٣ظْ ٗيَحء حُوييٓخص حالٓظ٘يخ٣ٍش ٝحُوييٓخص حُل٤٘يش رخٓي   -أ -22حُٔخىس 

 ٝكوخ ُٔؼخ٤٣َ حالهظ٤خٍ حُٔؼِ٘ش ك٢ ٝػخثن حَُ٘حء.

ػِيي٠ حُييَؿْ ٓٔييخ ٍٝى كيي٢ حُلوييَس )أ( ٓييٖ ٛييٌٙ حُٔييخىس ٝكيي٢ كييخالص   -د

 - :ٓزٍَس ٣ـُٞ حَُ٘حء رؤكي حآخ٤ُذ حُظخ٤ُش

 حُٔ٘خهٜش حُٔليٝىس )حالٓظيٍحؽ(. -2

 .حُظ٘ل٤ٌ حُٔزخَٗ رٞٓخ١ش ٛخكذ حُؼَٔ -9

 . )حُظ٣ِِْ(حُظؼخهي حُٔزخَٗ ٓغ ٜٓيٍ ٝحكي  -2

 ٓٔخروش ط٤ْٜٔ. -0

٣ظْ َٗحء حُويٓخص حالٓظ٘خ٣ٍش ٝحُٔويٓيش ٓيٖ حالٓظ٘يخ٤٣ٍٖ حالكيَحى  -ؽ

 -ك٢ أ١ ٖٓ حُلخُظ٤ٖ حُظخ٤ُظ٤ٖ:

اًح ًخٗييييض حُويٓييييش حُٔطِييييٞد طوييييي٣ٜٔخ ال طظطِييييذ حًؼييييَ ٓييييٖ  -2

 حٓظ٘خ١ٍ ٝحكي.

اًح ًخٗيييض حُويٓيييش حُٔطِيييٞد طويييي٣ٜٔخ ال طظطِيييذ ىػٔيييخ ٤ٜ٘ٓيييخ  -9

 اٟخك٤خ.
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 ػييٖ حالٛظٔييخّ ٣ييظْ ٗ٘ييَ  ُِلٜييٍٞ ػِيي٠ ػييَٝٝ أٝ ٍٓييخثَ حُظؼز٤ييَ -أ - 29حُٔييخىس 

اػالٕ ك٢ حُٜلق ح٤ٓٞ٤ُش ٝػ٠ِ حُزٞحرش حإلٌُظ٤َٗٝيش ٝكي٢ أ١ ٓيٖ 

 .ٝٓخثَ حإلػالّ حُظ٢ طَحٛخ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش ٓ٘خٓزش

رؼيييي ٍٝٝى ػيييَٝٝ ٍٓيييخثَ حُظؼز٤يييَ ػيييٖ حالٛظٔيييخّ ط٠يييغ حُـٜيييش  -د

 طوَ ػٖ ػالػش .ال حُٔ٘ظ٣َش هخثٔش ٓوظَٜس 

طيػٞ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش أٛلخد ٍٓخثَ حُظؼز٤َ ػيٖ حالٛظٔيخّ حُيٞحٍىس  -ؽ

أٓٔخإْٛ كي٢ حُوخثٔيش حُٔوظٜيَس ُِظوييّ رؼَٟٝيْٜ ػِي٠ إٔ طظ٠ئٖ 

 -:ٌٛٙ حُيػٞس ٓخ ٢ِ٣ 

 .حْٓ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش ٝػ٘ٞحٜٗخ -2

  .١ز٤ؼش حُويٓخص حُٔطِٞرش ٝٓٞهؼٜخ ُٝٓخٜٗخ -9

  .ح١َُٝ٘ حَُٔؿؼ٤ش ٝحُٜٔخّ حُٔطِٞرش -2

ُ٘ٔخًؽ حُوخٛش ربػيحى حُؼَٝٝ ٝط٤ِٜٔٔخ ٝحٌُٔيخٕ حُظؼ٤ِٔخص ٝح -0

 .ٝحُٔٞػي حُٜ٘خث٢ ُظوي٣ٜٔخ

  .حُٔؼخ٤٣َ حُٔؼظٔيس ك٢ حُظو٤٤ْ حُل٢٘ ٝحُٔخ٢ُ -2

٤ٛـش حُؼوي حُٔوظَف ٝح١َُٝ٘ حُظؼخهي٣يش ٝحُٞهيض حُٔظٞهيغ ُِزييء  -3

 .رظوي٣ْ حُويٓخص

 .أِٓٞد حالهظ٤خٍ -2

 أ١ أٍٓٞ أهَٟ طَٟ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش ح٣َحىٛخ. -1

 

طليييى كيي٢ ٝػييخثن حُ٘ييَحء ٣َ١ويش طوييي٣ْ حُؼييَٝ حُل٘يي٢ ٝحُٔييخ٢ُ ٝأٓييْ  -22حُٔيخىس 

 ٝٓؼخ٤٣َ طو٤٤ٜٔٔخ ٣َ١ٝوش حهظ٤خٍ حُؼَٝ حُلخثِ.
 

 

٣ييظْ طو٤يي٤ْ حُؼييَٝٝ ٝكوييخ ُِٔؼييخ٤٣َ ٝحاُٝحٕ حُ٘ٔييز٤ش حُٔليييىس كيي٢  -أ - 20حُٔييخىس 

ٝػييخثن حُ٘ييَحء ػِيي٠ إٔ ٣ييظْ حهظ٤ييخٍ حُؼييَٝ حُلييخثِ ربكيييٟ حُطييَم 

 - :حُظخ٤ُش

ىس ٝحٌُِليييييييش كييييييي٢ طَط٤يييييييذ ظ٤يييييييخٍ ػِييييييي٠ أٓيييييييخّ حُـيييييييٞحاله  -2

بٝرؼي حالٗظٜخء ٖٓ طو٤٤ْ حُؼيَٝٝ حُل٤٘يشب   ٣يظْ كيظق حالٓظ٘خ٤٣ٍٖ

حُؼييَٝٝ حُٔخ٤ُييش ُـ٤ٔييغ حالٓظ٘ييخ٤٣ٍٖ حُيي٣ٌٖ كووييض ػَٟٝييْٜ 

حُل٤٘ش حُلي حاى٠ٗ ٖٓ حُيٍؿخص حُل٤٘ش حُٔطِٞرش ًٔخ ٛٞ ٓليى كي٢ 

زييٕٞ كيي٢ ٝػييخثن حُ٘ييَحءب ٝطييظْ ىػييٞس  حالٓظ٘ييخ٤٣ٍٖ حُيي٣ٌٖ ٣َؿ

 .ك٠ٍٞ كظق حُؼَٝٝ حُٔخ٤ُش
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٣ييظْ حهظ٤ييخٍ حالٓظ٘ييخ٤٣ٍٖ ػِيي٠ أٓييخّ طو٤يي٤ْ ٓ٘لٜييَ ُِؼييَٝٝ  -9

حُل٤٘يييش ٝحُٔخ٤ُيييش ب ٝطيييَط٤زْٜ  كٔيييذ ٗظيييخثؾ   حُٔؼخىُيييش  حُٔلييييىس 

 .ٓٔزوخ ك٢ ٝػخثن حَُ٘حء

حالهظ٤ييخٍ ػِيي٠ أٓييخّ حُـييٞىس ًُٝييي ػ٘يييٓخ طٌييٕٞ حُويييٓخص ًحص  -2

خ ػِي٠ إٔ ٣يظْ طو٤ي٤ْ ١ز٤ؼش ٓظوٜٜش حٝ ال ٣ٌٔيٖ ٓوخٍٗيش أٓيؼخٍٛ

 حُؼَٝ حُٔخ٢ُ ح١ٌُ كون ػَٟٚ حُل٢٘ أػ٠ِ َٓطزش.

حالهظ٤ييخٍ ػِيي٠ حٓييخّ أك٠ييَ ػييَٝ ك٘يي٢ ػِيي٠ إٔ ٣ٌييٕٞ ػَٟييٚ  -0

  حُٔخ٢ُ ٟٖٔ حُٔوٜٜخص حُٔخ٤ُش حُٔليىس.

حالهظ٤ييخٍ ػِيي٠ حٓييخّ حُؼييَٝ حُٔييخ٢ُ حاهييَ طٌِلييش ٝحُيي١ٌ كويين  -2

 ػَٟٚ حُل٢٘ ىٍؿش ك٤٘ش ٗخؿلش .

كي٢ حُلويَس )أ( ٓيٖ ٛيٌٙ حُٔيخىس طيظْ حإلكخُيش  ك٢ ًَ حُليخالص حُيٞحٍىس -د

 ( ٖٓ ٌٛح حُ٘ظخّ. 02ػ٠ِ كخثِ حَُٔطزش حا٠ُٝ ٝكوخ الكٌخّ حُٔخىس )

 

ُِـ٘ش حَُ٘حء حٓيظويحّ أٓيِٞد حالهظ٤يخٍ حُٔزخٗيَ )حُظِي٣ِْ( ا١ ٓيٖ  -أ - 22حُٔخىس 

 -:حُويٓخص ك٢ أ١ ٖٓ حُلخالص حُظخ٤ُش 

يٓخص ٓيييخروش هييييٜٓخ اًح ًخٗيييض حُوييييٓخص حُٔطِٞريييش حٓيييظٌٔخال ُوييي -2

 .حالٓظ٘خ١ٍ

 . اًح ًخٗض ٛ٘خى كخُش ١خٍثش -9

اًح ًييخٕ ٟٓٞييٞع حُ٘ييَحء ال ٣ٌٔييٖ حُلٜييٍٞ ػ٤ِييٚ حال ٓييٖ ٜٓيييٍ  -2

 .ٝحكي ٓئَٛ

طٔـَ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش ك٢ ٓـَ حَُ٘حء حآيزخد حُٔزيٍَس ُالهظ٤يخٍ  -د

 حُٔزخَٗ .

 
ُؼ٤ِٔيش أٝ ٣ٌٔيٖ حٓيظويحّ ٣َ١ويش حُٔٔيخروش كي٢ أ١ ٓيٖ حُٔـيخالص ح -2-أ -23حُٔخىس 

حُٜ٘يٓيييي٤ش حُظيييي٢ طوظخٍٛييييخ ُـ٘ييييش ٣ؼ٤ٜ٘ييييخ حُيييي٣َُٞ ٓييييٖ حُوزييييَحء 
 حُٔٔظو٤ِٖ.

 .طويّ حُٔٔخروش رـٞحثِ أٝ ريٕٝ ؿٞحثِب ٣َٗطش حإلػالٕ ػٜ٘خ -9
طـيي١َ ٓٔييخروخص حُظٜيي٤ْٔ ٝكوييخ  ُاؿييَحءحص حُٜٔ٘ييٞٙ ػ٤ِٜييخ كيي٢  -د

ٝػيخثن حُ٘ييَحءب ٗي٣َطش إٔ طظ٠يئٖ حُٔزيخىة ٝحإلؿييَحءحص حآخٓيي٤ش 
حُٔٔييخروشب رٔييخ كيي٢ ًُييي حُٔؼييخ٤٣َ حُظيي٢ ٓيي٤ظْ حٓييظويحٜٓخ حُظيي٢ طلٌييْ 

 .ُظو٤٤ْ حُؼَٝٝ ٝطَط٤زٜخ
اًح ًييخٕ ٟٓٞييٞع حُٔٔييخروش ٛييٞ ٟٝييغ ىٍحٓييخص أٝ هطيي٢ ُٔ٘ييَٝع  -ؽ

 -:ٓليىب ك٤ـذ إٔ طليى ٝػخثن حَُ٘حء ٓخ ٢ِ٣

 .حٌُٔخكآص أٝ حالٓظ٤خُحص حُٔٔ٘ٞكش ُِلخث٣ِٖ حُـٞحثِ أٝ -2
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أٝ حُٔوططييخص حُلييخثِس  ٓييٖ حُيي١ٌ ٓييظئٍٝ ا٤ُييٚ ٤ٌِٓييش حُيٍحٓييخص -9
 .ٝؿ٤َ حُلخثِس

طٔييي٘ق حُـيييٞحثِ ٝحٌُٔخكيييآص ٝحالٓظ٤يييخُحص ػِييي٠ أٓيييخّ طو٣َيييَ ُـ٘يييش   -ى
حُوزَحء حُٔٔظو٤ِٖ ٣ٝـُٞ ُٜخ إٔ ط٢ٛٞ رؼيّ حٓيظلوخم أ١ ٗيوٚ 
ٌُٜٙ حُـٞحثِ أٝ حٌُٔخكآص أٝ حالٓظ٤خُحص ب ٤ًِخ أٝ ؿِث٤خ ب اًح ٍأص إٔ 

 .حُٔطِٞد حُوط٢ حُٔويٓش ال طَٜ ا٠ُ حُٔٔظٟٞ حُل٢٘
٣ـُٞ إٔ ط٘ظَٔ ٝػخثن حَُ٘حء ػِي٠ ر٘يي ٣ٔئق رـيٞحثِ ُِظٜي٤ٔٔخص  -ٛـ

حُظ٢ ُيْ ٣ليِ رٜيخ حُٔظوييٕٓٞ ٝحُي٣ٌٖ حٓظؼِيٞح ُِـييٍٝ حُِٓ٘ي٢ حُٔلييى 
 .ٝػَٟٞح حُٔٔظٟٞ حُل٢٘ حُٔوزٍٞ

٣لييين ُِـ٘يييش حُوزيييَحء حُٔٔيييظو٤ِٖ حٓيييظيػخء ٓٔظ٘يييخ٣ٍٖ ُٔ٘خه٘يييش   -ٝ
 .حُوخٛش رٜخ ٓ٘خ٣ٍؼْٜ ٝػَْٟٜٝ ٝحُظ٤ٛٞش رخُظؼي٣الص

طؼييي ُـ٘ييش حُوزييَحء حُٔٔييظو٤ِٖ طو٣َييَح  ػييٖ ٗظييخثؾ أػٔخُٜييخ ٝطٜييزق  -ُ
 ط٤ٛٞخطٜخ ٗخكٌس رؼي طٜي٣وٜخ ٖٓ ح٣َُُٞ حُٔوظٚ. 

٣ـُٞ ػَٔ اػيالٕ ٓيٞؿِ ُظو٣ََٛيخ ريؤ١ ٝٓي٤ِش حػيالّ طَحٛيخ حُـٜيش  -ف 
 حُٔ٘ظ٣َش ٓ٘خٓزش.

 
ط٣ِي ٓيطٚ ػِي٠ ٓي٘ظ٤ٖ ٣ـُٞ ُِـٜخص حُٔظؼخهيس اٗ٘خء حطلخم ا١خ١ٍ ال  - 22حُٔخىس  

  -رٔٞؿذ أكي حُؼوي٣ٖ حُظخ٤٤ُٖ:
ٓـِيين رل٤ييغ ٣وظٜييَ ػِيي٠ حُٔظؼٜييي٣ٖ حُيي٣ٌٖ طييْ حُظؼخهييي ٓؼٜييْ ٝال  - أ

 .٣ٔٔق ريهٍٞ ٓظؼٜي٣ٖ ؿيى
ٓلظييٞف رل٤ييغ ال ٣وظٜييَ ػِيي٠ حُٔظؼٜييي٣ٖ حُيي٣ٌٖ طييْ حُظؼخهييي ٓؼٜييْ  - د

٣ٝٔييئق رخ٠ٗييئخّ ٓظؼٜيييي ؿي٣يييي رظويييي٣ْ ػيييَٝٝ اُييي٠ حُـٜيييش 
ص ٝػخثن حَُ٘حء ك٢ أ١ ٝهض هالٍ كظَس حُٔ٘ظ٣َش ٓطخروش ُٔظطِزخ

 ٣َٓخٕ حُؼوي.

 
طُ٘٘ؤ حالطلخه٤خص حإل١خ٣ٍش ٝكوخ  ُِٔزخىة ٝحإلؿيَحءحص حُٔ٘يخٍ ا٤ُٜيخ كي٢  -أ -21حُٔخىس 

ٌٛح حُ٘ظخّ ٝ حُظؼ٤ِٔخص حُٜخىٍس رٔٞؿزٚ َُِٔحكَ ؿ٤ٔؼٜخ كظ٠ اريَحّ 
حُؼوييٞىب رٔييخ كيي٢ ًُييي ٓزييخىة حُ٘ييلخك٤ش ٝحُٔ٘خكٔييش ٝاؿييَحءحص ١ِييذ 

ًٍش كييي٢ طويييي٣ْ حُؼيييَٝٝ ٓيييٖ حُٔ٘خهٜييي٤ٖ ٝطو٤ييي٤ْ ٓيييئٛالص حُٔ٘يييخ
 .حُٔ٘خه٤ٜٖ ١َٝم حَُ٘حء

ػ٘يييي ١ِيييذ طويييي٣ْ ػيييَٝٝ ٓيييٖ حُٔ٘خهٜييي٤ٖ كؼِييي٠ حُـٜيييش حُٔ٘يييظ٣َش -د
حإلكٜخف ػٖ حُٔؼِٞٓخص حُٔطِٞرش ُظ٤ٌٖٔ ٓوي٢ٓ حُٔ٘خهٜخص ٖٓ كْٜ 
١ز٤ؼش حالطلخم حإل١خ١ٍ ٝحإلؿَحءحص ًحص حُٜيِشب ٓيٞحء ًيخٕ حالطليخم 

ٞكييخ أٝ ٓـِوييخب ٝحُ٘ٔييخًؽ ٝحُ٘يي١َٝ ٝحالكٌييخّ  حُٔظؼِوييش حإل١ييخ١ٍ ٓلظ
رخطلخه٤ش حإل١خٍب ٝحِٓٞد حُظؼخهي ٓغ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ك٢ حالطلخم حإل١خ١ٍب 
ٝ أ١ ٓؼِٞٓييخص أهييَٟ ٓطِٞرييش ُِٔ٘ييخًٍش كيي٢ اٗ٘ييخء ٝط٘ل٤ييٌ حالطلييخم 

 .حإل١خ١ٍ
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ُِـٜيش حُٔٔييظل٤يس حُطِييذ ٓييٖ ُـ٘يش حُ٘ييَحء حُٔ٘ييخًٍش أٝ حُيييهٍٞ كيي٢  -ؽ

 خ١ٍ هالٍ كظَس ٣َٓخٕ حُؼوي ُظٜزق ١َكخ ك٤ٚ. حالطلخم حال١

 

طوييّٞ ُـ٘ييش حُ٘ييَحء رخُظؼخهييي ٓييغ حُٔييٍٞى٣ٖ أٝ حُٔوييخ٤ُٖٝ أٝ ٓوييي٢ٓ  -ى

حُويٓش ح٣ٌُٖ طويٓٞح الكوخ رطِذ حال٠ٗٔخّ ُالطليخم حإل١يخ١ٍ حُٔلظيٞف 

رؼي ىٍحٓش حُطِذ ػ٠ِ إٔ ٣يظْ حػيالّ حَُٔكيٞٝ ١ِزيٚ ريٌُي ٓيغ ر٤يخٕ 

 حآزخد.

 

ُ ُِٔ٘خهٚ  ح١ٌُ ٣يػ٢ أٗيٚ ُلويض ريٚ هٔيخٍس أٝ أ١ ٟيٍَ ٗظ٤ـيش ٣ـٞ - 22حُٔخىس 

ُوييَحٍ أٝ اؿييَحء أٝ حٓظ٘ييخع ػييٖ حطوييخً اؿييَحء ٓييٖ حُـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش أٝ 

٣يػ٢ إٔ ُـخٕ حَُ٘حء هخُلض ٓخ ٍٝى ك٢ ٝػخثن حُ٘يَحء أٝ أكٌيخّ ٛيٌح 

حُ٘ظخّ ٝحُظؼ٤ِٔخص حُٜخىٍس رٔٞؿزٚ ب إٔ ٣ظويّ رخػظَحٝ كي٢ حَُٔكِيش 

 ٢ حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش ٝكوخ اكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ.حا٠ُٝ ٝرٌٟ٘ٞ ك
 

 

 - :٣ويّ حالػظَحٝ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ - 34حُٔخىس 

٣ويييّ حالػظييَحٝ هط٤ييخ ػِيي٠ ٝػييخثن حُ٘ييَحء أٝ ٗيي١َٝ حإلػييالٕ أٝ  - أ

ٝػيييخثن حُظؤ٤ٛيييَ أٝ حُويييَحٍحص أٝ حإلؿيييَحءحص حُظييي٢ طظويييٌٛخ حُـٜيييش 

ُـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش أٝ أ١ حٓظ٘ييخع ػييٖ حطوييخً اؿييَحء ٓظؼِيين ك٤ٜييخ حُيي٠ ح

حُٔ٘ظ٣َش هيالٍ هٔٔيش أ٣يخّ ػٔيَ ٓيٖ طيخ٣ٍن ٗ٘يَٛخ ٝهزيَ حُٔٞػيي 

 .حُٜ٘خث٢ ُظوي٣ْ حُؼَٝٝ أ٣ٜٔخ أٓزن

٣ويّ حالػظَحٝ هط٤خ ػ٠ِ هَحٍحص ُـخٕ حَُ٘حء حُٔظؼِوش رخإلكخُيش  - د

حُٔزيث٤ش أٝ أ١ هَحٍ ٣ظؼِن رخُؼطخء أٝاؿَحءحص حَُ٘حء هالٍ حُٔيس 

 ء.حُٔليىس روَحٍ ُـ٘ش حَُ٘حء أٝ ٝػخثن حَُ٘ح

ط٘ظييَ حُـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش أٝ ُـ٘ييش حُ٘ييَحء كٔييذ ٓوظ٠يي٠ حُلييخٍ كيي٢  -ؽ

( أ٣يخّ ػٔيَ 2حالػظَحٝ ٝطظوٌ هَحٍٛيخ ر٘يؤٗٚ هيالٍ ٓييس حهٜيخٛخ )

ك٤ٔخ ٣ظؼِن رؼطيخءحص حاٗيـخٍ حُؼخٓيش ٝحُوييٓخص حُل٤٘يش ٝهيالٍ ٓييس 

( ٣ٞٓيخ ك٤ٔييخ ٣ظؼِيين كيي٢ ػطيخءحص حُِييٞحُّب ٝكيي٢ كييخالص هخٛييش 24)

ٔيى ح٠ُ ٓيى ٓٔخػِش ٣ٝظْ طز٤ِؾ حُٔ٘يخهٚ ٝٓزٍَس ٣ٌٖٔ طٔي٣ي ٌٛٙ حُ

 .رخُوَحٍ هالٍ ٓيس ال طظـخُٝ ػالػش أ٣خّ ػَٔ ٖٓ طخ٣ٍن حُوَحٍ

ك٢ كخٍ هزيٍٞ حالػظيَحٝ ر٘يٌَ ًخٓيَ أٝ ؿِثي٢ب ٣ـيذ إٔ ٣ظ٠ئٖ  - ى

 حُوَحٍ حُظيحر٤َ حُالُّ حطوخًٛخ ُظ٣ٜٞذ حاٟٝخع.
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ُلوَس )ؽ( ُِٔ٘خهٚ ك٢ كخٍ ػيّ هزُٞٚ حُوَحٍ حُٜخىٍ ٝكوخ اكٌخّ ح -ٛـ

ٓييٖ ٛيييٌٙ حُٔيييخىس حُظوييييّ ر٘ييٌٟٞ حُييي٠ حُِـ٘يييش حُٔوظٜيييش رَٔحؿؼيييش 

 ٌٗخٟٝ حَُ٘حء ٝكوخ اكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ. 

طٔظٞك٠ ه٤ٔش ريٍ حٌُٟ٘ٞ ٝكوخ ُِو٤ْ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُـيٍٝ  -ٝ 

( ٓييٖ ٛيٌح حُ٘ظييخّ ك٤ٔييخ ٣ظؼِيين ر٘ييَحء 9( ٓييٖ حُِٔليين ٍهييْ )2ٍهيْ )

ش ى٣٘يخٍ ك٤ٔيخ ٣ظؼِين ( هٔٔئخث244حُِٞحُّ ٣ٝٔظٞك٠ ريٍ ٓوييحٍٙ )

 رٌ٘خٟٝ َٗحء حاٗـخٍ. 

 

طويظٚ ُـ٘يش َٓحؿؼيش ٗيٌخٟٝ حُ٘يَحء ٝحُِـيخٕ حُل٤٘يش حُٔظوٜٜيش  -أ - 32حُٔخىس 

( ٓيٖ ٛيٌح حُ٘ظيخّ  24حُٔ٘زؼوش ػٜ٘خ حٌُِٔ٘ش رٔوظ٠٠ أكٌخّ حُٔيخىس )

  .رخُ٘ظَ ك٢ ٌٗخٟٝ  حُٔ٘خه٤ٜٖ َُِٔكِش حُؼخ٤ٗش

حؿؼيييش ٗيييٌخٟٝ حُ٘يييَحء ٣وييييّ حُٔ٘خهٜيييٕٞ ٗيييٌخ٣ْٜٝ حُييي٠ ُـ٘يييش َٓ -د

  - :حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ك٢ حُلوَس )أ( ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ

اًح ُْ ٣وزَ حُٔ٘يخهٚ  ريخُوَحٍ حُٜيخىٍ ػيٖ حُـٜيش حُٔ٘يظ٣َش حٝ  -2

ُـ٘ش حَُ٘حء روٜٞٙ حالػظَحٝ ك٤لن ُٚ طوي٣ْ حٌُٟ٘ٞ  ا٠ُ  

ُـ٘ش َٓحؿؼش ٌٗخٟٝ حَُ٘حء هالٍ هٔٔش أ٣خّ ػٔيَ ٓيٖ طيخ٣ٍن 

 .حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش أٝ ُـ٘ش حَُ٘حء ارالؿٚ روَحٍ

ػِيي٠ ُـ٘ييش َٓحؿؼييش ٗييٌخٟٝ حُ٘ييَحء اػييالّ  حُـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش  -9

 .هط٤خ رخٌُٟ٘ٞ إل٣وخف حؿَحءحص حَُ٘حء ح٠ُ ك٤ٖ حُزض ك٤ٜخ

طٔييظٔغ ُـ٘ييش َٓحؿؼييش ٗييٌخٟٝ حُ٘ييَحء اُيي٠ ٓويييّ حُ٘ييٌٟٞ أٝ ٓييٖ  -ؽ

٣ٔؼِٚ ٝط٘ظَ رخٌُٟ٘ٞ حُٔويٓش ا٤ُٜخ ٝأ١ ٓؼُِحص أٝ ٝػيخثن َٓكويش 

( ٝحكييح ٝػ٘ي٣َٖ ٣يّٞ 92ٝطظوٌ هَحٍٛخ هيالٍ ٓييس ال طظـيخُٝ ) رٜخ

 ػَٔ ٖٓ طخ٣ٍن ٍٝٝىٛخ ح٤ُٜخ.

ُِـ٘يييش َٓحؿؼيييش ٗيييٌخٟٝ حُ٘يييَحء اُيييِحّ حُـٜيييش حُٔ٘يييظ٣َش أٝ ُـ٘يييش  - ى

 حَُ٘حء رظ٣ٜٞذ اؿَحءحطٜخ رٔخ ك٢ ًُي حػخىس حُؼ٤ِٔش حَُ٘حث٤ش.

٣ؼِيييٖ هيييَحٍ ُـ٘يييش ٗيييٌخٟٝ حُ٘يييَحء كيييخٍ ٛييييٍٝٙ ػِييي٠ حُٔٞهيييغ  -ٛيييـ

 ٢ٗٝ ُِـٜش حُٔ٘ظ٣َش ٝحُزٞحرش حإلٌُظ٤َٗٝش.حإلٌُظَ

 

٢ٔٔ٣ ٓـِْ حٍُُٞحء ٖٓ ر٤ٖ حُِـخٕ حُُٞح٣ٍش حُٔ٘زؼوش ػ٘يٚ ُـ٘يش  -أ - 39حُٔخىس  

 ط٠ٔٔ )ُـ٘ش ٤ٓخٓخص حَُ٘حء(.

 -طظ٠ُٞ ُـ٘ش ٤ٓخٓخص حَُ٘حء حُٜٔخّ ٝحُٜالك٤خص حُظخ٤ُش: -د

ٟٝغ ح٤ُٔخٓش حُؼخٓش ُِ٘يَحء ٝٝٓيخثَ ط٘ل٤يٌٛخ رخُظ٘ٔي٤ن ٓيغ  -2

 .ـٜخص ًحص حُِٜشحُ
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ٍكغ ٓوظَكخص طؼيي٣َ ٗظيخّ حُٔ٘يظ٣َخص رخُظ٘ٔي٤ن ٓيغ حُـٜيخص  -9

 .حُٔوظٜش ُٔـِْ حٍُُٞحء

حػظٔييخى ٝػييخثن ًٗٔٞؿ٤ييش ُ٘يي١َٝ طوييي٣ْ حُؼييَٝٝ ٝحُ٘يي١َٝ  -2

  .حُؼخٓش ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُ٘ٔخًؽ رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ حُـٜخص حُٔوظٜش

طو٤٤ْ أىحء حُـٜخص حُٔ٘ظ٣َش ٝٓيٟ حُظِحٜٓخ رؤكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ  -0

ظؼ٤ِٔيييخصب ٍٝكيييغ حُظويييخ٣ٍَ ٝحُظٞٛييي٤خص حُالُٓيييش ُٔـِيييْ ٝحُ

  .حٍُُٞحء

ط٤ٔ٘ش ٝر٘خء هييٍحص حُٔيٞحٍى حُز٘ي٣َش كي٢ ٓـيخٍ حُ٘يَحء حُؼيخّ  -2

ٖٓ هالٍ اػييحى ٝط٘ل٤يٌ حالٓيظَحط٤ـ٤خص ٝحُزيَحٓؾ حُٜخىكيش حُي٠ 

 .حالٍطوخء رخُٔٔظٟٞ ح٢ُٜ٘ٔ ٝطط٣َٞ حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش

ل٤ِِٜخ ٝىٍحٓيظٜخ اىحٍس ٝؿٔغ حُز٤خٗخص ػٖ ػ٤ِٔخص حَُ٘حء ٝط -3

ٝحٓييييظوالٙ حُظٞٛيييي٤خص حُالُٓييييش ُظلٔيييي٤ٖ حاىحء ٝطٌٔيييي٤ٖ 

حُـٍٜٔٞ ٖٓ حٍُٞٛٞ ح٠ُ هخػيس حُز٤خٗيخص ر٘يٌَ طليخػ٢ِ ػزيَ 

 .ٝٓخثَ حالطٜخٍ حُلي٣ؼش

حػظٔخى ٤ٓخٓخص ٝٓؼخ٤٣َ ٝاٍٗخىحص ُظطز٤ن حُـٜخص حُٔ٘ظ٣َش  -2

ُظٌُ٘ٞٞؿ٤يييخ حُٔؼِٞٓيييخص ٝحالطٜيييخالص حُلي٣ؼيييش كييي٢ ػ٤ِٔيييخص 

 .٤ن ٓغ حُـٜخص حُٔوظٜش ًحص حُؼالهشحَُ٘حء رخُظ٘ٔ

 اٛيحٍ حُظؼ٤ِٔخص  حُالُٓش ُظ٘ل٤ٌ أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ. -1

حُٜٔييخىهش ػِيي٠ هييَحٍحص حُلَٓييخٕ ر٘ييخء ػِيي٠ ط٘ٔيي٤ذ حُِـييخٕ  -2

 حُٔوظٜش. 

 أ١ ٜٓخّ أهَٟ ٣ٌِلٜخ رٜخ ٓـِْ حٍُُٞحء. -24

 

٣٘٘يؤ ٓٞهيغ اٌُظَٝٗي٢ ٍٓي٢ٔ ٓيٖ رٞحريش ٝحكييس ٤ٌُيٕٞ ٜٓييٍح  ٍث٤ٔي٤خ   -32حُٔخىس 

ػ٤ِيييٚ حإلػالٗيييخص ػيييٖ  ِٔؼِٞٓيييخص ػيييٖ حُٔ٘يييظ٣َخص حُل٤ٌٓٞيييش ٝط٘٘يييَُ

حُؼطخءحص ٝحإلكخالص ٜٝٗٞٙ ٌٛح حُ٘ظخّ ٝحُظؼ٤ِٔخص حُٜخىٍس رٔوظ٠خٙ 

ٝحُظٞؿ٤ٜيييخص ٝحُٔويييخالص ٝحإلٍٗيييخىحص حُل٤٘يييش ٝؿ٤َٛيييخ ٓيييٖ حُٔؼِٞٓيييخص 

 ح٣ٍَٝ٠ُش .

 

ٞكييييس ط٘٘يييؤ رويييَحٍ ٓيييٖ حآييي٤ٖ حُؼيييخّ كييي٢ حُـٜيييش حُل٤ٌٓٞيييش حٝ حُ -أ  - 30حُٔيييخىس 

حُل٤ٌٓٞييش ٝكيييس ط٘ظ٤ٔ٤ييش طظيي٠ُٞ حُظوطيي٢٤ ُؼ٤ِٔييخص حُ٘ييَحء ٝط٘ل٤ييٌ 

حإلؿَحءحص حُوخٛش رٌُي ٝطٞك٤َ حُويٓخص حُظ٢ طظطِزٜخ أػٔخٍ ُـخٕ 

 حَُ٘حء.

٣ظ٠ُٞ حُؼَٔ ك٢ حُٞكيس حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٓٞظلٕٞ ٓظوٜٜٕٞ ك٢ ػ٤ِٔش  -د

 .حَُ٘حء
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 -طظ٠ُٞ حُيحثَس حُٜٔخّ ٝحُٜالك٤خص حُظخ٤ُش: -أ  -32حُٔخىس 

حُٞكييس حُل٤ٌٓٞيش ٓيٖ  َٗحء ٓخ طلظخؽ ا٤ُٚ حُـٜش حُل٤ٌٓٞيش أٝ -2

 حاٗـخٍ ٝحُويٓخص حُل٤٘ش ٝحُِٞحُّ.

حُظؼخٕٝ ٓغ ُـ٘ش ٤ٓخٓخص حَُ٘حء ُٟٞغ ح٤ُٔخٓش حُؼخٓش إلىحٍس  -9

 حَُ٘حء ٟٝٝغ حُوط٢ ٝحُزَحٓؾ حُالُٓش ُظ٘ل٤ٌ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش.

 َٓحؿؼييش ٝػييخثن حُ٘ييَحء ١ِٝزييخص حُ٘ييَحء ٝطيييه٤وٜخ ُِظلويين ٓييٖ -2

 حطلخهٜخ ٓغ أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ ٝحُظؼ٤ِٔخص حُٜخىٍس رٔوظ٠خٙ.

ؿٔغ حُٔؼِٞٓيخص ػيٖ اؿيَحءحص حُ٘يَحء حُظي٢ طويّٞ رٜيخ ٍٝكؼٜيخ  -0

 ا٠ُ ُـ٘ش ٤ٓخٓخص حَُ٘حء .

كلييع حُو٤ييٞى ٝحُٔييـالص ٝحُِٔلييخص ٝحُؼ٤٘ييخص حُوخٛييش رؼ٤ِٔييخص  -2

 حَُ٘حء.

حُظؼيييخٕٝ ٓيييغ ُـ٘يييش ٤ٓخٓيييخص حُ٘يييَحء ٝحُظ٘ٔييي٤ن ٓيييغ حُـٜيييخص  -3

ل٤ٌٓٞيييش  ُظلٔييي٤ٖ ٜٓيييخٍحص حُؼيييخ٤ِٖٓ كييي٢ ٓـيييخٍ ٝحُٞكييييحص حُ

 حَُ٘حء.

ط٣ِٝييي حُـٜييش حُل٤ٌٓٞييش ٝحُٞكيييس حُل٤ٌٓٞييش رييخَُأ١ ٝحُٔ٘ييٍٞس  -2

 ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخَُ٘حء.

اٛيييييحٍ حُٔطزٞػييييخص حُي٣ٍٝييييش ٝحُٔييييٞحى حإلٍٗييييخى٣ش حُٔظؼِوييييش  -1

 رخَُ٘حء.

طو٤٤ْ أىحء حُٔظؼٜي٣ٖ ٝحإلٓظ٘خ٤٣ٍٖ ر٘خء  ػ٠ِ حُظويخ٣ٍَ حُيٞحٍىس  -2

 ل٤يس.ٖٓ حُـٜش حُٔٔظ

َٓحؿؼش ػطخءحص حاٗـخٍ ٝحُِٞحُّ  ٝحُويٓخص حُل٤٘ش ٝحُويٓخص  -24

حالٓظ٘خ٣ٍش ٝؿٔغ حُٔؼِٞٓخص حُٔظؼِوش رٌٜٙ حُؼطخءحص ٝطل٤ِِٜخ 

 ٝكلظٜخ. 

ٟٝييغ حُ٘يي١َٝ حُؼخٓييش ٝحُوخٛييش ُؼطييخءحص حُِييٞحُّ  ٝحاٗييـخٍ  -22

ٝحُويييٓخص حُل٤٘ييش ٝحُويييٓخص حالٓظ٘ييخ٣ٍش ٝحُ٘يي١َٝ حَُٔؿؼ٤ييش 

٘ٔيييييخًؽ ٝحُٔوططيييييخص ٝطط٣َٞٛيييييخ ٝاؿيييييَحءحص حُؼطيييييخءحص ٝحُ

 رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ ُـ٘ش ٤ٓخٓخص حَُ٘حء. 

حُٔ٘ييخًٍش كيي٢ ط٘ل٤ييٌ حالطلخه٤ييخص ٝحُزَٝطًٞييٞالص حُٔؼوييٞىس ريي٤ٖ  -29

 حٌُِٔٔش ٝأ١ ؿٜخص ى٤ُٝش.

أ١ أػٔخٍ أٝ ٜٓخّ أهَٟ ط٘خ١ رخُيحثَس ط٘ل٤ٌح  اكٌخّ ٌٛح حُ٘ظيخّ  -22
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 ٝحُظؼ٤ِٔخص حُٜخىٍس رٔوظ٠خٙ.

س )أ( ٓييٖ ٛييٌٙ حُٔييخىس طظيي٠ُٞ ىحثييَس اٟييخكش حُيي٠ ٓييخ ٍٝى كيي٢ حُلوييَ -د

 -حُؼطخءحص حُل٤ٌٓٞش ٓخ ٢ِ٣ :

ٓظخرؼييش طييَه٤ٚ حُٔوييخ٤ُٖٝ ٝطٜيي٤٘لْٜ ٝطؤ٤ٛييَ حُٔٔظ٘ييخ٣ٍٖ  -2

رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ حُـٜخص حُٔوظٜشب ٝكليـع  حُٔؼِٞٓيخص ح١ُٞ٘ٔيش 

رٜييْ ٝرؤػٔييخُْٜ ًُٝييي ُـخ٣ييخص حُؼٔييَ ىحهييَ حٌُِٔٔييش ٝهخٍؿٜييخ 

 حء ٌُٜٙ حُـخ٣ش.رٔٞؿـذ  حُظؼ٤ِٔخص حُظ٢ ٣ٜيٍٛخ ٓـِْ حٍُُٞ

طيه٤ن ػطخءحص حاٗـخٍ ٝحُويٓخص حُل٤٘يش حُل٤ٌٓٞيش ٝطل٤ِِٜيخ  -9

 ٝؿٔغ حُٔؼِٞٓخص حُٔظؼِوش رخُؼطخءحص ٝكلظٜخ ٝطل٤ِـــِٜخ.

 حُو٤خّ رؤػٔخٍ ٌَٓطخ٣ٍش حُِـخٕ. -2

ىٍحٓش طـ٤َ أٓيؼخٍ حُٔلَٝهيخص ٝ حُٔيٞحى حإلٗ٘يخث٤ش حُٔيٍؿيش   -0

ُِٔ٘يخ٣ٍغ  ك٢ ؿيٍٝ ر٤خٗخص حُظؼي٣َ ك٢ ػويي حُٔوخُٝيش حُٔٞكيي

حإلٗ٘ييخث٤ش ٝحُظ٘ٔيي٤ذ ُِيي٣َُٞ ربٛيييحٍ أ١ طؼٔيي٤ْ رظؼييي٣َ طِييي 

  حآؼخٍ.

َٓحؿؼييش حُ٘يي١َٝ حُؼخٓييش ٝحُوخٛييش ُؼوييي حُٔوخُٝييش ٝحطلخه٤ييخص   -2

حُويييٓخص حُل٤٘ييش ٝحُ٘يي١َٝ  حَُٔؿؼ٤ييش ٝاؿييَحءحص حُؼطييخءحص 

 ٝطط٣َٞ طِي ح١َُٝ٘ ٝحإلؿـــَحءحص.

خٍ حُٔٞحى اٛيحٍ حَُ٘٘حص حُي٣ٍٝش كٍٞ هطخع حإلٗ٘خءحص ٝأٓؼ -3

 حإلٗ٘خث٤ش ٝر٘ٞى حاٗـخٍ.

اٟييخكش حُيي٠ ٓييخ ٍٝى كيي٢ حُلوييَس )أ( ٓييٖ ٛييٌٙ حُٔييخىس طظيي٠ُٞ ىحثييَس  -ؽ

 -حُٔ٘ظ٣َخص حُل٤ٌٓٞش ٓخ ٢ِ٣ :

كلع ٓـالص حُِيٞحُّ حُٔ٘يظًَش ٝحُِيٞحُّ حُلخث٠يش ُييٟ حُـٜيش  -2

حُل٤ٌٓٞيش أٝ حُٞكيييس حُل٤ٌٓٞييش ٝحطويخً حإلؿييَحءحص ٝحُظَط٤زييخص 

ُٔ٘ييظًَش ٝحُِييٞحُّ حُلخث٠ييش ٝطو٣ِٜ٘ييخ حُالُٓييش ُللييع حُِييٞحُّ ح

ٝط٤ٜ٘لٜخ ُظ٣ُٞؼٜخ ػِي٠ حُـٜيخص أٝ حُٞكييحص حُل٤ٌٓٞيش ٝكين 

 ٓخ طلظخؽ ا٤ُٚ أٝ طزخىُٜخ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ.

اؿَحء حُيٍحٓخص حُالُٓش ُظط٣َٞ اىحٍس حُِيٞحُّ ٝطلٔي٤ٖ أىحثٜيخ  -9

 ٝحالكظلخظ رٔٞحٛلخص ه٤خ٤ٓش ُِٞحُّ ًحص حالٓظؼٔخٍ حُٔ٘ظَى.

ُيييييٟ حُـٜييييخص حُل٤ٌٓٞييييش ٝحُٞكيييييحص  اؿييييَحء حُـييييَى ُِييييٞحُّ -2

حُل٤ٌٓٞييش ًِٔييخ ٝؿيييص ىحثييَس حُٔ٘ييظ٣َخص حُل٤ٌٓٞييش ٟييٍَٝس 

 ٌُُي.

 حُللخظ ػ٠ِ ه٤ـٞى حُِـٞحُّ حُٔؼَٔس حُظ٢ طٔظؼَٔ ُٔيس ٣ٞ١ِش . -0

حُظؼييخٕٝ ٓييغ حُٞكيييحص أٝ حُـٜييخص حُل٤ٌٓٞييش ك٤ٔييخ ٣ظؼِيين رللييع  -2

 حُِٞحُّ ٤ٛٝخٗظٜخ .
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ز٤ييش ٌُييَ ٓييٖ ُٝحٍس ٗييَحء حاى٣ٝييش ٝحُٔٔييظِِٓخص ٝحالؿٜييِس حُط -3

حُٜييلش ٝٓي٣َ٣ييش حُويييٓخص حُطز٤ييش ح٤ٌُِٔييش ٝ ٓٔظ٘ييل٠ حا٤ٓييَ 

كٔيييِس ٝٓٔظ٘يييل٤خص حُـخٓؼيييخص حاٍى٤ٗيييش حَُٓييي٤ٔش ٝأ١ ؿٜيييش 

 أهَٟ ٣ٞحكن ػ٤ِٜخ ٓـِْ حٍُُٞحء. 

طظيي٠ُٞ ىحثييَس حُٔ٘ييظ٣َخص حُل٤ٌٓٞييش حُٞحؿزييخص ٝحُٜٔييخّ حُظيي٢ ًخٗييض  -ى

ُؼخٓيش ٝطليَ ٓلِٜٔيخ طظٞالٛخ ىحثَس حَُ٘حء حُٔٞكي ٝىحثَس حُِيٞحُّ ح

 ك٢ حالُظِحٓخص حُوخ٤ٗٞٗش ًخكش ٝطؼظزَ حُوِق حُوخ٢ٗٞٗ ُٜٔخ.

 

ال ٣ـييُٞ ُِـٜييش حُل٤ٌٓٞييش حٝ حُٞكيييس حُل٤ٌٓٞييش  ٗييَحء حُِييٞحُّ ًحص  - 33حُٔييخىس 

حالٓظؼٔخٍ حُٔ٘ظَى أٝ حطوخً أ١ اؿَحء ٌُٜٙ حُـخ٣ش ك٢ أ١ ٖٓ حُلخالص 

 -حُظخ٤ُش:

 .ىحثَس حُٔ٘ظ٣َخص حُل٤ٌٓٞش اًح ًخٗض طِي حُِٞحُّ ٓظٞحكَس ُيٟ - أ

 .اًح أرَٓض ىحثَس حُٔ٘ظ٣َخص حُل٤ٌٓٞش ػوي ط٣ٍٞي ُظِي حُِٞحُّ - د

اًح أػِ٘ض ىحثَس حُٔ٘ظ٣َخص حُل٤ٌٓٞش ػٖ ٤ٗظٜخ َٗحء ٌٛٙ حُِيٞحُّ  -ؽ

 .رؤِٓٞد حُٔ٘خهٜش حُؼخٓش

اًح ١ِزييض ىحثييَس حُٔ٘ييظ٣َخص حُل٤ٌٓٞييش ٓييٖ حُـٜييخص حُل٤ٌٓٞييش حٝ  -ى

ٛخ رلخؿخطٜخ ح٣ُٞ٘ٔش أٝ حُل٤ِٜش ٖٓ طِي حُٞكيحص حُل٤ٌٓٞش  ط٣ِٝي

 حُِٞحُّ.

 

٣ليى ك٢ ٝػخثن حَُ٘حء حُٔلٞٝ رخُظٞه٤غ ػِي٠ ػويي حُ٘يَحء ٤ٗخريش ػيٖ  -32حُٔخىس 

 حُـٜخص ٝحُٞكيحص حُل٤ٌٓٞش.

 

طٌَ٘ ُـخٕ حَُ٘حء ٝكوخ اكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ  ُٜٝخ حُلن ك٢ حالٓظؼخٗش  -أ - 31حُٔخىس 

ُـٜييخص حُل٤ٌٓٞييش أٝ ٓييٖ ٓييٞظل٢ رييخُوزَحء ٝحُل٤٘يي٤ٖ ٓييٖ ٓييٞظل٢ ح

حُٞكيحص حُل٤ٌٓٞش أٝ ٖٓ حُوطخع حُويخٙ كي٢ كيخٍ ػييّ طيٞحكَ ٛيٌٙ 

 حُوزَحص ُيٟ ٓٞظل٢ حُوطخع حُؼخّ. 

 

ُِيي٣َُٞ ٝحُيي٣َُٞ حُٔويييظٚ ر٘ييخء  ػِيي٠ ط٘ٔييي٤ذ حآيي٤ٖ حُؼييخّ ٓييي٘ق  -د

ٌٓخكييآص اػ٠ييخء ٝأٓ٘ييخء حُٔييَ ُِـييخٕ حُٔ٘ييٌِش رٔٞؿييذ أكٌييخّ ٛييٌح 

 حُ٘ظخّ .

 

٤ْ ُـ٘ييش حُ٘ييَحء أٝ ا١ ٓييٖ أػ٠ييخثٜخ حالٓظ٘ييخع ػييٖ ال ٣ـييُٞ ُييَث -ؽ

 حُظ٣ٜٞضب ٝػ٠ِ حُٔوخُق اريحء أٓزخد ٓوخُلظٚ هط٤خ.
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٣ييظْ ٗييَحء حُِييٞحُّ ٝحُويييٓخص حُل٤٘ييش ٝحُويييٓخص حالٓظ٘ييخ٣ٍش ٝط٘ل٤ييٌ  -32حُٔييخىس 

  -حاٗـخٍ ٝكوخ  ُِٜالك٤خص حُظخ٤ُش:

( هٔٔييش آالف 2444ُِيي٣َُٞ حُٔوييظٚ حُ٘ييَحء رٔييخ ال ٣ِ٣ييي ػِيي٠ ) - أ

 ٘خٍ ك٢ ًَ ػ٤ِٔش َٗحء.ى٣

( أُيق ى٣٘يخٍ كي٢ ًيَ 2444ُأل٤ٖٓ حُؼخّ حَُ٘حء رٔخ ال ٣ِ٣يي ػِي٠ ) - د

 ػ٤ِٔش َٗحء.

( ٓيخثظ٢ ى٣٘يخٍ كي٢ ٣ِ٣944ي ػِي٠ ) ُٔي٣َ أ١ ٓي٣َ٣ش حَُ٘حء رٔخ ال -ؽ

 ًَ ػ٤ِٔش َٗحء.

( 2444ُييَث٤ْ حُزؼؼييش حُيرِٞٓخٓيي٤ش حُ٘ييَحء رٔييخ ال ٣ِ٣ييي ػِيي٠   )  -ى

ؼخىُٜييخ رخُؼِٔييش حاؿ٘ز٤ييش كيي٢ ًييَ ػ٤ِٔييش ػالػييش آالف ى٣٘ييخٍ أٝ ٓييخ ٣

 َٗحء.
 

ال ٣ـييييُٞ ا١ ؿٜييييش ك٤ٌٓٞييييش أٝ ٝكيييييس ك٤ٌٓٞييييش ٗييييَحء حاى٣ٝييييش  -24حُٔييييخىس 

( أٍرؼي٤ٖ أُيق 04444ٝحُٔٔظِِٓخص حُطز٤يش حُظي٢ ط٣ِيي ه٤ٔظٜيخ ػِي٠ )

( 244444ى٣٘ييخٍ أٝ ٗييَحء حاؿٜييِس حُطز٤ييش حُظيي٢ ط٣ِييي ه٤ٔظٜييخ ػِيي٠ )

 حُٔ٘ظ٣َخص حُل٤ٌٓٞش. ٓخثش أُق ى٣٘خٍ اال ٖٓ هالٍ ىحثَس
 

٣ظْ َٗحء حُِٞحُّ ٝحُويٓخص حُظ٢ طلظخؽ ا٤ُٜخ حُـٜش حُل٤ٌٓٞش ٖٓ هالٍ  -22حُٔخىس 
 -أ١ ٖٓ ُـخٕ حَُ٘حء حُظخ٤ُش:

 ُـ٘ش َٗحء ٓل٤ِش . - أ
 ُـ٘ش َٗحء ٣ًَِٓش.  - د
 ُـ٘ش َٗحء هخٛش .   -ؽ
 

ظل٢ ٣َُُِٞ حُٔوظٚ ط٤ٌَ٘ ُـ٘ش َٗحء ٓل٤ِش ٖٓ ػالػيش ٓيٖ ٓيٞ -2 -أ -29حُٔخىس 
حُـٜش حُل٤ٌٓٞش ػِي٠ حٕ ٣ٔي٢ٔ أكييْٛ ٍث٤ٔيخ ُٜيخ ٗي٣َطش إٔ ال 
طوَ ىٍؿش أ١ ٓيْٜ٘ ػيٖ حَُحرؼيشب ًُٝيي ُ٘يَحء ُيٞحُّ أٝ هييٓخص 

( أٍرؼيي٤ٖ أُييق 04444ُِـٜييش حُل٤ٌٓٞييش ال ط٣ِييي ه٤ٔظٜييخ ػِيي٠ )
ى٣٘خٍ ٝػِي٠ إٔ ٣٘يظَى ٓ٘ييٝد ػيٖ ىحثيَس حُٔ٘يظ٣َخص حُل٤ٌٓٞيش 

ط٣ِي ه٤ٔظٜخ حُظوي٣َ٣ش ػ٠ِ ٤ٔٔ٣ٚ ٓي٣َٛخ حُؼخّ ك٢ ًَ كخُش َٗحء 
 ( ػ٣َٖ٘ أُق ى٣٘خٍ.94444)
ُيي٣َُٞ حُوخٍؿ٤ييش ط٘يي٤ٌَ ُـ٘ييش ُ٘ييَحء حُِييٞحُّ ٝحُويييٓخص حُظيي٢  -9

طلظخؿٜخ حُزؼؼيخص حُيرِٞٓخٓي٤ش رَثخٓيش ٍثي٤ْ حُزؼؼيش حُيرِٞٓخٓي٤ش 
ٝػ٠ييي٣ٞش حػ٘ييي٤ٖ ٓيييٖ أػ٠يييخثٜخ ٝػِييي٠ إٔ ال ط٣ِيييي ه٤ٔظٜيييخ ػِييي٠ 

 ٖٓ حُؼٔالص حاؿ٘ز٤ش. ( أٍرؼ٤ٖ حُق ى٣٘خٍ أٝ ٓخ ٣ؼخىُٜخ04444)
طـظٔغ ُـخٕ حَُ٘حء حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَس )أ( ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس  -د

ًِٔخ ىػض حُلخؿش ٌُُي ٣ٌٕٝٞ حؿظٔخػٜيخ هخ٤ٗٞٗيخ  رل٠يٍٞ أػ٠يخثٜخ 
 ؿ٤ٔؼْٜ ٝطظوٌ هَحٍحطٜخ رؤًؼ٣َش حٛٞحص حػ٠خثٜخ.
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٣ٜخىم حا٤ٖٓ حُؼخّ ػِي٠ هيَحٍحص ُـيخٕ حُ٘يَحء حُٜٔ٘يٞٙ ػ٤ِٜيخ  -ؽ
 س )أ( ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس.  ك٢ حُلوَ

 

ٓييغ َٓحػييخس أكٌييخّ حُلوييَس )د( ٓييٖ ٛييٌٙ حُٔييخىس ط٘ييٌَ كيي٢ ىحثييَس  -أ -22حُٔييخىس 

حُٔ٘ييظ٣َخص حُل٤ٌٓٞييش ُـ٘ييش ٗييَحء ٣ًَِٓييش رَثخٓييش حُٔييي٣َ حُؼييخّ أٝ  

 -طوَ ىٍؿظٚ ػٖ حُؼخ٤ٗش ٝػ٣ٞ٠ش ًَ ٖٓ: ٖٓ ٣لٟٞٚ ػ٠ِ إٔ ال

 أكي ٓٞظل٢ ُٝحٍس حُٔخ٤ُش ٤ٔٔ٣ٚ ٣َُٝ حُٔخ٤ُش. -2

ٓييٞظل٢ ُٝحٍس حُٜيي٘خػش ٝحُظـييخٍس ٣ٔيي٤ٔٚ ٣ُٝييَ حُٜيي٘خػش  أكييي -9

 ٝحُظـخٍس.

اًح ١ييَف ػطيييخء ُ٘ييَحء ُيييٞحُّ هخٛيييش إلكيييٟ حُـٜيييخص حُٔٔيييظل٤يس  -د

ك٤٘ظَى ك٢ ُـ٘ش حَُ٘حء ح٣ًَُِٔش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلويَس )أ( 

 ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس ػ٠ٞحٕ ٖٓ ٓٞظل٢ طِي حُـٜش.

ٝحالؿِٜس حُطز٤ش كظٌَ٘ حًح ١َف ػطخء َُ٘حء حاى٣ٝش ٝحُٔٔظِِٓخص  -ؽ

ُـ٘ش حَُ٘حء ح٣ًَُِٔش رَثخٓش حُٔي٣َ حُؼخّ أٝ ٖٓ ٣لٟٞٚ ػ٠ِ إٔ ال 

 -طوَ ىٍؿظٚ ػٖ حُؼخ٤ٗش ٝػ٣ٞ٠ش ًَ ٖٓ :

 ٓ٘يٝد ٖٓ ُٝحٍس حُٔخ٤ُش ٤ٔٔ٣ٚ ٣َُٝ حُٔخ٤ُش.  -2

 ٤ٛي٢ُ ٖٓ ُٝحٍس حُٜلش ٤ٔٔ٣ٚ ٣َُٝ حُٜلش . -9

يٓخص ٤ٛي٢ُ ٓيٖ حُوييٓخص حُطز٤يش ح٤ٌُِٔيش ٣ٔي٤ٔٚ ٓيي٣َ ػيخّ حُوي -2

 حُطز٤ش ح٤ٌُِٔش .

ٓ٘يٝر٤ٖ حػ٤ٖ٘ ٖٓ ١ًٝ حُوزَس ك٢ ٗئٕٝ حُِٞحُّ حُطز٤ش ػٖ ًيَ  -0

 ٖٓ حُٔٔظ٘ل٤خص حُـخٓؼ٤ش ٝحُل٤ٌٓٞش ٤ٔٔ٣ٜٔخ ح٣َُُٞ.

طظ٠ُٞ ُـ٘ش حَُ٘حء ح٣ًَُِٔش َٗحء حُِيٞحُّ ٝحاى٣ٝيش ٝحُٔٔيظِِٓخص   -ى

 ٝحاؿِٜس حُطز٤ش ٝحُويٓخص حالٓظ٘خ٣ٍش ٜٓٔخ رِـض ه٤ٔظٜخ.

١ إٔ ال طوَ ىٍؿش أ١ ٖٓ أػ٠خء حُِـخٕ ح٣ًَُِٔش ػٖ حُيٍؿش ٣٘ظَ -ٛـ 

 حُؼخ٤ٗش ٝإٔ ال طوَ ٍطزش ٓ٘يٝد حُويٓخص حُطز٤ش ح٤ٌُِٔش ػٖ ػو٤ي.

طؼوي ُـ٘ش حَُ٘حء ح٣ًَُِٔش حؿظٔخػخطٜخ َُ٘حء حُِٞحُّ ٝحُويٓخص  -2 -ٝ

رل٠ييييٍٞ ؿ٤ٔييييغ أػ٠ييييخثٜخ ٝطظوييييٌ هَحٍحطٜييييخ رؤًؼ٣َييييش حٛييييٞحص 

 حػ٠خثٜخ.

َحء ح٣ًَُِٔش حؿظٔخػٜخ ٣ٌٕٝٞ هخ٤ٗٞٗخ  رل٠يٍٞ ٓيخ طؼوي ُـ٘ش حُ٘ -9

٣وَ ػٖ أٍرؼش ٖٓ حػ٠خثٜخ رٖٔ كي٤ْٜ حُيَث٤ْ ُ٘يَحء حُِيٞحُّ  ال

حُٔ٘يييخٍ ح٤ُٜيييخ كييي٢ حُلويييَط٤ٖ )د( ٝ)ؽ( ٓيييٖ ٛيييٌٙ حُٔيييخىس ٝطظويييٌ 

 هَحٍحطٜخ رؤًؼ٣َش حٛٞحص حػ٠خثٜخ.
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ػِيي٠ هييَحٍحص ُـ٘ييش حُ٘ييَحء ح٣ًَُِٔييش حُٔظؼِوييش  ٣ٜييخىم حُيي٣َُٞ  -2 -ُ

 ء حُِٞحُّ ٝحُويٓخص ًحص حالٓظؼٔخٍ حُؼخّ.رَ٘ح

٣ٜييخىم حُيي٣َُٞ حُٔوييظٚ ػِيي٠ هييَحٍحص ُـ٘ييش حُ٘ييَحء ح٣ًَُِٔييش  -9

 َُ٘حء حُِٞحُّ حُوخٛش.

٣ٜخىم ٣َُٝ حُٜلش ػِي٠ هيَحٍحص حُِـ٘يش ح٣ًَُِٔيش ك٤ٔيخ ٣ظؼِين  -2

 رَ٘حء حاى٣ٝش ٝحاؿِٜس ٝحُٔٔظِِٓخص حُطز٤ش.

 

 

ص هخٛييش ٝٓزييٍَس  ر٘ييخء ػِيي٠ ط٘ٔيي٤ذ ُٔـِييْ حُييٍُٞحء ٝكيي٢ كييخال -أ -20حُٔييخىس 

ح٣َُُٞ حُٔوظٚ ٣َُٝٝ حُٔخ٤ُش ط٤ٌَ٘ ُـ٘ش ٗيَحء هخٛيش ٓيٖ أٓي٤ٖ 

ػخّ حُـٜش حُل٤ٌٓٞيش ٝحُٔيي٣َ حُؼيخّ أٝ ٓيٖ ٤٘٣زيٚ ال طويَ ىٍؿظيٚ ػيٖ 

حُؼخ٤ٗش ٖٝٓ ػالػيش ٓيٖ ٓيٞظل٢ حُلٌٞٓيش ال طويَ ىٍؿيش أ١ ٓيْٜ٘ ػيٖ 

 ظييٚ أٝحُؼخ٤ٗييش ُ٘ييَحء ُييٞحُّ أٝ هيييٓخص ُٔ٘ييَٝع ٓؼيي٤ٖ كٔييذ ١ز٤ؼ

كـٔييٚ أٝ ٓٔييخٛٔش كٌٞٓييش أٝ ٤ٛجييش ػَر٤ييش أٝ أؿ٘ز٤ييش كيي٢ ط٣ِٞٔييٚ 

 ٣ٝؼ٤ٖ ٓـِْ حٍُُٞحء ٍث٤ٔخ  ٌُٜٙ حُِـ٘ش ٓـٖ ر٤ٖ أػ٠خثٜخ.

٣ٌٕٞ حؿظٔخع ُـ٘ش حَُ٘حء حُوخٛش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلويَس )أ(  -د  

ٖٓ ٛيٌٙ حُٔيخىس هخ٤ٗٞٗيخ  رل٠يٍٞ ٓيخ ال ٣ويَ ػيٖ أٍرؼيش ٓيٖ أػ٠يخثٜخ 

ْ ٓييٖ ر٤ييْٜ٘ ٝطظوييٌ هَحٍحطٜييخ رؤًؼ٣َييش أٛييٞحص ػِيي٠ حٕ ٣ٌييٕٞ حُييَث٤

أػ٠خثٜخ ٣ٜٝخىم ح٣َُُٞ حُٔوظٚ ٣َُٝٝ حُٔخ٤ُش ػ٠ِ هَحٍحص ٛيٌٙ 

 حُِـ٘ش ٝك٢ كخٍ حهظالكٜٔخ ٣َكغ حُوَحٍ ا٠ُ ٍث٤ْ حٍُُٞحء ُِزض ك٤ٚ.

 

٣ظْ َٗحء حُِٞحُّ ٝحُوييٓخص حُظي٢ طلظيخؽ ا٤ُٜيخ حُٞكييحص حُل٤ٌٓٞيش ٓيٖ  -22حُٔخىس 

 -َُ٘حء حُظخ٤ُظ٤ٖ :هالٍ أ١ ٖٓ ُـ٘ظ٢ ح

 ُـ٘ش َٗحء ٓل٤ِش . - أ

 ُـ٘ش َٗحء ٍث٤ٔ٤ش. - د

 

٣َُُِٞ حُٔوظٚ ط٤ٌَ٘ ُـ٘ش َٗحء ٓل٤ِش أٝ حًؼَ ك٢ ًَِٓ حُٞكيس   -أ  -23حُٔخىس 

حُل٤ٌٓٞش حَُث٢ٔ٤ أٝ كي٢ كَٝػٜيخ ٓيٖ ػالػيش أػ٠يخء ٓيٖ ٓيٞظل٢ 

حُٞكيييس حُل٤ٌٓٞييش ٣ٔيي٢ٔ ٓييٖ ر٤ييْٜ٘ ٍث٤ٔييخ ُٜييخ ُ٘ييَحء ُييـٞحُّ أٝ 

 ( أٍرؼ٤ٖ أُق ى٣٘خٍ. 04444ػ٠ِ )هيٓخص ال ط٣ِي 

طـظٔييغ ُـ٘ييش حُ٘ييَحء حُٔل٤ِييش ٣ٌٝييٕٞ حؿظٔخػٜييخ هخ٤ٗٞٗييخ  رل٠ييٍٞ  -د

ؿ٤ٔييييغ أػ٠ييييخثٜخ ٝطظوييييٌ هَحٍحطٜييييخ رؤًؼ٣َييييش أٛييييٞحص أػ٠ييييخثٜخ 

 ٣ٜٝخىم حا٤ٖٓ حُؼخّ ػ٠ِ هَحٍحص ٌٛٙ حُِـ٘ش. 
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ُظي٢ ٣َُُِٞ حُٔوظٚ ط٤ٌَ٘ ُـ٘ش َٗحء ٍث٤ٔ٤ش أٝ أًؼَ ُِـٜخص ح -2-أ  -22حُٔخىس 
ُٜييخ كييَٝع كيي٢ حُٞكيييس حُل٤ٌٓٞييش ٓييٖ هٔٔييش أػ٠ييخء ٣ٔيي٢ٔ ٓييٖ 
ر٤ْٜ٘ ٍث٤ٔخ  ُِـ٘ش ٝٗخثزخ  ُٚ ٝطظ٠ُٞ ٌٛٙ حُِـ٘ش ٗيَحء حُِيٞحُّ أٝ 

( هٔٔيئخثش أُييق 244444حُويييٓخص حُظيي٢ ال ط٣ِييي ه٤ٔظٜييخ ػِيي٠ )
 ى٣٘خٍ.

طـظٔغ حُِـ٘ش ريػٞس ٖٓ ٍث٤ٜٔخ أٝ ٖٓ ٗخثزٚ ػ٘يي ؿ٤خريٚ ٣ٌٝيٕٞ  -9
ل٠ٍٞ ٓخ ال ٣وَ ػٖ أٍرؼش ٖٓ أػ٠يخثٜخ ػِي٠ حؿظٔخػٜخ هخ٤ٗٞٗخ ر

إٔ ٣ٌييٕٞ ٓييٖ ر٤ييْٜ٘ حُييَث٤ْ أٝ ٗخثزييٚ ٝطظوييٌ هَحٍحطٜييخ رؤًؼ٣َييش 
أٛييٞحص أػ٠ييخثٜخ ٣ٜٝييخىم حُيي٣َُٞ حُٔوييظٚ ػِيي٠ هييَحٍحص ٛييٌٙ 

 حُِـ٘ش.
اًح ًخٗيييض ه٤ٔيييش حُِيييٞحُّ أٝ حُوييييٓخص حُٔطِيييٞد ٗيييَحإٛخ ُِٞكييييس  -د

ك٤يييظْ ( هٔٔييئخثش أُيييق ى٣٘يييخٍ 244444حُل٤ٌٓٞيييش ط٣ِيييي ػِييي٠ )
َٗحإٛخ ٖٓ هالٍ ُـخٕ حَُ٘حء ح٣ًَُِٔش حٌُِٔ٘ش ٝكوخ اكٌيخّ ٛيٌح 

 حُ٘ظخّ.

 

٣ظْ َٗحء حاٗـخٍ ٝحُويٓخص حُل٤٘ش حُظ٢ طلظخؽ ا٤ُٜخ حُـٜش حُل٤ٌٓٞيش  -  21حُٔخىس 

 -ٖٓ هالٍ أ١ ٖٓ ُـخٕ حَُ٘حء حُظخ٤ُش:

 ُـخٕ حَُ٘حء ح٣ًَُِٔش حُٔظوٜٜش.  - أ

 ُـ٘ش حَُ٘حء حُٔل٤ِش.  - د

 حُٔلخكظش. ُـ٘ش َٗحء  -ؽ

 ُـ٘ش حَُ٘حء حُوخٛش. -ى

 

طٌَ٘ ُـخٕ َٗحء ٣ًَِٓش ٓظوٜٜش ٌَُ ٓـخٍ ٖٓ حُٔـيخالص حُظخ٤ُيش  -أ -22حُٔخىس 

٣ٌٝييييٕٞ ًَٓييييِ ٛييييٌٙ حُِـييييخٕ ٝحؿظٔخػخطٜييييخ كيييي٢ ىحثييييَس حُؼطييييخءحص 

 -حُل٤ٌٓٞش:

 ٓـخٍ حار٤٘ش.  -2

 ٓـخٍ ح٤ُٔخٙ ٝح١َُ ٝحَُٜف حُٜل٢ ٝحُٔيٝى.  -9

 ُظؼي٣ٖ. ٓـخٍ حُطَم ٝحُ٘وَ ٝح -2

 ٓـخٍ حاػٔخٍ ح٤ٌٌَُٜٓٝخ٤ٌ٤ٗش ٝحالطٜخالص. -0

٣ٌييٕٞ حُٔييي٣َ حُؼييخّ أٝ ٓييٖ ٣لٟٞييٚ ٍث٤ٔييخ ٌُييَ ُـ٘ييش ٓييٖ حُِـييخٕ  -د  

حُٜٔ٘يييٞٙ ػ٤ِٜيييخ كييي٢ حُلويييَس )أ( ٓيييٖ ٛيييٌٙ حُٔيييخىس ٝط٠يييْ  كييي٢ 

 -ػ٣ٞ٠ظٜخ:

 ٓ٘يٝر٤ٖ ػٖ ُٝحٍس حاٗـخٍ حُؼخٓش ٝحإلٌٓخٕ  ٤ٔٔ٣ٜٔخ  ح٣َُُٞ. -2

 ٔخ٤ُش  ٤ٔٔ٣ٚ ٣َُٝ حُٔخ٤ُش. ٓ٘يٝد ػٖ ُٝحٍس حُ -9

 ٓ٘يٝر٤ٖ ػٖ حُـٜش حُٔٔظل٤يس  ٤ٔٔ٣ٜٔخ ح٣َُُٞ حُٔوظٚ.  -2
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 ٓ٘يٝد ػٖ ىحثَس حُؼطخءحص حُل٤ٌٓٞش ٤ٔٔ٣ٚ حُٔي٣َ حُؼخّ. -0

طـظٔييغ حُِـييخٕ حُٜٔ٘ييٞٙ ػ٤ِٜييخ كيي٢ حُلوييَس )أ( ٓييٖ ٛييٌٙ حُٔييخىس  -ؽ 

ريػٞس ٖٓ ٍث٤ٜٔخ ٣ٌٕٝٞ حؿظٔخػٜخ هخ٤ٗٞٗخ رل٠ٍٞ ٓيخ ال ٣ويَ ػيٖ 

هٔٔييش ٓييٖ أػ٠ييخثٜخ ػِيي٠ إٔ ٣ٌييٕٞ حُييَث٤ْ ٝأكييي ٓ٘يييٝر٢ حُـٜييش 

 حُٔٔظل٤يس  ٖٓ ر٤ْٜ٘ ٝطظوـٌ هَحٍحطٜخ رؤًؼ٣َش أٛٞحص أػ٠خثٜخ.

طويظٚ حُِـييخٕ حُٔ٘ييخٍ ح٤ُٜييخ كيي٢ حُلويَس )أ( ٓييٖ ٛييٌٙ حُٔييخىس ر٘ييَحء   -ى

حاٗييـخٍ ٝحُويييٓخص حُل٤٘ييش حُوخٍؿييش ػييٖ ٗطييخم ٛييالك٤خص حُِـييخٕ 

ٌح حُ٘ظيخّ أٝ أ١ ػطيخء آهيَ ٣ٌِلٜيخ حاهَٟ حُٜٔ٘ـٞٙ ػ٤ِٜخ كي٢ ٛي

 ح٣َُُٞ رطَكٚ ٝاكخُظٚ  ر٘خء ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ ح٣َُُٞ حُٔوظٚ.

٣ٜخىم ٣َُٝ حالٗيـخٍ حُؼخٓيش ٝحالٓيٌخٕ ػِي٠ هيَحٍحص ُـيخٕ حُ٘يَحء  -ٛـ

ح٣ًَُِٔييش حُٔظوٜٜييش حُٜٔ٘ييٞٙ ػ٤ِٜييخ كيي٢ حُلوييَس )أ( ٓييٖ ٛييٌٙ 

 حُٔخىس.

 

٣َُٞ حُٔوييظٚ ط٘يي٤ٌَ ُـ٘ييش ُٔـِييْ حُييٍُٞحء ر٘ييخء  ػِيي٠ ط٘ٔيي٤ذ حُيي -أ  -14حُٔييخىس 

َٗحء ك٢ حُـٜيش حُل٤ٌٓٞيش طٔي٠ٔ )ُـ٘يش حُ٘يَحء حُٔل٤ِيش( رَثخٓيش 

 -أ٤ٖٓ ػخّ طِي حُـٜش ٝػ٣ٞ٠ش ًَ ٖٓ:

 ٓ٘يٝر٤ٖ ػٖ حُـٜش حُل٤ٌٓٞش ٤ٔٔ٣ٜٔخ ح٣َُُٞ حُٔوظٚ.  -2

 ٓ٘يٝد ػٖ ىحثَس حُؼطخءحص حُل٤ٌٓٞش ٤ٔٔ٣ٚ حُٔي٣َ حُؼخّ. -9

 ٝحإلٌٓخٕ ٤ٔٔ٣ٚ ح٣َُُٞ .ٓ٘يٝد ػٖ ُٝحٍس حاٗـخٍ حُؼخٓش  -2

 حُٔخ٤ُش . ٓ٘يٝد ػٖ ُٝحٍس حُٔخ٤ُش ٤ٔٔ٣ٚ ٣َُٝ -0

طظ٠ُٞ حُِـ٘ش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَس )أ( ٖٓ ٌٛٙ حُٔيخىس ٗيَحء  - د

( هٔٔئخثش أُيق ى٣٘يخٍ 244444حالٗـخٍ حُظ٢ ال ط٣ِي ه٤ٔظٜخ ػ٠ِ )

( هٔٔيي٤ٖ 24444أٝ ٗييَحء أ١ هيييٓخص ك٤٘ييش ال ط٣ِييي ه٤ٔظٜييخ ػِيي٠ )

 خٍ. أُق ى٣٘

طـظٔغ ُـ٘يش حُ٘يَحء حُٔل٤ِيش رييػٞس ٓيٖ ٍث٤ٔيٜخ ٣ٌٝيٕٞ حؿظٔخػٜيخ  - ؽ

٣وييَ ػييٖ أٍرؼييش ٓييٖ أػ٠ييخثٜخ ػِيي٠ إٔ ٣ٌييٕٞ  هخ٤ٗٞٗييخ رل٠ييٍٞ ٓييخ ال

 ٍث٤ٜٔخ ٖٓ ر٤ْٜ٘ ٝطظوٌ هَحٍحطٜخ رؤًؼ٣َش أٛٞحص أػ٠خثٜخ.

 ٣ٜخىم ح٣َُُٞ حُٔوظٚ ػ٠ِ هَحٍحص ُـ٘ش حَُ٘حء حُٔل٤ِش. -ى 

 

ًَ ٓلخكظش ُـ٘ش ط٠ٔٔ ) ُـ٘يش ٗيَحء حُٔلخكظيش( رَثخٓيش  طٌَ٘ ك٢ -أ  -12حُٔخىس 

 -ٓي٣َ أٗـخٍ حُٔلخكظش ٝػ٣ٞ٠ش ًَ ٖٓ:
 ٓي٣َ ٛ٘يٓش حُزِي٣خص ك٢ حُٔلخكظش. -2
 ٓي٣َ حُٔخ٤ُش ك٢ حُٔلخكظش . -9
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ٓيييي٣َ اكييييٟ حُٔيييي٣َ٣خص حُظخرؼيييش ا١ ؿٜيييش ك٤ٌٓٞيييش  كييي٢ طِيييي  -2
 حُٔلخكظش ٤ٔٔ٣ٚ حُٔلخكع.

س حُٔؼ٤٘ييش رخُ٘ييَحء ٣ٔيي٤ٔٚ حُيي٣َُٞ ٓ٘يييٝد ػييٖ حُـٜييش حُٔٔييظل٤ي -0
 حُٔوظٚ.

طظ٠ُٞ ُـ٘ش َٗحء حُٔلخكظش ٗيَحء حالٗيـخٍ حُظي٢ ال ط٣ِيي ه٤ٔيش أ١  -د

( ٢ٗٞ٤ِٓ ى٣٘خٍ ػ٠ِ إٔ ٣٘ظَى ٓ٘يٝد ػٖ 9444444ٜٓ٘خ ػ٠ِ )

ىحثيييييَس حُؼطيييييخءحص حُل٤ٌٓٞيييييش حًح ُحىص حُو٤ٔيييييش حُظوي٣َ٣يييييش ػِييييي٠ 

يٓخص ( هٔٔيئخثش حُييق ى٣٘ييخٍ ًٔييخ ُٜييخ إٔ ط٘ييظ١َ حُويي244444)

 ( ه٤ٖٔٔ أُق ى٣٘خٍ.24444حُل٤٘ش حُظ٢ ال ط٣ِي ه٤ٔظٜخ ػ٠ِ )

طـظٔغ ُـ٘ش َٗحء حُٔلخكظش ريػٞس ٖٓ ٍث٤ٔيٜخ ٣ٌٝيٕٞ حؿظٔخػٜيخ  -ؽ

٣ويَ ػيٖ أٍرؼيش ٓيٖ أػ٠يخثٜخ ػِي٠ إٔ ٣ٌيٕٞ  هخ٤ٗٞٗخ رل٠ٍٞ ٓيخ ال

 حَُث٤ْ ٖٓ ر٤ْٜ٘ ٝطظوٌ هَحٍحطٜخ رؤًؼ٣َش أٛٞحص أػ٠خثٜخ.

 حص ُـ٘ش َٗحء حُٔلخكظش .٣ٜخىم حُٔلخكع  ػ٠ِ هَحٍ -ى

 

ُٔـِيْ حُيٍُٞحء ٝكي٢ كيخالص هخٛيش ٝٓزيٍَس ر٘يخء ػِي٠ ط٘ٔي٤ذ  -2 -أ -19حُٔخىس 

حُييي٣َُٞ ٝحُييي٣َُٞ حُٔويييظٚ ط٘ييي٤ٌَ ُـ٘يييش طٔييي٠ٔ )ُـ٘يييش ٗيييَحء 

هخٛش( َُٔ٘ٝع ٓؼ٤ٖ اًح حهظ٠ض ١ز٤ؼظيٚ ًُيي أٝ ططِزيض ٗي١َٝ 

 ط٣ِٞٔٚ اؿَحءحص هخٛش رطَف حُؼطخء.

ٓيٖ ػييى ٓيٖ حاػ٠يخء ال ٣ويَ ػيٖ   طظؤُق ُـ٘يش حُ٘يَحء حُوخٛيش -9

هٔٔش أػ٠خء ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ر٤ْٜ٘ ٓٔؼَ ػٖ ىحثَس حُؼطيخءحص 

 حُل٤ٌٓٞش ٢ٔٔ٣ٝ ٓـِْ حٍُُٞحء حكيْٛ ٍث٤ٔخ  ُٜخ.

طـظٔغ ُـ٘يش حُ٘يَحء حُوخٛيش رييػٞس ٓيٖ ٍث٤ٔيٜخ ٣ٌٝيٕٞ حؿظٔخػٜيخ  -د

هخ٤ٗٞٗخ رل٠ٍٞ أٍرؼش ٖٓ أػ٠خثٜخ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٍث٤ٜٔخ ٖٓ ر٤يْٜ٘ 

 َحٍحطٜخ رؤًؼ٣َش أٛٞحص أػ٠خثٜخ. ٝطظوٌ ه

٣ٜييخىم ػِيي٠ هييَحٍحص ُـ٘ييش حُ٘ييَحء حُوخٛييش ٓييٖ حُيي٣َُٞ ٝحُيي٣َُٞ  -ؽ

 حُٔوظٚ ٝك٢ كخٍ حُوالف ٣َكغ حالَٓ ح٠ُ ٍث٤ْ حٍُُٞحء.

 

٣ييظْ ٗييَحء حاٗييـخٍ ٝحُويييٓخص حُل٤٘ييش ٝحالٓظ٘ييخ٣ٍش حُظيي٢ طلظييخؽ ا٤ُٜييخ  - 12حُٔييخىس 

 -حء حُظخ٤ُظ٤ٖ :حُٞكيس حُل٤ٌٓٞش ٖٓ هالٍ أ١ ٖٓ ُـ٘ظ٢ حَُ٘

 ُـ٘ش َٗحء ٓل٤ِش.  - أ

 ُـ٘ش َٗحء ٍث٤ٔ٤ش. -د
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٣٘يييٌَ حُييي٣َُٞ حُٔويييظٚ ُِٞكييييس حُل٤ٌٓٞيييش ُـ٘يييش طٔييي٠ٔ ) ُـ٘يييش  -أ  -10حُٔيييخىس 

ٗييييَحء ٓل٤ِييييش (  ٓييييٖ هٔٔييييش ٓييييٖ ٓييييٞظل٢ حُٞكيييييس حُل٤ٌٓٞييييش 

٣ٔييي٢ٔ أكييييْٛ ٍث٤ٔيييخ  ُٜيييخ ُ٘يييَحء حاٗيييـخٍ حُظييي٢ ال ط٣ِيييي ه٤ٔظٜيييخ 

خٍ ٝٗيييييَحء حُوييييييٓخص ( هٔٔييييئخثش أُيييييق ى٣٘ييييي244444ػِييييي٠ )

( هٔٔيييي٤ٖ حُييييق 24444حُل٤٘ييييش حُظيييي٢ ال ط٣ِييييي ه٤ٔظٜييييخ ػِيييي٠ )

 ى٣٘خٍ.

طـظٔغ حُِـ٘ش ريػٞس ٖٓ ٍث٤ٜٔخ ٣ٌٕٝٞ حؿظٔخػٜخ هخ٤ٗٞٗخ رل٠يٍٞ  -د

ٓخ ال ٣وَ ػٖ أٍرؼش ٖٓ أػ٠خثٜخ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٍث٤ٔيٜخ ٓيٖ ر٤يْٜ٘ 

 ٝطظوٌ هَحٍحطٜخ رؤًؼ٣َش أٛٞحص أػ٠خثٜخ.

 هَحٍحص ٌٛٙ حُِـ٘ش. ٣ٜخىم ح٣َُُٞ حُٔوظٚ ػ٠ِ -ؽ

 

٣٘ييٌَ حُيي٣َُٞ حُٔوييظٚ ُِٞكيييس حُل٤ٌٓٞييش ُـ٘ييش طٔيي٠ٔ )ُـ٘ييش  -2-أ -12حُٔييخىس 

ٗيييَحء ٍث٤ٔييي٤ش( رَثخٓيييش حآييي٤ٖ حُؼيييخّ ٝػ٠ييي٣ٞش أٍرؼيييش ٓيييٖ 

 ٓٞظل٢ حُٞكيس حُل٤ٌٓٞش ٢ٔٔ٣ أكيْٛ ٗخثزخ َُِث٤ْ .

طظ٠ُٞ ُـ٘ش حَُ٘حء حَُث٤ٔ٤ش ٗيَحء حاٗيـخٍ حُظي٢ ال ط٣ِيي ه٤ٔظٜيخ  -9

( ٤ِٓيٕٞ ى٣٘يخٍ ٝحُوييٓخص حُل٤٘يش حُظي٢ ال ط٣ِيي 2444444ػ٠ِ )

 ( ٓخثش أُق ى٣٘خٍ.244444ه٤ٔظٜخ ػ٠ِ  )

طـظٔييغ حُِـ٘ييش ريييػٞس ٓييٖ ٍث٤ٔييٜخ أٝ ٗخثزييٚ ػ٘ييي ؿ٤خرييٚ ٣ٌٝييٕٞ  -د

حؿظٔخػٜخ هخ٤ٗٞٗخ رل٠ٍٞ ٓخ ال ٣ويَ ػيٖ أٍرؼيش ٓيٖ أػ٠يخثٜخ ػِي٠ 

إٔ ٣ٌيييٕٞ ٍث٤ٔيييٜخ أٝ ٗخثزيييٚ ٓيييٖ ر٤يييْٜ٘ ٝطظويييٌ هَحٍحطٜيييخ رؤًؼ٣َيييش 

 ٛٞحص أػ٠خثٜخ.أ

 ٣ٜخىم ح٣َُُٞ حُٔوظٚ ػ٠ِ هَحٍحص ُـ٘ش حَُ٘حء حَُث٤ٔ٤ش . - ؽ

طوييظٚ حُِـ٘ييش ح٣ًَُِٔييش كيي٢ حُيييحثَس ر٘ييَحء حاٗييـخٍ ٝ حُويييٓخص  -ى

( ٓيٖ حُلويَس 9حُل٤٘ش حُظ٢ ط٣ِي ه٤ٔظٜخ ػ٠ِ حُو٤ْ حُٞحٍىس ك٢ حُز٘ي )

 )أ( ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس .

 

ٖ حُؼخّ أ٤ٖٓ َٓ ٌَُ ُـ٘ش ٖٓ ُـخٕ حَُ٘حء ٢ٔٔ٣ حُٔي٣َ حُؼخّ أٝ حا٤ٓ - 13حُٔخىس 

حُٔ٘ييٌِش رٔٞؿييذ أكٌييخّ ٛييٌح حُ٘ظييخّ ٣ظيي٠ُٞ طييي٣ٖٝ ٓلخٟييَ ؿِٔييخطٜخ 

 ٝكلع ٓـالطٜخ ٝه٤ٞىٛخ ٝٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ هَحٍحطٜخ.

 

طَكغ هَحٍحص ُـخٕ حَُ٘حء حُٔظؼِوش رخَُ٘حء ٝأ١ ٓالكن طٜييٍ ػيٖ  -أ -12حُٔخىس 

ًُٝيي رٔٞؿيذ ٓيًٌَس  ٌٛٙ حُِـخٕ َُِٔؿغ حُٔوظٚ ُِٜٔخىهش ػ٤ِٜيخ

 هط٤ش .
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ػِيي٠ حُـٜييش حُٔوظٜييش حُٜٔييخىهش ػِيي٠ هييَحٍحص حُِـييخٕ حُٜٔ٘ييٞٙ -د

( ٣ٞٓييخ ٓييٖ طييخ٣ٍن 24ػ٤ِٜييخ كيي٢ حُلوييَس )أ( ٓييٖ ٛييٌٙ حُٔييخىس هييالٍ )

 طِٜٔٔخ.

 

رخٓييظؼ٘خء ٍإٓييخء ُـييخٕ حُ٘ييَحء ح٣ًَُِٔييش ٍٝإٓييخء ُـييخٕ حُ٘ييَحء  -أ -11حُٔييخىس 

ُـيخٕ حُ٘يَحء حُٔ٘يٌِش حُوخٛش طٌٕٞ ٓيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ أ١ ُـ٘ش ٓيٖ 

رٔٞؿذ أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ ٓ٘ظ٤ٖ هخرِش ُِظـي٣ي ُٔ٘ش ٝحكيس روَحٍ ٓيٖ 

 حَُٔؿغ حُٔوظٚ رخُظؼ٤٤ٖ .  

َُِٔؿغ حُٔوظٚ رظ٤ٔٔش أػ٠خء ُـيخٕ حُ٘يَحء إٔ ٣ٔيظزيٍ ريؤ١ ٓيٖ  -د 

 أػ٠خثٜخ ؿ٤َٙ ك٢ أ١ ٝهض آزخد ٓزٍَس.

 
 

ُـيخٕ حُ٘يَحء حُٜٔ٘يٞٙ ٣يظْ طيي٣ٖٝ ٓلخٟيَ ٌُيَ ؿِٔيش ٓيٖ ؿِٔيخص  - 12حُٔخىس 

ػ٤ِٜييخ كيي٢ ٛييٌح حُ٘ظييخّ ٝاػيييحى طو٣َييَ رييٌُي َٓكوييخ  روَحٍحطٜييخ ٣ٞهييغ ٓييٖ 

ٍإٓخء ٌٛٙ حُِـيخٕ ٝأػ٠يخثٜخ ػِي٠ إٔ ٣يظْ حالكظليخظ ر٘ٔيوش ٓيٖ ٛيٌح 

 حُظو٣ََ ك٢ ٓـَ هخٙ ٠ٔٔ٣ ٓـَ اؿَحءحص حَُ٘حء.

 

٣٘ييٌَ ٓـِييْ حُييٍُٞحء ُـ٘ييش َُٔحؿؼييش ٗييٌخٟٝ حُ٘ييَحء ٓييٖ ١ًٝ  -أ - 24حُٔييخىس 

وزييَس ٝحالهظٜييخٙ ُٜٝييٌٙ حُِـ٘ييش  ط٘يي٤ٌَ ُـييخٕ ك٤٘ييش ٓظوٜٜييش حُ

 .ُِظؼخَٓ ٓغ حٌُ٘خٟٝ حُظ٢ طويّ ح٤ُٜخ

ط٘ظَ حُِـخٕ حُل٤٘ش حُٔظوٜٜش ك٢ حٌُ٘خٟٝ ٝطَكغ ط٤ٛٞخطٜخ ُِـ٘ش -د

 َٓحؿؼش ٌٗخٟٝ حَُ٘حء حُظ٢ طزض ك٤ٜخ رٌَ٘ ٜٗخث٢.

طليى حُظؼ٤ِٔيخص حُوخٛيش  رؼٔيَ ُـ٘يش َٓحؿؼيش ٗيٌخٟٝ حُ٘يَحء آ٤ُيش -ؽ

َٓحؿؼش حٌُ٘خٟٝ ٝحؿَحءحص حإل٣يحع ٝحُظؼخَٓ ٓغ حُ٘يٌٟٞ ٝاٛييحٍ 

 حُوَحٍحص.

٣َحػ٠ ك٢ ط٤ٌَ٘ ُـ٘ش ٗيٌخٟٝ حُ٘يَحء ٝكي٢ أ١ ٓيٖ حُِـيخٕ حُل٤٘يش  -ى

حُٔظوٜٜييش ُِ٘ظييَ كيي٢ حُ٘ييٌخٟٝ حالٓييظوال٤ُش ٝحُل٤ييخى ٝإٔ ال ٣ٌييٕٞ 

 أ١ ٖٓ أػ٠خثٜخ ػ٠ٞح ك٢ ُـخٕ حَُ٘حء.

 

شب أٝ أ١ ؿٜش أٝ ٝكيس ك٤ٌٓٞش ب ٓٔئُٝش ػٖ طٌٕٞ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َ -أ - 22حُٔخىس 

اىحٍس ػوي حَُ٘حء ٝٓظخرؼش ط٘ل٤ٌٙ ٝكن أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ ٝػٖ طؤ٤ٖٓ 

 .حُٔٞحٍى حُٔخ٤ُش ٝحُز٣َ٘ش حُالُٓش ٌُُي

طِظييِّ حُـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش أٝ حُـٜييش حُل٤ٌٓٞييش أٝ حُٞكيييس حُل٤ٌٓٞييش  -د

ٞػيخثن حُٔٔئُٝش ػٖ اىحٍس حُؼوي رظ٣ِٝيي ُـ٘يش ٤ٓخٓيخص حُ٘يَحء رخُ

 .ٝحُظوخ٣ٍَ ٝأ١ ٓؼِٞٓخص ٓظؼِوش  رظ٘ل٤ٌ ػوي حَُ٘حء
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طِظِّ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش أٝ أ١ ؿٜش أٝ ٝكيس ك٤ٌٓٞيش ٓٔيئُٝش ػيٖ  -ؽ

اىحٍس حُؼوي أٝ أ١ ؿٜش ٌِٓلش رخُظ٘ل٤ٌ  ٤ٗخرش ػٜ٘خ رظ٘ل٤ٌ حُز٘ٞى حُظ٢ 

 ٣ـ١َ َٗحإٛخ ٝحُٞحٍىس ك٢ ٝػخثن ػوي حَُ٘حء.

 

ٓغ ٓظؼٜي كَػ٢ ػ٠ِ ط٘ل٤يٌ أ١ ؿيِء ٓيٖ حالُظِحٓيخص ال ٣ـُٞ حُظؼخهي -أ - 29حُٔخىس 

حُٔظَطزش ػ٠ِ حُٔظؼٜي حَُث٢ٔ٤ رٔٞؿذ ػوي حَُ٘حء اال رؼي حُلٜيٍٞ 

ػ٠ِ ٓٞحكوش هط٤ش ٓٔزوش ٖٓ ُـ٘ش حَُ٘حء ٌُيَ ػويي كَػي٢ ٗي٣َطش 

 .حٕ ٣ٌٕٞ حُٔظؼٜي حُلَػ٢ ٓئٛال ُظ٘ل٤ٌ ر٘ٞى ػوي حَُ٘حء

  .٤ُٝش ط٘ل٤ٌ ػوي حَُ٘حءال ٣ؼل٢ حُظؼخهي حُلَػ٢ حُٔظؼٜي ٖٓ ٓٔئ  -د

ال ٣ـُٞ ُِٔظؼٜي إٔ ٣ظ٘خٍُ ػٖ ػوي َٗحء حُِٞحُّ ُٔظؼٜي آهَ ىٕٝ   -ؽ

حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓٞحكوش هط٤يش ٓٔيزوش ٓيٖ ُـ٘يش حُ٘يَحء ٝر٘يخء ػِي٠ 

 حٓزخد ٓزٍَس ٌُُي  .

 

٣ٌٕٞ ىكغ حُٔٔظلوخص حُٔخ٤ُش ر٘خء ػ٠ِ طوي٣ْ  ٓطخُزش ٓخ٤ُش ٓظ٠ٔ٘ش  -أ  -22حُٔخىس 

 .طِزٜخ ١َٝٗ حُيكغح١ ٓؼِٞٓخص طظ

 

٣ـُٞ إٔ ٣٘ٚ ػوي حَُ٘حء ػ٠ِ ىكغ ه٤ٔش ػوي حَُ٘حء ػ٠ِ ىكؼيخص  -د

َٓك٤ِش ر٘خء ػ٠ِ طويّ ٤َٓ حُؼَٔ ٝٓخ طْ اٗـخُٙ رؼيي طويي٣ْ حُٔظؼٜيي 

  .حُٞػخثن حُظ٢ ططِزٜخ حُـٜش حُٔٔظل٤يس ٝهزُٜٞخ ُٜخ

 

 -٣ـُٞ إٔ ٣٘ٚ ػوي حَُ٘حء ػ٠ِ: -ؽ

ٔٔظلوش ا٠ُ ك٤ٖ حالٗظٜيخء ٓيٖ حكظـخُ ٗٔزش ٓج٣ٞش ٖٓ حُٔزخُؾ حُ -2

 .ط٘ل٤ٌ ػوي حَُ٘حء

ىكؼييخص ٓويٓييش ػِيي٠ إٔ طٟٞييق كيي٢ ػوييي حُ٘ييَحء حُ٘يي١َٝ حُييالُّ  -9

طٞحكَٛخ ٌُٜٙ حُـخ٣شب  رٔخ ك٢ ًُي حُٔيحى ػٖ ٣َ١ين حُوٜيٞٓخص 

 .ٖٓ حُيكؼخص حَُٔك٤ِش

 

٣ـييذ إٔ ال ٣ظـييخُٝ اؿٔييخ٢ُ ٓزِيييؾ حُيييكؼخص حُٔويٓييش رٔٞؿييذ ػويييي  - ى

  .ػخثن  حَُ٘حءحَُ٘حء حُ٘ٔذ حُٔليىس ك٢ ٝ

 

ال ٣ـُٞ ىكغ أ١ ىكؼش ٓويٓش اال رؼيي طويي٣ْ طيؤ٤ٖٓ ٓيخ٢ُ ٣ـطي٢ ًخٓيَ  -ٛـ

 ه٤ٔش ٌٛٙ حُيكؼش.
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ػ٠ِ  حُـٜش حُٔ٘يظ٣َش أٝ أ١ ؿٜيش أهيَٟ ٓٔيئُٝش ػيٖ اىحٍس حُؼويي  -أ - 20حُٔخىس 
َٓحهزييش ٝكلييٚ ٝطٔييِْ ؿ٤ٔييغ حالٗييـخٍ ٝحُِييٞحُّ ٝحُويييٓخص حُل٤٘ييش 

ٝحُظلوين ٓيٖ ٓطخروظٜيخ ُِٔٞحٛيلخص  ٝحالٓظ٘يخ٣ٍش حُٔظؼخهيي ػ٤ِٜيخب
 .حُل٤٘ش ٝح١َُٝ٘ حُٞحٍىس ك٢ حُؼوي

ػ٠ِ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش أٝ أ١ ؿٜيش أهيَٟ ٓٔيئُٝش ػيٖ اىحٍس حُؼويي  - د
ط٤ٌَ٘ ُـ٘يش حٓيظالّ  أٝ أًؼيَ ُِلليٚ ٝحالٓيظالّ كٔيذ ١ز٤ؼيش ًيَ 

 ػ٤ِٔش طؼخهي.
طظ٠ُٞ ُـ٘ش حُللٚ ٝ حالٓظالّ اؿَحء حُللٚ ٝكوخ ١َُٝ٘ حُؼوييب   -ؽ  

 ٌٙ حُِـ٘ش حالٓظؼخٗش رخُل٤٤ٖ٘ ٝحُوزَحء حًح حهظ٠ض حُلخؿش ًُي.ُٜٝ
ال ٣ـُٞ إٔ ط٠ْ  ُـخٕ حالٓظالّ  كي٢ ػ٠ي٣ٞظٜخ ٓيٖ ٓيزن ٝٗيخٍى  - ى

ك٢ ٤ٛخؿش ح١َُٝ٘ حُل٤٘ش ٝحُٔٞحٛلخص ٝٝػخثن حَُ٘حء أٝ حُظل٤َِ 
 .ٝحُظو٤٤ْ ٝاؿَحءحص حَُ٘حء ٝحإلَٗحف ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حُؼوي

حُٔ٘ييظ٣َش حٝ حُٔٔييظل٤يس  أ١ ٠٣ييغ حُٔظؼٜييي طلييض طٜييَف حُـٜييش  -ٛييـ
ٗوٚ أٝ ػوخٍ أٝ ٓظطِزخص أهيَٟ ُِٔؼخ٣٘يخص حُٔخى٣يش ٣ٝظلٔيَ ًيَ 
ٖٓ حُٔظؼٜي ٝحُـٜش حُٔ٘ظ٣َش ٝحُـٜش حُٔٔظل٤يس ٜٓخ٣ٍق ك٠ٍٞ 

 .ٓٔؼ٤ِٚ ُِٔؼخ٣٘ش
 .٣ٜلق حُٔظؼٜي أ١ ػ٤ٞد ٣ٌَٝٔ أ١ ٗٞحهٚ ػ٠ِ ٗلوظٚ  -ٝ
ي ٝحؿزخص ٣ُ٘ظ١َ ك٢ كخٍ اَٗحى ٓظؼٜي كَػ٢ حٕ ٣ظ٠ُٞ ٌٛح حُٔظؼٜ -ُ 

ٝحُظِحٓيييخص حُٔظؼٜيييي حاٛييي٢ِ حُٜٔ٘يييٞٙ ػ٤ِٜيييخ كييي٢ ٛيييٌح حُ٘ظيييخّ 
 .ٝحُظؼ٤ِٔخص حُٜخىٍس رٔوظ٠خٙ

طيٕٝ ٓلخَٟ حؿظٔخػخص ُـ٘ش حالٓيظالّ  ػِي٠ حُ٘ٔيًٞؽ حُٔؼيي ُٜيٌح  - ف
حُـييَٝ ٝطٞهييغ ٓييٖ أػ٠ييخء حُِـ٘ييش ؿٔيي٤ؼْٜ ب ٝطؼظزييَ حُوييَحٍحص 
حُٜخىٍس ػٜ٘يخ روٜيٞٙ ط٘ل٤يٌ حُؼويي ر٘يٌَ ٛيل٤ق ٓيٖ ػيٓيٚ أٝ 

حُِٞحُّ حُٔـِٜس ٜٗخث٤يش ٝطييٕٝ أ١ طللظيخص ا١ ػ٠يٞ كي٢  ٍكٞ
ٛييٌٙ حُِـ٘ييش ػِيي٠ ٓييخ ؿييخء كيي٢ حُٔلخٟييَ ٓييغ ر٤ييخٕ حآييزخد ٝطؼييُِ 

 .رظٞه٤ؼٚ
ك٢ كخٍ َٗحء حُِٞحُّ  طوّٞ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش  حٝ حُـٜش حُٔٔيظل٤يس   -١

حًح ططِييذ حآييَ رٔظخرؼييش ػ٤ِٔييش حُ٘ييلٖ ٝطِويي٢ اٗييؼخٍ حُزييخثغ حُيي١ٌ 
ٛييي٤َ ٗيييل٘ش حُز٠يييخثغب ٓيييغ َٓحػيييخس  طٔييي٤َٜ ٣٘ييي٤َ ريهيييش اُييي٠ طلخ

 اؿَحءحص حُظو٤ِٚ حُـ٢ًَٔ ُِٔؼيحص أٝ حُٔٞحى حُٔلخُش.

 
طٌٕٞ حُٔليخًْ حاٍى٤ٗيش ٛي٢ حُٔوظٜيش ريخُ٘ظَ كي٢ طٔي٣ٞش حُِ٘حػيخص   -أ -22حُٔخىس 

حُ٘خٗجش ػٖ ط٘ل٤ٌ حُؼوٞى حُٔزَٓش رٔٞؿذ أكٌيخّ ٛيٌح حُ٘ظيخّ ٝطٌيٕٞ 
خ ُيْ طي٘ٚ ٝػيخثن حُؼويي ػِي٠ حُظ٣َ٘ؼخص حاٍى٤ٗيش ٝحؿزيش حُظطز٤ين ٓي

   .هالف ًُي
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٣ـييُٞ إٔ ٣يي٘ٚ  حُؼوييي ػِيي٠ رؼييٞ  ١ييَم طٔيي٣ٞش حُِ٘حػييخص ٜٝٓ٘ييخ  -د
حُظ٣ٞٔش حُٞى٣ش  هزَ حُِـٞء ا٠ُ حُظل٤ٌْ أٝ حُظوخ٢ٟ ُٔي٘ق حا٣ُٞٝيش 
ُِلَ رخُظَحٟي٢ ٓيٖ هيالٍ حُظليخٝٝ ُٝٔٔيخػيس حا١يَحف حُٔظؼخهييس 

وي ػ٠ِ طؼ٤٤ٖ ١يَف ػ٠ِ ط٣ٞٔش حُِ٘حػخص ٝى٣خ ٣ٝـُٞ إٔ ٣٘ٚ حُؼ
ػخُييغ ُِٔٔييخػيس كيي٢ طٔيي٣ٞش حُِ٘حػييخص رٜيي٤ـش حُظٞك٤يين ٝحُٞٓييخ١ش 
ك٠ييال ػييٖ ح٤ُ٥ييخص ًحص حُٜييِش حُظيي٢ ط٘طيي١ٞ ػِيي٠ طؼ٤يي٤ٖ هزييَحء 
ُظٔييي٣ٞش حُِ٘حػيييخص أٝ ٓـِيييْ كيييٞ حُِ٘حػيييخص ٝاؿيييَحءحص طؼ٤ييي٤ٖ 

 .حُٔٞكو٤ٖ
ُِطَك٤ٖ حُٔظؼخهي٣ٖ حالطلخم ٟٖٔ حُؼويي أٝ كي٢ حطليخم ٓ٘لٜيَ ػِي٠  -ؽ

ِ٘حػخص حُ٘خٗجش ػٖ ط٘ل٤ٌ حُؼويي حُي٠ حُظلٌي٤ْ ٝكي٢ ٓؼيَ ٛيٌٙ اكخُش حُ
حُلخالص ٣ـذ إٔ ٣ي٘ٚ كي٢ حالطليخم ػِي٠ حإل١يخٍ حُٔئٓٔي٢ ُِظلٌي٤ْ 

 .ٝحُوٞحػي حإلؿَحث٤ش حُظ٢ طلٌْ ٤َٓ حُظل٤ٌْ ٌٝٓخٗٚ
 

 
اًح ُْ ٣ظ٠ٖٔ حُؼوي ١َٗ حُظلٌي٤ْ ٝطيْ حالطليخم ػِي٠ حػظٔيخى حُظلٌي٤ْ  -ى

ك٤ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ًُي هط٤خ ٝٓٞهؼيخ  ػٖ ٣َ١ن ارَحّ حطلخه٤ش ٓ٘لِٜشب
 ٖٓ حُطَك٤ٖ. 

طٌٕٞ حُِـش حُؼَر٤ش ٢ٛ ُـش حُظلٌي٤ْب ٓيخ ُيْ ٣ي٘ٚ ػِي٠ هيالف ًُيي  -ٛـ
 .ك٢ ٝػ٤وش حُؼوي أٝ ك٢ حطلخم حُظل٤ٌْ حًح ًخٕ ٛ٘خى حطلخم ٓ٘لَٜ 

ُِـٜييش حُٔ٘ييظ٣َش ٝهزييَ طٞه٤ييغ حُؼوييي حُلٜييٍٞ ػِيي٠ ٓٞحكوييش ٓـِييْ  -ٝ
٢ُ ُلٞ حُِ٘حػخص حًح ًخٕ حُٔظؼخهي حٍُُٞحء ػ٘ي حهظ٤خٍ حُظل٤ٌْ حُيٝ

أؿ٘ز٤يييخ ب ػِييي٠ إٔ ٣ييي٘ٚ ػِييي٠ ًُيييي كييي٢ حُؼوييييب ٓيييغ َٓحػيييخس ح٤ُ٥يييش 
حإلؿَحث٤ش حُٔظلن ػ٤ِٜخ ك٢ حُؼويي ػ٘يي ط٘ل٤يٌ ٛيٌٙ حُط٣َويش أٝإٔ ٣يظْ 

 حهظ٤خٍ اكيٟ ٤ٛجخص حُظل٤ٌْ حُي٤ُٝش حُٔؼظٔيس ُلٞ حُِ٘حع.

 

حُٔظؼخهيـي ػ٤ِٜيخب ٝطلظٔيذ طِيي  ػ٠ِ حُٔظؼٜي ط٘ل٤ٌ حُؼويـي هيالٍ حُٔييس-أ -23حُٔخىس 

حُٔيس ٖٓ طخ٣ٍن حُٔزخَٗس أٖٝٓ طخ٣ٍن طٞه٤غ حُؼوي أٝ أ١ طخ٣ٍن آهيَ 

 ٜٓ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ك٢ حُؼوي. 

٣ـُٞ حػظزخٍ حُٔظؼٜيي ؿ٤يَ ٓٔيئٍٝ ػيٖ طيؤه٤َ ط٘ل٤يٌ حُؼويي ُالٓيزخد  -د

 - :حُظخ٤ُش
 

كيي٢ كييخٍ ح٣ُِييخىس أٝ حُظـ٤٤ييَ كيي٢ حُِييٞحُّ ٝحاٗييـخٍ حُٔوظِلييش أٝ  -2

حى حُٔطِييٞد طـ٤ِٜٛييخ أٝ ٗٞػ٤ظٜييخ رٔييخ ٣ئػــييـَ ػِيي٠ ٤ًٔييخص حُٔييٞ

٤َٓ ط٘ل٤ٌ حُؼوي حُٔظلن ػ٤ِٚ رل٤غ ال ٣ٌٖٔ اٗـيخُٙ ٟئٖ حُٔييس 

 .حُٔظلن ػ٤ِٜخ رٔٞؿذ حُؼوي حا٢ِٛ

اًح ًيييخٕ طيييؤه٤َ ط٘ل٤يييٌ حُؼويييي آيييزخد أٝ اؿيييَحءحص طؼيييٞى ُِـٜيييش  -9

أ١ ؿٜييش ٓوُٞييش ػٜ٘ييخ أٝ ا١ ٓييزذ  حُٔ٘ييظ٣َش أٝ حُٔٔييظل٤يس أٝ

 .ظؼخهي٣ٖ آه٣َٖ طٔظويْٜٓ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش٣ؼـــٞى ُٔ
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اًح حٓظـيص رؼي حُظؼخهي ظَٝف ١خٍثيش ال ٣ٌٔيٖ طـ٘زٜيخ ُٝيْ ٣ٌيٖ  -2

 .رخإلٌٓخٕ طٞهؼٜخ ٝهض حُظؼخهي
 

ُِٔظؼٜي ح١ٌُ ٣يػ٢ رٞؿٞى حُظيَٝف حُطخٍثيش حُٔ٘يخٍ ح٤ُٜيخ كي٢ حُز٘يي  -ؽ

( ٓييٖ حُلوييَس )د( ٓييٖ ٛييٌٙ حُٔييخىس إٔ ٣ويييّ ١ِزييخ هط٤ييخ اُيي٠ ُـ٘ييش 2)

( ٓيزؼش ح٣يخّ 2ػٖ ٗ٘ٞء طِي حُظَٝف هيالٍ ٓييس ال طظـيخُٝ ) حَُ٘حء

ٖٓ طخ٣ٍن ٝهٞػٜخ ب ٓز٤٘خ ك٤ٚ أٓزخد طٔي٣ي حُؼوي ٝحُٞػخثن حُظ٢ طؼزض 

 ًُي.
 

٣ـييذ ٍكييٞ ح١ ١ِزييخص طظؼِيين رظييؤه٤َ حُظ٘ل٤ييٌ طويييّ رؼييي حٗظٜييخء ٓيييس  -ى

 حُظ٣ٍٞي.

 

ظ٢ ٣ـيُٞ ك٤ٜيخ طؼيي٣َ ٣ؼظزَ ٓؼَ ػوي حَُ٘حء ػخرظخ  اال ك٢ حُلخالص حُ -أ - 22حُٔخىس 

حُٔيييؼَ ُٔٞحؿٜيييش طـ٤٤يييَحص كييي٢ حُظيييَٝف حالهظٜيييخى٣ش أٝ حُظـخ٣ٍيييش 

 ٣َٗطش إٔ ط٘ٚ ٝػخثن حَُ٘حء  ٝحُؼوي ػ٠ِ ًُي.

اًح ٗٚ ػوي حَُ٘حء ػ٠ِ آٌخ٤ٗيش طؼيي٣َ حُٔيؼَ ٝكويخ اكٌيخّ حُلويَس -د

)أ( ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس ك٤ـذ إٔ ٣ليى ك٢ ر٘ي طؼي٣َ حُٔؼَ ٝهيض ٓي٣َخٕ 

ٓؼخٍ ٝحُظَٝف حُظ٢ طزٍَ طؼي٣َ حُٔؼَ ًخ٣ُِيخىس أٝ حُظؼي٣الص ك٢ حا

حالٗولييخٝ كيي٢ طٌِلييش حُٔييٞحى ٝحُؼٔخُييش ٝحُطخهييش ٓييٖ هييالٍ ططز٤يين 

حُٔؼخىالص حُٔليىس طؼخهيي٣خ ٝحُٔئٗيَحص حُظي٢ طلييى ٓوييحٍ أ١ طؼيي٣َ 

 ك٢ حُٔؼَ ٝحإلؿَحءحص حاهَٟ حُظ٢ ٤ٓظْ اطزخػٜخ.

 

ي٣َ أٝ اٟخكش أٝ طـ٤٤َ كي٢ أػ٘يخء اًح حهظ٠ض ظَٝف حُؼَٔ اؿَحء ح١ طؼ - 21حُٔخىس 

ط٘ل٤ٌ ػوٞى حاٗيـخٍ أٝ حُوييٓخص حُل٤٘يش ك٤ـيُٞ اٛييحٍ أٝحٓيَ طـ٣َ٤٤يش 

 ٝكوخ ُِظؼ٤ِٔخص حُظ٢ ٣ٜيٍٛخ ٓـِْ حٍُُٞحء ٌُٜٙ حُـخ٣ش.

 

 .٣٘ظ١َ ُ٘لخً أ١ طؼي٣َ ػ٠ِ ػوي حَُ٘حء ٓٞحكوش حُطَك٤ٖ ػ٤ِٚ -2 -أ -22حُٔخىس 

ٓيييٖ ٛييٌٙ حُلويييَس ٝ ُـخ٣يييخص ( 2ػِيي٠ حُيييَؿْ ٓٔييخ ٍٝى كييي٢ حُز٘ييي )-9

حُظؼخَٓ ٓغ حُظَٝف ؿ٤َ حُٔظٞهؼش حُظي٢ هيي ططيَأ ػ٘يي ط٘ل٤يٌ ػويي 

حَُ٘حءب ٣ـُٞ حٕ ٣ظ٠ٖٔ حُؼوي حُٔئخف ُٔٔؼيَ حُـٜيش حُٔٔيظل٤يس 

أٝ أ١ ٓٔييئٍٝ آهييَ ٣ييظْ طلي٣يييٙ كيي٢ ػوييي حُ٘ييَحءب ربٛيييحٍ أٓييَ 

طـ١َ٤٤ ٣طِذ ك٤ٚ ٖٓ حُٔظؼٜيي ط٘ل٤يٌ أ١ طـ٤٤يَحص كي٢ حاٗيـخٍ أٝ 

  .حُل٤٘ش حَُٔحى طوي٣ٜٔخ حُويٓخص

أ١ طؼي٣َ ػ٠ِ حُؼوي رٔيخ كي٢ ًُيي أٝحٓيَ حُظـ٤٤يَ ال ٣ـ٤يَ رخ٠ُيٍَٝس  -د

 .١ز٤ؼش حُؼوي حآخ٤ٓش أٝ ٗطخهٚ
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طو٠يييغ أ١ ٣ُيييخىس هيييي طيييئى١ اُييي٠ حٍطليييخع كييي٢ ه٤ٔيييش حُؼويييي اكٌيييخّ   -ؽ

 .حُظؼ٤ِٔخص حُٜخىٍس  رٔٞؿذ أكٌخّ  ٌٛح حُ٘ظخّ

٣َش  اال اًح ًخٗض أهَ طٌِليش ٓيٖ اؿيَحء ال ٣ظْ حٓظويحّ حاٝحَٓ حُظـ٤٤   -ى

 .ٓ٘خهٜش ؿي٣يس

ال ٣ييظْ اٛيييحٍ حاٝحٓييَ حُظـ٣َ٤٤ييش ىٕٝ حُظؤًييي ٓييٖ ٓٞحكوييش حُـٜييخص  -ٛييـ

 .حُٔؼ٤٘ش ٝطٞحكَ حُٔوٜٜخص حُٔخ٤ُش حُالُٓش ٌُُي

٣ظْ طٞػ٤ن أ١ طؼي٣الص أٝ أٝحَٓ طـ٣َ٤٤ش ْٟٝ طِي حُٞػخثن ا٠ُ ِٓق   -ٝ

( ٓيٖ ٛيٌح 90(  ٝ )92حُٔخىط٤ٖ )حَُ٘حء ٝٓـِٚ حُٔ٘خٍ ا٤ُٜٔخ ك٢ 

 حُ٘ظخّ .

 
ػ٠ِ حُٔ٘خهٚ ح١ٌُ طٔض حإلكخُش ػ٤ِٚ ٝهزَ طٞه٤غ حُؼوي ىكغ حَُٓيّٞ  - 244حُٔخىس 

حُٔوييٍَس رٔوظ٠يي٠ أكٌييخّ حُظ٘يي٣َؼخص حُ٘خكييٌس  ٝطوييي٣ْ طييؤ٤ٖٓ كٔييٖ 
حُظ٘ل٤ٌ ٝكوخ  ُِظؼ٤ِٔخص حُٜخىٍس رٔٞؿذ أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظيخّ ًٝٔيخ ٛيٞ 

 .ٓليى  ك٢ ٝػخثن حَُ٘حء
 

٣ـذ إٔ ٣٘ٚ حُؼوي ػ٠ِ ىكغ ؿَحٓيش ػيٖ حُظيؤه٤َ كي٢ ط٘ل٤يٌ حُؼوييب  -أ -242حُٔخىس 
٣ٝليييى ٓزِييؾ ؿَحٓييش حُظييؤه٤َ ٝكيين حُظؼ٤ِٔييخص حُٜييخىٍس ُٜييٌٙ حُـخ٣ييش 

%( هْٔ ػَ٘س ك٢ حُٔخثش ٖٓ ه٤ٔيش  22ر٘ٔذ ػخىُش ال طظـخُٝ )
حُؼويب ٣ٝـذ إٔ ٣ظْ طؼز٤ض ٓزِؾ حُـَحٓش ٝحُلي حاػِي٠ ُِـَحٓيش كي٢ 

ثن حَُ٘حء ١َٝٗٝ حُؼويب ٝال ٣لٍٞ  كَٝ ؿَحٓش حُظؤه٤َ ػ٠ِ ٝػخ
حُٔظؼٜي  ٓيٖ كين  حُـٜيش حُٔ٘يظ٣َش  أٝ ُـ٘يش حُ٘يَحء كي٢ ٓطخُزظيٚ 

  .رخُؼطَ ٝح٠ٍَُ حُ٘خٗت ػٖ حُظؤه٤َ ك٢ ط٘ل٤ٌ حُؼوي
 

ٓخ ُْ ٣٘ٚ ػ٠ِ هيالف ًُيي كي٢ ٝػيخثن حُ٘يَحء أٝ حُظؼ٤ِٔيخص ٣ـيُٞ -د
حُؼويٞى ؿ٤ٔؼٜيخ رٔزِيؾ ٣ي٢ٓٞ طلي٣ي ٓزيخُؾ ؿَحٓيخص حُظيؤه٤َ اٗيٞحع 

ٓوطٞع ٣ؼزض ك٢ ٝػخثن حَُ٘حء ١َٝٗٝ حُؼوي رٔخ ال ٣ظـخُٝ حُ٘ٔزش 
 . حُٔليىس ك٢ حُلوَس )أ( ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس 

 
 -٣ـذ إٔ ٣ز٤ٖ ك٢ ػوي حَُ٘حء ٓخ ٢ِ٣: -أ  - 249حُٔخىس 

 

حُظيحر٤َ ٝحإلؿَحءحص حُظ٢ ٣لن حطوخًٛخ ك٢ كخٍ ٓوخُليش ر٘يٞى  -2
 ٌٛح حُؼوي.

ظ٢ ٣ـُٞ رٔٞؿزٜخ اٜٗخء ػويي حُ٘يَحء ٝػِي٠ ٝؿيٚ حآزخد حُ -9
 -: حُوٜٞٙ ٓخ ٢ِ٣

 .طو٤َٜ حُٔظؼٜي ك٢ اٗـخُ حُؼوي - أ
حٍطٌخد حُٔظؼٜي طٜيَكخص طظٔيْ رخالكظ٤يخٍ أٝ حُظالػيذ أٝ  - د

 .حَُٗٞس
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 .حُظَٝف حُوخَٛس حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُؼوي  -ؽ
 .حُٔظؼٜي أٝ اكالٓٚ اػٔخٍ   -ى
 .أْٓ اٜٗخء حُؼوي ٖٓ هزَ حُٔوخٍٝ   -2
أٓييْ حُظٔيي٣ٞش ٝحُظؼ٠٣ٞييخص حُٔخ٤ُييش حُظيي٢ ٣ظٞؿييذ ىكؼٜييخ كيي٢    -0

 .كخٍ اٜٗخء حُؼوي
اًح حٓييظيػض حُٜٔييِلش حُؼخٓييش اٜٗييخء ػوييي حُ٘ييَحء ك٤َحػيي٠ ىكييغ  -د

ه٤ٔش حُِٞحُّ أٝ حاٗـخٍ أٝ حُويٓخص حُظ٢ طْ اٗـخُٛيخ هزيَ طيخ٣ٍن 
حٗظٜخء حُؼوي ٝىكغ حُظٌخ٤ُق حُظ٢ طلِٜٔخ حُٔظؼٜي أٝ ه٤ٔش حُِيٞحُّ 

 ْ اٗظخؿٜخ ُؼوي حَُ٘حء.حُظ٢ ط
 

 

ػِي٠ ُـ٘يش حُ٘يَحء إٔ طيَكٞ أ١ ػيَٝ اًح حط٠يق ُٜيخ إٔ حُٔ٘يخهٚ  -242حُٔخىس 
ٓخٍّ ًِٓٞخ  حٝ طَٜكخ  ٖٓ حُظَٜكخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ كي٢ حُِٔلين 

( حُِٔلييين رٜيييٌح حُ٘ظيييخّ  ٝػ٤ِٜيييخ  اريييالؽ  حُٔ٘يييخهٚ حُٔؼ٘ييي٢ 2ٍهيييْ )
ؾ حُـٜييخص ًحص روَحٍٛييخ ٝإٔ طظوييٌ حإلؿييَحءحص حُالُٓييش رلوييٚ ٝإٔ طزِيي

 حُِٜش رٌُي حَُكٞ.
 

طٜخىم ُـ٘ش ٤ٓخٓخص حُ٘يَحء ػِي٠ حُويَحٍحص حُٜيخىٍس ػيٖ ُـيخٕ  -أ - 240حُٔخىس 
حَُ٘حء حُٔٔظ٘يس ح٠ُ طوخ٣ٍَ حُظلو٤ن رلَٓخٕ حُٔ٘خهٚ أٝ حُٔويخٍٝ 
أٝ حُٔظؼٜييي أٝ حُٔييٍٞى أٝ حالٓظ٘ييخ١ٍ  ٓييٖ حُٔ٘ييخًٍش كيي٢ ػ٤ِٔييخص 

 -:ك٢ أ١ ٖٓ حُلخالص حُظخ٤ُشحَُ٘حء ُلظَس ٤ُ٘ٓش ال طظـخُٝ ٓ٘ظ٤ٖ 
 .طوي٣ْ ٓؼِٞٓخص ًخًرش ػ٘ي طوي٣ْ حُؼَٝٝ  -2
 .حُظٞح١ئ ٓغ أ١ ٖٓ ٓٞظل٢ حُـٜش حُٔ٘ظ٣َش أٝ ُـ٘ش حَُ٘حء -9
حٍطٌييخد ٓٔخٍٓييخص ط٘طيي١ٞ ػِيي٠ كٔييخى أٝ حكظ٤ييخٍ أٝ اًييَحٙ أٝ  -2

 .اػخهش أٝ هَم حالُظِحّ رخ٣َُٔش
٤ٜخ حٍطٌخد ٓوخُلش ؿ٣َٛٞش ُالُظِحٓخص حُظؼخهي٣ش حُٜٔ٘ٞٙ ػِ  -0

 ك٢ ػوي حَُ٘حء.
ٛيٍٝ هَحٍ ه٠خث٢ ربىحٗظٚ رـ٣َٔش أٝ رـ٘خ٣ش حىص ح٠ُ كٜيُٞٚ  -2

ػ٠ِ ػوي حَُ٘حء أٝ ٓلخُٝظٚ أٝ َٗٝػٚ كي٢ حُلٜيٍٞ ػ٤ِيٚ أٝ 
 .ػ٠ِ ػوي كَػ٢ ُٚ

 .ٛيٍٝ هَحٍ ه٠خث٢ ربىحٗظٚ رـ٣َٔش ًحص ١خرغ حهظٜخى١  -3
ػِييي٠ ُـ٘يييش ٤ٓخٓيييخص حُ٘يييَحء ػ٘يييي ٜٓيييخىهظٜخ هيييَحٍحص حُلَٓيييخٕ  -د

 -:خ ٢ِ٣َٓحػخس ٓ
 َٓحؿؼش حُٞهخثغ حُظ٢ طْ ط٣ِٝيٛخ رٜخ ٝىٍحٓظٜخ. -2
ط٣ِٝيييييي  حُٔ٘يييييخهٚ أٝ حُٔويييييخٍٝ أٝ حُٔظؼٜيييييي أٝ حُٔيييييٍٞى أٝ   -9

 حالٓظ٘خ١ٍ ٛخكذ حُؼالهش ربٗؼخٍ ٣ظ٠ٖٔ أٓزخد حُلَٓخٕ.
حُٔظؼٜيييييي أٝ حُٔيييييٍٞى أٝ  اػطيييييخء حُٔ٘يييييخهٚ أٝ حُٔويييييخٍٝ أٝ  -2

 .ٓخٕحالٓظ٘خ١ٍ حُٞهض حٌُخك٢ َُِى ػ٠ِ حإلٗؼخٍ رؤٓزخد حُلَ
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٣ـذ إٔ ٣ظ٠ٖٔ هيَحٍ كَٓيخٕ حُٔ٘يخهٚ أٝ حُٔويخٍٝ أٝ حُٔظؼٜيي أٝ  -ؽ
  .حٍُٔٞى أٝ حالٓظ٘خ١ٍ حُـٜخص حُُٔ٘ٔٞش رٚ

طَ٘٘ حُويَحٍحص حُٔظؼِويش رخُلَٓيخٕ ػِي٠ حُزٞحريش حإلٌُظ٤َٗٝيش ُ٘ظيخّ  -ى
 حُٔ٘ظ٣َخص ٝطو٠غ ُِطؼٖ أٓخّ  ُـ٘ش َٓحؿؼش ٌٗخٟٝ حَُ٘حء.

 
حُؼخٓييييش ٝحإلٓييييٌخٕ طوليييي٤ٞ كجييييش حُظٜيييي٤٘ق أٝ ُيييي٣َُٞ حاٗييييـخٍ   - 242حُٔييييخىس 

اُـيييخء حُظٜييي٤٘ق ر٘يييخء  ػِيييي٠ ط٘ٔييي٤ذ ُـ٘يييش حُظٜييي٤٘ق ٝحُظؤ٤ٛييييَ 
 حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُظؼ٤ِٔخص حُوخٛش رٌُي.

 
ُـخ٣خص ططز٤ن أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ ٣ؼظٔي ط٤ٜ٘ق حُزِيي٣خص حُيٞحٍى كي٢   -أ -243حُٔخىس 

ِٓش رِيي٣خص هخٕٗٞ حُزِي٣خص ٝطؼخَٓ ٓـخُْ حُويٓخص حُٔ٘ظًَش ٓؼخ
 حُلجش حُؼخ٤ٗش.

٣ليى ٣َُٝ حُ٘ئٕٝ حُزِي٣ش آ٤ُيش ط٘ي٤ٌَ حُِـيخٕ ٝحُٔيوٞف حُٔخ٤ُيش  -د
ُؼ٤ِٔخص حَُ٘حء ٤ًٝل٤ش طوي٣ْ ١ِزخص حَُ٘حء كي٢ حُزِيي٣خص رٔٞؿيذ 

 طؼ٤ِٔخص هخٛش ٣ٜيٍٛخ ٌُٜٙ حُـخ٣ش .
٣و٠ييغ ٗييَحء ح٤ُ٥ييخص أٝ حًَُٔزييخص كيي٢ حُزِييي٣خص ُٔٞحكوييش ٣ُٝييَ  -ؽ

 ٔٔزوش ٝٓٞحكوظٚ حُالكوش ػ٠ِ حالكخُش .حُ٘ئٕٝ حُزِي٣ش حُ
 

٣زض ٓـِْ حٍُُٞحء ك٢ ًَ هالف ٣٘٘ؤ ػٖ ططز٤ين أكٌيخّ ٛيٌح حُ٘ظيخّ  -242حُٔخىس 
ٝ ك٢ ًَ كخُش ُْ ٣َى ػ٤ِٜخ ٗٚ أٝ ٣ؼخُـٜيخ ٛيٌح حُ٘ظيخّ أٝ حُظؼ٤ِٔيخص 

 حُٜخىٍس رٔوظ٠خٙ.
 

حُِٔلوييش ُِيي٣َُٞ ٝحُيي٣َُٞ حُٔوييظٚ إٔ ٣ؼيييال كيي٢ حُٔالكيين ٝحُـيييحٍٝ  -241حُٔييخىس 
 رٌٜح حُ٘ظخّ.

 
٣ؼخهذ ًَ ٖٓ ٣ويخُق أكٌيخّ ٛيٌح حُ٘ظيخّ رخُؼوٞريخص حُٜٔ٘يٞٙ ػ٤ِٜيخ  -242حُٔخىس 

 ك٢ حُظ٣َ٘ؼخص حُ٘خكٌس.
 

٣ٜيييٍ ٓـِييْ حُييٍُٞحء ُٝـ٘ييش ٤ٓخٓييخص حُ٘ييَحء ٝ حُيي٣َُٞ حُٔوييظٚ  -224حُٔييخىس 
 كٔذ ٓوظ٠٠ حُلخٍ حُظؼ٤ِٔخص حُالُٓش ُظ٘ل٤ٌ أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ.

 
 

 -ػ٘ي ٗلخً أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ ٣ُِـ٠ ًَ ٖٓ: -أ   -222حُٔخىس 
 .2213( ُٔ٘ش  22ٗظخّ حاٗـخٍ حُل٤ٌٓٞش ٍهْ ) -2
 .2222( ُٔ٘ش 29ٗظخّ حُِٞحُّ ٍهْ ) -9
( 22ٗظيخّ حُ٘ييَحء حُٔٞكييي ُألى٣ٝيش ٝحُٔٔييظِِٓخص حُطز٤ييش ٍهييْ ) -2

 .9449ُٔ٘ش 
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ٗظخّ حُِٞحُّ أٝ ٗظخّ حاٗـخٍ حُٔؼٍٔٞ ريٚ كي٢ حُـٜيش حُل٤ٌٓٞيش  -0

 . س حُل٤ٌٓٞشأٝ حُٞكي
 .2220( ُٔ٘ش 24ٗظخّ ح٤ُٜجش حُؼ٤ِخ ُِٔ٘ظ٣َخص ٍهْ ) -2
٣ٔييظَٔ حُؼٔييَ رخُظؼ٤ِٔييخص حُٜييخىٍس رٔٞؿييذ ًييَ ٓييٖ ٗظييخّ حاٗييـخٍ  -د

( ُٔيي٘ش 29ب ٝٗظييخّ حُِيٞحُّ ٍهييْ )2213( ُٔي٘ش 22حُل٤ٌٓٞيش ٍهييْ )
ٝٗظييخّ حُ٘ييَحء حُٔٞكييي ُألى٣ٝييش ٝحُٔٔييظِِٓخص حُطز٤ييش ٍهيييْ  2222
ُِييٞحُّ ٝٗظييخّ حاٗييـخٍ حُٔؼٔييٍٞ رييٚ كيي٢ ٝٗظييخّ ح 9449( ُٔيي٘ش 22)

طؼييييٍ حٝ  حُـٜيييش حُل٤ٌٓٞيييش حٝ حُٞكييييس حُل٤ٌٓٞيييش  حُييي٠ حٕ طِـييي٠ أٝ
 ٣ٔظزيٍ ؿ٤َٛخ رٜخ.

 

22/9/9422 

 

 ْا٥ب 

 ٛصسا٤ ٚٚصٜش دٚي١ ايس٥ٝع 

 ايذنتٛس سدا٥ٞ ؿاحل املعؼش

 

 س٥ٝع

 ايٛصسا٤ ٚٚصٜش ايذؾاع

 ايذنتٛس عُش ايشصاص

 ٚصٜش

 ايعٌُ

 مسري طعٝذ َـشاد

 ٚصٜش 

 ايؼؤٕٚ ايظٝاط١ٝ ٚايربملا١ْٝ 

 املٗٓذغ َٛط٢ سابع املعاٜط١

 ٚصٜش 

 املٝاٙ ٚايشٟ

 املٗٓذغ سا٥ذ َعؿش ابٛ ايظعٛد

 ٚصٜش ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ 

 ٚٚصٜش ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ

 ايذنتٛس ٚيٝذ طامل املعاْٞ

 
 ٚصٜش ايظٝاس١ ٚاآلثاس

 ي١ٚػؤٕٚ املػرتبني بايٛناٚٚصٜش اخلاسد١ٝ  

 دلذ ذلُذ ػٜٛه١

 ٚصٜش

 ايعذٍ

 ايذنتٛس بظاّ مسري ايتًْٗٛٞ

 

 ٚٚصٜش

 ١ٜذايؼؤٕٚ ايبً 

 ذلٞ ايذٜٔ" املـشٟ"املٗٓذغ ٚيٝذ 

 ٚصٜش األٚقاف  ٚايؼؤٕٚ 

 ٚٚصٜش املاي١ٝ بايٛناي١ ٚاملكذطات اإلطال١َٝ

 ايذنتٛس عبذ ايٓاؿش َٛط٢ ابٛ ايبـٌ

 

 ٚصٜش 

 ايذاخ١ًٝ

 مسري ابشاِٖٝ املبٝلٝـٔ

 

 دٚي١ يؼؤٕٚ االطتجُاس  ٚصٜش

 ٚٚصٜش ايتخطٝط  ٚايتعإٚ ايذٚيٞ بايٛناي١

 َٗٓذ ػشاد٠ خًٌٝ

 ٚصٜش

 دٚي١ يؼؤٕٚ اإلعالّ

 مجا١ْ طًُٝإ غُٓٝات

 ٚصٜش 

 ايـٓاع١ ٚايتذاس٠ ٚايتُٜٛٔ

 ايذنتٛس طاسم ذلُذ احلُٛسٟ

 ٚصٜش 

 دٚي١ يًؼؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ

 َباسى عًٞ ابٛ ٜاَني

 ٚصٜش

 ايـش١

 ٓٛس ايضبٔايذنتٛس غاصٟ َ

 ٚصٜش

 ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ

 بظ١ُ َٛط٢ اطشاقات

 

 ٚصٜش األػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإ

 ٚٚصٜش ايطاق١ ٚايجش٠ٚ املعذ١ْٝ بايٛناي١ 

 املٗٓذغ ؾال  عبذا هل ايعُٛؾ

 ٚصٜش االتـاالت 

 ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 

 املٗٓذغ َج٢ٓ محذإ غشاٜب١

 ٚصٜش

 ايٓكٌ

 املٗٓذغ أمناس ؾؤاد اخلـا١ْٚ

 ٜشٚص

 ايجكاؾ١ ٚٚصٜش ايؼباب

 ايذنتٛس ذلُذ طًُٝإ ابٛ سَإ

 ٚصٜش 

 ٚٚصٜش ايب١٦ٝ  ايضساع١

 املٗٓذغ ابشاِٖٝ ؿبشٞ ايؼشاسذٙ
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 (2حُِٔلن ٍهْ )

 حَُهخرش ػ٠ِ حُِٞحُّ ٝحُٔٔظٞىػخص  

 

٣ٌٕٞ حا٤ٖٓ حُؼخّ ٓٔئٝال  ػٖ حإلَٗحف ػِي٠ حُِيٞحُّ َٝٓحهزظٜيخ ٝحطويخً  -2حُٔخىس 

٤زخص حُالُٓش ُللظٜخ ٝط٘ظ٤ٜٔخ ٝكٖٔ حالٓيظلخىس ٜٓ٘يخ حإلؿَحءحص ٝحُظَط

 ٝحٓظؼٔخُٜخ ك٢ حاؿَحٝ حُٔوٍَس ُٜخ.

 

ط٘٘يييؤ كييي٢ حُـٜيييش حُل٤ٌٓٞيييش ٝحُٞكييييس حُل٤ٌٓٞيييش ٝكييييس اىح٣ٍيييش طٌيييٕٞ  - 9حُٔيييخىس 

ٓٔييييئُٝش ػييييٖ ط٘ظيييي٤ْ حُِييييٞحُّ ٝكلظٜييييخ ٝٓييييالٓش حالٓييييظلخىس ٜٓ٘ييييخ 

 ٘ظخّ.ٝحٓظؼٔخُٜخ ك٢ حاؿَحٝ حُٔوٍَس ُٜخ ٝكن أكٌخّ ٌٛح حُ

 

طٜيييٍ ُـ٘ييش ٤ٓخٓييخص حُ٘ييَحء حُظؼ٤ِٔييخص حُالُٓييش إلىحٍس حُٔٔييظٞىػخص   -2حُٔييخىس 

ٝط٘ظ٤ٜٔيييخ ٝحَُهخريييش ػِييي٠ حُٔويييِٕٝ ٝطلي٣يييي أٗيييٞحع ٓيييـالص حُؼٜييييس 

ٝحُز٤خٗخص ٝحُو٤ٞى حُظ٢ ٣ـذ إٔ طظَٜٛيخ ٝحُ٘ٔيخًؽ ٝحُٔيـالص حُٞحؿيذ 

حٓيييظؼٔخُٜخب ٝحُٔؼِٞٓيييخص حُظييي٢ ٣ـيييذ إٔ طظ٠ييئٜ٘خب رؤكييييع حآيييخ٤ُذ 

 ٔظزؼش ك٢ اىحٍس حُِٞحُّ ٝحُٔٔظٞىػخص.حُ

 

طظوٌ ىحثَس حُٔ٘يظ٣َخص حُل٤ٌٓٞيش حإلؿيَحءحص ٝحُظَط٤زيخص حُالُٓيش ُلليع  - 0حُٔخىس 

ٝط٘ظ٤ْ حُِٞحُّ حُٔ٘ظًَش ٝحُِٞحُّ حُلخث٠يش ٝحُِيٞحُّ حُٔؼٔيَس ٝحُٔيٞحى 

حُالُٓييش ُألُٓييخص ٝحُطييٞحٍة ٝطو٣ِٜ٘ييخ ٝطٜيي٤٘لٜخ ٝطلي٣ييي ٓٔييظ٣ٞخص 

ء حالٓظؼٔخٍ ح١ُٞ٘ٔ ٝحُظخ٣ٍو٢ ٝحالكظ٤خؿخص ٓوِٕٝ حُِٞحُّ ػ٠ِ ٟٞ

 حُلؼ٤ِش.

 

طظ٠ُٞ حُٔٔظٞىػخص ك٢ حُـٜخص ٝحُٞكيحص حُل٤ٌٓٞش حٓيظويحّ حُٔيـالص  - 2حُٔخىس 

ٝحُ٘ٔخًؽ حُظ٢ طظ٘خٓذ ٓغ ١ز٤ؼيش ػِٜٔيخب ٝحُظو٤يي رخُظؼ٤ِٔيخص حُٜيخىٍس 

 رٔٞؿذ أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ .

 

ش ٝكيييس اىح٣ٍييش ُِٔييـَ حًَُٔيي١ِ ط٘٘ييؤ كيي٢ ىحثييَس حُٔ٘ييظ٣َخص حُل٤ٌٓٞيي   -3حُٔييخىس 

ُللع ه٤ٞى حُِٞحُّ حُٔؼَٔس ٝكوخ  ُِظؼ٤ِٔخص حُٜخىٍس رٔٞؿذ أكٌيخّ ٛيٌح 

 حُ٘ظخّ.

 

طوييّٞ حُـٜييش حُل٤ٌٓٞييش ٝحُٞكيييس حُل٤ٌٓٞييش رلييظق ٓييـَ ُِييٞحُّ حُٔؼٔييَس  -2حُٔييخىس 

 َٝٓحؿؼش اؿَحءحص طٞػ٤وٜخ ٝحَُهخرش حُيحه٤ِش حُلؼخُش ػ٤ِٜخ.
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َس حُٔ٘يظ٣َخص حُل٤ٌٓٞيش رخُظ٘ٔي٤ن ٓيغ أٓي٤ٖ ػيخّ حُـٜيش ُٔي٣َ ػيخّ ىحثي - 1حُٔخىس 

حُل٤ٌٓٞش ٝحُٞكيس حُل٤ٌٓٞش ط٤ٌَ٘ ُـ٘ش ٖٓ ػيى ٓليٝى ٖٓ ٓٔيئ٢ُٝ 

 -ٝكيحص حُِٞحُّ ك٢ طِي حُـٜخص طظ٠ُٞ :

 حهظَحف حُوٞحػي ٝحآْ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُِٔـَ ح١ًَُِٔ.  -أ 

 َٓحؿؼش اؿَحءحص طٞػ٤ن حُٔٞؿٞىحص حُٔؼَٔس. -د 

٢ طلي٣ي حالكظ٤خؿخص ٝحُظؼخٕٝ كي٢ حالٓيظلخىس ٓيٖ حُِيٞحُّ حُٔ٘خًٍش ك -ؽ 

 حَُحًيس ٝحُلخث٠ش ٝحُٔظوخىٓش.

 حهظَحف اؿَحءحص حَُهخرش حُيحه٤ِش حُلؼخُش ػ٠ِ حُِٞحُّ حُٔؼَٔس. -ى 

 

طوّٞ حُـٜش حُل٤ٌٓٞش ٝحُٞكيس حُل٤ٌٓٞش رخٓظويحّ حُٞٓخثَ حُلي٣ؼش كي٢   -2حُٔخىس 

خٕ حُيهييش ٝحُٔييَػش ٝحُٔويييٍس ػِيي٠ اىحٍس حُِييٞحُّ ٝحَُهخرييش ػ٤ِٜييخ  ٠ُيئ

 طو٣ِٖ حُٔؼِٞٓخص حُالُٓش ٝطؼ٤ٜٔٔخ.

 

طظ٠ُٞ حُـٜيش حُل٤ٌٓٞيش أٝ حُٞكييس حُل٤ٌٓٞيش كٔيذ ٓوظ٠ي٠ حُليخٍ ٓيخ  -24حُٔخىس 

:٢ِ٣- 

 ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ ػوٞى َٗحء حُِٞحُّ ٝحُويٓخص. -أ 

اؿيييَحءحص حُظوِييي٤ٚ ٝحُظيييؤ٤ٖٓ ػِييي٠ حُِيييٞحُّ حُٔ٘يييظَحس ٓيييٖ هيييخٍؽ -د 

 س.حٌُِٔٔش ٓزخَٗ

 

ٓغ َٓحػخس ٓخ ٍٝى كي٢ ٛيٌح حُ٘ظيخّ ٣ظي٠ُٞ أٓي٤ٖ حُٔٔيظٞىع ُييٟ حُـٜيش  -22حُٔخىس 

حُل٤ٌٓٞيييش أٝ حُٞكييييس حُل٤ٌٓٞيييش طٔيييِْ حُِيييٞحُّ حُظييي٢ ال ط٣ِيييي ه٤ٔظٜيييخ 

( أُق ى٣٘خٍ ُٝٚ حالٓظؼخٗش 2444حإلؿٔخ٤ُش رٔٞؿذ ػوي حَُ٘حء ػ٠ِ )

٤ٓيش رخُوزَحء ٝحُل٤٤ٖ٘ ٖٓ ٓيٞظل٢ حُـٜيش حُل٤ٌٓٞيش أٝ حُٞكييس حُلٌٞ

 حُظ٢ ٣ؼَٔ ك٤ٜخ اًح ططِذ حآَ ًُي.

 

٣وـّٞ أ٤ٖٓ حُٔٔيظٞىع رظٔيِْ حُِيٞحُّ رلٌيْ حآخٗيش رٜيلش ٓزيث٤يش كيٍٞ  -29حُٔخىس 

ُٜٝٛٞخ ا٠ُ ٓٞهغ حُظ٣ٍٞي ٝه٤يٛخ ك٢ حُ٘ٔخًؽ حُٔؼيس ُٜيٌٙ حُـخ٣يش اُي٠ 

 ك٤ٖ اطٔخّ اؿَحءحص حُظِْٔ كٔذ حاٍٛٞ.

 

ٝكوييخ اكٌييخّ ٛييٌح حُ٘ظييخّ رييخإلؿَحءحص  طوييّٞ أ١ ُـ٘ييش طٔييِْ ٓ٘ييٌِش  -أ - 22حُٔييخىس 

 -حُظخ٤ُش  :

حُللٚ ٝحُظؼزض ٓيٖ ٓٞحٛيلخص حُِيٞحُّ حُٔيٍٞىس ٝٓطخروظٜيخ  -2

ح١َُٝ٘ حُٔوٍَس ك٢ ػوٞى حَُ٘حء ٖٓ ك٤غ حُ٘ٞػ٤ش ٝح٤ٌُٔش 

ٌٝٓخٕ حُظ٣ٍٞي ٝٓٞػيٙ ٝط٤ًَزٜخ ٝط٘ـ٤ِٜخ ٝاؿَحء حُلليٚ 
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حُيييالُّ ػ٤ِٜيييخ ُِيييٞحُّ حُظييي٢ طظطِيييذ حُظ٤ًَيييذ ٝحُظ٘يييـ٤َ ٓيييغ 

 حػخس أكٌخّ حالطلخه٤خص حُٔزَٓش ر٘ؤٜٗخ.َٓ

( ٖٓ ٌٛٙ حُلويَس ٣يظْ حالٗظٜيخء ٓيٖ 2ٓغ َٓحػخس أكٌخّ حُز٘ي ) -9

ػ٤ِٔييش حُظٔييِْ هييالٍ حُٔيييس حُظيي٢ ٣ليييىٛخ حآيي٤ٖ حُؼييخّ ُٜييٌٙ 

 حُـخ٣ش ٝكن ٓخ طوظ٤٠ٚ ١ز٤ؼش حُِٞحُّ حٍُٔٞىس.

ط٘ظ٤ْ ٟز٢ طِْٔ رخُِٞحُّ حٍُٔٞىس ٓغ ر٤خٕ هزٍٞ حُِٞحُّ  أٝ  -2

ُٔوخُلظٜييخ حُٔٞحٛييلخص ٝحُ٘يي١َٝ حُٔوييٍَسب ٝر٤ييخٕ ٍك٠ييٜخ  

ٗٔزش حالٗلَحف ٓغ ط٤ِْٔ ٗٔوش ٖٓ ح٠ُز٢ ُِٔظؼٜيي ٝآي٤ٖ 

حُٔٔظٞىع حُٔؼ٢٘ ٝطؼظزَ حُ٘ٔوش حُِٔٔٔش ا٠ُ حُٔظؼٜي ٓوخرَ 

 حُظٞه٤غ اٗؼخٍح  ُٚ رخُوزٍٞ أٝ حَُكٞ.

اًح ٗ٘ؤ هالف رخَُأ١ ر٤ٖ أػ٠خء ُـ٘ش حُظِْٔ ٣َكيغ حآيَ ُِـ٘يش  -د

 ُِزض ك٤ٚ ٣ٌٕٝٞ هَحٍٛخ هطؼ٤خ . حَُ٘حء

اًح هييٍَص ُـ٘ييش حُظٔييِْ ٍكييٞ طٔييِْ حُِييٞحُّ حُٔييٍٞىس ُٔوخُلظٜييخ  -ؽ

ى طِييي حُِييٞحُّ  ٍّ حُٔٞحٛييلخص ٝحُ٘يي١َٝ حُٔوييٍَس كِِٔظؼٜييي حُيي١ٌ ٝ

( ػ٘ييَس 24حالػظييَحٝ ػِيي٠ هييَحٍ حُِـ٘ييش هييالٍ ٓيييس ال طظـييخُٝ )

أ٣ييخّ ٓييٖ طييخ٣ٍن طٔيئِٚ ٠ُييز٢ حُظٔييِْ ُيييٟ ُـ٘ييش حُ٘ييَحء حُظيي٢ 

يٍص هيييَحٍ حإلكخُيييش الطويييخً حُويييَحٍ حُٔ٘خٓيييذ ٝطؼظزيييَ حُِيييٞحُّ أٛييي

 حَُٔكٞٝ طِٜٔٔخ رلٌْ حآخٗش.

٣َكغ حُٔظؼٜي حُِٞحُّ حَُٔكٞٝ طِٜٔٔخ ٖٓ حٌُٔخٕ حُٔٞؿيٞىس ك٤يٚ  -ى

( هٔٔش ػَ٘ ٣ٞٓخ  ٖٓ طيخ٣ٍن 22ػ٠ِ ٗلوظٚ هالٍ ٓيس ال طظـخُٝ)

اٗيييؼخٍٙ ر٠يييٍَٝس ٍكؼٜيييخ اال اًح حهظ٠يييض ح٠ُيييٍَٝس حُٜيييل٤ش أٝ 

٤٘ٓييش ٍكؼٜييخ أٝ اطالكٜييخ هزييَ ًُييي حُٔٞػييي ٝكيي٢ كييخٍ طييؤهَٙ ػييٖ حا

حُو٤ييخّ رييٌُي هييالٍ حُٔٞػييي حُٔليييى ُييٚ ٣ؼظزييَ ٓظ٘ييخُال  كٌٔييخ ػٜ٘ييخ 

ُِـٜيش حُل٤ٌٓٞيش أٝ ُِٞكييس حُل٤ٌٓٞيش ب ُِٝـ٘يش حُ٘يَحء حَُؿيٞع 

 ػ٤ِٚ ر٘لوخص حَُكغ ٝحإلطالف إ حهظ٠٠ حآَ ًُي.

ِٞحُّ رٔطخروظٜيخ ٓيغ ٝػيخثن ٣ـ١َ طِْٔ حُٔٔخػيحص ٝحُٜزخص ٖٓ حُ -ٛـ 

حُ٘ييلٖ أٝ حُلييٞحط٤َ أٝ أ١ ٝػ٤وييش أهييَٟ طزيي٤ٖ ٓٞحٛييلخص حُِييٞحُّ 

٤ًٔٝخطٜييييخب ٝاظٜييييخٍ أ١ حٗلييييَحف كيييي٢ حُ٘ٞػ٤ييييش ٝح٤ٌُٔييييش ػييييٖ 

حُٔٞحٛلخص ٝح١َُٝ٘ حُٞحٍىس ك٢ حالطلخه٤ش أٝ حُليٞحط٤َب أٝ ٝػيخثن 

 حُ٘لٖب ٣ٝـ١َ اىهخُٜخ ك٢ حُو٤ٞى كٔذ حاٍٛٞ.

 

هخٍ حُِٞحُّ ك٢ ه٤ٞى حُٔٔظٞىع رؼي طٔئِٜخ كٔيذ حاٛيٍٞ ٣ـ١َ اى -أ -20حُٔخىس 

 -ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ٓؼُِس رخُٞػخثن حُظخ٤ُـش:

 ٓٔظ٘ي حإلىهخٍ.  -2
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 ٟز٢ ُـ٘ش حُظِْٔ أٝ ١ِذ حُٔ٘ظ١َ أٝ حَُ٘حء حُٔل٢ِ.  -9

 حُلخطٍٞس أٝ ر٤ُٜٞش حُ٘لٖ .  -2

طؼييُِ ٓٔييظ٘يحص حإلىهييخٍ حُٜييخىٍس ػييٖ حُٔٔييظٞىع حُيي١ٌ ٗوِييض ا٤ُييٚ -د 

ٞحُّ رٔٔظ٘يحص حإلهَحؽ ُِٞحُّ حُظ٢ طْ ٗوِٜخ ٖٓ ٓٔظٞىع آهيَب حُِ

ٝطََٓ ٗٔوش ٖٓ ٓٔظ٘ي حإلىهخٍ ا٠ُ حُٔٔظٞىع ح١ٌُ أهَؿض ٓ٘يٚ 

 حُِٞحُّ.

طِْٔ حُِٞحُّ حُٜٔ٘ؼش أٝ حُٔلُٞش رٔٞحٛلخص ىه٤وش ا٠ُ حُٔٔيظٞىع -ؽ 

رٔٞؿذ ٓٔظ٘ي اىهخٍ ٣ز٤ٖ ك٤ٚ ٍهْ ٓٔظ٘ي اهَحؽ حُِٞحُّ حآخ٤ٓش 

ِض كيي٢ ػ٤ِٔييش حُظٜيي٤٘غب أٝ حُظل٣ٞييَب ًِٔييخ ًييخٕ ًُييي حُظيي٢ حٓييظؼٔ

 ٌٓٔ٘خ .

٣ظْ طِْٔ حُِٞحُّ حُظ٢ طٍٞى ٓيٖ حُٔظؼٜيي٣ٖ رل٠يٍٞ ٓيخ ال ٣ويَ ػيٖ  -ى

 أؿِز٤ش أػ٠خء ُـ٘ش حُظِْٔ.

 

طو٤ي حُِٞحُّ حُِحثيس ػِي٠ أٍٛييس حُٔيـَ أٝ حُوطيغ أٝ حاؿيِحء حُظي٢ طيْ  -22حُٔخىس 

ه٤ييٞى حُِييٞحُّ كٔييذ حٓييظوَحؿٜخ ٓييٖ ُييٞحُّ ؿييَٟ ٗييطزٜخ ػٜيييس كيي٢ 

 حاٍٛٞ.

 

طليى ىحثَس حُٔ٘ظ٣َخص حُل٤ٌٓٞيش أٗيٞحع ٓيـالص حُؼٜييس ٝحُز٤خٗيخص   -أ - 23حُٔخىس 

ٝحُو٤ٞى حُظ٢ ٣ـذ إٔ طظَٜٛخ ًٝيٌُي حُ٘ٔيخًؽ حُٞحؿيذ حٓيظؼٔخُٜخ 

ٝحُٔؼِٞٓيييخص حُظييي٢ ٣ـيييذ إٔ طظ٠ييئٜ٘خ رٔيييخ ٣ظٔخٗييي٠ ٓيييغ أكييييع 

 حآخ٤ُذ حُٔظزؼش ك٢ اىحٍس حُِٞحُّ ٝحُٔٔظٞىػخص.

طٔٔييي حُـٜييش حُل٤ٌٓٞييش ٝحُٞكيييس حُل٤ٌٓٞييش حُٔييـالص ٝحُزطخهييخص  -د

ُٔٔظٞىػخص حُِٞحُّ حُؼخثيس ُٜخب ٝطـ١َ حُو٤ٞى ك٤ٜخ ُظ٘ظ٤ْ كًَيش 

ًَ ٗيٞع ٓيٖ أٗيٞحع حُِيٞحُّب رؤكييع حُي٘ظْ ٝحآيخ٤ُذ حُٔظزؼيش كي٢ 

 اىحٍس حُٔٔظٞىػخص حُوخٛش رخُِٞحُّ.

ُـٜيش حُل٤ٌٓٞيش طوِٕ حُِٞحُّ ك٢ حُٔٔظٞىػخص حُوخٛيش رٜيخ كي٢ ح -ؽ

أٝ حُٞكيييس حُل٤ٌٓٞييش كٔييذ ٓوظ٠يي٠ حُلييخٍ رل٤ييغ طٌييٕٞ ٓيي٤ِٔش 

 ٝؿخِٛس ُظ٤ِٜٔٔخ ػ٘ي حُطِذ.

طَحػييي٠ ١ز٤ؼيييش ًيييَ ٗيييٞع ٓيييٖ أٗيييٞحع حُِيييٞحُّ ػ٘يييي طو٣ِٜ٘يييخ كييي٢  -ى

حُٔٔييييظٞىػخصب ٝحُٔلخكظييييش ػِيييي٠ طَط٤زٜييييخب ٓييييغ َٓحػييييخس ٓيييييس 

 ٛالك٤ظٜخ ُالٓظؼٔخٍ.
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كخص حُظو٤٘٣ِيش رؤٍهييخّ ٣ـيي١َ طيَه٤ْ حُٔٔييظٞىػخص ٝحاٍكيق ٝحُٔييخ -ٛيـ

ٝرييؤكَف ٓ٘خٓييزش رٔييخ ٣ٌلييَ حُٞٛييٍٞ اُيي٠ حُِييٞحُّ ػ٘ييي ٛييَكٜخب 

ٝطيٕٝ ٌٛٙ حاٍهيخّ ٝحاكيَف ػِي٠ رطخهيخص حُٜي٘ق حُوخٛيش رٌيَ 

 ٗٞع ٖٓ أٗٞحع حُِٞحُّ.

 

طَٜف حُِٞحُّ رٔٞؿذ ١ِذ َٛف ُٞحُّ ػ٠ِ حُ٘ٔخًؽ حُٔؼظٔييس كي٢   - 22حُٔخىس 

٤ٖ حُؼيخّ أٝ ٓيٖ ٣لٟٞيٚ ُٜيٌٙ طؼ٤ِٔخص حَُٜف رؼـي حػظٔخىٙ ٓـٖ حآي

 حُـخ٣ش ٣َٗطش حٕ ٣ٌٕٞ حُظل٣ٞٞ هط٤خ ٝٓليىح.

 

طِْٔ حُِٞحُّ ٖٓ حُٔٔظٞىع ا٠ُ حُـٜش حُطخُزش رٔٞؿيذ ٓٔيظ٘ي حإلهيَحؽ  -21حُٔخىس 

حُٔؼظٔييي رؼييي طٞه٤ييغ حُٔٔييظِْ ًًٝييَ حٓيئٚ ٝٝظ٤لظييٚ ٍٝهٔييٚ حُييٞظ٤ل٢ 

 ٝطٞه٤غ أ٤ٖٓ حُٔٔظٞىع ػ٠ِ ٓٔظ٘ي حإلهَحؽ.

 

ُٞ َٛف حُٔطزٞػخص ٖٓ ٓٔظٞىػخص ىحثيَس حُٔ٘يظ٣َخص حُل٤ٌٓٞيش ٣ـ  -22حُٔخىس 

 ُِٞكيس حُل٤ٌٓٞش ٓوخرَ حُؼٖٔ.

 

اًح هٍَ حا٤ٖٓ حُؼخّ ر٘خء ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ ُـ٘ش ك٤٘ش ٣٘يٌِٜخ ُٜيٌٙ حُـخ٣يش  -أ -94حُٔخىس 

إٔ أ١ ُييـٞحُّ ٛييخُلش كيي٢ حُـٜييش حُل٤ٌٓٞييش أٝ حُٞكيييس حُل٤ٌٓٞييش 

ّ ىحثييَس حُٔ٘ييظ٣َخص أٛييزلض كخث٠ييش ٝؿ٤ييَ الُٓييش ُِؼٔييَ ك٤ييظْ اػييال

حُل٤ٌٓٞش ُظوّٞ رظؼ٤ٜٔٔخ ػ٠ِ حُـٜخص ٝحُٞكيحص حُل٤ٌٓٞش حاهَٟ 

ُالٓظلخىس ٜٓ٘خ ٣ٝٔظؼ٠٘ ٖٓ ًُي ُٞحُّ حُزِي٣خص ٝ ٓـخُْ حُوييٓخص 

 حُٔ٘ظًَش.

رؼي حٓظ٘لخى ؿ٤ٔيغ حُطيَم حٌُٔٔ٘يش ُالٓيظلخىس ٓيٖ حُِيٞحُّ حُٜيخُلش  -د

٤ٓييش طوييّٞ ٛييٌٙ ٝحُلخث٠ييش  كيي٢ حُـٜييش حُل٤ٌٓٞييش أٝ حُٞكيييس حُلٌٞ

حُـٜيييش أٝ حُٞكييييس كٔيييذ ٓوظ٠ييي٠ حُليييخٍ ريييبؿَحءحص ر٤يييغ حُِيييٞحُّ 

 حُٜخُلش ٝحُلخث٠ش ػٖ كخؿظٜخ.

طزيييخع حُِيييٞحُّ حُل٤ٌٓٞيييش حُٜيييخُلش ٝحُلخث٠يييش ػيييٖ كخؿيييش حُـٜيييش  -ؽ

حُل٤ٌٓٞش أٝ حُٞكيس حُل٤ٌٓٞش رؼي حٓيظ٘لخى ؿ٤ٔيغ حُطيَم ُالٓيظلخىس 

ويٍٙ ُـ٘يش ػالػ٤يش ٜٓ٘خ ب رٔٞؿذ ِٓحٝىس ػخٓش رخُٔؼَ حُؼخىٍ ح١ٌُ ط
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٣ٌِٜ٘خ حا٤ٖٓ حُؼخّ ٖٓ هالٍ حإلػالٕ ػيٖ ػ٤ِٔيش حُز٤يغ ك٤ٔيخ ال ٣ويَ 

ػييٖ ٛييل٤لظ٤ٖ ٣يي٤ٓٞظ٤ٖ ٝطظيي٠ُٞ ٛييٌٙ حُِـ٘ييش ر٤ييغ طِييي حُِييٞحُّ ٝكوييخ  

 -ُِٜالك٤خص حُظخ٤ُش:

( 24444حُِٞحُّ حُظ٢ ال ط٣ِي ه٤ٔظٜخ حُٔويٍس ػ٘ي حُز٤غ ػِي٠ )  -2

 ّ.ػَ٘س آالف ى٣٘خٍ رٔٞحكوش حا٤ٖٓ حُؼخ

( 24444حُِٞحُّ حُظ٢ ط٣ِيي ه٤ٔظٜيخ حُٔوييٍس ػ٘يي حُز٤يغ ػِي٠ )   -9

 ػَ٘س آالف ى٣٘خٍ رٔٞحكوش ح٣َُُٞ حُٔوظٚ.

طزيييخع ٓ٘ظـيييخص حُـٜيييش حُل٤ٌٓٞيييش ٝحُٞكييييس حُل٤ٌٓٞيييش ٝحُٔييييحٍّ   -ى

ح٤ُٜ٘ٔيييش َٝٓحًيييِ حُظيييي٣ٍذ ٝحُزليييٞع ٝٓ٘ظـيييخص أ١ ؿٜيييش اٗظخؿ٤يييش 

 حُ٘ظخّ.ٓٔخػِش ٝكوخ  ُِظؼ٤ِٔخص حُٜخىٍس رٔٞؿذ أكٌخّ 

طِْٔ حُِيٞحُّ حُظي٢ طيْ ر٤ؼٜيخ اُي٠ حُٔ٘يظ١َ رؼيي ىكيغ ػٜٔ٘يخ رٔٞؿيذ   -ٛـ

ٓٔظ٘ي اهَحؽ أ٢ُٞٛ ٣ؼزض ػ٤ِٚ ٍهْ ٝٛـٍٞ هزٞ حُؼٖٔ ٝطخ٣ٍوٚ 

 ٝه٤ٔظٚ.

 

اًح هٍَ حا٤ٖٓ حُؼخّ ر٘خء  ػِي٠ ط٘ٔي٤ذ ُـ٘يش ك٤٘يش إٔ أ١ ُيٞحُّ كي٢   -أ  -92حُٔخىس 

ض ؿ٤ييَ ٛييخُلشب حُـٜييش حُل٤ٌٓٞييش أٝ حُٞكيييس حُل٤ٌٓٞييش هييي أٛييزل

ك٤ـ١َ ر٤ؼٜخ رٞٓخ١ش ُـ٘ش ػالػ٤ش ٖٓ ٓٞظل٢ حُـٜش حُل٤ٌٓٞش أٝ 

حُٞكيس حُل٤ٌٓٞش ٣ؼ٤ْٜ٘ حا٤ٖٓ حُؼخّ ٝرط٣َوش حُِٔحٝىس حُؼ٤ِ٘ش أٝ 

ح٣َُٔش رخُظَف حُٔوظّٞب ُٜٝيخ إٔ ط٠يغ حُ٘ي١َٝ حُالُٓيش ُؼ٤ِٔيش 

 حُز٤غ ٣ٌٕٝٞ هَحٍٛخ رخُز٤غ ٗخكٌح رؼي طٜي٣وٚ ٖٓ حا٤ٖٓ حُؼخّ.

٣ـيييي١َ ر٤ييييغ حُِييييٞحُّ ؿ٤ييييَ حُٜييييخُلش حُٔٞؿييييٞىس ُيييييٟ حُزؼؼييييخص  -د 

حُيرِٞٓخ٤ٓش حاٍى٤ٗيش رؼيي أهيٌ ٓٞحكويش حُي٣َُٞ حُٔويظٚ رٞٓيخ١ش 

ُـ٘ييش رَثخٓييش ٍثيي٤ْ حُزؼؼييش ٝػ٠يي٣ٞش حػ٘يي٤ٖ ٓييٖ ٓييٞظل٢ حُزؼؼييش 

 ٣ؼ٤ٜ٘ٔخ ٍث٤ٜٔخب ٝرخُط٣َوش حُظ٢ طَحٛخ ٓ٘خٓزش.

ٝ رييؤ١  ٣ؼِييٖ ػييٖ حُِييٞحُّ حُٔييَحى ر٤ؼٜييخ كيي٢ ٛييل٤لظ٤ٖ ٣يي٤ٓٞظ٤ٖ -ؽ 

 ٤ِٓٝش أهَٟ ٓ٘خٓزش ٣وٍَٛخ حا٤ٖٓ حُؼخّ.
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اًح حهظ٘غ حآي٤ٖ حُؼيخّ ر٘يخء ػِي٠ طو٣َيَ ُـ٘يش ك٤٘يش ٣٘يٌِٜخ ُٜيٌٙ  -2-ى

حُـخ٣ييش رؼيييّ ؿيييٟٝ ػييَٝ حُِييٞحُّ ؿ٤ييَ حُٜييخُلش  ُِز٤ييغب أٝ إٔ 

ٗلوخص ر٤ؼٜخ ط٣ِي ػ٠ِ حُؼٖٔ ح١ٌُ ٣ٌٔيٖ حُلٜيٍٞ ػ٤ِيٚب كِيٚ إٔ 

 ٝٗطزٜخ ٓـٖ حُو٤ٞى أ٤ُٞٛخ . ٣وٍَ حُظَٜف ك٤ٜخ أٝ اطالكٜخ ب 

ػ٘ي اطالف أ١ ُٞحُّ ؿ٤يَ ٛيخُلش ُالٓيظؼٔخٍ أٝ ر٤ؼٜيخب ٣ـيذ إٔ -9

طئ٣ييي ٓٔييظ٘يحص حإلهييَحؽ حُٔ٘ظٔييش ر٘ييؤٜٗخ ر٘ييٜخىس طظ٠يئٖ أٜٗييخ 

أطِلضب أٝ ر٘ٔوش ٖٓ هخثٔيش حُز٤يغ كٔيذ ٓوظ٠ي٠ حُليخٍب ٣ٝـيذ 

إٔ ٣٘خٍ ك٢ طِي حُٜ٘خىس أٝ حُوخثٔيش اُي٠ حإلًٕ حُٜيخىٍ ريخإلطالف 

 حُز٤غ.أٝ 

 

٣ييظْ ٗييـطذ أ١ هٔييخٍس أٝ ٗوييٚ ٣وييغ كيي٢ حُِييٞحُّ رـ٤ييَ اٛٔييخٍ أٝ  -أ -99حُٔييخىس 

 -حهظالّ ٝكوخ  ُِٜالك٤خص حُظخ٤ُش:

روييَحٍ ٓييٖ حآيي٤ٖ حُؼييخّ ر٘ييخء ػِيي٠ ط٘ٔيي٤ذ ُـ٘ييش ٣٘ييٌِٜخ ُٜييٌٙ  -2

(  2444حُـخ٣ش اًح ًخٗض ه٤ٔش حُِٞحُّ ٝهض حَُ٘حء ال ط٣ِي ػ٠ِ )

 أُق ى٣٘خٍ. 

حُٔوظٚ ر٘خء  ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ ٖٓ حا٤ٖٓ حُؼخّ اًح  روَحٍ ٖٓ ح٣َُُٞ -9

( هٔٔيش 2444ًخٗض ه٤ٔيش حُِيٞحُّ ػ٘يي حُ٘يَحء ال ط٣ِيي ػِي٠ )

 آالف ى٣٘خٍ.

روَحٍ ٖٓ ٣َُٝ حُٔخ٤ُش ر٘خء  ػِي٠ ط٘ٔي٤ذ ٓيٖ حُي٣َُٞ حُٔويظٚ   -2

( 24444اًح ًخٗييض ه٤ٔييش حُِييٞحُّ ػ٘ييي حُ٘ييَحء ال ط٣ِييي ػِيي٠ )

 ػَ٘س آالف ى٣٘خٍ.

ٍحء ر٘خء  ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ ٖٓ ٣َُٝ حُٔخ٤ُش اًح روَحٍ ٖٓ ٓـِْ حُُٞ -0

( ػ٘ييَس 24444ًخٗييض ه٤ٔييش حُِييٞحُّ ػ٘ييي حُ٘ييَحء ط٣ِييي ػِيي٠ )

 آالف ى٣٘خٍ.

٣ييظْ ٗييـطذ أ١ هٔييخٍس أٝ ٗوييٚ ٣وييغ كيي٢ حُِييٞحُّ ٗظ٤ـييش اٛٔييخٍ أٝ  -د

حهييظالّ رؼييي طـيي٣َْ حُٔظٔييزذ رييٌُي ٝكوييخ ُِٜييالك٤خص حُٜٔ٘ييٞٙ 

 ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَس )أ( ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس.
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ّ حُطَف حُٔظٔيزذ أٝ حُٔٞظيق  حُي١ٌ رؼٜيطيٚ أ١ ُيٞحُّ رٔيخ ال ٣ـَ -ؽ

٣وَ ػٖ ه٤ٔش حُ٘وٚب أٝ حُظِق حُ٘خٗت ػٖ حإلٛٔخٍ رظيخ٣ٍن ٝهيٞع 

حُظِييق أٝ حُيي٘وٚ ٝطويييٍ ه٤ٔظييٚ ٓييٖ هييالٍ ُـ٘ييش ٣٘ييٌِٜخ حُيي٣َُٞ 

 حُٔوظٚ ٌُٜٙ حُـخ٣شب ٝطظوٌ رلوٚ حإلؿَحءحص حُٔ٘خٓزش. 

ُ٘ييَحء ك٤ييظْ ط٘يي٤ٌَ ُـ٘ييش ك٤٘ييش اًح طؼييٌٍ طلي٣ييي ه٤ٔييش حُِييٞحُّ ػ٘ييي ح  -ى

 ُظوي٣َ ه٤ٔش حُِٞحُّ.

طََٓ ٗٔوش ٖٓ هيَحٍ حُ٘يطذ ٝحُٞػيخثن حُٔظؼِويش ريٌُي اُي٠ ىحثيَس  -ٛـ

 حُٔ٘ظ٣َخص حُل٤ٌٓٞش.

 

ُِي٣َُٞ حُٔويظٚ أٝ ٓيٖ ٣لٟٞيٚ إٔ ٣ؼ٤يَ أٝ ٣يئؿَ أٝ ٣٘ويَ أ١ ُيٞحُّ  - 92حُٔخىس 

ظْ ا٠ُ ؿٜش ك٤ٌٓٞش أٝ ٝكيس ك٤ٌٓٞيش أهيَٟ رلخؿيش ا٤ُٜيخ ػِي٠ إٔ ٣ي

اػالّ ىحثَس حُٔ٘يظ٣َخص حُل٤ٌٓٞيش ريٌُي ٝإٔ ٣ٔيـَ ٛيٌح حإلؿيَحء كي٢ 

 ه٤ٞى حُِٞحُّ ُيٟ ًَ ٖٓ حُـٜظ٤ٖ.

 

٣ُُِٞـَ حُٔوظـٚ إٔ ٣ـٜــي١ أٝ ٣ظزَع رِـٞحُّ ك٤ٌٓٞيش كخث٠يش ػيٖ  -أ -90حُٔخىس 

( هٔٔيش 2444حُلخؿش ال ط٣ِي ه٤ٔظٜخ حإلؿٔخ٤ُش ػ٘ي حَُ٘حء ػِي٠ )

ب أٝ حُـٔؼ٤ييخص حُو٣َ٤ييش أٝ حُ٘ييٞحى١ آالف ى٣٘ييخٍ ُِٔئٓٔييخص حا٤ِٛييش

ح٣َُخٟييي٤ش أٝ ح٤ُٜجيييـخص حُؼوخك٤يييش ٝحُل٤٘يييش أٝ أ١ كٌٞٓيييـش أٝ ٝكييييس 

اه٤ٔ٤ِيييش أٝ ى٤ُٝيييش أؿ٘ز٤يييش ُـخ٣يييخص طلٔييي٤ٖ حُؼالهيييخص ر٤ٜ٘يييخ ٝرييي٤ٖ 

 حٌُِٔٔش.

ُييَث٤ْ حُييٍُٞحء رظ٘ٔيي٤ذ ٓييٖ حُيي٣َُٞ حُٔوييظٚ اٛيييحء حُِييٞحُّ أٝ  -د

( هٔٔيش 2444ػِي٠ )حُظزَع رٜيخ ٝحُظي٢ ط٣ِيي ه٤ٔظٜيخ ػ٘يي حُ٘يَحء 

آالف ى٣٘يييخٍ ُِـٜيييخص حُٜٔ٘يييٞٙ ػ٤ِٜيييخ كييي٢ حُلويييَس )أ( ٓيييـٖ ٛيييٌٙ 

 حُٔـخىسب ٝاػالّ ىحثَس حُٔ٘ظ٣َخص حُل٤ٌٓٞش رٌُي.

 

طويييييّٞ ىحثيييييَس حُٔ٘يييييظ٣َخص حُل٤ٌٓٞيييييش رخُظ٘ٔيييييـ٤ن ٝحُظؼيييييخٕٝ ٓيييييغ   -92حُٔيييييخىس 

 -حُـٜخص ٝحُٞكيحص  حاهَٟ رٔخ ٢ِ٣ :

خ ُظ٤َٜٔ حُظؼَف ػ٤ِٜيخب ط٢٤ٔ٘ ٌٓٞٗخص حُِٞحُّ حُٔ٘ظَى طيحُٜٝ -أ 

 ٝطلي٣ي ٓـخالص حٓظؼٔخُٜخ ٝطيحُٜٝخ.

طٞٛيي٤ق حُِييٞحُّ أٝ رؼ٠ييٜخ ٓييٖ ك٤ييغ ر٤ييخٕ حاٗييٌخٍ ٝحاُييٞحٕ  -د 

 ٝحاُٝحٕ ٝحُٔوخ٤٣ْ.

ط٤َٓييِ حُِييٞحُّ رٔييخ ٣ٌلييَ ػيييّ حالُىٝحؿ٤ييش ٝطزٔيي٢٤ اؿييَحءحص  -ؽ 

 َٗحثٜخ ٝطو٣ِٜ٘خ ُٜٝٓٞش حُظؼخَٓ ٝحالٓظلخىس ٜٓ٘خ.
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حُل٤ٌٓٞش رٞٓيْ هيخٙ رٌيَ ٛي٘ق ًِٔيخ ًيخٕ ًُيي ط٤٤ِٔ حُِٞحُّ  -ى 

 ٌٓٔ٘خ .

 

 -ػ٠ِ أ٤ٖٓ حُٔٔظٞىع ك٢ حُـٜش حُل٤ٌٓٞش ٝحُٞكيس حُل٤ٌٓٞش: - 93حُٔخىس 

 طوي٣ْ ًـلخُش ٝكوخ  ُ٘ظخّ حٌُلخالص حُٔخ٤ُش ُِٔٞظل٤ٖ.  - أ

طوي٣ْ طوخ٣ٍَ ى٣ٍٝش ُأل٤ٖٓ حُؼخّ ػٖ كخُش حُِٞحُّ حُٔٞؿيٞىس كي٢  - د

٠ِ حاهَب ٓؼُِس رويٞحثْ طظ٠ئٖ حُِيٞحُّ ػٜيطٚ َٓس ك٢ حُٔ٘ش ػ

ؿ٤َ حُٜخُلش ُالٓظؼٔخٍ ٝحُِٞحُّ حُلخث٠ش ػٖ حُلخؿش ٝحُ٘خهٜش 

 ٝحَُحًيس .

 

ػ٘ي ٝؿٞى ػ٤ِٔش طٔي٤ِْ ٝطٔيِْ ري٤ٖ أٓ٘يخء حُٔٔيظٞىػخص أٝ ٓيٖ كي٢  -أ -92حُٔخىس 

ػٜيطْٜ أ١ ُٞحُّ ػ٠ِ حا٤ٖٓ حُؼيخّ ط٘ي٤ٌَ ُـ٘يش ؿيَى طويّٞ ربػييحى 

و٤يييٞى حُٔٔيييظٞىع ٣يييظْ طٞه٤ؼٜيييخ ٓيييٖ حُٔٔيييِْ هيييٞحثْ ؿيييَى ٓطخرويييش ُ

 ٝحُٔٔظِْ ٓؼخ ب ٣ٜٝخىم ٍث٤ٜٔٔخ حُٔزخَٗ ػ٠ِ طٞه٤ؼٜٔخ.

اًح ُْ ٣ظٌٖٔ أ٤ٖٓ حُٔٔظٞىع أٝ ٓيٖ رؼٜيطيٚ ُيٞحُّ ب ا١ ٓيزذ ٓيٖ  -د

حآييزخدب  ٓييٖ طٔيي٤ِْ ٓييخ رؼٜيطييٚ ٓييٖ ُييٞحُّ اُيي٠ ٓييٖ ٣وِلييٚب ك٤ييظْ 

ش رٜييٍٞس حُظٔيي٤ِْ اُيي٠ ُـ٘ييش ٣ؼ٤ٜ٘ييخ حُييَث٤ْ حُٔزخٗييَ ُٜييٌٙ حُـخ٣يي

 ٓئهظش.

اًح ظَٜص أ١ ٣ُخىس أٝ ٗوٚ ك٢ ٓٞؿٞىحص حُٔٔظٞىع ػ٘ي حُظٔـ٤ِْب  -ؽ

ك٤ـييذ ط٘ظيي٤ْ هييٞحثْ ٓ٘لييَىس ٌُييَ ٓييٖ ح٣ُِييخىس أٝ حُيي٘وٚب ٝحُظٞه٤ييغ 

 ػ٤ِٜخ ٖٓ ؿ٤ٔغ حا١َحف حُٔ٘ظًَش ك٢ حُظ٤ِْٔ ٝحُظِْٔ.

ػ٘ي ٝهٞع أ١ طؼٍي هخٍؿ٢ ػِي٠ حُٔٔيظٞىع ػِي٠ أٓي٤ٖ حُٔٔيظٞىع إٔ  -ى

ٖ حُؼييخّ كييٍٞح رييٌُي ٝػِيي٠ حآيي٤ٖ حُؼييخّ إٔ ٣٘ييٌَ ُـ٘ييش ٣ؼِييْ حآيي٤

طلو٤ن ٝػ٠ِ ُـ٘ش حُظلو٤ن ٍكغ ط٤ٛٞخطٜخ حُي٠ حآي٤ٖ حُؼيخّ الطويخً 

 حإلؿَحءحص حُٔ٘خٓزـش.

اًح ٝهيييغ ط٣ِٝيييَ كييي٢ حُو٤يييٞى أٝ حهيييظالّ أٝ ٗويييٚ كييي٢ ٓٞؿيييٞىحص  -ٛيييـ 

حُٔٔييظٞىع كؼِيي٠ حُـٜييش حُظيي٢ حًظ٘ييلض حُلخُييش إٔ طزِييؾ حآيي٤ٖ حُؼييخّ 

٤ِيييٚ إٔ ٣٘يييٌَ ُـ٘يييش طلو٤ييين ٝػِييي٠ ُـ٘يييش حُظلو٤ييين ٍكيييغ كيييٍٞح  ٝػ

 ط٤ٛٞخطٜخ ح٠ُ حا٤ٖٓ حُؼخّ الطوخً حإلؿَحءحص حُٔ٘خٓزـش.

ػ٠ِ حا٤ٖٓ حُؼخّ إٔ ٣ؼِيْ حُي٣َُٞ حُٔويظٚ ٣ُٝٝيَ حُٔخ٤ُيش ٍٝثي٤ْ  -ٝ

ى٣ٞحٕ حُٔلخٓزش رؤ١ ٗوٚ ٣لَٜ كي٢ حُِيٞحُّ حُؼخٓيش ٝػِي٠ ٣ُٝيَ 

حُ٘ظيَ ك٤ٔيخ اًح ًخٗيض  حُٔخ٤ُش رخُظ٘ٔي٤ن ٓيغ ٍثي٤ْ ى٣يٞحٕ حُٔلخٓيزش

طـيذ اػيخىس اؿيَحء حُظيييه٤ن ٝحُظلو٤ين حُالُٓي٤ٖ ٝحطويخً حإلؿييَحءحص 

 حُٔ٘خٓـزش ٝحُظ٢ طٌلَ حُللخظ ػ٠ِ حآٞحٍ حُؼخٓش.
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٣ييظْ طٔيي٤ِْ ٝطٔييِْ حُِييٞحُّ ُيييٟ حُزؼؼييخص حُيرِٞٓخٓيي٤ش حاٍى٤ٗييش ٝكوييخ    -91حُٔييخىس 

 ُِظؼ٤ِٔخص حُٜخىٍس رٔٞؿذ أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ.

 

ػِيي٠ حآيي٤ٖ حُؼييخّ ط٘يي٤ٌَ ُـ٘ييش ؿييَى ٝطلظظيي٤ٖ ػِيي٠ حُٔٔييظٞىػخص  -أ -92حُٔييخىس 

حُظخرؼيييش ُيييٚ  ُِظؤًيييي ٓيييٖ ه٤يييٞى ػ٤ِٔيييخص حإلىهيييخالص ٝحإلهَحؿيييخص 

 ٝحاٍٛيس رٔخ ال ٣وَ ػٖ َٓس ٝحكيس ك٢ حُٔ٘ش.

ُييي٣َُٞ حُٔخ٤ُيييش ر٘يييخء  ػِييي٠ ط٘ٔييي٤ذ ٓيييي٣َ ػيييخّ ىحثيييَس حُٔ٘يييظ٣َخص  - د

ػخص حُـٜيييخص حُل٤ٌٓٞيييش  ط٘ييي٤ٌَ ُـيييخٕ ُـيييَى ٓٞؿيييٞىحص ٓٔيييظٞى

 حُل٤ٌٓٞش رخُط٣َوش حُظ٢ ٣ليىٛخ.

٣َُُِٞ حُٔوظٚ ر٘خء ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ حآي٤ٖ حُؼيخّ ط٘ي٤ٌَ ُـيخٕ ُـيَى -ؽ 

 ٓٞؿٞىحص ٓٔظٞىػخص حُٞكيس حُل٤ٌٓٞش رخُط٣َوش حُظ٢ ٣ليىٛخ.

 

٣لظيييَ حُليييي ٝحُٔٔيييق ٝحُ٘يييطذ كييي٢ حُو٤يييٞى أٝ ١ِزيييخص حُٜيييَف أٝ  - 24حُٔيييخىس 

ظٜي٣ٞذ رٟٞيغ هطي٤ٖ ٓظيٞح٤٣ُٖ حُٔٔظ٘يحص حُوخٛش ريخُِٞحُّ ٣ٝيظْ حُ

رييخُلزَ حاكٔييَ ػِيي٠ حُوطييؤ ٝطؼييخى ًظخرييش حُٜييٞحد رييخُلزَ حاٍُم أٝ 

 حآٞى ٣ٝٞهغ رـخٗزٚ ٖٓ أؿَٟ حُظ٣ٜٞذ.

 

٣ـ١َ ه٤ي ٓخ ٣ظْ طلٜي٤ِٚ ٓيٖ ه٤ٔيش حُِيٞحُّ حُٔلويٞىس أٝ حُلخث٠يش أٝ   - 22حُٔخىس 

 ش.حُظ٢ طْ ر٤ؼٜخ حُؼخثيس ُِـٜخص حُل٤ٌٓٞش ا٣َحىح  ُلٔخد حُو٣ِ٘
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 ( 9حُِٔلن ٍهْ )

 (2حُـيٍٝ ٍهْ )

 ػٖٔ ىػٞس حُؼطخء ك٤ٔخ ٣ظؼِن رَ٘حء حُِٞحُّ

 ػٖٔ ىػٞس حُؼطخء ه٤ٔش حُؼطخء حُٔويٍس

 حُٞحكيس

  ح٠ُ ٖٓ

 ( ىٗخ2َ٤ٗ) ( ى٣٘خ2444ٍ) ى٣٘خٍ (2)

 ( ى٣٘خٍح92) ( ى٣٘خ24.444ٍ) ( ى٣٘خ2444ٍٓخ ُحى ػ٠ِ )

 ( ى٣٘خٍح24) ( ى٣٘خ244.444ٍ) ( ى٣٘خ24.444ٍٓخ ُحى ػ٠ِ )

 ( ى٣٘خ244ٍ) ( ى٣٘خ244.444ٍ) ( ى٣٘خ244.444ٍٓخ ُحى ػ٠ِ )

 ( ى٣٘خٍح224) ( ى٣٘خ2444444ٍ) ( ى٣٘خ244.444ٍٓخ ُحى ػ٠ِ )

 ( ى٣٘خ244ٍ) ( ى٣٘خ2444444ٍ) ( ى٣٘خ2444444ٍٓخ ُحى ػ٠ِ )

 ( ى٣٘خ044ٍ) ( ى٣٘خ24444444ٍ) ( ى٣٘خ2444444ٍٓخ ُحى ػ٠ِ )

 ( ى٣٘خ244ٍ) ( ى٣٘خ24444444ٍٓخ ُحى ػ٠ِ )
 

 (9حُـيٍٝ ٍهْ )

 ػٖٔ ىػٞس حُؼطخء ك٤ٔخ ٣ظؼِن رَ٘حء حالٗـخٍ ٝحُويٓخص حُل٤٘ش 

 

 ػٖٔ حُ٘ٔوش حُٞحكيس ه٤ٔش حُؼطخء حُٔويٍس

 ( ٖٓ َحُق ى٣٘خٍ 92حه ) ى٣٘خٍح 92 

  ( ٖٓ92- 24  ٍحُق ى٣٘خ ) ى٣٘خٍح 24 

 ( ٖٓ22- 244  ٍحُق ى٣٘خ ) ى٣٘خٍح 22 

 ( ٖٓ242- 924 ٍحُق ى٣٘خ ) ى٣٘خٍح 292 

  ( ٖٓ922 – 244 ٍحُق ى٣٘خ ) ى٣٘خٍ 944 

  ( ٖٓ242 - 224 ٍحُق ى٣٘خ ) ى٣٘خٍح 924 

 ( ٖٓ222 ٍحُق ح٠ُ ٤ِٕٓٞ ى٣٘خ ) ى٣٘خ244ٍ 

 ( ٓال٤٣ٖ ى٣٘خٍ  2ٓخ ُحى ػ٠ِ ٤ِٕٓٞ ى٣٘خٍ ح٠ُ ) ى٣٘خٍ 244-244 

 ( ٖٓ2( ٓال٤٣ٖ ى٣٘خٍ ح٠ُ )٤ِٕٓٞ ى٣٘خ24ٍ ) ٣٘خٍى 2444 – 244 

 ( ٓال٤٣ٖ ى٣٘خٍ  24ٓخ ُحى ػ٠ِ ) ى٣٘خ2444ٍ – 2444 
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 ( 2حُِٔلن ٍهْ )

 هٞحػي حاهالم ٝحُِٔٞى 

 

٣ـذ ػ٠ِ حُٔٞظق حُل٢ٌٓٞ حُٔ٘خٍى ك٢ أ١ حؿيَحء ٓيٖ  اؿيَحءحص    -أ – 2حُٔخىس 

 -:حَُ٘حء حالُظِحّ رٔخ ٢ِ٣

أىحء ٝحؿزخطٚ رٌَ٘ ٓلخ٣ي ٠ُٔخٕ ٓ٘خكٔيش ػخىُيش ري٤ٖ حُٔ٘خهٜي٤ٖ  -2

حُظ٘ل٤ٌ ح٤ُِْٔ ُؼويٞى حُ٘يَحء رٔيخ ٣لوين حُٜٔيِلش حُؼخٓيش ٝٝكويخ ٝ

ُألٛيحف ٝحإلؿَحءحص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ رٔٞؿذ أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظيخّ 

 .ٝحُظؼ٤ِٔخص حُٜخىٍس رٔٞؿزٚ

طـ٘ذ حُٔٔخٍٓخص حُلخٓيس ٝحالكظ٤خ٤ُش ٝط٠خٍد حُٜٔخُق أٝ ػييّ  -9

أٝ حُو٤خّ رٞحؿزخطٚ ٝحإلرالؽ كيٍٞح  ػ٘يي ٝؿيٞى أ١ ط٠يخٍد ٜٓيخُق 

  .حكظٔخٍ ًُي

حُللخظ ػ٠ِ ٣َٓش حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ رلُٞطٚ ك٤ٔخ ٣ظؼِن ريبؿَحءحص  -2

   .حَُ٘حء

٣ـذ ػ٠ِ ًَ ػ٠ٞ ٖٓ أػ٠خء ُـخٕ حَُ٘حء ٝأ١ ٓٞظيق ٣٘يخٍى  -د

ك٢ ػ٤ِٔش حَُ٘حء هزَ حُزيء ك٢ اؿَحءحص ػ٤ِٔش حُ٘يَحءب أٝ حُو٤يخّ 

 -رؤ١ ٜٓٔش أهَٟ طظؼِن رٌُيب طٞه٤غ اهَحٍ ٣ل٤ي رؤٗٚ:

٤ُْ ُٚ ػالهش ؿ٣َٛٞش أٝ ٓزخَٗس رلٌْ حُوَحريش ريؤ١ ٓ٘يخهٚ   -2

 .٣٘خٍى ك٢ اؿَحءحص حَُ٘حء أٝ رٔلخ٤ٓٚ أٝ رخُٔٔئ٤ُٖٝ ُي٣ٚ

ُْ ٣ٌٖ هالٍ حُٔ٘ٞحص حُؼالع حُٔخ٤ٟش ٓٞظلخ أٝ ٓٔيئٝال  ُييٟ   -9

ٓ٘خهٚ ٣٘خٍى ك٢ اؿَحءحص حَُ٘حء أٝ ًخٗض ُٚ ِٜٓلش ٓخ٤ُش 

 .ك٢ ًَٗش حُٔ٘خهٚ

ٝ ٣ـيي١َ طَط٤زييخص روٜييٞٙ ٝظ٤لييش كيي٢ ٗييًَش ُييْ ٣ظلييخٝٝ أ  -2

 .ٓ٘خهٚ ٓ٘ظَى ك٢ اؿَحءحص حَُ٘حء

٣ـذ ػ٠ِ ًَ ػ٠ٞ ٖٓ أػ٠خء ُـيخٕ حُ٘يَحء ٝأ١ ٓٞظيق ٣٘يخٍى  -ؽ

ك٢ ػ٤ِٔش حَُ٘حء حإلكٜخف ػٖ أ١ طؼخٍٝ ك٢ حُٜٔخُق ٓٞحء ًيخٕ 

كؼ٤ِخ أٝ ٓلظٔال أٝ حٛزق ػ٠ِ ػِْ ريؤٕ ُيٚ ػالهيش رٔ٘يخهٚ إٔ ٣زِيؾ 

اُيي٠ ٍث٤ٔييٚ حُٔزخٗييَ ٝإٔ ٣طِييذ حُظ٘ليي٢ ػييٖ  كييٍٞح  ػييٖ طِييي حُؼالهييش

 حالٗظَحى ك٢ اؿَحءحص حَُ٘حء.
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٣ـييذ ػِيي٠  حُٔييٍٞى٣ٖ ٝحُٔ٘خهٜيي٤ٖ ٝحُٔظؼٜييي٣ٖ ٝٓوييي٢ٓ حُويييٓخص  -أ -9حُٔييخىس  

ٝحالٓظ٘ييخ٤٣ٍٖ حالُظييِحّ رييؤىحثْٜ ٝحؿزييخطْٜ ٝكوييخ  اكٌييخّ ٛييٌح حُ٘ظييخّ ٝ 

حُظؼ٤ِٔييييخص ٝػوييييٞى حُ٘ييييَحء ٝؿ٤َٛييييخ ٓييييٖ حُِييييٞحثق ٝحُٔيييي٤ًِٞخص 

 .حُ٘٘خ١خص حُٔظؼِوش رخَُ٘حءٝ

٣لظَ ػِي٠  حُٔيٍٞى٣ٖ ٝحُٔ٘خهٜي٤ٖ ٝحُٔظؼٜيي٣ٖ ٝٓويي٢ٓ حُوييٓخص  -د

ٝحالٓظ٘خ٤٣ٍٖ حُو٤خّ رؤ١ ٓٔخٍٓخص ط٘ط١ٞ ػ٠ِ كٔيخى أٝ حكظ٤يخٍ أٝ 

طٞح١ييئ أٝ اًييَحٙ أٝ اػخهييشب ٝط٘يئَ حُٔٔخٍٓييخص حُٔلظييٍٞس رٔٞؿييذ 

وٜي٤ش أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ ىكغ أ١ ٓزِؾ أٝ اػطخء أ١ ٢ٗء ُٚ ه٤ٔيش ٗ

 أٝ ٓخ٤ُش رؤ١ ٣َ١وش رـَٝ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ اؿَحءحص حَُ٘حء.

ال ٣ـيييُٞ ُِٔيييٍٞى٣ٖ ٝحُٔ٘خهٜييي٤ٖ ٝحُٔظؼٜيييي٣ٖ ٝٓويييي٢ٓ حُوييييٓخص  -ؽ

ٝحالٓظ٘ييخ٤٣ٍٖ  حُو٤ييخّ  رييؤ١ طٜييَف ٓوييخُق اكٌييخّ ٛييٌح حُ٘ظييخّ أٝ 

حُظل٣َٞ ػ٠ِ ًُي رٔخ ك٢ ًُيي حُظٜيَكخص حُظي٢ ط٘طي١ٞ ػِي٠ كٔيخى 

 .أٝ حكظ٤خٍ أٝ اًَحٙ

ـ٘يش حُ٘يَحء إٔ طيَكٞ أ١ ػيَٝ اًح حط٠يق ُٜيخ إٔ حُٔ٘يخهٚ ػ٠ِ ُ -ى

ٓيخٍّ ٓييًِٞخ  حٝ طٜييَكخ  ٓييٖ حُظٜيَكخص حُٜٔ٘ييٞٙ ػ٤ِٜييخ كيي٢ ٛييٌٙ 

حُٔخىس ٝػ٤ِٜخ ارالؽ  حُٔ٘خهٚ حُٔؼ٢٘ روَحٍٛيخ ٝإٔ طظويٌ حإلؿيَحءحص 

حُالُٓييش رلوييٚ ٝإٔ طزِييؾ حُـٜييخص ًحص حُٜييِش رييٌُي حُييَكٞ رٔييخ ك٤ٜييخ 

 ُـ٘ش ٤ٓخٓخص حَُ٘حء.

 

٣ُلظيَ ػِي٠ حُٔ٘خهٜي٤ٖ حُي٣ٌٖ ٗيخًٍٞح ر٘يٌَ ٓزخٗيَ أٝ ؿ٤يَ ٓزخٗيَ كي٢  -2حُٔخىس 

اػييييحى حُيٍحٓيييخص أٝ حُظٜيييخ٤ْٓ أٝ  ٝػيييخثن حُ٘يييَحء  أٝ حُٔ٘وييي٤١َٖ كييي٢ 

حإلَٗحف ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ ػوي حَُ٘حء حُظوييّ ُالٗيظَحى كي٢ اؿيَحءحص حُ٘يَحء 

ٝاكخُش ػوي حَُ٘حء ٝال ١َٔ٣ ٛيٌح حُلٌيْ ػِي٠ ػويٞى طٔي٤ِْ حُٔلظيخف أٝ 

ٔ٘خهٜش ػ٠ِ َٓكِظ٤ٖ  حُظ٢ طيٍؽ ك٢ ػوٞى حَُ٘حء حُوخٛش رٜخ ػوٞى حُ

 ٝهيٓخص حُظ٤ْٜٔ ٝحُويٓخص حُظل٣َ٤٠ش حاهَٟ ٝحُظ٘ل٤ٌ.


