اتفاقيظ تجنب االزدواج الضريبي المفروضظ على الدخل ورأس المال
بين دول مجلس الوحدة االقتصاديظ الطربيظ
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اٍ كلًٖخص حهذٕم حألهؼخء فً ٚـوظ حهٖكذس حالقظظخدٛش حهوشرٜش
 حهٌٌولش حألسدُٜش حهٔخشٌٜش دٕهش حإلًخسحص حهوشرٜش حهٌظلذس ؿٌٖٔسٛش حهغٖدحٍ حهـٌٖٔسٛش حهوشرٜش حهغٖسٛش ؿٌٖٔسٛش حهظًٖخم حهذٌٛقشحؿٜش ؿٌٖٔسٛش حهوشحق دٕهش فوغـَٜ حهـٌخٜٓشٛش حهوشرٜش حهوٜزٜش حهشوزٜش حالشظشحكٜش حهولٌ٘ ؿٌٖٔسٛش ًظش حهوشرٜش حهـٌٖٔسٛش حإلعالًٜش حهٌٖسٛظخُٜش حهـٌٖٔسٛش حهٌِٜٜش حُغـخًخ ًن ًقظؼٜخص حهٖكذس حالقظظخدٛش ٕحهغٖق حهوشرٜش حهٌشظشكش ٕسغزةش فة ٚطوضٛةض حهوالقةخصحألخٖٛش رِٜٔخ ٕف ٚكن حهٌظغٜشحص حالقظظخدٛش حهوخهٌٜش .
 ٕسغزةةش ًِٔةةخ فةة ٚهقةةذ حطيخقٜةةش ؿذٛةةذس هظـِةةذ حالصدٕحؽ حهؼةةشٛزًِٕ ٚةةن حهظٔةةشد ًةةَ حهؼةةشحثذحهٌيشٕػش هو٘ حهذخن سأط حهٌخم فٜٔخ – فقذ طي حالطيخق هو٘ ًخ ٛو-: ٚ
هادة ( : )1الٌطاق الشخصي
طـزق ٓزّ حالطيخقٜش هو٘ حألشخخص حهٌق ٌَٜٜف ٚأكذٗ حهذٕم حهٌظوخقةذس إٔ فة ٚأكؼةش ًةَ دٕهةش
ٕحكذس .
هادة ()2
الضشائب التي تتٌاولها االتفاليت
رِذ ( )1طـزق ٓزّ حالطيخقٜش هو٘ -:
(أ) حهؼشحثذ حهٌيشٕػش هو٘ حهذخن حهِخطؾ ًَ حهٌظخدس حٝطٜش :
 حألسحػ ٚحهضسحهٜش حهوقخسحص حهٌزِٜش ًٕخ ف ٚكلٌٔخ حألسرخف حهظـخسٛش ٕحهظِخهٜش اٛشحدحص سإٕط حألًٖحم حهٌِقٖهش أسرخف حهٌَٔ حهلشس ٕغٜشٓخ ًَ حهٌَٔ غٜش حهظـخسٛش حهشٕحطذ ٕحألؿٖس ًٕخ ف ٚكلٌٔخ أسرخف حهششكخص( د) حهؼشحثذ حهٌيشٕػش هو٘ سأط حهٌخم
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رِذ ( )2طغش ٙأكلخى ٓزّ حالطيخقٜش هو٘ ػةشحثذ حهةذخن ٕسأط حهٌةخم حهظة ٚطيشػةٔخ اكةذٗ حهةذٕم
حهٌظوخقذس إٔ حكذ أقغخًٔخ حهغٜخعةٜش إٔ اكةذٗ عةوـخطٔخ حهٌلوٜةش رظةشظ حهِلةش هةَ ؿشٛقةش
ؿزخٛظٔخ .
رِذ ( )3طغش ٙأكلةخى ٓةزّ حالطيخقٜةش هوة٘ ػةشحثذ حهةذخن ٕسأط حهٌةخم حهٌوٌةٖم رٔةخ كخهٜةخ إٔ أٛةش
ػشحثذ ًٌخػوش ف ٚؿٖٓشٓخ طيشع روذ طةخس ٛعةشٛخٍ حالطيخقٜةش رخإلػةخفش اهة٘ حهؼةشحثذ
حهلخهٜش إٔ رذال ًِٔخ .
رِذ ( )4طخـش حهغةوـخص حهٌخظظةش فة ٚكةن ًةَ حهةذٕم حألهؼةخء حهٌظوخقةذس حألخةشٗ رؤٛةش طوةذٛالص
ؿٖٓشٛش طـةشأ هوة٘ قةٖحُ َٜػةشحثذ حهةذخن ٕسأط حهٌةخم فٜٔةخ ٕرهةق هةَ ؿشٛةق حألًخُةش
حهوخًش هٌـوظ حهٖكذس حالقظظخدٛش حهوشرٜش .
الوادة ()3
تعاسيف
ـــ
رِذ ( )1فٓ ٚزّ حالطيخقٜش ًخ هي ٛئي خالظ رهق ًَ ًذهٖم حهِض :
أٛ -شٌن هيةق " شخخ " حألفةشحد ٕحهشةشكخص ٕؿٌٜةن حهٜٔجةخص حألخةشٗ حهظة ٚطوخًةن كٖكةذحص
خخػوش هوؼشٛزش ؿزقخ هقٖحُ َٜحهؼشحثذ حهٌوٌٖم رٔخ ف ٚأ ًَ ٙحهذٕم حهٌظوخقذس .
دٛ -قظةةذ رويةةق " شخخش ت " أٛةةش ٜٓجةةش رحص شخظةةٜش حهظزخسٛةةش إٔ أٛةةش ٕكةةذس طوخًةةن ًةةَ حهِخكٜةةش
حهؼشٛزٜش هو٘ أُٔخ رحص شخظٜش حهظزخسٛش .
ؽٛ -قظةةذ روزةةخسس " هشخخشوإ دىخخذي الخخذوع الوتعالخخذة " أً ٙشةةشٕم ٛةةذٛشّ شةةخض ًقةةٜي فةةٚ
اكذٗ حهذٕم حهٌظوخقذس .
دٛ -قظةةذ روزةةخسس " الٌمخخا الخخذولي " – أ ٙهٌوٜةةخص ُقةةن طقةةٖى رٔةةخ حهغةةيَ إٔ حهـةةخثشحص حهظخروةةش
هٌششٕم ٛظخز ًشكض ادحسطْ حهيووٜش ف ٚدٕهش ًظوخقذس فٌٜخ هذح هٌوٜخص حهِقن حهظة ٚطقةٖى رٔةخ
حهغيَ إٔ حهـخثشحص ر َٜأًخكَ طقن ف ٚدحخن حهذٕهش حهٌظوخقذس فقؾ .
رِذ ( )2هِذ طـزٜق أكلخى ٓزّ حالطيخقٜش رٌوشفش اكذٗ حهذٕم حهٌظوخقذس ٛقظذ رةؤ ٙهزةخسس إٔ هيةق هةي
ٛشد هْ طوشٛف ًلذد  ،حهٌوِ٘ حهٌقشس هةْ فة ٚحهقةٖحُ َٜحهٌوٌةٖم رٔةخ فة ٚطوةق حهذٕهةش رشةؤٍ
حهؼشحثذ حهظ ٚطظِخٕهٔخ ٓزّ حالطيخقٜش ٕ ،رهق ًخ هي ٛقغ حهِض رخالظ رهق .
الوادة ()4
الومين
ــ
رِذ ( )1ألغشحع ٓزّ حالطيخقٜش ٛقظذ روزخسس " ًقٜي ف ٚاكذٗ حهذٕم حهٌظوخقذس " أ ٙشخض ٛخؼةن
ٕفقخ هقٖحُ َٜطوق حهذٕهش هوؼشحثذ حهٌيشٕػش فٜٔخ ٕ ،رهق رللي ًٖؿِةش إٔ ًلةن اقخًظةْ إٔ
ًلن ادحسطْ إٔ أً ٙوٜخس آخش ًَ ؿزٜوش ًٌخػوش ٕ ،هلَ ال طشٌن ٓةزّ حهوزةخسس أ ٙشةخض
ٛخؼن هوؼشٛزش فة ٚطوةق حهذٕهةش هٌـةشد ك ظةٖهْ هوة٘ دخةن ًغةظٌذ ًةَ ًظةخدس فة ٚطوةق
حهذٕهش إٔ هٌولٜظْ ألًٖحم كخثِش رٔخ .
رِذ ( )2ف ٚكخهش ًخ ارح كخٍ شخض ؿزٜوٛ ٚوظزش ٕفقخ ألكلخى حهزِذ حهغخرق (ً )1قٌٜخ ف ٚأكؼش ًةَ
دٕهش ٕحكذ ًَ حهذٕم حهٌظوخقذس فخٍ ٓزّ حهلخهش طوخهؾ ؿزقخ هوقٖحهذ حٝطٜش -:
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أٛ -وظزش ًقٌٜخ ف ٚحهذٕهش حهٌظوخقذس حهظٛ ٚلٍٖ هْ فٜٔخ ًغلَ دحثي طلض طظشفْ  ،فبرح كخٍ
هةةْ ًغةةلَ دحثةةي طلةةض طظةةشفْ فةة ٚأكؼةةش ًةةَ دٕهةةش ًظوخقةةذس طوظزةةش ًقٌٜةةخ فةة ٚحهذٕهةةش
حهٌظوخقةةذس حهظةةٖٛ ٚؿةةذ رٔةةخ ًشكةةض ًظةةخهلْ حهشثٜغةةٜش ( هالقةةخص شخظةةٜش إٔ حقظظةةخدٛش
إٔػق ) .
د -ف ٚكخهش هذى ٕؿٖد ًغلَ دحثةي طلةض طظةشفْ إٔ فة ٚكخهةش هةذى اًلةخٍ طلذٛةذ حهذٕهةش
حهٌظوخقذس ٖٛؿذ رٔخ ًشكض ًظخهلش حهشثٜغٜش ف ٚأ ًَ ٙحهذٕم حهٌظوخقذس ٛ ،وظزش ًقٌٜةخ
ف ٚحهذٕهش حهٌظوخقذس حهظٛ ٚلٍٖ فٜٔخ ًلن اقخًش ًوظخد .
ؽ -ارح كخٍ هْ ًلن اقخًش ًوظخدس ف ٚأكؼش ًَ دٕهش إٔ هي ٛلَ هْ ًلن اقخًش ًوظةخد فة ٚأٙ
ًِٔخ فٜوظزش ًقٌٜخ ف ٚحهذٕهش حهظٛ ٚلٌن ؿِغٜظٔخ .
دٕ -ارح كخٍ ٛلٌن ؿِغٜش أكؼش ًَ دٕهش ٕحكذس ًَ حهذٕم حهٌظوخقذس ٛوظزش ًقٌٜخ فة ٚحهذٕهةش
حهظٕ ٚهذ فٜٔخ ًَ أد ٛظٌظن رزحص حهـِغٜش .
رِةةذ ( )3فةة ٚكخهةةش ًةةخ ارح كةةخٍ ِٓةةخح ٕ ،فقةةخ ألكلةةخى حهزِةةذ ( )1شةةخض آخةةش ًةةَ غٜةةش حألشةةخخص
حهـزٜوً َٜٜقٌٜخ ف ٚأكؼش ًَ دٕهش ًظوخقذس فخُْ ٛوظزش ًقٌٜخ ف ٚحهذٕهش حهٌظوخقذس حهظةٛ ٚلٌةن
ؿِغٜظٔخ ٕارح هي ٛلَ ٛلٌن ؿِغٜش أ ًَ ٙحهذٕم حهٌظوخقةذس إٔ كةخٍ ٛلٌةن ؿِغةٜش أكؼةش ًةَ
دٕهش فٜوظزش ًقٌٜخ ف ٚحهذٕهْ حهظٖٛ ٚؿذ رٔخ ًشكض ادحسطْ حهيووٜش .
الوادة ()5
الوٌشؤة الذائوت
ــــ
رِةةذ ( )1ألغةةشحع ٓةةزّ حالطيخقٜةةش ٛقظةةذ روزةةخسس حهٌِش ةؤس حهذحثٌةةش " حهٌلةةخٍ حهؼخرةةض حهةةزٛ ٙةةضحٕم فٜةةْ
حهٌششٕم كن ُشخؿْ إٔ روؼْ .
رِذ ( )2طشٌن هزخسس "حهٌِشؤس حهذحثٌش" هو٘ ٕؿْ حهخظٖص ًخ ٛو: ٚ
أً -لن حإلدحسس.
د -حهيشم.
ؽ -حألًخكَ حهٌغظخذًش كٌِخفز هوزٜن
د -حهٌلظذ .
ّ – حهٌظِن.
ٕ -حهٖسشش.
ص -حهٌِـي إٔ حهٌلـش إٔ كقن حهزظشٕم إٔ أً ٙلخٍ آخش العظخشحؽ ًٖحسد ؿزٜوش.
ف -حهٌضسهش إٔ حهلقن.
ؽًٖ -قةةةن حهزِةةةخء إٔ حإلُشةةةخء إٔ ًشةةةشٕم حهظـٌٜةةةن إٔ ًشةةةشٕم حهظـٜٔةةةضحص إٔ حألُشةةةـش
حإلششحفٜش حهٌشطزـش رؤًِٔ ٙي ارح حعظٌش ٓزح حهٌٖقن إٔ حهٌششٕم إٔ حهِشخؽ هٌذس طضٛةذ
فً ٚـٌٖهٔخ هو٘ عظش أشٔش خالم فظشس حػِ ٚهشش شٔشح.
ٗ -طقذٛي حهخذًخص رٌخ فٜٔخ حهخذًخص حالعظشخسٛش حهظٛ ٚقذًٔخ ًششٕم هَ ؿشٛةق حهوةخًوَٜ
إٔ أفشحد آخش َٛارح حعظٌشص طوق حألُشةـش هٌةذس طضٛةذ فةً ٚـٌٖهٔةخ هوة٘ عةظش أشةٔش
خالم فظشس حػِ ٚهشش شٔشح.
رِذ ( )3ال طشٌن هزخسس حهٌِشؤس حهذحثٌش ًخ ٛو-: ٚ
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أ -حالُظيخم رخهظغٜٔالص حهخخطش هغشع طخةض َٛحهغةون إٔ حهزؼةخثن حهٌٌوٖكةش هوٌشةشٕم إٔ
حالكظيخف رٔخ هغشع حهوشع فقؾ.
د -حالكظيخف رخهغون إٔ حهزؼخثن حهٌٌوٖكش هوٌششٕم هغةشع طشةغٜؤخ هلغةخرْ فقةؾ رٌوشفةش
ًششٕم آخش.
ؽ -حالكظيةةخف رٌلةةخٍ ػخرةةض هووٌةةن ٛزخشةةش شةةشحء حهغةةون إٔ حهزؼةةخثن إٔ طـٌٜةةن حهٌووًٖةةخص
هوٌششٕم.
د -حالكظيخف رٌلخٍ ػخرةض ٛزخشةش اهـةخء ًووًٖةخص إٔ حهقٜةخى رؤرلةخع هوٌٜةْ إٔ إٔؿةْ ُشةخؽ
ًٌخػوش رحص طيش طٌٜٔذٛش إٔ ًغخهذس هوٌششٕم.
ٓةةةـ -حالكظيةةةخف رٌلةةةخٍ ػخرةةةض ٛزخشةةةش فقةةةؾ حهقٜةةةخى رؤهٌةةةخم ر ٙطةةةيش طٌٜٔذٛةةةش إٔ ًغةةةخهذس
هوٌششٕم.
ٕ -حالكظيةةخف رٌلةةخٍ ػخرةةض ٛةةضحٕم رةةْ فقةةؾ أً ٙـٌٖهةةش ًةةَ حألُشةةـش حهٌشةةخس اهٜٔةةخ فةةٚ
حهيقشحص حهغخرقش ًَ ( أٓ-ـ) رششؽ أٍ ٛلٍٖ حهِشةخؽ حإلؿٌةخه ٚهوٌلةخٍ حهؼخرةض ٕحهِةخؿي
هَ ًـٌٖم ٓزّ حألُشـش رح طيش طٌٜٔذٛش إٔ ًغخهذس.
رِذ ( )4حعظؼِخء ًَ أكلخى حهزِذ )2 ،1( َٛفبٍ حهشخض رخالظ حهٖكٜن حهٌغظقن حهز ٙطغةش ٙهوٜةْ
أكلةةخى حهزِةةذ (ٕ )7حهةةزٛ ٙوٌةةن فةة ٚاكةةذٗ حهةةذٕم حهٌظوخقةةذس ُٜخرةةش هةةَ ًشةةشٕم طةةخرن هذٕهةةش
ًظوخقذس أخشٗ فبٍ ٓزح حهٌششٕم ٛوظزش أٍ هةْ ًِشةؤس دحثٌةش فة ٚحهذٕهةش حهٌظوخقةذس حهٌةزكٖسس
إٔال رخهِغزش هألُشـش حهظٛ ٚقٖى رٔخ ٓزح حهشخض هلغخد حهٌششٕم ارح:
(أ) كخُةةض هةةْ – ٌٕٛةةخسط هةةخدس – عةةوـش ارةةشحى حهوقةةٖد رؤعةةي حهٌشةةشٕم ًةةخ هةةي طلةةَ طوةةق
حألُشـش ًَ قزٜن حألُشـش حهظ ٚطٌخسط ًَ خالم ًشكض ػخرض ٕحهٌشخس اهٜٔخ ف ٚحهزِةذ
( ،)3رهق حهزِذ حهز ٙال ٛـون حهٌشكض حهؼخرض هووٌن حهةزٛ ٙةضحٕم طوةق حألُشةـش ًِشةخس
دحثٌش ؿزقخ ألكلخًْ.
(د) ارح هةةي ٛلةةَ هةةْ طوةةق حهغةةوـش ٕهلِةةْ ٛلةةظيق هةةخدس فةة ٚحهةةذٕم حهٌظوخقةةذس حهٌةةزكٖسس إٔال
رٌخضٍٕ ًَ حهغون إٔ حهزؼخثن ٛقٖى رخهظغوٜي ًِٔخ ُٜخرش هَ حهٌششٕم.
رِذ ( )5حعظؼِخء ًَ حألكلخى حهغخرقش هٔةزّ حهٌةخدس فةبٍ ًشةشٕم حهظةخً َٜحهظةخرن هذٕهةش ًظوخقةذس – فٌٜةخ
هةةذح ًةةخ ٛظووةةق ربهةةخدس حهظةةخًٛ – َٜوظزةةش أٍ هةةْ ًِشةةخس دحثٌةةش فةة ٚأً ٙةةَ حهةةذٕم حهٌظوخقةةذس
حألخشٗ ارح ًخ قخى حهٌششٕم رظلظٜن أقغخؽ حهظةؤً َٜفة ٚاقوةٜي ٓةزّ حهةذٕم حألخةشٗ إٔ قةخى
رظخًً َٜخخؿش ٕحقوش فٜٔخ ٕرهق ًَ خالم شخض ال ٛلٍٖ ٕكٜال رح طيش ًغظقوش.
رِةةذ( )6أٍ ًـةةشد كةةٍٖ شةةشكش ًقٌٜةةش فةة ٚاكةةذٗ حهةةذٕم حهٌظوخقةةذس ًغةةٜـشس هوةة٘ إٔ طلةةض عةةٜـشس
ششكش ًقٌٜش ف ٚدٕهش ًظوخقذس أخشٗ إٔ طضحٕم ُشخؿٔخ ف ٚطوق حهذٕم حهٌظوخقةذس حألخةشٗ (
عةةٖحء هةةَ ؿشٛةةق ًِشةةؤس دحثٌةةش إٔ رؤٛةةش ؿشٛقةةش أخةةشٗ ) ال ٛـوةةن فةة ٚكةةذ رحطةةْ أٛةةخ ًةةَ
حهششكظًِ َٜشؤس دحثٌش هوششكش حألخشٗ.
رِذ ( )7ال ٛوظزش أٍ حهٌششٕم طخرن هذٕهش ًظوخقذس ًِشؤس دحثٌش ف ٚحهةذٕم حهٌظوخقةذس حألخةشٗ هٌـةشد
قٜخًْ رِشخؽ ف ٚطوق حهذٕم حهٌظوخقذس حألخشٗ ًَ خالم عٌغةخس إٔ ٕكٜةن هةخى رخهوٌٖهةش إٔ
إٔ ٙكٜن آخش هْ طةيش ًغةظقوش شةشٛـش أٍ ٌٛةخسط ٓةزح حهشةخض حهوٌةن فة ٚكةذٕد ًِٔظةْ
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حهٌوظةةخدسًٕ .ةةن رهةةق فةةبرح كةةخٍ ٓةةزح حهشةةخض ٌٛةةخسط ُشةةخؿْ كوةةْ إٔ حغوزةةْ ُٜخرةةش هةةَ ٓةةزح
حهٌششٕم فخُْ ال ٛوظزش ٕكٜال رح طيش ًغظقوش فً ٚئٖى ٓزح حهزِذ.
الوادة ()6
الذخا الٌاتح عي األهىاع العماسيت
ـــــ
رِذ (ٛ )1خؼن حهذخن حهِخطؾ ًَ أًٖحم هقخسٛش ( رٌخ ف ٚرهق حهذخن حهِخطؾ ًَ حهضسحهش ) هوؼشٛزش
ف ٚحهذٕهش حهٌظوخقذس حهظ ٚطٖؿذ رٔخ طوق حألًٖحم.
رِذ ( )2طوشظ هزخسس حألًٖحم حهوقخسٛش " ؿزقخ هقخٍُٖ حهذٕهش حهٌظوخقذس حهظ ٚطٖؿةذ رٔةخ طوةق حألًةٖحم
ٕطشٌن ٓزّ حهوزخسس هو٘ أ ٙكخم حألًٖحم حهٌولقش رةخألًٖحم حهوقخسٛةش كخهٌوةذحص حهٌغةظوٌوش
ف ٚحهضسحهش ٕحهلقٖق حهظ ٚطِـزق هؤٜخ أكلخى حهقخٍُٖ حهوةخى رشةخٍ ًولٜةش حألسحػةٕ ٚكةق
حالُظيةةخم رةةخألًٖحم حهوقخسٛةةش ٕحهلةةق فةةً ٚزةةخهث ًظغٜةةشس إٔ ػخرظةةش ًقخرةةن حعةةظغالم إٔ كةةق
حعظغالم حهٌغظٖدهخص إٔ حهٌٖحد حهٌوذُٜش إٔ غٜشٓخ ًةَ حهٌةٖحسد حهـزٜوةش ٕال طوظزةش حهغةيَ
ٕحهـخثشحص ًَ حألًٖحم حهوقخسٛش.
رِذ ( )3طـزق أكلةخى حهزِةذ ( )1هوة٘ حهةذخن حهٌغةظٌذ ًةَ حالعةظوٌخم حهٌزخشةش هألًةٖحم حهوقخسٛةش إٔ
حعظوٌخهٔخ هو٘ أُ ٙلٖ آخش.
رِةذ ( )4طـزةق أكلةةخى حهزِةذ )3( ،)1( َٛكةةزهق هوة٘ حهةذخن حهِةةخطؾ ًةَ حألًةةٖحم حهوقخسٛةش حهٌٌوٖكةةش
هوٌششٕم ٕحهذخن حهِخطؾ هَ حألًٖحم حهوقخسٛش حهٌغظوٌوش ألدحء خذًخص ًِٜٔش.
الوادة ()7
األسباذ التداسيت والصٌاعيت
ــــــ
رِذ ( )1حألسرخف حهظٛ ٚلققٔخ ًششٕم اكذٗ حهذٕم حهٌظوخقذس طخؼن هوؼشٛزش ف ٚحهذٕهش حهظةٖٛ ٚؿةذ
فٜٔةةخ حهٌشةةشٕم فقةةؾً .ةةخ هةةي ٛلةةٍٖ حهٌشةةشٕم ٛةةضحٕم ُشةةخؿخ فةة ٚدٕهةةش ًظوخقةةذس أخةةشٗ هةةَ
ؿشٛق ًِشؤس دحثٌش كخثِش فٜٔخ.
فخٍ كخٍ حهٌششٕم ٛضحٕم ُشخؿخ هو٘ حهِلٖ حهغخرق فخٍ أسرخف حهٌششٕم طخؼةن هوؼةشٛزش
ف ٚحهذٕهش حهٌظوخقذس حألخةشٗ ٕهلةَ فة ٚكةذٕد ًةخ ٛخةض طوةق حهٌِشةخس حهذحثٌةش ًةَ حألسرةخف
فقؾ.
كٌخ ٛخؼن هؼشٛزش حهذٕهش حهٌظوخقذس حألخشٗ سرق حهٌششٕم حهِخطؾ هَ:
 حهزٜن حهزٛ ٙظي ف ٚحهذٕهش حهٌظوخقذس حألخشٗ هوغون إٔ حهزؼخثن ًَ ُيظ حهِٖم إٔ ًَ ُةٖمًٌخػن هظوق حهغون ٕحهزؼخثن حهظ ٚطقٖى رزٜؤخ حهٌِشؤس حهذحثٌش.
 حألُشـش حألخشٗ حهظةٛ ٚةظي ًضحٕهظٔةخ فة ٚطوةق حهذٕهةش حهٌظوخقةذس حألخةشٗ ٕحهظةً ٚةَ ُيةظحهِٖم إٔ ًَ ُٖم ًٌخػن هظوق حهظ ٚطضحٕهٔخ حهٌِشؤس حهذحثٌش.
رِذ( )2ارح كخٍ ًششٕم اكذٗ حهذٕم حهٌظوخقذس ٛضحٕم ُشخؿخ فة ٚدٕهةش ًظوخقةذس أخةشٗ هةَ ؿشٛةق
ًِشخس دحثٌخ كخثِش فٜٔخ فظلذد ف ٚكن ًَ حهذٕهظ َٜحهٌظوخقذط َٜحألسرةخف حهظة ٚطخةض حهٌِشةؤس
حهذحثٌش هو٘ أعخط حألسرخف حهظ ٚكخُض طلققٔخ حهٌِشؤس حهذحثٌش ف ٚحهذٕهةش حهٌظوخقةذس حألخةشٗ
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هٖ كخُض ًشش ٕهخ ًغظقال ٛضحٕم ُيظ حهِشةخؽ إٔ ُشةخؿخ ًٌةخػال فةُ ٚيةظ حهلةشٕظ إٔ فةٚ
كشٕظ ًٌخػوش ٕٛظوخًن رظيش ًغظقوش طٌخًخ هَ حهٌششٕم حهزٛ ٙوظزش ًِشؤس دحثٌش هْ.
رِذ ( )3هِذ طلذٛذ أسرخف حهٌِشخس حهذحثٌش طخظي حهٌظخسٛف حهلقٜقٜش حهخخطةش رخهٌِشةخس حهذحثٌةش رٌةخ
فة ٚرهةةق حهٌظةةخسٛف حهظِيٜزٛةش ٕحهٌظةةخسٛف حإلدحسٛةةش حهوخًةش حهظةة ٚأُيقةةض عةٖحء فةة ٚحهذٕهةةش
حهلخثِش رٔخ حهٌِشخس حهذحثٌش إٔ ف ٚغٜشٓخ.
ًٕةةن رهةةق ال ٛغةةٌق رخظةةي أً ٙزةةخهث – رخةةالظ ًزةةخهث أهةةخدس حهظغةةذٛذ هوِيقةةخص حهيووٜةةش –
طذفؤخ حهٌِشؤس حهذحثٌش هوٌشكض حهشثٜغ ٚهوٌششٕم إٔ أً ٙلخطذ طخروةش هٔةزح حهٌشةشٕم هوة٘
عزٜن حإلطخٕس إٔ حهشعٖى إٔ أً ٙزخهث أخشٗ ًٌخػوش طذفن فً ٚقخرن حعةظوٌخم هزةشحءس حخظةشم
إٔ أل ٙكقةةٖق أخةةشٗ إٔ هوةة٘ عةةزٜن حهوٌٖهةةش ًقخرةةن خةةذًخص ًوِٜةةش طةةي طقةةذٌٔٛخ إٔ ًقخرةةن
أهٌخم حإلدحسس إٔ كيخثذس – ًخ هذح ف ٚكخهش حهٌششٕهخص حهٌظشفٜش – طي اقشحػٔخ هوٌِشةؤس
حهذحثٌش.
ٕرخهٌؼن هِذ طلذٛذ أسرةخف حهٌِشةخس حهذحثٌةش فةال ٛوظزةش سرلةخ هٔةخ أً ٙزةخهث ( رخةالظ ًزةخهث
أهخدس حهظغذٛذ هوِيقخص حهيووٜش ) طغظلق هوٌِشخس حهذحثٌش هو٘ حهٌشكةض حهشثٜغة ٚهوٌشةشٕم إٔ
أً ًَ ٙلخطزْ كبطخٕحص إٔ سعٖى إٔ أً ٙزخهث أخشٗ ًٌخػوش ًقخرن حعظوٌخم هزشحءس حخظةشحم
إٔ أل ٙكقةةٖق أخةةشٗ إٔ كوٌٖهةةش فةةً ٚقخرةةن خةةذًخص ًوِٜةةش طةةي طقةةذٌٔٛخ إٔ ًقخرةةن أهٌةةخم
حإلدحسس إٔ كيخثذس – فٌٜخ هذح حهٌشةشٕهخص حهٌظةشفٜش-هةَ ًزةخهث طةي اقشحػةٔخ ًةَ حهٌِشةخس
حهذحثٌش هوٌشكض حهشثٜغة ٚهوٌشةشٕم إٔ حكةذ ًلخطزةْ ٕ ,رهةق ٕفقةخ هوقٖحهةذ حهٌوٌةٖم رٔةخ فةٚ
حهذٕهش حهٌظوخقذس حهخخػن فٜٔخ حهذخن هوؼشٛزش.
رِذ ( )4ال ٛوظزش أٍ ًِشؤس دحثٌش قذ كققض أسرخكخ هٌـةشد أٍ ٓةزّ حهٌِشةؤس حهذحثٌةش قةذ حشةظشص عةووخ
إٔ رؼخثن هوٌششٕم.
رِذ( )5ارح كخٍ حهوشظ ٛـش ٙف ٚاكذٗ حهذٕم حهٌظوخقذس هو٘ طلذٛذ حألسرخف حهخخطش رٌِشؤس دحثٌش
هو٘ أعخط طقغٜي ُغةز٘ هألسرةخف حهلوٜةش هوٌشةشٕم هوة٘ أؿضحثةْ حهٌخظويةش فةخٍ أكلةخى حهزِةذ
(ٓ ًَ )2زّ حهٌخدس ال طٌِن طوق حهذٕهش حهٌظوخقذس ًَ طلذٛذ حألسرخف حهظة ٚطخؼةن هوؼةشحثذ
هو٘ أعخط حهظقغٜي حهِغز ٚحهز ٙؿشٗ هو ْٜحهوشظ .هو٘ أٍ ؿشٛقش حهظقغةٜي حهِغةزٛ ٚـةذ
أٍ طئد ٙاه٘ ُظٜـش طظيق ًن حهٌزخدة حهٌزِٜش فٓ ٚزّ حهٌخدس.
رِذ( )6ألغشحع حهزِٖد حهغخرقش ًَ ٓزّ حهٌخدس فخٍ حألسرخف حهظة ٚطِغةذ اهة٘ حهٌِشةؤس حهذحثٌةش طلةذد
رِيظ حهـشٛقش عِش روذ أخشٗ ًخ هي ٛلَ ِٓخح عزذ كخظ هوٌن خالظ رهق.
رِذ( )7ارح كخُض حألسرةخف طظؼةٌَ هِخطةش ًةَ حهةذخن طظِخٕهٔةخ هوة٘ حُيةشحد ًةٖحد أخةشٗ فةٓ ٚةزّ
حالطيخقٜش فخٍ أكلخى ٓزّ حهٌخدس ال طخن رؤكلخى طوق حهٌٖحد.
الوادة ()8
الٌما البحشي والٌما الدىي
ـــــ
رِةةذ ( )1طخؼةةن حألسرةةخف حهِخطـةةش ًةةَ طشةةغٜن حهغةةيَ إٔ حهـةةخثشحص فةة ٚحهِقةةن حهةةذٕه ٚهوؼةةشحثذ فةةٚ
حهذٕهش حهٌظوخقذس حهظٖٛ ٚؿذ فٜٔخ ًشكض حإلدحسس حهيوو ٚهوٌششٕم.
رِذ( )2ف ٚكخهةش ٕؿةٖد ًشكةض ح إلدحسس حهيووة ٚهٌشةشٕم طشةغٜن حهغةيَ هوة٘ كٔةش حهزةخخشس فٜوظزةش
ٕؿٖد ٓزح حهٌشكض ف ٚحهذٕهش حهٌظوخقذس حهظٛ ٚقن فٜٔخ حهٌِٜخء حألطو ٚهوغيِٜش إٔ ارح هي ٖٛؿذ
ًؼن ٓزح حهٌِٜخء فٜوظزش ف ٚحهذٕهش حهٌظوخقذس حهظٛ ٚقٜي فٜٔخ ًَ ٛقٖى رظشغٜن حهغيِٜش.
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رِذ( )3طغشٗ أكلخى حهزِذ ( )1رخهٌؼةن هوة٘ حألسرةخف حهِخطـةش ًةَ حالشةظشحح فة ٚحطلةخد إٔ ًشةشٕم
ًشظشح إٔ فٕ ٚكخهش هخهٌٜش هوٌوٜش طشغٜن حهغيَ إٔ حهـخثشحص.
الوادة ()9
الوششوعاث الوشتش ت راث الششوط الخاصت
ــــــ
رِذ( )1أ -ارح عخٓي ًششٕم طخرن إلكذٗ حهذٕم حهٌظوخقذس رـشٛق ًزخشش إٔ غٜش ًزخشةش فة ٚادحسس إٔ
سقخرش إٔ سأط ًخم ًششٕم طخرن إلكذٗ حهذٕم حهٌظوخقذس حألخشٗ إٔ.
د -ارح عخٓي ُيظ حألشخخص رـشٛق ًزخشش إٔ غٜش ًزخشةش فة ٚادحسس إٔ سقخرةش إٔ سأط ًةخم
ًششٕم طخرن ألكذ ٙحهذٕم حهٌظوخقذس ًٕششٕم طخرن هذٕهش ًظوخقذس أخشٗ.
ٕارح ٕػةةوض إٔ فشػةةض فةة ٚأً ٙةةَ حهلةةخهظ َٜحهٌةةزكٖسط َٜشةةشٕؽ رةة َٜحهٌشةةشٕه َٜفٌٜةةخ
ٛظووةةةق روالقظٌٔةةةخ حهظـخسٛةةةش إٔ حهٌخهٜةةةش طخظوةةةف هةةةَ حهشةةةشٕؽ حهظةةةٌٛ ٚلةةةَ أٍ طقةةةٖى رةةةَٜ
ًششٕهً َٜغظقو َٜفخٍ أٛش أسرخف كخٍ ٌٛلَ أٍ ٛلققٔخ حكةذ حهٌشةشٕهٕ َٜهلِةْ هةي ٛلققٔةخ
رغزذ قٜخى ٓزّ حهششٕؽ ٛـٖص ػٌٔخ اه ٚأسرخف ٓةزح حهٌشةشٕم ٕاخؼةخهٔخ هوؼةشٛزش طزوةخ
هزهق.
رِةةذ ( )2ارح كخُ ةض أسر ةخف ًشةةشٕم حكةةذ ٙحهةةذٕم حهٌظوخقةةذس ٕحهخخػةةوش هوؼةةشٛزش فةة ٚطوةةق حهذٕهةةش
طظؼةةٌَ أسرخكةةخ دحخوةةش ػةةٌَ ًشةةشٕم طةةخرن هذٕهةةش ًظوخقةةذس أخةةشٗ ٕطخؼةةن طزوةةخ هةةزهق
هوؼشٛزش ف ٚطوق حهذٕهش حألخشٗ ٕكخُض حألسرخف حهذحخوش ػٌَ أسرخف رهق حهٌششٕم طوظزش
أسرخكخ طلققض هوٌششٕم حهظخرن هوذٕهش حهٌزكٖسس إٔال ،ارح كخُض حهلشٕظ حهقخثٌش رةٓ َٜةزَٛ
حهٌششٕه َٜطوظزش ًٌخػوةش هولةشٕظ حهقخثٌةش رةً َٜشةشٕهً َٜغةظقو َٜفيةٓ ٚةزّ حهلخهةش فةخٍ
حهذٕهش حهٌظوخقذس حألخةشٗ طـةش ٙحهظوةذٛن حهٌِخعةذ هوؼةشٛزش حهظة ٚحعةظلقض فٜٔةخ هوة ٚطوةق
حألسرخف ٕهِذ اؿشحء ٓزح حهظوذٛن فخُْ ٛظو َٜاهٌخم حألكلخى حألخشٗ هٔزّ حالطيخقٜش.
رِذ ( )3ال ٛـٖص أل ًَ ٙحهذٕم حهٌظوخقذس طغٜٜةش حألسرةخف حهخخطةش رخهٌشةشٕم فة ٚحألكةٖحم حهٌشةخس
اهٜٔخ ف ٚحهزِذ ( )1روذ حُظٔخء ًذس حهظقخدى حهٌِظٖص هؤٜخ ف ٚقٖحُِٜٔخ حهٖؿِٜش.
رِذ ( )4ال طـزق أكلخى حهزِذ )3 ،2( َٛف ٚكخهش حهظٔشد حهؼشٛز.ٚ
الوادة ()11
(أسباذ األعهن)
رِذ ( )1أسرخف حألعٔي حهظ ٚطذفؤخ ششكش ًقٌٜش ف ٚاكةذٗ حهةذٕم حهٌظوخقةذس هشةخض ًقةٜي فة ٚدٕهةش
ًظوخقذس أخشٗ ٛـٖص أٍ طخؼن هوؼشٛزش ف ٚطوق حهذٕهش حألخشٗ.
رِذ (ًٕ )2ن رهق فخٍ أسرخف حألعٔي ٓزّ ٛـٖص أٍ طخؼن هوؼشٛزش ف ٚحهذٕهش حهٌظوخقذس حهٌقٌٜش رٔخ
حهشةةشكش حهذحفوةةش هٔةةزّ حألسرةةخف ؿزقةةخ هقةةٖحُ َٜطوةةق حهذٕهةةشٕ ،هةةَ طةةئػش أكلةةخى ٓةةزح حهزِةةذ هوةةٚ
فشع حهؼشٛزش هو ٚحهششكش رخهِغزش هألسرخف حهظ ٚدفوض ًِٔخ أسرخف حألعٔي.
رِذ ( )3فٓ ٚزّ حهٌخدس ٛقظذ روزةخسس أسرةخف حألعةٔي حهةذخن حهٌغةظٌذ ًةَ حألعةٔي إٔ أعةٔي حهظٌظةن إٔ
كقٖق حهظٌظن إٔ أعٔي حهظوةذ َٛإٔ كظةض حهظؤعةٜظ إٔ أٛةش كقةٖق أخةشٗ غٜةش حهٌـخهزةخص
رةةذ ٍٖٛإٔ حالشةةظشحح فةة ٚحألسرةةخف ٕكةةزهق حهةةذخن حهةةزٛ ٙخؼةةن هةةِيظ حهٌوخًوةةش حهؼةةشٛزٜش
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رخهظزةةخسّ دخةةال ًغةةظٌذح ًةةَ حألعةةٔي ؿزقةةخ هقةةٖحُ َٜحهذٕهةةش حهظةة ٚطقةةٜي رٔةةخ حهشةةشكش حهٌٖصهةةش
هألسرخف.
رِذ ( )4ال طغش ٙأكلخى حهزِةذ ( )2ارح كةخٍ حهٌخهةق حهٌغةظيٜذ ًةَ حألسرةخف ٕحهٌقةٜي فة ٚاكةذٗ حهةذٕم
حهٌظوخقذس ٛزخشش ُشخؿخ ف ٚدٕهش ًظوخقذس أخشٗ طقٜي رٔخ حهششكش حهذحفوةش هرسرةخف ًةَ خةالم
ًِشخس دحثٌش ًٖؿٖدس رٔةخ إٔ طةئد ٙفة ٚطوةق حهذٕهةش حألخةشٗ خةذًخص شخظةٜش ًغةظقوش ًةَ
خةةالم ًشكةةض ػخرةةض ًٖؿةةٖد رٔةةخٕ ،حٍ طلةةٍٖ ًولٜةةش حألعةةٔي حهٌةةذفٖم رغةةززٔخ حهظٖصٛوةةخص
ًشطزـش حسطزخؿخ فووٜةخ رٌؼةن ٓةزّ حهٌِشةخس حهذحثٌةش إٔ حهٌشكةض حهؼخرةض ،فيةً ٚؼةن ٓةزّ حهلخهةش
طـزق أكلخى حهٌخدط )7( َٜإٔ ( )14كغذ حألكٖحم.
رِذ ( )5ارح كخُض ششكش ًقٌٜش ف ٚاكذٗ حهذٕم حهٌظوخقذس طغظٌذ حألسرخف إٔ حهذخن ًَ دٕهش ًظوخقةذس
أخةةشٗ ،فخُةةْ ال ٛـةةٖص هٔةةزّ حهذٕهةةش حهٌظوخقةةذس حألخةةشٗ أٍ طيةةشع أ ٙػةةشٛزش هوةة ٚأسرةةخف
حألعٔي حهٌذفٖهش رٖحعـش حهششكش اال ارح كخُض ًؼن ٓزّ حألسرخف حهٌٖصهةش قةذ دفوةض هٌقةٜي
فةة ٚطوةةق حهذٕهةةش حهٌظوخقةةذس حألخةةشٗ إٔ كخُةةض ًولٜةةش حألعةةٔي حهٌةةذفٖم رغةةززٔخ حهظٖصٛوةةخص
ًشطزـش حسطزخؿخ فووٜخ رٌِشؤس دحثٌش إٔ رٌشكض ػخرض ًٖؿٖد ف ٚطوق حهذٕهةش حألخةشٗ ،إٔ أٍ
طخؼن أسرخف حهشةشكش غٜةش حهٌٖصهةش كظة٘ هةٖ كخُةض أسرةخف حألعةٔي حهٌذفٖهةش إٔ حألسرةخف
غٜش حهٌٖصهش طٌؼن كؤخ إٔ روؼٔخ حألسرخف إٔ حهذخن حهِخشت ًَ طوق حهذٕهش حألخشٗ.
الوادة ()11
(الفىائذ)
رِةةذ ( )1طخؼةةن حهيٖحثةةذ حهِخؿٌةةش هةةَ حعةةظؼٌخس سإٕط حألًةةٖحم فةةً ٚخظوةةف أشةةلخهٔخ هوؼةةشٛزش فةةٚ
حهذٕهش حهٌظوخقذس حهظ ٚطِةظؾ فٜٔةخ طوةق حهيٖحثةذٕٛ ،ـةٖص أٍ طخؼةن ٓةزّ حهيٖحثةذ هوؼةشٛزش فةٚ
حهذٕهش حهظٛ ٚقٜي فٜٔخ حهشخض حهٌغظيٜذ.
رِذ (ٛ )2قظذ رويق حهيٖحثذ فٓ ٚزّ حهٌخدس حهذخن حهِخطؾ ًَ عةِذحص حهٌذُٜٖٛةش أٛةخ كةخٍ ُٖهٔةخ عةٖحء
كخُض ًؼٌُٖش رشَٓ أى هي طلَ ٕعٖحء كخُض طٌِق كق حهٌشةخسكش فة ٚحألسرةخف إٔ هةي طلةَ
ٕخخطش حهذخن حهٌغظٌذ ًَ حهغِذحص حهللًٖٜش إٔ حهةذخن حهِةخطؾ ًةَ حالرُٕةخص إٔ حهغةِذحص
رٌخ ف ٚرهق حهٌلخفآص ٕحهلٖحفض حهٌظووقش رٌؼن ٓزّ حالرُٕخص إٔ حهغِذحص.
رِذ ( )3ال طـزق أكلخى حهزِذ ( )1ارح كخٍ حهٌخهق حهٌغظيٜذ هويٖحثةذ ًقٌٜةخ فة ٚحكةذ ٙحهةذٕم حهٌظوخقةذس
ٕٛزخشش ف ٚدٕهش ًظوخقذس أخش ٙحهظة ٚطِشةؤ رٔةخ حهيٖحثةذ ،أًةخ ُشةخؿخ طـخسٛةخ إٔ طةِخهٜخ ًةَ
خالم ًِشؤس دحثٌش طٖؿذ رٔخ إٔ ٛزخشش ف ٚطوق حهذٕهش حألخشٗ خذًخص شخظٜش ًغظقوش ًةَ
خالم ًشكض ػخرض ًٖؿةٖد رٔةخٕ ،حٍ ٛلةٍٖ عةِذ حهٌذُٜٖٛةش حهةز ٙطِشةؤ هِةْ حهيٖحثةذ ًشطزـةخ
حسطزخؿخ فووٜخ رظوق حهٌِشخس حهذحثٌش إٔ حهٌشكةض حهؼخرةض ٕفةً ٚؼةن ٓةزّ حألكةٖحم طـزةق أكلةخى
حهٌخدس ( )7إٔ حهٌخدس ( )14كغذ حهلخم.
رِذ ( )4طوظزش ٓزّ حهيٖحثذ أُٔخ ُشؤص ف ٚحكذ ٙحهذٕم حهٌظوخقذس ارح كخٍ دحفؤخ ٓةٖ حهذٕهةش ُيغةٔخ إٔ
حكذ أقغخًٔخ حهغٜخعٜش إٔ عوـش ًلوٜش إٔ شةخض ًقةٜي فةٓ ٚةزّ حهذٕهةشًٕ ،ةن رهةق ارح كةخٍ
حهشخض حهزٛ ٙذفن حهيٖحثذ عٖحء كخٍ ًقٌٜخ إٔ غٜش ًقٜي ف ٚاكةذٗ حهةذٕم حهٌظوخقةذس ٌٛظوةق
ف ٚدٕهش ًظوخقةذس أخةشًِ ٙشةخس دحثٌةش إٔ ًشكةض ػ خرةض طظووةق رةْ حهٌذُٜٖٛةش حهظة ٚطِشةؤ ًِٔةخ
حهيٖحثذ حهٌذفٖهش ٕكخُض طوق حهٌِشخس حهذحثٌش إٔ حهٌشكض حهؼخرض ٛظلٌن طوةق حهيٖحثةذ فةخٍ ٓةزّ
حهيٖحثةةذ طوظزةةش أُٔةةخ قةةذ ُشةةؤص فةة ٚحهذٕهةةش حهظةة ٚطٖؿةةذ رٔةةخ ٓةةزّ حهٌِشةةخس حهذحثٌةةش إٔ حهٌشكةةض
حهؼخرض.
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رِذ ( )5ارح كخُض قٌٜش حهيٖحثذ رغةزذ هالقةش خخطةش رة َٜحهةذحفن ٕحهٌخهةق حهٌغةظيٜذ إٔ رة َٜكةن ًٌِٔةخ
ٕأ ٙشخض آخش رخهقٜخط اه ٚعِذ حهٌذُٜٖٛش حهظ ٚطذفن هِةْ حهيٖحثةذ طضٛةذ هوة٘ حهقٌٜةش حهظةٚ
كخٍ ٛظيق هؤٜخ حهذحفن ٕحهٌخهق حهٌغظيٜذ هٖ هةي طٖؿةذ ٓةزّ حهوالقةش فةخٍ أكلةخى ٓةزّ حهٌةخدس ال
طـزةةق اال هوة٘ حهقٌٜةةش حألخٜةةشس فقةةؾ ٕفةةً ٚؼةةن ٓةةزّ حهلخهةةش ٛلةةن حهـةةضء حهضحثةةذ ًةةَ حهٌزةةخهث
حهٌذفٖهش خخػوخ هوؼشٛزش ؿزقخ هقخٍُٖ كن ًَ حهذٕم حهٌظوخقذس ٕهألكلخى حألخةشٗ حهةٖحسدس
رٔزّ حالطيخقٜش .
الوادة ()12
( اإلتاواث)
رِذ ( )1طخؼن حإلطخٕحص حهظة ٚطِشةؤ فة ٚحكةذ ٙحهةذٕم حهٌظوخقةذس ٕطةذفن اهة ٚشةخض ًقةٜي فة ٚدٕهةش
ًظوخقةةذس أخةةش ٙهوؼةةشٛزش فةة ٚحهذٕهةةش حهظةة ٚطِشةةؤ فٜٔةةخ طوةةق حإلطةةخٕحص ٕٛـةةٖص أٍ طخؼةةن
هوؼشٛزش ف ٚحهذٕهش حهٌظوخقذس حألخشٗ.
رِذ (ٛ )2قظذ رويق حإلطخٕحص حهٖحسد فٓ ٚزّ حهٌخدس حهٌزخهث حهٌذفٖهش ًَ أُٖ ٙم ًقخرن حعةظوٌخم إٔ
حهلق ف ٚحعظوٌخم كقٖق حهِشش حهخخطش روٌن أدر ٚإٔ فِ ٚإٔ هوٌ ٚإٔ أٛش رةشحءس حخظةشحم
إٔ هالًةةةش طـخسٛةةةش إٔ سعةةةي إٔ ٌُةةةٖرؽ إٔ خـةةةش إٔ طشكٜةةةذ إٔ أعةةةخهٜذ عةةةشٛش إٔ ًقخرةةةن
حعظوٌخم إٔ حهلق ف ٚحعظوٌخم أٛش ًوذحص طِخهٜش إٔ طـخسٛش إٔ هوٌٜش إٔ ًقخرن ًووًٖخص
طظووق رخزشس طِخهٜش إٔ طـخسٛش إٔ هوٌٜش.
رِذ ( )3ال طـزق أكلخى حهزِذ ( )1ارح كخٍ حهٌخهق حهٌغظيٜذ هٔزّ حإلطةخٕحص ًقٌٜةخ فة ٚحهةذٕم حهٌظوخقةذس
ٌٕٛخسط ف ٚدٕهش ًظوخقذس أخش ٙحهظ ٚطِشؤ فٜٔخ حإلطخٕحص أًخ ُشخؿخ طِخهٜخ إٔ طـخسٛخ ًَ
خالم ًِشخس دحثٌش طٖؿذ رٔخ إٔ ٛئد ٙف ٚطوق حهذٕهش حألخشٗ خذًخص شخظٜش ًغةظقوش ًةَ
خالم ًشكض ػخرض ًٖؿٖد رٔخ ٕحٍ حهلقٖق إٔ حهٌولٜش حهِخشت هِٔخ ٓزّ حإلطخٕحص حهٌذفٖهةش
طلٍٖ ًشطزـش حسطزخؿخ فووٜخ ًن طوق حهٌِشخس حهذحثٌش إٔ حهٌشكض حهؼخرض ٕفً ٚؼن ٓةزّ حهلخهةش
طـزق أكلخى حهٌخدس ( )7إٔ حهٌخدس ( )14كغذ حألكٖحم.
رِذ ( )4طوظزةش حإلطةخٕحص أُٔةخ قةذ ُشةؤص فة ٚدٕهةش ًظوخقةذس ارح كةخٍ حهةذحفن هرطةخٕحص ٓةٖ طوةق حهذٕهةش
ُيغٔخ إٔ حكذ أقغخًٔخ حهغٜخعٜش إٔ عوـش ًلوٜش إٔ ًقٌٜخ ف ٚطوةق حهذٕهةش ًٕةن رهةق ارح كةخٍ
حهشخض حهذحفن هرطخٕحص عٖحء كخٍ ًقٌٜخ إٔ غٜش ًقٜي فة ٚحهذٕهةش ٌٛظوةق فة ٚحهذٕهةش ًِشةخس
دحثٌش إٔ ًشكض ػخرض ٖٛؿذ ً ؤخ حسطزخؽ فووة ٚرةخهلق إٔ حهٌولٜةش حهظة ٚطِشةخ هِٔةخ حإلطةخٕحص
ٕكخُض طوق حهٌِشخس حهذحثٌش إٔ حهٌشكض حهؼخرض ٛظلٌن حإلطخٕحص فخٍ ٓزّ حإلطخٕحص طوظزةش أُٔةخ
ُشؤص ف ٚحهذٕهش حهظ ٚطٖؿذ رٔخ حهٌِشخس حهذحثٌش إٔ حهٌشكض حهؼخرض.
رِذ ( )5ارح كخُض قٌٜش حإلطخٕحص حهٌذفٖهش رغزذ هالقش خخطش ر َٜحهذحفن ٕحهٌخهةق حهٌغةظيٜذ إٔ رةَٜ
كن ًٌِٔخ ٕشةخض آخةش رخهقٜةخط اهة ٚحالعةظوٌخم إٔ حهلةق إٔ حهٌووًٖةخص حهظة ٚطةذفن هِٔةخ
حإلطخٕحص طضٛذ هَ حهقٌٜش حهظة ٚكةخٍ ٛظيةق هؤٜةخ حهةذحفن ٕحهٌخهةق حهٌغةظيٜذ هةٖ هةي طٖؿةذ ٓةزّ
حهوالقش فخٍ أكلخى ٓةزّ حهٌةخدس طـزةق هوة ٚحهقٌٜةش حألخٜةشس فقةؾ ٕفةً ٚؼةن ٓةزّ حهلخهةش ٛلةن
حهـةةضء حهضحثةةذ ًةةَ حهٌزةةخهث حهٌذفٖهةةش خخػةةوخ هوؼةةشٛزش ؿزقةةخ هقةةٖحُ َٜكةةن دٕهةةش ٕحألكلةةخى
حألخشٗ حهٖحسدس رٔزّ حالطيخقٜش.
الوادة ()13
األسباذ الشأعواليت
ــــ
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رِذ ( )1حألسرخف حهظٛ ٚغظٌذٓخ شخض ًقةٜي فة ٚدٕهةش ًظوخقةذس ًةَ حهظظةشظ فة ٚحألًةٖحم حهوقخسٛةش
حهٌشخس اهٜٔخ ف ٚحهٌخدس حهغخدعش ٕطٖؿذ ف ٚدٕهش ًظوخقذس أخش ٙطخؼةن هوؼةشحثذ فة ٚطوةق
حهذٕهش حألخشٗ.
رِذ ( )2حألسرخف حهِخطـش ًَ حهظظشظ ف ٚأًٖحم ًِقٖهش حهظ ٚطلةٍٖ ؿةضءح ًةَ حألًةٖحم حهٌغةظخذًش
فُ ٚشخؽ ًِشخس دحثٌش ٌٛظولٔخ ًششٕم طخرن إلكذٗ حهذٕم حهٌظوخقذس ف ٚدٕهش ًظوخقذس أخشٙ
إٔ ًَ حهظظشظ فة ٚحألًةٖحم حهٌِقٖهةش حهخخطةش رٌشكةض ػخرةض طلةض طظةشظ شةخض ًقةٜي
طخرن إلكذٗ حهذٕم حهٌظوخقذس ٕكخثَ رذٕهش ًظوخقذس أخش ٙرغشع حهقٜةخى رخةذًخص ًِٜٔةش رٌةخ
ف ٚرهق حألسرخف حهِخطـةش ًةَ حهظظةشظ فة ٚطوةق حهٌِشةخس حهذحثٌةش (ٕكةذٓخ إٔ ًةن حهٌشةشٕم
كوْ) إٔ ًَ ًؼن ٓزح حهٌشكض حهؼخرض ٛـٖص أٍ طخؼن هوؼشٛزش ف ٚطوق حهذٕهش حألخشٗ.
رِذ ( )3حألسرخف حهظٛ ٚلظن هؤٜخ شخض ًقٜي ف ٚحكذ ٙحهذٕم حهٌظوخقذس ًةَ حهظظةشظ فة ٚعةيَ
إٔ ؿخثشحص طوٌن ف ٚحهِقةن حهةذٕهًٕ ٚةَ حهظظةشظ فة ٚحألًةٖحم حهٌِقٖهةش حهخخطةش رظشةغٜن
طوق حهغةيَ إٔ حهـةخثشحص طخؼةن هوؼةشٛزش فة ٚحهذٕهةش حهٌظوخقةذس حهلةخثَ فٜٔةخ ًشكةض حإلدحسس
حهيووٜش هوٌششٕم.
رِذ ( )4حألسرخف حهِخطـش ًَ حهظظشظ ف ٚأعٔي سأعٌخم حهششكش حهظ ٚطظلٍٖ أًٖحهٔخ رظةيش أعخعةٜش
ًزخششس إٔ هَ ؿشٛق غٜش ًزخشش ًةَ ًٌظولةخص هقخسٛةش كخثِةش فة ٚحكةذ ٙحهةذٕم حهٌظوخقةذس
طخؼن هوؼشٛزش ف ٚحهذٕهش حهظ ٚطٖؿذ فٜٔخ طوق حهٌٌظولخص.
رِذ( )5حألسرخف حهِخطـش ًَ حهظظشظ ف ٚأعٔي أخش ٙرخالظ حهٌزكٖسس ف ٚحهزِذ حهشحرن ٕٓة ٚطٌؼةن
كظش ًَ ششكش ًقٌٜش ف ٚحكذ ٙحهذٕم حهٌظوخقذس طخؼن هوؼشٛزش ف ٚطوق حهذٕهش فقؾ.
رِذ ( )6حألسرخف حهِخطـش ًَ حهظظشظ ف ٚأٛش أًٖحم غٜش طوق حهٌشةخس اهٜٔةخ فة ٚحهزِةذ حهغةخرق ٛـةٖص
أٍ طخؼن هوؼشٛزش ف ٚحهذٕهش حهٌظوخقذس حهظِٛ ٚشؤ فٜٔخ حهذخن.
الوادة ()14
الخذهاث الوهٌيت الوغتملت
ـــــ
رِذ ( )1حهذخن حهزٛ ٙلققةْ شةخض ًقةٜي فة ٚاكةذٗ حهةذٕم حهٌظوخقةذس ًةَ خةذًخص ًِٜٔةش إٔ أُشةـش
أخش ٙرحص ؿزٜوش ًغظقوش ف ٚدٕهةش ًظوخقةذس أخةشٛ ٙخؼةن هوؼةشٛزش فة ٚطوةق حهذٕهةش حهظةٚ
ٛقٜي رٔخ حهشخضٕٛ ،ـٖص أٍ ٛخؼن أٛؼخ رهق حهذخن هوؼشٛزش ف ٚحهذٕهش حألخشٗ ف ٚأٙ
ًَ الحالتيي التاليتيي.
(أ) ارح كخٍ حهشخض هْ ًلخٍ ػخرض طلض طظةشفْ رظةيش ًِظلٌةش فة ٚطوةق حهذٕهةش حألخةشٗ
ألغةةشحع حهقٜةةخى رِشةةخؿْ ٕٛلةةٍٖ حهخؼةةٖم هوؼةةشٛزش فةةٓ ٚةةزّ حهلخهةةش فةة ٚكةةذٕد حهةةذخن
حهز ٙكظن هو ًَ ْٜحألُشـش حهظ ٚقخى رٔخ ف ٚطوق حهذٕهش.
(د) ارح كخٍ حهشخض ًٖؿٖدح ف ٚطوق حهذٕهش حألخشٗ هٌذس إٔ هٌذد طضٛذ فً ٚـٌٖهٔةخ هةَ
(ًٖٛ )183خ ف ٚفظشس حػِ ٚهشش شٔشح ٕٛلٍٖ حهخؼٖم هوؼةشٛزش فةٓ ٚةزّ حهلخهةش فةٚ
كذٕد حهخذًخص حهظ ٚقخى رٔخ ف ٚطوق حهذٕهش فقؾ.
رِذ ( )2طشٌن هزخسس " حهخذًخص حهٌِٜٔش" رٖؿْ خخص حهِشخؽ حهٌغةظقن حهووٌة ٚإٔ حألدرة ٚإٔ حهيِةٚ
إٔ حهظشرٖ ٙإٔ حهظووٕ ٌٜٚكزهق حهِشةخؽ حهٌغةظقن حهخةخص رخألؿزةخء ٕحهٌلةخًٕ َٜحهٌِٔذعةَٜ
ٕحهٌلخعز.َٜ
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الوادة ()15
الخذهاث الشخصيت غيش الوغتملت
ــــــ
رِذ (ً )1ن هذى حإلخالم رؤكلةخى حهٌةٖحد ( )19 ،18 ،16فةخٍ حهشٕحطةذ ٕحألؿةٖس ًٕةخ فة ٚكلٌٔةخ
حهظٛ ٚغظٌذٓخ شخض ًقٜي ف ٚاكذٗ حهذٕم حهٌظوخقذس ًَ ٕكٜيش طخؼةن هوؼةشٛزش فة ٚطوةق
حهذٕهش حهٌظوخقذس فقؾً ،خ هي ٛلَ حهوٌن ٛئد ٙف ٚدٕهش ًظوخقذس أخش ٙفبرح كخٍ حهوٌن ٛةئدٙ
هوٓ ٚزح حهِلٖ فخٍ حهشٕحطذ ٕحألؿٖس ًٕخ ف ٚكلٌٔةخ حهٌغةظٌذس ًِةْ طخؼةن هوؼةشٛزش فةٚ
طوق حهذٕهش حألخشٗ.
رِذ ( )2حعةظؼِخء ًةَ أكلةخى حهزِةذ ( )1فةخٍ حهشٕحطةذ ٕحألؿةٖس ًٕةخ فة ٚكلٌٔةخ حهظةٛ ٚلظةن هؤٜةخ
شخض ًقٜي ف ٚحكةذ ٙحهةذٕم حهٌظوخقةذس ًةَ هٌةن ٛةئد ٙفة ٚدٕهةش ًظوخقةذس أخةش ٙطخؼةن
هوؼشٛزش ف ٚحهذٕهش حهٌظوخقذس حهٌزكٖسس إٔال فقؾ ارح طٖحفشص حهششٕؽ حهؼالػش حهظخهٜش:
أ .طٖحؿذ حهشخض ًغةظوي حإلٛةشحد فة ٚحهذٕهةش حهٌظوخقةذس حألخةشٗ هٌةذس إٔ هٌةذد ال طضٛةذ فةٚ
ًـٌٖهٔخ هًَٖٛ -183خ خالم فظشس حػِ ٚهشش شٔشح.
د .اٍ طذفن حهشٕحطذ ٕحألؿٖس ًٕخ ف ٚكلٌٔخ رٌوشفةش إٔ ُٜخرةش هةَ طةخكذ هٌةن ال ٛقةٜي
ف ٚحهذٕهش حألخشٗ.
ف .أال طظلٌن حهشٕحطذ ٕحألؿٖس ًٕخ ف ٚكلٌٔخ ًِشخس دحثٌش إٔ ًشكض ػخرض ٌٛولْ طةخكذ
حهوٌن ف ٚحهذٕهش حهٌظوخقذس حألخشٗ.
رِذ ( )3حعظؼِخء ًَ حألكلخى حهغخرقش هٔزّ حهٌخدس فخٍ حهشٕحطةذ ٕحألؿةٖس ًٕةخ فة ٚكلٌٔةخ هةَ حهوٌةن
حهزٛ ٙئد ٙهو ٚكٔش عيِٜش إٔ ؿخثشس طوٌن ف ٚحهِقن حهذٕه ٚطخؼةن هوؼةشٛزش فة ٚحهذٕهةش
حهٌظوخقذس حهظٖٛ ٚؿذ رٔخ ًشكض حإلدحسس حهيوو ٚهوٌششٕم.
الوادة ()16
هكافآث أعضاء هدلظ اإلداسة
وهكافآث الوىظفيي هي هغتىي اإلداسة العليا
ــــــ
ًلخفآص أهؼخء ًـوظ حإلدحسس ٕغٜشٓخ ًَ حهٌلخفآص حهٌٌخػوش حهظةٛ ٚلظةن هؤٜةخ شةخض ًقةٜي
ف ٚاكذٗ حهذٕم حهٌظوخقذس رظيظْ هؼٖح رٌـوظ ادحسس إٔ هؼٖح رٌـوظ أخش ًشخرْ إٔ ًٖكف ًةَ
ًغةةظٖٗ حإلدحسس حهووٜةةخ فةة ٚشةةشكش ًقٌٜةةش فةة ٚدٕهةةش ًظوخقةةذس أخةةشٗ طخؼةةن هوؼةةشٛزش فةة ٚطوةةق حهذٕهةةش
حألخشٗ.
الوادة ()17
دخىع الفٌاًيي والشياضييي
ــــ
رِذ  1حعظؼِخء ًَ أكلخى حهٌخدطٛ ) 15 ، 14 ( َٜخؼن حهذخن حهزٛ ٙغظٌذّ شخض ًقٜي ف ٚدٕهةش
ًظوخقذس ًَ هٌوْ كيِخٍ ًؼن فِخٍ حهٌغشف إٔ حهغٌِٜخ إٔ حإلرحهش إٔ حهظويض ٍٖٛإٔ حهٌٖعٜق٘
إٔ حهشٛخػ ًَ ٚأُشـظْ حهشخظٜش حهظ ٚطضحٕم ف ٚدٕهش ًظوخقذس أخةشٗ هوؼةشٛزش فة ٚطوةق
حهذٕهش حألخشٗ
رِذ  2ارح كةخ ٍ حهةذخن حهخةخص حهةزٛ ٙلققةْ حهيِةخٍ إٔ حهشٛخػةً ٚةَ ًضحٕهةش أُشةـظْ حهشخظةٜش ال
ٛوٖد هو٘ حهيِخٍ إٔ حهشٛخػُ ٚيغْ ٕهلةَ ٛوةٖد هوة٘ شةخض أخةش فةخٍ ٓةزح حهةذخن ٛـةٖص
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اخؼخهْ حعظؼِخء ًَ أكلخى حهٌٖحد (  ) 15 ، 14 ، 7هوؼةشٛزش فة ٚحهذٕهةش حهٌظوخقةذس حهظةٚ
ٛضحٕم فٜٔخ حهيِخٍ إٔ حهشٛخػ ٚأُشـظْ.
الوادة ()18
الوعاشاث التعالذيت
ـــ
طخؼن حهٌوخشخص حهظقخهذٛش ( حهشٕحطذ حهظقخهذٛش ) حهوخًش ٕحهخخطش ٕحهظوٖٛؼخص حهٌظشطزةش هوة٘
أُخء حهخذًش هوؼشٛزش ف ٚحهزوذ ًظذس حإلٛشحد رظةشظ حهِلةش هةَ ًلةن اقخًةش حهٌغةظيٜذ ًةخ هةي طلةَ
ٓزّ حهٌوخشخص ٕحهظوٖٛؼخص ًويخس ًَ حهؼشٛزش.

الوادة ()19
الىظائف الحكىهيت
ــــ
حهشٕحطذ ٕحألؿةٖس ًٕةخ فة ٚكلٌٔةخ – رخعةظؼِخء حهٌوخشةخص حهظقخهذٛةش -حهظة ٚطةذفؤخ اكةذٗ حهةذٕم
حهٌظوخقذس إٔ حكذ أقغخًٔخ حهغٜخعٜش إٔ عوـش ًلوٜةش طخروةش هٔةخ اهة ٚأ ٙفةشد فةً ٚقخرةن خةذًخص ًةئدحّ
هظوق حهذٕهش إٔ ألكذ أقغخًٔخ حهغٜخعٜش إٔ إلكةذٗ عةوـخطٔخ حهٌلوٜةش طخؼةن هوؼةشٛزش فة ٚطوةق حهذٕهةش
فقؾ.
الوادة ()21
الوبالغ التي يتحصا عليها الطلبت والوتذسبىى
ــــــــ
رِةةذ ( )1أٍ حهشةةخض حهٌقةةٜي رذٕهةةش ًظوخقةةذس ٕٛظٖحؿةةذ رظةةيش ًئقظةةش فةة ٚدٕم ًظوخقةةذس أخةةش ٙفقةةؾ
هٌـشد:
أ .كُْٖ ؿخهزخ رـخًوش إٔ كوٜش إٔ ًذسعش ف ٚحهذٕهش حهٌظوخقذس حألخشٗ  ..إٔ
د .كُْٖ ًظذسرخ هو ٚحألهٌخم حهظـخسٛش ٕحهظِخهٜش إٔ ًظذسرخ طقِٜخ  ..إٔ
ؽ .كُٖةةْ ًظوقٜةةخ هٌِلةةش إٔ أؿةةخصس إٔ ؿةةخثضس رغةةشع حهذسحعةةش إٔ حهزلةةغ ًةةَ ٜٓجةةش دِٜٛةةش إٔ
خٜشٛش إٔ هوٌٜش إٔ طووٌٜٜش.
ال يخضع للضشيبت في الذوع الوتعالذة األخشي فيوا يتعلك بوٌحته الذساعيت.
رِذ ( )2طـزق ُيظ حهقخهذس هو ٚأً ٙزوث ٛظٌؼن فً ٚلخفؤس ٛظلظةن هؤٜةخ حهشةخض ًقخرةن خةذًخص
ًئدحّ فة ٚحهذٕهةش حهٌظوخقةذس حألخةشٗ شةشٛـش أٍ طلةٍٖ ٓةزّ حهخةذًخص ًشطزـةش رذسحعةظْ إٔ
طذسٛزْ ٕحٍ طلٍٖ ػشٕسٛش هظغـٜش ُيقخص ًوٜشظْ.
رِذ ( )3حهشخض حهٌقٜي ف ٚدٕهش ًظوخقذس ِٕٛظقن ًزخششس اه ٚدٕهش ًظوخقذس أخةش ٙهغةشع حهظووةٜي إٔ
حهظةةذسٛذ حهٌِٔةة ٚإٔ اؿةةشحء حهزلةةٖع ،فةةخٍ حهٌزةةخهث حهظةةٛ ٚظقخػةةخٓخ هٔةةزح حهغةةشع ال طخؼةةن
هوؼشٛزش فٓ ٚزّ حهلخهش حألخٜشس ًظ٘ كخٍ ٛلظن هؤٜخ ًَ ًظخدس خخسؿٔخ.
الوادة ()21
األعاتزة والوذسعىى والباىثىى
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ــــــ
رِةةذ ( )1ارح دهةة ٚشةةخض ًقةةٜي ربكةةذٗ حهةةذٕم حهٌظوخقةةذس رٖحعةةـش ؿخًوةةش إٔ كوٜةةش إٔ ًئعغةةش ًةةَ
ًئعغةةخص حهظووةةٜي حهوةةخه ٚإٔ حهزلةةغ حهووٌةة ٚفةة ٚدٕهةةش ًظوخقةةذس أخةةش ٙهضٛخسطٔةةخ فقةةؾ رقظةةذ
حهظووةةٜي إٔ حهزلةةغ حهووٌةة ٚفةةً ٚؼةةن ٓةةزّ حهٌوخٓةةذ هيظةةشس ال طضٛةةذ هةةَ عةةِش فبُةةْ ال ٛخؼةةن
هوؼشٛزش ف ٚطوق حهذٕهش حألخشٗ رخهِغزش هذخوْ هَ ًؼن ٓزح حهظووٜي إٔ حهزلغ.
رِذ ( )2ال طـزةق أكلةخى حهزِةذ ( )1هوة ٚحهٌلخفةآص حهظةٛ ٚظلظةن هؤٜةخ ًقخرةن حهزلةٖع حهظة ٚطـةشٙ
هٜظ هوٌظولش حهوخًش رن أعخعخ هويخثذس حهخخطش هشخض إٔ أشخخص ًو.َِٜٜ

الوادة ()22
الذخىع األخشي
ــــــ
رِذ (ً )1ن هذى حإلخالم رؤكلخى حهزِذ  2فخٍ هِخطش دخن حهٌقٜي ف ٚدٕهش ًظوخقذس حهظة ٚهةي طوخهـٔةخ
حهٌٖحد حهغخرقش هٔزّ حالطيخقٜش طخؼن هوؼشٛزش ف ٚطوق حهذٕهش فقؾ أٛةخ كةخٍ ًلةخٍ طلقةق ٓةزّ
حهوِخطش.
رِذ (ًٕ )2ن رهق ارح كخٍ ٓزح حهةذخن قةذ كظةن هوٜةْ شةخض ًقةٜي فة ٚدٕهةش ًظوخقةذس ًةَ ًظةخدس
ًٖؿٖدس ف ٚحهذٕم حهٌظوخقذس حألخشٗ فخٍ ٓزح حهذخن ٛـٖص أٍ ٛخؼن هوؼةشٛزش فة ٚحهذٕهةش
حهظُ ٚشخ فٜٔخ ٕؿزقخ هقخٍُٖ طوق حهذٕهش.
الوادة ()23
الضشيبت علي سأط الواع
ـــــــ
رِذ (ٛ )1خؼن سأط حهٌخم حهٌظٌؼن ف ٚحألًٖحم حهوقخسٛش حهٌشخس اهٜٔةخ فة ٚحهٌةخدس حهغخدعةش ٌٕٛولٔةخ
ًقٜي ف ٚحكذ ٙحه ذٕم حهٌظوخقذس ٕحهلخثِش فة ٚدٕهةش ًظوخقةذس أخةش ٙهوؼةشٛزش فة ٚطوةق حهذٕهةش
حألخشٗ.
رِةةذ (ٛ )2خؼةةن سأط حهٌةةخم حهٌظٌؼةةن فةة ٚحألًةةٖحم حهٌِقٖهةةش ٕحهةةزٛ ٙلةةٍٖ ؿةةضءح ًةةَ أطةةٖم ًِشةةخس
دحثٌةةش ٌٛظولٔةةخ ًشةةشٕم حكةةذ ٙحهةةذٕم حهٌظوخقةةذس فةة ٚدٕهةةش ًظوخقةةذس أخةةشٕ ٙكةةزهق حألًةةٖحم
حهٌِقٖهةةش حهظةة ٚطخةةض ًشكةةض ػخرةةض طلةةض طظةةشظ ًقةةٜي فةة ٚحكةةذ ٙحهةةذٕم حهٌظوخقةةذس ٕكةةخثَ
رذٕهةةش ًظوخقةةذس أخةةش ٙهغةةشع طؤدٛةةش خةةذًخص شخظةةٜش ًغةةظقوش ٛخؼةةن هوؼةةشٛزش فةة ٚطوةةق
حهذٕم حألخشٗ.
رِذ (ٛ )3خؼن سأط حهٌخم حهٌظٌؼن ف ٚحهغيَ ٕحهقةٖحسد ٕحهـةخثشحص حهظة ٚطوٌةن فة ٚحهِقةن حهةذٕهٚ
ٕأٛؼةةخ سأط حهٌةةخم حهٌظٌؼةةن فةة ٚحألًةةٖحم حهٌِقٖهةةش حهٌظووقةةش رظشةةغٜن ٓةةزّ حهغةةيَ ٕحهقةةٖحسد
ٕحهـخثشحص هوؼشٛزش ف ٚحهذٕهش حهٌظوخقذس حهلخثَ رٔخ ًشكض حإلدحسس حهيووٜش هوٌششٕم.
رِذ ( )4طخؼن ؿٌٜن هِخطش سأط حهٌخم غٜش حهٖحسدس ف ٚحهزِٖد حهغخرقش حهظٌٛ ٚظولٔخ شخض ًقٜي
ف ٚحكذ ٙحهذٕم حهٌظوخقذس هوؼشٛزش ف ٚطوق حهذٕهش فقؾ.
الوادة ()24
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طشق تدٌب االصدواج الضشيبي
ـــــــ
رِةةذ ( )1ارح كةةخٍ شةةخض ًقةةٜي فةة ٚدٕهةةش ًظوخقةةذس ٛلظةةن هوةة ٚدخةةن إٔ ٌٛظوةةق سأط ًةةخم خخػةةن
هوؼشٛزش فة ٚدٕهةش ًظوخقةذس أخةش ٙؿزقةخ ألكلةخى ٓةزّ حالطيخقٜةش طقةٖى حهذٕهةش حألٕهة ٚرخظةي
ًزوث ًَ ػشٛزش حهذخن إٔ ػشٛزش سأط حهٌخم حهخخػن هٔخ ٓزح حهٌقٜي ًغخٕ هوؼشٛزش هوٚ
حهذخن إٔ حهؼشٛزش هو ٚسأط حهٌخم حهٌذفٖم فة ٚحهذٕهةش حألخةشٗ .هوة ٚأٍ ٓةزح حهخظةي ال
ٛضٛذ هَ ًقذحس ػشٛزش حهذخن إٔ حهؼشٛزش هوة ٚسأط حهٌةخم -قزةن ًةِق حهخظةي حهٌِغةٖد
اهةة ٚحهةةذخن إٔ سأط حهٌةةخم حهةةزٛ ٙخؼةةن هوؼةةشٛزش فةة ٚطوةةق حهذٕهةةش حألخةةشٗ هوةة ٚكغةةذ
حألكٖحم.
رِذ ( )2ارح كخٍ حهذخن حهزٛ ٙلظن هوً ْٜقٜي ف ٚدٕهةش ًظوخقةذس إٔ سأط حهٌةخم حهٌٌوةٖح هةْ ًويةٚ
ًَ حهؼشٛزش فٓ ٚزّ حهذٕهش ؿزقخ أل ًَ ٙأكلخى ٓزّ حالطيخقٜش فخٍ طوق حهذٕهش ًن رهق طؤخةز
ف ٚكغزخُٔخ ًزوث حهةذخن إٔ سأط حهٌةخم حهٌوية ٚهِةذ كغةخد حهؼةشٛزش هوة ٚرةخق ٚدخةن إٔ
سأعٌخم ٓزح حهٌقٜي.
رِذ ( )3ألغشحع حهخظي ًةَ ػةشٛزش حهةذخن إٔ حهؼةشٛزش حهٌيشٕػةش هوة ٚسأط حهٌةخم فة ٚدٕهةش
ًظوخقةةذس فةةخٍ حهؼةةشٛزش حهٌذفٖهةةش فةة ٚحهذٕهةةش حهٌظوخقةةذس حألخةةشٗ عةةٖظ طشةةٌن حهؼةةشٛزش
حهٌغةةظلقش حهةةذفن فةة ٚطوةةق حهذٕهةةش حهٌظوخقةةذس حألخةةشٗ ٕهلِٔةةخ أهيٜةةض إٔ خيؼةةض رٌقظؼةةٚ
قٖحُ َٜطوق حهذٕهش حهٌظوخقذس حهٌظؼٌِش كٖحفض ػشٛزٜش.
الوادة ()25
عذم التوييض في الوعاهلت
ـــــ
رِذ ( )1ال ٛـٖص اخؼخم سهخٛخ أ ًَ ٙحهذٕم حهٌظوخقذس ف ٚحهذٕم حهٌظوخقذس حألخةشٗ ألٛةش ػةشحثذ
إٔ أل ٙحهظضحى ٛظووق رٔزّ حهؼشحثذ غٜش حهؼةشحثذ إٔ حالهظضحًةخص حهؼةشٛزٜش حهظةٛ ٚخؼةن
هٔ ةخ إٔ ٛـةةٖص فةةُ ٚيةةظ حهلةةشٕظ أٍ ٛخؼةةن هٔةةخ سهخٛةةخ ٓةةزّ حهذٕهةةش حألخةةشٕٗ ،ال ألٛةةش
ػشحثذ إٔ حهظضحًخص ػشٛزٜش أػقن ًِٔخ هزجخ.
رِذ (ٛ )2قظذ رويق" :سهخٛخ" -:
أ .ؿٌٜن حألفشحد حهٌظٌظو َٜرـِغٜش حكذ ٙحهذٕم حهٌظوخقذس.
د .ؿٌٜن حألشخخص حهقخُُٖ َٜٜف ٚحكذ ٙحهذٕم حهٌظوخقذس.
رِ ةذ ( )3ال طخؼةةن حهٌِشةةخس حهذحثٌةةش حهظةةٌٛ ٚظولٔةةخ ًشةةشٕم طةةخرن إلكةةذٗ حهةةذٕم حهٌظوخقةةذس فةة ٚدٕهةةش
ًظوخقذس أخش ٙهؼشحثذ طيةشع هؤٜةخ فة ٚطوةق حهذٕهةش حألخةشٗ أكؼةش هزجةخ ًةَ حهؼةشحثذ
حهظ ٚطيشع هو ٚحهٌششٕهخص حهظخروش هظوق حهذٕهش حألخشٗ ٕحهظ ٚطضحٕم ُيظ حهِشخؽ.
ٕال ٛـٖص طيغٜش ٓزح حهِ ض هوة ٚحُةْ ٛوةضى حكةذ ٙحهةذٕم حهٌظوخقةذس رةخٍ طٌةِق حهٌقٌٜة َٜفةٚ
حهذٕهةةةش حهٌظوخقةةةذس حألخةةةشٗ أٛةةةش طخيٜؼةةةخص إٔ اهيةةةخءحص إٔ خظةةةٌخ شخظةةةٜخ فٌٜةةةخ ٛظووةةةق
رخهؼشحثذ ًٌخ طٌِلْ هشهخٛخٓخ رغزذ حهلخهش حهٌذُٜش إٔ حالهظضحًخص حهوخثوٜش.
رِذ ( )4ال ٛـٖص اخؼخم حهٌششٕهخص حهظخروش إلكةذٗ حهةذٕم حهٌظوخقةذس ٕحهظةٌٛ ٚظوةق سأعةٌخهٔخ كوةْ
إٔ روؼةةْ إٔ ٛشحقزةةْ رـشٛةةق ًزخشةةش إٔ غٜةةش ًزخشةةش أشةةخخص ًقٌٜةةٍٖ فةة ٚحكةةذ ٙحهةةذٕم
حهٌظوخقذس حألخشٗ ،أل ٙػشحثذ إٔ أ ٙحهظضحًخص طظووق رٔزّ حهؼةشحثذ غٜةش حهؼةشحثذ إٔ
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حالهظضحًةةخص حهؼةةشٛزٜش حهظةة ٚطخؼةةن هٔةةخ إٔ ٛـةةٖص أٍ طخؼةةن هٔةةخ حهٌشةةشٕهخص حهٌٌخػوةةش
حألخشٗ ف ٚطوق حهذٕهشٕ ،طلٍٖ أػقن ًِٔخ هزجخ.
رِذ (ً )5ن هذى حإلخالم رؤكلخى حهزِذ ( ًَ )1حهٌخدس (ٕ )9حهزِذ (ً )5ةَ حهٌةخدس (ٕ )11حهزِةذ ()5
ًةةَ حهٌةةخدس (ً )12ةةَ ٓةةزّ حالطيخقٜةةش فةةخٍ حهيٖحثةةذ ٕحإلطةةخٕحص ٕحهٌظةةشٕفخص حألخةةشٗ حهظةةٚ
ٛذفؤخ ًششٕم دٕهش ًظوخقذس اه ٚشةخض ًقةٜي فة ٚحهةذٕم حهٌظوخقةذس حألخةشٗ .طخظةي ٕفقةخ
هةةِيظ حهشةةشٕؽ كٌةةخ هةةٖ كخُةةض طةةذفن هٌقةةٜي فةة ٚحهذٕهةةش حهٌةةزكٖسس إٔال ٕرهةةق هغةةشع طلذٛةةذ
حألسرخف حهخخػوش هوٌششٕمٕ .رخهٌؼن طخظي أٛش د ٍٖٛهو ٚحهٌششٕم حهظخرن إلكةذٗ حهةذٕم
حهٌظوخقذس هٌقٜي ف ٚحهذٕهش حهٌظوخقذس حألخةشٗ رغةشع طلذٛةذ سأط حهٌةخم حهخخػةن هوؼةشٛزش
هةةزهق حهٌشةةشٕمٕ ،طخظةةي ٕفقةةخ هةةِيظ حهشةةشٕؽ كٌةةخ هةةٖ كخُةةض قةةذ دفوةةض هشةةخض ًقةةٜي فةةٚ
حهذٕهش حهٌظوخقذس حهٌزكٖسس إٔال.
الوادة ()26
دخشاءاث تفغيش االتفاليت
ــــــ
رِذ (ٛ )1لق هلن دٕهةش ًةَ حهةذٕم حهٌظوخقةذس أٍ طـوةذ طيغةٜش أكلةخى ٓةزّ حالطيخقٜةش ارح طزة َٜهٔةخ اٍ
حكذ ٙحهذٕم حهٌظوخقذس حألخشٗ ؿزقض إٔ طـزةق أ ٙكلةي ًةَ أكلةخى ٓةزّ حالطيخقٜةش رظةٖسس
غٜةةش طةةلٜلش ٕطخةةشؽ رٔةةخ هةةَ حألٓةةذحظ ٕحهغخٛةةخص حهٌقظةةٖدس ًِٔةةخ فةة ٚطـِةةذ حالصدٕحؽ
حهؼشٛزًِٕ ٚن حهظٔشد ًَ حهؼشحثذ.
رِةةذ (ٛ )2قةةذى حهـوةةذ اهةة ٚحألًةة َٜحهوةةخى هٌـوةةظ حهٖكةةذس حالقظظةةخدٛش حهوشرٜةةش ٕطشفةةق رةةْ حهزٜخُةةخص
ٕحهٌغظِذحص حهالصًشٕ ،هو ٚحألً َٜحهوخى دهةٖس حهـِةش حهٌِظةٖص هؤٜةخ فة ٚحهيقةشس حهظخهٜةش
ًَ ٓزّ حهٌخدس خالم شٔش ًَ َٛطغوي حهـوذ.
رِذ ( )3طخظض حهوـِش حهِقذٛش ٕحهٌخهٜش فً ٚـوةظ حهٖكةذس حالقظظةخدٛش حهوشرٜةش رةخهِلش فة ٚحهـوزةخص
حهظ ٚطقذى رٌٖؿذ ٓزّ حهٌةخدس ٕطٌؼةن فٜٔةخ كةن دٕهةش ًةَ حهةذٕم حهٌظوخقةذس روؼةٖ ٕحكةذ ًةَ
خزةةشحء حهٌخهٜةةش ٕحهؼةةشحثذ فٜٔةةخ ٕال ٛوظزةةش حؿظٌةةخم حهوـِةةش طةةلٜلخ اال ارح كؼةةشّ خزةةشحء
حهٌخهٜةةش ٕحهؼةةشحثذ فةة ٚؿٌٜةةن حهةةذٕم حهٌظةةذقش هوةة ٚحالطيخقٜةةش ٕٛلةةٍٖ قةةشحس حهوـِةةش قـوٜةةخ
ًٕوضًخ روذ طظذٛق ًـوظ حهٖكذس حالقظظخدٛش حهوشرٜش ٕٛوظزش ؿضءح ًَ ٓزّ حالطيخقٜش.
رِةةذ ( )4ال طخةةن أكلةةخى ٓةةزّ حالطيخقٜةةش رخهٌضحٛةةخ حهظةة ٚطلةةٍٖ قةةذ ٕسدص فةة ٚحطيخقٜةةش ػِخثٜةةش إٔ ؿٌخهٜةةش
أخش ٙر َٜدٕم ًظوخقذس هظـِذ حالصدٕحؽ حهؼشٛز.ٚ
الوادة ()27
تبادع الوعلىهاث
رِةةذ ( )1طظزةةخدم حهغةةوـخص حهٌخظظةةش فةة ٚحهةةذٕم حهٌظوخقةةذس حهٌووًٖةةخص حهظةة ٚطوةةضى هظِيٜةةز أكلةةخى ٓةةزّ
حالطيخقٜةةش ٕحهقةةٖحُ َٜحهذحخوٜةةش هوةةذٕم حهٌظوخقةةذس رشةةخٍ حهؼةةشحثذ حهٌِظةةٖص هؤٜةةخ فةةٓ ٚةةزّ
حالطيخقٜةةشٕ ،كٜةةغ ٛلةةٍٖ فةةشع حهؼةةشحثذ رٌقظؼةةخٓخ ٛظيةةق ٕأكلةةخى ٓةةزّ حالطيخقٜةةش ٕهٌِةةن
حهظٔةةشد حهؼةةشٛز ٚخخطةةش ٕٛةةظي طزةةخدم حهٌووًٖةةخص دٍٕ حهظقٜةةذ رخهٌةةخدس (ٕ )1طوخًةةن أٛةةش
ًووًٖخص طل ظن هؤٜخ حهذٕهش حهٌظوخقذس هوة ٚأُٔةخ عةشٛش ٕرةِيظ حهـشٛقةش حهظة ٚطوخًةن رٔةخ
حهٌووًٖخص حهظ ٚطي حهلظٖم هؤٜخ ٕفقةخ هوقةٖحُ َٜحهذحخوٜةش هظوةق حهذٕهةش ٕال ٛـةٖص افشةخإٓخ
اال هألشخخص إٔ حهغوـخص (رٌخ ف ٚرهق حهٌلخكي ٕحألؿٔضس حإلدحسٛش) حهظة ٚطوٌةن فة ٚسرةؾ
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إٔ طلظٜن إٔ طِيٜز إٔ سفةن حهـوةَ فٌٜةخ ٛظووةق رخهؼةشحثذ حهظة ٚطشةٌؤخ حالطيخقٜةش ٕهٔةئالء
حألشخخص إٔ حهغوـخص حعظخذحى حهٌووًٖخص هٔزّ حألغشحع فقؾ.

رِذ ( )2ال ٛـٖص رؤ ٙكخم طيغٜش أكلخى حهزِذ ( )1رٌخ ٛئد ٙاه ٚاهضحى حكذ ٙحهذٕم حهٌظوخقذس:
أ .رظِيٜز اؿشحءحص ادحسٛش طظوخسع ًن حهقةٖحُ َٜإٔ حهةِلي حإلدحسٛةش حهخخطةش رٔةخ إٔ رخهذٕهةش
حهٌظوخقذس حألخشٗ.
د .رظقذٛي رٜخُخص ال ٌٛلَ حهلظٖم هؤٜخ ؿزقخ هوقٖحُ َٜإٔ حهِلي حإلدحسٛش حهٌوظةخدس فٜٔةخ إٔ
ف ٚحهذٕم حهٌظوخقذس حألخشٗ.
ؽ .رظقذٛي ًووًٖخص ًَ شخُٔخ افشخء أعشحس أ ٙطـخسس إٔ ُشخؽ إٔ طةِخهش إٔ عةش طـةخسٙ
إٔ ًِٔ ٚإٔ حألعخهٜذ حهظـخسٛش ،إٔ ًووًٖخص ٛوظزش افشخإٓخ ًخخهيخ هوِلخى حهوخى.
الوادة ()28
الذبلىهاعيىى والمٌصليىى
ــــــ
هةةٜظ فةةٓ ٚةةزّ حالطيخقٜةةش ًةةخ ٛخةةن رخهٌضحٛةةخ حهؼةةشٛزٜش حهٌِٖكةةش هوذروًٖخعةةٕ َٜٜحهقِظةةوٕ َٜٜفقةةخ
هألكلخى حهوخًش هوقخٍُٖ حهذٕه ٚإٔ ألكلخى حالطيخقٜخص حهخخطش.
الوادة ()29
دخشاءاث التصذيك
ـــــــ
رِذ (ٛ :)1قٖى كن روذ هؼةٖ فةٓ ٚةزّ حالطيخقٜةش ربطةذحس حهظشةشٛوخص ٕحطخةخر حإلؿةشحءحص حهؼةشٕسٛش
هظِيٜز أكلخى ٓزّ حالطيخقٜش.
رِذ (ٛ :)2ظذق هوٓ ٚزّ حالطيخقٜش كن ًَ حهذٕم حألهؼخء ،ؿزقخ هِلٌٔخ حهذعظٖسٛش ف ٚحقشد ٕقةض
ًٌلَ ٕطٖدم ٕػخثق حهظظذٛق هذ ٙحألًخُش حهوخًش هٌـوظ حهٖكةذس حالقظظةخدٛش حهوشرٜةش حهظةٚ
طوذ ًلؼشح ربٛذحم ٕػٜقش طظذٛق كن دٕهش ٕطزوغْ هوذٕم حهٌظوخقذس حألخشٗ.
الوادة ()31
ًفار االتفاليت
ــــ
رِذ ( )1طظزق ٓةزّ حالطيخقٜةش ُخفةزس حهٌيوةٖم ارح طةذقض هؤٜةخ ػةالع دٕم أهؼةخء هوة ٚحألقةن كٌةخ
ٛوٌن رٔخ ف ٚعخثش حهذٕم حألهؼخء فٖس اٛذحم ٕػٜقش طظةذٛقٔخ هةذ ٙحألًخُةش حهوخًةش هٌـوةظ
حهٖكذس حالقظظخدٛش حهوشرٜش.
رِذ ( ِٚٔٛ )2حهوٌن رخطيخقٜش طـِذ حالصدٕحؽ حهؼشٛزًِٕ ٚن حهظٔشد ًَ حهؼشحثذ حهٌٖحفةق هؤٜةخ
رقشحس ًـوظ حهٖكذس حالقظظخدٛش حهوشرٜةش سقةي  /649د 22رظةخس 1973/12/3 ٛحهظزةخسح
ًَ طخسُ ٛيخر ٓزّ حالطيخقٜش.
رِذ (ٛ )3ـٖص أل ٙدٕهش هشرٜش أخش ًَ ٙحهذٕم حألهؼخء ف ٚؿخًوش حهذٕم حهوشرٜش حالُؼٌخى اهٚ
ٓةةزّ حالطيخقٜةةش روةةذ طةةخسُ ٛيخرٓةةخ هةةَ ؿشٛةةق حهظظةةذٛق هؤٜةةخ ٕاٛةةذحم ٕػٜقةةش حهظظةةذٛق هةةذٙ
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حألًخُش حهوخًةش هٌـوةظ حهٖكةذس حالقظظةخدٛش حهوشرٜةش ٕطوظزةش حالطيخقٜةش ُخفةزس رخهِغةزش هٔةخ ًةَ
طخس ٛاٛذحم ٕػٜقش حهظظذٛق.
رِذ ( )4طغش ٙأكلخى ٓزّ حالطيخقٜش ألٕم ًشس:
أ .رخهِغزش هوؼشحثذ حهظ ٚطلـةض ًةَ حهٌِزةن  :طغةش ٙهوة ٚحهٌزةخهث حهظة ٚطةذفن إٔ طقٜةذ فةٚ
حهلغخد ف ٚإٔ روذ إٔم كخٍُٖ ػةخُِٛ( ٚةخٛش) ًةَ حهغةِش حهٌٜالدٛةش حهظخهٜةش هوغةِش حهظة ٚطةي
فٜٔخ ُيخر حالطيخقٜش قخُُٖخ ؿزقخ هوزِذٓ ًَ )3( ٕ )1( َٛزّ حهٌخدس.
د .رخهِغةةةزش هوؼةةةشحثذ حألخةةةشٗ حهٌيشٕػةةةش هوةةة ٚحهةةةذخن إٔ سأط حهٌةةةخم  :طغةةةش ٙهوةةةٚ
حهغِٖحص حهؼشٛزٜش حهظة ٚطزةذأ فة ٚإٔ روةذ إٔم كةخٍُٖ ػةخُِٛ( ٚةخٛش) ًةَ حهغةِش حهٌٜالدٛةش
حهظخهٜش هوغِش حهظ ٚطي فٜٔخ ُيخر حالطيخقٜش قخُُٖخ ؿزقخ هوزِذٓ ًَ )3( ٕ )1( َٛزّ حهٌخدس.
الوادة ()31
دًهاء االتفاليت
ــــ
رِةةذ (ٛ )1غةةظٌش حهوٌةةن رٔةةزّ حالطيخقٜةةش رخهِغةةزش هلةةن دٕهةةش ًةةَ حهةةذٕم حهٌظوخقةةذس اهةة ٚكةة َٜاهغخثٔةةخ إٔ
حُغلخد حهذٕهش ًِٔخ.
رِذ (ٛ )2ـٖص أل ًَ ٙحهذٕم حهٌظوخقذس أٍ طِغةلذ ًةَ ٓةزّ حالطيخقٜةش شةشٛـش أٍ ال ٛةظي حالُغةلخد
اال روةةذ أٍ طخـةةش حهذٕهةةش حهٌِغةةلزش ًـوةةظ حهٖكةةذس حالقظظةةخدٛش حهوشرٜةةش رظةةٖسس كظخرٜةةش
رشغزظٔخ رخالُغلخد قزن ُٔخٛش حهغِش حهٌٜالدٛش رٌذس عظش أشٔش هو ٚحألقن.
رِذ (ٕ )3ف ٚكخهش اهغخء ٓزّ حالطيخقٜش إٔ حالُغلخد ًِٔخ فخُْ ٖٛقف حهوٌن رٔخ هو ٚحهِلٖ حهظخه:ٚ
 .1رخهِغزش هوؼشحثذ حهظ ٚطلـض ًَ حهٌِزن  :طٖقف أكلخًٔخ رخهِغةزش هوٌزةخهث حهظة ٚطةذفن إٔ
طقٜذ ف ٚحهلغخد ف ٚإٔ روذ إٔم كةخٍُٖ ػةخُِٛ( ٚةخٛش) ًةَ حهغةِش حهٌٜالدٛةش حهظخهٜةش هوغةِش
حهظ ٚطي فٜٔخ اهغخء حالطيخقٜش إٔ حالُغلخد ًِٔخ (ٕرهق رخهِغزش هوذٕهش حهٌِغلزش).
 .2رخهِغةةزش هوؼةةشحثذ حألخةةشٗ حهٌيشٕػةةش هوةة ٚحهةةذخن ٕسأط حهٌةةخم  :طٖقةةف أكلخًٔةةخ
رخهِغزش هوذخن إٔ سأط حهٌخم حهزٛ ٙظلقق خالم حهغِٖحص حهؼشٛزٜش حهظ ٚطزذأ ف ٚإٔ روذ
إٔم كخٍُٖ ػخُِٛ( ٚخٛش) ًَ حهغِش حهٌٜالدٛش حهظخهٜش هوغِش حهظ ٚطي فٜٔةخ اهغةخء حالطيخقٜةش إٔ
حالُغلخد ًِٔخ ( ٕرهق رخهِغزش هوذٕهش حهٌِغلزش).
كشسص ٓزّ حالطيخقٜش رخهوغش حهوشرٜش ف ٚحهقخٓشس فٖٛ ٚى  ًَ 3شٔش شوزخٍ عِش  1418حهٌٖحفق
 ًَ 3شٔش دٛغٌزش عِش 1997ى ًَ ،أطن ٕحكذ ٛليق رخألًخُش حهوخًش هٌـوظ حهٖكذس حالقظظةخدٛش
حهوشرٜش ٕٛغوي طٖسس ؿزق حألطن هلن دٕهش ًَ حهذٕم حألهؼخء.
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 حهٌٌولش حألسدُٜش حهٔخشٌٜش دٕهش حإلًخسحص حهوشرٜش حهٌظلذس ؿٌٖٔسٛش حهغٖدحٍ حهـٌٖٔسٛش حهوشرٜش حهغٖسٛش ؿٌٖٔسٛش حهظًٖخم حهذٌٛقشحؿٜش حهـٌٖٔسٛش حهوشحقٜش دٕهش فوغـَٜ حهـٌخٜٓشٛش حهوشرٜش حهوٜزٜش حهشوزٜش حالشظشحكٜش حهولٌ٘ ؿٌٖٔسٛش ًظش حهوشرٜش حهـٌٖٔسٛش حإلعالًٜش حهٌٖسٛظخُٜش -حهـٌٖٔسٛش حهٌِٜٜش
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