أ ١كٟ٘٪ش ؿ٪٨٠سيش حٛغ٪دح٩ ١كٟ٘٪ش ؿ٪٨٠سيش ٟظش حٛوشريش ٩ح٠ٛشخس حٛي٠٨خ ُي٠خ روذ
حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي. ٢
سًزش ٠٨٤ٟخ ُي هٔذ حطِخّ ٛظـ٤ذ حالصد٩حؽ حٛؼشيزي ٤ٟ٩ن حٛظ٨شد  ٢ٟحٛؼشحثذ حِ٠ٛش٩ػش
هٜي حٛذخ. ٚ
ٓذ حطِٔ٤خ هٜي ٟخيٜي:
حِٛظ ٚحالٙ٩
٣ــــــــخّ حٛظـزيْ
ح٠ٛخدس حألٛ٩ي
ح٤ٛــــخّ حٛشخظي
يـزْ ٧زح حالطِخّ هٜي حالشخخص حٔ٠ٛي٠يُ ٢ي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢أٜٗ ٩ظي٠٨خ
ح٠ٛخدس حٛؼخ٣يش
حٛؼشحثذ حٛظي يظ٤خ٨ٛ٩خ حالطِخّ
 )1يـزْ ٧زح حالطِخّ هٜي ػشحثذ حٛذخ ٚحٛظي طِشػ٨خ حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس أ ٩أكذ أٓغخ٨ٟخ
حٛغيخعيش أ ٩اكذي عٜـخط٨خ ح٠ٛلٜيش رظشٍ ح٤ٛلش ه ٢ؿشئش طلظي٨ٜخ .
 )2طوظزش ػشحثذ ِٟش٩ػش هٜي حٛذخ ٚؿ٠ين حٛؼشحثذ حِ٠ٛش٩ػش هٜي ٟـ٪٠م حٛذخ ٚأ٩
هٜي ه٤خطش حٛذخ ٚر٠خ ُي ر ٖٛحٛؼشحثذ هٜي ح٘٠ٛخعذ ح٠ٛلٔٔش  ٢ٟحٛظظشٍ ُي
حأل٪ٟح ٙحٛ٪ٔ٤٠ٛش أ ٩حٛؤخسيش ٩حٛؼشحثذ هٜي ٟـ٪٠م حألؿ٪س ٩ح٠ٛشطزخص حٛظي يذُو٨خ
ح٠ٛشش٩م ٩أيؼخ حٛؼشحثذ هٜي اهخدس طٔيي ٞسأط ح٠ٛخ. ٙ
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أ) رخ٤ٛغزش ٛـ٪٨٠سيش ٟظش حٛوشيزش :
1
2
3
4
5

 حٛؼشيزش حٛؤخسيش (٩طش ٚ٠ػشيزش حألؿيخ٩ ١حٛؼشيزش هٜي حٛؤخسحص ح٠ٛز٤يش ). حٛؼشيزش ح٪٠ٛكذس هٜي دخ ٚحألشخخص حٛـزيويي. ٢ حٛؼشيزش هٜي أسرخف ششٗخص حأل٪ٟحٙ سع ٞط٠٤يش ح٪٠ٛحسد ح٠ٛخٛيش ٜٛذٛ٩ش . حٛؼشحثذ حالػخُيش حِ٠ٛش٩ع ر٤شزش ٟج٪يش  ٢ٟحٛؼشحثذ ح٠ٛزي٤ش هخٛي ٦أ٩حِ٠ٛش٩ػش رـشّ أخشي .

(٩يشخس اٛي٨خ ُي٠خ روذ رخٛؼشيزش ح٠ٛظشيش )
د) رخ٤ٛغزش ٛـ٪٨٠سيش حٛغ٪دح: ١
 - 1ػشيزش حٛذخ٩ ٚطش: ٚ٠
أ) ػشيزش أسرخف حأله٠خ ٙهٜي حالُشحد ٩حٛششٗخص
د) ػشيزش حٛذخ ٚحٛشخظي هٜي ح٠ٛشطزخص ٩حألؿ٪س
ؽ) ػشيزش دخ ٚايـخس حٛؤخسحص
 - 2ػشيزش حألسرخف حٛشأع٠خٛيش
(٩يشخس اٛي٨خ ُي٠خ روذ رخٛؼشيزش حٛغ٪دح٣يش )
 )3طغشي أك٘خ ٝحالطِخّ أيؼخ هٜي أيش ػشحثذ ٠ٟخػٜش أٟ ٩شخر٨ش ُي ؿ٧٪ش٧خ طِشع روذ
طخسيخ طٓ٪ين حالطِخّ رخإلػخُش اٛي حٛؼشحثذ حٛلخٛيش أ ٩رذال ٨٤ٟخ٩ ,طٔ ٝ٪حٛغٜـخص
ح٠ٛخظظش ُي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢ربخـخس ٗ٠٨٤ٟ ٚخ رؤيش طٌيشحص ؿ٧٪شيش طـشأ هٜي
ٓ٪ح٣ي ٢حٛؼشحثذ ُي٠٨خ .
حِٛظـــــــــ ٚحٛؼخ٣ي
طوـــخسيَ
ح٠ٛــخدس حٛؼخٛؼش
طوخسيَ هخٟش
 )1ألًشحع ٧زح حالطِخّ ٟخ ٞٛئؼي عيخّ ح٤ٛض خبلٍ ر: ٖٛ
(أ) ئظذ روزخسس دٛ٩ش ٟظوخٓذس " "٩حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي " ٟظش أ ٩حٛغ٪دح ١كغز٠خ
ئظؼيش ٟذ ٙ٪ٛح٤ٛض .
ص) ئظذ رِٜق " شخض" أي ُشد أ ٩ششٗش أ ٩أي ٗيخٟ ٢ٟ ١٪ٟ٘ ١ـ٪٠هش أشخخص .
ؽ) ئظذ رِٜق "ششٗش " أي شخظيش اهظزخسيش أ ٩أي ٩كذس طوخ ٢ٟ ٟٚح٤ٛخكيش حٛؼشيزيش
ٗشخظيش اهظزخسيش .
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(د) ئظذ روزخسس ٟشش٩م اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطيٟ "٩" ٢شش٩م حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي"
هٜي حٛظ٪حٛي يذيشس شخض ٟٔيُ ٞي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطيٟ٩ ٢شش٩م يذيشس شخض ٟٔيُ ٞي
حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حالخشي .
٧ـ) ئظذ رِٜق ػشيزش ح٠ٛظشيزش أ ٩حٛؼشيزش حٛغ٪دح٣يش كغز٠خ ئظؼيش ح٤ٛض
( )٩ئظذ روزخسس حٛغٜـش ح٠ٛخظظش :
 - 1رخ٤ٛغزش ٠ٛظش٩ :صيش ح٠ٛخٛيش أ ٢ٟ ٩ي٠ؼٜش ٓخ٣٪٣خ
 - 2رخ٤ٛغزش ٜٛغ٪دح٩ : ١صيش ح٠ٛخٛيش أ ٢ٟ ٩ي٠ؼٜش ٓخ٣٪٣خ
ص) ئظذ رِٜق ٪ٟ .حؿ: ٢
 - 1أي ُشد رـ٤غيش حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس
 - 2أي شخض ٓخ٣٪٣ي أ ٩ششٗش أشخخص أ ٩ششٗش أ ٩ؿ٠ويش أ ٩أي ٩كذس أخشي طغظ٠ذ
٩ػو٨خ حٔٛخ٣٪٣ي  ٢ٟحٔٛخ ١٪٣حٛغخسي ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس
ف) ئظذ روزخسس  .ح ٚٔ٤ٛحٛذٛ٩ي  .أي  ٚٔ٣رلشي أ٨٣ ٩شي أ ٩ؿ٪ي ئ ٝ٪رٟ ٦شش٩م ٟ ٦ٛشٗض
ادحسس ُوٜيش ُي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢يغظؼ٤ي  ٢ٟر ٖٛح ٚٔ٤ٛحٛزلشي أ ٩ح٨٤ٛشي أ ٩حٛـ٪ي
ري ٢أٟخٗ ٢طٔن ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حالخشي ُٔؾ .
 )2ه٤ذ طـزيْ أك٘خ٧ ٝزح حالطِخّ ر٠وشُش دٛ٩ش ٟظوخٓذس ئظذ رؤي ِٛق  ٞٛيشد  ٦ٛطوشيَ ُي
٧زح حالطِخّ ح٠ٛو٤ي حٔ٠ٛشس  ٦ٛحٔٛخ ١٪٣ح٠ٛو ٙ٪٠رُ ٦ي ط ٖٜحٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس رشؤ٣خٛؼشحثذ
حٛظي يظ٤خ٨ٛ٩خ ٧زح حالطِخّ ٩رٟ ٖٛخ ٞٛئؼي ح٤ٛض رخبلٍ ر. ٖٛ
ح٠ٛــــخدس حٛشحروش
حٔ٠ٛـــيٞ
 )1ألًشحع ٧زح حالطِخّ  ,ئظذ روزخسس "ٟٔيُ ٞي دٛ٩ش ٟظوخٓذس " أي شخض يخؼن ُٔ٩خ
٪ٔٛح٣ي ٢ط ٖٜحٛذٛ٩ش ٜٛؼشحثذ حِ٠ٛش٩ػش ُي٨خ رل٘٪ٟ ٞحؿ٤ش ,أٟ ٩ل ٚآخٟظش أٟ ٩شٗض
ادحسطش أٟ ٩ويخس أخش ٠ٟخػ ٢٘ٛ٩ . ٚال طش٧ ٚ٠ز ٥حٛوزخسس أي شخض ٜٛؼشيزش ُي طٖٜ
حٛذٛ٩ش ٠ٛـشد كظٛ٪ش هٜي دخٟ ٚغظ٠ذ ٟ ٢ٟظخدس ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش .
ُ )2ي كخٛش ٟخ ارح ٗخ ١شخض ؿزيوي يوزش ُٔ٩خ ألك٘خ ٝحِٔٛشس (ٟٔ )1ي٠خ رٜ٘ظخ حٛذٛ٩ظي٢
ح٠ٛظوخٓذطيُ ٢ؤ ١كخٛظ٧ ٦ز ٥طوخٛؾ ٗآلطي :
أ  -يوظزش ٟٔي٠خ رخٛذٛ٩ش حٛظي يُ٘ ٦ٛ ١٪ي٨خ ٟغ٘ ٢دحث ٞطلض طظشُُ , ٦برح ٗخ٦ٛ ١
ٟغ٘ ٢دحث ٞطلض طظشُُ ٦ي ٜٗظخ حٛذٛ٩ظيُ , ٢ب ٦٣يوظزش ٟٔي٠خ ُي حٛذٛ٩ش حٛظي ٦ٛ
ر٨خ هبلٓخص شخظيش ٩حٓظظخديش أ٩ػْ (ٟشٗض ح٠ٛظخٛق حٛلي٪يش ),
د ُ-ي كخٛش هذ ٝاٟ٘خ٣يش طلذيذ حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حٛظي ي٪ؿذ ر٨خ ٟشٗض ٟظخٛلش
حٛلي٪يش أُ ٩ي كخٛش هذٟ ٝغ٘ ٢دحث ٞطلض طظشُُ ٦ي أي  ٢ٟحٛذٛ٩ظي٢
ح٠ٛظوخٓذطيُ ٢يوظزش ٟٔي٠خ رخٛذٛ٩ش حٛظي ُي٨خ ٟل ٚآخٟظ ٦ح٠ٛظوخٓذس ,
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ؽ -ارح ٗخٟ ٦ٛ ١ل ٚآخٟش ٟوظخدس ُي ٜٗظخ حٛذٛ٩ظي ٢أ ٩ارح  ٞٛيٟ٘ ٦ٛ ٢ل ٚآخٟش ٟوظخدس ُيؤي ٠٨٤ٟخ
ُيوظزش ُي حٛذٛ٩ش حٛظي يل ٚ٠ؿ٤غيظ٨خ ,
د -ارح ٗخ ١يل ٚ٠ؿ٤غيش ٜٗظخ حٛذٛ٩ظي ٢أ ٩ال يل ٚ٠ؿ٤غيش أي ٠٨٤ٟخ طٔ ٝ٪حٛغٜـخص ح٠ٛخظظش ُي
حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢ربيـخد ك٠ٜٛ ٚغؤٛش رخالطِخّ ح٠ٛشظشٕ .
ُ )3ي كخٛش ٟخ ارح ٗخ٤٧ ١خٕ ُٔ٩خ ألك٘خ ٝحِٔٛشس ( )1شخض آخش رخبلٍ حألُشحد ٟٔي٠خ رٜ٘ظخ
حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطيُ ٢ب٣ش يوظزش ٟٔي٠خ رخٛذٛ٩ش ح٘ٛخ ٢٧ر٨خ ٟشٗض ادحسطش حِٛوٜيش .
ح٠ٛخدس حٛخخٟغش
ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس
 )1ألًشحع ٧زح حالطِخّ ئظذ روزخسس "ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس " ح٘٠ٛخ ١حٛؼخرض حٛزي يضحٙ٩
ح٠ٛشش٩م  ٢ٟخبل٣ ٚٗ ٦ٛشخؿ ٦أ ٩روؼش .
 )2طش ٚ٠هزخسس " ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس " هٜي ٣ل ٪خخص :
أ ٟ -ل ٚحإلدحسس
د -حِٛشم
ؽ -ح٘ٛظذ
د -ح٠ٛظ٤ن
٧ـ -ح٪ٛسشش
 -٩ح٤٠ٛـ ٞأ ٩رجش أ ٩حٛزظش ٙ٩أ ٩ح٠ٛلـض أ ٩أي ٟ٘خ ١آخش العظخشحؽ ح٪٠ٛحسد ٛـزيويش
ص -ح٠ٛضسهش أ ٩حٌٛشحط
ف -حألٟخٗ ٢ح٠ٛغظخذٟش ٗ٤٠خُز ٜٛزين
 )3يش ٚ٠طوزيش  ,ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس :
أٓ٪ٟ -ن حٛز٤خء أ ٩حإل٣شخء أٟ ٩شش٩م حٛظـ٠ين أٟ ٩شش٩م حٛظشٗيذ أٟ ٩شش٩م حٛظـ٨يضحص أ٩
أد٩حص حٛلِش أ ٩حٛغِي٤ش حٛظي طغظخذُ ٝي أٗظشخٍ أ ٩ط٠٤يش ح٪٠ٛحسد حٛـزيويش ر٠خ ُي ر ٖٛحأل٣شـش
حإلششحُيش ح٠ٛشطزـش رُٔ ٢٘ٛ٩ , ٞ٨ؾ ارح أعظ٠ش ٧زح حٓ٪٠ٛن أ ٩ح٠ٛشش٩م أ ٩ح٠ٛشش٩م أ ٩ح٤ٛشخؽ
٠ٛذس طضيذ ه ٢عظش أش٨ش ,
د -طٔذي ٞحٛخذٟخص ر٠خ ُي٨خ حٛخذٟخص حالعظشخسيش حٛظي ئذ٨ٟخ ٟشش٩م ه ٢ؿشيْ حٛوخٜٟي ٢أ ٩أُشحد
آخشئُ ٢٘ٛ٩ , ٢ؾ ارح أعظ٠شص ط ٖٜحأل٣شـش ( رخ٤ٛغزش ٠ٜٛشش٩م أٟ ٩شش٩م ٟشطزؾ ر ) ٦دحخٚ
حٛذٛ٩ش ٠ٛذس أٟ ٩ذد طضيذ ُي ٟـ٪٠ه٨خ ه 183 ٢يٟ٪خ خبلُ ٙظشس أػ٤ي هششح ش٨شح
 )4حعظؼ٤خء  ٢ٟحألك٘خ ٝحٛغخرٔش ٨ٛز ٥ح٠ٛخدس ال طش ٚ٠هزخسس " ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغٔشس " ٟخيٜي:
أ) حإل٣ظِخم رخٛظغ٨يبلص حٛخخطش رؤًشحع طخضي ٢أ ٩هشع حٛغٜن أ ٩حٛزؼخثن حٗ٪ٜ٠٠ٛش
٠ٜٛشش٩م ُٔؾ
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د) حإلكظِخف ر٠خض ٢ٟ ١٩حٛغٜن أ ٩حٛزؼخثن حٗ٪ٜ٠٠ٛش ٠ٜٛشش٩م رٌشع حٛظخضي ٢أ ٩حٛوشع
ُٔؾ .
ؽ) حإلكظِخف ر٠خض ٢ٟ ١٩حٛغٜن أ ٩حٛزؼخثن حٗ٪ٜ٠٠ٛش ٠ٜٛشش٩م رٌشع طشٌي٨ٜخ ر٪حعـش
ٟشش٩م أخش ُٔؾ
د) حإلكظِخف ر٘٠خ ١ػخرض ٜٛو ٚ٠رٌشع ٟزخششس حٛغٜن أ ٩حٛزؼخثن أ ٩طـ٠ين ح٠ٛوٟ٪ٜخص
٠ٜٛشش٩م ُٔؾ .
٧ـ) حإلكظِخف ػخرض ٜٛو ٚ٠يزخشش ُٔؾ حٔٛيخ ٝرؤي ه ٚ٠ر ٩طِش ط٨٠ذيش أٟ ٩غخهذس ٠ٜٛشش٩م .
 )٩حإلكظِخف ر٘٠خ ١ػخرض يضح ٙ٩رُٔ ٦ؾ أي ٟـ٪٠هش  ٢ٟحأل٣شـش ح٠ٛشخس اٛي٨خ ُي حِٔٛشحص
حِٛشهيش حٛغخرٔش ( ٢ٟأ) اٛي (٧ـ) رششؽ أ ١ي٘ ١٪ح٤ٛشخؽ حإلؿ٠خٛي ٘٠ٜٛخ ١حٛؼخرض ٩ح٤ٛخؿ ٞه٢
ٟـ٪٠م ٧زح حأل٣شـش ر ٩طِش ط٨٠يذيش أٟ ٩غخهذس .
 )5حعظؼ٤خء  ٢ٟأك٘خ ٝحِٔٛشطيُ )2(, )1( ٢ب ١حٛشخض  ,رخبلٍ حٗ٪ٛي ٚح٠ٛغظٔ ٚحٛزي طغشي
هٜي ٦أك٘خ ٝحِٔٛشس (٩ , )7حٛزي يوُ ٚ٠ي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي٣ ٢يخرش هٟ ٢شش٩م طخرن
ٜٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ُ ,ب٧ ١زح ح٠ٛشش٩م يوظزش أ٤ٟ ٦ٛ ١شؤس ٟغظٔشس ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛزٗ٪سس
أ٩ال ٩ر ٖٛرخ٤ٛغزش ٛؤل٣شـش حٛظي ئ ٝ٪ر٨خ ٧زح حٛشخض ٛلغخد ح٠ٛشش٩م ارح ٗخ٧ ١زح
حٛشخض :
أ) ي٩ ٖٜ٠ي٠خسط هخدس ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش عٜـش ارشح ٝحٛؤ٪د ربع ٞح٠ٛشش٩م ٟ ,خ ٞٛط٘ ٢أ٣شـش
ٟؼ٧ ٚزح حٛشخض ٓخطشس هٜي حأل٣شـش ح٠ٛزٗ٪سس ُي حِٔٛشس ( , )4حٛظي ارح طٟ ٞضحٛ٩ظ٨خ ٢ٟ
خبلٟ ٙشٗض ػخرض ٜٛو , ٚ٠ال طـو٧ ٚزح ح٠ٛشٗض حٛؼخرض ٤ٟشؤس ٟغظٔشس رخٛظـزيْ ألك٘خ ٝطٖٜ
حِٔٛشس  ,أ٩
د) ال ي ٖٜ٠ط ٖٜحٛغٜـش ٤٘ٛ٩ش يلظِق هخدس ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛزٗ٪سس أ٩ال ر٠خض ٢ٟ ١حٛغٜن
٩حٛزؼخثن ٩ئ ٝ٪هخدس رظغٜي ٞط ٖٜحٛغٜن ٩حٛزؼخثن رخ٤ٛيخرش ه ٢ح٠ٛشش٩م .
 -6حعظؼ٤خء  ٢ٟحألك٘خ ٝحٛغخرٔش ٨ٛز ٥ح٠ٛخدس ُ ,ؤٟ ١شش٩م حٛظؤٟي ٢حٛظخرن ٛذٛ٩ش ٟظوخٓذس ُي٠خ هذح
ٟخ يظو ْٜربهخدس حٛظخٟي , ٢يوظزش ا٤ٟ ٦ٛ ١شؤس ٟغظٔشس ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ,ارح ٗخ ١ئٝ٪
رـ٠ن أٓغخؽ طؤٟيُ ٢ي أٜٓي ٞط ٖٜحٛذٛ٩يش حألخشي أ ٩ئ ٝ٪رظؤٟيٟ ٢خخؿش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش
حألخشي  ٢ٟخبل ٙشخض رخبلٍ شخض رخبلٍ حٗ٪ٛي ٚر ٩حٛظِش ح٠ٛغظٜٔش حٛزي طـزْ هٜي٦
أك٘خ ٝحِٔٛشس ()7
 -7ال يوظزش أ٠ٜٛ ١شش٩م حٛظخرن إلكذ ٫حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي٤ٟ ٢شؤس ٟغظٔشس ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس
حألخشي ٠ٛـشد ٓيخٟش رؤه٠خُ ٙي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي  ٢ٟخبل ٙع٠غخس أٗ٩ ٩ي ٚهخٝ
رخٛوٛ٪٠ش أ ٩أي ٗ٩ي ٚآخش  ٦ٛطِش ٟغظٜٔش  ,رششؽ أ ١يو٧ ٚ٠ئالء حألشخخص ُي كذ٩د
٤٨ٟظ ٞ٨حٛوخديش ٟ٩ .ن ر ٖٛارح ٗخ٣ض أ٣شـش ٧زح حٗ٪ٛي ٚطزخشش ٗ٨ٜخ أ ٩أًٜز٨خ ٣يخرش ه٧ ٢زح
ح٠ٛشش٩م ُب ٦٣ال يوظزش ٗ٩يبل ر ٩طِش ٟغظٜٔش ُي ٧ ٝ٪٨ِٟز ٥حِٔٛشس.
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 -8اٟ ١ـشد ٗ ١٪ششٗش ٟٔي٠ش اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطيٟ ٢غيـشس هٜي أ ٩طلض عيـشس ششٗش
ٟٔي٠ش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ,أ ٩طضح٣ ٙ٩شخؿ٨خ ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حآلخشي (ع٪حء ه٢
ؿشيْ ٟغظٔشس أ ٩رؤي ؿشئش آخشي ) ال يـوُ ٚي كذ رحطش أيخ حٛششٗظي٤ٟ ٢شؤس ٟغظٔشس ٛآلخشي. ٢
حِٛظ ٚحٛؼخٛغ
حٛؼشحثذ هٜي حٛذخٚ
ح٠ٛخدس حٛغخدعش
حٛذخ ٚح٤ٛخطؾ  ٢ٟحأل٪ٟح ٙحٛؤخسيش ً٩يش حٛ٪ٔ٤٠ٛش
 )1يخؼن حٛذخ ٚحٛزي يلظ ٚهٜي ٦شخض ٟٔيُ ٞي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢ٟ ٢حأل٪ٟحٙ
حٛؤخسيش ً٩يش حٛ٪ٔ٤٠ٛش (ر٠خ ُي ر ٖٛحٛذخ ٚح٤ٛخطؾ  ٢ٟحٛضسحهش ٩حٌٛخرخص) ح٘ٛخث٤ش ُي حٛذٛ٩ش
ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش حألخشي .
 )2ئظذ روزخسس " أ٪ٟح ٙهٔخسيش ً٩يش ٛ٪ٔ٤ٟش " ح٠ٛو٤ي ح٠ٛلذد ٨ٛخ ُٔ٩خ ٔٛخ ١٪٣حٛذٛ٩ش ح٘ٛخث٤ش ر٨خ
ط ٖٜحأل٪ٟح٩ . ٙطش٧ ٚ٠ز ٥حٛوزخسس هٜي أي ٦كخ ٙحأل٪ٟح ٙحٜ٠ٛلٔش رخأل٪ٟح ٙحٛؤخسيش ٩ح٠ٛخشيش
٩ح٠ٛوذحص ح٠ٛغظوٜ٠ش ُي حٛضسحهش ٩حٌٛخرخص ٩حٛلٔ ّ٪حٛظي ط٤ـزْ هٜي٨خ أك٘خ ٝحٔٛخ ١٪٣حٛوخُ ٝي٠خ
يظو ْٜرٜ٘٠يش حألسحػي ٩ .كْ حال٣ظِخم رخأل٪ٟح ٙحٛؤخسيش ً٩يش حٛ٪ٔ٤٠ٛش ٩حٛلٔ ّ٪ح٠ٛظؤٜش ر٠زخٛي
ٟظٌيشس أ ٩ػخرظش ٟٔخر ٚاعظٌبل ٙأ ٩حٛلْ ُي اعظٌبل ٙح٪٠ٛحسد ح٠ٛوذ٣يش ٩ح٪٠ٛحسد حٛـزيويش
حالخشي ٩ ,ال طوظزش حٛغِ٩ ٢حٛـخثشحص  ٢ٟحأل٪ٟح ٙحٛؤخسيش ً٩يش حٛ٪ٔ٤٠ٛش .
 )3طـزْ أك٘خ ٝحِٔٛشس(ٗ )1ز ٖٛهٜي حٛذخ ٚح٤ٛخطؾ  ٢ٟحالعظو٠خ ٙح٠ٛزخشش ٛؤل٪ٟح ٙحٛؤخسيش ً٩يش
حٛ٪ٔ٤٠ٛش أ ٩طؤؿيش٧خ أ ٩حعظو٠خ٨ٛخ هٜي ٣ل ٪أخش .
 )4طـزْ أك٘خ ٝحِٔٛشس (ٗ )3(, )1ز ٖٛهٜي حٛذخ ٚح٤ٛخطؾ  ٢ٟحأل٪ٟح ٙحٛؤخسيش ً٩يش حٛ٪ٔ٤٠ٛش ألي
ٟشش٩م ٩حٛذخ ٚح٤ٛخطؾ  ٢ٟحأل٪ٟح ٙحٛؤخسيش ً٩يش حٛ٪ٔ٤٠ٛش ح٠ٛغظخذٟش ألدحء حٛخذٟخص حٛشخظيش
ح٠ٛغظٜٔش .
ح٠ٛخدس حٛغخروش
حألسرخف حٛظـخسيش ٩حٛظ٤خهيش
 )1حألسرخف حٛظي يلٔٔ٨خ ٟشش٩م اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢طخؼن ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش ُٔؾ
ٟخ ٞٛي٘ ٢ح٠ٛشش٩م يضح٣ ٙ٩شخؿخ ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي  ٢ٟخبل٤ٟ ٙشؤس ٟغظٔشس ٗخث٤ش ر٨خ .
ُخرح ٗخ ١ح٠ٛشش٩م يضح٣ ٙ٩شخؿخ هٜي ح٤ٛل ٪حٛغخرْ ُ ,خ١
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أسرخف ح٠ٛشش٩م طخؼن ٜٛؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ُ ٢٘ٛ٩ي كذ٩د ٟخ يخض طٖٜ
ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس  ٢ٟحألسرخف ُٔؾ .
ٟ )2ن هذ ٝحإلخبل ٙرؤك٘خ ٝحِٔٛشس( )3ارح ٗخٟ ١شش٩م اكذي حٛذٛ٩ظي٤خ٠ٛظوخٓذطي ٢يضح٣ ٙ٩شخؿخ ُي
حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ه ٢ؿشيْ ٤ٟشؤس ٟغظٔشس ٗخث٤ش ُي٨خ ُظظلذد ُي ٗ ٢ٟ ٚحٛذٛ٩ظي٢
ح٠ٛظوخٓذطي ٢حألسرخف حٛظي طخض ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس هٜي أعخط حألسرخف حٛظي ٗخ٣ض طلٔٔ٨خ ح٤٠ٛشؤس
ح٠ٛغظٔشس ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ٗ ٪ٛخ٣ض ٟشش٩هخ ِ٤ٟظبل ٟ٩غظٔبل يضحِ٣ ٙ٩ظ ح٤ٛشخؿخ
٠ٟخػبل ُي ِ٣ظ حٛلش ٍ٩أُ ٩ي كش٠ٟ ٍ٩خػٜش ٩يظوخ ٟٚرظِش ٟغظٜٔش ط٠خٟخ ه ٢ح٠ٛشش٩م حٛزي
يوظزش ٤ٟشؤس ٟغظٔشس . ٦ٛ
 )3ه٤ذ طلذيذ أسرخف ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس  ,طخظ ٞح٠ٛظخسيَ حٛخخطش ر٤شخؽ ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس ر٠خ
ُي ر ٖٛح٠ٛظخسيَ حٛظِ٤يزيش ٩ح٠ٛظخسيَ حإلدحسيش حٛوخٟش حٛظي أِٔ٣ض ع٪حء ُي حٛذٛ٩ش ح٘ٛخث٤ش ر٨خ
ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس أً ٩يش٧خ ٟ٩ .ن ر ٢ٛ ,ٖٛيغ٠ق ر٨زح حٛخظ٠٨ٟ ٞخ ٗخ ١ح٠ٛزٜي  ,ارح ٩ؿذص
ٟذُ٪هخص (رخبلٍ ٟزخٛي حٛظِٜ٘ش حِٛوٜيش)  ٢ٟح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس ٠ٜٛشٗض حٛشثيغي ٠ٜٛشش٩م أ ٩أي
٩ ٢ٟكذحطش ُ ,ي ش٘ ٚاطخ٩حص أ ٩سع ٝ٪أ ٩أي ٟذُ٪هخص أخشي ٟشخر٨ش ٟٔخر ٚاعظو٠خ ٙرشحءس
اخظشحم أ ٩كٔ ّ٪أخشي أُ ٩ي ش٘ ٚهٛ٪٠ش ه ٢خذٟخص ٟلذدس أديض أٟٔ ٩خر ٚحإلدحسس أٟ - ٩خهذح
ُي كخٛش ٟشش٩م ر٘٤ي – ُي ش٘٪ُ ٚحثذ أ ٩أسرخف ه ٢أ٪ٟح ٙأٓشػض ٤٠ٜٛشؤس ح٠ٛغظٔشس ٩ .أيؼخ
 ٢ٛيئخز ُي حٛلغزخ ١ه٤ذ طلذيذ أسرخف ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس هٜي ح٠ٛشٗض حٛشثيغي ٠ٜٛشش٩م أ ٩أي
٩كذس ٩ ٢ٟكذحطش ٩حٛظي طُ٘ ١٪ي ش٘ ٚاطخ٩حص أ ٩سع ٝ٪أٟ ٩ذُ٪هخص أخشي ٟشخر٨ش ٟٔخرٚ
اعظو٠خ ٙرشحءس أٟ ٩خهذح ُي كخٟ ٦ٛشش٩م ر٘٤ي ُي ش٘٪ُ ٚحثذ أ ٩أسرخف ه ٢أ٪ٟح ٙأٓشػض
٠ٜٛشٗض حٛشثيغي ٠ٜٛشش٩م أ ٩أي ٩كذس ٩ ٢ٟكذحطش .
 )4ؿخ٠ٛخ أ ١حٛوشٍ يـشي ُي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢هٜي طلذيذ حألسرخف حٛخخطش ر٤٠شؤس
ٟغظٔشس هٜي أعخط طٔغي٣ ٞغزي ٛؤلسرخف حٜ٘ٛيش ٠ٜٛشش٩م هٜي أؿضحثش ح٠ٛخظِٜش ُ ,ب ١أك٘خ ٝحِٔٛشس
(٧ ٢ٟ )2ز ٥ح٠ٛخدس ال ط٤٠ن ط ٖٜحٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس  ٢ٟطلذيذ حألسرخف حٛظي طخؼن ٜٛؼشحثذ هٜي
أعخط حٛظٔغي ٞح٤ٛغزي حٛزي ؿشي هٜيش حٛوشٍ  ,هٜي ح ١ؿشئش حٛظٔغي ٞح٤ٛغزي يـذ أ ١طئدي اٛي
٣ظيـش طظِْ ٟن ح٠ٛزخدة ح٤٠ٛظ٪ص هٜي٨خ ُي ٧ز ٥ح٠ٛخدس .
 )5ألًشحع حِٔٛشحص حٛغخرٔش ٧ ٢ٟز ٥ح٠ٛخدس ُ ,ب ١حألسرخف حٛظي ط٤غذ اٛي ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس طلذد
رِ٤ظ حٛـشئش ع٤ش روذ أخشي ٟخ ٞٛي٘٤٧ ٢خٕ عزذ عٜيٗ٩ ٞخٍ ٛو ٚ٠خبلٍ ر.ٖٛ
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 )6ارح ٗخ٣ض حألسرخف طظؼ ٢٠ه٤خطش  ٢ٟحٛذخ ٚطظ٤خ٨ٛ٩خ هٜي حِ٣شحد ٪ٟحد آخشي ُي ٧زح حألطِخّ ,
ُب ١أك٘خ٧ ٝز ٥ح٠ٛخدس ال طخ ٚرؤك٘خ ٝط ٖٜح٪٠ٛحد .
ح٠ٛخدس حٛؼخ٤ٟش
ح ٚٔ٤ٛحٛزلشي ٩ح٨٤ٛشي ٩حٛـ٪ي
 )1طخؼن حالسرخف ح٤ٛخطـش  ٢ٟطشٌي ٚعِ ٢أ ٩ؿخثشحص ُي ح ٚٔ٤ٛحٛذٛ٩ي ٜٛؼشيزش ُٔؾ ُي حٛذٛ٩ش
ح٠ٛظوخٓذس ح٘ٛخث ٢ر٨خ ٟشٗض حإلدحسس حِٛوٜيش ٠ٜٛشش٩م .
ُ )2ي كخٛش ٩ؿ٪د ٟشٗض حالدحسس حِٛوٜيش ٠ٛشش٩م طشٌي ٚحٛغِ ٢هٜي ك٨ش عِي٤ش ُيوظزش ٧زح
ح٠ٛشٗض ٪ٟؿ٪دح ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حٛظي ئن ُي٨خ ح٠ٛي٤خء حألطٜي ٜٛغِي٤ش ٩ارح  ٞٛي٪ؿذ ٟؼ٧ ٚزح
ح٠ٛي٤خء ُ ,يوظزش ٪ٟؿ٪دح ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حٛظي ئيُ ٞي٨خ  ٢ٟئ ٝ٪رظشٌي ٚحٛغِي٤ش
 )3طغشي أك٘خ ٝحِٔٛشس ( )1رخ٠ٛؼ ٚهٜي حألسرخف ح٤ٛخطـش  ٢ٟحالشظشحٕ ُي اطلخد أٟ ٩شش٩م
ٟشظشٕ أُ ٩ي ٗ٩خٛش دٛ٩يش ٛظشٌي ٚحٛغِ ٢أ ٩حٛـخثشحص .
ح٠ٛخدس حٛظخعوش
ح٠ٛشش٩هخص ح٠ٛشظشٗش
 )1أ -حرح عخٟ ٞ٧شش٩م طخرن إلكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢رـشّ ٟزخشش أً ٩يش ٟزخشش ُي ادحسس أ٩
سٓخرش أ ٩سأع٠خٟ ٙشش٩م ٜٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حآلخشي  ,أ٩
د -ارح عخِ٣ ٞ٧ظ حألشخخص رـشّ ٟزخشش أً ٩يش ٟزخشش ُي ادحسس أ ٩سٓخرش أ ٩سأع٠خٟ ٚٛشش٩م
طخرن الكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطيٟ٩ ٢شش٩م طخرن ٜٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حآلخشي ,
٩ارح ٩ػوض أُ ٩شػض ُي أي  ٢ٟحٛلخٛظي ٢ح٠ٛزٗ٪سطي ٢شش٩ؽ ري ٢ح٠ٛشش٩هيُ ٢ي٠خ يظوْٜ
روبلٓظ٠٨خ حٛظـخسيش أ ٩ح٠ٛخٛيش طخظ َٜه ٢حٛشش٩ؽ حٛظي ي ٢٘٠أ ١طٔ ٝ٪ريٟ ٢شش٩هيٟ ٢غظٜٔي, ٢
ُب ١أي ٦أسرخف ٗخ ١ي ٢٘٠أ ١يلٔٔ٨خ حكذ ح٠ٛشش٩هي ٞٛ ٦٤٘ٛ٩ ٢يلٔٔخ رغزذ ٓيخ٧ ٝز ٥حٛشش٩ؽ ,
يـ٪ص ػ٨٠خ اٛي أسرخف ٧زح ح٠ٛشش٩م ٩حخؼخه٨خ ٜٛؼشيزش طزوخ ٛز. ٖٛ
)2ارح ٗخ٣ض أسرخف ٟشش٩م اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي٩ ٢حٛخخػوش ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش طظؼ٢٠
أسرخكخ دحخ ٦ٜػٟ ٢٠شش٩م طخرن ٜٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حآلخشي ٩طخؼن طزوخ ٛزٜٛ ٖٛؼشيزش ُي طٖٜ
حٛذٛ٩ش حآلخشي ٗ ,خ٣ض حألسرخف حٛذحخٜش ػ ٢٠أٛشرخف ر ٖٛح٠ٛشش٩م طوظزش أسرخكخ طلٔٔض ٠ٜٛشش٩م
حٛظخرن ٜٛذٛ٩ش ح٠ٛزٗ٪سس أ٩ال ٩ ,ارح ٗخ٣ض حٛلش ٍ٩حٔٛخث٠ش ري٧ ٢زي ٢ح٠ٛشش٩هي ٢طوظزش ٠ٟخػٜش
ٜٛلش ٍ٩حٔٛخث٠ش ريٟ ٢شش٩هيٟ ٢غظٜٔيُِ , ٢ي ٧ز ٥حٛلخٛش ُب ١حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حآلخشي طـشي
حٛظوذي ٚح٤٠ٛخعذ ٜٛؼشيزش حٛظي أعظلٔض ُي٨خ هٜي ط ٖٜحألسرخف ٩ ,ه٤ذ اؿشحء ٧زح حٛظوذيُ , ٚب٣ش
رظوي ٢أه٠خ ٙحألك٘خ ٝحألخشي ٨ٛز ٥حالطِخٓيش .
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 )3ال يـ٪ص ألي  ٢ٟحٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢طٌييش حألسرخف حٛخخطش رخ٠ٛشش٩م ُي حألك٪ح ٙح٠ٛشخس
اٛي٨خ ُي حِٔٛش )1( ٥روذ ا٣ظ٨خء ح٠ٛذس ح٤٠ٛظ٪ص هٜي٨خ ُي ٓ٪ح٣ي٨٤خ  .صرؤي كخ ٙروذ خ٠ظ ع٪٤حص
٨٣ ٢ٟخيش حٛغ٤ش حٛظي طلٔٔض ُي٨خ أسرخف ح٠ٛشش٩م حٛظخرن ٛظ ٖٜحٛذٛ٩ش حٛظي ٓذ طخؼن ٨ٛزح حٛظٌييش .
 )4ال طـزْ أك٘خ ٝحِٔٛشطيُ )3( , )2( ٢ي كخ ٦ٛحٛظ٨شيذ أ ٩حٛظٔظيش أ ٩حال٠٧خ ٙحٛو٠ذي .
ح٠ٛخدس حٛوخششس
أسرـــــخف حألعٞ٨
 )1أسرخف حألع ٞ٨حٛظي طذُو٨خ ششٗش ٟٔي٠ش ُي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطيٛ ٢شخض ٟٔيُ ٞي حٛذٛ٩ش
ح٠ٛظوخٓذس حألخشي يـ٪ص أ ١طخؼن ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش حآلخشي .
ٟ٩ )2ن رُ , ٖٛب ١أسرخف حألع ٞ٨يـ٪ص أ ١طخؼن أيؼخ ٜٛؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حٛظي طٔي ٞر٨خ
حٛششٗش حٛظي طذُن حألسرخف ُٔ٩ ,خ ٪ٔٛح٣ي ٢ط ٖٜحٛذٛ٩ش  ٢٘ٛ ,ارح ٗخ ١ح٠ٛخ ٖٛح٠ٛغظِيذ  ٢ٟأسرخف
حألعٟٔ ٞ٨ي٠خ ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذسحألخشي ُب ١حٛؼشيزش حِ٠ٛش٩ػش ال يـ٪ص أ ١طضيذ ه: ٢
أ ٢ٟ %5 -اؿ٠خٛي ٟزٜي أسرخف حألع ٞ٨ارح ٗخ ١ح٠ٛخ ٖٛح٠ٛغظِيذ ششٗش طغيـش ٟزخششس هٜي %25
 ٢ٟاؿ٠خٛي سأط ح٠ٛخٜٛ ٙششٗش حٛظي طذُن أسرخف حألع. ٞ٨
د ٢ٟ %15 -اؿ٠خٛي أسرخف حألعُ ٞ٨ي حٛلخالص حألخشي .
 )3ئظذ روزخسس أسرخف حألعُ " ٞ٨ي ٧ز ٥ح٠ٛخدس حٛذخ ٚح٠ٛغظ٠ذ  ٢ٟحألع ٞ٨أ ٩أع ٞ٨حٛظ٠ظن أ٩
كٔ ّ٪حٛظ٠ظن أ ٩أع ٞ٨حٛظوذي ٢أ ٩كظض حٛظؤعيظ أ ٩أيش كٔ ّ٪أخشي ًيش ح٠ٛـخٛزخص رذي , ١٪أ٩
حألشظشحٕ ُي حألسرخف ٗ٩ز ٖٛحٛذخ ٚحٛزي يخؼن ِ٤ٛظ ح٠ٛوخٜٟش حٛؼشيزيش رخهظزخس ٥دخبل ٟغظ٠ذح
 ٢ٟحألع ٞ٨ؿزٔخ ٪ٔٛح٣ي ٢حٛذٛ٩ش حٛظي طٔي ٞر٨خ حٛششٗش ح٪٠ٛصهش ٛؤلسرخف .
 )4ال طغ٪ي أك٘خ ٝحِٔٛشطي )2(, )1(٢ارح ٗخ ١ح٠ٛخ ٖٛح٠ٛغظِيذ  ٢ٟأسرخف حألعٟٔ , ٞ٨ي٠خ ُي اكذي
حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي٩ , ٢يزخشش ٣شخؿخ ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حآلخشي حٛظي طٔي ٞر٨خ حٛششٗش حٛذحُوش
ٛؤلسرخف  ٢ٟخبل٤ٟ ٙشؤس ٟغظٔشس ٗخث٤ش ر٨خ  ,أ ٩يئدي ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش حألخشي خذٟخص خذٟخص
شخظيش ٟغظٜٔش  ٢ٟخبلٟ ٙشٗض ػخرض ٗخث ٢ر٨خ ٩ ,أ ١طٜٟ٘٘ ١٪يش حألع ٞ٨ح٠ٛذُ٪م رغزز٨خ
حٛظ٪صيوخص ٟشطزـش اسطزخؿخ ُوٜيخ ر٠ؼ٧ ٚز ٥ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس أ ٩ح٠ٛشٗض حٛؼخرض ُ ,ي ٟؼ٧ ٚز٥
حٛلخٛش  ,طـزْ أك٘خ ٝح٠ٛخدس ( )7أ ٩ح٠ٛخدس ( )14كغذ حألك٪ح.ٙ
 )5ارح ٗخ٣ض ششٗش ٟٔي٠ش ُي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢طغظ٠ذ حألسرخف أ ٩حٛذخ ٢ٟ ٚحٛذٛ٩ش
ح٠ٛظوخٓذس حآلخشي ُ ,ب ٦٣ال يـ٪ص ٛظ ٖٜحٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حآلخشي أ ١طِشع أي ػشيزش هٜي أسرخف
حألع ٞ٨حٛذُ٪هش ر٪حعـش حٛششٗش ,
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اال ارح ٗخ٣ض ٟؼ٧ ٚز ٥حألسرخف ح٪٠ٛصهش ٓذ دُوض ٔ٠ٛيُ ٞي ط ٖٜحٛذٛ٩ش  ,أ ٩ارح ٗخ٣ض ٜٟ٘يش حألعٞ٨
ح٠ٛذُ٪م رغزز٨خ حٛظ٪صين ٟشطزـش ُوٜيخ ر٤٠شؤس ٟغظٔشس أ ٩ر٠شٗض ػخرض ٗخثُ ٢ي ط ٖٜحٛذٛ٩ش حآلخشي
٩ال يـ٪ص ٨ٛخ أ ١طخؼن أسرخف حٛششٗش ًيش ح٪٠ٛصهش ٜٛؼشيزش هٜي حألسرخف ًيش ح٪٠ٛصهش ,
كظي ٗ ٪ٛخ٣ض أسرخف حألع ٞ٨ح٠ٛذُ٪هش أ ٩حألسرخف ًيش ح٪٠ٛصهش ط٠ؼ٨ٜٗ ٚخ أ ٩روؼ٨خ حألسرخف أ٩
حٛذخ ٚح٤ٛخشت ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش حآلخشي .
ح٠ٛخدس حٛلخديش هششس
ح٪ِٛحثذ أ ٩حألسرخف
 )1ح٪ِٛحثذ أ ٩حألسرخف حٛظي ط٤شؤ ُي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذي٩ ٢حٛظي طذُن ٛشخض ٟٔيُ ٞي حٛذٛ٩ش
ح٠ٛظوخٓذس حآلخشي يـ٪ص أ ١طخؼن ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش حألخشي .
ٟ٩ )2ن رُ , ٖٛب٧ ١ز ٥ح٪ِٛحثذ أ ٩حألسرخف يـ٪ص أ ١طخؼن ٜٛؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حٛظي
ط٤شؤُي٨خ ٩ؿزٔخ ٪ٔٛح٣ي ٢ط ٖٜحٛذٛ٩ش  ٢٘ٛ٩ ,ارح ٗخ ١ح٠ٛخ ٖٛح٠ٛغظِيذ  ٢ٟح٪ِٛحثذ ٟٔي٠خ ُي حٛذٛ٩ش
ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ُب ١حٛؼشيزش حٛظي طِشع ال طضيذ ه ٢ٟ %10 ٢اؿ٠خٛي ٟزٜي ح٪ِٛحثذ .
 )3ح٪ِٛحثذ أ ٩حألسرخف حٛظي ط٤شؤ ُي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذي ٢طوِي  ٢ٟحٛؼشيزش ُي ٜٗظخ حٛذٛ٩ظي٢
ح٠ٛظوخٓذطي ٢ارح دُوض اٛي :
أ)حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي أ ٩عٜـش ٟلٜيش ُي٨خ .
د) حٛز ٖ٤ح٠ٛشٗضي ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي .
 )4ئظذ رِٜق "ح٪ِٛحثذ أ ٩حألسرخف " ُي ٧ز ٥ح٠ٛخدس حٛذخ ٚح٤ٛخطؾ  ٢ٟع٤ذحص ح٠ٛي٣٪يش أيخ ٗخ١
٪٣ه٨خ  ,ع٪حء ٗخ٣ض ٟؼ٣٪٠ش رش ٢٧أ ٞٛ ٝط٘٩ ٢ع٪حء ٗخ٣ض ط٤٠ق كْ ح٠ٛشخسٗش ُي أسرخف ح٠ٛذي٢
أ ٞٛ ٝط٘٩ , ٢خخطش حٛذخ ٚح٠ٛغظ٠ذ  ٢ٟحٛغ٤ذحص حٛلٟ٘٪يش ٩حٛذخ ٚح٤ٛخطؾ  ٢ٟحالر٣٩خص أ ٩حٛغ٤ذحص
ر٠خ ُي ر ٖٛح٘٠ٛخُؤص ٩حٛـ٪حثض ح٠ٛظؤٜش ر٠ؼ٧ ٚز ٥حألر٣٩خص أ ٩حٛغ٤ذحص ٩ .ال طوظزش حٌٛشحٟخص ه٢
حٛظؤخش ُي حٛغذحد ُ٪حثذ ألًشحع ٧ز ٥ح٠ٛخدس .
 )5ال طـزْ أك٘خ ٝحِٔٛشطي )2(, )1( ٢ارح ٗخ ١ح٠ٛخ ٖٛح٠ٛغظِيذ  ٢ٟح٪ِٛحثذ أ ٩حألسرخف ٟٔي٠خ ُي
اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي٩ ٢ي٠خسط ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حآلخشي حٛظي ط٤شؤ ُي٨خ ح٪ِٛحثذ أ ٩حألسرخف
٣ ,شخؿخ طـخسيخ أ ٩ط٤خهيخ  ٢ٟخبل٤ٟ ٙشؤس ٟغظٔشس ٗخث٤ش ر٨خ  ,أ ٩ي٠خسط ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش حآلخشي
خذٟخص شخظيش ٟغظٜٔش  ٢ٟخبلٟ ٙشٗض ػخرض ٗخث ٢ر٨خ ٩ ,أ ١ي٘ ١٪ع٤ذ ح٠ٛذي٣٪يش حٛزي يذُن
ح٪ِٛحثذ أ ٩حألسرخف ٟشطزـخ اسطزخؿخ ُوٜيخ رظ ٖٜح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس أ ٩ح٠ٛشٗض حٛؼخرض ُ .ي ٟؼ٧ ٚز٥
حٛلخٛش طـزْ أك٘خ ٝح٠ٛخدس ( )7أ ٩ح٠ٛخدس ( )14كغذ حألك٪ح. ٙ
 )6طوظزش ٧ز ٥ح٪ِٛحثذ أ ٩حألسرخف أ٨٣خ ٣شؤص ُي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢ارح ٗخ ١دحُو٨خ ٪٧
حٛذٛ٩ش ِ٣غ٨خ أ ٩أكذ أٓغخ٨ٟخ حٛغيخعيش أ ٩عٜـش ٟلٜيش ر٨خ أ ٩شخض ٟٔيُ ٞي ٧ز ٥حٛذٛ٩ش ٟ٩ .ن
ر , ٖٛارح ٗخ ١حٛشخض يذُن ح٪ِٛحثذ أ ٩حألسرخف  ,ع٪حء ٗخٟٔ ١ي٠خ أ٩
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ًيش ٟٔيُ ٞي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢ي٠ظُ ٖٜي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي٤ٟ ٢شؤس ٟ٩غظٔشس أ٩
ٟشٗض ػخرض طظو ْٜر ٦ح٠ٛذي٣٪يش حٛظي ط٤شؤ ه٨٤خ ح٪ِٛحثذ أ ٩حألسرخف ح٠ٛذُ٪هش ٗ٩ ,خ٣ض ط ٖٜح٤٠ٛشؤس
ح٠ٛغظٔشس أ ٩ح٠ٛشٗض حٛؼخرض يظل ٚ٠ط ٖٜح٪ِٛحثذ أ ٩حألسرخف ُ ,ب٧ ١ز ٥ح٪ِٛحثذ أ ٩حألسرخف طوظزش أ٨٣خ
ٓذ ٣شؤص ُي حٛذٛ٩ش ح٘ٛخث٤ش ر٨خ ٧ز ٥ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس أ ٩ح٠ٛشٗض حٛؼخرض .
 )7ارى ٗخ٣ض ٓي٠ش ح٪ِٛحثذ أ ٩حألسرخف رغزذ هبلٓش خخطش ري ٢حٛذحُن ٩ح٠ٛخ ٖٛح٠ٛغظِيذ أ ٩ريٚٗ ٢
٠٨٤ٟخ ٩أي شخض آخش ’ رخٔٛيخط اٛي ع٤ذ حٛذي٣٪يش حٛظي طذُن ه٨٤خ ح٪ِٛحثذ أ ٩حألسرخف  ,طضيذ ه٢
حٔٛي٠ش حٛظي ٗخ ١يظِْ هٜي٨خ حٛذحُن ٩ح٠ٛخ ٖٛح٠ٛغظِيذ  ٞٛ ٪ٛط٪ؿذ ٧ز ٥حٛوبلٓش ُب ١أك٘خ٧ ٝز ٥ح٠ٛخدس ال
طـزْ اال هٜي حٔٛي٠ش حألخيشس ُٔؾ ٟ .ؼ٧ ٚز ٥حٛلخٛش  ,يل ٚحٛـضء حٛضحثذ  ٢ٟح٠ٛزخٛي ح٠ٛذُ٪هش
خخػوخ ٜٛؼشيزش ؿزٔخ ٔٛخ ٢ٟ ٚٗ ١٪٣حٛذٛ٩ظيٛ٩ ٢ؤلك٘خ ٝحألخشي ح٪ٛحسدس ر٨زح حالطِخّ.

ح٠ٛخدس حٛؼخ٣يش هششس
حإلطــــــخ٩حص
 )1حألطخ٩حص حٛظي ط٤شؤ ُي دٛ٩ش ٟظوخٓذس ٩طذُن ٛشخض ٟٔيُ ٞي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي يـ٪ص أ١
طخؼن ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش حألخشي .
ٟ٩ )2ن ر , ٖٛيـ٪ص أ ١طخؼن ٧ز ٥حإلطخ٩حص ٜٛؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حٛظي ط٤شؤ ُي٨خ ٩ؿزٔخ
٪ٔٛح٣ي ٢ط ٖٜحٛذٛ٩ش  ٢٘ٛ٩ ,ارح ٗخ ١ح٠ٛخ ٖٛح٠ٛغظِيذ  ٢ٟحإلطخ٩حص ٟٔي٠خ ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي
ُب ١حٛؼشيزش حِ٠ٛش٩ػش ال يضيذ عوش٧خ ه ٢ٟ %10 ٢اؿ٠خٛي ٟزٜي حإلطخ٩حص ُي٠خ هذح حإلطخ٩حص ,
ُي٠خ هذح حإلطخ٩حص ه ٢حألُبل ٝحٛغي٠٤خثيش ٩حٛششحثؾ ٩حأله٠خ ٙح٠ٛغـٜش ٛئلرحهش ٩حٛظ٪ِٜي ١٪ال يضيذ
حٛؼشيزش ه.%3 ٢
 )3ئظذ رِٜق "حإلطخ٩حص " ح٪ٛحسد ُي ٧ز ٥ح٠ٛخدس ح٠ٛزخٛي ح٠ٛذُ٪هش  ٢ٟأي ٪٣م ٟٔخر ٚحعظو٠خ ٙأ٩
حٛلْ ُي حعظو٠خ ٙكٔ ّ٪ح٤ٛشش حٛخخطش رخأله٠خ ٙح٤ِٛيش أ ٩حألدريش أ ٩حٛو٠ٜيش ر٠خ ُي ر ٖٛحألُبلٝ
حٛغ٠٤خثيش ٩حألُبل٩ ٝحأله٠خ ٙح٠ٛغـٜش ٛئلرحهش ٩حٛظِٜضي ١٪ال يضيذ ٟوذ ٙحٛؼشيزش ه.%3 ٢
 )4ال طـزْ أك٘خ ٝحِٔٛشطي )2(, )1(٢ارحٗخ ١ح٠ٛخ ٖٛح٠ٛغظِيذ ٧ ٢ٟز ٥حألطخ٩حص ٟٔ ,ي٠خ ُي اكذي
حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي٩ ٢ي٠خسط ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حآلخشي حٛظي ط٤شؤ ُي٨خ حٛظخ٩حص ٣شخؿخ ط٤خهيخ
أ ٩طـخسيخ  ٢ٟخبل٤ٟ ٙشؤس ٟغظٔشس ٗخث٤ش ر٠خ  ,أ ٩يئدي ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش حآلخش يخذٟخص شخظيش
ٟغظٜٔش ٟ ٢ٟشٗض ػخرض ٗخث ٢ر٨خ ٩ ,حٗ٤ض حٛلٔ ّ٪أ٩

11

حٜ٘٠ٛيش ح٤ٛخشي ه٨٤خ ٧ز ٥حألطخ٩حص ح٠ٛذُ٪هش ٟشطزـش اسطزخؿخ ُوٜيخ رظ ٖٜح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس أ٩
ح٠ٛشٗض حٛؼخرض ُ ,ي ٟؼ٧ ٚز ٥حٛلخٛش طـزْ أك٘خ ٝح٠ٛخدس ( )7أ ٩ح٠ٛخدس ( )14كغذ حألك٪ح. ٙ
 )5طوظزش حألطخ٩حص أ٨٣خ ٓذ ٣شؤص ُي دٛ٩ش ٟظوخٓذس ارح ٗخ ١حٛذحُن ٛؤلطخ٩حص  ٪٧ط ٖٜحٛذٛ٩ش ِ٣غ٨خ ,
أ ٩أكذ أٓغخ٨ٟخ حٛغيخعيش  ,أ ٩عٜـش ٟلٜيش ُي٨خ ,شخض ٟٔي٠خ ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش ٟ٩ .ن ر ٖٛأرح ٗخ١
حٛشخض حٛذحُن ٛؤلطخ٩حص ع٪حء ٗخٗ ١خٟٔ ١ي٠خ أً ٩يش ٟٔيُ ٞي دٛ٩ش ٟظوخٓذس  ,ي٠ظُ ٖٜي حٛذٛ٩ش
٤ٟشؤس ح٠ٛغظٔشس أ ٩ح٠ٛشٗض حٛؼخرض طظل ٚ٠حألطخ٩حص ُخ٧ ١ز ٥حألطخ٩حص طوظزش أ٨٣خ ٓذ ٣شؤص ُي حٛذٛ٩ش
ح٘ٛخث ٢ر٨خ ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس أ ٩ح٠ٛشٗض حٛؼخرض .
 )6ارح ٗخ٣ض ٓي٠ش حألطخ٩حص ح٠ٛذُ٪هش رغزذ هبلٓش خخطش ري ٢حٛذحُن ٩ح٠ٛخ ٖٛح٠ٛغظِيذ أ ٩ريٚٗ ٢
٨٤ٟخ ٩شخض آخش  ,رخ٤ٛلش اٛي حالعظو٠خ ٙأ ٩حٛلْ أ ٩ح٠ٛوٟ٪ٜخص حٛظي طذُن ه٨٤خ حألطخ٩حص طضيذ
ه ٢حٔٛي٠ش حٛظي ٗخ ١يظِْ هٜي٨خ حٛذحُن ٩ح٠ٛخ ٖٛح٠ٛغظِيذ  ٞٛ ٪ٛط٪ؿذ ٧ز ٥حٛوبلٓش ُ ,خ ١أك٘خ٧ ٝز٥
ح٠ٛخدس ال طـزْ اال هٜي حٔٛي٠ش حآلخيشس ُ٩ .ي ٟؼ٧ ٚز ٥حٛلخٛش  ,يل ٚحٛـضء حٛضحثذ  ٢ٟح٠ٛزخٛي
ح٠ٛذُ٪هش خخػوخ ٜٛؼشيزش ؿزٔخ ٪ٔٛح٣ي ٢ٟ ٚٗ ٢حٛذٛ٩ظيٛ٩ ٢ؤلك٘خ ٝحألخشي ح٪ٛحسدس ر٨زح حالطِخّ.
ح٠ٛخدس حٛؼخٛش هششس
حألسرخف حٛشأع٠خٛيش
 )1حالسرخف حٛظي يغظ٠ذ٧خ شخض ٟٔيُ ٞي دٛ٩ش ٟظوخٓذس  ٢ٟحٛظظشٍ ُي حأل٪ٟح ٙحٛؤخسيش ً٩يش
حٛ٪ٔ٤٠ٛش ح٠ٛشخس اٛي٨خ ُي ح٠ٛخدس (٩ )6ح٘ٛخث٤ش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي طخؼن ٜٛؼشيزش ُي طٖٜ
حٛذٛ٩ش حآلخشي .
 )2حألسرخف ح٤ٛخطـش  ٢ٟحٛظظشٍ ُي حأل٪ٟح ٙحٛ٪ٔ٤٠ٛش حٛظي ط٘ ١٪ؿضءح  ٢ٟحأل٪ٟح ٙح٠ٛغظخذٟش
ُي ٣شخؽ ٤ٟشؤس ٟغظٔشس ي٠ظ٨ٜ٘خ ٟشش٩م طخرن إلكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطيُ ٢ي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس
حالخشي أ ٩ح٤ٛخطـش  ٢ٟحٛظظشٍ ُي حال٪ٟح ٙحٛ٪ٔ٤٠ٛش حٛخخطش ر٠شٗض ػخرض طلض طظشٍ شخض
ٟٔيُ ٞي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطيٗ٩ ٢خث ٢رخٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حالخشي رٌشع حٔٛيخ ٝرخذٟخص
شخظيش ٟغظٜٔش  ,ر٠خ ُي ر ٖٛحالسرخف ح٤ٛخطـش  ٢ٟحٛظظشٍ ُي رٌشع حٔٛيخ ٝشخظيش ٟغظٜٔش ,
ر٠خ ُي ر ٖٛحالسرخف ح٤ٛخطـش  ٢ٟحٛظظشٍ ُي ط ٖٜح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس (٩كذ٧خ أٟ ٩ن ح٠ٛشش٩م ٜٗش )
أٟ ٢ٟ ٩ؼ٧ ٚزح ح٠ٛشٗض حٛؼخرض طخؼن ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش حالخشي .
 )3حألسرخف ح٤ٛخطـش  ٢ٟحٛظظشٍ ُي عِ ٢أ ٩ؿخثشحص ئ ٝ٪رظشٌي٨ٜخ ٟشش٩م دٛ٩ش ٟظوخٓذس ُي
ح ٚٔ٤ٛحٛذٛ٩ي أ ٢ٟ ٩حٛظظشٍ أ٪ٟحٛ٪ٔ٤ٟ ٙش خخطش رظشٌي ٚط ٖٜحٛغِ ٢أ ٩حٛـخثشحص طخؼن
ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس ُٔؾ .
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 )4حألسرخف ح٤ٛخطـش  ٢ٟحٛظظشٍ ُي أع ٞ٨سأع٠خ ٙششٗش طظ٘ ١٪أ٪ٟح٨ٛخ رظِش أعخعيش رـشئش
ٟزخششس  ٢ٟأ٪ٟح ٙهٔخسيش ً٩يش ٛ٪ٔ٤ٟش ٗخث٤ش ُي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي , ٢يـ٪ص أ ١طخؼن
ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش .
 )5حألسرخف ح٤ٛخطـش  ٢ٟحٛظظشٍ ُي أي ٦أ٪ٟحً ٙيش ط ٖٜح٠ٛشخس اٛي٨خ ُي حِٔٛشحص حٛغخرٔش ٧ ٢ٟز٥
ح٠ٛخدس طخؼن ٜٛؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حٛظي ي٤شؤ ُي٨خ حٛذخُٔ ٚؾ .
ح٠ٛخدس حٛشحروش هششس
حٛخذٟخص حٛشخظيش ح٠ٛغظٜٔش
 )1حٛذخ ٚحٛزي يلٔٔ ٦شخض ٟٔيُ ٞي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ٟ ٢خذٟخص ٤٨ٟيش أ ٢ٟ ٩أ٣شـش آخشي رحص
ؿزيويش ٟغظٜٔش يخؼن ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش ٠ٛظوخٓذس ُٔؾ ُي٠خ هذح حٛلخالص حألطيش حٛظي يخؼن
ُي٨خ ٧زح حٛذخ ٚأيؼخ ٜٛؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي :
أ -ارح ٗخٛ ١ذي حٛشخض ٟشٗض ػخرض طلض طظشُش رظِش ٤ٟظل٠ش ٗخثُ ٢ي ط ٖٜحٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس
حآلخشي ألًشحع حٔٛيخ ٝر٤شخؿش ُ ,ي ٧ز ٥حٛلخ , ٦ٛيخؼن حٛذخ ٚحٛزي يخض ٧زح ح٠ٛشٗض حٛؼخرض
ُٔؾ ٜٛؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي  ,أ٩
د -ارح ٗخ ١حٛشخض ٪ٟؿ٪دح ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ٠ٛذس أ٠ٛ ٩ذد طضيذ ُي ٟـ٪٠ه٨خ
ه )183( ٢يٟ٪خ ُي حٛغ٤ش حٛؼشيزيش ح٠ٛو٤يش ’ ُي ٧ز ٥حٛلخٛش ’ يخؼن ٟؼ٧ ٚزح حٛذخ ٚح٠ٛغظ٠ذ
 ٢ٟح٤ٛشخؽ حٛزي حٛزي يئديش ُي حٛذٛ٩ش حألخشي ُٔؾ ٜٛؼشيزش ُي٨خ .
 )2طش ٚ٠هزخسس " حٛخذٟخص ح٤٨٠ٛيش " ر٪ؿش خخص ح٤ٛشخؽ ح٠ٛغظٔ ٚحٛو٠ٜي أ ٩حألدري أ ٩ح٤ِٛي أ٩
حٛظشر٪ي أ ٩حٛظوٜي٠ي ٗ٩ ,ز ٖٛح٤ٛشخؽ ح٠ٛغظٔ ٚحٛخخص رخألؿزخء ٩حٟلخٟي٩ ٢ح٤٨٠ٛذعي٩ ٢ح٠ٛو٠خسي٢
٩أؿزخء ٩حألع٤خ٩ ١ح٠ٛلخعزي. ٢

ح٠ٛخدس حٛخخٟغش هششس
حٛخذٟخص حٛشخظيش ًيش ح٠ٛغظٜٔش
ٟ )1ن هذ ٝحإلخبل ٙرؤك٘خ ٝح٪٠ٛحد (ُ )16( , )18(, )19ب ١ح٠ٛشطزخص ٩حآلؿ٪س ً٩يش٧خ ٢ٟ
ح٘٠ٛخُؤص ح٠٠ٛخػٜش حٛظي يغظ٠ذ٧خ شخض ٟٔيُ ٞي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي٩ ٢ٟ ٢كيِش طخؼن
ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس ُٔؾ ٟخ ٞٛي٘ ٢حٛو ٚ٠يئدي ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حآلخشي ُ ,برح
ٗخ ١حٛو ٚ٠يئدي هٜي ٧زح ح٤ٛلُ , ٪ب ١ح٘٠ٛخُآص ح٠ٛغظ٠ذس  ٦٤ٟطخؼن ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش
حألخشي .
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 )2اعظؼ٤خء  ٢ٟأك٘خ ٝحِٔٛشس (ُ , )1ب ١ح٘٠ٛخُؤس حٛظي يلظ ٚهٜي٨خ شخض ٟٔيُ ٞي اكذي حٛذٛ٩ظي٢
ح٠ٛظوخٓذطي ٢ٟ ٢ه ٚ٠يئدي ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي طخؼن ٜٛؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس
ح٠ٛزٗ٪سس أ٩ال ُٔؾ ارح :
أ) ٩ؿذ حٛشخض ٟغظ ٜٞح٘٠ٛخُؤس ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ٠ٛذس أ٠ٛ ٩ذد ال طضيذ ُي ٟـ٪٠ه٨خ
ه )183( ٢يٟ٪خ خبل ٙحٛغ٤ش حٛؼشيزش ح٠ٛو٤يش .
د) ٗخ٣ض ح٘٠ٛخُؤس طذُن ر٠وشُش أ٣ ٩يخرش ه ٢طخكذ ه ٚ٠ال ئيُ ٞي حٛذٛ٩ش حآلخشي ٩,
ؽ) ٗخ٣ض ال طظل ٚ٠رخ٘٠ٛخُؤس ٤ٟشؤس ٟغظٔشس أٟ ٩شٗض ػخرض يٜ٘٠ش طخكذ حٛوُ ٚ٠ي حٛذٛ٩ش
ح٠ٛظوخٓذس حألخشي .
 )3اعظؼ٤خء  ٢ٟحألك٘خ ٝحٛغخرٔش ٨ٛز ٥ح٠ٛخدس  ,طخؼن ح٘٠ٛخُؤس ه ٢حٛو ٚ٠حٛزي يئدي هٜي ك٨ش
عِي٤ش أ ٩ؿخثشس طوُ ٚ٠ي ح ٚٔ٤ٛحٛذٛ٩ي ٜٛؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس ر٨خ ٟشٗض حإلدحسس حِٛوٜيش
٠ٜٛشش٩م .
ح٠ٛخدس حٛغخدعش هششس
ٟ٘خُآُخص أهؼخء ٟـٜظ حإلدحسس
٩شخًٜي ٟغظ٪ي حإلدحسس حٛوٜيخ
ٟ٘ )1خُآص أهؼخء ٟـٜظ حإلدحسس ً٩يش٧خ  ٢ٟح٠ٛذُ٪هخص ح٠٠ٛخػٜش حٛظي يلظ ٚهٜي٨خ شخض
ٟٔي ٞاكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢رظِظش هؼ ٪ر٠ـٜظ ادحسس أ ٩هؼُ ٪ي ٟـٜظ آخش ٟشخرٟٔ ٦ي٠ش
ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حآلخشي طخؼن ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش حألخشي .
 )2ح٠ٛشطزخص ٩حألؿ٪س ً٩يش٧خ  ٢ٟح٘٠ٛآُخص ح٠٠ٛخػٜش حٛظي يلظ ٚهٜي٨خ شخض ٟٔيُ ٞي اكذي
حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢رظِظش  ٢ٟشخًٜي حإلدحسس حٛوٜيخ ُي ششٗش ٟٔي٠ش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي
طخؼن ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش حألخشي .
ح٠ٛخدس حٛغخروش هششس
ح٤ِٛخ٩ ١٪٣حٛشيخػي١٪
 )1اعظؼ٤خء  ٢ٟأك٘خ ٝح٠ٛخدطي )15(,)14( ٢يخؼن حٛذخ ٚحٛزي يغظ٠ذ ٥شخض ٟٔيُ ٞي دٛ٩ش
ٟظوخٓذس  ٢ٟه٤ِٗ ٦ٜ٠خٟ ١ؼ٤ُ ٚخ٣ي ح٠ٛغشف أ ٩حٛغي٠٤خ أ ٩حإلرحهش أ ٩حٛظٜيِضي ١٪أ ٩ح٪٠ٛعئي أ٩
حٛشيخػي  ٢ٟأ٣شـظش حٛشخظيش حٛظي طضحُ ٙ٩ي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ٜٛ ,ؼشيزش ُي طٖٜ
حٛذٛ٩ش حألخشي .,
 )2ارح ٗخ ١حٛذخ ٚحٛزي يلٔٔ ٦ح٤ِٛخ ١أ ٩حٛشيخػي ٟ ٢ٟضحٛ٩ش أ٣شـظش ال يو٪د هٜي ح٤ِٛخ ١أ٩
حٛشيخػي ِ٣غ ٢٘ٛ٩ ٦يو٪د هٜي شخض آخش ُ ,ؤ٧ ١ز ٥حٛذخ ٚيخؼن حعظؼ٤خء  ٢ٟأك٘خ ٝح٪٠ٛحد
(ٜٛ )15(, )14(, )7ؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حٛظي يضحُ ٙ٩ي٨خ ح٤ِٛخ ١أ ٩حٛشيخػي ٣شخؿش .
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أعظؼ٤خء  ٢ٟأك٘خ ٝح٪٠ٛحسد (ٜٛ )15(, )4(, )7ؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حٛظي يضحُ ٙ٩ي٨خ حِٛخ٣خ١
أ ٩حٛشيخػي ٣شخؿش .
 )3حعظؼ٤خء  ٢ٟأك٘خ ٝحِٔٛشطي٧ ٢ٟ )1,2( ٢ز ٥ح٠ٛخدس ,يخؼن حٛذخ ٚحٛزي يغظ٠ذس شخض ٟٔيُ ٞي
اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطيٟ ٢ٟ ٢ضحٛ٩ش ٣شخؿش حٛشخظي ِٗ٤خ ١أ ٩سيخػي ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس
حألخشي ٜٛؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛزٗ٪سس أ٩ال ُٔؾ  ,ارح طٟ ٞضحٛ٩ش ح٤ٛشخؽ ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس
حألخشي ُي اؿخس رش٣خٟؾ طزخد ٙسيخػي أ ٩ػٔخُي آشحطش حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي. ٢
ح٠ٛخدس حٛؼخ٤ٟش هششس
ح٠ٛوخشخص
ٟن هذ ٝحإلخبل ٙرؤك٘خ ٝحِٔٛشس ( ٢ٟ )2ح٠ٛخدس ( , )19ح٠ٛوخشخص ً٩يش٧خ  ٢ٟح٘٠ٛخُآص ح٠٠ٛخػٜش
حٛظي يلظ ٚهٜي٨خ شخض ٟٔيُ ٞي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطئٟ ٢خر ٚخذٟش عخرٔش طخؼن ٜٛؼشيزش
ُي دٛ٩ش أٓخٟظش ُٔؾ .
ح٠ٛخدس حٛظخعوش هششس
ح٪ٛكخثَ حٛلٟ٘٪يش
 )1أ -ح٠ٛشطزخص ٩حألؿ٪س ٩ح٘٠ٛخُآص ح٠٠ٛخػٜش ,رخبلٍ ح٠ٛوخشخص ,حٛظي طذُو٨خ اكذي حٛذٛ٩ظي٢
ح٠ٛظوخٓذطي ٢أ ٩أكذ أٓغخ٨ٟخ حٛغيخعيش أ ٩عٜـش ٟلٜيش طخروش حٛي أي ُشد ُي ٟٔخر ٚخذٟخص ٟئدحس
ٛظ ٖٜحٛذٛ٩ش أ ٩ألكذ أٓغخ٨ٟخ حٛغيخعيش أ ٩إلكذي عٜـخط٨خ ح٠ٛلٜيش طخؼن ٜٛؼشيزش ُي طُٔ ٖٜؾ .
دٟ٩ -ن ر , ٖٛطخؼن ٟؼ٧ ٚز ٥ح٠ٛشطزخص ٩حألؿ٪س ٩ح٘٠ٛخُآص ح٠٠ٛخػٜش ٜٛؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش
ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ُٔؾ ارح ٗخ٣ض حٛخذٟخص ٓذ أديض ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش حألخشي ٗ٩خ ١حِٛشد ٟٔي٠خ ر٨خ
٩أ ١ي٘: ١٪
٪ٟ ٢ٟ -1حؿ٤ي ط ٖٜحٛذٛ٩ش  .أ٩
 ٞٛ -2يظزق ٟٔي٠خ ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش ٠ٛـشد طؤديش حٛخذٟخص .
 )2أ -ح٠ٛوخشخص حٛظي طذُن ر٪حعـش أ ٢ٟ ٩أ٪ٟح ٙط٤شئ٧خ اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢أ ٩أكذ
أٓغخ٨ٟخ حٛغيخعيش أ ٩عٜـش ٟلٜيش طخروش ِٛشد ٟٔخر ٚخذٟخص طئدي ٛظ ٖٜحٛذٛ٩ش أ ٩أكذ أٓغخ٨ٟخ
حٛغيخعيش أ ٩اكذي عٜـخط٨خ ح٠ٛلٜيش طخؼن ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش ُٔؾ .
ارح ٗخ ١حِٛشد ٟٔي٠خ ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ٩يل ٚ٠ؿ٤غيظ٨خ .
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 )3طـزْ أك٘خ )18(,)16(,)17(, )15( ٝهٜي ح٠ٛشطزخص ٩حألؿ٪س ٩ح٘٠ٛخُآص حألخشي ح٠٠ٛخػٜش
٩ح٠ٛوخشخص حٛظي طذُن ُي ٟٔخر ٚخذٟخص ٟئدحس ٟشطزـش رؤ٣شـش طضح٨ٛ٩خ دٛ٩ش ٟظوخٓذس أ ٩أكذ
أٓغخ٨ٟخ حٛغيخعيش أ ٩اكذي عٜـخط٨خ ح٠ٛلٜيش.
ح٠ٛخدس حٛوشش١٩
حٛـٜزش ٩ح٠ٛظذسر١٪
 )1حٛشخض حٔ٠ٛي ٞرؤكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي٩ ٢يظ٪حؿذ رظِش ٟئٓظش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حآلخشي
ُٔؾ ٠ٛـشد:
أ٣٪ٗ -ش ؿخٛزخ رـخٟوش أٜٗ ٩يش أٟ ٩ذسعش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي أ٩
د٣٪ٗ -ش ٟظذسرخ هٜي حأله٠خ ٙحٛظـخسيش ٩حٛظ٤خ٧يش أٟ ٩ظذسرخ طٔ٤يخ أ٩
ؽ٣٪ٗ -ش ٟظٜٔيخ ٤٠ٛلش أ ٩أؿخصس أ ٩ؿخثضس رٌشع حٛذسحعش أ ٩حٛزلغ ٧ ٢ٟيجش دي٤يش أ ٩خيشيش أ٩
ه٠ٜيش أ٩طوٜي٠يش .
ال يخؼن ٜٛؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ُي٠خ يظو ْٜر٤٠لش حٛذسحعيش.
 )2حٛشخض حٔ٠ٛيُ ٞي دٛ٩ش ٟظوخٓذس ٩يٟ ٚٔ٤زخششس اٛي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ٌٛشع حٛظوٜي ٞأ٩
حٛظذسيذ ح٤٨٠ٛي ُب ١ح٠ٛزخٛي حٛظي يظٔؼخ٧خ ٨ٛزح حٌٛشع ال طخؼن ٜٛؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس
حألخشي ٟظي ٗخ ١يلظ ٚهٜي٨خ ٟ ٢ٟظخدس خخسؿ٨خ ٗ٩ ,خ٣ض ػش٩سيش ٛظوٜي٠ش أ ٩طذسيزش أ٩
ٛظٌـيش ِٔ٣خص ٟويشظ٦
 )3ال طخؼن ٜٛؼشيزش ح٘٠ٛخُؤس حٛظي طذُن حٛظي طذُن ًٜي حٛـخٛذ أ ٩ح٠ٛظذسد ٔٛخء خذٟخص ٟئدحس
ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ٩ر٠ٛ ٖٛذس ػبلع ششيـش أ ١ط٘٧ ١٪ز ٥حٛخذٟخص ٟشطزـش رذسحعظش أ٩
طذسيزش أ ٩ط٘ ١٪ػش٩سيش ٛظٌـيش ِٔ٣خص ٣ويشظش .
ح٠ٛخدس حٛلخديش ٩حٛوشش١٩
حألعخطزس ٩ح٠ٛذسع٩ ١٪حٛزخكؼ١٪
 )1ارح دهي شخض ٟٔي ٞرؤكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢ر٪حعـش ؿخٟوش أٜٗ ٩يش أٟ ٩ئعغش ٢ٟ
ٟئعخص حٛظوٜي ٞحٛوخٛي أ ٩حٛزلغ حٛو٠ٜي ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حآلخشي ٌٛشع حٛظوٜي ٞأ ٩اؿشحء
حٛزلغ حٛو٠ٜي ُٔؾ ُي ٟؼ٧ ٚز ٥ح٠ٛئعغخص ُؤ ٦٣ال يخؼن ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش حآلخشي رخ٤ٛغزش
٠ٜٛشطذ ٩ح٘٠ٛخُآص هٟ ٢ؼ٧ ٚزح حٛظوٜي ٞأ ٩حٛزلغ ٠ٛذس ػبلع ع٪٤حص .
 )2ال طـزْ أك٘خ ٝحِٔٛشس ( )1هٜي ح٘٠ٛخُآص حٛظي يظلظٜوٜي٨خ ٟٔخر ٚحٛزل٪ع حٛظي طـشي ٌٛيش
ح٠ٛظٜلش حٛوخٟش ر ٚأعخعخ ِٜٛخثذس حٛخخطش أ ٩أشخخص ٟوي٤ي. ٢
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ح٠ٛخدس حٛؼخ٣يش ٩حٛوشش١٩
حٛذخ ٙ٪حألخشي
ٟ )1ن هذ ٝحإلخبل ٙرؤك٘خ ٝحِٔٛشس ( , )2طخؼن ه٤خطش دخ ٚحٔ٠ٛيُ ٞي دٛ٩ش ٟظوخٓذس  ,اي٠٤خ ط٤شؤ
٩ ,حٛظي طظ٤خ٨ٛ٩خ ح٪٠ٛحد حٛغخرٔش ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش ُٔؾ .
 )2ال طـزْ أك٘خ ٝحِٔٛشس ( )1هٜي حٛذخ, ٚرخبلٍ حٛذخ ٢ٟ ٚحأل٪ٟح ٙحٛؤخسيش ً٩يش حٛ٪ٔ٤٠ٛش ٗ٠خ
ٟ ٪٧لذد ُي حِٔٛشس ( ٢ٟ )2ح٠ٛخدس ( , )6ارح ٗخٟ ١غظ ٜٞحٛذخٟٔ ٚي٠خ ُي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي٢
٩ ,يضح٣ ٙ٩شخؿخ ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي  ٢ٟخبل٤ٟ ٙشؤس ٟغظٔشس ٗخث٤ش ر٨خ أ ٩يئدي ُي طٖٜ
حٛذٛ٩ش حألخشي خذٟخص شخظيش ٟغظٜٔش ه ٢ؿشيْ ٟشٗض ػخرض ٗخث ٢ر٨خ ٗ٩ ,خ ١حٛلْ أ ٩حٜ٘٠ٛيش
حٛزي دُن ه ٦٤حٛذخٟ ٚشطزـخ حسطزخؿخ ُوٜيخ ر٨ز ٥ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس أ ٩ح٠ٛشٗض حٛؼخرض ُ ,ي ٧ز٥
حٛلخٛش طـزْ أك٘خ ٝح٠ٛخدس ( )7أ ٩ح٠ٛخدس ( )14كغذ حألك٪ح. ٙ
 )3حعظؼ٤خء  ٢ٟأك٘خ ٝحِٔٛشحص حٛغخرٔش ٧ ٢ٟز ٥ح٠ٛخدس ُ ,ؤ ١ه٤خطش حٛذخ ٚحٛظي  ٞٛطظ٤خ٨ٛ٩خ ح٪٠ٛحد
حٛغخرٔش ٨ٛزح حالطِخّ ٩ ,حٛظي يلظ ٚهٜي٨خ ٔ٣يُ ٞي دٛ٩ش ٟظوخٓذس ٟ ٢ٟظخدس ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس
حألخشي طخؼن أيؼخ ٜٛؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش حٛظي ط٤شؤ ر٨خ ٩ؿزٔخ ٪ٔٛح٣ي ٢ط ٖٜحٛذٛ٩ش .
حِٛظ ٚحٛشحرن
طـ٤ذ حالصد٩حؽ حٛؼشيزي
 )1ارح ٗخ ١شخض ٟٔيُ ٞي حٛذٛ٩ش ٟظوخٓذس يلظ ٚهٜي دخ ٚيخؼن ؿزٔخ ألك٘خ٧ ٝزح حالطِخّ ,
ٜٛؼشيزش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي  ,طٔ ٝ٪حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس ح٠ٛزٗ٪سس أ٩ال رخظٟ ٞزٜي ٢ٟ
ػشيزش حٛذخ ٚحٛخخػن ٨ٛخ ٧زح حٔ٠ٛيٟ ٞغخٜٛ ٩ؼشيزش هٜي حٛذخ ٚح٠ٛذُ٪هش ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس
حألخشي رششؽ :
أ) أال يضيذ ٟزٜي حٛخظ ٞهٟٔ ٢ذحس ػشيزش حٛذخ ٚحٛظي طلغذ ٓز٤ٟ ٚق حٛخظ٩ ٞ
ح٤٠ٛغ٪رش اٛي حٛذخ ٚحٛزي يخؼن ٜٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي .
د) رخ٤ٛغزش ٜٛغ٪دح: ١
ُي كخٛش حألع ٞ٨حٛظي طذُو٨خ ششٗش ٟٔي٠ش ُي ٟظش اٛي ششٗش ٟٔي٠ش ُي حٛغ٪دح ١طغيـش رـشئش
ٟزخششس أً ٩يش ٟزخششس هٜي ٟخال ئ ٚه ٢ٟ %10 ٢أط٪حص حٛششٗش دحُوش أسرخف حألعُ ٞ٨ب١
حٛخظ ٞعيؤخز ُي حٛلغزخ( ١رخإلػخُش اٛي أي ػشيزش ٟظشيش يغ٠ق رخظ٨٠خ ُٔ٩خ ٜٛز٤ذ(أ) ٢ٟ
٧ز ٥حِٔٛشس ) حٛؼشيزش ح٠ٛظشيش ٩حؿزش حألدحء هٜي حٛششٗش رخ٤ٛغزش ٛؤلسرخف حٛظي دُوض ٨٤ٟخ أسرخف
حألع. ٞ٨
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 )2ارح ٗخ ١حٛذخ ٚحٛزي يلظ ٚهٜيش ٟٔيُ ٞي دٟ ٙ٩ظوخٓذس ٟوِي  ٢ٟحٛؼشيزش ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش ,ؿزٔخ
ألي  ٢ٟأك٘خ٧ ٝزح حالطِخّ ُؤ ١ط ٖٜحٛذٛ٩ش هٜي٨خ أ٣ظؤخز ُي كغزخ٨٣خ ٟزٜي حٛذخ ٚح٠ٛوِي ه٤ذ كغخد
حٛؼشيزش هٜي رخٓي دخ٧ ٚزح حٔ٠ٛي.ٞ
حِٛظ ٚحٛخخٟظ
أك٘خ ٝخخطش
ح٠ٛخدس حٛشحروش ٩حٛوشش١٩
هذ ٝحٛظ٠ييض
 )1ال يـ٪ص أ ١يخؼن ٪ٟحؿ ٪٤أي  ٢ٟحٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطيُ ٢ي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي أليش
ػشحثذ أ ٩أي حٛظضحٟخص طظو ْٜر٨ز ٥حٛؼشحثذ رخبلٍ أ ٩أػٔ ٚهزجخ  ٢ٟحٛؼشحثذ أ ٩حالٜٛظضحٟخص
ح٠ٛظؤٜش ر٨خ ٩حٛظي يخؼن ٨ٛخ ُي ِ٣ظ حٛلش٪ٟ ٍ٩حؿ ٪٤حٛذٛ٩ش حألخشي .
 )2ال طخؼن ح٤٠ٛشؤس ح٠ٛغظٔشس حٛظي ي٠ظ٨ٜ٘خ ٟشش٩م اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطيُ ٢ي حٛذٛ٩ش
ح٠ٛظوخٓذس حألخشي ٛؼشحثذ طِشع هٜي٨خ ُي ط ٖٜحٛذٛ٩ش حألخشي أٗؼش هزجخ  ٢ٟحٛؼشحثذ حٛظي
طِشع هٜي ٟشش٩هخص ط ٖٜحٛذٛ٩ش حألخشي ٩حٛظي طضحِ٣ ٙ٩ظ ح٤ٛشخؽ .
ٛ )3يظ ُي ٧ز ٥ح٠ٛخدس ٟخي ٢٘٠طِغشس رؤ٣ش يٜض ٝأي  ٢ٟحٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢أ ١ط٤٠ق ٔ٠ٜٛي٠يُ ٢ي
حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي أي ٤ٟق شخظيش أ ٩أي اهِخءحص أ ٩طخِيؼخص ألًشحع حٛؼشيزش هٜي
حٛؼشيزش هٜي أعخط حٛلخٛش ح٠ٛذ٣يش أ ٩ح٠ٛغجٛ٪يخص حٛوخثٜيش حٛظي ط٤٠ل٨خ ٔ٠ٜٛي٠ي ٢ر٨خ .
 )4ال يـ٪ص اخؼخم ٟشش٩هخص اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي٩ ٢حٛظي ي٠ظٟ ٖٜخ٨ٛخ ٗ ٦ٜأ ٩روؼ ٦أ٩
يشحٓزش رـشيْ ٟزخشش أً ٩يش ٟزخشش شخض أ ٩أشخخص ٟٔيُ ١٪٠ي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي أليش
ػشحثذ أ ٩حٛظضحٟخص طظو ْٜر٨ز ٥حٛؼشحثذ ُي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس ح٠ٛزٗ٪سس أ٩ال طخظ َٜأ ٩أػٔ ٚهزجخ
 ٢ٟحٛؼشحثذ أ ٩حالٛظضحٟخص ح٠ٛظؤٜش ر٨خ ٩حٛظي طخؼن أ ٩يـ٪ص أ ١طخؼن ٨ٛخ ح٠ٛشش٩هخص
حألخشي ح٠٠ٛخػٜش حٛظخروش ٜٛذٛ٩ش ح٠ٛزٗ٪سس أ٩ال.
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ح٠ٛخدس حٛخخٟغش ٩حٛوشش١٩
اؿشحءحص حالطِخّ ح٠ٛشظشٕ
 )1ارح سأي شخض أ ١حإلؿشحءحص ُي اكذي حٛذٛ٩ظي ٢أٜٗ ٩ظي٠٨خ طئدي أ ٩ع ٍ٪طئدي اٛي
خؼ٪هٜٛ ٦ؼشحثذ ر٠خ يخخ َٛأك٘خ ٝحالطِخّ ؿخص , ٦ٛرظشٍ ح٤ٛلش ه٩ ٢عخث ٚحٛظغ٪يش حٛظي
٣ظض هٜي٨خ ح٪ٔٛح٣ي ٢حٛذحخٜيش رخٛذٛ٩ظي , ٢أ ١يوشع ٪ٟػ٪ه ٦هٜي حٛغٜـش ح٠ٛخظظش ُي حٛذٛ٩ش
حٛظي طٔي ٞر٨خ .أٟخ ارح ٗخ٣ض كخٛظ ٦ط٤ـزْ هٜي٨خ حِٔٛشس ( ٢ٟ )1ح٠ٛخدس (ُ )24ؤ٣ش يوشع ٪ٟػ٪هش
هٜي حٛغٜـش ح٠ٛخظظش ُي حٛذٛ٩ش حٛظي يوظزش ٪ٟحؿ٤خ طخروخ ٩يوي ٢أ ١طوشع حٛلخ ٦ٛخبل ٙػبلع
ع٪٤حص  ٢ٟطخسيخ أ ٙ٩طزٜيي ه ٢ح٪ٛحٓوش حٛؼشيزش ر٠خ يخخ َٛأك٘خ٧ ٝزح حالطِخّ .
 )2ارح طزيٜٛ ٢غٜـخص ح٠ٛخظظش أ ١حإلهظشحع  ٦ٛيزشس ٞٛ٩ ٥طغـين رِ٤غ٨خ ح ١طظ ٚاٛي كٚ
٤ٟخعذ ُب٨٣خ طلخ ٙ٩أ٣ظغ٪ي ح٪٠ٛػ٪م رخالطِخّ ح٠ٛشظشٕ ٟن حٛغٜـش ح٠ٛخظظش ُي حٛذٛ٩ش
ح٠ٛظوخٓذس حألخشي رٔظذ طـ٤ذ حٛؼشحثذ طخخ َٛأك٘خ ٝحالطِخّ .
 )3طلخٜٛ ٙ٩غٜـخص ح٠ٛخظظش ُي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢أ ١طغ٪ي رخألطِخّ ح٠ٛشظشٕ أيٟ ٦ش٘بلص
أ ٩خبلُخص ٣خشجش ه ٢ه ٢طِغيش أ ٩طـزيْ ٧زح حالطِخّ ٩يـ٪ص أيؼخ أ ١طظشخ٩سح ُي٨خ ري٠٨٤خ رٔظذ
طـ٤ذ حالصد٩حؽ حٛؼشيزي ُي حٛلخالص حٛظي  ٞٛي٤ض هٜي٨خ ُي ٧زح حالطِخّ .
 )4يـ٪ص ٜٛغٜـخص ح٠ٛخظظش ُي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢اؿشحء حطظخالص ٟزخششس ُي٠خ ري٠٨٤خ رٌشع
ح٪ٛط ٙ٪اٛي حطِخّ رخ٠ٛو٤ي ح٪ٛحسد ُي حِٔٛشحص حٛغخرٔش ٩ .أرح ٗخ ٢ٟ ١ح٠ٛشً٪د ُي ٢ٟ ٦أؿٚ
ح٪ٛط ٙ٪اٛي حطِخّ أ ١يـشي طزخد ٩ؿ٨خص ح٤ٛلش ُب ٦٣يـ٪ص اؿشحء ٧زح حٛظزخد ٙر٪حعـش ٛـ٤ش
٣٪ٟ٘ش ٠ٟ ٢ٟؼٜيٜٛ ٢غٜـخص ح٠ٛخظظش ُي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي. ٢
ح٠ٛخدس حٛغخدعش ٩حٛوشش١٩
طزخد ٙح٠ٛوٟ٪ٜخص
طظزخد ٙحٛغٜـخص ح٠ٛخظظش ُي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢ح٠ٛوٟ٪ٜخص حٛظي طٜضٛ ٝظِ٤يز أك٘خ٧ ٝزح حالطِخّ
٩ح٪ٔٛح٣ي ٢حٛذحخٜيش ٜٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢رشؤ ١حٛؼشحثذ ح٤ٛظ٪ص هٜي٨خ ُي ٧زح حالطِخّ ٩ ,كيغ
يُ٘ ١٪شع حٛؼشحثذ رٔ٠ظؼخ٧خ يظِْ ٟن ٧زح حالطِخّ ٤٠ٛ٩ ,ن حٛظ٨شد حٛؼشيزي خخطش ٩ .يظٞ
طزخد ٙح٠ٛوٟ٪ٜخص د ١٩حٛظٔيذ رخ٠ٛخدس (٩ . )1طوخ ٟٚأيش ٟوٟ٪ٜخص طلظي ٚهٜي٨خ حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس
هٜي أ٨٣خ عشيش ٩رِ٤ظ حٛـشئش حٛظي طوخ ٟٚر٨خ ح٠ٛوٟ٪ٜخص طلظ ٚهٜي٨خ حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس هٜي أ٨٣خ
عشيش ٩رِ٤ظ حٛـشئش حٛظي طوخٟ ٟٚوٟ٪ٜخص حٛظي يظ ٞحٛلظ ٙ٪هٜي٨خ ُٔ٩خ ٜٛؼ٪ح٣ي ٢حٛذخٜيش ٛظٖٜ
حٛ٪ٛش ٩ ,ال يـ٪ص اُشخإ٧خ اال ٛؤلشخخص أ ٩حٛغٜـخص (ر٠خ ُي ر ٖٛح٠ٛلخٗ٩ ٞحألخ٨ضس حإلدحسيش )
حٛظي طوُ ٚ٠ي سرؾ أ ٩طلظي ٚأ ٩طِ٤يز أ ٩سُن حٛـوُ ١٪ي٠خ يظو ْٜرخٛؼشحثذ حٛظي يش٨ٜ٠خ حالطِخّ
٨ٛ٩ ,ئالء
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حألشخخص أ ٩حٛغٜـخص اعظخذح ٝح٠ٛوٟ٪ٜخص ٨ٛز ٥حألًشحع ُٔؾ ٩ي ٞ٨٤٘٠اُشخء ٧ز ٥ح٠ٛوٟ٪ٜخص
أٟخ ٝح٠ٛلخٗ ٞحٛوخٟش أُ ٩ي٠خ يظو ْٜرخألك٘خ ٝحٔٛؼخثيش .
 )2ال يـ٪ص رؤي كخ ٙطِغيش أك٘خ ٝحِٔٛشس ( )1ر٠خ يئدي اٛي اٛضح ٝاكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي: ٢
أ) رظِ٤يز اؿشحءحص ادحسيش طظوخسع ٟن ح٪ٔٛح٣ي ٢أ ٩ح٤ٛلخ ٝحإلدحسي حٛخخص ر٨خ أ ٩رخٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس
حألخشي .
د) رظٔذيٟ ٞوٟ٪ٜخص ال ي ٢٘٠حٛلظ ٙ٪هٜي٨خ ؿزٔخ ٪ٜٔٛح٣ي ٢أ٤ٜٛ ٩ل ٞحإلدحسيش ح٠ٛظوخٓذس ُي٨خ أُ ٩ي
حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حآلخشي
ؽ) رظٔذيٟ ٞوٟ٪ٜخص  ٢ٟشؤ٨٣خ اُشخء أعشحس أي طـخسسأ٣ ٩شخؽ أ ٩ط٤خهش أ ٩عش طـخسي أ٤٨ٟ ٩ي
أ ٩أالعخٛيذ حٛظـخسيش أٟ ٩وٟ٪ٜخص يوظزش أُشخإ٧خ ٟخخِٛخ ٤ٜٛلخ ٝحٛوخ. ٝ

ح٠ٛخدس حٛغخروش ٩حٛوشش١٩
حٛذرٟ٪ٜخعي٩ ١٪ح٪٠ٛكِ ١٪ح٤ٔٛظٜيي٢
ٛيظ ُي ٧زح حالطِخّ ٟخ يخ ٚرخ٠ٛضحيخ حٛؼشيزيش ح٤٠٠ٛضكش ٪٠ٜٛكِي ٢حٛذرٟ٪ٜخعيي ٢أ ٩ح٤ٔٛظٜيي٢
ُٔ٩خ ٪ٜٔٛحهذ حٛوخٟش ٜٔٛخ ١٪٣حٛذٛ٩ي أ ٩أك٘خ ٝحالطِخٓيخص حٛخخطش .
ح٠ٛخدس حٛؼخ٤ٟش ٩حٛوشش١٩
أك٘خٟ ٝظ٪٤هش
 )1ال يـ٪ص طِغيش أك٘خ ٝطِغيش أك٘خ٧ ٝزح حالطِخّ رؤ٨٣خ طٔيذ رؤي ش٘ ٢ٟ ٚحألش٘خ ٙأي اعظؼ٤خء أ٩
اهِخء أ ٩طخِيغ أ ٩خظ ٞأ ٩أي ع٠خف أخش ط٤٠لش حآل ١أُ ٩ي٠خ روذ :
أ٪ٓ -ح٣ي ٢اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي ٢ه٤ذ طلذيذ حٛؼشحثذ حِ٠ٛش٩ػش ر٠وشُش ٧ز ٥حٛذٛ٩ش أ٩
د -أي حطِخٓيش أخشي طؤذ٧خ اكذي حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي. ٢
ٛ )2يظ ُي حالطِخّ ٟخ ي٤٠ن  ٢ٟطـزيْ أك٘خ ٝحٔٛخ ١٪٣حٛذحخٜي ُي ٗ ٢ٟ ٚحٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطيُ ٢ي٠خ
يظو ْٜرخٛؼشحثذ هٜي دخ ٙ٪حألشخخص ح٤ٛخطـش ٟ ٢ٟشخسٗظُ ٞ٨ي حٛششٗخص ًيش حٔ٠ٛي٠ش أُ ٩ي٠خ
يظو ْٜرخٛظ٨شيذ حٛؼشيزي.
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ح٠ٛخدس حٛظخعوش ٩حٛوشش١٩
ِ٣خر حالطِخّ
 )1يذخ٧ ٚزح حالطِخّ كيض حِ٤ٛخر ُي طخسيخ طزخد ٙأخش اخـخس ربط٠خ ٝحإلؿشحءحص حٔٛخ٣٪٣يش حٛبلصٟش
ٛذخ ٥ ٙ٪كيض حِ٤ٛخر ُي ٜٗظخ حٛذٛ٩ظي ٢ح٠ٛظوخٓذطي. ٢
 )2روذ دخ٧ ٙ٪زح حالطِخّ كيض حِ٤ٛخر  ,طزذح أك٘خٟش ُي حٛغشيخ ١ألٟ ٙ٩شس :
أ) رخ٤ٛغزش ٜٛؼشحثذ ح٠ٛلـ٪صس ه٤ذ ح٤٠ٛزن  ,هٜي ح٠ٛزخٛي حٛظي طذُن أ ٩طٔيذ ُي حٛلغخد ُي أ٩
روذ أ ٙ٩ي٤خيش  ٢ٟحٛغ٤ش ح٠ٛيبلديش حٛظخٛيش ٜٛغ٤ش حٛظي طُ ٞي٨خ دخ ٙ٪حالطِخّ كيض حِ٤ٛخر .
د) رخ٤ٛغزش ٜٛؼشحثذ حألخشي هٜي حٛغ٪٤حص حٛؼشيزيش أ ٩حِٛظشحص حٛظي طزذح ُي روذ أ ٙ٩ي٤خيش
 ٢ٟحٛغ٤ش ح٠ٛيبلديش حٛظخٛيش ٜٛغ٤ش حٛظي طُ ٞي٨خ دخ ٙ٪حالطِخّ كيض حِ٤ٛخر .
)3يظ َٓ٪عشيخِٟ ١و ٙ٪حطِخٓغش طـ٤ذ حإلصد٩حؽ حٛؼشيزي ٤ٟ٩ن حٛظ٨شيذ  ٢ٟحٛؼشحثذ رخ٤ٛغزش
ٜٛؼشحثذ هٜي حٛذخ ٚحٓ٪٠ٛوش ري ٢كٟ٘٪ظي حٛزٜذيُ ٢ي حٔٛخ٧شس رظخسيخ  9ديغ٠زش ع٤ش ٢ٟ 1970
طخسيخ دخ٧ ٙ٪زح حالطِخّ كيض حِ٤ٛخر ؿزٔخ ألك٘خ ٝحِٔٛشس (٧ ٢ٟ )2٩1ز ٥ح٠ٛخدس .

ح٠ٛخدس حٛؼبلػ١٪
ا٨٣خء حٛو ٚ٠رخالطِخّ
يغظ٠ش حٛو ٚ٠ر٨زح حالطِخّ ٠ٛذس خ٠ظ ع٪٤حص ٩يلذد طٜٔيخثيخ ٠ٛذد ٠ٟخػٜش ٟ٩ ,ن ر ٖٛيـ٪ص
 ٚ٘ٛدٛ٩ش ٟظوخٓذس ُي أٓ ٩ز 30 ٚي٣٪ي ٢ٟ ٪أي ع٤ش ٟيبلديش طٜي حٛخ٠ظ ع٪٤حص حألٛ٩ي أ ١طشعٚ
اٛي حٛذٛ٩ش ح٠ٛظوخٓذس حألخشي اخـخسح ٗظخريخ رب٨٣خء حٛو ٚ٠حالطِخّ ٩ر ٢ٟ ٖٛخبل ٙح٪٤ٔٛحص
حٛذرٟ٪ٜخعيش .
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ُ٩ي ٧ز ٥حٛلخ ٦ٛي٤ظ٨ي حٛو ٚ٠ر٨زح حالطِخّ :
أ) رخ٤ٛغزش ٜٛؼشحثذ ح٠ٛلـ٪صس ه٤ذ ح٤٠ٛزن  ,هٜي ح٠ٛزخٛي حٛظي طذُن أ ٩طٔيذ ُي حٛلغخد ُي أ ٩روذ
أ ٙ٩ي٤خيش  ٢ٟحٛغ٤ش ح٠ٛيبلديش حٛظخٛيش ٛظ ٖٜحٛظي ٓذُ ٝي٨خ اخـخس حإل٨٣خء .
د) رخ٤ٛغزش ٜٛؼشحثذ حألخشي  ,هٜي حٛغ٪٤حص حٛؼشيزيش أ ٩حِٛظشحص حٛظي طزذح ُي أ ٩روذ أٙ٩
ي٤خيش  ٢ٟحٛغ٤ش ح٠ٛيبلديش حٛظخٛيش ٛظ ٖٜحٛظي ٓذُ ٝي٨خ اخـخس حإل٨٣خء
٩أش٨خد هٜي رُ , ٖٛب ١حٓ٪٠ٛوخص أد٣خ٩ ٥حٛخ٪الٓ ٢ٟ ١ز ٚكٟ٘٪ظي٠٨خ ٓ٩ ,وخ ٧زح حالطِخّ
ٓ٩ن ٧زح حالطِخّ ُي حٔٛخ٧شس ي 2002/7/ 29 ٝ٪ح٪٠ٛحُْ  19ؿ٠خدي حال٧ 1423 ٙ٩ـ  ٢ٟأطٜي٢
رخٌٜٛش حٛوشريش ٠٨٤ٟ ٚٗ٩خ رحص حٛلـيش

ه ٢كٟ٘٪ش
ؿ٪٨٠سيش ٟظش حٛوشريش

ه ٢كٟ٘٪ش
ؿ٪٨٠سيش حٛغ٪دح١

حٛغيذس ُ /خيضس أر ٪ح٤ٛـخ
٩صيش حٛذٛ٩ش ٜٛشج ١٪حٛخخسؿيش

دٟ .ـز٩د حٛخٜيِش أك٠ذ
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