مشـــــــزوع إتفاقيح
تيــــه
حكىمح الجمهىريح العزتيح السىريح
و
حكىمح جمهىريح السىدان

مه أجل
تجىة األسداوج الضزيثي فيما يتعلق تالضزائة علي الدخل
أن حكىمح الجمهىريح العزتيح وحكىمح جمهىريح السىدان ,رغثح مىهما في إتزام اتفاقيح
مه أجل تجىة األسدواج الضزيثي ومىع التهزب الضزيثي فيما يتعلق تالضزائة علي الدخل

قد أتفقىــــا علي ما يلــــي :

جُٔحدز ()1
جُ٘ـحم جُشخظ٢
ضـرن ٛز ٙجالضلحه٤س ػِ ٢جألشخحص جُٔوُ ٖ٤ٔ٤ذُٝس ٓطؼحهذز أ ٝكًِ ٢طح جُذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض. ٖ٤

جُٔحدز ()2
جُؼشجتد جُٔشُٔٞس ذحألضلحه٤س
 -1ضـرن ٛز ٙجألضلحه٤س ػِ ٢ػشجتد جُذخَ جُٔلشٝػس ٖٓ هرَ ج٣س ٖٓ جُذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض ٖ٤أٝ
عِـحضٜح جُٔكِ٤س  ,ذـغ جُ٘ظش ػٖ جُـش٣وس جُط ٢ضلشع ذٜح .
 -2ضؼطرش ًؼشجتد ػِ ٢جُذخَ ؾٔ٤غ جُؼشجتد جُٔلشٝػس ػِ ٢جُذخَ جإلؾٔحُ ٢أ ٝػ٘حطش ٖٓ
جُذخَ  .ذٔح كٜ٤ح جُؼشجتد ػِ ٢جألسذحـ جُٔكووس ٖٓ ٗوَ ٌِٓ٤س جُٔٔطٌِحش جُٔ٘وُٞس ٝؿ٤ش جُٔ٘وُٞس
ٝ .جُؼشجتد ػِ ٢جُٔرحُؾ جألؾٔحُ٤س ُالؾٞس أ ٝجُشٝجضد جُٔذكٞػس ٖٓ هرَ ٓإعغحش ,ذحالػحكس
جُ ٢جُؼشجتد ػِ ٢ص٣حدز هٔ٤س سأط جُٔحٍ .
 -3جٕ جُؼشجتد جُوحتٔس جُط ٢ضـرن ػِٜ٤ح ٛز ٙجالضلحه٤س -: ٢ٛ
أ) ك ٢قحُس جُؿٜٔٞس٣س جُؼشذ٤س جُغٞس٣س :
( )1ػش٣رس جُذخَ ػِ ٢جألسذحـ جُطؿحس٣س ٝجُظ٘حػ٤س ٝؿ٤ش جُطؿحس٣س
( )2ػش٣رس جُذخَ ػِ ٢جألؾٞس ٝجُشٝجضد
( )3ػش٣رس جُذخَ ػِ ٢ؿ٤ش جُٔوٖ٤ٔ٤
( )4ػش٣رس جُذخَ ػِ ٢جإل٣شجدجش ٖٓ سأط جُٔحٍ جُٔ٘وٝ ٍٞؿ٤ش جُٔ٘و,ٍٞ
( )5جالػحكحش ػِ ٢جُؼشجتد جُٔلِشٝػس ذ٘غد ٓث٣ٞس ٖٓ جُؼشجتد جُٔزًٞسز جػال ٙذٔح
كٜ٤ح جإلػحكحش ػِ ٢جُؼشجتد جُٔلشٝػس ٖٓ هرَ جُغِـحش جُٔكِ٤س
(جُٔشحس ئُٜ٤ح  ٢ِ٣خ" ػش٣رس جُؿٔٞس٣س جُؼشذ٤س جُغٞس٣س ")
خ) ك ٢قحُس ؾٜٔٞس٣س جُغٞدجٕ
أ) ػش٣رس جُذخَ ٝضشَٔ
 )1ػش٣رس أسذحـ جالػٔحٍ ػِ ٢جالكشجدٝجُششًحش
 )2ػش٣رس جُذخَ جُشخظ ٢ػِ ٢جُٔشضرحش ٝجالؾٞس
 )3ػش٣رس دخَ أؾحس جُؼالهحش
خ) ػش٣رس جالسذحـ جُشأعٔحُ٤س (جُٔشحس جُٜ٤ح كٔ٤ح  ٢ِ٣ذحُؼش٣رس جُغٞدجٗ٤س )

 -4ضـرن ٛز ٙجألضلحه٤س ج٣ؼح ػِ ٢ػشجتد ٓـحهس أٓٝشحذٜس ضلشع ذؼذ ضحس٣خ ضٞه٤غ ٛز ٙجألضلحه٤س
ذحألػحكس ئُ ٢أ ٝذذال ٖٓ جُؼشجتد جُوحتٔس ٝ .عٞف ضوذّ جُغِـحش جُٔخطظس كًِ ٢طح جُذُٝطٖ٤
جُٔطؼحهذض ٖ٤ذحشؼحس ذؼؼٜح جُرؼغ ذأ٣س ضـ٤شجش ٛحٓس ضْ ئؾشجؤٛح ك ٢جُوٞجٗ ٖ٤جُؼش٣ر٤س ٌَُ
ٜٓ٘ٔح.
جُٔحدز ()3
ضؼحسف ػحٓس
 -1الؿشجع ػزع جالضلحه٤س ٓ,حُْ ٣طـِد جُ٘ض خالف رُي :
أ) ضؼ٘ ٢ػرحسضح "جُذُٝس جُٔطؼحهذز " "ٝجُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش " " ١جُؿٜٔٞس٣س جُؼشذ٤س
جُغٞس٣س أًٔ ٝح ٣طـِد جُ٘ض .
٣ؼ٘ ٢ضؼر٤ش " جالسجػ "٢كٔ٤ح ٣طؼِن ذحُؿٜٔٞس٣س جُؼشذ٤س جُغٞس٣س "جسجػ ٢جُؿٜٔٞس٣س جُؼشذ٤س
جُغٞس٣س ٤ٓٝحٜٛح ٝذكشٛح جالهِٝ ٢ٔ٤ذحؿٖ ٛز ٙجالسجػٝ ٢جُلؼحء جُؿ ١ٞجُز٣ ١ؼِٛٞح ٝجُٔ٘حؿن
جُركش٣س جُطُ ٢غٞس٣س قوٞهح ع٤حدع٤س ػِٜ٤ح
خ) ضؼ٘ ٢ػرحسز "جالسجػ " ٢كٔ٤ح ٣طؼِن ذؿٜٔٞس٣س جُغٞدجٕ أهِ ْ٤ؾٜٔٞس٣سجُغٞدجٕ ًٔح ٞٛ
ٓؼشٝف ك ٢هٞجٜٗ٘٤ح
ؼ) ضشَٔ ػرحسز "شخض " جُلشد ٝجُششًس ٝج٣س ٤ٛثس جخش ٖٓ ١جألشخحص
د) ضؼ٘ ٢ػرحسز " ٓٞجؿٖ "
( )1أ ١كشد قحتض ػِ ٢ؾ٘غ٤س دُٝس ٓطؼحهذز
( )2ج ١شخض هحٗ ٢ٗٞأ ٝششًس ٓغحٔٛس أٓ ٝإعغس هحٗ٤ٗٞس ضغطٔذ طلطٜح ٛز ٖٓ ٙجُوٞجٖٗ٤
جُٔؼٔ ٍٞذٜح ك ٢دُٝس ٓطؼحهذز
ٛـ) ضؼ٘ ٢ػرحسز "ششًس " ج٣س ٤ٛثس جػطرحس٣س ج ٝأ٤ً ١حٕ ٣ؼحَٓ ً٤ٜثس جػطرحس٣س ألؿشجع
جُؼش٣رس
 )ٝضؼ٘ ٢ػرحسضح " ٓإعغس دُٝس ٓطؼحهذز " ٓ"ٝإعغس جُذُٝس جُٔطؼحهذز جألخش " ١ػِ٢
جُطٞجُٓ ٢إعغس ضطْ ئدجسضٜح ٖٓ هرَ ٓوُ ْ٤ذُٝس ٓطؼحهذز ٓٝإعغس ضطْ ئدجسضٜح ٖٓ هرَ ٓوْ٤
ُِذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش. ١
ص) ضؼ٘" ٢جُ٘وَ جُذ " ٢ُٝج٣س ػِٔ٤س ٗوَ ذٞجعـس عل٘٤س أ ٝؿحتشز ضو ّٞذطشـِٜ٤ح ٓإعغس
ضحذؼس ُذُٝس ٓطؼحهذز ذحعطػ٘حء جُكحُس جُط٣ ٢طْ كٜ٤ح ضشـ َ٤جُغل٘٤س أ ٝجُـحتشز كوؾ ذ ٖ٤أٓحًٖ
ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش١

ـ) ضؼ٘ ٢ػرحسز " جُغِـس جُٔخطظس "
 )1ذحُ٘غرس ُغٞس٣س ٝص٣ش جُٔحُ٤س أٔٓ ٝػِس جُٔلٞع.
 )2ذحُ٘غرس ُغٞدجٕ ٝص٣ش جُٔحُ٤س ٝجالهطظحد جُٞؿ٘ ٢أ٣ ٖٓ ٝلٞػس هحٗ٤ٗٞح.
ٝ )2كٔ٤ح ٣طؼِن ذطـر٤ن جالضلحه٤س ٖٓ دُٝس ٓطؼحهذز ,كحٕ أ٣س ػرحسز ؿ٤ش ٓؼشكس كٜ٤ح عٞف
ُٜ ٌٕٞ٣ح جُٔؼ٘ ٢جُز ١ضأخزٝ ٙكن هٞجٗ ٖ٤ضِي جُذُٝس جُط ٢ض٘ـرن ػِٜ٤ح جالضلحه٤س ٝجُز ١عٞف ضٌٕٞ
ُ ٚجال٣ُٞٝس ػِ ٢جُٔؼ٘ ٢جُٞجسد ُٜز ٙجُؼرحسز ك ٢كشٝع جخش ٖٓ ١هٞجٗ ٖ٤ضِي جُذُٝس .
جُٔحدز ()4
جُٔو٤ـــــــــــْ
 -1ألؿشجع ٛز ٙجالضلحه٤س  ,ضؼ٘ ٢ػرحسز "ٓوُ ْ٤ذُٝس ٓطؼحهذز " ج ١شخض ٝ ,كوح ُوٞجٗ ٖ٤ضِي
جُذُٝس ٣ ,خؼغ ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢كٜ٤ح ذغرد عٌ٘س أٌٓ ٝحٕ جهحٓطس أ ٝأضخحصٛح ٓوشج الهحٓطٜح أٝ
أٓ ١ؼ٤حس آخش ر ١ؿر٤ؼس ٓشحذٜس ٛ ٌُٖ ,ز ٙجُؼرحسز ُٖ ضشَٔ ج ١شخض خحػغ ُِؼش٣رس ك٢
دُٝس ٓطؼحهذز كٔ٤ح ٣طؼِن كوؾ ذذخَ ٗحؾْ ػٖ ٓظحدس ك ٢ضِي جُذُٝس .
 -2ق٤ػٔح ٗٝ -ظشج ألقٌحّ جُلوشز (ٛ ٖٓ )1ز ٙجُٔحدز  ٌٕٞ٣ -كشد ٓؤ٤ح ٌُِطح جُذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض,ٖ٤
ػ٘ذتز ٣طْ ضكذ٣ذ ٝػؼس ػِ ٢جُ٘ك ٞجُطحُ:٢
أ) ٣ؼطرش ٓؤ٤ح ُِذُٝس جُط ٌٕٞ٣ ٢كٜ٤ح ٓغٌٖ دجتْ ٓطٞكش ُ ٚكحرج ًحٕ ُٓ ٚغٌٖ دجتْ ٓطٞكش ُ ٚكًِ ٢طح
جُذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض, ٖ٤كغٞف ٣ؼطرش ٓؤ٤ح ُِذُٝس جُط ٢ضٌ ٕٞػالهحض ٚجُشخظ٤س ٝجالهطظحد٣س ٓؼٜح
جهٓ( ١ٞشًض جُٔظحُف جُك٣ٞ٤س )
خ) جرج ُْ ٌ٘ٔٓ ٌٖ٣ح ضكذ٣ذ جُذُٝس جُط٣ ٢وغ كٜ٤ح ٓشًض ٓظحُكس جُك٣ٞ٤س  ,أ ٝجرج ُْ ٓ ُٚ ٌٖ٣غٌٖ
دجتْ ٓطٞكش ُ ٚك ٢ج ٖٓ ١جُذُٝط , ٖ٤كغٞف ٣ؼطرش ٓؤ٤ح ُِذُٝس جُٔطؼحهذز جُط ُٚ ٌٕٞ٣ ٢كٜ٤ح ٓوش
ئهحٓس ٓؼطحد
ؼ) جرج ًحٕ ٓٞجؿ٘ح كًِ ٢طح جُذُٝط ٖ٤أ ٝجرج ُْ ٞٓ ٌٖ٣جؿ٘ح ألٜٔ٘ٓ ١ح  ,كغٞف ضو ّٞجُغِـحش
جٌُخطظس ُِذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض ٖ٤ذطغ٣ٞس جُٔغأُس ذحألضلحم جُٔشطشى ذٜٔ٘٤ح .
 -3ق٤ػٔح ٝذغرد جقٌحّ جُلوشز ( ٌٕٞ٣ )1جُشخض ؿ٤ش جُلشد ٓؤ٤ح ٌُِطح جُذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض, ٖ٤
ػ٘ذتز عٞف ٣ؼطرش ٛزج جُشخض ٓؤ٤ح ك ٢جُذُٝس جُطٞ٣ ٢ؾذ كٜ٤ح ٓشًض جدجسضس .

جُٔحدز ()5
جُٔ٘شأز جُذجتٔس
 - 1ألؿشجع ٛز ٙجالضلحه٤س  .ضؼ٘ ٢ػرحسز "ٓ٘شأز دجتٔس " ٌٓحٕ ػَٔ غحذص ضٔحسط ٖٓ خالُٚ
ٓإعغس ػِٜٔح ذشٌَ ًِ ٢أ ٝؾضت. ٢
 -2ضطؼٖٔ ػرحسز ٓ٘شأز دجتٔس ذظٞسز خحطس
أ) ٌٓحٕ جإلدجسز
خ) كشع
ؼ) ٌٓطد
د) ٓظ٘غ
ٛـ) ٝسشس
٘ٓ )ٝؿْ أ ٝذثش ٗلؾ أ ٝؿحص أٓ ٝوِغ أ ٝأٌٓ ١حٕ آخش إلعطخشجؼ جُٔٞجسد جُـر٤ؼ٤س ذٔح ك٢
رُي ٓٞهغ قلش ك ٢جُركش .
ص) جالٓحًٖ جُٔغطخذٓس ًٔ٘حكز ُِر٤غ .
ٔ٣ -3ػَ ٓٞهغ جُر٘حء ,أٓ ٝششٝع جُطش٤ذ أ ٝجُطؿٔ٤غ أ ٝجُطشً٤د أ ٝأٗشـس جُٔشجهرس جُٔطؼِوس ذٜح ,
دجتٔس كوؾ جرج أعطٔش جُٔٞهغ أ ٝجُٔششٝع أ ٝجُ٘شحؿحش ُلطشز ضض٣ذ ػٖ ( )6أشٜش
ٓ -4غ جالقطلحف ذحألقٌحّ جُغحذوس ٖٓ ٛز ٙجُٔحدز كإٔ ػرحسز "ٓ٘شأز دجتٔس " ال ضشطَٔ -:٢ِ٣
أ) أعطخذجّ جُٔشجكن كوؾ ذٜذف ضخض ٖ٣أ ٝػشع جُرؼحتغ أ ٝجُغِغ جُؼحتذز ُِٔإعغس
خ) جالقطلحف ذٔخضٕ ذؼحتغ أ ٝعِغ ػحتذز جُ ٢جُٔإعغس كوؾ ذٜذف ذٜذف جُٔؼحُؿس ٖٓ هرَ
ٓإعغس جخش١
ؼ) جالقطلحف ذٔخضٕ ذؼحتغ أٝعِغ ػحتذ جُ ٢جُٔإعغس كوؾ ذٜذف جُٔؼحؾس ٖٓ هرَ جُٔإعغس
د) جالقطلحف ذٌٔحٕ ػَٔ غحذص كوؾ ذٜذف ششجء جُرؼحتغ أ ٝجُغِغ أ ٝذٜذف ؾٔغ جُٔؼِٓٞحش
ُِٔإعغس
ٛـ) جالقطلحف ذٌٔحٕ ػَٔ غحذص كوؾ ذٜذف جُو٤حّ ذأ٣س ٗشحؿحش جخشُِٔ ١إعغس رجش طلس
ضكؼ٤ش٣س أٓ ٝغحػذز
 )ٝجالقطلحف ذٌٔحٕ ػَٔ غحذص كوؾ أل ١كوؾ ؾٔغ ذ ٖ٤جالٗشـس جُٔزًٞسز ك ٢جُلوشجش جُلشػ٤س ٖٓ
أ) ئُٛ ٢ـ)  ,شش٣ـس إٔ  ٌٕٞ٣جُ٘شحؽ جإلؾٔحٌُُٔ ٢حٕ جُؼَٔ جُػحذص جُؼَٔ جُػحذص جُ٘حضؽ ٖٓ ٛزج
جُؿٔغ رج طلس ضكؼ٤ش٣س أٓ ٝغحػذز .

ٓ -5غ جالقطلحف ذأقٌحّ جُلوشض )2(ٝ )1( ٖ٤ق٤ػٔح ٣ؼَٔ شخض ك ٢دُٝس ٓطؼحهذز _جُز٤ُ ٞٛ ١ظ
٤ًٝال رج طلس ٓغطوِس ٝجُز ١ض٘ـرن ػِ ٚ٤جُلوشز (٤ٗ – )6حذس ػٖ ٓإعغس ٓٞؾٞدز ك ٢جُذُٝس
جُٔطؼحهذز جالخش ١صًحٕ ُٔ٣ٝ ٚحسط ذشٌَ ٓؼطحد ك ٢جُذُٝس جُٔزًٞسز جٝال طالق٤س جذشجّ ػوٞد
ذحعْ جُٔإعغس  ,كغٞف ٣ؼطرش إٔ ُطِي جُٔإعغس ٓ٘شأز دجتٔس ك ٢ضِي جُذُٝس كٔ٤ح ٣طؼِن ذأ٣س
ٗشحؿحش ٣و ّٞذٜح رُي جُشخض ُِٔإعغس ٓ ,حُْ ضٌٖ ٗشحؿحش رُي جُشخض ٓكظٞسز ذطِي
جُ٘شحؿحش جُٔزًٞسز ك ٢جُلوشز (ٝ )4جُط , ٢جرج ٓح ٓٞسعص ٖٓ خالٍ ٌٓحٕ ػَٔ غحذص  ُٖ ,ضؿؼَ
ٌٓحٕ جُؼَٔ جُػحذص ٛزج ٓ٘شأز دجتٔس ٝكن أقٌحّ ضِي جُلوشز .
 -6ال ٣ؼطرش إٔ ُٔإعغس دُٝس ٓطؼحهذز ٓ٘شأز دجتٔس ك ٢جُذُٝس جالخش ١كوؾ ٌُٜٗٞح ضٔحسط ػٔال ك٢
ضِي جالخش ٖٓ ١خالٍ ٝع٤ؾ أ َ٤ًٝ ٝػحّ ذحُؼُٔٞس أ ٝأ َ٤ًٝ ١آخش ر ١طلس ٓغطوِس  ,شش٣ـس
إٔ ٛ ٌٕٞ٣إالء جالشخحص ٣ؼِٔ ٕٞك ٢جُغ٤حم جُـر٤ؼُ ٢ؼِٔ ٌُٖ . ْٜػ٘ذٓح ضٌ ٕٞجٗشـس َ٤ًٝ
ًٜزج ٌٓشعس ذشٌَ ًحَٓ أ ٝشرً ٚحَٓ ٗ٤حذس ػٖ ضِي جُٔإعغس  ,كِٖ ٣ؼطرش ٤ًٝال رج طلس ٓغطوِس
ػٔال ذٔؼٔٛ ٕٞز ٙجُلوشز .
 -7إٔ ً ٕٞششًس ٓؤ٤س ُذُٝس ٓطؼحهذز ضغ٤ـش ػِ ٢أ٣ ٝغ٤ـش ػِٜ٤ح ٖٓ هرَ ششًس ٓؤ٤س ُِذُٝس
جُٔطؼحهذز جالخش , ١أ ٝضٔحسط ػٔال ك ٢ضِي جُذُٝس جالخش , ١أ ٝضٔحسط ػٔال ك ٢ضِي جُذُٝس
جالخش( ١عٞجء ٖٓ خالٍ ٓ٘شحء دجتٔس أ ٝؿ٤شٛح ) ,عٞف ُٖ ٣ؿؼَ ذكذ رجض ٚأ ٖٓ ١جُششًطٖ٤
ٓ٘شأز دجتٔس ُألخش.١
جُٔحدز ()6
جُذخَ ٖٓ جُٔٔطٌِحش ؿ٤ش جُٔ٘وُٞس
٣ -1خؼغ جُذخَ ٖٓ جُٔٔطٌِحش ؿ٤ش جُٔ٘وُٞس (ذٔح ك ٢رُي جُذخَ ٖٓ جُضسجػس أ ٝجُـحذحش )
ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جُط ٢ضوغ كٜ٤ح ٛز ٙجُٔطٌِحش ؿ٤ش جُٔ٘وُٞس ٝكوح ُوٞجٜٗ٘٤ح .
-2ألؿشجع ٛز ٙجالضلحه٤س عُ ٌٕٞ٤ؼرحسز "ؿ٤ش جُٔ٘وُٞس " جُٔؼ٘ ٢جُز ١ضأخزٝ ٙكن هٞجٗ ٖ٤جُذُٝس
جُٔطؼحهذز جُط ٢ضٞؾذ كٜ٤ح جُٔٔطٌِحش جُٔؼ٘٤س ٝ,ػِ ٢أ٣س قحٍ عٞف ضشَٔ جُؼرحسز جُٔٔطٌِحش جُِٔكوس
ذحُٔٔطٌِحش ؿ٤ش جُٔ٘وُٞس ٝ ,جُٔٞجشٝ ٢جُٔؼذجش جُٔغطخذٓس ك ٢جُضسجػس ٝجُـحذحش ٝ ,جُكوٞم جُط٢
ض٘ـرن ػِٜ٤ح أقٌحّ جُوحٗ ٕٞجُٔطؼِن ذحالٓالى جُضجسػس ٝقن جالٗطلحع ذحُٔٔطٌِحش ؿ٤ش جُٔ٘وُٞس
ٝجُكوٞم جُخحطس ذحُذكؼحش جُػحذطس أ ٝجُٔطـ٤شز ًطؼ٣ٞغ ػٖ ضشـ, َ٤أ ٝجُكن ك ٢ضشـ َ٤أٝ
جعطٌشلحف جُػشٝجش ٝجُٔظحدس جُٔؼذ٘٣س ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُػشٝجش جُـر٤ؼ٤س ٝ ,ال ضؼطرش جُغلٖ أٝ
جُضٝجسم أ ٝجُـحتشجش ٓٔطٌِحش ؿ٤ش ٓ٘وُٞس .

 -3ضـرن ئقٌحّ جُلوشز ( )1ػِ ٢جُذخَ جُ٘حؾْ ػٖ جالعطخذجّ جُٔرحشش أ ٝجُطأؾ٤ش أ ٝجالعطخذجّ ذأ١
شٌَ آخش ُِٔٔطٌِحش ؿ٤ش جُٔوُٞس جُٔغطخذٓس ٖٓ جؾَ جدجء خذٓحش شخظ٤س ٓغطوِس .
 -5ػ٘ذٓح ضخ٤ٌِٓ ٍٞس جع ْٜأ ٝقوٞم جخش ١ك ٢ششًس ٓح ج ٝششًس جتطٔحٕ أٓ ٝإعغس ٓشحذٜس
جُطٔطغ ذحُٔٔطٌِحش ؿ٤ش جُٔ٘وُٞس جُٞجهؼس ك ٢دُٝس ٓطؼحهذز ًِٞٔٓٝس ٖٓ هرَ ضِي جُششًس أ ٝششًس
جالتطٔحٕ أ ٝجُٔإعغس جُٔشحذٜس كحٕ جُذخَ ٖٓ جالعطخذجّ جُٔرحشش  ,ج ٝجُطحؾ٤ش أ ٝجالعطخذجّ ذأ١
شٌَ آخش ُكن جُطٔطغ ٛزج  ٌٖٔ٣جٕ ٣خؼغ ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢ك ٢ضِي جُذُٝس  ,د ٕٝجالخالٍ
ذأقٌحّ جُٔحدض. )14(ٝ )7( ٖ٤

جُٔحدز ()7
أسذحـ جالػٔحٍ
 -1جٕ أسذحـ ٓإعغس ٖٓ دُٝس ٓطؼحهذز عٞف ضٌ ٕٞخحػؼس ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢كوؾ ك ٢ضِي جُذُٝس
ٓحُْ ضٌٖ جُٔإعغس ضٔحسط جػٔحال ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جألخش ٖٓ ١خالٍ ٓ٘شأز دجتٔس ٝجهؼس كٜ٤ح ,
كحرج ًحٗص جُٔإعغس ضٔحسط ػٔال ًٔح رًش  ,كحٕ جسذحـ جُٔإعغس  ٌٖٔ٣جٕ ضخؼغ ُِطٌِ٤ق
جُؼش٣ر ٢ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش ٌُٖ ١كوؾ ذٔوذجس ٓح ٣ؼضٜ٘ٓ ١ح جُ ٢ضِي جُٔ٘شأز جُذجتٔس .
ٓ -2غ ٓشجػحز جقٌحّ جُلوشز ,ػ٘ذٓح ضٔحسط ٖٓ دُٝس ٓطؼحهذز ػٔال ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخشٖٓ ١
خالٍ ٓ٘شأز دجتٔس ٝجهؼس كٜ٤ح  .كغٞف ٣ؼض ١ك ًَ ٢دُٝس ٓطؼحهذز جُ ٢ضِي جُٔ٘شأز جالسذحـ جُط٢
٣طٞكغ جٕ ضؿٜ٘٤ح كٔ٤ح ًُ ٞحٗص ٓإعغس ٓٔ٤ضز ٘ٓٝلظِس ضٔحسط ٗلظ ٗشحؿحش ٓٔحغِس ك ٢ظَ ٗلظ
جُششٝؽ أ ٝششٝؽ ٓٔحغِس ٝضطؼحَٓ ذشٌَ ٓغطوَ ضٔحٓح ٓغ جُْءعغس جُط ٢ضٌ٘ٓ ٢ٛ ٕٞشأز دجتٔس ُٜح
أٓ ٝغ ج٣س ٓإعغحش جخشٓ ١شطشًس ضطؼحَٓ ٓؼٜح .
 -3ػ٘ذ ضكذ٣ذ جسذحـ ٓ٘شأز دجتٔس ,كإٔ عٞف ٣غٔف ذط٘ض َ٣جُٔظحس٣ق جُط ٢ضطشض٤د ألؿشجع
جُٔ٘شأز جُذجتٔس ذٔح كٜ٤ح جُٔظحس٣ق جُط ٢ضطشضد ألؿشجع جُٔ٘شأز جُذجتٔس ذٔح كٜ٤ح جُٔظحس٣ق
جإلدجس٣س جُؼحٓس ٝجُط٘ل٤ز٣س جُط ٢ضطشضد ػِ ٢رج جُ٘ك ٞعٞجء ضشض٤د ك ٢جُذُٝس جُط ٢ضوغ كٜ٤ح جُٔ٘شأز
جُذجتٔس أ ٝكٌٓ ٢حٕ آخش .

 -4جرج ًحٕ جُؼشف ٣وؼ ٢ك ٢جقذ ١جُذ ٍٝجُٔطؼحهذز ذطكذ٣ذ جالسذحـ جُٔ٘غٞذس ئُ٘ٓ ٢شأز دجتٔس
ػِ ٢جعحط ضوغٗ ْ٤غرُ ٢ألسذحـ جٌُِ٤س ُِٔإعغس ػِ ٢ئؾضجتس جُٔخطِلس كحٕ جقٌحّ جُلوشز ( )2ال
ضٔ٘غ ضِي جُذُٝس جُٔطؼحهذز ٖٓ ضكذ٣ذ جالسذحـ جُط ٢ضخؼغ ُِؼشجتد ػِ ٢جعحط ضوغ ْ٤جُ٘غر ٢جُز١
ؾش ١ػِ ٚ٤جُؼشف  ,ػِ ٢جٕ ؿش٣وس جُطوغ ْ٤جُز ١ؾش ١ػِ٤س جُؼشف  ,ػِ ٢جٕ ؿش٣وس جُطوغْ٤
جُ٘غر ٢جُٔطرؼس ٣ؿد إٔ ضإد ١جُٗ ٢ط٤ؿس ضطلن ٓغ جُٔرحدب جُٔ٘رس ٛزج جُٔحدز .
 -5عٞف إٔ ضؼض ١أ٣س جسذحـ ُٔ٘شأز دجتٔس ُٔؿشد ششجء ضِي جُٔ٘شأز جُذجتٔس ذؼحتغ أ ٝعِغ
ُِٔإعغس .
 -6الؿشجع جُلوشجش جُغحذوس ٖٓ ٛز ٙجُٔحدز ,كحٕ جالسذحـ جُط ٢ضؼض ١جُ ٢جُٔ٘شأز جُذجتٔس عٞف
ضكذد ذ٘لظ جُـش٣وس ػحٓح ذؼحّ جال جرج ًحٕ ٘ٛحى عرد ٝؾ٤س ًٝحف ُؼٌظ رُي .
 -7ق٤ػٔح ضطؼٖٔ جالسذحـ ذ٘ٞدج ٖٓ جُذخَ ضطْ ٓؼحُؿطٜح ذشٌَ ٓ٘لظَ كٞٓ ٢جد جخشٛ ٖٓ ١زٙ
جالضلحه٤س كحٕ جقٌحّ ضِي جُٔٞجد عٞف ُٖ ضطأغش ذأقٌحّ ٛز ٙجُٔحدز .
 -8جٕ جقٌحّ ٛز ٙجُٔحدز ُٖ ضإغش ػِ ٢جقٌحّ جُوحٗ ٕٞذذُٝس ٓطؼحهذز كٜ٤ح ٣طؼِن ذحُطٌِ٤ق جُؼش٣ر٢
ُالسذحـ جُ٘حؾٔس ػٖ جػٔحٍ جُطأٓ. ٖ٤

جُٔحدز ()8
جُ٘وَ جُذ٢ُٝ
 -1ضخؼغ جسذحـ ٓإعغس ُذُٝس ٓطؼحهذز ٖٓ ضشـ َ٤جُغلٖ أ ٝجُـحتشجش ك ٢جُ٘وَ جُذُِ ٠ُٝطٌِرق
جُؼش٣ر ٢كوؾ ك ٢ضِي جُذُٝس ٝ.عٞف ضشَٔ ٛز ٙجالسذحـ جُط ٢ضؿٜ٘٤ح جُٔإعغس ٖٓ ٗشحؿحش
جخشٝ , ١خظٞطح ٖٓ جعطخذجّ أ ٝضأؾ٤ش جُكح٣ٝحش جُٔغطخذٓس ُ٘وَ جُرؼحتغ أ ٝجُغِغ ك ٢جُ٘وَ
جُذ , ٢ُٝشش٣ـس إٔ ضٌٛ ٕٞز ٙجُ٘شحؿحش ٓوظٞسز ػِ ٢ضشـ َ٤جُغلٖ أ ٝجُـحتشجش ك ٢جُ٘وَ
جُذ ٖٓ ٢ُٝهرَ جُٔإعغس .
 -2ض٘ـرن أقٌحّ جُلوشز ( )1ج٣ؼح ػِ ٢جالسذحـ جُ٘حؾٔس ػٖ جُٔشحسًس ك ٢جضكحد ششًحش ,أ ٝػَٔ
ٓشطشى أًٝ ٝحُس ضشـ َ٤د٤ُٝس .
 -3إٔ جقٌحّ ٛز ٙجُٔحدز ال ضشَٔ جالسذحـ جُط ٢ضكووٜح ٓإعغس دُٝس ٓطؼحهذز ٖٓ خالٍ ػٔٞالش ػٖ
جُٔر٤ؼحش  ,ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخشُ , ١رـحهحش علش ػِ ٢جُـحتشجش ٝجُغلٖ جُؼحتذز ُٔإعغحش
جخش. ١

جُٔحدز ()9
جُٔإعغحش جُٔشطشًس
 -1ك ٢قحُس -:
أ) ًٓ ٕٞإعغس ٖٓ دُٝس ٓطؼحهذز ضغح ْٛذشٌَ ٓرحشش أ ٝؿ٤ش ٓرحشش ك ٢ئدجسز أٓ ٝشجهرس أٝ
سأعٔحٍ ٓإعغس ٖٓ جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش : ١أٝ
خ) ًٗ ٕٞلظ جالشخحص ٣غح ٕٞٔٛذشٌَ ٓرحشش أ ٝؿ٤ش ٓرحشش ك ٢ئدجسز أٓ ٝشجهرس أ ٝسأعٔحٍ
ٓإعغس ٖٓ دُٝس ٓطؼحهذز ٓٝإعغس ٖٓ جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش١
ٝجٗ ٚك ٢أ ٖٓ ١جُكحُط ٖ٤ضٞػغ أ ٝضلشع ششٝؽ ذ ٖ٤جُٔإعغط ٖ٤ك ٢ػالهحضٜٔح جُطؿحس٣س أٝ
جُٔحُ٤س ضخطِق ػٖ ضِي جُششٝؽ جُط ٢ضٞػغ ذٓ ٖ٤إعغطٓ ٖ٤غطوِ , ٖ٤ػ٘ذتز كإٔ أ٣س جسذحـ ًحٗص
عطغطكن القذ ١جُٔإعغطُٞ ٖ٤ال ٝؾٞد ٛز ٙجُششٝؽ  ٌٖٔ٣جٕ ضؼحف ئُ ٢جسذحـ ضِي جُٔإعغس
ٝضخؼغ ُِؼش٣رس ذ٘حء ػِ ٢رُي .
 -2ػ٘ذٓح ضؼْ دُٝس ٓطؼحهذز السذحـ ٓإعغس ك ٢ضِي جُذُٝس _ ٝضلشع ػِٜ٤ح جُؼشجتد ذ٘حء ػِ٢
رُي _ جسذحقح ًِلص ٓإعغس ضحذؼس ُذُٝس ٓطؼحهذز ذحُؼش٣رس ػِٜ٤ح ك ٢ضِي جُذُٝس جالخشٝ ١ػ٘ذٓح
ضٌ ٕٞجالسذحـ جُطٝ ٢ػؼٜح ذ ٖ٤جُٔإعغطٗ ٢ٛ ٖ٤لظ جُششٝؽ جُطً ٢حٗص عطٞػغ ذٓ ٖ٤إعغطٖ٤
ٓغطوِط , ٖ٤كؼ٘ذتز عٞف ضؿش ١ضِي جُذُٝس جالخش ١ضؼذ٣ال ٓ٘حعرح ُٔرِؾ جُؼش٣رس جٌُِٔلس كٜ٤ح ػِ٢
ضِي جالسذحـ جرج ًحٗص ضِي جُذُٝس جالخش ١ضؼطرش جُطؼذٓ َ٣رشسج ٝ ,ػ٘ذ ضكذ٣ذ ٓػَ ٛزج جُطؼذ, َ٣
٣ؿد أخز جالقٌحّ جالخشُٜ ١ز ٙجالضلحه٤س ذؼ ٖ٤جالػطرحس ٝعٞف ضوذّ جُغِـحش جُٔخطظس ك٢
جُذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذ ٖ٣ذحُطشحٝس ٓغ ذؼؼٜح جُرؼغ جرج دػص جُؼشٝسز .
جُٔحدز ()11
جسذحـ جالع ْٜجُٔحُ٤س
 -1ئٕ جسذحـ جالع ْٜجُٔحُ٤س جُٔذكٞػس ٖٓ هرَ ششًس ٓؤ٤س ُذُٝس ٓطؼحهذز جُٓ ٢وُِ ْ٤ذُٝس جُٔطؼحهذز
جالخش ١ضخؼغ ُِطٌحُ٤ق ك ٢ضِي جُذُٝس جالخشٝٝ ١كوح ُوٞجٜٗ٘٤ح .
 ٌٖٔ٣ -2ج٣ؼح ضٌِ٤ق جسذحـ جالع ْٜجُٔحُ٤س جُٔزًٞسز ك ٢جُلوشز ( )1ذحُؼش٣رس ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز
جُط ٢ضٌ ٕٞجُششًس دجكؼس جالسذحـ ٓؤ٤س ُٜح ٝٝكوح ُوٞجٗ ٖ٤ضِي جُذُٝس  ٌُٖٝ ,جرج ًحٕ جُٔغطل٤ذ ٞٛ
جُٔحُي جُلؼِ ٢السذحـ جألعٓٝ ْٜؤ٤ح ُِذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش , ١كحٕ جُؼش٣رس جُٔلشٝػس ٌٛزج
٘٣رـ ٢جال ضطؿحٝص  ٖٓ %11جُٔرِؾ جالؾٔحُ ٢السذحـ جالع. ْٜ

 -3ضؼ٘ ٢ػرحسز "جسذحـ جالع ْٜجُٔحُ٤س " قغد جعطؼٔحُٜح كٛ ٢ز ٙجُٔحدز ُِذخَ جُ٘حؾْ ػٖ قوٞم
جُٔغحٔٛس جالخش ١جُط ٢ضخؼغ ُ٘لظ جُٔؼحِٓس جُؼش٣ر٤س جُٔـروس ػِ ٢دخَ جالع ْٜذٔٞؾد هٞجٖٗ٤
جُذُٝس جُط ٢ضٌ ٕٞجُششًس جُٔٞصػس ألسذحـ جألع ْٜجُٔؤ٤س ُٜح
 -4إٔ أقٌحّ جُلوشجش ( )2(ٝ )1عٞف ُٖ ضـرن أرج ًحٕ جُٔحُي جُٔغطل٤ذ ٖٓ جسذحـ جالع ْٜجُٔحُ٤س
ٓؤ٤ح ُذُٝس ٓطؼحهذز ٔ٣ٝحسط ػٔال ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش ١جُط ٢ضٌ ٕٞجُششًس دجكؼس جالسذحـ
ٓؤ٤س ُٜح  ٖٓ ,خالٍ ٓ٘شأز دجتٔس ٝجهؼس كٜ٤ح  ,أ٣ ٝإد ١ك ٢ضِي جُذُٝس جالخش ١خذٓحش شخظ٤س
ٓغطوِس ٖٓ هحػذز غحذطس ٓطٞجؾذز كٜ٤ح ًٝ ,حٗص جُكوٞم جُط ٢ضذكغ قظض جالسذحـ ذشأٜٗح ٓشضرـس
ذظٞسز كؼحُس ذطِي جُٔ٘شأز جُذجتٔس أ ٝجُوحػذز جُػحذطس  ,كٛ ٢ز ٙجُكحُس ٣طْ ٣طـرن أقٌحّ جُٔحدز ()7
جُ ٞجُٔحدز ( )14قغرٔح ٣وطؼ٤س جُكحٍ.
 -5ق٤ػٔح ضٌ ٕٞششًس ٓؤ٤س ُذُٝس ٓطؼحهذز ضغطٔذ جسذحقح أ ٝدخال ٖٓ جُذُٝس جُٔطؼحهذز جألخش ١كإ
ضِي جُذُٝس جالخش ١ال ٣ؿٞص ُٜح إٔ ُٜح جٕ ضلشع أ٣س ػش٣رس ػِ ٢أسذحـ جالع ْٜجُٔذكٞػس ٖٓ
هرَ ٛز ٙجُششًس ٓح ػذج جُكحُ ٚجُط٣ ٢طْ كٜ٤ح دكغ جسذحـ جالع ْٜضِي جُٓ ٢وُ ْ٤طِي جُذُٝس جالخش١
أ ٝذٔذٓ ١ح ضٌ ٕٞجُكوٞم جُط ٢ضذكغ جسذحـ جالع ْٜذشأٜٗح ٓشضرـس ذظٞسز كؼحُس ذٔ٘شأز دجتٔس أٝ
هحػذ غحذطس ٝجهؼس ك ٢ضِي جُذُٝس جالخش ١جُٔٞصػس قطً ُٞ ٢حٗص قظض جالسذحـ جُٔذكٞػس أٝ
جالسذحـ ؿ٤ش جُٔٞصػس ٌٓٗٞس ًِ٤ح أ ٝؾضت٤ح ٖٓ جسذحـ أ ٝدخَ ٗحشة ك ٢ضِي جُذُٝس جالخش. ١

جُٔحدز ()11
جُلٞجتذ
 -1ضخؼغ جُلحتذز جُ٘حشثس ك ٢دُٝس ٓطؼحهذز ٝجُٔذكٞػس ئُٓ ٢وُِ ْ٤ذُٝس جُٔطؼحهذز جالخشُِ ١طٌِ٤ق
جُؼش٣ر ٢ك ٢ضِي جُذُٝس جالخشٝٝ ١كوح ُوٞجٜٗ٘٤ح .
 -2جال إٔ ٓػَ ٛز ٙجُلحتذز  ٌٖٔ٣إٔ ضخؼغ ج٣ؼح ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جُط ٢ض٘شأ
كٜ٤ح ٝٝكوح ُوٞجٗ ٖ٤ضِي جُذُٝس  ٌُٖ ,أرج ًحٕ جُٔغطِْ ٝ ,جُز ٞٛ ١جُٔحُي جُٔغطل٤ذ ُِلحتذز ٓ ,ؤ٤ح
ُِذُٝس جُٔطؼحهذز كحٕ جُؼش٣رس جُٔلشٝػس ٌٛزج عٞف ُٖ ضطؿحٝص ٗغرس ( ٖٓ )%11جُٔرِؾ
جالؾٔحُُِ ٢لحتذز .

 -4ال ضـروأقٌحّ جُلوشجش ( )2(ٝ )1أرج ًحٕ جُٔحُي جُٔغطل٤ذ ُِلحتذز ٓ ,ؤ٤ح ُذُٝس ٓطؼحهذز ,
ٔ٣ٝحسط ػٔال ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش ١جُط ٢ض٘شأ كٜ٤ح جُلحتذز  ٖٓ ,خالٍ ٓ٘شأز دجتٔس ٝجهؼس
كٜ٤ح أ٣ ٝإد ١ك ٢ضِي جُذُٝس جالخش ١خذٓحش شخظ٤س ٓغطوِس ٖٓ هحػذز غحذطس ٝ ,كٓ ٢ػَ ٛزٙ
جُكحُس ٣طْ ضـر٤ن جقٌحّ جُٔحدز ( )7ج ٝجُٔحدز(  )14قغرٔح ٣وطؼ٤س جُكحٍ .
 -5عٞف ضؼطرش جُلحتذز ٗحشثس ك ٢دُٝس ٓطؼحهذز ػ٘ذٓح  ٌٕٞ٣دجكغ جُلحتذز _ عٞء جًحٕ ٓؤ٤ح ُذُٝس
ٓطؼحهذز جّ ال ٔ٣طِي ك ٢دُٝس ٓطؼحهذز ٓ٘شأز دجتٔس أ ٝهحػذز غحذطس ضشضرص ذظذدٛح جُٔذ٤ٗٞ٣س جُط٢
ضذكغ جُلحتذز ػِٜ٤ح ًٝ .حٗص ضِي جُلحتذز ضطكِٜٔح ضِي جُٔ٘شأز جُذجتٔس ج ٝجُوحػذز جُػحذطس .
 -6ق٤ػٔح ٝذغرد ٝؾٞد ػالهس خحطس ذ ٖ٤جُذجكغ ذٝ ٖ٤جُٔحُي جُٔغطل٤ذ أ ٝذٜٔ٘٤ح ٝذ ٖ٤شخض آخش
٣ ,طؿحٝص ٓرِؾ جُلحتذز  ,جُٔطؼِن ذحُذ ٖ٣جُز ١ضذكغ ػ٘س ,جُٔرِؾ جُزً ١حٕ ع٤طلن ػِ٤س ذ ٖ٤جُذجكغ
ٝجُٔحُي جُٔغطل٤ذ ُٞال ٝؾٞد ٓػَ ٛز ٙجُؼالهس  ,كإٔ جقٌحّ ٛز ٙجُٔحدز عٞف ضـرن كوؾ ػِ ٢جُٔرِؾ
جُٔزًٞس جخ٤شج ٝ ,كٓ ٢ػَ ٛز ٙجُكحُ, ٚع٤رو ٢جُؿضء جُضجتذ ٖٓ جُلؼحش خحػؼح ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر٢
قغد هٞجٗ ٖٓ ًَ ٖ٤جُذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذضٓ, ٖ٤غ ٓشجػحز جالقٌحّ جالخشُٜ ١ز ٙجالضلحه٤س .
جُٔحدز ()12
ػحتذجش قوٞم جالٓط٤حص
 -1ضخؼغ ػحتذجش قوٞم جالٓط٤حص جُ٘حشثس ك ٢دُٝس ٓطؼحهذز ٝجُٔذكٞػس ئُٓ ٢وُِ ْ٤ذُٝس جُٔطؼحهذز
ٝجُٔذكٞػس ئُٓ ٢وُِ ْ٤ذُٝس جُٔطؼحهذز جالخشُِ ١طٌِ٤ق ك ٢ضِي جُذُٝس جالخشٝٝ ١كوح ُوٞجٜٗ٘٤ح .
 -2ؿ٤ش إٔ ٓػَ ٛز ٙجُؼحتذجش  ٌٖٔ٣ضخؼغ ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جُط ٢ض٘شأ كٜ٤ح
ٝكوح ُوٞجٗ ٖ٤ضِي جُذُٝس  ٌُٖٝ ,جُؼش٣رس جُٔلشٝػس ػِٛ ٢زج جُ٘ك ٞعٞف ُٖ ضطؿحٝص
ٗغرس( ٖٓ )%11جُٔرِؾ جالؾٔحُُِ ٢ؼحتذجش .
 -3ضؼ٘ ٢ػرحسز "ػحتذجش قوٞم جالٓط٤حص " ٝجُٔغطخذٓس كٛ ٢ز ٙجُٔحدز جُذكؼحش ٖٓ أٞٗ ١ع
جُٔغطِٔس ًطؼ٣ٞغ ُوحء جعطؼٔحٍ أ ٝقن جعطؼٔحٍ أ ١ذشجءز جخطشجع ُؼَٔ أدذ ٢أ ٝػِٔ ٢ذٔح كٜ٤ح
جألكالّ جُغٔ٘٤حت٤س ٝجُطغؿ٤الش جألرجػ٤س ٝجُطِلض , ٕٞ٣ج ٝج٣س ذشجءز جخطشجع  ,أ ٝػالٓس ضؿحس٣س  ,أٝ
ضظٔ , ْ٤أٞٔٗ ٝرؼ  ,أٓ ٝخـؾ  ,أ ٝط٤ـس أ ٝػِٔ٤س عش٣س  ,أُ ٝوحء ٓؼِٓٞحش ٓطؼِوس ذحُخرشز أٝ
جُؼِٔ٤س  ,أ ٝجعطؼٔحٍ  ,أ ٝقن جعطؼٔحٍ ٓؼذجش ط٘حػ٤س أ ٝضؿحس٣س أ ٝػِٔ٤س .

 -4ال ضـرن أقٌحّ جُلوشض )2(ٝ )1( ٖ٤جرج ًحٕ جُٔحُي جُٔغطل٤ذ ٖٓ ػحتذجش قوٞم جالٓط٤حص ٓؤ٤ح
ُذُٝس ٓطؼحهذز ٔ٣ٝحسط ػٔال ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش ١جُط ٢ض٘شأ كٜ٤ح أ٣ ٝإد ١ك ٢ضِي جُذُٝس
جالخش ١خذٓحش شخظ٤س ٓغطوِس ٖٓ هحػذز غحذطس ٝجهؼس كٜ٤ح  ٌٕٞ٣ٝ ,جُكن أ ٝجٌُِٔ٤س جُط ٢ضذكغ
ذشأٜٗح جُؼحتذجش ٓشضرـس ذظٞسز كؼحُس ذطِي كؼحُس ذطِي جُٔ٘شأز جُذجتٔس أ ٝجُوحػذز جُػحذطس ٝ ,كٓ ٢ػَ
ٛز ٙجُكحُس ٣طْ ضـر٤ن جقٌحّ جُٔحدز ( )7ج ٝجُٔحدز ( )14قغرٔح ٣وطؼ ٚ٤جُكحٍ .
 -5ضؼطرش جُؼحتذجش ٗحشثس ك ٢دُٝس ٓطؼحهذز ػ٘ذٓح  ٌٕٞ٣دجكغ ٛز ٙجُؼحتذجش  ٞٛضِي جُذُٝس ٗلغٜح أٝ
عِـس ٓكِ٤س ٜٓ٘ح أٓ ٝوُ ْ٤طِي جُذُٝس  ٌُٖ ,ػ٘ذٓح ُِ ٌٕٞ٣شخض جُز٣ ١ذكغ جُؼحتذجش _ عٞجء
أًحٕ ٓؤ٤ح ُِذُٝس جُٔطؼحهذز أ ٝال ك ٢دُٝس ٓطؼحهذز ٓ٘شأز دجتٔس أ ٝجُوحػذز جُػحذطس ضِي جُؼحتذجش ,
كؼ٘ذتز عٞف ضؼطرش ٛز ٙجُؼحتذجش ٗحشثس ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جُط ٢ضوغ كٜ٤ح ضِي جُٔ٘شأز جُذجتٔس أٝ
جُوحػذز جُػحذطس .
 -6جرج ضؿحٝص ٓرِؾ جُؼحتذجش ذغرد ٝؾٞد ػالهس ذ ٖ٤جُذجكغ ٝجُٔحُي جُٔغطل٤ذ أ ٝذٜٔ٤ًِ ٖ٤ح ٝذٖ٤
شخض آخش  .جُٔرِؾ جُزً ١حٕ ع٤طلن ػِ٤س جُذجكغ ٝجُٔحُي جُٔغطل٤ذ ك ٢قحٍ ػذّ ٝؾٞد ٓػَ ضِي
جُؼالهس  ,كحٕ جقٌحّ ٛز ٙجُٔحدز ضـرن كوؾ ػِ ٢جُٔرِؾ جُٔزًٞس جخ٤شج ٝ ,كٛ ٢ز ٙجُكحُس ٣رو ٢جُؿضء
جُضجتذ ٖٓ جُذكؼحش هحذال ُِطٌِ٤ق جُؼش٣رٝ ٢كوح ُوحٗ ًَ ٕٞدُٝس ٓطؼحهذز ٓغ ٓشجػحز جالقٌحّ
جالخشُٜ ١ز ٙجالضلحه٤س .
جُٔحدز ()13
جسذحـ سأط جُٔحٍ
 -1ضخؼغ جالسذحـ جُ٘حضؿس ػٖ ٗوَ ٌِٓ٤س جُٔٔطٌِحش ؿ٤ش جُٔ٘وُٞس ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢ك ٢جُذُٝس
جُٔطؼحهذز ق٤ع ضٞؾذ ضِي جُٔٔطٌِحش ؿ٤ش جُٔ٘وُٞس ٝٝكوح ُوٞجٗ ٖ٤ضِي جُذُٝس .
 ٌٖٔ٣ -2إٔ ضخؼغ جالسذحـ جُ٘حضؿس ػٖ ٗوَ ٌِٓ٤س جُٔٔطٌِحش جُٔ٘وُٞس جُط ٢ضشٌَ ؾضءج ٖٓ
جُٔٔطٌِحش جُطؿحس٣س ُٔ٘شأز دجتٔس جُط ٢ضٔطٌِٜح ٓإعغس ٖٓ دُٝس ٓطؼحهذز ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز
جالخش ١ذـشع جدجء خذٓحش شخظ٤س ٓغطوِس  ,ذٔح ك ٢رُي ضِي جالسذحـ جُ٘حضؿس ػٖ ٗوَ ٌِٓ٤س
ٓػَ ضِي جُٔ٘شأز جُذجتٔس (ُٞقذٛح أٓ ٝغ جُٔإعغس ذٌحِٜٓح ) أ ٝػٖ ٗوَ ٌِٓ٤س ٓػَ ضِي جُوحػذز
جُػحذطس ُِ ,طٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢ك ٢ضِي جُذُٝس جالخش. ١
 -3جٕ جالسذحـ جُ٘حضؿس ٖٓ ٗوَ جُٔٔطٌِحش جُط ٢ضشٌَ ؾضءج ٖٓ جُٔٔطٌِحش جُطؿحس٣س ُٔإعغس دُٝس
ٓطؼحهذز ٝجُإُلس ٖٓ علٖ أ ٝؿحتشجش ٣طْ ضشـِٜ٤ح ٖٓ هرَ ضِي جُٔإعغس ك ٢جُ٘وَ جُذ , ٢ُٝأٝ
ٓٔطٌِحش ٓ٘وُٞس ٓطؼِوس ذطشـٓ َ٤ػَ جُغلٖ أ ٝجُـحتشجش عٞف ضٌ ٕٞخحػؼس ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر٢
كوؾ ك ٢ضِي جُذُٝس .

 -4ئٕ جالسذحـ جُ٘حضؿس ػٖ ٗوَ ٌِٓ٤س أ ٖٓ ١جُٔٔطٌِحش  ,ؿ٤ش ضِي جُٔشحس ئُٜ٤ح ك ٢جُلوشجش ()1
 )3(ٝعٞف ضٌ ٕٞخحػؼس ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢كوؾ ك ٢ضِي جُذُٝس جُٔطؼحهذز جُطٗ ٌٕٞ٣ ٢حهَ جٌُِٔ٤س
ٓؤ٤ح ُٜح .
جُٔحدز ()14
جُخذٓحش جُشخظ٤س جُٔغطوِس
٣ -1خؼغ جُذخَ جُز٣ ١كظَ ػِ٤س ٓوُ ْ٤ذُٝس ٓطؼحهذز ُوحء خذٓحش ٓ٤ٜ٘س جٗ ٝشحؿحش جخش١
رجش طلس ٓغطوِس ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢كوؾ ك ٢ضِي جُذُٝس  ٌٖٔ٣ٝجٕ ٣خؼغ ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢ك٢
جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش ١ك ٢جُكحالش جُطحُ٤س :
أ) ٣خؼغ جُذخَ جُز٣ ١كظَ ػِ٤س ٓوُ ْ٤ذُٝس ٓطؼحهذز ُوحء خذٓحش ٓ٤ٜ٘س أٗ ٝشحؿحش جخش ١رجش
طلس ٓغطوِس ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢كوؾ ضِي جُذُٝس  ٌٖٔ٣ٝ ,إٔ ٣خؼغ ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢ك ٢جُذُٝس
جُٔطؼحهذز جالخش ١ك ٢جُكحالٕ جُطحُ٤س -:
خ) جرج جٓطذش جهحٓطس ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخشُ ١لطشز ضغح ١ٝأ ٝضطؿحٝص كٓ ٢ؿٔٞػٜح ()183
ٓٞ٣ح خالٍ كطشز جغ٘ ٢ػشش شٜشج ضرذج أ ٝض٘ط ٢ٜك ٢جُغ٘س جُٔحُ٤س جُٔؼ٘٤س  ,ك ٢ضِي جُكحُس ٣خؼغ
كوؾ ٓوذجس جُذخَ جُ٘حضؽ ػٖ جُ٘شحؽ جُٔٔحسعس ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخشُِ ١ؼش٣رس ك ٢ضِي جُذُٝس
جالخش. ١
 -2ضطؼٖٔ ػرحسز "خذٓحش ٓ٤ٜ٘س " ػِٝ ٢ؾس جُخظٞص جُ٘شِـحش جُؼِٔ٤س جُٔغطوِس  ,أ ٝجالدذ٤س
 ,أ ٝجُل٘٤س  ,أ ٝجُطشذٞذس ,أ ٝجُطؼِ٤ٔ٤س ًٝزُي جُ٘شحؿحش جُٔغطوِس ُألؿرحء ,أ ٝجُٔكحٓ , ٖ٤أ ٝأؿرحء
جالع٘حٕ أ ٝجُٔكحعر. ٖ٤
جُٔحدز ()15
جُخذٓحش جُشخظ٤س ؿ٤ش جُٔغطوِس
ٓ -1غ ٓشجػحز جقٌحّ جُٔٞجد (ٛ ٖٓ )19(ٝ )18(ٝ )16ز ٙجالضلحه٤س كإ جُشٝجضد ٝجألؾٞس
ٝجُطؼ٣ٞؼحش جالخش ١جُٔٔحغِس جُط٣ ٢كظَ ػِٜ٤ح ٓوُ ْ٤ذُٝس ٓطؼحهذز ٓوحذَ ٝظ٤لس ٓحعٞف ضخؼغ
ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢كوؾ ك ٢ضِي جُذُٝس ٝرُي ٓح ُْ ضٔحسط جُٞظ٤لس ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جألخش, ١
كحرج ًحٗص جُٞظ٤لس ضٔحسط ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش ١كحٕ ضِي جُطؼ٣ٞؼحش جُٔغطٔذز ٜٓ٘ح ٌٖٔ٣
جٕ ضخؼغ ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢ك ٢ضِي جُذُٝس جالخش. ١

ٓ -2غ جالقطلحف ذأقٌحّ جُلوشز كإ جُطؼ٣ٞؼحش جُط٣ ٢كظَ ػِٜ٤ح ٓوُ ْ٤ذُٝس ٓطؼحهذز ذخظٞص
ٝظ٤لس ضطْ ٓٔحسعطٜح ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جألخش ١عٞف ضٌ ٕٞخحػؼس ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢كوؾ ك٢
جُذُٝس جُٔزًٞسز جٝال جرج ضٞكشش ؾٔ٤غ جُششٝؽ جُطحُ٤س-:
أ) جرج ًحٕ جُٔغطِْ ٓٞؾٞدج ك ٢جُذُٝس جالخشُ ١لطشز أُ ٝلطشجش ال ضض٣ذ ك ٢جالؾٔحُ ٢ػٖ ()183
ٓٞ٣ح خالٍ كطشز جغ٘ ٢ػششج ضرذج أ ٝض٘ط ٢ٜك ٢جُغ٘س جُٔحُ٤س جُٔؼ٘٤س
خ) جرج ًحٗص جُطؼ٣ٞؼحش ضذكغ ٖٓ هرَ  ,أ٤ٗ ٝحذس ػٖ  ,سخ ػَٔ ؿ٤ش ٓوُِ ْ٤ذُٝس جالخش١
ؼ) جرج ًحٗص جُطؼ٣ٞؼحش ال ضطكِِٜٔح ٓ٘شأز دجتٔس أ ٝهحػذز غحذطس ٌِٜٔ٣ح سخ جُؼَٔ ك ٢جُذُٝس
جالخش. ١
ٓ -3غ جالقطلحف ذحألقٌحّ جُغروس ٖٓ ٛز ٙجُٔحدز  ,كإ جُطؼ٣ٞؼحش جُ٘حضؿس ػٖ ٝظ٤لس ضطْ ٓٔحسعطٜح
ػِ ٢ظٜش عل٘٤س أ ٝؿحتشز ضشـَ ك ٢جُ٘وَ جُذ ٖٓ ٢ُٝهرَ ٓإعغس دُٝس ٓطؼحهذز  ٌٖٔ٣إٔ ضخؼغ
ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢ك ٢جُذُٝس .
جُٔحدز ()16
جؾٞس جُٔذسجء
 ٌٖٔ٣ -1إٔ ضخؼغ جؾٞس جُٔذسجء ٝجُذكؼحش جُٔٔحغِس جالخش ١جُط٣ ٢كظَ ػِٜ٤ح ٓوُ ْ٤ذُٝس
ٓطؼحهذز ذظلطس ػؼٞج كٓ ٢ؿِظ ئدجسز ششًس ٓؤ٤س ُِذُٝس جُٔطؼحهذز جالخشُِ ١طٌِ٤ق جُؼش٣ر٢
ك ٢ضِي جُذُٝس جالخش. ١
جُٔحدز ()17
جُلحٗٝ ٕٞجُش٣حػٕٞ٤
ٓ -1غ جالقطلحف ذأقٌحّ جُٔحدض , )15(ٝ )14( ٖ٤كإ جُذخَ ٣كظَ ػِٓ ٚ٤وُ ْ٤ذُٝس ٓطؼحهذز ٖٓ
خالٍ ػِٔ ٚكٓ ٢ؿحٍ جُطغِ٤س جُؼحٓس ًل٘حٕ ٓغشق ٢أ ٝعٔ٘٤حت ٢أ ٝجرجػ ٢أ ٝضِلٞص ٢ٗٞ٣أٝ
ٓٞع٤و ٢أ ٝس٣حػ ٖٓ ٢خالٍ ٗشحؿحض ٚجُشخظ٤س جُط ٢ضٔحسط ػِٛ ٢زج جُ٘ك ٞك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز
جالخش ٌٖٔ٣ ١إٔ ٣خؼغ ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢ك ٢ضِي جُذُٝس جالخش. ١

 -2ػ٘ذٓح ال ٣طشضد دخَ ٖٓ ٗشحؿحش شخظ٤س ٔ٣حسعٜح ٓوذّ ضغِ٤س أ ٝس٣حػ ٢ذظلطٛ ٚزُِٔ ٙوذّ
أ ٝجُش٣حػٗ ٢لغٝ ٚئٗٔح ُشخض آخش عٞجء أًحٕ ٓؤ٤ح ُذُٝس ٓطؼحهذز أّ ُْ  ٌٖ٣كإ رُي جُذخَ ,
ٓٝغ ػذّ جإلخالٍ ذأقٌحّ جُٔٞجد ( ٌٖٔ٣ , )15(ٝ )14(ٝ )7إٔ ٣خؼغ ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢ك٢
جُذُٝس جُٔطؼحدهس جُط ٢ضطْ كٜ٤ح ٓٔحسعس ٗشحًحش ٓوذّ جُطغِ٤س أ ٝجُش٣حػ. ٢
 -3ػِ ٢جُشؿْ ٖٓ أقٌحّ جُلوشض , )2(ٝ )1( ٖ٤كإ جُذخَ جُز٣ ١كظَ ػِٓ ٚ٤وُ ْ٤ذُٝس ٓطؼحهذز
ًٔوذّ ضغِ٤س أ ٝس٣حػ ٖٓ ٢خالٍ ٗشحؿحض ٚجُشخظ٤س جُط ٢ضٔحسط ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش١
عٞف  ٌٕٞ٣خحػؼح ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢كوؾ ك ٢جُذُٝس جُٔزًٞسز جٝال ئرج ًحٗص ضِي جُ٘شحؿحش
جُؿحس٣س ك ٢جُذُٝس جالخشُٞٔٓ ١س ُكذ ًر٤ش ٖٓ جٓٞجٍ ػحٓس ػحتذز ُِذُٝس جُٔزًٞسز جٝال ,أٝ
ُغِـحضٜح جُٔكِ٤س .
جُٔحدز ()18
جُشٝجضد جُٔطوحػذ٣س
ٓ -1غ ٓشجػحز أقٌحّ جُلوشز ( ٖٓ )2جُٔحدز ( , )19كإ جُشٝجضد جُطوحػذ٣س ٝجُطؼ٣ٞؼحش جالخش١
جُٔشحذٜس جُط ٢ضذكغ ُٔوُ ْ٤ذُٝس ٓطؼحهذز ًطؼ٣ٞغ ػٖ ػَٔ عحذن ضٌ ٕٞخحػؼس ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر٢
كوؾ ك ٢ضِي جُذُٝس ٝٝكوح ُوٞجٜٗ٘٤ح .
ٓ -2غ ٓشجػحز أقٌحّ جُلوشز (, )1كإ جُشٝجضد جُطوحػذ٣س ٝجُٔرحُؾ جالخش ١جُط ٢ضذكغ ذٔٞؾد
ضشش٣غ جُؼٔحٕ جالؾطٔحػُ ٢ذُٝس ٓطؼحهذز  ٌٖٔ٣إٔ ضخؼغ ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢كوؾ ك ٢ضِي جُذُٝس .
٣ ُٖ -3إغش ٓؼٔ ٕٞجُلوشض )2(ٝ )1( ٖ٤ػِ ٢جقٌحّ جُوحٗ ٕٞذذٝذس ٓطؼحهذز كٔ٤ح ٣طؼِن ذاػلحء
سٝجضد جُطوحػذ ٖٓ جُؼش٣رس .
جُٔحدز ()19
جُٞظحتق جُكٌ٤ٓٞس
 -1أ) ئٕ جُشٝجضد ٝجالؾٞس ٝجُطؼ٣ٞؼحش جالخش ١جُٔشحذٜس جُط ٢ٛ ٢ؿ٤ش جُشجضد جُطوحػذ, ١
ٝجُط ٢ضذكؼٜح دُٝس ٓطؼحهذز أ ٝعِـس ٓكِ٤س ُٜح ُلشد ٓح كٔ٤ح ٣طؼِن ذخذٓحش ٓوذٓس ُطِي جُذُٝس أٝ
جُغِـس جُٔكِ٤س عٞف ضٌ ٕٞخحػؼس ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢كوؾ ضِي جُذُٝس .
خ) ٓغ رُي  ٌٖٔ٣جٕ ضخؼغ ضِي جُشٝجضد ٝجألؾٞس ٝجُطؼ٣ٞؼحش جُٔشحذٜس جالخشُِ ١طٌِ٤ق
جُؼش٣ر ٢كوؾ ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش ١ئرج ًحٗص جُخذٓحش ضوذّ ك ٢ضِي جُذُٝس ًٝحٕ جُلشد
ٓؤ٤ح ُطِي جُذُٝس ٝجُز: ٞٛ ١
ٞٓ )1جؿٖ ُطِي جُذُٝس  :أٝ
٣ ُْ )2ظرف ٓؤ٤ح ُطِي جُذُٝس كوؾ ُـشع ضوذ ْ٣ضِي جُخذٓحش .

 -2أ) ئٕ أ ١سجضد ضوحػذ٣ ١ذكؾ ٖٓ هرَ  ,أ ٖٓ ٝجٓٞجٍ ضؼٞد ئُ , ٢دُٝس ٓطؼحهذز أ ٝعِـس ٓكِ٤س
ُٜح ُلشد ٓح كٔ٤ح ٣طؼِن ذخذٓحش ضوذٜٔ٣ح ُطِي جُذُٝس عٞف ضٌ ٕٞخحػؼس ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢كوؾ
ك ٢ضِي جُذُٝس .
خ) ٓغ رُي كإ رُي جُشجضد جُطوحػذ ١عٞف ٣خؼغ ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢كوؾ ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز
جالخش ١ئرج ًحٕ جُلشد ٓؤ٤ح ٞٓٝجؿ٘ح ُطِي جُذُٝس .
 -3ضـرن جقٌحّ جُٔٞجد ( )18(ٝ )16(ٝ )15ػِ ٢جُطؼ٣ٞؼحش ٓٝؼحشحش جُطوحػذ ذخذٓحش هذٓص
ألػٔحٍ ؾحس٣س هحٓص ذٜح دُٝس ٓطؼحهذز أ ٝعِـس ٓكِ٤س ضحذؼس ُٜح .
٣ ُٖ -4إغش ٓؼٔ ٕٞجُلوشز ( )2ػِ ٢جقٌحّ جُوحٗ ٕٞك ٢دُٝس ٓطؼحهذز كٔ٤ح ٣طؼِن ذاػلحء جُشٝجضد
جُطوحػذ٣س ٖٓ ػش٣رس .
جُٔحدز ()21
جالعطحرز ٝجُرحقػٕٞ
 -1جرج دػ ٢كشد ٓو ْ٤القذ ١جُذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض ٖٓ ٖ٤هرَ ؾحٓؼس أ٤ًِ ٝس أٓ ٝإعغس ٖٓ ٓإعغحش
جُطؼِ ْ٤جُؼحُ ٢جُركع جُؼِٔ ٢ك ٢دُٝس ٓطؼحهذز أخشُ ١ض٣حسضٜح كوؾ ذوظذ جُطؼِ ْ٤ج ٝجُركع جُؼِٔ٢
كٓ ٢ػَ ٛز ٙجُٔؼحٛذ ُلطشز ال ذذ ػٖ ع٘س كاٗس ال ٣خؼغ ُِؼش٣رس ك ٢ضِي جُذُٝس جالخش ١ذحُ٘غرس
ػٖ أؾشز ُوحء ٓػَ ٛزج جُ٘شحؽ .
 -2ال ضـرن جقٌحّ جُلوشز ( )1ػِ ٢جُطؼ٣ٞؼحش جُط٣ ٢كظَ ػِٜ٤ح ٓوحذَ جُركٞظ جُط ٢ضؿش١
ُ٤ظ ُِٔظِكس جُؼحٓس ذَ جعحعح ُِلحتذز جُخحطس ُشخض أ ٝجشخحص ٓؼ.ٖ٤٘٤

جُٔحدز ()21
جُـِرس ٝجُٔطذسذٕٞ
 - 1ئٕ جُلشد جُٔوُ ْ٤ذُٝس ٓطؼحهذز ٝجُٔطٞجؾذ ذظلس ٓإهطس ك ٢دُٝس ٓطؼحهذز جخش ١كوؾ
ُٔؿشد :
أ) ً ٚٗٞؿحُرح ك ٢ؾحٓؼس أ٤ًِ ٝس أٓ ٝذسعس ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش : ١أٝ
خ) ًٓ ٚٗٞطذسذح ػِ ٢جالػٔحٍ جُطؿحس٣س ٝجُظ٘حػ٤س أٓ ٝطذسذح ضو٘٤ح
ؼ) ًٓ ٚٗٞطِو٤ح ُٔ٘كس أ ٝئؾحصز أ ٝؾحتضز ذـشع جُذسجعس أ ٝجُركع ٖٓ ٤ٛثس د٤٘٣س أٝ
خ٤ش٣س أ ٝػِٔ٤س أ ٝضؼِ٤ٔ٤س :
ال٣خؼغ دخَ جُشخض ُِؼش٣رس ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش ١كٔ٤ح ٣طؼِن ذٔ٘كس جُذسجع٤س .
 - 2ضـرن ٗلظ جُوحػذز ػِ ٢أٓ ١رِؾ ٣طٔػَ كٌٓ ٢حكأز ٣كظَ ػِٜ٤ح جُشخض ٓوحذَ خذٓحش
ٓإدجز ك ٢جُذُٝس – جالخش ١شش٣ـس جٕ ضٌ ٕٞجُخذٓحش ٓشضرـس ذذسجعطس ج ٝضذس٣رٝ ٚجٕ
ضٌ ٕٞػشٝس٣س ُطــ٤س ٗلوحش .
 - 3ذحُ٘غرس ُِشخض جُٔوُ ْ٤ذُٝس ٓطؼحهذز ٝجُز٘٣ ١طوَ ٓرحششز جُ ٢دُٝس ٓطؼحهذز جخشُ ١ـشع
جُطؼِ ْ٤أ ٝجُطذس٣د أ ٝجؾشجء جُركٞظ  ,كإ جُٔرحُؾ جُط٣ ٢طوحػحٛح ُٜزج جُـشع ال ضخؼغ
ُِؼش٣رس كٛ ٢ز ٙجُكحُس جالخ٤شز ٓطً ٢حٕ ػِٜ٤ح ٖٓ ٓظحدس خحسؼ ضِي جُذُٝس .

جُٔحدز ()22
دخ ٍٞأخش١
 - 1ئٕ ذ٘ٞد دخَ ٓوُ ْ٤ذُٝس ٓطؼحهذز – ق٤ػٔح ًحٕ ٓ٘شإٛح – جُط ُْ ٢ضطؼشع ُٜح جُٔٞجد
جالخشٛ ٖٓ ١ز ٙجالضلحه٤س عٞف ضٌ ٕٞخحػؼس ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢كوؾ ك ٢ضِي جُذُٝس .
 - 2ئٕ جقٌحّ جُلوشز ( )1ال ضرـن ػِ ٢جُذخَ  ,ذغطػ٘حء جُذخَ ٖٓ جُٔٔطٌِحش ؿ٤ش جُٔ٘وُٞس ًٔح
ٓ ٢ٛؼشكس ك ٢جُلوشز ( ٖٓ )2جُٔحدز ( , )6جرج ًحٕ جُٔحُي جُٔغطل٤ذ ٖٓ ٛزج جُذخَ ًٗٞس
ٓؤ٤ح ُذُٝس ٓطؼحهذز ٔ٣,حسط ػٔال ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش ٖٓ ١خالٍ ٓ٘شأز دجتٔس
ٝجهؼس كٜ٤ح  ,أ٣ ٝإد ١ك ٢ضِي جُذُٝس جالخش ١خذٓحش شخظ٤س ٓغطوِس ٖٓ هحػذز غحٗرطس
ٓٞؾٞدز كٜ٤ح ًٝ ,حٕ جُكن أ ٝجُٔٔطٌِحش جُط٣ ٢ذكغ ذشأٜٗح جُذخَ ٓشضرـ ٖ٤كؼِ٤ح ذطِي
جُٔ٘شأز جُذجتٔس أ ٝجُوحػذز جُػحذطس ٝكٛ ٢ز ٙجُكحُس ضـرن جقٌحّ جُٔحدز ( )7أ )14( ٝقغرٔح
٣وطؼ٤س جُكحٍ .

جُٔحدز ()23
جصجُس جالصدٝجؼ جُؼش٣ر٢
 - 1ػ٘ذٓح ٣كظَ ٓو ْ٤جقذ ١جُذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض ٖ٤ػِ ٢دخَ ٝجُز ١ؿروح ألقٌحّ ٛز ٙجالضلحه٤س
 ٌٖٔ٣إٔ ٣خؼغ ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش ١كإٔ جُذُٝس جُٔطؼحهذز
جال ٢ُٝعٞف ضغٔف ذخظْ ٓرِؾ ٓغحُ ٝؼش٣ر٤س جُذخَ جُٔذكٞػس ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز
جالخشً, ١خظْ ٖٓ جُؼش٣رس ػِ ٢دخَ رُي جُٔو , ْ٤ؿ٤ش إٔ ٛزج جُخظْ ٝكً ٢ال
جُكحُط ٖ٤عٞف ُٖ ٣طؿحٝص رُي جُؿضء ٖٓ ػش٣رس جُذخَ ًٔح ٓ ٞٛكغٞخ هرَ ئػـحء
جُخظْ ٝجُز ٌٖٔ٣ ١إٔ ٣ؼضُِ ١ذخَ ٣ ٌٖٔ٣خؼغ ُِطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز
جالخش. ١
 - 2ػ٘ذٓح ٝجٗغؿحٓح ٓغ أ ١ششؽ ٖٓ ٛز ٙجالضلحه٤س  ٌٕٞ٣جُذخَ جُز٣ ١كظَ ػِ٤س ٓوُ ْ٤ذُٝس
ٓطؼحهذز ٖٓ جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخشٓ ١ؼل ٖٓ ٢جُؼش٣رس ػِٓ ٢رِؾ جُذخَ جُٔطرو ٢إٔ ضأؾز
ذؼ ٖ٤جالػطرحس جُذخَ جُٔؼل. ٢
جُٔحدز ()24
ػذّ جُطٔ٤٤ض
٣ ُٖ -1خؼغ ٓٞجؿ٘ ٞدُٝس ٓطؼحهذز ال٣س ػشجتد ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش ١أٓ ٝطـِرحش
ٓطؼِوس ذٜح ٓـح٣شز أ ٝجًػش ػرثح ٖٓ جُؼشجتد ٝجُٔطـِرحش ٝجُٔطؼِوس ذٜح جُط٣ ٢خؼغ أ ٌٖٔ٣ ٝإٔ
٣خؼغ ُٜح ٓٞجؿ٘ ٞضِي جُذُٝس جالخش ١جُزٞ٣ ٖ٣ؾذ ٕٝكٗ ٢لظ جُظشٝف خظٞطح كٔ٤ح ٣طؼِن
ذحإلهحٓس .
 -2ال ضلشع جُؼشجتد ػِ٘ٓ ٢شأز دجتٔس ضٌِٜٔح ٓإعغس ُذُٝس ٓطؼحهذز ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز
جالخش ١ذشٌَ أهَ ضلؼ٤ال ك ٢ضِي جُذُٝس جالخش ٖٓ ١جُؼشجتد جالخش ١جُٔلشٝػس ػِ٢
ٓإعغحش ضِي جُذُٝس جالخش ١جُط ٢ضٔحسط ٗلظ جُ٘شحؿحش ٝ .عٞف ُٖ ٣لٛ ْٜزج جُششؽ ػِ ٢أٗٚ
٣ؿرش جُذُٝس جُٔطؼحهذز ػِ٘ٓ ٢ف ٓو ٢ٔ٤جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش ١ج ١خظٓٞحش شخظ٤س أٝ
أػلحءجش أٗ ٝخل٤ؼحش ألؿشُغ جُؼش٣رس ضٔ٘كٜح ُؤ٤طٜح ذغرد جُٞػغ جُٔذٗ ٢أ ٝجُغإ٤ُٝحش
جُؼحتِٚ٤
 - 3كٔ٤ح ػذج جُكحُس جُط ٢ض٘ـرن كٜ٤ح جقٌحّ جُلوشز ( ٖٓ )1جُٔحدز ( )9ج ٝجُلوشز ( ٖٓ )7جُٔحدز
( )11ج ٝجُلوشز ( ٖٓ )6جُٔحدز ( )12كإٔ جُلٞجتذ ٝػحتذجش قوٞم جالٓط٤حص ٝجُ٘لوحش
جالخش ١جُٔذكٞػس ٖٓ هرَ ٓإعغس ُذُٝس ٓطؼحهذز ئُٓ ٢وُِ ْ٤ذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش١
ٝعٞف ضٌ ٕٞهحذِس ُِخظْ ُـشع ضكذ٣ذ جالسذحـ جُخحػؼس ُِطٌِ٤ق ُطِي جُٔإعغس ضكص
ٗلظ جُششٝؽ ًٔح ُ ٞجٗس ضْ دكؼٜح ُٔوُِ ْ٤ذُٝس جُٔزًشٝز جٝال ً .

 - 4ػ٘ذٓح  ٌٕٞ٣سأعٔحٍ ٓإعغحش دُٝس ٓطؼحهذز ًِٓٔٞح أٓ ٝذجسج ًِ٤ح أ ٝؾضت٤ح  ,ذشٌَ
ٓرحشش أ ٝؿ٤ش ٓرحشش ٖٓ هرَ ٓو ْ٤أ ٝأًػش ُِذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش , ١كاٜٗح ُٖ ضخؼغ ك٢
جُذُٝس جُٔزًٞسز ال٣س ػشجتد أ٣س ٓطـِرحش ٓطؼِوس ذٜح ٓـح٣شز أ ٝأًػش ػرثح ٖٓ جُؼشجتد
ٝجُٔطـِرحش جُٔطؼِوس ذٜح جُط ٢ضخؼغ أ ٌٖٔ٣ ٝإٔ ضخؼغ ُٜح جُٔإعغحش جُٔٔحغِس جالخش١
ك ٢جُذُٝس جُٔزًٞسز جٝالً.
جُٔحدز ()25
ئؾشجءجش جالضلحم جُٔطرحدٍ
 - 1ئرج أػطرش شخض ئٕ ئؾشجءجش جقذ ١أًِ ٝطح جُذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض ٖ٤ضإد ١أ ٝعٞف ضإد١
ئُ ٢ضِلس ػش٣ر٤ح ذٔح ال ٣طلن ٓغ جقٌحّ ٛز ٙجالضلحه٤س ػ٘ذتز ٝ ,ذـغ جُ٘ظش ػْ جُكٍِٞ
جُط ٢ض٘ض ػِٜ٤ح جُوٞجٗ ٖ٤جُٔكِ٤س ُٜحض ٖ٤جُذُٝطٌ٘ٔ٣ , ٖ٤س إٔ ٣ؼشع هؼ٤طس ػِ ٢جُغِـس
جُٔخطظس ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جُطٓ ٞٛ ٌٕٞ٣ ٢ؤ٤ح ُٜح  ,أرج ًحٗص هؼ٤طس ض٘ذسؼ ضكص
جُلوشز ( ٖٓ )1جُٔحدز ( , )24كأٗ ٌٖٔ٣ ٚػشػٜح ػِ ٢عِـس جُذُٝس جُٔطؼحهذز جُطٌٕٞ٣ ٢
ٓٞجؿ٘ح ُٜح ٣ٝ ,ؿد إٔ ٣طْ ػشع جُوؼ٤س خالٍ ع٘ط ٖٓ ٖ٤جالشؼحس جال ٍٝذحإلؾشجء جُز١
٣إد ١ئُ ٢ػش٣ر ٢ال ٣طلن ٓغ أقٌحّ جالضلحه٤س .
 - 2عٞف ضغؼ ٢جُغِـس جُٔخطظس ,أرج ذذُٜ ٟح جالػطشجع ٓرشسج ٝجرج ُْ ضٌٖ ٗ ٢ٛلغٜح
هحدسز ػِ ٢جُٞط ٍٞجُ ٢قَ ٓشع  ,جُ ٢قَ ضِي جُوؼ٤س ذحالضلحم جُٔطرحدٍ ٓغ جُغِـس
جُٔخطظس ك ٢جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخشٝ ١رُي ذٜذف ضؿ٘د جُطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢جُز ١ال ٣طلن
ٓغ جالضلحه٤س ٝ .جٕ أ ١جضلحم ٣طْ جُطٞط َ٤جُ٤س ٘٣لز ذحُشؿْ ٖٓ ج٣س قذٝد صٓ٘٤س ك ٢جُوحٕٗٞ
جُٔكُِِ ٢ذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض. ٖ٤
 - 3ضغؼ ٢جُغِـحش جُٔخطظس ك ٢جُذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذز ذحالضلحم جُٔطرحدٍ ُكَ ج٣س طؼٞذحش أٝ
شٌٞى ض٘شأ كٔ٤ح ٣طؼِن ذطلغ٤ش أ ٝضـر٤ن جالضلحه٤س ً ٌٖٔ٣ٝ ,زُي جُطشحٝس ٓغ ذؼؼٜح
الصجُس جالصدُٝؽ جُؼش٣ر ٢ك ٢جُكحالش ؿ٤ش جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٢جالضلحه٤س .
ُِ ٌٖٔ٣ - 4غِـحش جُٔخطظس ُِذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض ٖ٤جالضظحٍ ٓغ ذؼؼٜح ٓرحششز ذـشع
جُطٞطَ جُ ٢جضلحم ٝكن ٓل ّٜٞجُلوشجش جُغحذوس ٖٓ ٛز ٙجُٔحدز ٝ .ػ٘ذٓح  ٖٓ ٌٕٞ٣جُٔل٤ذ
ُـشع جُطٞطَ جُ ٢جضلحم جٕ ضرحدٍ جالسجء شل٤ٜح  ,كحٕ ٛزج جُطرحدٍ  ٌٖٔ٣إٔ ٣ؿشٖٓ ١
خالٍ ُؿ٘س ضطٌ ٖٓ ٕٞجُغِـحش جُٔخطظس ُِذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض. ٖ٤
ُِ ٌٖٔ٣ - 5غِـحش جُٔخطظس ك ٢جُذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض ٖ٤ضكذ٣ذ ؿش٣وس ضـر٤ن ٛز ٙجالضلحه٤س ٝرُي
ٖٓ خالٍ جالضلحم جُٔشطشى .

جُٔحدز ()26
ضرحدٍ جُٔؼِٓٞحش
 - 1عٞف ضو ّٞجُغِـحش جُٔخطظس ك ٢جُذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض ٖ٤ذطرحدٍ جُٔؼِٓٞحش جُؼشٝس٣س
ُط٘ل٤ز أقٌحّ ٛز ٙجالضلحه٤س أ ٝجُوٞجٗ ٖ٤جُٔكِ٤س ُِذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض ٖ٤جُٔطؼِوس ذحُؼشجتد
جُٔشُٔٞس ذٜز ٙجالضلحه٤س ذٔذٓ ٟح  ٌٕٞ٣جُطٌِ٤ق جُؼش٣ر ٢ذٔٞؾرٜح ٓطٞجكوح ٓغ ٛزٙ
جالضلحه٤س ٝ .ئٕ ضرحدٍ جُٔؼِٓٞحش ؿ٤ش ٓكذٝد ذحُٔحدز (ٝ . )1عٞف ضؼحَٓ أ٣س ٓؼِٓٞحش
ضطِوحٛح جقذ ١جُذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض ٖ٤ػِ ٢جٜٗح عش٣س ذ٘لظ جُـش٣وس جُط ٢ضؼحَٓ ذٜح
جُٔؼِٓٞحش جُط٣ ٢طْ جُكظ ٍٞػِٜ٤ح ذٔٞؾد جُوٞجٗ ٖ٤جُٔكِ٤س ُطِي جُذُٝس ٝعٞف ٣غٔف
ذحإلؿالع ػِٜ٤ح كوؾ ُالشخحص أُِ ٝغِـحش (ذٔح ك ٢جُٔكحًْ ٝجُ٤ٜثحش جإلدجس٣س ) جُٔ٘حؽ
ذٜح ضوذ٣ش أ ٝضكظ , َ٤أ ٝض٘ل٤ز أٓ ٝالقوس أ ٝكظَ جُوؼح٣ح كٔ٤ح ٣طؼِن ذحُؼشجتد
جُٔشُٔٞس ذحالضلحه٤س ٝ .عق ٣غطخذّ ٛإالء جالشخحص أ ٝجُغِـحش جُٔؼِٓٞحش كوؾ ُٜزٙ
جالؿشجع ٝذآٌحٗٗ ْٜشش جُٔؼِٓٞحش ك ٢جُٔذجٝالش جُؼِ٘٤س ُِٔكحًْ أ ٝك ٢جُوشجسجش
جُوؼحت٤س .
 - 2ئٕ أقٌحّ جُلوشز ( )1ال ضلغ٤ش ذأ ١قحٍ ٖٓ جالقٞجٍ ػِ ٢أٜٗح ضلشع ػِ ٢جُذُٝطٖ٤
جُٔطؼحهذض ٖ٤جُطضجٓح -:
أ) ذط٘ل٤ز ضذجذ٤ش ئدجس٣س ٓخحُلس ُِوٞجٗٝ ٖ٤جعِٞى جإلدجسُ ١طِي جُذُٝس أ ٝجُذُٝس
جُٔطؼحهذز جالخش: ١
خ) ذطوذّ ٓؼِٓٞحش ال  ٌٖٔ٣جُكظ ٍٞػِٜ٤ح ذٔٞؾد جُوٞجٗ ٖ٤أ ٝك ٢جُكحُس جُٔطؼحدز
إلدجسز ضِي جُذُٝس جُٔطؼحهذز جالخش , ١أٝ
ؼ) ذطوذٓ ْ٣ؼِٓٞحش ضٌشق ػٖ أ ١عش ضؿح ١أ ٝط٘حػ ٢أ ٢ٜ٘ٓ ٝأ ٝؿش٣وس ضؿحس٣س
أٓ ٝؼِٓٞحش  ٌٕٞ٣جٌُشق ػٜ٘ح ٓخحُلح ُِغ٤حعس جُؼحٓس (جُ٘ظحّ جُؼحّ )
جُٔحدز ()27
أػؼحء جُرؼػحش جُذذِٓٞحع٤س أ ٝجُٔشجًض جُو٘ظِ٤س
 - 1ال ضإغش أقٌحّ ٛز ٙجالضلحه٤س ػِ ٢جالٓط٤حصجش جُؼش٣ر٤س جُط٣ ٢طٔطغ ذٜح جػؼحء
جُرؼػحش جُذذِٓٞحع٤س أ ٝجػؼحء جُٔشجًض جُو٘ظِ٤س ذٔٞؾد جالقٌحّ جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ
جُذ ٢ُٝأ ٝذٔٞؾد جضلحه٤حش خحطس .

جُٔحدز ()28
جُذخ ٍٞك ٢ق٤ض جُط٘ل٤ز
 - 1ضو ٖٓ ًَ ّٞجُذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذض ٖ٤ذاخـحس جالخش ٖٓ ١خالٍ جُو٘ٞجش جُذذِٓٞحع٤س ذأٜٗح
جعطٌِٔص جالؾشجءجش جُوحٗ٤ٗٞس ُذخٛ ٍٞز ٙجالضلحه٤س ق٤ض جُط٘ل٤ز ٝ ,ضذخَ جالضلحه٤س ق٤ض
جُط٘ل٤ز ذؼذ غالغٓٞ٣ ٖ٤ح ٖٓ ضحس٣خ جعطالّ آخش ٛز ٙجالخـحسجش .
أ) ذحُ٘غرس ُِؼشجتد جُط ٢ضكؿض ٖٓ جُٔ٘رغ  :ضغش ١ػِ ٢جُٔرحُؾ جُط ٢ضذكغ أ ٝضو٤ذ
ك ٢جُكغحخ ك ٢أ ٝذؼذ جُ ّٞ٤جالً ٖٓ ٍٝحٗ ٕٞجُػحٗ٘٣( ٢ح٣ش) جُز ٢ِ٣ ١جُغ٘س جُط٢
ضْ كٜ٤ح دخ ٍٞجالضلحه٤س ق٤ض جُط٘ل٤ز ؿروح ُِلوشز (ٛ ٖٓ )1ز ٙجُٔحدز .
خ) ذحُ٘غرس ُؼشجتد جُذخَ  :ضغش ١ػِ ٢جُلطشجش جُؼش٣ر ٢جُط ٢ضرذج ك ٢أ ٝذؼذ أٍٝ
ًحٗ ٕٞجُػحٗ٘٣( ٢ح٣ش) جُز ٢ِ٣ ١جُغ٘س جُٔ٤الد٣س جُط ٢ضْ كٜ٤ح دخ ٍٞجالضلحه٤س ق٤ض
جُط٘ل٤ز ؿروح ُِلوشز (ٛ ٖٓ )1ز ٙجُٔحدز .
جُٔحدز ()29
جٗطٜحء جالضلحه٤س
ٗ - 1روٛ ٢ز ٙجالضلحه٤س ٗحكزز ئُ ٢جؾَ ؿ٤ش ٓغٔٓ ٢حُْ ض٘ ٖٓ ٢ٜهرَ جقذ ١جُذُٝط ٖ٤جُٔطؼحهذضٖ٤
٣ٝؿٞص ذؼذ أٗوؼحء ٓذز خٔظ ع٘ٞجش ٖٓ دخ ٍٞجالضلحه٤س ق٤ض جُطل٤ز أل ٖٓ ١جُذُٝطٖ٤
جُٔطؼحهذض ٖ٤ئٜٗح جالضلحه٤س ٝرُي ذحذالؽ ئخـحس جالٜٗحء ٖٓ خالٍ جُو٘ٞجش جُذذِٓٞحع٤س هرَ
ٓح ال ٣وَ ػٖ عطس أشٜش ٖٓ ٜٗح٣س أ٣س ع٘س ٓ٤الد٣س .
 - 2كٛ ٢ز ٙجُكحُس ٘٣طٓ ٢ٜلؼ ٍٞجالضلحه٤س ػِ ٢جُ٘ك ٞجُطحُ-: ٢
أ) ذحُ٘غرس ُِؼشجتد جُط ٢ضكؿض ٖٓ جُٔ٘رغ  :ضٞهق جقٌحٜٓح ذحُ٘غرس ُِٔرحُؾ جُط٢
ضذكغ أ ٝضو٤ذ ك ٢جُكغحخ ك ٢أ ٝذؼذ أً ٍٝحٗ ٕٞجُػحٗ٘٣( ٢ح٣ش ) ٖٓ جُغ٘س جُٔ٤الد٣س
جُطحُ٤س ُِغ٘س جُط ٢ضْ ضوذ ْ٣ئخـحس جإلٜٗحء
خ) ذحُ٘غرس ُِؼشجتد جالخش ١جُٔلشٝػس ػِ ٢جُذخَ  :ضٞهق جقٌحٜٓح ذحُ٘غرس ُِذخَ
جُز ١ضطكون خالٍ جُلطشجش جُؼش٣ر٤س جُط ٢ضرذج ك ٢أ ٝذؼذ أً ٍٝحٗ ٕٞجُػحٗ٢
(٘٣ح٣ش) ٖٓ جُغ٘س جُٔ٤الد٣س جُطحُ٤س ُِغ٘س جُط ٢ضْ كٜ٤ح ضوذ ْ٣ئخـحس جالٜٗحء .
تصديقا علي ماتقدم فإن المىقعيه أدواج المفىضيه اصىال تهذا الشأن قد وقعا علي
هذي االتفاقيح
ػٖ قٌٓٞس جُؿٜٔٞس٣س جُؼشذ٤س جُغٞس٣س

ػٖ قٌٓٞس ؾٜٔٞس٣س جُغٞدجٕ

