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 تعلُواث لىازم وأشغال أهاًت عواى الكربي 
 ( 011املادة ) الفقرة )ب( هي ألحكامصادرة باالستٌاد 

 9102ٌت ــ( لس92ن )ــت رقــهي ًظام املشرتَاث احلكىهُ
 

( ّٗعوالل 6666شم ّأيال جل أهجًالز عوالجى ثل ذالسٓ لعالٌز صعؤ ُرٍ ثلضعل٘وجس  صعل٘وجس لْث - 6ثلوجير 

 دِج ثعضذجزث هي صجزٗخ ًاسُج فٖ ثلؾسٗدر ثلسظو٘ز.

 

ص ْى لل لوجس ّثلعذجزثس ثلضجل٘ز ف٘غوج ّزيس فٖ ُرٍ ثلضعل٘وجس ثلوعالجًٖ ثلوخصصالز لِالج  -أ -6ثلوجير 

 -أيًجٍ هج لن صدل ثلقسٌٗز علٔ غ٘س ذلك:

 

 ٛهجًززة٘ط ثلْشزثء ف٘وج ٗخم ث : ثلْشٗس
 أهجًز عوجى ثل ذسٓ : ثٛهجًز

 أه٘ي عوجى ثل ذسٓ : ثلْشٗس ثلوخضم
 أه٘ي عوجى ثل ذسٓ : ثٛه٘ي

 هؾلط أهجًز عوجى ثل ذسٓ : ثلوؾلط
 هدٗس هدٌٗز عوجى : هدٗس ثلودٌٗز

 ثلودٗس ثلضٌ ٘رٕ ٕٛ هدٗسٗز فٖ ثٛهجًز : ثلودٗس ثلضٌ ٘رٕ
 جًزهدٗس إٔ إيثزر فٖ ثٟه : هدٗس ثلدثةسر

 .6666 ( لعٌز66ًمجم ثلواضسٗجس ثلق ْه٘ز ز ن   : ثلٌمجم
 لؾٌز ثلاسثء ثلسة٘ع٘ز أّ ثلوقل٘ز ّفعخ هقض ٔ ثلقجل. : لؾٌز ثلاسثء
لؾٌالالالز د٘الالال  ثللالالالْثشم ثلصالالالجلقز ّغ٘الالالس ثلصالالالجلقز ثلواالالال لز  : لؾٌز ثلذ٘ 

 دوْؽخ ُرٍ ثلضعل٘وجس.
ثلختالالالالالالالز ثلعالالالالالالالٌْٗز 

 للاسثء
لِ٘الج أصالْل٘ج ّثلضالٖ صعالد ختز ثلاسثء ثلعٌْٗز ثلوصجيل ع :

هي  ذل يثةسر ثلوٌج صجس فٖ ثٛهجًز ّصض وي ثٟفض٘جؽالجس 

ثلوعالالضقذل٘ز لوالالدر ٟ صقالالل عالالي ظالالٌز دِالالد  صسيالال٘د ثلٌ قالالجس 

ثٝل ضسًّ٘الالز ثلعجهالالز ّضالالذتِج، ّٗالالضن ًاالالسُج علالالٔ ثلذْثدالالز 

 ثٝل ضسًّٖ للدثةسر.ّثلوْ   
ثلختالالالالالالز ثلضٌ ٘رٗالالالالالالز 

 للوٌج صز
ثلوٌج صالجس صخالضم دعول٘الز  ثلختز ثلضٖ صعد هي  ذالل يثةالسر :

يالالالالسثء دعٌِ٘الالالالج صض الالالالوي علالالالالٔ ثٛ الالالالل ثل ل الالالالز ثلضقدٗسٗالالالالز، 

ثلوْثع٘الد ثلخجصالز دتالسؿ ثلوٌج صالز ّثٝعال٠ى ّثلالسي علالالٔ 

ثٟظض عالالالالجزثس ّثلو٠فالالالالا إى ّؽالالالالدس، ّهْثع٘الالالالد إٗالالالالدثو 

 ثلعسّة ّثٝفجلز ثلوذدة٘ز ّثلٌِجة٘ز ّصْ ٘  ثلعقد

ء هالالي ثلخذالالسثء ّثل ٌ٘الال٘ي ثللؾٌالالز ثلضالالٖ صاالال لِج لؾٌالالز ثلاالالسث : ثللؾٌز ثل ٌ٘ز

 ّذّٕ ثٟخضصجص هي يثخل ثٛهجًز أّ خجزؽِج .
عول٘ز ثلاالسثء للالْثشم ّثٛيال جل ّثلخالدهجس ّثٟظضاالجزثس  : يعْر ثلوٌج صز

ثلضٖ صضن هي خ٠ل لؾٌالز ثلاالسثء عالي طسٗالا صْؽ٘الَ يعالْر 

للاسثء إهالج دالجٝع٠ى دجلصالقف أّ دجظالضدزثػ ثلعالسّة أّ 

 طلخ ثلعسّة أّ ثلضلصٗن.
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ثةسر ثل ٌ٘الالالالالالالالالز ثلالالالالالالالالالد

 ثلوخضصز
ثلدثةسر ثلوضخصصز دتلخ ثللالْثشم ثّ ثلخالدهجس أّ ثٛيال جل  :

أّ ثٟظضاالالجزثس ف٘الالظ صقالالْم دضقدٗالالد ثفض٘جؽالالجس ثٛهجًالالز هالالي 

ُالالالالرٍ ثللالالالالْثشم أّ ثٛيالالالال جل ثّ ثلخالالالالدهجس أّ ثٟظضاالالالالجزثس 

ّّضالالال  ثلوْثصالالال جس ثل ٌ٘الالالز لِالالالج ّهضجدعالالالز صٌ ٘الالالر عول٘الالالز 

ضخلم هالالالي ثلاالالالسثء ّثلصالالال٘جًز ّثلضاالالال ٘ل ّثٟظالالالض٠م ّثلالالال

 ثللْثشم ّثٛصْل.
ثلْع٘قز ثلدثخل٘الز ثلضالٖ صتلالخ دِالج ثلالدثةسر ثل ٌ٘الز ثلوخضصالز  : طلذجس ثلاسثء

ثلع٘س دئؽسثءثس يسثء هعالضلصهجس أّ هالْثي أّ ثظضاالجزثس 

أّ أيالال جل أّ خالالدهجس هعٌ٘الالز ّهْثفالالا علِ٘الالج ّفالالا أف الالجم 

 -ثلٌمجم ّصاول ثلْعجةا ثلضجل٘ز:

 ًوْذػ طلخ ثلاسثء.  -6

ثٟظعجز هْضـ فِ٘ج ثلوْثي ّثٛعوجل ؽدثّل ثل و٘جس ّ -6

 ّثل و٘جس ثلوتلْدز ّّفدثصِج. 

ثلوْثصالالالالال جس ثل ٌ٘الالالالالز ّثلاالالالالالسّط ثلعجهالالالالالز ّثلخجصالالالالالز  -3

ثٟضالالالجف٘ز  إى ّؽالالالدس(، علالالالٔ أى  ّثلاالالالسّط ثلخجصالالالز

ص الالْى ي ٘قالالز ّّثضالالقز ّيالالجهلز ّغ٘الالس هْؽِالالز ّصلذالالٖ 

 ثلؾْير ثلوتلْدز.

 ثلوختتجس  إى ّؽدس(. -7

  يسّط ثلضق٘٘ن ّثلضكُ٘ل  إى ّؽدس(. -7

 أظط ثٟفجلز  إى ّؽدس(.  -7

 ؽدّل أّلْٗجس طسؿ ثلوٌج صجس. -6
ثلالالالالدعْر ثلوْؽِالالالالز للوقالالالالجّل٘ي أّ ثلوالالالالْزيٗي أّ هقالالالالدهٖ  : يعْر ثلاسثء

ثلخدهجس أّ ثٟظضاجزٗ٘ي للواالجز ز فالٖ ثلعول٘الز ثلاالسثة٘ز 

 ًّاسُج ّثٝع٠ى عٌِج ّفا أف جم ثلٌمجم.
ّع٘قالالالالالالالالالالالز يعالالالالالالالالالالالْر 

 ثلوٌج صز
ؽِِ٘ج إلالٔ ثلوٌج صال٘ي لضقالدٗن ثلْع٘قز ثلسظو٘ز ثلضٖ ٗضن صْ :

عسّضالالِن للواالالجز ز فالالٖ ثلوٌج صالالز ّصض الالْى هالالي ثلْعالالجةا 

 -ثلضجل٘ز:

 ثلؾصء ثّٟل : صعل٘وجس للواضس ٘ي دجلوٌج صز.  -أ 

 ثلؾصء ثلغجًٖ : ثلاسّط ثلعجهز.  -ح 

 ثلؾصء ثلغجلظ : ثلاسّط ثلخجصز.  -ػ 

 ثلٌوجذػ ثلضجل٘ز:  -ي 

 ًوْذػ عسة ثلوٌج صز. -6

 ًوْذػ هلقا عسة ثلوٌج صز. -6

 ػ   جلز يخْل ثلوٌج صز. ًوْذ -3

 ًوْذػ   جلز فعي ثلضٌ ٘ر.  -7

 ًوْذػ   جلز ثلدفعز ثلوقدهز.  -7

 ًوْذػ   جلز ثلص٘جًز.  -7

  ًوْذػ ثٟص ج ٘ز. -6

 ثلوْثص جس ثل ٌ٘ز. -ُـ

 ثلاسّط ثلخجصز ثٝضجف٘ز  إى ّؽدس(. -ّ

 هضتلذجس ثلضكُ٘ل ّثلضق٘٘ن ّثٝفجلز  إى ّؽدس(. -ش
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 ثلوختتجس. -ؿ

  ّثٛظعجز.ؽدثّل ثل و٘جس  -ط

 ثلو٠فا  إى صدزس(. -ٕ

إٔ ّعالالجةا ثخالالسٓ هسصذتالالز دالالكٕ ثظالاللْح هالالي ثظالالجل٘خ  -ل

 ثلاسثء.
 ثلعقد ثلوذسم د٘ي هؾلط أهجًز عوجى ثل ذسٓ ّثلوضعِد. : عقد ثلاسثء

ثلضكه٘ي ثلوقالدم هالي ثلوٌالج م أّ ثلوضعِالد أّ ثلوقالجّل علالٔ  : ثلضكهٌ٘جس ثلوجل٘ز

ي أفد ثلذٌْل أّ ي ل   جلز دٌ ٘ز أّ ي٘ك هصدل صجيز ع

ثلوؤظعجس ثلوجل٘ز ثلوسخصز ّثلعجهلز فٖ ثلوول ز ّٗقول 

ثلذ٘جًالالجس ثلضجل٘الالز : ز الالن ثلوٌج صالالز ّثظالالوَ ّثظالالن ثلوٌالالج م 

لْظ٘ ضَ أّ إٗدثو هذلالم ًقالدٕ فالٖ  دجٝضجفزلقعجح ثٛه٘ي 

 صٌدّل ثٛهجًز دوْؽخ ّصل هقذْضجس.
ّضِن ّصق ظ دَ ثلصٌدّل ثلرٕ ْٗيو فَ٘ ثلوٌج صْى عس : صٌدّل ثلوٌج صجس

ل هي  ذل لؾٌز ثلاسثء.  صوِ٘دث ل ضقِج زظو٘ج
ثلقذالالالالْل ثلسظالالالالوٖ هالالالالي لؾٌالالالالز ثلاالالالالسثء دجٝفجلالالالالز لعالالالالسة  :  سثز ثٟفجلز

 ثلوٌج م .
 ثل ضجح ثلرٕ ْٗؽَ للوٌج م ثلوض وي  سثز ثٝفجلز. :  ضجح ثٝفجلز

 

س صتذ٘الا ُالرٍ صعضود ثلضعجزٗف ثلْثزير فٖ ثلٌمجم ّثلضعل٘وجس ثلصالجيزر دوْؽذالَ ل جٗالج  -ح

 ثلضعل٘وجس.

 

ٗالالضن يالالسثء ثللالالْثشم ّثلخالالدهجس دجظالالضدزثػ ثلعالالسّة ثّ ثلاالالسثء ثلوذجيالالس ّفقالالج للصالال٠ف٘جس   -3ثلوالالجير 

 ثلضجل٘ز :

 ثلاسثء عي طسٗا ثظضدزثػ ثلعسّة : - أ

دقسثز هي ثلودٗس دٌجء علٔ صٌع٘خ لؾٌز ٗا لِج هي ع٠عز هْظ ٘ي إذث  جًالش  ٘والز  -6

 ثللْثشم ٟ صصٗد علٔ ثلف يٌٗجز.

دقسثز هي ثلودٗس ثلضٌ ٘رٕ دٌجء علالٔ صٌعال٘خ لؾٌالز ٗاال لِج هالي ع٠عالز هالْظ ٘ي ثذث  -6

 ثلف يٌٗجز ّلن صضؾجّش أزدعز آٟ  يٌٗجز. علٔشثيس  ٘وز ثللْثشم 

دقالالسثز هالالي هالالدٗس ثلودٌٗالالز دٌالالجء علالالٔ صٌعالال٘خ لؾٌالالز ٗاالال لِج هالالي ع٠عالالز هالالْظ ٘ي ثذث  -3

 اس ثلف يٌٗجز.أزدعز آٟ  يٌٗجز ّلن صضؾجّش خوعز ع علٔشثيس  ٘وز ثللْثشم 
دقسثز هي ثٛه٘ي دٌجء علٔ صٌع٘خ لؾٌز ٗا لِج هي ع٠عز هْظ ٘ي إذث شثيس  ٘والز  -7

 خوعز عاس ألف يٌٗجز ّلن صضؾجّش هجةز ّعاسٗي ألف يٌٗجز. علزثللْثشم 
هجةالز ّعاالسٗي ثلالف  علٔدقسثز هي لؾٌز ثلاسثء ثلسة٘ع٘ز إذث شثيس  ٘وز ثللْثشم  -7

 يٌٗجز.
 ثلاسثء ثلوذجيس: - ح

 ثلف يٌٗجز. علٔودٗس إذث  جًش  ٘وز ثللْثشم ٟ صصٗد دقسثز هي ثل -6

دقسثز هي ثلودٗس ثلضٌ ٘رٕ دٌجء علٔ صٌع٘خ لؾٌز ٗا لِج هي ع٠عالز هالْظ ٘ي  -6

 ثلف يٌٗجز ّلن صضؾجّش ثل ٖ يٌٗجز.  علٔإذث شثيس  ٘وز ثللْثشم 
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ثل الٖ يٌٗالجز ّلالن صضؾالجّش  علالٔدقسثز هي هدٗس ثلودٌٗز إذث شثيس  ٘وز ثللْثشم  -3

 ّخوعوجةز يٌٗجز.ع٠عز آٟ  
دقسثز هي هدٗس ثلودٌٗز دٌجء علٔ صٌع٘خ لؾٌز ٗا لِج هي ع٠عز هالْظ ٘ي إذث  -7

ع٠عالالز آٟ  ّخوعالالوجةز يٌٗالالجز ّلالالن صضؾالالجّش ظالالذعز  علالالٔشثيس  ٘والالز ثللالالْثشم 

 آٟ  يٌٗجز.
ظالذعز آٟ  يٌٗالجز ّلالن صضؾالجّش  علٔدقسثز هي ثٛه٘ي إذث شثيس  ٘وز ثللْثشم  -7

 خوعز عاس ثلف يٌٗجز.
ثٛه٘ي دٌجء علٔ صٌع٘خ لؾٌز ٗا لِج هي ع٠عز هالْظ ٘ي إذث شثيس  دقسثز هي -7

خوعز عاس ألف يٌٗجز ّلن صضؾالجّش خوعالز ّظالذع٘ي ثلالف  علٔ ٘وز ثللْثشم 

 يٌٗجز.
خوعالالالز  علالالالٔدقالالالسثز هالالالي لؾٌالالالز ثلاالالالسثء ثلسة٘عالالال٘ز ثذث شثيس  ٘والالالز ثللالالالْثشم  -6

 ّظذع٘ي ألف يٌٗجز.
 

ثظالضدزثػ ثلعالسّة ثّ ثلاالسثء ثلوذجيالس ّفقالج ٗالضن صٌ ٘الر ثٛيال جل ّثٟظضاالجزثس عالي طسٗالا  -7ثلوجير 

 -للص٠ف٘جس ثلضجل٘ز :

 -ثلضٌ ٘ر دجظضدزثػ ثلعسّة:   - أ

دقسثز هي ثلودٗس دٌجء علٔ صٌع٘خ لؾٌز ٗا لِج هي ع٠عز هْظ ٘ي ثذث  جًش  ٘وز  -6

 ثٛي جل ٟ صصٗد علٔ ثل ٖ يٌٗجز.

هالْظ ٘ي ثذث  دقسثز هي ثلودٗس ثلضٌ ٘رٕ دٌجء علٔ صٌع٘خ لؾٌالز ٗاال لِج هالي ع٠عالز -6

 ثل ٖ يٌٗجز ّلن صضؾجّش خوعز آٟ  يٌٗجز. علٔشثيس  ٘وز ثٛي جل 
دقالسثز هالي هالدٗس ثلودٌٗالز دٌالجء علالٔ صٌعال٘خ لؾٌالز ٗاال لِج هالي ع٠عالز هالْظ ٘ي ثذث  -3

 خوعز آٟ  يٌٗجز ّلن صضؾجّش ع٠ع٘ي ألف يٌٗجز. علٔشثيس  ٘وز ثٛي جل 
عالالز هالالْظ ٘ي ثذث شثيس دقالالسثز هالالي ثٛهالال٘ي دٌالالجء علالالٔ صٌعالال٘خ لؾٌالالز ٗاالال لِج هالالي ع٠ -7

 ع٠ع٘ي ألف يٌٗجز ّلن صضؾجّش هجةز ّخوع٘ي ألف يٌٗجز. علٔ ٘وز ثٛي جل 
 هجةز ّخوع٘ي ألف يٌٗجز. علٔدقسثز هي لؾٌز ثلاسثء ثلسة٘ع٘ز ف٘وج شثي  -7

 -ثلضٌ ٘ر دجلاسثء ثلوذجيس:   -ح

 ثلف يٌٗجز. علٔدقسثز هي ثلودٗس إذث  جًش  ٘وز ثٛي جل ٟ صصٗد  -6

س ثلضٌ ٘رٕ دٌجء علٔ صٌع٘خ لؾٌز ٗا لِج هي ع٠عز هالْظ ٘ي ثذث دقسثز هي ثلودٗ -6

 ثلف يٌٗجز ّلن صضؾجّش ع٠عز آٟ  ّخوعوجةز يٌٗجز. علٔشثيس  ٘وز ثٛي جل 
ع٠عالالز آٟ  ّخوعالالوجةز  علالالٔدقالالسثز هالالي هالالدٗس ثلودٌٗالالز إذث شثيس  ٘والالز ثٛيالال جل  -3

 يٌٗجز ّلن صضؾجّش عاسر آٟ  يٌٗجز.
لالٔ صٌعال٘خ لؾٌالز ٗاال لِج هالي ع٠عالز هالْظ ٘ي إذث دقسثز هي هدٗس ثلودٌٗز دٌالجء ع -7

عاالالسر آٟ  يٌٗالالجز ّلالالن صضؾالالجّش خوعالالز عاالالس ثلالالف  علالالٔشثيس  ٘والالز ثٛيالال جل 

 يٌٗجز.
خوعالالز عاالالس ثلالالف يٌٗالالجز ّلالالن  علالالٔدقالالسثز هالالي ثٛهالال٘ي إذث شثيس  ٘والالز ثٛيالال جل  -7

 صضؾجّش ع٠ع٘ي ألف يٌٗجز.
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٘ي ثذث شثيس دقسثز هي ثٛه٘ي دٌالجء علالٔ صٌعال٘خ لؾٌالز ٗاال لِج هالي ع٠عالز هالْظ  -7

  ٘وز ثٛي جل عي ع٠ع٘ي ألف يٌٗجز ّلن صضؾجّش هجةز ألف يٌٗجز.
 دقسثز هي لؾٌز ثلاسثء ثلسة٘ع٘ز ف٘وج شثي عي هجةز ألف يٌٗجز. -6

 

( هالي ُالرٍ ثلضعل٘والجس، صضالْلٔ 7( ّ 3دجظالضغٌجء ثلقالجٟس ثلوٌصالْص علِ٘الج فالٖ ثلوالجيص٘ي    -7ثلوالجير 

ثٛيالال جل ّصْزٗالالد ثللالالْثشم ّصقالالدٗن ثلخالالدهجس لؾٌالالز ثلاالالسثء ثلسة٘عالال٘ز طالالسؿ عتالالجءثس صٌ ٘الالر 

 ّثٟظضاجزثس عي طسٗا طسؿ عتجء.

 

لوؾلط ثلْشزثء ّفالٖ فالجٟس خجصالز ّهذالسزر دٌالجء علالٔ صٌعال٘خ أهال٘ي عوالجى صاال ٘ل لؾٌالز  -7ثلوجير 

أيالال جل لواالالسّو هعالال٘ي فعالالخ  ثظضاالالجزثس أّ خالالدهجس أّ يالالسثء خجصالالز لاالالسثء لالالْثشم أّ

ز عسد٘ز أّ أؽٌذ٘ز فٖ صوْٗلالَ ّٗعال٘ي هؾلالط طذ٘عضَ أّ فؾوَ أّ هعجُوز ف ْهز أّ ُ٘ت

 ِج.ةء زة٘عج لِرٍ ثللؾٌز هي د٘ي أع جثلْشزث

 

 -ٗؾْش يسثء ثللْثشم هي ثلخجزػ فٖ ثٕ هي ثلقجلض٘ي ثلضجل٘ض٘ي: -أ -6ثلوجير 

 إذث لن صضْفس ثللْثشم ثلوتلْح يسثاُج فٖ ثلوول ز. -6

عالْي دالجلٌ   علالٔ إذث زأٓ ثلوؾلط ثى يسثء ثللْثشم هي خالجزػ ثلوول الز هذجيالسر ٗ -6

 ثٛهجًز.
للْشٗس دٌجء علٔ صٌع٘خ أه٘ي عوجى ثلوْثفقز علالٔ إٗ الجي هْظالف ثّ أ غالس هالي هالْظ ٖ  -ح

ثٛهجًز ثلالٔ خالجزػ ثلوول الز لاالسثء ثللالْثشم ثلوٌصالْص علِ٘الج فالٖ ثل قالسر  أ( هالي ُالرٍ 

جس ّثلواضسٗجس فٖ ثٛهجًز ّهْظف ثّ ل هوغل عي يثةسر ثلوٌج صثلوجير علٔ ثى ٗاضس

هالْظ ٖ ثلذعغالز ثٛزيً٘الز فالٖ ثلدّلالز ثلوالسثي يالسثء ثللالْثشم هٌِالج ٗعٌ٘الَ زةال٘ط  أ غس هي

 ثلذعغز.

 

صاالال ل لؾٌالالز ثلاالالسثء ثلسة٘عالال٘ز هالالي ظالالذعز أيالالخجص ٗعالالوِ٘ن ثلوؾلالالط هالالي دالال٘ي أع الالجةَ  - أ -6ثلوالالجير 

ّٗعوٖ هي دٌِ٘ن زة٘عج لِالج ًّجةذالج للالسة٘ط، ّٗعال٘ي ثٛهال٘ي أفالد هالْظ ٖ ثٛهجًالز أهال٘ي 

 جةِج ددل ثلؾلعجس ثلوقسزر للوؾلط.ظس للؾٌز، ّٗصس  ٛع 
صعقد ثللؾٌز ثؽضوجعجصِج  لوج يعش ثلقجؽز ثلٔ ذلك ددعْر هي زة٘عِج ثّ ًجةذالَ فالٖ فالجل  - ح

غ٘جدَ ّٗ الْى ثلٌصالجح  جًًْ٘الج دق الْز أزدعالز هالي أع الجةِج علالٔ ثٟ الل علالٔ ثى ٗ الْى 

زدعالز هالي زة٘ط ثللؾٌز ثّ ًجةذَ فالٖ فالجل غ٘جدالَ هالي د٘الٌِن، ّصصالدز  سثزثصِالج دك غسٗالز أ

 -أع جةِج علٔ ثٛ ل، ّصصذـ ُرٍ ثلقسثزثس ًِجة٘ز ّفقج لوج ٗلٖ:

ثٛيال جل  ثٟظضاالجزثس أّ ثلخالدهجس أّ ثذث  جًالش  ٘والز ثللالْثشم أّ ثٛهال٘يدوصجي ز  -6

 ( خوعوجةز ألف يٌٗجز.766666أ ل هي  

ثٛيال جل  ثٟظضاالجزثس أّ ثلخدهجس أّ دوصجي ز ثلوؾلط ثذث  جًش  ٘وز ثللْثشم أّ -6

 ٖ( هل٘الال6666666ًْ  علالالٔ( خوعالالوجةز ألالالف يٌٗالالجز ّٟ صصٗالالد 766666هالالي  

 يٌٗجز.
 ثلخالالالدهجس أّ دوصالالالجي ز ثلوؾلالالالط ّهْثفقالالالز ثلالالالْشٗس ثذث  جًالالالش  ٘والالالز ثللالالالْثشم أّ -3

 يٌٗجز. ٖ( هل6666666ًْ٘  علٔثٛي جل صصٗد  ثٟظضاجزثس أّ
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وعالز ثيالخجص هالي ثلوخضم لؾٌز أّ ث غس هي لؾجى ثلاسثء ثلوقل٘ز هالي خ ٗا ل ثلْشٗس -أ -6ثلوجير 

هالالْظ ٖ ثٟهجًالالز ٗعالالؤ ثفالالدُن زة٘عالالج لِالالج ، لاالالسثء ثٟيالال جل ثلضالالٖ ٟ صصٗالالد  ٘وضِالالج علالالٔ 

( خوعوجةز ثلالف يٌٗالجز، ّيالسثء ثلخالدهجس ثل ٌ٘الز ثلضالٖ ٟ صصٗالد  ٘وضِالج علالٔ 766666 

 ( خوع٘ي ثلف يٌٗجز.76666 

 ٗصجيل ثلْشٗس ثلوخضم علٔ  سثزثس ُرٍ ثللؾٌز .  -ح

 

 -ّزي فٖ ثلٌمجم: ه  هسثعجر هج -66ثلوجير 
صاالال ل لؾٌالالز د٘الال  ثللالالْثشم ثلصالالجلقز ّغ٘الالس ثلصالالجلقز هالالي خوعالالز أيالالخجص ٗع٘الالٌِن    - أ

ثلوؾلط هي د٘ي أع جةَ ّٗعوٖ هي دٌِ٘ن زة٘عج لِج ًّجةذالج للالسة٘ط، ّٗعال٘ي أهال٘ي 

عوالالجى أفالالد هالالْظ ٖ ثٛهجًالالز أهالال٘ي ظالالس للؾٌالالز ، ّٗصالالس  ٛع الالجةِج دالالدل ثلؾلعالالجس 

 ثلوقسزر للوؾلط.

ضوجعجصِج  لوج يعش ثلقجؽز إلالٔ ذلالك دالدعْر هالي زة٘عالِج أّ ًجةذالَ فالٖ صعقد ثللؾٌز ثؽ -ح

فجل غ٘جدَ ّٗ ْى ثلٌصجح  جًًْ٘الج دق الْز ع٠عالز هالي أع الجةِج علالٔ ثٛ الل علالٔ أى 

ٗ الْى زةالال٘ط ثللؾٌالالز أّ ًجةذالالَ فالٖ فالالجل غ٘جدالالَ هالالي د٘الٌِن، ّصصالالدز  سثزثصِالالج دك غسٗالالز 

ز دعالد هصالجي ز هؾلالط ع٠عز هي أع الجةِج علالٔ ثٛ الل، ّصصالذـ ُالرٍ ثلقالسثزثس ًِجة٘ال

 ثٛهجًز.
صذالالجو ثللالالْثشم ثلصالالجلقز ّغ٘الالس ثلصالالجلقز ّثل جة الالز عالالي فجؽالالز ثٛهجًالالز دعالالد ثظالالضٌ جذ  - ػ

ثلتسل ؽو٘عِج ل٠ظالض جير هٌِالج فالٖ إٔ يثةالسر أخالسٓ إلالٔ ثٛيالخجص أّ ثلاالس جس أّ 

ثلوؤظعجس ثُٛل٘ز دجلععس ثلعجيل ثلرٕ صقدزٍ لؾٌز ٗا لِج ثلوؾلط هي د٘ي أع جةَ 

 للؾٌز د٘  ُرٍ ثللْثشم ّفقج ٛف جم ثلٌمجم.ّصضْلٔ ث
 

 صٌدّل ثلوٌج صجس :  -66ثلوجير 

ٗخصالالم للوٌج صالالجس صالالٌدّل ْٗضالال  فالالٖ غسفالالز هضجفالالز للعوالالْم فالالٖ يثةالالسر ثلعتالالجءثس 

ّثلواضسٗجس فٖ ثٛهجًز ّٗ ْى لِرث ثلصٌدّل ع٠عز أ  الجل هخضل الز ٗقالض ظ زةال٘ط ثللؾٌالز 

ٌالز دجلو ضالجؿ ثلغالجًٖ ّٗقالض ظ يٗالْثى ثلوقجظالذز دو ضجؿ ّثفد هٌِج، ّٗقض ظ أه٘ي ظالس ثللؾ

 دو ضجؿ ثلق ل ثلغجلظ. 
 

للؾٌز ثلاسثء أى صٌقم أّ صصٗد ثل و٘جس ثلوتلْدز فٖ ّع٘قز يعْر ثلوٌج صز  ذل ثٝفجلز   -66ثلوجير 

دكٕ ًعذز صسثُج هٌجظذز يّى ثلسؽالْو إلالٔ ثلوٌالج م، علالٔ أى ٟ ٗضؾالجّش هؾوالْو ًعالذز 

%( هالالي  ٘والالز ثٝفجلالالز ّفعالالخ هضتلذالالجس ثلالالدثةسر ثل ٌ٘الالز 37  علالالٔثلصٗالالجير أّ ثلٌقصالالجى 

 ثلوخضصز ّصْثفس ثلوخصصجس ثلوجل٘ز ثلخجصز دجلوٌج صز. 

 
ٗضْلٔ ثٛه٘ي ثلضْ ٘  علٔ ثٟص ج ٘جس ثلضٖ صذالسم هال  ثلوضعِالدٗي صٌ ٘الرث للقالسثزثس ثلصالجيزر  -63ثلوجير 

 عي لؾجى ثلاسثء ّثلذ٘ .
 

للؾٌالز ثلاالالسثء ثلسة٘عال٘ز ثى صعِالد ثلالالٔ لؾٌالز هاالضسٗجس ثّ ُ٘تالالز أؽٌذ٘الز لاالسثء إٔ لالالْثشم  -67ثلوالجير 

ً٘جدالالز عٌِالالج فالالٖ ثلقالالجٟس ثلضالالٖ ٗضعالالرز ثّ ٗصالالعخ فِ٘الالج علالالٔ ثللؾٌالالز ثلق٘الالجم دالالرلك ّضالالوي 

 ثلاسّط ّثلص٠ف٘جس ثلضٖ صخْل ثلِ٘ج.
 

 ٛهجًز.صاقي ثللْثشم ثلضٖ صن يسثاُج لٜهجًز هي خجزػ ثلوول ز دجظن ث -67ثلوجير 
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ٗا ل ثٛه٘ي لؾٌز أّ أ غس صضالكلف  الل هٌِالج هالي ع٠عالز هالي هالْظ ٖ ثٛهجًالز ّصضالْلٔ هِوالز  -67ثلوجير 

صعالاللن ثللالالْثشم أّ ثلخالالدهجس أّ ثٟظضاالالجزثس أّ ثٛيالال جل ثلضالالٖ صالالسي لٜهجًالالز هالالي ثلوضعِالالدٗي 

ل ٛف جم ثلٌمجم.  ّفقج
 

ِج أصذقش غ٘الس صالجلقز ل٠ظالضعوجل ّذلالك لٜه٘ي إصدثز ثلقسثز دئص٠  ثللْثشم إذث صذ٘ي أً -66ثلوجير 

 دٌجء علٔ صٌع٘خ لؾٌز ع٠ع٘ز ٗا لِج لِرٍ ثل جٗز ّصقش إيسثفِج.
 

( 766لٜه٘ي يتخ إٔ خعجزر صق  فٖ ثللْثشم إذث  جًش  ٘وضِج ّ ش ثلاتخ ٟ صضؾجّش    -66ثلوجير 

خ خوعوجةز يٌٗجز يسٗتز أى ٟ ٗ الْى ٌُالجل إُوالجل أّ ثخالض٠ض، ّف٘والج عالدث ذلالك ٟ صاالت

 إٔ خعجزر إٟ دقسثز هي ثلوؾلط.
 

لٜهالال٘ي صقصالال٘ل  ٘والالز ثللالالْثشم ثلو قالالْير أّ ثلٌج صالالز أّ إٔ خعالالجزر ّ عالالش فِ٘الالج هالالي     - أ -66ثلوالالجير 

 ثلوْظف أّ ثلوْظ ٘ي ثلوضعذذ٘ي فٖ ذلك، ّٗؾخ أى ٗاجز إلٔ ذلك فٖ ثلقْ٘ي.
إلالالٔ إذى  عٌالد يالالتخ ثللالالْثشم ثلو قالالْير أّ ثلٌج صالالز أّ غ٘الالس ثلصالالجلقز ف٘ؾالالخ أى ٗاالالجز  - ح

 ثلاتخ فٖ  ْ٘ي ثللْثشم. 

 
ثذث صتلذالالش ظالالسّ  ثلعوالالل إفالالدثط دٌالالْي ؽدٗالالدر لالالن ص الالي ّثزير فالالٖ إٔ هالالي ّعالالجةا   - أ  -66ثلوالالجير 

 ثلوٌج صز ثص٠ فجى صقدٗد أظعجز ُرٍ ثلذٌْي ٗ ْى خجضعج لوْثفقز ثٛه٘ي.
ثز إفجلالز ثذث ث ض ش ثلقجؽز إؽسثء إٔ صعدٗل ثّ إضجفز أّ ص ٘٘س ثعٌجء ثلضٌ ٘ر فجى  س  -ح

ثلوٌج صز ٗذقٔ ًجفرث ّٗضسصخ علٔ ثلؾِز ثلضٖ صضْلٔ ثٝيسث  علٔ صٌ ٘ر ثلوٌج صالز 

ثى صقدم صقسٗالسث فٌ٘الج هعالذقج ثلالٔ ثٛهال٘ي ٗض الوي هذالسزثس ثلق٘الجم دجٛعوالجل ثٝضالجف٘ز 

ّهدٓ ثلقجؽز ثلِ٘الج ّصكع٘سُالج علالٔ  ٘والز ثلوٌج صالز، ّٗالضن إ السثز ثٛعوالجل ثٝضالجف٘ز 

 -ز ّفقج للص٠ف٘جس ثلضجل٘ز:ّإصدثز ثّٛثهس ثلض ٘٘سٗ

 علالالٔدقالالسثز هالالي ثلوالالدٗس ثذث  جًالالش  ٘والالز صلالالك ثٛعوالالجل ثّ ثلض ٘٘الالسثس ٟ صصٗالالد    -6

( خوعالز آٟ  يٌٗالجز أِٗوالج 7666%( هي  ٘وز ثلوٌج صز ثّ ٟ صضؾجّش  7 

 أ ل.

%( هالي  ٘والز  67  علالٔدقسثز هي ثلودٗس ثلضٌ ٘رٕ ثذث  جًش ثلق٘والز ٟ صصٗالد    -6

 ( خوعز عاس ألف يٌٗجز أِٗوج أ ل.67666  ثلوٌج صز ثّ ٟ صضؾجّش

%( هالالي  ٘والالز 66  علالالٔدقالالسثز هالالي هالالدٗس ثلودٌٗالالز ثذث  جًالالش ثلق٘والالز ٟ صصٗالالد    -3

 ( عاسٗي ثلف يٌٗجز أِٗوج أ ل.66666ثلوٌج صز ثّ ٟ صضؾجّش  

%( هالي  ٘والز ثلوٌج صالز 37  علالٔدقسثز هي ثٛه٘ي ثذث  جًش ثلق٘وز ٟ صصٗد    -7

 ز ّخوع٘ي ثلف يٌٗجز أِٗوج أ ل.( هجة676666ثّ ٟ صضؾجّش  

صال٠ف٘جس ثٛهال٘ي ّٟ صضؾالجّش  علالٔدقسثز هي ثلوؾلط ثذث  جًش ثلق٘وز صصٗالد    -7

 ( خوعوجةز ثلف يٌٗجز.766666 

( 766666  علالالٔدقالالسثز هالالي ثلوؾلالالط ّهْثفقالالز ثلالالْشٗس ثذث شثيس ثلق٘والالز    -7

 خوعوجةز ثلف يٌٗجز.
 

 ى ذلك هو ٌج.صو٘ص ؽو٘  لْثشم ثٛهجًز دْظن  لوج  ج -66ثلوجير 
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ثذث ًاكس إٔ فجلز ٟ ٗو ي هعجلؾضِج ثّ ًاك خ٠  فٖ صتذ٘قِالج ف٘سفال  ثٛهالس إلالٔ هؾلالط   -66ثلوجير 

ثلْشزثء ل٘صدز ثلقسثز ثلرٕ ٗسثٍ هٌجظذج داكى صلك ثلقجلز ثّ ذلالك ثلخال٠  ّٗ الْى  السثزٍ 

 ًِجة٘ج .
 

د للق٘الالجم دالالكٕ هالالي ثٟلضصثهالالجس صع الالٔ ثٛهجًالالز هالالي صْؽ٘الالَ إٔ إختالالجز أّ إًالالرثز إلالالٔ إٔ هضعِالال -63ثلوالالجير 

ثلقجًًْ٘ز أّ ثلضعج دٗز ثلو سّضز علَ٘ ظْثء  جى ذلك ثٝختجز أّ ثًٝرثز عالدل٘ج أّ عجيٗالج 

 إٟ إذ ًم ثلعقد د٘ي ثل سٗق٘ي علٔ غ٘س ذلك.
  

ٗقا للالدثةسر ثل ٌ٘الز ثلوخضصالز أى صقالدي عٌ٘الز ل٘الضن ثلاالسثء داال ل هتالجدا لِالج هالي  جفالز  -أ-67ثلوجير 

أى ٟ ص ْى هقصْزر دوجز ز ّثفدر أّ هصٌ  ّثفد، ّفٖ ُرٍ ثلقجلز  ثلْؽٍْ، يسٗتز

قالز صْض  فٖ ه جى هع٘ي لدٓ ثلدثةسر ثل ٌ٘ز ثلوخضصز ّٗالر س ثلو الجى ّعٌْثًالَ فالٖ ّع٘

 ى هي ثٟط٠و علِ٘ج.ْج صيعْر ثلوٌج صز ل٘ضو ي ثلوٌ

أّ ٗقدي ٗؾْش للوٌج م أى ٗعصش عسضَ دعٌ٘ز ّلَ أى ٗعضذسُج عٌ٘ز هي ؽو٘  ثلْؽٍْ  -ح

ثلص ز ثلوقدهز هي أؽلِج ّٗر س ذلك صسثفز فٖ عسضالَ، ّصق الظ ثلعٌ٘الجس ثلضالٖ صُعضوالد 

عٌالالد ثٝفجلالالز فالالٖ ثلالالدثةسر ثل ٌ٘الالز ثلوخضصالالز دعالالد ثلضْ ٘الال  علِ٘الالج هالالي  ِذالالل ثللؾٌالالز ثل ٌ٘الالز 

 ثلوخضصز، ّذلك لوقجزًضِج دجللْثشم ثلوْزير عٌد ثلضعلن. 

لوٌج صالالز أّ  الالسثز ثٝفجلالالز ثلقالالد ثٛيًالالٔ ص الالْى ثلوْثصالال جس ثلوالالر ْزر فالالٖ ّع٘قالالز يعالالْر ث -ػ

ثلوقذالالْل، ّٟ صل الالٖ هْثصالال جس ثلعٌ٘الالجس ثلوقدهالالز هْثصالال جس ّع٘قالالز يعالالْر ثلوٌج صالالز أّ 

  سثز ثٝفجلز إٟ إذث ص ْ ش علِ٘ج.
ل خال٠ل   -ي صسي ثلعٌ٘جس ثلوقدهز هي ثلوٌج ص٘ي ثلرٗي لن صضن ثٝفجلز علالِ٘ن عٌالد طلذِالج خت٘الج

ة٘الز، ّٟ ص الْى ثلالدثةسر ثل ٌ٘الز ثلوخضصالز هعالؤّلز عالي يِسٗي هي صالجزٗخ ثٝفجلالز ثلٌِج

فقدُج أّ صل ِج دعد ُرث ثلوْعد، ّفٖ ؽو٘  ثٛفْثل ٗ قد ثلوٌالج م ثلقالا فالٖ ثلوتجلذالز 

دِرٍ ثلعٌ٘جس إذث لالن ٗتجلالخ دِالج خت٘الج خال٠ل يالِسٗي هالي ثٝفجلالز ثلٌِجة٘الز، ّصالدخل فالٖ 

  ْ٘ي ثلدثةسر فعخ ثٛصْل.

 ٠ِ ِج أعٌجء إؽسثء ثل قْصجس علِ٘ج إلٔ ثلوٌج ص٘ي. ٟ صسي ثلعٌ٘جس ثلضٖ صن ثظض -ُـ
ٗقدي هدٗس ثلدثةسر ثل ٌ٘ز ثلوخضصز طسٗقز صعلن ثلعٌ٘جس ّثٟفض جظ دِج ّإيخجلِج للقْ٘ي   -ّ

 ّطسٗقز إعجيصِج للوٌج ص٘ي. 
صالالسي عٌ٘الالجس ثلوضعِالالدٗي ثلالالرٗي صوالالش ثٝفجلالالز علالالِ٘ن دعالالد صعالاللن ثللالالْثشم ثلوالالْزير هالالٌِن   -ش

ثٝفجلز، إٟ إذث ّزي خ٠  ذلك فٖ  سثز ثٝفجلالز،  والج ٗؾالْش ثعضذالجز  ّثلوتجدقز لاسّط

 ثلعٌ٘ز ثلوعضودر هي ثللؾٌز ثل ٌ٘ز ثلدثزظز للعتجء ؽصء هي ثلوْثي ثلوْزير.
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