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ٔفٓ عدههللا تٌعثٔ ٟتخٓ تٌفٍِّ ٓ١ه تٌٍّّىر تالينٔ١ر تٌٙثّٔ١ـــر
خّمصٝـــــ ٝتٌّــــــثنذ ( ِ ) 19ــــٓ تٌهِصـــــــــــــــــــــــــــٛي
ٚخٕــــثء عٍــــِ ٝث لـــًيٖ ِؽٍّــــــث تالع١ــثْ ٚتٌٕـــــــــــــٛتج
ٔٙــثنق عٍـــ ٝتٌمثٔــ ْٛت٢شــــٔٚ ٟأِــــــً خث٘ــــــــــــــــــهتيٖ
ٚتٜثـصــــٗ تٌ ٝلٛتٔ١ــــٓ تٌهٌٚـــــــــــر -:
لثٔـــ ْٛيلــــُ (ٌّٕ )5ـــر 9191
لـــــثٔــــِ ْٛعــــهي ٌمـــثٔــ ْٛتٌدٕــٛن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تٌّااثنذّ٠ -9ااّ٘ ٝااىت تٌمااثٔ ( ْٛلااثِٔ ْٛعااهي ٌمااثٔ ْٛتٌدٕااٛن ٌّاإر،)9191
٠ٚمااًم ِااق تٌمااثٔ ْٛيلااُ (ٌّ )95اإر  9111تٌّٕااثي يٌ١ااٗ ـّ١ااث ٍ٠ااٟ
خثٌمثٔ ْٛتألٍِ٘ٚ ،ٟث ًٞم عٍ١اٗ ِآ شعاه ً٠لثٔٔٛاث ح ٚتـاهت ح ٠ٚعّاً خاٗ
خعه ظالظِٛ٠ ٓ١ث ح ِٓ شثي٠ك ًٕٖٔ ـ ٟتٌؽً٠هذ تًٌِّ١ر.
تٌّثنذ  -9شعهي تٌّثنذ ( ِٓ )9تٌمثٔ ْٛتألٍ٘ ٟعٍ ٝتٌٕف ٛتٌصثٌ-:ٟ
مٚال :خإٜثـر شعً٠ؿ (تٌع ٛٝتٌّّصمً) خعه شعً٠ؿ (تإلنتي )ٞتٌاٛتين
ـٙ١ث-:
تٌع ٛٝتٌّّصمً :عِ ٛٝؽٍُ ينتيذ تٌدٕه ِٓ ؼ ً١تٌّّاثّ٘ٓ١
تًٌبّ١اااِّٚ ٓ١١ااآ ال ٠ىااا ْٛشفاااس ِاااً ١ذ مٞ
ِٕ ِٓٚ ُٙو ٞٚتٌّاه٘الز م ٚتٌمداًتز تٌّثٌ١ار
م ٚتٌّٙااًـ١ر ٚـااك تٌٕااًٚ ٞٚتٌّص ٍدااثز تٌصااٟ
٠فهن٘ث تٌدٕه تًٌّوٍ.ٞ
ظثٔ١ااث :خإٜااثـر شعً٠ااؿ (تٌّّااثُ٘ تًٌبّ١اا ٟـاا ٟتٌدٕااه) خعااه شعً٠ااؿ
(تٌٍّٙفر تٌّهظًذ) تٌٛتين ـٙ١ث-:
تٌّّثُ٘ تًٌب ّٟ١ـ ٟتٌدٕه :تٌٕمٗ تٌّّ ً ١عٍِ ٝث ال ٠ماً
عٓ ( ِٓ )%7يمِّثي تٌدٕه.
تٌّثنذ٠ -1عهي تٌدٕه ( ِٓ )6تٌفماًذ (م) ِآ تٌّاثنذ (ِ )97آ تٌماثٔ ْٛتأل٘اٍٟ
خإٜثـر عدثيذ (مٚ ٚظثبك) خعه عدثيذ ( م ٞخ١ثٔثز) تٌٛتينذ ـ.ٗ١
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تٌّثنذ -4شعهي تٌّثنذ ( ِٓ )99تٌمثٔ ْٛتألٍ٘ ٟعٍ ٝتٌٕف ٛتٌصثٌ-:ٟ
مٚال :خإٜااثـر عدااثيذ (ٚلٛتعااه تٌفٛوّاار ـ١ااٗ ٚش د١مٙااث) خعااه عدااثيذ
(تٌعثِر ٌٍدٕه) تٌٛتينذ ـٍ ِ ٟعٙث.
ظثٔ١ااااث :خإٌؽااااثء عدااااثيذ ( ٜٚٚااااق) تٌااااٛتينذ ـاااا ٟتٌفمااااًذ (م) ِٕٙااااث
ٚتالِصعثٜر عٕٙث خعدثيذ (ٚتعصّثن).
ظثٌعث :خإٜثـر عداثيذ ( ٚتألٔمّار ٚتألٚتِاً تٌٙاثنيذ خّمصٝاثٖ) خعاه وٍّار
(تٌمثٔ )ْٛتٌٛتينذ ـ ٟآلً تٌفمًذ ( ِٕٙ )ٚث.
يتخعث :خإٜثـر تٌفمًش(ٚ )ٌ( ٓ١ؾ) يٌٙ١ث خثٌٕ ٓ١ٙتٌصثٌ:ٓ١١
ٌ -شٕااىٌ ً١ؽٕاار م ٚموعااً ِاآ خاا ٓ١معٝااثبٗ ٚشفه٠ااه ِٙثِٙااث
ٚيؼًتءتز عٍّٙث.
ؾٜٚ -ق مُِ ً٘ؾ مِ ٞىثـآز م ٚخهالز ألعٝاثء ِؽٍاُ
ينتيذ تٌدٕه ٚألٌ ٞؽٕر شصٕىً ِٓ معٝثبٗ ٚـك تٌصعٍّ١ثز
تٌصٙ٠ ٟهي٘ث تٌدٕه تًٌّوٍ.ٞ
لثِّث :خإعثنذ شًل ُ١تٌفماًش(ٚ )ٌ( ٓ١ؾ) تٌاٛتينش ٓ١ـٙ١اث ٌصٙادفث()ٞ
ِٕٙ )ٞ(ٚث عٍ ٝتٌصٛتٌ.ٟ
تٌّثنذ -7شعهي تٌّثنذ ( ِٓ )99تٌمثٔ ْٛتألٍ٘ ٟعٍ ٝتٌٕف ٛتٌصثٌ-:ٟ
مٚال :خإٜثـر تٌفمًذ (م) تٌٙ١ث خثٌٕٗ تٌصثٌ-:ٟ
م -عٍ ٝتًٌؼُ ِّث ٚين ـ ٟلثٔ ْٛتًٌٕوثز ٠فهن تٌدٕه تًٌّواٍٞ
عهن معٝثء ِؽٍُ ينتيذ تٌدٕه خّث ال ٠مً عآ ِادعر معٝاثء
ٚعهن تألعٝثء تٌّّصمٍِ ٓ١إ ُٙعٍا ٝتْ ال ٠ٍ٠اه عاهنُ٘ عآ
ٔٙؿ عهن تعٝثء ِؽٍُ تالنتيذ.
ظثٔ١ث :خإٜثـر تٌدٕه ( )4تٌ ٝتٌفمًذ (م) ِٕٙث خثٌٕٗ تٌصثٌ-:ٟ
 -4يٜثـر تٌِ ٝث ٚين ـ ٟتٌفماًذ (م) ٠ؽاٌٍ ٌٛدٕاه تًٌّواٍ ٞمْ
٠فهن تٌّاه٘الز ٚتٌمداًتز ٚتٌٕاً ٞٚتٌٛتؼاح شٛتـً٘اث ـاٟ
تٌااااًب ُ١م ٚعٝااااِ ٛؽٍااااُ ينتيذ تٌدٕااااه ِٚااااهِ ٜالءِاااار
تألعٝثء ٌٙىٖ تًٌٕ.ٞٚ
ظثٌعث :خإٌؽثء ٔٗ تٌفمًذ (ج) ِٕٙث ٚتالِصعثٜر عٕٗ خثٌٕٗ تٌصثٌ-:ٟ
ج -ال ٠ؽااٌ ٌٛااًب ُ١م ٚعٝااِ ٛؽٍااُ ينتيذ تٌدٕااه تٌؽّااق خاآ١
ِٕٙدٗ ٚمِٛ ٞلق ينتي ٞم ٚشٕف١ى ٞم ٚتِصٕثي ٞـ ٟتٌدٕه.
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يتخعث :خإعاثنذ شاًل ُ١تٌفماًش( ٓ١م) (ٚج) تٌاٛتينش ٓ١ـٙ١اث ٌصٙادفث (ج)
(ٚغ) ِٕٙث عٍ ٝتٌصٛتٌ.ٟ
تٌّثنذ -6شعهي تٌفماًذ (م) ِآ تٌّاثنذ (ِ )97آ تٌماثٔ ْٛتأل٘اٍ ٟخإٜاثـر تٌدٕاه
( )7يٌٙ١ث خثٌٕٗ تٌصثٌ-:ٟ
 -7مْ ال ٕ٠ااىً شعٕ١١ااٗ شٝااثيج ِٙااثٌؿ ٔثٔااةث عاآ ٘ااٍر ِااق يبااُ١
ِؽٍااُ تإلنتيذ ت ٚم ٞعٝاا ٛـ١ااٗ م ٚمِّ ٞااثُ٘ يبّ١اا ٟخّااث ـااٟ
وٌه ٍ٘ر تٌمًتخر ـص ٝتٌهيؼر تٌعثٌعر ـ ٟـثٌر تٌّه ً٠تٌعثَ ٚـصٝ
تٌهيؼر تأل ٌٝٚـ ٟـثٌر ٔثؼٍ ٟتًٌّتوٍ تٌعٍ١ث.
تٌّثنذٍ٠ -5ؽ ٗٔ ٝتٌّثنذ ( ِٓ )19تٌماثٔ ْٛتأل٘اٍّ٠ٚ ٟاصعث ٚعٕاٗ خاثٌٕٗ
تٌصثٌ-:ٟ
تٌّثنذ -19
م -شهٌؿ ـ ٟوً خٕه خمًتي ِٓ ِؽٍُ ينتيشاٗ ٌؽٕار شاهل١ك ِآ يباُ١
ٚع ٓ٠ٛٝعٍ ٝتأللً عٍ ٝمْ ٠ى ْٛتًٌبٚ ُ١ع ٛٝآلً عٍ ٝتأللاً
ِٓ تألعٝثء تٌّّصمٍ.ٓ١
ج -ال ٠ؽ ٌٛمْ ٠ى ْٛيبِ ُ١ؽٍُ ينتيذ تٌدٕاه يبّ١اث ٌٍؽٕار تٌصاهل١ك
تٌّٕثي يٌٙ١ث ـ ٟتٌفمًذ (م) ِٓ ٘ىٖ تٌّثنذ م ٚعٛٝت ـٙ١ث.
غ -شّصًّ ٌؽٕر تٌصهل١ك ـ ٟعٍّٙث خثِصًّتي ع٠ٛٝر ِؽٍُ تإلنتيذ.
ن -شعًّ ٌؽٕار تٌصاهل١ك خإٔاًتؾ ِؽٍاُ تإلنتيذ ٚشًـاق يٌ١اٗ شمثيً٘٠اث
ٚش١٘ٛثشٙث خٕصثبػ عٍّٙث.
٘ـ -شصٌ ٌٝٛؽٕر تٌصهل١ك ِّثيِر تٌّٙثَ ٚتٌٙالـ١ثز تٌصثٌ١ر-:
 -9يلثخر ِه١ٌّٛٔ ٜر تٌصهل١ك تٌمثيؼ ٟألعّثي تٌدٕه ٚتٌصفماك ِآ
ٚؼٛن تٌصّٕ١ك خ ٓ١معّثي ِهلم ٟتٌفّثخثز تٌماثيؼ ٓ١١ـا ٟـاثي
ٚؼٛن موعً ِٓ ِهلك.
ًِ -9تؼعر تٌّالـمثز تٌاٛتينذ ـا ٟشماثي ً٠تٌدٕاه تًٌّواٍٚ ٞشماثيً٠
تٌّهلك تٌمثيؼِٚ ٟصثخعر تإلؼًتءتز تٌّصمىذ خٕأٔٙث.
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 -1نيتِااار ل ااار تٌصاااهل١ك تٌاااهتلٍ ٟتٌّااإ٠ٛر ًِٚتؼعااار تٌّالـماااثز
تٌااٛتينذ ـاا ٟشمااثي ً٠تٌصفصااٚ ٓ١شمااثي ً٠تٌصااهل١ك تٌااهتلٍِٚ ٟصثخعاار
تإلؼًتءتز تٌّصمىذ خٕأٔٙث.
ًِ -4تؼعر تٌد١ثٔثز تٌّثٌ١ار ٌٍدٕاه لداً عًٜاٙث عٍاِ ٝؽٍاُ تإلنتيذ
خّاث ـاا ٟوٌااه تٌصفمااك ِاآ مٚتِاً تٌدٕااه تًٌّوااٍ ٞتٌّصعٍماار خىفث٠اار
تٌّمٙٙااثز تٌّااألٛوذ ٌّمثخٍاار تٌااه ْٛ٠تٌّٕااىٛن ـاا ٟشفٙااٍٙ١ث
ِٚمٙٙاااثز ِفاااثـا تألٚيتق تٌّثٌ١ااار ٚمِ ٞمٙٙاااثز الٌِااار
ٚيخهتء تًٌم ٞـ ٟن ْٛ٠تٌدٕه ؼ ً١تٌعثٍِار ،م ٚتٌّمصاًؾ تعصدثي٘اث
نٔٛ٠ث ح ٘ثٌىر.
 -7تٌصأوه ِٓ نلر تإلؼًتءتز تٌّفثِاد١ر ٚتًٌلثخ١ار ِٚاالِصٙث ِٚاهٜ
تٌصم١ه خٙث.
 -6تٌصأوااه ِاآ تٌصم١ااه خااثٌمٛتٔٚ ٓ١تألٔمّاار ٚتألٚتِااً تٌصاا ٟشمٝااق ٌٙااث
معّثي تٌدٕه.
 -5نيتِاار مِّ ٞااأٌر شعااً ٚعٍٙ١ااث ِاآ ِؽٍااُ ينتيذ تٌدٕااه م ٚمٞ
ِّأٌر شً ٜتٌٍؽٕر خفعٙث ٚيخهتء تًٌم ٞخٕأٔٙث.
تٌّثنذ -5شعهي تٌّثنذ ( ِٓ )11تٌمثٔ ْٛتألٍ٘ ٟعٍ ٝتٌٕف ٛتٌصثٌ-:ٟ
مٚال :خإٌؽثء ٔٗ تٌفمًذ (م) ِٕٙث ٚتالِصعثٜر عٕٗ خثٌٕٗ تٌصثٌ-:ٟ
م -شؽصّق ٌؽٕر تٌصاهل١ك ِاًذ واً ظالظار مٔا ًٙعٍا ٝتأللاً ٚوٍّاث
نعس تٌفثؼر خاهعٛذ ِآ يبّ١اٙث٠ٚ ،ىا ْٛتؼصّثعٙاث لثٔ١ٔٛاث
خفٛٝي مؼٍد١ر معٝثبٙثٚ ،شصمى ش٘ٛا١ثشٙث خأؼٍد١ار م٘اٛتز
معٝثبٙث.
ظثٔ١ث :خإٌؽثء تٌفمًذ (٘ـ) ِٕٙث.

الجريدة الرسسية
ذ

 1589ذ

تٌّثنذٍ٠ -1ؽ ٗٔ ٝتٌّثنذ ( ِٓ )14تٌماثٔ ْٛتأل٘اٍّ٠ٚ ٟاصعث ٚعٕاٗ خاثٌٕٗ
تٌصثٌ-:ٟ
تٌّثنذ -14
م -ال ٠ؽ ٌٛنِٛ ْٚتـمر ل ١ر ِّدمر ِٓ تٌدٕه تًٌّوٍ ٞيؼًتء مٞ
شؽ ً١١ـٍِ ٟى١ر تٌدٕه م ٚشف ً٠ٛـ ٟمِِٛ ّٗٙتء شاُ وٌاه خعٍّ١ار
ٚتـهذ م ٚخعٍّ١ثز عهذ ٚخٕىً ِدثًٔ م ٚؼِ ً١دثًٔ يوت من٘ ٜىت
تٌصف ً٠ٛيٌٍِ ٝى١ر ٔمٗ ٌٍّٙفر ِهظًذ ـ ٟيمِّثي تٌدٕاه مٚ
من ٜيٌ٠ٌ ٝثنذ ّٔدر ٘ىٖ تٌٍّٙفر.
ج ًّٞ٠ -ـىُ تٌفمًذ (م) ِٓ ٘اىٖ تٌّاثنذ يوت واثْ شف٠ٛاً تألِا ُٙمٚ
تٌصؽ ً١١ـ ٟتٌٍّى١ر عثبهت ٌّؽّٛعر مٔامثٖ ِآ و ٞٚتٌٙاٍر مٚ
خٍ٘ ُٕٙ١ر لًتخر ـص ٝتٌهيؼر تٌعثٌعر.
غ -يوت ؼً ٜتشفثق ت ٚشعٙه خصف٠ٛاً تِا ُٙخٕاه م ٚخاإؼًتء شؽ١١اً ـاٟ
ٍِى١صٗ لالـث ح ألـىثَ تٌفمًذ (م) ِٓ ٘ىٖ تٌّثنذ ـال ٠ؽ ٌٛشٕف١ى ٘ىت
تالشفثق م ٚتٌصعٙه ٌه ٜتٌٍّ ثز تٌّمصٙر م ٚل١هٖ ـِ ٟؽالشٙث.
ن -يوت شااُ ـع االح شف٠ٛااً تألِاا ُٙم ٚتٌصؽ١١ااً ـاا ٟتٌٍّى١اار لالـااث ألـىااثَ
تٌفمًتز تٌّثخمر ِٓ ٘ىٖ تٌّثنذ ـً١تعِ ٝث -:ٍٟ٠
 -9ال ٠فاااك ٌّثٌاااه تألِااا ُٙمٌّ ٚااآ ؼاااً ٜتٌصؽ١١اااً ـااا ٟتٌٍّى١ااار
ٌّٙاٍفصٗ مْ ٠مااد ٛم ٞميخاثؾ م ٚشصااأشٌ ٝاٗ مِٕ ٞااثـق ٔص١ؽاار
ٌٙاااىٖ تٌّّاااثّ٘ر م ٚتٌصؽ١١اااً ـااا ٟتٌٍّى١ااار ،وّاااث ال ٠فاااك ٌاااٗ
تٌص٠ٛٙس ِٛتء م٘ثٌر مٚ ٚوثٌر ـ ٟتؼصّثعثز تٌ١ٙةار تٌعثِار
ٌٍدٕااه م ٚتٌصًٔااؿ ٌعٝاا٠ٛر ِؽٍااُ ينتيذ تٌدٕااه خااأ٘ ٞااٛيذ
وثٔس.
 -9ال ٠فاااك ٌّثٌاااه تألِااا ُٙمٌّ ٚااآ ؼاااً ٜتٌصؽ١١اااً ـااا ٟتٌٍّى١ااار
ٌّٙااٍفصٗ تٌصٙااًؾ ـاا ٟشٍااه تألِاا ُٙم ٚتٌٍّى١اار م ٚـاا ٟؼااٍء
ِٕٙااث ِااٛتء وااثْ وٌااه خ١ع اث ح ت ٚيٕ٘ اث ح ت ٚلالـااٗ ن ْٚتٌفٙااٛي
عٍاااِٛ ٝتـمااار ل ١ااار ِّااادمر ِااآ تٌدٕاااه تًٌّواااٌٍٍٚ ٞدٕاااه
تًٌّوٍٜٚ ٞق ل١ه ِٕق تٌصًٙؾ ـ ٟتٌٍّى١ر م ٚتألِ.ُٙ
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٘ااـٌٍ -دٕااه تًٌّوااٍ ٞمْ ٙ٠ااهي ٚألِاادثج ِدااًيذ ِٛتـماار الـماار عٍااٝ
شف ً٠ٛتألِ ُٙم ٚشؽ ً١١تٌٍّى١ر تٌى ٞشاُ لالـاث ح ألـىاثَ تٌفماًذ (م)
ِٓ ٘ىٖ تٌّثنذ.
تٌّثنذ٠ -91عهي تٌدٕه ( ِٓ )9تٌفمًذ (م) ِٓ تٌّثنذ ( ِٓ )15تٌمثٔ ْٛتأل٘اٍٟ
خإٜثـر عدثيذ (ٌٍٚدٕه تًٌّوٍ ٞتٌّٛتـمر عٍ ٝمْ ش٘ ًٙىٖ تٌّٕدر
يٌاا )%91( ٝـااهت معٍااِ ٝاآ يمَ تٌّااثي تٌّىصصااح خااٗ ـاا ٟتألٕٔا ر
تٌصاا٠ ٟفااهن٘ث تٌدٕااه تًٌّوااٍ ٞخّٛؼااح مٚتِااً لث٘اار شٙااهي ٌٙااىٖ
تٌؽث٠ر) يٌ ٝآلًٖ.
تٌّثنذ -99شعهي تٌّثنذ ( ِٓ )49تٌمثٔ ْٛتألٍ٘ ٟعٍ ٝتٌٕف ٛتٌصثٌ-:ٟ
مٚال :خإٌؽاااثء وٍّااار (تٌماااً )ٚٚتٌاااٛتينذ ـااا ٟتٌفماااًذ (ج) ِٕٙااااث
ٚتالِصعثٜر عٕٙث خىٍّر (تالبصّثْ).
ظثٔ١اااث :خإٌؽاااثء عداااثيذ (تٌماااً ٚٚتٌّّٕٛـااار) ٚعداااثيذ (ٌٍماااًٚٚ
تٌّّٕٛـااار) تٌاااٛتينش ٓ١ـااا ٟتٌفماااًذ (غ) ِٕٙاااث ٚتالِصعثٜااار
عّٕٙث خعدثيذ (تالبصّثْ تٌّدثًٔ تٌّّٕٛؾ) ٚعدثيذ (ٌالبصّاثْ
تٌّدثًٔ تٌّّٕٛؾ) ـّح ِمص ٝٝتٌفثي.
ظثٌعث :خإٜثـر تٌفمًذ (ن) يٌٙ١ث خثٌٕٗ تٌصثٌ-:ٟ
ن -تٌّٕح ٚتٌّعاث ً١٠تٌصا٠ ٟمًي٘اث تٌدٕاه تًٌّواٍ ٞخّمصٝاٝ
مٚتِااً ٙ٠ااهي٘ث ٌٙااىٖ تٌؽث٠اار تٌالٌِاار ٌٍصفمااك ِاآ ل١اااثَ
تٌدٕٛن خثٌعٍّ١ثز تًٌّٙـ١ر خٛٙيذ إِٓر ّ١ٍِٚر.
تٌّثنذ -99شعهي تٌفمًذ (ج) ِٓ تٌّثنذ ( ِٓ )79تٌمثٔ ْٛتألٍ٘ ٟخإٌؽثء عدثيذ
(ِٕهتز ِمثيٜر ِٕاصًور مِ ٚإهتز ِمثيٜار ِمٙٙار) تٌاٛتينذ
ـٙ١ث ٚتالِصعثٜر عٕٙث خعدثيذ (٘ىٛن تٌصّ ً٠ٛتإلِالِ.)ٟ
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تٌّثنذٍ٠ -91ؽ ٗٔ ٝتٌّثنذ ( ِٓ )77تٌمثٔ ْٛتألٍّ٘٠ٚ ٟصعث ٚعٕٗ خاثٌٕٗ
تٌصثٌ-:ٟ
تٌّثنذ -77
٠ؽاااٌٍ ٌٛدٕاااه تإلِاااالِ ٟخّٛؼاااح تٚتِاااً لث٘ااار ٙ٠اااهي٘ث تٌدٕاااه
تًٌّوٍ-:ٞ
م -شى ٓ٠ٛتـص١ثِ ٟٞعهي تأليخثؾ.
ج -تٌصٕثٌي عٓ ـٙصٗ ِٓ وثًِ تأليخثؾ م ٚؼٍء ِٕٙاث ٌاهعُ ميخاثؾ
ـٙر م٘فثج ـّثخثز تالِصعّثي تٌّٕصًن.
غ -شفّااً وثِ اً لّااثبً م٘اافثج ـّااثخثز تالِااصعّثي تٌّٕااصًن مٚ
ؼٍء ِٕٙث.
تٌّااثنذ٠ -94عااهي تٌدٕااه (ِ )9اآ تٌفمااًذ (ج) ِاآ تٌّااثنذ (ِ )76اآ تٌمااثْٔٛ
تألٍ٘ ٟعٍ ٝتٌٕف ٛتٌصثٌ-:ٟ
مٚال :خإٌؽثء عدثيذ ( ِٕهتز تٌّمثيٜر) تٌٛتينذ ـٚ ٗ١تالِصعثٜر
عٕٙث خعدثيذ ( تٌٙىٛن تإلِالِ١ر).
ظثٔ١ث :خإٌؽثء عدثيذ (٠ٚهٚي ي٘١ه ٕ٘هٚق ِمث ًٞتالِصعّثي يٌاٝ
٘ااإهٚق تٌٍواااثذ ٚوٌااااه خعاااه شؽ ١اااار ؼّ١اااق تٌّٙااااًٚـثز
ٚتٌمّاااثبً تٌّصًشدااار عٍااا ٝتالِاااصعّثيتز تٌصااا ٟشىااا ّ٘ ْٛاااىت
تٌٕٙهٚق ٌّٛتؼٙر ِمثً٘ٞث) تٌٛتينذ ـ ٟآلًٖ.
تٌّثنذ  -97شعهي تٌّثنذ (ِ )75آ تٌماثٔ ْٛتأل٘اٍ ٟخإٜاثـر تٌفماًذ (٘اـ) يٌٙ١اث
خثٌٕٗ تٌصثٌ-:ٟ
٘ااـٌٍ -دٕااه تًٌّوااٍ ٞتٌصأوااه ِاآ ِٛتءِاار معٝااثء ٘١ةاار تًٌلثخاار
تًٌٕع١ر ٌٍمدًتز ٚتًٌٕ ٞٚتٌٛتؼح شٛتـً٘ث ـ.ُٙ١
تٌّثنذٍ٠ -96ؽ ٗٔ ٝتٌّثنذ ( ِٓ )71تٌمثٔ ْٛتألٍّ٘٠ٚ ٟصعث ٚعٕٗ خاثٌٕٗ
تٌصثٌ-:ٟ
تٌّثنذ -71
مٙ٠ -هي تٌدٕه تًٌّوٍ ٞمٚتًِ لث٘ار ٠فاهن ـٙ١اث تٌٕاً ٞٚتٌٛتؼاح
شٛتـً٘ث ـِ ٟهلك تٌفّثخثز تٌمثيؼ ٟألعّثي تٌدٕٛنٚ ،عٍ ٝتٌدٕه
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مْ ٠عااٚ ٓ١ـااك ٘ااىٖ تألٚتِااً ِااهلمث ح ٌفّااثخثشٗ ٌٍّاإر تٌّثٌ١اار ٌ١مااَٛ
خّث-:ٍٟ٠
ِّ -9ثعهذ تٌدٕه عٍ ٝتالـصفثظ خثٌّؽالز ٚتٌفّاثخثز تٌٙاف١فر
ٚـك مـىثَ تٌّثنذ (٘ ِٓ )61ىت تٌمثٔ.ْٛ
ًِ -9تؼعااار وفث٠ااار معّاااثي تٌصاااهل١ك تٌاااهتلٍٚ ٟيؼاااًتءتز تًٌلثخااار
تٌهتلٍ١ر ٜٚٚق ش١٘ٛثشٗ خٕأٔٙث.
 -1شمه ُ٠شمً ِٕٞٛ ً٠عٓ ٔصثبػ شهل١مٗ ٌفّثخثز تٌدٕه ِدٕ١اث ـ١اٗ
تألٜٚااثا تٌّثٌ١اار تٌفم١م١اار ٌٍدٕااهٚ ،يم٠ااٗ ـاا٘ ٟااىٖ تٌفّااثخثز
ٚشٍ٠ٚه تٌدٕه خّٕك ِٕٗ.
 -4شٍ٠ٚاااه تٌدٕاااه تًٌّواااٍ ٞخٕاااٙثنذ شدااا ٓ١يم٠اااٗ ـاااِ ٟمٙٙاااثز
تٌه ْٛ٠تٌّٕىٛن ـا ٟشفٙاٍٙ١ث م ٚمٔ ٞماٗ ـا ٟتٌّمٙٙاثز
تٌص ٟشص ٍدٙث ِٛؼٛنتز تٌدٕه ٚـمث ٌألٚتًِ تٌصٙ٠ ٟهي٘ث تٌدٕه
تًٌّوٌٍٙ ٞىٖ تٌؽث٠ر.
 -7شٍ٠ٚااه تٌدٕااه تًٌّوااٍ ٞخااأِ ٞعٍِٛااثز م ٚخ١ثٔااثز يٜااثـ١ر عاآ
مٜٚثا تٌدٕه.
 -6يعالَ تٌدٕه تًٌّوٍ ٞل ١ث ح  ٚـٛيت ح عٓ م ٞمِٛي ٌٙث مظً ٍِدٟ
ـ ٟمٜٚثا تٌدٕه تٌّثٌ١ر م ٚتإلنتي٠ر.
 -5يعالَ تٌدٕه تًٌّواٍ ٞـاٛيت ح عآ مِ ٞمثٌفاثز لثٔ١ٔٛار ً٠شىدٙاث
ِؽٍاُ ينتيذ تٌدٕااه مِ ٚؽٍاُ ينتيذ مٔ ٞااًور شثخعار ٌااٗ ٚمٞ
ينتي ٞـااا ٟمِّٕٙ ٞاااث م ٚم ٞعٍّ١اااثز ؼ١اااً ِٕاااًٚعر ـااا ٟمٞ
ِّٕٙااااث م ٚم ٞعٍّ١ااااثز ٠صٛلااااق مْ شٍفااااك لّااااثيذ خثٌدٕااااه مٚ
خثًٌٕور .
 -5شٍ٠ٚااه تٌدٕااه تًٌّوااٍ ٞخااأّٔ ٞااك ِاآ م ٞشمااثي ً٠مٔ ٚااٙثنتز
٠مهِٙث أل ٞخٕه.
جٌٍ -دٕه تًٌّوٍ ٞتالعصًت ٚعٍِ ٝهلك تٌفّثخثز تٌمثيؼ ،ٟيوت ٌُ
شصفمك ـ١اٗ تٌٕاً ٞٚتٌاٛتينذ ـا ٟتألٚتِاً تٌّٕٙا ٖٛعٍٙ١اث ـاٟ
تٌفمًذ (م) ِٓ ٘ىٖ تٌّثنذ.
غ -يوت ٌاااُ ٠عااا ٓ١تٌدٕاااه ألِ ٞااادح ِاااهلك ـّاااثخثز لاااثٌٔ ٟٔٛصاااهل١ك
ـّثخثز تٌدٕه ٚـمث ح ألـىثَ تٌفمًذ (م) ِآ ٘اىٖ تٌّاثنذ لاالي ِاهذ
ال شٍ٠ه عٍ ٝميخعر مٔ ِٓ ًٙخهت٠ر تٌّٕر تٌّثٌ١ر ـٍٍدٕه تًٌّوٍٞ
شع١ااِ ٓ١ااهلك ـّااثخثز لااثٔٚ ٟٔٛشفه٠ااه مشعثخااٗ عٍاأ ٝفماار تٌدٕااه
ٌصهل١ك ـّثخثشٗ.
نٌٍ -دٕه تًٌّوٍ ،ٞمْ ٠عِ ٓ١هلك ـّثخثز لثًٌّٔ ٟٔٛتؼعر ـّثخثز
تٌدٕه ٚشهل١مٙث يوت يم ٜوٌه ًٜٚي٠ث ح يٜثـر يٌ ٝتٌّاهلك تٌاى٠ ٞاصُ
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شعٚ ٕٗ١١ـك مـىثَ تٌفمًذ (م) م ٚتٌفمًذ (غ) ِٓ ٘ىٖ تٌّثنذ٠ٚ ،فهن
تٌدٕه تًٌّوٍ ٞتٌّّٙار تٌّٛوٍار ٌٙاىت تٌّاهلك ِٚاهذ عٍّاٗ ٚمشعثخاٗ
عٍٔ ٝفمر تٌدٕه.
تٌّثنذٍ٠ -95ؽ ٗٔ ٝتٌّثنذ ( ِٓ )69تٌمثٔ ْٛتألٍّ٘٠ٚ ٟصعث ٚعٕٗ خاثٌٕٗ
تٌصثٌ-:ٟ
تٌّثنذ -69
مٌٍ -دٕه تًٌّوٍ ٞخٕث حء عٍِ ٝداًيتز ٜاًٚي٠ر ٚعٍأ ٝفمار تٌدٕاه
مْ ٠عاا ٓ١ؼٙاار تِصٕااثي٠ر ِمصٙاار ٚشّصٍااه لدااًذ وثـ١اار شصااٌٝٛ
شم ُ١١م ٞؼٛتٔح شصعٍك خإٔٔ ر تٌدٕه.
ج٠ -فاااهن تٌدٕاااه تًٌّواااٍ ٞتٌّّٙااار تٌّٛوٍااار ٌٍؽٙااار تالِصٕاااثي٠ر
تٌّٕ ٖٛٙعٍٙ١ث ـ ٟتٌفمًذ (م) ِٓ ٘ىٖ تٌّثنذ ِٚهذ عٍّٙث.
تٌّثنذ -95شعهي تٌفمًذ (ج) ِٓ تٌّثنذ ( ِٓ )69تٌمثٔ ْٛتألٍ٘ ٟخإٌؽثء عدثيذ
(٘ىٖ تٌّٙثي٠ؿ ٚتٌمّثبً) تٌٛتينذ ـٙ١ث ٚتالِصعثٜر عٕٙث خعداثيذ
(م ِٓ ٞشٍه تٌّٙثي٠ؿ ن ْٚتٌمّثبً).
تٌّااثنذٍ٠ -91ؽاأ ٝااٗ تٌّااثنذ (ِ )51اآ تٌمااثٔ ْٛتأل٘ااٍّ٠ٚ ٟااصعث ٚعٕااٗ
خثٌٕٗ تٌصثٌ-:ٟ
تٌّثنذ -51
م -عٍاا ٝتٌااًؼُ ِّااث ٚين ـاا ٟم ٞشٕااً٠ق آلااًٌٍّ ،ؽٍااُ ـاا ٟـااثي
شعااً ٚخٕااه ٌّٕااثوً وتز مظااً ؼاا ًٞ٘ٛـااًِ ٟوااٍٖ تٌّااثٌ ٟمْ
٠صمى يؼًتء م ٚموعً ِٓ تإلؼًتءتز تٌصثٌ١ر-:
 -9ـااً ِؽٍااُ ينتيذ تٌدٕااه ٚشاا ٌٟٛينتيشااٗ ٌّااهذ ال شٍ٠ااه عٍااٝ
تظٕ ٟعًٕ ًٔٙتحٚ ،شى ْٛلثخٍر ٌٍصّه٠ه ًٌّذ ٚتـهذ.
 -9يعثنذ ٘١ىٍر يمِّثي تٌدٕه خصمفا ٛ١يمِاّثٌٗ تٌّىصصاح خاٗ
٠ٌٚثنشااٗ خثالوصصااثج خأِاا ُٙؼه٠ااهذ م ٚخثِااصعّثي تـص١ثٞثشااٗ
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تاللص١ثي٠ر م ٚميخثـٗ تٌّهٚيذ م ٚخأٍ١ِٚ ٞر ملاًً٠ ٜت٘اث
ِٕثِدر.
 -1تِاااصعّثي مِ ٞااآ عٕث٘اااً يمَ تٌّاااثي تٌصٕمّ١اااٌ ٟصم٠ٛااار
تًٌّوٍ تٌّثٌٌٍ ٟدٕه خّث ـ ٟوٌاه ٌ٠اثنذ يمِاّثٌٗ م ٚيٞفاثء
لّثبًٖ.
 -4تنِثغ تٌدٕه ـ ٟخٕه آلً خّٛتـمر تٌدٕه تٌاى٠ ٞاصُ تالٔاهِثغ
ـ.ٗ١
 -7يـثٌر ؼّ١ق م ٚخعِٛ ٛؼٛنتز تٌدٕه ٚـمٛلٗ ٍٛ ِٚخثشٗ
ٚتٌصٍتِثشٗ ئٌ ٝمٗ ظثٌط خثٌداهي ٚخثٌٕاً ٞٚتٌصاً٠ ٟت٘اث
تٌدٕه تًٌّوٍِٕ ٞثِدر ن ْٚتٌفٛٙي عٍِٛ ٝتـمار تٌّاهٓ٠
م ٚتٌعّ ً١م ٚتًٌت٘ٓ م ٚتٌىف ً١م ٚمٔ ٞمٗ و ٞعاللر.
جِ -ق ًِتعثذ ِث ٚين ـ ٟلثِٔ ْٛهِّار ٜاّثْ تٌٛنتباق يوت شدآ١
ٌٍّهِّاار مْ وٍفاار شٙااف١ر تٌدٕااه لااه شٍ٠ااه عٍاا ٝوٍفاار مِ ٞاآ
تإلؼااًتءتز تٌااٛتينذ ـاا ٟتٌدٕااهِ )7(ٚ )4 (ٓ٠اآ تٌفمااًذ (م) ِاآ
٘ااىٖ تٌّااثنذ ـٍٙااث مْ شماا َٛخّٛتـماار تٌدٕااه تًٌّوااٍٚ ٞخثٌٕااًٞٚ
تٌص٠ ٟفهن٘ث خثشمثو مـه تإلؼًتء ٓ٠تٌصثٌ ٓ١١م ٚوٍّٙ١ث-:
 -9شفًّ تٌىٍفر تٌّثٌ١ر تٌّصًشدر عٍ ٝتشماثو مِ ٞآ تإلؼاًتءتز
تٌّٕثي يٌٙ١ث ـ ٟتٌدٕهِ )7(ٚ )4( ٓ٠آ تٌفماًذ (م) ِآ ٘اىٖ
تٌّثنذ.
 -9تالوصصااثج ـاا ٟم ٞمِاا ُٙؼه٠ااهذ ٠ااصُ ًٞـٙااث ٌٍ٠ااثنذ يمِااّثي
تٌدٕه.
غ ٌّ -هِّاار ٜااّثْ تٌٛنتبااق تٌ ٍااح ِاآ تٌدٕااه تًٌّوااٍ ٞشااًلٗ١
خٕه شؽّ٠ ًٞ١فثي ٌٗ ِث ٚين ـ ٟتٌدٕه ( ِٓ )7تٌفمًذ (م) ِآ
٘ىٖ تٌّثنذ ِق ًِتعثذ ِث -:ٍٟ٠
٠ -9فهن تٌّؽٍُ يؼًتءتز  ًٞٚٔٚشاًل ٗ١تٌدٕاه تٌصؽّاًٞ١
ٚتِاصعٕثبٗ ِآ مِ ٞآ تألـىاثَ تٌاٛتينذ ـا ٟتٌّاٛتن ِاآ ()6
يٌ٘ ِٓ )91( ٝىت تٌمثٔ.ْٛ
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ّ٠ -9ااثيَ تٌدٕااه تٌصؽّاا ًٞ١تألعّااثي تٌّٙااًـ١ر ٌّااهذ ال شٍ٠ااه
عٍِ ٝصر ٚظالظًٙٔ ٓ١ت ح ٌصٕف١ى مِّ ٞث -:ٍٟ٠
م -خ١ق يمِّثي تٌدٕه تٌصؽّا ًٞ١يٌاِّ ٝاثّ٘ ٓ١ؼاهنٚ ،ـاٟ
٘ااىٖ تٌفثٌاار ٠صعااًِ ٓ١تعااثذ تٌٕااًٚ ٞٚتألـىااثَ تٌٛتؼداار
تٌص د١ااك عٍاا ٝتٌدٕااٛن تٌعثٍِاار ـاا ٟتٌٍّّىاار خّااث ـاا ٟوٌااه
مـىثَ شًلٙٙ١ث ٚينتيشٙث ٚشٕمّٙ١ث.
ج -خ١ق ؼّ١ق م ٚخعِٛ ٛؼٛنتز تٌدٕاه تٌصؽّاٚ ًٞ١ـمٛلاٗ
ٍٛ ِٚخثشٗ ٚتٌصٍتِثشاٗ ٚـاك مـىاثَ تٌّاثنذ (ِ )59آ ٘اىت
تٌمثٔ.ْٛ
 -1شّصعًّ ـٍ١ٙر تٌد١ق تٌٕثشػ ِٓ ش د١ك مـىثَ تٌدٕه (ِ )9آ
٘ااىٖ تٌفمااًذ ٌصؽ ١اار م ٞوٍااؿ ِثٌ١اار شفٍّٙااث تٌدٕااه تًٌّوااٍٞ
ِٚهِّاار ٜااّثْ تٌٛنتبااق ٔص١ؽاار ٌرؼااًتءتز تٌّصمااىذ ٚـااك
مـىثَ ٘ىٖ تٌّثنذ٠ٚ ،هٚي ِث ٠ٍ٠اه عٍا ٝوٌاه يٌاِٛ ٝؼاٛنتز
تٌدٕه تٌى ٞشعًٌّٕ ٚثوً ؼ٠ً٘ٛر.
ن -شى ْٛتٌماًتيتز ٚتٌّٛتـماثز تٌصاٙ٠ ٟاهي٘ث تٌدٕاه تًٌّواٍٚ ٞـاك
مـىثَ تٌفمًش( ٓ١م) (ٚج) ِٓ ٘ىٖ تٌّثنذ خّعثخار تٌماًتيتز تٌاالٌَ
٘ااهٚي٘ث خّمصٝاا ٝمـىااثَ تٌصٕااً٠عثز تٌٕثـااىذ عاآ ِؽٍااُ ينتيذ
تٌدٕه ١٘ٚةصٗ تٌعثِار تٌعثن٠ار ١٘ٚةصاٗ تٌعثِار ؼ١اً تٌعثن٠ار ٌؽث٠اثز
شٕف١ى تإلؼًتءتز تٌّٕ ٖٛٙعٍٙ١ث ـ٘ ٟثش ٓ١تٌفمًش.ٓ١
٘ـ -9-شى ْٛتٌمًتيتز تٌّصماىذ ٚـاك مـىاثَ ٘اىٖ تٌّاثنذ لثخٍار ٌٍ عآ
ٌااه ٜتٌّفىّاار تإلنتي٠اار ٚـااك تٌٕااً ٞٚتٌّٕٙاا ٖٛعٍٙ١ااث ـااٟ
تٌّثنذ (٘ ِٓ )56ىت تٌمثٔ.ْٛ
 -9ال ٠صًشح عٍ ٝتٌ عٓ ـ ٟتٌمًتيتز تٌّٕاثي يٌٙ١اث ـا ٟتٌدٕاه ()9
ِٓ ٘ىٖ تٌفمًذ ٚلؿ شٕف١ى٘ث.
ٕ٠ -ٚاااىً تٌدٕاااه تًٌّواااٌٍ ٞؽٕااار لث٘ااار م ٚموعاااً شمصٝاااٙ١ث مـىاااثَ
تٌصٕاااً٠عثز تٌٕثـاااىذ ٌصٕف١اااى تإلؼاااًتءتز تٌّٕٙااا ٖٛعٍٙ١اااث ـاااٟ
تٌفمًش( ٓ١م) (ٚج) ِٓ ٘ىٖ تٌّثنذ٠ٚ ،ى ْٛتٌدٕه تًٌّوٍ ٞتٌؽٙر
تٌّمصٙر خّصثخعر معّثي شٍه تٌٍؽٕر ٚتعصّثن ٔصثبػ معّثٌٙث.
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ٌ -9-عٍ ٝتًٌؼُ ِّث ٚين ـ ٟم ٞشٕاً٠ق آلاً ،ال شّاً ٞعٍا ٝـاًا
تٌدٕه تألؼٕد ٟتًٌّلٗ ٌٗ خثٌعّاً ـا ٟتٌٍّّىار م ٞلاًتيتز مٚ
يؼًتءتز ٘ثنيذ عٓ تٌٍّ ثز تٌّمصٙر ـا ٟتٌهٌٚار تٌصا٠ ٟماق
ـٙ١اااث ًِواااٍ ينتيتشاااٗ تًٌبّ١اااِ ٟاااٛتء شعٍماااس شٍاااه تٌماااًتيتز
خثٌصٙف١ر م ٚتإلـالَ مِ ٚعثٌؽر تٜٚثا تٌدٕه تٌّصععً.
ٌٍ -9دٕاااه تًٌّواااٍٚ ٞخعاااه تٌصفماااك ِااآ تْ م٠اااث ح ِااآ تإلؼاااًتءتز
تٌّٕ ٖٛٙعٍٙ١ث ـ ٟتٌفماًذ (م) ِآ ٘اىٖ تٌّاثنذ ؼ١اً ِؽفاؿ
خفاااك تٌّصعاااثٍِِ ٓ١اااق ـاااًا تٌدٕاااه تألؼٕداااٚ ٟال ٠اااهظً عٍاااٝ
تالِصمًتي تٌّثٌٚ ٟتًٌّٙـ ٟـ ٟتٌٍّّىر مْ ٛ٠تـك عٍ ٝتِصهتن
ت٢ظثي تٌّصًشدر عٍ ٝشٍه تإلؼًتءتز ٌصًّٕ ـًا تٌدٕه تألؼٕدٟ
ٚـك تٌصًش١دثز تٌص٠ ٟفهن٘ث تٌدٕه تًٌّواٍ ٞخثٌصّٕا١ك ِاق شٍاه
تٌّااٍ ثز تٌّمصٙاار مٚ ٚـااك تٌصًش١دااثز تٌّٕٙاا ٖٛعٍٙ١ااث ـااٟ
تالشفثل١ثز تٌص ٟشًخ ٟتٌٍّّىر ِق شٍه تٌهٌٚر يْ ٚؼهز.
تٌّثنذ -91شعهي تٌّثنذ ( ِٓ )55تٌمثٔ ْٛتألٍ٘ ٟعٍ ٝتٌٕف ٛتٌصثٌ-:ٟ
مٚال :خإٌؽثء عدثيذ (ِثبر تٌؿ) تٌٛتينذ ـ ٟتٌدٕه ( ِٓ )4تٌفمًذ (ج)
ِٕٙث ٚتالِصعثٜر عٕٙث خعدثيذ (لّّّثبر مٌؿ).
ظثٔ١ث :خإٜثـر تٌدٕه ( )6يٌ ٝتٌفمًذ (ج) ِٕٙث خثٌٕٗ تٌصثٌ-:ٟ
 -6تٌ ٍح ِٓ تٌدٕه ِالـمر م ِٓ ٞتإلنتي ٓ١٠ـٚ ٗ١ـاك تأل٘اٛي
تٌمثٔ١ٔٛر.
ظثٌعث :خإعاثنذ شاًل ُ١تٌدٕاٛن ( )5(ٚ )5(ٚ )6تٌاٛتينذ ـا ٟتٌفماًذ (ج)
ِٕٙث ٌصٙدؿ تٌدٕٛن (ِٕٙ )1(ٚ )5(ٚ )5ث عٍ ٝتٌصٛتٌ.ٟ
يتخعاااث :خإٌؽاااثء عداااثيذ (تٌدٕاااٛن (ِ )5ٚ 5ٚ 6ٚ 7ٚ 4ااآ تٌفماااًذ )
تٌاااٛتينذ ـااا ٟتٌفماااًذ (غ) ِٕٙاااث ٚتالِصعثٜااار عٕٙاااث خعداااثيذ
(تٌدٕٛن ِٓ ( )4يٌ ِٓ )1( ٝتٌفمًذ).
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لثِّاث :خإٌؽاثء عداثيذ (ِفىّار تٌعاهي تٌعٍ١اث) تٌاٛتينذ ـا ٟتٌفماًذ (ن)
ِٕٙث ٚتالِصعثٜر عٕٙث خعدثيذ (تٌّفىّر تإلنتي٠ر) .
تٌّثنذ -99شعهي تٌّثنذ ( ِٓ )19تٌمثٔ ْٛتألٍ٘ ٟعٍ ٝتٌٕف ٛتٌصثٌ-:ٟ
مٚال :خإٌؽثء ٔٗ تٌفمًذ (م) ِٕٙث ٚتالِصعثٜر عٕٗ خثٌٕٗ تٌصثٌ-:ٟ
مٌٍ -دٕه تًٌّوٍٚ ٞخثٌصّٕ١ك ِق تٌدٕٛن ٜٚق ٔمثَ تٌىصًٟٔٚ
ٌصف٠ٛاااً تألِاااٛتي خااا ٓ١تٌدٕاااٛن ٚيؼاااًتء عٍّ١اااثز تٌصماااثٖ
ٚتٌصّ٠ٛر ٠ٚفك ٌٍدٕه تًٌّوٍ ٞينتيذ ٘اىت تٌٕماثَ ٚيؼاًتء
عٍّ١ثز تٌهـق ٚتٌمد ٛخِٛثٞصٗ.
ظثٔ١ث :خإٌؽثء ٔٗ تٌفمًذ (ج) ِٕٙث ٚتالِصعثٜر عٕٗ خثٌٕٗ تٌصثٌ-:ٟ
جٌٍ -دٕااٛن مْ شّااصمهَ مٔمّاار تألئاافر تإلٌىصً١ٔٚاار ٌالـصفااثظ
خّااؽالز يٌىصً١ٔٚاار خااهالح ِاآ م٘ااٛي تٌااهـثشً ٚتٌّااؽالز
ٚتٌىٕٛـثز ٚتٌٛظثبك ٚتًٌّتِالز ٚتٌدًل١ثز ٚتإلٔاعثيتز
ٚم ٞمٚيتق ِصعٍماار خأعّثٌٙااث تٌّثٌ١اار ٌٍّااهذ تٌّمااًيذ ـااٟ
تٌصٕاااااً٠عثز تٌٕثـاااااىذٔ ،اااااً ٠ر ًِتعاااااثذ مـىاااااثَ لاااااثْٔٛ
تٌّعثِالز تإلٌىصً١ٔٚر.
ظثٌعث :خإٌؽثء ٔٗ تٌفمًذ (غ) ِٕٙث ٚتالِصعثٜر عٕٗ خثٌٕٗ تٌصثٌ-:ٟ
غ -عٍا ٝتٌااًؼُ ِّاث ٚين ـاا ٟلااثٔ ْٛتٌٕاًوثز ٠ؽاا ٌٛألعٝااثء
ِؽٍااُ ينتيذ تٌدٕااه ـٝااٛي تؼصّثعثشااٗ خِٛااثٞر مِ ٞاآ
ِٚااثبً تالشٙااثي تٌٙااثشف ٟتًٌّباإٌّ ٟثلٕاار ؼااهٚي معّااثي
تالؼصّ اثا عٍاا ٝمْ ٙ٠ااثنق يباا ُ١تٌّؽٍااُ ٚمِاا ٓ١تٌّااً
عٍِ ٝف ًٝتالؼصّثا ٙٔٚثخٗ تٌمثٔ.ٟٔٛ
يتخعاااث :خإٜاااثـر عداااثيذ ( ٔاااً ٠ر ًِتعاااثذ مـىاااثَ لاااثٔ ْٛتٌّعاااثِالز
تإلٌىصً١ٔٚر) يٌ ٝآلً تٌفمًذ (ن) ِٕٙث.
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لثِّث :خإٜثـر عدثيذ ( ٠ٚؽ ٌٛيظدثشٙث خ ًق تإلظدثز وثـر) خعه عداثيذ
(تٌّثي ٞتٌّفعٛي) تٌٛتينذ ـ ٟتٌفمًذ (٘ـ) ِٕٙث.

صٝ٥ػ
ايٛطصاٚٚ ٤طٜض ايزؾاع

ْا٥ب
صٝ٥ػ ايٛطصاٚٚ ٤طٜض رٚي١

ايزنتٛص عُض ايضطاط

ايزنتٛص صدا ٞ٥فاحل املعؾض
ٚطٜض
املٝاٚ ٙايضٟ

ٚطٜض ايرتبٚ ١ٝايتعًِٝ
ٚٚطٜض ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٞ

املٗٓزؼ صا٥ز َعؿض اب ٛايغعٛر

ايزنتٛص ٚيٝز عامل املعاْٞ

ٚٚطٜض
ايؾؤ ٕٚايبًز١ٜ

مسري ابضاٖ ِٝاملبٝنٝـٔ
ٚطٜض
رٚي ١يًؾؤ ٕٚايكاْ١ْٝٛ

َباصى عً ٞابٜ ٛاَني
ٚطٜض
ايتدطٝط ٚايتعا ٕٚايزٚيٞ

ايزنتٛصَ ٠اص ٟناٌَ قعٛاص
ٚطٜض
ايقش١

ايزنتٛص غاطَٛٓ ٟص ايظبٔ
ٚطٜض
ايٓكٌ

املٗٓزؼ أمناص ؾؤار اـقا١ْٚ

أمئ سغني ايقؿزٟ

ٚطٜض
ايعٌُ

املٗٓزؼ ٚيٝز "ق ٞايز "ٜٔاملقضٟ
ٚطٜض
ايزاخً١ٝ

ٚطٜض
اـاصدٚ ١ٝؽؤ ٕٚاملػرتبني
ٚطٜض
ايؾؤ ٕٚايغٝاعٚ ١ٝايربملاْ١ٝ

مسري ععٝز َـضار
ٚطٜض
رٚي ١يؾؤ ٕٚاالعتجُاص

ٚطٜض
ايغٝاسٚ ١اآلثاص

َٗٓز ؽشار ٠خًٌٝ

فز قُز ؽٜٛه١

ٚطٜض
املاي١ٝ

ايزنتٛص عظ ايز ٜٔق ٞايز ٜٔنٓانضٜ٘
ٚطٜض
ايطاقٚ ١ايجض ٠ٚاملعزْ١ٝ

املٗٓزعٖ ١اي٘ عارٍ طٚاتٞ
ٚطٜض
ايتُٓ ١ٝاالدتُاع١ٝ

بغَُٛ ١ع ٢اعشاقات

املٗٓزؼ َٛع ٢سابػ املعاٜط١

ايزنتٛص عبز ايٓافض َٛع ٢اب ٛايبقٌ

مجاْ ١عًُٝإ غُٓٝات
ٚطٜض
األؽػاٍ ايعاَٚ ١اإلعهإ

املٗٓزؼ ؾالح عبزاهلل ايعُٛـ

ايزنتٛص قُز عًُٝإ اب ٛصَإ

ايزنتٛص بغاّ مسري ايتًْٗٞٛ

ٚطٜض
األٚقاف ٚايؾؤٚ ٕٚاملكزعات اإلعالَ١ٝ

ٚطٜض
رٚي ١يؾؤ ٕٚاإلعالّ

ٚطٜض
ايجكاؾٚٚ ١طٜض ايؾباب

ٚطٜض
ايعزٍ

ٚطٜض
ايقٓاعٚ ١ايتذاصٚ ٠ايتُٜٔٛ

ايزنتٛص طاصم قُز اؿُٛصٟ
ٚطٜض االتقاالت
ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات

املٗٓزؼ َجٓ ٢محزإ غضاٜب١
ٚطٜض
ايظصاعٚٚ ١طٜض ايب١٦ٝ

املٗٓزؼ ابضاٖ ِٝفبش ٞايؾشاسزٙ

