اتفــاقٍـــح
تٍٍ
يكتة انًًثم االقتصادي وانثقافً نتاٌثٍه فً انًًهكح
انعشتٍح انسعىدٌح
و يدهس انغـشف انتداسٌح انصُاعٍح انسعىدٌح
نتدُة االصدواج انضشٌثً
فً شأٌ انضشائة عهى انذخم
ونًُع انتهشب انضشٌثً

اتفــاقٍـــح
تٍٍ يكتة انًًثم االقتصادي وانثقافً نتاٌثٍه فً انًًهكح انعشتٍح
انسعىدٌح
و يدهس انغـشف انتداسٌح انصُاعٍح انسعىدٌح
نتدُة االصدواج انضشٌثً
فً شأٌ انضشائة عهى انذخم
ونًُع انتهشب انضشٌثً
إٕ ٌٓضخ ثُٔٔغَ ثالهضظجدٝ ١ثُغوجكُ ٢ضج٣ذ ٚ٤ك ٢ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز
(ٌٓضخ ثُٔٔغَ ُضج٣ذٓٝ )ٚ٤ؾِظ ثُـشف ثُضؾجس٣ز ثُظ٘جػ٤ز ثُغؼٞد٣ز
(ٓؾِظ ثُـشف ثُغؼٞد٣ز) (٣ٝشجس إُٜٔ٤ج كٛ ٢ز ٙثالصلجه٤ز دجألؽشثف
ثُٔضؼجهذر)،
سؿذزً ٜٓ٘ٔج ك ٢إدشثّ ثصلجه٤ز ُضؾ٘خ ثالصدٝثػ ثُؼش٣ذ ٢ك ٢شؤٕ ثُؼشثةخ
ػِ ٠ثُذخَ ُ٘ٔٝغ ثُضٜشح ثُؼش٣ذُ٘ٔٝ ٢غ أٓ ١ؾجٍ ُضخل٤غ ثُؼشثةخ
أ ٝػذّ ثعضقوجهٜج ٖٓ خالٍ ثُضٜشح أ ٝثُضؾ٘خ ثُؼش٣ذ( ٢دٔج ك ٢رُي ٖٓ
خالٍ صشص٤ذجس العضخذثّ ثالصلجه٤ز دشٌَ ؿ٤ش طق٤ـ دٜذف ثُقظ ٍٞػِ٠
ثُضخل٤ؼجس ثُٞثسدر كٛ ٢ز ٙثالصلجه٤ز ٖٓ أؽَ صقو٤ن ٓ٘جكغ ؿ٤ش ٓذجششر
ُٔو ٖ٤ٔ٤ك ٢إهِ ْ٤عجُظ) ،هذ ثصلوج ػِٓ ٠ج ٣ؤص:٢
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انًادج األونى
األشخاص انزٌٍ تشًههى االتفاقٍح
صطذن ٛز ٙثالصلجه٤ز ػِ ٠ثألشخجص ثُٔو ٖ٤ٔ٤ك ٢أفذ ثهجُ ْ٤ثُطشكٖ٤
ثُٔضؼجهذ ٖ٣أ ٝكٜٔ٤ًِ ٢ج.
ثنًادج انثاٍَح
انضشائة انتً تشًهها االتفاقٍح
-1

ثُؼشثةخ ثُقجُ٤ز ثُض ٢صطذن ػِٜ٤ج ٛز ٙثالصلجه٤ز دشٌَ خجص -:٢ٛ
أ) دجُ٘غذز إُ ٠ثإلهِ ْ٤ثُزٔ٣ ١غِٓ ٚؾِظ ثُـشف ثُغؼٞد٣ز ثُز ١صطذن
ك ٚ٤أٗظٔز ثُؼشثةخ ثُغؼٞد٣ز:
 ثُضًجر. ػش٣ذز ثُذخَ دٔج كٜ٤ج ػش٣ذز ثعضغٔجس ثُـجص ثُطذ٤ؼ.٢دجُ٘غذز إُ ٠ثإلهِ ْ٤ثُزٔ٣ ١غٌِٓ ٚضخ ثُٔٔغَ ُضج٣ذٝ ٚ٤ثُض٢
ح)
صطذن كٜ٤ج أٗظٔز ثُؼشثةخ ثُضجٞ٣ثٗ٤ز:
 ػش٣ذز دخَ ثُٔشجس٣غ ثُض ٢صٜذف ُضقو٤ن ثُشدـ. ػش٣ذز ثُذخَ ثُٔٞفذ ُألكشثد. -ػش٣ذز ثُذخَ ثألعجع٤ز.

 - 2صطذن أفٌجّ ٛز ٙثالصلجه٤ز أ٣ؼج ً ػِ ٠أ ١ػش٣ذز ٓٔجعِز أٓ ٝشجدٜز
ك ٢ؽٛٞشٛج ٣ضْ كشػٜج ك ٢أ ٖٓ ١ثإلهِ ٖ٤ٔ٤دؼذ صجس٣خ صٞه٤غ ٛزٙ
ثالصلجه٤ز ،إػجكز إُ ٠ثُؼشثةخ ثُقجُ٤ز أ ٝدذالً ٜٓ٘جٝ .صذِؾ ًَ عِطز
صـ٤٤ش ؽٛٞش ١ك ٢أٗظٔضٜج
ٓخضظز ك ٢ثإلهِ ٖ٤ٔ٤ثُغِطز ثألخش ٟدؤ١
ٍ
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ثُؼش٣ذ٤ز.

انًادج انثانثح
تعشٌفاخ عايح
 -1ألؿشثع ٛز ٙثالصلجه٤زٓ ،ج ُْ ٣وضغ ع٤جم ثُ٘ض خالف رُي:
أ) ٣ؼ٘ٓ ٢ظطِـ "ثإلهِ "ْ٤ثإلهِ ْ٤ثُٔشجس إُ ٚ٤ك ٢ثُلوشر (()1أ) أٝ
ثُلوشر (()1ح) ٖٓ ثُٔجدر (ثُغجٗ٤ز) ٖٓ ٛز ٙثالصلجه٤زٝ ،صلغش
ثُٔظطِقجس "ثإلهِ ْ٤ث٥خش" أ" ٝثألهجُٝ "ْ٤كوج ً ُِقجُز.
ح) ٣شَٔ ٓظطِـ " شخض" أ ١كشد ،أ ٝأ ١ششًز أ ٝأ٤ً ١جٕ آخش
ٖٓ ثألشخجص دٔج ك ٢رُي ششًز ثُضؼجٖٓ ٝثٌُ٤جٕ ثالةضٔجٗ.٢
ػ) ٣ؼ٘ٓ ٢ظطِـ "ششًز" أ ١شخض ر ١طلز ثػضذجس٣ز أ ٝأ٤ً ١جٕ
٣ؼجَٓ ػِ ٠أٗ ٚشخض ر ٝطلز ثػضذجس٣ز ألؿشثع ثُؼش٣ذز.
د) صؼ٘ ٢ػذجسصج "ٓششٝع صجدغ إلهِٓ" ٝ "ْ٤ششٝع صجدغ إلهِ ْ٤آخش"
ػِ ٠ثُضٞثُٓ ٢ششٝػج ً ٣ذجششٓ ٙو ْ٤ك ٢إهِٓٝ ْ٤ششٝػج ً ٣ذجششٓ ٙوْ٤
ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش.
ٛـ)صؼ٘ ٢ػذجسر "ٗوَ د "٢ُٝأٗ ١وَ دغل٘٤ز أ ٝؽجةشر ٣ض ٠ُٞصشـِٜ٤ج
ٓششٝع ٞ٣ؽذ ٓشًض إدثسص ٚثُلؼِ ٢ك ٢إهِٓ ،ْ٤ج ػذث ثُقجالس ثُض٢
٣ضْ كٜ٤ج صشـ َ٤ثُغل٘٤ز أ ٝثُطجةشر د ٖ٤أٓجًٖ صوغ دثخَ ثإلهِْ٤
ث٥خش.
٣ )ٝؼ٘ٓ ٢ظطِـ "ثُغِطز ثُٔخضظز":
 دجُ٘غذز إُ ٠ثإلهِ ْ٤ثُزٔ٣ ١غِٓ ٚؾِظ ثُــشف ثُغؼٞد٣ز ثُز١صطذن ك ٚ٤أٗظٔز ثُؼشثةخ ثُغؼٞد٣ز :ثُغِطز ثُٔخضظز ثُٔغؤُٝز
ػٖ ثُؼشثةخ أٔٓ ٝغِٜج ثُٔلٞع.
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 دجُ٘غذز إُ ٠ثإلهِ ْ٤ثُزٔ٣ ١غٌِٓ ٚضخ ثُٔٔغَ ُضج٣ذ ٚ٤ك ٢ثٌُِٔٔزثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز ثُز ١صطذن ك ٚ٤أٗظٔز ثُؼشثةخ ك ٢صجٞ٣ثٕ:
ٝص٣ش ثُٔجُ٤ز أٔٓ ٝغِ ٚثُٔلٞع.
 -2ػ٘ذ صطذ٤ن ٛز ٙثالصلجه٤ز ك ٢أٝ ١هش ٖٓ هذَ إهِ ،ْ٤كئٕ أ ١ػذجسر أٝ
ٓظطِـ ُْ ٣شد ُ ٚصؼش٣ق كٜ٤جٓٝ ،ج ُْ ٣وضغ ع٤جم ثُ٘ض خالف
رُي ُٚ ٌٕٞ٣ ،ثُٔؼ٘ٗ ٠لغ ٚك ٢رُي ثُٞهش دٔٞؽخ ٗظجّ رُي ثإلهِْ٤
كٔ٤ج ٣ضؼِن دجُؼشثةخ ثُض ٢صطذن ػِٜ٤ج ٛز ٙثالصلجه٤ز٣ٝ ،شؽـ أٓ ١ؼ٘٠
ؽذوج ً ُألٗظٔز ثُؼش٣ذ٤ز ثُٔطذوز ُزُي ثإلهِ ْ٤ػِ ٠أٓ ١ؼ٘ٓ ٠ؼط٠
ُِؼذجسر أُِٔ ٝظطِـ ٝكوج ً ُألٗظٔز ثألخشُ ٟزُي ثإلهِ.ْ٤
انًادج انشاتعح
انـًقٍـى
 -1ألؿشثع ٛز ٙثالصلجه٤ز صؼ٘ ٢ػذجسر "ٓو ْ٤ك ٢إهِ "ْ٤أ ١شخض ٣خؼغ
ٝكوج ً ُ٘ظجّ رُي ثإلهُِِ ْ٤ؼش٣ذز ك ٚ٤دغذخ عٌ٘ ٚأ ٝإهجٓض ٚأٌٓ ٝجٕ
صؤع٤غ ٚأٓ ٝقَ إدثسص ٚأ ٝأٓ ١ؼ٤جس آخش ر ١ؽذ٤ؼز ٓٔجعِز ٌُٖ .ال
صشَٔ ٛز ٙثُؼذجسر أ ١شخض خجػغ ُِؼش٣ذز ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤كٔ٤ج
٣ضؼِن كوؾ دجُذخَ ٖٓ ٓظجدس ك ٢رُي ثإلهِ.ْ٤
 -2ػ٘ذٓج  ٌٕٞ٣كشد ٝ -كوج ً ألفٌجّ ثُلوشر (ٛ ٖٓ )1ز ٙثُٔجدر ٓ -ؤ٤ج ً ك٢
ًال ثإلهِ ٖ٤ٔ٤كئٕ ٝػؼ ٚػ٘ذةز ٣ضقذد ًج٥ص:٢
أ) ٣ؼذ ٓؤ٤ج ً كوؾ ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُض٣ ٢ضٞثكش ُ ٚعٌٖ دثةْ ك ،ٚ٤كئٕ صٞثكش ُٚ
عٌٖ دثةْ كً ٢ال ثإلهِ ٖ٤ٔ٤ك٤ؼذ ٓؤ٤ج ً كوؾ ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُز ١صٌ ٕٞكٚ٤
ػالهجص ٚثُشخظ٤ز ٝثالهضظجد٣ز أٝعن (ٓشًض ثُٔظجُـ "ثُق٣ٞ٤ز").
إرث ُْ ٌ٘ٔٓ ٌٖ٣ج ً صقذ٣ذ ثإلهِ ْ٤ثُز ١كٓ ٚ٤شًض ٓظجُقٚ
ح)
ثُق٣ٞ٤ز أ٣ ُْ ٝضٞثكش ُ ٚعٌٖ دثةْ ك ٢أ ٖٓ ١ثإلهِ ،ٖ٤ٔ٤ك٤ؼذ ٓؤ٤ج ً
كوؾ ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُز ١ك ٚ٤عٌ٘ ٚثُٔؼضجد.
إرث ًجٕ ُ ٚعٌٖ ٓؼضجد كً ٢ال ثإلهِ ٖ٤ٔ٤أ ُٚ ٌٖ٣ ُْ ٝعٌٖ
ؽـ)
ٓؼضجد ك ٢أٜٔ٘ٓ ١ج ،صغ ١ٞثُغِطضجٕ ثُٔخضظضجٕ ك ٢ثإلهِٖ٤ٔ٤
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ثُٔٞػٞع دجالصلجم ثُٔشضشى.
 -3ػ٘ذٓج ٣ؼذ شخض ٓج -ؿ٤ش ثُلشدٝ -كوج ً ألفٌجّ ثُلوشر (ٛ ٖٓ )1زٙ
ثُٔجدر ٓؤ٤ج ً كً ٢ال ثإلهِ ،ٖ٤ٔ٤كئٗ٣ ٚؼذ ٓؤ٤ج ً كوؾ ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُزٞ٣ ١ؽذ
كٓ ٚ٤شًض إدثسص ٚثُلؼِ.٢
انًادج انخايسح
انًُشأج انذائًح
 -1ألؿشثع ٛز ٙثالصلجه٤ز ،صؼ٘ ٢ػذجسر "ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز" ثُٔوش ثُغجدش
ُِؼَٔ ثُز٣ ١ضْ ٖٓ خالُٓ ٚضثُٝز ٗشجؽ ثُٔششٝع ًِ٤ج ً أ ٝؽضة٤جً.
 -2صشَٔ ػذجسر "ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز" دشٌَ ؿ٤ش فظش ١ث٥ص:٢
أ) ٓشًض إدثسر.
ح)

كشع.

ؽـ)

ٌٓضخ.

د) ٓظ٘غ.
ٛـ)ٝسشز.
٘ٓ )ٝؾْ أٓ ٝقؾش أ ٝأٌٓ ١جٕ آخش العضخشثػ ثُٔٞثسد ثُطذ٤ؼ٤ز.
 -3صشَٔ ػذجسر "ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز" أ٣ؼجً:
أ) ٓٞهغ د٘جء أ ٝإٗشجء ،أٓ ٝششٝع صؾٔ٤غ أ ٝصشً٤خ ،أ ٝأػٔجالً
إششثكٓ ٚ٤ضؼِوز دٜج ٌُٖ ،دششؽ إٔ ٣غضٔش ٓغَ ٛزث ثُٔٞهغ أٝ
ثُٔششٝع أ ٝصِي ثألػٔجٍ ٓذر صض٣ذ ػِ ٠عضز أشٜش.
صٞك٤ش خذٓجس دٔج كٜ٤ج ثُخذٓجس ثالعضشجس٣ز ٖٓ هذَ ٓششٝع
ح)
ٖٓ خالٍ ٓٞظل ٖ٤أ ٝػجِٓ ٖ٤آخشٞ٣ ٖ٣ظل ْٜثُٔششٝع ُٜزث
ثُـشع ٌُٖ ،دششؽ إٔ صغضٔش ثألػٔجٍ ٖٓ ٛزث ثُ٘ٞع (ُِٔششٝع
ٗلغ ٚأُٔ ٝششٝع ٓشصذؾ د )ٚك ٢ثإلهُِٔ ْ٤ذر أٓ ٝذد صض٣ذ ك٢
ٓؾٔٞػٜج ػِ ٠عضز أشٜش خالٍ أٓ ١ذر ثع٘ ٢ػشش شٜشثً.
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 -4ػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ ثألفٌجّ ثُغجدوز ٖٓ ٛز ٙثُٔجدر ،ال صشَٔ ػذجسر
"ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز":
أ) ثعضخذثّ ثُضغ٤ٜالس ُـشع صخض ٖ٣أ ٝػشع أ ٝصٞس٣ذ ثُغِغ أٝ
ثُذؼجةغ ثُضٌِٜٔ٣ ٢ج ثُٔششٝع كوؾ؛
ثالفضلجظ دٔخض ٖٓ ٕٝثُغِغ أ ٝثُذؼجةغ ثُضٌِٜٔ٣ ٢ج
ح)
ثُٔششٝع ُـشع ثُضخض ٖ٣أ ٝثُؼشع أ ٝثُضٞس٣ذ كوؾ؛
ثالفضلجظ دٔخض ٖٓ ٕٝثُغِغ أ ٝثُذؼجةغ ثُضٌِٜٔ٣ ٢ج
ؽـ)
ثُٔششٝع كوؾ ُـشع ثُٔؼجُؾز ٖٓ هذَ ٓششٝع آخش؛
د) ثالفضلجظ دٔوش عجدش ُِؼَٔ كوؾ ألؽَ ششثء عِغ أ ٝدؼجةغ أ ٝؽٔغ
ٓؼِٓٞجس ُِٔششٝع؛
ٛـ)ثالفضلجظ دٔوش عجدش ُِؼَٔ كوؾ ألؽَ ثُو٤جّ دؤٗ ١شجؽ آخش ر١
ؽذ٤ؼز صقؼ٤ش٣ز أٓ ٝغجػذر ُِٔششٝع.

 )ٝثالفضلجظ دٔوش عجدش ُِؼَٔ كوؾ ألٓ ١ض٣ؼ ٖٓ ثألٗشطز ثُٔزًٞسر
ك ٢ثُلوشثس ثُلشػ٤ز ٖٓ (أ) إُٛ( ٠ـ) ،دششؽ إٔ  ٌٕٞ٣ثُ٘شجؽ ثٌُِ٢
ُِٔوش ثُغجدش ُِؼَٔ ثُ٘جصؼ ٖٓ ٛزث ثُٔض٣ؼ ُ ٚؽذ٤ؼز صقؼ٤ش٣ز أٝ
ٓغجػذر.
 -5ػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ أفٌجّ ثُلوشصٛ ٖٓ )2( ٝ )1( ٖ٤ز ٙثُٔجدر ،إرث ًجٕ
شخض  -خالف ثُ َ٤ًٞثُٔضٔضغ دٞػغ ٓغضوَ ٝثُز ١ص٘طذن ػِٚ٤
ثُلوشر (ٛ ٖٓ )6ز ٙثُٔجدر ٣ -ؼَٔ ك ٢إهِ٤ٗ ْ٤جدز ػٖ ٓششٝع صجدغ
ُإلهِ ْ٤ثألخش ،كئٕ ٛزث ثُٔششٝع ٣ؼذ إٔ ُذ٘ٓ ٚ٣شؤر دثةٔز ك ٢ثإلهِْ٤
ثُٔزًٞس أٝالً كٔ٤ج ٣ضؼِن دؤ ١ػَٔ ٣و ّٞد ٚرُي ثُشخض ُِٔششٝع ،إرث
ًجٕ ٛزث ثُشخض ُذ ٚ٣طالف٤ز ٔ٣ٝجسعٜج دشٌَ ٓؼضجد ك ٢رُي ثإلهِْ٤
إلدشثّ ثُؼوٞد دجعْ ثُٔششٝعٓ ،ج ُْ صٌٖ ٛز ٙثألػٔجٍ ٓوظٞسر ػِ٠
صِي ثُٞثسدر ك ٢ثُلوشر (ٛ ٖٓ )4ز ٙثُٔجدر ٝثُض ٢إرث صٔش ٓذجششصٜج ٖٓ
خالٍ ٓوش عجدش ُِؼَٔ ال صؾؼَ ٖٓ ٛزث ثُٔوش ثُغجدش ُِؼَٔ ٓ٘شؤر دثةٔز
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دٔوضؼ ٠أفٌجّ صِي ثُلوشر.
 -6ال ٣ؼذ إٔ ُٔششٝع إهِ٘ٓ ْ٤شؤر دثةٔز ك ٢ثإلهِ ْ٤ثألخش دغذخ ٓضثُٝضٚ
ُِؼَٔ ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ثألخش كوؾ ػٖ ؽش٣ن عٔغجس أ َ٤ًٝ ٝػجّ
دجُؼُٔٞز أ ٝأ َ٤ًٝ ١آخش رٝ ١ػغ ٓغضوَ ،دششؽ إٔ ٣ؼَٔ ٓغَ
ٛؤالء ثألشخجص دجألعِٞح ثُٔؼضجد ُؼِٔ.ْٜ
 -7إٕ ً ٕٞششًز ٓؤ٤ز ك ٢إهِ ْ٤صغ٤طش ػِ ٠ششًز أٓ ٝغ٤طش ػِٜ٤ج ٖٓ
هذَ ششًز ٓؤ٤ز دجإلهِ ْ٤ث٥خش ،أ ٝصضث ٍٝػٔالً ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خش
(عٞثء ٖٓ خالٍ ٓ٘شؤر دثةٔز أ ٝؿ٤شٛج) ،كئٕ رُي ثُٞثهغ ك ٢فذ رثصٚ
ال ٣ؾؼَ أ٣ج ً ٖٓ ثُششًض٘ٓ ٖ٤شؤر دثةٔز ُِششًز ثألخش.ٟ
انًادج انسادسح
انذخم يٍ انًًتهكاخ غٍش انًُقىنح
 -1ثُذخَ ثُز٣ ١قظَ ػِٓ ٚ٤و ْ٤ك ٢إهِٔٓ ٖٓ ْ٤ضٌِجس ؿ٤ش ٓ٘وُٞز (دٔج
ك ٢رُي ثُذخَ ٖٓ ثُضسثػز أ ٝثعضـالٍ ثُـجدجس) ثٌُجة٘ز ك ٢ثإلهِْ٤
ث٥خش٣ ،ؾٞص إخؼجػُِ ٚؼش٣ذز ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خش.
ُ ٌٕٞ٣ -2ؼذجسر "ثُٔٔضٌِجس ؿ٤ش ثُٔ٘وُٞز" ثُٔؼ٘ ٠ثُٞثسد ُٜج ٝكوج ً ُ٘ظجّ
ثإلهِ ْ٤ثُز ١صٞؽذ ك ٚ٤ثُٔٔضٌِجس ثُٔؼ٘٤زٝ .ػِ ٠أ ١فجٍ ،كئٕ ثُؼذجسر
صشضَٔ ػِ ٠ثٌُِٔ٤ز ثُِٔقوز دجُٔٔضٌِجس ؿ٤ش ثُٔ٘وُٞز ٝثُغشٝر ثُقٞ٤ثٗ٤ز
ٝثُٔؼذثس ثُٔغضخذٓز ك ٢ثُضسثػز ٝثعضـالٍ ثُـجدجس ٝثُقوٞم ثُض٢
صطذن ك ٢شؤٜٗج أفٌجّ ثُ٘ظجّ ثُؼجّ ثُٔضؼِوز دٌِٔ٤ز ثألسثػٝ ،٢فن
ثالٗضلجع دجُٔٔضٌِجس ؿ٤ش ثُٔ٘وُٞز ٝثُقوٞم ك ٢ثُٔذكٞػجس ثُٔضـ٤شر أٝ
ثُغجدضز ٓوجدَ ثالعضـالٍ أ ٝثُقن ك ٢ثعضـالٍ ثُضشعذجس ثُٔؼذٗ٤ز
ٝثُٔظجدس ٝثُٔٞثسد ثُطذ٤ؼ٤ز ثألخشٝ ،ٟال صؼذ ثُغلٖ ٝثُوٞثسح
ٝثُطجةشثس ٖٓ ثُٔٔضٌِجس ؿ٤ش ثُٔ٘وُٞز.
 -3صطذن أفٌجّ ثُلوشر (ٛ ٖٓ )1ز ٙثُٔجدر ػِ ٠ثُذخَ ثُ٘جصؼ ٖٓ ثعضخذثّ
ثُٔٔضٌِجس ؿ٤ش ثُٔ٘وُٞز دظٞسر ٓذجششر أ ٝصؤؽ٤شٛج ،أ ٝثعضـالُٜج دؤ١
شٌَ آخش.
 -4صطذن أ٣ؼج ً أفٌجّ ثُلوشصٛ ٖٓ )3( ٝ )1( ٖ٤ز ٙثُٔجدر ػِ ٠ثُذخَ ٖٓ
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ثُٔٔضٌِجس ؿ٤ش ثُٔ٘وُٞز ُٔششٝعٝ ،ػِ ٠ثُذخَ ٖٓ ثُٔٔضٌِجس ؿ٤ش
ثُٔ٘وُٞز ثُٔغضخذٓز ألدثء خذٓجس شخظ٤ز ٓغضوِز.
انًادج انساتعح
أستاذ األعًال
 -1صخؼغ ثألسدجؿ ثُؼجةذر ُٔششٝع صجدغ إلهُِِ ْ٤ؼش٣ذز ك ٢رُي ثإلهِْ٤
كوؾٓ ،ج ُْ ٣ذجشش ثُٔششٝع ٗشجؽج ً ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش ػٖ ؽش٣ن ٓ٘شؤر
دثةٔز ك .ٚ٤كئٕ دجشش ثُٔششٝع ٗشجؽج ً ًجُٔزًٞس آٗلجً ،كئٗ٣ ٚؾٞص كشع
ثُؼش٣ذز ػِ ٠أسدجؿ ثُٔششٝع ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش ٌُٖٝ ،دجُوذس ثُز١
 ٌٖٔ٣إٔ ٘٣غخ إُ ٠صِي ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز.
ٓ -2غ ٓشثػجر أفٌجّ ثُلوشر (ٛ ٖٓ )3ز ٙثُٔجدر ،ػ٘ذٓج ٣ذجشش ٓششٝع صجدغ
إلهِٗ ْ٤شجؽج ً ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش ػٖ ؽش٣ن ٓ٘شؤر دثةٔز هجةٔز ك٣ ،ٚ٤قذد
ًَ إهِ ْ٤أسدجؿ صِي ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز ػِ ٠أعجط ثألسدجؿ ثُض٣ ٢ضٞهغ
صقو٤وٜج ًُ ٞجٕ ٓششٝػج ً ٓ٘لشدثً ٓ ٝغضوالً ٣ذجشش ثألٗشطز ٗلغٜج أٝ
أٗشطز ٓشجدٜز ك ٢ثُظشٝف ٗلغٜج أ ٝك ٢ظشٝف ٓشجدٜز٣ٝ ،ضؼجَٓ
دظلز ٓغضوِز صٔجٓج ً ٓغ ثُٔششٝع ثُزٔ٣ ١غَ ٓ٘شؤر دثةٔز ُ.ٚ
 -3ػ٘ذ صقذ٣ذ أسدجؿ ٓ٘شؤر دثةٔز ٣غٔـ دخظْ ثُٔظشٝكجس ثُٔضٌذذر
ألؿشثع أػٔجٍ ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز دٔج ك ٢رُي ثُٔظشٝكجس ثُض٘ل٤ز٣ز
ٝثإلدثس٣ز ثُؼٔ٤ٓٞز ،عٞث ًء صْ صٌذذٛج ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُز ١صٞؽذ ك ٚ٤ثُٔ٘شؤر
ثُذثةٔز أ ٝك ٢أٌٓ ١جٕ آخش.
 -4ػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ أ ١فٌْ آخش ،كئٕ أسدجؿ ثألػٔجٍ ثُض٣ ٢قووٜج ٓششٝع
إهِ ٖٓ ْ٤صظذ٣ش دؼجةغ إُ ٠ثإلهِ ْ٤ث٥خش ال صخؼغ ُِؼش٣ذز ك ٢رُي
ثإلهِ ْ٤ث٥خشٝ .إرث ثشضِٔش ػوٞد ثُضظذ٣ش ػِ ٠أٗشطز أخش ٟصٔجسط
ك ٢ثإلهِ ْ٤ثألخش ٖٓ خالٍ ٓ٘شؤر دثةٔز ،كئٕ ثُذخَ ثٌُٔضغخ ٖٓ ٓغَ
صِي ثألٗشطز ٣ؾٞص إٔ ٣خؼغ ُِؼش٣ذز ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش.
٤ُ -5ظ كٛ ٢ز ٙثُٔجدر ٓج ٣ؤعش ػِ ٠صطذ٤ن ٗظجّ أ ١إهِٓ ْ٤ضؼِن دجُؼش٣ذز
ثُٔلشٝػز ػِ ٠ثُذخَ ثُٔضقون ُـ٤ش ثُٔو ٖٓ ٖ٤ٔ٤أػٔجٍ ثُضؤٓ.ٖ٤
 -6إرث ًجٕ ٖٓ ثُٔؼضجد ك ٢إهِ ْ٤إٔ ٣ضْ صقذ٣ذ ثألسدجؿ ثُض ٢ص٘غخ إُ٘ٓ ٠شؤر
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دثةٔز ػِ ٠أعجط صٞص٣غ ٓؾٔٞع أسدجؿ ثُٔششٝع د ٖ٤أؽضثة ٚثُٔخضِلز،
ال ٞ٣ؽذ ك ٢ثُلوشر (ٛ ٖٓ )2ز ٙثُٔجدر ٓج ٘ٔ٣غ رُي ثألهجُ ٖٓ ْ٤صقذ٣ذ
ثألسدجؿ ثُض ٢صخؼغ ُِؼش٣ذز ػِ ٠أعجط ٛزث ثُضٞص٣غ ًٔج ؽشس
ثُؼجدرٓٝ ،غ رُي ٣ؾخ إٔ صٌٗ ٕٞض٤ؾز ؽش٣وز ثُضٞص٣غ ثُٔطذوز ٓضٞثكوز
ٓغ ثُٔذجدا ثُٞثسدر كٛ ٢ز ٙثُٔجدر.
 -7ال ص٘غخ أسدجؿ ُٔ٘شؤر دثةٔز كوؾ ُٔؾشد ششثء ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز عِغ أٝ
دؼجةغ ُِٔششٝع.
 -8ألؿشثع ثُلوشثس ثُغجدوز ،كئٕ ثألسدجؿ ثُض ٢ص٘غخ إُ ٠ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز
صقذد د٘لظ ثُطش٣وز ع٘ز دؼذ ع٘ز ٓج ُْ ٘ٛ ٌٖ٣جى عذخ ٝؽًٝ ٚ٤جف
ُضطذ٤ن ؽش٣وز ٓخضِلز.
 -9ػ٘ذٓج صشضَٔ ثألسدجؿ ػِ ٠د٘ٞد ُِذخَ ػُٞؾش دشٌَ ٓ٘لظَ كٞٓ ٢ثد
أخش ٟكٛ ٢ز ٙثالصلجه٤ز ،كئٕ أفٌجّ صِي ثُٔٞثد ُٖ صضؤعش دؤفٌجّ ٛزٙ
ثُٔجدر.
انًادج انثايُح
انُقم انثحشي واندىي
 -1صخؼغ ثألسدجؿ ثُٔضقووز ٖٓ صشـ َ٤علٖ أ ٝؽجةشثس ك ٢ثُ٘وَ ثُذ٢ُٝ
ُِؼش٣ذز كوؾ ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُزٞ٣ ١ؽذ كٓ ٚ٤شًض ثإلدثسر ثُلؼُِِٔ ٢ششٝع.
 -2صشَٔ ثألسدجؿ ثُٔضقووز ٖٓ ثُضشـ َ٤ثُذُِ ٢ُٝغلٖ ٝثُطجةشثس:
أ) ثألسدجؿ ثُٔضقووز ٖٓ صؤؽ٤ش علٖ أ ٝؽجةشثس ٓغضخذٓز ك ٢ثُ٘وَ
ثُذ ٢ُٝػِ ٠أعجط ًِٝ( ٢هش أ ٝسفِز) ؛
ح) ثألسدجؿ ثُٔضقووز ٖٓ صؤؽ٤ش علٖ أ ٝؽجةشثس ٓغضخذٓز ك ٢ثُ٘وَ
ثُذ ٢ُٝد ٕٝؽجهْ أٝ ٝهٞد أ ٝصغ٤ٜالس أخشٟ؛
ؽـ) ثألسدجؿ ثُٔضقووز ٖٓ ثعضؼٔجٍ أ ٝط٤جٗز أ ٝصؤؽ٤ش ثُقج٣ٝجس
ٝثُٔؼذثس ثُٔضؼِوز دٜج ثُٔغضخذٓز ك ٢ثُ٘وَ ثُذ٢ُٝ؛
ٓضً ٠جٕ ٓغَ ٛزث ثُضؤؽ٤ش أ ٝثالعضؼٔجٍ أ ٝثُظ٤جٗز عجٗ٣ٞج ً دجُ٘غذز
ُضشـ َ٤ثُغلٖ أ ٝثُطجةشثس ك ٢ثُ٘وَ ثُذ.٢ُٝ
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 -3إرث ًجٕ ٓشًض ثإلدثسر ثُلؼُِٔ ٢ششٝع ٗوَ دقش٣ ١وغ ػِٓ ٠ضٖ عل٘٤ز
كئٗ٣ ٚؼذ ٝثهؼج ً ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُزٞ٣ ١ؽذ ك٘٤ٓ ٚ٤جء ٓٞؽٖ ثُغل٘٤زٝ ،إٕ ُْ
ٞ٣ؽذ ٓغَ ٛزث ثُٔٞؽٖ ،ك٤ؼذ ٝثهؼج ً ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُز٣ ١و ْ٤كٜ٤ج ٓشـَ
ثُغل٘٤ز.
 -4صطذن أفٌجّ ثُلوشر (ٛ ٖٓ )1ز ٙثُٔجدر أ٣ؼج ً ػِ ٠ثألسدجؿ ثُٔضقووز ٖٓ
ثُٔشجسًز ك ٢ثصقجد أ ٝػَٔ ٓشضشى أًٝ ٝجُز صشـ َ٤د٤ُٝز.
انًادج انتاسعح
انًششوعاخ انًشتشكح
 -1ػ٘ذٓج:
أ) ٣شجسى ٓششٝع صجدغ إلهِ ْ٤دظٞسر ٓذجششر أ ٝؿ٤ش ٓذجششر ك ٢إدثسر
ٓششٝع صجدغ ُإلهِ ْ٤ث٥خش أ ٝك ٢ثُغ٤طشر ػِ ٚ٤أ ٝك ٢سأعٔجُ.ٚ
ح) أ٣ ٝشجسى ثألشخجص أٗلغ ْٜدظٞسر ٓذجششر أ ٝؿ٤ش ٓذجششر ك٢
إدثسر أ ٝك ٢ثُغ٤طشر ػِ ٠أ ٝك ٢سأعٔجٍ ٓششٝع صجدغ إلهِٓٝ ْ٤ششٝع
ك ٢ثإلهِ ْ٤ثألخش.
ٝك ٢أ ٖٓ ١ثُقجُض ،ٖ٤إرث ٝػؼش أ ٝكشػش ششٝؽ د ٖ٤ثُٔششٝػٖ٤
كٔ٤ج ٣ضؼِن دؼالهضٜٔج ثُضؾجس٣ز أ ٝثُٔجُ٤ز صخضِق ػٖ صِي ثُض ٢صٌ ٕٞدٖ٤
ٓششٝػٓ ٖ٤غضوِ ٖ٤ػٖ دؼؼٜٔج ،كئٕ أ٣ز أسدجؿ ًجٕ ٖٓ ثٌُٖٔٔ إٔ
٣قوو ٚأ ٖٓ ١ثُٔششٝػ ُْ ُٞ ٖ٤صٌٖ ٛز ٙثُششٝؽ هجةٔزُْ ٌُٚ٘ٝ ،
٣قووٜج دغذخ ٝؽٞد ٛز ٙثُششٝؽ٣ ،ؾٞص إدسثؽٜج ػٖٔ أسدجؿ ٛزث
ثُٔششٝع ٝإخؼجػٜج ُِؼش٣ذز صذؼج ً ُزُي.
 -2إرث أدسػ إهِ ْ٤ػٖٔ أسدجؿ ٓششٝع صجدغ ُٝ-ٚأخؼؼٜج ُِؼش٣ذز ٝكوج ً
ُزُي– أسدجؿ ٓششٝع صجدغ ُإلهِ ْ٤ث٥خش صْ إخؼجػٜج ُِؼش٣ذز ك ٢رُي
ثإلهِ ْ٤ثألخشًٝ ،جٗش ٛز ٙثألسدجؿ ثُٔذسؽز عضضقون ُِٔششٝع ثُضجدغ
ُإلهِ ْ٤ثُٔزًٞس أٝالً ًُ ٞجٗش ثُششٝؽ د ٖ٤ثُٔششٝػ ٢ٛ ٖ٤ثُششٝؽ
ٗلغٜج ثُض ٢صٌ ٕٞدٓ ٖ٤شجس٣غ ٓغضوِز ،كؼِ ٠ثإلهِ ْ٤ث٥خش ػ٘ذةز إؽشثء
ثُضؼذ َ٣ثُٔ٘جعخ ػِٓ ٠ذِؾ ثُؼش٣ذز ثُٔلشٝع ػِ ٠صِي ثألسدجؿ ك٢
رُي ثإلهُِٝ ،ْ٤ضقذ٣ذ ٓغَ ٛزث ثُضؼذ٣ َ٣ضؼٓ ٖ٤شثػجر ثألفٌجّ ثألخشٟ
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ُٜز ٙثالصلجه٤زٝ ،صضشجٝس ثُغِطضجٕ ثُٔخضظضجٕ ك ٢ثإلهِ ٖ٤ٔ٤ثُٔضؼجهذٖ٣
كٔ٤ج دٜٔ٘٤ج ٓض ٠دػش ثُؼشٝسر ُزُي.
انًادج انعاششج
أستاذ األسهى
 -1أسدجؿ ثألع ْٜثُض ٢صذكؼٜج ششًز ٓؤ٤ز ك ٢إهِ ْ٤إُٓ ٠و ْ٤ك ٢ثإلهِْ٤
ث٥خش ٣ؾٞص إٔ صخؼغ ُِؼش٣ذز ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خش.
ٓٝ -2غ رُي٣ ،ؾٞص أ٣ؼج ً إٔ صخؼغ صِي ثالسدجؿ ُِؼش٣ذز ك ٢ثإلهِْ٤
ثُز ١صو ْ٤ك ٚ٤ثُششًز ثُذثكؼز ُألسدجؿ ٝٝكوج ً ألٗظٔز رُي ثإلهٌُِٖٝ .ْ٤
إرث ًجٕ ثُٔجُي ثُٔ٘ضلغ دؤسدجؿ ثألعٓ ْٜؤ٤ج ً ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش ،كئٕ
ثُؼش٣ذز ثُٔلشٝػز ٣ؾخ أال صضؾجٝص ثع٘ ٢ػشش ٗٝظق دجُٔجةز
( ٖٓ )%1225إؽٔجُ ٢هٔ٤ز أسدجؿ ثألع .ْٜال صؤعش ٛز ٙثُلوشر ػِ٠
خؼٞع ثُششًز ُِؼش٣ذز كٔ٤ج ٣خضض دجألسدجؿ ثُض ٢صذكغ ٜٓ٘ج أسدجؿ
ثألع.ْٜ
 -3صؼ٘ ٢ػذجسر "أسدجؿ ثألعًٔ "ْٜج ٓ ٢ٛغضخذٓز كٛ ٢ز ٙثُٔجدر ثُذخَ
ٖٓ ثألع ْٜأ ٝأع" ْٜثالٗضلجع" أ ٝفوٞم "ثالٗضلجع" أ ٝأع ْٜثُضؼذ ٖ٣أٝ
أع ْٜثُٔؤعغ ٖ٤أ ٝثُقوٞم ثألخش - ٟثُض ٢ال صٔغَ ٓطجُذجس د- ٕٞ٣
ثُ ُٔشجسًز ك ٢ثألسدجؿًٝ ،زُي ثُذخَ ٖٓ فوٞم ثُٔشجسًز ثألخشٟ
ثُض ٢صخؼغ ُِٔؼجِٓز ثُؼش٣ذ٤ز ٗلغٜج ٓغَ ثُذخَ ٖٓ ثألع ْٜدٔٞؽخ
أٗظٔز ثإلهِ ْ٤ثُٔؤ٤ز ك ٚ٤ثُششًز ثُٔٞصػز ُألسدجؿ.
 -4ال ص٘طذن أفٌجّ ثُلوشصٛ ٖٓ )2( ٝ )1( ٖ٤ز ٙثُٔجدر إرث ًجٕ ثُٔجُي
ثُٔ٘ضلغ دؤسدجؿ ثألعٓ ْٜؤ٤ج ً ك ٢إهِ٣ٝ ْ٤ضث ٍٝػٔالً ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش
ثُز ١صو ْ٤ك ٚ٤ثُششًز ثُذثكؼز ألسدجؿ ثألع ٖٓ ْٜخالٍ ٓ٘شؤر دثةٔز
ٓٞؽٞدر ك ،ٚ٤أً ٝجٕ ٣ؤد ١ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خش خذٓجس شخظ٤ز
ٓغضوِز ٖٓ هجػذر عجدضز كًٝ ،ٚ٤جٗش ٌِٓ٤ز ثألع ْٜثُض ٢دكؼش دغذذٜج
أسدجؿ ثألعٓ ْٜشصذطز كؼِ٤ج ً دٜز ٙثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز أ ٝثُوجػذر ثُغجدضز .ك٢
ٓغَ ٛز ٙثُقجُز ص٘طذن أفٌجّ ثُٔجدر (ثُغجدؼز) أ ٝثُٔجدر (ثُشثدؼز
ػششر) ٖٓ ٛز ٙثالصلجه٤ز ٝكوج ً ُِقجُز.
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 -5إرث فووش ششًز ٓؤ٤ز ك ٢إهِ ْ٤أسدجفج ً أ ٝدخالً ٖٓ ثإلهِ ْ٤ث٥خش ،كال
٣ؾٞص إٔ ٣لشع ثإلهِ ْ٤ث٥خش أ ١ػش٣ذز ػِ ٠أسدجؿ ثألع ْٜثُض٢
صذكؼٜج ثُششًز إال دوذس ٓج ٣ذكغ ٖٓ أسدجؿ ثألعٛ ْٜز ٙإُٓ ٠و ْ٤ك ٢رُي
ثإلهِ ْ٤ث٥خش أ ٝدجُوذس ثُز ١صٌ ٕٞك ٚ٤ثٌُِٔ٤ز ثُض ٢صذكغ دغذذٜج أسدجؿ
ثألعٓ ْٜشصذطز ثسصذجؽج ً كؼِ٤ج ً دٔ٘شؤر دثةٔز أ ٝهجػذر عجدضز ٓٞؽٞدر ك٢
رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خشًٔ .ج ال ٣ؾٞص ُ ٚإخؼجع أسدجؿ ثُششًز ؿ٤ش
ثُٔٞصػز ُؼش٣ذز ثألسدجؿ ثُـ٤ش ثُٔٞصػز فضً ُٞ ٠جٗش أسدجؿ ثألعْٜ
ثُٔذكٞػز أ ٝثألسدجؿ ؿ٤ش ثُٔٞصػز صٔغَ ًِ٤ج ً أ ٝؽضة٤ج ً أسدجفج ً أ ٝدخالً
ٗجشتج ً ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ثألخش.
انًادج انحادٌح عششج
انذخم يٍ يطانثاخ انذٌٍ
 -1ثُذخَ ٖٓ ٓطجُذجس ثُذ ٖ٣ثُ٘جشب ك ٢إهِٝ ْ٤ثُٔذكٞع إُٓ ٠و ْ٤ك ٢ثإلهِْ٤
ث٥خش٣ ،ؾٞص إٔ ٣خؼغ ُِؼش٣ذز ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خش.
ٓٝ -2غ رُي٣ ،ؾٞص أ٣ؼج إٔ ٣خؼغ ٓغَ ٛزث ثُذخَ ٖٓ ٓطجُذجس ثُذٖ٣
ُِؼش٣ذز ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُز٘٣ ١شؤ كٝ ٚ٤كوج ُوٞثٗ ٖ٤رُي ثإلهِ ٌُٖٝ ،ْ٤إرث
ًجٕ ثُٔجُي ثُٔ٘ضلغ ٖٓ ثُذخَ ٖٓ ٓطجُذجس ثُذٓ ٖ٣ؤ٤ج ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش
 ،كئٕ ثُؼش٣ذز ثُٔلشٝػز ٣ؾخ أال صضؾجٝص ػششر دجُٔجةز (ٖٓ )%11
ثُٔذِؾ ثإلؽٔجُُِ ٢ذخَ ٖٓ ٓطجُذجس ثُذ.ٖ٣
 -3دظشف ثُ٘ظش ػٖ أفٌجّ ثُلوشر (ٛ ٖٓ )2ز ٙثُٔجدر ٣ؼل ٠ثُذخَ ٖٓ
ٓطجُذجس ثُذ ٖ٣ثُ٘جشب ك ٢إهِ ٖٓ ْ٤ثُؼش٣ذز ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤إرث صْ
دكؼٜج:
أ -إُ ٠ثُذ٘ي ثُٔشًض ١ك ٢ثإلهِ ْ٤ثألخش.
ح -إُ ٠أٓ ١ؤعغز ٓجُ٤ز ًِٓٔٞز ًِ٤ج أٓ ٝغ٤طش ػِٜ٤ج ٖٓ هذَ
ثإلهِ ْ٤ثألخش.
 -4صؼ٘ ٢ػذجسر "ثُذخَ ٖٓ ٓطجُذجس ثُذًٔ "ٖ٣ج ٓ ٢ٛغضخذٓز كٛ ٢زٙ
ثُٔجدر ثُذخَ ٖٓ ٓطجُذجس ثُذ ٖٓ ٖ٣أٞٗ ١ع عٞثء صْ صؤٜٓ٘٤ج دشٖٛ
ػوجس ١أّ ال ٝعٞثء ُٜج ثُقن ك ٢ثُٔشجسًز دؤسدجؿ ثُٔذ ٖ٣أّ ال،
ٝدشٌَ خجص ثُذخَ ٖٓ ثُغ٘ذثس ثُٔجُ٤ز ثُقٌ٤ٓٞزٝ ،ثُغ٘ذثس ٝع٘ذثس
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ثُذ ٕٞ٣دٔج ك ٢رُي ثُؼالٝثس ٝثُؾٞثةض ثُٔشصذطز دٔغَ ٛز ٙثُغ٘ذثس
ثُٔجُ٤ز أ ٝثُغ٘ذثس أ ٝع٘ذثس ثُذٝ .ٕٞ٣ال صؼذ ثُؾضثءثس ػٖ ثُذكؼجس
ثُٔضؤخشر دخالً ٖٓ ٓطجُذجس ثُذ ٖ٣ألؿشثع ٛز ٙثُٔجدر.
 -5ال ص٘طذن أفٌجّ ثُلوشر (ٛ ٖٓ )2( ٝ )1ز ٙثُٔجدر إرث ًجٕ ثُٔجُي
ثُٔ٘ضلغ ٖٓ ثُذخَ ٖٓ ٓطجُذجس ثُذٓ ٖ٣ؤ٤ج ً ك ٢إهِ٣ٝ ،ْ٤ضث ٍٝػٔالً ك٢
ثإلهِ ْ٤ث٥خش ثُزٗ ١شؤ ك ٚ٤ثُذخَ ٖٓ ٓطجُذجس ثُذ ٖٓ ٖ٣خالٍ ٓ٘شؤر
دثةٔز ٓٞؽٞدر ك ،ٚ٤أ٣ ٝؤد ١ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ثألخش خذٓجس شخظ٤ز
ٓغضوِز ٖٓ هجػذر عجدضز كًٝ ،ٚ٤جٗش ٓطجُذز ثُذ ٖ٣ثُض ٢دكغ ػٜ٘ج ٓغَ
ٛزث ثُذخَ ٓشصذطز كؼِ٤ج ً دٔغَ ٛز ٙثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز أ ٝثُوجػذر ثُغجدضز.
ٝكٓ ٢غَ ٛز ٙثُقجُز ،ص٘طذن أفٌجّ ثُٔجدر (ثُغجدؼز) أ ٝثُٔجدر (ثُشثدؼز
ػششر) ٖٓ ٛز ٙثالصلجه٤ز ٝكوج ً ُِقجُز.

٣ٝ -6ؼضذش ثُذخَ ٖٓ ٓطجُذجس ثُذٗ ٖ٣جشتج ك ٢إهِ ْ٤ػ٘ذٓج  ٌٕٞ٣دثكؼٚ
ٓؤ٤ج كٛ ٢زث ثإلهِٝ .ْ٤ػِ ٠أ٣ز فجٍ ،إرث ًجٕ ثُشخض ثُز٣ ١ذكغ ٓغَ
ٛزث ثُذخَ ،عٞثء ًجٕ ٓؤ٤ج ك ٢ثإلهِ ْ٤أّ الِٔ٣ ،ي ٓ٘شؤر دثةٔز أٝ
هجػذر عجدضز ٓشصذطز دٜج ثُٔذ٤ٗٞ٣ز ثُض٣ ٢ذكغ ػٜ٘ج ٓغَ ٛزث ثُذخَٛٝ ،زث
ثُذخَ صضقِٔ ٚصِي ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز أ ٝثُوجػذر ثُغجدضز ،ػ٘ذةز ٣ؼذ ٛزث
ثُذخَ هذ ٗشؤ ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُز ١صٞؽذ ك ٚ٤ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز أ ٝثُوجػذر
ثُغجدضز.
 -7ػ٘ذٓج ٓ ٌٕٞ٣ذِؾ ثُذخَ ٖٓ ٓطجُذجس ثُذ ،ٖ٣دغذخ ػالهز خجطز دٖ٤
ثُؾٜز ثُذثكؼز ٝثُٔجُي ثُٔ٘ضلغ أ ٝدٜٔ٘٤ج ٓؼج ً ٝشخض آخش ،كٔ٤ج ٣ضؼِن
دجُذ ٖ٣ثُز٣ ١ذكغ ػ٘ٛ ٚزث ثُذخَ٣ ،ض٣ذ ػِ ٠ثُٔذِؾ ثُزً ١جٕ ع٤ضْ
ثالصلجم ػِ ٚ٤د ٖ٤ثُؾٜز ثُذثكؼز ٝثُٔجُي ثُٔ٘ضلغ ك ٢ؿ٤جح صِي ثُؼالهز،
كئٕ أفٌجّ ٛز ٙثُٔجدر ص٘طذن كوؾ ػِ ٠ثُٔذِؾ ثُٔزًٞس أخ٤شثًٝ ،كٓ ٢غَ
ٛز ٙثُقجُز ،كئٕ ثُؾضء ثُضثةذ ٖٓ ثُٔذكٞػجس ٣ظَ خجػؼج ً ُِؼش٣ذز
ؽذوج ً ُ٘ظجّ ًَ إهِٓ ،ْ٤غ ٝؽٞح ٓشثػجر ثألفٌجّ ثألخشُٜ ٟز ٙثالصلجه٤ز.
انًادج انثاٍَح عششج
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اإلتاواخ
 -1ثإلصجٝثس ثُض ٢ص٘شؤ ك ٢إهِٝ ْ٤صذكغ إُٓ ٠و ْ٤ك ٢ثإلهِ ْ٤ثألخش ٣ؾٞص إٔ
صخؼغ ُِؼش٣ذز ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ثألخش.
ٓٝ -2غ رُي٣ ،ؾٞص إٔ صخؼغ صِي ثإلصجٝثس أ٣ؼج ً ُِؼش٣ذز ك ٢ثإلهِْ٤
ثُز ١ص٘شؤ كٝ ٚ٤كوج ً ألٗظٔز رُي ثإلهِ ٌُٖ ،ْ٤إرث ًجٕ ثُٔجُي ثُٔ٘ضلغ ٖٓ
ثإلصجٝثس ٓؤ٤ج ً ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش ،كئٕ ثُؼش٣ذز ثُٔلشٝػز ٣ؾخ أال
صض٣ذ ػٖ-:
أ -أسدؼز دجُٔجةز ( ٖٓ )%4ثُٔذِؾ ثإلؽٔجُُٜ ٢ز ٙثإلصجٝثس ثُض ٢صذكغ
ُالعضؼٔجٍ أ ٝثُقن ك ٢ثعضؼٔجٍ ثُٔؼذثس ثُظ٘جػ٤ز أ ٝثُضؾجس٣ز أٝ
ثُؼِٔ٤ز،
ح -ػششر دجُٔجةز ( ٖٓ )%11ثُٔذِؾ ثإلؽٔجُُٜ ٢ز ٙثإلصجٝثس ك ٢ؽٔ٤غ
ثُقجالس ثألخش.ٟ
٣ -3ؼ٘ٓ ٢ظطِـ "إصجٝثس" ًٔ-ج ٓ ٞٛغضخذّ كٛ ٢ز ٙثُٔجدر -ثُٔذكٞػجس
ٖٓ أٞٗ ١ع ثُض٣ ٢ضْ صغِٜٔج ٓوجدَ ثعضؼٔجٍ (أ ٝثُقن ك ٢ثعضؼٔجٍ)
فوٞم ثُ٘شش ثُخجطز دجألػٔجٍ ثألدد٤ز أ ٝثُل٘٤ز أ ٝثُؼِٔ٤ز دٔج ك ٢رُي
ثألكالّ ثُغٔ٘٤جة٤ز ،أ ٝأكالّ أ ٝأششؽز ثُذظ ثإلرثػ ٢أ ٝثُضِ٤لض ٢ٗٞ٣أٝ
أ ١دشثءر ثخضشثع أ ٝػالٓز صؾجس٣ز ،أ ٝصظٔ ْ٤أٞٔٗ ٝرػ ،أٓ ٝخطؾ،
أ ٝصشً٤ذز أٓ ٝؼجُؾز عش٣ز ،أٓ ٝوجدَ ثعضؼٔجٍ (أ ٝثُقن ك ٢ثعضؼٔجٍ)
ٓؼذثس ط٘جػ٤ز ،أ ٝصؾجس٣ز أ ٝػِٔ٤ز أٓ ٝوجدَ ثُٔؼِٓٞجس ثُٔضؼِوز
دجُضؾجسح ثُظ٘جػ٤ز ،أ ٝثُضؾجس٣ز أ ٝثُؼِٔ٤ز.
 -4ال ص٘طذن أفٌجّ ثُلوشصٛ ٖٓ )2( ٝ )1( ٖ٤ز ٙثُٔجدر إرث ًجٕ ثُٔجُي
ثُٔ٘ضلغ ٖٓ ثإلصجٝثسٓ ،ؤ٤ج ً ك ٢إهِ٣ٝ ،ْ٤ضث ٍٝػٔالً ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش
ثُزٗ ١شؤس كٜ٤ج ٛز ٙثإلصجٝثس ٖٓ خالٍ ٓ٘شؤر دثةٔز ٓٞؽٞدر ك ،ٚ٤أٝ
ًجٕ ٣ؤد ١ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ثألخش خذٓجس شخظ٤ز ٓغضوِز ٖٓ خالٍ
هجػذر عجدضز كًٝ ،ٚ٤جٕ ثُقن أ ٝثٌُِٔ٤ز ثُض ٢صذكغ ػٜ٘ج ثإلصجٝثس
ٓشصذطز كؼِ٤ج ً دٜز ٙثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز أ ٝثُوجػذر ثُغجدضزٝ ،كٓ ٢غَ ٛزٙ
ثُقجُز ص٘طذن أفٌجّ ثُٔجدر (ثُغجدؼز) أ( ٝثُشثدؼز ػششر) ٖٓ ٛزٙ
ثالصلجه٤ز ٝكوج ً ُِقجُز.
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 -5صؼذ ثإلصجٝثس هذ ٗشؤس ك ٢إهِ ْ٤إرث دكؼٜج ٓو ْ٤ك ٢رُي ثإلهِٓٝ .ْ٤غ رُي
كئرث ًجٕ ثُشخض ثُز٣ ١ذكغ ثإلصجٝثس ،عٞثء ًجٕ ٓؤ٤ج ً ك ٢إهِ ْ٤أّ ال،
ِٔ٣ي ك ٢إهِ٘ٓ ْ٤شؤر دثةٔز أ ٝهجػذر عجدضز ٓشصذطز دٜج ثالُضضثٓجس ثُض٢
صذكغ ػٜ٘ج صِي ثإلصجٝثسًٝ ،جٗش صِي ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز أ ٝثُوجػذر ثُغجدضز
صضقَٔ ػخء دكغ ٛز ٙثإلصجٝثس ،ػ٘ذٛج صؼذ ٛز ٙثإلصجٝثس هذ ٗشؤس ك٢
ثإلهِ ْ٤ثُز ١ك ٚ٤ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز أ ٝثُوجػذر ثُغجدضز.
 -6ػ٘ذٓج ٓ ٌٕٞ٣ذِؾ ثإلصجٝثس -دغذخ ػالهز خجطز د ٖ٤ثُؾٜز ثُذثكؼز
ٝثُٔجُي ثُٔ٘ضلغ أ ٝدٜٔ٘٤ج ٓؼج ً ٝد ٖ٤شخض آخش -كٔ٤ج ٣ضؼِن دجالعضخذثّ
أ ٝثُقن أ ٝثُٔؼِٓٞجس ثُض٣ ٢ذكغ ٓوجدالً ُٜج٣ ،ض٣ذ ػِ ٠ثُٔذِؾ ثُزً ١جٕ
ع٤ضْ ثالصلجم ػِ ٚ٤د ٖ٤ثُؾٜز ثُذثكؼز ٝثُٔجُي ثُٔ٘ضلغ ك ٢ؿ٤جح صِي
ثُؼالهز ،كئٕ أفٌجّ ٛز ٙثُٔجدر ص٘طذن كوؾ ػِ ٠ثُٔذِؾ ثُٔزًٞس أخ٤شثً.
ٝكٓ ٢غَ ٛز ٙثُقجُز ،كئٕ ثُؾضء ثُضثةذ ٖٓ ثُٔذكٞػجس ٣ظَ خجػؼج ً
ُِؼش٣ذز ؽذوج ً ُ٘ظجّ ًَ إهِٓ ،ْ٤غ ٝؽٞح ٓشثػجر ثألفٌجّ ثألخشُٜ ٟزٙ
ثالصلجه٤ز.
انًادج انثانثح عشش
األستاذ انشأسًانٍح
 -1ثألسدجؿ ثُٔضقووز ُٔو ْ٤ك ٢إهِٗ ٖٓ ْ٤وَ ٌِٓ٤ز ٓٔضٌِجس ؿ٤ش ٓ٘وُٞز،
ثُٔزًٞسر ك ٢ثُٔجدر (ثُغجدعز) ٖٓ ٛز ٙثالصلجه٤زٝ ،ثُٞثهؼز ك ٢ثإلهِْ٤
ثألخش٣ ،ؾٞص إٔ صخؼغ ُِؼش٣ذز ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خش.
 -2ثألسدجؿ ثُ٘جصؾز ٖٓ ٗوَ ٌِٓ٤ز ٓٔضٌِجس ٓ٘وُٞز صشٌَ ؽضءثً ٖٓ
ثُٔٔضٌِجس ثُضؾجس٣ز ُٔ٘شؤر دثةٔز ٔ٣ضٌِٜج ٓششٝع صجدغ إلهِ ْ٤ك ٢ثإلهِْ٤
ثألخش أ ٝثُ٘جصؾز ٖٓ ٗوَ ٌِٓ٤ز ٓٔضٌِجس ٓ٘وُٞز ٓضؼِوز دوجػذر عجدضز
ٓضٞثكشر ُٔو ْ٤ك ٢إهِ ْ٤ك ٢ثإلهِ ْ٤ثألخش ألدثء خذٓجس شخظ٤ز ٓغضوِز
دٔج ك ٢رُي ثألسدجؿ ٖٓ ٗوَ ٌِٓ٤ز ٓغَ ٛز ٙثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز (دٔلشدٛج أٝ
ٓغ ًجَٓ ثُٔششٝع) أٓ ٝغَ ٛز ٙثُوجػذر ثُغجدضز٣ ،ؾٞص إٔ صخؼغ
ُِؼش٣ذز ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ثألخش.
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 -3ثألسدجؿ ثُ٘جصؾز ٖٓ ٗوَ ٌِٓ٤ز علٖ أ ٝؽجةشثس صؼَٔ ك ٢ثُ٘وَ ثُذ،٢ُٝ
أٗ ٖٓ ٝوَ ٌِٓ٤ز ٓٔضٌِجس ٓ٘وُٞز ٓضؼِوز دضشـٓ َ٤غَ ٛز ٙثُغلٖ أٝ
ثُطجةشثس ،صخؼغ ُِؼش٣ذز كوؾ ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُزٞ٣ ١ؽذ كٓ ٚ٤شًض
ثإلدثسر ثُلؼُِِٔ ٢ششٝع.
 -4ثألسدجؿ ثُٔضقووز ُٔو ْ٤ك ٢إهِٗ ٖٓ ْ٤وَ ٌِٓ٤ز أع ْٜششًز ٓؤ٤ز ك٢
ثإلهِ ْ٤ثألخش٣ ،ؾٞص إٔ صخؼغ ُِؼش٣ذز ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خش إرث
دِـش ثألع ْٜثًُِٔٔٞز ُِٔضظشف دجألعٗ ْٜغذز ال صوَ ػٖ خٔغز
ٝػشش ٕٝدجُٔجةز ( ٖٓ )%25إؽٔجُ ٢ثألع ْٜثُظجدسر ُضِي ثُششًز
ك ٢أٝ ١هش خالٍ كضشر ثُـغذغ ع٘ٞثس ثُغجدوز ٓذجششر ُ٘وَ ٌِٓ٤ز ٛزٙ
ثألع.ْٜ
 -5ثألسدجؿ ثُٔضقووز ٖٓ ٗوَ أ٤ٌِٓ ١ز خالف صِي ثُٔشجس إُٜ٤ج ك٢
ثُلوشثس ثُغجدوز صخؼغ ُِؼش٣ذز كوؾ ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُز٣ ١و ْ٤كٗ ٚ٤جهَ
ثٌُِٔ٤ز.
انًادج انشاتعح عشش
انخذياخ انشخصٍح انًستقهح
 -1ثُذخَ ثُزٌ٣ ١ضغذ ٚكشد ٓو ْ٤ك ٢إهِ ْ٤كٔ٤ج ٣ضؼِن دخذٓجس ٓ٤ٜ٘ز أٝ
أٗشطز أخش ٟرثس ؽذ٤ؼز ٓغضوِز ٣خؼغ ُِؼش٣ذز كوؾ ك ٢رُي ثإلهِْ٤
كٔ٤ج ػذث أ ٖٓ ١ثُقجالس ث٥ص٤ز ،ف٤ظ ٣ؾٞص إٔ ٣خؼغ ٓغَ ٛزث ثُذخَ
أ٣ؼج ً ُِؼش٣ذز ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش:
أ) إرث ًجٗش ُذ ٚ٣هجػذر عجدضز ٓضٞثكشر ُ ٚدظلز ٓ٘ضظٔز ك ٢ثإلهِْ٤
ثألخش ألدثء أٗشطض ،ٚك ٢صِي ثُقجُز٣ ،ؾٞص إٔ ٣خؼغ ثُذخَ
ُِؼش٣ذز ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش ٌُٖٝ ،كوؾ دجُوذس ثُز٘٣ ١غخ إُ ٠صِي
ثُوجػذر ثُغجدضز.

ح)

إرث ًجٕ ثُشخض ٓٞؽٞدثً ك ٢ثإلهِ ْ٤ثألخش ُٔذر أُٔ ٝذد صظَ
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إُ ٠أ ٝصض٣ذ كٓ ٢ؾٔٞػٜج ػٖ (ٓٞ٣ )183ج ً ك ٢أٓ ١ذر ثع٘ ٢ػشش
شٜشثً صذذأ أ ٝص٘ض ٢ٜك ٢ثُغ٘ز ثُٔجُ٤ز ثُٔؼ٘٤ز .ك ٢صِي ثُقجُز ،كئٕ
ٓوذثس ثُذخَ ثُٔضقون كوؾ ٖٓ أٗشطض ٚثُٔؤدث ٙك ٢رُي ثإلهِْ٤
ث٥خش٣ ،ؾٞص إٔ ٣خؼغ ُِؼش٣ذز ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش.
 -2صشَٔ ػذجسر "ثُخذٓجس ثُٔ٤ٜ٘ز" دٞؽ ٚخجص ثألٗشطز ثُٔغضوِز ك٢
ثُٔؾجالس ثُؼِٔ٤ز أ ٝثألدد٤ز أ ٝثُل٘٤ز أ ٝثُضشد٣ٞز أ ٝثُضؼِ٤ٔ٤ز ًٝزُي
ثألٗشطز ثُٔغضوِز ثُض٣ ٢ضثُٜٝج ثألؽذجء ٝثُٔقجٓٝ ٕٞثُٜٔ٘ذعٕٞ
ٝثُٔؼٔجسٝ ،ٕٞ٣أؽذجء ثألع٘جٕ ٝثُٔقجعذ.ٕٞ
انًادج انخايسح عششج
انخذياخ انشخصٍح غٍش انًستقهح
ٓ -1غ ٓشثػجر أفٌجّ ثُٔٞثد (ثُغجدعز ػششر) ( ٝثُغجٓ٘ز ػششر) ٝ
(ثُضجعؼز ػششر) ( ٝثُؼشش( ٝ )ٖ٣ثُقجد٣ز ٝثُؼششٛ ٖٓ )ٖ٣زٙ
ثالصلجه٤ز ،كئٕ ثُشٝثصخ ٝثألؽٞس ٝثٌُٔجكآس ثُٔٔجعِز ثألخش ٟثُض٢
ٌ٣ضغذٜج ٓو ْ٤ك ٢إهِ - ْ٤كٔ٤ج ٣ضؼِن دٞظ٤لز  -صخؼغ ُِؼش٣ذز كوؾ ك٢
رُي ثإلهِٓ ،ْ٤ج ُْ صضْ ٓضثُٝضٜج ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش ،كئرث صٔش ٓضثُٝضٜج ك٢
ثإلهِ ْ٤ث٥خش ٣ؾٞص إٔ صخؼغ ٓغَ ٛز ٙثٌُٔجكآس ثٌُٔضغذز ُِؼش٣ذز
ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خش.
 -2ػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ أفٌجّ ثُلوشر (ٛ ٖٓ )1ز ٙثُٔجدر ،كئٕ ثٌُٔجكآس ثُض٢
ٌ٣ضغذٜج ٓو ْ٤ك ٢إهِ ْ٤كٔ٤ج ٣ضؼِن دٞظ٤لز ٣ضْ ٓضثُٝضٜج ك ٢ثإلهِْ٤
ث٥خش ،صخؼغ ُِؼش٣ذز كوؾ ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُٔزًٞس أٝالً ك ٢ثُقجُز ث٥ص٤ز:
أ) إرث ًجٕ ثُٔغضل٤ذ ٓٞؽٞدثً ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش ُٔذر أُٔ ٝذد ال صضؾجٝص
كٓ ٢ؾٔٞػٜج (ٓٞ٣ )183ج ً ك ٢أٓ ١ذر ثع٘ ٢ػشش شٜشثً صذذأ أٝ
ص٘ض ٢ٜك ٢ثُغ٘ز ثُٔجُ٤ز ثُٔؼ٘٤ز.
ٝإٔ صٌ ٕٞثٌُٔجكآس ٓذكٞػز ٖٓ هذَ طجفخ ػَٔ ؿ٤ش ٓوْ٤
ح)
ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش أ٤ٗ ٝجدز ػ٘.ٚ
ٝأالً صٌ ٕٞثٌُٔجكآس هذ صقِٔضٜج ٓ٘شؤر دثةٔز أ ٝهجػذر عجدضز
ؽـ)
ٌِٜٔ٣ج طجفخ ثُؼَٔ ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش.
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 -3ػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ ثألفٌجّ ثُغجدوز كٛ ٢ز ٙثُٔجدر ،كئٕ ثٌُٔجكآس ثٌُٔضغذز
كٔ٤ج ٣ضؼِن دٞظ٤لز صٔجسط ػِٓ ٠ضٖ عل٘٤ز أ ٝؽجةشر ٣ضْ صشـِٜ٤ج ك٢
ثُ٘وَ ثُذ ٖٓ ٢ُٝهذَ ٓششٝع صجدغ إلهِ٣ ،ْ٤ؾٞص إٔ صخؼغ ُِؼش٣ذز
ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُزٞ٣ ١ؽذ كٓ ٚ٤شًض ثالدثسر ثُلؼُِِٔ ٢ششٝع.
انًادج انسادسح عششج
أتعاب أعضاء يدهس اإلداسج
أصؼجح أػؼجء ٓؾِظ ثإلدثسر ٝثُٔذكٞػجس ثُٔٔجعِز ثألخش ٟثُض٢
ٌ٣ضغذٜج ٓو ْ٤ك ٢إهِ ْ٤دظلض ٚػؼٞثً كٓ ٢ؾِظ إدثسر ششًز ٓؤ٤ز ك٢
ثإلهِ ْ٤ث٥خش٣ ،ؾٞص إخؼجػٜج ُِؼش٣ذز ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خش.
انًادج انساتعح عششج
أتعاب انفُاٍٍَ واألشخاص انشٌاضٍٍٍ
 -1ػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ أفٌجّ ثُٔجدص( ٖ٤ثُشثدؼز ػششر) ( ٝثُخجٓغز ػششر)
ٖٓ ٛز ٙثالصلجه٤ز ،كئٕ ثُذخَ ثُزٌ٣ ١ضغذٓ ٚو ْ٤ك ٢إهِ-ْ٤دظلض ٚك٘جٗج ً ك٢
ثُٔغشؿ أ ٝثُغٔ٘٤ج أ ٝثإلرثػز أ ٝثُضِ٤لض ٕٞ٣أ ٝدظلضٞٓ ٚع٤و٤ج ً أٝ
س٣جػ٤ج ً ٖٓ -أٗشطض ٚثُشخظ٤ز ثُضٔ٣ ٢جسعٜج ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش٣ ،ؾٞص
إخؼجػُِ ٚؼش٣ذز ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ثألخش.
 -2ػ٘ذٓج ٣غضقن دخَ ٣ضؼِن دؤٗشطز شخظ٤ز صثُٜٝج ك٘جٕ أ ٝس٣جػ٢
دظلض ٚصِي  ٌٖ٣ ُْٝرُي ثُذخَ ُِل٘جٕ أ ٝثُش٣جػٗ ٢لغُ ٌُٖٝ ٚشخض
آخش ،كئٕ رُي ثُذخَ ٝػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ أفٌجّ ثُٔٞثد (ثُغجدؼز) ٝ
(ثُشثدؼز ػششر) ( ٝثُخجٓغز ػششر) ٖٓ ٛز ٙثالصلجه٤ز ٣ؾٞص إخؼجػٚ
ُِؼش٣ذز ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُز ١صٔش كٜ٤ج ٓضثُٝز ثُل٘جٕ أ ٝثُش٣جػُ ٢ضِي
ثألٗشطز.
 -3ثُذخَ ثُزٌ٣ ١ضغذٓ ٚو ْ٤ك ٢إهِ ٖٓ ْ٤أٗشطز ٔ٣جسعٜج ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش،
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ٝكوج ً ُٔج ٝسد ك ٢ثُلوشصٛ ٖٓ )2( ٝ )1( ٖ٤ز ٙثُٔجدر ٣ؼل ٖٓ ٠ثُؼش٣ذز
ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خش إرث ًجٗش ثُض٣جسر إُ ٠رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خش ٓذػٓٞز
ًِ٤ج ً أ ٝدشٌَ أعجع ٢دؤٓٞثٍ ػجٓز ٖٓ أفذ ثً ٝال ثإلهِ ٖ٤ٔ٤أ ٝصضْ ٝكوج ً
الصلجه٤ز عوجك٤ز أ ٝصشص٤خ د ٖ٤ثإلهِ.ٖ٤ٔ٤
انًادج انثايُح عششج
يعاشاخ انتقاعذ
 -1ثُٔؼجشجس ٝثٌُٔجكآس ثألخش ٟثُٔٔجعِز ثُض ٢صذكغ ُٔو ْ٤ك ٢ثهِٓ ْ٤وجدَ
ٝظ٤لز عجدوز صخؼغ ُِؼش٣ذز كوؾ ك ٢ثالهِ ْ٤ثُز ١ص٘شؤ ك٘٣ٝ .ٚ٤طذن
ٛزث ثُقٌْ أ٣ؼج ػِ ٠ثُذكؼجس ثُغ٘٣ٞز ٓٝؼجشجس ثُضوجػذ ٝثٌُٔجكآس
ثألخش ٟثُٔٔجعِز ثُٔذكٞػز ٖٓ هذَ ً٤جٕ ك ٢إهِ ْ٤دٔٞؽخ ٗظجّ ثُؼٔجٕ
ثالؽضٔجػ ٢ثُ٘جكز ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤أ ٝدٔٞؽخ دشٗجٓؼ ػجّ ٘٣ظٔ ٚرُي
ثإلهُِ ْ٤ضٌِٔزً ٓ٘جكغ ٗظجّ ثُؼٔجٕ ثالؽضٔجػ.٢
ٓ -2ظطِـ "ثُذكؼجس ثُغ٘٣ٞز" ٣ؼ٘ٓ ٢ذجُؾ ٓقذدر صذكغ دٝس٣ج ً ك ٢أٝهجس
ٓقذدر خالٍ ثُق٤جر أ ٝخالٍ كضشر ٓقذدر أٓ ٝؤًذر دٔٞؽخ ثُضضثّ دٜزٙ
ًجف أً ٝجَٓ ٗوذثً أٓ ٝج ٣ؼجدٍ هٔ٤ز ثُ٘وذ.
ثُذكؼجس ًٔوجدَ ُضؼ٣ٞغ
ٍ
انًادج انتاسعح عششج
انخذياخ انحكىيٍح
 -1أ) ثُشٝثصخ ٝثألؽٞس ٝثٌُٔجكآس ثألخش ٟثُٔشجدٜز  -خالف ٓؼجػ
ثُضوجػذ أ ٝثُذكؼجس ثُغ٘٣ٞز -ثُض ٢صذكؼٜج عِطز ػجٓز ك ٢إهُِ ْ٤لشد
كٔ٤ج ٣ضؼِن دخذٓجس أدثٛج ُزُي ثإلهِ ْ٤صخؼغ ُِؼش٣ذز ك ٢رُي
ثإلهِ ْ٤كوؾ.
ٓٝغ رُي كئٕ ٓغَ ٛز ٙثُشٝثصخ ٝثألؽٞس ٝثٌُٔجكآس ثألخشٟ
ح)
ثُٔشجدٜز صخؼغ كوؾ ُِؼش٣ذز ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش إرث أد٣ش ثُخذٓجس
ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خش ًٝجٕ ثُلشد ٓؤ٤ج ً ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خش
ًٝزُي:
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 أفذ ٓٞثؽ٘ ٢رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خش، أ٣ ُْ ٝظذـ ٓؤ٤ج ً ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خش كوؾ ُـشع صؤد٣زثُخذٓجس.
 -2ص٘طذن أفٌجّ ثُٔٞثد (ثُخجٓغز ػششر) ( ٝثُغجدعز ػششر) ( ٝثُغجدؼز
ػششر) ( ٝثُغجٓ٘ز ػششر) ٖٓ ٛز ٙثالصلجه٤ز ػِ ٠ثُشٝثصخ ٝثألؽٞس،
ٝثٌُٔجكآس ثألخش ٟثُٔشجدٜزٓٝ ،ؼجشجس ثُضوجػذ ٝثُذكؼجس ثُغ٘٣ٞز كٔ٤ج
٣ضؼِن دخذٓجس أد٣ش ٓٝشصذطز دؼَٔ صضث ُٚٝعِطز ػجٓز إلهِ.ْ٤

انًادج انعششوٌ
انطالب
 -1ثُٔذكٞػجس ثُض٣ ٢ضغِٜٔج ؽجُخ أٓ ٝضذسح ٓ ٢ٜ٘أ ٝفشك- ٌٕٞ٣ ٢أٝ
ًجٕٓ -ذجششر هذَ ص٣جسر إهِ ْ٤ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خشٞ٣ٝ ،ؽذ ك ٢ثإلهِْ٤
ثُٔزًٞس أٝالً كوؾ ُـشع صؼِ ٚٔ٤أ ٝصذس٣ذٛ ،ٚز ٙثُٔذكٞػجس ثُض ٢صٌٕٞ
ُٔؼ٤شض ٚأ ٝصؼِ ٚٔ٤أ ٝصذس٣ذ ٚال صخؼغ ُِؼش٣ذز ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤دششؽ
إٔ صٌٓ ٕٞغَ ٛز ٙثُٔذكٞػجس ٗجشتز ٖٓ ٓظجدس خجسػ رُي ثإلهِ.ْ٤
 -2ثُٔذكٞػجس ثُض٣ ٢ضغِٜٔج ؽجُخ  - ٌٕٞ٣أً ٝجٕٓ -ذجششر هذَ ص٣جسر
إهِٓ ْ٤ؤ٤ج ً ك ٢ثإلهِ ْ٤ثألخش ٝثُز٣ ١ضٞثؽذ ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُٔزًٞس أٝالً كوؾ
ُـشع صؼِ ٚٔ٤أ ٝصذس٣ذٝ ،ٚثُض ٢صٔغَ ٌٓجكؤر كٔ٤ج ٣ضؼِن دخذٓجس ٓؤدثٙ
ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُٔزًٞس أٝالً ،ال صخؼغ ُِؼش٣ذز ك ٢رُي ثإلهِ ،ْ٤دششؽ:
أ -إٔ ال صضؾجٝص ٓذِؾ ػششر آالف دٝالس أٓش ٢ٌ٣خالٍ ًَ ع٘ز
ٓ٤الد٣ز ُٔذر ال صض٣ذ ػٖ عش ع٘ٞثس.
ح -إٔ صٌ ٕٞثُخذٓجس ٓشصذطز دجُضؼِ ْ٤أ ٝثُضذس٣خ ٝصٌ ٕٞػشٝس٣ز
ألؿشثع ثُٔؼ٤شز.
انًادج انىاحذج وانعششوٌ
انًعهًىٌ وانثاحثىٌ
20

 -1ثُلشد ثُز٣ ١ضٝس إهِ ْ٤ألؿشثع ثُضؼِ ْ٤أ ٝإلؽشثء ثُذقٞط ك ٢ؽجٓؼز
أ٤ًِ ٝز أٓ ٝؤعغز صؼِ٤ٔ٤ز أخشٓ ٟؼضشف دٜج ك ٢رُي ثإلهِٝ ،ْ٤ثُز١
 ٌٕٞ٣أً ٝجٕ ٓذجششر هذَ ص٣جسر ثإلهِٓ ْ٤ؤ٤ج ً ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش٣ ،ؼل٠
ٖٓ ثُؼشثةخ ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُٔزًٞس أٝال ػٖ ثٌُٔجكآس ػٖ ٓغَ ٛزث
ثُضؼِ ْ٤أ ٝثُذقٞط ُٔذر ال صض٣ذ ػٖ ع٘ض ٖٓ ٖ٤صجس٣خ أ ٍٝص٣جسر ُُ ٚزُي
ثُـشع.
 -2ال ص٘طذن أفٌجّ ثُلوشر (ٛ ٖٓ )1ز ٙثُٔجدر ػِ ٠ثُذخَ ٖٓ ثُذقٞط إرث
صْ إؽشثء ٓغَ ٛز ٙثُذقٞط ُ٤ظ ُِٔظِقز ثُؼجٓز دَ دشٌَ سة٤غ٢
ُٔ٘لؼز خجطز ُشخض أ ٝأشخجص ٓؼ.ٖ٤٘٤

انًادج انثاٍَح وانعششوٌ
انذخم اَخش
 -1د٘ٞد ثُذخَ ُٔو ْ٤ك ٢إهِ ْ٤ثُض ُْ ٢صض٘جُٜٝج ثُٔٞثد ثُغجدوز ٖٓ ٛزٙ
ثالصلجه٤ز صخؼغ ُِؼش٣ذز ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤كوؾ أٔ٘٣ج ًجٕ ٓ٘شؤٛج.
 -2ال ص٘طذن أفٌجّ ثُلوشر (ٛ ٖٓ )1ز ٙثُٔجدر ػِ ٠ثُذخَ  -خالف ثُذخَ
ٖٓ ثُٔٔضٌِجس ؿ٤ش ثُٔ٘وُٞز ثُٔقذدر ك ٢ثُلوشر ( ٖٓ )2ثُٔجدر
(ثُغجدعز) ٖٓ ٛز ٙثالصلجه٤ز  -إرث ًجٕ ٓغضِْ رُي ثُذخَ ٓؤ٤ج ً ك ٢إهِْ٤
ٔ٣ٝجسط ػٔالً ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش ٖٓ خالٍ ٓ٘شؤر دثةٔز ك ،ٚ٤أ٣ ٝؤد١
ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤ث٥خش خذٓجس شخظ٤ز ٓغضوِز ٖٓ هجػذر عجدضز كٜ٤ج،
 ٌٕٞ٣ٝثُقن أ ٝثُٔٔضٌِجس ثُض٣ ٢ذكغ ٖٓ أؽِٜج ثُذخَ ٓشصذطز كؼِ٤ج ً
دٔغَ ٛز ٙثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز أ ٝثُوجػذر ثُغجدضز .كٓ ٢غَ ٛز ٙثُقجُز ،صطذن
أفٌجّ ثُٔجدر (ثُغجدؼز) أ ٝثُٔجدر (ثُشثدؼز ػششر) ٖٓ ٛز ٙثالصلجه٤ز ٝكوج ً
ُِقجُز.
 -3ػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ أفٌجّ ثُلوشصٛ ٖٓ )2( ٝ )1( ٖ٤ز ٙثُٔجدر٣ ،ؾٞص أ٣ؼج
إٔ صخؼغ د٘ٞد ثُذخَ ُٔو ْ٤ك ٢إهِٝ ْ٤ثُض ُْ ٢صض٘جُٜٝج ثُٔٞثد ثُغجدوز
ٖٓ ٛز ٙثالصلجه٤ز ٝص٘شؤ ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش ُِؼش٣ذز ك ٢رُي ثإلهِْ٤
ثألخش.
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انًادج انثانثح وانعششوٌ
أسانٍة إصانح االصدواج انضشٌثً
٣ -1ضْ إُـجء ثالصدٝثػ ثُؼش٣ذ ٢ػِ ٠ثُ٘ق ٞث٥ص:٢
(أ) ك ٢فجُز ثإلهِ ْ٤ثُٔشجس إُ ٚ٤ك ٢ثُلوشر (()1أ) ٖٓ ثُٔجدر (ثُغجٗ٤ز):
ػ٘ذٓج ٌ٣ضغخ ٓو ْ٤ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤دخالً ٝثُز٣ ١ؾٞص ٝ -كوج ً ألفٌجّ
ٛز ٙثالصلجه٤ز  -إٔ ٣خؼغ ُِؼش٣ذز ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُٔشجس إُ ٚ٤ك٢
ثُلوشر ثُلشػ٤ز (( )1ح) ٖٓ ثُٔجدر (ثُغجٗ٤ز) ،كئٕ ثإلهِ ْ٤ثُٔشجس إُٚ٤
ك ٢ثُلوشر (()1أ) ٖٓ ثُٔجدر (ثُغجٗ٤ز) ٣غٔـ دخظْ ٖٓ ثُؼش٣ذز
ػِ ٠دخَ رُي ثُٔوٓ ْ٤ذِـج ً ٣غجٓ ١ٝذِؾ ثُؼش٣ذز ثُٔغذدر ك ٢ثإلهِْ٤
ثُٔشجس إُ ٚ٤ثُلوشر (()1ح) ٖٓ ثُٔجدر (ثُغجٗ٤ز)ٓٝ .غ رُي كئٕ ٓغَ
ٛزث ثُخظْ ٣ؾخ إٔ ال ٣ضؾجٝص ٓوذثس رُي ثُؾضء ٖٓ ثُؼش٣ذز
ثُٔقضغذز هذَ ثُخظْ ثُٔٔ٘ٞؿ ٝثُٔ٘غٞح إُ ٠د٘ٞد ثُذخَ ثُٔضقون
ٖٓ ثإلهِ ْ٤ثُٔشجس إُ ٚ٤ك ٢ثُلوشر (()1ح) ٖٓ ثُٔجدر (ثُغجٗ٤ز).
(ح) ك ٢فجُز ثإلهِ ْ٤ثُٔشجس إُ ٚ٤ك ٢ثُلوشر (( )1ح) ٖٓ ثُٔجدر (ثُغجٗ٤ز):
ػ٘ذٓج ٌ٣ضغخ ٓو ْ٤ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤دخالً ٖٓ ثإلهِ ْ٤ثُٔشجس إُ ٚ٤ك٢
ثُلوشر (()1أ) ٖٓ ثُٔجدر (ثُغجٗ٤ز) ،كئٕ ٓذِؾ ثُؼش٣ذز ػِ ٠رُي
ثُذخَ ثُٔذكٞع ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُٔشجس إُ ٚ٤ك ٢ثُلوشر (()1أ) ٖٓ ثُٔجدر
(ثُغجٗ٤ز) (ٌُٖ ٣غضغ٘ ،٠ك ٢فجُز أسدجؿ ثألع ،ْٜثُؼش٣ذز ثُٔغذدر
دشؤٕ ثألسدجؿ ثُض ٢صْ ٜٓ٘ج دكغ أسدجؿ ثألعٝٝ )ْٜكوج ً ألفٌجّ ٛزٙ
ثالصلجه٤ز َ ُ٣قَٔ ًخظْ/ثةضٔجٕ ػِ ٠ثُؼش٣ذز ثُٔلشٝػز ك ٢ثإلهِْ٤
ثُٔشجس إُ ٚ٤ك ٢ثُلوشر (()1ح) ٖٓ ثُٔجدر (ثُغجٗ٤ز) ػِ ٠رُي ثُٔو.ْ٤
ٌُٖ ُٖ ٣ضؾجٝص ٓذِ ُؾ ثالةضٔجٕ هٔ٤زَ ثُؼش٣ذز ك ٢ثإلهِ ْ٤ثُٔشجس إُٚ٤
ك ٢ثُلوشر (()1ح) ٖٓ ثُٔجدر (ثُغجٗ٤ز) ػِ ٠رُي ثُذخَ ثُٔقضغخ
ٝكوج ً ألٗظٔضُٞٝ ٚثةق ٚثُؼش٣ذ٤ز.
 -2ك ٢فجُز ثإلهِ ْ٤ثُٔشجس إُ ٚ٤ك ٢ثُلوشر (()1أ) ٖٓ ثُٔجدر (ثُغجٗ٤ز)٤ُ ،ظ
ك ٢أعجُ٤خ إصثُز ثالصدٝثػ ثُؼش٣ذٓ ٢ج ٣خَ دؤفٌجّ ٗظجّ ؽذج٣ز ثُضًجر
دجُ٘غذز إُ ٠ثُٔٞثؽ٘ ٖ٤ثُغؼٞد.ٖ٤٣
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انًادج انشاتعح وانعششوٌ
إخشاءاخ االتفاق انًتثادل
 -1ػ٘ذٓج ٣ضذُ ٖ٤شخض إٔ إؽشثءثس أفذ ثألهجُ ْ٤أٜٔ٤ًِ ٝج صؤد ،١أٝ
عٞف صؤد ١دجُ٘غذز ُ ٚإُ ٠كشع ػش٣ذز ال صضلن ٓغ أفٌجّ ٛزٙ
ثالصلجه٤ز- ٌٚ٘ٔ٣ ،دظشف ثُ٘ظش ػٖ ٝعجةَ ثُٔؼجُؾز ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج
ك ٢ثألٗظٔز ثُٔقِ٤ز ُضِي ثُذُٝض -ٖ٤إٔ ٣ؼشع هؼ٤ض ٚػِ ٠ثُغِطز
ثُٔخضظز ثُضجدؼز أل ٖٓ ١ثإلهِ ٖ٤ٔ٤ثُٔضؼجهذ٘٣ٝ .ٖ٣ذـ ٢ػشع ثُوؼ٤ز
خالٍ عالط ع٘ٞثس ٖٓ أ ٍٝإشؼجس دجإلؽشثء ثُز ١أد ٟإُ ٠كشع
ػش٣ذز صخجُق أفٌجّ ٛز ٙثالصلجه٤ز.
٣ -2ضؼ ٖ٤ػِ ٠ثُغِطز ثُٔخضظز ،إرث دذث ُٜج إٔ ثالػضشثع ٓغٞؽ ٝ ،إرث
ٓشع ،ثُغؼ ٢إُ٠
ُْ صٌٖ ٗ ٢ٛلغٜج هجدسر ػِ ٠ثُضٞطَ إُ ٠فَ
ٍ
صغ٣ٞز ثُوؼ٤ز ػٖ ؽش٣ن ثالصلجم ثُٔضذجدٍ ٓغ ثُغِطز ثُٔخضظز ك٢
ثإلهِ ْ٤ث٥خش ٖٓ أؽَ صؾ٘خ كشع ثُؼش٣ذز ثُض ٢صخجُق أفٌجّ ٛزٙ
ثالصلجه٤ز٘٣ٝ .لز أ ١ثصلجم ٣ضْ ثُضٞطَ إُ ٚ٤دجُشؿْ ٖٓ أ ١فذٝد صٓ٘٤ز
ٝثسدر ك ٢ثألٗظٔز ثُٔقِ٤ز ُإلهِ.ٖ٤ٔ٤
٣ -3ضؼ ٖ٤ػِ ٠ثُغِطض ٖ٤ثُٔخضظض ٖ٤ك ٢ثإلهِ ٖ٤ٔ٤إٔ صغؼ٤ج ػٖ ؽش٣ن
ثالصلجم ثُٔضذجدٍ كٔ٤ج دٜ٘٤ج إُ ٠صزُ َ٤أ ١طؼٞدز أ ٝشي ٘٣شؤ ٓضؼِوج ً
دضلغ٤ش أ ٝصطذ٤ن ٛز ٙثالصلجه٤ز٣ٝ .ؾٞص أ٣ؼج ً إٔ صضشجٝسث ٓؼج ً إلصثُز
ثالصدٝثػ ثُؼش٣ذ ٢ك ٢ثُقجالس ثُض ُْ ٢صشد كٛ ٢ز ٙثالصلجه٤ز.
٣ -4ؾٞص ُِغِطجس ثُٔخضظز ك ٢ثإلهِ ٖ٤ٔ٤إٔ صضظال دذؼؼٜٔج ٖٓ أؽَ
ثُضٞطَ إُ ٠ثصلجم ف ٍٞثُلوشثس ثُغجدوز.
٣ -5ؾٞص ُِغِطجس ثُٔخضظز ك ٢ثإلهِ ٖ٤ٔ٤دجصلجم ٓضذجدٍ إٔ صوشسث
ثألعِٞح ثُٔ٘جعخ ُضطذ٤ن ٛز ٙثالصلجه٤ز ٝدظلز خجطز ثُٔضطِذجس ثُض٢
٣خؼغ ُٜج ثُٔو ٕٞٔ٤ك ٢إهِ٣ ٢ً ْ٤قظِٞث ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش ػِ٠
ثُضخل٤غ أ ٝثإلػلجء ثُؼش٣ذ ٢ثُٔ٘ظٞص ػِ ٚ٤كٛ ٢ز ٙثالصلجه٤ز.
انًادج انخايسح وانعششوٌ
تثادل انًعهىياخ
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 -1صضذجدٍ ثُغِطجس ثُٔخضظز ك ٢ثإلهِ ٖ٤ٔ٤ثُٔؼِٓٞجس ثُض٣ ٢ضٞهغ أٜٗج
رثس طِز دض٘ل٤ز أفٌجّ ٛز ٙثالصلجه٤ز أ ٝإلدثسر – أ ٝص٘ل٤ز -ثُ٘ظجّ
ثُذثخِ ٢دشؤٕ ثُؼشثةخ ٖٓ ًَ ٗٞع أ ٝطلز ٓلشٝػز؛ ٗ٤جدز ػٖ
ثإلهِ ٖ٤ٔ٤أ ٝعِطجصٜٔج ثُٔقِ٤زٓ ،جدثّ إٔ صِي ثُؼشثةخ ال صضؼجسع
ٓغ ٛز ٙثالصلجه٤زٝ ،صذجدٍ ثُٔؼِٓٞجس ؿ٤ش ٓو٤ذ دجُٔجدص( ٖ٤ثألٝ )٠ُٝ
(ثُغجٗ٤ز) ٖٓ ٛز ٙثالصلجه٤ز .صؼجَٓ أٓ ١ؼِٓٞز ٣ضِوجٛج إهِ ْ٤ػِ ٠أٜٗج
عش٣ز دجُطش٣وز ٗلغٜج ثُض٣ ٢ؼجَٓ دٜج ثُٔؼِٓٞجس ثُض٣ ٢قظَ ػِٜ٤ج
ٝكوج ً ُألٗظٔز ثُٔقِ٤ز ُزُي ثإلهِٝ ،ْ٤ال ٣ؾٞص ثٌُشق ػٜ٘ج إال
ُألشخجص أ ٝثُغِطجس (دٔج ك ٢رُي ثُٔقجًْ ٝثألؽٜضر ثإلدثس٣ز)
ثُٔؼ٘ ٖ٤٤دجُشدؾ أ ٝثُضقظ َ٤أ ٝثُض٘ل٤ز أ ٝإهجٓز ثُذػج ٟٝأ ٝصقذ٣ذ
ثالػضشثع كٔ٤ج ٣ضؼِن دجُؼشثةخ ثُٔشُٔٞز كٛ ٢ز ٙثالصلجه٤زٝ .ال
٣غضخذّ ٛؤالء ثألشخجص أ ٝثُغِطجس صِي ثُٔؼِٓٞجس إال ُٜزٙ
ثألؿشثع كوؾ٣ٝ ،ؾٞص ُ ْٜثٌُشق ػٖ ٛز ٙثُٔؼِٓٞجس كٓ ٢ذثٝالس
ٓقٌٔز ػجٓز أ ٝك ٢أفٌجّ هؼجة٤ز.
 -2ال ٣ؾٞص دؤ ١فجٍ صلغ٤ش أفٌجّ ثُلوشر (ٛ ٖٓ )1ز ٙثُٔجدر دٔج ٣ؤد١
إُ ٠إُضثّ إهِ ْ٤دٔج :٢ِ٣
أ) ص٘ل٤ز إؽشثءثس إدثس٣ز ٓخجُلز ُألٗظٔز ٝثُٔٔجسعجس ثإلدثس٣ز ك٢
رُي ثإلهِ ْ٤أ ٝك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش.
ح) صوذٓ ْ٣ؼِٓٞجس ال  ٌٖٔ٣ثُقظ ٍٞػِٜ٤ج دٔٞؽخ ثألٗظٔز أٝ
ثُضؼِٔ٤جس ثإلدثس٣ز ثُٔؼضجدر ك ٢رُي ثإلهِ ْ٤أ ٝك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش.
ؽـ) صوذٓ ْ٣ؼِٓٞجس ٖٓ شؤٜٗج ًشق أ ١عش ٣ضؼِن دجُضؾجسر أ ٝثألػٔجٍ
أ ٝثُظ٘جػز أ ٝثألعشثس ثُضؾجس٣ز أ ٝثُٔ٤ٜ٘ز أ ٝثُؼِٔ٤جس ثُضؾجس٣ز
أٓ ٝؼِٓٞجس هذ  ٌٕٞ٣ثٌُشق ػٜ٘ج ٓخجُلج ً ُِغ٤جعز ثُؼجٓز.
 -3إرث ؽِذش ثُغِطز ثُٔخضظز ك ٢إهِٓ ْ٤ؼِٓٞجس دٔٞؽخ ٛز ٙثُٔجدر،
صغضخذّ ثُغِطز ثُٔخضظز ك ٢ثإلهِ ْ٤ث٥خش إؽشثءثصٜج ثُخجطز دضؾٔ٤غ
ثُٔؼِٓٞجس ُِقظ ٍٞػِ ٠ثُٔؼِٓٞجس ثُٔطِٞدز ،فضً ُٞ ٠جٗش ثُغِطز
ثُٔخضظز ثألخش ٟال صقضجػ ُضِي ثُٔؼِٓٞجس ألؿشثع ثُؼش٣ذز
ثُخجطز دٜجٛٝ .زث ثالُضضثّ ثُٞثسد ك ٢ثُؾِٔز ثُغجدوز ُٓو٤ذ دٔج ٝسد ك٢
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ثُلوشر (ٛ ٖٓ )2ز ٙثُٔجدر ٌُٖٝ ,ال ُ٣لغّش رُي دؤ ١فجٍ ػِ ٠أٗ٣ ٚغٔـ
ُغِطز ٓخضظز دجالٓض٘جع ػٖ صٞك٤ش ثُٔؼِٓٞجس ُٔؾشد ػذّ ٝؽٞد
ٓظِقز ٓقِ٤ز ُٜج كٓ ٢غَ صِي ثُٔؼِٓٞجس.
 -4ال ٣ؾٞص دؤ ١فجٍ ٖٓ ثألفٞثٍ صلغ٤ش أفٌجّ ثُلوشر (ٛ ٖٓ )2ز ٙثُٔجدر،
ػِ ٠أٜٗج صغٔـ ُغِطز ٓخضظز إٔ صٔض٘غ ػٖ صوذ ْ٣ثُٔؼِٓٞجس ُٔؾشد
إٔ ثُٔؼِٓٞجس ٓقلٞظز ُذ ٟد٘ي أٓ ٝؤعغز ٓجُ٤ز أخش ،ٟأُ ٝذٟ
ٓششـ أ ٝشخض ٣ؼَٔ دظلز  َ٤ًٝأ ٝأٓ ،ٖ٤أ ٝدغذخ ًٜٗٞج ٓشصذطز
دٔظجُـ ٌِٓ٤ز ُشخض ٓج.
 -5ثُٔؼِٓٞجس ثُٔضذجدُز دٔٞؽخ أفٌجّ ٛز ٙثُٔجدر صغضؼَٔ كوؾ ألؿشثع
ثُؼشثةخ.
انًادج انسادسح وانعششوٌ
أحكاو يتُىعح
٤ُ -1ظ كٛ ٢ز ٙثالصلجه٤ز ٓج ٣ؤعش ػِ ٠صطذ٤ن ثألفٌجّ ثُٔقِ٤ز ُٔ٘غ
ثُضٜشح أ ٝثُضؾ٘خ ثُؼش٣ذ.٢
 -2ػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ أفٌجّ أ ٖٓ ١ثُٔٞثد ثألخشٛ ٖٓ ٟز ٙثالصلجه٤زُٖ ،
٣غضل٤ذ ٓو ْ٤ك ٢إهِ٤ٓ ٖٓ ْ٤ضر صخل٤غ ثُؼش٣ذز أ ٝثإلػلجء ٜٓ٘ج
ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج كٛ ٢ز ثالصلجه٤ز ٖٓ هذَ ثإلهِ ْ٤ث٥خش إرث ًجٕ
ثُـشع ثُشة٤ظ أ ٝأفذ ثألؿشثع ثُشة٤غز ُٔغَ ٛزث ثُٔو ْ٤أ ٝشخض
ٓشصذؾ د ٞٛ ٚثُقظ ٍٞػِٓ ٠ضث٣ج ٘ٓٝجكغ ٛز ٙثالصلجه٤ز.

انًادج انساتعح وانعششوٌ
انُفار
٣ -1ذِؾ ًَ ؽشف ٓضؼجهذ ثُطشف ثُٔضؼجهذ ث٥خش ًضجدزً دجعضٌٔجٍ
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ثإلؽشثءثس ثُالصٓز ٝكوج ً ُ٘ظجّ ثإلهِ ْ٤ثُزٔ٣ ١غُِ ٚذخٛ ٍٞز ٙثالصلجه٤ز
ف٤ض ثُ٘لجرٝ .صظذـ ٛز ٙثالصلجه٤ز ٗجكزر ك ٢ثُ ّٞ٤ثأل ٖٓ ٍٝثُشٜش ثُغجٗ٢
ثُضجُُِ ٢شٜش ثُز ١صْ ك ٚ٤صِو ٠ثالدالؽ ثألخ٤ش.
 -2صطذن أفٌجّ ٛز ٙثالصلجه٤ز:
أ) كٔ٤ج ٣ضؼِن دجُؼشثةخ ثُٔغضوطؼز ٖٓ ثُٔ٘ذغ ،ػِ ٠ثُٔذجُؾ ثُٔذكٞػز
أ ٝثُٔغضقوز ثُذكغ ك - ٢أ ٝدؼذ  -ثُ ّٞ٤ثأل ٖٓ ٍٝشٜش ٘٣ج٣ش ثُز١
 ٢ِ٣صجس٣خ دخٛ ٍٞز ٙثالصلجه٤ز ف٤ض ثُ٘لجر.
ٝكٔ٤ج ٣ضؼِن دجُؼشثةخ ثألخش ٟػِ ٠ثُغ٘ٞثس ثُؼش٣ذ٤ز ثُض٢
ح)
صذذأ ك - ٢أ ٝدؼذ  -ثُ ّٞ٤ثأل ٖٓ ٍٝشٜش ٘٣ج٣ش ثُز ٢ِ٣ ١صجس٣خ
دخٛ ٍٞز ٙثالصلجه٤ز ف٤ض ثُ٘لجر.
انًادج انثايُح وانعششوٌ
اإلَهاء
 -1صظَ ٛز ٙثالصلجه٤ز ٗجكزر ثُٔلؼُٔ ٍٞذر ؿ٤ش ٓقذدر ٣ ٌُٖٝؾٞص ألٖٓ ١
ثُطشك ٖ٤ثُٔضؼجهذ ٖ٣إٜٗجءٛج دضوذ ْ٣إشؼجس خط ٢دطِخ ثإلٜٗجء ُِطشف
ثُٔضؼجهذ ث٥خش كٞٓ ٢ػذ ال ٣ضؼذ ٞ٤ٗٞ٣ 31 ٟك ٢أ ١ع٘ز ٓ٤الد٣ز صذذأ
دؼذ ٓشٝس خٔظ ع٘ٞثس دؼذ ثُغ٘ز ثُض ٢أطذقش كٜ٤ج ٛز ٙثالصلجه٤ز
ٗجكزر.
 -2كٓ ٢غَ ٛز ٙثُقجُز كئٕ ثالصلجه٤ز صضٞهق ػٖ ثُضطذ٤ن:
أ) كٔ٤ج ٣ضؼِن دجُؼشثةخ ثُٔغضوطؼز ٖٓ ثُٔ٘ذغ ،ػِ ٠ثُٔذجُؾ ثُٔذكٞػز
أ ٝثُٔغضقوز ثُذكغ دؼذ ٜٗج٣ز ثُغ٘ز ثُٔ٤الد٣ز ثُض ٢صْ كٜ٤ج صوذْ٣
إشؼجس إٜٗجء ثالصلجه٤ز.
ٝكٔ٤ج ٣ضؼِن دجُؼشثةخ ثألخش ٟػِ ٠ثُغ٘ٞثس ثُؼش٣ذ٤ز ثُض٢
ح)
صذذأ دؼذ ٜٗج٣ز ثُغ٘ز ثُٔ٤الد٣ز ثُض ٢صْ كٜ٤ج صوذ ْ٣إشؼجس إٜٗجء
ثالصلجه٤ز.
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إعذجصج ً ُزُي هجّ ثُٔٞهؼجٕ أدٗج ،ٙثُٔلٞػجٕ دقغخ ثألط ،ٍٞدضٞه٤غ ٛزٙ
ثالصلجه٤ز.
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تشوتىكىل
ػ٘ذ ثُضٞه٤غ ػِ ٠ثالصلجه٤ز دٌٓ ٖ٤ضخ ثُٔٔغَ ثالهضظجدٝ ١ثُغوجكُ ٢ضج٣ذ ٚ٤ك٢
ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز (ٌٓضخ ثُٔٔغَ ُضج٣ذٓٝ )ٚ٤ؾِظ ثُـشف ثُضؾجس٣ز
ثُظ٘جػ٤ز ثُغؼٞد٣ز (ٓؾِظ ثُـشف ثُغؼٞد٣ز) ُضؾ٘خ ثالصدٝثػ ثُؼش٣ذ٢
ك ٢شؤٕ ثُؼشثةخ ػِ ٠ثُذخَ ُ٘ٔٝغ ثُضٜشح ثُؼش٣ذٝ ٢ثكن ثُطشكجٕ
ثُٔٞهؼجٕ أدٗج ٙػِ ٠ثألفٌجّ ثُضجُ٤ز ٝثُض ٢صشٌَ ؽضءثً ال ٣ضؾضأ ٖٓ
ثالصلجه٤ز:
 -1دجإلشجسر إُ ٠ثُلوشر (( ٖٓ )1ثُٔجدر ثُشثدؼز) ٖٓ ثالصلجه٤ز:
كئٗ ٖٓ ٚثُٔل ّٜٞإٔ ٓظطِـ "ٓو ْ٤ك ٢إهِ٣ "ْ٤شَٔ ٓج :٢ِ٣
(أ) أ ١كشد خجػعغ ُِؼعش٣ذز كع ٢ثإلهِع ْ٤ثُٔشعجس إُ٤ع ٚكع ٢ثُلوعشر ()1
(ح) ٓعٖ ثُٔعجدر (ثُغجٗ٤عز) كٔ٤ععج ٣ضؼِعن كوعؾ دجُععذخَ ٓعٖ ٓظعجدس كعع٢
رُي ثإلهِٓ ْ٤جدثّ إٔ رُي ثُلشد ٓؤ٤ج ً ٝكوج ً ُ٘ظعجّ رُعي ثإلهِع ْ٤خجػعغ
ُِؼش٣ذز كوؾ ػٖ ثُذخَ ٖٓ ٓظجدس ك ٢رُي ثإلهِ.ْ٤
(ح) أ ١شخض ر ١طلز ثػضذجس٣ز ٓؤعظ ٝكوج ً ألٗظٔز إهِٓٝ ْ٤ؼل٠
دشٌَ ػجّ ٖٓ ثُؼعشثةخ أ ٝؿ٤عش خجػعغ ُِؼعش٣ذز كع ٢رُعي ثإلهِعْ٤
ٝهجةْ ٓٝغضٔش ك ٚ٤إٓج:
 دشعٌَ فظععشُ ١ـععشع د٘٣ع ٢أ ٝخ٤ععش ١أ ٝصؼِٔ٤عع ٢أ ٝػِٔعع ٢أٝأ ١ؿشع آخش ٓٔجعَ.
 أُ ٝضععٞك٤ش ٓؼجشععجس صوجػذ٣ععز أ٘ٓ ٝععجكغ أخععشٔٓ ٟجعِععز ُِٔععٞظلٖ٤ٝكوج ً ُخطز.
 -2دجإلشجسر إُ( ٠ثُٔجدر ثُغجدؼز) ٖٓ ثالصلجه٤ز:
صشععَٔ ػذععجسر "أسدععجؿ ثألػٔععجٍ" د ٕٝثالهضظععجس ػِعع ٠رُععي ،ثالسدععجؿ
ثُٔضقووعععز ٓعععٖ ثُضظععع٘٤غ ٝثُضؾعععجسر ٝثألػٔعععجٍ ثُٔظعععشك٤ز (ثُذٌ٘٤عععز)،
ٝثُضععؤٓٓٝ ،ٖ٤ععٖ ػِٔ٤ععجس ثُ٘وععَ ثُععذثخِٝ ،٢صععٞك٤ش ثُخععذٓجس ٝصععؤؽ٤ش
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ثُٔٔضٌِجس ثُشخظ٤ز ثُٔ٘وُٞز ٝثُِٔٔٞعزٝ .ال صشَٔ ٓغَ ٛز ٙثُؼذعجسر
ثُععذخَ ٓععٖ أدثء ثُخععذٓجس ثُشخظعع٤ز ثُضعع٣ ٢ؤدٜ٣ععج كععشد عععٞثء دظععلضٚ
ٓٞظلج ً أ ٝدظلز ٓغضوِز.
 -3دجإلشجسر إُ ٠ثُلوشر (( ٖٓ )3ثُٔجدر ثُغجدؼز) ٖٓ ثالصلجه٤ز:
دجُ٘غذز إُ ٠ثإلهِ ْ٤ثُٔشجس إُ ٚ٤ك ٢ثُلوشر (( )1أ) ٖٓ ثُٔجدر (ثُغجٗ٤ز)
ال ٣غٔـ دٔغَ رُي ثُخظْ دجُ٘غذز إُ ٠أٓ ١ذِؾ ٓذكٞع ،إٕ ٝؽذ،
(خالف ٓج ُدكغ ٓوجدَ ثعضشدثد ثُ٘لوجس ثُلؼِ٤ز) ٖٓ هذَ ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز
ٌُِٔضخ ثُشة٤ظ ُِٔششٝع أ ٝألٌٓ ٖٓ ١جصذ ٚثألخش ٟػِ ٠شٌَ
إصجٝثس أ ٝسع ّٞأٓ ٝذكٞػجس ٓٔجعِز أخشٓ ٟوجدَ ثعضخذثّ فوٞم
دشثءثس ثالخضشثع أ ٝفوٞم أخش ٟأ ٝػِ ٠شٌَ ػٔٞالس ٓوجدَ أدثء
خذٓجس ٓقذدر أٓ ٝوجدَ ثإلدثسر أ( ٝكٔ٤ج ػذث فجُز ثُٔششٝع
ثُٔظشك )٢ػِ ٠شٌَ دخَ ٖٓ ٓطجُذجس ثُذ ٖ٣كٔ٤ج ٣ضؼِن دجألٓٞثٍ
ثُٔوشػز إُ ٠ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔزٝ .دجُٔغَ ال ٣ؤخز ك ٢ثالػضذجس ػ٘ذ
صقذ٣ذ أسدجؿ ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز ثُٔذجُؾ (خالف ٓج دكغ ٓوجدَ ثعضشدثد
ثُ٘لوجس ثُلؼِ٤ز) ثُض ٢صُق ََّٔ ٖٓ هذَ صِي ثُٔ٘شؤر ثُذثةٔز ػِ ٠فغجح
ثٌُٔضخ ثُشة٤ظ ُِٔششٝع أ ٝأٌٓ ٖٓ ٍّ١جصذ ٚثألخش ٟػِ ٠شٌَ
إصجٝثس أ ٝسع ّٞأٓ ٝذكٞػجس ٓٔجعِز أخشٓ ٟوجدَ ثعضخذثّ فوٞم
دشثءثس ثالخضشثع أ ٝفوٞم أخش ،ٟأ ٝػِ ٠شٌَ ػٔٞالس ٓوجدَ
أدثء خذٓجس ٓقذدر أٓ ٝوجدَ ثإلدثسر ،أ( ٝكٔ٤ج ػذث فجُز ثُٔششٝع
ثُٔظشك )٢ػِ ٠شٌَ دخَ ٖٓ ٓطجُذجس ثُذ ٖ٣كٔ٤ج ٣ضؼِن دجألٓٞثٍ
ثُٔوشػز إُ ٠ثٌُٔضخ ثُشة٤ظ ُِٔششٝع أ ٝأٌٓ ٖٓ ٍّ١جصذ ٚثألخش.ٟ
 -4ك ٢فجٍ كشع ثإلهِ ْ٤ثُٔشجس إُ ٚ٤ك ٢ثُلوشر (( )1أ) ٖٓ ثُٔجدر (ثُغجٗ٤ز)
ػش٣ذز دخَ ػِٞٓ ٠ثؽ٘ ٚ٤ثُٔو ٖ٤ٔ٤ك ،ٚ٤أ ٝػذٍ ػشثةخ ثُذخَ
ثُوجةٔز ٝكوج ً ُزُي ،كئٕ ثُطشكجٕ ثُٔضؼجهذثٕ عٞف ٣ؼوذثٕ ٓلجٝػجس ٖٓ
أؽَ إدسثػ ٓجدر ػٖ ػذّ ثُضٔ٤٤ض إُ ٠ثالصلجه٤ز.
إعذجصج ً ُزُي هجّ ثُٔٞهؼجٕ أدٗج ،ٙثُٔلٞػجٕ دقغخ ثألط ،ٍٞدضٞه٤غ ٛزث
ثُذشٝص.ًٍٞٞ
فشس ك ٢ثُش٣جع دضجس٣خ ثألسدؼجء ٛ1442/4/17ـ ثُٔٞثكن /12/2
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