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 البلدَاثتعلُواث لىازم وأشغال 

 ( 011املادة ) الفقرة )ب( هي ألحكامستٌاد اصادرة  
 9102( لسٌت 92هي ًظام املشرتَاث احلكىهُت رقن )

 

( ّٗعول دِج ثعضذجزث 6666م ّأي جل ثلذلدٗجس لعٌز صعؤ ُرٍ ثلضعل٘وجس  صعل٘وجس لْثش    - 6ثلوجير 

 هي صجزٗخ ًاسُج فٖ ثلؾسٗدر ثلسظو٘ز.

 

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

 -أيًجٍ هج لن صدل ثلقسٌٗز علٔ غ٘س ذلك:

 

 ًمجم ثلواضسٗجس ثلق ْه٘ز. : ثلٌمجم

 ّشثزر ثٝيثزر ثلوقل٘ز . : ثلْشثزر

 ّشٗس ثٝيثزر ثلوقل٘ز . : ثلْشٗس

 هدٗسٗز ثلاؤّى ثلذلدٗز فٖ ثلوقجفمز ثّ ثللْثء. : ثلودٗسٗز

ثٕ دلدٗز ثّ هؾلط خدهجس هاالضسل دجظالضغٌجء ثهجًالز  : ثلذلدٗز

 عوجى ثل ذسٓ.

ثلوؾلالالط ثلذلالالدٕ أّ هؾلالالط ثلخالالدهجس ثلواالالضس ز أّ  : ثلوؾلط

 ض ٔ ثلقجل.لؾٌز ثلذلدٗز فعخ هق

 زة٘ط ثلوؾلط. : ثلسة٘ط

ثٟهالالالالْثل ثلوٌقْلالالالالز ثل٠شهالالالالز للؾِالالالالز ثلق ْه٘الالالالز أّ  : ثللْثشم

ثلْفدر ثلق ْه٘ز ّص٘جًضِج ّثلضكه٘ي علِ٘ج دوالج فالٖ 

ذلك ثٛيّٗز ّثلوعضلصهجس ّثٟؽِصر ثلتذ٘ز ّثلوْثي 

ثلخالالجم ّثلوٌضؾالالجس ّثلوعالالدثس ّثٛيالال٘جء ظالالْثء  جًالالش 

ز ّثل ِسدالالالجء فالالالٖ فجلالالالز صالالاللذز أّ ظالالالجةلز أّ غجشٗالالال

ّ الالالرلك ثلخالالالدهجس ثلوسصذتالالالز دضقالالالدٗن ُالالالرٍ ثللالالالْثشم 

ّثلخالالدهجس ثٟظضاالالجزٗز ّثٕ خالالدهجس أخالالسٓ صقضالالجػ 

 ثلِ٘ج ثلؾِز ثلق ْه٘ز ثّ ثلْفدر ثلق ْه٘ز .

ثلواالالجزٗ  ثًٝاالالجة٘ز دوخضلالالف أًْثعِالالج هالالي دٌالالجء ثّ  : ثٛي جل

إيثهز أّ ُدم أّ ثظض اج  أّ صسه٘ن ّهج صقضجػ إلَ٘ 

ز ًّقالالل ّصصّٗالالد ّصعالالل٘ن ثلوالالْثي هالالي يالالسثء ّثظالالضتؾج

ّثلضؾِ٘الالالالالالصثس ّثللالالالالالالْثشم ّثلوعالالالالالالدثس ّثلوس ذالالالالالالجس 

ّثٛؽِصر ّثلقت  ثلضذدٗل٘ز ثلخجصز دِرٍ ثٛي جل ثّ 

ثل٠شهالالالالز لدزثظالالالالضِج ّصاالالالال ٘لِج ثّ هضجدعالالالالز صٌ ٘الالالالرُج 

 ّثٝيسث  علِ٘ج.

ثلدزثظالالالجس ّثلضصالالالجه٘ن ثلٌِدظالالال٘ز ّثل ٌ٘الالالز ل٠يالالال جل  : ثلخدهجس ثل ٌ٘ز

ّثٟيالالالالسث  علالالالالٔ صٌ ٘الالالالرُج  ّثلواالالالالجزٗ  ثلٌِدظالالالال٘ز

ّصاالال ٘لِج ّ الالل هالالج ٗلالالصم لالالرلك هالالي ثؽِالالصر ّهالالْثي 

ّلالالْثشم ّثعوالالجل ّدوالالج فالالٖ ذلالالك ثل قالالْص ثلوخذسٗالالز 

ّثلو٘دثً٘الالز ّثعوالالجل ثلوعالالجفز ّثٕ ثظضاالالجزثس فٌ٘الالز 

 ثّ ٌُدظ٘ز صضعلا دجٟي جل.
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ثلوقالالجّل أّ ثلوالالْزي أّ هقالالدم ثلخدهالالز أّ ثٟظضاالالجزٕ  : ثلوٌج م

ل للدخْل ف  ٖ عتجء .ثلرٕ ٗقدم عسضج

ثلوٌالالج م ثلالالرٕ ٗالالضن ثلضعج الالد هعالالَ ًٝؾالالجش ثٛيالال جل ثّ  : ثلوضعِد

لضعل٘ن ثللْثشم ثّ لضقدٗن ثلخدهجس ثٟظضاجزٗز ّغ٘س 

 ثٟظضاجزٗز.

 ختز ثلاسثء ثلعٌْٗز

 

ثلختالالالالالز ثلعالالالالالٌْٗز ثلضالالالالالٖ صعالالالالالدُج ثلذلدٗالالالالالز لاالالالالالسثء  :

ثفض٘جؽجصِالالج ثلوضْ عالالز هالالي هالالْثي ّصْزٗالالدثس ّصٌ ٘الالر 

ز ثلوجل٘الز ّدوالج ٗض الا هال  ثي جل ّغ٘سُالج خال٠ل ثلعالٌ

هْثشًضِالالالج ثلضقدٗسٗالالالز للعالالالٌز ثلوجل٘الالالز، علالالالٔ ثى ٗالالالضن 

 ثزفج ِج ه  ثلوْثشًز ثلعٌْٗز للذلدٗز.

 عقد ثلاسثء

 

ثلعقالالالد ثلُوذالالالسم دالالال٘ي ثلوضعِالالالد ّثلؾِالالالز ثلواالالالضسٗز أّ  :

 ثلؾِز ثلضٖ ص ْضِج .

 ثلوٌج صز

 

ثظلْح للاسثء ٗضن هي خ٠لَ ثخض٘جز ثلعالسة ثل الجةص  :

وقدهالز ّٗاالول ه ِالْم ثلعتالجء ثٌٗوالج هي ثلعسّة ثل

 ّزي علَ٘ ثلٌم فٖ ُرٍ ثلضعل٘وجس .

 ّعجةا ثلاسثء

 

ؽو٘الال  ثلْعالالجةا ثلوضعلقالالز دجلوٌج صالالز ّصاالالول يعالالْر  :

ثلعتالالالجء ّثلاالالالسّط ثلعجهالالالز ّثلخجصالالالز ّثلوْثصالالال جس 

ّثلوختتالالجس ّثظالالط ثٟفجلالالز ّثلعقالالد ثلوذالالسم داالالجًَ 

 ّثٕ ثّزثل ثخسٓ هسصذتز دجلعتجء.

 ثلضق٘٘ن

 

ا هالالي صالالْفس ثلاالالسّط ثلوْضالالْعز فالالٖ يعالالْر ثلضققالال :

ثلعتالالجء لالالدٓ ثلوٌالالج م فالالٖ ضالالْء يزثظالالز ثلعالالسة 

 ثل ٌٖ ثلوقدم هٌَ فٖ عسة ثلوٌج صز.

 ثلضكُ٘ل

 

ثلختالالالالالز ثلعالالالالالٌْٗز ثلضالالالالالٖ صعالالالالالدُج ثلذلدٗالالالالالز لاالالالالالسثء  :

ثفض٘جؽجصِالالج ثلوضْ عالالز هالالي هالالْثي ّصْزٗالالدثس ّصٌ ٘الالر 

ثي جل ّغ٘سُالج خال٠ل ثلعالٌز ثلوجل٘الز ّدوالج ٗض الا هال  

لضقدٗسٗالالالز للعالالالٌز ثلوجل٘الالالز، علالالالٔ ثى ٗالالالضن هْثشًضِالالالج ث

 ثزفج ِج ه  ثلوْثشًز ثلعٌْٗز للذلدٗز.

 ثللؾٌز

 

لؾٌالالز ثلاالالالسثء ثلوقل٘الالز ثّ لؾٌالالالز ثلاالالسثء ثلسة٘عالالال٘ز  :

 فعخ هقض ٔ ثلقجل.

 ثللؾٌز ثل ٌ٘ز    

 

ثللؾٌز ثلضٖ ٗضن صا ٘لِج هي ثلخذسثء ّثل ٌ٘٘ي ظْثء  :

 ندجٛظالالوجء ثلاخصالال٘ز أّ هوغلالال٘ي عالالي ثلالالدّثةس ّٗالالض

صا ٘لِج دقسثز هي ثلوؾلط ثلذلدٕ دٌجءل علٔ صٌع٘خ 

 هي لؾٌز ثلاسثء .

 

ٟ صذجيس ثٕ عول٘ز لاسثء لْثشم صصٗد  ٘وضِج ثلوقالدزر علالٔ هالجةضٖ يٌٗالجز فالٖ دلالدٗجس ثل تالز   -3ثلوجير 

ثّٟلالالٔ ّعلالالٔ هجةالالز يٌٗالالجز فالالٖ دلالالدٗجس ثل تالالز ثلغجً٘الالز ّثلغجلغالالز إّٟ دوْؽالالخ طلالالخ صالالجيز عالالي 

ج ّثف٘الالج للالالْثشم ثلوتلالالْح يالالسثاُج ّّفالالدصِج ّ و٘ضِالالج ّهْثصالال جس ثلالالسة٘ط ٗض الالوي ّصالال 

  جهلز ي ٘قز ّّثضقز لِج ه  د٘جى طسٗقز صعل٘ذِج ّص ل٘ ِج ثّ فصهِج.
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عول٘الالز ثلاالالسثء  ٝصوالالجمٗقالالدم طلالالخ يالالسثء ثللالالْثشم ثلالالٔ ثلؾِالالز ثلوخضصالالز  ذالالل هالالدر ص  الالٖ    -7ثلوالالجير 

ثذث  جًش ُرٍ ثلص ز ًجيتز عي  ّثلضْزٗد ّٟ ٌٗمس فٖ ثٕ طلخ ٗعتٔ ص ز ثٟظضعؾجل إّٟ 

 فجؽز طجزةز ٗصعخ صْ عِج ثّ ثلضٌذؤ دِج.
 

علٔ ثلذلدٗز أى صضققا هي ّؽْي ثلقجؽز ثل عل٘ز لاالسثء ثللالْثشم ثلوتلْدالز  ذالل إعالدثي    - أ  -7ثلوجير 

 طلخ ثلاسثء ّأى ص ْى ّثزير علٔ ختز ثلاسثء للذلدٗز . 

ول٘الز ثلاالسثء أى صقالْم هالي خال٠ل ثلالدثةسر ع دالئؽسثءثسٗضْؽخ علٔ ثلذلدٗز  ذل ثلعال٘س   -ح

لالالدِٗج ّدجلضٌعالال٘ا هالال  يّثةسُالالج ثٛخالالسٓ ثلوخضصالالز دئعالالدثي ّصٌمالال٘ن ّعالالجةا ثلعتالالجء 

ثلوتلْدز فعالخ ثٟصالْل ثل ٌ٘الز ّّفالا أف الجم ثلٌمالجم ّثلضعل٘والجس ثلصالجيزر دوقض الجٍ 

 -ّدعدي هي ثلٌعخ ثل جف٘ز لضْشو علٔ ثلوٌج ص٘ي ّعلٔ أى صاضول علٔ هج ٗلٖ:

سّط ّثلوْثصالال جس للالالْثشم ثلوتلالالْح يالالسثاُج دق٘الالظ ص الالْى ّثضالالقز إعالالدثي ثلاالال -6

ّي ٘قز ّأى ص ْى هْثص ز غ٘س هْؽِز لٌْو هع٘ي ّلِج ثى صعالضع٘ي دالجلخذسثء 

 ّثل ٌ٘٘ي ثّ ثٕ ؽِز ثخسٓ للضك د هي ذلك .

ثلضك الالد هالالي ّؽالالْي هعالالضٌد ثلضالالصثم هالالجلٖ هصالالدل فعالالخ ثٟصالالْل دجلق٘والالز ثلوقالالدزر  -6

دثةسر ثلوجل٘الز فالٖ ثلذلدٗالز ّث ضوالجل هضتلذالجس للعتجء ثّ ثذى ثلاسثء صجيز عي ثلال

 طسؿ ثلعتجء .
 إعدثي يعْر ثلعتجء.   -3

ل ٗتلالخ ف٘الَ طالسؿ ثلعتالجء علالٔ ثى ٗسفالا   -ػ ٗسظل زة٘ط ثلذلدٗز ثلٔ زةال٘ط ثللؾٌالز  ضجدالج

 دِرث ثل ضجح ثلوعلْهجس ّثلْعجةا ثلضجل٘ز:

ضجدعالز ثظن ثلؾِز ثلضٖ ثعدس ثلوضتلذجس ثّ ثلدزثظالجس ّثلؾِالز ثلضالٖ ظالضضْلٔ ثلو -6

 ّثٟيسث .

 صقدٗسثس ثل ل ز ثّٟل٘ز.  -6
هصدز ثلضوْٗل ّ ٘وز ثلوخصصجس ثلوسصْير لعول٘ز ثلاسثء ه  هعضٌد ثلضصثم   -3

 هجلٖ هصدل فعخ ثٛصْل.
  سثز هؾلط دلدٕ دجلوْثفقز علٔ طسؿ ثلعتجء ّثلع٘س دجٝؽسثءثس. -7
ثلاسّط ثلعجهز ُّالٖ ثلاالسّط ثلوذٌ٘الز فالٖ ّع٘قالز ثلعتالجء ّثلضالٖ ٗضْؽالخ علالٔ   -7

 ثلذلدٗز ّثلوضعِدٗي ثلضق٘د دِج. 
ثلاسّط ثلخجصز للعتجء ُّالٖ ثلاالسّط ثلو ولالز للاالسّط ثلعجهالز ّثٕ صعالد٠ٗس  -7

علِ٘ج ّثٕ يسّط ثضجف٘ز ثخسٓ ٗضتلذِج ثلعتجء دوج فٖ ذلك ثلاالسّط ثلوضعلقالز 

 دجلعسّة ثلضوْٗل٘ز ّ ٘ ٘ز ثلضْزٗد ّفا ثلذلدٗز فٖ صؾصةضَ.
 ًوجذػ ثلعقد ّثل  جٟس.  -6
 ثخسٓ لْعجةا ثلعتجء. ثٕ ه٠فا  -6

 

علٔ ثلؾِز ثلواضسٗز إعدثي ّعجةا ثلاسثء هض وٌز هعلْهجس ّثف٘ز عي ثلعتجء دوج فٖ     -أ -7ثلوجير 

 -ذلك هج ٗلٖ:

طذ٘عز ثلاسثء ّثل و٘ز، ّهدر ثلضٌ ٘ر ّه جًَ دوج فٖ ذلك ثلوْثصال جس ثل ٌ٘الز ّإٔ  -6

لاالسثء ّآل٘الز صٌ ٘الر هضتلذجس صضعلا دجل وجًجس ّ ت  ثل ٘جز ّثلاسّط ثلضعج دٗالز ل

 عقد ثلاسثء.
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ثلوٌج صالال٘ي ّإٔ هعلْهالالجس ٗؾالالخ  هالالؤ٠ُسثلوعالالجٗ٘س ّثٝؽالالسثءثس ثلوضعلقالالز دضق٘الال٘ن  -6

(  6علٔ ثلوٌج ص٘ي صقدٗوِج ٝعذجس هؤ٠ُصِن ه  هسثعجر هالج ّزي فالٖ ثلوالجيص٘ي  

 ( هي ثلٌمجم . 66ّ  
سٗقالز ص ّطةثلوعجٗ٘س ثلضٖ ظضعضخدهِج ثلؾِز ثلواضسٗز فالٖ ثخض٘الجز ثلوٌالج م ثل الج -3

ثظضخدثهِج علٔ ثى ص ْى ثلوعجٗ٘س  جدلز للق٘جض ّهٌِج ثلوضتلذجس ثل ٌ٘ز ّثلوجل٘الز 

ّ ٘والالز ثلعالالسة ّهالالدر ثلضعالالل٘ن ّص ل الالز ثلضاالال ٘ل ّثلصالال٘جًز ّثٟصالال٠ؿ ُّالالجه  

 ثٛف ل٘ز. 
د٘جى إذث  جى هعوْفج صقدٗن ددثةل لوْثص جس ثللالْثشم أّ ثٟيال جل أّ ثلخالدهجس أّ  -7

ا ثلاسثء ّفٖ ةّ إٔ هضتلذجس هْضقز أخسٓ فٖ ّعجثلذٌْي ّثلاسّط ثلضعج دٗز أ

 ُرٍ ثلقجل ٗضن ّصف ثلتسٗقز ثلضٖ ظضق٘ن فِ٘ج ثلذدثةل. 
صقدٗن هعلْهجس عي صؾو٘  إٔ هالي ثللالْثشم أّ ثٛيال جل فالٖ أؽالصثء ثّ هؾوْعالجس  -7

ّّصالالف لِالالرٍ ثٛؽالالصثء ثّ ثلوؾوْعالالجس ثلضالالٖ ٗؾالالْش للوٌالالج م صقالالدٗن عالالسّة 

 خجصز دِج. دخصْصِج ّصقدٗد هعجٗ٘س ثلضق٘٘ن ثل
د٘الالجى ثذث  الالجى ثلعالالعس ثلوقالالدم فالالٖ ثلعالالسة ٗاالالول ثلسظالالْم ّثل الالسثةخ ّثلسظالالْم  -7

 ثلؾوس ٘ز  جفز . 
د٘جى إذث  جًش ثٛظعجز عجدضز أّ ٗو ي صعدٗلِج ّفٖ ُرٍ ثلقجل صقدي ثلص٘م ثلوضذعز  -6

 فٖ ذلك. 
ثلعولالالز ثّ ثلعوالالال٠س ثلضالالالٖ ظالالال٘ضن صقالالالدٗن ثلعالالسّة علالالالٔ أظجظالالالِج، ّثلعولالالالز ثلضالالالٖ  -6

زًالالز ثلعالالسّة دالالجلعو٠س ثلوخضل الالز، ّفالالا ًاالالسر ثلذٌالالك ثلوس الالصٕ ظضعالالضخدم لوقج

 ٛظعجز ثلعو٠س ّدقعخ ثلضجزٗخ ثلوقدي فٖ ّعجةا ثلاسثء. 
 ثلل ز أّ ثلل جس ثلضٖ ظ٘ضن إعدثي ثلعسّة دِج.  -6
إٔ هضتلذالالجس أّ يالالسّط دخصالالْص طذ٘عالالز إٔ صكهٌ٘الالجس ّيالال لِج ّ ٘وضِالالج ٗتلالالخ  -66

 يزر دوْؽذَ. صقدٗوِج ّفقج ٛف جم ثلٌمجم ّثلضعل٘وجس ثلصج
ثلوضتلذالالجس ثلوضعلقالالز دتالالسل ثل قالالم ّثٟخضذالالجز ّثلضؾو٘الال  ّثلضعسٗالالف ّثلضعالالو٘ز  -66

 ّثلعًٌْز أّ يِجيثس هتجدقز ثلوْثص جس ّثلسهْش ّثلوصتلقجس. 
د٘جى إذث  جًش ثلؾِز ثلواضسٗز ظضعالوـ للوٌج صال٘ي دصٗالجزثس ه٘دثً٘الز ٕٛ هْ ال   -66

 شهٌٖ. صقديٍ ثّ عقد ثؽضوجعجس هعِن ّصقدٗد ذلك دوْؽخ ؽدّل 
ثلتسٗقز ثلضٖ ٗؾْش فِ٘ج للوٌج صال٘ي طلالخ إٗ الجفجس أّ ثعضسثضالجس علالٔ ّعالجةا  -63

 ثلاسثء هي ثلؾِز ثلواضسٗز ّثلودي ثلصهٌ٘ز ثلوقدير لرلك. 
ًوالجذػ إ الالسثز ص ٘الالد دقمالس ثلووجزظالالجس ثّ ثلضصالالسفجس ثلضالٖ صٌتالالْٕ علالالٔ ثٟفض٘الالجل  -67

 ّثل عجي ّثٟ سثٍ. 
علالٔ إٔ  السثز أّ إؽالسثء ثصخرصالَ  ثٟيجزر إلٔ فا ثلوٌج م فٖ صقدٗن ثٟعضالسثة -67

ثلؾِالالز ثلواالالضسٗز أّ لؾٌالالز ثلاالالسثء ٗضعلالالا دالالئؽسثءثس ثلاالالسثء ّفالالا أف الالجم ثلٌمالالجم 

 ّثلضعل٘وجس ثلصجيزر دوْؽذَ. 
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ثلالالٌم علالالٔ أى لؾٌالالز ثلاالالسثء صقالالض ظ لٌ عالالِج دالالجلقا فالالٖ زفالال   الالل ثلعالالسّة  -67

 ثلوقدهز ثلِ٘ج أّ إل جء إؽسثءثس ثلوٌج صز ّفقج ٛف جم ثلٌمجم. 
ذالالجس ثّ ثلضصثهالالجس أخالالسٓ صقالالديُج ثلؾِالالز ثلواالالضسٗز صض الالا ّأف الالجم ثلٌمالالجم إٔ هضتل -66

 ّثلضعل٘وجس ثلصجيزر دوْؽذَ.  

ٗتسؿ ثلسة٘ط ثلعتجء ّٗضن صقدٗد عوي ّعجةا ثلاسثء ّفقج للؾالدثّل ثلولققالز فالٖ ثلٌمالجم   -ح

ّٗؾالالْش صْشٗالال  ُالالرٍ ثلْعالالجةا يّى هقجدالالل علالالٔ ثلولقق٘الالجس ثلضؾجزٗالالز ثلعسد٘الالز ّثٛؽٌذ٘الالز 

غ٘س ثلوق٘وز فالٖ ثلوول الز ّثلؾِالجس ثلضجدعالز للق ْهالز ّإٔ ؽِالز أخالسٓ ٗالسٓ  ّثلاس جس

 ثلسة٘ط ثى هي هصلقز ثلؾِز ثلق ْه٘ز ثّ ثلْفدر ثلق ْه٘ز صْشٗعِج علِ٘ج.  

ثلاسثء ثٟخسٓ ّّعجةا يسثء ثلخدهجس  دكظجل٘خللسة٘ط صْشٗ  ّعجةا ثلاسثء ثلوضعلقز   -ػ

 ٗسثُج هٌجظذز. ثل ٌ٘ز ّثٟظضاجزٗز هؾجًج فٖ ثلقجٟس ثلضٖ

 

ٗضن يسثء ثللْثشم دقسثز هي ثلالسة٘ط ّدجلتسٗقالز ثلضالٖ ٗسثُالج هٌجظالذز إذث  جًالش ثللالْثشم ٟ  -أ -6ثلوجير 

صصٗد  ٘وضِج علٔ ألف يٌٗجز لذلدٗجس ثل تز ثّٟلٔ، ّظضوجةز يٌٗجز لذلالدٗجس ثل تالز ثلغجً٘الز، 

فتالز  ٕٛثلوالسثي يالسثاُج ّع٠عوجةز يٌٗجز لذلالدٗجس ثل تالز ثلغجلغالز ّثذث شثيس  ٘والز ثللالْثشم 

ل للصال٠ف٘جس ثلوذٌ٘الز فالٖ ثلؾالدّل أيًالجٍ  هي فتالجس ثلذلالدٗجس علالٔ ذلالك ف٘الضن يالسثاُج ّفقالج

 -ّعلٔ ثلٌقْ ثلضجلٖ:

 

 -عي طسٗا طسؿ ثلعتجء: -6
 

فتز 

 ثلذلدٗز
دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

 ثلوقل٘ز ّ سثز هي ثلوؾلط
دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

ثلسة٘ع٘ز ّ سثز هي 

 ثلوؾلط

 لؾٌز  دضٌع٘خ هي

ثلاسثء ثلسة٘ع٘ز ّ سثز هي 

ثلوؾلط ّدوصجي ز ثلْشٗس أّ 

 هي ٗ ْضَ درلك
 يٌٗجز 6666أ غس هي  ثّٛلٔ

 يٌٗجز 66666ّث ل هي 
 يٌٗجز 66666هي 

 يٌٗجز 76666ّث ل هي 
 يٌٗجز فج غس 76666هي 

 يٌٗجز 766أ غس هي  ثلغجً٘ز

 يٌٗجز 6766ّث ل هي 
 يٌٗجز 6766هي 

 يٌٗجز 36666ّث ل هي 
 يٌٗجز فج غس 36666ي ه

 يٌٗجز 366أ غس هي  ثلغجلغز

 يٌٗجز 7666ّث ل هي 
 يٌٗجز 7666هي 

 يٌٗجز 66666ّث ل هي 
 يٌٗجز فج غس 66666هي 

 
 -عي طسٗا ثظضدزثػ ثلعسّة: -6

 

 فتز

 ثلذلدٗز
دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

ثلوقل٘ز ّ سثز هي 

 ثلوؾلط

دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

 ثلسة٘ع٘ز

 ّ سثز هي ثلوؾلط

دضٌع٘خ هي لؾٌز 

ثلاسثء ثلسة٘ع٘ز ّ سثز 

هي ثلوؾلط ّدوصجي ز 

 ثلْشٗس  

 أّ هي ٗ ْضَ درلك
 يٌٗجز 6666أ غس هي  ثّٛلٔ

 يٌٗجز 66666ّث ل هي 
 يٌٗجز 66666هي 

 يٌٗجز 36666ّث ل هي 
يٌٗجز  36666هي 

 فج غس
 يٌٗجز 766أ غس هي  ثلغجً٘ز

 يٌٗجز 7666ّث ل هي 
 يٌٗجز 7666هي 

 يٌٗجز 66666ّث ل هي 
يٌٗجز  66666هي 

 فج غس
 يٌٗجز 366أ غس هي  ثلغجلغز

 يٌٗجز 3666ّث ل هي 
 يٌٗجز 3666هي 

 يٌٗجز 67666ّث ل هي 
يٌٗجز  67666هي 

 فج غس
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 -عي طسٗا ثلاسثء ثلوذجيس: -3

 

 فتز

 ثلذلدٗز
دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

ثلوقل٘ز ّ سثز هي 

 ثلوؾلط

دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

 ثلسة٘ع٘ز

 ثلوؾلط ّ سثز هي

دضٌع٘خ هي لؾٌز 

ثلاسثء ثلسة٘ع٘ز ّ سثز 

هي ثلوؾلط ّدوصجي ز 

 ثلْشٗس  

 أّ هي ٗ ْضَ درلك
 يٌٗجز 6666أ غس هي  ثّٛلٔ

 يٌٗجز 7666ّث ل هي 
 يٌٗجز 7666هي 

 يٌٗجز 67666ّث ل هي 
يٌٗجز  67666هي 

 فج غس
 يٌٗجز 766أ غس هي  ثلغجً٘ز

 يٌٗجز 3666ّث ل هي 
 يٌٗجز 3666هي 

 يٌٗجز 66666هي ّث ل 
يٌٗجز  66666هي 

 فج غس
 يٌٗجز 366أ غس هي  ثلغجلغز

 يٌٗجز 6666ّث ل هي 
 يٌٗجز 6666هي 

 يٌٗجز 6766ّث ل هي 
 يٌٗجز فج غس 6766هي 

 

علٔ ثلسغن هوج ّزي فٖ ثل قسر  أ( هي ُرٍ ثلوجير، ٟ صذجيالس إٔ عول٘الز لاالسثء ثٙل٘الجس  -ح

ز ثلالْشٗس ثلوعالالذقز ّهْثفقضالالَ ثل٠فقالالز علالالٔ أّ ثلوس ذالجس إّٟ دعالالد ثلقصالالْل علالالٔ هْثفقالال

 ثٝفجلز.

 

( هي ثلٌمجم ّثلالٔ فال٘ي صالدّز ثلضعل٘والجس ثلخجصالز دالجّٟثهس 66ه  هسثعجر ثف جم ثلوجير      -6ثلوجير 

ثلض ٘٘سٗز للوؾلط دٌجء علٔ صٌع٘خ ثللؾٌز ثى ٌٗقم ثّ ٗصٗد علٔ ثل و٘جس ثلوتلْدز فالٖ 

ٖ ٗض الوي ثلوذالسزثس ثل ٌ٘الز لِالرث ثلض ٘٘الس يعْر ثلعتالجء للالْثشم ، يالسٗتز صقالدٗن صقسٗالس فٌال

ّثٟظذجح ثلتجزةز ّثٗز هعلْهجس ّّعجةا ٟشهالز ّزفال  ُالرث ثلضقسٗالس للالْشٗس ّفقالج للٌعالخ 

 -ّثلص٠ف٘جس ثلضجل٘ز:

%( هالي  ٘والز ثلعتالجء( ّذلالك  ذالل صالدّز  السثز 67للوؾلط  دٌعالذز ٟ صصٗالد علالٔ   - أ

 ثٟفجلز ّيّى ثلسؽْو علٔ ثلوٌج م ّدوْثفقز ثلْشٗس.
%( هالالي  ٘والالز ثلعتالالجء( ّذلالالك دعالالد صالالدّز  الالسثز 67ٗس  دٌعالالذز ٟ صصٗالالد علالالٔ  للالالْش - ح

 ثٟفجلز ّدعد هْثفقز ثلوٌج م.

 

صا ل فٖ ثلوؾلط لؾٌز صعؤ  لؾٌالز ثلاالسثء ثلوقل٘الز( هالي ع٠عالز هالي هالْظ ٖ ثلذلدٗالز    -أ -6ثلوجير 

 لوالالدر ٟ صصٗالالد علالالٔ ظالالٌض٘ي دسةجظالالز ثفالالد هالالْظ ٖ ثل تالالز ثّٟلالالٔ ّع الالْٗز ثعٌالال٘ي ٟ صقالالل

 فتضِوج عي ثلغجً٘ز.

صاالالال ل فالالالٖ ثلوؾلالالالط لؾٌالالالز صعالالالؤ  لؾٌالالالز ثلاالالالسثء ثلسة٘عالالال٘ز( دسةجظالالالز ثفالالالد ثع الالالجةَ  -ح

 -ّع ْٗز  ل هي :

 ي هي ثع جء ثلوؾلط ٗعؤ ثفدُن ًجةذج للسة٘ط ثللؾٌز.٘ثعٌ -6
 ثلودٗس ثلضٌ ٘رٕ فٖ ثلذلدٗز . -6

 ٗسٗز.هدٗس ثلاؤّى ثلذلدٗز فٖ ثلوقجفمز ثّ ثللْثء أّ هي ٌٗ٘ذَ هي هٌِدظٖ ثلود -3
هدٗس ثٟي جل ثلعجهالز فالٖ ثلوقجفمالز ثّ ثللالْثء ثّ هالي ٌٗ٘ذالَ هالي هٌِدظالٖ هدٗسٗالز  -7

 ثٟي جل.
 هدٗس ثلاؤّى ثلوجل٘ز دجلذلدٗز أّ هي ٗقْم هقجهز. -7

 ٗع٘ي ثلسة٘ط ثفد هْظ ٖ ثلذلدٗز ثهٌ٘ج لعس ثللؾٌز.  -ػ
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لوالجير، صؾضو  إٔ هي ثللؾٌض٘ي ثلوٌصالْص علِ٘والج فالٖ ثل قالسص٘ي  أ( ّ  ح( هالي ُالرٍ ث   -ي

ددعْر هي زة٘عِج أّ ًجةذَ عٌد غ٘جدَ  لوج يعش ثلقجؽز ثلٔ ذلالك ّٗ الْى ثؽضوالجو ثٕ 

ل دق الالْز أغلذ٘الالز أع الالجةِج علالالٔ أى ٗ الالْى زةالال٘ط ثللؾٌالالز أّ ًجةذالالَ هالالي  هٌِوالالج  جًًْ٘الالج

 دٌِ٘ن ّصصدز  سثزثس ثٕ هٌِوج دجٟؽوجو ثّ دك غسٗز أصْثس ثٟع جء ثلقجضسٗي.

ى ثلوٌصالْص علِ٘الج فالٖ ُالرٍ ثلوالجير ًجفالرث ثٟ دوصالجي ز ٟ ٗعضذالس صاال ٘ل إٔ هالي ثللؾالج  -ُـ

 ثلْشٗس علٔ  سثز صا ٘لِج.

 
صا ل فٖ ثلذلدٗز لؾٌز ثّ ث غس صضكلف هي ع٠عز هي هْظ ِ٘ج ٗع٘الٌِن ثلوؾلالط ّصٌالجط  -6-أ -66ثلوجير 

دِج هِوز صعلن ثللْثشم لعول٘جس ثلاالسثء ثلضالٖ صالسي للذلدٗالز ّثلضالٖ صصٗالد  ٘وضِالج علالٔ 

ثلضغذش هي هتجدقضِج للوْثص جس ّثلاالسّط ثلوقالسزر فالٖ ثلعتالجءثس  هجةضٖ يٌٗجز دعد

ّثٟص ج ٘الالجس ّعقالالْي ثلاالالسثء ثلوذسهالالز داالالكًِج، علالالٔ ثى ٗ الالج  للؾٌالالز ع الالْ ٗ الالْى 

ل عي ثلْشثزر ٗعوَ٘ ثلْشٗس ثّ هالي ٌٗ٘ذالَ لعول٘الجس ثلاالسثء ثلضالٖ صصٗالد  ٘وضِالج  هٌدّدج

 علٔ ثلص٠ف٘ز ثلووٌْفز للوؾلط.

ذّٕ ثٟخضصجص لعول٘جس ثلاسثء ذثس ثلتذ٘عز ثلخجصز للوؾلط ثضجفز ع ْ، هي   -6

ل ٟف الالالجم ثلذٌالالالد   ( هالالالي ُالالالرٍ ثل قالالالسر هالالالي هالالالْظ ٖ 6ٟٕ هالالالي ثللؾالالالجى ثلواالالال لز ّفقالالالج

 ثلوؤظعجس ثّ ثلدّثةس ثلسظو٘ز ٗعوَ٘ ثلوسؽ  ثلوخضم فِ٘ج.

علٔ لؾٌز ثظض٠م ثللْثشم فٖ ثلذلدٗز صٌم٘ن ضذط داجى ثللْثشم ثلوْزير ثلِ٘ج ، ّذلك    -ح

هدر ٟ صصٗد علٔ ظذعز ثٗجم هي صجزٗخ صْزٗدُج، ٗض وي  ذْل ثللْثشم ثذث  جًش  خ٠ل

هْثفقالالز للوْثصالال جس ّثلاالالسّط ثلوقالالسزر ثّ زفالال  ثظالالض٠هِج ثذث  جًالالش هخجل الالز لضلالالك 

ثلوْثص جس ّثلاسّط ّذلالك صقالش طجةلالز ثلوعالؤّل٘ز ثلقجًًْ٘الز ّثلضكيٗذ٘الز فالٖ فجلالز 

ي هٌجظالخ هالي ثلٌعالخ صعاللن ثفالدثُج هخجل ز ثف جم ُرٍ ثل قسر ّٗالٌمن ثل الذط هالي عالد

 لوْزي ثللْثشم.

ثذث  الالسزس لؾٌالالز ثظالالض٠م ثللالالْثشم ثلوالالْزير هخجل ضِالالج للوْثصالال جس ّثلاالالسّط ثلوقالالسزر     -ػ

فللوضعِالالد ثلالالرٕ ّزي صلالالك ثللالالْثشم ثٟعضالالسثة علالالٔ  الالسثز ثللؾٌالالز ثلالالٔ ثلؾِالالز ثلضالالٖ 

عالخز ثل الذط، ثصدزس  سثز يسثء ثللْثشم خ٠ل ع٠عز ثٗجم هي صجزٗخ صعلن ثلوضعِد ً

ل.  ّٗ ْى  سثز صلك ثلؾِز فٖ  ذْل ثظض٠م ثللْثشم ثّ زف  ثظض٠هِج ًِجة٘ج

صعضذس ثللْثشم ثلوْزير للذلدٗز  ذل  ذْلِج ًِجة٘ج دق ن ثٟهجًالز، ّثهالج ثللالْثشم ثلضالٖ صالن     -ي

زفالالال  ثظالالالض٠هِج لوخجل ضِالالالج للوْثصالالال جس ّثلاالالالسّط ثلوقالالالسزر ف٘ الالالْى دقجاُالالالج فالالالٖ 

ثٕ ه الالجى صالالجد  لِالالج علالالٔ هعالالؤّل٘ز هْزيُالالج ّٟ ٗؾالالْش  هعالالضْيعجس ثلذلدٗالالز ثّ فالالٖ

ض٠هِج ثّ صالالسفِج ثّ ثظالالضعوجل ثٕ ؽالالصء هالالي ثللالالْثشم  ذالالل  ذْلِالالج ثّ دعالالد زفالال  ثظالال

ٗالالز صالالْزر هالالي ثلصالالْز، ّذلالالك صقالالش طجةلالالز ثلوعالالؤّل٘ز ثلقجًًْ٘الالز كثلضصالالس  دِالالج د

هْظالالالف ٗخالالالجلف ثف الالالجم ُالالالرٍ ثل قالالالسر ّعلالالالٔ ثلوضعِالالالد ًقالالالل ثللالالالْثشم  ّٕٛثلضكيٗذ٘الالالز 

ز هي هعضْيعجس ثلذلدٗز فْز زف ِج ثّ خ٠ل ثلوالدر ثلضالٖ ٗعٌِ٘الج ثلالسة٘ط ثلوسفْض

 علالٔثذث صخلف عي ذلك، ّٗلضصم ددف  ثٟؽْز ثلضٖ ٗقديُج ثلسة٘ط عي  ل ْٗم ٗصٗد 

 ثلودر ثلوعٌ٘ز.

 

للالالسة٘ط يالالتخ ثٕ خعالالجزر صقالال  فالالٖ ثللالالْثشم ثذث  جًالالش  ٘وضِالالج ّ الالش ثلاالالتخ ٟ صضؾالالجّش    -66ثلوالالجير 

يالسٗتز ثى ٟ ٗ الْى ٌُالجل إُوالجل أّ ثخالض٠ض، ّف٘والج عالدث ذلالك ٟ ( هجةضٖ يٌٗالجز 666 

 صاتخ إٔ خعجزر ثٟ دقسثز هي ثلْشٗس.
 



7666 

 
ٗضن صٌ ٘ر ثٟي جل دقسثز هي ثلسة٘ط عي طسٗا طسؿ عتجء ثّ ثظالضدزثػ عالسّة دٌالجء  -أ -66ثلوجير 

ش  ٘والز ثٟيال جل ٟ صصٗالد علٔ صٌعال٘خ لؾٌالز فٌ٘الز هخضصالز ٗاال لِج لِالرٍ ثل جٗالز، ثذث  جًال

( ثٟ  يٌٗالجز لذلالدٗجس ثل تالز 3666( آٟ  يٌٗجز لذلدٗجس ثل تز ثّٟلالٔ ّ  7666علٔ  

( يٌٗجز لذلدٗجس ثل تز ثلغجلغز، ّثذث شثيس  ٘وز ثٟيال جل علالٔ ذلالك ف٘الضن 6666ثلغجً٘ز ّ 

ل للص٠ف٘جس ثلوذٌ٘ز فٖ ثلؾدثّل أيًجٍ ّعلٔ ثلٌقْ ثلضجلٖ:  -صٌ ٘رُج ّفقج
 

 -ثلعتجء:طسؿ   -6
 

 فتز

 ثلذلدٗز
دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

 ثلوقل٘ز

 ّ سثز هي ثلوؾلط

دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

 ثلسة٘ع٘ز

 ّ سثز هي ثلوؾلط

دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

ثلسة٘ع٘ز  ّ سثز هي ثلوؾلط 

 ّدوصجي ز ثلْشٗس

 أّ هي ٗ ْضَ درلك
 يٌٗجز 7666أ غس هي  ثّٛلٔ

 يٌٗجز 67666ّث ل هي 
 زيٌٗج 67666هي 

 يٌٗجز 666666ّث ل هي 
 يٌٗجز فج غس 666666هي 

 يٌٗجز 3666أ غس هي  ثلغجً٘ز

 يٌٗجز 66666ّث ل هي 
 يٌٗجز 66666هي 

 يٌٗجز 67666ّث ل هي 
 فج غس يٌٗجز 67666هي 

 يٌٗجز 6666أ غس هي  ثلغجلغز

 يٌٗجز 7666ّث ل هي 
 يٌٗجز 7666هي 

 يٌٗجز 76666ّث ل هي 
 يٌٗجز فج غس 76666هي 

 
  -دزثػ ثلعسّة:ثظض -6

 

 فتز

 ثلذلدٗز

دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

 ثلوقل٘ز

 ّ سثز هي ثلوؾلط

دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

 ثلسة٘ع٘ز

 ّ سثز هي ثلوؾلط

دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

ثلسة٘ع٘ز ّ سثز هي ثلوؾلط 

ّدوصجي ز ثلْشٗس  أّ هي 

 ٗ ْضَ درلك

 يٌٗجز 7666أ غس هي  ثّٛلٔ

 يٌٗجز 66666ّث ل هي 

 يٌٗجز 66666هي 

 يٌٗجز 36666ّث ل هي 

 يٌٗجز فج غس 36666هي 

 يٌٗجز 3666أ غس هي  ثلغجً٘ز

 يٌٗجز 6766ّث ل هي 

 يٌٗجز 6766هي 

 يٌٗجز 66666ّث ل هي 

 يٌٗجز فج غس 66666هي 

 يٌٗجز 6666أ غس هي  ثلغجلغز

 يٌٗجز 7666ّث ل هي 

 يٌٗجز 7666هي 

 يٌٗجز 66666ّث ل هي 

 يٌٗجز فج غس 66666هي 
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 7666 

 -لضلصٗن:ث -3
 

 فتز

 ثلذلدٗز

 دقسثز

 هي

 ثلسة٘ط

دضٌع٘خ هي لؾٌز 

ثلاسثء ثلوقل٘ز ّ سثز 

 هي ثلسة٘ط

دضٌع٘خ هي لؾٌز 

ثلاسثء ثلوقل٘ز 

 ّ سثز هي ثلوؾلط

دضٌع٘خ هي لؾٌز 

 ثلاسثء ثلسة٘ع٘ز

 ّ سثز هي ثلوؾلط

دضٌع٘خ هي لؾٌز 

ثلاسثء ثلسة٘ع٘ز 

ّ سثز هي ثلوؾلط 

ّدوصجي ز ثلْشٗس  

 كأّ هي ٗ ْضَ درل

 6666ث ل هي  ثّٛلٔ

 يٌٗجز

 يٌٗجز 6666هي 

 يٌٗجز 7666ّث ل هي 

 يٌٗجز 7666هي 

 67666ّث ل هي 

 يٌٗجز

 يٌٗجز 67666هي 

 36666ّث ل هي 

 يٌٗجز

 36666هي 

 يٌٗجز فج غس

 766ث ل هي   ثلغجً٘ز

 يٌٗجز

 يٌٗجز 766هي 

 يٌٗجز 3666ّث ل هي 

 يٌٗجز 3666هي 

 66666ّث ل هي 

 يٌٗجز

 جزيٌٗ 66666هي 

 66666ّث ل هي 

 يٌٗجز

 66666هي 

 يٌٗجز فج غس

 366ث ل هي   ثلغجلغز

 يٌٗجز

 يٌٗجز 366هي 

 يٌٗجز 6666ّث ل هي 

 يٌٗجز 6666هي 

 7666ّث ل هي 

 يٌٗجز

 يٌٗجز 7666هي 

 66666ّث ل هي 

 يٌٗجز

 66666هي 

 يٌٗجز فج غس

 
سثء ثلسة٘عالال٘ز ٟ ٗؾالالْش ثى ٗالالضن يالالسثء ثٕ خالالدهجس فٌ٘الالز إّٟ دضٌعالال٘خ هالالي لؾٌالالز ثلاالال  -6 -ح

 للؾِز ثلوخضصز.

ل للص٠ف٘جس ثلوذٌ٘ز فٖ ثلؾدثّل أيًالجٍ ّعلالٔ ثلٌقالْ   -6 ٗضن يسثء ثلخدهجس ثل ٌ٘ز ّفقج

 -ثلضجلٖ:
 

 -دتسؿ ثلعتجء: -أ 
 

 فتز

 ثلذلدٗز

دضٌع٘خ هي لؾٌز 

ثلاسثء ثلسة٘ع٘ز ّ سثز 

 هي ثلسة٘ط

دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

 ثلسة٘عز

 ّ سثز هي ثلوؾلط

ثلاسثء دضٌع٘خ هي لؾٌز 

ثلسة٘ع٘ز ّ سثز هي ثلوؾلط 

 ّدوصجي ز ثلْشٗس

 أّ هي ٗ ْضَ درلك

 يٌٗجز 6666ث ل هي  ثّٛلٔ

 

 يٌٗجز 6666هي 

 يٌٗجز 66666ّٟ صصٗد علٔ 

 يٌٗجز فج غس 66666هي 

 يٌٗجز 766أ ل هي  ثلغجً٘ز

 

 يٌٗجز 766هي 

 يٌٗجز 67666ّٟ صصٗد علٔ 

 يٌٗجز فج غس 67666هي 

 يٌٗجز 366أ ل هي  ثلغجلغز

 

 يٌٗجز 366هي 

 يٌٗجز 66666ّٟ صصٗد علٔ 

 يٌٗجز فج غس 66666هي 
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 -دجظضدزثػ ثلعسّة: -ح 

 

 فتز

 ثلذلدٗز
دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

ثلسة٘ع٘ز ّ سثز هي 

 ثلسة٘ط

دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

 ثلسة٘ع٘ز

 ّ سثز هي ثلوؾلط

دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

ثلسة٘ع٘ز ّ سثز هي ثلوؾلط 

س  أّ هي ّدوصجي ز ثلْشٗ

 ٗ ْضَ درلك
 يٌٗجز 6666هي  يٌٗجز 6666أ ل هي  ثّٛلٔ

 يٌٗجز 67666ّث ل هي 
 يٌٗجز فج غس 67666هي 

 يٌٗجز 766هي  يٌٗجز 766أ ل هي  ثلغجً٘ز

 يٌٗجز 66666ّث ل هي 
 يٌٗجز فج غس 66666هي 

 يٌٗجز 366هي  يٌٗجز 366أ ل هي  ثلغجلغز

 يٌٗجز 6766ّث ل هي 
 غسيٌٗجز فج  6766هي 

 

 -دجلضلصٗن: -ػ 
 

 فتز

 ثلذلدٗز
دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

 ثلسة٘ع٘ز

 ّ سثز هي ثلسة٘ط

دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

 ثلسة٘ع٘ز

 ّ سثز هي ثلوؾلط

دضٌع٘خ هي لؾٌز ثلاسثء 

ثلسة٘ع٘ز ّ سثز هي ثلوؾلط 

ّدوصجي ز ثلْشٗس  أّ هي 

 ٗ ْضَ درلك
 يٌٗجز 6666هي  يٌٗجز 6666أ ل هي  ثّٛلٔ

 يٌٗجز 6766ّث ل هي 
 يٌٗجز فج غس 6766هي 

 يٌٗجز 766هي  يٌٗجز 766أ ل هي  ثلغجً٘ز

 يٌٗجز 7666ّث ل هي 
 ج غسفيٌٗجز  7666هي 

 يٌٗجز 366هي  يٌٗجز 366أ ل هي  ثلغجلغز

 يٌٗجز 3666ّث ل هي 
 ج غسفيٌٗجز  3666هي 

 
 دالجّٛثهسس ثلخجصالز ( هالي ثلٌمالجم ّثلالٔ فال٘ي صالدّز ثلضعل٘والج66ه  هسثعالجر ثلوالجير      -أ -63ثلوجير 

ثلض ٘٘سٗالز إذث ث ض الالش ظالالسّ  ثلعوالالل إؽالالسثء إٔ صعالالدٗل أّ إضالالجفز أّ ص ٘٘الالس فالالٖ أعٌالالجء 

ل صٌ ٘الالر عقالالْي ثٛيالال جل أّ ثلخالالدهجس ثل ٌ٘الالز  علالالٔ أى ٗ الالْى ثٛهالالس ثلض ٘٘الالسٕ هسصذتالال  ج

ل دجلواسّو ّٟ ٗخسػ عي ًتج َ إٟ فٖ فجٟس هذالسزر ّهقالدير ٗقالدزُج  ل ّع٘قج ثزصذجطج

أخالالر هْثفقالالز هؾلالالط ثلالالْشزثء ثلوعالالذقز علالالٔ ذلالالك( ف٘ؾالالْش  هؾلالالط ثلالالْشزثء يالالسٗتز

ثصدثز أّثهس ص ٘٘سٗز يسٗتز صقدٗن هذسزثس فٌ٘ز صعضدعٖ ُرث ثلض ٘٘الس ظالْثء شٗالجير 

ل أّ ًقصالالجى علالالٔ أى ٗ الالْى ثلضقسٗالالس ثل ٌالالٖ هْ عالال ( هالالي ثلذلدٗالالز 6هالالي هٌِالالدض عالالدي   ج

عالخ ( هي هدٗسٗز ثلاؤّى ثلذلدٗالز هال  أخالر ثلوْثفقالجس ثلسظالو٘ز ف6ّهٌِدض عدي  

ثلص٠ف٘جس ثلووٌْفز  ذل ثلوذجيسر دضٌ ٘ر ُرٍ ثلض ٘٘سثس ّثلضعد٠ٗس ّصسظل ًعالخز 

هي ُرث ثلضقسٗس إلٔ ثلْشٗس هسفقَ دَ ؽو٘  ثلْعجةا لدزثظالز أظالذجح ثٛهالس ثلض ٘٘السٕ 

 ّللْشٗس ثلقا فٖ طلخ أٗز هعلْهجس ٗسثُج ضسّزٗز لوقجصد ُرٍ ثلدزثظز .
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ل ٗضن صٌ ٘ر ثٛعوجل ثٟضجف٘ز  ثٟظضقدث -ح  ط( ّثّٛثهس ثلض ٘٘سٗز دعد ثلوْثفقز علِ٘ج ّفقج

 -للص٠ف٘جس ثلضجل٘ز :
 

 ٘وز ثٛهس ثلض ٘٘سٕ لعتجءثس  ثلص٠ف٘جس

 ثٛي جل

  ٘وز ثٛهس ثلض ٘٘سٕ للخدهجس ثل ٌ٘ز

  %( هي  ٘وز ثلعتجء7أ ل هي   ثلوٌِدض ثلواس 

%( هي  ٘وز 66%( إلٔ  7هي   ثلوؾلط ثلذلدٕ

 ثلعتجء

 ي  ٘وز ثلعتجء%( ه66أ ل هي  

%( هي 67%( إلٔ  66أ غس هي   ثلْشٗس

  ٘وز ثلعتجء

%( هوي 67%( إلٔ  66هي  

  ٘وز ثلعتجء

هؾلط ثلْشزثء أّ هي 

 ٗ ْضَ درلك

%( هي  ٘وز 67  علٔهج ٗصٗد 

 ثلعتجء

%( هي  ٘وز 67هج ٗصٗد علٔ  

 ثلعتجء
 

ير دٌالجءل ٗوجزض ثلْشٗس ثلص٠ف٘جس ثلوٌصالْص علِ٘الج فالٖ ثل قالسر  ح( هالي ُالرٍ ثلوالج -ػ 

علٔ صْص٘ز هي لؾٌز فٌ٘ز ٗا لِج لِرث ثل سة هي ع٠عز هي ثلوٌِدظ٘ي ثلوخضص٘ي 

علالالالٔ صٌ ٘الالر ثلواالالالسّو  لٞيالالسث دوْضالالْو ثٛهالالس ثلض ٘٘الالالسٕ ّهالالي غ٘الالالس ثلوضالالجدع٘ي 

ثلوتلالالْح ثصالالدثز أهالالس ص ٘٘الالسٕ لالالَ، ّٗوالالجزض هؾلالالط ثلالالْشزثء أّ هالالي ٗ ْضالالَ دالالرلك 

ٍ ثلوالالجير دٌالالجءل علالالٔ صٌعالال٘خ ثلصالال٠ف٘جس ثلوٌصالالْص علِ٘الالج فالالٖ ثل قالالسر  ح( هالالي ُالالر

 ثلْشٗس ثلوعضٌد إلٔ صْص٘ز ثللؾٌز ثل ٌ٘ز .
فٖ فجل صذال٘ي أى ثٛهالس ثلض ٘٘السٕ ًض٘ؾالز ختالك أّ صقصال٘س فالٖ ثلو ضالخ ثلٌِدظالٖ ثلالرٕ  -ي 

صالالون ثلواالالسّو فالالئى ثلوصالالون ٗضقوالالل ثلوعالالؤّل٘ز ثلقجًًْ٘الالز ّثلضعج دٗالالز دكٗالالز ص الالجل٘ف 

لختك أّ ثلضقص٘س هي ثلوٌِدض ّ/أّ إٔ ضسز ٗضقولِج صجفخ ثلعول ّ رلك إذث  جى ث

ثلواالالس  فئًالالَ ٗضقوالالل ثلوعالالؤّل٘ز ثلقجًًْ٘الالز ّثلضعج دٗالالز دكٗالالز ص الالجل٘ف ّ/أّ إٔ ضالالسز 

 ٗضقولِج صجفخ ثلعول .
 

ثلضالالٖ ٗصالالدزُج ثلوؾلالالط  لوالالج  لٜظالالطصو٘الالص ؽو٘الال  لالالْثشم ثلذلدٗالالز دْظالالن خالالجص ّفقالالج   -67ثلوالالجير 

  جى ذلك هو ٌج .

 

شهالالالالز ٟعضوالالالالجي ثلٌوالالالالجذػ ّثلعالالالالؾ٠س ّثلق٘الالالالْي ثلخجصالالالالز ٗصالالالالدز ثلالالالالْشٗس ثلقالالالالسثزثس ثل٠ -67ثلوالالالالجير 

ُالالالرٍ  ٛف الالالجمدضقالالالدٗن طلالالالخ ثلاالالالسثء لضٌمالالال٘ن ّثيثزر يالالالؤّى ثللالالالْثشم ّثلخالالالدهجس صٌ ٘الالالرث 

 ثلضعل٘وجس.

 
ٗضعال٘ي علالٔ لؾالجى ثلعتالجءثس ّثٟصال٠  ّثلواالضسٗجس صالدّٗي هق الس ل الل ؽلعالز هالي     -أ  -67ثلوجير 

ّثع جاُج ّٗق ظ ًعخز هٌِج فٖ  ؽلعجصِج ّصٌم٘ن صقسٗس صٌع٘ذجصِج ْٗ عَ زة٘عِج

هخجل ضَ هْ عج  دكظذجحثلولف ثلخجص دجلعتجء ّعلٔ ثلع ْ ثلوخجلف ثى ٗقدم د٘جًج 

 هي  ذلَ ل٘سفا دجلضٌع٘ذجس ثلٌِجة٘ز للؾٌز.

ٗاالالجزل هٌالالدّح عالالي يٗالالْثى ثلوقجظالالذز فالالٖ ثؽضوجعالالجس لؾالالجى ثلعتالالجءثس ّثٟصالال٠   -ح

َ فالا ثلضصالْٗش ّٟ ٗضسصالخ ثلوٌصْص علِ٘الج فالٖ ُالرٍ ثلضعل٘والجس يّى ثى ٗ الْى لال

علٔ عدم ف ْزٍ صالكع٘س علالٔ ثلٌصالجح ثلقالجًًْٖ ٟؽضوجعالجس ثللؾالجى ّٗؾالخ صْ ٘ال  

 يْٗثى ثلوقجظذز علٔ ثلوقجضس ّثللؾجى ثل ٌ٘ز .
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 -ه  هسثعجر هج ّزي فٖ ثلٌمجم : -66ثلوجير 

صا ل لؾٌز د٘ال  ثللالْثشم ثلصالجلقز ّغ٘الس ثلصالجلقز ّثل جة الز عالي فجؽالز ثلذلدٗالز هالي  - أ

  ٘ي ٗعٌِ٘ن ثلوؾلط ّٗعوٖ هي دٌِ٘ن زة٘عج هي هْظ ٖ ثل تز ثّٟلٔ .ثزد  هْظ
صذالالجو ثللالالْثشم ثلصالالجلقز ّغ٘الالس ثلصالالجلقز ّثل جة الالز عالالي فجؽالالز ثلذلدٗالالز دعالالد ثظالالضٌ جذ  - ح

ثلتالالسل ؽو٘عالالج ل٠ظالالض جير هٌِالالج فالالٖ ثٕ يثةالالسر ثخالالسٓ ثلالالٔ ثٟيالالخجص ثّ ثلاالالس جس أّ 

ز د٘الال  ُالالرٍ ثللالالْثشم ّفقالالج ثلوؤظعالالجس ثُٟل٘الالز ثّ ثلؾوع٘الالجس دالالجلوصثّير  ّصضالالْلٔ ثللؾٌالال

 ثلٌمجم ّثلضعل٘وجس ثلصجيزر دوقض جٍ. ٛف جم
 

ثذث ث دم ثٕ هضعِد ثّ هقجّل علٔ ثزص جح ثٕ هخجل ز للضاسٗعجس ثلوعوْل دِج ثّ لالن ٗلضالصم   -66ثلوجير 

داسّط ّهْثص جس ثلعتالجء ّثٟص ج ٘الز ثلوذسهالز دال٘ي ثل السٗق٘ي فللالْشٗس دٌالجءثل علالٔ طلالخ 

لؾٌالالز يالال جّٓ ثلاالسثء ثلواالال لز دقالالسثز هؾلالالط ثلالالْشزثء ٟصخالالجذ  ثلوؾلالط ثلذلالالدٕ هخجطذالالز

 ثلقسثز ثلوٌجظخ دققَ .

 

علٔ  ل دلدٗز صضجد  صٌ ٘ر ثٟي جل ّثلخدهجس ثل ٌ٘ز ثى صصّي ثلْشثزر دعد ثًؾجش ثلواالجزٗ    -66ثلوجير 

ّثلخدهجس ثل ٌ٘ز دجلوعلْهجس ثلٌِجة٘ز عي ثلواسّو صذ٘ي ثلق٘والز ثلٌِجة٘الز للعوالل  لٜي جل

ر ثلضق٘د ّثّٟثهس ثلض ٘٘سٗز ّثٟعوجل ثٟضجف٘ز ّثلضودٗدثس ّثل سثهجس ّثٕ هعلْهالجس ّهد

 ثخسٓ صتلذِج ثلْشثزر .

 
علٔ ثٕ دلدٗز عٌد صٌ ٘الر ثٟيال جل ّثلخالدهجس ثل ٌ٘الز ثلخجصالز دِالج ثعضوالجي ثلاالسّط ثلعجهالز   -66ثلوجير 

لاالالسّط ثلوْفالدر للعتالالجءثس يالالسٗتز ثى ٗالالٌم علالالٔ ثٕ صعالالد٠ٗس ثّ يالالسّط ثضالالجف٘ز فالالٖ ث

 ثلخجصز للوقجّلز.

 

صتذا ثف جم صعل٘وجس صٌم٘ن ثؽسثءثس ثلواالضسٗجس ثلق ْه٘الز  ّصعل٘والجس ثيثزر ّصٌمال٘ن    -أ -66ثلوجير 

ثلوعضْيعجس ثلق ْه٘ز ّثلس جدالز علالٔ ثلوخالصّى ّثلضعل٘والجس ثلصالجيزر ثظالضٌجيث للوالجير 

 ( هي ثلٌمجم فٖ  ل هج لن ٗسي داكًَ ًم خجص فٖ ُرٍ ثلضعل٘وجس.666 

 فٖ  ل خ٠  ٌٗاك عي صتذ٘ا ثف جم ُرٍ ثلضعل٘وجس .ش لؾٌز ظ٘جظجس ثلاسثء صذ -ح

 

 وزَر االدارة احمللُت
 املصرٌَي دحمٍ الاملهٌدس ولُد 

 
 

******* 

***** 

** 

                 
  


