
 ٓج٣٪١ عٜـز ث٤ٛٔذ

  
 سئيش انهجُت انتُفيزيت نًُظًت انتحشيش انفهضطيُيت

 سئيش انضهطت انىطُيت 
ٝ دشج١ ٣ٔٚ 1995ٛغ٤ز  (5)دوذ ثإلؿالم ه٬ٜ ث٤ٛلجٝ ثألعجعٮ ٤٠ٛل٠ز ثٛضقشٯش ثِٜٛغـ٤ٰٰز، ٩ه٬ٜ ٓج٣٪١ سٓٞ     

ثٛغٜـجس ٩ثٛظالفٰجس، ٩ه٬ٜ ث٤ٛلجٝ ثٛذثخٜٮ ٠ٜٛؾٜظ ثٛضششٯوٮ ثِٜٛغـ٤ٰٮ، ٩ه٬ٜ ٟ٪ثُٔز ث٠ٛؾٜظ ثٛضششٯوٮ ثِٜٛغـ٤ٰٮ، 
 .  ث٠ٛخ٪ٛز ٤ٛجثٛظالفٰجس ه٬ٜ ء٩د٤ج

 : أطذس٣ج ثٛٔج٣٪١ ثٛضجٛٮ
  

 انفصم األول 
  وأحكاو عايتتعاسيف

 ( 1)انًادة 
    ُٮ صـذْٰ أف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١ ٯ٘٪١ ٠ٜٜ٘ٛجس ٩ثٛوذجسثس ثٱصٰز ث٠ٛوج٣ٮ ث٠ٛخظظز ٨ٛج أد٣ج٥ ٟج ٛٞ صذٙ ثٛٔشٯ٤ز ه٬ٜ 

 . خالٍ رٖٛ
 .ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ثِٜٛغـ٤ٰٰز   ثٛ٪ؿ٤ٰز ثٛغٜـز  
 .ٟؾٜظ ٩صسثء ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز    ٟؾٜظ ثٛ٪صسثء  
ث٠ٛؾٜظ   

  ثٛضششٯوٮ
 .ث٠ٛؾٜظ ثٛضششٯوٮ ثِٜٛغـ٤ٰٮ  

 .ثِٜٛغـ٤ٰٰز عٜـز ث٤ٛٔذ    عٜـز ث٤ٛٔذ  
 .ث٤ٛٔذ ٟؾٜظ إدثسر عٜـز    ث٠ٛؾٜظ  
 .ث٤ٛٔذ ٟقجُق عٜـز    ث٠ٛقجُق  
  .٣جةخ ٟقجُق عٜـز ث٤ٛٔذ    ٣جةخ ث٠ٛقجُق  
 .هؼ٪ ٟؾٜظ إدثسر عٜـز ث٤ٛٔذ   ثٛوؼ٪  
 .ثٛض٩ؽز ثٛض٩ػ أ٩    ثٛض٩ػ  
 .ُٜغـ٢ٰ ٩ًُٔج ألف٘جٝ ٓج٣٪١ ث٠ٛظجسٍ أ٭ ٟظشٍ سخض ٦ٛ دئؽشثء ث٠ٛوجٟالس ث٠ٛظشُٰز ُٮ    ث٠ٛظشٍ  
ٟؤعغز   

ثإلٓشثع 
  ث٠ٛضخظظز

٧٩ذ٨ُج ثٛشةٰظ ٤ٟـ ثٛٔش٩ع ألًشثع خجطز  ٗٚ ٟؤعغز أ٩ ٧ٰتز ثهضذجسٯز أ٣شتش ُٮ ُٜغـ٢ٰ  
 .٧زث ثٛٔج٣٪١ ٟؤعغز إٓشثع ٟضخظظز ٯقذد٧ج ٟؾٜظ ثٛ٪صسثء ٩ٯوضذش٧ج ألًشثع

 .ثالهضذجسٯز أخش٫ ُٮ ُٜغـ٢ٰ صض٠ضن دجٛشخظٰز ٗٚ عٜـز أ٩ ٧ٰتز أ٩ أ٭ ٧ٰتز أ٩ أ٭ ؽ٨ز هجٟز    ث٠ٛؤعغز ثٛوجٟز  
ه٬ٜ ث٦٣ ٢ٟ ًجٯجص٨ج إؽشثء ث٠ٛوجٟالس ث٠ٛجٰٛز  أٯز ششٗز ٯ٤ض ٣لج٨ٟج ثألعجعٮ ٩هٔذ صغؾ٨ٰٜج    ثٛششٗجس ث٠ٛجٰٛز  

٩ثالعضغ٠جس ٩إدثسر ث٠ٛقجُق ثالعضغ٠جسٯز ٩ثٛ٪عجؿز ث٠ٛجٰٛز ٩ًُٔج ألف٘جٝ  ث٠ٛضؤٜز دض٠٪ٯٚ ٟشجسٯن ثٛض٠٤ٰز
 .ث٠ٛظجسٍ ٓج٣٪١

 .٩ًُٔج ألف٘جٝ ٓج٣٪١ أه٠جٙ ثٛظشثُز ثٛضوجٟٚ دجٛو٠الس ثألؽ٤ذٰز ٩ث٠ٛوجد١ ثٛغ٤ٰ٠ز    أه٠جٙ ثٛظشثُز  
 .ٓج٣٪١ أه٠جٙ ثٛظشثُز ٗٚ ٢ٟ سخض ٦ٛ ٠ٟجسعز أه٠جٙ ثٛظشثُز ٩ُْ أف٘جٝ    ثٛظشثٍ  
ه٠ٜز ٓجدٜز   

  ٜٛضق٪ٯٚ
ث٠ٛقٰٜز ٩ثٛوج٠ٰٛز ٩صق٪ٯ٨ٜج دقشٯز ٩دؤعوجس صضِْ  أ٭ ه٠ٜز ٯ٢٘٠ ثٛضوجٟٚ د٨ج ُٮ ثألع٪ثّ ث٠ٛجٰٛز  

 .ثٛذ٩ٛٮ ٩أف٘جٝ ثصِجٰٓز ط٤ذ٩ّ ث٤ٛٔذ
ٓج٣٪١ ث٤ٛٔذ   

  ٩ثٛضغَٰٜ
 .ث٤ٛٔذ ٩ثٛضغَٰٜ ثٛٔج٣٪١ ثٛخجص دئطذثس ٩ثٛشٓجدز ه٬ٜ ٩ص٤لٰٞ  

  
 ( 2)انًادة 

ص٘٪١ ٨ٛج ثٛشخظٰز ثالهضذجسٯز ث٠ٛغضٜٔز ٩ثأل٧ٰٜز " عٜـز ث٤ٛٔذ ثِٜٛغـ٤ٰٰز"    ُص٤شؤ د٠ٔضؼ٬ ٧زث ثٛٔج٣٪١ عٜـز صغ٬٠ 
ثٛٔج٣٪٣ٰز ثٛ٘جٟٜز ٠ٛذجششر ؽ٠ٰن ثأله٠جٙ ٩ثٛضظشُجس ثٛضٮ صِ٘ٚ صقْٰٔ ثألًشثع ثٛضٮ ٓجٟش ٢ٟ أؽ٨ٜج د٠ج ُٮ رٖٛ ص٠ٜٖ 

 . ثٛؤجسثس ٩ث٤٠ٛٔ٪الس ثٛالصٟز ٛغٰش أه٠ج٨ٛج ٠ٟ٩جسعز ٣شجؿ٨ج ٩ثٛضظشٍ ٨ُٰج ٩ًُٔج ألف٘جٝ ثٛٔج٣٪١
  

 ( 3)انًادة 
 .     صو٬ِ عٜـز ث٤ٛٔذ ٩ٟوجٟالص٨ج ٢ٟ ٗجُز ثٛؼشثةخ ٩ثٛشع٪ٝ ثٛق٘٪ٰٟز د٠ج ٨ُٰج سع٪ٝ ؿ٪ثدن ثٛ٪ثسدثس

  
 ( 4)انًادة 

    ٯ٘٪١ ث٠ٛٔش ثٛشةٰغٮ ٛغٜـز ث٤ٛٔذ ُٮ ٟذٯ٤ز ثٛٔذط ٩ٯ٘٪١ ث٠ٛٔش ث٠ٛؤٓش ٨ٛج ُٮ أ٭ ٟ٘ج١ آخش صضخز٥ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز، 
٩ٯؾ٪ص ٛغٜـز ث٤ٛٔذ إ١ صِضـ ُش٩هًج ٨ٛج ُٮ ٟقجُلجس ُٜغـ٢ٰ ٩ث١ ص٨ٌٜٔج ٩ث١ صو٢ٰ ٩ٗالء أ٩ ٟشثع٢ٰٜ ٨ٛج ُٮ ثٛذثخٚ 

 . ٩ثٛخجسػ ٩ًُٔج ٠ٛج صغضذه٦ٰ فجٛز ثٛو٠ٚ
  

 ( 5)انًادة 



ص٨ذٍ عٜـز ث٤ٛٔذ إ٬ٛ ػ٠ج١ عالٟز ثٛو٠ٚ ث٠ٛظشُٮ ٩ثٛقِجف ه٬ٜ ثالعضٔشثس :     أ٧ذثٍ ٨ٟ٩جٝ ٩طالفٰجس عٜـز ث٤ٛٔذ
ث٤ٛٔذ٭ ٩صشؾٰن ث٠٤ٛ٪ ثالٓضظجد٭ ُٮ ُٜغـ٢ٰ ٩ًُٔج ٜٛغٰجعز ثٛوجٟز ٜٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٨ٛ٩ج ُٮ عذٰٚ صقْٰٔ ٧ز٥ ثأل٧ذثٍ ثٰٛٔجٝ 

 :د٠ج ٯٜٮ ٩ًُٔج ألف٘جٝ ثٛٔج٣٪١
٠ٟجسعز ثٟضٰجص إطذثس ث٤ٛٔذ ثٛ٪ؿ٤ٮ ٩ث٠ٛغ٘٪ٗجس ُٮ ثٛ٪ٓش ث٤٠ٛجعخ ٩رٖٛ ٩ًُٔج ٜٛشش٩ؽ ٩ثأل٩ػجم  .1

 . ثٛضٮ ٯٔشس٧ج ثٛٔج٣٪١ ثٛخجص دئطذثس ث٤ٛٔذ ٩صؤ٢ٰٟ ثالفضٰجؿٮ ث٤ٛٔذ٭ ثٛؼش٩س٭ ٛزٖٛ
ص٤لٰٞ ثأل٣شـز ث٠ٛظشُٰز ٩إطذثس ٩إٌٛجء صشثخٰض ث٠ٛظجسٍ ٩ثٛشٓجدز ٩ثإلششثٍ ه٨ٰٜج ٩ُشع  .2

 . ثٛؤ٪دجس ه٨ٰٜج
 . إهذثد ٩ص٤لٰٞ ٣٩شش ٰٟضث١ ث٠ٛذُ٪هجس .3
  .ص٪ُٰش ثٛغٰ٪ٛز ٠ٜٛظجسٍ ػ٢٠ ثٛقذ٩د ث٠ٛٔشسر ٓج٣٪٣ًج .4
٩ػن ٩ص٤لٰٞ ٩ص٤ِٰز ثٛغٰجعجس ث٤ٛٔذٯز ٩ثالةض٠ج٣ٰز ٩ثٛغٰجعجس ثٛخجطز دجٛضوجٟٚ دج٤ٛٔذ ثألؽ٤ذٮ ٩ًُٔج  .5

  .ألف٘جٝ ٓج٣٪١ ث٤ٛٔذ ٩ثٛضغَٰٜ
 . ثالفضِجف دجفضٰجؿٮ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٢ٟ ثٛز٧خ ٩ثٛو٠الس ثألؽ٤ذٰز ٩إدثسص٦ .6
صٔذٯٞ ث٠ٛش٪سر ث٠ٛجٰٛز ٩ثالٓضظجدٯز ٜٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩إؽشثءث ثٛضقٰٜالس ثالٓضظجدٯز ٩ث٤ٛٔذٯز دظ٪سر  .7

 . ٤ٟضل٠ز ٣٩شش ٣ضجةؾ٨ج
 . ثٰٛٔجٝ د٪كِٰز ثٛ٪ٰٗٚ ث٠ٛجٛٮ ٜٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ث٠ٛؤعغجس ثٛوجٟز ثِٜٛغـ٤ٰٰز دثخٚ ُٜغـ٢ٰ ٩خجسؽ٨ج .8
٩ػن ٩ص٤ِٰز ثأل٣ل٠ز ٩ثٛٔشثسثس ٩ثٛضو٠ٰٜجس ثٛضٮ صِ٘ٚ ث٠ٛقجُلز ه٬ٜ ؽ٨جص ٟظشُٮ ُوجٙ ٩ٟؤٟ٪١  .9

 . ٩عٰٜٞ
ص٤لٰٞ ٠ٰٗز ثالةض٠ج١ ٣٩٪هٰض٦ ٩ِٜٗض٦ ٰٛضؾج٩ح ٟن ٟضـٜذجس ث٠٤ٛ٪ ثالٓضظجد٭ ٩ثالعضٔشثس ث٤ٛٔذ٭ ٩ًُٔج  .10

 . ألف٘جٝ ٓج٣٪١ ث٤ٛٔذ ٩ثٛضغَٰٜ
ثٛو٠ٚ ٠ٗظشٍ ٠ٜٛظجسٍ ث٠ٛشخظز ٩ٟؤعغجس ثإلٓشثع ث٠ٛضخظظز ٩ثٛششٗجس ث٠ٛجٰٛز ٩ٟشثٓذض٨ج  .11

 . د٠ج ٯِ٘ٚ عالٟز ٟشٗض٧ج ث٠ٛجٛٮ ٩ف٠جٯز فٔ٪ّ ث٠ٛ٪ده٢ٰ
ص٤لٰٞ ٣شجؽ ٤٨ٟز ثٛظشثُز ٩ثٛششٗجس ث٠ٛجٰٛز ٩ط٤جدٯْ ثٛض٠٤ٰز ٩ثالعضغ٠جس ٩إطذثس ثٛضشثخٰض  .12

 . ث٠ٛضؤٜز د٨ج ٩ثٛشٓجدز ٩ثإلششثٍ ه٨ٰٜج
ثٰٛٔجٝ دؤٯز أه٠جٙ أخش٫ ٯو٨ذ د٨ج إ٨ٰٛج د٠ٔضؼ٬ أ٭ صششٯن أ٩ ٓج٣٪١ أ٩ ثصِجٰٓز ٩د٠ج ال ٯضوجسع ٟن  .13

 . أف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١
 ( 6)انًادة 

 :-     د٠ج ال ٯضوجسع ٟن أف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١ ٯؾ٪ص ٛغٜـز ث٤ٛٔذ ثٰٛٔجٝ د٠ج ٯٜٮ
إطذثس ثٛغ٤ذثس ٩إدثسثص٨ج ٩ثالفضِجف د٨ج ٣ٰجدز ه٢ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ششثة٨ج ٢ٟ ثألُشثد ٩ث٠ٛظجسٍ  .1

 . ٩ثٛؾ٨جس ثألخش٫ ٩دٰو٨ج ٨ٛٞ ٩رٖٛ ٛضقْٰٔ عٰجعض٨ج ث٤ٛٔذٯز
 . إؽشثء ثٛضق٪ٯالس ث٠ٛضؤٜز دؤ٣شـض٨ج .2
٤ٟـ ثٛضشثخٰض ٠ٜٛظجسٍ أ٩ ُش٩ه٨ج ٩ث٠ٛ٪ثُٔز ه٬ٜ ث٣ذٟجؽ٨ج أ٩ إًال٨ٓج أ٩ ُضـ ٟ٘جصخ ٨ٛج أ٩  .3

 . عقخ ثٛضشثخٰض ٨٤ٟج
 . دٰن ٠ٟضٜ٘جس ٤ٟٔ٪ٛز أ٩ هٔجسٯز آٛش إ٨ٰٛج ٩ُجء ٛذٯ٪١ ٟغضقٔز .4
 . ششثء ٩صؤؽٰش ٩دٰن ث٠ٛذج٣ٮ ٩ث٠ٛوذثس ثٛخجطز د٨ج ٩طٰج٣ض٨ج .5
ص٤لٰٞ ٩ػذؾ ٩ٟشثٓذز ٩ف٠جٯز ٩إدثسر ثأل٩سثّ ث٤ٛٔذٯز ٩ثٛو٠الس ث٠ٛوذ٣ٰز ث٠ٛضذث٩ٛز ٩ُْ ٓج٣٪١ ث٤ٛٔذ  .6

 . ٩ثٛضغَٰٜ
 . ُشع ثٛشع٪ٝ ث٠ٛالة٠ز ه٬ٜ أ٭ ٣٪م ٢ٟ ثٛخذٟجس ثٛضٮ صٔذ٨ٟج .7
إ٨٣جء ؽ٠ٰن ثٛو٠ٰٜجس ٩ث٤ٛشجؿجس ثٛضٮ ٟ٪سعش ٓذٚ إطذثس ٧زث ثٛٔج٣٪١ ٩ثٛضٮ صضوجسع ٟن أف٘جٝ ٧زث  .8

 . ثٛٔج٣٪١
 ( 7)انًادة 

 :-ال ٯؾ٪ص ٛغٜـز ث٤ٛٔذ ثٰٛٔجٝ د٠ج ٯٜٮ. أ
صٔذٯٞ ٟغجهذثس ٟجٰٛز ع٪ثء أٗج٣ش دش٘ٚ ٟذجشش أ٩ ٤ٟقز أ٩ ثٛضضثًٟج ؿجسةًج أ٩ ششثء أد٩ثس ٟذٯ٪٣ٰز أ٩  .1

 . دؤ٭ ش٘ٚ آخش إال ُٮ فذ٩د ٟج ٣ض ه٦ٰٜ ٧زث ثٛٔج٣٪١
 . ثٰٛٔجٝ دؤٯز أه٠جٙ صؾجسٯز أ٩ ششثء أع٨ٞ ششٗجس أ٩ ٟؤعغجس ٟجٰٛز .2
ششثء أ٩ ثعضتؾجس أٯز ٠ٟضٜ٘جس هٔجسٯز دجعضغ٤جء ٟج صشث٥ ػش٩سٯًج أ٩ ٤ٟجعذًج ٠٠ٛجسعز أه٠ج٨ٛج ٩أدثء  .3

 . ٩كجة٨ِج
 : ثعضغ٤جء ٢ٟ ثألف٘جٝ ثٛغجدٔز ٯؾ٪ص ٛغٜـز ث٤ٛٔذ ٟج ٯٜٮ. ح

إ١ ص٘٪١ ٨ٛج فظز ُٮ ٰٟٜ٘ز أ٭ ٟؤعغز، أ٩ ٟغج٠٧ز ُٮ ٟؤعغز صٔ٪ٝ دؤ٣شـز أخش٫ صش٫ عٜـز  .1
 . ث٤ٛٔذ أ٨٣ج الصٟز ٰٜٛٔجٝ د٪كجة٨ِج أ٩ ٟغت٪ٰٛجص٨ج ه٬ٜ ٣ق٪ عٰٜٞ د٠ج ٨ُٰج ث٠ٛؤعغجس ث٤ٛٔذٯز ٩ث٠ٛجٰٛز ثٛذ٩ٰٛز

ثعضغ٠جس ٟ٪ثسد٧ج ث٠ٛجٰٛز ُٮ ع٤ذثس ث٠ٛذٯ٪٣ٰز ثٛغجةٜز ثٛضٮ صظذس٧ج ثٛؾ٨جس ثٛضٮ صض٠ضن دجأل٧ٰٜز  .2
 . ثالةض٠ج٣ٰز ٩ث١ صغض٪ُٮ ثٛذٯ٪١ ث٠ٛغضقٔز ٨ٛج

ثٛقظ٪ٙ دٌشع ثعضِٰجء ثٛذٯ٪١ ث٠ٛغضقٔز ٨ٛج ه٬ٜ ث٠ٛظجٛـ ٩ثٛقٔ٪ّ ث٠ٛشجس إ٨ٰٛج ُٮ ٧ز٥ ث٠ٛجدر  .3
  .ششٯـز ثٛضظشٍ ُٮ ٧ز٥ ث٠ٛظجٛـ أ٩ ثٛقٔ٪ّ دجٛغشهز ث٤٘٠٠ٛز



 . إ٣شجء ط٤جدٯْ ثٛضٔجهذ ٩ثالدخجس ٩صٔذٯٞ ثٛغَٜ ٩ثٛٔش٩ع ٠ٛ٪ك٨ِٰج ٩ًُٔج ألف٘جٝ ثٛٔج٣٪١ .4
 انفصم انثاَي
 األحكاو انًانيت

 ( 8)انًادة 
ٰٟٜ٪١ د٩السًث أٟشٯٰ٘ج، أ٩ ٟج ٯوجد٨ٛج ٢ٟ ثٛو٠الس  ٯ٘٪١ سأط ٟجٙ عٜـز ث٤ٛٔذ ث٠ٛظشؿ د٦ خ٠غز هشش   .أ

ه٬ٜ  ثٛ٪ؿ٤ٰز، ٩ٯؾ٪ص صٯجدر سأط ث٠ٛجٙ ٩رٖٛ دٔشثس ٯضخز٥ سةٰظ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز د٤جء ث٠ٛضذث٩ٛز، صذُو٦ ثٛغٜـز
 .ص٪طٰز ث٠ٛؾٜظ

 .دٔج٣٪١ ٯؾ٪ص صخِٰؼ٦ إال سأط ث٠ٛجٙ ًٰش ٓجدٚ ٜٛضق٪ٯٚ أ٩ ثٛش٢٧ ٩ال   .ح
  

 ( 9)انًادة 
    إرث صذ٢ٰ ٢ٟ ٩ثٓن ث٠ٰٛضث٣ٰز ٛ٘ٚ ع٤ز ٟجٰٛز إ١ ٟ٪ؽ٪دثس عٜـز ث٤ٛٔذ صٔٚ ه٢ ٟؾ٠٪م سأع٠ج٨ٛج ٩ثٛضضثٟجص٨ج ُٰضٞ صٌـٰز 

ثٛوؾض ٢ٟ سطٰذ ثالفضٰجؽ ثٛخجص دزٖٛ ٩ُٮ فجٛز هذٝ ِٗجٯز رٖٛ ُو٬ٜ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز إ١ صذُن ثِٛشّ ٣ٔذًث، أ٩ إ١ صظذس 
 . ٛقغجد٨ج ع٤ذثس ٟذٯ٪٣ٰز ٓجدٜز ٜٛضذث٩ٙ دؤعوجس ثِٛجةذر ثٛغجةذر ُٮ ُٜغـ٢ٰ ٩صق٪ٯ٨ٜج إ٬ٛ عٜـز ث٤ٛٔذ

  
 ( 10)انًادة 

    صقذد ثإلسدجؿ ثٛظجُٰز ٛ٘ٚ ع٤ز ٟجٰٛز دوذ عذثد ع٤ذثس ث٠ٛذٯ٪٣ٰز ثٛظجدسر ؿذًٔج ٠ٜٛجدر ثٛغجدٔز ٩دوذ خظٞ ؽ٠ٰن 
 :ثالٛضضثٟجس ٩ث٠ٛظش٩ُجس ٩ه٬ٜ ثألخض

 . ثفضٰجؿٮ ثٛذٯ٪١ ث٠ٛوذ٩ٟز ٩ث٠ٛش٘٪ٕ ُٮ صقظ٨ٰٜج .1
 . ثعض٨الٕ ث٠ٛ٪ؽ٪دثس ٩ص٘جَٰٛ ثٛضشٌٰٚ ه٢ ثٛغ٤ز ث٠ٛجٰٛز .2
 . ط٤جدٯْ ثٛضٔجهذ ٩ثالدخجس .3
  .أٯز ثفضٰجؿٰجس خجطز ٠ٛظش٩ُجس أخش٫ ٟض٪ٓوز أ٩ ٠ٛٔجدٜز أ٭ ٣ٔض ُٮ ٟ٪ؽ٪دثس عٜـز ث٤ٛٔذ .4

 ( 11)انًادة 

 .أ
إ٬ٛ فغجح سأط ث٠ٛجٙ إ٬ٛ إ١ ٯٌـ٬ سأط ث٠ٛجٙ ث٠ٛظشؿ د٦  ُٮ ٨٣جٯز ٗٚ ع٤ز ٟجٰٛز صق٪ٙ ثألسدجؿ ثٛظجُٰز  

 .دجٛ٘جٟٚ
٢ٟ طجُٮ ثألسدجؿ إ٬ٛ إ١ % 25ثالفضٰجؿٮ ثٛوجٝ ٟذٜي ٯوجدٙ  ه٤ذ صٌـٰز سأط ث٠ٛجٙ دجٛ٘جٟٚ، ٯٰٔذ ٛقغجح   .ح

 .ثٛقغجح ٟغٜٮ سأط ث٠ٛجٙ ٯظذـ ثٛشطٰذ ُٮ ٧زث
 .             ٩ال ٯؾ٪ص ثعضو٠جٙ ثالفضٰجؿٮ ثٛوجٝ إال ألًشثع صٰٜٔض ثٛخغجسر ثٛضٮ صٜقْ دغٜـز ث٤ٛٔذ

  
 ( 12)انًادة 

    دوذ فغٞ ؽ٠ٰن ثالٛضضثٟجس ٩ث٠ٛظش٩ُجس ٩إص٠جٝ ثٛضق٪ٯالس ٛقغجح ثالفضٰجؿٮ ثٛوجٝ، ٯؤ٩ٙ طجُٮ ثألسدجؿ إ٬ٛ 
 . خضٯ٤ز ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز

  
 ( 13)انًادة 

    ال ٯؾ٪ص إ١ ٯ٘٪١ ص٪صٯن ثألسدجؿ ث٠ٛزٗ٪سر ُٮ ث٠ٛ٪ثد ثٛغجدٔز إٛضثٟٮ إرث سأس عٜـز ث٤ٛٔذ ٢ٟ ٩ثٓن ٰٟضث٣ٰض٨ج، ٩دوذ 
 . ٟ٪ثُٔز سةٰظ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز، إ١ ٟشٗض٧ج ث٠ٛجٛٮ عٰضؤعش عٜذًج ٣ضٰؾز ٛزٖٛ

  
 انفصم انثانث 

 اإلداسة 
 ( 14)انًادة 

 :٢ٟ ٢ٟ صغوز أهؼجء دشةجعز ث٠ٛقجُق ٩هؼ٪ٯز ٗٚ  ٟ٘٪١ ٯض٪٬ٛ إدثسر عٜـز ث٤ٛٔذ ٟؾٜظ إدثسر   .أ
 .ث٠ٛقجُق ٣جةخ   .1  

  .٠ٟغٚ ه٢ ٩صثسر ث٠ٛجٰٛز   .2  

  
٩ث٠ٛجٰٛز ٩ثالٓضظجدٯز ٩ثٛٔج٣٪٣ٰز ثٛٔجدسٯ٢ ه٬ٜ  عضز ٢ٟ ٗذجس ث٠ٛضخظظ٢ٰ ُٮ ثٛشؤ١٩ ث٠ٛظشُٰز   .3

 .ث٠ٛظجسٍ ث٤ٛٔذ ه٬ٜ أال ٯ٘٪١ أ٭ ٨٤ٟٞ هجٟاًل ُٮ ٓـجم ث٠ٛغج٠٧ز ُٮ صقْٰٔ أ٧ذثٍ عٜـز
ثألشخجص ث٠ٛوش٢ُٰ٩ دج٤ٛضث٧ز، ٢ٟ٩ ر٩٭ ثِٛ٘جءر ثٛوجٰٛز ُٮ  ٯشضشؽ ُٮ ؽ٠ٰن أهؼجء ث٠ٛؾٜظ إ١ ٯ٘٪٣٪ث ٢ٟ   .ح

  .ث٠ٛجٰٛز أ٩ ثالٓضظجدٯز ثٛشؤ١٩ ث٠ٛظشُٰز أ٩
  

 ( 15)انًادة 
 .ثٛ٪صسثء ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز د٤جء ه٬ٜ ص٤غٰخ ٢ٟ ٟؾٜظ ٯو٢ٰ ث٠ٛقجُق ٣٩جةخ ث٠ٛقجُق دٔشثس ٢ٟ سةٰظ   .أ
 .ث٠ٛجٰٛز ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز دض٤غٰخ ٢ٟ ٩صٯش ٯو٢ٰ ٤ٟذ٩ح ٩صثسر ث٠ٛجٰٛز دٔشثس ٢ٟ سةٰظ   .ح
 :ثٛضجٛٮ ٯو٢ٰ دجٓٮ أهؼجء ث٠ٛؾٜظ ه٬ٜ ث٤ٛق٪   .ػ
 .هؼ٪ٯ٢ دٔشثس ٢ٟ سةٰظ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز   .1  

 .سةٰظ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز عالعز أهؼجء دض٤غٰخ ٢ٟ ٟؾٜظ ثٛ٪صسثء ٩دٔشثس   .2  



 .ثٛغٜـز هؼ٪ًث دض٤غٰخ ٢ٟ ث٠ٛقجُق ٩دٔشثس سةٰظ   .3  
 .٩ٟذر هؼ٪ٯز أهؼجء ث٠ٛؾٜظ عالط ع٤٪ثس ص٘٪١ ٟذر ثٛوؼ٪ٯز ٠ٜٛقجُق ٣٩جةذ٦ أسدن ع٤٪ثس   .د
 .ثٛوؼ٪ ٟشر أخش٫ ٯؾ٪ص إهجدر صو٢ٰٰ ث٠ٛقجُق أ٩ ٣جةخ ث٠ٛقجُق أ٩   .٧ـ
ثألهؼجء ٓذٚ ث٣ض٨جء ٟذص٦ ٯو٢ٰ آخش دذٯاًل ٦ٛ ٩ًُٔج ألف٘جٝ  إرث شٌش ٤ٟظخ ث٠ٛقجُق أ٩ ٣جةذ٦ أ٩ أ٭ هؼ٪ ٢ٟ   .٩

 .٢ٟ ٧ز٥ ث٠ٛجدر إل٠ٗجٙ ث٠ٛذر ث٠ٛضذٰٔز (أ)ثٛٔج٣٪١ ٩ثِٛٔشر  ٢ٟ ٧زث (14)ث٠ٛجدر 
  

 ( 16)انًادة 
    ال ٯو٢ٰ ُٮ ٤ٟظخ ث٠ٛقجُق أ٩ ٣جةخ ث٠ٛقجُق أ٩ ثٛوؼ٪ ع٪٫ ٟ٪ثؿ٢ ُٜغـ٤ٰٮ ٩ه٦ٰٜ إ١ ٯؤد٭ ث٢ٰ٠ٰٛ ثٛٔج٣٪٣ٰز 

 : ثٛضجٰٛز أٟجٝ سةٰظ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز
ألضى باهلل انعظيى إٌ أكىٌ يخهصا نىطُي فهضطيٍ، واٌ أكشس كم إيكاَاتي نهمياو بانىاجباث انًىكهت إني  "   

، بكم أياَت وَزاهت وإخالص، واٌ أحافظ عهى انماَىٌ "عضى يجهش إداسة في صهطت انُمذ/ َائب يحافظ/ كًحافظ"
 ".وعهى صشيت كافت انمشاساث وانًعايالث انتي أطهع عهيها وانًتعهمت بأعًال صهطت انُمذ يا نى يمض انماَىٌ بغيش رنك

  
 ( 17)انًادة 

ثٛٔشثسثس ُٮ عٜـز ث٤ٛٔذ، ٩ث٠َٜٛ٘ دئٓشثس عٰجعجس عٜـز ث٤ٛٔذ  ٟؾٜظ ثإلدثسر ٧٪ ثٛغٜـز ثٛوٰٜج إلطذثس   .أ
دجٛظالفٰجس ثٛ٘جٟٜز  إدثسر ه٠ٰٜجص٨ج د٠ج ٯخذٝ ثٛغٰجعز ثالٓضظجدٯز ث٠ٛٔشر ٜٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز، ٩ٯض٠ضن ٩ثإلششثٍ ه٬ٜ

 .ٛضقْٰٔ أًشثػ٨ج ٩ًُٔج ألف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١
 .ثِٜٛغـ٤ٰٰز ٯ٘٪١ ث٠ٛؾٜظ ٟغت٪ال أٟجٝ سةٰظ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز   .ح

  
 ( 18)انًادة 

 صالحياث انًجهش 
 :٩ُٔج ألف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١ صش٠ٚ طالفٰجس ث٠ٛؾٜظ ٟج ٯٜٮ

 . صقذٯذ ثٛغٰجعجس ث٤ٛٔذٯز ٩ثالةض٠ج٣ٰز ٩ثالعضغ٠جسٯز ٛغٜـز ث٤ٛٔذ ٩ثإلششثٍ ه٬ٜ فغ٢ ٰٓج٨ٟج د٨٠ج٨ٟج .1
 . صٔشٯش ثألٟ٪س ث٠ٛضؤٜز دئطذثس ث٤ٛٔذ ٩عقذ٦ ٢ٟ ثٛضذث٩ٙ ٩ُْ أف٘جٝ ٓج٣٪١ ث٤ٛٔذ ٩ثٛضغَٰٜ .2
صشخٰض ث٠ٛظجسٍ ثٛوجٟٜز ُٮ ُٜغـ٢ٰ ٩عقخ سخظ٨ج ٩ُشع ثٛؤ٪دجس ه٨ٰٜج ٩ث٠ٛ٪ثُٔز ه٬ٜ  .3

 . ث٣ذٟجؽ٨ج ٩ُضـ ُش٩م ٨ٛج
 . صشخٰض ثُضضجؿ ُش٩م ٠ٜٛظجسٍ ثألؽ٤ذٰز ٩ٟ٘جصخ ص٠غ٨ٰٜج ٩عقخ سخض ٧ز٥ ثِٛش٩م أ٩ ث٠ٛ٘جصخ .4
 . صشخٰض ٟؤعغجس ثإلٓشثع ث٠ٛضخظظز ٩ثٛششٗجس ث٠ٛجٰٛز .5
صقٰذ ٣غذز ثالفضٰجؿٮ ثإلٛضثٟٮ ثٛضٮ ٯض٪ؽخ ه٬ٜ ث٠ٛظجسٍ ثالفضِجف د٨ج ُٮ عٜـز ث٤ٛٔذ ٩صقذٯذ  .6

 . ٟوذٙ ثٛخظٞ ٩ثِٛ٪ثةذ ٩ثٛو٠٪الس ثٛضٮ صضٔجػج٧ج عٜـز ث٤ٛٔذ ٩فذ٩د ه٠ٰٜجس ثٛغ٪ّ ث٠ِٛض٪ؿ ٢ٟ ٓذ٨ٜج
 . إٓشثس أ٣ل٠ز ٩ٛ٪ثةـ عٜـز ث٤ٛٔذ ٩ث٠ٛظجدٓز ه٬ٜ ثٛغٰجعجس ثٛذثخٰٜز ثٛضٮ صق٘ٞ إدثسص٨ج ٩ه٠ٰٜجص٨ج .7
 . إٓشثس أ٣ل٠ز ث٠ٛ٪ك٢ِٰ ٩ثٛوج٢ٰٜٟ ُٮ عٜـز ث٤ٛٔذ ٩صقذٯذ ث٨ٰٛ٘ٚ ثٛض٤ل٠ٰٮ ٨ٛج .8
 . إ٣شجء ُش٩م ٩ٟ٘جصخ ٩٩ٗجالس عٜـز ث٤ٛٔذ ٩إٌٛجء٧ج  .9

 . إٓشثس ث٠ٛذجٛي ٩ثٛشش٩ؽ ٩ثألف٘جٝ ثٛالصٟز إلطذثس ٩صذث٩ٙ ثأل٩سثّ ث٠ٛجٰٛز .10
إٓشثس ٩صـذْٰ ثٛغٰجعجس ث٠ٛضؤٜز دو٠ٰٜجس ثٛضوجٟٚ دجٛو٠الس ثألؽ٤ذٰز ٩صٔشٯش ٣لجٝ فغٞ ثأل٩سثّ  .11

 . ثٛضؾجسٯز
إ٣شجء ثفضٰجؿجس ثٛذٯ٪١ ث٠ٛوذ٩ٟز ٩ث٠ٛش٘٪ٕ ُٮ صقظ٨ٰٜج دوذ ثعض٠٘جٙ ثإلؽشثءثس ثٛٔج٣٪٣ٰز د٨زث  .12

 . ثٛخظ٪ص
 . ثٛض٪طٰز دؤٯز صٯجدثس ُٮ سأط ٟجٙ عٜـز ث٤ٛٔذ .13
 .٩ػن أعظ صوجٟٚ عٜـز ث٤ٛٔذ ٟن ث٠ٛظجسٍ .14
 . إٓشثس ث٠ٛ٪ثص٣ز ثٛغ٤٪ٯز ٛغٜـز ث٤ٛٔذ .15
 . ثهض٠جد ثٛضٔشٯش ثٛغ٤٪٭ ٩ثٛقغجدجس ثٛخضجٰٟز ٩فغجدجس ثألسدجؿ ٩ثٛخغجةش .16
 .ثهض٠جد صو٢ٰٰ ث٠ٛذسثء ثٛوج٢ٰٟ ٩ثإل٢ٰٰ٠ٰٜٓ ٩ث٠ٛغضشجسٯ٢ ٠ٜٛظجسٍ  .17
 . ٩ػن ثٛؼ٪ثدؾ ث٤٠ٛل٠ز ٛٔ٪ثهذ ٤ٟـ ٓش٩ع ثإلع٘ج١ ثٛضٮ صٔذ٨ٟج عٜـز ث٤ٛٔذ ٠ٜٛ٪ك٢ِٰ ثٛوج٢ٰٜٟ ٨ُٰج .18
 . صو٢ٰٰ ث٠ٛغضشجسٯ٢ ٛخذٟز عٜـز ث٤ٛٔذ ٠ٛ٩ذر ٟقذدر دجٛشش٩ؽ ثٛضٮ ٯٔش٧ج ث٠ٛؾٜظ .19
 . صو٢ٰٰ ث٠ٛذسثء ثٛوج٢ٰٟ ٩ثٛض٤ِٰزٯ٢ٰ ُٮ عٜـز ث٤ٛٔذ د٤جء ه٬ٜ ص٪طٰز ث٠ٛقجُق .20
صو٢ٰٰ ٟذْٓ فغجدجس ٓج٣٪٣ٮ خجسؽٮ ٛغٜـز ث٤ٛٔذ، ٩ثٛز٭ ٯٔذٝ صٔشٯش٥ ٠ٜٛؾٜظ ٟن ص٪ُٰش ٣غخز ٢ٟ  .21

 . ثٛضٔشٯش ٛشةٰظ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ٟؾٜظ ثٛ٪صسثء
 . ثٰٛٔجٝ دؾ٠ٰن ثأله٠جٙ ثألخش٫ ثٛضٮ صذخٚ ُٮ ثخضظجط٦ .22

 ( 19)انًادة 

 .أ
٣٩جةخ ث٠ٛقجُق ٩ٟ٘جُآس أهؼجء ث٠ٛؾٜظ دٔشثس ٢ٟ سةٰظ  ٯقذد ثٛشثصخ ٩ثٛقٔ٪ّ ث٠ٛجٰٛز ثألخش٫ ٠ٜٛقجُق  

 .ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز
أهؼجء ث٠ٛؾٜظ أ٩ ٟ٪كِٮ عٜـز ث٤ٛٔذ ه٬ٜ أعجط ٟج صق٦ٔٔ  ال ٯؾ٪ص إ١ صذُن ٟشصذجس ٩ٟ٘جُآس ٩هال٩ثس أؽ٪س   .ح



 .٢ٟ أسدجؿ
  

 ( 20)انًادة 
٠ٗج ٯؾ٪ص ٦ٛ ثالؽض٠جم د٤جء ه٬ٜ ؿٜخ ٗضجدٮ ٯٔذ٦ٟ عٜظ أهؼجء  ٯؾض٠ن ث٠ٛؾٜظ د٤جء ه٬ٜ ده٪ر ث٠ٛقجُق أ٩ ٣جةذ٦   .أ

صجسٯخ ٩ٟ٘ج١ ث٣ؤجد٥  إ٬ٛ ث٠ٛقجُق أ٩ ٣جةذ٦ فجٙ ًٰجد٦ ٩ٯؾخ إ١ ص٪ؽ٦ ثٛذه٪ر إ٬ٛ ثالؽض٠جم دذٰج١ ث٠ٛؾٜظ ه٬ٜ ثألٓٚ
أٯجٝ ه٬ٜ ثألٓٚ، ٩ٯؾ٪ص ُٮ فجٛز ثٛؼش٩سر هٔذ ثالؽض٠جم  ٩ؽذ٩ٙ أه٠ج٦ٛ ٓذٚ ثٛضجسٯخ ث٠ٛقذد ٛؤذ ثالؽض٠جم دخ٠غز

 .أٓظش دئهـجء ٨ٟٜز
 .ثألٓٚ ٗٚ ش٨ش ٯؾض٠ن ث٠ٛؾٜظ ثؽض٠جهج هجدٯًج ٟشر ٩ثفذر ه٬ٜ   .ح
 .ث٠ٛقجُق ًٰجد٦ ٯشأط ث٠ٛؾٜظ ٣جةخ ٯشأط ث٠ٛقجُق ثؽض٠جهجس ٟؾٜظ ثإلدثسر ٩ُٮ فجٛز   .ػ

  
 ( 21)انًادة 

 .أ
عٜغج أهؼجة٦ ه٬ٜ ثألٓٚ ه٬ٜ إ١ ٯ٘٪١ ث٠ٛقجُق أ٩ ٣جةخ ث٠ٛقجُق  ال ٯ٘٪١ ث٣ؤجد ث٠ٛؾٜظ طقٰقًج إال إرث فؼش  

 .فجػشٯ٢
ث٠ٛؾٜظ ٟج ٛٞ ٯ٤ض ه٬ٜ خالٍ رٖٛ، ُئرث صغج٩س ثألط٪ثس سؽـ  ٯضخز ث٠ٛؾٜظ ٓشثسثص٦ دؤًٜذٰز هذد أهؼجء   .ح

 .ثالؽض٠جم ثٛؾج٣خ ثٛز٭ ٦٤ٟ سةٰظ
  

 ( 22)انًادة 

 .أ
ث٦٣ ٯؾ٪ص ٠ٜٛؾٜظ د٠٪ثُٔز ؽ٠ٰن أهؼجة٦ ؽوٚ دوغ  ص٘٪١ ث٠ٛذث٩الس ُٮ ثؽض٠جهجس ث٠ٛؾٜظ عشٯز، إال  

 .ٟذث٩الص٦ ه٤ٰٜز
أهؼجء ث٠ٛؾٜظ، ٯوضذش ٓشثسث ث٠ٛؾٜظ طقٰقج فض٬ ُٮ فجٛز شٌ٪س  ُٮ ثٛقجالس ثٛضٮ ٯشضشؽ ٨ُٰج ٟ٪ثُٔز ؽ٠ٰن   .ح

 .ثإلدثسر ٟٔوذ ٢ٟ ٟٔجهذ ٟؾٜظ
  

 ( 23)انًادة 
٠ٜٛؾٜظ دوذ صو٦٤ٰٰ ٩ُٮ ٗٚ ع٤ز صٜٮ رٖٛ، دٰج٣جس ٤ٟضل٠ز ٩ٗجٟٜز  ه٬ٜ ث٠ٛقجُق ٣٩جةخ ث٠ٛقجُق ٩ثٛوؼ٪ إ١ ٯٔذٝ   .أ

٩أ٩الد٥  ثٛضؾجسٯز ٩ث٠ٛجٰٛز ث٠ٛشصذـز دش٘ٚ ٟذجشش أ٩ ًٰش ٟذجشش، ٩ثٛضٮ صخظ٦ أ٩ صخض ص٩ؽ٦ ه٢ ث٠ٛظجٛـ
  .ثٛٔظش

ٟوش٩ع ٤٠ٜٛجٓشز دثخٚ ث٠ٛؾٜظ إ١ ٯِظـ ه٢ ٟظٜقض٦  ه٬ٜ ٗٚ ٢ٟ ٦ٛ ٟظٜقز ٢ٟ ثألهؼجء ُٮ ٟ٪ػ٪م   .ح
 ث٤٠ٛجٓشز، ٩ال ٯقْ ٦ٛ ُٮ ٧ز٥ ثٛقجٛز إ١ ٯشضشٕ ُٮ ثصخجر ثٛٔشثس، ٩ال ٯقضغخ ٩ٯ٤غقخ ٢ٟ ثٛؾٜغز ٓذٚ دذثٯز

 .ألًشثع ث٤٠ٛجٓشز، ػ٢٠ ث٤ٛظجح ثٛٔج٣٪٣ٮ الؽض٠جهجس ث٠ٛؾٜظ
  

 ( 24)انًادة 
 صالحياث انًحافظ

    ٩ًُٔج ألف٘جٝ ثٛٔج٣٪١ ٯوضذش ث٠ٛقجُق ث٠ٛغؤ٩ٙ ثٛض٤ِٰز٭ ثأل٩ٙ ه٢ إدثسر أه٠جٙ عٜـز ث٤ٛٔذ ٩ٯ٘٪١ ٟغؤ٩اًل أٟجٝ ث٠ٛؾٜظ 
٩ٯ٠غٚ ث٠ٛقجُق عٜـز ث٤ٛٔذ ُٮ هالٓجص٨ج ٟن ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ثٛؾ٨جس ث٠ٛقٰٜز . ه٢ ص٤ِٰز ثٛٔشثسثس ثٛضٮ ٯضخز٧ج ث٠ٛؾٜظ

 . ٩ثألؽ٤ذٰز ٩ثٌٰٛش ٩أٟجٝ ثٛٔؼجء 
 : ٩ٯ٠جسط ث٠ٛقجُق ه٬ٜ ثألخض ٟج ٯٜٮ

 . إفجؿز ث٠ٛؾٜظ ه٠ًٜج د٠ج ثصخز٥ ٢ٟ ٓشثسثس ٩إؽشثءثس ُٮ ث٠ٛ٪ثػٰن ٩ثألٟ٪س ث٨ٛجٟز .1
 . ثٛض٪ٰٓن ٟن ٩صٯش ث٠ٛجٰٛز ه٬ٜ أ٩سثّ ث٤ٛٔذ فغخ أف٘جٝ ٓج٣٪١ ث٤ٛٔذ ٩ثٛضغَٰٜ .2
 . ص٪ٰٓن ثٛؤ٪د ثٛضٮ صِشع ثٛضضثٟجس ٟجٰٛز ه٬ٜ عٜـز ث٤ٛٔذ .3
ٯ٘٪١ ث٠ٛقجُق آٟش ثٛظشٍ ُٮ عٜـز ث٤ٛٔذ ٩ُُٔج ٛأل٣ل٠ز ٩ثٛضو٠ٰٜجس ث٠ٛٔشسر أ٩ ٩ًُٔج ٠ٛج ٯٔشس٥  .4

 . ٟؾٜظ ثإلدثسر د٨زث ثٛشؤ١
ثٛض٪ٰٓن ٤ِٟشدًث أ٩ دجالشضشثٕ ٟن آخشٯ٢ ُٮ عٜـز ث٤ٛٔذ ه٬ٜ ثٛضٔجسٯش ٩ثٛذٰج٣جس ثٛقغجدٰز ٩ثٛ٘ش٪ٍ  .5

ث٠ٛجٰٛز ٩ث٠ٛشثعالس ٩ثٛ٪عجةْ ث٨ٛجٟز ٩ُٔج ٛأل٣ل٠ز ٩ثٛضو٠ٰٜجس ث٠ٛٔشسر أ٩ ٩ُٔج ٠ٛج ٯٔشس٥ ٟؾٜظ ثإلدثسر ٨ٛزث 
 . ثٛشؤ١

ص٠غٰٚ عٜـز ث٤ٛٔذ أٟجٝ ثٜٛؾج١ ث٠ٛخضظز ُٮ ث٠ٛؾٜظ ثٛضششٯوٮ ث٠ِٜٛ٘ز دذقظ شت٪١ عٜـز ث٤ٛٔذ أ٩  .6
 . ثٛٔ٪ث٢ٰ٣ ث٠ٛضظٜز دؤه٠ج٨ٛج إال إرث ثصخز ٓشثس دضَٰٜ٘ آخش دزٖٛ

 . ٣شش أٯز دٰج٣جس أ٩ صظشٯقجس صضوْٜ دغٰجعز عٜـز ث٤ٛٔذ ٩إؽشثءثص٨ج .7
٠ٜٛقجُق إ١ ٯِ٪ع ٗضجدًٰج ٣جةذ٦ أ٩ ًٰش٥ ٢ٟ ٟ٪كِٮ عٜـز ث٤ٛٔذ د٠ضث٩ٛز دوغ طالفٰجص٦ د٠٪ثُٔز  .8

 . ث٠ٛؾٜظ ٩ٯذ٬ٔ ٟغت٪ال ه٨٤ج أٟجٝ ث٠ٛؾٜظ
 ( 25)انًادة 

    ه٬ٜ ث٠ٛقجُق إ١ ٯٔذٝ إ٬ٛ ث٠ٛؾٜظ صٔشٯشًث د٩سٯًج ٗٚ عالعز أش٨ش ٠ٜٗ٩ج دهش ثٛقجؽز ه٢ إدثسر عٜـز ث٤ٛٔذ ٩ه٠ٰٜجص٨ج 
٩٩ػن ث٤ٛلجٝ ث٠ٛظشُٮ، ٩أ٩ػجم ثألع٪ثّ ث٤ٛٔذٯز ٩ث٠ٛجٰٛز ٩أع٪ثّ ث٤ٛٔذ ثألؽ٤ذٮ، ٩ؽ٠ٰن ثألفذثط ٩ثٛلش٩ٍ ثٛضٮ 

 . أعشس أ٩ ٯض٪ٓن إ١ صؤعش ه٬ٜ عٜـز ث٤ٛٔذ
  



 ( 26)انًادة 
    ٩ًُٔج ألف٘جٝ ثٛٔج٣٪١ ٩ُٮ فجالس ثٛؼش٩سر ثٛٔظ٪٫ ٩صوزس ثؽض٠جم ث٠ٛؾٜظ ٯؾ٪ص ٜٛؾ٤ز عالعٰز ٟشٜ٘ز ٢ٟ ث٠ٛقجُق 

ثصخجر ٓشثس ُٮ ٟ٪ػ٪م ٯضوْٜ دجخضظجطجس  (18)٣٩جةخ ث٠ٛقجُق ٩هؼ٪ عجٛظ ٯغ٦ٰ٠ ث٠ٛؾٜظ ثعضغ٤جء ٢ٟ أف٘جٝ ث٠ٛجدر 
ٟؾٜظ ثإلدثسر، ٩ه٦ٰٜ ُٮ ٧ز٥ ثٛقجٛز إ١ ٯذه٪ ث٠ٛؾٜظ ٛال٣ؤجد خالٙ ٟذر أٓظج٧ج خ٠غز أٯجٝ ٢ٟ ثصخجر ثٛٔشثس إلدالى 

 . ث٠ٛؾٜظ دزٖٛ ٩ٯؾ٪ص ٠ٜٛؾٜظ إٌٛجء ٓشثس ثٜٛؾ٤ز
  

 ( 27)انًادة 
د٪ثؽذجص٦ ٩٩كجة٦ِ ٩ٯ٠جسط ؽ٠ٰن طالفٰجس ث٠ٛقجُق ٩ٟغت٪ٰٛجص٦ ه٤ذ  ٯغجهذ ٣جةخ ث٠ٛقجُق، ث٠ٛقجُق ُٮ ثٰٛٔجٝ   .أ

 .أل٭ عذخ ٢ٟ ثألعذجح ًٰجد٦ ه٢ ثٛو٠ٚ
ٰٛٔ٪ٝ د٪كجةَ ث٠ٛقجُق دظ٪سر ٟؤٓضز ه٤ذ ًٰجح ث٠ٛقجُق  ٯَٜ٘ سةٰظ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز أفذ أهؼجء ثٜٛؾ٤ز   .ح

 .أفذث٠٧ج ٜٛو٠ٚ ٩ال ٯؾ٪ص إ١ ٯ٘٪١ رٖٛ ألٗغش ٢ٟ عالعز أش٨ش ٣٩جةذ٦ إ٬ٛ إ١ ٯو٪د
  

 ( 28)انًادة 
عٜـز ث٤ٛٔذ ٩ال ٯؾ٪ص أل٭ ٠٨٤ٟج أع٤جء ص٪٦ٰٛ ٩كِٰض٦ إ١ ٯٔ٪ٝ دؤ٭  ه٬ٜ ث٠ٛقجُق ٣٩جةذ٦ إ١ ٯضِشًج ٛو٠٨ٜ٠ج ُٮ   .أ

خذٟز أ٭ ٟؤعغز  أ٭ ٤ٟظخ أ٩ ٩كِٰز ع٪ثء دؤؽش أ٩ دٌٰش أؽش، ٠ٗج ال ٯؾ٪ص أل٭ ٠٨٤ٟج ثٛو٠ٚ ُٮ ه٠ٚ أ٩ ٯشٌٚ
 .ث٤ٛٔذ ٟظشُٰز أ٩ ٟجٰٛز خال ٙ ع٤ز ٢ٟ صشٕ ثٛخذٟز ُٮ عٜـز

عٜـز ث٤ٛٔذ إ١ ٯٔذٚ ٧ذثٯج أ٩ ٟو٪٣ز أ٩ ثةض٠ج١ ٛشخظ٦ أ٩ أل٭  ال ٯؾ٪ص أل٭ ٢ٟ أهؼجء ث٠ٛؾٜظ أ٩ ثٛوج٢ٰٜٟ ُٮ   .ح
دؤ٦٣ ٯؤد٭ إ٬ٛ  هالٓز هجةٰٜز أ٩ صؾجسٯز أ٩ ٟجٰٛز إرث ٗج١ ٧زث ثٛٔذ٪ٙ ٯؤد٭ أ٩ ٯوـٮ ثال٣ـذجم شخض آخش صشدـ٦ د٦

 .ٛ٪ثؽذجص٦ ثإلٓالٙ ٢ٟ إخالط٦
  .ٯٔ٪ٝ دؤ٭ ه٠ٚ آخش دؤؽش أ٩ دذ١٩ أؽش ال ٯؾ٪ص أل٭ ٢ٟ ثٛوج٢ٰٜٟ ُٮ عٜـز ث٤ٛٔذ إ١   .ػ
  

 ( 29)انًادة 
ثالعضوج٣ز د٨ٞ ٢ٟ ثٛخذشثء ٩ث١ ٯقذد ٟ٘جُآص٨ٞ ٩ث١ ٯذه٪ إ٬ٛ  ٠ٜٛؾٜظ إ١ ٯغضو٢ٰ ه٤ذ ثٛؼش٩سر د٢٠ ٯش٫   .أ

 .ث٠ٛذث٩الس ثالعض٠جم إ٬ٛ سأٯ٦ ُٮ ٟ٪ػ٪م ٟو٢ٰ، د١٩ إ١ ٯ٘٪١ ٦ٛ ط٪س ٟوذ٩د ُٮ ثؽض٠جهجص٦ ٢ٟ ٯش٫
ثعضشجسٯز ٢ٟ خجسػ ٟ٪كِٮ عٜـز ث٤ٛٔذ ؿٜذًج ٠ٛش٪سص٨ج ٩ث١ ٯقذد  ٯؾ٪ص ٠ٜٛقجُق د٠٪ثُٔز ث٠ٛؾٜظ إ١ ٯو٢ٰ ٛؾ٤ز   .ح

 .ه٨ٜ٠ج ٩ٟ٘جُؤص٨ج ٨ٟج٨ٟج ٩ؿشٯٔز
  

 ( 30)انًادة 
 االصتمانت 

    ٠ٜٛقجُق ٣٩جةخ ث٠ٛقجُق ٩ثٛوؼ٪ إ١ ٯٔذٝ ثعضٔجٛض٦ ٢ٟ ٤ٟظذ٦ إ٬ٛ سةٰظ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز، ٩ٯؾش٭ ُٮ ٧ز٥ ثٛقجٛز 
 . صو٢ٰٰ شخض آخش ٟ٘ج٦٣ خالٙ ٟذر أٓظج٧ج عالعز أش٨ش ٢ٟ صجسٯخ ٓذ٪ٙ ثالعضٔجٛز

  
 ( 31)انًادة 

 إَهاء انخذيت 
 :ثٱصٰز أهؼجء ث٠ٛؾٜظ، ف٠ً٘ج ُٮ أ٭ ٢ٟ ثٛقجالس ص٤ض٨ٮ خذٟجس ث٠ٛقجُق أ٩ ٣جةذ٦ أ٩ أ٭ هؼ٪ ٢ٟ   .أ
  .دجٛششٍ أ٩ ثألٟج٣ز إرث ف٘ٞ ه٦ٰٜ دؾ٤جٯز أ٩ ؽ٤قز ٟخٜز   .1  

  .إرث أه٢ٜ إُالع٦   .2  

  . ٓؼجةٮ إرث ُٔذ أ٧ٰٜض٦ أ٩ هضٙ ه٢ ٠ٟجسعز ٨ٟج٦ٟ دٔشثس   .3  
  :دٔشثس ٢ٟ سةٰظ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ُٮ أ٭ ٢ٟ ثٛقجالس ثٱصٰز ص٤ض٨ٮ خذٟجس ث٠ٛقجُق أ٩ ٣جةذ٦ أ٩ أ٭ هؼ٪   .ح
 .ؽٜغجس ث٠ٛؾٜظ د١٩ هزس ٟٔذ٪ٙ إرث صٌٰخ ه٢ فؼ٪س عالط ؽٜغجس ٟضضجٰٛز ٢ٟ   .1  

  .د٠ظجٛـ عٜـز ث٤ٛٔذ إرث أ٠٧ٚ إ٠٧جال ؽغ٠ٰج أ٩ ثٛقْ ػشسث ُجدفج   .2  

  .ٯضوْٜ دج٤ٛشجؽ ث٠ٛظشُٮ إرث خجَٛ أف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١ أ٩ أ٭ ٓج٣٪١ آخش   .3  

  
 ( 32)انًادة 

    ٯو٢ٰ دٔشثس ٢ٟ سةٰظ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ص٤غٰخ ٢ٟ ٟؾٜظ ثٛ٪صسثء ٟذْٓ فغجدجس خجسؽٮ ٛضذْٰٓ فغجدجس عٜـز 
ث٤ٛٔذ ٩صظذٯْ ث٠ٰٛضث٣ٰز ثٛغ٤٪ٯز ٩فغجدجس ثألسدجؿ ٩ثٛخغجةش، ٩ثٛٔ٪ثةٞ ث٠ٛجٰٛز ثألخش٫ ثٛظجدسر ه٨٤ج، ٩ٯٔذٝ صٔشٯش٥ 

ٛشةٰظ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ٟؾٜظ ثٛ٪صسثء، ٩ه٬ٜ عٜـز ث٤ٛٔذ إ١ صؼن صقش صظشٍ ث٠ٛذْٓ ٟج ٯشث٥ ػش٩سٯج ٤ٟ٩جعذًج ٢ٟ 
 . عؾالص٨ج ٩دُجصش٧ج ٩ٟغض٤ذثص٨ج ٰٜٛٔجٝ دو٦ٜ٠

  
 ( 33)انًادة 

    ال ٯؾ٪ص أل٭ هؼ٪ أ٩ ٟ٪كَ أ٩ ٩ٰٗٚ أ٩ ٟذْٓ فغجدجس أ٩ ٟشثعٚ إ١ ٯِشٮ، أ٩ ٯو٢ٜ دؤ٭ ش٘ٚ ٗج١ أ٩ ٯغضخذٝ أ٩ 
ٯـٜن شخظج آخش ه٬ٜ أٯز  دٰج٣جس أ٩ ٟوٜ٪ٟجس صضوْٜ دشت٪١ عٜـز ث٤ٛٔذ أ٩ ه٠الة٨ج، ٯ٘٪١ ٓذ فظٚ ه٨ٰٜج دق٘ٞ 
 . ثٛ٪كِٰز، ٟج ٛٞ ٯ٢٘ رٖٛ ٠ٟج ٯٔضؼ٦ٰ  ثٰٛٔجٝ د٪ثؽذجص٦، ٩ُْ صو٠ٰٜجس سع٠ٰز ٟقذدر أ٩ ص٤ِٰزًث ٜٛٔج٣٪١ أ٩ ٛق٘ٞ ٓؼجةٮ



  
 انفصم انشابع

 انعاللت يع انضهطت انىطُيت
 ( 34)انًادة 

 :د٠ج ال ٯضوجسع ٟن أف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١
ٯؾ٪ص ٛغٜـز ث٤ٛٔذ إ١ صٔذٚ ٩دثةن ٢ٟ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ث٠ٛؤعغجس ثٛوجٟز، ٩ه٨ٰٜج ٗؾ٨ز إٯذثم إ١  .1

٩ه٬ٜ .  صضغٜٞ أٯز أٟ٪ثٙ ٨٤ٟج، ٩ث١ صِضـ فغجدجس ٨ٛج، ٩ث١ صٔ٪ٝ دجٛخذٟجس ٩ثٛو٠ٰٜجس ث٠ٛظشُٰز ث٠ٛشصذـز د٨ج
٩ٯؾ٪ص ٛغٜـز ث٤ٛٔذ إ١ ص٪ثُْ . عٜـز ث٤ٛٔذ إ١ صذُن ثألٟ٪ثٙ ُٮ فذ٩د ث٠ٛذجٛي ث٠ٛ٪دهز ٩رٖٛ د٠٪ؽخ أ٩ثٟش ٜٛذُن

 . ه٬ٜ دُن ُجةذر ه٬ٜ ٧ز٥ ثٛ٪دثةن
ٯؾ٪ص ٛغٜـز ث٤ٛٔذ إ١ صظشؿ ٠ٛؤعغجس ٟجٰٛز أخش٫، دٔذ٪ٙ ٟغٚ ٧ز٥ ثٛ٪دثةن ٩رٖٛ ٩ُْ ثٛشش٩ؽ  .2

 . ثٛضٮ صؼو٨ج ُٮ ٧زث ثٛشؤ١
 (35)انًادة 

 :٩ًُٔج ألف٘جٝ ثٛٔج٣٪١
 : صو٠ٚ عٜـز ث٤ٛٔذ ٗ٪ٰٗٚ ٟجٛٮ ٜٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ُٮ ث٠ٛؾجالس ثٱصٰز. أ

صغ٪ٯْ ٩إدثسر ٣٩ٔٚ ع٤ذثس ث٠ٛذٯ٪٣ٰز ثٛظجدسر ه٢ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ث٠ٛؤعغجس ثٛوجٟز ٩ثٛو٠ٚ  .1
 . ٠ٗغؾٚ ٨ٛز٥ ثٛغ٤ذثس

ص٤ِٰز ٟوجٟالس ثٛذُن ثٛخجص دقغجدجس ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ث٠ٛؤعغجس ثٛوجٟز ث٠ِٛض٪فز ٛذ٫ ثٛغٜـز  .2
 . ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ث٠ٛؤعغجس ثٛوجٟز ث٠ِٛض٪فز ٛذ٫ عٜـز ث٤ٛٔذ

 . أٯز أه٠جٙ ٯو٨ذ د٨ج إ٨ٰٛج ٢ٟ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٟضِٔز ٟن أ٧ذثٍ عٜـز ث٤ٛٔذ ٨ٟ٩ج٨ٟج .3
ٯؾ٪ص ٛغٜـز ث٤ٛٔذ دجالصِجّ ٟن ٩صثسر ث٠ٛجٰٛز، أدثء ؽ٠ٰن ثٛ٪ثؽذجس ث٠ٛضؤٜز دضغؾٰٚ ٩ٟشثٓذز ٩إدثسر ثٛذٯ٢ ثٛخجسؽٮ . ح

ٜٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز، ٩ث٠ٛؤعغجس ثٛوجٟز، ٩رٖٛ ٩ًُٔج ٜٛشش٩ؽ ثٛضٮ صؼو٨ج ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩د٠ج ٯضالءٝ ٟن ٓ٪ث٢ٰ٣ ٩أ٣ل٠ز 
 . عٜـز ث٤ٛٔذ

  
 (36)انًادة 

٩صٯش ث٠ٛجٰٛز عِٜز دذ١٩ ُجةذر ٛضٌـٰز أ٭ هؾض ٟ٪ع٠ٮ ٣جؽٞ ه٢  ٯؾ٪ص ٛغٜـز ث٤ٛٔذ إ١ صٔذٝ ٜٛخضٯ٤ز دـٜخ ٢ٟ   .أ
٧ز٥ ث٠ٛجدر ه٬ٜ هششر  ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ه٢ إٯشثدثص٨ج ششٯـز أال صضٯذ ثٛغِٜز ثٛضٮ صٔذٝ د٠ٔضؼ٬ أف٘جٝ صٯجدر ٣ِٔجس

 .ث٠ٛو٠٪ٙ د٦ ه٤ذ صٔذٯٞ ؿٜخ ثٛغِٜز دج٠ٛجةز ٢ٟ ثإلٯشثدثس ث٠ٛقٰٜز ث٠ٛٔذسر ُٮ ٓج٣٪١ ث٠ٛ٪ثص٣ز
ٜٛضؾذٯذ ٛغالعز أش٨ش أخش٫ ٧٩٘زث ه٬ٜ إ١ صؤد٫ خالٙ ثع٤ٮ هشش ش٨شًث  ص٘٪١ ٧ز٥ ثٛغِٜز ٠ٛذر عالعز أش٨ش ٓجدٜز   .ح

  .٢ٟ صجسٯخ صٔذٯ٨٠ج ه٬ٜ ثألٗغش
٩صثسر ث٠ٛجٰٛز ٩عٜـز ث٤ٛٔذ، ٩رٖٛ ٩ًُٔج ٛقجٛز ث٤ٛٔذ ٩ثالةض٠ج١  صقذد ثٛشش٩ؽ ثٛخجطز د٨ز٥ ثٛغِٜز دجالصِجّ د٢ٰ   .ػ

 .صٔذٯ٨٠ج ثٛغجةذر ٩ٓش
   

 ( 37)انًادة 
دشأ٭ ث٠ٛقجُق ه٤ذٟج صذقظ ثألٟ٪س ث٠ٛضظٜز دجٛغٰجعز ث٤ٛٔذٯز أ٩  ٯغضؤ٣ظ سةٰظ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ٟؾٜظ ثٛ٪صسثء   .أ

ثٛوجٟز ٩رٖٛ ٛذٰج١  ه٤ذ ثٛضِج٩ع دشج١ أ٭ ٓشع أ٩ ثةض٠ج١ أؽ٤ذٮ ٯ٤٠ـ ٜٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز أ٩ ٠ٜٛؤعغجس ثالةض٠ج٣ٰز أ٩
 .ُٜغـ٢ٰ أعش٥ ه٬ٜ ثالعضٔشثس ث٤ٛٔذ٭ ٩٩ػن ث٠ٛذُ٪هجس ُٮ

ث٠ٛقجُق ه٤ذٟج صذقظ ثألٟ٪س ث٠ٛضظٜز دجٛغٰجعجس ث٠ٛجٰٛز ثٛضٮ ٨ٛج  ٯغضؤ٣ظ ٟؾٜظ ثٛ٪صسثء ٩٩صٯش ث٠ٛجٰٛز دشأ٭   .ح
 .ُٜغـ٢ٰ ثأل٩ػجم ث٤ٛٔذٯز ٩ثالةض٠ج٣ٰز ُٮ ث٣و٘جط ه٬ٜ

  
 (38)انًادة 

    ٯؾ٪ص ٛغٜـز ث٤ٛٔذ ششثء أ٩ دٰن ع٤ذثس ث٠ٛذٯ٪٣ٰز ثٛضٮ صظذس٧ج ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ُٮ ثٛغ٪ّ ثٛغج٣٪ٯز، ع٪ثء دظِز 
 .ٟذجششر أ٩ ًٰش ٟذجششر د٠٪ؽخ ثصِجٰٓجس إهجدر ثٛششثء

  
 ( 39)انًادة 

    صٔذٝ عٜـز ث٤ٛٔذ ٗٚ عالعز أش٨ش إ٬ٛ سةٰظ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ٟؾٜظ ثٛ٪صسثء صٔشٯشًث ِٟظاًل ه٢ أه٠ج٨ٛج ٣٩شجؿجص٨ج 
٩ه٢ ثٛ٪ػن ث٤ٛٔذ٭ ٩ث٠ٛظشُٮ ُٮ ُٜغـ٢ٰ، ٠ٗج صٔذٝ عٜـز ث٤ٛٔذ ٩خالٙ عالعز ثش٨ش ٢ٟ ٨٣جٯز ٗٚ ع٤ز ٟجٰٛز صٔشٯشًث 
ٟ٪ؽضًث ه٢ أه٠ج٨ٛج خالٙ صٜٖ ثٛغ٤ز دجإلػجُز إ٬ٛ ث٠ٰٛضث٣ٰز ثٛغ٤٪ٯز ثٛوجٟز ٩فغجح ثألسدجؿ ٩ثٛخغجةش ٩ثٛٔ٪ثةٞ ث٠ٛجٰٛز 

 . ثألخش٫ ٟظذًٓج ٢ٟ ث٠ٛذْٓ ثٛخجسؽٮ
  

 انفصم انخايش 
 انعاللت يع انًصاسف

 ( 40)انًادة 
ثٛضشخٰض دزٖٛ ٢ٟ عٜـز ث٤ٛٔذ  ال ٯؾ٪ص ٠ٟجسعز ثأله٠جٙ ث٠ٛظشُٰز إال دوذ ٟن ٟشثهجر أف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١،   .أ

ٛذ٫ عٜـز ث٤ٛٔذ ٠ٗج ٯ٤شش ثٛٔشثس ثٛظجدس دجٛضشخٰض ُٮ  ٩صغؾٚ ث٠ٛظجسٍ ث٠ٛشخض ٨ٛج ُٮ ثٛغؾٚ ث٠ٛوذ ٛزٖٛ



 .ثٛؾشٯذر ثٛشع٠ٰز
٩صظذس ٧ز٥ ثأل٣ل٠ز ٩ثٛضو٠ٰٜجس دٔشثس ٢ٟ سةٰظ ثٛغٜـز  صؼن عٜـز ث٤ٛٔذ ثأل٣ل٠ز ٩ثٛضو٠ٰٜجس ثٛالصٟز ٛزٖٛ،   .ح

 .٢ٟ ث٠ٛؾٜظ ٩ص٤شش ُٮ ثٛؾشٯذر ثٛشع٠ٰز ثٛ٪ؿ٤ٰز د٤جء ه٬ٜ ص٤غٰخ
ث٠ٛشجس إ٨ٰٛج ُٮ ثِٛٔشر ثٛغجدٔز إ١ صغ٪٭ أ٩ػجه٨ج ٩ًُٔج  ه٬ٜ ث٠ٛظجسٍ ثٛٔجة٠ز ه٤ذ ثٛو٠ٚ دجأل٣ل٠ز ٩ثٛضو٠ٰٜجس   .ػ

٩صقذد عٜـز ث٤ٛٔذ  ٩ثٛضو٠ٰٜجس خالٙ ث٠ٛذر ثٛضٮ صقذد٧ج، ه٬ٜ أال صٔٚ ٧ز٥ ث٠ٛذر ه٢ عالط ع٤٪ثس ٛضٜٖ ثأل٣ل٠ز
 .دزٖٛ ثإلؽشثءثس ثٛخجطز

   
 ( 41)انًادة 

    ٯؼن ث٠ٛؾٜظ ثأل٣ل٠ز ٩ثٛضو٠ٰٜجس ث٤٠ٛل٠ز ٛغشٯز ثٛقغجدجس دج٠ٛظجسٍ ٩ٛضذجدٙ ث٠ٛظجسٍ ٠ٜٛوٜ٪ٟجس ٩ثٛذٰج٣جس 
 . ث٠ٛضؤٜز د٠ذٯ٪٣ٰز ه٠الة٨ج ٩ثٛضغ٨ٰالس ث٠ٛٔشسر ٨ٛٞ ٟن عٜـز ث٤ٛٔذ ٠ُٰ٩ج د٨٤ٰج ألف٘جٝ ٓج٣٪١ ث٠ٛظجسٍ

   
 ( 42)انًادة 

ُٮ  ث٠ٛشخظز ث٠ٛغؾٜز ٩ًُٔج ألف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١ إ١ صغضو٠ٚ ُٮ ه٤٪ث٨٣ج ثٛضؾجس٭ أ٩ ال ٯؾ٪ص ٌٰٛش ث٠ٛظجسٍ   .أ
٩ه٬ٜ أ٭ ٣ق٪ ٯ٢٘٠ إ١ صؤد٭ إ٬ٛ  دهجٯض٨ج صوجدٰش د٤ٖ أ٩ ٟظشٍ أ٩ د٤٘ٮ أ٩ ٟظشُٮ أ٩ أ٭ صوذٰش آخش ٠ٟجعٚ ٨ٛج

  .صؼٰٜٚ ثٛؾ٨٠٪س ف٪ٙ ؿذٰوز ٣شجؿ٨ج
أش٨ش ٩دٌشثٟز ال صضؾج٩ص  ١ ٯخجَٛ أف٘جٝ ثِٛٔشر ثٛغجدٔز ٯوجٓخ دجٛقذظ ٟذر ال صضٯذ ه٬ٜ عالعزٝ ٗٚ   .ح

آخش  ٟج ٯوجد٨ٛج دجٛو٠ٜز ث٠ٛضذث٩ٛز أ٩ دئفذ٫ ٧جص٢ٰ ثٛؤ٪دض٢ٰ ٟج ٛٞ ٯ٤ض ُٮ ٓج٣٪١ أ٩ د٩الس أٟشٯ٘ٮ (250.000)
  .ه٬ٜ هٔ٪دز أشذ

   
 ( 43)انًادة 

    ه٬ٜ ث٠ٛظجسٍ ث٠ٛشخظز إ١ صـٜخ ٟ٪ثُٔز عٜـز ث٤ٛٔذ ه٬ٜ ثٛضوذٯالس ثٛضٮ صش٫ إدخج٨ٛج ه٬ٜ هٔذ صؤعٰغ٨ج أ٩ 
 . ٣لج٨ٟج ثألعجعٮ ٩ال ٯو٠ٚ د٨ز٥ ثٛضوذٯالس إال دوذ ٰٓذ٧ج ه٬ٜ ٧جٟش ثٛغؾٚ ثٛخجص دج٠ٛظشٍ ث٠ٛو٤ٮ

   
 ( 44)انًادة 

٩ال إ١ ٯ٤ذٟؼ ُٮ أ٭ ٟظشٍ آخش إال دوذ  ال ٯؾ٪ص أل٭ ٟظشٍ ٟشخض إ١ ٯض٪َٓ ه٢ ٟذجششر ه٠ٰٜجص٦   .أ
 .ث٤ٛٔذ ثٛقظ٪ٙ ه٬ٜ صشخٰض دزٖٛ ٢ٟ عٜـز

عذضش عٜـز ث٤ٛٔذ ٢ٟ ٩ُجء ث٠ٛظشٍ دؾ٠ٰن س ث٠ٛشجس إ٦ٰٛ ُٮ ثِٛٔشر ثٛغجدٔز إال إرث ال ٯؾ٪ص إطذثس ثٛضشخٰض   .ح
 ه٠الة٦ ٩دثة٦ٰ٤ أ٩ صغ٪ٯض٨ج ه٬ٜ ٩ؽ٦ ٯ٘٪١ ٟٔذ٪اًل ٛغٜـز ث٤ٛٔذ ثٛضضثٟجص٦ ٓذٚ

   
 ( 45)انًادة 

 :٢ٟ ثٛقجالس ثٛضجٰٛز ٯؾ٪ص ٛغٜـز ث٤ٛٔذ شـخ ث٠ٛظشٍ ث٠ٛشخض ٢ٟ ثٛغؾٚ ُٮ أ٭   .أ
  .د٤جًء ه٬ٜ ؿٜخ ٢ٟ ث٠ٛظشٍ ر٭ ثٛوالٓز   .1  

  .صغؾ٦ٰٜ إرث ٛٞ ٯذجشش أه٠ج٦ٛ خالٙ ع٤ز ٢ٟ صجسٯخ صذ٦ٌٰٜ ٓشثس   .2  

  .إرث أش٨ش إُالع٦ أ٩ صٔشس صظِٰض٦   .3  

  .إرث ث٣ذٟؼ ُٮ ٟظشٍ آخش د١٩ ٟ٪ثُٔز عٜـز ث٤ٛٔذ   .4  

 .آخش دش٘ٚ ٯ٨ذد ٟظٜقز ث٠ٛ٪ده٢ٰ إرث ص٘شسس ٟخجِٛض٦ ألف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١ أ٩ أل٭ صششٯن   .5  
 ث٠ٛو٤ٮ صٔذٯٞ ٟالفلجص٦ ف٪ٙ ثٛ٪ٓجةن ث٠ٛ٪ؽذز ٜٛشـخ ٍث٠ٛظش إ١ صـٜخ ٢ٟ ه٬ٜ عٜـز ث٤ٛٔذ ٓذٚ ثٛشـخ   .ح

 .ث٤ٛٔذ ٩رٖٛ خالٙ أعذ٪ه٢ٰ ٢ٟ صجسٯخ صغ٦٠ٜ إشوجس عٜـز
ثٛٔشثس ٣جُزث ٢ٟ صجسٯخ ٣شش٥ ُٮ ثٛؾشٯذر ثٛشع٠ٰز ٟج ٛٞ  ٯضشصخ ه٬ٜ ٓشثس ثٛشـخ عقخ ثٛضشخٰض صٜٔجةُٰج ٩ٯوضذش   .ػ

 .٤ِٛجر٥ ٯ٤ض ه٬ٜ صجسٯخ آخش
 .٩ُْ ثٛٔج٣٪١ ٠ٜٛظشٍ ثٛقْ ُٮ ثٜٛؾ٪ء ٜٛٔؼجء ٜٛـو٢ ُٮ ٓشثسث ثٛشـخ   .د
   

 ( 46)انًادة 
ه٬ٜ ث٠ٛظجسٍ ٨ٛ٩ج ُٮ رٖٛ إ١ صٔ٪ٝ دجٛضِضٰش ه٬ٜ أ٭ ٟظشٍ ٜٛضؤٗذ ٢ٟ عالٟز  ص٠جسط عٜـز ث٤ٛٔذ ثٛشٓجدز   .أ

عٜـز ث٤ٛٔذ، ٩ه٬ٜ  ث٠ٛجٛٮ، ٩ٟذ٫ صٰٔذ٥ دؤف٘جٝ ثٛٔج٣٪١ ٩ثأل٣ل٠ز ٩ثٛٔشثسثس ٩ثٛضو٠ٰٜجس ثٛظجدسر ه٢ ٟشٗض٥
 ث٤ٛٔذ دجٛضِضٰش ه٬ٜ ؽ٠ٰن ثٛذُجصش ٩ثٛ٪عجةْ ٩ث٠ٛغض٤ذثس ٩ثٛقغجدجس ٩ثٛظ٤جدٯْ عٜـز ٥ث٠ٛظشٍ إ١ ٯـٜن ٢ٟ صَٜ٘

 .ٟوٜ٪ٟجس ٥ ٢ٟحٗٚ ٟج ٯـٚح ٩ثٛخضثة٢ ٩ث١ ٯض٩د٥
 International ٛؾ٤ز أط٪ٙ ث٠ٛقجعذز ثٛذ٩ٰٛز ثٛظجدسر ه٢ (IAS) ثٛذ٩ٰٛز صوض٠ذ أط٪ٙ ث٠ٛقجعذز   .ح

Accounting Standards Committee إهذثد  ُٮ صٰٰٔٞ ٩صقٰٜٚ ٩صغؾٰٚ ؽ٠ٰن ه٠ٰٜجس ث٠ٛظجسٍ ٩ُٮ
 .ث٠ٛجٰٛز ؽ٠ٰن فغجدجص٨ج ثٛخضجٰٟز ٩ٓ٪ثة٨٠ج

   
 ( 47)انًادة 

 ٝٯٔذ ٧زث ثٛٔج٣٪١ أ٩ ٣لج٦ٟ ثألعجعٮ أ٩ أ٭ صذدٰش ُشػض٦ عٜـز ث٤ٛٔذ أ٩ ٛٞ إرث خجَٛ ٟظشٍ ٟشخض أف٘جٝ   .أ
ٜٛقٰٔٔز، ٯ٘٪١ ٛغٜـز ث٤ٛٔذ ثٛقْ  ٩ث٠ٛوٜ٪ٟجس ث٠ِٛش٩ع ه٦ٰٜ صٔذٯ٨٠ج أ٩ ٓذٝ ٟوٜ٪ٟجس ٣جٓظز أ٩ ًٰش ٟـجدٔز ثٛذٰج٣جس



 :ثٛضجٰٛز ُٮ إ١ ص٪ٓن ه٬ٜ ث٠ٛظشٍ ث٠ٛخجَٛ أفذ ثٛؾضثءثس
  .ثٛض٤ذ٦ٰ   .1  

  .صخِٰغ صغ٨ٰالس ثٛضغَٰٜ ث٤٠٠ٛ٪فز ٦ٛ أ٩ صو٨ٰٜٔج   .2  

 .أه٠ج٦ٛ ٰٓ٪د أخش٫ ه٬ٜ ث٠ٛظشٍ ث٠ٛخجَٛ ُٮ ٠ٟجسعز ع أٯزسثٛو٠ٰٜجس أ٩ ٍ ٤ٟو٦ ٢ٟ ثٰٛٔجٝ دذوغ   .3  

 .صو٢ٰٰ ٟشثٓخ ٟؤٓش ٛإلششثٍ ه٬ٜ عٰش أه٠ج٦ٛ   .4  

إلدثسر ث٠ٛظشٍ ٠ٛذر ال صضؾج٩ص عضز أش٨ش ٩ٯوشع   فٚ ٟؾٜظ إدثسر ث٠ٛظشٍ ث٠ٛخجَٛ ٩صو٢ٰٰ ِٟ٪ػج   .5  
 .ؽذٯذ ه٬ٜ ث٨ٰٛتز ثٛوجٟز ٠ٜٛظشٍ الخضٰجس ٟؾٜظ إدثسر ث٠ِٛ٪ع خالٙ ٟذر صو٦٤ٰٰ ثألٟش

  .ث٠ٛظجسٍ شـذ٦ ٢ٟ عؾٚ   .6  
ح
. 

 .إٯؼجفجس ث٠ٛظشٍ ث٠ٛو٤ٮ ُٮ ؽ٠ٰن ثألف٪ثٙ ال ٯؾ٪ص ص٪ٰٓن أ٭ ؽضثء إال دوذ ع٠جم  

   
 ( 48)انًادة 

إرث صذ٢ٰ ٛغٜـز ث٤ٛٔذ دوذ ثٛضِضٰش ه٬ٜ أه٠جٙ أ٭ ٟظشٍ ث٦٣ خجَٛ ثٛٔ٪ث٢ٰ٣ أ٩ ثأل٣ل٠ز أ٩ ثٛضو٠ٰٜجصـ أ٩ ٛٞ ٯضٰٔذ     
٧ج إ١ صـٜخ ٦٤ٟ ثصخجر ثٛضذثدٰش ثٛضظقٰقٰز أ٩ إ١ صِشع ه٦ٰٜ أٯًج ٢ٟ ثٛؾضثءثس ٙدشش٩ؽ ثٛضشخٰض ث٤٠٠ٛ٪فز ٦ٛ، ٍ

 . ث٠ٛٔشسر
   

 ( 49)انًادة 
ٯِضـ ُشهج ؽذٯذًث ٦ٛ دثخٚ ُٜغـ٢ٰ أ٩ خجسؽ٨ج،  ال ٯؾ٪ص أل٭ ٟظشٍ ٟشخض ٟٔش٥ ثٛشةٰغٮ ُٮ ُٜغـ٢ٰ إ١   .أ

 .ُشهًج إال دوذ ثٛقظ٪ٙ ه٬ٜ ٟ٪ثُٔز ٟغذٔز دزٖٛ ٢ٟ عٜـز ث٤ٛٔذ ٩ال إ١ ٯٌٰش ٟ٘ج١ ثِٛشم أ٩ ٯٌْٜ
ُشهًج ؽذٯذًث ٦ٛ دثخٚ ُٜغـ٢ٰ ٩ال إ١ ٯٌٰش  ال ٯؾ٪ص أل٭ ٟظشٍ ٟشخض ٧٪ ُشم ٠ٛظشٍ أؽ٤ذٮ إ١ ٯِضـ   .ح

 .ث٤ٛٔذ ثٛقظ٪ٙ ه٬ٜ ٟ٪ثُٔز ٟغذٔز دزٖٛ ٢ٟ عٜـز ٟ٘ج١ ثِٛشم أ٩ ٯٌْٜ ُشهًج إال دوذ
   

 ( 50)انًادة 
    ه٬ٜ عٜـز ث٤ٛٔذ إ١ صضوج١٩ ه٬ٜ أعجط ث٠ٛوجٟٜز دج٠ٛغٚ، ٟن أ٭ ؽ٨ز أؽ٤ذٰز صض٪٬ٛ ٟغؤ٩ٰٛز ثٛشٓجدز ه٬ٜ ث٠ٛظجسٍ 

 . ٨ٛ٩ج إ١ صضذجدٙ ث٠ٛوٜ٪ٟجس ٟو٨ج ششٯـز ثٛضو٨ذ دجفضشثٝ عشٯز ث٠ٛوٜ٪ٟجس
   

 ( 51)انًادة 
 صقذٯذ ٟضـٜذجس ثالفضٰجؿٮ ثإلٛضثٟٮ ٠ٜٛظجسٍ، د٤جًء ه٬ٜ أ٣ل٠ز ٩صو٠ٰٜجس صقذد ٯ٘٪١ ٛغٜـز ث٤ٛٔذ طالفٰز   .أ

ث٤ٛغذز أ٩ ث٤ٛغخ  ٢ٟ ٩دثةو٨ج ث٠ٛخضِٜز ه٬ٜ إ١ ال صٔٚ ٧ز٥ ر٣غخ ثالفضٰجؿٮ ٩ؿشٯٔز ثفضغجد٦ د٤غذز أ٩ د٤غخ ٟو٢ٰ
ث٠ٛظجسٍ ٛوذٝ ثالٛضضثٝ دؤ٭ ٨٤ٟج، ٩أٯز  ٨٤ٟج، ٩ثٛؤ٪دجس ثٛضٮ صِشػ٨ج ه٬ٜ (%35)٩ال صضٯذ ه٢  (%5)ه٢ 

  .ه٪ثةذ صش٫ عٜـز ث٤ٛٔذ إ١ صذُو٨ج ٨ٛج
ٯظذس ٨ٛز٥ ثٌٛجٯز، ٯقذد ٣غخ ثالفضٰجؿٮ ثإلٛضثٟٮ ثٛضٮ  ٯ٪دم ثالفضٰجؿٮ ثإلٛضثٟٮ ٛذ٫ عٜـز ث٤ٛٔذ ٩ُٔج ٤ٛلجٝ   .ح

 ٩ص٘٪١ ٣غخ ثالفضٰجؿٮ ثإلٛضثٟٮ. ٩ثألٟ٪ثٙ ث٠ٛٔضشػز ٩أٯز ثٛضضثٟجس أخش٫ ٠ٜٛظجسٍ صغض٤ذ ه٬ٜ فؾٞ ثٛ٪دثةن
  .رثص٨ج ٩ثفذر ٛ٘ٚ ُتز ٢ٟ ُتجس ثالٛضضثٟجس ٜٛو٠ٜز ثٛ٪ثفذر ٛؾ٠ٰن ث٠ٛظجسٍ ٢ٟ ثِٛتز

   
 ( 52)انًادة 

    ٯقْ ٛغٜـز ث٤ٛٔذ إ١ صِضـ أٯز فغجدجس ٟظشُٰز صشث٧ج ػش٩سٯز ألدثء ٩كجة٨ِج، ٩ث١ صِضـ ُٮ دُجصش٧ج فغجدجس 
 . ٠ٜٛظجسٍ، ٩ث١ صٔذٚ ثٛ٪دثةن ٢ٟ ٧ز٥ ث٠ٛظجسٍ ٩ًُٔج ٜٛشش٩ؽ ٩ثألف٘جٝ ثٛضٮ صقذد٧ج عٜـز ث٤ٛٔذ

   
 ( 53)انًادة 

    ص٤شب عٜـز ث٤ٛٔذ ٤ِٟشدر أ٩ دجٛضوج١٩ ٟن ث٠ٛظجسٍ خذٟز ٟوٜ٪ٟجس ٟشٗضٯز خجطز دجٛؾ٨جص ث٠ٛظشُٮ، ٩ه٨ٰٜج إ١ 
 . ص٪ثطٚ صقذٯظ ٧ز٥ ثٛخذٟز

   
  (54)انًادة 

 .     صٔذٝ عٜـز ث٤ٛٔذ ٠ٜٛظجسٍ خذٟز ثٛضٔجص ٩صغ٪ٯز ث٠ٛذُ٪هجس
   

 ( 55)انًادة 
    ٯؾ٪ص ٛغٜـز ث٤ٛٔذ دجٛض٤غْٰ ٟن ٩صثسر ث٠ٛجٰٛز ثٛو٠ٚ ٗ٪عٰؾ إلٯظجٙ ثألٟ٪ثٙ ث٠ٛٔذٟز ٢ٟ ٟؤعغجس ثٛض٠٪ٯٚ ثٛذ٩ٰٛز 

 . ٩ثٛق٘٪ٟجس ثألؽ٤ذٰز إ٬ٛ ث٠ٛغضِٰذٯ٢ ٩رٖٛ ٩ُٔج ألف٘جٝ ٓج٣٪١ ث٠ٛ٪ثص٣ز ثٛوجٟز
   
   

 ( 56)انًادة 
أ٩ صوٰذ ثٛقغٞ ٠ٜٛظجسٍ أد٩ثس ثالةض٠ج١ ث٠ٛخضِٜز، ٛض٠٪ٯٚ  ٯؾ٪ص ٛغٜـز ث٤ٛٔذ إ١ صشضش٭ أ٩ صذٰن أ٩ صقغٞ   .أ



 .٩ثٛظ٤جهٰز ٩ثٛضسثهٰز ثٛو٠ٰٜجس ثٛضؾجسٯز
ٯ٪ًٟج ٢ٟ صجسٯخ ثٟضالٕ عٜـز ث٤ٛٔذ ٨ٛج، ٩ال ٯؾ٪ص  (90)ال ٯؾ٪ص إ١ صضٯذ ٟذر ثعضقٔجّ ٧ز٥ ثألد٩ثس ه٢ صغو٢ٰ  .ح

 . دؤ٭ فجٙ ٢ٟ ثألف٪ثٙ ص٠ذٯذ ٧ز٥ ث٠ٛذر ٠٨ٟج ٗج٣ش ثٛلش٩ٍ
   

 ( 57)انًادة 
ٯ٪ًٟج ٛضٌـٰز ثفضٰجؽجس  (120)    ٯؾ٪ص ٛغٜـز ث٤ٛٔذ إ١ صٔذٝ ٠ٜٛظجسٍ ٓش٩ػًج أ٩ عًِٜج ٠ٛذر ال صضٯذ ه٢ ٟجةز ٩هششٯ٢ 

 : ثٛغٰ٪ٛز ُٮ ث٠ٛظجسٍ، دؼ٠ج١ أ٭ ٢ٟ ث٠ٛ٪ؽ٪دثس
 . أد٩ثس ثالفضٰجؿٮ ثٛذ٩ٛٮ .1
ع٤ذثس ثٛذٯ٢ ثٛوجٝ ثألخش٫ ثٛظجدسر أ٩ ث٠ِٛ٘٪ٛز ٢ٟ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ثٛضٮ صش٘ٚ ؽضء ٢ٟ ثٗضضجح  .2
 . هجٝ
أٯز ٩دثةن ٛذ٫ عٜـز ث٤ٛٔذ، أ٩ ٛذ٫ ٟ٪دم ٛذٯ٦ آخش ٟٔذ٪ٙ ٛذ٫ عٜـز ث٤ٛٔذ ٠ٗ٪ؽ٪دثس ٯغ٠ـ ٧زث  .3

 . ثٛٔج٣٪١ ٛغٜـز ث٤ٛٔذ دششثة٨ج أ٩ دٰو٨ج أ٩ ثٛضوجٟٚ د٨ج، د٠ج ُٮ رٖٛ ثٛز٧خ
  (58)انًادة 

إرث ؿٜخ أفذ ث٠ٛظجسٍ ص٠ذٯذًث ٛإلةض٠ج١ ث٠ٛٔذٝ أ٩ صوذٯاًل ٛشش٩ؽ ثِٛ٘جٛز ثٛخجطز د٨زث ثالةض٠ج١ ٩ث٠ٛٔشس ٩ًُٔج ٠ٜٛجدر  .أ
 .ثٛغجدٔز، ٩ؽخ ه٦ٰٜ إ١ ٯٔذٝ إ٬ٛ عٜـز ث٤ٛٔذ دش٣جٟؾًج ٜٛضظقٰـ ث٠ٛجٛٮ

ثٛذش٣جٟؼ، إ١ ص٤٠ـ ثٛض٠ذٯذ ث٠ٛـٜ٪ح ٩ث١ صٔذٚ صوذٯٚ شش٩ؽ  ٯؾ٪ص ٛغٜـز ث٤ٛٔذ دوذ ٟ٪ثُٔز ث٠ٛؾٜظ ه٬ٜ ٧زث   .ح
 .ٛالعضشدثد ٢ٟ ث٠ٛذٜي ثإلؽ٠جٛٮ ٠ٛ٪ؽ٪دثس ث٠ٛظشٍ ثٛٔجدٜز% 20صضٯذ ث٠ٰٔٛز ثٰٜٛ٘ز ٜٛٔشع ه٢  ثِٛ٘جٛز، دششؽ أال

   
 ( 59)انًادة 

ثِٛ٘جٛز ث٠ٛ٪دهز ٛؼ٠ج١ ٗٚ ه٠ٰٜز ٢ٟ ثٛو٠ٰٜجس ثالةض٠ج٣ٰز ثٛ٪ثسدر ُٮ  ٯقذد ث٠ٛؾٜظ ث٤ٛغذز ث٠ٛت٪ٯز ثٛٔظ٪٫ ٠ٰٔٛز   .أ
 .ثٛغجدٔز ث٠ٛ٪ثد

٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١، إ١ ص٠جسط سٓجدز  (58)٩ (57)إ٨ٰٛج ُٮ ث٠ٛجدص٢ٰ  ه٬ٜ عٜـز ث٤ٛٔذ خالٙ ٟذر ثٛضغ٨ٰالس ث٠ٛشجس   .ح
 .ثٛضذثدٰش ث٠ٛغ٠٪ؿ د٨ج ٓج٣٪٣ًج ٨ٛ٩ج ُٮ عذٰٚ رٖٛ إ١ صضخز ؽ٠ٰن  ث٠ٛظشٍ ث٤٠٠ٛ٪ؿ ٦ٛ ٧ز٥ ثٛضغ٨ٰالس، خجطز ه٬ٜ

ٯض٢٘٠ ٢ٟ ثٛ٪ُجء دجٛذش٣جٟؼ ث٠ٛوض٠ذ، صضخز عٜـز ث٤ٛٔذ ثٛضذثدٰش  إرث صذ٢ٰ ٛغٜـز ث٤ٛٔذ إ١ ث٠ٛظشٍ ث٠ٛو٤ٮ ٛٞ   .ػ
 ٯ٪ًٟج 180ث٤٠٠ٛ٪فز ه٢  ث٠ٛالة٠ز ٩ُٮ ؽ٠ٰن ثألف٪ثٙ ٯؾخ أال صضٯذ ث٠ٛذر ثإلؽ٠جٰٛز ٜٛٔش٩ع ٩ثٛضغ٨ٰالس ثٛٔج٣٪٣ٰز

 .٢ٟ ٧زث ثٛٔج٣٪١ (57)د٠ج ٨ُٰج ث٠ٛذر ثألطٰٜز ث٠ٛشجس إ٨ٰٛج ُٮ ث٠ٛجدر 
   

 ( 60)انًادة 
    صقذد عٜـز ث٤ٛٔذ أعوجس ثِٛجةذر أ٩ ثٛو٪ثةذ ث٠ِٛش٩ػز ه٬ٜ ث٠ٛظجسٍ ٟٔجدٚ ه٠ٰٜجس ثٛخظٞ أ٩ ثالةض٠ج١ أ٩ ثٛضغ٨ٰالس 
ثألخش٫ ث٠ٛذجششر ٩ًٰش ث٠ٛذجششر، ٩ٯؾ٪ص ٨ٛج ٩ػن أعوجس ُجةذر أ٩ ه٪ثةذ ٠ٛخضَٜ ُتجس ٩أ٣٪ثم ثٛو٠ٰٜجس أ٩ ث٠ٛوجٟالس 

 . فغخ صٔذٯش٧ج
   

 انفصم انضادس 
  تُظيى انُمذ األجُبي وانعاللاث انخاسجيت

  (61)انًادة 
 .ثألخش٫ ٣ٔذًث أؽ٤ذًٰج ٠ُٰج هذث ثٛو٠ٜز ثٛ٪ؿ٤ٰز، صوضذش ؽ٠ٰن ثٛو٠الس   .أ

ح
. 

 :ه٢ ٩ٓج٣٪١ أه٠جٙ ثٛظشثُز ص٘٪١ عٜـز ث٤ٛٔذ ٟغؤ٩ٛز ٩ًُٔج ألف٘جٝ ٓج٣٪١ ٟشثٓذز ثٛو٠ٜز ثألؽ٤ذٰز  

 .دج٤ٛٔذ ثألؽ٤ذٮ ٩ػن ثأل٣ل٠ز ٩ثٛضو٠ٰٜجس ثٛضٮ ص٤لٞ ثٛضوجٟٚ   .1  

 .ثألؽ٤ذٮ ٤ٟـ ٩إٌٛجء صشثخٰض ث٠ٛضوج٢ٰٜٟ دج٤ٛٔذ   .2  

   
 ( 62)انًادة 

 : د٠ج ال ٯضوجسع ٟن أف٘جٝ ثٛٔج٣٪١ ٛغٜـز ث٤ٛٔذ ثٰٛٔجٝ د٠ج ٯٜٮ
ششثء ثٛشٰ٘جس ٩ثألع٤جد  ٩ثأل٩سثّ ث٠ٛجٰٛز ٩ثٛز٧خ ٩ثِٛؼز ٩ثٛو٠الس ثألؽ٤ذٰز ٩دٰو٨ج ٩صق٪ٯ٨ٜج أ٩  .1

 . ٓذ٪٨ٛج ٗؤٟج٣ز
ششثء ٩دٰن أع٨ٞ ٩ع٤ذثس ُٮ أٯز ٟؤعغز ٟجٰٛز أ٩ ٟظشُٰز صؤعظ ُٮ ُٜغـ٢ٰ ششٯـز إ١ ٯٔش  .2

ٟؾٜظ ثٛ٪صسثء ٧ز٥ ثإلؽشثءثس ٩ث١ ال صضٯذ ٟؾ٠٪م ثعضغ٠جسثس عٜـز ث٤ٛٔذ ٛضٜٖ ثألع٨ٞ ٩ثٛغ٤ذثس ه٬ٜ 
 . ٢ٟ ٟؾ٠٪م فغجح سأط ث٠ٛجٙ ٩ثالفضٰجؿٮ ثٛوجٝ (25%)

ٛغٜـز ث٤ٛٔذ د٠ٔضؼ٬ ثصِجٓجس خجطز ص٘٪١ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ؿشًُج ٨ُٰج ٩دٔشثس ٢ٟ سةٰظ ثٛغٜـز  .3
ثٛ٪ؿ٤ٰز إ١ صغج٧ٞ ُٮ سأط ٟجٙ أٯز ٟؤعغز ٟظشُٰز أ٩ ٟجٰٛز صؤعظ خجسػ ُٜغـ٢ٰ ششٯـز إ١ ال صضٯذ 

 . ٢ٟ فغجح سأط ث٠ٛجٙ ٩ثالفضٰجؿٮ ثٛوجٝ (%25)ٟؾ٠٪م ٟغج٠٧جس عٜـز ث٤ٛٔذ ه٬ٜ 
ُضـ فغجدجس ٛذ٫ ث٠ٛظجسٍ ث٠ٛشٗضٯز ٩ث٠ٛؤعغجس ث٠ٛجٰٛز ثألؽ٤ذٰز أ٩ ثٛذ٩ٰٛز ٩فِق ٧ز٥ ثٛقغجدجس  .4

 . ٨ُٰج د٠٪ثُٔز ٟؾٜظ ثٛ٪صسثء



ثٛو٠ٚ ٗ٪ٰٗٚ أ٩ ٟظشٍ ٟشثعٚ ٠ٜٛظجسٍ ث٠ٛشٗضٯز ٩ث٠ٛؤعغجس ث٠ٛجٰٛز ثألؽ٤ذٰز، ٠ٜٛ٩ؤعغجس  .5
 . ثٛذ٩ٰٛز ٩٩ٗالء٧ج، ٩رٖٛ ُٮ ث٠ٛؾجالس ثٛضٮ صذخٚ ػ٢٠ ثخضظجط٨ج

 . صٔذٯٞ ث٠ٛش٪سر ٜٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ُٮ ؽ٠ٰن هٔ٪د ثٛٔش٩ع ٩صؤ٢ٰٟ ثِٛ٘جالس ٩ثٛؼ٠ج٣جس ٨ٛز٥ ثٛٔش٩ع .6
ثٛذخ٪ٙ ُٮ ِٟج٩ػجس ٩هٔذ ثصِجٓجس ثٛضٔجص ٩ث٠ٛذُ٪هجس ٩أٯز هٔ٪د أخش٫ ٨ٛز٥ ثألًشثع ٟن  .7

 . ٟؤعغجس ثٛضٔجص ث٠ٛشٗضٯز ثٛوجٟز أ٩ ثٛخجطز ث٠ٛ٪ؽ٪در ُٮ ثٛخجسػ
 ( 63)انًادة 

ثٛذ٩ٰٛز ٜٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ٗٚ ث٠ٛؤعغجس ثٛوجٟز ثِٜٛغـ٤ٰٰز د٠٪ؽخ  ص٘٪١ عٜـز ث٤ٛٔذ ٟغؤ٩ٛز ه٢ ثإلفضٰجؿٰجس   .أ
ثالهضذجس ٟوجٯٰش ثٛغٰ٪ٛز ٩ثٛشدقٰز  ٩ثألف٘جٝ ثٛضٮ ٯٔشس٧ج ث٠ٛؾٜظ دجٛض٤غْٰ ٟن ٩صثسر ث٠ٛجٰٛز، ٟن ثألخز ُٮ ثٛشش٩ؽ

 .ه٤ذ ثخضٰجس ث٠ٛ٪ؽ٪دثس ثالفضٰجؿٰز
ح
. 

 :ث٠ٛ٪ؽ٪دثس ثٱصٰز صضؤَٛ ثالفضٰجؿٰجس ثٛذ٩ٰٛز ٢ٟ دوغ أ٩ ٗٚ  

 .ثٛز٧خ   .1  

  2. 
ُٮ فغجدجس ُٮ ثٛخجسػ ٛذ٫ ٟؤعغجس ٟجٰٛز ٩ٟظشُٰز ٢ٟ  ث٤ٛٔذ ثألؽ٤ذٮ ث٠ٛقضِق د٦ ٛذ٫ عٜـز ث٤ٛٔذ أ٩  

 .ثٛذسؽز ثأل٬ٛ٩
 .(د٩ٛٮ ٗجفضٰجؿٮ)أٯز ٟ٪ؽ٪دثس أخش٫ ٟوضشٍ د٨ج د٩ًٰٛج    .3  

  4. 
أؽ٤ذٰز ٩ث٠ٛٔذ٪ٛز ٓذ٪اًل هجًٟج ُٮ ثٛو٠ٰٜجس ثٛذ٩ٰٛز ٩ثٛٔجدٜز ٜٛذُن  ثٛغ٤ذثس ثإلر٣ٰز ٩ث٠٘ٛذٰجالس ث٠ٛقشسر دو٠الس  
 .ثٛخجسػ ُٮ

  5. 
ثألؽ٤ذٰز دو٠ٜض٨ج ثٛخجطز دششؽ إ١ ٯٔشس ث٠ٛؾٜظ صظ٨ِٰ٤ج  ثٛغ٤ذثس ثٛق٘٪ٰٟز ثٛضٮ صظذس٧ج ثٛق٘٪ٟجس  

 .ٗغ٤ذثس ٟؤ٧ٜز

  
٩ٗجالس د٩ٰٛز أ٩ ٟؤعغجس ٟجٰٛز خجسؽٰز ٢ٟ ثٛذسؽز ثأل٬ٛ٩،  ثٛغ٤ذثس ثألخش٫ ثٛٔجدٜز ٜٛضذث٩ٙ ثٛظجدسر ه٢   .6

 .ٟؤ٧ٜز ٢ٟ ٓذٚ ث٠ٛؾٜظ ٗغ٤ذثس دششؽ إ١ ص٘٪١ ٟظ٤ِز
   

 ( 64)انًادة 
  :-٩صٔ٪ٝ دئدثسر ٧زث ثٛقغجح ه٬ٜ ث٤ٛق٪ ثٛضجٛٮ" ثفضٰجؿٮ ثٛضٰٰٔٞ"    ص٤شب عٜـز ث٤ٛٔذ فغجدًج خجطًج ٯغ٬٠ فغجح 

ٯش٠ٚ ٧زث ثٛقغجح أٯز أسدجؿ ٓذ صضقْٔ ٣ضٰؾز ثٛضٌٰٰش ثٛز٭ ٯـشأ ه٬ٜ ٠ٰٓز ٟ٪ؽ٪دثس أ٩ ٟـٜ٪دجس  .1
عٜـز ث٤ٛٔذ ث٠ٛقِ٪كز ٛذٯ٨ج ٢ٟ ثٛز٧خ ٩ثٛو٠الس ثألخش٫ ث٠ٛقٰٜز ٩ثٛذ٩ٰٛز ثٛضٮ ال صوض٠ذ٧ج عٜـز ث٤ٛٔذ ٗ٪فذر 

 . فغجدٰز
إرث صشصخ ه٬ٜ ثٛضٌٰٰش ُٮ أعوجس ثٛو٠الس أ٩ ثٛز٧خ خغجسر صؤعش ه٬ٜ ٠ٰٓز ٟ٪ؽ٪دثس ٩ٟـٜ٪دجس  .2

عٜـز ث٤ٛٔذ ٩صغذخ هؾضًث ُٮ فغجح ثفضٰجؿٮ ثٛضٰٰٔٞ، صٔ٪ٝ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز دئطذثس ع٤ذثس ٓجدٜز ٜٛضذث٩ٙ دال 
 . ُ٪ثةذ ٛضٌـٰز ثٛوؾض ٦ُٰ

إرث صقْٔ ُٮ ٨٣جٯز أٯز ع٤ز ٟجٰٛز ُجةغ ُٮ فغجح ثفضٰجؿٮ ثٛضٰٰٔٞ، ُج٦٣ ٯخظض ٛضغذٯذ ٠ٰٓز  .3
 . ثٛغ٤ذثس ث٠ٛذ٤ٰز ُٮ ثِٛٔشر ثٛغجدٔز

إرث ٟج ص٪ُش ُجةغ إػجُٮ ٣ضٰؾز صٌٰٰشثس أعوجس ثٛو٠الس أ٩ ثٛز٧خ دوذ صغذٯذ ٠ٰٓز ثٛغ٤ذثس ث٠ٛذ٤ٰز  .4
٢ٟ ٧ز٥ ث٠ٛجدر، ُال ٯؾ٪ص ثعضو٠ج٨ٛج أل٭ أًشثع أخش٫ ٩صذ٬ٔ ُٮ فغجح ثفضٰجؿٮ ثٛضٰٰٔٞ  (2)ُٮ ثِٛٔشر 

 . العضو٠ج٨ٛج ٛضٌـٰز أٯز خغجةش ٟغضٔذٰٜز ٩ًُٔج ألف٘جٝ ٧ز٥ ث٠ٛجدر
أٯز أسدجؿ أ٩ خغجةش ص٤ضؼ ه٢ صٜٔذجس أعوجس ثٛو٠الس أ٩ ثٛز٧خ ٩ثٛضٮ ٰٛغش د٪فذر ثٛقغجح  .5

  .ث٠ٛغضو٠ٜز ٢ٟ ٓذٚ عٜـز ث٤ٛٔذ، صذ٬ٔ ُٮ فغجح ثفضٰجؿٮ ثٛضٰٰٔٞ ٩صل٨ش ُٮ فغجح ثألسدجؿ ٩ثٛخغجةش
 انفصم انضابع

 انحضاباث وانبياَاث انًانيت وانتماسيش وانتذليك
 ( 65)انًادة 

/ ٯ٤جٯش ٩ص٤ض٨ٮ ُٮ ثٰٛ٪ٝ ثألخٰش ٢ٟ ٗج١ ثأل٩ٙ/ ثأل٩ٙ ٢ٟ ٗج٣٪١ ثٛغج٣ٮ صذذأ ثٛغ٤ز ث٠ٛجٰٛز ٛغٜـز ث٤ٛٔذ ُٮ ثٰٛ٪ٝ   .أ
 .٢ٟ ٗٚ هجٝ دٯغ٠ذش

٩ثُٰز، صوذش دذٓز ه٢ ه٠ٰٜجص٨ج ٩أ٩ػجه٨ج ث٠ٛجٰٛز، ٩ًُٔج ألط٪ٙ  ه٬ٜ عٜـز ث٤ٛٔذ إ١ صقضِق دقغجدجس ٩عؾالس   .ح
 .(IASC) ثٛذ٩ٰٛز ثٛظجدسر ه٢ ٛؾ٤ز أ٩ط٪ٙ ث٠ٛقجعذز (IAS) ثٛذ٩ٰٛز ث٠ٛقجعذز

ه٬ٜ عٜـز ث٤ٛٔذ إ١ صوذ دٰج٣جس ه٢ ٗٚ ع٤ز ٟجٰٛز، ٩ث١ صذسؽ٨ج ُٮ ٰٟضث٣ٰض٨ج ثٛوجٟز، ٩فغجدجس ثألسدجؿ    .ػ
 ثٛظجدسر ه٢ ٛؾ٤ز أط٪ٙ ث٠ٛقجعذز (IAS )٩ثٛخغجةش، ٩ٟج ٯضظٚ د٨ج ٢ٟ دٰج٣جس ٩ًُٔج ألط٪ٙ ث٠ٛقجعذز ثٛذ٩ٰٛز

  (.IASC )ثٛذ٩ٰٛز 
  
  (66)انًادة 

 .أ
ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ٟؾٜظ ثٛ٪صسثء ُٮ ًؼ٪١ عالعز أش٨ش ٢ٟ ٨٣جٯز  ه٬ٜ عٜـز ث٤ٛٔذ إ١ صٔذٝ إ٬ٛ ٗٚ ٢ٟ سةٰظ ثٛغٜـز  

 :ٯٜٮ ٗٚ ع٤ز ٟجٰٛز ٟج
  .ث٠ٛوض٠ذر ٢ٟ ث٠ٛذ٢ٰٔٓ ثٛخجسؽ٢ٰٰ ث٠ٛوض٠ذٯ٢ ٣غخز ه٢ دٰج٣جص٨ج ث٠ٛجٰٛز   .1  

 .ثٛغ٤ز صٔشٯشًث ه٢ ه٠ٰٜجص٨ج ٣٩شجؿجص٨ج خالٙ صٜٖ   .2  
٢ٟ ٧ز٥ ث٠ٛجدر ٩ٯؾ٪ص ٨ٛج أٯؼج  (أ)ث٠ٛشجس إ٨ٰٛج ُٮ ثِٛٔشر  صٔ٪ٝ عٜـز ث٤ٛٔذ د٤شش ٟ٪ؽض ه٢ ثٛذٰج٣جس ٩ثٛضٔجسٯش   .ح



 .صٔجسٯش ٩دسثعجس ٟجٰٛز ٩ثٓضظجدٯز ٣شش ٟج صشث٥ ٢ٟ

 .ػ
عالعز أش٨ش دئهذثد ٣٩شش دٰج٣جس ٟجٰٛز ٟ٪ؽضر ه٢ صٜٖ  صٔ٪ٝ عٜـز ث٤ٛٔذ خالٙ خ٠غز هشش ٯ٪ًٟج ٢ٟ ٨٣جٯز ٗٚ  

 .ثِٛضشر
  

  (67)انًادة 
    صٔذٝ عٜـز ث٤ٛٔذ إ٬ٛ سةٰظ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ٟؾٜظ ثٛ٪صسثء صٔشٯشًث ع٤٪ٯًج خالٙ ش٨ش ٢ٟ ث٣ض٨جء ٗٚ ع٤ز ٟجٰٛز 

 : ٯضؼ٢٠ ه٬ٜ ثألٓٚ ٟج ٯٜٮ
صظ٪سًث ٩ششفج ٜٛغٰجعجس ثٛوجٟز ٩ثٛذشثٟؼ ثٛضٮ عضضذ٤ج٧ج عٜـز ث٤ٛٔذ ه٬ٜ ث٠ٛذ٫ ٣ظَ ثٛغ٤٪٭  .1

 . ٩ثٛغ٤٪٭ ٛضقْٰٔ أ٧ذث٨ُج
صظ٪س ٠ٜٛذجدا ٩ثألعظ ثٛضٮ ص٤٪٭ عٜـز ث٤ٛٔذ إصذجه٨ج ُٮ إٓشثسث ٩ص٤ِٰز عٰجعض٨ج ثٛوجٟز ه٬ٜ ٟذ٫  .2

 . ثٛغ٤ض٢ٰ ثٛضجٰٛض٢ٰ، أ٩ خالٙ ُضشر أؿ٪ٙ ٢ٟ رٖٛ، فغذ٠ج صٔشس٥ عٜـز ث٤ٛٔذ
 .  آخش صٔشٯش صٜٮثعضوشثػًج ٩صٔ٪ٯ٠ًج أله٠جٙ عٜـز ث٤ٛٔذ ٩إ٣ؾجصثص٨ج خالٙ ثِٛضشر ثٛضٮ .3

 انفصم انثايٍ
 أحكاو ختاييت 

     ( 68)انًادة 
ثٛ٪ُجء د٘ٚ ث٠ٛـجٛذجس ث٠ٛضقٔٔز ه٨ٰٜج، ٢ٟ أ٭ أسطذر ٣ٔذٯز  ٯ٘٪١ ٛغٜـز ث٤ٛٔذ ٩ػن ٠ٰٟض ًٰش ٟشش٩ؽ، ُٮ   .أ

ٟـجٛذض٨ج، أ٩  ُٮ ف٪صص٨ج، ٛقغجد٨ج ثٛخجص، أ٩ ٛقغجح ث٠ٛذٯ٢ ث٠ٛو٤ٮ، ع٪ثء ِٗ٘جٛز ٛضج٢ٰٟ ٩ٟ٪ؽ٪دثس أخش٫ ص٘٪١
ثٛغذثد، دجعضغ٤جء ث٠ٛ٪ؽ٪دثس ث٠ٛظشُٰز ثٛضٮ  خالٍ رٖٛ، ُٮ ثٛ٪ٓش ثٛز٭ صظذـ ٦ُٰ ٧ز٥ ث٠ٛـجٛذجس ٟغضقٔز ٩٩ثؽذز

  .ٗجفضٰجؿٰجس إٛضثٰٟز ص٘٪١ ُٮ ف٪صر عٜـز ث٤ٛٔذ
ُٔؾ ٢ٟ خالٙ ثالفضِجف دؤسطذر ٣ٔذٯز ٩دٰن ٟ٪ؽ٪دثس أخش٫ ٟٔجدٚ  ٯؾ٪ص ٛغٜـز ث٤ٛٔذ إ١ ص٠جسط ف٨ٔج ثالٟضٰجص٭   .ح

ٯٜضٝ ثعضظذثس أ٭ أٟش  ٩ثٛذُن ٤ِٛغ٨ج ٢ٟ فظٰٜز ثٛذٰن، دوذ فغٞ ثٛض٘جَٰٛ ث٠ٛشصذـز د٨زث ثٛذٰن، ٩ال ع٢٠ ٟؤ٪ٙ،
ألٯز ٟـجٛذجس ٤ٟجُغز إ١ صؤخش ٠ٟجسعز ٧زث ثٛقْ، ٩ُٔج  ٓؼجةٮ ٠٠ٛجسعز عٜـز ث٤ٛٔذ ٛق٨ٔج ثالٟضٰجص٭، ٠ٗج ال ٯغ٠ـ

  .ألف٘جٝ ٧ز٥ ث٠ٛجدر
  

 (69)انًادة 
ث٠ٛؤ٧ٜز ٩ثٛ٪ٗالء ثالٓضظجدٯ٢ٰ، ث٠ٛوٜ٪ٟجس ٩ثإلفظجةٰجس ثٛالصٟز  صؾ٠ن عٜـز ث٤ٛٔذ ثِٜٛغـ٤ٰٰز ٢ٟ ثٛؾ٨جس   .أ

  .٩ثٰٛٔجٝ د٨٠ج٨ٟج ٛضقْٰٔ أ٧ذث٨ُج
٩ثإلفظجةٰجس ثٛالصٟز، ٩ثٛش٘ٚ ثٛز٭ صٔذٝ د٦ ٧ز٥ ث٠ٛوٜ٪ٟجس  صقذد عٜـز ث٤ٛٔذ د٤لجٝ خجص، ٣٪م ث٠ٛوٜ٪ٟجس   .ح

 .صض٪٬ٛ صض٩ٯذ٧ج دج٠ٛوٜ٪ٟجس ٩عشٯز ث٠ٛوٜ٪ٟجس ثٛضٮ صٔذٝ إ٨ٰٛج إ٨ٰٛج، ٩ثٛؾ٨جس ثٛضٮ
  
 (70)انًادة 

    صض٠ضن عٜـز ث٤ٛٔذ دظالفٰجس ص٤ل٠ٰٰز ٰٜٛٔجٝ د٨٠ج٨ٟج، ٩ٯؾخ إ١ ص٤شش ٗجُز ثأل٣ل٠ز ٩ثٛضو٠ٰٜجس ُٮ ٩عجةٚ ث٤ٛشش 
ث٠ٛضجفز، ٩ص٘٪١ ٣جُزر ثهضذجسث ٢ٟ ثٛضجسٯخ ث٠ٛقذد ٛغشٯج٨٣ج، ٩ه٬ٜ عٜـز ث٤ٛٔذ إ١ صقضِق دغؾٚ هجٝ ٨ٛز٥ ثأل٣ل٠ز 

 .٩ثٛضو٠ٰٜجس
  

 (71)انًادة 
 .    ال ٯؾ٪ص إٌٛجء أ٩ صظِٰز عٜـز ث٤ٛٔذ إال دٔج٣٪١ ٩ٯقذد ثٛٔج٣٪١ إؽشثءثس ثٛضظِٰز ٩ٟ٪ثهٰذ٧ج

  
 (72)انًادة 

 دضشٰ٘ٚ عٜـز ث٤ٛٔذ ثِٜٛغـ٤ٰٰز 1994ٛغ٤ز  (184)    ٯ٬ٌٜ أ٭ ف٘ٞ ٯخجَٛ أف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١ د٠ج ُٮ رٖٛ ثٛٔشثس 
 .٩ثٛٔشثس ثٛخجص دضو٢ٰٰ ٟذٯش هجٝ ٨ٛج

  
 (73)انًادة 

    ٯؼن ث٠ٛؾٜظ ثأل٣ل٠ز ٩ثٛٔشثسثس ثٛالصٟز ٛضـذْٰ أف٘جٝ ٧زث ثٛٔج٣٪١ ٩صظذس دٔشثس ٢ٟ سةٰظ ثٛغٜـز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٩ص٤شش 
 .ُٮ ثٛؾشٯذر ثٛشع٠ٰز

  
 (74)انًادة 

    ه٬ٜ ؽ٠ٰن ثٛؾ٨جس ث٠ٛخضظز، ٗٚ ٠ُٰج ٯخظ٦، ص٤ِٰز ٧زث ثٛٔج٣٪١، ٩ٯو٠ٚ د٦ دوذ عالع٢ٰ ٯ٪ٟج ٢ٟ صجسٯخ ٣شش٥ ُٮ 
 .ثٛؾشٯذر ثٛشع٠ٰز

  
 :بًىجب انصالحياث انًخىنت ني أصادق عهى

  ييالديت16/12/1997: إصذاس هزا انماَىٌ بتاسيخ
 ياصش عشفاث

 سئيش انهجُت انتُفيزيت نًُظًت انتحشيش انفهضطيُيت



 سئيش انضهطت انىطُيت انفهضطيُيت
 


