إعداد

رئيس قطاع ضرائب األرباح التجارية

عضو مجلس إدارة شركة

للخبرة االستشارية

عضو مجلس إدارة جطعية خبراء الضرائب الطصرية
عضو مجلس إدارة شركة أهل الضرائب
زميل جطعية الضرائب الطصرية
مواد القانون
مواد الالئحة التظفيذية والكتب الدورية
نسخة مجانية غيرمخصصة للبيع

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003
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البقرة

مجانية وغيخ مخررة لمبيع

الطبعة الخابعة يهليو ٕٓٔٛ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003
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إػذاد
أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌفٙشط

إػذاد
أمحذ شساذٗ زٕفٝ

فٙشط

ادلٛضــــٛع

ادلمذِح ِٚشازً ذغٛس لٛأني اٌضشائة يف ِظش -----------------------

ِٛاد إطذاس اٌمأٌ 79 ْٛغٕح ------------------------------- 5003

*اٌىراب األٚي  /األزىاَ اٌؼاِح ----------------------------------

سلُ اٌظفسح

ٚ
٘ٔ
ٖٚ

*اٌىراب اٌثأ /ٟاٌضش٠ثح ػٍ ٝاألشخاص اٌغث١ؼ١ني ---------------------

٘ٗ

اٌثاب األٚي ٔ /غاق عش٠اْ اٌضش٠ثح -----------------------

ٗٚ

اٌثاب اٌثأ / ٟادلشذثاخ ٚاألخٛس -------------------------
اٌثاب اٌثاٌث  /إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػ----------------- ٟ

اٌفظً األٚي  /اإل٠شاداخ اخلاضؼح ٌٍضش٠ثح ------------

اٌفظً اٌثأ / ٟحتذ٠ذ اإل٠شاداخ اٌذاخٍح ف ٝاٌٛػاء-------

٘٘
٘ٛ
ٔٔٔ
ٕٕٔ

اٌفظً اٌثاٌث  /اإلػفاءاخ ----------------------

ٓ٘ٔ

اٌثاب اٌشاتغ  /إ٠شاداخ ادل ٓٙغري اٌرداس٠ح ------------------

٘٘ٔ

اٌفظً األٚي  /اإل٠شاداخ اخلاضؼح ٌٍضش٠ثح -----------

٘٘ٔ

اٌفظً اٌثأ / ٟحتذ٠ذ اإل٠شاداخ اٌذاخٍح ف ٝاٌٛػاء ------

اٌفظً اٌثاٌث  /اإلػفاءاخ ِٓ اٌضش٠ثح --------------

اٌثاب اخلاِظ  /إ٠شاداخ اٌثشٚج اٌؼماس٠ح -------------------
اٌفظً األٚي  /اإل٠شاداخ اخلاضؼح ٌٍضش٠ثح ------------

اٌفظً اٌثأ / ٟحتذ٠ذ اإل٠شاداخ اٌذاخٍح ف ٝاٌٛػاء ------

اٌفظً اٌثاٌث  /اإلػفاءاخ ِٓ اٌضش٠ثح --------------

ٔ٘ٙ
ٖٔٙ
ٔٙٙ
ٔٙٙ
ٔٙٚ
ٔٚٛ

اٌفظً اٌشاتغ  /أزىاَ ِرٕٛػح -------------------

ٔٚٛ

اٌثاب اٌغادط  /ذٛص٠ؼاخ األستاذ ------------------------

٘ٔٛ

اٌفظً األٚي  /اإل٠شاداخ اخلاضؼح ٌٍضش٠ثح -------------------

٘ٔٛ

اٌفظً اٌثأ / ٝحتذ٠ذ اٌرٛص٠ؼاخ اخلاضؼح ٌٍضش٠ثح ----------

ٔٛٙ

اٌفظً اٌثاٌث  /عؼش اٌضش٠ثح ٚحتظٍٙ١ا ---------------------

ٔٛٚ

اٌثاب اٌغاتغ  /أستاذ احلظض ٚاألٚساق ادلاٌ١ح ------------------------------

ٔٛٛ

اٌفظً األٚي  /اإل٠شاداخ اخلاضؼح ٌٍضش٠ثح -------------------

ٔٛٛ

اٌفظً اٌثأ / ٝحتذ٠ذ اإل٠شاداخ اخلاضؼح ٌٍضش٠ثح -----------

ٔٛٛ

اٌفظً اٌثاٌث  /عؼش اٌضش٠ثح --------------------------------
اٌفظً اٌشاتغ  /جتٕة االصدٚاج اٌضش٠ث--------------------- ٟ

-ٖ-

ٜٔٛ
ٜٓٔ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌفٙشط

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ذاتغ اٌفٙشط

ادلٛضـــــــٛع

*اٌىراب اٌثاٌث  /اٌضش٠ثح ػٍ ٝاألشخاص االػرثاس٠ح ---------------------

اٌثاب األٚي ٔ /غاق عش٠اْ اٌضش٠ثح ------------------------

سلُ اٌظفسح

ٕٔٓ
ٖٕٓ

اٌثاب اٌثأ / ٟحتذ٠ذ اٌذخً اخلاضغ ٌٍضش٠ثح -----------------

ٕٔٔ

* اٌىراب اٌشاتغ  /اٌضش٠ثح ادلغرمغؼح ِٓ ادلٕثغ -----------------------

ٕ٘ٗ

*اٌىراب اخلاِظ  /اخلظُ ٚاٌرسظٚ ً١اٌذفؼاخ ادلمذِح حتد زغاب اٌضش٠ثح

اٌثاب األٚي  /إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػ-------------------- ٟ

ٕٔٙ
ٖٕٙ

اٌفظً األٚي  /اخلظُ -------------------------

ٖٕٙ

اٌفظً اٌثأ / ٟاٌذفؼاخ ادلمذِح ------------------

ٕٙٛ

اٌفظً اٌثاٌث  /اٌرسظ ً١حتد زغاب اٌضش٠ثح --------

اٌثاب اٌثأ / ٟادل ٓٙغري اٌرداس٠ح -------------------------
اٌفظً األٚي  /اخلظُ -------------------

اٌفظً اٌثأ / ٟاٌرسظ ً١حتد زغاب اٌضش٠ثح

اٌثاب اٌثاٌث  /أزىاَ ػاِح -----------------------------

* اٌىراب اٌغادط  /إٌرضاِاخ ادلٌّٛني ٚغريُ٘ ----------------------

ٕٔٚ
ٖٕٚ
ٖٕٚ
ٖٕٚ
ٕٗٚ
ٕ٘ٚ

اٌثاب األٚي  /اإلخغاس ٚإِغان اٌذفاذش -------------------

ٕٚٚ

اٌثاب اٌثأ / ٟاإللشاساخ اٌضش٠ث١ح --------------------

ٕٕٛ

اٌثاب اٌثاٌث  /ستظ اٌضش٠ثح-------------------------

ٕٛٛ

اٌثاب اٌشاتغ  /اٌفسض ٚاٌرسش٠اخ ----------------------

ٕٜٔ

اٌثاب اخلاِظ  /ضّأاخ اٌرسظ-------------------- ً١

ٕٜٚ

اٌثاب اٌغادط  /إخشاءاخ اٌغؼٓ ----------------------

* اٌىراب اٌغاتغ  /اٌؼمٛتاخ ----------------------------------

ٖٔٔ
ٕٖٔ

* اٌىراب اٌثآِ  /أزىاَ خراِ١ح -------------------------------

ٖٖٚ

* ششذ ِثغظ ٌى١ف١ح ػًّ اٌضش٠ثح ادلؤخٍح ------------------------

ٖٖٗ

اٌمٛأني ادلؼذٌح  ٚذؼذ ً٠اٌالئسح اٌرٕف١ز٠ح  ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح ----------------

ٖٜٔ

* ادلشاخغ ----------------------------------------------

ٔٗٙ

-ٗ-

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

إ٘ذاء

إػذاد
أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إىدإء
إىل روح إذلين رحلوإ وفارقوان من إ ألحباب و أأحصاب إحلقوق علينا.
إىل لك من سامه ىف إعدإد ىذإ إمعمل من إمزمالء ومو بلمحة بس يطة.
إىل لك جمهتد ىف معهل خاصة إمعاملني ىف إحلقل إمرضييب.

أأمحد حشاثو حنفى

حمكة مأأجورة
َ
بعث إمقايض إمفاضل عبدإمرحمي بن عيل إمبيسا ّين إىل إمعامد إ ألصفياين يقول:
كتاًب يف يو ِمو؛ إالَّ قا َل يف غَ ِد ِه :مو غُ ِ ّ َِي ىذإ ماكن
(( إ ِ ّين رأأيتُ أأه َّو ال يكتُ ُب إوسا ٌن ا
حس ُن ،ومو قُ ِّد َم ىذإ ماكن أأفض َل ،ومو تُ ِركَ ىذإ ماكن
أأ َ
حسن ،ومو ِزي َد كذإ ماكن ي ُس َت َ
أأمج َل .ىذإ ِم ْن أأ َعظ ِم إم ِع َ َِب ،وىو دمي ٌل َعَل إستيال ِء إمنَّ ِقص َعَل ُمج ِةل إمبَ َش ))

-٘-

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

إ٘ذاء

-ٙ-

إػذاد
أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

ادلمذِح ٚفٍغفح اٌمأْٛ

-ٚ-

إػذاد
أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

ادلمذِح ٚفٍغفح اٌمأْٛ

-ٛ-

إػذاد
أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

ادلمذِح

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ِمذِح

جٌىض ٟىاهحن الوطاتب ٓلي السدل في ملط
.1

ال٠اهىن ضٟم  14لؼىت 1939

و ٛطهذ بم٠خواٍ:
 هطٍبت ٓلى اًطازاث ضإوغ ألامىا ٨اإلاى٠ىلت
 هطٍبت ٓلي ألاضباح الخجاضٍت واللىآُت.
 هطٍبت ٓلى ٣ؼب الٔمل (مطجباث وأضباح مهً حطة).
.2

ال٠اهىن ضٟم  99لؼىت : 1949
وٛطهذ بمىظبت هطٍبت ٓامه ٓلى ؤلاًطاز

.3

ال٠اهىن ضٟم  146لؼىت : 1951
ج ممم بمىظب ممت ٛل ممل ه ممطٍبت اإلاه ممً ايب ممطة واػ ممخ ٠لها ٓ ممً ه ممطٍبت اإلاطجب مماث
وألاظىض.

.4

ال٠اهىن ضٟم  227لؼىت :1956
جم ٛطن هطٍبت اهاُٛت للسٛاْ.

.5

ال٠اهىن ضٟم  23لؼىت :1967
ٛطهذ بمىظبه هطٍبت ألامً ال٠ىمي.

.6

ال٠اهىن ضٟم  14لؼىت :1973
ٛطهذ بمىظبت الوطٍبت ؤلاهاُٛت للجهاز.

.7

ال٠اهىن ضٟم  46لؼىت :1978
وحممس ألآبمماض الوممطٍيُت ٓلممي ألاضبمماح الخجاضٍممت واللممىآُت و اًممطازاث ضإوغ
ألامىا ٨اإلاى٠ىلت ،بهس ٚجح ١ُ٠اإلاعٍس مً الٔسالت الوطٍيُت

.8

ال٠اهىن ضٟم  157لؼىت :1981
جممم بمىظبممت دٜممى ػممٔطالوممطٍبت ،وال٘مماض ٤اٛممت الوممطاتب اإلالب٠ممت ،مشممل
هطٍبت ألامً ال٠ىمي ،و هطٍبت السٛاْ وايجهاز.

-ٜ-

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

.9

.11

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

ادلمذِح

إػذاد
أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ال٠اهىن ضٟم  187لؼىت :1993

ً
جم بمىظبت ازدا ٨هِام الوطٍبت اإلاىحسة ٓلي زدل ألاشخاق الٌبُُٔحن بسال
مً الوطاتب الىىُٓت مٕ ال٘اض الوطٍبت الٔامت ٓلى ؤلاًطاز( هطٍبت ؤلاًطاز الٔام).

ال٠اهىن ضٟم  8لؼىت : 1997
وَى ٟاهىن هماهاث وحى اٛع الاػدشماض والصي بمىظبت ًحسز ؤلآٜاضاث ٓلى
ألاوـٌت املخخلٜت.

وهىز بساًت ٓىس حٔطهىا للخٔلُٓ ١لي مىاز ال٠اهىن ضٟم  91لؼىت  2115أن وؼترؿس ب٦لمت
الس٣خىض وظٍطاإلاالُت لبُان مطاحل ٓملُت ؤلاك ح الاٟخلازي التى ج٠ىم بها ايب٥ىمت بُ٠ازة الس٣خىض
أحمس هُِ ٝضتِؽ مجلؽ الىظضاض ،وشل٤ ٧له ٟبل أن هخٔطن لٜلؼٜت ال٠اهىن ايجسًس والادخ ٛاث
بِىه وبحن ال٠اهىن ال٠سًم.

٤لمت وظٍطاإلاالُت:
ٌـهس املجخمٕ اإلالطي ٓملُت اك ح اٟخلازي ؿامل وشل ٧مً د  ٨مىِىمت جىمىٍت
مخ٦املت تهس ٚالى الاضجٜاْ بمٔسالث الخىمُت اليـطٍت وجح ١ُ٠الطٛاَُت والاضج٠اض بمؼخىي مِٔـت
ألاٛطاز ًٓ ًطٍ ١جحسًض املجخمٕ ػُاػُا و اٟخلازًا واظخمآُا مٔخمسا ٓلى ٟطاضة ٓلمُت وز٠ُٟت
إلم٦اهُاجه ومدؼلبا بترازه الش٠افي وٓلى وعى وازضا ٢باإلاخ٘حراث الٔاإلاُت وؤلاٟلُمُت ل ػخٜازة مً
معاًاَا و ا٣دـا ٚمذاًطَا ومىٔها ،أو ٓلى ألاٟل ايبس مً جؤزحراتها الؼلبُت.
وفى َصا الؼُا ٞبسأث وظاضة اإلاالُت في جٌبُ ١حعمت مً الؼُاػاث وؤلاظطاضاث الاٟخلازًت
تهس ٚالى جحطٍ ٧عجلت الاٟخلاز بـ٦ل ً٦از ً٥ىن ٛىضي  -وَى ما بسأ اإلاىاًً ٌؼدـٔطٍ بالٜٔل -
مً د  ٨اظطاضاث َُ٦لُت فى ٤ل مً الىِم ايجمطُ٣ت والوطٍيُت واإلاالُت للسولت وبحُض ً٥ىن لها
ً
آزاضا مؼخسامت ٓلى مذخل ٝالٌ٠آاث الاٟخلازًت.
مً َصا اإلاىٌل ١ظاضث الؼُاػت الوطٍيُت بآخباضَا احسي ألازواث التي حٔمل ٓلى جح١ُ٠
ألاَسا ٚالاٟخلازًت والاظخمآُت بالب ز ،والتي ًؤحي ٓلى ضأػها جحؼحن البِئت الاػدشماضٍت وجىُ٠ت
اإلاىاخ الاػدشماضي لُلبح أ٣ثرٟسضة ٓلى ظصب الاػدشماضاث مما ٌؼآس ٓلى جيـٍُ عجلت الاٟخلاز
ال٠ىمي وبالخالي ظٍازة ٛطق الدـُ٘ل وامخلاق ظاهب ٣بحر مً البٌالت .و٤لها أمىض جلب فى النهاًت
للايح اإلاىاًً اإلالطي وحؼآس ٓلى تهستت ألاػٔاض وظٍازة اللازضاث وٛخح مجاالث ظسًسة
ً
ل ػدشماضٛو ًٓ جذ ُٜٝالٔبض ٓلى اإلاىاًىحن.

- ٔٓ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

فٍغفح اٌمأْٛ

إػذاد
أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ل٦ل ما ػب ١ظاض ال٠اهىن ايجسًس للوطٍبت ٓلى السدل مىخهجا أٛول ألاػؽ واإلاماضػاث
ً
الوطٍيُت في الٔالم حُض أهه ال ٌٔنى  ٍ٠ٛبخٔسًل ػٔط الوطٍبت وان ٤ان َصا َسٛا فى حس شاجه،
و اهما إلًجاز مىِىمت هطٍيُت مخٌىضة ومخ٦املت جذسم اإلاىاًً واإلاىُ ٝاليؼٍُ ب٠سض ما جذسم
اإلاؼدشمط واليـاي الاٟخلازي ٦٣ل  ،وبحُض ج٠ط ى ٓلى اإلاـا٤ل اإلاعمىت التي ٌٔاوى منها الىِام
الوطٍبي اإلالطي ٣ ،ما أهه ٌٔخبر بمشابت املبىض ألاو ٨فى بىس ؤلاك ح الوطٍبي والصي ًخومً ؤلاك ح
ؤلازاضي والٜني بجاهب جيؼٍُ ؤلاظطاضاث وٗحرَا .وٟس ضآذ وظاضة اإلاالُت أن ًؤحي ال٠اهىن ايجسًس
بمىاز واضبت وػهله الٜهم وال جذوٕ أل٣ثر مً جٜؼحر بما ًطس ى ٟىآس الـٜاُٛت وٍِؼط مً الٔمل
الوطٍبي ػىاض باليؼبت للمىاًً أو للمللبت.

الٜلؼٜت التي ً٠ىم ٓليها ال٠اهىن  91لؼىت 2115
ًذخل ٝال٠اهىن ايجسًس (  91لؼىت  ) 2115ادخ ٛا ظصضٍا ًٓ ال٠اهىن ال٠سًم (  157لؼىت
 1981وحٔسً جه ) وشل ٧مً حُض الٜلؼٜت وألاَسا ٚوآلالُاث ،وٍبرظ شلٓ ٧لى الىحى الخالي :
 .1حٔخممس ٛلؼمٜت ال٠ماهىن ايجسًمس ٓلمى حُ٘حمرجىظمه وازاضة الؼُاػمت اإلاالُمت ممً ججمُمٕ ا٣بمرٟمسضممً
الٜاتى الاٟخلازي لسي املجخمٕ في ايخعاهت الٔامت والتي جخىلى آازة جىظَٔه ،الى جط ٢ايجاهب
ألا٣ب ممرم ممً َ ممصا ال ٜمماتى لُ ممساضبىاػ ممٌت املجخم ممٕ ،وآ ممازة جىُُ ٜممه ب ممحن الاػ ممره  ٢والاػ ممدشماض
والازدمماض ،وَممى ممما ًممئزي بممسوضٍ الممى جحُ٠ممٜ٣ ١مماضة ا٣بممر فممي اػممخذسام اإلاممىاضز وبالخممالي ظٍممازة ٛممطق
جحُ٠مم ١جىمُممت اٟخلممازًت مخىاظهممت ومؼممخسامت ،وشلمم ٧اهٌ ٟمما مممً ٣ممىن ايبلممُلت الوممطٍيُت هممي
باألػاغ مخ٘حرجابٕ للىمى الاٟخلازي وبالخالي ٛان العٍازة فمي ججمم اليـماي الاٟخلمازي ػمخٔىز
باإلًجماب ٓلممى الاٟخلماز ال٠ممىمي ٓمىممما وممىاضز السولممت ٓلممى وظمه ايخلممىق ،ول٥مً مممً مىِممىض
جىممىي و اٟخلمازي أوػممٕ ٌـماضُٛ ٢ممه املجخممٕ مممٕ السولمت فممي ازاضة عجلمت الخىمُممت وزٛمٕ مٔممسالث
الىمى الى ألامام .
 .2الش٠ت في اإلامى ٨اش ٌٔمس ال٠اهىن الى آازة الشم٠ت بحن اإلامى ٨واإلاللبت ،بحُض ًشمم ١اإلاممى ٨فمي أن
اإلالمملبت ػممخٔامله بٔسالممت واحتممرام ،وج ممش ١اإلالمملبت بممان اإلامممى ٨ػممُ٥ىن أمُىمما فممي ؤلآ م ن ٓممً
زدل ممه ايب ٠ُ٠ممي .و ل ممصل ٧ػ ممِخم آخب مماضؤلا ٟممطاضالو ممطٍبي اإلا ٠ممسم م ممً اإلامم مى َ ٨ممى أػ مماغ ضب ممٍ
الومطٍبت ،ممٕ ٓمسم ظمىاظاَمساضالمسٛاجطزون ػميب ظمىَطي .م٠ابمل شلم ٧ػمىً ٚمخم ألادمص بىِمام
الٜحم بالُٔىت وح٘لُّ ٓ٠ىبت الرهطب الوطٍبي وشل ٧حٜاُا ٓلى ح٠ى ٞالسولت واملجخمٕ .
ً
 .3اليؼمماًت والؼممهىلت اش ً٠ممسم ال٠مماهىن ايجممسًس آلُمماث وأًممط ومٜمماَُم أ٣ثممرٌؼممطا ،مممً اإلأممى ٨بممه
ً
حالُمما ،وَممى ممما ٌؼممآس ٓلممى ٛهمممه وؤلاإلاممام بممه وجٌبُ٠ممه ،ومممً زممم أحممى اإلاـممطوْ ايجسًممس بلممُاٗاث
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واضبت ،وظُمسة الخٔطٍم ٝوػمهلت الٜهمم٤ ،لمما أم٥مً شلم .٧باإلهماٛت المى مما ػمُترجب ٓلمى جٌبُم١
ال٠اهىن ايجسًس مً جِؼحرفي ؤلاظطاضاث وجٌىٍطح٠ُ٠ي في ؤلازاضة الوطٍيُت

ملخم أَم ما ظاض بال٠اهىن مً ػُاػاث
وبٔس ٓطن ٤لمت وظٍط اإلاالُت ،وبٔس الخٔطن لٜلؼٜت ايب٥ىمت فى ال٠اهىن ايجسًس هجس أن
الؼُاػت ايجسًسة للب٥ىمت حٔخمس ٓلى حض صبىة الومحر الوطٍبي لسي اإلامى ٨بدُ٠ىه أن َصٍ
الوطٍبت ٓازلت وأجها في النهاًت في مللبخه ػىاض بٌطٍ ١مباؿطأو ٗحرمباؿط وز٠ت مً ظاهب مللبت
الوطاتب الٔامت في كس ٞاإلامى ٨ولصا ػٔذ ظاَسٍ الى مؼآسة اإلامى ٨وجبلحرٍ بما َى في كايبت
ولصا ظاض ال٠اهىن ايجسًس بؤح٦ام في كايح اإلامى ٨مشل اه٠واض ايخلىمت في ظمُٕ السٓاوي اإلاُ٠سة
لسي املبا٣م بحن اإلاللبت واإلامى ٨والتي ً٥ىن مىهىٓها ايخ  ٚفي ج٠سًط الوطٍبت وشل ٧اشا ٤ان
اإلابل ٙاإلاخىاظْ ٓلُت ال ًخجاوظ ٓـطة أال ٚظىُت وأوضح أًوا أهه ًجىظ لىظٍط اإلاالُت الخلايح في
اإلاىاظٓاث ال٠اتمت في بٔى ايباالث منها %11مً ُٟمت الوطٍبت اإلاخىاظْ ٓليها اشا ٤ان مبل٘ها ال ًعٍس
ًٓ  111أل ٝظىُت و%25مً ُٟمت الوطٍبت اشا ٤ان مبل٘ها ًعٍس ٓلى  111أل ٝظىُت وٍ٠ل ًٓ
دمؼماتت أل ٝظىُت و%31مً ُٟمت الوطٍبت اشا ٤ان اإلابلً ٙعٍس ٓلى دمؼماتت أل ٝظىُت ؿطٌٍت
أن ًخ٠سم اإلامى ٨بٌلب الخلايح٣ ،ما أن ال٠اهىن ايجسًس أزدل هِام ؤلاَ  ٢في ُطو ٚمُٔىت ٣ما
أهت حؼم ايخ  ٚبحن مللبت الوطاتب واإلامىلحن باالٓخماز ٓلى اإلأاًحر املباػيُت بما ًئزي الى
اػخ٠طاض وٓسالت الىِام الوطٍبي وػُئزي الى جطاظٕ واػٕ للجزآاث داكت أن ال٠اهىن ايجسًس
شجٕ اإلامىلحن ٗحر اإلاسجلحن بٔسم محاػبرهم ًٓ اإلااض ي والاٟخلاض ٓلى املباػبت مىص ٣خابت ؤلاٟطاض
الوطٍبي ألا٣ثر مً شل ٧أن اإلاـطْ حسز الوطٍبت ٓلى السدل مً دمؼت أال ٚظىُت وحتى 21الٝ
ظىُت بيؼبت  %11وما ًعٍس ٓلى 21ال ٝظىُت وحتى 41ال ٝظىُت بيؼبت  %15زم ٓ %21لى السدل
الصي ًعٍس ٓلى 41ال ٝظىُت وشل ٧باليؼبت للصخم الٌبُعي و٤اهذ اليؼبت اإلا٠طضة ٓلى ؿطٍحت
السدل الٔلُا في ال٠اهىن اللازض ٓام  1981الصي ألغى بلسوض ال٠اهىن ايجسًس جلل الى  %41وٟس
حسز ال٠اهىن ايجسًس وؼبت الوطٍبت ٓلى كافي ألاضباح الؼىىٍت للـط٤اث وايجمُٔاث الخٔاوهُت
والبىى ٢والـط٤اث ألاظىيُت ولى ٤ان مط٣عَا الطتِس ي في ايخاضط بيؼبت  %21زم ظازث لخلبح %25
زم حٔسلذ الى  %22.5و٤اهذ الوطاتب ٓلى الـط٤اث مً ٟبل جتراوح ما بحن  %32لبٔوها ( كىاعي
وجلسًط) و %41لباقي ألاوـٌت ألادطي ٣ما اب٠ي ال٠اهىن ايجسًس ايخوىْ باليؼبت لـط٤اث البحض
ًٓ البترو ٨وال٘اظ و اهخاظهما لوطٍبت وؼبرها  % 41.55حُض جىظس اجٜاُٟاث بحن ملط وح٥ىماث
الـط٤اث ال٠اتمت ٓلي َصٍ ألاوـٌت و٣صل ٧اب٠ي ال٠اهىن ايجسًس ٓلي وؼبت ايخوىْ  %41باليؼبت
للبى ٧اإلاط٣عي وَُئت ٟىاة الؼىَؽ .
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في ً
ححن ألغى ال٠اهىن ضٟم  91لؼىت ٓ 2115ـطة مىاز مً ٟاهىن هماهاث وحى اٛع الاػدشماض
اللازض ٓام  1997والصي جومً آٜاضاث هطٍيُت ألي ؿط٣ت أو ميـؤة ج٠ام في مسًىت كىآُت
ظسًسة مشل الؼازغ مً أ٣خىبط أو الٔاؿط مً ضموان أو مىٌ٠ت كىآُت حطة وهم ٓلى أن
ؤلآٜاضاث اإلا٠طضة باإلاىاز اإلاـاض اليها ػاضٍت باليؼبت للـط٤اث واإلايـآث التي بسأ ػطٍان مسز آٜائها
ٟبل جاضٍر الٔمل بهصا ال٠اهىن وشل ٧الى أن جيخهي اإلاسز املبسزة لهصٍ ؤلآٜاضاث أما الـط٤اث
ً
واإلايـآث التي أوـئذ و٠ٛا ألح٦ام ال٠اهىن اإلاـاض الُت ولم جبسأ معاولت وـاًها أو اهخاظها حتى جاضٍر
الٔمل بهصا ال٠اهىن ِٛـتري لخمخٔها باإلٜٓاضاث اإلا٠طضة بصل ٧ال٠اهىن أن جبسأ معاولت وـاًها أو
اهخاظها د  ٨مسٍ أٟلاَا ز ر ػىىاث مً جاضٍر الٔمل بهصا ال٠اهىن وهطي أن اإلاـطْ مح ١في شل٧
ألهت ج حّ أن بٔى اإلاؼدشمطًٍ ٌ٘ل٠ىن ميـؤتهم في مىٌ٠ت كىآُت وٍُ٠مىن ٗحرَا في مىٌ٠ت
كىآُت أدطي لُحللىا ٓلى مسز آٜاض ظسًسة .
وبٔس الخٔطن لٜلؼٜت ال٠اهىن ايجسًس وملخم ألَم ما وضز به ػِخم الخٔلُٓ ١لي مىاز اكساض
ال٠اهىن  91لؼىت  2115وٓلي مىاز ال٠اهىن هٜؼه وما وضز بال تحت الخىُٜصًت ايخاكت به واللازضة
بال٠طاضالىظاضي ضٟم  991لؼىت  2115و٣صل ٧حٔسً ث ال٠اهىن اإلاخٔاٟبت حتى ؿهطًىلُى ػىت . 2118
ً
وهطظى مً هللا أن ًىاَ ٨صا ايجهس اإلاخىاهٕ ال٠بى ٨اإلاؤمى ٨والطها مً هللا ػبحاهه وحٔالى أوال زم
الطها اإلاطظى مً العم ض وال٠طاض و٤ل الٔاملحن فى ايب٠ل الوطٍبي  ،ووؼؤ ٨هللا ػبحاهه أن ًُى ٕٜبه.

ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ هود

سئ١ظ لغاع ضشائة األستاذ اٌرداس٠ح
ػض ٛرلٍظ إداسج ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ػض ٛرلٍظ إداسج مجؼ١ح خرباء اٌضشائة ادلظش٠ح
ػض ٛرلٍظ إداسج ششوح أً٘ اٌضشائة
صِ ً١مجؼ١ح اٌضشائة ادلظش٠ح
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ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

فٍغفح اٌمأْٛ
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مىاز اكساضال٠اهىن  91لؼىت 2115
ل٦ل ٟاهىن ظسًس ٟاهىن ًخومً مىاز اكساض لهصا ال٠اهىن ،ومىاز اكساض ال٠اهىن  91لؼىت
ٓ 2115سزَا  9مىاز تهس ٚالى جمهُس الٌطٍ ١وتهُئت املجخمٕ الوطٍبي لخٜهم ال٠اهىن ايجسًس.
وػِخم ٓطن مىاز ؤلاكساض ٣ما وٓ ٕٟليها الؼُس ضتِؽ ايجمهىضٍت في  2115 / 6 / 9مٕ
الخٔلُٓ ١لي مٜهىم ٤ل مازة مً اإلاىاز التى جحخاط للخٔلُ.١

(اإلاازة ألاولى)
ٌٔمل في ؿؤن الوطٍبت ٓلى السدل بؤح٦ام ال٠اهىن اإلاط ا.١ٛ

(اإلاازة الشاهُت)
ًلغى ٟاهىن الوطاتب ٓلى السدل اللازض بال٠اهىن ضٟم  157لؼىت ٓ ،1981لى أن حؼخمط
ً
يجان الًٌٔ اإلاـ٦لت و٠ٛا ألح٦ام ٟاهىن الوطاتب ٓلى السدل اإلاـاض الُه حتى  31زٌؼمبر ػىت
 2115فى الىِط في اإلاىاظٓاث الوطٍيُت اإلاخٔل٠ت بالؼىىاث حتى جهاًت  ،2114وبٔسَا جحا ٨اإلاىاظٓاث
ً
التى لم ًخم الٜلل ٛيها بحالرها الى اللجان اإلاـ٦لت ًب٠ا ألح٦ام ال٠اهىن اإلاط ا.١ٛ
٣ما جِل ؤلآٜاضاث املبسزة لها مسز فى ال٠اهىن اإلاـاض الُه ػاضٍت باليؼبت الى ألاشخاق
الصًً بسأث مسز ؤلآٜاض لهم ٟبل جاضٍر الٔمل بهصا ال٠اهىن ،وشل ٧الى أن جيخهي َصٍ اإلاسز.
و ًلغى البىس  1مً اإلاازة  1مً ال٠اهىن ضٟم  147لؼىت  1984بٜطن ضػم جىمُت اإلاىاضز اإلاالُت للسولت.

الخٔلُ:١
جم ال٘اض ٟاهىن الوطاتب  157لؼىت  1981وحٔسً جه حُض ٤اهذ مىاز َصا ال٠اهىن مىهىٓت
بال٠اهىن  14لؼىت  1939وجم اظطاض بٔى الخٔسً ث املبسوزة ٓلُت ب٠ىاهحن جالُت له ( ٣ما ػب١
وأوضبىا بخٌىض ٟىاهحن الوطاتب بملط )َ ،صٍ الخٔسً ث ٤اهذ ال جخٔسي حٔسًل ػٔط الوطٍبت ما
بحن ظٍازة أو ه٠م وظٍازة مىح آٜاض واهاٛت مازة أو ال٘اض مازة ....ايخ أي أهىا في ُل ال٠اهىن 91
ً
لؼىت  2115بلسز ٟاهىن ظسًس جماما أزدلذ ٓلُه بٔى اإلاىاز اإلاؼخحسزت وهى ٣شحر باإلهاٛت الي
حٔسًل اإلاىاز التى جللح للخٌبُ ١في اإلاطحلت ايبالُت والتي ٤اهذ مىظىزة بال٠اهىن ال٠سًم وشل ٧بما
ًخماش ي مٕ الخىظهاث ايجسًسة.
٣ما ان يجان الًٌٔ اإلاـ٦لت بهُئرها الخابٔت إلاللبت الوطاتب في ُل ال٠اهىن ال٠سًم٤ ،اهذ
ججٔل اإلاللبت دلم وح٥م في هٜؽ الىٟذ ألن يجىت الًٌٔ ٤اهذ مـ٦لت مً ز زت مً الٔاملحن
بمللبت الوطاتب وٍدبٔىجها مباؿطة وٌٍب٠ىن الخٔلُماث التي جلسض منها حتى ولى ٤اهذ َصٍ
الخٔلُماث جذال ٝفى بٔى ألاحُان ال٠اهىن هٜؼه ،وٟس هلذ اإلاازة الشاهُت مً مىاز ؤلاكساض بؤن
حؼخمط َصٍ اللجان في الٔمل حتى  2115/12/31للىِط في الجزآاث الوطٍيُت حتى الؼىت الوطٍيُت
 2114أي حتى جهاًت جٌبُ ١ال٠اهىن ال٠سًم واشا جب٠ذ أي مىاظٓاث مً َصٍ الٜتراث التي ًٌبٓ ١ليها
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ال٠اهىن ال٠سًم جى٠ل للجان الًٌٔ ايجسًسة التى ػدـ٦ل بهُئرها ايجسًسة حُض هلذ اإلاازة 121
مً ال٠اهىن  91لؼىت ٓ 2115لى اػخ ٨ ٠يجان الًٌٔ ًٓ مللبت الوطاتب ،بحُض ج٥ىن جابٔت
مباؿطة للىظٍط وجحذ اؿط اٛه ،والصي ً٠ىم بسوضٍ ببكساض ال٠طاضاث ايخاكت بخحسًس وبُان م٠اضَا
وادخلاكها اإلا٦اوي ،مٕ همان جمشُل ٓاز ٨إلاىِماث ألآما ٨وضظا ٨اللىآت مً ظاهب
واإلاللبت مً ظاهب آدطٓ .لى أن ً٥ىن ضتِؼها مً ٗحرالٔاملحن بمللبت الوطاتب .
وال٘اض ال٠اهىن  157لؼىت ٌ 1981ؼخدبٔه ال٘اض ؤلآٜاضاث الىاضزة باإلاازة ضٟم  121مىه وٟس
ضاعى اإلاـطْ في مىاز اكساض ال٠اهىن الـط٤اث التى ٟامذ بسضاػت ايجسوي ٓلى آخباض أجها مٜٔاة مً
ً
ً
الوطٍبت ًب٠ا إلاا جىم ٓلُت اإلاازة  121مً ال٠اهىن 157لؼىت  ، 1981و بالخالي ٤ان اإلاـطْ ٓازال
ً
ححن ٟطض أن ؤلآٜاضاث التى أٟطث وجم جحسًس مسز لها ٌؼخمط ؤلآٜاض حتى جيخهي مسجه وشل ٧حٜاُا
ٓلى اػخ٠طاضألاوهاْ في الـط٤اث وفي املجخمٕ الوطٍبي.
٣ما هم في اإلاازة الشاهُت مً مىاز ؤلاكساض ٓلى ال٘اض البىس  1مً اإلاازة  1مً ال٠اهىن ضٟم
 147لؼىت  1984و التى ٤اهذ جٜطن ضػم جىمُت مىاضز زولت بيؼبت ٓ %2لى الىٓاض الصي ًعٍس ًٓ
 18111ظىُت مما ٤ان ٌٔنى ظٍازة الوطٍبت لخلل وؼبرها  %42مً الىٓاض الوطٍبي.

(اإلاازة الشالشت)
جلغى اإلاىاز أضٟام  16و  17و  18و  19و  21و  22و 23م٥طضا و 24و 25و 26مً ٟاهىن هماهاث
وحى اٛعالاػدشماضاللازضبال٠اهىن ضٟم  8لؼىت .1997
وجِل ؤلآٜاضاث اإلا٠طضة باإلاىاز اإلاـاض اليها ػاضٍت باليؼبت الى الـط٤اث واإلايـآث التى بسأ
ػطٍان مسز آٜائها ٟبل جاضٍر الٔمل بهصا ال٠اهىن ،وشل ٧الى أن جيخهي اإلاسز املبسزة لهصٍ ؤلآٜاضاث.
ً
أما الـط٤اث واإلايـآث التى أوـئذ و٠ٛا ألح٦ام ال٠اهىن اإلاـاض الُه ولم جبسأ معاولت وـاًها
أو اهخاظها حتى جاضٍر الٔمل بهصا ال٠اهىن ِٛـتري لخمخٔها باإلٜٓاضاث اإلا٠طضة بصل ٧ال٠اهىن أن
جبسأ معاولت وـاًها أو اهخاظها د  ٨مسة أٟلاَا ز ر ػىىاث مً جاضٍر الٔمل بهصا ال٠اهىن.

الخٔلُ:١
شَب اإلاـطْ في ال٠اهىن ايجسًس الى ال٘اض ؤلآٜاضاث الوطٍيُت اإلا٠طضة ب٠اهىن الاػدشماض باليؼبت
للمـطوٓاث ايجسًسة (وهى مً اإلاازة ضٟم  16حتى اإلاازة ضٟم  26مآسا اإلاازة ضٟم  21واإلاازة  ،)23وشل٧
آماال إلابسأ الٔسالت الوطٍبت ولل٠ىآت الخامت بان ؤلآٜاضاث الوطٍبت ال جمشل حاٛعا حُ٠ُ٠ا ل ػدشماض
ايجاز .وٟس جم الاػخٔ اهت ًٓ شل ٧بايخٜى الصي جم ٓلى الخٔطٍٜت ايجمطُ٣ت واإلاخمشل في ايخٜى
ايجمط٤ي ٓلى الؼلٕ الطأػمالُت و٣صل ٧مؼخلعماث ؤلاهخاطَ ،صا ٛو ًٓ اٟطاض هِام للخلم الوطٍبي
باليؼبت لوطٍبت اإلابُٔاث اإلاؼسزة ٓلى الؼلٕ الطأػمالُت ظىبا الى ظىب مٕ دٜى ػٔط الوطٍبت ٓلى
السدل الى  % 21و٤لها جمشل حى اٛعأ٣ثر اًجابُت مً ؤلآٜاضاث الوطٍيُت.
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أما باليؼبت الى ؤلآٜاضاث ال٠اتمت حالُا ٠ٛس أٟط اإلاـطْ في ال٠اهىن ايجسًس الى اػخمطاض
ؤلآٜاضاث ل٦ل اإلاـطوٓاث اإلاؼخح٠ت لها وشل ٧حتى اهرهاض مستها .وٍطظٕ الؼيب في شل ٧للٔسًس مً
ألاػباب اإلاىهىُٓت والتي مً أَمها هطوضة ايبٜاَ ٓلى اػخ٠طاض أوهاْ َصٍ الـط٤اث .وبمٔنى
آدط ٛان ال٘اض ؤلآٜاضاث ػىً ٚىٌبٓ ٍ٠ٛ ١لى اإلاـطوٓاث ايجسًسة والتي جخؤػؽ بٔس كسوض
ال٠اهىن 91لؼىت . 2115
أما باليؼبت للـط٤اث التي حللذ ٓلى اإلاى ا٠ٛت مً الهُئت الٔامت ل ػدشماض ٟبل جٌبُ١
ال٠اهىن ايجسًس ،ولم جبسأ ؤلاهخاط بٔس ،ػى ٚجحلل ٓلى ؤلآٜاض ؿطٌٍت أن جبسأ ؤلاهخاط ٟبل مط ى
ز ر ػىىاث ٓلى جٌبُ ١ال٠اهىن ايجسًس.

(اإلاازة الطابٔت)
ٌٜٔى ٤ل شخم مً أزاض ظمُٕ مبال ٙالوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى زدله وظمُٕ مبال ٙالوطٍبت
الٔامت ٓلى اإلابُٔاث ،وشل ًٓ ٧الٜتراث الوطٍيُت الؼاب٠ت ٓلى جاضٍر الٔمل بهصا ال٠اهىن ،وما
ًطجبٍ بخل ٧الوطاتب مً م٠ابل جؤدحروٗطاماث وهطٍبت اهاُٛت وٗحرَا ،وشل ٧بالـطًحن آلاجُحن:
ً
أوال :أال ً٥ممىن الصممخم ٟممس ػممب ١حسممجُله أو ج٠سًمممه إلٟممطاضهممطٍبى أو دوممٕ ألي ؿمم٦ل مممً أؿمم٦ا٨
اإلاطاظٔت الوطٍيُت مً ٟبل مللبت الوطاتب الٔامت أو مللبت الوطاتب ٓلى اإلابُٔاث.
ً
زاهُا :أن ًخ٠سم اإلامى ٨ببٟطاضٍ الوطٍبى ًٓ زدلمه ٓمً آدمطٛتمرة همطٍيُت مخوممىا ٤اممل البُاهماث شاث
اللمملت ،وأن ًخ٠ممسم للدسممجُل لممسي ملمملبت الوممطاتب ٓلممى اإلابُٔمماث اشا بلمم ٙحممس الدسممجُل،
وشلٟ ٧بل مط ى ػىت مً جاضٍر الٔمل بهصا ال٠اهىن.
وَؼم ٍ٠ؤلآٜمماض اشا لمم ًيممخِم اإلاممى ٨فممى ج٠ممسًم اٟطاضاجمه الوممطٍيُت ٓمً زدلممه ٓمً الٜتممراث الوممطٍيُت
الش ر الخالُت.

الخٔلُ:١
ػب ١وأوضبىا بؤن ٛلؼٜت ال٠اهىن ايجسًس ٟاتمت ٓلى آازة الش٠ت بحن اإلامى ٨واإلاللبت،
ً
بحُض ًش ١اإلامى ٨في أن اإلاللبت ػخٔامله بٔسالت واحترام ،وجش ١اإلاللبت بؤن اإلامى ٨ػُ٥ىن أمُىا
في ؤلآ ن ًٓ زدلت ايب٠ُ٠ي وفي م٠ابل شل ٧ػِخم ألادص بىِام الٜحم بالُٔىت وح٘لُّ ٓ٠ىبت
الرهطب الوطٍبي.
وحتى ًم ً٥آٌاض ٛطكت للممىلحن الصًً ٤اهىا ًعاولىن أوـٌرهم زون ٓلم اإلاللبت بهم
ً
وحتى ال ًٔ٠ىا جحذ ٓ٠ىباث الرهطب اإلا٘لِت ٠ٛس اػخحسر اإلاـطْ بال٠اهىن ايجسًس هِاما للٜٔى
الوطٍبي ًخم بم٠خواٍ آٜاض اإلامى ٨مً أزاض ظمُٕ مبال ٙالوطاتب اإلاؼخح٠ت ٓلُه د  ٨الٜتراث
الوطٍيُت الؼاب٠ت ٓلى بسض الٔمل بال٠اهىن ايجسًس وما ًطجبٍ بخل ٧الوطاتب مً م٠ابل جؤدحر
وٗطاماث ،وشل ٧بـطًحن:
- ٜٔ -
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 .1أال ً٥مىن اإلاممىٟ ٨مس ػمب ١حسمجُله أو ج٠سًممه إلٟمطاضهمطٍبي ،أو دومٕ ألي ؿم٦ل ممً أؿم٦ا٨
اإلاطاظٔت الوطٍيُت مً ٟبل مللبت الوطاتب.
 .2أن ً ٠ممىم اإلام ممى ٨بدس ممجُل هٜؼ ممه دم م  ٨ػ ممىت م ممً ج مماضٍر الٔم ممل به ممصا ال ٠مماهىن ايجسً ممس،
مـممٜىٓا بممبٟطاضٍ الوممطٍبي ٓممً آدممطٛتممرة هممطٍيُت ( واإلا٠لممىز بممؤدطٛتممرة الٜتممرة الوممطٍيُت
ً
 ) 2114مخومىا ٤امل البُاهاث شاث الللت.
مٕ ػم٠ىي َمصا ؤلآٜماض اشا لمم ًيمخِم اإلاممى ٨فمي ج٠مسًم اٟمطاضٍ دم  ٨زم ر ػمىىاث جالُمت حتمى ًيمخِم
َممصا اإلامممى ٨الممصي ضعممخ فممي ُٓ٠سجممه الرهممطب مممً الوممطاتب وٓممسم اب م ٖ اإلالمملبت ٓممً ح٠ُ٠ممت زدلممه،
وبمصلً ٧خحمى ٨المى مممى ٨أممحن مـمماض ٢للسولمت فمي الخىمُمت بُ٠ممت ممما ًئزًمه ممً همطاتب حُ٠ُ٠مت .وفممي
َممصا الـممؤن كممسضال٥خمماب الممسوضي ضٟممم  2لؼممىت  2115مىٟممٕ مممً وظٍممطاإلاالُممت ًىضممح ٟىآممس جٌبُمم١
الٜٔى الوطٍبي اإلا٠طض .

(اإلاازة ايخامؼت)
جى٠ط ي ايخلىمت فى ظمُٕ السٓاوي اإلاُ٠سة أو اإلاىِىضة لسي ظمُٕ املبا٣م ٓلى ادخ ٚ
زضظاتها ٟبل أو ٨أ٣خىبط ػىت  2114بحن مللبت الوطاتب واإلامىلحن والتي ً٥ىن مىهىٓها ايخ ٚ
فى ج٠سًط الوطٍبت وشل ٧اشا ٤ان الىٓاض الؼىىي للوطٍبت محل الجزاْ ال ًجاوظ ٓـطة آال ٚظىُه.
وجمخىٕ اإلاٌالبت بما لم ٌؼسز مً هطاتب جخٔل ١بهصٍ السٓاوي.
وفى ظمُٕ ألاحىا ٨ال ًترجب ٓلى اه٠واض ايخلىمت ح ١للممى ٨فى اػترزاز ما ػب ١أن ػسزٍ
جحذ حؼاب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى الىٓاض اإلاخىاظْ ٓلُه.
وشل٤ ٧له ما لم ًخمؼ ٧اإلامى ٨باػخمطاض ايخلىمت في السٓىي بٌلب ًُ٠سم الى املب٥مت
اإلاىِىضة لسحها السٓىي د  ٨ػخت أؿهطمً جاضٍر الٔمل بهصا ال٠اهىن.

الخٔلُ:١
ل٠س جم ٓمل حلط لل٠واًا الوطٍيُت اإلاىظىزة باملبا٣م ٓلى ادخ  ٚزضظاتها ٛىظسث ب٥م
َاتل مما ٌٓل ٓلى السولت مبال٣ ٙبحرة ،ووظس أن حىالي  %81منها وٓاض الوطٍبت اإلاخىاظْ ٓلُه ال
ًخجاوظ  11آال ٚظىُت ٠ٛطض اإلاـطْ في َصٍ اإلاازة الخلايح مً ظاهب اإلاللبت في َصٍ السٓاوي
ً
جل٠اتُا ،اال اشا أكط اإلامىٓ ٨لى الخمؼ ٧باػخ٥ما ٨اإلاىاظٓت وٓلُه في َصٍ ايبالت الخ٠سم بٌلب في
د  ٨ػخت أؿهطمً جاضٍر الٔمل بهصا ال٠اهىن ًٌلب ُٛه جمؼ٥ه باػخمطاضايخلىمت.
أما اشا لم ًخمؼ ٧باالػخمطاض في ايخلىمت وجلايح ً ٛح ١له اػترزاز ما ػب ١وأن ػسزٍ جحذ حؼاب
الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى الىٓاض اإلاخىاظْ ٓلُه .وفي َصا الـؤن كسض ال٥خاب السوضي ضٟم  3لؼىت 2115
ً
بـؤن ٟىآس اه٠واض ايخلىمت و٠ٛا ألح٦ام اإلاازة ايخامؼت مً مىاز اكساض ال٠اهىن ضٟم  91لؼىت
. 2115
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ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

ِٛاد اإلطذاس

إػذاد
أمحذ شساذٗ زٕفٝ

(اإلاازة الؼازػت)
فى ٗحر السٓاوي اإلاىلىق ٓليها فى اإلاازة ايخامؼت مً َصا ال٠اهىن٥ً ،ىن للممىلحن فى اإلاىاظٓاث
ال٠اتمممت بُممنهم وبممحن ملمملبت الوممطاتب واإلاُ٠ممسة أو اإلاىِممىضة أمممام املبمما٣م ٓلممى ادممخ  ٚزضظاتهمما ٟبممل
أو ٨أ٣خممىبطػممىت ً ،2114لممب اجهمماض جلمم ٧اإلاىاظٓمماث د م  ٨ػممىت مممً جمماضٍر الٔمممل بهممصا ال٠مماهىن م٠ابممل
ً
أزاض وؼممبت مممً الوممطٍبت واإلابممال ٙألادممطي اإلاؼممخح٠ت ٓلممى الىٓمماض الؼممىىي للوممطٍبت اإلاخىمماظْ ٓلُممه و٠ٛمما
للـطاتح آلاجُت:
 )%11( .1مً ُٟمت الومطٍبت واإلابمال ٙألادمطي اإلاؼمخح٠ت ٓلمى الىٓماض اإلاخىماظْ ٓلُمه اشا لمم ججماوظ
ُٟمخه ماتت أل ٝظىُه.
 )%25( .2مم ممً ُٟمم ممت الوم ممطٍبت واإلابم ممال ٙألادم ممطي اإلاؼم ممخح٠ت ٓلم ممى الىٓم مماض اإلاخىم مماظْ ٓلُم ممه وشلم مم٧
باليؼممبت الممى ممما ججمماوظ ُٟمخممه ماتممت ألمم ٝظىُممه وحتممى دمؼممماتت ألمم ٝظىُممه مممً َممصا الىٓمماض ،
وشل ٧بٔس ػساز اليؼبت اإلاىلىق ٓليها فى البىس  1باليؼبت الى مما ال ًجماوظ ماتمت ألم ٝظىُمه
مً َصا الىٓاض.
 )%41( .3مم ممً ُٟمم ممت الوم ممطٍبت واإلابم ممال ٙألادم ممطي اإلاؼم ممخح٠ت ٓلم ممى الىٓم مماض اإلاخىم مماظْ ٓلُم ممه وشلم مم٧
باليؼ ممبت ال ممى م مما جج مماوظ ُٟمخ ممه دمؼ ممماتت أل مم ٝظىُ ممه م ممً َ ممصا الىٓ مماض ،وشل مم ٧بٔ ممس ػم ممساز
اليؼمميخحن اإلاىل ممىق ٓليهم مما فممى البىممسًً  1،2باليؼممبت الممى ممما ال ًجمماوظ دمؼممماتت ألمم ٝظىُممه
مً َصا الىٓاض .
وٍترجممب ٓلممى وٛمماض اإلامممى ٨باليؼممب اإلا٠ممطضة و٠ٛمما للبىممىز الؼمماب٠ت بمطاضة شمخممه مممً ُٟمممت الوممطٍبت واإلابممالٙ
ألادطي اإلاخىاظْ ٓليها ،وٍح٥م باهرهاض ايخلىمت فى السٓىي اشا ٟسم اإلامى ٨الى املب٥مت ما ًُٜس شل ٧الىٛاض.
وفممى ظمُممٕ ألاحممىا ٨ال ًترجممب ٓلممى اه٠ومماض ايخلممىمت حمم ١للممممى ٨فممى اػممترزاز ممما ػممب ١أن ػممسزٍ جحممذ
حؼاب الوطٍبت اإلاخىاظْ ٓليها.

الخٔلُ:١

ً
اػخ٥ماال للمازة الؼاب٠ت ٠ٛس وظس اإلاـطْ أن الم %21الباُٟت مً اإلاىاظٓاث أوُٓرها الوطٍيُت
أ٣ثر مً  11آال ٚظىُت ٛتر ٢اإلاـطْ ايبطٍت للممى ٨للخلايح مً ٓسمه ،وفي حالت ضٗبخه في الخلايح
ٓلُه أن ًخ٠سم للمللبت بٌلب للخلايح في د ٓ ٨ام مً جاضٍر كسوض ال٠اهىن ٓلي أن ًئزي
الـطاتح اإلاىضبت باإلاازة ،وال ًح ١له اػترزاز ما ػب ١وأن ػسزٍ جحذ حؼاب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت
ٓلي ألاوُٓت اإلاخىاظْ ٓليها اشا ٤ان ما ػسزٍ اإلامىً ٨عٍس ًٓ الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلُه مً و إٟ
الخلايح ،وجى٠ط ي ايخلىمت بالخلايح ،وٓلُه أن ً٠سم للمح٥مت ما ًُٜس الخلايح والؼساز
لخح٥م باهرهاض ايخلىمت.وفي َصا الـؤن كسض ال٥خاب السوضي ضٟم  4لؼىت  2115بـؤن اجهاض
ً
اإلاىاظٓاث و٠ٛا ألح٦ام اإلاازة الؼازػت مً مىاز ؤلاكساض.
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ً
مشآ ٨لى الخلايح و٠ٛؤ للمازة الؼازػت مً مىاز ؤلاكساض.
ً
هٜتممرن أن ؿممط٣ت كممسضلهمما ٟممطاضيجىممت الٌٔممً ٓممً ٓممام  2111و٤ممان وٓمماض الوممطٍبت ًب٠مما ل٠ممطاضيجىممت
الًٌٔ  4511111ظىُه ًٔىذ الـمط٣ت ٓلمى ٟمطاضيجىمت الٌٔمً ٓلمى أوُٓمت م٠مساضَا 2111111ظىُمه
وجممم ضٛممٕ الممسٓىي فممى  2114/8 /31وٟامممذ الـممط٣ت بؼممساز الوممطٍبت ٓلممى الىٓمماض الممصي جممم ٟبىلممه مممً
الـط٣ت وٟسضٍ  2511111ظىُه (.م٠ابل الخؤدحرًٓ  12ؿهط)

ؤلاظابت:

الـطاتح

ما ٌؼسز فى
اظمالي
اإلابال ٙألادطي اإلاؼخح٠ت
الوطٍبت حالت الخلايح
الوطٍبت
م٠ابل جؤدحر واإلابال ٙألادطي ًب٠ا لل٠اهىن
وٓاض الوطٍبت
اإلاخىاظْ ٓليها
ضػم جىمُت إلاسة 12ؿهط اإلاؼخح٠ت

% 11

111111

41111

2111

5141

47141

4714

% 25

411111

161111

8111

21161

188161

47141

% 41

1511111

611111

31111

75611

715611

282241

ؤلاظمالي 2111111

811111

41111

111811

941811

333984

وفي َصا الؼُا ٞهىضز هم ال٥خاب السوضي ضٟم  4لؼىت  2115واللازضفي َصا الـؤن ومى ٕٟمً
الس٣خىض وظٍطاإلاالُت و٣صل ٧اإلالب ١ضٟم  1وضٟم  2لهصا ال٥خاب.
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(اإلاازة الؼابٔت)

ً
اػخصىاض مً ح٥م البىس  1مً اإلاازة  52مً ال٠اهىن اإلاط ا ١ٛج٥ىن الٔىاتس اإلاسًىت واظبت
ايخلم ًٓ ال٠طون والؼلُٜاث التي حللذ ٓليها ألاشخاق الآخباضٍت ُٛما ًعٍس ٓلى أضبٔت
أمشا ٨مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت وال ًجاوظ زماهُت أمشاله ًٓ اإلاسة التى جبسأ مً الؼىت الوطٍيُت 2115
وجيخهي بنهاًت الؼىت الوطٍيُت  2119و٠ٛا للجسو ٨آلاحي:
 1:8للؼىت الوطٍيُت 2115
 1:7للؼىت الوطٍيُت 2116
 1:6للؼىت الوطٍيُت 2117
 1:5للؼىت الوطٍيُت 2118
 1:4للؼىت الوطٍيُت 2119

الخٔلُ:١
ػمح ال٠اهىن بذلم الٔىاتس اإلاسًىت التي جسٔٛها ألاشخاق الآخباضٍتٓ ،لى ال٠طون
والؼلُٜاث التي حللذ ٓليها ( ال٠طون )ُٛ ،ما ال ًجاوظ أضبٔت أمشا ٨مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت،
وشل ٧حطكا مً اإلاـطْ ٓلى ألادص بما اػخ٠ط ٓلُه الٔط ٚالسولي حُض ٌٔمل بهصا اإلابسأ في الٔسًس
مً البلسان اإلاخ٠سمت والىاؿئت ٓلى الؼىاض ،باإلهاٛت الى محاولت ػس س٘طة مً س٘طاث ججىب
الوطٍبت والتي جخم ًٓ ًطٍ ١ابطام ٓ٠ىز ٟطون وَمُت في بٔى ألاحُان أو اإلابال٘ت في الاٟتران في
أحُان أدطي ،ل ػخٜازة مً دلم ج٦الُ ٝدسمت السًً مً الىٓاض الوطٍبي ولصل ٧ضإي اهه مً
ألاٛول وهٕ ػ ٝ٠لهصٍ اإلاؼالت مٕ آٌاض اإلائػؼاث ٛترة اهخ٠الُت للىكى ٨الى اإلأس ٨اإلاٌلىب
بحُض ٌؼمح بذلمها ٓلى الىحى الخالي:
 1 : 8للؼىت الوطٍيُت  ( .2115زماهُت أمشا ٨مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت لؼىت ) 2115
 1 : 7للؼىت الوطٍيُت  ( .2116ػبٔت أمشا ٨مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت لؼىت ) 2116
 1 : 6للؼىت الوطٍيُت  ( .2117ػخت أمشا ٨مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت لؼىت ) 2117
 1 : 5للؼىت الوطٍيُت  ( .2118دمؼت أمشا ٨مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت لؼىت ) 2118
 1 : 4للؼىت الوطٍيُت  ( . 2119أضبٔت أمشا ٨مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت لؼىت )2119
وٟس ظاضث ال تحت الخىُٜصًت لل٠اهىن واللازضة في  2115/12/27في اإلاازة ضٟم  58منها "حـمل الٔىاتس
اإلاسًىت ٤ل ما ًخحمله الصخم الآخباضي مً مبال ٙم٠ابل ما ًحلل ٓلُه مً ال٠طون والؼلُٜاث والسًىن أًا
٤ان هىٓها والؼىساث وألاشون.وحـمل ال٠طن و الؼلُٜاث في جٌبُ ١ح٥م َصا البىس ،الؼىساث و أًت كىضة مً
كىض الخمىٍل بالسًً مً د  ٨أوضا ٞمالُت شاث ٓاتس زابذ أو مخ٘حر٣ .ما ٓطٛذ اإلاازة ح٠ى ٞاإلالُ٥ت بؤهه ضأغ
ً
ً
اإلاا ٨اإلاسٛىْ مواٛا الُت ٤ل مً ؤلاحخُاًُاث وألاضباح اإلاطحلت ومذلىما مىه ايخؼاتط اإلاطحلتٓ ،لي أن ًخم
اػدبٔاز ٛطو ٞآازة الخُُ٠م اإلاطحلت الي ؤلاحخُاًُاث في حالت ٓسم دوىٓها للوطٍبت.وفي حالت وظىز دؼاتط
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مطحلت ٛبجها جذلم مً ألاضباح اإلاطحلت والاحخُاًُاث  ،ٍ٠ٛوجحؼب اليؼبت ٓلي أػاغ اظمالي ال٠طون
ً
والؼلُٜاث ميؼىبا الي باقي ح٠ى ٞاإلالُ٥ت بٔس دلم ايخؼاتط اإلاطحلت وبحس أزوي ضأغ اإلاا ٨اإلاسٛىْ.
ً
وٍحؼب مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت و٠ٛا للمٔازلت آلاجُت والتي وضزث باإلاازة ضٟم  59مً ال تحت الخىُٜصًت:
ح٠ى ٞاإلالُ٥ت أو ٨الؼىت اإلاالُت  +ح٠ى ٞاإلالُ٥ت أدطالؼىت اإلاالُت
مخىػٍ ح٠ى ٞاإلال٥مُت = م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م
2
ً
وٍحؼب مخىػٍ ال٠طون والؼلُٜاث و٠ٛا للمٔازلت آلاجُت:
ضكُس ال٠طون والؼلُٜاث أو ٨اإلاسة  +ضكُس ال٠طون والؼلُٜاث أدطاإلاسة
= مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
2
مٕ مطآاة اػدبٔاز ال٠طون ايبؼىت وال٠طون التي لها ٓىاتس ٗحر داهٔت للوطٍبت وال٠طون
التي لها ٛترة ػماح لؼساز الٔىاتس  ٍ٠ٛيبحن اهرهاض َصٍ الٜترة مً ال٠طون والؼلُٜاث التي
حللذ ٓليها الصخم الآخباضي ٓمىس م٠اضهت وؼبت مخىػٍ ال٠طون والؼلُٜاث الي مخىػٍ
ً
ح٠ى ٞاإلالُ٥ت و٠ٛا يب٥م َصٍ اإلاازة.
مشا ٨بؼٍُ ٓلى ج٦لٜت الاٟتران التى ًجب دلمها مً الخ٦الُ:ٝ
ؿط٣ت بل ٙضأػمالها اإلاسٛىْ في  2115/1/1مبل 1111111 ٙظم وضكُس ؤلاحخُاًُاث مبلٙ
 511111ط وبل٘ذ ألاضباح د ٓ ٨ام  2115مبل 511111 ٙط جم جىظَٕ  211111ط وجم جطحُل مبلٙ
 311111ط ود ٓ ٨ام  2116جم جح ١ُ٠دؼاتط بمبل 411111 ٙط مٕ الٔلم بؤن ػٔطالٜاتسة اإلألً
مً البى ٧اإلاط٣عي في ًىاًطَ 2115ى  %12وفي ًىاًطَ 2116ى .%13
واإلاٌلم ممىب جحسًم ممس ايبم ممس الم ممصي ًم٥م ممً ٓىم ممسٍ َم ممصٍ الـم ممط٣ت أن ج٠تم ممرن وحٔخبم ممرج٦لٜم ممت الاٟتم ممران مم ممً
الخ٦الُ ٝالىاظبت ايخلم.
ً
أوال ً /خم جحسًس مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت في ٤ل ٓام.
( ) 311111 +511111+ 1111111(+) 511111 + 1111111
اإلاخىػٍ في ٓام  = 2115م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م = 1651111ط
2
( )411111-1811111 ( + ) 311111 + 511111 + 1111111
اإلاخىػٍ في ٓام  = 2116م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م = 1611111ط
2
حس ج٦لٜت الاٟتران اإلاؼمىح بها مً الخ٦الُ ٝواظبت ايخلم لٔام = 2115
=  8× 1651111أمشا 1584111= %12 × ٨ط
حس ج٦لٜت الاٟتران اإلاؼمىح بها مً الخ٦الُ ٝواظبت ايخلم لٔام= 2116
=  7 × 1611111أمشا 1456111 = %13×٨ط
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٣ما ًطاعى أال ًعٍس ػٔط الٜاتسة ٓلى ال٠طن ًٓ مشلى ػٔط الاتخمان وايخلم وشلً ٧ب٠ا إلاا
وضز باإلاازة ضٟم  24بىس  4مً ال٠اهىن  91لؼىت . 2115

(اإلاازة الشامىت)
ًلسض وظٍط اإلاالُت ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن وال٠اهىن اإلاط ا ١ٛد  ٨ػخت أؿهط مً جاضٍر
اليـطفي ايجطٍسة الطػمُت ،والى أن جلسضَصٍ ال تحت ٌؼخمطالٔمل باللىاتح وال٠طاضاث اإلأمى ٨بها
حالُا ُٛما ال ًخٔاضن مٕ أح٦ام َصًً ال٠اهىهحن.

الخٔلُ:١
مٜهىم َصٍ اإلاازة أهه في د  ٨ػخت أؿهط ػُلسض الىظٍط ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن وحتى
ً٥ىن َىا ٢اػخ٠طاض في الخٌبُ ١أوضح اإلاـطْ في َصٍ اإلاازة أهه ٌؼخمط الٔمل باللىاتح وال٠طاضاث
اإلأمى ٨بها في ُل ال٠اهىن  157لؼىت  81بما ال ًذال ٝما ظاض به هم كطٍح بال٠اهىن  91لؼىت .2115
وٟس كسضث ال تحت الخىُٜصًت لل٠اهىن ب٠طاضوظٍطاإلاالُت ضٟم  991لؼىت .2115

( اإلاازة الخاػٔت)
ًيـطَصا ال٠اهىن فى ايجطٍسة الطػمُت ،ؤَمل به مً الُىم الخالي لخاضٍر وـطٍ ،مٕ مطآاة ما ًؤحي:
ً
 .1حؼممطي أح٦ممام ال٠مماهىن اإلاط اٛمم ١باليؼممبت الممى اإلاطجبمماث وممما فممى ح٥مهمما آخبمماضا مممً أو ٨الـممهط
الخالي لخاضٍر وـطٍ في ايجطٍسة الطػمُت.
 .2حؼ ممطي أح٦ممام ال٠مماهىن اإلاط اٛمم ١باليؼممبت الممى اًممطازاث اليـمماي الخجمماضي واللممىاعي و اًممطازاث
ً
اإلاه ممً ٗح ممرالخجاضٍ ممت و اً ممطازاث الث ممروة الٔ٠اضٍ ممت لؤلش ممخاق الٌبُُٔ ممحن آخب مماضا م ممً الٜت ممرة
الوطٍيُت .2115
ً
وحؼطي باليؼبت الى أضباح ألاشخاق الآخباضٍت آخباضا مً الٜترة الوطٍيُت  2115أو الٜترة
الوطٍيُت للصخم الآخباضي التى جبسأ بٔس جاضٍر الٔمل بهصا ال٠اهىن.
ًبلم َصا ال٠اهىن بذاجم السولت ،وٍىٜص ٠٣اهىن مً ٟىاهُنها.

الخٔلُ:١
أوضبذ اإلاازة الشاهُت مً ٟطاضوظٍطاإلاالُت ضٟم  991لؼىت  2115ببكساضال تحت الخىُٜصًت آلاحي:
ً
ػٌُب ١ال٠اهىن ٓلي اإلاطجباث باليؼبت للمىُٜحن آخباضا مً مطجب ؿهطًىلُى 2115
وباليؼبت لؤلشخاق الٌبُُٔحن ٓلي ؤلاٟطاضايخاق بالٜترة الوطٍيُت 2115
أما ألاشخاق الآخباضٍت ػٌُب ١ال٠اهىن ٓلى الٜترة الوطٍيُت  2115أو الٜترة الوطٍيُت التي
جبسأ بٔس الٔمل بهصا ال٠اهىن ،وٍ٠لس بها الـط٤اث التي ج٥ىن محزاهُاتها مخسادلت وجبسأ في أي وٟذ
ٟبل .2115/12/31
- ٖٕ -
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٣م مما حـ مممل الؼ ممىت اإلاالُ ممت ألاول ممي الت ممي جب ممسأ بٜت ممرة م ممً  2114وجيخه ممي ف ممي  .2115 / 12/ 31وف ممي ظمُ ممٕ
ألاحممىا ٨جٌبمم ١أح٦ممام ال٠مماهىن  157لؼممىت  1981وحٔسً جممه ٓلممي حمماالث الخىٟمم ٝأو الخىمماظ ٨الؼمماب٠ت
ٓلي جاضٍر الٔمل بال٠اهىن  91لؼىت .2115
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لأ ْٛاٌضش٠ثح ػٍ ٝاٌذخً
سلُ ٌ 79غٕح 5003
اٌىراب األٚي
أزىاَ ػاِح

جىاو ٨اإلاـطْ في ال٥خاب ألاو ٨مً ال٠اهىن ألاح٦ام الٔامت مً اإلاازة ضٟم ( )1حتى اإلاازة ضٟم
ً
ً
( ،)5واإلاـطْ ٓىسما وهٕ َصا ال٠اهىن ههج ههجا ظسًسا ،حُض بسأ ال٠اهىن في َصٍ اإلاىاز ببٔى
ً
الخٔطٍٜاث التى ٤اهذ جشحر ظسال في جٌبُ ١ال٠اهىن ال٠سًم وحتى ال ًسْ زمت أي مجا ٨لئلظرهازاث
الصخلُت ممً ً٠ىم بالخٌبُ ١مً اإلاللبت ،وأَم ما أوضبه اإلاـطْ في اإلاازة ضٟم (َ )1ى
ً
الصخم اإلاطجبٍ والؼٔطاملباًس وحٔطٍ ٝؤلاجاواث حٔطٍٜا ز٠ُٟا
 الصخم اإلاطجبٍ٤ :ل شخم ًطجبٍ بممى ٨بٔ ٟت جئزطفي جحسًس وٓاض الوطٍبت بما في شل:٧
 .1العوط والعوظت وألاكى ٨والٜطوْ.
 .2ؿ ممط٣ت ألام ممىا ٨والص ممخم ال ممصي ًمل ممٛ ٧يه مما بـ مم٦ل مباؿ ممطأو ٗح ممرمباؿ ممطٓ %51ل ممى
ألاٟل مً ٓسز أو ُٟمت ألاػهم أو مً ح٠ى ٞالخلىٍذ.
 .3ؿط٣ت ألاشخاق والـط٤اض اإلاخوامىىن واإلاىكىن ٛيها.
 .4أي ؿممط٣خحن أو أ٣ثممرًملمم ٧شممخم آدممطٓ %51لممى ألاٟممل مممً ٓممسز أو ُٟمممت ألاػممهم أو
ح٠ى ٞالخلىٍذ في ٤ل منها.
 الؼمٔطاملباًمس :الؼمٔطالمصي ًمخم الخٔاممل بم٠خوماٍ بمحن شخلمحن ٗحمرممطجبٌحن أو أ٣ثمر ،وٍخحممسز
و٠ٛا ل٠ىي الؼى ٞوُطو ٚالخٔامل.
وجؤحي أَمُت َصا الخٔطٍ ٝفي اإلاازة ضٟم ( )31حُض جىم ٓلي أهه اشا ٟام ألاشخاق
اإلاطجبٌىن بىهٕ ؿطوي فى مٔاملرهم الخجاضٍت أو اإلاالُت جذخل ًٓ ٝالـطوي التى جخم بحن أشخاق
ٗحرمطجبٌحن مً ؿؤجها دٜى وٓاض الوطٍبت أو ه٠ل ٓبئها مً شخم داهٕ للوطٍبت الى آدطمٜٔى
منها أو ٗحرداهٕ لها ً٥ىن للمللبت جحسًس الطبح ايخاهٕ للوطٍبت ٓلى أػاغ الؼٔطاملباًس.
ولطتِؽ اإلاللبت ابطام اجٜاٟاث مٕ أشخاق مطجبٌت ٓلى اجباْ ًطٍ٠ت أو أ٣ثر لخحسًس الؼٔط
املباًس فى حٔام تها.
و جحسز ال تحت الخىُٜصًت ًط ٞجحسًس الؼٔطاملباًس.

- ٖٜ -
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 ؤلاج مماواث :اإلاب ممال ٙاإلاسٛىٓ ممت أً مما  ٤ممان هىٓه مما م٠اب ممل اػ ممخٔما ٨أو ايب مم ١ف ممي اػ ممخٔما ٨ح ٠ممى ٞاليـ ممط
ايخاك ممت بٔم ممل أزب ممي أو ٛن ممي أو ٓل ممي بم مما ف ممي شل مم ٧أ ٛم م الؼ ممِىما ،وأي ب ممطاضة ادت ممراْ أو
ٓ مت ججاضٍت أو جلمُم أو همىشط أو دٌت أو جطُ٣بمت أو ٓملُمت ػمطٍت أو م٠ابمل اػمخٔما٨
أو ايبمم ١فممي اػممخٔما ٨مٔممساث كممىآُت أو ججاضٍممت أو ٓلمُممت أو مٔلىممماث مخٔل٠ممت بممايخبرة
اللىآُت أو الخجاضٍت أو الٔلمُت.
ً
وجىاو ٨اإلاـطْ في اإلاازة ضٟم ( )2مً َصا ال٠اهىن حٔطٍ ٝمتى ً٥ىن الصخم الٌبُعي مُ٠ما في
ً
ملط أو ٗحر مُ٠م ومتى ً٥ىن الصخم الآخباضي مُ٠ما في ملط ،وٟس حسزث اإلاازة متى ً٥ىن
الصخم الٌبُعي مُ٠م وهى في ايباالث آلاجُت:
 .1اشا ٤ان له مىًً زاتم فى ملط.
ً
ً
 .2اإلاُ٠م في ملطمسة جعٍس ٓلى ً 183ىما مخللت أو مخٌٔ٠ت د  ٨ازني ٓـطؿهطا.
 .3اإلالطي الصي ًئزي مهام وُُٜخه فى ايخاضط وٍحلل ٓلى زدله مً دعاهت ملطٍت.
وٍ٥ىن الصخم الآخباضي مُ٠ما فى ملطفى أي مً ألاحىا ٨آلاجُت:
 -1اشا ٤ان ٟس جؤػؽ و٠ٛا لل٠اهىن اإلالطي.
 -2اشا ٤ان مط٣عازاضجه الطتِس ي أو الٜٔلي فى ملط.
 -3اشا ٤ان ؿط٣ت جملٛ ٧يها السولت أو أحس ألاشخاق الآخباضٍت الٔامت أ٣ثرمً  %51مً ضأػمالها.
وجبحن ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن ٟىآس جحسًس اإلاىًً الساتم ومط٣عؤلازاضة الٜٔلي.

الخٔلُ:١
وهي لِؼذ بجسًسة حُض حٔخبر َصٍ اإلاازة م٠ابله للمازة ضٟم  3مً ال٠اهىن  157لؼىت  1981وحٔسً جه.
وأوضبذ ال تحت الخىُٜصًت اللازضة ب٠طاضوظٍطاإلاالُت ضٟم  991فمي اإلامازة ضٟمم  3متمى ً٥مىن الصمخم
الٌبُعي والآخباضي مُ٠م وهلذ ٓلي:
ً٥ىن للصخم الٌبُعي مىًً زاتم فى ملطفى أي مً ايبالخحن آلاجِخحن:
 -1اشا جىاظس فى ملطمِٔم أوٟاث الؼىت ػىاض فى م٦ان مملى ٢له أو مؼخؤظطأو بؤًت كٜت ٤اهذ.
 -2اشا ٤ممان للممممى ٨محممل ججمماضي أو م٥خممب م ممي أو ملممىٕ أو ُٗ ممطشلمم ٧مممً أممما ً٣الٔمممل التممى ًممعاو٨
ٛيها الصخم الٌبُعي وـاًه فى ملط.
ً
وج٥ممىن ملممطمط٣ممعا لممئلزاضة الٜٔلممي للصممخم ؤلآخبمماضي اشا جح٠٠ممذ فممى ؿممؤهه حالخممان ٓلممى ألاٟممل مممً
ايباالث آلاجُت:
 .1اشا ٤اهذ هي اإلا٠طالصي جخذص ُٛه ٟطاضاث ؤلازاضة الُىمُت.
 .2اشا ٤اهذ هي اإلا٠طالصي جىٔ٠س به اظخمآاث مجلؽ ؤلازاضة أو اإلاسًطًٍ.
 .3اشا ٤اهذ هي اإلا٠طالصي ًُ٠م ُٛه ٓ %51لى ألاٟل مً أٓواض مجلؽ ؤلازاضة أو اإلاسًطًٍ.
 .4اشا ٤اهذ هي اإلا٠طالصي ًُ٠م ُٛه الـممط٤اض أو اإلاؼمماَمىن الممصًً جعٍممس حللمهم ٓلمى هلم ٝضأغ
اإلاا ٨أو ح٠ى ٞالخلىٍذ.
- ٗٓ -
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وكممسضٟممطاضوظٍممطاإلاالُممت ضٟممم  193لؼممىت  2116لخٔممسًل بٔممى أح٦ممام ال تحممت الخىُٜصًممت وهممم همممً
ال٠ممطاضفممي اإلاممازة ألاولممي ٓلممي اهمماٛت َممصٍ ال٠ٜممطة والتممي جممىم ٓلممي "وفمي ظمُممٕ ألاحممىا ٨ال ٌٔممس الصممخم
ً
ً
الآخبمماضي مُ٠ممما فممي ملممطاػممدىازا لىظممىز مط٣ممعازاضة ٔٛلممي اشا جبممحن إلالمملبت الوممطاتب أن الصممخم
الآخباضي اجذص َصا اإلاط٣عب٠لس ججىب الالتزاماث الوطٍيُت ".
ً
٣ما هلذ اإلاازة ( 8م٥طضا) مً ال تحت الخىُٜصًت اإلأسلت بال٠طاضالىظاضي ضٟم  172لؼمىت ٓ 2115لمى
"في جٌبُ ١أح٦ام ال٠ٜطة ألاولي مً اإلاازة ( ، )6ال٠ٜطة ألاولي مً اإلاازة ( ، )17اإلاازة ( )32مً ال٠اهىن
ً
ً
 ،حٔ ممس مل ممطمط ٣ممعا لليـ مماي الخج مماضي أو الل ممىاعي أو اإلا ممي للص ممخم الٌبُع ممي اإلا ٠ممُم اشا ٤اه ممذ م ٠ممطا
ً
ًخذص ُٛه ٟطاضاث ؤلازاضة ال ظمت ليـاًه أو م٠طا إلالايبت الطتِؼُت لهصا اليـاي".
وفى اإلامازة ضٟمم (ٓ )3مط ٚال٠ماهىن مما همي ٓىاكمطالمسدل املب٠٠مت فمي ملمطو التمى حؼمطي ٓليهما الومطٍبت
وش٣طأجها:
(أ ) السدل مً ايخسماث التى جئزي في ملطبما في شل ٧اإلاطجباث وما فى ح٥مها.
(ب) السدل الصي ًسٔٛه ضب ٓمل مُ٠م فى ملط ،ولى أزي الٔمل فى ايخاضط.
(ط ) السدل الصي ًحلل ٓلُه الطٍاض ي أو الٜىان مً اليـاي الصي ً٠ىم به فى ملط.
(ز ) السدل مً ألآما ٨التى ًئزحها ٗحراإلاُ٠م مً د  ٨ميـؤة زاتمت فى ملط.
(َم) السدل مً الخلطٛاث في اإلاى٠ىالث التي جذم ميـؤة زاتمت فى ملط.
(و ) الممسدل م ممً الاػممخ٘  ٨والخل ممط ٚف ممي الٔ٠مماضاث وم مما فممى ح٥مه مما ال٦اتى ممت بملممطوم مما ًلبمم ١به مما م ممً
ٓ٠اضاث بالخذلُم.
(ظ) الخىظَٔاث ٓلى أػهم ؿط٣ت أمىا ٨مُ٠مت فى ملط.
(ح) حلم ألاضباح التى جسٔٛها ؿط٣ت أشخاق مُ٠مت فى ملط.
(ي) الٔاتممس الممصي جسٔٛممه ايب٥ىمممت أو وحممساث ؤلازاضة املبلُممت أو ألاشممخاق الآخباضٍممت الٔامممت أو أي
شممخم م٠ممُم فممى ملممطوالٔاتممس الممصي ًممخم ػممسازٍ مممً ميـممؤة زاتمممت فممى ملممطولممى ٤ممان مال٥همما ٗحممر
مُ٠م ٛيها.
(ي) مبممال ٙؤلاًجمماضوضػممىم التممردُم وؤلاجمماواث التممى ًممسٔٛها شممخم م٠ممُم فممى ملممطأو التممى جممس ٕٛمممً
ميـؤة زاتمت فى ملطولى ٤ان مال٥ها ٗحرمُ٠م ٛيها.
( )٢السدل مً أي وـاي آدطًخم الُ٠ام به فى ملط.
( )٨ألاضب مماح الطأػ مممالُت املب ٠٠ممت م ممً الخل ممط ٚف ممى ألاوضا ٞاإلاالُ ممت اإلا ُ٠ممسة ف ممى بىضك ممت ألاوضا ٞاإلاالُ ممت
اإلالممطٍت  ،و٣ممصل ٧ألاضبمماح الطأػمممالُت املب٠٠ممت مممً الخلممط ٚفممى ألاوضا ٞاإلاالُممت للـممط٤اث اإلاُ٠مممت ٗحممر
() 1

اإلاُ٠سة فى بىضكت ألاوضا ٞاإلاالُت اإلالطٍت ػىاض اشا ٤اهذ مُ٠سة أو ٗحرمُ٠سة فى ايخاضط .

(َ )1صا البىس موا ٚبال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114اللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة الشاهُت مىه  .ق  389مً َصا ال٥خاب.
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وظماض باإلامازة ضٟمم ( )4مما اإلا٠لمىز باإلايـمؤة الساتممت وجمم حٔطٍٜهما بؤجهما ٤مل م٦مان زابمذ لؤلٓمماً ٨مخم ممً
د ل ممه جى ُٜممص  ٤ممل أو بٔ ممى أٓم مما ٨اإلاـ ممطوٓاث ايخاك ممت بص ممخم ٗح ممرم ٠ممُم ف ممي مل ممط ،وحـ مممل ٓل ممى
ألادم:
(أ) محل ؤلازاضة.
(ب) الٜطْ.
(ط) اإلابنى اإلاؼخذسم ٣مىٜص للبُٕ.
(ز) اإلا٥خب.
(َم) اإلالىٕ.
(و) الىضؿت.
(ظ) اإلاىجم ،أو ح٠ل البترو ٨أو بئمرال٘ماظ ،أو اإلارجمط ،أو أي م٦مان آدمطالػمخذطاط اإلامىاضز الٌبُُٔمت
بما في شل ٧ألادـاب أو أي اهخاط آدطمً ال٘اباث.
(ح) اإلاعضٓت أو ال٘طاغ.
(ي) مى ٟممٕ البى مماض أو مـ ممطوْ ؤلاوـ مماض أو الخجمُ ممٕ أو الخجهح ممزاث أو ألاوـ ممٌت ؤلاؿ ممط اُٛت اإلاطجبٌ ممت
بص يض مً شل.٧
ؤَخبر في ح٥م اإلايـؤة الساتمت الصخم الصي ٌٔمل يبؼاب مـطوْ جابٕ متى ٤اهذ له ػلٌت ابطام
الٔ٠ىز باػم اإلاـطوْ وآخمازَا ما لم ج٠خلطأوظه وـاًه ٓلى ؿطاض الؼلٕ أو البواثٕ للمـطوْ.
وال ٌٔخبرميـؤة زاتمت ما ًؤحي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الاهخٜاْ بالدؼهُ ث ايخاكمت ألٗطان الخذعًٍ وٓمطن البواثٕ والؼلممٕ اإلاملى٣ت للمـطوْ
.ٍ٠ٛ
الاحخٜاَ بطكُس مً الؼلٕ أو البواثٕ اإلاملى٣ت للمـطوْ ألٗمطان الخذعًٍ أو الٔمطن.
الاحخ ٜمماَ بطك ممُس م ممً الؼ مملٕ والبو مماثٕ اإلاملى ٣ممت للمـ ممطوْ ل٘ ممطن آ ممازة جل ممئُها  ٠ٛممٍ
بىاػٌت مـطوْ آدط.
الاحخ ٜمماَ بم ٦ممان زاب ممذ ليـ مماي ًباؿ ممط ٠ٛممٍ ؿ ممطاض البواث ممٕ أو الؼ مملٕ أو ججم ممُٕ اإلأ مملىماث
للمـطوْ.
الاحخٜمماَ بم٦ممان زابممذ ليـمماي ًباؿممط٠ٛممٍ الُ٠ممام بممؤي ٓمممل شي كممٜت جمهُسًممت أو مؼممآسة
للمـطوْ.
الاحخ ٜمماَ بم ٦ممان زاب ممذ للٔم ممل ج ممعاو ُٛ ٨ممه أي مجمىٓ ممت م ممً ألاوـ ممٌت اإلاـ مماضاليه مما ف ممي البى ممىز
الؼاب٠ت بـطي أن ً٥ىن اليـاي ؤلاظمالي للم٦مان الشابمذ للٔممل والىماج ممً مجمىٓمت َمصٍ
ألاوـٌت شا كٜت جمهُسًت أو مؼآسة .ٍ٠ٛ
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 .7ألآممما ٨اللممىآُت أو الخجاضٍممت التممي ج٠ممىم بهمما ؿممط٣ت أظىيُممت ٓممً ًطٍمم ١ػمؼمماضأو وُ٣ممل ٓممام
بالٔمىلممت أو أي وُ٣ممل آدممطشي ًبُٔممت مؼممخ٠لت ،ممما لممم ًشيممذ أن َممصا الؼمؼمماضأو الىُ٣ممل ٟممس
٣طغ مِٔم وٟخه أو ظهسٍ د  ٨الٜترة الوطٍيُت للايح الـط٣ت ألاظىيُت.
وال حٔنممى ػممٌُطة ؿممط٣ت ٗحممرمُ٠مممت ٓلممى ؿممط٣ت أدممطي مُ٠مممت أن جلممبح الـممط٣ت اإلاُ٠مممت ميـممؤة زاتمممت
لؤلدطي.

الخٔلُ:١
ظاضث اإلاازة ضٟم ( )4مً ال تحت الخىُٜصًت لخىضح آلاحي:
٠ً لممس بالٔمممل شي اللممٜت الخمهُسًممت أو اإلاؼممآسة للمـممطوْ  ،اإلاىلممىق ٓلُممه فممى البىممس  ]5مممً
ال٠ٜطة الشالشت مً اإلاازة (  ) 4مً ال٠اهىن٤ ،ل وـاي ال ٌؼاَم فى جح ١ُ٠زدل ًذوٕ للوطٍبت
فى ملط.
 وهلذ اإلاازة ضٟم ( )5مً ال تحت ٓلي "ٌٔخبرالؼمؼاضأو الىُ٣ل ٟمس ٣مطغ مِٔمم وٟخمه أو ظهممسٍ
دم  ٨الٜتممرة الوممطٍيُت للممايح ؿممط٣ت أظىيُممت ،فممى جٌبُمم ١ح٥ممم البىممس  ]7مممً ال٠ٜممطة الشالشممت مممً
اإلا ممازة (  ) 4م ممً ال ٠مماهىن  ،اشا  ٤ممان وـ مماًه ٓل ممى هح ممى ٣ل ممى أو ؿ ممبه ٣ل ممى باػ ممم الـ ممط٣ت  ،و٤اه ممذ
الـ مطوي الت ممى ج ممىِم ٓ ٟرهم مما الخجاضٍ ممت واإلاالُ ممت جذخل مم ٓ ٝممً الـ ممطوي الت ممى ج ممىِم الٔ  ٟممت ب ممحن
اإلائػؼاث اإلاؼخ٠لت".
وظمُٕ َصٍ الخىهُحاث مؤدىشة مً هلىق الاجٜاُٟاث السولُت.
أممما اإلاممازة ضٟممم (ٓ )5طٛممذ أن الٜتممرة الوممطٍيُت هممي الؼممىت اإلاالُممت هممي التممى جبممسأ مممً أوً ٨ىمماًطوجيخهممي فممي
 31زٌؼمبرمً ٤ل ٓام ،أو أي ٛترة مستها ازىا ٓـطؿهطا جخذص أػاػا يبؼاب الوطٍبت.
وٍجىظ حؼاب الوطٍبت ًٓ ٛترة ج٠ل أو جعٍس ٓلى ازني ٓـطؿهطا،
وجحسز ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن اظطاضاث املباػبت ًٓ َصٍ الٜترة.
و حؼممخح ١الوممطٍبت فممي الُممىم الخممالي الهرهمماض الٜتممرة الوممطٍيُت٣ ،ممما حؼممخح ١بىٛمماة اإلامممى ٨أو باه ٌ٠مماْ
اٟامخه أو جىٜٟه ٤لُا ًٓ معاولت اليـاي.

الخٔلُ:١
وهى مازٍ م٠ابلت يجعض مً اإلاازة ضٟم  5مً ال٠اهىن الؼاب١
وفي َصا هلذ اإلاازة ضٟم ( )6مً ال تحت الخىُٜصًت ٓلي آلاحي:
ً
ًجىظ حؼاب الوطٍبت ًٓ ٛترة ج٠ل أو جعٍس ٓلى أزني ٓـطؿهطا فى ايباالث آلاجُت:
ً
 -1ايباالث التى ًجىظ ٛيها حؼاب الوطٍبت ًٓ ٛترة ج٠ل ًٓ ازني ٓـطؿهطا:
أ  -الٜترة اإلاالُت ألاولى للممى ٨ػىاض اهرهذ َصٍ الٜترة فى جهاًمت الؼمىت اإلاُ زًمت أو ٛمي جاضٍر آدط
ًخذصٍ اإلامى ٨جهاًت لؼيخه اإلاالُت.
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ب -و ٛمماة اإلام ممى ٨أو اه ٌ٠مماْ اٟامخ ممه أو جى ٜٟممه ٓ ممً معاول ممت اليـ مماي أو جىاظل ممه ٓ ممً اإلايـ ممؤة ٟب ممل
جهاًت الؼىت اإلاالُت له.
ط  -اشا أمؼ ٧اإلامى ٨حؼاباث مىخِمت د  ٨احسي ػىىاجه اإلاالُت.
ز ٓ -ىس حٔسًل اإلامى ٨جهاًت ػيخه اإلاالُت وٛمى َصٍ ايبالمت ًمخم حمؼاب الومطٍبت ٓمً الٜتمرة ممً
بساًت الؼىت اإلاالُت ٟبل حٔسًلها حتى جاضٍر حٔسًل الؼىت اإلاالُت.
ً
-2ايباالث التى ًجىظ ٛيها حؼاب الوطٍبت ًٓ ٛترة هطٍيُت جعٍس ٓلى أزنى ٓـطؿهطا:
ً
أ  -ا ٜٟمما ٨حؼ مماباث الص ممخم الآخب مماضي ف ممي أو ٨ػ ممىت مالُ ممت ل ممه جى ُٜممصا إلا مما ً ممىم ٓلُ ممه هِام ممه
ألاػاس ي أو ٓ٠س الـط٣ت.
ب  -حٔسًل اإلامى ٨جهاًت ػيخه اإلاالُتٛ ،بشا ٤اهذ اإلاسة مً بساًت الؼىت اإلاالُت حتى جماضٍر حٔمسًل
الؼىت اإلاالُت ال ججاوظ ز زت أؿهطجسدل َمصٍ الٜمترة همً الٜترة الوطٍيُت ألاولى.
وٍ٥ممىن ػممٔطالوممطٍبت ،اإلاىلممىق ٓلُممه فممى اإلاازجُم ممً ( ) 8و( )49مممً ال٠مماهىنَ ،ممى الىاظممب الخٌبُمم١
ً
ػممىاض باليؼممبت لؤلضبمماح الىاججممت ٓممً مماضػممت اليـمماي دم ٛ ٨تممرة هممطٍيُت ٤اممملت  12ؿممهطا] أو اشا جممم
ً
حؼمماب الوممطٍبت ٓممً ٛتممرة جعٍممس ٓلممى أو ج٠ممل ٓممً  12ؿممهطا ،وشلمم ٧زون ازدمما ٨أي حٔممسًل ٓلُممه ػممىاض
ًٓ ًطٍ ١جذُٜى الؼٔطأو ظٍازجه أو حُ٘حرفى الـطاتح بخيؼُبها الى ٛترة مماضػت اليـاي.
٣ما هلذ اإلاازة ضٟم ( )7مً ال تحت الخىُٜصًت ٓلي آلاحي:
ًجممىظ إلالمملبت الوممطاتب فممى ظمُممٕ ألاحممىا ٨بىمماض ٓلممى ًلممب اإلامممىٓ ٨لممى الىمممىشط ضٟممم ( ً 1لبمماث) أن
جطدم له بخُ٘حرالٜترة الوطٍيُت اشا جى اٛطث الـطوي آلاجُت:
 .1أن ً٥مىن ممً ألاشخماق الآخمباضٍت اإلاىلمىق ٓليها فى اإلاازجحن ( )47و ( )48مً ال٠اهىن.
 .2أن ً٥ىن لسًه زٛاجطوحؼاباث مىخِمت .
 .3وظىز أػباب ظىَطٍت لخُ٘حرالٜترة الوطٍيُت ،منها:
أ ]ً -ل ممب الـ ممط٣ت الخابٔ ممت أو ال ٜممطْ ألاظىب ممي حٔ ممسًل ػ مميخه اإلاالُ ممت بم مما ًخ ٜمم ١م ممٕ الؼ ممىت اإلاالُ ممت
للـط٣ت ال٠ابوت أو اإلاط٣عالطتِس ي.
ب] -حُ٘حر الـ٦ل ال٠اهىوي للصخم الآخباضي .
ً
 .4أن ج٥ىن مسة الٜترة الوطٍيُت ازني ٓـطؿهطا .
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اٌضش٠ثح ػٍ ٝدخً األشخاص اٌغث١ؼ١ني
اٌثاب األٚي

ٔغاق عش٠اْ اٌضش٠ثح ٚعؼش٘ا

جىاو ٨الباب ألاو ٨مً ال٥خاب الشاوى هٌا ٞػطٍان الوطٍبت مً اإلاازة ضٟم ( )6حتى اإلاازة ضٟم()8
وظاض تادلادج سلُ ()4الىم بٜطن هطٍبت ػىىٍت ٓلى مجمىْ كافى زدل ألاشخاق
ً
الٌبُُٔحن اإلاُ٠محن املب٠٠ت في ملط أو داضظها اشا ٤اهذ ملط مط٣عا ليـاًهم الخجاضي أو اللىاعي أو
()1

اإلا ي ٣ما حؼطي ٓلي زدل ألاشخاق الٌبُُٔحن ٗحر اإلاُ٠محن باليؼبت لسدىلهم املب٠٠ت فى ملط.
وٍخ٥ىن مجمىْ كافى السدل مً اإلالازضآلاجُت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اإلاطجباث وما في ح٥مها ( .وٍدىاولها الباب الشاوي مً َصا ال٥خاب مً اإلاازة ضٟم  9حتى اإلاازة ضٟم ) 16
اليـاي الخجاضي أو اللىاعي (.وٍدىاولها الباب الشالض مً اإلاازة  17حتى اإلاازة )31
اليـاي اإلا ي أو ٗحر الخجاضي (.وٍدىاولها الباب الطابٕ مً اإلاازة  32حتى اإلاازة )36
الثروة الٔ٠اضٍت ( .وٍدىاولها الباب ايخامؽ مً اإلاازة  37حتى اإلاازة )46
هطٍبت جىظَٔاث هطٍبت ألاضباح (.وٍدىاولها الباب الؼازغ مً اإلاازة  46م٥طض حتى اإلاازة 46م٥طض)2
الوطٍبت ٓلى أضباح بُٕ ألاػهم وايبلم  ( .وٍدىاولها الباب الؼابٕ مً اإلاازة 46م٥طض3حتى  46م٥طض )6

الخٔلُ:١
وهى م٠ابله لباقي اإلاازة ضٟم  5مً ال٠اهىن الؼاب ١ضٟم  187لؼىت  1993مٕ الٜاض ٞبؤهه ال جىظس
هطٍبت ضإوغ أمىا ٨مى٠ىلت و٣صل ٧أدطظذ َصٍ اإلاازة ؿط٤اث ألاشخاق مً مِلت هطٍبت ألاضباح
الخجاضٍت واللىآُت الي هطٍبت ألاشخاق الآخباضٍت وَى ما لم ً ً٥مىظىز بال٠اهىن الؼاب.١
وهلذ اإلاازة ضٟم  37مً ال تحت ٓلي " ًخحسز وٓاض الوطٍبت ٓلى زدل ألاشخاق الٌبُُٔحن

ً
1
و٠ٛا يب٥م اإلاازة ( )6مً ال٠اهىن ،وباليؼبت للصخم الصي جخٔسز ملازض اًطازاجه( ) اإلاىلىق
ٓليها فى ال٠ٜطة الشاهُت مً شاث اإلاازة ُٛما ٓسا اإلاطجباث وما فى ح٥مهاً ،طاعى ٓىس جح ١٠دؼاتط فى
أحس َصٍ اإلالازض أال ًخم اظطاض ايجمٕ ايجبري اال فى حسوز كافى السدل منها ،واشا جب٠ى ظعض ممً

( )1مٔسلت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114همً اإلاازة ألاولى مىه واللازض في  2114/6/31ايجطٍسة الطػمُت الٔسز  26م٥طض(أ) وَؼطي الخٔسًل ٓلى الٜترة
الوطٍيُت  2114اهظس صفحة  983من هرا النحاب.
( ) 1كسضال٥خاب السوضي ضٟم  34لؼىت ً 2117ىضح ُُٜ٣ت جطحُل دؼاتطوـاي ٓلى أضباح وـاي أدطلىٜؽ اإلامى ٨وهم ال٥خاب باللٜحت ضٟم 441
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ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ٔغاق عش٠اْ اٌضش٠ثح

َمصٍ ايخؼماتط ًٌمب ١بـؤهه ح٥م اإلاازة ( )29مً ال٠اهىن وال٠ٜطة الشاهُت مً اإلاازة ( )35مىه،
بحؼب ألاحىا".٨
وجىاولذ اإلاازة ضٟم ()7ألآباض الٔاتلُت للصخم الٌبُعي بلط ٚالىِط ًٓ حالخه الاظخمآُت
وهلذ ٓلى أهه ":حؼخح ١الوطٍبت ٓلى ما ًجاوظ دمؼت آال ٚظىُه مً مجمىْ كافى السدل الصي
ًح٠٠ه اإلامى ٨اإلاُ٠م د  ٨الؼىت".
وٟس جم ال٘اض َصٍ اإلاازة بال٠اهىن ضٟم  111لؼىت  2112همً اإلام م م ممازة الشاهُ م م م ممت مىم م ممه  ٛم م ممي
 2112/12/6إلاىٕ ج٥طاضالـطٍحت اإلأٜاة حُض أجها مىظىزة باإلاازة ضٟم  8مً ال٠اهىن.

الخٔلُ:١
وٍٜهم مً َصٍ اإلاازة أن ايخلم لؤلٓباض الٔاتلُت دمؼت آال ٚظىُت وظاضث همً ؿطاتح
الوطٍبت وشل ٧ب٘ى الىِط ًٓ ايبالت الاظخمآُت للممىٛ ٨ال٦ل ًخمخٕ باإلٜٓاض لؤلٓباض الٔاتلُت
ً
بمبل 5 ٙآال ٚظىُت .وال٘اض َصٍ اإلاازة ظاض لٔسم الاظزواط حُض أن اإلاازة ضٟم  8مخومىت أًوا َصا
ؤلآٜاض بالـطٍحت ألاولى التي ال حؼخحٓ ١ليها الوطٍبت.
1

وبُيذ اإلاازة ضٟم  9مً ال تحت الخىُٜصًت( ) ٟبل ؤلال٘اض بؤن" ً٥ىن حؼاب الـطٍحت التى ال

ُ
حؼخحٓ ١نها هطٍبت ،وم٠ساضَا دمؼت آال ٚظىُه  ،زون جذُٜى باليؼبت للممى ٨اإلاُ٠م حتى ولى
لم حؼخمط مسة ٓمله أو معاولت وـاًه الٜترة الوطٍيُت بؤ٣ملها ،وفى حالت حٔسز ملازض السدل
ً
ُ
جذلم جل ٧الـطٍحت أوال مً اًطازاث اإلاطجباث وما فى ح٥مهاٛ ،بشا جب٠ى منها ظعض ًخم دلمه مً أي
اًطاز آدط".
وفى َصا الـؤن وٟبل ال٘اض َصٍ اإلاازة كسض ٣خاب زوضي ضٟم  17لؼىت  2119مً مللبت
الوطاتب بخاضٍر ٤ 2119 / 5 / 5ان هله ٤اآلحي:

( )1اإلاادة زقم  3من الالئحة ثم جغييرها مع جغيير الشسيحة اإلاعفاة أهظس القساز الىشازي زقم  131لظىة  7112بصفحة زقم  444من هرا النحاب.
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واإلاممازة ( )8جىاولممذ أػممٔاضالوممطٍبت باليؼممبت للممممى ٨الٜممطز ٣ممما أجهمما حٔممسلذ أ٣ثممرمممً مممطة و٤اهممذ فممى
ٓ 2115ىس كسوض ال٠اهىن جىم ٓلي:
ج٥ىن أػٔاضالوطٍبت ٓلى الىحى آلاحي:
الـطٍحت ألاولم مى :أ٣ثرمً  5111ظىُه حتى  21111ظىُه %11
الـطٍحت الشاهُت :أ٣ثرمً  21111ظىُه حتى  41111ظىُه %15
%21
الـطٍحت الشالشت :أ٣ثرمً  41111ظىُه
زم حٔسلذ َصٍ اإلاازة باإلاطػىم ضٟم  51لؼىت  2111واللازض ًٓ املجلؽ ألآلى لل٠ىاث
اإلاؼلبت فى  2112 / 6 / 26وشل ٧بخٔسًل ايبس ألاٟص ى للـطٍحت الشالشت واهاٛت ؿطٍحت ضابٔت
أل٣ثرمً ٓـطة م ًحن ظىُت بيؼبت  %25لخلبح الـطاتح ٤اآلحي:
الـطٍحت ألاولم مى :أ٣ثرمً  5111ظىُه حتى  21111ظىُه %11
الـطٍحت الشاهُت :أ٣ثرمً  21111ظىُه حتى  41111ظىُه %15
الـطٍحت الشالشت :أ٣ثرمً  41111ظىُه حتى 11111111ظم %21
%25
الـطٍحت الطابٔت :أ٣ثرمً 11111111ظم
زم حٔسلذ الـطاتح مطة أدطي بال٠اهىن ضٟم  11لؼىت  2113فى  2113 / 5/ 18لخ٥ىن الـطاتح ٤اآلحي:

الـطٍحت ألاولم مى :حتى
الـطٍحت الشاهُت :أ٣ثرمً
الـطٍحت الشالشت :أ٣ثرمً
الـطٍحت الطابٔت :أ٣ثرمً
الـطٍحت ايخامؼت أ٣ثرمً

 5111ظىُه فى الؼىت مٜٔاة مً الوطٍبت
حتى  31111ظىُه
 5111ظىُه
 31111ظىُه حتى  45111ظىُت
 45111ظىُت حتى  251111ظىُت
 251111ظىُت

%11
%15
%21
%25

وٍخم ج٠طٍب مجمىْ كافى السدل ٓىس حؼاب الوطٍبت ألٟطب ٓـطة ظىيهاث أٟل.
1

زم اػدبسلذ الـطاتح بال٠طاض ب٠اهىن ضٟم  ) (96لؼىت  2115همً اإلاازة ألاولي مىه و اللازض في
21أٗؼٌؽ  2115ووـطبايجطٍسة الطػمُت بالٔسز ( 34جابٕ) و٤اهذ الـطاتح ٤اآلحي:
 6511ظىُه فى الؼىت مٜٔاة مً الوطٍبت
الـطٍحت ألاولم مى :حتى
حتى  31111ظىُه %11
الـطٍحت الشاهُت :أ٣ثرمً  6511ظىُه
الـطٍحت الشالشت :أ٣ثرمً  31111ظىُه حتى  45111ظىُت %15
الـطٍحت الطابٔت :أ٣ثرمً  45111ظىُت حتى  211111ظىُت %21
%22,5
الـطٍحت ايخامؼت أ٣ثرمً  211111ظىُت
وٍخم ج٠طٍب مجمىْ كافى السدل الؼىىي ٓىس حؼاب الوطٍبت ألٟطب ٓـطة ظىيهاث أٟل.
()1ضاظٕ ال٠اهىن ضٟم  96لؼىت  2115فى اللٜحت ضٟم  425مً َصا ال٥خاب
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وٟس كسض ال٠اهىن ضٟم  44لؼىت  2114بخاضٍر  2114/6/4بٜطن ؿطٍحت اهاُٛت مئٟخت إلاسة
ز ر ػىىاث بيؼبت ٓ %5لى ما ًجاوظ ملُىن ظىُت لؤلشخاق الٌبُُٔحن وألاشخاق الآخباضٍت
ثُ اعرثذٌد ادلذج مً ز ر ػىىاث الي ػىه واحسة بال٠اهىن ضٟم  96لؼىت  2115باإلاازة الشالشت
مىه لخٌبٓ ١لى ػىت .ٍ٠ٛ 2115
()1

ثُ ذؼذٌد ادلادج سلُ ( )6باإلاازة ألاولى مً ال٠اهىن ضٟم 82

لؼىت  2117اللازض

بايجطٍسة الطػمُت الٔسز  24م٥طض (ط) في ً 21ىهُت ػىت  2117وهلذ ٓلي:
ٌؼدبس ٨بىم اإلاازة ( )8مً ٟاهىن الوطٍبت ٓلي السدل اللازضبال٠اهىن ضٟم  91لؼىت  ، 2115الىم آلاحي:
ج٥ىن أػٔاضالوطٍبت ٓلى الىحى آلاحي:
حم م م م م م م ممتى
الـطٍحت ألاولم م م م م م ممى:
أ٣ثرمً
الـطٍحت الشاهُ م م م م ممت:
أ٣ثرمً
الـطٍحت الشالش م م م م ممت:
أ٣ثرمً
الـطٍحت الطابٔ م م م ممت:
أ٣ثرمً
الـطٍحت ايخامؼت:
وٍخم مىح ايخاهٔحن للـطاتح الش
الـطٍحت الشاهُت ) %81 ( :

 7211ظىُه فى الؼىت مٜٔاة مً الوطٍبت
حتى  31111ظىُه ( .) %11
 7211ظىُه
حتى  45111ظىُه ( .) %15
 31111ظىُه
حتى  211111ظىُه ( .) %21
 45111ظىُه
( .) %22,5
 211111ظىُه
ً
زت آلاجُت دلما مً الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓليهم ٓ ،لى الىحى آلاحي :
الـطٍحت الشالشت ) %41 ( :

الـطٍحت الطابٔت ) % 5 ( :

ً
2
وٍ٥مىن ممىح ايخلمم اإلاـماض( ) الُمه فمى ال٠ٜمطة الؼماب٠ت إلامطة واحمسة و٠ٛما ألٓلمى ؿمطٍحت ً٠مٕ ٛيهما اإلامممى ، ٨وال
ًجىظ مىح ايخلم إلاً ًذؤىن للـطٍحت ايخامؼت.
وٍخم ج٠طٍب مجمىْ كافى السدل الؼىىي ٓىس حؼاب الوطٍبت ألٟطب ٓـطة ظىيهاث أٟل .
وجحسز ال تحت الخىُٜصًت ُُٜ٣ت حؼاب الوطٍبت.

ثُ ذؼذٌد ادلادج سلُ ( )6باإلاازة ألاولى مً ال٠اهىن ضٟم  97لؼىت  2118اللازض بايجطٍسة
الطػمُت الٔسز  25م٥طض في ً 23ىهُت ػىت  2118وهلذ ٓلي:
ٌؼدبس ٨بىم اإلاازة ( )8مً ٟاهىن الوطٍبت ٓلي السدل اللازضبال٠اهىن ضٟم  91لؼىت  ، 2115الىم آلاحي:
ج٥ىن أػٔاضالوطٍبت ٓلى الىحى آلاحي:

( )1هم ال٠اهىن ضٟم  82لؼىت  2117باللٜحت ضٟم  439و ال٠طاضالىظاضي ضٟم  195لؼىت  2117اإلأس ٨ل تحت باللٜحت ضٟم 443 ،437مً َصا ال٥خاب

( ) 2وٟس جم أًواح ُُٜ٣ت ايخلم مً الـطاتح بال٠طاضالىظاضي ضٟم  195لؼىت  2117اإلأس ٨ل تحت الخىُٜصًت اهِطاللٜحت ضٟم 443
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الـطٍحت ألاولم م م م م م ممى:
الـطٍحت الشاهُ م م م م ممت:
الـطٍحت الشالش م م م م ممت:
الـطٍحت الطابٔ م م م ممت:
الـطٍحت ايخامؼت:

حم م م م م م م ممتى
أ٣ثرمً
أ٣ثرمً
أ٣ثرمً
أ٣ثرمً

وٍخم مىح ايخاهٔحن للـطاتح الش
الـطٍحت الشاهُت ) %85 ( :
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 8111ظىُه فى الؼىت مٜٔاة مً الوطٍبت
حتى  31111ظىُه ( .) %11
 8111ظىُه
حتى  45111ظىُه ( .) %15
 31111ظىُه
حتى  211111ظىُه ( .) %21
 45111ظىُه
( .) %22,5
 211111ظىُه
1
ً
زت آلاجُت دلما مً الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓليهم ٓ ،لى الىحى آلاحي ( ):
الـطٍحت الشالشت ) %45 ( :

الـطٍحت الطابٔت ) % 7,5 ( :

ً
وٍ٥ممىن مممىح ايخلممم اإلاـمماض الُممه فممى ال٠ٜممطة الؼمماب٠ت إلاممطة واحممسة و٠ٛمما ألٓلممى ؿممطٍحت ً٠ممٕ ٛيهمما اإلامممى ، ٨وال
ًجىظ مىح ايخلم إلاً ًذؤىن للـطٍحت ايخامؼت.
وٍخم ج٠طٍب مجمىْ كافى السدل الؼىىي ٓىس حؼاب الوطٍبت ألٟطب ٓـطة ظىيهاث أٟل .
وجحسز ال تحت الخىُٜصًت ُُٜ٣ت حؼاب الوطٍبت.
مشا : ٨ممى ٨مجمىْ كافى زدله ًٓ ٓام  2115مبل 11511111 ٙظىُه  ،احؼب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت.

ايبل

ظىُه ألاولي
5111
ظىُه الخالُه
15111
ظىُه الخالُه
21111
 11461111ظىُه الباُٟه
 11511111ؤلاظمالى

ؿطٍحت ال حؼخحٓ ١ليها هطٍبت
ظىُه
× 1511 = % 11
ظىُه
× 3111 = % 15
×  2192111 = % 21ظىُه
الوطٍبت  2196511ظىُه

وٍم ً٥ايبل بذٌىة واحسة ٤اآلحى:
= ( )%21 × 11511111م م م م م م  2196511 = 3511ظىُت

مشا٨
ممى ٨مجمىْ كافى زدله د ٓ ٨ام  2116مبل 111111 ٙظىُه  ،احؼب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت .

( )1ضاظٕ هم ال٠اهىن ضٟم  97لؼىت  2118فى اللٜحت ضٟم  452مً َصا ال٥خاب
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ايبل
ًم ً٥ايبل بٌطٍ٠ت أدطي ٓلى الىظه الخالي :
الـطٍحت املجمٔت
الـطٍحت
5111
5111
21111
15111
41111
21111
111111
61111

الؼٔط
%11
%15
%21

الوطٍبت
1511
3111
12111

الوطٍبت املجمٔت
1511
4511
16511

وٓلى شل ٧باػخذسام جل ٧الٌطٍ٠ت ًم ً٥حؼاب الوطٍبت ٓلى أي مبل ٙبمجطز الىِط٤اآلحى:
( ) %21×111111م م م م م م  16511 = 3511ظىُت

ٛمش :
اشا ٤ان الىٓاض الوطٍبى ألحس اإلامىلحن لٔام  2111مبل 127317 ٙظىُه ً ،م٥مً حؼماب الومطٍبت ٣مما
ًلي :
ً
أوال ٠ً :طب الىٓاض الوطٍبى الى أٟطب ٓـطة ظىيهاث أٟل أي ًلبح  127311ظىُه
ً
 41111ظىُه =  4511ظىُه
زاهُا  :الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى مبلٙ
=  17461ظىُه
" ٓلى اإلابل ٙاإلاخب٠ى = %21 × 87311
"
ممممممممممممممممممممممممممم
=  21961ظىُه
الوطٍبت اإلاؼخح٠ت
٣ما ًم ً٥ايبل بذٌىة واحسة ٤اآلحى:
( )%21 × 127311م م م م م م  21961 = 3511ظىُت
مٕ مطآاة حُ٘حرالـطاتح الوطٍيُت د  ٨ألآىام 2117، 2114 ، 2113 ، 2112، 2111
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إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

اٌثاب اٌثأٝ

ادلشذثاخ ِٚا ف ٝزىّٙا

مً اإلاازة ضٟم  9حتى اإلاازة ضٟم 16
مازة (:)9
حؼطي الوطٍبت ٓلى اإلاطجباث وما في ح٥مها ٓلى الىحى آلاحي :
 ٤ .1ممل م مما ٌؼ ممخح ١للمم ممى ٨هدُج ممت ٓمل ممه ل ممسي ال٘ح ممربٔ ٠ممس أو ب ممسون ٓ ٠ممس بل ممٜت زوضٍ ممت أو ٗح ممر
زوضٍممت ،و أًمما ٤اهممذ مؼمممُاث أو كممىض أو أػممباب َممصٍ اإلاؼممخح٠اث ،وػممىاض ٤اهممذ ٓممً أٓممما٨
أزًممذ فممى ملممطأو فممى ايخمماضط وزٛممٕ م٠ابلهمما مممً ملممسضفممى ملممط ،بممما فممى شلمم ٧ألاظممىض واإلا٦اٛممآث
وايب ممى اٛعوالٔم ممىالث واإلا ممىح وألاظ ممىض ؤلاه مماُٛت والب ممسالث وايبل ممم و ألاهل ممبت ف ممي ألاضب مماح
واإلاعاًا الى٠سًت والُٔيُت بؤهىآها.
 .2ما ٌؼخح ١للممى ٨مً ملسضأظىبي ًٓ أٓما ٨أزًذ فى ملط.
 .3مطجبمماث وم٦اٛممآث ضإػمماض وأٓومماض مجممالؽ ؤلازاضة فممي ؿممط٤اث الٌ٠مماْ الٔممام وٌٟمماْ ألآم مما٨
الٔام ممً ٗحراإلاؼاَمحن.
 .4مطجباث وم٦اٛآث ضإػاض وأٓواض مجالؽ ؤلازاضة واإلامسًطًٍ فمى ؿمط٤اث ألاممىا ٨م٠ابمل ٓملهمم
ؤلازاضي.
وجحسز ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن أػؽ ج٠سًطُٟمت اإلاعاًا الُٔيُت.
وحممسزث اإلاممازة ضٟممم  11مممً ال تحممت الخىُٜصًممت أػممؽ ج٠ممسًطاإلاعاًمما الُٔيُممت و الى٠سًممت وهلممذ ٓلممى "
ًُ٠ل ممس باإلاعاً مما الى٠سً ممت والُٔيُ ممت ،ف ممى جٌبُ مم ١ح ٥ممم اإلا ممازة (  ) 9م ممً ال ٠مماهىن  ٤ ،ممل م مما ًحل ممل ٓلُ ممه
ً
ً
ً
الٔامممل ه٠ممسا أو ُٓىمما زون أن ً٥ممىن ٓىهمما ٓممً ه٠ٜمماث ًخحملهمما فممى ػمميُل أزاض ٓملممه ،وٓلممى أن جمشممل
ُ
مىٜٔت شخلُه له 1وجحسز ُٟمت اإلاحزة الُٔيُت ٓلى أػاغ الُ٠ممت الؼمىُٟت ،وممٕ شلم٥ً ٧مىن ج٠مسًط
ُٟمت اإلاعاًا الُٔيُت الخالُت ٓلى الىحى اإلابحن ٟطًٍ ٤ل منها:
أ -ػُاضاث الـط٣ت التي جىهٕ جحذ الخلط ٚالصخص ي للٔامل :
ُ
جحم ممسز ُٟمم ممت اإلاحم ممزة بيؼم ممبت  %21مم ممً ُٟمم ممت الىٟم ممىز والخم ممؤمحن واللم ممُاهت السوضٍم ممت اإلاخٔل٠م ممت بهم ممصٍ
الؼُاضاث ،ػىاض ٤اهذ مملى٣ت للـط٣ت أو مؼخؤظطة 1
ب -الهىاج ٝاملبمىلت :
ُ
جحسز ُٟمت اإلاحزة بيؼبت  %21مً الى٠ٜاث اإلاخٔل٠ت بالهاجٓ ٝلى مساضالٔام.
ط  -ال٠طون والؼلُٜاث اإلا٠سمت مً أصباب الٔمل:
فى حالت ج٠سًم كماحب الٔممل ٟمطن للٔاممل ُٛمما ًجماوظ اظممالي مما ًحلمل ٓلُمه الٔاممل دم ٨
الؼممخت أؿممهطالؼمماب٠ت ٓلممى حلممىله ٓلممى ال٠ممطن بممسون ٓاتممس أو بٔاتممس ً٠ممل ٓممً ً %7ممخم جحسًممس
- ٘ٙ -
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ُٟمممت اإلاحممزة بيؼممبت  %7أو بممالٜط ٞبممحن ػممٔطٓاتممس ال٠ممطن وبممحن ػممٔطالٔاتممس اإلاـمماضالُممه اشا ٤ممان
ػٔطٓاتس ال٠طن أٟل مً .%7
ً
وَـ مممل ال ٠ممطن أي ك ممىضة م ممً ك ممىضٍ بم مما ف ممى شل مم ٧اإلاب ممال ٙاإلاسٛىٓ ممت م ٠ممسما أو الِ مماَطة ف ممى ز ٛمماجط
وعج ث ضب الٔمل واملبملت ٓلى حؼاب الٔامل.
ز  -وزات ١الخؤمحن ٓلى حُاة الٔامل أو أػطجه أو ممخل٦اجه :
جحسز ُٟمت اإلاحزة بما ًخحمله ضب الٔمل مً أألٟؼاي اإلاسٛىٓت د  ٨الٔام.
ٌ  -أػهم الـط٣ت التى جمىح بُ٠مت ج٠ل ًٓ الُ٠مت الٔازلت للؼهم(:)1
جحممسز ُٟمممت اإلاحممزة ٓلممى أػمماغ الٜممط ٞبممحن الُ٠مممت الٔازلممت للؼممهم فممى جمماضٍر ايبلممىٓ ٨لُممه وبممحن
الُ٠مت التى حىػب ٓليها الٔامل.
وفى حالت وظىز ُٟىز ٓلى ه٠ل ملُ٥ت ألاػهم ٛبن اإلاحزة ال جخح ١٠اال ٓىس ظواَ ٨صٍ الُ٠ىز.
ً
وفى ظمُٕ ألاحىآ ، ٨لى ضب الٔمل ججعالوطٍبت وجىضٍسَا ًب٠ا للمازة ( )14مً ال٠اهىن وأن ًمسضط
ً
فى ٣ـى ٚالدؼىٍت الؼىىٍت ٤اٛت ما ًحلل ٓلُه ٤ل ٓامل مً معاًا ًب٠ا لل٠ىآس الؼماب٠ت 1وٍ٠مٕ
ً
ً
ٓل ممى ٓ مماج ١مؼ ممخح ١ؤلاً ممطاز جج ممعالو ممطٍبت وجىضٍ ممسَا اشا  ٤ممان ملعم مما ب ممصلً ٧ب ٠مما للم م ممازة ( )16م ممً
ال٠اهىن.
* هىضح باألمشلت الخالُت ُُٜ٣ت جحسًس ُٟمت بٔى اإلاعاًا الُٔيُت ايخاهٔت للوطٍبت 1

مشا:٨
احؼممب ُٟمممت اإلاحممزة الُٔيُممت ٓلممى ال٠ممطون الخالُممت  ،اشا ٓلمممذ أن اظمممالى ممما ًخ٠اهمماٍ الٔامممل د م ٨
الؼخت أؿهطالؼاب٠ت ٓلى حلىله ٓلى ال٠طن مبل 21111 ٙظىُه 1
ُٟ - 1مت ال٠طن  18111ظىُه بٔاتس %7
 51111ظىُه بسون ٓاتس
،، ،، - 2
 51111 ،، ،، - 3ظىُه بٔاتس ٟسضٍ %5

ايبل:
ُٟ - 1مت ال٠طن  18111ظىُه بٔاتس %7
َممصا ال٠ممطن ال ٌٔممس محممزة ُٓيُممت حُممض ً٠ممل ٓممً اظمممالى ممما ًخ٠اهمماٍ الٔامممل د م  ٨الؼممخت أؿممهط
الؼاب٠ت ٓلى حلىله ٓلى ال٠طن 1
ُٟ - 2مت ال٠طن  51111ظىُه بسون ٓاتس
ُٟمت اإلاحزة الُٔيُت = (  2111 = %7 × ) 21111 – 51111ظىُه
ُٟ - 3مت ال٠طن  51111ظىُه بٔاتس ٟسضٍ %5
ُٟمت اإلاحزة الُٔيُت = (  611 = ) %5 - %7 ( × ) 21111 – 51111ظىُت
ً
( )1مٔسلت بال٠طاضالىظاضي ضٟم  779لؼىت  2117لخخى ا ١ٛمٕ اإلأاًحراإلأسلت فى حُنها ( الٔازلت بسال مً الؼىُٟت)
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مشا:٨
اؿتري ٓامل ببحسي الـط٤اث ٓسز  111ػهم مً أػهم الـط٣ت م٠ابل  15ظىُه للؼهم ،فى حمحن أن
ُٟمخه الٔازلت وٟذ الـطاض  21ظىُه  ،حسز ُٟمت اإلاحزة الُٔيُت ايخاهٔت للوطٍبت 1

ايبل:
جحسز ُٟمت اإلاحزة الُٔيُت ايخاهٔت للوطٍبت بالٜط ٞبحن الُ٠مت الٔازلت للؼهم وما ػسز 1 ٔٛ
ُٟمت اإلاحزة الُٔيُت =  111ػهم × (  21ظىُه –  15ظىُه ) =  511ظىُه
 وفممى ظمُممٕ ألاحممىاً ٨جممب ٓلممى ضب الٔمممل أن ًممسضط ب٥ـممى ٚالدؼممىٍت الؼممىىٍت ُٟمممت اإلاعاًمما
ً
الُٔيُت التى ًحلل ٓليهما الٔاممل ًب٠ما لل٠ىآمس الؼماب٠ت  ،ممٕ ججمعالومطٍبت وجىضٍمسَا المى
اإلاؤمىضٍت املخخلت  ،أو ٓلى ٓاج ١مؼخح ١ؤلاًطاز اشا ٤ان َى اإلالتزم بخىضٍس الوطٍبت.

٣ما جم حٔسًل البىس ضٟم ( )5ممً اإلامازة ضٟمم  11ممً ال تحمت الخىُٜصًمت ممطة أدمطي بمال٠طاضالمىظاضي ضٟمم
 74لؼىت  2118و٤ان هله ٤اآلحي:
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ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٜ٘ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
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مازة (:)11
جحسز ؤلاًطازاث السادلت فى وٓاض الوطٍبت ًٓ ٤ل ظعض مً الؼىت جم ايبلىُٛ ٨ه ٓلى أي اًطاز ممً
ؤلاًطازاث ايخاهٔت للوطٍبت بيؼبت مسجه الى ػىت وٓلى أػاغ ؤلاًمطاز الـمهطي بٔمس جحىٍلمه المى اًمطاز
ػىىي.
وفممى حالممت حممسور حُ٘حممرفممى ؤلاًممطاز ايخاهممٕ للوممطٍبت ٌٔممس ٨حؼمماب َممصا ؤلاًممطاز مممً جمماضٍر الخُ٘حممرٓلممى
أػاغ ؤلاًطاز ايجسًس أو ؤلاًطاز ال٠سًم أحهما أٟل بٔس جحىٍله الى اًطاز ػىىي .وٍخم فى ٤مل ػمىت اظمطاض
حؼىٍت و٠ٛا لئلظطاضاث وال٠ىآس التى جحسزَا ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن.
و ًخم جىظَمٕ مخجممس اإلاطجبماث وألاظمىض ومما فمى ح٥مهما ممما ًلمط ٚزٔٛمت واحمسة فمى ػمىت مما ٓلمى ػمىىاث
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إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

الاػ ممخح٠ا ٓ ٞممسا م٠اب ممل ؤلاظ مماظاث ،ؤَ مماز حؼ مماب ؤلاً ممطاز ال ممسادل ف ممى وٓ مماض الو ممطٍبت ٓ ممً  ٤ممل ػ ممىت،
وحؼىي الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى َصا ألاػاغ.

مازة (:)11

اػ م ً
مخصىاض م ممً أح ٦ممام اإلا ممازة  8م ممً َ ممصا ال ٠مماهىن ،حؼ ممطي الو ممطٍبت ٓل ممى ظمُ ممٕ اإلاب ممال ٙالت ممى ج ممس ٕٛل٘ح ممر
اإلاُ٠محن أًا ٤اهذ ايجهت أو الهُئت التى حؼخذسمهم ألزاض دسماث جحذ اؿط اٛها٣ ،ما حؼطي الوطٍبت
ٓل ممى اإلاب ممال ٙالت ممى ًحل ممل ٓليه مما اإلاُ٠م ممىن م ممً ٗح ممرظه مماث ٓمله ممم ألاك مملُت وشل مم ٧بؼ ممٔط %11ب٘ح ممرأي
جذُٜى إلاىاظهت الخ٦الُ ٝوزون اظطاض أي دلم آدط.
وف ممي ظمُ ممٕ ألاح ممىا ً ٨ممخم جج ممعالو ممطٍبت وجىضٍ ممسَا ال ممى مؤمىضٍ ممت الو ممطاتب املخخل ممت د م  ٨ايخمؼ ممت
ٓـ ممطًىم مما ألاول ممى م ممً  ٤ممل ؿ ممهطًب ٠مما لل٠ىآ ممس وؤلاظ ممطاضاث الت ممى جح ممسزَا ال تح ممت الخىُٜصً ممت له ممصا
ال٠اهىن.
وٟممس جممم حٔممسًل َممصٍ اإلاممازة فممى  2113 / 5 / 18همممً اإلاممازة الشاهُممت مممً ال٠مماهىن ضٟممم  11لؼممىت 2113
و٤ان الىم اإلأس٤ ٨اآلحي:
اػ م ً
مخصىاض مممً أح٦ممام اإلاممازة (  ) 8مممً ٟمماهىن الوممطٍبت ٓلممى الممسدل ،حؼممطي الوممطٍبت ٓلممى اإلابممال ٙالتممى
ًحلل ٓليهما اإلاُ٠ممحن ممً ٗحمرظهماث ٓملهمم ألاكملُت وشلم ٧بؼمٔط(  ) %11ب٘حمرأي جذٜمُى إلاىاظهمت
الخ٦الُ ٝوزون اظطاض أي دلم آدط.
وف ممي ظمُ ممٕ ألاح ممىا ً ٨ممخم جج ممعالو ممطٍبت وجىضٍ ممسَا ال ممى مؤمىضٍ ممت الو ممطاتب املخخل ممت د م  ٨ايخمؼ ممت
ٓـ ممطًىم مما ألاول ممى م ممً  ٤ممل ؿ ممهطًب ٠مما لل٠ىآ ممس وؤلاظ ممطاضاث الت ممى جح ممسزَا ال تح ممت الخىُٜصً ممت له ممصا
ال٠اهىن.
وٟس هلذ اإلاازة ضٟم ( )15مً ال تحت الخىُٜصًت اإلأسلت بال٠طاضالىظاضي ضٟم  172لؼىت ٓ 2115لي:
ً
حؼ ممطي الو ممطٍبت بؼ ممٔط( )%11و ٠ٛمما يب ٥ممم اإلا ممازة ( )11م ممً ال ٠مماهىن ٓل ممى اإلاب ممال ٙالت ممى ًحل ممل ٓليه مما
اإلاُ٠مممىن مممً ٗحممرظهمماث ٓملهممم ألاكمملُت ب٘حممرأي جذٜممُى إلاىاظهممت الخ٦ممالُ ٝوزون اظممطاض أي دلممم
أد ممط ،بم مما ف ممى شل مم ٧الـ ممطٍحت اإلأ ٜمماة م ممً الو ممطٍبت اإلاىل ممىق ٓليه مما ف ممى اإلا ممازة ض ٟممم ( )8م ممً ال ٠مماهىن
وؤلآٜاضاث اإلاىلىق ٓليها في اإلاازة ( )13مً ال٠اهىن.
وجلتممزم ايجهمماث التممى ج٠ممىم بممس ٕٛاإلابممال ٙاإلاـمماضاليهمما فممى ال٠ٜممطة ألاولممي مممً َممصٍ اإلاممازة برجممعالوممطٍبت
وجىضٍممسَا الممي مؤمىضٍممت الوممطاتب املخخلممت د م  ٨دمؼممت ٓـممطًىممما ألاولممى مممً ٤ممل ؿممهطٓممً اإلابممالٙ
اإلاسٛىٓت د  ٨الـهط الؼاب ،١وشلٓ ٧لى الىمىشط ( 2مطجباث ).
وٍ٠لس بجهت الٔمل ألاكلُت ايجهت اإلأحن ٛيها الٔامل و التى ًلط ٚمنها مطجبه ألاكلي.
وحٔممس فممى ح٥ممم ظهممت الٔمممل ألاكمملُت ايجهممت التممى ًحلممل منهمما الٔامممل ٓلممى أ٣ثممرمممً ( )%51مممً زدلممه
د  ٨الٜترة الوطٍيُت وجلتزم َصٍ ايجهت بذلم مبلم ٙجحمذ حؼماب الومطٍبت ٓمً اإلابمال ٙالتمى جلمطٚ
- ٙٔ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

يف ذغث١ك لأْٛ
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ً
للٔامممل منهمما و٠ٛمما ألح٦ممام اإلاممىاز ( )8و ( )11و ( )13مممً ال٠مماهىن  ،وفممى َممصٍ ايبالممت جٌبمم ١أح٦ممام اإلاممازة
( )11مىه ٓلي اإلاطجب املجطز الصي ًحلل ٓلُه الٔامل مً ايجهت اإلأحن ٛيها  ،وٍمخم حؼماب الومطٍبت
ً
ً
اإلاؼخح٠ت و٠ٛا ألح٦ام َصٍ اإلاازة ًب٠ا إلاا وضز بالىمىشط ( 3مطجباث).
وٍ٠لممس باإلاؤمىضٍممت املخخلممت فممى جٌبُمم ١ح٥ممم اإلاممازة ( )11مممً ال٠مماهىن اإلاؤمىضٍممت التممى ً٠ممٕ فممى هٌاٟهمما
ظهت الٔمل ألاكلُت.
وحؼطي الوطٍبت ٓلمي اإلابمال ٙالتمي جمس ٕٛل٘حمراإلاُ٠ممحن أًما ٤اهمذ ايجهمت أو الهُئمت التمى حؼمخذسمهم ألزاض
ً
ً
دممسماث جح ممذ اؿممط اٛها و ٠ٛمما لؤلح ٦ممام الٔامممت للو ممطٍبت ٓل ممى اإلاطجبمماث وم مما ف ممى ح٥مهمما  ،وو ٠ٛمما لؼ ممٔط
الوطٍبت اإلاىلىق ٓلُه فى اإلاازة ( )8مً ال٠اهىن.

مازة (:)12
ال جذوٕ للوطٍبت:
 -1اإلأاؿاث.
 -2م٦اٛآث جهاًت ايخسمت.

الخٔلُ١
ًب٠ا لىم َصٍ اإلاازة :
ًذطط َصان البىسان مً هٌا ٞايخوىْ للوطٍبت ٓلى ؤلاًطازاث مً اإلاطجباث وما فى ح٥مها ،
وهص٣طُٛما ًلى مٜهىم ٤ل منها :

اإلأاؿاث :
ه ممى اإلاب ممال ٙالت ممى جل ممطٛها الهُئ مماث الٔام ممت أو ايب٥ىمُ ممت بل ممٜت زوضٍ ممت إلاىُٜيه مما م ممسي ايبُ مماة
بؼمميب بلممىٗهم ػممً الخ٠آممس أو اهرهمماض دممسمرهم  ،أو جلممط ٚللمؼممخح٠حن فممى حالممت وٛاجممه ،وهممى مٜٔمماة
بمىظب ال٠اهىن  79لؼىت 1 1975

م٦اٛؤة جهاًت ايخسمت :
وضبذ اإلاازة (  ) 16مً ال تحت الخىُٜصًت لل٠ماهىن  ،اإلا٠لمىز بم٦اٛمؤة جهاًمت ايخسممت حُمض
جىم ٓلى ما ًلى :
" ً٠ل ممس بم٦ا ٛممؤة جهاً ممت ايخسم ممت  ،ف ممى جٌبُ مم ١ح ٥ممم البىم مس  2م ممً اإلا ممازة (  ) 12م ممً ال ٠مماهىن ،
اإلا٦اٛؤة التى جحسزَا الىِم اإلاٌب٠ت فى ايجهت أو الـط٣ت أو اإلايـؤة بمىاػبت اهرهماض دسممت الٔاممل وفمى
حالممت ٓممسم وظممىز َممصٍ الممىِم أو وظىزَمما وٓممسم جىُِمهمما لهممصٍ اإلا٦اٛممؤة جحممسز م٦اٛممؤة جهاًممت ايخسمممت
ً
و٠ٛا ألح٦ام ٟاهىن الٔمل " 1
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مازة (:)13
مٕ ٓسم ؤلاد  ٨باإلٜٓاضاث الوطٍيُت ألادطي اإلا٠طضة ب٠ىاهحن داكت ٌٜٔى مً الوطٍبت:
ً
آٜاض شخلُا ػىىٍا للممى.٨
 -1مبل )1(7111 ٙظىُه
ً
 -2اؿممترا٤اث الخممؤمحن الاظخممماعي وٗحرَمما مممما ٌؼممخ ٌٕ٠و٠ٛمما ألح٦ممام ٟممىاهحن الخممؤمحن الاظخممماعي أو أً ممت
هِم بسًلت ٓنها.
 -3اؿممترا٤اث الٔمماملحن فممى كممىازً ١الخممؤمحن ايخاكممت التممي جيـممؤ ًب٠مما ألح٦ممام ٟمماهىن كممىازً ١الخممؤمحن
ايخاكت اللازضبال٠اهىن ضٟم  54لؼىت .1975
 -4أٟؼ مماي الخ ممؤمحن ٓل ممى ايبُ مماة والخ ممؤمحن الل ممهي ٓل ممى اإلام ممى ٨إلال مملبخه أو مل مملبت ال ممعوط أو أوالزٍ
ال٠لط ،و أًت أٟؼاي جؤمحن الػخح٠ا ٞمٔاؾ.
 -5اإلاعاًا الُٔيُت ايجمآُت الخالُت:
(أ) الىظبت ال٘صاتُت التى جلط ٚللٔاملحن.
(ب) الى٠ل ايجماعي للٔاملحن أو ما ً٠ابله مً ج٦لٜت .
(ط) الطٓاًت الصبُت.
(ز) ألازواث واإلا بؽ ال ظمت ألزاض الٔمل.
(َم) اإلاؼ ً٥الصي ًدُحه ضب الٔمل للٔاملحن بمىاػبت أزائهم للٔمل.
 -6حلت الٔاملحن مً ألاضباح التى ًخ٠طض جىظَٔها ًب٠ا لل٠اهىن.
 -7ما ًحلل ٓلُه أٓوماض الؼل٥حن السبلىماس ي وال٠ىللي واإلاىِماث السولُمت وٗحمرَم مممً اإلامشلممحن
السبلىماػ ممُحن ألاظاه ممب وشل مم ٧ف ممى هٌ ممآ ٞمله ممم الطػ م ي بـ ممطي اإلأامل ممت باإلاش ممل وف ممى ح ممسوز جل مم٧
اإلأاملت.
وَـ م ممتري لخٌبُ م مم ١ؤلآ ٜم مماض اإلاىل م ممىق ٓلُ م ممت ف م ممى البى م ممسًً  3و  4أال جعٍ م ممس ظمل م ممت م م مما ٌٔ ٜم ممى للمم م ممى٨
ٓلى( )%15مً كافى ؤلاًطاز أو ٓـطة آال ٚظىُه أحهما أٟل( ،)2وال ًجىظ ج٥طاضآٜاض شاث الاؿترا٤اث
وألاٟؼاي مً أي زدل آدطمىلىق ٓلُه فى اإلاازة  6مً َصا ال٠اهىن.
وهل ممذ اإلا ممازة ض ٟممم  13م ممً ال تح ممت ٓل ممى " ًج ممب ٓى ممس جحسً ممس ؤلاً ممطازاث السادل ممت ف ممى وٓ مماض الو ممطٍبت
اػدبٔاز اإلابال ٙآلاجُت:
 .1اإلابال ٙاإلأٜاة ب٠ىاهحن داكت.
ً
ً
ً
 .2مبل 4111 ٙأضبٔت آال ٚظىُه ] آٜاض شخلُا ػىىٍا للممى.٨زم ظٍسث الى  7111ظىُت
( )1جم حٔسًل ُٟمت ؤلآٜاض الصخص ي مً  4111ظىُت الي  7111ظىُت بال٠اهىن ضٟم  11لؼىت  2113همً اإلاازة الشاهُت مىه.
()2مٔسلت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114واللازض فى  2114/6/31همً اإلاازة ألاولى مىه حُض ٤اهذ  3آال ٚأو  %15مً كافى ؤلاًطاز أحهما أ٣بر ضاظٕ كٜحت ضٟم 389
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ً
اؿم ممترا٤اث الخم ممؤمحن الاظخمم مماعي وٗحرَم مما ممم مما ٌُؼم ممخ ٌٕ٠و٠ٛم مما ألح٦م ممام ٟم ممىاهحن الخم ممؤمحن الاظخمم مماعي
ً
اإلالممطٍت أو أً ممت هِممم بسًل ممت ٓنهمما جيـ ممؤ ًب٠مما ألح ٦ممام ال٠مماهىن ض ٟممم  64لؼممىت  1981بـ ممؤن أهِمممت
الخؤمحن الاظخماعي ايخاق البسًلت.
ً
اؿترا٤اث الٔاملحن فمى كمىازً ١الخمؤمحن ايخاكمت التمى جيـمؤ ًب٠ما ألح٦مام ٟماهىن كمىازً ١الخمؤمحن
ايخاكت اللازضبال٠اهىن ضٟم  54لؼىت .1975
أٟؼمماي الخممؤمحن ٓلممى ايبُمماة والخممؤمحن اللممهي ٓلممى اإلامممى ٨إلالمملبخه أو ملمملبت الممعوط أو أوالزٍ
ال٠ل ممطو أً ممت أٟؼ مماي ج ممؤمحن الػ ممخح٠ا ٞمٔ مماؾ  ،وشل مم ٧م ممٕ مطآ مماة ح ٥ممم اإلا ممازة ( )18م ممً َ ممصٍ
ال تحت.
ُٟمت اإلاعاًا الُٔيُت ايجمآُت آلاجُت:
ُ
أ -الىظبت ال٘صاتُت التى جلط ٚللٔاملحن.
ب-الى٠ل ايجماعي للٔاملحن أو ما ًُ٠ابله مً ج٦لٜه.
ط-الطٓاًت الصبُت.
ز -ألازواث واإلا بؽ ال ظمت ألزاض الٔمل.
َم -الؼ ً٥الصي ًُدُحه ضب الٔمل للٔاملحن بمىاػبت أزائهم الٔمل.
ً
حلت الٔاملحن مً ألاضباح التى ًخ٠طض جىظَٔها ًب٠ا لل٠اهىن.
ً
هطٍبت السم٘ت اإلا٠طضة ٟاهىها.
ُ
مبل ٙدمؼت آال ٚظىُه( زم ظازث الي ػبٔت آال ٚظىُت) ؿطٍحت ال حؼخحٓ ١ليها هطٍبت ،بـمطي
ٓسم دلمها مً ملازضزدل أدطي للممى ٨د  ٨شاث الؼىت.

ُوَـ ممتري باليؼ ممبت للبى ممسًً  ]4و  ]5م ممً َ ممصٍ اإلا ممازة أال جعٍ ممس ظمل ممت م مما ٌُٔ ٜممى للمم ممىٓ ٨ل ممى  %15م ممً
كممافى ؤلاًممطاز أو ٓـممطة آال ٚظىُممت أحهممما أٟممل ( ٤ممان الممىم أو ز زممت آال ٚظىُممه أحهممما أ٣بممر) ،وال ًجممىظ
ج٥طاضآٜاض شاث الاؿترا٤اث وألاٟؼاي مً أي زدل آدطمىلىق ٓلُه فى اإلاازة ( )6مً ال٠اهىن.
ً
وٍجب جىضٍس ما جم دلممه المى مؤمىضٍمت الومطاتب املخخلمت دم  ٨ايخمؼمت ٓـمطًىمما ألاولمى ممً ٤مل
ؿهط ًٓ اإلابال ٙاإلاسٛىٓت د  ٨الـهطالؼاب.١
وفممى حالممت حممسور حُ٘حممرفممى ؤلاًممطاز ايخاهممٕ للوممطٍبت ًممخم جٌبُمم ١ايب٥ممم الممىاضز باإلاممازة ( )14مممً َممصٍ
ال تحت.
وًب٠ا لىم َصٍ اإلاازة ٌٜٔى مً الوطٍبت ٓلى اإلاطجباث وما فى ح٥مها ما ًلى :

ؤلآٜاضاث اإلامىىحت ب٠ىاهحن داكت :

ً
ًب٠مما للممسضَممصٍ اإلاممازة  ،ال ًترجممب ٓلممى جٌبُمم ١أح٦ممام َممصا ال٠مماهىن أي مؼمماغ باإلٜٓمماضاث اإلامىىحممت
ب٠ىاهحن داكت .
مشا ٨شل ( ٧الٔ واث ايخاكت ) .
- ٙٗ -

ششوح

يف ذغث١ك لأْٛ
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ؤلآٜاض الصخص ى :

ً
ًب٠ا لىم البىس (  ) 1مً اإلاازة (  ) 13مً ال٠اهىن :
ً
ً
ً
آٜاض شخلُا للممى ٨ػىىٍا 1زم ظازث الى  7111ظىُت
ًذلم مبل 4111 ٙظىُه

اؿترا٤اث الخؤمحن الاظخماعي :
ً
ًب٠ا للبىس ( )2مً اإلاازة (  ) 13مً ال٠اهىن :
ً
حٜٔممى مممً الوممطٍبت حلممت الٔامممل فممى اؿممترا٤اث الخممؤمحن الاظخممماعي وٗحرَمما اإلاؼممخٌٔ٠ت و٠ٛمما
ألح٦ام ٟىاهحن الخؤمحن الاظخماعي أو أي هِم أدطي بسًلت 1
اإلا٠لىز بالىِم البسًلت :
جىضح اإلاازة (  ) 17مً ال تحت الخىُٜصًت لل٠اهىن اإلا٠لىز بالىِم البسًلت ،حُض جىم ٓلى أهه:
" ً٠لممس بممالىِم البسًلممت  ،فممى جٌبُمم ١ح٥ممم البىممس ( )2مممً اإلاممازة (  ) 13مممً ال٠مماهىن  ،الممىِم التممى ًممخم
ً
اوـاإَا و٠ٛا ألح٦ام ال٠اهىن ضٟم  64لؼىت  1981اإلاـاضالُه أو أي مً ال٠ىاهحن اإلالطٍت ألادطي " .

حؼاب حلت الٔامل فى الخؤمُىاث الاظخمآُت :
 - 1باليؼبت لؤلظىض ألاػاػُت :
جحؼممب بيؼممبت  %13اشا ٤ممان الٔامممل ٗحممرداهممٕ لىِممام الخممؤمحن اللممهى أو بيؼممبت %14
اشا ٤ان الٔامل داهٕ لىِام الخؤمحن اللهى 1
ً
وٍ حّ أن ألاظط الصي جحؼب ٓلُه اليؼبت الؼماب٠ت ً ،خمشمل فمى ألاظمطألاػاسم ي موماٛا الُمه
ً
ً
الٔ واث ايخاكت التى همذ الى اإلاطجب  ،وشل ٧بحس أٟص ى ٟسضٍ  711ظىُه ؿهطٍا (آخبماضا
مً ؿهطًىلُى  ) 2115وما ًعٍس ًٓ ايبس ألاٟص ى ًسدل همً ألاظىض اإلاخ٘حرة .

-2

باليؼبت لؤلظىض اإلاخ٘حرة :
جحؼممب بيؼممبت  %11اشا ٤ممان الٔامممل ٗحممرداهممٕ لىِممام الخممؤمحن اللممهى أو بيؼممبت  %11اشا
٤ان الٔامل داهٕ لىِام الخؤمحن اللهى 1
وحـ مممل ألاظ ممىض اإلاخ٘ح ممرة ٓل ممى ػ مميُل اإلاش مما ( ٨ح ممى اٛعؤلاهخ مماط – الٔم ممىالث – الب ممسالث الت ممى ال
حؼ م ممدبٔس ب ٠م ممطاضم م ممً ضت م ممِؽ مجل م ممؽ ال م ممىظضاض – ألاظ م ممىض ؤلاه م مماُٛت – اإلا٦ا ٛم ممآث – الٔم م م واث
الاظخمآُت وؤلاهاُٛت – ما ًعٍس ًٓ ايبس ألاٟص ى لؤلظطألاػاس ي ) وشلم ٧بحمس أٟصم ى ٟمسضٍ
ً
 6111ظىُه ػىىٍا أي  511ظىُه ؿهطٍا .

وهممىضز ُٛممما ًلممى بُممان بيؼممب الٔ م واث ؤلاهمماُٛت التممى جممم ج٠طٍطَمما ألو ٨مممطة بال٠مماهىن ضٟممم  111لؼممىت
ً
 ، 1987م ممٕ م حِ ممت أه ممه آخب مماضا م ممً  ٠ٛ 1992/7/1ممس ج ممم ه ممم الٔ م وة ايخاك ممت اإلا ٠ممطضة د م  ٓ ٨ممام
ً
 1987الى أػاغ اإلاطجب فى  1992/7/1وشلً ٧ب٠ا لل٠اهىن ضٟم  29لؼىت  1992مٕ اػخمطاضهم باقى
الٔ واث اإلا٠طضة فى الؼىىاث  1988وما بٔسَا الى أػاغ اإلاطجب د  ٨الؼىىاث  1993وما بٔسَا.
- ٙ٘ -
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وؼبت الٔ وة ايخاكت اإلاواٛت للمطجب

وؼبت الٔ وة ايخاكت
الؼىت
11
%21
1987
11
%15
1988
11
%15
1989
11
%15
1991
11
%15
1991
 %21مً أػاس ي 1987
%21
1992
 %15مً أػاس ي 1988
%11
1993
 %15مً أػاس ي 1989
%11
1994
 %15مً أػاس ي 1991
%11
1995
 %15مً أػاس ي 1991
%11
1996
 %21مً أػاس ي 1992
%11
1997
 %11مً أػاس ي 1993
%11
1998
 %11مً أػاس ي 1994
%11
1999
 %11مً أػاس ي 1995
%11
2111
 %11مً أػاس ي 1996
%11
2111
 %11مً أػاس ي 1997
%11
2112
 %11مً أػاس ي 1998
%11
2113
 %11مً أػاس ي 1999
%11
2114
 %11مً أػاس ي 2111
%21
2115
 %11مً أػاس ي 2111
%11
2116
 %11مً أػاس ي 2112
%15
2117
 %11مً أػاس ي 2113
%31
2118
 %11مً أػاس ي 2114
%11
2119
 %21مً أػاس ي 2115
%11
2111
ُ
٣م مما هل ممذ اإلا ممازة ض ٟممم  19م ممً ال تح ممت ٓل ممى " ٌـ ممتري لخمخ ممٕ اإلاعاً مما الُٔيُ ممت الخالُ ممت باإلٓ ٜمماض م ممً
الوطٍبت ما ًؤحي:
 .1أن ج٥ىن الىظبت ال٘صاتُت فى مى ٕٟالٔمل .
 .2أن ً ٥ممىن الى ٠ممل ايجم مماعي يجمُ ممٕ الٔ مماملحن أو لٜئ ممت م ممنهم ف ممى وػ مماتل ه ٠ممل ظمآُ ممت ػ ممىاض ٤اه ممذ
الؼُاضة مملى٣ت أو مؼخؤظطة .
ً
ً
 .3أن ً٥ىن اإلاؼ ً٥مملى٤ا لطب الٔمل أو مؼخؤظطا مً ال٘حرو حؼخلعمه ًبُٔت الٔمل".
- ٙٙ -
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مازة (:)14
ٓل م ممى أص م ممباب ألآم م مما ٨واإلالت م ممزمحن ب م ممس ٕٛؤلاً م ممطازاث ايخاه م ممٔت للو م ممطٍبت بم م مما ف م ممى شل م مم ٧الـ م ممط٤اث
واإلاـمطوٓاث اإلا٠امممت بىِممام اإلاىمماً ١ايبممطة أن ًرجممعوا ممما ً٥ممىن ٓلمميهم زٔٛممه مممً اإلابممال ٙاإلاىلممىق
ٓليهمما فممى اإلاممازة  9مممً َممصا ال٠مماهىن مبل٘مما جحممذ حؼمماب الوممطٍبت اإلاؼممخح٠ت و٠ٛمما إلامما جحممسزٍ ال تحممت
الخىُٜصًممت لهممصا ال٠مماهىن ،وٍخٔممحن ٓلمميهم أن ًممىضزوا الممى مؤمىضٍممت الوممطاتب املخخلممت د م  ٨ايخمؼممت
ً
ٓـط ًىما ألاولى مً ٤ل ؿهطما جم ججعٍ مً السٔٛاث فى الـهطالؼاب.١
وٓلممى أصممباب ألآممما ٨واإلالتممزمحن بممس ٕٛؤلاًممطاز ػممساز ممما ٌؼممخح ١مممً ٛممطو ٞالوممطٍبت وشلمم٤ ٧لممه زون
ؤلاد  ٨بح٠هم فى الطظىْ ٓلى اإلامى ٨بما َى مسًً به.
وهلمذ اإلاممازة ضٟمم  13مممً ال تحمت ٓلممى " فمى حالممت حمسور حُ٘حممرفمى اًممطازاث الٔاممل مممً اإلاطجبماث وممما
ف ممى ح٥مه مما ايخاه ممٔت للو ممطٍبت ًج ممىظ يجه مت الٔم ممل حؼ مماب الو ممطٍبت اإلاؼ ممخح٠ت ٓل ممى الٔ مماملحن ٓل ممى
أػماغ ؤلاًمطاز ايجسًمس بٔممس جحىٍلمه المى اًمطاز ػممىىي ممٕ ججمعٛمط ٞالوممطٍبت الىماج بمحن ؤلاًمطاز ال٠ممسًم
وؤلاًطاز ايجسًس واحخٜاَ ايجهمت بهمصا الٜمط ٞلمسحها يبؼماب الٔماملحن ممٕ ٓمسم احدؼماب م٠ابمل جمؤدحر
ٓلى الٜط ٞاملبخجع.
٣ما هلذ اإلاازة ضٟم  14مً ال تحت ٓلى " فى جٌبُ ١ح٥م اإلاازة الؼاب٠ت جلتمزم ظهمت الٔممل بمبظطاض
ً
حؼىٍت فى جهاًت الؼىت و٠ٛا لآلحي:
 .1جحسز ؤلاًطازاث مً اإلاطجباث وما فى ح٥مها التى ج٠اهاَا الٔامل مً ظهت ٓمله ألاكلي د  ٨الؼىت.
 .2جذلم ؤلآٜاضاث اإلاىلىق ٓليها فى اإلاازة ( )13مً ال٠اهىن وًب٠ا ألح٦امها.
 .3جحؼممب الوممطٍبت ٓلممى ممما ًجمماوظ دمؼممت آال ٚظىُممه مممً كممافى اإلاطجبمماث وممما فممى ح٥مهمما ،وال ًخممؤزط
ً
حؼاب الوطٍبت و٠ٛا يب٥م َصٍ اإلاازة بؤًت مبمالً ٙحلمل ٓليهما الٔاممل ممً ظهماث ٓممل أدمطي،
وال ًجىظ ج٥طاضدلم الـطٍحت التى ال حؼخحٓ ١ليها هطٍبت مً أي اًطاز آدط.
 .4حؼسز ايجهت ما ٌؼخح ١مً ٛطو ٞالوطٍبت ان وظسث زون ؤلاد  ٨بح ١ظهمت الٔممل فمى الطظمىْ
ٓلى الٔامل بما َى مسًً به.
وٍجب اظطاض الدؼىٍت اإلاـماضاليهما وج٠مسًمها دم  ٨ؿمهطًىماًطممً ٤مل ػمىت وجىضٍمس هماج الدؼمىٍت المى
مؤمىضٍت الوطاتب املخخلت.
ً
وفى حالت وظىز ٛطو ٞهطٍيُت هاججت ًٓ الٜحم ًخم حؼاب م٠ابل الخؤدحرآخبماضا ممً الُمىم الخمالي
الهرهاض ألاظل املبسز لخ٠سًم الدؼىٍت الؼىىٍت.
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مازة (:)15
ًلتزم اإلاؼئى ًٓ ٨ججعالوطٍبت وجىضٍسَا ًب٠ا للمازة  14مً َصا ال٠اهىن باآلحي:
 -1ج٠ممسًم اٟممطاضضبممٕ ػممىىي الممى مؤمىضٍممت الوممطاتب املخخلممت فممي ًىمماًطو ابطٍممل وٍىلُممى وأ٣خممىبطمممً ٤ممل
ٓام ٓلى الىمىشط اإلأس لصل.٧
 -2آٌمماض الٔامممل بىم ًماض ٓلممى ًلبممه ٣ـممٜا ًبممحن ُٛممه اػمممه ز زُمما ومبلمم ٙوهممىْ الممسدل وُٟمممت الوممطٍبت
اإلارجىظة.
وجبحن ال تحت الخىُٜصًت ٟىآس واظطاضاث جىُٜص أح٦ام َصٍ اإلاازة.

مازة (:)16
اشا ٤ان كاحب الٔمل أو اإلالتزم بس ٕٛؤلاًمطاز ايخاهمٕ للومطٍبت ٗحمرم٠مُم فمي ملمطأو لمم ً٥مً لمه ٛيهما
مط٣ممعأو ميـممؤة ٥ً ،ممىن الالتممزام بخىضٍممس الوممطٍبت ٓلممى ٓمماج ١مؼممخح ١ؤلاًممطاز ايخاهممٕ للوممطٍبت ًب٠مما
لل٠ىآس وؤلاظطاضاث التى جحسزَا ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن .
وفمي ؿمؤن هممطٍبت اإلاطجبماث وألاظممىض كمسضال٥خمماب المسوضي ضٟمم  1لؼممىت  2115واللمازضمممً وظٍمطاإلاالُممت
بخاضٍر  2115 / 7 / 9و٤ان هله ٣ما ًلي:
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أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ
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أمثلة :
مىُ ٝح٥ىمي ج٠اض ى ًٓ ؿهطًىلُى  2115اإلابال ٙالخالُت :
مطجب أػاس ي ( ًخومً  415ظىُه ٓ واث داكت مواٛت )
 711ظىُه
حى اٛع
،، 611
بس ٨اهخ٠ا ٨م٠ابل ج٦لٜت ٔٛلُت
،،
51
ٓ وة داكت ٗحرمواٛت
،، 315
بسً ٨بُٔت ٓمل
،، 111
أظىض اهاُٛت
،، 311
ٓ وة اظخمآُت اهاُٛت
،،
11
مممممممممممممممممممممممممممم
ؤلاظمالي
،، 2175

اإلاٌلىب :

 حؼاب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت اشا ٓلمذ أن : الٔامل ٗحرداهٕ للخؤمحن اللهي 1 ٌؼسز اإلاىُ ٝؿهطٍا مبل 25 ٙظىُه اؿترا ٢كىسو ٞجؤمحن داق  111 ،ظىُه ٟؼٍ جمؤمحنٓلى حُاجه للايح ظوظخه وأوالزٍ ال٠لط٣ ،ما ٌؼسز مبل 81 ٙظىُه ؿهطٍا ٟؼٍ جمؤمحن ٓلمى
حُاة ظوظخه إلاللبخه 1

ايبل:
 - 1حؼاب حلت الخؤمُىاث الاظخمآُت :
ٓ لى اإلاطجب ألاػاس ي =  711ظىُه × %13
 ،، ألاظىض اإلاخ٘حرة = 511ظىُه ( ايبس ألاٟص ى) × ،، 51 = %11
ممممممممممممممممممممممممممم
ؤلاظمالي  141ظىُه
=  91ظىُه

 - 2حؼاب هطٍبت السم٘ت اليؼيُت :
 اظممالى مما حلمل ٓلُمه اإلاىُم ٝؿمهطٍا  2175ظىُمه ٛ ،خ٥مىن ٛئمت همطٍبت السم٘مت اليؼميُت 7.5في ألال ( ٝم ٟ 79اهىن  111لؼىت  1981وحٔسً جه ) 1

- ٜٚ -
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ظىُه
ؤلاظمالي
ًذلم مىه
 الٔ واث ايخاكت التى همذ للمطجب الٔ واث ايخاكت التى لم جوم للمطجب ٓ وة اظخمآُت اهاُٛت بس ٨اهخ٠ا٨ جؤمُىاث اظخمآُت -ؿطٍحت مٜٔاة

415
315
11
51
141
51

وٓاض هطٍبت السم٘ت
هطٍبت السم٘ت اليؼيُت = 8,2 = 1‚1175 × 1194

ظىُه

981
1194

 - 2حؼاب هطٍبت اإلاطجباث (ًطز ؤلاًطاز الـهطي الى اًطاز ػىىي م : ) 11
ظىُه

ظىُه

24911

اظمالى ما ًحلل ٓلُه اإلاىُٝ
( ) 12 × 711
مطجب أػاس ى
8411
( ) 12 × 611
حى اٛع
7211
( ) 12 × 51
بس ٨اهخ٠ا٨
611
ٓ وة داكت ٗحرمواٛت () 12 × 315
3781
( ) 12 × 111
بسً ٨بُٔت ٓمل
1211
( ) 12 × 311
أظىض اهاُٛت
3611
ٓ وة اظخمآُت اهاُٛت ( ) 12 × 11
121
ظملت ما ًحلل ٓلُه اإلاىُ ( ٝبٔسٍ)

- ٛٓ -

ظىُه
2175
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24911

4981
3781
121
611
4111
1192
611
15172
9728
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إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ظملت ما ًحلل ٓلُه اإلاىُ ( ٝما ٟبله)
ًذلم مىه
آٜاضاث ب٠ىاهحن داكت :
ٓ وة داكت همذ للمطجب ( ) 12 × 415
 ،، ،،لم جوم للمطجب
ٓ وة اظخمآُت
* بسالث إلا٠ابلت ملطوٛاث ٔٛلُت :
بس ٨اهخ٠ا٨
* آٜاضاث ًب٠ا للمازة  13مً ال٠اهىن :
آٜاض شخص ي ( م ) 1 / 13
جؤمُىاث اظخمآُت ٓلى ألاظط ألاػاس ي (  91ظىُه × )12
،،

 ،، ،،ألاظىض اإلاخ٘حرة (  51ظىُه × )12

( م ) 2 / 13
( م ) 2/13

صافى اإليخاد

311
1211

ًذلم مىه :
اؿترا ٢كىسو ٞداق ( م ) 3 / 13
ٟؼممٍ الخممؤمحن ٓلممى حُمماة اإلامممى ٨مممٕ م حِممت ٓممسم دلممم ٟؼممٍ
الخؤمحن ٓلى حُاة العوظت ( م ) 4 / 13
( اإلاؼسز الٜٔلى مً البىسًً  4 ، 3أٟل مً  3111ظىُه )

98.4
5111

زم٘ت وؼيُت ()12×8.2
ؿطٍحت ال حؼخحٓ ١نها هطٍبت ( م  8مً ال٠اهىن )

6598.4
ج٠طب ألٟطب ٓـطة ظىيهاث أٟل (  ) 3121وٓاض الوطٍبت
3129.6
الوطٍبت الؼىىٍت اإلاؼخح٠ت =  ( %11 × 3121الـطٍحت ألاولى ) =  312ظىُه
الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ًٓ ؿهطًىلُى =  26 = 12 ÷ 312ظىُه

مشا:٨
ج٠اض م م ى أحم ممس ايخبم ممراض ألاظاهم ممب مم ممً ؿم ممط٣ت بتم ممرو ٨داكم ممت د م م ٛ ٨تم ممرة اٟامخم ممه بملم ممطمم ممً
 2115/5/18جمماضٍر زدىلممه الممب ز حتممى  2115/9/18جمماضٍر م٘ازضجممه الممب ز مبلمم 21111 ٙزوالضأمطٍ٦ممي
م٠ابل دسماث أزاَا للـط٣ت وجحذ اؿط اٛها 1
- ٛٔ -
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اإلاٌلىب :
حؼاب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى اإلاطجباث فى ألاحىا ٨آلاجُت :
جحمل ايخبحر للوطٍبت
-1
 ،،الـط٣ت للوطٍبت
-2

ايبل:
 - 1الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى ايخبحر :
 مسة ؤلاٟامت ً 124 :ىم ( ٗحرمُ٠م )ً
 جحىٍل ؤلاًطاز بالٔملت اإلالطٍت بٜطن أن ػٔطالسوالضألامطٍ٦ي و٠ٛما للؼمٔطاإلألمً ٓىمه ممًالبى ٧اإلاط٣عي فى  2115/9/18ولُ 5.79 ً٥ظىُه 1
ؤلاًطاز بالٔملت اإلالطٍت =  115811 = 5.79 × 21111ظىُه
 الوطٍبت اإلاؼخح٠ت =  11581 = %11 × 115811ظىُه ( م) 11 - 2الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى الـط٣ت :
ً
هِطا ألن مما ج٠اهماٍ ايخبُمطَمى اللافي بٔمس دلم وؼبت %11
( ػٔطالوطٍبت ًب٠ا للمازة  11مً ال٠اهىن )  ،أي ًمشل  %91مً اإلابل ٙايخاهٕ للوطٍبت
وبصلً ٧م ً٥جحسًس الوطٍبت اإلاؼخح٠ت بٌطٍ٠خحن 1
الٌطٍ٠ت ألاولى :
 اإلابل ٙايخاهٕ للوطٍبت =  115811ظىُه ×  128667 = 111ظىُه91
=  12866,7 = %11 × 128667ظىُه
 الوطٍبت اإلاؼخح٠تالٌطٍ٠ت الشاهُت :
 الوطٍبت اإلاؼخح٠ت =  115811ظىُه ×  12866,7 = 11ظىُه91

مشا:٨

ج٠اضم م ى أح ممس الٔ مماملحن بـ ممط٣ت ًح ممران أظىيُ ممت حٔم ممل ف ممى مل ممطدم م  ٨الٜت ممرة الو ممطٍيُت م ممً
 2115/7/1حتى  2116/6/31اإلابال ٙالخالُت :
ظىُه مطجب أػاس ى ؿهطي
711
 ،، 12111م٦اٛآث ػىىٍت
 ،،أظىض اهاُٛت ؿهطٍت
241
 ،،بسً ٨بُٔت ٓمل ػىىٍت
481
 ،، 8411بس ٨جمشُل واػخ٠با ٨ػىىٍت
 ،، 21111حى اٛعاهخاط ػىىٍت
 ،،بس ٨اهخ٠ا ٨ؿهطي م٠ابل ج٦لٜت ٔٛلُت
111
 ،،بس ٨ه٠سي للىظبت ال٘صاتُت ؿهطي
251
- ٕٛ -
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ً
ٓلما بؤهه :

ً
 حلل ٓلى جصا٣طػٜطبالٌاتطة مجاها له ولعوظخه ُٟمرها  7111ظىُهً
 مـتر ٢فى احس كىازً ١الخؤمحن ايخاكت بى ا611 ٕٟظىُه ػىىٍاً
ٌ -ؼسز ٟؼٍ جؤمحن ٓلى حُاجه إلاللبت أوالزٍ ال٠لطبى ا 2111 ٕٟظىُه ػىىٍا 1

اإلاٌلىب  :حؼاب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت  ،اشا ٓلمذ أن :
 - 1البسالث التى ج٠اهاَا الٔامل ٗحرمٜٔاة ب٠ىاهحن داكت 1
 - 2ايبممس ألاٟص م ى الؿممترا ٢ألاظممطألاػاس م ي فممى الخؤمُىمماث الاظخمآُممت ًب٠مما إلايـممىض الخؤمُىمماث ضٟممم 2
ً
لؼ ممىت  ، 2111آخب مماضا م ممً ًىلُ ممى  2115مبل مم 711 ٙظىُ ممه وباليؼ ممبت لؤلظ ممىض اإلاخ٘ح ممرة  511ظىُ ممه
ً
ؿهطٍا 1

ايب ممل :
ظىُت

ظىُت
8411
12111
2881
481
8411
21111
1211
7111
3111

63361
1211
4111
1192
611
6892
56468

اإلاطجب ألاػاس ى الؼىىي ()12 × 711
م٦اٛآث ػىىٍت
أظىض اهاُٛت ( ) 12 × 241
بسً ٨بُٔت ٓمل ػىىٍت
بس ٨جمشُل واػخ٠با ٨ػىىٍت
حى اٛعاهخاط ػىىٍت
بس ٨اهخ٠ا ٨ػىىي ( ) 12 × 111
جصا٣طػٜطمجاهُت
بس ٨الىظبت الى٠سي
اظمالى ما ج٠اهاٍ الٔامل
ًذلم مىه
بس ٨اهخ٠ا٨
( م ) 1 / 13
آٜاض شخص ي
جؤمُىاث اظخمآُت ٓلى ألاظطألاػاس ي( ) %13 × 8411

( م ) 2 / 13

جؤمُىاث اظخمآُت ٓلى ألاظىض اإلاخ٘حرة (  ( ) %11 × 6111م ) 2 / 13

كافى ؤلاًطاز ( بٔسٍ)

- ٖٛ -
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56468
611
2111
2611
53868
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كافى ؤلاًطاز ( ما ٟبله)
ًذلم مىه
اؿترا ٢فى كىازً ١الخؤمحن ( م ) 3 / 13
أٟؼاي الخؤمحن ٓلى حُاة اإلامى ( ٨م ٌٔ ( ) 4 / 13خمس اإلاسٛىْ ) ٔٛ

كافى ؤلاًطاز ايخاهٕ للوطٍبت
ًذلم مىه
ؿطٍحت ال حؼخحٓ ١نها هطٍبت
وٓاض الوطٍبت
وٓاض الوطٍبت ( ألٟطب ٓـطة ظىيهاث أٟل )

5111
48868
48861
الوطٍبت اإلاؼخح٠ت :
ظىُه
 15111ألاولى × 1511 = %11
،،
 21111الخالُت × 3111 = %15
،،
 13861الباُٟت × 2772 = %21
مممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممممممم
 7272ظىُه
 48861ظىُه

ملحىظة :
 جم جحىٍل ؤلاًطاز الـهطي الى اًطاز ػىىي 1
ً
 اظمممالى ألاظممىض اإلاخ٘حممرة جعٍممس ٓلممى الم م  511ظىُممه ؿممهطٍا ايبممس ألاٟص م ى ل ؿممترا ٢بالخؤمُىمماث
الاظخمآُت  ،لصا جم حؼاب الخؤمُىاث ًٓ ايبس ألاٟص ى 1 ٍ٠ٛ
 جم دلم بس ٨الاهخ٠ا ٨مً اظمالى ؤلاًطاز ألهه م٠ابل ه٠ٜت ٔٛلُت جحملها الٔامل 1
 جممم ادومماْ البممس ٨الى٠ممسي للىظبممت ال٘صاتُممت حُممض أن ؤلآٜمماض ً٠خلممطٓلممى الىظبممت ال٘صاتُممت
الُٔيُت للٔاملحن ( م  5 / 13أ ) 1
 ج ممم دل ممم مبل مم 2611 ٙظىُ ممه " اإلاؼ ممسز الٜٔل ممى " م٠اب ممل اؿ ممترا ٢ك ممىازً ١الخ ممؤمحن ايخاك ممت
و أٟؼمماي الخممؤمحن ٓلممى حُمماة اإلامممى ٨للممايح أوالزٍ ال٠لممط ،حُممض أهممه ال ًعٍممس ٓلممى  %15مممً
كافى ؤلاًطاز  ،وفى حسوز  3111ظىُه 1
ً
( وشلً ٧ب٠ا للمازة  13بىسي ٟ 4 ، 3بل الخٔسًل) 1

- ٛٗ -
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ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ
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اٌثاب اٌثاٌث

ِٓ ادلادج سلُ  95زىت ادلادج 19
إٌشاط اٌرداسٚ ٜاٌظٕاػٝ

حسزث اإلاازة ( )17أضباح اليـاي الخجاضي واللىاعى ٓلى أػاغ ؤلاًطاز الىاج ًٓ ظمُٕ
الٔملُاث الخجاضٍت واللىآُت املب٠٠ت في ملط،و٣صل ٧ؤلاًطازاث املب٠٠ت مً ايخاضط اشا ٤اهذ
ً
ملط مط٣عا لليـاي الخجاضي واللىاعي للممى ، )1(٨بما في شل ٧ألاضباح الىاججت ًٓ بُٕ أكى٨
اإلايـؤة اإلاىلىق ٓليها في البىىز  1و 2و 4مً اإلاازة  25مً َصا ال٠اهىن ،وألاضباح املب٠٠ت مً
الخٔىٍواث التي ًحلل ٓليها اإلامى ٨هدُجت اله  ٢أو الاػدُ ض ٓلى أي أكل مً َصٍ ألاكى٨
() 2

وألاوضا ٞاإلاالُت  ،و٣صل ٧أضباح الخلُٜت التى جح٠٠ذ د  ٨الٜترة الوطٍيُت ،وشل٤ ٧له بٔس
دلم ظمُٕ الخ٦الُ ٝواظبت ايخلم.
وٍخحسز كافى الطبح ٓلى أػاغ ٟاتمت السدل اإلأسة و٠ٛا إلأاًحر املباػبت اإلالطٍت٣ ،ما ًخحسز
وٓاض الوطٍبت بخٌبُ ١أح٦ام َصا ال٠اهىن ٓلى كافى الطبح اإلاـاضالُه.

الخٔلُ:١

ً
وٍدبحن مً هم ال٠ٜطة ألادحرة مً َصٍ اإلاازة أن اإلاـطْ أ٣س ٓلى أن ٟاتمت السدل حٔس و٠ٛا
للمٔاًحر املباػيُت اإلالطٍت ولً ً٥خحسز وٓاض الوطٍبت بخٌبُ ١أح٦ام َصا ال٠اهىن ،أي أن ما ًخ١ٜ
مٕ اإلأاًحر املباػيُت ول٥ىه ًذال ٝأح٦ام َصا ال٠اهىن ًجب أن ًسضط باإلٟطاض الوطٍبي(بحُض لى
حٔاضن اإلأُاض املباػبى مٕ أح٦ام أي مً مىاز ال٠اهىن ٥ُٛىن جٌبُ ١مىاز ال٠اهىن َى ألاولى فى
الىكى ٨الى وٓاض الوطٍبت) حتى ال ً ٕ٠اإلامى ٨جحذ ًاتلت الٔ٠ىباث .وفي َصا اللسز جىضح اإلاازة
ضٟم  24مً ال تحت الخىُٜصًت بؤن" ٌٔمل فى ؿؤن جحسًس كافى الطبح  ،اإلاىلىق ٓلُه فى ال٠ٜطة
الشاهُت مً اإلاازة ( )17مً ال٠اهىن  ،بح٥م اإلاازة ( )71مً َصٍ ال تحت .وج٥ىن اإلأاملت الوطٍيُت
لؤلضباح الطأػمالُت التى جخح ١٠مً بُٕ ألاكى ٨اإلاىلىق ٓليها فى البىس  ]3مً اإلاازة ( )25مً
ً
ال٠اهىن و٠ٛا يب٥م اإلاازة ( )26مىه".
زم حٔسلذ اإلاازة  24مً ال تحت بال٠طاض الىظاضي ضٟم  172لؼىت  2115وهلذ "ً٥ىن جحسًس
كافي الطبح اإلاىلىق ٓلُه بال٠ٜطة الشاهُت مً اإلاازة ( )17مً ال٠اهىن ٓلي أػاغ ؤلاًطازاث
والخ٦الُ ٝالٜٔلُت  ،وج٥ىن اإلأاملت الوطٍيُت لؤلضباح الطأػمالُت التى جخح ١٠مً بُٕ ألاكى٨
ً
اإلاىلىق ٓليها فى البىس ( )3مً اإلاازة ( )25مً ال٠اهىن و٠ٛا يب٥م اإلاازة ( )26مىه.

()1مواٛت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114واللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة ألاولى مىه اهظس هص القاهىن في صفحة 983
( )7مواٛت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114واللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة ألاولى مىه اهظس هص القاهىن في صفحة 983

- ٛ٘ -

ششوح

يف ذغث١ك لأْٛ

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

وفم ممى حالم ممت ُٟم ممام ؿم ممط٣ت مُ٠مم ممت باالػم ممدشماضفم ممى ؿم ممط٣ت ٗحم ممرمُ٠مم ممت جٌبم مم ١ح٠م ممى ٞاإلالُ٥م ممت فم ممى جُ٠م ممُم
الاػدشماضاث  ،وشل ٧اشا جح٠٠ذ الـطوي آلاجُت :
أ .أن ج٥مىن ؤلاًممطازاث داهممٔت للوممطٍبت فمي الممسو ٨ألادممطي اإلاسممجل ٛيهما الـممط٣ت ٗحممراإلاُ٠مممت أو مٜٔمماة
منها  ،أو ال ًجاوظ ػٔطالوطٍبت ٛيها ( )%75مً ػٔطالوطٍبت اإلاٌب ١فى ملط.
ب .أن جعٍس وؼبت اإلالُ٥ت في الـط٣ت ٗحراإلاُ٠مت ٓلى (.)%11
ط .أن ً٥ىن أ٣ثر مً ( )%71مً اًطازاث الـط٣ت ٗحمراإلاُ٠ممت هماج ٓمً جىظَٔماث أو ٛىاتمس أو اجماواث أو
أحٔاب م٠ابل ازاضة أو اًجاضاث .
وٍطاع م ممي ف م ممى حال م ممت جٌبُ م مم ١ح ٠م ممى ٞاإلال ُ٥م ممت أن ً م ممخم جحسً م ممس ألاضب م مماح الىاجج م ممت ٓ م ممً الخل م ممط ٚف م ممى جل م مم٧
الاػدشماضاث ٓلى أػاغ الٜط ٞبحن ج٦لٜت اٟخىاض الاػدشماضوُٟمت بُٔه.

مازة (:)18
ًلسض ب٠ىآس وأػؽ املباػبت الوطٍيُت واظطاضاث جحلُل الومطٍبت ٓلمى أضبماح اإلايـمآث اللم٘حرة
ٟطاض مً الىظٍط ،وبما ال ًخٔاضن مٕ أح٦ام ٟاهىن جىمُت اإلايـآث الل٘حرة اللازضبال٠ماهىن ضٟمم 141
لؼىت  ،2114وشل ٧بما ًخ ١ٜمٕ ًبُٔرها وٍِؼطأػلىب مٔاملرها الوطٍيُت.

الخٔلُ:١
كم ممسضٟم ممطاضوظٍم ممطاإلاالُم ممت ضٟم ممم  414لؼم ممىت  2119فم ممى  2119 / 7 / 2بـم ممؤن ٟىآم ممس و أػم ممؽ محاػم ممبت
() 1

ألاوـٌت الل٘حرة و٤ان هله ٤اآلحي :

( )1هرا القساز ثم إلغائه بالقساز زقم  14لظىة  7117فى ,7119/7/8

- ٛٙ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٛٚ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٛٛ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٜٛ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٜٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٜٔ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٜٕ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٜٖ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٜٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٜ٘ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٜٙ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٜٚ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

٣مما كممسضال٥خماب الممسوضي ضٟمم  2لؼممىت  2119ممً ملمملبت الومطاتب بـممؤن ٟىآمس وأػممؽ محاػممبت
اإلايـآث الل٘حرة و٤ان هله ٤اآلحي:

- ٜٛ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٜٜ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٔٓٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٔٓٔ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٕٔٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٖٔٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٔٓٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٔٓ٘ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٔٓٙ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

وٟممس كممسضال٠ممطاضالممىظاضي ضٟممم  54لؼممىت  2112لُلغممى ال٠ممطاض 414لؼممىت  2119وٍوممٕ أػممؽ ظسًممسة
ملباػبت اإلايـآث الل٘حرة و٤ان هم ال٠طاض٤اآلحي:

- ٔٓٚ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٔٓٛ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٜٔٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٔٔٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

إٌشاط اٌرداسٚ ٞاٌظٕاػٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ِذ ٜعش٠اْ اٌضش٠ثح

اٌفظً األٚي

اإل٠شاداخ اخلاضؼح ٌٍضش٠ثح

ِٓ ادلادج  97زىت ادلادج سلُ 59
حسزث اإلاازة ( )19مسي ػطٍان الوطٍبت وهلذ ٓلي:
حؼطي الوطٍبت ٓلى أضباح اليـاي الخجاضي واللىاعى بما ٛيها:
 -1أضباح اإلايـآث الخجاضٍت أو اللىآُت وميـآث اإلاىاظم واملباظط والبترو.٨
 -2أضباح أصباب ايبط ٚوألاوـٌت الل٘حرة.
 -3ألاضباح التى جخح ١٠مً أي وـاي ججاضي أو كىاعى ولى اٟخلطٓلى كم٠ٜت واحمسة ،وجبمحن ال تحمت
الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن ال٠ىآس ايخاكت إلاا ٌٔخبرك٠ٜت واحسة فى جٌبُ ١أح٦ام َصا البىس.
 -4ألاضب مماح الت ممى جخح ٠مم ١هدُج ممت الٔملُ ممت أو الٔملُ مماث الت ممي ً ٠ممىم به مما الؼماػ ممطة أو ال ممى ٣ض بالٔمىل ممت
وبلم ممٜت ٓامم ممت ٤م ممل ضبم ممح ًح٠٠م ممه أي شم ممخم ٌـم ممخ٘ل بؤٓمم مما ٨الىػم مماًت لـم ممطاض أو بُم ممٕ أو جم ممؤظحر
الٔ٠اضاث أو أي هىْ مً الؼلٕ أو ايخسماث أو الُ٠م اإلاى٠ىلت.
 -5ألاضباح الىاججت ًٓ جؤظحر محل ججاضي أو كىاعى ػىاض ؿممل ؤلاًجماض٤مل أو بٔمى ٓىاكمطٍ اإلاازًمت
أو اإلأىىٍم ممت و٣م ممصل ٧ألاضبم مماح الىاججم ممت ٓم مً جم ممؤظحرآلاالث اإلاُ٦اهُُ٥م ممت وال٥هطباتُم ممتٓ ،م ممسا ايجم ممطاضاث
العضآُت وماُ٣ىاث الطي وملب٠اتها وآلاالث واإلأساث اإلاؼخذسمت فى العضآت.
 -6أضباح وـاي الى٠ل بؤهىآه املخخلٜت.
 -7ألاضب مماح الت ممى ًح٠٠ه مما م ممً ًعاول ممىن حـ ممُِس أو ؿ ممطاض الٔ ٠مماضاث يبؼ ممابهم ب٠ل ممس بُٔه مما ٓل ممى وظ ممه
الاحت ممرا ٚػ ممىاض ه مخ ال ممطبح ٓ ممً بُ ممٕ الٔ ٠مماض٤ل ممه أو مج معأ ال ممى ؿ مم ١٠أو ٗ ممط ٚأو وح ممساث ازاضٍ ممت أو
ججاضٍت أو ٗحر شل.٧
 -8ألاضباح الىاججت ًٓ ٓملُاث ج٠ؼُم ألاضاض ى للخلطٛ ٚيها أو البىاض ٓليها.
 -9أضبمماح ميـممآث اػخل م ح أو اػممتزضاْ ألاضاض م ى ،ومـممطوٓاث اػممخ٘  ٨حِمماتطجطبُممت الممسواظً أو
جٜطٍذهمما آلُمما وحِمماتطجطبُممت الممسواب ،وحِمماتطجطبُممت اإلاىاش م ي وحؼمممُنها ُٛممما ظمماوظ ٓـممطًٍ ضأػمما
ومـطوٓاث معاضْ وملاتس الثروة الؼمُ٥ت.
( )1

٣ما حؼطي الوطٍبت ٓلى ألاضباح الىاججت ًٓ الاػدشماض فى ألاوضا ٞاإلاالُت فى ايخاضط أو الخلطٛ ٚيها .
و بُيمذ ال تحمت الخىُٜصًممت فمي اإلاممازة ضٟمم  26 ، 25وهلممذ فمي اإلامازة ضٟممم ٓ 25لمي " حٔممس كم٠ٜت واحممسة ،
فممى جٌبُمم ١ح٥ممم البىممس  ]3مممً اإلاممازة ( )19مممً ال ٠ماهىن٤ ،ممل ؿممطاض ًجطٍ ممه ممممى ٨م٠ممُم ب٘ممطن البُممٕ
ألك ممى ٨مى٠ىل ممت ٗح ممرمـ ممتراة لئلػ ممخٔما ٨الصخصم م ى  ،بـ ممطي أن ج ٥ممىن الل مم٠ٜت ب٘ ممطن جج مماضي أو
ً
كىاعي  ،وأن ج٥ىن د ٛ ٨ترة ازنى ٓـطؿهطا مً جاضٍر الـطاض.
(َ )1صٍ ال٠ٜطة مواٛت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114اللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة الشاهُت مىه كٜحت 389
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وهلممذ اإلاممازة ضٟممم ٓ 26لممي " حـمممل آلاالث اإلاُ٦اهُُ٥ممت وال٥هطباتُممت ،اإلاىلممىق ٓليهمما فممى البىممس  ]5مممً
اإلاازة ( )19مً ال٠اهىن  ،آلاالث ؤلال٥تروهُت والطٟمُت وٗحرَا.

مازة (:)21
ال حؼطي الوطٍبت ٓلى ألاضباح الىاججت ًٓ آازة جُُ٠م أكى ٨اإلايـؤة الٜطزًت ٓىس ج٠سًمها
٣حلت ُٓيُت هِحر ؤلاػهام فى ضأػما ٨ؿط٣ت مؼاَمت ،وشل ٧بـطي أن ج٥ىن ألاػهم اإلا٠ابلت
للبلت الُٔيُت اػمُت وأال ًخم الخلطٛ ٚيها ٟبل مط ى دمؽ ػىىاث.

الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة هي هٜؼها ال٠ٜطة الشالشت مً اإلاازة ضٟم  21مً ال٠اهىن الؼاب ١وهى مى٠ىلت بايبط.ٚ
وٍخطح مً َصا الىم ما ًلى :
أن ألاضباح الىاججت ًٓ آازة جُُ٠م أكى ٨اإلايـؤة الٜطزًت لخ٠سًمها ٣حلت ُٓيُت م٠ابل ؤلاػهام فمى
ضأػما ٨احسي الـط٤اث اإلاؼاَمت  ،ال حؼطي ٓليها الوطٍبت اال بالـطًحن الخالُحن :
ً
 أن ج٥ىن ألاػهم اإلا٠ابلت للبلت الُٔيُت أػهما اػمُت ( باػم كاحب اإلايـؤة الٜطزًت) 1 -أال ًخلطٛ ٚيها كاحبها ٟبل مط ى دمؽ ػىىاث 1

مازة (:)21
ًخحسز كافى الطبح الوطٍبى للميـؤة ًٓ ظمُٕ ما جطجبٍ به مً ٓ٠ىز ًىٍلت ألاظلٓ ،لى
أػاغ وؼبت ما جم جىُٜصٍ مً ٤ل ٓ٠س د  ٨الٜترة الوطٍيُت .وجحسز وؼبت ما جم جىُٜصٍ مً ٤ل
ٓ٠س ٓلى أػاغ الخ٦لٜت الٜٔلُت لؤلٓما ٨التى جم جىُٜصَا حتى جهاًت الٜترة الوطٍيُت ميؼىبت الى
اظمالي الخ٦الُ ٝاإلا٠سضة للٔ٠س.
و ًحسز الطبح اإلا٠سضللٔ٠س بالٜط ٞبحن ُٟمخه والخ٦الُ ٝاإلا٠سضة له.
ً
وٍحسز الطبح اإلا٠سض للٔ٠س د ٤ ٨ل ٛترة هطٍيُت بيؼبت مً الطبح اإلا٠سض و٠ٛا لل٠ٜطة الؼاب٠ت
حٔاز ٨وؼبت ما جم جىُٜصٍ د  ٨الٜترة الوطٍيُت وٓلى أن ًخم حؼىٍت ضبح الٔ٠س فى جهاًت الٜترة
ً
الوطٍيُت التى اهخهى ٛيها جىُٜصٍ ٓلى أػاغ اًطازاجه الٜٔلُت مذلىما منها الخ٦الُ ٝالٜٔلُت بٔس
اػخجزا ٨ما ػب ١ج٠سًطٍ مً أضباح.
ٛبشا ادخخم حؼاب الٜترة الوطٍيُت التى اهخهى د لها جىُٜص الٔ٠س بذؼاضة ،جذلم َصٍ ايخؼاضة
مً أضباح الٜترة أو الٜتراث الوطٍيُت الؼاب٠ت املبسز جىُٜص الٔ٠س د لها وبما ال ًجاوظ أضباح الٔ٠س
د  ٨جل ٧الٜترة .وٍخم آازة حؼاب الوطٍبت ٓلى َصا ألاػاغ وَؼترز اإلامى ٨ما ػسزٍ بالعٍازة منها.
ٛبشا ججاوظث ايخؼاضة الىاؿئت ًٓ جىُٜص الٔ٠س ايبسوز اإلاـاض اليها فى ال٠ٜطة الؼاب٠تً ،خم
ً
جطحُل باقي ايخؼاتطالى الؼىىاث الخالُت ًب٠ا ألح٦ام اإلاازة  29مً َصا ال٠اهىن.
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وفى جٌبُ ١أح٦ام َصٍ اإلاازة ً٠لس بالٔ٠س ًىٍل ألاظل ٓ٠س الخليُٕ أو الخجهحز أو ؤلاوـاض أو
أزاض ايخسماث اإلاطجبٌت بها والصي جىٜصٍ اإلايـؤة يبؼاب ال٘حر ٓلى أػاغ ُٟمت محسزٍ وَؼخ٘طٞ
جىُٜصٍ أ٣ثرمً ٛترة هطٍيُت واحسة.

الخٔلُ:١
و هلذ اإلاازة ضٟم  27مً ال تحت الخىُٜصًت ٓلي ألاحي" ًخحسز كافى الطبح ايخاهٕ للوطٍبت،
ً
ً
ًب٠ا للمازة ( )21مً ال٠اهىنٓ ،لى ظمُٕ ما جطجبٍ به اإلايـؤة مً ٓ٠ىز ًىٍلت ألاظل وشل ٧و٠ٛا
للخٌىاث آلاجُت:
ً .1ممخم جحسًممس وؼممبت ؤلاهجمماظٓلممى أػمماغ الخ٦لٜممت الٜٔلُممت لؤلٓممما ٨اإلاىٜممصة حتممى جهاًممت الٜتممرة
الوممطٍيُت ميؼممىبت الممى اظمممالي الخ٦ممالُ ٝاإلا٠ممسضة للٔ٠ممسٓ ،لممى أن ًُطاعممى آممازة حؼمماب َممصٍ
اليؼبت ٓىس حُ٘حر َصٍ الخ٦الُ.ٝ
ً .2ممخم جحسًممس اظمممالي ألاضبمماح اإلا٠ممسضة للٔ٠ممس ٓلممى أػمماغ الٜممط ٞبممحن ُٟمممت الٔ٠ممس والخ٦ممالُٝ
اإلا٠سضة لهٓ ،لى أن ًُطاعى آازة احدؼاب اظمالي ألاضباح اإلا٠سضة ٓىس حُ٘حرُٟمت الٔ٠س.
ً .3خم جحسًس الطبح اإلا٠مسضللٔمم٠س د م  ٣ ٨ممل  ٛممترة ه ممطٍيُت ٓلمى أػماغ اظممالي ألاضبماح اإلا٠مسضة
للٔ٠س بال٦امل موطوبت فى وؼبت ؤلاهجاظ املبسزة بالبىس .]1
وفى جهاًت الٔ٠س ًخم جحسًس كافى الطبح أو ايخؼاضة الٜٔلُت للٔ٠س ٓلى أػاغ الخ٦الُ ٝالٜٔلُت
مٌطوحت مً ؤلاًطازاث الٜٔلُت.
ٛبشا ادخخم حؼاب الٔ٠س فى الٜترة الوطٍيُت التى اهخهى د لها جىُٜصٍ بذؼاضة جذلم َصٍ
ً
ايخؼاضة مً أضباح الٜترة أوال ٛبشا لم ج ٝ٥أضباح الٜترة ًذلم ضكُس ايخؼاضة مً الٜتراث
الوطٍيُت الؼاب٠ت املبسزة لخىُٜص الٔ٠س د لها وبما ال ًجاوظ ألاضباح اإلا٠سضة واإلالطح ٓنها د ٨
جل ٧الٜتراث الوطٍيُت الؼاب٠ت ول٦ل ٓ٠س ٓلى حسٍ.
و جخم آازة حؼاب الوطٍبت ٓلى َصا ألاػاغ ،وَؼترز اإلامى ٨ما ػب ١أن ػسزٍ بالعٍازة منها
ٛبشا ججاوظث ايخؼاضة الىاؿئت ًٓ جىُٜص الٔ٠س ألاضباح اإلا٠سضة د  ٨الٜترة أو الٜتراث الوطٍيُت
ً
الؼاب٠ت للٔ٠سً ،خم جطحُل باقي ايخؼاتط الى الؼىىاث الخالُت آماال يب٥م اإلاازة ( )29مً
ال٠اهىن.
وٍ حّ مً مٜهىم َصٍ اإلاازة وٓلي آخباض أن الوطٍبت ػىىٍت  ٛبس أن هحمل ٤ل ػىه بما
ًذلها مً أضباح وَى ما ًخ ١ٜمٕ مُٔاضاملباػبت ضٟم (٠ٓ )8ىز ؤلاوـاضاث.
وٍخطح مً شل ٧ما ًلى :
أن اإلاممازة  21مممً ال٠مماهىن واإلاممازة  27مممً ال تحممت الخىُٜصًممت ٟممس ظاضجمما لخوممٔا أػممؽ جحسًممس
كممافى الممطبح الوممطٍبى ٓممً الٔ٠ممىز ًىٍلممت ألاظممل ػممىاض فممى جهاًممت ٛتممرة الٔ٠ممس أو د م ٤ ٨ممل ػممىت أو ٛتممرة
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ه ممطٍيُت م ممً ٛت ممراث جى ُٜممص َ ممصٍ الٔ ٠ممىز  ،وَ ممى مذ ممال ٝإلأُ مماضاملباػ ممبت ض ٟممم (  ٠ٓ ) 8ممىز ؤلاوـ مماضاث
ً
والممصي ًحممسز ٣م مممً ؤلاًممطاز الٜٔلممي والخ٦ممالُ ٝالٜٔلُممت للٔ٠ممس دم ٛ ٨تممراث جىُٜممصٍ ولممِؽ دم ٤ ٨ممل
ٛترة هطٍيُت ٓلى حسٍ .
وٟس ظاضث اإلاازة  21مً ال٠ماهىن فمى ٠ٛ 7مطاث ػمىدىاولها بالـمطح ممٕ مما ً٠ابلهما ممً اإلامازة 27
مً ال تحت ً
بسض مً أح٦ام ال٠ٜطة ألادحرة مً اإلاازة  21التى بُيذ اإلا٠لىز بالٔ٠ىز ًىٍلت ألاظل.
م 7 / 21
أوضممبذ َ ممصٍ ال٠ٜممطة أن اإلا٠ل ممىز بممالٔ٠ىز ًىٍل ممت ألاظممل ه ممى ٓ٠ممىز الخل مميُٕ أو الخجهح ممزأو
ؤلاوـمماض أو أزاض ايخممسماث اإلاطجبٌممت بهمما والتممى جىٜممصَا اإلايـممؤة يبؼمماب ال٘حممرٓلممى أػمماغ ُٟمممت محممسزة
وَؼخ٘ط ٞجىُٜصَا أ٣ثر مً ٛترة هطٍيُت واحسة 1
وهىضز ُٛما ًلي أمشلت لهصٍ الٔ٠ىز :
 ٓ٠ىز اإلا٠اوالث 1 ٓ٠ىز جليُٕ الؼ ًٜأو الليـاث أو ألاوهاؾ ٣بحرة ايحجم 1 ٓ٠ىز ججهحزاإلالاوٕ أو اإلاىالث 1 ٓ٠ىز اللُاهت أو أزاض ايخسماث ألادطي اإلاطجبٌت بالٔ٠ىز الؼاب٠ت 1وَى ما ًخ ١ٜمٕ ال٠ٜطة  4 ، 3مً مُٔاضاملباػبت اإلالطي ضٟم ( ٠ٓ ) 8ىز ؤلاوـاضاث.
م 1 / 21
أما ال٠ٜمطة ألاولمى ممً اإلامازة ٠ٛمس وهمٔذ أػماغ جحسًمس المطبح الومطٍبى ٓمً ٤مل ٛتمرة همطٍيُت
مً َصٍ الٔ٠ىز  ،وَى وؼبت ما جم جىُٜصٍ مً ٤ل ٓ٠س 1
م 2 / 21
وأوضبذ ال٠ٜطة الشاهُت مً اإلاازة  21مً ال٠اهىن ُُٜ٣ت حؼاب َمصٍ اليؼمبت وشلم ٧بيؼمبت
الخ٦لٜمت الٜٔلُمت لؤلٓمما ٨اإلاىٜمصة دم  ٨الٜتمرة الوممطٍيُت المى اظممالى الخ٦مالُ ٝاإلا٠مسضة للٔ٠مس وَمى ممما
ًى ا ١ٛالبىس أ مً ال٠ٜطة ( )29مً اإلأُاضضٟم (٠ٓ )8مىز ؤلاوـماض وٟمس همم البىمس  1ممً ال٠ٜمطة ألاولمى
مً اإلاازة  27مً ال تحت ٓلى مطآاة آازة حؼاب َصٍ اليؼبت ٓىس حُ٘حر َصٍ الخ٦الُ1 ٝ

مشا: " 1 " ٨
حٔاٟممس أحممس اإلا٠مماولحن ٓلممى اوـمماض ؿممب٥ت كممط ٚكممهي إلحممسي ال٠ممطي الؼُاحُممت بمبلمم 3 ٙملُممىن ظىُممه
ٓلممى أن ًممخم الاهرهمماض مممً جىُٜممص الٔ٠ممس د م  ٨ػمميخان مممً جمماضٍر جىُٟممٕ الٔ٠ممس ٛ ،ممبشا ٤ممان الٔ٠ممس ٟممس جممم
جىُٟٔه فى 1 2115/7/1
اإلاٌلممىب حؼمماب وؼممبت الاهجمماظأو وؼممبت ممما جممم جىُٜممصٍ مممً الٔ٠ممس د م  ٨الٜتممرة مممً  2115/7/1وحتممى
 2115/12/31اشا ٓلمذ ما ًلى :
- ٔٔٗ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

اٌؼمٛد عٍ٠ٛح األخً

 جبل ٙاظمالى الخ٦الُ ٝاإلا٠سضة للٔ٠س مبل 2,411,111 ٙظىُه جبلمم ٙاظم ممالى الخ ٦ممالُ ٝالٜٔلُ ممت د م  ٨اإلا ممسة م ممً  2115/7/1وحتممى  2115/12/31مبل ممٙ 611111ظىُه 1
ايبل :
اظمالى الخ٦الُ ٝالٜٔلُت د  ٨الٜترة الوطٍيُت
وؼبت الاهجاظ = م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م
اظمالى الخ٦الُ ٝاإلا٠سضة للٔ٠س
611,111
= م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م = %25

2,411,111
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بُيممذ ال٠ٜممطة الشالشممت مممً اإلاممازة  21مممً ال٠مماهىن أن الممطبح اإلا٠ممسضللٔ٠ممس ًحؼممب بممالٜط ٞبممحن
ُٟمخه و اظمالى الخ٦الُ ٝاإلا٠سضة له ٣ ،ما ً٠ط ى البىس  2ممً ال٠ٜمطة ألاولمى ممً اإلامازة  27ممً ال تحمت
بمطآاة آازة احدؼاب اظمالى ألاضباح اإلا٠سضة ٓىس حُ٘حرُٟمت الٔ٠س 1
مشا: " 2 " ٨
مً و ا ٕٟاإلاشا "1" ٨اإلاٌلىب حؼاب الطبح اإلا٠سضلهصا الٔ٠س 1
ايبل :
الطبح اإلا٠سضللٔ٠س = اظمالى ُٟمت الٔ٠س – اظمالى الخ٦الُ ٝاإلا٠سضة له
=  611,111 = 2,411,111 - 3,111,111ظىُه
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أوضبذ ال٠ٜطة الطابٔت ممً اإلامازة  21ممً ال٠ماهىن والبىمس  3ممً ال٠ٜمطة ألاولمى ممً اإلامازة 27
مممً ال تحممت ُُٜ٣ممت حؼمماب الممطبح اإلا٠ممسضدم ٤ ٨ممل ٛتممرة هممطٍيُت حُممض ٟممطضث أن ًممخم شلمم ٧بيؼممبت مممً
ً
الطبح اإلا٠سضو٠ٛا لل٠ٜطة الشالشت حٔاز ٨وؼبت ما جم جىُٜصٍ أو اهجاظٍ د َ ٨صٍ الٜترة 1

مشا" 3 " ٨
اإلاٌلممىب حؼمماب الممطبح اإلا٠ممسضد م  ٨الٜتممرة الوممطٍيُت مممً  2115/7/1وحتممى 2115/12/31
ٓلى هىض البُاهاث الىاضزة فى اإلاشالحن الؼاب٠حن 1

- ٔٔ٘ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

اٌؼمٛد عٍ٠ٛح األخً

ايبل :
الممطبح اإلا٠ممسضد م  ٨الٜتممرة الوممطٍيُت = الممطبح اإلا٠ممسضللٔ٠ممس × وؼممبت الاهجمماظمممً 2115/7/1
حتى 2115/12/31
=  151111 = %25 × 611,111ظىُه
 بُيذ ال٠ٜطة الطابٔت مً اإلاازة  21مً ال٠اهىن وال٠ٜطة الشاهُت مً اإلاازة  27مً ال تحت بٔمس شلم٧أهه بٔس حؼاب الطبح اإلا٠سضللٔ٠س د ٤ ٨ل ٛترة هطٍيُت باألػمؽ الؼماب ١اًوماحها ًمخم حؼمىٍت
ضب ممح أو دؼ مماضة الٔ ٠ممس ف ممى جهاً ممت الٜت ممرة الو ممطٍيُت الت ممى اهخه ممى جى ُٜممص الٔ ٠ممس د له مما  ،وشل ممٓ ٧ل ممى
ً
أػمماغ اًطازاجممه الٜٔلُممت مذلممىما منهمما الخ٦ممالُ ٝالٜٔلُممت بٔممس دلممم ممما ػممب ١ج٠ممسًطٍ مممً أضبمماح
د  ٨الٜتراث الوطٍيُت الؼاب٠ت 1
وإلًواح ُُٜ٣ت جٌبُ ١شل ٧وؼى ٞاإلاشا ٨الخالى :

مشا: " 4 " ٨
بل٘ذ الخ٦لٜت الٜٔلُت للٔ٠س اإلاـاض الُه فى ألامشلت الؼاب٠ت د  ٨الٜتراث الباُٟت لخىُٜصٍ ما ًلى:
 ٓام  2116مبل ٙملُىن ظىُه الٜترة مً  2117/1/1وحتى  2117/6/31مىٓس الدؼلُم مبل 411,111 ٙظىُهاإلاٌلىب :
حؼمماب ألاضبمماح اإلا٠ممسضة لهممصا الٔ٠ممس دم ٓ ٨ممام  2116وحؼممىٍخه فممى جهاًممت ٛتممرة الخىُٜممص النهمماثى
للٔ٠س 1

ايبل :

ً
ً
أوال  :يبؼ مماب الممطبح اإلا ٠ممسضللٔ٠ممس د م ٓ ٨ممام ً 2116ممخم أوال حؼمماب وؼممبت الاهجمماظد م  ٨الٔممام زممم
هطبها فى اظمالى الطبح اإلا٠سضللٔ٠س ٓلى الىظه الخالى :
الخ٦لٜت الٜٔلُت د ٓ ٨ام 2116
وؼبت الاهجاظد  = 2116 ٨م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م
اظمالي الخ٦الُ ٝاإلا٠سضة للٔ٠س
1,111,111
= م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م = % 41,666
2,411,111
الطبح اإلا٠سضد ٓ ٨ام  = 2116الطبح اإلا٠سضللٔ٠س × وؼبت الاهجاظد  ٨الٔام
=  251111 = %41,666 ×611,111ظىُه

ً
زاهُا  :لدؼىٍت الٔ٠س فى جهاًت ٛترة الخىُٜص ًخم شلٓ ٧لى مطحلخحن ٣ما ًلى :
 - 1حؼ م مماب ألاضب م مماح الٜٔلُ م ممت للٔ ٠م ممس بذل م ممم الخ ٦م ممالُ ٝالٜٔلُ م ممت ً م ممىاٛ ٨ت م ممراث الخى ُٜم ممص م م ممً
ؤلاًطازاث الٜٔلُت للٔ٠س 1
- ٔٔٙ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

اٌؼمٛد عٍ٠ٛح األخً

=  3,111,111م م م ( ) 411,111 + 1,111,111 + 611,111
=  3,111,111م م م م  1,111,111 = 2,111,111ظىُه
 - 2حؼاب أضباح الٜترة التى اهخهى ٛيها جىُٜص الٔ٠س فى  2117/6/31وشل ٧بذلم
ألاضباح اإلا٠سضة د  ٨الٜتراث الؼاب٠ت مً ألاضباح الٜٔلُت للٔ٠س ٣ما ًلى :
أضباح الٜترة مً  2117/1/1حتى 2117/6/31
=  1,111,111م م م () 251,111 + 151,111
=  1,111,111م م م  611,111 = 411,111ظىُه
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بُيذ ال٠ٜطة ايخامؼت مً اإلاازة  21مً ال٠اهىن وال٠ٜطة الشالشت والطابٔمت ممً اإلامازة  27ممً
ال تح ممت  ُُٜ٣ممت مٔايج ممت ايخؼ مماضة الت ممى  ٟممس جخح ٠مم ١ف ممى جهاً ممت ٛت ممرة جى ُٜممص الٔ ٠ممس  ،وشل مم ٧بذل ممم َ ممصٍ
ايخؼ مماضة م ممً ألاضب مماح اإلا ٠ممسضة للٔ ٠ممس د م  ٨الٜت ممراث الؼ مماب٠ت وبم مما ال ًج مماوظ أضب مماح الٔ ٠ممس د م  ٨جل مم٧
الٜتراث  ،حُض ًخم آازة حؼاب الوطٍبت ٓلى َصا ألاػاغ واػترزاز اإلامى ٨إلاا ً٥ىن ٟس ػمسزٍ ممً
هطاتب بالعٍازة.
وإلًواح ُُٜ٣ت جٌبُ ١شل ٧هىضز اإلاشا ٨الخالى :
مشا: ) 5 ( ٨
بٜممطن أهممه ٟبممل حؼمملُم ؿممب٥ت اللممط ٚاللممهى اإلاـمماضاليهمما فممى ألامشلممت الؼمماب٠ت  ،وٓىممس اظممطاض
ادخبمماضاث ال٥مميؽ للخؤ٣ممس مممً ػم مت الـممب٥ت  ،اهٜجممطث اإلاىاػممحروجٌلبممذ ٓملُممت ؤلاكم ح واػممدبسا٨
مىاػم ممحرودٌم ممىي اللم ممط ٚبالـم ممب٥ت ج٦لٜم ممت اهم مماُٛت ٟم ممسضَا  1,111,111ظىُم ممه وامخم ممس الٔمم ممل حتم ممى
1 2117/12/31
اإلاٌلىب:
اًواح ُُٜ٣ت مٔايجت َصٍ الخ٦الُ ٝفى هىض أح٦ام اإلاازة  21مً ال٠اهىن واإلاازة  27مً ال تحت.
ايبل :
ً
أوال  :ممً و ا ٕٟمشما "4" ٨جبلم ٙالخ٦لٜمت الٜٔلُمت دم  ٨اإلاسة مً  2117/1/1حتى
 2117/6/31مبل 411,111ٙظىُه 1
ٛخ٥ىن اظمالى الخ٦الُ ٝالٜٔلُت د ٓ ٨ام = 2117
=  1,511,111 = 1,111,111+ 411,111ظىُه
ً
وٓلى شل ٧حٔاز حؼىٍت الٔ٠س فى جهاًت الٜتمرة ٓلمى ممطحلخحن أًوما ٣مما أوضمبىا فمى اإلاشما ٨ضٟمم " ٣ " 4مما
ًلى :
 - 1حؼاب ألاضباح الٜٔلُت للٔ٠س بذلم الخ٦مالُ ٝالٜٔلُمت ًمىاٛ ٨تمراث الخىُٜمص ممً ؤلاًمطازاث
الٜٔلُت للٔ٠س 1
- ٔٔٚ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

اٌؼمٛد عٍ٠ٛح األخً

= ) 1,511,111 + 1,111,111 + 611,111 ( - 3,111,111
=  111,111 ( = 3,111,111 - 3,111,111ظىُه ) ( دؼاضة )
 - 2حؼمماب دؼمماضة الٜتممرة التممى اهخهممى ٛيهمما جىُٜممص الٔ٠ممس فممى  2117/12/31وشلمم ٧ببهمماٛت ُٟمممت
ً
ألاضبمماح اإلا٠ممسضة دم  ٨الٜتممراث الؼمماب٠ت ( هِممطا ألجهمما أضبمماح ج٠سًطٍممت لممم جخح٠مم ) ١الممى ايخؼمماضة
الٜٔلُت للٔ٠س ٣ما ًلى :
دؼاضة  ) 111,111 ( =2117دؼاضة الٔ٠س  ) 411,111 ( +أضباح م٠سضة لم جخح١٠
د  ٨الؼىىاث الؼاب٠ت
اظمالي دؼاضة ) 511,111 ( = 2117
ً
أو جحؼب جل ٧ايخؼاضة ظبرًا ٣ما ًلى :
 (  ) 111,111دؼاضة الٔ٠س (  ) 411,111أضباح الؼىىاث الؼاب٠ت اإلا٠سضةمممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 (  ) 511,111دؼاضةً
زاهُا ً :خم دلم َصٍ ايخؼاضة مً ألاضباح اإلا٠سضة للٔ٠س د  ٨الؼىىاث الؼاب٠ت وبما ال ًجاوظ َصٍ
ألاضباح ٓلى الىظه الخالى :
= 251,111
ألاضباح اإلا٠سضة ٓام 2116
ًذلم دؼاتطالٔ٠س ٓام 511,111 = 2117
مممممممممممممممممممممممممممممم
251,111
اإلاخب٠ي مً ايخؼاضة
ألاضباح اإلا٠سضة ٓام 151,111 = 2115
ًذلم اإلاخب٠ى مً دؼاضة الٔ٠س 251,111
مممممممممممممممممممممممممم
 111,111ظىُت
الباقي مً دؼاضة الٔ٠س
وَ ممى هٜؼ ممه مبل مم ٙايخؼ مماضة الٜٔلُ ممت للٔ ٠ممس ٣م مما َ ممى مىض ممح ف ممى بساً ممت َ ممصا اإلاش مما ٨وػىىض ممح  ُُٜ٣ممت
مٔايجخممه ٓىممس جىمماو ٨أح٦ممام ال٠ٜممطة الؼازػممت مممً اإلاممازة  21فممى ايخٌممىة الخالُممت  ،أممما الوممطاتب التممى
ػ ممب ١ػ ممسازَا ٓ ممً ألاضب مماح اإلا ٠ممسضة للٔ ٠ممس دم م  ٨ػ ممىتي ُٛ ، 2116 ، 2115ح مم ١للمم ممى ٨اػ ممترزازَا
ً
ًب٠ا يب٥م ال٠ٜطة ايخامؼت مً اإلاازة 1
م 6 / 21
بُي ممذ ال ٠ٜممطة الؼازػ ممت م ممً اإلا ممازة  21م ممً ال ٠مماهىن و ٣ممصل ٧ال ٠ٜممطة الشالش ممت والطابٔ ممت م ممً
اإلاازة  27ممً ال تحمت ُُٜ٣مت مٔايجمت بماقي ايخؼماتطالىاججمت ٓمً جىُٜمص الٔ٠مىز ًىٍلمت ألاظمل بٔمس
دلم اظمالى دؼاضة الٔ٠س مً ألاضبماح اإلا٠مسضة دم ٛ ٨تمراث جىُٜمصٍ حُمض ٟمطضث أهمه ًمخم جطحُمل
- ٔٔٛ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

اٌؼمٛد عٍ٠ٛح األخً

ً
باقى َصٍ ايخؼماتطالمى الؼمىىاث الخالُمت ًب٠ما ألح٦مام اإلامازة  29ممً ال٠ماهىن والتمى ج٠طم ى بترحُمل
ايخؼاتط املب٠٠ت الى أضباح الؼىىاث الخالُت وحتى الؼىت ايخامؼت1
ً
وف ممى اإلاش مما ٨الؼ مماب ١وهِ ممطا ألن الب مماقى م ممً دؼ مماتطالٔ ٠ممس َ ممى مبل مم 111,111 ٙظىُ ممه ٛبه ممه ً ممخم
جطحُلممه الممى أضبمماح الٔممام الوممطٍبى  2118واشا جب٠ممى بٔممس شلمم ٧ظممعض مممً ايخؼمماضة ٛممُم ً٥جطحُلممه
ً
ػىىٍا حتى الؼىت ايخامؼت 1
ِثاي تششذ آخش

مشآ ٨لى الٔ٠ىز ًىٍلت ألاظل:
ابطم احس اإلا٠اولحن ٓ٠س إلا٠اولت همً ٓ٠ىز اإلا٠اوالث بمبل 5,111,111 ٙظىُه وَؼخ٘ط ٞجىُٜص َصا
الٔ ٠م م م ممس ز ز م م م ممت ػ م م م ممىىاث،وٟام اإلا ٠م م م مماو ٨بخ ٠م م م ممسًطالخ٦ل ٜم م م ممت بمبل م م م مم 4,111,111 ٙظىُ م م م ممه (أي بطبم م م م ممح
م ٠م ممسض 1,111,111ط) و٤اه م ممذ الخ٦ل ٜم ممت الٜٔلُ م ممت د م م  ٨ػ م ممىىاث جى ُٜم ممص الٔ ٠م ممس  1,111,111ظىُ م ممت،
 3,111,111ظىُت 5,511,111 ،ظىُت ٓلى الخىالي.
ُٛم ً٥مٔايجت َصا الٔ٠س ٤اآلحي:
الشالشت
الشاهُت
الؼىت ألاولى
5,511,111
3,111,111
1,111,111
الخ٦الُ ٝالٜٔلُت
% 111
% 75
% 25
وؼبت ؤلاجمام
ؤلاًطازاث = ( اًطازاث الٔ٠س × وؼبت ؤلاجمام م م م م ما ػب ١احدؼابه)
ج٠سًطي
ج٠سًطي
2,511,111
1,251,111
ؤلاًطازاث =
2,111,111
1,111,111
الخ٦الُ ٝالٜٔلُت
511,111
251,111
الطبح أو ايخؼاضة

ٔٛلي
5,111,111
5,511,111
511,111خ

ً
وًب٠مما إلاٜه ممىم اإلا ممازة اشا ادخ ممخم حؼ مماب الٜت ممرة الو ممطٍيُت الت ممى اهخه ممى د له مما جى ُٜممص الٔ ٠ممس بذؼ مماضة،
جذلم َصٍ ايخؼاضة مً أضباح الٜترة أو الٜتراث الوطٍيُت الؼاب٠ت( التي جم ج٠سًطَا ) املبسز جىُٜص
الٔ٠س د لها وبما ال ًجاوظ أضباح الٔ٠س د  ٨جل ٧الٜترة.
وٓلُه ج٥ىن دؼاضة الٔ٠س فى الٜترة الوطٍيُت التى اهخهي ٛيها الٔ٠س =
ً
= مبل م مم ٙايخؼ م مماضة ف م ممى أد م ممطٛت م ممرة ه م ممطٍيُت  ٤ +م ممل مب م ممال ٙال م ممطبح اإلا ٠م ممطب م ممه ػ م مماب٠ا حُ م ممض أه م ممه  ٤م ممان ضب م ممح
ج ٠م ممسًطي( وَ م ممي) =  1251111 = 511111+ 251111+ 511111ط دؼ م مماتط ،وٍ م ممخم شوب م ممان َ م ممصٍ
ايخؼاضة مٕ باقي أضباح اإلا٠او ٨ممً الٔ٠مىز ألادمطي دم  ٨الٜتمرة التمي اهخهمي ٛيهما الٔ٠مس ،واشا جب٠مذ أي
- ٜٔٔ -
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دؼ مماتطجطح ممل للخل مم ٝوٍ ممخم اػ ممترزاز الو ممطٍبت اإلاؼ ممسزة ٓليه مما ف ممى الؼ ممىىاث الؼ مماب٠ت وٍب ممسأ الترحُ ممل
بالؼىت الشالشت زم الشاهُت زم ألاولى واشا لم جٜ٥ى ًخم الترحُل لؤلمام إلاسة دمؽ ػىىاث.
وٟممس جممم مطآمماة الترحُممل للخلمم ٝبمماإلٟطاضبىهممٕ ُٟمممت الوممطاتب اإلاؼممسزة ٓلممى الٔ٠ممىز التممى لممم جيخهممى
مشلها ٤ايخلم والخحلُل فى داهه مؼخ٠لت.
احلً تغش٠مح أخش:ٞ

ًمخم جحمُمل ٤ممل ػمىت بممما ًذلمها ممً اًممطازاث وج٦مالُ ٝداكممت بالٔ٠مس وجمسضط الىدُجممت ب٠اتممت الممسدل
حتممى ًم٥ممً ػممساز الوممطٍبت التممى جذممم الؼممىت فممي ػممىت اػممخح٠اٟها لؼممىىٍت الوممطٍبت ولخٌبُمم ١مبممسأ
الاػممخح٠اٜٛ.ٞي اإلاشمماٟ ٨ممام اإلا ٠مماو ٨بدىُٜممص  %25مممً الٔ٠ممس وبالخ ممالي ًممخم كممط ٚمؼممخذلم أٓم مما٨
بُ٠مممت ال م %25وبالخممالي جممسدل ؤلاًممطازاث التممى جذممم َممصا اإلاؼممخذلم فممي وٟممذ اػممخح٠اٟه ،وَ٥ممصا فممي
الؼمىت الشاهُممت أممما فممي الؼممىت الشالشممت ًممخم حؼمملُم اإلاـممطوْ وٍممخم كممط ٚمؼممخذلم جهمماثي بُ٠مممت ألآممما٨
النهاتُممت ال م %111مممً ُٟمممت الٔ٠ممس بلممط ٚالىِممطاشا ممما ٤اهممذ الخ٦لٜممت ظازث أو ٟلممذ ٓممً ممما َممى مخٜمم١
ٓلُه بالٔ٠س ،وٓلُه ً٥ىن ايبل بهصٍ الٌطٍ٠ت ٤اآلحي:
الؼىت الشالشت
الؼىت الشاهُت
الؼىت ألاولى
اًطازاث اإلاؼخذلم= وؼبت ؤلاجمام × ُٟمت الٔ٠س ( للؼىىاث ألاولي ٟبل جىُٜص اإلاؼخذلم النهاثي)

ؤلاًطازاث
الخ٦الُ ٝالٜٔلُت
وؼبت ؤلاجمام
هدُجت ألآما٨

1,251,111
( )1,111,111
%25
 251,111ضبح

2,511,111
( ) 2,111,111
%51
 511,111ضبح

1,251,111
() 2,511,111
%111
( )1,251,111خ

مشمما ٨آدط:
ميـ ممؤة ل ممسحها ٓ ٠ممس ًىٍ ممل ألاظ ممل ه مممً الٔ ٠ممىز الت ممى ل ممسحها اظم ممالى ُٟم ممت الٔ ٠ممس  951ملُ ممىن ظىُ ممت
واظمممالى الخ٦ممالُ ٝاإلا٠ممسضة لممه  851ملُممىن ظىُممت ومممسة جىُٜممص الٔ٠ممس جبممسأ مممً  2116وجيخهممي فممى 2119
و٤اهممذ الخ٦لٜممت الٜٔلُممت للؼممىىاث مممً  2116حتممى  2118مبلمم 297,5 ٙملُممىن 212,5 ،ملُممىن 127,5 ،
ملُىن ٓلى الخىالي .
اإلاٌلىب:
 .1جحسًس الطبح اإلا٠سضللٔ٠س.
 .2جحسًس الطبح اإلا٠سضل٦ل ٛترة هطٍيُت.
ُُٜ٣ .3ت الخلط ٚفى الطبح أو ايخؼاضة فى ُل الاحخماالث آلاجُت:
أ -الطبح الٜٔلى ؤلاظمالى للٔ٠س فى  2119مبل 121 ٙملُىن
ب -الطبح الٜٔلى ؤلاظمالى للٔ٠س فى  2119مبل 91 ٙملُىن
ث -الطبح الٜٔلى ؤلاظمالى للٔ٠س فى  2119مبل 71 ٙملُىن
ر -أن ج٥ىن هدُجت ؤلاظمالُت للٔ٠س فى  2119دؼاضة  11ملُىن وال جىظس ٓ٠ىز أدطي.
- ٕٔٓ -
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ايبل
 .1جحسًس الطبح اإلا٠سضللٔ٠س = اظمالى ُٟمت الٔ٠س – الخ٦لٜت الخ٠سًطٍت للٔ٠س
=  951ملُىن  851 -ملُىن =  111ملُىن
 .2جحسًس الطبح اإلا٠سضل٦ل ٛترة هطٍيُت
الطبح اإلا٠سض
وؼبت ؤلاجمام
الخ٦لٜت الٜٔلُت
الؼىت
297.5
 35 = %35 × 111ملُىن
= %35
297.5
2116
851
212.5
 25 = %25 × 111ملُىن
= %25
212.5
2117
851
127.5
 15 = %15 ×111ملُىن
= %15
127.5
2118
851
ُُٜ٣ .3ت الخلط ٚفى الطبح أو ايخؼاضة
أ .الطبح الٜٔلى ؤلاظمالى للٔ٠س فى  2119مبل 121 ٙملُىن ظىُت
ً٥ىن الطبح ايخاهٕ للوطٍبت فى  45 = )15+25+35 ( – 121 = 2119ملُىن.
ب .الطبح الٜٔلى ؤلاظمالى للٔ٠س فى  2119مبل 91 ٙملُىن ظىُت
ً٥ىن الطبح ايخاهٕ للوطٍبت فى  15 = ) 75 ( – 91 = 2119ملُىن.
ث .الطبح الٜٔلى ؤلاظمالى للٔ٠س فى  2119مبل 71 ٙملُىن ظىُت
ج٥ىن ايخؼاضة فى  71 = 2119م م م  = 75م م م  5ملُىن .
وفى َمصٍ ايبالمت ًمخم ٓممل م٠اكمت بُنهما وبمحن أضبماح الٜتمرة ٛمبشا لمم جٜ٥مى ًمخم جطحُلهما للخلمٝ
واػممترزاز الوممطٍبت اإلاؼممسزة ٓليهمما فممى الؼممىىاث الؼ ماب٠ت وٍبممسأ الترحُممل بالؼممىىاث ألاحممسر
ً
ً
أوال ٌٔنى ٓام  2118أوال ٛبشا لم جٜ٥ى ًطحل الباقى لٔام  2117وَ٥صا.
ر .أن ج ٥ممىن الىدُج ممت ؤلاظمالُ ممت للٔ ٠ممس دؼ مماضة  11ملُ ممىن ظىُ ممت وال جىظ ممس ٓ ٠ممىز أد ممطي د م ٨
الٜترة الوطٍيُت.
ًخم فى َصٍ ايبالمت اػمترزاز الومطٍبت اإلاؼمسزة ٓلمى أضبماح الٔ٠مس ٓمً ألآمىام ،2117 ، 2116
 2118و٣صل ٧جطحُل  11ملُىن ظىُت الى الؼىىاث ال ح٠ت بحس أٟص ى دمؽ ػىىاث.
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ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
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مازة (:)22
ًخحسز كافى ألاضباح الخجاضٍت واللىآُت ايخاهٕ للوطٍبت ٓلى أػاغ اظمالي الطبح بٔس دلم
ظمُٕ الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث ال ظمت لخحَ ١ُ٠صٍ ألاضباح ،وَـتري فى الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث واظبت
ايخلم ما ًؤحي:
 -1أن ج٥ىن مطجبٌت باليـاي الخجاضي أو اللىاعي للميـؤة والظمت إلاعاولت َصا اليـاي.
 -2أن ج٥ىن حُ٠ُ٠ت ومئٍمسة باإلاؼمدىساث ،وشلمُٛ ٧مما ٓمسا الخ٦مالُ ٝواإلالمطوٛاث التمى لمم ًجمط
الٔطٓ ٚلى ازباتها بمؼدىساث.

الخٔلُ:١
وَصٍ اإلاازة م٠ابلت للمازة ضٟم  26مً ال٠اهىن الؼاب ١و٤ان ػُِل ايجس ٨مىظىز باليؼبت
للخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث التى لم ًجط الٔطٓ ٚلي ازباتها بمؼدىساث ول ً٥هم ٓليها بال تحت
الخىُٜصًت باإلاازة ضٟم  28اللازضة بال٠طاض الىظاضي ضٟم  991لؼىت  2115لخىضح ما هي الخ٦الُٝ
واإلالطوٛاث التي لم ًجط الٔطٓ ٚلي ازباتها بمؼدىساث وهلذ اإلاازة ٓلي " ً٠لس بالخ٦الُٝ
واإلالطوٛاث التى لم ًجط الٔطٓ ٚلى ازباتها بمؼدىساث ،فى جٌبُ ١أح٦ام البىس  ]2مً اإلاازة ()22
ً
مً ال٠اهىن ،الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث التى ًخٔصض فى ال٘الب هِطا لٌبُٔرها ازباتها بمؼدىساث
داضظُت ،وجخى اٛطباليؼبت لها أشون كط ٚزادلُت أو بُاهاث أػٔاض ،ومنها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ملطوٛاث الاهخ٠االث السادلُت.
ملطوٛاث البىُٛه للوُاٛت السادلُت لٔم ض اإلايـؤة.
ملطوٛاث الىِاٛت.
السم٘اث الٔازًت والى٠ابُت ال ظمت لدؼُحرأٓما ٨اإلايـؤة1
ملطوٛاث اللُاهت الٔازًت.
ايجطات ممس واملج م ث الُىمُ ممت أو ألاػ ممبىُٓت أو الـ ممهطٍت اشا ٤اه ممذ حؼ ممخلعمها ًبُٔ ممت اإلاهى ممت أو
اليـاي .

وَـتري أال جعٍس اإلالطوٛاث التى لم ًجط الٔطٓ ٚلى ازباتها بمؼدىساث ،بما فى شل ٧ؤلا٣طامُاث،
ٓلى  %7مً اظمالي اإلالطوٛاث الٔمىمُت وؤلازاضٍت اإلائٍسة بمؼدىساث.
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ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

اٌرىاٌ١ف ٚاخثح اخلظُ

مازة (:)23
ٌٔس مً الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث واظبت ايخلم ٓلى ألادم ،ما ًؤحي:
)1
)2
)3
)4
)5

)6
)7
)8

)9

ٓىاتس ال٠طون اإلاؼخذسمت فى اليـاي أًا ٤اهذ ُٟمرها ،وشل ٧بٔمس دلمم الٔىاتمس الساتىمت
ٗحر ايخاهٔت للوطٍبت ،أو اإلأٜاة منها ٟاهىها.
ؤلاَ ٤اث ألكى ٨اإلايـؤة ،واإلاىلىق ٓليها في اإلاازة  25مً َصا ال٠اهىن.
الطػ ممىم والو ممطاتب الت ممي جخحمله مما اإلايـ ممؤة ٓ ممسا الو ممطٍبت الت ممى ًئزحه مما اإلام ممىً ٨ب ٠مما له ممصا
ال٠اهىن.
أٟؼمماي الخممؤمحن الاظخممماعي اإلا٠ممطضة ٓلممى كمماحب اإلايـممؤة للممايح الٔمماملحن وللممايبه ،والتممي
ًخم أزاإَا للهُئت ال٠ىمُت للخؤمحن الاظخماعي.
اإلابممال ٙالتممى حؼممخٌٔ٠ها اإلايـممآث ػممىىٍا مممً أمىالهمما أو أضباحهمما يبؼمماب اللممىازً ١ايخاكممت
للخ ممىٛحرأو الازد مماضأو اإلأ مماؾ أو ٗحرَ مما ػ ممىاض أ٤اهم ممذ ميـ ممؤة ًب ٠مما ألح ٦ممام  ٟمماهىن كم ممىازً١
الخ م ممؤمحن ايخاك م ممت ض ٟم ممم  54لؼ م ممىت  ،1975أم ال ٠م مماهىن ض ٟم ممم  64لؼ م ممىت  1981بـ م ممؤن أهِم م ممت
الخؤمحن الاظخماعي ايخاق البسًلت ،أم ٤اهمذ ميـمؤة ًب٠ما لىِمام لمه التحمت أو ؿمطوي داكمت
وشلمم ٧بممما ال ًجمماوظ  %21مممً مجمممىْ مطجبمماث وأظممىض الٔمماملحن بهمما بـممطي أن ً٥ممىن للىِممام
ال ممصي ج ممطجبٍ بدى ُٜممصٍ اإلايـ ممآث التح ممت أو ؿ ممطوي داك ممت مىلىك مما ٛيه مما ٓل ممى أن م مما جئزً ممه
اإلايـممآث ًب٠مما لهممصا الىِممام ً٠ابممل م٦اٛممؤة جهاًممت ايخسمممت أو اإلأمماؾ ،وأن ج٥ممىن أمممىاَ ٨ممصا
الىِام مىٜللت أو مؼخ٠لت ًٓ أمىا ٨اإلايـؤة ومؼدشمطة يبؼابه ايخاق.
أٟؼ مماي الخ ممؤمحن الت ممى ٌٔ ٠ممسَا اإلام ممى ٨ه ممس عج ممعٍ أو وٛاج ممه أو للبل ممىٓ ٨ل ممى مبل مم ٙأو اً ممطاز،
وشل ٧بحُض ال ججاوظ ُٟمت ألاٟؼاي  3111ظىُه فى الؼىت.
الخبرٓ مماث اإلاسٛىٓ ممت للب٥ىم ممت و وح ممساث ؤلازاضة املبلُ ممت وٗحرَ مما م ممً ألاش ممخاق الآخباضٍ ممت
الٔامت أًا ٤ان م٠ساضَا.
الخبرٓاث وؤلآاهاث اإلاسٛىٓت للجمُٔاث واإلائػؼماث ألاَلُمت اإلالمطٍت اإلاـمهطة ًب٠ما ألح٦مام
ال ٠م م ممىاهحن اإلاىِم م م ممت له م م مما ،ول م م ممسوض الٔل م م ممم واإلاؼدـ م م ممُٜاث ايخاه م م ممٔت لئلؿ م م ممطا ٚايب ٥م م ممىمي
ومئػؼ مماث البح ممض الٔل ممي اإلال ممطٍت ،وشل مم ٧بم مما ال ًج مماوظ  %11م ممً ال ممطبح الؼ ممىىي الل ممافي
للممى.٨
ايجعاضاث اإلاالُت والخٔىٍواث التى حؼخحٓ ١لى اإلامى ٨هدُجت مؼئىلُخه الٔ٠سًت.

الخٔلُ:١
أوضبذ ال تحت الخىُٜصًت في اإلاىاز  31 ، 29وٓطٛذ اإلا٠لىز بالٔىاتس الساتىت والـطوي
الىاظبت الٓخباض أمىا ٨الىِام مىٜللت أو مؼخ٠لت ًٓ أمىا ٨اإلايـؤة وشل ٧بؤن هلذ  ٛمي اإلاازة ضٟم
 29مً ال تحت ٓلي" ً٠لس بالٔىاتس الساتىت  ،فى جٌبُ ١ح٥م البىس  ]1مً اإلاازة ( )23مً
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ً
ال٠اهىن ٤ ،ل ما ًحلل ٓلُه اإلامى ٨مً مبال ٙم٠ابل الاػدشماض فى ال٠طون والؼلُٜاث والسًىن أًا
٤ان هىٓها والؼىساث وأشون ايخعاهت والىزاثٕ والخؤمُىاث الى٠سًت ،وجذلم الٔىاتس الساتىت ٗحر
ايخاهٔت للوطٍبت أو اإلأٜاة منها مً الٔىاتس اإلاسًىت لل٠طون اإلاؼخذسمت فى اليـاي".
وهلذ اإلاازة ضٟمم ٓ 31لمي" ٌـمتري الٓخبماضأممىا ٨الىِمام مىٜلملت أو مؼمخ٠لت ٓمً أممىا ٨اإلايـمؤة ،فمى
جٌبُ ١ح٥م البىس  ]5مً اإلاازة ( )23مً ال٠اهىن ،ما ًؤحي:
ً
 .1أن ً٥ىن لسي الىِام أو اللىسو ٞحؼاب داق بالبىى ٢مؼخ ًٓ ٠حؼاباث اإلايـؤة.
 .2أن ًخم اػدشماضأمىاله يبؼابه ايخاق.
 .3أن ج٥ىن له زٛاجطوحؼاباث مؼخ٠لت ًٓ حؼاباث اإلايـؤة.

مازة (:)24
ال ٌٔس مً الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث واظبت ايخلم ما ًؤحي:

ً
 .1الاحخُاًُاث واملخللاث ٓلى ادخ  ٚأهىآها (.وَصا البىس مذالمٜا للمُٔاضاملباػبي ضٟم ) 28

.2
.3
.4

.5
.6

مما ً٠طم ى بممه ٓلمى اإلامممى ٨مممً ٗطاممماث وٓ٠ىبماث مالُممت وحٔىٍومماث بؼميب اضج٦ابممه أو اضج٦مماب أحممس
جابُٔه ظىاًت أو ظىحت ٓمسًه.
الوطٍبت ٓلى السدل اإلاؼخح٠ت ًب٠ا لهصا ال٠اهىن.
الٔاتمس اإلاؼممسز ٓلمى ٟممطون ُٛمما ًجمماوظ مشلممي ػمٔطالاتخمممان وايخلمم اإلألممً لمسي البىمم ٧اإلاط٣ممعي
فممى بساًممت الؼممىت اإلاُ زًممت التممى جيخهممي ٛيهمما الٜتممرة الوممطٍيُت (.مذالٜممت للمُٔمماضاملباػممبي ضٟممم 14
ج٦لٜت ؤلاٟتران)
ٓىات ممس ال ٠ممطون وال ممسًىن ٓل ممى اد ممخ  ٚأهىآه مما اإلاسٛىٓ ممت ألش ممخاق ًبُُٔ ممحن ٗح ممرداه ممٔحن
للوطٍبت أو مُٜٔحن منها (.مذالٜت للمُٔاضاملباػبي ضٟم )14
ً
ج٦ل ٜممت الخمىٍ ممل والاػ ممدشماضاإلاخٔل ٠ممت ب مماإلًطازاث اإلأ ٜمماة م ممً الو ممطٍبت ٟاهىه مما ،وجح ممسز ال تح ممت
الخىُٜصًت ًطٍ٠ت احدؼاب َصٍ الخ٦لٜت

()1

الخٔلُ:١
وبذلىق البىس ضٟم ( )1مً َصٍ اإلاازة ٠ٛس كسض ال٥خاب السوضي ضٟم  21لؼىت  2111مً ضتِؽ
ً
اإلاللبت لِؼس ٨الؼخاضٓلى ايجس ٨الصي ٤ان ػاتسا فى اإلاؤمىضٍاث واللجان السادلُت ويجان الًٌٔ
واملبا٣م بذلىق ؤلاحخُاًُاث التى ً٥ىن ملسضَا ٓ وة اكساضأػهم ظسًسة.
وهدُجم ممت لم ممبٔى أح٦م ممام يجم ممان الٌٔم ممً كم ممسضَم ممصا ال٥خم مماب فم ممى  2111 / 5 / 4لُ٠م ممطبٔم ممسم دوم ممىٓها
للوطٍبت.
( )1أهَُ ٝصا البىس بخاضٍر  2113/5/18همً اإلاازة الشالشت مً ال٠اهىن ضٟم  11لؼىت .2113
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( َ ممصا ال٥خ مماب ال ممسوضي ًذ ممم الـ ممط٤اث اإلاؼ مماَمت ول ممِؽ ؿ ممط٤اث ألاش ممخاق) وَ ممصا ه ممم ال٥خ مماب
السوضي:
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وهل ممذ اإلا ممازة ض ٟممم  31م ممً ال تح ممت الخىُٜصً ممت ٓل ممي" ً ممخم احدؼ مماب الٔات ممس اإلاؼ ممسز ٓل ممى ال ٠ممطون ،
اإلاىل ممىق ٓليه مما ف ممى البى ممس  ]4م ممً اإلا ممازة ( )24م ممً ال ٠مماهىن ٓ ،ل ممى أػ مماغ ػ ممٔطالاتخم ممان وايخل ممم
اإلألً لسي البى ٧اإلاط٣عي فى أوً ٨ىاًطأو أوً ٨ىم ٓمل فى بساًت الؼىت اإلاُ زًت".
٣ما هلذ اإلاازة ضٟم ٓ 32لي" ال حـمل ٓىاتس ال٠طون والسًىن  ،اإلاىلىق ٓليها فى البىس  ]5ممً
اإلاازة ( )24مً ال٠اهىن ٓىاتس الؼىساث التى جٌطح فى ا٣خخاب ٓام".
ً
٣ما هلذ اإلاازة ضٟم ( 32م٥طضا) مً ال تحت اإلأسلت بال٠طاضالىظاضي ضٟم  172لؼىت ٓ 2115لى "فمى
جٌبُ مم ١ح ٥ممم البى ممس ( )6م ممً اإلا ممازة ( )24م ممً ال ٠مماهىن ٠ً ،ل ممس بخ٦ل ٜممت الخمىٍ ممل والاػ ممدشماض اإلاب ممالٙ
اإلاؼ ممخح٠ت أو اإلاسٛىٓ ممت واملبمل ممت ٓل ممى ال ٠ممىاتم اإلاالُ ممت (ٟاتم ممت ال ممسدل أو ٟاتم ممت اإلاط ٣ممعاإلا ممالي) ومنه مما
الٔىاتمس اإلاسٛىٓممت أو اإلاؼممخح٠ت ٓلممى الىزاثممٕ وال٠ممطون والؼمملُٜاث والممسًىن و أًممت كممىضة مممً كممىض
الخمىٍ ممل بال ممسًً باإله مماٛت ال ممى اإلال مماضٍ ٝالٔمىمُ ممت وؤلازاضٍ ممت الت ممى ًخحمله مما اإلام ممى ٨بؼ مميب معاول ممت
اليـاي  ،وال جسدل ؤلاَ ٤اث واملخللاث همً اإلالاضٍ ٝالٔمىمُت.
٠ٚرُ حتذ٠ذ ذىٍفح اٌرّٚ ً٠ٛاالعرثّاس ادلٕظٛص ػٍٙ١ا ف ٝاٌثٕذ ( ِٓ )4ادلادج ( ِٓ )52اٌمأْٛ
ً
ٚفما إلزذ ٜاٌغش٠مرني ا٢ذ١رني:
عش٠مح اٌرخظ١ض:

وٍمخم جٌبُ٠هما اشا ٤مان ال٘مطن الىحُمس ممً ايبلممىٓ ٨لمى َمصٍ ألاممىا ٨الاػمدشماضفمى جحُ٠م ١اًممطازاث
ً
مٔ ٜمماة ٟاهىه مما  ،وف ممى َ ممصٍ ايبال ممت  ،ج ٥ممىن ج٦ل ٜممت الخمىٍ ممل والاػ ممدشماضه ممى الٔىات ممس اإلاسٛىٓ ممت م٠اب ممل
ايبلىٓ ٨لى َصٍ ألامىا.٨
عش٠مح اٌرمغ ُ١إٌغث:ٟ

وٍ ممخم جٌبُ٠ه مما اشا ل ممم ً ٥ممً ال٘ ممطن الىحُ ممس م ممً ايبل ممىٓ ٨ل ممى َ ممصٍ ألام ممىا ٨الاػ ممدشماضف ممى جح ُ٠مم١
ً
اًطازاث مٜٔاة ٟاهىها  ،وفمى َمصٍ ايبالمت ً ،مخم جحسًمس ج٦لٜمت الخمىٍمل والاػمدشماضاإلاخٔل٠مت بماإلًطازاث
ً
اإلأٜاة و٠ٛا إلاا ًلي:
ً
اظمالي ؤلاًطازاث اإلأٜاة ٟاهىها
م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م × ج٦لٜت الخمىٍل والاػدشماض
اظمالي ؤلاًطازاث ال٦لُت التى ح٠٠رها الـط٣ت د  ٨الٔام
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مازة (: )25
ً٥ىن حؼاب ؤلاَ ٤اث ألكى ٨اإلايـؤة ٓلى الىحى آلاحي:
 % 5 )1م م ممً ج٦ل ٜم ممت ؿ م ممطاض أو اوـ م مماض أو جٌ م ممىٍطأو ججسً م ممس أو آ م ممازة بى م مماض أي م م ممً اإلاب م مماوي واإلايـ م ممآث
والخجهحزاث والؼ ًٜوالٌاتطاث وشل٤ ًٓ ٧ل ٛترة هطٍيُت.
 % 11 )2مممً ج٦لٜممت ؿممطاض أو جٌممىٍطأو جحؼممحن أو ججسًممس أي مممً ألاكممى ٨اإلأىىٍممت التممي ًممخم ؿممطاإَا،
بما فى شل ٧ؿهطة اليـاي وشل٤ ًٓ ٧ل ٛترة هطٍيُت.
ً )3ممخم اَ م  ٢الٜئخممحن الخممالُخحن مممً أكممى ٨اإلايـممؤة ًب٠مما لىِممام أػمماغ ؤلاَ م  ٢باليؼممب اإلابِىممت
ٟطًٍ ٤ل منها:
( أ ) ايباػم ممباث آلالُم ممت وهِم ممم اإلألىمم مماث والبم ممرام وأظهم ممعة جذم ممعًٍ البُاهم مماث وؼم ممبت  %51مم ممً
أػاغ ؤلاَ  ٢ل٦ل ػىت هطٍيُت.
(ب) ظمُٕ أكى ٨اليـاي ألادطي وؼبت  %25مً أػاغ ؤلاَ  ٢ل٦ل ػىت هطٍيُت.
 ) 4ال ًحؼ ممب اَ م  ٢ل ممؤلضن وألآم مما ٨الٜىُ ممت وألازطٍ ممت واملج ممىَطاث وألاك ممى ٨ألاد ممطي للميـ ممؤة ٗح ممر
ال٠ابلت بٌبُٔرها ل ػره .٢

الخٔلُ:١
ًٜهممم مممً َممصٍ اإلاممازة أن البىممس ألاو ٨والشمماوي ٌٔنممى ال٠ؼممٍ الشابممذ والبىممس الشالممض أ  ،ب ٌٔنممى ال٠ؼممٍ
اإلاخىاٟم.
٣ممما هلممذ اإلاممازة ضٟممم  33مممً ال تحممت الخىُٜصًممت ٓلممي" ً٠لممس باألكممى ٨اإلأىىٍممت التممى ًممخم ؿممطاإَا فممى
جٌبُ ١ح٥م البىس  ]2مً اإلاازة ( )25ممً ال٠ماهىن ،ألاكمى ٨التمى لمِؽ لهما وظمىز ممازي وٍحمخ ّٜبهما
ل ػ ممخذسام ف ممى ؤلاهخ مماط أو لخىضٍ ممس الؼ مملٕ أو ايخ ممسماث أو للخ ممؤظحرلل٘ح ممر ٤ممالترادُم وح ٠ممى ٞاإلال ُ٥ممت
ال٥ٜطٍممت والاػممم الخجمماضي وح٠ممى ٞاليـممطو بممطاضاث الادتممراْ وح٠ممى ٞالٌبممٕ و أٛم م اللممىض اإلاخحط٣ممت
التى جحلل ٓليها اإلايـمؤة هِحمر زٛمٕ مبلم ٙممً اإلاما ،٨أمما باليؼمبت لؤلكمى ٨اإلأىىٍمت التمى ًمخم اوـماإَا
ً
بمٔط ٛممت اإلايـ ممؤة  ُٛممخم اَ ٣ه مما ًب ٠مما للبى ممس  ]2م ممً اإلا ممازة ( )25م ممً ال ٠مماهىن م ممٕ مطآ مماة اػ ممدبٔاز
ً
ج٦ممالُ ٝاوـمماض ألاكممل اإلأىممىي التممى جممم جحمُلهمما همممً الخ٦ممالُ ٝفممى الؼممىىاث الؼمماب٠ت وشلممً ٧ب٠مما
إلأاًحر املباػبت اإلالطٍت".
٣ممما كممسضث ٟىآممس وحٔلُممماث وظٍممطاإلاالُممت ضٟممم  1لؼممىت  2117بخمماضٍر  2117 / 5 / 8جممىِم ؤلاَ م ٢
ُٛما بحن الـط٤اث وبٔوها فى حالت الخؤظحرالخمىٍلي وَصا هم ال٠ىآس والخٔلُماث:
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مازة (:)26
ً٠لس بؤػاغ ؤلاَ  ٢فى جٌبُ ١أح٦ام اإلاازة  25مً َصا ال٠اهىن الُ٠مت السٛترًت لؤلكى٨
٣ما هي مسضظت فى اإلاحزاهُت الاٛخخاحُت للٜترة الوطٍيُت ،وٍعٍس َصا ألاػاغ بما ًىاظي ج٦لٜت ألاكى٨
اإلاؼخذسمت وج٦لٜت الخٌىٍط أو الخحؼحن أو الخجسًس أو آازة البىاض وشل ٧د  ٨الٜترة الوطٍيُت،
وٍ٠ل ألاػاغ بما ًىاظي ُٟمت ؤلاَ  ٢الؼىىي وُٟمت بُٕ ألاكى ٨التى جم الخلطٛ ٚيها وبُ٠مت
الخٔىٍى الصي جم ايبلىٓ ٨لُه هدُجت ٠ٛسَا أو َ ٣ها د  ٨الٜترة الوطٍيُت.
ٛبشا ٤ان أػاغ ؤلاَ  ٢بالؼالب ،جواُٟ ٚمت الخلط ٚفى ألاكل أو الخٔىٍى ٓىه الى ألاضباح
الخجاضٍت واللىآُت للممى ،٨أما اشا لم ًجاوظ أػاغ ؤلاَ ٓ ٢ـطة آال ٚظىُهٌٔ ،س أػاغ
ؤلاَ  ٢بال٦امل مً الخ٦الُ ٝواظبت ايخلم.

الخٔلُ:١
أوضبذ َصٍ اإلاازة أن أػاغ ؤلاَ َ ٢ى الُ٠مت الوطٍيُت لؤلكل أو ٨الٜترة و ًعٍس أػاغ ؤلاَ ٢
بخ٦لٜت ألاكى ٨اإلاـتراٍ أو ج٦لٜت جٌىٍط ألاكى ٨اإلاؼخذسمت د  ٨الٜترة الوطٍيُت ٣ما ً٠ل أػاغ ال٥ما
ً٠ل أػاغ اله  ٢بُ٠مت ؤلاَ  ٢الؼىىي والُ٠مت البُُٔت لؤلكى ٨التى جم الخلطٛ ٚيها ٣ما ً٠ل
بُ٠مت الخٔىٍى الصي جحلل ٓلُت اإلايـؤة هدُجت َ  ٢أكل أو ٠ٛسٍ د  ٨الٜترة الوطٍيُت .
ً
وٟس جم الخٔطن أًوا فى َصٍ اإلاازة للباالث التى ًم ً٥أن ً٥ىن ٓليها أػاغ ؤلاَ  ٢وُُٜ٣ت
الخلط ٚفى ٤ل حاله
٣ما أوضبذ اإلاازة ضٟم  34مً ال تحت أػاغ ؤلاَ  ٢وهلذ ٓلي أن" ًطاعى باليؼبت لىِام
أػاغ ؤلاَ  ٢اإلاىلمىق ٓلُه ٛممي اإلاازجحن ( )25و ( )26مً ال٠اهىن ،ما ًؤحي:
ً
 -]1جح ممسز الُ٠م ممت ال٠ابل ممت لئلَ م ٓ ،٢ل ممى أػ مماغ ضك ممُس  ٤ممل مجمىٓ ممت أك ممى ٨ف ممى أو ٨الٜت ممرة مو مماٛا الُ ممه
مـممترًاث ألاكممى ٨و٤اٛممت ؤلاهمماٛاث د م  ٨الٔممام ٣خ٦لٜممت ه٠ممل ألاكممل وجطُ٣بممه والٔم مطاث التممى جممئزي
ً
الى اًالت الٔمط ؤلاهخاجي لؤلكل مذلىما مىه ُٟمت الخلطٛاث فى ألاكى ٨أو الخٔىٍواث.
ؤَامل َصا الطكُس ٓلى الىحى آلاحي :
ً
ً
أ  -اشا ٤ان الطكُس الىاج و٠ٛا لل٠ٜطة الؼاب٠ت ػالبا ًخم اهاٛت َصا الطكُس الى أضباح اليـاي.
ب -اشا ٤م ممان الطكم ممُس ٓـم ممطة آال ٚظىُم ممه ٛؤٟم ممل ًُحمم ممل بال٦امم ممل ٓلم ممى ٟاتمم ممت الم ممسدل ُؤَم ممس مم ممً
الخ٦الُ ٝواظبت ايخلم فى شاث الؼىت.
ً
ط -اشا ٤ممان الطكممُس ًعٍممس ٓلممى ٓـممطة آال ٚظىُ مه ًحؼممب ؤلاَ م  ٢ل٦ممل مجمىٓممت و٠ٛمما لليؼممب الممىاضزة
بالبىممس  ]3مممً اإلاممازة ( )25مممً ال٠مماهىن زون الىِممطالممى مممسة اػممخذسام أكممى ٨املجمىٓممت ،وٍطحممل
ً
الطكُس اإلاخب٠ي أًا ٤اهذ ُٟمخه الى الٜترة الوطٍيُت الخالُت ٤ؤػاغ لئلَ .٢
 -]2ال ًجىظ مذالٜت وؼب ؤلاَ  ٢اإلاىلىق ٓليها فى اإلاازة ( )25مً ال٠اهمىن وشل ٧ألٗطان حؼاب الوطٍبت.
- ٖٔٔ -
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ُ
 - ]3ال جذو ممٕ ألاك ممى ٨اإلاه ممساة الت ممى ج ممسضط ُٟمره مما ه مممً الاحخُاًُ مماث للو ممطٍبت ،وال ٌؼ ممطي بـ ممؤجها
ؤلاَ  ٢اإلا٠طض باإلاىاز ( )25و ( )26و ( )27مً ال٠اهىن ،بحؼب ألاحىا".٨
مشا: 1 ٨
جمخل مم ٧ميـ ممؤة مجمىٓ ممت م ممً ايباػ ممباث آلالُ ممت وب ممطام ال٥مبُ ممىجطوهِ ممم اإلألىم مماث بل٘ ممذ
أضكستها مً و ا ٕٟزٛاجطوحؼاباث اإلايـؤة د ٓ ٨ام ٓ 2115لى الىظه الخالى :
اهاٛاث د  ٨الٔام
ضكُس
ؤلاَ ٢
مٔس٨
ضكُس
بُان
جاضٍر
ُٟمت
املبؼىب 2115/12/31
ؤلاَ ٢
2115/1/1
ؤلاهاٛاث ؤلاهاٛاث
أظهعة حاػباث محمىلت
82111
18111
%21
2115/7/1 21111
81111
أظهعة حاػباث شخلُت
41111
11111
%21
51111
أظهعة SERVERS
81111
21111
%21
111111
بطام ٣مبُىجط
151111
51111
%25
211111
هِم مٔلىماث
225111
75111
%25
311111
577111
173111
21111
731111
ظملت
ٛبشا بل ٙكافى الطبح مً و اٟ ٕٟاتمت السدل ًٓ ٓام  2115مبل 511,111 ٙظىُه 1
اإلاٌلىب :
اًواح ُُٜ٣ت مٔايجت بىس ؤلاَ ٤اث فى هىض أح٦ام ال٠اهىن  91لؼىت  2115والتحخه الخىُٜصًت
ايبل :
جىم ممسضط ألاكم ممى ٨الؼم مماب٠ت جحم ممذ مجمىٓم ممت أكم ممى ٨البىم ممس  / 3أ مم ممً اإلام ممازة  25مم ممً ال٠م مماهىن
واملبسز لها وؼبت اَ  ٢بى ا %51 ٕٟمً أػاغ ؤلاَ  ٢وٓلى شلً ٧خم مٔايجرها ٓلى الىظه الخالى:
أػاغ ؤلاَ ٢
ملجمىٓت أكى ٨البىس  3أ  /م 25
731111
ضكُس 2115/1/1
21111
اهاٛاث د  ٨الٔام
مممممممممممممممممممممم
751111
ضكُس 2115/12/31
375111
ٟؼٍ ؤلاَ  ٢بمٔس%51 ٨
ممممممممممممممممممممممم
375111
الطكُس فى  2115/12/31بٔس ؤلاَ ٢
=======
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كافى الطبح
ًوا ٚالُه
ؤلاَ ٤اث املبؼىبت بمٔطٛت اإلايـؤة
كافى الطبح بسون ؤلاَ ٤اث
ًذلم مىه
ً
ؤلاَ ٤اث ًب٠ا لل٠اهىن  91لؼىت 2115
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511111
173111
ممممممممممممممممممممم
673111
375111
ممممممممممممممممممممم
298111
=======

كافى الطبح اإلأس٨

مشا: 2 ٨
بٜممطن أن اإلايـممؤة فممى اإلاشمما ٨الؼممابٟ ١ممس ٟامممذ بيُممٕ أظهممعة الم م  SERVERوهِممم اإلألىم مماث
وبمطام ال٥مبُممىجطفمى  2115/7/1باإلابممال ٙالممىاضزة بالبُمان الخممالى وأزضظمذ همماج البُممٕ ممً ضبممح أو دؼمماضة
همً أضباح الٔام :
ٟؼٍ ؤلاَ ٢
السٛترًت
الُ٠مت
الُ٠مت السٛترًت
الطبح /
حتى
1
/
1
مً
زمً البُٕ
بُان
فى جاضٍر البُٕ
فى2115/1/1
ايخؼاضة
2115/6/31
() 21111
71111
91111
11111
111111
أظهعة SERVER
111111
275111
175111
25111
211111
بطام ٣مبُىجط
51111
312511
262511
37511
311111
هِم مٔلىماث
131111
657511
527511
72511
611111
ظملت
اإلاٌلىب:
ً
اًومماح ُُٜ٣ممت مٔايجممت بىممس ؤلاَم  ٢و٣ممصل ٧ضبممح  /دؼمماضة بُممٕ َممصٍ ألاظهممعة ًب٠مما ألح٦ممام ال٠مماهىن 91
لؼىت  2115والتحخه الخىُٜصًت 1
ايبل :
ً
ًب٠مما ألح٦ممام اإلاممازة  26مممً ال٠مماهىن واإلاممازة  34مممً ال تحممت الخىُٜصًممت ٛممبن زمممً بُممٕ أكممى٨
املجمىٓت  /3أ مً اإلاازة ً 25سضط بؤػاغ ؤلاَ  ٢ؤَايج بالٌطٍ٠ت الخالُت:
- ٖٖٔ -
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إػذاد
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أػاغ ؤلاَ ٢
ملجمىٓت أكى ٨البىس  3أ  /م 25
731111
21111

ضكُس 2115/1/1
اهاٛاث د  ٨الٔام

ظملت 751111
ًذلم مىه :
زمً بُٕ أكى ٨د  ٨الٔام

657511

ضكُس 92511 2115/12/31
46251
ًذلم مىه ٟ :ؼٍ اَ  ٢بمٔس%51 ٨
ضكُس  2115/12/31بٔس ؤلاَ 46251 ٢
وٓلى شلً ٧خم حٔسًل أضباح اإلايـؤة ٓلى الىظه الخالى :
كافى الطبح
ًوا ٚالُه :
اَ ٤اث محؼىبت بمٔطٛت اإلايـؤة :
18111
اَ  ٢ايباػباث املبمىلت
11111
 ،،حاػباث شخلُت
72511
 ،،ايباػباث والبرام اإلابآت
مممممممممممممممم
ألاضباح بسون ؤلاَ ٤اث
ًذلم مىه :
أضباح بُٕ أكى ٨مسضظت همً ٟاتمت السدل
ألاضباح بٔس اػدبٔاز أضباح بُٕ ألاكى٨
ًذلم مىه :
ً
ؤلاَ ٤اث ًب٠ا لل٠اهىن  91لؼىت 2115

511111

111511
مممممممممممممممممممممم
611511
131111
ممممممممممممممممممممممم
471511
46251
ممممممممممممممممممممم
424251
=========

كافى الطبح اإلأس٨
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مشا: 3 ٨
بٜممطن أن هِممم اإلألىممماث الممىاضزة فممى اإلاشمما ٨ضٟممم " ٟ " 2ممس جممم بُٔهمما بمبلمم 411111 ٙظىُممه بِىممما بُٔممذ
بطام ال٥مبُىجطوأظهعة الم  SERVERبىٜؽ الُ٠م الىاضزة فى اإلاشا ٨ضٟم (.)2
اإلاٌلىب :
ً
اًو مماح  ُُٜ٣ممت مٔايج ممت بى ممس ؤلاَ م  ٢و ٣ممصل ٧ضب ممح  /دؼ مماضة بُ ممٕ َ ممصٍ ألاظه ممعة ًب ٠مما ألح ٦ممام
ال٠اهىن  91لؼىت  2115والتحخه الخىُٜصًت 1
الحل :
ٔ -

يتم أوالً تعجيل ثسن البيع واألرباح  /الخدارة الشاتجةة نةن البيةع نتيجةة تعةجيل ثسةن البيةع و لة
فى الججول التالى :

بُان
أظهعة SERVER
بطام ٣مبُىجط
هِم مٔلىماث
ظملت

الُ٠مت
السٛترًت
فى2115/1/1
111111
211111
311111
611111

ٟؼٍ ؤلاَ ٢
مً  1/1حتى
2115/6/31
11111
25111
37511

الُ٠مت السٛترًت
فى جاضٍر البُٕ

زمً البُٕ

الطبح /
ايخؼاضة

91111
175111
262511

71111
275111
411111

( ) 21111
111111
137511

72511

527511

74511

217511

أػاغ ؤلاَ ٢
ملجمىٓت أكى ٨البىس  3أ  /م 25
ضكُس 2115/1/1

731111

اهاٛاث د  ٨الٔام

21111
ظملت 751111

ًذلم مىه :
زمً بُٕ أكى ٨د  ٨الٔام

745111
ضكُس 2115/12/31

ً
* وهِطا ألن ضكُس  2115/12/31أٟل مً ٓـطة آال ٚظىُه

5111

لصلً ٧حمل بال٦امل ٓلى ٟاتمت السدل ؤَس مً الخ٦الُ ٝواظبت ايخلم د 1 2115 ٨
وٓلى شلً ٧خم حٔسًل أضباح اإلايـؤة ٓلى الىظه الخالى :
- ٖٔ٘ -
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أششف ػثذ اٌغىن
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511111

كافى الطبح
ًوا ٚالُه
اَ  ٢ألاكى ٨د  ٨الٔام املبؼىبت بمٔطٛت اإلايـؤة ( مً مشا ٨ضٟم ) 2

111511

ألاضباح بسون ؤلاَ ٤اث

611511

ًذلم مىه :
أضباح بُٕ أكى ٨مسضظت همً ٟاتمت السدل
ألاضباح بٔس اػدبٔاز أضباح بُٕ ألاكى٨

217511
383111

ًذلم مىه :
ضكُس أػاغ ؤلاَ  ٢فى  (12/31أٟل مً ٓـطة آال ٚظىُه )

5111
378111

كافى الطبح اإلأس٨

مشا: 4 ٨
بىٜؽ اإلأٌُاث الىاضزة فى اإلاشا ٨ضٟم  ، 3وبٜطن أن زمً بُٕ هِم اإلألىماث ٤ان  451,111ط
اإلاٌلىب
ً
مٔايجت بىس ؤلاَ  ٢وأضباح  /دؼاتطبُٕ جل ٧ألاكىً ٨ب٠ما ألح٦مام ال٠ماهىن  91لؼمىت 2115
والتحخه الخىُٜصًت 1
ايبل :
ً
بخٔسًل زمً بُٕ هِم اإلألىماث فى ايجسو ٨الىاضز بحل مشا 3 ٨الى مبلم451,111 ٙظىُمه بمسال
ً
مً  411,111ظىُه ً ،خم حٔسًل اظمالى زمً بُٕ ألاكى ٨الى مبل 795,111 ٙظىُه بسال ممً 745,111
ً
ظىُممه ٣ ،ممما ًممخم حٔممسًل اظمممالى أضبمماح بُممٕ ألاكممى ٨الممى مبلمم 267,511 ٙظىُممه بممسال مممً  217,511ظىُممه
وشل مم ٧ف ممى ز ٛمماجط اإلايـ ممؤة وٓل ممى شل مم ً ٧ممخم مٔايج ممت زم ممً البُ ممٕ و ؤلاَ  ٤مماث ألٗ ممطان حؼ مماب الو ممطٍبت
بؤػاغ ؤلاَ ٓ ٢لى الىظه الخالى :
أػاغ ؤلاَ ٢
ملجمىٓت أكى ٨البىس  3أ  /م 25
ضكُس 2115/1/1
اهاٛاث د  ٨الٔام

731,111
21,111

ظملت
ًذلم مىه :
زمً بُٕ أكى ٨د  ٨الٔام

751,111
795,111

ضكُس 2115/12/31

( ) 45,111

- ٖٔٙ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
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ً
ً
* وهِطا ألن ضكُس  2115/12/31ػالبا لصلً ٧خم اهاٛت َصا الطكُس الى أضباح اإلايـؤة1
وٓلى شلً ٧خم حٔسًل أضباح اإلايـؤة ٓلى الىظه الخالى :
511,111

كافى الطبح
ًوا ٚالُه:
اَ  ٢ألاكى ٨املبؼىب بمٔطٛت اإلايـؤة
ألاضباح بسون ؤلاَ ٤اث املبؼىبت بمٔطٛت اإلايـؤة

611,511

ًوا ٚالُه :الطكُس الؼالب ألػاغ ؤلاَ ٢

45,111

111,511

645,511
ًذلم أضباح بُٕ أكى ٨مسضظت بمٔطٛت اإلايـؤة

267511

كافى الطبح اإلأس378111 ٨

مازة (:)27
جذلم وؼبت  %31مً ج٦لٜت آلاالث واإلأساث اإلاؼمخذسمت فمى الاػمدشماضفمى مجما ٨ؤلاهخماط ػمىاض ٤اهمذ
ظسًسة أو مؼخٔملت ،وشل ٧فى أوٛ ٨ترة هطٍيُت ًخم د لها اػخذسام جل ٧ألاكى.٨
وٍممخم حؼمماب أػمماغ ؤلاَم  ٢اإلاىلممىق ٓلُممه فممى اإلاممازة  25مممً َممصا ال٠مماهىن ٓممً جلمم ٧الٜتممرة العمىُممت
بٔس دلم وؼبت الم  %31اإلاص٣ىضة.
وَـتري لخٌبُ ١أح٦ام ال٠ٜطجحن الؼاب٠خحن أن ً٥ىن لسي اإلامى ٨زٛاجطوحؼاباث مىخِمت.
ثُ اعرثذٌد َصٍ اإلاازة بىم اإلاازة الؼازػت مً ٟاهىن الاػدشماضضٟم  17لؼىت  2115اللمازض
فى  12ماضغ  2115وهلذ ٓلى:
ً
جيٛص تٕاء ػٍ ٝعٍة ادلّٛي أن جذلم وؼبت  %31مً ج٦لٜت آلاالث واإلأمساث اإلاؼمخذسمت فمى
الاػممدشماضفممى مجمما ٨ؤلاهخمماط ػممىاض ٤اهممذ ظسًممسة أو مؼممخٔملت ،وشلمم ٧فممى أوٛ ٨تممرة هممطٍيُت ًممخم د لهمما
اػخذسام جل ٧ألاكى.٨
وٍ ممخم حؼ مماب أػ مماغ ؤلاَم م  ٢اإلاىل ممىق ٓلُ ممه ف ممى اإلا ممازة (  ) 25م ممً َ ممصا ال ٠مماهىن ٓ ممً جل مم ٧الٜت ممرة
العمىُت بٔس دلم وؼبت الم () %31اإلاص٣ىضة.
وفممي حالممت ٓممسم ج٠ممسًم الٌلممب اإلاـمماضالُممت جٌبمم ١وؼممب ؤلاَم  ٢الممىاضزة باإلاممازجحن ( ) 26 ، 25مممً َممصا
ال٠اهىن.
وَـتري لخٌبُ ١أح٦ام ال٠ٜطجحن الؼاب٠خحن أن ً٥ىن لسي اإلامى ٨زٛاجطوحؼاباث مىخِمت.
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الخٔلُ:١
ولخىهُح َصٍ اإلاازة ؤطن َصا اإلاشا:٨
جممم ؿممطاض آلممت (ػممىاض ٤اهممذ ظسًممسة أو مؼممخٔملت) فممي أي وٟممذ مممً الؼممىت واػممخذسمذ فممى ؤلاهخمماط و٤ممان
لسي اإلايـؤة زٛاجطوحؼاباث مىخِمت و٤اهذ ُٟمت َصٍ آلالت  1,111,111ظىُت.
ُٛخم حؼاب ؤلاَ  ٢اإلاعجل ٓلى الُ٠مت الـطاتُت لهصٍ آلالت بيؼبت ٤ %31اآلحي:
=  311111ظىُت.
= %31 × 1,111,111
ُٟمت ؤلاَ  ٢اإلاعجل
وٍخم حؼاب ؤلاَ  ٢الٔازي ٤اآلحي = ( 175,111 = %25×) 311,111 – 1,111,111ظىُت.
=  475,111ظىُت.
= 175,111 + 311,111
اظمالي ؤلاَ  ٢للٜترة ألاولى
وهل ممذ اإلا ممازة  35م ممً ال تح ممت ٓل ممي " ألٗ ممطان حؼ مماب الو ممطٍبت ،ف ممى جٌبُ مم ١ح ٥ممم اإلا ممازة ( )27م ممً
ال٠م مماهىنً ،جم ممب اػم ممدبٔاز وؼ م ممبت  %31مم ممً ج٦لٜم ممت آلاالث واإلأم ممساث اإلاؼم ممخذسمت فم ممى مجم مما ٨ؤلاهخ م مماط
الل ممىاعي ػ ممىاض ٤اه ممذ ظسً ممسة أو مؼ ممخٔملت ،وشل مم ٧ف ممى أوٛ ٨ت ممرة ه ممطٍيُت ً ممخم د له مما اػ ممخذسام جل مم٧
ألاكى ،٨وٍخم ازضاط الُ٠مت الباُٟت الى أػاغ ؤلاَ  ٢اإلاىلىق ٓلُه فى اإلاازة ( )26مً ال٠اهىن".
مشا: 5 ٨
ٟامممذ اح ممسي اإلايـ ممآث اللممىآُت بـ ممطاض ماُ٣ى ممت ك ممىآُت حسًشممت إلح لهمما مح ممل اإلااُ٣ى مماث
ال٠سًممت اإلاىظممىزة لمسحها  ،وُٛممما ًلمى بُممان بؤكممى ٨اإلايـمؤة التممى جىمسضط جحممذ البىمس  /3ب مممً اإلاممازة 25
مً ال٠اهىن وأضكستها مً و ا ٕٟزٛاجطوحؼاباث اإلايـؤة د ٓ ٨ام : 2115
اهاٛاث د  ٨الٔام
ضكُس
ؤلاَ ٢
مٔس٨
ضكُس
جاضٍر
بُان
املبؼىب 2115/12/31
ؤلاَ ٢
ُٟ 2115/1/1مت ؤلاهاٛاث
ؤلاهاٛاث
ماُ٣ىاث اهخاط كىاعى
577511
22511
%11
2115/11/1
511111
111111
ػُاضاث ه٠ل
16111
4111
%21
21111
أزار م٥خبي
9411
611
%6
11111
612911
27111
511111
131111
ظملت
اإلاٌلىب :
ً
اًومماح ُُٜ٣ممت مٔايجممت بىممس ؤلاَ م  ٢اإلاعجممل وؤلاَ م  ٢الٔممازي ًب٠مما ألح٦ممام ال٠مماهىن  91لؼممىت
 2115والتحخه الخىُٜصًت بٜطن أن الطبح مً و اٟ ٕٟاتمت السدل ًٓ ٓام  2115بل 411111 ٙظىُه.
ايبل :
-1

ً
ًخم أوال حؼاب ؤلاَ  ٢اإلاعجل ٓلى اإلااُ٣ىت اإلاـتراٍ
ؤلاَ  ٢اإلاعجل =  151,111 = %31 × 511,111ظىُه
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ًخم بٔس شل ٧دلم ُٟمت ؤلاَ  ٢اإلاعجل مً ج٦لٜت اإلااُ٣ىت اإلاـتراٍ وازضاط الُ٠مت الباُٟمت
بؤػاغ ؤلاَ ٣ ٢ما ًلى :
ُٟمت آلالت اإلاـتراٍ بٔس دلم ؤلاَ  ٢اإلاعجل
= 351,111 =151,111 – 511,111ظىُه
ًخم آساز أػاغ ؤلاَ ٣ ٢ما ًلى :
أػاغ ؤلاَ ٢
ملجمىٓت أكى ٨البىس  3ب  /م 25
ضكُس 2115/1/1

131,111

اهاٛاث د  ٨الٔام ( بٔس ؤلاَ  ٢اإلاعجل )

351,111

ظملت

481,111

ٟؼٍ اَ  ٢بمٔس%25 ٨

121,111

ضكُس  2115/12/31بٔس ؤلاَ ٢

361,111

ًخم بٔس شل ٧حٔسًل أضباح اإلايـؤة ٓلى الىظه الخالى :
كافى الطبح

411,111

ًوا ٚالُه :
اَ  ٢ألاكى ٨املبؼىب بمٔطٛت اإلايـؤة

27,111

ألاضباح بسون اَ ٤اث

427,111

ًذلم مىه :
ؤلاَ  ٢الوطٍبى

121,111

ؤلاَ  ٢اإلاعجل

151,111
271,111
157,111

كافى الطبح اإلأس٨
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مازة (:)28
ٌؼمممح بذلممم ال ممسًىن اإلأسومممت الت ممى ٟممام اإلام ممى ٨باػممدبٔازَا م ممً زٛمماجطاإلايـ ممؤة وحؼمماباتها اشا م مما
ج٠سم بخ٠طٍطمً أحس املباػبحن اإلاُ٠سًً بجسو ٨املباػبحن واإلاطاظٔحن ًُٜس جى اٛطالـطوي آلاجُت:
 -1أن ً٥ىن لسي اإلايـؤة حؼاباث مىخِمت.
 -2أن ً٥ىن السًً مطجبٌا بيـاي اإلايـؤة.
 -3أن ً٥ىن ٟس ػب ١ازضاط اإلابل ٙاإلا٠ابل للسًً همً حؼاباث اإلايـؤة.
 -4أن ج٥ممىن اإلايـممؤة ٟممس اجذممصث اظممطاضاث ظممازة الػممدُٜاض الممسًً ولممم جممخم ً٥مممً جحلممُله بٔممس 18
ؿهطا مً جاضٍر اػخح٠اٟه.
ؤَخبر مً ؤلاظطاضاث ايجازة الػدُٜاض السًً ما ًلي:
أ) ايبلىٓ ٨لى أمطأزاض فى ايباالث التى ًجىظ ٛيها شل.٧
ب) كسوض ح٥م مً مح٥مت أو ٨زضظت ببلعام اإلاسًً بؤزاض ُٟمت السًً.
ط) اإلاٌالبت بالسًً فى اظطاضاث جىُٜص ح٥م بب ٛغ اإلاسًً أو ابطامه كلبا و اُٟا مً ؤلا ٛغ.
واشا جم جحلمُل المسًً أو ظمعض مىمه وظمب ازضاط مما جمم جحلمُله هممً اًمطازاث اإلايـمؤة فمى الؼمىت التمى
جم الخحلُل ٛيها.

الخٔلُ١
وفي َصا هلذ اإلاازة ضٟم  36مً ال تحت الخىُٜصًت ٓلي" ٌٔس مً ؤلاظطاضاث ايجازة الػدُٜاض المسًً،
ً
ً
ً
ف ممى جٌبُ مم ١ح ٥ممم البى ممس  ]4م ممً اإلا ممازة ( )28م ممً ال ٠مماهىن ،اظ ممطاض اإلا ممسًً ك مملبا ٟو مماتُا و ا ُٟمما م ممً
بشاء نمى طمب السجين لقاضى التفميدة مع جسانةة الةجايشين بذةخو مهافقةة الةجايشين الحةايدين
اإلفالس ً
نمى ثمثي قيسة الجيهن ،ويتم الرمح الهاقي من اإلفالس وفقاً ألحكام قانهن التجةارة الرةةةةادر بالقةةانهن
 ٔٚلدشة ".ٜٜٜٔ

مازة (:)29
اشا دخم حؼاب احسي الؼمىىاث بذؼماضة جذلمم َمصٍ ايخؼماضة ممً أضبماح الؼمىت الخالُمتٛ ،مبشا جب٠مى
بٔممس شلمم ٧ظممعض مممً ايخؼمماضة ه٠ممل ػممىىٍا الممى الؼممىىاث الخالُممت حتممى الؼممىت ايخامؼممت ،وال ًجممىظ بٔممس
شل ٧ه٠ل ش يض مً ايخؼاضة الى حؼاب ػىت أدطي.

الخٔلُ:١
ه ممي هٜؼ ممها اإلا ممازة ض ٟممم  28م ممً ال ٠مماهىن الؼ مماب ١ول ٥ممً ل ممم ً ممىم ف ممي م ممازة ال ٠مماهىن ايجسً ممس أن ٛت ممرة
الخى ٟمم ٝايجب ممري ال جحؼ ممب م ممً م ممسة ايخم ممؽ ػ ممىىاث الت ممى جطح ممل ٛيه مما ايخؼ مماتطوٓلُ ممه  ٛممبشا ح ممسر
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ً
جى ٟٝظبري ٌٛب٠ا لىم اإلاازة  29مً ال٠اهىن  91لؼىت  2115جحؼب ٛترة الخى ٟٝايجبمري هممً
الؼىىاث التي جطحل ٛيها ايخؼاتط.

ً
مازة ( 29م٥طضا)

() 1

ً
اػخصىاض مً ح٥م اإلاازة ( )29مً َصا ال٠اهىن جذلم ايخؼاتطالطأػمالُت املب٠٠ت هدُجمت الخلمطٚ
فممى ألاوضا ٞاإلاالُممت فممى حممسوز ألاضبمماح الطأػمممالُت املب ٠٠ممت مممً الخلممط ٚفممي أوضا ٞمالُممت د م  ٨الؼ ممىت
الوطٍيُت شاتها.
ً
وفى حالت ظٍازة ايخؼاتطالطأػمالُت املب٠٠ت و٠ٛا ألح٦ام ال٠ٜمطة الؼماب٠ت ممً َمصٍ اإلامازة ٓمً ألاضبماح
الطأػمممالُت املب٠٠ممت د م  ٨الؼممىت الوممطٍيُت ٌؼمممح بترحُممل العٍممازة فممى ايخؼمماتطمممً ألاضبمماح املب٠٠ممت
هدُجت الخلط ٚفى ألاوضا ٞاإلاالُت فى الؼىىاث الخالُت حتى الؼىت الشالشت.

الخٔلُ:١
َمصا ٌٔنمى أن ألاضبماح أو ايخؼماتطػمخ٠اغ ٓلمى محِٜمت ألاوضا ٞاإلاالُمت ٤لهما واشا ٤اهمذ الىدُجمت دؼمماتط
ػترحل إلاسة ز ر ػىىاث  ٍ٠ٛولِؽ دمؽ ػىىاث ٣ما فى اإلاازة  29مً ال٠اهىن.
مشا: " 1 " ٨
بل٘ م ممذ ايخؼ م مماتطاإلأخم م ممسة ألح م ممس اإلام م ممىلحن ٓ م ممً وـ م مماًه الخج م مماضي د م م  ٨ػ م ممىت  2115مبل م ممٙ
 151,111ظىُه ٛ ،بشا بل٘ذ ألاضباح اإلأخمسة د  ٨ايخمؽ ػىىاث الخالُت :
 25,111ظىُه  31,111 ،ظىُه  55,111 ،ظىُه  41,111 ،ظىُه  41,111 ،ظىُه ٓلى الخىالي:
اإلاٌلىب :
جطحُل دؼاتطػىت  2115باليؼبت لهصا اإلامى1 ٨
ايبل  :هىضح فى ايجسو ٨الخالى ً ُٝ٣خم جطحُل دؼاتطػىت : 2115
دؼاتط
ػىت 2115

151111

بُان
أضباح الٔام
ايخؼاتطاإلاطحلت

اإلاخب٠ى مً ايخؼاضة

الترحُل الى 2117
2116
ظىُه
ظىُه
31111
25111
125111 151111
125111

95111

2118

2119

2111

ظىُه
55111
95111

ظىُه
41111
41111

ظىُه
41111
ال ش يض

41111

م

م

( )1مواٛت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114اللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة الشاهُت مىه ضاظٕ كٜحت ضٟم 389
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وٍ حّ أن ايخؼاتطٟس اػدىٜصث بال٦امل د  ٨أضبٕ ػىىاث أي ٟبل جهاًت ايخمؽ ػىىاث
املب ممسزة ب ممىم ال ٠مماهىن  ،وٓى ممس ال ممطبٍ ٓم ممً ػ ممىت ٛ ، 2111ؼ ممُ٥ىن ٓل ممى أضباحه مما بال٦ام ممل وٟم ممسضَا
 41,111ظىُه 1

مشا: " 2 " ٨
بل٘ممذ ايخؼمماتطاإلأخمممسة ألحممس اإلامممىلحن ٓممً وـمماًه اللممىاعي فممى ػممىت  2115مبلمم211,111 ٙ
ظىُممه ٛ ،ممبشا بل٘ممذ ألاضبمماح اإلأخمممسة ٓممً ايخمممؽ ػممىىاث الخالُممت  31,111 :ظىُممه  41,111 ،ظىُممه ،
 28,111ظىُه  27,111 ،ظىُه  21,111 ،ظىُه ٓلى الخىالي.
اإلاٌلىب  :جطحُل دؼاتطػىت  2115باليؼبت لهصا اإلامى1 ٨
ايبل  :هىضح فى ايجسو ٨الخالى ُُٜ٣ت جطحُل دؼاتطػىت  2115باليؼبت للممى: ٨
الترحُل الى
دؼاتطػىت
2119
2118
2117
بُان
2116
2115
ظىُه
ظىُه
ظىُه
ظىُه
27,111
28,111
41,111
31,111
أضباح الٔام
112,111
131,111
171,111 211,111
 211,111ايخؼاتطاإلاطحلت
اإلاخب٠ى مً
75,111
112,111
131,111 171,111
ايخؼاضة

2111
ظىُه
21,111
75,111
55,111

 وٍ ح ممّ أن ايخؼ مماتط ٟممس ظب ممذ أضب مماح ايخم ممؽ ػ ممىىاث الخالُ ممت بال٦ام ممل  ،وجب ٠ممى منه مما مبل ممٙ
ً
 55111ظىُه ال جطحل ألضباح أي ػىت أدطي ًب٠ا لىم ال٠اهىن 1
مشا: " 3 " ٨
بل٘م ممذ ايخؼم مماتطاإلأخمم ممسة ألحم ممس اإلامم ممىلحن ٓم ممً ػم ممىت  2115مبلم ممٛ ، 131111 ٙم ممبشا آخمم ممسث
اإلاؤمىضٍت د  ٨ايخمؽ ػىىاث الىخات آلاجُت :
 25111ظىُم ممه أضبم مماح  16111 ،ظىُم ممه دؼم مماتط 16511 ،ظىُم ممه أضبم مماح  27111 ،ظىُم ممه أضبم مماح 15111 ،
ظىُه أضباح ٓلى الخىالي
اإلاٌلىب:
اًواح ُُٜ٣ت جطحُل ايخؼاتطباليؼبت لهصا اإلامى1 ٨
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ايبل  :هىضح فى ايجسو ٨الخالى ً ُٝ٣خم جطحُل دؼاتطػىت : 2115
الترحُل الى
دؼاتطػىت
2111
2119
2118
2117
بُان
2116
2115
ظىُه
ظىُه
ظىُه
ظىُه
ظىُه
15111 27111
16511
()16111
25111
هدُجت الٔام
61511 88511
115111
115111
131111
ايخؼاتطاإلاطحلت
131111
46511 61511
88511
115111
اإلاخب٠ى مً ايخؼاضة 115111
وٍ ح ممّ أه ممه ف ممى الترحُ ممل ال ممى ػممىت ُ 2117ل ممذ ايخؼ مماتط٣م مما هممى  ،حُ ممض ان الىدُج ممت اإلأخمممسة لؼ ممىت
ً
 2117هى دؼاتطولِؼذ أضباحا 1
 وٟممس ظبممذ دؼمماتطػممىت  2115أضبمماح الؼممىىاث حتممى ػممىت  ( 2111ايخمممؽ ػممىىاث الخالُممت لؼممىتً
ً
 ،)2115وجب٠ى منها مبل 46511 ٙظىيها ال ًطحل ألي ػىت أدطي ًب٠ا لىم ال٠اهىن 1
 أممما باليؼممبت للخؼمماتطاإلأخمممسة فممى ػممىت  2117وٟممسضَا  16111ظىُممه ٛترحممل الممى ايخمممؽ ػممىىاثً
الخالُت لها وحتى جهاًمت ػمىت  ، 2112وهِمطا ألن دؼماتطػمىت ٟ 2115مس ظبمذ أضبماح الؼمىىاث حتمى
ػممىت ٛ 2111م ًدب٠ممى باليؼممبت يخؼمماتطػممىت  2117ػممىي ػممىتي  2112 ، 2111للترحُممل اليهمما اشا
ً
٤اهذ هدُجرهما أضباحا 1
 وٍطاعى أهه اشا ٤اهذ هدُجت احسي الؼىىاث التى جطحل اليها دؼماتطػمىت مُٔىمت همى ألادمطي دؼماتطٛ ،م ًمخماهمماٛت اإلاخب٠ممى مممً ايخؼمماتطايجمماضي جطحُلهمما الممى دؼمماتطالؼممىت التممى ًممخم الترحُممل اليهمما حتممى ال جخممسادل مممسة
ايخمؽ ػىىاث اإلاؼمىح بترحُل ايخؼاتط اليها بىم ال٠اهىن مٕ بٔوها البٔى ٣ما ػب ١اًواحه 1
ً
ٛمممش لممى ٟمىمما فممى اإلاشمما ٨الؼمماب ١ببهمماٛت اإلاخب٠ممى مممً دؼمماتطػممىت  2115بٔممس الترحُممل الممى ػممىت
 2116وٟممسضَا  115111ظىُممه الممى ايخؼمماتطاإلأخمممسة لؼممىت  2117وٟممسضَا  16111ظىُممه لبلمم ٙاإلاخب٠ممى
ً
م ممً ايخؼ مماتطف ممى جهاً ممت ػ ممىت  2111مبل مم 62511 ٙظىيه مما ً ( وه ممى ٓب مماضة ٓ ممً  46511ظىيه مما اإلاخب ٠ممى م ممً
دؼاتطػىت  16111 + 2115ظىُه دؼاتطػىت .)2117
ٛممبشا ممما ٤اهممذ أضبمماح الؼممىىاث التممى ًيخهممي ٛيهمما جطحُممل دؼمماتطػممىت  2117وهممى ػممىت  2111وػممىت 2112
جعٍ ممس ٓل ممى َ ممصا اإلابل مم ٙوٟم ممذ بترحُ ممل ايخؼ مماتطبال٦ام ممل اليه مما ٓ ممً ًطٍ مم ١ايخٌ ممؤ ل ٦ممان مٔن ممى َ ممصا أه ممٟ ٧م ممذ
بترحُل ظعض مً دؼاتط ػىت  2115الى أ٣ثر مً مسة ايخمؽ ػىىاث اإلاىلىق ٓليها بال٠اهىن(.)1
( )1وَصا ما ًُٛ ٕ٠ه ال٥شحر ٓىس آساز ؤلاٟطاض الوطٍبي وشل ٧ضاظٕ الى مى ٕٟجطجِب ايخؼاتط اإلاطحلت باإلٟطاض و الصي ظاض ٟبل دلم
ؤلآٜاضاث وَى ما ٌٔنى جطُ٣ب دؼاضة ٓلى دؼاضة وفى ضأًىا أجها هٌ٠ت مُٔبت باإلٟطاضاث اللازضة مً اإلاللبت ب٠طاضاث مً
ً
ً
الؼُس وظٍط اإلاالُت هخمنى أن جىدبه لها اإلاللبت .وٟس جم جساضَ ٢صٍ الىٌ٠ت ظعتُا ولِؽ ٤لُا بالخٔسًل الصي جم بال٠اهىن ضٟم
 114لؼىت  2118و الصي هم بؤن ؤلآٜاضاث ال جئزي الى دؼاتط جطحل.
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مشا: " 4 " ٨
ً
ًمخل مم ٧أح ممس اإلام ممىلحن م٥خب مما ل ػدـ مماضاث الهىسػ ممُت ٣ ،م مما ٌٔم ممل ٣م ٠مماو ٨وٍمخل مم ٧أضاض م ى
ظضآُت ٌؼخ٘لها فى ظضآت املباكُل اليؼخاهُت :
ٛلى ٛطهىا أن الىخات اإلأخمسة لهصٍ ألاوـٌت د  ٨الؼىىاث ٣ 2111 / 2115ما ًلى :
اليـاي الخجاضي
اًطاز ألاًُان
اليـاي اإلا ي
الؼىىاث
( محاكُل بؼخاهُت )
( م٠او) ٨
( اػدـاضاث )
 41111أضباح
( 211111دؼاتط)
( 51111دؼاتط)
ػىت 2115
 42111أضباح
 51111أضباح
 11111أضباح
ػىت 2116
 44111أضباح
 81111أضباح
 31111أضباح
ػىت 2117
 43111أضباح
 75111أضباح
 35111أضباح
ػىت 2118
 47111أضباح
 61111أضباح
 45111أضباح
ػىت 2119
 45111أضباح
 71111أضباح
 38111أضباح
ػىت 2111
ٛبشا ٓلمذ ما ًلى :
ً
 ًمؼمم ٧اإلامممى ٨زٛمماجطمىخِمممت فممى ألاوـممٌت الخجاضٍممت واإلاهىُممت ٣ممما ًحاػممب ٔٛلُمما ٓممً اًممطازألاًُان العضآُت 1
اإلاٌلىب :
 - 1اًواح ُُٜ٣ت جطحُل ايخؼاتطاإلأخمسة فى وـاًُه اإلا ي والخجاضي 1
 - 2جحسًس كافى الطبح ايخاهٕ للوطٍبت فى الؼىىاث 1 2111 / 2115
ايبل :
ً
ً
أوال  :ججمُٕ هخات ألاوـٌت ظمُٔا فى ػىت جح ١٠ايخؼاتط( ػىت ٣ ) 2115ما ًلى :

دؼاتطاليـاي اإلا ي
دؼاتطاليـاي الخجاضي
اًطاز محاكُل بؼخاهُت
كافى دؼاتط

ػىت 2115
( ) 51111
) 211111 ( +
 41111( ) 211111
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ً
زاهُا  :جيؼِب اإلاخب٠ى مً ايخؼاضة بيؼبت ايخؼاتطاملب٠٠ت فى ٤ل مً اليـاًحن ٤اآلحي :
51111
اإلاخب٠ى مً دؼاتطاليـاي اإلا ى =  × 211111م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م =  42111ظىُه
251111
211111
اإلاخب٠ى مً دؼاتطاليـاي الخجاضي =  × 211111م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م =  168111ظىُه
251111
ً
زالشا  :جطحُل الىاج ( مً ايخٌىة الؼاب٠ت ) الى أضباح اليـاي ايخاق بها وإلاسة دمؽ ػمىىاث ٣مما
ًلى :
جطحُل باقى دؼاتطاليـاي اإلا ى :
أ-
ػىت2111
ػىت2119
ػىت 2116ػىت 2117ػىت2118
38111
45111
35111
31111
11111
باقى دؼاتط/أضباح
11111
11111
2111
32111
ػىت 2115دؼاتطمطحلت 42111
(33111أضباح) (45111أضباح) (38111أضباح)
2111
32111
باقى دؼاتط
ب  -جطحُل باقى دؼاتطاليـاي الخجاضي :
ػىت 2116ػىت2117
81111 51111
باقى دؼاتط/أضباح
ػىت 2115دؼاتطمطحلت 118111 168111
38111 118111
باقى دؼاتط

ػىت2111
ػىت2119
ػىت2118
71111
61111
75111
11111
11111
38111
(37111أضباح) (61111أضباح) (71111أضباح)

ً
ضابٔمما  :ججمُممٕ هخممات ألاوـممٌت املخخل ٜممت بٔممس الترحُممل وجحسًممس ك ممافى الممطبح ايخاهممٕ للوممطٍبت ٓل ممى
الىظه الخالى :
ػىت 2116ػىت 2117ػىت 2118ػىت 2119ػىت2111
بُ م ممان
38111
45111
33111
111
111
أضباح اليـاي اإلا ى
أضباح اليـاي الخجاضي
71111
61111
37111
111
111
45111
47111
43111
44111
42111
اًطاز الثروة الٔ٠اضٍت
153111
152111
113111
44111
42111
ؤلاظمالى
5111
5111
5111
5111
ًذلم ؿطٍحت ال ٌؼخحٓ ١نها هطٍبت 5111
148111
147111
118111
39111
اللافى ايخاهٕ للوطٍبت 37111
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مازة (:)31
اشا ٟام ألاشخاق اإلاطجبٌىن بىهٕ ؿطوي فى مٔام تهم الخجاضٍت أو اإلاالُت جذخلًٓ ٝ
الـطوي التى جخم بحن أشخاق ٗحر مطجبٌحن مً ؿؤجها دٜى وٓاض الوطٍبت أو ه٠ل ٓبئها مً
شخم داهٕ للوطٍبت الى آدط مٜٔى منها أو ٗحر داهٕ لها٥ً ،ىن للمللبت جحسًس الطبح ايخاهٕ
للوطٍبت ٓلى أػاغ الؼٔطاملباًس.
ولطتِؽ اإلاللبت ابطام اجٜاٟاث مٕ أشخاق مطجبٌت ٓلي اجباْ ًطٍ٠ت أو أ٣ثر لخحسًس الؼٔط
املباًس فى حٔام تها.
وجحسز ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن ًط ٞجحسًس الؼٔطاملباًس.

الخٔلُ:١
جسدل اإلاـطْ بىم َصٍ اإلاازة في الؼُاػت السادلُت للـط٣ت بحُض اشا جبحن أن َىا ٢حٔام ث
جخم بحن شخلحن أو أ٣ثر و٤ان َىا ٢كلت اضجباي بُنهم بحُض ً٠لس بهصا الخٔامل جذُٜى أو ه٠ل
ٓبض الوطٍبت مً شخم داهٕ الي أدط مٜٔى منها ٛؤن اإلاللبت في َصٍ ايبالت ػدخسدل لىهٕ
الؼٔطاملباًس للخؤزحرفي كافي الطبح املباػبي للىكى ٨الي كافى الطبح الوطٍبي.
وٟس هلذ اإلاازة ضٟم  38مً ال تحت الخىُٜصًت ٓلي " للمللبت الخح ١٠مً جٌبُ ١ألاشخاق
اإلاطجبٌحن للؼٔط املباًس فى مٔام تهم بـؤن جباز ٨الؼلٕ وايخسماث واإلاىاز ايخام واإلأساث
الطأػمالُت وجىظَٕ اإلالطوٛاث اإلاـتر٣ت وؤلاجاواث والٔىاتس وٗحر شل ٧مً اإلأام ث الخجاضٍت أو
اإلاالُت التى جخم ُٛما بُنهم".
٣ما هلذ اإلاازة ٓ 39لي" ًخم جحسًس الؼٔط املباًس ،اإلاىلىق ٓلُه فى اإلاازة ( )31مً
ً
ال٠اهىنً ،ب٠ا إلحسي الٌط ٞآلاجُت :
ً
ً .1طٍ٠ممت الؼممٔطايبممطاإلا٠مماضن  :و٠ٛمما لهمما ً٥ممىن جحسًممس ػممٔطالؼمملٔت أو ايخسمممت ُٛممما بممحن ألاًممطاٚ
اإلاطجبٌت ٓلى أػاغ ػٔطشاث الؼلٔت أو ايخسمت اشا جمذ بحن الـط٣ت وأشخاق ٗحرمطجبٌحن.
ؤَخمس فى َصٍ اإلا٠اضهت ٓلى أػاغ ػلٔت أو دسمت أدطي ممازلت وٍئدص فى الآخباضالٔىامممل آلاجُت:
أ -الـ م م م م ممطوي ال٠اهىهُم م م م م ممت الت م م م م ممى ًخحمم م م م م ممل بهم م م م م مما  ٤م م م م ممل ًم م م م م ممط ٚم م م م م ممً أًم م م م م ممطا ٚالخٔاٟم م م م م ممس.
بُ -مطو ٚالؼى.ٞ
ط -الِطو ٚايخاكت بالٔملُت اإلأىُت.
ُ
ً
ً .2طٍ٠ممت الخ٦لٜممت ؤلاظمالُممت مومماٛا اليهمما َممامف ضبممح  :وو٠ٛمما لهممصٍ الٌطٍ٠ممت٥ً ،ممىن جحسًممس ػممٔط
الؼ مملٔت أو ايخسم ممت ُٛم مما ب ممحن ألاً ممطا ٚاإلاطجبٌ ممت ٓل ممى أػ مماغ اظم ممالي ج٦ل ٜممت الؼ مملٔت أو ايخسم ممت
ً
مومماٛا اليهمما وؼممبت مئىٍممت مُٔىممت ٣هممامف ضبممح للممايح الـممط٣ت الباثٔممت أو مئزًممت ايخسمممت ،وٍحممسز
َامف الطبح ٓلى أػاغ َامف الطبح الصي ًحلل ٓلُه اإلامى ٨فى مٔام جه التى جخم مٕ أًطاٚ
مؼخ٠لت أو َامف الطبح الصي ًحلل ٓلُه ًط ٚمؼخ٠ل آدطفى مٔام ث أدطي مـابهت.
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ً
ً .3طٍ٠ت ػٔط آازة البُٕ  :وو٠ٛما لهمصٍ الٌطٍ٠مت ً٥مىن جحسًمس ػمٔطالؼملٔت أو ايخسممت ُٛمما بمحن
ً
ألاًطا ٚاإلاطجبٌت ٓلى أػاغ ػٔطالؼلٔت أو ايخسمت و٠ٛا لؼٔطآازة البُٕ الى ًط ٚزالض ٗحر
مطجبٍ بٔس دلم وؼبت جمشمل َمامف ضبمح مىاػمب للٌمط ٚالىػمٍُ  ،وٍحمسز َمامف المطبح ٓل ممى
أػمماغ الهممامف الممصي ًحلممل ٓلُممه هٜممؽ البمماثٕ مممً د م  ٨مٔام جممه مممٕ أًممطا ٚمؼممخ٠لت٣ ،ممما
ًجىظ أن ًحسز ٓلى أػاغ الهامف الصي ًحلل ٓلُه اإلامى ٨اإلاؼخ٠ل فى مٔاملت ممازلت.
وهلذ اإلاازة ضٟم  41مً ال تحت ٓلي" ج٥ىن أألولىٍت فى جحسًس الؼٔط املباًس لٌطٍ٠ت الؼٔط
ايبط اإلا٠اضن ،وفى حالت ٓسم جى اٛط البُاهاث ال ظمت لخٌبَُ ١صٍ الٌطٍ٠ت ًخم جٌبُ ١احسي
الٌطٍ٠خحن ألادطٍحن اإلاىلىق ٓليهما فى اإلاازة الؼاب٠ت".
و فى حالت ٓسم ام٦اهُت جٌبُ ١أي مً الٌط ٞالش ر اإلاـاض اليها فى اإلاازة الؼاب٠تً ،جىظ اجباْ
أي ًطٍ٠ت مً الٌط ٞالىاضزة بىمىشط مىِمت الخٔاون ؤلاٟخلازي والخىمُت أو أي ًطٍ٠ت أدطي
م تمت للممى.٨
ً
وفى ظمُٕ ألاحىاً ٨جىظ الاجٜا ٞمؼب٠ا بحن ؤلازاضة الوطٍيُت واإلامىٓ ٨لى الٌطٍ٠ت التى ًدبٔها
اإلامى ٨فى جحسًس الؼٔطاملباًس ٓىس حٔامله مٕ ألاًطا ٚاإلاطجبٌت.
ً
٣ما كسضٟطاضوظٍطاإلاالُت ضٟم ( )2لؼىت  2117وأوضح فى بىس (ب) مً زاهُا بال٠طاضفى َصا الـؤن
وَصا هم ال٠طاضبال٦امل:
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اٌفظً اٌثاٌث
اإلػفاءاخ

مازة (ٌٜٔ :)31ى مً الوطٍبت:

ً
 -1أضباح ميـآث اػخل ح أو اػتزضاْ ألاضاض ي وشل ٧إلاسة ٓـط ػىىاث آخباضا مً جاضٍر بسض معاولت اليـاي.
 -2أضبمماح ميـممآث ؤلاهخمماط الممساظنى وجطبُممت الىحممل وحِمماتطجطبُممت اإلاىاشم ي وحؼمممُنها ،ومـممطوٓاث ملمماًس وممعاضْ
ألاػما ،٢وأضباح مـطوٓاث مطا٣ب اللُس ،وشل ٧إلاسة ٓـطػىىاث مً جاضٍر بسض معاولت اليـاي.
 -3همماج حٔامممل ألاشممخاق الٌبُُٔممحن ٓممً اػممدشماضاتهم فممى ألاوضا ٞاإلاالُممت اإلاُ٠ممسة فممى ػممى ٞألاوضا ٞاإلاالُممت
اإلالطٍت مٕ ٓسم ظىاظ دلم ايخؼاتط الىاظمت ًٓ َصا الخٔامل أو جطحُلها لؼىىاث جالُت(.)1
() 2

 -4ما ًحلل ٓلُه ألاشخاق الٌبُُٔىن مً :
 ٓىاتممس الؼممىساث وكمم٥ى ٢الخمىٍممل ٓلممى ادممخ  ٚأهىآهمما اإلاُ٠ممسة فممى ػممى ٞألاوضا ٞاإلاالُممتاإلالطٍت التى جلسضَا السولت أو ؿط٤اث ألامىا.٨
 الخىظَٔاث ٓلى أػهم ضأغ ما ٨ؿط٤اث اإلاؼاَمت والخىكُت باألػهم. الخىظَٔم م مماث ٓل م م ممى حلم م ممم ضأغ اإلام م مما ٨فم م ممى الـ م م ممط٤اث شاث اإلاؼم م ممئىلُت املبم م ممسوزة وؿم م ممط٤اثألاشخاق وحلم الـط٤اض ٗحراإلاؼاَمحن فى ؿط٤اث الخىكُت باألػهم.
 الخىظَٔاث ٓلى ك٥ى ٢الاػدشماضالتى جلسضَا كىازً ١الاػدشماض. -5الٔىات ممس الت ممى ًحلم ممل ٓليه مما ألاشم ممخاق الٌبُُٔ ممىن ٓم ممً الىزاث ممٕ وحؼم مماباث الخ ممىٛحربم ممالبىى٢
اإلاسممجلت فممى ظمهىضٍممت ملممطالٔطبُممت ،وؿممهازاث الاػممدشماضوالازدمماضوؤلاًممساْ التممى جلممسضَا جلمم٧
البى ممى ،٢وٓ ممً الىزاث ممٕ وحؼ مماباث الخ ممىٛحرف ممى ك ممىازً ١البرً ممس ،وٓ ممً ألاوضا ٞاإلاالُ ممت وؿ ممهازاث
ؤلاًساْ التى ًلسضَا البى ٧اإلاط٣عي.
 -6ألاضباح التى جخح ١٠مً اإلاـطوٓاث ايجسًسة اإلايـؤة بخمىٍل مً اللىسو ٞالاظخمماعي للخىمُمت فمى
حممسوز وؼممبت َممصا الخمىٍممل ،وشلمم ٧إلاممسة دمممؽ ػممىىاث ابخ م ً
مساض مممً جمماضٍر معاولممت اليـمماي أو بممسض
ؤلاهخاط بحؼمب ألاحىا ،٨وال ٌؼطي َصا ؤلآٜاض اال ٓلى أضباح مً أبطم ٟطن اللىسو ٞباػمه.
ٚلذ ذؼذي اٌثٕذ ( ) 4ضّٓ ادلادج اٌثأ١ح ِٓ اٌمأٌ 99 ْٛغٕح ١ٌ 5091ظثر ٔظٗ وا٢ذ:ٟ

 -6ألاضباح التى جخح ١٠مً اإلاـطوٓاث ايجسًسة اإلايـؤة بخمىٍل ممً اللمىسو ٞالاظخمماعي للخىمُمت فمى
حسوز وؼبت َمصا الخمىٍمل إيل سأط ادلاي ادلغرثّشٚ ،حبذ ألظـِ ٟـا ٠ؼـادي (ِ )%30ـٓ اٌـشتر

اٌغٕٚ ،ٜٛمبا ال جيـاٚص سغـني أٌـف خٕ١ـح وشلم ٧إلامسة دممؽ ػمىىاث ابخم ً
مساض ممً جماضٍر معاولمت

اليـاي أو بسض ؤلاهخاط بحؼمب ألاحىاٚ . ٨رٌه تششط إِغان دفاذش ٚزغاتاخ ِٕرظّح.
( )1جم ال٘اض َصا البىس همً اإلاازة الطابٔت مً ال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114اللازضفي  2114/6/31ضاظٕ ال٠اهىن ق ضٟم389
( )2جم ال٘اض َصا البىس همً اإلاازة الطابٔت مً ال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114اللازضفي  2114/6/31ضاظٕ ال٠اهىن ق ضٟم389
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الخٔلُ:١
وَصٍ اإلاازة م٠ابلت للمازة ضٟم  36مً ال٠اهىن ال٠سًم مٕ الخىهُح بؤن ما ػب ١وأن دوٕ
للوطٍبت في ظهت ال ًذوٕ مطة أدطي مىٔا ل ظزواط .
ومً ألاَمُت بم٦ان أن هخٔط ٚببًجاظ ٓلى ألاػهم والؼىساث حُض ًىظس الٔسًس مً أهىاْ
ألاػهم في البىضكت ،مشل (ألاػهم الٔازًت ،واملجاهُت ،واإلامخاظة ،وأػهم ايخعٍىت ،واإلاُ٠سة ،وٗحر
اإلاُ٠سة) ،وٍم ً٥الخٔطٓ ٚلى ما هي ألاػهم والخمُحزبحن ٤ل َصٍ ألاهىاْ في البىضكت ٣ما ًلي:
ًمشل الؼهم حلت في ملُ٥ت الـط٣ت اإلالسضة له  ،وٍخمخٕ اإلاؼاَم بح٠ى ٞاإلالُ٥ت والتي مً
بُنها ايب ١في حلت مً ألاضباح التي جح٠٠ها الـط٣ت وايب ١في مط اٟبت ؤلازاضة مً د  ٨ح١
الخلىٍذ الهخذاب أٓواض مجلؽ ؤلازاضة والاٟتراْ ٓلى ال٠طاضاث الطتِؼُت ألادطي التي ج٠سمها
ازاضة الـط٣ت .وفي حالت جلُٜت الـط٣ت ًح ١يبامل الؼهم ايبلىٓ ٨لى حلت ُٛما جب٠ى مً
ُٟمت بُٕ ألاكى ٨بٔس ػساز ظمُٕ ما ٓلى الـط٣ت مً زًىن والتزاماث .وألاكل أن الؼهم ال ًخم
اػترزاز ُٟمخه مً الـط٣ت اال في حاالث محسوزة مشل جذُٜى ُٟمت ضأغ اإلاا ٨أو جلُٜت الـط٣ت ،
وفي َصٍ ايباالث ٟس جذخل ٝالُ٠مت اإلاؼترزة ًٓ الُ٠مت اإلاسٛىٓت ٓىس ؿطاض الؼهم.
وَىا ٢جليُٜاث ٓسًس لؤلػهم و أهىآها:
ِٓ ز١ث ادلماتً ادلمذَ ٌٍششوح :أػهم ه٠سًت وأػهم ُٓيُت.
ِٓ ز١ث ٍِى١ح اٌغـ : ُٙأػمهم أػممُت مملى٣مت إلاؼمدشمطأػممه محمسز وأػمهم يباملهما ً٥مىن
حاتعاللَ ٧ى مال ٧ألاػهم بسون جحسًس الاػم ٓلى الل ٧شاجه.
 ِٓٚز١ث ٔٛع اٌغ: ُٙ

ألاػهم الٔازًت:
ه ممي ك مم٥ى ٢مل ُ٥ممت حٔ ممس بمشاب ممت ح مم ١ف ممي مل ُ٥ممت الـ ممط٣ت ،وحٌٔ ممي يبامله مما ايب مم ١ف ممي حو ممىض
ايجمُٔت الٔامت الؼىىٍت للـط٣ت ،وايبلىٓ ٨لى جىظَٔاث اشا ما ح٠٠ذ الـط٣ت أضباحا.

ألاػهم املجاهُت:
وه ممي الت ممي ج ممىظْ ٓل ممى اإلاؼ مماَمحن بيؼ ممبت ام ممخ ٣هم لؤلػ ممهم الٔازً ممت ،وحٔ ممس ألاػ ممهم املجاهُ ممت
بمشابممت ظٍممازة فممي ضأغ ممما ٨الـممط٣ت ،واإلاخىلممسة ٓممً احخجمماظأظممعاض مممً أضبمماح الـممط٣ت وبالخممالي ً٥ممىن
للمؼاَمحن ايب ١في َصٍ العٍازة في ضأغ اإلاا.٨
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ألاػهم اإلامخاظة:
وهممي التممي جمممىح إلاال٥همما ح٠ىٟمما اهمماُٛت ال ًخمخممٕ بهمما كمماحب الؼممهم الٔممازي ،مشممل أن ًحلممل
مال٥همما ٓلممى أػممبُ٠ت ٓممً حملممت ألاػمهم الٔازًممت فممي ايبلممىٓ ٨لممى وؼممبت مممً أضبمماح الـممط٣ت٣ ،ممما أن
مال٥همما ًخمخممٕ بؤولىٍممت فممي ايبلممىٓ ٨لممى ح٠ىٟممه ٓىممس جلممُٜت الـممط٣ت ٟبممل حامممل ألاػممهم الٔازًممت،
وبٔس حملت الؼىساث.

أػهم ايخعٍىت:
ه ممي ألاػ ممهم الت ممي ج ٠ممىم الـ ممط٣ت اإلال م لمسضة ببٓ ممازة ؿ ممطائها م ممً الؼ ممى ٓ ٞممً ًطٍ مم ١بىضك ممت ألاوضاٞ
اإلاالُت ،وأػهم ايخعٍىت ال ًح ١لها جىظَٔاث أو ح ١الخلىٍذ د ٛ ٨ترة ملُ٥ت الـط٣ت لها.

ألاػهم اإلاُ٠سة:
والُ٠ممس ٓبمماضة ٓممً حسممجُل وجلمميُ ٝالؼممهم فممي البىضكمماث ػممىاض املبلُممت أو الٔاإلاُممت ،وشلمم٧
مم ممً د م م  ٨اظم ممطاضاث داكم ممت بٔملُم ممت الُ٠م ممس ،وشلم مم ٧حتم ممى ًدؼم ممنى للبىضكم ممت آٌم مماض شوي ايب٠م ممىٞ
ح٠ىٟهم مً ٓملُت الُ٠س َصٍ.
ألاػهم ٗحر اإلاُ٠سة :هي التي ج٥ىن ٗحرمسجلت ػىاض بالبىضكت املبلُت أو بالبىضكاث الٔاإلاُت.

٣ىبىن الؼهم:
وَى الصي ًمشل هلمِب الؼمهم فمى الخىظَٔماث اإلا٠مطضة يبملمت ألاػمهم  ،وَمصا ٌٔمس بمشابمت المطبح
الصي ظىاٍ الؼهم مً اػدشماضٍ في الـط٣ت.
وٓلممى الٔ٥ممؽ مممً َممصا ال ًىظممس ٓممسز ٣بحممربالٔسًممس مممً أهممىاْ الؼممىساث ،وٍجممب َىمما الخٜطٟممت بممحن الؼممىساث
التممي ًلممسضَا الٌ٠مماْ ايخمماق وؿممط٤اجه والؼممىساث ايب٥ىمُممت حُممض ٌٔممس ألاو ٨بمشابممت ٟممطن ل ػممدشماض
ًومىه اإلاط٣ع اإلاالي للـط٣ت ،والشاوي ٌٔس ٟطها بهس ٚؤلاهٜا ٞالٔام وجومىه ايب٥ىمت.

ػىساث جلسضَا ميـآث ألآما:٨
حٔم ممس الؼم ممىساث التم ممي جلم ممسضَا ميـم ممآث ألآمم مما ٨بمشابم ممت ٓ٠م ممس أو اجٜم مما ٞبم ممحن اإلايـم ممؤة (اإلا٠تم ممرن)
واإلاؼممدشمط(اإلا٠ممطن) .وبم٠خطم ى َممصا الاجٜمما٠ً ٞممطن الٌممط ٚالشمماوي مبل٘مما مُٔىمما الممى الٌممط ٚألاو ٨الممصي
ًخٔهممس بممسوضٍ ب ممطز أكممل اإلابل مم ٙوٛىاتممس مخ ٜممٓ ١ليهمما فممي ج ممىاضٍر محممسزة .و ٟممس ًىٌممىي الٔ ٠ممس ٓلممى ؿ ممطوي
أد ممطي لل ممايح اإلا ٠ممطن ،مش ممل ضَ ممً بٔ ممى ألاك ممى ٨الشابخ ممت ه ممماها للؼ ممساز أو وه ممٕ  ُٟممىز ٓل ممى اك ممساض
ػ ممىساث أد ممطي ف ممي ج مماضٍر الح مم٣ .١م مما  ٟممس ًخو مممً الٔ ٠ممس ؿ ممطوًا لل ممايح اإلا٠ت ممرن ،مش ممل ح مم ١اػ ممخسٓاض
الؼىساث ٟبل جاضٍر الاػخح٠ا ( ٞحعجُل ػساز الُ٠مت الاػمُت للؼىس ٟبل جاضٍر الاػخح٠ا.)ٞ
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ػىساث ح٥ىمُت:
ً٠لممس بالؼممىساث ايب٥ىمُممت كمم٥ى ٢اإلاسًىهُممت مخىػممٌت وًىٍلممت ألاظممل التممي جلممسضَا ايب٥ىمممت
بهس ٚايبلىٓ ٨لى مىاضز اهاُٛت لخٌُ٘ت العجع في مىاظهرها أو بهس ٚمىاظهت الخطخم.

كىازً ١الاػدشماضوما هي أهىآها ؟
حٔس كىازً ١الاػدشماض  Mutual Fundsأحس وػاتل الاػدشماض لل٘اض اإلاؼدشمطًٍ ممً لِؽ
لسحهم ألامىا ٨ال ظمت لخ٥ىًٍ محِٜت ٣بحرة مً ألاوضا ٞاإلاالُت وال ًخمخٔىن بايخبرة ال٦اُٛت
ل ػدشماض بالبىضكت ولِؽ لسحهم الىٟذ ال٦ا ٚإلاخابٔت اػدشماضاتهم بلٜت مخىاكلت.
ً
وكىازً ١الاػدشماض َصٍ ٓباضة ًٓ ؿط٤اث ججمٕ أمىالا مً ٓسز ٣بحر مً اإلاؼدشمطًٍ وج٠ىم
ازاضة اللىسو ٞباػدشماض َصٍ ألامىا ٨في مذخل ٝأهىاْ ألاوضا ٞاإلاالُت م٠ابل وزات ١جلسض
للمؼدشمطًٍ جمشل ٤ل وزُ٠ت مً َصٍ الىزات ١حلت اإلاؼدشمط بالخبُٔت في ٤ل ألاوضا ٞاإلاالُت التي
ٌؼدشمطٛيها اللىسو ،ٞبما ًح ١٠الخىىْ في الاػدشماضاث وجىظَٕ املخاًط وج٠لُل ججمها و آزاضَا.

وفي ملط ًىظس هىٓان مً كىازً ١الاػدشماض :
كىازً ١الاػدشماضاإلاٜخىحت OPEN – END FUND

ً
وحٔس مً أ٣ثر ألاهىاْ ؿُىٓا وجخمحز بؼهىلت ؿطاض وبُٕ وزات٠ها مً والى اللىسو ٞمباؿطة ٓلى أػاغ
ً
ً
أػٔاض جخحسز بىاضا ٓلى ُٟمت اػدشماضاث اللىسو ٞو٠ٛا لؼٔط الؼى ٞفي أي وٟذ ،وجيـط ازاضة اللىسوٞ
ً
ً
ًىمُا أػٔاض الىزات ١وبالخالي ًخ٘حر ٓسز الىزات ١وُٟمت ضأغ ما ٨اللىسوً ٞىمُا بالبُٕ والـطاض.

كىازً ١الاػدشماض اإلا٘ل٠ت Closed-End Fund
وجخمحز بالشباث اليؼبي في ضأغ ما ٨اللىسو ٞحُض أن ٓسز الىزات ١اإلالسضة واإلاخساولت ً٥ىن زابذ وال
ً
ً٠ىم اللىسو ٞبيُٕ أو ؿطاض الىزاتً ١ىمُا  ،و اهما ًم ً٥ؿطاض أو بُٕ الىزات ١بحن اإلاؼدشمطًٍ بٔوهم
البٔى مً د  ٨البىضكت ًٓ ًطٍ ١ػمؼاض مٔخمس وم٠ابل ٓمىلت ؿؤجها في شل ٧ؿؤن بُٕ أو ؿطاض
ً
ألاػهم والؼىساث ،وٍخحسز ػٔط جساولها بالبىضكت ًب٠ا آللُاث الٔطن والٌلب ٓليها.
وهلذ ادلادج  ِٓ 29اٌالئسح ػًٍ "ٟطاعى ما ًلي ٓىس جٌبُ ١ح٥م اإلاازة ( )31مً ال٠اهىن:
ٌ .1ـ مممل ؤلآ ٜمماض اإلا ٠ممطض يبِ مماتطجطبُ ممت اإلاىاشم م ي وحؼ مممُنها م مما جيخج ممه َ ممصٍ اإلاىاشم م ي م ممً ألب ممان
بـطي ٓسم معاولت وـاي ججاضة ألالبان ومىخجاتها بلٜت مؼخ٠لت.
ٌ .2ؼ ممطي ؤلآ ٜمماض اإلا ٠ممطض إلاـ ممطوٓاث مطا ٣ممب الل ممُس ٓل ممى ألاضب مماح الىاجج ممت ٓ ممً اإلاـ ممطوْ إلا ممسة ٓـ ممطػ ممىىاث م ممً
جاضٍر بساًت اليـاي ،وٍ٠لس باإلاـطوْ معاولت وـاي اللُس ػىاض بمط٣ب واحس أو أ٣ثر مملى ٢أو مؼخؤظط.
وٍ٠خلطَصا ؤلآٜاض ٓلى ألاضباح الىاججت ًٓ وـاي اللُس.
- ٖٔ٘ -
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ٌ .3ؼممطي ؤلآٜمماض اإلا٠ممطض إلايـممآث جطبُممت الىحممل ٓلممى اإلايـممآث التممى لممم جمممى ٓلممى بممسض معاولرهمما اليـمماي
ٟب ممل ج مماضٍر الٔم ممل بال ٠مماهىن م ممسة ٓـ م ممطػ ممىىاث ،وشل مم ٧ف ممى ح ممسوز م مما جب ٠ممى م ممً َ ممصٍ اإلا ممسة ،أم مما
اإلايـآث التى جبسأ فى معاولت اليـاي بٔس جاضٍر الٔمل بال٠اهىن ٛخخمخٕ ب٦امل مسة ؤلآٜاض".
كسةةا ٔظــد ادلــادج 25

() 1

ػٍــٌ "ٟـممتري لخٌبُمم ١ؤلآٜمماض اإلا٠ممطض بالبىممس  ]6مممً اإلاممازة ( )31مممً

ال٠اهىن ألضباح اإلاـطوٓاث ايجسًسة اإلايـؤة بخمىٍل مً اللىسو ٞالاظخماعي للخىمُت ما ًؤحى:
ٔ .أن ً٥ىن جاضٍر معاولت اليـاي باإلاـطوْ الح٠ا لخاضٍر الخمىٍل مً اللىسو ٞؤلاظخماعى للخىمُت.
ٕ .أن ج٥ىن أضباح اإلاـطوْ هاججت ًٓ مباؿطة اليـاي الخجاضي واللىاعى .ٍ٠ٛ
ٖ .أن ًخذص اإلاـطوْ ؿ٦ل اإلايـؤة الٜطزًت.
وج٥ممىن مممسة ؤلآٜمماض الوممطٍبي دمممؽ ػممىىاث جبممسأ مممً جمماضٍر معاولممت اليـمماي أو بممسض ؤلاهخمماط بحؼممب
ألاحىا ،٨وٍخى ٟٝػطٍان َصا ؤلآٜاض اشا جم الخىاظ ًٓ ٨اإلايـؤة أو حُ٘حرؿ٦لها ال٠اهىوي.
ٚف ٝمج١غ األزٛاي ال ٠غش٘ ٜزا اإلػفاء اٌضش٠ىب إال تإٌغثح ٌألستاذ إٌاجتح ػٓ اٌرِّ ً٠ٛـٓ اٌظـٕذٚق

اإلخرّاػٌٍ ٝرّٕ١ح.

ثُ اعرثذٌد ادلادج سلُ  ِٓ 25اٌالئسح اٌرٕف١ز٠ح ضّٓ اٌمشاس اٌٛصاس ٞسلُ ٌ 955غٕح ٔٚ 5093ظد ػٍ: ٟ

" ٌـ ممتري لخٌبُ مم ١ؤلآ ٜمماض اإلا ٠ممطض بالبى ممس ( )6م ممً اإلا ممازة ض ٟممم ( )31م ممً ال ٠مماهىن ألضب مماح اإلاـ ممطوٓاث
ايجسًسة اإلايـؤة بخمىٍل مً اللىسو ٞالاظخماعي للخىمُت ما ًؤحي:
ٔ .أن ً٥ىن جاضٍر معاولت اليـاي أو بسض ؤلاهخاط باإلاـطوْ الح٠ا لخاضٍر ايبلىٓ ٨لي الخمىٍل
ٕ .أن ج٥ىن أضباح اإلاـطوْ هاججت ًٓ مباؿطة اليـاي الخجاضي واللىاعي .ٍ٠ٛ
ٖ .أن ًخذص اإلاـطوْ ؿ٦ل اإلايـؤة الٜطزًت.
ٗ .امؼا ٢زٛاجط وحؼاباث مىخِمت ميؼٌت جخ ١ٜوًبُٔت اليـاي.
وج٥ممىن مممسة ؤلآٜمماض الوممطٍبي دمممؽ ػممىىاث جبممسأ مممً جمماضٍر معاولممت اليـمماي أو بممسض ؤلاهخمماط بحؼممب
ألاحىا ،٨وٍخى ٟٝػطٍان ؤلآٜاض اشا جم حُ٘حرالـ٦ل ال٠اهىوي للمـطوْ أو حُ٘حروـاًه٣ ،ما ًخىٟٝ
ػطٍاهه حا ٨الخىاظ ًٓ ٨اإلاـطوْ.
وف ممى ظمُ ممٕ ألاح ممىا ٨ال ٌؼ ممطي َ ممصا ؤلآ ٜمماض الو ممطٍبي اال باليؼ ممبت لؤلضب مماح الىاجج ممت ٓ ممً الخمىٍ ممل م ممً
ً
اللم ممىسو ٞؤلاظخمم مماعى للخىمُم ممت ،وفم ممي حم ممسوز وؼم ممبت الخمىٍم ممل الم ممي ضأغ اإلام مما ٨اإلاؼم ممدشمطو٠ٛم مما لسضاػم ممت
ايجسوي اإلا٠سمت مً اإلامى ٨لللىسو ٞوالتى جم ً
بىاض ٓليها ممىح الخمىٍمل  ،وال جخ٘حمرَمصٍ اليؼمبت دم ٨
ػىىاث ؤلآٜاض  ،حتى ولمى ح٘حمرضأغ مما ٨اإلايـمؤة  ،وشلم٤ ٧لمت بمما ال ًجماوظ ( ) %51ممً المطبح الؼمىىي
أو ( دمؼحن أل ٝظىُه) أحهما أٟل.
ً
وٍ٠لس بطأغ اإلاا ٨اإلاؼدشمط مجمىْ كافي ألاكى ٨الشابخت مواٛا الُمه ألاكمى ٨اإلاخساولمت بٔمس دلمم
ُٟمت ألاكى ٨اإلاخساولت.
( )1جم اػدبسلذ اإلاازة ضٟم  42مً ال تحت الخىُٜصًت همً ال٠طاضالىظاضي ضٟم  172لؼىت  2115ضاظٕ ال٠طاض كٜحت 418
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ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ادل ٓٙاحلشج

اٌثاب اٌشاتغ

إ٠شاداخ ادل ٓٙغري اٌرداس٠ح
اٌفظً األٚي

اإل٠شاداخ اخلاضؼح ٌٍضش٠ثح
ٛطهذ اإلاازة ( )32الوطٍبت ٓلى:
 -1كممافى اًممطازاث اإلاهممً ايبممطة وٗحرَمما مممً اإلاهممً ٗحممرالخجاضٍممت التممى ًماضػممها اإلامممى ٨بلممٜت مؼممخ٠لت،
وٍ ٥م ممىن الٔىل م ممطألاػاسم م م ي ٛيه م مما الٔم م ممل ،اشا ٤اه م ممذ هاجج م ممت ٓ م ممً معاول م ممت اإلاهى م ممت أو اليـ م مماي ف م ممى
ملممط.و٣صل ٧اًممطازاث اإلاهممً ايبممطة وٗحرَمما مممً اإلاهممً ٗحممرالخجاضٍممت املب٠٠ممت فممي ايخمماضط اشا ٤اهممذ
ً
() 1
ملطمط٣عا ليـاًه اإلا ي .
 -2ال ممسدل ال ممصي ًخل ٠مماٍ أص ممباب ح ٠ممى ٞاإلال ُ٥ممت ال٥ٜطٍ ممت م ممً بُ ممٕ أو اػ ممخ٘  ٨ح ٠ممىٟهم ف ممي مل ممطأو
() 2

داضظها .
-3أًمت اًمطازاث هاججممت ٓمً أًممت مهىمت أو وـمماي ٗحمرمىلمىق ٓلُممه فمى اإلاممازة  6ممً َممصا ال٠ماهىن  ،ػممىاض
ً
() 3
٤اهذ َصٍ ؤلاًطازاث مح٠٠ت في ملطأو في ايخاضط اشا ٤اهذ ملطمط٣عا للمهىت أو اليـاي .

الخٔلُ:١
أوضح كطاحت بٜطن هطٍبت ٓلي المسدل المصي ًخ٠اهماٍ أصمباب ح٠مى ٞاإلالُ٥مت ال٥ٜطٍمت ممً بُمٕ أو
ً
اػخ٘  ٨ح٠ىٟهم فى السادل وايخاضط اشا ٤اهذ ملطمط٣عا لليـاي.

( )1مواٛت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114اللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة ألاولى مىه ضاظٕ ال٠اهىن بلٜحت ضٟم 389
( )7مواٛت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114اللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة ألاولى مىه ضاظٕ ال٠اهىن بلٜحت ضٟم 389
( )9مواٛت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114اللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة ألاولى مىه ضاظٕ ال٠اهىن بلٜحت ضٟم 389
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وحسزث اإلاازة ( )33ؤلاًطازاث السادلت و٣صل ٧الخ٦الُ ٝواظبت ايخلم في حالت امؼا ٢زٛاجط ٤اآلحي:
جحسز ؤلاًطازاث السادلت فى وٓاض الوطٍبت ػىىٍا ٓلى أػاغ كافى ؤلاًطازاث ،د  ٨الؼىت
الؼاب٠ت ،وَـمل ؤلاًطاز مً اإلاهً ٗحر الخجاضٍت ٓاتساث الخلط ٚفى أًت أكى ٨مهىُت ،وٓاتساث ه٠ل
ايخبراث أو الخىاظ ًٓ ٨م٦اجب معاولت اإلاهىت ٤لُا أو ظعتُا و أًت مبال ٙمحللت هدُجت إلٗ  ٞاإلا٥خب.
وٍ٥ىن جحسًس كافى ؤلاًطازاث ٓلى أػاغ ؤلاًطاز الىاج ًٓ الٔملُاث املخخلٜت ًب٠ا ألح٦ام َصا
ال٠اهىن بٔس دلم ظمُٕ الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث ال ظمت إلاباؿطة اإلاهىت بما ٛيها اَ ٤اث ألاكى٨
وشل٤ ٧له و ١ٛأكى ٨محاػيُت ميؼٌت ًلسضبها ٟطاضمً الىظٍط.
ؤَس مً الخ٦الُ ٝواظبت ايخلم ما ًلي:
 -1ضػىم الُ٠س والاؿترا٤اث الؼىىٍت وضػىم معاولت اإلاهىت.
ً
 -2الوطاتب التى ًئزحها اإلامى ٨بمىاػبت مباؿطة اإلاهىت ٓسا الوطٍبت التى ًئزحها و٠ٛا ألح٦ام َصا ال٠اهىن
ً
 -3اإلابال ٙالتى ًئزحها اإلامى ٨الى ه٠ابخه و٠ٛا لىِامها ايخاق باإلأاؿاث.
 -4أٟؼاي الخؤمحن ٓلى ايبُاة والخؤمحن اللهي ٓلى اإلامى ٨إلاللبخه ومللبت ظوظه وأوالزٍ ال٠لط
وفى جٌبُ ١أح٦ام البىسًً  3و ٌ 4ـتري أال جعٍس ظملت ما ٌُٜٔى للممى ٨مً كافى ؤلاًطاز
ً
ايخاهٕ للوطٍبت ٓلى  3111ظىُه ػىىٍا.
وال ًجىظ ج٥طاضشاث ايخلم مً أي زدل آدطمىلىق ٓلُه فى اإلاازة  6مً َصا ال٠اهىن.

الخٔلُ:١
وهى م٠ابلت للمازة  67مً ال٠اهىن الؼاب ١مٕ ألادص في الآخباض ٓىس جحسًس ؤلاًطاز السادل في
وٓاض الوطٍبت ٓاتس الخلط ٚفي أي أكل م ي و٣صلٓ ٧اتس ه٠ل ايخبراث أو الخىاظ ًٓ ٨م٥خب
ً
ً
ً
معاولت اإلاهىت ٤لُا أو ظعتُا وأي مبال ٙجحلل هدُجت اٗ  ٞاإلا٥خب اإلا ي ،وأوضبذ اإلاازة أًوا ما
ٌٔس مً الخ٦الُ ٝواظبت ايخلم مٕ ال٘اض م٠ابل الاػره  ٢اإلا ي بٔ٥ؽ ال٠اهىن الؼاب ١الصي
أوضبها في اإلاازة  68بيؼبت%15و٣صل ٧اإلابال ٙالتي جس ٕٛللى٠ابت و أٟؼاي الخؤمحن والتي ج٥ىن في
ؿط٤اث جؤمحن داهٔت ألح٦ام ٟاهىن ؤلاؿطا ٚوالطٟابت ٓلي الخؤمحن في ملط واللازض بال٠اهىن ضٟم
( )11لؼىت  1981والتي هلذ ٓليها اإلاازة ضٟم  44مً ال تحت في البىس ضٟم  4والتي حسزتها بمبلٙ
ً
أٟص ي ٟسضة  3111ط بسال مً  1111ط أو  %15مً كافي ؤلاًطاز بال٠اهىن الؼاب.١
٣م مما هل ممذ اإلا ممازة  43م ممً ال تح ممت ٓل ممي" ً٠ل ممس بٔات ممساث الخل ممط ٚف ممى أً ممت أك ممى ٨مهىُ ممت وٓات ممساث
ً
ً
الخىماظٓ ٨مً م٦اجمب معاولمت اإلاهىمت ٤لُما أو ظعتُما ،اإلاىلمىق ٓليهما فمى ال٠ٜمطة ألاولمى م ممً اإلامازة ( )33مممً
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ال٠مماهىن ،ألاضبمماح الطأػمممالُت الىاججممت ٓممً بُممٕ أي أكممل مممً ألاكممى ٨اإلاؼممخذسمت فممى معاولممت اإلاهىممت أو
هدُجت الخىاظ ًٓ ٨اإلا٥خب أو ظعض مى ممه.
وٍ٠ل ممس بٔات ممساث ه ٠ممل ايخب ممراث ألاضب مماح الت ممى جخح ٠مم ١هدُج ممت الخ ممسضٍب أو الاػدـ مماضاث ل ممبٔى معاول ممي
اإلاهىت أو ألي ظهت أدطي" .
مازة ( :)34هلذ ٓلى دلم الخبرٓاث ٤اآلحي:
ًذلم مً كافي ؤلاًطازاث اإلاىلىق ٓليها فى اإلاازة  32مً َصا ال٠اهىن الخبرٓاث اإلاسٛىٓت للب٥ىمت
ووحساث ؤلازاضة املبلُت وألاشخاق الآخباضٍت الٔامت أو التي جئو ٨اليها بما ال ًجاوظ كافى ؤلاًطاز الؼىىي،
و٣صل ٧الخبرٓاث وؤلآاهاث اإلاسٛىٓت للجمُٔاث واإلائػؼاث ألاَلُت اإلالطٍت اإلاـهطة ًب٠ا
ألح٦ام ال٠ىاهحن اإلاىِمت لها ولسوض الٔلم واإلاؼدـُٜاث ايخاهٔت إلؿطا ٚايب٥ىمت وإلائػؼاث
البحض الٔل ي اإلالطٍت ،وشل ٧بما ال ًجاوظ  %11مً كافى ؤلاًطاز الؼىىي.
وال ًجىظ دلم شاث الخبرٓاث مً أي اًطاز آدطمً ؤلاًطازاث اإلاىلىق ٓليها في اإلاازة  6مً َصا ال٠اهىن.

الخٔلُ:١
وهى اإلا٠ابلت للمازة  68مً ال٠اهىن الؼاب ١مً حُض الخبرٓاث زون الاػره  ٢اإلا ي وظٍازة الخبرٓاث
بال٠اهىن ايجسًس مً  %7الي  %11للجمُٔاث واإلائػؼاث ألاَلُت اإلالطٍت اإلاـهطة.
أما اإلاازة (ٛ )35ىضبذ اليؼبت التي ًجىظ دلمها مً ؤلاًطاز في حالت ٓسم امؼا ٢زٛاجط وهلذ ٓلى:
ًذل ممم م ممً اظم ممالي اً ممطاز اإلام ممى ٨ظمُ ممٕ الخ ٦ممالُ ٝواإلال ممطوٛاث ال ظم ممت لخح ُ٠مم ١ؤلاً ممطاز م ممً و ا ٟممٕ
ايبؼاباث اإلاىخِمت اإلائٍسة باإلاؼدىساث بمما فمى شلم ٧الخ٦مالُ ٝواإلالمطوٛاث التمى لمم ًجمطالٔمطٓ ٚلمى
ازباتها بمؼدىساث وًب٠ا إلاا حسزجه ال تحمت الخىُٜصًمت فمي اإلامازة  ، 45وٍ٥مىن ايخلمم بيؼمبت  %11فمى
حالت ٓسم امؼا ٢زٛاجطمىخِمت.
ً
وفممى جٌبُمم ١أح٦ممام َممصا البمماب ٌؼممطي ح٥ممم اإلاممازة  29مممً َممصا ال٠مماهىن اشا ٤ممان اإلامممى ٨ممؼمم٦ا لممسٛاجط
مىخِمت.
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أمشلت ٓلى اليـاي اإلا ي
مشا٨
ُٛما ًلى بُان ببًطازاث وملطوٛاث م٥خب أحس املبامحن ًٓ ٓام : 2115
ؤلاًطازاث:
أحٔاب ٟواًا حلل ٓليها د  ٨الٔام
 62111ظىُه
م٠سم أحٔاب ًٓ أحس ال٠واًا التى حٔاٟس ٓليها ولم ًخم بـؤجها أي اظطاض
،، 21111
م٦اٛؤة ًٓ اضؿازٍ ًٓ احسي ظطاتم الرهطب الوطٍبى
،، 3111
أحٔاب ٟواًا ًٓ الؼىت الؼاب٠ت
،، 25111
أحٔاب ًٓ احسي ال٠واًا التى باؿطَا فى ػىضٍا
،، 31111
أضباح جسضٍب لبٔى معاولي مهىت املباماة
،، 11111
اإلالطوٛاث:
 11111ظىُه
،، 6111
،، 2411
،، 4111
،، 3111
،، 511
،، 511
،، 11111

مطجباث الٔاملحن باإلا٥خب
اًجاضاإلا٥خب
٣هطباض ومُاٍ
ملطوٛاث جلُٜىن اإلا٥خب
ملاضٍ ٝالؼُاضة
٣خب ومٌبىٓاث
اؿترا٣ه فى ه٠ابت املبامحن
جبرٓمماث منهمما  1111ظىُممه ل٠ٜممطاض الهممي  5111 ،ظىُممه للب٥ىمممت والبمماقي يجمُٔمماث
دحرًت ملطٍت مـهطة

اإلاٌلىب:
جحسًس الىٓاض ايخاهٕ للوطٍبت اشا ٓلمذ أن اإلامى ٨ال ًمؼ ٧زٛاجطمىخِمت 1
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ادل ٓٙاحلشج

ايبل:
ظىُه
62111
21111
25111
11111
3111
121111
12111
118111
5111
4111
9111
99111

ؤلاًطازاث ايخاهٔت للوطٍبت
أحٔاب ٟواًا حلل ٓليها د  ٨الٔام
م٠سم أحٔاب ًٓ أحس ال٠واًا
أحٔاب ٟواًا ًٓ الؼىت الؼاب٠ت
أضباح جسضٍب لبٔى معاولي مهىت املباماة
اًطازاث أدطي ( م٦اٛؤة اضؿاز ًٓ ظطاتم الرهطب)
اظمالي ؤلاًطازاث
ًذلم مىه
 %11م٠اب ممل ظمُ ممٕ الخ ٦ممالُ ٝواإلال ممطوٛاث حُ ممض أن اإلام ممى ٨ال
ًمؼ ٧حؼاباث مىخِمت
كافى ؤلاًطاز الؼىىي
ًذلم مىه
جبرٓاث للب٥ىمت
جبرٓاث يجمُٔاث دحرًت ملطٍت مـهطة
( أٟل مً وؼبت 11811 = %11 × 118111 ) %11
كافى ؤلاًطاز ايخاهٕ للوطٍبت

ملبىُت :
لم ًسضط همً ؤلاًطاز أحٔاب ال٠وُت التى جم مباؿطتها بايخاضط لٔسم دوىٓها للوطٍبت فى .2115
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مشا٨
ُٛما ًلى بُان ببًطازاث وملطوٛاث م٥خب أحس ألاًباض ًٓ ٓام : 2116
ؤلاًطازاث:
 31111ظىُممه أحٔمماب ٣ـمم ٝبالُٔممازة –  2111ظىُممه أحٔمماب ٣ـمم ٝباإلاىمماظ 41111 – ٨ظىُممه أحٔمماب
ٓملُمماث ظطاحُممت –  11111ظىُممه أحٔمماب ٓملُممت ظطاحُممت ألحممس الؼممٔىزًحن بال٠مماَطة –  8111ظىُممه
مطجممب ٓممً الٔمممل بؤحممس اإلاؼدـممُٜاث ايب٥ىمُممت –  5111ظىُممه ٓطبممىن إلظممطاض ٓملُممت ظطاحُممت دمماضط
ملمط–  3111ظىُمه أحٔماب ٓملُممت ظطاحُمت مؼمخح٠ت ٓمً الؼممىت الؼماب٠ت –  5111ظىُمه كمافى اًممطاز
الخلط ٚفى ظهاظًبي 1
اإلالطوٛاث:
 11111ظىُم ممه مطجبم مماث اإلامطهم ممحن –  3511ظىُ م ممه ملطو ٛم مماث ٣هطب م مماض وٗ م مماظومُ م مماٍ م  1111ظىُم ممه
مؼممخلعماث ًبُممت –  311ظىُممه اؿممترا ٢فممى مٔمماؾ الى٠ابممت –  31111ظىُممه زمممً ؿممطاض أظهممعة ًبُممت
ظسًممسة –  8111ظىُممه جبممرْ للب٥ىمممت –  2111ظىُممه جبممرْ لىحممسة ؤلازاضة املبلُممت بالـممطُٟت – 7111
ظىُمه جبرٓمماث للمئػؼمماث ايخحرًممت اإلالممطٍت اإلاـممهطة –  3611ظىُممه أٟؼمماي جممؤمحن ٓلممى حُاجممه للممايح
أوالزٍ ال٠لممط –  1111ظىُممه زمممً ؿممطاض ٣خممب ومطاظممٕ ٓلمُممت –  3111ظىُممه ملممطوٛاث ػممُاضة بيُممان
أػممٔاض–  2111ظىُممه ملممطوٛاث جلُٜممىن –  1111ظىُممه ؿممطاض مٌبىٓمماث –  1211ظىُممه ملممطوٛاث
بىُٛممه بيُممان أػممٔاض –  411ظىُممه أزواث هِاٛممت بيُممان أػممٔاض–  5111ظىُممه زمممً جممص٣طة ػممٜطللخمماضط
يبوىض مئجمطًبي –  1111ظىُه ا٣طامُاث 1
اإلاٌلىب:
جحسًس الىٓاض ايخاهٕ للوطٍبت اشا ٓلمذ أن :
ً
 - 1ألاظهعة الٌبُت جم ؿطائها فى  2116/1/1وحؼرهل ٧بمٔس %25 ٨ػىىٍا 1
 - 2الؼُاضة حؼخذسم لؤلٗطان الصخلُت بجاهب الٔمل (الشلض ل ػخذسام الصخص ي)1

ايبل
ظىُت

ظىُت

ؤلاًطازاث ايخاهٔت للوطٍبت

31111

أحٔاب ٣ـ ٝبالُٔازة
 ،، ،،باإلاىاظ٨

41111

أحٔاب ٓملُاث ظطاحُت

11111

أحٔاب ٓملُت ظطاحُت ألحس الؼٔىزًحن بال٠اَطة

3111

أحٔاب مؼخح٠ت ًٓ الؼىت الؼاب٠ت

5111

كافى اًطاز الخلط ٚفى ظهاظًبى

2111

91111

اظمالى ؤلاًطازاث
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ظىُت
اظمالى ؤلاًطازاث

91111

ًذلم منها ( اظمالى اإلالطوٛاث )
( )1اإلالطوٛاث ؤلازاضٍت والٔمىمُت ( مئٍسة بمؼدىساث)

11111
3511
1111
1111
2111
5111
22511
7511
31111

مطجباث اإلامطهحن
م ٣ 1هطباض وٗاظومُاٍ
مؼخلعماث ًبُت
٣خب ومطاظٕ ٓلمُت
م  1جلُٜىن
جص٣طة ػٜطللخاضط
اظمالى اإلالطوٛاث اإلائٍسة بمؼدىساث
اَ  ٢أظهعة ًبُت ( ) %25 × 31111
( )2ج٦الُ ٝوملطوٛاث لم ًجطالٔطٓ ٚلى ازباتها بمؼدىساث

2111
1111
1211
411
1111
5611
1575

ملطوٛاث ػُاضة ( )3/2× 3111
ؿطاض مٌبىٓاث
م  1بىُٛه
م  1أزواث هِاٛت
ا٣طامُاث
اظمالى الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث ٗحراإلائٍسة بمؼدىساث
الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث اإلأخمسة ( )1575=% 7 × 22511

31575

ظملت اإلالطوٛاث

58425

كافى ؤلاًطاز ٟبل دلم الخبرٓاث
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ظىُه
كافى ؤلاًطاز ٟبل دلم الخبرٓاث

58425

ًذلم مىه
8111

الخبرٓاث ايب٥ىمُت

2111

الخبرٓاث لىحمسة ؤلازاضة املبلُمت ( جذلمم بال٦اممل حُمض ال ًخجماوظ
كافى ؤلاًطاز )
جبرٓاث إلائػؼاث دحرًت ملطٍت مـهطة
( ) 5843 = %11 × 58425

5843
15843
42582

كافى ؤلاًطاز بٔس دلم الخبرٓاث
ًذلم مىه

3111
39582

أٟؼمماي الخممؤمحن ٓلممى حُاجممه للممايح أوالزٍ ال٠لممط ايبممس ألاٟص م ى
 3111ظىُه
الىٓاض ايخاهٕ للوطٍبت

- ٕٔٙ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ
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اٌفظً اٌثاٌث

اإلػفاء ِٓ اٌضش٠ثح
هلذ اإلاازة (ٓ )36لي أن حٜٔى مً الوطٍبت:
 -1اإلايـم ممآث الخٔلُمُم ممت ايخاهم ممٔت إلؿ م ممطا ٚايب ٥م ممىمت أو إلؿم ممطا ٚألاشم ممخاق الآخباضٍم ممت الٔامم ممت أو
إلؿطا ٚالٌ٠اْ الٔام أو ٌٟاْ ألآما ٨الٔام(.)1
 -2اً ممطازاث ج ممؤلُ ٝوجطظم ممت ال٥خ ممب واإلا ٠مماالث السًيُ ممت والٔلمُ ممت والش٠ا ُٛممت وألازبُ ممت ٓ ،ممسا م مما ً ٥ممىن
هاججا ًٓ بُٕ اإلائل ٝأو الترظمت إلدطاظه في كىضة مطتُت أو كىجُت.
 -3اًطازاث أٓواض َُئت الخسضَؽ بايجامٔاث واإلأاَس وٗحرَم ًٓ مئلٜماتهم وملمىٜاتهم التمي جٌبمٕ
أك لخىظَٔها ٓلى الٌ ب و٠ٛا للىِم وألاػٔاضالتي جؤها ايجامٔاث واإلأاَس.
 -4اًطازاث أٓواض ه٠ابت الٜىاهحن الدـُ٥لُحن مً اهخاط ملىٜاث ٛىىن الخلىٍطوالىحذ وايبٜط.
 -5اًممطازاث أصممباب اإلاهممً ايبممطة اإلاُ٠ممسًً ٤ؤٓومماض ٓمماملحن فممى ه٠ابمماث مهىُممت فممى مجمما ٨جذللممهم،
ً
وشل ٧إلاسة ز ر ػمىىاث ممً جماضٍر معاولمت اإلاهىمت ايبمطة  ،وال ًلعممىن بالومطٍبت اال آخبماضا ممً أو٨
الـممهطالخممالي اله٠ومماض مممسة ؤلآٜمماض ػممالٜت الممص٣طمومماٛا اليهمما مممسة الخمممطًٍ التممى ًخٌلبهمما ٟاه ممىن
معاولممت اإلاهىممت وٛتممراث ايخسمممت الٔامممت أو الخجىُممس أو الاػ ممخسٓاض ل حخُمماي اشا ٤اهممذ جالُممت لخمماضٍر
بمسض معاولت اإلامهىت،
و جذ ٜممى اإلا ممسة اإلا ٠ممطضة لئلٓ ٜمماض ال ممى ػ ممىت واح ممسة إلا ممً ً ممعاو ٨اإلاهى ممت ألو ٨م ممطة اشا  ٤ممان  ٟممس مط م ى ٓل ممى
ً
ً
جذطظه أ٣ثر مً دمؼت ٓـطٓاما .و ٌـتري لؼطٍان ؤلآٜاض أن ًعاو ٨اإلاهىت مىٜمطزا زون مـمماض٣ت ممٕ
ً
ال٘حرما لم ًَ ً٥صا ال٘حرمخمخٔا باإلٜٓاض.
وٟس حٔس ٨البىس ضٟم  5بال٠اهىن ضٟم  11لؼىت  2113همً اإلاازة الشاهُت مىه وأكبح همم البىمس ضٟمم
٤ 5اآلحى:
 -5كم ممافي اًم ممطازاث أصم ممباب اإلاهم ممً ايبم ممطة اإلاُ٠م ممسًً ٤ؤٓو م ماض ٓم مماملحن فم ممى ه٠ابم مماث مهىُم ممت فم ممى مجم مما٨
جذللممهم ،وشلمم ٧إلاممسة زم ر ػممىىاث مممً جمماضٍر معاولممت اإلاهممً ايبممطة وبحممس أٟصم ي دمؼممىن ألممٝ
ً
ً
ظىُت ػىىٍا ،وال ًلعمىن بالوطٍبت اال آخباضا ممً أو ٨الـممهطالخمالي اله٠وماض ممسة ؤلآٜماض ػمالٜت
ال ممص٣طمو مماٛا اليه مما م ممسة الخم ممطًٍ الت ممى ًخٌلبه مما ٟاه ممىن معاول ممت اإلاهى ممت وٛت ممراث ايخسم ممت الٔام ممت أو
الخجىُس أو الاػمخسٓاض ل حخُاي اشا ٤اهذ جالُت لخاضٍر بمسض معاولمت اإلاممهىت ،و جذٜمى اإلامسة اإلا٠مطضة
لئلٜٓاض الى ػىت واحسة إلاً ًعاو ٨اإلاهىت ألو ٨ممطة اشا ٤مان ٟممس مطم ى ٓلممى جذطظمه أ٣ثمرممً دمؼمت
ً
ٓـطٓاما.

( )1مٔمى ٨بهصا البىس حتى الٜترة الوطٍيُت اإلاىرهُت فى  2117زم ألغى َصا البىس فى 2118 /5/5بال٠اهىن ضٟم  114لؼىت  2118فى اإلاازة الشاهُت ٓـطة مىه
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الخٔلُ:١
وَصٍ اإلاازة م٠ابلت للمازة ضٟم  71مً ال٠اهىن الؼاب ١هي هٜؼها مٕ ال٘اض البىس ٛ 2 ،1يها.
وهلذ اإلاازة ضٟم  47مً ال تحت الخىُٜصًت ٓلي" ٌـتري للخمخٕ باإلٜٓاض الوطٍبي ،اإلاىلىق ٓلُممه
بالبىممس  ]3مممً اإلاممازة ( )36مممً ال٠مماهىن ،الالتممزام بممالىِم وألاػممٔاضالتممى جوممٔها ايجامٔمماث واإلأاَممس،
وفى حالت ؤلاد  ٨بهصا الـطي ًذوٕ َصا ؤلاًطاز للوطٍبت".
ً
وهلمذ اإلامازة ضٟمم ( 47م٥ممطضا) ممً ال تحمت الخىُٜصًمت اإلأسلممت بمال٠طاضالمىظاضي ضٟمم  172لؼممىت 2115
ٓلي " اشا ججاوظ كافي ؤلاًطازاث ايبس ألاٟصم ى لئلٜٓماض اإلاىلمىق ٓلُمه فمى ح٥مم البىمس ( )5ممً اإلامازة
( )36مممً ال٠مماهىن فممى أًممت ػممىت مممً ػممىىاث ؤلآٜمماض التممزم اإلامممى ٨بخىضٍممس الوممطٍبت ٓلممى ممما ًجمماوظ َممصا
ايبس ٓىس ج٠سًم ؤلاٟطاضاإلاخٔل ١بالؼىت الوطٍيُت ايخاكت بها.

مشآ ٨لي ُُٜ٣ت جحسًس وٓاض الوطٍبت:
ٟام مهىسغ جلمُماث بمعاولت وـاًه في  2115و٤اهذ هدُجت ٓملُاجه د  ٨الؼىت ٤اآلحي:
ٟ .1ام بٔمل ٓماضة و٤ان ٟس اج ١ٜمٕ كاحبها ٓلي أن ًخ٠اض ى مبل 11111 ٙظم هِحر شل ،٧زٕٛ
كاحب الٔماضة للمهىسغ مبل 7111 ٙظم في ًىلُى  2115والباقي ػسز للمهىسغ في ٛبراًط
.2116
 .2ج٠اض ي اإلاهىسغ مبل 2111 ٙظم ٤اهذ مؼخح٠ت له مً أحس ٓم ته ًٓ ٓملُت ضػم ٟ ُٛام
اإلاهىسغ بها ٓام .2114
 .3ػاٛط اإلاهىسغ الي احسي السو ٨الٔطبُت د ٓ ٨ام  2115وَىاٟ ٢ام بٔمل ضػم وجلمُم ٟلط
ألحس ألامطاض وج٠اض ي هِحرشل ٧مبل 251111 ٙظم.
ٟ .4ام اإلاهىسغ بٔمل جلمُم ٓماضة ألظىبي مُ٠م في ملطوج٠اض ي مبل 11111 ٙظم.
واإلاٌلىب جحسًس اإلابال ٙالتى جسدل همً اًطازاث اإلاهىسغ د  ٨الؼىت الوطٍيُت .2115

ايبل:
.1
.2

.3
.4

ًممسدل ه مممً اً ممطازاث اإلاه ممً ٗح ممرالخجاضٍ ممت للمهى ممسغ د م  ٓ ٨ممام  2115مبل مم ٙالم م  7111ظ ممم التممى
ً
ج٠اهاَا اإلاهىسغ في ػىت  2115حُض أن الٔبرة باإلابال ٙالتي ج٠اهاَا  ٔٛفي َصٍ الؼىت.
ًممسدل ه مممً اً ممطازاث اإلاه ممً ٗح ممرالخجاضٍ ممت للمهى ممسغ د م  ٓ ٨ممام  2115مبل مم ٙالم م  2111ظ ممم التممي
٤اهذ مؼخح٠ت له مً أحمس ٓم تمه ٓمً ٓملُمت ضػمم ٛمُ ٟمام اإلاهىمسغ بهما ٓمام  2114وزٔٛمذ لمه
د ٓ ٨ام  2115ألن الٔبرة بال٠بى بلط ٚالىِطًٓ أن الٔمل جم في ػىت ػاب٠ت.
ال ًسدل همً اًطازاث اإلاهً ٗحرالخجاضٍت للمهىسغ مبل ٙالم 251111ظم الصي ج٠اهاَا ٓىسما
ػاٛطألحسي السو ٨الٔطبُت ألن الٔمل جم بايخاضط والٔبرة باألٓما ٨التي جخم في ملط.
ًممسدل همممً اًممطازاث اإلاهممً ٗحممرالخجاضٍممت للمهىممسغ د م ٓ ٨ممام  2115مبلمم ٙال م  11111ظممم التممى
ج٠اهاَا مً ألاظىبي اإلاُ٠م في ملطهِحرالٔمل الصي جم في ملط.
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مشا ٨آدط:

ً
بلمم ٙكممافي ضبممح ممممى ٨م ممي فممي ٓممام  2115مبلمم 51111 ٙظممم ،و٤ممان َممصا اإلامممىٌٔ ٨مممل مىُٜمما فممي أحممس
ايجهاث ايب٥ىمُت بجاهب مماضػخه ليـاًه اإلا ي.

واإلاٌلىب بُان اإلابال ٙايجاتعدلمها مً َصا الطبح في ايباالث آلاجُت:
 .1زٛممٕ اإلامممى ٨مبلمم 241 ٙظممم فممي ٓممام  2115لخمىٍممل اؿممترا٣ه فممي مٔمماؾ دمماق بالى٠ابممت التممي ًيخ ممي
اليها وأدصث في الآخباضفي ظهت ٓمله ايب٥ىمُت٣ .ما ز ٕٛمبل 111 ٙظم ضػىم اؿترا ٢الى٠ابت.
 .2زٛمٕ اإلامممى ٨أٟؼمماي جمؤمحن فممي َممصٍ الؼمىت بُاجهمما 1111 :ظممم للخمؤمحن ٓلممي حُاجممه إلالمملبخه3111 ،
ظم للخؤمحن ٓلي حُاجه إلاللبت ظوظخه وأوالزٍ ال٠لط.
 .3جبممرْ اإلامممى ٨بمبلمم 3111 ٙظممم لممىظاضة الصممبت( للممايح مؼدـممٜي ظممامعي ) ٣ممما جبممرْ بمبلمم1111 ٙ
ظىُه ألحسي ايجمُٔاث ايخحرًت اإلاـهطة.
 .4ز ٕٛاإلامى ٨آاهت لـ٠ُ٠ه د  ٨الٔام بل٘ذ  2411ظم.
 .5بل٘ذ دؼاتطاإلامى ٨في الٔام اإلااض ي مً وـاًه اإلا ي مبل 21111 ٙظم.

ايبل:
 .1ال ًمخم دلممم مبلمم ٙال م 241ظممم جمىٍمل اؿممترا٣ه فممي اإلأمماؾ ايخمماق بالى٠ابمت حُممض جممم أدممص َممصا فممي
ايبؼبان في ظهت ٓملت وال ًحىظ ج٥طاضشاث ايخلم مً أي زدل أدط ،أما اؿترا ٢الى٠ابت ػِخم
دلمه مً الخ٦الُ ٝفي اليـاي اإلا ي.
 .2باليؼ ممبت ألٟؼ مماي الخ ممؤمحن ٓل ممى ايبُ مماة إلال مملبخه وإلال مملبت ظوظخ ممه وأوالزٍ ال٠ل ممطو الت ممى بل٘ ممذ
 4111ظم ػِخم دلم مبل 2761 ٙظم  ٍ٠ٛوبـطي ٓمسم أدمصَا ٓىمس جحسًمس وٓماض اإلاطجبماث فمي
ظهت ٓمله ايب٥ىمُت ،مٕ م حِت أهه ٟس ػب ١دلم مبل 241 ٙظم مً وٓاض اإلاطجباث.
ً .3ذلممم للممممى ٨مممً كممافي اًطازاجممه مبلمم 3111 ٙظممم بال٦امممل ٓلممي آخبمماضأجهمما مسٛىٓممت للب٥ىمممت
ٛؤي جبرْ مسٛىْ للب٥ىمت وفي حسوز كمافي المطبح ًذلمم ممً كمافي ؤلاًمطاز ،أمما باليؼمبت لل م1111
ً
ظم اإلاسٛىٓت للجمُٔت ايخحرًت ٛهي أًوا جذلم بال٦امل ألجها في حسوز الم  %11مً الطبح.
 .4اإلابال ٙالتى ػسزَا اإلامى ٨إلٓاهت ؿ٠ُ٠ت ال حٔخبرمً الخ٦الُ ٝالىاظبت ايخلم.
ً
جذل م ممم دؼ م ماتطالٔ م ممام اإلااض م م ي و ٟم ممسضَا  21111ظىُم ممه ًب ٠م مما ألح ٦م ممام اإلا م ممازة  29وايخاكم ممت بترحُ م ممل
ايخؼاتط.
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إ٠شاداخ اٌثشٚج اٌؼماس٠ح
اٌفظً األٚي

اإل٠شاداخ اخلاضؼح ٌٍضش٠ثح
مازة (: )1(1)37
حـمل ؤلاًطازاث ايخاهٔت للوطٍبت ما ًؤحي:
 -1اًطازاث ألاضاض ي العضآُت.
 -2اًطازاث الٔ٠اضاث اإلابيُت.
 -3اًطازاث الىحساث اإلاٜطوؿت.

الخٔلُ:١
هي هٜؼها اإلاازة  81مً ال٠اهىن الؼاب ١مٕ اٛطاز بىس مؼخ٠ل للـ ١٠اإلاٜطوؿت.

(ٓ )1سلذ َصٍ اإلاازة همً اإلاازة الشالشت مً مىاز اكساضال٠اهىن ضٟم  196لؼىت  ( 2118الوطٍبت الٔ٠اضٍت ) لُلبح الىم ايجسًس ٤اآلحى:
" حـمل ؤلاًطازاث ايخاهٔت للوطٍبت ما ًؤحي:
-1

ً
اًطازاث الٔ٠اضاث اإلابيُت اإلائظطة و٠ٛا ألح٦ام ال٠اهىن اإلاسوي.

-2

اًطازاث الىحساث اإلاٜطوؿت" .

ً
ً
مممٕ م حِممت أن َممصا الخٔممسًل ال ٌٔمممل بممه اال آخبمماضا مممً جمماضٍر اػممخح٠ا ٞالوممطٍبت اإلاطبىًممت و٠ٛمما ألح٦ممام ال٠مماهىن ضٟممم  196لؼممىت 2116
وشل٣ ٧ما هم ٓلُه باإلاازة الخاػٔت مً مىاز اكساضَصا ال٠اهىن .وجم الٔمل به بساًت مً الٜترة الوطٍيُت 2113
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مازة (:)1()38

حتذ٠ذ اإل٠شاداخ اٌذاخٍح فٚ ٝػاء اٌضش٠ثح

ً
ً -1ح ممسز اً ممطاز ألاضاض م ى العضآُ ممت ٓل ممى أػ مماغ الُ٠م ممت ؤلاًجاضٍ ممت اإلاخذ ممصة أػاػ مما ل ممطبٍ الو ممطٍبت
اإلاٜطوهممت ًب٠مما لل٠ىآممس اإلاىلممىق ٓليهمما فممي ال٠مماهىن ضٟممم  113لؼممىت  1939ايخمماق بوممطٍبت
ألاًُان ،وشل ٧بٔس دلم  %31م٠ابل ظمُٕ الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث.

 -2جحسز اًطازاث الاػخ٘  ٨العضاعي للمحاكُل اليؼخاهُت مً حسات ١الٜا٣همت اإلاىخجمت ٓلمى مما ًجماوظ
مؼ مماحت ز ز ممت أٛسه ممت ،وم مما ًج مماوظ  ٛممساها واح ممسا م ممً هباج مماث العٍى ممت والىباج مماث الٌبُ ممت والٌٔطٍ ممت،
ومـ مماجل املباك ممُل اليؼ ممخاهُت أً مما ٤اه ممذ اإلاؼ مماحت اإلاعضوٓ ممت منه مما م مما ل ممم ً ٥ممً اوـ مماض َ ممصٍ اإلاـ مماجل
للمى ٜٔممت ايخاكم ممت ألصم ممبابها ،وشلم ممٓ ٧لم ممى أػم مماغ مش ممل الُ٠مم ممت ؤلاًجاضٍم ممت اإلاخذم ممصة أػاػم مما لم ممطبٍ
الوم ممطٍبت اإلاٜطوهم ممت بال٠م مماهىن ضٟم ممم  113لؼم ممىت  1939اإلاـم مماضالُم ممه ،وشلم مم ٧اشا ٤م ممان حم مماتعال٘م ممطاغ
مؼخؤظطا لؤلضن ،أما اشا ٤ان حاتعال٘طاغ مال٦ا لؤلضن ٛخحمسز ؤلاًمطازاث ٓلمى أػماغ مشلمي الُ٠ممت
ؤلاًجاضٍممت اإلاـمماضاليهمما ،وال جممسدل فممي وٓمماض الوممطٍبت ؤلاًممطازاث اإلاىلممىق ٓليهمما فممي البىممس  1مممً َممصٍ
اإلاازة ،وشل٤ ٧له بٔس دلم  %21مً َصٍ ؤلاًطازاث م٠ابل ظمُٕ الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث.
وٍلممسضٟممطاضمممً الممىظٍطباالجٜمما ٞمممٕ وظٍممطالعضآممت بخحسًممس أٓممماضأشممجاضالٜا٣هممت التممي حٔخبممربٔ مسَا
مىخجت وبُان أهىاْ املباكُل اليؼخاهُت.
وٍحمسز كمافى ؤلاًمطازاث ايخاهمٔت للوممطٍبت باػمم حماتعال٘مطاغ ػممىاض ٤مان مال٦ما لمؤلضن أم مؼممخؤظطا
لها ،وال ٌؼطي فى ح ١اإلاللبت أي اجٜا ٞأو ؿطي ًذال ٝشل.٧
ؤَخبممراإلامممى ٨وظوظممه وأوالزٍ ال٠لممطحمماتعا واحممسا لل٘ مطاغ فممي جٌبُمم ١أح٦ممام البى مس  2مممً َممصٍ اإلاممازة ،وجحممسز ؤلاً مطازاث
باػمه ما لم ج ً٥اإلالُ٥ت ٟس آلذ الى العوظت أو ألاوالز ال٠لط ًٓ ٗحر ًطٍ ١العوط أو الىالس بحؼب ألاحىا.٨
وٍلت ممزم ح مماتعال٘ ممطاغ ،ػ ممىاض  ٤ممان مال ٦مما ل ممؤلضن أو مؼ ممخؤظطا له مما ،ب ممؤن ً ٠ممسم ال ممى مؤمىضٍ ممت الو ممطاتب
املخخلممت بُاهمماث باإلاؼمماحاث اإلاعضوٓممت مممً ٤ممل هممىْ مممً أهممىاْ أشممجاضالٜا٣هممت د م  ٨ز زممحن ًىممما مممً
الخماضٍر الممصي حٔخبمرُٛممه أشمجاضالٜا٣هممت مىخجممت٣ ،مما ًلتممزم بخ٠مسًم بُممان باإلاؼماحاث اإلاعضوٓممت بيباجمماث
العٍىت أو الىباجاث الٌبُت أو الٌٔطٍت أو مـاجل املباكمُل اليؼمخاهُت دم  ٨ػمخحن ًىمما ممً جماضٍر بمسض
العضآت.
وفممي حالممت اظالممت ال٘ممطاغ ًلتممزم ايبمماتعبممؤن ًذٌممطمؤمىضٍممت الوممطاتب املخخلممت بى أٟممت ؤلاظالممت د م ٨
ً
ز زحن ًىما مً جاضٍر حسوثها.
ً
(َ )1صٍ اإلاازة ألُ٘ذ بال٠اهىن ضٟم  196لؼىت  2118همً اإلاازة الشاهُت مً مىاز اكساضة ؤَمل بهصا ؤلال٘اض آخباضا مً جاضٍر اػخح٠اٞ
ً
الوطٍبت اإلاطبىًت و٠ٛا ألح٦ام ال٠اهىن ضٟم  196لؼىت . 2118
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الخٔلُ:١
هي هٜؼها اإلاازة ضٟم  82مً ال٠اهىن الؼاب ١مٕ ظٍازة اليؼبت املخللت للخ٦الُ ٝمً  %21في
البىس  1الي  %31في البىس  1مً اإلاازة  38مً ال٠اهىن ايجسًس ول ً٥م٠ابل الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث.
( مٕ مطآاة أن َصٍ اإلاازة ألُ٘ذ بال٠اهىن ضٟم  196لؼىت  2118همً اإلاازة الشاهُت مً مىاز
ً
ً
اكساضة ؤَمل بهصا ؤلال٘اض آخباضا مً جاضٍر اػخح٠ا ٞالوطٍبت اإلاطبىًت و٠ٛا ألح٦ام ال٠اهىن ضٟم
 196لؼىت . )2118
أممما ُٛممما ًخٔلمم ١بالبىممس ( ) 1مممً اإلاممازة ضٟممم ( ُٛ ) 38ممخم جحسًممس اً مطاز ألاضاض م ى العضآُممت ٓلممى أػمماغ الُ٠مممت
ً
ؤلاًجاضٍت اإلاخذصة أػاػا لمطبٍ همطٍبت ألاًُمان  ،وٟمس أ٣مس اإلاـمطْ ٓلمى أن الُ٠ممت ؤلاًجاضٍمت التمى ًخممم حؼماب
ؤلاًمطاز ٓلممى أػاػممها هممى ممما اجذممصث أػاػمما لممطبٍ الوممطٍبت اإلاٜطوهممت بال٠مماهىن ضٟممم113لؼممىت ، 1939وشلمم٧
ه ممماها لشب مماث ألاػ مماغ ايخ مماق بخحسً ممس الُ٠م ممت ؤلاًجاضٍ ممت وحخم ممى ال ًخ ممؤزطحؼ مماب اًم مطاز ألاضاضم م ى العضآُ ممت
بلسوض أًت حـطَٔاث جخٔل ١بخحسًس الُ٠مت ؤلاًجاضٍت ٓلى أي أػاغ آدط1
وبمٜهمىم املخالٜمت إلاما ظماض بممىم البىمس ( ٛ ) 1مبن ألاضاضم ى العضآُمت ٗحممراإلاطبمىي ٓليهما همطٍبت ألاًُممان
لً ًحدؼب لها اًطاز  ،ولمً جذوٕ للوطٍبت بآخباضَا مً اًطازاث الثروة الٔ٠اضٍت 1

مشا: " 1 " ٨
ًمخل ٧أحس اإلامىلحن ٓسز ٛ 21ساها جبل ٙالُ٠مت ؤلاًجاضٍت للٜسان منها مبل 511 ٙظىُه.
اإلاٌلىب :
جحسًس كافى اًطازاث َصٍ ألاضاض ى والتى جسدل فى وٓاض الوطٍبت ًٓ ػىت 2115

ايبل :
اظمالى اًطاز ألاًُان = ٛ 21ساها ×  511ظىُه " الُ٠مت ؤلاًجاضٍت للٜسان" =  11111ظىُه
كافى اًطاز ألاًُان =  7111 = %71 × 11111ظىُه.
أما باليؼبت للبىس (  ) 2مً اإلاازة ( ُٛ ) 38خطح آلاحى:
( أ ) أهممه ال ًممسدل فممى وٓمماض الوممطٍبت باليؼممبت إلًممطازاث الاػممخ٘  ٨العضاعممي للمحاكممُل اليؼممخاهُت
ؤلاًم ممطازاث اإلاىلم ممىق ٓليهم مما فم ممى البىم ممس "  " 1مم ممً اإلام ممازة (  ) 38والتم ممي ػم ممب ١اًوم مماح ألاح٦م ممام
ايخاكت بها فى البىس " 1 " 1
( ب ) أن ؤلاًطازاث التى جسدل فى وٓاض الوطٍبت باليؼبت للمحاكُل اليؼخاهُت هى :
 اًطازاث حسات ١الٜا٣هت اإلاىخجت اشا ججاوظث اإلاؼاحت اإلاعضوٓت منها ز زت أٛسهت1 اًممطازاث هباجمماث العٍىممت والىباجمماث الٌبُممت والٌٔطٍممت اشا ججمماوظث اإلاؼمماحت اإلاعضوٓممت منهمماً
ٛساها واحسا 1
 اًممطازاث مـمماجل املباكممُل اليؼممخاهُت أًمما ٤اهممذ اإلاؼمماحت اإلاعضوٓممت منهمما  ،واشا ٤اهممذ َممصٍاإلاـاجل ٟس أوـئذ للمىٜٔت ايخاكت ألصبابها  ٛجحدؼب لها اًطازاث1
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( ط ) جخحسز اًطازاث املباكُل اليؼخاهُت ٓلى ألاػاغ الخالى :
 حؼدبٔس أوال اإلاؼاحاث اإلأٜاة والتى ش٣طهاَا فى البىس الؼاب1 ١ جحؼب ؤلاًطازاث ٓلى اإلاؼاحت ايخاهٔت ٓلى أػاغ :ً
 مشممل الُ٠مممت ؤلاًجاضٍممت اإلاخذممصة أػاػمما لممطبٍ الوممطٍبت اإلاٜطوهممت بال٠مماهىن ضٟممم  113لؼممىت
ً
 1939اشا ٤ان حاتعال٘طاغ مؼخؤظطا لؤلضن 1
 مشلممى الُ٠مممت ؤلاًجاضٍممت اإلاخذممصة أػاػمما لممطبٍ الوممطٍبت اإلاٜطوهممت بال٠مماهىن ضٟممم  113لؼممىت
 1939اشا ٤ان حاتعال٘طاغ مال٦ا لؤلضن 1
( ز ) ًدبٕ َصا ألاػاغ فى جحسًس ؤلاًطازاث باليؼبت ل ػخ٘  ٨العضاعي للمحاكُل اليؼخاهُت .ٍ٠ٛ
( َم ) ان ممما ًممسدل فممى وٓمماض الوممطٍبت َممى كممافى اًممطازاث َممصٍ املباكممُل ٠ٛ ،ممس هممم البىممس " "2مممً
اإلاازة (  ) 38مً ال٠اهىن ٓلى أن ًذلم للممى ٨مً الُ٠ممت املبؼمىبت ٓلمى ألاػماغ الؼماب١
وؼبت  %21م٠ابل ظمُٕ الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث 1
( و ) ػُلسضٟطاضمً وظٍطاإلاالُت باالجٜا ٞمٕ وظٍطالعضآت لخحسًس :
 أٓماض أشجاضالٜا٣هت التى حٔخبربٔسَا مىخجت 1 بُان أهىاْ املباكُل اليؼخاهُت 1ً
( ظ) ًخم جحسًس كمافى ؤلاًمطازاث زاتمما باػمم حماتعال٘مطاغ  ،ػمىاض أ٤مان مال٦ما لمؤلضن أو مؼمخؤظطا
لها  ،واشا ٤ان َىما ٢اجٜما ٞبمحن اإلاالم ٧واإلاؼمخؤظطًذمال ٝشلمٛ ٧بهمه ً٠مٕ بماً وال ٌٔخمس بمه فمى
مىاظهت مللبت الوطاتب 1
( ح ) اشا ٤اهممذ َىمما ٢أضاضم ى حؼممخ٘ل ٣محاكممُل بؼممخاهُت باػممم أحممس اإلامممىلحن  ،وجمخلمم ٧ظوظخممه أو
أوالزٍ ال٠ل ممطأضاض م ى محاك ممُل بؼ ممخاهُت أد ممطي  ٛممبن اإلام ممى ٨ف ممى ح ٥ممم َ ممصٍ اإلا ممازة ٌٔ ممس ح مماتع
لل٘ ممطاغ باليؼم مبت له ممصٍ ألاضاضم م ى ظمُٔه مما  ،اال اشا ازي ممذ أن مل ُ٥ممت ظوظخ ممه أو أوالزٍ ال٠ل ممط
لؤلضاضم ي ٟممس آلممذ المميهم ٓممً ٗحممرًطٍ٠ممه  ،أممما اشا لممم ًممخم ً٥مممً ازبمماث شلممٛ ٧ؼممخحسز ظمُممٕ
اًطازاث ألاضاض ى باػمه 1

مشا: " 2 " ٨
ٌؼخ٘ل أحس اإلامىلحن اإلاؼاحاث آلاحي بُاجها فى ظضآت املباكُل اليؼخاهُت :
 مؼاحت  11أٛسهت مملى٣ت للممىً ٨عضٓها بؤشجاضالٜا٣هت  ،وجبل ٙالُ٠ممت ؤلاًجاضٍمت للٜمسانمنها مبل 911 ٙظىُه 1
 مؼم مماحت ٛ 15م ممساها ٌؼم ممخؤظطَا وٍعضٓهم مما بيباجم مماث العٍىم ممت والىباجم مماث الٌبُم ممت  ،وجبلم مم ٙالُ٠مم ممتؤلاًجاضٍت للٜسان منها مبل 851 ٙظىيها 1
اإلاٌلىب :
جحسًممس اًممطازاث املباكممُل اليؼممخاهُت الؼمماب٠ت والتممى جممسدل فممى وٓمماض الوممطٍبت باػممم َممصا اإلامممىٓ ٨ممً
ػىت 1 2115
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ايبل :
أوال  :جحسًس اًطازاث ألاضاض ى اإلاملى٣ت للممى: ٨
اإلاؼاحت التى جذوٕ اًطازاتها للوطٍبت =  11أٛسهت –  3مٜٔاة =  7أٛسهت
ً
 وَصٍ جحؼب اًطازاتها ٓلى أػاغ مشلى الُ٠مت ؤلاًجاضٍت ألن اإلامى ٨مال٦ا لها
واظمالي ؤلاًطاز =  7أٛسهت × "  911ظىُه الُ٠مت ؤلاًجاضٍت ×  2مشل " =  12611ظىُه
كافى ؤلاًطاز =  12611ظىُه ×  11181 = %81ظىيها
زاهُا  :جحسًس اًطازاث ألاضاض ى التى ٌؼخؤظطَا اإلامى: ٨
 اًطازاث الم ٛ 15ساها اإلاعضوٓت بيباجاث العٍىت والىباجاث الٌبُت :اإلاؼاحت التى جذوٕ اًطازاتها للوطٍبت = ٛ 15ساها – ٛسان مٜٔى = ٛ 14ساها 1
ً
 وَصٍ جحؼب اًطازاتها ٓلى أػاغ مشل الُ٠مت ؤلاًجاضٍت ألن اإلامى ٨مؼخؤظطا لها
اظمالى ؤلاًطاز = ٛ 14ساها ×  851ظىُه =  11911ظىُه
كافى ؤلاًطاز =  11911ظىُه ×  9521 = %81ظىُه
وبصلً ٧سدل فى وٓاض الوطٍبت باليؼبت للممى٨
 11181ظىُه  9521 +ظىُه =  19611ظىُه

التزاماث حاتعال٘طاغ :
ٟو ممذ ال٠ٜطج ممان ألادحرج ممان م ممً البى ممس (  ) 2م ممً اإلا ممازة  38ب ممبٔى التزام مماث ًخٔ ممحن ٓل ممى ح مماتع
ال٘طاغ ػىاض ٤ان مال٦ا لؤلضن أو مؼخؤظطا لها  ،الُ٠ام بها وهى :
ً
 ج٠سًم بُان باإلاؼاحاث اإلاعضوٓت بؤشجاضالٜا٣هت  ،وشل ٧د  ٨ز زحن ًىما مً الخاضٍر المصيحٔخبر ُٛه ألاشجاضمىخجت 1
 ج ٠ممسًم بُ ممان باإلاؼ مماحاث اإلاعضوٓ ممت بيباج مماث العٍى ممت أو الىباج مماث الٌبُممت أو الٌٔطٍممت أو مـ مماجلً
املباكُل اليؼخاهُت  ،وشل ٧د ً 61 ٨ىما مً جاضٍر بسض العضآت 1
 ؤلادٌاضبى أٟت اظالت ال٘طاغ د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر ؤلاظالت 1 -وٍخم ج٠سًم َصٍ البُاهاث وؤلادٌاضاث الى مؤمىضٍت الوطاتب املخخلت 1

همىشط ادٌاض اإلاؤمىضٍت املخخلت :

ً
أوضبذ اإلاازة  48مً ال تحت أن ادٌاضاإلاؤمىضٍت املخخلت ًب٠ما يب٥مم ال٠ٜمطجحن ألادحمرجحن
مً البىس (  ) 2مً اإلاازة  38مً ال٠اهىن ً٥ىن ٓلى الىمىشط ضٟم( ٠ٓ 6اضي ).
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مازة (:)1()39
جحسز اًطازاث الٔ٠اضاث اإلابيُت ٓلى أػاغ اظمالي الُ٠مت ؤلاًجاضٍت اإلاخذصة أػاػا لطبٍ
الوطٍبت ٓلى الٔ٠اضاث اإلابيُت اإلاٜطوهت بال٠اهىن ضٟم  56لؼىت  1954فى ؿؤن الوطٍبت ٓلى
الٔ٠اضاث اإلابيُت وشل ٧بٔس دلم  %41م٠ابل ظمُٕ الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث ٛو ًٓ الُ٠مت
ؤلاًجاضٍت للمؼ ً٥ايخاق الصي ًُ٠م ُٛه اإلامىَ ٨ى وأػطجه ،وحٔامل ؤلاًطازاث الىاججت ًٓ ج٠طٍط
ح ١الاهخٜاْ مٔاملت ؤلاًطازاث الىاججت ًٓ ألامىا ٨اإلاملى٣ت ملُ٥ت جامت.
وٍحسز ؤلاًطاز ايخاهٕ للوطٍبت ٓلى أػاغ م٠ساض ألاظطة الٜٔلُت مذلىما مىه %51م٠ابل
ً
ظمُٕ الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث ،وشل ٧باليؼبت لئلًطازاث الىاججت ًٓ جؤظحر أي ٓ٠اض أو ظعض مىه و٠ٛا
ألح٦ام ال٠اهىن اإلاسوي

الخٔلُ:١

ً
وَصٍ اإلاازة أًوا م٠ابلت للمازة  83مً ال٠اهىن ال٠سًم مٕ ظٍازة وؼبت الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث
مً  %21في ال٠اهىن ال٠سًم للخ٦الُ ٍ٠ٛ ٝالي  %41للخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث في ال٠اهىن ايجسًس.
ً
وشل ٧للٔ٠اضاث ال٠سًمت اإلأىزة ًب٠ا لل٠اهىن  56لؼىت  1954اإلائظطة ٟبل كسوض ال٠اهىن 4
لؼىت  96وٟس أ٣س اإلاـطْ ٓلى اجذاش َصا ألاػاغ لخحسًس ؤلاًطازاث وحتى ال ًخؤزط حؼاب اًطاز
الٔ٠اضاث اإلابيُت بلسوض أًت حـطَٔاث ظسًسة جخٔل ١بخٔسًل أػاغ جحسًس الُ٠مت ؤلاًجاضٍت " وشل٧
٤الىم الصي أوضزٍ ُٛما ًخٔل ١بخحسًس اًطاز ألاضاض ى العضآُت " 1
أما اشا جم جؤظحر َصٍ الٔ٠اضاث بٔس كسوض ال٠اهىن ضٟم  4لؼىت ٟ ( 96اهىن ؤلاًجاض اإلاسوي) ًخم
ً
جحسًس ؤلاًطاز ايخاهٕ للوطٍبت ٓلي أػاغ ُٟمت ألاظطة الٜٔلُت مذلىما منها  %51م٠ابل ظمُٕ
الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث٣ .ما هلذ اإلاازة ضٟم  39مً ال تحت ٓلي" ًُ٠لس باإلاؼ ً٥ايخاق ،فى
جٌبُ ١ح٥م اإلاازة ( )39مً ال٠اهىن ،اإلاؼ ً٥الصي ًُ٠م ُٛه اإلامىَ ٨ى وظوظه وأوالزٍ ال٠لط،
ً
وٍطاعى اػدبٔاز الُ٠مت ؤلاًجاضٍت املبسزة لهصا اإلاؼ ً٥مً اظمالي الُ٠مت ؤلاًجاضٍت اإلاخذصة أػاػا
لطبٍ الوطٍبت.
وال ًسدل فى وٓاض الوطٍبت ؤلاًطازاث مً ٓ٠اضاث لم ًخم ضبٍ الوطٍبت الٔ٠اضٍت ٓليها بٔس ٥ٛ ،ما
ًخطح مً هم اإلاازة (  ) 39مً ال٠اهىن ٛبن جحسًس ؤلاًطازاث ً٥ىن ٓلى أػاغ الُ٠مت ؤلاًجاضٍت
التى اجذصث أػاػا لطبٍ هطٍبت الٔ٠اضاث  1وبىاض ٓلُه ًخحخم ضبٍ الوطٍبت الٔ٠اضٍت حتى جحدؼب
اًطازاث للٔ٠اض1

ً
( )1اػدبسلذ و٠ٛا إلاا جومىخه أح٦ام اإلاازة الشالشت مً مىاز اكساض ال٠اهىن ضٟم  196لؼىت  2118لخلبح " ًحسز ؤلاًطاز ايخاهٕ للوطٍبت
ً
ً
املب ١٠مً جؤظحر الٔ٠اضاث اإلابيُت أو ظعض منها و٠ٛا ألح٦ام ال٠اهىن اإلاسوي ٓلى أػاغ ألاظطة الٜٔلُت مذلىما منها  %51م٠ابل الخ٦الُٝ
ً
ً
ً
واإلالطوٛاث" .وال ٌٔمل بهصا الخٔسًل اال آخباضا مً جاضٍر اػخح٠ا ٞالوطٍبت اإلاطبىًت و٠ٛا ألح٦ام ال٠اهىن ضٟم  196لؼىت ً( 2118ب٠ا إلاا
وضز باإلاازة الؼابٔت مً مىاز اكساضة) وٟس اػخح٠ذ بساًت مً الٜترة الوطٍيُت . 2113
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مشا: " 3 " ٨

ً
ًمخل ٧أحس اإلامىلحن ٓ٠اضا ًخ٥ىن مً ً 15اب٠ا جبل ٙالُ٠مت ؤلاًجاضٍمت لمه  1511ظىُمه ٛمبشا ٓلممذ أن
اإلامىٌ ٨ؼخ٘ل أحس ًىاب ١الٔ٠اض٣ؼ ً٥داق له وألػطجه 1
اإلاٌلىب :
جحسًس ؤلاًطازاث التى جسدل فى وٓاض الوطٍبت باليؼبت لهصا اإلامى ًٓ ٨ػىت.2115

ايبل :
الُ٠مت ؤلاًجاضٍت للجعض مً الٔ٠اضالصي ًٌ٠ىه اإلامى 1511= ٨ظىُه ÷ ً 15اب٠ا = 111ظىُه
الُ٠مت ؤلاًجاضٍت التى جحسز ؤلاًطازاث ٓلى أػاػها =  1511ظىُه –  111ظىُه = 1411ظىُه
كافى اًطاز الٔ٠اض =  1411ظىُه ×  841 = %61ظىيها
مشا" 4 " ٨
ً
بٜطن أن اإلامى ٨فى اإلاشا ٨الؼمابٟ ١مام بخمؤظحراحمسي الـم ١٠فمى الٔ٠ماضمل٥مه بمبلم 511 ٙظىُمه ؿمهطٍا
د ٓ ٨ام  2115وشل ٧بىِام ؤلاًجاض محسز اإلاسة 1
اإلاٌلىب :
جحسًس ظملت ؤلاًطازاث ايخاهٔت للوطٍبت باليؼبت لهصا اإلامى ٨د ٓ ٨ام 1 2115

ايبل :
اًطازاث اًجاضالـ٠ت املبسز اإلاسة د ٓ ٨ام  6111 = 12 × 511 = 2115ظىُه
=  3111ظىُه
ؤلاًطاز ايخاهٕ للوطٍبت منها = %51 × 6111
ظىُه
ًوا ٚاليها كافى اًطاز الٔ٠اضاملبؼىب بٌطٍ٠ت ح٥مُت ٤اإلاشا ٨الؼاب841 + ١
ً
 3841ظىيها
وٍجب م حِت ما ًلى :
 أهه ٓىمس محاػمبت اإلاممىٓ ٨مً ألاضاضم ى العضآُمت أو الٔ٠ماضاث اإلابيُمت ًجمب مطآماة ألاح٦مام اإلاخٔل٠مت
باإلال ُ٥ممت وً ممط ٞاهخ٠اله مما ًب ٠مما إلا مما ًىِم ممه ال ٠مماهىن اإلا ممسوي ف ممى َ ممصا الـ ممؤن  ،و ٣ممصل ٟ ٧مماهىن الـ ممهط
الٔ٠اضي مً هطوضة اؿهاضالخلطٛاث الىاٟلت للملُ٥ت بٌط ٞالدسجُل 1
٣ ممما ً حممّ أهممه حممحن ًخلممط ٚاإلامممى ٨فممى ظممعض مممً ٓ٠اضاجممه أو أًُاهممه الممى شممخم آدممطبٔ٠ممس ٗحممرمسممجل ،
وٍشي ممذ بال ممسلُل ال ٠ممإً أن اإلاـ ممتري  ٟممس وه ممٕ ً ممسٍ ٓل ممى الٔ ٠مماضأو ألاضن بل ممٜت ُ مماَطة ومؼ ممخمطة وب٘ح ممر
مىمماظْ لممه فممى اإلالُ٥ممت  ،و أهممه ٌؼممخىلى ٓلممى اً مطازٍ ٜٛ ،ممي َممصٍ ايبالممت ًحاػممب اإلاـممتري ٓممً اً مطازٍ مممً َممصٍ
الٔ٠اضاث أو ألاًُان  ،ولى أن الخ٦لُ ٝماظا ٨باػم الباثٕ – و٣صل ٧باليؼبت للملُ٥ت ًٓ ًطٍ ١ؤلاضر 1
ٛبشا جم اهخ٠ا ٨اإلالُ٥ت مً شخم آلدطبٌطٍ ١اإلاحرار مٕ اػخمطاضالخ٦لُ ٝألاكلي باػم اإلاىضر ٜٛي
َممصٍ ايبالممت ًحاػممب الممىاضر ٓممً اًممطاز ايجممعض ايخمماق بىلممِبه الـممطعي فممى اًممطاز الٔ٠مماضاث أو ألاًُممان
ما لم ًٌطأ أي ح٘حرٓلى َمصا الىلمِب  ،وشلم ٧يبمحن الاهرهماض ممً اظمطاضاث جىظَمٕ التر٣مت وه٠مل الخ٦لُمٝ
باػم ٤ل واضر ٓلى حسٍ حؼب هلِبه الـطعي فى ٓىاكطالتر٣ت.
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مازة (:)1()41
للممى ٨أن ًٌلب جحسًس اًطازاث الثروة الٔ٠اضٍت اإلاىلىق ٓليها في اإلاازة  ،38وال٠ٜطة ألاولى
مً اإلاازة  39مً َصا ال٠اهىن ٓلى أػاغ ؤلاًطاز الٜٔلي ،بـطي أن ًخومً الٌلب ظمُٕ ٓ٠اضاث
اإلامى ٨العضآُت واإلابيُت.
وٍجب أن ً٠سم الٌلب د  ٨الٜترة املبسزة لخ٠سًم ؤلاٟطاضاث الؼىىٍت ،وأن ً٥ىن اإلامى٨
ممؼ٦ا زٛاجطمىخِمت ٓلى الىظه الصي جبِىه ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن.

الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة م٠ابلت للمازة ضٟم  84مً ال٠اهىن الؼاب ١وال ًىظس أي ادخ ٓ ٚنها ٛهي هٜؼها
ومى٠ىلت مً ال٠اهىن الؼاب .١وهلذ اإلاازة ضٟم ( 51مل٘اة بال٠طاض 172لؼىت  )2115مً ال تحت ٓلى:
٠ً .1م ممسم ًلم ممب جحسًم ممس اًم ممطازاث الثم ممروة الٔ٠اضٍم ممت للممم ممى ٓ ٨م مملى أػ م مماغ ؤلاً م ممطاز الٜٔلم ممى ٓ م مملى
الى مممىشط ض ٟممم (٠ٓ 7مماضي) ولممى ٤ممان كممافى َممصٍ ؤلاًممطازاث ال ًجمماوظ الـممطٍحت التممى ال حؼممخح١
ٓليها هطٍبت.
 .2وٍج ممب أن ًب ممحن ف ممى الٌل ممب اإلاـ مماضالُ ممه ظمُ ممٕ ٓىاك ممطالث ممروة الٔ٠اضٍ ممت للمم ممى ٨م ممً أضاض م ى
ظضآُت واػخ٘  ٨ظضاعي ملباكُل بؼخاهُت أو ٓ٠اضاث مبيُت.
 .3جط ٛم ًم ١بالٌل ممب ػ ممىساث اإلال ُ٥ممت أو ايبُ مماظة  ٤ممالٔ٠ىز اإلاس ممجلت أو الٔ ٠ممىز الٔط ُٛممت أو بٌا ٟممت
ايبُاظة العضآُت أو اإلا٦لٜت.
ً
ً
٣ .4ممما ًجممب أن ًطٛمم ١بممه ؤلاٟممطاضالوممطٍبي الؼممىىي للممممى ٨مؼممدىسا الممى زٛمماجطمىخِمممت ًب٠مما
للمازة ( )112مً َصٍ ال تحت.

مازة (:)41
حؼممطي الوممطٍبت ٓلممى ؤلاًممطازاث الىاججممت مممً جممؤظحرأي وحممسة مٜطوؿممت أو ظممعض منهمما ػممىاض ٤اهممذ مٔممسة
للؼ ً٥أو إلاعاولت وـاي ججاضي أو كىاعى أو مهىت ٗحرججاضٍت أو ألي ٗطن آدط.
وٍحممسز ؤلاًممطاز ايخاهممٕ للوممطٍبت ٓلممى أػمماغ ُٟمممت ؤلاًجمماضالٜٔلممي مذلممىما مىممه  %51م٠ابممل ظمُممٕ
الخ٦الُ ٝواإلالطوٛاث.
الخٔلُ:١
م٠ابلت لل٠ٜطة ألاولي مً اإلاازة ضٟم  23مٕ الادخ  ٚبؤن وؼبت الم % 51م٠ابل الخ٦الُٝ
واإلالطوٛاث بٔ٥ؽ ال٠اهىن ال٠سًم ٤اهذ َصٍ اليؼبت للخ٦الُ.ٍ٠ٛ ٝ
(َ )1صٍ اإلاازة ألُ٘ذ بال٠اهىن ضٟم  196لؼىت  2118همً اإلاازة الشاهُت مً مىاز اكساضة ؤَمل بهصا ؤلال٘اض آخباضا مً جاضٍر
ً
اػخح٠ا ٞالوطٍبت اإلاطبىًت و٠ٛا ألح٦ام ال٠اهىن ضٟم  196لؼىت  2118وجم الخٌبُ ١بساًت مً الٜترة الوطٍيُت .2113
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مازة (:)42
جٜطن هطٍبت بؼٔط  %2.5وب٘حر أي جذُٜى ٓلى اظمالي ؤلاًطازاث الىاججت ًٓ الخلط ٚفى
الٔ٠اضاث اإلابيُت أو ألاضاض ى زادل ٣طزون اإلاسن ػىاض اهلب الخلطٓ ٚليها بحالرها أو بٔس اٟامت
ً
ميـآث ٓليها وػىاض ٤ان َصا الخلط ٚؿام الٔ٠اض ٤له أو ظعضا مىه أو وحسة ػ٥ىُت مىه أو ٗحر
شل ٧وػىاض ٤اهذ اٟامت اإلايـآث ٓلى أضن مملى٣ت للممى ٨أو لل٘حر.
وحؼدشنى مً الخلطٛاث ايخاهٔت لهصٍ الوطٍبت جلطٛاث الىاضر فى الٔ٠اضاث التى آلذ الُه
مً مىضزه بحالرها ٓىس اإلاحرار و٣صل ٧ج٠سًم الٔ٠اض ٣حلت ُٓيُت فى ضأغ ما ٨ؿط٤اث اإلاؼاَمت
بـطي ٓسم الخلط ٚفى ألاػهم اإلا٠ابلت لها إلاسة دمؽ ػىىاث.
وٓلى م٦اجب الـهط الٔ٠اضي ادٌاض اإلاللبت بـهط الخلطٛاث التى حؼخحٓ ١ليها الوطٍبت ًب٠ا
ألح٦ام َصا ال٠اهىن وشل ٧د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر الـهط.
وفى جٌبُ ١ح٥م َصٍ اإلاازة ٌٔخبر جلطٛا داهٔا للوطٍبت الخلط ٚبالهبت ل٘حر ألاكى ٨أو
ألاظواط أو الٜطوْ أو ج٠طٍط ح ١اهخٜاْ ٓلى الٔ٠اض أو جؤظحرٍ إلاسة جعٍس ٓلى دمؼحن ٓاما ،وال ٌٔخبر
جلطٛا داهٔا للوطٍبت البُىْ ايجبرًت ازاضٍت ٤اهذ أو ٟواتُت و٣صل ٧هعْ اإلالُ٥ت أو الاػدُ ض
للمىٜٔت الٔامت أو للخحؼحن٣ ،ما ال ٌٔخبر جلطٛا داهٔا للوطٍبت الخلط ٚبالخبرْ أو بالهبت
للب٥ىمت أو وحساث ؤلازاضة املبلُت أو ألاشخاق الآخباضٍت الٔامت أو اإلاـطوٓاث شاث الى ٕٜالٔام.
جم حٔسًل هم َصٍ اإلاازة همً اإلاازة الشاهُت مً ال٠اهىن ضٟم  11لؼىت  2113وأكبح الىم ايجسًس ٤اآلحى:
ِادج ( )25تؼذ اٌرؼذ ً٠األٚي:

جٜطن هطٍبت بؼٔط  %2.5وب٘حر أي جذُٜى ٓلى اظمالي ُٟمت الخلط ٚفى الٔ٠اضاث اإلابيُت أو
ألاضاض ى للبىاض ٓليها ٓ ،سا ال٠طي ػىاض اهلب الخلطٓ ٚليها بحالرها أو بٔس اٟامت ميـآث ٓليها وػىاض
ً
٤ان َصا الخلط ٚؿام الٔ٠اض ٤له أو ظعضا مىه أو وحسة ػ٥ىُت مىه أو ٗحر شل ٧وػىاض ٤اهذ اإلايـآث
م٠امت ٓلى أضن مملى٣ت للممى ٨أو لل٘حر ،وػىاض ٤اهذ ٓ٠ىز َصٍ الخلطٛاث مـهطة أو ٗحرمـهطة.
مىضزه بحالرها ٓىس اإلاحرار و٣صل ٧ج٠سًم الٔ٠اض ٣حلت ُٓيُت فى ضأغ ما ٨ؿط٤اث اإلاؼاَمت
بـطي ٓسم الخلط ٚفى ألاػهم اإلا٠ابلت لها إلاسة دمؽ ػىىاث.
ً
وٍلتزم اإلاخلط ٚبؼساز الوطٍبت د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر الخلط ٚوَؼطي م٠ابل الخؤدحر اإلا٠طض
ً
باإلاازة ( )111مً ٟاهىن الوطٍبت ٓلى السدل آخباضا مً الُىم الخالى الهرهاض اإلاسة املبسزة.
وفى حالت ؿهط الخلطٛاث ً٥ىن ٓلى م٦اجب الـهط الٔ٠اضي جحلُل الوطٍبت وجىضٍسَا الي
مللبت الوطاتب د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر ج٠سًم ًلب الـهط ،ما لم ًٟ ً٥س جم ػساز الوطٍبت
الى مللبت الوطاتب ٟبل َصا الخاضٍر.
وفى جٌبُ ١ح٥م َصٍ اإلاازة ٌٔخبر جلطٛا داهٔا للوطٍبت الخلط ٚبالهبت ل٘حر ألاكى ٨أو
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ألاظواط أو الٜطوْ أو ج٠طٍط ح ١اهخٜاْ ٓلى الٔ٠اض أو جؤظحرٍ إلاسة جعٍس ٓلى دمؼحن ٓاما ،وال ٌٔخبر
جلطٛا داهٔا للوطٍبت البُىْ ايجبرًت ازاضٍت ٤اهذ أو ٟواتُت و٣صل ٧هعْ اإلالُ٥ت للمىٜٔت الٔامت
أو للخحؼحن٣ ،ما ال ٌٔخبر جلطٛا داهٔا للوطٍبت الخلط ٚبالخبرْ أو بالهبت للب٥ىمت أو وحساث
ؤلازاضة املبلُت أو ألاشخاق الآخباضٍت الٔامت أو اإلاـطوٓاث شاث الى ٕٜالٔام.
وٍذلم ما جم ػسازٍ مً َصٍ الوطٍبت مً اظمالى الوطاتب اإلاؼخح٠ت ٓلى اإلامى ٨فى حالت
جٌبُ ١البىس (  ) 7مً اإلاازة (  ) 19مً ٟاهىن الوطٍبت ٓلى السدل وحٔسً جه.
جم حٔسًل هم َصٍ اإلاازة همً اإلاازة الشاهُت مً ال٠اهىن ضٟم  11لؼىت  2113وأكبح الىم ايجسًس ٤اآلحى:
ِادج ( )25تؼذ اٌرؼذ ً٠األٚي:

جٜطن هطٍبت بؼٔط  %2.5وب٘حر أي جذُٜى ٓلى اظمالي ُٟمت الخلط ٚفى الٔ٠اضاث اإلابيُت أو
ألاضاض ى للبىاض ٓليها ٓ ،سا ال٠طي ػىاض اهلب الخلطٓ ٚليها بحالرها أو بٔس اٟامت ميـآث ٓليها وػىاض
ً
٤ان َصا الخلط ٚؿام الٔ٠اض ٤له أو ظعضا مىه أو وحسة ػ٥ىُت مىه أو ٗحر شل ٧وػىاض ٤اهذ اإلايـآث
م٠امت ٓلى أضن مملى٣ت للممى ٨أو لل٘حر ،وػىاض ٤اهذ ٓ٠ىز َصٍ الخلطٛاث مـهطة أو ٗحرمـهطة.
وَؼدشنى مً الخلطٛاث ايخاهٔت لهصٍ الوطٍبت جلطٛاث الىاضر في الٔ٠اضاث التى آلذ الُه مً
مىضزه بحالرها ٓىس اإلاحرار و٣صل ٧ج٠سًم الٔ٠اض ٣حلت ُٓيُت فى ضأغ ما ٨ؿط٤اث اإلاؼاَمت بـطي
ٓسم الخلط ٚفى ألاػهم اإلا٠ابلت لها إلاسة دمؽ ػىىاث.
ً
وٍلتزم اإلاخلط ٚبؼساز الوطٍبت د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر الخلط ٚوَؼطي م٠ابل الخؤدحر اإلا٠طض
ً
باإلاازة ( )111مً ٟاهىن الوطٍبت ٓلى السدل آخباضا مً الُىم الخالى الهرهاض اإلاسة املبسزة.
وفى حالت ؿهط الخلطٛاث ً٥ىن ٓلى م٦اجب الـهط الٔ٠اضي جحلُل الوطٍبت وجىضٍسَا الي
مللبت الوطاتب د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر ج٠سًم ًلب الـهط ،ما لم ًٟ ً٥س جم ػساز الوطٍبت
الى مللبت الوطاتب ٟبل َصا الخاضٍر.
وفى جٌبُ ١ح٥م َصٍ اإلاازة ٌٔخبر جلطٛا داهٔا للوطٍبت الخلط ٚبالهبت ل٘حر ألاكى ٨أو
ألاظواط أو الٜطوْ أو ج٠طٍط ح ١اهخٜاْ ٓلى الٔ٠اض أو جؤظحرٍ إلاسة جعٍس ٓلى دمؼحن ٓاما ،وال ٌٔخبر
جلطٛا داهٔا للوطٍبت البُىْ ايجبرًت ازاضٍت ٤اهذ أو ٟواتُت و٣صل ٧هعْ اإلالُ٥ت للمىٜٔت الٔامت
أو للخحؼحن٣ ،ما ال ٌٔخبر جلطٛا داهٔا للوطٍبت الخلط ٚبالخبرْ أو بالهبت للب٥ىمت أو وحساث
ؤلازاضة املبلُت أو ألاشخاق الآخباضٍت الٔامت أو اإلاـطوٓاث شاث الى ٕٜالٔام.
وٍذلم ما جم ػسازٍ مً َصٍ الوطٍبت مً اظمالى الوطاتب اإلاؼخح٠ت ٓلى اإلامى ٨فى حالت
جٌبُ ١البىس (  ) 7مً اإلاازة (  ) 19مً ٟاهىن الوطٍبت ٓلى السدل وحٔسً جه.
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ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

اٌثشٚج اٌؼماس٠ح

زم جم اػدبسا ٨هم َصٍ اإلاازة بال٠اهىن ضٟم 158لؼىت  2118اإلايـىض بايجطٍسة الطػمُت الٔسز  29م٥طض
(ٌ) في ً 25ىلُت  2118وأكبح الىم ايجسًس ٤اآلحى:
ِادج ( )25تؼذ اٌرؼذ ً٠اٌثأ:ٝ

جٜطن هطٍبت بؼٔط  %2.5وب٘حر أي جذُٜى ٓلى اظمالي ُٟمت الخلط ٚفى الٔ٠اضاث اإلابيُت أو
ألاضاض ى للبىاض ٓليها ٓ ،سا ال٠طي ػىاض اهلب الخلطٓ ٚليها بحالرها أو بٔس اٟامت ميـآث ٓليها وػىاض
ً
٤ان َصا الخلط ٚؿام الٔ٠اض ٤له أو ظعضا مىه أو وحسة ػ٥ىُت مىه أو ٗحر شل ٧وػىاض ٤اهذ اإلايـآث
م٠امت ٓلى أضن مملى٣ت للممى ٨أو لل٘حر ،وػىاض ٤اهذ ٓ٠ىز َصٍ الخلطٛاث مـهطة أو ٗحرمـهطة.
وَؼدشنى مً الخلطٛاث ايخاهٔت لهصٍ الوطٍبت ج٠سًم الٔ٠اض ٣حلت ُٓيُت فى ضأغ ما٨
ؿط٤اث اإلاؼاَمت بـطي ٓسم الخلط ٚفى ألاػهم اإلا٠ابلت لها إلاسة دمؽ ػىىاث.
ً
وٍلتزم اإلاخلط ٚبؼساز الوطٍبت د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر الخلط ٚوَؼطي م٠ابل الخؤدحر اإلا٠طض
ً
باإلاازة ( )111مً ٟاهىن الوطٍبت ٓلى السدل آخباضا مً الُىم الخالى الهرهاض اإلاسة املبسزة.
وتستشع مكاتب الذيخ العقاري وشخكات الكيخباء والسياه ووحجات اإلدارة السحمية وغيخىا من

الجيات نن شيخ العقار أو تقجيم الخجمة إلي العقار محل الترخف ما لم يقجم صاحب الذأن ما

يفيج سجاد الزخيبة نمى ىحا العقار،

وفى جٌبُ ١أح٦ام َصٍ اإلاازة ٌٔخبر جلطٛا داهٔا للوطٍبت الخلط ٚبالىكُت أو البرْ أو بالهبت
ل٘حر ألاكى ٨أو ألاظواط أو الٜطوْ أو ج٠طٍط ح ١اهخٜاْ ٓلى الٔ٠اض أو جؤظحرٍ إلاسة جعٍس ٓلى دمؼحن
ٓاما،
وال ٌٔخبر جلطٛا داهٔا للوطٍبت البُىْ ايجبرًت ازاضٍت ٤اهذ أو ٟواتُت و٣صل ٧هعْ اإلالُ٥ت
للمىٜٔت الٔامت أو للخحؼحن٣ ،ما ال ٌٔخبر جلطٛا داهٔا للوطٍبت الخلط ٚبالخبرْ أو بالهبت
للب٥ىمت أو وحساث ؤلازاضة املبلُت أو ألاشخاق الآخباضٍت الٔامت أو اإلاـطوٓاث شاث الى ٕٜالٔام.
وٍذلم ما جم ػسازٍ مً َصٍ الوطٍبت مً اظمالى الوطاتب اإلاؼخح٠ت ٓلى اإلامى ٨فى حالت
جٌبُ ١البىس (  ) 7مً اإلاازة (  ) 19مً َصا ال٠اهىن.
وال ج٠بل السٓىي اإلاخٔل٠ت بـهطالٔ٠اضاال بٔس ج٠سًم ما ًشيذ ػساز الوطٍبت اإلاـاضاليها.

الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة م٠ابلت للمازة ضٟم 22مً ال٠اهىن الؼاب.١
٣ما جىم اإلاازة (  ) 51مً ال تحت ٓلى ما ًلى  " :ال حـمل الٔ٠اضاث اإلاىلىق ٓليها فى اإلاازة
( ) 42مً ال٠اهىن الٔ٠اضاث اإلابيُت أو ألاضاض ى التى جمشل أك مً أكى ٨اإلايـؤة 1
وٍ٥ىن ؤلادٌاض بؤزاض هطٍبت الخلطٛاث الٔ٠اضٍت ٓلى الىمىشط ضٟم ( ٠ٓ 8اضي )  ،وٍخم ادٌاض
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مللبت الوط اتب بـهط الخلطٛاث التى حؼخحٓ ١ليها الوطٍبت ٓلى الخلطٛاث الٔ٠اضٍت ٓلى
الىمىشط ضٟم ( ٠ٓ 9اضي ) " 1
ًخطح مً َصًً الىلحن (ٟ 42اهىن  51 ،التحت )ما ًلى :
أن وٓاض الوطٍبت َى اظمالى ُٟمت الخلط ، ٚوَى دطوط مً اإلاـطْ ٓلى اإلابسأ الٔام  ،حُض ً٥ىن
الىٓاض َى كافى الطبح  ،أما ػٔط الوطٍبت " َى اػخصىاض مً الؼٔط الخلآسي الىاضز باإلاازة " ٠ٛ " 8س
ً
ج٠طض ب م  %2,5مً اظمالى ُٟمت الخلط ٚولٔل اإلاـطْ أدص بهصا الؼٔط اػدىازا الى أجها هطٍبت ٓلى ضأغ
اإلاا ، ٨ومً زم ًجب أن ً٥ىن الؼٔط مٔخسال  ،باإلهاٛت الى أن الخٔامل فى ضإوغ ألامىا ٨ألادطي ٗحر
الٔ٠اضاث ال ًذوٕ لوطٍبت ممازلت ٣ ،ما أن ض ٕٛالؼٔط ًٓ شلٟ ٧س ًئزي الى الرهطب مً الوطٍبت 1
زم اػدبس ٨هم اإلاازة ( )51مً ال تحت همً ال٠طاض الىظاضي ضٟم  172لؼىت  2115وهلذ
ٓلى  ":فى جٌبُ ١أح٦ام اإلاازة ( )42مً ال٠اهىن ً٥ىن ادٌاض مؤمىضٍت الوطاتب املخخلت
للمخلط ٚبؤزاض الوطٍبت ٓلى الىمىشط (٠ٓ 8اضي ) وٍ٥ىن ادٌاض اإلاخلط ٚإلاؤمىضٍت الوطاتب
ً
املخخلت بالخلطٛاث الٔ٠اضٍت للوطٍبت ٓلى الىمىشط ضٟم (  16م٥طضا حلط ) 1
ً
ً
وٓلى مؤمىضٍت الوطاتب املخخلت حؼلُم اإلاخلط ٚاًلاال ٓىس ػساز الوطٍبت ً٥ىن ػىسا
ً
ٓىس ؿهط الخلط ٚلسي م٦اجب الـهط الٔ٠اضي مٕ حؼلُمه الىمىشط ( 8م٥طضا جلطٛاث ٓ٠اضٍت)
ً
مبِىا به ػسازة للوطٍبت.
وٍجب ٓلى م٦اجب الـهط الٔ٠ا ضي فى حالت ؿهط الخلط ٚجحلُل الوطٍبت وحؼلُم كاحب
ً
ً
الـؤن ل٠اض شل ٧اًلاال بمبل ٙالوطٍبت اإلاؼسزة  ،ما لم ً٠سم همىشط ضٟم (  8م٥طضا جلطٛاث
ٓ٠اضٍت ) بما ًُٜس ػب ١ػساز الوطٍبت الي مؤمىضٍت الوطاتب املخخلت.
ً
وٓلى ٤ل م٥خب مً جل ٧اإلا٦اجب جىضٍس ُٟمت ما حلله مً الوطٍبت في مىٓس ال ًجاوظ ز زحن ًىما مً
جاضٍر ج٠سًم ًلب الـهط بمىظب ؿُ ٧مصبىب بالىمىشظحن ض ٟي ( ٠ٓ 9اضي) و (٠ٓ 38اضي) ما لم ًً٥
ً
ٟس جم ػساز الوطٍبت الي مللبت الوطاتب ٟبل َصا الخاضٍر  ،وٍخم الخىضٍس و٠ٛا إلاا ًؤحي :
ً
ٔ .اإلا٦اجب التى ج ٕ٠ظ٘ط اُٛا فى هٌا ٞمحاِٛت ال٠اَطة جىضز الوطٍبت ٓلى الىحى آلاحي:
أ .باليؼبت لـط ٞوٗطب وؿما ٨ال٠اَطة ًخم الخىضٍس الي مىٌ٠ت هطاتب ال٠اَطة زامً.
ب .باليؼبت يجىىب و وػٍ ال٠اَطة ًخم الخىضٍس الى مىٌ٠ت هطاتب ال٠اَطة ضابٕ.
ٕ .املباِٛاث التى جىظس بها مىٌ٠ت هطٍيُت ٓامت واحسة جىضز الوطٍبت الى َصٍ اإلاىٌ٠ت.
ٖ .املباِٛاث التى ً٥ىن بها أ٣ثر مً مىٌ٠ت هطٍيُت ٓامت جىضز الوطٍبت الى اإلاىٌ٠ت الوطٍيُت ألاولى.
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اٌفظً اٌثاٌث

مازة (:)1()43

اإلػفاء ِٓ اٌضش٠ثح

حٜٔى مً الوطٍبت:
 -1اًطازاث اليـاي العضاعي ٓسا ما َى مىلىق ٓلُه فى َصا ال٠اهىن.
 -2اًممطازاث اإلاؼ مماحاث اإلاعضوٓ ممت ف ممى ألاضاض م ى الص ممبطاوٍت وشلمم ٧إلا ممسة ٓـ ممطػ ممىىاث جب ممسأ م ممً الخ مماضٍر
الصي حٔخبر ُٛه ألاضن مىخجت ،وٍلسضٟطاضمً الىظٍطباالجٜا ٞمٕ وظٍطالعضآت باإلأاًحرالاػترؿمازًت
لخحسًس الخاضٍر الصي حٔخبرُٛه ألاضن مىخجت.
الخٔلُ:١
وهي م٠ابلت للبىس  1مً اإلاازة  ،71وال٠ٜطة الؼازػت مً اإلاازة  82مً ال٠اهىن الؼاب،١مٕ
آٜاض كطاحت لليـاي العضاعي اال ما هم ٓلي دوىٓه ما ًجاوظ ٛ 3سان مً الٜا٣هت وٛسان مً
الىباجاث الٌبُت والٌٔطٍت وهباجاث العٍىت ودوىْ أي مؼاحت مً الـخ ث اال ما ٤ان منها للمىٜٔت
الصخلُت.

اٌفظً اٌشاتغ

مازة (:)1()44

أزىاَ ِرٕٛػح

ٓلى ٤ل مً ًمل٠ٓ ٧اضا مبيُا أو أ٣ثر أو أضاض ى ظضآُت ًعٍس مجمىْ كافى اًطازاجه مً ُٟمرها
ؤلاًجاضٍت اإلاىلىق ٓليها فى البىس  1مً اإلاازة  38وال٠ٜطة ألاولى مً اإلاازة  39مً َصا ال٠اهىن ٓلى
الـطٍحت اإلأٜاة اإلاىلىق ٓليها فى اإلاازة  7مىه ،ج٠سًم بُان بجمُٕ الٔ٠اضاث اإلابيُت وألاضاض ي
العضآُت التي ًمل٥ها وُٟمرها ؤلاًجاضٍت الى أحس م٦اجب الخحلُل املخخلت بخحلُل الوطٍبت ٓلى
الٔ٠اضاث اإلابيُت وألاضاض ي العضآُت التى ج ٕ٠فى زاتطتها أي مً الٔ٠اضاث اإلاـاض اليها ،وشلٓ ٧لى
الىمىشط الصي جحسزٍ ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن.

الخٔلُ:١
وهي م٠ابلت للمازة  85مً ال٠اهىن الؼاب ١ضٟم  157لؼىت .1981
ً
(َ )1صٍ اإلاازة ألُ٘ذ بال٠اهىن ضٟم  196لؼىت  2118همً اإلاازة الشاهُت مً مىاز اكساضٍ ؤَمل بهصا ؤلال٘اض آخباضا مً جاضٍر
ً
اػخح٠ا ٞالوطٍبت اإلاطبىًت و٠ٛا ألح٦ام ال٠اهىن ضٟم  196لؼىت . 2118
ً
(َ )1صٍ اإلاازة ألُ٘ذ بال٠اهىن ضٟم  196لؼىت  2118همً اإلاازة الشاهُت مً مىاز اكساضة ؤَمل بهصا ؤلال٘اض آخباضا مً جاضٍر
ً
اػخح٠ا ٞالوطٍبت اإلاطبىًت و٠ٛا ألح٦ام ال٠اهىن ضٟم  196لؼىت .2118
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مازة (:)2()45
ٌؼخجز ٨ما ػسزٍ اإلامى ٨مً الوطاتب الٔ٠اضٍت ألاكلُت اإلاٜطوهت بال٠اهمىهمُمً ضٟمم  113لؼىت
 1939ايخاق بوطٍبت ألاًُان وضٟم  56لؼىت  1954فى ؿؤن الوطٍبت ٓلى الٔ٠اضاث اإلابيُت ،حؼب
ً
ألاحىا ،٨مً الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلُه ًب٠ا ألح٦ام الباب ايخامؽ مً ال٥خاب الشاوى مً َصا
ال٠اهىن ،وبما ال ًعٍس ٓلى َصٍ الوطٍبت.

الخٔلُ:١
وهي م٠ابلت للبىس ضٟم  2مً اإلاازة ضٟم  87مً ال٠اهىن الؼاب ،١وحٔني أن الوطٍبت الٔ٠اضٍت ًخم
ً
دلمها مً الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ًب٠ا لهصا ال٠اهىن.
وٍخطح مً هم َصٍ اإلاازة ما ًلى :
 أن ال٠اهىن ٟس ٟمطض دلمم مما ً٠مىم اإلاممى ٨بؼمسازٍ ممً الومطاتب الٔ٠اضٍمت ألاكملُت وهمى همطٍبتألاًُ م ممان اإلاٜطوه م ممت بال ٠م مماهىن ض ٟم ممم  113لؼ م ممىت  ، 1939وه م ممطٍبت الٔ ٠م مماضاث اإلابيُ م ممت اإلاٜطوه م ممت
بال ٠مماهىن ض ٟممم  56لؼ ممىت  1954م ممً الو ممطٍبت اإلاؼ ممخح٠ت ٓل ممى اإلام ممىٓ ٨ل ممى اًطازاج ممه م ممً الث ممروة
الٔ٠اضٍت التى ًمل٥ها وبما ال ًعٍس ٓلى َصٍ الوطٍبت 1
 ً حّ أن ما ًذلم َى الوطاتب الٔ٠اضٍت ألاكلُت (  ٍ٠ٛزون اإلالب٠اث ) 1وجحؼب هطٍبت السدل ٓلى اًطازاث الثروة الٔ٠اضٍت ٓلى الىحى الخالى :
كافى اًطازاث الثروة الٔ٠اضٍت
هطٍبت السدل اإلاؼخح٠ت × م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م مم م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م
كافى ؤلاًطازاث ايخاهٔت للوطٍبت
مازة (:)1()46
ال ٌؼطي ح٥م اإلاازجحن  38و 39مً َصا ال٠اهىن ٓلى ألاضاض ى العضآُت والٔ٠اضاث اإلابيُت
السادلت همً أكى ٨اإلايـؤة أو الـط٣ت.
وُٛما ًلى ظسو ٨ملخم هطٍبت الثروة الٔ٠اضٍت ٟبل الخٔسًل بال٠اهىن ضٟم  196لؼىت 2118
ً
( )2اػدبسلذ َصٍ اإلاازة و٠ٛا إلاا جومىخه أح٦ام اإلاازة الشالشت مً مىاز اكساض ال٠اهىن ضٟم  196لؼىت  2118لخلبح " ٌؼخجز ٨ما
ً
ػسزٍ اإلامى ٨مً الوطاتب الٔ٠اضٍت مً الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلُه ًب٠ا ألح٦ام الباب ايخامؽ مً ال٥خاب الشاوى مً َصا
ً
ً
ال٠اهىن وبما ال ًعٍس ٓلى َصٍ الوطٍبت ".وال ٌٔمل بهصا الخٔسًل اال آخباضا مً جاضٍر اػخح٠ا ٞالوطٍبت اإلاطبىًت و٠ٛا ألح٦ام
ً
ال٠اهىن ضٟم  196لؼىت ً ( 2118ب٠ا إلاا وضز باإلاازة الؼابٔت مً مىاز اكساضة)
ً
( )1اػدبسلذ و٠ٛا إلاا جومىخه أح٦ام اإلاازة الشالشت مً مىاز اكساض ال٠اهىن ضٟم  196لؼىت  2118لخلبح " ال ٌؼطي ح٥م اإلاازة ( )39مً َصا
ً
ال٠اهىن ٓلى الٔ٠اضاث اإلابيُت السادلت همً أكى ٨اإلايـؤة أو الـط٣ت " .وال ٌٔمل بهصا الخٔسًل اال آخباضا مً جاضٍر اػخح٠ا ٞالوطٍبت
ً
ً
اإلاطبىًت و٠ٛا ألح٦ام ال٠اهىن ضٟم  196لؼىت ً ( 2118ب٠ا إلاا وضز باإلاازة الؼابٔت مً مىاز اكساضة)
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الثروة الٔ٠اضٍت
أضاض ى ظضآُت

ٓ٠اضاث مبيُت

وحساث مٜطوؿت

ً
لها ُٟمت اًجاضٍه مطبىًت و٠ٛا لل٠اهىن 113
لؼىت  39وٍخم جحسًس ؤلاًطازاث ايخاهٔت
للوطٍبت ٤اآلحي :
= الُ٠مت ؤلاًجاضٍت للمؼاحت ٤لها × %71
وفي حالت الاػخ٘  ٨العضاعي في محاكُل
بؼخاهُت وحساتٛ ١ا٣هت ًخم جحسًس ؤلاًطاز
=
ايخاهٕ للوطٍبت ٤اآلحي :
( ٓسز ألاٛسهت  %81 × ) 3 -مً الُ٠مت
ؤلاًجاضٍت اإلاطبىًت.
أما وحساث الخؤظحرمٜطوؾ
في حالت ظضآت ألاضن هباجاث ظٍىت أو ٌٓطٍت أو
ُٛخم جحسًس ؤلاًطازاث
ًبُت حؼطي ٓلي ما ًجاوظ ٛسان وهٜط ٞبحن ما
ً
ايخاهٔت للوطٍبت ٤اآلحي:
اشا ٤ان حاتعال٘طاغ مال ٧أو مؼخؤظطا وجخحسز
= الُ٠مت ؤلاًجاضٍت الٜٔلُت
مؼخؤظط
ؤلاًطازاث ايخاهٔت ٤اآلحي:
×%51
=(ٓسز ألاٛسهت %81×)1-مً
الُ٠مت ؤلاًجاضٍت اإلاطبىًت.
مالٓ( = ٧سز ألاٛسهت%81×2×)1-مً
الُ٠مت ؤلاًجاضٍت اإلاطبىًت
وفي حالت ظضآرها مـاجل بؼخاهُت أًا ٤اهذ
اإلاؼاحت اإلاعضوٓت وٍخحسز ؤلاًطاز ايخاهٕ:
مؼخؤظط=ٓسز ألاٛسهت ×  %81مً
الُ٠مت ؤلاًجاضٍت اإلاطبىًت.
مالٓ=٧سز ألاٛسهت×%81×2مً الُ٠مت
ؤلاًجاضٍت اإلاطبىًت
واشا ٤ان حاتعال٘طاغ مال٦ا ال ًسدل في وٓاض
الوطٍبت ؤلاًطازاث اإلاىلىق ٓليها في ال٠ٜطة
ألاولي
٣ما جٜمطن همطٍبت ٌُٟٔمت بؼمٔطٓ %2.5لمي اظممالي ؤلاًمطازاث الىاججمت ٓمً الخلمط ٚفمي الٔ٠ماضاث اإلابيُمت أو ألاضاضم ي أو الـم١٠
زادل ٣طزون اإلاسن.
الٔ٠اضاث اإلابيُت لها ُٟمت اًجاضٍه
ً
مطبىًت ًب٠ا لل٠اهىن  56لؼىت 54
وٍخم جحسًس ؤلاًطازاث ايخاهٔت
للوطٍبت
= (الُ٠مت ؤلاًجاضٍت للٔ٠اض – ما
ٌؼخ٘له كاحب الٔ٠اض)×  %61مً
الُ٠مت ؤلاًجاضٍت
َصا باليؼبت للٔ٠اضاث اإلائظطة ٟبل
كسوض ال٠اهىن  4لؼىت 96
ً
أما الخؤظحرو٠ٛا لل٠اهىن اإلاسوي أي
الخؤظحراملبسز اإلاسة ًحؼب ٤اآلحي:
= الُ٠مت ؤلاًجاضٍت الٜٔلُت× %51
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جٌبُٓ ١لي هطٍبت اًطازاث الثروة الٔ٠اضٍت
ٟسم ل ٧اإلاهىسغ محمىز بُان اًطازاجت مً الثروة الٔ٠اضٍت في  2116 / 12 / 31وبُاجها ٤اآلجمي:
ً .1مخلٌٟٔ ٧ت أضن ظضآُت مؼاحرها ٛ 81سان ٛا٣هت وجبل ٙالُ٠مت ؤلاًجاضٍت للٜسان الىاحس
 1128ظ ممم (وه ممطٍبت ألاًُ ممان =  %14م ممً الُ٠م ممت ؤلاًجاضٍ ممت ) والو ممطٍبت ؤلاه مماُٛت  1.2ظ ممم
للٜسان.
٠ٓ .2اض م٥ىن مً ً 4ىاب ١مدؼاوٍت الُ٠مت ؤلاًجاضٍت ٌؼ ً٥واحمس منهما وج٠مُم ابيخمه اإلاتزوظمت
في ًاب ١آدط وٟس بل٘ذ الٔىاتس اإلاطبىًت ٓلي الٔ٠اض 1511ظم ػسزَا وملب٠اتها  81ظم ،
مٕ م حِت أن ػٔطهطٍبت الٔىاتس  %11مً الُ٠مت ؤلاًجاضٍت.
 .3ؿمم٠ت بالعمالممٟ ٧ممام بخؤظحرَمما مٜممطوؾ ببًجمماضؿممهطي  3611ظممم ٓلممما بممؤن الُ٠مممت ؤلاًجاضٍممت
ً
اللاُٛت الؼىىٍت اإلاخذصة أػاػا لطبٍ الوطٍبت الٔ٠اضٍت مبل 721 ٙظم وألامىا ٨ؤلاهاُٛت
ً
ً
51ظ ممم ٓلم مما ب ممؤن ػم مٔطه ممطٍبت الٔىات ممس ً %21ب ٠مما ل ممىم اإلا ممازة  2م ممً ال ٠مماهىن  56لؼ ممىت
.1954
ً .4مخلمم ٧ؿمم٠ت أدممطي بىػممٍ ال٠مماَطة ً٠ممىم بخؤظحرَمما بمىظممب ٓ٠ممس اًجمماضمممسوى محممسز اإلاممسة
ببًجاضؿهطي ٟسضة 951ظم.
واإلاٌلىب آساز ؤلاٟطاضالوطٍبي في ايباالث آلاجُت وبٜطن اهه لِؽ لسًه أي أوـٌت أدطي.
ً
أوال ُٟ /ام اإلامى ٨باػخ٘  ٨ألاضن العضآُت بىٜؼه.
ً
زاهُا ُٟ /ام اإلامى ٨بخؤظحر ألاضن العضآُت لل٘حر.

- ٔٛٔ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

أششف ػثذ اٌغىن

اٌىراب اٌثأٟ
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ايبل:
ً
أوال  /في حالت ُٟام اإلامى ٨باػخ٘  ٨ألاضن العضآُت بىٜؼت:
ظىُت

كافي اًطازاث ألاًُان العضآُت=(-81
%81×2×1138×)3
ًوا ٚالُه :اًطازاث زطوة ٓ٠اضٍت
اًطاز الٔ٠اض= (3 ) 4÷ 1511ؿ٠ت ×
(%61×) 11÷111
اًطازاث ؿ٠ت العمال%51× 12× 3611 = ٧
اًجاضالـ٠ت محسز اإلاسة = %51 × 12× 951
اظمالي اًطازاث الثروة الٔ٠اضٍت ايخاهٔت للوطٍبت
ً
الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ًب٠ا لىم اإلاازة ضٟم 7
هطٍبرها
أو5111 ٨
 %11× 15111هطٍبرها
 % 15 × 21111هطٍبرها
 %21 × 133121هطٍبرها
اظمالي هطٍبت الثروة الٔ٠اضٍت
ًذلم مىه الوطٍبت الٔ٠اضٍت ألاكلُت اإلاؼسزة ٣ما
ًلي:
هطٍبت ألاًُان العضآُت=ٛ 81×%14× 1128سان
هطٍبت الٔ٠اض= (4÷)3×1511
هطٍبت الـ٠ت اإلاٜطوؿت= =%21 × 721

ظىُت

138 971

6 751
21 611
5 711
34 151
173 121
1
1 511
3 111
26 614
31 114

12 634
1 125
144
13 913
17 211

الباقي الىاظب الؼساز
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ً
زاهُا  /في حالت ُٟام اإلامى ٨بخؤظحرألاضن العضآُت:
ظىُت
كافي اًطازاث ألاًُان العضآُت=ٛ 81سان×%71×1138
ًوا ٚالُه :اًطازاث زطوة ٓ٠اضٍت
اًطاز الٔ٠اض= (3 ) 4÷ 1511ؿ٠ت × (%61×) 11÷111
اًطازاث ؿ٠ت العمال%51× 12× 3611 = ٧
اًجاضالـ٠ت محسز اإلاسة = %51 × 12× 951
اظمالي اًطازاث الٔ٠اضاث اإلابيُت
اظمالي اًطازاث الثروة الٔ٠اضٍت بما ٛيها ألاًُان
ً
الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ًب٠ا لىم اإلاازة ضٟم 7
أو 5111 ٨هطٍبرها
 %11× 15111هطٍبرها
 % 15 × 21111هطٍبرها
 %21 × 57 218هطٍبرها
اظمالي هطٍبت الثروة الٔ٠اضٍت
ًذلم مىه الوطٍبت الٔ٠اضٍت ألاكلُت( الٔىاًس)
اإلاؼسزة
هطٍبت ألاًُان العضآُت=ٛ 81×%14× 1128سان
هطٍبت الٔ٠اض= (4÷)3×1511
هطٍبت الـ٠ت اإلاٜطوؿت= =%21 × 721

ظىُت
63 168

6 751
21 611
5 711
34 151
97 218
111
1 511
3 111
11 444
15 944

12 634
1 125
144
13 913
2 141

الباقي الىاظب الؼساز
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ذٛص٠ؼاخ األستاذ

()9

ذٛص٠ؼاخ األستاذ
اٌفظً األٚي

ً
اإلاازة ( 46م٥طضا):

اإل٠شاداخ اخلاضؼح ٌٍضش٠ثح

حؼطي الوطٍبت ٓلى جىظَٔاث ألاضباح ًٓ ألاػهم و ايبلم التى ًحلل ٓليها الصخم
الٌبُعي اإلاُ٠م فى ملط مً ؿط٤اث ألامىا ٨أو ؿط٤اث ألاشخاق  ،بما فى شل ٧الـط٤اث اإلا٠امت
بىِام اإلاىاً ١الاٟخلازًت شاث الٌبُٔت ايخاكت ٓ ،سا الخىظَٔاث التى جخم فى كىضة أػهم مجاهُت
ػىاض جح٠٠ذ َصٍ الخىظَٔاث فى ملطأو فى ايخاضط و أًا ٤اهذ اللىضة التى ًخم بها الخىظَٕ.

الخٔلُ١
جىظَٔاث ألاضباح لؤلشخاق الٌبُُٔحن مً ؿط٤اث فى ملطأو داضظها وحتى مً الـط٤اث اإلا٠امت
بىِام اإلاىاً ١الاٟخلازًت شاث الٌبُٔت ايخاكت حؼطي ٓليها الوطٍبت.
ً
وٟس هلذ اإلااز ة ضٟم (  52م٥طضا ) مً ال تحت الخىُٜصًت اإلأسلت بال٠طاض الىظاضي ضٟم 172
ً
لؼىت ٓ 2115لى " فى جٌبُ ١ح٥م اإلاازة (46م٥طضا) مً ال٠اهىن  ،و ُٛما ٓسا ألاػهم املجاهُت ،حٔخبر
الى أٟت اإلايـئت للوطٍبت ٓلى جىظَٔاث ألاضباح هي وهٕ الخىظَٔاث جحذ جلط ٚاإلاؼاَم وشل٧
بى٠لها مً شمت ايجهت التى ٟامذ بالخىظَٕ الى شمت اإلاؼاَم  ،ػىاض ج٠طض الخىظَٕ مً مجلؽ ؤلازاضة أو
ايجمُٔت الٔمىمُت أو أًت ػلٌت أدطي مذخلت بالخىظَٕ ،وٍؤدص الخىظَٕ اإلائٟذ شاث ايب٥م ٓلى
ً
ً
أن ًخم جحسًس ج٦لٜت الاٟخىاض لؤلػهم املجاهُت و٠ٛا يب٥م اإلاازة ( 46م٥طضا  )4بالُ٠مت ألاػمُت للؼهم.
وج٥ىن الٔبرة في جحسًس ألاضباح اإلاىظٓت بُ٠مت الطبح اإلا٠طض جىظَٔه ًٓ ألاػهم وايبلم في أًت
ً
كىضة ًب٠ا إلاا َى زابذ في ٟطاضاث ايجمُٔت الٔمىمُت أو ٟطاضاث مجالؽ ؤلازاضة أو في ج٠اضٍط الـط٣ت
وحؼاباتها أو أًت وزات ١أدطي  ،أو ببٟطاض ً٠سمه الصخم اإلاؼئى ًٓ ٨ازاضة الـط٣ت د  ٨ز زحن
ً
ًىما مً جاضٍر اهرهاض الؼىت اإلاالُت ًخومً بُان باألضباح اإلا٠طض جىظَٔها .
وٓلى ٤ل ظهت ج٠ىم بالخىظَٕ أن ج٠سم الي اإلاللبت محاهط وملب٠اث ال٠طاضاث التى جلسضَا
ايجمُٔت الٔمىمُت  ،و٣صل ٧ال٠طاضاث التى جلسض مً مجالؽ ؤلازاضة ايخاكت بخىظَٕ ألاضباح وشل٧
ً
د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر كسوضَا.

(َ )1صا الباب موا ٚبال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114اللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة الشالشت.ضاظٕ هم ال٠اهىن بلٜحت ضٟم 389
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وٍج ممب ٓلم ممى ؿ ممط٤اث ألاشم ممخاق جج ممعوجىضٍم ممس الوم ممطٍبت ٓل ممى الخىظَٔم مماث اإلاؼ ممخح٠ت ٓلم ممى أصم ممباب
ايبلم ٛيها الى اإلاللبت فى مىٓس أٟلاٍ جهاًت ألاظل املبسز لخ٠سًم اٟطاضالـط٣ت".

اٌفظً اٌثأٝ

حتذ٠ذ اٌرٛص٠ؼاخ اخلاضؼح ٌٍضش٠ثح
ً
اإلاازة ( 46م٥طضا )1

ً
ًخحسز وٓاض الوطٍبت ٓلي جىظَٔاث ألاضباح اإلاىلىق ٓليها فى اإلاازة ( 46م٥طضا) باليؼبت إلاا
ً
ً
ً
ًحلل ٓلُه الصخم الٌبُعي اإلاُ٠م الصي ال ًعاو ٨وـاًا داهٔا للوطٍبت و٠ٛا ألح٦ام الباب
ً
الشالض مً ال٥خاب الشاوى مً ال٠اهىن د  ٨الؼىت الوطٍيُت فى ملط و٠ٛا إلاا ج٠طضٍ الؼلٌت
ً
املخخلت بالخىظَٕ  ،وشلُٛ ٧ما ًجاوظ ٓـطة آال ٚظىُت ػىىٍا.
ً
ً
ً
وَـمل شل ٧الىٓاض باليؼبت للصخم الٌبُعي اإلاُ٠م الصي ًعاو ٨وـاًا داهٔا للوطٍبت و٠ٛا
ألح٦ام الباب الشالض مً ال٥خاب الشاوى مً ال٠اهىن ٤امل جىظَٔاث ألاضباح التى ًحلل ٓليها  ،ػىاض
مً ملسضفى ملطأو فى ايخاضط.

الخٔلُ١

ً
ً
َصا ٌٔنى أن الصخم الٌبُعي الصي ال ًعاو ٨وـاًا داهٔا للوطٍبت ػِخم آٜاض ٓـطة آالٚ
ً
ً
ظىُت مً الخىظَٔاث التى جخم في ملط ،أما الصخم الٌبُعي الصي ًعاو ٨وـاًا داهٔا للوطٍبت
ٛدؼطي الوطٍبت ٓلى ٤امل الخىظَٔاث التى ًحلل ٓليها ػىاض مً ملطأو مً ايخاضط.
ً
وٟس هلذ اإلاازة ضٟم (  26م٥طضا ) مً ال تحت الخىُٜصًت اإلأسلت بال٠طاض الىظاضي ضٟم  172لؼىت
ً
ٓ 2115لى " فى جٌبُ ١ح٥م اإلاازة (  46م٥طضا  ) 1مً ال٠اهىن ٌٔ ،خبر الاػدشماض فى ألاوضا ٞاإلاالُت في
ً
ً
ايخاضط أو الخلطٛ ٚيها وـاًا ججاضٍا.

وٍ٠لس باألضباح الىاججت ًٓ الاػدشماض فى ألاوضا ٞاإلاالُت فى جٌبُ ١ح٥م ال٠ٜطة الشاهُت مً اإلاازة
(  ) 19مً ال٠اهىن جىظَٔاث ألاضباح الىاججت ًٓ ملُ٥ت ألاوضا ٞاإلاالُت وألاضباح الطأػمالُت الىاججت
ًٓ الخلطٛ ٚيها.
ً
و ال ٌؼطي ؤلآٜاض اإلاىلىق ٓلُه فى اإلاازة (  46م٥طضا  )1مً َصا ال٠اهىن ٓلى جىظَٔاث ألاضباح
التى ًحلل ٓليها الصخم الٌبُعي اإلاُ٠م مً اػدشماض ألاوضا ٞاإلاالُت في ايخاضط ،ػىاض ٤ان َصا
ً
ً
ً
الصخم ًعاو ٨وـاًا ججاضٍا أو كىآُا أو أي وـاي أدط.
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( اٌفظً اٌثاٌث)

ً
اإلاازة (  46م٥طضا )2

عؼش اٌضش٠ثح ٚحتظٍٙ١ا

اػخصىاض مً ح٥م اإلاازة ( )8مً ال٠اهىن ٥ً ،ىن ػٔط الوطٍبت ٓلى جىظَٔاث ألاضباح اإلاىلىق
ً
ٓليها فى اإلاازة (  46م٥طضا) املب٠٠ت مً ملسض فى ملط د  ٨الؼىت التى ًحلل ٓلُه شخم
ًبُعي مُ٠م ( )%11وشل ٧زون دلم أًت ج٦الُ ٝوٍذٜى الؼٔط الي ( )%5اشا ظازث وؼبت
اإلاؼاَمت فى الـط٣ت ال٠اتمت بالخىظَٕ ٓلى ( )%25مً ضأغ اإلاا ٨أ ،ح٠ى ٞالخلىٍذ بـطي أال ج٠ل
مسة حُاظة ألاػهم أو ايبلم ًٓ ػيخحن وشل ٧زون دلم أًت ج٦الُ.ٝ
وٓلى ايجهاث التى جىٜص اإلأاملت أن ج٠ىم برجع ( )%1مً جىظَٔاث ألاضباح وجىضزَا للمللبت
ً
و٠ٛا لئلظطاضاث وفى اإلاىآُس التي جحسزَا ال تحت الخىُٜصًت.

الخٔلُ١
ػٔط الوطٍبت ٓلى الخىظَٔاث زادل ملط للصخم الٌبُعي  %11وج٥ىن بيؼبت  %5اشا ٤ان
الصخم الٌبُعي اإلاُ٠م ًمل ٧فى الـط٣ت اإلاؼاَمت التى ج٠ىم بالخىظَٕ أ٣ثر مً  %25مً ألاػهم أو
ً
ح٠ى ٞالخلىٍذ وٍ٥ىن حاتعا لهصٍ اليؼبت إلاسة ػيخحن وج٠ىم ايجهاث التى جىٜص اإلأاملت بذلم
 %1مً جىظَٔاث ألاضباح وجىضزَا للمللبت.
ً
وٟس هلذ اإلاازة ضٟم (  26م٥طضا  ) 1مً ال تحت الخىُٜصًت اإلأسلت بال٠طاض الىظاضي ضٟم 172
ً
لؼىت ٓ 2115لى " فى جٌبُ ١ح٥م اإلاازجحن (  46 ، 18م٥طضا  ) 2مً ال٠اهىن ًخم حؼاب الوطٍبت
ٓلى جىظَٔاث ألاضباح التى ًحلل ٓليها الصخم الٌبُعي الصي لسًه محِٜت أوضا ٞمالُت وال ًخٔامل
ً
بُٔا و ً
ؿطاض د  ٨الٜترة الوطٍيُت ٓلى  5م ًحن ظىُه ٓلى أػاغ
أو ال ًعٍس ضٟم حٔام جه فى ألاوضا ٞاإلاالُت
هطٍبت مؼخٌٔ٠ت بيؼبت ( )%5أو (  ) %11بحؼب ألاحىا ، ٨وال جسدل َصٍ الخىظَٔاث مطة أدطي ٓىس
ً
جحسًس الىٓاض ايخاهٕ للوطٍبت و٠ٛا يب٥م اإلاازة ( )6مً ال٠اهىن.

ً
٣ما هلذ اإلاازة ( 52م٥طضا  )2مً ال تحت الخىُٜصًت ٓلى " فى جٌبُ ١ح٥م ال٠ٜطة الشاهُت مً اإلاازة ( 46
ً
م٥طضا  )2مً ال٠اهىن  ،ج٠ىم ؿط٣ت ؤلاًساْ والُ٠س اإلاط٣عي  ،وبىى ٢ؤلاًساْ اإلاطدم لهم بمعاوله اليـاي بحؼب
ألاحىا ٨أو ايجهت اإلاىظٓت لؤلضباح ايخاهٔت للوطٍبت ٓلى الخىظَٔاث بخىضٍس ُٟمت ما جم ججعٍ الى ؤلازاضة اإلاط٣عٍت
لخجمُٕ هماشط ايخلم والخحلُل جحذ حؼاب الوطٍبت فى مىٓس أٟلاٍ دامؽ ًىم ٓمل مً الـهط الخالي
ً
ً
ً
للـهطالصي جم ُٛه الخحلُل وشلٓ ٧لى الىمىشط ( 42جىظَٔاث أضباح) مط٠ٛا به ؿُ٦ا أو ه٠سا أو مً د  ٨وػاتل
الس ٕٛؤلالُ٥ترووي اإلاىلىق ٓليها فى َصٍ ال تحت.
ً
٣ما ًجب ٓليهم حؼلُم اإلامى ٨اًلاال ب٦ل مبلً ٙخم ججعٍ جحذ حؼاب َصٍ الوطٍبت أو ادٌاضٍ بصل.٧
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ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

أستاذ احلظض ٚاألٚساق ادلاٌ١ح

اٌثاب اٌغاتغ
أستاذ ت١غ احلظض ٚاألٚساق ادلاٌ١ح
( اٌفظً األٚي)
اإل٠شاداخ اخلاضؼح ٌٍضش٠ثح
()9

ً
اإلاازة (  46م٥طضا )3

حؼطي الوطٍبت ٓلى ألاضباح الطأػمالُت التى جخح ١٠مً الخلط ٚفى ألاوضا ٞاإلاالُت أو ايبلم
بالـط٤اث  ،ػىاض جح٠٠ذ َصٍ ألاضباح فى ملطأو فى ايخاضط.

الخٔلُ١
َصا ٌٔنى أن ألاضباح الطأػمالُت الىاججت ًٓ الخلط ٚفي ألاوضا ٞاإلاالُت أو ايبلم ػىاض فى
ملطأو ايخاضط داهٔت للوطٍبت.

( اٌفظً اٌثأ)ٟ

حتذ٠ذ اإل٠شاداخ اخلاضؼح ٌٍضش٠ثح
ً
اإلاازة (  46م٥طضا )4
جحسز ألاضباح الطأػمالُت ايخاهٔت للوطٍبت ٓلى أػاغ ُٟمت كافي َصٍ ألاضباح فى محِٜت
ألاوضا ٞاإلاالُت املب٠٠ت فى جهاًت الؼىت الوطٍيُت ٓلى أػاغ الٜط ٞبحن ػٔط البُٕ أو اػدبسا ٨أو أي
كىضة مً كىض الخلط ٚفى ألاوضا ٞاإلاالُت أو ايبلم  ،وج٦لٜت اٟخىائها  ،بٔس دلم ٓمىلت
الىػاًت.

الخٔلُ١
جحسز ألاضباح الطأػمالُت ايخاهٔت للوطٍبت ٓلى أػاغ كافى ُٟمت املبِٜت فى جهاًت الؼىت
بٔس دلم ٓمىلت الىػاًت.

(َ )1صا الباب موا ٚبال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114اللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة الشالشت مىه
زم أو ٟٝالٔمل به إلاسة ٓامحن باإلاازة الشاهُت مً ال٠اهىن  96اللازض في  2115 / 8 / 2أي ًخم الخٌبُ ١فى  2117 / 5 / 17زم جم
مس و ٟٝالٔمل مطة زاهُت إلاسة ز ر ػىىاث باإلاازة ألاولى مً ال٠اهىن ضٟم  76اللازض فى  2117 / 6 / 19أي ًبسأ جٌبُ٠ه في
 2121 / 5 /17وهم ٓلي أن ٌؼ ٍ٠ح ١السولت فى َصٍ الوطٍبت وجحلُلها ٟبل 2121/5/17
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( اٌفظً اٌثاٌث)

عؼش اٌضش٠ثح ٚو١ف١ح حتظٍٙ١ا
ً
اإلاازة (  46م٥طضا )5
اػخصىاض مً ح٥م اإلاازة ( )8مً َصا ال٠اهىن ن جذوٕ للوطٍبت ألاضباح الطأػمالُت اإلاىلىق ٓليها
ً
فى اإلاازة ( 46م٥طضا  )4املب٠٠ت مً ألاوضا ٞاإلاالُت اإلاُ٠سة فى بىضكت ألاوضا ٞاإلاالُت اإلالطٍت التى ًحلل
ٓليها الصخم الٌبُعي اإلاُ٠م مً ملسض فى ملط بؼٔط ( ) %11وشل ٧زون دلم أًت ج٦الُ.ٝ
ً
وٓلى ايجهاث التى جىٜص اإلأاملت ادٌاض اإلاللبت بها و٠ٛا لئلظطاضاث وفى اإلاىآُس التى جحسزَا
ال تحت الخىُٜصًت.

الخٔلُ١
ألاضباح الطأػمالُت املب٠٠ت مً ألاوضا ٞاإلاالُت اإلاُ٠سة ببىضكت ألاوضا ٞاإلاالُت اإلالطٍت التي
ًخحلل ٓليها الصخم الٌبُعي اإلاُ٠م مً ملسض فى ملط ًذوٕ للوطٍبت بيؼبت  %11وايجهاث
ً
التى ج٠ىم بالخىُٜص ًجب أن جذٌط اإلاللبت و٠ٛا إلاا ج٠طضٍ ال تحت الخىُٜصًت.
ً
وٟس هلذ اإلاازة ( 52م٥طضا  )3مً ال تحت الخىُٜصًت ٓلى:
ً
" فى جٌبُ ١ح٥م ال٠ٜطة الشاهُت مً اإلاازة ( 46م٥طضا  )5مً ال٠اهىن ج٠ىم ؿط٣ت ؤلاًساْ والُ٠س
اإلاط٣عي  ،وبىى ٢ؤلاًساْ اإلاطدم لهم بمعاولت اليـاي بحؼب ألاحىا ٨أو ايجهت التى جىٜص اإلأاملت
ببدٌاض ؤلازاضة اإلاط٣عٍت لخجمُٕ هماشط ايخلم والخحلُل جحذ حؼاب الوطٍبت باإلأاملت  ،وشل٧
ٓلى الىمىشط ( 43أضباح ضأػمالُت) فى مىٓس أٟلاٍ جهاًت ًىاًطمً ٤ل ٓام.
ً
٣ما هلذ اإلاازة ( 52م٥طضا  )4مً ال تحت الخىُٜصًت ٓلى:
ً
ً
" فى جٌبُ ١ح ٥ي اإلاازجحن ( 46م٥طضا  ، )5وال٠ٜطجحن الطابٔت وايخامؼت مً اإلاازة ( 56م٥طضا)
مً ال٠اهىن ًحسز الىٓاض ايخاهٕ للوطٍبت اإلاىلىق ٓليها في الباب الشالض مً ال٥خاب الشاوى ،
وال٥خاب الشالض مً ال٠اهىن  ،بٔس اػدبٔاز ظمُٕ الخ٦الُ ٝاإلاخٔل٠ت باألوضا ٞاإلاالُت اإلاُ٠سة فى
ً
بىضكت ألاوضا ٞاإلاالُت اإلالطٍت ٚرٌه ٚفما إلزذ ٜاٌغش٠مرني ا٢ذ١رني:
 .9عش٠مح اٌرخظ١ض:

وٍخم جٌبُ٠ها اشا ٤ان ال٘طن الىحُس مً ايبلىٓ ٨لى َصٍ ألامىا ٨الاػدشماض فى ألاوضاٞ
اإلاالُت اإلاـاض اليها فى اإلاازجحن ػالٜتى الص٣ط  ،وج٥ىن ج٦لٜت الخمىٍل والاػدشماض هى الٔىاتس
اإلاسٛىٓت م٠ابل ايبلىٓ ٨لى َصٍ ألامىا.٨
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 .5عش٠مح اٌرمغ ُ١إٌغث:ٟ

وٍخم جٌبُ٠ها اشا لم ً ً٥ال٘طن الىحُس مً ايبلىٓ ٨لى َصٍ ألامىا ٨الاػدشماض فى ألاوضاٞ
اإلاالُت اإلاـاض اليها فى اإلاازجحن ػالٜتى الص٣ط  ،وفى َصٍ ايبالت ًخم جحسًس ج٦لٜت الخمىٍل والاػدشماض
ً
اإلاخٔل٠ت بهصٍ ؤلاًطازاث و٠ٛا إلاا ًؤحي:
اًطازاث ألاوضا ٞاإلاالُت ايخاهٔت للوطٍبت
م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م × ج٦لٜت الخمىٍل والاػدشماض
اظمالي اًطازاث وـاي اإلامى٦٣ ٨ل د  ٨الٔام

( اٌفظً اٌشاتغ)

ً
اإلاازة (  46م٥طضا )6

جتٕة االصدٚاج اٌضش٠ثٟ

ًذلم ما ًئزي مً هطٍبت ٓلى ؤلاًطازاث اإلاىلىق ٓليها فى اإلاىاز ( 46( ، ) 32 ، 19 ، 17
ً
ً
م٥طضا ) 46( ،م٥طضا  ) 3مً َصا ال٠اهىن بما فى شل ٧الوطٍبت اإلاسٛىٓت فى ايخاضط مً الوطٍبت
ً
املبؼىبت ٓلى جل ٧ؤلاًطازاث و٠ٛا ألح٦ام البابحن الشالض والطابٕ مً ال٥خاب الشاوى مً َصا ال٠اهىن
 ،وفى حسوز جل ٧الوطٍبت املبؼىبت.
وٍ٠لس بالوطٍبت املبؼىبت فى جٌبُ ١ح٥م ال٠ٜطة ألاولى مً َصٍ اإلاازة هلِب ؤلاًطازاث اإلاـاض
ً
ً
اليها مً الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى الىٓاض ايخاهٕ للوطٍبت و٠ٛا ألح٦ام البابحن الشالض والطابٕ ًب٠ا
إلاا جحسزٍ ال تحت الخىُٜصًت.
وال ًجىظ دلم ايخؼاتط املب٠٠ت فى ايخاضط مً وٓاض الوطٍبت فى ملط ًٓ شاث الٜترة الوطٍيُت
أو أي ٛترة جالُت ٣ ،ما ال ًجىظ اظطاض م٠اكت بحن ألاضباح املب٠٠ت فى ايخاضط فى أي زولت وايخؼاتط
املب٠٠ت فى زولت أدطي.

الخٔلُ١
ًخم دلم الوطٍبت ٓلى اًطازاث اليـاي الخجاضي واللىاعي للصمخم الٌبُعمي املب٠٠مت واإلاسٛىٓمت
بايخاضط و ٣صل ٧الوطٍبت ٓلى ألاضباح الىاججت مً الاػمدشماضفمى ألاوضا ٞاإلاالُمت بايخماضط والومطٍبت ٓلمى
ً
اليـاي اإلا ى بايخاضط والخىظَٔماث بايخماضط ممً الومطٍبت املبؼمىبت ٓلمى جلم ٧ؤلاًمطازاث فمى ملمطو٠ٛما
ً
لهصا ال٠ماهىن وفمى حمسوز جلم ٧الومطٍبت املبؼمىبت و٠ٛما إلاما جحمسزٍ ال تحمت الخىُٜصًمت ،وال ًجمىظ دلمم
ايخؼاتط املب٠٠ت فى ايخاضط مً وٓاض الوطٍبت فى ملط ،وال ًجىظ اظطاض اإلا٠اكمت بمحن ألاضبماح املب٠٠مت
فى ايخاضط فى أي زولت مٕ ايخؼاتطاملب٠٠ت فى زولت أدطي.
ثُ اعرثذٌد اٌفمشج األٚىل ِٓ ادلادج سلُ ِ 24ىشسا  4تاٌمشاس تمأ ْٛسلُ ٌ 74غٕح ٌ 5093رظثر:
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ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

جتٕة اإلصدٚاج اٌضش٠ثٟ

"ًذلم ما ًئزي بايخاضط مً همطٍبت ٓلمى ؤلاًمطازاث اإلاىلمىق ٓليهما فمى اإلامىاز أضٟمام ( ، )17و ( ،)19و
ً
ً
( ،)32و ( 46م٥ممطضا)  ،و ( 46م٥ممطضا )3مممً َممصا ال٠مماهىن التممى ًحلممل ٓليهمما الصممخم الٌبُعممي اإلا٠ممُم
ً
م ممً ايخ مماضط م ممً الو ممطٍبت اإلاؼ ممخح٠ت ٓل ممى جل مم ٧ؤلاً ممطازاث و ٠ٛمما ألح ٦ممام الب ممابحن الشال ممض والطاب ممٕ م ممً
ال٥خمماب الشمماوي مممً َممصا ال٠مماهىن  ،وفممى حممسوز الوممطٍبت املبؼممىبت  .وحؼممدبٔس الخىظَٔمماث التممى ًحلممل
ٓليهمما الصممخم الٌبُعممي اإلا٠ممُم مممً أشممخاق آخباضٍممت مُ٠مممت مممً وٓمماض هممطٍبت الممسدل ايخاهممٕ لممه
ً
َصا الصخم بٔس دلم الخ٦الُ ٝاإلاخٔل٠ت بها  ،و٠ٛا إلاا جحسزٍ ال تحت الخىُٜصًت"،

ملخم جىظَٔاث ألاضباح شخم ًبُعي وآخباضي
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جٌبُٓ ١ملي ٓلى هطٍبت ألاشخاق الٌبُُٔحن
ًمخل ٧اإلاهىسغ  /محمىز ؿط٣ت ٛطزًت ج٠ىم بؤٓما ٨اإلا٠اوالث و فى جهاًت ٓام ٟ 2115سم ل ٧ال٠ىاتم
اإلاالُت للـط٣ت بلٜخ ٧اإلاؼدـاض الوطٍبى وًلب مى ٧آساز ؤلاٟطاض الوطٍبى له و ج٠سًمه إلاللبت
الوطاتب ،و٤اهذ بُاهاجه ٣ما ًلي :م
ٟاتمت السدل ًٓ الؼىت اإلاالُت اإلاىرهُت
فى  31زٌؼمبر2115
 31زٌؼمبر2115
البُ ممان
الُ٠مت بايجىُت
21 111 111
اًطازاث اليـاي
ًذلم :
18 111 111

ج٦الُ ٝاليـاي
مجمل الطبح

2 111 111

ًذلم :
ملطوٛاث ٓمىمُت وازاضٍت
ملطوٛاث جمىٍلُت
ؤلاَ ٤اث
ًوا: ٚ
ٛىاتس وزٌٔت بالبى ٧ألاَلي
ٓاتس اإلاؼاَمت فى الـط٣ت ؤلاد ق
كافى أضباح الٜترة
ٛبشا ٓلمذ أزىاض مطاظٔخ ٧للمؼدىساث والسٛاجطآلاحي:
ًٔ .خومً ًىس اإلالطوٛاث ؤلازاضٍت و الٔمىمُت ما ًلي:
بُ م ممان
هطٍبت أضباح ججاضٍت وكىآُت
جبرٓاث مسٛىٓت ملباِٛت ال٠اَطة للمؼاَمت في بىاض اإلاساضغ
جبرٓاث مسٛىٓت يجمُٔت اله  ٨ألاحمطاإلاـهطة
أٟؼاي الخؤمحن ٓلى حُاة اإلاهىسغ محمىز هس عجعٍ
همً ألاظىض واإلاطجباث مطجب للمهىسغ محمىز هِحرازاضة الـط٣ت
ٗطاماث هدُجت الخؤدحرفي حؼلُم م٠اولت مطظٔه داضط ًٓ اضازجه
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181 111
4 111
41 111
164 111
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51 111
51 111
91 111
7 111
111 111
7 111
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ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ذغث١ك ػٍّٟ

ٕ .بُان اإلالطوٛاث الخمىٍلُت ٤اآلحى :م
بُ م ممان
ً
ٛىاتس ٟطن البى ٧ألاَلي اإلالطي ًب٠ا ل٥ـى ٚايبؼاب
ٛىاتس ٟطن حلل ٓلُه مً ظهت مٜٔاة مً الوطٍبت حتى ٓام2117

ظىُت ملطي
121111
31 111
ٓاتس ٟطن مؼسز لـ٠ُ٠ت وَى داهٕ للوطٍبت و٤ان ال٠طن بمبل 211 111 ٙظم و٤ان 51 111

ػٔطالاتخمان الٔلً مً البى ٧اإلاط٣عي في بساًت الؼىت %11

ٖ .جبحن أن اًطازاث وج٦الُ ٝأحس اإلا٠اوالث التى بسأث في بساًت ٓام ٤ 2115اآلحي:
ظىُت ملطي
5 111 111
الُ٠مت الٜٔلُت إلًطاز ٓ٠س اإلا٠اولت
4 111 111
الخ٦الُ ٝالخ٠سًطٍت للم٠اولت
1 111 111
الطبح الخ٠سًطي للم٠اولت
وٟس ٟام اإلاهىسغ محمىز باػخ م ؿُ٣ ٧سٔٛت م٠سمت بمبل 2 111 111ٙظم للبسض في جىُٜص
اإلا٠اولت أزضظذ بيىس زاتىىن زٔٛاث م٠سمت بايجاهب الساتً باإلاحزاهُت ،وٟام باللطٓ ٚلى َصٍ
اإلا٠اولت د ٓ ٨ام  2115مبل 1 111 111 ٙظم ج٦لٜت ٔٛلُت ووهٔذ بمحزاهُت اإلايـؤة بايجاهب
اإلاسًً جحذ بىس أٓما ٨جحذ الخىُٜص ،حُض ًيخهي جىُٜص َصا الٔ٠س جهاًت ٓام .2117
ٗ .جخومً ؤلاَ ٤اث املبملت ٓلي ايبؼاباث اإلابال ٙآلاحي بُاجها:
بُ ممان
اَ  ٢ػُاضاث ُٟمرها  311111ظم ومجمٕ اَ ٣ها في أو ٨الٜترة  75111وباْ
ػُاضة في أو ٨الٜترة بمبل 31111 ٙظم
اَ  ٢حاػباث ال٥تروهُت ُٟمرها  61111ظم ومجمٕ اَ ٣ها  31111ظم

ظىُت ملطي
67 511
31 111

ٟ٘ .ام اإلاهىمسغ محممىز دم ٓ ٨مام  2115بيىماض معضٓمت لئلهخماط المساظنى وجطبُمت اإلاىاشم ى وهمى ؿمط٣ت
مؼمماَمت مل ممطٍت باػ ممم ؿممط٣ت ؤلاد م ق وأػ ممهمها مُ٠ممسة ف ممى ػ ممى ٞألاوضا ٞاإلاالُممت وٍمخل ممٛ ٧يه مما
وؼبت  %61مً ألاػهم وٟس ٤ان الخٔاٟس لخىُٜص َصٍ اإلاعضٓت بمبلٙ
ً
 4 111 111ظىُت أزضظذ همً ؤلاًطازاث في ٓام ٓ ،2115لما بؤن َصٍ اإلاعضٓمت مٜٔماة ممً الومطٍبت
حتى  31زٌؼمبر 2116وٟس ٤ان الؼٔطاملباًس لهصٍ اإلا٠اولت 4111111ط
م و٤ان همً ألاضكسة اإلاسًىت باإلاحزاهُت مبال ٙمذلىمت مً اإلاىبٕ بمبل 95111 ٙظىُت
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ألاوـٌت ألادطي:
ً .1مخل ٧اإلاهىسغ محمىز م٥خب َىسس ي وجم ؤلاً ْ ٓلى اًطازاث وملطوٛاث اإلا٥خب الصي
ًمؼ ٧له حؼاباث مىخِمت و٤ان بُاجها ٤اآلحي:
ظىُت ملطي
بُم ممان
351 111
اًطازاث مً و ا ٕٟزٛتراًلاالث مؼلؼل ومٔخمس مً اإلاؤمىضٍت
151 111
ملطوٛاث مً و ا ٕٟمؼدىساث وٛىاجحرداضظُت
211 111
كافي ضبح اإلا٥خب الهىسس ي
و٤اهذ اإلابال ٙايخلىمت مً اإلاىبٕ مً اإلا٥خب اإلا ي ايخاق به مبل 17 511 ٙظم
ً .2مخلممٛ 21 ٧ممسان بعمممام محاِٛممت ال٘طبُممت وٍ٠ممىم باػممخ٘ لها ٣حممساتٛ ١ا٣هممت مىخجممت مىممص ٓممام
ً
 1993و٤اهذ الُ٠مت ؤلاًجاضٍت اإلاخذصة أػاػا لطبٍ الوطٍبت للٜمسان الىاحمس مبلم 711 ٙظمم و
ً
الوطٍبت  %14مً الُ٠مت ؤلاًجاضٍت وشلً ٧ب٠ا لل٠اهىن  113لؼىت .1939
ٌ .3ؼخؤظطٛ 41سان ً٠ىم باػخ٘ لها في ظضآت هباجاث ًبُت وٌٓطٍه و٤اهذ الُ٠مت ؤلاًجاضٍت
ً
اإلاخذصة أػاػا لطبٍ الوطٍبت للٜسان الىاحس مبل 511 ٙظم.
ً .4مخل ٧ؿ٠ت ً٠ىم بخؤظحرَا مٜطوؾ ببًجاضؿهطي ٟسضة  3111ظم
 .5لسًه ؿ٠ت أدطي ٤ان ٟس اؿتراَا لىجله الصي ًبل ٙمً الٔمط4ػىىاث لتزوٍجه بها ٓىس
ً
جذطظه مً ايجامٔت وٟام د ٓ ٨ام  2115بخؤظحرَا ًب٠ا لل٠اهىن اإلاسوى محسز اإلاسة إلاسة
دمؽ ػىىاث ببًجاضؿهطي ٟسضة  2111ظم
واإلاٌلىب:
ً
آساز ؤلاٟطاضالوطٍبي ًب٠ا لل٠اهىن ضٟم  91لؼىت  2115وشل ٧لخحسًس ُٟمت الوطٍبت الىاظبت
الؼساز مٕ ؤلاٟطاض.
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الحل:
حيث أن السيشجس محسهد لو أنذطة نجيجة سهف يتم نسل اإلقخار الزخيبي لكل األنذطة كاآلتي:

أوالً /تحجيج صافي الخبح لزخيبة الشذاو التجاري والرشاني:
ٔة بشج السرخوفات العسهمية:

ٔ ٔ/ضخيبة األرباح التجارية والرشانية ال تعتبخ من التكاليف واجبة الخرم ونميو يتم رد ىحا السبمغ
لرافي الخبح في اإلقخار ٓٓٓ ٓ٘ جم

+

و ل طبقاً لشص السادة ٖٕ بشج ٖ والسادة ٕٗ بشجٖ

ٔ ٕ/التبخنات لسحافظة القاىخة ىه تبخع لمحكهمة وتعتبخ من التكاليف واجبة الخرم وبأي مبمغ

طبقاً لمسادة رقم ٖٕ بشج ٚ

ٓٓٓ ٓ٘ جم

ٔ ٖ/التبخنات لمجسعيات السذيخة تخد مؤقتاً لحين الهصهل لرافي الخبح ويتم الخرم في حجود ٓٔ %من
صافي الخبح ٓٓٓٓ ٜجم

مادة ٖٕ بشج ٛ

+

ٔ ٗ/أقداو التأمين ضج نجد السسهل تخرم بسا ال يجاوز ٖٓٓٓ جم في الدشة ونميو يتم رد ما يديج نمي
ٖٓٓٓ جم = ٓٓٓ ٚة ٖٓٓٓ = ٓٓٓٗ جم

مادةٖٕ بشج ٙ

+

ٔ ٘/مختب السيشجس محسهد بالسذخوع الفخدي ال يهجج بالقانهن ما يشص نمي انتباره من التكاليف واجبة
الخرم والبج من وجهد شخو التبعية

ونميو ال يعتبخ من التكاليف ويخد لألرباح ٓٓٓ ٓٓٔ جم

طبقاً لمسادة ٜ

+

ٔ ٙ/غخامات التأخيخ الشاتج نن أسباب خارجو نن إرادة السشذأة ىي من قبيل الجداءات والتعهيزات

مادة ٖٕ بشجٜ

نتيجة السدئهلية التعاقجية وىي من التكاليف الهاجبة الخرم

ٕة السرخوفات التسهيمية :

ٕ ٔ/فهايج البش األىمي السرخي تعتسج طبقاً لكذهف الحداب مع نجم خرم فهايج الهدايع

و ل طبقاً لمسادة رقم ٖٕ بشج ٔ

ٕ ٕ/فهايج القخض الحي تم الحرهل نميو من جية معفاة من الزخيبة يخد لأل رباح ونميو يخد مبمغ الفايجة

و ل طبقاً لشص السادة ٕٗ بشج٘
+
وقجرة ٓٓٓ ٖٓ جم
ٕ ٖ/نايج القخض السدجد لذقيق السيشجس ىه بفايجة تتجاوز معجل االيتسان السعمن من البش السخكدي في
بجاية العام ونمية يتم رد الفخق لألرباح

طبقاً لمسادة ٕٗ بشجٗ

ونميو ما يخد لمهناء =ٓٓٓٓ٘ – ( ٕٓٓٓٓٓ × ٓٔ ٔٓٓٓٓ = )ٕ × %جم

+

ٖة السقاولة التى رست نمى السشذأة وقامت بتشفيح جدء مشيا في أول نام والسقاولة مجتيا ثالث سشهات
يتم الهصهل إلي التكاليف السقجرة لمعسمية وكحل الخبح السقجر لمعسميةة و لة لحدةاب الةخبح السقةجر لمدةشة
التى تم فييا صخف تكاليف فعمية وإدراج ىحا الخبح السقجر ضسن األرباح لحين االنتياء من

و ل طبق ًا لمسادة ٖٓ

العقج ونسل التدهية.

ونميو فقيسة إيخاد العسمية ٓٓٓ ٓٓٓ ٘ جم وكانت التكمفة التقجيخية لمعسمية كميا بسبمغ ٓٓٓ ٓٓٓ ٗ ج

ونميو يكهن الخبح التقجيخي لمعسمية مبمغ ٓٓٓ ٓٓٓ ٔ جم وما تم تشفيحه في الدشة األولي نام ٕ٘ٓٓ

بسبمغ ٓٓٓ ٓٓٓ ٔ جم وندبتيا من التكاليف السقجرة ٕ٘ %ونميو يتم حداب الخبح السقجر كاآلتي:

- ٜٔ٘ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ذغث١ك ػٍّٟ

= الخبح السقجر لمسقاولة كميا × ندبة اإلتسام خالل الفتخة من التكاليف السقجرة

+

= ٓٓٓ ٓٓٓ ٔ جم × ٕ٘ ٕ٘ٓٓٓٓ = %جم تخد لألرباح
ٗة بشج اإلىالكات:

ٗ ٔ/يتم إىالك الديارات بسعجل ٕ٘ %من أساس اإلىالك

أساس اإلىالك = تكمفة شخاء األصل – مجسع اإلىالك – قيسة الترخف في األصل
= ٓٓٓ ٖٓٓ  ٜٔ٘ ٓٓٓ = ٖٓ ٓٓٓ – ٚ٘ ٓٓٓ -جم

قدط إىالك نام ٕ٘ٓٓ = ٓٓٓ ٘ ٗٛ ٚ٘ٓ = %ٕ٘ × ٜٔجم

ما يتم ردة لألرباح = ٓٓ٘  ٔٛ ٚ٘ٓ = ٗٛ ٚ٘ٓ – ٙٚجم

طبقاً لمسادة ٕ٘

+

ٗ ٕ/إىالك الحاسبات يتم بشدبة ٓ٘ %من أساس اإلىالك

أساس اإلىالك = ٓٓٓ ٓ ٖٓ ٓٓٓ = ٖٓ ٓٓٓ – ٙجم

قدط اإلىالك = ٓٓٓ ٖٓ × ٓ٘ ٔ٘ ٓٓٓ = %جم

ما يخد لألرباح = ٓٓٓ ٖٓ – ٓٓٓ ٘ٔ = ٓٓٓ ٘ٔ جم

طبقاً لمسادة ٕ٘

+

٘ة حيث أن السيشجس محسهد يستم ٓ %ٙمن أسيم شخكة اإلخالص السعفاة من الزخيبة وحيث أنو
تشطبق نميو شخوو الذخص السختبط فالبج من تطبيق الدعخ السحايج

ونميو يخد لألرباح الفخق بين الدعخ السحايج والدعخ السشفح بو العسمية كاآلتي:
ما يخد لألرباح = ٓٓٓ ٓٓٔ ٗ – ٓٓٓ ٓٓٓ ٗ =ٓٓٓ ٓٓٔ جم

ويتم بعج ل خرم نايج السداىسة في شخكة اإلخالص

مادة ٖٓ

+
مادة ٖٔ بشج ٗ

كسا يتم خرم التبخنات السجفهنة لمجسعيات السذيخة بحج أقري ٓٔ %من الرافي الخاضع مادة ٖٕ بشجٛ

- ٜٔٙ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

ونميو يكهن صافي ربح الشذاو التجاري والرشاني باإلقخار كاآلتي:
البيان

جشية مرخي

صافي الخبح من قايسة الجخل

يزاف إليو:

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ذغث١ك ػٍّٟ

جشية مرخي

مادة القانهن

ٓٓٓ ٗٔٙ

ٔ ٔ/ضخيبة األرباح التجارية و ص

ٓٓٓ ٓ٘

ٓٓٓ ٜٓ

ٖٕ بشج ٛ

ٔ ٗ/أقداو التأمين ضج العجد ما زاد

ٓٓٓ ٗ

ٖٕ بشجٙ

ٔ ٖ/تبخنات لجسعية اليالل األحسخ
ٔ ٘/مختب السيشجس محسهد

ٕٗ ٕٖ،بشجٖ

ٕ ٕ/فهايج قخض من جية معفاة

ٓٓٓ ٓٓٔ
ٓٓٓ ٖٓ

 ٜال تهجج تبعية

ٕ ٖ/فايجة تديج نمى مثمي الدعخ

ٓٓٓ ٓٔ

ٕٗ بشج ٗ

ٖٕ بشج ٔ

ٖ الخبح السقجر لمسقاولة خالل العام

ٓٓٓ ٕٓ٘

ٖٓ

ٗ ٕ/فخق إىالك الحاسبات

ٓٓٓ ٘ٔ

ٕ٘

ٗ ٔ/فخق إىالك الديارات

٘ فخق الدعخ السحايج لذخكة اإلخالص

ٕ٘

ٓ٘ٔٛ ٚ

ٖٓ

ٓٓٓ ٓٓٔ

إجسالي اإلضافات

ٓ٘ٙٙٚ ٚ

صافي الخبح بعج التعجيل

ٖٓ٘ٛٔ ٚ

صافي الخبح بعج التعجيل
يخرم مشو:

نايج السداىسة في شخكة اإلخالص

تبخنات لجسعية اليالل األحسخ ٓٔٔٔٓ/
إجسالي الخرهمات

ٖٓ٘ٛٔ ٚ
ٓٓٓ ٓٗ

ٚٔ ٜٜٚ

وناء ضخيبة الشذاو التجاري و الرشاني

ويخاني ىحا الهناء ويأخح في الحدبان نشج حداب الزخيبة

ٖٔ البشج ٗ
ٔٔٔ ٜٚٚ
ٖٜٚٔ ٚٚ

ٔ

ثانياً  /وناء ضخيبة الشذاو السيشي :

حيث أن السيشجس محسهد يسد دفاتخ مشتظسة في مكتبو السيشي ونمية سيتم أخح صافي ربح السكتب

نمي أنو وناء ضخيبة الشذاو السيشي حيث أن تكاليفو كميا مؤيجة مدتشجياً كسا جاء بخأس التسخين
وطبقاً لمسادة رقم ٖ٘ من القانهن ٔ ٜلدشة ٕ٘ٓٓ
ونميو يكهن وناء ضخيبة الشذاو السيشي = ٓٓٓ ٕٓٓ جشية

ٕ

ثالثاً  /وناء ضخيبة الثخوة العقارية

ٔ -حيث أن السيشجس محسهد يستم حجيقة الفاكية فتحجد اإليخادات ليحه األرض نمي أساس مثمي القيسة
اإليجارية الستخحة أساساً لخبط ضخيبة األطيان و ل بعج خرم ٕٓ %مقابل جسيع التكاليف والسرخوفات.

مادة  ٖٛبشجٕ

- ٜٔٚ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ذغث١ك ػٍّٟ

ونمية يكهن اإليخاد الخاضع لمزخيبة =(ٕٓ – ٖ)×ٕ×ٓ ٜٔ ٓٗٓ = ٚٓٓ×%ٛجم

أ

ٕ -بالشدبة لألرض التي يدتأجخىا ويقهم بدرانتيا نباتات طبية ونطخية فيتحجد إيخادىا بسا يديج نن فجان

واحج نمي أساس مثل القيسة اإليجارية الستخحة أساساً لخبط ضخيبة األطيان الدرانية بعج استبعاد ٕٓ%
مقابل التكاليف والسراريف

ونميو يكهن إيخاد األرض السدرونة نباتات طبية ونطخية = (ٓٗ= ٘ٓٓ×%ٛٓ×)ٔ-
= ٓٓ ٔ٘ ٙجم

مادة  ٖٛبشج ٕ

ب

ٖ -أما بالشدبة لمذقة السفخوشة فيتم تحجيج اإليخاد الخاضع لمزخيبة نمي أساس قيسة اإليجار الفعمي
مخرهما مشو ٓ٘ %مقابل التكاليف والسرخوفات

ونميو يكهن إيخاد السفخوش الخاضع لمزخيبة= ٖٓٓٓ×ٕٔ×ٓ٘ ٔٛ ٓٓٓ =%جم

مادة ٔٗ

ج

ٗ -بالشدبة لمذقة التى تم تأجيخىا طبقاً لمقانهن السجنى السحجد لمسجة فطبقاً لمسادة  ٖٜيتم تحجيج اإليخاد

الخاضع لمزخيبة نمى أساس قيسة األجخة الفعمية مخرهماً مشو ٓ٘  %مقابل التكاليف والسرخوفات.
ونميو يكهن إيخاد التأجيخ وفقاً لمقانهن السجني الخاضع لمزخيبة
= ٕٓٓٓ× ٕٔ ×ٓ٘ ٕٔ ٓٓٓ =%جم

ونميو يكهن وناء ضخيبة الثخوة العقارية = أ  +ب  +ج  +د

د

= ٓٗٓ  ٙٗ ٙٗٓ = ٕٔ ٓٓٓ+ ٔٛ ٓٓٓ+ ٔ٘ ٙٓٓ +ٜٔجم
ولحداب الزخيبة السدتحقة نمى السيشجس محسهد طبقاً لسفيهم الزخيبة السهحجة يكهن كاآلتي:
جشية مرخي
البيةةةةان

أوالً /وناء ضخيبة األرباح التجارية والرشانية
ثانياً /وناء ضخيبة السين غيخ التجارية

إجسالي األونية الزخيبية الخاضعة لمزخيبة نام ٕ٘ٓٓ

ويقخب الهناء ألقخب ٓٔ جشييات أقل
ويتم حداب الزخيبة كاآلتي:
الة
الة

=ٓ

ٓٓٓ ٘ٔ التالية × ٓٔٔ ٘ٓٓ = %
ٓٓٓ ٕٓ التالية × ٖ٘ٔ ٓٓٓ = %

الباقي ٓٔٗ ٜٗٗ

إجسالي الزخيبة السدتحقة

ٖ

ٓٗٙٗ ٙ

ٕ

ثالثاً /وناء ضخيبة الثخوة العقارية

من ٔ إلى ٓٓٓ٘ ضخيبتيا

ٔ

ٖٜٚٔ ٚٚ

× ٕٓٔٛٛ ٕٛٛ = %
ٕٜٖٔ ٖٛ

- ٜٔٛ -

ٓٓٓ ٕٓٓ
ٖٔٗ ٜٗٛ

ٖ

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ذغث١ك ػٍّٟ

ويتم خرم الزخيبة السخرهمة من السشبع و كحل الزخيبة العقارية السدجدة كاآلتي:
جشية مرخي

البيان
إجسالي الزخيبة السدتحقة من أنذطة السسهل السختمفة

يخرم مشو:

ٕٜٖٔ ٖٛ

ضخيبة مخرهمة من السشبع من الشذاو التجاري

ٓٓٓ ٜ٘

ضخيبة األطيان الدرانية = ٓٓ ٕٓ × %ٔٗ × ٚفجان

ٓٔ ٜٙ

ضخيبة مخرهمة من السشبع من الشذاو السيشي

جشية مرخي

ٓٓ٘ ٔٚ

إجسالي الزخيبة السدجدة من السشبع وضخيبة األطيان

ٓٔٔٗ ٗٙ

الباقي والهاجب سجادة مع اإلقخار

ٕٕٚٛ ٜ

- ٜٜٔ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثأٟ

ضش٠ثح األشخاص اٌغث١ؼ١ني

- ٕٓٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ذغث١ك ػٍّٟ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثاٌث

ضش٠ثح األشخاص اإلػرثاس٠ح

- ٕٓٔ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثاٌث

ضش٠ثح األشخاص اإلػرثاس٠ح

- ٕٕٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثاٌث

ضش٠ثح األشخاص االػرثاس٠ح

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ٔغاق عش٠اْ اٌضش٠ثح

اٌىراب اٌثاٌث

اٌضش٠ثح ػٍ ٝأستاذ األشخاص االػرثاس٠ح
اٌثاب األٚي

ٔغاق عش٠اْ اٌضش٠ثح
مازة (:)47
جٜطن هطٍبت ػىىٍت ٓلى كافى ألاضباح ال٦لُت لؤلشخاق الآخباضٍت أًا ٤ان ٗطهها.
وحؼطي الوطٍبت ٓلى:
 -1ألاشممخاق الآخباضٍممت اإلاُ٠مممت فممى ملممطباليؼممبت الممى ظمُممٕ ألاضبمماح التممى جح٠٠ممها ػممىاض مممً ملممطأو
داضظهآ ،سا ظهاظمـطوٓاث ايخسمت الىًىُت بىظاضة السٛاْ.
 -2ألاشخاق الآخباضٍت ٗحر اإلاُ٠مت باليؼبت الى ألاضباح التى جح٠٠ها مً د  ٨ميـؤة زاتمت فى ملط.

مازة (:)48
فى جٌبُ ١ح٥م اإلاازة  47مً َصا ال٠اهىنٌٔ ،س مً ألاشخاق الآخباضٍت ما ًؤحي:
 -1ؿط٤اث ألامىا ٨وؿط٤اث ألاشخاق أًا ٤ان ال٠اهىن الصي جذوٕ له و٣صل ٧ؿط٤اث الى ا.ٕٟ
 -2ايجمُٔاث الخٔاوهُت و اجحازاتها مٕ مطآاة ؤلآٜاضاث اإلا٠طضة لها بح٥م ال٠اهىن.
 -3الهُئ مماث الٔام ممت وٗحرَ مما م ممً ألاش ممخاق الآخباضٍ ممت الٔام ممت باليؼ ممبت ال ممى م مما جعاول ممه مم ممً وـم مماي
داهممٕ للوطٍبت وشل ٧مٕ ٓسم ؤلاد  ٨باإلٜٓاضاث اإلا٠طضة فى ٟىاهحن اوـائها.
 -4البىى ٢والـط٤اث واإلايـآث ألاظىيُت ولى ٤ان مط٣عَا الطتِس ي فى ايخاضط ،وٛطوٓها فى ملط.
 -5الىحساث التى جيـئها ؤلازاضة املبلُت باليؼبت إلاا جعاوله مً وـاي داهٕ للوطٍبت.

الخٔلُ:١
اإلاممازة  48 ،47مممً ال٠مماهىن ايجسًممس م٠ممابلحن للمممازة  111مممً ال٠مماهىن ال٠ممسًم مممٕ آخبمماضأن ؿممط٤اث
ألاشممخاق فممي ال٠مماهىن ايجسًممس مممً الـممط٤اث الآخباضٍممت مممٕ الخىهممُح بالبىممس ايخممامؽ بممؤن الىحممساث
التى جيـئها ؤلازاضة املبلُت باليؼبت إلاا جعاوله مً وـاي داهٕ للوطٍبت.
٣مما هلمذ اإلامازة ضٟمم  54مممً ال تحمت الخىُٜصًمت ٓلمي" فمى جٌبُمم ١ح٥مم البىمس  ]1ممً اإلامازة (  ) 48مممً
ُ
ال ٠مماهىن ،حٔام ممل الـ ممط٤اث الت ممى جباؿ ممطوـ مماًا م ممً أوـ ممٌت اإلاه ممً ايب ممطة ػ ممىاض بٔ ٠ممس أو ب ممسون ٓ ٠ممس
مٔاملم م ممت ألاشم م ممخاق الآخباضٍم م ممت وجحم م ممسز اًطازاتهم م مما ٓلم م ممى أػم م مماغ ه٠م م ممسي وملم م ممطوٛاتها ٓلم م ممى أػم م مماغ
الاػخح٠ا.ٞ
وجٌب ١بـؤجها أح٦ام الوطٍبت ٓلى أضباح ألاشخاق الآخباضٍت.
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وٍخطح مً هم َصٍ اإلاازة أجها أوضبذ ما ٌٔس مً ألاشخاق ؤلآخباضٍت وشلٓ ٧لى الىظه الخالى:

أ  -ؿط٤اث ألامىا: ٨
وهى الـط٤اث اإلاؼاَمت – ؿط٤اث الخىكُت باألػهم – الـط٤اث شاث اإلاؼئىلُت املبسوزة 1
وهىضز ُٛما ًلى حٔطٍ٤ ٝل هىْ مً َصٍ الـط٤اث :

حٔطٍ ٝالـط٤اث اإلاؼاَمت :
ًب٠ا لىم اإلاازة (  ) 2مً ٟاهىن الـط٤اث ضٟم  159لؼىت ٛ 1981بن الـط٣ت اإلاؼاَمت هى :
ؿط٣ت ًى٠ؼم ضأغ مالها الى أػهم مدؼاوٍت الُ٠مت ًم ً٥جساولها ٓلى الىظه اإلابحن فى ال٠اهىن 1
وج٠خل ممطمؼ ممئىلُت اإلاؼ مماَم ٓل ممى أزاض ُٟم ممت ألاػ ممهم الت ممى ا٣خد ممب ٛيه مما  ،وال ٌؼ ممؤ ٓ ٨ممً زً ممىن
الـممط٣ت اال فممى حممسوز ممما أ٣خدممب ُٛممه مممً أػممهم  ،وٍ٥ممىن للـممط٣ت اػممم ججمماضي ٌـممخ ١مممً ال٘ممطن مممً
اوـائها  ،وال ًجىظ للـط٣ت أن جخذص مً أػماض الـط٤اض أو اػم أحسَم ٓىىاها لها1

حٔطٍ ٝؿط٣ت الخىكُت باألػهم :
وهى ٣ما ظاض باإلاازة (  ) 3مً ال٠اهىن ضٟم  159لؼىت  1981هى :
ؿط٣ت ًخ٥ىن ضأغ مالها ممً حلمت أو أ٣ثمرًمل٥هما ؿمطٍ ٧مخومامً أو أ٣ثمر ،وأػمهم مدؼماوٍت
الُ٠مت ً٥خدب ٛيها مؼاَم أو أ٣ثر ،وٍم ً٥جساولها ٓلى الىظه اإلابحن فى ال٠اهىن1
وَؼممؤ ٨الـممطٍ ٧أو الـممط٤اض اإلاخوممامىىن ٓممً التزاممماث الـممط٣ت مؼممئىلُت ٗحممرمحممسوزة ،أممما
الـطٍ ٧اإلاؼاَم ٥ً ٛىن مؼئىال اال فى حسوز ُٟمت ألاػهم التى ا٣خدب ٛيها 1
وٍخ٥ىن ٓىىان الـط٣ت مً اػم واحس أو أ٣ثرمً أػماض الـط٤اض اإلاخوامىحن زون ٗحرَم 1

حٔطٍ ٝالـط٣ت شاث اإلاؼئىلُت املبسوزة :
٣ما ظاض فى اإلاازة (  ) 4مً ال٠اهىن ضٟم  159لؼىت  1981هى :
ؿط٣ت ال ًعٍس ٓسز الـط٤اض ٛيها ٓلى دمؼحن ؿطٍ٦ا ال ً٥ىن ٤ل منهم مؼئىال اال ب٠سضحلخه 1
وال ًجممىظ جؤػممِؽ الـممط٣ت أو ظٍممازة ضأغ مالهمما  ،أو الاٟتممران يبؼممابها ٓممً ًطٍمم ١الا٣خخمماب الٔممام  ،وال
ًج ممىظ له مما اك ممساضأػ ممهم أو ػ ممىساث ٟابل ممت للخ ممساو ، ٨وٍ ٥ممىن اهخ ٠مما ٨حل ممم الـ ممط٤اض ٛيه مما داه ممٔا
الػترزاز الـط٤اض ًب٠ا للـطوي ايخاكت التى ًخومنها ٓ٠س الـط٣ت ٛ ،و ًٓ الـطوي اإلا٠طضة فى
َصا ال٠اهىن 1
وللـممط٣ت أن جخذممص أػممما داكمما  ،وٍجممىظ أن ً٥ممىن اػمممها مؼممخمسا مممً ٗطهممها  ،وٍجممىظ أن
ًخومً ٓىىاجها أػم ؿطٍ ٧أو أ٣ثر1

ب  -ؿط٤اث ألاشخاق :
وهى ؿط٤اث الخوامً وؿط٤اث الخىكُت اليؼٌُت 1
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حٔطٍ ٝؿط٣ت الخوامً :

ً
مئىال ٓممً زًممىن
هممى ؿممط٣ت ج٠ممىم بممحن شخلممحن أو أ٣ثممرحُممض ٌٔخبممر٤ممل ؿممطٍ ٧فممى الـممط٣ت مؼم
الـط٣ت بما ٛيها الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى أضباح ظمُٕ الـط٤اض وشل ٧فى حسوز هلِبه فى الـط٣ت حُض
ًم ً٥الطظىْ ٓلى أمىاله ايخاكت الٟخواض َصٍ السًىن 1

حٔطٍ ٝؿط٣ت الخىكُت اليؼٌُت :
همى ؿمط٣ت ج٠مىم بمحن شخلممحن أو أ٣ثمرحُمض ً٥مىن أحممس الـمط٤اض أو بٔومهم ؿمط٤اض مخوممامىحن
ف ممى الـ ممط٣ت – وَؼ ممطي بـ ممؤجهم م مما ٌؼ ممطي ٓل ممى الـ ممط٤اض اإلاخو ممامىحن ف ممى ؿ ممط٤اث الخو ممامً م ممً حُ ممض
مؼئىلُت ٤ل منهم ًٓ زًىن الـط٣ت بما ٛيها الوطاتب اإلاؼخح٠ت ٓلى ظمُٕ الـط٤اض 1
٣ممما ً٥ممىن أحممس الـممط٤اض فممى ؿممط٤اث الخىكممُت اليؼممٌُت أو بٔوممهم ؿممط٤اض مىكممُحن ج٠خلممط
مؼممئىلُرهم ٓ ممً زً ممىن الـ ممط٣ت والالت ممزام بالو ممطٍبت اإلاؼ ممخح٠ت ٓليه مما ٓل ممى حلل ممهم ف ممى ضأغ اإلا مما ٨وال
جخٔساَا الى أمىاله ايخاكت 1
ً
 وٍ حممّ أهممه ًب٠مما إلامما ظمماض بالبىممس (  ) 1مممً اإلاممازة ( ٛ ) 48ممبن ؿممط٤اث ألامممىا ٨وؿممط٤اث ألاشممخاق
حٔممس مممً ألاشممخاق الآخباضٍممت التممى ٌؼممطي بـممؤجها أح ٦مام ال٥خمماب الشالممض مممً ال٠مماهىن  91لؼممىت
ً
 2115أًا ٤ان ال٠اهىن الصي جذوٕ له 1
ً
 وًب٠مما إلامما ظمماض ٣ممصل ٧باإلاممازة (  ) 54مممً ال تحممت الخىُٜصًممت لل٠مماهىن ٛ ،ممبن الـممط٤اث التممى جباؿممط
ً
ً
وـاًا مهىُا مً أوـٌت اإلاهمً ايبمطة وػمىاض ٤مان شلم ٧بٔ٠مس أو بمسون ٓ٠مس ً ،مخم مٔاملرهما مٔاملمت
ألاشمخاق الآخباضٍممت مممٕ مطآماة جحسًممس اًطازاتهمما ٓلمى ألاػمماغ الى٠ممسي وجحسًمس ملممطوٛاتها ٓلممى
أػاغ الاػخح٠ا ٞمٕ جٌبُ ١أح٦ام الوطٍبت ٓلى أضباح ألاشخاق الآخباضٍت بـؤجها 1

ظم  -ؿط٤اث الى ا: ٕٟ
وهممى الـممط٣ت التممى ج٠ممىم بممحن أشممخاق ًبُُٔممحن زون اػممدُٜاض اظممطاضاث الاؤ٠مماز أو الـممهط وشلمم٧
ُٛما ٓسا ايباالث الىاؿئت ًٓ محرار ميـؤة ٛطزًت ( م  1مً ال٠اهىن ) 1
ً
 وٍ حممّ أهممه ًب٠مما إلامما ظمماض باإلاممازة (  ) 1مممً ال تحممت الخىُٜصًممت لل٠مماهىن  91لؼممىت ٛ ، 2115بهممه اشا
ً
آل ممذ ميـ ممؤة ٛطزً ممت ب مماإلاحرار ل ممىاضر أو أ٣ث ممر ً ،ممخم مٔامل ممت  ٤ممل م ممنهم ه ممطٍيُا مٔامل ممت اإلام ممى ٨ال ٜممطز
اإلاىلىق ٓليها فى ال٠اهىن 1
٣ ممما ً حممّ أن ؿممط٤اث ألاشممخاق و٣ممصل ٧ؿممط٤اث الى اٟممٕ ٟممس آخبرَمما ال٠مماهىن  91لؼممىت 2115
مً بحن ألاشخاق الآخباضٍت وجذوٕ للوطٍبت بلٜت مؼخ٠لت ًٓ شخلُت ؿط٤ائها.
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عؼش اٌضش٠ثح

ز  -ايجمُٔاث الخٔاوهُت و اجحازاتها :

ً
ًب٠ا لىم البىمس (  ) 2ممً اإلامازة (  ) 48حٔمس ايجمُٔماث الخٔاوهُمت و اجحازاتهما ممً ٟبُمل ألاشمخاق
ً
الآخباضٍت التى ٌؼطي بـؤجها ال٠اهىن  91لؼىت  2115وشل ٧مٕ مطآاة ؤلآٜاضاث اإلا٠طضة لها ٟاهىها.

َم  -الهُئاث الٔامت وٗحرَا مً ألاشخاق الآخباضٍت الٔامت :

ً
حُ ممض حٔ ممس  ٣ممصل ٧م ممً ألاش ممخاق الآخباضٍ ممت ًب ٠مما ل ممىم البى ممس (  ) 3م ممً اإلا ممازة ( )48وشل مم٧
باليؼبت إلاا جعاوله مً وـاي داهٕ للوطٍبت مٕ ٓسم ؤلاد  ٨باإلٜٓاضاث اإلا٠طضة فى ٟىاهحن اوـائها.

و  -البىى ٢والـط٤اث واإلايـآث ألاظىيُت :
ولى ٤ان مط٣عَا الطتِس ى فى ايخاضط وٛطوٓها فى ملط( مازة 1 ) 4/48

ظ  -الىحساث التى جيـئها ؤلازاضة املبلُت :
وشل ٧باليؼبت إلاا جعاوله مً وـاي داهمٕ للوطٍبمت ( مازة 1 ) 5/48

مازة (:)49
ً٠طب وٓاض الوطٍبت الى أٟطب ٓـطة ظىيهاث أٟل وٍذوٕ للوطٍبت بؼٔط  %22.5مً كافي ألاضباح الؼىىٍت.
واػممخصىاض مممً الؼممٔطالممىاضز فممى ال٠ٜممطة الؼمماب٠ت جذوممٕ أضبمماح َُئممت ٟىمماة الؼممىَؽ والهُئممت اإلالممطٍت
الٔامت للبترو ،٨والبى ٧اإلاط٣عي للوطٍبت بؼٔط٣ ،%41ما جذوٕ أضباح ؿط٤اث البحض ًٓ البتمرو٨
وال٘اظو اهخاظها للوطٍبت بؼٔط.%41.55
وج ممم حٔ ممسًل ال ٠ٜممطة ألاول ممى م ممً َ ممصٍ اإلا ممازة باإلاطػ ممىم ب ٠مماهىن ض ٟممم (  ) 51لؼ ممىت  2111والل ممازضم ممً
املجلؽ ألآلى لل٠ىاث اإلاؼلبت في  2111 / 6 / 26وشل ٧ببهاٛت ؿطٍحت ظسًسة وأكبح الىم
ً
ً٠طب وٓاض الوطٍبت الى أٟطب ٓـطة ظىيهاث أٟل وٍذوٕ للوطٍبت و٠ٛا للـطٍحخحن آلاجِخحن:
الـطٍحت ألاولي حتى ٓـطة م ًحن ظىُت بؼٔط%21
الـطٍحت الشاهُت أ٣ثر مً ٓـطة م ًحن ظىُت بؼٔط.%25
واػممخصىاض مممً الؼممٔطالممىاضز فممى ال٠ٜممطة الؼمماب٠ت جذوممٕ أضبمماح َُئممت ٟىمماة الؼممىَؽ والهُئممت اإلالممطٍت
الٔامت للبترو ،٨والبى ٧اإلاط٣عي للوطٍبت بؼٔط٣ ،%41ما جذوٕ أضباح ؿط٤اث البحض ًٓ البتمرو٨
وال٘اظو اهخاظها للوطٍبت بؼٔط.%41.55
وجممم حٔممسًل ال٠ٜممطة ألاولممى مممطة أدممطي بال٠مماهىن ضٟممم ( ) 111لؼممىت  2112اللممازضٛم ممي 2112 / 12 / 6
لُذوٕ الىٓاض لـطٍحت مىحسة .%25
زممم أهممُٜذ ؿممطٍحت اػممخصىاتُت  %5إلاممسة  3ػممىىاث إلامما ًجمماوظ ملُممىن ظىُممت بساًممت مممً  2114بال٠مماهىن
ضٟم  44لؼىت ، 2114زم ٓس ٨ال٠اهىن  44لخ٥ىن الـطٍحت الاػخصىاًت إلاسة ػىت واحسة.
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اإلػفاءاخ

الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة م٠ابلت للمازة ضٟم  112مً ال٠اهىن ال٠سًم مٕ م حِت جذُٜى ػٔط الوطٍبت
لؤلشخاق الآخباضٍت حتى لى ٤اهذ كىآُت مً  %32، %41الي  %21زم  ، %25زم  %22.5مٕ ب٠اض
الؼٔط ٣ما َى باليؼبت لهُئت ٟىاة الؼىَؽ والهُئت الٔامت للبترو ٨والبى ٧اإلاط٣عي  ،%41و٣صل٧
ب٠اض الؼٔط ٣ما َى  %41,55باليؼبت لـط٤اث البحض ًٓ البترو ٨وال٘اظ و اهخاظه حُض جىظس
اجٜاُٟاث في َصا الـؤن.

ً
اإلاازة (  49م٥طضا)

() 1

اػخصىاض مً ح٥م اإلاازة ( )49مً َصا ال٠اهىن جذوٕ ألاضباح الطأػمالُت الىاججت ًٓ الخٔامل فى
ألاوضا ٞاإلاالُت اإلاُ٠سة فى بىضكت ألاوضا ٞاإلاالُت اإلالطٍت املب٠٠ت مً ملسض مً ملط للوطٍبت
بؼٔط( )%11مً كافى ألاضباح الطأػمالُت زون دلم أًت ج٦الُ.ٝ

الخٔلُ١
أٟط اإلاـطْ فى َصٍ اإلاازة دوىْ ألاضباح الطأػمالُت الىاججت ًٓ الخٔامل فى ألاوضا ٞاإلاالُت
اإلاُ٠سة ببىضكت ألاوضا ٞاإلاالُت اإلالطٍت للوطٍبت بؼٔط ( )%11مً محِٜت ألاوضا ٞاإلاالُت زون
دلم أًت ج٦الُ ٝوٟس جم ال٘اض البىس ( )8مً اإلاازة ( )51الصي ٤ان ٌٜٔيها وشل ٧همً ال٠اهىن 53
لؼىت  2114همً اإلاازة الطابٔت مىه.

مازة (ٌٜٔ :)51ى مً الوطٍبت:
 -1الىظاضاث واإلالايح ايب٥ىمُت.

ً
() 2
 -2اإلايـآث الخٔلُمُت ايخاهٔت إلؿطا ٚالسولت التى ال حؼرهس ٚأػاػا ايبلىٓ ٨لى الطبح .
-3
-4
-5
-6

ايجمُٔ مماث واإلائػؼ مماث ألاَلُ ممت اإلايـ ممؤة ًب ٠مما ألح ٦ممام  ٟمماهىن ايجمُٔ مماث واإلائػؼ مماث ألاَلُ ممت
اللازضبال٠اهىن ضٟم  84لؼىت  2112وشل ٧فى حسوز ال٘طن الصي جؤػؼذ مً أظله.
ايجهمماث الت ممى ال ته ممس ٚال ممى ال ممطبح وجباؿممطأوـ ممٌت شاث ًبُٔ ممت اظخمآُ ممت أو ٓلمُ ممت أو ضٍاه ممُت أو
ز٠اُٛت وشل ٧في حسوز ما ج٠ىم به مً وـاي لِؼذ له كٜت ججاضٍت أو كىآُت أو مهىُت.
أضباح كىازً ١الخؤمحن ايخاكت ايخاهٔت ألح٦ام ال٠اهىن  54لؼىت .1975
اإلاىِماث السولُت وَُئاث الخٔاون الٜني وممشلىَا والتي جىم اجٜاُٟت زولُت ٓلى آٜائها.

(َ )1صٍ اإلاازة مواٛت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114اللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة الشالشت مىه
( )2مٔمى ٨بهصا البىس حتى الٜترة الوطٍيُت اإلاىرهُت فى  2117زم ألغى َصا البىس فى 2118 /5/5بال٠اهىن ضٟم  114لؼىت  2118فى
اإلاازة الشاهُت ٓـطة مىه
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 -7أضبماح وجىظَٔمماث كممىازً ١الاػمدشماضاإلايـممؤة و٠ٛمما ل٠ماهىن ػممى ٞضأغ اإلامما ٨اللمازضبال٠مماهىن ضٟممم
95لؼ م ممىت  1992الت م ممى ً٠خل م ممطوـ م مماًها ٓل م ممى الاػ م ممدشماضف م ممي ألاوضا ٞاإلاالُ م ممت زون ٗحرَ م مما  ،وٓات م ممس
الؼىساث اإلاُ٠سة في ظساو ٨البىضكت زون ػىساث ايخعاهت الٔامت.
زم جم حٔمسًل َمصا البىمس هممً اإلامازة ألاولمى ممً ال٠ماهىن ضٟمم  53لؼمىت  2114اللمازضفمي 2114/6/31
لُلبح الىم ٤اآلحي:
 - 7جىظَٔمماث كممىازً ١الاػممدشماضفممى ألاوضا ٞاإلاالُممت اإلايـممؤة و٠ٛمما ل٠مماهىن ػممى ٞضأغ اإلامما ٨اإلاـمماضالُممت
التى ال ً٠ل اػدشماضَا فى ألاوضا ٞاإلاالُت وٗحرَا مً أزواث السًً ًٓ ( )%81وجىظَٔاث كمىازً١
الاػممدشماضال٠ابوممت التممى ً٠خلممطالاػممدشماضٛيهمما ٓلممى كممىازً ١الاػممدشماض اإلاـمماضاليهمما  ،وجىظَٔمماث
ألاضب مماح الت ممي جحل ممل ٓليه مما َ ممصٍ الل ممىازً ١بٔ ممس اه مماٛت ( )%11م ممً ُٟم ممت َ ممصٍ الخىظَٔ مماث ال ممي
الىٓاض ايخاهٕ م٠ابل الخ٦الُٗ ٝحر واظبت ايخوم  ،وٓاتس كىازً ١الاػدشماضالى٠سًت  ،وٓاتمس
الؼ ممىساث اإلا ُ٠ممسة ف ممى ظ ممساو ٨بىضك ممت ألاوضا ٞاإلاالُ ممت زون ػ ممىساث ايخعاه ممت  ،وأضب مماح ك ممىازً١
الاػدشماضالتى ً٠خلطوـاًها ٓلى الاػدشماضفى الى٠س زون ٗحرٍ.
 -8همماج الخٔامممل الممصي جحلممل ٓلُممه أشممخاق آخباضٍممت مُ٠مممت ٓممً اػممدشماضاتها فممى ألاوضا ٞاإلاالُممت
اإلاُ٠ممسة فممى ػممى ٞألاوضا ٞاإلاالُممت اإلالممطٍت مممٕ ٓممسم دلممم ايخؼمماتطالىاظمممت ٓممً َممصا الخٔامممل أو
() 1

جطحُلها لؼىىاث جالُت ( ملغي بساًت مً الٜترة الوطٍيُت .)2114
() 2

 -9الٔىاتس التى جحلل ٓليها ألاشخاق الآخباضٍت ًٓ ألاوضا ٞاإلاالُت ( وؿهازاث ؤلاًساْ ) التمى
ًلممسضَا البىمم ٧اإلاط٣ممعي اإلالممطي أو ؤلاًممطازاث الىاججممت ٓممً الخٔامممل ٛيهمما وشلمم ٧اػم ً
مخصىاض مممً ح٥ممم
اإلاازة  56مً َصا ال٠اهىن.
 -11الخىظَٔاث وألاضباح وايبلمم التمى جحلمل ٓليهما أشمخاق آخباضٍمت مُ٠ممت م٠ابمل مؼماَمرها فمى
أشخاق آخباضٍت مُ٠مت أدطي.

( )1جم ال٘اض َصا البىس بال٠اهىن  53لؼىت  2114واللازضفي  2114/6/31همً اإلاازة الطابٔت مىه زم أو ٟٝؤلال٘اض لهصا البىس حتى
 2117/5/17باإلاازة الشاهُت مً ال٠اهىن  96لؼىه  2115زم جم مس الى ٟٝمطة زاهُت إلاسة ز ر ػىىاث باإلاازة ألاولى مً ال٠اهىن
ضٟم  76لؼىه  2117أي ًخم ال٘اض َصا البىس آخباضا مً  2121 / 5 / 17وَؼ ٍ٠ح ١السولت باإلاٌالبت بها ٟبل 2121 /5/17
ً
ًب٠ا لل٠اهىن ضٟم  76لؼىت  2117أهِطكٜحت ضٟم  433مً َصا ال٥خاب.
( )2مواٛت بال٠اهىن ضٟم  181لؼىت  2115اللازضمً ضتِؽ ايجمهىضٍت.
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زم ممم جم ممم حٔم ممسًل البىم ممس ضٟم ممم ( )11هم مممً اإلام ممازة ألاولم ممى مم ممً ال٠م مماهىن ضٟم ممم  53لؼم ممىت  2114اللم ممازضفم ممي
 2114/6/31لُلبح الىم ٤اآلحي:
 - 11جىظَٔ مماث ألاضبم مماح التم ممى جحل ممل ٓليهم مما الـم ممط٣ت ألام أو الـم ممط٣ت ال٠ابو ممت مم ممً الـم ممط٤اث الخابٔم ممت
اإلاُ٠مممت وٗحممراإلاُ٠مممت بٔممس اهمماٛت وؼممبت (  ) %11مممً ُٟمممت َممصٍ الخىظَٔمماث الممي الىٓمماض ايخاهممٕ
للوطٍبت للـط٣ت ألام أو ال٠ابوت م٠ابل الخ٦الُٗ ٝحرواظبت ايخلم ،وشل ٧بـطي:
 أال ج ٠ممل وؼ ممبت مؼ مماَمت الـ ممط٣ت ألام أو ال٠ابو ممت ٓ ممً ( )%25ف ممى ضأػ ممما ٨الـ ممط٣ت الخابٔ ممت أوح٠ى ٞالخلىٍذ.
 أال ج ٠ممل م ممسة حُ مماظة الـ ممط٣ت ألام أو ال٠ابو ممت لخل مم ٧اليؼ ممبت ٓ ممً ػ مميخحن أو أن جلت ممزم باالحخ ٜمماَبهصٍ اليؼبت إلاسة ػيخحن مً جاضٍر اٟخىاض ألاػهم أو ح٠ى ٞالخلىٍذ.
-11أضب مماح ؿ ممط٤اث اػخل م ح أو اػ ممتزضاْ ألاضاض م ي إلا ممسة ٓـ ممطػ ممىىاث آخب مماضا م ممً ج مماضٍر ب ممسض معاول ممت
ً
اليـ مماي أو ب ممسض ؤلاهخ مماط حؼ ممب ألاح ممىا ٨و ٠ٛمما لل٠ىآ ممس الت ممى جح ممسزَا ال تح ممت الخىُٜصً ممت له ممصا
ال٠اهىن.
-12أضبمماح ؿممط٤اث ؤلاهخمماط الممساظنى وجطبُممت الىحممل وحِمماتطجطبُممت اإلاىاش م ي وحؼمممُنها وؿممط٤اث ملمماًس
ومعاضْ ألاػما ٢إلاسة ٓـطػىىاث مً جاضٍر معاولت اليـاي.
ومٕ ٓسم ؤلاد  ٨بح٥م البىس (  ) 8مً َصٍ اإلاازة ال ًجمىظ أن ًترجمب ٓلمى دلمم أي آٜماض ممً الومطٍبت
() 1

مىلىق ٓلُه فى َصا ال٠اهىن أو فى آي ٟاهىن آدطجطحُل دؼاتطلؼىىاث جالُت .
وظاضث ال تحت الخىُٜصًت في اإلاىاز  57.56.55لخىضح أح٦ام اإلاازة ضٟم  51مً ال٠اهىن ٛىلذ
اإلاازة ضٟم ٓ 55لى" حـممل أضبماح وجىظَٔماث كىازًم ١الاػمدشماض  ،في جٌمبُ ١ح٥م البىس  ]7مً اإلاازة
( )51مً ال٠اهىن ،ألاضباح الىاججت ًٓ الُ٠مت ؤلاػترزازًت للىزات".١
زم اػدبسلذ اإلاازة ( )55مً ال تحت همً اإلاازة ألاولى مً ال٠طاض ضٟم  172لؼىت  2115وهلذ ٓلى"
ٌـتري لخٌبُ ١ؤلآٜاض مً الوطٍبت اإلاىلىق ٓلُه فى البىس ( )7مً اإلاازة ( )51مً ال٠اهىن
ً
باليؼبت ألضباح كىازً ١الاػدشماض فى ألاوضا ٞاإلاالُت  ،أن ج٥ىن كىازً ١الاػدشماض ميـؤة و٠ٛا ألح٦ام
ٟاهىن ػى ٞضأغ اإلاا ٨اللازض بال٠اهىن ضٟم  95لؼىت  1992والتحخه الخىُٜصًت وفى حسوز ألاح٦ام
التى جىِمها.

( )1مواٛت بال٠اهىن ضٟم  114لؼىت  2118اللازضفى 2118 / 5 / 5
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٣مم مما هلم ممذ اإلام ممازة ٓ 56لم ممي أن" ًم ممخم جحسًم ممس جم مماضٍر بم ممسض معاولم ممت اليـم مماي أو بم ممسض ؤلاهخم مماط باليؼم ممبت لـم ممط٤اث
ً
اػخل ح أو اػتزضاْ ألاضاض ى  ،اإلاىلىق ٓليها فى البىس  ]11مممً اإلاازة ( )51مً ال٠اهىن  ،و٠ٛا إلاا ًؤحي:
 .1اشا ٤اهممذ الـممط٣ت جممعاو ٨وـمماي الاػخلم ح أو الاػممتزضاْ يبؼمماب ال٘حممرج٥ممىن بساًممت مممسة ؤلآٜمماض
مً جاضٍر ابطام أو٠ٓ ٨س ألي مً اليـاًحن.
 .2اشا ٤اهم م ممذ الـم م ممط٣ت جم م ممعاو ٨وـم م مماي الاػخل م م م ح أو الاػم م ممتزضاْ يبؼم م ممابها وج٠م م ممىم بيُم م ممٕ ألاضاض م م م ي
اإلاؼخللبت أو اإلاؼتزضٓت ج٥مىن بساًمت ممسة ؤلآٜماض ممً جماضٍر بُمٕ أؤٌٟ ٨مت أضن مؼخلملبت أو
مؼتزضٓت.
 .3اشا ٤اه ممذ الـم ممط٣ت جم ممعاو ٨وـم مماي الاػخلم م ح والاػم ممتزضاْ أو الاػم ممتزضاْ ٠ٛم ممٍ يبؼم ممابها وٟامم ممذ
ً
بعضآت ألاضن ج٥ىن بساًت مسة ؤلآٜاض مً جاضٍر آخبماضألاضن مىخجمت و٠ٛما ل٠مطاضًلمسضممً وظٍمط
ً
اإلاالُممت باالجٜمما ٞمممٕ وظٍممطالعضآممت أو و٠ٛمما إلامما َممى واضز بسممج ث مسًطٍممت العضآممت املخخلممت حؼممب
ألاحىا".٨
وهلذ اإلاازة ضٟم  57مً ال تحت الخىُٜصًت ٓلي" فى جٌبُ ١ح٥م البىس  ]12مً اإلاازة ( )51مً
ال٠اهىن ٌ ،ؼطي ؤلآٜاض اإلا٠طض لـط٤اث جطبُت الىحل ٓلى الـط٤اث التى لم جمى ٓلى بسض معاولرها
اليـاي ٟبل جاضٍر الٔمل بال٠اهىن مسة ٓـط ػىىاث ،وشل ٧فى حسوز ما جب٠ى مً َصٍ اإلاسة ،أما
الـط٤اث التى جبسأ فى معاولت اليـاي بٔس جاضٍر الٔمل بال٠اهىن ٛخخمخٕ ب٦امل مسة ؤلآٜاض".
وبذلىق البىس ضٟم ( )2مً اإلاازة ضٟم  51مً َصا ال٠اهىن ٠ٛس كسض ال٠اهىن ضٟم  114لؼىت
 2118فى اإلاازة الشاهُت ٓـط لُ٠ط ال٘اض ؤلآٜاض الوطٍبي الصي ٤اهذ جخمخٕ به اإلايـآث الخٔلُمُت
ً
ايخاهٔت إلؿطا ٚالسولت التى ال حؼرهس ٚأػاػا ايبلىٓ ٨لى الطبح.
ً
وبذلىق ؤلآٜاضاث ب٠ىاهحن داكت ٤اهذ ٓىاتس أشون ايخعاهت مٜٔاة مً الوطٍبت ًب٠ا
ً
يب٥م ال٠اهىن ضٟم  17لؼىت  1991ول ً٥أكبحذ َصٍ الٔىاتس داهٔت للوطٍبت ًب٠ا يب٥م
اإلاازة الخاػٔت مً ال٠اهىن ضٟم  114لؼىت  2118واللازض فى  ، 2118 /5/5وٓلى شلٛ ٧ؤي أشون
دعاهه ػخلسضبٔس َصا الخاضٍر ػخ٥ىن ٓىاتسَا داهٔت للوطٍبت .

- ٕٔٓ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
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مازة (:)51

حتذ٠ذ اٌذخً اخلاضغ ٌٍضش٠ثح

ًخم جحسًس كافي السدل ايخاهٕ للوطٍبت ًب٠ا لؤلح٦ام اإلاٌب٠ت ٓلى أضباح اليـاي الخجاضي واللىاعى
الىاضزة بالباب الشالض مً ال٥خاب الشاوي مً َصا ال٠اهىن ،وشلُٛ ٧ما لم ًطز به هم داق فى َصا الباب.

الخٔلُ١
وفى َصا الـؤن هلذ اإلاازة ضٟم ( 71جم ال٘ائها همً اإلاازة الشالشت مً ال٠طاض  172لؼىت )2115
ُ
مً ال تحت(ٓ )1لي" جحسز أضباح اليـاي الخجاضي واللىاعي ،بلافي الطبح أو ايخؼاضة الىاضزة
ً
ب٠اتمت السدل اإلأسة و٠ٛا إلأاًحراملباػبت اإلالطٍت ،وٍطاعى فى شلٓ ٧لى ألادم :
 .1الخىظَٔاث:
باليؼممبت إلًممطاز الاػممدشماضاث مممً ؿممط٣ت مُ٠مممت لـممط٣ت مُ٠مممت أدممطي ٌٔخمممس حؼمماب ؤلاًممطازاث
ً
و٠ٛا لٌطٍ٠ت ح٠ى ٞاإلالُ٥ت أو ًطٍ٠ت الخ٦لٜت.
ٛ .2طو ٞجُُ٠م الٔملت:
ً
ًخم آخماز الٜطو ٞاإلاسًىت والساتىت الىاضزة ب٠اتمت السدل ًب٠ا إلأاًحراملباػبت اإلالطٍت.
ُ
 .3جصممبُح ألادٌمماض التممى جممسضط همممً ح٠ممى ٞاإلالُ٥ممت وال جحمممل ٓلممى ٟاتمممت الممسدل ،وٍئدممص ألازممط
الوممطٍبي لهممصا الخصممبُح فممى الآخبمماضٓىممس آممساز ؤلاٟممطاضالوممطٍبي وشلممُٛ ٧ممما ٓممسا ؤلاَ ٤مماث
ً
حُض جخم مٔايجرها و٠ٛا لل٠اهىن.
 .4حُ٘حممرالؼُاػمماثً :ئدممص ألازممطالوممطٍبي للخُ٘حممروحٔخمممس الؼُاػممت شاث ألازممطألاٟممل ٓلممى الىٓمماض
الوطٍبي وشل ٧ب٘طن حؼاب الوطٍبت باإلٟطاضالوطٍبي.
 .5باليؼبت ل ػدشماضاث(:)2
جلت ممزم الـم ممط٣ت ف ممى جُُ٠مهم مما ل ػ ممدشماضاث اإلا م ممخساولت ببجب مماْ ػم ممُاػت زابخ ممت (بٌطٍ٠م ممت الُ٠مم ممت
ً
الؼ ممىُٟت أو ًطٍ ٠ممت الخ٥م مملٜت أو ًطٍ ٠ممت الخ٦ل ٜممت أو ال٠م ممُمت الؼ ممىُٟت أحهم مما أ ٟممل) و ٠ٛمما إلأ مماًحر
املباػبت اإلالطٍت.
أمم مما باليؼم ممبت ل ػم ممدشماضاث ًىٍلم ممت ألاظم ممل ًم ممخم آخمم مماز ًطٍ٠م ممت الخ٦لٜم ممت ،وباليؼ م مبت إلًم ممطازاث
ً
الاػدشماضاث مً ؿط٤اث ٗحرمُ٠مت ٌٔخمس حؼاب ؤلاًطازاث و٠ٛا لٌطٍ٠ت ح٠ى ٞاإلالُ٥ت.

( )1حٔسلذ اإلاازة ضٟم  71مً ال تحت بال٠طاض الىظاضي ضٟم  779اللازض فى  2117/ 12/31زم حٔسلذ بال٠طاض الىظاضي ضٟم  161لؼىت 2118
اللازضفى 2118/3/18زم اػدبسلذ همً ال٠طاضالىظاضي ضٟم  172لؼىت  2115اهِطكٜحت ضٟم 418
( )2اػدبسَ ٨صا البىس بال٠طاضالىظاضي ضٟم  193لؼىت 2116
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زم ممم كم ممسضال٠م مطاضالم ممىظاضي ضٟم ممم  193لؼم ممىت  2116بخم مماضٍر  2116 / 4 / 3زم ممم ال٠م مطاضضٟم ممم  779لؼم ممىت  2117بخم مماضٍر
 2117/12/31وال٠طاض ضٟم  161لؼىت  2118بخاضٍر  2118/3/18هىضز ُٛما ًلى هلىق َصٍ ال٠طاضاث ٤اآلحي:
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وٍخطح مً هم َصٍ اإلاازة وال٠طاضاث الىظاضٍت ايخاكت بها ما ًلى :
ل٠س ظطي حٔسًل اإلاازة ضٟم (  ) 71مً ال تحت الخىُٜصًت ل٠اهىن الوطاتب ٓلى السدل مطجحن
ً
ٟبل ال٘ائها جماما ،ألاولى بال٠طاض الىظاضي ضٟم  193لؼىت  2116والشاهُت بال٠طاض الىظاضي ضٟم 779
لؼىت  2117وشل ٧فى ٗوىن ػيخحن مً اكساض ال تحت الخىُٜصًت ل٠اهىن الوطٍبت ٓلى السدل ضٟم
 91لؼىت  2115وٟس ظاض الخٔسًل الشاوي بمىاػبت كسوض مٔاًحر املباػبت اإلالطٍت ايجسًسة ب٠طاض
وظٍط الاػدشماض ضٟم  243لؼىت  2116والتى ٓمل بها آخباضا مً أوً ٨ىاًط  2117وٟس وضز ٓلى لؼان
الؼُس ضتِؽ مللبت الوطاتب اإلالطٍت أن الهس ٚمً الخٔسًل ألادحر للمازة (َ ) 71ى ج فى جؤ٤ل
الىٓاض الوطٍبى مً جؤزحر مٔاًحر املباػبت اإلالطٍت زم ظطي الخٔسًل الشالض لصاث اإلاازة بال٠طاض
الىظاضي ضٟم  161لؼىت  2118وحُض جىم اإلاازة اإلاص٣ىضة فى بساًرها ٓلى أن:
جحسز أضباح اليـاي الخجاضي واللىاعى بلافى الطبح أو ايخؼاضة الىاضزة ب٠اتمت السدل و٠ٛا
إلأاًحر املباػبت اإلالطٍت وٍطاعى ٓىس جحسًس الىٓاض ايخاهٕ للوطٍبت ما ًلى:
والى ا ٕٟأن َصا الىم ً٠ابل هم ال٠ٜطة الشاهُت مً اإلاازة ضٟم (  ) 17مً ال٠اهىن وأن ادخلٝ
فى مومىهه ٠ٛس هم ال٠اهىن ٓلى أن ًخحسز كافى الطبح ٓلى أػاغ ٟاتمت السدل اإلأسة و٠ٛا
إلأاًحر املباػبت اإلالطٍت ٣ما ًخحسز وٓاض الوطٍبت بخٌبُ ١أح٦ام َصا ال٠اهىن ٓلى كافى الطبح
اإلاـاضالُه وَصا الىم ال٠اهىوي ٟس وهٕ ٟآسة ٓامت مئزاَا:
 )9أن كافى الطبح املباػبى ًخحسز مً و اٟ ٕٟاتمت السدل اإلأسة و٠ٛا إلأاًحراملباػبت اإلالطٍت
 )5أن الىٓمماض الوممطٍبى ًخحممسز و٠ٛمما ألح٦ممام ٟمماهىن الوممطٍبت ٓلممى الممسدل بحُممض جومما ٚالممى كممافى
الممطبح املباػممبى وٍذلممم مىممه و٠ٛمما إلامما ج٠طم ى بممه هلممىق ٟمماهىن الوممطٍبت ٓلممى الممسدل اإلاـمماض
الُ ممه( وَ ممصٍ الٔب مماضة حٔن ممى أن َى مما ٢مٔايج مماث داك ممت  ٟممس جذخل مم ٓ ٝممً اإلأايج مماث املباػ مميُت
ال ممىاضزة بمٔ مماًحراملباػ ممبت اإلال ممطٍت وشل مم ٧باليؼ ممبت ل ممبٔى الٔىاك ممط) وبحُ ممض ج ٥ممىن ظمُ ممٕ
ؤلاًممطازاث والخ٦ممالُٔٛ ٝلُممت وال ًممسدل ٛيهمما ألاضبمماح أو ايخؼمماتطالسٛترًمت الىاججممت ٓممً الخُ٠ممُم
ُٛممما ًخٔلمم ١بممما وضز بم٠سمممه اإلاممازة (  ) 71اإلاممص٣ىضة أٓ م ٍ ٓلممى أن ًطاعممى ٓىممس جحسًممس الىٓمماض
ايخاه ممٕ للو ممطٍبت البىم ممىز الؼ ممبٔت الت ممى ظ مماضث ب ممال٠طاضال ممىظاضي ض ٟممم 161لؼ ممىت  2118والت ممى
هىضزَا ُٛما ًلى مٕ ؿطح مىظعلها:

 )9الخىظَٔاث:

أوضح اإلأُاض املباػبى اإلالطي ضٟم (  ) 18ايخاق باملباػبت ًٓ الاػمدشماضاث فمى ؿمط٤اث ؿم٠ُ٠ت
مٜهىم ٤ل مً:
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ًطٍ٠ت ح٠ى ٞاإلالُ٥ت :

ً
و٠ٛا لٌطٍ٠ت ح٠ى ٞاإلالُ٥ت ً ،خم ازباث الاػدشماض– ٓىس اٟخىاتمه – بخ٦لٜمت الاٟخىماض زمم ًمخم ظٍمازة
أو جذٜممُى ضكممُس الاػممدشماضإلزبمماث هلممِب اإلاؼممدشمطمممً أضبمماح أو دؼمماتطالـممط٣ت اإلاؼممدشمطٛيهمما
واملب٠م ١بٔمس جماضٍر الاٟخىماض  ،وٍذٜمى ضكممُس الاػمدشماضبُ٠ممت ال٥ىبىهماث املبلملت ممً الـممط٣ت
اإلاؼدشمط ٛيها وٟس ً٥ىن مً الوطوضي أن ًخؤزطضكُس الاػدشماضبالخٔسً ث التمى جمخم ٓلمى هلمِب
اإلاؼممدشمطفممى الـممط٣ت اإلاؼممدشمطٛيهمما والىاججممت ٓممً الخُ٘حممراث فممى ح٠ممى ٞاإلالُ٥ممت بالـممط٣ت اإلاؼممدشمط
ٛيهمما والتممى لممم ًممخم جومممُنها ٟاتمممت الممسدل  ،وَممصٍ الخُ٘حممراث جخومممً ممما ًيممخ مممً آممازة جُ٠ممُم
ألاكممى ٨الشابخممت والاػممدشماضاث و٣ممصا ٛممطو ٞالٔملممت الىاججممت ٓممً جطظمممت ال٠ممىاتم اإلاالُممت للـممط٣ت
ً
اإلاؼممدشمطٛيهمما الممى ٓملممت الُ٠ممس ٓىممس اإلاؼممدشمطو أًومما ممما ًيممخ مممً حؼممىٍت الٜممطو ٞالىاججممت ٓىممس
ججمُٕ ال٠ىاتم اإلاالُت أل٣ثرمً ؿط٣ت 1

ًطٍ٠ت الخ٦لٜت :

ً
و٠ٛمما لٌطٍ ٠ممت الخ٦لٜممت  ٠ً ،ممىم اإلاؼممدشمطببزب مماث الاػ ممدشماضفممى الـ ممط٣ت الـمم٠ُ٠ت بالخ٦ل ٜممت ٣م مما
ً ٠ممىم ببزب مماث ؤلاً ممطاز ف ممى ح ممسوز م مما ًحل ممل ٓلُ ممه  ٠ٛممٍ م ممً جىظَٔ مماث ٣ىبىه مماث ألاضب مماح للـ ممط٣ت
اإلاؼممدشمط ٛيهمما واملب٠٠ممت بٔممس جمماضٍر اٟخىمماض الاػممدشماضو أًممت جىظَٔمماث ًممخم جحلممُلها ظٍممازة ٓلممى َممصٍ
ً
ألاضبمماح حٔخبممراػممترزازا ل ػممدشماضوحسممجل ٣خذٜممُى لخ٦لٜممت الاػممدشماضًب٠مما للمُٔمماضاملباػممبى
اإلالطي ايخاق باملباػبت ًٓ الاػدشماضاث 1

 )5املخعون:

ً ممخم آخم مماز الخ٦ل ٜممت ٤ؤػ مماغ لخ ُ٠ممُم ضك ممُس املخم معون ف ممى آد ممطالٜت ممرة وَ ممصا ٌٔن ممى ب ممالٌبٕ ٓ ممسم
الآترا ٚبذؼاتطجُُ٠م املخعون وفى شل ٧مذالٜت للمُٔاض املباػبى ضٟم (  ) 2ايخاق بماملخعون
حُمض ج٠ماغ ُٟمممت املخمعون ٓلممى أػمماغ الخ٦لٜمت أو كممافى الُ٠ممت البُُٔممت أحهمما أٟممل اال أهمه ًخٜمم١
مٕ هم اإلاازة ضٟم (  ) 22مً ال٠اهىن التى ال حٔخمس اال بالخ٦مالُ ٝالٜٔلُمت وفمى حالمت مما اشا اجبٔمذ
الـممط٣ت ًطٍ٠ممت لخُ٠ممُم املخممعون مذخلٜممت ٓممً ًطٍ٠ممت الخ٦لٜممت ٛممؤن شلمم٠ً ٧خط م ى أن ً٥ممىن لممسي
الـط٣ت زٛاجط احلاتُت لخُُ٠م املخعون بالخ٦لٜت بجاهب المسٛاجط املباػميُت التمى ًشيمذ الخُ٠مُم
حؼب الٌطٍ٠ت التى جدبٔها الـط٣ت.
وظممسًطبالممص٣طأن ال تحممت الخىُٜصًممت لل٠مماهىن  157لؼممىت ٤ 1981اهممذ جىظممب ٓلممى مط اٟممب
ايبؼمماباث أن ًىضممح ٓلممى ؤلاٟممطاضممما اشا ٤اهممذ بوممآت ايجممطز ٟممس ٟىمممذ بؼممٔطالخ٦لٜممت مممٕ بُممان
مؼممخ٠ل باألكممىا ٚالتممى جممم جُُ٠مهمما ٓلممى أػمماغ أدممطٗحممرػممٔطالخ٦لٜممت و اًومماح ٛممطو ٞالخُ٠ممُم
وأػبابه.
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ٛ )1طو ٞجُُ٠م الٔملت:

ًممخم آخم مماز ال ٜممطو ٞاإلاسًى ممت والساتىممت ال ممىاضزة ب٠اتم ممت الممسدل ًب ٠مما إلأ مماًحراملباػممبت اإلال ممطٍت
وًب٠ا للمُٔاضاملباػبى ضٟم ( )13أزمطالخ٘حمراث فمى أػمٔاضكمط ٚالٔمم ث ألاظىيُمت ًمخم الآتمراٚ
بٜممطو ٞأػممٔاضاللممط ٚالىاججممت ٓممً حؼممىٍت البىممىز شاث الٌبُٔممت الى٠سًممت أو مممً جطظمممت البىممىز
ً
شاث الٌبُٔت الى٠سًت بؤػٔاضجحىٍمل مذخلٜمت ٓمً شلم ٧التمى عمجلذ بهما بساًمت دم  ٨الٜتمرة أو فمى
ٟىاتم مالُت ػاب٠ت ٓلى أجها أضباح أو دؼاتطفى الٜترة التى وـؤث ٛيها ٛخحممل ٓلمى ٟاتممت المسدل
َمصٍ الٜمطو ٞػمىاض ٤اهمذ ضبحما أو دؼماضة وػمىاض ٤اهمذ ٛطوٟما ٔٛلُمت هاججمت ٓمً الخلمطٛ ٚخحمسز
ٓلممى أػمماغ الؼممٔطالؼمماتس وٟممذ الخلممط ٚأو ٤اهممذ ٛممطو ٞزٛترًممت هاججممت ٓممً آممازة الخُ٠ممُم ُٛممخم
جحسًسَا ٓلى أػاغ ُٟمرها فى جاضٍر آساز اإلاحزاهُت.
وحُممض أن اإلاممازة ( ) 71التممى هحممً بلممسزَا ج٠ممطض آخممماز الٜممطو ٞاإلاسًىممت والساتىممت للمٔممام ث
ػممىاض ٤اهممذ ٔٛلُممت أو زٛترًممت ٛم ًىظممس أي جممؤزحرٓلممى الىٓمماض ايخاهممٕ للوممطٍبت مممً ظممطاض جٌبُمم١
اإلأُاض املباػبى اإلاص٣ىض ٛو ًٓ ٓسم وظىز جؤزحرٓلى الوطٍبت اإلائظلت.

 )2جصبُح ألادٌاض التى جسضط همً ح٠ى ٞاإلالُ٥ت وال جحمل ٓلى ٟاتمت السدل:

ًئدممص ألازممطلهممصا الخصممبُح فممى الآخبمماضٓىممس آممساز ؤلاٟممطاض الوممطٍبى وشلممُٛ ٧ممما ٓممسا ؤلاَ ٤مماث
حُض جمخم مٔايجرهما و٠ٛما لل٠ماهىن ً٠لمس بؤدٌماض الٜتمراث الؼماب٠ت ٣مما ظماض بالخٔطٍٜماث المىاضزة
بمُٔمماضاملباػممبت ضٟممم (  ) 5هممى حممص ٚأو جحطٍمم ٝفممى ال٠ممىاتم اإلاالُممت للميـممؤة ٓممً ٛتممرة أو ٛتممراث
ػ مماب٠ت والت ممى جيـ ممؤ هدُج ممت ٓ ممسم ال ٠ممسضة ٓل ممى اػ ممخذسام اإلألىم مماث اإلاىز ممى ٞبه مما أو هدُج ممت ػ ممىض
اػخذسام َصٍ اإلألىماث والتى:
أ٤ .اهذ مخاحت ٓىس اإلاى ا٠ٛت ٓلى اكساضال٠ىاتم اإلاالُت ًٓ َصٍ الٜتراث.
ب٤ .ممان مممً اإلاخىٟممٕ ٓلممى هحممى مٔ٠ممى ٨ايبلممىٓ ٨ليهمما وأدممصَا فممى الآخبمماضٓىممس آممساز وجلممىٍط
َصٍ ال٠ىاتم اإلاالُت.
وجخومً َصٍ ألادٌاض جؤزحراث ألادٌاض ايبؼابُت وألادٌماض فمى جٌبُم ١الؼُاػماث املباػميُت
أو اٜٗا ٨أو ػىض ايب٠ات ١و٣صل ٧ال٘ف والخسلِؽ.

وٍممخم جصممبُح أدٌمماض الٜتممرة ايبالُممت اإلاخىٟٔممت التممى ًممخم ا٣دـمماٛها فممى َممصٍ الٜتممرة ٟبممل آخممماز اكممساض
ال٠ىاتم اإلاالُت اال أن ألادٌاض الهامت ال ج٥دـ ٝأحُاها حتى الٜترة الخالُت.
وٍخم جصبُح أدٌاض الٜتراث الؼاب٠ت همً مٔلىماث اإلا٠اضهت الىاضزة فى ال٠ىاتم اإلاالُت ًٓ الٜترة
الخالُت وج٠ىم اإلايـؤة ًب٠ا لل٠ٜطة  43مً اإلأُاض ضٟم ( )5بخصبُح ألادٌاض الهامت للٜتراث الؼاب٠ت
بؤزطضظعى فى أوٟ ٨ىاتم مالُت حٔخمس لئلكساضبٔس ا٣دـاٛها وشل ٧مً د  ٨ما ًلى:
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أ -آازة ازباث مبال ٙاإلا٠اضهت ًٓ الٜترة أو الٜتراث الؼاب٠ت اإلأطوهت التى حسر بها ايخٌؤ.
ب -اشا ٤ممان ايخٌممؤ ٟممس حممسر ٟبممل أٟممطب ٛتممرة ػمماب٠ت مٔطوهممت ًممخم حٔممسًل ألاضكممسة الاٛخخاحُممت
لؤلكممى ٨والالتزاممماث وح٠ممى ٞاإلالُ٥ممت.وًب٠ا إلامما وضز بال تحممت ٛبهممه ًئدممص ألازممطالوممطٍبى لهممصا
الخصبُح فى الآخباضٓىس آساز ؤلاٟطاضالوطٍبى.

 )3ألاكى ٨الشابخت:

ٓىمس حؼماب اَ ٤ماث اإلايـمؤة ألٗمطان الومطٍبت حٔخممس ج٦لٜمت ؿمطاض أو اوـماض أو جٌمىٍطأو ججسًممس
أو جحؼممحن أو آممازة بى مماض ألاكممل حؼممب ألاح ممىا ٨وال جممسدل همممً الُ٠مممت ال٠ابلممت لئلَ م  ٢أًممت
ج٦الُ ٝج٠سًطٍت وٓلى ألادم الخ٦الُ ٝاإلا٠سضة إلظالت أو  ٧ٛألاكل.
ٓ ممط ٚمُٔ مماضاملباػ ممبت اإلال ممطي ض ٟممم ( )11ج٦ل ٜممت ألاك ممل بؤه ممه مبل مم ٙالى٠سً ممت أو م مما ف ممى ح٥مه مما
اإلاسٛىٓت أو التى جم ج٥بسَا أو الُ٠مت الٔازلت للم٠ابل الصي ٟسم مً أظل ايبلمىٓ ٨لمى ألاكمل
الشابذ ٓىس اٟخىاته أو اوـاته .وٍسدل فى ٓىاكطالخ٦لٜت و٠ٛا للبىس (ط) مً ال٠ٜطة  16ممً شاث
اإلأُماضالخ٦لٜمت اإلا٠ممسضة لٜم ٧واظالمت أكممل وآمازة حؼممىٍت اإلاىٟمٕ المصي ًىظممس بمه ألاكمل الممى مما ٤ممان
ٓلُه بساًت وشل ٧فى حالت التزام اإلايـؤة بصل٧

٣ما ٓط ٚاإلأُاضالُ٠مت ال٠ابلت لئلَ :٢
بؤجه مما ج٦ل ٜممت ألاك ممل الشاب ممذ أو أي ُٟم ممت أد ممطي بسًل ممت للخ٦ل ٜممت ف ممى ال ٠ممىاتم اإلاالُ ممت هاٟل مما الُ٠م ممت
الخذطٍسًت له أو الُ٠مت اإلاخبُ٠ت له فى جهاًت ٓمطٍ ؤلاهخاجى اإلا٠سض.
ً
وؤلاَم َ :٢مى الخحمُمل اإلاىمخِم للُ٠ممت ال٠ابلمت لئلَم  ٢ممً ألاكمى ٨الشابخمت ٓلمى الٔممطؤلاهخماجى
اإلا٠ممسضلهما وإلامما ٤اهممذ ج٦لٜممت الٜمم ٧وؤلاظالممت هممى ج٦ممالُ ٝم٠ممسضة م٠ممسما ولِؼممذ ج٦ممالُٔٛ ٝلُممت ٛبهممه
و٠ٛا ألح٦مام اإلامازة ضٟمم ( )22ممً ال٠ماهىن والتمى حـمتري أن ج٥مىن الخ٦مالُ ٝحُ٠ُ٠مت ٛمبن مما وضز
بىم اإلاازة ( ) 71مً ال تحت مً أهه ال ًسدل همً الُ٠مت ال٠ابلت لئلَ  ٢أهمه ج٦مالُ ٝم٠مسضة
جحمل ٓلى ُٟمت ألاكل ًخ ١ٜوح٥م اإلاازة اإلاص٣ىضة.
 )4حُ٘حرالؼُاػاث :مُٔاض املباػبت اإلالطي ضٟم ( 5جٌبُ ١البىس  3مً ال٠طاض)2117/779
فممى حالممت حُ٘حممرالؼُاػمماث حٔخمممس اإلأاملممت الوممطٍبت ٓلممى أػمماغ الؼُاػممت شاث ألازممطألاٟممل ٓلممى
الىٓاض الوطٍبى أي ًخم آخماز الؼُاػت التى ً٥مىن ٛيهما الىٓماض الومطٍبى أ٣بمروَؼمدشنى ممً شلم٧
الٜم ممطو ٞاإلاسًىم ممت الىاججم ممت ٓم ممً حُ٘حم ممرػُاػم ممت جُ٠م ممُم املخم ممعون و٠ٛم مما إلأم مماًحراملباػم ممبت اإلالم ممطٍت
اللمازضة ب٠مطاضوظٍمطالاػمدشماضضٟمم  243لؼمىت  2116بحُمض جمسضط جلم ٧الٜمطو ٞبالىٓماض ايخاهمٕ
للوطٍبت.
وٍ٠ل ممس بالؼُاػ مماث املباػ مميُت اإلاب ممازة وألاػ ممؽ وألآ ممطا ٚوال٠ىآ ممس واإلاماضػ مماث الت ممى ج ٠ممىم
اإلايـؤة بخٌبُ٠ها ٓىس آساز وٓطن ال٠ىاتم اإلاالُت.
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 )5الاػدشماضاث:

أ -فى حالت ُٟام ؿط٣ت مُ٠مت باالػدشماضفى ؿط٣ت مُ٠مت أدطي ًخم مطآاة ما ًلى:
 اشا ٤اهذ الـط٣ت اإلاؼدشمطٛيها ؿط٣ت ؿم٠ُ٠ت أو جابٔمت ال ًمسدل هممً وٓماض الومطٍبت اًمطازاث
الاػدشماض الىاججت ًٓ جٌبُ ١ح٠ى ٞاإلالُ٥ت وٍطاعى ٓىس الخلمط ٚفمى جلم ٧الاػمدشماضاث جحسًمس
ألاضباح الىاججت ًٓ الخلطٓ ٚلى أػاغ الٜط ٞبحن اٟخىاض الاػدشماضوُٟمت بُٔه.
 اػممخصىاض مممً الـممط٤اث اإلاىلممىق ٓليهمما فممى ال٠ٜممطة الؼمماب٠ت حٔخمممس ًطٍ٠ممت الُ٠مممت الٔازلممت أو
الخ٦لٜممت اإلاؼممرهل٥ت حؼممب ألاحممىا ٨وٍطاعممى أن ًممسدل فممى وٓ ماض الوممطٍبت الٜممطو ٞالىاججممت ٓممً
جُُ٠م الاػدشماضاث فى ألاكى ٨اإلاالُت اإلاخاحت للبُٕ واملبملت ٓلى ح٠ى ٞاإلالُ٥ت.
زم حٔسلذ ال٠ٜطة الشاهُت الؼاب٠ت همً ال٠طاضضٟم  161لؼىت  2118لخلبح:
 اػ ممخصىاض م ممً الـ ممط٤اث اإلاىل ممىق ٓليه مما ف ممى ال ٠ٜممطة ،حٔخم ممس ًطٍ ٠ممت الُ٠م ممت الٔازل ممت أو
الخ٦لٜت اإلاؼرهل٥ت حؼب ألاحىا.٨
جلغممى ٓبمماضة ٣ممما َممى ايبمما ٨فممى أضبمماح الـممط٣ت ٓىممس جُ٠ممُم اػممدشماضاتها اإلاخاحممت للبُممٕ ٓلممى أػمماغ
الُ٠مم ممت الٔازلم ممت  ".الم ممىاضز بـم ممطح ايجم ممسولحن ض ٟم ممى 111و 411مم ممً همم مماشط ؤلاٟم ممطاضاث الوم ممطٍيُت
اللازضة ب٠طاضوظٍطاإلاالُت ضٟم (  ) 778لؼىت  2117اإلاـاضالُه.

ب  -فى حالت ُٟام ؿط٣ت مُ٠مت باالػدشماضفى ؿط٣ت ٗحمرمُ٠ممت حٔخممس ًمط ٞجُ٠مُم الاػمدشماضاث و٠ٛما
إلأاًحر املباػبت اإلالطٍت ما جٌبً ١طٍ٠ت ح٠ى ٞاإلالُ٥ت فى حالت جى اٛطالـطوي آلاجُت:
 أن ج٥ىن ؤلاًطازاث ٗحرداهٔت للوطٍبت فى السولت ألادطي اإلاسجل ٛيهما الـمط٣ت ٗحمراإلاُ٠ممت
أو مٜٔاة منها أو ال ًجاوظ ػٔطالوطٍبت اإلاٌب ١فى ملط.
 أن جعٍس وؼبت اإلالُ٥ت فى الـط٣ت ٗحراإلاُ٠مت ٓلى . %11
 أن ً٥ممىن أ٣ثممرمممً  %71مممً اًممطازاث الـممط٣ت ٗحممراإلاُ٠مممت هاججمما ٓممً جىظَٔمماث أو ٛىاتممس أو
اج مماواث أو أحٔ مماب م٠اب ممل ازاضة أو اًج مماضاث وٍطاع ممى ف ممى حال ممت جٌبُ مم ١ح ٠ممى ٞاإلال ُ٥ممت أن ً ممخم
جحسًس ألاضباح الىاججت ًٓ الخلط ٚفى جل ٧الاػدشماضاث ٓلى أػاغ الٜط ٞبحن ج٦لٜت اٟخىاض
الاػدشماضوُٟمت بُٔه.
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مازة ( :)52ال ٌٔس مً الخ٦الُ ٝواظبت ايخلم ما ًؤحي:
 -1الٔىاتس اإلاسًىت التى جسٔٛها ألاشخاق الآخباضٍت اإلاىلىق ٓليها في اإلاازة  47مً َمصا ال٠ماهىن
ٓلى ال٠طون والؼلُٜاث التي حللذ ٓليها ُٛما ًعٍمس ٓلمى أضبٔمت أمشما ٨مخىػمٍ ح٠مى ٞاإلالُ٥مت
و٠ٛمما لل٠ممىاتم اإلاالُممت التممي ًممخم آممسازَا ًب٠مما إلأمماًحراملباػممبت اإلالممطٍت  ،وال ٌؼممطي َممصا ايب٥ممم
ٓل م ممى البى م ممى ٢وؿ م ممط٤اث الخ م ممؤمحن ،و ٣م ممصل ٧الـ م ممط٤اث الت م ممى جباؿ م ممطوـ م مماي الخمىٍ م ممل الت م ممي ًل م ممسض
بخحسًسَا ٟطاضمً الىظٍط.
 -2اإلابال ٙالتى ججىب لخ٥ىًٍ أو ح٘صًت املخللاث ٓلى ادخ  ٚأهىآهآ ،سا ما ًؤحي:
(أ)  %81م ممً مذلل مماث ال ٠ممطون الت ممي جلت ممزم البى ممى ٢بخ٥ىٍنه مما و ٠ٛمما ل٠ىآ ممس آ ممساز وجل ممىٍط
ال٠ىاتمم اإلاالُت وأػؽ الخُُ٠م اللازضة ًٓ البى ٧اإلاط٣عي(.)1
(ب) املخللمماث الٜىُممت التممى جلتممزم ؿممط٤اث الخممؤمحن بخ٥ىٍنهمما بممالخٌبُ ١ألح٦ممام ٟمماهىن ؤلاؿممطاٚ
والطٟابت ٓلى الخؤمحن في ملطاللازضبال٠اهىن ضٟم  11لؼىت .1981
 -3حل ممم ألاضب مماح وأضب مماح ألاػ ممهم اإلاىظٓ ممت ،وم٠اب ممل ايبو ممىض ال ممصي ً ممس ٕٛللمؼ مماَمحن بمىاػ ممبت
حوىض ايجمُٔاث الٔمىمُت.
 -4ما ًحلل ٓلُه ضإػاض وأٓواض مجالؽ ؤلازاضة مً م٦اٛآث الٔوىٍت وبسالتها.
 -5حلت الٔاملحن مً ألاضباح التي ًخ٠طض جىظَٔها ًب٠ا لل٠اهىن.
 -6الخ٦الُ ٝألادطي اإلاىلىق ٓليها في اإلاازة  24مً َصا ال٠اهىن.
الخٔلُ:١
هي مازة مؼخحسزت لخىهُح ما ال ٌٔس مً الخ٦الُ ٝواظبت ايخلم حتى ال ً٥ىن َىا ٢أي مجا ٨ل ظرهاز.
وٟم ممس أوضم ممبىا فم ممي اإلام ممازة الؼم ممابٔت مم ممً مم ممىاز ؤلاكم ممساضأن ٤م ممل مم ممً اإلام ممازة ضٟم ممم  59 ، 58مم ممً ال تحم ممت
الخىُٜصًممت أوضممبذ ممما حـمممله الٔىاتممس اإلاسًىممت واإلا٠لممىز بح٠ممى ٞاإلالُ٥ممت الممىاضز بالبىممس ضٟممم  1مممً
اإلاازة  52مً ال٠اهىن وُُٜ٣ت حؼاب مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت ومخىػٍ ال٠طون والؼلُٜاث.
وٍخطح مً َصٍ الىلىق ما ًلى :
 أن ال٠طون والؼلُٜاث حـمل الؼمىساث و أًمت كمىضة ممً كمىض الخمىٍمل بالمسًً ممً دم ٨أوضا ٞمالُت شاث ٓاتس زابذ أو مخ٘حر1

( )1جم ال٘اض ال٠ٜطة (أ) مً البىس  2مً َصٍ اإلاازة وشل ٧بم٠خط ي اإلاازة الطابٔت مً ال٠اهىن ضٟم ( )11لؼىت  2113لُذوٕ بصل٧
مذللاث البىى ٢بال٦امل ٓىس ج٥ىٍنها .مما أزي الى مـا٤ل ٣شحرة فى البىى ٢أزث الى كسوض ٟطاض ب٠اهىن مً ضتِؽ ايجمهىضٍت
اإلائٟذ بطٟم  164لؼىت  2113ووـط بايجطٍسة الطػمُت الٔسز  51جابٕ (أ) فى  2113 /12/12لُُٔس َصا البىس الى ما ٤ان ٓلُه
ٟبل ال٘اته.
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ً
 أن ح٠ى ٞاإلالُ٥ت جحسز و٠ٛا للمٔازلت آلاجُت :ح٠ى ٞاإلالُ٥ت = ضأغ اإلاا ٨اإلاسٛىْ  +الاحخُاًُاث  +ألاضباح اإلاطحلت
 ( ايخؼمماتطاإلاطحلممت ٛ +ممطو ٞآممازة الخُ٠ممُم اإلاطحلممت الممى الاحخُاًُمماثفى حالت ٓسم دوىٓها للوطٍبت )
 فممى حال ممت وظممىز دؼ مماتطمطحلممت ٛبجه مما جذلممم م ممً ألاضبمماح اإلاطحل ممت والاحخُاًُمماث  ٠ٛممٍ  ٛ ،ممبناػدىٜصتها ً ٛذلم الباقى مً ضأغ اإلاا ٨اإلاسٛىْ 1
 فى حالت وظىز دؼاتطمطحلت جحؼب اليؼبت ٓلى الىظه الخالى :اظمالى ال٠طون والؼلُٜاث
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
باقى ح٠ى ٞاإلالُ٥ت بٔس دلم ايخؼاتطاإلاطحلت مً ألاضباح اإلاطحلت والاحخُاًُاث ٍ٠ٛ
( بحس أزوى ضأغ اإلاا ٨اإلاسٛىْ )
حؼاب مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت ومخىػٍ ال٠طون والؼلُٜاث:
جىم اإلاازة (  ) 59مً ال تحت الخىُٜصًت لل٠اهىن ٓلى ما ًلى :
" مٕ مطآاة أح٦ام اإلاازجحن الؼابٔت مً ال٠اهىن ضٟم  91لؼمىت  2115والبىمس "  " 1ممً اإلامازة
ً
(  ) 52مً ال٠اهىن ًحؼب مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت و٠ٛا للمٔازلت آلاجُت :
ح٠ى ٞاإلالُ٥ت أو ٨الؼىت اإلاالُت  +ح٠ى ٞاإلالُ٥ت آدطالؼىت اإلاالُت
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
2
حؼاب مخىػٍ ال٠طون والؼلُٜاث فى جٌبُ ١ح٥م اإلاازة شاتها ًب٠ا للمٔازلت آلاجُت :
ضكُس ال٠طون والؼلُٜاث أو ٨اإلاسة  +ضكُس ال٠طون والؼلُٜاث آدطاإلاسة
= مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
2
وشلم مم ٧مم ممٕ مطآم مماة اػم ممدبٔاز ال٠م ممطون ايبؼم ممىت وال٠م ممطون التم ممى لهم مما ٓىاتم ممس ٗحم ممرداهم ممٔت
للوممطٍبت وال٠ممطون التممى لهمما ٛتممرة ػممماح لؼممساز الٔىاتممس ٠ٛممٍ يبممحن اهرهمماض َممصٍ الٜتممرة مممً ال٠ممطون
والؼمملُٜاث التممى حلممل ٓليهمما الصممخم الآخبمماضي ٓىممس م٠اضهممت وؼممبت مخىػممٍ ال٠ممطون والؼمملُٜاث
الى مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت و٠ٛا يب٥م َصٍ اإلاازة " 1
٣ما ًخطح مً الىم ما ًلى :
 ج٠طٍممطمٔايجممت ال٠ممطون والؼمملُٜاث بممىٜؽ أػمملىب مٔايجممت مخىػممٍ ح٠ممى ٞاإلالُ٥ممت وشلمم٧باحدؼاب مخىػٍ لل٠طون والؼلُٜاث ٓىس حؼماب اليؼمبت المىاضزة باإلامازجحن الؼمابٔت ممً
ٟاهىن ؤلاكساضوالبىس "  " 1مً اإلاازة (  ) 52مً ال٠اهىن 1
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 ٓىممس حؼمماب ضكممُس ال٠ممطون والؼمملُٜاث ػم ًمىاض فممى أو ٨اإلاممسة أو فممى آدممطاإلاممسة ًجممب اػممدبٔاز
ال٠طون الخالُت مً ٤ل منهما :
 ال٠طون ايبؼىت ( ٟطون ب ٓىاتس ) 1 ال٠طون التى لها ٓىاتس ٗحرداهٔت للوطٍبت 1 ال٠طون التى لها ٛترة ػماح لؼساز الٔىاتس ( يبحن اهرهاض َصٍ الٜترة ) 1أمشلت :
مشا) 1 ( ٨
بل ٙمخىػمٍ ح٠مى ٞاإلالُ٥مت إلحمسي ؿمط٤اث ألاممىا ٨دم ٓ ٨مام  2119مبلم 1,111,111 ٙظىُمه فمى حمحن
بل مم ٙمخىػ ممٍ ال ٠ممطون والؼ مملُٜاث للـ ممط٣ت د م  ٨ه ٜممؽ الٔ ممام مبل مم 8,111,111 ٙظىُ ممه  ٛممبشا بل٘ ممذ
الٔىاتس اإلاسًىت اإلاسٛىٓت ًٓ جل ٧ال٠طون والؼلُٜاث د  ٨الٔام مبل811,111 ٙظىُه.
اإلاٌلىب :
حؼاب الُ٠مت اإلأخمسة مً جل ٧الٔىاتس 1
ايبل :
ً
جٌبُ٠ما يب٥مم البىممس "  " 1ممً اإلامازة (  ) 52مممً ال٠ماهىن واإلامازة (  ) 59مممً ال تحمت الخىُٜصًممت
لل ٠مماهىن ،ال ٌٔم مس م ممً الخ ٦ممالُ ٝواظب ممت ايخل ممم الٔىات ممس اإلاسًى ممت اإلاسٛىٓ ممت ٓل ممى مخىػ ممٍ ال ٠ممطون
والؼلُٜاث التى جعٍس ًٓ أضبٔت أمشا ٨مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت 1
ً
وٓلى شلُٛ ٧خم أوال حؼاب وؼبت مخىػٍ ال٠طون والؼلُٜاث المى مخىػمٍ ح٠مى ٞاإلالُ٥مت
ٛ ،ممبشا ٤اهممذ َممصٍ اليؼممبت حؼمماوي أضبٔممت أمشمما ٨أو أٟممل ٛ ،خٔخم مس الٔىاتممس اإلاسًىممت اإلاسٛىٓممت بال٦امممل ،
أما لى ظازث َصٍ اليؼبت ًٓ أضبٔت أمشاُٛ ٨خم احدؼاب الٔىاتس اإلاسٛىٓت ًٓ أضبٔمت أمشما ٨مخىػمٍ
ال٠طون والؼملُٜاث ميؼمىبت المى مخىػمٍ ح٠مى ٞاإلالُ٥مت وآخمماز َمصٍ الٔىاتمس ممٕ اػمدبٔاز ايجمعض
ً
الباقى منها وشلً ٧ب٠ا للمٔازلت آلاجُت :
وؼبت ال٠طون والؼلُٜاث الى ح٠ى ٞاإلالُ٥ت =

مخىػٍ ال٠طون والؼلُٜاث
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت

اظمالي الٔىاتس اإلاسًىت اإلاسٛىٓت
الٔىاتس اإلأخمسة ( الىاظبت ايخلم ) = م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م × 4
وؼبت ال٠طون والؼلُٜاث الى ح٠ى ٞاإلالُ٥ت
ً
وبحؼمماب وؼممبت مخىػممٍ ال٠ممطون والؼمملُٜاث الممى مخىػممٍ ح٠ممى ٞاإلالُ٥ممت أوال لخ٠طٍممطمممسي آخممماز
الٔىاتس اإلاسٛىٓت أو آخماز الٔىاتس اإلا٠ابلت ألضبٔت أمشاَ ٨صٍ اليؼبت هحلل ٓلى ما ًلى:
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مخىػٍ ال٠طون والؼلُٜاث 8,111,111
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم = مممممممممممممممممممممممممممممممم = 8
1,111,111
مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت
ً
وهِطا لعٍازة َصٍ اليؼبت ًٓ أضبٔت أمشا ٨لصل ٧جحدؼب الٔىاتس اإلأخمسة ٓلى الىظه الخالى:
811,111
الٔىاتس اإلأخمسة = م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ×  411,111 = 4ظىُه
8
وٍ٥ىن اإلابلٗ ٙحراإلأخمس مً جل ٧الٔىاتس =  411,111 = 411,111 – 811,111ظىُه
مشا) 2 ( ٨
بل ٙمخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت ألحس ألاشخاق الآخباضٍت د ٓ ٨ام  2111مبلم 16,111,111 ٙظىُمه ،
٣ما بل ٙمخىػٍ ال٠طون والؼلُٜاث د  ٨هٜؽ الٔام مبل48,111,111 ٙظىُه ،
ٛبشا بل٘ذ الٔىاتس اإلاسًىت اإلاسٛىٓت د  ٨الٔام مبل4,111,111 ٙظىُه
اإلاٌلىب :حؼاب ُٟمت الٔىاتس اإلأخمسة 1
ايبل:

ً
ًخم أوال حؼاب وؼبت مخىػٍ ال٠طون والؼلُٜاث الى مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت
48,111,111
= مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم = 3
16,111,111

ً
وهِ ممطا ألن َ ممصٍ اليؼ ممبت ج ٠ممل ٓ ممً أضبٔ ممت أمش مما ٨مخىػ ممٍ ال ٠ممطون والؼ مملُٜاث ال ممى مخىػ ممٍ ح ٠ممىٞ
اإلالُ٥ت  ،لصلً ٧خم دلم الٔىاتس اإلاسًىت اإلاسٛىٓت بال٦امل د  ٨الٔام وٟسضَا  4,111,111ظىُه.

مشا)3( ٨
ُٛممما ًلممى بُممان بح٠ممى ٞاإلاؼمماَمحن والالتزاممماث ًىٍلممت ألاظممل مممً و اٟممٕ ٟاتمممت اإلاط٣ممعاإلاممالى فممى
أو ٨وآدطالؼىت اإلاالُت إلحسي ؿط٤اث ألامىا ًٓ ٨ػىت : 2111
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ٟاتمت اإلاط٣عاإلاالى فى
2111/1/1
4,111,111
1,511,111
711,111
111
32,111,111
2,111,111
7,311,111

ضأغ اإلاا ٨اإلاسٛىْ
الاحخُاًُاث
أضباح مطحلت
دؼاتطمطحلت
ٟطون مً البىى٢
ػىساث
ٟطن مً ؿط٣ت ؿ٠ُ٠ت

2111/12/31
4,211,111
1,111,111
111
2,111,111
31,111,111
2,111,111
7,111,111

ٛبشا جى اٛطث لسً ٧البُاهاث الخالُت :
 بل٘ذ الٔىاتس اإلاسًىت اإلاسٛىٓت ًٓ ال٠طون والؼلُٜاث د  ٨الٔام مبل 3,611,111ٙظىُه. حـمممل الاحخُاًُمماث ٛممطو ٞآممازة جُ٠ممُم ألكممى ٨الـممط٣ت دم  ٨الٔممام اإلااضم ي ُٟمرهمما 811,111طً
ً
هِطا لخ٠ؼُم الـط٣ت الى ؿط٣خحن ؿ٠ُ٠خحن ٓ ،لما بؤن جل ٧الٜطو ٞال جذوٕ للوطٍبت 1
 ال٠طن الصي حللذ ٓلُه الـط٣ت مً الـط٣ت الـ٠ُ٠ت ٟطن حؼً بسون ٓاتس 1اإلاٌلىب:
حؼاب الُ٠مت اإلأخمسة مً الٔىاتس اإلاسًىت
ايبل:
ً
ً - 1خم اػخذطاط ح٠ى ٞاإلالُ٥ت فى أو ٨وآدطالؼىت اإلاالُت ًب٠ا إلاا ًلى :
ح٠ى ٞاإلالُ٥ت = ضأغ اإلاا ٨اإلاسٛىْ
 ( +الاحخُاًُاث – ٛطو ٞآازة الخُُ٠م ٗحرايخاهٔت للوطٍبت )
 +ألاضباح اإلاطحلت
 ايخؼاتطاإلاطحلت ( جذلم مً الاحخُاًُاث وألاضباح اإلاطحلت ) ٍ٠ًٛ - 2ممخم حؼمماب ال٠ممطون والؼمملُٜاث فممى أو ٨وآدممطالؼممىت اإلاالُممت مممٕ مطآمماة اػممدبٔاز ال٠ممطون
ايبؼىت 1
ً
ً - 3خم حؼاب مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت و٠ٛا للمٔازلت آلاجُت :
ح٠ى ٞاإلالُ٥ت أو ٨الؼىت  +ح٠ى ٞاإلالُ٥ت آدطالؼىت اإلاالُت
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
2
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ً
ًخم حؼاب مخىػٍ ال٠طون والؼلُٜاث ًب٠ا للمٔازلت آلاجُت :
ضكُس ال٠طون والؼلُٜاث أو ٨اإلاسة  +ضكُس ال٠طون والؼلُٜاث آدطاإلاسة
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
2

-5

ًخم حؼاب وؼبت ال٠طون والؼلُٜاث الى ح٠ى ٞاإلالُ٥ت =
مخىػٍ ال٠طون والؼلُٜاث
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت

ً
 - 6وفى حالت ظٍازة َصٍ اليؼبت ًٓ  4أمشا ٨حؼخذطط الٔىاتس اإلأخمسة ًب٠ا للمٔازلت الخالُت:
اظمالى الٔىاتس اإلاسٛىٓت
الٔىاتس اإلأخمسة = م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م × 4
وؼبت ال٠طون والؼلُٜاث الى ح٠ى ٞاإلالُ٥ت
وٓلى شلُٛ ٧م ً٥حل اإلاشآ 3 ٨لى الىظه الخالى :
ٔ  -حقهق السمكية
ٖٕٔٓٔٓ/ٕٔ/

ٕٔٓٔٓ/ٔ/
ٓٓٓٗ0ٓٓٓ0

رأس السال السجفهع
ٓٓٓ ٔ0٘ٓٓ0االحتياطيات
ٓٓٓٛٓٓ0

فخوق إنادة التقييم

ٓٓٓٚٓٓ0
ٓٓٓٚٓٓ0

ٓٓٓٔ0ٓٓٓ0
ٓٓٓٛٓٓ0
ٕٓٓٓٓٓ0

األرباح السخحمة
خدايخ السخحمة

ٓٓٓ٘0ٗٓٓ0

ٓٓٓٗ0ٕٓٓ0

إجسالى حقهق السمكية ( لمسقارنة )

ٖٕٔ

ٕٓٓٓ0ٓٓٓ0
ٓٓٓٗ0ٕٓٓ0
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أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثاٌث
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 -2ال٠طون والؼلُٜاث
2111/1/1
32,111,111
2,111,111

ٟطون مً البىى٢
ػىساث
ً
ٌؼدبٔس ٟطن الـط٣ت الـ٠ُ٠ت هِطا ألهه بسون ٓاتس

32,111,111

2111/12/31
31,111,111
2,111,111
32,111,111

 - 3مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت =
9,611,111
4,211,111 + 5,411,111
م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م = م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م =  4,811,111ظىُت
2
2
 - 4مخىػٍ ال٠طون والؼلُٜاث =
66,111,111
32,111,111 + 34,111,111
م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م = م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م =  33,111,111ط
2
2
 - 5وؼبت ال٠طون والؼلُٜاث الى ح٠ى ٞاإلالُ٥ت =
مخىػٍ ال٠طون والؼلُٜاث 33,111,111
م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م = م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م = 6,875
4,811,111
مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت
3,611,111
 - 6الٔىاتس اإلأخمسة = م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ×  2,194,545 = 4ظىُه
6,875
مشا: 4 ٨
ُٛم مما ًل ممى بُ ممان بمخىػ ممٍ ح ٠ممى ٞاإلال ُ٥ممت ومخىػ ممٍ ال ٠ممطون والؼ مملُٜاث و ٣ممصل ٧الٔىات ممس
اإلاسًىت اإلاسٛىٓت إلحسي ؿط٤اث ألامىا ٨د  ٨ألآىام 1 2119/2115
الؼىىاث
2119
2118
2117
2116
2115

بُان
مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت

مخىػٍ ال٠طون والؼلُٜاث

الٔىاتس اإلاسًىت اإلاسٛىٓت

12,111,111
111,111,111
11,511,111

14,111,111
121,111,111
12,111,111

ٕٖٕ

11,111,111
111,111,111
11,111,111

11,111,111
114,111,111
11,511,111

9,111,111
111,111,111
11,111,111
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ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثاٌث
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اإلاٌلىب:
ً
حؼاب الُ٠مت اإلأخمسة مً جل ٧الٔىاتس جٌبُ٠ا يب٥م اإلاازة الؼابٔت مً ٟاهىن ؤلاكساض1
ايبل:
الؼىممىاث
2118
2117
2116
2115
بُ ممان
114,111,111 111,111,111 121,111,111 111,111,111
مخىػٍ ال٠طون والؼلُٜاث
÷
÷
÷
÷
÷
11,111,111
11,111,111
14,111,111
12,111,111
مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت
= 11,4
= 11
= 8,57
= 8,33
=
ً
اليؼبت اإلأخمسة و٠ٛا للمازة الؼابٔت
 5أمشا٨
 6أمشا٨
 7أمشا٨
 8أمشا٨
الٔىاتس اإلأخمسة =
11,511,111
11,111,111
12,111,111
11,511,111
الٔىاتس اإلاسٛىٓت ×
×5
×6
×7
× 8
اليؼبت املبسزة باإلاازة الؼابٔت
÷
÷
÷
÷
÷
11,4
11
8,57
8,33
مخىػٍ ال٠طون÷ مخىػٍ ح٠ى ٞاإلالُ٥ت
ً
= الٔىاتس اإلأخمسة ًب٠ا للمازة الؼابٔت
5,148,177
6,611,111
9,811,634
11,144,418

2119
111,111,111
÷
9,111,111
= 11,11
 4أمشا٨
11,111,111
×4
÷
11,11
3,611,361

٣ما هلذ اإلاازة ضٟم  61مً ال تحت ٓلي" ًجب اجبماْ ال٠ىآمس الخالُمت ٓىمس جحسًمس املخللماث التمى
حٔممس مممً الخ٦ممالُ ٝواظبممت ايخلممم ،فممى جٌبُمم ١أح٦ممام ال٠ٜممطة أ مممً البىممس  ]2مممً اإلاممازة ( )52مممً
ال٠اهىن:
ً
ً .1خم جحسًس املخللاث التى جم ج٥ىٍنها د  ٨الٔام و٠ٛا للمٔاًحراللازضة ًٓ البىم ٧اإلاط٣معي
بـؤن آساز وجلىٍطال٠ىاتم اإلاالُت وٍحمل منها وؼبت  %81همً الخ٦الُ ٝواظبت ايخلم.
ً .2م ممخم جحسًم ممس اإلاؼم ممخذسم مم ممً مذللم مماث ال٠م ممطون لخٌُ٘م ممت الم ممسًىن اإلأسومم ممت التم ممى حم ممسزذ د م م ٨
الٔممام،واشا ٤ممان اإلاؼممخذسم مممً َممصٍ املخللمماث ًعٍممس ٓممً وؼممبت ال م  %81املبملممت همممً الخ٦ممالُٝ
واظبت ايخلمً ،خم دلم َصٍ العٍازة مً املخللاث اإلا٥ىهت الؼاب ١دوىٓها للوطٍبت.
ً
وبلٜه ٓامت جذلم العٍازة اإلاـاض اليها مً املخللاث التى لم ٌؼب ١دوىٓها للوطٍبت أوال.
ً .3طاعى اهاٛت ما ًخم جحلُله ممً ٟمطون ػمب ١آمسامها المى الىٓماض ايخاهمٕ للومطٍبت اشا ٤مان
ٟممس ػممب ١آخممماز َممصٍ ال٠ممطون ٣ممسًىن مٔسومممت ٟبممل جٌبُمم ١ال٠مماهىن .أممما باليؼممبت لل٠ممطون
ً
التى جمذ مٔايجرها و٠ٛا ألح٦امه ُٛخم اهاٛت  %81مما جم جحلُله منها الى الىٓاض الوطٍبي.
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وفى جٌبُ ١ح٥م البىس  ]2مً اإلاازة ( )52مً ال٠اهىن ،جواُٟ ٚمت الٜىاتس املجىبت الى الىٓاض
ُ
ايخاهٕ للوطٍبت وما ًخم جحلُله مً الٜىاتس اإلاهمـت ،وٍذلم ما ًخم آسامه مً الٜىاتس
ُ
املجىبت ،وال ججىظ اهاٛت الٜىاتس اإلاهمـت الى وٓاض الوطٍبت.
ثُ اعرثذٌد ادلادج ( ِٓ )40اٌالئسح اٌرٕف١ز٠ح ضّٓ ادلادج األٚىل ِٓ اٌمشاس سلُ ٌ 955غٕح 5093
ترؼذ ً٠اٌالئسح اٌرٕف١ز٠ح ٔٚظد ػٍ:ٝ

" فممى جٌبُمم ١ح٥ممم ال٠ٜممطة أ مممً البىممس  ]2مممً اإلاممازة ( )52مممً ال٠مماهىن جدبممٕ ال٠ىآممس الخالُممت ٓىممس
جحسًس مذللاث ال٠طون التى حٔس مً الخ٦الُ ٝواظبت ايخلم: ،
 ً .1م ممخم جحسً م ممس اإلاؼ م ممخذسم م م ممً مذلل م مماث ال ٠م ممطون لخٌُ٘ م ممت ال م ممسًىن اإلأسوم م ممت الت م ممى ح م ممسزذ د م م ٨
الٔامٛ،مبشا ٤ممان اإلاؼممخذسم مممً َممصٍ املخللمماث ًعٍممس ٓممً وؼممبت ال م ( ) %81واملبملممت همممً الخ٦ممالُٝ
واظبت ايخلمً ،خم دلم َصٍ العٍازة مً املخللاث اإلا٥ىهت الؼاب ١دوىٓها للوطٍبت.
ً
وفى ظمُٕ ألاحىا ٨جذلم العٍازة اإلاـاض اليها مً املخللاث التى لم ٌؼب ١دوىٓها للوطٍبت أوال.
ً .2طاعى اهاٛت ما ًخم جحلُله مً ٟطون ػب ١آسامها الى الىٓاض ايخاهمٕ للومطٍبت اشا ٤مان ٟمس
ػممب ١آخممماز َممصٍ ال٠ممطون ٣ممسًىن مٔسومممت ٟبممل جٌبُمم ١ال٠مماهىن .أممما باليؼممبت لل٠ممطون التممى
ً
جمذ مٔايجرها و٠ٛا ألح٦امه ُٛخم اهاٛت  %81مما جم جحلُله منها الى الىٓاض الوطٍبي،
ُ
وجواُٟ ٚمت الٜىاتس املجىبت الى الىٓاض ايخاهٕ للوطٍبت ومما ًمخم جحلمُله ممً الٜىاتمس اإلاهمـمت،
ُ
وٍذلم ما ًخم آسامه مً الٜىاتس املجىبت ،وال ججىظ اهاٛت الٜىاتس اإلاهمـت الى وٓاض الوطٍبت.
وفمى َمصا (ٟبمل الاػممدبسا٠ٛ ) ٨مس جومممً ال٥خماب الممسوضي اللمازضمممً البىم ٧اإلاط٣ممعي اإلالمطي فممى ؿممؤن
أػ ممؽ جل مميُ ٝألاك ممى ٨والالتزام مماث الٔطه ممُت وج ٥ممىًٍ املخلل مماث له مما  ،ال٠ىآ ممس الت ممى
ج٠ط ى بما ًلى :
 باليؼبت للٔىاتس اإلاسًىت ً حّ أن ٓسم ػساز الٔىاتس إلامسة جعٍمس ٓمً  3ؿمهىض ٌٔنمى همطوضة
ج٥ممىًٍ مذلممم بيؼممبت  %21الممى  %51فممى حالممت اػممخمطاضٓممسم ػممساز الٔىاتممس إلاممسة ججمماوظ 6
ً
ؿهىض  ،زم  %111فى حالت اػخمطاضٓسم الؼساز إلاسة ججاوظ  12ؿهطا 1
 باليؼبت للخجاوظاث فى حسوز السبب ًٓ ايبسوز اإلالطح بها ً حّ أهمه اشا اػمخمطالخجماوظ
إلاسة  3ؿهىض زون ػساز ٌٔنى هطوضة ج٥ىًٍ مذلم بيؼبت ً %21معاز المى  %51اشا اػمخمط
ً
الخجاوظ إلاسة  6ؿهىض زم  %111اشا اػخمطالخجاوظ إلاسة جعٍس ًٓ  12ؿهطا 1
 باليؼم م ممبت إلاسًىهُم م ممت ؤلآخمم م ممازاث التم م ممى اػم م ممخح٠ذ ولم م ممم حؼم م ممسز و٣م م ممصل ٧أٟؼم م مماي ال٠م م ممطون
واإلاطابحاث وايجسولت التى حؼخح ١ولم جس ً ٕٛحّ أهه بمطوض 3ؿمهىض ٓمً اػمخح٠اَ ٞمصٍ
اإلا م ممسًىهُاث أو ألاٟؼ م مماي ٌٔن م ممى ه م ممطوضة ج ٥م ممىًٍ مذل م ممم بيؼ م ممبت  %21ج م ممعاز ال م ممى  %51اشا
ً
اػخمطث إلاسة  6ؿهىض والى  %111اشا ججاوظث اإلاسة  12ؿهطا 1
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 باليؼم م ممبت للدؼم م ممهُ ث الاتخماهُم م ممت ً حم م ممّ ان اػم م ممخمطاضالدؼم م ممهُل زون ججسًم م ممس بٔم م ممس اهرهم م مماض
الل حُت ٌٔنى همىا أن الدؼهُل ٗحرمىخِم وٌٍالب البى ٧بخ٥ىًٍ مذلم بـؤهه 1
 باليؼممبت للمذلممم الٔممام ًممخم احدؼممابه بى اٟممٕ  %1للممسًىن اإلاىخِمممت والُ٠مممت ٗحممراإلاٌ٘مماة
مم ممً الالتزامم مماث الٔطهم ممُت اإلاىخِمم ممت ( آخمم ممازاث مؼم ممدىسًه  /دٌابم مماث هم مممان  /التزامم مماث
ٟب ممى ) ٨وشل مم ٧بٔ ممس اػ ممدبٔاز اإلاو مممىن منه مما بىزاث ممٕ أو ؿ ممهازاث اً ممساْ أو دٌاب مماث ه مممان
للايح البى ٧مً بىى ٢زضظت أولى 1
٣ممما جممىم اإلاممازة  37مممً ٟمماهىن ؤلاؿممطا ٚوالطٟابممت ٓلممى الخممؤمحن فممى ملممطضٟممم  11لؼممىت  1981اإلأممس٨
بال٠اهىن  91لؼىت ٓ ، 1995لى ما ًلى :
" جلت ممزم الـ ممط٣ت بخ ٥ممىًٍ املخلل مماث الٜىُ ممت ال ظم ممت إلا٠ابل ممت التزاماته مما ٟب ممل حمل ممت الىز ممات١
واإلاؼخُٜسًً منها ،وشلٓ ٧لى الىظه آلاحي:
أوال  :باليؼبت لخؤمُىاث ألاشخاق وٓملُاث ج٥ىًٍ ألامىا٨
ً
( أ ) الاحخُ مماًي ايبؼ ممابي  ،وٍ ممخم ج ٠ممسًطٍ بمٔط ٛممت دبح ممرا٣خ ممىاضي و ٠ٛمما لؤلػ ممؽ الٜىُ ممت الت ممى ٌٔخم ممسَا
مجلؽ ازاضة الهُئت 1
( ب) مذلمم اإلاٌالبماث جحممذ الدؼمسًس بُ٠ممت اإلاٌالبمماث التمى لممم ًمخم حؼمىٍرها حتممى جماضٍر آممساز
اإلاحزاهُت 1
زاهُا  :باليؼبت لخؤمُىاث اإلامخل٦اث واإلاؼئىلُاث:
( أ ) مذلم ألادٌاضالؼاضٍت :
ً ممخم ج٥ىٍى ممه إلا٠ابل ممت التزام مماث الـ ممط٣ت ٓ ممً ٓملُ مماث الخ ممؤمحن اإلال ممسضة ٟب ممل اهره مماض الؼ ممىت اإلاالُ ممت
وماظالممذ ػمماضٍت بٔممس اهرهائهمما وبحممس أزوممى اليؼممب الخالُممت مممً ظملممت ا٣خخابمماث الـممط٣ت ٓممً الؼممىت
اإلاالُت اإلاى٠وُت:
ٓ ًٓ %47 - 1ملُاث الخؤمحن ؤلاظباضي ًٓ اإلاؼئىلُت اإلاسهُت الىاؿئت ًٓ حىازر الؼُاضاث 1
ٓ ًٓ %25 - 2ملُاث الخؤمحن مً أدٌاضالى٠ل البحطي وايجىي 1
 ًٓ %41 - 3باقي الٔملُاث 1
وجحسز ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن ٟىآس ووؼب جىَُُ ٝصٍ ألامىا ٨و٣صلً ٧ط ٞجُُ٠مها.
ً
وجممىزْ ألامممىا ٨الى٠سًممت وألاوضا ٞاإلاالُممت التممى ج٥ممىن ظممعضا مممً جلمم ٧ألامممىا ٨فممى أحممس البىممى ٢اإلاسممجلت
لممسي البىمم ٧اإلاط٣ممعي اإلالممطي وجلتممزم الـممط٣ت بمماإلشن للبىمم ٧املخممخم بممؤن ً٠ممسم الممى الهُئممت ظمُممٕ
البُاهاث التى جٌلبها ًٓ َصٍ ألامىا1 ٨
ٖٕ٘
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ً
وٓلى ٤ل ؿط٣ت أن ج٠سم الى الهُئت بُاهاث ًٓ أمىالها املخللت و٠ٛا ألح٦مام َمصٍ اإلامازة فمى اإلاىآُمس
التى جحسزَا ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن 1
وللهُئت أن جخذص ما جطاٍ مىاػبا فى أي وٟذ للخح ١٠مً ُٟام الـط٣ت بدىُٜص أح٦ام َصٍ اإلاازة 1
وٓل ممى الـ ممط٣ت أن جذٌ ممطالهُئ ممت ب ٦ممل الخل ممطٛاث أو ألاح ٦ممام النهاتُ ممت الت ممى ج ممطز ٓل ممى ألام ممىا ٨الىاظ ممب
جذلُلممها والتممى مممً ؿممؤجها اوـمماض حمم ١مممً ايب٠ممى ٞالُٔيُممت الٔ٠اضٍممت أو ه٠لممه أو حُ٘حممرٍ أو ظوالممه
وشلٟ ٧بل ؿهطَا بٌطٍ ١الدسجُل أو الُ٠س " 1
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أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثاٌث

ضش٠ثح األشخاص اإلػرثاس٠ح

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ذغ١ري اٌشىً اٌمأٟٔٛ

مازة (:)53
لثً اٌرؼذ :ً٠فى حالت حُ٘حر الـ٦ل ال٠اهىوى لصخم آخباضي أو أ٣ثر ال ًسدل فى حؼاب
ألاضباح وايخؼاتط ألاضباح أو ايخؼاتط الطأػمالُت الىاججت ًٓ آازة الخُُ٠م ،بـطي ازباث ألاكى٨
والالتزاماث بُ٠مرها السٛترًت وٟذ حُ٘حر الـ٦ل ال٠اهىوى وشل ٧ألٗطان حؼاب الوطٍبت ،وأن ًخم
حؼاب ؤلاَ ٓ ٢لى ألاكى ٨وجطحُل املخللاث والاحخُاًُاث و٠ٛا لل٠ىآس اإلا٠طضة ٟبل اظطاض
َصا الخُ٘حر.
ؤَس حُ٘حرا للـ٦ل ال٠اهىوى ٓلى ألادم ما ًؤحي:
 -1اهسماط ؿط٣خحن مُ٠مخحن أو أ٣ثر.
 -2ج٠ؼُم ؿط٣ت مُ٠مت الى ؿط٣خحن مُ٠مخحن أو أ٣ثر.
 -3جحى ٨ؿط٣ت أشخاق الى ؿط٣ت أمىا ٨أو جحى ٨ؿط٣ت أمىا ٨الى ؿط٣ت أمىا ٨أدطي.
 -4ؿممطاض أو الاػممخحىاش ٓلممى  %51أو أ٣ثممرمممً ألاػممهم أو ح٠ممى ٞالخلممىٍذ ،ػممىاض مممً حُممض الٔممسز أو
الُ٠مت في ؿط٣ت مُ٠مت م٠ابل أػهم في الـط٣ت اإلاـترًت أو اإلاؼخحىشة.
 -5ؿممطاض أو الاػممخحىاش ٓلممى  %51أو أ٣ثممرمممً أكممى ٨والتزاممماث ؿممط٣ت مُ٠مممت مممً ٟبممل ؿممط٣ت مُ٠مممت
أدطي في م٠ابل أػهم في الـط٣ت اإلاـترًت أو اإلاؼخحىشة.
 -6جحى ٨شخم آخباضي الى ؿط٣ت أمىا.٨

الخٔلُ:١
مٔنى َصٍ اإلاازة أجها أدؤذ أضباح آازة الخُُ٠م ٓىس زدىلها همً حؼاب ألاضباح وايخؼاتط
حُض أهه ًاإلاا جمذ آازة الخُُ٠م البس مً ازباتها بسٛاجط الـط٣ت السامجت ( ايجسًسة) وال ًمل٧
مط اٟب ايبؼاباث اال أن ًِهطُٟمت آازة الخُُ٠م ،وال٠اهىن ال٠سًم ٤ان ٌٜٔي كطاحت أضباح آازة
الخُُ٠م مً الوطٍبت.
وَصا ما أوضبخه اإلاازة ضٟم ()61

()1

مً ال تحت حُض هلذ ٓلي" ال ًسدل فى وٓاض الوطٍبت،

فى جٌبُ ١ح٥م اإلاازة ( )53مً ال٠اهىن ،ألاضباح وايخؼاتط الطأػمالُت الىاججت ًٓ آازة الخُُ٠م فى
حالت حُ٘حرالـ٦ل ال٠اهىوي للصخم ؤلآخباضي ،وشل ٧بالـطوي آلاجُت:
 .1أن ًخم ازباث ألاكى ٨والالتزاماث بُ٠مرها السٛترًت وٟذ حُ٘حرالـ٦ل ال٠اهىوي.
ً
 .2أن ًم ممخم حؼم مماب ؤلاَ م م ٓ ٢لم ممى ألاكم ممى ٨وجطحُم ممل املخللم مماث والاحخُاًُم مماث و٠ٛم مما لل٠ىآم ممس
اإلا٠طضة ٓلى الُ٠م السٛترًت لؤلكى ٨والالتزاماث ٟبل اظطاض َصا الخُ٘حر".

()1اػدبسلذ همً اإلاازة ألاولى مً ال٠طاض الىظاضي ضٟم  172لؼىت  2115بخٔسًل ال تحت الخىُٜصًت وػىىضز الىم ايجسًس بٔس
الىم ايجسًس للمازة ضٟم  53مً ال٠اهىن.
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٣ما هلذ اإلاازة ضٟم  62مً ال تحت ٓلي" فى جٌبُ ١ح٥م اإلاازة ( )53مً ال٠اهىنٓ ،لى الصخم
ً
ؤلآخباضي ازباث ألاكى ٨والالتزاماث فى السٛاجط والسج ث التى ًلتزم ببمؼا٣ها ًب٠ا يب٥م اإلاازة ()78
ً
مىه ٓلى أػاغ الُ٠مت بٔس آازة الخُُ٠م٣ ،ما أن ٓلُه آساز ٟاتمت السدل و٠ٛا لهصٍ الُ٠م".
ً
() 1
٣ما ظاض هم اإلاازة  63مً ال تحت وهم ٓلي" إلٗطان حؼاب الوطٍبت ًب٠ا يب٥م اإلاازة
( )53مً ال٠اهىن ،جحخ ّٜالـط٣ت بال٠ىاتم اإلاالُت وب٥ـى ٚو عجل ًبحن ُٛه الُ٠م السٛترًت
لؤلكى ٨والالتزاماث ٟبل حُ٘حرالـ٦ل ال٠اهىوي.
وٍجب مخابٔت ٛطو ٞآازة الخُُ٠م الىاججت ًٓ حُ٘حر الـ٦ل ال٠اهىوي للصخم ؤلآخباضي،
وج٥ىن اإلأاملت الوطٍيُت لها ٓلى الىحى آلاحي:
 .1فى حالت الخلط ٚفى ألاكى ٨الشابخت ،اإلاىلىق ٓليها فى البىىز  ]1و  ]2و  ]4مً اإلاازة ()25
مً ال٠اهىن ،جذوٕ ألاضباح الطأػمالُت الىاججت ًٓ الخلط ٚفمى َمصٍ ألاكمى ٨للومطٍبت ،وٍمخم
حؼم ممابها ٓلم ممى أػم مماغ الٜم ممط ٞبم ممحن الُ٠مم ممت السٛترًم ممت ٟبم ممل حُ٘حم ممرالـم مم٦ل ال٠م مماهىوي وبم ممحن ُٟمم ممت
الخلطٛ ٚيها.
 .2باليؼ ممبت لؤلك ممى ٨اإلاىل ممىق ٓليه مما ف ممى البى ممس  ]3م ممً اإلا ممازة ( )25م ممً ال ٠مماهىن ً ،ممخم حؼ مماب
ؤلاَ م  ٢ايخمماق بهمما ٓلممى أػمماغ الُ٠مممت السٛترًممت لهمما ٟبممل حُ٘حممرالـمم٦ل ال٠مماهىوي ،وفممى حالممت
ً
الخلطٛ ٚيها ًخم مٔايجرها و٠ٛا ألح٦ام اإلاازة ( )26مً ال٠اهىن.
ًخم مخابٔت حط٣ت الاحخُاًُاث واملخللاث ٓلى أػاغ أضكسة َصٍ الاحخُاًُاث
واملخللاث ٟبل حُ٘حر الـ٦ل ال٠اهىوي ،وجذوٕ العٍازة التى جٌطأ ٓليها وٍ٥ىن ملسضَا مً ٛطوٞ
آازة الخُُ٠م للوطٍبت ،وشلُٛ ٧ما ٓسا الٜطو ٞالىاججت ًٓ آازة الخُُ٠م اإلاىلىق ٓلُه فى
البىسًً (  )1و( ) 2مً َصٍ اإلاازة والؼاب ١دوىٓها للوطٍبت فى حالت اهاٛرها ل حخُاًُاث".
زم اػدبسلذ اإلاازة ( )63مً ال تحت همً اإلاازة ألاولى مً ال٠طاض الىظاضي ضٟم  172لؼىت 2115
ً
وهلذ ٓلى " إلٗطان حؼاب الوطٍبت ًب٠ا يب٥م اإلاازة ( )53مً ال٠اهىن ،جحخ ّٜالـط٣ت بال٠ىاتم
اإلاالُت و٣ـى ٚو عجل ًبحن ُٛه الُ٠م السٛترًت لؤلكى ٨والالتزاماث ٟبل حُ٘حرالـ٦ل ال٠اهىوي.
وٍجب مخابٔت ٛطو ٞآازة الخُُ٠م الىاججت ًٓ حُ٘حر الـ٦ل ال٠اهىوي للصخم ؤلآخباضي،
وج٥ىن اإلأاملت الوطٍيُت لها ٓلى الىحى آلاحي:
 .1فى حالت الخلط ٚفى ألاكى ٨الشابخت :جذوٕ ألاضباح الطأػممالُت التمى جخح٠م ١هدُجمت أي كمىضة
ممً كمىض الخلمط ٚفمى َمصٍ ألاكمى ٨الؼماب ١جُُ٠مهما بمما ٛيهما َم  ٢ألاكمى ٨أو الاػمدُ ض ٓليهما
واإلاىلىق ٓليهما فمى البىمىز ()1و()2و( )4ممً اإلامازة ( )25ممً ال٠ماهىن والىاججمت ٓمً الخلمطٚ
( )1اػدبسلذ همً اإلاازة ألاولى مً ال٠طاض الىظاضي ضٟم  172لؼىت  2115بخٔسًل ال تحت الخىُٜصًت.ضاظٕ ال٠طاضبلٜحت ضٟم 418
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فممى َممصٍ ألاكممى ٨للو ممطٍبت ،وٍممخم حؼممابها ٓل ممى أػمماغ الٜممط ٞبممحن الُ٠م ممت السٛترًممت ٟبممل حُ٘ح ممر
الـ٦ل ال٠اهىوي وبحن ُٟمت الخلطٛ ٚيها.
 .2باليؼ ممبت لؤلك ممى ٨اإلاىل ممىق ٓليه مما ف ممى البى ممس  ]3م ممً اإلا ممازة ( )25م ممً ال ٠مماهىن ً ،ممخم حؼ مماب
ؤلاَ م  ٢ايخمماق بهمما ٓلممى أػمماغ الُ٠مممت السٛترًممت لهمما ٟبممل حُ٘حممرالـمم٦ل ال٠مماهىوي ،وفممى حالممت
ً
الخلطٛ ٚيها ًخم مٔايجرها و٠ٛا ألح٦ام اإلاازة ( )26مً ال٠اهىن.
ً .3م م ممخم مخابٔم م ممت حط٣م م ممت الاحخُاًُم م مماث واملخللم م مماث ٓلم م ممى أػم م مماغ أضكم م ممسة َم م ممصٍ الاحخُاًُم م مماث
واملخللمماث ٟبممل حُ٘حممرالـمم٦ل ال٠مماهىوي ،وجذوممٕ العٍممازة التممى جٌ مطأ ٓليهمما وٍ٥ممىن ملممسضَا
م ممً  ٛممطو ٞآ ممازة الخ ُ٠ممُم للو ممطٍبت ،وشل ممُٛ ٧م مما ٓ ممسا ال ٜممطو ٞالىاجج ممت ٓ ممً آ ممازة الخ ُ٠ممُم
اإلاىلممىق ٓلُممه فممى البىممسًً (  )1و( ) 2مممً َممصٍ اإلاممازة والؼمماب ١دوممىٓها للوممطٍبت فممى حالممت
اهاٛرها ل حخُاًُاث".
 .4ألاضبمماح التممى جخح٠ممٓ ١ىممس الخلممُٜت  ،وٍخح٠مم ١شلمم ٧فممى حالممت حلممى ٨أي حُ٘حممرفممى ُٟمممت ألاكممى٨
بٔممس حُ٘حممرالـمم٦ل ال٠مماهىوى ٣ممما َممى ايبمما ٨فممى ج٦لٜممت ألاضاضم ى  ،وفممى َممصٍ ايبالممت جذوممٕ ألاضبمماح
الىاججت ًٓ َصٍ ألاكى ٨للوطٍبت ٓىس الخلُٜت.
٣ما هلذ اإلاازة ضٟم  64مً ال تحت ٓلي" فى حالت اد  ٨الـط٣ت بـطي ازباث ألاكى٨
والالتزاماث بالُ٠مت السٛترًت وٟذ حُ٘حر الـ٦ل ال٠اهىوي ألٗطان الوطٍبت ٛبن ألاضباح الطأػمالُت
الىاججت ًٓ حُ٘حر الـ٦ل ال٠اهىوي جذوٕ للوطٍبت ٟبل دلم أي دؼاتط منها ،وزون اد  ٨بح١
ً
الـط٣ت فى آخماز وؼب ؤلاَ ٤اث و٠ٛا للُ٠م ايجسًسة بٔس آازة الخُُ٠م.
و ٌٔخمس الخُ٘حرفى الـ٦ل ال٠اهىوي مً جاضٍر الخؤؿحرفى السجل الخجاضي.

مادة (ٖ٘)
تؼــذ اٌرؼــذ ً٠األٚي :جممم حٔممسًل َممصٍ اإلاممازة همممً ال٠مماهىن ضٟممم  111لؼممىت  2112اللممازضفممى 6
زٌؼمبر فى ايجطٍسة الطػمُت الٔسز  49جابٕ (أ) ،همً اإلاازة الشاهُت مىه و جىم ٓلى آلاحي:
فى حالت حُ٘حر الـ٦ل ال٠اهىوى لصمخم آخبماضي أو أ٣ثمرجذومٕ للومطٍبت ألاضبماح الطأػممالُت الىاججمت
ًٓ آازة الخُُ٠م بما في شل ٧حاالث الاهمسماط والخ٠ؼمُم ب٦اٛمت كمىضَا ،ؤَمس ممً الخُ٘حمرفمي الـم٦ل
ال٠اهىوى ايباالث آلاجُت:
 .1اهسماط ؿط٣خحن مُ٠مخحن أو أ٣ثر.
 .2اهسماط ؿط٣ت ٗحرمُ٠مت مٕ ؿط٣ت مُ٠مت.
 .3ج٠ؼُم ؿط٣ت مُ٠مت الى ؿط٣خحن مُ٠مخحن أو أ٣ثر.
 .4جحى ٨ؿط٣ت أشخاق الى ؿط٣ت أمىا ٨أو جحى ٨ؿط٣ت أمىا ٨الى ؿط٣ت أمىا ٨أدطي.
 .5جحى ٨شخم آخباضي الى ؿط٣ت أمىا.٨
وفممى حالممت جح٠مم ١أضبمماح ضأػمممالُت هاججممت ٓممً آممازة الخُ٠ممُم مممٕ ٓممسم حُ٘حممرالـمم٦ل ال٠مماهىوي للصممخم
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الآخبم مماضي  ،ال ًم ممخم ازضاط َم ممصٍ ألاضبم مماح فم ممى حؼم مماب ألاضبم مماح وايخؼم مماتطٓ ،لم ممى أن ًم ممخم حؼم مماب ؤلاَ م م ٢
ألٗممطان الوممطٍبت ٓلممى ٟممُم ألاكممىٟ ٨بممل آممازة الخُ٠ممُم  ،وفممى َممصٍ ايبالممت ال ٌٔخممس بايخؼمماتطالىاججممت
ًٓ آازة الخُُ٠م ٣ما ال ًجىظ جطحُلها الى ػىىاث جالُت.

ِادج ()31

ثُ مت اٌرؼذ ً٠اٌثأ :ٟجمم الخٔمسًل ٓلمى َمصٍ اإلامازة للممطة الشاهُمت هممً ال٠ماهىن ضٟمم  11لؼمىت
 2113اللممازضفممى  18ممماًى فممى ايجطٍممسة الطػمممُت الٔممسز  ( 21م٥ممطض) همممً اإلاممازة الشاهُممت مىممه وجممىم
ٓلى آلاحي:
جذوممٕ للوممطٍبت ألاضبمماح الطأػمممالُت الىاججممت ٓممً آممازة الخُ٠ممُم ،بممما ٛيهمما أضبمماح الاػممخحىاش فممى حالممت
حُ٘ح ممرالـ مم٦ل ال ٠مماهىوى للص ممخم الآخب مماضي ،وٍ ٥ممىن للص ممخم الآخب مماضي جؤظُ ممل ايخو ممىْ للو ممطٍبت
بـ ممطي ازب مماث ألاك ممى ٨وؤلالتزام مماث بُ٠مره مما السٛترً ممت و ٟممذ حُ٘ح ممرالـ مم٦ل ال ٠مماهىوى وشل مم ٧ألٗ ممطان
ً
حؼمماب الوممطٍبت ،وأن ًممخم حؼمماب ؤلاَ م ٓ ٢لممى ألاكممى ٨وجطحُممل املخللمماث و ؤلاحخُاًُمماث و٠ٛمما
ً
لل٠ىآس اإلا٠طضة ٟبل اظطاض َصا الخُ٘حر .ؤَس حُ٘حرا للـ٦ل ال٠اهىوى ٓلى ألادم ما ًؤحي:
 .1اهسماط ؿط٣خحن مُ٠مخحن أو أ٣ثر.
 .2ج٠ؼُم ؿط٣ت مُ٠مت الى ؿط٣خحن مُ٠مخحن أو أ٣ثر.
.3

جحى ٨ؿط٣ت أشخاق الى ؿط٣ت أمىا ٨أو جحى ٨ؿط٣ت أمىا ٨الى ؿط٣ت أمىا ٨أدطي (ملغي)

()1

.

 .4ؿطاض أو الاػمخحىاش ٓلمي (  ) % 33أو أ٣ثمرممً ألاػمهم أو ح٠مى ٞالخلمىٍذ ،ػمىاض ممً حُمض
() 2

الٔسز أو الُ٠مت في ؿط٣ت مُ٠مت (ملغي) .
 .5ج٠ؼُم ؿط٣ت مُ٠مت الى ؿط٣خحن مُ٠مخحن أو أ٣ثر.
 .6جحى ٨شخم آخباضي الى ؿط٣ت أمىا.٨
وَـتري لخؤظُل ايخوىْ للوطٍبت أال ًخم الخلط ٚفى ألاػهم أو ايبلم الىاججت ٓمً حُ٘حمرالـم٦ل
ال٠اهىوي د  ٨الش ر الؼىىاث الخالُمت لخماضٍر حُ٘حمرالـم٦ل ال٠ماهىوي أو أال ً٥مىن أحمس أًمطآ ٚملُمت
حُ٘حر الـ٦ل ال٠اهىوي شخم ٗحرمُ٠م.
3

ٚلذ اعـرثذٌد ادلـادج (ِ )49ـٓ اٌالئسـح اٌرٕف١ز٠ـح( ) هممً اإلامازة ألاولمى ممً ال٠مطاض
الىظاضي ضٟم  172لؼىت  2115وهلذ ٓلى:

( )1جم ال٘اض َصا البىس بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114همً اإلاازة الطابٔت مىه وجم اهاٛخه مطة أدطي بال٠طاضب٠اهىن ضٟم  17لؼىه .2115
( )2جم ال٘اض َصا البىس بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114همً اإلاازة الطابٔت مىه وجم اهاٛخه مطة أدطي بال٠طاضب٠اهىن ضٟم  17لؼىه .2115
( ) 3وٟس جم حٔسًل اإلاازة ضٟم  61مً ال تحت همً ال٠طاضالىظاضي ضٟم  195لؼىت  2117أهِطهم ال٠طاضباللٜحت ضٟم  444مً َصا ال٥خاب.
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" فى جٌبُ ١ح٥م اإلاازة ( )53مً ال٠اهىن  ،جذوٕ ألاضباح الطأػمالُت الىاججت ًٓ آازة الخُُ٠م
بما ٛيها أضباح الاػخحىاش للوطٍبت فى حالت حُ٘حر الـ٦ل ال٠اهىوي للصخم ؤلآخباضي ،وٍجىظ
ً
للصخم الآخباضي جؤظُل ايخوىْ للوطٍبت و٠ٛا إلاا ًؤحي:
 .1أن ًخم ازباث ألاكى ٨والالتزاماث بُ٠مرها السٛترًت وٟذ حُ٘حرالـ٦ل ال٠اهىوي.
ً
 .2أن ًم ممخم حؼم مماب ؤلاَ م م ٓ ٢لم ممى ألاكم ممى ٨وجطحُم ممل املخللم مماث والاحخُاًُم مماث و٠ٛم مما لل٠ىآم ممس
اإلا٠طضة ٓلى الُ٠م السٛترًت لؤلكى ٨والالتزاماث ٟبل اظطاض َصا الخُ٘حر".
 .3أال ً ممخم الخل ممط ٚف ممي ألاػ ممهم أو ايبل ممم الىاجج ممت ٓ ممً حُ٘ح ممرالـ مم٦ل ال ٠مماهىوي دم م  ٨ال ممش ر
ػىىاث الخالُت لخاضٍر الـ٦ل ال٠اهىوي.
 .4أال ً٥ىن أحس أًطآ ٚملُت حُ٘حرالـ٦ل ال٠اهىوي شخم ٗحرمُ٠م.
ً
ُ
ومممٕ ٓممسم ؤلاد م  ٨بؤح٦ممام َممصٍ اإلاممازة حٔممس اللمم٠ٜت اػممخحىاشا فممى جٌبُمم ١ح٥ممم البىممسًً ( )5 ،4مممً
اإلاازة ( )53مً ال٠اهىن اشا ٤اهذ ُٟمت ألاػهم اإلاـتراة ( )%33أو أ٣ثر فى الٜترة الوطٍيُت

ِادج ()31

ثُ مت اٌرؼذ ً٠اٌثاٌث :جمم الخٔمسًل ٓلمى َمصٍ اإلامازة للممطة الشالشمت هممً ال٠ماهىن ضٟمم  76لؼمىت
 2117اللممازضفممى ً 19ىهُممت فممى ايجطٍممسة الطػمممُت الٔممسز  24م٥ممطض ( ب) فممي اإلاممازة الشاهُممت مىممه وجممىم
ٓلى آلاحي:
جذو ممٕ للو ممطٍبت ألاضب مماح الطأػ مممالُت الىاجج ممت ٓ ممً آ ممازة الخ ُ٠ممُم ،ف ممى حال ممت حُ٘ح ممرالـ مم٦ل ال ٠مماهىوى
للص ممخم الآخب مماضي ،وٍ ٥ممىن للص ممخم الآخب مماضي جؤظُ ممل ايخو ممىْ للو ممطٍبت بـ ممطي ازب مماث ألاك ممى٨
وؤلالتزاممماث بُ٠مرهمما السٛترًممت وٟممذ حُ٘حممرالـمم٦ل ال٠مماهىوى وشلمم ٧ألٗممطان حؼمماب الوممطٍبت ،وأن ًممخم
ً
حؼمماب ؤلاَم ٓ ٢لممى ألاكممى ٨وجطحُممل املخللمماث و ؤلاحخُاًُمماث و٠ٛمما لل٠ىآممس اإلا٠ممطضة ٟبممل اظممطاض
َصا الخُ٘حر.
ً
ؤَس حُ٘حرا للـ٦ل ال٠اهىوى للصخم الآخباضي ٓلى ألادم ما ًؤحي:
 .1اهسماط ؿط٣خحن مُ٠مخحن أو أ٣ثر.
 .2ج٠ؼُم ؿط٣ت مُ٠مت الى ؿط٣خحن مُ٠مخحن أو أ٣ثر.
 .3جحى ٨ؿط٣ت أشخاق الى ؿط٣ت أمىا ٨أو جحى ٨ؿط٣ت أمىا ٨الى ؿط٣ت أمىا ٨أدطي
 .4جحى ٨شخم آخباضي الى ؿط٣ت أمىا.٨
وَـتري لخؤظُل ايخوىْ للوطٍبت أال ًخم الخلط ٚفى ألاػهم أو ايبلم الىاججت ٓمً حُ٘حمرالـم٦ل
ال٠اهىوي د  ٨الش ر الؼىىاث الخالُت لخاضٍر حُ٘حرالـ٦ل ال٠اهىوي .
وحؼخح ١الوطٍبت اإلائظلت اشا ًطأ حُ٘حرأدطٓلى الـ٦ل ال٠ماهىوى للصمخم الآخبماضي أو اشا اه٠طم ى
ألي ػيب مً أػباب الاه٠واض.
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مازة (:)54
جذلم الوطٍبت ألاظىيُت التي ج٠ىم بؤزائها ؿط٣ت مُ٠مت ًٓ أضباحها املب٠٠ت فى ايخاضط مً
الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓليها و٠ٛا ألح٦ام َصا ال٠اهىن وبـطي ج٠سًم اإلاؼدىساث اإلائٍسة لها.
وال جذلم ايخؼاتطاملب٠٠ت فى ايخاضط مً وٓاض الوطٍبت في ملطًٓ شاث الٜترة الوطٍيُت أو أي
ٛترة جالُت.
وال ًجىظ أن ًخجاوظ ايخلم اإلاص٣ىض بال٠ٜطة ألاولى الوطٍبت واظبت الؼساز فى ملط والتي ٤ان
ًم ً٥أن حؼخح ًٓ ١ألاضباح املب٠٠ت مً أٓما ٨فى ايخاضط.

الخٔلُ:١
وهى مازة مؼخحسزت حُض أوضح اإلاـطْ بؤهه ًخم دلم الوطٍبت ألاظىيُت اإلاؼسزة في ايخاضط
ًٓ وـاي الٜطْ الخابٕ اإلاىظىز بايخاضط مٕ الخىهُح بؤن ايخلم ً٥ىن في حسوز الوطٍبت
اإلاٜطوهت بهصا ال٠اهىن  %21و٣صل ٧ال ًجىظ دلم ايخؼاتطاملب٠٠ت بايخاضط.
وفي َصا اللسز ظاضث ال تحت الخىُٜصًت في اإلاىاز  67 ،66 ، 65لخىضح ُُٜ٣ت جٌبُ ١اإلاازة 54
مً ال٠اهىن حُض ٔظد ادلادج  43نمي" ًُ٠لس باألضباح املب٠٠ت فى ايخاضط التى ٌؼطي بـؤجها
هِام دلم الوطٍبت ألاظىيُت مً الوطٍبت ٓلى السدل فى ملط ،اإلاىلىق ٓلُه فى اإلاازة ( )54مً
ال٠اهىن  ،أضباح الٔملُاث والٜطوْ والخىظَٔاث وهاج الخٔامل فى ألاوضا ٞاإلاالُت التى جحلل ٓليها
الـط٤اث اإلاُ٠مت م٠ابل اػدشماضاتها فى ؿط٤اث بايخاضط وؤلاجاواث وؤلاًجاضاث و الٔىاتس املبللت
ٓلى ٟطون ممىىحت بايخاضط".
وهلذ اإلاازة سلُ  ِٓ 44اٌالئسح نمي" ٌـتري يخلم الوطٍبت ألاظىيُت اإلاسٛىٓت بايخاضط
مً الوطٍبت ٓلى السدل فى ملط ،فى جٌبُ ١ح٥م اإلاازة ( )54مً ال٠اهىن ،ما ًؤحي:
 .1أن ج٠سم الـط٣ت اإلاؼدىساث اإلائٍسة لؼساز الوطٍبت ألاظىيُت يبؼابها.
 .2أال ًخجم مماوظ دلم ممم الوم ممطٍبت اإلام ممئزاة فم ممى ايخم مماضط الوم ممطٍبت واظبم ممت الؼم ممساز فم ممى ملم ممطالتم ممى ًم ممخم
ً
جحسًسَا و٠ٛا لل٠اهىن.
 .3أال ًخج مماوظ م مما ً ممسدل ف ممى هِ ممام ايخل ممم باليؼ ممبت للو ممطٍبت ٓل ممى الخىظَٔ مماث وه مماج الخٔام ممل ف ممى
ألاوضا ٞاإلاالُت الوطٍبت اإلاباؿطة اإلاؼخٌٔ٠ت مً َصٍ اإلابال.ٙ
وٍ ممخم حؼ مماب الو ممطٍبت الىاظب ممت الؼ ممساز ف ممى مل ممطٓل ممى أػ مماغ اظم ممالي ألاضب مماح املب ٠٠ممت ف ممى ايخ مماضط
ً
السادلت همً اًطاز الـمط٣ت اإلاُ٠ممت مومطوبا فمى ػمٔطالومطٍبت اإلاىلمىق ٓلُمه فمى ال٠ٜمطة ألاولمى ممً
اإلاازة ( )49مً ال٠اهىن".
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وهلذ ادلادج  ِٓ 45اٌالئسح نمي" فى جٌبُ ١ح٥م اإلاازة ( )54مً ال٠اهىنً ،طاعى ٓسم
ً
دلم أي دؼاتطمح٠٠ت فى ايخاضط مً ألاضباح املب٠٠ت فى ملط.
ُ
وحٔام ممل ألاضب مماح املب ٠٠ممت ف ممى  ٤ممل زول ممت ٓل ممى ح ممسٍ مٔامل ممت مؼ ممخ٠لت ٓ ممً ألاضب مماح اإلاخح ٠٠ممت م ممً ال ممسو٨
ألادطي ،وال ًجىظ دلم دؼاتطاليـاي فى زولت مً أضباح اليـاي فى زوله أدطي".

مازة (:)55
ال ٌؼطي ح٥م اإلاازة ٓ 29لى ايخؼاتطالتى جحملرها الـط٣ت فى الٜترة الوطٍيُت والٜتراث الؼاب٠ت
اشا ًطأ حُ٘حر فى ملُ٥ت ضأغ مالها بيؼبت جعٍس ٓلى  %51مً ايبلم أو ألاػهم أو فى ح٠ىٞ
الخلىٍذ ٓلى أن ًلاحب شل ٧حُ٘حراليـاي.
وَـتري لؼطٍان ح٥م ال٠ٜطة الؼاب٠ت ٓلى الـط٤اث اإلاؼاَمت وؿط٤اث الخىكُت باألػهم أن
ج٥ىن أػهمها ٗحرمٌطوحت للخساو ٨فى ػى ٞألاوضا ٞاإلاالُت اإلالطٍت.

الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة مؼخحسزت وال٘طن منها مىٕ ؿطاض ؿط٤اث داػطة للخمخٕ بترحُل َصٍ ايخؼاتط في
اليـاي ايجسًس للمـترًً ايجسز .وأوضبذ شل ٧ادلادج سلُ  ِٓ 46اٌالئسح اٌرٕف١ز٠ح حيث

ً
نرت نمي" ال ٌٔخبر حُ٘حرا لليـاي ،فى جٌبُ ١ح٥م ال٠ٜطة ألاولى مً اإلاازة ( )55مً ال٠اهىن،
اهاٛت وـاي مطجبٍ باليـاي ألاكلي أو م٥مل له.
واشا ً مطأ ح٘حممرفممى ملُ٥ممت ضأػممما ٨الـممط٣ت  ٛم ًجممىظ لهمما جطحُممل ايخؼمماتطالتممى جحملرهمما د م  ٨الٜتممرة أو
الٜتراث الوطٍيُت الؼاب٠ت ،فى حالت جى اٛطالـطوي آلاجُت:
 .1أن جعٍممس وؼممبت الخُ٘حممرفممى ملُ٥ممت ضأػممما ٨الـممط٣ت ٓلممى  %51مممً ايبلممم أو ألاػممهم أو فممى ح٠ممىٞ
الخلىٍذ.
 .2حُ٘حر وـاي الـط٣ت.
 .3أن ج٥ممىن أػممهم الـممط٣ت ٗحممرمٌطوحممت للخممساو ٨فممى ػممى ٞألاوضا ٞاإلاالُممت اإلالممطٍت وشلمم ٧باليؼممبت
للـط٤اث اإلاؼاَمت وؿط٤اث الخىكُت باألػهم.
وفممى حالممت ٓممسم جممى اٛطأي مممً الـممطوي الممىاضزة بممالبىىز  ]1و  ]2و  ]3مممً َممصٍ اإلاممازةً ،حمم ١للـممط٣ت
جطحُممل ايخؼمماتطبـممطي أال جخح٠ممَ ١ممصٍ الـممطوي مجخمٔممت د م  ٨الممش ر ػممىىاث الخالُممت لخح٠مم ١أي
منها".
ُ
٣ما هلذ اإلاازة ضٟم  69ممً ال تحمت ٓلمي" ال ٌٔخمس بمالخُ٘حرفمى الـم٦ل ال٠ماهىوي للصمخم ؤلآخبماضي أو
الخُ٘حرفى ملُ٥ت ضأػماله ،اشا زيذ أن الخُ٘حر٤ان ب٠لس ججىب الالتزاماث الوطٍيُت".

- ٕٖٗ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌثاٌث

ضش٠ثح األشخاص اإلػرثاس٠ح

- ٕٗٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

خظُ اٌضش٠ثح األخٕث١ح

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌشاتغ

اٌضش٠ثح ادلغرمغؼح ِٓ ادلٕثغ

- ٕٗ٘ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌشاتغ

اٌضش٠ثح ادلغرمغؼح ِٓ ادلٕثغ

- ٕٗٙ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌشاتغ

اٌضش٠ثح ادلغرمغؼح ِٓ ادلٕثغ

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

اٌىراب اٌشاتغ

مازة (:)56

اٌضش٠ثح ادلغرمغؼح ِٓ ادلٕثغ

جذوٕ للوطٍبت بؼٔط  %21اإلابال ٙالتي ًسٔٛها أصباب اإلايـآث الٜطزًت وألاشخاق
الآخباضٍت اإلاُ٠مت في ملط وايجهاث ٗحر اإلاُ٠مت التي لها ميـؤة زاتمت فى ملط ل٘حر اإلاُ٠محن فى ملط
وشل ٧زون دلم أي ج٦الُ ٝمنها.
وحـمل َصٍ اإلابال ٙما ًؤحي:
ٔ -اٌؼٛائذ.

 -2اإلذـــاٚاخ ٓممسا اإلابممال ٙالتممى جممس ٕٛللخمماضط م٠ابممل جلمممُم أو ح٠ممى ٞمٔطٛممت يخسمممت اللممىآت.
وٍحمسز المىظٍطباالجٜمما ٞممٕ المىظٍطاملخممخم باللمىآت ايبمماالث التمى ج٥مىن ٛيهمما ح٠مى ٞاإلأطٛممت
يخسمت اللىآت.
ِ -3ماتــً اخلــذِاخ ،وال ٌٔخبممرمممً ٟبُممل م٠ابممل ايخممسماث هلممِب اإلايـممؤة الساتمممت الٔاملممت فممى ملممط
مً اإلالطوٛاث ؤلازاضٍت وملطوٛاث الطٟابت وؤلاؿطا ٚالتى ًخحملها مط٣عَا الطتِس ي فى ايخاضط.
ِ -4ماتً ٔشاط اٌش٠اض ٟأ ٚاٌفٕاْ ػىاض ز ٕٛله مباؿطة أو مً د  ٨أي ظهت.
ؤَٜى مً الوطٍبت اإلاىلىق ٓليها فى َصٍ اإلاازة ٓىاتس ال٠طون والدؼهُ ث الاتخماهُت التي جحلل
ٓليها ايب٥ىمت ووحساث ؤلازاضة املبلُت وٗحرَا مً ألاشخاق الآخباضٍت الٔامت مً ملازض داضط ملط.
٣ما حٜٔى ؿط٤اث الٌ٠اْ الٔام وٌٟاْ ألآما ٨الٔام و الٌ٠اْ ايخاق مً َصٍ الوطٍبت
بـطي أن ج٥ىن مسة ال٠طن أو الدؼهُل ز ر ػىىاث ٓلى ألاٟل.
وجلتزم اإلايـآث وألاشخاق وايجهاث اإلاـاض اليها برجع م٠ساض الوطٍبت اإلاؼخح٠ت وجىضٍسَا الي مؤمىضٍت
الوطاتب املخخلت د  ٨ايخمؼت ٓـطًىما الخالُت مً الـهطالخالي للـهط الصي جم ُٛه ايخلم.
إال أْ ٘زٖ ادلادج ذؼذٌد ألٚي ِشج ف 4 ٝد٠غّرب عٕح  5095ضّٓ ادلـادج اٌثأ١ـح

ِٓ اٌمأ ْٛسلُ  ٚ 909اٌز ٜمت ٔششج ف ٝاجلش٠ذج اٌشمس١ح اٌؼذد  27ذاتغ (أ) ٚواْ
إٌض وا٢ذ:ٟ

- ٕٗٚ -

ششوح

يف ذغث١ك لأْٛ

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌشاتغ

اٌضش٠ثح ادلغرمغؼح ِٓ ادلٕثغ

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ادلادج سلُ ( )34تؼذ اٌرؼذ ً٠األٚي:

جذوٕ للوطٍبت بؼٔط %21اإلابال ٙالتي ًسٔٛها أصباب اإلايـآث الٜطزًت وألاشخاق الآخباضٍت
اإلاُ٠مت في ملط وايجهاث ٗحر اإلاُ٠مت التي لها ميـؤة زاتمت فى ملط ل٘حر اإلاُ٠محن فى ملط وشل ٧زون
دلم أي ج٦الُ ٝمنها.
وحـمل َصٍ اإلابال ٙما ًؤحي:
ٔ -اٌؼٛائذ.

ٕ -اإلذاٚاخ:

ِ -3ماتً اخلذِاخ ،وال ٌٔخبرممً ٟبُمل م٠ابمل ايخمسماث هلمِب اإلايـمؤة الساتممت الٔاملمت فمى ملمط
م ممً اإلال ممطوٛاث ؤلازاضٍ ممت ومل ممطوٛاث الطٟاب ممت وؤلاؿ ممطا ٚالت ممى ًخحمله مما مط٣عَ مما الطتِسم م ي ف ممى
ايخ مماضط .وٍج ممب ٓى ممس جحسً ممس أضب مماح اإلايـم ممؤة الساتم ممت ،أال ًعٍ ممس م مما ٌٔخم ممس ه مممً اإلالم ممطوٛاث
ؤلازاضٍممت وملممطوٛاث الطٟابممت وؤلاؿممطا ٚالتممى ًخحملهمما اإلاط٣ممعالطتِس م ي فممى ايخمماضط ٓلممى  %11مممً
كافى الطبح الوطٍبي للميـؤة ،وٓلى أال جخومً اإلالطوٛاث املبملت فى حسوز َصٍ اليؼبت أًمت
اجمماواث أو ٓىاتممس أو ٓمممىالث أو أظممىض مباؿممطة ،وبـممطي ج٠ممسًم ؿممهازة مممً مط اٟممب حؼمماباث
اإلاط٣عالطتِس ي مٔخمسة ومىز٠ت.
ِ -4ماتً ٔشاط اٌش٠اض ٟأ ٚاٌفٕاْ ػىاض ز ٕٛله مباؿطة أو مً د  ٨أي ظهت.
ؤَ ٜممى م ممً الو ممطٍبت اإلاىل ممىق ٓليه مما ف ممى َ ممصٍ اإلا ممازة ٓىات ممس ال ٠ممطون والدؼ ممهُ ث الاتخماهُ ممت الت ممي
جحلل ٓليها ايب٥ىممت ووحمساث ؤلازاضة املبلُمت وٗحرَما ممً ألاشمخاق الآخباضٍمت الٔاممت ممً ملمازض
داضط ملط.
٣ممما حٜٔممى ؿممط٤اث الٌ٠مماْ الٔممام وٌٟمماْ ألآممما ٨الٔممام و الٌ٠مماْ ايخمماق مممً َممصٍ الوممطٍبت بـممطي
أن ج٥ىن مسة ال٠طن أو الدؼهُل ز ر ػىىاث ٓلى ألاٟل.
وجلتزم اإلايـآث وألاشخاق وايجهاث اإلاـاضاليها في ال٠ٜطة ألاولي مً َصٍ اإلاازة بما فمي شلم ٧الـمط٤اث
ً
واإلايـممآث والٜممطوْ اإلا٠امممت و٠ٛمما ألح٦ممام ٟمماهىن اإلاىمماً ١الاٟخلممازًت شاث الٌبُٔممت ايخاكممت و٣ممصل٧
اإلاـطوٓاث اإلا٠امت بىِام اإلاىاً ١ايبطة برجعم٠ساضالوطٍبت اإلاؼمخح٠ت وجىضٍمسَا المي اإلالملبت فمي
أوً ٨ىم ٓمل جا ٨للُىم الصي جم ُٛه ججعالوطٍبت.

الخٔلُ:١
هي مازة م٠ابلت للمازة ضٟم  111م٥طض بال٠اهىن ال٠سًم مٕ آٜاض ٓىاتس ال٠طون ألاظىيُمت اشا ٤اهمذ
مممسة ال٠ممطن أو الدؼممهُل ال ج٠ممل ٓممً  3ػممىىاث باليؼممبت للٌ٠مماْ الٔممام و٣ممصل ٧الٌ٠مماْ ايخمماق بٔممس
أن ٤ممان ؤلآٜمماض ٟاكممطفممي ال٠مماهىن ال٠ممسًم ٓلممي ايب٥ىمممت ووحممساث ؤلازاضة املبلُممت ٠ٛممٍ .مممٕ اً م ٞ
ؤلآٜاض للب٥ىمت ووحساث ؤلازاضة املبلُت بسون حس أزوي لٜترة ال٠طن.
- ٕٗٛ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌشاتغ

اٌضش٠ثح ادلغرمغؼح ِٓ ادلٕثغ

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

وهلذ اإلاازة ضٟم  71مً ال تحت ٓلي" حـمل الٔىاتس ،فى جٌبُ ١ح٥م البىس  ]1مً اإلاازة ( )56ممً
ال٠اهىن ،ظمُٕ ما جيخجه ال٠طون والؼلُٜاث والسًىن أًا ٤ان هىٓها والؼىساث وألاشون".
٣مم مما أوضم ممبذ اإلام ممازة ضٟم ممم  72مم ممً ال تحم ممت مم مما ال ٌٔخبم ممرمم ممً ايخم ممسماث وهلم ممذ ٓلم ممي" ال ٌٔم ممس م٠ابم ممل
ايخ ممسماث الخالُ ممت م ممً ٟبُ ممل م٠اب ممل ايخ ممسماث اإلاىل ممىق ٓلُ ممه ف ممى البى ممس  ]3م ممً اإلا ممازة ( )56م ممً
ال٠اهىن:
 .1الى٠ل أو الىىلىن.
 .2الصبً.
 .3الخؤمحن.
 .4الخسضٍب.
 .5الاؿترا ٢فى اإلأاضن واإلائجمطاث.
 .6الُ٠س فى البىضكاث الٔاإلاُت.
 .7ؤلآ ن والتروٍ اإلاباؿط.
1

 .8ايخسماث اإلاطجبٌت بؤزاض الـٔاتطالسًيُت( ).
 .9ؤلاٟامت بالٜىاز ٞأو أي أما ً٣أدطي.
٣ممما أوضممبذ اإلاممازة  73مممً ال تحممت ُُٜ٣ممت الخٌبُمم ١فممي حمما ٨اشا ٤ممان َىمما ٢اجٜاُٟممت ججىممب الاظزواط
ً
الوطٍبي وهلذ ٓلي" ًذوٕ للوطٍبت ًب٠ا يب٥م اإلامازة ( )56ممً ال٠ماهىن م٠ابمل ايخمسماث اإلامئزاة
بايخمماضط فممى زو ٨لممِؽ بُنهمما وبممحن ظمهىضٍممت ملممطالٔطبُممت اجٜاُٟمماث ججىممب اظزواط هممطٍبي ،وفممى حالممت
جؤزً ممت ايخ ممسماث ف ممى زو ٨بُنه مما وب ممحن ظمهىضٍ ممت مل ممطالٔطبُ ممت اجٜا ُٟمماث ججى ممب اظزواط ه ممطٍبي  ُٛممخم
جٌبُمم ١أح٦ممام َممصٍ الاجٜاُٟمماث ،بـممطي التممزام ايجهممت التممى جممئزي َممصا اإلا٠ابممل بخ٠ممسًم اإلاؼممدىساث التممى
جشيذ اضجباي َصٍ ايخسماث بيـاًها وػساز َصا اإلا٠ابل .
وٓلى ايجهاث التى جخٌلب ًبُٔت ٓملها ايبلىٓ ٨لى دسماث مؼخمطة جئزي فمى ايخماضط أن جخ٠مسم
ً
للمل مملبت بايبل ممىٓ ٨ل ممى ال مطأي اإلاؼ ممب ١بـ ممؤن اإلأامل ممت الو ممطٍيُت ،و ٠ٛمما يب ٥ممم اإلا ممازة ( )127م ممً
ال٠اهىن".
() 2

وأوضممبذ اإلاممازة  74مممً ال تحممت اليؼممبت اإلاؼمممىح دلمممها م٠ابممل هلممِب اإلايـممؤة فممي ملممطوٛاث
اإلاط٣ممعالطتِسم ي بايخمماضط وهلممذ ٓلممي" ال ٌٔممس مممً ٟبُممل م٠ابممل ايخممسماث ،فممى جٌبُمم ١ح٥ممم اإلاممازة ()56
مممً ال٠مماهىن ،هلممِب اإلايـممؤة الساتمممت الٔاملممت فممى ملممطمممً اإلالممطوٛاث ؤلازاضٍممت وملممطوٛاث الطٟابممت
وؤلاؿطا ٚالتى ًخحملها اإلاط٣عالطتِس ي فى ايخاضط.

( )1جم اهاٛت البىس ضٟم  8والبىس ضٟم  9همً اإلاازة الشاهُت مً ٟطاض وظٍط اإلاالُت ضٟم  172لؼىت  2115اإلأس ٨لبٔى أح٦ام ال تحت الخىُٜصًت لل٠اهىن أهِط
كٜحت ضٟم 423مً َصا ال٥خاب
( )2اػدبسلذ َصٍ اإلاازة بخٔسً ث ال تحت الخىُٜصًت بال٠طاضضٟم  172لؼىت  2115همً اإلاازة الشاهُت مىه وٛيها جم ظٍازة ملطوٛاث اإلاط٣عالطتِس ي مً  %7الى %11
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وٍجمب ٓىمس جحسًمس أضبمماح اإلايـمؤة الساتممت ،أال ًعٍممس مما ٌٔخممس همممً اإلالمطوٛاث ؤلازاضٍمت وملممطوٛاث
الطٟابت وؤلاؿطا ٚالتى ًخحملها اإلاط٣عالطتِس ي فى ايخماضط ٓلمى  %7ممً كمافى المطبح الومطٍبي للميـمؤة،
ٓلممى أال جخومممً اإلالممطوٛاث املبملممت فممى حممسوز َممصٍ اليؼممبت أًممت اجمماواث أو ٓىاتممس أو ٓمممىالث أو أظممىض
مباؿطة ،وبـطي ج٠سًم ؿهازة مً مط اٟب حؼاباث اإلاط٣عالطتِس ي مٔخمسة ومىز٠ت".
زم اػدبس ٨هم اإلاازة ( )74مً ال تحت بال٠طاضضٟم  172لؼىت  2115لُىم ٓلى:
" ال ٌٔس مً ٟبُل م٠ابل ايخسماث ،فى جٌبُ ١ح٥م اإلاازة ( )56مً ال٠ماهىن ،هلمِب اإلايـمؤة الساتممت
الٔاملت فى ملط مً اإلالطوٛاث ؤلازاضٍت وملمطوٛاث الطٟابمت وؤلاؿمطا ٚالتمى ًخحملهما اإلاط٣معالطتِسم ي
فى ايخاضط.
وٍجمب ٓىمس جحسًمس أضبمماح اإلايـمؤة الساتممت ،أال ًعٍممس مما ٌٔخممس همممً اإلالمطوٛاث ؤلازاضٍمت وملممطوٛاث
الطٟاب ممت وؤلاؿ ممطا ٚالت ممى ًخحمله مما اإلاط ٣ممعالطتِسم م ي ف ممى ايخ مماضط ٓل ممى ( )%11م ممً ك ممافى ال ممطبح الو ممطٍبي
للميـؤةٓ ،لى أال جخومً اإلالطوٛاث املبملت فمى حمسوز َمصٍ اليؼمبت أًمت اجماواث أو ٓىاتمس أو ٓممىالث
أو أظىض مباؿطة ،وبـطي ج٠سًم ؿهازة مٔخمسة ومىز٠ت مً مط اٟب حؼاباث اإلاط٣عالطتِس ي".
٣ما بُيذ ال تحمت فمي اإلامازة ضٟمم  75وهمٕ ال٠مطون ألاظىيُمت اإلاخٔاٟمس ٓليهما ٟبمل جٌبُم ١ال٠ماهىن ومتمى
ً٥ىن الٔاتس ٓليها مٜٔي مً الومطٍبت ٛىلمذ ٓلمي" ٌـمتري لؼمطٍان ؤلآٜماض اإلا٠مطض لٔىاتمس ال٠مطون
ًب٠ا يب٥م ال٠ٜطة ٟبل ألادحرة ممً اإلامازة ( )56ممً ال٠ماهىن ،أال ج٠مل ممسة ال٠مطن ٓمً زم ر ػمىىاث،
ً
واشا  ٤ممان ج مماضٍر ٓ ٠ممس ال ٠ممطن ػ مماب٠ا ٓل ممى ج مماضٍر الٔم ممل بال ٠مماهىن  ٛممبن ؤلآ ٜمماض ٌؼ ممطي ٓل ممى الٔىات ممس
اإلاؼخح٠ت آخباضا مً جاضٍر الٔمل بال٠اهىن".
وبُيممذ ال تحممت باإلاممازة ضٟممم  76منهمما الىمممىشط الممصي ًممخم الخىضٍممس ٓلُممت َممصٍ اإلابممال ٙوهلممذ ٓلممى ً٥ممىن
ً
ؤلادٌ مماضبرج ممعالو ممطٍبت وجىضٍ ممسَا ال ممى اإلاؤمىضٍ ممت املخخل ممتً ،ب ٠مما للم ممازة ( )56م ممً ال ٠مماهىنٓ ،ل ممى
الىمىشط ضٟم ( 11مؼخٌٔ٠ه).
وٍ٠ل ممس باإلاؤمىضٍ ممت املخخل ممت ف ممى َ ممصا الـ ممؤن اإلاؤمىضٍ ممت الت ممى ًدبٔه مما زا ٛممٕ اإلاب ممال ٙاإلاىل ممىق ٓليه مما ف ممى
اإلاازة اإلاـاضاليها.
() 1

زم حٔسلذ اإلاازة ضٟم ( )76مً ال تحت الخىُٜصًت بال٠طاضالىظاضي ضٟم  771لؼىت  2119و٤ان هله
٤اآلحي:

( )1زم اػدبسلذ اإلاازة ضٟم  76مً ال تحت الخىُٜصًت بال٠طاض الىظاضي ضٟم  172لؼىت . 2115
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زم اػدبسلذ اإلاازة ضٟم  76مً ال تحت الخىُٜصًت بال٠طاض ضٟم  172لؼىت  2115همً اإلاازة الشاهُت
مىه وهلذ ٓلى ":جلتزم اإلايـآث وألاشخاق وايجهاث اإلاىلىق ٓليها فى ال٠ٜطة ألاولى مً اإلاازة ()56
ً
مً ال٠اهىن  ،بما فى شل ٧الـط٤اث واإلايـآث و الٜطوْ اإلا٠امت و٠ٛا ألح٦ام ٟاهىن اإلاىاً ١الاٟخلازًت
ً
شاث الٌبُٔت ايخاكت  ،و٣صل ٧اإلاـطوٓاث اإلا٠امت بىِام اإلاىاً ١ايبطة  ،بذلم الوطٍبت ًب٠ا للؼٔط
الصي جحسزٍ اإلاازة وجممىضٍسَا الى ازاضة جحلُل الوطٍبت اإلاؼخٌٔ٠ت مً اإلاىبٕ الخابٔت لئلزاضة اإلاط٣عٍت
ل جٜاُٟاث ال م م ممسولُت بمللبت الوم م م م م م ممطاتب ٓلى الىمىشط ( 11مؼخٌٔ٠ت).
٣ما هلذ اإلاازة ضٟم  ( 77مل٘اة همً اإلاازة الشالشت مً ال٠طاض الىظاضي ضٟم 172لؼىت
ً
)2115مً ال تحت الخىُٜصًت ٓلى ٗحر اإلاُ٠محن ايخاهٔحن للوطٍبتً ،ب٠ا يب٥م اإلاازة ( )56مً
ال٠اهىن ،واإلاخٔاملحن مٕ اإلايـآث واإلاـطوٓاث اإلا٠امت بىِام اإلاىاً ١ايبطة فى ملط جىضٍس الوطٍبت
ٓلى الىمىشط ضٟم ( 12مؼخٌٔ٠ه).
وفى حالت ٓسم الالتزام بالخىضٍس٥ً ،ىن ٓلى مؤمىضٍت الوطاتب التى جدبٔها ايجهت السأٛت لئلًطاز
ايخاهٕ للوطٍبت مٌالبت ٗحر اإلاُ٠م بالوطٍبت اإلاؼمخح٠ت ٓملى الىمىشط ضٟم (  13مؼخٌٔ٠ه).

ً
اإلاازة (  56م٥طضا)

() 1

جذوٕ للوطٍبت بؼٔط ( ) %11زون دلم أًت ج٦الُ ٝذٛص٠ؼاخ األستاذ التى ججطحها ؿط٤اث
ألامىا ٨أو ؿط٤اث ألاشخاق  ،بما فى شل ٧الـط٤اث اإلا٠امت بىِام اإلاىاً ١الاٟخلازًت شاث
الٌبُٔت ايخاكت ٌٍشخض اٌغث١ؼ ٟغري ادلمٚ ُ١اٌشخض االػرثاس ٞادلمٚ ُ١غري ادلم ُ١مبا يف رٌه

أستاذ األشخاص االػرثاس٠ح غري ادلمّ١ح اٌىت حتممٙا ِٓ خالي ِٕشأج دائّح فِ ٝظش ٓ ،سا
الخىظَٔاث التى جخم فى كىضة أػهم مجاهُت ،وٍ٥ىن ػٔط الوطٍبت ٓلى الخىظَٔاث اإلاىلىق ٓليها
بال٠ٜطة ألاولي مً َصٍ اإلاازة (  ) %5وشل ٧زون دلم أًت ج٦الُ ٝاشا ظازث وؼبت اإلاؼاَمت في
الـط٣ت ال٠اتمت بالخىظَٕ ٓلي ( )%25مً ضأغ اإلاا ٨أو ح٠ى ٞالخلىٍذ بـطي أال ج٠ل مسة حُاظة
ألاػهم أو ايبلم ًٓ ػيخحن.
وحٔس أضباح ألاشخاق الآخباضٍت ٗحر اإلاُ٠مت التى جح٠٠ها مً د  ٨ميـؤة زاتمت فى ملط مىظٓت
ً
ً
ح٥ما د  ٨ػخحن ًىما مً جاضٍر دخام الؼىت اإلاالُت للميـؤة الساتمت،
ً
وٓلى ايجهاث التى جىٜص اإلأاملت أن ج٠ىم برجع الوطٍبت وجىضٍسَا للمللبت و٠ٛا لئلظطاضاث
واإلاىآُس التى جحسزَا ال تحت الخىُٜصًت.

()1

مازة ظسًسة مواٛت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114اللازض فى  2114/6/31همً اإلاازة الشالشت مىه
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إػذاد

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌشاتغ

اٌضش٠ثح ادلغرمغؼح ِٓ ادلٕثغ

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ً

وجذوٕ ألاضباح الطأػمالُت اإلاىلىق ٓليها في اإلاازة ( 46م٥طضا  ) 3مً َصا ال٠اهىن اٌىت حيظً
ػٍٙ١ا غري ادلمّ١ني ِٓ األشخاص اٌغث١ؼ١ني

ٚاالػرثاس٠ني لوطٍبت مٌ٠ىٓت بؼٔط ( )%11زون

دلم أًت ج٦الُ.ٝ
وجحممسز ألاضبمماح الطأػمممالُت ايخاهممٔت للوممطٍبت ٓلممى أػمماغ ُٟمممت كممافى ألاضبمماح الطأػمممالُت ملبِٜممت ألاوضاٞ
اإلاالُ ممت املب ٠٠ممت ف ممى جهاً ممت الؼ ممىت الو ممطٍيُت ٓل ممى أػ مماغ ال ٜممط ٞب ممحن ػ ممٔطبُ ممٕ أو اػ ممدبسا ٨أو أي ك ممىضة م ممً
كىض الخلط ٚفى ألاوضا ٞاإلاالُت أو ايبلم  ،بحن ج٦لٜت اٟخىائها  ،بٔس دلم ٓمىلت الىػاًت.
وٓلمى اجلٙح اٌىت ذٕفز ادلؼاٍِح زدض ( ِٓ )%4لّ١ـح األستـاذ الطأػممالُت املب٠٠مت ٓمً ٤مل ٓملُمت بُمٕ
ً
وجىضٍمسَا للململبت و٠ٛما لئلظمطاضاث واإلاىآُمس التمى جحمسزَا ال تحمت الخىُٜصًمت ٓلمى أن جمخم الدؼمىٍت
فى جهاًت ٤ل ز زت أؿهطجحذ حؼاب الوطٍبت.
وٓلممى جلمم ٧ايجهممت فممى جهاًممت الؼممىت الوممطٍيُت حؼممىٍت ُٟمممت ممما جممم ججممعٍ وجىضٍممسٍ للملمملبت مممٕ ُٟمممت
الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى الىٓاض فى جهاًت الؼىت الوطٍيُت.
ً
وٓلى اإلاللبت ضز ما جم جىضٍسٍ لها بالعٍازة ًٓ الوطٍبت اإلاؼخح٠ت فى جهاًت الٔام و٠ٛا لئلظطاضاث وفي
اإلاىآُس التى جحسزَا ال تحت الخىُٜصًت.
ً
وٍجممب دلممم ممما ًممئزي مممً هممطٍبت ٓلممى جىظَٔمماث ألاضبمماح لؤلشممخاق الآخبمماضٍحن اإلاُ٠مممحن ًب٠مما لهممصٍ
ً
اإلا ممازة م ممً الو ممطٍبت املبؼ ممىبت ٓل ممى جل مم ٧الخىظَٔ مماث و ٠ٛمما ألح ٦ممام الو ممطٍبت ٓل ممى أضب مماح ألاش ممخاق
الآخباضٍت اإلاىلىق ٓليها فى ال٥خاب الشالض مً َصا ال٠اهىن  ،وفى حسوز جل ٧الوطٍبت املبؼىبت.
وٍ٠لممس بالوممطٍبت املبؼممىبت فممى جٌبُمم ١ح٥ممم ال٠ٜممطة الؼمماب٠ت هلممِب جىظَٔمماث ألاضبمماح مممً الوممطٍبت
ً
ً
اإلاؼخح٠ت و٠ٛا ألح٦ام ال٥خاب الشالض مً َصا ال٠اهىن ًب٠ا إلاا جحسزٍ ال تحت الخىُٜصًت.
جذوممٕ للوممطٍبت بؼممٔط( ) %11زون دلممم أًممت ج٦ممالُ ٝجىظَٔمماث ألاضبمماح التممى ججطحهمما ؿممط٤اث ألامممىا٨
وؿمط٤اث ألاشمخاق ٌألشخاص اٌغث١ؼ١ـني غـري ادلمّ١ـني ٚاألشـخاص االػرثاس٠ـح ادلمّ١ـح ٚاٌفـشٚع

األخٕث١ـــح ٓممسا الخىظَٔمماث التممى جممخم فممي كممىضة أػممهم مجاهُممت ،وجذٜممى اليؼممبت الممي(  ) %5اشا ظازث
وؼبت اإلاؼاَمت فى الـط٣ت ال٠اتمت ٓلى الخىظَٕ ٓلى  %25مً ضأغ اإلاا ٨أو ح٠ى ٞالخلىٍذ وبـمطي
أال ج٠ل مسة حُاظة ألاػهم أو ايبلم ًٓ ػيخحن.
ً
ً
وحٔس أضباح الٜطوْ ألاظىيُت مىظٓت ح٥ما د  ٨ػخحن ًىما مً جاضٍر دخام الؼىت اإلاالُت للٜطْ.
ً
وٓلي ايجهاث ال٠اتمت بدىُٜص اإلأاملت أن ج٠ىم برجعالوطٍبت تاٌىاًِ وجىضٍمسَا للململبت ًب٠ما إلاما
ج٠طٍ ال تحت الخىُٜصًت.
٣مما جذومٕ األستاذ اٌشأمساٌ١ح الىاججمت ٓمً الخلمط ٚفمى ألاوضا ٞاإلاالُمت أو ايبلمم ػمىاض فمى ملمطأو
داضظهما التمى ًحلمل ٓليهما غري ادلمّ١ني ِٓ األشخاص اٌغث١ؼ١ـني ٚاالػرثـاس٠ني ،لومطٍبت مٌ٠ىٓمت
بيؼبت  %11زون دلم أًت ج٦الُ.ٝ
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اإلاازة ايخامؼت مً ال٠اهىن  53لؼىت  2114جىم:

ً
ً
فممى جٌبُمم ١ح ٥ممي اإلاممازجحن ( 46م٥ممطضا  56( ، )4م٥ممطضا) مممً ٟمماهىن الوممطٍبت ٓلممى الممسدل اإلاـمماضالُممه
ٌٔخممس فممى جحسًممس ج٦لٜممت الاٟخىمماض الممصي جحؼممب ٓلممى أػاػممه الوممطٍبت ٓلممى ألاضبمماح الطأػمممالُت لممؤلوضاٞ
اإلاالُممت اإلا ُ٠ممسة ف ممى البىضكممت بؼ ممٔطؤلاٗ م  ٞف ممى الُممىم الخ ممالي ٓل ممى ج مماضٍر الٔمممل به ممصا ال ٠مماهىن أو ج٦ل ٜممت
الاٟخىاض أحهما أٓلى أو ج٦لٜت الاٟخىاض باليؼبت للخٔام ث التى جخم بٔس جاضٍر الٔمل به.
ً
ثُ اعرثذٌد ادلادج سلُ ِ 34ىشسا ضّٓ ادلادج األٚيل ِٓ اٌمأٌ 74 ْٛغٕح ٌ 5093رظثر

ً
مازة  56م٥طضا بٔس الخٔسًل:

جذوٕ للوطٍبت بؼٔط( ) %11زون دلم أًت ج٦الُ ٝذٛص٠ؼاخ األستاذ التى ججطحها ؿط٤اث ألامىا ٨أو
ؿط٤اث ألاشخاق  ،بما فى شل ٧الـط٤اث اإلا٠اممت بىِمام اإلاىماً ١الاٟخلمازًت شاث الٌبُٔمت ايخاكمت
ٌٍشخض اٌغث١ؼ ٟغري ادلمٚ ُ١اٌشخض االػرثاس ٞادلمٚ ُ١غري ادلمـ ُ١مبـا يف رٌـه أستـاذ األشـخاص

االػرثاس٠ح غري ادلمّ١ح اٌىت حتممٙا ِٓ خالي ِٕشأج دائّح فـِ ٝظـش ٓ ،مسا الخىظَٔماث التمى جمخم فمى
كىضة أػهم مجاهُمت ،وٍ٥مىن ػمٔطالومطٍبت ٓلمى الخىظَٔماث اإلاىلمىق ٓليهما بمال٠ٜطة ألاولمي ممً َمصٍ
اإلاازة (  ) %5وشل ٧زون دلم أًت ج٦الُ ٝاشا ظازث وؼبت اإلاؼاَمت في الـط٣ت ال٠اتمت بالخىظَٕ ٓلي
( )%25مً ضأغ اإلاا ٨أو ح٠ى ٞالخلىٍذ بـطي أال ج٠ل مسة حُاظة ألاػهم أو ايبلم ًٓ ػيخحن.
وحٔممس أضبمماح ألاشممخاق الآخباضٍممت ٗحممراإلاُ٠مممت التممى جح٠٠همما مممً د م  ٨ميـممؤة زاتمممت فممى ملممطمىظٓممت
ً
ً
ح٥ما د  ٨ػخحن ًىما مً جاضٍر دخام الؼىت اإلاالُت للميـؤة الساتمت.
ٚذغرثؼذ ذٛص٠ؼاخ األستاذ اٌىت حتظً ػٍٙ١ا األشـخاص االػرثاس٠ـح ادلمّ١ـح ِـٓ أشـخاص

اػرثاس٠ح ِمّ١ح أخشِٚ ٞا ٠ماتٍٙا ِٓ ذىٍفـح ِـٓ ٚػـاء اٌضـش٠ثح ػٍـ ٝأستـاذ األشـخاص
ً
االػرثاس٠ح ادلٕظٛص ػٍٙ١ا ف ٝاٌىراب اٌثاٌث ِٓ ٘ـزا اٌمـأٚ ْٛفمـا دلـا حتـذدٖ اٌالئسـح
اٌرٕف١ز٠ح.

ً
وٓل ممى ايجه مماث الت ممى جى ٜممص اإلأامل ممت أن ج ٠ممىم برج ممعالو ممطٍبت وجىضٍ ممسَا للمل مملبت و ٠ٛمما لئلظ ممطاضاث
واإلاىآُس التى جحسزَا ال تحت الخىُٜصًت.
ً
وجذوممٕ ألاضبمماح الطأػمممالُت اإلاىلممىق ٓليهمما فممي اإلاممازة ( 46م٥ممطضا  ) 3مممً َممصا ال٠مماهىن اٌــىت حيظــً
ػٍٙ١ا غري ادلمّ١ني ِٓ األشخاص اٌغث١ؼ١ني ٚاالػرثاس٠ني للوطٍبت.
وٍ٥ىن ػمٔطالومطٍبت (ٓ )%11لمى ألاضبماح الطأػممالُت الىاججمت ٓمً الخٔاممل فمى ألاوضا ٞاإلاالُمت اإلاُ٠مسة
فى بىضكت ألاوضا ٞاإلاالُت زون دلم أًت ج٦الُ.ٝ
وجحممسز ألاضبمماح الطأػمممالُت ايخاهممٔت للوممطٍبت ٓلممى أػمماغ ُٟمممت كممافى ألاضبمماح الطأػمممالُت ملبِٜممت ألاوضاٞ
اإلاالُ ممت املب ٠٠ممت ف ممى جهاً ممت الؼ ممىت الو ممطٍيُت ٓل ممى أػ مماغ ال ٜممط ٞب ممحن ػ ممٔطبُ ممٕ أو اػ ممدبسا ٨أو أي ك ممىضة م ممً
كىض الخلط ٚفى ألاوضا ٞاإلاالُت أو ايبلم  ،و بحن ج٦لٜت اٟخىائها  ،بٔس دلم ٓمىلت الىػاًت.
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وٓلمى اجلٙح اٌىت ذٕفز ادلؼاٍِـح إخغـاس ادلظـٍسح تمّ١ـح األستـاذ الطأػممالُت املب٠٠مت٣ ،مما أن ٓليهما
اظطاض حؼىٍت بُ٠مت الومطٍبت اإلاؼمخح٠ت ٓلمى الىٓماض فمى جهاًمت الؼمىت الومطٍيُت  ،وادٌماضاإلالملبت بهما
ً
و٠ٛا لئلظطاضاث واإلاىآُس التى جحسزَا ال تحت الخىُٜصًت.
وٓلممى اإلالمملبت مٌالبممت اإلامممى ٨بالوممطٍبت اإلاؼممخح٠ت ٓلممى الىٓمماض الؼممىىي الىمماج ٓممً ظمُممٕ حٔام جممه
باألوضا ٞاإلاالُت ٓلى الىمىشط الصي جحسزٍ ال تحت الخىُٜصًت.
وٍجممب ٓلممي اإلالمملبت فممى حالممت امخىمماْ اإلامممىٓ ٨ممً أزاض الوممطٍبت اإلاؼممخح٠ت ٓلممى ألاضبمماح املب٠٠ممت مممً
الخٔامل فى ألاوضا ٞاإلاالُت اإلاُ٠سة بالبىضكت ادٌاض٤ل مً الهُئمت الٔاممت للطٟابمت اإلاالُمت وايجهمت التمى
هٜصث الخٔام ث بصل.٧
ٚطذس تادلادج اٌثأ١ح ِٓ اٌمشاس تمأ ْٛسلُ ٌ 74غٕح ٚ 5093لـف اٌؼّـً وضـٛع األستـاذ
إٌاجتح ػٓ اٌرظشف ف ٝاألٚساق ادلاٌ١ح ادلم١ذج تاٌثٛسطح دلذج عٕرني ذثذأ ِٓ 5093/ 3 /95

ٚواْ إٌض:

ًىٟمم ٝالٔمممل باإلح٦ممام اإلاىلممىق ٓليهمما فممى ال٠ممطاضب٠مماهىن ضٟممم  53لؼممىت  2114بخٔممسًل بٔممى أح٦ممام
ٟمماهىن الوممطٍبت ٓلممى الممسدل اإلاـمماضالُممه ُٛممما ًخٔلمم ١بالوممطٍبت ٓلممى ألاضبمماح الطأػمممالُت الىاججممت ٓممً
الخٔامل فى ألاوضا ٞاإلاالُت اإلاُ٠سة بالبىضكت وشل ٧إلاسة ٓامحن جبسأ مً .2115/5/17
ً
وهلممذ اإلاممازة ضٟممم ( 77م٥ممطضا) مممً ال تحممت الخىُٜصًممت اإلأسلممت بممال٠طاضالممىظاضي ضٟممم  172لؼممىت 2115
ٓلممي" ج٠ممىم ؿممط٣ت ؤلاًممساْ والُ٠ممس اإلاط٣ممعي  ،وبىممى ٢ؤلاًممساْ  ،اإلاممطدم لهممم بمعاولممت اليـمماي بحؼممب
ً
ً
ألاحممىا ٨أو أًممت ظه ممت أدممطي جى ٜممص اإلأاملممت أو ج ٠ممىم بممالخىظَٕ ًب ٠مما للمممازة ( 56م ٥ممطضا) مممً ال ٠مماهىن ،
بخىضٍ ممس ُٟم ممت م مما ج ممم جج ممعٍ ال ممى ؤلازاضة اإلاط٣عٍ ممت لخجمُ ممٕ هم مماشط ايخل ممم والخحل ممُل جح ممذ حؼ مماب
الوطٍبت فى مىٓس أٟلاٍ دامؽ ًىم ٓمل مً الـهطالخالى للـهطالصي جم ُٛه الخحلُل وشلٓ ٧لمى
ً
ً
الىمممىشط ( 44جىظَٔمماث أضبمماح) أو ( 45أضبمماح ضأػمممالُت) بحؼممب ألاحممىا ٨مط٠ٛمما بممه الـممُ ٧أو ه٠ممسا أو
مً د  ٨وػاتل الس ٕٛالالُ٥ترووي اإلاىلىق ٓليها فى َصٍ ال تحت.
ً
٣م مما أن ٓل مميهم حؼ مملُم اإلام ممى ٨اًل مماال ب ٦ممل مبل مم ً ٙممخم جج ممعٍ م ممً جح ممذ حؼ مماب الو ممطٍبت ٓل ممى ألاضب مماح
الطأػمالُت املب٠٠ت ًٓ الخلط ٚفى ألاوضا ٞاإلاالُت أو ايبلم أو جىظَٔاث ألاضباح أو ادٌاضٍ به.
وٓلى ايجهاث اإلاـاض اليهما بمال٠ٜطة ألاولمى ممً َمصٍ اإلامازة بحؼمب ألاحمىا ٨أن جمطز للمممى ٨مما جمم جىضٍمسٍ
لها بالعٍازة ًٓ الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلُه  ،فى جهاًت ٤مل ز زمت أؿمهطوشلم ٧دم  ٨الـمهطالخمالي اله٠وماض
جلمم ٧الٜتممرة ٓ ،لممى أن ًممخم حؼممىٍت اإلابممال ٙالتممى جممم ضزٓمما للممممى ٨مممً جلمم ٧اإلاؼممخح٠ت إلالمملبت الوممطاتب
ٓلى الىمىشط اإلأس لهصا ال٘طن.
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مازة (:)57
جذوٕ للوطٍبت اإلابال ٙالتي جسٔٛها اإلايـآث الٜطزًت وألاشخاق الآخباضٍت ألي شخم ًبُعي ٓلمى
ػيُل الٔمىلت أو الؼمؼطة متى ٤اهذ ٗحرمخللت بمباؿطة مهىخه.
وٍلتزم زا ٕٛالٔمىلت أو الؼمؼطة برجعم٠ساضالوطٍبت اإلاؼمخح٠ت وجىضٍمسَا المى مؤمىضٍمت الومطاتب
املخخل ممت الت ممى ًدبٔه مما د م  ٨ايخمؼ ممت ٓـ ممطًىم مما ألاول ممى م ممً الـ ممهطالخ ممالي للـ ممهطال ممصي ز ٔٛممذ  ُٛممه
الٔمىل ممت أو الؼمؼ ممطة ًب ٠مما للؼ ممٔطاإلاىل ممىق ٓلُ ممه ف ممى اإلا ممازة  56م ممً َ ممصا ال ٠مماهىن زون دل ممم أي
ج٦الُ.ٝ

مازة (:)58
مممٕ ٓممسم ؤلادم  ٨بممؤي آٜمماضاث هممطٍيُت م٠ممطضة فممي ٟممىاهحن أدممطي جذوممٕ للوممطٍبت ٓىاتممس الؼممىساث
التي جلسضَا وظاضة اإلاالُت للايح البى ٧اإلاط٣عي أو ٗحرٍ مً البىى ٢بؼٔط %32وشل ٧زون دلمم أًمت
ج٦الُ ٝوٍلتزم زاَ ٕٛصٍ الٔىاتمس أو ممً ًحلمل ٓليهما برجمعم٠مساضالومطٍبت اإلاؼمخح٠ت وجىضٍمسَا المى
مؤمىضٍممت الوممطاتب املخخلممت دم  ٨ايخمؼممت ٓـممطًىممما ألاولممى مممً الـممهطالخممالي للـممهطالممصي جممم ُٛممه
ايخلم.
جذوممٕ(ٓ )1ىاتممس أشون وػممىساث ايخعاهممت للوممطٍبت بؼممٔط %21وشلمم ٧زون دلممم أي ج٦ممالُ ،ٝوٍلتممزم
زاَ ٕٛصٍ الٔىاتس برجع م٠ساض الوطٍبت اإلاؼخح٠ت وجىضٍسَا الى مؤمىضٍت الوطاتب املخخلت د ٨
ً
ايخمؼت ٓـط ًىما ألاولى مً الـهطالخالي للـهطالصي جم ُٛه ايخلم.
وٍجممب دلممم الوممطٍبت اإلاؼممسزة مممً الوممطٍبت اإلاؼممخح٠ت ٓلممى أضبمماح ألاشممخاق ايباكمملحن ٓلممى َممصٍ
الٔىاتس.

الخٔلُ:١

وفممي َممصا اللممسز هلممذ اإلاممازة ضٟممم  81مممً ال تحممت ٓلممي" ًُ٠لممس باإلاؤمىضٍممت املخخلممت ،فممى جٌبُمم ١ح٥ممم
اإلاازة ( )58مً ال٠اهىن ،اإلاؤمىضٍت التى ًدبٔها البى ٧اإلاط٣عي أو أي بى ٧آدطً٥خدمب فمى الؼمىساث التمى
جلسضَا وظاضة اإلاالُت للايح البى ٧اإلاط٣عي أو ٗحرٍ مً البىى".٢
٣ممما هلممذ اإلاممازة ضٟممم ٓ 81لممي أن " ً٥ممىن ؤلادٌمماضبخحلممُل وجىضٍممس الوممطٍبت اإلاؼممخح٠ت ٓلممى ٓىاتممس
الؼىساث ،اإلاىلىق ٓليها فى اإلاازة الؼاب٠تٓ ،لى الىمىشط ضٟم ( 15مؼخٌٔ٠ه) مٕ دلم الوطٍبت
اإلاؼسزة ٓلى ٓىاتس َصٍ الؼىساث مً الوطٍبت ٓلى أضباح ألاشخاق الآخباضٍت اإلاؼخح٠ت ٓلمى َمصٍ
البىى ٢وبما ال ًجاوظ َصٍ الوطٍبت".

(٠ٛ )1طة مواٛت بمىظب اإلاازة الخاػٔت مً ال٠اهىن ضٟم  128لؼىت 2118
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إال أْ ٘زٖ ادلادج ذؼذٌد ألٚي ِشج ف 4 ٝد٠غّرب عٕح  5095ضّٓ ادلـادج اٌثأ١ـح

ِٓ اٌمأ ْٛسلُ  ٚ 909اٌز ٜمت ٔششج ف ٝاجلش٠ذج اٌشمس١ح اٌؼذد  27ذاتغ (أ) ٚواْ
إٌض وا٢ذ:ٟ

مازة (:)58
مممٕ ٓممسم ؤلادم  ٨بممؤي آٜمماضاث هممطٍيُت م٠ممطضة فممي ٟممىاهحن أدممطي جذوممٕ للوممطٍبت ٓىاتممس الؼممىساث
التي جلسضَا وظاضة اإلاالُت للايح البى ٧اإلاط٣عي أو ٗحرٍ مً البىى ٢بؼٔط %32وشل ٧زون دلمم أًمت
ج٦الُ ، ٝوٍلتزم زاَ ٕٛصٍ الٔىاتس أو ممً ًحلمل ٓليهما برجمعم٠مساضالومطٍبت اإلاؼمخح٠ت ٓىمس الٔاتمس
وجىضٍسَا الى مؤمىضٍت الوطاتب املخخلت في أوً ٨ىم ٓمل جآ ٨لي ألا٣ثر.
جذوممٕ ٓىات ممس أشون وػممىساث ايخعاه ممت للوممطٍبت بؼ ممٔط %21وشلمم ٧زون دل ممم أي ج٦ممالُ ،ٝوٍلت ممزم
زاٛممٕ َممصٍ الٔىاتممس برجممعم٠ممساضالوممطٍبت اإلاؼممخح٠ت وجىضٍممسَا الممى مؤمىضٍممت الوممطاتب املخخلممت فممي
الُىم الخالي للُىم الصي جم ُٛه ايخلم .
٣م مما جذو ممٕ ل ممصاث الو ممطٍبت بؼ ممٔطٓ %21ىات ممس ايخعاه ممت  ،وٍلت ممزم زا ٛممٕ َممصٍ الٔىات ممس برج ممعم ٠ممساض
الو ممطٍبت وجىضٍ ممسَا إلاؤمىضٍ ممت الو ممطاتب املخخل ممت ف ممي أو ً ٨ممىم ٓم ممل ج مما ٨للُ ممىم ال ممصي ج ممم  ُٛممه جج ممع
الوطٍبت.
ً
وجذلم مً الوطٍبت اإلاؼمخح٠ت ٓلمى ايجهمت ،الومطٍبت املبؼمىبت و٠ٛما ألح٦مام َمصٍ اإلامازة ٓلمى ٓىاتمس
أشون وػ ممىساث ايخعاه ممت السادل ممت ف ممى وٓ مماض الو ممطٍبت واإلاسضظ ممت ب ممال٠ىاتم اإلاالُ ممت للجه ممت بم مما ال ًج مماوظ
اظمالى الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى ألاضباح ايخاهٔت للوطٍبت.
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ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

اخلظُ ٚاٌرسظ ً١حتد زغاب اٌضش٠ثح ٚاٌذفؼاخ ادلمذِح

- ٕٕٙ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

أششف ػثذ اٌغىن

اٌىراب اخلاِظ

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
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اٌىراب اخلاِظ

اخلظُ ٚاٌرسظٚ ً١اٌذفؼاخ ادلمذِح حتد زغاب اٌضش٠ثح

اٌثاب األٚي

إٌشاط اٌرداسٚ ٜاٌظٕاػٝ
اٌفظً األٚي
مازة (:)59

اخلظُ

ٓلى ايجهاث واإلايـآث اإلابِىت ُٛما بٔس أن جذلم وؼبت مً ٤ل مبلً ٙعٍس ٓلى ز زماتت ظىُه جسٔٛه
ٓلى ػيُل الٔمىلت أو الؼمؼطة أو م٠ابل ٓملُاث الـطاض أو الخىضٍس أو اإلا٠اوالث أو ايخسمت الى أي شخم
مً أشخاق الٌ٠اْ ايخاق،و٣صل ٧جىظَٔاث ألاضباح التى ججطحها ؿط٤اث ألامىا ٨أًا ٤ان م٠ساضَا

()1

،وٍلسض بخحسًس َصٍ اليؼبت ٟطاض مً الىظٍط بما ال ًجاوظ  %5مً َصا اإلابل ٙوشل ٧جحذ حؼاب الوطٍبت
التى حؼخحٓ ١لى َئالض ألاشخاق ،وَؼدشنى مً شل ٧ألاٟؼاي التى حؼسز لـط٤اث الخؤمحن.
 .1وظاضاث ايب٥ىم ممت ومل ممايبها ،ووح ممساث ؤلازاضة املبلُ ممت ،والهُئ مماث الٔام ممت ،والهُئ مماث ال٠ىمُ ممت
الاٟخل ممازًت أو ايخسمُ ممت ،وؿ ممط٤اث ووحم ممساث ال ٌ٠مماْ الٔ ممام ،وؿم ممط٤اث  ٌٟمماْ ألآم مما ٨الٔم ممام،
وؿممط٤اث ألامممىا ،٨واإلايـممآث والـممط٤اث ايخاهممٔت ل٠ممىاهحن الاػممدشماض ،وؿممط٤اث ألاشممخاق التممى
ًجاوظ ضأػمالها دمؼحن أل ٝظىُه أًا ٤ان ؿ٦لها ال٠اهىوى ،والـط٤اث اإلايـؤة بم٠خط ى ٟمىاهحن
داكم ممت ،والـم ممط٤اث واإلاـم ممطوٓاث اإلا٠امم ممت بىِم ممام اإلاىم مماً ١ايبم ممطة ،وٛم ممطوْ الـم ممط٤اث ألاظىيُم ممت،
ومذ مماظن ألازوٍ ممت وم٦اج ممب الاػ ممخحراز ،وايجمُٔ مماث الخٔاوهُ ممت ،واإلائػؼ مماث الص ممبُٜت ،واإلأاَ ممس
الخٔلُمُممت والى٠ابمماث والممطو ابٍ وألاهسًممت ومطا٣ممعالـممباب والاجحممازاث واإلاؼدـممُٜاث والٜىممازٞ
وايجمُٔم مماث واإلائػؼم مماث ألاَلُم ممت ٓلم ممى ادم ممخ  ٚأٗطاهم ممها ،واإلا٦اجم ممب اإلاهىُم ممت وم٦اجم ممب الخمشُم ممل
ألاظىيُممت ،وميـممآث ؤلاهخمماط الؼممِىماثي واإلاؼمماضح وزوض اللهممى ،وكممىازً ١الخممؤمحن ايخاكممت اإلايـممؤة
بال٠اهىن ضٟم  54لؼىت  1975أو بؤي ٟاهىن آدط.
 .2ايجهاث واإلايـآث ألادطي التى ًلسضبخحسًسَا ٟطاضمً الىظٍط.
وجلتممزم َممصٍ ايجهمماث واإلايـممآث بخىضٍممس اإلابممال ٙالتممى جممم دلمممها الممى اإلالمملبت ًب٠مما لئلظممطاضاث التممى
جحممسزَا ال تحممت الخىُٜصًممت لهممصا ال٠مماهىن  ،وجلتممزم ايجهممت أو اإلايـممؤة التممى لممم ج٠ممم بذلممم أو جىضٍممس
اإلابال ٙاليها بؤن جئزي للمللبت َصٍ اإلابال ٙباإلهاٛت الى ما ًطجبٍ بها مً م٠ابل جؤدحر.

(َ )1صٍ ايجملت مواٛت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114اللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة ألاولى مىه.
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وفى ظمُٕ ألاحىا ٨جلتزم ايجهاث واإلايـآث اإلاىلىق ٓليها فى البىسًً ( )2، 1مً ال٠ٜطة ألاولى
مً َصٍ اإلاازة بؤن جذٌط اإلاللبت بيُان الخٔام ث واإلابال ٙاإلاسٛىٓت ألي شخم مً أشخاق
الٌ٠اْ ايخاق اشا ظازث ُٟمت الخٔامل د ٤ ٨ل ٛترة ضبٕ ػىىٍت ٓلى ز زماتت ظىُت ،وشل ٧فى
مىٓس أٟلاٍ أوادط ابطٍل وٍىلُى وأ٣خىبط وٍىاًط مً ٤ل ٓام ًٓ اإلأام ث د  ٨ألاؿهط الؼاب٠ت،
ً
وشلً ٧ب٠ا لئلظطاضاث التى جحسزَا ال تحت الخىُٜصًت لل٠اهىن.
وٍخطح مً هم َصٍ اإلاازة ألاح٦ام آلاجُت :
اإلابل ٙالصي ٌؼطي ٓلُه ايخلم جحذ حؼاب الوطٍبت
٤ل مبلً ٙعٍس ٓلى ز زماتت ظىُه 1
ألآما ٨وألاوـٌت ايخاهٔت لٔملُت ايخلم
 الٔمىلت أو الؼمؼطة 1 م٠ابل ٓملُاث الـطاض أو الخىضٍس 1 أٓما ٨اإلا٠اوالث 1 ايخسماث 1 جىظَٔاث ألاضباحألاشخاق الصًً ٌؼطي بـؤجهم هِام ايخلم أشخاق الٌ٠اْ ايخاق 1
وؼبت ايخلم ال ججاوظ  %5مً اإلابل ٙاإلاسٛىْ
٣ما كسض ٟطاض وظٍط اإلاالُت ضٟم 535لؼىت  2115والصي وضح أن الـط٤اث واإلايـآث اإلالتزمت
بايخلم متى ظاز ضٟم أٓمالها الؼىىي  251أل ٝظىُه.
٣ما كسض ال٠طاض ضٟم  537لؼىت  2115والصي ًىضح وؼب ايخلم للخٔام ث املخخلٜت ( %.5
للخىضٍساث واإلا٠اوالث واإلاـترًاث %2 ،للخسماث %5 ،للٔمىالث والؼمؼطة %2 ،يجمُٕ
ايخلىماث واإلاىح والٔمىالث التي جمىحها ؿط٤اث البترو ٨إلاىظٓيها).
ً
وبُيذ اإلاازة  82مً ال تحت ُُٜ٣ت الخىضٍس ومىآُسَا ًب٠ا للمازة ضٟم  59مً ال٠اهىن وهلذ
ٓلي" ُٛما ٓسا جىظَٔاث ألاضباح التى ججطحها ؿط٤اث ألامىا٥ً ، ٨ىن جىضٍس ايجهاث واإلايـآث،
اإلاىلىق ٓليها في اإلاازة ( )59مً ال٠اهىن للمبال ٙالتي جم دلمها جحذ حؼاب الوطٍبت مً أي
شخم مً أشخاق الٌ٠اْ ايخاق ًب٠ا إلاا ًؤحي:
 .1أن ًخم الخىضٍس ٓلي الىمىشط ضٟم ( 41دلم وجحلُل) مط٠ٛا به الـمُ ٧أو ه٠مسا أو ممً دم ٨
وػاتل الس ٕٛالال٥تروهُت اإلاىلىق ٓليها في ال٠ٜطة الشالشت مً َصٍ اإلاازة 1
 .2أن ًممخم الخىضٍممس الممى ؤلازاضة اإلاط٣عٍممت لخجمُممٕ هممماشط ايخلممم والخحلممُل فممي مىٓممس أٟلمماٍ آدممط
ابطٍل وٍىلُى وأ٣خىبطوٍىاًطمً ٤ل ٓام.
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وٍج م ممب أن ًخو م مممً الىم م ممىشط اإلاىل م ممىق ٓلُ م ممه ف م ممى البى م ممس  ]1بُاه م مماث اإلام م ممى ٨م م ممً و ا ٟم ممٕ البٌا ٟم ممت
الوممطٍيُت ،وأن ًحممسز بممه بسٟممه ضٟممم الدسممجُل الوممطٍبي  /ضٟممم اإلالمم / ٝاإلاؤمىضٍممت املخخلممت ً /بُٔممت
الخٔام ممل٣ ،م مما ًج ممب اػ ممدُٜاض بُاه مماث الـ ممُ ٧م ممً حُ ممض الخى ُٟٔمماث والبى مم ٧اإلاس ممبىب ٓلُ ممه واػ ممم
وكٜت اإلاىٟٔحن ٓلي الىمىشط اإلأس لصل1٧
و حٔخبرٟىىاث الس ٕٛالخالُت مً وػاتل الس ٕٛؤلال٥تروهُت:
 .1جحىٍ ث بىُ٥ت للممىلحن الصًً لسحهم حؼاباث بالبىى ٢مٕ ادٌاضاإلاللبت ببؿٔاضاهاٛت
باالجٜا ٞمٕ َصٍ البىى ٢والطبٍ ٓلي ؿب٥ت مٔلىماث اإلاللبت باػخذسامها في ؤلادٌاض.
 .2اػممخذسام ال ٥ممطوث الص ٣ممُت  ٛممى ازضاط مسٛىٓ مماث اإلامممى / ٨ايجهممت ٓلممى ال٥ممطوث ٓلممى أن ًممخم
حؼمملُم الُ٠مممت اممما إلاىممسوب اإلالمملبت أو بخممىٛحرال٠مماضة وبطهممام الخحىٍممل اإلا مالي لممسي ايجهممت أو
اإلامى ،٨وأن ًخم الؼساز مً د له زم جٜطَ ٙمحخىٍاجه بٔس شل.٧
 .3اػخذسام ؿمب٥ت بمى ٧أو بمىى ٢مٔمُىت أو الهُئت ال٠ىمُت للبرًس التى جخ ١ٜمٔها اإلاللبت ٓمملى
الؼ ممماح للمم ممى ٨بالؼ ممساز ل ممسي مىا ٛممصَا ،وٍ ممخم ازضاط الخٔام ممل ٓل ممى ال ٦مماضث ال ممص٤ي وٍ ٜممطٖ
ً
محخىاٍ باإلاؤمىضٍت املخخلت ل٦ل مسة ًب٠ا ألح٦ام ال٠اهىن.
وجذٌط اإلاللبت مً د  ٨ؿب٥ت اإلألىماث بالؼساز ٛىضٍا ،وٍ٠ىم اإلامى ٨ب٠طاضة محخىٍاث ال٦اضث للمٌاب٠ت.
وفى ظمُٕ ألاحىا ٨حٔخبر الىػاتل الؼاب٠ت ٟىىاث للس ٕٛبـطي جى اٛط اجٜا ٞججحزٍ وظاضة اإلاالُت مٕ ايجهاث الؼاب٠ت.

ً

مازة ( )59م٥طضا مواٛت فى  6زٌؼمبرػىت  2112همً اإلاازة الشاهُت مً ال٠اهىن ضٟمم  111والمصي
جم وـطة فى ايجطٍسة الطػمُت الٔسز  49جابٕ (أ) و٤ان الىم ٤اآلحي:
ٓلممى ايجهمماث اإلاىلممىق ٓليهمما فممى البىممس ( )1مممً اإلاممازة  59مممً ال٠مماهىن اإلاـمماضالُممت التممى جخممىلى بُممٕ أو
جىظَ ممٕ أي ػ مملٕ أو مىخج مماث ك ممىآُت أو حاك م ث ظضآُ ممت محلُ ممت أو مؼ ممخىضزة ال ممى أش ممخاق ال ٌ٠مماْ
() 1

ايخ مماق ل جج مماضٛيه مما أو جل ممئُها أن جذٌ ممطاإلال مملبت بيُ ممان ٓ ممم الخٔ ممام ث و اإلاب ممال ٙالت ممى جحل ممل
ٓليها مً أي شخم مً َئالض ألاشخاق.
ِادج (ِ )37ىشس (ِ )9ضافح ف 4 ٝد٠غّرب عـٕح  5095ضـّٓ ادلـادج اٌثأ١ـح ِـٓ
اٌمأ ْٛسلُ  ٚ 909اٌز ٜمت ٔششج ف ٝاجلش٠ذج اٌشمس١ح اٌؼـذد  27ذـاتغ (أ) ٚوـاْ

إٌض وا٢ذ:ٟ

نمةةى الجيةةات السشرةةهص نمييةةا فةةى البشةةجين (ٔ)  )ٕ(،مةةن الفقةةخة األولةةي مةةن السةةادة  ٜ٘مةةن ىةةحا

القةةانهن أن تخطةةخ السرةةمحة ببيةةان نةةن التعةةامالت والسبةةالغ و اإليجةةارات التةةى تحرةةميا مةةن السدةةتأجخ

( )1جم حٔسًل َصٍ اإلاازة وال٘اض ؤلاهاٛت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114واللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة ألاولى مىه.
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لألماكن السسمهكة ليا والسعجة لالتجار أو الترشيع فييةا أو تقةجيم أو إنةجاد أيةة خةجمات أو مةأكهالت أو
() 1

مذخوبات .

ِادج (ِ )37ىشس (ِ )5ضافح ف 4 ٝد٠غّرب عـٕح  5095ضـّٓ ادلـادج اٌثأ١ـح ِـٓ
اٌمأ ْٛسلُ  ٚ 909اٌز ٜمت ٔششج ف ٝاجلش٠ذج اٌشمس١ح اٌؼـذد  27ذـاتغ (أ) ٚوـاْ

إٌض وا٢ذ:ٟ

تحةةةجد بقةةةخار مةةةن الةةةهزيخ الدةةةمع والسشتجةةةات الرةةةشانية والحاصةةةالت الدرانيةةةة وأوجةةةو الشذةةةاو وأنةةةهاع

اإليجةةارات التةةى يدةةخا نمييةةا أحكةةام السةةادتين ( ٜ٘مكةةخ اًر)  ٜ٘( ،مكةةخ اًر ٔ) مةةن ىةةحا القةةانهن ،ونمةةى
مكخر) من ىةحا القةانهن
الجيات السذار إلييا فى البشجين (ٔ)  )ٕ( ،من الفقخة األولي من السادة (ٜ٘
اً
إخطةةار السرةةمحة ببيةةان بقيسةةة الدةةمع والسشتجةةات الرةةشانية والحاصةةالت الدرانيةةة والتعةةامالت والسبةةالغ
واإليجارات التى حرمت نمييا من كل مسهل فةى مهنةج أقرةاه أواخةخ إبخيةل ويهليةو وأكتةهبخ ويشةايخ مةن
() 2

كل نام نن الثالثة أشيخ الدابقة و ل طبقاً لإلجخاءات التى تحجدىا الاليحة التشفيحية .

ِادج (ِ )37ىشس (ِ )1ضافح ف 4 ٝد٠غّرب عـٕح  5095ضـّٓ ادلـادج اٌثأ١ـح ِـٓ
اٌمأ ْٛسلُ  ٚ 909اٌز ٜمت ٔششج ف ٝاجلش٠ذج اٌشمس١ح اٌؼـذد  27ذـاتغ (أ) ٚوـاْ
() 3

إٌض وا٢ذ: ٟ

ال حؼمطي أح٦ممام ؤلاهمماٛت جحممذ حؼمماب الوممطٍبت ٓلمى اإلايـممآث ٗحممر ايخاهممٔت للوممطٍبت أو اإلأٜمماة منهمما
بم٠خطم ى ال٠مماهىن وشلمم ٧دم ٛ ٨تممرة ٓممسم ايخوممىْ أو ؤلآٜمماض مممٕ التزامهمما باإلهمماٛت باليؼممبت إلايـممآث
ً
ال ٌ٠مماْ ايخ مماق الت ممى جخٔام ممل مٔه مما و ٠ٛمما ألح ٦ممام هِ ممام ؤلاه مماٛت اإلاـ مماضاليه مما ف ممى اإلا ممىاز  59م ٥ممطض59،
م٥طض(59،)1م٥طض( ،)2وَصٍ اإلاازة.

الخٔلُ:١
مممً د م  ٨اهمماٛت َممصٍ اإلاممىاز اإلاخ٥ممطضة للمممازة  59مممً ال٠مماهىن احُمماض هِممام ؤلاهمماٛت الممصي ألغممي مممٕ
كسوض ال٠اهىن  91لؼىت  2115ومٕ اهاٛت َصٍ اإلاىاز جم احُاض اإلاىاز  48 ،45 ،41 ،39ممً ال٠ماهىن
 187اإلالغ ممي ،ز ممم ك ممسضال ٠مماهىن ض ٟممم  53لؼ ممىت  2114ف ممى  2114/6/31بايجطٍ ممسة الطػ مممُت الٔ ممسز 26
م ٥ممطض (أ) لُلغ ممى هِ ممام ؤلاه مماٛت و ٤ممل م مما ًخٔل مم ١ب ممه ف ممى أي م ممازة م ممٕ الا٣خ ٜمماض باإلدٌ مماض ٠ٛممٍ بُ٠م ممت
الخٔام ث التى جمذ ٤ل ز زت أؿهط.
( )1جم حٔسًل َصٍ اإلاازة وال٘اض ؤلاهاٛت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114واللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة ألاولى مىه
( )2جم حٔسًل َصٍ اإلاازة وال٘اض ؤلاهاٛت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114واللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة ألاولى مىه
( )3جم ال٘اض َصٍ اإلاازة بال٠اهىن  53لؼىت  2114اللازضفي  6/31همً اإلاازة الطابٔت مىه وشل ٧بٔس ال٘اض ؤلاهاٛت
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ً
٣م مما هل ممذ اإلا ممازة ( 82م ٥ممطضا) م ممً ال تح ممت الخىُٜصً ممت اإلأسل ممت ب ممال٠طاضض ٟممم  172لؼ ممىت ٓ 2115ل ممى "
ً٥ممىن ؤلادٌمماضاإلاىلممىق ٓلُممه فممى ال٠ٜممطة الشالشممت مممً اإلاممازة ضٟممم ( )59مممً ال٠مماهىن ٓلممى همممىشط ( 46
ادٌاضبالخٔام ث).
ً
ً
ً
٣ما ً٥ىن ؤلادٌاضاإلاىلىق ٓلُه فى اإلاىاز ( 59م٥طضا) و ( 59م٥طضا  )1و ( 59م٥طضا  )2مً ال٠اهىن
ٓلى همىشط (  47ادٌاضبالخٔام ث).

مازة (:)61
ٌٔ ٜممى أش ممخاق ال ٌ٠مماْ ايخ مماق اإلاـ مماضاليه مما ف ممي اإلا ممازة  59م ممً َ ممصا ال ٠مماهىن م ممً ايخو ممىْ ألح ٦ممام
ً
ً
ايخلم جحذ حؼاب الوطٍبت اشا زيذ للمللبت أن لسحها عمج مىخِمما جلتمزم بمىظبمه بمؤزاض اإلابمالٙ
الطبٕ ػىىٍت اإلاسٛىٓت م٠سما وشلً ٧ب٠ا ألح٦ام الٜلل الشاوى مً َصا الباب.

الخٔلُ:١
هي مازة مؼخحسزت حُض أن هِام السٔٛاث اإلا٠سمت مؼخحسر وَى هِام بمسًل لىِمام ايخلمم جحمذ
حؼمماب الوممطٍبت حُممض أهممه اشا زيممذ للم٦لمم ٝبايخلممم أن الٌممط ٚآلادممطًىٌبممٓ ١لُممه هِممام الممسٔٛاث
اإلا٠سمت ٔٛلُه أن ًؤدص مىه كىضة مما ًُٜس شل ٧وال ًخم جٌبُ ١هِام ايخلم ٓلُه.
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اٌفظً اٌثأٝ

مازة (:)61

اٌذفؼاخ ادلمذِح

م ممٕ مطآ مماة ح ٥ممم اإلا ممازة ٠ً 63ل ممس بىِ ممام ال ممسٔٛاث اإلا٠سم ممت ف ممى جٌبُ مم ١أح ٦ممام َ ممصا ال ٠مماهىن ُٟ ،ممام
اإلامى ٨بؤزاض مبل ٙجحذ حؼاب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلُه ًٓ الٜترة الوطٍيُت وشل ٧بى ا %61 ٕٟمً
أي مما ًؤحي:
 -1آدطهطٍبت أٟطبها اإلامى.٨
 -2الوممطٍبت التممى ً٠ممسضَا ٓممً الؼممىت التممى ًطٗممب فممى جٌبُمم ١هِممام الممسٔٛاث ٓليهمما اشا ٤ممان اإلامممى ٨لممم
ٌؼم ممب ١أن ج٠م ممسم بم ممبٟطاضهم ممطٍبي أو ٤م ممان ؤلاٟم ممطاضالوم ممطٍبي الم ممصي ج٠م ممسم بم ممه ٓم ممً الٜتم ممرة الوم ممطٍيُت
الؼاب٠ت ٓلى ج٠سًم الٌلب ًخومً دؼاضة.

مازة (:)62
للممى ٨أن ًذخاض بمحن هِمام ايخلمم جحمذ حؼماب الومطٍبت ،و٠ٛما للممازة  59ممً َمصا ال٠ماهىن ،وبمحن
الالتزام بؤح٦ام هِام السٔٛاث اإلا٠سمت اإلاىلىق ٓلُه في َصا الٜلل.
وٍ٥ممىن الادخُمماضبمىظممب ًلممب ً٠سمممه اإلامممى ٨الممى مؤمىضٍممت الوممطاتب املخخلممتٟ ،بممل ػممخحن ًىممما ٓلممى
ألاٟل مً بساًت الٜترة الوطٍيُت التى ًطٗب فى جٌبُ ١هِام السٔٛاث اإلا٠سمت ابخساض منها.
وٓلى اإلاللبت أن جطز ٓلى ًلمب اإلاممى ٨ب٠طاضَما فمى ؿمؤن الٌلمب دم  ٨ػمخحن ًىمما ممً جماضٍر ج٠سًممه،
ؤَخبر ٓسم الطز د َ ٨صٍ اإلاسة ضٛوا للٌلب.
وجحممسز ال تحممت الخىُٜصًممت لهممصا ال٠مماهىن الىمممىشط الممصي ً٠ممسم ٓلُممه الٌلممب ،واإلاؼممدىساث التممى ًجممب
اضٛاٟها به وؤلاظطاضاث التى جدبٕ في ادٌاضاإلامى ٨ب٠طاضاإلاللبت فى ؿؤهه.

الخٔلُ:١
بُيذ ال تحت الخىُٜصًت باإلاازة ضٟم  83همىشط الٌلب واإلاؼدىساث التي ًجب اضٛاٟها به وهلذ ٓلي"
ً٥ممىن ًلممب اإلامممى ٨الالتممزام بؤح٦ممام الممسٔٛاث اإلا٠سمممت جحممذ حؼمماب الوممطٍبت ٓلممى الىمممىشط ضٟممم ( 1
زٔٛاث م٠سمت).
ً
وٍجب أن ً٠سم َصا الٌلب الى اإلاؤمىضٍت املخخلت مط٠ٛا به اإلاؼدىساث آلاجُت:
 .1بُان آدطهطٍبت واظبت ألازاض مً و ا ٕٟآدطاٟطاضهطٍبي أو اجٜا ٞمباؿطأو ٟمطاضيجىمت زادلُمت
أو ٟطاضيجىت ًًٔ أو ح٥م مح٥مت أو ٟطاضيجىت جلايح.
 .2بُ ممان بالو ممطٍبت اإلا ٠ممسضة اشا  ٤ممان اإلام ممى ٨ل ممم ٌؼ ممب ١ل ممه ج ٠ممسًم ا ٟممطاضه ممطٍبي أو اشا ٤اه ممذ الٜت ممرة
الوطٍيُت الؼاب٠ت ٓلى ج٠سًم الٌلب جخومً دؼاضة".
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مازة (:)63
ًلتزم اإلامى ٨و٠ٛما لىِمام المسٔٛاث اإلا٠سممت بمؤن ٌؼمسز اليؼمبت اإلاىلمىق ٓليهما فمي اإلامازة  61ممً َمصا
ال٠مماهىن ٓلممى ز م ر زٔٛمماث مدؼمماوٍت ،حؼممسز ٤ممل زٔٛممت منهمما ٓلممى الخممىالي فممي مىآُممس ال ججمماوظ الش زممحن
مً ًىهُى والش زحن مً ػيخمبروايبازي والش زحن مً زٌؼمبرمً ٤ل ٓام.
وللممى ٨بٔس أزاض السٔٛت الشاهُت ادٌماضاإلالملبت بذٜمى ال٠ؼمٍ الشالمض أو ٓمسم أزاتمه اشا جبمحن لمه
أن أضباحه ًٓ الٔام ال٦امل ػخ٥ىن أٟل مً ألاضباح اإلا٠سضة ًٓ الٔام الؼابٓ ١لُه.
وٍجىظ جذُٜى ٓسز السٔٛاث ٓىسما ج٥ىن اإلاسة اإلاخبُ٠ت بٔس ج٠سًم الٌلب اإلاـاضالُه فمي اإلامازة 61
أٟممل مممً ازنممي ٓـممطؿممهطا ٓلممى أن حؼممسز ٤ممل زٔٛممت مممً َممصٍ اإلابممال ٙالممى مؤمىضٍممت الوممطاتب املخخلممت
ًب٠ا لؤلوهاْ وؤلاظطاضاث وٓلى الىمىشط الصي جحسزٍ ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن.
وٍممخم حؼممىٍت اإلابممال ٙاإلاسٛىٓممت جٌبُ٠مما لهممصا الىِممام ٓىممس ج٠ممسًم ؤلاٟممطاضالؼممىىي اإلاىلممىق ٓلُممه فممى
اإلاممازة  82مممً َممصا ال٠مماهىن ،وٍلتممزم اإلامممى ٨بؼممساز ايجممعض اإلاخب٠ممي مممً الوممطٍبت اإلاؼممخح٠ت مممً و اٟممٕ
ؤلاٟطاض بٔس دلم ما ػب ١أن أزاٍ ممً زٔٛماث م٠سممت موماٛا اليهما ٓاتمس ػمىىي محؼمىبا و٠ٛما لؼمٔط
الاتخم ممان وايخل ممم اإلأل ممً م ممً البى مم ٧اإلاط ٣ممعي ٓل ممى أن ًذل ممم مى ممه  %2م ممٕ اػ ممدبٔاز ٣ؼ ممىض الـ ممهط
وايجىُه.

الخٔلُٓ ١لي هِام السٔٛاث اإلا٠سمت:
َ ممصا الىِ ممام ب ممسًل لىِ ممام ايخل ممم جح ممذ حؼ مماب الو ممطٍبت واله ممس ٚمى ممه جيـ ممٍُ حل ممُلت اإلال مملبت
وجحٜحممزاإلامممىٓ ٨لممي الممسدىُٛ ٨ممه حُممض ج٠ممىم اإلالمملبت بدؼممىٍت حؼمماب الممسٔٛاث اإلا٠سمممت باإلهمماٛت
ً
لٔاتس ٌؼاوي ػٔطالاتخمان وايخلم مذلىما مىه  %2وحؼىٍرها مٕ الوطٍبت اإلاؼمخح٠ت ٓلمي اإلاممى٨
وػسازٍ للباقي وٟذ ؤلاٟطاض.

مازة (:)64
للمم ممى ٨أن ٌٔ ممس ٓ ٨ممً ادخُ مماضٍ لىِ ممام ال ممسٔٛاث اإلا٠سم ممت وأن ًلت ممزم بىِ ممام ايخل ممم جح ممذ حؼ مماب
الوطٍبت و٠ٛا للمازة  59مً َصا ال٠اهىن ،وشل ٧بالـطًحن آلاجُحن:
 -1أن ً٥ممىن اإلامممىٟ ٨ممس ًبمم ١هِممام الممسٔٛاث اإلا٠سمممت د م  ٨ػممىت ٤املممت ٓلممى ألاٟممل وأن ً٥ممىن ٟممس
ػسز ظمُٕ اإلاؼخح٠اث اإلا٠طضة و٠ٛا لهصا الىِام.
 -2أن ًخ٠ممسم اإلامممى ٨بٌلممب الممى مؤمىضٍممت الوممطاتب املخخلممت دم  ٨حؼممٔحن ًىممما ٓلممى ألاٟممل ػمماب٠ت
ٓلى بسض الؼىت الوطٍيُت التى ًطٗب الٔسو ًٓ ٨هِام السٔٛاث اإلا٠سمت آخباضا منها.
وجلت ممزم اإلال مملبت ب٠ب ممى ٨الٌل ممب ٓى ممس ج ممى اٛطالـ ممطًحن الؼ مماب٠حن ،و أن جذٌ ممطاإلام ممى ٨ب٠طاضَ مما د م  ٨ػ ممخحن
ًىما مً جاضٍر ج٠سًم الٌلب ،و اال آخبر ٓسم ؤلادٌاض د َ ٨صٍ اإلاسة ٟبىال للٌلب.
وجحسز ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن ؤلاظطاضاث التى جدبٕ فى ج٠سًم الٌلب وفى ؤلادٌاض ب٠طاض اإلاللبت.
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اإلاازة (:)65
ٌٜٔى اإلامى ٨مً جٌبُ ١هِام السٔٛاث اإلا٠سمت فى أي مً ايبالخحن آلاجِخحن:
 -1ج٥بس اإلامى ٨دؼاضة هطٍيُت إلاسة ػيخحن مخخالُخحن.
 -2حُ٘حر الـ٦ل ال٠اهىوي للميـؤة أو الـط٣ت.
وللمللبت حطمان اإلامى ٨مً جٌبُ ١الىِام اشا جبحن لها وظىز ٛطو ٞظىَطٍت بحن ج٠سًطاث اإلامى٨
ألضباحه وبحن ألاضباح الٜٔلُت التي دؤذ للوطٍبت في ٤ل ػىت ًٌبٛ ١يها الىِام.
ً
وٓلى اإلاللبت ادٌاضاإلامى ٨بصل ٧بمىظب ٣خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى.٨

الخٔلُ:١
وبلسز هِام السٔٛاث اإلا٠سمت أٛطزث ال تحت الخىُٜصًت اإلاىاز مً 84حتى ٛ 87خىم اإلاازة 84
" ٓلى اإلاؤمىضٍت املخخلت أن جطز ٓلى ًلب اإلامى ٨اإلاىلىق ٓلُه في اإلاازة الؼاب٠ت د  ٨ػخحن
ً
ً
ًىما مً جاضٍر ج٠سًم الٌلب ،وشل ٧بمىظب ادٌاض مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى ،٨وٍ٥ىن
الطز ،باإلاى ا٠ٛت ٓلى الىمىشط ضٟم ( 2زٔٛاث م٠سمت).
وفى حالت ؤلادٌاض باإلاى ا٠ٛت ٌٔس َصا ؤلادٌاض بمشابت ؿهازة كازضة يجمُٕ ظهاث حٔامل اإلامى٨
بذوىٓه لىِام السٔٛاث اإلا٠سمت ،وج٥ىن َصٍ الـهازة كايبت لٜترة هطٍيُت واحسة ،ججسز بىاض
ً
ٓلى ًلب اإلامى ٨ما لم ٌٔس ٨اإلامى ًٓ ٨ادخُاضٍ لهصا لىِام و٠ٛا يب٥م اإلاازة ( )64مً ال٠اهىن أو
ً
أن ًخم آٜاإٍ أو حطماهه مً جٌبُ٠ه و٠ٛا يب٥م اإلاازة ( )65مىه.
وٍجب أن ًخومً ؤلادٌاض اإلاىلىق ٓلُه فى ال٠ٜطة الؼاب٠ت بُان مسة الٜترة الوطٍيُت اللايح
للؼطٍان د لها٣ ،ما ًجب ازباث دوىْ اإلامى ٨لىِام السٔٛاث اإلا٠سمت باللٜحت ألادحرة مً
ً
البٌاٟت الوطٍيُت وما ًُٜس ججسًس الٔمل به ،واشا لم ًخم َصا الخجسًس جلتزم ظهاث الخٔامل جل٠اتُا
وزون ادٌاضمؼب ١مً اإلاللبت بخٌبُ ١هِام ايخلم جحذ حؼاب الوطٍبت.
ؤَخبرٓسم الطز ٓلى ًلب اإلامى ٨د  ٨اإلاسة اإلاـاضاليها ضٛوا للٌلب".
٣ما هلذ اإلاازة ضٟم  85مً ال تحت ٓلي أن" ً٥ىن ادٌاض اإلامى ٨للمللبت بخذُٜى ال٠ؼٍ
الشالض مً السٔٛاث اإلا٠سمت أو ٓسم أزاته أو جذُٜى ٓسز السٔٛاثً ،ب٠ا للمازة ( )63مً
ال٠اهىنٓ ،لي الىمىشط ضٟم ( 3زٔٛاث م٠سمت)".
٣ما هلذ اإلاازة ضٟم ٓ 86لى أن" ً٥ىن ٓسو ٨اإلامى ًٓ ٨ادخُاض هِام السٔٛاث اإلا٠سمت بمىظب
ًلب ً٠سم الى اإلاؤمىضٍت املخخلت ٓلى الىمىشط ضٟم ( 4زٔٛاث م٠سمت).
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وفى حالت ٓسم جى اٛط أي مً ؿطًي ٟبى ٨الٌلب اإلاـاض الُه ،جلتزم اإلاؤمىضٍت املخخلت ببدٌاض اإلامى٨
ً
ً
بطٛى الٌلب ب٥خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى ٨د  ٨ػخحن ًىما مً جاضٍر ج٠مسًمه وشلٓ ٧لى
ً
الىمىشط ض ٟممم ( 5زٔٛاث م٠سمت) ،ؤَخبر ٓسم ؤلادٌاض د َ ٨صٍ اإلاسة ٟبىال للٌلب".
واإلاازة ضٟم ( )87مً ال تحت هلذ ٓملي" ً٥ىن ادٌاض اإلامى ٨ببٜٓاته مً جٌبُ ١هِام السٔٛاث
اإلا٠سمت ٓلى الىمىشط ضٟمم (  6زٔٛاث م٠سمت) ،وٍ٥ىن ادٌاضٍ بحطماهه مً جٌبَُ ١صا الىِام ٓلى
الىممىشط ضٟمم (  7زٔٛاث م٠سمت)".

اٌفظً اٌثاٌث

مازة (:)66

اٌرسظ ً١حتد زغاب اٌضش٠ثح

ٓلى ايجهاث التى جمىح جطادُم ل ججاض بايجملت فى ايخوط والٜا٣هت وايببىب وٗحرَا مً اإلاىاز
ال٘صاتُت ،أو جل ٧التى جمىح جطادُم إلاعاولت ألاوـٌت ايبطُٛت ،أن جحلل ٓىس ججسًس التردُم
مبل٘ا جحذ حؼاب الوطٍبت ممً ًلسض باػمه الخجسًس ،وٍحِط ٓلى جل ٧ايجهاث ججسًس التردُم
اال بٔس جحلُل َصا اإلابل.ٙ
وٍلسضبخحسًس َصا اإلابلٟ ٙطاضمً الىظٍطبما ال ًجاوظ  %11مً ضػم الخجسًس.

الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة م٠ابلت للمازة ضٟم  41مً ال٠اهىن ال٠سًم مٕ جحسًس اليؼبت بما ال ًجاوظ  %11مً ضػم الخجسًس.
وٟس حسز ال٠طاض الىظاضي ضٟم  536لؼىت  2115وؼبت  %11مً ضػىم التردُم ٣خحلُل جحذ
حؼاب الوطٍبت ٓىس الخجسًس.

مازة (:)67
ٓلى مللبت ايجماض ٢أن جحلل مً أشخاق ال٠اهىن ايخاق وؼبت مً ُٟمت واضزاتهم مً الؼلٕ
اإلاؼمىح بخىضٍسَا للب ز ل ججاض ٛيها أو جلئُها ،وشل ٧جحذ حؼاب الوطٍبت التى حؼخحٓ ١ليهم.
وفى حالت الخىاظَ ًٓ ٨صٍ الؼلٕ أو جِهحر مؼدىساتها الى ال٘حر ًخم جحلُل وؼبت مً ٤ل مً
اإلاخىاظ ٨واإلاخىاظ ٨الُه ومً أًطا ٚالخِهحر.
وٍلسض بخحسًس َصٍ اليؼب ٟطاض مً الىظٍط بما ال ًجاوظ  %2مً ُٟمت الىاضزاث ،وٍخم جحلُل
جل ٧اليؼب مٕ الوطاتب ايجمطُ٣ت ٓلى َصٍ الؼلٕ وبصاث اظطاضاث جحلُلها.
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أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اجلخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اخلاِظ

اخلظُ ٚاٌرسظٚ ً١اٌذفؼاخ

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

اٌرسظ ً١حتد زغاب اٌضش٠ثح

الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة م٠ابلت للمازة ضٟم  42مً ال٠اهىن ال٠سًم مٕ جحسًس اليؼبت بما ال ًجاوظ  %2مً ُٟمت الىاضزاث.
وكسض ٟطاضوظٍطاإلاالُت ضٟم  534لؼىت  2115بخحسًس وؼبت هل ٝفي اإلااتت ٣ذلم ٓلي الىاضزاث.

مازة (:)68
ٓلممى املجمماظض ٓىممس ُٟامهمما بالممصبح يبؼمماب أشممخاق ال٠مماهىن ايخمماق ايخاهممٔحن للوممطٍبت أن جحلممل
مٕ ضػىم الصبح اإلا٠طضة مبل٘ا جحذ حؼاب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ،وشل٤ ًٓ ٧ل ضأغ مً الصباتح.
وٍلسض بخحسًس َصا اإلابلٟ ٙطاضمً الىظٍطبما ال ًجاوظ  % 11مً ُٟمت الطػم.

الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة م٠ابلت للمازة ضٟم  43مً ال٠اهىن ال٠سًم مٕ جحسًس اليؼبت بما ال ًجاوظ  %11مً ضػم الصبح.
وحسز ال٠طاضالىظاضي ضٟم  536لؼىت  2115همً ما حسز وؼبت الخحلُل بم  %11مً ضػم الصبح.
مازة (:)69
ٓلممى أٟؼ ممام اإلا ممطوضالامخى مماْ ٓممً ججسً ممس أو ه ٠ممل ضدل ممت حؼممُحرػ ممُاضاث ألاظ ممطة أو الى ٠ممل اإلاملى ٣ممت ألي
شخم مً أشخاق الٌ٠اْ ايخاق اال بٔس جحلُل مبل ٙجحذ حؼاب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلُه.
وٍلممسضبخحسًممس َممصا اإلابلممٟ ٙممطاضمممً الممىظٍطبممما ال ًجمماوظ  % 11مممً الطػممم اإلا٠ممطض للتممردُم اإلاٜممطون
ب٠مماهىن اإلاممطوضاللممازضبال٠مماهىن ضٟممم  66لؼممىت  ،1973وٍممخم جحلممُل شلمم ٧اإلابلمم ٙزٔٛممت واحممسة أو ٓلممى
أٟؼاي ًب٠ا لل٠ىآس اإلاىِمت لؼساز الوطٍبت اإلاٜطوهت ٓلى الؼُاضة و٠ٛا ل٠اهىن اإلاطوض.

الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة م٠ابلت للمازة ضٟم  44مً ال٠اهىن ال٠سًم مٕ جحسًس اليؼبت بما ال جخجاوظ  %11مً ضػىم
التردُم .وٟس كسضال٠طاض الىظاضي ضٟم  533لؼىت  2115والصي حسز اإلابل ٙبيؼبت  %11مً الطػم.
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مازة (:)71

اخلظُ

جلتممزم ايجهمماث اإلاىلممىق ٓليهمما فممي اإلاممازة  59مممً َممصا ال٠مماهىن أن جذلممم جحممذ حؼمماب الوممطٍبت %5
مممً ٤ممل مبلممً ٙعٍممس ٓلممى ماتممت ظىُممه جسٔٛممه الممى أصممباب اإلاهممً ٗحممرالخجاضٍممت التممى ًلممسضبخحسًممسَا ٟممطاض
مً الىظٍط.
الخٔلُ:١
َممصٍ اإلاممازة م٠ابلممت للمممازة ضٟممم  74مممً ال٠مماهىن ال٠ممسًم مممٕ ظٍممازة اإلابلمم ٙمممً الىاظممب جٌبُمم ١ايخلممم
ٓلُ م ممه م م ممً ٓـ م ممطة ظىيه م مماث ال م ممي مات م ممت ظىُ م ممه وجذ ٜم ممُى وؼ م ممبت ايخل م ممم ف م ممي ال ٠م مماهىن ايجسً م ممس م م ممً
%15، %11الي .ٍ٠ٛ %5
وٟس كسضٟطاضوظٍطاإلاالُت ضٟم  531لؼىت  2115الصي ًىضح مً َم أصباب اإلاهً ال٘حرججاضٍت.
اٌفظً اٌثأٝ

اٌرسظ ً١حتد زغاب اٌضش٠ثح

مازة (:)71
جلت ممزم أ ٟم م ٣خ مماب املب مما٣مٓ ،ل ممى اد ممخ  ٚزضظاته ممآ ،ى ممس ج ٠ممسًم ص ممب ٝال ممسٓاوي أو الٌٔ ممىن اليه مما
لُ٠ممسَا ،و مؤمىضٍمماث الـممهطالٔ٠مماضي ٓىممس الخؤؿممحرٓلممى املبممطضاث باللم حُت للـممهط ،بخحلممُل مبلممٙ
جحذ حؼاب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى املبامى اإلاىٓ ٕٟلى الصبُٜت أو املبطض.
وجلتزم ٤ل مؼدـٜى بؤن جحلل مً الٌبِب أو ألادلاثي الصي ً٠مىم بمؤزاض ٓممل بهما يبؼمابه ايخماق
مبل٘ا جحذ حؼاب الوطٍبت.
وجلتزم مللبت ايجماض ٢بؤن جحلل مممً ًمعاو ٨مهىمت الخذلمُم ايجمط٤مي مبل٘ما ٓمً ٤مل بُمان ظمط٤مي
ً٠سمه للمللبت ،وشل ٧جحذ حؼاب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلُه.
وٍلسض بخحسًس اإلابال ٙاإلاىلىق ٓليها في ال٠ٜطاث الؼاب٠ت ٟطاضمً الىظٍط.
الخٔلُ:١
َمصٍ اإلامازة م٠ابلمت للممازة ضٟمم  75ممً ال٠ماهىن ال٠ممسًم ممٕ المعام اإلاؼدـمُٜاث بمؤن جحلمل ممً ٤مل ًبِممب أو
ً
أدل مماثي ً ٠ممىم بٔم ممل يبؼ ممابه ايخ مماق مبل٘ مما جح ممذ حؼ مماب الو ممطٍبت .وٍىض ممح ال٠م مطاضال ممىظاضي ض ٟممم532
لؼىت  2115اإلابل 21( ٙظم ) الصي جذلمه اإلاؼدـٜي مً ٤ل ًبِب ً٠ىم ٛيها بٔمل يبؼابه ايخاق.
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أزىاَ ػاِح
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أزىاَ ػاِح

مازة (:)72
جلتممزم ايجه مماث اإلاىلممىق ٓليه مما فممي اإلا ممىاز ( 66 ،)1و 67و 68و 69و 71و 71مممً َ ممصا ال٠مماهىن ،بخىضٍ ممس
ُٟم ممت م مما حل مملخه جح ممذ حؼ مماب الو ممطٍبت ال ممى اإلال مملبت ،وشل ممً ٧ب ٠مما لئلظ ممطاضاث وف ممي اإلاىآُ ممس الت ممى
جحسزَا ال تحت الخىُٜصًت .
وفى حالت ٓمسم دلمم أو جىضٍمس اإلابمال ٙالىاظمب دلممها جلتمزم ايجهمت بمؤن جمئزي للململبت َمصٍ اإلابمالٙ
باإلهاٛت الى ما ٌؼخحٓ ١ليها مً م٠ابل جؤدحر.
الخٔلُ:١
ً
َصٍ اإلاازة م٠ابلت للمازة ضٟم  46مً ال٠ماهىن ال٠مسًم ممٕ المعام ممً لمم ً٠مم بايخلمم أو الخىضٍمس ًب٠ما
لل٠اهىن بؤن ًئزي للمللبت َصٍ اإلابال ٙباإلهاٛت الي ما ٌؼخحٓ ١ليها مً م٠ابل الخؤدحر.

مازة (:)73
ال حؼممطي أح٦ممام ايخلممم والخحلممُل جحممذ حؼمماب الوممطٍبت ٓلممي اإلامممى ٨د م ٛ ٨تممرة آٜاتممه أو ٓممسم
ً
ً
دوم ممىٓه للوم ممطٍبت ُٛمم مما ٓم ممسا ؤلالتم ممزام اإلاىلم ممىق ٓلُم ممت فم ممي اإلام ممىاز (59( )59م٥م ممطضا) (59م٥م ممطضا )1
ً
() 2
(59م٥طضا  )2مً َصا ال٠اهىن .

الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة م٠ابلت للمازة ضٟم  81مً ال٠اهىن ال٠سًم.

( )1جم حٔسًل َصٍ اإلاازة بال٠اهىن ضٟم  11لؼىت  2113لخوا ٚاإلاىاز  59اإلا٥طضة بذلىق ؤلاهاٛت.زم حٔسلذ مطة أدطي بال٠اهىن ضٟم 53
لؼىت  2114اللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة ألاولى مىه إلل٘اض ؤلاهاٛت.
( )2مٔسلت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114اللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة ألاولى

- ٕٚٗ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ
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إػذاد
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اإلخغاس  ٚإِغان اٌذفاذش
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مازة (:)74

ً
ً
ً
ً
ً
ًلتزم ٤ل مً ًعاو ٨وـاًا ججاضٍا أو كىآُا أو حطُٛا أو مهىُا أو وـاًا ٗحر ججاضي ،أن ً٠سم الى
ً
ً
اإلاللبت ادٌاضا بصل ٧د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر بسض معاولت َصا اليـاي.
ً
ً
ً
وٍلتزم اإلامى ٨الصي ًيص ئ ٛطٓا أو م٥خبا أو جى ُ٣للميـؤة أو ًى٠ل م٠طَا الى م٦ان آدط أو ً٠ىم بؤي
ً
حُ٘حر مخٔل ١باليـاي أو باإلايـؤة ،بؤن ًذٌط اإلاللبت بصل ٧د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر شل ٧الخُ٘حر.

وٍ ٕ٠واظب ؤلادٌاض باليؼبت الى ألاشخاق الآخباضٍمت ٓلى اإلامشل ال٠اهىوي للصخم الآخباضي
أو مسًطٍ أو ٓوى مجلؽ ازاضجه اإلاىخسب أو الصخم اإلاؼئى ًٓ ٨ؤلازاضة بحؼب ألاحىا.٨
وجبحن ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن بُاهاث ؤلادٌاض واإلاؼدىساث اإلائٍسة له وؤلاظطاضاث التى جدبٕ فى ؿؤهه.

الخٔلُ:١
وهي م٠ابلت للمازة ضٟم  133مً ال٠اهىن ال٠سًم مٕ الادخ  ٚأن ال٠اهىن ايجسًس حسز مسة
ً ً
ؤلادٌاض بم ً 31ىما بسال مً ؿهطًٍ مً جاضٍر معاولت اليـاي وٟس ظاض باإلاازة ضٟم  91مً ال تحت
الخىُٜصًت لل٠اهىن أن ً٥ىن ادٌاض اإلاؤمىضٍت املخخلت بمعاولت وـاي ججماضي أو كىاعي أو مهمني أو
ً
حطفي أو وـاي ٗمحر ججاضي د  ٨ز زحن ًىمما ممً جاضٍر بمسض معاولت اليـاي ٓلى الىمىشط ضٟمم (16
حلط) ،والىمىشط ضٟم ( 17حلط) ،بحؼب ألاحىا.٨
وٓلى اإلاؤمىضٍت املخخلت ٛخح مل ٝهطٍبي للممىٛ ٨ىض ادٌاضَا.

مازة (:)75
ًلتزم ٤ل ممىً ٨عاو ٨وـاًا ججاضٍا أو كىآُا أو حطُٛا أو وـاًا ٗحر ججاضي و٣صل٤ ٧ل مً
ً
ً
ًماضغ وـاًا مهىُا بلٜت مؼخ٠لت أن ًخ٠سم بٌلب للمللبت الػخذطاط البٌاٟت الوطٍيُت ٓلى
أن ج٥ىن َصٍ البٌاٟت إلاً ج٠سم ش٣طَم همً اظطاضاث الخؤػِؽ أو التردُم بمعاولت اإلاهىت أو
اليـاي أو ججسًسٍ .وٓلى اإلاللبت ،أن جلسضله البٌاٟت الوطٍيُت.
وجحسز ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن البُاهاث التي جخومنها البٌاٟت الوطٍيُت ومسة ػطٍاجها
واإلاسة التي حؼلم للممى ٨د لها٣ ،ما جحسز البُاهاث ايخاكت بالبٌاٟت الوطٍيُت للممىلحن ٗحر
ايخاهٔحن ألح٦ام ايخلم والخحلُل جحذ حؼاب الوطٍبت اإلاىلىق ٓليها فى َصا ال٠اهىن.
- ٕٚٚ -
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الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة م٠ابلت للمازة ضٟم  128مً ال٠اهىن ال٠سًم .

ً
وظاض باإلاازة ضٟم  91مً ال تحت بؤن ً٥ىن ًلب اػخذطاط البٌاٟت الوطٍيُت ل٦ل مً ًُعاو ٨وـاًا
ً ً
ً
ً
ً
ً
ججاضٍا أو كىآُا أو حطُٛا أو وـاًا ٗحر ججاضي ،و٤ل مً ًماضغ وـاًا مهىُا ٓلى الىمىشط ضٟم ( 18حلط).
٣ما ظاض باإلاازة ضٟم  92أهه ٌٔس فى ح٥م ؤلادٌاض بمعاولت اليـاي واػخذطاط البٌاٟت الوطٍيُت،
ُٟام اإلامى ٨باػخذسام الىمىشط ؤلال٥ترووي اإلأس لصل ٧مً د  ٨ؿب٥ت اإلألىماث ؤلال٥متروهُت
( بىابت ايب٥ىمت ؤلال٥تروهُت ) دسمت ممىلي الوطٍبت ٓلى السدل.

مازة (:)76
ٓلى ايجهاث التى جذخم بالتردُم بٌبٕ أو وـط ال٥خب واإلائلٜاث واإلالىٜاث الٜىُت وٗحرَا أو
حسجُلها أو ؤلاًساْ لسحها ،ادٌاض اإلاللبت فى ٤ل حالت ًٓ اػم اإلائل ٝوٓىىاهه واػم ال٥خاب أو
اإلالى ٝأو ٗحرٍ.
وال حؼطي أح٦ام َصٍ اإلاازة ٓلى وظاضة السٛاْ.

الخٔلُ:١
هي هٜؼها اإلاازة ضٟم  137مً ال٠اهىن ال٠سًم زون أي حُ٘حر.
وٟس هلذ اإلاازة ضٟم  98مً ال تحت الخىُٜصًت " ٓلى املخخلحن فى ايجهاث اإلاىلىق ٓليها فى
اإلاازة ( )76مً ال٠اهىن ،ادٌاض ؤلازاضة الٔامت للبلط وؤلاٟطاضاث بمللبت الوطاتب باليؼبت
ملباِٛت ال٠اَطة أو مىٌ٠ت الوطاتب باليؼبت للمحاِٛاث التى ًىظس بها مىٌ٠ت هطاتب واحسة أو
مىٌ٠ت هطاتب أو ٨باليؼبت لباقي املباِٛاث د  ٨مسة أٟلاَا جهاًت الـهط الخالى للـهط الصي
كسضُٛه التردُم بالٌبٕ أو اليـط ،وشلٓ ٧لى الىمممىشط ضٟم ( 21حلط)".

مازة (:)77
ٓلى املخخلحن فى الىظاضاث واإلالايح ايب٥ىمُت ووحساث ؤلازاضة املبلُت وٗحرَا مً ألاشخاق
الآخباضٍت الٔامت والى٠اباث التى ً٥ىن مً ادخلاكها مىح جطدُم معاولت ججاضة أو كىآت أو
حطٛت أو مهىت مُٔىت أو ً٥ىن مً ادخلاكها مىح جطدُم لبىاض ٓ٠اض أو إلم٦ان اػخ٘ ٠ٓ ٨اض فى
معاولت ججاضة أو كىآت أو حطٛت أو مهىت ،ادٌاض اإلاللبت ٓىس مىح أي جطدُم بيُاهاث واػم ًالب
التردُم ًب٠ا إلاا جحسزٍ ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن وشل ٧د  ٨مسة أٟلاَا جهاًت الـهط
الخالي للـهطالصي كسضُٛه التردُم.
ؤَخبرفى ح٥م التردُم اإلاـاضالُه مىح امخُاظأو التزام أو اشن الظم إلاعاولت الخجاضة أو اللىآت أو
ايبطٛت أو اإلاهىت.
- ٕٚٛ -
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الخٔلُ:١
هي هٜؼها اإلاازة ضٟم  138مً ال٠اهىن ال٠سًم زون أي حُ٘حر.وٟس هلذ ال تحت الخىُٜصًت في
اإلاازة ضٟم ٓ 99لى" ٓلى املخخلحن فى ايجهاث اإلاىلىق ٓليها فى اإلاازة ( )77مً ال٠اهىن ٓىس مىح
أي جطدُم إلاعاولت ججاضة أو كىآت أو حطٛه أو مهىت أو لبىاض ٓ٠اض أو الػخ٘ ٠ٓ ٨اض فى معاولت ججاضة
أو كىآت أو مهىت أو إلاىح امخُاظ أو التزام أو اشن معاولت وـاي ادٌاض ؤلازاضة الٔامت للبلط
وؤلاٟطاضاث بمللبت الوطاتب بال٠اَطة باليؼبت ملباِٛت ال٠اَطة أو مىٌ٠ت الوطاتب باليؼبت
للمحاِٛاث التى ًىظس بها مىٌ٠ت هطاتب واحسة أو مىٌ٠ت هطاتب أو ٨باليؼبت لباقي املباِٛاث
ً
د  ٨مسة أٟلاَا جهاًت الـهط الخالى للـهط الصي كسض ُٛه التردُم ،مىضبا به اػم ًالب
التردُم وظمُٕ البُاهاث شاث الٔ ٟت ،وشلٓ ٧لى الىماشط أض ٟممام ( 21حلط) و ( 22حلط) و (23
حلط) و ( 24حلط) بحؼب ألاحىا".٨

مازة (:)78
ًلتممزم اإلامىلممىن آلاحممي ش٣ممطَم ببمؼمما ٢الممسٛاجطوالسممج ث التممى حؼممخلعمها ًبُٔممت ججمماضة أو كممىآت أو
حطٛت أو مهىت ٤ل منهم ،وشلً ٧ب٠ا إلاا جحسزٍ ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن:
 -1الصم ممخم الٌبُعم ممي ايخاهم ممٕ للوم ممطٍبت و٠ٛم مما ألح٦م ممام البم مماب ألاو ٨مم ممً ال٥خم مماب الشم مماوى مم ممً َم ممصا
ال٠مماهىن ،الممصي ًممعاو ٨وـمماًا ججاضٍمما أو كممىآُا أو حطُٛمما أو مهىُمما ،اشا ججمماوظ ضأغ مالممه اإلاؼممدشمط
مبلمم ٙدمؼممحن ألمم ٝظىُممه ،أو ججمماوظ ضٟممم أٓمالممه الؼممىىي مبلمم ٙممماتخحن ودمؼممحن ألمم ٝظىُممه ،أو
ججاوظ كافى ضبحه الؼىىي و٠ٛا آلدطضبٍ هطٍبى جهاثي مبلٓ ٙـطًٍ أل ٝظىُه.
 -2الصخم الآخباضي ايخاهٕ ألح٦ام ال٥خاب الشالض مً َصا ال٠اهىن.
وٍلت ممزم اإلام ممى ٨باالحخ ٜمماَ بال ممسٛاجطوالس ممج ث اإلاىل ممىق ٓليه مما ف ممي ال ٠ٜممطة ألاول ممى م ممً َ ممصٍ اإلا ممازة
واإلاؼدىساث اإلائٍسة لها فى م٠طٍ ًىا ٨الٜترة اإلاىلىق ٓليها فى اإلاازة  91مً َصا ال٠اهىن.
٣ممما ًلتممزم اإلامممى ٨مممً أصممباب ألآممما ٨الخجاضٍممت واللممىآُت ومممً أصممباب( )1اإلاهممً ٗحممرالخجاضٍممت بممؤن
ٌؼمملم ٤ممل مممً ًممس ٕٛالُممه مبل٘مما مؼممخح٠ا لممه بؼمميب مماضػممخه اإلاهىممت أو اليـمماي٤ ،ؤحٔمماب أو ٓمىلممت أو
م٦اٛممؤة ،أو أي مبلمم ٙآدممطداهممٕ لهممصٍ الوممطٍبت ،اًلمماال مىٟٔمما ٓلُممه مىممه مىضممبا بممه الخمماضٍر وُٟمممت
اإلابل ٙاملبلل وٍلتزم اإلامى ٨بخ٠سًم ػىس الخحلُل الى اإلاللبت ٓىس ٤ل ًلب.
وللمم ممىلحن امؼ مما ٢حؼ مماباث ال٥تروهُ ممت جىض ممح ؤلاً ممطازاث والخ ٦ممالُ ٝالؼ ممىىٍت وٍل ممسضال ممىظٍط ٟممطاضا
بدىُِم امؼاَ ٢صٍ ايبؼاباث وهىابٍ الخحى ٨مً هِام ايبؼاباث اإلا٥خىبت الى الال٥تروهُت.
الخٔلُ:١
همي مممازة م٠ابلممت للممازة ضٟممم  96مممً ال٠ماهىن ال٠ممسًم مممٕ ظٍمازة ايبممس الممصي ًلمعم اإلامممى ٨ببمؼمما ٢زٛمماجط
ً
ٛباليؼممبت ل مطأغ اإلامما ٨اشا بلمم 51 ٙألمم ٝظممم بممسال مممً 21ألمم ٝفممي ال٠ممسًم ،وباليؼممبت لممطٟم ألآممما ٨اشا
(َ )1صٍ ايجملت مواٛت ٓلى َصٍ ال٠ٜطة بال٠اهىن ضٟم ( )73لؼىت 2111

- ٕٜٚ -
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ً
ججمماوظ 251ألمم ٝظممم بممسال مممً 111ألمم ٝظممم ،وباليؼممبت للممافي الممطبح اشا ججمماوظ  21ألمم ٝظممم مممً آدممط
ً
اٟطاض هطٍبي بسال مً 11أال ٚظم في ال٠اهىن ال٠سًم .و٣صل ٧جم الؼماح ألو ٨مطة للممىلحن ببمؼما٢
حؼاباث ال٥تروهُت.
مازة (:)79
اشا جى ٟٝاإلامى ًٓ ٨الٔمل جىٜٟا ٤لُا أو ظعتُا جسدل فى وٓاض الوطٍبت ألاضباح الٜٔلُت حتى
الخاضٍر الصي جىُٛ ٟٝه الٔمل.
وٍ٠لس بالخى ٟٝايجعثي اجهاض اإلامى ٨لبٔى أوظه اليـاي أو اجهاإٍ ليـاي ٛطْ أو أ٣ثر مً
الٜطوْ التى ًعاوٛ ٨يها اليـاي.
وٓلى اإلامى ٨أن ًذٌط مؤمىضٍت الوطاتب املخخلت د  ٨ز زحن ًىما مً الخاضٍر الصي جىٟٝ
ُٛه ًٓ الٔمل ،واال ُحؼيذ ألاضباح ًٓ ػىت هطٍيُت ٤املت ما لم ًشيذ اإلامى ٨أهه لم ًح ١٠أًت
اًطازاث بٔس شل ٧الخاضٍر.
واشا جىٜٟذ اإلايـؤة بؼيب وٛاة كاحبها ،أو اشا جىفى كاحبها د  ٨مسة الش زحن ًىما املبسزة
لخ٠سًم ؤلادٌاض ًٓ الخى ،ٟٝالتزم وضزخه باإلدٌاض ًٓ َصا الخى ٟٝد  ٨ػخحن ًىما مً جاضٍر وٛاة
مىضثهم وبخ٠سًم ؤلاٟطاضالوطٍبى د  ٨حؼٔحن ًىما مً َصا الخاضٍر.
الخٔلُ:١
وهى مازة م٠ابلت للمازة ضٟم  32مً ال٠اهىن ال٠سًم.
وهلذ اإلاازة ضٟم  111مً ال تحت الخىُٜصًت ٓلي" ً٥ىن ؤلادٌاض ٓىس جى ٟٝاإلايـؤةً ،ب٠ا
يب٥م ال٠ٜطة الشالشت مً اإلاممازة ( )79مً ال٠اهىنٓ ،لى الىمىشط ضٟم ( 25جى ،)ٟٝوٍجىظ أن ًخم َصا
ُ
ؤلادٌاض ًٓ ًطٍ ١الاجلا ٨ؤلال٥ترووي باإلاؤمىضٍت املخخلت و٠ٛا لوىابٍ الخى ُٕٟؤلال٥ترووي
ً
باػخذسام الىماشط اإلأسة ب٠ىاتم ايخسماث ؤلال٥تروهُت اإلاخاحت بمٔطٛت اإلاللبت،ؤَخبر اػخ ما
لها ادٌاضاإلامى ٨بطػالت الىكى ٨اإلاطػلت الُه مً اإلاللبت.
ؤَخبر مً حاالث ٓسم جح ١ُ٠أًت اًطازاث للممى ٨بٔس جاضٍر الخى:ٟٝ
ً
 -2ال٘ل ١ايجبري أو ؤلازاضي
 -1م٘ازضة الب ز جهاتُا.
 - 4الاػ ممدُ ض ٓلم ممى م ٦ممان معاولم ممت اليـ مماي للمىٜٔم ممت
 -3جط ٢م٦ان معاولت اليـاي إلاال ٧الٔ٠اض
الٔامت.
وشل٤ ٧له ما لم ًشيذ للمللبت أن اإلامى ٨ح ١٠اًطازاث بٔس جاضٍر الخى.ٟٝ

مازة (:)81
فى حالت الخىاظ٤ ًٓ ٨ل أو بٔى اإلايـؤةً ،لتزم اإلاخىاظ ٨ببدٌاض مؤمىضٍت الوطاتب املخخلت بهصا
الخىاظ ٨د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر حلىله ،واال حؼيذ ألاضباح ًٓ ػىت هطٍيُت ٤املت.
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٣ما ًلتزم اإلاخىاظ ٨د  ٨ػخحن ًىما مً جاضٍر الخىاظ ٨أن ًخ٠سم ببٟطاض مؼخ٠ل مبِىا به هدُجت
الٔملُاث باإلايـؤة اإلاخىاظٓ ٨نها مط٠ٛا به اإلاؼدىساث والبُاهاث ال ظمت لخحسًس ألاضباح حتى جاضٍر
الخىاظٓ ،٨لى أن جسضط بُاهاث َصا ؤلاٟطاضهمً ؤلاٟطاضالوطٍبى الؼىىي للمخىاظ.٨
وٍ٥ىن اإلاخىاظ ٨واإلاخىاظ ٨الُه مؼئىلحن بالخوامً ٓما ٌؼخح ١مً هطاتب ٓلى أضباح اإلايـؤة
اإلاخىاظٓ ٨نها حتى جاضٍر الخىاظ ،٨و٣صلٓ ٧ما ٌؼخح ١مً هطاتب ٓلى ألاضباح الطأػمالُت التى
جخح ١٠هدُجت َصا الخىاظ.٨
وللمخىاظ ٨الُه أن ًٌلب مً مؤمىضٍت الوطاتب املخخلت أن جى اُٛه بيُان ًٓ الوطاتب
اإلاؼخح٠ت لها ًٓ اإلايـؤة اإلاخىاظٓ ٨نها ،وٓلى اإلاؤمىضٍت أن جى اُٛه بالبُان اإلاٌلىب بمىظب ٣خاب
ً
مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى ،٨وشل ٧د  ٨حؼٔحن ًىما مً جاضٍر الٌلب واال بطتذ شمخه مً
الوطٍبت اإلاٌلىبت ،وج٥ىن مؼئىلُخه محسوزة بم٠ساضاإلابال ٙالىاضزة فى شل ٧البُان ،وال ً٥ىن للخىاظ٨
ججُت ُٛما ًخٔل ١بخحلُل الوطاتب ،ما لم جخذص ؤلاظطاضاث اإلاىلىق ٓليها ٟاهىها فى ؿؤن بُٕ
املبا ٨الخجاضٍت وضَنها.
وجحسز الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى أضباح اإلايـؤة اإلاخىاظٓ ٨نها حتى جاضٍر الخىاظ ،٨وللمخىاظ ٨الُه ح١
الًٌٔ باليؼبت للوطٍبت اإلاؼئىٓ ٨نها.

الخٔلُ:١
َمصٍ اإلاممازة م٠ابلمت ل٦ممل ممً اإلاممازة  34 ،33ممً ال٠مماهىن ال٠مسًم مممٕ ج٠لُمل الٜتممرة اإلاؼممىح بهمما للمخىمماظ٨
لخ٠سًم اٟطاضٍ مً ً 91ىم الي ً 61ىم.

مازة (:)81
للممى ٨الصي ًطٗب فى الخى ًٓ ٟٝمعاولت اليـاي أو الخىاظ ًٓ ٨اإلايـؤة أو م٘ازضة الب ز
م٘ازضة جهاتُت ،أن ًٌلب مً اإلاللبت جحسًس مىٜٟه الوطٍبي حتى جاضٍر جىٜٟه أو جىاظله أو م٘ازضجه
للب ز بـطي أن ً٥ىن ٟس ٟسم ؤلاٟطاضاث اإلالتزم بخ٠سًمها و٠ٛا ألح٦ام َصا ال٠اهىن ،وأن ٌؼسز ضػما
جحسزٍ ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن ال ًجاوظ ٓـطًٍ ظىيها ،وٓلى اإلاللبت اظابخه الى ًلبه
د  ٨حؼٔحن ًىما مً جاضٍر حؼلمها لهصا الٌلب.
الخٔلُ:١
هي هٜؼها اإلاازة ضٟم  134مً ال٠اهىن ال٠سًم زون حُ٘حر .وهلذ اإلاازة ضٟم  111مً ال تحت ٓلى
أن" ً٥ىن ًلب اإلامى ٨لخحسًس اإلاى ٟٝالوطٍبي ٓلى الىمىشط ضٟم (ً 26لباث) ،بـطي أن ً٥ىن
ً
ً
ٟس ٟسم ؤلاٟطاضاث اإلالتزم بها ٟاهىها ،وٓلى اإلاؤمىضٍت املخخلت اظابخه لٌلبه د  ٨حؼٔحن ًىما مً
جاضٍر اػخ م الٌلب بٔس ػساز ضػم ٟسضة دمؼت ظىيهاث".
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مازة (:)82

اإللشاساخ اٌضش٠ث١ح

ًلتزم ٤ل ممى ٨بؤن ً٠سم الى مؤمىضٍت الوطاتب املخخلت اٟطاضا هطٍيُا ػىىٍا ٓلى الىمىشط
الصي جحسزٍ ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن ،د  ٨اإلاىآُس املبسزة باإلاازة  83مىه٣ ،ما ًلتزم بؤن
ً٠سم الى اإلاؤمىضٍت املخخلت ايجساو ٨اإلاط٠ٛت باإلٟطاض الوطٍبى اإلاـاض الُه والبُاهاث اإلاخممت له ٓلى
الىمىشط الصي جبِىه ال تحت الخىُٜصًت ،وشل ٧د  ٨الؼخحن ًىما الخالُت الهرهاض ألاظل املبسز
لئلٟطاض ،وال ًذل شل ٧بح ١اإلامى ٨فى ج٠سًم ؤلاٟطاض وايجساو ٨اإلاط٠ٛت به والبُاهاث اإلاخممت له ٓىس
ج٠سًم ؤلاٟطاض ،وال ٌُٔخس باالٟطاضاإلا٠سم مً اإلامى ٨زون اػدُٜاض ٤اٛت ايجساو ٨والبُاهاث اإلاـاضاليها،
1

وفى اإلأُاز اإلأسٓ ٨لى الىحى اإلابحن فى الٜترة الؼاب٠ت( ).
وَؼطي ح٥م ال٠ٜطة الؼاب٠ت ٓلى اإلامى ٨د ٛ ٨ترة آٜاته مً الوطٍبت.
ؤَخبر ج٠سًم ؤلاٟطاضألو ٨مطة ادٌاضا بمعاولت اليـاي.
ؤَٜى اإلامى ٨مً ج٠سًم ؤلاٟطاضفى ايباالث آلاجُت:
 -1اشا اٟخلطزدله ٓلى اإلاطجباث وما فى ح٥مها.
 -2اشا اٟخلمطزدلممه ٓلممى اًممطازاث الثمروة الٔ٠اضٍممت ولممم ًخجمماوظ كممافى زدلمه منهمما اإلابلمم ٙاملبممسز فممى
الـطٍحت اإلأٜاة فى اإلاازة ( )8مً َصا ال٠اهىن.
 -3اشا اٟخلممطزدلممه ٓلممى اإلاطجبمماث وممما فممى ح٥مهمما و اًممطازاث الثممروة الٔ٠اضٍممت ولممم ًخجمماوظ كممافى
زدله منهما اإلابل ٙاملبسز فى الـطٍحت اإلأٜاة فى اإلاازة ( )8مً َصا ال٠اهىن.

الخٔلُ:١
م٠ابلت للمازة ضٟم  62، 61مً ال٠اهىن ال٠سًم .وهلذ اإلاازة ضٟم  112مً ال تحت" ٓلي ٤ل
ممى ٨مً ألاشخاق الٌبُُٔحن أن ً٠سم الى مؤمىضٍت الوطاتب املخخلت ٟبل أو ٨ابطٍل مً ٤ل
ػىت ؤلاٟطاض الوطٍبي اإلاىلىق ٓلُه فى اإلاازة ( )82مً ال٠اهىن ٓملى الىمىشط ضٟم ( 27اٟطاضاث)،
وٍجب أن ً٠سم َصا ؤلاٟطاض مً أكل وكىضة ،ػىاض جم حؼلُمه للمؤمىضٍت املخخلت أو جم اضػاله
ً
بالبرًس ب٥خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى ،٨وٍخم دخم ؤلاٟطاض اإلا٠سم بذاجم اإلاؤمىضٍت٣ ،ما
ًخم دخم اللىضة التى حؼلم للممى ٨أو حٔاز الُه بالبرًس زون مطاظٔه ؤلاٟطاضأو ابساض ضأي ُٛه".
٣ما جىم اإلاازة ضٟم  113مً ال تحت ٓلى" ٓلي ٤ل ممى ٨مً ألاشخاق الآخباضٍت ،اإلاىلىق
ٓليها فى اإلاازة ( )48مً ال٠اهىن ،أن ً٠سم الى اإلاؤمىضٍت املخخلت ٟبل أو ٨ماًى مً ٤ل ػىت أو د ٨
ألاضبٔت أؿهط الخالُت لخاضٍر اهرهاض الؼىت اإلاالُت اٟطاضٍ الوطٍبي ٓملى المىمىشط ضٟمم ( 28اٟطاضاث)،
( )1مٔسلت بال٠اهىن ضٟم  29لؼىت  2118واللازضفى  2118 / 4 / 23بايجطٍسة الطػمُت بالٔسز  16م٥طض (ز)
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أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌغادط

إٌرضاِاخ ادلٌّٛني ٚغريُ٘

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

اإللشاساخ اٌضش٠ث١ح

وٍجب ج٠سًم َصا ؤلاٟطاض مً أكل وكىضة ،ػىاض جم حؼلُمه للمؤمىضٍت املخخلت أو جم اضػاله
ً
بالبرًس ب٥خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى ،٨وٍخم دخم ؤلاٟطاض اإلا٠سم بذاجم اإلاؤمىضٍت٣ ،ما
ًخم دخم اللىضة التى حؼلم للممى ٨أو حٔاز الُه بالبرًس زون مطاظٔت ؤلاٟطاضأو ابساض ضأي ُٛه".
و جىم اإلاازة ضٟم  114مً ال تحت ٓلي أن" ًجىظ للممى ٨اضػا ٨ؤلاٟطاض الوطٍبي مً د ٨
بىابت ايب٥ىمت ؤلال٥تروهُت (دسمت ممىلي هطٍبت السدل) أو مً د  ٨أًت ٟىاة ال٥تروهُت أدطي
جحسزَا وظاضة اإلاالُتٓ ،لى أن ً٠ىم اإلامى ٨بدسجُل هٜؼه وايبلىٓ ٨لى ٤لمت اإلاطوض الؼطٍت،
ً
ؤَخبر اإلامى ٨مؼئىال ٓما ً٠سمه مؼئىلُت ٤املت اما مً د  ٨جى ُٕٟاٟطاض بصلٓ ٧ىس ًلبه
ً
ً
ً
الاػخٜازة مً َصٍ ايخسمت أو أن ً٠سم جىُٟٔا ال٥تروهُا مجاظا مً اإلاللبت.
وفى ظمُٕ ألاحىاً ،٨جب أن ً٠سم اإلامى ٨ما ًُٜس ػساز الوطٍبت اإلاؼخح٠ت مً و ا ٕٟؤلاٟطاض
ببحسي وػاتل الس ٕٛؤلال٥تروهُت املجاظة اإلاىلىق ٓليها فى اإلاازة ( )82مً َصٍ ال تحت أو التى
ج٠طَا وظاضة اإلاالُت".

مازة (:)83
ًجب ج٠سًم ؤلاٟطاضالوطٍبي د  ٨اإلاىآُس آلاجُت:
(أ) ٟبل أو ٨ابطٍل مً ٤ل ػىت جالُت الهرهماض الٜتمرة الومطٍيُت ٓمً الؼمىت الؼماب٠ت لهما باليؼمبت
الى ألاشخاق الٌبُُٔحن.
(ب)ٟبممل أو ٨ممماًى مممً ٤ممل ػممىت أو دم  ٨أضبٔممت أؿممهطجالُممت لخمماضٍر اهرهمماض الؼممىت اإلاالُممت باليؼممبت
الى ألاشخاق الآخباضٍت.
وٍى ٕٟؤلاٟطاض مً اإلامى ٨أو مً ًمشله ٟاهىها ،واشا أٓس ؤلاٟطاض محاػب مؼخ٠ل ٛبن ٓلُه
الخىٓ ُٕٟلى ؤلاٟطاضمٕ اإلامى ٨أو ممشله ال٠اهىوي ،واال آخبرؤلاٟطاض٤ؤن لم ً.ً٥
وفى ظمُٕ ألاحىاً ٨جب أن ً٥ىن ؤلاٟطاض مىٟٔا مً محاػب مُ٠س بجسو ٨املباػبحن
واإلاطاظٔحن وشل ٧باليؼبت لـط٤اث ألامىا ٨وايجمُٔاث الخٔاوهُت ،وألاشخاق الٌبُُٔحن وؿط٤اث
ألاشخاق اشا ججاوظ ضٟم ألآما ٨ألي منهم ملُىوى ظىُه ػىىٍا.
وفى حالت وٛاة اإلامى ٨د  ٨الؼىت ًجب ٓلى الىضزت أو وص ى التر٣ت أو اإلالٜى أن ً٠سم ؤلاٟطاض
الوطٍبى ًٓ الٜترة الؼاب٠ت ٓلى الىٛاة د  ٨حؼٔحن ًىما مً جاضٍر الىٛاة وأن ًئزي الوطٍبت
اإلاؼخح٠ت ٓلى اإلامى ٨مً ما ٨التر٣ت.
وٓلى اإلامى ،٨الصي جى ٌٕ٠اٟامخه بملط ،أن ً٠سم ؤلاٟطاض الوطٍبىٟ ،بل اهٌ٠اْ اٟامخه بؼخحن
ًىما ٓلى ألاٟل ما لم ًَ ً٥صا الاهٌ٠اْ لؼيب مٜاجئ داضط ًٓ اضازجه.
وٓلى اإلامى ٨الصي ًخى ًٓ ٟٝمعاولت وـاًه بملط جىٜٟا ٤لُا أن ً٠سم ؤلاٟطاض الوطٍبى د ٨
ػخحن ًىما مً جاضٍر الخى.ٟٝ
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الخٔلُ:١
م٠ابلت ل٦ل مً اإلاازة ضٟم  95، 94مً ال٠اهىن ال٠سًم مٕ الخؤُ٣س ٓلى أن اٟطاض الصخم
الٌبُعي ً٠سم في مُٔاز ٗاًخه ٟبل أو ٨ابطٍل ( همىشط  27اٟطاضاث) ،والصخم الآخباضي ٟبل أو٨
ماًى ٓلى همىشط ( 28اٟطاضاث) أو د  4 ٨ؿهىض جالُت لخاضٍر اهرهاض الؼىت اإلاالُت( الٜترة الوطٍيُت)
ً
ولم ٌٔس ألامط مخىٜٟا ٓلي اؤ٠از ايجمُٔت الٔمىمُت ٣ما ٤ان في ال٠اهىن ال٠سًم٣ ،ما أ٣س ال٠اهىن
ايجسًس ٓلي أَمُت جى ُٕٟؤلاٟطاض مً محاػب ٟاهىوي باإلهاٛت الي جى ُٕٟاإلامشل ال٠اهىوي للـط٣ت ،
وبصل ٧أؿط ٢اإلاـطْ املباػب ال٠اهىوي الصي ٌٔس ؤلاٟطاض مٕ اإلامى ٨في اإلاؼئىلُت حُض جم بصل٧
ه٠ل الٔبض الصي ج٠ىم به اإلاللبت ٓىس الٜحم الي املباػبحن الصًً ًىٟٔىن ؤلاٟطاضاث الوطٍيُت.
وهلذ اإلاازة ضٟم  115مً ال تحت ٓلي" ٌٔخبر آخماز ؤلاٟطاض مً أحس املباػبحن اإلاُ٠سًً
ً
بالسجل الٔام للمحاػبحن واإلاطاظٔحن ًب٠ا ألح٦ام ال٠اهىن ضٟم  133لؼىت 1951بمعاولت مهىت
ً
املباػبت واإلاطاظٔت أو مً ايجهاظ اإلاط٣عي للمحاػباث ،بحؼب ألاحىا ،٨اٟطاضا بؤن كافي الطبح
ايخاهٕ للوطٍبت أو ايخؼاضة ٣ما وضز باإلٟطاضٟس أٓس و٠ٛا ألح٦ام ال٠اهىن وَصٍ ال تحت".
٣ما هلذ اإلاازة ضٟم  116مً ال تحت ٓلي أن" لبىى ٢وؿط٤اث ووحساث الٌ٠اْ الٔام وؿط٤اث
ٌٟاْ ألآما ٨الٔام وألاشخاق الآخباضٍت الٔامت ج٠سًم اٟطاض جهاثي ٓلى الىمىشط ضٟمم (29
اٟطاضاث) د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر آخماز ايجمُٔت الٔمىمُت يبؼاباتها ،وأزاض ٛطو ٞالوطٍبت
اإلاؼخح٠ت مً و أٟه".

مازة (:)84
جلتزم اإلاللبت ب٠بى ٨ؤلاٟطاض الوطٍبى اإلاىلىق ٓلُه فى اإلاازة  82مً َصا ال٠اهىن ٓلى
مؼئىلُت اإلامى.٨
ومٕ مطآاة أح٦ام ال٠ٜطة الشاهُت مً اإلاازة  63مً َصا ال٠اهىن ًلتزم اإلامى ٨بؼساز مبلٙ
الوطٍبت اإلاؼخح ١مً و ا ٕٟؤلاٟطاض فى شاث ًىم ج٠سًمه بٔس اػخجزا ٨الوطاتب املخلىمت
والسٔٛاث اإلا٠سمت ،وفى حالت ظٍازة الوطاتب املخلىمت والسٔٛاث اإلا٠سمت ٓلى مبل ٙالوطٍبت
اإلاؼخح٠ت ًخم اػخذسام العٍازة لدؼىٍت اإلاؼخح٠اث الوطٍيُت الؼاب٠تٛ ،بشا لم جىظس مؼخح٠اث
هطٍيُت ػاب٠ت التزمذ اإلاللبت بطز العٍازة ما لم ًٌلب اإلامى٣ ٨خابت اػخذسام َصٍ العٍازة لؼساز
أًت مؼخح٠اث هطٍيُت فى اإلاؼخ٠بل.

الخٔلُ:١
َممصٍ اإلاممازة مؼممخحسزت بال٠مماهىن ايجسًممس ومٜازَمما أن ؤلاٟممطاضالوممطٍبي َممى الممطبٍ النهمماثي أي ال ًجممىظ
ً
ٓىس الٜحم أن جِهطٛطو ٞهطٍيُت جلل الي  %11مً الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٟاهىها.
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مازة (:)85
اشا ًلب اإلامىٟ ٨بل جاضٍر اهرهاض اإلاسة املبسزة لخ٠سًم ؤلاٟطاض بذمؼت ٓـط ًىما ٓلى ألاٟل مس
مُٔاز ج٠سًمه وػسز فى جاضٍر ج٠سًم الٌلب مبل ٙالوطٍبت مً و ا ٕٟج٠سًطٍ الىاضز ُٛه ًمخس مُٔاز
ج٠سًم ؤلاٟطاض مسة ػخحن ًىما ،وشل ٧زون أن ً٥ىن المخساز اإلأُاز أزط ٓلى مُٔاز ػساز الوطٍبت وال
ٓلى مُٔاز اػخح٠ا ٞم٠ابل الخؤدحرًٓ أي مبل ٙلم ٌؼسز منها.

الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة مؼخحسزت حُض أهه في الى ا ٕٟالٔملي هجس أن اؤ٠از ايجمُٔت الٔمىمُت في ؿط٤اث
ألامىاً ٨م ً٥أن ًخؤدط وبالخالي جؤدط آخماز اإلاحزاهُت ٜٛي َصٍ ايبالت أباح اإلاـطْ للممى ٨أن
ًخ٠سم بٌلب مٔه اٟطاض مئٟذ حتى ًخم آخماز ايجمُٔت الٔمىمُت للمحزاهُت ،وٍخم بٔس شل ٧ج٠سًم
اٟطاضجهاثي مٕ ػساز الٜطو ٞان وظسث وػساز م٠ابل الخؤدحرٓلي َصٍ الٜطو.ٞ
وٟس هلذ اإلاازة ضٟم  119مً ال تحت الخىُٜصًت ٓلي" للمللبت جصبُح ألادٌاض ايبؼابُت الىاضزة
باإلٟطاض الوطٍبي بٔس ج٠سًمه وٍخم ادٌاض اإلامى ٨بىدُجت الخصبُح واضٛا ٞؿُ ٧باإلابل ٙاإلاؼخح ١للممى٨
أو مٌالبخه بالٜطو ٞاإلاؼخح٠ت ٓلُه ٓلى الىمىشط ضٟم ( 31اٟطاضاث) و ً٥ىن ًلب اإلامى ٨مس مُٔاز
ج٠سًم اٟطاضٍ الوطٍبيً ،ب٠ا للمازة ( )85مً ال٠اهىنٓ ،لى الىمىشط ضٟم (ً 26لباث) ،وٍجىظ ج٠سًم
ً
الٌلب باألػالُب ؤلال٥تروهُت أو ب٥خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكىٓ ٨لى أن ً٥ىن جاضٍر وكى٨
ً
ً
ال٥خاب ػاب٠ا ٓلى جاضٍر اهرهاض اإلاسة املبسزة لخ٠سًم ؤلاٟطاض بذمؼت ٓـط ًىما".

مازة (:)86
ٓلممى ايجهمماث اإلالتزمممت بخٌبُمم ١أح٦ممام ايخلممم أزاض اإلابممال ٙاملخلممىمت فممي مىٓممس أٟلمماٍ أوادممطأبطٍممل
وٍىلُى وأ٣خىبط وٍىاًطمً ٤ل ٓام ،وٓليها جىٛحرالسج ث ال ظمت للٜحم بمٔطٛمت اإلالملبتٓ ،لمى أن
() 1

جخومً البُاهاث الخالُت ًٓ ٤ل ٛترة هطٍيُت :
(أ) ٤اٛت الخٔام ث وألاشخاق الصًً جم الخٔامل مٔهم بىِام ايخلم.
(ب) املبلل يبؼاب الوطٍبت.
وجطػ ممل جل مم ٧ايجه مماث ك ممىضة م ممً الس ممج ث اإلاـ مماضاليه مما ال ممى اإلال مملبت للب ٜممّ وشل مم ٧و ٠ٛمما لل٠ىآ ممس
وؤلاظطاضاث التى جحسزَا ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن.

الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة هي هٜؼها اإلاازة ضٟم  46مً ال٠اهىن ال٠سًم .وٟمس حمسزث ال تحمت الخىُٜصًمت فمي اإلامازة ضٟمم
 111ال٠ىآس وؤلاظطاضاث والبُاهاث الىاظب جى اٛطَا في الىمىشط ضٟم .41
( )1مٔسلت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114واللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة ألاولى مىه
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مازة (:)87
اشا ا٣دـ ٝاإلامى ٨د ٛ ٨ترة ج٠ازم زًً الوطٍبت ػهىا أو دٌؤ فى اٟطاضٍ الوطٍبى الصي جم ج٠سًمه
الى مؤمىضٍت الوطاتب املخخلتً ،لتزم ٛىضا بخ٠سًم اٟطاض هطٍبى مٔس ٨بٔس جصبُح الؼهى أو ايخٌؤ.
واشا ٟام اإلامى ٨بخ٠سًم ؤلاٟطاض الوطٍبى اإلأس ٨د  ٨ز زحن ًىما مً اإلاىٓس ال٠اهىوى لخ٠سًم
ؤلاٟطاضٌٔ ،خبرؤلاٟطاضاإلأس ٨بمشابت ؤلاٟطاضألاكلي.
وٍ٥ىن لبىى ٢وؿط٤اث ووحساث الٌ٠اْ الٔام وؿط٤اث ٌٟاْ ألآما ٨الٔام وألاشخاق
الآخباضٍت الٔامت ج٠سًم اٟطاض جهاثي د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر آخماز ايجمُٔت الٔمىمُت
يبؼاباتها ،وجئزي ٛطو ٞالوطٍبت مً و أٟها.
وفى حالت ج٠سًم اٟطاض مٔس ٨و٠ٛا لل٠ٜطجحن الشاهُت والشالشت ،ال ٌٔخبر ايخٌؤ أو الؼهى فى ؤلاٟطاض
مذالٜت أو ظطٍمت ظىاتُت.

الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة مؼخحسزت و أظاظث َصٍ اإلاازة للممى ٨أن ٌٔس ٨اٟطاضٍ اشا أ٣دـ ٝفي أي وٟذ أي دٌؤ في
اٟممطاضٍ .وال ًجممىظ للممممى ٨ج٠ممسًم اٟممطاضهممطٍبي مٔممسً ،٨ب٠مما للمممازة ( )87مممً ال٠مماهىن ،اشا اػممخٔمل
اح ممسي الٌ ممط ٞالت ممي ٌٔ ممس ٛيه مما مرهطب مما ًب ٠مما للم ممازة ( )133م ممً ال ٠مماهىن ،وج ممم ا٣دـ مما ٚشل مم ٧م ممً ٟب ممل
اإلاللبت.وشل٣ ٧ما بُيخه ال تحت في اإلاازة ضٟم .112
()1

مازة ( )87م٥طض

ً
اشا أزضط اإلام ممى ٨مبل مم ٙالو ممطٍبت ف ممي ؤلا ٟممطاضالو ممطٍبي بؤ ٟممل م ممً ُٟم ممت الو ممطٍبت اإلا ٠ممسضة جهاتُ مما .ػ ممىاض
بمى ا ٠ٛممت اإلام ممىٓ ٨ليه مما أو باػ ممدىٜاز ً ممط ٞالٌٔ ممً الٔازً ممت بـ ممؤجهاً،لتزم ب ممؤزاض مبل مم ٙاه ممافى للو ممطٍبت
النهاتُت ٌٔاز ٨اليؼبت املبسزة ٟطًٍ ٤ل حالت مً ايباالث الخالُت:
 %5مممً الوممطٍبت التممى لممم ًممخم ازضاظهمما اشا ٤ممان الٜممط ٞبممحن الوممطٍبت اإلاسضظممت بمماإلٟطاضوبممحن الوممطٍبت
النهاتُت ٌٔاز ٨مً  %11المى % 21مً م٠ساضالوطٍبت النهاتُت.
 %15مممً الوممطٍبت التممى لممم ًممخم ازضاظهمما اشا ٤ممان الٜممط ٞبممحن الوممطٍبت اإلاسضظممت بمماإلٟطاضوبممحن الوممطٍبت
النهاتُت ٌٔاز ٨أ٣ثرمً  %21المى % 51مً م٠ساضالوطٍبت النهاتُت.
 %41مممً الوممطٍبت التممى لممم ًممخم ازضاظهمما اشا ٤ممان الٜممط ٞبممحن الوممطٍبت اإلاسضظممت بمماإلٟطاضوبممحن الوممطٍبت
النهاتُت ٌٔاز ٨أ٣ثرمً  %51مً م٠ساضالوطٍبت النهاتُت.
ً
وال حؼطي أح٦ام َصٍ اإلاازة ٓلى ايباالث التى ال ًىٌبٓ ١ليها هِام الٜحم بالُٔىت و٠ٛا لىم اإلامازة
( )94مً ٟاهىن الوطٍبت ٓلى السدل.
( )1مواٛت بال٠اهىن  11لؼىت  2113اللازضفى  18ماًى ووـطبايجطٍسة الطػمُت الٔسز  ( 21م٥طض)
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مازة (:)88
ال ًج م م م ممىظ للمل م م م مملبت ٓ م م م ممسم الآخ م م م ممساز بال م م م ممسٛاجطوالس م م م ممج ث اإلاىخِم م م م ممت للمم م م م ممى ٨و ٠ٛم م م مما ل م م م ممىم
اإلام ممازة  78مم ممً َم ممصا ال٠م مماهىن أو اَم ممساضَا اال اشا أزبدم ممذ اإلالم مملبت بمىظم ممب مؼم ممدىساث ج٠م ممسمها ٓم ممسم
صبرها.

الخٔلُ:١
م٠ابلت للمازة ضٟم  111مً ال٠اهىن ال٠سًم مٕ الخؤُ٣س أهه في حالت ؤلاَساضوٓسم آخماز السٛاجطمً
ٟبل اإلاللبت ً٥ىن بمؼدىساث ولِؽ ل ظرهمازاث الصخلمُت .وَمصا مما أ٣مسث ٓلُمه ال تحمت فمي اإلامازة
ضٟم 113
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أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌغادط

إٌرضاِاخ ادلٌّٛني ٚغريُ٘

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ستظ اٌضش٠ثح

اٌثاب اٌثاٌث
ستظ اٌضش٠ثح

مازة (:)89
جطبٍ الوطٍبت ٓلى ألاضباح الشابخت مً و ا ٕٟؤلاٟطاضاإلا٠سم مً اإلامى.٨
ؤَخبر ؤلاٟطاض ضبٌا للوطٍبت والتزاما بؤزائها في اإلاىٓس ال٠اهىوي وحؼسز الوطٍبت مً و اَ ٕٟصا ؤلاٟطاض.

الخٔلُ:١

هلذ اإلاازة ضٟم  114مً ال تحت ٓلي" ًُ٠لس بطبٍ الوطٍبت ،فى جٌبُ ١ح٥م اإلاازة ( )89مً
ال٠اهىن،جحسًس زًً الوطٍبت اإلاؼخح٠ت مً و ا ٕٟؤلاٟطاضالوطٍبي للممى".٨

مازة (:)91
للمللبت أن حٔس ٨الطبٍ مً و ا ٕٟالبُاهاث الىاضزة باإلٟطاضواإلاؼدىساث اإلائٍسة له.
٣ما ً٥ىن للمللبت اظطاض ضبٍ ج٠سًطي للوطٍبت مً و ا ٕٟأًت بُاهاث مخاحت ٛمى حالت ٓسم
ج٠سًم اإلاممى ٨إلٟطاضٍ الوطٍبي أو ٓسم ج٠سًمه للبُاهاث واإلاؼدىساث اإلائٍسة لئلٟطاض.
واشا جى اٛطث لسي اإلاللبت مؼدىساث جشيذ ٓسم مٌاب٠ت ؤلاٟطاض للب٠ُ٠ت ٔٛليها ادٌاض اإلامى٨
واظطاض الٜحم وجصبُح ؤلاٟطاضأو حٔسًله وجحسًس ؤلاًطازاث ايخاهٔت للوطٍبت .ولطتِؽ اإلاللبت،
بٔس مى ا٠ٛت وظٍط اإلاالُت ،ضبٍ الوطٍبت ٟبل حلى ٨الخاضٍر املبسز الػخح٠اٟها اشا اػخلعم ألامط
جحلُلها لخىٛط زلُل محسز بؤن اإلامىً ٨ذٌٍ للرهطب مً الوطاتب بخحىٍل أكىله لصخم آدط
أو اجذاش اظطاضاث أدطي جوطبخحلُل الوطٍبت.
وٓلى مؤمىضٍت الوطاتب املخخلت فى َصٍ ايباالث أن جذٌط اإلامى ٨ب٥خاب مىص ى ٓلُه
ً
مصبىبا بٔلم الىكى ٨بٔىاكط ضبٍ الوطٍبت وبُ٠مرها ٓلى الىمىشط الصي جحسزٍ ال تحت
الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن.

الخٔلُ:١

ً
وٟس هلذ اإلاازة (  114م٥طضا) مً ال تحت الخىُٜصًت اإلأسلت بال٠طاض الىظاضي ضٟم  172لؼىت
ٓ 2115لي" فى جٌبُ ١ح٥م ال٠ٜطة الشاهُت مً اإلاازة  91مً ال٠اهىن  ،اشا زيذ بٜحم ؤلاٟطاضاث
ً
ً
التى وضزث بالُٔىت ٓسم جى اٛط البُاهاث واإلاؼدىساث اإلائٍسة لها ٛخخم املباػبت ج٠سًطٍا ،اًطازا
ً
وملطوٛا  ،للىكى ٨الى كافى الطبح ايخاهٕ للوطٍبت.
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٣ما هلذ اإلاازة  115مً ال تحت ٓلي" ً٥ىن ادٌاض اإلامى ٨بٔىاكط ضبٍ الوطٍبت في ايباالث
اإلاىلىق ٓليها في اإلاازة ( )91مً ال٠اهىن ( حٔسًل الطبٍ ) وبُ٠مرها ٓلى الىممىشط ضٟممم (  19هطٍبت).
اشا زيذ للمللبت وظىز اًطازاث ٗحر مسضظت باإلٟطاض الوطٍبي ولم ٌؼب ١ادٌاض اإلامى ٨بها ًخم
ً
ادٌاضاإلامى ٨بالخٔسًل ٓلى همىشط (  19هطٍبت م٥طضا)".

مازة (:)91
في ظمُٕ ألاحىا ٨ال ًجىظ للمللبت اظطاض أو حٔسًل الطبٍ اال د  ٨دمؽ ػىىاث جبسأ مً جاضٍر
اهرهاض اإلاسة املبسزة ٟاهىها لخ٠سًم ؤلاٟطاض ًٓ الٜترة الوطٍيُت ،وج٥ىن َصٍ اإلاسة ػذ ػىىاث اشا
٤ان اإلامى ٨مرهطبا مً أزاض الوطٍبت.
وجى ٌٕ٠اإلاسة بؤي ػيب مً أػباب  ٌٕٟالخ٠ازم اإلاىلىق ٓليها في ال٠اهىن اإلاسوى ،وباإلدٌاض
بٔىاكطضبٍ الوطٍبت أو بالخىيُه ٓلى اإلامى ٨بؤزائها أو باإلحالت الى يجان الًٌٔ.
وللممىً ٨لب اػترزاز اإلابال ٙاإلاؼسزة بالعٍازة جحذ حؼاب الوطٍبت د  ٨دمؽ ػىىاث مً
جاضٍر وـىض ح٠ه فى الاػترزاز.

الخٔلُ:١
مازة مؼخحسزت بال٠اهىن ايجسًس وجحسز مسة الخ٠ازم بم 5ػىىاث مً جاضٍر ج٠سًم ؤلاٟطاض و 6
ػىىاث اشا ٤اهذ ايبالت تهطب٣ ،ما أؿاض اإلاـطْ بؤن مسة الخ٠ازم جى ٌٕ٠بؤي ادٌاض ًخم مً
ً
اإلاللبت للممى ٨وججسز مسة الخ٠ازم.وَصا ما أوضبخه أًوا اإلاازة ضٟم  116مً ال تحت حُض
هلذ ٓلي" "ًى ٌٕ٠الخ٠ازم ،فى جٌبُ ١ح٥م ال٠ٜطة الشاهُت مً اإلاازة ( )91مً ال٠اهىن ،باإلدٌاض
بٔىاكطضبٍ الوطٍبت أو بالخىيُه ٓلى اإلامى ٨بؤزائها أو باإلحالت الى يجان الًٌٔ .
٣ما ًى ٌٕ٠الخ٠ازم ألي مً ألاػباب اإلاىلىق ٓليها فى ال٠اهىن اإلاسوي ٤اإلاٌالبت ال٠واتُت ولى
ضٔٛذ السٓىي الى مح٥مت ٗحرمذخلت والخىيُه وايحجعوالٌلب الصي ًخ٠سم به الساتً ل٠بى ٨ح٠ه
فى جٜلِؼت أو فى جىظَٕ ،وبؤي ٓمل ً٠ىم به الساتً للخمؼ ٧بح٠ه أزىاض الؼحرفى احسي السٓاوي٣ ،ما
ً
ً
ً
ًى ٌٕ٠الخ٠ازم اشا أٟطاإلاسًً بح ١الساتً اٟطاضا كطٍحا أو همىُا".

مازة (:)92
اشا ضبٌذ الوطٍبت ٓلى شخم وزيذ أهه ٌٔمل يبؼاب شخم آدط بٌطٍ ١اللىضٍت أو
الخىاًئ للبلىٓ ٨لى أًت معاًا أو للرهطب مً أًت التزاماث م٠طضة بم٠خط ى أح٦ام َصا ال٠اهىن٤ ،اها
مؼئىلحن بالخوامً ًٓ ػساز الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى ألاضباح.

الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة م٠ابلت لل٠ٜطة ألاولى مً اإلاازة ضٟم  31مً ال٠اهىن ال٠سًم وبالىم.
- ٕٜٛ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

يف ذغث١ك لأْٛ
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ً
مازة (  92م٥طضا )( )1الخذٌٍُ الوطٍبي
ٓىس جحسًس الطبٍ الوطٍبي ال ٌٔخس باألزط الوطٍبي ألًت مٔاملت ً٥ىن ال٘طن الطتِس ي مً
اجمامها أو أحس ألاٗطان الطتِؼُت ججىب الوطٍبت بالخذلم منها أو جؤظُلها ٌ ،ؼخىي فى شل ٧أن جخم
اإلأاملت ٓلى ؿ٦ل ك٠ٜت أو أجٜا ٞأو وٓس أو ٗحر شل ، ٧أو أن جخم ٓلى مطحلت واحسة أو ٓلى ٓسة
مطاحل  ،وج٥ىن الٔبرة لسي ضبٍ الوطٍبت بايجىَطالاٟخلازي ايب٠ُ٠ي للمٔاملت.
وٍ٥ىن ال٘طن الطتِس ي للمٔاملت أو أحس َصٍ ألاٗطان ججىب الوطٍبت ،وبلٜت داكت فى
ايباالث آلاجُت:
(أ) اشا ٤ممان الممطبح اإلاخىٟممٕ لهمما ٟبممل دلممم الوممطٍبت هممئُل باإلا٠اضهممت مممٕ ُٟمممت اإلاعاًمما الوممطٍيُت
اإلاخىٟٔت للمٔاملت.
(ب)أزث اإلأاملممت الممى آٜمماضاث هممطٍيُت ملبىُممت ال حٔ٥ممؽ املخمماًطالتممى ًخٔممطن لهمما اإلامممى ٨أو
جس٠ٛاجه الى٠سًت هدُجت للمٔاملت.
(ط) اشا جومىذ اإلأاملت بٔى الٔىاكطالتى لها جؤزحرمخىاٟى أو ًئزي الى ال٘اض بٔوها بٔى.
وفى ظمُٕ ألاحىآ ٕ٠ً ٨لى اإلاللبت ٓبض ازباث أن ال٘طن الطتِس ي أو أحس ألاٗطان الطتِؼُت
َى ججىب الوطٍبت ،وللممى ٨أن ً٠سم السلُل ٓلى أهه ال جىظس أػباب هطٍيُت وضاض ادخُاضٍ أو
اجمامه للمٔاملت.
وحـ٦ل يجىت ب٠طاض مً الىظٍط بطتاػت ضتِؽ اإلاللبت أو مً ًىِبه للىِط فى حاالث الخجىب
الوطٍبي ،وال ًجىظ ادٌاض اإلامى ٨بخى اٛط احسي حاالث ججىب الوطٍبت فى ؿؤهه اال بٔس مى ا٠ٛت
اللجىت.

مازة (:)93
فى ظمُٕ ألاحىا٥ً ٨ىن ٓلى اإلاللبت مً جل٠اض شاتها أو بىاض ٓلى ًلب اإلامى ٨جصبُح ألادٌاض
اإلاازًت وايبؼابُت.

الخٔلُ:١
م٠ابلت لل٠ٜطة الشاهُت مً اإلاازة  153مً ال٠اهىن ال٠سًم وبالىم.وهلذ اإلاازة ضٟم  117مً
ال تحت ٓلي" ً٠لس باألدٌاض اإلاازًت ،فى جٌبُ ١ح٥م اإلاازة ( )93مً ال٠اهىن ،وضوز الىدُجت
مذالٜت للبُصُاث ،وٍ٠لس باألدٌاض ايبؼابُت في جٌبُ٠ها ألادٌاض فى ه٠ل ألاضٟام أو ايجمٕ والٌطح
و٤اٛت الٔملُاث ايبؼابُت.

(َ )1صٍ اإلاازة مواٛت بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114اللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة الشالشت مىه
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ؤَس فى ح٥م ألادٌاض اإلاازًت التى ً٥ىن ٓلى اإلاؤمىضٍت املخخلت جصبُحها مً جل٠اض شاتها أو بىماض ٓلمى
ًلب اإلامى ،٨ظمُٕ ايباالث اإلاىلىق ٓليها فى اإلاازة ( )124مً ال٠اهىن ،وشل ٧مما لمم ًلمبح المطبٍ
ً
جهاتُا".

اٌثاب اٌشاتغ

مازة (:)94

اٌفسض ٚاٌرسش٠اخ

ٓلى اإلاللبت ٛحم اٟطاضاث اإلامىلحن ػىىٍا مً د ُٓ ٨ىت ًلسض ب٠ىآس ومٔاًحر جحسًسَا
ٟطاضمً الىظٍطبىاض ٓلى ٓطن ضتِؽ اإلاللبت.
ً
وال حؼطي أح٦ام َصٍ اإلاازة ٓلى اإلامى ٨الصي ال ًمؼ ٧زٛاجط وحؼاباث مىخِمت و٠ٛا يب٥م
()1
اإلاازة ( )78مً ٟاهىن الوطٍبت ٓلى السدل.

الخٔلُ:١
مازة مؼخحسزت مٜازَا أهه ػِخم بالٜحم بالُٔىت ولِؽ باألػؽ التى ٤اهذ ػاضٍت في جٌبُ١
ال٠اهىن ال٠سًم.
ً
٣ما هلذ اإلاازة ( 117م٥طضا) مً ال تحت الخىُٜصًت اإلأسلت بال٠طاض الىظاضي ضٟم  172لؼىت
 2115وهلذ ٓلى "فى جٌبُ ١ح٥م اإلاازة ( )94مً ال٠اهىن ال حؼطي أح٦ام الٜحم بالُٔىت ٓلى
ً
ً
ؤلاٟطاضاث التى ال حؼدىس لسٛاجطوحؼاباث مىخِمت و٠ٛا يب٥م اإلاازة ( )78مً ال٠اهىن ،وشل ٧آخباضا
مً ػىىاث الٜحم التى جبسأ مً ٓام  2113وما بٔسَا.

مازة (:)95

ً
جلتزم اإلاؤمىضٍت املخخلت ببدٌاض اإلامى ٨ب٥خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى ٨بالخاضٍر
املبسز للٜحم وم٦اهه واإلاسة الخ٠سًطٍت له ٟبل ٓـطة أًام ٓلى ألاٟل مً شل ٧الخاضٍر.

وٍلتزم اإلامى ٨باػخ٠با ٨مىُٜي اإلاللبت ممً لهم كٜت الوبٌُت ال٠واتُت ،وجمُ٥نهم مً
ؤلاً ْ ٓلى ما لسًه مً زٛاجطومؼدىساث ومحطضاث.
وللىظٍط أن ًؤشن إلاىُٜي اإلاللبت ممً لهم كٜت الوبٌُت ال٠واتُت زدى ٨م٠اض ٓمل اإلامى٨
د  ٨ػآاث ٓمله زون ادٌاض مؼب ١وشل ٧اشا جى اٛطث للمللبت أػباب ظسًت ٓلى تهطب اإلامى٨
مً الوطٍبت.
وال ًجىظ آازة ٛحم ٓىاكط ػبٛ ١حلها ما لم جخ٥ـ ٝح٠ات ١ظىَطٍت حؼخىظب آازة الٜحم.
(٠ٛ )1طة مواٛت بال٠اهىن ضٟم  11لؼىه  2113همً اإلاازة الشالشت مىه.
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الخٔلُ:١

ً
مممازة مؼممخحسزت وال٘ممطن منهمما جىِممُم ٓملُممت الٜحممم بممسال مممً الٔـممىاتُت التممى ٤اهممذ مىظممىزة حُممض
البس مً ادٌاضاإلامىٟ ٨بل الٜحم بٔـطة أًام وجحسًس اإلاسة التى ػدؼخ٘طٟها ٓملُت الٜحم.
وٍخطح مً هم ال٠ٜطة ألادحرة :
أن ال٠مماهىن ٟممس أظمماظلممىظٍطاإلاالُممت أن ًممؤشن إلاممؤمىضي الوممطاتب فممى زدممى ٨م٠ممطوـمماي اإلامممى٨
زون ادٌاضمؼب ١اشا جى اٛطث للمللبت أزلت ٓلى تهطبه مً الوطٍبت 1
وٟس كسض فى َصا ايخلىق ٟطاضوظٍطاإلاالُت ضٟمم  283لؼمىت  2115فمى ؿمؤن جىِمُم اظمطاضاث
اإلاهماث التى ً٦لم ٝبهما الٔماملىن فمى اإلالمايح ؤلاًطازًمت وشلم ٧بخماضٍر  2115/4/11والمصي ً٠طم ى بٔمسم
ُٟام أي مً الٔاملحن باإلالايح ؤلاًطازًت بؤًت مهمت لسي اإلاخٔاملحن مٕ جل ٧اإلالمايح اال بخ٦لُم٣ ٝخمابي
مً ضتِؽ اإلاللبت أو مً ًٜىهه و ًىم ال٠طاضٓلى ما ًلى :
ٟطض
( اإلاازة ألاولى )
" ال ًجممىظ ألي مممً الٔمماملحن باإلالممايح ؤلاًطازًممت الخابٔممت لممىظاضة اإلاالُممت ( الوممطاتب الٔ٠اضٍممت ،
وايجممماض ، ٢والوممطاتب الٔامممت  ،والوممطاتب ٓلممى اإلابُٔمماث ) الُ٠ممام بؤًممت مهمممت لممسي اإلاخٔمماملحن مممٕ
َممصٍ اإلالممايح اال بخ٦لُمم٣ ٝخممابى مىٟممٕ مممً ضتممِؽ اإلالمملبت أو مممً ًٜىهممه  ،وجبممحن ُٛممه ًبُٔممت اإلاهمممت
وال٘طن منها  ،وأػماض اإلا٦لٜحن بها ووُاتٜهم 1
وٓل ممى اإلا٦ل مم ٝباإلاهم ممت أو ضت ممِؽ الٜطٍ مم ١اإلا٦ل مم ٝبه مما – بحؼ ممب ألاح ممىا 11 ٨أن ًٌل ممٕ ك مماحب
الـؤن ٓلى الخ٦لُ ٝاإلاىلىق ٓلُه فى ال٠ٜطة الؼاب٠ت ٟبل بسض اإلاهمت  ،وشل ٧زون الاد  ٨بالىِام
اإلا٠طض الجذاش ؤلاظطاضاث فى ؿؤن ظطاتم الرهطب 1
( اإلاازة الشاهُت )
ال ًجىظ البسض فى جىُٜص أًت مهمت اال دم  ٨ػمآاث الٔممل الطػممُت ممٕ مطآماة أال ًترجمب ٓلمى
جىُٜص اإلاهمت حٌُٔل ػحرالٔمل باإلايـؤة 1
وفى ظمُٕ ألاحىا ٨ال ًخم جىُٜص اإلاهمت د  ٨أًمام ألاظماظاث ألاػمبىُٓت والٌٔم ث واإلاىاػمباث
الطػمُت 1
( اإلاازة الشالشت)
ٌؼ مماض ٨م ممً ًذ ممال ٝأح ٦ممام َ ممصا ال ٠ممطاضجؤزًيُ مما وشل ممً ٧ب ٠مما ألح ٦ممام  ٟمماهىن هِ ممام الٔ مماملحن
اإلاسهُحن بالسولت اإلاـاضالُه 1
( اإلاازة الطابٔت )
ٓلى ايجهاث املخخلت جىُٜص َصا ال٠طاض٤ل فى هٌا ٞادخلاكها 1
( اإلاازة ايخامؼت )
ٌٔمل بهصا ال٠طاضمً جاضٍر كسوضٍ " 1
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٣م مما ك ممسضث حٔلُم مماث ضت ممِؽ مل مملبت الو ممطاتب بخ مماضٍر  2115/11/22ف ممى َ ممصا ايخل ممىق
والتى ج٠ط ى بخٜىٍى الؼمازة ضإػماض اإلاؤمىضٍماث بخىُٟمٕ الخٜمىٍى ال٥خمابي اإلاـماضالُمه ب٠مطاضألاػمخاش
الس٣خىض وظٍطاإلاالُت  ،وجىم َصٍ الخٔلُماث ٓلى ما ًلى :
ً
" ** كسض ٟطاض الؼُس ألاػخاش الس٣خىض  /وظٍطاإلاالُت ضٟم  283لؼىت  2115مخومىا فى مازجه ألاولمى ما
ًل ممي " ال ًجم ممىظ ألي مم ممً الٔ مماملحن باإلال ممايح ؤلاًطازًم ممت الخابٔ ممت ل ممىظاضة اإلاالُ ممت ( الو ممطاتب الٔ٠اضٍ ممت –
وايجممماض – ٢والوممطاتب الٔامممت – والوممطاتب ٓلممى اإلابُٔماث ) الُ٠ممام بؤًممت مهمممت لممسي اإلاخٔمماملحن مممٕ
َ ممصٍ اإلال ممايح اال بخ٦لُ مم٣ ٝخ ممابى مى ٟممٕ م ممً ضت ممِؽ اإلال مملبت أو م ممً ًٜىه ممه وجب ممحن  ُٛممه ًبُٔ ممت اإلاهم ممت
وال٘طن منها وأػماض اإلا٦لٜحن بها ووُاتٜهم وٓلى اإلا٦ل ٝباإلاهمت أو ضتمِؽ الٜطٍم ١اإلا٦لم ٝبهما بحؼمب
ألاحممىا ٨أن ًٌلممٕ كمماحب الـممؤن ٓلممى الخ٦لُمم ٝاإلاىلممىق ٓلُممه فممى ال٠ٜممطة الؼمماب٠ت ٟبممل بممسض اإلاهمممت
وشل ٧زون ؤلاد  ٨بالىِام اإلا٠طض إلجذاش ؤلاظطاضاث فى ؿؤن ظطاتم الرهطب " 1
** ٣ما جومىذ اإلاازة الشاهُت مً شاث ال٠مطاضأهمه "ال ًجمىظ البمسض فمى جىُٜمص أًمت مهممت اال دم  ٨ػمآاث
الٔمل الطػمُت مٕ مطآاة أال ًترجب ٓلى جىُٜص اإلاهمت حٌُٔل ػحرالٔمل باإلايـمؤة وفمى ظمُمٕ ألاحمىا٨
ال ًخم جىُٜص اإلاهمت د  ٨أًام ألاظاظاث ألاػبىُٓت والٌٔ ث واإلاىاػباث الطػمُت".
ً
ً
ً
** وجومممىذ اإلاممازة الشالشممت أًومما " ٌؼمماض ٨مممً ًذممال ٝأح٦ممام َممصا ال٠ممطاضجؤزًيُمما وشلممً ٧ب٠مما ألح٦ممام
ٟاهىن هِام الٔاملحن اإلاسهُحن بالسولت اإلاـاضالُه " 1
ً
وبىاضا ٓلى شل٧
ً
وجىُٜصا إلاا جومىخه مىاز ٟطاضالؼُس ألاػخاش الس٣خىض  /وظٍطاإلاالُمت ػمالٜت المص٣طٛبهمه ًطاعمى
ُٟممام ٤اٛممت اإلاىمماً ١الوممطٍيُت مخابٔممت الخىُٜممص ب٦ممل زٟممت واليـممطٓلممى اإلاؤمىضٍمماث الخابٔممت لهمما وٍٜممىن
الؼازة ضإػاض اإلاؤمىضٍاث ٤ل فى ادخلاكه بخى ُٕٟالخ٦لُ ٝال٥خابي اإلاـاضالُه ب٠طاضالؼُس ألاػمخاش
الس٣خىض  /وظٍطاإلاالُت " 1
وهلذ اإلاازة  118مً ال تحمت ٓلمي أن " ً٥مىن ادٌماضاإلاممى ٨بالخماضٍر املبمسز للٜحمم وم٦اهمه واإلامسة
الخ٠سًطٍت له ٓلى الىمىشط ضٟم (ٛ 31حم) ٟبل ٓـطة أًام ٓلى ألاٟل مً جاضٍر اػخ م اإلاممى ٨لهمصا
ؤلادٌمماض٣ ، " .ممما هلممذ اإلاممازة ضٟمم ٓ 119لممى أهممه " ال ًجممىظ للملمملبت آممازة ٛحممم حؼمماباث وزٛمماجط
اإلام ممىً ،٨ب ٠مما يب ٥ممم ال ٠ٜممطة ألادح ممرة م ممً اإلا ممازة ( )95م ممً ال ٠مماهىن ،اال اشا ج ممى اٛطث اح ممسي الٌ ممطٞ
اإلاىلىق ٓليها في اإلاازة ( )133مىه.
وفى ظمُٕ ألاحىآ،٨لى اإلاللبت بُان ألاػباب السآُت الى آازة الٜحم.
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مازة (:)96
ًلتزم اإلامى ٨بخىٛحر البُاهاث وكىض السٛاجط واإلاؼدىساث واملبطضاث بما في شلٟ ٧ىاتم الٔم ض
واإلاىضزًً التي جٌلبها اإلاللبت مىه ٣خابت وشل ٧د  ٨دمؼت ٓـط ًىما مً جاضٍر ًلبها ما لم ً٠سم
اإلامى ٨زلُ ٤اُٛا ٓلى اللٔىباث التي واظهها في آساز وج٠سًم البُاهاث اإلاٌلىبت د  ٨الٜترة
املبسزة.
ولطتِؽ اإلاللبت أو مً ًٜىهه مس َصٍ اإلاسة إلاسة مىاػبت اشا ٟسم اإلامى ٨زلُ ٤اُٛا ٓلى ما
ٌٔترهه مً كٔىباث فى ج٠سًم جل ٧البُاهاث واللىض.

الخٔلُ:١
ال٘طن مً َصٍ اإلاازة اظطاض اػدُٜاض وٛحم ٗحر مباؿط إلامى ٨مٔحن مً د ٣ ٨ـى ٚالٔم ض
واإلاىضزًً إلامى ٨آدطؤَخبر شل ٧مً ًط ٞالٜحم ٗحراإلاباؿط.
وهلذ اإلاازة ضٟم  121مً ال تحت ٓلي أن" ً٥ىن ًلب اإلاللبت للبُاهاث وكىض السٛاجط
واإلاؼدىساث واملبطضاث مً اإلامىً ،٨ب٠ا للمازة ()96مً ال٠اهىنٓ ،لى الىمىشط ضٟم (ٛ 32حم)،
وللممى ٨أن ًٌلب مس اإلاهلت اإلامىىحت له ٓلى الىمىشط ضٟمم (ً 26لباث) ،وٍ٥ىن ادٌاض اإلامى ٨بمس
اإلاهلت أو بطٛمى ًلمبه ٓملى الىممىشط ضٟم (ٛ 33حم) مٕ ابساض ألاػباب فى حالت الطٛى".

مازة (:)97
ال ًجىظ للجهاث ايب٥ىمُت بما في شل ٧ظهاظ ال٥ؼب ٗحر اإلاـطوْ ووحساث ؤلازاضة املبلُت
والهُئاث الٔامت وؿط٤اث الٌ٠اْ الٔام والى٠اباث أن جمخىٕ فى أًت حالت ولى برجت املباِٛت ٓلى
ػط اإلاهىت ًٓ اً ْ مىُٜي اإلاللبت ممً لهم كٜت الوبٌُت ال٠واتُت ٓلى ما ًطٍسون ؤلاً ْ
ٓلُه لسحها مً الىزات ١وألاوضا ٞب٘طن ضبٍ الوطٍبت اإلا٠طضة بمىظب َصا ال٠اهىن٣ ،ما ًخٔحن في
ظمُٕ ألاحىآ ٨لى ايجهاث ػالٜت الص٣ط مى اٛاة اإلاللبت ب٦اٛت ما جٌلبه مً البُاهاث ال ظمت لطبٍ
الوطٍبت.

الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة هي هٜؼها اإلاازة ضٟم  142مً ال٠اهىن ال٠سًم وبالىم.

مازة (:)98
للىُابت الٔامت أو ظهاظ ال٥ؼب ٗحر اإلاـطوْ أن جٌلٕ اإلاللبت ٓلى ملٜاث أًت زٓىي مسهُت أو
ظىاتُت جخٔل ١بما ججطٍه اإلاللبت مً ٛحم أو ضبٍ أو جحلُل الوطاتب اإلا٠طضة بهصا ال٠اهىن.
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مازة (:)99
للىظٍط ألٗطان َصا ال٠اهىن أن ًٌلب مً ضتِؽ مح٥مت اػخئىا ٚال٠اَطة ألامط ببً ْ الٔاملحن
باإلاللبت أو حلىلهم ٓلى بُاهاث مخٔل٠ت بحؼاباث الٔم ض ووزاثٔهم ودعاتنهم.
٣ما ًلتزم اإلا٦لٜىن ببزاضة أمىا ٨ما ،و٤ل مً ً٥ىن مً مهىرهم ز ٕٛاًطازاث الُ٠م اإلاى٠ىلت
و٣صل٤ ٧ل الـط٤اث والهُئاث واإلايـآث وأصباب اإلاهً الخجاضٍت وٗحر الخجاضٍت وٗحرَم مً اإلامىلحن
بؤن ً٠سمىا الى مىُٜي اإلاللبت ممً لهم كٜت الوبٌُت ال٠واتُت ٓىس ٤ل ًلب السٛاجط التى
ًٜطن ٓليهم ٟاهىن الخجاضة أو ٗحرٍ مً ال٠ىاهحن امؼا٣ها و٣صلٗ ٧حرَا مً املبطضاث والسٛاجط
والىزات ١اإلالب٠ت بها وأوضا ٞؤلاًطازاث واإلالطوٛاث ل٦ي ًخم ً٥اإلاىُٜىن اإلاص٣ىضون مً الخشيذ مً
جىُٜص ظمُٕ ألاح٦ام التى ً٠طضَا َصا ال٠اهىن ،ػىاض باليؼبت لهم أم ل٘حرَم مً اإلامىلحن.
وال ًجىظ الامخىاْ ًٓ جم٥حن مىُٜي اإلاللبت اإلاـاض اليهم مً ؤلاً ْ ٓلى أن ًخم بم٦ان وظىز
السٛاجطوالىزات ١واملبطضاث وٗحرَا أزىاض ػآاث الٔمل الٔازًت وزون حاظت الى ادٌاضمؼب.١

الخٔلُ:١
هي م٠ابلت للمازة ضٟم  144مً ال٠اهىن ال٠سًم ،ول ً٥أظاظ اإلاـطْ ٣ؼط ػطٍت ايبؼاباث
بمٔطٛت مىُٜي اإلاللبت ول ً٥بـطي مى ا٠ٛت ضتِؽ مح٥مت اػخئىا ٚال٠اَطة لىظٍط اإلاالُت.
وهلذ اإلاازة ضٟم  121مً ال تحت ٓلي أن " ً٥ىن ًلب الىظٍط مً ضتِؽ مح٥مت الاػخئىا ٚألامط
ببً ْ الٔاملحن باإلاللبت أو حلىلهم ٓلى بُاهاث مخٔل٠ت بحؼاباث الٔم ض ووزاثٔهم ودعاتنهم
ٓلى الىمىشط ضٟم ( 34بُاهاث)".
وضز بُمان السٛاجطالخمى ًلتزم ببمؼا٣ها الخجاضًب٠ا ل٠اهىن الخجماضة ٛممى اإلامىاز ممً 24 - 21ممً ال٠ماهىن
ضٟم  17لؼىت  ،1999وجىم َصٍ اإلاىاز ٓلى ماًلى :
مازة ( )21مً ٟاهىن الخجاضة :
" ٓل ممى  ٤ممل ج مماظطًج مماوظ ضأغ مال ممه اإلاؼ ممدشمطف ممى الخج مماضة ٓـ ممطًٍ أل مم ٝظىُ ممه أن ًمؼ مم ٧ال ممسٛاجطالت ممى
حؼممخلعمها ًبُٔممت ججاضٍممت وأَمُرهمما وٓلممى وظممه ايخلممىق زٛتممري الُىمُممت وايجممطز بٌطٍ٠ممت جٜ٥ممل بُممان
مط٣عٍ اإلاالي وماله مً ح٠ى ٞوما ٓلُه مً زًىن مخٔل٠ت بالخجاضة"1
مازة ( )22مً ٟاهىن الخجاضة :
" -1جُ٠س فى زٛترالُىمُت ظمُٕ الٔملُاث الخجاضٍت التى ًجطحها الخاظطو٣مصل ٧مسمبىباجه الصخلمُت
ً
ً
ً
ُ
ً
وٍخم الُ٠س ًىما بُىما جٜلُ باػخصىاض اإلاسبىباث الصخلُت ُٛجىظأن جُ٠س اظماال ؿهطا ٛـهطا
 – 2للخ مماظطأن ٌؼ ممخٔمل ز ٛمماجطًىمُ ممت مؼ ممآسة إلزب مماث جٜل ممُ ث ألاه ممىاْ املخخل ٜممت م ممً الٔملُ مماث
الخجاضٍممت .وفممى َممصٍ ايبالممت ً٥خٜممي بُ٠ممس اظمممالي لهممصٍ الٔملُمماث فممى زٛتممرالُىمُممت فممى ٛتممراث مىخِمممت
ً
ً
ٛبشا لم ًدبٕ َصا ؤلاظطاض آخبر٤ل زٛترمؼآس زٛترا أكلُا " 1
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مازة ( )23مً ٟاهىن الخجاضة :
"ُ٠ً -1ممس فممى زٛتممرايجممطز جٜلممُل البوممآت اإلاىظممىزة لممسي الخمماظطفممى أدممطػمميخه اإلاالُممت أو بُممان اظمممالى
ٓنهم مما اشا ٤اهم ممذ جٜلم ممُ تها واضزة بم ممسٛاجطأو ٟم ممىاتم مؼم ممخ٠لت .وفم ممى َم ممصٍ ايبالم ممت حٔخبم ممرجلم مم ٧الم ممسٛاجطأو
ً
ً
ال٠ىاتم ظعضا مخمما لسٛترايجطز ألاكلى .
 -2جُ٠س فى زٛترايجطز كىضة مً اإلاحزاهُت الؼىىٍت وحؼاب ألاضباح وايخؼاتط" 1
مازة ( )24مً ٟاهىن الخجاضة :
" ٓلى الخاظطأن ًحخ ّٜبلىضة مً اإلاطاػ ث والبرُٟاث وٗحرَا مً الىزات ١التى ًطػملها أو ًدؼملمها
لـئىن جخٔل ١بخجاضجه.وٍ٥ىن ايب ّٜبٌطٍ٠ت مىخِمت حؼهل مٔها اإلاطاظٔت " 1
 املبطضاث والسٛاجطوالىزات ١اإلالب٠ت بالسٛاجطاإلالتزمىن ببمؼا٣ها :وٍ٠لس بها السٛاجط اإلاؼآسة و٣ـى ٚايجطز و٣طوث اللى ٝوٗحرَا مً املبطضاث والىزمات١
اإلالب٠ت بالسٛاجطألاكلُت.

مازة (:)111
جلتزم اإلايـآث واإلائػؼاث الخٔلُمُت والهُئاث واإلايـآث اإلأٜاة مً الوطٍبت اإلاىلىق ٓليها في
َصا ال٠اهىن أن ج٠سم الى مىُٜي اإلاللبت ممً لهم كٜت الوبٌُت ال٠واتُت ٓىس ٤ل ًلب زٛاجط
حؼاباتها و٤ل ما جٌالب بخ٠سًمه مً مؼدىساث.

الخٔلُ:١
هي هٜؽ اإلاازة ضٟم  145مً ال٠اهىن ال٠سًم وبالىم.
٣ما هلذ اإلاازة  122مً ال تحت ٓلي أن " حـمل اإلايـآث اإلالتزمت بخ٠سًم زٛاجط حؼاباتها
ً
اإلايـآث والـط٤اث اإلا٠امت بىِام اإلاىاً ١ايبطة و٣صل ٧الـط٤اث واإلايـآث والٜطوْ اإلا٠امت و٠ٛا
ألح٦ام ٟاهىن اإلاىاً ١الاٟخلازًت شاث الٌبُٔت ايخاكت".

مازة (:)111
ًلتزم ٤ل شخم ً٥ىن له بح٥م وُُٜخه أو ادخلاكه أو ٓمله ؿؤن في ضبٍ أو جحلُل الوطاتب
اإلاىلىق ٓليها في َصا ال٠اهىن أو في الٜلل ُٛما ًخٔل ١بها مً مىاظٓاث بمطآاة ػطٍت اإلاهىت.
وال ًجىظ ألي مً الٔاملحن باإلاللبت ممً ال ًخلل ٓملهم بطبٍ أو جحلُل الوطٍبت آٌاض أي
بُاهاث أو اً ْ ال٘حرٓلى أًت وضٟت أو بُان أو مل ٝأو ٗحرٍ اال في ألاحىا ٨اإلالطح بها ٟاهىها.
وال ًجىظ آٌاض بُاهاث مً اإلالٜاث الوطٍيُت اال بىاض ٓلى ًلب ٣خابي مً اإلامى ٨أو بىاض ٓلى هم في
أي ٟاهىن آدط ،وال ٌٔخبر اٛـاض للؼطٍت آٌاض بُاهاث للمخىاظ ٨الُه ًٓ اإلايـؤة أو جباز ٨اإلألىماث
ً
والبُاهاث بحن ايجهاث ؤلاًطازًت الخابٔت لىظاضة اإلاالُت و٠ٛا للخىُِم الصي ًلسض به ٟطاض مً الىظٍط.
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مازة (:)112

ضّأاخ اٌرسظً١

ج٥ىن الوطاتب واإلابال ٙألادطي اإلاؼخح٠ت للب٥ىمت بم٠خط ى َصا ال٠اهىن زًىا ممخاظا جالُا في
اإلاطجبت للملطوٛاث ال٠واتُت وشلٓ ٧لى ظمُٕ أمىا ٨اإلاسًىحن بها أو اإلالتزمحن بخىضٍسَا.
وٍ٥ىن زًً الوطٍبت واظب ألازاض في م٠طاإلاللبت وٛطوٓها زون حاظت الى مٌالبت في م٠طاإلاسًً

الخٔلُ:١
هي هٜؼها اإلاازة ضٟم  164مً ال٠اهىن ال٠سًم وبالىم.
ومممً هممم َممصٍ اإلاممازة هجممس أجهمما ٟممس جىاولممذ مبممسأًً حُممض حٔطهممذ فممى ال٠ٜممطة ألاولممى منهمما إلابممسأ
امخُاظ زًً الوطٍبت وفى ال٠ٜطة الشاهُت إلابسأ التزام اإلامىلحن بؤزاض زًً الوطٍبت بم٠طاإلاللبت وػىٚ
هدىاو ٣ ٨منهما ٤اآلحى :

اإلابسأ ألاو : ٨امخُاظزًً الوطٍبت :

ً
مٔنى ؤلامخُاظ َ :ى أولىٍت أو أػبُ٠ت ًمىحها ال٠اهىن يب ١مٔحن مطآاة مىه للٜت السًً الصي ً٠طض
له الامخُاظ وبم٠خط ى َصا الامخُاظ ٌؼخىفى الساتىىن أصباب ايب٠ى ٞاإلامخماظة زًمىجهم ٟبمل ٗحمرَم ممً
أصباب ايب٠ىٗ ٞحراإلامخاظة مً أمىا ٨اإلاسًً ؤٌَمى للمساتىحن أحُ٠مت فمى جدبمٕ َمصٍ ألاممىا ٨جحمذ ًمس
ال٘حر1

أهىاْ الامخُاظ :
جى٠ؼم ايب٠ى ٞاإلامخاظة الى هىٓحن :

( أ ) امخُاظ ٓام :
وٛيهما ًخمخمٕ كماحب ايبم ١بامخُماظٓمام مباؿممطٓلمى ٤اٛمت أممىا ٨اإلامسًً زون أي التمزام ٟماهىوي ٓلممى
كاحب ايب ١بايحجعٓلى مى٠ىالث مُٔىه أو ٓ٠اضاث مُٔىه بصاتها فى أم  ٢اإلاسًً 1
ً ً
ومً أمشلت ايب٠ى ٞاإلامخاظة امخُاظا ٓاما زًىن الوطاتب مٕ م حِمت أن الخٔلُمماث ؤلازاضٍمت جخجمه المى
ً
هطوضة البسض بايحجعوالخىُٜص ٓلى اإلاى٠ىالث أوال ٛبشا لم جً ٝى ٕٟايحجعٓلى الٔ٠اضاث.

ب ) امخُاظداق :
وُٛممه ٌؼممخىفى الممساتً اإلامخمماظح٠ممه مممً ممما ٨مٔممحن بصاجممه مممً أمممىا ٨اإلاممسًً مى٠ىلممت ٤اهممذ أو ٓ٠اضٍممت
( وهممى اإلاخٔل٠ممت باالمخُمماظ) ٛممبشا لممم ًمم ٝاإلاى٠ممى ٨أو الٔ٠مماضاإلاش٠ممل بممسًً ممخمماظضظممٕ الممساتً بالبمماقي ٓلممى
ً
ً
أمىا ٨اإلاسًً ألادطي بآخباضٍ زاتىا ٓازًا 1
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ومً أمشلت َصا ايب: ١
امخُاظالوطاتب الٔ٠اضٍت بما لها مً هطاتب ٓ٠اضٍت وأمىا ٨وضػىم ٓلى اإلاباوي وألاًُان 1

جطجِب ح٠ى ٞالامخُاظ ُٛما بُنها :
وظ ممسًطبال ممص٣طوهح ممً ف ممى َ ممصا الل ممسز أن ه ممص٣طأن ال ٠مماهىن اإلا ممسوى ضج ممب ح ٠ممى ٞالامخُ مماظُٛم مما بُنه مما
ٛجٔل ألاولىٍت لبٔوها ٓلى البٔى آلادط ،حُض هم فى اإلاازة  1131مسوي ٓلى آلاحي :
" مطجبت الامخُاظ ًحسزَا ال٠ماهىن ٛمبشا لمم ًمىم كمطاحت فمى حم ١ممخماظٓلمى مطجبمت امخُماظٍ ٤مان
َصا ايب ١مخؤدطفى اإلاطجبت ًٓ امخُاظم٠طضٍ مطجيخه فى ال٠اهىن "
وممً مطاظٔممت الىلممىق وال٠ممىاهحن اإلا٠مطضة يب٠ممى ٞامخُمماظايخعاهممت الٔاممت ًخطممح أن زًممً الوممطاتب
الٔ٠اضٍت والطػىم اإلا٠طضة ٓلى ألام  ٢م٠سم فى اإلاطجبت ٓلى امخُاظ زًً الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓليها " 1
وإلًواح شل ٧وؼى ٞاإلاشا ٨الخالى :
مشا: ٨
ًمخلمم ٧أحممس اإلامممىلحن ؿمم٠ت ً٠ممىم بخؤظحرَمما مٜطوؿممت وٟممس اػممخحٓ ١لُممه هممطٍبت ٓ٠اضٍممت ٓلممى
ً
ً
َصٍ الـ٠ت ٟسضَا  141ظىيها وهطٍبت ٓلى اًمطازاث الثمروة الٔ٠اضٍمت م٠ابمل الخمؤظحرٟمسضَا  291ظىيهما
 ،وٟاممذ ٤ممل مممً ملمملبت الوممطاتب الٔ٠اضٍممت وملمملبت الوممطاتب الٔامممت بممايحجعٓلممى ؤلاًجمماضجحممذ
ً
ًس الؼا ً٣فى وٟذ واحس (ُٟمت ؤلاًجاضالٜٔلى مٜطوؾ مبل 411 ٙظىُه ؿهطٍا)1
ً
ً
وف ممى َ ممصٍ ايبال ممت حؼ ممخىفى مل مملبت الو ممطاتب الٔ٠اضٍ ممت مؼ ممخح٠اتها أوال وُٟمره مما  141ظىيه مما
ً
بال٦امممل مممً ؤلاًجمماضوممما ًدب٠ممى وٟممسضٍ  261ظىيهمما ٌؼممسز جحممذ حؼمماب الوممطٍبت ٓلممى اًممطازاث الثممروة
ً
الٔ٠اضٍت وٍدب٠ى إلاللبت الوطاتب ٟبل اإلاممى ٨مبل 31 ٙظىيها حؼخىٛيها مً اًجاضالـهطالخالى.

مسي امخُاظ زًً الوطٍبت مً هاحُت :
( أ ) ألاػبُ٠ت
( ب ) الخدبٕ

( أ ) مسي امخُاظ زًً الوطاتب مً هاحُت ألاػبُ٠ت :
بمطاظٔممت ٟممىاهحن الوممطاتب وال٥خممب السوضٍممت والخٔلُممماث الخٜؼممحرًت اللممازضة مممً اإلالمملبت
واإلاؼدىسة لىلىق ال٠اهىن اإلاسوى ( مازة 1 ) 1139
ًخطح أن زًً الوطٍبت ممخاظوَؼب ١ػاتطالسًىن التى ج٥ىن مٌلىبت مً اإلامىُٛ ٨ما ٓسا :
 - 1اإلالاضٍ ٝال٠واتُت " بـطًحن محسزًً بال٠اهىن اإلاسوي " :
ألاو : ٨أن ج ٥م ممىن  ٟم ممس أه ٠ٜم ممذ إلال م مملبت ظمُ م ممٕ ال م ممساتىحن ومنه م مما ايجه م ممت الساتى م ممت بالو م ممطٍبت ٛ ،ل م ممِؽ
للملطوٛاث ال٠واتُت التى ًى٠ٜها الساتً إلاللبت هٜؼه أي امخُاظفى ال٠اهىن ٓلى أمىاله.
الشاوى  :أن ج٥ىن َصٍ اإلالطوٛاث ٟس كطٛذ يب ّٜأمىا ٨اإلاسًً أو بُٔها 1
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مشما: ٨
ٔ .اإلالاضٍ ٝالتى جى٣ ١ٜملاضٍ ٝه٠ل للبوآت اإلأطهت للخل ٝلؤلػىا ٞب٘طن بُٔها.
ٕ .الوطٍبت ٓلى هٜؽ الص يض.
ٖ .زًً حاتع اإلاى٠ى ٨حؼً الىُت وح ١مئظطالٔ٠اضحؼً الىُت إلاسة ػيخحن ٓلى ألا٣ثرأو كاحب
الٜىس.ٞ
وٍجممب َىمما جىُٟممٕ ايحجممعحتممى ًشيممذ حؼممً الىُممت وَـممتري ل٦ممي ًباؿممطاإلاممئظطوكمماحب الٜىممسٞ
امخُاظٓلى اإلاى٠ىالث أن ال ج٥ىن ٟس دطظذ مً الٔحن اإلائظطة أو مً الٜىس1 ٞ

ب  -مسي امخُاظ زًً مللبت الوطاتب باليؼبت للخدبٕ :
بالطظىْ للخٔلُماث الخٜؼمحرًت للململبت واإلاخٔل٠مت بؤح٦مام ال٠ماهىن ضٟمم  14لؼمىه  1939وال
جخٔاضن ممٕ أح٦مام ال٠ماهىن  157لؼمىت  1981اإلأمس ٨بال٠ماهىن  187لؼمىت  1993وال٠ماهىن  91لؼمىه
 2115وجىم ٓلى ما ًلى فى ال٠ٜطة ألاولى منها :
" ال ًذممى ٨الامخُمماظالٔممام إلالمملبت الوممطاتب ٓلممى أمممىا ٨مممسًىيها حمم ١جدبممٕ أمممىالهم جحممذ ًممس
ال٘حر ،وشل ٧باليؼبت للوطاتب اإلا٠طضة بال٠اهىن  14لؼىه  99 ، 39لؼىه 1 " 49
ً
جىم َصٍ الخٔلُماث اللازضة مً اإلاللبت أًوا فى ٠ٛطة أدطي منها ٓلى ما ًلى :
ً
" ٓلى اإلاؤمىضٍت حسجُل محاهط ايحجعالٔ٠اضي ٛىض جىُٟٔها حِٜا يب٠ى ٞايخعاهت الٔامت ".

ٌؼخذلم مً َصٍ الخٔلُماث آلاحى :
( أ ) ؤلامحيا اااش العا ااا  :ال ًذم ممى ٨إلالم مملبت الوم ممطاتب أي جدبم ممٕ ٓلم ممى أمم ممىا ٨مم ممسًىيها اال بخىُٟم ممٕ ايحجم ممع
وحس ممجُله ف ممى ج مماضٍر ػ مماب ١للخ مماضٍر ال ممصي جل ممط ُٛ ٚممه اإلا ممسًً لل٘ح ممربمٔن ممى آد ممطأه ممه ٌـ ممتري الػ ممخٜازة
الساتً بهصا الامخُماظ اإلا٠مطض لمه أن ً٥مىن ٟمس ٟمام بالٜٔمل بمايحجعٓلمى أممىا ٨اإلامسًً م٠ابمل زًىمه اإلامخماظ
واال ٠ٛس ح٠ه فى جدبٕ اإلاا ٨اإلاخلطُٛ ٚه مً مسًىه لل٘حر1
وػىىضز ُٛما ًلى مشا ٨لهصا اإلاىهىْ :
 اػ ممخح ١إلال مملبت الو ممطاتب ه ممطٍبت ٓل ممى اً ممطازاث اليـ مماي الخج مماضي والل ممىاعى ٓل ممى أح ممساإلام ممىلحن وٟب ممل اجذ مماش اظ ممطاضاث ايحج ممعٓل ممى الٔ ٠مماضاإلامل ممى ٢ل ممه  ٟممام بالخل ممط ُٛ ٚممه لل٘ح ممر
بخلط ٚهاٟل للملُ٥ت وجم اؿهاضَصا الخلط ٚفى َصٍ ايبالت ًىٜص جلط ٚاإلاسًً 1
 أما اشا ٤اهذ اإلاللبت ٟس ٟامذ بدسمجُل محومطايحجمعالٔ٠ماضي ٟبمل ؿمهطجلمط ٚاإلامسًًٜٛمي َمصٍ ايبالمت ال ًىٜمص جلمط ٚاإلامسًً أو ايبماتعأو مما ضجبمه ٓلمى الٔ٠ماضاإلارجممىظ ٓلُ ممه مممً
ضَ م ممً أو ادخل م مماق أو امخُ م مماظ ٛم ممى ح م مم ١ايباظ م ممع( م  ، ) 1955 / 318 ٞ 47وبالخم ممالي ًجم ممىظ
للمللبت جدبٕ َصا الٔ٠اضجحذ ًس ال٘حرواػدُٜاض ح٠ها مىه 1
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اإلابسأ الشاوى  :التزام اإلامىلحن بؤزاض زًً الوطٍبت بم٠طاإلاللبت :
ٛاألكل أن زًً الوطٍبت واظب ألازاض الى ايخعاهت الٔامت زون حاظت الهخِاضمٌالبت فى م٠ط
ػ ً٥أو ٓمل اإلاسًً 1
ٛبمجطز ٓلم اإلامى ٨بم٠ساض زًً الوطٍبت وظب ٓلُه أن ٌؼاضْ بؼسازَا بم٠ط اإلاؤمىضٍت (زون
اهخِاضمىه لصَاب مىسوب الخحلُل الُه وشل ٧فى د  ٨اإلاسة ال٠اهىهُت ) 1
وفى حالت جطاخى اإلامى ًٓ ٨الؼساز ًح ١للمللبت أن جباؿط جحلُل ما ٌؼخح ١للخعاهت
بالٌطٍ ١ؤلازاضي واإلاىلىق ٓلُه بال٠اهىن  318لؼىت 1 1955

مازة (:)113
ً٥ىن جحلُل الوطٍبت ٗحر اإلاؼسزة وم٠ابل الخؤدحر اإلاىلىق ٓليهما في َصا ال٠اهىن بم٠خط ى
مٌالباث واظبت الخىُٜص جلسض باػم مً َم ملعمىن ٟاهىها بؤزائها وب٘حر اد  ٨بما ٟس ً٥ىن لهم مً
ح ١الطظىْ ٓلى مً َم مسًىىن بها  .وجىَ ٕٟصٍ اإلاٌالباث مً الٔاملحن باإلاللبت الصًً جحسزَم
ً
ال تحت الخىُٜصًت وجطػل َصٍ اإلاٌالباث ب٥خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى.٨

الخٔلُ:١
هي هٜؼها اإلاازة ضٟم  165مً ال٠اهىن ال٠سًم وبالىم.
وهلذ اإلاازة ضٟم  123مً ال تحت ٓلي أن " ً٥ىن جحلُل الوطٍبت ٗحراإلاؼسزة وم٠ابل الخؤدحر
ً
بم٠خط ى مٌمالباث واظمبت الخىُٜص مىٟٔا ٓليها مً مؤمىض الٜحم ومؤمىض الخحلُل وضتِؽ
اإلاؤمىضٍت ٓلى الىمىشط ضٟم ( 35ػساز) باليؼبت لؤلشخاق الٌبُُٔحن ،وٓملى الىمىشط ضٟم (36
ػساز) باليؼبت لؤلشخاق الآخباضٍت،وٓلى الىمىشط ضٟم ( 42ػساز ) باليؼبت لٜطو ٞهطٍبت
ً
اإلاطجباث وما فى ح٥مها وجطػل َصٍ اإلاٌالباث ب٥خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى".٨

مازة (:)114
للمل مملبت ح مم ١جى ُٟممٕ جج ممعجى ُٜممصي بُ٠م ممت م مما ً ٥ممىن مؼ ممخح٠ا م ممً الو ممطاتب م ممً و ا ٟممٕ ؤلا ٟممطاضاث
اإلا٠سمممت مممً اإلامممى ٨اشا لممم ًممخم أزاإَمما فممي اإلاىآُممس ال٠اهىهُممت ،زون حاظممت الممى اكممساضمٌالبممت أو جىيُممه
بصل ٧وٍ٥ىن اٟطاضاإلامى ٨في َصٍ ايبالت ػىس الخىُٜص.
وٓلممى اإلالمملبت أن جذٌممطاإلامممى ٨باإلاٌالبممت بالؼممساز دم  ٨ػممخحن ًىممما مممً جمماضٍر مى ا٠ٛممت اإلامممىٓ ٨لممى
ج٠ممسًطاث اإلاؤمىضٍممت أو كممسوض ٟممطاضيجىممت الٌٔممً أو ح٥ممم مممً املب٥مممت الابخساتُممت وشلمم ٧بمىظممب ٣خمماب
ً
مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى.٨
ً
وفممى ظمُممٕ ألاح ممىا ٨ال ًجممىظ جىُٟممٕ ايحج ممعاال بٔممس اهممصاضاإلام ممى ٨ب٥خمماب مىص م ى ٓلُ ممه مصممبىبا بٔل ممم
الىكى ٨ما لم ًَ ً٥ىا ٢دٌطحهسز اٟخواض زًً الوطٍبت.
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الخٔلُ:١
هي هٜؼها اإلاازة ضٟم  166مً ال٠اهىن ال٠سًم مٕ الخؤُ٣س أهه ًجىظ للمللبت اظطاض ايحجع الخىُٜصي
ٓلي اإلابال ٙاإلاؼخح٠ت ولم حؼسز مٕ ؤلاٟطاض وٍ٥ىن ػىس الخىُٜص ؤلاٟطاض ،والخؤُ٣س أهه ال ًجىظ للمللبت
اظطاض َصا ايحجع الخىُٜصي اشا ٤ان الطبٍ مً و ا ٕٟيجىت زادلُت أو يجىت ًًٔ أو مح٥مت اال بٔس ادٌاض
اإلامى ٨باإلاٌالبت بالؼساز د ً 61 ٨ىم مً جاضٍر اإلاى ا٠ٛت باللجىت السادلُت أو يجىت الًٌٔ.
وفي َصا الـؤن هلذ اإلاازة ضٟم  124مً ال تحت ٓلي أن " ً٥ىن ادٌاض اإلامى ٨باإلاٌالبت
بالؼسازً ،ب٠ا لل٠ٜطة الشاهُت مً اإلاازة ( )114مً ال٠اهىنٓ ،لى الىمىشط ضٟم ( 37ػساز) مً جاضٍر
مى ا٠ٛت اإلامىٓ ٨لى ج٠سًطاث اإلاؤمىضٍت أو كسوض ٟطاض يجىت الًٌٔ أو ح٥م مً املب٥مت الابخساتُت،
ً
وشل ٧بمىظب ٣خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى".٨
وفي حالت الؼساز ٓلي أٟؼاي هلذ اإلاازة  125مً ال تحت ٓلي أهه" في حالت ػساز الوطٍبت
ٓلي أٟؼاي٥ً ،ىن جحسًس ُٟمت ال٠ؼٍ ومسة الخ٠ؼٍُ ،و٠ٛا إلاا ًؤحي:
ً
 .1ججم حٔام ث اإلامىً ٨ب٠ا لبُاهاث ايخلم والخحلُل جحذ حؼاب الوطٍبت.
 .2كافى ألاضباح النهاتُت فى الش ر ػىىاث ألادحرة.
ُٟ .3مت اإلارجىظاث اإلاى٠ىلت أو الٔ٠اضٍت.
 .4مسي اهخِام اإلامى ٨فى الؼساز اشا ٤ان ٟس ػب ١كسوض ٟطاضاث ج٠ؼٍُ له" .

مازة (:)115
ً٥ىن جحلُل الوطٍبت زٔٛت واحسة أو ٓلى أٟؼاي ال ججاوظ ٓسز الؼىىاث الوطٍيُت التي
اػخح٠ذ ٓنها الوطٍبت.
واشا ًطأث ُطوٓ ٚامت أو ُطو ٚداكت باإلامى ٨جحى ٨زون جحلُل الوطٍبت و٠ٛا يب٥م
ال٠ٜطة الؼاب٠ت ،ظاظ لطتِؽ اإلاللبت أو مً ًىِبه ج٠ؼٌُها ٓلى مسة أًى ٨بحُض ال جعٍس ٓلى مشلي
ٓسز الؼىىاث الوطٍيُت.
وَؼ ٍ٠ايب ١في الخ٠ؼٍُ ٓىس الخؤدحر في الىٛاض بؤي ٟؼٍ ،ولطتِؽ اإلاللبت أو مً ًىِبه بىاض
ٓلى ًلب ً٠سمه اإلامى ٨اإلاى ا٠ٛت ٓلى ججسًس الخ٠ؼٍُ في ايباالث التي ً٠سضَا.

الخٔلُ:١
هي هٜؼها اإلاازة ضٟم  118مً ال٠اهىن ال٠سًم وبالىم.
وهلممذ اإلاممازة ضٟممم  126مممً ال تحممت ٓلممى أهممه " فممى جٌبُمم ١ح٥ممم اإلاممازة ( )115مممً ال٠مماهىن ،اشا ً مطأث
ً
ُممطوٓ ٚامممت أو ُممطو ٚداكممت بمماإلامى ٨جحممى ٨زون التزامممه بالؼممساز و٠ٛمما ل جٜمما ٞمممٕ اإلالمملبت ٓلممى
الخ٠ؼ ممٍُ ً ،ج ممىظ للمل مملبت بى م ًماض ٓل ممى ًل ممب اإلام ممى ٨حٔ ممسًل  ٟممطاضالخ٠ؼ ممٍُ ػ ممىاض باليؼ ممبت لُ٠م ممت
ال٠ؼٍ أو ٓسز ػىىاث الخ٠ؼٍُ بما ًدىاػب مٕ ُطو ٚاإلامى ٨وجحلُل اإلاخؤدطاث.
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ٛبشا حٔصضالاجٜا ٞمٕ اإلامى ٨بـؤن ج٠ؼٍُ الومطٍبت اإلاؼمخح٠ت ًمخم ادٌماضٍ بمطٛى ًلمب الخ٠ؼمٍُ
ُ
وجخذص اظطاضاث الخىُٜص ايجبري لخحلُل اإلاؼخح٠اث الوطٍيُت".

مازة (:)116
ًدبٕ في جحلُل الوطاتب واإلابال ٙألادطي اإلاؼخح٠ت بم٠خط ى َصا ال٠اهىن أح٦ام ال٠ماهىن ضٟمم 318
لؼىت  1955في ؿؤن ايحجعؤلازاضي وألاح٦ام اإلاىلىق ٓليها في َصا ال٠اهىن.
ً
"و حؼمطي أح٦ممام ال٠ٜمطة الؼمماب٠ت ٓلمي الـممط٤اث و اإلايـمآث أًمما ٤مان الىِممام ال٠ماهىوي اإلايـممؤة و٠ٛما لممه و
ًلغى ٤ل ح٥م ًذال ٝشل٠ٛ( . " ٧طة مواٛت بال٠اهىن ضٟم  1لؼىت ) 2117

الخٔلُ:١
هي هٜؼها اإلاازة ضٟم  167مً ال٠اهىن ال٠سًم وبالىم وٟس جم الخٔسًل لدؼطي ٓلى ظمُٕ الـط٤اث.

مازة (:)117
اشا جبحن للمللبت أن ح٠ى ٞايخعاهت الٔامت مٔطهت للوُاْ ٛلطتِؼها أن ًٌلب مً ٟاض ى ألامىض
الىٟخُت املخخم أن ًلسض أمطا ٓلى ٓطٍوت برجع ألامىا ٨التي جٜ٥ى الػدُٜاض ايب٠ى ٞاإلأطهت للوُاْ
منها جحذ أًت ًس ٤اهذ ،وحٔخبر ألامىا ٨مرجىظة بم٠خط ى َصا ألامط ججعا جحُِٜا وال ًجىظ الخلطٛ ٚيها
اال اشا ض ٕٛايحجع بح٥م مً املب٥مت أو ب٠طاض مً ضتِؽ اإلاللبت أو بٔس مط ى ػخحن ًىما مً جاضٍر جىُٕٟ
ايحجع زون ادٌاض اإلامى ٨بُ٠مت الوطٍبت ًب٠ا لخ٠سًط اإلاؤمىضٍت املخخلت.
وٍ٥ىن اكساضأمطايحجعًب٠ا لل٠ٜطة الؼاب٠ت بٌلب مً الىظٍطاشا لم ج ً٥للممى ٨أمىا ٨جٜ٥ى
لؼساز ايب٠ى ٞاإلأطهت للوُاْ ٗحرأمىاله الؼاتلت اإلاىزٓت في البىى.٢
وٍط ٕٛايحجع ب٠طاض مً ٟاض ى ألامىض الىٟخُت اشا ٟام اإلامى ٨ببًساْ دعاهت املب٥مت مبلٜ٥ً ٙى
لؼساز جل ٧ايب٠ىً ٞذلله لومان الىٛاض بسًً الوطٍبت ٓىس جحسًسَا بلٜت جهاتُت.

الخٔلُ:١
ه ممي هٜؼ ممها اإلا ممازة ض ٟممم  171م ممً ال ٠مماهىن ال ٠ممسًم ول ٥ممً اؿ ممتري اإلاـ ممطْ ف ممي ال ٠مماهىن ايجسً ممس مى ا ٠ٛممت
ٟاض ي ألامىض الىٟخُت املخخم ٓلي اظطاض ايحجع.

مازة (:)118
ٓلى ٟلم ٣خاب املب٥مت التي جباؿطأمامها اظطاضاث الخىُٜص ٓلى ٓ٠اضادٌاضاإلالملبت ب٥خماب مىصم ى
ً
ٓلُممه مصممبىبا بٔلممم الىكممى ٨ببًممساْ ٟاتمممت ؿممطوي البُممٕ وشلمم ٧د م  ٨ايخمؼممت ٓـممطًىممما الخالُممت
لخاضٍر ؤلاًساْ.
وٓلممى ٟلممم ٣خمماب املب٥مممت التممي ًحلممل البُممٕ أمامهمما و٣ممصلٓ ٧لممى ٤ممل مممً ًخممىلى البُممٕ بمماإلاعاز أن ًذٌممط
ً
اإلالملبت بذٌماب مىصم ى ٓلُمه مصممبىبا بٔلمم الىكمى ٨بخماضٍر بُممٕ الٔ٠ماضاث أو اإلاى٠مىالث وشلمٟ ٧بممل
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ج مماضٍر البُ ممٕ بذمؼ ممت ٓـ ممطًىم مما ٓل ممى ألاٟل.و ٤ممل ج٠ل ممحرأو ج ممؤدحرف ممي ؤلادٌ مماضاإلاـ مماضالُ ممه ف ممي ال ٠ٜممطجحن
الؼاب٠خحن ٌٔطن اإلادؼيب ُٛه للمؼاضلت الخمؤزًيُت.

الخٔلُ:١
م٠ابلت لل٠ٜطة ألادحرة مً اإلاازة ضٟم  171مً ال٠اهىن ال٠سًم.

مازة (:)119
ٓلممى ٤ممل شممخم ٓ ممام أو دمماق ً٥ممىن ٟممس جج ممعمبممال ٙجحممذ حؼمماب اإلال مملبت أو ٟممام بخىضٍممسَا اليه مما
بممالخٌبُ ١ألح٦ممام َممصا ال٠مماهىن أو ال٠مماهىن ضٟممم  318لؼممىت  1955اإلاـمماضالُممه أن ٌٌٔممى اإلامممى ٨الممصي
ججممعث مىممه َممصٍ اإلابممال ٙؿممهازة بىمماض ٓلممى ًلبممه مٜٔمماة مممً ظمُممٕ الطػممىم ًىضممح ٛيهمما اإلابممال ٙالتممي ٟممام
برجعَا وجاضٍر ايحجعوجاضٍر جىضٍسَا الى اإلاللبت.
وحٔخبمرالـمهازاث أو ؤلاًلمماالث اللمازضة ممً ايجهمماث التمي ٟاممذ بايخلممم أو الخحلمُل جحمذ حؼمماب
الوممطٍبت اإلاؼممخح٠ت ٓلممى اإلامممى ٨ػممىسا للىٛمماض بهممصٍ الوممطٍبت فممي حممسوز اإلابممال ٙالشابخممت بهمما ،ولممى لممم ً٠ممم
ايباظعبخىضٍس الُ٠مت الى اإلاللبت.

الخٔلُ:١
هي هٜؼها اإلاازة ضٟم  169مً ال٠اهىن ال٠سًم وبالىم.

مازة (:)111
ٌؼخح ١م٠ابل جؤدحرٓلى:
ٔ .مما ًجمماوظ مماتتي ظىُممه مممما لمم ًممئز ممً الوممطٍبت الىاظبممت ألازاض حتمى لممى كمسضٟممطاضبخ٠ؼممٌُها،
وشل ٧آخباضا مً الُىم الخالي الهرهاض ألاظل املبسز لخ٠سًم َصا ؤلاٟطاض.
ٕ .ممما لممم ًممىضز مممً الوممطاتب أو اإلابممال ٙالتممي ًممىم ال٠مماهىن ٓلممى ججممعَا مممً اإلاىبممٕ أو جحلممُلها
وجىضٍ ممسَا للخعاه ممت الٔام ممت ،وشل مم ٧آخب مماضا م ممً الُ ممىم الخ ممالي لنهاً ممت اإلاهل ممت املب ممسزة للخىضٍ ممس
ًب٠ا ألح٦ام َصا ال٠اهىن.
ًحؼب م٠ابل الخؤدحر اإلاـاض الُه في َصٍ اإلامازة ٓلمى أػماغ ػمٔطالاتخممان وايخلمم اإلألمً ممً البىم٧
اإلاط ٣ممعي ف ممى ألاو ٨م ممً ًى مماًطالؼ ممابٓ ١ل ممى شل مم ٧الخ مماضٍر مو مماٛا الُ ممه  ،%2م ممٕ اػ ممدبٔاز ٣ؼ ممىض الـ ممهط
وايجىُه .وال ًترجب ٓلى الخِلم أو الًٌٔ ال٠واثي و ٟٝاػخح٠اَ ٞصا اإلا٠ابل.

الخٔلُ:١
هي م٠ابلت للمازة ضٟم  172مً ال٠اهىن ال٠سًم مٕ الادخ  ٚفي أن اإلاـطْ في ال٠اهىن ايجسًس بحن
أن م٠ابل الخؤدحر ٌؼطي مً الُىم الخالي لخاضٍر اػخح٠ا ٞالوطٍبت مً ؤلاٟطاض أو لخاضٍر جهاًت اإلاهلت
املبسزة لخىضٍس مبال ٙايخلم جحذ حؼاب الوطٍبت ،و٣صل ٧ادخل ٝم٠ابل الخؤدحر في ال٠اهىن
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أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌغادط

إٌرضاِاخ ادلٌّٛني ٚغريُ٘

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ِماتً اٌرأخري

ايجسًس بؤن حسزٍ اإلاـطْ بؼٔط الاتخمان وايخلم اإلألً مً البى ٧اإلاط٣عي في بساًت الٔام مواٚ
ً
الُه  %2وشل ٧بسال مً  %1ؿهطي في ال٠اهىن ال٠سًم .وٟس هلذ اإلاازة ضٟم  127مً ال تحت ٓلى أن
" ج٥ىن الوطٍبت واظبت ألازاض ،في جٌبُ ١ح٥م البىس ()1مً اإلاازة ( )111مً ال٠اهىن ،في ايباالث آلاجُت:
 -1مً و ا ٕٟؤلاٟطاضالوطٍبي للممى.٨
 -2مً و ا ٕٟالاجٜا ٞباللجىت السادلُت.
 -3مً و اٟ ٕٟطاضيجىت الًٌٔ ولى ٤ان مٌٔىها ٓلُه.
 -4فى حالت ٓسم الًٌٔ ٓلي همىشط ؤلادٌاضبٔىاكطضبٍ الوطٍبت وُٟمرها أو اإلاٌالبت.
مشما ٨ضٟم (: )1
ٟممسم أحممس اإلامممىلحن ؤلاٟممطاضالوممطٍبى ٓممً ٓممام  2115بخمماضٍر  2116/3/31وٟممس بل٘ممذ الوممطٍبت
اإلاؼخح٠ت ٗحراإلاؼسزة ٓلى اإلامى ٨مً و ا ٕٟؤلاٟطاض 5111ظىُه 1
اإلاٌلىب :
حؼم مماب م٠ابم ممل الخم ممؤدحراإلاؼم ممخحٓ ١لم ممى اإلامم ممىٓ ٨م ممً ػم ممىت  2116بٜم ممطن أن ػم ممٔطؤلاتخمم ممان
وايخلم اإلألً مً البى ٧اإلاط٣عي فى ) % 16 ( 2116/1/1
ايبممل :
 5111ظىُه
الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى اإلامى ٨مً و ا ٕٟؤلاٟطاض
 211ظىُه
ًخم دلم  211ظىُه ( هم مازة ) 1/111
الباقي  4811ظىُه
9
م٠ابل الخؤدحرًٓ ػىت  × %18× 4811 = 2116م م م م م م م م م م م م م =  648ظىُه
12
ملبىُممت  :جممم حؼمماب م٠ابممل الخممؤدحرٓلممى أػمماغ ػممٔطالاتخمممان وايخلممم اإلألممً مممً البىمم ٧اإلاط٣ممعي
ً
ً %2 + %16ب٠ا لىم اإلاازة 1
مشا ٨ضٟم (: )2
ٟسم أحس اإلامىلحن ؤلاٟمطاضالومطٍبى ٓمً ٓمام  2115وشلم ٧بخماضٍر  2116/2/1و٤اهمذ الومطٍبت
اإلاؼخح٠ت مً و ا ٕٟؤلاٟطاض 3111ظىُه ٛبشا ٓلمذ أن اإلاؼسز مً و ا ٕٟؤلاٟطاضمبل 1211 ٙظىُه 1
اإلاٌلىب :
حؼم مماب م٠ابم ممل الخم ممؤدحراإلاؼم ممخحٓ ١لم ممى اإلامم ممىٓ ٨م ممً ػم ممىت  2116بٜم ممطن أن ػم ممٔطؤلاتخمم ممان
وايخلم اإلألً مً البى ٧اإلاط٣عي فى 1 )%16( 2116/1/1
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ايبمل :
3111
الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى اإلامى ٨مً و ا ٕٟؤلاٟطاض
1211
اإلاؼسز مً و ا ٕٟؤلاٟطاض
باقى الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى اإلامى٨
1811
ً
211
ًخم دلم  211ظىُه ًب٠ا لىم اإلاازة
الباقى 1611

ظىُه
ظىُه
ظىُه
ظىُه
ظىُه

م٠ابل الخؤدحرًٓ ػىت  216 = 12/9× %18×1611 = 2116ظىُه
مشا ٨ضٟم (: )3
ً
جم الطبٍ ٓلى أحس اإلامىلحن ٓمً ػمىت  2115و٠ٛما ل٠مطاضاللجىمت السادلُمت وجمم ادٌماضٍ بخماضٍر
 2116/5/3بُ٠م ممت الو ممطٍبت اإلاؼ ممخح٠ت ٓلُ ممه والىاجج ممت ٓ ممً معاولخ ممه وـ مماي جج مماضة ألازواث الص ممبُت
وٟسضَا  6111ظىُه 1
اإلاٌلىب :
حؼم مماب م٠ابم ممل الخم ممؤدحراإلاؼم ممخحٓ ١لم ممى اإلامم ممىٓ ٨م ممً ػم ممىت  2116بٜم ممطن أن ػم ممٔطؤلاتخمم ممان
وايخلم اإلألً مً البى ٧اإلاط٣عي فى 1 ) % 16 ( 2116/1/1
ايبمل :
الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى اإلامى ٨مً و ا ٕٟالطبٍ  6111ظىُه
ً
 211ظىُه
ًخم دلم  211ظىُه ًب٠ا لىم اإلاازة
الباقي  5811ظىُه
م٠ابل الخؤدحرًٓ ػىت = 12/9 × %18× 5811 = 2116

 783ظىُه

ملبىُت :
ً حممّ فممى ظمُممٕ ألامشلممت الؼمماب٠ت أهممه ال ٓبممرة بخمماضٍر ج٠ممسًم ؤلاٟممطاضأو اجمممام الممطبٍ النهمماثي ٓلممى اإلامممى٨
ً
حُض ًحؼب م٠ابل الخؤدحرآخباضا مً الُىم الخالى الهرهاض ألاظل املبسز لخ٠سًم ؤلاٟطاض.

مازة (:)111
ٌٔامل م٠ابل الخؤدحرٓلى اإلابال ٙاإلاخؤدطة مٔاملت الوطٍبت اإلاخٔل ١بها.
وٍ٥ىن جطجِب الىٛاض باإلابال ٙالتي حؼسز للمللبت اػدُٜاض اللتزاماث اإلامىٓ ٨لى الىحى آلاحي:
ٔ .اإلالطوٛاث ؤلازاضٍت وال٠واتُت.
ٕ .م٠ابل الخؤدحر.
ٖ .الوطاتب اإلارجىظة مً اإلاىبٕ.
ٗ .الوطاتب اإلاؼخح٠ت.
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ِماتً اٌرأخري

الخٔلُ:١
هممي مممازة مؼممخحسزت وال٘ممطن منهمما أن جِممل ُٟمممت اإلاسًىهُممت فممي حالممت الخ٠ؼممٍُ لخىلُممس معٍممس مممً
م٠ابل الخؤدحرًخم ػسازٍ ٓلي ألاٟؼاي.

زم حٔسلذ ال٠ٜطة الشاهُت مً َصٍ اإلاازة بال٠اهىن ضٟم  29لؼىت  2118والصي وـطبايجطٍسة
الطػمُت الٔسز  16م٥طض (ز) في  23ابطٍل  2118ومً زم أكبح هم ال٠ٜطة الشاهُت ٤اآلحى:
ُ
ً٥ىن جطجِب الىٛاض باإلابال ٙالتى حؼسز للمللبت اػدُٜاض اللتزاماث اإلامىٓ ٨لى الىحى آلاحي:
 .1اإلالطوٛاث ؤلازاضٍت وال٠واتُت.
 .2الوطاتب اإلارجىظة مً اإلاىبٕ.
 .3الوطاتب اإلاؼخح٠ت.
 .4م٠ابل الخؤدحر.
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مازة (:)112
اشا جبحن للمللبت أحُ٠ت اإلامى ٨في اػترزاز ٤ل أو بٔى الوطاتب أو ٗحرَا مً اإلابال ٙالتي
أزًذ ب٘حر وظه ح ،١التزمذ بطز َصٍ الوطاتب واإلابال ٙد  ٨دمؼت وأضبٔحن ًىما مً جاضٍر ًلب
اإلامى ٨الاػترزاز واال اػخحٓ ١ليها م٠ابل جؤدحر ٓلى أػاغ ػٔطالاتخمان وايخلم اإلألً مً البى٧
اإلاط٣عي في ألاو ٨مً ًىاًطالؼابٓ ١لى جاضٍر اػخح٠ا ٞالوطٍبت مذلىما مىه .%2

الخٔلُ:١
هي هٜؼها اإلاازة ضٟم  194مً ال٠اهىن ال٠سًم ول ً٥مٕ ج٠لُل اإلاسة التى ٌؼترز ٛيها اإلامى ٨ح٠ه
مً ً 91ىم في ال٠اهىن ال٠سًم الي ً 45ىم في ال٠اهىن ايجسًس واال اػخح ١للممى ٨م٠ابل جؤدحر مً
ً
اإلاللبت ٓلي ضكُسٍ الساتً بما ٌٔاز ٨ػٔطالاتخمان وايخلم مذلىما مىه .%2
وٟس أكسضث اإلاللبت الخٔلُماث الخىُٜصًت للخحلُل ضٟم ( )81لؼىه  2115بخاضٍر
 2115/12/21بـؤن ؤلاػترزاز فى هىض أح٦ام ال٠اهىن  91لؼىه  2115وهىضزَا ُٛما ًلى :
حٔلُماث جىُٜصًت للخحلُل ضٟم (  ) 81لؼىت 2115
بـؤن
الاػترزاز في هىض أح٦ام ال٠اهىن  91لؼىت 2115
كسض ال٠اهىن  91لؼىت  2115والصي هم في مازجه الشاهُت ٓلي ال٘اض ٟاهىن الوطاتب ٓلي
السدل اللازضبال٠اهىن  157لؼىت 1981وحٔسً جه .
وحطكا مً اإلاللبت ٓلي جحسًض الخٔلُماث وبما ًخ ١ٜوما وضز بال٠اهىن  91لؼىت  2115بـؤن
ؤلاػترزاز باإلاىاز . 112,91,84
ٛبن للممىً ٨لب اػترزاز اإلابال ٙاإلاؼسزة بالعٍازة جحذ حؼاب الوطٍبت د  ٨دمؽ ػىىاث مً
جاضٍر وـىض ح٠ه في ؤلاػترزاز واشا جبحن للمللبت أحُ٠خه في ؤلاػترزاز إلابال ٙأزًذ ب٘حر وظه ح٤ ١التي ًخم
جحلُلها بٌطٍ ١ايخٌؤ أو مبال ٙمؼسزة بالعٍازة ًٓ أوـٌت مٜٔاة ًب٠ا ألح٦ام ال٠اهىن أو مبال ٙمؼسزة
هدُجت زٔٛاث م٠سمت دلم أو جحلُل جحذ حؼاب الوطٍبت أو ملطوٛاث ٟواتُت أو ٟطاضاث يجان
زادلُت أو يجان ًًٔ أو أح٦ام محا٣م التزمذ اإلاللبت بؤزاض اإلاؼسز بالعٍازة د  ٨دمؼت وأضبٔحن ًىما
مً جاضٍر ًلب الاػترزاز اإلا٠سم واال اػخح ١للممى ٨م٠ابل جؤدحر .
لصا جيبه اإلاللبت الي هطوضة مطآاة ماًلي :
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اظطاضاث ؤلاػترزاز
.1

.2

.3

.4

.5
.6

ًيـم ممؤ عم ممجل بـم ممٔبت الخحلم ممُل لُ٠م ممس ًلبم مماث الاػم ممترزاز ومخابٔرهم مما جحم ممذ اؿم مطا ٚمم ممسًطٓم ممام الخحلم ممُل
باإلاؤمىضٍم ممت وٛم ممىض ج٠م ممسم اإلامم ممى ٨بٌلم ممب الاػم ممترزاز ً٠م ممىم الؼم ممُس ضتم ممِؽ اإلاؤمىضٍم ممت بالخؤؿم ممحرٓلُم ممه إلام ممسًطٓم ممام
الخحلُل الصي ً٠ىم بسوضٍ بدسجُله شخلُا بالسجل املخلم لصل ٧واحالخه الي اإلاؤمىض املخخم .
ًخم ممىلي اإلام ممؤمىض املخم ممخم زضاػم ممت الٌلم ممب مم ممً الىاحُم ممت الـم مم٦لُت و اإلاىهم ممىُٓت و جحسًم ممس مط٣م ممعاإلامم ممى٨
الوممطٍبي وفممي حالممت وظممىز مبممال ٙمؼممسزة بالعٍممازة ًممخم ادٌمماضؤلازاضة الٔامممت لخجمُممٕ البُاهمماث لئلٛممازة
ٓممً مممسي اػممخح٠ا ٞهممطاتب أد ممطي ٓلممي اإلامممى ٨مممً ٓسم ممه ٓلممي أن جذٌممطؤلازاضة اإلاط٣عٍممت للخحل ممُل
جحممذ حؼمماب الوممطٍبت اشا ٤اهممذ ايجهممت اإلا٠سمممت لٌلممب الاػممترزاز مممً ظهمماث الالت مزام ؤَخبممرٓممسم الممطز
ٓلممي ٣خمماب اإلاؤمىضٍممت دم  ٨دمؼممت ٓـممطة ًىممما اٟمطاضبٔممسم وظممىز أي مؼممخح٠اث هممطٍيُت أدممطي وٍخممىلى
اإلا ممؤمىض املخ ممخم آ ممساز اإلا ممص٣طة ايبؼ ممابُت واإلا ممص٣طة الٜىُ ممت وآخمازَم مما م ممً م ممسًطٓ ممام الخحل ممُل
وضتِؽ اإلاؤمىضٍت ٛىض اػخ مه للطز مً ؤلازاضاث الؼاب ١ش٣طَا أو اهرهاض اإلاسة املبسزة للطز .
ً٠ممىم اإلاممؤمىض املخممخم باالؿممترا ٢مممٕ الىحممسة ايبؼممابُت ببٓممساز اػممخماضة  ْ 51ح بُ٠مممت مبلمم ٙالاػممترزاز
وآخمازَا مً ضتِؽ اإلاؤمىضٍمت و اوـماض ملم ٝل ػمترزاز المصي ٌـممل اإلاؼمدىساث ايخاكمت بمه وهمي ( أكمل
ًل ممب اإلام ممى – ٨اإلا ممص٣طة ايبؼ ممابُت – اإلا ممص٣طة الٜىُ ممت – ؤلاًل مماالث السال ممت ٓل ممي ػ ممساز اإلاب ممال ٙاإلاٌل ممىب
اػترزازَا أو ؤلاٟطاضب٠ٜمسَا – واللمُ٘ت الخىُٜصًمت للب٥مم باإلهماٛت المي مى ا٠ٛمت َُئمت ٟوماًا السولمت فمي
حاالث الاػترزاز بىاض ٓلي أح٦ام محا٣م ) وٍخم اضػا ٨مل ٝؤلاػترزاز الي اإلاىٌ٠ت املخخلت .
ٛم ممىض وضوز ملم مم ٝالاػم ممترزاز مم ممً اإلاؤمىضٍم ممت الم ممي اإلاىٌ٠م ممت املخخلم ممت ً٠م ممىم الؼم ممُس ضتم ممِؽ اإلاىٌ٠م ممت
بخحىٍل ممه ال ممي م ممسًطٓ ممام الخحل ممُل باإلاىٌ ٠ممت ال ممصي ًخ ممىلي حس ممجُله شخل ممُا بس ممجل ًيـ مما له ممصا
ال٘طن وٍ٥ىن جحذ اؿط اٛه شخلُا وٍخم احالخه الي اإلاٜدف الٜني الصي ًخمىلي مطاظٔمت ملمٝ
ؤلاػممترزاز وبٔممس الخؤ٣ممس مممً أحُ٠ممه اإلامممى ٨فممي الاػممترزاز ًممخم اضػمما ٨الاػممخماضة  ْ 51ح ومط٠ٛاتهمما
للىحممسة ايبؼممابُت باإلاىٌ٠ممت املخخلممت التممي جخممىلي مطاظٔممت ألاوضا ٞمممً الىاحُممت ايبؼممابُت وج٠ممىم
ببكم ممساضالـ م ممُ ٧أو اشن الل م ممط ٚبُ٠م م ممت اإلاب م ممال ٙاإلاؼم ممسزة بالعٍ م ممازة ز م ممم ج ٠م ممىم اإلاىٌ ٠م ممت ببدٌ م مماض
اإلاؤمىضٍممت بممما ًُٜممس جلممسًطالـممُ ٧أو أشن اللممط ٚللممممىً ٨الممب ؤلاػممترزاز ٓلممي اال ٌؼ ممخ٘طٞ
شل ٧أ٣ثر مً ٓـطة أًام مً جاضٍر وكى ٨اإلال ٝللمىٌ٠ت وحتى ادٌاضَا للمؤمىضٍت .
اشا أػممٜطث اإلاطاظٔممت باإلاىٌ٠ممت ٓممً م حِمماث ظسًممت ًلممعم آممازة ألاوضا ٞالممي اإلاؤمىضٍممت التممي جخممىلي اػممدُٜاض
َصٍ اإلا حِاث والطز ٓلي اإلاىٌ٠ت د  ٨ز زت أًام زم ًخم اػخ٥ما ٨ؤلاظطاضاث اإلاـاض اليها أٓ ٍ .
آمم مماال يب٥م ممم اإلام ممازة  84مم ممً ال٠م مماهىن  91لؼم ممىت  2115فم ممي حالم ممت ظٍم ممازة الوم ممطاتب املخلم ممىمت
والسٔٛاث اإلا٠سمت ٓلي مبل ٙالوطٍبت اإلاؼخح٠ت مً و ا ٕٟؤلاٟطاضًخم اػخذسام العٍازة لدؼىٍت
اإلاؼ ممخح٠اث الو ممطٍيُت الؼ مماب٠ت واشا ل ممم جىظ ممس مؼ ممخح٠اث ه ممطٍيُت ػ مماب٠ت ول ممم ًخ ٠ممسم اإلام ممى٨
بٌلم ممب ٣خابم ممت الػم ممخذسام َم ممصٍ العٍم ممازة لؼم ممساز أًم ممت مؼم ممخح٠اث هم ممطٍيُت فم ممي اإلاؼم ممخ٠بل التزمم ممذ
اإلاؤمىضٍت مً جل٠اض هٜؼها بطز َصٍ اإلابال ٙوج٥ىن َصٍ ايباالث همً أولىٍاث الٜحم.
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ادلماطح

 .7اشا ٤اهمذ اإلابمال ٙاإلاؼمسزة بالعٍمازة أو زون وظمه حمم ١جمم جىضٍمسَا المي ؤلازاضة الٔاممت لخجمُمٕ هممماشط
ايخلم وؤلاهاٛت والخحلُل جحذ حؼماب الومطٍبت جخمىلي َمصٍ ؤلازاضة اجبماْ دٌمىاث الاػمترزاز
الؼاب ١ش٣طَا مٕ مطآاة ما ػب ١وضوزٍ بالخٔلُماث الخىُٜصًت  44لؼىت . 2111
وجئ٣س اإلاللبت ٓلي هطوضة ما ًلي بلٜت أػاػُت - :
ً .1طاعممي ف ممي ظمُممٕ ح مماالث الاػممترزاز جٌبُ مم ١اإلاممازة  113م ممً ال٠مماهىن  91لؼ ممىت  2115بممبظطاض اإلا٠اك ممت
ب٠ىة ال٠اهىن بحن ما أزاٍ اإلامى ٨بالعٍازة في أي هطٍبت ًٜطهمها َمصا ال٠ماهىن وبمحن مما ً٥مىن مؼمخح٠ا
ٓلُه وواظب ألازاض بمىظب أي ٟاهىن هطٍبي جٌب٠ه اإلاللبت وشل ٧في حا ٨جى اٛط ؿطوًها .
 .2الوطٍبت اإلاؼسزة ممٕ ؤلاٟمطاضأو جحمذ حؼماب ؤلاٟمطاض ال ًحم ١ضزَما فمي حالمت كمسوض ح٥مم بؼم٠ىي
ح ١اإلاللبت في اٟخساض زًً الوطٍبت .
 .3مطآ مماة ػ ممطٓت الب ممذ ف ممي ًلب مماث ؤلاػ ممترزاز د م  ٨اإلا ممسة املب ممسزة أٓ م ٍ حت ممي ال جخٔ ممطن اإلال مملبت
الحدؼاب م٠ابل جؤدحرٓليها .
ٓ .4لممي ٤ممل مممً ؤلازاضة الٔامممت لخجمُممٕ البُاهمماث وؤلازاضة اإلاط٣عٍممت للخحلممُل جحممذ حؼمماب الوممطٍبت
ػممطٓت الممطز ٓلممي م٦اجبمماث اإلاؤمىضٍمماث وؤلازاضة الٔامممت للخلممم وؤلاهمماٛت د م  ٨مممسة ال جعٍممس ٓممً
دمؼممت ٓـممطًىممما مممً جمماضٍر اػممخ مها لىمممىشط ًلممب الاػممترزاز وفممي حالممت ٓممسم الممطز د م َ ٨ممصٍ
اإلاسة ٌٔخبر شل ٧بمشابت اٟطاضمنها لللط. ٚ
 .5أي ٗطامم مماث أو م٠ابم ممل جم ممؤدحرحؼم ممخح ١بؼم مميب جم ممؤدحرالم ممطز ٌٔخبم ممرمؼم ممئىلُت مم ممً جم ممؤدطفم ممي جىُٜم ممص
ؤلاظطاضاث ايخاكت بالطز وٍخحمل َصا اإلا٠ابل .
ٓل ممى الؼ ممازة ضإػ مماض اإلاؤمىضٍ مماث وم ممسًطي الخحل ممُل مخابٔم ممت جى ُٜممص شل مم ٧ب ٦ممل ز ٟممت وٓل ممى اإلاىم مماً١
الوطٍيُت وؤلازاضة اإلاط٣عٍت للخىظُه والطٟابت وؤلازاضاث الخابٔت لها مخابٔت الخىُٜص.
كسضث في 2115 / 12 / 21

مازة (:)113
ج٠ممٕ اإلا٠اكممت ب٠ممىة ال٠مماهىن بممحن ممما أزاٍ اإلامممى ٨بالعٍممازة فممي أي هممطٍبت ًٜطهممها َممصا ال٠مماهىن وبممحن ممما
ً٥ىن مؼخح٠ا ٓلُه وواظب ألازاض بمىظب أي ٟاهىن هطٍبي جٌب٠ه اإلاللبت.

الخٔلُ:١
م٠ابلممت للمممازة ضٟممم  168مممً ال٠مماهىن ال٠ممسًم .و هلممذ اإلاممازة ضٟممم  128مممً ال تحممت الخىُٜصًممت ٓلممي "
ج ٕ٠اإلا٠اكت ب٠ىة ال٠اهىن ًب٠ا يب٥م اإلاازة ( )113مً ال٠اهىن ٓلى الىحى آلاحي:
 -1أن ج٥ممىن اإلا٠اكممت بممحن اإلابممال ٙالتممى أزاَمما اإلامممى ٨بالعٍممازة فممى أي هممطٍبت ًٜطهممها ال٠مماهىن وبممحن
اإلابال ٙاإلاؼخح٠ت ٓلُه وواظبت ألازاض ًٜطهها ال٠اهىن شاجه.
ً
ً
 -2أن ج٥ممىن اإلا٠اك ممت بممحن مممبال ٙم ممئزاة بال ممعٍازة و٠ٛمما لل٠مماهىن ومبممال ٙأدممطي مؼممخح٠ت و٠ٛمما ألي
ٟاهىن هطٍبي آدطجٌب٠ه اإلاللبت.
 -3أن ج٥ىن اإلابال ٙاإلاٌلىب اظطاض اإلا٠اكت بـؤجها جهاتُت ودالُت مً أي هعاْ.
وج٠ممٕ اإلا٠اكممت ب٠ممىة ال٠مماهىن فممى جمماضٍر جممىٛطؿممطوًها ،وٓلممى اإلاؤمىضٍممت املخخلممت ادٌمماضاإلامممى ٨بىدُجممت اإلا٠اكممت".
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مازة (:)114
للممىظٍطبىمماض ٓلممى ٓممطن ضتممِؽ اإلالمملبت اػمم٠اي ٤ممل أو بٔممى الوممطاتب وم٠ابممل الخممؤدحرٓنهمما بلممٜت
جهاتُت أو مئٟخت في ألاحىا ٨آلاجُت:
 -1اشا جىفي اإلامىٗ ًٓ ٨حرجط٣ت ُاَطة.
 -2اشا زيذ ٓسم وظىز ما ٨للممىً ٨م ً٥الخىُٜص ٓلُه.
 -3اشا ٤ان اإلاممىٟ ٨مس أجهمى وـاًه و٤اهذ لمه أمىاً ٨م ً٥الخىُٜص ٓليها جٜمي ب٦ل أو بٔمى مؼمخح٠اث
اإلالمملبت ٜٛممي َممصٍ ايبالممت ًجممب أن ًدب٠ممى للممممى ٨أو لىضزخممه بٔممس الخىُٜممص ممما ٌ٘ممل اًممطازا ال ً٠ممل
ًٓ دمؼت آال ٚظىُه ػىىٍا.

الخٔلُ:١
م٠ابل ممت للم ممازة ض ٟممم  173م ممً ال ٠مماهىن ال ٠ممسًم ول ٥ممً أظاظَ مما اإلاـ ممطْ ف ممي ال ٠مماهىن ايجسً ممس لل ممىظٍطبٔ ممس
ٓطن ضتِؽ اإلاللبت ،بٔس أن ٤اهذ مً ػلٌت ضتِؽ اإلاللبت  ٍ٠ٛفي ال٠اهىن ال٠سًم.

مازة (:)115
لل ممىظٍطاك ممساضك مم٥ى ٢ه ممطٍيُت ً٥خد ممب ٛيه مما اإلامىل ممىن وجحم ممل بٔات ممس مٔ ٜممى م ممً الو ممطاتب ًح ممسزٍ
الىظٍط.
وج٥ىن لهصٍ الل٥ى ٢وللٔىاتس اإلاؼخح٠ت ٓليها ٟىة ؤلابطاض ٓىس ػساز الوطاتب اإلاؼخح٠ت

الخٔلُ:١
هي هٜؼها اإلاازة ضٟم  171مً ال٠اهىن ال٠سًم وبالىم.
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مازة (:)116

إخشاءاخ اٌغؼٓ

ً
ً٥ىن لئلٓ ن اإلاطػل ب٥خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى ٨أو بؤي وػُلت ال٥تروهُت لها
ايحجُت في ؤلازباث و٠ٛا ل٠اهىن الخى ُٕٟالال٥ترووي اللازض بال٠اهىن ضٟم  15لؼىت ً 2114لسض
بخحسًسَا ٟطاض مً الىظٍط شاث ألازط اإلاترجب ٓلى ؤلآ ن الصي ًخم بالٌط ٞال٠اهىهُت ،بما في شل٧
آ ن اإلارجىظ ٓلُه بلىضة مً محوطايحجع.
وٍ٥ىن ؤلآ ن صبُحا ٟاهىها ػىاض حؼلم اإلامى ٨ؤلآ ن مً اإلاؤمىضٍت املخخلت أو مً يجىت
الًٌٔ املخخلت أو حؼلمه بمحل اإلايـؤة أو بمحل اٟامخه املخخاض.

وفى حالت ٗل ١اإلايـؤة أو ُٗاب اإلامى ٨وحٔصض آ هه ببحسي الٌط ٞاإلاـاض اليها و٣صل ٧في حالت
ضٛى اإلامى ٨حؼلم ؤلآ ن ًشيذ شل ٧بمىظب محوط ًحطضٍ أحس مىُٜى اإلاللبت ممً لهم كٜت
الوبٌُت ال٠واتُت وٍيـط شل ٧في لىحت اإلاؤمىضٍت أو يجىت الًٌٔ املخخلت ،بحؼب ألاحىا ،٨مٕ
لل ١كىضة مىه ٓلى م٠طاإلايـؤة.
واشا اضجس ؤلآ ن مئؿطا ٓلُه بما ًُٜس ٓسم وظىز اإلايـؤة أو ٓسم الخٔطٓ ٚلى ٓىىان اإلامى٨
ًخم آ ن اإلامى ٨في مىاظهت الىُابت الٔامت بٔس اظطاض الخحطٍاث ال ظمت.
ؤَخبر اليـط ٓلى الىظه الؼاب ١وؤلآ ن في مىاظهت الىُابت الٔامت اظطاض ٟأًا للخ٠ازم.
وٍ٥ىن للممى ٨في ايباالث اإلاىلىق ٓليها في ال٠ٜطجحن الشالشت والطابٔت مً َصٍ اإلاازة أن ًًٌٔ في
الطبٍ أو في ٟطاض يجىت الًٌٔ بحؼب ألاحىا .٨وشل ٧د  ٨ػخحن ًىما مً جاضٍر جى ُٕٟايحجع ٓلُه
ً
واال أكبح الطبٍ أو ٟطاضاللجىت جهاتُا.

الخٔلُ:١
َصٍ اإلاازة م٠ابلت للمازة  149مً ال٠اهىن ال٠سًم مٕ الخؤُ٣س أهه ًم ً٥للمللبت ؤلآ ن بالىػاتل
ؤلال٥تروهُت التى ػُحسزَا وظٍط اإلاالُت .وفي َصا هلذ اإلاازة ضٟم  129مً ال تحت الخىُٜصًت ٓلى " ً٠لس
بمحل ؤلاٟامت املخخاض للممى ،٨فى جٌبُ ١ح٥م ال٠ٜطة الشاهُت مً اإلاازة ( )116مً ال٠اهىن ،اإلا٦ان الصي
ًحسزٍ اإلامى ٨إلدٌاضٍ بالىماشط الوطٍيُت ٣م٥خب املبامى أو املباػب.
وٍ٥ىن ازباث اضجساز ؤلآ ن اإلاطػل مً اإلاؤمىضٍت أو يجىت الًٌٔ الى اإلامى ٨ب٥خاب مىص ى ٓلُه
ً
ً
مصبىبا بٔلم الىكى ٨مئؿطا ٓلُه مً مىظْ البرًس بما ًُٜس ٗل ١اإلايـؤة أو ُٗاب كاحبها أو
ضٛى الاػخ م ،بمىظب محوط ًحطضٍ اإلاؤمىض املخخم أو ٓوى يجىت الًٌٔ املخخلت ،بحؼب
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ُ
ُ
ُ
ألاحىا ،٨مً ز ر كىض جح ّٜألاولى بمل ٝاإلامى ٨وجلل ١الشاهُت ٓلى م٠ط اإلايـؤة وحٔل ١الشالشت
بلىحت ؤلآ هاث باإلاؤمىضٍت أو يجىت الًٌٔ أو حٔلً ٓلى اإلاى ٕٟألالُ٥ترووى للمللبت.
ً
وٓلي ٤ل مؤمىضٍت أو يجىت ًًٔ امؼا ٢عجل جُ٠س ُٛه املباهطاإلاـاضاليها أوال بؤو.٨
ً
وفى ايباالث التى ًطجس ٛيها ؤلآ ن مئؿطا ٓلُه بما ًُٜس ٓسم وظىز اإلايـؤة أو ٓسم الخٔطٓ ٚلى
ٓىىان اإلامى٠ً ، ٨ىم اإلاؤمىض املخخم أو ٓوى اللجىت املخخلت ببظطاض الخحطٍاث ال ظمتٛ ،بن أػٜطث
َصٍ الخحطٍاث ًٓ وظىز اإلايـؤة أو الخٔطٓ ٚلى ٓىىان اإلامىً ،٨خم آازة ؤلآ ن بدؼلُمه الُه ،وان لم
ُ
حؼٜط الخحطٍاث ًٓ الخٔطٓ ٚلى اإلايـؤة أو ٓىىان اإلامىً ٨خم آ هه فى مىاظهت الىُابت الٔامت.
و فى جٌبُ ١ح٥م ال٠ٜطة ألادحرة مً اإلاازة ( )116مً ال٠اهىن٠ً ،لس بخاضٍر جى ُٕٟايحجع ٓلى
اإلامى ٨جاضٍر ٓلمه بهصا ايحجع.

مازة (:)117
في ايباالث التي ًخم ٛيها ضبٍ الوطٍبت مً اإلاللبت ًجىظ للمممى ٨الٌٔمً ٓلمى هممىشط ضبمٍ الومطٍبت
د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر حؼلمهٛ ،بشا لم ًًٌٔ ٓلُه د َ ٨صٍ اإلاسة أكبح الطبٍ جهاتُا.

مازة (:)118
للممى ٨ايخاهٕ للوطٍبت ٓلى اإلاطجباث وألاظىض د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر اػخ م ؤلاًطاز ايخاهٕ
للوطٍبت أن ٌٔترن ٓلى ما جم دلمه مً هطاتب بٌلب ً٠سم الى ايجهت التى ٟامذ بايخلم.
وٍخٔحن ٓلى َصٍ ايجهت أن جطػل الٌلب مـٜىٓا بطزَا الى مؤمىضٍت الوطاتب املخخلت د ٨
ز زحن ًىما مً جاضٍر ج٠سًمه.
٣ما ً٥ىن للجهت اإلاص٣ىضة أن حٔترن ٓلى ما جذٌط به مً ٛطو ٞالوطٍبت الىاججت ًٓ الٜحم،
د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر اػخ م ؤلادٌاض.
وجخىلى اإلاؤمىضٍت ٛحم الٌلب أو الآتران ٛبشا جبحن لها صبخه ٤ان ٓليها ادٌاض ايجهت بخٔسًل
ضبٍ الوطٍبت ،أما اشا لم ج٠خىٕ بصبت الٌلب أو الآتران ُٛخٔحن ٓليها احالخه الى يجىت الًٌٔ ًب٠ا
ً
ألح٦ام َصا ال٠اهىن مٕ ادٌاض كاحب الـؤن بصل ٧ب٥خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى ٨وشل٧
د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر ؤلاحالت .واشا لم ً ً٥للممى ٨ظهت ًخِؼط أن ًخ٠سم لها بالٌلب اإلاـاض الُه،
٤ان له أن ًخ٠سم بالٌلب اإلاـاضالُه الى مؤمىضٍت الوطاتب املخخلت أو يجىت الًٌٔ بحؼب ألاحىا.٨
الخٔلُٓ ١لي اإلاازة :118 ، 117
م٠ابلممت للمممازة ضٟممم  65وال٠ٜممطة الشاهُممت مممً اإلاممازة  115مممً ال٠مماهىن ال٠ممسًم ومٜازَمما أن اإلامممىً ٨جممب
ً
أن ًًٌٔ ٓلى ضبٍ اإلاؤمىضٍت د ً 31 ٨ىم مً جماضٍر حؼملمه بمسال ممً ؿمهطفمي ال٠ماهىن ال٠مسًم و٣مصل٧
أصممباب اإلاطجبمماث وألاظممىض ًم٥ممً أن ٌٔتممرن ٓلممي ممما جممم دلمممه د م ً 31 ٨ممىم أمممام ظهممت ٓملممه وٓلممى
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ظهت الٔمل أن حٔترن أمام مللبت الوطاتب د ً 31 ٨ىم مً آتمران اإلاىُم ٝوٍ٥مىن آتراهمها
ً
مـممٜىٓا بطأحه مما و٣ممصل ٥ً ٧ممىن يجه ممت الٔمممل الآت ممران د م ً 31 ٨ممىم ٓل ممي ال ٜممطو ٞالتممي جذٌطَ مما به مما
اإلاؤمىضٍت هدُجت الٜحم.
وجخىلي مؤمىضٍت الوطاتب ٛحم الٌلب أو الآتران ٛبشا جبحن صبخه ج٠ىم بخٔسًل الطبٍ واشا
لم ج٠خىٕ أحالذ ايخ  ٚللجىت الًٌٔ مٕ ادٌاضكاحب الـؤن د ً 31 ٨ىم مً جاضٍر ؤلاحالت.
وهلذ اإلاازة ضٟم  131مً ال تحت ٓلي " فى جٌبُ ١ح٥م ال٠ٜطة الشالشت مً اإلاازة ( )118مً
ال٠اهىن٥ً ،ىن ؤلادٌاضبٜطو ٞالوطٍبت الىاججت ًٓ الٜحم ٓلى الىمىشط ضٟم ( 38مطجباث)".

مازة (:)119
في ايباالث التي ًخم ٛيها ضبٍ الوطٍبت مً اإلاللبت ً٥ىن الًٌٔ اإلا٠سم مً اإلامىٓ ٨لى ٓىاكط
ضبٍ الوطٍبت وُٟمرها بصبُٜت مً ز ر كىض ًىزٓها اإلاؤمىضٍت املخخلت وحؼلم احساَا للممى٨
مئؿطا ٓليها مً اإلاؤمىضٍت بخاضٍر اًسآها وجشيذ اإلاؤمىضٍت فى زٛتر داق بُاهاث الًٌٔ وملخلا
بؤوظه ايخ  ٚالتي جخومنها.
وج٠ىم اإلاؤمىضٍت بالبذ فى أوظه ايخ  ٚبُنها وبحن اإلامى ٨بىاػٌت يجىت زادلُت بها ،وشل ٧د ٨
ػخحن ًىما مً جاضٍر ج٠سًم الًٌٔٛ ،بشا جم الخىكل الى حؼىٍت أوظه ايخ ً ٚلبح الطبٍ جهاتُا،
وجىِم ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن ٟىآس حـُ٥ل اللجان السادلُت واظطاضاث الٔمل ٛيها
و ازباث الاجٜاٟاث التي جخم أمامها.
واشا لم ًخم الخىكل الى حؼىٍت أوظه ايخ  ٚج٠ىم اإلاؤمىضٍت ببدٌاض اإلامى ٨بصل ،٧وٓليها احالت
أوظه ايخ  ٚالى يجىت الًٌٔ املخخلت د  ٨ز زحن ًىما مً جاضٍر البذ في َصٍ ألاوظه ٓلى أن
ً
ج٠ىم ببدٌاضاإلامى ٨باإلحالت ب٥خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى.٨
ٛبشا اه٠وذ مسة الش زحن ًىما زون ُٟام اإلاؤمىضٍت ببحالت ايخ  ٚالى يجىت الًٌٔ املخخلت،
ً
٤ان للممى ٨أن ٌٔطن ألامط ٣خابت ٓلى ضتِؽ َصٍ اللجىت مباؿطة أو ب٥خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا
بٔلم الىكى ،٨وٓلى ضتِؽ اللجىت د  ٨دمؼت ٓـط ًىما مً جاضٍر ٓطن ألامط ٓلُه أو وكى٨
٣خاب اإلامى ٨الُه أن ًحسز ظلؼت لىِطالجزاْ وٍؤمطبوم مل ٝاإلامى.٨
وٍجىظ اجذاش أي مً ؤلاظطاضاث اإلاىلىق ٓليها في َصٍ اإلاازة بؤي وػُلت ال٥تروهُت ًحسزَا الىظٍط.
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الخٔلُ:١
م٠ابلت للمازة ضٟم  157مً ال٠اهىن ال٠سًم وحٔنى أهه في ايباالث التي ج٠ىم اإلاللبت ٛيها بطبٍ
الوطٍبت ً٥ىن الًٌٔ اإلا٠سم مً اإلامىٓ ٨لي ٓىاكط ضبٍ الوطٍبت وُٟمرها مً  3كىض ًىضزَا
ً
للمؤمىضٍت املخخلت وحُٔس له اإلاؤمىضٍت كىضة منها مئؿطا ٓليها مً اإلاؤمىضٍت وبخاضٍر جىضٍسَا،
وج٠ىم اإلاؤمىضٍت بالبذ في ايخ  ٚد ً 61 ٨ىم مً جاضٍر ج٠سًم الًٌٔ ٛبشا جم الخىكل الي حؼىٍت
ايخ  ٚأكبح الطبٍ جهاثي ،واشا لم ًخم الخىكل الي حؼىٍت ايخ  ٚج٠ىم اإلاؤمىضٍت ببدٌاض اإلامى٨
بصل ٧وٓليها احالت ايخ  ٚالي يجىت الًٌٔ د ً 31 ٨ىم مً جاضٍر البذ في ايخ ٛ ٚبشا جؤدطث
اإلاؤمىضٍت في احالت ايخ  ٚللجىت الًٌٔ ٤ان للممى ٨أن ٌٔطن ألامط مباؿطة ٓلي ضتِؽ يجىت
الًٌٔ ب٥خاب مىص ي ٓلُت بٔلم الىكى ،٨وٓلي ضتِؽ يجىت الًٌٔ د ً 15 ٨ىم مً جاضٍر ٓطن
ألامطٓلُه أو وكى٣ ٨خاب اإلامى ٨أن ًحسز ظلؼت لىِطالجزاْ وٍؤمطبوم مل ٝاإلامى.٨
وفي َصا الـؤن هلذ اإلاازة ضٟم  131مً ال تحت ٓلي" حـ٦ل اللجىت السادلُت اإلاىلىق ٓليها
في اإلاازة ( )119مً ال٠اهىن ،ب٠طاض مً ضتِؽ اإلاللبت أو مً ًٜىهه ،بطتاػت أحس الٔاملحن
باإلاللبت مً زضظت مسًط ٓام وٓوىٍت ازىحن مً الٔاملحن بها٣ ".ما هلذ اإلاازة  132مً ال تحت
ٓلي " جذخم اللجان السادلُت اإلاىلىق ٓليها في اإلاازة ( )119مً ال٠اهىن ،بالٜلل فى الٌٔىن
ً
اإلا٠سمت مً اإلامىلحن للمؤمىضٍت ًٔىا ٓلى ضبٍ الوطٍبت باليؼبت لليـاي الخجاضي واللىاعى واإلا ي
و اًطازاث الثروة الٔ٠اضٍت والوطٍبت اإلاؼخٌٔ٠ت مً اإلاىبٕ والوطٍبت ٓلى أضباح ألاشخاق
ً
الآخباضٍتٓ ،لى أن ًخم شل ٧د  ٨ػخحن ًىما مً جاضٍر وضوز الًٌٔ للجىت ".وهلذ اإلاازة ضٟم 134
ً
مً ال تحت ٓلي" ٓلى اللجىت السادلُت ادٌاض اإلامى ٨ب٥خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى٨
ً
بخاضٍر ايجلؼت ،وفى حالت ٓسم حوىضٍ أو مً ًمشله ٟاهىها فى الخاضٍر املبسز ًخم ادٌاضٍ ب٥خاب زان
أدحر  ،وفى حالت ٓسم حوىض اإلامى ٨أو مً ًمشله فى اإلاىٓس الشاوي ج٠ىم اللجىت السادلُت ببحالت
ايخ  ٚالى يجىت الًٌٔ املخخلت وجذٌطاإلامى ٨بصل". ٧
٣ما هلذ اإلاازة ضٟم  135مً ال تحت ٓلى" ج٥ىن ظلؼاث اللجىت السادلُت ػطٍت ،وٍجب ازباث
ما ًخم جىاوله بايجلؼت في محوط مئٍس باإلاؼدىساث اإلا٠سمت مً اإلامى ٨واإلاؤمىضٍت ،وٓلي اللجىت
مىاٟـت ظمُٕ بىىز ايخ  ٚوأوظه السٛاْ التى ً٠سمها اإلامى ،٨وأن جطز ٓلى ٤ل بىس مً َصٍ البىىز،
وفى حالت الاجٜا ٞمٕ اإلامىً ٨لسض ال٠طاض بما جم الاجٜآ ٞلُه ،وفى حالت ٓسم الاجٜا ٞجحسز اللجىت
أوظه ايخ  ٚوضأي اللجىت بـؤجها ،وٍخم احالت أوظه ايخ  ٚالى يجىت الًٌٔ املخخلت ،وٍذٌط
اإلامى ٨بصل.٧
ً
وٍجب أن ًى ٕٟمحوطاللجىت السادلُت مً ضتِؽ اللجىت وأٓوائها واإلامى ٨أو مً ًمشله ٟاهىها.
وٍ٥ىن للممى ٨ايب ١فى ايبلىٓ ٨لى وسخت مً َصا املبوط".
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مازة (:)121
حـ٦ل يجان الًٌٔ ب٠طاض مً الىظٍط مً ضتِؽ مً ٗحر الٔاملحن باإلاللبت ،وٓوىٍت ازىحن مً
مىُٜي اإلاللبت ًذخاضَما الىظٍط ،و ازىحن مً شوي ايخبرة ًذخاضَما الاجحاز الٔام لل٘ط ٚالخجاضٍت
باالؿترا ٢مٕ اجحاز اللىآاث اإلالطٍت مً بحن املباػبحن اإلاُ٠سًً فى ظسو ٨املباػبحن واإلاطاظٔحن
لـط٤اث ألامىا ٨بالسجل الٔام إلاعاولي اإلاهىت ايبطة للمحاػبت واإلاطاظٔت.
وللىظٍط حُٔحن أٓواض احخُاًُحن إلاىُٜي اإلاللبت باللجان فى اإلاسن التي بها يجىت واحسة .ؤَخبر
ألآواض ألاكلُىن أٓواض احخُاًُحن باليؼبت الى اللجان ألادطي في اإلاسن التي بها أ٣ثر مً يجىت،
وٍ٥ىن هسبهم بسال مً ألآواض ألاكلُحن الصًً ًخذلٜىن ًٓ ايبوىض مً ادخلاق ضتِؽ اللجىت
ألاكلُت أو أٟسم أٓوائها ٓىس ُٗابه.
وال ً٥ىن اؤ٠از اللجىت صبُحا اال اشا حوطَا ضتِؼها وز زت مً أٓوائها ٓلى ألاٟل وٍخىلى
أماهت ػطاللجىت مىُ ٝجىسبه اإلاللبت.
وج٥ىن يجان الًٌٔ زاتمت وجابٔت مباؿطة للىظٍط ،وٍلسض ٟطاض مىه بخحسًسَا وبُان م٠اضَا
وادخلاكها اإلا٦اوي وم٦اٛآث أٓوائها.

الخٔلُ:١
م٠ابلت للمازة ضٟم  158مً ال٠اهىن ال٠سًم مٕ الادخ  ٚفي أن يجان الًٌٔ في ال٠اهىن  91لؼىت
 2115جومً ايبُسة ال٦املت حُض ًىظس ٓوىان باللجىت مً داضط اإلاللبت مخمشلحن في املباػبحن
ً
الصًً ًذخاضَم ٤ل مً اجحاز اللىآاث اإلالطٍت والاجحاز الٔام لل٘ط ٚالخجاضٍت ٛو ًٓ أن ضتِؽ
اللجىت مً ٗحرالٔاملحن في اإلاللبت مما ً٥ىن له ألازطالىاضح في أن ٟطاضاث ايجىت ػخ٥ىن محاًسة.

مازة (:)121
جذخم يجان الًٌٔ بالٜلل فى ظمُٕ أوظه ايخ  ٚبحن اإلامى ٨واإلاللبت في اإلاىاظٓاث
اإلاخٔل٠ت بالوطاتب اإلاىلىق ٓليها فى َصا ال٠اهىن ،وفى ٟاهىن هطٍبت السم٘ت اللازض بال٠اهىن
ضٟم  111لؼىت  ،1981وفى ال٠اهىن ضٟم  147لؼىت  1984بٜطن ضػم جىمُت اإلاىاضز اإلاالُت للسولت.
وجذٌط اللجىت  ٣مً اإلامى ٨واإلاللبت بمُٔاز ظلؼت هِط الًٌٔ ٟبل اؤ٠ازَا بٔـطة أًام
ً
ٓلى ألاٟل وشل ٧ب٥خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى ٨ولها أن جٌلب مً ٤ل مً اإلاللبت
واإلامى ٨ج٠سًم ما جطاٍ هطوضٍا مً البُاهاث وألاوضا ٞوٓلى اإلامى ٨ايبوىض أمام اللجىت بىٜؼه أو
بىُ٣ل ٓىه ،واال ٛللذ اللجىت في الًٌٔ في هىض اإلاؼدىساث اإلا٠سمت.
وجلسض اللجىت ٟطاضَا في حسوز ج٠سًط اإلاللبت وًلباث اإلامى ٨ؤَس ٨ضبٍ الوطٍبت و٠ٛا ل٠طاض
اللجىت ٛبشا لم ج ً٥الوطٍبت ٟس حللذ ٥ُٛىن جحلُلها بم٠خط ى َصا ال٠طاض.
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مازة (:)122
ج٥ىن ظلؼاث يجان الًٌٔ ػطٍت وجلسض ٟطاضاتها مؼيبت بؤٗلبُت أكىاث ايباهطًٍ وفى حالت
حؼاوي ألاكىاث ًطجح ايجاهب الصي مىه الطتِؽ وٍى ٕٟال٠طاضاث ٤ل مً الطتِؽ وأمحن الؼط د ٨
دمؼت ٓـطًىما ٓلى ألا٣ثرمً جاضٍر كسوضَا.
وجلتزم اللجىت بمطآاة ألاكى ٨واإلابازة الٔامت إلظطاضاث الخ٠اض ي ؤَلً ٤ل مً اإلامى٨
ً
واإلاللبت بال٠طاض الصي جلسضٍ اللجىت ب٥خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكى ٨وج٥ىن الوطٍبت
واظبت ألازاض مً و ا ٕٟالطبٍ ٓلى أػاغ ٟطاض يجىت الًٌٔ ،وال ًمىٕ الًٌٔ فى ٟطاض اللجىت أمام
املب٥مت الابخساتُت مً جحلُل الوطٍبت.

الخٔلُ:١
وٟس أوضبذ ال تحت الخىُٜصًت هِام الٔمل بلجان الًٌٔ في اإلاىاز  136حتى  141وما حهمىا
هم اإلاازة ضٟم  141والصي ًىم ٓلي" ٓلى يجىت الًٌٔ ادٌاض ٤ل مً الٌآً واإلاؤمىضٍت املخخلت
ً
بمىٓس ايجلؼت ٓلى الىمىشط ضٟم ( 39يجان) ب٥خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكىٛ ،٨بشا لم
ًحوط اإلامى ٨أو وُ٣له أمام اللجىت فى أو ٨ظلؼت ججع الًٌٔ لل٠طاض بٔس أػبىٓحن ٓلى
ً
ً
ألاٟل ،ؤَلً اإلامى ٨بصل ٧ب٥خاب مىص ى ٓلُه مصبىبا بٔلم الىكىٛ ،٨بشا أبسي ٓصضا ج٠بله
ً
اللجىت ٛخح باب اإلاط أٛت وحسزث ظلؼت لىِط الًٌٔ ،أما اشا لم ج٠بل ٓصضٍ جلسض اللجىت ٟطاضا
ً
مؼيبا في الًٌٔ.
وفى ظمُٕ ألاحىاً ٨خٔحن ٓلى اللجىت أن جخح ١٠مً ادٌاضاإلامى ٨مً د ٓ ٨لم الىكى.٨
وٍجب ٓلى ضتِؽ اللجىت وأمحن الؼط جىٟ ُٕٟطاضاث اللجىت د  ٨دمؼت ٓـط ًىما مً جاضٍر
ً
كسوضَا ،وٍ٥ىن آ ن ٤ل مً اإلاللبت واإلامى ٨ب٠طاض اللجمىت ب٥مخاب مىص ى ٓلمُه مصبمىبا بٔملم
الىكمىٓ ٨ملى الىمىشط ضٟم ( 41يجان)".

مازة (:)123
ل٦ل مً اإلاللبت واإلامى ٨الًٌٔ فى ٟطاضاللجىت أمام املب٥مت الابخساتُت مىٔ٠مسة بهُئمت ججاضٍمت دم ٨
ز زحن ًىما مً جاضٍر ؤلآ ن بال٠طاض.
وجط ٕٛالسٓىي للمح٥مت التي ً ٕ٠في زاتطة ادخلاكها اإلاط٣عالطتِس ي للممى ٨أو محل اٟامخه اإلأخاز
أو م٠طاإلايـؤة وشلً ٧ب٠ا ألح٦ام ٟاهىن اإلاط أٛاث اإلاسهُت والخجاضٍت.
وٍ٥ىن الًٌٔ فى ايب٥م اللازضمً َصٍ املب٥مت بٌطٍ ١الاػخئىا ٚأًا ٤اهذ ُٟمت الجزاْ.
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مازة (:)124
ٓلى اإلاللبت جصبُح الطبٍ النهاثي اإلاؼدىس الى ج٠سًط اإلاؤمىضٍت أو ٟطاض يجىت الًٌٔ بىاض ٓلى ًلب
ً٠سمه كاحب الـؤن د  ٨دمؽ ػىىاث مً الخاضٍر الصي أكبح ُٛه الطبٍ جهاتُا وشل ٧فى ايباالث آلاجُت:
ٓ .1سم معاولت كاحب الـؤن أي وـاي مما ضبٌذ ٓلُه الوطٍبت.
 .2ضبٍ الوطٍبت ٓلى وـاي مٜٔى منها ٟاهىها.
 .3ضبٍ الوطٍبت ٓلى اًطازاث ٗحرداهٔت للوطٍبت .4،ما لم ًىم ال٠اهىن ٓلى د  ٚشل.٧
ٓ .4سم جٌبُ ١ؤلآٜاضاث اإلا٠طضة ٟاهىها.
 .5ايخٌؤ في جٌبُ ١ػٔطالوطٍبت.
 .6ايخٌؤ في هىْ الوطٍبت التي ضبٌذ ٓلى اإلامى.٨
ٓ .7سم جطحُل ايخؼاتطٓلى د  ٚح٥م ال٠اهىن.
ٓ .8سم دلم الوطاتب واظبت ايخلم.
ٓ .9سم دلم الُ٠مت ؤلاًجاضٍت للٔ٠اضاث التي حؼخؤظطَا اإلايـؤة.
ٓ .11سم دلم الخبرٓاث التي جح٠٠ذ ؿطوي دلمها ٟاهىها.
 .11جحمُل بٔى الؼىىاث الوطٍيُت ببًطازاث أو ملطوٛاث جذم ػىىاث أدطي.
 .12ضبٍ شاث الوطٍبت ٓلى شاث ؤلاًطازاث أ٣ثرمً مطة.
و للىظٍط أن ًوُ ٝحاالث أدطي ب٠طاض مىه.وٓلى وظه الٔمىم في ايباالث التى ًحلل ٛيها كاحب
الـؤن ٓلى مؼدىساث وأوضاٟ ٞأًت مً ؿؤجها أن جئزي الى ٓسم صبت الطبٍ.
وجذخم بالىِط في الٌلباث اإلاـاض اليها يجىت أو أ٣ثر حؼ ى (يجىت آازة الىِط فى الطبٍ النهاثي) ً٥ىن
مً بحن أٓوائها ٓوى مً مجلؽ السولت بسضظت مؼدـاض مؼآس ٓلى ألاٟل ًىسبه ضتِؽ مجلؽ السولت،
وٍلسض بدـُ٥لها وجحسًس ادخلاكها وم٠اضَا ٟطاض مً ضتِؽ اإلاللبت ،وال ً٥ىن ٟطاض اللجىت هاٛصا اال
بٔس آخمازٍ مً ضتِؽ اإلاللبت .وٍذٌط ٤ل مً اإلامى ٨ومؤمىضٍت الوطاتب املخخلت ب٠طاض اللجىت.

الخٔلُ:١
وٟس هلذ اإلاازة ضٟم  142مً ال تحت ٓلى" حـ٦ل يجىه أو أ٣ثر إلٓازة الىِط في الطبٍ النهاثي
ب٠طاض مً ضتِؽ مللبت الوطاتب بطتاػت احس الٔاملحن باإلاللبت مً زضظت مسًط ٓام ،وٓوىٍت
مؼدـاض مؼآس ٓلى ألاٟل مً مجلؽ السولت ًذخاضٍ ضتِؽ املجلؽ ،وأحس الٔاملحن بها ،وٍحسز ٟطاض
حـُ٥ل اللجىت ادخلاكها وم٠طَا".
٣ما هلذ اإلاازة ضٟم ٓ 143لي" ٓلى يجىت آازة الىِط في الطبٍ النهاثي د  ٨دمؼت ٓـط ًىما
مً وضوز ًلب اإلامى ٨اليها ًلب اإلال ٝالوطٍبي ايخاق به مً اإلاؤمىضٍت املخخلت ،وٓلى اإلاؤمىضٍت
ً
مى اٛاة اللجىت باإلال ٝد  ٨مسة أٟلاَا دمؼت ٓـط ًىما مً جاضٍر وضوز ًلب اللجىت اليها،
وبمجطز وضوز اإلال ٝج٠ىم اللجىت بسضاػت ًلب اإلامى ٨واإلاؼدىساث اإلا٠سمت فى هىض اإلاؼدىساث
- ٖٔٚ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌغادط

إٌرضاِاخ ادلٌّٛني ٚغريُ٘

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

جلاْ ذظس١ر اٌشتظ إٌٙائٟ

ً
اإلاط٠ٛت باإلال ٝالوطٍبي ،وجلسض ٟطاضَا د  ٨مسة أٟلاَا ػخىن ًىما مً جاضٍر وضوز اإلال ،ٝوال
ً٥ىن َصا ال٠طاضهاٛصا اال بٔس آخمازٍ مً ضتِؽ اإلاللبت.
وٍذٌط٤ل مً اإلامى ٨واإلاؤمىضٍت املخخلت بال٠طاض".
وٍخطح مً شل ٧أن ؤلاظطاضاث واإلاىآُس املبسزة للجان آازة الىِطجخمشل ُٛما ًلى :
 ًخ٠سم اإلامى ٨بٌلب آازة الىِطفى الطبٍ النهاثى الى اللجىت 1ً
 د ً 15 ٨ىما مً وضوز الٌلب للجىت ج٠ىم بٌلب اإلال ٝمً اإلاؤمىضٍت املخخلت 1ً
 ٓلى اإلاؤمىضٍت اضػا ٨اإلال ٝالى اللجىت د  ٨دمؼت ٓـطًىما مً جاضٍر ًلبه 1ً
 ج٠ىم اللجىت بسضاػت ًلب اإلامىٓ ٨لى هىض مط٠ٛاث اإلال ٝوجلسضٟطاضَا د  ٨ػمخحن ًىممامً جاضٍر وضوز اإلال ٝاليها 1
ٌٔ -خمس ٟطاضاللجىت مً ضتِؽ اإلاللبت زم ًذٌطبه ٤ل مً اإلامى ٨واإلاؤمىضٍت املخخلت 1

مازة (:)125
الممسٓاوي التممى جطٛممٕ مممً اإلامممى ٨أو ٓلُممه ًجممىظ للمح٥مممت هِطَمما فممى ظلؼممت ػممطٍت وٍ٥ممىن ايب٥ممم ٛيهمما
زاتما ٓلى وظه الؼطٓتٓ ،لمى أن ج٥مىن الىُابمت الٔاممت ممشلمت فمى المسٓىئٌ ،اوجهما فمى شلم ٧مىمسوب ممً
اإلاللبت.

مازة (:)126
للممىظٍطزون ٗحممرٍ اكممساضٟىآممس وحٔلُممماث ٓامممت جلتممزم بهمما اإلالمملبت ٓىممس جىُٜممص أح٦ممام َممصا ال٠مماهىن
والتحخه الخىُٜصًت.

الخٔلُ:١
هي مازة مؼخحسزت وال٘طن منها أن ج٥ىن َىا ٢ظهت واحسة إلكساضالخٔلُماث ج٥ىن ملعمت للجمُمٕ
ً
ٓىس الخٌبُ ١بسال مً الخٔاضن الصي ٤ان مىظىز في ُل ال٠اهىن ال٠سًم.

- ٖٔٛ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌغادط

إٌرضاِاخ ادلٌّٛني ٚغريُ٘

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

جلٕح اٌمشاس ادلغثك

مازة (:)127
للممى ٨الصي ًطٗب فى اجمام مٔام ث لها آزاض هطٍيُت مئزطة أن ًخ٠سم بٌلب ٣خابي الى ضتِؽ
اإلاللبت بيُان مىٜٟها فى ؿؤن جٌبُ ١أح٦ام َصا ال٠اهىن ٓلى جل ٧اإلأاملت.
ً
وٍجب أن ً٠سم الٌلب مؼخىُٛا البُاهاث ومصبىبا بالىزات ١آلاجُت:
 -1اػم اإلامى ٨وضٟم حلطٍ الوطٍبي.
 -2بُان باإلأاملت وآلازاضالوطٍيُت لها.
 -3كىض اإلاؼدىساث والٔ٠ىز وايبؼاباث اإلاخٔل٠ت باإلأاملت.
وٍلسض ضتِؽ اإلاللبت ٟطاضا فى ؿؤن الٌلب د  ٨ػخحن ًىما مً جاضٍر ج٠سًمه ،وٍجىظ له ًلب
ً
بُاهاث اهاُٛت مً اإلامى ٨د  ٨جل ٧اإلاسة .وٍ٥ىن ال٠طاض ملعما للمللبت ما لم جخ٥ـ ٝبٔس
اكساضٍ ٓىاكطللمٔاملت لم حٔطن ٓليها ٟبل اكساضال٠طاض.

الخٔلُ:١

ً
هي مازة مؼخحسزت وال٘طن منها أن ً٥ىن اإلامى ٨ملما ب٦ل ألآباض الوطٍيُت ألي مٔاملت ػُ٠ىم
بها اشا ٤ان ًجهل في بازة ألامط باآلزاض الوطٍيُت الىاججت ٓنها ،وج٠ىم اإلاللبت في َصا ألامط م٠ام
املباػب ال٠اهىوي الصي ٌٌٔي الاػدـاضة ال٠اهىهُت والوطٍيُت.

مازة (:)128
للمللبت حُٔحن مىسوبحن ٓنها مً بحن مىُٜيها لسي الىظاضاث واإلالايح ايب٥ىمُت ووحساث
ؤلازاضة املبلُت وألاشخاق الآخباضٍت الٔامت وؿط٤اث الٌ٠اْ الٔام وٌٟاْ ألآما ٨الٔام ،وٍخىلى
مىسوب اإلاللبت مخابٔت ػ مت جىُٜص ايجهاث اإلاص٣ىضة ألح٦ام َصا ال٠اهىن وٗحرٍ مً الدـطَٔاث
الوطٍيُت اإلاطجبٌت به والخح ١٠مً أزاض َصٍ ايجهاث للوطاتب و٠ٛا ألح٦ام َصٍ الدـطَٔاث.
وٍ٥ىن لهئالض اإلاىسوبحن ول٘حرَم مً مىُٜي اإلاللبت الصًً ًلسض بخحسًسَم ٟطاض مً وظٍط
الٔس ٨بىاض ٓلى ًلب وظٍط اإلاالُت كٜت الوبٌُت ال٠واتُت و ازباث ما ً ٕ٠مً مذالٜاث ألح٦ام
الدـطَٔاث اإلاـاضاليها وشل ٧فى محاهطجحسز بُاهاتها ال تحت الخىُٜصًت لهصا ال٠اهىن.
مازة (:)129
ًٓ ٕ٠لى اإلاللبت ٓبض ؤلازباث في ايباالث آلاجُت:
 -1جص ممبُح ؤلا ٟممطاضأو حٔسًل ممه أو ٓ ممسم الآخ ممساز ب ممه اشا  ٤ممان م ٠ممسما ًب ٠مما للـ ممطوي وألاوه مماْ
اإلاىلىق ٓليها في اإلاازجحن  83و 84ممً َمصا ال٠ماهىن ومؼمدىسا المى زٛماجطمىخِممت ممً حُمض
الـمم٦ل و٠ٛمما إلأمماًحراملباػممبت اإلالممطٍت أو مبممازة محاػمميُت ميؼممٌت مىيش٠ممت منهمما ،وبمطآمماة
ال٠ىاهحن وال٠ىآس اإلا٠طضة فى َصا الـؤن.
 -2حٔسًل الطبٍ و٠ٛا للمازة  91مً َصا ال٠اهىن.
- ٖٜٔ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌغادط

إٌرضاِاخ ادلٌّٛني ٚغريُ٘

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ػةء اإلثثاخ

ٓ -3ممسم الآخممساز بمماإلٟطاضاشا ٤ممان مٔخمممسا مممً أحممس املباػممبحن ومؼممدىسا الممى زٛمماجطو٠ٛمما ألح٦ممام
اإلاازة ( )78مً َصا ال٠اهىن.

مازة (:)131
ًٓ ٕ٠بض ؤلازباث ٓلى اإلامى ٨فى ايباالث آلاجُت:
ُٟ -1ام اإلاللبت ببظطاض ضبٍ ج٠سًطي للوطٍبت و٠ٛا للمازة  91مً َصا ال٠اهىن.
ُٟ -2ام اإلامى ٨بخصبُح دٌؤ فى اٟطاضٍ الوطٍبي.
 -3آتم ممران اإلام م ممىٓ ٨ل م ممى محخ م ممىي محوم ممطمح م ممطض بمٔط ٛم ممت م م ممؤمىض اإلالم مملبت مم م ممً له م ممم ك م ممٜت
الوبٌُت ال٠واتُت.
الخٔلُ:١
مازجان مؼخحسزخان حُض ال ًجىظ للمللبت اظمطاض أي حٔمسًل بمبٟطاضاإلاممى ٨اال ممً دم  ٨اإلاؼمدىساث
التممى جذممال ٝممما ً٥ممىن لممسي اإلامممى ٨و٣ممصل ٧اإلامممىً ٨جممىظ لممه ازبمماث ٓ٥ممؽ ممما ج٠ممىم بممه اإلالمملبت مممً
حٔسًل وشل ٧باإلاؼدىساث أي البِىت ٓلي مً أزعي والسلُل ٓلي مً أه٥ط.

- ٖٕٓ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌغاتغ

اٌؼمٛتاخ

- ٖٕٔ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌغاتغ

اٌؼمٛتاخ

- ٖٕٕ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌغاتغ

اٌؼمٛتاخ

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

اٌىراب اٌغاتغ
ِمذِح :

اٌؼمٛتاخ

ٟبل أن هدىاو ٨أح٦ام مىاز الٔ٠ىباث والخلايح فى ايجطاتم الوطٍيُت ٣ما وضزث بال٥خاب
ً
الؼابٕ مً ال٠اهىن  ،هىضز أوال اإلا٠لىز بالٔ٠ىبت ًب٠ا للمازة (  ) 66مً السػخىض ال٠سًم واإلاازة
( )95مً زػخىض  ، 2114و أهىاْ ايجطاتم ٣ما وضزث ب٠اهىن الٔ٠ىباث  ،وهدبٔها بالخٔلُٓ ١لى مىاز
ال٠اهىن مىهىْ املخالٜت وٓ٠ىبت مذالٜت ٤ل مازة  ،و٣صل ٧الخٔىٍواث اإلا٠طضة بال٠اهىن م٠ابل
الخلايح فى ايجطاتم الوطٍيُت
ادلمظٛد تاٌؼمٛتح:

حسزث اإلاازة ( )66مً السػخىض ال٠سًم واإلاازة ( )95مً السػخىض ايجسًس مٜهىم الٔ٠ىبت
بىظه ٓام  ،حُض هلا ٓلى ما ًلى:

" الٔ٠ىبت شخلُت وال ظطٍمت وال ٓ٠ىبت اال بىاض ٓلى ٟاهىن  ،وال جى٠ٓ ٕٟىبت اال بح٥م ٟواثي ،
وال ٓ٠ىبت اال ٓلى ألأٛا ٨ال ح٠ت لخاضٍر هٜاش ال٠اهىن " .
وٓلى شلُٛ ٧م ً٥اػخذ ق اإلا٠لىز بالٔ٠ىباث بىاض ٓلى هم السػخىض ٓلى الىظه الخالي:
- 9

اٌؼمٛتح شخظ١ح :

بمٔن ممى أجه مما جى ٟممٕ ٓل ممى الص ممخم ال ممصي اضج ٥ممب ايجطٍم ممت وال جمخ ممس ال ممى ٗح ممرٍ ٛم م جو ممامً ف ممى
الٔ٠ىبت.
و٣ممما ػِخطممح مممً اػممخٔطان الٔ٠ىبمماث فممى ُممل ال٠مماهىن ضٟممم  91لؼممىت ٛ ،2115بجهمما ال جىٟممٕ
اال ٓلى اإلامى ٨أو مً ػآسٍ أو حطهه  ،أو اجٜم ١مٔمه ٓلمى الرهمطب ممً أزاض الومطٍبت وال جمخمس
الٔ٠ىبت الى أكى ٨اإلامى ٨أو ٛطوٓه أو ؿط٤اته ٗحراإلاـتر٣حن فى ظطٍمت الرهطب.
- 5

ال خشميح ٚال ػمٛتح إال تٕاء ػٍ ٝلأ: ْٛ

- 1

ال ذٛلغ ػمٛتح إال حبىُ لضائٟ

بمٔنى أال ًجمطم أي ٛمطز اال ب٠ماهىن وال ٌٔاٟمب اال ب٠ماهىن وايجمطاتم ز زمت أهمىاْ٣ ،مما
ظاض بالباب الشاوى مً ال٥خاب ألاو ٨مً ٟاهىن الٔ٠ىباث اإلالطي .
لِؽ َىا ٢ػلٌت مً ؿؤجها جى ُٕٟالٔ٠ىبت بذ  ٚالؼلٌت ال٠واتُت .
ان ايج ممطاتم اإلاىل ممىق ٓليه مما ف ممى ال ٠مماهىن ض ٟممم  91لؼ ممىت ً 2115ج ممب أن جح مما ٨ال ممى
الىُابت الٔامت إلٟامت السٓىي الٔمىمُت ٓلى مطج٥بيها.
- ٖٕٖ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

يف ذغث١ك لأْٛ

أششف ػثذ اٌغىن

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌىراب اٌغاتغ

اٌؼمٛتاخ

مازة (: )131

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ػمٛتح احملاعة

ِٛاد اٌؼمٛتاخ

مٕ ٓسم ؤلاد  ٨بؤي ٓ٠ىبت أؿس ًىم ٓليها ٟاهىن الٔ٠ىباث أو أي ٟاهىن آدطٌٔ ،اٟب ٓلى
ايجطاتم اإلابِىت فى اإلاىاز الخالُت بالٔ٠ىباث اإلاىلىق ٓليها ٛيها.

الخٔلُ:١
هي مازة مؼخحسزت وال٘طن منها حـسًس الٔ٠ىبت اشا ٤ان َىا٠ٓ ٢ىبت في ٟاهىن الٔ٠ىباث أو أي
ٟاهىن آدطأؿس مً الٔ٠ىبت اإلاىلىق ٓليها في َصا ال٠اهىن

مازة (:)132
ٌٔاٟب بايبيؽ وب٘طامت ال ج٠ل ًٓ ٓـطة آال ٚظىُه وال ججاوظ ماتت أل ٝظىُه أو ببحسي َاجحن
الٔ٠ىبخحن ٤ل محاػب مُ٠س بجسو ٨املباػبحن واإلاطاظٔحن آخمس اٟطاضا هطٍيُا أو وزات ١أو
مؼدىساث مئٍسة له اشا اضج٥ب أحس ألأٛا ٨آلاجُت:
 -1ادٜمماض وٟمماثٕ ٓلمهمما أزىمماض جؤزًممت مهمخممه ولممم جٜصممح ٓنهمما اإلاؼممدىساث التممى ؿممهس بصممبرها متممى ٤ممان ال٥ـممٝ
ًٓ َصٍ الىٟاثٕ أمطا هطوضٍا ل٦ي حٔبر َصٍ ايبؼاباث والىزات ًٓ ١ح٠ُ٠ت وـاي اإلامى.٨
 -2ادٜمماض وٟمماثٕ ٓلمهمما أزىمماض جؤزًممت مهمخممه جخٔلمم ١بممؤي حٔممسًل أو حُ٘حممرفممي الممسٛاجطأو ايبؼمماباث أو السممج ث أو
اإلاؼدىساث و٤ان مً ؿؤن َصا الخٔسًل أو الخُ٘حر ؤلاحهام ب٠لت ألاضباح أو ظٍازة ايخؼاتط.
ً
وفى حالت الٔىز ًح٥م بايبيؽ وال٘طامت مٔا.

الخٔلُ:١
هممي هٜؼممها اإلاممازة ضٟممم  181مممً ال٠مماهىن ال٠ممسًم مممٕ ح٘لممُّ الٔ٠ىبممت اإلاازًممت ببهمماٛت ال٘طامممت مممً 11
آال ٚالي 111أل ٝوحٔسًل الٔ٠ىبت البسهُت مً السجً الي ايبيؽ.
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مازة (:)133
ٌٔاٟب ٤ل ممى ٨تهطب مً أزاض الوطٍبت بايبيؽ مسة ال ج٠ل ًٓ ػخت أؿهط وال ججاوظ دمؽ ػىىاث
وب٘طامت حٔاز ٨مشل الوطٍبت التي لم ًخم أزاإَا بمىظب َصا ال٠اهىن أو ببحسي َاجحن الٔ٠ىبخحن.
ؤَخبراإلامى ٨مرهطبا مً أزاض الوطٍبت باػخٔما ٨احسي الٌط ٞآلاجُت:
-1

-2

-3
-4
-5

ج ٠م ممسًم ؤلا ٟم ممطاضالو م ممطٍبي الؼ م ممىىي باالػ م ممدىاز ال م ممى ز ٛم مماجطأو ع م ممج ث أو حؼ م مماباث أو مؼ م ممدىساث
ملم ممٌىٔت مم ممٕ ٓلمم ممه بم ممصل ٧أو جوم مممُىه بُاهم مماث جذم ممال ٝمم مما َم ممى زابم ممذ بالم ممسٛاجطأو السم ممج ث أو
ايبؼاباث أو اإلاؼدىساث التى أدٜاَا.
ج ٠م ممسًم ؤلا ٟم ممطاضالو م ممطٍبي الؼ م ممىىي ٓل م ممى أػ م مماغ ٓ م ممسم وظ م ممىز ز ٛم مماجطأو ع م ممج ث أو حؼ م مماباث أو
مؼ ممدىساث م ممٕ جو مممُىه بُاه مماث جذ ممال ٝم مما َ ممى زاب ممذ لسً ممه م ممً ز ٛمماجطأو ع ممج ث أو حؼ مماباث أو
مؼدىساث أدٜاَا.
ؤلاج  ٚالٔمس للسج ث أو اإلاؼدىساث شاث الللت بالوطٍبت ٟبل اه٠واض ألاظل املبسز لخ٠ازم زًً الوطٍبت.
اكٌىاْ أو حُ٘حر ٛىاجحر الـطاض أو البُٕ أو ٗحرَا مً اإلاؼدىساث إلحهام اإلاللبت ب٠لت ألاضباح أو ظٍازة ايخؼاتط.
ادٜاض وـاي أو ظعض مىه مما ًذوٕ للوطٍبت.

ً
ٚف ٝزاٌح اٌؼٛد حيىُ تاحلثظ ٚاٌغشاِح ِؼا .

وفى ظمُٕ ألاحىا ٨حٔخبرظطٍمت الرهطب مً أزاض الوطٍبت ظطٍمت مذلت بالـط ٚوألاماهت.

الخٔلُ:١
همي مممازة م٠ابلممت للمممازة ضٟممم  178مممً ال٠مماهىن ال٠ممسًم مممٕ ح٘لممُّ الٔ٠ىبممت بممؤن حممسز مممسة ايبمميؽ مممً
6ؿهىض الي  5ػىىاث و٣صل ٧ال٘طامت التى حٔاز ٨اإلابل ٙالصي تهطب مىه بٔس ػساز اإلابل ٙالصي تهمطب
ً
مىه أًوا.

مازة (:)134
ٌؼممؤ ٨الـممطٍ ٧فممى ايجطٍمممت بالخو ممامً مممٕ اإلامممى ٨فممى الالتممزام ب ممؤزاض ُٟمممت الوممطاتب التممى تهممطب م ممً
أزائها وال٘طاماث اإلا٠ط ي بها فى ؿؤجها.

الخٔلُ:١
م٠ابلت للمازة ضٟم  179مً ال٠اهىن ال٠سًم.
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مازة (:)1()135

ً
ٌٔاٟممب ب٘طامممت ال ج٠ممل ٓممً دمؼممت آال ٚظىُممه وال ججمماوظ ٓـممطًٍ ألمم ٝظىُممه ٤ممل مممً اضج٥ممب أًمما مممً
ألأٛا ٨آلاجُت:
 -1الامخىاْ ًٓ ج٠سًم ادٌاضمعاولت اليـاي.
 -2الامخىاْ ًٓ ج٠سًم ؤلاٟطاضالوطٍبي.
ٓ -3سم اكساضأو حؼلُم الٜاجىضة اإلاىلىق ٓليها بال٠ٜطة الشالشت مً اإلاازة ( )78مً َصا ال٠اهىن.
ؤَاٟممب ب٘طامممه ال ج٠ممل ٓممً ٓـممطًٍ ألمم ٝظىُممت وال ججمماوظ دمؼممحن ألمم ٝظىُممت ٤ممل مممً دممال ٝأح٦ممام
اإلاازة (٠ٛ )96طة (.)1

ؤَاٟممب ب٘طام ممت م ٠ممساضَا  %25م ممً اإلاب ممالٗ ٙح ممراإلا مئزاة  ٤ممل م ممً امخى ممٕ ٓ ممً جٌبُ مم ١هِممام اػ ممخٌ٠اْ و
دلم و جحلُل و جىضٍس الوطٍبت في اإلاىآُس ال٠اهىهُت.
ؤَاٟممب ب٘طامممت م٠ممساضَا ٓـممطة آال ٚظىُممه ٤ممل مممً دممال ٝأح٦ممام اإلاممازجحن ( )78بىممس( )1و ()83
٠ٛطة (.)3
وفمى ظمُممٕ ألاحممىا ٨جوممآ ٝال٘طامممت اإلاىلممىق ٓليهمما فمى حالممت الٔممىز الممى اضج٦مماب شاث املخالٜممت دم ٨
دمؽ ػىىاث.
() 2

مازة ( )136مل٘اة

ً
اشا أزضط اإلام ممى ٨مبل مم ٙالو ممطٍبت ف ممي ؤلا ٟممطاضالو ممطٍبي بؤ ٟممل م ممً ُٟم ممت الو ممطٍبت اإلا ٠ممسضة جهاتُ ممأٌ ،ا ٟممب
بال٘طامت اإلابِىت وؼبرها ٟطًٍ ٤ل حالت مً ايباالث آلاجُت:
 %5مممً الوممطٍبت اإلاؼممخح٠ت ٓلممى اإلابلمم ٙالممصي لممم ًممخم ازضاظممه ،اشا ٤ممان َممصا اإلابلممٌٔ ٙمماز ٨مممً %11
المى % 21مً الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٟاهىها.
 %15مً الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٓلى اإلابلم ٙالمصي لمم ًمخم ازضاظمه ،اشا ٤مان ٌٔماز ٨أ٣ثمرممً  %21المى %51
مً الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٟاهىها.
 %81م ممً الو ممطٍبت اإلاؼ ممخح٠ت ٓل ممى اإلابل مم ٙال ممصي ل ممم ً ممخم ازضاظ ممه ،اشا  ٤ممان ٌٔ مماز ٨أ٣ث ممرم ممً  %51م ممً
الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٟاهىها.

( )1مٔسلت بال٠اهىن ضٟم ( )11لؼىت  2113واللازض بايجطٍسة الطػمُت الٔسز  (21م٥طض) فى  18ماًى  2113زم حٔسلذ بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت
 2114اللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة ألاولى مىه لخ٘لُّ ال٘طاماث اإلاازًت.
( )2جم ال٘اض َصٍ اإلاازة بال٠اهىن ضٟم  11لؼىت  2113همً اإلاازة الشاهُت مىه واػدبسلذ م٦اجها اإلاازة ضٟم  87م٥طض

- ٖٕٙ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

يف ذغث١ك لأْٛ
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الخٔلُ:١
م٠ابلت للمازة ضٟم  114مً ال٠اهىن ال٠سًم مٕ ح٘لُّ ال٘طامت اإلاالُت.
وفم ممى َ م ممصا الـم ممؤن ك م ممسضال٥خم مماب ال م ممسوضي ض ٟم ممم (  ) 25لؼم ممىت  2111م م ممً ملم مملح الو م ممطاتب لُىض م ممح
ؤلاظطاضاث ال ظمت ٓىمس ُهمىض ٛمطوٓ ٞىمس الٜحمم البمس ممً ادٌماضاإلا٦اٛحمت إلٓمما ٨مؼمئىلُرها بـمؤن
ً
اجذاش اظطاضاث ض ٕٛالسٓىي الٔمىمُت بـؤجها و٠ٛا لل٠اهىن.
وَصا ٌٔنى أهه ال ًجىظ للمؤمىضٍت جٌبَُ ١صٍ ال٘طاماث و اهما هي ؿؤن م٦اٛحت الرهطب الوطٍبي.
وهىضز كىضة مً هم ال٥خاب السوضي ضٟم  25لؼىت : 2111

زم بٔس دمؼت أؿهط ٍ٠ٛوفى  2111 / 11 / 24كسضال٥خاب السوضي ضٟم  34لؼىت  2111مً الؼُس
ضتِؽ اإلاللبت ًلغى الٔمل بال٥خاب السوضي ضٟم  25لؼىت  2111وَصا هله:
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وفى َصا ال٥خاب مذالٜت كطٍحت لل٠اهىن ضٟم  91لؼىت  2115وباألدم اإلاازة ضٟم  136هٜؼها والتى
ً
ظاضث همً مىاز ال٥خاب الؼابٕ ٣خاب الٔ٠ىباث ٛاإلاللبت بصل ٧هليذ هٜؼها ٟاهُا باملخالٜت لل٠اهىن
ً
ً
ً
ٛو ًٓ أن َصا ال٥خاب السوضي كازض ًٓ ضتِؽ اإلاللبت ٛهى باًل أًوا ًب٠ا لىم اإلاازة ضٟم  126مً
ال٠اهىن  91لؼىت  2115والتى أٌٓذ للىظٍط وحسٍ زون ٗحرٍ اكساض ٟىآس وحٔلُماث ٓامه جلتزم بها
اإلاللبت ٓىس جىُٜص أح٦ام ال٠اهىن والتحخه الخىُٜصًتَ ،صا بذ  ٚأن َصا ال٥خاب السوضي اللازض مً
ضتِؽ اإلاللبت ًذال ٝال٥خاب السوضي ضٟم  7لؼىت  2115اللازض مً الؼُس الىاتب الٔام والصي ػىىضزٍ
ُٛما بٔس .أه ٝالي شل ٧أن حل أي د ً ٚيخ ٓىه ٛطو ٞهطٍيُت ًاإلاا أن َصٍ الٜطو ٞلم جؤحي مً تهطب
فى ؤلاًطاز ػخ٥ىن الٔ٠ىبت اإلاٌب٠ت هى اإلاازة ضٟم  136مً ال٠اهىن واشا جم الخىكل الى حل لهصا ايخ ٚ
ً
( جلايح ) ػخٌب ١هل ٝالٔ٠ىبت اإلاىلىق ٓليها فى اإلاازة ضٟم  136وشلً ٧ب٠ا لىم مازة الخلايح ضٟم
 138مً هٜؽ ال٠اهىن وال جىظس مٔها أي ٓ٠ىبت بسهُت مما ٌٔني أن حل ايخ  ٚبم٦اٛحت الرهطب الوطٍبي
ػُىٛط ٓلى اإلامى ٨هل ٝال٘طامت اشا ضض ي بحل ايخ  ٚزادل اإلاؤمىضٍت ،وَصا ما ظٔل اإلاـطْ فى اإلاازة
الشاهُت مً ال٠اهىن ضٟم  11لؼىت ً 2113لغي اإلاازة ضٟم  136مً ٣خاب الٔ٠ىباث واػدبسالها بمازة ظسًسة
وهي ضٟم  87م٥طض وشل ٧همً ال٠اهىن ضٟم  11لؼىت  2113حتى جخم ً٥اإلاؤمىضٍاث مً جٌبُٗ ١طاماث
ٛطو ٞالٜحم زادل اإلاؤمىضٍاث زون ايباظت للجىض للم٦اٛحت.

مازة (:)137
ال ًجىظ ض ٕٛالسٓىي ايجىاتُت ًٓ ايجطاتم اإلاىلىق ٓليها فى َصا ال٠اهىن أو اجذاش أي أظطاض
مً اظطاضاث الخح ١ُ٠اال بىاض ٓلى ًلب ٣خابي مً الىظٍط.

الخٔلُ:١
هي مازة م٠ابلت لل٠ٜطة ألاولي مً اإلاازة  191مً ال٠اهىن ال٠سًم

مازة (:)138
لل ممىظٍطأو م ممً ًىِب ممه الخل ممايح ف ممى ايج ممطاتم اإلاىل ممىق ٓليه مما ف ممي َ ممصٍ اإلا ممازة ف ممى أي حال ممت ج ٥ممىن ٓليه مما
السٓىي ٟبل كسوض ح٥م باث ٛيها وشل ٧م٠ابل أزاض:
(أ) اإلاب ممال ٙاإلاؼ ممخح٠ت ٓل ممى املخ ممال ٝف ممى ايج ممطاتم اإلاىل ممىق ٓليه مما ف ممى اإلا ممازة  135م ممً َ ممصا ال ٠مماهىن
باإله م مماٛت ال م ممى حٔ م ممىٍى م ٠م ممساضٍ دمؼ م ممت آال ٚظىُ م ممت ٓ ،م ممسا حال م ممت ؤلامخى م مماْ ٓ م ممً جٌبُ م مم ١هِ م ممام
اػ ممخٌ٠اْ ودل ممم وجحل ممُل وجىضٍ ممس الو ممطٍبت ف ممي اإلاىآُ ممس ال٠اهىهُ ممت  ٥ُٛممىن الخٔ ممىٍى بيؼ ممبت
( )%12,5م م ممً اإلاب م ممال ٙالت م ممى ل م ممم ً م ممخم اػ م ممخٌ٠آها أو دل م مممها أو جحل م ممُلها أو جىضٍ م ممسَا وٍ ٥م ممىن
() 1

الخٔىٍى فى حالت مذالٜت ح٥م اإلاازة (٠ٛ )96طة ( )1مبلٓ ٙـطًٍ ظىُت .

( )1جم حٔسًل َصٍ ال٠ٜطة بال٠اهىن ضٟم  53لؼىت  2114اللازضفى  2114/6/31همً اإلاازة ألاولى مىه لخ٘لُّ مبال ٙالخٔىٍواث ٓىس الخلايح
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(ب) اإلابممال ٙاإلاؼ ممخح٠ت ٓل ممى املخ ممال ٝباإله مماٛت ال ممى حٔممىٍى ٌٔ مماز ٨هل مم ٝمبل مم ٙال٘طام ممت اإلا ٠ممطضة ف ممى
اإلاازة  136مً َصا ال٠اهىن(.)1
(ط) اإلابال ٙاإلاؼخح٠ت ٓلى املخمال ٝفمى ايجمطاتم اإلاىلمىق ٓليهما فمى اإلامازجحن  133و 134باإلهماٛت المى
حٔىٍى ٌٔاز ٨مشل َصٍ اإلابال.ٙ
(ز) حٔىٍى ٌٔاز ٨هل ٝايبس ألاٟص ى لل٘طامت اإلاىلىق ٓليها في اإلاازة  132مً َصا ال٠اهىن.
وٍترج ممب ٓل ممى الخل ممايح اه٠و مماض ال ممسٓىي ايجىاتُ ممت وآلاز مماضاإلاترجب ممت ٓليه مما ،وج ممؤمطالىُاب ممت الٔام ممت بى ٟممٝ
جىُٜص الٔ٠ىبت اشا جم الخلايح أزىاض جىُٜصَا.
الخٔلُ:١
هي ممازة م٠ابلمت لل٠ٜمطة الشاهُمت ممً اإلامازة ضٟمم  191ممً ال٠ماهىن ال٠مسًم ول٥مً بخحسًمس مبمال ٙمذخلٜمت
للخلايح ٓلي حؼب املخالٜت التي اضج٥بها اإلامى.٨
ً
وحٔلُ٠مما ٓلممى الٔ٠ىبمماث الممىاضزة بال٥خمماب الؼممابٕ مممً ال٠مماهىن ضٟممم  91لؼممىت  2115وُُٜ٣ممت الخلممطٚ
ٛيها ٠ٛس كسضال٥خاب السوضي ضٟم ( )7لؼىت  2115مً اإلاؼدـاضالىاتب الٔام َصا هله:

ال٥خاب السوضي
اللازضمً الؼُس اإلاؼدـاضالىاتب الٔام
ضٟم ( )7لؼىت 2115
حٔمس الومطٍبت أحمس مِمماَطالخومامً الاظخمماعي الممصي ًحمخم ٓلممى ٤مل ممىاًً جحمممل هلمِبه ممً أٓبمماض
السولممت م٠ابممل حلممىله ٓلممى الوممماهاث الاظخمآُممت والؼُاػممُت والاٟخلممازًت مممً الؼمملٌت الٔامممت
وزون اد  ٨بالخىاظن بحن اإلالايح الٔامت واإلالايح الٜطزًت.
وفممي اًمماضجحُ٠مم ١اك م ح هممطٍبي ٣ممٝض ٌؼممآس ٓلممي اًجمماز مىمماخ ظُممس ل ػممدشماض ،وجٌبُمم ١ػُاػممت
هطٍيُت مخىاظهت جىٛطاإلاىاضز اإلاالُت ال ظمت يخعاهمت السولمت لخمىٍمل ؤلاهٜما ٞالاظخمماعي ممٕ هممان أ٣بمر
ٟممسضمم٥ممً مممً الٔسالممت الوممطٍيُت٠ٛ ،ممس كممسضٟمماهىن الوممطٍبت ٓلممى الممسدل ضٟممم ( )91لؼممىت ،2115
ووـممطبايجطٍممسة الطػمممُت بالٔممسز ضٟممم ( )23جممابٕ فممي  ،2115/6/9وبممسأ الٔمممل بممه مممً الُممىم الخممالي مممً
ج مماضٍر وـ ممطة بايجطٍ ممسة الطػ مممُت ٓ ،ممسا بٔ ممى ألاح ٦ممام ايخاك ممت باإلاطجب مماث وم مما ف ممي ح٥مه مما و اً ممطازاث
اليـمماي الخجمماضي واللممىاعي و اًممطازاث اإلاهممً ٗحممرالخجاضٍممت و اًممطازاث الثممروة لؤلشممخاق الٌبُُٔممحن،
٠ٛس حسز ال٠اهىن للٔمل بها جىاضٍر أدطي.

( )1جم ال٘اض َصا البىس إلل٘اض اإلاازة  136هٜؼها وشل ٧همً ال٠اهىن ضٟم  111لؼىت  2112اللازضفى 2112/12/6
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وهم ٟاهىن الوطٍبت ٓلى السدل ايجسًس ٓلى ال٘اض ال٠ماهىن ضٟمم ( )157لؼمىت  1981ببكمساضٟماهىن
الوممطاتب ٓلممى الممسدل اإلأممس ،٨وٓلممى اػممخمطاض الٔمممل بال تحممت الخىُٜصًممت ل ٠ماهىن الوممطاتب ٓلممى
ً
السدل وال٠طاضاث اإلأمى ٨بها حالُا ُٛما ال ًخٔاضن مٕ أح٦ام ٟاهىن الوطٍبت ٓلى السدل ضٟمم ()91
لؼىت  2115الى أن ًلسض وظٍطاإلاالُت ال تحت الخىُٜصًت لل٠اهىن ألادحر.
ً
وٟس ظماض ٟماهىن الومطٍبت ٓلمى المسدل ايجسًمس مـمخم ٓلمى أح٦مام مىهمىُٓت واظطاتُمت ًترجمب ٓلمى جٌبُ٠هما
حٔسًل ظىَطي في وظه الخلط ٚفي ال٠واًا الوطٍيُت وفي الٔ٠ىباث اإلا٠ط ي بها هىظعَا في آلاحي:
ً
ً
أوال :جذ ُٜمم ٝالٔ٠ىب مماث اإلا ٠ممطضة ل ممبٔى ايج ممطاتم الو ممطٍيُت ٓم مما  ٤ممان م ٠ممطضا له مما بم٠خط م ي  ٟمماهىن
الوطاتب ٓلى السدل ضٟم ( )157لؼىت  1981اإلالغي ،وجطجب ٓلى شل ٧ظوا ٨وك ٝايجىاًت ٓمً
َصٍ ايجطاتم واػباٖ وك ٝايجىحت ٓليها ،وجىحلطَصٍ ايجطاتم في آلاحي:
أ) ظطٍمممت ادٜمماض الى ٟمماثٕ التممي ٓلمهمما املباػ ممبىن واإلاطاظٔممىن أزى مماض جؤزًممت مهمممرهم ،وٓ٠ىبرهمما
ايبمميؽ وال٘طامممت التممي ال ج٠ممل ٓممً ٓـممطة آال ٚظىُممت وال ججمماوظ ماتممت ألمم ٝظىُممت أو احممسي
ً
َ مماجحن الٔ ٠ممىبخحن ،وف ممي حال ممت الٔ ممىز ج ٥ممىن الٔ٠ىب ممت ايب مميؽ وال٘طام ممت مٔ مما ،بٔ ممس أن ٤اه ممذ
الٔ٠ىبت في ٟاهىن الوطاتب ٓلى السدل اإلالغي السجً.
(اإلاازة )133
ب) ظطٍمممت الرهممطب مممً أزاض الوممطٍبت ،وٓ٠ىبرهمما ايبمميؽ مممسة ال ج٠ممل ٓممً ػممخت أؿممهطوال ججمماوظ
دممؽ ػمىىاث وٗطاممت حٔماز ٨مشمل الومطٍبت التمي لمم ًمخم أزاإَما أو احمسي َماجحن الٔ٠مىبخحن،
ً
وف ممي حال ممت الٔ ممىز ج ٥ممىن الٔ٠ىب ممت ايب مميؽ وال٘طام ممت مٔ مما ،بٔ ممس أن ٤اه ممذ الٔ٠ىب ممت ف ممي  ٟمماهىن
الوطاتب ٓلى السدل اإلالغي السجً والخٔىٍى .
(اإلاازة)135
ط) ظطٍمممت الامخىمماْ ٓممً ج٠ممسًم ادٌمماضمعاولممت اليـمماي ،وٓ٠ىبرهمما ال٘طامممت التممي ال ج٠ممل ٓممً ألٜممي ظىُممت وال
ججمماوظ ٓـممطة آال ٚظىُممت ،وجوممآَ ٝممصٍ ال٘طامممت فممي حالممت الٔممىز الممى اضج٦مماب شاث ايجطٍمممت دم  ٨زم ر
ػىىاث  ،بٔس أن ٤اهذ الٔ٠ىبت في ٟاهىن الوطاتب ٓلى السدل اإلالغى السجً والخٔىٍى.
(اإلاازة )135
ً
زاهُمما :حٔممسًل ٓىاكممط ُٟممام بٔممى ايجممطاتم الوممطٍيُت بممما ًجٔلهمما ٗحممرمؼممخىُٛت لٔىاكممطُٟامهمما وٗحممر
مئزم ممتٛ ،جطٍم ممت ٓ ممسم امؼ مما ٢اإلام ممى ٨لل ممسٛاجطوالس ممج ث الت ممي حؼ ممخلعمها ًبُٔ ممت وـ مماًه
الخج مماضي أو الل ممىاعي جو ممهى ٗح ممرمئزم ممت اشا ل ممم ًخج مماوظ ضأغ م مما ٨اإلام ممى ٨ف ممي َ ممصا اليـ مماي
دمؼممحن ألمم ٝظىُممه  ،أو لممم ًخجمماوظ ضٟممم أٓمالممه ممماتخحن ودمؼممحن ألمم ٝظىُممه  ،أو لممم ًخجمماوظ
ً
كافى ضبحه الؼىىي و٠ٛا ألدطضبٍ هطٍبي ٓـطًٍ أل ٝظىُه.
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( اإلاازجحن ) 135 ،1/78
٣ما أن ظطٍمت ايخلم جحذ حؼاب الوطٍبت جوهى ٗحرمئزممت اشا ٤مان هلماب مبلم ٙايخلمم ال ًعٍمس
ٓلى ز زماتت ظىُه ( اإلاازجان ) 135 ، 59
ً
زالشا  :ال٘اض ججطٍم بٔى ألأٛا ٨التي ٤اهذ مئزمت ب٠اهىن الوطاتب ٓلى السدل اإلالغى ٓلى الىحى الخالي:
 ظطاتم ٓسم ج٠سًم اٟطاضالثروة ( اإلاىاز  /187 ،183 ،182 ،3 ،1/131أوال)





ً
ظطٍمت ٓسم اضٛا ٞكىضة مً ألاوضا ٞواإلاؼدىساث اإلاٌلىبت باإلٟطاض الوطٍبي (  187 ،96ضابٔا )
ً
ظطٍمت ٓسم آخماز ؤلاٟطاضالوطٍبي مً محاػب (  187 ،79ضابٔا )
ظطٍمممت ٓممسم جبلُمم ٙاإلاؤمىضٍممت املخخلممت ٓممً ٓىاكممطالىحممساث اإلاٜطوؿممت وٓممسم أدٌمماضمالمم٧
ألاضن أو مؼخؤظطَا ًٓ بُاهاث ال٘طغ( اإلاازة /185زاهُا )
ً
ظطٍمت ٓسم ايبلىٓ ٨لى بٌاٟت هطٍيُت( اإلاىاز  /187 4/133 ،128أوال)

 ظطٍمت ٓسم ؤلاهاٛت جحذ حؼاب الوطٍبت ( اإلاىاز /46،77 ،39زالشا)191 ،
ً
ضابٔ مما  :حـ ممسًس ٓ٠ىب ممت ال٘طام ممت اإلا ٠ممطضة ٟاهىه مما ٓل ممى ظطٍمت ممي الامخى مماْ ٓ ممً ج ٠ممسًم ؤلا ٟممطاضالو ممطٍبي
والامخىاْ ًٓ جٌبُ ١هِام اػخٌ٠اْ ودلم وجحلُل وجىضٍمس الومطٍبت فمي اإلاىآُمس ال٠اهىهُمت
 ،حُض كاضث ٓ٠ىبت ٤ل مرهما ال٘طامت التي ال ج٠ل ًٓ ألٜى ظىُه وال ججاوظ ٓـطة آال ٚظىُه
 ،وجوآَ ٝصٍ ال٘طامت فى حالت الٔىز الى اضج٦اب شاث املخالٜت د  ٨ز ر ػىىاث.
دامؼمما  :دوممىْ ظطٍمممت اٛـمماض مممىُٜي ملمملبت الوممطاتب الٔامممت لؼممطاإلاهىممت يب٥ممم اإلاممازة () 311
مً ٟاهىن الٔ٠ىباث  ،والتي ج٠طض لها ٓ٠ىبت أؿس مما ٤ان مىلىكا ٓلُه في اإلامازة ( ) 186ممً
ٟاهىن الوطاتب ٓلى السدل اإلالغى وهى  :ايبيؽ ممسة ال جعٍمس ٓلمى ػمخت ؿمهىض أو ال٘طاممت التمي
ال جخجاوظ دمؼماتت ظىُه .
ً
ػازػا :اػخحسار ظطاتم ًٓ أٔٛا ٨لم ج ً٥مئزمت مً ٟبل وهى:
أ) ظطٍمم ممت ٓم ممسم جم ممىٛحراإلامم ممى ٨للبُاهم مماث وكم ممىض الم ممسٛاجطواإلاؼم ممدىساث التم ممي جٌلبهم مما ملم مملبت
ً
الوطاتب الٔامت ٣خابت في اإلأُاز اإلا٠طض ٟاهىها( اإلاازجان ٠ٛ "96طة ) 135 ،"1
ب) ٓسم جى ُٕٟؤلاٟطاضالوطٍبي مً محاػب مُ٠س بجسو ٨املباػبحن واإلاطاظٔحن اشا ججاوظ ضٟم
ً
ألآما ٨ملُىوي ظىُه ػىىٍا  (.اإلاازة ٠ٛ "83طة \)3
ط) ظطٍمممت ازضاط اإلامممى ٨مبلمم ٙالوممطٍبت فممي ؤلاٟممطاضالوممطٍبي بؤٟممل مممً ُٟمممت الوممطٍبت اإلا٠ممسضة
ً
جهاتُا (.اإلاازة )136
ً
ػابٔا  :مؼئىلُت الـطٍ ٧في ظطٍمت الرهطب مً الوطٍبت بالخوامً ممٕ اإلاممى ٨فمي الالتمزام بمؤزاض ُٟممت
الوطٍبت التي تهطب مً أزائها وال٘طاماث اإلا٠ط ي بها في ؿؤجها ( اإلاازة ) 134
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ً
زامىا ٓ :سم ظىاظض ٕٛالسٓىي ايجىاتُت ًٓ ايجطاتم اإلاىلىق ٓليها في ٟاهىن الوطٍبت ٓلى السدل
ايجسًس أو اجذاش اي أظطاض مً اظطاضاث الخحُ٠مٛ ١يهما اال بىماض ٓلمى ًلمب ٣خمابي ممً وظٍمطاإلاالُمت
( اإلاازة ) 137
ً
جاػممٔا ً :جممىظ لممىظٍطاإلاالُممت أو مممً ًىِبممه الخلممايح فممي ايجممطاتم الوممطٍيُت فممي أي حالممت ج٥ممىن ٓليهمما
الممسٓىي ٟبممل كممسوض ح٥ممم بمماث ٛيهمما  ،وشلمم ٧م٠ابممل أزاض اإلابممال ٙاملبممسزة ٟاهىهمما  .وٍترجممب ٓلممى
الخلممايح اه٠ومماض الممسٓىي ايجىاتُممت وآلازمماضاإلاترجبممت ٓليهمما  .وجممؤمطالىُابممت الٔامممت بىٟمم ٝجىُٜممص
الٔ٠ىبت اشا جم الخلايح أزىاض جىُٜصَا ( .اإلاازة ) 138
وفممى ػمميُل جحُ٠مم ١ألاَممسا ٚاإلايـممىزة مممً اكممساضٟمماهىن الوممطٍبت ٓلممى الممسدل ايجسًممس  ،وجح٠ُ٠مما
للٔسالمت الىماظعة  ،وحؼمً ػمحرالٔممل ال٠وماثي بالىُابماث  ،همسٓى الؼمازة أٓوماض الىُابمت المى مطآماة
و اجباْ ما ًلي :
أ) ًخٔممحن اإلابممازضة الممى جحُ٠مم ١ممما ًممطز الممى الىُابممت مممً محاهممطأو ب ٗمماث ٓممً ايجممطاتم الوممطٍيُت
ُٛما بٔس ،وُٟسَا بؤضٟام ٟواتُت بٔس الخؤ٣س مً كسوض ًلب وظٍطاإلاالُت بـؤجها:
 ظطٍمت ادٜاض الىٟاثٕ التي ٓملها املباػبىن واإلاطاظٔىن أزىاض جؤزًت مهمرهم.
 ظطٍمت الرهطب مً أزاض الوطٍبت ب٦اٛت الٌط ٞاإلاؼخٔملت ٛيها.
 ظطٍمت الامخىاْ ًٓ ج٠سًم أدٌاضمعاولت اليـاي.
 أًت ظطٍمت أدطي ًبحن مً ُطوٛها أَمُت و أٟرها.
مممٕ ايبممطق ٓلممى أهجمماظالخح٠ُ٠مماث ،وآممسازَا للخلممط ٚفممي آظمماٟ ٨طٍبممت وٓممسم الٔ٠ممىز أو
التراخي في شل.٧
ب) جٌبُ مم ٟ ١مماهىن الو ممطٍبت ٓل ممى ال ممسدل ايجسً ممس ٓل ممى الى ٟمماثٕ الت ممي ح ممسزذ ف ممي ُ ممل  ٟمماهىن
الوطاتب ٓلى السدل اإلالغى في ألاحىا ٨التي ً٥ىن ٛيها أكلح للمرهم  ،مٕ مطآاة ما ًلي:
ً
ُٟ )1ممس الى أٟممت فممي ايجممطاتم الوممطٍيُت التممي أكممبحذ مٔاٟبمما ٓليهمما بىكمم ٝايجىحممت واإلاـمماض
اليها فمي البىمس الؼماب ، ١والتمي لمم ًمخم الخلمطٛ ٚيهما ظىحمت بماإلاىٌب ١ممً ٟماهىن الومطٍبت ٓلمى
الممسدل ضٟممم ( )91لؼممىت  ،2115واضػممالها الممى هُابممت م٦اٛحممت الرهممطب مممً الوممطاتب – ٓممً
ًطٍ ١الىُابت ال٦لُت – مـٜىٓت بمص٣طة بالطأي للخلطٛ ٚيها.
* واشا ٤اه ممذ ال ممسٓىي  ٟممس أحُل ممذ ال ممى مح٥م ممت ايجىاً مماث بىك مم ٝايجىاً ممت بم٠خط م ى اح ٦ممام
 ٟمماهىن الو ممطاتب ٓل ممى ال ممسادل اإلالغ ممى ض ٟممم ( )157لؼ ممىت ُٛ ، 1981ج ممب ٓل ممى ٓو ممى
الىُابت ايباهطبايجلؼت أن ًٌلب مً مح٥مت ايجىاًاث جٌبُ ١أح٦ام ٟماهىن الومطٍبت
ٓلممى الممسدل ايجسًممس  ،ممما لممم جممطاملب٥مممت – ٟبممل جحُ٠مم ١الى أٟممت بايجلؼممت – ايب٥ممم
بٔسم ادخلاكها واحالرها الى مح٥مت ايجىح ايجعتُت.
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 )2الخلمط ٚفمي ٟوماًا ظمطاتم ٓمسم امؼما ٢اإلاممى ٨للمسٛاجطوالسمج ث وٓمسم الالتمزام بايخلمم
جحممذ حؼمماب الوممطٍبت والتممي جممم حٔممسًل ٓىاكممطُٟامهمما بممما ًجٔلهمما ٗحممرمئزمممت فممي أح ممىا٨
مُٔىت  ،و٣صا ال٠واًا املبطضة ًٓ أٔٛا ٨ألغى ججطٍمها ٓلى الىحى الخالي:
* جطػل املباهطاملبطضة ًٓ َصا ايجطاتم – ان لم ج ً٥مطجبٌت بجطاتم أدطي -الى هُابت
م٦اٛحممت الرهممطب مممً الوممطاتب – ٓممً ًطٍمم ١الىُابممت ال٦لُممت -مـممٜىٓت بمممص٣طة بمماٟتراح
حِٜهمما ٌُٟٔمما أو الخ٠طٍممطٛيهمما بمماال وظممه إلٟامممت الممسٓىي ايجىاتُممت – بحؼممب ألاحممىا– ٨
لٔممسم ايجىاًممت  ،أممما اشا ٤اهممذ َممصا ايجممطاتم مطجبٌممت بجممطاتم أدممطي ٛممبن الخلممطٛ ٚيهمما
ً
بايب – ّٜػىاض كطاحت أو همىا – ً٥ىن مٕ الخلط ٚفي ايجطاتم اإلاطجبٌت بها.
* أم مما اشا ٤اه ممذ ال ممسٓىي  ٟممس أحُل ممذ ال ممى مح٥م ممت ايج ممىح ايجعتُم مت ب ممبٓ ن اإلا ممرهم بىض ٟممت
الخ٦لُمم ٝبايبوممىض أو ٤اهممذ فممي أًممت مطحلممت فممي مطاحممل هِطَمما ًٌلممب ٓوممى الىُابممت اإلاازممل
بايجلؼت مً املب٥مت ايب٥م ببراضة اإلارهم.
ً
* واشا ٤اهممذ المسٓىي ٟممس كمسضٛيهمما ح٥مم ولممى ٤ممان باجمما  ،حٔمحن آممما ٨همم ال٠ٜممطة الشالشممت
ممً اإلامازة ايخامؼمت ممً ٟماهىن الٔ٠ىبماث التمي جمىم ٓلمى اهمه  ":اشا كمسضٟماهىن بٔمس ح٥مم
جهاثي ًجٔل الٜٔل الصي ح٥م ٓلى املجطم مً اظله ٗحرمٔاٟب ٓلُه ًى ٟٝجىُٜمص ايب٥مم
وجيخهي آزاضٍ ايجىاتُت " ،وٍجب اإلابازضة الى اضػا ٨ملٜاث ال٠واًا املب٥ىم ٛيها الى اإلا٥خب
الٜنممي للىاتممب الٔممام – ٓممً ًطٍمم ١املبممامى الٔممام للىُابممت ال٦لُممت املخخلممت – للىِممطفممي أمممط
و ٟٝجىُٜص الٔ٠ىبت اإلا٠ط ي بها.
 )3الخلممط ٚفممي ٟومماًا ايجممطاتم الوممطٍيُت التممي ؿممسز اإلاـممطْ ٓ٠ىبرهمما أو ايج ممطاتم الو ممطٍيُت
اإلاؼخحسزت ٓلى الىحى الخالي:
* جٌبُم ١أح٦مام ٟمماهىن الومطٍبت ٓلمى الممسدل ايجسًممس ٓلمى الىٟمماثٕ التمي حمسزذ آخبمماضا ممً جمماضٍر
بسض الٔمل بهصا ال٠اهىن.
* أمما الىٟماثٕ التمي حمسزذ ٟبمل بمسض الٔممل ب٠ماهىن الومطٍبت ٓلمي المسدل ايجسًمس ٛخٌبم ١بـمؤجها
أح٦ام ٟاهىن الوطاتب ضٟم (  157لؼىت )1981
* أٓما ٨أزطالخلايح فمي ايجمطاتم الومطٍيُت فمي اه٠وماض المسٓىي ايجىاتُمت ووٟم ٝجىُٜمص الٔ٠ىبمت
اإلا٠ط ي بها بما ًلي:
* جطػل ال٠واًا التمي لمم ًمخم الخلمطٛ ٚيهما المي هُابمت م٦اٛحمت الرهمطب ممً الومطاتبٓ -مً ًطٍم١
الىُابممت ال٦لُممت – مـ ممٜىٓت بمممص٣طة بمماٟتراح حِٜه مما ٌُٟٔمما أو الخ٠طٍممطٛيه مما بممؤال وظممه إلٟامممت
السٓىي ايجىاتُت – بحؼب ألاحىا – ٨اله٠واض السٓىي ايجىاتُت بالخلايح.
* اشا ٤اهذ الىُابت ٟس أمطث ببحالت ألاوضا ٞالى مح٥مت ايجىح ايجعتُت  ،ولمم ً٥مً اإلامرهم ٟمس أٓلمً
بىضٟممت الخ٦لُمم ٝبايبوممىض ُٛ ،ممخم الٔممسوٓ ٨ممً ؤلاحالممت وجطػممل الممى هُابممت م٦اٛحممت الرهممطب مممً
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الوممطاتب – ٓممً ًطٍمم ١الىُابممت ال٦لُممت – مـممٜىٓت بمممص٣طة بمماٟتراح حِٜهمما ٌُٟٔمما أو الخ٠طٍممطٛيهمما
باال وظه إلٟامت السٓىي ايجىاتُت – بحؼب ألاحىا – ٨اله٠واض السٓىي ايجىاتُت بالخلايح.
* اشا جم الخلايح بٔس احالت السٓىي الى املب٥مت املخخلت أو ازىاض هِطالسٓىي فمي أًمت مطحلمت ،
ًٌلب ٓوى الىُابت اإلاازل بايجلؼت مً املب٥مت ايب٥م باه٠واض السٓىي ايجىاتُت بالخلايح.
ً
* اشا جمم الخلمايح بٔمس ايب٥مم ولمى ٤مان باجما أو ازىماض جىُٜمص الٔ٠ىبمت ً ،جمب ٓلمى أٓوماض الىُابمت ان
ًب ممازضوا ال ممى اضػ مما ٨مل ٜمماث ال٠و مماًا – مط ٠ٛمما به مما الٌلب مماث وألاوضا ٞواإلاؼ ممدىساث اإلاخٔل ٠ممت
بالخلمايح المى هُابمت م٦اٛحمت الرهممطب ممً الومطاتب – ٓمً ًطٍمم ١الىُابمت ال٦لُمت املخخلت م لؤلمممط
ً
بى ٟٝجىُٜص الٔ٠ىبت اإلا٠ط ي بها وؤلاٛطاط ٛىضا ًٓ اإلارهمحن املببىػحن جىُٜصا لهصٍ ألاح٦ام ،
ً
وشل ٧بٔس الخح ١٠مً جمام الخلايح و٠ٛا لل٠ىآس اإلا٠طضة ٟاهىها.
وهللا ولى الخى.....١ُٛ
كسضفي 2115/7/4
" الىاتب الٔام"
اإلاؼدـاض  /ماَطٓبس الىاحس
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اٌىراب اٌثآِ
مازة (:)139

أزىاَ خراِ١ح

ًيـؤ ب٠طاض مً ضتِؽ ايجمهىضٍت مجلؽ أٓلي للوطاتب ًدبٕ ضتِؽ مجلؽ الىظضاض م٠طٍ
الطتِس ي ال٠اَطة وج٥ىن له الصخلُت الآخباضٍت.

مازة (:)141
حهس ٚاملجلؽ الى همان ح٠ى ٞزاٛعي الوطاتب ٓلى ادخ  ٚأهىآها والتزام ؤلازاضاث
الوطٍيُت املخخلت بؤح٦ام ال٠ىاهحن واللىاتح اللازضة في َصا الـؤن ،وان جخم اظطاضاث الطبٍ
والخحلُل في اًاضمً الخٔاون وحؼً الىُت.
و٣صل ٧جىظُه اإلامىلحن الى ؤلاظطاضاث ال٠اهىهُت التي جٜ٥ل حلىلهم ٓلى ح٠ىٟهم.

مازة (:)141
ًماضغ املجلؽ في ػيُل جح ١ُ٠أٗطاهه الادخلاكاث آلاجُت:
 -1زضاػت و اٟطاضوزُ٠ت ح٠ى ٞزاٛعي الوطاتب ومخابٔت الالتزام بها.
 -2زضاػ ممت ال ٠ممىاهحن والل ممىاتح اإلاىِم ممت لـ ممئىن الو ممطاتب ٓل ممى اد ممخ  ٚأهىآه مما و اٟت ممراح حٔ ممسًلها
وشل مم ٧بالخٔ مماون م ممٕ ايب٥ىم ممت وايجه مماث ؤلازاضٍ ممت املخخل ممت .وٍج ممب ٓ ممطن مـ ممطوٓاث ال ٠ممىاهحن
والل ممىاتح الت ممي ج٠ترحه مما ايب٥ىم ممت باليؼ ممبت للو ممطاتب بمذخل مم ٝأهىآه مما ٓل ممى املجل ممؽ إلاطاظٔره مما
وأدص ضأًه ٛيها ٟبل ٓطهها ٓلى مجلؽ الـٔب.
 -3زضاػ ممت الخٔلُمم مماث اللم ممازضة مم ممً ايجهم مماث ؤلازاضٍم ممت املخخلم ممت بـم ممئىن الوم ممطاتب ٓلم ممى ادم ممخ ٚ
أهىآهمما والخممسدل لممسي ظهمماث الادخلمماق والؼمملٌاث املخخلممت إلل٘مماض الخٔلُممماث التممي ال جخٜمم١
وأح٦ام ال٠ىاهحن واللىاتح أو وزُ٠ت ح٠ى ٞزاٛعي الومطاتب ،و٣مصل ٧الٔممل ٓلمى أن ج٥مىن َمصٍ
الخٔلُماث ٗحر مخٔاضهت وجٜ٥ل ضبٍ الوطٍبت وجحلُلها في ٌؼطوزون ٓىذ.
 -4مخابٔت مماضػت اإلالايح الوطٍيُت الدخلاكاتها لومان التزامها بح٠ى ٞزاٛعي الوطاتب.
 -5مطاظٔت أزلت الٔمل الوطٍيُت و ابساض الطأي ٛيها ٟبل اٟطاضَا ووـطَا وٓلى ألادم:
 أزلت ٓمل ؤلازاضة الوطٍيُت.
 زلُل ال٠ىآس ألاػاػُت للٜحم.
 زلُل اظممطاضاث الٜحمم.
 زلُل الٜحم بالُٔىمت.
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 -6زضاػمت مممسي الٜ٥مماضة الٜىُممت واإلاالُمت للجهمماث ؤلازاضٍممت ال٠اتمممت ٓلمى ؿممئىن الوممطاتب بممما ًومممً
ظممىزة مؼممخىي ايخممسماث الٜىُممت وؤلازاضٍممت التممي جئزحهمما ،والؼممعي لممسي ايجهمماث املخخلممت وج٠ممسًم
اإلا٠ترحاث إلظالت أي ٟلىض في َصا الـؤن.
 -7وـطاإلألىماث والخ٠اضٍط والخىكُاث التي حؼآس اإلامىلحن ٓلى الخٔطٓ ٚلى ح٠ىٟهم والتزاماتهم.
 -8زضاػممت ممما ً٠ممسم للمجلممؽ مممً ؿمم٦اوي اإلامممىلحن والؼممعي لممسي ظهمماث الادخلمماق إلظالممت أػممباب
الصممبُح منهمما و اٟتممراح ٟىآممس ٓامممت جٜ٥ممل اظالممت أػممبابها فممي اإلاؼممخ٠بل .وجلتممزم ايجهمماث ؤلازاضٍممت
املخخل ممت بالخٔ مماون م ممٕ املجل ممؽ ف ممي زضاػ ممت م مما ًح مما ٨اليه مما م ممً ؿ مم٦اوي وج ممعوز املجل ممؽ بالبُاه مماث
والخ٠اضٍطوالبحىر التي ًٌلبها مما ًخلل بؤٓماله.
وٍ٠ممسم املجلممؽ فممي الش زممحن مممً ػمميخمبرمممً ٤ممل ٓممام ج٠طٍمطا ٓممً أٓمالممه الممي ضتممِؽ ايجمهىضٍممت وضتممِؽ مجلممؽ
ال ممىظضاض مخو مممىا م مما ٣ـ ممٜذ ٓى ممه مماضػ ممخه الدخلاك مماجه م ممً ه ٠ممم ف ممي الدـ ممطَٔاث الو ممطٍيُت أو ح مماالث
اػاضة اػخٔما ٨الؼلٌت مً أي ظهت مً ظهاث ؤلازاضة الوطٍبت أو مجاوظة جل ٧ايجهاث الدخلاكاتها.
وٍ٠سم َصا الخ٠طٍطالي ضتِؽ مجلؽ الـٔب لٔطهه ٓلي املجلؽ.

مازة (:)142

ٌُـ٦ل املجلؽ ب٠طاضمً ضتِؽ مجلؽ الىظضاض إلاسة ز ر ػىىاث ٟابلت للخجسًس ٓلى الىحى آلاحي-:
ضتِؽ مً الصخلُاث الٔامت.
ز زت مً ضإػاض اإلالايح الٔامت للوطاتب الؼاب٠حن ًطشبهم الىظٍط.
أحس ضظا ٨ال٠واض مً زضظت مؼدـاضٓلي ألاٟل ًطشبه وظٍطالٔس.٨
ازىان مً املباػبحن اإلاُ٠سًً بجسو ٨املباػبحن واإلاطاظٔحن لـط٤اث ألامىا ٨بالسجل الٔام إلاعاولي
اإلاهىت ايبطة للمحاػبت واإلاطاظٔت جطشبهم ؿٔبت املباػبت واإلاطاظٔت بى٠ابت الخجاضٍحن.
ضتِؽ اجحاز اللىآاث اإلالطٍت.
ضتِؽ الاجحاز الٔام لل٘ط ٚالخجاضٍت.
أحس أػاجصة ايجامٔاث مً اإلاخذللحن في ؿئىن الوطاتب ًطشبه املجلؽ ألآلى للجامٔاث.
أحس و ٣ض ايجهاظاإلاط٣عي للمحاػباث ًطشبه ضتِؽ ايجهاظ.
وٍحسز ال٠طاضم٦اٛؤة ضتِؽ وأٓواض املجلؽ.

مازة (:)143
ًجخمٕ املجلؽ بسٓىة مً ضتِؼه مطة ٓلي ألاٟل ٤ل ؿهطًٍ و ٤لما ضأي الطتِؽ هطوضة لصل ،٧وال
ً٥ىن الاظخماْ صبُحا اال بحوىض ػخت مً أٓواته ٓلى ألاٟل ،وجلسض ال٠طاضاث بؤٗلبُت أكىاث
ايباهطًٍ وٓىس الدؼاوي ًطجح ايجاهب الصي مىه الطتِؽ.
وللمجلؽ أن ًسٓى يبوىض اظخمآاجه ممشلحن لئلزاضاث الوطٍيُت اإلاخللت باإلاىهىٓاث اإلأطوهت و٣صل٧
مً ًطي الاػخٔاهت بهم مً دبراض مالُحن أو اٟخلازًحن أو ٟاهىهُحن زون أن ً٥ىن لهم كىث مٔسوز في اإلاساوالث.
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مازة (:)144
جخ٥ىن مىاضز املجلؽ مما ًؤحي:
 -1ما ًذلم له مً آخمازاث مالُت ٤اُٛت في اإلاىاظهت الٔامت للسولت.
 -2الهباث والخبرٓاث وؤلآاهاث واإلاىح التي ً٠بلها املجلؽ والتي ال جخٔاضن مٕ أٗطاهه .
ٓ -3اتس اػدشماضأمىاله.

مازة (:)145
ً٥ىن للمجلؽ مىاظهت داكت به ،وجبسأ الؼىت اإلاالُت للمجلؽ في أوً ٨ىلُه وجيخهي في آدط ًىهُت مً ٤ل ٓام.

مازة (:)146
ًوٕ املجلؽ اللىاتح اإلاالُت وؤلازاضٍت والٜىُت لٔمله.
وٍ٥ىن للمجلؽ مسًط جىُٜصي ًلسضٟطاضمً املجلؽ بخُِٔىه إلاسة ز ر ػىىاث وٍحسز ادخلاكاجه
ومٔاملخممه اإلاالُممت٣ .ممما ً٥ممىن للمجلممؽ أماهممت ٛىُممت ًلممسضٟممطاضمممً املجلممؽ بدىُِمهمما ووهممٕ َُ٦لهمما
الىُُٜي والخىُِ ي وجحسًس ادخلاكاتها.

مازة (:)147
جئو ٨الى ايخعاهت الٔامت ظمُٕ اإلابال ٙوالُ٠م اإلاالُت التى ػ ٍ٠ح ١أصبابها ٛيها بالخ٠ازم
بح٥م باث وج٥ىن مما ًسدل همً ألاهىاْ اإلابِىت بٔس:
ألاضباح والٔىاتس الىاججت ًٓ ألاػهم والؼىساث ال٠ابلت للخساو ٨مما ج٥ىن ٟس أكسضجه أي
ؿط٣ت أو َُئت أو ظهت ٓامت أو داكت.
ألاػهم وحلم الخؤػِؽ والؼىساث و٤ل الُ٠مم اإلاى٠ىلت ألادمطي ايخاكت بالـط٤اث أو الهُئاث أو ايجهاث اإلاص٣ىضة.
وزاثٕ ألاوضا ٞاإلاالُت وبلٜت ٓامت ٤ل ما ً٥ىن مٌلىبا مً جل ٧ألاوضا ٞلسي البىى ٢وُٗمطَا ممً
اإلايـآث التي جخل٠ى مشل َصٍ ألاوضآ ٞلى ػيُل الىزٌٔت أو ألي ػيب آدط.
٤ل مبلً ٙسٛمٕ ٓلى ػيُل الخؤمحن ألي ػيب ٤ان الى أي ؿط٣ت مؼاَمت أو َُئت أو ظهت ٓامت أو داكت.
وجلتزم الـط٤اث والبىى ٢واإلايـآث والهُئاث وٗحرَا مً ايجهاث اإلاىلىق ٓليها في َصٍ اإلاازة
بؤن جىافى اإلاللبت في مُٔاز ال ًجاوظ آدط ماضغ مً ٤ل ػىت بيُان ًٓ ظمُٕ ألامىا ٨والُ٠م التي
يب٠ها الخ٠ازم د  ٨الؼىت الؼاب٠ت وآلذ ملُ٥رها الى ايب٥ىمت ًب٠ا لهصٍ اإلاازة وٓليها أن جىضز
اإلابال ٙوالُ٠م اإلاص٣ىضة الى ايخعاهت الٔامت د  ٨الش زحن ًىما الخالُت لخ٠سًم َصا البُان.
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()1

مازة ( )147م٥طض:

ٌٔ ٜممى  ٤ممل ش ممخم م ممً أزاض ظمُ ممٕ مب ممال ٙالو ممطٍبت اإلاؼ ممخح٠ت ٓل ممى زدل ممه وظمُ ممٕ مب ممال ٙالو ممطٍبت
ً
الٔامت ٓلى اإلابُٔاث،أًا ٤اهذ ُٟمت ضأػماله أو ضٟم أٓماله أو اًطازاجه أو كافي ضبحه الؼمىىي  ،وشلم٧
ٓممً الٜتممراث الوممطٍيُت الؼمماب٠ت ٓلممى جمماضٍر الٔمممل بهممصا ال٠مماهىن أًمما ٤ممان ٓممسز َممصٍ الٜتممراث الوممطٍيُت
ؤَٜي ٣صل ٧مً ٤ل ما ًطجبٍ بخل ٧الوطاتب مً م٠ابل جؤدحروٗطامماث وهمطٍبت اهماُٛت وٗحرَما فمي
حالت جى اٛطالـطًحن آلاجُحن:
ً
أوال :أال ً٥ممىن الصممخم ٟممس ػممب ١حسممجُله أو ج٠سًمممه إلٟممطاضهممطٍبى أو دوممٕ ألي ؿمم٦ل مممً أؿمم٦ا٨
اإلاطاظٔت الوطٍيُت مً ٟبل مللبت الوطاتب اإلالطٍت ( هطٍبت زدل  -هطٍبت مبُٔاث ).
ً
ً
زاهُا :أن ًخ٠سم اإلامى ٨د  ٨ازني ٓـطؿهطا مً جماضٍر الٔممل بهمصا ال٠مطاضب٠ماهىن بٌلمب الدسمجُل أو
ً
ٛخح مل ٝهطٍبي وايبلىٓ ٨لي ؤلآٜاض الوطٍبي اإلاـاضالُه مخومىا البُاهاث الخالُت:
اليـاي /
الاػم /
الُ٥ان ال٠اهىوي/
الٔىىان /
مازة (:)148
للممىظٍط وبٔممس الٔممطن ٓلممى مجلممؽ الممىظضاض ،وه ممٕ هِممام أو أ٣ثممرإلزابممت الٔمماملحن باإلالمملبت فممي ه ممىض
مٔممسالث أزائهممم وججممم ومؼممخىي اهجمماظَم فممي الٔمممل ،وشلمم ٧زون الخُ٠ممس بممؤي هِممام آدممط ،وٍجممىظ أن
جخومممً اإلاىاظهممت الٔامممت للسولممت جذلممُم مبممال ٙحؼمماَم بهمما السولممت فممي كممىسو ٞالطٓاًممت الاظخمآُممت
والصبُت للٔاملحن باإلاللبت وأػطَم ومً أحُل أو ًحا ٨منهم الى الخ٠آس وأػطَم.

(َ )1صٍ اإلاازة جم اهاٛرها بال٠اهىن ضٟم  111لؼىه  2112اللازضبايجطٍسة الطػمُت الٔسز  49جابٕ (أ) في  2112/12/6همً اإلاازة الشالشت مىه.

- ٖٕٗ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
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ِمذِـح -:

ؿممهس الىػممٍ اإلا ممي فممي آلاوهممت ألادحممرة الوممطوضة اإلالبممت للتر٣حممزٓلممى هممطٍبت الممسدل اإلائظلممت والتممي جمشممل
أح ممس ؿ مم٠ي الٔ ممبض الو ممطٍبي ال ممصي ٌٔ ممس م ممً أَ ممم الٔىاك ممطاإلا ممئزطة ف ممي ألاضب مماح ال٠ابل ممت للخىظَ ممٕ ٓل ممى
اإلاؼاَمحن أو الـط٤اض بحؼب ألاحىا. ٨
ً
وهِممطا لىممسضة اإلاطاظممٕ الٔلمُممت الى اُٛممت فممي َممصا اللممسز باإلا٥خبممت الٔطبُممت حتممى آلان حتممى ًم٥ممً ؤلاإلاممام
بمىهىْ الوطٍبت اإلائظلت٠ٛ ،س حاولىا البحض في َصا اإلاىهىْ بهس ٚجحسًس اًاضهِمطي ٓل مي ًُٜمس
اإلاهخمممحن بممالخٌبُ ١ػممىاض مممً الساضػممحن أو ممخ ممي مهىممت املباػممبت واإلاطاظٔممت حتممى ًدؼممنى ضٛممٕ ظممىزة
ً
مذطظمماث هِممام اإلألىممماث املباػمميُت داكممت شاث ال٘ممطن الٔممام ٛ ،ممبن أكمميذ ٛممما جممى٠ُٛي اال بمما
وان أدٌؤث ِٛـ ٕٜلي حؼً اإلا٠لس .

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
ِ
يقي ِإالَّ ِب ِ
ِ ِ
طع ُت وما َتهِف ِ
يج ِإالَّ ِ
يب" .
" ِإ ْن أ ُِر ُ
اس َت َ ْ َ َ ْ
ّ
اإل ْصالَ َح َما ْ
اّلل َنَمْيو َت َهَّكْم ُت َوِإَلْيو أُن ُ

صدق هللا العظيم
سورة هود اآلية 88

ػٕاطش اٌثسث -:

أؿ ممخمل البح ممض ٓل ممى مجمىٓ ممت م ممً الٔىاك ممطالهام ممت والت ممي ً ممخم ً٥م ممً د له مما ال ٠مماضة ؤلاإلا ممام بـ مم٦ل
مىاػب بمىهىْ الوطٍبت اإلائظلت وجخمشل جل ٧الٔىاكطفي آلاحي -:
( )1مٜهىم هطٍبت السدل اإلائظلت وَسٛها .
(ُٟ )2اغ " حؼاب " ح٘صًت واػدىٜاز ألاكى ٨والالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت .
( )3الآترا ٚاملباػبي " ؤلازباث " باألكى ٨والالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت .
( )4الٔطن وؤلاٛلاح ًٓ ألاكى ٨والالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت بال٠ىاتم اإلاالُت .
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ِضّ ْٛاٌثسث
(ِ ) 9ف َٛٙضش٠ثح اٌذخً ادلؤخٍح -:

للخٔطٓ ٚلى اإلااَُت ايبُ٠ُ٠ت إلاٜهىم هطٍبت السدل اإلائظلت ًجب جحلُله الى ٓىاكطٍ حُض ًجب
ً
أوال الخٔطٓ ٚلى ماَُت اإلاىكى " ٚهطٍبت السدل " زم الخٔطٓ ٚلى ماَُت اللٜت " "اإلائظلت ".
حُض ًم ً٥حٔطٍ " ٝهطٍبت السدل " ٓلى أجها -:
" ظممعض مممً ال ممسدل ال٠ممىمي جحل ممل ٓلُممه السول ممت مممً د م  ٨ػمملٌاتها الؼ ممُازًت ( ملمملبت الو ممطاتب)
مً م٥دؼبي السدل ( اإلامىلحن ) وشل ٧الػخذسامه في جمىٍل الى٠ٜاث الٔامت للسولت" .
و٣صا ًم ً٥حٔطٍ ٝاللٜت " اإلائظلت " ٓلى أجها -:
" ايج ممعض م ممً ه ممطٍبت ال ممسدل اإلاؼ ممخح٠ت د م  ٨الٔ ممام واإلائظ ممل ػ ممسازَا لٜت ممراث (الت ممزام )  ،و ٣ممصا
ايجعض مً هطٍبت السدل اإلاؼسزة د ٛ ٨ترة ما واإلائظل اػخح٠اٟها لٜتراث الح٠ت ( أكل)".
ً
وبىاضا ٓلى ما ػبً ١م ً٥وهٕ حٔطٍ ٝميؼٍ لوطٍبت السدل اإلائظلت حُض ًم ً٥حٔطٍٜها بؤجها:
" شل ٧ايجعض مً هطٍبت السدل اإلاؼخح٠ت واإلائظل ػسازَا لٜتراث الح٠مت و٣مصا ايجمعض ممً الومطٍبت
اإلاؼسزة واإلائظل اػخح٠اٟها لٜتراث الح٠ت " .
وٌٍل ممٓ ١ل ممى شل مم ٧ايج ممعض م ممً الو ممطٍبت اإلائظل ممت واإلاخمش ممل ف ممي ايج ممعض م ممً ه ممطٍبت ال ممسدل اإلاؼ ممخح٠ت
واإلائظل ػسازَا لٜتراث الح٠ت ل " ّٜالتزام هطٍبي مئظل " .
أممما شلمم ٧ايجممعض مممً الوممطٍبت اإلائظلممت واإلاخمش مل فممي ايجممعض مممً هممطٍبت الممسدل اإلاؼممسزة د م  ٨الٜتممرة
واإلائظل اػخح٠اٟها لٜتراث الح٠ت ل " ّٜأكل هطٍبي مئظل " .
ِا ٘ ٛاذلذف ِٓ اٌضش٠ثح ادلؤخٍح؟

الهسَ ٚى جحسًس اإلأايجت املباػيُت لوطاتب السدل وُُٜ٣ت املباػبت ًٓ آلازاض اإلاترجبت ٓلى
الوطاتب ايجاضٍت و الوطاتب اإلاؼخ٠بلُت اإلاخٔل٠ت بىٜؽ الٜترة.
ومً اإلأطو ٚأن الطبح املباػبى َى كافى الطبح اإلاخٔل ١بٜترة مالُت مُٔىت واإلاؼخذطط مً ٟاتمت
ً
ً
السدل اإلأسة و٠ٛا إلأاًحر املباػبت وشلٟ ٧بل دلم هطاتب السدل وَى ما ٌٔط ٚأًوا بالطبح
ٟبل هطٍبت السدل أو الطبح السٛتري.
أما الطبح ايخاهٕ للوطٍبت ( الطبح الوطٍبى ) ٛهى كافى الطبح املباػبى اإلاخٔل ١بٜترة مالُت
مُٔىت بٔس جٌبُ ١أح٦ام ٟاهىن الوطاتب ٓلُه مً اهاٛت ج٦الُٗ ٝحر واظبت ايخلم مً الىاحُت
الوطٍيُت الُت أو دلم اًطازاث ٗحر داهٔت للوطٍبت مىه وٓلى هىض َصا الطبح جخحسز ُٟمت
ً
هطاتب السدل واظبت الس ٕٛأو الوطاتب واظبت االستخداد ( فى حالت ايخؼاضة) وهِطا ألن
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الدـطَٔاث الوطٍيُت جذخل ًٓ ٝاإلأاًحر املباػيُت ٛبن الطبح ايخاهٕ للوطٍبت ٓازة ما ًذخلٝ
ًٓ الطبح املباػبي وٍيخ ٓنهما ٛطو.ٞ
وٍم ً٥ج٠ؼُم الٜطو ٞبحن الطبح املباػبى والطبح ايخاهٕ للوطٍبت الى ٟؼمحن ضتِؼُحن َما:
(أ) فشٚق دائّح

(ب) فشٚق ِؤلرح

وُٛما ًلى جىهُح ل٦ل منهما:
 .9اٌفشٚق اٌذائّح :

وهى ٓباضة ًٓ ٛطو ٞجيـؤ هدُجت مٔاملت بٔى الٔملُاث لؤلٗطان الوطٍيُت بٌطٍ٠ت
مذخلٜت ًٓ مٔاملرها لؤلٗطان املباػيُت .
ٛالدـطَٔاث الوطٍيُت جخومً الٔسًس مً اإلأايجاث التى تهس ٚالى جح ١ُ٠أَساٚ
اٟخلازًت أو اظخمآُت أو ػُاػُت مُٔىت ٤ ،ؤن جىم ٓلى اػدبٔاز اًطازاث مُٔىت مً ايخوىْ
للوطٍبت أو جمىٕ دلم ملطوٛاث مُٔىت مً وٓاض الوطٍبت أو حؼمح بذلم ملطوٛاث ٟس
جعٍس ٓما جحملخه اإلايـؤة ألامط الصي ًترجب ٓلُه حسور ٛطو ٞزاتمت بحن الطبح املباػبى والطبح
ايخاهٕ للوطٍبت ٣ ،ما ًئزي شل ٧الى ادخ  ٚمٔس ٨الوطٍبت الٜٔلى ًٓ مٔسلها ألاػ ى
اإلاىلىق ٓلُه بالدـطَٕ الوطٍبى.
وجخمحز الٜطو ٞالساتمت بؤن جؤزحرَا ً٠خلط ٓ ٍ٠ٛلى الٜترة اإلاالُت التى جحسر ٛيها وال ًىٔ٥ؽ
ٓلى الٜتراث اإلاالُت الخالُت  ،أي أهه ال ًىظس لهصٍ الٜطو ٞأًت أزاض هطٍيُت مئظلت فى اإلاؼخ٠بل
وبالخالي ال ًترجب ٓليها أًت مبال ٙداهٔت للوطٍبت أو أًت اػخٌ٠آاث هطٍيُت فى اإلاؼخ٠بل.
وَصا ٌٔنى أن جؤزحر الٜطو ٞالساتمت ًىلب بلٜت أػاػُت ٓلى ٟاتمت السدل وال ًمخس الى
اإلاحزاهُت ٛهي جئزي الى ظٍازة الٔبض الوطٍبى املبمل ٓلى ٟاتمت السدل فى ايباالث التى ًيخ
ٓنها اهاٛاث هطٍيُت ٣ ،ما جئزي الى جذُٜى الٔبض الوطٍبى املبمل ٓلى ٟاتمت السدل فى
ايباالث التى ًيخ ٓنها وٛىضاث هطٍيُت.
والٜطو ٞالوطٍيُت الساتمت هى ٛطو ٞمؼخمطة ًاإلاا بُ٠ذ الدـطَٔاث الوطٍيُت ايخاكت
بها زون حٔسًل وهى ال جمشل أي مـ٦لت محاػيُت ألهه ًم ً٥الخذلم مً أزاضَا فى ػىت حسوثها.
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ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

 .5اٌفشٚق ادلؤلرح:

وهى ٓباضة ًٓ ٛطو ٞبحن ُٟم ألاكى ٨أو الالتزاماث الىاضزة باإلاحزاهُت وبحن ُٟمرها لؤلٗطان
ً
الوطٍيُت اإلاؼخ٠بلُت ( الىٓاض الوطٍبى اإلاطجبٍ بها مؼخ٠ب )

وجخمحز َصٍ الٜطو ٞبؤن جؤزحرَا ال ً٠خلط ٓلى الٜترة اإلاالُت التى جحسر ٛيها و اهما ًىٔ٥ؽ
جؤزحرَا ٓلى الٜتراث الخالُت ( اإلاؼخ٠بلُت ) بمٔنى أهه جىظس لهصٍ الٜطو ٞآزاض هطٍيُت مئظلت فى
اإلاؼخ٠بل اش ًيخ ٓنها مبال ٙداهٔت للوطٍبت أو واظبت ايخلم فى اإلاؼخ٠بل.
ً
ؤَنى شل ٧أن جؤزحر الٜطو ٞاإلائٟخت ال ًىلب ٓلى ٟاتمت السدل  ٍ٠ٛو اهما ًمخس أًوا الى اإلاحزاهُت.
وَصٍ الٜطو ٞاإلائٟخت لِؼذ مؼخمطة الى ما الجهاًت حُض ًلخ٠ي الطبح املباػبي مٕ الطبح
الوطٍبي بٔس ٓسز مً الٜتراث اإلاالُت ٣ما َى ايبا ٨باليؼبت إلَ  ٢ألاكى ٨الشابخت.
ً
ٔٛلي ػيُل اإلاشا ٨اشا ٛطن أن الُ٠مت السٛترًت لؤلكى ٨الشابخت والتى ًخم اَ ٣ها و٠ٛا
ألػاغ ؤلاَ  ٢اإلاىلىق ٓلُه في اإلاازة ( )26مً ال٠اهىن  91لؼىه  2115بيؼبت } %51
املجمىٓت ألاولى مً البىس ( )3مً اإلاازة ( )25مً ال٠اهىن {ُٟمرها111111ط ،وٍخم اَ ٣ها
ً
محاػيُا بيؼبت ٟ ( %25ؼٍ زابذ ) ٛ ،خ٥ىن الىدُجت ٓلى الىحى الخالى:
الؼىت
بُان
ألاولى
ؤلاَ  ٢املباػبي 25111 %25
ؤلاَ  ٢الوطٍبي 51111 %51
ألازطٓلى كافى الىٓاض الوطٍبي
جذُٜى
ُٟمت ٛطو ٞفى كافي الطبح
م م م 25111
الٜطو ٞالوطٍبت بؼٔط %21
-5111
التزام
ألازطالوطٍبي

الؼىت
الشاهُت
25111
25111
ال أزط
11
11
11

الؼىت
الشالشت
25111
12511
بالعٍازة
12511+
+2511
أكل

 ِٓٚادلثاي اٌغاتك ٠رضر ا٢ذ:ٟ

الؼىت
الطابٔت
25111
6251
بالعٍازة
18751+
+3751
أكل

الؼىت
ايخامؼت
11
6251
جذُٜى
م م 6251
-1251
التزام

ؤلاظمالي
111111
111111
11
11
11

 .1فممى الٜتممرة اإلاالُممت ألاولممى ًيـممؤ التممزام هممطٍبي مئظممل بُ٠مممت الوممطٍبت اإلاؼممخح٠ت ٓلممى الٜممط ٞبممحن
ؤلاَ  ٢الوطٍبي واملباػبي وٟسضَا ( .) 5111 -
 .2في الٜترة الشاهُت ًدؼاوي ؤلاَ  ٢الوطٍبي مٕ املباػبي وبالخالي  ٛجىظس ٛطو.ٞ
 .3فمى الٜتمرة الشالشمت ًيـمؤ أكمل همطٍبي مئظممل بُ٠ممت الومطٍبت اإلاؼمخح٠ت ٓلمي الٜمط ٞبمحن ؤلاَم ٢
الومطٍبي وؤلاَم  ٢املباػمبي ( ً ،) 2511 +ذلمم ممً ضكمُس ؤلالتمزام الومطٍبي اإلائظمل اإلاىظممىز
مً الٜترة الؼاب٠ت ( 2511 -=)2511 + 5111-ضكُس ؤلالتزام اإلاخب٠ي باإلاحزاهُت.
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 .4ف ممى الٜت ممرة الطابٔ ممت ًيـ ممؤ أك ممل ه ممطٍبي مئظ ممل بُ٠م ممت الو ممطٍبت اإلاؼ ممخح٠ت ٓل ممي ال ٜممط ٞب ممحن
ؤلاَ م م  ٢الوم ممطٍبي وؤلاَ م م  ٢املباػم ممبي ( ً ،) 3751 +ذلم ممم مم ممً ضكم ممُس ؤلالتم ممزام الوم ممطٍبي
اإلائظل اإلاىظىز مً الٜترة الؼاب٠ت (  1251 + =)3751 + 2511-ضكُس ألاكل باإلاحزاهُت.
 .5فممى الٜت ممرة ايخامؼممت ًيـ ممؤ التممزام ه ممطٍبي مئظممل بُ٠مممت الوممطٍبت اإلاؼ ممخح٠ت ٓلممي ال ٜممط ٞب ممحن
ؤلاَ  ٢الوطٍبي وؤلاَ  ٢املباػبي ( ً ،) 1251 -ذلم مً ضكُس ألاكمل الومطٍبي اإلائظمل
اإلاىظىز مً الٜترة الؼاب٠ت (  =)1251 - 1251+كٜطضكُس اإلاحزاهُت.
وبهصا جيخهي الٜطو ٞالوطٍيُت فى جهاًت الٜترة الوطٍيُت ايخامؼت.
وَصٍ الٜطو ٞاإلائٟخت ٟس جمخس آزاضَا لٜتراث مالُت ٓسًسة ( ٣ما َى ايبا ٨باليؼبت للٜطوٞ
الىاججت ًٓ ادخ  ٚؤلاَ  ٢املباػبي ًٓ ؤلاَ  ٢الوطٍبي للمباوي وؤلاوـاضاث) اال اهه في النهاًت
ػدخ ش ي جل ٧الٜطو.ٞ
وَصٍ الٜطو ٞاإلائٟخت ًجب ؤلاٛلاح ٓنها في ال٠ىاتم اإلاالُت إلاا لهصٍ الٜطو ٞمً آزاض في
اإلاؼخ٠بل في ؿ٦ل وٛىضاث هطٍيُت أو ػساز هطاتب أ٣ثر.
( ) 5ل١اط ذغز٠ح ٚاعرٕفاد األطٛي ٚاالٌرضاِاخ اٌضش٠ث١ح ادلؤخٍح :

اإلا٠لىز بُ٠اغ ح٘صًت واػدىٜاز ألاكى ٨والالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت َى حؼاب وج٠سًط
كافي ألاكى ٨أو الالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت ايخاكت بالٜترة املباػيُت محل آساز ال٠ىاتم
اإلاالُت  ،وَىا ٢مىهجحن أػاػُحن لُ٠اغ ألاكى ٨والالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت للٜترة محل آساز
ً
ً
ً
ال٠ىاتم اإلاالُت وُٛما ًلي ٓطها مىظعا ٗحرمذل ل ٥مً َصًً اإلاىهجحن:
ادلٕٙح األٚي ِٕٙ :ح لائّح اٌذخً -: Income Statement

ً
ً٠ىم مىهج ٟاتمت السدل ٓلى حؼىٍت كافي الطبح املباػبي ٟبل الوطاتب اإلاؼخذطط و٠ٛا
ألػاغ الاػخح٠ا ٞاملباػبي ب٦اٛت الٜطو ٞالوطٍيُت الساتمت بهس ٚالىكى ٨الى أػاغ
الاػخح٠ا ٞيبؼاب الٔبض الوطٍبي والصي ًمشل الٔبض الوطٍبي وؼبت مىه حٔاز ٨ػٔط هطاتب
ً
السدل الؼاضي  ،وبالىٟىٓ ٚلى الٜط ٞبحن الٔبض الوطٍبي املبؼىب والوطٍبت املبسزة و٠ٛا
للدـطَٕ الوطٍبي والىاظب ػسازَا مٕ ؤلاٟطاض ه٥ىن ٟس جىكلىا الى كافي ألاكى ٨أو الالتزاماث
الوطٍيُت ايخاكت بالٜترة محل آساز ال٠ىاتم اإلاالُت .
وحتى ًدؼنى لل٠اضة الٜهم الؼلُم لؤلػاغ اإلاؼدىس الُه مىهج ٟاتمت السدل ًجب أن ًٓ ٝ٠لى
الٜهم الؼلُم إلاٜهىم الٜطو ٞالوطٍيُت الساتمت( )1والصي ٌٔني الادخ  ٚالساتم بحن وظهت الىِط
( )1والصي ػب ١الخٔطن له بالخٜلُل بالبىس ( أ ) مً الٔىلط ضٟم (.)1
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املباػيُت ووظهت الىِط الوطٍيُت بـؤن آخباض وآخماز الخ٦الُ ٝوؤلاًطازاث ٔٛ ،لى ػيُل اإلاشا٨
ً
ً٥ىن َىا ٢بٔى الى٠ٜاث التي ٟامذ بها اإلايـؤة د  ٨الٜترة املباػيُت حٔس و٠ٛا ألػاغ
ً
الاػخح٠ا ٞاملباػبي ملطوٛاث وجحمل ٓلى ٟاتمت السدل أما مً وظهت الىِط الوطٍيُت " و٠ٛا
ً
للدـطَٕ الوطٍبي " ٠ٛس ال حٔخمس َصٍ الى٠ٜاث مٌل٠ا ٣ملطوٛاث ومً أؿُٕ ألامشلت ٓلى َصا
الىهٕ بجمهىضٍت ملط الٔطبُت َى مبل ٙظٍازة اإلائٍس مً اإلالطوٛاث والخ٦الُ ٝبؤشون كطٚ
زادلُت ًٓ وؼبت الم  %7اإلاؼمىح بها .
ومً أمشلت ٛطو ٞؤلاًطازاث الساتمت "الادخ  ٚالساتم بحن وظهت الىِط املباػيُت والوطٍيُت
بـؤن ؤلاًطازاث" ؤلاًطازاث اإلأٜاة بمىظب أح٦ام ٟاهىن الوطاتب ٔٛ ،لى ػيُل اإلاشا ٨جىظَٔاث
وزات ١كىازً ١الاػدشماض حٔس مً وظهت الىِط املباػيُت اًطازاث جطحل ل٠اتمت السدل بالٜترة
ً
اإلاؼخح٠ت د لها أما مً وظهت الىِط الوطٍيُمت ٛهي ال حٔس اًطازاث مٌل٠ا وشل ٧إلٜٓائهما اإلاٌل١
ً
مً الوطٍبمت و٠ٛا ألح٦ام اإلاىاز  51 ، 31مً ال٠اهىن  91لؼىت . 2115
وُٛممما ًلممي مشمما ٨جٌبُ٠ممي ٓلممى اػممخذسام مممىهج ٟاتمممت الممسدل فممي ُٟمماغ ألاكممى ٨وؤلالتزاممماث الوممطٍيُت
ايخاكت بٜترة محاػيُت.
بلممٜخٓ ٧وممى مممً أٓومماض ٛطٍمم ١اإلاطاظٔممت الوممطٍيُت ٠ٛممس و٤ممل الُمم ٧مؼممئىٛ ٨طٍمم ١اإلاطاظٔممت ُٟمماغ
ألاكممى ٨أو الالتزاممماث الوممطٍيُت اإلائظلممت ايخاكممت بممالٜترة الوممطٍيُت اإلاىرهُممت فممي  ، 2116/12/31وٟممس
جى اٛطالُ ٧اإلالخم الخالى لئلٟطاضالوطٍبي الصي أٓسٍ ٛطٍ ١اإلاطاظٔت الوطٍيُت .
٣لي
ظعثي
بُان
1,111,111
كافي الطبح املباػبي ٟبل الوطاتب مً و اٟ ٕٟاتمت السدل
ًوا ٚالُه -:
111,111
ؤلاَ  ٢املباػبي
ظٍازة ٗحراإلائٍس مً اإلالطوٛاث والخ٦الُ ًٓ ٝايبس اإلاؼمىح به
21,111
الاهمح  ٨في ُٟمت الٔم ض واإلاسًىىن
51,111
171,111
اظمالي ؤلاهاٛاث
ًذلم مىه -:
211,111
ؤلاَ  ٢الوطٍبي
31,111
ألاضباح الىاججت مً بُٕ أكى ٨مجمىٓت البىس ( )3مازة ()25
31,111
ٓاتس أشون ايخعاهت
()261,111
اظمالي ايخلىماث
ً
911,111
الىٓاض الوطٍبي و٠ٛا ألح٦ام ال٠اهىن  91لؼىت 2115
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ً
هطٍبت ألاشخاق ؤلآخباضٍت و٠ٛا ألح٦ام ال٠اهىن ( )91لؼىت  182,111 = 2115ظىُه
دٌىاث ايبل -:
(أ) حتذ٠ذ اٌفشٚق اٌضش٠ث١ح اٌذائّح -:

باإلً ْ ٓلى ملخم ؤلاٟطاضالوطٍبى الؼابً ١م ً٥حلطالٜطو ٞالوطٍيُت الساتمت فى آلاحى -:
 ظٍازة ٗحراإلائٍس مً اإلالطوٛاث والخ٦الُ ًٓ ٝايبس اإلاؼمىح به -:
ً
حُممض أن ملمملبت الوممطاتب لممً حٔخمممس َممصا اإلابلمم ٙهمممً الخ٦ممالُ ٝواظبممت ايخلممم هممطٍيُا
ػىاض د  ٨الٜترة اإلأسة ٓنها ؤلاٟطاضأو أي ٛترة جالُت .
ٓ اتس أشون ايخعاهت -:
حُممض أن َممصا الٔاتممس مممً وظهممت الىِممطالو ممطٍيُت ال ٌٔممس اًممطاز داهممٔا للوممطٍبت ػممىاض د م ٨
الٜترة الوطٍيُت اإلأس ٓنها ؤلاٟطاضأو د  ٨الؼمىىاث الخالُمت وشلم ٧إلٜٓاتمه اإلاٌلم ١ممً الومطٍبت
و٠ٛا ألح٦ام ال٠اهىن ( )17لؼىت . 1991
(ب) حتذ٠ذ أعاط االعرسماق حلغاب اٌضش٠ثح -:

وشل ٧مً د  ٨حؼىٍت كافى الطبح املباػبى بالٜطو ٞالوطٍيُت الساتمت وشلٓ ٧لى الىحى الخالى:
بُان
كافى الطبح املباػبى اإلاؼخذطط مً و اٟ ٕٟاتمت السدل
ًواً ( / ٚذلم ) الٜطو ٞالوطٍيُت الساتمت
ظٍازة ٗحراإلائٍس مً اإلالطوٛاث والخ٦الُ ًٓ ٝايبس اإلاؼمىح به

ٓاتس أشون ايخعاهت
اظمالى الٜطو ٞالوطٍيُت الساتمت
أػاغ الاػخح٠ا ٞيبؼاب الوطٍبت

ظعثي

٣لى
1,111,111

21,111
()31,111
()11,111
991,111

(ج) حتذ٠ذ اٌؼةء اٌضش٠ىب " اٌضش٠ثح ادلغرسمح " ٌٍفرتج -:

وٍمشممل الٔممبض الوممطٍبى للٜتممرة وؼممبت مممً أػمماغ الاػممخح٠ا ٞيبؼمماب الوممطٍبت حٔممازَ ٨ممصٍ اليؼممبت
ً
ػٔطالوطٍبت وٓلى شل٥ً ٧ىن الٔبض الوطٍبى للٜترة مخمش فى -:
أػاغ الاػخح٠ا ٞيبؼاب الوطٍبت × ػٔطالوطٍبت
=  198,111 = %21 × 991,111ظىُت
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(د) حتذ٠ذ طاف ٝذغز٠ح األطٛي أ ٚاالٌرضاِاخ اٌضش٠ث١ح ادلؤخٍح ٌٍفرتج زلً اإللشاس:

وجحسز كافى ألاكى ٨أو الالتزامماث الومطٍبت اإلائظلمت للٜتمرة محمل ؤلاٟمطاضممً دم  ٨جحسًمس الٜمط ٞبمحن
الوممطٍبت الىاظممب جىضٍممسَا مممٕ ؤلاٟممطاضوالٔممبض الوممطٍبى املبؼممىب فممى ايخٌممىة الؼمماب٠ت  ،وشلممٓ ٧لممى
الىحى الخالى :
مبلٙ
بُان
182,111
الوطٍبت الىاظب جىضٍسَا مٕ ؤلاٟطاض
()198,111
الٔبض الوطٍبى املبؼىب
()16,111
كافى الالتزام الوطٍبى اإلائظل ايخاق بالٜترة محل ؤلاٟطاض
اٌؼةء اٌضش٠ىب ٌٍفرتج = اٌضش٠ثح ادلغرسمح ٚاخثح اٌغذاد  +اإلٌرضاَ ادلؤخً (أ - )ٚاألطً ادلؤخً

ادلٕٙح اٌثإِٔٙ: ٝح ادل١ضأ١ح : Balance Sheet

ً
ً٠ممىم م ممىهج اإلاحزاهُ ممت ٓل ممى أػمماغ جحسً ممس ال ٜممطو ٞالو ممطٍيُت اإلائٟخ ممت بممحن  ٣م م ممً ألاػ مماغ املباػ ممبى
لؤلكم ممى ٨وؤلالتزامم مماث وألاػم مماغ الوم ممطٍبى لخلم مم ٧ألاكم ممى ٨وؤلالتزامم مماث  .وحتم ممى ًم ممخٜهم ال٠م مماضة مم ممىهج
اإلاحزاهُمت فممى جحسًممس ح٘صًممت ألاكمى ٨أو ؤلالتزاممماث الوممطٍيُت اإلائظلممت ًجمب الىٟممىٓ ٚلممى الٜهممم الؼمملُم
إلااَُممت الٜممطو ٞالوممطٍيُت اإلائٟخممت( )1والتممى حٔنممى الادممخ  ٚالعمنممي فممى ؤلآتممرا ٚباإلالممطوٛاث وؤلاًممطازاث
ً
بحن  ٣مً وظتهي الىِطاملباػيُت والوطٍيُت .
وُٛما ًلى مشما ٨جٌبُ٠مى لُُٜ٥مت ُٟماغ ح٘صًمت واػمخٜاز ألاكمى ٨أو ؤلالتزامماث الومطٍيُت اإلائظلمت و٠ٛما
إلاىهج اإلاحزاهُه-:
ً
ً
مؼممخُٔىا بالبُاهمماث اإلأٌ مماة باإلاشمما ٨الؼمماب ١و آخم ممازا ٓلممى البُاهمماث الخالُ ممت حممسز ح٘صًممت ألاك ممى ٨أو
ؤلالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت للٜترة الوطٍيُت . 2116
السعطيات اإلضافية -:
(ٔ) الفتخة السعج نشيا اإلقخار ىى أولى الفتخات الزخيبية لمسشذأة .
(ٕ) تتسثل السيدانية العسهمية لمذخكة فى ٖٔ ٕٓٓٙ/ٕٔ/فى اآلتي :

( )1ػب ١الخٔطن لها بالخٜلُل فى البىس (ب) مً الٔىلط ضٟم ()1
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مبلٙ

بُان
ألاكى ٨الشابخت " باللافى "
51,111
الٔم ض وألاضكسة اإلاسًىت " باللافي "
111,111
الى٠سًت وما فى ح٥مها
اظمالى ألاكى ٨اإلاخساولت
ؤلالتزاماث اإلاخساولت
ضأغ اإلاا ٨الٔامل
اظمالى الاػدشماض
ًخم جمىٍله-:
ح٠ى ٞاإلاؼاَمحن ( الـط٤اض )

مبلٙ
871,111

151,111
111,111
51,111
921,111
921,111

( )3ظمُم ممٕ اهم مماٛاث ألاكم ممى ٨الشابخم ممت مم ممً أكم ممى ٨البىم ممس ٠ٛ 3م ممطة ب مم ممً اإلام ممازة ضٟم ممم ( )25مم ممً ٟم مماهىن
الوطاتب ضٟم  91لؼىت  2115وهي مئٍسة بمؼدىساث هطٍيُت وٟس بل٘ذ مبل 1,111,111 ٙظم
( )4ألاضبمماح الطأػمممالُت جمشممل أضبمماح هاججممت ٓممً بُممٕ ظممعض مممً ألاكممى ٨الشابخممت مبلمم 61,111 ٙظممم وٍبل ممٙ
كافى ُٟمخه السٛترًت  31,111ظم.
دٌىاث ايبل -:
(أ) جحسًس ألاػاغ الوطٍبى لؤلكى ٨وؤلالتزاماث -:
( )1جحسًس ألاػاغ الوطٍبى لؤلكى ٨الشابخت وشلٓ ٧لى الىحى الخالى -:
بُان
كافى الُ٠مت السٛترًت لؤلكى ٨الشابخت فى أو ٨الٜترة
ؤلاهاٛاث اإلأخمسة
ؤلاػدبٔازاث بالُ٠مت البُُٔت
ؤلاَ ٤اث الوطٍيُت ًٓ الٔام
ألاػاغ الوطٍبى لؤلكى ٨فى 2116/12/31

- ٖٖ٘ -
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( )2جحسًس ألاػاغ الوطٍبى للٔم ض واإلاسًىىن -:
مبلٙ
51,111
51,111
111,111

بُان
الطكُس السٛتري للٔم ض واإلاسًىىن باللافى فى 2116/12/31
ً
اهمح  ٨الٔم ض واإلاسًىحن ٗحراإلأخمس هطٍيُا
ألاػاغ الوطٍبى للٔم ض واإلاسهُىن فى 2116/12/31
ً
(ب)جحسًس الٜطو ٞالوطٍيُت اإلائٟخت بحن  ٣مً ألاػاغ املباػبى والوطٍبى لؤلكى ٨وؤلالتزاماث:
بُان
ألاكى ٨الشابخت
الٔم ض واإلاسًىىن
الى٠سًت وما فى ح٥مها
ؤلالتزاماث اإلاخساولت
كافى الٜطو ٞالوطٍيُت اإلائٟخت

الطكُس املباػبى ألاػاغ الوطٍبى
741,111
871,111
111,111
51,111
111,111
111,111
111,111
111,111
1,141,111
1,121,111

الٜطٞ
131,111
()51,111
81,111

(ط) جحسًس الطكُس الترا ٣ي للافى ألاكى ٨أو ؤلالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت .
ًخم جحسًس الطكُس الترا ٣ي للافى ألاكى ٨أو ؤلالتزاماث للوطٍبت اإلائظلت ٓلى الىحى الخالى -:
ً
( )1فمى حالمت مما اشا ٤مان كمافى الٜمطو ٞالوممطٍيُت اإلائٟخمت مىظبما ًمخم ايبلمىٓ ٨لمى الطكمُس الترا ٣ممي
لئللتممزام الوممطٍبى اإلائظممل مممً دم  ٨هممطب كممافى الٜممطو ٞاإلائٟخممت فممى ػممٔطهممطٍبت الممسدل  .وشلمم٧
َى ايبا ٨فى اإلاشا ٨الصي هحً بلسزٍ .
ولصل٥ً ٧ىن الطكُس الترا ٣ي لئللتزام الوطٍبى اإلائظل =  16,111 = %21 × 81,111ط.
ً
( )2أممما اشا ٤ممان كممافى الٜممطو ٞالوممطٍيُت اإلائٟخممت ػممالبا ٥ُٛممىن الطكممُس الترا ٣ممي للوممطٍبت اإلائظلممت
ً
مم ممش ألك ممل  .وَ ممصٍ ايبال ممت ٗح ممرمىظ ممىزة باإلاش مما ٨اإلأ ممطون اال أه ممه للٔل ممم ً ممخم جحسً ممس الطك ممُس
الترا ٣ي لؤلكل الوطٍبى اإلائظل بىٜؽ ألاػاغ اإلاؼخذسم فمى جحسًمس الطكمُس الترا ٣مي لؤلكمل
الوطٍبى اإلائظل .
(ز) جحسًس ح٘صًت الالتزام الوطٍبى اإلائظل د  ٨الٜترة محل ؤلاٟطاض-:
ًخم مً د  ٨اًجاز الٜط ٞبحن الطكُس الترا ٣ي ل لتزام الوطٍبى اإلائظل املبؼىب بمالٜترة الؼماب٠ت
ً
وبحن الطكُس ؤلاٛخخاحى لؤلكى ٨أو ؤلالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت  .وهِطا ألن اإلاشا ٨الصي هحً بلمسزٍ
ًٜترن أن الؼىت اإلأس ٓنها ؤلاٟطاضهمى الؼمىت الومطٍيُت ألاولمى للميـمؤة لمصلٛ ٧مبن الطكمُس الترا ٣مي
ً
لؤلك ممى ٨أو ؤلالتزام مماث الو ممطٍيُت اإلائظل ممت وال ممصي ج ممم ايبل ممىٓ ٨لُ ممه ب ممال٠ٜطة الؼ مماب٠ت ٌٔ مماز ٨جمام مما
لخ٘صًت ألاكى ٨أو ؤلالتزاماث للٜترة الوطٍيُت .
- ٖ٘ٗ -
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( )3ؤلآترا ٚبخ٘صًت ألاكى ٨أو ؤلالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت .
(أ) باليؼبت ل ٓترا ٚبخ٘صًت ؤلالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت -:
ً
فممى ظمُممٕ ألاحممىاً ٨جممب الآتممرا ٚاملباػممبي بخ٘صًممت الالتزاممماث الوممطٍيُت اإلائظلممت وشلمم ٧التزاممما بمبممسأ
ايبٌُت وايبصض.
وٍخى ٟمم ٝؤلآت ممرا ٚبخ٘صً ممت ؤلالتزام مماث الو ممطٍيُت اإلائظل ممت ٓل ممى البى ممىز املباػ مميُت اإلاخٔل ٠ممت به مما َ ممصٍ
ؤلالتزاماث.
 ٛممبشا ٤اهم ممذ جلم مم ٧ؤلالتزامم مماث الو ممطٍيُت اإلائظلم ممت مخٔل٠م ممت بيىم ممىز ٟاتم ممت الم ممسدل ً٥م ممىن ؤلآتم ممراٚ
املباػبى بها ٤اآلحى-:
× × مً حم /كافى الطبح
× × الى حم /ؤلالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت
واشا ٤اهم ممذ َم ممصٍ ؤلالتزامم مماث الوم ممطٍيُت اإلائظلم ممت مخٔل٠م ممت بيىم ممىز ح٠م ممى ٞاإلالُ٥م ممت ً٥م ممىن ؤلآتم ممراٚ
املباػبى بها ٤اآلحى -:
× × مً حم /ألاضباح اإلاطحلت
× × الي حم /ؤلالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت
واشا ٤اه ممذ َ ممصٍ ؤلالتزام مماث الوم ممطٍيُت اإلائظل ممت مخٔل ٠ممت بٔملُ ممت ججمُم ممٕ أٓم مما ٥ً ٨ممىن ؤلآتم ممراٚ
املباػبى بها بال٠ىاتم اإلاالُت للـط٣ت ال٠ابوت ٤اآلحى -:
× × مً حم /ؿهطٍ املبل
× × الي حم /ؤلالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت
(ب)باليؼبت لئلٓترا ٚبخ٘صًت ألاكى ٨الوطٍيُت اإلائظلت -:
ال ًجممىظ ؤلآتممرا ٚاملباػممبى بخ٘صًممت ألاكممى ٨الوممطٍيُت اإلائظلممت اال اشا جممىٛطلممسي ازاضة اإلايـممؤة جؤُ٣ممس
مىاػممب حممى ٨اػممخٜازة اإلايـممؤة مممً َممصا ألاكممل باإلاؼممخ٠بل  .واشا جممى اٛطَممصا الخؤُ٣ممس اإلاىاػممب ٛممبن
ؤلآترا ٚاملباػبى بخ٘صًت ألاكى ٨الوطٍيُت اإلائظلمت ًخىٟمٓ ٝلمى البىمىز املباػميُت اإلاخٔلم ١بهما َمصٍ
ألاكى ٨الوطٍيُت اإلائظلت .
ٛمبشا ٤اهمذ جلمم ٧ألاكمى ٨الومطٍيُت اإلائظلممت مخٔل٠مت بيىممىز ٟاتممت المسدل ٥ُٛممىن ؤلآتمرا ٚاملباػممبى
٤األحي -:
× × مً حم /ألاكى ٨الوطٍيُت اإلائظلت
× × الي حم /كافى الطبح املباػبى
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اشا ٤اهممذ جلمم ٧ألاكممى ٨الوممطٍيُت اإلائظلممت مخٔل٠ممت بيىممىز ح٠ممى ٞاإلالُ٥ممت ٥ُٛممىن ؤلآتممرا ٚاملباػممبى
٤األحي -:
× × مً حم /ألاكى ٨الوطٍيُت اإلائظلت
× × الي حم /ألاضباح اإلائظلت
اشا ٤اهم ممذ جلم مم ٧ألاكم ممى ٨الوم ممطٍيُت اإلائظلم ممت مخٔل٠م ممت بٔملُم ممت ججمُم ممٕ أٓمم مما٥ُٛ ٨م ممىن ؤلآتم ممرا ٚبهم مما
بال٠ى اتم اإلاالُت املجمٔت ٤األحي -:
× × مً حم /ألاكى ٨الوطٍيُت اإلائظلت
× × الي حم /ؿهطة املبل
( )2اٌؼشع ٚاإلفظاذ ػٓ األطٛي ٚاإلٌرضاِاخ اٌضش٠ث١ح ادلؤخٍح تاٌمٛائُ ادلاٌ١ح ادلىرٍّح:

(أ) باليؼبت للٔطن فى كلب ال٠ىاتم اإلاالُت -:
حممسز مُٔمماضاملباػممبت اإلالممطي ضٟممم ( )24ايخمماق بوممطٍبت الممسدل مخٌلبمماث الٔممطن بممال٠ىاتم اإلاالُممت
بـؤن الوطٍبت اإلائظلت .
حُض ًخٌلب اإلأُاضؤلاٛلاح ًٓ ألاكى ٨و ؤلالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلمت ٓلمى أجهما بىمىز ٗحمرمخساولمت.
ً
مممٕ اظمماظة الٔممطن بٔممس اظممطاض م٠اكممت بممحن  ٣م مممً ألاكممى ٨و ؤلالتزاممماث الوممطٍيُت اإلائظلممت وشلمم ٧اشا
٤ان :
ً
للميـمؤة ايبمم ١ال٠مماهىوى فممى اظممطاض م٠اكممت بممحن ٣م مممً ألاكممى ٨و ؤلالتزاممماث ايجاضٍممت و٤اهممذ ألاكممى ٨و
ؤلالتزاممماث الوممطٍيُت اإلائظلممت مخلمملت بوممطاتب الممسدل اإلاٜطوهممت بىاػممٌت هٜممؽ ؤلازاضة الوممطٍيُت
وجل ٧الوطاتب مٜطوهت ٓلى شاث اإلايـؤة ايخاهٔت للوطٍبت .
(ب) باليؼبت لئلٛلاح باإلًواحاث لل٠ىاتم اإلاالُت -:
( )1ؤلاٛلاح ًٓ اإلا٥ىهاث الطتِؼُت للٔبض الوطٍبى املبمل ٓلى كافى الطبح املباػبى .
( )2ؤلاٛلاح ًٓ الٔبض الوطٍبى املبمل ٓلى ح٠ى ٞاإلالُ٥ت مباؿطة .
( )3ؤلاٛلمماح ٓممً أي أكممل هممطٍبي مئظممل جممم ؤلآتممرا ٚبممه وممما أػممدىس الُممه مممً أزلممه لئلٓتممرا ٚبممه فممى
حالت جح ١٠الـطًان الخالُان -:
 اشا ٤ان اػخذسام ألاكل الوطٍبى اإلائظل ٌٔخمس ٓلى جح ١ُ٠أضباح هطٍيُت مؼخ٠بلُت .
 حٔطن اإلايـؤة يخؼاضة هطٍيُت فى الٜترة الؼاب٠ت .
ً
( )4الدؼىٍت بحن ػٔطالوطٍبت الٜٔلي وبحن ػٔطالوطٍبت اإلاـطْ ًب٠ا لل٠اهىن .
( )5اًواح الخ٘حراث فى ػٔطالوطٍبت اإلاٌب ١م٠اضهت بالٜتراث الؼاب٠ت .
( )6اًواح الٜطو ٞالوطٍيُت اإلائٟخت والتى لم ًشيذ الوطاتب اإلائظلت الىاؿئت ٓنها بللب ال٠ىاتم
اإلاالُت .
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مشا: )1( ٨
اإلاٌلىب:
آساز ؤلاٟطاض الوطٍبى وحؼاب هطٍبت السدل والوطٍبت اإلائظلت للـط٣ت فى همىض أح٦مام ٟماهىن
ً
الوطاتب ٓلى السدل ضٟم  91لؼىت  2115وو٠ٛا ل تحخه الخىُٜصًت اشا ٓلمذ:
ً
الـممط٣ت وـمماًها مٔ ٜممى زادممل املجخم ممٕ الٔمطاوممي ًب ٠مما ل٠مماهىن  59لؼممىت  79و٤ممان ك ممافى الممطبح م ممً
ً
ٟاتمت السدل اإلأسة و٠ٛا إلأاًحر املباػبت مبل 54,111,111 ٙظىُت
وٓىس اظطاض ٓملُت اإلاطاظٔت الوطٍيُت جبحن آلاحي-:
 .1ظٍممازة الخ٦ممالُ ٝواإلالممطوٛاث ال٘حممرمئٍممسة ٓممً وؼممبت ال م  %7اإلائٍممسة مممً ؤلازاضٍممت والٔمىمُممت
بمبل 2,111,111 ٙظىُت ( أزىحن ملُىن ظىُت )
٤ .2ان َىا ٢اهذٜان فى ُٟمت املخعون مسضط همً اإلالطوٛاث بمبل 611,111 ٙظىُت
 .3ؤلاَم م  ٢الو ممطٍبى اإلأخم ممس بمبل مم 3,211,111 ٙظىُ ممت بِىم مما ؤلاَم م  ٢املباػ ممبى املبم ممل ٓل ممى
ً
ً
ٟاتمت السدل بمبلم 2,611,111 ٙظىُمت ٓلمما بمؤن ظمُمٕ ألاكمى ٨مئٍمسة مؼمدىسًا ومٔتمر ٚبهما
ً
هطٍيُا.
 .4أن َىم مما ٢اهذٜم ممان فم ممى ُٟمم ممت الٔمم م ض وايبؼم مماباث اإلاسًىم ممت ( مذلم ممم زًم ممىن مـم مم٥ى ٢فم ممى
جحلُلها ) مً الؼىت الؼاب٠ت ودوٕ للوطٍبت الؼىت الؼاب٠ت ول ً٥جم جحلُل 711,111
ظىُت وجم ازضاظها همً ؤلاًطازاث
٣ .5ما جومىذ ٟاتمت السدل ؤلاًطازاث آلاجُت :
 أضبمماح ضأػمممالُت بمبلمم 211,111 ٙظىُممت هدُجممت بُممٕ بٔممى ألاكممى ٨اإلالممىٜت همممً
البىس  3مً اإلاازة ضٟم  25مً ال٠اهىن  91لؼىت 2115
ٓ اتس أشون دعاهه بمبل 1,811,111 ٙظىُت
 اًطازاث اػدشماضاث فى كىازً ١اػدشماضبمبل 35,111 ٙظىُت
 .6جبممحن أن َىمما ٢أوـممٌت مذال ٜممت بمبلمم 3,211,111 ٙظىُممت د مماضط املجخمممٕ الٔمطاوممي داه ممٔت
للوطٍبت
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ايبمل :
ُٛما ًلى ملخم لهصا ؤلاٟطاضمٕ بُان الٜطو ٞاإلائٟخت والساتمت وجؤزحرَا ٓلى أػاغ ؤلاػخح٠ا-:ٞ
أػاغ
٣لى
ظعثي
بُم م ممان
الاػخح٠اٞ

كافى الطبح مً ٟاتمت السدل
ًوا ٚالُت :ؤلاَ  ٢املباػبى

54,111,111

2,611,111
ظٍازة ٗحراإلائٍس مً اإلالطوٛاث ًٓ 2,111,111 %7
611,111
ؤلاهذٜان فى ُٟمت املخعون
5,211,111 5,211,111
اظمالي ؤلاهاٛاث
3,211,111
ًذلم مىه :ؤلاَ  ٢الوطٍبى
211,111
أضباح ضأػمالُت بىس  3مازة 25
ضز ُٟمت ؤلاهذٜان فى الٔم ض وايبؼاباث اإلاسًىت 711,111
4,111,111
اظمالى ايخلىماث
الىٓاض الوطٍبي ٟبل جٌبُ ١اإلاازة  51آٜاضاث
55,111,111
1,711,111
ًذلم مىهٓ :اتس أشون دعاهه
اًطازاث اػدشماضاث فى كىازً ١اػدشماض 35,111

54,111,111
ٛطو ٞمئٟخت
ٛطو ٞزاتمت

2,111,111

ٛطو ٞمئٟخت

ٛطو ٞمئٟخت
ٛطو ٞمئٟخت
ٛطو ٞمئٟخت

ٛطو ٞزاتمت
ٛطو ٞزاتمت

56,111,111
1,711,111
35,111

1,735,111
الىٓاض ٟبل جٌبُ ١آٜاض ال٠اهىن  59لؼىت 79
54,265,111
53,365,111
3,211,111
ًذلم مىه  :ألاوُٓت اإلاؼخ٠لت ايخاهٔت
ٛ 51,165,111طو ٞزاتمت 51,165,111
الىٓ م مماض اإلأٜى
4,111,111
أػاغ الاػخح٠ا ( ٞالٔبض الوطٍبي ) = وٓاض الوطٍبت ايجاضٍت( الٔام )
 +وٓاض الوطٍبت اإلائظلت التزام أو – وٓاض الوطٍبت اإلائظلت أكل
الٜط ٞبحن أػاغ ؤلاػخح٠ا ٞوالىٓاض اإلاؼخ٠ل =  4,111,111م م م م م  911,111= 3,211,111ظىُت
الوطٍبت اإلائظلت التزام =  181,111 = %21 × 911,111ظىُت
وٍم ً٥اإلاٌاب٠ت ٤اآلحى:
الٔبض الوطٍبي = %21 × 4,111,111
هطٍبت ؤلاٟطاض( ايجاضٍت) = %21 ×3211,111
الٜط ٞهطٍبت مئظلت التزام
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821,111
641,111
181,111
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٣ما ًم ً٥اإلاٌاب٠ت مطة أدطي ٤اآلحى:
ألاكى ٨الوطٍيُت اإلائظلت ( الىاججت مً الٜطو ٞاإلائٟخت اإلاواٛت للافى الطبح املباػبى )
هطٍبت ألاكل اإلائظل
ُٟمت ألاكل اإلائظل
بُان
 521,111ظىُت
 2,611,111ظىُت
ؤلاَ  ٢املباػبى
 121,111ظىُت
 611,111ظىُت
ضز ُٟمت ؤلاهذٜان فى املخعون
 641,111ظىُت
اظمالى ألاكى ٨الوطٍيُت اإلائظلت
ؤلالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت ( الىاججت ًٓ الٜطو ٞاإلائٟخت املخلىمت مً كافى الطبح املباػبى)
هطٍبت ؤلالتزام اإلائظل
ُٟمت ؤلالتزام اإلائظل
بُان
641,111
3,211,111
ؤلاَ  ٢الوطٍبى
41,111
211,111
أضباح ضأػمالُت أكى ٨بىس  3م 25
141,111
ضز ُٟمت ؤلاهذٜان فى الٔم ض وايبؼاباث اإلاسًىت 711,111
821,111

اظمالى ؤلالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت
الٜط ٞبحن ؤلالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت وألاكى ٨الوطٍيُت اإلائظلت =
=  181,111 = 64,111 – 821,111ظىُت التزام هطٍبي مئظل
وج٥ىن الُ٠ىز املباػيُت ٤اآلحى:
مً مص٣ىضًٍ
 641,111ح  /الوطٍبت ايجاضٍت (ٟاتمت السدل )
 181,111ح  /الوطٍبت اإلائظلت التزام ( ٟاتمت السدل )
الى مص٣ىضًٍ
 641,111ح  /مللبت الوطاتب ( ألاضكسة الساتىت باإلاحزاهُت)
 181,111ح  /التزاماث هطٍيُت مئظلت ( باإلاحزاهُت )
و ًخم ازضاط كافى الوطاتب اإلائظلت همً ؤلالتزاماث ًىٍلت ألاظل

وم ممً ال ٠ٜممطة الؼ مماب٠ت ًم ٥ممً مل ممئ ك ممٜحت ؤلا ٟممطاضايخاك ممت بالو ممطٍبت اإلائظل ممت وه ممى ك ممٜحت ض ٟممم 24
ظسو ٨ضٟم  417ببٟطاضٓام ٤ 2117اآلحى:
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اإلهالك المحاسبى

52 00 00

رد قيمة االنخفاض فى المخزون

1 2 0 0 00

ربا ر سمالية و بند

6 4 0 00 0
4 00 0 0
1 4 00 0 0

ضز ُٟمت اإلهذٜان فى الٔم ض وايبؼاباث اإلاسًىت

ضز ُٟمت اإلهذٜان فى الٔم ض وايبؼاباث اإلاسًىت

إلتزام
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()1 8 00 0 0
6 4 00 0 0
8 2 0 00 0
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مشا2 ٨
ً
الـممط٣ت اإلالممطٍت لئلهخمماط اللممىاعي وـمماًها مٜٔممى ًب٠مما ل٠مماهىن  8لؼممىت  97و٤ممان كممافى الممطبح لٔممام
ً
 2117مً ٟاتمت السدل اإلأسة و٠ٛا إلأاًحراملباػبت مبل 15,111,111 ٙظىُت
ٛبشا ٓلمذ أن :
ٟاتمت السدل جومىذ ؤلاًطازاث آلاجُت :
 أضبمماح ضأػمممالُت بمبلمم 59,111 ٙظىُممت هدُجممت بُممٕ بٔممى ألاكممى ٨اإلالممىٜت همممً البىممس  3مممً
اإلاازة ضٟم  25مً ال٠اهىن  91لؼىت 2115
 اًطازاث ٓباضة ًٓ ُٟمت حٔىٍواث ًٓ ؿطاض أكى ٨بىس  3مازة  25بمبل311,111 ٙظىُت
ٓ اتس أشون دعاهه بمبل 1,311,111 ٙظىُت والـط٣ت لم ج٠ترن وال جخحمل ٛىاتس مسًىت
 اًطازاث اػدشماضاث فى كىازً ١اػدشماضبمبل 711,111 ٙظىُت
وٓىس اظطاض ٓملُت اإلاطاظٔت الوطٍيُت جبحن آلاحى-:
 .1ظٍممازة الخ٦ممالُ ٝواإلالممطوٛاث ال٘حممرمئٍممسة ٓممً وؼممبت ال م  %7اإلائٍممسة مممً ؤلازاضٍممت والٔمىمُممت
بمبل 111,111 ٙظىُت (ماتت أل ٝظىُت )
ً
٤ .2اهذ َىا ٢أًوا ج٦الُٗ ٝحر مئٍسة بمبل 25,111 ٙظىُت ( لم جئدص باإلا٠اضهت ليؼبت الم) %7
 .3ؤلاَم م  ٢الو ممطٍبى اإلأخم ممس بمبل مم 2,911,111 ٙظىُ ممت بِىم مما ؤلاَم م  ٢املباػ ممبى املبم ممل ٓل ممى
ً
ً
ٟاتمت السدل بمبلم 1,411,111 ٙظىُمت ٓلمما بمؤن ظمُمٕ ألاكمى ٨مئٍمسة مؼمدىسًا ومٔتمر ٚبهما
ً
هطٍيُا.
 .4جبممحن أن َىمما ٢همممان مممٕ الؼممُاضاث و مطػمممل مٔهمما بمبلمم 11,111 ٙظىُممت ( ومٌطوحممت مممً
أػاغ ؤلاَ  ٢الوطٍبى )
 .5جبحن أن َىا ٢جبرٓاث مسٛىٓت يجهاث ٗحر مـهطة بمبل 51,111 ٙظىُت
 .6جب ممحن أن حل ممت الـ ممط٣ت ف ممى ك ممىازً ١الخ ممؤمحن ايخاك ممت للٔ مماملحن جعٍ ممس ٓ ممً  %21م ممً اظم ممالى
ألاظىض واإلاطجباث بمبل 41,111 ٙظىُت
 .7جب ممحن أن َى مما ٢اػ ممخذسام ملخلل مماث بمبل مم411,111 ٙظىُ ممت  ٟممس ػ ممب ١دو ممىٓها م ممً ٟب ممل
ً
وٍخى اٛطٛيها حالُا ؿطوي آخباضَا مً الخ٦الُ.ٝ
 .8جبحن أن َىا ٢أوـٌت مذالٜت ل٘حرألاوـٌت اإلالطح لها باإلٜٓاض بمبل 856,111 ٙظىُت
اإلاٌلىب
آساز ؤلاٟطاض الومطٍبى وحؼماب همطٍبت المسدل والومطٍبت اإلائظلمت للـمط٣ت لٔمام  2117فمى همىض
ً
أح٦ام ٟاهىن الوطاتب ٓلى السدل ضٟم  91لؼىت  2115وو٠ٛا ل تحخه الخىُٜصًت .
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ايبمل :
ُٛما ًلى ملخم لهصا ؤلاٟطاضمٕ بُان الٜطو ٞاإلائٟخت والساتمت وجؤزحرَا ٓلى أػاغ ؤلاػخح٠ا-:ٞ
أػاغ الاػخح٠اٞ
٣لى
ظعثي
بُم م ممان
كافى الطبح مً ٟاتمت السدل
1,411,111
ًوا ٚالُت :ؤلاَ  ٢املباػبى
ظٍازة ٗحراإلائٍس مً اإلالطوٛاث ًٓ 111,111 %7
العٍازة ًٓ  %21مً اإلاطجباث ( جؤمحن داق) 41,111
جبرٓاث ٗحر مٔخمسة يجهاث ٗحر مـهطة 51,111
ً
25,111
ج٦الُٗ ٝحر مئٍسة جطز مٌل٠ا
اظمالي ؤلاهاٛاث
2,911,111
ًذلم مىه :ؤلاَ  ٢الوطٍبى
59,111
أضباح ضأػمالُت بىس  3مازة 25
حٔىٍواث ؿطاض أكى ٨بىس  3مازة 311,111 25
111,111
همان ػُاضاث مطػمل
411,111
مذللاث مؼخذسمت
اظمالى ايخلىماث
الىٓم مماض الوم ممطٍبي ٟبم ممل جٌبُم مم ١اإلام ممازة 51
آٜاضاث
1,311,111
ًذلم مىهٓ :اتس أشون دعاهه
اًطازاث اػدشماضاث فى كىازً ١اػدشماض 711,111

15,111,111

15,111,111
ٛطو ٞمئٟخت
ٛطو ٞزاتمت
ٛطو ٞزاتمت
ٛطو ٞزاتمت
ٛطو ٞزاتمت

111,111
41,111
51,111
25,111

1,615,111
ٛطو ٞمئٟخت
ٛطو ٞمئٟخت
ٛطو ٞمئٟخت

ٛطو ٞزاتمت 111,111
ٛطو ٞمئٟخت

3,759,111
12,856,111

15,115,111

ٛطو ٞزاتمت 1,311,111
ٛطو ٞزاتمت 711,111
2,111,111
2,111,111
الىٓاض ٟبل جٌبُ ١آٜاض ال٠اهىن  8لؼىت 97
13,115,111
11,856,111
ًذلم مىه  :ألاوُٓت اإلاؼخ٠لت ايخاهٔت
856111
ٛ 11111111طو ٞزاتمت 11111111
الىٓ م مماض اإلأٜى
أػم مماغ الاػم ممخح٠ا ( ٞالٔم ممبض الوم ممطٍبي )= وٓم مماض الوم ممطٍبت ايجاضٍم ممت( الٔم ممام ) +وٓم مماض 3115111
الوطٍبت اإلائظلت التزام أو – وٓاض الوطٍبت اإلائظلت أكل
الٜط ٞبحن أػاغ ؤلاػخح٠ا ٞوالىٓاض اإلاؼخ٠ل =  3,115,111م م م م  2,259,111= 856,111ظىُت
الوطٍبت اإلائظلت التزام =  451,811 = %21 × 2,259,111ظىُت
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وٍم ً٥اإلاٌاب٠ت ٤اآلحى:
الٔبض الوطٍبي = 623,111 %21 × 3515,111
هطٍبت ؤلاٟطاض( ايجاضٍت) = 171,211 %21 ×856,111
الٜط ٞهطٍبت مئظلت التزام

451,811

٣ما ًم ً٥اإلاٌاب٠ت مطة أدطي ٤اآلحى:
ألاكى ٨الوطٍيُت اإلائظلت ( الىاججت مً الٜطو ٞاإلائٟخت اإلاواٛت للافى الطبح املباػبى )
هطٍبت ألاكل اإلائظل
ُٟمت ألاكل اإلائظل
بُان
 281,111ظىُت
 1,411,111ظىُت
ؤلاَ  ٢املباػبى
 281,111ظىُت
اظمالى ألاكى ٨الوطٍيُت اإلائظلت
ؤلالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت ( الىاججت ًٓ الٜطو ٞاإلائٟخت املخلىمت مً كافى الطبح املباػبى)
هطٍبت ؤلالتزام اإلائظل
ُٟمت ؤلالتزام اإلائظل
بُان
581,111
2,911,111
ؤلاَ  ٢الوطٍبى
11,811
59,111
أضباح ضأػمالُت أكى ٨بىس  3م 25
61,111
حٔىٍواث ؿطاض أكى ٨البىس  3مازة 311,111 25
81,111
411,111
مذللاث مؼخذسمت
731,811

اظمالى الالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت

الٜط ٞبحن ؤلالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت وألاكى ٨الوطٍيُت اإلائظلت =
=  451,811 = 281,111 – 731,811ظىُت التزام هطٍبي مئظل
وج٥ىن الُ٠ىز املباػيُت ٤اآلحى:
مً مص٣ىضًٍ
 171,211حم  /الوطٍبت ايجاضٍت (ٟاتمت السدل )
 451,811حم  /الوطٍبت اإلائظلت التزام ( ٟاتمت السدل )
الى مص٣ىضًٍ
 171,211حم  /مللبت الوطاتب ( ألاضكسة الساتىت باإلاحزاهُت)
 451,811حم  /التزاماث هطٍيُت مئظلت ( باإلاحزاهُت )
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و ًخم ازضاط كافى الوطاتب اإلائظلت همً ؤلالتزاماث ًىٍلت ألاظل
وم ممً ال ٠ٜممطة الؼ مماب٠ت ًم ٥ممً مل ممئ ك ممٜحت ؤلا ٟممطاضايخاك ممت بالو ممطٍبت اإلائظل ممت وه ممى ك ممٜحت ض ٟممم 24
ظسو ٨ضٟم  417ببٟطاضٓام ٤ 2117اآلحى:

ضريبة اإلهالك المحاسبى

2 8 0 00 0

ضريبة اإلهالك الضريبى

5 8 0 0 00
11 8 0 0
6 0 00 0
8 0 00 0

ضريبة األربا الر سمالية

ضريبة التعويضات
ات المستخدمة
ضريبة المخ

إلتزام

()4 5 1 8 0 0
() 1 7 1 2 0 0
6 2 3 00 0

مشا3 ٨
ٓطهذ ٓلُ ٧البُاهاث آلاجُت :
 5,111,111ظم
 .1آالث ومٔساث في 2115/1/1
 .2مجمٕ ؤلاَ  ٢املباػبي في  1,511,111 2115/1/1ظم
 .3وؼبت ؤلاَ  ٢املباػبي ٟ %11ؼٍ زابذ
 .4جممم ٛحممم ألاكممى ٨الشابخممت حتممى ٓممام  2114بمٔطٛممت ملمملبت الوممطاتب وأػممٜطشلممٓ ٧ممً آخممماز
ج٦لٜت ٟسضَا 4111111ظم وآخماز اَ  ٢هطٍبي حتى شل ٧الٔام بمبل1,211,111 ٙظم
 .5ؤلاهاٛاث بخاضٍر  2115/7/1ألٗطان اللىآت بمبل 511,111 ٙظم
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 .6بل٘م م ممذ ألاضبم م مماح الطأػم م مممالُت الػم م ممدبٔاز آلاالث واإلأم م ممساث 41,111ظم م ممم فم م ممى  2115/ 12/31آلالث
ومٔساث كافي ج٦لٜرها السٛترًت 111,111ظم.
 .7كافي الطبح املباػبي ًبل2,111,111 ٙظم.
اإلاٌلىب:
( أ ) جحسًس وٓاض الوطٍبت.
( ب ) جحسًس الوطٍبت اإلائظلت بمىهج ٟاتمت السدل و٣صل ٧بممىهج اإلاحزاهُمت ممٕ الٔلمم بؤهمه
ال جىظس أضكسة للوطٍبت اإلائظلت بمحزاهُت ٤ 2114ؤكل أو التزام.
ايبل:
ً
أوال  /حؼاب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت:
ً
 .1لحظاب الظسيبة اإلاظححقة البد من حظاب ؤلاهالك املحاطبي ولرلو الظسيبي اإلاعحمد طبقا
للقاهىن ماآلجي:
طسيبي
زصيد 7111 / 1/1
إطافات فى 7111 / 2 / 1

محاطبي

جىية

 7,811,111ثهلفة ألاصىى 7111/ 1/1
 111,111إطافات فى 7111 / 2 / 1

جىية
1,111,111
111,111

اطخبعادات فى 7111 / 17 / 91

141,111

اطخبعادات 7111 / 17 / 91

111,111

ؤلاهالك اإلاعجل لإلطافات الصىاعية

111,111

مجمع ؤلاهالك فى 7111/ 1/1

1,111,111

ؤلاهالك العادي للعا

217,111

إهالك العا

171,111

إجمالي إهالك العا
ً
زصيد ألاصىى طسيبيا أخس العا

317,111

زصيد ألاصىى 9,921,111 7111/ 17/ 91

7,712,111

 .1حؼاب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت وشل ٧ببل٘اض ازطؤلاَم  ٢املباػمبي ٓلمى كمافى المطبح ودلمم ؤلاَم ٢
ً
الوطٍبي املبؼىب ًب٠ا لل٠اهىن أو بمٔنى أدطجٌبُ ١أح٦مام ال٠ماهىن ٓلمى كمافى المطبح فمى ٟاتممت
ً
ال ممسدل اإلأ ممسة و ٠ٛمما إلأ مماًحراملباػ ممبت اإلال ممطٍت ٣م مما هل ممذ اإلا ممازة ض ٟممم  17م ممً ال ٠مماهىن ال ٠ٜممطة
ألادحرة منها وشل٤ ٧اآلحى:
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مئٟذ
425,111

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

زاتم
111,111
أػاغ الاػخح٠اٞ

كافى الطبح املباػبي

2,111,111

2,111,111

ًوا ٚؤلاَ  ٢املباػبى
كافى الطبح بسون اَ ٤اث

525,111

111,111

ًذلم ؤلاَ  ٢الوطٍبي

912,511

ًذلم ألاضباح الطأػمالُت

41,111

الٜط ٞالساتم

2,525,111

942,511
كافى الطبح الوطٍبي

ً
الوطٍبت اإلاؼخح٠ت هطٍيُا

1,582,511
316,511

)(-

2,111,111
421,111

هطٍبت أػاغ الاػخح٠اٞ

الٜط ٞبحن الوطٍبت اإلاؼخح٠ت وهطٍبت أػاغ الاػخح٠ا113,511 ٞ
التزام هطٍبي مئظل
ً حممّ أهممه فممي أػمماغ الاػممخح٠ا ٞجممم الٔمممل ٓلممى اهمماٛت الٜممطو ٞالساتمممت ٓلممى كممافى الممطبح املباػممبي
للىكممى ٨لوممطٍبت أػمماغ الاػممخح٠ا ( ٞالٔممبض الوممطٍبي ٓلممى َممصٍ الٜتممرة) وهممى ٓبمماضة ٓممً الوممطٍبت
اإلاؼخح٠ت (ايجاضٍت) موما ٚاليهما فمى مشالىما َمصا الومطٍبت اإلائظلمت ألجهما التمزام أو ًذلمم منهما الومطٍبت
اإلائظلت اشا ٤اهذ أكل.
وج٥ىن الُ٠ىز املباػيُت ٤اآلحي:
مً مص٣ىضًٍ
ح /هطٍبت السدل ايجاضٍت( ٟاتمت زدل)
316511
ح /الوطٍبت اإلائظلت التزام ( ٟاتمت زدل)
113511
الى مص٣ىضًٍ
 316511ح /مللبت الوطاتب ( ألاضكسة الساتىت محزاهُت)
 113511ح /الوطٍبت اإلائظلت التزام (التزاماث اإلاحزاهُت)
٣ممما ًم٥ممً مٌاب٠ممت هممطٍبت الٜممطو ٞاإلائٟخممت ٤ؤكممى ٨والتزاممماث للىكممى ٨لممطٟم الوممطٍبت اإلائظلممت ٛممبشا
جٌاب٠ا ً٥ىن ايبل صبُح ٤اآلحي:
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بُ ممان
الوطٍبت ٓلى ؤلاَ  ٢املباػبي اإلأخمس
( %21× )411,111 + 25,111و جم اػدبٔاز الساتمت
بمبل 1,111,111 ٙظم لم حٔخمس مً ٟبل
الوطٍبت ٓلى ألاضباح الطأػمالُت
الوطٍبت ٓلى ؤلاَ  ٢الوطٍبي
التزام الوطٍبت اإلائظلت للٜترة الوطٍيُت 2115
الٜط ٞالتزام هطٍبي مئظل مٌاب ١إلاا ػب١

أكل هطٍبي
85,111

التزام هطٍبي

8,111
181,511
188,511

85,111
113,511

ً
ً
زاهُا  /الوطٍبت اإلائظلت و٠ٛا إلاىهج اإلاحزاهُت:
ً ح ممّ أن م ممىهج اإلاحزاهُ ممت ٌٔخم ممس ٓل ممى أضك ممسة ألاك ممى ٨املباػ مميُت و الو ممطٍيُت ف ممى جهاً ممت الٜت ممرة
وم٠اضهرهم ببٔى والٜط ٞالىاج َى ضكُس الوطٍبت اإلائظلت الصي ًِهطباإلاحزاهُت ً٠اضن بالطكُس
الِاَط فى اإلاحزاهُت فى أو ٨الٜترة ًيخ ٛطَ ،ٞصا الٜمط ٞهمطٍيخه َمى الومطٍبت اإلائظلمت التمى جحممل
ٓلى ٟاتمت السدل ٤اآلحى:
ً
3375111
ضكُس ألاكى ٨محاػيُا فى 2115 / 12 / 31
ً
ًذلم مىه اإلاخب٠ى مً ألاكى ٨ال٘حرمٔخمسة هطٍيُا
()611,111
 4 × %11 × 1,111,111 – 1,111,111ػىىاث
2,775,111
ضكُس ألاكى ٨املباػيُت اإلأخمسة فى 2115/ 12 / 31
ً
2,257,511
ضكُس ألاكى ٨هطٍيُا فى 2115/ 12 / 31
517,511
الٜط ( ٞاشا ٤ان املباػبي أ٣برً٥ىن الٜط ٞالتزام )
 113,511التزام
هطٍبت الٜط ( ٞضكُس الوطٍبت اإلائظلت أدطالٜترة والِاَطباإلاحزاهُت)
1
ضكُس الوطٍبت اإلائظلت باإلاحزاهُت أو ٨الٜترة
113511
الٜطَ ٞى الوطٍبت اإلائظلت املبملت ٓلى ٟاتمت السدل لهصا الٔام التزام
وَى مٌاب ١إلاا جم الىكى ٨الُت بمىهج ٟاتمت السدل.
و ًخم ازضاط كافى الوطاتب اإلائظلت همً ؤلالتزاماث ًىٍلت ألاظل
وم ممً ال ٠ٜممطة الؼ مماب٠ت ًم ٥ممً مل ممئ ك ممٜحت ؤلا ٟممطاضايخاك ممت بالو ممطٍبت اإلائظل ممت وه ممى ك ممٜحت ض ٟممم 24
ظسو ٨ضٟم  417ببٟطاضٓام ٤ 2117اآلحى:
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اإلىالك السحاسبى السؤقت

85 00 0

اإلهالك الضريبى

1 80 5 0 0
8 00 0

ربا ر سمالية و بند 25 3

إلتزام

()1 0 3 5 0 0
() 3 1 6 5 0 0
() 4 2 00 0 0

استكساالً لمسثال الدابق
 بفخض أن صافى الخبح السحاسبي لعام  ٕٓٓٙمبمغ ٓٓٓ ٗ.ٓٓٓ.جشية
 تةةم إضةةافة أجيةةدة حاسةةب وب ةخامج فةةى ٔ ٕٓٓٙ/٘/بسبمةةغ ٓٓٓ ٘ٓٓ.جشيةةة وتقةةهم الذةةخكة
بإىالكيا بشدبة ٖٓ %قدط ثابت.
 فى ٖٔ  ٕٓٓٙ / ٕٔ /كان رصيج العسةالء مبمةغ ٓٓٓٔٓٓ.جةم و تةم تكةهين اضةسحالل فةى
قيسة العسالء بسبمغ ٓٓٓ ٔٓ.جشية وتم تبميغ السدتذار القانهني لمذخكة التخا الالزم.
السطمهب :
ٔ .حداب ضخيبة الجخل السدتحقة لعام ٕٓٓٙ
ٕ .حداب الزخيبة السؤجمة بسشيج قايسة الجخل ومطابقتو بسشيج السيدانية.
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ايبل
ً
أوال  /حؼاب ؤلاَ  ٢املباػبي والوطٍبي يبؼاب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٤اآلحى:
 .1ؤلاَ  ٢املباػبي:
حاػباث
آالث
5,411,111
ج٦لٜت ألاكى ٨فى 2116 / 1/ 1
511,111
اهاٛاث في 2116 / 5 / 1
1
1
اػدبٔازاث
1 2,125,111
مجمٕ ؤلاَ  ٢فى 2116 / 1/1
111,111
541,111
اَ  ٢الٔام
ً
411,111
2,835,111
ضكُس ألاكى ٨محاػيُا في 2116/ 12 / 31

ؤلاظمالي
5,411,111
511,111
1
2,125,111
641,111
3,235,111

 .2ؤلاَ  ٢الوطٍبي:
ضكُس ألاكى ٨فى 2116 /1 /1
اهاٛاث بلط ٚالىِطًٓ جاضٍر ؤلاهاٛت
ؤلاػدبٔازاث بُ٠مرها البُُٔت
أػاغ ؤلاَ ٢
ؤلاَ  ٢الوطٍبي لٔام 2116
ضكُس ألاكى ٨فى 2116 / 12 / 31

آالث
2,257,511
1
1
2,257,511
564,375
1,693,125

حاػباث
1
511111
1
511,111
251,111
251,111

ؤلاظمالي
2,257,511
511111
1
814,375
1,943,125

رم هبدأ بعمل ملخص لقائمة ؤلاقساز الحفصيلية وحظاب الظسيبة وطسيبة أطاض الاطححقاق ماآلجى:
أطاض الاطححقاق
ؤلاقساز
4,111,111
4,111,111
كافى الطبح املباػبي
111,111
641,111
ًوا ٚالُت ؤلاَ  ٢املباػبي للٔام
11,111
ًوا ٚالُه اهمح  ٨فى ُٟمت الٔم ض
814,375
ًذلم مىه ؤلاَ  ٢الوطٍبي
4,111,111
3,835,625
كافى الطبح الوطٍبي ( وٓاض الوطٍبت)
821,111
767,125
الوطٍبت اإلاؼخح٠ت = الىٓاض الوطٍبي × %21
الٜط ٞبحن هطٍبت أػاغ الاػخح٠ا ٞوالوطٍبت اإلاؼخح٠ت
- ٖٜٙ -

( )52875التزام

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

زم هبسأ بم٠اضهت الٜطو ٞاإلائٟخت ػىاض أكى ٨أو التزاماث ٤اآلحى:
هطٍبت ؤلاَ  ٢املباػبى اإلائٟذ منها بسون الٜطو ٞالساتمت
هطٍبت الاهمح ٨
هطٍبت ؤلاَ  ٢الوطٍبي
ؤلاظم ممالي
الٜط ٞهطٍبت مئظلت التزام

أكل
118,111
2,111

التزام

162,875
162,875
111,111
( )52,875التزام

ً
زاهُا  /مٌاب٠ت الوطٍبت اإلائظلت بمىهج اإلاحزاهُت:
ً
ً
3,235,111
ضكُس ألاكى ٨محاػيُا فى  12/31مً ايبل بىس أوال
()511,111
ًذلم ضكُس ألاكى ٨الىاج ٓنها ٛطو ٞزاتمت
ً
91,111
ًوا ٚالُ٠مت السٛترًت للٔم ض محاػيُا فى 2116 / 12 / 31
ً
ضكُس ألاكى ٨الىاج ٓنها ٛطو ٞمئٟخت محاػيُا فى 12/31
ً
ً
1,943,125
ضكُس ألاكى ٨هطٍيُا فى  12 /31مً البىس أوال مً ايبل
111,111
ًوا ٚالُه ألاػاغ الوطٍبي للٔم ض
ً
ضكُس ألاكى ٨بما ٛيها الٔم ض هطٍيُا فى 12 /31
الٜط ٞبحن الطكُس املباػبي والطكُس الوطٍبي
هطٍبت ٛط ٞالطكُس فى  ( 12/31ضكُس الوطٍبت اإلائظلت ) التزام
ًذلم مىه ضكُس  1/1أو ٨الٜترة ( ألهه ٤ان التزام)
الوطٍبت اإلائظلت التزام والتي جحمل ٓلى ٟاتمت السدل
وهى مٌاب٠ت إلاا جم الخىكل الُه بمىهج ٟاتمت السدل
وج٥ىن الُ٠ىز املباػيُت ٤اآلحى:
مً مص٣ىضًٍ
 767,125ح /هطٍبت السدل ( ٟاتمت السدل )
ح /الوطٍبت اإلائظلت التزام ( ٟاتمت السدل)
52,875
الي مص٣ىضًٍ
ح /مللبت الوطاتب ( أضكسة زاتىت محزاهُت)
767,125
ح /الوطٍبت اإلائظلت ( التزاماث محزاهُت)
52,875

2,825,111

2,143,125
781,875
156,375
113,511
52,875

ً
وٍخم ملئ ظسو 417 ٨باإلٟطاضبوطٍبت الٜطو ٞاإلائٟخت والوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٣ما أوضبىا ػالٜا
- ٖٚٓ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ً
اػخ٥ماال للمشا ٨الؼاب ١وفى ٓام  2117جم آلاحى:
 .1جممم بُممٕ أظهممعة حاػممب آلممي وبممطام بمبلمم 81,111 ٙظىُممه فممى  2117 / 6/ 31و ٤اهممذ ُٟمرهمما السٛترًممت
مبل 111,111 ٙظىُه.
 .2ف ممى  2117 / 6 / 31ج ممم حٔ ممىٍى الـ ممط٣ت بمبل مم 75,111 ٙظىُ ممه ٓ ممً آل ممت احتر ٟممذ ُٟمره مما السٛترً ممت
مبل 111,111 ٙظىُه.
 .3ج ممم حل ممى ٨الـ ممط٣ت ٓل ممي ح ٥ممم م ممً مح٥م ممت أو ٨زضظ ممت بذل ممىق اه مممح  ٨الٔمم م ض والب ممالٙ
11,111ظىُه وجم جحلُله مً الٔمُل و٤ان الخ٘حرفمي ضكمُس الٔمم ض ممً و اٟمٕ ٟاتممت الخمس٠ٛاث
الى٠سًت مبل111,111 ٙظىُه بالعٍازة.
 .4كافى الطبح املباػبى ٟبل الوطاتب مً و اٟ ٕٟاتمت السدل مبل 211,111 ٙظىُه.
اإلاٌلىب:
حؼاب الوطٍبت والوطٍبت اإلائظلت ومٌاب٠رها بمىهج اإلاحزاهُت.
ايبل:
ً
أوال /حؼاب ؤلاَ  ٢املباػبي والوطٍبي:
ً
ً
هطٍيُا
محاػيُا
حاػباث
آالث
ؤلاظمالى
حاػباث
آالث
251,111 1,693,125
 5,911,111 511,111 5,411,111الطكُس فى 1/1
الخ٦لٜت في 1/1
81,111
75,111
 211,111 111,111 111,111ؤلاػدبٔازاث
اػدبٔازاث 6/31
171,111 1,618,125
مجمٕ ؤلاَ  ٢فى  2,665,111 111,111 2,565,111 1/1أػاغ ؤلاَ ٢
85,111 414,531
 671,111 135,111 535,111ؤلاَ  ٢الوطٍبي
اَ  ٢الٔام
ضكُس ألاكى ٨في  2,365,111 165,111 2,211,111 12 /31ضكُس ألاكى ٨في 85,111 1,213,594 12/31
ً
زاهُا /حؼاب الوطٍبت وهطٍبت أػاغ الاػخح٠ا:ٞ
هطٍبت ألاكل اإلائظل هطٍبت الالتزام اإلائظل
اٟطاض
211111
كافى الطبح املباػبي
114111
ًوا ٚالُت اَ  ٢محاػبي 671111
9111
ًوا ٚايخؼاتط الطأػمالُت 45111
()97916
()489531
ًذلم ؤلاَ  ٢الوطٍبي
()2111
ًذلم اػخذسام الاهمح )11111( ٨
()99916
123111
415469
الىٓاض
 23193.8أكل هطٍبي مئظل
83193.8
الوطٍبت
- ٖٚٔ -

أػاغ الاػخح٠اٞ

211111
111111

311111
61111

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

الٜط ٞبحن هطٍبت الاػخح٠ا ٞوالوطٍبت اإلاؼخح٠ت =  23193.8ظىُت
والٜط ٞبحن هطٍبت ألاكى ٨اإلائظلت والالتزاماث الوطٍيُت اإلائظلت =  23193.8ظىُه مٌاب١
وٍخم اإلاٌاب٠ت بمىهج اإلاحزاهُت ٤اآلحى:
ً
ً
2,365,111
ضكُس ألاكى ٨محاػيُا فى  12/31مً ايبل بىس أوال
()411,111
ًذلم ضكُس ألاكى ٨الىاج ٓنها ٛطو ٞزاتمت
111,111
ًوا ٚالُ٠مت السٛترًت للٔم ض
ً
2,165,111
ضكُس ألاكى ٨الىاج ٓنها ٛطو ٞمئٟخت محاػيُا فى 12/31
ً
ً
1,298,594
ضكُس ألاكى ٨هطٍيُا فى  12 /31مً البىس أوال مً ايبل
111,111
ألاػاغ الوطٍبي للٔم ض
ً
1,398,594
ضكُس ألاكى ٨بما ٛيها الٔم ض هطٍيُا فى 12 /31
الٜطو ٞبحن الطكُس املباػبي والطكُس الوطٍبي
هطٍبت ٛط ٞالطكُس فى  ( 12/31ضكُس الوطٍبت اإلائظلت ) التزام
ًذلم مىه ضكُس  1/1أو ٨الٜترة التزام
ٛط ٞالوطٍبت اإلائظلت أكل والتي جحمل ٓلى ٟاتمت السدل
وهى مٌاب٠ت إلاا جم الخىكل الُه بمىهج ٟاتمت السدل
وج٥ىن الُ٠ىز املباػيُت ٤اآلحى:
مً مص٣ىضًٍ
 61111.1ح /هطٍبت السدل ( ٟاتمت السدل )
 23193.8ح /أكى ٨هطٍيُت مئظلت ( محزاهُت  /اػدىٜاش مً ال٥ىن مً ٟبل)
الى
ح /مللبت الوطاتب ( أضكسة زاتىت محزاهُت)
83193.8

666,416
133,281,2
156,375,1
23193.8

ً
وٍخم ملئ ظسو 417 ٨باإلٟطاضبوطٍبت الٜطو ٞاإلائٟخت والوطٍبت اإلاؼخح٠ت ٣ما أوضبىا ػالٜا

- ٖٕٚ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ً
اػخ٥ماال للمشا ٨الؼاب ١وفى ٓام  2118جبحن آلاحي:
ً
 ج ممم ؿ ممطاض ػ ممُاضاث للـ ممط٣ت بمبل مم 1,111,111 ٙظىُ ممت ف ممى  2118 /8 /1وٍ ممخم اَ ٣ه مما محاػم مميُا
ً
ػىىٍا بيؼبت ٟ %21ؼٍ زابذ .
 ح٠٠ممذ الـممط٣ت دؼمماتطمحاػمميُت مممً و اٟممٕ ٟاتمممت الممسدل بمبلمم 1,111,111 ٙظىُممت وجممم جؤُ٣ممس
ؤلازاضة ٓل ممى أن َ ممصٍ ايخؼ مماتطػ ممى ٚحؼ ممخىٓبها أضب مماح الؼ ممىىاث الخالُ ممت بم مما ال جج مماوظ ايخم ممؽ
ػىىاث اإلاؼمىح بها فى ٟاهىن الوطاتب.
 اإلاٌلىب حؼاب الوطٍبت والوطٍبت اإلائظلت واإلاٌاب٠ت بمىهج اإلاحزاهُت.
ايبل:
ً
أوال  /حؼاب ؤلاَ  ٢املباػبى والوطٍبي لٔام : 2118
 .1ؤلاَ  ٢املباػبي:
ً
آالث
محاػيُا

حاػباث

ؤلاظمالي

ػُاضاث

ج٦لٜت ألاكى ٨فى 2118 /1/1

5,311,111

411,111

1

5,711,111

مجمٕ ؤلاَ  ٢فى 2118 / 1/1

3,111,111

235,111

1

3,335,111

ؤلاػدبٔازاث

1

1

1

1

ؤلاهاٛاث فى 2118 / 8 / 1

1

1

1,111,111 1,111,111

اَ  ٢الٔام

ً
ضكُس ألاكى ٨محاػيُا فى 12/ 31

531,111

121,111

83,333

733,333

1,671,111

45,111

916,667

2,631,667

 .2ؤلاَ  ٢الوطٍبي:
ً
هطٍيُا

آالث

حاػباث

أدطي

ؤلاظمالي

ضكُس ألاكى ٨فى 2118 /1/ 1

1,213,594

85,111

1

1,298,594

ؤلاػدبٔازاث

1

1

1

1

ؤلاهاٛاث

1

1

1,111,111 1,111,111

الطكُس

1,213,594

85,111

2,298,594 1,111,111

ؤلاَ ٢

313,398

42,511

251,111

595,898

ضكُس ألاكى ٨فى 2118 /12/ 31

911,196

42,511

751,111

1,712,696

- ٖٖٚ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ً
زاهُا /حؼاب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت:
هطٍبت ألاكل هطٍبت الالتزام

كافى الطبح املباػبي
ًوا ٚؤلاَ  ٢املباػبي
ًذلم مىه ؤلاَ  ٢الوطٍبي
ايخؼاضة الوطٍيُت
الوطٍبت اإلاؼخح٠ت

()1,111,111
126,666.6
733,333
()595,899
(172,513.2 )862,566
299,179.8
الش يض

أػاغ الاػخح٠اٞ

()1,111,111
111,111
119,181
119,181

()911,111
()181,111

 181,111أكل هطٍبي مئظل
ً حّ أهه اشا ٤اهذ هدُجت الٔام دؼماتطج٥مىن الومطٍبت اإلائظلمت مٔازلمت لومطٍبت أػماغ الاػمخح٠اٞ
بـ ممطي ج ممى اٛطزضظ ممت ٤ا ُٛممت م ممً الخؤ ُ٣ممس بخح ٠مم ١أضب مماح ف ممى الؼ ممىىاث الخالُ ممت حؼ ممدىٜس َ ممصٍ ايخؼ مماضة
وج٥ىن مٔايجرها ٣ما ػب ١جىهُحه أٓ ٍ.
وٓلُت ج٥ىن الوطٍبت اإلائظلت لٔام  2118مبل 181,111 ٙظىُه أكل هطٍبي مئظل.
ً
زالشا /اإلاٌاب٠ت بمىهج اإلاحزاهُت:
ألاكى ٨املباػيُت فى 2118 / 12/ 31

2,631,667

ًذلم ضكُس ألاكى ٨ال٘حرمٔخمسة
ً
ضكُس ألاكى ٨محاػيُا فى 2118 /12/ 31

311,111

ألاكى ٨الوطٍيُت بسون ايخؼاتطفى 2118 / 12/ 31

1,712,696

ًوا ٚألاكل الىاج ًٓ ايخؼاتطالوطٍيُت

862,566

2,331,667

ضكُس ألاكى ٨الوطٍيُت فى 12/ 31

()2,565,262

الٜط ٞبحن الطكُسًً أكل مئظل ( ألن الطكُس الوطٍبي أ٣بر)

)(233,595

ضكُس الوطٍبت اإلائظلت أكل فى 12 / 31

()46,719

ضكُس الوطٍبت اإلائظلت التزام فى 1 / 1

133,281

الوطٍبت اإلائظلت املبملت ٓلى ٟاتمت السدل أكل

()181,111

وَى مٌاب ١إلاا جم حؼابه بمىهج ٟاتمت السدل.

- ٖٚٗ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

استكساالً لمسثال الدابق وفى نام  ٕٜٓٓتبين اآلتى:
 نشةج السخاجعةةة ونسةةل اإلقةخار تبةين أن ىشةةاك مبةةالغ غيةةخ مؤيةةجة تديةج نةةن ندةةبة الةةة  %ٚبسبمةةغ
ٓٓٓ٘ ٚجشية.
 حققت الذخكة ىحا العام ربح محاسبي من واقع قايسة الجخل بسبمغ ٕٖٓٓٓ٘ جشيو.

 اإلاٌلىب حؼاب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت والوطٍبت اإلائظلت واإلاٌاب٠ت بمىهج اإلاحزاهُت.
ايبل :
ً
أوال /حؼاب ؤلاَ  ٢املباػبي وؤلاَ  ٢الوطٍبي:
 .1ؤلاَ  ٢املباػبي
ً
محاػيُا
آالث

حاػباث

ؤلاظمالي

ػُاضاث

ج٦لٜت ألاكى ٨فى 2119 /1/1

411,111 53,11,111

6,711,111 1,111,111

مجمٕ ؤلاَ  ٢فى 2119 / 1/1

355,111 3,631,111

83,333

4,168,333

ؤلاػدبٔازاث

1

1

1

1

ؤلاهاٛاث فى

1

1

1

1

اَ  ٢الٔام

531,111

45,111

211,111

775,111

ً
ضكُس ألاكى ٨محاػيُا فى 2119/12/ 31

1 1,141,111

716,667

1,856,667

 .2ؤلاَ  ٢الوطٍبي:
ً
هطٍيُا

آالث

حاػباث

أدطي

ضكُس ألاكى ٨فى 2119 /1/ 1

911,196

42,511

1,712,696 751,111

ؤلاظمالي

الاػدبٔازاث

1

1

1

1

ؤلاهاٛاث

1

1

1

1

الطكُس

911,196

42,511

1,712,696 751,111

ؤلاَ ٢

227,549

21,251

187,511

436,299

ضكُس ألاكى ٨فى 2119 /12/ 31

682,647

21,251

562,511

1,266,397

- ٖٚ٘ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

ً
زاهُا  /حؼاب الوطٍبت اإلاؼخح٠ت والوطٍبت اإلائظلت
أكل
325,111
كافى الطبح املباػبي
135,111
775,111
ًوا ٚؤلاَ  ٢املباػبي
75,111
ًوا ٚما ًعٍس ًٓ %7
ًذلم مىه ؤلاَ  ٢الوطٍبي -436,299
738,711
كافى الطبح الوطٍبي
738,711
ًذلم ايخؼاتطاإلاطحلت
135,111
الش يض
الوطٍبت اإلاؼخح٠ت

التزام

أػاغ الاػخح٠اٞ

325,111
111,111
75,111
87,259,8
511,111
147,741,2
235,111

111,111

( )111111التزام هطٍبي مئظل

ً
زالشا /اإلاٌاب٠ت بمىهج اإلاحزاهُت:
ألاكى ٨املباػيُت فى 2119 / 12/ 31

1,856,667

ًذلم ضكُس ألاكى ٨ال٘حرمٔخمسة
ً
ضكُس ألاكى ٨محاػيُا فى 2119 /12/ 31
ً
ضكُس ألاكى ٨هطٍيُا بسون ايخؼاتطفى 2119 / 12/ 31

211,111
1,266,397

ًوا ٚألاكل الىاج ًٓ ايخؼاتطالوطٍيُت فى 2118

862,566

ًذلم اػدىٜاز ظعض مً ايخؼاتطاإلاطحلت ( د ٓ ٨ام )2119

()738,711

1,656,667

ضكُس ألاكى ٨الوطٍيُت فى 2119 /12/ 31

1,391,261

الٜط ٞبحن الطكُسًً التزام ( ألن ضكُس ألاكى ٨املباػيُت أ٣بر)

266,415

ضكُس الوطٍبت اإلائظلت التزام فى 2119 / 12 / 31

53,281

ضكُس الوطٍبت اإلائظلت أكل فى 2119 / 1 / 1

()46,719

الوطٍبت اإلائظلت املبملت ٓلى ٟاتمت السدل التزام

111,111

وَى مٌاب ١إلاا جم حؼابه بمىهج ٟاتمت السدل.

- ٖٚٙ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

مشا / ٨جى اٛطث لسً ٧البُاهاث املباػيُت لـط٣ت الٜجطاللىآُت وهى ٤اآلحي:
ػُاضاث
أزار
آالث
بُ ممان
2,511,111 1,751,111 8,511,111
ج٦لٜت ألاكل
1,511,111
711,111 3,411,111
مجمٕ ؤلاَ  ٢فى 2115 / 1 / 1

حاػب
2,211,111
1,321,111

ج٠ىم الـط٣ت ببجباْ اليؼب آلاجُت فى ؤلاَ :٢
 %11مً الخ٦لٜت
 .1آلاالث بيؼبت
 %11مً الخ٦لٜت
 .2ألازار بيؼبت
 %15مً الخ٦لٜت
 .3الؼُاضاث بيؼبت
 .4ايباػب والبرام بيؼبت  %15مً الخ٦لٜت
وٓىس اإلاطاظٔت الوطٍيُت إلٓساز ؤلاٟطاضالوطٍبي جبحن آلاحي:
 .1ظٍممازة الخ٦ممالُ ٝواإلالممطوٛاث ال٘حممرمئٍممسة ٓممً وؼممبت ال م  %7اإلائٍممسة مممً ؤلازاضٍممت والٔمىمُممت
بمبل 1,651,111 ٙظىُه.
 .2جبحن أن َىا ٢جبرٓاث مسٛىٓت يجهاث ٗحر مـهطة بمبل 51,111 ٙظىُه.
 .3جبممحن أن حل ممت الـ ممط٣ت فممى ك ممىازً ١الخ ممؤمحن ايخاكممت للٔ مماملحن جعٍ ممس ٓممً  %21م ممً اظم ممالي
ألاظىض واإلاطجباث بمبل 41,111 ٙظىُه.
ً
٤ .4اهممذ الخ٦لٜممت الخاضٍذُممت للمذممعون محاػمميُا بمبلمم 3,111,111 ٙظىُممه وجممم ٓمممل اهذٜممان فممى
ُٟمت املخعون بمبل 111,111 ٙظىبه هدُجت اهذٜان ج٦لٜخه ًٓ ػٔطالؼى.ٞ
ً
٤ .5ممان ضكممُس الٔم م ض محاػمميُا بمبلمم 2,311,111 ٙظىُممه وجممم ٓمممل اهذٜممان فممى ُٟمممت الٔم م ض
ً
بمبل 151,111 ٙظىُه هِطا لخٔثربٔى الٔم ض ًٓ الؼساز.
 .6فى  2115 / 1/ 1جم بُٕ آله ج٦لٜرها السٛترًت مبل 651,111 ٙظىُه بمبل 711,111 ٙظىُه.
 .7ف ممى  2115 / 7 / 1ج ممم ؿ ممطاض آل ممت لليـ مماي الل ممىاعي بمبل مم 1,111,111 ٙظىُ ممه٣ ،م مما ج ممم ؿ ممطاض
أظهعة حاػب آلي بمبل 251,111 ٙظىُه.
ً
 .8هم مممً آلاالث آالث ٗحم ممرمٔخمم ممسة هم ممطٍيُا ج٦لٜرهم مما  1,511,111ظىُم ممه و٤م ممان مجمم ممٕ ؤلاَ م م ٢
لؤلكى ٨ال٘حرمٔخمسة حتى  2114 / 12 / 31مبل 611,111 ٙظىُه.
 .9ضكُس الوطٍبت اإلائظلت فى  2115 / 1/1مً اإلاحزاهُت الش يض
ً
 ٤ .11ممان ك ممافى ال ممطبح املباػ ممبي م ممً ٟاتم ممت ال ممسدل اإلأ ممسة و ٠ٛمما إلأ مماًحراملباػ ممبت اإلال ممطٍت مبل ممٙ
 3,225,111ظىُه.
اإلاٌلىب :آساز ؤلاٟطاضالوطٍبي لٔام  2115وحؼاب الوطٍبت
حؼاب الوطٍبت اإلائظلت واإلاٌاب٠ت بمىهج اإلاحزاهُت.
- ٖٚٚ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

ايبل:
ؤلاَ  ٢املباػبي
بُ ممان
ثهلفة ألاصل
مجمع ؤلاهالك فى 7111 / 1 / 1
ؤلاطخبعادات في 7111 / 1 / 1
ؤلاطافات فى 7111 / 2 / 1
إهالك العا
مجمع ؤلاهالك فى 7111 / 17 / 91

ً
زصيد ألاصىى محاطبيا فى 7111 / 17 / 91

ؤلاظمالي

آالث

أزار

ػُاضاث

حاػب

8,111,111

1,211,111

7,111,111

7,711,111

14,311,111

9,411,111

211,111

1,111,111

1,971,111

4,371,111

411,111 1

411,111

1

1

1,111,111

1

711,111 1

1,711,111

891,111

121,111

921,111

948,211

1,299,211

4,791,111
4,411,111

821,111
821,111

1,821,111
471,111

1,448,211
281,711

8,419,211
4,834,711

ؤلاَ  ٢الوطٍبي:
بُ ممان
السصيد فى 7111 / 1 / 1
ؤلاطخبعادات
ؤلاطافات فى 7111 / 2 / 1

آالث

أزار

ػُاضاث

حاػب

ؤلاظمالي

4,711,111

1,111,111

1,111,111

881,111

2,191,111

211,111

1

1

1

211,111

1,111,111

1

1

711,111

1,711,111

إهالك العا

1,111,111

747,111

711,111

141,111

7,172,111

1

1

911,111

711,111

141,111

7,472,111

211,111

141,111

1,717,111

إهالك اإلاعجل
747,111 1,911,111
إجمالي ؤلاهالك
ً
زصيد ألاصىى طسيبيا فى 282,111 9,111,111 7111 / 17 / 91
911,111

1

- ٖٚٛ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

أصل مؤقد

قائمة ؤلاقساز
صافى السبح املحاطبي

9,771,111

ًظاف ؤلاهالك املحاطبي

1,299,211

شيادة الغير مؤيد عن وظبة اى % 2
ثبرعات

1,411,111
11,111
41,111
111,111
111,111
111,111
111,111
()7,472,111
()11,111

الصيادة عن  %71من إجمالي اإلاسثبات من حصة الشسلة

الاهخفاض فى قيمة املخصون
الاهخفاض فى قيمة العمالء
ًخصم ؤلاهالك الظسيبي
ًخصم ألازباح السأطمالية املحاطبية
صافى السبح الظسيبي

4,421,711

الوطٍبت

834,711

الفسق بين طسيبة ألاصل اإلاؤقد والالتزا اإلاؤقد
الفسق بين الظسيبة اإلاظححقة وطسيبة أطاض الاطححقاق

إلتزا مؤقد

أػاغ الاػخح٠اٞ

9,771,111
111,111

1,189,211

1,411,111
11,111
41,111

7,472,111
11,111

1,899,211
944,211

7,422,111
431,111

1,111,111
1,179,111

 -178,211التزا
 -178,211التزا

اإلاٌاب٠ت بمىهج اإلاحزاهُت:

ً
زصيد ألاصىى محاطبيا فى 17 / 91
ًخصم زصيد ألاصىى غير اإلاعحمدة
ً
ًظاف زصيد املخصون محاطبيا
ً
ًظاف زصيد العمالء محاطبيا
ً
إجمالي زصيد ألاصىى محاطبيا فى 7111/17 / 91
ً
زصيد ألاصىى طسيبيا فى 17 / 91
ً
ًظاف زصيد املخصون طسيبيا
ً
ًظاف زصيد العمالء طسيبيا
ً
إجمالي زصيد ألاصىى طسيبيا فى 7111 /17 / 91
الفسق بين السصيدًن إلتزا
زصيد الظسيبة اإلاؤجلة ( أخس) فى  7111 / 17 / 91إلتزا
زصيد الظسيبة اإلاؤجلة ( أوى) فى 7111 / 1 / 1
الظسيبة اإلاؤجلة املحملة على قائمة الدخل ( مطابقة)
وهى مٌاب٠ت إلاا جم ازباجه بمىهج ٟاتمت السدل
- ٖٜٚ -

4,834,711
()211,111
9,111,111
7,111,111
11,734,711
1,717,111
9,111,111
7,911,111
11,417,111
449,211
178,211
1
178,211

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ً
اطحنماال للمثاى الظابق وفى عا  7114ثم ألاجي:
ً
 .1فى  7114 / 9 / 1ثم شساء طيازات بمبلغ  1,111,111جىية وملها مؤيدة طسيبيا.
 .7فا ااى  7114 / 1 / 1ثا اام ش ا اساء أجها ااصة حاطا ا وب ا اسام بمبلا ااغ  811,111جىيا ااة مجها ااا أجها ااصة بمبلا ااغ
 711111جىية غير مؤيدة بمظخىدات طسيبية.
 .9فا ااى  7114 / 11 / 1ثا اام ش ا اساء الت بمبلا ااغ  7,811,111جىيا ااة اغ ا اساض الصا ااىاعة وملها ااا مؤيا اادة
بمظخىدات طسيبية.
 .4فى  7114 / 17 / 91ثم بيع لة بمبلغ  911,111جىية ماهد ثهلفتها الدفترًة 931,111ج.
 .1ل اام ًطا اسأ أي جغيي اار ف ااى اط اامحالى العم ااالء املحاط اابي أو الاهخف اااض ف ااى ثهلف ااة املخ ااصون الظ ااابق
ً
ثهىيجهما محاطبيا من العا الظابق.
 .4ص ااافى الخظ ااائس املحاط اابية له اارا الع ااا مبل ااغ 1,111,111جىي ااة وث اام ثرلي ااد ؤلادازة بر ه ااا ثحىق ااع
ثحقيق أزباح فى ألاعىا القادمة جغطى هره الخظائس خالى الظىىات التى طمح بها القاهىن.
اإلاٌلىب حؼاب الوطٍبت والوطٍبت اإلائظلت واإلاٌاب٠ت بمىهج اإلاحزاهُت.
ايبل:
ؤلاهالك املحاطبي
بي ااان
ثهلفة ألاصل
مجمع ؤلاهالك فى 7114 / 1 / 1
ؤلاطخبعادات
ؤلاطافات فى شهس 11 , 1 , 9
إهالك العا
مجمع ؤلاهالك فى 7114 / 17 / 91
ً
ضكُس ألاكى ٨محاػيُا فى 2116 / 12 / 31

حاط
7,411,111
1,448,211
1
811,111
442,111
7,114,711

الت
8,811,111
4,791,111
931,111
7,811,111
311,111
1,131,111

أراذ
1,211,111
821,111
1
1
121,111
1,111,111

طيازات
7,111,111
1,821,111
1
1,111,111
1,471,111
7,492,111

4,121,111

211,111

1,199,211 1,147,111

ؤلاجمالي
11,111,111
8,419,211
931,111
1,111,111
7,141,111
11,239,211
3,444,711

ؤلاَ  ٢الوطٍبي:
بي ااان
السصيد فى 7114 / 1 / 1
ؤلاطخبعادات
ؤلاطافات
إهالك العا
إهالك اإلاعجل
إجمالي ؤلاهالك

ً
ضكُس ألاكى ٨هطٍيُا فى 2116 / 12 / 31

الت
9,111,111
911,111
7,811,111
1,131,111
841,111
7,191,111
9,121,111

أراذ
282,111

طيازات
211,111

1
1
1,111,111 1
147,111
134,821
1
1
147,111
134,821
1,482,111
131,471

- ٖٛٓ -

حاط
141,111
1
411,111
187,111
1
187,111
187,111

ؤلاجمالي
1,717,111
911,111
4,311,111
7,191,821
841,111
9,921,821
4,491,471

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

ٟاتمت ؤلاٟطاض
صافى السبح املحاطبى 7114
ًظاف إلية
ؤلاهالك املحاطبى
الخظائس السأطمالية املحاطبية
ًخصم ؤلاهالك الظسيبي
صافى السبح الظسيبي 7114

()1,111,111
7,141,111
41,111
()9,921,821
()7,431,821

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

أكل مئٟذ التزام مئٟذ أػاغ الاػخح٠اٞ
()1,111,111
121,111

1,321,111
41,111
9,921,821

7,431,821
9,921,821 4,211,821
424,921
341,921
الظسيبة الش يء
 744,111أصل
 744,111أصل
الوطٍبت اإلائظلت لٔام  2116مبل 266,111 ٙظىُت أكل

()1,991,111
 744,111أصل

ويحم اإلاطابقة بمىهج اإلايزاهية ماآلجي:
ً
زصيد ألاصىى محاطبيا فى 17 / 91
ًخصم زصيد ألاصىى غير اإلاعحمدة
ً
زصيد العمالء محاطبيا
ً
زصيد املخصون محاطبيا
ً
إجمالي زصيد ألاصىى محاطبيا فى 7114/17 / 91
ً
زصيد ألاصىى طسيبيا فى 17 / 91
ًظاف ألاصل الىاش ئ عن الخظائس
ً
زصيد العمالء طسيبيا
ً
زصيد املخصون طسيبيا
ً
إجمالي زصيد ألاصىى طسيبيا فى 7114/17 / 91
الفسق بين السصيدًن أصل
زصيد الظسيبة اإلاؤجلة فى  17 / 91أصل
زصيد الظسيبة اإلاؤجلة التزا فى 7114 / 1 / 1
الوطٍبت اإلائظلت املبملت ٓلى ٟاتمت السدل أكل
وَى مٌاب ١إلاا جم الخىكل الُه بمىهج ٟاتمت السدل.
- ٖٛٔ -

3444711
()281111
7111111
9111111
19894711
4491471
7431821
7911111
9111111
14177111
484711192711178211
266111-

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ً
اطحنماال للمثاى الظابق وفى عا  7112ثم آلاجي:
 ثم الحصىى على حنم محنمة بخصىص اطمحالى العمالء بمبلغ  111111جىيه
 ثم اطحخدا اطمحالى املخصون وذلو الطحخدا املخصون فى ؤلاهحاج بقيمحه الظىقية.
 هخيجة أعماى الشسلة لهرا العا أزباح قدزها  7171111جىية من واقع قائمة الدخل.
اإلاٌلىب آساز ؤلاٟطاضالوطٍبي وحؼاب الوطٍبت والوطٍبت اإلائظلت واإلاٌاب٠ت بمىهج اإلاحزاهُت.
ايبل:
ؤلاَ  ٢املباػبي 2117
بي ااان
ثهلفة ألاصل
مجمع ؤلاهالك فى 7112 / 1 / 1
ؤلاطخبعادات
ؤلاطافات
إهالك العا
مجمع ؤلاهالك فى 7112 / 17 / 91
ً
ضكُس ألاكى ٨محاػيُا فى 2117 / 12 / 31

الت
11,741,111
1,131,111
1
1

أراذ
1,211,111
1,111,111
1
1

طيازات
4,111,111
7,492,111
1
1

حاط
9,711,111
7,114,711
1
1

ؤلاجمالي
71,741,111
11,239,211
1
1

1,174,111
4,914,111
4,344,111

121,111
1,771,111
171,111

411,111
9,192,111
347,111

482,111
7,419,211
444,711

7,988,111
19,187,711
2,122,211

ؤلاَ  ٢الوطٍبي 2117
بي ااان
السصيد فى 7112 / 1 / 1
ؤلاطخبعادات
ؤلاطافات فى
إهالك العا
إهالك اإلاعجل
إجمالي ؤلاهالك

حاط
طيازات
أراذ
الت
187,111 1,482,111 131,471 9,121,111
1
1
1
1
1
1
1
1
731,711
471,821 142,414 837,111
1
1
1
1
731,711
471,821 142,414 837,111
ً
ضكُس ألاكى ٨هطٍيُا فى 731,711 1,741,471 447,343 7,422,111 2117 / 12 / 31

- ٖٕٛ -

ؤلاجمالي
4,491,471
1
1
1,219,781
1
1,219,781
4,422,944

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

قائمة ؤلاقساز
صافى السبح املحاطبى 7112
ًظاف إلية
ؤلاهالك املحاطبى
الخظائس السأطمالية املحاطبية

7,988,111
1

ًخصم ؤلاهالك الظسيبي

()1,219,781

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

أصل مؤقد إلتزا مؤقد
7,171,111

أطاض الاطححقاق
7,171,111
181,111

7,718,111
1
1,219,781
111,111
111,111

()111,111
ًخصم اعحماد اهخفاض املخصون
()111,111
ًخصم اطمحالى العمالء
7,111,713
صافى السبح الظسيبي 7112
7,111,713
()7,111,713
الخظائس اإلاسحلة
7,911,111 4,119,111 7,718,111
1
الىعاء الظسيبي
441,111
317,211
441,211
1
الظسيبة
( )441,111التزا
( )441,111التزا
الظسيبة اإلاؤجلة التى ثحمل على قائمة الدخل إلتزا بمبلغ  441,111جىيه
ويمنن اإلاطابقة بمىهج اإلايزاهية ماآلجي:
اإلاطابقة بمىهج اإلايزاهية
ً
2,122,211
زصيد ألاصىى محاطبيا فى 17 / 91
()411,111
ًخصم زصيد ألاصىى غير اإلاعحمدة
1,111,111
زصيد العمالء واملخصون
ً
11,472,211
إجمالي زصيد ألاصىى محاطبيا فى 7112 / 17 / 91
ً
4,422,944
زصيد ألاصىى طسيبيا فى 17 / 91
181,414
ًظاف زصيد الخظائس الظسيبة
1,111,111
زصيد العمالء واملخصون
ً
11,113,111
إجمالى زصيد ألاصىى طسيبيا فى 7112/ 17 / 91
1,418,211
الفسق بين السصيدًن التزا
979,211
زصيد الظسيبة اإلاؤجلة فى  7112 / 17 / 91التزا
()192,711
زصيد الظسيبة اإلاؤجلة أصل فى 7112 / 1 / 1
441,111
الظسيبة اإلاؤجلة املحملة على قائمة الدخل لعا  7112التزا
وَى مٌاب ١إلاا جم الخىكل الُت بمىهج ٟاتمت السدل
- ٖٖٛ -

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ً
اطحنماال للمثاى الظابق وفى عامي  7113 , 7118مان صاافى الاسبح املحاطابي  1911111جىياة لعاا
 7118ومبلغ  1441111جىية لعا  7113وال ثىجد أي مبالغ محعازطة بين املحاطبي والظاسيبي بخاالف
ؤلاهالك.
اإلاٌلىب حؼاب الوطٍبت والوطٍبت اإلائظلت واإلاٌاب٠ت بمىهج اإلاحزاهُت.
ايبل:
ؤلاهالك املحاطبي 7118
طيازات
أراذ
الت
بي ااان
4,111,111 1,211,111 11,741,111
ثهلفة ألاصل
9,192,111 1,771,111 4,914,111
مجمع ؤلاهالك فى 7112 / 1 / 1
1
1
1
ؤلاطخبعادات
1
1
1
ؤلاطافات
411,111
121,111 1,174,111
إهالك العا
9,492,111 1,411,111 2,447,111
مجمع ؤلاهالك فى 7118 / 17 / 91
ً
947,111
ضكُس ألاكى ٨محاػيُا فى 911,111 9,818,111 2118 / 12 / 31

ؤلاجمالي
حاط
71,741,111 9,711,111
19,187,711 7,419,211
1
1
1
1
7,988,111
482,111
11,121,211 9,131,711
4,483,711
118,211

ؤلاهالك الظسيبي 7118
أراذ
الت
بي ااان
447,343 7,422,111
السصيد فى 7118 / 1 / 1
1
1
ؤلاطخبعادات
1
1
ؤلاطافات فى
111,247 443,921
إهالك العا
1
1
إهالك اإلاعجل
111,247 443,921
إجمالي ؤلاهالك
ً
ضكُس ألاكى ٨هطٍيُا فى 997,772 7,118,171 2118 / 12 / 31

- ٖٛٗ -

حاط
طيازات
731,711 1,741,471
1
1
1
1
141,471 914,414
1
1
141,471 914,414
141,471 343,713

ؤلاجمالي
4,422,944
1
1
1,747,148
1
1,747,148
9,491,131

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

أصل مؤقد

إلتزا مؤقد

قائمة ؤلاقساز
صافى السبح املحاطبى 7118
ًظاف إلية
ؤلاهالك املحاطبى
ًخصم ؤلاهالك الظسيبي
صافى السبح الظسيبي 7118
اإلاحبقى من الخظائس اإلاسحلة

7,988,111
()1,747,148
7,434,917
()181,414

7,718,111

الىعاء
الظسيبة

7,914,431
447,393

1,479,811 7,718,111
784,241
441,211
 114,393أصل
 114,393أصل

1,911,111

أػاغ الاػخح٠اٞ
1,911,111
181,111

1,747,148
181,414

اإلاٌاب٠ت بمىهج اإلاحزاهُت
ً
4,483,711
زصيد ألاصىى محاطبيا فى 17 / 91
()471,111
ًخصم زصيد ألاصىى غير اإلاعحمدة
ً
إجمالى زصيد ألاصىى محاطبيا فى 17 / 91
ً
9,491,131
زصيد ألاصىى طسيبيا فى 17 / 91
ً
إجمالى زصيد ألاصىى طسيبيا فى 17 / 91
الفسق بين السصيدًن التزا
زصيد الظسيبة اإلاؤجلة فى  7118 / 17 / 91التزا
زصيد الظسيبة اإلاؤجلة التزا فى 7118 / 1 / 1
الظسيبة اإلاؤجلة املحملة على قائمة الدخل لعا  7118أصل
الوطٍبت اإلائظلت مٌاب٠ت إلاا جم الخىكل الُت بمىهج ٟاتمت السدل

- ٖٛ٘ -

1,191,111
914,111

4,743,711
9,491,131
894,111
144,811
979,211
-114,393

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ٓام 2119
ؤلاَ  ٢املباػبي 2119
بُ ممان
ج٦لٜت ألاكل
مجمٕ ؤلاَ  ٢فى 2119 / 1 / 1
ؤلاػدبٔازاث
ؤلاهاٛاث
اَ  ٢الٔام
مجمٕ ؤلاَ  ٢فى 2119 / 12 / 31
ً
ضكُس ألاكى ٨محاػيُا فى 2119 / 12 / 31

ؤلاَ  ٢الوطٍبي 2119
بُ ممان
الطكُس فى 2119 / 1 / 1
ؤلاػدبٔازاث
ؤلاهاٛاث فى
اَ  ٢الٔام
اَ  ٢اإلاعجل
اظمالي ؤلاَ ٢
ً
ضكُس ألاكى ٨هطٍيُا فى 2119 / 12 / 31

حاػب
ػُاضاث
أزار
آالث
3,251,111 4,111,111 1,751,111 1,1261,111
3,191,251 3,637,511 1,411,111 7,442,111
1
1
1
1
1
1
1
1
158,751 362,511 175,111 1,126,111
3,251,111 4,111,111 1,575,111 8,568,111
1
1 175,111 2,692,111

ػُاضاث
أزار
آالث
949,219 332,227 2,118,125
1
1
1
1
1
1
237,315 83,157
512,131
1
1
1
237,315 83,157
512,131
711,914 249,171 1,516,194

- ٖٛٙ -

حاػب
145,625
1
1
72,813
1
72,813
72,813

ؤلاظمالي
21,261,111
15,571,751
1
1
1,822,251
17,393,111
2,867,111

ؤلاظمالي
3,435,195
1
1
895,215
1
895,215
2,539,991

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

أكل مئٟذ التزام مئٟذ أػاغ الاػخح٠اٞ
1,641,111

ٟاتمت ؤلاٟطاض
كافى الطبح املباػبى 2119
ًوا ٚالُت
ؤلاَ  ٢املباػبى
ًذلم ؤلاَ  ٢الوطٍبي
كافى الطبح الوطٍبي 2119

1,822,251
()895,215
2,567,145

1,642,251

الىٓاض الوطٍبي
الوطٍبت

2,567,145
513,419

895215 1642251
179,141
328451
 149,419أكل
 149,419أكل

1,641,111

181,111
895,215
1,821,111
364,111

اإلاٌاب٠ت بمىهج اإلاحزاهُت
ً
ضكُس ألاكى ٨محاػيُا فى 12 / 31
ًذلم ضكُس ألاكىٗ ٨حراإلأخمسة
ً
اظمالى ضكُس ألاكى ٨محاػيُا فى 12 / 31
ً
2,539,991
ضكُس ألاكى ٨هطٍيُا فى 12 / 31
ً
اظمالى ضكُس ألاكى ٨هطٍيُا فى 12 / 31
الٜط ٞبحن الطكُسًً التزام
ضكُس الوطٍبت اإلائظلت فى  2119 / 12 / 31التزام
ضكُس الوطٍبت اإلائظلت التزام فى 2119 /1/1
الوطٍبت اإلائظلت املبملت ٓلى ٟاتمت السدل لٔام  2119أكل
وهى مٌاب٠ت إلاا جم الخىكل الُه بمىهج ٟاتمت السدل

2,867,111
()241,111

- ٖٛٚ -

2,627,111
2,539,991
87,111
17,412
166,811
-149,419

ٌٍخربج االعرشاس٠ح

ششوح

أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

مشا٨
عىااد عماال اإلاساجعااة الظااسيبية رعااداد ؤلاقاساز الظااسيبي لشااسلة ؤلاخااالص الصااىاعية لعااا  7114ثبااين لااو
آلاجي:
ً
 .1طاامن بىااد آلاالت الت غياار معحماادة طااسيبيا ثهلفتهااا الحازيخيااة  111,111جىيااة ومااان مجمااع ؤلاهااالك
املحاطبي لها في  7111 / 17 / 91مبلغ  211,111جىية.
 .2فى  7114 / 9 / 1ثم شساء طيازات بمبلغ  1,111,111جىيه ملها بمظخىدات طسيبية.
 .3فى  7114 / 1 / 1ثام شاساء حاطابات لياة وباسام بمبلاغ  811,111جىياة وعىاد مساجعحاو لهاا ثباين أن
طمجها مبلغ  711,111جىية غير مؤيد بمظخىدات طسيبية.
 .4ف ااى  7114 / 11 / 1ث اام شا اساء الت مظ ااحعملة اغا اساض الص ااىاعة بمبل ااغ  7,811,111جىي ااة جميعه ااا
مؤيدة بمظخىدات طسيبية.
 .5في  7114 / 1 / 1ثم بيع له بمبلغ  911,111جىية ماهد ثهلفتها الدفترًة  931,111جىية.
 .6الش ااسلة ثخب ااع القظ ااث الثاب ااد وماه ااد وظا ا ؤلاه ااالك لا ا الت و ألار اااذ  %11ووظ اابة  %11ره ااالك
الظيازات والحاطبات .
ً
و مان بيان ألاصىى محاطبيا ماآلجى.
ؤلاظمالي
حاػباث
ػُاضاث
أزار
آالث
بُ ممان
11,111,111 7,411,111 7,111,111 1,211,111 8,811,111
الحهلفة فى 7114/1/1
مجمع ؤلاهالك فى 14/1/1
8,419,211 1,448,211 1,821,111 821,111 4,791,111
وأطاض ؤلاهالك الظسيبي فى  7114/ 1/1مان ماآلجي:
ؤلاظمالي
حاػباث
ػُاضاث
أزار
آالث
1,717,111
141,111
211,111
282,111
9,111,111
ً
ً
 .7مان زصيد العمالء محاطبيا بمبلغ  7,111,111جىية بيىما زصيده طسيبيا بمبلغ  7,911,111ج
ً
ً
 .8زصيد املخصون محاطبيا مبلغ  9,111,111جىية بيىما زصيده طسيبيا مبلغ  9,111,111جم.
 .9مان زصيد الظسيبة اإلاؤجلة باإلايزاهية إلتزا بمبلغ  178,211جم.
ً
 .11صافي زبح الشسلة من وقع قائمة الدخل اإلاعدة وفقا إلاعاًير املحاطبة زبح بمبلغ  1,111,111جم
اإلاٌلىب:

ً
أوال ٓ /مل ؤلاٟطاضالوطٍبي وحؼاب هطٍبت السدل.
ً
زاهُا  /حؼاب الوطٍبت اإلائظلت بمىهج ٟاتمت السدل واإلاٌاب٠ت بمىهج اإلاحزاهُت.

- ٖٛٛ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

ايبل :
لعمل ؤلاقساز الظسيبي البد من حظاب ؤلاهالك املحاطبي وؤلاهالك الظسيبي ماآلجي:
ؤلاَ  ٢املباػبي:
حاػباث
ػُاضاث
أزار
آالث
بُان
الخ٦لٜت في 2116 / 1 / 1
2,451,111 2,511,111 1,751,111 8,851,111
مجمٕ اَ  ٢في 2116/1/1
1,668,751 1,875,111 875,111 4,235,111
811,111 1,511,111
1 2,811,111
ؤلاهاٛاث
1
1
1 391,111
ؤلاػدبٔازاث
447,511 562,511 175,111 916,111
اَ  ٢الٔام
مجمٕ ؤلاَ  ٢في 12/31
2,116,251 2,437,511 1,151,111 5,151,111
ضكُس ألاكى ٨في 12/31
1,133,751 1,562,511 711,111 6,119,111
ؤلاَ  ٢الوطٍبي:
أػاغ ؤلاَ  ٢فى 1/1
ؤلاهاٛاث
ؤلاػدبٔازاث
اَ  ٢معجل
اَ  ٢الٔام
اظمالي ؤلاَ ٢
ضكُس ألاكى ٨فى 12/31

3,151,111
2,811,111
351,111
841,111
1,191,111
2,131,111
3,571,111

787,511
1
1
1
196,875
196,875
591,625

565,111 751,111
611,111 1,511,111
1
1
1
1
582,511 562,511
582,511 562,511
582,511 1,687,511

ؤلاظمالي
15,551,111
8,653,751
5,111,111
391,111
2,111,111
11,754,751
9,515,251
5,252,511
4,911,111
351,111
841,111
2,531,875
3,371,875
6,431,625

قايسة اإلقخار التفريمية وأساس االستحقاق:

بُان
كافى الطبح مً ٟاتمت السدل
ًوا ٚؤلاَ  ٢املباػبي
ايخؼاتطاملباػيُت
ًذلم ؤلاَ  ٢الوطٍبي
الىٓاض الوطٍبي
الٜطٞ
الوطٍبت

ؤلاٟطاض
1,111,111
2,111,111
41,111
()3,371,875
()231,875

أكل مئظل
1,931,111
41,111
1
231,875

التزام مئظل

1,111,111
171,111
()3,371,875

3,371,875 2,211,875
1,171,111
 234,111التزام
- ٖٜٛ -

أػاغ الاػخح٠اٞ

1,171,111
234,111

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌضش٠ثح ادلؤخٍح

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

السطابقة بسشيج السيدانية:

بُان ألاكى٨
ً
ضكُس ألاكى ٨محاػيُا أدطاإلاسة
ًذلم ضكُس ألاكى ٨ال٘حرمٔخمسة آالث
ًذلم ضكُس ألاكى ٨ال٘حرمٔخمسة حاػباث
ً
ًوا ٚضكُس الٔم ض محاػيُا
ً
ًوا ٚضكُس املخعون محاػيُا
ً
ضكُس ألاكى ٨محاػيُا (الىاج ٓنها ٛطو ٞمئٟخت)
ً
ضكُس ألاكى ٨هطٍيُا أدطاإلاسة
ًوا ٚألاكل الىاج ًٓ ايخؼاتطالوطٍيُت
ً
ضكُس الٔم ض هطٍيُا
ً
ضكُس املخعون هطٍيُا
ً
ضكُس ألاكى ٨هطٍيُا (الىاج ٓنها ٛطو ٞمئٟخت)
الٜط ٞبحن الطكُسًً التزام
ضكُس الوطٍبت اإلائظلت باإلاحزاهُت أدطاإلاسة التزام
ضكُس الوطٍبت اإلائظلت باإلاحزاهُت أو ٨اإلاسة التزام
الوطٍبت اإلائظلت لٔام  2116املبملت ٓلي ٟاتمت السدل التزام

ظىُت
9,515,251
()611,111
()181,111
2,151,111
3,111,111
13,875,5251
6,431,625
231,875
2,311,111
3,111,111
12,161,511
1,813,751
362,751
128,751
234,111

وَى مٌاب ١إلاا جم الخىكل الُه بمىهج ٟاتمت السدل.

ولى اٛترهىا اػخمطاضالـط٣ت فى وـاًها بسون أي اهاٛاث أو اػمدبٔازاث فمى ألاكمى ٨وبماٛتران ٓمسم
ً
ً
حُ٘حر فى ٟماهىن الومطاتب هجمس أن ألاكمى ٨تهلم ٧جمامما همطٍيُا فمى ٓمام  2128و٣مصلٌ ٧ؼمدىٜس ضكمُس
الوطٍبت اإلائظلت فى هٜؽ الٔام  2128وٍ٥ىن ضكُسٍ فى أدطالٜترة  2128كٜط.

- ٖٜٓ -

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٜٔ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأٌ 31 ْٛغٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٜٕ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأٌ 31 ْٛغٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٜٖ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأٌ 31 ْٛغٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٜٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأٌ 31 ْٛغٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٜ٘ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأٌ 31 ْٛغٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٜٙ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأٌ 31 ْٛغٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٜٚ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأٌ 31 ْٛغٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٜٛ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأٌ 31 ْٛغٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٜٜ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأٌ 31 ْٛغٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٓٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأٌ 31 ْٛغٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٓٔ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأٌ 31 ْٛغٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٕٗٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأٌ 31 ْٛغٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٗٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأٌ 31 ْٛغٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٓٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأٌ 31 ْٛغٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٓ٘ -

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

وراب دٚس ٞسلُ ٌ 5غٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٓٙ -

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

وراب دٚس ٞسلُ ٌ 5غٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٓٚ -

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

وراب دٚس ٞسلُ ٌ 5غٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٓٛ -

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

وراب دٚس ٞسلُ ٌ 5غٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

إػذاد

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٜٗٓ -

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

وراب دٚس ٞسلُ ٌ 5غٕح 5092

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٔٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٔٔ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٕٗٔ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٗٔ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٔٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٔ٘ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٔٙ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٔٚ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٔٛ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٜٗٔ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٕٗٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٕٗٔ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٕٕٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٕٖٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٕٗٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٕٗ٘ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٕٗٙ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 955غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٕٗٚ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
لشاس تمأ ْٛسلُ ٌ 74غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٕٗٛ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
لشاس تمأ ْٛسلُ ٌ 74غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٕٜٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
لشاس تمأ ْٛسلُ ٌ 74غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٗٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
لشاس تمأ ْٛسلُ ٌ 74غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٗٔ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
وراب دٚس ٞسلُ ٌ 56غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٕٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
وراب دٚس ٞسلُ ٌ 56غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٖٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
وراب دٚس ٞسلُ ٌ 56غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٗٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
وراب دٚس ٞسلُ ٌ 56غٕح 5093

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٗ٘ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأ ْٛسلُ ٌ 54غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٗٙ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأ ْٛسلُ ٌ 54غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٗٚ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأ ْٛسلُ ٌ 54غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٗٛ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأ ْٛسلُ ٌ 54غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٜٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأ ْٛسلُ ٌ 65غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٗٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأ ْٛسلُ ٌ 65غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٗٔ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
وراب دٚس ٞسلُ ٌ 13غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٕٗٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
وراب دٚس ٞسلُ ٌ 13غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٗٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
وراب دٚس ٞسلُ ٌ 12غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٗٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
وراب دٚس ٞسلُ ٌ 12غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٗ٘ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
وراب دٚس ٞسلُ ٌ 12غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٗٙ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 973غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٗٚ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 973غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٗٛ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 973غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٜٗٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 973غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗ٘ٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
وراب دٚس ٞسلُ ٌ 2غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗ٘ٔ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
وراب دٚس ٞسلُ ٌ 3غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٕٗ٘ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
وراب دٚس ٞسلُ ٌ 3غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٖٗ٘ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
وراب دٚس ٞسلُ ٌ 3غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗ٘ٗ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
لأ ْٛسلُ ٌ 75غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗ٘٘ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
لأ ْٛسلُ ٌ 75غٕح 5095

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗ٘ٙ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 559غٕح 5096

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗ٘ٚ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 559غٕح 5096

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗ٘ٛ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ
لشاس ٚص٠ش ادلاٌ١ح سلُ ٌ 559غٕح 5096

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٜٗ٘ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأ ْٛسلُ ٌ 936غٕح 5096

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

اٌمٛأني ٚاٌالئسح ٚاٌىرة اٌذٚس٠ح

- ٗٙٓ -

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

لأ ْٛسلُ ٌ 936غٕح 5096

ششوح

ٌٍخربج االعرشاس٠ح
أششف ػثذ اٌغىن

يف ذغث١ك لأْٛ
ضشائة اٌذخً سلُ ٌ 79غٕح 5003

ادلــشاخــــغ

إػذاد

أمحذ شساذٗ زٕفٝ

اإلاطاظٕ
 ال٠اهىن  91لؼىت  2115اللازضفى 2115 / 6 / 9
ٟ طاضوظٍطاإلاالُت ضٟم  991لؼىت  2115ببكساضال تحت الخىُٜصًت لل٠اهىن  91لؼىت2115
 ال٠اهىن ضٟم  181لؼىت 2115
 مٔاًحر املباػبت اإلالطٍت اللازضة ب٠طاضوظٍطاإلاالُت ضٟم (  ) 243لؼىت 2116
 ال٠اهىن ضٟم  114لؼىت 2118
 ال٠اهىن ضٟم  128لؼىت 2118
ٟ اهىن الوطٍبت الٔ٠اضٍت ضٟم  196لؼىت 2118
 ال٠اهىن ضٟم  73لؼىت 2111
 ال٠اهىن ضٟم  111لؼىت 2112
 ال٠اهىن ضٟم  11لؼىت 2113
 ال٠اهىن ضٟم  44لؼىت 2114
 ال٠اهىن ضٟم  53لؼىت 2114
 ال٠اهىن ضٟم  96لؼىت 2115
 ال٠اهىن ضٟم  76لؼىت 2117
 ال٠اهىن ضٟم  82لؼىت 2117
 ال٠اهىن ضٟم  29لؼىت 2118
 ال٠اهىن ضٟم  97لؼىت 2118
ٟ اهىن ضٟم  158لؼىت 2118
ٟ طاضاث وظٍطاإلاالُت ايخاكت بال٠اهىن  91لؼىت 2115
٣ خاب ألاػخاش ػُس ٓىن مسًطٓام الخسضٍب بمللبت الوطاتب
 مى ٕٟمللبت الوطاتب الٔامت اإلالطٍت
 مى ٕٟوظاضة اإلاالُت اإلالطٍت
 مى ٕٟوظاضة الاػدشماض.

- ٗٙٔ -

