
 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 1)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 يضجغخ انُذوح انشهرٌخ

 هؼبيهني ثبجلهبز اإلداري نهذونخن
7/01/7107 

 
 

 
 
 
 
 

 
  



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 2)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 يمذيخ

ماظؿـأعقينمماظقسلإديمغشرموتعؿقؼمماحلؽقعلظؾعععؾنيمبعظؼطععمجؿؿعسلماالؼلعكمصـدوقماظؿأعنيم

مبعسؿؾـع موطذامزؼعدةماظـؼعصةماظؿأعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـعمممممجؿؿعسلماالظدىمادلفؿؿنيممبفعلماظؿأعنيم

مإديمطؾمردرةمعصرؼة.ماعؿدترنماحلؿعؼةماظؿأعقـقةمضدم

عؿضـؿـةممم7/10/2017رنمرضدممعضؾطةماظـدوةماظشـفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـع ؼ مممممؼلعدغلوحتؼقؼًعمظذظؽم

م.اظـدوةميفغقضشتمماظيترػؿماألدؽؾةم

 
 

 االجتًبػًرئٍص صُذوق انتأيني 
 ًنهؼبيهني ثبنمغبع احلكىي

 
 "حمًذ ضؼىدي لغت"

 
  



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 3)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 فهــــــــرش

 
 ادلىضىع و
 :األضئهخ 0

م.1975ظلـةمم79اظصعد مبعظؼعغقنم ضؿمجؿؿعسلماالاألدؽؾةمادلرتؾطةمبؼعغقنماظؿأعنيم 

مبشأنماخلدعةمادلدغقة.م2016ظلـةمم81األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼعغقنم 

 :ادلرفمبد 7

 
عــــمضـــعغقنماظؿـــأعنيمم41،34،33ذـــراملمادلـــدةموصؼـــًعمألحؽـــعممادلـــقادمممربعضـــرةمصـــك

م.م1948ظلـةمم47،موادلعدةماظرابعةمسشرمعـمضعغقنم1975ظلـةمم79االجؿؿعسكم ضؿم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 4)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 االجتًبػًاألضئهخ ادلرتجغخ ثمبَىٌ انتأيني 
 0971نطُخ  79انصبدر ثبنمبَىٌ رلى  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 5)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 (08يبدح )

م 0/08انطؤال رلى 
دــقاتممم10عؼـدا ػعممسـمعدةماذرتاكم1/1/2017بؿع ؼ مماغؿفتمعدةمخدعؿفمبعالدؿؼعظةعؤعـمسؾقفم

تؼــدممظؾؿـطؼــةماظؿأعقـقــةمظصــرتمعلــؿقؼعتفم1/8/2017بؾــغمدـــماظلــؿنيمومبؿــع ؼ مم1/7/2017وبؿــع ؼ م

،موضععـتمادلـطؼـةمممم2007ظلــةممم554م ضـؿممادلرصـؼمبؼـرا موزؼـرمادلعظقـةممممم109م ضـؿممـؿـقججماظسؾكمماظؿأعقـقة

ــع ؼ ممممممم ــفمبؿ ــؾمادــؿقمماظشــقؽموضعــتموصعت ــةموضؾ ــفماظؿأعقـق ــةمممم1/9/2017بؿلــقؼةمحؼقض ــدلمواضع صفــؾمتع

م؟عـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسك18عـمادلعدةمم4دؿقؼعقمإديموصعةمخقلمدـةموصؼًعمألحؽعمماظؾـدماال

 :اإلجبثخ
مسؾكمرن:م1975ظلـةمم79اظصعد مبعظؼعغقنم ضؿمجؿؿعسلم(معـمضعغقنماظؿأعنيماال18)متـصمادلعدة

 ؼلؿقؼمادلععشمصكماحلعالتماآلتقةم:"

مفرومظؾؾقشممممغؿفعملمخدعةمادلؤعـمسؾقفمظؾؾقشفمدـماظؿؼعسدمادلـصقصمسؾقفمبـظعمماظؿقزػمادلعععؾمبفمممممممممممممممممممممممممممممإم -1

وجظؽمعؿكممممم،مم(م2ج(معـمادلعدةم)ممممممممدـماظلؿنيمبعظـلؾفمظؾؿؤعـمسؾقفؿمادلـصقصمسؾقفؿمبعظؾـدؼـم)ب(و)ممممممم

م.سؾكماألضؾمذفرًام120طعغتمعدةماذرتاطفمصكماظؿأعنيم

م................................... -2

3- .................................. 

طمسدممممرتشؼمدـةمعـمتع ؼ ماغؿفعملمخدعؿفموممممممممممممطععًقمخقلمممممسفزاًمممهمثؾقتمسفزممممموصعةمادلؤعـمسؾقفمروممممممممم -4

وزمممم )ممممممممممممممممهمجتع ظؾـدم ا سؾقفعمصكم ظدصعةمممممممممممممممام(موسدممصرصفمممممممم1اظلـمادلـصقصم ا ظؿعقؼضم ظـؼدؼةم ا ظؼقؿةم

 صكماظؿأعني.مذرتاطفمإوجظؽمرؼعمطعغتمعدةم،ماظقاحدةم

م................................... -5

 يف ادلؼبشبد وانتؼىٌضبد
 



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 6)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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دـممفرومبؾقشغؿفعملمخدعؿفمإغؼضعملمدـةمعـمتع ؼ مإاظؽععؾمبعدممهثؾقتمسفزموصعةمادلؤعـمسؾقفمرو -6

سؾكماألضؾموملمؼؽــمممًاذفرم120ذرتاطفمصكماظؿأعنيمإؿفعملمخدعؿفمعؿكمطعغتمعدةمغإاظلؿنيمبعدم

وؼلـقىمادلعـعشمصـكمػـذهماحلعظـةمسؾـكممممممم،مضدمصـرتماظؼقؿـةماظـؼدؼـةمظؿعـقؼضماظدصعـفماظقاحـدةممممممم

 ".ردعسمعدةماالذرتاكمصكماظؿأعني

 عـمجاتماظؼعغقنمسؾكمرن:م25وتـصمادلعدةم

سؿؾع ًامعـمرولماظشفرماظذىمغشأمصقفمدؾبماالدؿقؼعقم،موؼلـؿقؼمادلعـعشمظؿـقاصرمممماؼلؿقؼمادلععشم"

عـمرولماظشفرماظذىمضدممصقفمرؾبماظصرتم،موصـكممم18(معـمادلعدةم5احلعظةمادلـصقصمسؾقفعمصكماظؾـدم)

حعظةمسدممتؼدؼؿمرؾبماظصرتمحؿكمبؾقغمادلؤعـمسؾقفمدــماظلـؿنيمرومثؾـقتماظعفـزماظؽععـؾمروموضـقعممممممم

م"عـمرولماظشفرماظذىمحتؼؼتمصقفمإحدىماظقضعئعمادلشع مإظقفع.ماسؿؾع الؿقؼمػذامادلععشماظقصعةم،مصق

 

تؿقددمواضعةمادؿقؼعقمادلععشمظؾقاضعةماظؿـكموضعـتمظؾؿـؤعـمسؾقـفمرواًلموحقـثممممممصإغفممووفمًب دلب تمذو

ظذامتؿقددمواضعةمادـؿقؼعضفمظؾؿعـعشموصؼـًعمألحؽـعمممممم،مم1/7/2017غمادلؤعـمسؾقفمدـماظلؿنيمبؿع ؼ مقبؾ

عـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكمظؾؾقشفمدـماظلؿنيمبعدماغؿفـعملماخلدعـةموؼشـرتطممممم18(معـمادلعدةم6اظؾـدم)

مالدؿقؼعقمادلععشمصكمػذهماحلعظةموصؼًعمدلعمؼؾك:

 اظلؿنيمدـمبؾقغمضؾؾمسؾقفمادلؤعـمخدعةماغؿفعمل. 

 اظقاحدةماظدصعةمؿعقؼضظماظـؼدؼةماظؼقؿةمصرتمدعبؼةمسدم. 

 (.ذفرًام120)مدـقاتم10معؼدا ػعماذرتاكمعدةمتقاصر 

 م.اخلدعةماغؿفعملمبعدماظلؿنيمدـمسؾقفمادلؤعـمبؾقغ

رغفمؼشرتطمالدؿقؼعقمادلععشمظؾقصعةمخقلمدـةمعـمتع ؼ ماغؿفعملماخلدعـةموصؼـًعمممموجتد ماإلذع ةمإدي

ماالجؿؿعسكمععمؼؾك:عـمضعغقنماظؿأعنيمم18(معـمادلعدةم4ألحؽعمماظؾـدم)

 اظلؿنيمدـمبؾقغمضؾؾماغؿفعملماخلدعة. 

 .موضقعماظقصعةمخقلمدـةمعـمتع ؼ متركماخلدعةموضؾؾمبؾقغمدـماظلؿني

 .م سدممدعبؼةمصرتماظؼقؿةماظـؼدؼةمظؿعقؼضماظدصعةماظقاحدة

م  



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 7)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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م

م

م

 (43يبدح )
مم2/34اظلؤالم

)ادلـدةمعـعمبـنيمممممصكماألجرماألدعدكدـقاتمم5اإلدا ىمظؾدوظةمتؼدممظشراملمعدةمعؤعـمسؾقفمبعجلفعزم

اظصــعد معـــمضــعغقنماظؿــأعنيماالجؿؿــعسكممم34وصؼــًعمألحؽــعممادلــعدةممدـــماظـععـــةمسشــرموتــع ؼ ماظؿعــقني(مم

وضعممبلدادماظؿؽؾػةمدصعةمواحـدةموبؿـع ؼ مالحـؼمتـؾنيمرنمظؾؿـذطق معـدةمممممممم1975ظلـةمم79 ضؿمبعظؼعغقنم

ؼعؿـ ممصفؾمدـقاتمبعظؼطععمخعصمدعبؼةمسؾكمتع ؼ ماظؿعقنيمبعجلفعزماإلدا ىمظؾدوظةمم3ا ػعماذرتاكمعؼد

وإجامطعنماظشراملمضدموضعمبعخلطأمػؾمؼؿؿم دمتؽؾػةمادلـدةمممدـقاتمصققحمصكمػذهماحلعظة؟م5ذراملمعدةم

م؟معـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكم34اظؿكممتمذرائفعمبعدلكعظػةمألحؽعممادلعدةم

 اإلجبثخ

مسؾكمرغف:مم1975ظلـةمم79 ضؿماظصعد مبعظؼعغقنمعـمضعغقنماظؿأعنيماإلجؿؿعسكمم34تـصمادلعدةم

صـكماظؿـأعنيمصـكمطـؾمعــماألجـرمممممممضـؿـمعـدةماذـرتاطفمممممعـدةمجيقزمظؾؿؤعـمسؾقفمرنمؼطؾبمحلعبم"

ماظشروطماآلتقةم:معإجامتقاصرتمبشأغفاألدعدكمواألجرمادلؿغريموغظعممادلؽعصأةم

 .ةـععـةمسشردـماظبؾقشفمبعدممتؽقنرنم -1

 رنمتؽقنمدـقاتمطععؾة. -2

 اإلذرتاكماألخريةموشريمخعضعةمظـظعمماظؿأعنيماإلجؿؿعسك.مسؾكمعدةمرنمتؽقنمدعبؼةم -3

 رالمجتعوزمعدةماإلذرتاكماظػعؾقة. -4

صـكمممعدةماإلذـرتاكممؼؤدىمحلعبمعدةمصكمرىمعـماألجرمادلؿغريموغظعممادلؽعصأةمجتعوزمرالموؼراسكم

 .سـماألجرماألدعدكرىمعـفؿعمعدةماإلذرتاكم

م"(مادلرصؼ.4ظؾفدولم ضؿم)عؼعبؾمرداملمعؾؾغمحيلبموصؼعمموتؼد متؽؾػةمحلعبمادلدة

م

لىاػذ حطبة ثؼض يذد االشرتان 
 فى انتأيني



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 8)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 عـمجاتماظؼعغقنمسؾكمرغف:م41ادلعدةماظػؼرةماظـعظـةمعـمطؿعمتـصم
مسـفع.ماالذرتاكممروموالمجيقزمألىمدؾبمعـماألدؾعبماظعدولمسـمرؾبمحلعبمادلدد"

صعحبمادلععشماظعدولمسـمرؾبمحلعبممرومعـمحؽؿماظػؼرةماظلعبؼةمجيقزمظؾؿؤعـمسؾقفمدؿــعملإمو

دلدةماذرتاكمادلـؤعـمممرحؽعممضضعئقةمغفعئقةمتضقػمعددًامروماالذرتاكمسـفعمإجامصد تمضقاغنيمرومادلدد

صـدو مممورمسؾقفم،موجيبمرنمؼؼدممرؾبماظعدولمخقلمثقثممدـقاتمعـمتـع ؼ ماظعؿـؾمبؿؾـؽماظؼـقاغنيمممم

صعحبمادلععشمخـقلماظػـرتةمادلشـع مإظقفـعمضؾـؾمرؾـبممممممممرومادلؤعـمسؾقفمألحؽعمم،موصكمحعظةموصعةتؾؽما

م.اظعدولمؼؽقنمػذاماحلؼمظؾؿلؿقؼنيمسـف

وتؿقؿـؾماجلفـعتمادلؾؿزعـةمبـأداملممممم،مموصكمحعظةماظعدولمتردمادلؾعظغماظلعبؼمرداؤػعمظصـعحبماظشـأنمم

مرومعـماظؿزاععتمعؼعبـؾمحلـعبمادلـدةمممماإلجؿؿعسكاظؼقعقةمظؾؿأعنيممتؽؾػةمادلدةمادلضعصةممبعمردتفماهلقؽة

م"ذرتاكمسـفع.مإلا

بشعنمتـظقؿمإجراملاتم دمعؾعظغمم2013ظلـةمم10ادلعدةماألوديمعـمتعؾقؿعتماظصـدوقم ضؿمتـصمو

مادلؤعـمسؾقفمادللددهمظؾصـدوقمبعظزؼعدةمرومبعخلطأمسؾك:

ادلصـرىمبعظزؼـعدةمرومبعخلطـأممممسؾكمذيقعمادلــعرؼماظؿأعقـقـةمســدماظؼقـعممبؿقصـقؾمعؾـعظغمبعجلـقـفمممممممم"

دقاملمطعغتمعقدسةمخبزؼـةمادلـطؼةمرومبعحللعبعتماجلع ؼةمدلـعرؼماظصـدوقمؼؿؿم دػعمألصقعبماظشـأنمم

ع.حمسؾكمرنمؼؿؿمادبعجماإلجـراملاتمم50سـمررؼؼمحلعبعتمادلـطؼةم،موجظؽممبقجبمادؿؿع ةماظصرتم

ماآلتقةم:

ددادػعمبعظزؼعدةمروممعتمرومادلؾعظغماظلعبؼبطؾبمظؾؿـطؼةمالدرتدادماالذرتاطمادلؤعـمسؾقفمؼؿؼدمم -1

 بعخلطأمظؾؿـطؼة.

اإلجعزاتماخلعصةمرومادلدةماظلـعبؼةمحلـبماألحـقال.....مإ مممممم–ؼؿقديماظؼلؿمادلكؿصمبعدلـطؼةم -2

اظؿقؼؼمعـمددادماالذـرتاطعتمرومادلؾـعظغمبعخلطـأمرومبعظزؼـعدةمبعظؿـلـقؼمعـعماألضلـعممادلكؿصـةمممممممممم–

 بعدلـطؼة.

عحقةمعـماظؼلؿمادلكؿصممظؼلـؿماحللـعبعتمبعدلـطؼـةمعــمرصـؾموصـق تعنمممممممؼؿؿمإسدادمعذطرةمإؼض -3

ادللددةمبعظزؼعدةمرومبعخلطأمودؾبمرؾـبمادـرتدادمػـذهمادلؾـعظغم،معـعمحترؼـرمممممممادلؾعظغممعقضحمبفؼ



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 9)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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عــدؼرمســعممرومعــدؼرمادلقزــػمادلكــؿصمو ئــقسماظؼلــؿمومعـــمع.محمؼــؿؿمإسؿؿعدػــعممم50إدــؿؿع ةم

 .ادلـطؼة

 م-:ماظغرضمؼشؿؿؾمسؾكماظؾقعغعتماآلتقةهلذاممُؼؿلؽمبعظؼلؿمادلكؿصممدفؾم -4

 .ادؿمادلؤعـمسؾقف 

 .)اظرضؿماظؿأعقـكمروم ضؿمادلؾػم)محلبماألحقال 

 .ادلؾؾغمادللرتد 

 .ضؿماظؿلقؼةمومبقعغعتماظشقؽ  

حيؿػظماظؼلؿمبصق ةمعـمادلذطرةممومؼؿؿمتلؾقؿماظصق ةماظـعغقةمدلػؿشماجلفةمظقؿؿمخؿؿفـعمخبعهـفممم -5

 "ؤعـمسؾقف،مومتعؾقؿفعمسؾكمشقتمادلؾػ.ومحػظفعممبؾػمخدعةمادل

 
م:وفمًب دلب تمذو

عــمضـعغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـعسكمعـعممممممم34ؼشرتطمظشراملمعدةمصكماألجرماألدعدكموصؼًعمألحؽـعممادلـعدةممم

مؼؾك:

 .ةدـماظـععـةمسشربؾقشفمبعدممتؽقنرنم -1

 رنمتؽقنمدـقاتمطععؾة. -2

 األخريةموشريمخعضعةمظـظعمماظؿأعنيماإلجؿؿعسك.مسؾكمعدةماإلذرتاكرنمتؽقنمدعبؼةم -3

 رالمجتعوزمعدةماإلذرتاكماظػعؾقة. -4

م

وحقثمرنمادلدةماظؿكمجيقزمذرائفعمصكماحلعظةمادلعروضةمواظؿكمتقاصرتمبشأغفعماظشروطمادلشع مإظقفعم

ؼعدمذراملمادلدةماظزائـدةمســمػـذهمادلـدةمذـراملالمبـعرًقموؼـؿؿم دماظؿؽؾػـةمادلؼعبؾـةممممممممممتؼد مبعععنيمصؼطمظذام

مادلشع مإظقفعمدعبؼًع.م2013ظلـةمم10عؾقؿعتماظصـدوقمبؿوصؼًعمظإلجراملاتماظقا دةمهلذهمادلدةم

م

م



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 10)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 (004يبدح )
م3/113اظلؤالم

مادلععشموصؼـًعمظؾقعظـةممم1/2وربـةمضعصرمادلععشمم1/2صعحبمعععشموضعتموصعتفموادؿقؼمسـفماأل عؾةم

ادلرصؼمبؼعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسك،موبؿع ؼ مالحؼمتؼدممرحـدماألذـكعصمممم(3 ضؿ)مدولاجلعـمم(1 ضؿ)

صكمصؿعمػقماإلجراملماظقاجبمادبعجهممتؼقدمجظؽمبشؽقىمتػقدمزواجماأل عؾةمسرصقًعمدونمتؼدؼؿمعلؿـدات

م؟ػذهماحلعظة

 اإلجبثخ
 سؾكمرن:م1975ظلـةمم79ضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكم ضؿممم104ادلعدةمتـصم
إجامتقصكمادلؤعـمسؾقفمرومصعحبمادلعـعشمطـعنمظؾؿلـؿقؼنيمســفماحلـؼمصـكمتؼعضـكمععـعشموصؼـًعمممممممممم"

مشفرماظذىمحدثتمصقفماظقصعهم.(مادلراصؼمعـمرولماظ3ظألغصؾةمواألحؽعممادلؼر ةمبعجلدولم ضؿم)

وؼؼصدمبعدللؿقؼنيماأل عؾةمواظزوجمواألبـعملمواظؾـعتمواظقاظدؼـمواألخقةمواألخقاتماظذؼـمتؿقاصرمصقفؿم

مادلقادم مصك مادلـصقصمسؾقفع ماالدؿقؼعق مذروط مادلععش مصعحب مرو مسؾقف مادلؤعـ موصعة متع ؼ  صك

م."اظؿعظقة

معـمجاتماظؼعغقنمسؾكمرنم:م105وتـصمادلعدةم

ؼشرتطمإلدؿقؼعقماأل عؾةمرنمؼؽقنماظزواجمعقثؼًعمرومثعبؿًعمحبؽؿمضضـعئكمغفـعئكم،موظـقزؼرماظؿأعقــعتممممم"

بؼـرا مؼصــد همحتدؼـدمعلــؿـداتمرخـرىمإلثؾــعتماظـزواجمصــكمبعـضماحلــعالتماظؿـكمؼؿعــذ مصقفـعماإلثؾــعتمممممممم

م"بعظقدعئؾماظلعظػةماظذطر.

معـمجاتماظؼعغقنمسؾكمرنم:م108وتـصمادلعدةم

م."اظؾـتمرالمتؽقنمعؿزوجةؼشرتطمالدؿقؼعقم"

معـمجاتماظؼعغقنمسؾكمرنم:م113وتـصمادلعدةم

مصكماحلعالتماآلتقة:ؼؼطعمعععشمادللؿقؼم"

 ادلطتحمىٌ نهًؼبظ 
 



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 11)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 وصعةمادللؿقؼم. .1

مزواجماأل عؾةمروم....................... .2

م".......................................................

بشـأنمإؼؼـعتمصـرتممممم2003ظلــةممم16م ضـؿمماظصــدوقمعــمادلـعدةماألوديمعــمتعؾقؿـعتمممممم1اظؾـدمـصمؼ

 سؾكمرن:ادلععشمسـدماإلبقغمبعظقصعةمروماظزواجمروماالذؿغعلم
اذؿغعل(دونمتؼدؼؿمادللـؿـداتممم.زواج.متؤدىماديماؼؼعتمصرتمادلععشم)وصعةسـدماإلبقغمسـمواضعةم"

مادلؤؼدةمظذظؽمؼؿؿمادبعجمععمؼؾك:

م.اظؾقغ)مرم(مادؿقػعملماإلضرا مادلرصؼمعـمعؼدممم

)ب(حير مخطعبمجلفةماظصرتمإلؼؼعتمصرتمادلععشمواظؿـؾقفمسؾكماظؼـعئؿمبعظصـرتمبعحلضـق مإديمعؼـرممممم

مادلـطؼة.

مج(حترؼرمخطعبمألصقعبماظشأنمالدؿقػعملمادللؿـداتمادلطؾقبةمهفقدامالدبعجماظقزم.)ممم

م".حعظةمسدممو ودماظردمخقلمذفرمؼؿؿمإؼؼعتمادلععشمععمادبعجماإلجراملاتماظقزعةم)مدم(مصكم

 
م:وفمًب دلب تمذو

م.اذـؿغعل(مم.زواجمتؤدىماديماؼؼعتمصرتمادلععشم)وصـعةماإلبقغمسـمواضعةموصؼًعمدلعمتؼدمموصكمحعظةم

م.2003ظلـةمم16ؼؿؿمادبعجماإلجراملمادلشع مإظقفعمبععظقةمواظقا دةمبؿعؾقؿعتماظصـدوقم ضؿم

م

م

م

م

م

م

م



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 12)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 (071يبدح )
م3/077،071انطؤال رلى 

سؾقــفمؼعؿــؾمبعجلفــعزماإلدا ىمظؾدوظــةموضعــتموصعتــفمرثـــعملماخلدعــةمصؿــعمػــكماجلفــةمادلؾؿزعــةمعـؤعـمم

 ؟وعـقةماظقصعةمبصرتمعصع ؼػماجلـعزة

 :اإلجبثخ
 سؾكمرنم:م1975ظلـةمم79 ضؿماظصعد مبعظؼعغقنمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكمعـم120تـصمادلعدةم

ســدموصـعةمادلــؤعـمسؾقـفمرومصــعحبمادلعـعشمتلــؿقؼمعـقـةمســـمذـفرماظقصــعةمواظشـفرؼنيماظؿــعظقنيمممممممم"

 .وجظؽمبعإلضعصةمإديماألجرمادللؿقؼمسـمرؼعمماظعؿؾمخقلمذفرماظقصعةم

ادلـقةمبعألجرمرومادلععشمادللؿقؼمسـمذفرماظقصعةم،موتؾؿزممبفعماجلفةماظؿـكمطعغـتمتصـرتممممموتؼد مم

ماألجرمروماظؿكمتؾؿزممبصرتمادلععشمسؾكمحلبماألحقال.

وخيصـؿمبفـعمبعظـلـؾةمظؾؿــؤعـمسؾـقفؿماظعـععؾنيمبعجلفـعزماإلدا ىمظؾدوظــةمادلشـع مإظقفـعمبعظؾــدم)ر(معـــمممممممممم

م"ؼؿقؿؾمبعألجرم.م(مسؾكماظؾـدماظذىمطعن2ادلعدةم)

معـمجاتماظؼعغقنمسؾكمرنم:م122وتـصمادلعدةم

سـدموصعةمصعحبمادلععشم،متؾؿزمماجلفةماظؿكمطعغـتمتصـرتمادلعـعشمبـأداملمغػؼـعتمجــعزةمبقاضـعمممممممم"

عععشمذفرؼـمحبدمردغكمعؼدا همععئؿعمجـقـفمتصـرتمظأل عـؾم،مصـإجامملمؼقجـدمصـرصتمأل ذـدماألوالدمرومممممممم

مذكصمؼـؾتمضقععفمبصرتمغػؼعتماجلـعزةم.مإديمرى

م"وجيبمرنمؼؿؿمصرتمػذهماظـػؼعتمخقلمثقثةمرؼعممسؾكماألطـرمعـمتع ؼ متؼدؼؿماظطؾب.

مبشأنماخلدعةمادلدغقةمسؾكمرنم:م2016ظلـةمم81عـمضعغقنمم69عـمادلعدةمم10وؼـصماظؾـدم

متـؿفكمخدعةمادلقزػمألحدماألدؾعبماألتقة:"

م.........

 احلمىق اإلضبفٍخ 



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 13)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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موصك.10 مغػؼعتماجلـعزةمماظقصعة مذفرؼـمدلقاجفة ماظؽععؾمدلدة ماألجر مؼععدل مٌؼصرتمعع ماحلعظة ػذه

م"وجظؽمظأل عؾماومأل ذدماألوالدمرومدلـمؼـؾتمضقععفمبؿقؿؾمػذهماظـػؼعت.

م:وفمًب دلب تمذو

بصـرتمعـقـةمممؼؾؿـزمماظصــدوقمادلكـؿصمبصـرتمادلعـعشممممممووصؼًعمألحؽعممضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكم

ظؾؿـؤعـممعزةمسـدموصعةمصعحبممادلععش،موتؾؿزممجفـةماظعؿـؾمبصـرتمعـقـةماظقصـعةممممممػماجلـاظقصعةموعصع ؼ

م.رثـعملماخلدعةموضعتموصعتفسؾقفماظذىم

ـماجلــعزةممطؿعمتؿقديماجلفةماإلدا ؼةمصرتمعصـع ؼػمم وضعـتموصعتـفمرثــعملماخلدعـةموصؼـًعمألحؽـعمممممممممدلـ

م.2016ظلـةمم81ضعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم
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م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

م



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 14)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 (070يبدح )
م1/070انطؤال رلى 

عؽـر ممم105دلـمتصرتمعـقةماظقصعةمصـكمحعظـةمسـدممحتدؼـدمادللـؿػقدؼـمعـفـعمسؾـكماظـؿـقججم ضـؿمممممممممم

م؟م2007ظلـةمم554ادلرصؼمبؼرا موزؼرمادلعظقةم ضؿم

 :اإلجبثخ
 سؾكمرنم:م1975ظلـةمم79ضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿمعـم121تـصمادلعدةم

مادلـصـادلؾعظمتلؿقؼ" ميفمادلـغ ماظلعبؼـقصمسؾقفع مدلـعدة مسؾقفــمحيـة مادلؤعـ صعحبممرومدده

واظؾـعتماظذؼـممحعظةمسدمموجقدهمتلؿقؼمظألبـعملمتلؿقؼمظأل عؾ،مويفمادلععشمصإجامملمحيددمرحدًا

م.(108و107ادلعدتنيم)معقمادلععشمادلـصقصمسؾقفعميفـؿمذروطمادؿقؼـقاصرميفمذأغفـتؿ

مإجامطعنمظؾؿؤعـمسؾقفوؼراسكميفمحعظةمع صعحبمادلععشمر عؾموروالدمتؿقاصرمصقفؿماظشروطممرومع

م ماأل عؾ مػذا مشري معـ ماظلعبؼة مبعظػؼرة مادلـصقصمسؾقفع مسددمتؼلقؿ محبلب مجطرػع ماظلعظػ ادلؾعظغ

ماألزواج.م

مادل متلؿقؼ مجطرػؿ مدؾؼ مممـ مرحد مملمؼقجد مظؾقاظدؼــوإجا مويفمرومقة مسدمممرحدػؿع حعظة

م.(109تفمورخقاتفماظذؼـمتؿقاصرميفمذأغفؿماظشروطمادلشع مإظقفعميفمادلعدةم)وجقدػؿعمتلؿقؼمألخق

صرتمدلؿقديمتدؿقؼعقمادلـقةمظؾؼصرمعـماألوالدمواألخقةمواألخقاتمشريمادلؿزوجعتمإحعظةممويف

م"ذؽقغفؿماظذيمتـؾتمصػؿفمبشفعدةمإدا ؼة.

اظصعد مبؿـػقذمرحؽعممضعغقنماظؿأعنيمم2007ظلـةمم554عـمضرا موزؼرمادلعظقةم ضؿمم142وتـصمادلعدةمم

مبعظؼعغقنم ضؿم مم79االجؿؿعسكماظصعد  ماظؿضععـم ضؿمم1975ظلؿة موزؼر مبؼرا  مم310وادلعدظف م2017ظلـة

مسؾكمرغف:

م

ماآلتل:مظؾرتتقبموصؼًعمادلـقةمتلؿقؼ"

مصعحبمادل -1 مرو مادلؤعـمسؾقف م)دلـمحدده موصكمحعظةم105ععشمسؾكممنقججماالدؿؿع ة عؽر (

 تعددػؿمتقزعمبقـفؿمبعظؿلعوي.



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 15)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 .األ عؾ -2

(م177األبـعملمواظؾـعتماظذؼـمتؿقاصرمصقفؿمذروطمادؿقؼعقمادلععشمادلـصقصمسؾقفعمصكمادلعدةم) -3

 عـمػذاماظؼرا م.

مادلؾعظغمتؼلؿماأل عؾمػذامشريمعـماظشروطمػذهمصقفؿمتؿقاصرمروالدموجقدمحعظةميفموؼراسك

م.األزواجمسددمحبلبمجطرػعماظلعظػ

 .اظقاظدؼـ -4

 .ادلععشمادؿقؼعقمذروطمصقفؿمتؿقاصرماظذؼـماألخقةواألخقات -5

م."متؼدممالدلعموصؼعمعلؿقؼنيموجقدمسدممحعظةمادلـقةيفموالتلؿقؼ

م:وفمًبدلبتمذو

ادلرصؼمبؼرا موزؼرم(عؽر 105)سؾكماظـؿقججم ضؿمسدممحتدؼدمادللؿػقدؼـمعـمعـقةماظقصعةمصكمحعظةم

عـمضرا موزؼرمادلعظقةم ضؿمم142عدلعدةمبتلؿقؼمادلـقةموصؼًعمظؾرتتقبماظقا دمم2007ظلـةمم554ادلعظقةم ضؿم

م.2007ظلـةمم554

م

م

م

م

م

م

م

م

م

  



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 16)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 (049يبدح )
 6/139انطؤال رلى 

دؼـمســفمظصـرتمممقادللـؿػمعــممعؤعـمسؾقفموضعتموصعتفمرثـعملماخلدعةمصؿعمػكمادللـؿـداتمادلطؾقبـةممم

ماحلؼققماظؿأعقـقةمادلؼر ةم؟

ماإلجبثخ

 سؾكمرنم:م1975ظلـةمم79ضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿمعـم139تـصمادلعدةم

حيددمبؼرا معـموزؼرماظؿأعقـعتمبـعملمسؾكمإضرتاحمذبؾسماإلدا ةماظشـروطمواألوضـععموادللـؿـداتمممم"

 ةمبفـذاماظؼـعغقنموجظـؽمعـعمسـدمماظؿؼقـدمبأحؽـعممالئقـةمترتقـبمممممممممماظقزعةمظؿلـقؼةموصـرتماحلؼـققمادلؼـرمممم

م.احملعطؿماظشرسقةموضعغقنماظقالؼةمسؾكمادلعل

مضعغقنمرحؽعممبؿـػقذماظصعد مم2007مممظلـةمم554مم ضؿمادلعظقةموزؼرمضرا معـم172مادلعدةموتـص

م ضؿماالجؿؿعسلماظؿضععـموزؼرموادلعدظةبؼرا 1975ظلـةم79م ضؿمبعظؼعغقنماظصعد ماالجؿؿعسلماظؿأعني

م:رغفمسؾكم2017مظلـةم310

مؼؼدممرؾبمصرتماحلؼققماظؿأعقـقةمسؾكمريمعـماظـؿعججماآلتقة:"

 (مادلرصؼ.109رؾبمصرتماحلؼققماظؿأعقـقةمظؾؿؤعـمسؾقفمسؾكماظـؿقججم ضؿم) -1

مرؾـــــــبمصـــــــرتماحلؼـــــــققماظؿأعقـقـــــــةمحلـــــــعالتمادللـــــــؿػقدؼـمســــــــمادلـــــــؤعـمسؾقـــــــفم -2

 (مادلرصؼ.119صعحبمادلععشمسؾكماظـؿقججم ضؿم)مروم

مرؾـــــــبمصـــــــرتماحلؼـــــــققماظؿأعقـقـــــــةمظألخـــــــقةمواألخـــــــقاتمسؾـــــــكماظـؿـــــــقججم ضـــــــؿمم -3

 عؽر (مادلرصؼ.م119)

مرؾــــــــبمصــــــــرتمادلعــــــــعشمحلــــــــعالتماالدــــــــؿقؼعقمبعــــــــدموصــــــــعةمادلــــــــؤعـمسؾقــــــــفممم -4

 "(مادلرصؼ.172رومصعحبمادلععشمسؾكماظـؿقججم ضؿم)

 فى األحكبو انؼبيخ



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 17)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 رن:مسؾكمم2007ظلـةمم19تعؾقؿعتماظصـدوقم ضؿمادلعدةماألوديمعـممواًلمعـراظؾـدممتـص
 رواًلم:مادللؿـداتمادلطؾقبةمعـمادللؿػقدؼـمسـدموصعةمادلؤعـمسؾقفمرومصعحبمادلععش:"م

م(مادلرصؼ.119احلؼققماظؿأعقـقةمظؾؿلؿػقدؼـمسؾكماظـؿقججم ضؿم)رؾبمصرتم -1

عـفـعمرومعؾكـصمععؿؿـدمظشـفعدةممممممذفعدةموصعةمادلـؤعـمسؾقـفمرومصـعحبمادلعـعشمرومعلـؿكرجم  ـكمممممم -2

 اظقصعة.

ذــفعدةمعـــمرحــدمعععػــدمرومجفــعتماظؿعؾــقؿماظؿــكمالمجتــعوزمعرحؾــةماحلصــقلمسؾــكماظؾؽــعظق ؼقسمروم -3

اظؾقلعغسمتـؾتمإظؿقعقمعلؿقؼمادلععشمعـماألبـعملمروماألخقةمممـمجتعوزمرسؿـع ػؿمدــماحلعدؼـةمممم

 واظعشرؼـموملمؼؿفعوزمدـماظلعددةمواظعشرؼـ.

م26سؾكماحلصقلمسؾكمعؤػؾمغفعئكموجظؽمظألبــعملمواألخـقةماظـذؼـمملمؼؾؾغـقامدــمممممماظشفعدةماظداظةم -4

دـــةمظؾقعصــؾنيمسؾــكمعــؤػقتمرضــؾموجظــؽمم24دـــةمظؾقعصــؾنيمسؾــكماظؾؽــعظق ؼقسمروماظؾقلــعغسمو

 بعظـلؾةمدلـمجتعوزمدـماحلعدؼةمواظعشرؼـمصكمتع ؼ موصعةمادلؤعـمسؾقفمرومصعحبمادلععش.

ألخـــقةمعـــماصــرتماحلؼــققماظؿأعقـقــةمألوالدمؼؼــدممرؾــبمصــكمحعظــةمســدمموجــقدمعلــؿقؼنيمعـــمام -5

 عؽر (مادلرصؼموجظؽمظؾقثمعدىمتقاصرمذروطماإلسعظة.م119سؾكماظـؿقججم ضؿم)مواألخقات

 صق مذفعداتمادلققدمدلـمظقسمهلؿمر ضعممتأعقـقةمعـمادللؿػقدؼـ. -6

ةمإديمادللـؿـداتممصكمحعظةماظػؼـدمتؼـدممادللـؿـداتمادلشـع مإظقفـعمصقؿـعمسـدامذـفعدةماظقصـعهمبعإلضـعصمممممممممم -7

 اآلتقةم:

 صق ةم  قةمعـمربضرماظشررةماحملر مسـماظػؼد. -رم

ذفعدةمععؿؿدةمعـمضلـؿماظشـررةمادلكـؿصمبـأنمادلػؼـقدمملمؼعــرمسؾقـفمخـقلمثقثـةمرذـفرمعــمممممممممممم -بم

 "تع ؼ ماظػؼد.

م:وفمًب دلب تمذو

صـكممدؼـمسـمادلؤعـمسؾقفمصـكمحعظـةماظقصـعةمػـكماظـقا دةممممممقتؽقنمادللؿـداتمادلطؾقبةمعـمادللؿػ

 ومػكمسؾكمدؾقؾماحلصرم.عبععظقفمتعؾقؿعتماظصـدوقماظلعبؼماإلذع ةمإظقف

  



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 18)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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م

 (033يبدح )
 7/033انطؤال رلى 

حؽؿمبـػؼةمذرسقةمصؿعمػقماجلزملماجلـعئزماحلفـزمسؾقـفمعــمعععذـفمدـدادًاممممممممضدهصعحبمعععشمصد م

م؟1975ظلـةمم79 ضؿماظصعد مبعظؼعغقنماالجؿؿعسكمعـمضعغقنماظؿأعنيمم144تطؾقؼًعمألحؽعممادلعدةمظؾـػؼةم

 :اإلجبثخ
مسؾكمرنم:م1975ظلـةمم79عـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكم ضؿمم144تـصمادلعدةم

المجيقزماحلفزمروماظـزولمسـمعلـؿقؼعتمادلـؤعـمسؾقـفمرومصـعحبمادلعـعشمرومادللـؿػقدؼـمظـدىمممممممم"

ماهلقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿعسكم.

عـــمحؽــؿماظػؼــرةماظلــعبؼةمجيــقزماحلفــزمروماظـــزولمســـمادللــؿقؼعتمادلشــع مإظقفــعمظلــدادمموإدــؿــعمل

ماحلؼققماآلتقةم:

مبراسعةمرحؽعممضعغقنمتـظقؿمبعضمروضععمومإجراملاتماظؿؼعضكمصكمعلعئؾماألحقالم.اظـػؼعتم1

ماظشكصقةمادلشع مإظقفم.

م".................

بإصـدا مبعـضمروضـععموإجـراملاتماظؿؼعضـكمصـكمممممممم2000ظلــةممم1ؼـعغقنم ضـؿممماظعـمم76وتـصمادلعدةم

معلعئؾماألحقالماظشكصقةمسؾكماآلتكم:

اظؼقاغنيمصكمذأنمضقاسـدماحلفـزمسؾـكمادلرتؾـعتمروماألجـق مرومادلععذـعتموعــممممممممادؿــعملمممعمتؼر هم"

صـكمحؽؿفـعممممععـممصكمحؽؿفعم،مؼؽقنماحلدماألضصكمدلعمجيقزماحلفزمسؾقفمعـفعموصعملمظـدؼـمغػؼـةمرومرجـرمروممم

مظؾزوجةمرومادلطؾؼةمروماألوالدمروماظقاظدؼـم،مصكمحدودماظـلبماآلتقةم:

م%مظؾزوجةمرومادلطؾؼةم.25)ر(

م%مظؾقاظدؼـمروماؼفؿعم.25)ب(

ضًبَبد انتحصٍم 
    



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 19)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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مظؾقظدؼـمرومرضؾم.%م35)ج(

م%مظؾزوجةمرومادلطؾؼةموظقظدمروماثـنيمواظقاظدؼـمرومرؼفؿعم.40)د(

م"%مظؾزوجةمرومادلطؾؼةمورطـرمعـموظدؼـمواظقاظدؼـمرومرؼفؿعم.50)ه(

م:وفمًب دلب تمذو

مرحؽععـفمعــممم144ضـر تمادلـعدةمممصقؿعؼةمحلؼققمادلـؿػعنيمبأحؽعممضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكمصؼدم

ػـذاماحلظـرمجـقازممممادؿــتمعـماحلؼققماظؿأعقـقة،مشريمرغفعمسدممجقازماحلفزمسؾكممعؼؿضعػعضعسدةمسععةم

زمصكمبعضماألحقعنمواظؿكمعـمبقـفعمدـدادمدؼــماظـػؼـةموجظـؽمصـكمحـدودماجلـزملماجلـعئزماحلفـزمممممممممماحلف

تـظقؿمبعضمروضععموإجراملاتممصكمػذاماظشأنمإديمضرو ةمعراسعةمضعغقنم144سؾقف،مطؿعمرحعظتمادلعدةم

ماظؿؼعضكمصكمرحقالماظشكصقةمادلشع مإظقفع.

بإصــدا مبعــضمروضــععموإجــراملاتممم2000ظلـــةمم1 ضــؿمعـــماظؼــعغقنمم76ػــذاموضــدمغظؿــتمادلــعدةمم

ادلرتؾعتمروماألجق مرومادلععذعتموعــمصـكممماظؿؼعضكمصكمعلعئؾماألحقالماظشكصقةمضقاسدماحلفزممسؾكم

حؽؿفعمبأنمؼؽقنماحلدماألضصكمدلعمجيقزماحلفزمسؾقـفمعـفـعموصـعملمظـدؼـمغػؼـةمرومرجـرمرومعـعمصـكمحؽؿفـعمممممممممم

محدودماظـلبماآلتقةم:مظؾزوجةمرومادلطؾؼةمروماألوالدمروماظقاظدؼـم،مصك

م%مظؾزوجةمرومادلطؾؼةم.25)ر(

م%مظؾقاظدؼـمروماؼفؿعم.25)ب(

م%مظؾقظدؼـمرومرضؾم.35)ج(

م%مظؾزوجةمرومادلطؾؼةموظقظدمروماثـنيمواظقاظدؼـمرومرؼفؿعم.40)د(

م%مظؾزوجةمرومادلطؾؼةمورطـرمعـموظدؼـمواظقاظدؼـمرومرؼفؿعم.50)ه(

م

ماحلعظةمادلعروضةموصؼًعمظؾـلبمادلشع مإظقفع.مظذامؼؿؿمخصؿمدؼـماظـػؼةمصك

 
 



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 20)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 اخلذيخ ادلذٍَخاألضئهخ ادلرتجغخ ثمبَىٌ 
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 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 21)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 (71يبدح )
م1/71انطؤال رلى 

عــممم70ضرا مإغفـعملماخلدعـةمسؾـكمإغفـعملمخدعـةماظعععـؾموصؼـًعمألحؽـعممادلـعدةمممممممممممػؾمؼشرتطماظـصمصك

صكمحعظةمإغفعملمخدعؿفموصؼًعمألحؽعممادلـعدةممم2016ظلـةمم81ضعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم

مادلشع مإظقفع؟موععمػقمتع ؼ مادؿقؼعقمادلععشمصكمػذهماحلعظة؟

 :اإلجبثخ
مسؾكمرن:م1975ظلـةمم79اظصعد مبعظؼعغقنم ضؿمجؿؿعسلماظؿأعنيماال(معـمضعغقنم18تـصمادلعدةم)

ماحلعالتماآلتقةم:مؼلؿقؼمادلععشمصك"

1. ...................... 

2. ...................... 

3. ...................... 

4. ....................... 

مصك .5 مصكمشريماألدؾعبمادلـصقصمسؾقفع مادلؤعـمسؾقف مخدعة م1اظؾـدؼـم)ماغؿفعمل مبشرطم3، م، )

معدةماذرتاكمصعؾقةمالتؼؾمسـم مواظعفزمم240تقاصر مظؿأعنيماظشقكقخة مورالمؼؽقنمخعضعًع ذفرًا

 واظقصعةمصكمتع ؼ متؼدؼؿمرؾبماظصرتم.

6. ....................... 

 عـمجاتماظؼعغقنمسؾكمرنم:م25وتـصمادلعدةم

عـمرولماظشفرماظذىمغشأمصقفمدؾبماالدؿقؼعقم،موؼلـؿقؼمادلعـعشمظؿـقاصرمممممؼلؿقؼمادلععشمرسؿؾع ًا"

عـمرولماظشفرماظذىمضدممصقفمرؾبماظصرتم،موصـكممم18(معـمادلعدةم5احلعظةمادلـصقصمسؾقفعمصكماظؾـدم)

حعظةمسدممتؼدؼؿمرؾبماظصرتمحؿكمبؾقغمادلؤعـمسؾقفمدــماظلـؿنيمرومثؾـقتماظعفـزماظؽععـؾمروموضـقعممممممم

 "امادلععشمرسؿؾع ًامعـمرولماظشفرماظذىمحتؼؼتمصقفمإحدىماظقضعئعمادلشع مإظقفع.اظقصعةم،مصقلؿقؼمػذ

م

م



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 22)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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بشأنمادلعععؾةماظؿأعقـقةمدلـمتـؿفـلمخدعؿـفموصؼـًعممممم2017ظلـةمم7وؼؼضكمطؿعبمدو ىماظصـدوقم ضؿم

مسؾكمرن:م2016ظلـةمم81(معـمضعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم70ألحؽعممادلعدةم)

م1975ظلــةممم79عـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسلماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿمم18(معـمادلعدةم5)م"ؼـصماظؾـد

مسؾكمرن:

م-ؼلؿقؼمادلععشميفماحلعالتماآلتقة:"

............... 

بشـرطمتـقاصرمعـدةممممم(،1،3)مؼـاغؿفعملمخدعةمادلؤعـمسؾقفمظغريماألدؾعبمادلـصقصمسؾقفعميفماظؾـد -7

ذـفرًامورالمؼؽـقنمخعضـعًعمظؿـأعنيماظشـقكقخةمواظعفـزمواظقصـعةميفممممممممم240صعؾقةمالمتؼـؾمســممممإذرتاك

متع ؼ متؼدؼؿمرؾبماظصرت.

م..............م"

معـمجاتماظؼعغقنمسؾكمرن:م20وتـصماظػؼرةماظـعغقةمعـمادلعدةم

م..............."

)ادلعـعشمادلؾؽـر(مبقاضـعممممم18عـمادلعدةمم5وؼلقىمادلععشمظؿقاصرماحلعظةمادلـصقصمسؾقفعميفماظؾـدم

(مادلرصؼميفمتع ؼ متؼدؼؿم9جزملمواحدمعـمادلعععؾمادلـعزرمظلـمادلؤعـمسؾقفماحملددمبعجلدولم ضؿم)

مرؾبمصرتماحلؼققماظؿأعقـقة.

م"...............ممم

مسؾكمرن:مم2016ظلـةمم81عـمضعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿمم69طؿعمتـصمادلعدةم

مادلقزػمألحدماألدؾعبماآلتقة:تـؿفكمخدعةم"

 بؾقغمدـماظلؿنيم......................م. -1

 االدؿؼعظة. -2

 اإلحعظةمإديمادلععشمروماظػصؾمعـماخلدعة. -3

م...................

م.....................م."



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 23)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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مسؾكمرن:مم2016ظلـةمم81عـمضعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿمم70طؿعمتـصمادلعدةم

ظؾؿقزػماظذيمجعوزمدـماخلؿلنيمرنمؼطؾـبمإحعظؿـفمظؾؿعـعشمادلؾؽـرمعـعمملمؼؽــمضـدمادبـذتمممممممممم"

ــؿعنيمسؾــكماظقحــدةماالدــؿفعبةمهلــذاماظطؾــبمممم ــة،موؼ ــًعمدلــعمحتــددهماظقئقــةممممضــدهمإجــراملاتمتأدؼؾق وصؼ

م،مويفمػذهماحلعظةمُتلقىمحؼقضفماظؿأعقـقةمسؾكماظـققماآلتل:اظؿـػقذؼة

ــأعنيممممإجامملمؼؽـــمضــدمجــعوزمدـــماخلععلــةممم .1 واخلؿلــني،موجــعوزتمعــدةماذــرتاطفميفمغظــعمماظؿ

اإلجؿؿعسلمسشرؼـمسععًعموعضكمسؾـكمذـغؾفماظقزقػـةمرطــرمعــمدــة،مصقعؿـ مُعرضـكمإديماظقزقػـةمممممممممم

اظؿعظقـةمظقزقػؿـفمعــماظقـقمماظلـعبؼمسؾـكمتــع ؼ مإحعظؿـفمظؾؿعـعش،موُتلـقىمحؼقضـفماظؿأعقـقـةمبعــدمممممممممممم

مإلجؿؿعسلمعضعصًعمإظقفعممخسمدـقات.ترضقؿفمسؾكمردعسمعدةمإذرتاطفميفمغظعمماظؿأعنيما

إجامطعنمضدمجعوزمدـماخلععلةمواخلؿلـني،موجـعوزتمعـدةمإذـرتاطفميفماظؿأعقــعتماإلجؿؿعسقـةممممممم .2

صُؿلقىمحؼقضفماظؿأعقـقةمسؾكمردعسمعدةمإذرتاطفميفماظؿأعقـعتماإلجؿؿعسقةمعضعصًعم،مسشرؼـمسععًع

مروممخسمدـقاتمرؼفؿعمرضؾ.مممإظقفعمادلدةماظؾعضقةمظؾؾقشفماظلـمادلؼر ةمإلغؿفعملماخلدعةم

ــًعمألحؽــعممػــذهمادلــعدةميفمريمعـــماظقحــداتممممممم والمجيــقزمتعــقنيمعـــمُؼقــعلمظؾؿعــعشمادلؾؽــرموصؼ

م"اخلعضعةمألحؽعممػذاماظؼعغقن.

ـــصمادلــعدةمم ــسممممم181وت ــقسمذبؾ ــرا م ئ ـــمض ــؿممع ــقز املم ض ـــةمم1216اظ مةبعصــدا ماظقئقــمم2017ظل

مسؾكمرن:م2016ظلـةمم81ماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿماظؿـػقذؼةمظؼعغقنماخلدعةمادلدغقة

ــةممممممم ــفميفماإلحعظ ــعبلمبرشؾؿ ــبمطؿ ــدممادلقزــػمبطؾ ــكمإدا ةمادلــقا دماظؾشــرؼةمبعظقحــدةمإجامتؼ "سؾ

(معــماظؼـعغقن،مرنمتـؾـتمسؾقـفمتـع ؼ مو ودهمورنمتعرضـفمسؾـكمممممممم70ظؾؿععشمادلؾؽرمرؾؼًعمألحؽعممادلعدةم)

مةمادلقزػمعـمواضعمعؾػمخدعؿف."اظلؾطةمادلكؿصةمعشػقسًعممبذطرةمتػصقؾقةمسـمحعظ

معـمجاتماظؼرا مسؾكمرن:م185طؿعمتـصمادلعدةم

ــعممادلــعدةم)ممم ــؼمرحؽ ــعتممممم70"ؼشــرتطميفمتطؾق ــدةماالذــرتاكميفماظؿأعقـ ــقنمع ــعغقنمرنمتؽ ـــماظؼ (مع

ماالجؿؿعسقةمسشرؼـمدـةمصعؾقةمرؾؼًعمظؼعغقنماظؿأعقـعتماالجؿؿعسقة."

م



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 24)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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عـــمم70ةمادلـؤعـمسؾقـفموصؼــًعمألحؽـعممادلـعدةمممممفـعملمخدعــمقملماألحؽـعمماظلـعبؼةمؼراســكمســدماغمممويفمضـم

ضـرو ةماظــصمبؼـرا مإغفـعملماخلدعـةمسؾـكمممممممم2016ظلــةممم81ضعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصـعد مبعظؼـعغقنم ضـؿمممم

عـــمضــعغقنماخلدعــةمادلدغقــةماظصــعد ممم70إغفــعملمخدعــةماظعععــؾمظإلحعظــةمظؾؿعــعشموصؼــًعمألحؽــعممادلــعدةممم

م:ؼؾلععم،مععمعراسعةمم2016ظلـةمم81بعظؼعغقنم ضؿم

عدةممخسمدـقاتمرومادلدةماظؾعضقةمصؼطمضعتمدلدةماذرتاكمادلؤعـمسؾقفميفماألجرماألدعدلمُؼ (1

،موالمتضـعتمػــذهمادلـدةمدلــدةماالذـرتاكمســـماألجـرمادلــؿغريمرومممممظؾؾقشـفمدــماظلــؿنيمرؼفؿـعمرضــؾممم

 .ادلؽعصأة

عــممم(18(معــمادلـعدةم)مم5)ُؼقلبمادلععشموصؼـًعمظؼقاسـدمادلعـعشمادللـؿقؼموصؼـًعمألحؽـعمماظؾــدمممممممم (2

مسـماألجرماألدعدلمواألجرمادلؿغري.مضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسلم)ادلععشمادلؾؽر(

عــمضـعغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـعسلمممممم26المُؼلؿقؼمتعقؼضمادلدةماظزائدةمادلـصـقصمسؾقـفمبعدلـعدةمممم (3

م(.م2سـمادلدةمادلضعصةمادلشع مإظقفعمبعظؾـدم)

م2/11/2016غشأتماسؿؾـع ًامعــممموتطؾؼمرحؽعممػذاماظؽؿعبماظدو يمسؾكمحعالتماالدؿقؼعقماظيتم

م".(2016ظلـةمم81)تع ؼ ماظعؿؾمبؼعغقنماخلدعةمادلدغقةم ضؿم

بشأنمادلعععؾةماظؿأعقـقةمدلـمتـؿفـكممم2017ظلـةمم8تعؾقؿعتماظصـدوقم ضؿمادلعدةماألوديمعـموتـصم

مسؾك:2016ظلـةمم81عـمضعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصعد مبعظؼعغقنمم70خدعؿفموصؼًعمألحؽعممادلعدةم

سؾكمذيقعمرجفزةماحلؼققماظؿأعقـقـةمبـعدلرطزماظرئقلـلموادلــعرؼماظؿأعقـقـةمســدمتلـقؼةماحلؼـققمممممممممم"

عــمضـعغقنماخلدعـةمادلدغقـةماظصـعد ممممممم70اظؿأعقـقةمظؾؿـؤعـمسؾقـفمادلـؿفقـةمخدعؿـفموصؼـًعمألحؽـعممادلـعدةمممممممم

معراسعةمععمؼؾل:م2016ظلـةمم81بعظؼعغقنم ضؿم

إغفـعملمخدعـةماظعععـؾمظإلحعظـةمظؾؿعـعشموصؼـًعمألحؽـعممممممممماظؿأطدمعـماظـصمبؼرا مإغفعملماخلدعـةمسؾـكممم (1

 .2016ظلـةمم81عـمضعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿمم70ادلعدةم

(م18(معــمادلـعدةم)مم5اظؿأطدمعـمتقاصرمذروطمادؿقؼعقمادلععشمادلؾؽرمادلـصقصمسؾقفـعمبعظؾــدم)مم (2

ظلــةممم554را موزؼرمادلعظقةم ضـؿمم(معـمض111عـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسلموادلشع مإظقفعمبعدلعدةم)

 .ادلشع مإظقفؿم2014ظلـةمم7وطذامتعؾقؿعتماظصـدوقم ضؿمم2007



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 25)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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عدةممخسمدـقاتمرومادلدةماظؾعضقةمصؼطمضعتمدلدةماذرتاكمادلؤعـمسؾقفميفماألجرماألدعدلمُؼ (3

،موالمتضـعتمػــذهمادلـدةمدلــدةماالذـرتاكمســـماألجـرمادلــؿغريمرومممممظؾؾقشـفمدــماظلــؿنيمرؼفؿـعمرضــؾممم

 .ةادلؽعصأ

(معــمم18(معــمادلـعدةم)مم5)ُؼقلبمادلععشموصؼـًعمظؼقاسـدمادلعـعشمادللـؿقؼموصؼـًعمألحؽـعمماظؾــدمممممممم (4

مسـماألجرماألدعدلمواألجرمادلؿغري.مضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسلم)ادلععشمادلؾؽر(

ملؿقؼمادلععشماسؿؾع ًامعـمرولماظشفرماظذيماغؿفتمصقفماخلدعة.ُؼ (5

م.(3ادلشع مإظقفعمبعظؾـدم)مادلرتتؾةمسؾكمادلدةمادلضعصةتؿقؿؾماخلزاغةماظعععةمبعألسؾعملمادلعظقةم (6

عــمضـعغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـعسلمممممم26المُؼلؿقؼمتعقؼضمادلدةماظزائدةمادلـصـقصمسؾقـفمبعدلـعدةمممم (7

 (."3سـمادلدةمادلضعصةمادلشع مإظقفعمبعظؾـدم)

م

م:ووفمًب دلب تمذو

ظـصمبؼـرا مإغفـعملماخلدعـةمسؾـكمممممبعتؾؿزممجفةماظعؿؾمم2017ظلـةمم7وصؼًعمظؽؿعبمدو ىماظصـدوقم ضؿم

عـــمضــعغقنماخلدعــةمادلدغقــةماظصــعد ممم70إغفــعملمخدعــةماظعععــؾمظإلحعظــةمظؾؿعــعشموصؼــًعمألحؽــعممادلــعدةممم

 .2016ظلـةمم81بعظؼعغقنم ضؿم

 اسؿؾع ًامعـمرولماظشفرماظذيماغؿفتمصقفماخلدعة.وؼلؿقؼمادلععشمصكمػذهماحلعظةم

م

 
 
 
 
 
 



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 26)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 حمبضرح

حادلذح ادلشرتا  
 79رلى انصبدر يٍ لبَىٌ انتأيني االجتًبػى  30،43،44)وفمًب ألحكبو ادلىاد 

ثتؼذٌم  0938نطُخ  37وادلبدح انراثؼخ ػشر يٍ لبَىٌ رلى  0971نطُخ 
 ثؼض أحكبو انمبَىٌ ادلشبر إنٍّ(.

 
 

 

 

 



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 27)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 ػُبصر احملبضرح

 اوالً: اَىاع ادلذد ادلشرتاِ . 

 ثبًٍَب:شراء يذح أثُبء اخلذيخ .

 اظشراملم.ذروطم .1

 طقػقةمحلعبماظؿؽؾػةم. .2

م.مثبنثًب:شراء يذح ضبثمخ مبؼبيم يُخفض

 غقعمادلدةم. .1

 ررؼؼةمحلعبماظؿؽؾػة. .2

م.م30راثؼًب:شراء يذح وفمًب ألحكبو ادلبدح 

 ذروطماظشرامل. .1

 تؽؾػةماظشرامل. .2

 خبيطًب:انغهت اجلًبػى حلطبة يذد فى َظبو ادلكأفبح وَظبو األجىر ادلتغريح وفمًب ألحكبو ادلبدح
 .0938نطُخ  37انراثؼخ ػشر يٍ لبَىٌ رلى 

 هفقدمسـماظشراملماجلؿعسكم. .1

 إجراملاتماظشراملم. .2

 عهت انؼذول ػٍ حطبة )شراء ( يذح .ضبدضًب:

 هفقد. .1

ماإلجراملاتم. .2



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 28)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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  أوالً :أَىاع ادلذد ادلشرتاِ

:ؼؿؿمذراملمعددمرؾؼعمععؼؾكم  

 0(م33،م32ذراملمعدةمدعبؼةممبعععؾمعـكػضمم)مععدةم .1

 0(مم34عدةمدعبؼةمشريمعشرتكمسـفعمإثـعملماخلدعةم)مععدةممذرامل .2

 0(مم41ذراملمعدةمبعدمبؾقغمدـماظلؿنيم)مععدةم .3

 0اظشراملماجلؿعسلمظألجرمادلؿغريموادلؽعصأةم .4

 ثبًٍَب:شراء يذح اثُبء اخلذيخ.

عدةمضؿـمعدةماذرتاطفمحلعبمجيقزمظؾؿؤعـمسؾقفمرؾبمحتلنيمعععذفمضؾؾماغؿفعملمخدعؿفمسـمررؼؼم

اظشروطمميفماظؿأعنيمسـمطؾمعـم)ماألجرماالدعدكمواألجرمادلؿغريمرومغظعممادلؽعصأةم(موجظؽمإجامتقاصرت

وؼؿؿمددادماظؿؽؾػةمدصعةمواحدةمرومبعظؿؼلقطمحلبم شؾةمم0اظيتمضضكمبفعمضعغقنماظؿأعنيماألجؿؿعسك

 ادلؤعـمسؾقف.

.شروط انشراء:0   

 سشرة.رنمتؽقنمتعظقةمظلـماظـععـةم .1

 رنمتؽقنمدـقاتمطععؾة. .2

 رالمجتعوزمعدةماإلذراكماظػعؾقةميفمادلدةمادلطؾقبماالذرتاكمسـفع. .3

 رنمتؽقنمدعبؼةمسؾكمعدةماالذرتاكماألخرية. .4

 اظؼقاغنيممعـمريميفمجؿؿعسكاالماظؿأعنيمظـظعممخعضعةمشريمضؿفعمادلطؾقبمادلدةمتؽقنمرن .5

 .1975 ظلـة 90 رو 1978 ظلـة 50 رو 1976 ظلـة 108 رو 1975 ظلـة79



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 29)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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رالمؼزؼدمذبؿقعمعددماالذرتاكممبعمصقفعمادلدةمادلطؾقبمحلعبفعمسـماألجرمادلؿغريمرومغظعممادلؽعصأةم .6

األدعدلم،موالمؼدخؾميفمحلعبمػذاماعؿقعمادلددماظيتمتؼضكمماألجرمسـمعدةماالذرتاكمسـ

 اظؼقاغنيمواظؼرا اتمبإضعصؿفعمدلدةماالذرتاكميفماظؿأعني.

 .سـفعمماالذرتاطعتمرداملمٌؿؿؼمملمظغريماظعؿؾمرجرمبدونمخعصةمإجعزةمعدةمادلدةمػذهمتؽقنمرال .7

 ٌؼؼدممادلؤعـمسؾقفمبطؾبمرثـعملمعدةماذرتاطفمصكمتأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصعةم.رنم .8

.كٍفٍخ حطبة انتكهفخ:7  
(م34(مروماالذرتاكمسـمعدةم)33ظؾؿؤعـمسؾقفمرداملمادلؾعظغمادلطؾقبةمعـفمحللعبمادلدةماظلعبؼةم)مؼؽقن

 بإحدىماظطرقماآلتقة:

تبرٌخ اَتهبء اخلذيخ  جيبوز  دفؼخ واحذح خالل ضُخ يٍ تبرٌخ عهت احلطبة أو االشرتان مبب ال  .1
 وحتطت كبَتى:

ععععؾماظلـمعـم×ممادلدةمادلطؾقبمحلعبفع×ممماظطؾبتؽؾػةماظدصعةماظقاحدةم=ماألجرميفمتع ؼ متؼدؼؿم

.(4جدولم)  

 ادلمصىد ثبألجر :

  ادلكبفأح و األضبضًألجر يف احلطبة تكهفخ ادلذح: 

األجرماألدعدكمصكمتع ؼ متؼدؼؿماظطؾبم.ممممممممممممممم  

 : حلطبة يذح فى األجر ادلتغري 

حتددماألجرماظذىمحتلبمسؾكمردعدفماظؿؽؾػةممبؿقدطماألجرمادلؿغريماظذىمادؼتمسؾكمردعدفمممم

 االذرتاطعتمخقلمعدةماالذرتاكمسـمػذاماألجرمحؿكمغفعؼةماظشفرماظلعبؼمسؾكمتع ؼ متؼدؼؿماظطؾب.

 



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 30)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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:(3يؼبيم انطٍ يٍ جذول )  

 حتدؼدمادلعععؾمادلؼعبؾمظؾلـمعـماجلدولمجت مطلق ماظلـةمدـةمطععؾة.مسـد .1

مظؾلـمادلدونمبعجلدولم) .2 مادلعععؾمادلـعزر مادؿكدام مععًع(ممؼؿؿ م مادلؿغري ماألدعدكمواألجر ظألجر

 وادلعععؾماخلعصمبعدلؽعصأةمصؼطمدونماظضربمصكمرىمغلؾة.

 دـةمصعطـرم.م59رمظلـمدـةموؼـؿفكممبعععؾمعـعزم20ؼؾدملماجلدولممبعععؾمعـعزرمظلـم .3

 ؼزادمادلعععؾمطؾؿعمزادمدـمادلؤعـمسؾقف. .4

مجت مضقؿةماظؿؽؾػةماظـعجتةمعـمتطؾقؼماجلدولمإديماضربمجـقف. .5

 :(033انطذاد ثبنتمطٍظ وفمًب نهفمرح انراثؼخ يٍ ادلبدح ) .1

دمرولمؼعؿ مادلؤعـمسؾقفمعشرتطًعمإالمإجاممتمدداموصكمحعظةمرداملمادلؾعظغمادلطؾقبةموصؼًعمظذظؽممال

وصكمحعظةموصعةمادلؤعـمسؾقفم،مضلطمظؾفقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماألجؿؿعسكمضؾؾمتع ؼ ماغؿفعملماخلدعة

بعدمإبداملماظرشؾةمصكماالذرتاكمسـمعدةمرومحلعبمعدةموضؾؾمرداملمادلؾعظغمادلطؾقبةمعـفمدصعةم

دصعةممواحدةمرومضؾؾمادؿقؼعقماظؼلطماألولمعـفعمجعزمظؾؿلؿقؼنيمسـفمرداملمادلؾعظغمادللؿقؼف

 واحدةمغؼدًامخقلمدـةمتؾدرمعـمتع ؼ ماظقصعةم.

 وحيطت انمطظ وفمًب نهًؼبدنخ اَتٍخ:
 اظلـدادمبعظؿؼلقـطم=مممضقؿةماظؿؽؾػةمدصعةمواحدةم×مععععؾماظلـمعـمجدولم)6(ميفمتع ؼ مبدملماظؿؼلقط

مادلدةمبعظشفق معـمبداؼةماظؿؼلقطمحؿكمبؾقغمدـماظلؿني×ممم100

يغ يالحظخ:     
 م0سـدمحلعبماظلـمتعؿ مطلق ماظلـةمدـةمطععؾة (1

مبدملمعـماظؽععؾةماظشفق مادلؼصقدم)ادلدةمبعظشفق معـمبداؼةماظؿؼلقطمحؿكمبؾقغمدـماظلؿني(سددم (2

 0اظلؿنٌيموتفؿؾمطلق ماظشفرممدـمبؾقغمحؿكماظؿؼلقط

 االذرتاكمسـمعدةممرومعدةبمصققلعماظرشؾةمإلبداملماظؿعظلماظشفرمبأولماألضلعطمرداملمٌبدملمتع ؼ مٌتقدد (3



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 31)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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ماظلـ (4 مدـمحؿكمرداؤػعماظقاجبماألضلعطمذبؿقعمردعدفعمسؾكمبدملاألداملٌتقددمتع ؼٌ ميفمسـد

 0ادلؾعظغمادللؿقؼمعـمجـقف 100 طؾماظلؿنيممعؼعبؾ

 م0ؼؼؾمادلعععؾمطؾؿعمزادمدـمادلؤعـمسؾقةم (5

 0جت مضقؿةماظؼلطماظشفريماظـعتجمإظلماضربمجـقةمم (6

 اظؿؼلقٌطميفماظرشؾةمإلبداملماظؿعظلماظشفرمرجرمعـ "ؿؾع ااسماألضلعطمحتصقٌؾميفمؼٌؾدرم (7

ماظعفزمعععشميفماحلؼمؼٌعطقٌفمبعفز "ًععصعبمسؾقٌفمادلؤعـؼؽقنممرالمبعظؿؼلقٌطمادلؾعظغمألداملمؼٌشرتطم (8

 م0بلؾؾفمخدعؿفمإجاماغؿفت

ضؾؾمتع ؼ ممظؾفقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماألجؿؿعسكمالمؼعؿ مادلؤعـمسؾقفمعشرتطًعمإالمإجاممتمددادمرولمضلط (9

 .اغؿفعملماخلدعةم

 وٌالحظ ثشأٌ انشراء نهؼًبنخ ادلؤلتخ وادلىمسٍخ وانؼرضٍخ :
انؼًبنخ ادلؤلتخ :         

صقؿؽـماظشراملمبعظؼقاسدمحعظةماظؼقعممبعظؿععضدمععمجفةماظعؿؾموو دمبعظعؼدمبأغةمجيددمعـمتؾؼعملمغػلفم

 اآلتقةم:

 تع ؼ ماغؿفعملماخلدعةم.مدصعةمواحدةمخقلمدـةممبعمالجيعوز 

 ادلرصؼمبؼعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسك.م6رضلعطموصؼًعمجلدولم 

انؼًبنخ ادلىمسٍخ أو انؼرضٍخ :          

خقلمدـةمومبعمالجيعوزمتع ؼ مبعظـلؾةمظؾعؿعظةماظعرضقةمرومادلق قةمصإغفمؼؿؿمددادماظؿؽؾػةمدصعةمواحدةم

 إغؿفعملماخلدعةموالمجيقزماظؿؼلقط.

 
 
 
 



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 32)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 ثبنثًب : شراء يذح ضبثمخ مبؼبيم يُخفض 

 أ.َىع ادلذح :

مادؿقؼعق%ميفمحعظةم9حعظةمادؿقؼعقمادلععشموبقاضعمميفم1/75اآلتقةمبقاضعمماالذرتاكحتلبمعددم

 تعقؼضماظدصعةماظقاحدةموجظؽمإجامملمؼؽـمادلؤعـمسؾقفمضدمردىمسـفعماذرتاطًع:

بؼقاغنيماظؿأعنيموادلععذعتمروماظؿأعقـعتماإلجؿؿعسقةماظؿكممادلددماظلعبؼةمسؾكمتع ؼ مبدملماإلغؿػعع .1

 ضضتمتؾؽماظؼقاغنيمحبلعبفعمضؿـمعدةماالذرتاكمصكماظؿأعنيم.

ادلددماظيتمضضقتمبإحدىماظقزعئػماظدائؿةمرومادلؤضؿةمرومسؾكمد جعتمذكصقةمرومبعظققعقةمروم .2

ـعظثمادلد جةمصكمادلقازغةممبؽعصأةمروممبربقطمثعبتمرومخع جماهلقؽةمرومسؾكمإسؿؿعداتماظؾعبماظ

ماأل ماجلععع مرو ميفماجلععععت مرو مبفع مطعغتمعؾقؼة ماظؿك مادلقازغعت مصك مرو مظؾدوظة مرومزاظعععة ػر

 ادلععػدماظدؼـقةمروموزا ةماألوضعتمروماععظسماظؾؾدؼةم.........................

رجـرماظـيتمضضـقتمضؾـؾمممممعددماإلسع ةماخلع جقةمواإلجعزاتماالدؿــعئقةمواإلجـعزاتماظد ادـقةمبـدونمممم .3

تع ؼ ماظعؿؾمبفذاماظؼعغقن،موجظؽمبعظـلؾةمدلـمطعغقامععـععؾنيمبؼـقاغنيماظؿـأعنيموادلععذـعتمادلشـع مممممم

مإظقفعمبعدلعدةماظـعغقةمعـمضعغقنماإلصدا .

ادلددماظيتمضضعػعمادلؤعـمسؾقفماألجـيبمبإحـدىماظقزـعئػماظـيتمطعغـتمدبضـعمظؼـقاغنيماظؿـأعنيمممممممم .4

دلــعدةماظـعغقــةمعـــمضــعغقنماإلصــدا موملمؼؽـــمععــععًقمخقهلــعمبفــذهمممموادلععذــعتمادلـصــقصمسؾقفــعمبع

 اظؼقاغني.

حقثمجيقزمظؾؿؤعـمسؾقـفمرؾـبم صـعمادلـدةماحمللـقبةممبعـدلمعــكػضمحؿـكمظـقمطعغـتمدـعبؼةمسؾـكممممممممممممم

%معــمتؽؾػـةماظضـؿمممم40بؾقشفمدـماظـععـةمسشرمحؿكمظقمتضؿـتمطلق ًامظؾلـةمحقثمؼؤدىمادلـؤعـمسؾقـفممم

م%معـماظؿؽؾػةمبلدادمحصةمصعحبماظعؿؾم.60حصقظفمسؾكمظرًامالنماظصـدوقمدؾؼمغ

 



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 33)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 ة.عرٌمخ حطبة انتكهفخ:

:سـمادلددماظلعبؼةموصؼعمظؾؿععدظةماآلتقةمادللؿقؼةممؿؽؾػةحتلبماظ  

4ععععؾماظلـمعـمجدولم%م×مم40×م12ادلدةمبعظشفق م/×مألجرميفمتع ؼ ماظطؾبما  

 ادلمصىد ثبألجر:

.دةادلمألجرماألدعدلميفمتع ؼ متؼدؼؿمرؾبمحلعبا  

 ادلذح ثبنشهىر:

م0م12بعظشفق معؼلقممسؾلمم79/75قم32طععؾمادلددماظػعؾقةمظؾؿددمادلشع مإظقفعمبعدلعدةم  

  َطجخ 31 %:

%(مبـلؾةم40وؼلؿقؼمحصةمادلؤعـمسؾقفم)م%م(م60%م)مم25%معـماذيعديمم15حصةماحلؽقعةمدؾؼمددادػعمبـلؾةم

%.25%معـماذيعديم10  

 يؼبيم انطٍ يٍ جذول 3:

 .طلرماظلـةمإظلمدـةمطععؾةمسـدمحتدؼدمادلعععؾمادلؼعبؾمظؾلـم)مدـقاتمطععؾةم(جي م .1

 .ظألجرماألدعدلم(%معـمادلعععؾمادلؼعبؾمظؾلـم)م40بقاضعمم33تؼد مادلؾعظغمادلطؾقبةموصؼعمظؾؿعدةم .2

 ؼزادمادلعععؾمطؾؿعمزادمدـمادلؤعـمسؾقف. .3

 جت مضقؿةماظؿؽؾػةماظـعجتةمعـمتطؾقؼماجلدولمإديماضربمجـقف. .4

 كٍفٍخ أداء انتكهفخ :

 ظطعظبماظضؿمرداملمادلؾعظغمادلطؾقبمعـفمبإحدىماظطرقماآلتقةم:



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 34)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 م مواحدة مدصعة مادللؿقؼة ماظؿؽؾػة معـمتع ؼ مرؾبماحللعبمتلدد مالمرومخقلمدـة ماالذرتاكممبع

 جيعوزمتع ؼ ماغؿفعملماخلدعة.

 م.(مادلراصؼ6 ضؿم)موصؼًعظؾفدولفمبعظؿؼلقطمرداملمادلؾعظغمادللؿقؼةمسؾكمادلؤعـمسؾقمؼؿؿ

 اظلـدادمبعظؿؼلقـطم=مممضقؿةماظؿؽؾػةمدصعةمواحدةم×مععععؾماظلـمعـمجدولم)6(ميفمتع ؼ مبدملماظؿؼلقط

ادلدةمبعظشفق معـمبداؼةماظؿؼلقطمحؿكمبؾقغمدـماظلؿني×ممم100  

30:شراء يذح وفمًب ألحكبو ادلبدح راثؼبً   

 

جتعوزمدـماظلؿنيمإبداملماظرشؾةميفمحلعبمعددمدعبؼةمسؾكمجيقزمظؾؿؤعـمسؾقفمبعدماغؿفعملمخدعؿفموظقمطعنمضدم

(موجظؽميفمحدودمادلدةمادلطؾقبةمالدؿقؼعقمادلععش،م34عدةماذرتاطفماألخرية،مومبراسعةمرحؽعممادلعدةم)

وتؤدىمادلؾعظغمادللؿقؼةمسـفعمدصعةمواحدة،موؼلؿقؼمادلععشماسؿؾع امعـمرولماظشفرماظؿعظلمألداملمػذهم

 ادلؾعظغ.

 أ.شروط شراء يذح ثؼذ ثهىؽ ضٍ انطتني :

 . رنمتؽقنمتعظقةمظلـماظـععـةمسشرة .1

 رنمتؽقنمدـقاتمطععؾة. .2

 االمجتعوزمعدةماالذرتاكماظػعؾقةمصكمادلدةمادلطؾقبماالذرتاكمسـفع. .3

 رنمتؽقنمدعبؼةمسؾكمعدةماالذرتاكماألخرية. .4

ظلـةمم79عـماظؼقاغنيممرىممصكممرنمتؽقنمادلدةمادلطؾقبمضؿفعمشريمخعضعةمظـظعمماظؿأعنيماالجؿؿعسك .5

 .1975ظلـةمم90رومم1978ظلـةمم50رومم1976ظلـةمم108رومم1975

 رالمتؽقنمػذهمادلدةمعدةمإجعزةمخعصةمبدونمرجرمظغريماظعؿؾمملمؼؿؿمرداملماالذرتاطعتمسـفعم. .6

 البدمعـمبؾقغمدـماظلؿنيمرومجتعوزػع. .7

 رنمؼؽقنماظشراملمسـماألجرماألدعدكمصؼط. .8



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 35)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 قجؾةمالدؿقؼعقمعععشمسـماألجرماألدعدكمصؼط؟رنمتؽقنمصكمحدودمادلدةمادل .9

 ؼؿؿماظلدادمدصعةمواحدةمصؼط. .10

 ؼلؿقؼمادلععشماسؿؾع ًامعـمرولماظشفرماظؿعظلمظلدادماظدصعةماظقاحدة. .11

ماالذرتاكم .12 ماالمؼؼؾمسـماحلدماألدغكمألجر ماالدعدكماألخريمععمعراسعة ؼؿؿماظشراملمسؾكمردعسماألجر

م.ماألدعدكمصكمتع ؼ متؼدؼؿماظطؾب

 ة.تكهفخ انشراء :  

ععععؾماظلـمعـمجدولم×ممادلدةمادلطؾقبمحلعبفع×مممتؽؾػةماظدصعةماظقاحدةم=ماألجرميفمتع ؼ متؼدؼؿماظطؾب

(4).  

 يهحىظخ جلًٍغ أَىاع شراء ادلذح ثؼبنٍخ:
 المؼعؿ مادلؤعـمسؾقفمعؾؿزعًعمبطؾبمحلعبمادلدةمإالمبعدمعقاصؼؿفمسؾكماظؿؽؾػةموإضرا همبعظلداد.ممم

خبيطًب:انغهت اجلًبػى حلطبة يذد فى َظبو ادلكبفأح وَظبو األجىر ادلتغريح وفمًب ألحكبو ادلبدح 
.0938نطُخ 37انراثؼخ ػشر يٍ لبَىٌ رلى   

جيقزمظصعحبماظعؿؾمرنمؼطؾبمحلعبمعدةميفمادلؽعصأةمروماألجرمادلؿغريمجلؿقعماظعععؾنيمبعجلفةم،م

إجراملاتمرؾبمماالتػعقبنيمصعحبماظعؿؾمواظصـدوقمبـعملمسؾكمجظؽموحيددميفممرتػعقوؼؿؿمسؼدم

اظدصعةمادلؼدعةماظيتمؼؾؿزممبلدادمػعمصعحبمضقؿةماحللعبمظؾعععؾنيموضقاسدمددادماظؿؽؾػةموحتدؼدم

.اظعؿؾمظؾصـدوق  

 اإلجراءاد:
:ألجق مادلؿغريةتؿؾعماإلجراملاتماآلتقةمبشأنماظطؾبماجلؿعسلمحللعبمعددميفمغظعممادلؽعصأةموغظعمما  

 أوال : اإلدارح ادلركسٌخ نهشئىٌ انمبَىٍَخ:
م.حبثمرؾؾعتماجلفعتميفمضقملمرحؽعمماظؼعغقنم -1



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 .إسدادمعذطرةمظؾعرضمسؾكم ئقسماظصـدوقمبؼقاسدموسـعصرماالتػعقم -2

(مادلرصؼم1)موصؼًعمظؾـؿقججم ضؿإخطع ماجلفةمبؼقاسدموسـعصرماالتػعقمبعدمعقاصؼةم ئقسماظصـدوقم -3

 بؿعؾقؿعتماهلقؽة.

ميلؽمبعإلدا ةمعؾػمخعصمبؽؾمجفةمؼؿضؿـمذيقعمادللؿـداتمادلؿداوظةمبنيماجلفةم -4

 .مواظصـدوقمبشأنمػذاماالتػعقمورؼةمتعدؼقتمتطررمسؾقفعمعلؿؼؾق

 (1إخطع ماإلدا اتماآلتقةمبصق ةمعـماظـؿقججم ضؿم) -5

   

 إدا ةمادلدةماظلعبؼةممممممماإلدا ةماظعععةمظؾؿػؿقشممممماإلدا ةماظعععةمظؾقلعبعتمممممممممممممممممممممإدا ةاظؿقصقؾ

  ضبدضًب:عهت انؼذول ػٍ حطبة )شراء(يذح.
جيقزمظؾؿؤعـمسؾقفمرومصعحبمادلععشماظعدولمسـمرؾبمحلـعبمادلـددمروماالذـرتاكمسـفـعمإجامصـد تمممممم

غفعئقــةمتضــقػمعــددًامدلــدةماذــرتاكمادلــؤعـمسؾقــفم،موجيــبمرنمؼؼــدممرؾــبممضــقاغنيمرومرحؽــعممضضــعئقةم

اظعدولمخقلمثقثمدـقاتمعـمتع ؼ ماظعؿؾمبؿؾؽماظؼقاغنيمرومصدو متؾؽماألحؽـعم،موصـكمحعظـةموصـعةممممم

ادلــؤعـمسؾقــفمرومصــعحبمادلعــعشمخــقلماظػــرتةمادلشــع مإظقفــعمضؾــؾمرؾــبماظعــدولمؼؽــقنمػــذاماحلــؼمممم

مظؾؿلؿقؼنيمسـف.

 اإلجراءاد :

اظعدولمسـمرؾبمحلعبمادلددمروماالذرتاكمرومادللؿقؼنيمجيقزمظؾؿؤعـمسؾقفمرومصعحبمادلععشم -1

مسـفع م) مإديماجلفة ماظعدول مرؾبم مصعحبمادلععشمحبلبمماظيتؼؼدم مرو مسؾقف معؾػمادلؤعـ بفع

 (األحقال
 إجامصد تمضقاغنيمرومرحؽعممضضعئقةمغفعئقةمتضقػمعددامدلدةماذرتاكمادلؤعـمسؾقف.

رؾبماظعدولمخقلمثقثمدـقاتمعـمتع ؼ ماظعؿؾمبؿؾؽماظؼقاغنيمرومصدو متؾؽماألحؽعمممؼؼدم -2

وصكمحعظةموصعةمادلؤعـمسؾقفمرومصعحبمادلععشمخقلماظػرتةمادلشع مإظقفعمضؾؾماظعدولمؼؽقنمػذام

 احلؼمظؾؿلؿقؼنيمسـف.



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 37)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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ادلدةمادلضعصةمتردمادلؾعظغماظلعبؼمرداؤػعمظصعحبماظشأنموتؿقؿؾماجلفعتمادلؾؿزعةمبأداملمتؽؾػةم -3

معؼعبؾمحلعبمادلدةمروماالذرتاكمسـفعماظؿزاععتمبعمردتفماهلقؽةمادلكؿصةمعـم

مظؾؼعغقنمروماحلؽؿمماظيتحدودمسددماظلـقاتماالصرتاضقةماظؽععؾةمميفؼؿؿماظعدولم -4 متمإضعصؿفعمرؾؼًع

اذرتاكمماظصعد مبإضعصةمعدةمدلدةماظـفعئلماظؼضعئلاظصعد مبإضعصةمادلدةمروماحلؽؿمماظـفعئلماظؼضعئل

مادلؤعـمسؾقفمومبعمالمجيعوزمادلدةماحمللقبة.

إجامطعغتمتؽؾػةمحلعبمادلدةمروماالذرتاكمسـمادلدةمضدمردؼتمدصعةمواحدةمرومطعنمضدممتمرداملم -5

مإديمصعحبماظشأنموجظؽم مردىمسـفع مضؾؾمتع ؼ ماظعدولمصقؿؿم دمعع طعصةماألضلعطمادللؿقؼةمسـفع

مؼؿؿماظعدولمسـفعمإديمطععؾمادلدةماحمللقبة.ماظيتسؾكمردعسماظـلؾةمواظؿـعدبمبنيمادلدةم

 :إجامطعغتمتؽؾػةمحلعبمادلدةمروماالذرتاكمسـفعمععمزاظتمتؤدىمسـفعماألضلعطمصقؿؿمبشأغفعمععمؼؾكم -6

ظـمماظيتتعدؼؾمضقؿةماظؼلطمادللؿقؼمعـذمبداؼةماظؿؼلقطمسؾكمردعسماظـلؾةمواظؿـعدبمبنيمادلدةم -

م.ألصؾكضقؿةماظؼلطمميفؼؿؿماظعدولمسـفعموبنيمطععؾمادلدةماحمللقبةمعضروبًعم

م - موجظؽمسؾكمردعسماظؼلطممإذيعظلحتدؼد م)ر(مماظذياألضلعطمادللؿقؼة مظؾؾـد مرؾؼًع ؼؿؿمحتدؼده

معدةماظؿؼلقطماألصؾقة.ميفعضروبًعم

اظؿؼلقطمحؿكمرولماألضلعطمادللددةمظؾفقؽةمادلكؿصةمسـمادلدةمعـمتع ؼ مبداؼةممإذيعظلحتدؼدم -

ممتمصقفماظعدول.ماظذياظشفرم

األضلعطمادللؿقؼةمسـمطععؾمعدةممإذيعظلاألضلعطمادللددةمتععدلمرومتزؼدمسؾكممإذيعظلإجامطعنم -

ماظذياظؿؼلقطمؼؿؿم دماظػرقمبقـفؿعمإديمصعحبماظشأنمطؿعمؼؿؿمإؼؼعتماظؼلطماسؿؾع امعـمرولماظشفرم

مؼؿؿمصقفماظعدول.

األضلعطمادللددةمؼؿؿمحتدؼدماظػرقمبقـفؿعممإذيعظلاألضلعطمادللؿقؼةمرط معـممإذيعظلإجامطعغتم -

ؼؿؿمصقفماظعدولمبؼلؿةماظػرقمادلشع مإظقفمسؾكمسددماألذفرمماظذيوتعدلمضقؿةماظؼلطمعـمرولماظشفرم

رداملماظؼقؿةماحلعظقةمميفإجام شبمصعحبماظشأنماظؽععؾةمادلؿؾؼقةمحؿكمتع ؼ ماغؿفعملمعدةماظؿؼلقط.

مادلؿؾؼقةمعـمعدةممظألضلعط مسؾكمردعسماظؼلطمادلعدلموادلدة ماظؼقؿة مصقؿؿمحتدؼدمػذه ادلؿؾؼقة

م مودـمادلؤعـمسؾقف مميفاظؿؼلقطماألصؾقة مظؼقاسدمماظذيرولماظشفر مإؼؼعتماألضلعطمورؾؼًع مصقف ؼؿؿ



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 38)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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م مماظيتاظؿؼلقط ماظؼلط مضقؿة محتدؼد مردعدفع مسؾك مإنمماألصؾلمت مادلؤجؾة ماألضلعط مإظقفع وؼضعت

ملمؼلؿقؼمسـفعمماظيتطعنمضدمحؾمعقسدمادؿقؼعضفعمخقلمادلدةمماظيتدمبفعماألضلعطموجدتم،موؼؼص

مألحؽعممادلعدةم مػذهمادلدةمرؾؼًع ماظؿؼلقطمبؼد  موزؼدتمعدة مسـماألجر متعقؼضًع مرو عـمم144رجرا

مضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكمادلشع مإظقف.

 ضبثؼًب:انمًٍخ احلبنٍخ نأللطبط اخلبصخ

مؿنيؼؼإحدىماظطر(مب33،34ؽؾمعـمادلعدتنيم)دلؾعظغمادلطؾقبةمعـفموصؼًعمظؼؽقنمظؾؿؤعـمسؾقفمرداملما

:ؿنياآلتق  

دصعةمواحدةمخقلمدـةمعـمتع ؼ مرؾبماحللعبمروماالذرتاكممبعمالجيعوزمتع ؼ ماغؿفعملماخلدعة.مم-1  

(.م144ظؾػؼرةماظرابعةمعـمادلعدةمم)موصؼًعم-2  

 ....................م."

موصؼًعمم - مسؾقف مسؾكمادلؤعـ مادللؿقؼة مادلؾعظغ مظؾؿأعنيماالجؿؿعسكمضؾقلمردامل ماظؼقعقة مظؾفقؽة وجيقز

م) م ضؿ مادلـفكم6ظؾفدول مادلععشمظؾعفز مادؿقؼعق محعظة مصك مادلؿؾؼقة ماألضلعط موتلؼط مادلرصؼ، )

 .م1975ظلـةمم79عـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكم ضؿمم18ظؾكدعةمرومظؾقصعةموصؼًعمألحؽعممادلعدةم

مظؾؾـدم) - (معـم18(معـمادلعدةم)5وععمسدمماإلخقلمبعظػؼرةماظلعبؼةمؼراسكمسدممصرتمادلععشموصؼًع

ماخلؾريم ممبعرصة محيدد ماظذى مظؾفدول موصؼًع مظألضلعط ماحلعظقة ماظؼقؿة مردامل مبعد مإال ماظؼعغقن ػذا

 االطؿقا ىموؼصد مبفمضرا معـموزؼرماظؿأعقـعت.

م - ماظقاحدة مصرتمتعقؼضماظدصعة موصكمحعظة مسؾكموجيقز مظألضلعطمادللؿقؼة ماحلعظقة ماظؼقؿة دبصؿ

مادلؤعـمسؾقفمعـماظؿعقؼضمرومادلؽعصأةم.

ددادماألضلعطمادللؿقؼةمسؾكمادلؤعـمسؾقفمصكمذيقعماحلعالتماظؿكمالمؼلؿقؼمرجرًامروموؼقضػم

مصكمجظؽمرضلعطم مسـفممبع موتزادمعدةمموؼلؿأغػماالدؿؾدالتعقؼضًع اظلدادمصق مادؿقؼعقماألجر

م.اظؿؼلقطمبؼد مادلدةماظؿكمروضػمصقفعمددادماألضلعطم



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 39)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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مظؾفدولماىموضتموضػممموجيقزمظؾؿؤعـمسؾقفمرنمؼطؾبمصك موصؼًع ددادماألضلعطماظؿكمؼؤدؼفع

(مادلرصؼمبؼعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكمعؼعبؾمردائفمعؾعظغمظؾصـدوقمادلكؿصمحيددموصؼًعم6 ضؿم)

(مادلرصؼم،موؼقضػمحتصقؾماألضلعطماسؿؾع ًامعـماظشفرماظؿعديمظؿع ؼ مرداملمادلؾؾغم2ضؿم)ظؾفدولم 

مادلشع مإظقفم.

م ماألضلعط م)تلؼط م ضؿ مظؾفدول موصؼًع مادلـفكم6احمللقبة مادلععشمظؾعفز مادؿقؼعق مصكمحعظة )

قصعةماسؿؾع ًامعـمتع ؼ مثؾقتماظعفزمروماظمظؾكدعةمروماظقصعةموؼؼؿصرمجظؽمسؾكماألضلعطمادللؿقؼف

مسـفم متعقؼضًع مرو مسـمادلددماظؿكمالمؼلؿقؼمادلؤعـمسؾقفمرجرًا دونماألضلعطمادلؤجؾمددادػع

وصكمػذهماحلعظةمخيصؿماظؼلطمطععًقمعـمعععشمادلؤعـمسؾقفمإديمحنيمادؿقػعملمػذهماألضلعطمروم

معـمعلؿقؼعتمادللؿقؼنيمسـفمصكمحعظةموصعتفمبـلؾةمادلـصرتمعـمرغصؾؿفؿممبعمالجيعوزماظربعم.

ممددادماألضلعطمادللؿقؼةمسؾكمادلؤعـمسؾقفمصكمذيقعماحلعالتماظؿكمالقضػمؼ

ؼلؿقؼمسـفعمرجرًامرومتعقؼضًعمسـماألجرموؼلؿأغػماظلدادمصق مادؿقؼعقماألجرموتزادمعدةماظؿؼلقطم

مبؼد مادلدةماظؿكمروضػمصقفعمددادماألضلعط.

وثُبء ػهى يب ضجك ٌراػى ػُذ حطبة انمًٍخ احلبنٍخ نأللطبط احملطىثخ وفمًب نهجذول رلى )6(ادلرفك 
 ثمبَىٌ انتأيني األجتًبػى رلى 79 نطُخ 0971 يب ٌهى: 

 أوالً:حبالد حطبة انمًٍخ احلبنٍخ نأللطبط ادلتجمٍخ :

 (معـماظؼعغقن.18(معـمادلعدةم)5ادؿقؼعقمادلععشموصؼًعمظؾؾـدم ضؿم) (1

(معـمضعغقنماظؿأعنيماألجؿؿعسكمسدامبــدمم27عقـقةموصؼًعمألحؽعممادلعدةم)ادؿقؼعقمصرتماحلؼققماظؿأ (2

1. 

 رؾبمادلؤعـمسؾقفمددادماظؼقؿةماحلعظقةمظألضلعطماظؾعضقةمحؿكمدـماظلؿني. (3

 ثبًٍَب: ادلذد انتً ٌىلف خالذلب حتصٍم األلطبط ) األلطبط  ادلؤجهخ ( :

 حعالتماحلصقلمسؾكمإجعزةمخعصةمظغريماظعؿؾ. .1



 ًنهتأيني االجتًبػاذلٍئخ انمىيٍخ 
 ًصُذوق انتأيني االجتًبػ

 ًبيهني ثبنمغبع احلكىيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(م40 / 40)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(11/م1710/م364)ـــــــــــم
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 حعالتماحلصقلمسؾكمإجعزةمد ادقةمبدونمرجر. .2

 حعالتماحلصقلمسؾكمإجعزةم سعؼةمرػؾ. .3

 حعالتماالغؼطععمسـماظعؿؾ. .4

 حعالتماظؿفـقدماإلظزاعل. .5

بؼـد مادلـدةماظؿـكمروضـػمممممبعـدمدــماظلـؿنيممممدؿقؼعقماألجرمومتزادمعدةماظؿؼلـقطمماومؼلؿأغػماظلدادمصق م

م.صقفعمددادماألضلعط

 ثبنثًب:حبالد ضمىط األلطبط:

 تلؼطماألضلعطماظيتمملمحيؾمعقسدمادؿقؼعضفعميفمحعظةمحتؼؼمإحدىماحلعالتماآلتقةم:

 0مادؿقؼعقمادلععشمظؾعفزمادلـفلمظؾكدعة (رم

 .79/75عـمقمم18رؾؼعمظؾؿعدةمؾقصعهمادؿقؼعقمادلععشمظ (بم

 راثؼًب:لىاػذ حطبة انمًٍخ احلبنٍخ نأللطبط انجبلٍخ :

 م:ظؾؿععدظةماآلتقةموصؼًعحتلبماظؼقؿةماحلعظقةم

م×م12م×ماظؼلط

ظؾؾـقغمدــماظلـؿنيم(مصـكممممممادلؿؾؼقـةممظؾؿـدةمممادلعععؾمادلؼعبـؾمظؾلــم)مرومم

ادلرصـؼمبؼـرا موزؼـرممممم2ؼؼعتماظعؿؾمبعظؿؼلـقطمعــماجلـدولم ضـؿمممممإتع ؼ م

م2007ظلـةمم554 ضؿممادلعظقة

 

 

 


