الئخ ٞاجلـــــــــــصاءات
ُ٘ع املخاهفٞ

دزدٕ اجلصاء ُٗطب ٞاخلصٍ ًّ األدس
اهًٛ٘ٚ
ًالحعــــــــــــــــــــــــــــات
ثاهح
ثاُٛ
ًس ٝزابع ًسٝ
أٗي ًسً ٝسٝ

أٗال  :خماهفات تتعوق مب٘اعٚد اهعٌى :
 -1اهت ـري ع عــّ ً٘اعٚــد اورــ٘ز هػاٙــ15 ٞ
دقٚق ٞبدْٗ إذْ أٗ عرز ًقب٘ي إذا مل ٙرتتب إُراز
كتابٛ
عو ٟاهتري ع تعطٚى عٌاي آ س.ّٙ
 -2اهت ـري ع عــّ ً٘اعٚــد اورــ٘ز هػاٙــ15 ٞ
تـب
دقٚق ٞبـدْٗ إذْ أٗ عـرز ًقبـ٘ي إذا تس
إُراز
كتابٛ
عو ٟاهتري ع تعطٚى عٌاي آ س.ّٙ
 -3اهتري ع عّ ً٘اعٚد اور٘ز ملـد ٝأكجـس
ًّ  15دقٚق ٞهػا 30 ٞٙدقٚقـ ٞبـدْٗ إذْ أٗ
عـــرز ًقبـــ٘ي إذا مل ٙرتتـــب عوـــ ٟاهتـ ـري ع %10
تعطٚى عٌاي آ س. ّٙ
 -4اهتري ع عّ ً٘اعٚد اور٘ز ألكجس ًـّ
 15دقٚق ٞهػا 30 ٞٙدقٚق ٞبدْٗ إذْ أٗ عرز
ًقب٘ي إذا تستب عو ٟاهتري ع تعطٚى عٌاي %15
آ س.ّٙ
 -5اهتري ع عّ ً٘اعٚد اور٘ز هوعٌـى ملـدٝ
أكجس ًّ  30دقٚق ٞهػا 60 ٞٙدقٚق ٞبـدْٗ
إذْ أٗ عرز ًقب٘ي إذا مل ٙرتتب عو ٟاهتري ع %25
تعطٚى عٌاي آ س.ّٙ
 -6اهتري ع عّ ً٘اعٚد اورـ٘ز أكجـس ًـّ
 30دقٚق ٞهػا 60 ٞٙدقٚق ٞبدْٗ إذْ أٗ عرز
ًقب٘ي إذا ت ستب عو ٟاهتري ع تعطٚى عٌاي
آ س.ّٙ

%50

%5

%10

%20

%15

%25

%50

%15

%25

%50

%25

%50

َ٘ٙ
كاًى

%50

%75

%75

َ٘ٙ

ًع عدَ ًطاءه ٞاهعاًى إذا كاُت املِشريٝ
تقَ٘ بِقوٕ مبعسفتٔا ًّ حمى ضـلِٕ إىل
ًقس عٌو.ٞ

يف املخاهفات املتعوق ٞباهتري ع عـّ ً٘اعٚـد
 َ٘ٙاهعٌــى أٗ تــسن اهعٌــى أٗ االُصــسا قبــى
كاًى املٚعاد بدْٗ إذْ أٗ عرز ًقب٘ي ال ٙطتخق
اهعاًى إال أدس اهطـاعات اهـع عٌوـٔا فعـال
فرــال عــّ ت٘قٚــع اهعق٘بــ ٞاملقــسز ٝعــّ
اهتري ع أٗ تـسن اهعٌـى بـدْٗ إذْ أٗ عـرز
ًقب٘ي.
َ٘ٙ
ُٗصف

 -7اهتري ع عّ ً٘اعٚـد اورـ٘ز ملـد ٝتصٙـد جي٘ش ًِع اهعاًى ًّ اهد ٘ي ٗٙعترب غائبا
عوــ 60 ٟدقٚقــ ٞبــدْٗ إذْ أٗ عــرز ًقبــ٘ي بدْٗ إذْ أٗ اهطٌاح هٕ باهد ٘ي عو ٟإْ
ض٘اء تستب أٗمل ٙرتتب عو ٟاهتري ع تعطٚـى حيسَ ًّ أدس ضاعات اهتري ع فرال عّ
ت٘قٚع اهعق٘ب ٞاملقسز ٝهوػٚاب بدْٗ إذْ
عٌاي آ س.ّٙ
ألٗي ًسٖ

 -8اهػٚاب بدْٗ إذْ أٗ عرز ًقب٘ي.
%25
 -9تسن اهعٌى أٗ االُصسا قبى املٚعاد بدْٗ إُراز
إذْ أٗ عـــرز ًقبـــ٘ي أٗ اهبقـــاء يف املِشــري ٝأٗ كتابٛ
اهع٘د ٝإهٔٚا بع د اُتٔاء ً٘اعٚد اهعٌى بـدْٗ
ًربز.
ثاُٚا :خماهفات تتعوق بِعاَ اهعٌى:
 -1اخلسٗج ًّ غع امللـاْ ادـدد هوخـسٗج إذا
كاُت تعوٌٚات املِشري ٝتتطوب ذهم.
 -2اضتقباي شائس ًّ ّٙغـع عٌـاي املسضطـٞ
يف أًاكّ اهعٌى بدْٗ إذْ ًّ اإلداز.ٝ
 -3تِاٗي اهطعاَ يف غع امللاْ أٗ املٚعاد اددد
%25
هرهم
 -4اهِـــَ٘ إثِـــاء اهعٌـــى يف اوـــاالت اهـــع ال
تطتدع ٛاهٚقع ٞاملطتٌسٝ
 -5اضتعٌاي ٓاتف املِشري ٝإلغساض شخصٞٚ
بدْٗ إذْ.
 -6ت٘ادد اهعاًى يف غع حموـٕ إثِـاء ضـاعات
اهعٌى بدْٗ ًربز
 -7عدَ اإل طـاز عـّ تػـٚع بٚاُـات اهعاًـى
الي أضب٘ع بدْٗ عرز ًقب٘ي .

%50

َ٘ٙ

%25

%50

ً٘ٙاْ
َ٘ٙ
كاًى

%50

َ٘ٙ

ً٘ٙاْ

 -8اهتالعب يف إثبات اور٘ز ٗاالُصسا .
%50

َ٘ٙ

ً٘ٙاْ

ًــع حسًــاْ اهعاًــى ًــّ أدــسٖ عــّ أٙــاَ
اهػٚاب

ثالثٞ
أٙاَ

 -9خماهفــ ٞأٗ عــدَ أ اعــٕ األٗاًــس اهعادٙــٞ
املتصو ٞباهعٌى

 -10عدَ تِفٚر اهتعوٌٚات املتعوق ٞباهعٌى .
 -11اهتخـــــس ٙعوـــــ ٟخماهفـــــ ٞاألٗاًـــــس
ٗاهتعوٌٚات امللت٘ب ٞاخلاص ٞباهعٌى.
 -12اإلٌٓــاي أٗ اهتٔــاْٗ يف اهعٌــى اهــر ٜقــد
ِٙشري عِٕ ضسز بصـخ ٞأٗ ضـالً ٞاهعٌـاي أٗ
يف امل٘اد ٗاألدٗات .

َ٘ٙ

ً٘ٙاْ

ثالثٞ
أٙاَ

مخطٞ
أٙاَ

ٗٙشرتط أْ تلْ٘ ٓرٖ اهتعوٌٚـات حمـسزٝ
باهوػتني اهعسبٗ ٞٚاالدموٚصً٘ٗ ٞٙضـ٘عٕ
يف ًلاْ ظآس مبقس اهعٌى.

 -13اهِــــَ٘ أثِــــاء اهعٌــــى يف اوــــاالت اهــــع
تطتدع ٛاهٚقع ٞاملطتٌسٝ

َ٘ٙ

 -14إذا ٗدــد اهعاًــى أثِــاء ضــاعات اهعٌــى يف
حاه ٞضـلس أٗ ًتـريثسا مبـا تعا ـاٖ ًـّ ًـادٝ
خمدز ٝأٗ ًسثس عقو.ٛ

ثالثٞ
أٙاَ

مخطٞ
أٙاَ

اهفصى
ًع
امللافريٝ
ٓرا اجلصاء بقـا إلحلـاَ اهفقـسً )7 ٝـّ
املاد ًّ )40 ٝقاُْ٘ اهعٌى زقٍ
.)2003/35

اهفصى بدْٗ ًلافريٝ

 -15اهتد ني يف األًاكّ ادع٘ز فٔٚا مبقس
ً٘ٙاْ
اهعٌى.

ثالثٞ
أٙاَ

 -16تعٌــد إُقــا اإلُتــاج أٗ اإلٌٓــاي اهــرٜ
ٙسد ٜإىل عدَ د٘دتٕ

َ٘ٙ

ً٘ٙاْ

 -17عــدَ ًساعــا ٝاهتعوٌٚــات اهــالشَ إتباعٔــا
هطالً ٞاهعٌاي ًٗلاْ اهعٌى.

إُراز
كتابٛ

مخطٞ
أٙاَ

اهفصى ٗذهم حمافع ٞعو ٟضالًٕ اهعٌاي ًٗلاْ
ًع اهعٌى.
امللافريٝ

ثالثٞ
أٙاَ

مخطٞ
أٙاَ

اهفصى بدْٗ ًلافريٝ

ثاهجا :خماه فات تتعوق بطو٘ن اهعاًى:

 -1إد ـاي أشـٚاء غـع ًصـسح بٔـا يف ً٘قـع
اهعٌــى أٗ إدــساء ًعــاًالت رازٙــ ٞمبلــاْ
اهعٌى.
 -2مجع إعاُات أٗ ُق٘د بدْٗ إذْ
 -3كتابــــ ٞبٚاُــــات أٗ عبــــازات أٗ هصــــق
إعالُات بدْٗ إذْ

َ٘ٙ

ً٘ٙاْ

ثالثٞ
أٙاَ

مخطٞ
أٙاَ

إُراز
كتابٛ

%25

%50

َ٘ٙ

%50

َ٘ٙ

ً٘ٙاْ

ثالثٞ
أٙاَ

ثالثٞ
أٙاَ

مخطٞ
أٙاَ

 -4اإلضسا يف اضتٔالن اخلاًات بدْٗ ضبب
ًقب٘ي
 -5اضـــتعٌاي اخلاًـــات أٗ اآلالت يف أغـــساض
اص. ٞ

َ٘ٙ

ً٘ٙاْ

ٓرا اجلصاء بقـا إلحلـاَ اهفقـسً )3 ٝـّ
املاد ًّ )40 ٝقاُْ٘ اهعٌى زقٍ
.)2003/35
* ٗٙشرتط أْ تلْ٘ ٓرٖ اهتعوٌٚات حمسزٝ
باهوػتني اهعسبٗ ٞٚاالدموٚصً٘ٗ ٞٙضـ٘عٕ
يف ًلــاْ ظــآس مبقــس اهعٌــى ًٗــّ ش ـريْ
خماهفتٔا إواق ضسز دط ٍٚمبلاْ اهعٌى
أٗ اهعٌاي.

 -6زف اهعاًى اهعٌى امللوف بٕ بدْٗ ًربز
بشسط إال خيتوف د٘ٓسٙا عّ عٌوٕ األصو ٛإُراز إثبات اهسف يف حمرس ٗٙعترب
اهعاًى ًطتقٚال ًّ اهعٌى
كتابٛ
 -7االدعـــاء كـــربا عوـــ ٟاهسلضـــاء أٗ عوـــٟ
اهصًالء مما ٙسد ٜإىل تعطٚى اهعٌى
 -8خماهف ٞاالشرتا ات اهصخ ٞٚاهصادزًّ ٝ
اجلٔات املختص ٞاملتعوق ٞباهعٌى.
 -9زف اهتفتٚش عِد االُصسا ًّ اهعٌى
 -10اهتٌازض
 -11االًتِـاع عـّ إدـساء اهلشـف اهطـب بِـاء
عو ٟوب بٚب املِشري ٝبػع عرز ًقب٘ي.

%50
%75

َ٘ٙ

 -12اهتصــس بطسٙقــ ٞغــع الئقــ ٞيف ًلــاْ إُراز
اهعٌى
كتابٛ
 -13اهتفٖ٘ بريهفاظ متظ اهعادات ٗاهتقاهٚد أٗ
ختــدا اوٚــاء أٗ ال دــرتَ دٙــّ أٗ عقٚــدٝ
اآل س ّٙأثِاء اهعٌى

َ٘ٙ

َ٘ٙ
َ٘ٙ

ً٘ٙاْ

%50

ً٘ٙاْ

ً٘ٙاْ

ثالثٞ
أٙاَ

ً٘ٙاْ

ثالثٞ
أٙاَ

ثالثٞ
أٙاَ

مخطٞ
أٙاَ

َ٘ٙ

ثالثٞ
أٙاَ

ً٘ٙاْ

مخطٞ
أٙاَ

 -14اهتشادس ًع اهصًالء ٗإحـداخ ًشـاغبات
يف حمى اهعٌى
 -15االعتداء اهبطٚط عو ٟاهسلضاء يف اهعٌى أٗ
ً٘ٙاْ
أحد اهصًالء يف اهعٌى.

ثالثٞ
أٙاَ

 -16عــدَ ت٘زٙــد اهِقــ٘د ادصــو ٞوطــاب
ً٘ٙاْ
املِشري ٝيف امل٘عد اددد دْٗ ًربز.

ثالثٞ
أٙاَ

 -17إعطاء ُق٘د أٗ ٓـداٙا أ ٜعاًـى باملِشـريٝ
بقصد اهتـريثع عوٚـٕ بػـسض االضـتفادً ٝـّ
ٓرا املطوم فٌٚا ٙتعوق بريعٌاي املِشري. ٝ
 -18قبــ٘ي ُقـــ٘د أٗ ٓـــداٙا ًـــّ أ ٜشـــخ
بقصد اهتريثع عو ٟاهعاًى هوقٚـاَ بـري ٜعٌـى
ٙتعوق بريعٌاي املِشريٝ

أزبعٞ
أٙاَ

مخطٞ
أٙاَ

مخطٞ
أٙاَ

اهفصى
ًع
امللافريٝ

اهفصى ًع امللافريٝ

ق٘اعد عاًٞ

أ
ب
ج
د
ٖ

 -1جيــ٘ش هصــاحب اهعٌــى إذا اقترــت بٚعــُٗ ٞــ٘ع اهعٌــى مبِش ـريتٕ ٗإضــاف ٞأٙــٞ
خماهفات مل ٙترٌِٔا من٘ذج اهالئخ ٞإىل ًشسٗع الئخ ٞاجلصاءات املقدَ ًِٕ.
 -2تلْ٘ ضوط ٞت٘قٚع اجلصاءات هصاحب اهعٌى أٗ ًّ ميجوٕ قاُُ٘ا.
 -3اجلصاءات اهع جي٘ش ت٘قٚعٔا عو ٟاهعٌاي ٓ-:ٛ
اإلُراز اهلتاب:ٛ
ٗٓ٘ طاب ًلت٘ب ٙبوؼ إىل اهعاًى ٙترٌّ تِب ٕٔٚإىل املخاهف ٞاهع ٗقعت ًِٕ ٗٙدعٖ٘
إىل عدَ تلسازٓا ٗٙعوٌٕ بت٘قٚع دصاء أشد يف حاه ٞتلسازٓا.
اهػساً ٞأٗ اخلصٍ ًّ األدس:
ٗٓ٘ اقتطاع دصء ًّ أدس اهعاًى عّ ًد ٝال تصٙد عو ٟمخط ٞأٙاَ عّ املخاهف ٞاه٘احد.ٝ
اه٘قف اهتريدٙب عّ اهعٌى:
ٗٓ٘ ًِع اهعاًى ًسقتا عّ اهعٌى ملد ٝال تصٙد عو ٟمخط ٞأٙاَ عّ املخاهف ٞاه٘احدً ٝع
حسًإُ ًّ األدس كوٕ أٗ بعر ٞالي ًد ٝاه٘قف.
اهفصى ًّ اخلدًً ٞع صس امللافري:ٝ
ٗٓ٘ إُٔاء دًات اهعاًى ٗفقا هور٘ابط اهع ٙقسزٓا اهقاُْ٘ ًـع صـس ًلافـرئُ ٝاٙـٞ
اخلدً ٞهٕ.
اهفصى ًّ اخلدً ٞدْٗ ضبق إ طاز ٗبدْٗ ًلافري:ٝ
ٗٓ٘ إُٔاء دًات اهعاًـى يف اوـاالت اهـع ٙقسزٓـا اهقـاُْ٘ دْٗ ضـبق إ طـازٖ ٗبـدْٗ
ًلافرئُ ٝا ٞٙاخلدً.ٞ

 -4ال جي٘ش ت٘قٚع دصاء عو ٟاهعاًى يف املخاهفات اهع تلْ٘ عق٘بتٔا اهػساًـ ٞأٗ اه٘قـف
ملد ٝتصٙد عو ٟثالث ٞأٙاَ أٗ اهفصى ًّ اخلدً ٞإال ًّ قبى صاحب اهعٌى أٗ عر٘
جموظ اإلداز ٝاملِتدب أٗ ًدٙس املِشري ٝاملف٘ض.
 -5حيعس ت٘قٚع عق٘ب ٞعو ٟاهعاًى إال بعد أبالغ ٞكتاب ٞمبا ُطب إهٗ ٕٚمساع أق٘اهٕ
ٗدقٚق دفاعٕ ٗا ثبات ذهم يف حمرس ٘ٙدع ًوفٕ اخلا .
 -6جي٘ش أْ تلْ٘ اهػساًً ٞبوػا " حمددا" أٗ ًبوػا " ًطاٗٙا" هألدس عّ ًدً ٝع.ِٞٚ
 -7جي٘ش اضتبداي دصاء اه٘قف جبصاء اخلصٍ.
 -8األدس اهرٙ ٜتخر أضاضا الحتطاب دصاء اخلصٍ ٓ٘ األدس األضاض ٛاهـرٙ ٜتقاضـاٖ
اهعاًى.
 -9إذا ٗقعت املخاهف ٞبعد ًر ٛضت ٞأشٔس ًّ تازٙخ املخاهف ٞاهطـابق ٞهلـا ٗاهـع ًـّ
ُ٘عٔا اعتربت األٗىل.
 -11جي٘ش هصاحب اهعٌى تشدٙد اجلصاء إذا تلسزت ُفظ املخاهف ٞأكجس ًّ أزبـع ًـسات
قبى ًر ٛضت ٞأشٔس عوٗ ٟق٘ع املخاهف ٞاهطابق ٞعؤٚا ٗذهم مبساعا ٝاوـد األقصـٟ
املقسز هوذصاء.

-11
-12
-13
-14

-15
-16
-17
-18

جيب أْ ددد اهالئخ ٞاملخاهف ٞاهع تقع ًّ اهعاًى ٗاجلصاء عؤٚا ٗدزدتٕ ٗال جي٘ش
هصاحب اهعٌى ًعاقب ٞاهعاًى عّ خماهف ٞغع ٗازد ٝيف اهالئخ ٞأٗ ت٘قٚع دصاء غع
ٗازد بٔا.
جيب أْ تترٌّ اهالئخ ٞقائٌ ٞتصاعد ٞٙهوذصاءات.
جيب إال ٘ٙقع دصاء عو ٟاهعاًى ألًـس ازتلبـٕ ـازج اهعٌـى إال إذا كـاْ هـٕ عالقـٞ
باهعٌى.
جيب إ طاز اهعاًى كتاب ٞمب ا ٗقع عو ًّ ٕٚدصاءات ُٗ٘عٔـا ًٗقـدازٓا ٗاجلـصاء
اهر٘ٙ ٜقع عو ٕٚيف حاه ٞاهع٘د فإذا أًتِع اهعاًى عّ اضـتالَ اإل طـاز ٙعوـّ قـساز
اجلصاء يف ًلاْ ظآس يف حمـى اهعٌـى أًـا إذا كـاْ غائبـا عـّ اهعٌـى فعضـى إهٚـٕ
بلتاب ً٘ص ٛعو ٞٚبعوٍ اه٘ص٘ي عو ٟعِ٘إُ املبني مبوفٕ اخلا .
ال جي٘ش تِفٚر اجلصاء قبى ًر ٛثالث ٞأٙاَ عو ٟاألقى ًّ تازٙخ إ طاز اهعاًى بٕ
ٗذن فٌٚا عدا اجلصاءات املِص٘ عؤٚا يف اهفقستني  ًّ )7 3املاد ًّ )40 ٝقاُْ٘
اهعٌى.
هوعاًى اوق يف اهتعوٍ ًّ اهقساز اهصادز بت٘قٚع اجلصاء الي ثالث ٞأٙاَ ًّ تـازٙخ
إ طازٖ بقسا ز اجلصاء ٗٙقدَ اهتعوٍ إىل ًصدز اهقساز عو ٟأْ ٙتٍ اهبـت يف اهـتعوٍ
الي ضبع ٞأٙاَ ًّ تازٙخ تقدميٕ.
اجلصاءات اه٘ازد ٝباهالئخ ٞمتجى اود األقصٗ ٟجي٘ش هصـاحب اهعٌـى أْ ٙطـتبدي
بٔا دصاءات أ ف.
خترع ٓرٖ اهالئخ ٞيف تطبٚقٔا ألحلاَ قـاُْ٘ اهعٌـى اهصـادز باملسضـَ٘ اهطـوطاُٛ
زقٍ ٗ )2003/35اهقسازات املِفر ٝهٕ.

