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 مديرية اإلعفاءات الجمركية

 دليل إجراءات إعفاءات ذوي االحتياجات الخاصة
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 المقدمة:  
بمخا  األاخر مخ  الرسخقا الرمرةيخا قالرسخقا قالبخرا    المعخقيي تعفى سيارات األشخاا  

 : إلى ، قتقسا اإلعفاءات على المبيعات  قالااصا فيها البريبا العاما
 المعوقين.األشخاص  إعفاءات (1

 .مركبات المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماءإعفاءات  (2

 
 .المعوقيناألشخاص  إعفاءاتأواًل : 

صخخخا ر بمقتبخخخى  3142( لسخخخاا 41ريخخخا    المعخخخقيياظخخخاا إعفخخخاءات األشخخخاا  اسخخختاا ا  ل
  (24 ريخخخا   مخخ  يخخااق   قخخقا األشخخاا  المعخخقيي  (41 قالمخخا )  (1 المخخا ) الفقخخر)  ق( مخخ  

، تعفخى قاسخ ا اقخا قا خ ) دسختا اا الشخا  المعخقا المصخا  بقصخقر ةلخ   3112لساخا  
اق المصخخخا  بقصخخخقر ر  خخخ  مخخخ  الرسخخخقا الرمرةيخخخا قالبخخخريبا العامخخخا علخخخى المبيعخخخات قرسخخخقا 

قتابخخخخو للبخخخخريبا الااصخخخخا باسخخخخبا  صخخخخفر( الم خخخخ  )  ، أاخخخخر  قابخخخخو الخخخخقار ات قا  رسخخخخقا 
مقابلخخخخخا ل فخخخخ   ا خخخخر) الرمخخخخار تشخخخخةا لراخخخخخا ق  مبيعخخخخاتبمقرخخخخ  يخخخخااق  البخخخخريبا العامخخخخا علخخخخى ال

 .(لراخا اإلعفاءات الرمرةيخا  تسمى   الب  اإلعفاءاألشخاا  المعقيخي  

 

 :إلى المعوقين األشخاص  تقسم إعفاءات
  : الصمم الكلي/ الكلي القصور إعفاءات (4

 : ال ادت التاليا ف ات اإلعايات للشا  المصا  بقصقر ةل تتبم  
لتق خ  باخاء االامخا   الش يخخ   ادبخ را اإلعايخا العقليخا الش ي ) بما فيهخخا  خادت  -

 قافسيا. همقاييخس اما يخق  قااتباراتعلخى اتا خج 
الشخخخخلا التخخخخاا أق البتخخخخخر لل رفخخخخخي  العلقيخخخخخي  اق ا خخخخ اما أق الشخخخخخلا التخخخخاا ل  خخخخرا   -

األربعا أق الشخلا التخاا الاصفخخ  ال قلخخ  للرسخا أق الشخلا ال ماشخخ  الشخ ي  الخ ا ا 
 للشفاء. القاباشير 

 إعايخا ش يخ ) ق ا مخا . إلى التصلخ  اللقي   المتقخ ا قالخذ  أ    -
ت يخخ   خخ )  العياخخخي ،أق بعخخخ  البصخخر الشخخ ي  علخخى أ  د لةلتخخاةخخ  البصخخر التخخاا  -

 . 6/61 لىاإلبصار ع
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  الصمم الكلي/ عامــــــة إلعفاءات القصور الكلي أحكام: 
 س (.س   4611على   سعا م ر  المرةبا د ت ي أ   .4
 إ ار)إلعفخاء لخ   صا   اب بخقر  المعفا)الترايخ  الساخق  للمرةبخا   ر يأ   .3

ع   ا خر) األ خقاا الم ايخخا   يثا صا ر) له الترايخ  اق إبخرا  شهخا ) تفقخ   يخا) 
 قالرقا ات.

القااقايخخا اق  األاليخخاللشخخا  المصخخا  بقصخخقر ةلخخ  قد يملخخ   اإلعفخخاءمخخا   إذا .2
شخا  أق  الق ر) علخى ييخا ) المرةبخا يرخ  عليخه اق علخى قليخه اق قصخيه تسخميا

 تخى ال ررخا الثاايخا اق فخرقعها اق أ  شخا  عاخر بعقخ  عمخا  أياربهاثاي  م  
اخخا  ليايخخخات اسخخختا اا المرةبخخخا لا مخخا الشخخخا  المعخخخقا شخخخري ا  صخخخقا ا  
مخخاها علخخى راصخخا ييخخا ) سخخاريا المفعخخقا قتصخخ ر مخخ  المرلخخس ب ايخخات ااصخخا 

    ا ر) الرمار  بهذه المعلقمات .بذل  قت ق 
اصصا دستا اا الشا  المعقا الماقلي  بقيا ) المرةبا الم األشاا على  .1

  : يتبم  ما يل  اإلعفاءباستا امها لا ما صا    أصقل تق يا تعه  
 .عخ ا ييا تهخا مخ  الييخر -

 . ييخر اليايخا التخ  أعفيخت مخ  أرلهخا ع ا استا امها ل -

القصخخخخ  ق قفقخخخخا ل صخخخخقا الخخخقل  اق مقافقخخخخا بإد  فيهخخخاأق التصخخخخر   هاعخخخخ ا بيخخخخع -
 .خ  مقافقخا  ا خر) الرمخار  المتبعخا قبع

القا خخ ) فخخ   خخاا سخخخر) لاللصخا خخخ  اإلعخفخخخاء اق  عخخخخ ا مخلةيخخخا مخرةبخخخا معخفخخخا) سابخقخخخا -
 يصرا. أص ابهااذا ةا   اإلعاياتتع   

الترايخخخ  بعخخ  قفخخا) صا خخخ   قا  ار)الرمخخار   لخ ا ر)ييخخق  المرةبخخا المخعخفخخخا)  تسخقيا -
 اإلعفخخاء. 

( 5يبخخا مبخخ   ) اق اسختب الها اقخا ملةيخا المرةبخا المعفخخاف  د يرخق  التصخر   .5
ساخقات علخى تاريخخ تسريخخا البيخخا  الرمرةخخ  الاخخا  بهخخا قت تسخخ  مخخ  بمخخ  

الترايخخ  مرةبخخا  إ ار)لسابقخخا الخخت  مبخخت علخى تسريلهخخا فخخ  المخ ) االمخ ) اذه 
 عار.إعفخاء د  أق اخر عمعخقا   شاخ معفا) دستعماا

مرةبخخا لةخخا  القا خخخ ) يتخخخا ماخخخ  إعفخخاءفخخ  ادسخخر) اإلعايخخخات ف خخات فخخخ   خخخاا تعخخخ    .6
صا   اعايا مخ  افرا اخا ترخاق  الثاماخا عشخر) مخ  عمخره امخا اذا ةخا  اصخ ا  

   اعفاء لمرةبا قا  ) لهذه ادسر). ادعايا ف  ادسر) القا  ) يصرا فيتا ما 
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ل    ا خر) الرمخار  قتسريا المرةبخخا لخخ   قتسريله الرمرةخ  يتخا تاظيخا البيخا    .2
 الماخخخخقلي   اسخخخخخماء ادشخخخخاا  يصا خخخخخ  اإلعفخخخخخاء قتخخخخ ق  باسخخخخاالترايخخخخخ   ا ار)

 . عخ  المرلخس الصا ر)بقيخا ) المرةبخا علخى راصخا اإليتاخاء  سخ  الب ايخا 
علخخى لمصخخا  بقصخخقر ةلخخ  د يشخختر  لمخخا  ادعفخخاء  صخخقا الشخخا  المعخخقا ا .8

 راصا ييا ) .

يرخخخ  علخخخخى القرثخخخخا أق  الشخخخا  المعخخخقا المسخخختفي  مخخخ  اإلعفخخخاءقفخخخخا)  اافخخخخ   خخخ .1
مخخ   أشخخهر( 2قاخخخالا   بمقرخخ  التعهخخ بقيخخخا ) المرةبخخا المعفخخا)  الماخخقاالشخخا  

 قا  ار)الرمخخخخار  األر ايخخخخا   ا خخخر) لخخخخ   المعفخخخا)تسقيخخخخا ييخخخخق  المرةبخخخخا  تخخخاريخ القفخخخا)
 ب قها .القااقايخا  تتاذ اإلرراءاتاليا قاالفا لذل  التراي  قالرهات ذات الع

مخخخو ( ساخخخخا 48أ  د يقخخخخا عمخخخخره عخخخخ   يرخخخ   الصخخخما الةلخخخ باصخخخق   خخخادت  .41
راصخخخا ييخخخا ) مخخخ  إ ار) تخخراي  السخقايي  قالمرةبخخخات ساريخخخا المفعخخقا يبخخخا  إبخرا 

 قييا ) المرةبا م  يبله قد يسم  بقرق  مرافقي .  المرةباالتالي  على 
 

  :إعفاءات القصور الجزئي  (2
 :  (المقعدين) الحركية اإلعاقات .أ

إذا ت ابقخت  التخه التشايصخيا مخو أ  مخ  اإلعايات ال رةيخا  المقعخ ي ( عفى ت
 -:ال ادت التاليا

 شلا اد را  السفليا التاا أق ا  اما ب يث د يست يو ادعتما  عليهما . -
شخخري ا ا  يع خخا اخخذه البتخخر   بتخخر ال خخرفي  السخخفليي  أق ا خخ اما أق رخخ ء ماهمخخا -

 قظيفا ال رفي  السفليي  أق ا  اما .
 التع يا القظيف  ال ا ا قالتاا لل رفي  السفليي  أق ا  اما بسب  أ  مرض. -
 ا  يةق  سليا اد را  العليا قظيفيا  قةذل  سليا ال قاس . -
( سخاا قاخق سخ  ال صخقا علخى راصخا سخقا بمقرخ   48ا  د يقخا عمخره عخ    -

 ( م  يااق  السير .31  المخا ) 

 قصار القامة ) األقزام (:   .ب
التشايصخخخيا مخخخو أ  مخخخ   اإذا ت ابقخخخت  خخخالتهيصخخخار القامخخخا   األيخخخ اا ( عفخخخى ي

 -:ال ادت التاليا
أ  يةق  سليا اد را  العليا قظيفيا  قبمخا يتااسخ  مخو  رخا ق خقا الرسخا قبمخا  -

سا قد ي ي   411د يشةا ا را  على السالما العاما على ا  ديقا ال قا ع  
 .سا لإلااث  434سا للذةقر قد ي ي  ع   424ع  



 
 

)5( 

 

 أ  يةق  سليا األ را  السفلى قظيفيا  قةذل  سليا ال قاس .  -
( سخاا قاخق سخ  ال صخقا علخى راصخا سخقا بمقرخ   48ره عخ   ا  د يقخا عمخ -

 ( م  يااق  السير .31المخا )   

 

 :احكـــــام عامــــــة إلعفاءات القصور الجزئي 
بخي   خخاا  المصخخا  بقصخخقر رخ  خخ  للشا ليايخات السالمخا العامخا د يرق  السماح  .4

ق سيخخارات الاقخخا  (سخ  سخ  3311لى مخ  األ خقاا ييا ) مرةبا ت يخخ  سعخخا م رةهخخا عخخ
 ( .س  س  3511لى المشتخر  الخت  ت يخ  سخعخا مخ رةهخا ع

د ي يخخخخ  عخخخخ    التخخخ يقتصخخخخر اإلعفخخخخاء لقصخخخخار القامخخخخخا علخخخخى سيخخخخارات الرةخخخخق  الصيخخخخير)  .3
( سخ  سخ  3311امسخا بمخ  فخيها السخا ا قد ت يخ  سخعا م رةهخا علخى   لىرةابخهخا عخخ

سخخخ  4611لخخخى ع لالعايخخخا السخخخمعيا الشخخخ ي ) المعفخخخا)للسخخخيارات  د ت يخخخخ  سخخخعا الم خخخر ق 
 (.س 

إد بعخ  مب  ثالث  المعفا)المرةبخا  استب اا لصا   اعفاء القصقر الر    د يرخق  .2
قت تسخخخ  مخخخ   .سخخاقات علخخى األيخخخا مخخخ  تاريخخخخ تسخخريا البيخخخا  الرمرةخخخ  الاخخا  بهخخخا

 الترايخخخخخ  ا ار)السابقخخخخخا التخخخخ  مبخخخخخت علخخخخخى تسريلهخخخخخا فخخخخخ  المخخخخ ) المخخخخخ )  اخخخخذه بمخخخخخ 
  .  إعفاء م  اق  عارألمعخقا عاخر أق معفا) دستعماا شا  مرةبخا  باعتباراا

 تبمرةبخخخاال اليخخخخا  تبخخخ يا مرةبخخخاتها يرخخخخق  ل شاخخخخا  ال اصلخخخخي  علخخخخى إعفخخخخاء سابخخخخا .1
  . لسابقا على اذا التب يامهما ةاات الم ) اةهربخاء( قلمخر) قا خ ) ق  با يخ  ارياخا 

المعفخخخخا) الماصصخخخخا للشخخخخا  المعخخخخقا  ق  مراعخخخخا) المخخخخ    المرةبخخخخا باسخخخختب ااسمخخخخخ  ي .5
شخ بهخخخا أق إلخخى ل خخخا ث أ   المرةبخخا ذا تعربخخخت الماصخخق  عليهخخا فخخ  اخخذا الاظخخاا ا

لخخ    ا خخر) باخخخاء علخخخى تقريخخخر فخخخا  مخخخ  اللراخخخا الفايخخخا  لالسخختعمااثبخخخت عخخخ ا صال يتهخخخا 
 اسختيفاءبعخ  يخ  الشاصخخ  مخخو  اي ع قف  ةلتا ااتي  ال التي  يال  عليها الرمار 

أق إعخخخخخخا ) تخص يراخخخخخا أق التاخخخخخا ا عاهخخخخخا  عليهخخخخا الرسخخخخخقا الرمرةيخخخخخا قالبرا خخخخخ  المترتبخخخخخا
 .لصالخ  الا ياخا  سخ  األصخقا 

ق الشخخا  يرخخ  علخخخى القرثخخخا أ اإلعفخخاءالشخخا  المعخخقا المسخختفي  مخخ  قفخخخا)  اافخخخ   خخ .6
 اشخخخهر مخخخ  تخخخاريخ القفخخخا)( 2قاخخخخالا   بمقرخخخ  التعهخخخ بقيخخخخا ) المرةبخخخا المعفخخخا)  الماخخخقا

التخخراي  قالرهخخخات  قا ار)الرمخخخار  األر ايخخخخا   ا خخر) لخخخخ   المعفخخا)تسقيخخخا ييخخخق  المرةبخخخخا 
 ب قها .القااقايخا  اإلرراءات تتاذذات العاليا قاالفا لذل  
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 للمركبات الخاصة بالمعوقينالية تقديم طلبات اإلعفاء 
 )القصور الكلي والقصور الجزئي( 

 .2112لسنة  11حسب نظام اإلعفاء الجديد رقم 
 

م يريخا التاميخا ادرتماعيخا فخ  ما قخا إلخى يق ا الشا   الخ  اإلعفخاء  لبخا  
  سةاه قفا األسس قالشرق  التاليا :

 أ  يةق  أر ا  الراسيا قي ما ريما  ق ايا . .4
 .أ  يققا بتعب ا الامقذج الماص  لهذ اليايا  .3
 أ  يرفا تقريرا   بيا  ع  اإلعايا. .2
تعهخخخ  مقيخخخو ماخخخه أق مخخخ  قصخخخيه أق قليخخخه أق مخخخ   ياخخخق  عاخخخه  سخخخ   قثيقخخخا أ  يرفخخخا .1

 األصقا بع ا ملةيته لمرةبا أار  معفاه سا ا  أل ةاا الاظاا.

 
 اإلجراءات :

يقخخ ا الشخخا   الخخ  اإلعفخخاء  لبخخه إلخخى م يريخخا التاميخخا ادرتماعيخخا فخخ  ما قخخا سخخةاه  .4
قالتخخ  تقخخقا بخخ قراا بت قيخخا صخخا   العاليخخا إلخخى  اللراخخا ال بيخخا فخخ  المرلخخس األعلخخى 
لشؤق  األشاا  المعقيي / دعفاءات القصقر الةل  قالصخما الةلخ (،  امخا اعفخاءات 

 (. ا ال بيا المرة يا ف  م يريا الص ا المعايااللراالقصقر الر    يتا ت قيلها الى 

بع  ا  تص ر اللراا ال بيا تقريراا يتا اعا ته إلى م يريا التاميا ادرتماعيخا بما قخا  .3
سخخخةاه قالتخخخ  تقخخخقا بخخخ قراا باسخخختةماا إرخخخراءات المعاملخخخا قت قيلخخخه إلخخخى  ا خخخر) الرمخخخار  

 بمقر  ةتا  رسم  .
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 للمعوقينشراء مركبة معفاة إجراءات 

 
يرارخو صخا   اإلعفخخاء مرةخ  رمخخر  عمخا  اق مرةخ  رمخخر  ال خر) ال ريخخاء مباشخر) لشخخراء 
المرةبخخا المعفخخاه بخخ ق  الررخخق  لم يريخخا ادعفخخاءات، قةخخذل  يخختا ما خخه لق خخات المرةبخخا المعفخخاه 

 ل   يسا تراي  رمر  عما  اقمرة  رمر  ال ر) ال رياء . 
 

 

 

 الشروط والوثائق التي يجب ان تتوفر :   .1

 ابرا  اقيا األ قاا الم ايا قراصا القيا ) .  .4

 . ( القصقر الةل  اإلعفاءلصا     ابرا  ب ايا م  المرلس للسا ا المرافا  .3

يرخخ  ارفخخاا القثخخا ا األصخخليا   ةتخخا  / بيخخا  (  التخخ  فخخ   خخاا ملةيخخا مرةبخخا سخخابقه  .2
الصخا ره مخ  تثبت تسليا المرةبا ف  المرةخ  الرمرةخ  بادبخافا لبخراء) الذمخا للمرةبخا 

 ا ر) التراي  ، قف   الا اعا ) التص ير للمرةبخه يرخ  ارفخاا اسخاه مخ   اديخ ا ( 
 الصا ر م  الما قه ال ره .

 
 

 : للمعوقين تسليم المركبة المعفاة  .2
قالباليخخخخا ثخخخخالث سخخخخاقات لإلعفخخخخاءات يرخخخخ  ا  تةمخخخخا المرةبخخخخا المخخخخ ) القااقايخخخخا لالسخخخختب اا 

المخخخ ) اخخذه قت تسخخخ  مخخخ  بمخخخ  القصخخقر الةلخخ   إلعفخخاءاتالقصخخقر الر  خخ  قامخخس سخخاقات 
  شاخخ دسختعماا معفخا)الترايخ  مرةبخخا  ا ار)لسابقخا الخت  مبخت على تسريلهخا فخ  الم ) ا
 .عارإعفخاء د  اخر أق عمعخقا 

 
 :لخزينة الدولة / او التخليص عليها كقطع  أواًل : طلب التنازل

يرارو صا   اإلعفاء أق قةيله مرة  رمر  عما  مباشر) لتسليا قتس ي  ييق  المرةبا ب ق   
الررق  لم يريخا ادعفخاءات، قةخذل  يختا اسخقا  لق خات المرةبخا المعفخاه قااخراج بخراء) ذمخه لخ   

 يسا تراي  رمر  عما  أيبا . 
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 ثانيًا : إعادة تصديرها : 
ر  ال ر) ال رياء مباشر) لتسليا قتس ي  ييق  المرةبا يرارو صا   اإلعفاء أق قةيله مرة  رم

ب ق  الررق  لم يريا ادعفاءات، قةذل  يختا اسخقا  لق خات المرةبخا المعفخاه قااخراج بخراء) ذمخه 
 ل   يسا تراي  رمر  ال ر) ال رياء أيبا .

 

 االجراءات :
إرراءات تس ي  ييق  المرةبا المعفا) الااصه بالقصقر الةل    التاا ا للا ياا  (4

 / التالي  عليها ةق و / اعا ه التص ير( : 
بخرا  راصخا اإليتاخاء  - إبرا  الهقيا الشاصيه لصا   العاليا ساريه المفعخقا قا 

 للمرةبا  بقر أق إبرا  مقافقه قل  ادمر أق القص .
ء لخيس ل يخه األاليخه القااقايخا ق قلخ  أمخره متخقفى ف   اا ةخا  صخا   ادعفخا -

يرخخخ  إبخخخرا   رخخخا قصخخخايه ق رخخخا إذ  مخخخ  القابخخخ  الشخخخرع  بالمقافقخخخه علخخخى 
 التصر  بالمرةبه المعفاه.

 مالحظه : 
ادعفخخخاء يرخخ  علخخخى القرثخخخا أق الشخخا  المعخخقا المسخختفي  مخخ  قفخخخا)  اافخخخ   خخ .4

اشخهر مخ  ( 2قاخخالا   التعهخ بمقر  بقيخا ) المرةبا المعفا)  الماقاالشا  
 قا ار)الرمخخخار  األر ايخخخا   ا خخر) لخخخ   المعفخخا)تسقيخخخا ييخخخق  المرةبخخخا  تخخاريخ القفخخا)

 يختا ت قيخا المقبخق  الخى يسخا  التراي  قالرهخات ذات العاليخا قاالفخا لخذل 
 ب قها.القااقايخا  دتتاذ اإلرراءات القبايا ف  المراة  الرمرةيه(

برا   شها ه قفاه /  را  صر إرث / قةالا مخ  القرثخه ف   اا القفاه ير  إ .3
البخخاليي  أق تاخخارج أق  بخخقراا / قفخخ   خخاا قرخخق  يصخخر يت لخخ  إبخخرا   رخخا 
قصخخخايه ق رخخخا إذ  مخخخ  القابخخخ  الشخخخرع  بالمقافقخخخه علخخخى التصخخخر  بالمرةبخخخه 

 المعفاه(  .
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 : ءمركبات المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماإعفاءات ثانيًا : 
 

( 4116يخخرار مرلخخس الخخق راء ريخخا ق   31/11/3143( تخخاريخ 4221يخخرار مرلخخس الخخق راء ريخخا 
قالمتبخخم  اعفخخاء سخخيارات المصخخابي  العسخخةريي  الم خخالي  علخخى التقاعخخ    42/1/3143تخخاريخ 

م  الققات المسل ا ادر ايا قادره ه ادمايه اداخر  بسخب  فقخ ا   اسخه البصخر لخ يها تمامخا  
يخا ) المرةبخه شخري ا ا   ةفي ( أق ادصابا بإعايه  ا مخه بخاد را  العلقيخه بمخا يمخاعها مخ  ي

تةق  ةلتااما اتيرا ا اء القار  الرسم  م  الرسقا الرمرةيه قالرسقا قالبرا   ادار  بما 
 فيها البريبا العامه على المبيعات قلمره قا  ه فق  قبم  الشرق  التاليه: 

 

 أ  د يةق  المتقاع  المقصق  اعاله ي  استفا  م  اعفاء رمرة  اار.  (4

ه مخخ  الهي خخا الهاشخخميا للمصخخابي  العسخخةريي  تفيخخ  بخخا  اصخخابته ا  يبخخر  تقصخخي (3
 ةاات اثااء ا اءه القار  الرسم ، مرفقا بها القثا ا التاليا : 

صخخخقره عخخخ  يخخخرار اد الخخخه علخخخى التقاعخخخ  مصخخخ ا  سخخخ  ادصخخخقا مخخخ  الرهخخخه  -
 المعايه باص اره.

تقرير  ب    يث صا ر ع  الا مات ال بيا الملةيخا يقبخ   التخه الصخ يه  -
 بالتفصيا مرفا به صقره شاصيه مص يه  س  ادصقا.

 صقره ع  الب ايه الشاصيه. -

صقره عخ  شخها ه اداخراج مخ  الا مخه العسخةريه مصخ يه  سخ  ادصخقا مخ   -
 الرها المعايا باص اره .

اق مخا يثبخت بخا  ادصخابه يخ   خ ثت اثاخاء مخ ه الا مخا العسخةريا  برييا  قا ث -
 لرميو المستفي ي  م  القرار اعاله. مص يه م  الرهه المعايا باص اراا
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  المصابين العسكريين: احكـــــام عامــــــة إلعفاءات 
 

 س  س (. 4811ا  د ي ي  سعه م ر  المرةبه الم لق  اعفا ها ع    .4

تعفى السيار) م  رسقا التسريا قالتراي  المقرر) للمره ادقلى فق ، على ا   .3
 تابو بع اا لرسقا التراي  الساقيا. 

( اعخخاله مخخ  يبخخا اللراخخه المشخخةله 3يخختا التاةخخ  مخخ  الشخخرق  الم خخ  ه فخخ  الباخخ    .2
بمقر  الشرق  الااصخه باعفخاء مرةبخات المعخقيي  الصخا ره بادسختاا  د ةخاا 

  ( م  يااق  الرمار  المشار اليه اعاله. /458الما ه  

يص ر يرار ادعفاء للمتقاع  المستفي  م  ع قفه م ير عاا  ا ر) الرمار  اق  .1
 ( اعاله. 5م  يفقبه بااء على تاسي  م  اللراه المذةقره ف  البا   

يسخخخخم  للمتقاعخخخخ  المسخخخختفي  التصخخخخر  بادعفخخخخاء المماخخخخقح لخخخخه مخخخخ   يخخخخث البيخخخخو  .5
ليخخخخخخه المتبعخخخخخخه لخخخخخخ    ا خخخخخخر) الرمخخخخخخار  باصخخخخخخق  البخخخخخخبا  قالتقريخخخخخخث قفقخخخخخخا  لال

 المتقاع ي .


