

	� ����24ن ر��(� (2002
���ن ا������ وا�����ت

 

�(& )�س� �& %�� $ل "��!                     �� � أم�� دو�� ���,

	 ��� ا���اد (���ع ��� ا����م ا����� ا����� ا����ل , و��34), (23), (22�� ا, (

) م��,51(
+��*! ا�&*��	 ا����*	 ا���م	 (� �)' , ا����ل ���'��م1962) �&�	 2و��� ا�%�ن�ن ر�! ( 

19%�ن�ن ر�! (	1996) �&�, 
 (� 01ن ت%��� ا���.-*, ا���ن**,,1984) �&�	 7و��� ا��'��م %�ن�ن ر�! (

+30*2 ا���2 ���'��م*, %�ن�ن*, ر��� (1984) �&�	 8و��� ا�%�ن�ن ر�! ( 6	1984) �&�
 (� 01ن ا�+%��� ا��&5'ي وت%��� ا���.-*, ا���ن**,,1984) �&�	 7و(

07ن ا���ازن	 ا���م	 ���و�	,1989) �&�	 5و��� ا�%�ن�ن ر�! ( 
) ر�!  وت�**,1999) �&�	 7و��� ا�%�ن�ن  وا5�8�ن  ا���م	 ا���ن*	  �1ون  وزارة   !*��+  

اخ+;�
�ت:�,
,2001) �&�	 1و��� ��ن�ن ا���م	 ا���ن*	 ا�;�در ��%�ن�ن ر�! (

و��� ا�+'اح وزي' �1ون ا���م	 ا���ن*	 وا5�8�ن ,
و��� م7'وع ا�%�ن�ن ا��%�م م, م�A@ ا��زراء,

و�� أخD رأي م�A@ ا��7رى,
��ر�� ا�����ن ا+ت!:

 
ا�.-, ا+ول

ت��ري/

D)1م�دة (
(� ت)L*I أح5�م هDا ا�%�ن�ن, ت�5ن ����5�ت وا��I�رات ا�+��*	, ا����ن� ا���FG	 �'ي, آ2

م�:�, م� �! ي%+O ا�&*�ق م��� Mخ':
�تا��ات� ا+س�س!�Iي2�7 ا� �: ا�'اتR ا�7:'ي ا�خ*' ا�Dي ي+%�G�Q ا���.P أو ا���م2 و

وا���;;�ت وا�+��يS�ت أي� آ�ن ن��:� .
 ا�'اتR ا����� مS�(ً� إ�*� ا���وة ا�3+���*	 ا��%'رة ��R3 ��ن�ن ا���م	 ا���ن*	ا�ـــ�ات�:

.	�V�ت ا����م, ا�+7'ي� Q'*W أو
: ا���ة م�(��	 ا�1+'اك ��اء آ�ن� (��*	 أو ا�+I�ري	.م�ة ا��2مـ�

 م5�(0ة ن:�ي	 ا���م	.ا��ــ�4�5ة:
 ا��Z�I ا��&+LF 1:'يً� �;�حR ا����ش أو ا��&+F%*, ��� و(%ً� �ح5�م هDا ا�%�ن�ن.ا���ــ�ش:

: م, ان+:� خ�م+� وت%'ر �� م��ش ��R3 أح5�م هDا ا�%�ن�ن .ص�%� ا����ش
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�حR ا����ش و(%ً� �ح5�م هDاا�� ,� �*) R*;ش أو ن�م� �ي ت%'ر �Dا�%)'ي ا� 
ا�%�ن�ن.

	 3&�ي	 أو �%�*	 ت�Fل آ�*	 و;-	 دا]�	 دون ا�%�رة ���:Dا��:ــ9�
 آ2 م'ض أو إ
ا���2.

 :   ا�Dى ي;�ر ��+I�رQ م-%�دًا ح5! ن:�]� م, م�5F	 م�+;	.  Dا��.��د 

:�;�D ا�:*[	 ا���م	 ��+%��� وا����1�ت.ا�>
 م�A@ إدارة ا�:*[	.ا��:<=:

��   : ا�A:	 ا�)I*	 ا�+� ي�+��ه� ا���A@ .ا�<:	� ا��?

��وق ا����1�ت ا���07 �%+�S أح5�م هDا ا�%�ن�ن .ا�-	�وق    :

 
!��A�.-, ا�ا

ا���E�2ن +%�5م هBا ا�����ن
 

D)2م�دة (
ت&'ي أح5�م هDا ا�%�ن�ن ��� :

ا���.-*, ا�%)'ي*, ا����G*, �ح5�م ��ن�ن ا���م	 ا���ن*	 وي7^��ن و.�]P دا]�	.              -1
ا���.-*, وا���م�*, ا�%)'ي*, (� ا�:*[�ت وا����&�ت ا���م	 وا�7'آ�ت ا��&�ه�	, وW*'ه�    -2

 ا�+� ي;�ر +�Fي�ه� �'ار م, م�A@ ا��زراء.م& ا�:>�ت
 

D)3م�دة(
ت)LI أح5�م هDا ا�%�ن�ن ��� م, ان+:� خ�م+� �2I ت�ري` ا���2 �, وت%��G ا��5�(0ة , إذا

ت�ا(' 07ن� ا�7'��ن ا�+��*�ن :
a�D إ�� ا�:*[	 خ�ل ا���ة ا�+� ت�Fده� ا��]F	 ا�+�-*Dي	 �:Dا ا�%�ن�ن.              -1 R�(أن ي+%�م 
)20أن ي�دي ا�1+'اآ�ت ا��%'رة �, م�ة ا���م	 ا�&�%	 . وي+! ��اده� و(%ً� �5F! ا���دة (    -2

م, هDا ا�%�ن�ن .

�حR ا����ش. ,� ,*%F+&دة ��� ا���ا�� QDم ه�وت&'ي أح5

 
)4م�دة(
� ت&'ي أح5�م هDا ا�%�ن�ن ��� ا�-[+*, ا�+��*+*,:

1-    .�ا��F��*, إ�� ا�+%��� �2I ت�ري` ا���2 
2-    .!:� 2S)أ �ايbت%'ر م 	
ا���.-*, وا���م�*, ا����G*, ���! ت%��� وم��1�ت خ�
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F��A�.-, ا�ا

ا����ش

D)5م�دة (
) 	I&ن c(%+&ا���52ت 	2 3:�F+م2, وت�أو ا�� P.ا��� Rم, رات 	]�ا�� �) 	&خ� (%

P�G هQD ا��&I	 , وت�+bم �(c هQD ا��I��Z إ�� ا�:*[	 (� م*��د � ي+A�وز ا�*�م ا���م@ م,
%) 1:'يً� م, ا��I��Z ا��+0خ' ��اده� �,2ا�7:' ا�+��� , وت-'ض W'ام	 ت0خ*' م%�اره� (
ا���ة م, ت�ري` و�3ب أدا]:� ح+� ت�ري` ا�&�اد .

و���&I	 ����.-*, وا���م�*, ا����3دي, (� ا���م	 (� ت�ري` ا���2 :Dا ا�%�ن�ن , ت�;!
I25 م�:! , أو ا�� 	%F+&(0ة ا���م, ا��5 	%���ا�1+'اآ�ت ا��&+F%	 ��*:! �, م�د خ�م+:! ا�&�

�S�ن:� , وي�دي إ�*:! م� تI%� م�:� , و��*:! أن ي&�دوا �Fخ;! ا�%'وض ا�+� م� ��م�:� 
ا�-'ق إن و�3 .

 

D)6م�دة(
ُي&+LF ا����ش إذا ان+:� خ�م	 ا���.P أو ا���م2 0ح� ا��I�ب اeت*	 :

ا��(�ة.           -1
2-   ���غ ا�&, ا��%'رة �ن+:�ء ا���م	 أو إن:�ء ا���م	 ��)'يL ا�+0دي�I , وآ�ن� م�ة ا���م	 

ت%2 �, خ�@ �7'ة ��	 .
3-   �ا��+%��	, وآ�ن� م�ة ا���م	 � ت%2 �, خ�@ �7'ة ��	, وآ�ن ��' ا���.P أو ا���م2 

.	�� ,*�ي%2 �, أر
4-           . 	*I(ا� 	�Aا�� Qت%'ر ��� �ً%I� 	*I(ا� 	��م ا��*��
إ�^�ء ا��.*-	 أو إن:�ء ا���م	 ^*' ا�)'يL ا�+0دي�I ����.-*, أو ا���م�*, (� ا��زارات   -5

وا�b:3ة ا��5Fم*	 ا�خ'ى وا�:*[�ت وا����&�ت ا���م	 , وآ�ن� م�ة ا���م	 � ت2% �,
خ�@ ���ات.

@�Aت ا�خ'ى ا�+� ي%'ر م�:Aن�ن وا��ا ا�%Dم ه�ح5� 	�G��ت ا��ز ��7'آ�Aوي        
7'ط أن ت+c*�3 2�F ا��+bام�ت ا����*	 !5Fا ا�Dه L*I(, ت�*:�� �م�ن أح5�ا��زراء �'ي

�� م�ا(%	 م�A@ ا��زراء ". ,aذ� ��� 	Iا��+'تD
ان+:�ء ا���م	 �^*' ا��I�ب ا���;�ص ��*:� (� ا���Iد ا�&�%	 وآ�ن� م�ة ا���م	 � ت2%   -6

�, خ�@ �7'ة ��	.

D)7م�دة (
�G8�(	 إ�� ا��bاي� ا�+� �� ت&+LF و(%ً� ��%�ن�ن , ي&�ى ا����ش و(%ً� ��j@ ا�+��*	:

م�ة ا���م	 ا�-��*	 أو م�ة خ�م	 ا�+I�ري	 م%�اره� �7'ون ��	 أي:�� أ��ل , إذا آ�ن ان+:�ء   -1
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?� ا��2م� أو أ"	� >�ا���م	 ���(�ة أو � �� (� أي م, ا�F��+*,.���م ا�<���� ا��?
م�ة ا���م	 ا�-��*	 أو م�ة خ�م	 ا�+I�ري	 م%�اره� خ�@ �7'ة ��	 أي:�� أ��ل ، إذا آ�ن   -2

���(�ة أو  ا��?��ان+:�ء ا���م	   ����^*' ا�)'يL���م ا�< �8^�ء ا��.*-	 ، أو آ�ن  ،أو 
.�Iا�+0دي

م�ة ا���م	 ا�-��*	 إذا آ�ن ان+:�ء ا���م	 �^*' ا��I�ب ا���;�ص ��*:� (� ا���Iد           -3
.	%ا�&�

و(� c*�3 ا�ح�ال ت�+bم 3:	 ا���2 &�اد c*�3 ا�1+'اآ�ت �, ا�-'ق *, م�ة ا���م	
إن:�ءا�-��*	 وم�ة ا���م	 ا��+I�ري	 , وآa�D �*�	 ا��I��Z اG8�(*	 (� ح��+� إ�^�ء ا��.*-	 أو 

ا���م	 ^*' ا�)'يL ا�+0دي�I , و(%ً� ��� ت�FدQ ا��]F	 ا�+�-*Dي	 �:Dا ا�%�ن�ن .
)8م�دة (

(� ح&�ب م�ة ا���م	 ي�+I' آ&' ا�7:' 1:'ًا آ�مً�, وت�+I' ا���ة ا�+� تbي� ��� �+	 أ1:'
��	 آ�م�	 .

D)9م�دة(
ي�خ2 (� ح&�ب م�ة ا���م	 م�د ا38�زات ��� اخ+�ف أن�ا�:� وم�د ا�8�رة وا�l�I�ت
وا��ورات ا�+�ريI*	 , ��� أن ت�دى �, هQD ا���د ا�1+'اآ�ت وا��:��ت ا�'��*	  ا��را�*	 

و�4ً� ��� ت(�دH ا�G (� ا��	.�Bي� �>Bا ا�����ن .ا��%'رة (� هDا ا�%�ن�ن , 
(� ح&�ب م�ة ا���م	 م�د ا���P أو ا�ن%)�ع �, ا���2 م+� ت%'ر ح'م�ن و� ي�خ2 

.�:�� �Iم, آ2 رات P.ا���
 

D)10م�دة(
يR&F ا����ش ا�7:'ي ����.-*, أو ا���م�*, (� ا��زارات وا�b:3ة ا��5Fم*	 ا�خ'ى

 مS'وً� (�م& $خ� رات�,%) خ�&	 (� ا���]	 5وا�:*[�ت وا����&�ت ا���م	 ��� أ��س (
.Rش م%�ار ا�'ات�وز ا����Aي ���د ���ات م�ة ا���م	, ��� أ

��� 	%ويR&F م�o ا���.-*, أو ا���م�*, (� W*' ا�A:�ت ا��7�ر إ�*:� (� ا�-%'ة ا�&�
 خ�ل ا�&��ات ا���@ ا�خ*'ة م, م�ة ا�1+'اك مS'وً� (�م��سK ا��ات�%) م, 5أ��س (

.p��+ا�� aش ذ��وز ا����Aي ���د ���ات م�ة ا���م	, ��� أ

D)11م�دة(
) ��I5! ا�F� �ً%)أو و 	��%+��) م, هDا ا�%�ن�ن6) م, ا���دة (6إذا آ�ن ان+:�ء ا���م	 &RI ا

)	I&�%) ا�V�ن (� ا���]	 , وإذا آ�ن ان+:�ء ا���م	 ��)'يL ا�+0دي�I خ-2Oخ-O ا����ش 
)	I&��, آ2 ��	 م, ���ات ا�-'ق *, ا���' ��� %) ا�V�ن ون;P (� ا���]	2,5ا����ش 

ان+:�ء ا���م	 و�, ا�&+*, ���&I	 ��Dآ�ر و�, ا���م&	 وا���&*, ���&I	 �rن�ث.
)12م�دة (
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��� LF+&ي يDا�7:' ا� 	ي�, وي;'ف (� ن: 	ء ا���م�ن+:�ي&+LF ا����ش م, ا�*�م ا�+��� 
.

�ي �RI م, ا��I�ب, �ن+:�ء ا���م	,  (� ا�7:' ا�+���  ت&�ي	 ا����ش  و(� ح��	 ��م 
ي;'ف ا����ش ا�Dي ت�FدQ ا�:*[	 إ�� أن ت+! ا�+&�ي	 ا��:�]*	.

�)'
�� ا�+&�ي	 ا��:�]*	 د(�	 واح�ة, وي&+'د م� ت!  LF+&ش ا���م, ا��� ���Iوي;'ف ا�
��bي�دة ��� أ�&�ط 1:'ي	 � ت+A�وز ��مً� واح�ًا م, ت�ري` ا�+&�ي	 ا��:�]*	.

D م�5ر12م�دة 
ي�Aز ����.P أو ا���م2 أن ي)�R 1'اء م�ة خ�م	 ا�+I�ري	 تS�ف إ�� م�ة خ�م+� ا�-��*	

م+� ت�ا('ت ا�7'وط اeت*	:
1-    ) ,� R�(ت%�ي! ا� ت�ري`   �) ي%2 ا���'   � و(50أن  ) خ�@45) خ�&*, ��	 ��Dآ�ر 

وأر�*, ��	 �rن�ث.
أن � ت%2 م�ة خ�م+� ا�-��*	 �, �7' ���ات.             -2
3-    ) cا�� وت�Fد15أن ي�دي ا�1+'اآ�ت ا��&+F%	 �, ا���ة ا��7+'اة   , Rم, ا�'ات (%

ا��]F	 ا�+�-*Dي	 �:Dا ا�%�ن�ن آ*-*	 أداء هQD ا�1+'اآ�ت ��:*[	.

D)13م�دة(
إذا ت�(� 
�حR ا����ش ان+%2 ا�LF (� ا����ش إ�� ا��&+F%*, ���, و(%ً� �jن;I	 ا���Fدة

:Dا ا�%�ن�ن.1���Aول ر�! ( L)'ا�� (
و(� ح��	 و(�ة ا���.-	 أو ا���م�	 أو 
�حI	 ا����ش ا�%)'ي	 و�:� أو�د W*' �)'ي*,, ي+!

م��م�+:! م��م�	 ا��&+F%*, ا�%)'ي*, و(%ً� �ح5�م هDا ا�%�ن�ن.
R*;وإذا أ�*� ا�� ,,*%F+&ا�� ���
'ف ن;*R أح� ا��&+F%*, وزع ���  Pوإذا أو�

�%�ار ا�bي�دة. ,*%F+&ا�� 	I;أن �S-خ ,�Iح�
ا�����ف إ�� 

D)14م�دة(
إذا ُأ�+I' ا���.P أو ا���م2 م-%�دًا ُ��ي م��1� ��� ا(+'اض أن خ�م+� ان+:� ���(�ة,

وم�F+&��� s%*, ���, وإذا ��د ي��م2 و(L أح5�م هDا ا�%�ن�ن.

�حR ا����ش أو ا��&+LF م-%�دًا ُوزع م��1� أو ن;*I� ��� ا��&+F%*, و(%ً� 'I+وإذا ا�

.	%�5F! ا���دة ا�&�

D)15م�دة(
إذا ُ�*, أو ُأ�*� 
�حR ا����ش ����2 (� إح�ى ا�A:�ت ا����G	 �ح5�م هDا ا�%�ن�ن,

'ف ا����ش م�ة ���� , (tذا آ�ن راتI� أ�2 م, م��1� 
'ف �� ا�-'ق م, ا�:*[	, Pأو�
وي�Aز �� ا�1+'اك �, م�ة ا���م	 ا��Aي�ة , وي&�ى م��1� ��� ان+:�ء خ�م+� , ��� أ��س
راتI� مS�(ً� إ�*� ا�-'ق �, ا���ة اG8�(*	 ا�+� � ت�V ,� 2%�ن� ���ات , F&�ب م��ش �,

) م, هDا ا�%�ن�ن , وإG�(+� إ�� م��1� ا�&�L.11),(10هQD ا���ة , و(%ً� �ح5�م ا���دت*, (
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�� �)'
و �V�ن� ���ات ُا�*� �� م��1� ا�����ف   ,� 	*)�G8ا �م�ة خ�م+ ��� وإذا 
ا1+'اآ�ت� ا�+� ��ده� �, هQD ا���ة و(%ً� ��� ت�FدQ ا��]F	 ا�+�-*Dي	 �:Dا ا�%�ن�ن.

)16م�دة (
*, راتI:� م, c�Aا� �) LFا� �ن �:�ش , آ�ا��� Rح�
إذا آ�ن ا����ش م&+F%ً� �رم�	 
��Iا� c�Aأ�;� , وت �F���:� أو م��1:� و*, ا����ش ا��&+LF �:� �, زو3:� دون ا�+%*� 

*, م��1:� وا����ش ا��&+LF �:� �, أم:� أو أ*:� أو �, آ�*:�� .
وي&+LF ا�bوج م��1ً� (� ح��	 و(�ة زو3+� ا���.-	 أو 
�حI	 ا����ش , وي�-O ا����ش
نإ�� ا��;P إذا ا�+LF م��ً1� Mخ' أو راتIً� م, أي 3:	 م, ا�A:�ت ا����G	 �ح5�م هDا ا�%�ن�

, (tذا آ�ن هDا ا����ش اeخ' أو ا�'اتR أ�2 م, ن;P ا����ش 
'ف �� ا�-'ق.

D)17م�دة(
, إذا �Z إح�ى و�7'ي, ��	�ي��P م��ش ا��&+LF ا�Dآ' م, ا�و�د وا�خ�ة وأ��ء ا

م, ا���', وي&+��l م, ذ�a ا�F��+�ن ا�+��*+�ن:
1-      .bAا�� 	��أو زوال ح �ت�)��bA ا��&+LF �, ا�R&5 وا���2, وي�+:� ح%� (� ا����ش 
2-  �I*;ن �ي;'ف � 	��Fا� QDت, و(� ه�م��Aه� أو ا��ح�ى ا���ارس أو ا���t LF+&ا�� 	درا�

.LIأ� �وا��7'ي, أي:� 	�(� ا����ش ح+� إت��م درا�+� أو ��W� �, ا�&�
)18م�دة (


'ف م��ش ا�رم�	 ا��&+LF �:� �, زو3:� ا��+�(� إذا تbو�3, وي��د إ�*:� إذا Pي��
.�%��


'ف ا����ش ا�م ا��&+LF �:� �, ا�:� ا��+�(� إذا تbو�3 ^*' وا��Q, وي��د Pوي�� 
.�%��إ�*:� إذا 

, إذا تbو�3 أو 1^�� و.*-	�
'ف م��ش ا��&+��I�� LF أو ا�خ� أو �� ا Pوي��
دا]�	 tح�ى ا�A:�ت ا����G	 �ح5�م هDا ا�%�ن�ن , (tذا آ�ن راتI:� م, ���:� أ�2 م, ا����ش


'ف �:� ا�-'ق , وي��د إ�*:� م��1:� آ�مً� إذا ��%� أو ت'م�� أو ان+:� خ�م+:� .
و(� c*�3 ا�ح�ال إذا ت'م�� م&+F%	 ا����ش م, �3ي� وا�+F%� م��ٌ1� Mخ' 
'ف �:�

.'Iش ا�آ�ا���

D)19م�دة(

'ف ا����شأو ت	�زل �	>�إذا ��IF ا��A&*	 ا�%)'ي	 أو أ�%)� �, 
�حR ا����ش  ,

إ�� ا��&+F%*, ���, وي��د إ�*� ا����ش إذا أ�*�ت إ�*� ا��A&*	 ا�%)'ي	.

D)20م�دة(
����.P أو ا���م2 أن ي)�R ح&�ب آ2 أو �O م�د خ�م+� ا�&�%	 (� ا����ش, 7'ط أن

 �:�� 	%F+&ت ا���1+'اآ��<Q أس�س ا��ات� 4! ت�ريN O<� ا��M.ي&�د ا
د(�	  	%م�د ا���م	 ا�&�  ,� ي&�د ا�1+'اآ�ت ا��%'رة  وي�Aز ����.P أو ا���م2 أن 
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واح�ة, أو ��� أ�&�ط 1:'ي	 خ�ل خ�@ ���ات, و�� ي��دل واح�ًا و�7'ي, ري�ً� �, آ2
أ�P ري�ل.

 
)21م�دة (

إذا اآ+&R ا���.P أو ا���مW 2*' ا�%)'ي ا��A&*	 ا�%)'ي	 , 3�ز �� أن ي)�R ح&�ب آ2
أو �O م�د خ�م+� ا�&�%	 ��� اآ+&�� ا�*&�A	�G  ،, م�ة خ�م+�, 7'ط أن ت�دى ��:�

. 	%ا�1+'اآ�ت ا���;�ص ��*:� (� ا���دة ا�&�

م<�RةD)22م�دة (

D)23م�دة(
إذا �! ت+�ا(' (� ا���.P أو ا���م2 1'وط ا�+F%�ق ا����ش, ت'د إ�*� ا1+'اآ�ت� ا�+� ��ده�
�2, م�ة خ�م+� و(%ً� ��� ت�FدQ ا��]F	 ا�+�-*Dي	 �:Dا ا�%�ن�ن, �G8�(	 إ�� ت2�F 3:	 ا���

م5�(0ة ن:�ي	 ا���م	 ا��%'رة ��.
 

D م�5ر23م�دة 
 

�ً%I� �D:ا ا�%�ن�ن  LF+&ش ا���ا��� ,* c�Aم2 ا��أو ا�� P.���� ز�Aي �وم�4�5ة �>�ي�
 ا���;�ص ��*:� (� ا�%�ان*, أو ا���ا]s (� ا�A:�ت ا����G	 �ح5�م هDا ا�%�ن�ن.ا��2م�

م�4�5ة �>�ي�وي&+LF ا���.P أو ا���م2 ا�Dي تbي� م�ة خ�م+� ا�-��*	 ��� �7'ي, ��	 
 ت+��F:� 3:	 ���� و(%ً� ��� ت�FدQ ا��]F	 ا�+�-*Dي	 �:Dا ا�%�ن�ن.خ�م�

 

Sا���.-, ا�ا
اTس�?�ال

D)24م�دة(
 ا�+�Iال مZ�I ن%�ي bAءN<�  ي�Aز ����.P أو ا���م2 ا��&+LF �����ش, أو 
�حR ا����ش 

:Dا ا�%�ن�ن.2� يbي� ��� ن;P ا����ش, وذ�a و(%ً� ���Aول ر�! ( L)'ا�� (
  وي��P خ;! ا�bAء ا��&+�Iل ��� و(�ة ا���.P أو ا���م2 أو 
�حR ا����ش, وي�دى (�

.!:+I;ال أن�I+ا� ,*%F+&��� ز�Aي �هQD ا�F��	 ن;*R ا��&+F%*, آ�مً� , و
 

D)25م�دة (
ي�Aز ����.P أو ا���م2 ا��&+LF �����ش أو 
�حR ا����ش إ3'اء أآl' م, ا�+�Iال
��R ا��+�Iال, وذ�a و(%ً� ��� تI*�� ا��]F	 ا�+�-*Dي	 ��� �� LF+&ش ا���ا��� P;ح�ود ن �)

�:Dا ا�%�ن�ن.
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ا�.-, ا��2م=
ا�>�;� ا���م� �<����� وا�����ت

D م<�Rة44 إ�Q 26ا���اد م& 
)45م�دة (

ي�07 
��وق ي&�� " 
��وق ا����1�ت " ت�دي إ�*� ا�1+'اآ�ت ا���;�ص ��*:� (�
هDا ا�%�ن�ن وأي مI��Z أخ'ى ت�;w �� (� م�ازن	 ا��و�	 .

)46م�دة (
ت+�5ن م�ارد ا�;��وق ا����*	 م�� ي��:

1-           ) cا��%) خ�&	 (� ا���]	 م, ا�'اتR.5ا1+'اآ�ت ا���.-*, وا���م�*, 
ا1+'اآ�ت 3:	 ا���2 �� ي��دل P�G ا1+'اآ�ت ا���.-*, وا���م�*,.           -2
ا�م�ال وا��+��دات ا�+� ت�;;:� �� ا��و�	 .           -3
��]�ات ا�+�l�ر أم�ال ا�;��وق.           -4
5-           .@�Aا�� �:�I%م�ارد أخ'ى ي 	أي

)47م�دة (
�ث ���ات , �ا�)	 خI*' اآ+�اريV 2;��وق م'ة ��� ا��2 آ�� ���ا�� bا��'آ wF-ُي
أو أآl' ي�*�� ا��t) , @�Aذا تI*, و�3د �bA (� أم�ال ا�;��وق و�I3 ت&�ي+� و(%ً� ��)'ي%	

.@�Aا�� �ده�Fا�+� ي
)48م�دة (

�)  LFا� و��  آ2   �) �ت �&Fا�  Rو��'ا�  ,  'lأآ أو  ح&��ت   Rم'ا� ت�**,   @�A���
�ت� وم&+��ات� , و(� ��R ا�I*�ن�ت ا�+� ي'اه� G'وري	Aت' ا�;��وق و��ع ��� د(���ا
c)', وي �ت�امb+م, م��3دات ا�;��وق وا� L%F+ان ي �و� , s*F;ا� �ا��3 ��� �I3داء وا�


*�ت� .�+ت%'ي'�A��� Q@ م7-��ً� 
ا�.-, ا�
�دس

ا������ت
)49م�دة (

��IF@ م�ة � تA�وز R��خ' , ي�M ن�ن�� �:*�� wأ�1 ي� 	مc ��م ا8خ�ل 0ي	 �%�
�V	 أ1:' و^'ام	 � تbي� ��� (V2000�(آ2 م, أ� , ,*+) أ�-� ري�ل أو tح�ى ه�ت*, ا��%�


F*F	 أو ام+�c �, إ�)�ء ا�I*�ن�ت ا���;�ص ��*:� (� هDا ا�%�ن�ن أو '*W ت�ن�*&�ء ن*	 
. Lح �و3 '*^�]F+� ا�+�-*Dي	 , إذا ت'تR ��� ذ�a ا�F;�ل ��� مI��Z م, ا�;��وق 

 
S��
ا�.-, ا�
أ%�5م ��م�

)50م�دة (
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وي;�ر +:�*57��:	� �W). ا��	�ز��ت ا�	�;� �& ت�?�8 أ%�5م هBا ا�����ن، ت�07   

Dون��م ���:� �'ار م, م�A@ ا��زراء.
,*%F+&وا�� ا����1�ت  وأ
F�ب  وا���م�*,,  وا���.-*,  ا���2  3:�ت  د��وى   2I%ت  �و

 �Iوا� �ر إ�*:�ا��7 	�Aت:! إ�� ا���I���� ت%�ي!  �(*:� أووW*'ه! م, ا��&+-*�ي, أم�م ا�%S�ء, إ
.�:*) �Iدون ا� �ت%�ي�: ��� �ي�مً ,*+� �Sم

D م�5ر50م�دة 
�%+�S هDا ا�%�ن�ن حL ام+*�ز ��� c*�3 أم�ال ا���ي, , وت�5ن 	]*:�� 	%F+&ا�� Z��I���
�)  LFا� و��:*[	   , ا��-%	  ودي,   	*[�S%ا� ا��;'و(�ت   �� ا��ي�ن   c*�3  ��� ا�و��ي	   �:�
تF;*�:� و(%ً� �jن��	 ا�����ل :� (� تF;*2 ا�م�ال ا��5Fم*	 , وي�Aز ت%&*):� آ�:� أو

.@�Aا�� �7'وط ا�+� ي%'ره�� �و(%ً �:S�
)51م�دة (

	:A� �ً� ي�Aز ا�bAF ��� ا����ش إ� و(�ء ��-%	 م�5Fم :�, أو �+&�ي� م� ي�5ن م)��
ا���2 أو ا�:*[	.

و(� c*�3 ا�ح�ال � ي�Aز أن يbي� م%�ار م� يbAF ��*� ��� رc ا����ش, و��� ا�+bاح!
ت�5ن ا�و��ي	 ��ي, ا��-%	.

D م�5ر51م�دة 
  ت�-� م, ا�'��م ا�%S�]*	 (� c*�3 در3�ت ا�+%��G ا����وى وا�)��ن ا�+� ت'(c م,
و3�  ��� ن�'ه�  وي�5ن  ا�%�ن�ن  �:Dا   �ً%I�  ��� ا��&+F%�ن  أو  ا����ش   Rح�
 أو  ا�:*[	 
� آ-��	, و�:����-�ذ ا���2A و !5F��7ل ا� �S%ا�ح�ال أن ت c*�3 �) 	�5Fل, و����A�+��ا

.�:S�(� ح�ل ر(O ا����ى أو ا�)�, أن ت5F! ��� را(�:� ���;'و(�ت آ�:� أو 
 
)52م�دة (

.R[ا'Sم, ا� �ت�-� أم�ال ا�;��وق و��ا]�ه
)53م�دة (

و(%ً� ��7'وط  ,	%F+&ت ا���1�ا��� O� زي�دة آ2 أو  ي�Aز م�s م��1�ت ا�+�l�]*	, أو 
وا�وG�ع ا�+� ت�Fده� ا��]F	 ا�+�-*Dي	 �:Dا ا�%�ن�ن.

)54م�دة (
ي;�ر م�A@ ا��زراء , ��ء ��� ا�+'اح ا�:*[	 , ا��]F	 ا�+�-*Dي	 �:Dا ا�%�ن�ن.

)55م�دة (
 ا��7�ر إ�*� .1984) �&�	 7ُي�^� ا��'��م %�ن�ن ر�! (

)56م�دة (
وُي��, �X ��� خ�
���� c*�3 ا�A:�ت ا���+;	 , آ2 (*�� ي�;� , ت�-*D هDا ا�%�ن�ن . 
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��.أ>� م& ت�ريH��� O 4! ا�:�ي�ة ا��س�
 

, ح�� Mل V�ن� !��3
ن�]R أم*' دو�	 �)'

 
 هـ27/5/1423
�ر (� ا��ي�ان ا�م*'ي +�ري` : 

 : L)م6/8/2002ا���ا 
 
 

)1)�ول ر�� (
�& �& ص�%� ا����ش�)�
���ن ت�زيS ا����ش �<Q ا��

ا��&+LF (� ا����شا�'�!
ا�رم�	 أو
ا�bوج

ا��ا��انا�و�د
ا�خ�ة

وا�خ�ات

1LF+&أو زوج م 	أرم�   

   آ�م2 ا����شأآl' م, أرم�	2

  أرم�	 أو زوج م&+LF مc و�� واح�3

  أرم�	 أو زوج م&+LF مc أآl' م, و��4

  أآl' م, أرم�	 مc أآl' م, و��5

6
ارم�	 أو ارام2 أو زوج م&+LF مc اآl' م,

و�� ووا��ي, أو اح�ه��
 

و�� واح�7
 
 
 

  

 أآl' م, و��8
آ�م2
ا����ش

  

  و�� واح� وا��ا��ان أو اح�ه��9

أآl' م, و�� مc ا��ا��ي, أو اح�ه��10
 
 
 

5
 -

6

   ا��ا��ان أو اح�ه��11

  ا��ا��ان أو أح�ه�� وأخ وأخ�12
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   أخ أو أخ�13

   أآl' م, أخ أو أخ�14

15
أرم�	 أو أرام2 أو زوج م&+LF ووا��ي, أو

اح�ه��
  

 
, و��ت� (� ا����ش ه� ن;*R أ*:! ا��+�(�.�م��F.	: ي�5ن ن;*R أ��ء ا

 
)�32ول ر�! (

07ن ن��م ا��+�Iال
م� ي�(c �� م%�2 آ2 ري�ل�, ا���.P أو 
�حR ا����ش

412�0) 	��120� ري�ً
42	�� 119� ري�ً
43	�� 118� ري�ٍ
44	�� 117� ري�ً
45	�� 116� ري�ً
46	�� 115� ري�ً
47	�� 114� ري�ً
48	�� 113� ري�ً
49	�� 112� ري�ً
50	�� 111� ري�ً
51	�� 110� ري�ً
52	�� 108� ري�ً
53	�� 106� ري�ً
54	�� 104� ري�ً
55	�� 102� ري�ً
56	�� 100� ري�ً
57	�� 98� ري�ً
58	�� 97� ري�ً
59	�� 96� ري�ً

60'l(0آ 	95 ��� ري�ً
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