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  يقدمان أالخدمة المدنية نة العامة لمجلسماواأل وزارة الخدمة المدنيةريس  

  بقرارالصادرة  )الئحة الترقيات (  صحاب الشأن والباحثينأو  للمختصين 
 طاب بخالمبلغ ١٥/٣/١٤٢١ وتاريخ )١/٦٨٦(  مجلس الخدمة المدنية رقم

 ٠هـ١٩/٦/١٤٢١روتاريخ / ٧/١١٩٠٠رقم  مجلس الوزراء رئاسة ديوان 
 مانةدأبت الوزارة واأل صدارات التياإل ضمن سلسلة تي هذه الخطوة وتأ  

 والباحثين    في األجهزة الحكومية للمسؤولين تاحة الفرصةصدارها إلإعلى 
 مجلس من   الصادرة والقرارات   اللوائح  طالع علىمن اإل وذوي العالقة

  وعلى شبكةاإلنترنت )مطبوعات مصغرة ( شكل وذلك على  الخدمة المدنية
 داراتإ من قبل المختصين في  خاصة عند الحاجة  ليها إ  تسهيال للرجوع 

 ٠ شئون الموظفين 
 في الخدمة المدنية    وتشتمل هذه الالئحة على القواعد المنظمة للترقيات    

  فوقالمراتب ماو أاء للمراتب من العاشرة فما دونوالشروط المطلوبة لها سو
 ترقية الموظف  تباعها عند النظر في إجراءات الواجب ، وكذلك اإل العاشرة 

 ٠)١١-١٢-١٣( السيما ما يتعلق بالمراتب 
 بالشكل الذي المطبوع خراج هذا إ، نأ مل أن نكون قد وفقنا في   وفي الختام

 ٠ق به الهدف المنشود يرضي الجميع ، كما نأمل أن يتحق
                             واهللا ولي التوفيق 
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  الواردة اتالمادة المتعلقة بالترقي                        
 الصادر بالمرسوم الملكي                 بنظام الخدمة المدنية 

  هـ١٣٩٧/ ١٠/٧وتاريخ ) ٤٩/م(                  رقم 
     

        ============================       
 
 

 -:يلي  تنص المادة العاشرة من النظام على ما   
 

حكام األلىالوظائف الشاغرة وفق إتتم ترقية ونقل الموظفين  - أ
وشروط قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهالت التي تحددها 

 ٠شغل الوظيفة 
 ٠تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها  ال - ب
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                                بسم اهللا الرحمن الرحيم
             

 ر/٧/١١٩٠٠:               الرقمالمملكة العربية السعودية
 هـ١٩/٦/١٤٢١: ء               التاريخ   ديوان رئاسة مجلس الوزرا

 
 )تعميم                       (      

 صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
  حفظه اهللا                           الحرس الوطني  ورئيس   

  
 : السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 ابعث لسموكم الكريم طيه نسخة من خطاب معالي وزير الخدمة المدنية   
 هـ٨/٦/١٤٢١م خ وتاريخ /٤٥٧/٤٢١ضو مجلس الخدمة المدنية رقم وع

 مر السامي ن مجلس الخدمة المدنية قد بحث بناء على األألى إالمشار فيه 
 هـ ما وجه مجلس الوزراء الموقر ٣/٦/١٤٢٠ وتاريخ ٨٤٥١/ب/٧رقم 
 ٠٠عادة النظر في قواعد الخدمة المدنية وخاصة ما يتعلق بالترقيات إمن 

 هـ المتضمن١٥/٣/١٤٢١ وتاريخ ١/٦٨٦ حيال ذلك قراره رقم واتخذ
 - :يلي  ما    

 بالصيغة المرفقة بالقرار ) الئحة الترقيات (الموافقة على : وال أ
 هـ١٤٢١/١٤٢٢يعمل بهذه الالئحة اعتبارا من بداية السنة المالية : ثانيا 

 المدنية  خدمةليه مجلس الإ ىنتها      وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما
 ٠كمال الالزم بموجبهإمر ب فأرجو تكرم سموكم باأل–  بهذا الشأن 
 ٠٠طيب تحياتي وتقديري أ سموكم ا        وتقبلو

 



  

 بن فهد بن عبد العزيز   عبد العزيز                               
  رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء                               

 
  بالغإكل وزارة ومصلحة حكومية وعلى كل جهة نسخة ل-
 ٠و المرتبطة بها أالجهات التابعة لها   
 ٠مانة العامة لمجلس الخدمة المدنية  نسخة لأل-
 

                             )٤( 

 
   م خ /٤٥٧/٤٢١:الملكة العربية السعودية               الرقم

 هـ ٨/٦/١٤٢١:   التاريخ                المدنية  الخدمة مجلس
 العامة مانة     األ

 
 حفظه اهللا صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء  

 
 :    السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 نظار سموكم مانة العامة لمجلس الخدمة المدنية أن تعرض أليطيب لأل
 هـ ١٥/٣/١٤٢١الذي اتخذه المجلس خالل اجتماعه بتاريخ ) القرار( 

 هـ ١/٦/١٤٢١ وتاريخ ٦٤٣٧/ب/٧قم ي رلبرقأمر السامي المعتمد باأل
  -:لي  يوهو كما

 هـ ١٥/٣/١٤٢١وتاريخ ) ١/٦٨٦(    القرار رقم 
    ---------------------------- 

 ٠ن �"�! ا����� ا����
� إ
 � ا����
� ا��Fدر �< ��Eم �"�! ا����) ا�����6(�< ا���دة ) ب(  �=�ء ?�C ا�B#�ة         

 ٠هـ ١٠/٧/١٣٩٧و*�ر�+ ) ٤٨/م( ������6م ا���G ر�     
Hا C�? �=�أ�4�      و Gا���� ���G   ـ   ه٣/٦/١٤٢٠ و*�ر�+ ٨٤٥١/ ب/٧ر�JK�ا��  

   Hا G���� �9بL M�  ا���م ��"�! ا��زراء ر� >
 �NOنهـ ٣/٦/١٤٢٠ و*�ر�+ �١٥٤٦
     ��ا?� ا����� ا����
� و�L�� �� ����J   ا�=GK �E?�دةإ �< �� و MP�M �"�! ا��زراء  


�ت ������٠ 
 ن ا����2�U وزارة ا����� ا����
� ���9��2 ر� أRTع ?�C ا�����Rت ا��J46 G اQ   و���
 �<)  ١٠/٣( و)  ١٠/٢(و)  ١٠/١(هـ  و?�C ا���اد  ١٣/١٠/١٤١٨ و*�ر�+ ١٢٣١/١


�E=� ��Vم ا����� ا��B=ا�� W�
� ا���ا���Oا�  ��Pا���ا  >�X  Yوذ�   [��� G�2     ���  ا��� 

�E=� ��Vم ا����� ا����
�  ا��زارةB=ا�� W�
�2ت  ��Bا ���اد ا���اP���� ذا GK �
 هVا ا����

�٠
M  إ�46ب وا��4�رات ا��#���� ���ض ا��زارة ا���Oر ا�NOن �\ 



  

Qا ���وز�� ا����� ا���   و G���� �9بL M=�^* �� C�? عRT  ر� �
 و*�ر�+ �٣٠٧/١
 P�اءات ا����
�ت ?�C �"�!إ �< ا���اح ?�ض ا�"`ء ا���ص �#�ا?� و٢٢/٣/١٤٢٠

 @#��� @O� �

� ا����� ا����#� >?����Oا� ��Pوع ا���ا�O�  W�
�����Vاد ا���اB=ا�� 
Qار��ت  ��ار Rا����� b�
� ا3�6�اق �����U� Yذ� GK ��6"�لR� �6ا��� �P���� �2�Ne 
  ����O�٠ و��اf�4� �2��P ا���]  ا

�^� ا����
� ر� إ   و��� � GK ا��اردة ���
^�
�ت ا��"=� ا����� C�? !�"ع ا��RT 
 �< ا���ا�W )  ١٠/٣(و) ١٠/٢(و) ١٠/١(هـ  و?�C ا���اد ٥/٢/١٤٢١و*�ر�+ ) ١٣٢٦(


�E=� ��Vم ا����� ا����
�  ا��FدرةB=ا��   �
  و*�ر�+  )١(ر�    �#�ار �"�! ا����� ا����
 و?�C ��ارات �"�! P٠�اءات ا����
�   إا���^�=� �#�ا?�   وe�وط وهـ ٢٧/٧/١٣٩٧

                                              )٥( 

 هـ ٢٩/٦/١٤١٧و*�ر�+ ) ١/٤٣٥(ور�  هـ ١٨/٨/١٣٩٧و*�ر�+ ) ٢(ا����� ا����
� ر�  
 – ١٣ -١٢-١١ ا����
� ����ا*h هـ ا���^�=� �#�ا?�١٥/٢/١٤١٩ و*�ر�+ ١/٥٤٢ور�  

   ?�م �Pاز �#@ -هـ ا���^�< ١٦/١٠/١٤١٩ و*�ر�+ ١/٥٨٨و?�C ��ار ا��"�! ر�  
 Gر� Gا�� �B
kا�� >� C��ا�� lk�2 إا���

�B أL�ى �C�? �=6 G^� @4 اHإ�kو C�@� 

H M�2 �< *�ر�+ �`او��� C��ا�� �B
k٠?��ل ا�� C�?و ) l
��� ا���� �ار�#ا������ة ) 

l ا���lk ا����RL Cل ا��=�� هـ    ا��G ١٨/١/١٤٢٠ و*�ر�+ ١/٥٩٦ر�  �* `
"* 
Hا� M�

�B ا����C ا�
N�2و�C �< *�ر�+ *��kرج �#� ا���L o#* �B
k٠?��ل و 

Qا ���ا���دة    و C�? عRT)ا��) ٦/١ �

�E=� ��Vم ا����� ا����B=ا�� W�  *=�G p< ا���ا
��د �qهRت(ن ?�C أ* h*3@ ا���اe وط�eره� �"�! )١٣-١٢-١١( و�F� ���R�  

�
 ?�*�2 أهـ ا��G ٢٧/٢/١٤٢١و*�ر�+ ٣١٩٦ر�   و?�V� Cآ�ة ا���ض ٠)ا����� ا����
H�6اء ���� ا����� ���"�! ا �
����� ��E=ا�� �
��� ا��C�? ����O ?�ض �FB@ ����اد ا�

 ���Rت ا��G ا����2�U وزارة  وآY�V ا��١٣-١٢-١١و ����ا*h أ����ا*h �� دون ا���e�ة 
s^�2 ا��و G�e �2^�� تR���* Gا���اد وه Y�* f�� C�? �
3
� L� ا����� ا����� � 

H�6ى �< ا�#�ا?� ا �
��U �#49ا�� �
6�6 ��X�Bب �#�ط ا�����U�� J���� ��C�? �4*�ا��� 
�

� ���2م ا U^�ر ا��ورات ا���ر�4��Bا� lkاو�� ا���`� C�? �

�B ا����C، وا��Nآk�� 

�
� *#@ ?< 6=� ��2ف ا�6#�ار اGK �2� H �#�ه� ��ة B
kع ا���X٠و 

�ل *�Y ا���اد و���    وا��=�?� �< ا��"�! ��� ا���M�U وزارة ا�����U �
 و�] �Mأا����


��� GK هVا ا�NOن ا����qة ������Rت ا��#���U و�E�ا ^� ن هvV ا�����Rتأ�C إا��"=� ا��

  ���6ه  ��`��E=ت  �< ا���
  آR �<إP�اءا*�2 و�6ف *��?�ا����
� ووا����9� ����

Hا?� و ا�� V
B=�� م�

� ووزارة ا����� ا����
� ?�C ا�#��� P�اءات ا����
� وJKإ2P`ة ا�

�U��T Jت ا���GK lk ا����
� �#�ر ��إآw� ���26 و���ا وا��ب أ��6ب أ#�* C� G��:- 

�(ا���اC�? �#K : و�أ   ��
�3 ا��� �#K�V2ا) � ا����
�ت F���  ٠ا�#�ار 

 �
��y  :  ا�#�د�� �
�� ا?��4را �< ��ا�� ا��=� ا�����Rا� vV2� @���١٤٢١/١٤٢٢�هـ z{ذن ا 
�"� �^�� C�? �#Kا���ا [�* b
Uر�         و �
 و*�ر�+ ) ٦٨٦/٤٢١(! ا����� ا����

١٥/٣/١٤٢١ M=? v�=٠هـ ا���^�< ��#�ار ا��H�� Yوذ� G4��أ�� ا�����G ر�Oإ ا�� GK M
� 
 ٠ ��ر هVا ا���9ب 

Hن ا�K �����P�* ا  ا����� ��� M*��ذ �� *�و�����6آ   @^B**ا�"�2ت �K��4
| هVا ا�#�ار � 



  

�� ا��� �#K�M ا?��4را �< ��ا�� ا��=� ا����
� ا�#�د�� �R��� @���� �
��� هـ ١٤٢١/١٤٢٢ا�
�z {٠ذن ا� ! ا��C�? @��O ا�#�ار ا��=�M=? v، وآ��@^� ا��"�   و��M#K ��رة �< �

Hع  ا�X����� �#٠وراق ا����� 

�*G وا�U�ا�G             و*B^��ا �* p��L #�4ل���6٠آ   

 �
                                                               وز�� ا����� ا����
                                           �
              و?^� �"�! ا����� ا����

�Bا� G�? >� ����                                                               `� 
          

                                      )٦ ( 

 

�� ا����
�ت(                                  ��( 
 
 
 

 V� إآ�ة �
U�^�: 
          Qا @
2�* GK �4}وط  ر�Oوا� �

�ت GK ا����� ا��������� ��E=ا�#�ا?� ا�� C�? عRT 

 P�اءات وآY�V اQ ��� ا���e�ة و ����ا*h ��أ ا����9�� ��2 �6اء ����ا*h �< ا���e�ة ��K دون 
 hPا��ا �E=إ*�4?�2 ?=� ا��� ��
6� lkا��� �
��* GK  h*ا����� J����)١٣-١٢-١١ ( �#K

�� K�إي ؤر�R� ع�Xا ا���Vاد ه [
�� ا����
�ت ( ���#�� �6�� ( 

b اC�? [���e ا�O�وط ) : و�C اH(   و*�^�< ا���دة U ، �
�=O�� �X�? �2�وط ا����� �����

  �
����� We�ا�� GK ه��K�* إا����9ب �K�Xض إ�? C� � Gت ا�������  GK �E=ز ا��"�
�2�RL lkا��� �
��*٠ 

 @��O* ا���دة آ�� ) �
��wو) ا� ��ا�X ����* C�?إ h"� Gا�� Y�* �6اء �
 *�4?�2 إP�اءات ا����

� ��ءا������ �

e  2�وط ا����
�إ�<   �< �4@ ا�"�2 ا���=K �K��* >�Vا� >
Bk�����  � ?�اد ��ا


� GK آ@ وزارة ����� �="� @
O*  y ��#��� ���F� أو ،  �

< ?< إو�����Bkن ا�����e دارة 
Qا اVهWe�ا�� ����
< ا*C��2?�4 اQإ�K�X إ، P�اء وا���2ء ����� Gا�� ��اءات وا�^�ا�P٠ 


�B ا��G *� أ��K^�< ) ا��w��w ( �� ا���دةأkم �`او�� أ?��ل ا���U �2� �

b ا���e]  ،ا����U 
���� ���ر�+ ��Bذ ا����
� وا��=�2 ) أ(ا�B#�ة * C�? ت���
�2 ا�w�6=�ء �< ذ�Y ا��K  �� Gر�+ا��� 


�B ا����GK �2� C) ب(آ�� ا���e] ا�B#�ة kاو�� ا��`� GK ��6�ار��م ا��#�9ع ?< اUأ C�? 
 ٠ �#�ه� 

����ا ��O�وط وا�^�ا�� واQ) ا��ا��� (         و*^�=] ا���دة * ���R< ا�� ��اءات ا����P
 h*ا���� �

b ا���e] ا�B#�ة ) ١٣-١٢-١١(������U)وط ا�)   أ�Oا� C�? �2=� ه��K��9ب *�ا�

 h*ا���ا vVي �< هH �
����� We�ا�� GK  ات�#Bدت ا��Uد-ج-ب(، و  (Qا >
��� Gاءات ا���P

W  �6اء  �<  �4@  ا�"�2 إe�ا��  J4�* Gا��  ���
�4?�2  �����
�  ���  GK ذ�Y  ا���9ات ا���2*

 �
��� ا��P وا��Nآ�  �<  *�K�ه� ا�"�2 ا��C���* G ا����?��4رو �< وزارة ا����� ا����
� �أا�



  

 �
����� We�ا�� GK ����9وط ا���O٠ا� 
*****************                                     

 
 
 
 
 
 
 

                                               )٧( 

                                          ���Rا�  
 
 
 Hا���دة اCو� : 

 : ��� lk���O�وط ا����
��ز *��
� ا   �"

�B ا���اد ا����
� �3eر  - أkإا�� R�K �2
�٠ 


�B ا��G ��اد أن ���C أ -بk��� ����9ت ا��Rهqا�� �
����� We�ا�� GK �K��* ن 

�2 وK#� ��� ه� ���دإ     �  l��kا�� l
=F* @
 GK٠ د�


�B ا���اد ا����
� -ج   kن ا����4
� �e�4�ة ����*ا���*�4 ا��� �
GK �B=F� �2إ أن *� 
 �
����� We��2�3 ا��O� G٠       ا�� 

 ا��GK @�G ا���*�4 أر�o 6=�ات ?�C اHأآ�@  �����
� ��  أن ��ن ا���We-   د
���h ا���د ا����
� �3�ض * �  :   ةآ��ل هvV ا���إ      ��2�3O ، و

١- Hة ا�� �
��=w�6� �P٠زة ا
٢- Qة ا��  �

� و اQأ?�رة �3
� ا��=��Eت ا��و��
��٠ 
ذا �  إ )�Pزة ا��را6
� اH (وأ) ��Bد ���را�6  اQ (وأ) ����ثQأ( ��د  -٣

٠  ���#J ا�3�ض �< أي �=�2  
 �P٠زة ر�6
� أ�  *���h  ذاإ ��د ا�3
�ب  -٤
 ٠ذا ��ر ��#M ?#��� إ آl ا�
� �ة � -٥

9
� ����`او�� اأن ����2 ا���lk    -   هـ L �B
kل ا����?H ا������ة �
��B� Gا�� 
 ٠          ��GK �2� We �#�ه� 

��ت ا����
�         و��
� ا���GK lk ا���* GK �E=ز ا��"�:-  
�#� ��ور وأو ���Kا ���را�6 أ �wً ���4 ذا آ�نإ -١           �� >? ��`* �
 ��6 ة *�ر�4

 ٠       أGK �2e ا��اL@ أو ا���رج       

أ�Pزv درا6
� أآ�ن GK  ذاإ -٢��=w�6�٠ و ا 



  

��آ�� أو ذا آ�ن ��Bف ا�
� إ  -٣��� ����M�� J
#� GK أو �"�ي ا��

�B ا����� أk���� ��R? ف أو أ��ر ذات�O��� ���� أ��رH����٠ و ا 

����ن  -٤��� h��? �� وة إذا آ�نRا�� >�   �� �< ا��ا*h ��ة أو ا�
 NK ���� �O? ���Lآ��F�� �w أو ��RL ���Bل ا��=� ا����#� ���ر�+ 


�Mا�=��* GK �E٠ 

�ة *#��  أداء ذا ا?� ?=GK M ا��=� اHإ -٥            L�
} ���#�� GB
kو  GX��٠ 

 
 

                                        )٨( 

  �
��wا���دة ا� : 
  

 >
 : P�اءات ا����
� GK ا����
� *�4ع اQإ    ���
�� ا���أ*l�q �#�ار �< ا��ز�� ا����p  - أ�Fا�� !
�
�و ر����� �="� ��#� 

 �yRy >ره أ��
�Lا  �� >

�
��< داL@ ا�"�2  ?^�ء �< ا������
< ا��
Hا f�� ر�
�Lو�"�ز ا ، �
������U  آ�ن  �< �Lر�2P ، وGK  ?^�ءا�

 �Uأ We�أا�� h"� �2�
����q� vأ?^�} M� ٠ن ����4ل 

� �إ  *#�م - ب    ��U �2P @آ GK >
Bkن ا�����e دارةzاد  ��ا�? >
Bk�����   � 

 �

e  2�وط ا����K �K��* >�V�2�3إ        ا�e ر�
�Lا  �� Gة ا���}�Oا� l��kا�� C� 
�
  هvV ا���دة *�Y ا��QGاو�# �F����2" ٠٠ (        ?< J��T ا����U GK دار�� 

  E=*         �
١(�٠
`ا�
� �2�B�ع ���#@ �< K�وع ا��
`ا�( 
 C�?ن ا��إ         و��e دارة C�? �2����eود���2 وا  �
< ا��Nآ� �< ��� ا�#�اBk� 


< وBkن ا�����e ���� ن�
2  ا�O�وط و�K �K��* >�V2  ا��
�P >
Bkا���        
 �2
K ا�������ت ا��اردة ��� >? >
����� pا���� lk٠       ا��� 

�� ا����#��     أ      ��  �=�ء ?�C ��اK#� �< ا��ز�� ا����p - ج�Fا�� !
� و ر
 �
����� W
e�ده�إا����� Gت ا���
�l ا��O{�ة �< �4@ �"=� ا�����kا�� C� 


! و ا����p أا��ز��               ��� ا����#��  ر�F#� أا���ا���� J��T >?و  
 >
� ��X�Bا��           C�? >
�e�أا�� �

< GK ا��=� ا����*�� >? ��X�Bا�� ��`* �                 

    ����*  �� ��Rذات ا�� �
��� ��?�ه� ���*�Bق �
< وزارة ا����� ا����
� وا�"�2 ا�
 -:?=��� ا��C�? ��X�B ا�=�� ا����G          و*�ن 

    hا���ر�: 
Hا �� �#�ط �"�
o ا���Bت ) MT�#=� CF�)[6 ا����GK �4 ا���*�4            ��ن ا�

        Gا���� �����C�? h ا�=* �
B
kا��:- 

�B ا��qه@ ��2 ب-      k��� ة�e�4ا��4�ات ا�� GK h2� *�ر�e @ة(  آ�U٠)�#�9 وا 



  


�ة -      E=ا��4�ات  ا� GK  h2� *�ر�e @ه@ ��2  بأ  آqا��  �B
k��� ���4#و ا�� 
  )        �9#� lF� ( @أو*��4� آ ���أر
  هvV ا���دة 2e�ا�6�U GK o ،C?و��ا 

 GK         ب �#�ط ا���ر���Uأنا h���ن  *  �B
k3@ ا��e �4�9ت�� >�X٠ 
         ----------------------- 

 هـ٢٩/٦/١٤٢٣ و*�ر�+ J46١/٧٩٩ ان ��ر ��ار �"�! ا����� ا����
� ر�  ) ١(      
 )دار�� G R#��� �?�K ا��=9#� اKQو*��4� ا�����4ت وا��"���ت ا�#�و�� (�C3 ?�4رة أ        و

             b
Uأ��ا���4رة vVت ه� >� �     هB vV#�ة وا��G آ��] ���Pدة ?=� ��ورL� هvV ا�
Rّا�             ���٠  

                                           )٩( 

   ٢-  ��#* Hداءا: 
Hا ���ن ا��        CF� MT�#=�)أ o�ر (Hا >

< ا���
< �#�ط ���=�*�
L  ��2
�� 
� �
����� W
e�ا��   C�? ة�e�4أ �Pر��ي V��9ن و ) ����ز (�6س ا��#��  ا�#� 

 �Pر��ي Vا��#��  ا�  ) �
Pا�P (�Uوا M9#ة� �Pر��ي Vوا��#��  ا� ،)�
P( 
 M9#� lF�  ٠ 

 ٣-Hا   �
��� : 
Hا ���2       ��ن ا�T�#=� CF�) �O? ( 4�ة �#�طL �=6 @آ h���* b
�� ، 

 ر�M9#�  o و�lF ���=�ات اGK �H ا���*4      زا��ة ?< ا���ة ا��#�رة ��4#�ء
Hا     Cو��@ 6=� ���ه� �O�ط أن � v�Uوا M9#و�   >�X [4��Uن �� ا�* 

 �2� We�*�4 ا������ ��٠     ا��4�ة ا����9 
٤- 
 :   ا����

Hا ���ن ا��   Hا ��
MT�#=� CF� �B ا�`ا�� ?< ا�k��� ا����9ب Cا(د� �=yG  
�O?    ة (���* M9#�Gا���� �� : C�? h ا�=
@ 6=� درا6
� ��� ا������w ا����� -       أ� lFو� M9#� إ��
4T GK [ذا آ�� 


�B  و�M9# وا�Uة kا���@ إ         ?�@ ا�� ��
4T �
} GK [٠ذا آ�� 
 ٠  �M9#� lF ?< آ@ 6=� درا6
� ������U ا���K �����w دون -   ب    

<  *�oK ا��"=� ���ز�� ا����p أو ر-د �e����� ���
�� ا����#�� ��Fا�� !
� 
     M�
� وزارة ا����� ا����
� ، و*#�م  وزارة ا����� ا����
��C إ   �����
� و�


� ، و�"�ز ���*�Bق �
<أ      ����Nآ�  �< ��E=م ا��U\� �#Kو   *  W
e�ن  ا�� 
�� ا����#�� ا       ا��ز���Fا�� !
�
� ?�م ووز�� ا����� ا��������p أو ر 


�ا      #�� Qا اV2� اء�P٠ 
 �w��wا���دة ا�: 


�B ا����GK �2� C �#�ه� ��BF -أ    kاو�� أ?��ل ا��`� lkا��� C�? h"�   
     �
� و��K   ةVK�� �
� �< *�ر�+ ا��`او�� إ*�ن ا���� �B
kل ا����?H �
��Bا� 



  

 ةذ�Y *��4� ا����
� ��VK     ا����C ��2 ��� ��ور ��ار ا����
� ، واw�6=�ء �< 
�ت ا����
�     �< *�ر�+ ��و�� : ر ا�#�ار �GK �2 ا�

١-   � lkا��� �
��*G�� ��N ��N� #�ار �< �"�!أو��6م أو   
 ٠و �"�! ا����� ا����
�أ  ا��زراء     

 ٠ذا آ�ن ا�����=� lk�� GK ���2 ر�6
� إ-٢
�#� ��ورة *�ر�4
� ���ة �6إ- ٣    �� lkدون ذا آ�ن ا��� ��K �2e�٠ ا 
 �P٠زv ر�6
� أذا آ�ن ا���GK lk إ - ٤              

� إو أذا آ�ن ا���lk ���را ��=��E دو�
� إ- ٥              �
��٠ 

                                          )١٠ ( 

�ت �� )٥-٤-٣-٢(     و��O�ط �=�Bذ ا����
� �< *�ر�+ ��ور ا�#�ار �GK �2 ا�
 وأ�Pزة و اHأو ا���ر�h أ أن *�  �`او�� ا���M���� lk ��� ا���2ء ا����اب      

Q٠?�رة       ا 

�B ا����C ذا ا�o9# ا���lkإ -  ب kه� ��ة      ?< �`او�� أ?��ل ا���#� GK �2� 

 ��F�� �wآNK ���� >
yRy         ل ��ة 6=� �< أRL ر �#�4لV? و ��#��9 دون 

�Fر–�
�M *�         *�ر�+ K � ارا�� �
URFا� hU�� z�
 �3�٠ء ا����

�-  ج    C��ا�� lkا��� @#� GK �E=ى إ�"�ز ا��Lأ �B
kو Cل  وأ���?N�  MB
�* 
�
�B ا����G^� @4�  �2� C ��ة kرج �#� ا���L o#*  �B
k6=�         و >? @#* 

H ا������ة �
��Bا� Mا        �< *�ر�+ �`او�� �B
kه� ?��ل ا���#� GK �2� C���� 
�
�2 ��ة اHإ*����X h< ا��B�ة ا���Oر        و� �
��=w�6� و ا�3
�ب ��ونأ�Pزة ا

h*٠       را 
 :ا���دة ا��ا��� 

 *^�=�M ا���اد ا����#� �< e�وط و�Xا�� ?��� �����
� �o ��ا?�ة ��  - أ
 h*ا�����ا������ة  l��k3@ ا��O� ط��O�)١٣-١٢-١١ (��  G�� :- 

�ن ا����
� ����*�4 ا��G�* G ا���*�4 ا���2�3O� G ا���We ن *أ -١
 e�4�٠�ة 

 �@ GK ا���*�4 ا��C^�G ��ة 6=�
< ?�C اHأن ��ن ا���We �� أ -٢
 �2�3O�٠ 

 ر�o  6=�ات GK أ*#@ ?<  ن *��K� ��ى ا���4L  We�ة �=��46 �أ  -٣
                    �B
kا�� @�? ��
4T٠ 


@ و ر�أ�#�م ا��ز�� ا����p  - بO�� ��#ا���� ���Fا�� !
)@�? J��K ( 
  �P��
� آ��� د?] ا����        ��q] ، ����ره   �<  آ�4ر ��GBk ا�"�2 ا�

�l ا��O{�ة ا������ة GK ا���ا*h إ      �k3@ أي �< ا��e C�)١٣-١٢-١١ ( 
 �� M��2� ن�*       G�� : 

        ١- �FU l��k��� �

e  2�وط ا�����? J49=* >�Vا� >
Bkا��� o
�P 



  

 h*ا���ا GK �2�3e ٠) ١٣-١٢-١١(           ا���اد 
        ٢-��Pت  ��اRهq� �2  و*#�ر�*�T�Oو� >
�e�أا��   y >2  ، و�� دا

l��kا�� vV3@ هO�  2*ء�Bآ h�U  24
*�*             ٠ 
٣- �B
k3@ آ@ وO� >
�� lk�� W
e�* W
P�*�ذآ o� ة�}�e �46ب أ 

W
P�٠ا��  
 pا��ز�� ا���� C�? MX�?  �� Y�V� ا���@ *#���ا J��K و���        

 �B
k3@ ا��O� >
�e�ا�� >� vر �< ��ا�
�L�٠ 
                              )١١( 

 


� �-       ج���  وزارة *��v?�اد *#��� ?< ا���We وJK ���ذجz  *#�م ا�"�2 ا�

���ت *���� �< ا��ز�� ا����p  ���� ا����
� ا�           � C�? @��O� @6��  y ، 

�6��ل � �

W وا���Fد�� ?�C ا�=��ذج إ       ��زارة ا����� ا����e�اءات ا���P 
 �
 ٠        �< �4@ وز�� ا����� ا����


H Wي �< ا���*�4
< إ -       دe�م وزارة ا����� ا��) ١٣-١٢(ذا آ�ن ا���#�K �
�� 

� ا����9�� ��ى ا���We ا��Nآ�  ���-         ��E=وط ا��Oا� �K�* >� -   oK��  

�B  ا���� ?=M ���#�م ا����VLH G ا���اK#� ا��#���         k��� M�3e C�?٠ 

 
 

**************************                               
*********                                ************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

                                     )١٢( 

 
�� ا����
�ت                      �� C�? درة�Fا�  
 ا�����

 
 
 ١٠/٧/١٤٢١و*�ر�+) ٣٤٠٠٠( *��
  وزارة ا����� ا����
� ر�     ��ر- 

 :  ��G    و*^�< ��
 

*                                  
�� 
 

hU��     م٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠��� ا��
 M*آ���ا} و ��Uور  
 :         ا��Rم ?�

 هـ ١٤٢١/ ١٥/٣و*�ر�+ ) ١/٦٨٦(�C ��ار �"�! ا����� ا����
� ر�  إ�eرة إ   
�� ا����
�ت وا�� C�? �#K�4| � ا���^�< ا���ا� !
�
  ��hU ا���� ا���G ر���� 

 ٠هـ ١٩/٦/١٤٢١ر و*�ر�+ / ٧/١١٩٠٠ د��ان ر���6 �"�! ا��زراء ر�  
���< ��ور هvV  و�� آ�ن ا��2ف �Rا�   ،  C�? أ�T �� �4ا����� �< ��اآ �B
kا�� 

b ��ت   ا�����ى ا�=�ع و  و  *�9ر GK ا��"�لU  ، ا����� �B
kل ا��#�د  ا��RL 

wا� �� �yRGB
kا��"�ل ا�� [��e @Uت �ا�T�O=و*��د ا�   Hا v�"*وا �
B
kل ا����? 

< �C ا���pF، و�� ��hU ذ�Y *�9ر آ4
�إ Bkءة و��2رات ا����Bى آ���� GK 

 GK  ا��4�ة GK pFوا��� hوا���ر�  
�٠"��ت ا���� 
         �#K اV�              ���X�Bا�� ����=? >
�� ا�"���ة ���
�� ا����ازن ���Rءت ��اد ا��P   b�
U 

 �Uأ��Hا f�� GK C39� �

�ن ?�C �#�ط ن �#�ط ا���ر�h آ��] *�CE ��زن آ4U 
Hوا  

<ا�������"� �
���  Yوذ�  ، �� ��U�ا�� Y�* oXوو h6�=�� آ�ن  �P��  �< ا�

     hا���ر� >� lkءة ا����Bآ oKر Cأ،  إ�   ��#K ا�"���ة ���Rأ�� ا�    ��F=�� �9] اه������?
Hا�
���     >
� [��K ا��، آ��   Yو��دون ذ� G���"ا�  
��  Hا  ���#* G�K ورآ`ت ،  C��? داء



  

 Hا >

< ا����
<     ا��=�*��
L  ���2

�� ��e�4�ة، آ���        ������� W
�e�أ ا��    C��? ����Rآ��ت ا�

�B ا����C ��2 �أk�2م ا���� lkة ا����e�4� �
 GK ا����
� ه�  �6سن اHأ?��4ر �ه�

�v  h��U   l ا��ا��4Pت  داء ه�V  أ��6�ار  ا�
�*�2 �^��ن   ���� �4P*�2 و أداء وا ��kا�� ��#�
Qا  
E=��� �#Kو، 

< داري ا���Bkا��� >

J ��4أ ا���ل و*�qK ا�B�ص �#� و�^��ن *

 �

< ��{�4ن ا����
� وHن ا�����K�=�� >

�2أ*�  ��? >
�K�=ا��� �B
k٠داء ��2م ا�� 
 

                                       )١٣( 
 
 

 
�� ا�"���ة �N=K@�إ   ور{GK �4 ا����ل �Rا� M�=�^* �� J
 C أK^@ ا�9�ق ��49

 bUوإ �

< و�"�ن ا����
�ت ا����ون �o وزارة ا����� ا����Bkن ا�����e دارات 

�4اا*��ذ *���Yذ� J
#��� �
 : ، وهG ت ا����


� �< ��ار �"�! ا����� ا����
� ا���Oر -١��y �=4�� اV
B=*إ M
 ��B وا���^�<أ�
�� ا?��4را�vV2 ن ���@ أ�Rا�#�د��  ا� �
 هـ �١٤٢١/١٤٢٢< ��ا�� ا��=� ا����


�� �=����2 ا���=�      ��K zف �=C2 ا���@ �    ٠�Nذن ا}   ���P�اءات و��ا?� ا����
� ا�
     h"�  y >و� ، �
��� ���اد   �ءا����
� ا����ة ?�X C    ن *�د �
���ت    أ  ا����
� ا�

    H4@ ��م ا� �
����� ا��Rء  ا����ف   و�6 ٠هـ  ٢٤/٩/١٤٢١ر  �E=ر ا�V���   G�K
�� ا�"���ة  *�د ���زارة ��� هVا ا���ر�+ ��أي �
���ت �Rا� o� �#B�� >*  �٠ 

٢- �� C�? =�ء�ة  �#Bا� GK وا���^�=�) ج(ورد ���Rا� >� �
��wا���دة ا� >� 
�أ    >
����ه� ���*�Bق �*  �� �

< RLل ا��=� ا����*�� >? ��X�Bا�� ��`* 

 �@ ا���اح G*��K ا����
� ا���NG وا�"�2 ذات ا��K،��R=ا����� ا����
 ارة وز
 ٢٦/٨/٢١ر���ء �v�F ��م اHأر�2��6 ���زارة GK ��?� إ *�و��2 �=��46 و


�� ا�"��2ت       �ء ���   ا��=��
J ا��Rزم ?���X C        إP�اء ��ا�2��P و  ���  #� M�U��#* 
      o� J

� ، و6
�  ا��=����  ����U G�K          دارة  إا����� >
Bkن ا�����eاء  إ��P

             C��?اح  و�����
< ا����`ام  �G�*��B      إأي  *���@  ?�C اBkن ا�������e  دارة
��X�Bا��  GK �E=� >�2 و�
�? JB�� G�2 أا��� �B���� ت���
� ��٠ 

٣- C�?  إ >
Bkن ا�����e أدارات�#Kو G9ا����2 ا�� VL ذج��=��   JK�ا��  
       H ا�������ة ��
��Bاو��� ا�`���� >
��e�ا�� o�
�P C�?     ل ا���? ��B
k��   Gا���

��� �#Kه� و�#� GK �2� We�� ة�#Bا� M
�? [F� )ا���دة  )هـ >� Cو�Hا  >�  
�اRّه���م و���� وا  �
�� ا��Nآ�Rا� M
�? [F� �� J
49* C�?    J���� ��
K 

Y�V���Qوا*����ذ ا ،>
*���#Bا� G��K M��
���<  )ج-ب( ��P�اء ا�=G����E ا��=���Fص ?�
�w��wة  ا���دة ا��e�4م ا���? ���U GK @#=ا� h�T ���U ل   أوRL l
� أو ا��

Hا��=� ا �
 ٠و�C �< *�ر�+ ا����



  

٤- >? >
Fا���� >
Bkا��� C�? �
 ا���� ?�اد �
���ت ا����
� ���ا?�ة إ ا��Nآ
 GK ��� ���Rا� M
�? [F� ��� �#Kو ��X�Bا�� ��ب �#�ط ?=����Uا GK      

Yة      ذ��Uاء ا�=#�9 ا��ا`Pأ  �
KR*  �� ��� @F� �C إ*qدي   �9Lءأ �<  �
 �

���ت ا����� �LN*     �2 إ?�د*�2 إو أ
K [4دون ا� �
��� C�٠ ا�"�2ت ا�


�ن ا����
� ا���JK ا��Vي ا?��     )  ���ذج (���6ام�  ا���`ام �   -٥�     ����R� ��#Kو 
 ٠، و�6ف ���Vر درا�6 أي ���ذج ����V2� lا ا�=��ذج ا����U ةا�"���


�*G و*#���ي ��٠٠و�        �eآ��< و�#�ر�< *� ٠و*��4# *
 ا����� ا����
� وز��                                                    

                          )١٤ (                  �����  >�Bا� G�? `� 
 
U�ا� >�U�ا} ا�  ��                                       

 

 )إ��ار (                            
 
 

 ورد G=�  GK أC�? [��T ��أ ��٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ا���lk أ*��2 أ 
���� ا����
���ت ���< ��e�وط   ��9
���   ������2 ا�����P  l��k�اءات و�=���2 أن إو  L


�����`او�� ا� ��B  H �2    ا������ة� We�� Gا�� �B
kه�  ?��ل ا���#� GK ء ���3 إ، و
 �

< �4ل ��ة��ون ?Vر �#  ���U GK ا��#�9ع ��ار ا����yRy  ������F�� 


�B ا����G�K �2� C �#�ه��      �أو � kل ���ة �6=�     #��9 ?< �`او�� أ?��ل ا��R�L

��B     إ�< *�ر�+ ا����
� و?��م ��Pاز ا�=#�@          kو Cى،   أ����Lأ  � l�
�N?���ل  و ا��


�L �Bرج �#� kة 6=� �< *�ر�+ و�� G^� @4� �2� C��ا�� �B
kةا���e�4ا�� 
 �
��B٠ا� 


G�B أ*��2?�
�NK M=  و�=�ء  k`او�� ��2م ا����ام `�����   We�6ف أر Gا�� 

� و�����ة��K =#@  ��2 �`او�����ا���4��9  G� J�� �
C� �BإGK �#�ه�، وkو 


�L lرج �#�� �G*�e�4?�م أ*^W  ذاإوا���@ RLل ��ة 6=� أL�ى أوا��
H ل��?  �B
kأا��H G�B���� =� �<و�ت  ي �
�� ا������ G=�zK�X ?��=�د 

 �3�٠ء ��ار ا����
� إ���*C�? h ذ�C�  >� Y ��إ�K�X إ�����ء�� 
 o
 ٠  و?�C ذ�P Y�ى ا����

 
lk٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ا6  ا��� 

 �B
kا�� C���  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠�4*�ر���2          (      ) ا��(         )  



  

o
     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     ا����
 
 


! ا                                   � : ���F�    �e�4د�� ا��
                           �B
kا�� C���  : ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
                            H٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    :6           ا 

                                 o
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   :    ا����
       

                                )١٥( 
 

 اsراء ا��Fدرة  �< وزارة ا����� ا����
� ?�C ا��B�6Qرات     
                   ���Rا� vVهC�? ا��اردة 

 

�ا�B�6Qدة �< ا����� ا����#� و�2�X ������ ا�"���ة ?=� ا���� -: 


M�B -١ -س   k�4 و*�� !B=� �B
kو Cى إ��Lإ�6#�ل �=�2 و?�د ��ة أ  y �=
�� @3O� آ�ن lk�� 
M#URا� M���L C�2 إ��Xا���*�4 و vVه C�? �#�ا��� M���L >� �
B��� @2K �2��B�#� و�ا���            

            ?=� ا����
� ���*�4 أ?�C؟ 
�GK J ا�B�6Qدة �< M���L ا����#� ?�M�4*�� !B� C ا��G ?�د ا� GK هvV ا�����    ����lk-١ –ج    

              إ�
�2 ��ة أL�ى ���U GK ا����
� ���*�4 أ?�C �6اء ?< J��T ا�����#� أو ا��H ��X�Bن
< إه����2�� �
] ?�C هvV ا���*�4 و^� ��
�� ���L �4��* ا����� Y�*             ٠ 

 
-  �
 :ا��=�زل ?< ا����


�2  �6اء  ?< J��T ا����X�B  ه@   – ٢ -  س�? @FU Gا��  �
 و أ�"�ز *=�زل ا���lk  ?< ا����
             ا�����#� وإذا آ�ن ا�"�اب ���Q"�ب ��K ا�Vي ���*C�? h ذ�Y؟


�2 �6اء ?< J��T ا�����#�-٢ –  ج �? @FU Gا�� M�
� �"�ز ����lk ا��=�زل ?< *�� Mأ� @�Hا  

�B اH C�?Hن ا��=�زل �
! M� �ً#U  ،  إ��� �"�ز         kا�� C�? @ا��� M*�e�4� ���  ��X�Bأو ا��     


GB أو ��C رأت أن ه=�ك kأوو G��E� oXو W
�F* ���U GK زل�=��� N"�* دارة أنQ�2 ا"�              
٠*��
�k             M�وف إ9X�ار�� ����lk إM�?��6 ���=�زل ?< �? h*��
 ���U C إ��ارا��=�زل و6

 G����             :- 

M�B  ���د -١kو C#�  إ��ا��� M�4*��2 و�
�? v�X�#�� ي آ�نVا� M4*ا��و���ى    M4*را  

      M#� ٠����Rوة ا��ور�� إذا آ��] ���
٢- M� ف�� �� M=� د���� �
"� ا����
� إ�GK  C ا��ا*Y�* >? h ا��B�ة   �< ز��دة �� 

    �?H#�  ،ا���*�4 ا�ا��� M�4*�� Cا� M*د�? C�U C @��#أدى ا���@ ا�� �� M�H  M�  GK 
 ٠*�Y ا���*H ، �4ن ا��ا*h ه� اPH� ا��#�ر�V2�  �ً��Eا ا���@      


�M  إ�C ���د   – ٣���H �4�=��� J�ا��� M�Xا���*�4   و GK�2  �4@ ا��=�زل
 ا���=�زل إ�
< إه�اره   �� � �
���Hا vVأن ه Yذ� lkا��� M4إآ�� JU �2�H � �
��E=ا� �
U�=ا� >� 
      W��� p=� sإ M=� M����U ز�"� �   ٠و
٤ – �2P GK إذا آ�ن J�ا��� M��? �#� Cإ� lkدة ا����? >� o=�� �  M��#� أL�ى إ�6


@ ا�Vي 6U�4     ��4ل ا��@
U�ل ا����ن H، �
 J أن ��ف �M إذا آ�ن ا�=#@ ��
"� ا����



  

� ��      @
U�* ل�� M� ف�F� �
"� ��=#@ ا�lk���� G��B و�� G��E� h4�� ف��L� 
 �
٠     ��
"� ��=�ز�M ?< ا���� 

 
 : �FUل �� ��=o �< ا��e�4�ة  -  


lk��  �B-٣-      س k�2م ا��� �e�4�  � M=
� ا���=�M� �U و�X�زة ا���PQء ا�=yأ M�
  ��ر ��ار *��
2@ ��<               ��� ��ور��ار *�K ،�
X�ا�� M*ز�P4@ إ���2ء أ� G�Fا� v`"? أو M*�Kو h4�� M�
�  

               إ?��4ر ا����
� GK هvV ا����� ��VKة �< *�ر�+ ��ور ا�#�ار ؟ 
4� *��
�VK�� Mة �< *�ر�+ ��ورا�#�ار � �2�O�ط – ٣ -ج     ��* �
  ا���lk ا����C أy=�ء ا�PHزة ا���6

�4�                �ً#Kو Yزة وذ��PQإ���2ء ا ����2 

�B ا����C إ�k�2م ا���� M*�e)ة�#K �w��w٤/����دة ا�  ( >� 
 Mأ� ��� ا����
�ت ، إ��                M�zK G�Fة أو ا��"` ا��Kا�� h4�� ة�e�4ل ا���FU �����6Q ًا�E� 

�2٠                ��< إ?��4ر ا����
� �6ر�� �< *�ر�+ ��ور ا�#�ار�  
 

                                                           )١٦( 
 

     -  �2
�? �

�B ا��G *�  ا����k�3ر ا��e  : 

�3e �Bرا) أ( ورد GK ا�B#�ة -٤-      سk�3ر ا��e اط��eإ ���Rا� vVه >� Cو�Hا���دة ا >�، �ً
��K  

�� ؟ ) أي ا�����o(��آC=�� @2K              �4 ذ�Y إ��3ء ا�9��#� ا��Rورا����2 �4@ � � ا��G آ�ن ����ً

�B ا�#M=� �F أن *�ن �e{�ة ?=� ) أ(ورد ���B#�ة   ��-٤ -ج      k�3ر ا��e اط��e�2 �< إ
 ا���Oر إ�

 Rً�K �B
k�3ر ا��e C�? ًا�
�ً�   –              إ��ار ��ار ا����
� ، و�Pء ذ�N* YآU !
  ا�Vي � –و�

� و�e�4� ا���lk إ� ��� ��ور ا�#�ار             ��   ������ GX�#داري ا�Qاءات ا�PQا�� ا ، @���� 

               ا����#� ��Fور ا�#�ار �6اء �< ا�"�2  أو �<  وزارة ا����� ا����
�  G2K  �<  ?=��� و
P�� � G������و ،  �
 �  �� ��=o �< ا��6Q�ار GK  إP�اءات               إP�اءات ا�#�ار اQداري �����

  W
e�وا��  ��X�Bا��              )o������� (ور��4@  � M�  ��l ا��3O*  G� آ�� آ�ن ����ً�kا�� C�? 
���R٠              ا� 

      - �
 :?�م إ���Uب ��ة اQ?�رة �����
�� ا��G^#* G ���م < ه�vV< ا���دة اHو�C �) د(ه@ ���ي �� ورد ���B#�ة  -٥ -       س�Rب   ا����Uإ  


�  �3�ض إآ��ل                   ��f ا���د  و�=�2 ��ة اQ?�رة�
��Qأو ا  �
  ا���ة   �3
� ا��=��Eت ا��و�

�اHر�o 6=�ات ?�C ��ة اQ?�رة ا���FU G] �4@ *�ر�+����� �
��E=؟                   ا����Rا� vVذ ه�B�  

�� GK -٥-ج         �Rا� vVذ ه�B� ��� [و�� Gرة ا���?Qد ا�� C�?�  إ� هـ٦/١٠/١٤٢١ ����ي هVا ا�
              �

�  وأ    lk����K ا����ر �3
� ا��=��Eت ا��و��
��Hة ٦/١٠/١٤٢١ �4@ ا�� M� h��� هـ   *

"� RK ه����أ�� ا���ة ا��ا���  ، �
 ٠ �ز إ���U��2                اQ?�رة H{�اض ا����
    -  �B
kا�� @��� �
��B`او�� ا�����ا����2 ا���ص  C�? o
   :ا����

�J ا���lk ا�Vي ��fK ا����
C�? o ا����2 ا��ارد GK ا�B#�ة -٦ -      س� V��� يVاء ا��PQهـ( ��ه� ا( 
�� ؟�Rا� vVه >� Cو�Hا���دة ا >�                

   ���e >� �ًT�e �4�وط ا����
�  ، و���U GK رfK ا���lk ا����
C�? o  ا����
C�? o ا����2-٦ -ج      
 >
Bkا��� �Uأ o� �e�4ا�� M�
�
o  و إرM��6إ              ا���C��K  �2 ر����� M^K�4ت رyQ �^� *��ذ �


� را{} lk4� ا������ ����
< �4@ *�ر�+ ا����X�B وGK هvV ا�Bkون ا���qe إدارة Cإ�               GK h 

< )  ٢٥٢/٢(               ا����
� و?�C �"=� ا����
�ت إدراج  إ�X M�6<  ���ذج ر�   Bk�����  ا���ص 

              �^��l ا���رGK �P ا���kا�� C�? �
� ��{�4ن ا���� >�V٠ا� 
    -��X�Bة ا����K M
K G2�=* يVم ا��
���  �
��=w�6Qا M*ز�Pإ G2�=* >�  6إدراج إ : 
�ت -٧-    س  ��
� ا��� GK lk��f ا���* GK �E=ازا��P م�? ���Rا� >� Cو�Hا���دة ا `"? GK ورد  

             ��X�Bة ا����K ���2� +زة *�ر��PHا vVدف ����2 ه��ذا zK �
��=w�6Qزة ا�PHم  و�=�2 ا�
� v��� أو 
qا�� >�X M�6إدراج أ GK�E=2@ �"�زا�K >

� و*��
�K�* C�� M�ت ا�O�وط؟              أو �������� >
 ه�



  

< إذا ��دف -٧-ج     � ، �
��=w�6زة إ�Pأ GK إذا آ�ن lkا��� �
��* GK�E=ازا��P م�? GK WXوا p=ا�  

� *�ر�+ ����2             ��=w�6Qزة ا�PHر�+ إ���2ء ا�*   >
< إدراج إ�X M�6< ا��qه��� M�zK ��X�Bة ا����K 

�              M�B����� ت�
�^� ا����� >�X M�6ز إدراج إ�"�RK �wم أوأآ�
� Yا�� إذا *"�وز ذ�  ،  �
���� 
 �2
�ت اLH�ى ا��اردة �vV2 ا���دة٠            ����دة  اHو�C ا���Oرإ���
� ا�#� C�?  �  ٠ آ�� �=J49 هVا ا�

   - hا���ر� GK ة�
E=ة وا��e�44�ات ا������د �F#و٠ ا�� Y�Vةا��آ�� :qهRت ا�`ا

�ة أو ا��#���4  ، -٨ -س      E=ا��4�ات ا� GK hة وا���ر��e�4ا��4�ات ا�� GK hر������د �F#ه� ا����  

� ��^W �����2 �< أي �< هvV ا��4�ات ؟ Gا��ورات ا�� f�� h���* l
                 وآ

� إ���Uب آ@ e) ١/ج( ورد GK ا�B#�ة -٨ -      ج��wا���دة ا� >��B
k��� ة�e�4ا��4�ات ا�� GK h2� *�ر� 

 lkه@ ��2 ا���q=#�9(               ا���ة �Uوا( lF=� ���4#ة أو ا���
E=ا��4�ات ا� GK h2� *�ر�e @وآ   

� هvV ا���4رة و���و�� ا�����@ ���2 ) ا��"��ت (              �#�9 ، و�#�F ����4�ات GK هvV ا���دة ���O� 

GK               ت��� و������G ��  إ���Uب ا���ر�h آ=#�ط �����
� وK#ً� ���ورد GK ا�"`ء ا����! �<٠ آ@ ا�
 

                                                            )١٧( 
     l
=Fا�� @
�l ا��=��46 ��2(         د��kت ا����Kا��ورات و ( G���� >�^ا���:-                                                  

���h �=#�9 وا�Uة ?�C إ?��4ر أ�M *�ر�GK h - أ� �B
k��� �e�4� hد  آ��ر��� ا���ر�h ا��
 ٠ا��4�ات ا��e�4�ة

��� h�C�? �9#� lF= إ?��4ر أ�M *�ر�h  - ب� �B
k��� �e�4� �
} hد آ��ر��� ا���ر�h ا��

�ة أو ا�����4# E=ا��4�ات ا� GK٠ 

 Yو���ي ذ�           ��BF� �
�م ا��=��E �#�4ل ا��ورات ا���ر�4UHا GK ا��اردة �
 ?�C ا��ورات ا���ر�4

l �6اء �� آ�ن ) ١١           (=Fا�� @
 �٠=e�4� �2�ًا أو {
� �e�4��< ا�"`ء ا��ا�o �< د�

� إ���Uب آ@ 6=� درا6
� ��� ا�����w-٤/   ج–  ورد GK ا�B#�ة -٩ -          س��wا����� إذا  �< ا���دة ا� � 

 �B
kا�� @�? ��
4T GK [�9(                    آ��#� lF=� (و٠ )ة�U�9 وا#� ( ��
4T �
} GK [إذا آ�� 
4
�� ا���@ ؟T GK يVه@ ا�qا�� ����*  �� l
K ، @ا���                    

����ه�  GK-٩ -ج          *  J46 @ا��� ��
49� Gت ا��Rهqإن ا��   l
=F* @
�l  و������Gد��kا��   >��  
6 GK ورد ��� VLH4�                  ا��* b
�� �
B
kت ا����B6@ ا�Rدة�� �L��� GKل ��6Q   ا��qهRت ا��
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