
 


	�� ا��������  ا����� ا�
�اع ��ول م��� ا���ون��  ��!�م ��اءات ا

�
 ��ول ا�#�
" ا����

  
 

ت��
	ا �%�ار ا����� ا0&�/ .' دورت* ا��(��) ا�' &%�ت ������ ا����ض 
 29- 27هـ ا��2ا.=  1420ش��9ن  21-  19ا�����4 ا����
� ا�2�3د�� .' ا���ة 

�اع ��ول م��� ا���ون م ، ����2ا. 1999ن�9�.2 ��%� &�/ ت���C ن!�م ��اءات ا
 '��ول ا�#�
" ا����
� ، واس��دا إ�/ ا���دة ا��Fن
� وا�2E�Fن م) ا��!�م ا��	آ2ر ا�

  ـ:ت�I &�/ م� ��' 
  

و ا���دة ا��ا��� وا�2E�Fن م) ��Oر ا����� ا�2زاري ا��2ا�L ا����%� �K	ا ا��!�م 
POن '  ـ :&�/ م� ��'  ا��!�م ا��	آ2ر ا�

  
��	
��  ��9أ ا��� C�K	ا ا��!�م ��� �E�E اش�K م) ن(�Q ون(� ا����� ا�

 Sر�� 4- 3.%� وا.= ا����� ا�2زاري .' دورت* ا��ا��� وا��93
) ا����%�ة �

	�� ا������ ��!�م 2000أ���C  9- 8هـ ا��2ا.= 1421م��م ��م &�/ ا����� ا�

�اع ��ول م��� ا���
�V ا���.%� ��اءات اO��� �
  .��ون ��ول ا�#�
" ا����
  
  

   ) 1( م�دة 
  

  :ت����ــ�ت 
  

 �K�م Cآ (��Z ��

� ا����ن' ا��9��.' ت\9
= أح�4م ه	Q ا����� �%�O �����9رات ا�
a ا�3
�ق ��ف ذ�[ %� b� م� :  

  
دو�� ( م��� ا���ون ��ول ا�#�
" ا����
� وا��24ن م) : م��� ا���ون  -  1/1

�رات ا����
� ا����ة ، دو�� ا����9) ، ا�����4 ا����
� ا�2�3د�� ، س�\�� اdم
 P�24دو�� ا� ، �\Z ن ، دو����&ُ (  

  
  .ا����� ا�2زاري ����� ا���ون ��ول ا�#�
" ا����
� : ا����� ا�2زاري  -  1/2
  
���� ا�!���ت ا���
�� م) C9Z ا����� ا�2زاري ����رس� : ا�����  -  1/3

�اع ��ول م��� ا���ون ا��Oص�ت���K ا���2Oص &�
�K .' ن!�م ��اءات ا
  . و�2ا��* 



  
�اع ����� ا���ون ��ول : م��� اdدارة  -  4/ 1��م��� إدارة م4h ��اءات ا

�اع ��  .ا�#�
" ا����
� ا���2Oص &�
* .' ا��!�م ا0س�س' ��4h ��اءات ا
  
1/5 -  h�اع �����: ا��4��ا���ون ��ول ا�#�
" ا����
� ،  م4h ��اءات ا

h
	ي ���4��  . وا��24ن م) م��� اdدارة و ا���Kز ا�
  
�اع ��ول م��� ا���ون ��ول ا�#�
" ا����
� : ا��!�م  -  1/6��  . ن!�م ��اءات ا
  
�اع  - 1/7��k : ��اءة ا�
�اع ���
%� ا�' �����K ا��4h ����[ اE2ا�

ن
� 9m%ً� 0ح�4م ه	ا ا��!�م و�2ا��* وت24ن س�ر�� ا����2ل ا��ا&* �������� ا�%�ن2
  ..' ج�
k دول ا����� 

  
  

   )2(مـ�دة 
  

 .�%�م ا�\�h إ�/ ا��4h &�/ ا���2ذج ا���� �	�[ 

  
  

   )3(مـ�دة 
  

 ��p) ا�\�h م� ��' : أو�:-  
  
�اع ، ��ا&/ .
* م� �qت' -  3/1���اع ، ��9أ �	آ� اسb ا��� �
�
O�ت ��وص:  
  
�اع - 3/1/1��  .ت���� ا����ل ا�%�' ا�	ي ���= �* ا
  
3/1/2  -  =��E2وا� �K� b�& /�& ع�
� ا��3�%� ا�' �24ن ا��#�%
�ن ���
� ا��

 *F��و *O�.اع و���  .ا����%� ��K وا�' �Z ت�� م�
�ة ��bK ا
  
�اع ����4ت ت L�3���K* و�\��%� واض�� وآ�م�� �4' -  3/1/3�� ا�(& s)4 ا

 ، Q	
�اع وت����
b ا

� م) ت%�%�4) أي ش#I م) ذوي ا���Kرات ا���د�� ����
  .مk ذآ� ا�Etر ا���
�ة ����اع إن وج�ت 

  
  .وصs ا0ش�4ل ا�2اردة .' ا��س2م�ت ����Oر إن وج�ت  - 3/1/4
  
3/1/5  -  b��%ت Sاع .' ت�ر����
	 ا��ش�ح ا.Cp ا�2س��C ا�' ���.�K ا��#�ع �

h أو .' ت�ر�S أو���2 ا�\�h .' ح��� ا��\���9 ��0و���2 &�/ أن �b ذ�[ ا�\�
�pء و��dش�رة إ�/ ا��س2م�ت إن وج�تZ�  .��3د ا0م��F &�� ا



  
3/1/6  -  *�����اع ص��&
� ، و�\��%� ص��* واس��
�ن واضL �\��%� ت\9
= ا�

bت 'ا�2صC إ�
�K م�&��  أو ��m%� اس����* .%v &�/ حh3 ا0ح2ال ، وا����" ا�

�ت آ��� أم4) ذ�[ ��Oحdوا ��F0م��. 

  
  
�K اtت' -  3/2w�
  :&��ص� ا������ و��ا&/ &�� ص
  
ت���� &��ص� ا������ س2اء آ�ن�O�& Pًا أو اآ�F و��2ز اس���ل  - 3/2/1

3
� &��ص� ا������ &�� ا��pورة�  .ا�2صs وا��س2م�ت �
  
�� وم#�Oة وأن ت24ن م2ا.%� مk م� أن ت24ن &��ص� ا������ واض -  3/2/2

 s2ص���ورد .  
  
�اع وم� ��Z�qر�Zم  -  3/2/3��9
�� اm kس9ً� م��أن �24ن &�د &��ص� ا������ م

  .م��3�3
  
�اع  - 3/2/4��� �
�%  .أن ت2ضL &��ص� ا������ ا�#I��O ا�
  
  :أن ت�p) ا����ص� م� ��' - 3/2/5
  
3/2/5/1  - �
�%�اع ا����اع وا�' ت�� جxءا  �I��O ا��ا��pور�� ����s ا


� ا��3�%��%  .م) ا�
  
3/2/5/2  -  I��O#��� �\9م�ت �K
� ا�����ة ا��\�2ب ح����%ا�#I��O ا�

 CF���4ت أو &�9رات م� �Z293= م�9�� ا��3���آ2رة 	ن*(ا��q� x
�
) xأو ( ���

*(أو ) �24ن*�& Cي اد�	ا� (
3�  .ت�
� ن�� ا����/أو أي &�9رات ) ��p) ا�

  
�اع ، ��h أ� ت3�� &��ص� ا������  -  3/2/6�z� �
�%�����93 إ�/ ا�#I��O ا�

. إ�/ إش�رات إ�/ ا�2صs أو إ�/ ا��س2م ، م� �b ت3�ع ذ�[ ا��pورة ا�%2Oى 
 CFص� إ�/ إش�رات م�#� ��………… آ�� ه2 م2ضL .' ا��xء ( و��h أ� ت3

  ) .م) ا��س2م … …' ا�(C4 آ�� ه2 م2ضL .( أو ) s م) ا�2ص
  

� ا�2اردة .'  -  3/2/7�%إذا ت�p) ا�\�h رس2م�ت وجh أن تk9 ا�#I��O ا�

 I��O#ا� Q	K� �%��و.' ح��� اس���ل . &��ص� ا������ �{ش�رات م�ج�
� م

) 2Zس
) ، و� ت3��C ه	Q اdش�رات إذا �b �4) م) � kت2ض �
اdش�رات ا���ج�


bK. C &��صK3ت �Kنq2رة أس�ع شO� ا������ �. 

  
�اع و��h ت%����K &��م� ت24ن ض�ور�� dدراك  - 3/3��رس2م�ت ��ص� ��



 /�اع ت L�3��p�}ح* ����سb ح��9
�� اm Pإذا آ�ن �K���%اع ، آ�� ��2ز ت���ا
�اع �� .إذا �b �4) ذ�[ ض�ور�� dدراك ا

  
3/4  -  (& C%� ��اع ��� �O#50( م�  (x� �آ��� )  200( �� &�/ آ��� و

 *
. (
9� '�%3��C ����د اd&�م ا��:   
  
م2جx م� ه2 م4(2ف &�* .' ا�2صs و&��ص� ا������ وا��س2م�ت  -  3/4/1

 L�3� C4)� اع وان ���ر���
* ا����ل ا�%�' ا�	ي ���' إ�
* ا. (
و��h أن �9

� وج2ه� حC ه	Q ا��(��4�%�2اس\�  ��24) .�4ة واض�� &) ا��(��4 ا�

�
3
�اع ا������اع ، وآ	�[ أوج* اس���ل ا��  .ا
  
3/4/2 -  Cp.اع &�/ ا���
� ا�' ت�
x ا��
�

�V ا�4Oا� Lء ت2ض�pZ�و&�� ا

 bرس Cp.ا I#����� =.�� و h�\ا��0ى ا�2اردة .' ا� �
Oا� C4� %�رن�����وج* 
h�\م* م%�م ا��%� '�
  .ت2ض

  
3
� ذآ�ت ت2ضk ا0ر�Zم وا���و -  3/4/3
ف ا�' ت2ضL آC ��ص
� ت%�
� ر�

 �%��\�����#I و�2ض��K رسb و��h أن ت24ن ا0ر�Zم وا���وف �
) 2Zس
) م
bم وح�وف ا��س�Zأر kم.  

  

�K ا��#�ع أو  -  3/4/4&�� '* ا��
Z اع أو���� �	آ� .' ا���#I .2ا�� ا

 .ت\9
%* ا��!�ي

  
 �
   :��.= ���\�h م� ��' : �Eن

  
3#�ج م) ا�C�3 ا���ري أو م3#�ج رس�' م) &%� ا�qس
� أو أداة م -  3/1

  .اdن(�ء &�/ حh3 ا0ح2ال إذا آ�ن م%�م ا�\�h ش#�O ا&�9ر�� 
  
�اع إن وج� ، إذا آ�ن م%�م  - 3/2��م3�� دال &�/ أح%
� م%�م ا�\�h .' ا


� ا��#�عw h�\ا� .  
  
�pور�� ����اع �Z تb ا��2Oل م2ا.%� ص�حh ا�(qن إذا آ�نP ا����ص� ا� -  3/3

 ��� I#اع ش�
�K م) ا��&  
  
3/4  -  C
  .س�� ا�2آ��� إذا أودع ا�\�h �2اس\� وآ
  
3/5 -  Sت�ر� (
ص2رة م) ا�\�h ا��3�= وا��3��ات ا���.%� م2�O�� ��K)دة ت9

�p) ا���9w .' ا&�9ر � h�\إذا آ�ن ا� ، �K
ورbZ إ��ا&* وا��و�� ا�' أودع .
�3
h�\� C س��= .' دو�� أ��ى  ا0و���2 ..' ا�



م�Z�O )  5( و��h أن ت24ن ا��3��ات ا��(�ر إ�
�E '. �Kن
� أ&�Q &�ا ا��%�ة 

�K حh3 ا0ص2ل �&. 

  
 Pإذا آ�ن �
�ج�� إ�/ ا���V ا����� ��2�Oات م��و��h أن ت24ن ج�
k ا��3


) ا����
� واVج�� إ�/ ا���dن��
��x إذا آ�نP م��رة �����V اdن��
��x أو �
 .م��رة ���V أ��ى 

  
 '. �K

) أن ت�.= ا��3��ات ا��(�ر إ��م) أصC وص2رة ���\�h &�� ) أو�(و�

م) )  5،  4(ت%���* ، و��h أن ��ا&/ .
�K و.' ا�\�h ا�(�وط ا��9
�� .' ا��2اد 
 .ه	Q ا����� 

  
م م%�م ا�\�h ت��Kا أم� ا��3��ات ا��0ى .
�2ز ح�ل &�م إر.� �KZ���h�\ أن �%�

 �E�E ا0ح2ال ��ل h3ح /�& �K�م مx�� م� b��%
� &�/ ا���2ذج ا���� �	�[ ���آ
 b� نqآ h�\�9 ا��� ��Kا�� Q	ل ه�� �Kم�%� b� وإذا ، h�\ا� b��%ت Sم) ت�ر� �Kأش

.�ن* ��تh “ م) �Eن
�)  3/5( �4) ، وذ�[ ��سF��ء ا��3�� ا��(�ر إ�
* .' ا�9�� 
 /�& '. h�\س%2ط ح= م%�م ا� ��Kا�� Q	وم* ـ ��ل هx� ��& م ت%���* ـ�&

ا��\���9 ��0و���2 و�b ا�qش
� .' س�C ا�\��9ت ��&�9ر ا�\�h آqن �b �4) أو 
س%2ط ح= م%�م ا�\�h .' ا0و���2 ـ &�/ حh3 ا0ح2ال ـ ���ء &�/ �Zار م) م��� 

 h .&�م ا��4

  
  

   ) 4( م�دة 
  
4/1 - hـ�اق مـ) م%�س  �%ـ�م ا�\�ـ� �
w أم�� a
-  A 4(&�/ ورق أ�

7,29b21×سbم) ) س �
�
، و��2ز ���4h أن �C9% أوراق ا��س2م�ت ا�2ض

�س ��� Z.  

  
  .ت24ن آC ا0وراق �( L�3� C4���K#3 م�9ش�ة �����2O ا��2ت�w2ا.'  -  4/2
  
4/3  -  �
��  .ت�bZ آC ا0وراق .' وسv أ&�/ ا�O��� �qر�Zم م
  
  .سb 242ن ا��� ا0دن/ �2Kام� ا0وراق � -  4/4
  
  

� أو  -  4/5��
�

� ا�4Oن�ت وا��
ت24ن �
�ن�ت ا�\�h م\29&� أم� ا��م2ز وا�9

 bأو ت�س �
��� h
�2ز &�� ا��pورة أن ت4. ���  . ا���3�
� و��a ح�وف ا�4
  
  
  



   ) 5( مـ�دة 
  

  :��h أن ��ا&/ .' ا��س2م�ت م� ��' 
  

�� وداآ�� ��� .
* ا�4���� ، وس�
�4 إ&�اد ا��س2م�ت �3\ -  5/1Fوآ ، ���E 2ر

 �K��2ن3= واح� وم��دة &�/ أح3) وج* دون ا���ج� إ�/ ت� /�&.  
  
  .رسb ا0ش�4ل .' وضk رأس' �����93 إ�/ ورق ا��سb م� أم4) ذ�[ -  5/2
  
5/3  -  C4)� bاء ا��سxش�رة إ�/ أجdم� .' ا�#آ��� ا���وف و ا0ر�Zم ا��3

#�ام ذات ا���وف وا0ر�Zم .' ا0وض�ع ا��#��� ���سb ، و.' ح��� واضL ، واس
 �K
آ��� ت�[ ا���وف وا0ر�Zم ��رج ا�(h�� C4 وص��K ��0جxاء ا�' ت(
� إ�

 ��
  .�#\2ط ر.
  
5/4 -  (
� �
.' ح��� رسb اآ�F م) شC4 .' ا�2ر�Z ا�2اح�ة ��h ت�ك م�3.� آ�.

����  آC شC4 و��� و إ&\�ء ا0ش�4ل أر�Zم�  .م
  
5/5  -  b* &�/ أوراق ا��س�اع أو وص����3
� ا� =��  .&�م آ��� أي �
�ن �
  
  

   ) 6( م�دة 
  
�9 م�(�� ��= ا0و���2 آC إ��اع س��= .' م4h وm�' ��و�� أ��ى أو  -  6/1��

 h
L ��ى ت�[ ا��و�� أو ا��4�Oاع ا���dا b4إذا آ�ن �* ح ، '�
�Zإ h  .م4
���� ا��ر�S ا�	ي أودع .
* ا�\�h .' ا��و�� و���9 ا��dاع � �ً
ص�
�ً� إذا آ�ن آ�.

 h�\�� =ا��ح �
Oا��!� &) ا�� aV� '�
�Zdا h  .ا����
� أو ا��4
  
6/2  -  S�9رًا م) ت�ر�ت24ن م2ا&
� ا0و���2 اE�� &(� ش�Kًا م
�د�ً� ، ت�3ي ا&

  .���ة إ��اع ا�\�h ا0ول و� ���C �2م ا��dاع .' اح�3ب ا
  
6/3 -  *
. L�� �إذا آ�ن ا�
2م ا�0
� م) ا��
��د �2م &\�� رس�
� أو �2مً� 

 *
�� C�& د إ�/ أول �2م��
� ا���
  .ا��4h �%29ل إ��اع ا�\��9ت .
  
  ـ:&�/ م%�م ا�\�h &�� اد&�ء ا0و���2 أن �9
) م� ��'  - 6/4
  
  ت�ر�S ا�\�h ا��3�=  - 6/4/1
  
� ت�E�E (& ��x رbZ ا�\�h ا�3-  6/4/2 ��Kت%���* ��ل م h�\و��2ز ��%�م ا� =��

 h�\ا� b��%ت Sم) ت�ر� �Kأش.  



�اع ا�	ي �h�\�� IO ا��3�= ،  -  6/4/3��
s ا��و�' ��9اءات ا�Oرمx ا�

s &�� ت%��b ا�\�h وجh إ��غ ا��4h �	�[ .2ر �Oوإذا �IO#� b رمx ا�

 xا��م I
O#ت.  
  
ودع .
�K ا�\�h ا��3�= أو ا��4h ا�	ي أودع .
* ا�\�h ا��و�� ا�' أ -  6/4/4

 �

� أو دو��
�Z�9 إ�m h�\= إذا آ�ن ا��ا��3. 

  
  

   ) 7( م�دة 
  

" ا�	ي ��4) أن �24ن ���� PZ2ل &�/ س�� م�Oن .' ا��q)ا� hص�ح hwإذا ر
م2ض2&� ��9اءة ا��اع و��hw .' &�ض* .' أي م��ض رس�' �%�م دا�C إح�ى 


* أن )  2( ��ون و.%� ��I ا���دة ا��Fن
� .%�ة دول م��� ا��& h�� ، م) ا��!�م
 xن م2ج�
9� �ً�2�O[ م�	ا���2ذج ا���� � /�& h�\� h%�م C9Z ا���ض إ�/ ا��4�
 s�4� أن h�اع ورس�* و�
�ن �������ت ا����%� �* و��2ز ���4��&) وصs ا

%��b أي �
�ن ��� ��اQ ض�ور��� h�\ت ا����وض� ��رج دول أم� . م%�م ا���ا���
 �

) إح�pر ش�Kدة م) ا���K ا��س�
� ا��#�O ت2ضL ذات�
م��� ا���ون .

 .ا�('ء ا����وض وت�ر�S &�ض* وت�Oق حh3 ا0ص2ل 

  
  

   ) 8( م�دة 
  

���� و��h أن 
* ا�\��9ت �qر�Zم م. �
� ت%Zس�ً� ��3��ات ا��� h��� ا��4
 �
�C &�/ ا�9
�ن�ت اtت)�:  

  
8/1  - h�\ا� bZر.  
  
8/2  - h�\ا� b��%ت Sت�ر�.  
  
اسb م%�م ا�\�h وج�3
* و&�2ان* وم�C إ�Zم* أو م�آQx ا���
3' إذا آ�ن  -  8/3

  .ش#Oً� ا&�9ر�ً�
  
  .اسb ا�2آ
C و&�2ان* -  8/4
  
  .ا���C ا��#�ر ����و�� ا����
� ا�	ي ت�سC إ�
* ا���4ت�9ت -  8/5
  
�ح*ا����ض وم�4ن إ�Zم* وت -  8/6  .�ر�S ا.
  
�اع -  8/7��  .اسb ا



�اع -  8/8���� �%��
�ن ا�����ت ا���.  
  
  .ت�ر�S إد��ل ا�����ت إ�/ ا����ض-  8/9
  
 .رbZ وت�ر�S ا�3�� ا���PZ وم�ت*  - 8/10

  
  

   ) 9( م�دة 
  

��\' ا��4h ��%�م ا�\�h ��� ا��%= م) إد��ل ا�����ت إ�/ ا����ض ا�(�Kدة 
� &�/ ا��Zا��� �Kأش ��2ذج ا���� �	�[ ، وه	Q ا�(�Kدة ص���� ���ة � ت��وز س

�
�ح ا����ض رس� .م) ت�ر�S ا.

  
  

   )10(مـ�دة 
  

 h�\و��ش� &�/ ا� ، �K���%وس�&� ت Sت�ر� h3ح ����ت�\/ ا�\��9ت أر�Zم� م
��k �* وت�ر�S وس�&� ت%���* ورbZ وت�ر�S إ��Oل س�اد ا��سb ا��%�ر ، ����bZ ا��

��k �* و�#b ا�\�h وم�.%�ت* �#b ا��4hو��ش  .� &�/ م�.%�ت ا�\� h����bZ ا��
  

 h�\�� k��� &�/ ا���2ذج ا���� �	�[ ��p) ا��bZ ا���Oإ� h�\م ا��%�� b�3و�
وت�ر�S وس�&� ت%���* و�
�ن ا��3��ات ا���.%� �* ورbZ وت�ر�S إ��Oل س�اد 

 .ا��سb ا��%�ر 

  
  

   )11(مـ�دة 
  


� ��� ا���4h س�� �\��9ت ا��9اءات �(�C ا�9
�ن�ت ا��:  
  

11/1 -  h�\�� k��  ا��bZ ا��
  

11/2 - h�\ا� b��%ت Sت�ر�  
  

�اع  - 11/3��  اسb ا
  

11/4  -  Qxأو م�آ *اسb م%�م ا�\�h وج�3
* و&�2ان* وم��* ا��#�ر وم�4ن إ�Zم
  .ا���
3' إذا آ�ن ش#�O ا&�9ر�� 

  
  )إن وج�(�2آ
C اسb و&�2ان ا - 11/5



11/6  -  h�\إذا آ�ن ا� *�Z= وت�ر�#* ور�ا��3 h�\ا� �K
اسb ا��و�� ا�' �Zم إ�
 C
�3��= �qو���2 س��%� ���.  

  
ت�ر�S ورbZ ا�%�ار ا��Oدر ���L ا��9اءة أو ر.a ا�\�h وت�ر�S ن(�  - 11/7

  .ا�%�ار 
  

 .رbZ ا��9اءة  - 11/8

  
  

   )12(مـ�دة 
  


� إذا آ�ن h�m ا� - 12/1� =
Zام آ��) د�#�اع �\�h ت��
	Q اس��� =���9اءة �
 �ً
�9 آ(�ً� آ�.�� h�\ا� *��pن م� ت}. h�\ا� b��%ت Sت�ر� C9Z 2رK���� �ًح�م

 �
���اع إذا ت�%%P ا�(�وط ا���
L ��جC ا��K�� ا���دي ت��
	 ا  :وآ�مً� �2ج* �
  


= ��ى إح�ى ج - 12/1/1Z��4) ا���� P9��Kت ا��dاع ا�����ة .' م2&� إ��اع م3
 h�\ا� b��%ت Sت�ر� C9Z.  

  
12/1/2 -  =
Zا���4) ا�� I��O� /ت%���* إ� ��& h�\ا� �
  . أن �(
  


= وت�ر�S ورbZ ا��dاع  -  12/1/3Zإ��اع ا���4) ا�� �Kج bاس h�\ا� (�p  . أن �
� م%�م ا�\� h���F�� م2ا.% ���12/1/3 ت%��b ا����2م�ت ا����دة .' ا��%�ة  -  12/2

 Sم، .' ت�ر��%� I#ا��2دع 0ي ش P9�
� ودون ت��� &�/ إت�ح� ا��3��K�ا�
 *�
ّ& b�3ن(� �Zار م�L ا��9اءة أو ��� ، Q�h�\ ص�
L �	�[ إ�/ ج�K ا��dاع �

 =
Z2ا.%� م��� . م) ذ�[ ا���4) ا���� ��2�Oإذا آ�ن م ��9 ا�\�h ص�
�� إّ�� �و

�3
b ا��� h�� �	�[ ا�(#I ��� س�اد ا��سb ا��%�ر و��h��m /�& h &�م ا��4

ا��3�P9 ت%��b ت��K إ�/ ا��4h ���م إت�ح� ا��3�P9 0ي ش#I ��� ح/ س%2ط 
 �K��K .ا��9اءة أو ان

  
  

   )13(مـ�دة 
  

13/1 -  S2ار�&�/ م%�م ا�\�h أن ���9 م��� &�م ا��4h ���ء &�/ 9�m* ا�
�اع ذات* أو وا0ر�Zم ا�#�ص� �qي �9�mت ��ا��ءات أود&�K .' م4h ��� &) ا

�اع ا��\��= أس�س� ����اع ا��\��h �* .' ا�\�h ا��%�م إ�/ م��� &�م ��ا
 h  .ا��4

  
&�/ م%�م ا�\�h أن �%�م إ�/ م��� &�م ا��4h ���ء &�/ 9�m* ا��3��ات  -  13/2

. �K
  : 1 ' ا��%�ةت��
� ا�	آ� وا����%� �qح� ا�\��9ت ا��3�%� ا��(�ر إ�



ص2رة &) آC إ��غ ت��3* م%�م ا�\� h�2O#ص ن��" أي ��� أو  -  13/2/1
  ..�I ت��ض �* ا�\�h ا��3�= 

  
  .ص2رة &) ا��9اءة ا����2ح� ��� ت%��h�m b س��=  - 13/2/2
  

ص2رة &) أي �Zار ن '��K��a. ا�\�h ا��3�= أو ��.a م�L ا��9اءة  - 13/2/3
  .م2ض2ع ا�\�h ا��3�=

  
&�/ م%�م ا�\�h أن �%�م إ�/ م��� &�م ا��4h ���ء &�/ 9�m* ص2رة &) -  13/3

 '. *
أي �Zار ن��K' �{�\�ل ا��9اءة ا����2ح� ���ء &�/ ا�\�h ا��3�= ا��(�ر إ�
 �
 13/1ا��%�ة ا���&

  
  

   )14(مـ�دة 
  


��ت أو ن��ذج & b��%� h�\م%�م ا� s

� ا0ح2ال ا��3�%� ت�4w '. h��2ز ���4

��K ، و .' ج�
k ا0ح2ال إذا &�� '�pء وذ�[ 9m%� ��(�وط ا�#�ص� ا�Z��� ا

 ����Z ل أو��آ�نP ا��
��ت ت�2ي &�/ م2اد س�م� أو آ�و�� أو س���� ا�ش
 �K
�& =Oن ا����
 .��ن���ر ��h ذآ� ذ�[ .' ا�9

  
  

   )15(م�دة 
  

�اع ���= �qم) أي م) دول م��� ا���4h أن ا��� (
��ون واج�ز ا�\�h إذا ت9
ا���I ا�(�4' وا��2ض2&' �3F�/ م) رس2م ا��(� وت��L ا��9اءة وتb�3 ��%�م 

 ]�	� �
وت2ا.' ا��ول ا�p&0ء ا��4h . ا�\�h، و���9 ا��4h ا��و�� أو ا��ول ا����
�ت ا�' ت��9 م��%� ��0م)������ 

  
  

   )16(م�دة 
  


���* ��(�وط ا���2Oص qآ� م) اس�� �ً
���I ا��4h ا�\�h وم�.%�ت* ش�4
��	
��
�K .' ا��!�م وا����� ا��&. 


��ء ا�(�وط ا��%�رة .' ا��!�م .��/ ا��4h إ�\�ر وإذا ت9
) م) ا���I &�م اس
 �E�E ��4ل ا��زم ��لم%�م ا�\�h ������9 ا��C�3 أو ا� ���9���b ا�2ص2ل ��س

�K &�/ ا0آ�F م) ت�ر�S اس�م ا�d\�ر ، وا� ا&9�m �9* آqن �b �4) ، و�b أش
 h .ا�qش
� �	�[ .' س�C ا�\��9ت ���ء &�/ �Zار م��� &�م ا��4

  
 



   )17(م�دة 
  


L م� ورد .' ا�\�h أو ا�2صs م) أ�\�ء �Oت h�\� أن h�\2ز ��%�م ا���

� أو ح�3�
� آ�� ��2ز �* أن �\�h ت���C أ��و إض�.� أي �
�ن .' ا�\�h ��� .' آ


L أو ا����C أو اdض�.� �O
�ن م�ه
� ا�� kاع أو رس�* م���ذ�[ وصs ا

� ج2ه�ي ��� آ�ن &�
* ا�2صs أو 
Vذ�[ أي ت /�& hت�� �وأس�9�* ش��\� أ

L أو ا����C أو اdض�.� إ� ��� س�اد �Ob ا�� �ا��سb وPZ ت%��b ا�\�h، و

  .رة وم2ا.%� ا��4h &�/ ذ�[ا��س2م ا��%�
  
  

   )18(م�دة 
  

 hإذا ت9
) م) ا���I ا�(�4' أن ا�\�h م32./ م) ا���ح
� ا�(�4
�، �%2م ا��4
 Q	K� �����%ء &�/ دراس� ت��� h�\�� '&2ا��2ض I���� %�ت ا��زم��ا�� ���%�

إ�/ م%�م  ا���%�ت، bE �2ج* ا��4h إ�\�را ������9 ا��C�3 أو ا� ���9���b ا�2ص2ل

* ��3اد ه	Q ا���%�ت ��ل �E�E أش�K &�/ ا0آ�F م) ت�ر�S اس�م* . *��4� h�\ا�
 h�\ح��� ا�}� hا�d\�ر، .{ن س�ده� م%�م ا�\�h ��ل ا����K ا����دة �%2م ا��4
 '. ]�	� �
إ�/ ا���I ا��2ض2&'، وإ� ا&�9 ا�\�h آqن �b �4) و�b ا�qش

�� h�\ا� *� �
 .�ء &�/ �Zار م) م��� &�م ا��4hا�C�3 ا��%

  
  

   )19(م�دة 
  

19/1  -  h�\ا��2ض2&' ، و&�/ م%�م ا� I��ا� ��
�� h�\م%�م ا� h�#\� ا��4
 I��ت%��� ا� kم =�� ��� h�\ت����ت &�/ ا� h  .أن �%�م ���4

  
19/2 -  �Kم�%� '���I ا�\�h م�ة �Eن
� &�/ ض2ء ا�����ت أو ا�2ض
��ت ا�

h�\م%�م ا�  *  .وذ�[ &�/ ن�%
  

19/3 -  Cت��� h�\ن' و&�/ م%�م ا��Fا� I��ا� ��
�� h�\م%�م ا� h�#\� ا��4
�= وت%��� ا���I ، و�I�. b ا�\�h م�ة �F��E &�/ ن�%� م%�م � ��� h�\ا�

 h�\ا�.  
  

19/4 -  a.ر b� L�ش�وط ا�� kم h�\ق ا���م ات�& ���Fا� I��ا� ��� Lpإذا ات
 h�\ا�.  

  
19/5 -  Cء &�/ آ��� h�\ا� Cن ت���q)� hإ�\�ر م2ج* ��%�م ا�\�h م) ا��4


) &�/ م%�م ا�\�h ا��د &�
* ��ل �E�E أش�K م) ت�ر�#* ، �� ، I��ت%��� ا�
 h�\ا� a.�� ا����دة ��Kو.' ح��� &�م ا��د ��ل ا��.  



   )20(م�دة 
  


��ؤQ ��(�وط ا���2Oص &�
�K .' إذا ت9
) م) ا���I ا��2ضh�\�� '&2 اس

	�� �#\� م%�م ا�\�h ��3اد رسb ا��(� وا���L ��� م2ا.%� ��ا��!�م وا����� ا�
ا��4h &�/ م�L ا��9اءة، وذ�[ ��ل �E�E أش�K م) ت�ر�S اس�م* ��z\�ر، 
 Qإ�\�ر b
و�(�K ا�%�ار ��� س�اد رس2م ا��(� وا���L ، .{ن �b%� b ��3اده� .

���3 ��ل �E�E أش���4)� b� نqآ h�\�9 ا� .�K إض�.
� و���ه� ��

  
.{ذا �b �%�م ا&�اض م) ذي م���O إ�/ ا����� ��� �E�E أش�K م) ت�ر�S اdش�Kر 

 h�\ا��9اءة إ�/ م%�م ا� b�3ا��9اءات وت C�3� ا��9اءة �
Z b�. 

  
  

   )21(م�دة 
  

� ت2ا.� .
* ا�(�وط ا���2Oص  h�\ا��2ض2&' أن ا� I��م) ا� (

�K إذا ت9�&

	�� ��Oر ا��4�Z hارا م �993��a. ا�\�h، و�#\� �* ��.' ا��!�م و ا����� ا�
م%�م ا�\�h ������9 ا��C�3 أو ��� ���9���b ا�2ص2ل و��%�م ا�\�h أن �!�b م) 

Q�)ن Sم) ت�ر� �Kأش �E�E ا ا�%�ار إ�/ ا����� ��ل	ه. 

  
  

   )22(م�دة 
  

�اع &�/ م� ��' ��h أن ت(�C ا�O��� ا0و�/ م) ��اءة��  - :ا
  

22/1 - h�\ا� bZر.  
  

  .رbZ وت�ر�S ا�%�ار ا��Oدر ���L ا��9اءة  - 22/2
  

  .رbZ ا��9اءة - 22/3
  

  .ت�ر�S إص�ار ا��9اءة - 22/4
  

9* .' ذآ� اس�* - 22/5wم ر�& ���  .اسb ا��#�ع م� ��Z (4� b أ&�) آ
  

  .اسb ا����[ وج�3
* و&�2ان* - 22/6
  

�اعاسb ا - 22/7��.  
  


s ا��و�'  - 22/8�O  .ا�



22/9 - �K��K  .ت�ر�S ��ء ا������ وت�ر�S ان
  

رbZ وت�ر�h�m S ا0و���2 وا��و�� ا�' �Zم .
�K إذا اس��ت ا��9اءة إ�/  - 22/10
  .ه	Q ا0و���2

  
  .اسb وآ
C م��[ ا��9اءة  - 22/11
  


�Z �Kار م�L ا��9اء - 22/12. �Kأش '  .ة رbZ وت�ر�S ا��(�ة ا�
   


� ا��3�%�  - 22/13�%  .أر�Zم ا�\��9ت و ا��9اءات وا���اجk ا��3 �K)��K م( ا�
  

 �
�
�اع ا�2صs و&��ص� ا������ وا��س2م�ت ا�2ض��وت�.= مk ��اءة ا
 I#وا���. 

  
  

   )23(م�دة 
  

و أي ) 13(إ�/ ) 1(�%
� .' س�C ا��9اءات ا�9
�ن�ت ا�2اردة .' ا���دة ا��3�%� م) 
 .أو ت�O.�ت ت#	ت����ت 

  
  

  )24(م�دة 
  

24/1  -  (
��3د ا��سb ا�3�2ي ا��%�ر ���ء &�/ h�m �%�م م) ص�حh ا�(qن �9

* رbZ ا�\�h وت�ر�S ت%���* ورbZ ا��9اءة وت�ر�S م���K وا�3�� أو ا�3�2ات .
ا��\�2ب ا��3اد &��K و��ش� ا��4h�m /�& h ا��3اد ��bZ وت�ر�S إ��Oل ا��3اد 

  وا�3�� أو ا�3�2ات ا���3د &��K وا����9 ا���3د
  

��h أن �b س�اد ا��سb ا�3�2ي ��ل �E�E أش�K م) ��ا�� آC س��  -  24/2
 *
�ر�S ت%��b ا�\�h و��2ز ت���3ه� ��ل م��K إض�.� �
��ا&�9را م) ا�3�� ا�

  .م�ت�E�E �K أش�K مk س�اد رسb إض�.' 
  


� .' ��� ا��4h س�� ���س2م ا�3���2 ��9 -  24/3��
* ا�9
�ن�ت ا�. �
�اءات ت%
  .ص��� م3%�� �h�m C4 ��اءة

  
  .اسb م%�م ا�\�h و&�2ان* - 24/3/1
  

  .اسb ا�2آ
C إن وج� و&�2ان* - 24/3/2
  



  رbZ ا�\�h وت�ر�S ت%���* - 24/3/3
  

  .رbZ وم�ة ا��9اءة - 24/3/4
  

  .س�2ات اس�%�ق ا��س2م �qر�Zم م��3�3 - 24/3/5
  

24/3/6 - Sإض�.' ت�ر� bون رس��ا��2&� ا�3�2ي ���3اد  ���Kن.  
  

  .ت�ر�S ن���K ا��2&� ا�3�2ي ���3اد ��سb إض�.' - 24/3/7
  

  .رbZ وت�ر�S إ��Oل ا��3اد وا����9 ا���3د - 24/3/8
  

 .ت�ر�S ان�Kء ا��9اءة - 24/3/9

  
  

   )25(م�دة 
  

ت ا���ر�� ت��د ا��س2م و.%� ����ول ا���.= وت��9 ا���س�3ت ا���د�� وا����
 .ش�آ�ت .' حb4 ه	Q ا���دة

  
  

   )26(م�دة 
  

 �K�
ت%�م ا�\��9ت أو ا�!���ت إ�/ ا����� م) أصC مk ن3#� م) ا��3��ات �b ت�3
�
��  :إ�/ أم�ن� س� ا����� &�/ أن ت(�C ا�9
�ن�ت ا�

  
26/1  -  Sوت�ر� bZور ** وم�C إ�Zم�
* أو و��Kوم b�!��� Cا��4م bس�ا


*، وذات ا����2م�ت ��) ���F* إن وج� وم�Oر إ�9EتO#ش.  
  

26/2 - b�!
�ن م2ض2ع ا�\�h أو ا��.  
  

26/3 - �K
3�� إ�� ' .ذآ� ا�9
�ن�ت وا0د�� ا�

  
  

   )27(م�دة 
  

 h
2م وا��3&� و�#\� ا��4��� b�!ت��د ا����� م2&�ا ���!� .' ا�\�h أو ا�
ا����� ��� م�ة � ت%C &)  ��2جh م	آ�ة ت�9
� &�/ أن �24ن م2&� ا��2pر أم�م

�
�9 .&(��) �2م� م) ت�ر�S اس�م م	آ�ة ا�



   )28(م�دة 
  

�2/ أم
) س� ا����� إ�\�ر ا��!�b وا��4h ��2&� ا����3 ا����دة ���!� .' �
b�!
2م وا��3&� مk تxو�� ا��4h ��3#� م) ا0وراق ا��%�م� .' ا���� �
p%ا�.  

  
  

   )29(م�دة 
  

����& bO#ا� ���  '. *�F�� (آ�ن ح�ض�ا ه2 أو م /��2&� ا����3 ا��ح%� م
 .ا����3 ا��3�%�

  
  

   )30(م�دة 
  


�Q م�) �* ح= w C3* أم�م ا����� و�* أن �2آ���2ر pا�� bO#ا� /�& (
��
 /ا�2آ��� و.%� ��ن!�� ا����2ل ��K .' دو�� ا��%� وذ�[ ��2جh وآ��� رس�
� وم

� *3��� bO#2ر ا�pا����� ح P9�m]ذ� *
�& (
�. 

  
  

   )31(م�دة 
  

 ، b�!إذا �wب ا��!�b &) ا����3 ا0و�/ دون &	ر م(�وع ت%�9* ا����� �(\h ا�
و��2ز �* م���� ا�3
� م�ة أ��ى م/ h�m ذ�[ ��ل �E�E أش�K م) ا�(\h وإذا 
ش\h ا�!�b م�ة أ��ى ��� آqن �b �4) م� �b �%�م ا��!�b &	را ت%�9* ا����� و.' 

ح2ال إذا مp/ اآ�F م) �E�E اش�K &�/ ش\h ا�!�b ا&�9 آqن �b �4) و�b آC ا0
 .ت���� ا�!�b م%��C ا��سb ا��%�ر 

  
  

   )32(م�دة 
  

إذا ت#�s ا��!�b &) أي ج��3 م) ج��3ت ن!� ا�!�b دون أن �%�م &	رًا م(�و&� 
�3 &�م ش\h ت%�9* ا����� ج�ز ����� أن ت(\h ا�!�b م� �h�\� b ا��4h .' ا���

 '. *
. CO�ا� bار ت�%�� ��
Kم b�!ا�!�b وا�P9 .' م2ض2&* ، &�/ أن* إذا آ�ن ا�
 .ج�
k ا0ح2ال

  
  
  
  
  



   )33(م�دة 
  

إذا ��p�� b ا��4h ا����3 ا0و�/ ��جC ا��!� .' ا�!�b إ�/ ج��E �3ن
� و���9 
�ً
 .&) م
��ده� مk إش��ر Q�qن ا�%�ار س
�Oر ��%* وج�ه

  
  

   )34(م�دة 
  
�9
P ا�#�s &) ا��2pر ��= أح� ا�#2Oم إ� ��� ان%�pء س�&� &�/ F2ز ت�� 

�3���� (
 .اCZ0 &�/ ا��
��د ا���

  
  

   )35(م�دة 
  

� ت�3ي ��Eر ا�#�s &) ا��2pر إ� &�/ ا�\�ف ا�	ي �b ���9 ��	ر م(�وع 
م2&� ت%�9* ا����� C9Z م
��د ا����3، و.' ح�ل �K�29Z ا��	ر �b تqج
C ا����3 إ�/ 

 .��� ���9 �* ا�m0اف 

  
  

   )36(م�دة 
  

 �93���� C
F���h &�/ ا����� .' ج�
k ا0ح2ال ا�P9F م) ت2ا.� ا0ه�
� وص�� ا�
*�F�� (أو م b�!��� . 

  
  

   )37(م�دة 
  

��= ���mاف ووآ��bK ا�mdع &�/ م�s ا�!�b ونS3 أي ص2رة م�* .' م%� 
  . ا�����

  
  

   )38(م�دة 
  

m0م ا�Z إذا ��ل �* .' ا�!�b .� ��2ز �bK س�9* إ��اف ور�Z أو م3��ا ��س
��2ا.%� ا����� و��� أن ت��� .' م�s ا�!�b ص2رة م�* ت�Oدق &�
�K ا�����، 
و.' آC ا0ح2ال ��2ز ����� أن ت4�' �2Oر م) ا��3��ات ��� أن ت\��) إ�/ 

Cإ��اع ا0ص h4) ه��ك م� �2ج� b� ��
. Cص�� �K .م\��%

 

 



   )39(م�دة 
  

]�	� h  . �qذن ر�
� ا����� .' ا���ا.�� ���!�b أو وآ
�* q� bEذن ���4
  
  

   )40(م�دة 
  

��h &�/ ا�m0اف أن �9
�2ا ج�
�9�m kتbK ود.bK&2 م�ة واح�ة و��2ز ����� 
4h ���د &�/ ا�!�b &�/ أن � ت�\/ ا����K ���د &�/ م2ض2ع ��� ��Kإ&\�ء م

 .�b ت4) ه��ك أس�9ب ج��� ت%�ره� ا�����واح� أآ�F م) م�ة م� 

  
  

   )41(م�دة 
  

 (& �
��h &�/ ا��4h أن ��
h &�/ ا�!�b وإذا سP4 أو ت#�s ����ة ا��Fن
 b�!ا��2pر دون &	ر .
�2ز ����� أن ت#	 م) س24ت* أو ت#��* م�w23 �%29ل ا�

 .، ��� أن �%�م ا��!�b م� ���� اد&��* 

  
  

   )42(م�دة 
  

� أن ا��CO .' م2ض2ع �sZ2 &�/ ا��CO .' م��q3 أ��ى ت#�ج إذا رأت ا����
�K أم�ت �sZ2 ا��!� .' ا�!�b إ�/ أن �b ا��CO .' ه	Q ا����q3 م) ��&) و
 h�m اف�m024ن 0ي م) ا� sZ2ا� h9د زوال س����ص، و�O��ج�K ا

�9
� �xوال ا�h93 وإ� ا&��
) �2م� ا�E�Fل ا��� b�!ا�!�b آqن  ا�س��ار .' ا�
(4� b�.  

  
  

   )43(م�دة 
  

��%\k اس��ار ا�#2Oم� ح��4 �2.�ة ا��!�b أو ��%�Q أه�
� ا�#2Oم� أو زوال 

�� ��%�ار .' Kم b�!
q ��%�ار .' م2ض2&* ، و��� ا�Kت �Z b�!ا�O�� إ� إذا آ�ن ا�


� ، و�3qنs اس��ا��K�ا� bK�9ت�mو bK2ا�Zاف أ�m0ى ا��أ /ر ا�!�b م2ض2&* م
إذا ح�p م) ��C م�C ا��!�b ا�	ي ان%\�P ا�#2Oم� �993* .' ا��2&� ا�	ي 
ح�د س��%ً� ، آ�� �3qنs اس��ار ا��!� .' ا�!�b ���ء &�/ h�m أي م) أص��ب 

bKاف ا��0ى أو م) �%2م م%�م�m�� *V
 .ا�(qن و�b ت�9

  
  
  



   )44(م�دة 
  

!�b أن �%�م م) ا�\��9ت م� ��'���:-  
  


L ا�\�h ا0ص�'، أو ت���C م2ض2&* ��2اج�K ��وف  -  44/1�Oت (�pم� �
b�!  .�mأت أو ت9
�P ��� ت%��b ا�

  
44/2  -  C9%ت � ��O� *� �Oم� �24ن مh�\�� ��4 ا0ص�'، أو م�ت�9 &�
*، أو م

��x�  .ا�
  

44/3 -  h�\ء م2ض2ع ا��%� kم b�!
�ا .' سh9 ا�
Vإض�.� أو ت (�pم� �
 .ح��* ا0ص�' &�/

  
  

   )45(م�دة 
  

ت%�م ا�\��9ت وا��.2ع أم�م ا����� ��	آ�ات م42�� �v# واضL و��2ز ����� 
ا�آ��ء ��� ���' �* أي م) ا�m0اف ش��ه* و����� أن ت\�h م) ا�m0اف ت���� 

 .ا2Z0ال وا��.2ع ��� ���' ا�����K أو ا�2�Vض

 

  
   )46(م�دة 

  
  .ت24ن ا���او�� �
) أ&�pء ا����� س���

  
  

  )47(م�دة 
  

9
� م\�%� tراء أ&�K��p ا���ض��)، و.' ح��� ت�3وي �wq� �Kارات�Z ��ر ا����Oت
ا0ص2ات ��جL ا���نh ا�	ي .
* ا���
�، و.' آC ا0ح2ال ت24ن ا�%�ارات م�993 

 .وم��Z2 م) ا���
� وا�p&0ء

  
  

   )48(م�دة 
  


L م� �%k .' ا�%�ار م) أ�\�ء م�د��، آ�O�2/ ا����� ت
� أو ح�3�
� �%�ار ت��
 /�& L
�Oت�OرQ م) ت�%�ء ن��K3، أو ���ءا &�/ h�m أح� ا�m0اف ، و��ون ا�


* م) ا���
� وا�p&0ء�& kZ2و� �
 .ن3#� ا�%�ار ا0ص�

  



   )49(م�دة 
  

��2ز ���mاف أن �\�29ا م) ا����� ت�3
� م� وkZ .' م�\2ق �Zاره� م) 2�wض 
�%�� �ً��3
� م� .ار ا�	ي ��Q�3و��� �Zار ا�

  
  

   )50(م�دة 
  

 �
m�
��2ز ����� أن تqم� .2ر ت%���p��& b ا�!�b ��ت#�ذ ا�2س��C ا�ح

� ض� ا��4h ش��\� أن �%�م ا��!�b ا���pن�ت ا�' ت�اه� ا����� �4���� !��وا�

b�!  .ح= ا��4h .' ح��� &�م 29Eت ا�
   
  

   )51(م�دة 
  

�ة ج�ز ��K إ�xام م) ت�ى م) ا�m0اف إذا �Zرت ا����� ا�س��ن� ���Kت ا�9#
 ���{��اع م� �%��C ا���%�ت ا�%����� ��#�9ة وذ�[ ��2جh ش
[ م�Oق م) ��[ م�
.' أجC م�
) وإذا �b �2دع ا�\�ف ا����' ا����9 ا��s�4 �{��ا&* .' ا0جC ا�	ي 
 C��* ا����� ج�ز ����� ا��CO .' ا�!�b و.= ا��3��ات ا��%�م� .
�K و��
�

  .ا�\�ف ا�#�س� ت��4
s ا�#�9ة 
  
  

   )52(م�دة 
  

��2ز ���4h �%�ار م) م���Q ا���م إص�ار ن��ذج وت�����K و.%� ��� ��اQ م��س�9 
h  .��3) س
� ا���C وت\2رQ &�/ أن ��(� &��K .' ا��(�ات ا��ور�� ���4

  
  

   )53(م�دة 
  


�ن�ت م��%�  ��2ز ا��mع ��ون م%��C &�/ ا��9اءات ا�����3 ��ى ا��4h و أي�
 h4���� Iو ��= 0ي ش#I ��� د.k ا��س2م . � �K��2pر ا��s�2 ا��#

ا��%�رة أن ��CO &�/ ص2رQ م��K أو ا�9
�ن�ت ا����%� ��K أو &�/ ش�Kدة 
�K� ا�#�ص C�3ج�ت م) ا��#  .��2�pن�K أو م3

  
  

  ) 54(م�دة 
  


I س2اء آ�ن م2ض2&* ا���زل &) ا� -  54/1��
� &%� ا�Z h�� C%أو ن I
��




I ��س��V* .' ا�C�3 ا��(�ر إ�
* .' ا��%�ة ��م) ه	Q )  3( م�4
* أو ا�
ا���دة وذ�[ ���ء &�/ h�m �%�م ���4h م) أي �mف .' ا��%� م�.%� �* ن3#� م) 
 �Vج�� إ�/ ا���
�K حh3 ا0ص2ل وم�& (

��ت ا�\�.Z2ت /�& �Z�Oا��%� م

  .ى و��h &�/ ا�\��h س�اد رسb ا�%
� ا��%�ر ا����
� إذا آ�نP م��رة ���V أ��
  

54/2 -  �K���%ت Sت�ر� h3ح ����
� &%2د ا��ا�
I أر�Zم� مZ �9ت�m /\ت�
��k �* وت�ر�S ت%���* ورbZ وت�ر�S إ��Oل س�اد و��ش� &�/ ا�\� h����bZ ا��
��h�\�� k و�#b ا�\�h ون�#3 رسb ا�%
� و��ش� &�/ ن3#� ا��%� ����bZ ا��

��h�\�� k وت�ر�S ا�p) ا��bZ ا��� ��Oإ� h��\�� b�3و� hb ا��4#� �%��
 �
  .ت%���* و�
�ن ا��3��ات ا���.%� �* ورbZ وت�ر�S إ��Oل س�اد رسb ا�%

  
54/3 -  C�3ا ا�	ه C�)� أن hو�� I

� &%2د ا��ا�Z س�� �\��9ت h��� ا��4

 �
  :&�/ ا�9
�ن�ت اtت
  
 54/3/1 -   .��h�\�� k وت�ر�S ت%���* ا��bZ ا��
  

  .اسb وج�3
� و&�2ان ا����I واسb و&�2ان وآ
�* إن وج�  - 54/3/2
  

  . اسb وج�3
� و&�2ان ا����I �* واسb و&�2ان وآ
�* إن وج�  - 54/3/3
  . ا���C ا��#�ر �C4 م) �m.' ا��%�  - 54/3/4
  

  .م2ض2ع ا��%� وم�ت*  - 54/3/5
  

  . ر ��.a ا�%
� وت�ر�S إ�\�ر ا�\�.
) �* ت�ر�S ا�%�ار ا��Oد - 54/3/6
   .ت�ر�S ا�%�ار ا��Oدر ����2ا.%� &�/ ا��%�  - 54/3/7
  

54/4  -  C�
�ه� و��h أن �(Z /�& =.وا '��� ا��4h س�� ��%2د ا��ا�
I ا�
 �
  :ه	ا ا�C�3 &�/ ا�9
�ن�ت اtت

  
54/4/1 -  �

� ا��%� وت�ر�S ا�%Z bZر .  
  

  . �ار ا��Oدر ����2ا.%� &�/ ا�%
� ت�ر�S ا�% - 54/4/2
  

��h�\�� k وت�ر�S ت%���*  - 54/4/3  .ا��bZ ا��
  

54/4/4 -  �K�م Cآ C
اسb وج�3
� و&�2ان آC م) �m.' ا��%� واسb و&�2ان وآ
  إن وج�

  
54/4/5 -  ��K�م C4� ر�  .ا���C ا��#



  .م2ض2ع ا��%� وم�ت*  - 54/4/6
  

	ا ا� C�3�C4 ت���C أو ت���� ���%� ��� م2ا.%� ا��4h و��h أن �b ا�qش
� .' ه

* وس�اد رسb ا����C أو ا����� ا��%�ر �&.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  )ری�ل 
�	دي ( �ـ�ول ا��
	م ا������ 
 

  �
 �ـ�آـ�ت أ��اد ���ن ا��

 4000 2000 '&% ��اءت ا#"!�اع

 5000 2500 م0/ و .-� ا�,�اءة


	م ا�34	ی�ا��  

 4000 2000 2ا��34 

 4200 2100 3ا��34 

 4400 2200 4ا��34 

 4600 2300 5ا��34 

 4800 2400 6ا��34 

 5000 2500 7ا��34 

 5200 2600 8ا��34 

 5400 2700 9ا��34 

 5600 2800 10ا��34 

 5800 2900 11ا��34 

 6000 3000 12ا��34 

 6200 3100 13ا��34 

 6400 3200 14ا��34 

 6600 3300 15ا��34 

 6800 3400 16ا��34 

 7000 3500 17ا��34 

 7200 3600 18ا��34 

 7400 3700 19ا��34 

 7600 3800 20ا��34 

 1000 500 ا�!Aـ@�/ أو ا�!��ی? أو ا<=��� إ�; '&%

 1000 500 ا��
� ا<=���E�!. C ا�!"D� �C ت�4ی� ا��
� ا�34	ي �&,�اءة

� F@ا� ?G.اءة�ا�, ��H&م ?G. أو %&Iا� C 500 1000 


E? ا�I&% أو  JK أو %&Iا� JK رة	ص ;&K ل	A@ا�
 ا�,�اءة

100 200 

 30000 15000 '&% م3/ ا�!�"�M ا<�,�ري

 10000 5000 م3/ ا�!�"�M ا<�,�ري

M�"�!ا� �GK ��N %&' 5000 10000 

M�"�!ا� �GK ��N 500 1000 

�3E&أم�م ا� �&O!ا� ��N 3000 6000 

�3E&أم�م ا� �&O!ی� ا��E2000 1000 ت 

�!NP5000 500 '&% ح��ی� م 

R,3!4�� �3�K %&' 500 5000 

S@,اء ا��200 100 إ� 

CK	=	ا�� M@Tا� 
 �T&H!ا�
��&�Tا� 

 �T&H!ا�
��&�Tا� 


