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  :ت�ــ(ی' 
  

  ا��7( - وا�36ة وا�34م 012 ��(ن� ر��ل ا- و,�( ،
  

ی�4 ��Bع ا�@?�ن ا���ن�ن�� ,�<م�ن� ا���م� ��>1; ا����ون أن ی�(م ه89 
��, �2�CBت ا����ون ا���ن�ن� وا������(�ان ا�������) ا����ذج ا	�����دي 	ت

  .ا�9ي ت' إن>�ز�K 8 إ�Iر م��4ة ا����ون ا��(�� ا��@��ك ,�G دول ا��>1; 
وآ�نO ا��R�6 ا<و��� ��1@�وع �( أ2(ت�Q وزارة ا��(ل ,(و�� ا��PیO ، ,��ء 

2 T,ا��ا 'Q2اج��� �K ار أص�7ب ا������ وزراء ا��(ل�� 012 �K )�2 ا�9ي ، �@
 X��2ن ، ,��ری ��B14, Y�4ن  10_  9م�C��1423 ]K16_  15هـ ا���ا 

��مO ,�( ذ�` �>�� مG ا�_�Cاء ا��_�G�6 مG وزارات 2002اآ��,�  aم ، ح�
وأج�ت d�12 ا���(ی3ت ا�3زم� ,d�R�6 ا������Q ا��� , ا��(ل ,(را�� ا��@�وع 

���d2 ا�_�م; 2@� ا�9ي �2( ,��(وح� أ��ه� أص�7ب ا������ وزراء ا��(ل �K اج
 Xن  5_  4,��ری�C��1424 ]K30هـ ا���ا  �C��C� _1  �,م 2003اآ�� ,

 Oی�Pدو�� ا� �K ا�����(ة Gا��ا,�� وا��@�ی dدورت �K 012>وا��2(ه� ا��>1; ا
 X��1424ال  28_  27,��ری ]Kـ�   22_  21هـ ا���اC�4م ، 2003دی

���ت�Q ا������g ا��� ت�Cم�Q م���دة مd, )���4�� T ا�(ول ا<��2ء 2���( إ2(اد ات
  .ا�(ول ا���,�� وا�6(ی�� �K م>�ل ا����ون ا���ن�ن� وا������ 

 Gن ه9ا ا����ذج م�Pا����ون ا������ ) 87(وی� d012 أوج O1م�دة ، ا���
 Gی)�وإ32ن , وه� ح[ ا����ض� وا��2�4(ة ا������� , ,�G ا�G�K�B ا�����

واlن�,�ت ا������� وح��ر , وراق ا������� و��j ا������� وت�QR�1C ا��ث��[ وا<
 m16م ا������� وا����د ا������ وا��P��2اف ,�<ح	اء وا�C_د وا��Q@ا�
 G��Qا���آ�ت ، وت�14' ا��� ���ا������ وأح�Pم ا��G��P7 وت���9ه� ، وت6

  ..وت���9 ا�P7' , وا���P7م Q�12' ، ون�o ا���P7م Q�12' ,���,�ت ����C ��71ی� 
  

qمG�1 أن ی�7[ ه9ا ا����ذج ا�Q(ف ا���ج� مG إ��ار�K 8 ت�pیp م��4ة ا����ون 
  ...ا��(�� ا��@��ك 

  
  
  

  وا- ا���Kـ[ ،،،،
  
  
  
  



��ــ���  ا����ذج ا	�����دي lت
  ا����ون ا���ن�ن0 وا�����0

  
  .............................................و  .............................................,�ـــG دو�� 

  
  :................................................................  و  ........................................................إن ح�Pم� دو�� 

 ��Q�C�� G�, T�<ت ا��0 ت��3�ً� مG ا��3B0 ت�ث�[ �2ى . إنK ��Qم� �Cjور
  .����ون ,��0K ، ��Q ا��>���G ا���ن�ن� وا������  ا

��� ,����Q ����1ون . وح�صً� م���Q 012 م��Q7��6 ا��@��آ� ����رت� �2( إت
ا���ن�ن0 وا�����0K 0 ا���اد ا��(ن�� وا��>�ری� وا�>pا��� وا<ح�ال ا�@_��6 ، 

  :وذ�` و�Kً� ��6�1ص اtت�� 
  

  
  ا�Cـ�ب ا<ول
  �T ا�pی�راتت�Cدل ا����1م�ت وت@>

  
  )1(ا���دة 

ت��Cدل وزارت� ا��(ل �K ا�G�K�B ا������(یG و,6�� م����v ا���2�CBت   - أ 
وا��@�ات وا��7Cث وا��>3ت ا���ن�ن�� وا���ان�G وا���6ص 
 �Q�K �@وا��>���2ت ا��� ت� �Q9ة ، وم@�و�2تKا��@�ی��� ا���

�ت ا������1 ا<ح�Pم وا	ج��Qدات ا������� ، آ�� ت��Cد	ن ا����1م
 ��Q�K oم��ر�� ا��� xت ا������� وأ�������v����,.  

ی�جx1I d ا����1م�ت وا��د d�12 ,�ا��B وزارة ا��(ل �K آo مG  -ب 
 Gا�(و���.  

  
  )2(ا���دة 

ـ ی@>T ا��K�Bن ا������(ان �2( ا��yت��ات وا��(وات وا���17ت ا����16 1
وا������� وت�Cدل  ,����ن�ن وا����ء ، وزی�رات ا���Kد ا���ن�ن��

 oآ �K ر ا��@�ی�� وا�������Bات رج�ل ا����ء ,�6( م��,�� ا���Cخ
م���Q ، وت�Cدل ا��أي ح�ل ا��@3Pت ا��� ت���ض ا�(و����K G ه9ا 
ا��>�ل ، آ�� ی@>��ن ت��v' زی�رات ت(ری��C ���1م�K G�1 ا��>�ل 

 ��Qم� oآ �K ا���ن�ن� وا������.  
,�6( ا��@�ور وت��4[ ا���ا�| �K ا��yت��ات  ـ ی��Cدل ا��K�Bن ا��أي 2

���ت ا�(و��� ا����وض� �K ا�Ilر ا�(و����  .وا	ت
  

 



  ا�Cـ�ب ا��gن�  
  ا����ون ا������
  ا��4' ا<ول

  ح[ ا����ض� وا��2�4(ة ا�������
  
  )3(ا���دة 

ی���T ر�2ی� آo مG ا�G�K�B ا������(ی�K G إ��1' ا��Bف اtخ� ,7[   
Qا����ض� أم�م ا� �Qوح��ی� 'Q7��6وم 'Q��?�ت ا������� ا��_��K)1� �6ع G2 ح��

�; ا�@�وط وا���7ی� ا���ن�ن�� ا����رة ���2ی�ه� �,.  
و	 ی>�ز أن یx1B م�Q' �2( م���CتQ' ه9ا ا�7[ ت�(ی' أی� آ���� أو ض��ن 
 o7أو م GـIخ� أو ��(م وج�د م�tف ا�Bر�2ی� ا� Gم 'Qن�P� ���4أی� ت O7ت

  .Q' 012 أرض ه9ا ا��Bف إ��م� م���د �
  
  )4(ا���دة 

تCB[ أح�Pم ا���دة ا��4,�� 012 ج��T ا<�_�ص ا�C�2lری� ا���@~ة أو 
 d�K )وا�9ي ی�ج Gی)�ا���خ� ��Q و�Kً� ���1ن�ن �K إ��1' أح( ا�G�K�B ا�����
 �Q4��~ن ت�Pر���4ً� ,@�ط أن ی �ًI�@ن ���Cع ا�9ي ی��م�آpه� ا�����4 أو ا�

	 �Qض م��Rف وا��Bداب ا���م� �(ى ه9ا ا�tم ا���م أو ا�vن ا����  . ی_��
وت7(د أه��1 ا����ض� �89Q ا<�_�ص ا�C�2lری� �CIً� ��@�یT ا��Bف ا�9ي 

 d�K �ً�4ر�� �ًI�@ن ���Cع ا�9ي ی��  .ی�ج( ا���آp ا����d�K �4 أو ا�
  

  )5(ا���دة 
 G�, دل�Cان ,�����ون ا������ ا���)�ا�>�Qت ا������� �K ی��Q( ا��K�Bن ا�����

 o�@ا��� ویp<ا���اد ا��(ن�� وا��>�ری� وا<ح�ال ا�@_��6 وا� �K ��Qم� oآ
 �����  .  ا����ون إج�اءات ا����ض� أم�م ا���7آ' و�Kً� ��ح�Pم ا��اردة �K ه89 ا	ت

  )6(ا���دة 
ی���T ر�2ی� آo مG ا�G�K�B ا������(یG ,7[ ا��67ل 012 ا��2�4(ة 

  . �@�وط ا����رة ���2ی� ا��Bف اtخ� ا������� ,��; ا
  

  )7(ا���دة 
ت�(م �C1Iت ا��2�4(ة ا����ی� م��Q, �ً�K ا����4(ات ا��yی(ة ��Q م���Cة إ�0 
 oآ �K أو إ�0 وزارة ا��(ل ، d�1ب م�Bف ا���Bا� �K �Q�K OC1� �6�_ا�� �Q<ا�

' 012 أرض مG ا�G�K�B ، أو ,���Bی[ ا�(,�1م��� أو ا����16 إذا آ�ن ا�x��B ی��
 ��1��Pأي ,��ن أو م��4(ات ت x1Bأن  ت x1Bا� �Qا���(م إ�� �Q<1و� ، �gدو�� ث��

 x1Bء ��وط ا������l.  
  

  



  )8(ا���دة 
	 ت���ض0 ا�>�Q ا��_��6 أی� ر��م أو م�6ری| G2 إر��ل �C1Iت 
ا��2�4(ة ا������� أو ت�Q��1 أو ا��Q�K OC ، وی�' ا���7[ وا���K o6 ه89 ا�C1Bـ�ت 

  .012 وجd ا���l>�ل 
  

  )9(ا���دة 
، ووزارة  ........................................,(و�� ) .............................إدارة (ت��م وزارة ا��(ل 

,~��2ل  ................ ............................,(و�� ) ................................................إدارة (ا��(ل 
 �����  .ا��B14 ا���آpی� ا��� ت_�� �(ى آo مG ا��CB�, G�K�B[ أح�Pم ه89 ا	ت

  
  

  ا��4' ا��gن�
�QR�1Cا������� وت ��jإ32ن ا��ث��[ وا<وراق ا������� و  

  
  )10(ا���دة 

   �K ا������� ��j��1 ا��ث��[ وا<وراق ا������� وCت إ32ن أو ت�C1I oت��
ری� وا�>pا��� وا<ح�ال ا�@_��6 مG ا��B14 ا���آpی� ا���اد ا��(ن�� وا��>�

ا��_��6 �(ى ا��Bف ا�x��B إ�0 ا�>�Q ا���آpی� ا��7(دة �K ا���دة ا��4,�� �(ى 
 ��1C32ن أو ا��l9 ا��  .ا��Bف ا���1Bب م�d ت�

وی�Pن ت���9 ا32lن أو ا���CI ��1Cً� ��ج�اءات ا�����ل ,�K �Q ت@�یT ا��Bف 
d�1ب م�Bا��.  

آ�� ی>x إر��ل ص�رة G2 ا32lن�ت وا���R�1Cت ا����TK�, ��1 ا�(�2ى   
ض( أ�_�ص إ�C�2ری� م��K  �Q�I أي مG ا�G�K�B إ�0 وزارة ا��(ل �(ى ا��Bف 

  .ا�9ي أd�K O7��K ا�(�2ى
  

  )11(ا���دة 
	 ت�7ل أح�Pم ا���دت�G ا�G���,�4 دون ���م آo مG ا�G�K�B م��j G إآ�ا8 

ا������� م���Cًة إ�0 ر�2ی�ه� �I G2ی[ م��Q�1g ا�(,�1م����G ,�32ن ا���7رات 
 'Qی��م م��م Gأو م G��16أو ا��� .  

  
  )12(ا���دة 

 Gم mص�ی x1I 012 خ�ص ,��ًء oP@� �ً�K��1 وC32ن أو ا��lی>�ز إج�اء ا
 d�1ب م�Bف ا���Bا� Tت@�ی Tم oP@ی���رض ه9ا ا� 	ط أ�@, ، x��Bف ا��Bا� .

أو ا����1C ا��7ص�K o أي مG ا�G�K�B ا������(ی�CI Gً� <ح�Pم ه89  وی���C ا32lن
�( ت' �K ا��Bف اtخ� dآ~ن �����  .اlت

  
  



  )13(ا���دة 
ی>x أن ت���G ا��ث��[ وا<وراق ا������� و��j ا������� ا���1Bب إ32ن�Q أو 

  - :ت�QR�1C ا���Cن�ت ا������ 
  .� وخ�ت��Q وت�����Q ا�>�Q ا��� ص(رت �Q�2 ا��ث��� أو ا��ر� - أ 
  .ا�l' ا��Pمo وج���4 و��2ان x��I ا����1C  - ب 
ا	�' ا��PمoP� o مG ا���1Bب إ32نQ' أو تQR�1C' وم��Q آo م�Q'  - ج 

 )�2 d1gو��2ان م� xوا�' و�� dم���وص��d و��2انd وج�d��4 ومo7 إ
����ء lا.  

  .ن�ع ا��ث��� أو ا��ر��  - د 
آo ,��ن ی�GP ت�ض�9Q, d7ا ا�_�6ص ، و�K م�ض�ع ا�x1B و�dCC و - هـ 

 xوإ�' و�� �CPا��� ی9آ� ا��ص| ا���ن�ن� �1>�ی�� ا���تp<ا����ی� ا�
 dوا�(ی xوإ�' و�� dR�1C�1ب تBدة ا��	و Xن وت�ری�Pوم.  

  
  )14(ا���دة 

	 ی>�ز ��B1ف ا���1Bب م�d ا32lن أو ا����1C أن ی��K إجـ�اء8 إ	 إذا 
9��. 8 ا���4س ,��4دتd أو ,����vم ا���م أو اtداب ا���م� d�K رأى أن مG �~ن ت�

 �C��Bا� �Q<ذ�` ,����ر ا� �Q�1ب م�Bا�� �Q<9 ت��م ا���و�K حـ��� رKـ� ا���
 �Kب ا���Cن أ���, T9ا ا<م� مQ,.  

  
  )15(ا���دة 

 �Q<1� ا������� ��jإ32ن أو إ,3غ ا��ث��[ وا<وراق ا������� و xی�ت 	
�Q�1ب م�Bت ا���Kء أي ر��م أو م�6و��  .ا32lن أو ا����1C ا��K ]7 ا���

  
a��gا��4' ا�  

  اlن�,�ت ا������� وح��ر ا�@�Qد وا�_�Cاء
  
  )16(ا���دة 

��Q<1 ا������� �K آo مG ا�G�K�B ا������(یG أن تx1B مG ا�>�Q ا������� 
�ى ����� �K ا��Bف اtخ� أن ت���C اlج�اءات ا������� ا�3زم� وا������1 ,(2

���� م(ن�� أو ت>�ری� أو جpا��� أو أح�ال �_��6  �K �Qأم�م.  
وت��ـo اlن�,�ت ا������ـ� م���Cة مG ا��B14 ا���آpی� �K ا�(و�� ا��C��B إ�0 

 �Q�1ب م�Bا�(و�� ا�� �K ی�pا���آ �B14ا�.  
  

  )17(ا���دة 
�B م�d1g ی>�ز �oP مG ا�G�K�B ا������(یG أن ی��9 م���Cة ودون إآ�ا8 ,�ا�

ا�(,�1م��� أو ا����16 ا��C1Bت ا�_�ص� ,��2ی�8 ، وخ�ص� ا���1Bب �Q�K ���ع 
 �Qاء أو ت�(ی' م��4(ات أو درا���Cخ �Bا��, 'Q67K أو 'Qا���  .أ



  
  )18(ا���دة 

  -:ی@��x1I o اlن�,� ا������� 012 ا���Cن�ت ا������ 
��Qرة ,_�ت' ا�>�Q ا��6در �Q�2 وإن أمGP ا�>�Q ا���1Bب م��Q ، م - أ

 �C��Bا� �Q<ا� T��  .وت�
  .ج��T ا���Cن�ت ا�@_��6 و��2ویG ا<�Iاف وم�Q�1g' �2( ا	����ء  - ب
  .م�جG2 p م�ض�ع وو���T ا�(�2ى  - ج
  .ا<��2ل أو اlج�اءات ا������� ا���اد إن>�زه�  - د
  :ی���x1I G اlن�,� ا������� �2( ا	����ء  - هـ

  .�1Bب ���ع أ��ا�Q' أ���ء و��2ویG ا<�_�ص ا�� - 
 -  �Qن~� �K 'Qا���  .ا<�?�1 ا���1Bب �IحQ�12 �Q' أو ا�����T ا���اد أخ9 أ
 -  �Q67Kو �Q�1ب درا��Bا����4(ات أو ا<���ء ا��.  

  
  )19(ا���دة 

,�ا��B ا�>�Q  –012 وجd ا���l>�ل  –ی�Pن ت���9 اlن�,� ا������� 
Iا�� �Qی��@�� �ً�CI �Q�1ب م�Bا������� ا�� d2�Cإت xا��اج oP@��, o6ی� ���K ��

 o�7م_��6 ت ��j �Q�1ب م�Bا�� �Q<ا� Oإت_�ذه� ، وإذا آ�ن p��<ا� �C<ا� oوو���
  .اlن�,� إ�0 ا�>�Q ا��_��6 

 �Q<أن ت��م ا� �C��Bا������� ا� �Q<ا� Gم mص�ی x1I 012 وی>�ز ,��ًء
  .و���Q ا���1Bب م��Q ت���9 اlن�,� وoP@� �ً�K خ�ص ی��[ وت@�یT د

  
  )20(ا���دة 

ت_�B ا�>�Q ا�p, �C��Bم�ن وم�Pن ت���9 اlن�,� ا������� ح�0 ت��GP ا<�Iاف 
����ء مG ا���7ر l�1ه� �2( اgا������ أو م�.  

  
  )21(ا���دة 

إذا أ�C�2ت ا��B14 ا���آpی� ��B1ف ا���1Bب م�d أن م�ض�ع ا�x1B ی_�ج 
��� �Q�1�K أن ت_�K �Bرًا ا���>�Q ا��C��B ,~وجd إ��2اضG2 012 �Q ن�Bق اlت

x1Bا�.  
  

  )22(ا���دة 
  - :	 ی>�ز ر�K ت���9 اlن�,� إ	 �K إح(ى ا��7	ت ا������ 

إذا آ�ن ت���9ه� 	 ی(خ�K o اخ��6ص ��B1ت�Q ا������� وآ�نO 	 ت�1` ) أ ( 
  .ح[ إح����Q إ�0 ا�>�Q ا��_��6 ,9ات ا�(و�� 

,��4دة ه9ا ا��Bف أو أم�d أو ا���vم إذا آ�ن مG �~ن ت���9ه� ا���4س ) ب(
ا���م أو اtداب ا���م� d�K  أو ��j ذ�` مG مd7��6 ا<����� أو 

  .�2(م� ت��1[ ,>�ی�� ������ أو ج�ی�� م�ت�BC ,>�ی�� ������ 



و�2( 2(م ت���9 اlن�,� آ�1ً� أو ج��pً� ت_�B ا��B14 ا��K �C��Bرًا ,~��Cب   
  .ذ�`
  

  )23(ا���دة 
_�ص ا���1Bب ���ع ��QداتQ' وتT�4 أ��ا��B��, 'Qق ی�4(02 ا<�

 �Qدة �(ی�Q@�1ب أداء ا�Bا�� �Q<ى ا�)�  ��Cا���ن�ن�� ا���.  
  

  
  )24(ا���دة 

 �����ی�Pن ��جـ�اءات ا��� ت�ـ' ,�Bی[ اlن�,� ا������� �CIً� <ح�Pم هـ89 ا	ت
��_��6 �(ى ذات ا<ثـ� ا���ن�ن� ا�9ي ی�Pن ���K �Qـ� �� ت�O أم�م ا��B14 ا

  .ا��Bف اtخ� 
  

  )25(ا���دة 
	 ی�تx ت���9 اlن�,� ا������� ا�����ء أی� م�6ری| أو ر��م ���K 2(ا أت��ب 
 x<وی ، �Qدا�~, x��Bف ا��Bم ا�p�1د ا��� ی�Q@ت ا����ا�_�Cاء ��j ا��P7م��G ون

  . أن ی�K[ ,�1| اlن�,� ,��ن� ,89Q ا	ت��ب أو ا�����ت 
  

  )26(ا���دة 
  oآ ��Cه( أو خ��–  d��4ج� Oأیً� آ�ن–  G�K�B��7ر �(ى أح( ا���, G1ی�

ا������(یG وی��7 ,��7 اخ���ر9Q� 8ا ا��Rض أم�م ا��B14ت ا������� ��B1ف 
ا�x��B ، 	 ی>�ز ات_�ذ إج�اءات جpا��� ض(8 أو ا��d�12 �C أو حG2 d4C أ��Kل 

 x��Bف ا��B1( ا�, dم ��,�� 012 دخ���P9ًا <ح��و	 ی>�ز أن ی���G . أو ت�
  .ا32lن ,����7ر أي تQ(ی( ,�ت_�ذ ا��Bق ا�>�Cی� �K ح��� 2(م اlم��gل ��32ن 

وتpول ه89 ا��67ن� G2 ا�@�ه( أو ا�_��C ,�( إن���ء خ��4 2@� ی�مً�   
012 ت�ریX إ����Rء ا��B14ت ا������� �(ى ا��Bف ا�G2 x��B وج�د8 دون أن 

دون ذ�` <��Cب خ�رجG2 d إرادتd ، أو إذا �2د  ی�Rدر8 مT 2(م وج�د م� ی�7ل
  .إ��d ,�( أن �jدر8 

وی���G 012 ا��B14 ا��� أO�12 ا�@�ه( أو ا�_��C إ,dj3 آ��,� ,89Q ا��67ن� 
�oC إد	��Q@, dدتd <ول م�ة .  

  
  )27(ا���دة 

��م� مG ا��Bف lوا ���1@�ه( أو ا�_��C ا��K ]7 إ���داد م�6ری| ا�4
  .ی��C_1� ]7 مd�C��B ,~ت��,d ن��v اlد	ء ,�أیd   ا�x��B ، آ��

وت�K G�C أوراق ا32lن ا�����C ا��� ت7�4[ �1@�ه( أو ���C_1 وی>�ز ,��ًء 012 
 ���Cم�(مً� ه89 ا�� x��Bف ا��Bا� TK)أن ی dC1I.  

  



  )28(ا���دة 
 �ً�Kو dس ا�9ي ی�' إ32ن�C7ا�@_� ا�� o��, d�1ب م�Bف ا���Bم ا�p�1ی

��� ���4ع ��Qدتd أو رأیd أم�م ا��B14ت ا������� ��B1ف  <ح�Pم��ه89 ا	ت
1�ً� 012 ذ�` ، ویp�1م ا��Bف � d��Kًا ,@�ط م�ا��Cه(ًا أو خ�� d�ا�x��B ,�ص
ا�d���,�, x��B م��C7ً� وإ�2دت�K d أ��ب و�O أو �K ا<جo ا�9ي ی7(د8 ا��Bف 

 d�1ب م�Bم ا���دة . ا���Pم�ا�2ة أح T26( وذ�` م (  �����  .مG ه89 ا	ت
 �K dس ا��@�ر إ���C7ا�@_� ا�� oن� �Kأن ی� d�1ب م�Bف ا���B1� وی>�ز

  :ه89 ا���دة �K ا<ح�ال ا������ 
إذا آ�ن وج�د8 ض�وریً� �K ا�(و�� ا��Bف ا���1Bب م�xC4, �Q إج�اءات _ 

  .جpا��� ی>�ى إت_�ذه�
 _4Cم(ة ح ���Iإ x��Bف ا��Bإ�0 ا� d1ن ن�~� Gإذا آ�ن م d.  
إذا آ�نO ث�� ا�C�2رات خ�ص� أو ا�C�2رات 	 ی�GP ا���Q�12 x1R ت�7ل دون _ 

 x��Bف ا��Bإ�0 ,1( ا� d1ن�.  
  

T,ا��4' ا��ا  
  ا��2lاف ,�<ح�Pم ا������� 

  وا����د ا������ وا�m16 ا������ وأح�Pم ا��G��P7 وت���9ه�
  
  )29(ا���دة 

�6درة G2 م�7آ' ا��Bف اtخ� ی���ف آo مG ا�G�K�B ا������(یG ,�<ح�Pم ا�
�K ا���اد ا��(ن�� وا��>�ری� وا<ح�ال ا�@_��6 ا�p��7ة ���ة ا<م� ا����� 
 G2 م ا��6درة�P9ا ا��4' ، آ�� ی���ف ,�<حQ, ��1ا2( ا��اردة� �ً�Kو d9ه� �(ی�وی�

ویCB[ ذ�` . ا���7آ' ا�>pا��� ��Kـ� ی��1[ ,�����ی� G2 ا<ض�ار ورد ا<م�ال 
01 آo حP' أو ��ار أیً� آ�نO تd���4 ی6(ر G2 إح(ى ا�>�Qت ا������� �K أی�ً� 2

 d�2 'P7ف ا�9ي ص(ر ا��Bا� Tت@�ی ]Kا���اد ا��9آ�رة و.  
  

  )30(ا���دة 
ت�Pن ا<ح�Pم ا������� وا���ارات ا��	��� ا��6درة G2 ا�>�Qت ا������� 

  :وط اtت�� <ح( ا�G�K�B م���0K �Q, �ًK ا��Bف اtخ� إذا ا���OK ا�@�
��,d�K G�B1� o  - أ  ��j ة ا<م� ا����� أو��إذا آ�ن ا�P7' أو ا���ار ح��pًا  

 d�K ف ا�9ي ص(ر�Bن�ن ا���� �ً�CI 9����1� 3ً,��,���Bق ا���دی� �G�B1 و
، ومT ذ�` �Kنd ی���ف ,��P7' وا���ار ا��6در 0K م�اد ا<ح�ال 

3ً ���1��9 ا�@_��6 ا������1 ,~داء ا����� وا�pی�رة وا,����ؤی� م�0 آ�ن 
 d�K ف ا�9ي ص(ر�B0 ا�K.  

������ م_��CI �6ً� ���ا2(  - ب �Qج G2 أو ا���ار ص�درًا 'P7ن ا��Pأن ی
 �ً�CI �6�_م �Cت�� ������ �Qج G2 أو ص�درًا �Q�K خ��6ص ا����رةlا

 �����  . <ح�Pم ه89 اlت



ا أو م�1gا أو أن ی�Pن ا�_�6م �( ت' ا��(�2ؤه' ��ن�نً� وح��و –ج 
 d�K ج�اءlف ا�9ي ت' ا�Bن�ن ا���� �ً�CI Gوا ح�ض�ی�C�2ا.  

أ	 ی���G ا�P7' م� ی_��| أح�Pم ا�@�ی�� ا3�lم�� أو ا���vم ا<����  –د 
أو ا���vم ا���م أو اtداب ا���م� ��B1ف ا�9ي یx1B ت���89 ) ا�(���ر(

d�K.  
أن��K 'Q4 ذات ا���ض�ع أ	 ت�Pن ه��ك م��ز�2 ������ ,�G ا�_�6م  –هـ 

 O��2اف م�0 آ�نlا d�1ب م�Bف ا���Bا� �K �Qذات T���وم���C 012 ا��
 �K ������ �Qج Gم 'Pح �Q�K أو ص(ر 	أوً dإ�� O�Kر )�ه89 ا����ز�2 
ا��Bف ا���1Bب م�d وت��اd�K �K ا�@�وط ا�3زم� �����ـ89 �(یd ، أو 

d�K �Kت��ا �gدو�� ث�� �K 'Pح �Qن~� �K ا�@�وط ا�3زم�  ص(ر
����2اف ,�K d ا��Bف ا���1Bب م�d وآ�ن �( ص(ر �oC ا�P7' ا������ 

 d, ��2افl�1ب اBا��.      
  

  )31(ا���دة 
  :	 ت�4ي ا<ح�Pم ا��اردة �K ا���دة ا��4,�� 012 م� ی�1 

ا<ح�Pم ا��� ت6(ر ض( ح�Pم� ا��Bف ا������( ا���1Bب إ��d ا	��2اف ) أ ( 
ض( أح( م����G2 �Q أ��2ل ��م ,�Q أث��ء ا������ أو  أو ا�����9 أو
Y�K �QCC4,.  

��ت ) ب ( ��ا<ح�Pم ا��� ی���0K ا	��2اف ,�Q أو ت���9ه� مT ا����ه(ات وا	ت
9��  .ا�(و��� ا�����ل ,�Q �(ى ا��Bف ا������( ا���1Bب إ��d ا���

���ی�) ج (  �K م ا��6درة�Pوا<ح ��v�ا3Klس  اlج�اءات ا������ وا��7
  .وا���ا�x وا����م

  
  )32(ا���دة 

 d, ��2افl�1ب اBا�� 'P7ا��� أص(رت ا� )�ت���C م�7آ' ا��Bف ا�����
��� �K ا��7	ت ا������ ��  :م_�89Q� �ً�CI �6 ا	ت

إذا آ�ن م�GI ا��(d�12 02 أو مo7 إ��م�d ا�����د و�O رTK ا�(�2ى ) أ ( 
  .�K إ��1' ه9ا ا��Bف

�K d�12 02 إ��1' ه9ا ا��Bف و�O رTK ا�(�2ى م�4�y إذا آ�ن ��1() ب(
 )�أو �Kع ذو ���CI ت>�ری� أو ص����2 أو ��j ذ�`  ، وآ�نO ا�(�2ى 

  .ا���d�12 O مG أجo نpاع ی��1[ ,�@�ط ه89 ا���4�y أو ا���ع 
إذا ت�1[ ا<م� ,��( ات�[ 8�K�I d�K ص�اح� 012 ه9ا ا	خ��6ص ، أو ) ج(

�(ي م�ض�ع ا��pاع ن�9 أو آ�ن واجx ا�����9 آ�1ً� إذا آ�ن ا	��pام ا����
  . أو ج�K �ً��p إ��1' ه9ا ا��Bف 

ا����4جx �4�1?����  ا����Ko ح�	ت ا��y4و��� ��j ا���(ی� إذا آ�ن ) د ( 
�( و��K T إ��1' ه9ا ا��Bف.  

  .إذا آ�نO ا�(�2ى ت��p�, ]1اع خ�ص ,���ر آ���K G إ��1' ه9ا ا��Bف ) هـ(



�oC ا��(d�12 �2 ص�اح� اخ��6ص م�7آ' ه9ا ا��Bف أو ات_9  إذا) و ( 
م��Iً� م_��رًا �Q�K ��� ی��9Q, ]1ا ا��pاع أو أ,(ى د�K �ً2�K ا���ض�ع 

 �Qاخ��6ص �K دون أن ی��زع.  
��� م�GI أو مo7 إ��م� م���د 012 أرض ه9ا ) ز ( ���, Gإذا آ�ن �1(ا�

  .ا��Bف 
���ی� ا���7ن� إذا آ�ن مo7) ح (  �K  �Qم���l o7خ� مq م� ا<��ة أو��إ

  .ی��K T إ��1' ه9ا ا��Bف 
وa7, )�2 ا	خ��6ص ا	���P7�� ���1 ا�(و�� ا��� ص(ر �Q�K ا�P7' ت���( 
���T ا��� إ���(ت إ���Q ه89 ا���K ��P7 ت��ی� ���, �Q�1ب م�Bا�� �Q<ا�

�( ص(ر ��j,�ً� حx4 ت@�یT ا��Bف ا��6د 'P7إذا آ�ن ا� 	إ �Qإخ��6ص d�K ر  .  
  

  )33(ا���دة 
����� أن ی�(م ��Q<1 ا��_���6   'P7, `ا�(2ـ�ى ا�9ي ی��4ـ �K '012 ا�_6ـ

 9������,:  
ص����رة م���G ا����P7' م��K�����4 �1@����وط ا�3زم���� م���6(�� م���G ا�>����Qت    ) أ ( 

  .ا��_��6 
أص��o ور���� إ3��2ن ا���P7' أو ص���رة ��CI[ ا<ص��o م��6(�� م��G ا�>���Q        ) ب(

  .م��م ا32lن وم6(ق ح��C4 ذآ� م6(رتd، أو أي م�7ر qخ� ی��م 
��,�B, d�K G�B1� oق ا�G��B  ) ج( ��j 'P7ا��_��6 ,~ن ا� �Q<ا� Gدة م�Q�

 9����1� o,�� dا���دی� وإن.  
���K ح����� ا���P7' ا�����R,� ص���رة م��G ا3��2lن م��6(�� ���Q��,�B�, ���Q�12    ) د ( 

��صo أو أي مq )���4خ�� م�G ��~نd إث��Cت إ3�2ن ا���(d��12 02 إ32ن��          
  .�7 ,��(�2ى ا��6در �Q�K ا�P7'ص�7

��Qدة مG ا�>�Q ا��_��6 ت��( ,����C4 ����ی� ا<ح��ال ا�@_���6 ,�~ن    ) هـ(
 9����1� o,�� 'P7ا�.  

  
  )34(ا���دة 

 G�K�Bأح( ا� �K ا������� �Q<ا� G2 م ا������� ا��6درة�Pن ا<ح�Pت
�� ������1 ���1���K 9 ا������(یG ا�����ف ,�K �Q ا��Bف ا<خ� 89Q� �ً�CI ا	ت,
 dت@�ی� �K 9 ا����رة��  .ا��Bف ا���1Bب م�d وl �ً�Kج�اءات ا���

 'P7ء ا���وت���0 ا�>�Q ا������� ا���1Bب م��Q ا�����9 ا���7[ مG إ���
�1@�وط ا��اردة �K ه9ا ا��4ـ' وذ�` دون ا����ض ���ض�ع ا�P7' وی>�ز أن 

Gخ� مq 012 �[ أو x6ی� a�7, �ً��p9 ج��ا�P7' ا����d, `4 و�oC  ی�Pن ا���
 `�9, 9��  .x��I ا���

  
  
  



  )35(ا���دة 
ت�Pن ا����د ا������� ا���ث��� م�G ا�>��Q ا���6درة ��Q�2 ، وا�m1�6 ا�������         
        9������ ��,�1Bخ�� ,�9ات ا�@��وط ا��tف ا��Bا� ��K 9����1� 3ً,�� G�K�Bا� Gأي م �K

  .ا��Bف ا<ح�Pم ا������� d�K و�K ا�7(ود ا��� ی�Q, m�4 ت@�یT ه9ا 
  

  )36(ا���دة 
ی���ف ا��K�Bن ا�������(ان ,~ح��Pم ا��G���P7 ، وت�����K 9 إ���1' ا���Bف اtخ��         
��� ا��� ت���Q, 9 ا<ح�Pم ا������� ا����6ص �K �Q�12 ه9ا ا��Cب مT م�ا��2ة  �P��,
ا���ا2( ا���ن�ن�� �(ى ا��Bف ا���1Bب ا�����9 �(یd و	 ی>�ز ��Q1?� ا������� ��(ى  

  .أن ت�K a7C م�ض�ع ا���P7'ه9ا ا��Bف 
  

  )37(ا���دة 
	 ی>�ز أن ی��K أي مG ا�G�K�B ت���9 حP' ا��G��P7 إ	 �K ا��7	ت 

  :ا������
إذا آ�ن ��ن�ن ا�>�Q ا���1Bب م��Q ت���9 حP' ا��G��P7 	 ی>�p حo ) أ ( 

 '�P7ی[ ا���I G2 اعpا��.  
تoI�, '�P7 أو �' إذا آ�ن حP' ا��G��P7 ص�درا ت���9ا �@�وط و���( ) ب(

 ����Qن mC6ی.  
 .إذا آ�ن ا����P7ن ��j م_��v�, G�6 ا��pاع ) ج(

 .إذا �' ی�' ت��1C ا�_�6م 012 ا��جd ا�m�76 ) د ( 

إذا آ�ن �K حP' ا��G��P7 م� ی_��| أح�Pم ا�@�ی�� ا3�lم�� أو ا���vم ) هـ(
 9�� .ا���م أو اtداب ا���م� �(ى ا��Bف ا���1Bب م�d ا���

��G 012 ا�>�Q ا��� تx1B ا�����9 أن ت�(م ص�رة م���(ة مG ا�P7' وی�
 .م�Q@, �,�76دة ص�درة مG ا�>�Q ا������� ت��( اآ��R�61� d,�4 ا�����9ی� 

  
����  a��gب ا��Cا�����  

  ت6��� ا���آ�ت
  
  )38(ا���دة 

���ی� اlرث  �K �ًن�ن�� �Q1gی� Gت ا�(,�1م���� أو ا�����16 أو م�g�C1� ]7ی
d و,(ون ت�آ�o خ�ص ت�o�g م�ا��j �Q��I ا���ج�دی�K G إ��1' ا��Bف وم��ز�2ت

  .اtخ� أم�م ا���7آ' و,��� ا�>�Qت ا���,�� إ�0 ه9ا ا��Bف 
  

  )39(ا���دة 
 �B_خ� ، تtف ا�B�1' ا��إذا ت��K أح( م�ا��I ا�G�K�B ا������(ی�K G إ

ا��Bف ، وت��o ا��B14 ا��_��6 م���Cة ا��g�C ا�(,�1م���� أو ا���9Q� ��16ا 
 Gض������2انQ' أو .( إ���Q ج��T ا����1م�ت ا�����Kة �(ی�Q وا������1 ,���رث� ا��



م�Pن إ��م�Q' وم�Pن m�K ا���آ� ا�9ي ه� م�Pن و�Kة ا���رث وم��دات ا���آ� وم� 
�( ت�ك أم�اً	 �K دو�� ) إذا آ�نO ه��ك وص��  0Kخ� ,~ن ا����tف ا�Bا� �B_وت

  .�Q 12' ,�9` أخ�ى إذا آ�ن �(ی
  

  )40(ا���دة 
 �����2( تOCg إح(ى ا��Q?�ت �K ا�(و�� ا��Bف ا���Q�K O7�K 0 ا���آ� أث��ء 
إرث�d مG أن ا��ارث ه� مG ر�2ی� ا��Bف اtخ� �Q�1�K إخ�Bر ا��g�C ا�(,�1م���� 

 `�9, �Q� T,أو ا�����16 ا���.  
K���, �Q�12 ر�K ��16ا�(,�1م���� أو ا��� �g�Cم ا�p�1وت �Q<ة ,�32م ا��

 )6�, dا���آ �Q�K O7�K 0ف ا���Bا�(و�� ا� �K رثlا��_��6 ,��ض��2ت ا
�Qح��ی�.  

  
  )41(ا���دة 

�G�K�B ا������(یG م�ج�دة �K إ��1' ا��Bف إذا آ�نO ت�آـ� أح( م�ا��I ا
اtخ� ، �Kن ا�>�Q ا��_��6 ,��ض�ع ا���آ�ت ت�_9 ,��ًء x1I 012 أو مG ت��1ء 
ن��Q4 ج��T اlج�اءات ا�3زم� ���7ی� وإدارة ا���آ� و�Kً� ��1@�ی��ت ا����17 

  .���Pن m�K ا���آ� 
  

  
  )42(ا���دة 

��� 012 أرض �K ح��� و�Kة أح( م�ا��I ا�G�K�B ا���  yم� م���(یG خـ3ل إ��
ا��Bف اtخ� �Kن 012 ه9ا ا<خ�� ت�14' ج��T ا����4(ات وا<م�ال وا<���ء ا��0 
 �Cف ا�9ي ی���B1� ��16ا�(,�1م���� أو ا��� �g�C0 إ�0 ا�K�7زة ا����, Oآ�ن
ا���اGI مG ر�2ی�8 ، وی�' ذ�` ,��جx وث��� ر���� و,(ون إیd إج�اءات أخ�ى 

.  
  

  )43(دة ا���
إذا وج(ت أم�ال م����� ���1آ� �K ا����1 ا�G�K�B ت14' إ�0 ا�>�Q ا��_��6 

 0Kا���� dف ا�9ي ی���� إ���B1� ��16ا�(,�1م���� أو ا��� �g�Cأو إ�0 ا� . ��وی�7
ا��K�Bن ا������(ان �oC ت�14' ا<م�ال ا������� مG ا���آ� ,����0 ه89 ا���دة 

 xا�����, �C��Bا�� �K ]7��, رثlا���آ� وا m�K ت	ح� �K �Cوا���7ق ا��اج
G�K�B9ة �(ى ا�Kا��� ��vوا<ن Gا���ان� xج��,.  

  
  )44(ا���دة 

 ��jا<م�ال ا������� و ����إذا آ�نO ا<م�ال ا������� ا����(ة ���1آ� أو 
 �K GP� م� أو��ا������� ا���,�� ���1آ� ,�( ,��y�� �Qول إ�0 ورث� �Q' مo7 إ

اtخ� ، وآ�ن 	 ی�GP ت�14' ا���آ� أو ا����� م���Cة إ�0 ا��رث� أو  إ��1' ا��Bف



وآ�K ، 'Q�3ن�Q ت14' إ�0 ا��g�C ا�(,�1م���� أو ا����B1� ��16ف اtخ� ، وذ�` 
,@�ط أن ت�Pن ج��T ا���7ق وا���ا�x ا����ت�K �C ح�ل اlرث �( دO�K أو 

  .ج�ى ت~م���CI �Qً� <ح�Pم ا���ن�ن 
  

  )45(ا���دة 
ی���ف ا��K�Bن ا������(ان ,���ـ�ارات ا��6درة G2 ا�>�Qت ا������� 
ا��_��6 أو ��j G2ه� مG ا�>�Qت ا��_��6 ,���ی� ا���آ�ت واlرث �(ى ا��Bف 
 ���Kا�(اخ�1 و �Qی��@�� �ً�Kا�(و�� ا<خ�ى و �K �6�_ت ا���B149ه� ا��اtخ� وت�

1Bم ا���م �(ى ا�(و�� ا���vن�6ص ا�� Tی���رض م 	9 ��  .�ب م��Q ا���
  
  

����  T,ب ا��ا�Cا�����  
'Q�12 م�P7وا�� G��Qت�14' ا���  

  
  )46(ا���دة 

ت��Cدل وزارت� ا��(ل �K آo مG ا�G�K�B ,��ن�ت G2 ا<ح�Pم ا�>pا���  ا��� 
  . ح�زت ��ة ا<م� ا����� وا��6درة �K ح[ م�ا��I ا��Bف اtخ� 

  
  )47(ا���دة 

ا�G�K�B ی>�ز ��Q<1 ا�����ة �K  �K ح��� ت�7ی` ا�(�2ى ا���م� �K أح(
012 ص�7��  ...........................ا����� ا��67ل مG ا��Bف ا	خ� �I G2ی[ وزارة 

ا����7 ا�>pا��� ا�_�ص� ,��@_� ا���جd إ��d اlت�Qم إذا آ�ن مG م�ا0�I ه9ا 
  .ا��Bف 

  
  )48(ا���دة 

   Gإ�0 ا<�_�ص ا���ج�دی �C4���, �ًCن ا���14' واج�P�1' أح( ی��K ا
ا�G�K�B  ا������(یG وا���جd إ��Q' إت�Qم مG ا��B14ت ا��_��K �6 ا��Bف اtخ� 

  :وذ�` إذا ت�ا�Kت ا�@�وط اtت��
�( ارت�K OCP إ��1' ) أ (  �Q1أج G�1ب ا���14' مBن ا�>�ی�� ا���Pأن ت

 G�1' أي م�ا��Bف x��I ا���14' أو أن ت�Pن �( ارتOCP خ�رج ا
� Oوآ�ن G�K�Bا� xPإذا ارت o���ان�G آo م���Q ت���x 012 ذات ا�
 ��Q���1�  .خ�رج ا

أن ت�Pن ا�>�ی�� م���C7��, �Q�12 �ًC; م(ة ��� 012 ا<�o أو ,���,� ) ب(
 Gی)���ان�G آo مG ا�G�K�B ا����� 0K ، )أ�ـ.  

��ان�G ا��Bف ا���1Bب م�d ا���14' أو  �K d�12 x�أم� إذا آ�ن ا�����j o م��
��ان�G آ�نO ا��� �K �Q� ��vن 	ا���14'  x��I ف�Bا� �K ا����رة �1>�ی�� �,�

ا��Bف ا���1Bب م�d ا��3K '�14 ی�Pن ا���14' واجCً� إ	 إذا آ�ن ا�@_� ا���1Bب 



تd��14 مG م�ا��I ا��Bف x��I ا���14' أو مG م�ا��I دو�� أخ�ى ت��ر 
 �Qا����,� ذات.  

  
  )49(ا���دة 

  :G ا��7	ت اtت�� 	 ی>�ز ا���K '�14 أي م
إذا آ�نO ا�>�ی�� م���Cة �K ن�v ا��Bف ا���1Bب م�d ا���14' ج�ی�� : أوً	 

 	 ����������� أو م�ت�BC ,>�ی�� ������ و�K ت�CB[ أح�Pم ه89 ا	ت
  :ت���C مG ا�>�ا�' ا������4 ا�>�ا�' اtت�� 

ج�ا�' ا���(ي 012 ر��; ا�(و�� ون��dC وو�� Q2(8 ور��; ) أ ( 
  . ��زراءا

ج�ا�' ا���o وا��4�� ا���76,� ,�آ�ا8 ا��ا��� ض( ا<�Kاد ، ) ب(
 oا��� oوا�>�ا�' 012 ا<م�ال ا���م� أو 012 و���

  .وا���اص3ت 
  . ج�ا�' اlره�ب ) ج ( 
  .ا�>�ا�' ا���P4ی� ا���7C : ث�ن�ً� 
 �ًgث�� : d�1ب م�Bف ا���Bا� ��Iم�ا Gم d��14�1ب تBإذا آ�ن ا�@_� ا��

  .��14'ا�
�O إرت�Pب �, d��14�1ب تBت7(ی( ج���4 ا�@_� ا�� �K )وی��

 �Q1أج Gم d��14ت x1Bا�>�ی�� ا��� ی.  
و�K ه89 ا����7 ی���0 ا��Bف ا���1Bب م�d ا���14' م�7آ�� ه9ا 
ا�@_� ,��ًء x1I 012 مG ا��Bف اtخ� م�4��(ا ,�� ی�Pن �( أج�ا8 

  .ا��Bف ا�x��B مG ت����7ت
�( �O�C م�7آ��G2 d ا�>�ی�� إذا آ�: را,�ً�  d��14�1ب تBن ا�@_� ا��

ا���1Bب تd��14 مG أج�Q1 وح�C, 'Pاءتd أو ,�دان�d وا���0K ا����,� 
 �Q, م�P7ا��.  

إذا آ�نO ا�>�ی�� أو ا����,� �( ��OB و�Kً� ���ن�ن أي مG ا�G�K�B : خ�م4ً� 
ص(ر 2��  ا������(یG أو ��ان�G ا�(و�� ا��� و�T ا�>�م �Q�K ، أو إذا

 �Q�K.  
إذا آ�ن ا�@_� ا���1Bب تd��14 رهG ا����7[ أو ا���7آ�� �K : ��د�ً� 

 Gم d��14�1ب تBذات ا�>�ی�� ا�� G2 '�14ا�� d�1ب م�Bف ا���Bا�
  �Q1أج.  

 �ً�,�� : '�1�إذا آ�نO ا�>�ی�� ا���1Bب مG أج�Q1 ا���14' �( ارت�K OCP إ
  .ا��Bف ا���1Bب م�d ا���14' 

  
  
  
  



  )50(ة ا���د
إذا آ�ن ا�@_� ا���1Bب تd��14 رهG ا����7[ أو ا���7آ�� �K ا��Bف 
 oجy�K �Q1أج Gم d��14�1ب تBا�� ��j ج�ی�� أخ�ى G2 '�14ا�� d�1ب م�ـBا��

 �Q, م�P7ا����,� ا�� d�K 9�  .ا��x1I �K �v تd��14 ح�0 ت���Q م�7آ��d وت�
  
  )51(ا���دة 

مG ه89 ) 9(�6ص �K d�12 ا���دة ی�(م x1I ا���14' آ��,� ,���Bی[ ا���
��� ،  وی�d, ]K ا���Cن�ت وا<وراق ا������ ��  -:ا	ت

,��ن م�G2 o6 ه�ی� ا�@_� ا���1Bب تd��14 وأوص�dK وص�رتd ) أ ( 
GPا�@_��6 إن أم .  

أو أی� وث��� أخ�ى ��Q ذات ) م9آ�ة ا�����| أو اlی(اع(أم� ا���C ) ب(
  . ا���ة ص�درة G2 ا��B14ت ا��_��6

ت�ریX وم�Pن إرت�Pب ا<��Kل ا���1Bب ا���14' مG أج�Q1 ووص��Q ) ج(
 Gن4_� م���(ة م Tم �Q�12 ��CBا���ن�ن� وا���6ص ا���ن�ن�� ا���
ه89 ا���6ص و,��ن م�B1� G ا����7[ ,�<د�� ا������ ض( ا�@_� 

 d��14�1ب تBا��.  
d إذا ص�رة ر���� G2 ا�P7' ا��6در ض( ا�@_� ا���1Bب ت��14) د ( 

 �ً�,��j ح��ریً� أو d�12 'Pح )�  .آ�ن 
  
  )52(ا���دة 

ت�o6 ا��B14ت ا��_�0K �6 ا�G�K�B ا������(یx1B, G ا���14' و�Kً� ���1ن�ن 
 x1Bت�(ی' ا� O�  .ا���9K و

  
  )53(ا���دة 

إذا ت�(دت �C1Iت ا��G2 '�14 ج�ی�� واح(ة �P�Kن ا<و��ی� �K ا���14' �1(و�� 
�Q7��6 ث' �1(و�� ا��� ارتOCP ا�>�ی�� 012 إ��Q��1 ، ث' ا��� أض�ت ا�>�ی�� ,�

 d��4�<, d��14�1ب تBا�@_� ا�� �Q1(و�� ا��� ی���� إ���.  
�Kذا ات7(ت ا��vوف ت��o ا�(و�� ا<�x1I �K ]C ا���14' إم� إذا آ�ن�C1I Oت 
�Qرت�Bوف ا�>�ی�� وخ�� x4ح �Q��, mن ا���ج��P�K ج�ا�' م��(دة G2 '�14ا��.  

  
  )54(دة ا���

 �Cا���14' ا����دا إ�0 أم� ا�� x��I ف�B1�)ی(اعlأو ا |��أن ) م9آ�ة ا���
یBـx1 ت���| ا�@_� ا��Bـ�1ب تd��14 ری��g ی6ـI oـx1 ا���14' وا��ث��[ 

��� )  51( وا<وراق ا���K ���C ا���دة ��و��B141 ا��_��K �6 . مG ه89 ا	ت
ث3ث�G ی�م�  ه89 ا��ث��[ وا<وراق خ3ل ا��Bف ا���1Bب م�d ا���14' إذا �' ت�14'

مI Gـx1 ا�����| أن ت~مـ� ,��Klاج G2 ا�@_� ا���1Bب تd��14 و	 ی�7ل ��ار 



�d مG ج(یـ( إذا ورد Iـx1 ا���14' م��K��4 ا��ث��[ وا<وراق ��ا�Klاج دون ت�
�� ا���Cن ���.  

ی7(د أج3ً و�B1ـ�ف ا��Bـ�1ب م�d ا���14' أن یx1B ای��ح�ت إض���K وأن 
ی�مً�  15ی�مً� وی�GP م( ا<جo  30اlی��ح�ت 	 ی�>�وز �671ـ�ل 012 هـ89 

اtخـ� وی>�ز ��B1ف ا���جd إ��d ا�x1B أن ی��Q أخ�ى ,��ًء x1I 012 ا�Bـ�ف 
إج�اءات ا���14' إذا �' تd16 اlی��ح�ت ا���1B,� خ3ل ا<جo ا��@�ر إ��d وأن 

 p<�7ا�@_� ا�� o�C� 01_ی .  
  

  )55(��دة ا�
ی_�B ا��Bف ا���1Bب م�d ا���14' ا��Bف x��I ا���14' ,����ار ا�9ي إت_89 

م�K )9  ( G �~ن x1I ا���14' وی�' اlخ�Bر ,���Bی[ ا����6ص �K d�12 ا���دة 
��� وی>x أن ی�Pن ا���ار ا��6در ,�x1I �K ا���14' م�CC4، و�K ح��� ��ه89 اlت

��I ف�Bا���14' ی�7ط ا� x1I ل�C�  . x ا���P�, ��12 '�14ن وت�ریX ا���14'
  

  )56(ا���دة 
012 ا��Bف x��I ا���14' أن ی��م ,���3م ا�@_� ا���1Bب تd��14 خ3ل 

15  d�1ب م�Bف ا���B1� آ�ن 	�9`، وإ, �Qر إ���Bإر��ل إخ Xت�ری Gی�م� م
ت ا���14' ح[ إخ3ء �d1�C و�K ه89 ا����7 	 ی>�ز x1I تd��14 م�ة ث�ن�� G2 ذا

  . ا�>�ی��
  

  )57(ا���دة 
 9�	 ت>�ز م�7آ�� ا�@_� ا���1Bب ت�K d��14 ا��Bف x��I ا���14' و	 ت�
 �BCا�>�ا�' ا���ت G2 أو �Q1أج Gم d��14ت x1I ا�>�ی�� ا��� G2 	��2,� إ d�12
 d� '1� ف ا�9ي�B�1' ا��,�Q، 012 أنd إذا آ�ن �( أت�d� O7 و���o ا�_�وج مG إ

ل ا�3gث�G ی�م� ا������ ���Kاج d�2 ن����Q أو آ�ن �( �jدر و�' ی�4�( م��Q خ3
 G2 dم�7آ�� m6�K 8ث�ن�� ,��7 اخ���ر d�1' خ3ل ت1` ا��(ة ث' �2د إ���lا

  . ا�>�ا�' ا<خ�ى 
 �gإ�0 دو�� ث�� d��14�, ا�@_� أن ی��م dف ا��14' إ���B1� ی>�ز أی�� 	و

 Tوم d�1� ف ا�9ي�Bا� ��K,��ء 012 م�ا 	ذ�` ی>�ز ت�14' ا�@_� إ�0 دو�� إ
 ��Kخ���ر8 و�, �Qأو �2د إ�� dف ا��14' إ���B�1' ا��ث���g إذا آ�ن �( أ��م �K أ

  .��ح�Pم ا����6ص �K �Q�12 ا����ة ا��4,�� مG ه89 ا���دة 
  

  
  )58(ا���دة 

 �K ���Rت d��14�1ب تBج�اءات و,�( ت�14' ا�@_� ا��lأث��ء ��� ا T�إذا و
ا����4,� إ��3K d ی>�ز ت�d�C و	 م�7آ��d إ	 إذا آ�نO ��2ص�  وص| ا�>�ی��

 �����  .ا�>�ی�� حx4 وص��Q ا�>(ی( م�� یm�4 ,����14' و�Kً� <ح�Pم ه89 ا	ت



  
  )59(ا���دة 

 x��I ف�Bا� �K �Q, 'P7أی� ��2,� ی Gم �Iح���	ا ;C7ت_6' م(ة ا�
 d��14�1ب تBا���14' 012 ا�@_� ا��.  

  
  )60(ا���دة 

T 2(م اlخ3ل ,~ح�Pم ا���ان�G ا���9Kة �K ا��Bف ا���1Bب م�d ا��4ـ�1' م
و,��7ق ا���R ح�4ّ� ا���� ، ی�' ا��7�� 012 ج��T م� ی�d�12 �g مG أ���ء ت��1[ 
  .,��>�ی�� ح�G ضYC ا���1Bب تd��14 أو حd4C إح����Iً� أو �K أي م�ح�1 	ح�� 

x��I ا���14' و�� �' ی�' ا���14' وی>�ز ت�14' م� ت' ا��7�� d�12 إ�0 ا��Bف 
مT ا	ح���ظ ,����7ق ا���B1� �C4�Pف ,xC4 ا���Kة أو ا��Qب أو أي �q xCخ� ، 

 Gخ3ل ,����ان�l2(م ا T012 ه89 ا<���ء وذ�` م ��R1� ا���14' أو d�1ب م�Bا��
 d�1ب م�Bف ا���Bرده� إ�0 ا� x<ا���14' ، وی d�1ب م�Bف ا���Bا� �K 9ةKا���

' 012 ن��� ا��Bف ا��K x��B أ��ب أجo م�0 ثO�C ه89 ا���7ق وذ�` ,�( ا���14
 x��Bف ا��Bم ا��� ,���ه� ا��Qت	إج�اءات ا Gء م�Qن�	ف . ا�B1� وی>�ز

 �K �Qإ�� dإذا رأى ح�ج� �I�Cء ا������	�, ���yظ م��ا���1Bب م�d ا���14' ا	ح�
 ��,���K ]7 ا���داده� �9ات إج�اءات جpا��� آ�� ی>�ز �d �2( إر����Q أن ی�7
  .ا�xC4 مT ا���Q( ,��2دت�Q ,(ور8 �2(م� ی�d� 0�4 ذ�`

  
  )61(ا���دة 

ی�اKـ[ آـo مـG ا�G�K�B ا������(یG 012 م�ور ا�@_� ا����ر تd��14 إ�0 
أي م���Q مG دو�� أخ�ى �C2 أراض��Q وذ�` ,��ًء x1I 012 ی�جd إ���Q وی>x أن 

3زم� lث�Cت أن ا<م� ی��1[ ,>�ی�� ی�GP أن تyدي ی�Pن ا�x1B مyی(ًا ,���ث��[ ا�
 �����  . إ�0 ا���CI '�14ً� <ح�Pم ه89 ا	ت

وKـ� ح��� ا��_(ام ا��Bق ا�>�ی� ���o ا�@_� ا����ر تd��14 ت�TC ا���ا2( 
  :ا������ 

إذا �' یGP مG ا����ر ه�Cط  ا���Bـ�ة ی�ـ�م ا��Bف ا�x��B ,�32م ) أ ( 
��C ا����Bة ��Kء8 ,�ج�د ا��ث��[ وا<وراق ا��Bف اtخ� ا�9ي ��

��� ، و�K ح��� ) 51(ا����6ص �K �Q�12 ا���دة ��مG ه89 ا	ت
) 57(ا��CQط  ا	ض�Bاري ی>�ز ��B1ف ا���CI x��B <ح�Pم ا���دة 

��� x1I إ���ء ا���C 012 ا�@_� ) 58(وا���دة ��مG ه89 ا	ت
 ��Kور و����, x1I dی�ج ��gری d��141@�وط ا����6ص ا����ر ت�

�K �Q�12 ا����ة ا<و�0 مG ه89 ا���دة إ�0 ا�(و�� ا��� هOBC ا����Bة 
�Qأراض� �K .  

إذا آ�ن مG ا����ر ه�Cط  ا����Bة وجx 012 ا��Bف ا�x��B أن ی�(م ) ب(
 012 ��Kا���ا �Q�1ب م�Bا�(و�� ا�� Oح��� م� إذا آ�ن �Kور و����, �C1I



d��14�, ه� ا<خ�ى x��Bق  ا���ور ت��3K ی�' ه9ا ا���ور إ	 ,�( ات
dوت1` ا�(و�� ,@~ن x��Bف ا��Bا�.  

  
  )62(ا���دة 

ی�o�7 ا��Bف ا���1Bب م�d ا���14' ج��T م�6و�Kت إج�اءات ا���14' ا��� 
 '�1�ت�' �K إ�d��1 ، وی�o�7 ا��Bف ا�x��B م�6و�Kت م�ور ا�@_� خ�رج إ

  .ا��Bف ا���1Bب م�d ا���14' 
�Bف ا��Bا� o�7ن وی��Pت �2دة ا�@_� ا��14' إ�0 ا���Kم�6و Tج�� x�

dاءت�C, 'Pأو ح dو���y42(م م OCإذا ث d��14ت O�  .ا�9ي آ�ن d�K و
وإذا أصmC مG ا��اضm أن ت���9 ا�x1B ی�x1B م�6ری| ��j ا���2دی� ی�@�ور 
  .ا��K�Bن ا������(ان ��7(ی( ا�@�وط وا<ح�ال ا��� ی�GP ,��ج�QC ت�(ی' ا��2�4(ة

  
  

  �����Cب ا�_�م; ا� ����
  ن�o ا���P7م Q�12' ,���,�ت ����C ��71ی�

  ا��4' ا<ول
  أح�Pم �2م�

  
  )63(ا���دة 

ی��Q( ا��K�Bن ا������(ان ,��Cدل ن�o ا���P7م �R, 'Q�12ض ت���9 ا<ح�Pم 
ا�>pا��� ا��C��4 ��71ی� ا��6درة مG م�7آ' أح( ا�G�K�B ض( أح( م�ا��I ا��Bف 

  .ط ا���K ���C ه9ا ا��Cباtخ� و�Kً� ���1ا2( وا�@�و
  

  )64(ا���دة 
 oآ Gی�� ���Cرات ا������ ا����ن� ا���C���, )6ب ی��Cم ه9ا ا��Pأح ]�CBت �K

  :م��Q م��' ی��� ا���4ق خ3ف ذ�`
  .ا�(و�� ا��Bف ا��� أدی�Q�K G ا�@_� وا���1Bب ن�d1 م��Q: دو�� اlدانــ�
9����P7م ��P��l d�12ل ا�(و�� ا��Bف ا��� ی��o إ���Q ا�: دو�� ا���

d�12 �Q, 9 ا����,� ا�������  .ت�
d�12 م�P79 : ا��������� ,�ت وواجx ا��� 'Pص(ر ض(8 ح �_� oآ

,�lدان� ,���,� ����C ��71ی� �K إ��1' أح( ا�G�K�B م��'  
 �Qن~� �K ج�ی�� �' ی6(ر �K خ�q م�Qإت dإ�� dوج )� GPی

  .حP' ,�ت
  

  
  
  



  )65(ا���دة 
  oا��� x1I أو  ی�(م d�12 م�P7�19 و���مG دو�� اlدان� أو مG دو�� ا���

م�d1g ا���ن�ن� أو زوجd أو أ��ر,d ح�0 ا�(رج� ا��ا,�� أن ی�(م d1��, �C1I إ�0 
 9��  .دو�� ا���

 

  )66(ا���دة 
  :ی>�K x ن�o ا���P7م d�12 ت��K ا�@�وط ا������ 

  .9 �2( ت�(ی' ا�x1B أن ی�Pن ا��P7ـ�م d�12 م����ً� ,>���4 دو�� ا�����) أ ( 
��ن�ن دو�� ) ب( �K d�12 �C�أن ی�Pن ا�>�م ا��6در ,@~نd حP' اlدان� م��

  .ا������C��� �,���, 9 ��71ی� 
  .أن ی�Pن حP' اlدان� ,�ت� وواجx ا����ذ ) ج ( 
أ	 ی�Pن حP' اlدان� م�4�y 012 و���T ان��O ا�(�2ى ا�>pا��� ) د ( 

ص(ر �Q�2 حP' ,�ت ت' ت����K 89 دو�� ,@~ن�K �Q دو�� ا�����9 أو 
  .ا�����9 أو ��OB ا����,� ,�����دم

أ	 ی�Pن حP' اlدان� ص�درا ,@~ن ج�ی�� مG ج�ا�' اlت>�ر ,���_(رات ) هـ(
 Gه� م��j ا�>�ا�' ا������4 أو Gی� أو م�P42 ت�Cخ3ل ,�اجlأو ا

d او ا�>�ا�' ا��� مG �~ن�Q ا���4س ,��4دة أي مG ا�G�K�B أو أم�
  .ن�vمd ا���م 

أ	 ت�o ا��(ة ا������C مG ا����,� ا��C��4 ��71ی� ا��اج�C ا�����G2 9 ) و ( 
 o012 ا��� G�K�Bا� ]Kوی>�ز أن ی�ا ،oا��� x1I '�2( ت�(ی �Qا� ���

  .�2(م� ت�Pن ا��(ة ا������C مG ا����,� ا��اج�C أ�o مG ذ�` 
� ح��� 2(م �(رتd 012 ا�����C أن ی�اKـ[ ا���P7م d�12 012 ا���o، وK) ز ( 

 d,ر��G2 إرادتd ت6(ر ا���ا��K مG م�d1g ا���ن�ن� أو زوجd أو أح( أ
ح�ـ0 ا�(رج� ا��ا,�� ، وی�' ا���G2 ��C اlرادة و��K ���ن�ن دو�� 

  .اlدان� 
  

  )67(ا���دة 
  :ی>�ز �(و�� اlدان� رx1I �K ا����K o ا��7	ت اtت�� 

ا��0 صـ(ر �2ـ�Q حـP' اlدان� م7ـl 3ًج�اءات جpا��� إذا آ�نO ا<�Kـ�ل ) أ ( 
 9��  .ت���Cه� ا�>�Qت ا������� �K دو�� ا���

إذا �' ی4(د ا���P7م d�12 ا��Rام�ت وا����ی��ت وأی� إ��pام�ت أخ�ى ) ب(
  .واج�C  ا<داء

إذا آ�ن ا���P7م d�12 م����ً� ,>���4 دو�� اlدان� و�O إرت�Pب ا���o ) ج(
  .~نd حP' اlدان� ا��6در ,@

  
  
  



  )68(ا���دة 
 d��Iادان� ص�در ض( أح( م�ا 'Pخ� آ��,� ,~ي حtف ا�Bف ا��I oآ �B_ی

 �����  .وی�Pن مG �~نd ج�از ا�����CI o 	ح�Pم ه89 ا	ت
وتY�7 ا��B14ت ا��_��K �6 دو�� اlدان� أي م�اGI �1(و�� ا<خ�ى م�P7م 

��P7, d�12 9' ,�ت وواجx ا�����9 ,�م�Pن�� ن���� �Q��4ج� o�7إ�0 ا�(و�� ا��� ی d1
 �����  .��CI �Q�K d�,��2 	ح�Pم ه89 ا	ت

��ار ت6(ر8 دو�� اlدان� أو دو��  oP, �,آ�� d�12 م�P7�1 ا��Cأن ی Gوی���
 oا��� x1I 9 ,@~ن��  .ا���

  
  )69(ا���دة 

 تm�4 دو�� اlدان� �(و�� ا�����9 ,����7[ ,�ا��B أح( م��Q�1g مG اlرادة
 oن ا���~@, d�12 م�P7�1� �����7ا�.  

  
  )70(ا���دة 

 dIو�� d���ت��م ا�>�Q ا��_��K �6 أي مG ا�x1I a7C, G�K�B ا���o وإ���
 x��Bر ا��Bوإخ ، GPم� O�وإص(ار ��ار �K �ـ~ن �d��C أو ر�K d�K أ��ب و

  .ودو��d ,����ار 
��K d1 أ��ب و�O وی>�ي ت���9 ن�o ا���P7م �K d�12 ح��� ا���ا��K 012 ن     
GPم�.  

  
  

  
  

  ا��4' ا��gن�
  اlج�اءات
  
  )71(ا���دة 

  :ی�(م x1I ا���o وا��دود ا����d, ��1 آ��,ً�، وی>x أن ی���G ا�x1B م� ی~ت�
م��1م�ت د���� G2 �_��6 ا���P7م d�12 وج�d��4 ومo7 إ��م�d ) أ ( 

 d�Iوم�.  
  .,��ن واف G2 حP' اlدان� ا��6در ض( ا���P7م d�12 ) ب(
إ��ار مG ا���P7م d�12 أو م�d1g ا���ن�ن� ,��اd��K 012 ا���o وd�12 ) ج(

 d�12 �Cث�ر ا����تt�,.  
  

  )72(ا���دة 
  : ی�Pن ا�x1B ا���(م مG دو�� اlدان� م�76,ً� ,�����4(ات ا������ 



ص�رة ر���� G2 ا�P7' ا��6در ,�lدان�  م��Q, �ً�K م� ی��( ص��ورتd ) أ ( 
��ذ ,�تً� وواجx ا��.  

ن4_� مG ن�6ص ا��@�ی��ت أو وص| ��Q ا��� إ���( إ���Q حP' ) ب(
  .اlدان� 

,��ن ,�� ت' ت���89 مG ا����,� ا���P7م ,�Q وآ���� ت���9ه� وا��(ة ا��0 ) ج(
���ه� ا���P7م �K d�12 ا�C7; اlح����I وج��T ا����1م�ت ا��Qم� 

9��  .ا������1 ,����
  

  )73(ا���دة 
  - :�(م مG دو�� ا�����9 م�76,ً� ,�����4(ات ا������ ی�Pن ا�x1B ا��

  .��Qدة ت��( أن ا���P7م d�12 ی����Q��4�<, T و�O ت�(ی' ا�x1B ) أ ( 
ن4_� مG ن�6ص ا��@�ی��ت أو وص| ��Q ا��� ت��( أن ا<��Kل ا��� ) ب(

ص(ر حl�, 'Pدانـ� ,@~ن�Q ت@oP ج�ی�� جpا��� �K ,1( ا�����ـ9 
  .��Q  وا����,�ت ا����رة

��� ت���9 حP' اlدان� م�ض�ع ا�x1B ) ج(�P, ن��,.  
  

  )74(ا���دة 
 ��1��Pخ� ا����1م�ت ا��tف ا�Bا� Gم x1Bأن ی G�K�Bا� Gن <ي م�Pی
 d���Iإ GP89 ا����1م�ت ی�Q, dت�Kأن ی7(د أج3ً ���ا dو� ، x1Bج�,� ا�l ا���وری�

�ت ا����1��P ی6(ر ا��Bف ,��ًء x1I 012 مxC4 ، و�K ح��� 2(م ت�(ی' ا����1م
 O7ء 012 ا����1م�ت وا����4(ات ا��� أت���, x1Bن ا�~� �K 8ار�� d�1ب م�Bا��

 d�.  
  

  )75(ا���دة 
��� مG أي ��ت��0 ا<وراق وا����4(ات ا��0 ت�(م إ��2ً	 <ح�Pم ه89 اlت
 �Q<ن م_��م�  ,_�ت' ا��Pوت G�K�Bا� Gأي م Tت@�ی �Qمp1�4��1 یP� إج�اءات

  .��6 ا��_
  

  )76(ا���دة 
 Gم oآ �K وزی� ا��(ل Gب م�Cم ه9ا ا��P9 أح��ت6(ر ا���ارات ا������1 ,��
 Tم ا��@�ی�Pح> �ً�Kا��_��6 و �Q<ا� Gأو م d6_م� ی �K oآ Gی)�ا�G�K�B ا�����

G�K�Bا� Gم oP� �1ا�(اخ.  
  

  )77(ا���دة 
���Bی[ ت�جd ا��C1Bت وا���ا�3ت ا������1 ,����9 أح�Pم ه9ا ا��Cب ,

��� )  9( ا����6ص �K d�12 ا���دة ��  .مG ه89 ا	ت
  



a��gا��4' ا�  
'P79 ا���  ت�

  
  )78(ا���دة 

ت��م ا�>�Q ا��_��K �6 دو�� ا�����9 �2( إت��م ن�o ا���P7م ��P���, d�12ل 
 xم(ة ا����,� ا��اج ���C, `ذ� �K ة م���(ة���Cم �Q, d�12 م�P79 ا����,� ا����ت�

أن ت_6' م��Q م(ة ا�C7; اlح����I ا��� ���ه� ا���P7م d�12 ت���9ه� ، 012 
�K ا�>�ی�� ا��6در ,@~ن�Q حP' اlدان� ، وی_�T ا��������K 9 2(ا ذ�` �1@�وط 

9��  .وا���ا2( وا<ن��v ا�����ل ,�K �Q دو�� ا���
 p9 أن ی�4ء م�آ��و	 ی>�ز أن ی��تx 012 ت���9 حP' اlدان� �K دو�� ا���

  .�dا���P7م 12
  
  )79(ا���دة 

 �K م ا��6درة�Pث�ر ا���ن�ن�� ��حtا ;�ی�Pن �P71' ا��6در �K دو�� اlدان� ن
 G9 إت_�ذ أي إج�اء م��دو�� ا������K 9 ا���اد ا����,�� ، و	 ی>�ز �(و�� ا���
 'Pح �Qا�>�ی�� ا��6در ,@~ن G2 dأو م�7آ�� d�12 م�P7إج�اءات ا����7[ ض( ا��

 oدان� وت' ا���lا �QCC4,.  
  

  
  )80(ا���دة 

ت��م دو�� ا�����9 ,�خ�Bر دو�� اlدان� ���K ی��1[ ,����9 ا����,� �K ا��7	ت 
  :ا������ 

  .إت��م ت���9 ا����,� ) أ ( 
  .إذا OC1I دو�� اlدان� م�ا�Kت�Q ,���ی� G2 أي أم� ی��1[ ,����9 ا����,� ) ب(
�oC إ����Pل ت���9 ا����) ج( d�12 م�P7ه�وب ا�� �,.  
  

  )81(ا���دة 
 �K �,ا���� Gم ��Cء ا���p<9 ا���ی�Pن �(و�� اlدان� ا��K ]7 إ����Pل ت�

 �Q��1�  .ح��� ه�وب ا���P7م �K d�12 دو�� ا�����9 وت�9ر ض�K dBC إ
  

  )82(ا���دة 
   'P7ا� �K �v�2دة ا��l x1I أي �K o6�ت_�� دو�� اlدان� وح(ه� ,��

  .ا��6در ,�lدان�
  
  
  
  



  )83(ا���دة 
ی�4��ـ( ا���P7م d�12 مG ا���� ا���م ا�@�مo ا��6در �K دو�� اlدان� أو 
ا�����9، وی���6 ا��K ]7 إص(ار ا���� ا�_�ص 012 ا��B14 ا��_��K �6 دو�� 

  .اlدان�
وی��م ا��Bف ا��6در d�K ا���� ,�خ�Bر ا��Bف اtخ� ,�6رة م�d، آ�� ت��م 

 )�2 9��  .ص(ور ��ن�ن �Q�K أص�P7�1� m1م d�12 دو�� اlدان� ,�خ�Bر دو�� ا���
  
  )84(ا���دة 

ت�o�7 دو�� ا�����9 ا���6ری| ا����?� G2 إت��م ا�����g���, oء ا���6ری| 
  .ا��0 أن���K O دو�� اlدان� 

  
  ����ا��Cب ا��4دس  ����

  أح�Pم خ��م��
  
  )85(ا���دة 

��� 012 ت���9 ا<ح�Pم ا��0 ص(رت���oC  ت�4ى ا���ا2( ا����رة �K ه89 اlت
 �Q, oأو ,�( ا���.  

  
  )86(ا���دة 

��� ی�' ت�4ی�d ,�	ت�6ل ��أي خ3ف ی�@~ G2 ت�CB[ أو ت���4 أح�Pم ه89 ا	ت
  .ا��G�, ���C وزارت� ا��(ل �K ا�G�K�B أو ,���Bق ا�(,�1م���� 

  
  )87(ا���دة 

ی��o آo مG ا�G�K�B 012 ات_�ذ اlج�اءات ا�(���ری� ا�3زم� ��ضT ه89 
�����م�ضT ا�����9 وی_�B آ�I oف ا��Bف اtخ� آ��,� ,�����Pل اlج�اءات  ا	ت

 �����  .ا��� ت��QC1B ا<ن��v ا<����� ��4ی�ن ه89 ا	ت
  .ویC(أ ا����Q, o ,�( م�� ���G ی�م� مG ت�ریq Xخ� اخ�Bر 

��� �K أي و�O ,�خ�Bر آ��,� ��وی�Pن <ي مG ا�G�K�B إن�Qء ا���89Q, o ا	ت
���Bق ا�(,�1م���� ، و	 ی�4ي ه9ا ا	ن�Qء إ	 ,�( ان���ء ��� ��B1ف اtخ� ,

  .مG ت�ریX ه9ا ا	خ�Bر 
  

 �R1��, G���1أص G��_4ن Gم �����وت' ا������Q�12 T مG (.....) ح�رت ه89 ا	ت
 X�9` ,��ری, Gض���ا���اK[ ..................................  م��1g ا�G�K�B ا��

.................... .................  
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