
 

 و�
	ـ� ا��و�ـ�

ا����ـ�) ا�	ن�ن(����ـم   

ل آ�ب ا���ل ��ول م��� ا���ون��  

 

 

م 2004 -هـ  1425  



  
  
  ت	ــ�ی#
  
 


	 ر��ل ا� ،���   ا���� � وا���ة وا���م ��

�% )	'م	
% ا�!	م% ��$�# ا�"!	ون أن ی��م ه�ا ا���	م �
	�ی�. -,	ع ا�*(�ن ا�


�ن(	�
�ن(ا��وح% ����	م  و2��%: ا���� ) ا�	�ا���ح� '��	ل آ"	ب ا�!�ل ��ول ) ا�
ا@�".ش	دی% ا�"9 ت= ) ا���ا
�7(ا��ي ی;ت9 7�8 ����% ا'
��% , م$�# ا�"!	ون 

  .إ
$	زه	 9E إC	ر م��.ة ا�"!	ون ا�!��9 وا��B	ئ9 )�7 دول ا��$�# 

�ن(وه�ا ا���	م 	� ا'حH	م ا�, م	دة ) )23ی"�Hن م7 ( ا��� I��"اش %��!"�


*	ء إدارات آ"	ب ا�!�ل L( , ل�ا�! Mت	وش.وط ت!��7 آ , Oت	Pوواج Oت	ص	�"Sوا
 	T� ا�"�-�!	ت , وت�.ی. ا�!��د واU-.ارات وت�2��� Vی�وا�"� , Wری	ت ت	P2وإ

  .ا���.رات إ� ج	
M ا'حH	م ا�!	م% ا��"!��% )�Tا ا����8ع 
��X"��7 م7 وزارات وه�Z ه9 ا���Y% ا�"9 ت�ص�I إ��T	 �$�% ا�PX.اء ا

وأ-.ه	 أص�	ب ا��!	�9 وزراء ا�!�ل )�ول ا��$�# 9E , ا�!�ل 9E ا��ول ا'�B	ء 
هـ 1424ش!P	ن  5_  4ا���!�� 9E ا��وح% )"	ریW , اج"�	�T= ا�X	م# �*. 

 VE22ـ  21ا���ا  .Pا�.ا)!% 2003دی�� O9 دورتE م ، وا�"��ه	 ا��$�# ا'��
 21هـ ا���اVE 1424ش�ال  �H27  _28یI )"	ریW وا�!*.ی7 ا���!��ة 9E دو�% ا�

 _22  .Pم  2003دی��.  

�ن([م��7 أن ی��V ه�ا ا���	م 	�ا�T�ف ا��.ج� م7 إ-.ارZ ح" ت"�7H ) ا�

 	T��� _
�ً	 �`ه�اف ا�"9 ��ا��ول ا'�B	ء م7 ا�"���V وا�"�.یM )�7 أ
��"T	 ت�
  .ا���	م ا'�	�9 ��$�# ا�"!	ون 

  
  

  ,,,E�ـV وا� و�ـ9 ا�"�
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  
  ا�()ـ'س

  
  ا��ـ�اد                   ا���+ـ�ع    

  
  1          ت!.یcـ	ت : ا�b�c ا'ول 
 9
	dا� b�cل : ا��ا�! Mت	ء وش.وط ت!��7 آ	*
U4ـ  2      ا  
 e�	dا� b�cل : ا��ا�! Mت	ت آ	Pت وواج	ص	�"S14ـ  5    ا  

  12_  6      ت�.ی. ا�!��د واU-.ارات : ا�c.ع ا'ول _   

9 ا�_   	dع ا�.c : ت	ا�"�-�! �� Vی�13      ا�"�  
   _ e�	dع ا�.cا���.رات : ا� Wری	ت ت	P214      إ  

 f(ا�.ا b�cل : ا��ا�! Mت	آ   15      ا�����رات ��
  23_  16        أحHـ	م �	مـ% : ا�b�c ا�X	م# 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 و�
	ـ� ا��و�ـ�

ا����ـ�) ا�	ن�ن(����ـم   

�ول م��� ا���ون ��ل آ�ب ا���ل �  

 ا��cـb ا'ول

 ت!.یcـ	ت

 

)1(ا��	دة   

 g�ی��� )	���H	ت وا�!P	رات ا�"	��% ا��!	
9 ا��P��% -.ی7 آb م�T	 م	 �= ی
 hذ� .�Y( _ق ا��	��:  

.وزارة ا�!�ل  :ا��زارة   
.وزی. ا�!�ل  :ا��زی'   

�ً	 'حH	م ا���	م  :ا��)� ا���1�2 Eو 	Tا����ط ) %T$ن(ا��
	�9E b آ) ا�
.دو�% ا@ش.اف �� آ"	ب ا�!�ل   

 

9
	dا� b�cا� 


*	ء وش.وط ت!��7 آ	تM ا�!�ل Uا 

 

)2(ا��	دة   

   	Tم	Tش. م	Pل وت�ب ا�!	ل آ"	��;( _"Xت .dا��زارة إدارة أو أآ k*ت�
 %�"Xا�� %T$إش.اف ا� Iت� 	Tت	ص	�"Sوا.  

 

)3(ا��	دة   

:ی*".ط 9E م7 ی!�7 آ	تM ��ل   
��و�% أو م7 م�ا9�C دول م$�# ا�"!	ون ��ول ا�l��X أن ی�Hن م7 م�ا9�C ا_  1

.ا�!.)�%   

�ن م7 إح�ى ا�$	م!	ت أو _  2	�أن ی�Hن ح	ص� �� اج	زة 9E ا�*.ی!% أو ا�

	T( ا��!".ف 	ا�!�� �ه	ا��!.  



.أن ی�Hن م���د ا���.ة ح�7 ا���!% _  3  

4  _�X9 ج.ی�% مE ی% أو	9 ج�E %(��!( O��� =Hا�� VP� �- ن�Hف أو أ@ ی.*�	( %
 %
.ا'م	  


T	ئ9 _  5 9Pار ت;دی.�.أ@ ی�Hن -� �O��E VP م7 ا�X�م% )�H= أو )  

6  _ %c�n��� %�ا��� O"-	�� IPdأن ت.  

�	 ��	 ت.اZ م�ئ�	 Eا�*.وط و Z9 ه�E ل�دو�% أن ت! bHو�.  
  

)4(ا��	دة   


% یoدي آ	تM ا�!�ل -bP مP	ش.ة مT	م وO"c�n ی���	 );ن یoدي ���O )��ق وأم	
�ً	 ����	م Eن(و�
	�  .ا��!��ل )9E O ا��و�% ) ا�

 

e�	dا� b�cا� 

 اS"�	ص	ت وواجP	ت آ	تM ا�!�ل 

 

)5(ا��	دة   

ا�!��د واU-.ارات وا���.رات وت�2��T	pP8 ( ،(یX"_ آ	تM ا�!�ل )"�.ی. 
 ا���� �� %�E.!ا���.رات ا� Wری	ت ت	P2ت ، وا	ا�"�-�! �� Vی�وا�"�


�ن(ا���	م  ا�����ص ���9E O ه�ا	�وVE ا�"P	ر ا���.ر ا�!.9E 9E آb دو�% ، ) ا�

�ن(آ�	 یX"_ )Lج.اء أی% م!	م�% أS.ى ی��� ا���	م 	�.إ��O إج.اءه	 ) ا�  

 Oم	�.وی��م )�c�n% آ	تM ا�!�ل S	رج ا��و�% -��b ا��و�% أو م7 ی��م م  
 

 ا�c.ع ا'ول 

	T� ت�.ی. ا�!��د واU-.ارات وا���.رات وت�2�

 

)6( ا��	دة  

وت�V�2 ا�!��د واU-.ارات وا���.رات ا�"pP8 ( 9(ی"�� آ	تM ا�!�ل ت�.ی. 

�ن(ی�جM ا���	م 	�أو ی,�M ذوو ا�*;ن ت�.ی.هـ	 وإP2	تT	 9E ا��$�ت أو ) ا�

 	ً�Eو ��c�"ا� %Pا��اج 	ص�ره ا'جsTة ا��!�ة �ـ��h ووf8 ا���Y% ا�"�c��ی% ��

�ن(����	م 	�أص��T	 أو ص�ر ��T	 ، وإ�,	ء 
�W �7 ا��!��ل )O ، وحtc ) ا�



ا'ص�ل أو ص�ر ��T	 ��وي ا�*;ن )�	ء �� TP�C= ، واP2	ت ذ�9E h ا�Tc	رس 
.ا�X	ص%   

)7(ا��	دة   

  آ	تM ا�!�ل إج.اء ا'��	ل ا����9E O( %C م�. ���O وی�"�b إ��� M$ی
��و�% ذوي ا�*;ن 9E ح	ل ت!�ر ح�Bره= وVE م	ی�O( 9B ا���	م ا��!��ل )9E O ا

. 
 

)8(ا��	دة   

 آ	تM ا�!�ل ا�"IPd م7 ش�X�% ذوي ا�*;ن )	@�Cع �� ا��Tی% �� M$ی
 =Tم� M�,أن ی O�E hو�% ، وإذا ت!�ر ذ��ا� bSة دا�ر���% م!"� %�ا�.���% أو أی% و2�

 7�E.!ر م	Bإح.  

)9(ا��	دة   

 =Tئ	ور8 =Tت	cاف ا���.ر وص.Cم7 أه��% أ IPd"ل ا��ا�! Mت	آ �� M$ی.  
 

)10(ا��	دة   

 آ	تM ا�!�ل ا@�"!	
% )�".ج= م!"�� �".ج�% �Y% ذوي ا�*;ن ��� �� M$ی
 fص% ، م	Xت ا�	ج	م ��وي ا@ح"�s7 ی��( %
ح	ج"h��� O آ�	 ی$O��� M ا@�"!	

 O��� دق	أو ی� O�.اUش	رة إ� ذ�E h��	 ی�.رZ أو ی�2  
 

)11(ا��	دة   

sم7 ی� f�ج� f�-ت� �Sل أ�ا�! Mت	آ �� M$م ی	T(إ %��( f8وو =T!�-م ت�
 %(	"Hم7 @ی��7 ا�.  

 

)12(ا��	دة   

 آ	تM ا�!�ل -.اءة ا�!��د واU-.ارات �� M$ذوي   - وا���.رات  - ی ��

�ن(ا�*;ن وأم	م ش	ه�ی7 إذا 
_ ا���	م 	� ذ�h ، مf ا@ش	رة إ� أن ا��.اءة ) ا���

 b!c�	( I!-و.  

 

 

 



 

 

 9
	dع ا�.cا� 

 ا�"�-�!�� Vی�تا�"�	  

  

  )13(ا��	دة 
 %�E.!9 ا���.رات ا�E ت ذوي ا�*;ن	ت�-�! �� Vی�ل ا�"��ا�! Mت	آ ی"��


�ن(ا�"9 ی$�s ا���	م 	�ت��ی�T	 )�	ء �� TP�C= واP2	ت ا�"��ی9E V ا��$�ت ) ا�
.وا�Tc	رس ا�X	ص% )T	 وإ�,	ء ا�*T	دات م7 وا-f ه�Z ا��$�ت   

 
 ت�-�!	ت ذوي ا�� Vی�9 ش;ن ا�"�E م وی�.ي	Hج.اءات وا'حUن ذات ا;*�


�ن(م7 ه�ا ا���	م ) 11 – 8(ا�����ص ���T	 9E ا���اد 	�) .ا�  
 

e�	dع ا�.cا� 

 إP2	ت ت	ریW ا���.رات

  

  )14(ا��	دة 

�ن(ی"�� آ	تM ا�!�ل إP2	ت ت	ریW ا���.رات ا�!.E�% ا�"9 ی$�sه	 ا���	م 	�) ا�

	Tc9 ا��$�ت وا�E %!(	""م م	ر-;( 	Tت	P2L( hوذ� .Bوت�.ی. م� ، h��� ة�رس ا��!
 ا���ـ.ر یO�E IPd ت	ریW ت��ی�O ور-= إدراج9E O ا��$b وی�-!O آ	تM ا�!�ل 2= ��
ی���O إ� ص	حM ا�*;ن وی�"tc )��رة م�O ، وإ�,	ء شT	دات م7 وا-f �$�ت 

.إP2	ت ا�"	ریW ��7 ی,�TP	 م7 ذوي ا�*;ن   

 

f(ا�.ا b�cا� 

 ا�����رات �� آ	تM ا�!�ل

 

)15(	دة ا��  

:ی��. �� آ	تM ا�!�ل م	 ی�9    



وت�V�2 أو ت��یV أی% ���د أو إ-.ارات أو م�.رات ت�_ ) pP8(ت�.ی. _  1
 %��
 أن ت�.ی.ه	 أو ا�"��یT��� V	 م7 اS"�	ص جT% ) ا���ا
�7(ا'��

.أS.ى   
وت�V�2 أو ت��یV أی% ���د أو ا-.ارات أو م�.رات م"!��% ) pP8(ت�.ی. _  2


�ن(ح�ال ا�*�X�% وا�$sائ�% وا'و-	ف م	�= ی�_ ا���	م )�B	ی	 ا'	� ) ا���
 hف ذ��S.  

وت�V�2 أو ت��یV أی% ���د أو ا-.ارات أو م�.رات دون ) pP8(ت�.ی. _  3
ت�E. ا'ه��% أو ا��c% أو ا�.8	 C@.اTE	 أو آ	ن م�T��8	 n	ه.Z ا�P,�ن 

."�	یb أو مX	�cً	 ����	م ا�!	م أو ا'داب ، أو -�� )O ا�  

مP	ش.ة أي إج.اء یO�X ش�X�	 أو ت.),O );ص�	ب ا�*;ن O�E -.ا)% أو _  4
م�	ه.ة إ� ا��رج% ا�.ا)!% أو -�Pل أي م�T= آ*	ه� أو م".ج= م	�= ی�_ 


�ن(ا���	م 	� �Sف ذ�h ) ا���.  

إE*	ء أی% م!��م	ت تX_ ذوي ا�*;ن إ� ا�Y�. إذا آ	ن -� ح�T��� b	 أو _  5
�( 	T���  f�Cا O"c�nو MP.  

إ�,	ء أی% ص�رة �7 ا����د ا�.���% ��یY� O�. ذوي ا�*;ن إ@ )Lذن آ"	)9 م7 _   6
%�"Xا�� %T$ا�.  

أن ی��S b	رج دائ.تO أی% �$�ت أو و2	ئV أو م�.رات أو أوراق ر���% _  7
 Oت�T� 9E ن�Hى ت.Sأ.  

T% ت�.ی. أي ت�.ف م7 ش;
O إی�	ف ا�!�b )��.ر م�V2 إ@ ),�M م7 ا�$_  8
%�"Xا��.  

9  _ %T$ا� Vی�ت� �و�% إ@ )!�رج ا�	S 7درة م	ا�� Vئ	ا��2 ا@�"�	د ��
 %��
`� 	T"�Eوم�ا ، 	T��� %�"X7(ا���
) .ا���ا  

 أی% �$�ت أو و2	ئV أو م�.رات أو أوراق ر���% _  10�� .�Yا� f�,أن ی
�"Xئ�% ا��	B�% 9E أS.ى م�n�c% ��یO ، إ@ )�	ًء �� M�C م7 ا���,% ا�

 h��( %��Xر���% م %Tج M�C ح	�% وج�د د��ى م���رة أم	مT	 أو )�	ء ��
.وآ	ن ا�,�M مP.را   

 7Hإن أم %�Hار م7 ا���.�و@ ی$�ز 8= أي م�T	 إ� م�x د��ى م���رة إ@ )
ذ�h ، و9E ه�Z ا��	�% ی�tc م�T	 ص�رة م��-% م�O وم7 ا��	98 ا��X"_ ت��م 

 Zح�7 رد   .م�	م ا'صb إ�

 

b�c ا�X	م#ا�  

 أحH	م �	م%

 

)16(ا��	دة   



 %�"Xا�� %T$�� =��"وي ا�*;ن ا���E م�.ر V�2ت�.ی. أو ت� gEل ر	9 حE
�ً	 ��	 ی�O( 9B ا���	م PC h��()ن�
	�.ا��!��ل )9E O ا��و�% ) ا�  

 

)17(ا��	دة   

تM"H ا���.رات واU-.ارات ا�"9 ی�.ره	 آ	تM ا�!�ل )	��Y% ا�!.)�% ، وی$�ز 
�� Vی�ا�!.)�% )�ا�,% م".ج= ا�"�  م�.ر )Y�. ا��Y% ا�!.)�% )!� ت.ج�"O إ�

 ا���.ر وت.ج�"O م!	 ، وVE ا���	م �� Vی�ئ� ی"= ا�"ـ��، و�� �ن(م!"��
	�) ا�
.ا��!��ل )9E O ا��و�%   

 

)18(ا��	دة   

 	Tم�ت ا�"9 ی$.ی	ا��! O( ="Xت= ر��9 ت	S ل�ا�! Mت	H� _�Xی.  
 

)19(ا��	دة   

إم�	ك م	 ی�sم م7 ا��E	ت. ) 2(ة ا��X"�% ا��*	ر إ��T	 9E ا��	دة ت"�� اUدار
 	T��� %E.*ا�� %T$ا� Zر.��ً	 ��	 تEو 	T��م�ت وت��	ا��! b�$�"�.  

 

)20(ا��	دة   

 ا�.��م ا�"9 ی��ر 
�	م E�"ن(ت��
)L-.اره	 وت��ی�ه	 ��� اتX	ذ أي ) -	
.إج.اء م,��ب وVE م	 ه� م!��ل )9E O ا��و�%   

 

)21(ة ا��	د  

 م7 ا�.��م c!ت  -ت�ء  - إن وج	ل )��ا�! Mت	آ 	Tم�ت ا�"9 ی$.ی	ا��! f�ج�
 M�C ا��وائ. ا�.���% ��.  

 

)22(ا��	دة   


�ن(ت!"P. ا�!��د واU-.ارات وا���.رات ا��	درة -bP ا�!��T( bا ا���	م 	�) ا�
 	T( �"!% وی��	ص.  

 

)23(ا��	دة   


�ن(ا���	م ی��ر ا��زی. ا��ئ�% ا�"�c��ی% ��Tا 	�) .ا�  
 

  



  
 


