
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                                  
 
 

  السعوديةالمملكة العربية 

 
 
 
 
 


	�م ا����                               
 بالمملكة العربية السعودية                

 هـ٢٣/٨/١٤٢٦وتاريخ ) ٥١(الصادر باملرسوم امللكي رقم                

ة ا������                       ����
د ر�� ) أم ا���ى( و�� ���� ��� و�ر�# )٤٠٦٨(�

٢٥/٩/١٤٢٦ )*+ 
�� ,� -��0 �ر�# ����١٨٠هـ وا�+   هـ٢٥/٣/١٤٢٧ أي �3ر�#  �2+ً
�7دة                                        �   +0 ا�:9م) ٢٤٥(و�8ً

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       
                                                                                                                                      ���2� ا��>ون ا��

                   ���
                                                                                                                              �2زارة ا�=
+� ا��
 ٤٠٢٦٦٦٦ت                                                                                                                   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

١-    �+دة                   :+�A2B7 هDا�� ,D� )D*�� D�� ًD�8و �D+2EBل ا�D�G HD7G IDJK� -D�� +0D هLDا   �D�8٢ة   /٥ �9م ا�
  ��M ا�Nم و
              -�J:2د+H7G 0�7 ا  ا�:9D:و� �DOJا�� PD�A23وا� Q�رD2د ا���D:و� ���Rوا� -�S�32د ا�:Jآ 

  �ت ا�DDU�Vوا� �DD+�ت ا�DDW�<ا�� XDD�� )DD8 0�7+DD�ا]2DDZر وآY�LDD ا�  HDD7G -DD��م ا�DD9� IDDJK� )DD3ا� �DD+
   V�
� 0�7+�
 �0D                   ٠ا�D�
B3� ID7�3� D��8 �DMNم  وDE\0 أD+ مة + �*�:, هLا ا�:9Gا�+ )SJ:� Y�Lو� 
DDW� 
DDGل وDD�N[ وDD� 0�3�7� �:DD� 0�DDW�N:ا��3DDZ�7� : دةDDا�� ^DDW\ ءDDWف ، ٧٤DD��2ع إDDd2+ Y�LDDوآ 

دة           D�7� ًD�8و ,JJWو� -���� I7�3� �*� )8 -+�م   ٩٧وإ\3�ز ا�D9:0 ا�D+  زاتDZeوا     YDذ� HDإ� D+و ،
�+م هE\٠+0 أ 

٢-       -��م ا���D- و�2ا              DBg��0E ا��2Zع ��Q�2 وزارة ا�D9� 2لD\ �Dhت اآD+27�+ HD7G 2لDRB7�  ذجD�:وا� �
 ,���JK� )8 �+
=3W٠ا�� 

 



 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                                       

 
 
 

در                                           المملكة العربية السعودية  Rر/ ٣٥٢٩٦/  ر�� ا� 

در                                   ديوان رئاسة مجلس الوزراء   R# ا��ر هـ٠٢/٠٩/١٤٢٦/    �
 
 
 
 

             -���( وز�� ا��\^ ا��Mj�7, ا�                                                                                               
�
     ا�kWم �E�7G ور\�� اj و��آ�, و� : 

    )7� + ,�l �E� m�J� : 
 

nً0 ��ار +�7[ ا�2زراء ا����2 ر�� -   أو+ �=W�  )# ) ٢١٩�رهـ  ا��d( ٢٢/٨/١٤٢٦و�
��S�R ا�����8 ����ار � -��9م ا�� H7G ��82ا���٠ 

 ً��o  – ر�� )E70 ا����2م ا��+ �=W�  )#  ) ٥١/ م�رد�� ٢٣/٨/١٤٢٦و�R��در �Rهـ  ا�
Yذ� H7G٠ 

 ,JZ2�� زمkل ا� ٠٠٠            و�q+- إآ�:��B� 27اJو�� ’’’ 
 

                                                                          s�s�
 ا�JG 0� 
V8 0� s�s�
 ا�JG 
                      

�� +�7[ ا�2زراء                                                               g2ان ر�د ]�gر           
 
 
 
 

---------------------------------- 
-��7Nا
 ٠ �W=� �2زارة ا�
 ٠ �W=� ���7[ ا��2رى -
- ���
 ٠ �W=� �2زارة ا�=
+� ا��
- �G:Rرة وا� ٠ �W=� �2زارة ا�3�
- ���
� ٠ �W=� �2زارة ا��3Jول وا��hوة ا��
- ��� ٠ �W=� �2زارة ا��
�8 واkGeم  -�h2زارة ا�� �=W�٠ 
د -R3�eوا t�K=32زارة ا�� �=W� ٠ 
 ٠ �W=� �2زارة ا�:�- -
- ��G�3Zn2زارة ا��>ون ا� �=W� ٠ 
- �+�
�2ان ا���ا��J ا�� �=W� ٠ 
 ٠ ��U�V� �=W ا�=�Jاء ���7[ ا�2زراء-
- �+��� ا�+k� �=W�  ��٠�7[ ا�2زراء 
-A2uB�7� ):l2ا� s��7آ� �=W�  ٠ت 
 
 
 



 
 
 

                                                    ��W اj ا��\�0 ا��\��
 
 
 

 )٢١٩( : ��ار ر��                                                        المملكة العربية السعودية

 هـ ٢٢/٨/١٤٢٦:�ر�#                                                +�7[ ا�2زراء            
           �+� ا]+�� ا�

 
 

 إن +�7[ ا�2زراء
  

�� +�7[ ا�2زراء ���� g2ان ر��7 ا�2اردة +0 د+�
 اkleع H7G ا���و�ر�#  ب /٥٦٠٣٢ �
ب ا���H7G �7�3  ،   هـ٢٤/١١/١٤٢٥KN   -���( وز�� ا��ر�# و  س ص / ٥٨   ر�� +� 
 ٠ع �9م ا���-هـ  ا���اI8 �, +��و ١/١١/١٤٢٠
 

در �����2م ا��E7( ر��        Rل ، ا���9م ا���- وا�� H7G عkleا 
�و�ر�# ) ٢١/ م( و�
 ٠هـ٦/٩/١٣٨٩
 

�d ر��Bا�� H7G عkleا 
� و�ر�#)  ٢٠٢(، ور��    هـ٢٤/٥/١٤٢٢و�ر�#  ) ٢٤٤(  و�

ة 8( ه��U ٢٦/٦/١٤٢٦و�ر�# )  ٢٥٩(هـ  ور�� ٢٧/٥/١٤٢٦� ٠ا�=�Jاء هـ ، ا��


 ا�:�9 8( ��ار +�7[ ا��2رى ر�� � ٠هـ ٢٩/١٠/١٤٢٥و�ر�# ) ٤٨/٤٨( و�
+� ���7[ ا�2زراء ر�� �
 اkleع ��M2� H7G ا�7�:� ا�� هـ٢٤/٧/١٤٢٦و�ر�# ) ٣٩٠(و�

 
                                             ���ر

 
��S�R ا���ا��8� ، -��9م ا�� H7G ��8٠      ا��2ا  


 +��وع +��2م +3S�M ، Y�L� )E7, +�اLV� ��8اGا 
 ٠ و�
 
 

                                                                           s�s�
 ا�JG 0� jا 
JG 
   ر�g[ +�7[ ا�2زراء                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                           

 
 

 ملك المملكة العربية السعودية                                  
 

                                                 ) )E7+ 2م��+( 
 

 ٥١/ م:    ا����                                                                                         
 هـ٢٣/٨/١٤٢٦:                                                                                ا�3ر�# 

 
 

 H��� j2ن ا��       

 ا��s�y sل ��2دJG 0� jا 
JG 0B�                       

�2د��                                                               Wا� �����     +Y7 ا����E7 ا�
 

ء H7G ا��دة :�  ) 0��JW( ر��  ) ا�E7ا�� �+[در �Rا� ، �EB7�  )� ) ٩٠/ أ( +0 ا�:9م ا]�
 هـ٢٧/٨/١٤٢٦و�ر�# 

 

0 �9م +�7[ ا�2زراء )  ا�����0( و�:ء H7G ا��دة  + E7ا�� �+[در �R١٣/أ (  ( ر��، ا� ( 
 ٠هـ٣/٣/١٤١٢و�ر�# 

 

+:� ��Gة( و�:ء H7G ا��دة h( ر�� ) ا�E7ا�� �+[در �Rم +�7[ ا��2رى ، ا� )٩١/أ(+9� 0
 ٠هـ ٢٧/٨/١٤١٢و�ر�# 

 


 اkleع H7G ��ار +�7[ ا��2رى ر�� � ٠هـ٢٩/١٠/١٤٢٥و�ر�# ) ٤٨/٤٨(و�
 


 اkleع H7G ��ار +�7[ ا�2زراء ر�� � ٠هـ ٢٢/٨/١٤٢٦و�ر�# ) ٢١٩(و�
 

 هy 2ت                                             ��  :ر��:
 

nًا���ا��8  : أو �S�R�� ، -��9م ا�� H7G ��8٠ا��2ا 
 

ً��o: 7[ ا�2زراء وا�2زراء�+ ]�gر ^g� 2�� H7G – ,R=�  هLا – آ- ��8:+2��+ L�u:�٠ 
 

                                                                     s�s�
 ا�JG 0� jا 
JG 
 
 



   )   ا��Vuس(                                     
 

    ا��2اد ا�:9+��         ا��2d2ع              
ب ا]ولJت  - /ا�u���+�/ ا�3�م ا�E\[ا 

ت/     ا�Ru- ا]ول u���   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ا�3

  - -��\^ ا�M  ث٠
B٠ ا������P ا]٠�Z(d ا���- ا]7M( وا��  

  )�hا� -Ruا�     / �+�م ا�E\[٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ا 

ن ا�:9م-        ���  � ,�2�O2+�وEBل ا��� 
ء +I�JK� 0 ا�:9م-                   :h3�eا     
                   - �u� ٠٠٠٠٠٠٠٠   ا���وط ا��=

                   - �7��3Wا�� �S7٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   ا� 

                   -
�3� ٠٠٠٠٠٠٠٠٠     ا�3ر�# ا��

                   --��ب ا�BMد أ
��    ٠٠٠٠٠ 

                   --��
اد �Bgn ���9:3 ا�G٠٠   إ 


ة-    �
��:�|ت ا��� -���^ ا�E+ رKN٠   إ 


 ا��W>ول أو ا�-    �
B�  -��   �W>و��0G 0 ا�
                   --��
 ا��G2ا+ 
�
B�  ٠٠٠٠٠٠٠  
 ٠٠٠٠٠٠٠٠ إ��3ل +��E7 ا��:�qة-                   

    - رهJ3G3, وإoأو ور -+� ٠٠٠٠٠٠  \�2ق ا�

 ٠               د�2ن +�3زة 
)�hب ا�Jا�: 

�7ت ا�Ru� /P�A23- ا]ول     ا�G ��9:�٠٠٠ 

 P�A23ات ا�
                    و\
 وا�ZeاءاتV�8 -��W3و ا�                    
P�A23ات ا�
�� 8( و\J3ا��                     

           - �o
Bة وا���~Pg ا��A2ل ا�  إر�
 -���^ ا�E+ H٠              إ� P�A2و�  

          �V3JW0 و���2د�Wا�         
  )�hا� -Ru0��2- :  ا�� ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ �P�A2 ا��

m�hا� -Ruا]ه��7 -:   ا� ^�Eا�� P�A23�٠٠٠ 

�3
ام�eا ^�E+0 و�:lا��2ا                    
m�hب ا�Jا�: 

�2د��0 -      Wا� ��~ P�A2� –ام
�3�e٠٠٠ وا 

 
Qب ا��ا�Jه�- : ا�q3^ وا��ر
 :ا�3

 ٠٠٠٠  ا�3
ر�^ وا�q3ه�- �
ى -�Ru- ا]ول    ا

  -��\^ ا�M                        
  )�hا� -Ruا�   -Q+ ^�ر

 ا�q3ه�- وا�3�G ٠٠  

-��\^ ا�M ى
� 0�7+�             +Q ~�� ا�
]+ب ا�=Jا�:-��ت ا��kG   


 ا���-–   ا�Ru- ا]ول �G ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

���,ا٠و2Zب آ3�� ا��� �38ة ا�3���, �٠

  
 ٢  /  ١ا��د��0   

 
 ٤  /  ٣ا��د��0   
 ٦  /  ٥ا��د��0   
 ٧ا��دة      
 ٨ا��دة      
 ٩ا��دة      
 ١٠ا��دة      
 ١١ا��دة     
 ١٤ – ١٣ -١٢ا��2اد   
 ١٥ا��دة    

١٦دة    ا�� 
 ١٧ا��دة    
 ١٨ا��دة    
 ١٩ا��دة    

 
 

  ٢٤ – ٢٣ – ٢٢ا��2اد   
 
 
 

  ٢٧ – ٢٦  -  ٢٥ا��2اد   
 
 

  ٢٩ – ٢٨ا��د��0 
    ٣١  - ٣٠ا��د��0 

 
 

  -٣٨ -٣٧ -٣٦ -٣٥ -٣٤ -٣٣ -٣٢/   ا��2اد
          ٤١ - ٤٠  -٣٩  

 
  ٤٤ -٤٣ -٤٢/  ا��2اد 

 
 ٤٩ -٤٨ -٤٧ -٤٦ -٤٥/ ا��2اد

 
 

 -٥٦ -٥٥ -٥٤ -٥٣ -٥٢ -٥١ -٥٠/ ا��2اد 
           ٦٠ -٥٩ -٥٨ -٥٧  




د ا��
ةB+ ��~ة ، و

د ا��Bا�� 
��ء ا�V3٠إ� 
 )�hا� -Ru^–   ا��دq3ا� 
Gت و�2اJZا�2ا  

               nًأو  --��ب ا�BMت أJZ٠٠٠ وا 

                ً��o- ل��ت ا�JZ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وا 

 ًh�o                –ت�2��
 ا�q3د�^ وا�G٠ �2ا 

 
m�hا� -Ruت   -  ا�n\ -��
 ا��G ءV3إ��� 

 Y8( ذ�     ��+ل �27غ ا�0W ا�:9Z�7�     �:D� 0�3� 
ءW:0 �:,   وا��W�Nو ]�N ٠  �D���3�e�3ة اuوا� 

��٠
ة �:0�3 +0 �ر�# ا���- �LVا ا�:9م  
Qا��ا� -Ruا�  - ��V� ةq8E+ +
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ �ا�=

 

دسWب ا�Jو8, : ا��Aو -�� :�Oوط ا�
Ru2ر-- ا]ول  ا�Z[٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ا 

 
 

 )�hا� -Ruا�  –-��ت ا�G�  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
  

m�hا� -Ruوا��ا\�    �38ات ا��ا\� -    ا� 
                    ��G2J�[ا  
nً٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ �38ات ا��ا\�-               أو 

ً��o               - ��G2J�[٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ا��ا\� ا 

Qا��ا� -Ruزات-  ا�Z[ا    
د��ا] -١�زة ا�Z٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
ت -٢J�د وا��:�G[زة اZأ 
زة ا�n2دة -٣Zةأأ  ���^وو8
٤- �Bزة ا�Z٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أ  
ن -٥B3+eزة اZ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أ 
٦- �Zون أ
زة �Z[٠٠٠٠٠٠٠٠ا  
٧- ��dزة ا���Z[٠٠٠٠٠٠٠٠ا 
زة ا�Qd2 ���7أة -٨Zأ 
٩- VZزو H823� 0+ زةZأ 

زة-          Z[���Sى ا�
� -��
م 2Zاز ا�G  
 

Q�Wب ا�Jا���2: ا� X�J� -�� ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ا�

 
0+hب ا�Jو  : ا� -���l ا�=+ 0+ ��  ا��2

��G               ا��2�� +0 ا�2Bادث:Rا� 
ت+
ت ا���- وا�=�Mى وإ�JEا�              

 ��G�3Zeوا ��BR٠            ا�  
�l ا���--ل  ا�Ru- ا]و=+ 0+ �� ٠٠٠٠٠ ا��2

 
 )�hا� -Ruا�-����G  ا��2:R2ادث ا�B0 ا�+ 
 

 
 

 ٦٤ -٦٣ -٦٢ -٦١/ ا��2اد
 ٦٥/ ا��دة 
 -٧١ -٧٠ -٦٩ -٦٨ -٦٧ -٦٦/   ا��2اد 

             ٧٣ -٧٢ 
  -٨٠ -٧٩ -٧٨ -٧٧ -٧٦ -٧٥ -٧٤/ ا��2اد

          ٨٣ -٨٢ -٨١ 
 
 

 ٨٨ -٨٧ -٨٦ -٨٥ -٨٤/ ا��2اد
 
 

  -٩٥ -٩٤ -٩٣ -٩٢ -٩١ -٩٠ -٨٩/ ا��2اد
         ٩٧ -٩٦ 
 ١٠٠  -٩٩ -٩٨/  ا��2اد

 
 
 

  ١٠٣   - ١٠٢ – ١٠١/ ا��2اد
 ١٠٨ -١٠٧ -١٠٦ -١٠٥ -١٠٤/ ا��2اد

 
 ١١١ -١١٠ -١٠٩/ ا��2اد
 ١١٢/ ا��دة 
 ١١٣/ ا��دة 
 ١١٤/ ا��دة 
 ١١٥/ ا��دة 
 ١١٦/ ا��دة 
 ١١٧/ ا��دة 
 ١٥١/ ا��دة 
 ١٦٠/ ا��دة 
  ١١٨/ ا��دة 

 
 ١٢٠ – ١١٩/ ا��د��0 

 
 
 
 
 

  -١٢٥ -١٢٤ -١٢٣ - ١٢٢ -١٢١/ ا��2اد 
         ١٢٦ 
  ١٣١ -١٣٠ -١٢٩ -١٢٨ -١٢٧/ ا��2اد 

 



 
m�hا� -Ruا�  --��ت ا��M٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إ 

 
Qا��ا� -Ruا�-��G�3Zeوا ��BRت ا�+
  ا�=

 
Q�ب ا�3Jء :  ا�W:ا� -�S�� ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 
 

�O�ب ا�Jاث:  ا�
   ���S- ا]\
      -��� � PV� 2م��ل ا�3( �G[ث وا
Bا� 

اث-      \nا -�S�� 
�G٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ +2ا  

ث-      Bا� -�S�3� ��27Kات ا��
:3W٠٠٠٠٠ ا�� 

ءات +�S�� 0- ا]\
اث-      :h3�e٠٠٠٠٠٠٠ ا  
 

��G ديBب ا�Jي: ا��BJا� -��
 ا��G 
ظ u�[د +0 ا
�
 ا���2Rد ��
B�    ٠ �:�uW�  آ

 sV�+و    
�Gر، وBJن، وا� ا��uW:�، وا���
  ٠     ا���- ا��BJي 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ �Oوط ا���- آ��ن-    

ر-    BJ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ \�2ق ا� 

 
    -
��ء ا�V3إ�  
 
 ��G )�hب ا�Jا�:  �Z ٠٠٠٠٠٠٠ ا���- 8( ا��:

�ZBوا��                          
 

G m�hب ا�Jا��� :-�� ���3u ا�
      - �V�MR3Nوإ -�� ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ +2�3uا ا�

 
     -,�7G -�3�� ٠٠٠٠٠٠ ��ر�� ا��0��3u و+ 

     -0��3u^ ا���ر
� ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

��G Qب ا��ا�Jت   :  ا�8k=ا� ��2W� �Uه� 
     -Vu��qو� �����ت ا�U�V٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ا� 

            -Nإ  ��gا
3�nا �U�Vت ا�MR3٠٠٠٠ 

            - VMR3Nوإ �7� ٠٠٠٠٠٠٠٠ ا��U�V ا�

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ رQ8 ا�
2Gى-            

�2�Bق-            � �J�Kة ا��
+ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

  2Zازا��WN 0+ H7G �EB ا�
2Gى-            
,*�
� ا��N أو �JE� + X�2��               

��G ]+ب ا�=Jت  : ا��2�� ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ا�

 
 

��G دسWب ا�Jا� :��+3N مE\٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أ 

 
  -١٣٦ -١٣٥ -١٣٤ -١٣٣ -١٣٢/ ا��2اد 
         ١٤١ -١٤٠ -١٣٩ -١٣٨ -١٣٧ 
  -١٤٦ -١٤٥ -١٤٤ -١٤٣ -١٤٢/ ا��2اد 

           ١٤٨ -١٤٧ 
 ١٥٣ -١٥٢ -١٥١ -١٥٠ -١٤٩/ د ا��2ا

         ١٥٨ -١٥٧ -١٥٦ -١٥٥ -١٥٤-  
         ١٦٠ -١٥٩ 

 
 ١٦٢/ ا��دة 
 ١٦٤/ ا��دة 
 ١٦٥/ ا��دة 
 ١٦٧/ ا��دة 

 
 

 ١٧٢ -١٧١ – ١٧٠ -١٦٩ -١٦٨/ ا��2اد 
 
 

 ١٧٣/ ا��دة 
 ١٧٨ -١٧٧ -١٧٦ -١٧٥ -١٧٤/ ا��2اد 
         ١٨١ -١٨٠ -١٧٩ 
 ١٨٤ -١٨٣ -١٨٢/ ا��2اد 

 

  -١٨٩ -١٨٨ -١٨٧ -١٨٦ -١٨٥/ ا��2اد 
          ١٩٣  -١٩٢ -١٩١ -١٩٠ 
          

 
       ١٩٨ -١٩٧ -١٩٦ -١٩٥ -١٩٤/ ا��2DDDDDDDDDDDاد 

٢٠٤ -٢٠٣ -٢٠٢ -٢٠١ -٢٠٠ -  ١٩٩        
 ٢٠٧ -٢٠٦ -٢٠٥/ ا��2اد 

 ٢٠٩ – ٢٠٨/ ا��د��0 
 

 ٢١٣ -٢١٢ -٢١١ -٢١٠/  ا��2اد 
 ٢١٤/ ا��دة 
 ٢١٩ -٢١٨ -٢١٧ -٢١٦ -٢١٥/ ا��2اد 
 ٢٢١ -٢٢٠/ ا��2اد 
 ٢٢٢/ ا��دة 
  ٢٢٧/ ا��دة 

 
 ٢٣٣ -٢٣٢ -٢٣١ -٢٣٠ -٢٢٩/  ا��2اد
٢٣٩ -٢٣٨ -٢٣٧ -٢٣٦ -٢٣٥ -٢٣٤-
٢٤٢ -٢٤١ -٢٤٠ 
 ٢٤٥ -٢٤٤ -٢٤٣/ ا��2اد



 

                              ) -��9م ا��( 
                        ---------------------------------------------- 

ب ا]ول Jا�                                  
 �+�م ا�E\[ت واu���                         ا�3

                                                                 

  ) ا�Ru- ا]ول(                              
ت                 u���                 ا�3

 

Hدة ا]و� : ا��
 

 -�� ٠ �H�W هLا ا�:9م �9م ا�
 

���hدة ا� :ا��
 

رات ا���� J�ظ وا�u�[� 
R��– م– أ�:� وردت 8( هLا ا�:9V+�( ا���J:� أ+�  ا��
Yف ذ�kN ق�Wا� X3�� ��+ : 

  ٠ وزارة ا���-  :ا�2زارة -   
  �٠-  وز�� ا��  :ا�2ز�� -   

 -���( ا�LDي                 :   +3E^ ا�DEق ا��DK:ا� )D8 -D�� O>ون ا�V� ا��:2ط ��دارeا �V�ا� 

د ���ار +0 ا�2ز��B�٠ 

  - -��\^ ا�M :�Zأ -��+ �hأو أآ kً+G -Sّ�� ريJ3Gأوإ )��Jl �=O -٠ آ 
 -    -+�\^ �G- و��B إدار�D, أو إ�DOا8,         :  ا�M �B7R�� -��� )��Jl �=O -آ 

، �Zأ -�0 �9ر�,+�G ًا
�� ٠ و�2 آن �

ث-   Bة:ا���G �:+h�7 ا�J� و�� ���G 0+ ة��G �W+ ٠ ا��=� ا�Lي أ�� ا�=
   - -��
 �G-       : ا������ آL�u:� ، �8ًا �W�eت اl
 ا��LJول 8( ا�:�V�2ب أو  (  ا�D3E+

��G آ��D أو ��ر��D ، أو          ) ~�� +23Eب   :DM ، DVG2� أو V3��Jl 0G �9:ف ا��R�
Gأو ذه:��زرا �� ��٠ أو 8:�� ، أو ~��ه ، G*��7 آ

  -  )7M[ا -��د ، و��:D�:�7� �JDW|ت            : �D8اد ��:�JDW ��  :  ا�D3��Vl ا��D�� 2عDd2+ :
ل ا�3(   �G[أو           ا VW��q� 
�G )8 V�7G 2صR:وا�� V� مأ���U ا��:�qة +0 أZ- ا���

�3ز +eا 
�G )8– ز�3+eت ا ٠- ا�3�ري  أو 8( ا�W�– إن آ�� +�O 0آ
ط                  :  ا���- ا��>��   - D�� 0D+ -D��\^  ا�DM ,Dاو�s� D��8 ,D3��JK� -N
D� يLا� -�� ا�

                nو ، ,DgV3��� )DV3:�و ,Dا�L� -�G H7G ^R:� دة ، أو
B+ ة
�� إ��ز� +�Jl )*3و��
ً+2� 0��W� 0�3�Bوز 8( ا��3�٠ 

  - )DDd��̂ : ا���DD- ا� \DDM ,DDاو�s� DD��8 ,DD3��JK� -N
DD� n يLDDا� -DD�� ا���DD8 -DD(  ا�
 ً+2� 0��W� 0+ �hأآ �L�u:� ق�S3W� nد ، و3���٠l, ا��                                                                   

 : ا���- ا����2( -  V�7G رف� ٠ ا���- ا�Lي ��3 8( +2ا�� دور�� +3
                                                                                                        



  - �DD�2ا� X�JDD� -DD��\^ DD�G-   : ا�DDM ى
DD� غ�DDu3+ �DD�~ -DD+G ,DD�>د�ي LDDا� -DD�� ا�

ى ا��:�qDة ، �2Dاء                      D� دةD3�ت ا���D- ا���D�+2 ا��GD� PDR� 0DG -�� -�G تGWو�

 أو ��X أ�م ا]�2Jع ً�+2�7, �G تG+- �>دي �� ٠آن هLا ا�
   - �+
\^ ا���DWu� -D, أو Du7N,               : ا����3Wة    ا�=DM QD+ �D�K�:ا�� ��~ -+�
+� ا�N 

 �+
0 �ر�# إ�3
اء ا�=+ ، )+nت ا���� ٠ا�:9B��3ة 8( ا�W+ �+

 ا�=� :  و�
زات وا��K- ا����رة  -١Ze٠ا 
 ه2DR:+ 2Dص D8 ,D�7G( هLDا            -٢D�� ت و�8ً�B3+eع ]داء اK��e�38ة ا

 ٠ا�:9م 
٣-     0DG -D+�ب ا�D�~ تnD\        HD7G V�
D+ 
D�s� n )D3ا� �DZون أ
D� ,D7�G 

 -���� kNل �:� ا�K�3+ ً+2� 0���G٠ 
 -    )��D-     : ا]�Z ا]��+ -D+�7� HDK�� D+ -آ      �D�~ 2ب أوD3E+ -D�G 
D�G ^DZ2�� ،

 ا��kوات ا�
ور�� ً8*+ ، ,gأدا ����l أو �Z[ن �2ع ا آ�V+ ، 23بE+٠ 
  -  )7�uا� �Z[إ�    :ا ً8*+ )�دات ا����B3DW ا]�DNى ا�D3(          ا]�Z ا]�D�sا� �g� ,�

 D8( أداء D7�G, ، أو              DV� ض�D�3� �lD=+ أو ، -D��
 ��L, 8( ا�VZ -��+ -+����3ر �7
 -��
 ا���- أو �Bgn �:��9 ا��G ^Z2�� -��ء ا��� -+� : و+0 ذ�٠Yا�3( ���3ر�7

١-  ، ��2��ت ، أو ا�:�JDW ا��2U�0D+ �D ا]        ا���J+0 ا�� ��2Uا�� �JW:ح،   أو ا�Dر�
       ,��2W3� 2م�� + -��+ Q8
أوإ�3Z, ، أو�7�RB, ، أو + �0D+ ,D��B          : ا�3( �

,:�WB� ج أو3�eدة ا ٠ز�

nت -٢J3(  ا ا��  )D8 V� ض��3� �l ، أو +=V�LJ� ��l ء�� -+� ا�V�B3W�

,7�G ٠أداء 
٣- �7g�ء ا�JGأ �VZأو ��2ا ، ����دات ا�3( �
 ��:� و�8ً ��23Wى ا���s٠ا� 
q8ة ا�� -٤Eأو ا�� �B: : )3ف ه( ا��R� +-  ، و+�7� -��\^ ا�M V�K�� 

�, ذ�YDD ، إذا آ��DD ه�LDD ا��:�DDB أو      DDO DD+و ، ,DD3�uأو آ ، ,DD3��sDDZ ,DDاء أ+

 ا���- ، أو ��D9:� �DBgn ا���qD�:�7� -Dة ، أو �DZت               �G )8 ة +��رةq8Eا��

 VB:�� دة� sZءًا +0 ا]n �Zا�Vو�
�ل ���، \H3 أ�JM ا�ًG�J� ٠ 
٥-  ��:���- : ا���sات ا��+  -+�7� \^ ا���- ���823هM مs37�  )3ه( ا� 

                      -D��
 ا���D- أو ��D9:� �DBgn )D8 ا�D�G )D8 DV�7G �:�D� ، ,7�Gر  ٠
Dو�� 
            )D8 ر
D�� ��D+ �:D� -0 آG 0��VO ة
�� )�دل ا]�Z ا]��� HRأ� 
B�

 Yذ� H7G 
�s� �� -��
 ا���- أو �Bgn �:��9 ا��G٠ 
-  �Z[7( :ا�uا� �Z[٠  ا 
�(    آ- +��وع : ا��:�qة-�Jl �=O ���
ري ، �J3Gأو ، أو إ kً+G -S��   ،�hأآ 

 ,G2� ن٠              ��ء أ�Z أ�ً آ 
- �V��9 : ا��:� �Bgn )8 أو -��
 ا��G )8  Yف ذ�kN H7G �:� ��+   2okoن �2+ً

 -�� ٠              ا�
- �Bgkا� :kم  ا�  �Bg٠ ا�L�u:3�� �LVا ا�:9
 
 
 



                                      )    )�hا� -Ruا�( 
                                         �+�م ا�E\[ا 

 

 �h�hدة ا� : ا��

 �2Dا�8 ا���Dوط ا��:2DRص                   D�� n3, إDر��+ ��D�S� 2ز�� n ، 0l2�7ا� I\ -��   ا�

 8( هLا ا�:9مV�7G -��وون I\ )8 ا�W3+ 2ن:l٠ ، وا��2ا 
 �� : ا��دة ا��ا�

ت              �D*3��� امsD3�eم اD9:ا ا�LDم هDE\أ ID�JK� 
D:G -D+�\^ ا���D- وا�M H7G ^��
��+k�eا ��م ا����E\٠أ 

 �W+ : ا��دة ا�=
 H7G مم هLا ا�:9E\ي أ�W�   : 

    ١-\M �B7R�� -���� �=O أي �
  -�G�s37م ���3*�G -آ  �Bو� -�G ^ 
 �Zأ -�  ٠         إدار�, أو إ�Oا8, +�

+� ��0 8( ذ�Y  ا�L� 0��27S3ن  8( -٢    �ت ا�W�<ت  وا��U�V2+� وا�EBل ا��G  
 �Gراsأو ا� )G٠         ا���ا  

ت ا�=���� -٣   W�<ل ا���G ٠ 
ل 8( ا��:�|ت ا�sرا��G وا��2G�� ا�3( �ّ�-٤   ��ل q8آS ا��G ة��G -�h٠ 
   ٥-V��3:+ Q�:R3� ا�3( ��2م ��Gراsل 8( ا��:�|ت ا���  ٠ ا�
   ٦- �Gراs7� �+زkا� ��E��Eت ا���nا� -�S�3�  ��gدا �uR� 2+2ن��0 �Lل ا���  ا�

V\kMأو إ        
م -٧   E\[ود ا
\ )8  -��\^ ا�M ى
� 0�7+�  2�Gد ا�q3ه�- وا�3
ر�^ +Q ~�� ا�

 �M 8( هLا ا�:9م         ا�=V�7G 2صR:٠ا�� 
ت -٨   �Mوإ ��:Vا�� �BRوا�  �+kW�� I7�3� 0�7 ��X ا���2  8( \
ود ++�  ا�

 ٠        ا���- و+ ���ر� ا�2ز�� 
د�� Wدة ا� : ا��

    )DDd��+DD- ا��ت       ��DDWي HDD7G ا�DDJZ2ا�� �DDMم ا�=DDE\[ا �DD�<وا�� )�DD�2وا��
      � HDR�[ا 
B^ ، وا��دq3ا� 
Gو�2ا             �D\وا��ا �D�+2ا�� �D\ات ا��ا�D38و ، -D��ت ا�GDW

                  �BDRوا� ، �+kDWا� 
DGو�2ا ، ���Dت ا���kDK�8( ، وا�deا -�S�3وا� ، ��G2J�[ا
 ، و+ ���ر� ا�2ز��V:G X�2�ت ا���- وا�3�Mوإ ، ��:V٠ا�� 

���Wدة ا� : ا��
م هLا ا�:9م E\أ I�JK� 0+ H:h3W� : 

١-         �Dوه ، -D��\^ ا�DM أ�8اد أ��ة          )D8 2نD7��� 0�LDا� ,DG�2, و�8وDMوأ ,DZزو 
  ٠ا��:�qة ا�n )3 �*� �2اه�  

٢-  �V�E\ )8 0+زل و
م ا��:N٠ 
٣- 0l �g�W�N 0G V3�2�\ -�� 0u� )8 27ن��� 0�Lا� �BJل ا��G٠ 
٤-          D8 DV�7G 2صDR:ت ا��DUu0 ~�� ا�+ �Gراsل ا��G     اLD0 هD+ �DW+دة ا�=Dا�� )

                           ٠ا�:9م



٥- +DD�
 HDD7G       ا�DD�s� n ة
DDدة و��
DDB+ �DD�V+ د+2ن ]داءDD0 ا����2د�DDWا� �DD�~ 27ن
 0��VO٠ 

٦- دات ا�����d و+
ر�2هB�eوا ��
 2JGn٠ ا]�
    0D+زل و
م ا��:=� �MN �Bgn Qd2� �R3=ت ا��V�ا� Q+ I�W:3�و��2م ا�2زارة �
                  �V:D+ ف�Dl -Dت آDJZد \�2ق ووا
Bو� ، �V�+
=3W+ Q+ �V3�kG �EB� �V�E\ )8 ،

 ���7[ ا�2زراء V� ٠و��8
 �:+hدة ا� :ا��

                        0DG �B�DR+ اء ، أو�Dإ� -Dآ -DKJ�م ، وD9:ا ا�LDم هDE\أ P�D=� ط�DO -آ -KJ�     
                   �Dh0 أآDE� �D� + ، -��
 ا��G نء ���:oم ، أ+- ��Z2^ هLا ا�:9�7� �UOا�2�Bق ا�:

 -+�
ة �7g8٠ 
 ��� :ا��دة ا�3

     D�eا �JZه( ا�2ا �����ت و2D�Gد ا���D-         ا��S7 ا�Du7ت وا��k�DWت وا�D��Jا� )D8 ل��3
          ًDD��JK� درDDMأي ��ار )DD8 م ، أوDD9:ا ا�LDDه )DD8 ,DD�7G 2صDDR:+ 2DDه DD�+ DDو~��ه

,���� -��\^ ا�M 
رهR� )3ت ا���7�+, ، وآY�L ا�3E\[٠ 
nت      DDB0 ا�DD+ أي )DD8 �DD����\^ ا����DDS� -DD أ�DD�J:Z إ�HDD ا��DDS7 ا�DDM -��3DDوإذا إ�    

�3
 دون ~���ا��Lآ2رة ، � �8٠ن ا�:� ا����( ه2 ا��
�Oة � : ا��دة ا�

             �� 8( هLا ا�:9م ��2�3�� ا�V��ي ، +V�7G 2صR:ا�� 
�Gد وا��2ا
�Q��Z ^WB ا��
 Yف ذ�kN H7G -��
 ا���- أو �Bgn )8 ا��G )8 �:�٠   

د�� ��Gة Bدة ا� : ا��
م            -١D2ي ا���D:��D( أو +�Jl �=DO ي[ -��\^ ا�M 
VG إذا    ,D��G0 أD+ -D���

�DD, آ�DD8 ا�2DD�Bق       �G )DDK� وHDD7G ^DDZ ا]�DD�N أن �DDV:+ ءsDDZ ��7 ، أوDDM[ا
                  DV:G 0و��<DW+ نD�2E�و ,D���� )7DM[ا -D��\^ ا�DM DV�K�وا��sا� ا�3( �

�V:�� ��8 0+*3��٠ 
ء          -٢DDD820 ا�DDG �V:DD�� DD��8 0+DD*3��2ا +DDDW>و��0 �DDآ -DD��ب ا�BDDMد أ
DD�إذا �

s3�eا+ت ا�:0G �UO ه� -�� L٠ا ا�:9م و2�Gد ا�
��� ��Gة hدة ا� : ا��

         -D��م ا�D9� مDE\�8 أ��+ -+�\^ ا���- وا�M  H7G ^��    2نDE�� ,D��23B+ QD����
       ��D+0 أD+ �:�� H7G �V:+ -آ         ,D�7G D+و ,D� D�� ًD��Gي     ٠وLDا� -D��\^ ا�DM HD7Gو 

               LDن ه��D� #�رD� 0+ �:� لkN م �27زارة
ل q8آ�h أن ���G ة��G -Sّ��    م أوD9:ا ا�
ب  R:# �27غ ا��ر��7 �7��D- ، و��D^ أن             -�Nا
م ا�E\[3*�0 ا� -�� �Bgn ���9:3 ا�

                   YDذ� )D8 D�� ، مDE\0 أD+ ,D� -DR3� D+و -��
 �:��9 ا�G�7 ��2ا+O �Bgkا� �L2ن هE�
�DD�7�م ا��3DDE\[م اDDE\[ات  واs���DD�   DD�� �DD�J�دq3اءات ا�sDD�ت وا�DDu�=��� �DDMا�=
 Q+ رض�3�nمم هLا ا�:9E\٠أ 

���G �hة hدة ا� :ا��
 0+ 
�- ، kNل � 0�3�2+ً�� 0+ V�7G أ�K� �3
 ا�2زارة �Bgn �:��9 ا���- ، و+��  

 إ�H ا�2زارةV��
�٠ر�# �� 



                �DBgkا� �BJDMأ DV�7G اض�D3Geأو ا �D�8ور ا��2ا
DM ة دون
Dا�� Y7� �*�8ذا إ��  
رًا +0 إ��*ء �Y7 ا��
ة J3Gة إL8�٠ 

ه� D8( ا��:�qDة أو         DA نDE+ )D8 Dده�3Gإ 
D�� �Bgk07 ا��\^ ا���- أن �M H7Gو  
V� 0�7+����8 ا�+ -uE� ى�Nي و���7 أq�٠ 

 : ا��دة ا��ا��� ��Gة
ب    BDMأ V� 
O�3W�� -�� أو ��ذج �27ا�g �:��9 ا�ًZار +:, ��2ذ��� ��ر ا�2ز
R�  

 -��   ٠ا�
 : ا��دة ا�=+��G �Wة

\DDM HDD7G      �DD�
ء ا���DD8 -DD( أي أن �DD3E+ �DD7J^ ا���DD- ا��=�3DD آ3DD� 
DD:G -DD��^ ا�
ت ا������J�� : 

 و+�آsه ، وا��:2Dان ا�LDي �DZ2, إ��D, ا���ا�kDت ، وأي                  -١VG2ة و�q�:إ�� ا��
ل ���:�qة R�e��2 اV� V�qO 0+ 2نE� �+27�+٠ 

ري أ  -٢DD�3ا� -�DDWا� �DDر� �DDذآ QDD+ ,DD3او�s�� ,DD� �N�DDدي ا��DDR3�eط اDD�:و ا�

ار� ، وإر8ق 2Mرة +:, Mإ �VZ=, ، و�ر ٠ا���N�3 و�

ل ا���اد ���V7�S 8( ا��:�qة  -٣��
د ا�G٠ 
 ٠إ�� +
�� ا��:�qة ا��W>ول  -٤
 ا�2زارة -٥VJ7K� ى�Nت أ� ٠أي ��

د�� ��Gة Wدة ا� :ا��
١-         nًو<DW+ 0��8��7, أن � ، ,Wu:� -��0 +�ر�� ا�+ -��\^ ا�M 0E�3� �� إذا

ن اDDE+ )DD8 ,DD7h�� -DD��
���DD8 0( ا��:�qDDة  �٠DDء أو ا��
د ا���DDآDD�� �DD�\ )DD8و 
\^ ا���DD- و�2DDEن    DDM -DDh�� ، -DD��ن ا�DDE+ )DD8 0�DD0 ا�����DD+ ه�
DD\أ H�DDW�

م هLا ا�:9م E\[ �u� ٠+W>و0G nً أي +=
٢-  -DD��\^ ا�DDM HDD7G   أو Y��DDا�� �DD�� �DD�أن �DD3E+ �DD7J^ ا���DD- ا��=�3DD آ3

�� �����S أن ��7J ا� \ )�7, 8Gو ، ��

  ا��D�
�3E^ ���� ا����Y أو ا��
�� ا��
,7�G ��N[ا اL0 ��2( ه+ �hا]آ H7G م�� أ�J� لkN٠ 

٣-        �DDOJ� �DD� ة ، او إذاqDD�:�7� ول<DDW+ ��
DD+ �uDDR� 0�DD�+ �=DDO 
DDZ2� �DD� إذا
    ,7�G 0��\^ ا���D-        �8–ا��=� ا��DM أو ��
Dل ا��D�Gq� kًD�ن + 0��2Dم 8


��ًا +W>و0G nً ا��:�qة + 
�� ,Wu�٠  
�uR� ��g أ��7M و8( � -��\^ ا�M و���<W+ H�J� ٠آ- ا]\2ال 

�� ��Gة�Wدة ا� : ا��
         )D3ت ا�Du72ف وا��D�Eت وا�k�DW�� -��ن ا�E+ )8 �u3B� أن -��\^ ا�M H7G   


د B� �Bgkا� V:�*3� ^ أن��ت ا�3( ��Jوا� ، V3ه�+٠ 

وnً ��2ا  DDZ -DD��ه� ��QDD�2 ا�DDA نDDE+ )DD8 QDD*� أن ,DD�7Gات     و�DD38و ، -DD��
 ا�DD�G

                      -D����D ا�\ )D8 DVgV3وإ� �D�2� -Dء آ
D� 
D�Gو+2ا ، )G2JD�[ا �D\2م ا��ا�ا��ا\� ، و
 27�q�٠ب ا��:و��

                              
                     



+:� ��Gةhدة ا� :ا��
        � )+D9:ا� V7EDO HD7G �D��S� أ�Dl أو ،
D�
Z Y�
+� أو    إذا إ���E7+ �7�3 ا��:�qة ��D�


 ا�=
+� +��3Wة ���0 ، و�Bة 8( ا�L8� -�� ٠ا��gs�3 أو ~�� ذ�2�G H�J� ، Yد ا�
��� �LVا ا����S3 +0 أ2Zر           Wة ا�
ل ا�:0G �UO ا�����:2�B� �JWق ا�� q8ة  أو  ،   أ+E+

ل ا���DD�E7 ، أو ~��DD ذ�2DD�\ 0DD+ YDDق ، 2DDE�8ن  DD�3# إ��رDD3� ق�B3DD�eا �DDd�3u+ �DD�V�
 P7Wوا� P7=0      ا�+D*3�� V:G 0و��<W+ ٠            �D�د�uت ا�|D�:ل ا��D�3ل إ�D\ )D8 2زD��و

         YD���� إ�HD ا��DWل ا�D��ق ا�P7W وا�=H7G P7 إ��3ل 2D�\ Q��Zق ا�uإ� ، ^J� ي[
     ��K=ا� -+�
 ��2ا��8 ا��

� و��7W          ٠ا���G ءV7^ إ�l ,3�8م +2ا
G ل\ )8 -+� و�7

P7W0 ا�+ ,��B3W+٠ 
�� ��Gة� : ا��دة ا�3

           �DZر
3زة +0D ا��+ +- أو ورH*3���  ,3o هLا ا�:9م د��2ً�7� ��B3Wا�� ��Jا�� 
��  
  H٠ا]و�               -D��\^ ا�DM 2الD+أ Q��Z H7G ز إ+�3Vgu�3إ� -�J� )8 ,3oوور -+� و�7

٠ -DD��\^ ا�DDM سkDD8إ �DD�\ )DD8و ًDD�2�آ2رة دLDDا�� ��DDJا�� -�DDW� ,�qDD�:+ ��uDDR� أو
   �DD7J+ -DD+�7� Q8
DD�زة ، وDD3�+     اد أي
DD� -DDJ� YDDوذ� ، 
DD\وا �VDDO �DDZدل أDD�� -DD��+

��uR3س أوا�k8eت ا 8( ذ�Y ا���Rو8ت ا��*��g و+�Rو8�� ،�Ny وف�R+٠  
 : ا��دة ا����ون  

م             DE\ل أ��3Dءة إ�Dإ� ,�qDO 0D+ -D��+D- أن ��2Dم ��\^ ا���D- أو ا�DR� 2ز�� n   
درة �:LDD�uًا ]DDRا� �g2اDD7ارات وا��DDم أو ا��DD9:ا ا�LDDه ,DD+E\٠ DD�V:+ 2ز ]يDD��n DDآ�

    -DD�G بBDDMل أو اDD�G �DD��\ أو �DDNا� �DD��\ HDD7G tSDD*ا� ,�qDDO 0DD+ -DD��م �DDا���
       QDD+ H8DD:3� DD�+ DDه:J3� �DD9� �DDVZأو و �B7DDR+ أي IDD��B3� 0��DDNy  أو -DD��\���DD ا�

8ت k=ا� ��2W3� �R3=ا�� �V�ص ا�R3N٠إ  
د�� وا����ون Bدة ا� :ا��

 

م          H7G–    u:� -�JD� )8 ا�2ز��   D9:ا ا�LDم هDE\أ LD�–       �D�k�ت ذات ا�DV�ا� QD+ I�DW:3ا� 
 Yا]+� ذ� H*3إ�  ٠آ�7

 

                                              )�hب ا�Jا� 
                                    P�A23ت ا��7�G ��9:� 

   )ا�Ru- ا]ول  (                                            
                                            P�A23ات ا�
 و\
 

��� وا����ونhدة ا� : ا��
            -D��ب ا�BDM[ �JD�آ0 ا��:D+[ا )D8 -D�
ات �PD�A237 دون +�D\�82 ا�2زارة و�   

)�q� ل ، ��2م ����  -:وا�
ب                -١BDMة أ
GDW+و ، �JD�ل ا��:D�G[ا HD7G 2لRBل 8( ا���
ة ا�GW+

ل 8( إ�G[0ا�J�ل ا��:��د ا���٠ 
 



 ، �2DE� )DEن          -٢      DV7�7B2ر� و�DKو� -D��ت ا�*�ور�� 2D� 0Gق ا�+27�Q�Z ا��
دي  DDR3�eا  t�DDK=3ون ا�<DD�� �DD�:�+�DD وا�=�DDM ا���ت ا�DDU�Vا� PDD73=+ ولDD:3+ )DD8

)G�3Ze٠وا 
ت ا���� -٣     JZا�2ا L�u:� :-  

          ٣/١- -���J( ا�l -��W� ٠ 
ل -٣/٢          �G[ب اBMة +0 أ�~ل ا���G[ت ���� H7G 2لRB٠ ا� 

          ٣/٣- ��gkة ا���~ل ا���G�� ل��ت ا�J7l �� ٠ إ\
�3 ��q3ه�- وا�3
ر�^ -٣/٤          =� ��8 -���J( ا�l H��2 إ��
�� ا�:�R وا����  

دة ا�3
ر�^ ا�kزم G�� ن أو ):Vة                   ا���~ل ا���G[ا H7G 2لRB7�٠ 
 ٠ ~�� ذ�Y +0 ا]+2ر ا�3( ���ره ا�2زارة -٣/٥          

��h وا����ون hدة ا� :ا��
    )DD8 ,�DDإ� 
DD�� ^DD7K� أن ,D�8 ^DD~ورا -DD��در HDD7G ا�DD� -D��  �2DD+ -DEا0DD� )DD8 0l ا�

�, وG:2ا�,J~ور ���Wا� ,��Gوأ ,�kو+>ه �
ن �ر�# +�2�� Q+ ، P�A23ة ا�
 ٠و\
 :ا��دة ا��ا��� وا����ون 


 ��� ا���- وإ�Zاءا�, 8( و\
ات ا�P�A23، و��ذج ا�k�DWت             G2ا� �Bgkد ا�
B�   
             ًD�80 وDVا�� P�:DR� اول
DZ Y�LDوآ ، DV��Gأ )D8 �+
=3DWرات وا]وراق ا���Oeوا

P�A23ت ا��7�G ��9:� )8 ً��3
 ، و�2Eن أ�� P�:R37�٠ ا��V:( ا��
� :��ون ا��دة ا�=+�W وا�

 )�q�\^ �G- أن ���- إ�3E+ H^ ا���- ا��=�3 +M -آ H7G    :- 
١-      �DDDZ[وا ، DDDV�E+ن و DDDVGوأ�2ا ، �o
B3DDDWة وا���~DDDل ا��DDD�G[� qDDD���

       n ة
DD+ )DD8 YDDوذ� ، V7SDD�� DDزم  �2ا�8هkDDوط ا��DDوا�� ، DDV� �DDR=ا��
 Voا
B3أو إ� 0 �ر�# 2SOره+ ً+2� ��G �W�N وز�3�٠ 

٢-   D�� رًا�DOإ     PDD�A23ة ا�
D\3, وBDDOي رLD0 ا�l2اDا�� PDD�A2� نqD��  � LDD=إ� 
��O�3ب ا�KN �7W� #�ر�� أ�م +0 �J� لkN٠ 

ره� ،       -٣DDD�G2ره� ، وأDDDZوأ ، �V:DDDV+و ، �VugDDDAوو ، ,DDD��G ء�DDD�q� ًDDD���
           YDذ� �D�~و DV=�0 و�2ار��2د�DWا� �D�S� -D����V ، وأر�م ر�N ا��W:Zو

 �Bgkا� 
دهB� )3ت ا���J٠+0 ا� 
ل               ����ًا  � -٤D�G[ا )D8 دةD�sوا� ��:Dوا� ، ,D3��Jlو8, و�Aو -���� ا�\ 0G

3ر�# ا���3�� � ��� ٠ا���23�� kNل ا�W:� ا�3
٥-        0����u8( ا� Vر إ��ت ا�����J٤-٣ ���- ا�-          �VDO لkDN دةDا�� �LD0 ه+ 

م G -م +0 آ�B+٠ 
د�� وا����ون Wدة ا� : ا��

١-    V3KDDأ�� PDD73=+ )DD8 ت|DD�:ا�� QDD��Z HDD7G  ، DDV�8 0�7+DD�
د ا�DDG نDDآ ًDD�وأ ،
                )D8 ��3اره�Dإ� -gD��82 و�Dو� ، �Vu�A2D0 و���2د�DWب ا�K�3إ� H7G -��ا�
              ID��l 0DG ، -D��7� �V3�\kDM تDJoe �DV� �J�ا���- ، وإ�\� ا��M�u ا��:

 �Vل ا��2آ��2 إ���G�� �V7ه�qو� �VJ�ر
   �VV�Z2�٠ و�
                                                         



     ٢- nّ^ ا��0  ��-  �L0 ا���2د�Wل ا���
+W� �V^ ا�=3W�  ^\M  -��  0G  ا�
      ٠/٠ ٧٥       ,D��G 2عD��+ 0+ أو                ٠ �D�:uت ا�D�uE2ا�8 ا�D� م
DG �D�\ )D8 ��2زD7و�  

��2اl:�0 أن �=XDDu ه�LDD ا�:�JDDW    ا��DD>هkت DD� PgDDA2ل ا�SDDOر إLDD�ا�
را���DD ، أو �
q3�<+٠  
�� وا����ون ا��د�Wة ا� : 

        -��ب ا�BMم أs7� ء أن*3�eا 
:G ��27ز�   –          )D80 وDVت وا��lD�:ا� XD�� )8 
ت  DD98Bوا�� IlDD:ا�� XDD�
ات     –�DD\و )DD8 �V7��DDW� 
DD�� nل إDD��
م �PDD�A2 ا�DD�� 


ده ���ار +:, B� )3ع ا�dوط وا]و���� P�A23٠ا� 
 

                                                ) )�hا� -Ruا�( 
                                       0��2�   �P�A2 ا��

 

+:� وا����ون hدة ا� :ا��
            -D����D ا��Jl �D�+qD8 kًآ�h ، وآG 0���Gو �W�N م
=3W� -�G ^\M -آ H7G  

  -S�� أن ً�:V+ �V7ه�q� �� 0�L0��2 ا��0   ٠/٠ �٤
�, ���S�� 0+ ,:E- ا��D+ -D�[ا H7G 
��+            ��DO�� ID��l 0DG Yن ذ� ، �2اء أآً�:V+ 0�70��2 ا��>ه��, +0 ا���G د
G 2ع

   ٠و\
ات ا�P�A23 أو ~��ه
  )DD3ل ا�DD�G[وا PgDDA2د ا�
DD�� ًDD��� �3DD=ا�� -DD��    وDD�7G, أن ���DD- إ�DD3E+ HDD^ ا�

 �V:+ -آ �Zوأ ، ً�:V+ �V7ه�q� �� 0�L2�2ن ا�� ا��V7S��٠  
 

�� وا����ون � : ا��دة ا�3
                        0D+ ,D�:��n  دةD3�
را�D, ا��� )D8 �D�� DV:G �3D� -D�G ��Mإ -+G أي ^�Mإذا أ  

+D-            أداء  ��� ا�Mإ ��\^ ا���- ا�Lي و�M H7G �8ن ، I�W7, ا��G ��~ �Ny -�G
       -��
د �LVا ا�Bا�� �Z[� ^�
�, �u�A2, 8( ا���- ا��:� -�� وn�D=- هLDا   JW�٠^ ا�

,3�M0 إG X�2�� 0+ ,�B3W� ��٠ 
 

                                               )  m�hا� -Ruا�( 
0�:lا��2ا P�A23� ��7ا]ه ^�Eا��                            

�3
ام ا]ه��7�eا ^�E+و                                  
 

 : ا��دة ا�2okhن 
ط �          D�� رسري أن ��J3Gأو إ )��Jl �=O 2ز ]ي�� n        0 أو��2د�DWا� PD�A2

 �, �Y�L +0 ا�2زارة ًRN�+ 0E� ��ل +����٠ط إ��3
ام ا� 
          D�V:+ -DE� ��N�D3ا� �:D+ وط�O0 ، و�lت آ- +0 هL�0 ا�:��V+ �Bgkد ا�
Bو�  

  Sأوإ� ��N�DDD3ا� 
DDD�

م ��DDDG 
DDDG2رات ، و�2اDDD9Bت وا��DDDJZوا�2ا ، �
DDD�
, ، DDDgو��
ر  oوا�          D�+ YDو~�� ذ� ، Yذ� H7G �J��3ا��          t2ا�D*وط وا��D0 ا��D+ �2DEن �Ddور�ً

 -��٠ �*�ن \0W ��� ا�  
 

                                                    



د�� وا�2okhنBدة ا� : ا��
     0�LDDDل ا�DDD����Vu�A2DDD� )DDD8 ^DDD ، وا�Eا�� ��VDDD0 أ��LDDD2ن ا��2د�DDDWل ا�DDD��
 ا�DDD��ُ  

     ^\DDM ى
DD� nًDD�G ، -DD��ب ا�BDDM0 أDDG �DD��� �V3+
�3DDإ�  ,DD� 2نDDKJ���و ، -DD��ا�
�Oة J+ ��
�G ��k��٠  

 

                                               m�hب ا�Jا� 
�2د��0                            Wا� ��~ P�A2�      

 

��� وا�2okhن  hدة ا� :ا��

 +2ا��8 ا�2زارة �� nإ -��
 ا�R�� ام
�3�e2ز ا�� n٠ 

 

 �h�hدة ا� : وا�2okhنا��
              
D�� nإ ، ,D3او�s�� ,D� ��W� 2ز أن�� nو ، kً�G رس�2دي أن ��Wا� ��S� 2ز�� n 

� �LDDVا ا��DDSض ،   DD�ا�2DDRBل HDD7G ر0DD+ -DD�G �DDRN ا�2DDزارة وIDD8 ا�:�2DDذج ا�LDDي �

)�q� + �RN�3ط ��:� ا����و:- 
��- أن  -١�� ,� ً\�R+و �Gو��+ ����K� دkJا� -Nد 
� -+� ٠�2Eن ا�
               أن �2Eن    -٢DVج إ��D3B� )D3ا� ��Dرا�
ت ا��V:�� أو ا��D>هkت ا��uE0 ذوي ا�+

  )DDu� n �V:DD+ 2دDDZ2د ا��
DD�ن ا�DDأو آ DDV7�B� 0DD+ ءDD:0 أ�DD+ 
DDZ2� nد، وkJDDا�
 ا�kJدVج إ��3B� )30 ا���د�ل ا����Z ، أو �2Eن +�U8 0 ا�B��٠ 

\^ �G- و�W+ �B>و��3,  -٣M Q+ ًا
�� ٠أن �2Eن +3
 �DD�7E� 
DDR��و ) -DD��ري أو زراDDG( أو ) ا�DD�� أو )G:DDM -DD�G -DDدة آDDا�� �LDDه )DD8

 ���s:ا�� �+
 8( ذ�Y ا�=�� �+
N أو ~��� وأي )�+٠  
 : ا��دة ا��ا��� وا�2okhن 

              0D+ ًD�27K+ 2نDE� ��N�D� أو ���DR� أي DVر إ��Dا��� -D��  n�0G ):S ر�DRN ا�
 �:Vأو ا�� -�� �VZ٠ أ�Nى ���ر�� ا�

 �W+ :وا�2okhن ا��دة ا�=
�2د��0              DW0 ا�D+ -D���J( ا�Dl 0�D� ]�D� ,D0 أ�D+ -D��
 ر�RN ا��
�� -J� 
 ��^ ا�q3آ

 ,Wu� -��� ٠+0 �23ا�8 �
�, ا���وط ا����27K و��~^ 8( ا���م �
د�� وا�2okhن Wدة ا� : ا��

�2دي    DDWا� �DD�~ HDD7G �DD9B� )DD3ل ا�DD�G[0 اDDVا�� ,DD:+ ار�DD�� د
DDB� أن ��2زDDا� HDD7G 
V� لS3Oe٠ا 

�� وا�2okhن �Wدة ا� : ا��

ة                  Dد ا��
DB+و ًD�23E+ 2دي�DWا� �D�~ -D�G 
D�G 2نE� ^ أن��0        ٠ D+ 
D�� وإذا kDN ا�

 
��
 ر�RN ا���- ه( +
ة ا��� ,�
��٠ن + 
+:� وا�2okhن hدة ا� : ا��

  n -��\^ ا�R� 2ز��  -+� ا��
و�� 8( ر�RN ~�� ا��P�A2�   �:V+ )8  �:V ا�
 

                                                 



ذ  ا�DDZeاءات   DD=إ�  -DDJ�  ,DD3:V+ �DD�~ )DD8  لS3DDOeا -DD+�    DD7�G, ،  و�HDD7G�9B ا�
 �:Vا�� ���S3� ��+  ٠ا�:9

�� وا�2okhن � :ا��دة ا�3

 و ا�DDZeاءات ا�:9+��DD ا����DDرة      � n– �DD�S��2DDز  -١DDGع ا��2اDDJك –إ��DD3� أن 

   -DD��� ,DD7+G -DD��\^ ا�DDM      ى
DD� -DD��+DD- أن ��
ى ~���DD ، و  n��2DDز �7DD� 
 ���~ -+G P�A2� -��\^ ا�R� 2ز�� n \^ �Ny -�G ، آ�M٠ 

  n��2Dز                     -٢Dص، آ�D=ا� ,�DWB� -D��� ,D7+G ك�D3� أن -��\^ ا�R� 2ز�� n
�, ا�=صWB� -��+- أن ��7�٠ 

 : ا��دة ا]ر��2ن
١-            2�DWا� �D�~ -D+��3
ام ا�Dر�2م إ� -��\^ ا�M -�B3�       �D+�e2م اDدي ،  ور�

ت ، ور�2Dم                  D+0 ~�اD+ YDذ� ��NqD� HD7G ^��3� 
ه و+�
ور�RN ا���- و��
ء               DV3إ� 
D�� ,:l2+ Hإ� -+�����S ا��V:� ، وا�=�وج وا��2دة ، و�Lآ�ة 2Gدة ا�

 0�8�K0 ا��� ��k� ٠ا�
٢-   �
DD7� HDDإ� ,DD2د�G P��DDE� -DD+�3, �7��DD- أو إذا  �DD�B3- ا��\kDDM م
DDG �DD�\ )DD8

� 2٠دة دون �J^ +��وعر~^ 8( ا�
٣-                    ,D�+
N -D�� )D8 ^D~�� يLDا� -D+�ت ا�+
DN -�� ر�2م -��\^ ا�M -�B3�

 ٠إ��,
+D- و��D7, إ�HD ا���DV ا�D3( أ��Dم                   -٤�ن ا�D�hZ sD�V�� تD�u:� -D��\^ ا�DM مs7�

           �DDE7ا��� -DDNدا ,DD�ذو �DD�808 ��2ا
DD� ��DD+ ، DDV+ -DD+��3
م ا�DDأو أ� 
DD�� ا�DDV�8
٠       sD3إ� �D�\ )8 -��\^ ا�M Hu��3�D�G         و�Zeت اD:�+q37� �D+�ام ا��>��DW ا�

Y�L�٠ 
د�� وا]ر��2ن Bدة ا� :ا��

  YDDذ� t2ا�DDdو ، �DD:Vا�� �DD��Sت ، و�+
DD=ا� -DDام ، و��
�3DD�eوط ا�DDO �DDBgkد ا�
DDB�  
 ٠وإ�Zاءا�, 

 

                                  Qب ا��ا�Jا� 
  ا�3
ر�^ وا�q3ه�-                               

 ) ا�Ru- ا]ول (                                
            -��\^ ا�M ى
� 0�7+�   ا�3
ر�^ وا�q3ه�- �7

 

��� وا]ر��2ن hدة ا� :ا��
ل   DD�G[ا )DD8 23اه�DDW+ 0�DDWB0 ، و���2د�DDWا� ,DD��G اد
DDGإ -DD�G ^\DDM -DDآ HDD7G  

        8 
ر���ً� �V�k\ف إ
V� ،         ا�u:�� واeدار�� وا��V:�� و~��هDV� 2مD�� )D3ل ا��G[ا )
�2د��0   W٠~�� ا�                �DV7\0 أ�LD0 ا���2د�DWل ا�D��ء ا��D�8, أ� 
��� kً�� 
� و�7G, أن �

 �Bgkا� 
دهB� )3ا� 
Gا���وط وا��2ا ^WB� 0��2د�Wا� ��~ -B+٠ 
 

                                                



��h وا]ر��2ن hدة ا� : ا��
 kNeم ا
G Q+      وط�DO 0D+ تD��u�e0 ا+ �3ز و~��ه+eت ا��u�7, إ�G �:� ل ��

  
Gو�2ا        -SD�� -D�G ^\DM -Dآ HD7G ، ث�3�e��7 وا�3
ر�^ وا�q3ه�- وا�3�� �MN
          0DG -D�� n�2د��0 +Wا� ,��G 0+ ,��Gأ H7G رب
+q8 kًآ�h أن �G 0�W�N٠/٠ ٦ 

 ً�2:DD� ,DD��G 2عDD��+ 0DD+ا�:٠ �LDDه QDD8�� أن ��2زDD7و�  )DD3ت ا�|DD�:ا�� XDD�� )DD8 �JDDW

ده ���ار +:, B�٠ 

 : ا��دة ا��ا��� وا]ر��2ن 

ر�^ ،              D3ا� )D8 QDJ3� )D3وط ا��Dوا�� 
DGا��2ا HD7G ^�ر
D3ا� �+D��� -�3�� أن ^��   
ر DDJ3Neا �DD���lو ، �DD�7���, وا��DDJا+� ا�3
ر��DD�J ا�:�9��DD وا�GDD� د
DDGو ,DD�
+ HDD7Gو

دات ا�3( ��:� 8( هLا ا��qن     V٠وا��  ����
د ا��Bgk ا��Bو�–  )D3ا� �+�
 ا�Gوا��2ا 
��Z3�eرة واVا�� m�\ 0+ -+� �LVا ا�=2Rص ��23W+ Q8ى أداء ا�VGJإ� )SJ:�- 

 
 

                                              ) )�hا� -Ruا�( 
-��\^ ا�M ى
� 0�7+�
 ا�q3ه�- وا�3
ر�^ +Q ~�� ا��G             

 
 :ة ا�=+�W وا]ر��2ن ا��د

           �=DO ^�ر
D� أو -Dه�q3� -D��\^ ا�DM �D*3��� مs37� 
�G ^�ر

 ا�q3ه�- وا�3�G  
 �:��+ �:V+ )8 اد�
Ge٠  

د�� وا]ر��2نWدة ا� : ا��
                      
D��
د 2D� ,D�8ع ا���D:V ا��3DB� وأن ، ًD�23E+ ^�ر

 ا�q3ه�- أو ا�3�G 2نE� أن ^��  


ر�^ و  DD3ة ا�
DD+و ، DDV�7G ^�ر
DD37�     HDDK�� )DD3ة ا�qDD8Eار ا��
DD�+و ، �DD��+�ا\DD7, ا��33
س     DDأ� HDD7G 2الDD\[0 اDD+ لDDB� 
هDD�
B� 2نDDE� nأ HDD7G ، �DD7\�+ -DDآ )DD8 رب
DD3�7�

3ج �eأو ا ��K٠ا��    
�� وا]ر��2ن �Wدة ا� :ا��

ده ���ار+:,     –  �27ز�� أن �s7م ا��:�|ت     B� )30     - ا�D+ دة
DB+ �JDW� د أو
DG 2لJ��  

ت وا DD�7Eب ا�kDDl       ة�DDJ=ل ا��E3DD^ وإ��ر
DD3ا� �DD�S� ، DDV����Nو sDDوا���اآ 
DDه���
               
D��ق �Duإ� 
دهB� )3ر��0 ا�
8|ت ا��3E+د و
ع وا��dا���وط وا]و I8��7 ، و��ا�

��:� 0��٠ ا�2زارة وإدارة ا��:�qة ا��
+:� وا]ر��2نhدة ا� : ا��


ر�^ إذا ��0D+ ]D ا��              D3ه�- أو ا�q3ا� 
�G )V:� أن -��\^ ا�R�       ,D3�7�
م �DG رب
D3

ة ، و�3�7
رب أو و��ّ           �u+ 2رةR� ^�ر
, +h-   , أو و�Mّ  أو �
ر�, H7G إآ�ل ��ا+� ا�3

 IBا ا�L٠ه        -DJ� Y�LD� �DNف ا��DKغ ا�kإ� 
��ء ا�V~^ 8( إ���ي Lف ا��Kا� H7Gو 
 ٠أ�2Jع H7G ا]�- +0 �ر�# ا�0G P�23 ا�3
ر�^ 

     DD� رب
DD3م ا��sDD7� أن -DD��\^ ا�DDR� 2زDD��ة            و
DD+ ءDD*إ�� 
DD�� ,DD�
� -DD��qن �
�P ه�L ا��
ة أو d H7G 
�s� n ة
 أ2lل ) �:�(ا�3
ر�^ ، +�V�٠أ 

 



�� وا]ر��2ن  � :ا��دة ا�3
          �DDMم ، ا�=DD9:ا ا�LDDه )DD8 2اردةDDم ا�DDE\[^ ا�ر
DD3وا� -DDه�q3ا� 
DD�G HDD7G ي�DDW�  

ت ا���DD- ، و GDDW� HDDR�[ا 
DDBوا� ، ���DDت ا���kDDK�زات ا�DDW:2�� وا�DZ[�DD38ات �
ت                   �DMوإ ، �D�:Vا�� �BDRوا� �+kDWا� 
DGو�2ا ، ��G2JD�[ا �D\وا��ا �D�+2ا��ا\� ا��

 ، و+ ���ر� ا�2ز�� Vlو�Oو -�� ٠ا�
 

                                       ]+ب ا�=Jا� 
 -��ت ا��kG                                       

 )ا�Ru- ا]ول    (                                   
                                         -��
 ا��G  

 

 :ا��دة ا�=�2Wن 
 

      -D��
 ا]DJZ2�� ��N, أن �V�3� ، -+Gو -�G ^\M 0�� م�J+ 
�G 2ه -��
 ا��G   
�Zأ -�\^ ا���- أو إ�Oا8, +�M إدارة �B�٠ 

د�� وا�=�2Wن Bدة ا� :ا��
     + -��
 ا��G ^3E� ^ أن��0�3   =W� 0            �=DW:� ,D�8�l 0D+ -Dآ �u3DB�، ٠     
D��
 ا�D� و�

          ,D�2�\و 
D��ت ا�DJoإ �
D\و -+��� ��2ز �7Bا� �L23ب ، و8( هE+ ��~ ن و�2 آً�g�
ت      Joeق ا�l Q���� ,:G تq�� )3٠ا�   
D�� و�2Eن �E- +0 ا�0�8�K أن �7K^ آ3��D ا�

 �DDأي و� )DD8ار  ٠�DD� 2مDD��8 �DD+�ت ا�DDW�<وا�� �DD+2EBل ا�DD�G DD+0  أ�DD�� أو أ+�DD ا�3
 
��م ا��+ �R3=ا�� �V�در +0 ا�R٠ا� 

��� وا�=�2Wن hدة ا� :   ا��
        HD7G ��D�
 ا���2DR� -Dرة أ�D�G 23يB� أن ^��     :     ، ,D�E+و -D��\^ ا�DM �Dإ�

ت 3�DDR=O, ، وا]�DDZ ا��DD�7G IDDu3, ، و�2DDع   DDJoe مsDD7� DD+3, ، و�DDW:Zو -DD+�وإ��DD ا�
ق  DDB3�e# ا�رDDو� ، ,DD�E+و -DD��
ة  ا�DDد ا��
DDB+ نDDإن آ ,DD�
 DD�٠,، و+DD+ ةDDGا�+ QDD+ 

�� وا�2okhن ( ��7G �R, ا��دة �Wم)  ا� ٠+0 هLا ا�:9
��h وا�=�2Wن hدة ا� : ا��

                 ، -D��
 ا��G )8 �\ا�M Yذ� H7G �:ا� ^Z�3ة ����� وu� ً�dN -+� إذا آن  ا�
 ًDD+2� 0��DDW� HDD7G 
DD�s� n mDD�B� ، 2حDDd2� 
هDD�
B٠و�DD8 -N
DD� nة  و�DD38 بDDW\ )

  0DDD+ -DDDE� 2نDDDE�و ، ��DDDdزة ا���DDDZeو ا HBDDDd[وا �DDDKuي ا�
DDD�G زةDDDZإ �DDD���3ا�
 B0�8 ا��Kا�                 IDBا� )DK�� ًDR� 
D��
 kNل ه�L ا��3uة + � �D�0�D*3 ا���ء ا�V8( إ� I

 ء ]\
ه�V�e8٠( ا 
 : ا��دة ا��ا��� وا�=�2Wن 

 

       
D� ة
D\0 +�ة وا+ �hا�3���� أآ �B� -+�
 ،         n ��2ز وQd ا�D\وا -D�G ^\DM ى
وز �3�n ���o ����� �3ةu� -+�ع ا�*Nإ 
��ق 8�l( ا�u2ز����� Yء +0 ذ�:h3وإ� 

 



     �DDNy -D�G ى أو�DDNأ �DD:V+ )D8 2نDDE� ط أن�DD�� ، ًD+2� 0��DDW� V�
D+    ٠ HDDVوإذا أ� 
  IB3DDW� n DDآ� ، ًDD*�2�� IB3DDW� n 0�8�DDK0 ا�DD+ ًDD�ن أ�DD8 �DD���3ة ا��DD38 لkDDN 
DD��ا�

+�
+� 0G ذ�Y ا�N ��V� ةq8E+ -٠  
 : ا��دة ا�=+�W وا�=�2Wن 

 

١-      
ّDG �LD�u:� )8 �8�l ��3�8ذا إ� ، ,�

د ا��
ة ����*ء +Bا�� -��
 ا��G )V3:�

دة      B+ ��~ ة

دًا ���+ 
��دة        ٠ا�Dا�� ,D�7G �DR�  D+ ةDGا�+ QD+   )  ���DWا�

�2د��0 ) وا�2okhنWا� ��~ Hإ� �JW:�  ٠+0 هLا ا�:9م �

ة +��7o أو         -٢�� �
�
�3� )*�� ًl�O ة

د ا��Bا�� 
��
دة    إذا �*�0 ا�DB+ ة
D��

��0�3 ، أو               D33+ 0���D+ 
D�

د ا�3�D� ، �D8ن �V�7G Iu3ة ا��

د ��7�3� 
��، �8ن ا�
  )7DDM[ا 
DD��
ة ا�DD+ �DDS7�    ��3DDوأ� -DDأ� DD�V�2ات أ:DD� ثkDDo 
DD�

ة ا�3�DD+ QDD+

 
�G Hإ� 
��8ن 2B� ، �L�u:� )8ل ا��Kة ا�

د ا��B+ ��~٠  
د�� وا�=�2Wن Wدة ا� : ا��

 

                      DVد إ��
D�� )D3ة ا�
Dا�� 
D�
دة ، �DB+ ة
D�� 
D�� ا�V�8 د
nت ا� )3�3�Bا� Q��Z )8     
         )DD8 �DD+

ة ا�=DD+ -N
DD� )DD3ا� -DD+�
 \�2DDق ا�DD�
B� )DD8 ��7DDM[ة ا
DD�7� ادًا
DD3+إ 
DD��ا�

V�W\٠ 
�� وا�=�2Wن �Wدة ا� : ا��

 

+ 
��ز ا���- ا���7G Iu3,   إذا آن ا����� )V3:� ,��8 ، 0��+ -�� 0٠ أZ- ا���م �
+:� وا�=�2Wن hدة ا� : ا��

 

ن  DDE+ 0DD+ -DD+�\^ ا���DD- أن �:�DD- ا�DDR� 2زDD��n    �DDNy نDDE+ HDD7( إ�DDM[ا ,DD7�G
             ً��DWZ  رًا�Dd -D+��� IDB7� أن -D�:ن ا�qDO 0D+ نD3, ، إذا آ+��B+ ���S� )*3- إ�

�� ا���- و�� �J� ,� 0E^ +��وع�Jl ,�*3�� ٠ 
�� وا�=�2Wن � : ا��دة ا�3

 

                    0�D:��ل ا��D��ل ا���D�+2 أو ا�D�G �DU8 HDي إ��VDا�� �Z[ذي ا -+�   n ��2ز ��- ا�
                 QD+و ، �D�+- H7G ذ�YD آ3��G ، إn إذا واI8 ا�W��� أو �K��]�Z ا]�G2J( أو ��

+- 8( ا��
ة� ا�VJW32ق ا�3( إآ�B�
م اkNeل �G ي�Vا�� �Z[�  ٠ ا�3( �*ه
 

 : ا��دة ا�23Wن 
 


م اkNeل �� �*�:3, ا��دة     G Q+     ) 2نokhو ا� �:+h2ز   )ا�D�� n ، مD9:ا ا�L0 ه+
 -DD+� 0DDG ا���DD- ا���DD�S� ,DD�7G IDDu3 +2اPDD�7E�   ,DD3�8 ا�ًDD�2ه�Z ًDD8k3Nإ PDD73=� -DD���

 �Aو         V�*3�� 
nت ا�*�ورة ا�3( �\ )8 nإ ، ���3Eوز   ا�D�3� n ة
Dو�� �dرG ف
 �:W8( ا� ً+2� 0�oko٠  

 
 



                                        ) )�hا� -Ruا�( 

 ا�q3د�^                                Gت و�2اJZا�2ا    

                            nًأو     : -��ب ا�BMت أJZوا 
 

د�� وا�23Wن Bدة ا� :ا��
م وا�2DD7ا�g وا���DDارات          �DD9:ا ا�LDDه )DD8 DDV�7G 2صDDR:ت ا��DDJZا�2ا HDD�8 إ�DDde

)�q� + -��\^ ا�M H7G ^�� ، ,� ً��JK� درةRا� : 
١-         �DDZأ )gDD*� 
:DD� دون sDD�3B� nة ، وأ�=DD� -DD+�أن ���SDD�� 0DDG QDD:3- ا�

     -D0 آG Q:3�� وأن ، Igk�3ام ا�\e� ,��G -+�+- أو sZءًا +:, ، وأن ��ا�
 ٠و 8�- ��[ آ�ا+�V3 ود�:�V �2ل أ

 D8( هLDا                    -٢DV�7G 2صDR:ا�� �V�2D�\ �Dر�ل ا��D�2 ا�kDزم �����أن ��K( ا�
�9 +�ر��DD هLDDا :DD� أن ,DDو� ، �DD�2ا ا�LDDء هDD�� 2رDDZ[0 اDD+ -DD�s:� م دونDD9:ا�

 -�� ٠ا�2R� IBرة ��W� -=� n ا�
م هLDDا        -٣DDE\أ IDD�JK3� IDD7�3� �DD�V+ -DDآ �DDR3=ت ا��DDV�ا� )uA2DD�� -VDDW� أن

 ٠ا�:9م
��� وا�23Wن ا��دة hا�: 

    -+�
د �Y�L ، أو          إذا \*� ا�B7, 8( ا���2 ا���G داء[     ,D7�G داء[ 
�3W+ ,0�ّ أ�� 
                              ,D� نDآ ، -D��\^ ا�DM HDإ� QDZرا ^JD� nإ -D���0DG ,D ا�:�� �Dو� ، �D�2ا ا�L8( ه

-�� ا�V�8 دي<� n )3ة ا�
 ٠ا�IB 8( أ�Z ا��
��h وا�23Wن hدة ا� : ا��

 M H7G             2ل أيDNد QD:+ ، لD��\^ ا���- أو وآ�7, أو أي HD7G �K7D� ,� �=O ا�
       DDهl�
ت �
�DD, أو �DDZ0 وDD+ IDDB� IDDJK�و ، -DD��آ0 ا�DD+أ HDDإ� ًG�DDO �DD+�B+ دةDD+

 ��Gت ا����2���
م اkNeل �G Q+ ، م�2ت ا����رة 8( هLا ا�:9�� ٠ا�
 : ا��دة ا��ا��� وا�23Wن  

ءV3إ� 
:G -��\^ ا�M مs7�     )�q� �� -��
 ا��G  : 
١-    )K�ر�#      – �:ء J7l H7G,     –أن �D� V�8 �d2� -�
+� دون +�N دةVO 

��DD- ا�LDDي �� ,DD3�kG ءDDV3# إ��رDDو� -DD���� ,DD�B3إ�  ,DD3:V+و  ,DD�>د�ن DDآ
    ��N[ا ��Zار أ
دة +JJDW, إذا إ�7�3DO            ٠و+�VDا�� �LD2ن هDE� أن ^D��و 

 -+��� ا��� Hء إ�)W� 
� + H7G  -7�� أو,+ �8٠ص ا���- أ+
دات -٢VO 0+ ,�
� ,Gأود + Q��Z -+�7� 
��Ig أن �o٠وو  
 

                               ً��o :ل��ت ا�JZوا 
  : ا��دة ا�=+�W وا�23Wن

م وا�2DD7ا�g وا���DDارات         DD9:ا ا�LDDه )DD8 DDV�7G 2صDDR:ت ا��DDJZا�2ا HDD�8 إ�DDde�  
-+� �, ، ��^ H7G ا�ً��JK� درةRا�:  

 



     ١-                 0DE� �D� إذا ، -D��\^ ا�M ت��7�� I8وو �:V2ل ا��M[  أن �:�sا���- و�8ً
            �+�
 أو ا�:9م أو ا�داب ا����P ا�=� ��7ت +�        8( ه�L ا�3D+ ، و�� �LD�u:� )8 0Eه

 �K=7� ض���٠ 
     ٢-    �DDDت ا���27آDDD+ت  وا�=DDD�Vت  وا]دوات وا��n�DDD� �DDD�8��DDD آ:G )DDD:3� أن �
R�                 HDإ� 
D��
�D, ، وأن �VG )D8 2نDE� )D38, ، أو ا��DR� �B� �G2d2ا�� -��\^ ا�

,E7V3Wا��2اد ~�� ا�� -��\^ ا�M٠ 
    ٣- -��ء ا�:oق أkN[27ك و اW0 ا�W\ مs37� ٠ أن 
    ٤-     �8DDdًا إ�DDZأ Y�LDD� �3طDD�� ة دون أن
GDDW+2ن وDDG -DDم آ
DD�� ت   أنnDD\ )DD8 

 �+k� د
V� )3ر ا�KN[2ارث و اE0�7 �8,ا�+�ص ا�=O[أو ا -��ن ا�E+٠ 
\^ ا���D-     – أن -٥    DM ^D7K� ًD�8و –     DDVgا�Zإ )D8 ^D~�� )D3ا� �D�JK2ص ا�DDBu7� 

ء�، �0DD+ �2DD7N 0DD+ IDD�B37 ا]+�DDاض ا���DD�:V أو          DD:oأو أ -DD���ق �DDB3�eا -DDJ� ,DD�7G
ر�� W٠ا� 

   ٦- �3:� )DD32اد ا�DD�7� ��G:DDRوا� �DD�ر ، أو ا�DD3(   أن ��DDuB ا]��DDار ا��DD�:u وا�3�DDV
            �D�7��DOة ، وQD��Z ا]��Dار ا���D�:V ا��3J+ �D�~ ة أو�DOJ+ 2رةR� VZأ��V 8( إ�3

 -��\^ ا�M �B7R�� ار�deا Vg��- أو ا��:�qة ا�qO 0+ )3ن إ�8��٠ 
 
                                    ًh�o :^�دq3ا� 
G2ا� 

د�� وا�23Wن Wدة ا� :ا��
+-    ا��sاءات ا�q3د� H7G ا�V���2� -��\^ ا�R2ز���ا�3(  ��J�: 

 ٠اL�eار  -١
 ٠ا��Sا+� -٢
٣-     0D+ رة�D�+ ��
 H3+ �:� H7G آ�s� n ة
�� V7�Zq� وة أوk�ن +0 ا�+�Bا�

 -��\^ ا�M٠ 
٤-  -��\^ ا�M 0+ رة��+ ��
 H3+ �:� H7G آ�s� n ة
 �Zq�٠- ا�����3 +
٥-  �Z[ن +0 ا+�Bا� Q+ -��ف 0G ا���e٠ا 
٦- Ruم ا�nت ا����رة 8( ا�:9B8( ا� -�� ٠- +0 ا�

�� وا�23Wن �Wدة ا� :ا��
        )D8 م أو+- sZاًء ~�� وارد 8( هLا ا�:9�\^ ا���- أن �H7G Q�2 ا�R� 2ز�� n   

 -�� �Bgn٠ �:��9 ا�
+:� وا�23Wنhدة ا� :ا��

 �DD�\ )DD8 اءsDD�ا� 
�
DD�� 2زDD�� n   ا�� HDD7G HDD*+ 
DD� نDDإذا آ �DDu���DDE� �DDuار ا��==
      YDD7� 0DDG ,DD�7G اءsDD�ا� QDD��23� -DD+�ر�# إ�kDDغ ا�DD� 0DD+ ًDD+2� 2ن�DD�oو �DDg+ ���DDWا�

 �u� ٠ا��=
�� وا�23Wن � : ا��دة ا�3

 ً+2� 0�oko 0+ �hأآ  Vuآ� H7G H*+ �u�=�� -+�م ا�V2ز إ��� n   2ز ٠�� nو  
 

                                                     



 
�2�  -DD+� IDD\ )DD8 ا�DDV�2Joو �DDu�ء ا�DD8 IDD��B3( ا��=DDV3# إ��رDD� 
DD�� )J�دqDD� اءsDDZ QDD�

ً+2� 0�oko 0+ �hآq�٠ 
  

�2ن JWدة ا� :ا��
       0DE� �D� D+ -��ن ا�E+ رجN ,JEإر� �+[ -+�   n ��2ز �sZ Q��2اء �qد�H7G )J ا�

         ���
D+ أو ,J\DR� أو -���� kًR3+   ول<DW٠ا��          QD�2� 2ز أنD�� n Dآ�     -D+�HD7G ا�
               0D+ �Dhأآ QD��2� nم ، وD�أ �DW�N ة�DZأ HD7G V3��� 
�s� �+ة ~�ا
0G ا��=��u ا�2ا\
     QD�2� )D3ت ا�D+ا�S7� ًءsZاء وا\
 H7G ا��=��u ا�2ا\
ة ، وn أنُ ��QK3 +0 أ��Z و8
               -D��
ة إ��0DG ,D8 ا�D+ 
D�s� أن nو ،
D\ا�2ا �VDا�� )D8 مD�أ �DW�N �Z0 أ+ �h�7, أآG

 H7G �Zدون أ�Vم 8( ا�� �W�N٠ أ�
�2ن JWوا� ��دBدة ا� :ا��

  
           ,DDإ�� ^DDW� DD�� �DD�
 إ�DD~k, آ3DD�� nإ -DD+�    n��2DDز �sDDZ QDD��2اء �qDDد�HDD7G )J ا�

ص            D=ا� ,Du7+ )D8 2دعD� �D*B+ )D8 Yت ذ�Joوإ ,G و��2Dز  ٠وإ�3�2ا�, و�I��B د8

ى ا��sDا        D�3� n )3ا� �K�WJت ا�u�ه�  8( ا��=uO 3�2اب�e2ن اE� وض  أن�Duء ا��

                       
D\2م واD� �DZأ HD7G 
D�s� n D+ عDK3��� �D+ا�Sار أو ا�LD�eا VJE��+ H7G ‘   أن HD7G
�*B8( ا�� Yذ� �Jh�٠ 

�2ن JWوا� ���hدة ا� : ا��
 

+�D�� -Dار �QD��2 ا��sDاء D�7G, آ3��D8 ، �Dذا إ+0DG QD:3 اk3D�eم أو                     �  ��^ أن ��D7J ا�
   ًJgب +G HD7G -�DW:2ا          آن ~D3E� غkJDا� -D���8             ID\ -D+��D, ا��Du7+ )D8 0�DJ, ، و�7

          ً+2� ��G �W�N لkN ,�7G اءs�ا� Q��23� ص
ا أ�م –ا�3Geاض H7G ا���ارا�=G 
  ���DDا��� -DDK�
م      –ا�DD��و ، ,DD�7G اءsDD�ع ا�DD���� )gDDV:ار ا����DD� ,DD~k# إ��رDD� 0DD+ 

 kDNل          Dر ��اره
R� أن V�7G ^��و ، �����8ت ا�k=ا� ��2W� �Uه� H�3اض إ�Geا
 V�
0 �ر�# �W��- ا�3Geاض �+ ً+2� 0�oko٠ 

�2ن JWوا� �h�hدة ا� : ا��
 

               -D+�ن إ��D ا�D�� QD+ صDN -�� )8 ل��    ��^ آ3�� ا��Sا+ت ا�H7G Q�2� )3 ا�
                  )D8 ف�DR32ز ا�D�� nو  ، YD# ذ��رDو� V���2� ^Jا+� و��Sار ا�
و+�
ار أ��Z و+�

�G H7G Qu:��2د �� ��8 nت إ
 أLN +2ا��8 ا�2زارة H7G ذ�Y ا��Sا+�٠ل ا��:�qة � 
 

                                            ) )�hا� -Ruا�( 
                                  -��
 ا��G ءV3إ�    

�2نJWوا� �� : ا��دة ا��ا�

 ا���- 8( أي +0 ا]\2ال ا���� �G )V3:�    : 

١- Vإ� H7G ن8�Kا� Iuإذا إ� ���+- آ3� g٠, ، ���ط أن �2Eن +2ا��8 ا�
   



                                                                       
٢-       
��
دة 8( ا�Bة ا��
م    –إذا إ��V3 ا��DE\أ ID8ا\� و�DM د
�� 
� 
���� �0E ا�+ 

 ٠ ��3W�8 إ�H أ7Z,–هLا ا�:9م 
٣-  H7G ء
دة ا��
ة إرادة أ\
 ا�0�8�K 8( ا���2د �:B+ ��~٠ 
ل       -٤DD��7� �:DD� 23نDD� 2DDوه 
DDG+0DD� -DD ا��3�وDD�N[ و2DDW�Nن �2DD7� ‘   �:DDغ ا�

8ن H7G ا��3�eار     �Kا� Iu3� ��+kت +�
 ه�LD ا�0DW ، و��2Dز           �7�� -��8( ا�
 
DDG
 ا���DDEJ ا�LDDي �0DD� X�DDu=�  �DDBgn )DD8 ,DD�7G �:DD ا��3DDGnت ا��3DD\ )DD8 ،

   -��
د ا���9:�٠ ا�B+ -��
 ا��G ن
         وإذا آD�� D+ HDإ� 
D3�� ,D�
+ �D�
ة ، وآD�
,�
ء +V3��� 
���� �:V3( ا�Bا� �Lه )u8 
G   27�٠غ �0 ا��3

 ٠ا��2ة ا��ه�ة -٥
           -D��ر�# ا�D� 0D+ 0�3:D� 
D�دة �Dا�� �LD0 هD+ ��         و��3 ا���- ��EB ا���uة ا��ا�

 LV�٠ا ا�:9م 
�2ن JWوا� �W+ :ا��دة ا�=

 


د ا��       B+ ��~ 
��ؤ� �:ء �D�+ ^JD� HD7Gوع          إذا آن ا�V�8, إ��l 0+ )� زZ ة

ء          DV�eا -DJ� �D�ر �DZ2, إ�HD ا��DKف ا��DN آ3�Oإ ^Z2�� ,��� ^��   -D�� n ة
D��

                      ًD+2� �D�G �DW�N 0DG -D��n و ، ً��VDO Q8
D� -D+� إذا آن أ�Z ا�ً+2�0 �oko 0G
 ���~ Hإ� �JW:��٠ 

�2ن  JWد�� وا�Wدة ا� :ا��
 

��0         إذا �� ��اع      JWوا� �W+
 ا��
ة ا��Lآ2رة 8( ا��دة ا�=��ا��Kف ا�Lي أ�HV ا�
         0DG -D+�د�DZ[ nً ا�D�+ ً*�2�� �Nف ا��K7� Q8
+0 هLا ا�:9م   ,��8�s7م �qن �
        X�2D��3
�� ا�3� ً�+- أ��7� ��N[ا �Z[ا L=3�و ، V:+ )�J3ر ، أو ا���Oeة ا
+

�3� 0�Lل ا����:�JW إ�H ا�� Yوذ� ، ):+sر ا�����٠2dن أ2Zره� � 
            ��
ر �Ny ��8اHG 8( ا��3���32dن أ2Zره� ���0 �Lل ا����:�JW إ�H ا��       أ+

��0 +0 هLا ا�:9م W3د�� وا�Wدة ا� ورد 8( ا��+٠ 
�2ن JWوا� ���Wدة ا� : ا��

 

ء                  DV�eا اLD0 هD+ ر�Dd ,�Mي أLف ا��K7� ن
 �JW^ ~�� +��وع آ�� إذا أ�V( ا�
                      0D+ ,D�B� D+ ,D�8 HDGا�� ، �D����ت ا�D8k=ا� ��2DW� �DUر� ه�
D�� X�2�� )8 IBا�

ءV�eوف ا�Aو ���  ٠أ�dار +د�� وأد��� \�� وإ\�3
�2ن JWوا� �:+hدة ا� : ا��

 

   HDDإ� ,DDد�Gإ ^DD7K� وع أن�DD�+ ^JDD� �DD�S� ,DD7�G 0DD+ -DDRu� يLDDا� -DD+�  ��2DDز �7
       Lم هE\أ I8ت وJ7Kا� �L:�9 8( ه�و -��ت       ا�DUم ه�ت أ+�ا ا�:9م و�Bgn ا���ا8

 �����8ت ا�k=ا� ��2W�٠ 
�2ن JWوا� ��� :ا��دة ا�3

 

    -��\^ ا�M ة82� -��
 ا��G )*�:� n   ،  + �� ,3�R=O 0E�  )8 ��Gرو 
�  
  



 
دة                   VDO ^DZ2�� YDوذ� ، ,D7�G 0 أداءG �s��+- أو ��82ة ا�� )V3:� ,:Eو� 
��إ��ام ا�

 �3�+ ��Jl              ^\DM ,D:��ت ا���BR ا��=��2 أو +0 ا��JK^ ا��=2ل ا�Lي �V�ة +0 ا�

-�� ٠ا�

�2ن �hدة ا� : ا��
 

       )D8 nإ ,D*�2�+- أو ��ر ا��Oة أو إq8E+ دون 
��\^ ا���- W8# ا�R� 2ز�� n   
 #Wu7� ,3dر�ب +Jي أ�
J� )E� �M�u��3 �, ا��ت ا���� ، و���ط أن nBا�: 

١-  DD+�
    إذا و�0DD+ QDD ا�DD\ول أو أ<DDWا�� ��
DDأو ا�� -DD��\^ ا�DDM HDD7G اء
DD3Gإ -
,JJW� أو -��ء ا�:oأ ,g ٠رؤ�

٢-        QDDK� �DD� أو -DD��
 ا�DD�G HDD7G �DDJ��3ا�� �DD�ا��2ه� ,DD�+DD- إ�s3ا+�إذا � �DD�DD>د ا�
��7ت        �
ًا ا�3�G اع��أو ��  �Gه�       –ا]وا+� ا����وDA نDE+ )D8 DV:G 07� ا��

 -��\^ ا�M -J� 0+–�ل ر~� إ�Lار� آ3��  ا�=kW� �M+� ا��� �٠- وا�
٣-  �����ف أو ا]+� kً=+ kً�G ,�Eأو إر� ًU�� G, �27آًJإ� �Jo ٠إذا 
٤-       �DD�درة +DDWN قDDBإ� ,DD� 
DDR�� ��DDR�� أو -DD�
ًا أي 8DD�G -DD+�إذا و�0DD+ QDD ا�

دث         DB�� �DR3=ت ا��DV�ا� -D��\^ ا�DM �D7J� ط أن�O H7G -��\^ ا�R�
0 ��G +0 و����Gو Qل أر�kN,G2�2� ,�7G �٠ 

٥- -��+- ��q إ�H ا�s3و�� ��H7G -RB ا�� ٠إذا �Jo أن ا�
ر  -٦J3Neا �B� ً:��+ -+� ٠إذا آن ا�
٧-          0+ �hوع أآ��+ ^J� دون -+�
ة      إذا ��S^ ا�D\ا�2ا �:Wل ا�kN ً+2� 0���G

                 ^\DM 0D+ )�أو أآ��G 0+ �hة أ�م +33��� ، H7G أن �IJW ا�Ru- إ�Lار آ3
  �� -+�7� -��م D8(              ا�D�أ �DW�N ,GKوإ��  Hا]و� ��Bم 8( ا��, ��Gة أ��~ 

 ���hا� ��B٠ا�  

٨-       �gD3� HD7G 2لRB7� �Gو��+ ��~ ����K� )u�A2ا� �sآ�+ -S3أ�, إ� �Jo إذا
 ��R=O ^�E+٠و 

��D- ا�LDي              -٩�� �DM��G أو ا�3�ر��D ا�=:DRا]��ار ا� H�8أ -+�إذا �Jo أن ا�
 ,�8 -���٠ 
د�� وBدة ا��2ن ا���hا�: 

 

   ، DDV7آ �DD�+DD�2�B� ,DDd, ا�:9u3\إ QDD+ ، ر�DDOدون إ -DD��+DD- أن ��DD3ك ا��7� IDDB�   
nت ا���� B8( أي +0 ا� Yوذ�: 

١-     �DD�+
��DD أو ا�:9��ء ���s3ا+�DD, ا�DD82�� -DD��\^ ا�DDM �DD�� �DD� إذا �DD�ا��2ه�
-+� ٠إزاء ا�

٢-        �Dو� �S�7, ا�G -Nأد 
� ,7h�� 0+ أو -��\^ ا�M أن �Jo إذا   D��8 
D��ا�3
3�I7 ���وط ا���- و�Aو8,�٠  

٣-          IDu3ا�� -D�� 0DG ا�ًD�2ه�Z PD73=� -D��� �dدون ر -��\^ ا�M ,u7إذا آ
 ���ر� ا��دة ا�23Wن +0 هLا ا�:9م �� ً8kN�7, وG٠ 

 
                                                                       



\^ ا���- أو      -٤M 0+ Qول                إذا و�<DWا�� ��
D0 ا��D+ أ�8اد أ���, ، أو 
 +0 أ\
+- أو أ\
 أ�8اد أ���, ��:P ، أو �27ك +=- ��داب �2B ا��� �W3� اء
3G٠إ  

ه� +0DD ا��2DDWة   -٥DD9�� ول<DDWا�� ��
DDأو ا�� -DD��\^ ا�DDM �DD7+�+ ��DDWإذا إ� 
  ٠ أو اeه�� وا��2ر

٦-  �
د �k+� ا�V� ��WZ �KN -��+- أو �D�� ، ,3BDMط أن    إذا آن 8( +�� ا�
         HDD7G ل
D� DD+ اءات�DZe0 اD+ LDD=3� �D2د� ، و�DDZ2� �D7G 
D� -DD��\^ ا�DM 2نDE�

 ٠إزا�3, 
٧-         �DN[ا HD7Gو ,�8�DR3� -D+�7, �
 دQD8 ا�h�� 0+ أو -��\^ ا�M ن إذا آ

                    2Dه� هD9ا� )D8 -D+�
 إ�HD أن �2DEن ا�D��+37, ا���gة أو ��=��O ,3uوط ا����
 
�� ٠ا�Lي أ�HV ا�

�2ن ا���hوا� ���hدة ا� : 
 


د  DDذ� ا��u:3DDإ� -DDJ� ، ض�DDا�� ^JDDW� -DD+�
+�DD ا�N ءDDVإ� -DD��\^ ا�DDR� 2زD�� n   
              -M7^ وK� 8( أن IBا� -+� 8( هLا ا�:9م ، و�7V�7G 2صR:زة ا��Z�� دة
Bا��

 ��d���� ��2:Wز�, ا�Z٠أ 
�2ن �hوا� �h�hدة ا� :ا��

 

��ن ا���DDD- ا��:2DDDط �DDDإذا آ     ,DDD� ��DDDW� -DDD+\^ ا���DDD- ، أو DDDM ءkDDD�G �DDD8����
        
D�+- أn ��2م ��\^ ا���- أن ���3ط H7G ا�R� زZ ، ,7�G أ��ار H7G عkle�

           DR� ^D��ار� ، و�Dء أ�3W8, أو إ�8:�� 
��ء ا�V3إ�B       رًا�DB+ 2نDE� ط أن�Dا ا��LDه �
   �B� ر ا�*�وري
��ن و�2ع ا���- ، و�Eن وا��+sا� m�\ 0+ ، دًا
B+و   ��DR+ �D�

ق  DDu�eا اLDDة ه
DD+ 
DD�s� nأ ^DD�� 2الDD\[ا -DDآ )DD8و ، �Gو�DDا��� -DD��\^ ا�DDM HDD7G
 0�8�K0 ا��� ��k�ء ا�V3# إ��ر� 0+ 0�3:�٠ 

 

                                             ) Qا��ا� -Ruا�( 
                                          �+
�� ا�=V� ةq8E+  

�2نا��دة ا�hوا� �� :��ا�
 

  ��kG �V30            إذا إ�DG ةqD8E+ -D+�
Q8 إ�HD ا�D� أن -D��\^ ا�DM H7G ^Zو -��ا�
                          ]D�=2ات ا�:DW0 ا�D+ �:D� -D0 آDG �VDO PDR� �DZس أDأ� HD7G ^WB� ,3+
N ة
+
             ًD�ا]و�H ، وأ0DG �VO �Z آ0D+ �:D� -D ا�DW:2ات ا�3���D ، و�LD=3 ا]�DZ ا]�D�N أ�

q8ة ، و�IB3W ا    Eب ا��WB�                   )D8 DV:+ �D*� D+ �JDW:� �:DWاء ا�sDZ0 أDG ةqD8E+ -+��
 -��  ٠ا�

�2ن �hوا� �W+ : ا��دة ا�=
 

        mDD7o �DD�Bا� �LDDه )DD8 IB3DDW� -DD+��3�� ا�DDإ� ^JDDW� -DD��ء �DD�kG ا�DDV3ن إ�DDإذا آ      
 n �+
N 
�q8ة �E0�3 ا����33+ 0�3:� 0G V�
+ -�� n2ات  ، و:� ]�N H7G 
�s� ، 

                                                        

 



  DDV�h7o IB3DDW�و        �DD�G �DD7J� �DDو� �DD��
+DD� ]DD�N HDD7G ,DD3:2ات +33N ة
DD+ إذا زادت

+��G ,3 �:2ات q8آ�h ،�:2اتN ة
+ �S7� �7 إذا+q8ة آEا�� IB3W�٠ و  

�2ن �hد�� وا�Wدة ا� : ا��
 

ء + :h3دة       إ�+:�E\ 0 )   �D ا��hا� (                ^DWB� nّأ HD7G قDu�e2ز اD�� ، مD9:ا ا�LD0 هD+
�� ا���n2DDت أو    DDJ+ QDD��Z �DD+
��DD ا�=V� ةqDD8E+ ,DD�DD8( ا]�DDZ ا�LDDي �2DDWى HDD7G أ�
�DM ا]�DZ ا�LDDي            :G 0D+ YDذ� ,JDOأ DD+ت وD��J0 ا��D�o 0DG �D�2Uا�� ^DW:وا� VD*��

دة و�s7� V3��JK� �7�+- و�2Eن �� ٠ا�:���
Q8 إ�H ا�
�2ن �hوا� ���Wدة ا� : ا��

 

qDD8ة    Eا�� IB3DDW�  مDD9:ا ا�LDD0 هDD+ 0��DD�hوا� �DDW+دة ا�=DDا�� )DD8 ورد DD�+ ء:h3DDإ�    
      V�B3DW� Dآ� ، ,D0 إراد�G �ZرN ه�ة+- ا���- ��3�� ��2ة ���� ��ك ا�\ )�7 8+آ

       DDoko أو DVZزوا 
D�G #�رDD� 0D+ �VDDO�3 أD� لkDN 
DD��+�D7 إذا أ��DV ا��� أ0DD+ �VDO  ا�
 V�d# و�ر�٠ 

�2ن �hوا� �:+hدة ا� : ا��
 

\^ ا���- دQD8 أ��DZ و�kDN ,D�2�\ ��uDRل            M H7G ^Zو -+�
+� ا�N �V3إذا إ�   

�HDD7G –   �D ا]آ�Dh  –أ�2JDع  ��ء ا���DD�k ا�DDV3# إ��رD� 0DD+ ٠  2DDه -DD+�ن ا�Dإذا آ DD+أ 

       �D7+\^ ا���- �D�2�\ ��uDR, آM H7G ^Zو ، 
��
    ا�Lي أ�HV ا�D�s� n  ة
D+ لkDN
 0�G2JDDأ� HDD7G٠     0DD+ -DD��\^ ا���DD- أن ��DDWB أي د�JDDW� ,DD� IB3DDW+ 0DD^ ا�DDRو� 

 -+�7� ��B3Wا�� ��J٠ا�� 
 

دس                                                 Wب ا�Jا� 
     �Oوط ا���- و�Aو8,                               

 :)ا�Ru- ا]ول        (                                
 ]2Zرا                                           

   
�2ن �hوا� ��� :ا��دة ا�3

 

ء  DD*3�eا 
DD:G 2زراءDDا� ]DD7���     –  ��2زDDاح ا��DD3إ� HDD7G ءDD:� –  HDDأد� 
DD\ QDDdو 
 2Z��٠ر 

�2ن W3دة ا� :ا��
 

١-        �7J+ -وآ -+����D7 ا������D        ��^ دQ8 أ�Z ا��� ,D� IB3DW+    ^D�� Dد آ�kJD7�
م ا����E\�� ً�Jl ,�E+و -��ت ا�G� )8 �Z[ا Q8د : 

ل ����R� ��+2ف أ2Zره� +�ة آ- أ�2Jع H7G ا]�- -١/١          �� ٠ ا�
          ١/٢- �V2ره� +�ة 8( ا��Zف أ�R� ���V2ر ا��Z[ل ذوو ا��  ٠ ا�

 

3ج-١/٣         B�و، ��K��
 H7G أ�0�G2J �8�^  إذا آن ا���- �>دى ��s� ة
��  
 



 أ��, +0 ا���-أن       + Q+ ^�+- H7G د8�� آ- أ�2Jع �3:�  �RB- ا�
         -��  ٠ و��Rف ��( ا]�Z آ+kN kًل ا]�2Jع ا�3�( ���7W3 ا�
ل أ2Zره� +�ة آ- أ�2Jع H7G ا]�- -١/٤      �� ذآ� �>دى إ�H ا�+ ��~ )٠ 8 
٢-2Z[ا Q82ز د�� H7G -+��3
ة 8( ا����E7 ،  إذا واI8 ا�� ر �l 0G�I ا�J:2ك ا��
    Yذ� �kGدة أ
Bا�� 
�Gا��2ا V��B3إ� 
G2+ وز�3� n٠ ، ���ط أ  

 

�2ن W3وا� ��دBدة ا� :ا��
 

  ١--��\^ ا�M VE7�� ت8( �8
 أو إ�kف أو �
+��nyت أو +:3� -+G ^JW� إذا  

�, وآVG )8 )أو ه       -+� qKN 0G ا�ًUO� Yت ن ذ���7�� ,3u�\^ أو +=M  

 -��\^ ا�R78  ،  ه�ة 0G  �2ة �ًUO        ا���-  و��  �qK=�  ���3� 0E ا���S أو �
 آن + Hإ�  Qd2دة  ا�Ge ح أوkM��  زمk�7 ا�Jا�� -+�       أن ��QK3 +0 أ�Z ا�

 ��LV� QK3ا + 
�s� nأ H7G  ,�7G      و ، �VO -م 8( آ ا��Sض H7G أ�W�N �Z أ�
Y0 ذ�+ �hه2 أآ+ ^7K� Yء ، وذ�*3�eا 
:G �7938( ا� IBا� -��\^ ا�R�        

       + -+�ء +:,إذا آن �7u�3�e0 اE���Ny ل+- أن ��793 +� �W^ إ��, أو  ٠� و�7
   ^\M ��
��  0+   8k=ا� ��2W� �Uم  ه�37�2�X أ+� -�����  ا��� ،  �8ذا ت ا�

�, +:, أو K3إ� ��  -+�\^ ا���-  8( ا��2Zع  H7G ا�M ���\م أ
��  ��E\        
     + -+�\^ ا���-  أن  ��د إ�H ا�M H7G ^Zو  ,:+  -�q� ��E\   ,:+ QK3أ� 
        �EBور ا�
M #�ر�� أ�م +0 �J� لkN I\ ,Z٠دون و 
  ��G �W�N �2م �G- ، وإt�� n ا�,�8 IB�2Eن ��79 أي +0 ا�kN 0�8�Kل -٢

�JW:�0 �ر�# إآ�3ف ا�2ا��� و�+ -��\^ ا�M Hإ� �JW:�
 ا��793 �G2+ أ
J�و       
 Y�L� ,� -��\^ ا�M غk# إ��ر� 0+ -+� ٠      إ�H ا�

 

�2ن W3وا� ���hدة ا� :ا��
 

    0+ �7J+ أي �W\2ز�� n دون +أ �MN ء \�2ق�� -+� ،2ا2Z ,:+ ��KN ��8را�
nت ا���� B8( ا� nإ : 

١-  -��\^ ا�M إ��3داد ��وض �L8( ه -+� ��WB +0 ا�+ 
�s� nط أ��� ، 
 H7G ��B٠/٠ ١٠ا���Z٠ +0 أ 

٢- -+��3��G، وأي إ�3Oاآت أ�Nى +H7G ��B3W ا�Zeت ا:�+q3ت ا� إ�3Oاآ
ً+ ٠و+��رة �9

ر وا���و -٣Nدeوق ا
:M )8 -+�
وقإ�3Oاآت ا�:R7� ��B3W٠ض ا�� 
ل  -٤��7� VE�7�� 
R�� 0آWء ا��:J� -��\^ ا�M ,� 2م��ط أي +��وع Wأ� 

 ٠أو أي +s�� أ�Nى
     ٥-7Jا�� Y�Lوآ، VJE��� )3ت ا�u�+- �JW^ ا��=� � ا��Sا+ت ا�H7G Q�2� )3 ا�

 ,u7أ� + -��+ ,:+ QK3�� يL٠          ا� 
ذًا ]ي \-٦u0 إ��ء دu�3إ� Yء ذ��� ً��VO �WB� + 
�s� nأ H7G ، )g*� �E 

Yف ذ�kN �EB3*�0 ا�� �� + -+�7� IB3Wا�� �Z[ا Qر� H7G       ٠ 
 ٠و�H823W د�0 ا�:��u أو�o ، nً د�0 ا��qآ- وا��J7[ وا��J� 0EW- ا�
�2ن ا]�Nى 

 



�2ن W3وا� �h�hدة ا� : ا��

 �– Q��Z )8 ا]\2ال –  n ��2ز �s� أن  �Zأ PR� H7G �+2WBا�� ��Jا�� �JW

دة 8( �sن ا�E+إ �����8ت ا�k=ا� ��2W� �Uى ه�
� �Jh� �� + ، IB3W�ُا� -+�ا�
+- إ�H أآPR� 0+ �h أ��Z ، و ��Z ا�\ V�
� �Jh�أو ، �JW:ا� Y7� H7G �WBا�

 آن ا�V+، ��Zع أ+- أآ�oko 0+�h أر���HK ا��n ة��N[ا ��Bا� �L٠]+�8( ه 
 

�2ن W3وا� ��  :ا��دة ا��ا�
 

١- �DDW\ أي  إذا -DD+� ه2DDR:+ 2DDص 0DD+  )DD8  ,DD�7G أ�DDZ ا�DD+  ^JDDW� �DD7J+ 
            �DZ0 أداء أDG -D��\^ ا�DM �NqD� أو ،�D��3Eا� ,D3�82ا+ ��S� مهLا ا�:9
           -+� دون +2Wغ +��وع آن �7ً+
د �9Bا�� ,��B3إ� 
G2+ )8 -+�ا�


�� +DD3E^ ا���DD- اDD+ أو ,DD7h�� 0DD�� أو �DDUه� HDDإ� ^DD7K� م
DD�3� �3 أنDD=��
           D+ -+�\^ ا���- أن ��د إ�H ا�M �+q� )آ ، �����8ت ا�k=ا� ��2W�

 ٠\�W, دون وI\ ,Z ، أو �
Q8 �, أ2Zر� ا���Nq3ة 
٢-        ��DDJا�� �DDW\ -DD��\^ ا�DDM أن V�
DD� �DDJo آ2رة إذاLDDا�� �DDU�V7� 2زDD��

                 ~ ,D�7G QD�2� 2غ أنDW+ دون �DZ[اد ا
D� )D8 �Nq� آ2رة أوLا��  n �D+ا�
�Nq3ا�� �Z[ا ���� P�d أو -+� \�W +0 أ�Z ا�+ P�d وز�3�٠ 

 

�2نW3وا� �W+ : ا��دة ا�=
 


 ا���- أو  إذا �� -١�G �:� يLا� �Z[ا H7G -��\^  �s37م �,  �Bgn �:��9 ا�M 
-��
ر ا]�Z  ا�� nوإ ، 
Zة إن وq�:0 ا�:2ع ذا�, 8( ا��+ -��]�Z ا���
ر �� LN<� 
ً�Jl>دي�ا�3(  �V�8( ا� �:Vف ا�����   ��2W� �U��2 ه�� 
Z2� �� �8ن ، -��  ا�V�8 


ا�� �3*�ت ا���� 
�� ا]�Z و�8ً�� �����8ت ا�k=٠ا� 
٢- 
�
B� )8و  ، +- أداؤه�
 �2ع ا�=
+� ا�2اH7G ^Z ا��
B� )8   و�QJّ3 ذ�Y أ�*

 
اه+٠ 
�2ن W3د�� وا�Wدة ا� : ا��

 

١- �Zن أ3جإذا آ�eأو ا ��Kس ا��
دا H7G أ�B+ -+��3
  ا���   t�23+ 
���7 ا]�Z ا�Lيu7, ا��G م� 0G أ�d��   ، ,3+
N 0+ ة��N[ا �:W8( ا� 

ب أي +0 ا�2�Bق ا����رة �, ��Z2^ هLا ا�:9م W\ ض�S�٠ 
�� ا���n2ت أو ا�:W^ ا��2U��  إذا آن ا]�Z آ7,  -٢J+  ت أو +��J0 ا��+

دة أوا�:�� ،  ،  ذ�JO Y,أ�s7� V3��JK� �7� �2Eن ��+   t�23+ ^WB�
�� ا�d�� ا]�Z ا��H7G )+2 أ�س + ً+2W�+ ��7�uا� -��+- 0G أ�م ا�

V�7G٠  
 

�2ن W3وا� ���Wدة ا� : ا��
 

          -D���� -DR3� �*� )8 �R3=ت ا��V�ى ا�
+- أو إ\3�ز� ��  إذا �Zى �P��2 ا�
   ̂ \M H7�8 ,JJW� أو       Q8��3 8( دW� أن -��+HD3\ -D          ٠/٠ ٥٠ ا�� +0 ا]�DZ إ�HD ا�



              ، ًD+2� 0��D�oو �Dg+ HD7G sD�Bأو ا� PD��23ة ا�
D+ 
D�s� nأ HD7G ،  ,3�*� )8 -Ru�

ة    DD0 ا��DDG �DDZ[0 اDD+ ءsDDZ أي Q8
DD� -DD��\^ ا�DDM مsDD37� kDD8 YDDذ� HDD7G ذا زادت�DD8


ةDDgاs٠ا� �DDu\ أو -DD+�
م 2DDJoت  �DD8ذا �*�DDJ� )DDاءة ا�DD�� IDD��B3م ا�
DD��DDW^ إ��DD, أو�+
                 ��DZ0 أ+ ,�W\ IJ� + -+�\^ ا���- أن ��د إ�H ا�M H7G ^Z3, ، وBM٠   D+أ 
 Yف ذ�kN H7G �EBا� �:� �� د +:, +�Mف �, +�3W� k8 ,3دا��� H*� ٠إذا 

 
                                      ) )�hا� -Ruا�( 
                                     G�  -��ت ا�  

�2ن W3وا� �:+hدة ا� : ا��
 


ت 8( ا��2م ا�2ا\G� )��o 0+ �hأآ ً�7�8 kً�S�� -+�  ، إذا       n ��2ز ���S- ا�
0 ��G 8( ا]�2Jع ،               ��ن وأر��o 0+ �hر ا��2+( ، أو أآ��\^ ا���- ا��M 
�3Gإ

      )G2JD�[ر ا���3
 ا��G٠إذا إ          kDN �D�7�uا� -D��ت ا�GD� XDu=ن      و�D*+ر �VDO ل
                   )D8 �GD� 0�Dokoو �D� 2م ،  أوDا�� )D8 تGD� �D� H7G 
�s� n  m�B� ، 0��7W�7�

  ٠ا]�2Jع
 

�2ن W3وا� ��� : ا��دة ا�3
 

��0D+ 0 هLDا             DW3وا� �D:+hدة ا�Dا�� )D8 DV�7G 2صDR:ا�� -D��ت ا�G   ��2ز ز�دة �
ل ،   DDD��ت ا�DDDU8 X�JDDD� 
DDD\2م ا�2اDDDا�� )DDD8 تGDDD� QDDDW� HDDDم إ�DDD9:أوا� XDDD�� )DDD8 

+- ���3W+ �uRة         � ا�V�8 -S3�� n )3ل ا��G[ت واG:R٠ا�  VD*�u=� 2ز��  آ�
ت         G:DDRا� XDD�� )DD8 ل أوDD��ت ا�DDU8 X�JDD� 
DD\2م ا�2اDDا�� )DD8 تGDD� QJDD� HDDإ�

رة       D*ة أو ا��DK=ل ا��G[ر             ٠واDل ا���D�G[ت واG:DRل وا�D��ت ا�DU8 د
DBُو� 
 ���ار +0 ا�2ز��V٠إ��  

 

�g ا��دة ا��: 
 

    -��\^ ا�R� 2ز��2ا��8 ا�2زارة    –  �� –            -D����D ا��Jl )D*3�� )D3ت ا�|D�:8( ا�� 
ت D8 -D�G( ا��2Dم أو                    GD� )�D�o HD7G -D��ت ا�GD� دةوب ز�:3�� -�� أداء ا�V�8
          
DD:G -DD��ت ا�GDD� tDD�23+ 
DD�s� nط أ�DD�� ، 2عJDD�[ا )DD8 �GDD� 0�DD�ن وأر�DD�o

    �oko ة
�� ,�W3\أإ      -Dأو أ� Q��D�   D�o HD7G      �GD� 0�D�ن وأر�D�o أو ًD�+2� تGD� )�
 ً�G2J٠أ� 

                                           ) m�hا� -Ruا�( 
                      ��G2J�[�38ات ا��ا\� وا��ا\� ا    

                                nً�38ات ا��ا\� :  أو 
 �g
 ا���� Hدة ا]و� : ا��

 

ت ا���- و�38ات ا��ا\� kNل ا��2م ،        G� �9:�  0D+ �hأآ -+G أي -��� n m�B� 
           �GD� PDR� 0DG -D�� n  مD�Kة وا�kDRوا� �D\ة ��7ا�D38 دون �D��ت +33G� ]�N



ن   DDE+ )DD8 -DD+�ت ا���D- ، و� n mDD�B�HDD�J ا�GDD� 2عDD��+ لkDDN ة
DD\ة ا�2ا�DDا�� )D8

 ا���- أآ�h +0 إ\
ى ��Gة ��G 8( ا��2م ا�2ا\٠ 

 

 �g
 ا���� ���hدة ا� : ا��
 

             ، �D�7�uا� -��ت ا�G� 0�d م�Kة وا�kR�7ا\� وا�� �RR=�3ات ا��uا� -N
� n 
        ^\DR� 2زD�� n و ، -��\^ ا�M �K7� �B� �3اتuا� �Lل هkN -+�و n�2Eن ا�

 -��ن ا�E+ )8 V�kN ء�J�� -+� ٠ا���- أن �s7م ا�
 


 ا���� �h�hدة ا��g ا�� : 
 

 إ���3Dار ا���D- دون          DV�8 �3DB3� )3ل ا��G[ت واnBد ���ار +:, ا�
B� أن ��27ز�   
nت     DBا� �LDه )D8 -��\^ ا�M مs37�و ، -�S�3ب 8:�� أو ��9وف ا�J�[ �\�38ة را
ء                D:oة أqD�:إدارة ا�� DV�9:� �D���K� �D\م وا��اD�Kة وا�kDR7� ء �38ةKG�� ل�G[وا

 -�� ٠ا�
 

                                      ً��o : ��G2J�[ا��ا\� ا 
 

 �g
 ا���� �� : ا��دة ا��ا�
 

ل -١  �� ٠ �2م ا����� ه2 �2م ا��ا\� ا]�Q���� ��G2J ا�
      -D��\^ ا�DR� 2ز���3       –وD=ا�� -D��
 إ�kDغ +D3E^ ا�D�
ل �LDVا ا��2Dم    – �J3DW� أن 

�, أي �2م +0 أ�م ا]�2Jع ، و�7G, أ         �G X�J�          �D�:�
��V ا�DJZم �2اD0 ا���D+ �V:E�� ن
دي + -���� ��G2J�[2م ا��ا\� ا� X�2� ٠، وn ��2ز �

  ٢-                 �GD� 0��D�Gو QD0 أر�DG -D�� n و ، -D+ �2Eن �2Dم ا��ا\�D ا]��ZqD� ��G2JD آ
 ���33+٠  

 �g
 ا���� �W+ : ا��دة ا�=
 


 ا���g +0 هLا ا�:9م      �� ��ء +�E\ 0 ا��دة ا��ا�:h30   إ�DG ة
D��Jآ0 ا� ��2ز 8( ا]+
 إ���3DDار    DDV�8 -�SDD�3وف ا��DDAو -DD����DD ا��Jl ^DD7K3� )DD3ل ا�DD�G[ا )DD8ان و�DD��ا�

               �D���o وزD�3� n ة
D+ 0DG -D+�7� ��B3DWا�� ��G2J�[ت ا��Q  أا���- ����Q ا��ا\D�
ل ��\^ ا���- وا�M Iuا�2زارة إذا إ� Yذ� H7G ��8ة  ووا
ب +W\ )8 HGا��و ، 

 

��   ا]���G2J ا�ُ���ّ  ا��ا\�                �82D3� �D:�
ل إ�HD أ��Dب +D���G و2DMل ا�D� 0+ أ
J� أن
V2دة إ����G ا�� )V3:و� ، -�� -g و�V�٠  

 

 �g
 ا���د�� �Wدة ا� : ا��
 

��0 و       W3وا� �:+hم ا��2اد ا�E\q� 

م ا���3G -��\^ ا�R� 2ز��ا   
�� Hو�[   
nت ا���� +0 ا��دة ) ١(ا���g وا���uة Bم 8( ا�
 ا���g +0 هLا ا�:9�� �� : ا��ا�




اد ا���sا��� ، وا -١G2ي ، وإ:Wل ا���د ا��Gت  �أ�WBا� -uو� ، ��uR3
 
�s� nاد �2�7ا�� ، ���ط أ
�3�eوا  �*u=+ ن�oq� Q�J7� اد
�3�eوا

 �:W8( ا� ً+2� 0�oko H7G ل�� ا�V�8 -S3�� )3م ا�
د ا]�G٠ 
 ، أو  ، أو إkMح + ��G q:,  ا���- ��:Q و�2ع \دث �KNإذا آن  -٢
        P737� �7�رة +���B ��2اد �WN )8k�٠ 

دي  -٣G ��~ -�G tSd �VZ2ا+ 
R�� -�S�3ن ا� ٠إذا آ

د  -٤B� )3ل ا������2 ا��G[ى وا�N[ت اJ�د وا��2ا�� وا��:�G[ا

    ���٠ار +0 ا�2ز��
nت  Bا� Q��Z )8 2ز�� nو  H7G ��7�uا� -��ت ا�G� 
�s� أن �+
   ��G  ا���3

ت 8( G
 ٠ 2Jع��0�3 ��G 8( اٍ]  أو ، �2م ا��Bار +:, ا���� ��د ا�2ز
B�و 
 �:W8( ا� V� ��W� )3��8 ا�deا -��ت ا�GW� HR�[٠ا 

 

 �g
 ا���� ���Wدة ا� : ا��
 

\^ ا���- أن -١M H7G ^�� ً�8dًا إ�Zأ -+�7� Q8
�    -��ت ا�G� 0G
 ��8deإ��, ا ً8*+ �GWا� �Z2ازي أ�٠/٠ ٥٠ )� ٠ +0 أ��Z ا]�

٢-  -��ت ا�GW�  )G2J�[ر ا��  إذا آن ا��S�3- 8( ا��:�qة H7G أ�س ا��
 -�G تGر ���ت  ا��L=3ة  �LVا ا��GWا� H7G 
�s�  )3ت ا�GWا� 
��

 ��8d٠إ 
ت ا���- ا�3( �>دى -٣G� Q��Z 
����8dت إGد ��G[وا -K� ٠ 8( أ�م ا�

 

 �g
 ا���� �:+hدة ا� : ا��
م ا��د��0     E\ي أ�W� n                 HD7G مD9:ا ا�LD0 ه+ �g
 ا���� H0  وا]و���W3وا� �:+hا�

nت ا���� Bا� : 
١-             ، ,D�Z23دارة وا�eا )D8 و���<DW+ ذات ���G ^Mص ا�L� 0��27Sن +:=O[ا

ن +qDDO 0DDن ه�LDD ا�DDإذا آ  -DD��\^ ا�DDM تK7DDW� ~27هDDO QDD3�3� أن ^DDM:�
ل �� H7G٠ ا�

٢- �
�ل ا�s�V�3�� أو ا���7��E3 ا�3( ��^ إ��زه �J- إ�3
اء ا���- أو ��G[٠ا  
�*�ورة -٣� �K�3+ 2نE� يLا� -�� ٠ا�
٤-  ���
ل ا��Bا�� ا]+:�� ا���G ا
G ، �8ل ا��=2RRن ��B7ا�� وا�:9�� ٠ا�

ل ا�    D�G[ا �Bgkد ا�
Bات    و��D�uا� )D8 �D:٤، ٣، ��٢      HDR�[ا 
DBدة وا�Dا�� �LD0 هD+  
 V�8 -��ت ا�GW�٠ 

                                            ) Qا��ا� -Ruا�( 
                                         eزاتاZ 

 

 �g
 ا���� ��� : ا��دة ا�3
١-        
D+ -D�� n ��2:D� زةDZم أDG -D0 آG -+�
 و�D�G�    0�IB3W ا�D\0 واDG V�

   �DD+
N )DD8 -DD+� إذا أ+*HDD ا�ًDD+2� 0�DDoko 0DDG -DD�� n ة
DD+ HDDاد إ�sDD� ، ًDD+2�
 ً+
�+ Q8
� �Zq� زةZ[2ن اE�7 ، و�R3+ 2ات:� ]�N -��\^ ا�M٠ 



ز�, 8( �:�      -٢Zq� -+� ،    ��^ أن �Q3�3 ا�DV:G ولsD:2ز ا��� nو ، V��B3إ�
 0G ا� ًd2G ً�
�� nً
� Hd\^  أو أن ��3DR3, ، و�+
N ء:oأ V�7G 2لRB

   DDVB:�� أو ، -DD��ت ا��DD*3��� ًDD�8زات وDDZ[ا �LDDه 
DD�Gد +2ا
DDB� أن -DD��ا�
      ,D�
د �3�3DBد ا��D����� -+�ر ا��O�7, إG7, ، و�G ��� 0+<� )E� وب:3��

زة ���2 آٍفZ[�ً+2� 0�oko 0G -��n  ٠ 
 

 �g
 ا����Oة �� : ا��دة ا�
 

+DD- ��2ا8 -١�7�  -DDZ<� أن -DD��\^ ا�DDM �DDإ� ��2:DDWا� ,DDز�Z HDDإ� DDV:+ ًDD+أوأ�
 ��� ٠ا�W:� ا�3

٢-      -�Zq� I\ -��\^ ا�Rإ�       �D*3إذا إ� V��B3إ� �:� ��V� 
�� -+�زة ا�Z
 ، �DD8ذا إ��DDA �DD*3وف    ًDD+2� 0��DDW� HDD7G 
DD�s�n ة
DD�� YDDذ� -DD���DDAوف ا�

           �D�+D- آ3� ، HD7G أn     ا���- إ���3ار ا��Zq3- وZ^ ا�2RBل H7G +2ا�D�8 ا�
eق ا�B3إ� �:W� ����� ا�W:� ا�3V� -�Zq3ى ا�
�زة �3Z٠ 

 

 �g
 ا���د�� ��Gة �Bدة ا� :ا��
 

        eم ا+- ا�IB 8( ا�2RBل H7G أ0G ��Z أ��7�          -DJ� -��زة ا����B3W إذا ��ك ا�Z
            HD7G -DRB� �D� )D3ة ا�
Dا�� HDإ� �JDW:�� Yوذ� V� ,��� �IB3DW     إإ�3Dآ� DV:G ,Dز�Z

 8( ا���- ا�Z eةأV:+ �*� + �JW:� �:Wاء ا�sZ0 أG زةZ٠ 
 

 �g
 ا������ ��Gة �hدة ا� : ا��
 

�Bgkا� 
دهB� )3ت ا�J�د وا��:�G[8( ا -+زة ��Zq آZ8( إ IBا� -+G -E�  ٠ 
 

 �g
 ا������G �hة �hدة ا� : ا��
 

          )8 

ة �2م وا\�� �Zq� زةZ8( إ IBا� -+��� وnدة +2�2د �, ، و�oko أ�م             �7\
                 ,DG�2, أو �8وDMأ 
D\أو أ ,Zة زو��J زواZ, ، أو 8( \�� و8:��٠    ^\DR� IDB�و

 Vر إ��nت ا���B7� ة
Ig ا��>�o27^ ا�K� أن -�� ٠ا�
 

 �g
 ا��� : ا��دة ا��ا��� ��Gة �
 

 -+�7�            �ZqD� زةDZإ HD7G 2لDRBا� )D8 IDBا� n          مD�ة أ�D�G 0DG V�
D+ -D��  
D�s�n و 
 8 �� ً+2� ��G �W�N H7G V�     ة�D�� �DBا� �D*��8 داء[ YDوذ� ، HBd[ا 
�G زةZإ

  -J� 0+ 0 �
 أداهE� �� 3, إذا+
N ة
زة  e و���3ط ٠وا\
ة 2lال +DZeا �Lق ه�B3�
             ، -D�[ا H7G 0�37R3+ 0�3:� -��\^ ا�M ى
� -��
 أ+*H 8( ا�� -+�أن �2Eن ا�


د DDDB� أن -DDD��\^ ا�DDDRو� ً�2:DDD� زةDDDZeا �LDDD2ن هDDDB:�� 0�LDDDل ا�DDD��
د ا�DDDG ًDDD�8و 
 -��3���٠*�ت ا�  

 
 
 




 ا���gا�دة ا�=+��G �Wة ���:  
 

ن                    DB3+eا �D�دq3� -D+زة ��ZqD آDZإ )D8 IDBا� ��J��7�� �W�<+ Hإ� ^W3:ا�� -+�7�   
   ��7�uن ا�B3+eم ا
د أ��� V�

د +B� دة�+ ��~ �:� 0G٠ DB3+eن ان 0DG   أ+ إذا آ

ن          B3+eداء ا[ �Zزة دون أZ8( إ IBا� -+�دة 2E�8ن �7�+ �:�٠  -D��\^ ا�Rو� 
             ,Dgأدا HD7G ل
D� D+ Y�LDزة وآDZeا ^D7K� ة
D�<ا�� IgDo2ا� ��
D�� -D+�أن �7K^ +0 ا�

ن  B3+e٠ ا           ًD+2� �D�G �DW�=� 
هDG2+ -DJ� زةDZeا ^D7K� م
+- أن ��3� –وH7G ا�
+-    –H7G ا]�-   �ن ، +QD           و��Bم ا�DB3+eد ا<D� �D� ,Dأ� �DJo زة إذاDZeا �LDه �Z0 أ+

 ��J�دq3ء�� ا�W��
م اkNeل �G٠ 
 

 �g
 ا���د�� ��Gة �Wدة ا� : ا��
 

ن                 ��2ز D8�Kا� IDu3� ،�DZزة دون أDZإ HD7G 2لRBا� -��\^ ا�M ��82ا�� -+�7�
7GH               D��8 زةDZeة ا
 kNل +ً82�2+ -��
 ا��G 
� ، و�V�
+ 
�
B�      0��D�G HD7G زاد

 Yف ذ�kN H7G ن8�Kا� Iu3� �� + ً+2�٠ 
 

 �g
 ا����� ��Gة ��Wدة ا� : ا��
 

         ، HDا]و� ًD+2� 0�okh0 ا�G �Zq� ��d�+ زةZ8( إ IBا� ,d�+ �Jh� يLا� -+�7�   
   ًD+2� 0�Dokh7� �Zودون أ ، ��� ا�3ً+2�0�3 W0 ا�G �Z[ع ا ا�D7� )D3( ذ�YD    و��okh أر�

زات +�7R3 أ        kNل ا Zeا �Lه ����   م�W:� ا�2ا\
ة ، �2اء أآK�3+ و ٠ �    �:DW�� 
DR�
 ��d�+ زةZ# أول إ�ر
أ +0 �J� )3ا� �:Wة ا�
 ٠ا�2ا\

 

 �g
 ا���+:� ��Gة �hدة ا� : ا��
 

 D8( هLDا ا�DRu- أن               DV�7G 2صDR:زا�, ا��Zي +0  إq� ,�ء ��3:oأ -+� n��2ز �7
      �Ny -�G ^\M ى
� -���٠     ,D78 YDذ� P�DN 
D� -+�\^ ا���- أن ا�M �Jo�8ذا أ 

 Yأن أدا� إ��, +0 ذ� IJ� زة أو ��3Wد +Zeة ا
+ 0G ��Z0 أ+ ,+�B� اأن�Z[ 
 

                                              Q�Wب ا�Jا� 
�X ا���2                                 J� -��   ا�
 

�� ��Gة ��
 ا���g ا��دة ا�3�  : 
 

  �
 ا��� n     ت                 GDW� �D�<+و )GD�Z X�Du=3� ون�oqD3� 0�LDا� �D�22ال ا�Dl 27ن+
د�� ]�د�� أو ��:�� أوه��V7�G ��7E ا�R3ب إ�J�– ��2ا� X�J� 0�7+G ٠ 

 

 �g
 ا��� : ا��دة ا����ون �
 

                � ، �D�2ا� X�JD� -D��
 وا�*2ا�t ا�kز+� ���9:3 ا�Gا��2ا ��ر ا�2ز
R�    ,D�8 د
DB
-��\^ ا�Mا���2 ، و X�J� -+�  ٠اs3�eا+ت ا��H7G �J��3 آ- +0 ا�



      ّnم إم هLا ا�:9E\ي أ�W� nو   �D��Bء ا�:h3��� ، ��ا�2ز 
ود  ا�3( ���رهB8( ا� 
          �DD�:Vا�� �BDDRوا� �+kDDWا� mDD�\ 0DD+ ، 0�7oDDا��� �DD�22ال ا�DDl 0�7+DD�7� �DD\2:ا���

 -��ت ا��M٠وإ 
 

                                                0+hب ا�Jا� 
�l ا���- وا��2�� +0 ا�2Bادث =+ 0+ ��                   ا��2

 -��ت ا��Mى وإ�JEا� ��G:Rا�                            
                          ��G�3Zeوا ��BRت ا�+
    وا�=

 )ا�Ru- ا]ول (                                     
                                 -���l ا�=+ 0+ �� ا��2

 
 

 �g
 ا���د�� وا����ون �Bدة ا� :ا��
 

    -D��\^ ا�DM H7G                  �D0 ا����+qDو� DVر����BDM �D و��Du�9 ، وإ�\ )D8 ةqD�:ا�� �Du\ 
   �DD�~ل ، وDDW3~eب وا�DD�7� �B�DDRا� YDDذ�   BDDRوا� �+kDDWوا� �DD��Bا� 
DDG0 �2اDD+ �


د� ا�2ز�� ���ار +:, B� ��  و�8ًV��23W+و Vاءا��Zوإ ��:V٠ا�� 
 

 �g
 ا������ وا����ون �hدة ا� :ا��
 

ر ،              DKN[ل +0 ا���� ا��B� �+زkت ا�l�3\eا L=3� أن -�G ^\M -آ H7G     
   ,3+kو� -��3���7 ، وو��� ا�Wت ا��nوا� ، -��,  وD�7G ٠وا]+�اض ا�:0G ��Z ا�

              YDل ، وذ�����7ت ا�=kW� �M+� ا���- وا��ه� 8( ا��:�qة ا�3A نE+ )8 07�أن �
ء          D*3�eا 
D:G لD�� ا�DV�Vu� ى�DNأ �DS� يqDو� �D�����٠��DS7 ا�  ^\DDR� 2زD�� nو 

�ّB� أن -���� ا��Bا� �Lء ���82 ه�� �7J+ 2ره� أيZ0 أ+ QK3�� ل أو�� ٠- ا�
 
 

 
���h وا����ون �hدة ا� :ا���g ا��
 

          ,D+اsوإ� ، ,D3:V+ �lD=�� -D��+s+ -DJ� -Dاو��D ا��\^ ا���- إ\�Dl ا�M H7G      
  ��DDDR=ا�� �DDD� ، وDDD�7G, أن ��82DDD أدوات ا��2DDDV� رة�DDDا��� �DDD�g- ا��2DDDل و���3DD���

ل ��7� �J� ،ا��:V+ا
 ٠ و�
ر�H7G �VJ إ�3=
 

 �g
 ا��� : ا��دة ا��ا��� وا����ون �
 

-DD+�HDD7G        �8 ا�DDB� وأن ، �DD�7�G -DDE� �DDRR=ا�� �DD�gg- ا��2DD�2ا� -��3DDW� أن 
 ، V�7G                ت�DMe0 اD+ ,D3�3BDM HD7G �D98, وو�B�7� �G2d2ت ا����7�وأن �:Lu ا�3


م �:LD�u                   ٠وا]+�اض  DG ,D:G ^JDW3� ��DR�� أو -D�ب أي 8E0 إر�G Q:3�� �7, أنGو 
    DD�+ �DD��B� ة
DD�g- ا��DD�2ل ا���3DDءة إ�DDت ، أو إ�DD��7�ل   ا�3DD��� ا���DD- و�BDDM ا�

7S3ا��� V7�K��,  و��V3+k أو �+ 0�٠ 



  
 �g
 ا��� :ا��دة ا�=+�W وا����ون �

 

    �DDU�Vو� ،IDD��B0 ا�DD+ �DD��27� �DD+زkت ا�DDl�3\eا LDD=3� أن -DD��\^ ا�DDM HDD7G     
ل               ��3D�k� �B�DM DV7�Zة ،وD�:7� LD8:+ 0�+q� Y8( ذ� �� ، ,3B8E�� ��:uا� -gا��2

ت +qDD�� �7DDRuن    DD8( أي DD��7�� -DD��آ0 ا�DD+0 أDD+ ه�DDA نDDE+ )DD8 IDD7�و��DD ، وأن �
 I��Bا� Q:+ -g ٠و�

 �g
 ا���د�� وا����ون �Wدة ا� : ا��
 

ص          =DDOأ DDV� بDDR� )DD32ادث ا�DDB2ارىء وا�DDK0 ا�DDG ول<DDW+ -DD��\^ ا�DDM    
                     ^\DM �D�8أو ��2ا ، �Du�A2ا� �DEB� -D��آ0 ا�D+27ن أN
D� 0�+ ، ,��G ��~ ون�Ny

 �2Dع          ا�DVJ7K3� )D3ا� �D�:uت ا�Dl�3\eذ اD=ل إ���- أو وآgk, ، إذا  آ�� �JW^ إه�
 ,7�G٠ �+� �KG 0+ �VJ�R- و�dر \W^ ا]���9 ا��G �Vd2� ٠ و�7G, أن �

  
                                            )  )�hا� -Ruا�(  

                        :R2ادث ا�B0 ا�+ ����G ا��JEىا��2 
 

 �g
 ا����� وا����ون ��Wدة ا� : ا��
 

م هLا ا�H7G -Ru ا��:�|ت ذات ا��=�l ا��JEى E\أ IJK�    ٠ 
 

 �g
 ا���+:� وا����ون �hدة ا� :ا��
 

رة  -١JG ):�ا��:�qة ا�3( ��2م ��ED- دا�Dg     : - ا��:�qة ذات ا��=�l ا��JEى -�
ت +0 ه�LD ا��2Dاد أو          أو +>�� ���3ج +دة أو أآ�h +0 ا��2ا       U8 ة أو�K=د ا�

ت �3�وز            ��E� V:�s=� أو V+ا
 أو إ�3=V3و�ده أو +:�J3أو إ� ��s�Vه

اد                DG )D8 ةqD�:إدراج ا�� HDإ�  ، وا�3( �>دي ��وزهV� 2ح�Wا�� ����ا��

٠�l ا��JEى+:�|ت ا��= 
رة  -٢JG ):�                                               2KNرة +0 ا��2اد ��s+   -E��أي +دة أو  : -  +دة �KNة -�

  QDD+ ^DDآ��� )DD8 أو �
DD\و DD+إ ���DDWأو ا� �DD�g�s�uأو ا� �DD�و��Eا� ,DDM2اN �DDEB�
 ���~٠ 

رة  -٣DDJG )DD:��- �DD�Jدث آDD\ - :  ، �DD�JEب ا��DDW3ا� -DDh+ )gDD�8 دثDD\ و أأي
  I��Bا�       DJآ �lD=+ ة ذاتqD�:+ -DNط داD�� ى�D�+ )8 ر�u�eى ، �، أو ا

ل أو     و�DD��دة �DDKNة أو أآ�DDh ، و�DD>دي إ��DDKN HDD أآHDD7G �DDJ ا�DD+ 0�DD*3
kًZy أو kًZG �U�J2ر أو ا�V��٠ا� 

 

 �g
 ا����� وا����ون �� : ا��دة ا�3
 

   t2ا�d ا�2زارة Q*�   
�
B3� /    ى�DJEا� �lD=ت ذات ا��|D�:ا�� /    �D�g� HDدًا إ�:3Dإ�
 �V�37ا��2اد أوآ �Lت هU8 ة ، أو�K=٠ا��2اد ا� 

 �g
 ا��� : ا��دة ا�2okhن �



س        DDأ� HDD7G �V�|DD�:+ QDDdو 
DD�
B� 2زارةDDا� QDD+ I�DDW:3�� -DD��ب ا�BDDMأ HDD7G    

 ا���g +0 هLا ا�:9م �� 0������ وا�� 8( ا��دة ا�3Vر إ�� ٠ا�*2ا�t ا���

 �g
 ا���د�� وا�2okhن �Bدة ا� : ا��
    D*3� )D3ارات ا��Dوا�� �gا�27ا ��ر ا�2ز
R�           23ىDW+ HD7G �D+زkت ا�DJ���30 ا��

ب ا���- D8( هLDا ا�=2DRص ،      BMت أJZى ، ووا�JEا� �lا��:�qة ��27�� +0 ا��=
           �lD=+ ة ذاتqD�:+ -آ Q�2+ رجN �U�J2ر وا�V��ا� ���B� ةL=3ت ا��J���3ا� Y�Lوآ

ا��� ا�kز+QD:�� �D ا�2DBادث              D30 ا�D+ YDذ� �D�~و ، �V�DJZل ووا��آ�J ى ، و\�2ق ا�

ره ا�oy 0+ 
Bوا� VG2و� �l �JE٠ى وا�0+ -�7�3 +=
 

                                          )  m�hا� -Ruا�( 
                                    -��ت ا��Mإ   

 

 �g
 ا������ وا�2okhن �hدة ا� : ا��
 

م هLا ا�H7G -Ru ا��:�|ت ا��u� Q*=� )3ع  E\ي أ�W� n        0D+ ��:Vر ا��KN[ا 
 ��G�3Zeت ا:�+q3م ا�9�٠ 

 

 �g
 ا���� 0�okhوا� �h�hدة ا� : ا��
 

\^ ا��� -DD�sDD37م   DDM ن�DD8 ، )DD:V+ ض�DD�� أو ، -DD�G ��DDM�� -DD+�     إذا أ�DDM^ ا�
               D�� ، ة�DOJ+ �D�~ة أو�DOJ+ �D���K� ، Y�L� �+زkت ا��u:ا� Q��Z -�B3�و ، ,Zk��

  Wا�� )DD8 �DD+�eا DDV�8      ةsDDVZ[وا ، ��DDO[وا ، �DD�JKا� -DD��B32ص وا�DDBuوا� ، HuDD�3
�3ل إ�H أ+آ0 ا��kج �eت ا�u*�� ، و��2� ٠ا�3

 

 �g
 ا��� :ا��دة ا��ا��� وا�2okhن �
 

��G�3Zeت ا:�+q3م ا�9� )8 ,�7G 2صR:+ 2ه+ I8و -�G ��Mإ ��Meا 
��  ٠ 
      -��ت ا��Mإ �E\ )8 ��:Vا]+�اض ا�� 
�ه
ة �D�Jl               و�D�+ # أول�رD� 
D�� Dآ� ، 

 ��Me# ا�ر� �E\ )8 ��7�٠ض  
 

 �g
 ا��� : ا��دة ا�=+�W وا�2okhن �
 

                     DV�7G ي�DW�و ، DV:G qD�:� �uGD*+ س أو أيDE3�eا �D�\ ��DMeا �DE\ )8 
��    
 ��7M[ا ��Meا H7G ي�W� �7���2 وا��kج +� �JW:��٠ 

 

2okhد�� وا�Wدة ا�
 ا���g ا��� : ن �
 

م                D9� )D8 ,D�7G 2صDR:ا�� �D�:Vول ا]+�اض ا��
Z I8و ��:Vد ا]+�اض ا��
B�     
                  ^DW� -Dول د��
DZ ID8و )Dgs�أو ا� �gا
ت ا���s ا�Zد در
Bو�  ��G�3Zeت ا:�+q3ا�

  ٠ا���s ا��:2Rص �7G, 8( ا�:9م ا��Lآ2ر 
 
 



 �g
 ا����� وا�2okhن ��Wدة ا� : ا��
 

بDDR�7�      )DD8 IDDBا� -DD�G ��DDM0 إDDG �ZDD:ا� -DD����sDD�G �DD ا��>�0DDG �DD ا�\ )DD8 
             IB3DW� �Do ًD+2� 0�oko ة
�� kً+دل أ��Z آ�� ���+ ��2� +0D أ2Dl ��DZال    ٠/٠ ٧٥+

  ,DDZkG V��S3DDW� )DD3ة ا��DD3u٠ا�   ًDD�Jl ر�DD�� أو �:DDWا� �DDS7� ذا�DD8 ,guDDO لDD�3\م إ
DDG
   ��BR3, ا���� G     و\DMeت ا
DG -��
 و��2Dض      E�� n:, +0 ا�D�� ، �:HDV ا�ًD�7ًا آsD�
   ��Me0 اGل   ٠kDN بRا�� Hإ� ,�\^ ا���- \I 8( إ��3داد + د8R� 2نE� nو 
 �:Wا� Y7�٠ 

 �g
 ا���+:� وا�2okhن �hدة ا� : ا��
 

   ��DDMe0 اDDG �3DD� ب              إذاDDRة ا��DD8و HDDإ� ��DDMeأو أدت ا ، )DD7آ �DDgدا sDD�G
    IBا� ,:G 0��B3Wب أو ا��R�778          ثkDo ة
D+ 0DG ��DZدل أD�� D�� ر
D�� X�2D�� )D8


ر� أر��� و2W�Nن أ�P ر�ل � Hأد� 
B� 2:�٠ات 
              nًدD�+ ًD*�2�� IB3W� بR�8ن ا�� ، )gsZ �gدا s�G ��M e0 اG �3� إذا      أ+
         �D��� )D8 و���D*+ ، 
D�3�
ول د��- �W^ ا���s ا���� �:�JW ذ�Y ا���s ا���
ر ، و�8ً

7( ��2�X ا���s ا�
اEا� �g٠ 
 


 ا���g ا��دة ا�3��� وا�2okhن ��: 
 

  �DDg
 ا��DD�� 0�DDokhوا� �DDh�h2اد ا�DDا�� )DD8 ورد DD�� -DD��\^ ا�DDM مsDD7� n      ���DDWوا�
 �g
 ا���� 0�okhوا�  �g
 ا���� 0�okhوا� �:+hوا�)�q�  :+0 هLا ا�:9م إذا �Jo أي +�

١-  ,Wu� ��Mإ 
��� -+� ٠أن ا�
٢-  ��Meأن ا -+��^ ا�Z 0+ 2دR�+ 2ء �27ك� ^JW� �o
\٠ 
٣-            �D���+- إ+�G 0G Q:3ض ��Jl H7G ,Wu^ ، أو إ+2DJ� 0DG QD:3ل +�أن ا�

\^ ا���- دون �J^ +��وع M -J� 0+ ,Zk�� P7Eا�� ^�JK٠ا� 
 �g
 ا��� :ا��دة ا]ر��2ن �

 

+DD- ا�       �
��V ا�DD� -S3DDO0 إ�LDD0 ا����DDWا� -DD��ب ا�BDDMو��� أ<DDW+ د
DDB�      بDDR�
        ، ������ض ا��2d H7G ):Vء ا���3�� ا��JK7� )JK^ ا���   X�2�3�D� ءn<Dم هs7�و

           �JDDW:� -Dم ، آD9:ا ا�LD0 هDD+ �Dg
 ا��D�� 0�Dokhوا� �DD:+hدة ا�Dا�� )D8 ,D�7G 2صDR:ا��
          )DD30 ا�DVت أو ا��G:DR2ن ا�DE� ط أن�D�� ، ,DD3+
N )D8 بDRا�� هD*� )D3ة ا�
Dا��

 ا���ضV:G q�:� �+ V�2ر��� -+� ٠ ا�Lي أ�M^ �, ا�
  

 �g
 ا���د�� وا]ر��2ن �Bدة ا� :ا��
  


د ���اB�    ر -��ت ا��M0 إG غk�eاءات ا�Zإ ��٠ +0 ا�2ز 
 
 
 
 



                                            )  Qا��ا� -Ruا�( 
                         ��G�3Zeوا ��BRت ا�+
         ا�=

 

 ا���g ا��دة���� وا]ر��2ن �hا�  : 

 

         �� �hا�� أو أآsN 
�\^ �G- أن �M -آ H7G         ودةsD+ ، ��JKت ا�8��   �D�دو[� 
8ت ا���JK ا]و��� � �s7م ����+ ،  ٠و~��ه

             �Dت ا]و��8�D�eا -gD0 و�D+ �Dا�s=ا� �LDه ,D�23B� أن ^D�� D+ �DBgkد ا�
Bو�       
 �DD�ت ا]دوDDوآ�� ، 
دهDDGو  �DD�V�� 2مDD�� 0DD+ وط�DDOو DDV9u\ -gDDو� ��DD9:� Y�LDDوآ ،

8ت و+23Wا� ��e٠ا 
 

 �g
 ا�����h وا]ر��2ن �hدة ا� : ا��
 

          0�DDd���DD, ا��G �Bu��DDhأو أآ ^DD�Jl HDDإ� 
DDV�\^ DD�G- أن �DDM -DDآ HDD7G     
   �DD�:Vاض ا���DD+[اول ا
DDZ )DD8 دة
DDBا�� �DD�:Vاض ا���DD+[ا 
DD\q� ��DDMeل اDD�3\e– 

 V�7G 2صR:ا��        �D�G�3Zeت اD:�+q3م ا�9� )8 –          HD7G �:D� -Dة آ�D+ kً+DO ًDRB8 
ل ��ت أو�YU ا�u7+ )8 Y�Lوآ ، ,�k�� )8 �Bu�3�� ا�� �Jh� ٠ا]�- وأن 

 

 �g
 ا��� : ا��دة ا��ا��� وا]ر��2ن �
 

       qDD�Jl �DD�Zk���DD ا���BDDR ا��2�DD�g وا�:��DD, ا���� �82DD� أن -DD��\^ ا�DDM HDD7G     
ت ا��23DDW�7�          )BDDRن ا��DD*م ا�DD9� ��82DD� DD+ ةDDGا�+ QDD+ ، ��2زDDا� DDره��� )DD3

و�( � ٠ا�3
 �g
 ا��� : ا��دة ا�=+�W وا]ر��2ن �

 

ر ،    DDNدe��82 واDD37� وق
:DDM ءDDإ�� ��2زDDا� �DD�82ا+ 
DD�� -DD��\^ ا�DDR� 2زDD��       
        �D�ر�3Nل �8, إ��ه�� ا�W+ 2نE� أنH7G٠           D+ -DE� �D�9:م ا��DE\[ن اkDGإ ^D��و 


وق �3:Rا ا�Lه -�G 
G2ا�� -R٠ 
 

 �g
 ا���د�� وا]ر��2ن �Wدة ا� :ا��
 

                     0DG ة
D��Jآ0 ا�D+[ا )D8 kًD�G دي<D� 0D�� �JDW:�� ,3�u� H7Gو -��\^ ا�M مs7�    

د� ا�2ز�� B� ��  ��q( أو ��*, و�8ً+ -E� ان��� : ا�

١-      �DD*ت ا�DDZB0 ا�DD+ YDDذ� �DD�~و ]DD�kم وا��DD�Kا� QDD�J� �DD��82 \2ا��DD� ��ور
   YDDD7� دةDDDG DDDV�8 �82اDDD3� n )DDD3ا� -DDD��Il ا�DDD:+ )DDD8 YDDDوذ� ، �DDD�
3�ر +�DDD�q�

   ٠ا�2Bا���
٢-  -��آ0 ا�+q� ��B7+ ��d��J و+Gk^ ر�:+ P��h�8, و��� -g ��82�٠ و�
ل     -٣DD���BDDM HDD7G �DD98 ا�B�7� �JDD�ت ا��DD�JK ا��:DDJ���30 ا�DD+ مsDD7� DD+ اء�DDZإ

  kً+DDDO ًDDDZkG ه��DDDج أ�kDDDG٠و )DDD�[� 
DDDR��د وا]م : �ة وnوج وا]وsDDDا�
 ,� ٠) وا]ب ا�����2ن +



٤-  ��8
ارس آ+ ��K:23ا�8 8( ا���ل إذا �� ��
ارس �3���7 أوnد ا�+ ��82�٠ 
٥-  -���7ت 8( أ+آ0 ا�R+ أو 
ZW+ اد
G٠إ 
ل  -٦��
اد ��ا+� ��2B ا]+�� ��0 ا�G٠إ 


ة 0G ا����ان ��Jآ0 ا�
د ا��Bgk ا]+B٠            و� 
 


 ا���gا����� وا]ر��2ن ��Wدة ا� : 
 

    )DD8ان ، و�DD��
ة 0DDG ا�DD��Jآ0 ا�DD+[ا )DD8 kًDD�G دي<DD� يLDDا� -DD��\^ ا�DDM مsDD7�    
ت            DJZ2ت وا�آ0 وا��=��W��823 ، ا��� tu:0 ا�G ^��:3ا� sو+�اآ �ZBوا�� �Zا��:

ل ��7� ��gاLS٠ا� 
ت و+2 DDD��=آ0 وا��DDDWوط ا���DDDO ,DDD:+ ار�DDD�� ��2زDDDد ا�
DDDB�و      -DDD� و+�V�uDDDMا

ع  u3�eوط             ا�Dوا�� ,DGم وأ�2اD�Kت ا�Dوآ�� ��gاLSت ا�JZ2د ا�
G Y�Lآ0 ، وآW���
                HD7G �D98B�7� مsD7� D�+ YDذ� �D�~و ، �DJZ2ا� -��+ -+� ، و+ �7�B3, ا�V� �+زkا�

ل ��  �BM٠ ا�
 

 �g
 ا���+:� وا]ر��2ن �hدة ا� : ا��
 

   ��� �82D� أن -D�G ^\M -آ H7G     ,D�        0D+ أو ، �V3+Dإ� -DB+ 0D+ لD�3�eا -gDو�
                     -DR� n 0آD+[ا �LDه �D� إذا آًD�+2� �Vد�Gوإ ، -����0 إ�H أ+آ0 ا�+ Q��� sآ�+

 -��
 ا��G2ا+ Q+ Iu3� 
�Gت ا��:��93 8( +2اkMا��2ا -g و�V٠إ�� 
 

                                                   Q�ب ا�3Jا� 
ء         W:ا� -�S��                                   

 

 �g
 ا����� وا]ر��2ن �� :ا��دة ا�3
 

م    DD9:ا ا�LDD0 هDD+ �DD�دة ا��ا�DDا�� )DD8 ورد DD+ ةDDGا�+ QDD+          -DDآ )DD8  أة�DDا�� -DD��� 
ت              G:DRة أو ا��K=ل ا��G[8( ا V7�S�� �9B�و ، V3��Jl Q+ Iu3� )3ت ا�nا���


د اB�رة ،  ورة ���BR أو +0ا�*d 
�ل ا�3(  ��G[0 واVار +:,  ا����� ��2ز� 
                                                   )٣٣( 

                 �
D���� أو DV�8 0DV7�G �D9\ ,D�+ ^D�� D�+ دة
DB+ رDKN[ ءDW:ض ا��D� أن �V�O
 �MN ���٠وط 

 �g
 ا��� : ا��دة ا�=�2Wن �
 

    oء أW:ا� -�S�� 2ز�� n     nإ �D��33+ �Gء �38ة +0 ا�0G -�� n -�7 إ\
ى ��Gة �:
 ��ار+0 ا�2ز��V� ر
R� )3ت ا�nB8٠( ا� 

 

 �g
 ا���د�� وا�=�2Wن �Bدة ا� : ا��
 

ر�#         D3ا� HD7G ���DWا� �D���Q ا]ر�D�[ة ا
�� Qdزة وZ8( إ IB�7 ا�+�      ���7أة ا�
    �DD�\k�3 ا�DDWا� Q��DD�[وا ، QDDd27� -DD�3Bا��    QDDd27� �Z�DD# ا���رDD3د ا�
DDB�و ، ,DD�



                ��BDM �DVZ 0D+ ��
DR+ �D�Jl دةVDO ^DZ2�� ة ، أوq�:ا�� ^�Jl �l�2�٠  �D9B�و
 Qd27� ة�OJ+ ���  �S��٠-  ا���أة  kNل ا]���Q ا��3W ا�3

 

 �g
 ا������ وا�=�2Wن �hدة ا� : ا��
 

    VGKء إ��:o�7 أ+�\^ ا���- أن �
Q8 إ�H ا���أة ا�M H7G       زةDZإ )D8 DV7�G 0G 
          -D��\^ ا�DM ى
D� �hآqD8 �:D� �D+
N DV� نDإذا آ ، دل �PR أ�Zه�� + Qd2ا� ،

                Q8
D�n زة ، وDZeء ا
D� 2مD� �hآqD8 2ات:D� ثko V3+
N ة
+ �S7� �7 إذا+وا]�Zة آ
               0D+ VDWu� �:DWا� )D8 دتu3Dإ� 
D� �D�د��D إذا آ� ا�W:2�� ا�Vز�Zء إ:oة أ�Z[ا Vإ��

زة  Zإ         �D�زة ا�DW:2�� ، إذا آDZ[ء ا:oأ  �PR أ�ZهVإ�� Q8
و�Zq� Qd آ+- ، و�
 �Zأ PR:� Qdزة وZ0 إ+ VWu� �:Wدت 8( ا�u3إ� 
�٠  

 

 �g
 ا�����h وا�=�2Wن �hدة ا� : ا��
 

ء ا��B- وا�n2دة :o�7 أ+��� ا���JK ���7أة ا�G��82 ا��� -��\^ ا�M H7G   ٠ 
 


 ا���g ا��دة ا��ا��� و� : ا�=�2Wن �
 

  LDDNq� أن QDDd2زة ا�DDZإ 
DD�� DDV7�G �DDاو�s+ HDD2د إ�DD�� +
DD:G �DD7+�     ��DD�7� IDDBأة ا�
ع +2�2ده �38ة أو �38ات ��      dإر 
R��         �GDWا� H7G VG2��+ )8 
�s� n  �\�3ا�

�8( ا��2م ا�2ا\
 ، وذ�kG Yوة H7G �38ات ا��ا\� ا���:Q���� �\2 ا�       ^DWBل ، و�D�
uا� �Lه �Z[ا X�u=� V�7G ^��3� n��7 ،  و�uا� -��ت ا�G �3٠ة أو ا��3uات +0 �

 

�g
 ا��� : ا��دة ا�=+�W وا�=�2Wن �
 

زة       DDDZ�� DDV�ء ��3DDD:oأ -DDRu�� +�DDD7 أو إ�LDDاره�\^ ا���DDR8 -DDD- ا�DDR� 2زDD�� n 
Qd2٠ا� 

 �g
 ا���د�� وا�=�2Wن �Wدة ا� : ا��
 

 -DDR8 -DD��\^ ا�DDR� 2زDD�� n      أو -DD�B0 ا�DDG ��DD:ا� VDDd�+ ة�DD38 ءDD:oأ �DD7+�ا�
Qd2ا���ض ، ا� �Jh�ة   و
�3�+ ��Jl دةV��   ، nأ H7G  ة
وز +�3�   V��~  �g+ 

                  DV�7G 2صDR:ب ا��JD�[0 اD+ وع��+ ^J� ��S� V7R8 2ز�� n و ، ً+2� 0���oو
 -�3B# ا���ر��� H7G ا�3Wا� ً+2� 0���hوا� �g n27�٠دة 8( هLا ا�:9م kNل ا��

 

 �g
 ا����� وا�=�2Wن ��Wدة ا� : ا��
 

           �D7�G ب إذاJا ا�Lم هE\[ �7 ��8 ��B3W, و�8ً+�\^      D�     -D�G�I\ t�W ا�DM ى

               )7DM[ا -D��\^ ا�DRو� ، DV� ح�Rا�� Vز�Zة إ
ء +:oأ �Ny–     �D�Bا� �LDه )D8 – 
 V� أدا� زة ، أو أن ��3Wد +Zeة ا
+ 0G  +0 أ�ZهV+�B� ٠أن  

 
 
 
 



 �g
 ا���+:� وا�=�2Wن �hدة ا� : ا��
 

       )D8 -D��\^ ا�M H7G     QD��Z              ا�� QD��Z )D8ء وDW� DV�8 -D��� )D3آ0 ا�D+[0 أن  اDV
 0V3\�3ا�e ً:�+q� ، 
G�+ 0V� �82�٠ 

 

 �g
 ا����� وا�=�2Wن �� : ا��دة ا�3
 

١-    -�G ^\M -آ H7G     DV� أن �hآqD8 �D7+G 0�W�N -S�� �    �82اD3� ًJD�:+ ًD�E+ 
              0G ره��G0 ��- أ�Lت ا�k+�ل ا�ulأ ��G�� ، ت8( +0 ا�����Eد ا�
��8, ا�


د ا]G �7� إذا Y2ات ، وذ�:� �� �hآq8 ة��G لul٠ 
٢-                   �D:�
+ )D8 �hآqD8 �D7+G �Dg
م +=3W� يLا� -��\^ ا�M مs7� أن ��2ز �27ز��

ب �Ny -�G�D8 0(   �وا\
ة أن �:�  BMأ Q+ رآ������ �:Wu, أو �*B7� دارًا 
             0�LDت ا�k+D�ل ا�Dulأ �D�G�� �D�g� ��*B7� دار Q+ 
�� ، أو �3VWu� �:�
ا��

ره� 0G �� �:2ات     أ��-  �G        د
DB� �D�Bا� �LDو8( ه ، -��ء �38ات ا�:oأ Yوذ�
         )D3ا� P��DE3ا� �JW� ر��� ع ا�3( �:�9 ه�L ا�
ار ، آ�dا���وط وا]و ��ا�2ز

 �+

ات +0 ه�L ا�=�u3Wت ا��k+�  �u�٠ض H7G ا�
 

 �g
 ا��� :ا��دة ا�23Wن �
 


ة   DD+ -DD+زة ��ZqDD آDDZإ )DD8 IDDBا� DDVZزو H82DD3� )DD3ا� �DD7+� �DD�7�     0DDG -DD�� nأة ا�
0 �ر�# ا�82ة + ً+2� ��G �W�N٠ 

 

                                             �O�ب ا�Jا� 
    ���S- ا]\
اث                                 

 

 �g
 ا���د�� وا�23Wن �Bدة ا� : ا��
 

رة     DD*ت ا�G:DDRة أو ا��DDK=ل ا�DD�G[ا )DD8 اث
DD\[ا -�SDD�� 2زDD�� n     أ ، ، )DD8
 ، �DDK=7� �DDV�kNأو أ �V3+kDD� أو �V3BDDM ض�DD�ل ا� )DD3�DD�3B- ]ن �DD�G[0 واDDVا��

   DDV�8 دي<DD� )DD3وف ا��DD9أو ا� DDV3��Jl ^JDDWل   �٠DD�G[ا ,DD:+ ار�DD�� ��2زDDد ا�
DDB�و 
 Vر إ��ت وا��0V ا���G:R٠وا� 

 
 �g
 ا������ وا�23Wن �hدة ا� : ا��

 

١-           �DW+ �D�Gة +��D�G 0D و  n�n        ,D� ��DW ��2ز ���S- أي  �D� �=O��3D ا�=
ت أو        G:DRا� XD�� )D8 0DWا� �LDه QD8�� أن ��و�27ز ، -��
2Nل أ+آ0 ا��

ت ا]\
اث ���ار +:, U8 X�J� �JW:� ٠ا��:Il أو �
ء +0DD ا��DD�uة  -٢:h3DDأو   ) ١(إ� -�SDD�3� ��DDW� أن ��2زDD7� 2زDD�� دةDDا�� �LDD0 هDD+

   0�DD� DD+ ره�DD�Gاوح أ�DD3� 0�LDDص ا�=DDO[ا -DD�G١٥ -١٣�:DD�  لDD�Gأ )DD8 
 ا��( V�8 HGا�� ، �u�uN : 

رة ��V3BR أو ��2ه�  -٢/١          d 2نE� �3- أنB� n٠أ 



          ٢/٢- ,�Z238( ��ا+� ا� �V�3اآOر�� و إ
�K-  +2ا�V3Jd 8( ا��� nأ  
��7�دة +0 ا�3u3�eا H7G �Vر�
� P�*� nو ، ):V^ ا���ر
                  أو ا�3

 ٠       ا�Lي ��2�73,           
 

 �g
 ا�����h وا�23Wن �hدة ا� :ا��
 

        nإ �D��33+ �GD� ة��G )3:o0 إG -�� n -�7ء �38ة +0 ا�:oاث أ
   ��S�� �9B- ا]\

ده ا�2ز�� ���ار +:, B� )3ت ا�nB8٠( ا�   

 


 ا���g  ا��دة� : ا��ا��� وا�23Wن �
 

     8 kً�S�� اث
n               �g ��2ز ���S- ا]\DW� 
D\2م ا�2اDا�� )D8 تG� �� 0+ �hأآ ً�7�
              QDأر� HD7G ,D�8 �D�7�uا� -��ت ا�G� 
�s� nن �8�^ أ
ا �VO ر+*G ، �:W2ر ا�VO

ت G�٠ 
ت +�7DR3 ، دون           GD� QD0 أر�+ �hث أآ
Bا� -��� n  m�B� -��ت ا�G    و�:�9 �

م وا�kRة ، n ��- 8( ا���ة ا�           �K�7ا\� وا�� �h�38ة أو أآ       ، �GD� PDR� 0DG ة
D\2ا
ت G� QJ� 0+ �hأآ -��ن ا�E+ )8 H�J� n m�B٠و� 

د       DDD�G[م اDDD�أ )DDD8 أو ��G2JDDD�[ا �DDD\م ا��اDDD�أ )DDD8 اث
DDD\[ا -�SDDD�� 2زDDD�� nو     
 ��2:DDWزة ا�DDZeوا ���DDت ا���kDDK�ءات ا��DDR� )DD3 ٠وا�:h3DD�eا �V�DD7G ي�DDW� nو 


 ا���g +0 هLا ا�:9�د�� �Wدة ا� ا��V�7G ٠م  
 

 �g
 ا��� :ا��دة ا�=+�W وا�23Wن �
 


ات ا����:3W823( +:, ا��W� ث أن
Bا� -�S�� -J� -��\^ ا�M H7G     : 
دة ر���� ���kد�  -١VO أو ��:l2ا� ��2Vا� ��K�٠ 
٢-       ، �3DD=+ ^DD�Jl 0DD+ درةDDM ، 2بDD7Kا�� -DD��7� ��BDDRا� �DD��7�دة �VDDO

 ��BM �VZ 0+ V�7G ق
R+٠و 

ث+2ا��8 و�( أ+� -٣B٠ ا� 


ث   B�
ات 8( ا��P7 ا�=ص �:3Wا�� �Lه �u\ ^��٠  و 
 

 �g
 ا���د�� وا�23Wن �Wدة ا� : ا��
 


ث ��kDDN ,7SDDل    DD\ -DD0 آDDG �3DD=ا�� -DD��\^ ا���DD- أن �DD3E+ �DD7J^ ا�DDM HDD7G   
ل ا]\
اث               ��ص �7N -�W� -��ن ا�E+ )8 �u3B� 7, ، وأن�S�� 0+ 2ع ا]ولJ�[ا


ث B0 �8, إ�� ا��J� ,7�S�� #�ر+- ��2( أ+�� و+B- إ�+3, و�Eوا]�� ا� ���G٠و 
 

 �g
 ا����� وا�23Wن ��Wدة ا� : ا��
 

          ,DD�>د�ي LDDا� -DD��ب HDD7G ا�DDJا ا�LDDه )DD8 DDV�7G 2صDDR:م ا��DDE\[ي ا�DDW� n      
  )DD8و ، )DD:�3أو ا� )DD:Vم أو ا��DD�
ارس ]~�DDاض ا�3���DD7 ا�DDا�� )DD8 اث
DD\[ل واDDul[ا


ر�^DDD3ت ا�DDDW�<+  ت|DDD�:ا�� )DDD8 ,DDD�>د�ي LDDDا� -DDD�� ا]�DDDNى ، و �DDDW� nي HDDD7G ا�



                   ًD�8و LDu:� -D��ن هLDا ا�Dإذا آ -D�[ا HD7G �:D� ة�D�G Q2ا �0 أر�S7� 0�Lص ا�=O[ا
 +0 ا��( أ���وط ���ره ا�2ز�� ، وآن ا���- ��sZ -Eءًا ً��� : 


ر�� ، أو             -١+ H7G ��W�gا�� V3��<W+ Q�� ، ��J�ر
 +>��W  دورة ������7 ، أو �
�٠
ر�^  


ر� )J��DDDW� LDDDu:, ا]آ�DDDJ ، أو آqDDD�:+ )DDD8 ,DDD7ة  -٢DDD� �+DDD���  �DDDV�ا� �DDD�إذا آ

 أ���, � �R3=٠ا�� 

ر ا���D:V ، أو �2Dع                    -٣D�3Nإ -�VDW� HDإ� )D+�� ، )V�Z2D� دي ، أوOإر �+��� 
 ٠ا�3
ر�^ 

 
                                           ��G ديBب ا�Jا� 


 ا���- ا��BJي                                   �G   
 

 �g
 ا���+:� وا�23Wن �hدة ا� :ا��
 

ظ u�[� 
R��           �Dرات ا���DJ�ب           –وا�DJا ا�LDه )D8 وردت D�:�أ –     �D:�Jا�� )�D� ا��
 Yف ذ�kN ق�Wا� X3�� �� + V+  -:أ+

       �:�uW:ا�     ��2د�DWا� �����W+ ��g��7 8( ا����E7 ا�G ةq�:+ -آ    DV3�2�\ -D��nو
 0l �g�W�N 0G٠ 

        �:�uWا� sV�+:            ,�DWB� ي�D�� ، �MN أو �+G ةq�:+ أو ، )��Jl �=O -آ 
 �:�uWا� s�V��٠ 
ر +>ه- ���دة ا��uW:� و��B3- :    ا���ن B� -آ  V3و��<W+٠ 
ر BJي :    ا��B� -�G 
��� �:�uWا� �VA H7G -��� �=O -٠ آ 


 ا���- ا��DBJي         �G:                    sDV�+ أو �:�uD� ^\DM 0�D� م�DJ� �ZqD� -�SD�� 
D�G -Dآ 
             
D��ر �7��- �VA H7Gه ، و��Wي HD7G هLDا ا�B� 0و�� �V:+ 0 أيG -h�+ أو �:�u�

ر       DDR� )DD3ارات ا��DDب وا��DDJا ا�LDDم هDDE\أ QDD+ رضDD�3� n DD��8  مDD9:ا ا�LDDم هDDE\أ

 �*3���٠ 
 

 �g
 ا����� وا�23Wن �� : ا��دة ا�3
 

 Q��Z Q*=�   ��+وأوا V���- �VA H7G ا��K7W� �:�uW ر�� ٠+0 
 

 �g
 ا����2ن �JWدة ا� :ا��
 

 DD� )DD8 -�DDW� أن ^DD��    �   رةDDBJا� -DD�G 2دDD�G QDD��Z DDV� IDDB7� أو أن �:�uDDWت ا�k
  ، V�7G 0�7+� و��^ أن �D8 �:D(   ٠ وأن �2Eن ه�L ا���2د +�Bرة ��S�R وا�Bd ا�


دDDB+ ة
DD�� 2دًاDD��ن +DDإذا آ DD+ HDD7G 
DD��
دة ا�DDB+ ة
DD�� 2دًاDD��ن +DDذا آ�DD8 ، ة�uDDW� ة أو

دت ا��
ة �2Rرة وا�Bd ، وإذا آن ��uWة \
دت ا��
�:� أو ا���q8 ا��BJي ا�LDي               \
 D8( هLDا                        DV7��B� أو �:�uDWا� �D��u� -D\0 +�اD+ �D7\�+ أي )D8ة ، و�uDWا� �
D:G )V3:�

 
�� ٠ا��� q8�V3:( ا�



 �g
 ا����2ن �JWوا� ��دBدة ا� : ا��
 

^��                     ، sDV�ا�� �Dوإ� ، ,D�E+و ,D+# إ��ا�ر� H7G ي�BJا� -��
 ا��G )8 �:� أن 
             ، ,Dgأدا �D�uوآ� ، ,D� PD7Eا�� -��ر و��J, و�:, و3�W:Z, و+l2:, ، و�2ع ا�BJوإ�� ا�

  �DD\kا�� )DD8 -DD��دة ا�DD� ��DD3� )DD3, ا�VDDاوا�� �DD��BJ� ، �DD��BJا� ��DDR=آ�ة ا��LDD3وا� ،
 إذ        D+أ ، 
��
 ا��
�:�D أو             و+�
ار ا]�Z ، و+
ة ا�D�
B� ^D��8 ة
D\ة وا�uDW� 
D��ن ا�Dا آ

            �:�uDWا� �D��u� -D\0 +�اD+ �D7\�+ أي )D8و ، �D7\ا�� �
:G )V3:� يLي ا��BJا� q8ا���
 
���M- ا�u� 0+ Yو~�� ذ� ، -�� 8( هLا ا��� q8�V3:( ا�V7��B� ٠أو 

ن ��            D��7� �=DWو� �:�uDWا� sDV��� �=DW�  #DW� ثkDo 0D+ 
��      و�2Eن ا�Du3\  DV� ظ
 H7G رBJ7� �=Wو� �:�uWا� �VA٠ 

 

 �g
 ا����2ن �JWوا� ���hدة ا� : ا��
 

             HD7G -D��
 ا�DG2ا� DV�8 0�7+D�7� �DR=ا�� �DWا�� )D8و �:�uW07 8( ا��    ��^ أن �
 )�q� 
 وا���وط +G^ أن �3*�0 ا��2ا��و ، ,lو�Oو  : �VAه

١-      HDDD7G -DDD��
 �:��DDD9 ا�DDDGو�2ا �V�DDDJZرة وواDDDBJت ا�DDD+اs3إ�  �:�uDDDWا� �DDDVA 
ت ا���- ا��2+�� G
+� ، و�=7� ��:+sاول ا�
 ٠وا��

D8|ت ،                    -٢Eوا�� �D3�h2ر ا�DZ[ا mD�\ 0D+ ، رةDBJا� �D�� �:�uWا� sV�+ تJZوا
 �Z[0 أ�2اع ا+ Y٠و~�� ذ� 

 ، وآ���u دQ8 ا�H7G P7W ا]2Zر  -٣V:+ �WB2ر أو ا�Z[ا Q8د I�7�� ��u٠آ� 
 ، و\ -٤V�ن ���uR ا]2Zر وز+E+)gV:ا� V�W٠ 
٥-  �:�uWا� �VA H7G V�2Mوأ ��Jاء وا��LSا� ��
�� 
G2�٠ا 
٦-  �V��Mرة وإBJج أ+�اض ا�kG٠ 
7
ه�  -٧� Hإ� �V7�\�� وط�Oرة ، وBJ27�٠ك ا� 
٨- �Z[ا �G28
رة ا�W:2�� ا��BJزات ا�Z٠إ 
ء                    -٩DVإ� �JD�:�� Q8
3D� )D3ت ا�D*�2��� ا�=
+� ، و~�� ذ�0D+ YD ا�3V� ةq8E+

��
 ا��G ,gV3٠- ، أو إ� 
 

 �g
 ا����2ن �JWوا� �h�hدة ا� :ا��
 

رًا B� -�� :      ���3ط 0��8 �
�( ��Gة �:� -١�o ��� ٠أن �2Eن �
 أ�� +0 ا�
٢-  ���BJا� �+
دة ���3 �, ا���- 8( ا�=VO H7G kًM ٠أن �2Eن \
٣- ً�Jl ً�gn 2نE� ٠أن  
 

 �g
 ا����2ن �JWوا� �� : ا��دة ا��ا�
 

Q8
���D7 ا]�D�J:Z إذا       ��� ���7 ا������ ، و��2ز أداؤه�ر �BJت ا���B3إ� Q��Z  
 Yر ذ�BJا� -J����7 و��eا �رج ا���N �:�uWوا� ��B3٠أ� 



 ,:��\^ ا���- �Mف + ��B3W, +0 أ��Z ا�:�
ي ��0 �M 0+ ^7K� ر أنBJ7٠ و� 
 

 �g
 ا����2ن �JWوا� �W+ : ا��دة ا�=
 

 �R3Nإذا أ         kD8 ، ًD��V� أم ًD�ر�3Nإ YDن ذ�ب ، �2اءًا آJ�[0 ا+ ^J� ي[ �uWا� 
 -SDDر ا���DDBJا� �DDZأ �DD�� YDDذ� HDD7G ^DD��3� �DD��B� �DD7\ة ر
DD�� ، ي�DDB� -DD�G 
DD���

 ٠وا\
ة 
 

 �g
 ا����2ن �JWد�� وا�Wدة ا� : ا��
 

               �� IB3DW� n  رDBJن ا��D8 �:�uDWا� �DZح أو أD0 ا]ر�+ �RB� �Z[د ا
     إذا \ًD*�2
 إذا                       D+أ ، DV3�lأو إ �D7\ا�� ��NqD� 
D:G �DZ[ا )D8 دةD�ز nو ، �D7\ء ا��DSإ� ��\ )8
 sV�0 ا��+ ً*�2�ر �BJا� IB30 إ��:\0 8�- ا��G ًUO� ��leأو ا ��Nq3ن ا� ٠آ

 

 �g
 ا����2ن �JWوا� ���Wدة ا� :ا��
 

ر أ��DDDZ إذا أ��DDDت ا��uDDDW:� ، أو ~���DDD أو أDDDBJا� IB3DDDW�    �B�DDDM �DDD�~ �BJDDDM
دث B2م و�2ع ا�� H3\ Yوذ� ، �\k�7�٠ 

 

 �g
 ا����2ن �JWوا� �:+hدة ا� : ا��
 


ر� ا�2ز�� R� ار�� Y:�9 ذ��و ، �:�uWا� sV�+ ��u� H7G �V+2رة و�BJاء ا�L~   ٠ 
 

 �g
 ا����2ن �JWوا� ��� : ا��دة ا�3
 

     H7G -��ت ا�G� 
�s�n   �VA2Zء و:oأ �:�uWا�      QDأر� HD7G �DBJض ا��DG )8 ده

ة           D+ )D8 �GD� 0��JD0 و��D3:oإ HD7G nو ، �GD� 0��D�Gو QDة أر�
+ )8 �G��Gة �

�� أ�م J�٠   
 

 �g
 ا����2ن ��hدة ا� : ا��
 

               )D3ة ا��D8Eا�� )D8 ^�DR� ، Dذه
ة ��uD:� أ�DNى ، أو ِإ��GDW+ )D8 �Vر َأ�B� -E�    
 ، أ�ًV�8 -�� ا��uW:� ا�3( �V�B3W� ,�>د�ي Lا� -�� ٠ آن �2ع أ�Zة ا�

                                                                                  

 �g
 ا����2ن ��hوا� ��دBدة ا� : ا��
 

                  ��DZأ HD7G 2لDRBا� )D8 IDBا� ,D3o2ن �2رE�8 �7\ء ا��:oرة أBJا� 
      إذا �82( أ\
��\IDB�8 �D7           ٠]WB� �Z^ ا���V    إ�H �2م و8�, إذا آن ا     � ^DWB� ��Zن أ أ+ إذا آ

 �DDo27ر�  �DD7+  �7DDW�٠ أ0DDG ��DDZ ا��\�DD7 آDDV��8 ، حDDا]ر� )DD8 �DDR\ �DDZ[ن اDDوإذا آ 
 DDV7آ�q� IB3DDWي    �٠LDD2د ، أو ا�DD�uأو ا�� ، H82DD3ر ا��DDBJ7� ��B3DDWا�� ��DDJ2دع ا��DDو� 

ء ا�2M2ل 8(:�+ )8 -���7 ، �
ى +3E^ ا�W3�7, ا�G رL�3� �E7٠ ا��� 



 

 �g
 ا����2ن ��hوا� ���hدة ا� :ا��
 

nت                   DBا� )D8 X�2D�� �D�Sن و�kDGإ IJD� دون 
D��ء ا�Vإ� -��\^ ا�R� 2ز��      
 : ا���� 

١-        �B�DDM �DD�~ �BJDDMت ، أو ا
DD�8 2درت ، أوDDM أو ، �:�uDDWا� �DD��~ إذا
ل ��3�k�٠ 

 �sDDV��� ]�DD� ^JDDW ا��uDDW:� إرا    -٢Vg
DD� )DD8 �DD7\ا�� �DD�Sن إذا أ�DDوآ ، ,DD�8 دة
 Yذ� ��~ H7G 
�� ٠ا]H7G �Z أ�س ا��\�7 ا�2ا\
ة ، + �� �:� 8( ا�

 

 �g
 ا����2ن ��hوا� �h�hدة ا� : ا��
 

 )�q� �� ,=W8 أو 
���� إ��*ء ا�\ )8 -��\^ ا�M مs37�     : 
ر إ�H ا���: -١BJا� 
��
 أن ���
ء �:L�u ا�� 
:G ,:+ �8٠ء ا�Lي � 
٢- S� -uE3� ء أن L٠اg, و�H3\ ,+2 �27~, ذ�Y ا���:
 

 �g
 ا����2ن ��hوا� �� : ا��دة ا��ا�
 

nت ا���� B8( ا� �
7� Hر إ�BJ�3\�- ا�� sV�م ا��s37�   : 
١-  �:�uWم ا��� 
�� �:�uWا� sV�+ -�u� �uWا� )S٠إذا أ� 
٢-             D:�G )D3ا� �V�ا� Q+ رةر ا�Q:+ ^JW� ، �:�uW ا�3�Bإ� 
�� �uWا� )Sإذا أ� �

  �uW�٠ه
ه�  -٣G ح  أو�Z3, ���ض ، أو�Mإ ^JW� �:�uWر +0 ا�BJج ا��N٠إذا أ 
٤-  )J:Zأ 
7� )8 �:�uWا� �� ٠إذا ��
٥-  )+ء ا�2W+ ��~ 0+ �uWغ �9:oأ �+
ر +0 ا�=BJل ا�sG ٠إذا 
٦-  
��ر 8( +�:ء ~�� ا���:ء ا�Lي �� �7G, 8( ا�BJا� Q+ 
�� ٠إذا إ�HV3 ا�
 

                                    ��G )�hب ا�Jا� 
�ZBوا�� �Z                          ا���- 8( ا��:

 

 �g
 ا����2ن ��hوا� �W+ :ا��دة ا�=
 

�Z ا��( Bوا�� �Z��- 8( ا��:�� 
R��   :- 
     ١-       YDDذ� )DD8 DD�� ، �DD��
��mDDBJ ، أو ا�0DDG PDD�E ا��2DDاد ا��� �DDMت ا�=DD�7��ا�

  �D���Eر ا� ا���N�D3 ،                 ا]\�DV:G درDRا� �D�K:��� V��:DR� أو ، VZ3=�اDأوإ� ، 
 �7gدن �J7M أم �� 2�٠اء أآ�� ا��

    ٢- ̂ DD3=�اج روا�DD��� �DDMت ا�=DD�7��
���DD ا��2DDZ2دة �KDD� HDD7G   ا�� ا��2DDاد ا��
 ��N�3ا� ��K:+ )8 V��:R� أو ،  ، أو ��آ�sهV:l ٠ا]رض أو 8( �

�7ت ا   -٣     ���� IB7� +      0���D�uا� )D8 DVر إ��Dل      ٢-���١D�G0 أD+ دةDا�� �LD0 هD+ 
ت وا]sVZة Jا��3آ� �+ء وإ�:J٠ا�  



 

 �g
 ا����2ن ��hد�� وا�Wدة ا� : ا��
 

                  ، �D��+:� ��Gة +0D ا�h�3 ا�� �� ��B8( ا��:�� أو ا�� �=O أي -�S�� 2ز�� n    
 8( أي +:�� أو +nBوV:� ن ٠��  ��2ز ���S- ا���أة أ�ً آ
 

 �g
 ا����2ن ��hوا� ���Wدة ا� :  ا��
 

ب              DJا ا�LDه DV�7G ي�DW� )D3ت ا�D�7����D8 -D( ا��� �=O ح ]ي�W2ز ا��� n      
         ، ,�7G -+
 إ�Zاء Jl �B8( آ�� nإ      ^D��2ب وD7Kا�� -��7� ��BR3, ا��و2Joت ��

 uا� -DD��+ �DD�u� أي -DD+� و n��2DDز �DD��B- ا�ًDD�دور �DDBuا ا�LDDدة هDDGإ �DD�JK2ص ا�DDB
 ٠ا�kز+� 

 V� امs3�e^ ا��د ا�3( 
ع وا���وط وا��dار +:, ا]و��� ��د ا�2ز
B�٠     و 
 

 �g
 ا����2ن ��hوا� �:+hدة ا� : ا��
 

            QJD� HD7G ا]رض �KD� �DB� -+� ا�V�*�� )3��7 ا��uا� -��ت ا�G� 
�s� n     
       DE+ )D8 -+�ت 8( ا��2م ، وn ��2ز إ��ء ا�Gن ا���2D� -Dاء 2D8ق ��KD ا]رض     �

      0lDD� )DD8 -DD��ن ا�DD2م ، وإذا آDDا�� )DD8 تGDD� �DD�G HDD7G 
DD�s� ة
DD+ DDV:l� )DD8 أو

ة ا�      Dا�� �LDا]رض               ا]رض ��38- ه �KD� 0D+ 2لDM27� -D+��D�2 ا�LDي ���S3DW, ا�

 VBK� H0 ا]رض إ�l7�2دة +0 �� ,��S3W� يL٠وا���2 ا� 
 


 ا���g ا��2ن ��hوا� ���دة ا�3��: 
 

             0�Du7Eا�� ��~ H7Gو V�8 0�7+� H7G ~�� ا�V��B7+و -��      ��9B د2Nل أ+آ0 ا�
                   �DV�0 ا�D+ ًDMN ًD2ن إذ�D7�B� 0�LDص ا�=DO[وا ،�D�Bأو ا�� ��:Dا�� HD7G ��3u3��

 �R3=٠ا�� 
 

 �g
 ا����2ن �W3دة ا� : ا��
 

ل و\�DRه� �DJ- د                   D��
 ا�D��� ًDMN kً�D� 
D�\^ ا���D- أن �M H7G       HDإ� �V�2DN
V:+ �VZو�N 
:Gو -�� ٠أ+آ0 ا�

 

 �g
 ا����2ن �W3وا� ��دBدة ا� : ا��
 

ت         DD��7�]وا+� وا�3DD� �DDBgn QDD*� ول أن<DDWا�� ��
DDأو ا�� -DD��\^ ا�DDM HDD7G    
 �+��kW+� ا�� �M ٠ا�=

 

 �g
 ا����2ن �W3وا� ���hدة ا� : ا��
 

         D+ �DJ��� ذ\^ ا���- إ��ء ���K إ��M H7G          ذD��eدوات اqD� ةsDV�+ -D��ن ا�DE+ 0
       �7DR� mD�B� ، �J�ل +:Rو���7 إ� �K�:ا� �LV� 2نE� ، وأن ��ت ا�*�ور8��eوا



ت    DD�7�G HDD7G اف�DDO�� رب
DD+ )DD:8 -DD+G 0�DD��� ,DD�7Gل ، وDDBا� )DD8 DDV� ���3DD�k�
8ت ا]و��� ��eذ وا��e٠ا 

 

 �g
 ا����2ن �W3وا� �h�hدة ا� : ا��
 


م ا  G Q+             ^\M H7G م
 ا���g +0 هLا ا�:9�� 0����� وا]ر�hدة ا�kNeل ��EB ا��
   ًDD�E+ -DD�[ا HDD7G kً+DDG 2نDDW�N ,DD�8 -S3DD�� �DD�B+ أو ��:DD+ -DDآ )DD8 
DD�ا���DD- أن �
8ت ا]و���DD ، وأ�DDNى         �DD�eذ واDD��eا -gDD�2� ةsDDV�+ �DD8�~ HDD7G 2يDD3B� ًJDD�:+

   kا�� ���S3� �h0 ~��8 أو أآG kً*8 ،X���37� ]�٠   )D3ا� �ZDBوا�� �Z أ+ 8( ا��:
                     2D7ون آ��D�G Dه�K� ة�Dgدا )D8 Qو�� kً+G 0�W�N 0G V:+ -ل 8( آ��
د ا�G -��
ن                     DE+ )D8 ف�D�eذ واD���� نDE+ ءDإ�� )D8 �3كD�� أن -D��\^ ا�R� �3ًا �8�2ز+

 kً�3W+ ف��eذ وا���� ً�E+ ��:� أو ، t٠و� 
eا -gDDو� 
DD�
B� ��2زDD7و�       �ZDD:ا�� )DD8 �DD��Bوا� �DD�
ا��� ا��2DDف و��DD�eذ واDD��

 �V�JZل ووا��ب ا���- و\�2ق ا�BMت أ�Z ، وآW+ Y�L>و��B٠وا�� 
 

                                        ��G m�hب ا�Jا� 
                                   -��   ���3u ا�

 
�g
 ا����2ن �W3وا� ��  : ا��دة ا��ا�

 

            �DV� 2نDEو� ،�V3��DW3� ارًا�� ��ر ا�2ز
R� 2نR3=+ 2�3نu+ -��    ���3u� H�23 ا�
 8( هLا ا�:9م V�7G 2صR:ت ا��MR3Neت وا�\kR٠ا� 

 

  �g
 ا����2ن �W3وا� �W+ : ا��دة ا�=
 

     ,7��ر�3, ��+ 
:G -��+� 8( –   ���3ط �3u+ )8 ا���8 إ�H ا���وط ا�de�  
0���� 0�uA2ا�� – )�q�+ :-  

د ا�3م – ١  �B�� ًuR3+ 2نE� ٠ أن  
  ٢- V��3u3� 2م��ت ا�3( |�:���Oة ، �J+ ��~ة ، أو�OJ+ �7M ,� 2نE� n٠  أ  
  ٣-ً+2� 0��W� 0G -��n ^�ر
g, �38ة �*� 
�� ً�E7W+ ًRB8ز3Zإ 
 ٠ أن �2Eن �
 

 �g
 ا����2ن �W3د�� وا�Wدة ا� : ا��
 

 )�q� �� -��  -:        �=2�3u+ �3ا ا�
١- ��7� ,Zو H7G ,� ةLu:وا���ارات ا�� �gوا�27ا -��م �9م ا�E\أ L�u:� �J٠+�ا�  
٢-                �V:DE�� )D3ا� �D�:uدات ا�DOرeت واD+27���ل ���ل وا��G[ب اBMأ 
�sو�

م ا�:9م E\أ L�u:3� -gع أ\0W ا��2J٠+0 إ� 
٣- DDDا� ,DDDZوq� �DDDR3=ت ا��DDDV�غ ا�kDDD0 إ�DDDG �DDD�gم ا��DDDE\[ا �DDDR�� )DDD3ا� ��:

 Y�L� مs7� وإ��3اح +V3���+٠ 
٤-  ,� ً��JK� درةRوا���ارات ا� -��م �9م ا�E\ت أu�=+ tJd٠ 

 



 �g
 ا����2ن �W3وا� ���Wدة ا� : ا��
 

    -��ُ   –   -J�    �Vug��2�3u+ �Wِا ا�Aل و�Gة أ�OJ+–  �V�D�G>دوا أ�ن q� ��م ا�2ز أ+
DDNوإ �DD�+q� صk ‘  ار�DD�[0 اDD+ YDDذ� �DD�~ أو ، )G:DDM اع�DD3Nأي إ �DD� 2اDD�u� nّوأ

                 PgDA2ا� �LDV� �DV7�G عDKإ�� 
��Vug ، و�2 �Aو �EB� V�7G 2ن�7K� )3٠ا�   -D�B�و 
 ,3uM �Jh� 0 ا�2زارة+ ��K� -�� ٠+�3u ا�

 �g
 ا����2ن �W3وا� �:+hدة ا� : ا��
 

 -�� :     ��3u�� IB( ا�
١-    dN ةq�:+ 2ل أيNر أو           دDV:ت ا�D0 أو�D+ �Dأي و� )D8 -D��م �9م ا�E\[ ��

 I�ر ��O٠ا��7- ، دون إ 
م    -٢DD9:ا� LDD�u:� �+kDD� 0DD+ IDD�B37� زمn IDD��B� أو �DDB8 يqDD� مDD٠ا��� HDD7G �DDو� 

 )�q� + �N[ا : 
ل، HDDD7G إ��DDDuاد أو DDD8(   - أDDD��\^ ا���DDD- أو + 0DDD��DDD7h, ، أو ا�DDDM ال<DDD�

7�م ا�:9م \*2ر 2VOد ، 0G أي أ+� +0 ا]+2ر ا��3E\أ L�u:3� ��٠  
Ig ا]�DDDNى ا�kDDDزم       - بDDDo2ت وا�k�DDDWوا� ��8
DDDا� QDDD��Z HDDD7G عkDDDleا

   ، �DD*3��� درةDDRارات ا��DDم وا��DD9:ا ا�LDDم هDDE\[ ًDD�Jl DDV� ظDDu3\eا
 V:+ تZ�=3W+2ر وM H7G 2لRB٠وا� 

�7ت  - ج��3���7  أو ا��3
او��  8(  ا�Wت  +0  ا��2اد  ا��:�G أو  �:�G LNأ 
:Rا�          HD7G رًاd ًا�oأ V� 09 أن� �+ ، ��3u37� ��d��G و~��ه ا�=

 DD8( ا��=�DDJ3ات       DDV7�7B� ض�DDS� YDDوذ� ، �V3+kDD� ل ، أوDD���BDDM ا�
   ,DD7h�+ أو -DD��\^ ا�DDM غkDDإ� QDD+ ، �DDo[ى ا
DD+ �DD8��ا��DD�+2EB ، و��

 Y�L�٠ 
 �g
 ا����2ن �W3وا� ��� : ا��دة ا�3

 

ب ا���- ووآ�Vgk أ    BMأ H7G               ��D3u3� 0�Du7E0 ا���uA20��3 ، وا��u�7� 2ا+
ن ��
      0DD+ ,DD�2J7K� DD+ �DDV� 2ا+
DD�� وأن ، �VJDDZداء واqDD� مDD��7� �DD+زkت ا�k�VDDW3ا� ، -DD��ا�

وا      DD82� وأن ، �V+DD+2ل أDDhت ا��DDJ7K� 2اJ��3DDW� وأن ، �DDV7�G �DD��JK� IDD7�ت �3DD���

 Yذ� �V:+ ^7l + H*3إذا إ� ، �V:G 
و�ً:+٠ 
 

3نUدة ا��  :ا��
 

         �D� �D� D+ YDوذ� ، ,D7h�+ أو -D��\^ ا�M 2ر�*B� �7J� ��3 أنu3�   H7G +0 ��2م �
 Y��3 ��3*( ~�� ذ�u3�� V7Z2م +0 أ��ا�3(  ��V٠أن ا�� 

 

 0�3g
 ا���� Hدة ا]و� : ا��
 


�kت  DD�ل ا�3DDNد�� -DD��ب ا�BDDMأ HDDت إ�DD��7�
ار ا�3DDMإ )DD8 IDDBا� -DD��   ���3DDu ا�
   )DD8 -DD��
 ا�DDG2ا� HDD7G     YDDوذ� ، 
دهDDB� )DD3ل ا�DDZا� )DD8 �V�
DD� ات
DD�ا]sDDVZة وا��

           �V3+kDل و�D��م ا�=�BDR� �M ا�E\[ة اGن +�ا��D و2DZد           �٠*�\ )D8 ,D� Dآ� 




رء              D� اءات�DZ0 إD+ ًD+زn ا��� + L�u:� ^7K� أن �V3+ kل و���
د �BM ا�V� �KN
 ٠هLا ا�=�K 28رًا

 

 0�3g
 ا���� ���hدة ا� :ا��
  

 HDD7G     ن أيqDD�� ,DDإ�� -DDR� )DD3وي ا�EDDا�� �DD�7Kا�� ���DDW�� t�DDB� أن -DD��+�3DDu ا�
\^ ا���- أو+ 0D��2Dم      R� 2حJ� nم ، وأم ا�:9E\[ �u���� 8( ا]sVZة أو أي +=

وىEا�� �L2د هZ2� ,+�+٠ 
 

 0�3g
 ا���� �h�hدة ا� : ا��
 

م هLDDا ا�     DDE\[ �DDu�ء ا���DD3u3 و2DDZد +=DD:o�3 أDDu�7� IDD�B� ارات    إذا�DDم ، أو ا��DD9:
 )DD8k� �DD�uن آ�qDD�� -DD��\^ ا�DDR� دDDOرeوا �DDR:اء ا�
DDإ� ,DD78 ، �DD*3��� درةDDRا�
                 �D:��
ة +D+ لkN �u�3
ارك ا��=� )�ا��=��u أو �VuO ,�J:� ,�Z2( أو ��Z2, إ�Lار آ3
أو ��B�tJDDd �DD*B+ �D ا��=��DDu وذ�DDWB� YDD^ أه���DD ا��=��DDu وا��DD9وف ا]�DDNى  

 ٠ ��3u�7 ا�3( ��2د ��
��ه
 

 0�3g
 ا���� �� :ا��دة ا��ا�
 

2�gن   DDDDD2ن وآ���DDDDD�
:V+ء وDDDDDJlأ �DDDDDZBا� �DDDDGد DDDDD�7آ ��DDDDD3u3ا� )DDDDD8 �3كDDDD��    
 �DD�:Vا�� �BDDRوا� �+kDDWا� )DD8 2ن�DDMR3N0 أن ٠وإ�DD�3u�7و� -DD��
�� +DD3E^ ا�DDو�� 


 ا�*�ورة �:G 2اJ7K ة
GW+ 0+ مs7� + ��
�� �R3=ا�� ��L�u:3ت ا�V�٠+0 ا� 
 


 ا��0�3g ا��دة �� �W+ : ا�=
 

             ، -D��ط ���D3u ا�D�� 0G ً��VO ًا����� -��
 ر��3u� ]�g ا���- 3E+ )8^ ا���      
        DVG2و� �DJEت ا����u�
د ا��=Gو V�7G ��3u3��3 ، وا��:�|ت ا�3( �� ا�u3و�2ا\( ا�

     V�qD�� ةL=3ا��� ا��
 0DG ا�D8 ��D3u3( دا�Dgة إDR3N                  ٠وا�3ً�2:D� ًا�D���� 
D�� Dص  آ�
 ,DD�9�DD, و+��3\\k+ ,:�DD*�ر� ، وDDoyو ,DD�g و���0DD+ �=DDW� -DD ٠+DD3E^ ا���DD- و�3

 ٠ا���3���0 إ�H ا�2زارة 
 

 0�3g
 ا���د�� �Wدة ا� : ا��
 

       )DD8 -DD��+��DD3u� 0DDG kً ا�DDO ً�2:DD� ًا�DD���� �DD����
م وآ�DD- ا�2DDزارة �DD�7>ون ا�DD��  
     n ة
��0 �2+ ا����E7 ، وذ�kN Yل +�oو �gوز +�3�   D+ -Dول آم ، �3:��� ا�V� 0+ ً

 -��م �9م ا�E\أ L�u:� H7G ا�2زارة ����� I7�3�٠ 
 )�q� + �N[ا H7G ����3- ا����و       : 

١-  ��3u37� ��9:م ا��E\[� ً���٠ 
٢-  ��3u3�� 0�R3=0 ا���uA2��� ً���٠ 
٣-  V�8 ل��
د ا�G��3 وu37� ��dت ���:�|ت ا�=�gR\٠إ  
٤- �gR\إ  �V�n2Z0��3 وuرات ا��٠ت 0G ز� 



٥-  V� �E\ )3اءات ا�s�وا� ، ��ت ا�3( و�u�ت 0G ا��=�gR\٠إ 
٦-  -��ت ا��M0 إG ت�gR\٠إ 
٧-  0V0 أ+�اض ا��G ت�gR\٠إ 

 

 0�3g
 ا���� ���Wدة ا� : ا��
 

ت     DDV�J:3وا� ��DD3u3ت ا�k�DDت ، و�DDu�tJDDd �DDd ا��=B+ ذجDD�� 2زارةDDا� QDD*�   
 HD7G                واL�eاراDV���� ، و�V���3Dوإ� DV9u\ �D�u�E� �D+زkم ا�DE\[ا QD*� Dت ، آ�

 -���^ ا�E+٠ 
 0�3g
 ا���� �:+hدة ا� : ا��

HD7G �DM ا]+2Dر                N 2رةDR� -�3�� ��J�ر
�9 �
ر�^ +�3u( ا���- 8( دورات �:�   
 -: ا���� 
ل  -١��ب ا���- وا�BMq� لR�e����3 ، واu3رات ا��s2ل �:��9 ا�M٠أ 
٢-    �DDdB+ ��DD9:� 2لDDMوأ )DDا�� ^DD�Bوا� ��8
DDت وا�k�DDWا� I��
DD� 2لDDMأ

ص =O[��3 وإ�3�2اب اu3٠ا� 
٣-     
DDgو28ا �DD�+ت ا�:2DDRص ا�:9+s73DDW+ HDDإ� -DD��ب ا�BDDMد أDDO2ل إرDDMأ

 I�JK3ا ا�L8( ه �V�
GW+و ، V��JK�٠ 
٤-   -DD��ت ا��DDM0 إDD+ �DD�g- ا��2DDوو� ، ��G:DDRا� �DD�:�3ا� )DD8 ��DD�دئ أ�DDJ+

 �٠اض ا��V:�� وا]+
٥-           �B�DRوط ا��D0 ا���+qD� ى
�� V37Mو ، ��Z3�eا ��uE8( ا� ���دئ أ�J+

 -���٠�2 +�ر�� ا� 
 0�3g
 ا���� ��� : ا��دة ا�3

 

   JDDDD*� �DDD�L�u:3ا� �DDDDBgk2زراء ا�DDDا� ]DDDD7�+ ر
DDDR�     t  DDDDV��9:و� ��DDDD3u3ل ا�DDD�Gأ
ب Jا ا�L8( ه V�7G 2صR:٠ا�� 

 

 
                                              ��G Qب ا��ا�Jا� 

                           �����8ت ا�k=ا� ��2W� تUه�    
 

 0�3g
 ا����Oة �� :ا��دة ا�
 

��� ه(��8ت ا�k=ا� ��2W� تUه�       :- 
8ت  -١k=ا� ��2W3� ��gا
3�eت اU�V٠ا� 
8ت  -٢k=ا� ��2W3� �7� ٠ا��U�V ا�

 

دBدة ا�
 ا��0�3g ا��� : �� ��Gة �
 

ت           DDU�Vء ا�DD*G2زراء أDDا� ]DD7�+ ]�DDgر �DD�82ا+ 
DD�   ��DD�� H�DDWار +0DD ا�2DDز�� �
زة 8( ا������ أو ا�2�Bق Ze0 \��7 ا+ ��gا
3�e٠ا 



 

 0�3g
 ا������ ��Gة �hدة ا� : ا��
 


د� ا�2Dز�� ه��DU إ�3
ا�D�� PD�<�           -�3DD�� �D�gار +0D ا�2Dز��    DDB� -D�G ^D3E+ -Dآ )DD8 
H7G                     ح�DK� D��8 �gوا
Dا� �LD0 هD+ ة�Dgدا -Dآ -DRuو� 
D\2 واD*G 0D+ �Dhة أو أآ�gدا 

                        0D+ ًDW�gر ��2زDا� )�DW� ة�Dg0 داD+ �Dhأآ HD7G �DU�V�7�3 ا�O�8ذا إ ، �*� 0+ V�7G
 H�2DD3� ءDD*G[0 ا�DD�- ,DD7�G HDD�8 إ�DDde� – ، �DDU�Vء ا�DD*Gأ HDD7G �DD*ا�� QDD�2ز� 

 ���3Eوا� ��دارeل ا�G[٠و�:��9 ا 
 


 ا��0�3g ا������G �hة �hدة ا� : 
 

�^ ا��� ، -D�PD7E ا�2Dز��         E+ 
ء   –   إذا �� �>�P ه��U إ�3
ا��g 8( أ\D*3�eا 
D:G – 
 V�MR3Nوإ P�<� �� )3ا� �U�Vت ا��V�� -�G ^3E+ 8( أ��ب �u�<ا�� �U�V٠ا�  

  
 0�3g
 ا��� : ا��دة ا��ا��� ��Gة �

 

�� ��gا
3�eا �U�V�3 ا�=�     )�q� : 
 8( ا��(  -١ً�gV� -Ru�� : 

 ��Gة nyف -١/١          V3��� وز�3� n )3ا� ، VG2� ن��� ، أ�ً آ��8ت ا�k=ا�  
 ٠                   ر�ل

          ١/٢--+�\^ ا���- H7G ا�M ,� ٠ ا�3Geاض H7G ا��sاء ا�Lي ��2
 

         ١/٣- V�7G 2صR:ت ا���2�� 8( هLا ا�:9م H7G ا��=��u ا�n )3 �8ض ا�
 ا����رةV��2�G وز�3�                  )8   VG2��+   ل  وH7G ٠ ny �W�Nف ر�

 ny �W�NفVG2��+ )8 ا����رة V��2�G وز�3� n )3ت ا�u�                  ا��=
 ٠                 ر�ل 

 8( ا��(  -٢ً�gا
�Ru- إ�3� : 
 ��Gة nyف ر�ل -٢/١     V3��� وز��� ا�3� )3���8ت ا�k=٠ ا� 
     ٢/٢-X�2� ��S7 ���� ا�3�V+ ، -��ت ا��M0 إG X�2�8ت ا�3kN ٠  
     ٢/٣- -��8ت ا�0G -Ru ا�kN ٠ 
 8( هLا ا�:9م H7G ا��=��u ا�3( -٢/٤     V�7G 2صR:ت ا���2��  �8ض ا�

 اV3�2�G وزت  ����رة ny �W�Nف ر�ل ،              �3�u� ا�3(وH7G ا��=
              �W�N VG2��+ )8 ا����رة V��2�G وز ny٠ف ر�ل �3�

     ٢/٥-��2�G Q+  �+ا�S�� V�7G ^��ت ا��u��2ت H7G ا��=��  �8ض ا�
 ���J�             ٠  

 


� : ا��0�3g ا��دة ا�=+��G �Wة �
   

 U�V2ّن ا�E�                  �Doko 0G ة

ة دواn �g ��- ا�
ا�gة ا�2ا\G 0+ ت8k=ا� ��2W3� �7�� ا�
ء ، DD*G2زراء أDDا� ]DD7�+ 0DD+ ار�DD� ر
DDR�–و ��2زDDا� ��DDO�� HDD7G ءDD:� – ���DDW3� 

       )D8 ة�J=ا� �V�
زة 8( ا������ وا�2�Bق +�0 �Ze0 \��7 ا+ Vg*Gوأ �U�Vا� ]�gر




د دوا�Dg ا     DG د
DB�و ، �D����8ت ا�k=ل ا��+       0D+ ار�D�� DV7�G IlD:+و D�7���DU�V ا�
                    �gوا
Dء ا�Dر رؤ�D�3Nإ �DU�Vا� ]�Dgر H�2D3�و ، �DU�Vا� ]�gإ��3اح ر H7G ءا�2ز�� �:

 اeدار�� V��Gq� I7�3� + Q��Z H7G اف�Oeوا V:�� -�� ٠و�2ز�Q ا�
 

 0�3g
 ا���د�� ��Gة �Wدة ا� : ا��
 

      �7���D8 ، �D(                �=�3 آ- دا�gة +0 دوا�g ا��U�V ا�Kا�� �DZر
� ، و�ًD�gV� -DRu�� 
 V+ف أ+:U3��� Q8�� )3ا� ��gا
3�eت اU�Vا��gارات دوا�� Q��Z٠ 

 

 0�3g
 ا����� ��Gة ��Wدة ا� : ا��
 

3
اD8 �D�g( ا���Dارات                   �eة ا�gا
Dار ا��D�� IDK:# ا��رD� 0+ ف 2okoن �2+ً:U3�eة ا
+  
� ��7J3# ا��ر  ���٠ار 8( ~��ه ا�B*2ر�� ، و+0 �

 

 0�3g
 ا���+:� ��Gة �hدة ا� : ا��
 

                 
D�� ���DWدة ا�Dا�� )D8 دة
DBة ا��
Dل ا��kDN �D�gا
3�eة ا�gا
Dار ا��� P�q3W� �� إذا     
ر�#              D� 0D+ LD�u:3ا� �DJZوا �7�
 ��ارات دوا�g ا��U�V ا�� واZ^ ا�L�u:3 ، و�ً�gV� ا���ار

 
ورهM٠ 
��� ��Gة ��
 ا��0�3g ا��دة ا�3 : 

 

     
هDD\و DDV� تDDU�Vا� �LDD0 هDD+ �DDUه� -DDآ     – DDدون ~��ه – IDD\  QDD��Z )DD8 �DD9:ا� 
ر أي           D*\إ DVو� -D��8ت ا�:2�G 0G �UOد ا�k=�8ت ا��3�LV� ��7ا ا�:9م ، و�k=ا�
              DV� 2زD�� D3�2اب ، آ�D�eا اLDV� مD��7� VgD*Gأ 
3�e �=O�2ا�, ، أو إ�3
اب أ\


�� ا��DD�3� امsDD�eا   DDه��� )DD3اءات ا��DDZe0 اDD+ YDDذ� �DD�~ ذDD=وإ� ، �DDات وا]د�
:3DDW٠ 
                    ID��B3اء ا��DZإ -DZ0 أD+ ةqD�:7, ا��SD�� نE+ 2ل 8( أيN
واkDleع  ،و�I\ �U�V7 ا�

�� ًJZ2+ ات ا�3( ��ى
:3Wت وا��k�Wوا� ��8
 Q��Z H7G ا�V�7G عkl٠ 
 

 0�3g
 ا��� :  ا��دة ا����ون �
 

   l 0G وىG
3
ا��g ، ا� )D3��Q8��                QD ا��eت اU�Vم ا���3E+ I^ ا���- ا��=�3 أ+
    VMR3Nة إ�gأو 8( دا ، ن ا���- 8( +��هE+٠    -D�� �DJ- إ\��D   – وD3E+ HD7G^ ا�

    �U�Vا� Hاع إ�s:ا�–          ًD�اع ودsD:ا� ��2DW3� �+زkاءات ا��Zeذ ا
ر ا�2Dز��   ٠ إ�=DR�و 
 Y�L� �M
 ا�=Gاءات وا��2ا�Ze ��٠ارًا �

 


 ا��0�3g ا��د�د�� وا����ون �Bة ا� : 
 

ل ��3�eا ,Zو H7G مم هLا ا�:9E\أ H7G �J��3وى ا��G
  ٠     �:�9 ا�
 
 
 
 



 0�3g
 ا������ وا����ون �hدة ا� : ا��
 

١-      IDDD7�م أي د2DDDGى �3DDD9:ا ا�LDDDه )DDD8 DDDV�7G 2صDDDR:ت ا��DDDU�Vم ا�DDD+أ -DDDJ��n
 8( هLا       V�7G 2صR:2ق ا���B0 ا�+ IB� �J�K���       
D�G 0G �UO ا�:9م أو ا�:

 -��ء ��kG ا�V3# إ��ر
 +*( إ�VO ��G ):oًا +0 ��� -�� ٠ا�
م                 -٢D9� )D8 DV�7G 2صDR:2ق ا��D�B0 ا�+ IB� �J�K�� I7�J�� n- أي د2Gى �3


 +*( إ�VO ��G ):oًا +0 �ر�# ا���- �LVا ا�:9م �� I�Wا� -�� ٠ا�
٣-   
DDd QD�� )DD3ت ا�DDu�م أو ا�2DD7اDJ�� n �g- أي 2EDDOى 0DDG ا��=DD9:ا ا�LDDم هDDE\أ 

ر�# و�2DDع  DD� 0DD+ ًا�VDDO �DD�G )DD:oإ )DD*+ 
DD�� �DD*3��� درةDDRارات ا��DDوا��
 �u� ٠ا��=

 

 0�3g
 ا�����h وا����ون �hدة ا� :ا��
 

    0DDG QDD:3�� ب أنDDJا ا�LDDه )DD8 DDV�7G 2صDDR:ت ا��DDU�V0 ا�DD+ �DDU2ز ]ي ه�DD�� n     

م و2Zد �� 8( هLDا ا�:         G ��B� 
ار ��ارهMإ       ,D��JK� 0DE�� مD9٠    �LDه )D8 DV�7Gو

  DD+و ��+kDD�eا ����DDدئ ا��DDJ�� 0��3DDW� أن �DD�Bاا� ��gDD*ا�� I2ا�DDWا� ,DD�7G ��3تDD�

 وا���ف وGا�� �2ا
� ٠ا�

 

  0�3g
 ا��� : ا��دة ا��ا��� وا����ون �
 

��EB3ا� ����K� ت8k=ا� ��2W3� )*�� ًR� ,:��*� -��
 ا��G )8�K� 2ز��٠       
  
 ��> ا�:sDاع       آ��� Yذ� ��~ H7G قu�eا �V� 0E��٠         IDJK� 2الD\[ا QD��Z )D8و 

 ��L�u:33, ا�Bgnو �E78( ا��� L8م �9م ا���EB3 ا�:E\٠أ 
 

 0�3g
 ا��� : ا��دة ا�=+�W وا����ون �
 

          ,�qD�� )gV� ر ��ار
M يLاع ا�s:رة ا�o0 إ�Gز      n ��2ز ]ي +0 ا�0�8�K ا��3:
DD\0 إDD+   0DD+ DDأو ~��ه �DDU�Vا� �LDDم هDD+ب أDDJا ا�LDDه )DD8 DDV�7G 2صDDR:ت ا��DDU�Vى ا�


ت ا��*��g ا]�Nى V�٠ا� 
 

 0�3g
 ا���د�� وا����ون �Wدة ا� : ا��
 

ء                      D:oأو أ ��DEB3أو ا� �B�DRاءات ا���DZإ )D8 ��DWء ا�D:oأ -D��\^ ا�R� 2ز�� n    
 8( ه      ��9 ا�
2Gى   V�7G 2صR:ت ا��U�Vى ا�
ب أن ��DO 0D+ �D�Sوط       أ+م إ\Jا ا�L

ق �DDdر    DDBإ� ,DD�7G ^DD��3� ًا�DD��S�  اءات�DDZeء ا
DD� -DDJ� ��رDD� �DD�ا��SDD�3- ا�DD3( آ
 -+���٠   

 

 0�3g
 ا����� وا����ون ��Wدة ا� : ا��
 

                D+ -Dآ �DNف ا��DKا� HDإ� Q8
D� نqD� 2ىG
    ��2ز ��U�V7 أن ��WN 0+ H7G �EB ا�
 ,*�ت أو ��u� 0+ �
JE�٠ 

 




 ا��0�3g ا��دة�+:� وا����ون �hا�  : 
 

 �����8ت ا�k=ا� ��2W� تUم ه�ت أ+�
ر +�7[ ا�2زراء �Bgn ا���ا8R�     ٠ 
 

                                             ��G ]+ب ا�=Jا� 
�2ت                                           ��  ا�

 ا��� وا����ون ��0�3g ا��دة ا�3�� : 

 

ب          DJا ا�LDه )D8 DV�7G 2صR:ت ا���2��ت أ�DNى             �IJK ا�D�2�G كD:0 هDE� �D� D+ 
�Ny م أي �9V�7G �:� 
O٠أ 

 

 0�3g
 ا��� : ا��دة ا�2okhن �
 

               -Dل آD�ف رny ة�D�G HD7G 
D�s� n ل و�^ ��Sا+�  ny �oko 0G -�� nف ر���    
         �� �DMم ا�=DE\[0 ا+ �E\ أي P�=� 0+           �DV�k\وإ ، ًD�:V+ 0��2د�DWل ا�D��
اد ا�DG

�درة ���3*Rم وا���ارات ا� 8( هLا ا�:9V�7G 2صR:ه� ا����~ -B+٠  
 

 0�3g
 ا���د�� وا�2okhن �Bدة ا� :ا��
 

   -DDآ ^DD���   0DD+  2ادDDم ا��DDE\أ P�DD=� -  ، 0��DD��د��DD�G �DDة ، وا�=+�DDW وا�Wا�    
�� و    �W0 ، وا��okhوا� �h�h0    وا��okhوا� �:+h0، وا��okhا�-       �D+ا�S� مD9:ا ا�LD0 ه+  n 


د    DDG ر
DD�� �DD+ا�Sد ا�
DD�ل ، و�3DD�ف رny �DDW�N HDD7G 
DD�s� nل  وDD�ر )DDu0 أ�DDG -DD��
 �V�q�� �u�ل ا�L�0 و��� ا��=�� ٠ا�

 

 0�3g
 ا������ وا�2okhن �hدة ا� : ا��
 

�^ آ- +0 �=��E\ P ا��دة ا�0�okh +0 هLا ا�:      �م ��Sا+�D�G 0DG -D�� n  �Dة        �D9

 0�oko H7G أ�P ر�ل �s� n ل و ny٠ف ر�

 

 0�3g
 ا���� 0�okhوا� �h�hدة ا� : ا��
 

              -D�� n �D+ا�S� مD9:ا ا�LD0 هD+ 0�okhوا� ����^ آ- +0 �=��E\ P ا��دة ا�3��     
     � �DD+ا�Sد ا�
DD�ل ، و�3DD�ر PDD0 أ���DD�G HDD7G 
DD�s� nل وDD�ف رny �DDW�N 0DDG د
DD�3

                     
DZ0 وD+ بDW\ HD7G -D+�ص ا�L�0 و��� ا��=��V�qD�� �u ، و�D�\�� �3D- ا�=O[ا
 ,�
� -���٠ 

 0�3g
 ا���� 0�okhوا� �� : ا��دة ا��ا�
 

        )�DDhا� -DDRuم ا�DDE\أ �DDu�=+ 0DDG ول<DDW+ �=DDO أو أي -DD��\^ ا�DDM ^DD���   
م أو       D9:ا ا�LDD0 هD+ دسDDWب ا�DJ0 ا�DD+ QDا��ا� -DDRuوا� mD�hا� -DRuارات ، وا��DD� أي



    0DG ل
 ny �W�N H7Gف ر��s� nل ، و
ر ���3*�  ��Sا+�  0G -�� n أ�u( ر�R�
 �u� ٠آ- +=

 

 0�3g
 ا��� : ا��دة ا�=+�W وا�2okhن �
 

              -D�� n  �+ا�S� م��0 +0 هLا ا�:9W3دة ا���E\ �u ا��=+ 0G -��\^ ا�M ^���   
    �DDoko HDD7G 
DD�s� nل  وDD�ر �g�DDW�N 0DDG   د
DDG ر
DD�� �DD+ا�Sد ا�
DD�ل ، و�3DD�ف رny

 �V�q�� �u�ل ا�L�0 و��� ا��=�� ٠ا�
 

 0�3g
 ا���د�� وا�2okhن �Wدة ا� : ا��
 

م               D9:� اLD0 هD+ 0+hب ا�J0 ا�+ )�hا]ول وا� -Ruم ا�E\أ P��^ آ- +0 �=��     
    �DDg
 ا��DD�� 0��DD��د��DD وا�Bدة ا�DDا�� �DDEB� ًDD�8درة وDDRا� 
DDGم  وا��2اDD9:ا ا�LDD0 هDD+

                   �Du�=+ -D0 آDG ل
 ��G H7Gة nyف ر��s� nل  و��Sا+�  ny �oko 0G -��nف ر�
                    0�D� QD��2ز ا�D��و ًD�gV� DV�k~أو إ ًD+2� 0�Doko H7G 
�s�n  ة
أو إ~kق ا��:�qة ��

 �K=ر ا�
R+ ف ٠ا��Sا+� واk~eق +Q إ��
                                                   

 0�3g
 ا����� وا�2okhن ��Wدة ا� : ا��
 

 0D+ IDB� �M�2DBل دون                  N ��2�G 0+ ى�N[ر� ا]���9 ا��� 
م اkNeل ��G Q+  
         
D�� 0��DW3وا� ��D��^ آ- +0 �=��E\ P ا��دة ا�3�� ، ,3u�Aل و�Gq� PA2+ م��

   D�s� nل و
 �D�G HD7Gة nyف   ا���g +0 هLا ا�:9م ��Sا+� �W�N 0G -�� n أnف ر�
 ٠ر�ل 

 

 0�3g
 ا���+:� وا�2okhن �hدة ا� : ا��
 

       -Dل آD�ر PD0 أ��Doko HD7G 
�s� nل  و�^ ��Sا+� ��G 0G -�� nة nyف ر���     
+D- رXD8 أو أر�D� LD�u:� qDZار ���DEB أو أي             G -Dوع وآ�D�+ ]�gأو ر -�G ^\M

8ت ا�k=ا� ��2W� تUى ه�
در 0G إ\M )gV� ار�� �����٠  
 

0�3g
 ا����� وا�2okhن ��  : ا��دة ا�3
 

درة          DRارات ا��Dوا�� �g2اD7م وا�D9:ا ا�Lم هE\0 أ+ �E\ أي P��^ آ- +0 �=��    
  �*3���–         ��2���ص �N �� ,�q�� د�� �� ل و        – ��8D�ر )Du0 أ�DG -D�� n �D+ا�S� 


 ny �W�N H7Gف ر�ل �s� n٠ 
 


 ا��0�3g ا��دة ا]ر��2ن �� : 
 

�kDN ,D3uل                =+ ��BDR3� P�D=ا�� ���أو ��  ً+2� 0��W� لkN �u�    إذا ��Eرت ا��=
PG ا��Sا+� *� �:�� ٠ا��
ة ا��

 
 



0�3g
 ا���د�� وا]ر��2ن �Bدة ا�  : ا��
 

                 HD7G[ا 
هDB� بDJا ا�LDا+� ا����رة 8( ه�Sا� Q88( آ- ا]\2ال د P�    ��2ز ��7=
��� دون ا�7�2ء إ�H ه��8ت ا�k=ا� ��2W� �U�٠ 

 

 0�3g
 ا������ وا]ر��2ن �hدة ا� : ا��
 

      �g2اDDD7م وا�DDD9:ا ا�LDDDم هDDDE\أ �DDDu�=+ ^JDDDW� QDDD�2� )DDD3ت ا�DDD+ا�Sا� ��DDDJ+ ول<DDD�   
 ����Jوق �:��� ا��2ارد ا�
:M Hإ� �درة ���3*R٠وا���ارات ا� 

 
 

ب ا�                                          Jا� ��G دسW 
                                     ��+3N مE\أ   

 

 0�3g
 ا�����h وا]ر��2ن �hدة ا� : ا��
 

    �DDgم kDDNل +DD9:ا ا�LDDم هDDE\أ LDD�u:3� �DD+زkا� �g2اDD7ارات وا��DDا�� ��2زDDر ا�
DDR�     
    �g2اDD7ا� �DD�:م ، و�DD9:ا ا�LDDV� -DD��ر�# ا�DD� 0DD+ ًDD+2� 0��DD�oو�DD�L�u:3ا��� ا� )DD8  ة
DD�

 ٠ا������ 
                                                   

 0�3g
 ا��� : ا��دة ا��ا��� وا]ر��2ن �
 

  -B�                    ���D2م ذي ا�D����در �DRل ، ا�D��9م ا���D- وا�� -B+ م) ٢١/م( هLا ا�:9
ر�# DD3٦/٩/١٣٨٩وا�      -DD��م و���3DDW ا�DDE\0 أDD+ ,DD�رض +DD�3� DD+ -DDآ )DDS7�ـ ، وDDه

�27ا� V7�
�� 0�\ Hم إ�ذ هLا ا�:9u� -J� درةRوا���ارات ا� �g٠  
 

 0�3g
 ا��� : ا��دة ا�=+�W وا]ر��2ن �
 

ر�#                  D� 0D+ ًD+2� 0��D�oو �g+ 
�� ,� -��     �:�� هLا ا�:9م 8( ا����
ة ا������ و�
 ����٠ 

 
 

                                         I82ا�� jوا،،، 
 

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

 
 



�������� �
����� ����� 

 وزارة العمل               
 

 الالئحة التنفيذية لنظام العمل
 

تم وضع هذه الالئحة تنفيذا لحكم المادة الثالثة واألربعين بعد المائتين من            

ــل الصــادر بالم ــم م نظــام العم ــاريخ ٥١/رســوم الملكــي رق  وت

ــاريخ    ٢٣/٨/١٤٢٦ ــمية بت ــدة الرس ــي الجري ــور ف ـــ المنش ه

 .هـ٢٥/٩/١٤٢٦

 وتشتمل هذه الالئحة على قواعد سير العمل وإجراءاتـه فـي وحـدات             

التوظيف والنماذج المستخدمة في أعمالها وكذلك البيانات التي يجب على          

امها ونشاط توظيـف    وتحديد مه ، صاحب العمل أن يقدمها لمكتب العمل     

السعوديين ونشاط االستقدام وشروط منح التراخيص لكل منهما وتجديـده   

كما تحدد الالئحة شروط    ، والواجبات والمحظورات وقواعد عدم التجديد    

هـذا  ، االستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة وضوابط ذلك وإجراءاتـه        

، لسـعوديين باإلضافة إلى شروط وقواعد إحالل السعوديين محل غيـر ا         

وتحديـد  ، والمعايير والقواعد العامة التي ينبغي إتباعها فـي التـدريب         

األعمال التجهيزية والتكميلية والمتقطعة بالضرورة واألعمال المخصصة       

وحددت الالئحـة األعيـاد     . للحراسة والحد األقصى لساعات العمل فيها     

ددت أيضـا   كما ح ، والمناسبات التي يعطى للعامل فيها إجازة بأجر كامل       

ما يجب أن تحتويه خزانة اإلسعاف من وسائل اإلسعاف األولية وعددها           

وكميات األدوية وتنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة اإلسعافات      

.          باإلضـافة إلـى تحديـد األمـاكن البعيـدة عـن العمـران             . ومستواه



 بسـم اللـه الرمحن الرحيـم    

 الفهرس
 

 لصفحةا الموضوع المواد
 ٤,٣ وحدات التوظيف ٤-١

 ٥ بيانات العمل ٥
 ٩,٨,٧,٦ نشاط التوظيف ١٣-٦

 ١٤,١٣,١٢,١١,١٠,٩ مكاتب االستقدام األهلية ١٤
 ١٧,١٦,١٥ شروط االستقدام ١٥
 ٢٠,١٩,١٨ شروط نقل الخدمات ١٦
 ٢١,٢٠ شروط تغيير المهنة ١٧
 ٢٢ إحالل سعوديين محل غيرهم ١٨
 ٢٥,٢٤,٢٣ تدريب معايير وقواعد ال ١٩
ساعات العمل باألعمال   ٢٠

التجهيزية والتكميلية والمتقطعة 
بالضرورة واألعمال المخصصة 

 للحراسة

٢٧,٢٦ 

 ٢٨ إجازات األعياد والمناسبات ٢١
 ٣٠,٢٩ خزانة اإلسعاف  ٢٢
 ٣١ األماكن البعيد عن العمران ٢٣
 ٣٢ أحكام ختامية ٢٤
النماذج المستخدمة لتطبيق هذه  

 لالئحةا
٣٣ 

 
 
 

 



 
تحدد قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات :من النظام) ٢٤( تنفيذا للمادة 

التوظيف ونماذج السجالت واإلشعارات واألوراق المستخدمة في أعمالها وجداول 
 :تصنيف المهن كما يلي

 

 :إجراءات تسجيل طالبي العمل وإحالتهم للعمل: المادة األولى
 ).١ /٢٤(ب العمل وتزويده بالنموذج رقم   يتم استقبال طال- ١
 يقوم المختص بمراجعة الطلب بعد تعبئتـه مـن طالـب العمـل              - ٢

ومقابلته ومعرفة حالته وتقديم النصح والمشورة له فيمـا يتعلـق           
بعملية التوظيف أو التأهيل والتدريب المهني الالزم للحصول على         

ـ           ات عـن   الوظيفة المناسبة وإطالعه على ما يلـزم مـن معلوم
الوظائف الشاغرة المناسبة أو فرص التدريب المتاحـة وتـدوين          

 . نتيجة ذلك في الطلب
 . تسجيل طالب العمل بإدخال بياناته في الحاسب اآللي- ٣
 الرجوع لبيانات الوظائف الشاغرة وتحديد الوظيفة أو الوظائف         - ٤

 .المناسبة حسب المؤهالت والرغبات المحددة
أة التي لديها الوظيفة الشاغرة المناسبة       إعداد خطاب إحالة للمنش    - ٥

 .وتزويد طالب العمل به) ٢٤/٢(حسب النموذج رقم
 الحصول على رد المنشأة على اإلحالة وتـدوين النتيجـة فـي           - ٦

 .بيانات طالب العمل بالحاسب
 دراسة حاالت من يتعذر توظيفهم واتخاذ ما يلزم نحـو إعـادة             - ٧

 . بهم أوالالتحويل لوظائف أخرى أو التوصية بتدري
 

 :الحصول على بيانات لألعمال الشاغرة من أصحاب العمل : المادة الثانية
 استقبال البيانات بالوظائف الشاغرة لدى المنشآت وفق النموذج         - ١

 ).٣/ ٢٤( رقم
 مراجعة البيانات واستكمال المعلومات عنها وكذا السعي لترشيد         - ٢

 .لهاشروط شغل الوظائف ومدى مناسبة األجور المحددة 
 تسجيل بياناتها في الحاسب اآللي حسـب جـداول المسـميات            - ٣

 .والفئات المهنية الواردة بدليل التصنيف المهني المعتمد
 تدوين نتيجة شغل الوظائف حسب ما يـرد نتيجـة اإلحـاالت             - ٤

للعمل بها وكذا ما يرد من معلومات عن شـغلها مباشـرة مـن              
 .المنشآت

 
 

  :المادة الثالثة متابعة التوظيف



 إجراء عمليات المتابعة الدورية لمن تم تحويلهم للعمل بالمنشآت والـذين            - ١
 وذلك بعد مرور سبعة أيام من تـاريخ تسـلم           –لم يرد نتائج لما تم نحوهم       

 وكذا التحقق من مدى التحاقهم بالعمل وتدوين ذلك فـي           –خطاب الترشيح   
 .بياناتهم بالحاسب

ظائف الشاغرة التي مضى تاريخ      تحديث البيانات عن طالبي العمل و الو       - ٢
، شغلها ولم تشغل أو التي مضى مدة ستة أشهر على عدم الترشيح عليهـا               

 .والتأكد من استمرار شغورها من عدمه
 

 :المادة الرابعة قواعد وإجراءات أخرى
إعداد تقارير نصف سنوية بمعلومات كمية ونوعية عـن طـالبي العمـل              :١

، لين منهم وكذلك الذين تعذر تـوظيفهم      المسجلين وبياناتهم وكذا المشتغ   
 .وعن الوظائف الشاغرة حسب فئاتها المهنية

التنسيق مع الجهات المختصة بالدعم المالي للتوظيـف وكـذا المختصـة             : ٢
 . بالتدريب فيما يسهل التحاق طالبي العمل بالعمل

التنسيق وتبادل المعلومات عن طالبي العمل وعن الوظائف الشاغرة وذلك           :٣
ع وحدات التوظيف بالمناطق والمحافظات األخرى بما يسهل التحـاق          م

 .وتنقل طالبي العمل لشغل الوظائف المتاحة
استقبال التقرير الذي يرسله صاحب العمل عـن حالـة العمـل وظروفـه              :٤

وطبيعته والنقص والزيادة في األعمال المتوقعة خـالل السـنة التاليـة     
 .عة من المادة الخامسة والعشرينلتاريخ التقرير وفقاً للفقرة الراب

إبداء الرأي على طلبات استقدام أو نقل خدمات العمالة الوافدة أو تعـديل              : ٥
مهنها والتحقق من عدم توفر طالبي عمل سعوديين يسـتطيعون شـغل            

 .الوظائف المتاحة بها
 . القيام بالمهام واإلجراءات ذات العالقة مما يسند لها :٦

 
 

يجب على صاحب العمل أن يقدم لمكتـب العمـل          : من النظام ) ٥٢(تنفيذاً للمادة   
 .البيانات المذكورة أدناه باإلضافة إلى البيانات المذكورة في المادة

 

 :المادة الخامسة
 . نوع العمل الذي يمارسه العامل– ١
 . مؤهالت العامل وتخصصه والدورات التدريبية التي تلقاها– ٢
 . تاريخ بداية خدمة العامل– ٣
 التنسيق مع الجهات المختصة لقياس المهارة لها لحصول طـالبي           - ٤

العمل على شهادات الفحص المهني للمهن التي ال يوجـد لـديهم            



شهادات معتمدة بإجادتهم لها أو الحصول علـى درجـة مهـارة            
وإصدار ما يلزم من شهادة وفق الضوابط المتبعة لدى         ، مناسبة بها 

 ).٢٥/٣(، ) ٢٥/٢(نموذجين وفق ال. تلك الجهات بهذا الشأن
 استقبال وتسجيل المعلومات الواردة من أصحاب العمل وفقا للفقرة          - ٥

الثالثة من المادة الخامسة والعشرين من النظام ومتابعة الحصـول          
 ) .٢٥/٤(وفق النموذج . عليها خالل شهر محرم من كل عام

 وإصدار   التأكد من تطبيق المنشآت نسب السعودة المقررة لألنشطة        - ٦
 ) .٢٥/١(الشهادات الالزمة لذلك وفق النموذج 

 
 
 

 
من النظام تحدد مهمات نشاط توظيـف السـعوديين ونشـاط     ) ٣٠(تنفيذاً للمادة   

استقدام وشروط  منح الترخيص لكل منهما وتجديده والواجبات والمحضـورات           
 : وقواعد عدم تجديد الترخيص وإلغاءه واآلثار المترتبة على ذلك بما يلي

 

 :مهمات مكاتب التوظيف األهلية :المادة السادسة
  الحصول على معلومات دقيقة من أصحاب األعمال عـن الوظـائف           - ١

، ومكان العمـل  ، الشاغرة وعلى األخص مسمى الوظيفة أو المهنة    
المؤهالت والخبـرات والشـروط     ، األجر والمميزات المحددة لها     

 . ها الفترة المحددة لشغل، األخرى المطلوبة 
 استقبال طلبات المنشآت الراغبة في شغل وظائف لديها من القوى - ٢

العاملة السعودية المتوفرة في سوق العمل  وتسجيل هذه الطلبات في 
 . سجل خاص 

 استقبال طلبات الراغبين في العمل من المواطنين السـعوديين وفـق            - ٣
ـ    ، النموذج الذي يعد لذلك      ة مـنهم   واستالم صور المستندات المقدم

وتسجيلها في سجل خاص وإعطاء طالب العمـل بطاقـة تسـجيل            
تتضمن على األخص اسم طالب العمل ورقم قيد الطلب في السجل            

 .والميعاد المحدد للمراجعة 
 . دراسة الطلبات المقدمة وتقييمها - ٤
 إجراء المقابالت مع طالبي العمل وإجراء االتصال الالزم لتـوظيفهم           - ٥

عمال التي تالئم قدراتهم ومـؤهالتهم وخبـراتهم        في الوظائف واأل  
وتخصصاتهم وإسداء النصح واإلرشاد لمن يحتاج منهم إلى التدريب         

 . أو إعادة التدريب للحصول على الوظائف المناسبة 
 

 : شروط وإجراءات منح الترخيص وتجديده : المادة السابعة



 كـان   سـواء – سعودي الجنسـية  – يجب أن يكون طالب الترخيص      - ١
شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فإذا كان شخصاً طبيعياً يجب أن تتوفر فيه            

 : الشروط التالية 
 .سنة  ) ٢٥(  أن ال يقل عمره عن -أ 
 أن يكون حاصالً على مؤهل علمي ال يقل عن الشهادة -ب 

 .الجامعية أو ما يعادلها
 في  أن يقر وفق نموذج تعده الوزارة بأنه لم يسبق الحكم عله-ج 

ما ، قضية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو سوء السلوك 
 .لم يكن قد رد اعتباره 

المعد من قبل الوزارة إلى     ) ٣٠/١( يقدم طلب الترخيص وفق النموذج       - ٢
مشفوعاً بالوثـائق التـي     ، ) وحدات التوظيف (مكتب العمل المختص    

تصور مفصـل   تؤيد صحة البيانات المشار إليها في الفقرة أعاله مع          
 . لخطة المكتب عن أسلوب ممارسة النشاط 

 .  يجب أال يقل رأس مال طالب الترخيص عن مائة ألف ريال - ٣
 يصدر الترخيص من وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية لمدة سنتين           - ٤

قابلة للتجديد ويقدم طلب التجديد لمكتب العمل المختص قبل شـهرين           
 . أية مستندات تكون مطلوبة من تاريخ انتهائه مشفوعاً ب

 

 : الواجبات : المادة الثامنة
 يجب على المرخص له أن يمارس النشاط بمكان مستقل عن أي نشاط             - ١

 .آخر 
 إذا كان المرخص له متفرغاً إلدارة المكتب فيجب عليه في حالة غيابه             - ٢

وال ، أن يكلف أحد منسوبي مكتبه للقيام بأعمال المكتب أثناء غيابـه            
 .عفى هذا اإلجراء مسؤولية المرخص له عن مخالفة هذه األحكام ي

 إذا عين المرخص له مديراً مسئوالً فيجب أن يكون المـدير سـعودياً              - ٣
وأن تتوافر فيه ذات الشروط المشار إليها       ، متفرغاً للعمل في المكتب     

ويجب إخطار مكتب العمل المختص كتابة باسـم ذلـك           ) ١/٢( في  
سبوع من تعيينه وكذلك األمر في حالة تغيير شـخص          المدير خالل أ  

 . المدير المسئول بآخر 
 .  قصر جميع األعمال بمكاتب التوظيف األهلية على السعوديين - ٤
 يجب أن تدون في جميع مطبوعات المكتب وأختامه اسم المكتب واسم            - ٥

 . صاحبه ورقم الترخيص 
دليـل التصـنيف     يجب على المرخص له أن يستخدم فـي أعمالـه            - ٦

 . ودليل النشاط االقتصادي المعتمد ، والتوصيف المهني السعودي 
 على المرخص له تزويد مكتب العمل المختص بأية بيانات أو وثائق - ٧

 . يطلبها وفي الميعاد الذي يحدده المكتب 
 



 : السجالت والملفات :المادة التاسعة 
  :على المكتب أن يعد السجالت والملفات اآلتية 

 .  سجالً يقيد فيه الطلبات المقدمة من المنشآت - ١
 سجالً يقيد فيه الطلبات المقدمة من طالبي العمل واسم المنشآت التـي             - ٢

 . وأية بيانات أخرى تكون ضرورية ، تم إلحاقهم بها ونشاطها 
 .  سجالً مالياً تدون فيه دخول ومصروفات المكتب - ٣
 .  فيه الطلبات المقدمة منها  ملفاً خاصاً لكل منشأة تحفظ- ٤

 

 : المحظورات :المادة العاشرة 
 ال يجوز للمكتب التوسط في تشغيل غير السعوديين سواء من داخـل             - ١

 .المملكة أو من خارجها 
 يحظر على المكتب أن يفتح فرعاً له في نفس المدينة أو فـي مدينـة                - ٢

يلزم أن تتـوافر    وفي حالة الموافقة    ، أخرى قبل موافقة وزارة العمل      
في الفرع كافة الشروط المطلوبة في األصل وأن يلتـزم بالواجبـات            

 . والمحظورات المشار إليها 
 يحظر على المكتب الحصول على أي مبالغ له أو للغير فـي مجـال               - ٣

 .خدماته في غير ما نصت عليه هذه الالئحة 
 

 : اإلشراف والرقابة :المادة الحادية عشرة 
 . تب إلشراف ورقابة الوزارة وأجهزتها المختصة  يخضع المك- ١
 على المكتب تقديم تقارير كل ثالثة أشهر لمكتـب العمـل المخـتص              - ٢

تتضمن عدد الذين تقاضى منهم رسوم التسجيل وعدد من تم توظيفهم           
 .وأسباب عدم توظيف من لم يتم توظيفهم ، منهم 

اً عن نشاطه خالل     على المكتب أن يقدم لمكتب العمل المختص تقرير        - ٣
السنة الهجرية المنتهية يتضمن البيانات والمعلومـات الالزمـة ومـا       
يتضح له من خالل ممارسته نشاطه من مالحظات وآراء ومقترحات          
تسهم في تنمية وتطوير القوى العاملة السعودية وتوظيفها مع التركيز          

وما هو متوقع من تطور وتغيـرات       ، على احتياجات السوق المحلية     
في هذه االحتياجات في موعد ال يتجاوز اليوم الخامس عشر من شهر            

 . محرم من كل عام وذلك وفق النماذج التي تعدها الوزارة 
 على المكتب أن يقدم لمفتشي العمل التسهيالت الالزمة للقيـام بـأداء             - ٤

 .واجباتهم 
 يبت مكتب العمل المختص في الخالفات التـي تنشـأ بـين المكتـب               - ٥

ص وطالبي العمل أو أصحاب األعمال المتعاملين معه ما لـم           المرخ
تكن هذه الخالفات ذات طبيعة تخرج عن اختصـاص وزارة العمـل            
ويجوز لمن صدر ضده القرار الذي يتخذه مكتب العمل التظلم لـدى            

 . وكيل الوزارة للشئون العمالية خالل ثالثين يوماً من تبلغه بالقرار 
 



 : عد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه قوا:المادة الثانية عشرة
 :  عدم تجديد الترخيص - ١

 : للوزارة أن ال تجدد الترخيص إذا توافر سبب أو أكثر من األسباب اآلتية 
 إذا ثبت أن المكتب توقف عن ممارسة نشاطه مدة ستة أشـهر             -أ  

 .فأكثر متتالية خالل السنة ما لم يكن التوقف لسبب تقبله الوزارة
 . خل بشرط أو أكثر من قواعد الترخيص  إذا أ-ب 
 إذا لم يقدم للوزارة البيانات المطلوبة أو التـي تطلبهـا فـي              -ج  

 . المواعيد المحددة 
 إذا لم يقدم لمفتشي العمل التسـهيالت الالزمـة للقيـام بـأداء              -د  

واجباتهم ويجوز للوزارة بدالً من عدم الموافقة علـى التجديـد           
 . تيشية إزاء المخالفة ووفق ما تراه مناسباً اتخاذ أحد التدابير التف

 :  إلغاء الترخيص - ٢
 : يلغي الترخيص في الحاالت التالية  

 إذا فقد المرخص له شرطاً أو أكثر من الشروط الالزم توافرها            -أ  
 في طالب  الترخيص  

 إذا ثبت أن الوثائق المقدمة منه والتي على أساسـها أعطـي             -ب  
   الترخيص كانت مزورة

 . إذا ثبت أن البيانات التي قدمها غير صحيحة -ج 
 إذا ثبت أن المكتب يقوم بالتوسط في توظيف غير السعوديين أو            -د  

 . يساعدهم في ذلك 
 : عدم تجديد الترخيص أو اإللغاء - ٣

في غير الحاالت المشار إليها يجوز للوزارة في حالة ثبوت ارتكاب           
وجيه إنذار كتابي للمكتب إلزالة     المكتب مخالفة أو مخالفات أخرى ت     

المخالفة وتنظر الوزارة في عدم تجديد الترخيص أو إلغائه حسـب           
 .أهمية المخالفة وظروفها 

 
 

 : ضوابط عامة :المادة الثالثة عشرة 
 على المكتب أن يطلع طالب العمل على المعلومات المتوفرة لدية عن            - ١

مؤهالته وخبراته وعلى   والتي تتناسب مع    ، الوظائف المطلوب شغلها    
والميزات المخصصة  ، األجر المقرر للوظيفة    ، األخص مكان العمل    

 . لها 
 في حالة إلغاء الترخيص يجب على صاحب المكتب أن يصفي نشاطه            - ٢

وال يجوز منح ترخيص جديد     ، خالل شهرين من تاريخ  إبالغه بذلك        
 .لصاحب المكتب قبل مضي ثالث سنوات من تاريخ اإللغاء 

 ال يغني الترخيص بفتح المكتب عن وجوب القيد بالسـجل التجـاري             - ٣
 . طبقاً للنظام الخاص بالسجالت التجارية



 يحصل المكتب على أتعابه لقاء تقديم خدماته من صاحب العمل وفقـاً             - ٤
لما يتم االتفاق عليه ويجوز للمكتب أن يتقاضى من المواطن الذي تم            

 .مائة ريالتوظيفه مبلغاً ال يتجاوز خمس
 

 :مكاتب االستقدام األهلية: المادة الرابعة عشرة
بمـا فـيهم   (تقوم هذه المكاتب بالتوسط في استقدام العمال غير السعوديين         : ١

من خارج المملكة في حدود احتياجات أصحاب       ) عمالة الخدمة المنزلية  
ه العمل الذين يتعاملون معها والذين ووفق لهم على االستقدام ويجوز لهذ          

المكاتب وفق ما تقدره وتحدده الوزارة استقدام عمال لحسابها الخـاص           
 لمـن ال    – تحت إشـرافها     –والتعاقد معهم بهدف تقديم خدمات عمالية       

تمكنهم أعمالهم المؤقتة من استقدام عمال لحسابهم وذلك مقابل أجـور           
يتفق عليها بين المكتب وبين صاحب العمل مع استمرار عالقة العامـل           

تب والتزام هذا األخير بدفع أجر العامل المتفق عليه بينهما وكافـة       بالمك
 .الحقوق الناشئة 

يشترط في طالب الترخيص لفتح مكتب أهلـي السـتقدام العمـال غيـر               : ٢
 .السعوديين سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً

 . أن يكون سعودي الجنسية-أ 
 .طلب سنة وقت تقديم ال٢٥ أن ال يقل عمره عن -ب 
 أن يكون جامعياً ويجوز بالنسبة لمن يتقدم من المنـاطق البعيـدة،      -ج  

والمدن الصغيرة االكتفاء بمؤهل دراسي ال يقل عن الثانوية العامة          
في حالة عدم تقدم من يحمل الشهادة الجامعية وذلك وفقاً لما تقدره            

ويشترط في هذه الحالة عدم الموافقة أطالقاً علـى         ، وزارة العمل 
 المكتب إلى أي مدينة يشترط للترخيص فيها الشهادة الجامعية          نقل

، ويجوز للوزارة االستثناء من شرط المؤهل الجـامعي بالنسـبة           
 .للمكاتب القائمة 

 أن ال يكون متهماً أو سبق الحكم عليه في قضية سياسية أو جريمة              -د  
مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وفي حالة كون             
المتقدم شخصاً اعتبارياً فيجب تطبيق تلك الشـروط علـى مـن            

 .سيتولى إدارة هذا النشاط
يجب أن يتفرغ صاحب الترخيص إلدارة مكتبه بنفسه إال فـي الحـاالت              : ٣

االستثنائية المؤقتة كحالة سفره أو نحو ذلك فيفوض سـعودياً بـإدارة             
ات ومنسوبي  المكتب نيابة عنه، ويكون ذا صالحيات كاملة نحو مسئولي        

المكتب وعمالئه والجهات المختصة وتسيير أمور وشؤون المكتب مـع          
استمرار مسئولية صاحب المكتب في كل ذلـك، وأن يوقـع صـاحب             
الترخيص تعهداً بذلك يقدمه مع مستندات طلـب التـرخيص ويلتـزم            

 .بتنفيذه



يجب أن يكون جميع العاملين في المكتب من السـعوديين مـا لـم تـدعو                 :٤
 .رة القصوى الستخدام غيرهمالضرو

يجب على طالب الترخيص أن يقدم ضماناً بنكياً مستمراً بمبلغ ثالثمائة ألف             :٥
قابل للدفع في أي وقت ويصرف منـه فـي حالـة            ) ٣٠٠,٠٠٠(ريال  

عجزه أو امتناعه عن الوفاء بحقوق العمال أو بمصـاريف تـرحيلهم            
لتي يكون قد حصـل     وكذلك في حالة عجزه أو امتناعه عن رد المبالغ ا         

عليها من المتعاملين معه في مجال التوسط في االستقدام أو عن الوفاء             
بالتعويض المتفق عليه في العقد المبرم بينهما ويكمل الضمان بقدر مـا            
ينقص منه وللوزارة أن ترفع المبلغ أو تخفضه متى مـا رأت حاجـة              

 .لذلك
زمة لمكتب العمل المخـتص     يقدم الطلب مرفقاً به الوثائق والمستندات الال       :٦

وعليه رفع الطلب والمستندات المقدمة لوكالة الوزارة للشؤون العمالية         
 ) .٣٠/٢(وفق النموذج . مشفوعا برأيه لتتخذ ما يلزم نحوه

يصدر الترخيص من الوزارة لمدة سنتين قابلة للتجديد ولهذه الوزارة حـق             :٧
مسـبب وتحـدد   رفض الطلب أو عدم تجديده أو سحبه بموجب قـرار        

 .الوزارة شكالً معيناً للترخيص والبيانات التي يجب أن يتضمنها
 وال يجوز لصاحب المكتب المرخص له فتح فروع لهذا المكتب سواء           
في المدينة المرخص له للعمل بها أو غيرها من المدن األخرى أو نقل             

 .ملكية الترخيص للغير إال بموافقة الوزارة
 . الترخيص عن القيد في السجل التجاريال يغنى الحصول على : ٨
على المكتب أن يمارس النشاط المرخص له به خالل مدة ال تتجاوز ستة              : ٩

 .أشهر من تاريخ الترخيص
يجب تقديم طلب تجديد الترخيص لمكتب العمل المختص مرفقاً به تجديد            : ١٠

 الضمان البنكي مع تقرير عن أعمال المكتب خالل الفترة السابقة وأي          
مستندات قد تكون مطلوبة تصدر بها تعليمات من الوزارة وذلك قبـل         
انتهاء مدة الترخيص بشهرين على األقل، ويقوم مكتب العمل برفـع           

 .طلب التجديد للوزارة بما يراه
يجب أن يحصل المكتب على تفويض من صاحب العمل باستقدام العمـال        :١١

على استقدام العـدد    نيابة عنه وصورة تذكرة موافقة الجهة المختصة        
المطلوب، ويجب أن يتضمن التفويض توقيع العقد مع العامل المستقدم          
نيابة عن صاحب العمل باإلضافة إلى بيان العناصر األخرى ومنهـا           
العدد المطلوب والمهن والشروط والمؤهالت والخبرات المطلوبة في        
 العمال وأجورهم ويجوز للمكتب بتفويض من صاحب العمل أن يباشر         
تقديم طلبات االستقدام للجهات المختصة ومتابعتها للحصـول علـى          
التأشيرات الالزمة على أن تعبأ نماذج االستقدام من صاحب العمـل           

 .وتحت توقيعه وختمه



عقـد التوسـط الموحـد فـي        (تتقيد المكاتب باألحكام الواردة بنموذج       : ١٢
معها المقر مـن    بين المكاتب األهلية لالستقدام والمتعاملين      ) االستقدام

عقد تقديم خـدمات    (الوزارة كما تتقيد أيضاً باألحكام الواردة بنموذج        
 .المقر من الوزارة) عمالية

يجب أن يتضمن العقد الذي يحرر مع العامل في الجهة المستقدم منهـا              : ١٣
على العناصر الالزمة وعلى األخص األجر والمميزات التـي يتفـق           

وتكون تأشـيرة   . ة االختبار ومدة العقد   عليها ونوع العمل ومكانه ومد    
 .دخول العامل للمملكة باسم صاحب العمل الذي طلب االستقدام

ال يجوز للمكتب أن يتقاضى أي مبلغ تحت أي تسوية من العامل مقابـل               :١٤
 .استقدامه ويحصل المكتب على أتعابه من صاحب العمل

 اسـتقدامهم بمجـرد     ينتهي دور المكتب بالنسبة للعمال الذين توسط في        : ١٥
تقديمهم لصاحب العمل وال يخل ذلك بما يكون عليه مـن التزامـات             

 .خالل فترة التجربة، وفق عقد التوسط الموحد 
ال يجوز للمكتب إيواء من توسط في استقدامهم من العمال من فئة النساء             : ١٦

 .تحت أي ظرف كان أو العمل على تأجير خدماتهن للغير
أن يتحرى في من يتعامل معهم في الخارج أن يكونوا          يجب على المكتب    : ١٧

من ذوي السمعة الطيبة وأن يكونوا من القادرين على اختيار العناصر           
الفنية والمهنية الجيدة وأن يكونوا من المصرح لهم بهذا العمـل فـي             

 .بالدهم
يجب على المكتب قبل أن يرتبط بعقد مع العامل أن يحيطه علماً بظروف              :١٨

بصفة عامة وبالتقاليد المرعية فـي المملكـة وبـالقرارات          المعيشة  
 .الخاصة باستقدام وتوظيف غير السعوديين في المملكة

على المكتب أن يراعي الدقة في اختيار العمال فبـل اسـتقدامهم بحيـث              :١٩
 .يكونوا من ذوي الكفاءات والخبرات الجيدة

 :يجب على المكتب أن يعد السجالت والملفات اآلتية : ٢٠
 سجالً للعمال غير السعوديين الذين توسط في استقدامهم يدون فيه اسم            -أ  

العامل وجنسيته ومهنته ورقم وتاريخ جواز سفره وجهـة صـدوره           
وتاريخ وصوله المملكة واسم صاحب العمل وتاريخ التحاقه بالعمـل          

 .لديه وأجره وأية بيانات أخرى تكون ضرورية
الذين استقدمهم لحسابه الخاص وتحـت       سجالً للعمال غير السعوديين      -ب  

كفالته يدون فيه اسم العامل وجنسيته ومهنته ورقـم وتـاريخ جـواز             
سفره وجهة صدوره وتاريخ وصوله المملكة وأجره ورقـم وتـاريخ           
ومصدر كل من اإلقامة ورخصة العمل وأية بيانات أخـرى تكـون            

 .ضرورية
على وجه الخصـوص    يسجل فيه   ..  سجالً لعقود التعامل مع العمالء       -ج  

تاريخ االتفاق بين العميل والمكتب والتاريخ المحدد لوصول المطلوب         
 .استقدامهم وتاريخ الوصول الفعلي



 ملفاً خاصاً لكل عامل يحفظ فيه على األخص العقد المحرر مع العامل             -د  
 في حالة العمال الذين توسـط       –وصورة من تفويض صاحب العمل      

 .المستندات المقدمة من العامل وصور كافة –في استقدامهم 
على المكتب إرسال تقرير سنوي خالل شهر محرم من كل سـنة إلـى               : ٢١

 .مكتب العمل المختص عن أعماله وفق النماذج التي تعدها الوزارة
باإلضافة إلى القواعد السابقة يجب على المكتب في حالة استقدام عمـال             : ٢٢

خدمات عمالية مراعاة ما    لحسابه الخاص وتحت إشرافه بهدف تقديم       
 :يأتي 

 . توفير السكن المناسب للعمال-أ 
 تضمين العقد المبرم بينه وبين العامل المستقدم حـق المكتـب فـي              -ب  

 لتقديم خدمات للغير بغير اعتراض من       - تحت إشرافه  –تشغيل العامل   
 .العامل مع استمرار العالقة بينه وبين المكتب

 التي يفرضها نظام العمل ونظـام التأمينـات          القيام بجميع االلتزامات   -ج  
 .االجتماعية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما

 تقدم طلبات االستقدام للحصول على العمالة المذكورة لمكتب العمـل           - د  
المختص لدراستها من مختلف الجوانب وفق اإلجراءات المتبعة وعلـى      

ا وترسل الطلبات من الوزارة     مكتب العمل رفعها للوزارة بما يراه حوله      
 .بعد دراستها لوزارة الخارجية

 . أن يكون تقديم العمال باألجور المناسبة وغير المغالى فيها-ح 
تخضع هذه المكاتب إلشراف الوزارة وتتولى الـوزارة التفتـيش علـى             :٢٣

المكاتب للتحقق من تنفيذها ألحكام النظام وللقواعد والتعليمات المنظمة         
على أصحاب المكاتب والمفوضـين عـنهم عنـد غيـابهم أن            لعملها و 

يسمحوا لمفتشي العمل بفحص السجالت والملفـات المتعلقـة بنشـاط           
 .المكاتب وتزويدهم بكل المعلومات الالزمة للقيام بأداء واجبهم

يلزم مكتب االستقدام األهلي بتغطية ما نقص من الضمان البنكي خـالل             :٢٤
 وإال أوقف التعامل معه مع إشعار الجهـات         يوماً) ٣٠(مهلة ال تتجاوز    

األخرى ذات العالقة بإيقاف التعامل مع هذا المكتب لحين تغطيته مـا             
نقص من الضمان البنكي ، مع الرفع للـوزارة للنظـر فـي سـحب               

 .ترخيصه أو عدم تجديده
إذا ثبت مخالفة المكتب ألي التزام من االلتزامات المفروضة عليـه فـي              :٢٥

ابقة أو للقرارات والتعليمات التـي تصـدرها الـوزارة أو           األحكام الس 
 :الجهات المختصة يتم اآلتي

 عند ارتكاب مكتب االستقدام األهلي مخالفة للمـرة األولـى تتخـذ      -أ  
 :اإلجراءات اآلتية

 ينذر بإزالة المخالفة خالل شهر •



إذا مضت المدة ولم يتم إزالة المخالفة يوجه له إنذار بإيقـاف             •
 . الترخيص ويعطى مهله لمدة شهرالنشاط وسحب

إذا انتهت المهلة ولم يتم إزالة المخالفة يكتب عنـه للـوزارة             •
إليقاف نشاطه وسحب ترخيصه ويعطى مهلة لمدة ثالثة أشهر         

 .لتصفية أعماله القائمة
 إذا ارتكب المكتب المخالفة للمرة الثانية خالل ستة أشـهر مـن             -ب  

 .ء الثاني ثم اإلجراء الثالثإزالة المخالفة األولى يتخذ اإلجرا
 إذا ارتكب المكتب المخالفة للمرة الثالثة خالل ستة أشهر من إزالة            -ج  

 .المخالفة الثانية يتخذ اإلجراء الثالث
 المكتب الذي يرتكب مخالفتين خـالل مـدة التـرخيص ال يجـدد           -د  

 .ترخيصه
ويجوز اللجـوء   . يحظر عليه مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات       -هـ  

اشرة لسحب الترخيص أو عدم تجديـده وذلـك حسـب نـوع             مب
المخالفة أو تكرارها وذلك باإلضافة إلى أي عقوبات أخرى يكون          

وال يجوز فـي    . منصوصاً عليها في نظام أو قرارات أو تعليمات       
حالة سحب الترخيص أو عدم الموافقة على تجديـده التـرخيص           

 أو  للمكتب من جديد قبل مضي خمس سنوات من تـاريخ سـحب           
عدم تجديد السابق ما لم يكن عدم التجديد أو السحب نتيجة رغبـة             

 .صاحب المكتب في ذلك
في حالة سحب الترخيص أو عدم الموافقة على تجديده يجب على المكتـب              : ٢٦

أن يصفي أعماله ويوفي بجميع التزاماته خالل مدة ال تزيد علـى ثالثـة              
 .أشهر 

 جديدة إذا وجـدت أن عـدد المكاتـب          لوزارة العمل أن ال تمنح تراخيص      : ٢٧
 .القائمة كافية 

تقدم الدعاوى بين المكتب والمتعاملين معه أو بين المكتب وأحد عماله إلـى              : ٢٨
 .مكتب العمل المختص 

إذا نتج عن الدعوى مشاحة فإن كانت هذه المشاحة ال تتعلق باختالف حول              : ٢٩
 أو امتناعه عن الوفاء بها قام       وإنما بعجز المكتب  ) ثبوتا أو مقدارا  (المطالبة  

 .مكتب العمل المختص باستيفاء المطالبة من الضمان البنكي 
إذا كانت المشاحة التي بين المكتب وأحد المتعاملين معه  تتعلق بالمطالبـة              : ٣٠

أحال مدير مكتب العمل المختص المشاحة إلى المحكمـة         ) ثبوتا أو مقدارا  (
حة بين المكتب وأحد عماله أحيلـت إلـى         أما إن كانت هذه المشا    ، العامة  

 . الهيئة االبتدائية لتسوية الخالفات العمالية 
عند قيام شركات استقدام أهلية ينطبق عليها ما ينطبق على مكاتب االستقدام             : ٣١

 .األهلية من ضوابط وفقاً لهذه الالئحة 
 



 

 
ـ      :من النظام   ) ٤١(تنفيذاً للمادة    دمات وتغيـر   تحدد شروط االستقدام ونقـل الخ

 :المهنة وضوابط ذلك وإجراءاته بما يلي
 

 :شروط االستقدام وضوابطه وإجراءاته: المادة الخامسة عشرة
 استقدام العمالة الوافدة هو آلية لتوفير أو زيادة العرض في سوق العمـل               :١

من المهن والمهارات والتخصصات التي ال تتوفر بقـدر كـاف مـن             
 .المواطنين 

 يؤدي االستقدام إلى منافسة العمالة السعودية وإقصائها عـن           ال يجوز أن    :٢
 .العمل في مهنة أو مجموعة من المهن أو الحرف أو األنشطة

 ال يعتبر عجز صاحب العمل عن استقطاب السعوديين مبررا للموافقة لـه           :٣
وتعطى األولوية في االستقدام للمنشآت التي تحقق أعلى        .على االستقدام   
توظيف السعوديين مقارنة بالمنشآت المشابهة لها بطبيعة       المستويات من   

 .النشاط إذا توفرت الحاجة والشروط 

 ال يجوز إصدار تأشيرات استقدام تؤدي عند إضافتها إلى العمالـة غيـر               :٤
السعودية الموجودة في المنشأة طالبـة االسـتقدام إلـى تـدني نسـبة              

ة للنشاط موضـوع    السعوديين عن متوسط نسبتهم في األنشطة المشابه      
 .االستقدام 

 يتم الوصول لمتوسط نسبة السعوديين المشار إليها في المـادتين الثالثـة              :٥
والرابعة عن طريق جمـع معلومـات العـاملين السـعوديين وغيـر             
السعوديين في المنشآت القائمة في قاعدة المعلومات بـالوزارة والتـي           

  احتسـاب النسـبة      تمارس نشاطا واحدا ولو تعددت الفروع  ومن ثم          
 .المئوية للسعوديين

٦:   

 : يشترط إلدخال أي منشأة ضمن معيار النسبة –أ 
أن تمارس هي وفروعها نفس النشاط فـال تـدخل المنشـآت             •

 .المتنوعة األنشطة في المعيار
أن تكون قد بدأت العمل فعال وسـمح لهـا بتوظيـف غيـر               •

ية السعوديين بنشاطها ولديها عمالة سـعودية وغيـر سـعود         
 .وبصرف النظر عن النسبة أو العدد

 يحدث المعيار من واقع البيانات الفعلية وينشـر بصـفة دوريـة             -ب  
للعموم على األقل مرة كل شهر في موقع الوزارة علـى شـبكة             

 .المعلومات 



 تقدم طلبات االستقدام المستوفاة الشروط وكذلك الشواغر المرتبطة بها إلى            :٧
ائرة اختصاصه المكاني المقـر الرئيسـي       مكتب العمل الذي يقع في د     

للمنشأة ويستثنى من ذلك طلبات االستقدام للفروع أو األنشطة حسب ما           
 . تحدده الوزارة

 يجب التقيد بالرموز والمسميات المهنية وفق دليل التصنيف والتوصـيف            :٨
 .المهني السعودي

سـواء كانـت     تقدم الطلبات على النماذج التي تحددها الوزارة وتعتمدها           :٩
ورقية أو اليكترونية وتنشرها للعموم  وال يلتفت إلى أي طلـب يقـدم              

 . خالفا لذلك
 يقتصر االستقدام وتوظيف العمالة غير السعودية على األنشطة المبينـة            :١٠

بجدول األنشطة المسموح االستقدام عليها التي تحـددها الـوزارة وال           
قدام لغيرها من األنشـطة     يجوز لمكاتب العمل الموافقة على طلبات است      

 . إال بعد أن تقوم الوزارة بدراسة األمر ثم إضافته للقائمة

 ال يجوز استقبال الطلب إال من صاحب العمل نفسه أو وكيلـه أو مـن                 :١١
يفوضه أو مدير المنشأة متى كان سعوديا أو مستثمرا غير سـعودي أو             

 أو مكاتـب    مكاتب التعقيب المرخصة بالتعقيب لدى الدوائر الحكوميـة       
 .االستقدام األهلية وفي حدود الالئحة المنظمة لعملهما

 ال يجوز  استقدام العمالة غير السعودية في المهن المقصور شغلها على              :١٢
السعوديين كما ال يجوز استقدام عمالة على األنشطة التي تـم أو يـتم              

 .قصر العمل فيها على السعوديين والتي تحددها الوزارة 

جوز االستقدام لشغل أي مهنة ما لم يكن سبق التبليـغ عنهـا وفـق            ال ي   :١٣
من هذه الشـروط    ) ٧(والفقرة  ) ٢,١(من نظام العمل فقرة     ) ٢٥(المادة  

وأن يتم عرضها على طالبي العمل السعوديين المسجلين فـي قاعـدة            
المعلومات بالوزارة ولمدة أسبوعين ويحدد في الطلـب رقـم المهنـة            

 :ستقدام لشغلها  ويستثنى من ذلك الشاغرة المراد اال
 طلبات المنشآت التي تجاوزت نسبة السعوديين لديها كامل النسـبة           -أ  

المستهدفة في جميع أنشطتها في حالة تنوع األنشطة وفي مجمـل           
 .الفروع إذا كانت هذه الفروع تمارس نشاطا واحدا 

شاط وأن   المهن العالية التأهيل والخبرات والتي تتطلبها طبيعة الن        -ب  
يكون من األنشطة الضرورية للبالد  كالمهن الطبية والخبراء  أو           
الذي ال يتوفر من بين طالبي العمل السـعوديين المسـجلين مـن             

 .يستطيع شغلها 

 ال تستقبل الطلبات أال من المنشآت القائمة فعال والمسجلة لـدى مكتـب               :١٤
 .العمل وفقا للمادة الخامسة عشرة من نظام العمل 



 يتعين في غير الحاالت التي تقدرها الوزارة  رفض طلب االستقدام في              :١٥
 :اآلتي 
 ٠لألجورإذا كان هناك مالحظة على المنشأة تتعلق بتأخيرجماعي –أ 
    

 إذا كانت المنشأة لم تحقق الحد األدنى مـن نسـبة السـعوديين              –ب  
من نظـام   ) ٤٣(أو نسبة التدريب المطلوبة بالمادة      . المطلوبة  

 .لعمل ا

 يتم البت في الطلبات من قبل مكاتب العمل والـوزارة وفـق معـايير                :١٦
موضوعية وكمية واضحة تحددها أو تحدد مرجعيتها هـذه الشـروط           
وتستعين على ذلك بتقديرات االحتياج من جهات االختصاص وعلـى          

 .المعاينة الميدانية 

 باإلشـراف    عند وجود تقدير احتياج للنشاط من جهة حكومية مختصـة           :١٧
على النشاط كوزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمصانع ووزارة النقل         
بالنسبة للنقل ووزارة التربية والتعليم بالنسبة للتعليم فيؤخذ التقدير كما          
هو ويبقى البت بنسبة ما يتعذر شغله بسعوديين ومقـدار مـا حققتـه             

التـي تـتم    وأما التقـديرات    . المنشأة من نسب سعودة وما لم تحققه        
للمقاولين من قبل جهات حكومية بصفتها صـاحبة المشـروع فإنهـا           
لالسترشاد وليست ملزمة ما لم تحدد المهن المشترط شغلها بسعوديين          

هـ وباألعداد  ١٨/٤/١٤٢٢ في   ١٢٢وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم      
والنسب التي حددها القرار أو أي قرار آخر كما ال يلتفت إلى تقـدير              

 في أي مشروع تم ترسيته دون التقيد بالفقرة الخامسـة مـن     االحتياج
 .هـ ٥/١/١٤٢٦في ) ٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

على المنشأة قبل تقديم الطلب أن تتأكد من تحديث ما يلزم تحديثـه مـن                :١٨
سجالت وبيانات ومعلومات لدى مكتب العمل المختص أو غيره مـن           

 يكون لها أثر فـي البـت        المكاتب أو في مركز المعلومات بالوزارة     
وتشـمل هـذه    . بطلب االستقدام بالرفض أو عدم االستقبال ابتـداء         

 :المعلومات على 
 . تراخيص األنشطة –أ

 ) .زكاة ، تأمينات اجتماعية ، الضمان الصحي( الشهادات –ب 
 . تقديرات وتأييدات االحتياج للعمالة –ج 
 رورتها للموافقة أية شهادات أخرى يطلبها مكتب العمل ويرى ض–د 

 .  على الطلب

 مدة التأشيرة سنتان من تاريخ صدورها إلى وزارة الخارجية غير قابلة             :١٩
وتصدر للبلدان المسموح االستقدام منها وجهـات       ، ، للتمديد والتجديد   

القدوم المسموح منها  ويجوز خالل العشرة أشهر األولى من سريان            
جهة القدوم إلى جنسيات أوجهات     مدة التأشيرة طلب تغيير الجنسية أو       



أخرى مسموح بها ولمرة واحدة فقط وال يجوز بأي حـال تبـديل أو              
تغيير المهنة بل في هذه الحال تلغى التأشيرة ويعاد النظر في تقـدير             

ولوزير العمل خفض مدة التأشيرة كلما طرأ ما يسـتوجب          . االحتياج  
 ذلك

 وعشرين عاما أو تتجـاوز       ال يجوز استقدام من تقل أعمارهم عن واحد        :٢٠
الستين عاما بقصد العمل ويستثنى من الحد األعلى للسـن  الخبـراء             

 .واألطباء
 

 :شروط نقل الخدمات وضوابطه وإجراءاته : المادة السادسة عشرة 
 لنقل خدمات العامل الوافد من صاحب عمل إلى أخر فإنـه يشـترط أن                :١

أن يكون قد أمضـى     يكون لديه ترخيص باإلقامة وترخيص بالعمل و      
خدمه ال تقل مدتها عن سنه عمل لدى صاحب العمل المتنازل ويـتم             
حساب ذلك من تاريخ ختم الدخول على الجواز بالنسبة للمسـتقدمين           
وبالنسبة لغير المستقدمين من تاريخ تدوين نقل الخدمات على الجواز          
 أو اإلقامة ولوزير العمل خفض هذه المدة أو زيادتها كلما طـرأ مـا             

 .يستوجب ذلك 

 -:اآلتي ) ١( يستثنى من تطبيق المدة المذكورة بالفقرة  :٢
ممن لهم تعليمات خاصة    ) من العمال   (  بعض الفئات أو الجنسيات      -أ

 .تنظم أوضاعهم 
 من يتم تغيير مبدأ إقاماتهم لغرض العمل كالمحارم ممن تسـتمر            -ب

 .صفتهم كمحارم 
تي تم بيعهـا إلـى المشـترى         نقل الخدمات للعامل في المنشأة ال      -ج

شريطه توثيق المبايعة من الجهات المختصة وحصول المشـتري         
 .على الترخيص الالزم الستمرار النشاط 

 نقل الخدمات إلى مقاول حل محل مقاول آخر في تنفيـذ أعمـال              -د
 .لجهة حكومية أو مؤسسة عامة 

 نقل الخدمات للعمل لدى مقاول من الباطن عند قيـام المقـاول           -هـ
بتنفيذ عقد لجهة حكومية أو مؤسسة عامـة لمقـاول رئـيس ، أو       
العكس مما يتطلب معه نقل خدمات العمال أو بعضهم من المقاول           

 .من الباطن إلى المقاول الرئيس أو العكس 
 وفاة صاحب العمل وعدم استمرار الورثة أو بعضهم أو أحـدهم            -و

 .العامل في مزاولة النشاط وتقدم صاحب عمل بطلب نقل خدمات 
 نقل خدمة العامل من صاحب عمل أفلس أو عجز عـن الوفـاء              -ز

 .بالتزاماته 
 في حال تأجير صاحب المزرعة مزرعته آلخر وفي حال انتهاء           -ح

 .عقد المستأجر للمزرعة 



 المنشأة التي تم تصفيتها بشكل نهائي وتبـين ذلـك مـن وزارة              -ط
 .التجارة والصناعة 

 ية حاالت نقل خدمات وإنما حاالت تعديل مسمىالحاالت التال تعتبر  ال :٣

 : وهي 
 رغبة أحد الورثة أو بعضهم باستمرار نشاط مورثهم بشرط وجود           -أ

وكالة من الورثة للوريث الذي سيستمر النشاط باسمه أو تحويـل           
المنشأة إلى شركة بين الورثة أو بعضهم وصدور موافقـة وزارة           

 .التجارة والصناعة على ذلك 
 أسم المنشأة أو أغراضها أو تغير الشركاء كلهم أو بعضهم            تغيير -ب

أو نوع الشركة مع بقاء سجلها التجاري وصدور موافقـة وزارة           
 .التجارة والصناعة 

 االندماج بين منشأتين أو أكثر سواء تغير الكيان القانوني أو لـم             -ج
يتغير على أن يبين هذا في عقد التأسيس وصدور موافقـة وزارة            

 .والصناعة التجارة 
 االنفصال واستقالل أحد الشركاء أو بعضهم أو كل منهم بحصـة            -د

من أنشطة الشركة كنشاط فردي على أن يوضح ذلك فـي عقـد             
 .الشركة وتوافق عليه وزارة التجارة والصناعة 

 . تحول المنشأة الفردية إلى شركة بدخول شريك أو أكثر فيها -هـ

لعمل لمكاتـب العمـل مرفـق بهـا          تقدم طلبات نقل الخدمات لغرض ا       :٤
 .المستندات المؤيدة لدراستها وتقدير االحتياج 

 يجب التأكد من عدم توفر طالبي العمل السعوديين للمهن المطلوب نقـل              :٥
الخدمات للعمل بها وتجانسها مع النشاط وتحقيـق المنشـأة لنسـبة            
السعودة المطلوبة للنشاط وكونها مسـجله بالمكتـب مـع مراعـاة           

ر خطابات تأييد بالحاجة لألنشطة التي تستوجب ذلك كما هو          إحضا
متبع في دراسة طلبات االستقدام ويـتم مخاطبـة إدارة الجـوازات            

 .المختصة بنتيجة الدراسة لتدوين النتيجة على إقامة العامل 

يجب توفر تنـازل    ) ١٢( باستثناء الحاالت المنصوص عليها في الفقرة         :٦
 عن خدمات العامل من صاحب العمل       مصادق عليه من جهة رسمية    

الذي يعمل لديه العامل ويكون موجها لطالب نقل الخدمات ويجـب           
 .أن يقدم لمكتب العمل خالل شهر من تاريخ تحريره 

 . التنازل قطعي وال رجعه فيه وال يجوز تقييده بأية شروط  :٧

 يجب أن يكون ضمن طلب نقل الخدمات موافقة خطية من العامل علـى           :٨
 .لعمل لدى صاحب العمل طالب نقل الخدمات ا



 ال يجوز نقل الخدمات إلى صاحب عمل تبين أن لديه تأخير دفع أجـور               :٩
جماعي أو ثبوت التستر أو ترك عماله أو بعضهم يعملـون لـدى             
الغير بطريقة غير نظامية أو يعملون لحسابهم كما ال يجـوز نقـل             

 سعودي إلدارة النشاط    خدمة عامل ثبت مخالفته للنظام أو عدم توفر       
أو أن النشاط يحوي مهناً تم قصر مزاولتها على السـعوديين ولـم             

 .يعين عليها سعوديون 

 إذا تمت الموافقة على نقل خدمات العامل يتم نقل معلوماته إلى بيانات              :١٠
طالب نقل الخدمات وتصرف للعامل رخصة عمل للعمل لدى اآلجر          

 .الجديد 

قرر نقل خدمة عامل لطالـب نقـل الخـدمات دون            لوزير العمل أن ي     :١١
 :موافقة من يعمل لديه في الحاالت التالية 

 وجود دعوى بين العامل وصاحب العمل وتسبب صاحب العمل          -أ
في إطالة أمد النظر بالدعوى وبشرط أن يثبت ذلك من خـالل            

 .الجهة التي تنظرها 
وجـود   وجود مبررات إنسانية للمحافظة على شـمل العائلـة ب    -ب

 .الزوج والزوجة معاً أو نحو ذلك من المبررات 
 . غير ذلك من الحاالت التي يقررها الوزير -ج

 إذا لم يقرر الوزير نقل الخدمات في إحدى الحاالت المذكورة بـالفقرة              :١٢
فإن له أن يرخص له بالعمل لدى صاحب عمـل آخـر            ) ١٢/ب(

 .للمدة التي تقتضيها الحالة 

ثناء من المدة أو خطاب التنـازل اإلعفـاء مـن بقيـة              ال يعني االست    :١٣
 .الضوابط المراعاة لنقل الخدمات 

 إذا لم يتم نقل خدمات العامل ألي سبب من األسباب يجـب ترحيـل                :١٤
 .العامل إلى موطنه على حساب صاحب العمل المتنازل 

 إذا نقلت خدمات العامل فإن صاحب العمل الذي انتقلت إليه الخـدمات       :١٥
حل محل صاحب العمل الذي استقدم العامل من حيـث األحكـام            ي

 .الخاصة بالعامل غير السعودي الواردة في نظام العمل  
 

 :شروط تغيير المهنة وضوابطه وإجراءاته : المادة السابعة عشرة 
يقصد بتغيير المهنة الترخيص للعامل غير السعودي بمزاولـة العمـل            : ١

 .بمزاولتها بمهنة غير المهنة المرخص له 
 -:يشترط لتغيير المهنة اآلتي  : ٢

 أن يكون لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل تـرخيص مزاولـة    -أ
 .نشاط ساري المفعول وأن يكون النشاط قائماً 



 أن تكون منشأة صاحب العمل بحاجة للمهنة المطلـوب التغييـر لهـا              -ب
 .ووجود تجانس بين المهنة والنشاط 

 من طالبي العمل السعوديين من هو مؤهل لشغلها وراغب           أن ال يوجد   -ج
 .العمل بها 

 أن يكون اسم المهنة المطلوب التغيير لها محدداً حسب دليل التصـنيف             -د
 .والتوصيف المهني السعودي 

 أن يكون العامل مسجالً بمكتب العمل حسب البيانات المقدمـة مـن             -هـ
 .صاحب العمل 

 .ل بها مسجلة لدى مكتب العمل  أن تكون المنشأة التي يعم-و

 أن يكون العامل قد أمضى في خدمه صاحب العمل فترة ال تقـل عـن          -ز
 .ثالثة أشهر 
  أن تتوفر لدى العامل المؤهالت العلمية والعمليـة المؤيـدة إلجادتـه              -ح

للمهنة ويجب أن تكون المؤهالت مصدقة من الجهات المختصة في بلد           
في ذلك البلد إذا كان مصـدرها خـارج         العامل ومن السفارة السعودية     

 .المملكة 
 أن تكون نسبة السعودة لدى المنشأة متفقه والتعليمات الصـادرة بهـذا             -ط
 .الشأن 

من المادة  ) ٢/ح(يستثنى من توفر المؤهل العلمي المشار إليه في الفقرة           : ٣
 :السابعة عشرة من هذه الالئحة اآلتي 

غها العامل بالتدرج فـي مجـال عمـل          حالة تغيير المهنة إلى مهنه بل      -أ
 .المهنة التي يزاولها

 حالة تغيير المهنة إلى مهنة ال يتطلب لمزاولتها توفر مؤهل علمـي             -ب
 .أو تدريبي أو عملي

إذا كانت المهنة المطلوب التغيير إليها من المهن التي يتطلب الحصـول             : ٤
لعمل بهـا   على ترخيص مسبق لمزاولتها أو موافقة أو شهادة بإجازة ا         

وذلك بموجب أنظمة أو تعليمات لدى جهات رسمية أخـرى فيجـب            
 .التحقق من توفر ذلك عند بحث طلب تغيير المهنة 

ال يجوز تغيير المهنة إلى مهنة مقصور شغلها على السعوديين أو لمهن             : ٥
 .صدرت تعليمات تمنع عدم التغيير منها 

مختص مـن قبـل صـاحب       يقدم طلب تغيير المهنة إلى مكتب العمل ال        : ٦
العمل وفق النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة بمـا فـي       

 .ذلك ما يدل على موافقة العامل على تغيير المهنة
يقوم مكتب العمل المختص بدراسة الطلب في ضوء ما سبق ذكره وإذا             : ٧

تمت الموافقة فيكتب إلدارة الجوازات المختصة السـتيفاء الرسـوم          



ر المهنة في اإلقامة ثم بعد ذلك يعطى العامل رخصـة العمـل             ولتغيي
  ٠بالمهنة التي تم التغيير لها وتعد رخصة العمل بالمهنة السابقة منتهية

 تحدد شروط وقواعد إحالل السعوديين محل غير:من النظام ) ٤٢(تنفيذاً للمادة 
 :بما يلي -:السعوديين

 

 :المادة الثامنة عشرة

 :قيام باآلتي على كل صاحب عمل ال

 إعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديـه وفـق دليـل             – ١
التصنيف والتوصيف المهني المعتمد وتحديد المتطلبات الوظيفيـة        

 .لها في ضوء ذلك
 . إيجاد مسارات مهنية لفئات الوظائف لتكون واضحة للعاملين لديه- ٢
لب مهامها ذلـك     توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتط       - ٣

أعاله وأن يسعى إلى معرفة ما هـو        ) ١(وفقاً لما ورد في الفقرة      
جديد في التقنية مما يدخل في تأدية المهام والواجبـات الوظيفيـة            
والعمل على تمكين العاملين السعوديين لديه من التدريب والتأهيل         

مـن  ) ٤٤(وفقاً لذلك ويشمل هذا برامج التدريب في ضوء المادة          
 .مالنظا

 وضع أطراً زمنية حسب الفئات والمسـتويات الوظيفيـة لجميـع            - ٤
الوظائف لديه التي يشغلها غير سعوديين يتمكن من خاللهـا مـن            
توفير الوسائل المناسبة من تأهيل وتدريب للعـاملين السـعوديين          

 .للحلول محلهم
 إتاحة الفرص للعاملين السعوديين لديه لشغل الوظائف المشـغولة          - ٥

ن بما في ذلك تمكينهم من اكتساب الخبرة والتدريب علـى           بوافدي
 .أعاله) ٣(، ) ٢(رأس العمل وبما يحقق ما ورد في الفقرتين 

 إعداد سجل بمن يتم إحاللهم من العمال السعوديين محـل غيـر              - ٦
 ) .٤٢/٢(، ) ٤٢/١(السعوديين وفق النموذجين المرفقين 

 
عايير والقواعد العامة التي ينبغي إتباعها      تحدد الم : من النظام ) ٤٤(تنفيذاً للمادة   

 :في التدريب بما يلي
 

 :المادة التاسعة عشرة
تطبق هذه المعايير والقواعد على المنشأة التي تستخدم خمسـين           - ١

عامال فأكثر بما في ذلك عمال المقاولين فـي عقـود التشـغيل             
 .والصيانة أو مقدمو الخدمات مع المنشأة

 : يليما) ١(يستثنى من  - ٢



 تحديد العمالة في تأييد االحتياج للمقاول الصادر إلى وزارة          - أ  
 .العمل 

 إخضاع أي عامل فني لفحص مبدئي لمهاراته ومؤهالتـه          -ب  
أو االشتراط العام لشهادات وقياس مهارات محددة من قبل         
صاحب المشروع ومنشورة سلفاً أو متعارف عليها لـدى         

ية لصاحب المشـروع ،     األوساط المهنية  كمواصفات قياس    
 .وذلك عند بداية عمل العامل في المشروع  

 إخضاع العمال الفنيين والحرفيين للفحص المهني للتأكد من         -ج  
قدراتهم بصورة دورية وحسب ما يحدده صاحب المشروع        

 :في اآلتي 
المهنيون الذين يصعب التأكد من صالحية العمل المنفذ         •

ثـل أعمـال اللحـام      من قبلهم بالفحوص الال إتالفية م     
 . الدقيقة ونحوها

العمال الذين يؤدون أعماال تتطلب  لياقة و مهارات من           •
شأن تدنيها تعريض العامل أو العـاملين اآلخـرين أو          
موقع العمل أو البيئة المحيطة لمخاطر نتيجة لذلك مثل         
مشغلي الرافعات أو مسيري عربات نقل المواد الخطرة        

 .ونحو ذلك 
المشاريع إلنشاء مباني أو مصـانع أو خطـوط          عقود تنفيذ    -د  

إنتاج جديدة أو محطات توليد أو توزيع الطاقة وما شـابه           
ذلك ، والتي ينحصر دور المقاول فيها بالتنفيـذ وينتهـي           

 .دوره بذلك وعلى أال تتجاوز مدتها ثالث سنوات 

أعاله يجوز للمنشـأة    ) ٢(في غير الحاالت المستثناة في الفقرة        - ٣
لمشروع النص في عقودها مع المقاولين والمتعهـدين        صاحبة ا 

أعـاله  ) ١(المشار لمسؤوليتها عن نسب التدريب لهم في الفقرة         
على تحقيق التدريب ونسبه المقررة في هذه الالئحـة بموجـب           
العقد وتبقى مسؤوليتها عن التدريب لعمال المقـاول تضـامنية          

عـداد  ويجب أن يحدد العقد فـي هـذه األحـوال المهـن واأل            .
ومستويات المهارة المطلوبة وتكون محققة لمـا تحـدده المـادة       

من نظام العمل وهذه الالئحة  ولها أن تقصره علـى مـا             ) ٤٣(
 .يحتاجه عملها من تخصصات 

يجب أال يقل عدد عمال المنشأة السعوديين الذين يكونون تحـت            - ٤
% ٦التدريب من ضمن موظفي صاحب العمل في أي فترة عن           

 عماله ويجب أن يستهدف التـدريب الخاضـع لـه           من مجموع 
العامل رفع كفاءته ومهاراته المهنية التي يحتاجها صاحب العمل         
ومحققة ألهدافه وال يجوز إقامة تدريب بقصد الوفـاء بالمـادة           



من النظام ال عالقة له بالعمل المطلوب من العامـل أو ال            ) ٤٣(
. نشـأة يكون ضمن مسار تطويري للعامل في مجال عمـل الم         

سواء كـان   . ويكون التدريب ونفقاته على حساب صاحب العمل      
 .التدريب لدى المنشأة أو بواسطة مركز تدريب خارجي 

يجوز تعيين عمال عاديين سعوديين ومن ثم إخضاعهم للتدريب          - ٥
ليصبحوا مساعدين مهنيين أو إخضـاع المسـاعدين المهنيـين          

لمهنيـون إلـى    للتدريب ليصبحوا مهنيين محترفين أو يخضع ا      
 .تدريب يزيد من مهاراتهم وكفاءتهم المهنية 

يجب أن تركز المنشآت على التدريب في أكثر المهن والحـرف        - ٦
واألعمال التي يحتاجها عملها وبصفة خاصة تلك األعمال التـي        
يشغلها غير السعوديين والتي يتوفر من بـين طـالبي العمـل             

 .السعوديين من يمكن تدريبه عليها

حق للمنشأة التي تمارس نشاطا متشابها في احتياجاتها متى بلغ          ي - ٧
مجموع عمالتها خمسمائة عامل فأكثر تحديد المهارات المطلوبة        
في كل مهنة من المهن التي تحتاجها كمـا يحـق لهـا تحديـد               
الفحوص المهنية واالختبارات وعليها أن تنشرها لتقوم المنشآت        

 . التدريبية بالتدريب بناء عليها 

يتعين على المنشأة التي تستخدم خمسمائة عامل فأكثر أن تحدد           - ٨ 
المهن والمهارات المطلوبة في كل مهنة من المهن التي تحتاجها          
سواء كانت الحاجة مباشرة أو عبر مقاولي الصيانة والتشغيل أو          
مقدمي الخدمات وعليها توفير آليات الفحص وإصدار شـهادات         

يترك لها الخيار بعـد ذلـك بالتـدريب        و. المطابقة الحتياجاتها   
بمعرفتها أو بواسطة مراكز التدريب األهلية أو الحكومية وفقـا          

 .لمواصفاتها

عند وجود معايير مهنية أو اختبارات مهارات في أي قطاع كان            - ٩
مقررة وملزمة من قبل الجهات الحكومية المختصة مثـل هيئـة        

ايير صاحب أو   التخصصات الصحية أو غيرها فيجب أال تقل مع       
 .أصحاب العمل عنها  

عند قيام صاحب العمل بتحديد المهـارات وآليـات الفحـص            - ١٠
فعليه أن يخضع العمال غيـر      ) ٨ ،   ٧(المشار إليها في الفقرتين   

السعوديين لنفس المعايير أو أعلى منها وبصفة عامة يجب أن ال           
 تؤدي إلى أن تكون عائقا في سبيل توظيف السعوديين بل تكون          

 . آلية لرفع الكفاية المهنية لجميع العاملين والمنشاة

 :على كل منشأة ملزمة بالتدريب القيام بما يلي  - ١١
 . تعيين مسئول عن التدريب ويكون سعودي الجنسية –أ 



 أن تزود مكتب العمل المختص بصورة دورية بأسـماء          –ب  
العمال السعوديين الخاضعين للتدريب المشار إليه في هـذه    

ونوع التدريب ومدته والهدف النهائي للتـدريب       . الئحة  ال
وكذلك نتائج التدريب بعد انتهائه وفقا للنماذج التي تحددها         

 .الوزارة سواء كانت ورقية أو اليكترونية
 أن تصدر للمتدرب شهادة تبين نـوع التـدريب ومدتـه            –ج  

والمهارات التي اكتسبها من التدريب والتقدير الذي حصل        
 .ل مهارةعليه في ك

على مكاتب العمل االحتفاظ بقاعدة معلومات مترابطـة  عـن        - ١٢
التدريب في منطقة اختصاصها وتقوم بمتابعة االلتزام من قبل         
المنشات الخاضعة لذلك في منطقـة اختصاصـها ويجـب أن      

 :تحتوي قاعدة المعلومات على اآلتي 
 . أسماء المنشآت وأرقام ملفاتها ونشاطها االقتصادي –أ 
 . الدورات في كل منشأة وبدايتها ونهايتها –ب 
ومهنهم الحاليـة    .  أسماء العمال المتدربين في كل دورة        –ج  

 .ومؤهالتهم الدراسية وأرقام بطاقات هوياتهم الوطنية
 . نتائج التدريب والمتدربين في كل دورة –د 

يحق للمنشأة طلب التقارير المفصلة عن موقفها التدريبي مـن           - ١٣
ة المعلومات لدى مكتـب العمـل للتأكـد مـن مطابقـة             قاعد

 .المعلومات للواقع الفعلي 

يجب االلتزام بمسميات المهن ورموزها  وفقا لدليل التصنيف          - ١٤
والتوصيف المهني السعودي ويحق لكل صاحب عمل إذا كان         
يحتاج إلى مهن غير مصنفة بالدليل المذكور أن يتقدم لـإلدارة    

وزارة التخطيط والتطوير بطلب إدراجها     المختصة في وكالة ال   
بالدليل بعد تحديد االسم وتحديد مهام هذه الوظيفة والمـؤهالت    

وعلى . والمهارات الالزمة لمزاولتها وفقا للنموذج المعد لذلك        
اإلدارة النظر إذا كان هناك مسمى مقابل فـي الـدليل يفـي             

ليل بالغرض فيشعر بذلك أو تقوم اإلدارة بإضافة المسمى للـد         
مع الوصف الوظيفي وتشعره بذلك وبالرمز المخصص لهـذه         

 .المهنة 

 

 

 



تحدد األعمال التجهيزية والتكميلية والمتقطعـة      : من النظام ) ١٠٨(تنفيذاً للمادة   
بالضرورة  واألعمال المخصصة للحراسة والحد األقصى لساعات العمل فيها كما           

 :يلي
 

 : المادة العشرون
يزية األعمال التي يجب إنجازها قبل بـدء العمـل أو   يقصد باألعمال التجه : ١

بعد انتهائه واألعمال التي يقوم بها العامل تمهيداً للبدء بالعمـل كتجهيـز             
المواد واألدوات  التي يمارس بها عمله أو إحضارها مـن خزائنهـا أو              
استالمها ممن يعهد إليه صاحب العمـل بحفظهـا وتخزينهـا، ويقصـد             

ألعمال التي يقوم بها العامل بنهاية فترة العمل إلعادة         باألعمال التكميلية ا  
المواد واألدوات التي عمل بها إلى خزائنها أو إلى من يعهد إليه بحفظها             
وتخزينها وتنظيف وتشحيم وتزييت اآلالت وكذلك األعمال التي يسلم بها          
العامل عمله إلى من يحل محله من العمال إذا كان العمل يجـري علـى               

 .ر ذلك من األعمال المماثلةأفواج وغي
يقصد بالعمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة العمل غير المستمر بطبيعتـه            : ٢

والذي يتضمن فترات ال يبذل فيها العمال أي نشاط أو انتباه متواصل في             
العمل أو ال يمكثون في أماكنهم إال لتلبية طلبات محتملة أو العمل الـذي              

لى أماكن العمل على فترات متقطعـة ألداء        يتطلب من العمال أن يأتوا إ     
عملهم كالعمال الفنيين والميكانيكيين الذين يستخدمون لغرض إصـالح أو   
تشغيل اآلالت والعمال المستخدمين في نقل البضائع أو تسليمها أو شحنها           

) الجراجات(أو تفريغها وعمال بيع المحروقات المماثلة وعمال المرائب          
ت في الخطوط الحديدية وعمال الترحيـل فـي         وعمال الحركة والمناقال  

 .الموانئ والمطارات ومحطات النقل وغيرهم من ممارسي المهن المماثلة
 :يقصد بالعمال المخصصين للحراسة : ٣

 العمال الذين يوكل إليهم السهر على أمكنة أو أشـياء أو معـدات أو               -أ  
 أو  أدوات أو ممتلكات صاحب العمل وحراستها سواء كان ذلك لـيالً          

نهاراً دون أن يكلفوا بأي عمل آخر ال تقتضيه طبيعة أعمال الحراسة            
خالل ساعات العمل وال يشمل هذا التعريـف الـذين يعملـون فـي              

 .الحراسات األمنية المدنية والصناعية
 . العمال الذين يوكل إليهم حراسة وتشغيل مكائن مياه الشرب-ب 

 
عمال الذين يوكل إليهم تأمين نظافة      ال: يقصد بالعمال المخصصين للنظافة    : ٤

أماكن العمل أو منشآته أثناء العمل أو خالل توقفه على أال يقتضي عملهم             
 .االستمرار أكثر من ست ساعات عمل فعلية متوالية

يجب أن ال يتجاوز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل للقيام باألعمـال              : ٥
إلـى سـاعات العمـل بحيـث     التجهيزية والتكميلية ثالثين دقيقة تضاف     



يخصص منها ماال يتجاوز خمس عشرة دقيقة لألعمال التجهيزية، وبمـا           
 .ال يتجاوز خمس عشرة دقيقة لألعمال التكميلية

تحدد ساعات العمل الفعلية في األعمال التي تكون متقطعـة بالضـرورة             : ٦
بعشر ساعات في اليوم تخفض إلى ثمان ساعات خالل شـهر رمضـان             

لى أن تعطى للعامل راحة ال تقل عن عشر ساعات متواصـلة            المبارك ع 
خالل كل أربع وعشرين ساعة وعلى أن يمكن صاحب العمل العمال من            

 .أداء الصلوات في أوقاتها
تحدد ساعات العمل الفعلية للعمال المخصصين للحراسة والنظافة بـإثنتي           : ٧

 عشرة ساعة في اليوم تخفض إلى عشر ساعات خالل شـهر رمضـان            
المبارك وعلى أن يمكن صاحب العمل العمال مـن أداء الصـالة فـي              

 .أوقاتها
 

تحدد األعياد والمناسبات التي يعطى للعامل فيها       : من النظام ) ١١٢(تنفيذاً للمادة   
 :إجازة بأجر كامل كما يلي

 

 : المادة الحادية والعشرون
لليـوم التاسـع     تحدد إجازة عيد الفطر بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي            - ١

 .والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى 
 . تحدد إجازة عيد األضحى بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة – ٢
 إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان وإذا صادف هذا اليوم يوم             – ٣

 .راحة أسبوعية يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه 
 

 
يحدد ما يجب أن تحتويه خزانة اإلسـعاف مـن      : من النظام ) ١٤٢(نفيذاً للمادة   ت

وسائل اإلسعاف األولية وعددها وكميات األدوية وتنظيم وسائل حفظها وشـروط           
 : من يقوم بمهمة اإلسعافات ومستواه كما يلي

 

 :المادة الثانية والعشرون
سـعافات الطبيـة     على صاحب العمل أن يعد في مكان العمل خزانـة لإل           - ١

 :تحتوي على ما يلي
 

 الكمية النوع
 قطعة) ٥٠( شاش فازلين

 قطع) ١٠( ضمادات أسفنجية
 قطعة ) ٥٠( قطع شاش للتنظيف

 قطعة ) ٥٠( ١٠× ١٠قطع شاش معقم 
 قطعة) ٥٠( ٥×٥قطع شاش 



 أربطة) ١٠( ٥×٥أربطة شاش 
 )١( تور نيكيت

 أربطة) ١٠( أربطة ضاغطة مقاسات
 قطعة) ١٠٠( بية مسحات ط

 لفات) ٥( لفات بالستر
 قطعة) ٢٠( قطع بالستر معقمة
 قفاز) ٢٠( قفازات معقمة
 كمامات) ١٠( كمام للفم

 عبوة ) ١( محلول لغسيل العين
 )١( نقالة مريض قابلة للطي
 عبوة) ١( محلول مطهر للجروح
 )١( طقم ممرات هوائية

 )١( طقم جبائر للفخذ والساق والساعد
 )١( لوح صلب إلصابات العمود الفقري
 ) ١( طقم جبائر عنقية إلصابات الرقبة 

على صاحب العمل أن يعهد لعامل من بين عماله القيام بإجراء اإلسـعافات              - ٢
 . األولية بعد تدريبه على هذا العمل 

يجب استكمال النقص في خزانة اإلسعاف إذا نقصت كمية أي صنف منها             - ٣
 .نى المشار إليه عن الحد األد

يجب أن يكون حجم خزانة اإلسعاف مناسباً لما تحتويه من أدوية ومعـدات    - ٤
ويتم حفظها في مكان تتوافر فيه الشروط الصحية ودرجة حرارة مناسبة           
للمحافظة على ما تحتويه من أدوية وأن يتم تمييزها بهالل أحمـر علـى              

في أمكنة العمل تـدل     خلفية بيضاء وأن يتم تعليق إعالنات بشكل ظاهر         
 .على مكان الخزانة واسم المسئول عنها 

 
 :تحدد األماكن البعيدة عن العمران كما يلي: من النظام) ١٤٦(تنفيذاً للمادة 

 

 :المادة الثالثة والعشرون
 مواقع العمل التي تبتعد عن النطاق العمراني الذي تحـدده األمانـات             – ١

 خمسين كيلـو متـراً إذا كانـت        والبلديات المختلفة بمسافة تزيد على    
الطريق معبدة ومسافة خمسة وعشرين كيلو متراً إذا كانت الطريـق           

 .غير معبدة 
 . التجمعات السكانية التي ال تتوفر بها المرافق والخدمات – ٢
 
 



 أحكام ختامية
 
 

 :المادة الرابعة والعشرون
 . تلغي هذه الالئحة كل ما يتعارض معها أينما وجد– ١
ر الالئحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ  تنش– ٢
 .نشرها

        ----------- 

 

 :النماذج المستخدمة لتطبيق هذه الالئحة
   الرقم                              الموضوع

 
 نموذج بيانات طالبي العمل)....................٢٤/١ (
 نموذج طلب ترشيح)....................٢٤/٢ (
 نموذج الوظائف الشاغرة)....................٢٤/٣( 
 نموذج شهادة السعودة)....................٢٥/١ (
 نموذج طلب إجراء فحص مهني)....................٢٥/٢ (
 نموذج شهادة مهارة مهنية)....................٢٥/٣ (
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 المواطنين
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 غير السعوديين
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