
  ا���ـ��ـ�

���� ا��� ا����	� أن ���� ��ور �
	� �� ���ء��ا�,+�رة ا*&(�&	� $	) آ�&� أ�� �%$�ة، و����� !� � أوا��  ا
���0ري �) �4560 و$���� وا$�1ل أر!�� و&�2 �1$��0 ا�/%�� ��ا.-� دوره� ا�,+�ري، و�0;�� �%.�ت ا�69و ا8

   .<	�ا���

@Aه B.و �� �	ا���� ����� هAا   ا��,��5ت ور�+�و��0ت أ�C� DE� إ�05&� �/�ر��� ،GEC��19ل وا��واJ- ا���H6I وا8
Dوا��%دة إ� -J6 �� ���ء ا�,+�رة ا�%ا	0����H ا��� ا�0�,�رة ��وره� ا�0 -� ��)� �;� K5ر��   .وا��/�م ��$� ا�

��ر �	,/4 ا��,�ر �) ا�2�P ا����� 5�(- و5����O �� � و�� أوا<� ا��GN ا�ول �) هAا ا�/�ن آ�ن آ �حJا� GE�C
�Q�R0�0ر ا����   .ا8

���5�S 1ل/���/���  و�� �;) ا��0Iه	� ا����	� ��ى �� ا8� �E$و�� ����+& ���� �E	�و&��,+� �5	����U� ، رأت �	B و
�19ل �/	�دة J%اه� ا�%�V	� ا��/��	� �) أ.U �� ���آ��� ا�0(��0ة����0ر وا��N	%&	� وا8�/	4 أه�اف �, !� J%ى ا8

��اآ	�Q8ا�%$�ة وا�,��5 وا �� �	ا��� ا����.   

��R�Q �	�0ه. �E�ا����� ا�(%ري وا ������ ��R �(	�ة ���N��ة أن �,/4  و�� ا�/���/1ل وا�&+���� ��� ا8
�	I �� �	R;ره� ا��N��1963]%رة ا�Y (� (��Zذار ��م  ا&E)ا� U�. يAاآ�، ا���Q8ا����� ا `�Rدة $6ب ا��	أداة  � �/

��اآ� ا��$%0Q80- ا����� ا�I04 ���ء ا�	/,�   .�� <��� ا��+�ل �

��اآ� أول $�آ� ��Q8ا����� ا `�Rآ�ن $6ب ا� �/�  b	,Nري ا�%Zاه� ا�%�ا�%V) ا����� أ��� ا�%$�ة ا����	� �,
� ور��� �	) ا��+�ل ا�/%��)� %,& �����E���اآ�، و��EZ إرادة ا��� ا����	� و�Q8وا��+�ل ا��	�0!� �����5 UR/ 

�	I0ب, ا�%�Pا� U;� �5�,ا� �	+J ر�N�   .وd5هE� ��E/	�م ��وره� �� ا&

0���2 1970ا��N,	,	� �� ا�(�دس ��P �) �5�P) ا��Z&� و�) <1ل �(	�ة ا�,6ب ا��+��	� .�ءت ا�,�آ�� �	RE� 
�&�;� B���E��,/	4 ��د  BH وأه�ا�B و<E/� ا���0خ��%رًا &%�	ً� ه��ً� و�I(	�ًا أ�	�ً� ��وح ا�,6ب و��Rد ��R�Q و�� �H10ا�

����	EV �� آ�ن �������I ���اء  �) ا*&�Iزات ا����� �EN0,� .�0ه	�&� ا�%ا�J	�م دو�� ا�,�د ا��0I%ر�5ت ا����	� ا
�U �;�ن ا��Nارة,� �����0ر وا��N	%&	� ا�%$�ة ا����ك !� ا8P06زه� ا�; �ح ا����� ا�� �� �� ا�%.�ان ا����� وا�

�19ل وا��6��ت ا*EJ	0	� وا�,�آ�ت ا��N &8	�، وأآ���� ا�Z%رة ا����	� ا���0��ة !��   .ا��(lE وا8

45�V DE� ة ه���%�> �//,� �	,	,N���656 ا�%$�ة ا�%�V	� ��0Iه	� ��R�Q �/��� �/	�دة $6ب  و�� UO ا�,�آ� ا�
��R. اآ���Q8ا����� ا `�R�0 5 ا�� m	Nرة ا�%��� �	��/� �	�Vأداةو �	$%� %,& BI� �RE $�.�ت ��R�Q و�B,��N و5

�$%� ���	� �	
   .ا�Z%رة ا����	� �� ��

DE� ��R�Q ل�+�� �ًI5%��%ر ���R� 45�Vأ ا��05/�اV	� ا�R�P	�، ود�	1ً وا!,ً� �5
� �(	�ة ا�2�P  و��n5 إ&�Iز هAا ا��
،UR/��E �، و��Nرًا  &,% ا�0(C0ا� ����)�d0� آ� ا��و���,� �ً�����5�Pو!���.   

�	)	Hت ا���/E��%ر 5(��� إ�D ا��0�  :ا����	� إن هAا ا��
��اآ	� إن ا�Z%رة ا����	� ا��E��P !�ورة �0H�J و�(��0ة ��,/	4 أه�اف ا��� -1Q8ا�%$�ة وا�,��5 وا �� �	ا���� .

��� �� .0	- ا� وا�Z%رة �� ا�/�� ا����� ا�(%ري ه� .6ء �)��	�8�I0ت ��4ZR �) ا�Z%رة ا����	� ا��E��P، و
��ا�	I	� ا������  .�ZE%رة ا����	� ا8

2- ��J أو 05;) أن 5,//�� أي ��//$ ��
�N/� Uة �) �E%غ آ��U  إن .0	- ا*&�Iزات ا�� �H6I����� �� UO واJ- ا�
�P%@ وا8&�;�سE� �!أ���ده� و��� �J أي B� ض���5 ��� �� �� ��6زه� و�N%&�� ا�%$�ة ا����	� وآt� u�Aن أي <

��ه� ���� �)n� �	��5د ا��� ا���� ��> ،B) & �J%ه% �� ا� ،�	&%	�N�0ر وا����  ..�&2 ا8
3- (� �Z�R�� ورة�! B&أ Dاآ� ��*!��� إ���Q8م ا�
�0- ا����� �B&t !�ورة  إن ا�(	� ����I@ إ���J ا��I0ت ا��.�$

�! ����	� �6ج �J�Vت ا��0Iه	� ا����	� �� ���آ��  .���5�R	�ا��N	%&	� وا* أ
4- �9	Nه� ا� �	R�Pا� �	Vإ&(�&ً�  ا�,��5 $4 �/�س وا��05/�ا B�� U�I� ��5�$�B ا� ��ا���Z0	� ا��� �; 0E� U%اV) ��0ر

�R	U ا��� ا���  �DE ا����ء وا���Rء، �Jدرًا �DE ا����ع �) ا�%V) ا�Aي �5	� x	�J ،Bدرًا �DE ا��+,	� �Jدرًا, آ�05ً�  ��
��Nدي   ا�%N5 8 (V%&�� إ8 ا�0%ا�V%ن ا�$�ار و�58��0 إ�	��، و�5�$J8ر@ ا�,��U0 $��5 ا�0%اV) إ8 �;�

���0�  .وا8.
�� �) $�آ� ا��,�ر ا�����0، و&+�ل ��R�Q ا����� .6ء �) &+�ل ا��P%ب إن $�آ� ا�Z%رة -5�� ا����	� .6ء أ

�/���1 و�/�����5�$��� وا U.ا�0;��,� �) أ.  



- ��%ر ��%ا�U ���آ� ا��,��5 وا���Rء، �DE ه�ي ��RدBH و&%N�B،  	;%ن د�	1ًإن هAا ا��� ��R�Q �	أ��م .�0ه U0�E�
�R	U ��656 �%اJ- &+���� ود�- <��ه� &,% ا�0(�/UR ا�P�0%د و��.   

  ا���ب ا�ول
   ا����دئ ا������

   ا����دئ ا�������: ا���� ا�ول

   ا���دة ا�و��

��اآ	� ذات �	�دة I5 8%ز ا����زل �) أي .6ء �) أرا!	��   دو�� د05/�اV	�ا��0I%ر�5 ا����	� ا�(%ر�5 -1Qوا �	R�Q
  .ا�,�د ا��0I%ر�5ت ا����	� وه� �+% �� دو��

  .ا�/�� ا����� ا�(%ري .6ء �) ا�%V) ا����� -2
�,/	4 و$���� -3� U!��5و U0�5 �	ا����� ا�(%ري .6ء �) ا��� ا���� ��   .ا��E��P ا�2�P �� ا�/

�����   ا���دة ا�

  ..�0%ري &
�م ا�,;� �� ا�/�� ا����� ا�(%ري &
�م -1
�%ر -2�   .ا�(	�دة �2�PE و�05ر��� �DE ا�%.B ا�R0	) �� ا��

 �����  ا���دة ا�

  .د5) رH	} ا��0I%ر�5 ا*�1م -1
2- B/ 5- ا��P�E� �)	Hر ر�N� ��1�   .ا*

 ���  ا���دة ا��ا

�	0�   .ا��9E ا����	� ه� ا��9E ا��

  ا���دة ا� ���� 

4P�0 ا��و�� د����.   

  ا���دة ا���د�� 

  .* ا��C�� �R5 ���� U;	) ا�/�&%ن ��E ا��و�� و��Qره� و&P	�ه� وا�$;�م
_______________________________________  

* %&�/��� ��E5��� 2)$ �J2ن ر K529/3/1980 ��ر   

 ���  ا���دة ا���

�����%ري �DE ا�U;P ا��  :5;%ن ا�/(� ا��
�)Jم أ���%ر وا�/%ا&	) وأن أر�D  ��� ا��
	� أن أ$��� � �ًNEC�DE ا��
�م ا��0I%ري ا��05/�ا�V ا��R�P وأن أ$�ا��

�,/	4 أه�اف� U!�&وأ U0�وأن أ (V%��1 ا����اآ	�ا��� ا����	 �b��N ا�2�P وQ8ا�%$�ة وا�,��5 وا �� �.   

 �!���  ا���دة ا�

�� �H�/اآ� ه% ا�,6ب ا���Q8ا����� ا `�Rت  $6ب ا��J�V �	$%� DE� U0�� �	��/� �	�Vو ��R. 0- وا��و�� و5/%د�I0ا�
   .�� <��� أه�اف ا��� ا����	� .�0ه	� ا�2�P وو!���

 ��  ا���دة ا�"��


	�0ت �+�ا��0
�0ت ا�R�P	� وا��0I	�ت ا����و�� �	&  b��N� 4	/,0- و��I0�5 ا�%�� U.أ (� �E2 ا�����Pى ا�%J
   .أ��اده�

  ا���دة ا���#�ة 



�ً	Vد05/�ا �ً��C��(�ت ����RC ا&d� 2�Pا� {��I� -0�I0دة ا��	Jإدارة ا��و�� و �� ��J%/$ ���1> (� ن%�V�05رس ا�0%ا.   

  ا���دة ا�'�د&� %$� 

���1 أرض ا�%V) و$�5�0 أه�اف ا�Z%رة �� ا�%$�ة وا�,��5  ا�<�ى �(dو�� �)ا�/%ات ا�E)0,� و��
�0ت ا����ع 
��اآ	�Q8وا.   

 �$% �����  ا���دة ا�

�5�0$ DE� ����)�d� U02 و���Pا��و�� �� <��� ا�  ��د DE� U0�� �0آ ����	�5 $%��	� �0E%ا�V	) و���ا�,/%ق ا�
(;0��� �	R�P�0ت ا�
�%�5 & (�� ذا�	ً� ا��0� (�.   

(���  ا����دئ ا*("��د&� : ا���� ا�

 �$% �����  ا���دة ا�

�l ��5ف -1C� اآ���Qد ا�N�Jد �� ا��و�� ا�N�J819ل ا��  .إ�D ا�/+�ء �DE .0	- أQ;�ل ا8
2- ����Nدي �� ا�/J8ا l	�C���Nدي �� ا�%V) ا����� �5ا�� ا�J8ا U��;�   . �,/	4 ا�

 �$% ���  ا���دة ا��ا

;E0ا�/�&%ن ا� �
  : 	� وه� ]1]� أ&%اع�5
1- 2�Pا� �	;E� :�0�d0ت ا��)�d0ت وا��P�0وا��0ا�4 ا����� وا� �	�	R�أو ا��� �/	��0 ا��و�� و��%�D  و�U0P ا��Zوات ا�

��0Zره� وا*�Qاف �DE إدار��� �0I� b��N%ع�5�0$��� ا��و�� ا (	�V2، ووا.2 ا�0%ا�Pا�.  
2- �	��0. �	;E� :ة�Hت ا����;E��0
�0ت ا�R�P	� وا���0	� وا�%$�ات ا*&��.	� وا��0I	�ت ا����و&	�  و�U0P ا�00E�

�(�تd0��0 وا��ود ���  .ا8.��0�	� ا�<�ى وU ;5 ا�/�&%ن ر��5
��Nد و�E� :U0P;	� ��د�5 -3J8<��� ا �� �	��0���� ا8. 	Oاد و5,�د ا�/�&%ن و����� ���Cت ا��;E�ا�/%�� و��  ا�00

��Cا��� �- �b��N ا�2�Pإ�Vر <�� ا���0	� و8 5�   .I%ز أن ����رض �� �Vق ا

  ا���دة ا� ���� %$� 

  .و�/��U ��%�5 ��دل و�/ً� �E/�&%ن 8 ��6ع ا�E0;	� ا� �د�5 إ�0E� 8 �� ا����� -1
  .ا��N0درة ا����� �� ا��%ال �%�0�� -2
3- �H�+J �;,� 8إ ���Cدرة ا��N08 � �ض ا�.  
4- ���Cدرة ا��N0ز ا�%I� دل���ن �/�ء ��%�5 %&�/.   

  ا���دة ا���د�� %$� 

�19ل و5+0) ز�5دة  �5	) ا�/�&%ن ا�,� ا�E0E� DNJ;	� ا�6را�	� ��0�5+0) $�5�0 ا� 1ح وا����U ا�6را�� �) ا8
   .ا*&��ج

 �$% ���  ا���دة ا���

   .$4 ا*رث �+0%ن و�/ً� �E/�&%ن

 �$% �!���  ا���دة ا�

   .�و�� و�B�IP و��
B0ا8د<�ر وا.2 و0,� ��V	B ا�

 �$% ��  ا���دة ا�"��

   .ا�0(�واة وا���ا�� ا8.��0�	� � �ض ا�+�ا 2H�DE أ�} ��د�� و��N���R� 4/,� �5دئ

  ا���دة ا��$�ون 



��آ�P0وا� ���Cد�5 ا��N�J8ت ا�P�0�0ر ا�Z��إ�RE� D	� ا�,�.�ت ا8.��0�	� وز�5دة ا��<U ا�/%�� و�,/	4 ر��@  ��5ف ا
2�Pا�.   

  ا����دئ ا�"�.���� وا����-�� : �� ا����,ا��

  ا���دة ا�'�د&� وا��$�ون 

���� U	. ء�P&إ Dإ� ���/Zوا� �	E��6 ���ا]RP� B-  ��5ف &
�م ا���� B!وأر BC5ر��� lR��� �	; ���اآ� ��0E ا�Qا ��%J
��اآ	� وا*���م �� <��� ��وح ا��+�ل �)Q8ا�%$�ة وا�,��5 وا �� B�   .و�/����  ا*&(�&	�أ.U �,/	4 أه�اف أ�

  ا���دة ا������ وا��$�ون 


�م ا���E	� ا��/�م ا�0(�2�PE� �0 و5(��5& (0+5 �	��/Zد�5 وا��N�J8وا �	��0��%ر ا��اB��.�,� �H ا8.�   .ا�

�� وا��$�ون ���  ا���دة ا�

1- -0�I0ء ا���R� س����اآ	� أQ8ا �	ا�/%� ���/Zاآ� ا�0%$� وه� ���ف  ا���Q84 ا����� ا	و�,/ �	J1>ا� �	ا�/ (	�0� Dإ�
�	Eا�� UZ0ا� @Aه -	IP� DE� ا��و�� U0و�� �	�5 ا*&(�&�+J ���>0- و�I0�5 ا�%�  .ا�Z/��� و5�0$��� ���� ا����	� و�

2- -0�I0�5 ا�%�� {�و�/��B، و5/%م ا*��اع ا� �� �DE ا�N�8ل ا�%]	4 �,	�ة  �IP	- ا�0%اه2 وا�; �ءات ا� �	� �) أ
2�Pا�DE� ا��و�� U0و��  (	�V- ا�0%ا	0I� �	� ا�0%اه2 وا�; �ءات ا� �	0��.  

�0- و�IP- ا��و�� هA@ ا����	� *��اد .	J U%ي �B0)I وأ<BJ1 ا����	� ا���5!	� د���� -3I0ء ا���� �� �	���   .و� ;	�@ أ

�� وا��$�ون �  ا���دة ا��ا

1- (� B	إ� U�%�5�� ا� �� U�0 وآEا�� `,Rوا� �Eاآ� �� ا����Q80- ا����� ا�I0م ا��/� �� ����6Iات �0E	� رآ) أ
B� ا��و�� أن �/�م DE�و U��Pا� ��ا��.  

2- 2�Pا� b��N� م�C� �����	) ا�C0وا� (	 �d0�0 ا��و�� $/%ق ا�,�.   

/�  ا�'�&�ت وا�'�2ق وا�2ا��1ت ا����� : ا���� ا��ا

  ا���دة ا� ���� وا��$�ون 

5�$���ا�,��5 $4 �/�س و�; U ا�� -1 (	�V0%اE� وأ���� و�� ���  .ا�NCP	� و�,��� �DE آ�ا�
2- -0�I0ا� �� ����  .وا��و�� �	�دة ا�/�&%ن ��Rأ أ
  . ا�0%ا�V%ن ��(�وون أ��م ا�/�&%ن �� ا�,/%ق وا�%ا.�Rت -3
4- U ;� (	�V) ا�0%ا	ا� �ص � d��;� أ�R� ا��و��.   

  ا���دة ا���د�� وا��$�ون 

��Nد�5 وا8.��0�	� وا�Z/��	� و�5
� ا�/�&%ن ذ�u  �� ا�,	�ة ا�(	��	��;U �%اV) $4 ا*���مJ8وا.   

�� وا��$�ون �  ا���دة ا���

0��%ن �,�����5 و�/ً��   .�E/�&%ن �05رس ا�0%ا�V%ن $/%��J و5

  ا���دة ا����!� وا��$�ون 

��� ��يء $�D �5ان �,;� �R� �H�+Jم -1� Uآ.  
  . و�/ً� �E/�&%نI5 8%ز �,�ي أ$� أو �%J	 B إ8 -2
��E���� B ��	�� و5,�د ا�/�&%ن �/�ب �) U� 5 ذ�I5 8 u%ز ��25A أ$� .(�5ً� أو -3E���� 5ً� أو%���.  
   .ا��/�!� و�E%ك �UR ا���) وا����ع أ��م ا�/+�ء �N%ن ���/�&%ن 4$ -4

  ا���دة ا�"���� وا��$�ون 

�&%&�J ��� 8/%�� إ�8 .��05 و8 .   



   ا���دة ا��245ن

K55/- �) ��ر �� DE� 8) إ	8 �(�ي أ$;�م ا�/%ا&  �	H6اIا��%ر ا� �	S �� ز%I5و8 5;%ن ��� أ]� ر.�� و ��� U0ا��
u1ف ذ�> DE� ا���.   

  ا���دة ا�'�د&� وا��245ن 

   .ا�$%ال ا�R0	�� �� ا�/�&%ن ا�0(�آ) �I5 8 �&%N%ز د<%��� أو � �	��P إ8 ��

   ا���دة ا������ وا��245ن

�	;E)8ت ا��N�8�5�5 وا�R1ت ا��   .�; %�� و�4 ا�$;�م ا�R0	�� �� ا�/�&%ن ���5 ا��0ا

�� وا��245ن ���  ا���دة ا�

1- (V%أرض ا� (� (Vز إ���د ا�0%ا%I5 8.  
   . ا������/%ا&	) ا�N,� وا�(U;� ��1 �%اV) ا�,4 �����/U �� أرا!� ا��و�� إ8 إذا ��- �) ذ��H�+J �;,� u أو �� 	Aًا -2

�� وا��245ن �  ا���دة ا��ا

�	�   .أو د����� �) ا�,��E)5 8 �5 ا�1.�%ن ا�(	��	%ن �(�R� 2Rد��H ا�(	�

  ا���دة ا� ���� وا��245ن 

  .ا�د�5ن $��5 ا8��/�د �N%&� و�,��م ا��و�� .0	- -1
2- uذ� UC5 8 أن DE� �	�5ا�� �H��P- ا�	0I� م�	ا��و�� $��5 ا�/ U ;� م ا���م�����
.   

  ا���دة ا���د�� وا��245ن 

  .��%� DE	�0I� @	- ا�0%ا�V	) ا��U;� 4$ U0 �%اV) ووا. 2�E	B و��U0 ا��و�� -1
2- U0ا�� �	�أ.�@ $(2 &% D!�/�  .و��دود@ و�DE ا��و�� أن �; U ذ�U;� 4,5 u �%اV) أن 5
) و��
� ��� $4 ا��ا$� وا*.�زة وا���%5+�ت ا8.��0�� �E���E	 �,�د ا��و�� ��د ����ت ا��U0 و�; U ا�+�0ن -3

   .وا�0;���ت

�� وا��245ن �  ا���دة ا���

BE$- ��ا	0. �� �&�I� %ا��و�� وه BE ;� 4$ �	E���B ا�8��اH	� و��U0 ا��و�� �DE �� ا*�6ام إ�D  ا�E$�� �� وإ�6ا��
�0- وا*&��ج�DE ا���E	� و�%.�B ��0 5,/4 ا���� l	�B و�	) $�.�ت ��ا$U أ<�ى و��PفI0ا� .   

  ا���دة ا����!� وا��245ن 

�	�E��5 و�,� B5) رأ�ا�,4 �� أن ��5ب  (Vا%� U;�  ���Jا�� �� ��)ا�<�ى وأن 5 �	R�����/%ل وا�;���� وآ��� و��UH ا�
��اآ� و�; U ا��و�� $��5 وا��/� ا���Rء ��0Q8م ا�
���1 ا���Rء ا�%��V وا�/%�� و�5�� ا�� (0+5  ���,Nا� ���R�وا�

   .وا���P و�/ً� �E/�&%ن

  ا���دة ا�"���� وا��245ن 


�ه� �0E	ً� �� إ�Vر��%ر و�5
� ا�/�&%ن ��0ر�� هAا ا�,0E� 4%ا�V	) $4 ا8.��0ع وا��   .��Rدئ ا��

�2ن �  ا���دة ا�ر

�%ر@ و& .0	- ا�0%ا�V	d)� (و�%ن �� �nد�5 وا.��R ا�0/�س -1�
��B ا�%$�وي ������ع �) ���1 ا�%V) وا$��ام د
��اآ�Q8ا.  

2- �5��Iن ا�%&�/� �
   .إ�6ا�	� و��

�2ن �  ا���دة ا�'�د&� وا�ر



   .�E/�&%ن أداء ا�+�ا2H وا��;��	G ا����� وا.2 و�/ً�

�2ن �  ا���دة ا������ وا�ر

   .وا. 2�DE آU �%اV) ا�, �ظ �DE ا�%$�ة ا�%�V	� و�	�&� أ��ار ا��و��

�2ن ��� وا�ر���  ا���دة ا�

��ر  
� ا�/�&%ن ا��I(	� ا����	� ا�(%ر�5 و0+5)�5Jأ ��Vو�0%ا ��H) وأ���	ا���ب ا�(%ر5 (	���90E� ���> 1ت	�)�
   .ا�%V) ا�����

�2ن ��� وا�ر�  ا���دة ا��ا

�	� و�,0	�� -1���0- ا�I0ا� �	E> ة ه���  .ا��و�� ا�
وا8.��0�	� ا��� ��%BJ و�,�0 ا��%�� وا�� %��  �د�0,��5 ا��و�� ا�6واج و� -IP�E	B و�� U0�DE إزا�� ا��/�Rت ا�0 -2

��0	� �E;���� و���D ا��xء وا��RPب و�%�� ���� �R�   .ا�
�وف ا���0

�2ن �  ا���دة ا� ���� وا�ر

��� b	�� ��ا�0(�ه�0 ا� ���� وا�;���E �� ا�,	�ة ا�(	��	� وا8.��0�	� وا���/Z	�  �U ; ا��و�� ��0Eأة .0	- ا� �ص ا�
J8د�5وا�N��0- ا����� I0ء ا���� �� ����0- ��%ره� و��Pرآ� ����اآ� و�� U0�DE إزا�� ا�/	%د ا�Q8ا.   

�2ن �  ا���دة ا���د�� وا�ر

  .وا��0ض وا��6I وا�	�� وا�P	U ;� �>%C ا��و�� آU �%اV) وأ���B �� $�8ت ا��%ارئ -1
2- UH��   .����I وا���اويا�%�5�J وا�0 �,�0 ا��و�� �,� ا�0%ا�V	) و�%�� ��� و

�2ن ��� وا�ر�  ا���دة ا���

�	,Nوا� �	��0�   .و��B.%� U0 <�ص �DE �%�	�ه� �E/��5 ر��� �0(�%اه� �; U ا��و�� ا����Cت ا�Z/��	� وا8.

�2ن �  ا���دة ا����!� وا�ر


	�0ت &/��	� أو�� ���J�5 $4 إ�	�0هIت ا�����/E� ��ج أو ا����Cت و�,�د ا.��0�	� أو ���	� أو .�0	�ت ���و&	� ��&

	�0ت و�����J1 و$�ود ���E0 ا�/%ا&	) إ�Vر��   .ا�

�2ن �  ا���دة ا�"���� وا�ر

GE�C� �� ����� رآ��P� �5�	�0هI�0ت ا�	
��  :ا�/����ت وا���I0} ا�0,�دة ���/%ا&	) �� �,/	4 ا��%ر ا����	� ��Pرك ا�
1- -0�I0ء ا���� B��
��اآ� و�5�0$ &Q8ا����� ا.  
��اآ� -2Q8د ا�N�J8دة ا�	Jو l	�C�.  
�� �,	�ة -3R��0ون ا�<�ى ا�dP- ا�	و.0 ���/Zوا� �,N�5 وا��J%وا� U0وط ا���Q �5%�  .أ��اده� �
  . �,/	4 ا��/�م ا���0E وا��/�� و��%�5 أ���	2 ا*&��ج -4
   .ا�����J ا�R�P	� �DE أ.�6ة ا�,;� -5

 (���  ا���ب ا�
  �.�7ت ا��و�� 

  ا��.�7 ا�"$�&��� : ا���� ا�ول

  ا���دة ا� ��2ن 

1- B.%ا� DE� �	�5�P��� ا�E)2 ا��Pا� {EI� D�%��%ر 5�  .ا�R0	) �� ا��
   .و��(�و5ً� و�/ً� �$;�م �J&%ن ا8&��Cب �5�2C أ�+�ء �EI} ا�2�P ا&����C ���� و��5ً� و��Q�Rًا -2

  ا���دة ا�'�د&� وا� ��2ن 



   .أول ا.��0ع �B وI5 8%ز ��5�0ه� إ8 �� $��� ا�,�ب �/�&%ن  ��Rأ �) ��ر��K5ة �EI} ا�2�P أر�- ��%ات �	1د�5

  ا���دة ا������ وا� ��2ن 

وآ���B �/	� أو �Qط و�E	B أن �05ر��� ���ي �)   B��Q�EI� %+} ا�UZ05 2�P ا�n� 2�PآBE0 وI5 8%ز �,��5
   .و!0	�@

�� وا� ��2ن ���  ا���دة ا�

C�ا� 2�P�DE أن 5;%ن & �� N�DE ا�UJ �) ا���0ل وا� 1$	) وR5	)  ��	� و��د أ�+�ء �EI}5,�د ا�/�&%ن ا��وا�H ا8&
Uا���� G5��� وا� 1ح ا�/�&%ن.   

�� وا� ��2ن �  ا���دة ا��ا

�) ��0ه� وا�EI)0%ن �� �UI ا�$%ال ا��0&	� و�%ا��ت �	�� ا��Pوط  ا���<R%ن ه� ا�0%ا�V%ن ا�5A) أ�0%ا ا� ����Z��Pة
E� ص%N�0ا��� ��	ب �C�   .�J&%ن ا8&

  ا���دة ا� ���� وا� ��2ن 

��ء و5,�د ��   .ا��Pوط ا�%ا.2 �%ا��ه� �� أ�+�ء �EI} ا�R5 2�P	) ا�/�&%ن أ$;�م ا8&��Cب وا8

  ا���دة ا���د�� وا� ��2ن 

و�	�0 ��ا ا�,�8ت ا�/��ع ا���م أن Q�5,%ا أ& (�� ��+EI� �5%} ا�I5  2�P%ز �E���E	) �� ا��و�� ��0 �	�� ا����E%ن ��
�B أو �BE0 ا��� 5,�ده� 	O%� B� � ���ة ا�� �غ �)  و����R. ا�/�&%ن 5� �غ ا��+% ا��0�2C ���� ��+%�5 ا�EI0} و5,

�	E� ت ا����Cا�.   

�� وا� ��2ن �  ا���دة ا���

U ;� ��%N& ب�C�  :2I5 أن 5�+�J (0&%ن ا8&
1- �C��/�ء �EZ0	�� و���1 ا8&&�� (	R>ب$��5 ا���.  
2- �RJا�� �� (	,Q�04 ا�$ �	��C�  .ا��E0	�ت ا8&
3- (	R>رادة ا���t� (	Zب ا�����/�.   

  ا���دة ا����!� وا� ��2ن 

1- �E� ��  .��رK5 ا&���ء ��ة �EI} ا��I� 2�Pي ا8&����Cت <1ل ا��5م ا��(�	) ا�
2- 2C��0- ��� ا&/+ �5%د ا�EI0} إ�D ا8&�/�د $;0ً� إذا �� �5I5و @�	S ب�C�5�� ا& D�$ �ً0H�J D/R55%�ً� و (	�)��ء ا�

�5�. {EI�.   

  ا���دة ا�"���� وا� ��2ن 

�� أ��Q  إذا 2R)� ��/� �9Q �� ا&�B� 2C �+% <1ل �(�	)� (� {EI0E� �	J�Rا��0ة ا� U/� 8 أن DE� @9%رQ (� �ً�%5
���ء ��ة ا�EI0} و5,�د �J&%ن ا8&��Cب $ و����� �+%�5 ا��+%&�� �5�I9%ر ا��+%�5ا�Q 8ت�.   

  ا���دة ا��"2ن 

رH	} ا��0I%ر�5 <1ل <0(� ��P 5%�ً� �) ��رK5 إ�1ن  �5�EI� D} ا�2�P إ�D ا8.��0ع ��0�%م �N5ر �) -1
�� �ً0;$ -0�I5ب و�C����H ا8&& B�%�م د%�  .ا�	%م ا�(�دس ��P إذا �� �N5ر ��

�5�2C ا�EI0} �� ا.��0�B ا�ول -2 R�   .BرH	B) وأ�+�ء �;

  ا���دة ا�'�د&� وا��"2ن 

�H��Z	� و5,�د ا��
�م ا��ا<EI0E� �E} �%ا�	�  �5�D ا�1Z� {EI0ث دورات ��د�5 �� ا�(�� آI5 �0%ز�د�%�B ��ورات ا
D��5ا��ورات و��ده� و {	Hر (� ��> 2EV DE� أو ���ء {EI0ا� {	Hار �) ر�/� �	H��Z��ا��0I%ر�5  إ�D ا��ورات ا8

   .EI0}أو �) ]E` أ�+�ء ا�



  ا���دة ا������ وا��"2ن 

�� BH�+��5 أ%+� �,N� (���%ر�5 ا��E	� وذ�UN 5  u ا�EI0} �� $��� ا��!%ء ا��,/	/�ت ا��� ���5�I ا�0,;�0 ا��
K5وا$� �) ��ر ��Q 1ل> BH�+��5 أ�Zآn� uذ� {EI0ر ا��J �5 ا��+% إ8 إذا%+� U�R� 8�5 ا�0,;�0 و�/� B9ER�.   

�� وا����  �"2ن ا���دة ا�

�) هAا )  ����)7��Eً� أ��م ا�EI0} ا�/(� ا�%ارد �� ا��0دة  URJ أن 5�%�D أ�+�ء �EI} ا� 2�P���E0 5/(� آU وا$�
�%ر�   .ا��

�� وا��"2ن �  ا���دة ا��ا

   .�,�د ��NNCت أ�+�ء �EI} ا�2�P و��%5+���� �/�&%ن

  ا���دة ا� ���� وا��"2ن 


	� أ��� �E>ا��ا B��
& 2�Pا� {EI� -+5U0ب ا��%E� B���� ��   .�	B وآ	 	� ��0ر

  ا���دة ا���د�� وا��"2ن 

2R)� �ً	&�� أو �ً	H2 .6ا�Pا� {EI� +�ء�ل أn)5 8  �� �5%N�ا�%H�J- ا��� 5%ردو&�� أو ا�راء ا��� �R5و&�� أو ا�
   .ا�(��5 و�� أ��0ل ا��IEن ا�EI(�ت ا���E	� أو

�� وا��"2ن �  ا���دة ا���

0�- أ�+�ء �EI} ا��ا�EI0} وI5 8%ز �� S	� $��� ا��Iم ا��P0%د ا��Cذ أ�5 إ.�اءات  V �&�N,��� 2�P	�E ��ة و5�58
��  ���� إt� 8ذن ���4 �) ا�EI0} و�� S	� أدوار ا8&�/�د 5��	) أ<A إذن �) رH	} ا�EI0} .6اH	� !� أي �+%C5و

   .ا�EI0} ��� أول ا&�/�د �B ��0 ا�AC �) إ.�اء

  "2ن ا���دة ا����!� وا��

1- (� U0� �� B�5%+� U9�  .ا���0ل I5 8%ز ��E+% أن 5(
2- {EI0+%�5 ا��) 	و� ���	0- �Iز ا�%I5 8 ��   .5,�د ا�/�&%ن ا���0ل ا�

  ا���دة ا�"���� وا��"2ن 

1- �E;��UZ05 B0 رH	EI� {} ا�2�P ا�EI0} و -J%5��B و5��.  
   .د<%ل ا�EI0} إt� 8ذن �) رH	J �5�  B)%ة �(E,� أ<�ى�EI0E} $�س <�ص ��n� �0�n5 رH	} ا�EI0} وI5 8%ز -2

  ا���دة ا����2ن 

B	.%) و�	اح ا�/%ا&��J2 $4 ا�Pا� {EI� +�ء�م  ��
�I%ا��ت �E%زارة أو أ$� ا�%زراء و�/ً� �$;�م ا���ا����E وا8
{EI0E� �E>ا��ا.   

  ا���دة ا�'�د&� وا����2ن 

�	���5�%�EI� D} ا�2�P ا8<��N��ت ا�:  
  .��Q	b رH	} ا��0I%ر�5 -1
  .إ�Jار ا�/%ا&	) -2
�� ا�%زارة -3�	� �PJ���.  
4- �	0��  .إ�Jار ا�0%از&� ا����� و<�l ا�
��4E �(��1 ا��و�� وه� ���ه�ات ا�bEN وا��,��G و.0	- ا���0ه�ات ا���  إ�Jار ا���0ه�ات واJ� �8	�ت ا��و�	� -5� ��ا�

4E��� 	J� �8دة أو ا�	ق ا�(%/,��	R�.ت ا��)�d0آ�ت أو ا��PE� زات�	�وآu�A ا���0ه�ات واJ� �8	�ت ا���  �ت ا��� �b�0 ا�
����2E & �ذه� إ��ار  �,U0 <6ا&� ا��و�� & /�ت S	� واردة �� �%از&�5 ��أو ا��� �G��C أ$;�م ا�/%ا&	) ا����Aة أو ا�

�5�. -5�P�.  



  .إ�Jار ا�� % ا���م -6
�/��� أ$� أ�+�ء  -7�  .ا�EI0} أو ر�+��RJ%ل ا
   .$2I ا�Z/� �) ا�%زارة أو �) أ$� ا�%زراء -8

  ا���دة ا������ وا����2ن 

Dإ� B.%� اب%I����ح  I5 8%ز $2I ا�Z/� إ8 ��� اJا DE� ء��� �/Z2 ا�I$ 2EV أ$� ا�%زراء و5;%ن Dا�%زارة أو إ�
. ا�EI� {EI0} ا� 2�P�DE ا�UJ و5�� $2I ا�Z/� �) ا�%زارة أو أ$� ا�%زراء �RESn	� أ�+�ء 5/�م �) <0} أ�+�ء

���/��ا�%زارة إ�D رH	} ا��0I%ر�5 آ2I5 �0  و�� $�ل $2I ا�Z/� �) ا�%زارة 2I5 أن 5/�م رH	EI� {} ا�%زراء ا
�5�/� B�� �/Zا� �RI$ يAا�%ز�5 ا� DE� B���/��   .ا

2��� وا������  ن ا���دة ا�

-0I� BH�+�أ (	� (� ��Jd� �ً&�I� G�d5 أن {EI0E�  ����4E ��00ر� ��ا�E�0%��ت و�/�N ا�,/�4H �� ا�0%ا!	- ا�
B����N�   .ا<

�� وا����2ن �  ا���دة ا��ا

(5��Q URJ 2�Pا� {EI� DE� �&وع ا�0%از�P� ض��2 I5  ةA��& �&ا�0%از �R��DE ا�UJ �) ��ء ا�(�� ا���0	� و8 ��
Jإ8 إذا أ{EI0ه� ا��.   

  ا���دة ا� ���� وا����2ن 

   .ا�/�&%ن 5�V/� إ��اده� 5�� ا�� �5%N�DE ا�0%از&� ���ً� ���ً� و5,�د

  ا���دة ا���د�� وا����2ن 

��� ���	� �%از&� وا$�ة و5ُ,�د ��Rأ ا�(�� U;� /�&%ن� �	ا���0.   

�� وا����2ن �  ا���دة ا���

�ا�(�� ا���0	� ا��5�Iة U0�5 �0%از&� ا�(�� ا�(��/� $�D ا���0د �%از&� ا�(��  D ��ءإذا �� �5�B ا�EI0} �) إ�Jار ا�0%از&� $
   .و�,UN ا�%اردات و�/ً� �E/%ا&	) ا����Aة ا��5�Iة

  ا���دة ا����!� وا����2ن 

   .و�4 أ$;�م ا�/�&%ن I5 8%ز إ.�اء ا��EJ��0 �	) أ�%اب ا�0%از&� إ8

  ا���دة ا�"���� وا����2ن 

   .�0I%ع ا�%اردات أو ا�� /�ت ��ء درا�� ا�0%از&� أن ��5�/� �� �565	EI0E� {} أ]

  ا���دة ا�����2ن 

   .J%ا&	) �) nQ&�� إ$�اث & /�ت .��5ة و�%ارد ��� I5%ز �EI0} ا�2�P ��� إ�Jار ا�0%از&� أن 5/�

  ا���دة ا�'�د&� وا�����2ن 

   .�/�&%ن I5 8%ز إ$�اث !��R5 أو �����E5 أو إ��9ؤه� إ8

  دة ا������ وا�����2ن ا���

{EI� DE� �	��0ا� ��)E� �	Hض ا�,(���ت ا�������  -�J ��ا�2�P �� ��ة 8 ���Iوز ���	) ��A ا&���ء هA@ ا�(�� و5
�- ا�,(�ب �� 5� 4R�DE ا�0%از&� �� ا*�Jار و5�4R. ا�,(�ب �/�&%نJ DE�.   

(���  ا��.�7 ا�"!��8&� : ا���� ا�



  ر?�< ا�=�>2ر&� ) 1(

�� وا�����2ن ا���دة ���  ا�

�� ا��0I%ر�5 أن 5;%ن ���	ً��H�� bQ�5 (� �� ط��P5  (	[1Z0ً� ا��ا��� وا��� �	�0��ً� �,/%BJ ا��0&	� وا�(	���%ر5ً� �
@�0� (� �ً���. (*)   

�� وا�����2ن �  ا���دة ا��ا

1- {EI� (� �5�0%رIا� ���H2 رN�0� b	Q����اح ا�/	�دة ا� �N5ر ا�Jا DE� 2 ���ء�Pا����� ا� `�R�5 �,6ب ا���/
b	Q����اآ� و��5ض ا�Q8ا B	� ��H�� ��8 (	�Vا�0%ا DE�.  

2- 2�Pا� {EI� {	H%ة �) ر�ء ���� ��  .�I5ي ا8
3- (� U/� 8 ة�� �� �H�/ا� {	Hء و�58 ا�����5�� ا&��Cب ا��H	} ا�URJ �5�I ا& ��Qأ ���  (**).��Q وا$� و�56� 8 �) 
4- �ً)	Hر bQ�0ا� bRN5B�%N,� �5�0%رIE�   @Aه DE� UN,5 �� نt� (	����DE ا�آ�5�Z ا�0�0I0� �/E%ع أ�%ات ا�0/

bQ�5 ر�Zا�آ ��Q 1ل> uذ� ��وا$� �) ��رK5  ا�S {EI0	�@ و��nP� -Rن ��Q	B, وا&�B��C ا*.�اءات & (�� �DE أن 5
��ء ا�ول ��  .إ�1ن &���H ا8

_________________  
*  �J�����9 �0%.2 ا�/�&%ن ر K511/6/2000 ��ر .  

**  �J�����18 ���/�&%ن ر K53/7/1991 ��ر .   

  ا���دة ا� ���� وا�����2ن 

Iا� {	H2 رC�   .��Rأ �) ��رK5 ا&���ء و�58 ا��H	} ا�/��H �0%ر�5 ��0ة ���R أ�%ام �	1د�5�5

  ا���دة ا���د�� وا�����2ن 

   .����B أ&�ب ��2H�& B رH	} ا��0I%ر�5 إذا �Jم ��&- ��Jd 5,%ل دون ��Q�Rة رH	} ا��0I%ر�5

�� وا�����2ن �  ا���دة ا���

B.و BRN�� (� B���/���/��� إ�EI� D} ا�2�P إذا �Jم رH	} ا��0I%ر�5 ا�   .آ��ب ا8

  ا���دة ا����!� وا�����2ن 

2H�0%ر�5 أو ا���Iا� {	H�� 2 ا�ولHم ��� وإذا  �05رس ا����	ا�/ B�;05 8 (	$ �5�0%رIا� {	Hت ر�	1$� B	0)5 يAا�
��ء �DE رH	} ا��0I%ر�5 ا��5�I و آ�&� ا�0%ا&- ���/��� �I5ي ا8���$;�م ا�%اردة ��  �/ً�دا�0H و�� $���� ا�%��ة وا8

�%ر وذ�u <1ل ��ة 8 ���Iوز �(�	)) 84(ا��0دة �أ�� إذا آ�ن ا�EI0} ��,1 أو �/� 8&���ء و58�B أUJ . 5%�ً� �) هAا ا��
   .&�2H ا��H	} ا�ول �1$	�ت رH	} ا��0I%ر�5 $�D ا.��0ع ا�EI0} ا��5�I �) �(�	) 5%�ً� �	�0رس

  ا���دة ا�"���� وا�����2ن 

�0 5��  ذا 2N�� �9Q رH	} ا��0I%ر�5 و�� 2H�& B� (;5،إZ5ر B���E��05رس رH	EI� {} ا�%زراء .0	 -�$1	��B و
��ء <1ل �(�	) ��   . �ً�%5�DE رH	} ا��0I%ر�5 ا8

  ا���دة ا�"��2ن 

�%ري ا�%ارد �� ا��0دة  URJ أن �05رس رH	} ا��0I%ر�5 و58�B 5/(� أ��م��%ر) EI�)7} ا�2�P ا�/(� ا���   .�) هAا ا��

  ا���دة ا�'�د&� وا�"��2ن 

��5/%م ��� �� ��Q�Rة ����B إ8 �� $��� ا�C	�&� ا��
D0 و5;%ن 2EV  8 5;%ن رH	} ا��0I%رd)� �5و8 �( ا���0ل ا�
DE� ء��� Bا���� ��E� �5%N�� 2�Pا� {EI� (� ار�Jو UJا� DE� 2�Pا� {EI� +�ء�أ `E[ (� اح��Jا  �ZE[ �	RESnو�

���5 و�I� 8ي �,�آ0�B إ8 أ��م ا�0,;�0أ�+ ���> �)EI� {EI0ء ا�� �	Eر�5 ا��%��   .ا��

  ا���دة ا������ وا�"��2ن 



   .ا��0ا�� وا�0	6ات آ�0 �,�د �B��NNC �/�&%ن 5,�ث �/�&%ن �� 5/�+	2N�� B رH	} ا��0I%ر�5 �)

�� وا�"��2ن ���  ا���دة ا�

1- ����ت ا����� و�/�ء ا��و�� %ر وه%5(�� رH	} ا��0I%ر �5�DE ا$��ام ا��E)E� �
�  .5+0) ا�(	� ا��0
�%ر �05رس رH	} ا��0I%ر�5 -2��� ا��� 	�5A &	��� �) ا�2�P !0) ا�,�ود ا�N�0%ص �E	�� �� هAا ا��E)ا�.   

�� وا�"��2ن �  ا���دة ا��ا

   .� 	Aه�ا�(	��� ا����� ��Eو�� و�P5ف �DE � 5+- رH	} ا��0I%ر�5 �����Pور �- �EI} ا�%زراء

  ا���دة ا� ���� وا�"��2ن 

�Zأو أآ B� 2H�& �	0)� �5�0%رIا� {	Hر D�%�5  Bا�%زراء و&%ا� {EI� {	Hر �	و�(0 B��	$1� ��R� ��+5% و�
��� وإ� �ءه� �) ������R و�(0	� ا�%زراء و&%ا�����/��   .وRJ%ل ا

  ا���دة ا���د�� وا�"��2ن 

Iا� {	H�0%ر�5 أ��م رIا� {	Hدي &%اب رd5�5ري ا�%ارد �� ا��0دة  �0%ر%���) هAا ) 7(و ����Q�R� URJ���E0 ا�/(� ا��
�%ر�   .ا��

�� وا�"��2ن �  ا���دة ا���

�B آ2EV B� 4,5 �0 �/�ر�5 �) ا�%زراء ��H	} ا��0I%ر�5 أن �5�EI� %} ا�%زراء �1&�/�د��H��.   

  ا���دة ا����!� وا�"��2ن 

�/5 ��ا�2�P وB� 4,5 ا8���اض �DE هA@ ا�/%ا&	) �/�ار ��UE <1ل ��Q  ه� ��N5{EIر رH	} ا��0I%ر�5 ا�/%ا&	) ا�
Dوروده� إ� K5ر�� (� {	Hره� ر��أ BH�+�أ �ZE[ �5�Zآn� �	&�[ {EI0ه� ا��Jذا أt� �5�0%رIا� ���H�0%ر�5 رIا�.   

  ا���دة ا�"���� وا�"��2ن 

��N5 5�Pر رH	} ا��0I%ر�5 ا��0ا�	� وا�/�ارات وا�وا��E� �/ةو�Aت ا������.   

  ا���دة ا���?� 

   .ا�bEN ��� �%ا�/� �EI} ا�E�5 2�P) رH	} ا��0I%ر�5 ا�,�ب وا�����R ا����� و�5/�

  ا���دة ��?� ووا@� 

DE� ��	9E5ارئ و%�   .ا�%.B ا�R0	) �� ا�/�&%ن E�5) رH	} ا��0I%ر�5 $��� ا�

  ا���دة ��?� وا4!�ن 

�	� ��ى�5��0 رH	} ا��0I%ر�5 رؤ��ء ا��Z�Rت ا�(	�  �	R�.ا� �	�ا�,;%��ت ا�.�R	� وUR/5 ا���0د رؤ��ء ا��Z�Rت ا�(	�
B5��.   

  ا���دة ��?� و�454 

ا�E)0,� و�N5ر .0	- ا�/�ارات وا�وا�� ا�1ز�� ��00ر�� هA@  رH	} ا��0I%ر�5 ه% ا�/��H ا��IE� DE	x وا�/%ات
�5% ��� و�B $4 ا�E)ت ا���E)ا� @Aه ��R�.   

  أر�/ ا���دة ��?� و

�%ر �R5م رH	} ا��0I%ر�5 ا���0ه�ات واJ� �8	�ت�   .ا��و�	� و9E5	�� و�/ً� �$;�م ا��

 ���Bا���دة ��?� و  



   .ا8���Rر ��H	} ا��0I%ر�5 ا�,t� 4��ار ا�� % ا��Cص ورد

  ا���دة ��?� و�"� 

�0�   .��H	} ا��0I%ر�5 ا�,b�0� 4 ا�و

 ��  ا���دة ��?� و��

�N5ر ��B و��Iي ا8&����Cت <1ل �(�	) 5%�ً� �) ��رEI� U,5  K5} ا�2�P �/�ار ��H��UE	} ا��0I%ر�5 أن  -1
U,ا�.  
2- {EI� U$ ز%I5 8 �$2 واR)� ة�� (� �Z2 أآ�Pا�.   

  ا���دة ��?� و�����4 

�H�� �H��Z	} ا��0I%ر�5 $4 د�%ة �EI} ا�2�P 8&�/�د -1�  .ا
��UH و�B ا� -2�� {EI02 ا�V�C5 ا�,4 �� أن Bتو��&�	R� ���5 4 �� أن, Bأ���.   

 ���Cا���دة ��?� و  

   .و���5 <������ و�/ً� �E/�&%ن �5	) رH	} ا��0I%ر�5 ا�O%0 	) ا��0&		) وا��(;�5	)

  ا���دة ��?� و%$�ة 

��E	,5) و	ر5- ا�/%ا&�P� ��5 �0%ر�5 أنIا� {	H�� اره��Jإ �� �
�E� 2�Pا� {EI� Dإ�.   

  ا���دة ��?� وإ@�ى %$� 

1- ��� ا��5�P- <�رج ا&�/�د5E�دورات �EI} ا� 2�P�DE أن ���ض .0	- ا����5�Pت ا���  %�D رH	} ا��0I%ر�5 
  .ا&�/�د ��N5 Bره� �DE ا�EI0} �� أول دورة

2- {EI05- أ]��ء ا&�/�د دورات ا��P��� ا�E�5�%�D رH	} ا��0I%ر�5   �/E������ ذ�u ا�+�ورة ا�/N%ى ا�0�إذا ا
  .ا�/%�� �DE أن ���ض هA@ ا����5�Pت �DE ا�EI0} �� أول .B� �)E 	� أو �0/�+	�ت ا��)�b��N0 ا�1Rد ا�/%�

3- 2�Pا� {EI0� ،ن%&�/� ��E5��� أو (	�وذ�n� uآ�5�Z  ا�,4 �� إ��9ء ا����5�Pت ا�N�0%ص �E	�� �� ا� /��	) ا�(��/
��H�+��5 أ�Zأآ (� U/5 8 أن DE� �)EIر ا�%+,� (	EI)0ا� BH�+�أ �ZE[ أو ا*��9ء ا U5���0�E/� دون أن 5;%ن ��Aا ا��

  .�����5 ا���Rت �/�ة $;0ً� و8 $�.� *.�اء ا�� �5%N�E	�� أ]� ر.�� وإذا �� ��9E5 ا�EI0} أو
4- {	Hر D�%��� ا��5�P- �� ا��0ة ا� ���E �	) و58�� �EI(	) و8 ���ض هA@ ا����5�Pت 5E��EI� DE}  ا��0I%ر�5 

   .� ا����U5 أو ا*��9ء $;� ا�/%ا&	) ا����Aةا�2�P و5;%ن $;��0 �

  ا���دة ��?� وا4!� %$� 

�� ا�2�P �� ا�/+��5 ���ء �H��  ��6E	} ا��0I%ر�5 أن 5( ���b��N0� UN ا�1Rد ا��E	� و�;%ن &�	�I ا8� ��ا����� ا�
   .��رK5 إ�1&�� و�P�5ه� رH	} ا��0I%ر�5 و&��Aة �)

  ا���دة ��?� و54ث %$� 

�(�ت  �0I%ر�5 إذا �Jم <�� .(	� و$�ل ��5د��H	} ا�d� أو �5%ق (V%1ل أرض ا�/��ا�%$�ة ا�%�V	� أو ���1 وا
�+	�� هA@ ا�
�وف �0%ا.�� ا��و�� �) ��Q�Rة/� ���%ر�5 أن 5�AC ا*.�اءات ا�(���5 ا���� ������ ا��Cا�.   

 �$% ���  ا���دة ��?� وأر

��I0ت وا���	ا�� U;P5 �0%ر�5 أنIا� {	Hن���IEوا� { ��E	;P� /�ارات� ����	1$�و ������N�   .ا�0��NNC و�,�د ا<

  �=.< ا�2زراء ) 2(

  ا���دة ا���?� وا� ���� %$� 



ا��E	� ��Eو�� و5�;%ن �) رH	EI� {} ا�%زراء و&%ا�B وا�%زراء و�P5ف  �EI} ا�%زراء ه% ا��	�� ا��� 	�5A وا*دار�5 -1
A	 �� DE�  2J�0 و�5ا
�(����ا�/%ا&	) وا�&dأ.�6ة ا��و�� و� U0�.  

2- {EI� {	Hف ر�P5 �0ل ا�%زراء�أ DE� ا�%زراء.  
3- Bا�%زراء و&%ا� {EI� {	Hت و��%5+�ت ر�NNC� وا�%زراء و&%ا��� �/�&%ن �,�د.   

  ا���دة ا���?� و�"� %$� 

�%ري أ��م رH	} ا��0I%ر�5 ��� آ;P� U	U وز 5/(� رH	EI� {} ا�%زراء و&%ا�B وا�%زراء و&%ا����ارة .��5ة ا�/(� ا��
�%ر ����Q�R� URJ أ�����0 أ�� �� $��� ���U5 ا�%زارة �	/(� ا��Iد ���� (7(ا�%ارد �� ا��0دة �   .�/l �) هAا ا��

 �$% ��  ا���دة ��?� و��

{	Hو�%ن أ��م رd)� ا�%زراء وا�%زراء {EI� {	H�0%ر�5 رIا�.   

  ا���دة ��?� و��4ن %$� 

�/�م ا�%زارة ��� � -1������	�  .ا����� و��ا�� ���E0 إ�EI� D} ا�;P 2�P	R� ��E	�ن �) 
2- Dن إ��	R� ��� Uم ا�%زارة �� آ�/��l ا���0	� و��%�5 ا*&��ج �> A	 �� (� 2�Pا� {EI�.   

 �$% ���Cا���دة ��?� و  

D�%��� � ا�%ز�5 ه% ا��H	} ا*داري ا��DE �%زار�B و5C5 �0	� و���E� ا����� ��   .%زار� ��B	A ا�(	�

  ا���دة ��?� و%$�ون 

��آ%ا ��  �05- ا�%زراء أ]��ء �%�	�� ������ �) أن 5;%&%اP5 أو أن ����أو وآ1ء  ��آ� <��Q إدارة {EI� �� +�ء�أ
  .����� أو �6او�� أ�5 ���� $�ة أي ��I� U0ري أو

ا�����ات أو ا��NJ��0ت أو ا�60اودات �%�	�� ������ أن E>�5%ا ��  و�	} �E%زراء �N%رة ��Q�Rة أو S	� ��Q�Rة أ]��ء
�(�ت ا��و�� و�Qآ�ت ا�/��ع ا���م ا��� �� Aه� وزاراتd� أو إدارات أو.   

  ا���دة ��?� وإ@�ى و%$�ون 

�	H6اIوا� �	ا�%زراء ا��0& �	و�d)� 5,�د ا�/�&%ن.   

  ا���دة ��?� وا4!�ن و%$�ون 

�H6@ ا��اI� �0%ر�5 أوIا� {	Hء و�58 ر����/	�م �B���0 �ي �2R آ�ن 5(�EI� �0} ا�%زراء ��(		� أ��0ل �) ا ��� ا&
�0)5 �0Z5�5ة ا�,;%�� ر�I�5 ا�%زارة ا��I�0%ر�5 ا�Iا� {	Hر.   

  ا���دة ��?� و54ث و%$�ون 

�%ر  ��H	} ا��0I%ر�5 $4 إ$��� ا�%ز�5 إ�D ا�0,�آ�0 ��0�BR;��5 �) .�ا�H أ]��ء �%�	B���� B أو �(��RR و�/ً� �$;�م ا��
   .وا�/�&%ن

�� و%$�ون �  ا���دة ��?� وأر

�B أو  GJ%5 ا�%ز�5 ا�0��� �) ا��U0 �%ر ��ور �Jار��/��ا���8م إ�D أن ��R ا�0,;�0 �� ا����0 ا��0(%�� إ�	B و8 ��0- ا
B���Jا�/�&%ن إ �� (	R0ا� B.%ا� DE� و�;%ن ا�0,�آ�0 وإ.�اءا��� B�   .�) �,�آ0

  ا���دة ��?� و�B< و%$�ون 

   .ا�0I- �	) ا�%زارة و�+EI� �5%} ا�I52�P%ز 

  ا���دة ��?� و�"� و%$�ون 

   .�(�ي ا�$;�م ا��C�� ���%زراء �DE &%اب ا�%زراء



  ا���دة ��?� و���� و%$�ون 

�	���  :�05رس �EI} ا�%زراء ا8<��N��ت ا�
��اك �- رH	} ا��0I%ر�5 �� و!- ا�(	��� ا����� ��Eو�� و�� 	Aه� -1Q8ا .  
2- B	.%� و���E� ������(�ت ا����� ا�d0- ا*دارات وا�	�0ل ا�%زارات و.0�أ �����  .و��(	4 و�
  .و!- ��Pوع ا�0%از&� ا����� ��Eو�� -3
  . إ��اد ��Pو��ت ا�/%ا&	) -4
��0Zر ا��Zوات ا�/%�	� وآB&nQ (� �� U د�� -5���Nد وز�5دة ا��<U  إ��اد <�l ا���0	� و��%�5 ا*&��ج واJ8�5 ا%�و�

  .ا�/%��
�%ر �/� ا�/�وض و��,�� و�/ً� �$;�م -6�  .ا��
�%ر -7�  .�/� اJ� �8	�ت وا���0ه�ات و�/ً� �$;�م ا��
  .�� 	A ا�/%ا&	) وا�0,��
� �DE أ�) ا��و�� و$�5�0 $/%ق ا�0%ا�V	) و�b��N ا��و�� �$1/� -8
   .�� 	Aه� ��ا�RJإ��ار ا�/�ارات ا*دار�5 وا��� 	�5A و�/ً� �E/%ا&	) وا�&
�0 و -9

  ا���دة ��?� و��4ن و%$�ون 

{EI� {	Hا�%زراء �05رس ر {EI� ت�	1$� Dإ!��� إ�  �� ��	E� ص%N�0ت ا����N�ا�%زراء وا�%زراء ا8<
�%ر ا����5�Pت ا����Aة ��0 8 5���رض �-���ت ا��و�� ا�<�ى �� هAا ا��E)� �$%�00ت ا��	1$Nا�.   

  �=��< ا�$�K ا��'.�� ) 3(

�� و%$�ون ا����Cدة ��?� و  

1- �� �����E�  .ا�%$�ات ا*دار�5 و�/ً� �E/�&%ن ���I} ا�2�P ا�E,0	� ه	��ت ��0رس 
   .ا�/�&%ن �,�د ا�%$�ات ا*دار�5 و�/ً� �$;�م -2

  ا���دة ا���?� وا��245ن 

�/5�Vو �	E,02 ا��Pا� {��I� ت���N�وا.����R و.0	- ا�$;�م ا&�����C و�;%���5 و$/%ق أ�+���H و 5,�د ا�/�&%ن ا<
��� �EN�   .ا�<�ى ا�0

,���  ا��.�7 ا���L?�� : ا���� ا�

)1 ( ����  (�Lء ا�'MN وا�!���� ا�

  ا���دة ا���?� وا�'�د&� وا��245ن 

�/�E و5+0) رH	} ا��0I%ر�5 هAا)� �	H�+/ا� ��E)ا� DE�ا�/+�ء ا� {EI� uذ� �� B&1ل ��5و/��   .ا8

�����   وا��245ن ا���دة ا���?� وا�

(	R5و DE�ا�/+�ء ا� {EI� �5�0%رIا� {	H�5أس ر B	� U0ا�� �	�   .ا�/�&%ن ;P� �/5�V	BE وا<��N���B وJ%ا�� 

�� وا��245ن ���  ا���دة ا���?� وا�
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