
 ت����   أ���ء ��� آ�	�� ا����ر

 �! ��ت ال����� وال����� ال�����

2003 ����	
 27 ��ة ر���� ��د5164 ب��ر�� 
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 ت����   أ���ء ��� آ�	�� ا����ر ی���< ��=�ی� 

 ��ت ال����� وال����� ال������! 

  
  وزی� ال����� ال�'&�� وال%$�ب،           

 � �%Lن إح�اث ا6آ�دی���ت ال�Hی� ل������ وال��Gی9 ال�Fدر ���07.00 اD'Eع ��5 ال�Bن�ن ر"

 � ؛) 2000 ��ي 19 (1421 �9 3	� 15 ���ری&��1.00.203 Q	�OP ال��HN ال%�یM ر"

�%Lن ال&�Nم ) 2003 1$�ای� 10 (  1423 ذي ال=� 8 ال�Fدر �1 2.02.854� و��5 ال�ـــ� �م ر"ـــ

 ، ال]�ص ���Y	� وزارة ال����� ال�'&�� ا6 � �

 ���[��� ال&�Nم ) 2002 ی�ل��ز 17 (1423 ج��دى ا6ول5 6 ال�Fدر �1 2.02.376و��5 ال�� �م ر"

  ،! ��ت ال����� وال����� ال�����ا6 � � ال]�ص ��

 ،� ی�ـ�"ـ�ر �ـ

 ال$�ب ا6ول

 �����Bت ����

  1ال��دة 

 ال�%�ر إل�` أ�OD ، ی�� ت=�ی� آ�	�� ا����ر 2.02.376 �9 ال�� �م ر"� 22ت_$��B ل�����Bت ال��دة 

  .أ���ء ��� ت���� �! ��ت ال����� وال����� ال����� و����B� >1ت هPا ال�Bار

  2ال��دة 

ل����� وال����� ال����� �_�ی�B ال��Fیb ال��ي ��G	�� ی�� ان�]�ب أ���ء ��� ت���� �! ��ت ا

  .�$�ش�ة

  3ال��دة 



ی�� ن��E 9�$ن�]�ب ��[d واح� �9 ه��e ال��ری� �9 آd ����ى درا � �9 ����ی�ت ال��ح�� 

  .ا���Eائ�� ج��g أ'� ال��ری� ال����� ��ل��ر � ا���Eائ��،

  4ال��دة 

'� اhداری� وال�B&�� ��ل��ر � ا���Eائ��، ج��g ا6'� ال�Pآ�رة ی�� ن��E 9�$ن�]�ب ��[d واح� �9 ا6

 .��ل�! ��ال����� 

  5ال��دة 

 أ'� ، ا��hادی�ی�� ن��E 9�$ن�]�ب ��[d واح� �9 ه��e ال��ری� �9 آd ��دة درا �� ��ل[�ن�ی� 

 .��ل�! ��ت�ری� ج��g ال��اد ال�را �� 

  6ال��دة 

 ج��g ا6'� ال�Pآ�رة ،� وال�B&�� ��ل[�ن�ی� ا��hادی��9 �9 ا6'� اhداریی�� ن��E 9�$ن�]�ب ��[��9 إث&

 .ال����� ��ل�! ��

  7ال��دة 

� d9 آ� �ال��ری �eواح� �9 ه� d]�� ب�[ن�E 9�$ه����ی�� ن��Lن�ی� ال��]،�دة درا �� ��ل �أ'� ت�ری 

 .ج��g ال��اد ال�را �� ��ل�! ��

  8ال��دة  

 ج��g ا6'� ال�Pآ�رة ،� وال�B&�� ��ل[�ن�ی� ال�Lه����[��9 إث&�9 �9 ا6'� اhداریی�� ن��E 9�$ن�]�ب ��

 .ال����� ��ل�! ��

  9 ال��دة

ی�� ن��E 9�$ن�]�ب ��[��9 إث&�9 �9 تP��D ال[�ن�ی� ال�Lه����، �&����ن إث&�ن �9 تP��D آd ����ى 

dی�ت ال��ح���ة ا���ه����درا � �9 �. 

 ال$�ب ال[�ن�

��N&اعت��"Eا �����  

  10ال��دة 

 �ی�� إ��اد Eئ=� ن��$� أ���ء ��� ت���� ال�! �� �9 ل�ن ��ی�ي �! ��ت ال����� وال����

 . وت��< "$d ��� أ $�ع واح� �9 ال��ریQ ال�=�د ل���FیdG� b �! �� ت������ال�����،

ل�� ل����< الDئ=� اEن�]���� وأن وی�ز ل�&��$�9 أن ی�=�BBا �9 ال����Bات �Y �1ف ا6ی�م ال[Dث� ال��ا

 .ی���Bا �&� اE"���ء، ش�Gی�ت �%Lن ال����Bات ال�ا"�� �1 الDئ=� اEن�]����

 .وی��ل5 ��ی� ال�! �� ال��&�� ، ال$b �1 هOP ال%�Gی�ت وال�د ���d$" �H ان��Hء أجd إی�اع ال��ش�=�ت



  11ال��دة 

ت�دع �d��B وd3 '�$�ت ال��ش�k ل���ی� ��� ت���� �! ��ت ال����� وال����� ال����� ل�ى 

 . وذلl ثDث� أی�م "$d ال��ریQ ال�=�د لDن�]���تال��&��،ال�! �� 

 .hی�ا�`وی��$� ��mE آd ت�ش�k ث$�b ��م أه��� �3ح$` ��� ال��ریQ ال�=�د 

  12ال��دة 

� ال��Fیb �_�"� ال���یM ال�'&�� أو إح�ى وث�ئ< ال���یM ال� ��� ی�Bم ال&��n ح�9 إی�ا�` ل�ر"

 b$]�3رت` وت d�=ه�ی�`ا��6ى ال�� ت. 

  13ال��دة 

 `��� g"ي وPال kال��ش � وی���H ا����رO،یP�L ال&���1�Y n وور"� ت�Fیb وی&� n�G	��H��� ` ا 

 .ا �`=� اEن�]���� أ��م دا�d ال�Nف ث� ی�د�` �1 3&�وق اE"��اع وی�"g �$�ش�ة �1 الDئ

pال$�ب ال[�ل 

 ����� �1ز ا�36ات

  14ال��دة 

ت=�ث ل&� ��5 ����ى آd �! �� ل������ وال����� ال����� ت��Gن �9 ال��ی� رئ��� و���ی9 �9 

ه��e ال&��$�9 ی]��ران �9 ��9 ا���6ء ا6آ$�  &� وا�r36  &� و�� 9����h�� ،ض��1 إلd]�� 5 �9 ن���� 

 .ال��&��رة ال�زا

� �1 ن�]� �9 الDئ=� Hش�� ��5 أ ��ئLآ� �9 ه�ی� ال&��$�9 وال�Lال� ��H� آ�رةPال� �&وت��ل5 ال�

 .اEن�]���� وال��H ��5 ����� ال��Fیb و�1ز ا�36ات

  15ال��دة 

 ،kش�� dآ �H��� dFوی=�د ��د ا�36ات ال�� ح bی�Fء ����� ال��H�1ز ا�36ات ��� ان� �ی�

 وت��� ن�]� �9 هPا ال�=�� إلd]�� 5 آd ه��e .و�������O ��ل&��ئs ی�"�` رئ�� ال�&� وی=�ر �=

 .ن��$�

  16ال��دة 

 :ت$�ش� ����� �1ز ا�36ات ���د ا����م ال��Fیb، وی��$� ال��Fی��mE b �1 ال=�Eت ال��ل��

 .إذا آ�ن ال�Nف �1ر�m أو ��m "�ن�ن�   -

 .=���D� dت ��رج�� أو دا���� �9 شLن�H أن ت�� ���ی� اE"��اعإذا آ�نb ا6وراق أو ا�1�Y6 ت -

- �1�Yاع ��ون أ��"Eإذا �[� ��5 أوراق �1 3&�وق ا. 

 .إذا ت��&b أوراق ال��Fیb ا � أح� ال��ش=�9 �%_$� ���`  -

 .ل���ش=�9إذا ت��&b أوراق ال��Fیb ��ة أ ��ء    -



gال$�ب ال�ا� 

 �����Bت �%��آ�

 17ال��دة 

 .  &�اتn3 أ���ء ��� ت���� �! ��ت ال����� وال����� ال����� ل��ةی&�]

و�1 ح�ل� ت�Pر ا ���ار أح� أ���ء ��� ت���� ال�! �� �1 ���ر � �� `��H�n$ ا�B� Eل� أو 

  .ال�Bارال��1ة أو اhح�ل� ��5 ال����B ی�� ت��ی�` '$�B ل��G	�� ال�&�Fص ����H �1 هPا 

  18ال��دة 

���_� ال=����G ال�G�	� ��ل����� ال�'&�� ت�ریQ و��Gن إج�اء ان�]���ت ��[�� ه��e ت=�د دوری� ل

 ��1 ��� ت���� �! ��ت ال����� وال���� ��&Bداری� وال�hو��[�� ا6'� ا �ال�����ال��ری. 

  19ال��دة 

 �&  �ل� ت��دل و�1 ح�. إذا أح�ز ���ش=�ن أو ��ة ���ش=�9 ��دا ����وی� �9 ا�36ات ی&�]n أآ$�ه

 vئ�	ال kل����9 ال��ش ���Bى ال� .ال�9 ، ت

  20ال��دة 

ت�g1 إل5 ��ی� ا6آ�دی��� ال�Hی� ل������ وال��Gی9 ال��&� ال&vا��ت ال����F� �B=� ال�����ت 

dأج dن�]���� دا�Eء إل5 ال_�9  ا� ���� أی�م ا���اء �9 اD�hن �9 ال&��ئs ال&�Hئ�� ����ا �1 ح�ل� اEل�

��1�F�[ال� � .� ��� ل�ى ال�=�آ

  21ال��دة 

 .ی&%� هPا ال�Bار ��ل�ی�ة ال� ���

                                       �	 �	 22(1424 م' ���دى ا$و # 21و!�ر ب� �ب�ط � 2003( 

 


