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 الئحت الحقىق والوزايا الواليت

  

 حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش 

 ٝصحسس حُخذٓش حُٔذ٤ٗش 

 

 

 

 

 

 

 الئحت الحقىق والوزايا الواليت

 هـ42/5/3654( وتاريخ 48رقن )أ/الوقرة باألهر الولكي 
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 سم ميحرلا نمحرلا هللاب

 الثلش حُلوٞم ٝحُٔضح٣خ حُٔخ٤ُش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٛـ. 82/3/2338( ٝطخس٣خ 82أهشص ٛزٙ حُالثلش رٔٞؿذ حُز٘ذ )أٝالً( ٖٓ حألٓش ح٢ٌُِٔ سهْ )أ/ -

 (82ألٓش ح٢ٌُِٔ سهْ )أ/طْ ٝػغ ٓٞحد ٛزٙ حُالثلش ٝطشه٤ٜٔخ ٝطشط٤زٜخ حعظ٘خدحً ُِز٘ذ )ػخ٤ٗخً( ٖٓ ح -

 ٛـ. 82/3/2338ٝطخس٣خ 

 ٛـ. 82/3/2338طْ حُؼَٔ رٜزٙ حُالثلش حػظزخسحً ٖٓ طخس٣خ طذٝس حألٓش حٌُش٣ْ ك٢  -
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 حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش 

 ٝصحسس حُخذٓش حُٔذ٤ٗش 

 

 

 هـ4/6/3654( وتاريخ 4462/422قرار رقن )

 

 إ ٝص٣ش حُخذٓش حُٔذ٤ٗش :

ٛـ حُظخدس ربهشحس )الثلش حُلوٞم 82/3/2338( ٝطخس٣خ 82ٓش ح٢ٌُِٔ حٌُش٣ْ سهْ )أ/ر٘خًء ػ٠ِ حأل   

ٝحُٔضح٣خ حُٔخ٤ُش( حُظ٢ حشظِٔض ػ٠ِ ػذد ٖٓ حُٔضح٣خ حُٔخ٤ُش ٝأدخِض ػذدحً ٖٓ حُظؼذ٣الص ٝحإلػخكخص ػ٠ِ 

 حُوٞحػذ حُٔؼٍٔٞ رٜخ ػٖٔ حُِٞحثق حُظ٘ل٤ز٣ش ُ٘ظخّ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش.

 :ـ ٌُش٣ْ ك٢ كوشطٚ )حُؼخ٤ٗش( حُ٘ض ػ٠ِ إٔٝك٤غ طؼٖٔ حألٓش ح  

طوّٞ ٝصحسس حُخذٓش حُٔذ٤ٗش رٞػغ حُٔٞحد حُظ٢ ُْ ٣طشأ ػ٤ِٜخ طؼذ٣َ ًٝزُي حُٔٞحد حُٔؼذُش ٝحألكٌخّ 

حُٔؼخكش عٞحء روشحسحص ٖٓ ٓـِظ حُٞصسحء أٝ ٖٓ ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش أٝ رؤٝحٓش عخ٤ٓش ك٢ حُالثلش 

 ٝطشط٤زٜخ كغذ حسطزخؽٜخ رزؼؼٜخ.حُٔشخس ا٤ُٜخ، ٣ٝؼخد طشه٤ْ حُٔٞحد 

ٝك٤غ ؿشٟ ط٘ل٤ز ٓخ طؼٔ٘ٚ حألٓش حٌُش٣ْ ربػذحد ٓٞحد ٛزٙ حُالثلش ٝطشه٤ٜٔخ ٝطشط٤زٜخ كغذ 

 حُظ٤ـش حُٔشكوش، ٗوشس ٓخ ٢ِ٣ :ـ

 حُٔٞحكوش ػ٠ِ حُظ٤ـش حُٔشكوش كٍٞ اػذحد ٝطشه٤ْ ٝطشط٤ذ ٓٞحد )الثلش حُلوٞم ٝحُٔضح٣خ حُٔخ٤ُش(. -أٝالً 

 ً سحص حُٔخظظش رخُٞصحسس حعظٌٔخٍ ٓخ ٣ِضّ ٗلٞ ؽزخػظٜخ ٝارالؿٜخ ُِٞصحسحص ٝحُٔظخُق ػ٠ِ حإلدح -ػخ٤ٗخ

 حُل٤ٌٓٞش.

 ٝص٣ش حُخذٓش حُٔذ٤ٗش                          

 دمحم رٖ ػ٢ِ حُلخ٣ض                                                                         

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

 ٛـ.22/3/2338ٝطخس٣خ  (8282/022)ؿشٟ طؼ٤ْٔ حُالثلش رٔٞؿذ طؼ٤ْٔ حُٞصحسس سهْ -
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 الفهرس

 الوىاد الوىضىع

الوىاد الوتعلقت بالحقىق والوزايا الواليت الىاردة 

 بنظام الخذهت الوذنيت

 ٗظخّ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش( ٖٓ 80( ا٠ُ )21حُٔٞحد ٖٓ )

 :الئحت الحقىق والوزايا الواليت

 الرواتب والعالواث –أوالً 

 (8( ا٠ُ )2حُٔٞحد ٖٓ )

 (83( ا٠ُ )1حُٔٞحد ٖٓ ) البذالث والوكافآث والتعىيضاث –ثانياً 

 (12( ا٠ُ )88حُٔٞحد ٖٓ ) األحكام العاهت –ثالثاً 
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 وزايا الواليت الىاردة بنظام الخذهت الوذنيتالوىاد الوتعلقت بالحقىق وال

ٝطخس٣خ  (34)إ ٛزٙ حُالثلش ط٘ل٤ز٣ش ُِٔٞحد حُٞحسدس ر٘ظخّ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش حُظخدس رخُٔشعّٞ ح٢ٌُِٔ سهْ 

ٛـ )حُلظَ حُؼخُغ( ٝ )حُلظَ حُشحرغ( ٖٓ )حُزخد حُؼخ٢ٗ( ٖٓ حُ٘ظخّ حُٔظؼِوش )رخُشٝحطذ 22/0/2340

ٌخكآص ٝحُظؼ٣ٞؼخص( ٝط٤غ٤شحً ُِزخكؼ٤ٖ ٝحُٔخظظ٤ٖ حُشحؿز٤ٖ ك٢ حالؽالع ٝحُؼالٝحص( ٝ )حُزذالص ٝحُٔ

 ػ٤ِٜخ طْ ا٣شحد ٓٞحد حُ٘ظخّ ك٤ٔخ ٢ِ٣: 

 

 )الرواتب والعالواث(

 (: 21حُٔخدس )

 ٣غظلن حُٔٞظق سحطزٚ حػظزخسحً ٖٓ طخس٣خ ٓزخششطٚ حُؼَٔ. 

 

 (: 20حُٔخدس )

٘ظخّ ٝرُي ر٘وِٚ ٖٓ حُذسؿش حُظ٢ ٣شـِٜخ ا٠ُ ٣ٔ٘ق حُٔٞظق حُؼالٝس ٝكن عِْ حُشٝحطذ حُِٔلن رٜزح حُ

 حُذسؿش حُظخ٤ُش ُٜخ ٓزخششس ك٢ حُٔشطزش ٗلغٜخ ٣ٝظْ حُ٘وَ ٖٓ أٍٝ شٜش ٓلشّ ٖٓ ًَ ع٘ش. 

 

 (: 22حُٔخدس )

٣ٔ٘ق حُٔٞظق حُٔؼ٤ٖ سحطذ أٍٝ دسؿش ك٢ ٓشطزش حُٞظ٤لش حُظ٢ ػ٤ٖ ػ٤ِٜخ كبرح ًخٕ سحطزٚ ػ٘ذ  -أ 

أٝ ٣ض٣ذ ػ٤ِٚ ٣ٔ٘ق سحطذ أٍٝ دسؿش طظـخٝص سحطزٚ ػ٘ذ حُظؼ٤٤ٖ) حُظؼ٤٤ٖ ٣غخ١ٝ سحطذ ٛزٙ حُذسؿش
2
 .)

٣ٝـٞص حُظؼ٤٤ٖ ك٢ ؿ٤ش حُذسؿش حأل٠ُٝ رخُ٘غزش ُٖٔ طظٞكش ُذ٣ٚ ٓئٛالص ٓؼ٤٘ش ٣لذدٛخ ٓـِظ 

 حُخذٓش حُٔذ٤ٗش. 

٣ٔ٘ق حُٔٞظق حُٔشه٠ سحطذ أٍٝ دسؿش ك٢ ٓشطزش حُٞظ٤لش حُظ٢ سه٢ ا٤ُٜخ كبرح ًخٕ سحطزٚ ػ٘ذ  -د 

ش ٣غخ١ٝ سحطذ ٛزٙ حُذسؿش أٝ ٣ض٣ذ ػ٤ِٚ ٣ٔ٘ق سحطذ أٍٝ دسؿش طظـخٝص سحطزٚ)حُظشه٤
8

(. ٣ٝـٞص 

)روشحس ٖٓ حُغِطش حُٔخظظش ٓ٘ق حُٔٞظق حُٔشه٠ سحطذ حُذسؿش حُظخ٤ُش
3
) . 

ك٢ كخُش اػخدس حُٔٞظق حُز١ طشى حُخذٓش ك٢ ٝظ٤لش ر٘لظ حُٔشطزش حُظ٢ ًخٕ ٣شـِٜخ ػ٘ذ حٗظٜخء  -ؽ 

ؿش حُظ٢ ًخٕ ػ٤ِٜخ أٓخ ارح أػ٤ذ ا٠ُ ٝظ٤لش رحص ٓشطزش أهَ ك٤ٔ٘ق سحطذ أٍٝ خذٓظٚ ٣ٞػغ ر٘لظ حُذس

دسؿش طظـخٝص آخش سحطذ ًخٕ ٣ظوخػخٙ كبرح ًخٕ سحطزٚ ٣ض٣ذ ػٖ سحطذ آخش دسؿش ك٢ ٓشطزش حُٞظ٤لش 

 ٣ٔ٘ق ٛزٙ حُذسؿش. 

                                                           
(
2
٤غ ٣ؼخد طظ٤٘لٚ ًٔخ ٛـ ٓٞػٞع ٖٓ ٣٘ظوَ ٖٓ ًخدس ا٠ُ آخش رل0/1/2321ٝطخس٣خ  (2/301)ػخُؾ هشحس ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش سهْ( 

ً ُزُي دٕٝ حُ٘ظش ا٠ُ سحطزٚ حُز١ ٣ظشف ُٚ ٝكوخً ٌُِخدس  ُٞ ػ٤ٖ أطالً ػ٠ِ حٌُخدس حُز١ حٗظوَ ا٤ُٚ ٣ٝظذسؽ ك٢ حُٔشطزش ٝحُذسؿش طزؼخ

ظ٢ رل٤غ ٣ؼزض ػ٠ِ حُذسؿش حُ 28-23حُز١ حٗظوَ ٓ٘ٚ، ٝهذ حعظؼ٠٘ حُوشحس ٖٓ ٣ظذس هشحس ٖٓ ٓـِظ حُٞصسحء رظؼ٤٤٘ٚ ػ٠ِ حُٔشطزظ٤ٖ 

٣ظغخٟٝ سحطزٜخ ٓغ سحطزٚ حألعخع٢ حُغخرن حُز١ ًخٕ ٣ظوخػخٙ هزَ طؼ٤٤٘ٚ رـغ حُ٘ظش ػٖ حٌُخدس حُز١ ًخٕ ٣شـَ اكذٟ حُٞظخثق 

 حُٔشُٔٞش رٚ.

(
8
 ٛـ ؿٞحص ٓ٘ق حُؼالٝس ُشخؿ٢ِ حُٞظخثق حُٔغظؼ٘خس ٖٓ حُٔغخروش.84/1/2383ٝطخس٣خ  (2/041)طؼٖٔ هشحس ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش سهْ( 

(
3
ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )ػخ٤ٗخً( رؤٕ طِـ٠ حُزذالص ٝحٌُٔخكآص ٝحُٔضح٣خ 88/28/2330( ٝطخس٣خ 882) شحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْطذس ه( 

 حُٔخ٤ُش حُٞحسدس ك٢ حُـذٍٝ )أ( حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس ٖٝٓ ػٜٔ٘خ اُـخء حُؼالٝس حإلػخك٤ش ػ٘ذ حُظشه٤ش.
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 (: 24حُٔخدس )

ػٞهذ رـ٤ش حُلظَ ٣ظشف ُِٔٞظق حٌُٔلٞف ح٤ُذ ٖٝٓ ك٢ كٌٔٚ ٗظق طخك٢ سحطزٚ كبرح رشة أٝ 

٣ظشف ُٚ حُزخه٢ ٖٓ سحطزٚ، أٓخ ارح ػٞهذ رخُلظَ كال ٣غظؼخد ٓخ طشف ُٚ ٓخ ُْ طوشس حُـٜش حُظ٢ 

 أطذسص هشحس حُؼوٞرش ؿ٤ش رُي. 

 

 (: 82حُٔخدس )

ال ٣ـٞص حُلـض ػ٠ِ سحطذ حُٔٞظق اال رؤٓش ٖٓ حُـٜش حُٔخظظش ٝال ٣ـٞص إٔ ٣ظـخٝص حُٔوذحس 

ً  رغزذ حُٔلـٞص ًَ شٜش ػِغ طخك٢ س حطزٚ حُشٜش١ ٓخ ػذح د٣ٖ حُ٘لوش، ٝارح ًخٕ حُٔٞظق ٓٞهٞكخ

ٓطخُزظٚ رذ٣ٕٞ )ُِلٌٞٓش أٝ ُـ٤ش حُلٌٞٓش( ك٤ظشف ُٚ سحطزٚ حألعخع٢)
2
.) 

 

 (: 82حُٔخدس )

 ٓغ ٓشحػخس ٓخ طوؼ٢ رٚ حألٗظٔش ال ٣غظلن حُٔٞظق سحطزخً ػٖ حأل٣خّ حُظ٢ ال ٣زخشش ك٤ٜخ ػِٔٚ. 

 

 

 عىيضاثث والتآفاالبذالث والوك

 

 (: 88حُٔخدس )

٣ظشف ُِٔٞظق حُٔ٘ظذد ك٢ ٜٓٔش سع٤ٔش رذٍ ٗوذ١ ػٖ ًَ ٣ّٞ ٣وؼ٤ٚ خخسؽ ٓوش ػِٔٚ دحخَ حٌُِٔٔش 

 أٝ خخسؿٜخ ٝكن حُلجخص حُظ٢ طلذدٛخ الثلش حُزذالص. 

 

 (: 83حُٔخدس )

سع٤ٔش، ٣ـٞص روشحس ٖٓ حُٞص٣ش حُٔخظض ط٤ٌِق حُٔٞظق رخُو٤خّ رؤػٔخٍ ٝظ٤لش ٓؼ٤٘ش أٝ رخُو٤خّ رٜٔٔش 

 ًٔخ ٣ـٞص ط٤ٌِلٚ رزُي ٓغ ه٤خٓٚ رٜٔخّ ٝظ٤لظٚ حألط٤ِش. 

 

 (: 83حُٔخدس )

٣ـٞص إٔ طلذد ٝصحسس حُخذٓش حُٔذ٤ٗش حُٔغظٟٞ حُز١ ٣ظَ ا٤ُٚ أدحء حُؼَٔ رخُ٘غزش ُزؼغ حُٞظخثق كبرح 

ظض صحد ػَٔ حُٔٞظق ػ٠ِ حُوذس حُٔلذد ؿخص ٓ٘لٚ ٌٓخكؤس ػٖ ٛزٙ حُض٣خدس طلذد روشحس ٖٓ حُٞص٣ش حُٔخ

 ٝطلذد حُالثلش هٞحػذ ٓ٘ق ٛزٙ حٌُٔخكؤس. 

 

 

                                                           
(

1
 .هـ11/4/1435 وتاريخ( 23/م)رلم الملكي بالمرسوم المعتمد هـ3/4/1435 وتاريخ (121) رلم الوزراء مجلس بمرار عدلت( 
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 (: 88حُٔخدس )

٣ـٞص روشحس ٖٓ حُٞص٣ش حُٔخظض شـَ رؼغ حُٞظخثق رظلش ٓئهظش رٌٔخكؤس طلذد ػ٠ِ أعخط حُؼَٔ 

 رخُوطؼش أٝ حإلٗظخؽ أٝ حُغخػش كغذ حُٔؼذالص حُظ٢ ٣ؼؼٜخ ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش. 

 

 (: 81حُٔخدس )

َٔ خخسؽ ٝهض حُذٝحّ حُشع٢ٔ ٝأػ٘خء حُؼطَ حُشع٤ٔش ٌٓخكؤس ٗوذ٣ش ػٖ ٣ظشف ُِٔٞظق حُز١ ٣ٌِق رخُؼ

 حُغخػخص حإلػخك٤ش، ٝطلذد حُالثلش هٞحػذ ٓ٘ق ٛزٙ حٌُٔخكؤس. 

 

 (: 80حُٔخدس )

 طلذد حُالثلش أٗٞحع ٝٓوذحس ٝششٝؽ حُزذالص أٝ حٌُٔخكآص أٝ حُظؼ٣ٞؼخص أٝ حُٔضح٣خ حُظ٢ طٔ٘ق ُِٔٞظق. 
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 ق والوزايا الواليتالئحت الحقى

 الرواتب والعالواث –أوالً 

 الوادة األولى: 

/د( ٖٓ ٗظخّ 22ارح طٔض طشه٤ش حُٔٞظق ٖٓ أٍٝ ٓلشّ ٓ٘ق حُض٣خدس حُٔوشسس ُِظشه٤ش ٝكن حُٔخدس )

ا٤ُٜخ، ًٔخ  حُٔشه٠حُخذٓش حُٔذ٤ٗش، ػْ ٣ٔ٘ق حُؼالٝس حُذٝس٣ش ػ٠ِ أعخط حُذسؿش حُظ٢ ٣غظلوٜخ ك٢ حُٔشطزش 

)شه٤ش هزَ أٍٝ ٓلشُّٞ طٔض حُظ
2
) . 

 

 الوادة الثانيت: 

حُٔغظخذّ حُز١ ٣ؼ٤ٖ ك٢ ٝظ٤لش خخػؼش ُ٘ظخّ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش ٣ٞػغ ك٢ حُذسؿش حُظ٢ طغخ١ٝ أٝ طؼِٞ 

ٓزخششس حُشحطذ حُز١ ًخٕ ٣ظوخػخٙ ك٢ ٝظ٤لظٚ حُغخروش ٝرُي كغذ حألكٞحٍ، كبرح ًخٕ ٛزح حُشحطذ ٣ظـخٝص 

ٓ٘ق ٌٓخكؤس شٜش٣ش روذس حُلشم، ٝطظ٘خهض ٛزٙ حٌُٔخكؤس روذس ػ٤ِٜخ  آخش دسؿش ك٢ ٓشطزش حُٞظ٤لش حُٔؼ٤ٖ

 ٓخ ٣لظَ ػ٤ِٚ رؼذ رُي ٖٓ ص٣خدس ك٢ سحطزٚ. 

 

)الوادة الثالثت
8
) : 

ٖٓ ٗظخّ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش روشحس ٖٓ حُٞص٣ش  (/د22)٣ٌٕٞ ٓ٘ق حُؼالٝس حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ ػـض حُٔخدس

( ُـشع طشـ٤غ حُٔٞظق حُـ٤ذ 28،23ظْٜ ُِٔشطزظ٤ٖ )حُٔخظض أٝ ٖٓ ٣لٞػٚ رٖٔ ك٢ رُي ٖٓ طظْ طشه٤

 ػ٠ِ حألدحء، ٝرُي رؼذ طٞكش حُششٝؽ حُظخ٤ُش: 

 ( كٔخ كٞم ك٤شظشؽ ُٔ٘ق حُؼالٝس حإلػخك٤ش ٓخ ٢ِ٣: 22رخُ٘غزش ُٖٔ طظْ طشه٤ظْٜ ُِٔشحطذ ) - أ

خص( ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔٞظق كخطالً ك٢ طو٣ْٞ حألدحء حُٞظ٤ل٢ ػ٠ِ طوذ٣ش رذسؿش ال طوَ ػٖ )ٓٔظ -2

 حُؼخّ حألخ٤ش هزَ ٓ٘لٚ حُؼالٝس. 

 إٔ طٌٕٞ طشه٤ظٚ ُِٔشطزش حُظ٢ ط٢ِ ٓشطزظٚ ٓزخششس.  -8

أال طٔ٘ق ُٖٔ ٣شه٠ حعظؼ٘خء ٖٓ رؼغ هٞحػذ ٝششٝؽ حُظشه٤ش اال ارح ٗض ػ٠ِ ٓ٘لٚ حُؼالٝس  -3

 ك٢ هشحس حُظشه٤ش حالعظؼ٘خث٤ش. 

دٕٝ ٣شظشؽ ُٔ٘ق حُؼالٝس ٓخ ٢ِ٣) رخُ٘غزش ُٖٔ طظْ طشه٤ظْٜ ا٠ُ ٓشحطذ ٖٓ حُؼخششس كٔخ - د
3
:) 

إٔ ٣ٌٕٞ حُٔٞظق كخطالً ك٢ طو٣ْٞ حألدحء حُٞظ٤ل٢ ػ٠ِ طوذ٣ش رذسؿش ال طوَ ػٖ )ؿ٤ذ ؿذحً(  -2

 ك٢ حُؼخّ حألخ٤ش هزَ ٓ٘لٚ حُؼالٝس. 

 إٔ ٣ٌٕٞ حُٔٞظق حُٔشه٠ هذ أٓؼ٠ ٓذس ال طوَ ػٖ )أسرغ ع٘ٞحص( ك٢ حُٔشطزش حُظ٢ ٣شـِٜخ.  -8

كغْ ٖٓ سحطذ حُٔٞظق ُـ٤خرٚ ٓذس )خٔغش( أ٣خّ أٝ أًؼش أٝ ػٞهذ طؤد٣ز٤خً خالٍ أال ٣ٌٕٞ هذ  -3

 حُغ٘ظ٤ٖ حُغخروظ٤ٖ ُِظشه٤ش. 

                                                           

(
2
ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )ػخ٤ٗخً( رؤٕ طِـ٠ حُزذالص ٝحٌُٔخكآص ٝحُٔضح٣خ 88/28/2330( ٝطخس٣خ 882طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ ) (

 ك٤ش ػ٘ذ حُظشه٤ش.حُٔخ٤ُش حُٞحسدس ك٢ حُـذٍٝ )أ( حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس ٖٝٓ ػٜٔ٘خ اُـخء حُؼالٝس حإلػخ

(
8
ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )ػخ٤ٗخً( رؤٕ طِـ٠ حُزذالص ٝحٌُٔخكآص ٝحُٔضح٣خ 88/28/2330( ٝطخس٣خ 882) طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ (

 حُٔخ٤ُش حُٞحسدس ك٢ حُـذٍٝ )أ( حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس ٖٝٓ ػٜٔ٘خ اُـخء حُؼالٝس حإلػخك٤ش ػ٘ذ حُظشه٤ش.

(
3
ٝطخس٣خ ( 30822) ٛـ حُٔزِؾ رخطخد حُذ٣ٞحٕ ح٢ٌُِٔ سه3/1/2333ْٝطخس٣خ  (2/2144) ش حُٔذ٤ٗش سهْػذُض روشحس ٓـِظ حُخذٓ( 

 ٛـ ٝحُز١ ٣غش١ ٖٓ طخس٣خ طز٤ِـٚ ٖٓ حُذ٣ٞحٕ ح٢ٌُِٔ.4/2/2333
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 الوادة الرابعت: 

٣ؼظزش حُٔٞظق حُٔلزٞط حكظ٤خؽ٤خً ك٢ كٌْ ٌٓلٞف ح٤ُذ ك٢ حُلخالص حُظخ٤ُش ٢ٛٝ)
2
:) 

  ارح ًخٕ كزغٚ رغزذ حطٜخٓٚ رخسطٌخد ؿش٣ٔش طظظَ رخُٞظ٤لش حُؼخٓش. -2

 ارح ًخٕ كزغٚ رغزذ حطٜخٓٚ رخسطٌخد ؿش٣ٔش حالػظذحء ػ٠ِ حُ٘لظ أٝ حُؼشع أٝ حُٔخٍ.  -8

 ارح ًخٕ كزغٚ رغزذ حطٜخٓٚ ٖٓ حُغِطش حُظ٘ل٤ز٣ش رخسطٌخد ؿش٣ٔش طخَ رخُششف أٝ حألٓخٗش.  -3

 ارح ًخٕ كزغٚ رغزذ طٜٔش ع٤خع٤ش ٝؽِذ ٝص٣ش حُذحخ٤ِش حػظزخسٙ ك٢ كٌْ ٌٓلٞف ح٤ُذ.  -3
 

 الخاهست:  الوادة

ً ػٖ ٓذس  ارح ٝهؼض حُؼطَ حألعزٞػ٤ش ر٤ٖ ؿ٤خر٤ٖ رذٕٝ ػزس ٓششٝع كبٕ حُٔٞظق ال ٣غظلن سحطزخ

 حُـ٤خد رٔخ ك٢ رُي سحطذ طِي حُؼطَ. 
 

 ث والتعىيضاثآفاالبذالث والوك –ثانياً 

 الوادة السادست: 

 أدٗخٙ:  ِٔ٘ظذد دحخَ حٌُِٔٔش أٝ خخسؿٜخ ٝكن حُـذ٣ٍُٝلذد حُزذٍ حُ٘وذ١ حُز١ ٣ظشف 

في  المرتبة
 الداخل

 في الخارج
 وفقاً لجدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي

 مرتفعة المعيشة )صعبة( الفئة )أ( الفئة )ب( الفئة )ج(
15- 14 088 1328 1448 1568 1608 

13- 12 188 1155 1268 1365 1418 

9-11-11 688 998 1808 1118 1268 

7-8 488 668 128 108 048 
6 328 520 516 624 612 

4- 5 288 338 368 398 428 

1- 2 - 3 158 240 218 293 315 

٣ٝٔ٘ق ٓٞظلٞ حُٔشطزظ٤ٖ حُشحرؼش ػششس ٝحُخخٓغش ػششس ػ٘ذ علشْٛ ا٠ُ خخسؽ حٌُِٔٔش ك٢ ٜٓٔش 

 ( لاير. 322سع٤ٔش ػٖ ًَ ٣ّٞ رذٍ حٗظوخٍ هذسٙ )

 الوادة السابعت: 
ظق حُٔ٘ظذد حُغٌٖ ٝحُطؼخّ خلغ حُزذٍ ا٠ُ حُشرغ ٝارح أٓ٘ض ُٚ حُغٌٖ كوؾ ارح أٓ٘ض حُلٌٞٓش ُِٔٞ
 خلغ حُزذٍ ا٠ُ حُ٘ظق. 

ٝال ٣ظؤػش حُزذٍ ك٢ حُلخالص حُظ٢ ٣وؼ٤ٜخ حُٔٞظق ك٢ ٝع٤ِش حُ٘وَ ًزُي ك٢ كخالص طؤ٤ٖٓ حُخ٤خّ 
ش ؿٜش ؿ٤ش ك٤ٌٓٞش ٓخ ٝحألدٝحص حُالصٓش ُإلهخٓش، ًٔخ ال ٣ظؤػش حُزذٍ ك٢ كخُش طوذ٣ْ حُغٌٖ ٝحُطؼخّ ٖٓ أ٣

 ُْ طلظغذ حُظٌخ٤ُق ػ٠ِ حُلٌٞٓش. 
ٝال ٣ـٞص طؤ٤ٖٓ حُغٌٖ ٝحُطؼخّ ك٢ حُخخسؽ ُِٔٞظل٤ٖ حُٔ٘ظذر٤ٖ ٣ٝـٞص ك٢ حُلخالص حالعظؼ٘خث٤ش طؤ٤ٖٓ 

 حُغٌٖ كوؾ ُلؼٞس حُٔئطٔشحص حُذ٤ُٝش. 

                                                           

(
2
( 0221) ٛـ حُٔزِؾ رظؼ٤ْٔ حُذ٣ٞحٕ ح٢ٌُِٔ سه88/22/2338ْٝطخس٣خ ( 2/2421) ػذُض حُٔخدس روشحس ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش سهْ( 

ٛـ حُوخػ٢ رلزف حُلوشس )د( ٝحُظ٢ ًخٗض ط٘ض ػ٠ِ )ًٔخ ٣ؼظزش حُٔٞظق حُٔٞهٞف ك٢ حُغـٖ ُٔطخُزظٚ ك٢ 20/8/2331خس٣خ ٝط

 .(( ٖٓ ٗظخّ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش ٝرخألخض ػ٘ذٓخ ٣ؼزض اػغخس24ٙكوٞم ٓخ٤ُش خخطش ٓشٔٞالً رلٌْ حُٔخدس )
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 الوادة الثاهنت: 

أدحء حُٜٔٔش رؤكذ ٓٞظل٢ كشع ال ٣ـٞص حٗظذحد ٓٞظق ُؼَٔ خخسؽ ٓوش ػِٔٚ ارح ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ 

حُٞصحسس أٝ حُٔظِلش حُٔغظوِش ك٢ حُزِذس حُظ٢ طوغ ك٤ٜخ حُٜٔٔش)
2
.) 

 

 الوادة التاسعت: 

رخعظؼ٘خء حُلخالص حُٔغظؼـِش حُظ٢ ٣شؿغ طوذ٣شٛخ ُِٞص٣ش حُٔخظض ٣ـذ هزَ اطذحس هشحس حالٗظذحد طلذ٣ذ 

ال ٣ـٞص طـذ٣ذ ٓذس حالٗظذحد اال رؼذ رلغ ٓخ طْ حُٜٔٔش ٝحُٔذس حُالصٓش ألدحثٜخ ٝطخس٣خ رذح٣ظٜخ ٜٝٗخ٣ظٜخ ٝ

ك٢ حُٜٔٔش ٝٓخ رو٢ ٜٓ٘خ ٝحُظؼزض ٖٓ إٔ حُٔ٘ظذد هذ رزٍ ؿٜذٙ ك٢ اطٔخّ حُؼَٔ ك٢ حُٔذس حُظ٢ حٗوؼض، 

ػ٠ِ أٗٚ ارح صحدص ٓذس حالٗظذحد ك٢ حُٔشس حُٞحكذس ػٖ أعزٞػ٤ٖ ك٤ـذ إٔ ٣ظذس رزُي هشحس ٖٓ حُٞص٣ش 

حُٔخظض)
8
.) 

 

  الوادة العاشرة:

ارح حٗظذد حُٔٞظق ُِو٤خّ رٜٔٔش سع٤ٔش رٞصحسس أٝ ٓظِلش ؿ٤ش حُظ٢ ٣ؼَٔ ك٤ٜخ طظلَٔ حُـٜش حُظ٢ ٣ئد١ 

 ُٜخ حُٜٔٔش ٓخ ٣غظلوٚ ٖٓ رذالص ٝطؼ٣ٞؼخص أٝ ٌٓخكؤس ػذح سحطزٚ ٝرذٍ حُ٘وَ ٓخ ُْ ٣ظلن ػ٠ِ ؿ٤ش رُي. 

 

 الوادة الحاديت عشرة: 

 حُظخرغ ُٜخ ٓخ ٣غظلوٚ ٖٓ رذالص أٝ طؼ٣ٞغ أٝ ٌٓخكؤس.  ارح حٗظذد ٓٞظق ُالشظشحى ك٢ ُـ٘ش طظلَٔ حُـٜش

 

 الوادة الثانيت عشرة: 

ارح حٗظذد حُٔٞظق حُز١ ٣ؼَٔ ك٢ حُخخسؽ ألدحء ٜٓٔش سع٤ٔش خخسؽ حُذُٝش حُظ٢ رٜخ ٓوش ػِٔٚ ٣ؼخَٓ 

 ٓؼخِٓش حُٔ٘ظذد ٖٓ دحخَ حٌُِٔٔش ا٠ُ حُزِذ حُٔ٘ظذد ا٤ُٜخ. 

 

 الوادة الثالثت عشرة: 

ُٔٞظق حُز١ ٣ؼَٔ ك٢ حُخخسؽ ألدحء ٜٓٔش سع٤ٔش دحخَ حٌُِٔٔش أٝ دحخَ حُذُٝش حُظ٢ رٜخ ٓوش ارح حٗظذد ح

 ػِٔٚ ٣ؼخَٓ ٓؼخِٓش حُٔٞظق حُٔ٘ظذد دحخَ حٌُِٔٔش. 

 

 

                                                           
(

1
( 48) المسفلتة، للطرق فأكثر كيلومترا  ( 15) االنتداب مسافات حدد هـ20/1/1486 يخوتار (36/45) رلم المدنية الخدمة وزارة تعميم صدر أن سبك (

 المكان بين المسافة وتحسب الحديثة، المواصالت سبل أو السيارات إليها تصل ال التي لألماكن فأكثر كيلومترا  ( 15) المسفلتة، غير للطرق فأكثر كيلومترا  
 .والمرى المدن لتلن حدود من والمرى المدن وبلديات األمانات تحدده ام أساس على إليه والمنتدب منه المنتدب

(
2

 من لرار بذلن يصدر أن فيجب أسبوعين عن الواحدة المرة في االنتداب مدة زادت إذا) أنه هـ24/6/1485 وتاريخ( 181) رلم الوزراء مجلس لرار تضمن( 

 (.المختص المصلحة رئيس أو المختص الوزير
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 الوادة الرابعت عشرة: 

ػ٠ِ ًَ ٓٞظق ٣٘ظذد ُِؼَٔ ك٢ ؿٜش خخسؽ ٓوش ػِٔٚ ٓغ ؿ٤شٙ ٖٓ حُٔٞظل٤ٖ إٔ ٣ـش١ حالطظخالص 

حُٔ٘ظذر٤ٖ ػٖ ؽش٣ن حإلدحسس حُٔخظظش ُظشط٤ذ حُظٞؿٚ ا٠ُ ٓوش حالٗظذحد ك٢ ٓٞػذ حُالصٓش ٓغ صٓالثٚ 

ً ػ٠ِ أال ٣ظْ حالٗظوخٍ اال رؼذ إٔ ٣ؼوذ حُٔ٘ظذرٕٞ حُٔٞؿٞدٕٝ ك٢ ٌٓخٕ ٝحكذ  ٝحكذ ارح ًخٕ رُي ٌٓٔ٘خ

خ كٞس حؿظٔخػخص أ٤ُٝش روذس حُٔغظطخع ُذسحعش حُٜٔٔش حًُُٔٞٞش ا٤ُْٜ ٝحإلػذحد ُٜخ ٤ُزخششٝح حُؼَٔ ك٤ٜ

 حالٗظوخٍ ا٠ُ حُزِذ حُٔ٘ظذد ا٤ُٜخ. 

 

 الوادة الخاهست عشرة: 

ك٢ كخُش حٗظذحد ُـ٘ش ُِو٤خّ رٜٔٔش ٓشظشًش ك٢ حُذحخَ طئٖٓ ُْٜ حُـٜش رحص حُؼالهش ٝع٤ِش حُ٘وَ حُٔ٘خعزش 

 ك٢ حُزِذ حُٔ٘ظذر٤ٖ ا٤ُٚ ُِظ٘وَ ك٢ ٜٓٔخطْٜ حُشع٤ٔش. 

 

 الوادة السادست عشرة: 

ظلٕٞ حُٔ٘ظذرٕٞ رؼذ حٗظٜخء ٓذس حالٗظذحد طوش٣شحً ٓغظوالً ٣ٞػق ك٤ٚ حألٓش حُظخدس ٣وذّ حُٔٞظق أٝ حُٔٞ

رخالٗظذحد ٝٓذطٚ ٝحإلؿشحءحص حُٔظخزس ُظ٘ل٤زٙ ٝطخس٣خ حُزذء ك٢ رُي ٝطخس٣خ ٜٗخ٣ظٚ ٝحُز٤خٗخص حُظ٢ طغخػذ 

 ػ٠ِ ٓؼشكش ٓخ أٗـض ٖٓ ػَٔ. 

 

 الوادة السابعت عشرة: 

طشحخ٠ ك٢ أدحء حُؼَٔ ٝحعظـشم ٓذس طض٣ذ ػ٠ِ حُٔذس حُالصٓش ال  ارح ػزض إٔ أكذحً ٖٓ حُٔٞظل٤ٖ هذ

 ٣ظشف ُٚ رذٍ حالٗظذحد ػٔخ ٣وخرَ حُٔذس ؿ٤ش حُالصٓش ٝسحطزٜخ رخإلػخكش ا٠ُ ٓخ ٣غظلوٚ ٖٓ ؿضحء. 

 

 الوادة الثاهنت عشرة: 

 ٣ؼط٠ حُٔٞظق عِلش ػ٠ِ كغخد رذٍ حالٗظذحد ػ٠ِ إٔ ال طض٣ذ حُغِلش ػ٠ِ ٓخ ٣غظلوٚ حُٔٞظق ػٖ

 حُٔذس حُٔلذدس ك٢ هشحس حالٗظذحد. 

 ٝال ٣غظؼخد ٓخ طشف ُِٔٞظق أٝ حُٔغظخذّ حُٔ٘ظذد ٖٓ رِذ حالٗظذحد ك٢ كخُش حٗظٜخء خذٓظٚ رخُٞكخس أٝ

 حُؼـض حُذحثْ ػٖ حُؼَٔ ٓظ٠ كذع رُي هزَ حٗظٜخء حُٔذس حُٔلذدس ك٢ هشحس حالٗظذحد. 

 

 : الوادة التاسعت عشرة

خخسؽ ٓوش ػِْٜٔ حألط٢ِ دحخَ حٌُِٔٔش ك٢ ٓٞحعْ ٓؼ٤٘ش ٓؼخِٓش  ٣ؼخَٓ حُٔٞظلٕٞ حُز٣ٖ ٣٘ظوِٕٞ

حُٔ٘ظذر٤ٖ ٝال ٣ظؤػش ٓخ ٣ظشف ُْٜ ٖٓ رذٍ ارح ًِلٞح رخُو٤خّ رٜٔٔش سع٤ٔش ك٢ ٓوش ػِْٜٔ حألط٢ِ أٝ 

 ؿ٤شٙ. 
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 الوادة العشروى: 

حأل٣خّ  ٣زذأ حكظغخد رذٍ حالٗظذحد ُِٔٞظق ٝهض ٓـخدسطٚ ٓوش ػِٔٚ ٣ٝ٘ظ٢ٜ رؼٞدطٚ ٝال ٣ذكغ اال ػٖ

حُؼشٝس٣ش ُوؼخء حُٜٔٔش، ٣ٝلظغذ رذٍ حالٗظذحد ػٖ أ٣خّ حإلؿخصس حُٔشػ٤ش ػ٠ِ إٔ ٣خطش حُٔٞظق 

( ٣ٞٓخً أٝ 82ٓشؿؼٚ رٔشػٚ ٝإٔ ٣ٞحكن ػ٠ِ حكظغخد ٛزٙ حُٔذس حٗظذحرخً، ػ٠ِ أال ٣ض٣ذ ػ٠ِ ػشش٣ٖ )

 ٗظق حُٔذس أ٣ٜٔخ أهَ. 

 

 الوادة الحاديت والعشروى: 

حالٗظذحد حُٔوشس ػٖ ٣ّٞ ٝحكذ ارح حٗظٜض حُٜٔٔش حُظ٢ ًِق رؤدحثٜخ ٝػخد  ٣ظشف ُِٔٞظق حُٔ٘ظذد رذٍ

 ا٠ُ ٓوش ػِٔٚ ك٢ ح٤ُّٞ ٗلغٚ. 

 

)الوادة الثانيت والعشروى
2
) : 

ً اال رؼذ 12ال ٣ـٞص حٗظذحد ٓٞظق خخسؽ ٓوش ػِٔٚ ٓذس أٝ ٓذد ٓظٞح٤ُش طض٣ذ ػٖ عظ٤ٖ ) .2 ( ٣ٞٓخ

 ي: غظؼ٠٘ ٖٓ ر٣ُٓٞحكوش ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش، ٝ

ٓٞظلٞ ٝصحسس حُخخسؿ٤ش حُز٣ٖ ٣٘ظذرٕٞ ًَ ػخّ ُلؼٞس دٝسس حألْٓ حُٔظلذس ػ٠ِ أال طض٣ذ كظشس  - أ

 ( ٣ٞٓخً. 282حٗظذحرْٜ ػ٠ِ ٓخثش ٝػشش٣ٖ )

ٖٓ ٣ٌِق رظٔؼ٤َ حٌُِٔٔش ك٢ حؿظٔخػخص ٓـخُظ أٝ ٓ٘ظٔخص د٤ُٝش أٝ اه٤ٔ٤ِش أٝ ػشر٤ش حُز١   - د

حُٔوخّ حُغخ٢ٓ ػ٠ِ أال طض٣ذ كظشس حٗظذحرْٜ ػ٠ِ ٓخثش  ٣ظذس رظغ٤ٔظْٜ هشحس ٖٓ ٓـِظ حُٞصسحء أٝ

 ( ٣ٞٓخً. 282ٝػشش٣ٖ )

ٓٞظلٞ حُـٜخص حُل٤ٌٓٞش حُظ٢ ٣ظطِذ حألٓش علشْٛ ا٠ُ حُٔ٘طوش حُـشر٤ش ُلظشس حُظ٤ق ػ٠ِ إٔ   - ؽ

٣ظذس حُٞص٣ش هشحسحً ٣لذد أعٔخء حُٔطِٞد حٗظذحرْٜ ُلظشس ٓلذد ال طض٣ذ ػ٠ِ ٓخثش ٝػشش٣ٖ 

 ( ٣ٞٓخً. 282)

ٓٞظلٞ حُـٜخص حُل٤ٌٓٞش حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُـٜخص حُل٢٘ ٝحإلششحك٢ ػ٠ِ حُٔششٝػخص حُل٤ٌٓٞش  - د

( ٣ٞٓخً ك٢ حُغ٘ش ٝطظ٠ُٞ ٝصحسس حُخذٓش 282حُظ٣ٞٔ٘ش ٝحُخذ٤ٓش ػ٠ِ أال طض٣ذ كظشس حٗظذحرْٜ ػٖ )

حُٔذ٤ٗش رخُظ٘غ٤ن ٓغ ٝصحسس حُٔخ٤ُش طلذ٣ذ حُٔغ٤ٔخص حُٞظ٤ل٤ش حُٔشُٔٞش رخُلوشس )د()
8
.) 

( ٣32ـٞص ُِٞص٣ش حُٔخظض ك٢ كخالص حُؼشٝسس حُوظٟٞ طٔذ٣ذ كظشس حالٗظذحد رٔخ ال ٣ض٣ذ ػٖ ) .8

 ً ) ٣ٞٓخً ص٣خدس ػ٠ِ كظشس حُغظ٤ٖ ٣ٞٓخ
3
.) 

 

 

 
                                                           

(
2
ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )عخدعخً( "ال ٣ـٞص إٔ ٣ض٣ذ ٓـٔٞع كظشحص 88/28/2330( ٝطخس٣خ 882ِظ حُٞصسحء سهْ )طذس هشحس ٓـ( 

 ."( ٣ٞٓخً ك٢ حُغ٘ش حُٔخ٤ُش حُٞحكذس32حالٗظذحد ُِٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ )

(
8
 ٛـ.83/2/2338ٝطخس٣خ  (2/2044)أػ٤لض رٔٞؿذ هشحس ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش سهْ (

(
3
ٛـ )٣ـٞص ُِٞص٣ش حُٔخظض ك٢ كخالص حُؼشٝسس 21/8/2333ٝطخس٣خ ( 2/2112)ظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش سهْ ػذٍ ػـض حُٔخدس روشحس ٓـِ (

٣ٝطزن حُوشحس ٖٓ طخس٣خ طز٤ِـٚ ك٢  ٣ٞٓخً( ٣ٞٓخً ص٣خدس ػ٠ِ كظشس حُغظ٤ٖ (32) حُوظٟٞ طٔذ٣ذ كظشس حالٗظذحد رٔخ ال ٣ض٣ذ ػٖ

ش حُؼخٓش هزَ ٜٗخ٣ش ٓذس )ػالع ع٘ٞحص( ٖٓ طخس٣خ حُظطز٤ن ربػذحد ٛـ ػ٠ِ إٔ طوّٞ ٤ٛجش حُشهخرش ٝحُظلو٤ن ٝد٣ٞحٕ حُٔشحهز81/3/2333

 طوش٣ش شخَٓ ٣شكغ ُٔـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش.
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)الوادة الثالثت والعشروى
3

) : 

٣ظشف ُِٔٞظق حُٔ٘وٍٞ رذٍ حٗظذحد ػٖ أ٣خّ حُغلش ػ٠ِ أال طض٣ذ ػ٠ِ ػالػش أ٣خّ ك٢ حُذحخَ ٝػالػش أ٣خّ 

 حُخخسؽ. ك٢ 

 

 الوادة الرابعت والعشروى: 

٣ظشف ٓوخرَ رذٍ حالٗظذحد ُِٔٞظق حُز١ طغظٞؿذ ؽز٤ؼش ػِٔٚ علشحً ٓظٞحطالً طؼ٣ٞؼخً شٜش١ ٣لذد 

ٓوذحسٙ حُٞص٣ش حُٔخظض روشحس ٓ٘ٚ ػ٠ِ أال ٣ض٣ذ ػ٠ِ )عذط( سحطزٚ ك٢ حُشٜش حُٞحكذ، ٝطلذد ٝصحسس 

 ـٜخص حُٔخظظش. حُخذٓش حُٔذ٤ٗش ٛزٙ حُٞظخثق رؼذ حالطلخم ٓغ حُ

 

 الوادة الخاهست والعشروى: 

ططزن حألكٌخّ حُخخطش رخُزذٍ حُ٘وذ١ ػ٠ِ حألشخخص ؿ٤ش حُٔٞظل٤ٖ حُز٣ٖ ٣ٌِلٕٞ رٜٔٔخص سع٤ٔش 

 خخسؽ ٓلَ اهخٓظْٜ روشحس ٖٓ حُٞص٣ش حُٔخظض ٣لذد ك٤ٚ ٓشطزظْٜ ًٔخ ُٞ ًخٗٞح ٓٞظل٤ٖ سع٤٤ٖٔ. 

 

 الوادة السادست والعشروى: 

( 83ٝؽ ط٤ٌِق حُٔٞظق ُِو٤خّ رؤػٔخٍ ٝظ٤لش ٓؼ٤٘ش أٝ رٜٔٔش سع٤ٔش كغذ حُٔخدس )طلذد اؿشحءحص ٝشش

ٖٓ ٗظخّ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش رالثلش ٣ظذسٛخ ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش)
8
.) 

 

 الوادة السابعت والعشروى: 

٣ـٞص ُِـٜش حإلدحس٣ش حُٔخظظش اروخء حُٔٞظق حُز١ حٗظ٠ٜ ػوذٙ رلظُٞٚ ػ٠ِ حُـ٘غ٤ش حُغؼٞد٣ش ك٢ 

ٌخكؤس شٜش٣ش طؼخدٍ سحطزٚ حُشٜش١ حُظؼخهذ١ كظ٠ طظْ اؿشحءحص طؼ٤٤٘ٚ ٝكن هٞحػذ ٗظخّ حُخذٓش ػِٔٚ رٔ

حُٔذ٤ٗش ػ٠ِ إٔ طظْ ٛزٙ حإلؿشحءحص خالٍ حُغظش أشٜش حُظخ٤ُش ُِلظٍٞ ػ٠ِ حُـ٘غ٤ش)
3
.) 

 

 الوادة الثاهنت والعشروى: 

ٓش حُٔذ٤ٗش حُظؼخهذ ٓغ عؼٞد١ ٣ـٞص ك٢ حُلخالص حالعظؼ٘خث٤ش ُِٞص٣ش حُٔخظض ٝرؼذ ٓٞحكوش ٝص٣ش حُخذ

إلشـخٍ ٝظ٤لش ٓؼ٤٘ش كظشس ٓئهظش ال طض٣ذ ػ٠ِ ع٘ش رششؽ إٔ ٣ظٞكش ُذ٣ٚ حُٔئَٛ حُٔطِٞد ُِٞظ٤لش، ٝال 

 طض٣ذ حٌُٔخكؤس ػ٠ِ سحطذ حُٞظ٤لش ٝرذالطٜخ. 
 

                                                           
(
2
ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )ػخُؼخً( رؤٕ طؼذٍ حُزذالص ٝحٌُٔخكآص ٝحُٔضح٣خ 88/28/2330( ٝطخس٣خ 882طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ )( 

زح حُوشحس ٖٝٓ ػٜٔ٘خ رؤٕ ٣لظغذ ػٖٔ ٓذس حالٗظذحد أٝ حُظذس٣ذ ك٢ حُذحخَ أٝ ك٢ حُخخسؽ حُٔخ٤ُش حُٞحسدس ك٢ حُـذٍٝ )د( حُٔشحكن ُٜ

ا٠ُ اكذٟ حُذٍٝ حُٔظ٘لش ػٖٔ حُلجخص )ؽ(ٝ)د( ك٢ ؿذٍٝ طظ٤٘ق حُذٍٝ كغذ كجخص حُظٔؼ٤َ حُذرِٞٓخع٢ ٣ّٞ ٝحكذ عخرن ػ٠ِ رذح٣ش 

)ٓشطلؼش حُٔؼ٤شش( ك٢ ؿذٍٝ  حُٔظ٘لش ػٖٔ حُلجش )أ( حٝ حُلجشحُٜٔٔش ٣ّٝٞ رؼذٛخ، ٝك٢ كخٍ حالٗظذحد أٝ حُظذس٣ذ ك٢ اكذٟ حُذٍٝ 

 طظ٤٘ق حُذٍٝ كغذ كجخص حُظٔؼ٤َ حُذرِٞٓخع٢ ك٤لظغذ ػٖٔ حُٔذس ٣ٞٓخٕ عخروخٕ ُِٜٔٔش ٣ٝٞٓخٕ رؼذٛخ.

(
8
 ٛـ.  22/2/2382ٝطخس٣خ  (2/841)طذسص الثلش حُظ٤ٌِق رٔٞؿذ هشحس ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش سهْ( 
3
ٛـ ٝهؼ٠ رـٞحص ه٤خّ ٝصحسس حُخذٓش حُٔذ٤ٗش ر٘خًء ػ٠ِ ؽِذ 83/3/2388ٝطخس٣خ  (2/018)طذس هشحس ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش سهْ( (

حُـٜش حُل٤ٌٓٞش طشش٤ق حُٔظؼخهذ ؿ٤ش حُغؼٞد١ رؼذ كظُٞٚ ػ٠ِ حُـ٘غ٤ش حُغؼٞد٣ش ػ٠ِ ٝظ٤لش ط٘خعذ ٓئٛالطٚ حُؼ٤ِٔش ٝحُؼ٤ِٔش ٝرٔخ 

 ٣ظ٘خعذ ٓغ سحطزٚ.
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 الوادة التاسعت والعشروى: 

 ٓخ ٢ِ٣: ( ٖٓ ٗظخّ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش ٣88شظشؽ ُشـَ حُٞظخثق حُشخؿشس ٝكن حُٔخدس )

 إٔ ٣ظٞكش ك٢ حُٔششق ٓئٛالص ٝششٝؽ شـَ حُٞظ٤لش.  .2

 إٔ طٌٕٞ حُٞظ٤لش شخؿشس.  .8

 أال طظـخٝص حٌُٔخكؤس حُٔلذدس ُٚ ٝكن ششٝؽ حُؼوذ حُشحطذ حُٔوشس ُِٞظ٤لش ٝرذالطٜخ.  .3
 

 

 الوادة الثالثىى: 

ؽ حألٓش طغ٤ِْ ٓخ رؼٜذطٚ ٣ـٞص اروخء حُٔٞظق حُز١ حٗظٜض خذٓظٚ ٓذس شٜش ٝحكذ رٔٞحكوش سث٤غٚ ارح حكظخ

ا٠ُ ٓٞظق آخش، ًٔخ ٣ـٞص ٓذ طِي حُٔذس شٜشحً آخش كوؾ روشحس ٖٓ حُٞص٣ش حُٔخظض. ٣ٝظشف 

ُِٔٞظق ٌٓخكؤس طؼخدٍ سحطذ حُٔذس حُظ٢ ٣زو٠ ك٤ٜخ كبرح ُْ ٣ظْ حُظغ٤ِْ رؼذ حٗظٜخء حُشٜش٣ٖ ًٝخٕ رُي 

)ٕٝ ٓوخرَألعزخد ال طغؤٍ ػٜ٘خ حإلدحسس ٣وّٞ حُٔٞظق ربطٔخٓٚ رؼذ رُي رذ
2
) . 

 

 الوادة الحاديت والثالثىى: 

)٣شحػ٠ هزَ حُظ٤ٌِق رخُؼَٔ خخسؽ ٝهض حُذٝحّ حُشع٢ٔ ُـ٤ٔغ حُٔشحطذ ٓخ ٢ِ٣
8
) : 

 أال عز٤َ إلٗـخص حُؼَٔ أػ٘خء ٝهض حُذٝحّ.  - أ

إٔ ٣ٌٕٞ حُؼَٔ خخسؽ ٝهض حُذٝحّ ُِو٤خّ رٞحؿزخص ٝظ٤لش شخؿشس أٝ حُو٤خّ رؼَٔ حعظؼ٘خث٢ أٝ ٜٓٔش  - د

 ع٤ٔش ٤ُٝظ ٗظ٤ـش هظٞس أٝ اٛٔخٍ ٖٓ حُٔٞظق. س

إٔ ٣ظذس هشحس حُظ٤ٌِق رخُؼَٔ خخسؽ ٝهض حُذٝحّ حُشع٢ٔ ُأل٣خّ حُؼخد٣ش رخُ٘غزش ُِٔشحطذ  - ؽ

 .ٖٓ حُٞص٣ش حُٔخظض أٝ ٖٓ ك٢ كٌٔٚ (28،23،23)

ٓغ ٓشحػخس  ٝرخُ٘غزش أل٣خّ حُؼطَ حألعزٞػ٤ش ٝحألػ٤خد ك٤ـٞص حُظ٤ٌِق رخُؼَٔ ك٤ٜخ ُشخؿ٢ِ ؿ٤ٔغ حُٔشحطذ

حُششٝؽ عخُلش حُزًش، ٝرُي ك٢ حُـٜخص حُظخ٤ُش: )ٓشحًض حُلذٝد ٝحُٔطخسحص ٝحُٔٞحٗت ٝحُٔغظشل٤خص 

ٝحإلرحػش ٝحُظِلض٣ٕٞ ٝحالطظخالص ٝطو٤٘ش حُٔؼِٞٓخص ٝحإلٓخسحص ٝحُذٝح٣ٖٝ ح٤ٌُِٔش ٌٝٓخطذ حُٞصسحء 

 ٝؿ٤ش رُي ٖٓ حُـٜخص حُظ٢ ٣لذدٛخ ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش(.

 يت والثالثىى: الوادة الثان

٣ٌٕٞ حكظغخد ٌٓخكؤس حُؼَٔ حإلػخك٢ ػ٠ِ أعخط حُغخػش حُٞحكذس رغخػش ٝرخػظزخس إٔ حُٔؼذٍ حُشٜش١ 

 ُغخػخص حُؼَٔ ٓخثش ٝخٔظ ٝخٔغٕٞ عخػش. 

 

                                                           
(
2
ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )ػخ٤ٗخً( رؤٕ طِـ٠ حُزذالص ٝحٌُٔخكآص ٝحُٔضح٣خ 88/28/2330( ٝطخس٣خ 882) طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ (

 حُٔخ٤ُش حُٞحسدس ك٢ حُـذٍٝ )أ( حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس ٖٝٓ ػٜٔ٘خ اُـخء ٌٓخكؤس روخء حُٔٞظق حُٔ٘ظ٤ٜش خذٓظٚ ُظغ٤ِْ ٓخ ك٢ ػٜذطٚ.

(
8
ٝطخس٣خ ( 32082) ٛـ حُٔزِؾ رظؼ٤ْٔ حُذ٣ٞحٕ ح٢ٌُِٔ سه2/1/2338ْخ ٝطخس٣( 2/2212) ذس هشحس ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش سهْط (

ٛـ ٓظؼٔ٘خً أٗٚ ٓغ ٓشحػخس حُششٝؽ حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ ٛزٙ حُالثلش، ٣ـٞص ط٤ٌِق حُٔٞظق حُٔشٍٔٞ ر٘ظخّ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش 2/2/2338

ٚ حألط٤ِش ٝكوخً ُِششٝؽ حُٔلذدس رٜزح حُوشحس. ُٝٞحثلٚ حُظ٘ل٤ز٣ش رخُؼَٔ خخسؽ ٝهض حُذٝحّ حُشع٢ٔ ك٢ ؿٜش ك٤ٌٓٞش أخشٟ ؿ٤ش ؿٜش ػِٔ

ٝإٔ أ١ اخالٍ رؤ١ ٖٓ ٛزٙ حُؼٞحرؾ ٝحُششٝؽ ٣ؼذ ٓخخُلش ادحس٣ش طغظٞؿذ حُٔغخءُش، ٝإٔ ططزن حُؼٞحرؾ حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ حُز٘ذ 

 أٝالً ٖٓ ٛزح حُوشحس ك٢ كخُش حٗظذحد حُٔٞظق ُِؼَٔ ك٢ ؿٜش ك٤ٌٓٞش أخشٟ.



          

 

 

 

15 

 : الوادة الثالثت والثالثىى

٣شظشؽ ُظشف ٌٓخكؤس ػٖ حُؼَٔ حإلػخك٢ طذٝس هشحس ٖٓ حُٞص٣ش حُٔخظض ٣ز٤ٖ ؽز٤ؼش حُؼَٔ حٌُِٔق 

ٚ ٝػذد حُغخػخص حُٔوشسس إلٗـخصٙ، ٝأال ٣ض٣ذ ٓخ ٣ظشف ُِٔٞظق ك٢ ح٤ُّٞ حُٞحكذ ػٖ ٗظق حُشحطذ ر

ح٢ٓٞ٤ُ. ٣ٝؼط٠ حُٔٞظق حُز١ ٣ٌِق رخُؼَٔ أ٣خّ حُؼطَ حُشع٤ٔش ٝحألػ٤خد ٌٓخكؤس ػٖ ػِٔٚ ٝكوخً ُغخػخص 

)٤قٖٓ حُشحطذ حألعخع٢ أل٣خّ حُظٌِ ٪222 حُؼَٔ حإلػخك٢ رلذ أػ٠ِ هذسٙ ٓخثش رخُٔخثش
2
). 

 

 الوادة الرابعت والثالثىى: 

 ال ٣ـٞص حُـٔغ ر٤ٖ ٌٓخكؤس حُؼَٔ حإلػخك٢ ٝرذٍ حالٗظذحد. 

 

 الوادة الخاهست والثالثىى: 

٣ٔ٘ق حُٔٞظق ك٢ كخُش حإلطخرش رؼـض أٝ ػخٛش طٔ٘ؼٚ ػٖ حُؼَٔ رظٞسس هطؼ٤ش أٝ ُٞسػظٚ ك٢ كخُش 

)( لاير٣ٞ222,222ؼخً ٓوذحسٙ ٓخثش أُق )حُٞكخس ارح ًخٗض حُٞكخس أٝ حُؼـض ٗخشج٤ٖ رغزذ حُؼَٔ طؼ
8
). 

٣ٝظشف ُٖٔ ٣ظخد رؼـض ؿضث٢ أٝ ػخٛش ٓغظذ٣ٔش ال طٔ٘ؼٚ ٖٓ أدحء ػِٔٚ ارح ٝهؼخ رغزذ حُؼَٔ 

طؼ٣ٞغ ٣وذس ػ٠ِ أعخط ٗغزش حُؼـض حُز١ أطخرٚ ٓوذسحً ػ٠ِ أعخط حُظؼ٣ٞغ حُٔشخس ا٤ُٚ، ٣ٌٕٝٞ 

 حُظوش٣ش ٗغزش حُؼـض ٖٓ ح٤ُٜجش حُطز٤ش حُٔخظظش. 

 

)الوادة السادست والثالثىى
3

) : 

 ٣ظشف ُِٔٞظق رذٍ حٗظوخٍ شٜش١ ٝكن حُلجخص حُظخ٤ُش: 

 ُِٔشحطذ ٖٓ حأل٠ُٝ ا٠ُ حُخخٓغش.  –لاير  822

 ُِٔشحطذ ٖٓ حُغخدعش ا٠ُ حُؼخششس.  –لاير  022

 ُِٔشحطذ ٖٓ حُلخد٣ش ػششس ا٠ُ حُؼخُؼش ػششس.  –لاير  422

 ُِٔشطزش حُشحرؼش ػششس.  –لاير  2822

٣ظشف ُِٔٞظق حُٔ٘ظذد ٝحٌُِٔق رخُؼَٔ حإلػخك٢ ك٢ ؿ٤ش أٝهخص حُذٝحّ حُشع٢ٔ ػٖ ًَ ٣ّٞ ٖٓ ٝ

( ٖٓ رذٍ حالٗظوخٍ حُشٜش١ حُٔخظض 2/32أ٣خّ ط٤ٌِلٚ أٝ حٗظذحرٚ رذٍ حٗظوخٍ اػخك٢ ٣ؼخدٍ ٗغزش )

 ُٔشطزظٚ. 

ؿذ ؽز٤ؼش ػِْٜٔ ٣ٝـٞص ػٞػخً ػٖ طشف ٛزح حُزذٍ طؤ٤ٖٓ ٝع٤ِش حُ٘وَ حُٔ٘خعزش ُِٔٞظل٤ٖ حُز٣ٖ طغظٞ

 علشحً ٓظٞحطالً رششؽ ٓٞحكوش ٝص٣ش حُٔخ٤ُش ٝٝص٣ش حُخذٓش حُٔذ٤ٗش ػ٠ِ رُي. 

                                                           
(
2
ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )خخٓغخً( "٣ٌٕٞ حُلذ حألػ٠ِ ٌُِٔخكؤس حُظ٢ 88/28/2330( ٝطخس٣خ 882) طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ( 

ٖٓ حُشحطذ حألعخع٢ أل٣خّ حُظ٤ٌِق  (٪ 88)طظشف ُِٔٞظق ٓوخرَ عخػخص حُؼَٔ حإلػخك٢ )أػٔخٍ خخسؽ ٝهض حُذٝحّ حُشع٢ٔ( 

 ".ك٢ حُؼطَ حُشع٤ٔش أٝ حالػ٤خد (82٪)ٝ

(
8
( خٔغٔخثش أُق لاير، ُز١ٝ 822,222ٛـ رؤٕ طظشف ٓ٘لش ٓوذحسٛخ )82/3/2331ٝطخس٣خ ( 238)هؼ٠ هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ( 

ً ًخٕ أّ ؿ٤ش  حُٔظٞك٠ رغزذ )ك٤شٝط ًٞسٝٗخ( حُؼخَٓ ك٢ حُوطخع حُظل٢ حُل٢ٌٓٞ أٝ حُخخص، ٓذ٤ٗخً ًخٕ أّ ػغٌش٣خً، ٝعؼٞد٣خ

 ٛـ.8/0/2333خ عؼٞد١، ػ٠ِ إٔ ٣غش١ رُي حػظزخسحً ٖٓ طغـ٤َ أٍٝ اطخرش رخُل٤شٝط رظخس٣

(
3
ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )عخرؼخً( " ٣ٞهق طشف رذٍ حالٗظوخٍ حُشٜش١ 88/28/2330( ٝطخس٣خ 882) طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ( 

 ُِٔٞظق خالٍ ٓذس حإلؿخصس".
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 الوادة السابعت والثالثىى: 

طوّٞ حُٞصحسحص ٝحُٔظخُق حُل٤ٌٓٞش حُظ٢ طظزؼٜخ ٓشحًض ػَٔ طوغ خخسؽ ٗطخم حُٔذٕ رٔغخكش ٤ُغض ه٤ِِش 

٣ؤخزٙ ٖٓ رذٍ حٗظوخٍ شٜش١، ػ٠ِ إٔ ٣ظْ رُي رظؤ٤ٖٓ ٗوَ حُٔٞظل٤ٖ ٖٓ ٝا٠ُ حُؼَٔ رخإلػخكش ا٠ُ ٓخ 

 ػ٠ِ ٝعخثَ حُ٘وَ حُؼخد٣ش حُٔغظخذٓش ُِطِزخص. 

ًٔخ طوّٞ حُٞصحسحص ٝحُٔظخُق حُل٤ٌٓٞش ر٘وَ حُٔٞظل٤ٖ حُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ رخُظ٘خٝد ر٤ٖ حُغخػش حُظخعؼش 

 وخٍ حُشٜش١. ٓغخء ٝحُغخػش حُغخدعش طزخكخً ر٘لظ حُٞع٤ِش ٝرُي رخإلػخكش ا٠ُ ٓخ ٣ؤخزٙ ٖٓ رذٍ حالٗظ

 

 الوادة الثاهنت والثالثىى: 

ُٞصحسس حُظؼ٤ِْ ٝٝصحسس حُظلش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُـٜخص حُظ٢ طؼَٔ ك٤ٜخ ٗغخء إٔ طخظخس رؼذ أخز سأ١ 

حُٔغظل٤ذحص ر٤ٖ ٗوِٜٖ أٝ دكغ رذٍ حالٗظوخٍ حُشٜش١ ُٜٖ كغزٔخ طشحٙ ٓالثٔخً، ٣ٝظْ حُ٘وَ ك٢ ٝعخثَ حُ٘وَ 

ٝحُـٜخص حُٔٔخػِش حُظ٢ طظزؼٜخ ٓذحسط، أٝ رٞعخثَ حُ٘وَ حُؼخد٣ش ُِطخُزخص ك٢ كخُش ٓذحسط حُز٘خص 

 حُٔغظؼِٔش ك٢ حُطِزخص ك٢ حُلخالص حألخشٟ. 
 

 الوادة التاسعت والثالثىى: 

ارح ٗوَ حُٔٞظق ٖٓ رِذ ا٠ُ رِذ آخش ٣ظشف ُٚ ٓخ ٣ؼخدٍ سحطذ شٜش٣ٖ رخػظزخس رُي ٓوخرالً ُ٘لوخص  - أ

٣ظشف أًؼش ٖٓ رذٍ طشك٤َ ك٢ كخُش حُ٘وَ ُِٔٞظق خالٍ طشك٤ِٚ ٝػخثِظٚ ٝأٓظؼظٚ، ػ٠ِ إٔ ال 

ع٘ش ٝحكذس اال رؼذ أخز سأ١ ٝصحسس حُخذٓش حُٔذ٤ٗش ٝٓٞحكوظٜخ رؼذ طوظ٢ أعزخد حُ٘وَ 

ٝٝؿخٛظٜخ)
2
)(
8
). 

كبرح ًخٕ حُ٘وَ ٖٓ دحخَ حٌُِٔٔش ا٠ُ خخسؿٜخ أٝ حُؼٌظ أٝ ٖٓ ؿٜش ا٠ُ ؿٜش أخشٟ خخسؽ 

زن طزحًش اسًخرٚ ٝػخثِظٚ، ًٔخ ٣ظشف ُٚ ػالػش أػؼخف حٌُِٔٔش، طظشف ُٚ رخإلػخكش ا٠ُ ٓخ ع

ه٤ٔش حُظزًشس ٖٓ حُزِذ حُٔ٘وٍٞ ٓ٘ٚ ا٠ُ حُزِذ حُٔ٘وٍٞ ا٤ُٚ ػ٠ِ أال ٣وَ ٓخ ٣ظشف ُٚ ػٖ سحطذ شٜش 

ٝحكذ ٝرُي ٓوخرَ ٗلوخص حإلػذحد ُِغلش)
3
.) 

ً ٣ئٖٓ طشك٤ِٚ ػ - د ٠ِ حُ٘لٞ كبرح حٗظذد حُٔٞظق ٓذس أٝ ٓذد ٓظٞحطِش طض٣ذ ػ٠ِ طغؼ٤ٖ ٣ٞٓخ

)حُظخ٢ُ
3
) : 

                                                           
(
2
( 08ٛـ كذد حُٔغخكخص حُٔؼظزشس ُظشف رذٍ حُظشك٤َ )83/8/2320ٝطخس٣خ  (83/38)عزن إٔ طذس طؼ٤ْٔ ٝصحسس حُخذٓش حُٔذ٤ٗش سهْ (

( ٤ًِٞٓظشحً كؤًؼش ُألٓخًٖ حُظ٢ ال طظَ ا٤ُٜخ 28( ٤ًِٞٓظشحً كؤًؼش ُِطشم ؿ٤ش حُٔغلِظش، )٤ً32ِٞٓظشحً كؤًؼش ُِطشم حُٔغلِظش، )

ص حُلذ٣ؼش، ٝطلغذ حُٔغخكش ر٤ٖ حٌُٔخٕ حُٔ٘ظذد ٓ٘ٚ ٝحُٔ٘ظذد ا٤ُٚ ػ٠ِ أعخط ٓخ طلذدٙ حألٓخٗخص ٝرِذ٣خص حُغ٤خسحص أٝ عزَ حُٔٞحطال

 حُٔذٕ ٝحُوشٟ ٖٓ كذٝد ُظِي حُٔذٕ ٝحُوشٟ.
8
ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )ػخُؼخً( رؤٕ طؼذٍ حُزذالص ٝحٌُٔخكآص ٝحُٔضح٣خ 88/28/2330( ٝطخس٣خ 882) طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ( (

 حُٔخ٤ُش حُٞحسدس ك٢ حُـذٍٝ )د( حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس ٖٝٓ ػٜٔ٘خ طؼذ٣َ ٓوذحس رذٍ حُظشك٤َ ٤ٌُٕٞ سحطذ شٜش.

(
3
ٝطخس٣خ  (33114)ٛـ حُٔزِؾ رظؼ٤ْٔ حُذ٣ٞحٕ ح٢ٌُِٔ سه21/2/2338ْٝطخس٣خ  (2/2020)ٖٔ هشحس ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش سهْطؼ (

ٛـ رؤٕ ٣ظشف ألػؼخء حُزؼؼش حُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ خخسؽ حٌُِٔٔش ٖٓ ٓٞظل٢ حُـٜخص حُل٤ٌٓٞش حُزذالص ٝحُٔضح٣خ حُٔخ٤ُش حُظ٢ 24/2/2338

( حُظ٢ طخض رذٍ حٗظذحد حُغل٤ش. ٝػذّ 82ػذح حُٔخدس ) –ك٢ الثلش حُٞظخثق حُذرِٞٓخع٤ش  طظشف ألػؼخء حُغِي حُذرِٞٓخع٢ حُٞحسدس

 ؿٞحص طشف أ١ رذالص أٝ ٓضح٣خ ٓخ٤ُش ٓٔخػِش ُٜخ ك٢ )الثلش حُلوٞم ٝحُٔضح٣خ حُٔخ٤ُش(.

(
3
ص ٝحٌُٔخكآص ٝحُٔضح٣خ حُٔخ٤ُش ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )ػخ٤ٗخً( رؤٕ طِـ٠ حُزذال88/28/2330( ٝطخس٣خ 882)ٓـِظ حُٞصسحء سهْ طذس هشحس (

 ( ٣ٞٓخً.42حُٞحسدس ك٢ حُـذٍٝ )أ( حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس ٖٝٓ ػٜٔ٘خ اُـخء رذٍ حُظشك٤َ ُٖٔ ٣٘ظذد ٓذس أٝ ٓذدحً ٓظٞحطِش طض٣ذ ػ٠ِ )
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ك٢ كخُش حالٗظذحد دحخَ حٌُِٔٔش ٣ظشف ُٚ ػ٘ذ حرظذحء حالٗظذحد ٓخ ٣ؼخدٍ سحطذ شٜش٣ٖ  -2

 رخػظزخس رُي ٓوخرَ ٗلوخص طشك٤ِٚ ٝػخثِظٚ ٝأٓظؼظٚ ٝأػخػٚ ك٢ حُزٛخد ٝحإل٣خد. 

خسؽ ك٢ كخُش حالٗظذحد ٖٓ دحخَ حٌُِٔٔش ا٠ُ خخسؿٜخ أٝ حُؼٌظ أٝ ٖٓ ؿٜش ا٠ُ ؿٜش أخشٟ خ -8

حٌُِٔٔش كظئٖٓ ُٚ طزحًش اسًخد كوؾ ُٚ ُٝضٝؿظٚ ٝأٝالدٙ ك٢ كذٝد أسرغ طزحًش ًخِٓش ُِـ٤ٔغ، 

ٝال ٣ٔ٘غ ٖٓ حعظلوخم حُزذٍ حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ حُلوشس )د( هطغ حالٗظذحد ٖٓ هزَ ٓشؿغ 

 حُٔٞظق هزَ اٜٗخء ٓذس حالٗظذحد. 

 

 : الوادة األربعىى

ٌش ُـ )رذٍ حُظشك٤َ( ٝ)طزحًش حُغلش( رششؽ إٔ طٌٕٞ حُٞظ٤لش ٣غظلن حُٔٞظق حُٔؼ٤ٖ حرظذحًء خخسؽ حُِٔٔ

)حُٔؼ٤ٖ ػ٤ِٜخ ػٖٔ طش٤ٌالص حُـٜش خخسؽ حٌُِٔٔش
2
). 

 

 

 الوادة الحاديت واألربعىى: 

 ٣ئٖٓ ُِٔٞظق طزًشس اسًخد رخُطخثشس رٛخرخً ٝا٣خرخً ك٢ حُلخالص ح٥ط٤ش: 

ً ارح حٗظذد ك٢ حُذحخَ أٝ حُخخسؽ ٓذس ال طض٣ذ ػ٠ِ طغؼ٤ٖ  -أ  )٣ٞٓخ
8
) . 

 ارح حعظذػظٚ حُلٌٞٓش ُِشٜخدس أٓخّ اكذٟ حُٔلخًْ أٝ ح٤ُٜجخص حُٞحهؼش خخسؽ ٓوش ػِٔٚ.  -د 

 ارح دػ٢ ُِٔؼٍٞ أٓخّ ُـ٘ش ؽز٤ش أٝ ٤ٛجش طلو٤ن أٝ ٓلخًٔش.  -ؽ 

 ارح كظَ ػ٠ِ اؿخصس ٓشػ٤ش ٝأٝط٢ رؼالؿٚ ٖٓ هزَ حُـٜش حُٔخظظش ُزِذ آخش دحخَ حٌُِٔٔش.  -د 

كبرح ًخٕ حُغلش ا٠ُ رِذ ال طظِٚ حُطخثشحص ك٤ظشف ُٚ أؿشس ع٤خسس طـ٤شس ًخِٓش ارح ًخٕ ٖٓ ٓٞظل٢ 

 رخُ٘وَ حُـٔخػ٢ ُٔخ دٕٝ رُي.  ٚاسًخرحُٔشطزش حُؼخششس كٔخ كٞم ٝأؿشس 

 ُٚ حُـٜش حُظ٢ ٣ؼَٔ ك٤ٜخ ٝع٤ِش حُ٘وَ حُالصٓش.  ط٤ٜت٣ٝـٞص ك٢ حُلخالص حالعظؼ٘خث٤ش إٔ 

ٛزٙ حُلخالص حُٔزًٞسس رذٍ حٗظذحد ػٖ حأل٣خّ حُظ٢ حعظِضٓظٜخ ٛزٙ حألػٔخٍ، ٝك٤ٔخ ٣ٝظشف ُِٔٞظل٤ٖ ك٢ 

ػذح كخُش حالٗظذحد ػ٠ِ حُٔٞظق إٔ ٣وذّ شٜخدس رزُي ٖٓ حُـٜش حُظ٢ حعظذػ٢ ا٤ُٜخ، ٝال ٣ظشف 

)ُِٔٞظق حُٔظْٜ رذٍ حٗظذحد اال رؼذ إٔ طؼزض رشحءطٚ ٓٔخ ٗغذ ا٤ُٚ
3
) . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
2
ص ٝحُٔضح٣خ ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )ػخُؼخً( رؤٕ طؼذٍ حُزذالص ٝحٌُٔخكآ88/28/2330( ٝطخس٣خ 882) طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ (

 حُٔخ٤ُش حُٞحسدس ك٢ حُـذٍٝ )د( حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس ٖٝٓ ػٜٔ٘خ طؼذ٣َ ٓوذحس رذٍ حُظشك٤َ ٤ٌُٕٞ سحطذ شٜش.

(
8
ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )عخدعخً( " ال ٣ـٞص إٔ ٣ض٣ذ ٓـٔٞع كظشحص 88/28/2330( ٝطخس٣خ 882طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ ) (

 .حُغ٘ش حُٔخ٤ُش حُٞحكذس ( ٣ٞٓخً ك32٢حالٗظذحد ُِٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ )

(
3
ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )عخدعخً( " ال ٣ـٞص إٔ ٣ض٣ذ ٓـٔٞع كظشحص 88/28/2330( ٝطخس٣خ 882طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ ) (

 ( ٣ٞٓخً ك٢ حُغ٘ش حُٔخ٤ُش حُٞحكذس.32حالٗظذحد ُِٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ )
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)الوادة الثانيت واألربعىى
2
) : 

 ٣ٌٕٞ حإلسًخد رخُطخثشحص ٝكن حُذسؿخص ح٥ط٤ش: 

 دسؿش أ٠ُٝ ُٔٞظل٢ حُٔشطزش حُؼخششس كٔخ كٞم.  - أ

دسؿش ع٤خك٤ش ُٔخ ػذح رُي ٖٓ حُٔٞظل٤ٖ، ٣ٝـٞص اسًخد حُٔٞظل٤ٖ ٖٓ حُٔشطزش حُظخعؼش كٔخ دٕٝ  - د

 رخُذسؿش حأل٠ُٝ ك٢ حُلخالص حُظ٢ طوظؼ٢ ؽز٤ؼش حألٓٞس ك٤ٜخ ٛزح حُظظشف ٓؼَ: 
 ٓشحكوش حُؼ٤ٞف حُشع٤٤ٖٔ ػ٘ذ علشْٛ رخُذسؿش حأل٠ُٝ.  -2
ًٕٞ حُٔٞظق ػؼٞحً ك٢ ٝكذ سع٢ٔ ٓغخكش ا٠ُ حُخخسؽ، ٣ٝلن ُزؼغ حألػؼخء حُشًٞد  -8

 رخُذسؿش حأل٠ُٝ. 
ٖٓ ٣شٟ حُٞص٣ش حُٔخظض أػ٘خء علشٙ ك٢ حُذحخَ كخؿش ا٠ُ حططلخرٚ ٓؼٚ رخُذسؿش حأل٠ُٝ   -3

 ألعزخد طظؼِن رخُؼَٔ. 

 

 : الثالثت واألربعىى الوادة

( ٖٓ ٛزٙ حُالثلش رذالً ٖٓ طؤ٤ٖٓ طزحًش حُغلش ػ٤٘٤خً ٣32ـٞص ك٢ حُلخالص حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدس )

 ك٢ حُذحخَ طشف ه٤ٔظٜخ ٖٓ حُذسؿش حُغ٤خك٤ش ٜٓٔخ ًخٗض ٓشطزش حُٔٞظق. 

كغذ ًٔخ ٣ـٞص طؼ٣ٞغ حُٔٞظق حُٔغظلن ألٓش حإلسًخد حُل٢ٌٓٞ ػٖ طزحًش حُغلش ك٢ حُخخسؽ 

 هٞحػذ ٣ظلن ػ٤ِٜخ ر٤ٖ ٝصحسس حُٔخ٤ُش ٝحُٔئعغش حُؼخٓش ُِخطٞؽ حُـ٣ٞش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش. 
 

 : الوادة الرابعت واألربعىى
طئٖٓ حُلٌٞٓش ػٖ ؽش٣ن ٝصحسس حُٔخ٤ُش ُٔٞظل٢ حُٔشطزش )حُخخٓغش ػششس( ع٤خسحص ٓ٘خعزش  -أ 

رخإلػخكش ا٠ُ عخثن، ػ٠ِ إٔ  العظؼٔخُٜخ ك٢ ط٘والطْٜ حُشع٤ٔش ٝحُخخطش طـذد ًَ أسرغ ع٘ٞحص
 ٣ظلَٔ حُٔغظل٤ذ طٌخ٤ُق حُٞهٞد ٝط٤خٗش حُغ٤خسس. 

٣ٝظشف ُِٔؼ٤ٖ ػ٠ِ ٛزٙ حُٔشطزش ٖٓ طخس٣خ حُظؼ٤٤ٖ كظ٠ طؤ٤ٖٓ حُغ٤خسس ٓزِؾ شٜش١ هذسٙ 
( لاير ػ٠ِ أال طظـخٝص حُلظشس عظش أشٜش ٖٓ طخس٣خ حُظؼ٤٤ٖ)8222)

8
(، ٣ٌٕٝٞ طخس٣خ رذح٣ش 

                                                           

(
2
( ٝطخس٣خ ٤23438ْ ٓؼخ٢ُ سث٤ظ حُذ٣ٞحٕ ح٢ٌُِٔ سهْ )ٛـ حُٔزِؾ رظؼ20/3/2330ٔ( ٝطخس٣خ 43طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ )( 

 ٛـ حُز١ ٣٘ض ػ٠ِ ح٥ط٢:22/3/2330

 أٝالً: ٣ٌٕٞ حالسًخد رخُطخثشحص ُِٔٞظل٤ٖ حُٔذ٤٤ٖٗ ٝحُؼغٌش٤٣ٖ ٖٝٓ ك٢ كٌْٜٔ ٝكوخً ُٔخ ٢ِ٣:                     

٠ِ عِْ حُٞظخثق حُؼغٌش٣ش ًٝخكش عالُْ حُٞظخثق حُٔذ٤ٗش ـ دسؿش ع٤خك٤ش ُٔٞظل٢ حُٔشطزش )حُلخد٣ش ػششس( كٔخ دٕٝ ٝٓخ ٣ؼخدٍ رُي ػ2

 حألخشٟ.

ـ دسؿش حألػٔخٍ ُٔٞظل٢ حُٔشطزش )حُشحرؼش ػششس( ٝ )حُؼخُؼش ػششس( ٝ )حُؼخ٤ٗش ػششس( ٝٓخ ٣ؼخدُٜخ ك٢ عِْ حُٞظخثق حُؼغٌش٣ش ًٝخكش 8

 ( ٖٓ ٛزح حُز٘ذ. 2د ك٢ حُلوشس )عالُْ حُٞظخثق حُٔذ٤ٗش حألخشٟ، ٝك٢ كخٍ ػذّ طٞكش ٛزٙ حُذسؿش ٣طزن ػ٤ِْٜ ٓخ ٝس

ـ دسؿش أ٠ُٝ ُٔٞظل٢ حُٔشطزش )حُخخٓغش ػششس( ٝٓخ كٞم ٝٓخ ٣ؼخدٍ رُي ك٢ عِْ حُٞظخثق حُؼغٌش٣ش ًٝخكش عالُْ حُٞظخثق حُٔذ٤ٗش 3

 ( ٖٓ ٛزح حُز٘ذ.8حألخشٟ، ٝك٢ كخُش طٞكش ٛزٙ حُذسؿش ٣طزن ػ٤ِْٜ ٓخ ٝسد ك٢ حُلوشس )

)أٝالً( ٖٓ ٛزح حُوشحس ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ٓٞظل٢ حألؿٜضس حُل٤ٌٓٞش ٝحُٔئعغخص حُؼخٓش ٝح٤ُٜجخص ٝحُظ٘خد٣ن ـ ٝٓخ ػخ٤ٗخً: ٣طزن ٓخ ٝسد ك٢ حُز٘ذ 

 ك٢ كٌٜٔخ ـ عٞحء ًخٗض ٤ٓضح٤ٗظٜخ ػٖٔ ٤ٓضح٤ٗش حُذُٝش أٝ خخسؿٜخ، ًٝزُي ػ٠ِ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُششًخص حُظ٢ طٌِٜٔخ حُذُٝش رخٌُخَٓ.

٤ِٖ ٖٓ: ٝصحسس حُٔخ٤ُش، ٝٝصحسس حُخذٓش حُٔذ٤ٗش، ٝٝصحسس حُظـخسس ٝحُظ٘خػش، ٝأٓخٗش ٓـِظ ػخُؼخً: طشٌَ ُـ٘ش ك٢ ٝصحسس حُٔخ٤ُش ٖٓ ٓٔؼ

 .حُخذٓش حُؼغٌش٣ش، طٌٕٞ ٜٓٔظٜخ حُزض ك٢ ٓؼخُـش أ١ كخُش أٝ اشٌخٍ ٣٘شؤ ٖٓ ططز٤ن ٓخ ٝسد ك٢ حُز٘ذ٣ٖ )أٝالً( ٝ )ػخ٤ٗخً( ٖٓ ٛزح حُوشحس

   ز٤ن ٓخ ٝسد ك٢ ٛزح حُوشحس، ٝحطخخر ٓخ ٣ِضّ ٗظخٓخً ك٢ شؤٕ أ١ ٓخخُلش ط٘شؤ ٖٓ ؿشحء رُي.سحرؼخً: حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ حُـٜخص حُشهخر٤ش رٔظخرؼش طط

(
8
ظؼذ٣َ حُٔخدس )حُشحرؼش ٝحألسرؼٕٞ( ٤ٌُٕٞ رذٍ رٛـ 32/22/2333( ٝطخس٣خ 2/2082هشحس ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش سهْ ) ػذُض رٔٞؿذ (

( لاير شٜش٣خً، ٝرُي ٖٓ طخس٣خ طؼ٤٤٘ٚ ػ٠ِ ٛزٙ حُٔشطزش كظ٠ 8222ٙ )حالٗظوخٍ حُز١ ٣ظشف ُٖٔ ٣شـَ حُٔشطزش )حُخخٓغش ػششس( ٓوذحس

( ٖٓ حُٔخدس )حأل٠ُٝ( ٖٓ هٞحػذ 3طخس٣خ طؤ٤ٖٓ حُغ٤خسس ُٚ، ػ٠ِ أال طظـخٝص حُلظشس )عظش أشٜش( ٖٓ طخس٣خ طؼ٤٤٘ٚ، ًٝزح طؼذ٣َ حُلوشس سهْ )

( لاير شٜش٣خً، ٝإٔ ٣ظْ ٣8222شـَ حُٔشطزش حُخخٓغش ػششس ) حُظؼخهذ ٓغ ٖٓ أك٤َ ػ٠ِ حُظوخػذ ٤ٌُٕٞ ٓوذحس حُزذٍ ُِٔظؼخهذ ٓؼٚ ٖٓٔ

ططز٤وٚ ػ٠ِ أطلخد حُٔؼخ٢ُ حُٞصسحء ٝٗٞحد حُٞصسحء ٝشخؿ٢ِ حُٔشطزش حُٔٔظخصس ٝٓخ ٣ؼخدُٜخ ك٢ عالُْ حُشٝحطذ حألخشٟ، ٝرُي ٖٓ 

 عظش أشٜش(.طخس٣خ حُظؼ٤٤ٖ ػ٠ِ اكذٟ ٛزٙ حُٔشحطذ كظ٠ طخس٣خ طؤ٤ٖٓ حُغ٤خسس ُٚ ػ٠ِ أال طظـخٝص حُلظشس )
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طخس٣خ طذٝس هشحس حُظؼ٤٤ٖ، كبرح حٗظٜض حألسرغ ع٘ٞحص كبٕ طخس٣خ  حكظغخد حألسرغ ع٘ٞحص ٖٓ
حكظغخد كظشس حُغ٤خسس حُزذ٣ِش ٣ٌٕٞ ٖٓ حُظخس٣خ حُلؼ٢ِ ُظؤ٤ٜٓ٘خ. ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ طخس٣خ ٗوَ ٤ٌِٓش 
حُغ٤خسس حُٔ٘ظ٤ٜش ٓذطٜخ ُٚ ٓظضحٓ٘ش ٓغ طخس٣خ طؤ٤ٖٓ حُغ٤خسس حُزذ٣ِش، ٝطظزق حُغ٤خسس ٌِٓخً ُِٔغظل٤ذ 

غ ع٘ٞحص، أٓخ ارح حٗظوَ حُٔٞظق حُز١ أٓ٘ض ُٚ حُغ٤خسس ا٠ُ ؿٜش ك٤ٌٓٞش أٝ سه٢ ا٠ُ رٜ٘خ٣ش حألسر
ٓشطزش أخشٟ عٞحء ك٢ ؿٜظٚ حُظ٢ ٣ؼَٔ رٜخ أٝ ك٢ ؿ٤شٛخ كظغظٔش حُغ٤خسس ٓؼٚ كظ٠ أًخٍ حُٔذس 
حُالصٓش ُ٘وَ ٤ٌِٓظٜخ، ٝك٢ كخُش حٗظٜخء خذٓظٚ رغزذ حُٞكخس أٝ حُؼـض حُظل٢ ػٖ حُؼَٔ أٝ 

 ٘ظوَ ٤ٌِٓظٜخ ا٤ُٚ دٕٝ حشظشحؽ أًخٍ ٓذس حألسرغ ع٘ٞحص. حُظوخػذ، كظ

٣ٝـٞص رؼذ حالطلخم ٓغ ٝص٣ش حُٔخ٤ُش ٝٝص٣ش حُخذٓش حُٔذ٤ٗش إٔ ٣غش١ كٌْ ٛزٙ حُٔخدس ػ٠ِ سإعخء 
 حُٔظخُق ٝحإلدحسحص حُٔغظوِش. 

 طئٖٓ ٝصحسس حُخخسؿ٤ش ُشإعخء حُزؼؼخص حُذرِٞٓخع٤ش حُٔٔؼِش ٌُِِٔٔش ك٢ حُخخسؽ حُغ٤خسحص -د 
حُٔ٘خعزش العظؼٔخُٜخ ك٢ ط٘والطْٜ حُشع٤ٔش ٝحُخخطش، ٝطـذد ًَ أسرغ ع٘ٞحص ًٔخ ٣ئٖٓ رخإلػخكش 

 ا٠ُ رُي عخثن. 

 ال ٣ظشف ُِٔغظل٤ذ ٖٓ أكٌخّ حُلوشط٤ٖ حُغخروظ٤ٖ رذٍ حالٗظوخٍ حُٔوشس.  -ؽ 

 

 الوادة الخاهست واألربعىى: 

س حُِٞحثق حُظ٘ل٤ز٣ش ُ٘ظخّ حُخذٓش ٣ظشف ُِٔٞظق ػ٘ذ حُظؼ٤٤ٖ أٍٝ ٓشس ك٢ خذٓش حُذُٝش رؼذ طذٝ

) ٛـ رذٍ ٣ؼخدٍ سحطذ شٜش ٝحكذ2/2/2340حُٔذ٤ٗش حُظ٢ طْ حُؼَٔ رٜخ حػظزخسحً ٖٓ طخس٣خ 
2
) . 

 

 

 الوادة السادست واألربعىى: 

( ٖٓ ٛزٙ حُالثلش خٔغٕٞ ٣33ظشف ُِٔٞظق حُٔ٘ظذد ك٢ حُذحخَ ٖٓ حُٔٞظل٤ٖ حُخخػؼ٤ٖ ُِٔخدس )

 حٍ كظشس حالٗظذحد ارح ُْ طٞكش ُٚ ٝعخثَ حُ٘وَ ك٢ ٓوش حٗظذحرٚ. س٣خالً رذٍ حٗظوخٍ ٢ٓٞ٣ ؽٞ

 

 الوادة السابعت واألربعىى: 

ال ٣ـٞص ُِٔٞظق رؤ١ كخٍ ٖٓ حألكٞحٍ حعظؼٔخٍ حُغ٤خسحص حُل٤ٌٓٞش ارح ًخٕ ٣لظَ ػ٠ِ رذٍ حٗظوخٍ 

 شٜش١. 
 

 

)الوادة الثاهنت واألربعىى
2

) : 

س٣خالً ُِٔٞظل٤ٖ حُز٣ٖ ٣ظؼشػٕٞ رلٌْ ػِْٜٔ ( ٣082ظشف رذٍ ػشس أٝ ػذٟٝ ًَ شٜش ٓوذحسٙ )

ٝرظٞسس ٓزخششس ُِؼشس أٝ حُؼذٟٝ، ٝطلذد ٓغ٤ٔخص حُٞظخثق حُٔشُٔٞش رٜزح حُزذٍ ٝششٝؽ طشكٚ ٖٓ 

 هزَ ٝصحسس حُخذٓش حُٔذ٤ٗش رخالشظشحى ٓغ ٝصحسس حُٔخ٤ُش. 
 

 

 

 
                                                           

(
2
ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )ػخ٤ٗخً( رؤٕ طِـ٠ حُزذالص ٝحٌُٔخكآص ٝحُٔضح٣خ 88/28/2330( ٝطخس٣خ 882) طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ( 

 حُٔخ٤ُش حُٞحسدس ك٢ حُـذٍٝ )أ( حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس ٖٝٓ ػٜٔ٘خ اُـخء رذٍ حُظؼ٤٤ٖ.

(
8
ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )ػخ٤ٗخً( رؤٕ طِـ٠ حُزذالص ٝحٌُٔخكآص ٝحُٔضح٣خ 88/28/2330( ٝطخس٣خ 882طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ )( 

 حُٔخ٤ُش حُٞحسدس ك٢ حُـذٍٝ )أ( حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس ٖٝٓ ػٜٔ٘خ اُـخء رذٍ ػذٟٝ ٝػشس.
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)الوادة التاسعت واألربعىى
1

) : 

ظل٤ٖ حُز٣ٖ طوظؼ٢ ؽز٤ؼش أػٔخُْٜ حُظؼشع ( س٣خالً ٣122ُِٞٔظشف رذٍ خطش ًَ شٜش هذسٙ )

ُِخطش، ٝطلذد ٓغ٤ٔخص حُٞظخثق حُٔشُٔٞش رٜزح حُزذٍ ٝششٝؽ طشكٚ ٖٓ هزَ ٝصحسس حُخذٓش حُٔذ٤ٗش 

 رخالشظشحى ٓغ ٝصحسس حُٔخ٤ُش. 

 

 الوادة الخوسىى: 

كؤس ٣ظشف ُألؽزخء حُز٤طش٣ٕٞ حُز٣ٖ ٣ششكٕٞ ػ٠ِ حُزرق ٝحُِلّٞ خخسؽ ٝهض حُذٝحّ حُشع٢ٔ ٌٓخ - أ

 طؼخدٍ ٗظق حُشحطذ حُشٜش١. 

 ٣ٔ٘ق حألؽزخء حُز٤طش٣ٕٞ ٌٓخكؤس ع٣ٞ٘ش طؼخدٍ ٓشطذ شٜش٣ٖ.  - د
 

 الوادة الحاديت والخوسىى: 

٣ٔ٘ق حُز٣ٖ ٣ضحُٕٝٞ أػٔخٍ حُظذس٣ذ ٝحُظؼ٤ِْ دحخَ حُٔذحسط ٝٓؼخٛذ حُظؼ٤ِْ ٝٓشحًض حُظذس٣ذ )ٖٓ ؿ٤ش 

ٖٓ أٍٝ ٓشرٞؽ حُٔشطزش حُظ٢  ٪ 82شٜش هذسٙ حُخخػؼ٤ٖ ُالثلش حُٞظخثق حُظؼ٤ٔ٤ِش( رذٍ ٜٓ٘ش ًَ 

ٖٓ أٍٝ ٓشرٞؽ  ٪ ٣32شـِٜخ حُٔٞظق، كبرح صحدص خذٓظٚ ػٖ خٔظ ع٘ٞحص ٣ظشف ُٚ رذٍ هذسٙ 

 حُٔشطزش حُظ٢ ٣شـِٜخ، ٣ٝشظشؽ ُظشف ٛزح حُزذٍ: 

ً ػ٠ِ ٝظ٤لش طؼ٤ٔ٤ِش أٝ طذس٣ز٤ش دحخَ حُٔذسعش أٝ حُٔؼٜذ أٝ ٓشًض  -2 إٔ ٣ٌٕٞ حُٔٞظق ٓؼزظخ

 . حُظذس٣ذ

 إٔ ٣ضحٍٝ حُٔٞظق ػَٔ حُٞظ٤لش حُٔؼزض ػ٤ِٜخ كؼالً.  -8

 إٔ طٌٕٞ ٓذس حُخذٓش حُٔلظغزش هذ هؼ٤ض ػ٠ِ ٝظ٤لش طؼ٤ٔ٤ِش أٝ طذس٣ز٤ش.  -3

 

)الوادة الثانيت والخوسىى
2

)(
5

) : 

 ٣ـٞص ٓ٘ق رذٍ ؽز٤ؼش ػَٔ ُـ٤ش شخؿ٢ِ حُٞظخثق حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحُظذس٣ز٤ش ُألعزخد حُظخ٤ُش: 

ز١ ٣وّٞ رٚ حُٔٞظق، أٝ ًٕٞ حالعظٔشحس ك٤ٚ ٣ئد١ ا٠ُ آػخس ٓشػ٤ش ٓؼَ ٝظخثق طؼٞرش حُؼَٔ حُ .2

 حُ٘غخ. 

حسطزخؽ حُٞظ٤لش رٔغج٤ُٞش ٖٓ شؤٜٗخ إٔ طؼشع شخؿِٜخ ُخغخسس ٓخد٣ش رغزذ ٓزخششس ػِٜٔخ ٓؼَ . 8

 ٝظخثق أٓ٘خء حُظ٘خد٣ن. 

 حُٞهض أٝ أؿِزٚ.  ًٕٞ حُٞظ٤لش ٖٓ حُٞظخثق حُظ٢ ٣ؼَٔ شخؿِٜخ خخسؽ حٌُٔخطذ حُل٤ٌٓٞش ؽٞحٍ .3

                                                           
2
ُٔضح٣خ ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )ػخ٤ٗخً( رؤٕ طِـ٠ حُزذالص ٝحٌُٔخكآص ٝح88/28/2330( ٝطخس٣خ 882) طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ ((

 حُٔخ٤ُش حُٞحسدس ك٢ حُـذٍٝ )أ( حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس ٖٝٓ ػٜٔ٘خ اُـخء رذٍ خطش.
8
ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )ػخ٤ٗخً( رؤٕ طِـ٠ حُزذالص ٝحٌُٔخكآص ٝحُٔضح٣خ 88/28/2330( ٝطخس٣خ 882) طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ ((

ٗخعخ آُش، ٓغـَ ٓؼِٞٓخص، )خ اُـخء رذٍ ؽز٤ؼش حُؼَٔ حُٔوشس ُٞظخثق: حُٔخ٤ُش حُٞحسدس ك٢ حُـذٍٝ )أ( حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس ٖٝٓ ػٜٔ٘

  أ٤ٖٓ ط٘ذٝم، ٓؤٓٞس طشف، سث٤ظ أٓخٗش ط٘ذٝم، ٓؤٓٞس ػٜذ، ك٢٘ حطظخالص(.
3
ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )ػخُؼخً( رؤٕ طؼذٍ حُزذالص ٝحٌُٔخكآص ٝحُٔضح٣خ 88/28/2330( ٝطخس٣خ 882طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ ) ((

حُزذٍ حُٔوشس ُٞظخثق: ٓلظَ ا٣شحدحص أ٤ٖٓ ٓغظٞدع ٣ٌٕٞ  -2):ُٞحسدس ك٢ حُـذٍٝ )د( حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس ٖٝٓ ػٜٔ٘خحُٔخ٤ُش ح

ٖٓ  ٪٢22 حُٞظخثق حُظل٤ش، ٓؤٓٞس حطظخالص، ٓؤٓٞس ر٤ض ٓخٍ، أ٤ٖٓ ر٤ض ٓخٍ ر٘غزش ٖٝٓ ٣وّٞ رؤٓخٗش حُٔغظٞدػخص حُطز٤ش ٖٓ شخؿِ

ػ٤خكش، ٓشحهذ ػ٤خكش، ٕٞ حُزذٍ حُٔوشس ُٞظخثق: ٓذ٣ش شؼزش ػ٤خكش، ٓششف هظش، ٓششف ٣ٌ -8سحطذ حُذسؿش حأل٠ُٝ ٖٓ حُٔشطزش. 

 (ٖٓ سحطذ حُذسؿش حأل٠ُٝ ٖٓ حُٔشطزش ٪28، ٓشحهذ هظش، ٓؤٓٞس هظش، ٓؤٓٞس ػ٤خكش، ٓوذّ ػ٤خكش ر٘غزش سث٤ظ هغْ حُؼ٤خكش
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ٖٓ أٍٝ ٓشرٞؽ حُٔشطزش حُظ٢ ٣شـِٜخ حُٔٞظق، ٣ٝظْ طلذ٣ذ  (٪ 82)٣ٝٔ٘ق ٛزح حُزذٍ ر٘غزش ال طض٣ذ ػ٠ِ 

حُٞظخثق حُظ٢ ٣ظشف ُٜخ ٛزح حُزذٍ ٝٓوذحس حُزذٍ ٌَُ ٝظ٤لش روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُخذٓش حُٔذ٤ٗش ر٘خء ػ٠ِ 

ٙ حُالثلش، ٣ٝشظشؽ ُظشف حُزذٍ إٔ ( ٖٓ ٛز81حهظشحف ُـ٘ش حُزذالص حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدس )

 ٣ٌٕٞ حُٔٞظق شخؿالً ُٞظ٤لش ٖٓ حُٞظخثق حُظ٢ ٣وشس ُٜخ ٛزح حُزذٍ ٣ٝضحٍٝ ػِٜٔخ كؼالً. 

 

 الوادة الثالثت والخوسىى: 

٣ظشف ُِٔٞظق حُز١ ط٘ظ٢ٜ خذٓظٚ رؼذ ٗلخر ٛزٙ حُالثلش )ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش خذٓش( طؼخدٍ سٝحطذ عظش أشٜش، 

 ك٢ حُلخالص ح٥ط٤ش: 

 ( ٖٓ الثلش حٗظٜخء حُخذٓش. 21ُظ٘غ٤ن ٖٓ حُخذٓش رٔٞؿذ حُٔخدس )ح -

 حإلكخُش ػ٠ِ حُظوخػذ رغزذ حُؼـض ػٖ حُؼَٔ.  -

 حإلكخُش ػ٠ِ حُظوخػذ رغزذ رِٞؽ حُغٖ حُ٘ظخ٤ٓش.  -

 حُٞكخس.  -

ٝطظشف )ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش خذٓش( طؼخدٍ سٝحطذ أسرؼش أشٜش ُِٔٞظق حُز١ ٣لخٍ ػ٠ِ حُظوخػذ حُٔزٌش. ٝك٢ 

غ حألكٞحٍ ال ٣ـٞص حُـٔغ ر٤ٖ ٛزٙ حٌُٔخكؤس ٌٝٓخكؤس  حُلجخص حُٞظ٤ل٤ش حُٔشُٔٞش رِٞحثق خخطش حُظ٢ ؿ٤ٔ

٣ؼظزش ٗظخّ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش ُٝٞحثلٚ حُظ٘ل٤ز٣ش ؿضءحً ٌٓٔالً ُٜخ، ػ٠ِ إٔ ال طوَ ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش ُٜزٙ 

ارح طٞحكشص ُذ٣ْٜ ششٝؽ طشكٜخ)حُلجخص حُٞظ٤ل٤ش ػٖ ٜٗخ٣ش حُخذٓش ُِٔش٤ُٖٞٔ ر٘ظخّ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش 
2
.) 

 

 الوادة الرابعت والخوسىى: 

ً ال ٣ظـخٝص ٓوذحسٙ  ٣ـٞص ٓ٘ق حُٔٞظل٤ٖ حُٔؼ٤٘٤ٖ ػ٠ِ ٝظخثق ػخرظش ك٢ حُٔ٘خؽن حُ٘خث٤ش رذالً شٜش٣خ

ٖٓ أٍٝ ٓشرٞؽ حُٔشطزش، ٝطظ٠ُٞ )ُـ٘ش حُزذالص( حُٔشٌِش ك٢ ٝصحسس حُخذٓش ( ٪ 82)ػشش٣ٖ رخُٔخثش 

طلذ٣ذ حُٔ٘خؽن حُٔشُٔٞش  –ُٜخ ٝٓٔؼَ ٌَُ ٖٓ ٝصحسس حُٔخ٤ُش ٝحُـٜش رحص حُؼالهش ٓٔؼَ  –حُٔذ٤ٗش ٖٓ 

رٜزح حُزذٍ ٝٓوذحس حُزذٍ ٌَُ ٓ٘طوش ٝششٝؽ ٓ٘لٚ ٝسكغ حُظٞط٤خص ُٔـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش)
8
)(
3
) . 

 

 األحكام العاهت –ثالثاً 

 الوادة الخاهست والخوسىى: 

ٞظق ٝطخلغ ر٘غزش حٗخلخع حُشحطذ ٣ٝٞهق طشكٜخ طظشف حُزذالص ًَ شٜش رخإلػخكش ا٠ُ سحطذ حُٔ

 ػٖ حإلؿخصس أٝ ك٢ كخُش حالرظؼخع.ارح أٝهق حُشحطذ، ٝال طظشف حُزذالص ػ٘ذ حُظؼ٣ٞغ 
 

 الوادة السادست والخوسىى: 

 طشٌَ ك٢ ٝصحسس حُخذٓش حُٔذ٤ٗش ُـ٘ش ٓئُلش ٖٓ ٓ٘ذٝر٤ٖ ٖٓ: 

 ٝصحسس حُٔخ٤ُش.  -  أ

                                                           

(
2
 ٛـ.84/3/2333ٝطخس٣خ ( 2/2108)( رٔٞؿذ هشحس ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش سه83ْػذٍ ػـض حُٔخدس ) (

(
8
ٛـ رخُٔٞحكوش ػ٠ِ طٞط٤خص ُـ٘ش حُزذالص رشؤٕ ػ٘خطش 22/0/2333( ٝطخس٣خ 2/2012طذس هشحس ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش سهْ ) (

 طلذ٣ذ ٗغزش رذٍ حُٔ٘خؽن حُ٘خث٤ش.

(
3
خذٓش ٛـ حُوخػ٢ ربُـخء ػذد ٖٓ حألؿٜضس حُل٤ٌٓٞش ٖٝٓ ػٜٔ٘خ )ٓـِظ ح4/3/2331ُ( ٝطخس٣خ 14طذس حألٓش ح٢ٌُِٔ سهْ )أ/ (

 .حُٔذ٤ٗش(
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 ٝصحسس حُخذٓش حُٔذ٤ٗش.  - د

 ُٞصحسس أٝ حُٔظِلش حُل٤ٌٓٞش رحص حُؼالهش، ٝطٌٕٞ ٜٓٔظٜخ: ح - ؽ

ٓشحؿؼش حُزذالص حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٤ٔخ عزن ٝحُٞظخثق حُخخػؼش ُٜخ ٝحهظشحف حإلػخكش أٝ  -2

 حُظؼذ٣َ رٜخ. 

حُ٘ظش ك٢ حُزذالص حُظ٢ هذ طٞؿذ ك٢ حُٔغظوزَ ٝحألكٌخّ حُٔ٘ظٔش ُٜخ ٝطئخز طٞط٤خص حُِـ٘ش ك٤ٔخ  -8

ػ٘ذ ٝػغ حُِٞحثق حُٔخظظش، ًٔخ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٜٓٔش حُِـ٘ش ٓشحهزش كغٖ ططز٤ن  عزن ك٢ حالػظزخس

حألكٌخّ حُٔ٘ظٔش ُِزذالص ٝحُٞظخثق حُخخػؼش ُٜخ، ٝطؼشع طٞط٤خطٜخ ػ٠ِ ٓـِظ حُخذٓش 

 ٤ُوشس ٓخ ٣شحٙ ك٤خُٜخ.

 

 الوادة السابعت والخوسىى: 

ُٔٞظلٕٞ هزَ ٗلخر حُِٞحثق ٝحُظؼ٣ٞؼخص ٝحُٔضح٣خ حُظ٢ ٣ظوخػخٛخ ح حٌُٔخكآص٣غظٔش طشف حُزذالص ٝ

ٛـ ك٤ٔخ 80/0/2340( ٝطخس٣خ 2حُظ٘ل٤ز٣ش ُ٘ظخّ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش رٔٞؿذ هشحس ٓـِظ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش سهْ )

 ال ٣ظؼخسع ٓؼٜخ. 

 

 الوادة الثاهنت والخوسىى: 

٣ـٞص ُِٔٞظق حُظ٘خصٍ ػٖ أ١ ٖٓ حُٔضح٣خ أٝ حُزذالص حُٔوشس ك٢ أٗظٔش حُخذٓش حُٔذ٤ٗش أٝ حُِٞحثق أٝ 

 حُوشحسحص حٌُِٔٔش ُٚ رششؽ٤ٖ: 

 إٔ ٣ٌٕٞ حُظ٘خصٍ خط٤خً ٓغ اعوخؽ حُلن ك٢ حُٔطخُزش أٓخّ حُـٜخص حُل٤ٌٓٞش أٝ حُوؼخث٤ش.  - أ

 إٔ ٣٘ض ػ٠ِ رُي ك٢ حُوشحس حإلدحس١.  - د

 

 الوادة التاسعت والخوسىى: 

ش حُٔذ٤ٗش ػالػ٤ٖ ٣ٞٓخً طلظغذ حُظٞحس٣خ ٝكن طو٣ْٞ أّ حُوشٟ، ٣ٝؼظزش حُشٜش ك٢ ط٘ل٤ز أكٌخّ أٗظٔش حُخذٓ

)اال ارح ٗض ػ٠ِ خالف رُي
2
) . 

 

 :  الوادة الستىى

 طلَ حُٔٞحد حُٞحسدس ك٢ ٛزٙ حُالثلش ٓلَ ؿ٤ٔغ حُوٞحػذ حُٔوشسس ك٢ ٛزح حُشؤٕ.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
2
حكظغخد حُشٝحطذ ٝحألؿٞس  ٣ٌٕٞ ٛـ حُٔظؼٖٔ ك٢ حُز٘ذ )سحرغ ػشش(:88/28/2330( ٝطخس٣خ 882طذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ ) (

ٝحٌُٔخكآص ٝحُزذالص حُشٜش٣ش ٝٓخ ك٢ كٌٜٔخ ُـ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُذُٝش ٝطشكٜخ، رٔخ ٣ظٞحكن ٓغ حُغ٘ش حُٔخ٤ُش ُِذُٝش حُٔلذدس رٔٞؿذ 

 ٛـ.28/3/2320( ٝطخس٣خ ٢ٌُِٔ1 سهْ )ّ/حُٔشعّٞ ح
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