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 "ـ''ـ� ا12ـ''ـ0ع  &''ـ�. ال-,''ـ�م ا+���''ـ� ل��ول''� ال(''ـ�در  �ل�
�''	م                    

 �  ،)101/96(ال�����3 ر
  

	ن ـ'''ـ��ــ�ار ـــ'''ـ��ــ ) 8/80(� ــ'''ـ��� رـ'''ـ�ـ�ـ	م ال3ــ'''ـ
�ــو&�'''. ال� 
�  � ،ــ�ــ��ــ� ال�ـــ��ــال

  
     �'''�'''�ار ال0=%'''� ال>-;�:ی'''� ) 52/84(و&�'''. ال�
�'''	م ال3'''����� ر� 

  ل<��	ن ال���� ال����� ،
  
     �''' �&'''�دة ت B�C'''D��A'''@ ) 17/2002(و&�'''. ال�
�'''	م ال3'''����� ر

  ���� وت%�ی� اخ>(���تG ،ال���� ال�
  

  .و -�ء &�. �� ت<>G�I ال�(�%� ال"���   
  

  تM ر��-�  �� ه	
  

  .ی"�S  Bح�Cم ��	ن ال���� ال����� ال�
اPQ): 1(��دة 
  
ی('�ر ��A'@ ال���'� ال����'� ال0=%'� ال>-;�:ی'� لV':ا ال<'��	ن ، آ�'�          ): 2(��دة *

V��& �>Qا	ال� �"  W=�X	ال Yت�
�'# ��A'@    �'� ی(�ر �,�م ت(-�W وت
ال''	زراء ، وإل''. أن ت(''�ر ال0=%''� ال>-;�:ی''� ی3''>�
 ال"�''B  �ل0=%''�        

 ����Q 2 ی>"�رض �[ أح�Cم ) 52/84(ال(�درة  �ل�
�	م ال�����3 ر
PQا
  .ال<��	ن ال�
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�	م ال�����3 ر� أض�;` ال;<
ة ال_���� �# ال��دة ال_����  �ل�
�	م ال�����3 ر

  ..مم20072007//1111//77 >�ریb  >�ریb ال(�در ال(�در 

  
  
  

1  
  
  
  

ال�D'�ر إل�'G آ�'� ی�d'. آ'B �'�       ) 8/80(ال3'����� ر'�    ی�d'. ال�
�'	م  ): 3(��دة 
G��C[ أح�أو ی>"�رض  PQا
  .ی��لW ال<��	ن ال�

  

 �'#  ): 4(��دة Vأش �<� �"  G  B�"وی ����

ی�ة الAال �Q م	�

 ه:ا ال�D-ی

f
D� bت�ری       
V'وز �'>� أش�'Aی� ال�'�ة  �'� 2 ی�Aزراء ت	ال @�Aول� ،
  .أخ
ى

  
  

� 	س  # �"��  
  ـ�ن���ـ�ن &�

  
�Q ر��  هـ1425�# ذي ال<"�ة  15:  

  PـQا	28 :ال�  
j�3# دی�م2004  
                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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��	ن ال���� ال�������	ن ال���� ال�����  

  ــB ا+ولــB ا+ولــــــــــــــــــال;ـــ(ال;ـــ(

Cا+حCــــــــــــــا+ح�م ال"���ــــــــــــ�م ال"���  
  ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

ت3
ى أح�Cم ه:ا ال<��	ن &�. ال�	X;�# ال�����#  �ل�VAز اlداري ): 1( ��دة

ا��� أو � �V;X	ون تmال:ی# ت-,� ش #�;X	ا ال��& ���Q ،ل��ول�
	ا��# أو &<	د خ��� G��& `)� ���Q ه:f ال�
ا��� أو ال<	ا��# أو 

  .ال"<	د �# أح�Cم
                    


م �'[ ال�'	X;�# ال':ی#                    'jد ال>� ت	م ال"<�Cاع وأح	وت-,� ال0=%� أ�
  .ت3
ي �Q شV�S� أح�Cم ه:ا ال<��	ن

  
Q''� ت�P''�j أحC''�م ه'':ا ال<''��	ن ی<(''ـ�  �ل��C''�ت وال"j''�رات ال>''ـ�ل��       ) :2( �''�دة

  

یـ# آ B��V- �� ل� ی<>p ��ـ�ق ال- n�M .-"خ �-�jــ:ال�"��� ال�  
  

 @�Aال����� :  ال� ����  .��A@ ال
  

�('''��     :  ال	ح''ـ�ة  D  ]''<�<داري ال>''� تlـ�ز ا'''VAزارة أو وح''�ات ال	ال''
  .ا&>�jری� �3><��

  
�(''''��   : ر=''''�@ ال	ح''''�ةDداری''''� ذات الlح''''�ة ا	أو ر=''''�@ ال 
ال''''	زی

  .ال�3><��  ا�j<&2ری� 
  

 W''X	ز  : ال��''VAح''�ى وح''�ات ال�  �''��& �'';�Xو Bـ''dDال'':ي ی nـ''�Dال
  .اlداري ل��ول� 

  
 Y'''ات

ی# آ'''B درج'''�  A'''�ول ال'''�رج�ت   : ال''' #�'''jا+���'''� ال� Y'''ات
ال

وال
وات''Y ال�
اP''Q ل�<''��	ن وی''�خQ B''� ه'':ا ال
ات''Y ال"''0وات      
��"�AD<ال�وری�  وال.  

  

 جrءا �-G : الjـ�ل j<"و2 ی Yات
  .ال�t�j ال:ي ی(
ف &0وة &�. ال



  

  
        B''��Cال Y''ات
 �ل;u''�ت وj1<''�   ال
ات''Y ا+���''� ��Q�''I إل�''G الj''�2ت   : ال


وط والI	ا v ال>� ت%�ده� ال0=%�Dل�.  
  

  
3  

��A	&'''� ال	اجj'''�ت وال�m'''3ول��ت ال>'''� ت%'''�ده� ال3'''���   :  ال	�X;'''ـ� 
  .ال��>(� وت>����Q Y# ی<	م   �V�mه0ت واش>
ا�1ت �"�-�

  
  �')<�وزارة ال('%� وال�D<3';��ت ال%C	��'� داخ'B     :  ال�VA ال���j ال�

  .ال��3-�
                                      �'')<�وت%''�د ال0=%''� الVA''� ال��j''� ال�

  .خ�رج ال��3-�
  

  .ال0=%� ال>-;�:ی� لV:ا ال<��	ن :ال0=%ـ� 
  

یC'''	ن ح3'''�ب ال�'''�د ال�-('''	ص &��Q �'''V'''� ه''':ا ال<'''��	ن  '''�ل><	ی�  ) : 3(�'''�دة
  .ال��0دي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4  

  ل;(B ال_��ـ�ل;(B ال_��ـ�اا

X	الX	ــــــ�=�=ــــــالWــــWــــ  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
>'''� ، وت<3'''� ال	W=�'''X ال�ا=�'''� إل'''.      ) : 4(�'''�دة*m� '''� دا=�'''� أو�إ W=�'''X	ال

  .j1<� ل-,�م ت(-�W وت
ت�Y ال	W=�X��A	&�ت �	&�� 
  

W ــ�=ـ	Xــ�اول الــ
د  Aـ� یـــ�� لـj<ـ� 1ــ�ا=�لوت%�د ال	W=�X ا                   
ات ال��ل�� ال�<
رة �Q ال�	از�� ال"��� حY3 �ة وا2&>��دـال�">�

    .ال<	ا��# وال�	ا=} ال>� ت(�ر �Q ه:ا الSDن 
  


ة ز�-�''� أو     ''<Q �''Vا+&�''�ل ال�%''�د ل �''VQ �''<mال� W=�''X	''� ال�أ
  B''�"ء ال�''V<''� أو ا��	ة أو ال�
�	�''� �"''�# وت->V<��  �''V''�ء ت�''| ال;>''


ار �''# ر=''�@ ال	ح''�       ''>  .''dوت� W=�''X	ال f:''ه S''D-وت ، G''ذات �''>j1 ة



  


وQ G''Q''� ح''�ود ال�j''�لt ال��((''� ل'':ل| ، دون  Xو B''�"ت ال��''I<>ل�
  .ال><��  �ل<	ا&� واlج
اءات ال>� ت>�Q ]j شSن ال	W=�X ال�ا=�� 

  
>'� وش'
وط          mال� W=�'X	ء ال�'Dاءات إ�
وت-,� ال0=%� 	ا&� وإج'

 �V�dش.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 106/2010(�ل�
�''	م ال3''����� ر''�  ) 4(ال;<''
ة ا+ول''. �''# ال�''�دة  &''�ل`               
B'''j ال>"'''�یB  19/10/2010 >�ریb ال('''�در n-'''ا{ت'''�م ، وآ'''�ن ال 	ال-%''' .'''�&: 

)    �''&	�A� .''ال�ا=�''� إل W=�''X	وت<3''� ال ، �''<m� ''� دا=�''� أو�إ W=�''X	&�''� ال	ت �

 آ B��A	&� وح�ة �>��rة  �Q��Aل ال>"��# وال>
�� وال-<B وال-�بj<"وت(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

ار �''#    تI''[ آ''B وح''�ة ج''�و2 ل�	W=�''X ال�ا=�''� ی(''�ر  �&>�''�دf      ):5(�دة�''''

ر=�@ ال	ح�ة  "� �	اQ<'� وزارة ال���'� ال����'� ، وذل'|  �
ا&'�ة �,'�م       
 W=�X	ال Yت�
وی>�Q ]j شSن ت"�یB الA'�اول ال�D'�ر إل�V'�    ، ت(-�W وت

  .ذات إج
اءات إ��اره�
  

1
ی'P ال>"�'�# أو ال>
�'� أو ال-<'B أو ال-'�ب        ):6(��دة #'& W=�X	ال Bdن ش	Cی  

وط ال	Dال 
Qا	ا&�ة ت
� W=�X	ال W��ت و��  �Q اردة.  

5  
  ل;(ــــــــB ال_�لـــــــــ~ل;(ــــــــB ال_�لـــــــــ~اا
  mون ال�	X;�ـ#mون ال�	X;�ـ#ــــAـ�ن شAـ�ن شلل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  


ار �''# ر=''�@ ) : 7(�''�دة''>  BC''Dت #�;X	''ون ال�m''Dل �''-Aوح''�ة ل B''آ �''Q S''D-ت

دي 2 ی<B &#  ال	ح�ة �#Q ء  &�د�'I&ث0ث'� أ  .'�& ،    �';�Xو B'>أ2ّ ت

  .ال�A-� &# ��ی
 &�م أو �� �Q ح�V�C ر=�@
  

   �''-Aل B�C''Dز ت	''Aى وی
أو أآ_''
 Q''� ال	ح''�ات ال>''� ت<>I''�     أخ''

وف ال"��V  B ذل|X.  

وی%'''�د ال<'''
ار ال('''�در  >B�C'''D ال�A-''''� أ�'''�# �'''
ه� �'''#  ''''�#        
  .ال��>(�#  mDون ال�	X;�# و2 یC	ن لG حP ال>(	ی`



  

�''''� ورد �''''#  ت�''''>n لA-''''� ش''''mون ال�''''	l�  #�;Xض''''��Q إل''''.  ) :  8(�''''�دة*
  ـ:اخ>(���ت  V:ا ال<��	ن،  �� یSت� 

ل��A''[  ال-,''
 Q''� ال>"��''ـ# وال>
�''� و�''-} ال"''0وات ال>�A''D"��     ) أ  
 #�;X	ال�    �'Q �'�م و�'& 
حV�C'� و�'�    ���Q &�ا ش���� و�X;� �'�ی

W=�X# و�ه� 	ی"�.  
إ ''''�اء ال''''
أي ��Q''''� ی''''
ى ر=''''�@ ال	ح''''�ة &
ض''''V��& G''''� �''''#  ) ب    

  .�	ض	&ـ�ت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        �'''-j'''# ال�'''�دة ) أ(&'''�ل ال�8(( �'''ال('''�در  ) 106/2010( �ل�
�'''	م ال3'''����� ر
 b19/10/2010 >''�ری   Bال>"''�ی B''j n-''ا{ت''� م ، وآ''�ن ال 	ال-%'' .''�&: )  �''Q 
ال-,''

 ��
  )-} ال"0وات ال>�AD"���وال-<B وال>"��# وال>
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ش'mون ال�'	X;�#  -'�ء &�'. د&'	ة �'# ر=��V'3 أو  -'�ء          �تA>�'[ لA-'  ) : 9(��دة*
Q'''�ذا &�'''. Y'''�1 ر='''�@ ال	ح'''�ة ، وتC'''	ن ت	�'''��ت�j��S  �V'''� ا{راء    

@�=
  .ت�3وت ا+�	ات رج} الY��A ال:ي �-G ال
                     

                 -Aوت(�ر ال��         bت'�ری #'� #�&	j'وز أ��'Aة 2 ت�'� �'Q ـ�'Vت���ت	
 �'''V��& &�ت	ض'''	ض ال�
، &�'''. أن ت
Qـ"V'''ـ� Q'''� �'''�ة 2 تA'''�وز    &'''

&	jح'�ة ،    �أ�	اره� إل. ر='�@ ال��و&�'. ر='�@ ال	ح'�ة    �# ت�ریb إ
jذا ا&>�'�ه�          أن ی�'Q G'إل� �Vل	'�` �V�Q خ'0ل ث0ث'�# ی	�'� �'# ت'�ریb و


ت ت�| ال>	���ت ��Q:ة �# ت�ریb ا2&>�'�د ، وت"'�# &��'G إ�'�ار     j<&ا
�Vارات ال�-;:ة ل
  .ال<

6  
  

  
         ، ��''��''�jب ، ا+>"''�# أن ی�Q  #�''jأ�''� إذا ا&>''
ض &�''. أی''� ت	

�دf ر='�@  &�. أن ی"'
ض ذل'| &�'. ال�A-'� ل�-,'
 G'�Q خ'0ل أج'B ی%'         
و&�. ال�A-� أن ت�jي رأیV'� خ'0ل   ،  �� 2 ی�Aوز أ�j	&�# �ة ـــــال	ح

ه'':f ال�''�ة ، وأن ت
�''B ذل''| إل''. ر=''�@ ال	ح''�ة 2ت�''�ذ ال<''
ار خ''0ل    
��=�V� ال%�ل� f:ه �Q fار
 
j<"وی ، Gإل� �Vل	�  .أ�j	ع �# ت�ریb و



  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 >'''�ریb ال('''�در ) 106/2010( �ل�
�'''	م ال3'''����� ر'''�  ) 9(�'''�دة ال&'''�ل`                 
19/10/2010Bال>"�ی Bj n-ا{ت� م ، وآ�ن ال 	ال-% .�&:   

&�'. Y'�1   شmون ال�	X;�#  -�ء &�. د&	ة �# ر=��V3 أو  -'�ء   �A>�[ لA-ت(                     
  Y'��Aات رج} ال	�ر=�@ ال	ح�ة ، وتC	ن ت	���ت��j��S  �V ا{راء Q�ذا ت�3وت ا+

@�=
  .ال:ي �-G ال
                     


ض ال�	ض	&�ت  ال�A-�وت(�ر            & bت�ری #� #�&	jوز أ��Aة 2 ت�� �Q ـ�Vت���ت	
    &	j'وز أ��'Aة 2 ت�'� �'Q ـ�V"ـQ
�اره� إل'. ر='�@   �'# ت'�ریb إ�'    �&���V، &�. أن ت

ال	ح''�ة ل0&>�''�د، Q''�ذا ل''� ی">�''�ه� ول''� یj''� ا&>
اض''� &��V''� خ''0ل ث0ث''�# ی	�''� �''#   
Bء ه:ا ا+ج�I>ا� b# ت�ری�ة :Q�� ت
j<&ا Gإل� �Vل	�  .ت�ریb و

  
�� إذا ا&>
ض &�. أی� ت	��� ، ت"�# أن ی�j# أ��jب ذل'| ، &�'. أن ی"'
ض ذل'|     أ

 fی%�د Bخ0ل أج G�Q 
�ة ، Q'�ذا ا�<I'. ه':ا ا+ج'B     ــــ'ـ ر='�@ ال	ح &�. ال�A-� ل�-,
           B'خ'0ل ا+ج �'Vأی
  `C'3'� إذا ت��ًا ، أ:'Q�� G'رأی 
'j<&ا �'Vرأی �'-Aى ال��jدون أن ت
         fار
' 
'j<"ار ، وی
ال�%�د آ�ن &���V أن ت
�B ذل'| إل'. ر='�@ ال	ح'�ة 2ت�'�ذ ال<'

��=�V� ال%�ل� f:ه �Q(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

  

دي 2 ی<'B    ل �'-A��Q �V   #' آB وح'�ة  <'
ار �'# ر=�BC    '3 تD) : 10(��دة 'Q د�'&


آ	ا Q''� إ&''�اد ت<''�ری
 ت<''	ی� ا+داء    &''# <''D''# ل''� ی��ء �''I&ث0ث''� أ
     #'''� �''Vال>,��'''�ت ال>''� ت<'''�م إل� �'''Q `''jل�  n<'''�ه''':f ال''	�X;� ، ت

   .ری
ل><�ا
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  ال;(B ال
ا ـ[ال;(B ال
ا ـ[

  ـــ#ـــ#ــــــــــــــ�ـ�ـ��ــال>"ال>"
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

 و �تj'�ع یC	ن ال>"��# ا >�اء �Q أد�. ال	 BC  W=�X��A	&� �	&�� ) : 11(��دة*
  .��A@ال ی<
ره�	ا&� وإج
اءات ال>	W�X ال>� 


 أد�. ال	W=�X �	اء �'# داخ'B ال	                    �� �Q #��"<ز ال	Aح'�ة أو  وی
v ا	ض #� @�Aال� fل�� ی%�د �>Qو �Vخ�رج #�     .   

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ

  

     : (ت'-n &�'. أ�'G    ) 11111111(آ��` ال;<'
ة ال_���'� �'# ال�'�دة     '�� �'Q #�'�"<ز ال	'Aوی


یP ال>
�� ��C-�إذا ل أد�� ال	W=�X وذل|�  �V�dش #Cی �(.  
ال(''�در  >''�ریb  ) 115/2007( �ل�
�''	م ال3''����� ر''�    )11(ال�''�دة  Q"''�ل` 

 .م7/11/2007

 >''''''�ریb ال(''''''�در ) م106/2010(&''''''�ل`  �ل�
�''''''	م ال3''''''����� ر''''''�  ث''''''� 
Bj ال>"�یB ح�~ آ�ن ،  م19/10/2010 n-ا{ت� ال 	ال-% .�&:  
                         )       �''�&	� �''&	�A� B''C  W=�''X	أد�''. ال �''Q ن ال>"�''�# ا >''�اء	''Cعی�''jت�و  

	ا&� وإج
اءات ال>	W�X ال>� ی%�ده� ��A@ ال	زراء.     

 أد�. ال	W=�X �	اء �# داخB ال	ح�ة أو �# خ�رجV'� إذا   �� �Q #��"<ز ال	Aوی


ی''P ال>
�''� ��C-''� ، وذل''| Q''� ح''�ود  �  �V�d''ش #''C''# ال"''�د %) 5(ل''� ی�ی� 	-''�

ة   B''C��A	&''� �	&�''� ، وإذا آ''�ن &''�د         ال���''Dال W=�''X	ال #''� G�d''ب ش	''��


ی# ج'�ز ت"�'�# �	W'X واح'� ، وی3'>_-.          'D& #'& B'>ی �V�d'ب ش	ال��� W=�X	ال
  ).13(ال>"��# �# داخB ال	ح�ة �# ش
ط اl&0ن ال�-(	ص &���Q G ال��دة 

  
  ـ:ویC	ن ال>"��# �Q ج��[ ا+ح	ال  �
ا&�ة الI	ا v ا{ت��


ة  �
یP ال>"��#ــ أن ت��Dال W=�X	ال Bdورة إل. ش
Iال 	&�.  

 ل''�ى ال�
ش''} ل�>"�''�# Q''� ال	�X;''� ال���''	ب ش''�V�d ال>Sه�''B ال"��''�  Qا	ـ''ـ أن ی>''
          ، W=�'X	ال Y'ت�

ة ال"���'� ال��C'� وQ<'� ل-,'�م ت('-�W وت'j�وال%� ا+د�. ل�'�ة ال


ة ل'�ى أي �'# ش'����           Q	'<� ن	'C'�ة ت�أ&�'.  #'& �Vت�'� B'>و %�~ 2 ت  �';�X	ال
�Vش���� 
  .ا+د�. ��jش
ة إذا آ�ن ال>"��# �# ��

         �'Q �'Vر إل��'Dا&'� ا2خ>�'�ر ال�	ل< �'>Qارة وو�'Aن ال>"��# &�. أ�'�س ال	Cــ أن ی
  ).15(ال��دة 

ــ أن یC	ن ال>"��# �# داخB ال	ح�ة  <'
ار �'# ��A'@ ال���'� ال����'�  -'�ء &�'.        
  ).Y�1 ر=�@ ال	ح�ة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ط ��Q# ی"�# Qـ� إح�ى ال	�X=ـW ال�ا=�� �� یSت� ) : 12( ��دة<Dـ:ی  
أن یC	ن &���� الA-��3  ��'>_-�ء �'# ت<>I'� ال%�ج'� ت"��'-V� �'#       ) أ 


 ال"�����# ��.  
  
  .ك أن یC	ن ح3# ال�3
ة وال�3	) ب
  

��ر ض�f ح�V� �C=�  �ل�Q #A3 ج-�ی� أو  "<	 � �Q ) ج  �أ2ّ یC	ن 
fر�j<&ا Gرد إل� � #Cل� ی ��،  ����ف أو ا+
Dل�  ���  .ج
ی�� �

  
و�[ ذل| إذا آ�ن ال%G'��& �'C +ول �'
ة �'[ و'W ت-;�': ال"<	 '�           

      �'"
وف ال	ا'X #'� #�;X	'ون ال�m'ش �-Aز ال>"��#  إذا رأت ل	Aی
  .ل%C� أن ذل| 2 ی>"�رض �[ �<>��Iت ال	�X;� و�V<"�j1وأ��jب ا

  

ار  �"�l�  G''<jح�ل''� إل''. ال><�&''� أو        )  د '' f�''ر ض�''� �''أ2ّ یC''	ن 

''� �I''. &�''. ه'':ا ال<''
ار ث''0ث         #''Cل''� ی �''� �''���ال;(''B �''# ال
  .�-	ات

  
'''�    ) ه'''ـ*��j  ال�%'''�دة �''';�X	ال Bd'''ا�1ت ش
أن یC'''	ن �<'''3	��Q اش'''>

�V;�  .و
  

ا�2''>_-�ء �''# ش''
ط ال%''�   	ح''�ة ـ''ـ دون ��''
f ـ''ـ ل''
=�@ الویA''	ز 

ة أو إذا       'j�
ة ال"���� �>. آ��'` ه-'�ك �'�رة Q'� ه':f الj�ا+د�. ل�


ت  Qا	ة &���''� �''�درة    ت''
''jخ �'';�X	ال Bd''Dش''} ل
وذل''|  ل''�ى ال�
@�Aره� ال�
  .وQ<� ل�<	ا&� واlج
اءات ال>� ی<

3''ـ#  VD''ـ�دة أ2ّ ت<''ـB �-''ـG &''ـ# ث����''ـ� &D''ـ
 &��''ـ� ، وت_j''ـ` ال  ) و 
�(��                ال��ـ0د Dال ���jأو  �ل.  

  
  .ال�<
ر لBdD ال	�X;�  �>%�نأن یA>�ز ا2)  ز

  



  

   .أن یC	ن ��j1 �>=2 ل����� ) ح 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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'''-j'''# ال�'''�دة ) ه'''ـ(� &'''�ل ال�12( (  �''') م106/2010( �ل�
�'''	م ال3'''����� ر
Bj ال>"�ی19/10/2010B >�ریb ال(�در n-ا{ت� م، وآ�ن ال 	ال-% .�&:  

     �V;�� و��j  ال�%�دة �;�X	ال Bdا�1ت ش
  .أن یC	ن �<3	��Q اش>
  


ورة  -�ء &�. Y�1 ر=�@ ال	ح'�ة ا�2'>_-�ء �'#    الویA	ز ل���A@ إذا د&` I

ة ال"���'� �>'. آ��'     ش
ط'j�
ة       `ال%� ا+د�. ل��ة ال'j�، ه-'�ك �'�رة Q'� ه':f ال


ط إذا      'D'# ه':ا ال�زراء ا�2'>_-�ء 	ال' @'�Aز ل�	Aش'}     آ�� ی

ت ل'�ى ال�Q	'ت

ة &���� ��درةjخ �;�X	ال BdDل.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  


ة ال�">��ة ال	W=�X# ـ�# &ـ"ی): 13(��دة*��Dال Qا���� ـr�� ح�ة	ال 
 �V�dب ش	وال��� ، #�I<أن ی .�& B�%�;� ی	��� &�. ا+ �Q |وذل

�V�dوط ش
  .اl&0ن ال����jت ال�>"�<�  �ل	�X;� وش
  

              jذات ال� W=�X	ال �Q ح�ة ال>"��#  �ون إ&0ن	ز ل�	Aوی �"�

ار �# ال��A@ ، ووQ<� ل�%�2ت ال>� �� ال>� ی(�ر  >%�ی�ه� ��ال

  .ی<�ره�
  

ر ل��><���# ل�	W=�X آ�� یA	ز ال>"��#  �ون إ&0ن �# 	ا=� ا�2>,�              
�V-& #�"ال>� ی%�ده� ال� W�X	<اءات ال
، وذل| j1<� ل<	ا&� وإج

  .    ال��Q @�A ه:ا الSDن
                
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــ
 >�ریb ال('''''�در)م106/2010(ل�
�'''''	م ال3'''''����� ر'''''�    � )13(�'''''�دةال &'''''�ل`         

19/10/2010Bال>"�ی Bj n-ا{ت� م، وآ�ن ال 	ال-% .�&:  
                         )   BdDال>� ت W=�X	ا ال�& ���Q��

یP ال>�  �Q ��م و�& 
وو�X;� ��ی

V�Cة# ـ�# &ـ"ی،  �ـح
��Dال W=�X	ل�">��ةا ال Qـ�ح�ة ـ� 	از�� ال	ب 	وال���



  

 ، �V�dت ال�>"�<� ش����j0ن ال&lا #�I<أن ی .�& B�%�;� ی	��� &�. ا+ �Q |وذل
  .)ش�V�d �ل	�X;� وش
وط 

               
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
                

2 یA''	ز +ي �''# ال	ح''�ات ال>"�''�# إQ 2''� ال	W=�''X ال�"�''# &-V''�      ): 14(�''�دة 

وط وو Dرج�تال�ل�       Bd'Dل'�ى ال�><'�م ل 
Qا	ت' 	ح>. ول' �Vال�%�دة ل

 ���& Bهm� ی'� &�'.       أ&�. أوإح�اه�rة ت
'jأو خ �V�d'Dب ل	'��� 
��

ة ال���	 �j�   .ال

  
&�''. أ�''�س الA''�ارة ، وتj''�# ال0=%''�     یC''	ن ال>"�''�# Q''� ال	W=�''X   ):15(�''�دة

  BdDال>� ت W=�X	ل� �j3-اء  �ل	ش%�# ل�>"��# �
	ا&� اخ>��ر ال� �"
   .إج
اء ا�>%�ن أو  �ون ذل| 
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�'G �''#  یC''	ن ال>"�'�#  <''ـ
ار �''# ر=�'ـ@ ال	ح''ـ�ة أو    ) : 16(�'�دة jد �''� ی	''>&
، ویA	ز ل
=�@ ال	ح'�ة ال>;'	یQ p'� ذل'|     ال>	W�X ال�
Q<�  �ل0=%�


ورةIح�2ت ال �Q .  
  

�'�ور ال<'
ار أو ال>'�ریb ال�%'�د Q'� ال"<'�         b# ت'�ری�ن ال>"��# 	Cوی
  .لحY3 ا+ح	ا

  
���Q &�ا ال�"�-�# �Q ال	W=�X ال�%�د ل�V ال�رج� ال_���� و��  ): 17(��دة*

 #� 
Vر ل��ة أر "� أش�j<ن ا >�اء ت%` ا2خ	ض[ ال�"�-	ه� ی	ی"�
B�"ال �V��3ت bال��ة ت�ری f:ر خ0ل ه
��ى آ;�ءتV� ل�0>�
ار  ، وت><

B�"ال �Q ت WX	ال� #& �ًjj3� ا
` %، وی"� ال
=�@ ال��jش
 ت<
ی
 `j_ر ال:ي ل� ت�j<ا2خ G# ر=�@ آ;�ءت�ار 
 G<�ء خ��V��  وی(�ر ،

ال	ح�ة  "� ال"
ض &�. لA-� شmون ال�	X;�# خ0ل ��ة 2 تrی� &�. 

ة ا2خ>�jر<Q ء�V<ا� b# ت�ری� ��	ی 
D& �3خ� .  

  



  

                    �''Vل W'X	ر  "''� ال>"�'�# أو إآ�''�ل ال��'j<ة ا2خ
''<Q ذا ت"'':ر  '�ء�'Q ، 
 Yj3   ا Y1'�رئ ،          ل>'�ری Yj'� ا2ـج' ُاأو +ي B     �'"  �'� .'ر إل�'j<خ

  .ذل|
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >'''�ریb ال('''�در ) م106/2010( �ل�
�'''	م ال3'''����� ر'''�  )17(�'''�دةال&'''�ل` 
19/10/2010 n-م، وآ�ن الBال>"�ی Bj  :&�. ال-%	 ا{ت� 

���Q &�ا ال�"�-�# �Q ال	W=�X ال�%�د ل�V ال�رج� ال_���� و�� ی"�	ه�  (                        
 ،B�"ال �V��3ت bت�ری #� 
Vر ل��ة أر "� أش�j<ن ا >�اء ت%` ا2خ	ض[ ال�"�-	ی

jjً� &# وت><
ر �0ح�>V� خ0ل ه:f ال��ة ، وی"� ال
=�@ ال��jش
 ت<
ی
ا �3
 G<�ء خ��V��  وی(�ر ،G<0ح�� `j_ر ال:ي ل� ت�j<ع ت%` ا2خ	ض	ال� WX	ال�

ار �# ر=�@ ال	ح�ة  "� ال"
ض &�. لA-� شmون ال�	X;�# خ0ل ��ة 2 تrی� 


ة ا2خ>�jر<Q ء�V<ا� b# ت�ری� ��	ی 
D& �3خ� .�& .  
  

    X	ر  "� ال>"��# أو إآ��ل ال��j<ة ا2خ
<Q ذا ت":ر  �ء�Q�Vل W،  ا   Yj'3   Yل>'�ری
  .خ>�jر إل. ��  "� ذل|B ا2ـجُاأو +ي �Yj �1رئ ، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  


 ا+���''� Q''� ال	�X;''� �''# ت''�ریb ال>"�''�# Q ، �''V�Q''�ذا اش''>�B  ) : 18(�''�دة''j<"ت

ار   

ت ا+���� آ�� ی� ال>"��# &�. أآ_j<&ا WX	� #��:  

1(    #�''''  �''''���
ت ا+''''j<&ة ا
إذا آ''''�ن ال>"�''''�# +ول �''''
 ��>j�+ا Y3%  #�-�"ال� 'Q    �ً>ـ'j1 #یـ'ـ� ال>"'ـ��	أولــ �

 .تG-�j ال0=%� لـ��
  

11  

ت ا+���'� &�'. أ�'�س       )2'j<&ا �'�
إذا آ�ن ال>"��# �>�I-ً� ت

 .ا+���� �Q ال	�X;� ال�3 <�
3 (         �'Q ى
إذا آ�ن ت"�'�# ال�	Q W'X'� و �';�X� #'��A	&'� أخ'

         f:''ه �''Q G''<����;''@ درج>''G أو Q''� درج''� أخ''
ى تY''3% أ
G-��"ت b# ت�ری�ال%�ل� . 

  

ط اl&0ن ال�-(	ص &���Q G ال�'�دة  ) :  ) :  1199((��دة ��دة D  ��><ال�'�دة  دون ال �Q G��& ص	0ن ال�-(&lط ا
D  ��><ز  ) ) 1313((دون ال	'Aز  ی	'Aی


ة   �	X;� ال	ح�ة  �
ی'P ال ��Dال W=�X	ال Bdال ش P'ی

ة   �	X;� ال	ح�ة  ���Dال W=�X	ال Bdال� >"�'�# ال� ش #�'�"<   �'>Qأ و�'<j   �'>Qأ و�'<j



  

، وذل| �Q ال-��ق ووQ<� ل�I'	ا v ال>'�   ، وذل| �Q ال-��ق ووQ<� ل�I'	ا v ال>'�   ))1111((ل�;<
ة ا+ول. �# ال��دة ل�;<
ة ا+ول. �# ال��دة 
  ..ت%�ده� ال0=%�ت%�ده� ال0=%�
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  ال;(ــــB ال�ـــ��@ال;(ــــB ال�ـــ��@
�;�X	ی� ا+داء ال	ت< 
  ت<�ری
 ت<	ی� ا+داء ال	�X;�ت<�ری
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
� وQ<''� ل-,''�م ت"''� &''# ال�''	X;�# ت<''�ری
 ت<''	ی� أداء و�X;''� �''-	ی  ): 20(�''�دة *

      ]''� P'';<ال����''�  �''� ی �''����''�س آ;�ی''� ا+داء ال'':ي تG"''I وزارة ال



  

�j1"''� ال"�''B  �ل	ح''�ات ، وی�I''[ لV'':ا ال-,''�م ج��''[ ال�''	X;�# &''�ا      
 W=�Xوش���� و ����
اء وال��D<3ری#ال�رج� الj�  .ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
 >�ریb ال('''�در) 115/2007( �ل�
�'''	م ال3'''����� ر'''� )20(�'''�دة ال&'''�ل`                     

B''j ال>"''�یB م7/11/2007 n-''ا2ت''� ، وآ''�ن ال 	ال-%'' .''�&: ) #�;X	''ت"''� &''# ال�
تG"'I وزارة   ال':ي   ت<�ری
 ت<	ی� أداء و�X;� �-	ی� وQ<� ل-,�م �'�س آ;�ی'� ا+داء  

ال���� ال����'�  �'� ی>;' P��j1 ]'"'� ال"�'B  �ل	ح'�ات ، وی�I'[ لV':ا ال-,'�م ج��'[            

اء وال��D<3ری#j�  .)ال�	X;�# &�ا ش���� وW=�X ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ'''ـ                    
  ـــــــــــ

  
أو ) ج�''�(أو ) ج�''� ج''�ا (أو ) ��>''�ز(یC''	ن ت<''�ی
 الC;�ی''�  �
تj''�    ) :  21(�''�دة

)v�	<� (             أو )W�"ض. (  
  
ویC	ن ا+داء ال"�دي ه	 ال�"�'�ر ال':ي یmخ': أ���'ً� ل<�'�س آ;�ی'�                        

  .ا+داء
  

                     Pی
1 #& WX	ال� 
��آ>� '� أوS'  2ول  �'�    ر=�G3 ال��jش
 وی
یmخ'': &��''G �''# إه�''�ل أو ت<(''�
 أو أوج''G ض''"W ل�"�''B &�''. إزال''�    

  .أ��jب ذل|
  

                  �jت
� Bودرج�ت آ 
  . وت%�د ال0=%� إج
اءات وض[ ال><
ی
  


 ): 22(��دةV# ش�ا+ول  W)-خ0ل ال �;�X	ی� ا+داء ال	ت< 
یC	ن وض[ ت<�ری

 �'# آ'B &'�م  ��'>_-�ء        أآ>	 
 &�. أن ی>� ا&>��ده�j�'3دی 
V'خ0ل ش

ال"����# �Q ال��3�mت ال>"����� Q><�م ال><'�ری
 وP'Q �'� ی<'
رf ر='�@      
  .                    ال	ح�ة

یI''[ ال''
=�@ ال��jش''
 ت<''�ری
 ت<''	ی� ا+داء ال''	�X;� &''# ال�''	X;�#    ):23(�''�دة
        'Aا+&�'. ل0&>�'�د ، وی @�=
Y ال��ض"�# lش'
اGQ ث'� ی"
ض'�V &�'. ال'

  &�. وح�ة شmون ال�	Q #�;X	ر
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                 W''X	إخ�''�ر ال� 

تj''�      ا&>�''�د ال><''�ری�  
ال'':ي ی	ض''[ &-''G ت<
ی''

 ال><'�ری
  ویC'	ن ال'>,�� �'#    .ض"�I�  W'�	ن ال><
ی'
 ال�"'� &-'G آ>� '�     
      b'# ت'�ری�'� �	ال>,���ت خ'0ل ث0ث'�# ی �-Aإل. ل  
، و&�'.   ال"�'�  '�ل><
ی

ل ث0ث�# ی	�� �# ت�ریb ت<�ی�G إل��V ، ویC'	ن  ال�A-� ال�Q `j ال>,�� خ0
��=�V� اره�
.  

  
                   �''Q .''�&+ا @�=
وت%''�د ال0=%''� ال�<(''	د  ''�ل
=�@ ال��jش''
 وال''

  .)  117(،  )  21( ، )  17(  ال�	اد أر�م حC� ه:f ال��دة ، وآ:ا 
  


ة  ی	ض''[ ت<
ی''
 ت<''	ی� أداء و�X;''� &''# ال�	W''X ال'':ي اج>''�ز      ):24(�''�دة''<Q

 �'# ال"'�م ال':ي          j�<j'� �'ی�V� .'<ح �'���ا2خ>�jر و�Q G'��& .I'� ال

B
 &�. ا+Vأش �<� G�Q #�&.  
  

Q''� ح�ل''� �''�ب أو إ&''�رة ال�	W''X داخ''B ال3''��-� ، ت�''>n  	ض''[ ) : 25(�''�دة
 

 �# ال3-� ت<	ی�  ت<
یjال��ة ا+آ �V�Q .Iا+داء &-G ال�VA ال>� 


  .ال>� ی	ض[ &-�V ال><
ی
خ'�رج ال3'��-�    تGح�لـ� إ&�ر �Qـ2 ی	ض[ ت<
ی
 &# ال�	WX و                  

  �'''_"  �'''Q fأو إی;'''�د �'''�أو �-%'''G إج'''�زة �
ض'''�� أو درا�'''�� أو خ�
 Y# ذل| درا��� أو ل�>�ری�ة أي ��إذا زادت  ، 
V'ح>'.   &�. �>� أش


  .ا+ول �# أآ>	 
 �# ال"�م ال:ي ی	ض[ &-G ال><
ی
  

P �3 وض"G &'# أداء ال�	Q W'X'� ال%'�2ت     وی">�  �ل><
ی
 ا+خ�
 ال 
           #'& B'>ة 2 ت�'� G'��"  م�' �' #'C'� ل'� ی�ال>� ت%�ده� ال0=%� ، وذل'| 


 ح>. ا+ول �# أآ>	 
 �# ال"�م ال:ي ی	ض[ &-G ال><
ی
أث0ث� Vش.  
  
ی"'
ض أ�'
 ال�	W'X ال':ي ی<'�م &-'G ت<
ی'
ان �'-	ی�ن �>>�ل�'�ن          ) : 26(��دة *


ت�j ض"�W &�. لA-� شmون�     G'أ� �'Vل #�jذا ت�Q ، #�;X	ء  ال�W'آ
BdD'�         ل�أ ، �'Vإل� G'�>-  `'�و�X;� أخ
ى Q'� ذات درج'� وG'<;�X أو


ح` إ��Vء خ��>G ، و�Q ج��[ ا+ح	ال ی
Q[  آ;�ءتGإذا ت�j# &�م <ا
  .2ت��ذ ال<
ارا+�
 إل. ر=�@ ال	ح�ة 



  

                  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >''�ریb ال(''�در ) م106/2010( �ل�
�''	م ال3''����� ر''�   ) 26(ال�''�دة &''�ل`      
19/10/2010 Bال>"'''�ی B'''j n-'''ا{ت'''� م، وآ'''�ن ال 	ال-%''' .'''�&: ) 
ی"'''
ض أ�'''

    �''jت
لA-''�  &�''. )ض'"�W (ال�	W'X ال'':ي ی<'�م &-''G ت<
ی''
ان �'-	ی�ن �>>�ل�''�ن  �
  ال�	Q ، #�;X�ذا ت�j# ل�V أ�G ی(�} لBdD و�X;�شmون 
                      #�jإذا ت ��أ ،�Vإل� G�>-  `�&�م �'0ح�>G   أخ
ى �Q ذات درج� وG<;�X أو

G<�ء خ��Vح` إ�
<  .ی
Q[ ا+�
 إل. ر=�@ ال	ح�ة ل0&>��د ، و�Q ج��[ ا+ح	الا
                 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ال;(ـB ال3ـــ�دسال;(ـB ال3ـــ�دس

  ــــــــ�ــــــــ�ــــــــــــــــ
�ـ
�ـ>ـ>ـالال  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ا�>�;�ء ال�	WX اش>
ا�1ت شBd ال	�X;� ا+&�. ،  وج	ب�[   ):27(��دة

� ��
� ـ� ال�رجـ
ة Qـ� ��jشـ� تV>j3ـل>� اـ	�X;ـ# الـتC	ن ال>
�Aـوال��V&�� ال>� ت->�� إل�	ـ� ال-&	.  

  
الC;�ی'ـ�   يتC	ن ال>
�ـ� &�. أ�'ـ�س الA'ـ�ارة ال�j-�'ـ� &�'. &-('ـ
     ) : 28(��دة

  :ذل| &�ـ. ال-%	 ا{ت�، ووا+���ـ� 
  . �ـل"-(
 ا+���ـــ% 30ــ             . ل"-(
 الC;�یـــــــ�% 70 ــ
  

ال-Y3 ال�u	ی� تY3% ت<�ی
ات ال�
ش%�ـ# ل�>
�� �Q ض	ء  ): 29(��دة
ل"-(
ي ال�Aارة ال��Dر إل��Q ��V ال��دة ال�j<&�  �> �3ر أن ��A	ع 

���  �-V� حQ Y3 ، ث� ت
تY أ�V<�>jـ� ل�>
�ـ� ��=� درجـ� ال"-(
ی#
-� Bع درج�ت آ	�A��%=0ره� ال
  .j1 �V<� ل�<	ا&� ال>� ت<

  
الA'�ارة   ي"-('
 ل � ال�u	ی'� - j'3��A'	ع ال �وي Q'�  و�Q ح�ل� ال>3'   

تC	ن ال�;�ض��  �ج
اء ا�>%�ن ت-��3Q  �# ال�
ش%�# ل�>
�� 2خ>��ر 
 BIQ+ا�V-�  �<ال v ا	Iال PQال0=%� ت%�ده�، وذل| و .  

  



  


ط �Q ح�2ت ال>
�� إل. وW=�X ال�رج�ت �# ال�3 "� ح>. ): 30(��دة<Dی
دورة ت�ری��j واح�ة &�. ا+�Q B ا+ول. أن یA>�ز ال�	�A-  WXح 

  .ال>� ی�V�dD ال	�X;� درج�
  

ط وQ<'''� ل�وض'''�ع ال>'''� ت%'''�ده�                 '''D'''# ه''':ا ال�ز ا�2'''>_-�ء 	'''Aوی

  .ال0=%�
  

، آ�� 2G��&  2 یA	ز ت
�� ال�	WX خ0ل ��ة الA3# ال�%C	م  G  ):31(��دة
�%ــ�ل إلـ. یA	ز ت
�� ال�	XــW ال�	ــ	ف &ــ# ال"�ــB أو ال

ال��3ءلـ� اlداریـ� أو ال�%�آ�� الrAا=�� خ0ل ��ة ال	W أو اlح�ل�، 
rA%ار أو  &�. أن  ت:�l�  YلG ال	Q ، �;�X�ذا ل� ی<p  �دا�>G أو &	

ال�(� �# ال
اتY ��ة 2 تrی� &�. خ��3 أی�م وجY رد ت
�>G إل. 
lداری� أو ال>�ریb ال:ي آ��` ت>� G�Q ل	 ل� ی%B إل. ال��3ءل� ا

  .ال�%�آ�� الrAا=��
  
15  

2 یA	ز ت
�� ال�	WX إذا و"` &��G &<	 ـ� �# ال"<	 �ت ال��j-� ): 32(��دة

ی# آ B��V- ة���Q ی�� إ2ّ  "� ا�<�Iء ال��  ـ:ال�	ض%� 


  ) أVخ��3 أی�م إل.  : �>� أش #� 
 �Q ح�ل� ال�(� �# ال
اتY أآ_

 ی	��D& �3خ�.  

  

   ) بVح�ل� ال: ت3"� أش �Q �3خ� #� 
�(� �# ال
اتY أآ_

 p;# ال"0وة ال�وری� أو خ�ن ��

 ی	�� أو ال%D&
  .ال
ات�Q Y ح�ود &0وة دوری�

  
  .�Q ح�ل� ت	�[ &<	 � أش� �# ذل|: �-� ) ج
  


ت�j ی2 ): 33(��دة�  G-& <�م�آ;�ی�  
A	ز ت
�� ال�	WX إذا آ�ن Mخ
 ت<
ی
W�"ض.  

  

ار ال>
�� �# ر) :  34(��دة
 ال>
�� ��Q:ة �# ، =�@ ال	ح�ة ی(�ر j<"وت

��ور ال<ـ
ار bت�ری �V .  
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  [[ـــــــــB ال�3 ــB ال�3 ـــــال;(ال;(

  ال
واتY وال"0وات وال2�jت ال
واتY وال"0وات وال2�jت 
  وال>"	ی�Iتوال>"	ی�Iت  ��Q�Cت��Q�Cتوالوال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   یP%<3 ال�	WX ال�"�#  �ای'� ال
ات'Y ال�<'
ر ل�رج'� وj1 G'<;�X<'�      ) :  35(��دة
  ).1��P% ر�  (ل�Aول ال�رج�ت وال
واتY ال�
V  PQ:ا ال<��	ن 

  
ویA''	ز �''-} ال�	W''X &-''� ال>"�''�# راتj''� یrی''� &�''.  �ای''� �
 ''	ط         


ت'G &�'. ال�'�ة ال���'	ب      j'�ة خ�إذا زادت  �V��& #�"ال� �;�X	درج� ال

ه� لBdD ت�| ال	�X;'� &�'. أ�'�س أن یI'�ف إل'.  �ای'� ال�
 '	ط        Qا	ت

   ''� �-''� B''آ #''&       f:''''# &''0وات درج''� ه�ا=''�ة &''0وة rات ال	ال3''- #



  

          �';�X	ال B'�& �'"�j1 ]'� �'>;<� ة
'j�
ط أن تC'	ن ت�'| ال'D  ،�;�X	ال
�V��& #�"ال�.  

  
     G<درج @;� �Q ى
وإذا &�ـ# ال�	�Q WX و �;�X� #��A	&� أخ

ل'G  �ل
ات'Y ال':ي آ'�ن ی><�ض'�Q f'� وG'<;�X         أو �Q درج� أخ
ى اح>;�
ـ� &�''.  �ای''� ال
ات''ـY ال�<''ـ
ر ل�	�X;''ـ� ال�"�ـ''ـ# ال3''� <� إذا آ''ـ�ن یrی''

�V��&.  
  

    B�"ال G��3ت b# ت�ری�را �j<&ا Gjرات WX	ال� P%<3ور  وی�� �" 
G-��"ار ت
.  

  
یP%<''3 ال�	W''X &''0وة دوری''� Q''� أول ی-''�ی
 �''# آ''B &''�م  �ل;u''�     ) :  36(�''�دة

ال�<'''
رة ل�رج'''� و�X;>'''ـG ال>'''� یj1 �V�d'''D<'''� ل�'''� ه'''	 �A  #�'''j'''�ول  

ط أن تC''	ن ''� �I''` ا''D ن و	ا ال<''��:''V  P''%ال�� Y''وات
ل''�رج�ت وال


 &�. ا+B &�. ت"��-G  �ل���ـ�Vأش �<�.   
  

وی%''
م �''# ال"''0وة ال�وری''� �''# ''�م &-''G ت<
ی''
 ت<''	ی� أداء               


ت�j ض"��Q W ال3-� ال>�ل�� ل>�| ال�<�م &-�V ال><
ی�  �;�Xو.  

  
  .ءات �-} ال"0وة ال�وری� وت%�د ال0=%� إج
ا                  

  
  

17  
أو یA	ز  <'
ار �'# ر='�@ ال	ح'�ة �'-} ال�	W'X &'0وة ت�A'D"��         ) : 37(��دة 


ة �Q ال3'-�  ل ;�u ال"0وة ال�وریـ� ال�<
رة ل�رج� وG<;�X &0وت�# �

ط أن یC''	ن      ''D  ، اح''�ة	ال�رج''ـ� ال �''Q أر ''[ &''0وات .'')و %''� أ

�;�X	''ال G''=ی� أدا	ت<'' 
وأن  &�''. ا+''B �''� ج''�اج�  �
تj'' ا+خ�''
 ت<''�ی
  �'''"Qال-;<'''�ت أو ر �'''Q دا�''')<یC''	ن '''�  ''':ل جV'''�ًا خ��'''ً� أو ح<'''P ا

  .ل�3>	ى ا+داء
  



  

        �''Q ''# ا�''>%<�ق ال"''0وة ال�وری''ـ��ال"''ـ0وة  f:-''ـ} ه''ـ�و2 ی�-''ـ[ 
  .�	&�هـ�

  
یA	ز  <
ار �# ر=�@ ال	ح�ة �-} ��Q�Cت ت�A'D"�� ل��	W'X ال':ي    ) : 38(��دة


اح''�ت ت3''�&� &�''.      ی<''�م خ''���ت ��>''�زة أو  <أ&�''�2 أو  %	ث''� أو ا

 ال-;<'''�ت     �Q	'''آ;'''�ءة ا+داء أو ت ]'''Qأو ر B'''�"ق ال
 j1<'''�ت1 #�'''3%'''


وط ال>� ت%�ده� ال0=%�وا �وض�علDل.  
  


 ''�ء و�''�ء وا�><''�ل وه''�تW  ی�''-}) : 39(�''�دةVوآ #C''� 2ت�''  W''X	آ�''�  ال� ،
-� ، ی�''-}  ''�ل �'';
 ل�>''�ریY وال�V''�م ال
�''��� داخ''B أو خ''�رج ال3''�� 


وط ال>� ت%�ده� ال0=%� وذل|Dت وال�u;ل� .  
  

                           B'داخ B'ح�
وت%�د الl�  �%=0ض'��Q إل'. ذل'| 	ا&'� و�;<'�ت ال>
�Vال��3-� وخ�رج 
  .وال-;<�ت ال��ر=� ح�ل ال3;

  
  "'� ا2ت;'�ق �'[ وزارة ال��ل�'�     ویA	ز  <'
ار �'# ر='�@ ال	ح'�ة                       

���D-} زي ل�ذل| �V<"�j1 `I<  .�  "p ال	W=�X إذا ا
  


وف     یA	ز  <
ار �# ر=�@ ال	ح�ة): 40(��دة'X أو �'"�j1 �V�'I<>2ت ت�  {-�
1
 ال	�X;� أو ��V��C وذل| ��  .ه� ال0=%�<
روQ<� ل�<	ا&� ال>� تأو �

  
یP%<'3 ال�	W'X أج'
ا &'# ا+&�'�ل اlض'���Q ال>'� یS<  W'�Cدی>V''�         ) :  41(�'�دة 

"�''B ال
�''��� وQ<''� ل�<	ا&''� وا+حC''�م ال>''� ت<
ره''�       �''�&�ت ال  "''�  
  .ال0=%�

  
ی3>
د ال�	WX ال-;<�ت ال>� ی>�jCه� B�j� �Q أداء أ&��ل وG<;�X  ):42(��دة

  .j1<� ل�� تG-�j ال0=%�
18  

  .ت-,� ال0=%� ا�C�lن ال%C	�� وال>Sث�~) : 43(��دة
  



  

ر ل�رج'''ـ� ال	�X;'''ـ� ی3>%'''ـP �'''ـ# ی
ـ'''ـ.  �ایـ'''ـ� ال
ات'''ـY ال�<'''ـ
 ) :  44(�'''�دة
ال�
''ـ. إل�V''ـ� أو ال
ات''Y ال'':ي و�''B إل�'' G��Q�''I إل�''G &''0وة �''#           

 و2 ی�''B ذل''|  ��''>%<�ق ال"''0وة   ''jأآ �''�Vی''�ة أی�A0وات ال�رج''� ال''&

  . ال�وری� �Q �	&�هـ�
  
یC'''	ن ت"'''�یB ج'''�ول ال'''�رج�ت وال
وات'''Y ال��%'''V  P''':ا ال<'''��	ن    ) : 45(�'''�دة*

  @'''�A� �'''>Qا	�م �'''�����  "'''� 	'''�
 ت	�'''��ال'''	زراء  -'''�ء &�'''.  �
@�Aال����� ، ال� ����
اح وزارة ال<  .وأخ: رأي وزارة ال��ل�� ، وا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   �''''''''�ریb  >''''''''ال(''''''''�در ) م106/2010(&''''''''�ل`  �ل�
�''''''''	م ال3''''''''����� ر

19/10/2010Bال>"�ی Bj n-ا{ت� م، وآ�ن ال 	ج�ول  ( :&�. ال-% Bن ت"�ی	Cی
    @''�A� �''>Qا	�م �''�����  "''� 	''�
ال''�رج�ت وال
وات''Y ال��%''V  P'':ا ال<''��	ن  �


اح �# ال��A@ وأخ: رأي وزارة ال��ل��<  .)ال	زراء  -�ء &�. ا
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  ال;(B ال_��#ال;(B ال_��#
lوال-�ب وا B>-الlوال-�ب وا B>-رة&�رةال�&  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

یA	ز �<B ال�	W'X �'# وح'�ة إل'. أخ'
ى  �لVA'�ز اlداري ل��ول'�،        ) : 46(��دة
وآ:ل| �# ج�V إل. أخ
ى داخB ال	ح�ة ، و�'# و�X;'� إل'. أخ'
ى �'#      

  G'<;�Xو �"�j1 ل� ذات �'>j1  وط ال>'� ت%'�ده� ال0=%'� إذا     ووض'�ع
'Dال
G��& ت	2 ی; B>-آ�ن ال Gj�1 .�& أو آ�ن  -�ء ��
  .دور�Q f ال>

  

اتG'j وح�ة أخ'
ى  إل. وی%>;� ل��	WX ال�-<	ل                        
'jإذا آ'�ن أآ 

ل�رج'''� <�G ال"'''0وة ال�وری'''� ال�<'''
رة  ، وذل'''| دون اlخ'''0ل  ��'''>% 
�Vل إل�	ال�-< �;�X	ه� ال�&	� �Q .  

    

ت�Y) : 47(��دة<  ����  .أ���� ال�	WX ال�-<	ل  ت-,� ال0=%� ال<	ا&� ال

  
>''�  "�''B و�X;''� أخ''
ى �''# �;''@    :  ) 48(�''�دةm� ل�<�''�م W''X	ز �''�ب ال�	''Aی

    B''�"ح'�ة ال>''� ی	ذات ال �''Q ة
درج'� وG''<;�X أو و�X;''� ت"�	ه'� ��jش''
  ���''� V''� أو Q''� وح''�ة أخ''
ى إذا آ��''` ح�ج''� ال"�''Q B''� ال	�X;''� ا+

  .ت�3}  :ل|
  


 ل��ة 2 تrإل. وح�ة أخ
ى ویC	ن ال-�ب Vل� یـ� &�. �>� أش ��

 أو�ت ال�� �Q #Cی
  .����"�B ال

  

ف راتY ال�	WX ال�->�ب وج��[ �3>%<�تG ال��ل��        � 
وی3>�
'� یC'	ن       ،  ال�->'�ب �-V'�   	ح�ة�# ال �'� Gدون أن ی�'B ذل'|  ��'>%<�

    �''Vح''�ة ال�->''�ب إل�	ال �''Q را
�''� �''# ��''rات ��ل�''� تd''�ی
 ج''-@    �<''
 G��& �Vج #� fی><�ض� ����، وQ'� ه':G'�    f أو تrی� �Q �<�اره� &�ا+


ف ه'':f ال��''rات أو �<''�ار       ''� �''Vح''�ة ال�->''�ب إل�	ال B''�%<ال%�ل''� ت
�V�Q ی�دةrإذا ، آ��  ال WX	ة ال�SQ�C� B�%<ت  ت�'
 أو�� �Q آ�ن ال-�ب

����
  . ال"�B ال
  



  

   B'''�"ال �%�''')� `'''I<ال�->'''�ب إل�V'''� ا�'''>�
ار    �ل	ح'''�ةQ'''�ذا ا
 �V  WX	ال�  'I>ة ال_���'�       �ء  "'� ا�
وج'Y  ال�'�ة ال�D'�ر إل�Q �'V'� ال;<'

ات�''�ذ إج''
اءات إ&�رت''G إل�V''� &�''. أن یC''	ن ت''�ریb اl&''�رة �''# ال�''	م 
  .ه:f ال��ة �<�Iء2ال>�ل� 
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1
ی''P ال>"�''� A''ـ	ز إ&''�رة ال�	W''X ی) : 49(�''�دة* 
''�d  #�''"ال�  G''<>Qا	�ـ� ''" 


آ''ـ�ت ال>ـ''ـ�     Dـ� أو ال''��	C%ح''ـ�ات ال	آ>� ـ''ـ� إل''ـ. ال  �Vـ''�Q �ت�3هـ''ـ
، وآ'':ل| إل''.   �''# رأ�''��ل�V %) 25(ال%C	�''ـ�  -j3''ـ� 2 ت<''ـB &''ـ#    

ال%C	�''�ت والu�V''�ت وال�-,�''�ت ال"
 �''� وا+ج-�j''� ، وتC''	ن اl&''�رة   
  . ل��ة 2 ت�Aوز أر [ �-	ات

  

=�@ ال	ح�ةیA	ز لو                  �j'3� #� ال%�2ت ال>� ی<�ره� ا�2>_-�ء �Q

A'�وز أر '[ �'-	ات    ی�'�ة اl&'�رة  �'� 2    ل +(.ال%� ا ال��3ه�� و�#
  .أخ
ى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
) م106/2010( �ل�
�	م ال�����3 ر'�  )49(ال;<
ة ا+خ�
ة �# ال��دة &�ل`         

B''j ال>"''�یb19/10/2010B  >''�ریال(''�در  n-''ا{ت''� م، وآ''�ن ال 	ال-%'' .''�&:  )
 یA'	ز ل��Q @'�A'� ال%'�2ت ال>'� ی<'�ره� ا�2'>_-�ء �'# ��j'3 ال�3'�ه�� ، و�''#           و

  .)�Aوز أر [ �-	ات أخ
ىی��ة اl&�رة  �� 2 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

                                                       
تY3% ��ة اl&�رة ض�# ��ة ال���� ال;"��� ، وا�'>%<�ق ال"'0وة   ) :  50(��دة

  .ال>
��و ال�وری�
  

"�ر یC	ن راتY ال�	WX ال�"�ر وآ��Q �3>%<�تG &�. ال�VA ال� ): 51(��دة
�Vإل�.  

  
ا2ت;�ق ال%C	��� ویA	ز �Q ح�ل� اl&�رة إل. إح�ى ال	ح�ات                  

 �Qوآ� Gjرات WX	ال� �V-� ح�ة ال�"�ر	ال B�%<ح�ت�# &�. أن ت	ال #� 



  

�V-� ال>� آ�ن ی><�ض�ه� G3>%<�ت�آ��  ، 
یA	ز �-} ال�"�ر إل. ��
  .	ح�ات رات�j �# ال%C	�� �Q ال%�2ت ال>� ی<�ره� ال��A@ه:f ال

  
'� یC'	ن �<'
را P%      �'Q ال�	W'X ال�"'�ر Q'� آ'B ا+ح'	ال      وی3>                �'�


 ج'-@ ال�"�ر إل� �V� #��rات ��ل�� ت�dی�VA ال   f�'ی><�ض �'�    �'Vج #'�
 ���''�، وQ''� ه'':f ال%�ل''� ت>%�''G''�   Bأو تrی''� Q''� �<''�اره� &� &��''G ا+

  �'''V�Q ی'''�دةr<'''�ار ال�ات أو r'''ال�� f:'''ف ه
'''� �'''Vح'''�ة ال�"'''�ر إل�	ال ،
إذا آ��''` اl&''�رة إل''.  &�''. خ''0ف ذل''| ''�# ال	ح''�ت�# ا2ت;''�ق A''	ز وی

���	C%ح�ات ال	إح�ى ال .  
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ورة ش'Bd و�X;'� ال�"'�ر  �
ی'P ال>"��'ـ# أو ال-'�ب       ) : 52(��دةIز &-� ال	Aی


ط أ2 ت<''B �''�ة اl&''�رة &''# �''-� وأ2ّ''D   �''ل���''� ال�"''�ر ��"��ن 	''Cت
 PQو
یBd'D ال�	W'X &-'�    &�'. أن  ،  �# ال�'�دة ال3'� <�   ال_���� ةال;<

&	دتG وG'<;�X ا+�'��� إذا آ��'` خ�ل�'� أو أی'� و�X;'� أخ'
ى �"�دل'�         
  .ل�V إذا ل� تC# خ�ل��

  

ار ال-<B أو ال-�ب أو اl&�رة �# ر=�@ ال	ح�ة) : 53(��دة   .ی(�ر 
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  ال;(ــــــB ال>��ـــــــ[ال;(ــــــB ال>��ـــــــ[

  ��ال>�ریY والj"_�ت وال�-} ال�را��ال>�ریY والj"_�ت وال�-} ال�را��
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ال"�'B   ال>�ریY واجY &�. ج��[ ال�	X;�# ، وی>"�# &�. ال	ح'�ات ) : 54(��دة

        �Vدرج'�ت ]'��A  �'1
ی'P ال>"� 
'�d  #�'-�"ال� #�;X	'ال� Yت�ری .�&
   �'''>Qو �'''�Q
و�3'''>	ی�تV� اlداری'''� وال;-�'''� والC>� �'''� وال�V-�'''� وال%

Q''� ض''	ء خ�''ـv ال>-��''�   ��j''�ت ال"�''B وخ�''v و ''
ا�� ال>''�ریY   ل�>
  .ال"��� و�Q ح�ود اl�����Cت ال�>�ح�

  

ة &�'B ی>�>'[         ) :  55(��دة'<Q Yال>'�ری �'Q W'X	ال� �V�'I>ة ال>'� ی

 ال;>j<"ت

          #'� �';�X	ال f:'ه G'ض
 ]��A  �V�Q�rای'� وG'<;�X ، آ�'� ی�>'rم  �'� ت;

 ال>��''W &''# ال>''�ریY دو ''j<"ت ، وی�''jواج  G''��& �''Vج G''�j>ن &'':ر ت

WX	م ال�r<ی� �;�X	ت ال�jاج	إخ20   Gjj3   �<ال tل�jج��[ ال� ]Q� 
Gو �2ت Gjن راتSش �Q Pjال�ورة، وی� �Q G��& `>;ال%�ل'�  أ� f:ه �Q 

  .أح�Cم ه:ا ال<��	ن



  

  
Yل�>�ری WX	وط إی;�د ال�
  .وت-,� ال0=%� 	ا&� وش

  
��  �&'�اد خ�'v   تI[ وزارة ال���� ال����� ا+) : 56(��دة���@ وال�"�ی�
 ال

 �� ی>;P وB�& �"�j1 آ'B وح'�ة وذل'|  "'�     �	ح�ات لال>�ریY ال3-	ی� 
 ، �''V"� P�''3-<وی>"''�# &�''.ال f:''ی�   ه	ال3''- �''Vح''�ات إ&''�اد خ��	ال


  .ل�>�ریY وQ<� ل>�| ا+�@ وال�"�ی�
  

آ''B �''# ی	Q �''Q''�  "_''� أو �-%''� درا�''�� ی>;''
غ لV''� ا&>j''�را �''#    ) : 57(�''�دة 
>''�ریb ال'':ي ت%''�دf وزارة ال>"�''�� ال"''�ل� ول��''�ة ال>''� ت<
ره''� Q''�     ال

  .ض	ء �,�م ال�را��
  

ی%(''B ال�	W''X ال�	Q �''Q''�  "_''� أو �-%''� درا�''�� &�''. راتG''j       ) : 58(�''�دة 
  .ال�C�B أث-�ء ��ة اlی;�د
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ر) 58(��دة *C� :         #�'-�"ال� #�;X	'ح'�ة إل%'�ق ال�	'# ر='�@ ال�ار 
یA	ز  <'
1
یP ال>"� 
�d       ��=�'3ة ال�
� ل��را�� داخ'B الQ �-��'3'� ال;>'

      #'''� �'''V  ف
 �ح'''�ى ال�A�"'''�ت أو ال��C'''�ت أو ال�"�ه'''� ال�">'''
ال�VAت ال��>('� وذل'| ل>'Sه��Q �V'� أح'� ال>�(('�ت ال"���'�        
وال�V-�''� ال>''� ت<>�V�''I ال�(''�%� ال��jش''
ة ل�"�''B ، &�''. أن     

أو ت>%�B ال	ح�ة ال
�	م ال�را��� &# ال�'�ة ال�%'�دة ل��را�'�    
&�''. ر�''	م �''-� درا�''��  ال�''�ة ال>''� ت�''�د إل�V''� و �''� 2 یrی''�  

واح�ة أو �� ی�3وی�V  -,'�م ال3'�&�ت ال�">�'�ة Q'� ح�ل'� ت��ی'�       
  .ال�را��

  
                                P''''%دة ال>'''� أل�V''''Dال .'''�& W''''X	ال� B''')%وإذا ل'''� ی

 �ل�را�''� ل�%(''	ل &��V''� إل>''rم  ''
د �''� ت%��>''G ال	ح''�ة �''#         
 
=�@ ال	ح'�ة اl&;'�ء �'# ه':ا ا2ل>'rام  "'� �	اQ<'�        ر�	م ، ول'
  .وزارة ال��ل��



  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

ر  �ل�
�'''	م ال3'''����� ر'''� ) 58(أض'''�;` ال�'''�دة '''C�)115/2007ال('''�در ) 

 bم7/11/2007 >�ری.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

    

ورة شBd و�X;� ال�	�Q WX ح�ل'� إی;'�دQ f'�  "_'�     ) : 59(��دةIز &-� ال	Aی


ط أ2 ت<'B �'�ة اlی;'�د      'D  ال-'�ب P'ی
�  Y-%� درا��� أو ل�>�ری�أو  
�-� #&.  

  
 وتY'''3% �'''�ة اlی;'''�د ض'''�# �'''�ة ال���'''� ال;"��'''� ، وا�'''>%<�ق                  

  .ال>
��و ال"0وة ال�وری�
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ــــــــال;(ــــB ال"ـ�شــال;(ــــB ال"ـ�شــ
  

  �	ا&�ـ� ال"�ـB واlج�زات�	ا&�ـ� ال"�ـB واlج�زات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
�B ال
���� Q'� ا+�'j	ع وQ<'�    ی%�د ��A@ ال	زراء &�د ��&�ت ال") : 60(��دة

  .ل�<>��Iت ال�(�%� ال"��� 
  



  


ار �# ر=�@ ��A@ ال���� ال�����  �	ا&��  '�ء وا�>V'�ء      وی(�ر 
         @''�A� ال>''� ی%''�ده� ���''�
ال''�وام Q''� ض''	ء &''�د �''�&�ت ال"�''B ال

  . ال	زراء
  

��A''@ ت%�ی''� �''�&�ت ال"�''B  الل''
=�@ ال	ح''�ة  "''� ال
ج''	ع إل''.   ) : 61( �''�دة*
 ����
�� �Q وح�تGال��  . ال>� ت>-��Y �[ ا+&��ل ذات ال��j"� ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
ال('''�در ) م106/2010( �ل�
�'''	م ال3'''����� ر'''�   ) 61(ال�'''�دة &'''�ل`                       
b19/10/2010  >''�ری Bال>"''�ی B''j n-''ا{ت''�  م، وآ''�ن ال 	ال-%'' .''�&: ) @�=
ل''

ال	ح''�ة  "''� ال
ج''	ع إل''. ��A''@ ال''	زراء ت%�ی''� �''�&�ت ال"�''B ال
�''��� ال>''�        
Gوح�ت �Q ����  . )ت>-��Y �[ ا+&��ل ذات ال��j"� ال

           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  

2 یA	ز ل��	WX أن ی-<�[ &# &��'G إl 2ّج'�زة یQ �V>%<'3'� ح'�ود      ): 62(��دة
اlج''�زات ال�<''
رة  �<>I''. ه'':ا ال<''��	ن ، وj1<''� ل�ج''
اءات ال>''�     

  .ت%�ده� ال0=%�
  

یP%<3 ال�	WX �-	ی� إج�زة ا&>��دی�  
اتY آ��B &�. ال-%	 ): 63( ��دة
  ــــ:{ت�ا
  .ال����3ح>. )  أ (�# ی	�� ل����D وW=�X ال�رج�ت ) 48(
  .ح>. ال_��-� ال�3د��ی	�� ل����D وW=�X ال�رج�ت �# ) 38(
)28 (W=�X	ال ��  ����Dل ��	ی.  

ی>�>ـ[ ال�	Xـl�  Wجـ�زة ال�3>%<ـ� لـG ح Y'3�I<>'��ت �('�%�    ) : 64(��دة 

  ال<�''�م  �ج''�زة ا&>��د Gال"�''B و2 یA''	ز ل''V''ء �''>� أش�''I>ا� B''jی''� 

����  .&�. ا+B �# ال>%�G  �ل
25  

  
وQ'''� ج��'''[ ا+ح'''	ال یY'''A أن ی>�>'''[ ال�	W'''X �'''-	ی�  �ج'''�زة                     

&�''. �'# ا�2''>%<�ق ال3'-	ي   %) 75(2 ت<'B �''�ت�V &'#     ا&>��دی'ـ�  



  


 ذل'| +     تC	ن ال��ة �>(��  أن'�� B'�"ال �%�')� p<'>ل� ت ��ب  �j'�
، و2 یA	ز أن ی�Aوز ر��� ال�	W'X �'# ال�'�د    �ةی<�ره� ر=�@ ال	ح

إQ 2''� ح�ل''� تSج�''B أو    �''->�#ال�>j<�''� �''# ه'':f اlج''�زة ا�''>%<�ق     
    �%�')� �V�'I<>ی'� ت	
ورة أو +��jب Iل �V"�ت<(�
 اlج�زة أو 
       Y''3ح �''V-� .''>j''� ت�ج''�زة أو l�  W''X	أن ی>�>''[ ال� .''�& ، B''�"ال

  ."�م ال:ي ی��Gا+ح	ال �Q و` 2حP �# �;@ ال"�م أو ال
  

ل��	WX أن ی%(B &�. إج�زة �# ر��� إج�زاتG ا2&>��دی�  ): 65(��دة 
�� ی G>%<3��V- &# ال3-� ال�Aری� ح>.             �lض��Q إل. 

���l�  Gج�زة  �� 2 ی�Aوز خ��3 و�j"�#  ی	�� �Q ال3-� bت�ری.  
  

ال�	G��& #& WX  إذا ا�<�[) 145(&�م اlخ0ل  %C� ال��دة �[ :  )66(��دة
 �V>%<3إج�زة ی 
�dا2&>��دی� إذا آ�نل G# إج�زت�ـ�ب �dـ�ة ال�ـ` j3ح 

 �V-� ���، وذل| دون  ���G ��ة &# ال�C�B ح
م �# راتGj وإ2 لG ر
ل� ی<�م ال�	WX &:را أو �م &:رًا ��
 إذا  إخ0ل  �ل��3ءل� اlداری�

  .�<j	ل
  

آ��B &# أی�م ال"��� ا+�j	&�� ل��	WX ال%�Q P إج�زة  
اتY ): 67(��دة
وآ:ل| &# &�0ت ا+&��د وال�-���jت ال
���� ال>� ی(�ر  >%�ی� 

@�A# ر=�@ ال��ار 
  . �	ا&��ه� 
  

إذا ا>I'''` �(�%'''ـ� ال"�ـ'''ـB &ـ'''ـ�م ت�>ـ'''ـ[ ال�	Xـ'''ـW  �ل"��ـ'''ـ�      ): 68(�'''�دة
      G'Iی	ت" Y'وج ���'�
ا+�j	&�ــ� أو &�0ت ا+&�'�د أو ال�-��'�jت ال

S  �''V-&     Y''رات f<''�ار�ل �<''�ي �''j  أو P''2ح `''ی''�م راح''�  �ی�''� Q''� و
 B''�"ل�  G''���ی''	��# �''# راتG''j ال�C�B'' &''# آ''B ی''	م ش''
ی�� أن یC''	ن 

  .أو �# ی;	ضG خ0لW��C<  �V �# ر=�@ ال	ح�ة
  ـ:2 یP%<3 ال�	WX إج�زة ا&>��دی� &# ال��د ا{ت��) : 69(��دة
  


�''� لj"_''� أو      ) أ   ;<� �''V�Q ن	''Cدرا�''�� أو دورة    ال�''�ة ال>''� ی �''%-�
  .ت3"� أشVـ
 ت�ری��j إذا زادت ال��ة &�.
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ال��ة ال>� ی<�Q �V�I إج�زة درا��� أو إج�زة خ���  �ون ) ب                  
Yرات.  

  
    .��ة اl&�رة إل. ��
 وح�ات ال�VAز اlداري ل��ول�) ج                   

  

 إذا �I ��ة ال	W &# ال"�B ) د                Vی� &�. ث0ث� أشrال>� ت

G<دا�� .  
                      

  .��ة ت-;�: &<	 � الA3#) هـ                 
  

ی(''
ف ل��	W''X ال'':ي ت->V''� خ��>''G +ي �''Yj �''# ا+�''�jب  ''�ل  ) : 70(�''�دة
ل'G ح>'. ت'�ریb  ا�>V'�ء      �<�ي &# ر��� إج�زاتG ا2&>��دی'� ال�3'>%<�  

، Q''�ذا آ''�ن &''�م ح(''	لV��& G''�   �''->�# خ��>''G  %''� أ(''. ا�''>%<�ق  
f���  .راج"� ل�(�%� ال"�B ی(
ف لG ال�jل ال-<�ي &# آ��B ر

  
                      W'X	ال� f�'ال':ي ی><�ض Y'ات
وی(
ف ال�jل ال-<�ي &�'. أ�'�س ال

����  .&-� ت
آG ال
  

تC	ن �	ا&�� اlج�زة ا2&>��دی� +&�Iء ه��uت ال>�ری@ وال>'�ریY  ) : 71(��دة
=�X	ال0=%�وال fر
  .W ال�
تj1 �V  ��j<� ل�� ت<

  
إج''�زة ت�''-}  <''
ار �''# الVA''�   یP%<''3 ال�	Q W''X''� ح�ل''� ال�''
ض  ) :72(�''�دة

  ـ:ال���j ال��>(� &�. ال-%	 ا{ت�
  

  .إج�زة  
اتY آ��B ل��ة 2 تrی� &�. �j"� أی�م �Q ال�
ة ال	اح�ة) أ 
rی''� ل�''�ة تال>''� ت3''>	جY �''-} ال�	W''X إج''�زة Q'� ح�ل''� ال�''
ض  ) ب

  ـ:&�. �j"� أی�م ، تC	ن اlج�زة �Q ال%�ود ال>�ل��
B�آ� Yات
  
Vـ �>� أش.  


  _0ث� أر �ع ال
اتY وآ��B ال2�jتVـ �>� أش.  
  



  

ویP%<''3 ذل''| ال-''	ع �''# اlج''�زة ال�
ض''�� آ''B خ�''@ �''-	ات             
وإذا ، ت%3''ـY �''# ت''�ریb أول إج''�زة �
ض''�� تrی''ـ� &�''. �j"''ـ� أی''�م    


ات''Y آ��''B     آ��''` اlج''�زة ال�
ض''��   {-''�<Q B''�& � �''���تA''� &''# إ
@��  .ودون ال><��  ��ة ال3-	ات ال
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    �'-jال �'Q �'V��& ص	ض�� ال�-(
دون أن ) ب(وإذا ا�>V` اlج�زة ال�


ض أ�'''
f &�'''. الVA'''� ال��j'''� ال��>('''� ل><'''
ر  '''& W'''X	ال� .;'''Dی
��%� G<  .إ�����C أن ی3-� إل�G �# ال"�B �� ی-��Y ح�ل>G، أو &�م ل��

  
ا�>_-�ء �# حC� ال;<
ة ا+خ�
ة �# ال��دة ال�3 <� ، ی�-} ): 73(�دة �*

ت<
ره� ال�	WX ال�
یS  pح� ا+�
اض ال�r�-� وال�3>"(�� ال>� 
إج�زة �
ض��  ،��j ال��>(� حY3 آB ح�ل� &�. ح�ةال�VA ال�

 -(W ال
اتY وآ��B ال2�jت إل. أن یD;. أو ت3><
 ح�ل>G ا�><
ارا 
"��G أو  "�B ی-��Y ح�ل>G وQ<� ل�� ت	��  G ی�G-C �# ال<��م  

 `j_أو ت ، �)<�
ار �# ه:f ال�VA ال�VA ال���j ال�>  G<&�م ل��
�%�ً�  "frA &# ال<��م  Sي  B�&|ذل #�.  

                 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــ
 ال(�در )م106/2010( �ل�
�	م ال�����3 ر�  )73(ال��دة  &�ل`                     

 b19/10/2010 >�ریBال>"�ی Bj n-ا{ت� م، وآ�ن ال 	# ا( :&�. ال-%�ء �-_<�
حC� ال;<
ة ا+خ�
ة �# ال��دة ال�3 <� ، ی�-} ال�	WX ال�
یS  pح� ا+�
اض 

r[ وزارة ال��2ت;�ق �  @�A# ال��ار 
�-� وال�3>"(�� ال>� ی(�ر  >%�ی�ه� 
 G<ح�ل 
ال(%� إج�زة �
ض��  -(W ال
اتY وآ��B ال2�jت إل. أن یD;. أو ت3><
 �VAال G  ��ا�><
ارا ی�G-C �# ال<��م  "��G أو  "�B ی-��Y ح�ل>G وQ<� ل�� ت	

"  �ً�%� G<frA &# ال<��م  Sي �# ذل|  <
ار ال���j ال��>(� ، أو ت_j` &�م ل��
�VAال f:ه #�(.  



  

                 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــ
                   

. ـW &�ـ	Xـ	ل ال�ـ%(�  ـ
اءات ال�>"�<ــ� اlجــ�# ال0=%ـتj ):74(��دة
  .�زة ال�
ض�� و�,�م ال"0ج �	اء داخB ال��3-� أو خ�رج�Vـــاlج

  
ل��	�Q WX ح�ل� ال�
ض ال%�Q P ا�2>;�دة �# اlج�زة ا2&>��دی� ): 75(��دة

لG ر��� �-�V ، �	اء آ�ن ذل| خ0ل ��ة اlج�زة ال�
ض�� أو  إذا آ�ن
�V=�V<ا� �-&.  

  
�زة ال�
ض�� ل��	WX إذا و"` آ��V أث-�ء أی� إج�زة 2 ی">�  �lج) : 76(��دة

ل�V  G ، وإذا و[ جrء �# اlج�زة ال�
ض�� �V� �Qی�  أخ
ى �(
ح

ت ال��ة ال>� تrی� &�. ت�| اlج�زة إج�زة j<&ا �V  ح
اlج�زة ال�(


ض���.  
���''''l�  Gج''''�زة ا�''''>%P ال�	W''''X أ�''''� إذا                 B''''jإج''''�زة �
ض''''�� 

���G � ال�(
ح  �Vا2&>��دی Bأج ، f:V    
�'� ل'�    اlج�زة إل. و'` Mخ'
�V  ال<��م Yی��.  
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 أو �'# ی;	ض'G   یP%<3 ال�	WX لYj'3 1'�رئ ی<'�رf ر='�@ ال	ح'�ة      ):77(��دة

  .أی�م �Q ال3-�خ��3 إج�زة  
اتY آ��B ل��ة 
ویA	ز �-} ال�	WX �� 2 ی�Aوز خ��3 أی�م أخ
ى ل":ر خ�رج                    

  .إرادتG ی<�رf ر=�@ ال	ح�ة &#
  


ی�I ال%�): 78(��دةQ داء+ B�آ� Yات
  ��إل.  یP%<3 ال�	WX إج�زة خ�

ی# ی	�� ،   �` ا� ال%
امD& .�& ی�rج�زة ول��ة 2 تlا f:ت�-} ه

��	C%ال �Q G<�ة خ���ال 	ة واح�ة 1
�.  
  

rا='�ة إج''�زة  وQ'� ح�ل'� تA'�وز ال�	W''X ت�'| ال�'�ة تY''3% ال�'�ة ال                     

ت إج�زة  �ون راتY لGا&>��دی� إن آ�ن j<&وإ2 ا ، �V-� ���  . ر



  

  
 زوجV''� إج''�زة خ��''� ل�"''�ة   &-V''� تP%<''3 ال�	X;''� ال>''� ی>''	Q.  ) : 79(�''�دة

    B''�آ� Y''ات
  ��'')�Dال ال	ن ا+ح''	��'' �''Q �''V��& ص	ل�''�ة  ال�-(''

ة أی�م �# ت�ریb ال	�QةD&و 
Vأر "� أش.  

  
 � إج'�زة خ��'ـ� ل>��d'ـ� Q>'ـ
ة �'� j'ـB و "'� ال'	2دة        ت�'-} ال�	X;'ـ  ) : 80(��دة


ات  و �'� 2 یrی'� &�'. خ�'@     # ی	��  
اتY آ���Bخ�3 ة��ل وذل|'� 
��	C%ال �Q ����  .1	ال ��ة ال

  
 ''�ون رات''Y ل�''�ة 2 تrی''� &�''. �''-�   خ��''� إج''�زة ت�''-} ال�	X;''�) : 81(�''�دة

 �'V�;1 ی��&

ط ل�'-} ه':f اlج'�زة أن ت><'�م  ��'Y ا       ل<'Dل  ، وی	ل%('
   b''# ت''�ری�خ''0ل �''-�  �''V��&  2دة	ء إج''�زة ال''�''V<"�-''� ا��ن 	''Cوأ2 ت

�
یP ال>"�� .  
  


ة ا2خ>�jر إج�زة) : 82(��دة<Q ال:ي اج>�ز WX	ال� P%<3ی  �� �ون راتY خ�
        �'�j-%'ـ� درا��'ـ� أو دورة ت�ری�أو  �'_"  �'Q ـ�'Qإذا أو G'زوج �>Qا
ل�

  أو إج�زة درا��� أو ا�>�ب أو

ط ل�''-} ه'':f اlج''�زة أ2   أ&�''ـ
 أو �<''B خ''�رج ال3''��-�                   <''Dوی ،

     
V'أش �<'� #'& �Vت�'� B>وأ2 ت ، �
یP ال>"��  �ً-�"� WX	ن ال�	Cی
          fال':ي ی%'�د bال>'�ری #'� 
V'ش B'j �'V��& ل	ال%(' Y'��  وأن ی><�م

�V  ل�<��م.  
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 "'�  و2 یA	ز Y�1 ال%(	ل &�. ه:f اlج�زة ل��ة أو ��د أخ'
ى إ2ّ  
  W'X	ال� �V��& B)إج�زة ح 
ا�<�Iء ��ة �Q ال"�B ��3وی� ل��ة Mخ

  .وPQ ه:f ال��دة
  

ی�''-} ال�	W''X ال'':ي ی�>''�ر ل��D''�رآ� Q''� ا+�D''�� ال
ی�ض''�� أو   ) :  83(�''�دة
أو Q''� ا2ح>;''�2ت ال
�''��� إج''�زة   ال3''��-� ال_<��Q''� داخ''B أو خ''�رج 
�>j1 B�آ� Yات
  ��
وط ال>� ت%�ده�وا �وض�عل خ�Dال0=%� ل.  

  



  


      یA	ز �-} ال�	XـW ) : 84(��دة'D& �'3ل�'�ة خ� B'�آ� Yات
إج�زة خ��ـ�  
آ�''� یA''	ز �-%V''�   ، ی	�''� ل�
اQ<''ـ� �''
یp ل�"''0ج  خ''ـ�رج ال3''��-�  

     �'''�jال� �'''VAرت ال
'''
یp ل�"'''0ج داخ'''B ال3'''��-� إذا '''� �'''>Qا
ل�
آ''�ن ال�'':آ	رة  ، Q''�ذا ج''�وز ال"''0ج ال�''�ة    ال��>(''� ض''
ورة ذل''|   

  . ح�ة �� اlج�زة ل��ة 2 تrی� &�. ث0ث�# ی	�� أخ
ىل
=�@ ال	
  

إذا زادت ال�'ـ�ة &�''. ذل''| ، حj''3` ال�'�ة الrا=''�ة إج''�زة ا&>��دی''ـ�   و
Yت إج�زة  �ون راتـ
  .إن آ�ن ل��	XـW ر��� �-�V وإ2 ا&>jـ

  
     P''ی
�  �ً''-�"� W''X	ن ال�	''Cرة أ2 ی	ج''�زة ال�'':آlط ل�''-} ا
<''Dوی

  .-,� ال0=%� ض	ا v �-} ه:f اlج�زةال>"�� ، &�. أن ت
  
یAـ	ز +��jب ی<�ره� ر='�@ ال	ح'�ة �'-} ال�	W'X إج'�زة خ��'�       ) : 85(��دة*

 ''�ون رات''Y ل�''�ة 2 تrی''� &�''. �''-� � �''� ل�>�Aی''�  %''� أ(''. أر ''[   
   G''<�''�ة خ��ال 	ات 1''	ن      �''-	''Cج''�زة أ2ّ یlا f:''ط ل�''-} ه
<''Dوی ،

      p<''>ل''� ت �''� �''
ی''P ال>"��  �''-�"� W''X	ال�   G''%-� B''�"ال �%�'')�
  .ال�:آ	رة اlج�زة

  
                f:'''ل�'''�ة ه .''')ویA'''	ز ل��A'''@ ال'''	زراء ا�2'''>_-�ء �'''# ال%'''� ا+

   .اlج�زة
             

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ''''ـ
  ــ

 >'''�ریb ال('''�در ) م106/2010( �ل�
�'''	م ال3'''����� ر'''�  )85(ال�'''�دة ` &'''�ل                
19/10/2010Bال>"�ی Bj n-ا{ت� م، وآ�ن ال 	ب ی<'�ره�   ( :&�. ال-%�j'�+ ز	ـAی

          �'� �ر=�@ ال	ح�ة �-} ال�	WX إج'�زة خ��'�  '�ون رات'Y ل�'�ة 2 تrی'� &�'. �'-� 
     G'<�'�ة خ��ال 	ات 1'	أر '[ �'- .)
ط  ل�>�Aی�  %� أ<'Dج'�زة أ2ّ     ، ویlا f:'ل�'-} ه


ی''P ال>"�''� �''� ل''� ت<''>p �(''�%� ال"�'' B�G''%- اlج''�زة           �  �''-�"� W''X	ن ال�	''Cی
  . )ال�:آ	رة 



  

               
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ''''ـ

  ــ
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إج'�زة  خ��'�   ال:ي �-} 
ورة شBd و�X;� ال�	WX یA	ز &-� الI) : 86(��دة

ط أ2 ت<'B �'�ة اlج'�زة &'#      'D  ال>"��ـ# أو ال-�ب Pی
�  Yون رات� 

یBd'D ال�	W'X &-'� &	دت'G وG'<;�X ا+�'��� إذا آ��'`        &�. أن �-�، 
  .خ�ل�� أو أی� و�X;� أخ
ى �"�دل� ل�V إذا ل� تC# خ�ل��

  
�'''�ة ال���'''� ال;"��'''� وا�'''>%<�ق  وتY'''3% �'''�ة اlج'''�زة ض'''�#                   

��
  .ال"0وة ال�وری� وال>
  
1
ی'P     یA	ز  <
ار �# ر=�@ ال	ح'�ة �'-} ال�	X'ـW   ) : 87(��دة* 
'�d  #�'"ال�

 ��'ـ� إج'�زة درا�'��       ال>"���ال:ي  ی
��Q Y ال�را�'� &�'. �;<>'G ال
�Vی"�دل ��ه0ت ال"���� ال>�ل�� أو mل &�. ال�	ل�%( B�آ� Yات
  ـ: 

  .ل��ج3>�
 أو ال�آ>	راfــ  درج� ا
  .ــ  درج� ال�Cjل	ریـــــ	س

-� #& B>م ل��ة 2 ت	س �ــ  د �	ری	ل�Cjدرج� ال �" .  
 �"  �-� #& B>م ل��ة 2 ت	دة الإت��م ــ  د ��VD���"ال.  

  
، &�'. أ�'G یQ Y'A'�      اlج'�زة  ه':f  وت%�د ال0=%� ش'
وط �'-}  

"���'''� ج��''[ ا+ح'''	ال أن تC'''	ن ال�را�'''� Q'''� أح'''� ال>�(('''�ت ال 
B�"ة ل�
  .وال�V-�� ال>� ت<>�V�I ال�(�%� ال��jش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
 >''''�ریb ال(''''�در ) 115/2007( �ل�
�''''	م ال3''''����� ر''''�   ) 87(ال�''''�دة &''''�ل`   
B'j ال>"''�یB  م7/11/2007 n-''ا{ت'�   ، وآ'�ن ال 	''# ر=''�@  ( :&�'. ال-%''�ار 
یA''	ز  <'

WـX	-} ال��ح�ة 	ال    �'1
ی'P ال>"� 
�d  #�"ال�       G'<>;� .'�& �'ال�را� �'Q Y'�
ال':ي  ی
�''ـ� إج''�زة درا�''��  
ات''Y آ��''B ل�%(''	ل &�''. ال�''mه0ت ال"���''� ال>�ل�''� أو �''�        ��ال

�Vـ:ی"�دل  
fرا	أو ال�آ> 
  .ــ  درج� ال��ج3>�



  

  .ــ  درج� ال�Cjل	ریـــــ	س
-� #& B>م ل��ة 2 ت	س �ــ  د �	ری	ل�Cjدرج� ال �" .  

 �"  �-� #& B>م ل��ة 2 ت	دة الإت��م ــ  د ��VD���"ال.  
  

  .)اlج�زة ه:f وت%�د ال0=%� ش
وط �-}
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إج�زة  
اتY آ��B +داء ا2�>%�ن  �� 2 ی�Aوز  یP%<3 ال�	WX ) : 88(��دة
   . ل:ل| ال0ز��ال��ة 

 f:-} ه�وط 
  . اlج�زةوت%�د ال0=%� ش
  

ت�-} اlج�زات  �S	ا&V'� ، &'�ا اlج'�زة ال�
ض'�� ،  �	اQ<'� ر='�@       ) : 89(��دة
 ال	ح�ة  -�ء &�. Y�1 ال�	WX ، وت�j# ال0=%� اlج
اءات ال0ز�'� 

  .ل�-} اlج�زات
  

،  85،  84(و���Q &�ا اlج�زات ال�-('	ص &��Q �'V'� ال�'	اد                        
87 (�V%-�  ص�)<ا2خ �Q pی	ح�ة ال>;	ال @�=
  .یA	ز ل
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  ال;(B ال%�دي &Dـ
ال;(B ال%�دي &Dـ

�  BBــــــ�ت ال"�ــ�ت ال"�ــــــــ� ـ� ـــــــإ�إ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ:P�j أح�Cم إ�� �ت ال"�B ی<(�  ـ �Q ت�) : 90(��دة*
1 ( B�"ال � ��  ـ:إ
 lا   �''�-Vاض ال�

ار �''#      �''� �  Sح''� ا+�''''ال>''� ی(''�ر  >%�ی''�ه� 

 Sح'''� ا+�'''
اض ال�r�-'''�    أوال��A'''@  �2ت;'''�ق �'''[ وزارة ال('''%�   
�>'.  �Q ال%'�2ت ال>'� ت<
ره'� الVA'� ال��j'� ال��>('�       وال�3>"(�� 

�''� � �>�A'' آ��''`  Yj''3 ال"�''B ، أو   lأث-''�ء   ا W''X	ح''�دث ی<''[ ل�� �
Gjj3  أو G��"ل G<دیSت. 

  
 �Cح �Q 
j<"ویB�"ال � ��  ــ: إ


ة ذه� 'G ل��jش'
ة &��'G أو      ) أ '<Q خ'0ل WX	ح�دث ی<[ ل�� Bآ
Gـ-� Gدت	&.  

��م ال�	WX  �رء أو إ�"�ف أو ) ب Yـj3  ]ـ� ال>ـ� ت<ـ ��lا

 Q''� ال"�''B أو ل�%''	ل دون  ''��ح��ی''� أش''��ص �"
ض''�# ل


  .ر ل��>��Cت ال�ول�و	ع ض
  .آB ح�ل� ا�>�Cس أو ��I&;� ت-�V-& SD ) ج

�''� � ال-�تA''� &''# اlجV''�د أو اlره''�ق      lة أو ا�''Q	ال 
''j<"وت
  �')<��# ال"�B إ�� � &�B ح��j3 ت<
رf ال�VA ال���j ال�

  .�Q آB ح�ل� &�. ح�ة



  

  :ال�(ـــ�ب ) 2
B�& � ���  Y��  .آ B�	WX أ

  
  :ال"rA ال�C�B ال�3>�ی� ) 3

آrA& B �# شG�S أن ی%	ل و (;� �3>�ی��  '�# ال�	W'X و '�#    
    �''>Q ا آ��''� أو�''>Q 
'')jال �''>Q آ%''�2ت ، G''<;�Xل و�''�&+ G''<اولr�
ال:را&�# أو ال�3�# أو Q<� ذراع واح'�ة أو �'�ق واح'�ة وح'�2ت     
ا+�
اض ال"<��� ، وح�2ت ا+�'
اض ال�r�-'� وال�3>"('�� ال>'�     

 �)<�  .حY3 آB ح�ل� &�. ح�ةت<
ره� ال�VA ال���j ال�
  :ال"rA الrA=� ال�3>�ی� ) 4

آrA& B �# شG�S أن ی-<n أو ی<�B  (;� �3>�ی�� �'# '�رة   
G<;�Xل و��&+ G<اولr� .�& WX	ال�.  
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5 ( `mال� rA"ال:  


�''Iال'':ي ی �''=rAأو ال B''��Cال r''A"ال G''"�  W''X	ب إل''. الال��''�d
  Xل و�'�&+ G'<اولr� .�& Gرت� #� B�>أو ی G��& #&   �;')  G'<;�

�<m�.  
                          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ال('''�در) م106/2010( �ل�
�'''	م ال3'''����� ر'''�   ) 90(ال�'''�دة &'''�ل`                  

 b19/10/2010 >�ریn-م، وآ�ن ال  Bال>"�ی Bj  :&�. ال-%	 ا{ت� 
  ـ:�Q ت�P�j أح�Cم إ�� �ت ال"�B ی<(�  ـ                     

1 ( B�"ال � ��  ـ:إ
�''� �  Sح''� ا+�''
اض ال�V-�''� أو  lا �''-�rاض ال�
وال� ��'')"<3�S   .''<ح''� ا+�''

B�"ال Yj3  `أو     أو    ، آ�� G'��"ل G'<دیSأث-'�ء ت W'X	ح�دث ی<[ ل�� �A�<� � ��lا
j3 Gj. 


ار �'# ال��A'@  �2ت;'�ق �'[ وزارة                            ' �'Vر إل��Dاض ال�
وی(�ر  >%�ی� ا+�
 .ال(%� 

  
          B'�"'# ال�ره'�ق lد أو ا�'Vجlا #'& �'Aال-�ت � �'�lأو ا B'�"ة أث-'�ء ال�Q	ال 
j<"وت

ار �'# ال��A'@  �2ت;'�ق     �V  وط ال>� ی(�ر
Dال �V�Q ت
Qا	ت .<� B�& � ��إ


 �Q حC�  ، ال(%� �[ وزارةj<"ویB�"ال � ��  ــ: إ



  


ة ذه� G ل��jش
ة &��G أو &	دتG �-ـG) أ <Q خ0ل WX	ح�دث ی<[ ل�� Bآ.  
�''�م ال�	W''X  ''�رء أو إ�''"�ف أو ح��ی''�     ) ب Yـ''j3  ]ـ� ال>''ـ� ت<''ـ'' ��lا


 Q'''� ال"�'''B أو ل�%'''	ل دون و'''	ع ض'''
ر      '''��أش'''��ص �"
ض'''�# ل
  .ل��>��Cت ال�ول�

  .��I&;� ت-�V-& SD  آB ح�ل� ا�>�Cس أو) ج
  :ال�(ـــ�ب ) 2

                             B�& � ���  Y��  .آ B�	WX أ
  :ال"rA ال�C�B ال�3>�ی� ) 3

  G''<اولr� #�'' و W''X	3''>�ی��  ''�# ال��ل و ('';� 	أن ی%'' G�S''ش #''� r''A& B''آ
    #�
 Q<�ا آ��'� أو Q<'� ال':را&�# أو ال3'�)jال �>Q آ%�2ت ، G<;�Xأو  +&��ل و

، وح'''�2ت ا+�''''
اض ال"<��'''� ، وح''''�2ت   اع واح'''�ة أو �''''�ق واح'''�ة  Q<'''� ذر 
         @''�A''# ال��ار 
''ا+�''
اض ال�r�-''� وال�3>"(''�� ال>''� ی(''�ر  >%�ی''�ه� 

  . �2ت;�ق �[ وزارة ال(%�
  :ال"rA الrA=� ال�3>�ی� ) 4

     .'�& W'X	رة ال��'آrA& B �# شG�S أن ی-<n أو ی<�B  (;� �3>�ی�� �'# 
G<;�Xل و��&+ G<اولr�.  

5(  `mال� rA"ال:  
        #'� B'�>أو ی G'��& #'& ب�'�dل� W'X	ال� 
�'Iال:ي ی �=rAأو ال B��Cال rA"ال

�<m� �;)  G<;�Xل و��&+ G<اولr� .�& Gرت�>�.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      
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یP%<''3 ال�	W''X ال�(''�ب ال"''0ج ال''0زم وQ<''� ل�''� ت<''
رf الVA''�       ) : 91(�دة�''
  .ال���j ال��>(� �Q ه:ا الSDن

  
ال�-(	ص &���Q G  ت"	یp إ�� � ال"�2B یP%<3 ال�	WX ) : 92(��دة

  ـ:�Q ال%�2ت ا{ت�� ) 94(ال��دة 
  

  .إذا آ��` ال	�Qة أو ال"rA ��ت�A &# إ�� � ال-;@ &��ا) أ
  
�''� �  Yj''3 �''�	ك Q''�ح� و�<(''	د �''# ج��''Y       إذا ح''�ث) بlا `

WX	د ،ال�	ك ال;�ح� وال�<(	ال�3 �Cح �Q 
j<"ـ:وی  
  


 أو ال���رات) 1(��  .آB"Q B یSت�G ت%` تSث�
 ال



  


ی%� ل>"����ت ال	�ی�) 2(���ل;� � Bآ.  
  


اتY آ��'B 2 تY'3%   ) : 93(�ـ�دة  ��ی�-} ال�	WX ال�(�ب إج�زة �
ض�� خ�
 
''` ، وتj''�أ      ض''�# إج�زات''G ال�m� r''A& � �''�lا #''& S''D� ض''�� إذا


ا �''� ل''�  V''ش 
''D& �''ه� ث�����'')�''� � ول�''�ة أlا b''# ت''�ری�ج''�زة lا
B''j ذل''|  G=�;''D أو    G''<ح�ل 
&r''Aا دا=�''� آ��''� أو    _j''	ت &fr''A ت3''><

��=rج.  
  

إذا ا�>V` اlج�زة ال�
ض�� ال��Dر إل��Q �V ال��دة ال3'� <� ی"'
ض   ): 94(��دة
�''�م      ا+�''
 &�''ـ. الVA''ـ   �''���C�ى إ�''� 
� ال��j''ـ� ال��>(''ـ� ل><
ی''

      .'�& B'�"ال � �'�ال�	G��"  WX أو إ��Vء خ��>G �[ ت"	یG'I &'# إ
�=rAأو ال ��Cال�3>�ی� ال rA"أ��س ال.  

  

رت ال�VA ال���j): 95(��دة�� �  ال��>(� إذا lال-�ت� &# ا rـA"أن ال

rA& P%<3 �3>�ی� آ�� أو ج�V��"Q �=r ت<�ی
 درج� ال"rA، وی
  .ال�	�Q WX ه:f ال%�ل� ال>"	یp ال�<
ر

  
یP%<''3 ال�	W''X ال�(''�ب ت"	یI''� &''# ال>D''	یG الj''��� ال�3''>�ی�  ): 96(�''�دة

       �'VAره'� ال
�� � &�. أ�'�س ال-�j'3 ال�u	ی'� ال>'� ت<lال-�ش� &# ا
�''')<�، وذل'''| دون اlخ'''0ل  ��'''>%<�ق ت"'''	یp إ�'''� �   ال��j'''� ال�

  .)94( ال"�B ال�-(	ص &���Q G ال��دة
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Q'� ال�'	اد ال3'� <�     إل�'G ال�D'�ر   >"	یpالیP%<3 ال�	WX ال�"�ر ): 97(��دة 

� �Vال�"�ر إل� �VAال #�lح�ث` ا .<   ، G'ة إ&�رت
'<Q خ'0ل � ��Q'�ذا   
      �''�� B''آ''�ن �,''�م ه'':f الVA''� 2 ی<''
ر ت"	یI''ً� أو  ی<''
ر ت"	یI''ً� أ

حY'3  ـ ـ' أو ال;'
ق           ال�VA ال�"�ر �-�V ، �-} ال>"	یG pت�-%
   .�# ه:f ال�VA ـا+ح	ال ـ

  



  


ت &�. ال�	WX أ&
اض �
ض �V-�  "� ا�>�Vء خ��>G ): 98(��دةVX إذا
:ا ـG هـ�  �ل%<	ق ال>� ی�V�;C لـV  Bـ�ن ی"�ـ� آـ�ة ال>ـت�>rم ال	ح

��jال� �VAرت ال

ة ال��>(�  ال<��	ن �>. <Q .د إل	ض ی"
أن ال�
��	C%ل�  G<�زاول  "�ه� & خ� 	ن ، ح>. ول	Cی�� أ2 ی
�M 0خ
 ش

 �uض ��ش
  .&# ه:ا ال"�B ه:ا ال�
  

�� � و�Qة ال�	WX ی'	زع ال>"'	یp ال�P%<'3 &�'.     ): 99(��دةlا #& SD� إذا
�(��ال	رث� وQ<� +ح�Cم Dال ال	ن ا+ح	��.  

  
�'� � أو ت%	ی�'G      ):100(��دةlا #'& P%<'3ال� pی	ال>" .�& rA%ز ال	A2 ی

  .ش�M nخ
 +ي 
  

�'� �        ):101(��دةlا #'& S'D-ال>'� ت W'X	ق ال�	'>%  ����2 ت�B ا+ح�Cم ال
	ا&� وأح�Cم ��	ن �"�ش�ت  .I<>�  Gل SD-ى ال>� ت
G ا+خ	>% 

C�ـوQ�� ت�� ����  . "� ال
  

�'� � ، وآ�;�'� ت<'�ی
      ):  102(��دةlت ا�'jثl �'�اءات ال0ز
ت�j# ال0=%� اlج

GQ ل��	WX ال�(�ب أو� P%<3ال� pی	ال>" ��� G<ورث.  

  
  
  
  
  
  
  

36  
  ـ� &Dـــــ
ـ� &Dـــــ
ــــال;(ــــــB ال_��ـال;(ــــــB ال_��ـ

  ##ــــــ	X;�ـــــ	X;�ــــــــــ�ت ال�ـ�ت ال�ــــــواجjـــواجjـــ
  	رة &��Vـ�	رة &��Vـ�ــوا+&�ـ�ل ال�%,ـوا+&�ـ�ل ال�%,ـ



  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ال	W=�''X ال"��''� تW''��C ل�<''�=��#  V''� ه''��VQ خ��''� ال�''	ا1-�#        :)103(�''�دة
 YA، وی ��م ه':ا    ت%<�<� ل��(�%� ال"��'Cا&'�ة أح
� WX	ال� .�&

، ویG��& YA  (';� خ��'�    ال<��	ن و��
f �# ال<	ا��# وال�	ا=}
  ـ:

  
� وأ����) أ �  Gدیmوأن ی ، G  n<�  .أن ی<	م  -;G3  �ل"�B ال�

  
أن ی%'''��Q &�'''. آ
ا�'''� ال	�X;'''� ، وأن یQ |�'''3'''� ت('''
�QتG    ) ب

�V  P=0ال��3| ال.  
  

، وا2ل>''''rام  �	ا&�''''�f أن ی%''''��Q &�''''. ا�2>,''''�م Q''''� ال"�''''B  ) ج
    G'''ت�jداء واج+ ��'''�
ال
�'''��� وأن ی�('''n و'''` ال"�'''B ال

 ��;�X	ذل| ال B;Cا&� ال>� ت	ح�ة ال<	ر=�@ ال ]Iأن ی .�&.  
  

'� وأ���'� ، وذل'| Q'�          ) د �  
أن ی-;: آB �'� ی('�ر إل�'G �'# أوا�'
�V  ل	ا=} وال-,� ال�"�	ا��# وال�	ح�ود ال<.  

  
ا�
 ال>� ت('�ر �-'G آ�'�    وی>%�B آB ر=�@ �m3ول�� ا+و

G�  .یC	ن �m3و2 &# ��
 ال"��Q B ح�ود اخ>(�
  

و�'� ی	جG'j   أن ی><�� �Q إ�;�ق أ�	ال ال�ول�  �'� ت;
ض'G ا+���'�    ) هـ
 �V��& ص
  .ال%

  
  .أن ی%��Q &�. أ�	ال و��>��Cت ال	ح�ة ال>� ی"��V  B) و 
  

  ـ:ی%,
 &�. ال�	WX ا{ت�) : 104(��دة 
  

>G وأی� و�X;� أخ
ى  �ل�VAز اlداري ل��ول� إ2ّ ال�Aـ[  �ـ# و�X;) أ 
إذا ا>I''` ال�(''�%� ال"��''� تj&S  G'';��C''�ء و�X;''� أخ''
ى  ('';�   

وط ال>'''� ت%'''�ده�      '''Dا&'''� وال	ل�< �'''>Qوذل'''| و ، B''' �>�  �'''<m�

  .ال0=%�
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إDQ''ـ�ء ا+�''	ر ال>''� ی��''[ &��C%  �''V''� وG''<;�X إذا آ��''` �''
ی�       ) ب

�ر  '':ل| ، وی3''>�
 ه'':ا ال%,''
  �V<"�j''� أو  �<>I''. ت"���''�ت ت(''
��;�X	ال ��=��  "� ا�>�Vء ال"0.  

  
ال<�''�م أو ا2ش''>
اك Q''� ت''
وی� ا+�وی''B ال�Cذ ''� واlش''�&�ت ال>''�  ) ج

�Vت�jاج	ة ال�ول� وأداءه� لrVت�@ أج.  
  
اIQl'''�ء  '''Sي ت('''
ی} أو �"�	�'''�ت أو  ���'''�ت ت>('''S  B&�'''�ل      ) د 

1
یP ال(%W أو ��
ه� �# 1
ق ا #& G<;�Xإ2 إذا آ'�ن   و 
'D-ل
�)<�
ح� لG  :ل| �# ال���3 ال�)�.  

  

 أو اlد2ء  >(
ی} �Q ال(%W أو ��
ه�) هـ D-ال  �'�     G'��& Y'ت
ی>

  ـ:اlض
ار  �ل�(�%� ال"��� ل��ول� ، و&�. ا+خn �� یSت�
  

1 ���	Cت-;�: أی� خ�� ح ��
  .ـ  &
  .ـ  إ��ءة ال"0�ت  �# ال%C	�� وحC	�� أی� دول� أخ
ى 2
  .ـ  إ��ءة ال"0�ت  �# ال�	ا1-�# 3

  
اlه�''�ل أو ال><(''�
 ال'':ي ی>
ت''G''��& Y ض''��ع ح''P �''# ال%<''	ق  ) و 

  .ال��ل�� ل��ول�
  

  .ال<��م  Sي ��Dط ����� �%,	ر) ز 
  

ت-,''�� أو ا2ش''>
اك Q''� ت-,''�� اج>��&''�ت داخ'' B�C''�ن ال"�''B دون  ) ح 
�)<�  .إذن �# ال���3 ال�

  
  .اض ش�(��ا�>0dل وG<;�X ل>%<�P أ�
) ط 

  
ز�G'=0 أو رؤ�'�=G أو ض'�    ت<�ی� أی� شC	ى آ��ی� ض'� أح'� �'#    ) ي 

ول�# �''	اء Q''� ال	ح''�ة ال>''� ی"�''V  B''� أو Q''� وح''�ة   mأح''� ال�3''
  .أخ
ى

  



  

j''	ل ه�ی''� أو �S''Q�Cة أو &�	ل''� �''# أي �''	ع ، یC''	ن لV''� ت''Sث�
    ) ك
G<;�Xت و�jاج	  G��� .�&.  
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�'Y �'# الVA'� ال��	ل'� ��	�'� ـ'ـ أن        -'�ء &�'. 1   ـ'ـ  &�. ال�	WX) : 105(��دة 

ارا ی>I''�#  ���''�ت  ��A''[ ا+�''	ال ال�-<	ل''� وال"<�ری''� ال>''� ''ی<''�م إ

د �'#       'Q أو  ��'� أي G�'��  اء	'� G'ح��زت �Q ن	Cأو ال>� ت �VC�<ی�
        #''& W'DCوأن ی ،

اد أ�'
تG وال>'� تB�'D الrوج'� وا+و2د ال<(''Qأ

إل�V'� أو �('�در ��G'<�C    ال�
ق ال>� ت��| أو ح�ز  �V ا+�	ال ال��Dر 
Gأو ح��زت.  
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  ال;(ــB ال_�ل~ &Dـ
ال;(ــB ال_�ل~ &Dـ

  ��ــــــ� اlداری� اlداریــــــــال��3ءلال��3ءل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
آ B�	WX ی�B  �ل	اجj'�ت وال�m'3ول��ت أو ی
تY'C ال�%,'	رات     ) :  106(�دة�


ج &�'.      '��<>I'.   ال�-(	ص &��Q �V'� ه':ا ال<'��	ن وG'<%=2 أو ی

ا�� C  خ0لlا G�Sش #� 
V,�  
V,أو ی G<;�Xأ&��ل و �Q Yاج	ال

       �''Q �''V��& ص	''�ت ال�-('' 	ح''�ى ال"<�  Y''ال�''�دة  ال	�X;''� ، ی"�
)116(.  

  
وی";. ال�	W'X �'# ال"<	 '� إذا ثj'` أن ارتG' �C ال���ل;'� آ'�ن        
ت-;�:ا +�
 �C>'	ب �'�ر إل�'G �'# ر=�G'3  '�ل
�� �'# ت-G'V�j آ>� '�          

�، و�Q ه:f ال%�ل'� تC'	ن ال�m'3ول�� &�'. �('�ر ا+�'
       إل. ال���ل;
fوح�.  

  
                        �)�Dال Guإ2ّ &# خ� ����� WX	ل ال�S3و2 ی.  

  
2 یA	ز ت	�[ &<	 � &�'. ال�	W'X إ2ّ  "'� ال>%<�' P�G'" آ>� '�       ) :  107(��دة

و�''��ع أ	ال''G ، وت%<�''P دG''&�Q ، ویY''A أن یC''	ن ال<''
ار ال(''�در  
�	< �jj3� � 	>"ال ].  

  
ویA''	ز  �ل-�j''3 ل����ل;''�ت ال3j''��� أن یC''	ن ال>%<�''P ش'';�ه�        

        �'Q'� و 	ال"< ]'�&�. أن ی_jـ` ��I	�'ـQ G'ـ� ال<'ـ
ار ال('ـ�در  >	
ه:f ال%�ل� 2 یAـ	ز أن تrیـ� ال"<	 ـ� &�ـ. ا�l'ـ:ار أو ال�('ـ� �'ـ#    

 Yاتـ
  . �ــ�ة ث0ث� أی�ملالـ



  

  
��ل;''�  "''�      2 تA''	ز �3''�ء ) : 108(�''�دة� #''& �''���ل� ال�	W''X ال�	ج''	د  �ل

ث'''0ث �'''-	ات �'''# ت'''�ریb و	&V'''� ، و�'''[ ذل'''| إذا آ��'''`     ا�<I'''�ء
ال���ل;� تBCD ج
ی�� ج-�=�� 0Q یv>'3 ال%'Q P'� ال�3'�ءل� اlداری'�      

  .إ2ّ  3<	ط  ال�&	ى ال"�	���
  

ت-<�[ ال��ة ال�-(	ص &���Q �V ال�'�دة الS'  �> �'3ي إج'
اء �'#      ) : 109(��دة
وت3''
ي ال�''�ة �''# ج�ی''�  ، 
اءات ال>%<�''P أو ا2تV''�م أو ال�%�آ�''�إج' 

  .ا >�اء �# Mخ
 إج
اء
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      G'��& Yت
وإذا ت"�د ال�>�V	ن Q�ن ا�<��ع ال��ة  �ل-�j3 +ح�ه� ی>

''� ات�'':ت ض''�ه� إج''
اءات     #''Cل''� ت 	ول''  #��''jل� �j''3-ل�  �''V&��>ا�
  
�1"''� ل��''�ة ، وت3''
ي ال�''�ة �''# ج�ی''� �''# ت''�ریM bخ'' :''�إج''
اء ات

  . SDن ال���ل;�
  

أن ی	'W ال�	W'X ال�%'�ل ل�>%<�'P      أو �# ی;	ض'G  ل
=�@ ال	ح�ة): 110(��دة
   G'jف رات
'�&# ال"�B إذا ا>I` �(�%� ال>%<�P ذل| �[ ا�>�
ار 

 إ2ّ     V''ث0ث''� أش #''� 
ال�C�B''، و2 یA''	ز أن ت�>''� Q>''ـ
ة ال	''ـW +آ_''


ار �# ��A@ ال��3ءل� ال��>n، و�Q ه:f ال%>   @'�Aز ل��	Aل� ی�

ف �(''W راتj''ـQ ، G''ـ�ذا  ''� W'' ''ـ
ئ ح;''ـ� ال>%<�''ـP أو أن ی<''
ر و

ال�	XـW أو &	�l�  Y:ار أو ال�(� �# ال
اتY  �� 2 ی�Aوز خ��3 
Gjرات #� W
ف إل�G �� یC	ن � أو�  .أی�م 

  
	Q''� &''#     ):111(�''�دة	� 
''j<"ی ��''Iآ'' B�	W''X ی%''j@ اح>���1''� &�''. ذ�''� 


ف �(W راتQ ، Gj�ذا ح;� ال>%<�P أو &��G ��ة حG3j ، وی� W	
Gjرات #� W
ف لG �� أو� G<دا��  p>ل� ی.  

   



  

	G��& #& �Q ��ة  ):112(��دة	� 
j<"ا=� یrج �C%ت-;�:ا ل #A3ی WX	� Bآ
�G-A ، وی%
م �# راتGj ال�C�B &# ه:f ال��ة ، وذل| دون اlخ0ل 

  ).149  ، و /C%        )140� ال��دت�# 
  

                    Gjوأن رات �V<>;� G�r# ت���ل أح�ا 	ی" WX	أن ال� `jوإذا ث
ه	 �(�ر �"�V<D� ال	ح�� وذل|  �	جY ش�Vدة �# وزارة ال>-��� 
 W)� �%=0ی<� ال>� ت%�ده� ال

Q` ال	ح�ة لV�  �ل��ا2ج>��&�� ، 

، وذل|  ح�ل ت"�ده��Q راتGj ال�C�B ، &�. أن ی<V-�  �3�  �ل>�3وي 

ار  ���Vء خ��>G أو &	دتG إل. &��G وQ<�  إل. أنی(�ر 

  ).و/ 140(ل���دة
  

آ'' B�	W''X ی(''�ر ض''�f حC''� جrا=''� ��''
 �Q �=�''V''� ج-�ی''� أو     ): 113(�''�دة 
         W'	G'��& #'& �ً'Q وی		� 
'j<"'� ، ی���ف أو ا+
'Dل�  �'��ج
ی�� �

ف �(W راتGj ح>. ی(�
 ال%Q ، �ً�=�V� �C�ذا أل�d` ال"<	 � أول'�  �


ف لG �� أوW �# راتGjی<p  �دا�� G<.  
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ج-�=� ، 0Q یA	ز ��3ءل>G إداری� ���Q  ات�Vمإذا وجG ل��	WX ): 114(��دة

P�"<م ی�Vا ا2ت:V  �Cور ح��ال�%��C ال��>(�، �#  ��V=� إ2ّ  "� 
�Vت أرآ��
Qا	داری� إذا تl# ال��3ءل� ا�اءة 
jل�  �C%و2 ی�-[ ال.  

  
                C%ن ل�	Cال<�1"'�  وی G'<�Aا=� حrAز &-'� ال�3'�ءل�      � ال	'A0 ی'Q ،

fل أی�  �-� ض�	j  .اlداری� �-��D ال%C� أو أ�G �j أو 
  


ا&�ة حC� ال��دة ): 115(��دة� ]�)117 ( ]�تC	ن ال��3ءل� اlداری� وت	
 @�A� داری� أوlي ل���3ءل� اrآ
الrAاء �# اخ>(�ص ال��A@ ال�

ل>� و"` �V�Q ال���ل;� ح>. ول	 آ�ن ا  �ل	ح�ةال��3ءل� اlداری� 
  .أخ
ى ل	ح�ةال�	WX ال���لW ت� "� و` ال��3ءل� أو ال��Aزاة 

  
  ـ:ال"<	 �ت الr=�A ت	�"�V &�. ال�	X;�# ه� ):116(��دة

  
  .ا�l:ار) أ 



  


 �Q ال3-�) بVی� &�. ث0ث� أشrل��ة 2 ت Yات
  .ال�(� �# ال
  .ال%
��ن �# ال"0وة ال�وری�) ج
  .ال
ات�Q Y ح�ود &0وة خ;p)  د
ا�>%<�G ال
اتY ال�;p إل. ال	�X;� وال�رج� ا+د�. ��jش
ة �[ ) ـه

ال:ي و�B إل��Q G ال�رج� ال>� خ; p��V- و&0وات و �2ت 
�Vإل� p;ال�رج� ال>� خ.  

ال�;p إل. ال	�X;� وال�رج� ا+د�. ��jش
ة �[ ا�>%<�G ال
اتY ) و
Bj ال>
�� إل. fال:ي آ�ن ی><�ض�  �V-� p;ال�رج� ال>� خ

�Vإل� p;و&0وات و �2ت ال�رج� ال>� خ.  
  . اlح�ل� إل. ال><�&ــ�) ز
  .ال;(B �# ال���ــ�) ح

  
ل
=�@ ال	ح�ة ح;� ال>%<�P أو ت	�[ &<	 � ا�l:ار أو ال�(� �#  ):117(��دة


ة D& وز�Aال3-� و �� 2 ی �Q ��	ی� &�. ث0ث�# یrل��ة 2 ت Yات
ال
ل� تC# ه-�ك ش�Vj ج-�=�� ���Q ه	  وذل| إذا
ة ال	اح�ة أی�م �Q ال�

 P�>%<ل�  �)<��-3	ب إل. ال�	WX ت3>	جY إح�ل>G إل. ال�VA ال�
  .�"G ج-�=��
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                     @�=
ا+&�'''. أو ال'''
=�@ ویA'''	ز ل'''
=�@ ال	ح'''�ة ت;'''	یp ال'''

وذل''|  %;''�    ��Q''� ی>"�''P  �ل>(''
ف Q''� ال���ل;''�ت ال3j''���      ال��jش''

أو ت	�ـ[ &<	 'ـ� ا�l'ـ:ار أو ال�('� �'# ال
ات'Y  ل�'�ة 2 تrی'�        %<�P ال>
        �'Q �'�	ی 
'D& �'3وز خ��'Aاح'�ة و �'� 2 ی	ة ال
&�. ث0ث� أی�م �Q ال�

  .ال3-�
  

ویC	ن ال>,�� �# ال"<	 '�ت ال�D'�ر إل�V'� إل'. ر='�@ ال	ح'�ة خ'0ل             

ار ال"<	 '�  '>  WX	إخ��ر ال� b# ت�ری� ��	ی'>  أن&�'.   ث0ث�# ی 'jال �` 

      
''j<"وی ، G'ت<�ی� b'# ت''�ری�''ً� �	ال'>,�� خ''0ل ث0ث'�# ی �'Qا  f:''ء ه�'I>�
  G''IQال''>,��  �_� ''� ر �''Q `''  ج��''[   ، ال�''�ة دون �''Qالو	ا+ح''  
''j<"ی

 �ً�=�V� ��,<ن الSش �Q ار
  .ال<



  

  
�# ث0ث� أ&�Iء �#  �-  �V��A@ ال��3ءل� اlداری� یBCD ): 118(��دة

@�=

ط أن 2 ت<B و�X;، ال<Dم وأن وی�& 
ـ� ر=�@ ال��A@ &# ��ی
2 ت<B درج� &I	 ال��A@ &# درج� ال�	WX ال�%�ل إل. ال��3ءل� 

  . اlداری�
  

                     B�C''D<  ح''�ة ، وی(''�ر	ال �''Q @''�A� #''� 
ویA''	ز تB�C''D أآ_''

ار �'# ر='�@ ال	ح'�ة &�'. أن ی>I'�# أ&I'�ء اح>�'�#��1         ' @�Aال�

     fر	''Iی>"'':ر ح #''� B''%� �V-''� أي B''%ل�    ، #���''��''# ا+&I''�ء ا+
 f
  .وی%�د ه:ا ال<
ار �,�م ال"�B  �ل��A@ وأ��# �

  
  ـ:ی�> n��A@ ال��3ءل� اlداری�  �{ت�): 119(��دة

  
ال-,
 �Q إی<�ف ال�	WX أو �� ��ة اlی<�ف &# ال"�j1 B<� ل%C� ) أ 

 �ل-�j3 إل. ش���� وW=�X ال�رج� ال_�ل_� ��Q دون  )110(ال��دة 
.  
 )116(ي �# ال"<	 �ت ال�-(	ص &���Q �V ال��دة ت	�[ أ) ب

 �ل-�j3 إل. ش���� ال	W=�X ال�:آ	رة �Q الj-� الP �3 ، &�ا 
�"�V ر=�@ ال	ح�ة 	<  n<�  . ال"<	 �ت ال>� ی

  
    � @�A0=��وإذا رأى ال�     n<'�ت	�[ أي �# ال"<	 '�ت ال>'� ی

     :'�
ار �Yj'3 ل�>'>  G'ح�ة أح'�ل ا+وراق إل�	ر=�@ ال �V"�	<    �'�
  .)117(ی
ا f�j��-ً� وQ<ً� ل���دة 
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ار ��A@ ال��3ءل� اlداری� إل. ال��A@ ): 120(��دةیC	ن ال>,�� �# 

ال�
آrي ل���3ءل� اlداری� خ0ل ث0ث�# ی	�� �# ت�ریb إخ��ر 
  .ال�	WX  �ل<
ار

  



  

یBCD ال��A@ ال�
آrي ل���3ءل� اlداری� �# ث0ث� أ&�Iء �# ): 121(��دة
�� �#  �-V� ال
=�@ ، وی(�ر  >G��CD ش���� و��W=�X ال�رج� ال


ار �# ر=�@ ��A@ ال���� ال�����&�. أن ی>�I# أ&�Iء  
اح>����1# ل�%B أي �- �V�B% �# ی>":ر حI	رf �# ا+&�Iء 

 #����  .ا+
  
  

               f
  .وی%�د ه:ا ال<
ار �,�م ال"�B  �ل��A@ وأ��# �
  

  ـ:ل�
آrي ل���3ءل� اlداری�  �{ت�ی�>n ال��A@ ا): 122(��دة
  


ارات ��Aل@ ال��3ءل� ) أ ال-,
 �Q ال>,���ت ال�<��� �# 
Gارات
  .��Q ��=�V شSن ه:f ال>,���ت  اlداری� وتC	ن 

  
ال-,
 �Q إی<�ف ال�	WX أو �� ��ة اlی<�ف &# ال"�j1 B<�    ) ب

ح>. ) أ( �ل-�j3 إل. ش���� وW=�X ال�رج� ) 110(ل%C� ال��دة 
  . ل_����ا

  
) 116(ت	�[ أي �# ال"<	 �ت ال�-(	ص &���Q �V ال��دة ) ج 

  .ال	W=�X ال�:آ	رة �Q الj-� الP �3&�. ش���� 
  


ارات ��Aل@ ): 123(��دة���Q &�ا ال<
ارات ال(�درة �Q ال>,���ت �# 

ارات ال��A@ ال�
آrي  ،ال��3ءل� اlداری�یC	ن ال>,�� �# 

@ ��A@ ال���� ال����� خ0ل ث0ث�#  ی	�� ل���3ءل� اlداری� إل. ر=�
 @�Aال� @�=
ال>,�� أو رpQ �# ت�ریb إخ��ر ال�	WX  �ل<
ار ، ول

Gأو ت"�ی� � 	ال"< ]��# خ0ل ث0ث�# ی	�ً�  إل�dء ال<
ار ال(�در  >	

 اj<"ت<�ی� ال>,�� ، وی bال>,�� ت�ری �Q `  ال��ة دون f:ء ه�I>�

IQر � �_� Gا	ج��[ ا+ح �Qو ، �ً�=�V� ��,<ن الSش �Q ار

 ال<j<"ل ی.  
  


ار إح�ل� ال�	WX إل. ��A@ ال��3ءل� ال��>n �# ) : 124(��دة ی(�ر 

ورة ، &�. أن ر=�@ ال	ح�ة Iح�2ت ال �Q Gض	# ی;�أو #�I<ی 


ار اlح�ل�    .ال�	WX إل. ���� �%�دا  �+Q"�ل ال�-3	 � 
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                      � W'''X	ال� 
'''j<"ویl2 إل'''. ال�3'''�ءل� ا�'''% b'''# ت'''�ری�داری'''� 

��ور ه:ا ال<
ار.  
  


ار اlح�ل''� وت''�ریb ال3�A''� ال�%''�دة        ''>  W''X	وی>"''�# إخ�''�ر ال�
Bـj� Bj"� أی�م &�. ا+ G<ل��3ءل.  

  
تC	ن إح�ل� ال�	X;�# ال:ی# ی>j"	ن وح�ات ��>�;� ال�>��V# ): 125(��دة

 @�A� .إل ��jت
ال��3ءل� ال��>n  �رت�Cب ���ل;� أو ���ل;�ت �

ار �# ر=�@ ال	ح�ة ال>� و"`  �V ال���ل;�  �ل>-P�3 �[ رؤ��ء > 

  .ال	ح�ات ا+خ
ى
  

تC	ن ��3ءل� ال�	X;�# ال�>��V#  �رت�Cب ���ل;� أو ���ل;�ت  ):126(��دة
وح>. ال_���� ) أ ( �
ت��j �>. آ�ن  �-V� أح� ش���� وW=�X ال�رج� 

lي ل���3ءل� اrآ
  .داری� أ��م ال��A@ ال�
  

2 تC	ن ج��3ت ��A@ ال��3ءل� �%�%� إI%  2ّ	ر ج��[ ): 127(��دة
  .أ&G=�I وت(�ر ال<
ارات  ��j��S ا+�	ات

  

ي �� ی
اf 2ز�� �# ال>%<�<�ت و���ع ): 128(��دةAال��3ءل� أن ی @�Aل�

  .ی
ى وج�V ل��3ع أ	الV� #الVD	د ال:ی
  

إذا �م  Yj� G ی	جY ذل|، &�. &I	 ��A@ ال��3ءل� ال>-%�  ):129(��دة
 @�A� ارات
ول��	WX ال�%�ل إل. ال��3ءل� اlداری� أو ال�>,�� �# 
 @�Aء ال��I&أ #� 	I& اض &�. أي
ال��3ءل� اlداری� حP ا2&>
 @�A� @�=ح�ة أو ر	ذل| ، و&�. ر=�@ ال Yج	ی Yj� إذا آ�ن ه-�ك

�ذا Q Bjال���� ال����� حY3 ا+ح	ال أن ی;(�Q B ه:ا ا2&>
اض، 
ال"I	 ، حI& B	 �# ا+&�Iء ا2ح>����1#  .-%ـأو ت ا2&>
اض

G�%�.  



  

  
إذا رأى ��A@ ال��3ءل� أن ا+Q"�ل ال�-3	 � إل. ال�	WX تBCD  ):130(��دة

ج
ی�� ج-�=�� وجY إ 0غ ر=�@ ال	ح�ة  :ل| lح�ل� ال�	WX إل. 
�)<�    .ال�VA ال�
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اری� �Q ا+ح	ال ال>� ی><
ر �V�Q ت	W إج
اءات ال��3ءل� اlد): 131(��دة
إل. أن ی(�ر ح�V� �C=�  ، وذل|إح�ل� ال�	WX إل. ال�%�آ�� الrAا=��

�# ال�%��C ال��>(� ، وت"�د ا+وراق  "� ذل| إل. ��A@ ال��3ءل� 
 WX	�3ءل� ال�� 	م �%rی� ��ذ ��  .اlداری� 2ت

  
  .إل. ال��3ءل�ت-<�I ال��3ءل� اlداری�  	�Qة ال�	WX ال�%�ل ): 132(��دة

  
2 ی�-[ ا�>�Vء خ��� ال�	WX +ي �Yj �# ا+��jب ـ &�ا ال	�Qة ـ ): 133(��دة

 G"� P�>%<ال �Q ئ�  ��# ا�2>�
ار �Q ��3ءل>G إداری� إذا آ�ن 
 G<�ة  خ���ء �V<ا� Bj.  

  
      #''� P''ض''��ع ح �''V��& Y''ت
ویA''	ز Q''� ال���ل;''�ت ال��ل�''� ال>''� ی>

ل>''G إل''. ��A'@ ال�3''�ءل� ال��''>n ول''	 ل''�  ح<'	ق ال�rا�''� ال"��''� إح� 
B'j ا�>V'�ء خ��>'G ، وذل'| خ'0ل ث'0ث             G'"� P'�>%<ال �'Q ئ�'  �' #Cی

 ����  .�-	ات �# ت�ریb ا�>�Vء ال
  

تC	ن ��3ءل� ال�	WX ال:ي ا�>V` خ��>�Q G ال%�2ت ) : 134(��دة
ال�-(	ص &���Q �V ال��دة ال�3 <� أ��م ��A@ ال��3ءل� ال:ي آ�ن 

�3�  n<�ءل>G و` و	ع ال���ل;� ، و�[ &�م اlخ0ل  ��>
داد ی
 � 	>& G��& ]ا+�	ال ال>� � ت�Q Yj3 ض��&�V &�. ال�ول� ، ت	
 G�Q `"
 ال:ي وVDال �Q fال:ي آ�ن ی><�ض� Yات
��ل�� 2 ت�Aوز ال

     .ال���ل;�
    



  


ار ال"<	 � وPQ ا+ح�Cم ال�-(	                     ص ویC	ن ال>,�� �# 
  .حY3 ا+ح	ال) �Q �V��&)120  ،123 ال��دت�# 

  
هـ ، (إح�ى ال"<	 >�# ال�-(	ص &���Q ��V الj-�ی# &-� ت	�[  ):135(��دة

یP%<3 ال�	WX &0وات و �2ت درج� ال	�X;�  )116(�# ال��دة  )و
<���
ا&�ة ش
وط ا�>%<��V ، وت%�د أ�  �Vإل� p;ال>� خG  f:ه �Q

���&�. أن �Q ال	�X;� ال>� خ; p�G< ، �V- ال	�X;� &�. أ��س أ
 �>Qو �Vإل� p;ال>� خ �;�X	ش���� ال #�  G<���یC	ن ت
ت�Y أ

  .ال0=%�<
ره� ل�<	ا&� ال>� ت
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  ـ:ت�%. ال"<	 �ت ال>� ت	[ &�. ال�	�I>��  WXء ال��د ا{ت��) : 136(��دة

  

شVأ�>� ) أ   :     Yاتـ'ـ
ل�ـ'ـ�ة   Qــ� ح�ل>'ـ� ا�l'ـ:ار أو ال�('ـ� �'ـ# ال

  .خ��3 أی�م &�. rی� 2 ت
�Q ح�ل� ال�(� �# ال
ات'Y ل�'�ة تrی'ـ� &�'. خ�3'ـ�       : �-ــــــــ�) ب

  .أیـ�م
  . �ل-�j3 إل. ال"<	 �ت ا+خـ
ى: �-� و�(W ) ج

  
ی>� �%	 ال"<	 �ت ال�	"� &�. ش���� وW=�X ال�رج� ال_�ل_� ��Q  :)137(��دة

 #�;X	ن ال�	uش �-A# ل�ار 
. Y�1 ال�	WX إذا ت�j#  -�ء &�دون  <
وذل| �# وا[  ،ل�V أن ��	آG و&��G �-: ت	�[ الrAاء �
ض��ن

 Gی�jی ��و G<�خ�  W��ی� و	ال3- �;�X	ی� ا+داء ال	ت< 
ت<�ری
G-& ؤ��ء
  .ال

  
) أ(وW=�'X ال�رج'�    وی>� �%'	 ال"<	 '�ت ال�	"'� &�'. ش'����                        

ة ووP''Q �''� تG<-�''I ال;<''
ة    وح>''. ال_���''�  <''ـ
ار �''# ر=''�@ ال	ح''�     
  .ال�3 <�

  



  

ی>
تY &�. �%	 ال"<	 � ا&>�jره� آSن ل� تC#  �ل-�j3 ل��Bj><3،  ):138(��دة
WX	ال� ��خ� W�� #� �V  P�"<ی �� Bوآ � 	أوراق ال"< ]Q
  .وت

  
  .ت%�د ال0=%� إج
اءات ال��3ءل� اlداری� وال>,���ت) : 139(��دة
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  ;(B ال
ا [ &Dـ
;(B ال
ا [ &Dـ
الال

  ــ�ــ�ـــــــــ�ء ال���ـ�ء ال���ــــــا�>Vـا�>Vـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ــ:ت->�V خ��� ال�	WX +ح� ا+��jب ا{ت��): 140(�دة�
  

، وی">''� &-''� ح3''�ب ه'':f ال3''#  >''�ریb    �''	غ �''# ال3''>�#  )   أ  *
ال�''�0د ال''	ارد  �ل�3''>-� ال�<''�م آ�3''	غ ل�>"�''�# ، و2 ی">''�  ''Sي       

  .�M �-<3خ
 ی<�م  "� ذل|

ار �'# الVA'� ال��j'� ال��>('�       )  ب '>  ��%'� ����،  &�م ال���� ل�

 "'� ا�'>-;�د اlج''�زة ال�
ض'�� �'� ل''�      &�'. أن ی('�ر ه':ا ال<''
ار   
Bj ا�>�Vء ه:f اlج�زة G<�ء خ��Vإ� WX	ال� Yی��.  

  .ا�2><�ل�)  ج  
  .Q<� الA-��3 ال"�����)   د  



  


ار �''# ��A''@   اlح�ل''� إل''. ال><�&''� أو ال;(''B �''# ال��   ) ـ ـ''ه''>  �''�
  .ال��>n ال��3ءل� 


ف      ال%Cـ�)  و'Dل�  �'����V=�ـً�  "<	 ـ� ج-�ی� أو  "<	 � Q'� ج
ی�'� �
  .أو ا+���ـ�

  
  آ'�ن و�[ ذل| إذا آ�ن ال%C� +ول �'
ة أو �'[ و'W ت-;�': ال"<	 '�      


وف   '''X #'''� إذا رأى �'''���ل'''
=�@ ال	ح'''�ة إ <'''�ء ال�	Q W'''X'''� ال
ی>"''�رض �''[ �<>I''��ت ال	�X;''�   ال	ا"''� وأ�''�jب ال%C''� أن ذل''| 2 

#�;X	ون ال�mش �-Aض &�. ل
 .و�V<"�j1  "� ال"
  

ض'"�W ، وذل'|  -'�ء &�'.     �
ت�j %(	ل &�. ت<
ی
ی# �>>�ل��#  ال)  ز
#�;X	ون ال�mش �-Aاح ل
<  .ا

  ).147(إل�dء ال	�X;� ، وذل| دون اlخ0ل  %C� ال��دة )  ح
  .ال	Qـــــ�ة)  ط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) م106/2010( �ل�
�''	م ال3''����� ر''�  ) 140(�''# ال�''�دة ) أ(الj-''�  &''�ل                

B'j ال>"'�یB                 م، 19/10/2010 >'�ریb  ال(�در  n-'وآ'�ن ال    	ال-%' .'�&
  :ا{ت�

  . �	غ �# ال3>�# )   أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یA	ز �� خ��� ال�	WX ال:ي یt�j �# ال3>�# ،  <
ار �# ) : 141(��دة 

Aذل|ال� ��ال�(�%� ال"� `I< %� أ(. خ�@ �-	ات،  �@ إذا ا

ط أن یC	ن ال��  -�ء &�. Y�1 ر=�@ <Dذ وی��ال	ح�ة ، وی>"�# ات


 &�. ا+ـBال3# إج
اءات ال�� Bj  �	غ V0ث� أش_ .  
   

ویA	ز ل��A@ ال	زراء ا�2>_-�ء �'# أحC'�م ه':f ال�'�دة Q'� ال%'�2ت                    
  .ال>� ی<�ره�

  

ة �'�    '<Q خ'0ل WX	ال� .�& G<%=2ن و	م ه:ا ال<���Cأح P�jت� 
وی3>�

����  .ال



  

  
ی<�م ا�><�ل>G �# وG<;�X آ>� � دون أن تC	ن �<��ة  ل��	WX أن) : 142(��دة


ط، و2 تC	ن ا�2><�ل� �<j	ل� إ2ّ  �	اQ<� ر=�@ ال	ح�ةD  .  
  

ویYA الY'�1 �'Q `j ا�2'><�ل�  '�ل<j	ل أو ال'
pQ خ'0ل ث0ث'�# ی	�'�         

ت �<j	ل�  %C� ال<��	نj<&وإ2ّ ا �Vت<�ی� bت�ری #�.  

  
�''><�ل� ل�	&''� Mخ''
 +�''�jب  ویA''	ز خ''0ل ه'':f ال�''�ة إرج''�ء j''	ل ا2  

B�"ال �%�)�  P�"<ت.  
  

إذا �م ال�	WX ا�><�ل>G وآ�ن �%�2 إل. ال��3ءل� اlداری� 0Q ) : 143(��دة
 B);ح�ل� إل. ال><�&� أو الlا � 	>& 
�d  ء ال��3ءل��V<إ2  "� ا� Bj>ت

����  .�# ال
  


ار یYA &�. ال�	WX أن ی3>�
 G��& �Q إل. أن یt�j ) : 144(��دة Gإل�
j	ل ا�2><�ل� أو إل. أن ی-<�I ال��"�د ال�-(	ص &���Q G ال��دة 

)142.(  
  


 ال�	WX �<��� ا�><�ل>�Q G ال%�ل>�# ا{ت�>�# ) : 145(��دةj<"ـ:ی  

  خ�3'�# ی	�'ً�    إذا تG��& #& Y�d ��ة ث0ث'�# ی	�'� �>('�� أو   ) أ '��

�''# ت''�ریb    �>(�''ـ� Q''ـ� ال3-''ـ� ، وت">j''ـ
 خ��>''ـ G��V<-''ـ� ا&>j''�را   
ال>Y'�d   تGj�d إذا آ��` ال��ة �>(�� ، و�# ال�	م ال>'�ل� 2آ>�'�ل �'�ة   

��)<� 
�'� ل'� ی"'� إل'. &��'G خ'0ل أ�'j	ع �'# اآ>�'�ل           إذا آ��` ��
إح�ى ال��ت�# وی<�م &:را �<j	2ً ، وی3>_-. �# ش'
ط ال"'	دة خ'0ل    


يV  .ه:ا ا+جB �# آ�ن ��� �A�<� G &:ر 
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Qو WX	ذا &�د ال��ـ�ب �dـ�ة ال�ـ` j32 ح	ـj>� ـ�م &ـ:را

ح��j3 ی�3}  ـG ر��ـ� f��V- ، وذل|  �
ا&�ة ال%� ا&>��دی� ة إج�ز



  

ح
م �# ، وإ2ّ  )65(ا+(. ل��ة اlج�زة ال�-(	ص &��G  �ل��دة 
  .راتGj ال�C�B أو جrء �-G حY3 ا+ح	ال

  
&':را   أ�� إذا &�د خ0ل ا+جB ال�':آ	ر ول'� ی<'�م &':را أو '�م           


 �<j'	ل ح'
م �'# راتG'j ال�C�B' &'# �'�ة تG'j�d �'[ &'�م اlخ'0ل            ��
  . �ل��3ءل� اlداری�

   
���� حC	�'� أو جV'� أج-�j'� �'	اء داخ'B ال3'��-� أو       ) ب  P%<إذا ال

 #� nخ�

 خ��>'G     ال	ح�ةخ�رج�V  �ون ت'j<"وت ، �'V  B�"ال>� ی
  G  . �VAه:f ال%C	�� أو الل�ى ���� �ل�->��V �# ت�ریb ال>%�

  
     �''و2 یA'	ز ا&>j''�ر ال�	 W'X�Q 0�><''3'� ال%''�ل>�# إذا آ��'` 

  .ات�:ت ض�f إج
اءات ال��3ءل� اlداری�
  

إذا &	Y ال�	l�  WXح�ل� إل. ال><�&� أو ال;(B �# ال���� ): 146(��دة
  .ا�>V` خ��>G �# ت�ریb ال<
ار ال(�در  �ل"<	 �

  
1
ف ال�	�Q WX ه':f ال%�ل'�       .��خ'0ل أ�'j	ع &�'.     وی>"�# أن ی

��ور ال<
ار bت�ری #� 
  .ا+آ_
  

      #Cإذا ل� ی GQ
ویP%<3 ال�	WX راتGj ال�C�B ح>. ت�ریb إخ0ء 1
 B�"ال #& �Q		�Q &# ال"�Q ، B�ذا آ�ن �		�  #'� fی><�ض� �� P%<ا�

 bح>. ه:ا ال>�ری G;  .راتY أث-�ء و
  

�"�دل� �#  أخ
ى � و�;�X	�X;ـ� �<B ش����V إل. أیالإذا أل�d` ): 147(��دة 
<� 1j ذات درج� و�Q G<;�X ذات ال	ح�ة أو �Q وح�ة أخ
ى ، وذل|


وط ال��Dر إل��Q �V ال��دة ل�وض�ع وDوإ )46(ال ، G<�خ� `�V2ّ أ�
 �;�X	ء ال�dإل bت�ری #� Gف لـ
ت"	یp ی"�دل راتGj ، &�ـ. أن ی(ـ

GـQ
  .ال�C�B ح>. ت�ریb إخ0ء 1
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                       �'� �'
یP ال>"��  �;�X	ال BdDی #� .�& �C%ي ه:ا ال
و2 ی3


ط أن ی<B'j ذل'| ، وإ2     'D  ى
ل� ت<>p ال�(�%� �<�G إل. و�X;� أخ'
  .أ��V` خ��>G وQ<ً� ل-(	ص ال"<�

  
              �ً''>j1 �ً''"�ش�ة ا+ول''. 
ویP%<''3 �''# أ��V''` خ��>''G وQ<''ً� ل�;<''

 ����
وق   +ح�Cم ��	ن �"�ش�ت و��Q�Cت ��  "� ال'Q م  3'�اد�، إذا 
       
''D& B''�Cت  �''� ی�''Q�Cوق ال�"�ش''�ت وال��-''� �''Q Gاآ
��j''3 اش''>

) ج/ 22(�-	ات ، &�. أن تI� ال��ة ال�-('	ص &��Q �'V'� ال�'�دة     
  .�# ال<��	ن ال��Dر إل�G إل. ه:f ال��ة

  

ت ): 148(��دةj<&ب ا�j�+ا #� Yj� ال"����� +ي G<�3-ج WX	ال� �>Q إذا

�ریQ b<�ه� ، ویP%<3 ت"	یIً� ی"�دل راتGj ال�C�B خ��> G���V<- �# ت
GQ
  .ح>. ت�ریb إخ0ء 1

  
ال��دة �#  ) و (ال;<
ة ال_���� �# الj-� �[ &�م اlخ0ل  %C� ): 149(��دة

)140 ( �Q � 	>"  ج-�ی� أو � 	>"  �=�V� �Cح WX	� .�& ر��إذا 

ف أو ا+���� Dل�  ���
تج
ی�� �j<&ت�ری ا #� ��V<-� G<�خ� b
��ور ال%G��& �C ا >�ا=�ً�  �ل"<	 �.  

  

ت إذا ت	Q. ال�	WX ) : 150(��دةj<&ا  G<�خ���V<-� ة�Q	م ال>�ل� ل�	ال� #�  ،

وت%''�د ال0=%''� �''� ت>%��''G ال	ح''�ة ال>''� آ''�ن ی>V"j''� �''# �;<''�ت ح''�ل   
   .و�QتG داخB أو خ�رج ال��3-�
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D& @ــ���
ال;(ــB الD& @ــ���  ال;(ــB ال

  ������� ال�� ال�ــــــــ� ��Vی� ��Vیــــــ�-%�-%
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
1
یP ال>"���"�یP%<3 ال�	WX ال ):151(��دة* 
�d  #  G<�ء خ��V<ا� �-&

 �%  G<�ات خ�	-� #� �-� Bآ #& 
Vش Yرات ](. أ�-%�  	ا

  �ل-�j3 ل����D وW=�X ال�رج�ت �# Vة أش
D&) أ  ح>. ال�3د��(  

��Dل �j3-ًا  �ل
Vش 
D& .-# واث�ال�رج�ت  W=�Xال�3 "� ح>. (�� و

ةD& �" ا
  .  )ال

  
                         fآ�ن ی><�ض� Yرات 
وتY3% ه:f ال�-%� &�. أ��س Mخ


 ألW ری�لD& .-اث �V<��  .ال�	WX ، و %�~ 2 ت�Aوز 
  

  :�2 یP%<3 ال�	WX ال�-%� ال��Dر إل��Q �V ال%�2ت ا{ت�و               
  

إذا �''` �''�ة خ��>''G &''# خ�''@ �''-	ات �''� ل''� یC''# ا�>V''�ء         )أ           
 B�"ال #& rA"ة أو ال�Q	ال Yj3  ����  .ال

  
  .إذا &	l�  Yح�ل� إل. ال><�&� أو ال;(B �# ال���� )ب                

  
 "<	 '''� ج-�ی'''� أو  "<	 '''� C% G'''��& �'''Q'''� إذا أ��V''` خ��>'''G ل� ) ج                


ف أو ا+�Dل�  ���  .���ج
ی�� �
  


یP ال>"�� ا�>%P &-� ا�>�Vء                     �  �-�"� WX	وإذا آ�ن ال�
G��Cح+ �ً>Qو G"� م
jال"<� ال� �Q �V��& ص	ال�-%� ال�-( G<�خ�.   

              
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      ـــــــ



  

 �م 19/10/2010 >�ریb ال(�در ) م106/2010(&�ل`  �ل�
�	م ال�����3 ر
 �-jء ال�dل�# ال��دة ) د( �151((Bال>"�ی Bj n-ا{ت� ، وآ�ن ال 	ال-% .�&:  

  .إذا �-} ــ ا�>_-�ءـــ �"�ش� ت<�&�ی� ی"�دل Mخ
 راتY آ�ن ی><�ض�f) د       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ال;(B ال3ـ�دس &Dـ
ال;(B ال3ـ�دس &Dـ

Cا+حCــــــــــ�م ا�2><�ل��م ا�2><�ل�ــــــــــا+ح��  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ال"�V  B:ا  �Q ت�ریbی-<B ال�	X;	ن ال�	ج	دون �Q ال����   : )152(��دة

 �Vت�uQ و �Vی�ة ال�"�دل� ل�رج�ت�Aن إل. ال�رج�ت ال��ل�� ال	ال<��
 	ض}  �Aول �"�دل� ال�رج�ت ال�
PQال%�ل�� ، وذل| &�. ال-%	 ال�

)�  ). 2��P% ر
  

                              �'Vل�# إل�	ر ل�'�رج�ت ال�-<'
وی�-} ال�	X;'	ن ال
ات'Y ال�<'

 �Q�'Iً� إل�'G     � آ' B�V-'  تY ال:ي و�B إل�'G  اال
 أو'j0وة  إذا آ'�ن اآ'&

 �V# &0وات�ه�، وی%'>;�  �&	� �Q ال"0وة ال�وری� P%<3أن ت .�& ،

  ت�ریV b�  �ل2�jت ال�<
رة Bjل'D�       ا�'& 
'jن إذا آ��'` أآ	ه':ا ال<'��

�;�X	ال �"�j�  �V-� vjت
ال>'�   &-� اخ>0ف �j1"'� ال	�X;'�   وذل| ال�
�V��& #C3ی WX	ال�.  

  
ون اlخ''0ل  %C''� ال;<''
ة ال_���''� �''# ال�''�دة ال3''� <� ، إذا آ��''` د) : 153(�''�دة 


 ه:ا ال<��	ن ت�Aوز درج� ��Vی� ال>�رج D� bت�ری �Q WX	درج� ال�
ال	�X;� ل��A	&�ت ال	W=�X ال��3&�ة أو ال%
��Q أو ال�"�و�'� ال>'�   
ت->�''� إل''. إح''�اه� وG''<;�X ال�"�دل''� ال>''� یV��& #C''3''� وQ<''� ل-,''ـ�م     

إل''ـ. الـ�رج''ـ�   ('';� ش�(''��  �''ـY ال	X''ـ�=W ، �<''ـB   ت(-''ـ�W وتـ
ت
        �'u;  �'ال"'0وة ال�وری P%<'"�دل'� ال'�رج�ت وا��ج'�ول  PQال�"�دل� و

لD'''���� ج'''�زة ا2&>��دی'''� ال�<'''
رة  lه''':f ال�رج'''� ، آ�'''� ا�'''>%P ا  



  

       �;�X	''ی''� ال>''�رج ال�V� ��'')�Dال�رج''� ال 
''j<"أن ت .''�& �''V;=�Xو
  . �	ه� �# ش����Vن ت�d. &-� خأ �ل-�j3 ل��-<	ل إل��V و

   
یC	ن ت
ت�Y ا+����  �# ال�-<	ل�# إل. درج� واح�ة  Y3%  ):154(��دة 

  .أوض�&V� ال�3 <�
  

ت��Q Pj ش'Sن ت
�'� ال�'	X;�# ال':ی# ی'>� تV-�C'3� &�'. وW=�'X         ): 155(��دة 
إل''. )  152( "''� �<�j1 �''V<''ً� ل��''�دة  )��A	&''� ال	W=�''X ال�3''�&�ة(


ة     ال"�ش
ة وال%�دی� (ال�رج�ت 'D& �'_ة وال_�ل
'D& �'���_ة وال
'D&( ،
  :ال<	ا&ـ� ا{ت�� 
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                       �'''&	�Aال� W=�'''Xش'''���� و 
ـ''' تC'''	ن ال>
�'''� ـ'''ـ آS'''Dن �'''�=
      #�C'3ال>'� ت'� ت �';�X	'# ال�ة 
ال�:آ	رة ــ إل. ال	�X;� ا+&�. ��jش

 �Vإل� ��

ت اش>
ا�1ت ال>Qا	ت .<� �V��& WX	ال�.  
�.  �ل�رج� ا+&�. ��jش'
ة �'# ال�رج'� ال>'� �<'B      ال	�X;� ا+& ت"�دلـ 

  .ال��Dر إل��V )152(ال�	WX إل�j1 �V<� ل���دة 
ال	W=�X ا+&�. ال>� تC	ن �%0 ل�>
�'�  "'� ذل'| ،  �ل'�رج�ت      ت"�دلـ 

  .ال>� ت"�	 درج�ت ال	W=�X ال>� ت �V>j3��jش
ة 
  

تA''�وز ال�رج''�   ت�V>�j''�ول''	 ت
ت''Y &�''.   وت�P''j ال<	ا&''� ال3''� <�   
  . ال>��"�

  
ال3''� <� ال�''�دة حQ P''j�- �''C''� ش''V�S� ییP%<''3 ال�	X;''	ن ال'':ی#  ):156(�''�دة 

لD'���� وW=�'X ال�رج'�    ) 63(اlج�زة ا2&>��دی� ال�<
رة Q'� ال�'�دة   
      .'�& �V-'� B'Cج'�زة ال�3'>%<� لlه� ، &�. أن ت%�د ا	ی"� ��Q �-��_ال

  W=�'Xش���� و 
�	&'�  �A(أ��س ال	�X;� ال>� ی�V�dD ــ آSDن ��=
 ال3'� <� ة �'�د ــ وإن &	دل` ه:f ال	�X;'� وQ<'ً� ل�   )ال	W=�X ال��3&�ة

  . �رج� أخ
ى



  

  
2 ی%	ل دون ت
�� ال�	WX &�م ) 27(�[ �
ا&�ة حC� ال��دة ): 157(��دة *

�>. ت� ا+&�. لBdD ال	�X;� ا�>�;�ء ش
ط ال>Sه�B ال"��� ال���	ب 
>j1 #�C3<� ل-,�م ا�>j<�ء ال�	�Q WX ال	�X;� ال>� ی�V�dD &-� ال


 ه:ا ال�mهB وی%�د ه:ا ال-,�م Qا	دون ت W=�X	ال Yت�
ت(-�W وت
��
  .ش
وط ال>

            
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال(�در ) م106/2010( �ل�
�	م ال�����3 ر�  )157(ال��دة  &�ل`                           

 bم19/10/2010 >�ری Bال>"�ی Bj n-ا{ت� ، وآ�ن ال 	ا&�ة ( :&�. ال-%
� ]�
2 ی%	ل دون ت
�� ال�	X;�# ال�	ج	دی# �Q ال���� �Q ت�ریb ) 27(حC� ال��دة 


 ه:ا ال<��	ن ، &�م ا�>�;�ء ش
طD�  ب	ال"��� ال��� Bه�S<ال �;�X	ال BdDا+&�. ل
  .)ش
وط ه:f ال>
�� �,�م ت(-�W وت
ت�Y ال	W=�Xی%�د و
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D& ] �3ال B);ال  

��  	آ0ء ��  ا+ح�Cم ال	�X;�� ال
�V�Cح �Q #�زارات و	ال  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ال	W=�''X ال�ا=�''�  	ح''�ات    A''�ول )وآ�''B وزارة(ت''�رج  و�X;''�  ) : 158(�''�دة 

ال�رج''� (الVA''�ز اlداري ل��ول''� ، وت�(''n لV''� درج''� ��ل�''� ت3''�.  
����  .)ال

  
وی%�د ال
اتY ا+���� وال��((�ت ا+خ
ى ال>� ت�-}                        

������ 
�S  �;�X	ال f:ه ����Dل.  



  

  
� ، ویC'	ن   �
�	م ����� )ةوآ�B وزار(یC	ن ال>"��# �Q و�X;� ) : 159(��دة 


 �'����� �'# ال>'�ریb ال':ي           �S'  �';�X	ال f:'ه Bd'D'# ی�'� �ء خ��Vإ�
        �V%-'� .'�& �V-'��"ا�'�� ت
� n-'ت #'� B'آ 
j<"وی ، 
ی%�دf ه:ا ا+�
�� �Q حC� وآ�B ال'	زارة وت3'
ى Q'� ش'V�S� أحC'�م ه':ا       ��ال�رج� ال

B);ال.  
  

�(('�ت  ال'
 v وال� ) وآ�'B وزارة  (یP%<3 �# ی"'�# Q'� و�X;'�    ) : 160(��دة 
  ).158(ال>� ت%�د  �+�
 ال�����3 ال��Dر إل��Q G ال��دة 

  
وی%>;� ل�'# ی"'�# Q'� ه':f ال	�X;'�  �ل
ات'Y ا+���'� ال':ي آ'�ن          
            f:'ه �'Q #�'"ی #'� P%<'3آ�'� ی ، 
'jـ إذا آ'�ن أآ f
ی><�ض�f ـ دون ��'
     W'�X	<ن ال	ل<'�� �ً'>j1 رة
ال	�X;� ال
اتY وال��((�ت ا+خ
ى ال�<'


 ال���Q Pj ال	ح�ةjإذا آ��` أآ �V  #�& �<ال.  
  

       B''وآ� f�''''� ی><�ض�ع 	''�A� �''یrز أن ی	''Aال 2 ی	ج��''[ ا+ح'' �''Qو
ال''	زارة �''-	ی� �''# رات''Y و��((''�ت وQ<''� ل�;<''
ة ال3''� <� &�''.     

�� ح�دf ا+�
 ال�����3 ال��Dر إل�G ، وی3>_-. �# ذل| �'�   ��A	ع
 #''''� �''''V�Q P''''jال�� W''''�X	<ن ال	ل<''''�� �''''>j1 ح''''�ة	ال GQ
''''� ت(''''

�))��
  .ت ت�dی
 ج-@ ال��((�ت ال>� ی>�V-�I ه:ا ا+�
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  :ی>	ل. وآ�B ال	زارة ا2خ>(���ت ا{ت�� ) : 161(��دة 

  
1      G'ت�Vج�	وت 
ـ �"�و�� ال	زی
 �Q أداء ��V�G واخ>(���تG ت%` إش'
اف ال'	زی

  .ووQ<� ل�����3 ال"��� ل��ول� 
2       
'ار ال>;'	یp ال':ي   ـ ال<��م  ��Vم ال	زی
 واخ>(���تQ G' ��� �'-& G'� ض'	ء 

fی(�ر.  
3      B'�"ال 
�'� �' ���&�ت ال	زارة ور #� 
��ع أو أآ_ .�& 
ـ اlش
اف ال��jش

�V�Q.  



  


ف &��V''� وال<��&''�ت           4''Dأ&�''�ل ال<�''�ع أو ال<��&''�ت ال>''� ی #�''  P�''3-<ـ ال
ا+خ
ى �Q ال	زارة  �'� یB';C ت-;�': ��V�V'� وواج�jتV'� ورQ'[ �3'>	ى ا+داء        

lاءات ا
  .داری� �V�Qوت��3
 اlج
ـ ا&>��د ال<
ارات ال>-;�:ی� ال0ز�� ل�3
 ال"��Q B ال<��ع أو ال<��&�ت ال>�  5

Gت��
ف &���V وذل| �Q ح�ود اخ>(�Dی.  

و&�ت ال<
ارات ال	زاری� ال0ز�'� ل3'�
 ال"�'Q B'� ال<�'�ع        6D� اح وإ&�اد
<ـ ا


ف &���V ور�V"Q إل. ال	زی
 ل0&>��دDأو ال<��&�ت ال>� ی.  

ف &���V  �ل>-P�3 �[ ال��ی
ی# ـ  7Dال<��ع أو ال<��&�ت ال>� ی �Q B�"ت<��� ال


  .ال"���# وت<�ی� ال�<>
ح�ت ال0ز�� ل>�	ی
f إل. ال	زی
ـ اlش
اف أو ال��Dرآ� و�j1 PQ"� و�X;� و��Vم ال<��ع أو ال<��&�ت ال��Dر  8


وع ال��rا��� ال3-	ی� ل�	زارة D� إ&�اد �Q �Vإل�.  

ف      ـ �>� "�   9'Dال<�'�ع أو ال<��&'�ت ال>'� ی �'Q زارة	ی� ل�	ا��� ال3-rت-;�: ال��

�V  ل	ا��# وا+�,�� ال�"�	ل�< �>Qو �V��&.  

و&�ت      10''D� #''� �''��	C%ح''�ات ال	زارات وال	''# ال''�د 
ـ إ ''�اء ال''
أي ��Q''� ی''

0'''� ��jش'''
ة         & G''''''� ل��ه'''� 
ال<'''	ا��# وال'''-,� وال�'''	ا=} وال<'''
ارات و��

ف &���V ، ورG"Q إل. ال	زی
 �خ>(���ت ال<��ع أو اDل<��&�ت ال>� ی.  


و&�ت      11''D� نS''ش �''Q �''�-"ال� �''��	C%ح''�ات ال	زارات وال	ال'' ]''� P�''3-<ـ ال
ال<'''	ا��# وال'''-,� وال�'''	ا=} وال<'''
ارات ال�>"�<'''�  �خ>(��'''�ت ال<�''''�ع أو       



ف &���V وذل|  "� �	اQ<� ال	زیDال<��&�ت ال>� ی.  
�'�  '�ل>"��# وال>
�'� وال-<'B وال-'�ب      ـ إ �اء ال
أي Bj إ��ار ال<'
ار   12��ات ال

واl&''''�رة و��
ه''''� ��''''� ی>"�''''P  �لm''''Dون ال	�X;�''''� ل�''''	X;� ال<�''''�ع أو  

ف &���V ، و�>� "� ت-;�:ه�Dال<��&�ت ال>� ی.  
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ـ إ&''�اد خ�''v ال>''�ریY ال3''-	ی� وQ<''� ل��''@ وال�"''�ی�
 ال>''� ت�V"''I وزارة     13
 �;X	''ل� �j''3-ال����''� ، وذل''|  �ل �''���
ف ال''Dال<�''�ع أو ال<��&''�ت ال>''� ی

�V��&.  
  .ـ ر=��� لA->� ال�-�(�ت ال�اخ��� وال���ر��  14

  .و�Q ح�ل وج	د أآ_
 �# وآ�B ی�>�ر ال	زی
 أح�ه�       



  

ـ أی� اخ>(���ت ت3-� إل�I<>�  G. ال<	ا��# وال�'	ا=} وال<'
ارات أو ی;'	ض      15


ار �# ال	زی .I<>�  �V<ر���� �Q.  

  
'�         وی�jش
 �# ه'� ��j  ت ال�%'�دة�'�Q'� حC'� وآ�'B ال'	زارة ا2خ>(�

  .و�W ال	�X;� وال<	ا��# وال�	ا=} ال�"�	ل  �Q �V ال	ح�ة
  

خ��3#  )وآ�B وزارة(تC	ن اlج�زة ا2&>��دی� ل����D و�X;� ) : 162(��دة 
  .ی	�ً� �-	یً�

  
إ&''�رة خ�رج�''�  )وآ�''B وزارة(یC''	ن �<''B وإ&''�رة ش''���� و�X;''� ) : 163(�''�دة 


�	م ������، ویC	ن ا�>�ا V� وإ&'�رتV� إ&'�رة داخ��'�  <'
ار �'#       �
��A@ ال	زراء ، وذل| ل���ة ال>� ی%�ده� ال�
�	م أو ال<'
ار ال('�در   

  ).l� )48&�رة أو ال-�ب دون ال><��  %C� ال;<
ة ال_���� �# ال��دة 
  

وی%>;� ل��-<	ل أو ال�"�ر إ&�رة داخ���  �ل��((�ت ال��ل�'� ال>'�    
�ض''�ه� �'� ل''� تC''# ال�"���'� ال��ل�''�  �لVA'� ال�-<''	ل أو ال�"''�ر    آ'�ن ی>< 

) 160( إل��V أBIQ وذل| دون اlخ0ل  %C� ال;<
ة ال_�ل_'� �'# ال�'�دة    
G3>%<�ت�ف 
  .&�. أن ت<	م ه:f ال�Q �VA آB ا+ح	ل  (

  
         G''��& �''V''# ج�ت ال��ل�''� ل��->''�ب �''))�
ف ال�''� 
وی3''>�


 ذل'| ، وQ'� ج��'[      ا+���� �� ل� ی>� ا2ت;�ق  �# '�� .'�& #�<VAال
    f:''''''''# ه�رًا 
ا+ح''''	ال یP%<''''3 ال	آ�''''B ال�->''''�ب �''''� یC''''	ن �<''''
   �''VAال �''Q P''jال�� W''�X	<ن ال	ل<''�� �ً''>j1 
''jت  <''�ر أآ�''))�ال�
ال�->''�ب إل�V''� وذل''| دون اlخ''0ل  %C''� ال;<''
ة ال_�ل_''� �''# ال�''�دة      

�(('�ت     ) 160(� #'� �'VAال f:'ه �Q رًا
آ�� یP%<3 �� یC	ن �<
�d��Vر إل��Dت ال��))�  .ی
ة لA-@ ال�
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آ�ت ال>� ت�3ه� �V�Q ال%C	��  �j3- 2 ) : 164(��دة D-} ال�"�ر إل. ال�ز 	Aی

  ]'''� B'''>ت    %) 25(ت�'''u�Vت وال�'''�	C%وآ''':ل| إل'''. ال �Vرأ�'''��ل #'''�



  


ط    'D  �'�	C%'# ال�ل�� ��ت �))������ وال�ول�� ، �lوال�-,��ت ا
�ر وQ<''� ل��''�دة ال3''� <� &�''.  أن ی''-n ال�
�''	م أو ال<''
ار ال'':ي ی(''  

  .ذل|
  

وو;V''� &''#   )وآ�''B وزارة (یC''	ن ال>%<�''P �''[ ش''���� و�X;''�   ) : 165(�''�دة 
    @''�A� #''� ار
''>  BC''Dی @''�A� ت�''�ال"�''B و�3''�ءل>V� �''# اخ>(�

ط أ2 یC''	ن �''#  �''-V� ر=''�@         ''D  زراء	''# ال''�''# ث0ث''� �زراء 	ال''

�ءل� ویY'A أن  ال	ح�ة ال>� ی"��V  B ال	آ�'B ال�%'�ل ل�>%<�'P أو ال�3'    
ی>I''�# ال<''
ار أ&I''�ء اح>�''���1# ل�%''B أي �''- �V�B''% �''# ی>"'':ر         

#����  .حI	رf �# ا+&�Iء ا+
  

وإذا ت"'''� ال�	X;'''	ن ال�3'''�ءل	ن &'''# ���ل;'''� أو ���ل;'''�ت                            
  �''';�Xأح'''� ش'''���� و �V-'''�  #'''� وآ'''�ن �'''�jت
آ'''�ن  )وآ�'''B وزارة(�

  .�A@ا2خ>(�ص  	;V� و��3ءل>V� لV:ا ال�
  

و�C	ن اlح�ل� إل. ال��A@ ـ �Q ج��[ ا+ح	ال ـ  <
ار �#                          
 pی	ز ال>;	Aح�ة ، و2 ی	ر=�@ ال Y�1 .�& زراء  -�ء	ال @�A�

  .�Q ذل|
  

  :ل��A@ ال��3ءل� ت	�[ إح�ى ال"<	 �ت ا{ت�� ) : 166(��دة 
  .ـ ال�	م

lل� إل. ال><�&�حـ ا�.  
���  .�ـ ال;(B �# ال

  
و��Q''� &'''�ا &<	 '''� ال�'''	م ی>"'''�# &'''
ض ال"<	 '''� &�'''. ج0ل'''�  

و2 ت->V''� خ��''� ال	آ�''B إ2  ''�+�
 ال3''����� ال'':ي          ال3''���ن،  
  .ی(�ر  :ل|

  
 #� B);ح�ل� إل. ال><�&� والl>� ا 	# &<�ز ال>,�� 	Aوی
ال���� إل. ج0ل� ال���3ن &# 1
یP وزی
 دی	ان ال0jط ال�����3 ، 



  

<	 � ال�	م إل. ��A@ ال	زراء وذل| خ0ل ث0ث�# ی	�� وال>,�� �# &
  .�# ت�ریb اlخ��ر  �ل"<	 �
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ی����Q Pj ل� ی
د  n� G�SD خ'�ص Q'� ه':ا ال;('B ، أحC'�م ه':ا       ) :  167(��دة 

ال<��	ن أو ��
f �# ا+�,�'� ال>'� ت�Q P'j'� ش'Sن �'	X;� ال	ح'�ات        
  .ال>� ی"��V  B وآ�B ال	زارة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 >''�ریb ال(''�در  )4/2006( �ل�
�''	م ال3''����� ر''�  )167(ح>''.  )158(أض''�;` ال�''	اد �''# 

  .م8/1/2006
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*� �  )P%�)1 ر

 Yوات
 ج�ول ال�رج�ت وال
  

 �ایــ�   ال�رجـــ�
v 
  ال

ال"0وة 
  ال�وری�

  �0ح,ـــــــ�ت

    50  2005  أ
    40  1540  ب
    40  1190  ج
    40  970  د
    20  745  هـ

    20  620  ا+ول. 
    12  550  ال_���� 
    12  480  ال_�ل_� 
    10  425  ال
ا "� 
 �3���    10  380  ال
    8  345  ال�3د�� 
    8  305  ال�3 "� 
    7  275  ال_��-� 
��Vی'''''� درج'''''�ت ��A'''''	&>�   7  270  ال>��"� 

ال	W=�''X ال%
�Q''� وال�''���ت 
  ال�"�و��



  

  
ال(�در  >'�ریb  ) 56/2008( �ل�
�	م ال�����3 ر�  )B)1 ال��%P ر� ی"��Pj وأن ت� ت* 
  :ن ال�Aول Bj ال>"�یB آ�{ت�م ، وآ�8/4/2008

60  
  

* �  ))1��P% ر
 Yوات
  ج�ول ال�رج�ت وال

    6  240  ال"�ش
ة

ة D& 6  210  ال%�دی�    

ةD& ����_6  190  ال    

ةD& �_6  170  ال_�ل    

ةD& �" ا
    5  150  ال

 �ایــ�   ال�رجـــ�
v 
  ال

ال"0وة 
  ال�وری�

  �0ح,ـــــــ�ت

    50  1910  أ
    40  1465  ب
    40  1130  ج
    40  920  د
    20  705  هـ

    20  590  ا+ول. 
    12  520  ال_���� 
    12  455  ال_�ل_� 
    10  405  ال
ا "� 
 �3���    10  360  ال
    8  325  ال�3د�� 
    8  290  ال�3 "� 
    7  255  ال_��-� 
��Vی� درج�ت ��A'	&>� ال	W=�'X     7  250  ال>��"� 



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال(''�در  >''�ریb ) 31/2007( �ل�
�''	م ال3''����� ر''�  )B)1 ال��%''P ر''� ی"''��''Pj وأن ت''� ت* 
  :م ، وآ�ن ال�Aول Bj ال>"�یB آ�{ت�14/4/2007

  
  

�Q
  �و��ـ�ت ال�"ـ� وال���ـال%
    6  225  ال"�ش
ة


ة D& 6  195  ال%�دی�    

ةD& ����_6  170  ال    

ةD& �_6  140  ال_�ل    

ةD& �" ا
    5  105  ال
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 �   ))1��P% ر

Yوات
  ج�ول ال�رج�ت وال
  
  

 �ایــ�   ال�رجــــ�
v 
  ال

ال"0وة 
  ال�وری�

  �0ح,ـــــــ�ت

    50  1658  أ
    40  1271  ب
    40  981  ج
    40  800  د
    20  612  هـ

    20  512  ا+ول. 
    12  452  ال_���� 
    12  392  ال_�ل_� 
    10  352  ال
ا "� 
 �3���    10  312  ال
    8  280  ال�3د�� 
    8  248  ال�3 "� 
    7  220  ال_��-� 
��Vی� درج�ت ��A	&>�   7  216  ال>��"� 

ال	W=�X ال%
��Q وال���ـ�ت 
  ال�"�و��


ةال"�ش  6  192    

ة D& 6  168  ال%�دی�    

ةD& ����_6  144  ال    

ةD& �_6  120  ال_�ل    



  


ةD& �" ا
    5  90  ال
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 �  ))2��P% ر
  ج�ول �"�دل� ال�رج�ت

�uQت ال�Aول ال��ص ودرج�ت ال�Aول 
  ال"�م 

 P%ول ال���Aندرج�ت ال	ل<���   

  أ  أ
  ب  ب
  ج  ج
  د  د
1/1  

  هـ  هـ
2/1  
  ا+ولــ.   3/1
  ال_���ــ�   4/1
5/1  
  ال_�ل_ــ�  6/1
  ال
ا "ــ�   1/2

  ال���3ــ�   ـــ
  ال�3د�ــ�   2/2
  ال�3 "ــ�   3/2
  ال_��-ــ�   4/2
  ال>��"ــ�  1/3
2/3  
  ال"�شــ
ة   5/2
3/3  



  


ة   6/2D& ال%�دی�  

ة   7/2D& ����_ال  
4/3  
8/2    


ةD& �_5/3  ال_�ل  
6/3  

ة   7/3D& �" ا
  ال
8/3  
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