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  )1(م�دة 

���  #���ن ����� �� د �������ن B�5EF أ	��م ه�9 ا(.      	
��� ا� �� ، و����ز�*2006 ����  )67  ($ـ���ن ر#ـ�در ����ـا�

��ز  ،  ا���3رة وا� �� �6�J-�ن ا�H�Iا��ز�*K ز��آ� �� د ���3

 O ��5P	��م ا�����ن، و�N�3 اMدارة -���� ا������ ا�	

��� N�37 إدارة����ز 	��� ا�K.  
 

  )2(م�دة 

7�ر�0 ا��-�ط اT#� �دى �6; ا���� ا��ى S� Tدى �F�ن        
��� ا��0�0O، وذ�� آ�ه و(B أ	��م ��إ�; ا�XMل ����ق ا�

 ودون إ�Xل �� Z�F; �ه ا���هدات ،ا�����ن وه�9 ا�����
  .وا��FT#��ت ا�دو��� ا���(�ة (; 7 *
 

 
  

) @	�
  )ا
�6نAا
  ت�3ر�<
  
  )3(�7دة 

�م ا�����ن وه�9 ا�����، �� د ��� B�5EF ;) 87 أ	�      
��  ا���; ا�8�5 ا��FTا���5رات وا����ت ا��اردة (; ا��اد �).  

 
 
 
  

  )4(م�دة 
  ا�CD5ص

ا�I]Oص و ا�I]Oص ا����5E�ن ،�� د ���I]Oص      
 ا�5�6Tر�� و�7�� ا�-*آ�ت �3�^ أ[����� وا������ت اT#� �د��

�ت وا�*وا�ط _0��ت وا��-��ت وا��FTدات وا�Sوا�3
3��ت ا�I]Oص �6; ا��Xف P*ق Fو ����وا��3��ت ا�
�� أو F����K ص أو�I]Oه�9 ا ���F ق*P bأ�� آ�� ����0
F

���E-�O ����� أو ا�*اآc ا�*��Fإدار c7*اآ.  
��د 87 ا�I]Oص ا�-�ر إ���� (; ا���*ة اOو�;، اPO*اف  و     

8� I] 87 �����7�� [I �� #������ ا�*�E5F ا� ��� *dأو أآ 
����� �F�ن ��5��e أ0�$ أو 	 H أ	ده� 7��آ� �57[*ة أو ،7

  .�E�� *]�57 *�e B�*E*ف اXf* أو �F�ن 7��آ� �E*ف وا	د
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     HI-ا� �E5F* ا�g�I^ أو آ� ��د 87 ه�9 اPO*اف ا�
�g�I�ن ����E*ة ا������ �-HI أX*، و�� د ���9  ا�ا�I]Oص
0�$ أو 	 H أ�� ا������ آ� وg^ أو ا��Fق ا���E*ة O ����7 أو

���5�� bدارة أو ،آ��Mدى إ�; ا����$ (; اS� ��� ;�6 وذ�� 
             .(; إ�IFذ ا��*ارات

        
   )5( م�دة 

�ت��&
  ا

ا���^ وا�Iد�7ت ا��د�7 87 أ[�Iص ا�����ن ا���م أو       
�� ا��. ��$ ا����� ا���^ ا�-Fص ، و�I87 ا� �����#د ��6

   �X0ل ا��رد 
  
  

  )6(م�دة 
#$%��&
  ا

       HI] �ه آF�K���	�5ع ا]M �3ت���Fدم إ��ه أ	د ا�
ا�-I �� أو ا������� أو �3*ى ا����7� أو ا����#د �7ه ���ا 

     . ا�I �ص
  

  )7(م�دة 
&
  (ردـــا

       HI] ���5.آP ما�5�6ري أو�د�7 أو ��X $د����ج أو ���l�  
 أو 6*ض أو Fداول أو ا�3FTر (; أ	د ا����3ت أو اد أو F�ز�^ا��0*

��� أو ا����#د أو ���� إ�; ا�ا����7� ��6��، وذ�� ��دف �Fد�

�� P*��� 87 ا�E*ق �� (; ذ�� ا����0� � ��ا����7� �7ه ��6

*�eو��� و*���Mها ��d87 و��0� ا������ ا��د� . 
   

  )8 (م�دة
3&
  $Gـا

       HI] ��5آP.� م ا�5�6ري أو��6ن  ��M��  86 ���0 أو
�� ��اFه أو ��ا 9*�e �E0��I�0دام أ�� و���0� oد�7 أو ا��*و�X 

 ;) �ا����0� ا���M*و��� و�e* ذ�� 87  ذ��87 ا����0� �
�dو��0� ا������ ا��د� .   

 ���ا��آ، و ا��6M.ا���0ط  ، و p��P ا�6Mن و��د ����7    
���6M�6ن�و��0و � ،اMا>��ت ا������0  ا�  ، وذ�� و(�� ��

 ت ا� *�� ا��I>� ��[�*ا�Pت ا�6Mن 86 ا���^ وا�Iد�7
  

  )   9(    م�دة  
  ا
��ت(رة
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7���د آ�ف ��اFه �5rMت ا����7� أو ا����#د 7^      أي  
o����� �6; ا����� ا�����5ت ا��. ا�Z�7 ن��6; أن �� ، 

5�� ا�����ن وه�9 ا�����E���.  
  

                          
  )  10(م�دة 

  ا
&��3ت

�*ة و(��       -�� ا�Fدا��Fه��� واOت ا��0Sا�3���ت وا�
 ����� ;��F ;ه��� وا��Oت ا��0SO	��م #���ن ا�3���ت وا�

���5F أ��0�0 أو �� �اء �0 �����و5��F* ا�3��� ����7 ،  ا�
��� إذا� �� أ��0�0����� ا���87   ;� آ�ن ا�t*ض ا�*��

 *5��Fو ،�����d� (; ا��� (; T�37ت 	��� ا��� ��إ�-��
 ������ إذا آ�ن e*ض 	����� ا������5 F �� � ����7

 �d� �������أا��  .	د T�37ت 6
 
 
 
  

A�6ن
  ا
�9ب ا

 G���&
  و ا
&��(رد�Gا
�Hام�ت ا

  ا
&G��$3وا
&(رد�G و

  )ا
�	@ ا5ول ( 


  و ا
&��(رد &��I ا
�Hام�ت ا

   )11 ( م�دة   

���رد   �p اO	�ال – �6; ا�ُ��o أو ا��� – ^Z� أن 
����5P p آ�  وذ�� آ� أو ��w ا�����5ت ا������ ���6o; ا�	

و(��      o��7 وP*��� ا�6Mن �6ه أو g*6ه أو ا����#د ��6ه
�ا>��ت ا������0 ����*   : ا�

  .    ا�����ا$0 .1

2. 
-�   . ��د ا�

3.  o�����رد وا0ه ا���3ري و�6�ا�ه ا0$ ا�   أو ا�
 .   إن وKدت و�7�6ه ا���3ر��

 .�Fر�: ا���Mج و7دة ا� �	��  .4

5. 8�cIل[*وط ا��داول وا�����0Tا ���*Pو  .  
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�ت واO���د واOوزان وا�����ت  .6�  .ا�O�اع وا�

�ن ��5 (��� ����. ا��. ا����3ت �����  #*ارا ا��ز�*       و� در
87 *dأو أآ�� . ا�����5ت ا�-�ر إ��

  

 

  
   )12 ( م�دة

        ��اI�0دام ا���o (. اO	�ال ا��. ��8 أن �Sدى (�
��� ، ���cم ا���o إ�; اgM*ار � ����
ن و�7�0 ا��  

 ا�E*��� ا� ���� I�0Tدام ا���o وآ���� ا��#��� 87 �8�5
 ������K�6وآ���� اgO*ار ا� ���	 .)  ��rدو	. 

     

    )13( م�دة  

���رد       �p اO	�ال – �6; ا�ُ��o أو ا��� – ^Z� أن 
����7cه ا�����ن وه�9 ا����� ا�����5ت ا��. �g��وذ�� ��-�  

� وواgح�yه*Fاء*# ���F � ض*tه ا�� B���� ا��ي �و�6; ا��� ،
87 و��F ^g ا�����5ت 	����5P p آ� o��7 وP*��� ا�6Mن �6ه 

 وذ�� آ�ه و(�� ���ا>��ت ا����g*6 ��0ه أو ا����#د ��6هأو 
��*   :  ��F; ، 7^ 7*ا�6ة �7 ا�

 أو  �3�ز آ������ ��8��tو، أن p��F ا�����5ت �����t ا��*���  - 1
 *dداه�  أآ	ن إ��F �6; أن���ا��* �tا��  .  

   .����ر إزا����  �E*���أن p��F ا�����5ت  -  2    

��  ا�p��F��5أن  -  3Fذا ���� ا���0ل ذ�� ذا(l، ��ت �6; ا�
p��F  ت�#�E� ;�6 ����6 B �F�6;أو  ��F�56    . 

���رد  �����7Tع – ���p اO	�ال –و���cم ا���o أو ا�
  86 وg^ أ�� �����ت ���ن 

] 87
 ������� Xداع أو ��ZF� ا��.  
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    )ا���d.ا�� � (  

   وا���8ا��cا�7ت ا��رد

   ) 14 (   م�دة

  

���دات   �^ ا�*ا�0ت وا�K ;�6 ^Z� رد أن��6; ا�
 ����� –وا��*رات ا��. F در �6ه (. �7��Fه أو ��F#د9 7^ ا�

���دات ا���M*و���  ا�����5ت ا��. –�� (. ذ�� ا��*رات وا�
�� �Fد�د [I ��ه، و� �� �X>� ا�����5ت �
] 87 ��Ffا :  

��ر�� ، و�6�ا�ه، و ا0$ ا��رد و��5ه -1K .) ر��I7��Pه ا�
�ً�5�Kإن آ�ن أ ���ه، 7 * ا��*�Fا�وأر#�م ه  .  

 �5�6ر�ً�، (����8 ذآ* ا0$ ا����نإذا آ�ن ا��رد [I ً� ا -2
��، و�6�ان ا��*ع �Fا�ة وأر#�م ه
-��� .�و�6�ان ا�*آc ا�*��

 . (. 	��� >دور ا����7� أو ا����#د �7ه وأر#�م ه�ا�Fه

 .  ري ���ردر#$ ا��3� ا���3 -3

 .  ا����7 ا���3ر�� ���رد، إن وKدت -4

5. ���رد -5�*Zا� }�  . ر#$ ا�

 
    )15 (  م�دة 

 ����� – ���ء 5�P ;�6ه –        ���cم ا��رد �
ن ��دم إ�; ا�
 ���F دون ، o��(�F�رة b5dF ا����7� أو ا����#د �7ه �6; ا�

��� أ�� أ�56ء إ�g(�� ����7 آ��b أم�� �e* ����7 ، �6; أن ا�
F��Ff8  ا�����5ت اZ�:  

   ا0$ ا��رد وا0$ ��7ه ا���3ري -  1    

2- o�� .   �Fر�: ا����7� أو ا����#د �6; ا�

3-o��8 ا�r   

  .  ��ع ا���o و>��Fه ا�3�ه*�� -4

5- �����7 bإذا �7 آ�� ����    .  	��� ا�

 .  آ�� ا���o  87 	�~ ا��دد أو ا��زن -6
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7- $���  . ���7د ا��

 . F�#�^ أو �X$  ا��رد أو 87 ��dه #����� -8

    و� در ا��ز�* #*ارا ���ا�$ ا����3ت ا��. ����. (��� ���5ن 
 ��   .أو أآd* 87 ا�����5ت ا�-�ر إ��

8 ا���F�رة ا�����5ت          و(; 	��� ا��5^ �������ط �p3 أن Z�F
��)�gMا ��Ffا  :  

��; ��57 ا� �Kا o����ط ����.   

�  �����  .ا���* ا����. �����دة ا������ وآ���� ا	�

  .�Fر�: �دء ا	���ب ا����دة  �

��ط و#�� آ� #�ط  �#O6دد ا.  

  .7دة ا�����ط  �

�  }�Iا�� ���	ى (; *�-ا�c3اءات ا��. �F*ض �6; ا�
��ط أو ا��
�X* (; 0داده� #O86 د(^ ا.    

� ��������� ا���o 	��ق وا��cا�7ت P*(. ا����#د ا�� 
 .وا�� *ف (�ه أ��rء (�*ة ا�����ط 

�  ��)�gMا�����5ت ا ��F ;�6 ������7 ���د إ�Pع ا�
��  و#5��ه �

  

 

 

 

  

  

 
    )16(   م�دة   

      ��K 87 د�6 آ� (�� أو ا���7ع�X آ��د �0��pرد� أو  ا�
8�� �Sدى إ�; B�X ا��5Eع �e* 	���. أو �Z7� �دى ا�

��� ، أو �Sدى�� وذ�� �7;  ، إ�; و#�6ه (; �Xط أو �eطا�
�6 * 87 ا����>* ا����5 (; ا��دة  ا� p ه�ا ا����ك �6; أي

   .87 ه�9 ا����� ) 17( 
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    )17(   م�دة  

�g*6 8 أو       Z�6ن ا��ي ����ول �3��7 و��Mد�6 ا�X ���6د إ��
* أو    �6 ;�6� �� �X>� آ�ذ�� أو أى أp �� *X� *7����� أو اد�6ًء

 ���*E� دىS� ه أن�
أآd* 87 ا����>* ا������ �7; آ�ن 87 [
 ، ��Z7 أو ;���	 *�e �5عEإ� B�X ;�57[*ة إ� *�e �57[*ة أو

  :  وأ�� آ��b و���0 ه�ا ا�6Mن

�� ا�3�ه*�� أو ا��  -  1       F��< أو ����>* ���5P ا����� أو F*آ�5
������ ا��. ��F�ن �7�� ه�9 ا���  . أو آ

�� أو   -  2   ��< ���*P أو ��7 در ا����� أو وز��� أو 	3
�� أو ���� أو �Fر�: >�	���� أو [*وط ا��0Kر�: إ����F

��0�ل T��7ذ�* ه�ا ا. 

�� إ���ج ا����� أو �Fد�$ ا�Iد�7  - 3  K.   

   4  -  ��F��<و ���� و��7ذ�* اI�0دا7��ع ا�Iد�7 و��7ن �Fد�
�� أو ا���ا�د 87 وراء � ;�6�b �6ا�3�ه*�� 0�اء ا� 5�

 �� .اI�0دا7

5 - .) �ذ�� Xد�7 �7 ��د ا��5^  [*وط وإK*اءات ا����#د �
�نZ8 وآ���� 0داد9  ووا�dا�.  

 .  ا�3�ا�c أو ا�-��دات أو �7�6ت ا�3�دة  - 6

 .ا����7ت ا���3ر�� أو ا�����5ت أو ا�-��رات   - 7

 .H�� X ا���o وا�����o ا���#�� 87 اI�0دا7ه  - 8

  
  

  

  

   )18( �دة  م

�� ���د�$ ا�����7ت ا���(��       ������cم 7�رد ا����� ا�
�� ��>�ح �K�	 و7دى ���� و86 7دى وK�د �6�ب (����	86 

���� S� Tدى إ�; B�X ا��5Eع �e*  وذ�� �6; ��� ،#5� ا��0
��� أو و#�6ه (; �Xط أو �eط ، و�� 	���. أو �Z7� �دى ا�

  .� وا����5�E�7 B��� �7ت ا� �
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    )19 (  م�دة                                

 �F 87ر�:  ���cم ا��رد �Xل 7دة أ# �ه� ��50 أ��م      
 o��7 .) p�6 د�K�� ه أن ���5 ����7� (�هاآ�-�(ه أو �6
����  . ا�3��ز 86 ه�ا ا���p وأg*ار9 ا�

��ز 	و���ن ا�����5      K ;رد إ����� ��ا�E0 ا��� أو ��� ا�
;�6 .�0�رة ا��دة ���� 87 ���ب �6ه ���آ�� ر0Tا ، 

8Z�� �6�7; أن �<�X �� �  .F
�  :  

���ه و�6�ا�ه و7��Pه ا���Iر ا���5ا0$ و>��  -1�Kو��5ه و 
��ر�� 7 * ا��*��� ، (lذا آ�ن K .)$F ا�����5 #د �E0ا�� 
5ه و�6�ا�ه 7^ إر(�ق 87 ���ب 86 ا���5 (��آ* ا0ه و��

  . 7�Br ����آ��� �0د 

2- ���6 ��5  . ���ن ا���o أو ا����3ت ا�

 .ا0$ ا���o و�6�ا�ه  -3

���رد و �6�ا�ه ا$0 -47���ردا،  ا� o�� . (. 	��� آ�ن ا�

5-  .  ����p أو �6ه �ه�F ��5ر�: اآ�-�ف ا�

6-  ��7 p���� B�#ا�����5 ا���د�د ا���. ا�د . 

7- �rدو	 ��� و���ن ا�����5 ،� 87 ا���p �7� اgO*ار ا�
� �6ه (. 	��� Kر ا����rfر أو �3���7 ا*Zا� .#�F ������

 . 	دوrه

���ا�  ����8اKM*اءات وا����0� ا��. ������ ا��رد -8��  ،
 إر6�Kه  أو ه 87 ا5�0دال ا���o أو إ>�		�ل 5�Pه ذ�� ،
�ه r وذ�� آ�ه دون اى7^ ا�0*داد��)�gت إ����  . 

�� ا��5غأ�� � -9��ZF ورة*g رد� . ����ت أX*ى �*ى ا�

 ����  إ� �Tًو���$ ا��X �30 .) ��5ص ، و���د ا�����5         
�� ر#$ ا���د و�Fر�: و�6�0 	 ��ه Z�7.   

  
    )20 (  �دةم

       o�����cم ا��رد (�ر اآ�-�(ه أو �6ه ��K�د p�6 (. ا�
��� أن ���5 ا�3��ز ���ن 87 [
�ه اgM*ار � �� أو �7�0 ا���

�� ، وأن ���F 8�#�ه 86 إ���Kه أو ��86 ه�ا ا���p وأg*ار9 ا�
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p��أن ���ر و،   �
ي [�� 87 اO[��ل ،�7��Fه �6; ا���o ا�
o������8 ��دم اI�0دام ا���  .  ا���pا�

 أو وا�����* �X 87ل ا��-* (; ا� �{ ا�����7 ا�6Mنو��$      
]�5���� ;) 8��FT �ل ا���ح (��� ا��. اO	�ال* ����F 

 � در ��� #*ار 87 ا��.F ���5Pداول ا���o ���� ، و(�� ��Z�ا�ط 
 N�37إدارة �������ز 	��� ا�K .   

    .) ��و���ن ا�����5 و(�� ��و�gع واKM*اءات ا�� �ص ��6
   .  87 ه�9 ا����� )19( ا��دة 
  

  
  
  
  

~��dا��5ب ا�   
��6ت �37�Kز ا��  N إدارة ا�3

   و ا�X �>�ت N�37 اMدارة و ر���ه
  

   )ا�� � اOول( 
��6ت N�37 إدارة ا�3��ز �Kها�) �  و���م ا��

                      
   )21(  م�دة 

 ����ن 87 ر��N ��7*غ إدارة ا�3��ز N�37  إدارة ����;     
�Z6 *-6 ���دة  اوأر�  ،ن 87 ا�����) 13 (�-�� و(�� O	��م ا�

�� و����م � � در (���� و���ن �N�3 إدارة ا�3��ز أ��7���-�
N�3�� #*ار 87 ا��) �  . ا��

                            
 

   )22(  م�دة 

7*ة �6;  �د6�ة 87 ر���ه أو ���5ه ��3^ N�37 اMدارة     
�#Oورة ا*Zا� b6د ��3آ� � ، آ� [�* وآ� p�E� ^.d�r 

�ع آ����، وF�Kه ا�د6 أ��Z6ه�KMة إ�; ا�م ، �وذ�� #5� ا�� 
6�ل �ه �
ر��� أ��م �6; اO#�ا��دد Oدول اK ة�د6��� B)*و� ، 

.  
��� 87 أ��Z6ه    F ر�Z�� ����< N�3��6ت ا��Kن ا��Fو  

��وت اO>�ات ،  ����5�eO ا�g���� ���E*�8#*اراFهوF در F وإذا 
، N��*ا��ي �7ه ا� p��3ح ا�K*�*# ن��Fة  و�)�� N�3ارات ا�

Bد� F د أو�  . دون ا�6
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    )23 ( م�دة 

T �3�ز Oى Z6� (; ا�N�3 أن �-�رك (; ا�داوTت أو      
	 ;) b�� ه  ���7ا���d� 8���*و�F �g�ن �ه أو ��)  ��أو ��3

��ا��.�d و��8   أو �F�ن ���ه ،7 ��� �57[*ة أو �e* �57[*ة  �
أو >�� #*ا�� إ�; ا�در�K ا�*ا��� أو اPO*اف (��� X ��7 أ	د 

���ن #د d7� أو �d� أ	د اPO*اف (���، و���cم ا��Z� ��M( �ح 
، وذ�� #5� ا�5دء  �آ�رة �د�هآ���� 86 #��م أى 87 ا�دوا6; ا�


ن ا����� ا��*وg أو ا�� ��b اوTتا�د(; -��  �Zا�� $��، و�
�ع ا��ى ���م �KMا Nح إ�; ر��� )Mور#� ا��رة ��6; > ^�#���

� ���د ا��0Tم� ���7 .  
  
    )24(   م�دة 

�F�6ه 87 �*ى      �Kر ا�Z�� �6دارة أن �دMا N�3� �����0Tا
�ه 87 ا��I  �8 وذ�� دون أن ���ن �ه >�ت �7دود (; 

b�� ة ، ا���ه ا�د6�K�F N��*; ا���و���0 إ�; �7  وذ�� و�� ��
�
�#O8�7 �6; ا���دد ��ع ا��KT5� ا#.  

  
 

    )25  (  م�دة

     ���6ت N�37 اMدارة � �� ���7�Kا *g��7 دونF p�6 
���K �ص30� (; آ�X ، ^#�و� �� ر��N ا�N�3 وأ��6  8�7

*�  .ا�
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  )ا���d.ا�� � (
  ا�X �>�ت N�37 اMدارة ور���ه

  
     )26 ( م�دة 

و�6;  ا�����ن (. ا��*رة ا�XT �>�ت N�37 اMدارة ��5[*
HXO�7  ا.F
�:   

X*ى �Fدم إ�;  أارد وأ�� 7�ا���5ت وا��ح وا���6Mت #5�ل ) أ (
T �  . 7^ أهدا(ه ����رض  ا�3��ز وذ�� �

 ا������ �����$ ا��� (; ا�3��ز، و���-J�ن  وg^ ا���ا�ح)ب(
 وا���$ ���ا6د ��، دون ا����د �8��7 (�ها����� واMدار�� ���

 H�Iا������7 ����8��7 ا�د���8 ���دو��، ور(��� إ�; ا��ز�* ا�
  . M>داره�

أ0�ء ا���8��7 ���3��ز ا��E�ب ��7�$ >��   ا#�*اح)ج(
، وا���8 � در  ا���E5Z ا������Z ا��زB�5E�� �7 أ	��م ا�����ن

    . ا��ز�* ا�7H�I^ ��ق ��FT وز�* ا��دل  87���د�ده$ #*ار
 87 ا�����ن )17(��6�� (; ا��دة F-��� ا���3ن ا�� �ص  )د(

وا��; �F��; ا�� � (; ا���ز�6 ا���B�5EF 86 �3F أ	��7ه 
 8������    و��8 ا��رد�8 أو ا�����8وا��; �F^ ��8 ا�

 ا�-�ر إ��ه (; ا��دة ��5I*ة 87 ذوىZ6� ا��F��3*[�ح  )هـ(
    . ���ن ا�� 87)17(
3��ز ا����يا�6�د ا���*�*  )و(���E-ه 86 أ� . 
 7-*و�6ت ا���ا��8 وا���ا�ح وا��*ارات ا������ (. ا�*أيإ�داء ) ز(

��0�0Tن 7 ���ه ا�و> �������� ا���.     
; F*[�ح ر��N ـا������ى ��3��ز ���ء 8���F�6 ا�د�*  )ح(

�  .  ا�����هد�د ��7��7ـو�F ، �زـا�3
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   )27(  م�دة 

       8�� 87 ��-F ��3� ه أو��Z6د أ	دارة أن ���{ أMا N�3�
8��7 � ��M[*اف �6; وKه 87 وK�9  أوأ��Z6ه ������م ��

 و(; ه�9 ا����� �Fد ��Fر�* 86 ا��� أو اM[*اف  ،�-�ط ا�3��ز
N�3  . �7� ه�ا ا�����{ �F*ض �6; ا�

  
   )28(  م�دة 

  

H�I� N;F ر��       � �   : N�37 اMدارة �
�cة ا����*ة (; ا�دول اXO*ى ������5 )  أ ( KO7^ ا B��ا���

�6; أن ��*ض �7 �� � ����   ��7�ر ذات اTه��م ا�-�*ك، 
  . N�37 ;�6 اMدارة

������5 )  ب (إ6داد �F*�* �0�ى 86 أ�-�E ا�3��ز، و�EXه ا�
�6�و*��7	�Fه وg*6ه N�37 ;�6 اMدارة T9د .  

F  ;�6*[�ح ا�د�* ا������ى ��3��ز و6*ض ا��*[�ح) ج  (
  . �N اMدارة M>دار #*ار ����Fهـ37
اM[*اف �6; وg^ ا�EIط و�*اo7 ا��� ا��ز�7 ����� )  د  (

�����Fو ������ و��F c�c�F ا����  . ا�
اM[*اف �6; ا�درا�0ت ا��; ��ده� ا�3��ز (; [
ن )   هـ(

 و�F�ن �7 �� ����� 	��ق �>��ت ا��; F*د إ��هاT#�*ا	�ت وا��
��� وإ6داد ا��5�ث ا��ز�7 ������  .ا�

�8) و  (�� (; ا�د6�ى ، #5� >دور 	�$ ��ت ا�� ��ح 7^ ا�
ء T ��57 ��� 86 6-*ة أTف ��Kه �6; أن ، ��7�� أداا������3 
��Tت ا�� ��ح وأ�50ب  � �F*�*ا دور�� N�37 ;�6 اMدارة��*ض
   . �رات 5#���و57*
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  ا�*ا�^ا��5ب
�� �Fد�$ ا�-��وى وإK*اءات (� �� وا�� *ف (�

 
)ا�� � اOول (   

 �Fد�$ ا�-��وى
 
  )29 ( م�دة 

��� ا���دم         ����� و�3���ت 	��� ا����3�ز ��
، وg���� T;  �-��ى إ�; ا�3��ز 86 أ�� O ����I7	��م ا�����ن

6� ��9�I 87 ا�3��ز ��7�ً� 86 ا�- Tوى ا��; �����ه� و��
 ��  .إK*اءات 	���

 
   )30(   م�دة 

�Fدم ا�-��ى إ�; ا�3��ز آ���� 7-���6 �������5ت            
 ��Ffدات ا���  :وا�

 (.ا0$ �7دم ا�-��ى و�6�ا�ه و6�ه و>��ه و7 ���ه  - 1
���دات ا��Sدة ���9 ا�����5ت�� وا�  .�Fد�

2 -  ��- .و�6�ا�ه وP�-� ���5Pه 	�ه (.ا0$ ا�
 .��ع ا�����I �7� ا�-��ى - 3
4 - Oا��. د��ا ���� �F�م ��6� �� ����دات ا� ا�-��ى وا�

 .إن وKدت
 . إن وKدا�-�آ.���ن ا�Z*ر ا��ا#^ �6;  - 5
7���(�ة أنو��3��ز    *�e ى�اى [� H�) 86 b���� 

�����دات ا�-�ر إ��  .������5ت وا�
�^ اO	�ال ��     K ;)نو�ز  ��3��;��F وى��] 


ى P*��� �*اه� 8��������� (���6 �ا�	 B����� �50��7 
8�������� .  
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 ) .��dا�� � ا�(  
 إK*اءات (�H ا�-��ى

 
  )31 (�7دة 

����; ا�3��ز (�H �7 ��دم إ��ه 87 [��وى 0�اء 87       
 �������� وذ�� �6; ا���� 87 أوا������ت 	��� ا�K 

 8�5  ..ا������  ا��اد (.ا�
 

    )32 (�7دة 
3��ز       �� ��  ��د ����30� (.��$ #�د ا�-��ى �6د �Fد�
ا���Iة �F ^7د�د K*اءات اM و ����5ت ا� �6; أن Fدون (�ه، 

 ��Iار��F ;E�� ىا�-�آ.، و�ر�: #�د ا�-��Fو $#*� T� إ� .  
          b5d3�(.و��K*اءات ، �I�� �7 87 إ ، � �� ���7�  ا�


ن ا�-��وى ا���دة (�ه، و�7 � در (.] .) 87 ���
] 
   .أ	��م#*ارات أو 

 
  )33(  �7دة 

 
       87 B����� ز���F*ض ا�-��وى �6; ا�د�* ا������ى ��3

 �����دات ا�� �ص ��6 ( ا��دة (.ا�����0�� ������5ت وا�
�7�� إ�; )  30 ��)���87 ه�9 ا�����، وإ	��� �7 ���ن 7
Mوا ،� �I  . اM	��� ر��N ا�3��ز ���9 إ�EXردارة ا�

*�tء وا��Zز أ�7م ا����  .   و�d� ا�د�* ا������ى ا�3
 
 
 
 

  
  
  
  

  
   )34(  �7دة 

 
        ����3��ز (�H ا�-��ى ا���� � �I�F��; اMدارة ا�

��ا������يإ���� 87 ا�د�* ���F ر��3وز وذ��  ،  (F T 7دة ;)
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 �7�� 8�r�rت �، و�IFاءات ا��; ا*KMا ^��*ر Z�7*ًا �3
�����	.  
�^ اO	�ال ���ن ��د�* ا������ي إ	��� �7 �*د       K ;)و

�cة ا����� (. ا�دو�� ، و����; KOإ��ه 87 [��وى إ�; ا
�� وإ�EXر �7دم ا�-��ى �� ��$ ��7��� F 87 $F �7 *ف (�

�� 87 إK*اءات�
] ;) .  
 
 

   )35 (  �7دة 
      ��� ����Zا�� ��E5Zا� ��< $�� 8cم ا����7�ن ���3��ز 7

��9 ا� �� وا��3ل ا��ي � ����� 8Z�F }�*�F �#�E� ���
 $���6 p3ء �6; ه�9 ا� �� ، و���� $��ر0�ن (�ه >�	���

 ��   .ا��-{ 86 ه����$ وإ�Pع >�	p ا�-
ن ��6
     ��Ffاءات ا*KM�� ء �6; ذ�� ا����م��� $�  : و���ن �
�� 87 ا�3��ت 	����7 آ��b أ��ا�PMع �دى  -1K أو *�e 

���دات وا�� �ل �6; ا�����7ت 	����7 �6; ا�د(�F* وا�
 �gو*�وا�����5ت ا��زH��� �7 ا���Tت �7� ا�-��وى ا�

  .�6; ا�3��ز
 ا�دX�ل �Xل �6�0ت ا��� ا�*0�� إ�; أ�7آ8 و��7ر -2

H���� 8��g�Iص ا��I]Oا  ��� �ل �6; ، وذ�� ��د ا 6
7���g (�ه �6;  87 ا�د�* ا������ى ��3��ز >*�ح آ���.إذن

 ، و�3�ز ��$ وKه ا�I �ص �Fر�: إ>دار9 و7دة 0*���ه
  . ذ��  اp�EF *7O إذاا �����0T��K*ل ا����E ا����7 

^ ا�0TدTTت ا��زH���� �7 وS0ال -3K اءات*Kذ إ�IFاى  ا
 HI].) ه���Fمأ�� [�ن ار��	O ����I7 ن�ا���� .   

  
  
  
  
  
  
  
  

  )36(  �7دة  
  ^�� 87 ا���K* وا��Iزن ا��دة ���داول ��$ ا�X ���6ت ا�

 ^�� ���د�6ت وا��K�dت و�3�ز ا��0�ل اKM*اءات ���وا�
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 *�eر و��وا��	دات ا��K���M وا���ل ا����7 ا��. �*�Fده� ا�3
دون ه ذ�� 87 ا��	دات ا��. �F*ض (��� ��F ا���^ ، وذ�� آ�

��K���Mا ���  . FدX� (. ا��
  
  

    )37  (  �7دة
 ا���ط ��$ ا�X ا�����ت ا����Z.ا�5Zط  7
7�رى�6;        

��أوا�0د�6ء >�	p ا��-�ة Fل 86 إدار�J��$  ا���Xر د�) 
���دات ا�دا�� �6; 7 در ا����� ، و�5��E7ه ���د�$ ا�

 �����دات ا�ا��E�ب ا�X ���6ت �7دا�� l) ، ;�6ذا #دb7 ا�
�Z* ا�X ا�����ت وإر(�ق� �� �F ��F�5rذ�� ��$ إ �� >�رة �7

�� ��د 7����E �<O�� .   
��وإذا �< c36	p ا��-�ة أو        Fل 86 إدار�J� 86 ا�

���دات ��$ ا����� �6;�7�   ا������Fد�$ ��F ا�
 7^ ا�0*ار ا���* (. اK*اءت ا�����I ، و��*ر Z�7*ا ����

 ا��اردة (. ��	��مت ا��ز��F 86 �7 ا����� ��5P ا�X ا�����
  .ا��اد ا������ 

       ;��Z5ط ا��Zرى ا��7
7 ;�6 p3� ال�	Oا ^�K ;)و
آ�(� ا��ا>��ت ا������0 ا� *�� وا��*ارات ا��زار�� 7*ا�6ة 

� �E*ق ا�X ا�����ت ��   .ا�
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

               
  

   )38     (�7دة
 ا�Z�7 *�*�F H�I* ا����Z. ا�5Zط 
7�رى�67;         
 	��� ا����� وا�X ا�����ت �7�� ��Z�ر >�	p ا��-�ة ��5rlت
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�� أوFل 86 إدار�J� 87  �دون ����Z* �7 ا9�IFأن ، و�p3 ا�
   : ا��Ff ا�����5ت اHXO و�6; إK*اءات
1  - *Z� . �Fر�: و�6�0 و��7ن (�ح ا�
 ا� �در ������ه ا7O* و>�� �7*ر ا��Z* و�����تا$0  -  2


7�ر����� 0 
3 -  HI-ا�ـ�يا0$ و>�� ا� bF اءات*KMـ. ا) 
��ه ـ7Kا�اء آ�ن�ة 0�-���  >�	p ا�Fل 86 إدار�J�أو ا�
0 
 . �ه ا�����  ����3 �����7 ا���ن ا��دع -  4
5  - �������دات ا�دا�� �6; 7 در ا�  . ا�
�  ا�����ت6دادM ا�IFه� �7*ر ا��Z* ا��. اKM*اءات -  6� 

  . (; ذ�� P*��� وآ���� p�0 و��� ا����� و6دد ا�����ت
        7  – ���� Fدو�8 آ�(� ا�����5ت ا�دو�� �6; ا����� ا�
 ����60   
�J�ل 86  أو F��< ^�#	p ا��-�ة -  8��ا�F�6; إدار 

 *Z�    . وا#�� ا6���7ه 86 ا���#�^ إ�5rت أوا�
                       

  
    )39  (�دة 7

�^ (. ا����Z. ا�5Zط 7
7�رى�6;      K ال�	Oأن 7*ا�6ة ا 
 *g�� ا��#��^ إ�5rت ���7�ن ���*�*ه� �6; ا��.��F * ا�

���دات    .��*ض �������� ا������. دون ا�واO#�الوا�
 
 

  
 
 

  
  
  
  
  

    )40(   �7دة 
�ا>��ت ا����         �� ������E7 أو ������0 إذا b5r >�	�� ا�

 ��و(�� ����ر�* ا���7� ا��I � ، ��$ ر(^ ا����� 86 ا��
����6 ����   . >�	p ا�-
ن �����3 ا���H  ا�3��ز و�EI* ،ا�
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    )41(  �7دة 

 – ���ء p�P ;�6 ا�-�� (; 	�ه –�3�ز �*��N ا�3��ز             
 ;) 8��*XTدى ا������8 ا	إ ����F إ�6دة.�K*7 ���7د�7  

 ��� ا�-�� (; 	�ه ���F ����F� 87 ا�3�F ^7 ، � �Iا�
  ..��F ا�����ت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

~��dا�� � ا� 
  ا�-��ى(.ا�� *ف 

 
  )42 ( �7دة 

      � �I�م ��د -  �F�م اMدارة ا�Fىإ�ا�-� H�) اءات*Kإ  
- *�*�F 6دادl� *أي���زور(�ه ��   .  إ�; ا�د�* ا������ى ��3

������ي ا���*�* 7-���6 �*أ�ه �6; ر��N * ا      و��*ض ا�د�
N�37 إدارة ا�3��ز و�7 ا9�IF 87 إK*اء 	���ه ، وذ�� (; 

  .7�6د T ��3وز ��50 أ��م ���F 87ه ا���*�* 
  

   )43  (�7دة 
  

 ��د ��* ا���*�* ا��Iص –      �*��N�37 N إدارة ا�3��ز 
�gو*� أن � در #*ارًا 7��55 - ������� �7� ا�-��ى ا�

� � �I�� إ�; ا�3��ت ا����	l أو�������Kl*اء  أو        ،  
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3��ز��� � �I�*(� اMدارة ا�� Hد 87 ا����c7 ر�EXو��$ إ ، 
    .ذوى ا�-
ن ��*ار ا����

 N�3      و��*ض ر��N�37 N اMدارة �F*�*ا دور�� �6; ا�
 ���� 86 ا�-��وى و�7 ا9�IF 87 #*ارات 	����K أول ;)

 ����F.   
                             

   )44(  �7دة  
 
 أ	��مN�37 ;�6 اMدارة، �6د 5r�ت ����I7 اى 87        

 أو���F{ ا���I{ ���د�� أو6�gه وإزا�� ا�����I (�رًا  ا�����ن
N�3  . �Xل (�*ة ز���7 ��دده� ا�

��ا ا�����{ إ�EXر ا������يو����; ا�د�*        � }��I ا�
 إذا و��N�3  ،>; ��6ه 7 ��ب ���$ ا��>�ل��pK آ��ب 7�

�6 pF*Fـ ����I��6�� و#�ع اى أن آ�ن 87 [���� أو; ا� pF*�� 
��� أوg*ر � �� �� � در #*ارًا ��#{ �Fد�$ أن �7�0 ا�

 ا����� �6; ا����� �7� ا�����I ���8 ا����ء أوا�Iد�7 
 H$ أوا����	دور < .)���
]  .  
����8  ا���I{ وإ�6م����ي ا��ا�د�* و����;       ��ا�

��(. إ��ه N�37 اMدارة ����. ا��ي�������I و����*ار �
] ،  
  . وذ�� ��pK آ��ب 7�>; ��6ه 7 ��ب ���$ ا��>�ل

   
  
  
  
 

   )45( �7دة 
      � �F.) ن�م ه�ا ا������	أ B�5EF 86 �3Fز�6ت ا����� ا�

����8 و��8 ا��رد�8 أو ��ا�����8 ا���3ن وا��. �F^ ��8 ا�
 ��   .�7ه  ) 17( ا��دة (.ا�� �ص ��6

  
   )46 (�7دة  

             ��17(�ـ�دة    ا (ـ. F-�� آ� ���3 87 ا���3ن ا�� �ص ��6 (
87 ه�9 ا����� ��*ار 87 �37ـN إدارة        )  45 (87 ا�����ن وا��دة    

 .Ffا �ز وذ�� �6; ا�����  -:ا�3
�� Nدا��� ر����Tا ����                  

�ً�ر��((  
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� اT��دا��� #�ض �����                  
  Z6�ا

                                                    أ	د ذوي ا�5I*ة
  Z6�ا
و���ن ا���Xر ر��N ا����3 و6ـZ�ه� 7ـ8 ا��ـ�Zة و(�ـً� O	�ـ�م                   

#ــ���ن ا�ــ���E ا��ــ����Z ، و��ــ�ن ا��Xــ�ر 6ــZ� ا���3ــ� 7ــ8 ذوي  
� Hــ�I�ــ�ء �6ــ; F*[ــ�ح �37ــN إدارة ا�5Iــ*ة ��*(ــ� ا�ــ�ز�* ا�

   .ا�3��ز 
  

  )  47(  �7دة 
 ��ـ�ن #ـد     أT ا���Xر 6ـZ� ا���3ـ� 7ـ8 ذوي ا�5Iـ*ة            (.�*ا6.       

 ه��F �J*�* ا�0-�ري ، وأT      (. ا��cاع ا��*وض و��     (.أ�دى رأ�ً�   
6�ه ���ا ا��cاع �6; أي ��� آ�ن  � Fن #د ا���.   

  
  )48(  �7دة 

����8 (ـ.   F ـ$           ����3 أن��ـ� �ـF 8ـ*ى ا0Tـ����� ��أداء 6
ـ� (ـ; ذ�ـ� ذوى                � ، b�� ت �7دود (. ا���< $�دون أن ���ن �
ا�5I*ة 87 ا�t*ف ا���3ر�� وا��Fد ا�ـ ���6ت وذ�ـ� ��ـ���5P pـ�             

   .آ� �cاع و��ع ا���o �7� ا���ز�6 
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) 49( �7دة 

              �د �ـ���   �*(^ ا��cاع إ�; ا�� ��3�p�E ��دم �6; ا���ذج ا�
87 >ـ�ر8�F، و��ـدد ر�ـ�N ا���3ـ� �Kـ�� ���ـ* ا��ـcاع ، و�EIـ*                  

أ�ـ�م   و�����$ ����Z�ر أ�7م ا����3 #5� 6-*ة         ، ا�I �م ����ده� 
; ��6ـه 7ـ ��ب     ـ��pK آ��ب 7�>ـ   �6; اO#� 87 ه�ا ا����د      

  .، وذ�� و(�� ��>�ل ا���g����� �7. �ل ـ�$ ا��>ـ��
  
  
  

  )  50  (�7دة 
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8 #*اره� اFf. إذا #*رت       Z�� أن pK�5* وX ا����3 �دب:-  
    1 - *�5Iر�� ا��7
  .����ً� د#��ً� �
    2 - *�5Iا� *�*�F داع�M دد� .اKO� ا�
  .�Fر�: ا��3�� ا��. �Fدد ���#-� ا���*�* - 3    
  
 
  

   )  51( �7دة 
       إذا اB�F ا�I �م �6; ا���Xر �5X* أ#*ت ا����3 هـ�ا ا��XTـ�ر            

.   
إذا آ�ن ا��5I* 87 ا���8��7 �������7 أو ا��	ـدات ا�����ـ� ��ـ�                  و

6�ـه ، أ7ـ� إذا آـ�ن 7ـ8                  ��K B�*P 86 ه�*ار �د��أ���6ه ا����3 
  .�e*ه$ وpK إ��6ه ����ب 7�>; ��6ه 7 ��ب ���$ ا��>�ل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     )   52(  �7دة 
7ـ�p5 7ـ^     ا��cاع �6; وKه ا��*�6 ��*ار       (.�F � ا����3         

7*ا�6ة ���5P ا��cاع 87 	�~ ��ع ا�ـ���� ودرKـ� #������ـ� ����ـ{      
 هـ�ا   (ـ. أو ذا��F ا�Iد�7 وا�دى ا�O .�7cدا��ـ� ، و��ـ�ن #*ارهـ�             

 �Kأول در �   .ا�I �ص ��d�� 	�$ >�در ��7 86
ــ�              ��ــ�م ا� ــ*ار أ7 ــ�ا ا�� ــ; ه ــ8 �6 �Eم ا��ــ  I�� ز�ــ و�3

ــ�م   �	O �ًــ ــ � و(� �Iــ�دة ا0Tــ���J(�ه ا� ــ���ن ،  ) 17( ا� ــ8 ا�� 7
  .وأ	��م #���ن ا�*ا(��ت ا�د��� وا���3ر�� 

  
  

  )  53(  �7دة            
�3ــ�ز �ــ*��N �37ــN إدارة ا�3�ــ�ز ا��ــ ��ح 7ــ^ ا�ــ��$ #5ــ�       

          T أداء �57ـ� ��ى ا������3 ��7�ت (; ا�د6��$ �	ـ� 6ـ8     >دور �� 
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 7ـ�   �6ـ; اXOـH    �6د ا�� ��ح ، �6; أن �*ا6;      6-*ة �Tف ��Kه  
 .F
�:  

  - ����I  . إزا�� أ�50ب ا�
   .  86 [��ا9ا�-�آ.��Fزل  - 

  .   و��*pF �6; ا�� ��ح ا���Zء ا�د6�ى ا������3 
�^ اO	�ال      K ;)دارة     وMا N�37ـ Nـ*     ��*ض ر���*�F  ي*� [ـ

8 ���ن Z�� دارةMا N�37 ;�6 هFت ا�� ��ح و57*راT���.  
  

  

                                             

  

  

  

  


