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�ت و���ر�����  

  ال��م�� ال
�ل��: ��ل�� 

 �� �	���7  ����2002  
�	������ ���
��� �	����� ��	��� ��� �������� ��������� ��� � !"#�  

�ام ا�وراق �وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0��� ل�/.#ل ,�+ *( )'�ا ل
� ل#&% م$ �#�" !  ا��


�7ا)�� ال�56ت * ����
وم� ���B ,�+ ذلA م$ اخ�?ف !  ال=#ا*> وال�#ا,�  ال/;#م�� ،ا9&����8ت ال

�ام���5 �وزارة ال
�ل�� م$  ال�;��H ال�  ��F $, G�0ا�5E *�ل�56ت ال/;#م��، و&�ص� م�ل�6وال?زم� 9��

  ــــ :  ال��ل  ��ا,+لLا  ال
�ل��,�+ �#&�� ا�8Kاءات 

��O: أو9� ���  ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0

�م ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0���  ه ��Q�  ال� )آ#���� ل�/.#ل ,�+ *( ال
#اد أو ل�Sد�� *

�ل ال�56ت ,S* ����
�م�ت ال�و��� �Fا5Q� �5E�? ل�/.#ل ,�+ ��A ا9&����8ت خ?ل !��ة  ال/;#م�� ،ال

  .�H0�L ال
�7ا)�� 

   أ)#ا,�5: ��)��

        1.           ���ه  أوراق : )الY……، آ#*#)�ت خ�م�ت *����� م��X ،آ#*#)�ت  (ا�وراق ذات ال��
� ال�0
 "!���� م/�دة ��( [
�م�ت ,�+ ا9&����8ت ال?ز2�
��5 م��4Q ل�/.#ل ذات 2��م� م$ ال
#اد أو ال

�دة ل;\ م�50 /
�م� ال�����H و!�� ل0#ع ال
�دة أو ال
  .ال

        2.          "!��دة ل;\ م�50  *�2�3ته  : *�2�3ت م��4Q ال/
م����H الH^�ت م�ون ,���5 2�
� الH^� ال
 "!�� ��4Q�5 م�
�2 $;
�م�ت ل��&�م��5 م$ �Fاء ا9&����8ت ال?زم� م$ م#اد أو ال/.#ل ,�+ ال

�دة ل;\ /
�م� ال�����H و!�� ل0#ع ال
�دة أو ال
�ام]  *�2�3 ،ال�وه  ذات رص�� م�2�0` *
� ��� ا��

\ *�5 *�)��5ء ��ر�Y ص?&���5 أو رص��ه�   .ا�a4 أ�5
�م�50 ، و�5�0  ال

م/�دة *�$ آ\ ل�fوط وض#ا*> ا�H�9ق ,���5 و!��  *�2�3ت ���ه   :,�+ ال/�Qب*�2�3ت           .3        
�رة ل��2�34 ، وه  .
,�+ ال/�Qب ل?&����8ت  �
;$ &�م��5 م$ ال�fاء�58 &;#م�� وال�56 ال

�دة ل;\ *�2�3 ، /
�م� ال�����H و!�� ل0#ع ال
�دة أو ال
�م�ت ال�ال?زم� م$ ال
#اد أو ل�/.#ل ,�+ ال
�م م�50 ��اد 2�
�  و�����Q
�م�  و!��ال�
�رة ل��A ال�2�34ت ل�
�3ل�4ت ال.
، و�5�0  م$ ال�56ت ال


\ *�5 *�)��5ء ��ر�Y ص?&���5  .ال

�ام ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0��� �0'�ال�   وا�&;�م ال�#ا,�: ��ل���
���ت ا��,.  

  ــ :��  ,�+ 8
�" ال�56ت ال/;#م�� إ��4ع م� 

�اد 2�� م�Q�7م���5 وم�5�����f م$ ال
#اد أو  .1        Qة ل�F�4دة م��
ا9ل�7ام *�4�hع و��E\ ال�!" ال

 L�H0ال=�ورة ل� i=�2إذا م� ا ����ام ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0�ا�,
�ل، ,�+ أن ��� ا��



�ة 
�
( م�3��4ت ال�56ت ال/;#م�� و!�� ل�
�7ا)�� ال* .  

�رة لjوراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال/..2        .
#ل ,�+ �?ث ,�وض ,�+ ا�2\ م$ ال�fآ�ت ال

$;
  . ال�0��� ل�/.#ل ,�+ أ!=\ ,�ض م

��� ال?زم� م$ ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0��� ال�  �;H  ل�0Q م�ل�� .3        H�8ت ال��ا9&� �.&

�..�  ال
�7ا)�� ا,�
�داتو!  &�ود  وا&�ة
�7� ,$  ل�.�ف ،ال� �وذلA م0� م$ �Fاء آ
��ت 2

�ام آ\ �58 &;#م�� ���9 ���Hال/��8 ال.  

        4. ��*�إص�ار ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0���  �;��Hال
�ل�� ال?زم� ل�3n��  ا9,�
�دات�

 ��0
  .ت و8� إنال

� م.5        &� ���5�ة ل�Sد�� �Q�� ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0#Hp  ال�56 ال/;#م�� ,�+ �4�\ ال

 �
�ى 2�
�ل ال/�Q*�ت أو م$ !  &;
�5 ، ,�+ أن 9 ��,S* $�
Eال�� ��nل Aد ل�5 وذل�/
ال�nض ال

5�ة آ\ م#Op ا&����8ت �?�� 5F#ر */� أ2.+  ا�وراق وال�2�34ت م��4Q ال�!" ال�  *

�ام رص�� ا�وراق وال�2�34ت  .6        � ا,�
�دات)�3ق ذات ال��
� ال�0��� !  أي أ�tاض خ�رج ,�م ا��

  .م�7ا)�� ال�56 ال/;#م��

�ام] *
� ��� وذلA ال?زم� أوS* 9ول خ?ل ال�0Q ال
�ل�� ال
�ل�� وال
/��4�� إ�8اء ال�Q#��ت .7        �ا��

  .وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0��� ا�وراقأرص�ة م$ 

        8.Lال Op#
م" ال�fآ�ت  ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0���ي */#ز�] ,5�ة 9 �6#ز ��م\ ال

 [*�F ت وم�?���رة ل�5 ل�/.#ل ,�+ أي *��)�ت أو إ�8اء أي �.
و�;#ن ال��م\ *�$ ال�56  ذلA ،ال

  .ال/;#م�� وال�fآ� م�F�4ة 

�ا.9        �م ا�وراق وال�2�34ت ذات ���L ا�8Kاءات اKدار�� وال��)#)�� وال
�ل�� ال?زم� *Sfن �#ء ا��

 +�, i4�� 76, 5#ر أيpو ���5�ة  ال
#Op الLي */#ز�]ال��
� ال�0,�+ أن ��� �Q#�� هLا  ،ال


�� وزارة ال
�ل�� ر�2 � [��, `( �
ل�0Q ) 5(ال76 م$ ا��/����2] ل�ى ال�ول�، م" ,�م اKخ?ل *

1996  x�6�2ار م L�H0إ��5,�4 ل� B8�8اءات ال#اKن اSF  ! �2ال.�در ! ) 215/2(ال#زراء ر 


�� ر�2 و  1/4/1996*Sfن �/.�\ ال
�4لz ال
�Q/�� ل��56ت ال/;#م�� ,�+  1998ل�0Q  6ال�

�5�Hp#م.  

        10. 9 �
ا9ل�7ام *�ل�#ا,� وا�8Kاءات والQ����ت وا�&;�م ال�  �0` ,���5 ال��م�� ال��ل�� *

 ��

�ت *L5ا ال����رض م" م� ورد م$ ��� :  




�� ر�2  .أ        
�ت  1995ل�0Q  16ال���*Sfن )'� ال�fاء ل��56ت ال/;#م�� أو أي ��م�� و�

�ة �.�ر *L5ا الSfن��8 .  

�م] !+ ��اول ال
#8#دات  .ب        ��Q
0��] وال0
�ذج ال�Q
ال�#ا,� وا�8Kاءات وال�ورة ال

�7)�] وال�+

�� ر�2  ال
���ت ال���7$  2002ل�0Q  5)` ,���5 ال�0��] ل�Q
*Sfن ال�ورX ال

5� !+ ال0'�م ا9ل   . و��اول ال


�� ر�2  .ج        *Sfن �0'��  1994ل�0Q  1ال�#ا,� وا�8Kاءات وا�&;�م ال�  )` ,���5 ال�

�ة �.�ر *L5ا ال��
�ت 8���ام ال
�آ�4ت ال/;#م�� أو أي ��م�� و��  . Sfنا��


�� 2#ا,� �H0�L ال
�7ا)�� الLي �.�ر  .د        � $
2� ض�
� ل��'0

�ت ال
�ل�� ال��ال�#ا,� وال�

  . �0#�� م$ وزارة ال
�ل��


�� ر�2  .هـ        � $

��� ال�6د ض
] ل'0
*Sfن �8د ال�0��] وال3#ا*"  2002ل�0Q  2ال�#ا,� ال

 A�5 ، وذل
5� ا9وراق وال�2�34ت ذات ال��
] ال�0��] ال
�ل�] وال��4��] وم� !  &;  . ل

��5 ��اول ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0��� وال��2*� إ�8اءات :را*��,:  

�7)�� �8اءاتاK. أ
  :ل��اول ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0��� ال

��.� *Sfن ا&����5��8 م$  ����+   .1                 
��زن }��4ت ال#&�ات ال�0'�
�� ال
و&�ة F|ون ال

�ام�5 !  ال/.#ل ,�+ *( ال
#اد أو ���9 Aوذل ���ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0

�م�ت ال?زم� ل�H0�L أ,
�ل�5�  .ال

�اد }��4ت �Fاء لjوراق وال4   .2                 ,h* زن��
�2�3ت ذات ال��
� ال�0��� ��#م و&�ة F|ون ال

  .*�ل;
��ت ال
3�#*� ل;\ )#ع وإر��ل�5 ل#&�ة ال
����fت

�رة��#م و&�ة ال
����fت *�ل��Hوض م"     .3                 .
لjوراق وال�2�34ت ذات ال��
�  ال�fآ�ت ال

 ���
;�0 وإ�
�م إ�8اءات ال��2) �?ث ,�وض ,�+ ا�2\ ( ال�0
� واخ���ر أ!=\ ال�وض ال

�5(Sf*.  

��� �Q�� وص�ف ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0��� }�8K ��4اءات �Q�� وص�ف     .4                 


�� ال
#اد ال
0.#ص ,���5 !  0���*Sfن ال�ورة  2002ل�0Q  5ر�2 وزارة ال
�ل�� ��Q
 ال

5� !  ال0'�م ا~ل 
���ت ال���7$ و��اول ال   .ل

   

  :ال��2*� ,�+ ��اول ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0��� إ�8اءات. ب



   

1 . �
�ام ا�وراق أو ال�2�34ت ذات ال�����` *�H0�L أ,
�ل ال�56 ال/;#م�� *���
��#م ال
#Op ال

�م� / �دة رة �Fاء ال
ال�0��� م��*\ !��#�  .ال

��` !��#رة �Fاء ال
�دة . 2
�م� إل+ مQ^#ل ال#&/ �Q�� ال
#Op ال�� أ2.+ ال/* ��
�ة ال�0'�

  .\ �م ,
خ?ل �?�� أ�

3 . �

� *�ل
�4لz ال
.�و!� م$ ا�وراق أو ال�2�34ت ذات ال��E�2 اد�,h* ��
��#م ال#&�ة ال�0'�

���ال�0��� م$ أQ(ص\ و $ .  

4 .��

� و���\ ا�ص\ إل+ و&�ة م/���4 الEم$ ال�� ��ال��) ��Q0ل�* ��
زن �/�H% ال#&�ة ال�0'�

5�� ا�ول+ إل+ و&�ة الf|ون ال
�ل�� م" !#ا��� �Fاء ال
�دة � والQ0م� / ، وال��  .ال

�م . 5��Q
�2�3 ,5� لjوراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0��� ,�+ م�Q#ى ال
#Op ال* ��! ���

���Q
5�ل�H/� �2�34% ل�ى مQ^#ل ال#&�ة ال�0'�
�� الة ، و��i4 !��5 ال
�4لz ال
.�و!� م$ م� ل�


� ال
�fر إل��5 أ,?X ( ال�2�34ت Eال�� ��Q( B8#
��� خ.� هXL ال
�4لz م$ رص��  ان,�+ ) *

  .ال�2�34 

� &�آ� ��اول ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0��� �/H% ل�ى  ���. 6*��
!�� �6\ إ&.�E  ل

5� *�ل�56 ال/;��زن وال

� ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� و&�ة م/���4 ال�2 [�! i4��ل ��م#

  .ال�0��� وال
�4لz ال
.�و!� م�50

7 . ��

� ال#اردة م$ ال#&�ة ال�0'�Eال�� ��Q( $�* ��*�3�8اء مh* ��ل�
��#م و&�ة الf|ون ال

�م� ل��2�34 و!#ا��� �Fاء ال
�دة ��Q
�م� *�Kض�!� إل+ ال
�3ل�4ت ال#اردة م$ ال�fآ�ت/ ال� ال

�رة ل��2�34ت ,�+ ال/�Qب وإ�8اء ال�Q#��ت ال?زم� *5.
  . ن Lا الSfال

   

�Qل�6: خ�م�
  ال
�ل��  ال

  ــ: ال�!" ال
��4Qا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0���              . أ

1(       ��� �
�2 \�
 خ.
�وآLل�H�;� A اKص�ار إن و8�ت  ,0� �Fا�5Eال
0�� ال�2�34ت ا�وراق و �/

�م� ال�  ���� ال/.#ل ,���5 ,$ }����5,�+ *0#دال
.�و!�ت ���.� *�ل
�دة أو ال
  . ال

5�ة ,�+  إ��4ت       )2اKص�ار إن  �;��Hدون (ال�2�34 ال
#Op الLي */#ز�] ا�وراق أو )xH ال��
� آ

��ام] م�50 أو9 ) تو8�
� م� ��� ا����* �5��#Q� ��� ,�+ أن ��ت ال0'�م�*�Q/ال $
وذلA ض

�ام ال04��$ ال��ل��$ ل*Sو����* Aــ: وذل  



 

 ال4��ن ر�2 ال/�Qب

25*0� /  1م6
#,� /  3*�ب / 8#�3�]    ���5� ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0, 

26*0� /  1م6
#,� /  3*�ب / 8#�3�]    ��� ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0

  ــ :��  ����ا	���وذ�� 

�� أن ���� " � ��� أ%� 	 $#� ا���� ا�"! 	��إ1-�ت +��� ا0وراق وا�-,�+�ت ذات ا�)��� ا�()��� آ���ة 
�!? ا�)�� ا���(� ب)��� 	�  ،ا����ة ا�� $> ا�,;ف ا0ول 	��(� وا��8ن� دا5(� وذ�� �(� ا�4م  @و�

��)	 A	ا��  ".أو� بBول  �@ ا�

3(       �(-� ا�ـا0وراق وا�-,�+�ت ذات 	E  ا�;D�� ا����(A��()ا�ـ   

�       ����  ـــ: إذا آ�ن ا�;D�� ا��-)� +�ب� ��4;ج�ع ��@ ات��ذ اHج;اءات ا�

  

                                �          �� �(-� ا������ ا�� ت@ N;اؤه�  خ4ل %��� رد ا�;D�� ا��)Oن#? ا�
��)	 Pب�� ت@ رد �	�Q)ا� ��ا�) R�#�وت ���Sــــ;و��ت ا��ـــ�ــ(�� T�@ رد ا��-� ����.  

�ــ� �Oـ(ــــ� ا�O( ات ا������ ا�ـــ��ــ %��� رد ا�;D�� ا��-)� خ4ل ��          �                                

� /  7ب�ب ( N;اؤه� �ـ@ رد ا��ــ-ــ�ــ�U� Tــــ;ادات � 001ن ع /  05ب(�  / 1	�� 

;دة O	 و��ت;S	 )��ا�) R�#�(�� وت	 Pب�� ت@ رد �	�Qا�(.  

   

�       �0ي �-a 	� أو ان�� ت�ر�`  إذا ت);ر إ�_�ء أي 	E ا0وراق أو ا�-,�+�ت ا���(�
�� دون ا��#�دة�%4D  �	�Q)ا� ��ا�) R�#�ت @� A�	E ا�;D�� ا��-)� 	(�� أو ا�;ج�

��م اHخ4ل ب�� ورد 	E + ا�� وأ%!�م E�c ا�#);ة �8��1  ا�;D�� ،ب)��� هbا  d	 /9 .  

   

�� ا�"�Oب        . ب�  ــ :ب,�+�ت 

•        �� إD�ار هPb ا�-,�+�ت  �@ ت"��� +��#��� ب( د ) إن وج�ت ( ت!� ��Sو��تخ;Sا��  �ا�

@��  �� ا���دة أو ا���	� ا�#�@ ا�"S لت"��� ت!�� �����  .  

•         A�� A	E 	 اد أو ��� ت@ تBد��(�ات ا���f�ة ��� ت@ ا�"S ل Oا�) ا5@ وا�� a�g ��ب�	 E���



 ;�N ة�	 E� ��	4�� أن � ���ى ت�ر�` ا��	E خ�	�ت �i�;g E هPb ا�-,�+�ت أو� بBول 

 E	 ��� ا���دة أو ا���	�   .ا���(�� ت�ر�` ا�"S ل 

��م 	E ا������ ت-d اHج;اءات         •Oا�� ���  رD��ا����دة �� ��اد +��� ��Sا�-,�+�ت خ Pbه

(�ات  وD لوا���	�ت ا�4م ا�� اد أو تBد�� ب�� ب( د ا��S;و��ت ا���(�� وذ�� Oا��

��b� ة��fا��.  

� �)�ان ا�-,        •��% �� �-+ E	 ان���(� E�� و��م اHب4غ +� Aي ب" زتbف ا���� ا�� $> ا��(�H

�  ب�� أو��% �� E� � lO	 ;-�� ��� A	ا����م  ا�;D��� ء ا�Oا�� ����E أن ��� 	(�� 

��  +�� 	bآ;Pذ�� � i"Oا�� T�� ت��m ب��ن�ت ا�-,�+� و	� ت@ ا���ا	A 	(�� وا��-��داخ

� هPb ( ا�bي ب" زتA ا����ة ا�� $> -%�D ت �;ه� ا����ت �	E خ4ل ا�-��ن�ت ا�

���O% E�c Aب�ت ا���� ا�"! 	��)ا�-,�+�ت� ���� 	-��T ت"n ا�"S�� 1H )-ـ�تــA 	ــ�� ن� (

 �("Oا�� T��-ج���� ا��o(�� وذ�� ب	ل ا��,��-�ت  Dو �ب� �("Oاد ا����ت ا���� @�� أن ��

�S"ت �� �� ا�� $> ا�bي ب" زتA ا����ة � 	�� ن�� ���، و	�ب��-����ت ا������ ا����و�)� �

  .ذ��

�a إن��ء         •g ��E ا����ة  خ�	� ا�� $>�� %�� �ا�bي ب" زتA ا����ة �ب� 	E ت �; ب;اءة ذ	

(�ات إن��ء خ�	� ا�� $> O	 E	 أ���� �)O	 ;-ا�� ب" زت A	E ا�-,�+�ت ا���(�� ، وت�

   .ا��bآ ر 

   

  

  



  ـــ: ال
/��4�� ال��#د: ��د��

�ا0وراق وا�-,�+�ت ذات ا�)��� ا�()��� . أ(-Oا�� d��ــ: ا� 

  4��/
 ال4��ن ال��� ال

��`  ال0#ع&BQ ال04� أو ( ال
.�و!�ت /  &ـم$ 
  ) ال

  الA0*/ A0*�H�Q ال;#�i ال
�آ7ي /  &ـ ال+

 )أخ�ى  م�!#,�ت( 

 �ال�fاء و��اد 2�
� ا�وراق وال�2�34ت ,0
 [�� إنوآLل�H�;� A اKص�ار ذات ال��
] ال�0

 و8�ت

5� ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0��� / &ـم$ ,  

 ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0���/  &ــ ال+

 �
إ��4ت 2�
� ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
ال0'�م�� ,5�ة ,�+ ال�0��] ض
$ ال/�Q*�ت 

 إندون �;��H اKص�ار (ال
Q^#ل ,�50 
  )و8�ت 

  

  ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0���/ &ـم$ 

5� ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0���/ &ـ ال+,  

  

)�H��ام] م�50  ��
� م� ��� ا���2 

 م�4#ض�ت(  الA0* / A0*�H�Q ال;#�i ال
�آ7ي /  &ـم$ 
  ) أخ�ى 

  )أخ�ى  م�4#ض�ت (ال.0�وق /  &ـم$ أو 

��` ( ال
.�و!�ت /  &ـ ال+
  ) )xH ال04� أو ال0#ع ال

  

ل��ص�� ال
��4  ال��
� ال�0���  &�ل� رد ! 
ال�2�34ت خ?ل )xH ال�0Q ا�وراق وم$ 

ال
�ل�� ال�  �� �Fاؤه� !��5 وال�/.�\ 
z�4
�  ل�Hال.  

  

  ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0���/ &ـم$ 

5� ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0��� / &ـ ال+,  

  

5�ة  ,;x ال��� ال0'�م  ��H�=� ل�

إ��ادات ( *A0 ا��Kادات /*A0 ال;#�i ال
�آ7ي /  &ـم$ 
  ) م/.�� وم#د,� 

*#ا��3  إ��ادات م/.��( ال.0�وق /  &ـم$ أو 
  )ال.0�وق 

   

)#ع / 05*0� / 1م6
#,� /7*�ب ( ا��Kادات /  &ـ ال+
001   

  ) م��Qدة  م.�و!�ت

  

��ص�� ال
��4  ال��
� ال�0��� ل &�ل� رد ! 
ال�2�34ت خ?ل ال0Q#ات  ا�وراق و م$

ال
�ل�� ال��ل�� ل�F �0Qاؤه� وال�/.�\ 
z�4
�  ل�Hال. 



  ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0���/ &ـم$ 

5� ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0��� / &ـ ال+,  

  

5�ة ,;x ال��� ال0'�م  ��H�=� ل�

  ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0���/ &ـم$ 

5� ا�وراق وال�2�34ت ذات ال��
� ال�0���/ &ـ ال+, 

ال.?&�� دون  ا)��5ء!  &�ل� اKل�nء أو 
ا9���Hدة م$ ال�ص�� ال
��4  أو ا����8,] 

5�ة;x ال��� ال0'�م  ��H�=� ل��  

 B�{ت ،م" أ��0
  ،،ال�

   

� . د 
& O�#�
  اK*�اه��

<�3�  وز�� ال
�ل�� ووز�� ال�

  ووز�� ال�ول� لf^#ن ال�0
�� اKدار��

 


