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مضاغقنمغؼابةماظصقادظة

موتعدؼالتفم1972ظلـةممم51رضؿم

 

ممتفقد

 

غشرهمسيماىرؼدةم (موؼعؿؾمبفمعـمتارؼخ1972ؼلؿكمػذاماظؼاغقنم)ضاغقنمغؼابةماظصقادظةمظلـةمم–:م1مٌادةا

 .اظرمسقة

م مم–:م2اٌادة متعؾقؿاتؼؽقن مأو مأيمغظام مأو ماظؼاغقن مسيمػذا مواظعؾاراتماظقاردة ممبؼؿضاهم ظألظػاز صادرة

 –م:ماٌعاغلماٌكصصةمأدغاهمإالمإذامدظتماظؼرؼـةمسؾكمخالفمذظؽ
 

ماٌؿؾؽةماألردغقةماهلامشقةم:ماٌؿؾؽة

موزارةماظصقةم:ماظقزارة

موزؼرماظصقةم:ماظقزؼر

موطقؾموزارةماظصقةم:ماظقطقؾ

معدؼرمدائرةماظصقدظةمواظؾقازممسيماظقزارةم:ماٌدؼر

مغؼابةماظصقادظةماٌمظػةممبقجبمػذاماظؼاغقنم:ماظـؼابة

مغؼقبماظصقادظةماٌـؿكبممبقجبمػذاماظؼاغقنم:ماظـؼقب

مذبؾسماظـؼابةماٌمظػممبقجبمػذاماظؼاغقنم:ماجملؾس

ماظشكصماٌرخصممبزاوظةماٌفـةمواٌلفؾمظدىماظـؼابةم:ماظصقدظل

معفـةماظصقدظةم:ماٌفـة

ماظطؾقبماظؾشريمأومرؾقبماألدـانمأوماظطؾقبماظؾقطريم:ماظطؾقب

مذبؾدمععدمظؼقدمأمساءماظصقادظةماألسضاءمسيماظـؼابةم:ماظلفؾ

مػذاماظؼاغقنماظرمسقةممبقجب ضائؿةمأمساءماظصقادظةماظذؼـمغشرتمأمساؤػؿمسيماىرؼدةم:ماىدول

مٌزاوظةماٌفـةاٌؽانماٌعدمم:ماٌمدلةماظصقدالغقة

م:معصـعماألدوؼة

أوموزئيةممم أوموفقيزم اٌمدلةماظصيقدالغقةماظيجيمييريمصقفيامهضيتمأومترطقيبمأومدبؾقيؼممممممم

ماألدوؼةمبؼصدماظؾقعمأوماظؿقزؼعمباىؿؾة

مباىؿؾة اٌمدلةماظصقدالغقةماٌعدةمالدؿتادموتقزؼعموبقعماألدوؼةم:معلؿقدعماألدوؼة

م:ماظصقدظقةماظعاعة

األدوؼيةمظؾفؿفيقرمعؼابيؾمممم اظصقدالغقةماٌعيدةمظؿقضيتماظقصيػاتماظطؾقيةموصيرفممممماٌمدلةم

ماظـؿـ

م:ماظصقدظقةماًاصة

اضؿصيادؼةمسؾيكماظـقيقماظيقاردممممم اٌمدلةماظصقدالغقةماظؿابعةمٌمدليةمرؾقيةمأوماجؿؿاسقيةمأوممم

مسيمػذاماظؼاغقن
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ماظؾابماألول

متلظقػماظـؼابةموشاؼاتفا

 –م3اٌادةم

 س.واظؼد مبزاوظةماٌفـةمغؼابةمذاتمعرطزؼـمسيمسؿانمؼمظػماظصقادظةماجملازون -أم

 ن.حؽاممػذاماظؼاغقًامألؼصقدظلمعزاوظةماٌفـةمضؾؾماالغؿلابمظؾـؼابةموصمأليالمحيؼم -بم

 ف.حؿكماغؿفاءمعدةممترؼـمعمضؿًامفقاًلؼلفؾماظصقدظلماٌؿؿرنمتل -جم

 

ذبؾييسمتـؿكؾيفماهلقؽييةممموؼؿييقديمذيموغفامديؿؼاللماٌياظلممم سؿؾارؼييةمواتؿؿؿيعماظـؼابييةمباظشكصيقةما ممم–:مم4اٌيادةمم

م.اظؼضائقةموا دارؼةموأعامماظغتمحؽاممػذاماظؼاغقنموميـؾفاماظـؼقبمظدىماىفاتألماظعاعةموصؼًا

 

م–:مةبةمغشارفامظؿقؼقؼماألػدافماظؿاظقمتارسماظـؼام–:م5ماٌادة

 ا.ةمورياؼؿفامواظدصاعمسـفاموتـظقؿفاحملاصظةمسؾكمعصاحلماٌفـ -أم

معليييؿقىماًيييدعاتماظيييقزارةموذيقيييعماهلقؽييياتمواٌمدلييياتمذاتماظعالضيييةمظرصيييعماظؿعييياونمعيييعم -بم

 ر.وتقصتػامألصرادماىؿفق اظصقدالغقةمواظدوائقة

 ؿ.ظةمواحملاصظةمسؾكمحؼقضفؿموطراعؿفذيعمطؾؿةماظصقاد -جم

 ة.احملاصظةمسؾكمآدابماٌفـ -دم

مص.ؿقةمساعةموسيمحؼؾماظدواءمبشؽؾمخاتشفقعماظؾققثماظعؾم-ػي

 ة.سائالتفؿمسيمحاظةماظعقزمواظشقكقخميةمظؾصقادظةموتلعنيمايقاةماظؽر -وم

 

ماظؾابماظـاغل

 ذروطماظؿلفقؾمواالغؿلابمظؾـؼابةموعزاوظةماٌفـة
 

مؾ.سيماظلفمولماٌفـةمأنمؼؽقنمعلفاًلؼشرتطمسيمعـمؼزام–:م6اٌادةم

 

 –نم:ؼشرتطمسيمراظبماظؿلفقؾمأنمؼؽقم–:م7 اٌادة

أنماٌفـيةمظيدؼفامسؾيكمممم وقزمضقاغقـفامظألردغقنيممبزاوظيةممعـمرساؼامدوظةمسربقةمأومأجـؾقةأومأردغقام -أم

 ة.حيؿؾمإذغامبا ضاعةمسيماٌؿؾؽ

وؼليؿــكمعيـمذظيؽممممماأومعيامؼعادهليممسيماظػيرعماظعؾؿيلمممدةماظـاغقؼةماظعاعةمحاصالمسؾكمذفادةماظدرا -بم

 .عـماظؿقؼمباظدرادةمضؾؾمغػاذمأحؽاممػذاماظؼاغقنماٌعدل

 فا.رتفمبذفادةماظصقدظةمعـمطؾقةمععمحاصالمسؾك -جم
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أومبعيدػامسيمإحيدىممم دراديؿفماىاععقيةممم (مدياسةمأنـياءمم1440ضدماطؿؾمصرتةممتيرؼـمالمتؼيؾمسيـم)ممم -دم

 ة.سيمعصـعمأدوؼةمتقاصؼمسؾقفماظؽؾقمذرافمصقدظلمعرخصمأوإمهت اظصقدظقات

مألحؽاممغظاممصقصماظصقادظةماظذيمؼصدرمهلذهماظغاؼة.مًاضدماجؿازماظػقصماٌؼررموصؼم-ػي

 ة.اٌدغقةماظؽاعؾباألػؾقةم ًاعؿؿؿع -وم

عزاوظةماٌفـةمعيـمضؾيؾمأيممم عـعمعـمنمالمؼؽقنمضدأقممجبـاؼةمأومجـقةمزبؾةمباظشرفموشتمربؽ -زم

 ا.دفؾمظدؼف غؼابة

 أنمالمؼؽقنمسضقًامسيمأيمغؼابةمأخرى. -حم

 

شيرتطمظؿليفقؾماظصيقدظلماألجيـ مممممؼمبا ضاصةمظؾشروطم)ج،مدم،موم،مز(ماظيقاردةمسيماٌيادةماظليابعةمممم–:م8اٌادةم

م–:مالمتعاعؾمحؽقعؿفماظصقدظلماألردغلمباٌـؾاظذيم

 ،.متػؿؼرماٌؿؾؽةمإديمخدعاتفمومأنمؼؽقنمأخصائقًا -أم

 ة.سؾكمإذنمإضاعةمسيماٌؿؾؽمنمحاصاًلأنمؼؽق -بم

 

أنمؼرصيؼمبيفمذيفادةمممممإذامطانمراظبماظؿلفقؾمضدمسؿؾمسيمأيمبؾدمآخرمضؾيؾمتؼيدؼؿماظطؾيبمسؾقيفممممم–:م9اٌادةم

مـؾيتماغيفميمؼعيدمؼؿقؿيؾمعليموظقةمأيمممممت سؿيؾمصقيفممم عفيامسيماظؾؾيدماظيذيمممفاـماظـؼابيةمأوماظليؾطةماظيجيمتؼيقممعممممع

م،أيمضيييرارمتيييلدؼ محييييقلمدونمعزاوظؿيييفماٌفـيييةماظؾؾيييدمواغيييفميمؼصيييدرمضيييدهمعمدليييةمصيييقدالغقةمسيمذظيييؽ

 ف.جبـاؼةمأومجـقةمزبؾةمباظشر تـؾتمسدممصدورمأيمحؽؿمضضائلمحبؼفم وذفادة

 

ؼؽيـمم ويم صيقدظلمحصيؾمسؾيكمتيرخقصممبزاوظيةماٌفـيةممممممسؾيكمطيؾمعيـمصيقادظةماىيقشموطيؾمممممممم–:م10اٌادةم

تارؼخمغػاذهمسؾكم ظؾؿلفقؾمخاللمدـةمواحدةمعـم سيماظلفؾمضؾؾمغػاذمػذاماظؼاغقنمأنمؼؿؼدممبطؾبمعلفاًل

 ن.اظؼاغق عـمػذام(7)عـماٌادةم(ػي)أنمؼعػكمعـمتؼدؼؿماظػقصماٌؼررمسيماظػؼرةم

 

م–:م11اٌادةم

 ة.اٌؼرر باظقنائؼماظجيمتـؾتمتقصرمذروطماظؿلفقؾمصؼًاؼدممرؾبماظؿلفقؾمإديماظـؼقبمعرؼ -أم

ظؿلجقيؾمماماظيرصضمأوممحاظيةممسؾكماجملؾسمأنمؼؾتمسيماظطؾبمخاللمذفرمعـمتارؼخمتؼدميفموسي -بم

 .ؼصدرمضرارهمععؾاًل

 

م–:م12اٌادةم

مسرتاضمسؾكمأيمضيرارمؼصيدرهماجملؾيسمبؿليفقؾمصيقدظلمممممأليمصقدظلمسضقمسيماظـؼابةمحؼما  -أم

 س.سرتاضمسؾكمضرارماجملؾ حؼمامطاظبوظؾ،مسيماظـؼابة

 ف.ورودهمظدؼقاغمخاللمذفرمعـمتارؼخسرتاضمظؾقزؼرموسؾقفماظؾتمبفمؽقنما ؼ -بم
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مم–:م13اٌادةم

تلييؿقسيماظـؼابييةمسـييدمضؾقهلييامرؾييبماظؿلييفقؾماظردييقمماظييقاردةمسيمأحؽييامماظؼيياغقنمواألغظؿييةمممممم -أم

 اظصادرةممبؼؿضاه.

 اظـظامماظداخؾلمهلا.هددماظردقمموا ظؿزعاتماٌاظقةمظؾـؼابةممبقجبم -بم

 

غػياذمػيذاماظؼياغقنمممم سؾكماظصقدظلماٌليفؾمسيمديفؾماظـؼابيةموسيمخياللمذيفرؼـمعيـمتيارؼخمممممممم–:م14اٌادةم 

ظيييقؿنيماظؿاظقيييةمأعييياممماماظصيييقادظةمأنمحيؾػيييقاموسؾيييكماظصيييقدظلماظيييذيمؼليييفؾمامسيييفمألولمعيييرةمسيمديييفؾمم

مةم:ذبؾسماظـؼابماظـؼقبمأومسضقؼـمعـوحبضقرمم اظقزؼر

 

نمأحاصظمسؾكمأو نمأعارسمعفـجيمبلعاغةموذرفأاظعظقؿمأنمأطقنمزبؾصامظؾؿؾؽمواظقرـموماضلؿمباهلل"مم

 " ضأدؿطقعمسيمخدعةماٌرؼ بذلمطؾمعاأنمأنماحرتمماظؼقاغنيمواألغظؿةماٌؿعؾؼةمبفاموأآدابفامو

 

اديؿمماظيقزؼرمبـشيرممم بعدمادؿؽؿالمذروطماظؿلفقؾموحؾػماظقؿنيمواديؿقػاءماظرديقمماٌؼيررةمؼيلعرممممم–:م15اٌادةم

مة.لمسيماىرؼدةماظرمسقاظصقدظ

 

ماظؾابماظـاظث

 ةيييؾماظصقادظيييدف
 

 –مم:هؿػظماظـؼابةمباظلفؾنيماظؿاظقنيم–:مم16اٌادةم

ؼزاوظقنماٌفـيةمم اظـؼابةماظذؼـمدفؾماظصقادظةماٌزاوظقنمؼدونمصقفمأمساءماظصقادظةماألسضاءمسي -أم

 ة.بةمعـفؿمظؾـؼاباٌطؾق اٌاظقةموطاصةماالظؿزاعاتمسيماٌؿؾؽةموأدوامذيقعماظردقمماظلـقؼة

ذؼـمالمؼزاوظيقنممةماظيممساءماظصقادظةماألسضياءمسيماظـؼابيممدفؾماظصقادظةمشتماٌزاوظنيمؼدونمصقفمأ -بم

اظقييةماٌطؾقبييةمعييـفؿمماٌماظلييـقؼةموطاصييةماالظؿزاعيياتمماٌفـييةمسيماٌؿؾؽييةموأدوامذيقييعماظردييقمم

 ة.ظؾـؼاب

 

 –:م 17اٌادةم

ماألجبدؼةموجدواًل حلبمايروفمبلمساءماظصقادظةماٌزاوظنيمعرتؾًامدـقؼًامؼـظؿماجملؾسمجدواًل -أم

عيـمذظيؽمممم(ذيؾاطمم28)مظغاؼيةممبلمساءماظصقادظةمشتماٌزاوظنيماظيذؼـمأدواماظرديقمماظليـقؼةمممممماناًل

 م.اظعا

 ة.اظقزؼرمظؾـشرمسيماىرؼدةماظرمسقمرصعمػذانماىدوالنمإديؼ -بم
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  –:م18اٌادةم

ماظؼطيياعماًيياصمؼؿييلخرمسييـمدصييعماظردييؿماظلييـقيمسيماٌقسييدممؾمصييقدظلمعييزاولمؼعؿييؾمسيمطيي -أم

ظردييقممامصييـدواماظـؼابييةماحملييددمالميييقزمظييفماالدييؿؿرارمسيمعزاوظييةماٌفـييةمعيياميمؼييمديمإديممم

 ف.اظرمسقةمسؾكمغػؼؿ عـفاموؼـشرمامسفمسيماىرؼدةم(%50)اٌلؿقؼةمؼضافمإظقفامعؾؾغامالمؼزؼدمسـم

سؾيكمأنمم ممدونمإضاصةقػرةمأنمميددمصرتةمدصعماظردحيؼمظؾؿفؾسمسيماظظروفماالدؿــائقةماظؼا -بم

 ا.ذظؽمدؿةماذفرمعـمتارؼخمادؿقؼاضفمالمؼؿفاوز

 

 –ةم:سيماياالتماظؿاظقماظلفؾمغفائقًامؼشطبمادؿماظصقدظلمعـم–:م19اٌادةم

 .اظقصاة -أم

 ة.دؼ مضطعلمبشطبمضقدهمبصقرةمغفائقإذامصدرمضرارمتل -بم

 .ًاأليمدؾبمعـمدؾطةمزبؿصةمضاغقغمؽةإذامتؼررمعـعفمعـمعزاوظةماٌفـةمسيماٌؿؾ -جم

مرؼطةمايصيقلمذيممإذامتؾنيمظؾؿفؾسمأنماظؿلفقؾممتمغؿقفةمتؼدؼؿمأوراامعزورةمأومبقاغاتمطاذبة -دم

 ر.اظقزؼمسؾكمعقاصؼة

 

 –:م20اٌادةم

 –ةم:سيماياالتماظؿاظقمـماظلفؾمعمضؿًاؼرصعمادؿماظصقدظلمع -1

 ج.ضاعةماظدائؿةمسيماًارإذامشادرماٌؿؾؽةمبؼصدما  -أم

 ن.اظؼاغقمػذامقجبمبماظؿزاعاتمعاظقةمعلؿقؼةمأيميمؼدصعماظردؿماظلـقيمأوإذام -بم

 .ًاطعلمميـعفمعـمعزاوظةماٌفـةمعمضؿإذامصدرمضرارمض -جم

 ن.ػذاماظؼاغقعـم(م14)إذامدبؾػمسـمأداءماظقؿنيماٌذطقرةمسيماٌادةم -دم

رؼطةمذييمظؾصييقدظلماٌؼييقؿمسيماًييارجمأنمؼطؾييبمغؼييؾمضقييدهمإديمدييفؾماألسضيياءمشييتماٌييزاوظنيمممممم -2

 اظـؼابة.االدؿؿرارمسيمتلدؼةمذيقعماالظؿزاعاتماٌاظقةماٌرتتؾةمظصـدوام

سـيدمزوالمم ضقيدهممإسيادةم عيـمديفؾماظصيقادظةماٌيزاوظنيمأنمؼطؾيبممممممًاعمضؿيمصقدظلماظذيمرصعمامسفمظؾ -3

 جراء.ا أدتمهلذام األدؾابماظجي
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ماظؾابماظرابع

 ةييياعيييةماظعييياهلقؽ

 

اٌزاوظنيمواظذؼـمأدوام اهلقؽةماظعاعةمظؾـؼابةمعـماظصقادظةماٌلفؾنيمسيمدفؾماظصقادظةتؿلظػمم–:م21اٌادةم

اٌرتتؾةمسؾقفؿمحؿكمغفاؼةماظلـةماظجيمتلؾؼمإجؿؿاعماهلقؽةماظعاعةماظلـقيماظردقمماظلـقؼةمواالظؿزاعاتماٌاظقةم

 ؼؿؿمصقفامإغعؼادماهلقؽةماظعاعة.ماظعاديمسؾكمأنمؼؿؿمتلدؼدمػذهما ظؿزاعاتمضؾؾمغفاؼةمذفرمآذارمعـماظلـةماظجي

 

م–ةم:ؿصماهلقؽةماظعاعةمباألعقرماظؿاظقدبم–:م22اٌادةم

 س.اغؿكابماظـؼقبموأسضاءماجملؾ -أم

 .اظلـقؼةماظجيمؼؼدعفاماجملؾسمتصدؼؼمايلابماًؿاعلمظؾلـةماٌاظقةماٌاضقةمومإضرارماٌقزاغقة -بم

مـة.مطاصةماظشمونماظجيمتؿعؾؼمباٌفاظـظرمسي -جم

 

م–ةم:األعقرماظؿاظقؾمظؾـؼابةممبقاصؼةماظقزؼرموؼشؿمداخؾقًامظؾفقؽةماظعاعةمأنمتضعمغظاعًام–:م23اٌادةم

اٌيرضممتمذمونماظؿؼاسدمواظضؿانماالجؿؿاسلمواظصقلمظؾصقادظةموإساغؿفؿموإديعاصفؿمسيمحياالمم -أم

 ة.دؾابمضاػرألأوماظؿقضػمسـماظعؿؾمأوماظؽقارثم

 ة.ٌزاوظةماٌفـ ظلـقؼةامتعقنيموهدؼدمردقمماظؿلفقؾموإسادةماظؿلفقؾمواظردقم -بم

 ة.دسمتقزؼعماظعقـاتماظطؾقةماجملاغقأوذمونماظدساؼةماظطؾقةم -جم

 

مل.ددهماظـظامماظداخؾيمحيطؾمدـةمسيماظقضتماظذمسادؼًامؿؿاسًاوؿؿعماهلقؽةماظعاعةمظؾـؼابةماجم–:م24اٌادةم

  

تؿعؾؼمباٌفـةمبدسقةمتقجفم قرمععقـةظؾـظرمسيمأعمادؿــائقًاموؿؿعماهلقؽةماظعاعةمظؾـؼابةماجؿؿاسًام–:م25اٌادةم

اٌزاوظنيمالمؼؼؾمسـماًؿسموظؾـؼقبمأومماألسضاء سؾكمضرارماجملؾسمأومصرؼؼمعـمإديمأسضائفاموذظؽمبـاًء

مؽ.أدؾابمذظمجؿؿاعمعؾقـًاؼدسقػامظإل غائؾفمسيمحاظةمشقابفمسـدماظضرورةمأن

 

م–:م26ٌادةما

سيمبفيقممؼمإسيالنمبيذظؽمسيمصيققػةمربؾقيةموؼعؾيمممممؼقجفماظـؼقبمأومغائؾفماظدسقةمظالجؿؿاعموؼـشرم -أم

 ع.بةمضؾؾمأدؾقسنيمعـمتارؼخماالجؿؿااظـؼا

بياظؿؾؾقغمسيـمممػيكمماألسضاءماٌؿاردينيمأومبعضيفؿمؼؽؿمممإذامتعذرمإجراءماظؿؾؾقغمبؽؿبمذكصقةمإدي -بم

قغمباظؽؿبماظشكصيقةممظؿؾؾاما ضاصةمإديبمررؼؼما سالنمسيمدارماظـؼابةموإحدىماظصقػماحملؾقة

مؽ.ذظحقـؿامأعؽـم
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ؿياعمعيـماجؾيفاممممؿ جؾماالميقزماظؾقثمسيمشتماٌلائؾماظجيمحصمإذامطانماالجؿؿاعمادؿــائقًام–:مم27اٌادةم

مة.اظعاعةمةمسـفاموذظؽمحلبمتؼدؼرمرئقسماهلقؽسأومعؿػرمبفامإالمإذامطاغتمعرتؾطة

 

 –:م28اٌادةم

وإذاميمتؿيقصرممم،ٌيزاوظنيمامطـرؼيةماٌطؾؼيةمظألسضياءمممألاجؿؿاعماهلقؽيةماظعاعيةمإالمحبضيقرممممإالمؼـعؼدم -أم

عيـمممؼعؼيدمبعيدمزيليةمسشيرمؼقعياًمممممعمجؿؿيام ػذهماألطـرؼةمسيماٌيرةماألوديمويددماظيدسقةمناغقيةممممم

ـممممماغقغقياًمضمجؿؿياعمٌاموسـدػامؼؽقنم،ألطـرامجؿؿاعماألولمسؾكتارؼخما  معفؿيامطيانمسيددماياضيرؼ

 ة.ايؽؿمسؾكماالجؿؿاساتماالدؿــائقويريمػذام

ذاموردمغيصمسؾيكممممإلؾقةمألصقاتماألسضياءماياضيرؼـمإالمماظعاعةمباألطـرؼةماظـؿكذمضراراتماهلقؽةمت -بم

 لة.اىؾسماظذيمؼؽقنمصقفمرئقمخالفمذظؽموسـدمتلاويماألصقاتمؼرجحماىاغب

 

 –:م29اٌادةم

ماٌراطييزمسيموأماظـؼابييةمعرطييزمسيماظلييريمبيياالضرتاعماجملؾييسمسضيياءأوماظـؼقييبماغؿكييابمريييي -أم

ماظعاعيةمماهلقؽيةمماجؿؿياعممبعدمؼؼعماظذيماظلابعماظققممسيموذظؽماجملؾسمحيددػاماظجيماالغؿكابقة

مسـيفممؼـقيبممنأموظيفممظؾقضيقرمماظعيامممعينيمألاموؼيدسكممصقفيامماالغؿكابميريماظجيماظلـةمسيماظعادي

م.عرطزمطؾمسيماظقزارةمعقزػلمطؾارمحدأ

مسؾيكممظالذيرافمماطـيرمموأمىـيةمماالغؿكيابممؼليؾؼمماظذيماظعاديماجؿؿاسفامسيماظعاعةماهلقؽةمتـؿكب -بم

ـممسيددممعـمعـفامطؾمظػلتؿماالغؿكاب ممسشيرةممسؾيكمماسضيائفاممسيددممؼزؼيدممالماٌليفؾنيمماظصيقادظةممعي

ـممسيددممتعيقنيممهليامموييقزممهلياممرئقلياًممبقيـفؿممعـموؼـؿكؾقن مسيمٌلياسدتفامماٌليفؾنيمماظصيقادظةممعي

ـمماالغؿكيابممىـةماسضاءمسيموؼشرتطماالصقاتموصرزماالغؿكابمسؾكماالذراف منأمهلياممواٌلياسدؼ

 .اٌرذقنيمشتمعـمؼؽقغقا

ـمماالغؿكابممبقسدماظعامماالعنيمؼؾؾغ -جم ـمماجملؾيسمموؼعؾي ماظصيقػممسيماالضيرتاعممعراطيزمموأمعرطيزممسي

موتصيرفممؼقعياًممبيـالننيمماالغؿكيابممعقسيدممضؾيؾمماحملاصظاتمسيماظـؼابةمصروعموسيماظققعقةماحملؾقة

 .واظرتذقحماالغؿكابمحؼمظفمسضقمظؽؾماغؿكابمبطاضةماٌدةمػذهمخالل

ماظيذيمماًياصمممنيقذجماألموصؼمعـػصؾؿنيمورضؿنيمسؾكماجملؾسمسضاءوأماظـؼقبماغؿكابميري -دم

 .االغؿكابمىـةمرئقسمعـموتقضعماظـؼابةمخبامتماالضرتاعمورضةمودبؿؿماظغاؼةمهلذهماجملؾسمؼؼرره

ـمماظؿاديعةمماظلياسةمممتيامممسيمضيرتاعما مصيـادؼؼممتػؿحم-ػي ماظلياسةممسيموتغؾيؼممغؿكيابم امؼيقمممصيؾاحممعي

مربضرًامعـفامطؾموتـظؿماالصقاتمصرزماالضرتاعمعراطزمسيماظؾفانموتؿقديمذاتفماظققممعلاءمعـماظلابعة

ماظرئقلييلماٌرطييزمسيمغؿكييابا مسؾييكمذييراف امىـييةماديموتؾؾقغييفمبؿقضقعييفمتؼييقمماالغؿكييابمبـؿقفيية

م.احملضرمعـمبـلكةماظـؼابةموتزودماظغاؼةمهلذهماجملؾسمؼعؿؿدػاماظجيمباظطرؼؼة
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-وم
 

مورااأموتفؿييؾمعؾاذييرةمغؿكييابا مسؿؾقييةمامتيياممبعييدمسؾـييًامضييرتاعا معراطييزمسيماالصييقاتمصييرزميييري

ـمماٌقضعيةمموشيتمماظـؼابيةممخبامتماٌكؿقعةمشتمضرتاعا  موراااألمتفؿيؾممطؿياممغؿكيابما مىـيةممرئيقسممعي

ـمماظيجيمموتؾيؽمماظقاضيقةممشتموأماٌؼروءةمشتممساءاألمهلبموالممساءاألمعـماًاظقة مسؾياراتممتؿضيؿ

ـممـيرمأطممسياءمأمتؿضؿـماظجيماظقرضةمواعاماظعاعةماآلدابمععمتؿـاصك ـممعرطيزمميألماٌطؾيقبمماظعيددممعي معي

.سؾقفمزادمعاموؼفؿؾمباظؿلؾلؾمديواألممساءاألمعـماٌطؾقبماظعددماياظةمػذهمسيمصقمخذماٌراطز
 

-زم
 

مسيمسؾقيفممؼـاصسماظذيماٌرطزمسيمصقاتاألمطـرأمسؾكمحصؾماظذيماٌرذحماالغؿكابمسيمًاصائزمؼعؿرب

مصقعؿيربمماٌراطزمعـمعرطزميألماٌرذقنيمعـمطـرأموأمنـنيإمبنيمصقاتاألمتلاويمحاظةموسيماجملؾس

ـمماظػيائزممخؿقيارمإمؼيؿؿممذظيؽممسيماظؿلياويممحاظيةمموسيمظؾـؼابيةمماالغؿليابممسيمضدماألمعـفؿمصائزًا مررؼيؼممسي

م.اظؼرسةمجراءإ

 

دؿــائقةمؼؼرػاموزؼيرماظصيقةممماماظعاعةمزروفجؿؿاعماظلـقيماظعاممظؾفقؽةمإذامحاظتمدونماغعؼادما م–:م30ماٌادة

وػقؽاتمذبؾسماظـؼابيةمواظؾفيانماٌكؿصيةمسيموزائػفياممممم اظـؼقبمظؾـػؼاتموؼلؿؿرمتعؿؿدماٌقزاغقةماظلابؼةمأدادًا

األطـيرمعيـمتيارؼخمممممؼعؼدماالجؿؿاعماظلـقيماظعاممخاللمذفرمواحدمسؾك تؾؽماظظروفمذرؼطةمأنمإديمأنمتزول

مف.زوالمتؾؽماظظرو

 

 –:م31ماٌادة

 حيددماجملؾسمعقسدمضؾقلمرؾؾاتماظرتذقحمٌـصيبماظـؼقيبمأومظعضيقؼةماجملؾيسمضؾيؾمعقسيدمممممم -أم

اظرتذيقحمم اظـؼابةمبشفرمواحدمحبقثمؼلؿؿرمتؼدؼؿمرؾؾاتماالجؿؿاعماظذيمدؿفريمصقفاماغؿكابات

 م.حؿكمضؾؾمعقسدماالجؿؿاعمبلؾعةمأؼا

 م.ادؿالمذفادةتؼدمماظطؾؾاتمٌؽؿبماظـؼابةمباظربؼدماٌلفؾمأومباظقدمعؼابؾم -بم

اظـؼابيةموعراطيزمممزمؼؿقديماظـؼقبمإسالنمأمساءماٌرذقنيماٌليؿقصنيمظؾشيروطماٌطؾقبيةمسيمعرطيمممم -جم

 ع.اظػرو

ائزؼـمصييمظؾشييروطمسؿييربماٌرذييققنماٌلييؿقصقنأسييددماٌؿؼييدعنيمسييـماظعييددماٌطؾييقبمإذامضييؾم -دم

 ي.ددماظؾاضلمبطرؼؼةماالضرتاعماظعادباظؿزطقةموؼؿؿمسيماالجؿؿاعماغؿكابماظع

 

م–:مؼشرتطمسيمراظبماظرتذقحمظعضقؼةماجملؾسمأنمؼؽقنم–:م32اٌادةم

 ة.سيماهلقؽةماظعاعمسضقًا -أم

 ح.حؼماظرتذق شتمربؽقممبعؼقبةماٌـعمعـمعزاوظةماٌفـةمأومبعؼقبةمتلدؼؾقةمهرعف -بم

عدةمالمتؼيؾمسيـممم ضدمعضكمسؾكمدبرجفمعدةمالمتؼؾمسـمزيسمدـقاتموسؾكمتلفقؾفمسيماظـؼابة -جم

 .دـؿني
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ٌرطييزمماٌرذييح عييـمػييذهماٌييادةمؼشييرتطمسيممم(أمومب)ديمعييامذطييرمسيماظػؼييرتنيمممبا ضيياصةمإو -دم

 -:باظـؼق

 أجـؾقة.عمدلةممأو دوظقة أومؼشغؾموزقػةمحؽقعقةمأومسيمػقؽةمساعاًلمالمؼؽقنموزؼرًاأ .1

 دـقات.ؼؽقنمضدمعضكمسؾكمدبرجفمعدةمالمتؼؾمسـمسشرممنأ .2

 دـؿني. أنمؼؽقنمضدمعضكمسؾكمسضقؼؿفمسيماظـؼابةمعدةمالمتؼؾمسـ .3

م

ماظؾابماًاعس

 ةيييؾسماظـؼابيييذب
 

م–:م33دةماٌا

هلقؽيةماظعاعيةمسؾيكماظـقيقمممممامؼؿقديمذمونماظـؼابةمذبؾسمعمظػمعـمغؼقبموسشيرةمأسضياءمتـؿكيؾفؿممم -أم

 –:ماظؿاظل

 ت.صقادظةماٌزاوظنيمأصقابماظصقدظقاأربعةمعـماظ 

 اٌلؿقدساتمعـماظصقادظةماٌزاوظنيمأصقابمإنـني. 

 ة.لاتماظرمسقةمواألػؾقاٌزاوظنيماٌقزػنيمسيماٌمد عـماظصقادظةمأربعة 

 .نالثمدـقاتتؽقنمعدةمدورةماجملؾسم -بم

 

رةمواحيدةممذظؽمإالمبعدماغؼضاءمدو يقزمإسادةماغؿكابماظـؼقبمظدورةمناغقةموالمؼعادماغؿكابفمبعدم–:م34اٌادةم

مة.سؾكماغؿفاءمعدتفماظلابؼ

 

وتصيدرماظؼيراراتمبلطـرؼيةممممفمحبضيقرماألطـرؼيةماٌطؾؼيةمألسضيائمممممؼؽقنماجؿؿياعماجملؾيسمضاغقغقياًمممم–:م35اٌادةم

 ة.اظجيمجباغؾفامرئقسماىؾلةمأصقاتماياضرؼـماظـلؾقة،موإذامتلاوتماألصقاتمرجقتماىف

 

ديؿــائقةموطاصيةماألعيقرمممموا مجؿؿاساتماجملؾيسماظعادؼيةممحيددماظـظامماظداخؾلمررؼؼةماظدسقةم م–:م36اٌادةم

مف.وواجؾات ـظقؿمأسؿاظفمومماردةمصالحقاتفاظجيمتلاسدماجملؾسمسؾكمت

 

م–:م37اٌادةم

مأعقـياًموظفممدًاوعلاس ظؾلرمظؾـؼقبموأعقـًامجؿؿاعمظفمعـمبنيمأسضائفمغائؾًاإؼـؿكبماجملؾسمسيمأولم -أم

 ف.ظمظؾصـدواموعلاسدًا

 ف.مؼراػامٌلاسدتفمسيمتـظقؿمأسؿاظؼعنيماجملؾسمأسضاءماظؾفانماظجي -بم
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ماظليرمسؾيكماظشيمونمممماظداخؾلمتقزؼعماألسؿالمبنيماألسضياءموررؼؼيةمإذيرافمأعينيممممحيددماظـظاممم–:م38ماٌادة

 قة.قضقعمسـماجملؾسمسيماألعقرماٌاظباظؿماٌاظقةمواٌػقضنيمذرافمأعنيماظصـدوامسؾكماظشمونإا دارؼةمو

 

قابيفمأومعيـمممشميؿؿعماجملؾسمعرةمطؾمذيفرمسؾيكماألضيؾمبيدسقةمعيـماظـؼقيبمأومغائؾيفمسيمحيالممممممممم–:م39اٌادةم

مف.سيمحالمشقابماظـؼقبموغائؾأعنيماظلرم

 

م–:م40ماٌادة

وؼقضيعماظعؼيقدمممامجؿؿاساتماهلقؽةماظعاعيةمواجملؾيسموؼـػيذمضراراتفؿيممممإميـؾماظـؼقبماظـؼابةموؼرأسم -أم

 اٌرسقة.ظؾؼقاغنيمماظجيمؼقاصؼانمسؾقفاموصؼًا

سؾقيفماظؼقيامممم ومإذامتعيذرمأؼؼقممغائبماظـؼقبمعؼامماظـؼقبموميارسمطاصةمصالحقاتفمسيمحالمشقابفم -بم

 بذظؽ.بلسؿاظفمأومإذامأغابفماظـؼقبم

 

م–:م41اٌادةم

ظؾفقؽةمساعيةمم إذامذغرمعرطزماظـؼقبمأليمدؾبمؼؿقديمغائؾفمأسؿاظفمحؿكمعقسدمأولماجؿؿاعمسادي -أم

 ة.خؾػمظفمظؾؿدةماٌؿؾؼقةمعـماظدورمحقثميريماغؿكاب

ةممرئادييسيمأعيينيماظلييراذييفرمؼؼييقممعؼاعفؿييامممإذامشييابماظـؼقييبموغائؾييفمٌييدةمالمتزؼييدمسؾييكمنالنييةمم -بم

 ف.اجؿؿاساتماجملؾسموتـػقذمضرارات

واحييدمعمإذامذييغرمعرطييزماظـؼقييبموغائؾييفمصعؾييكمأعيينيماظلييرمدسييقةماجملؾييسمظالغعؼييادمخيياللمأدييؾقم -جم

 د.غؿدابمغائبمغؼقبمجدؼال

تعيذرممأوممإذامادؿؼالمسضقمأومسددمالمؼزؼيدمسؾيكمأربعيةمأسضياءمعيـماجملؾيسمأومذيغرتمعؼاسيدػؿمممممممم -دم

مدسكمعيـمحصيؾمسؾيكماطـيرماألصيقاتمبعيدماظػيائزؼـمحليبمتؼليقؿاتمممممممممسؾقؿمعزاوظةمسضقؼؿفؿمصقيم

تلياويممدماٌراطزماظشاشرةمظؾؿدةماٌؿؾؼقيةمعيـمدورةماجملؾيسموسـيمممممباظؿلؾلؾم عالءم(33)اٌادةم

خيؾيػماظعضيقمأومممـم،موإذاميمؼؽيـمػـاظيؽمعيممماألصقاتمؼعؿربماألضدممسيماظؿكرجموإالمصياألطربمديـاًمم

 ة.ظؾفقؽةماظعاع جؿؿاعمساديإاألسضاءماظذؼـمذغرتمعؼاسدػؿمصقـؿكبمعـمخيؾػفؿمسيمأولم

اجملؾيسمممإذامبؾغمسددماٌلؿؼقؾنيمعـماألسضاءمأوماظيذؼـمذيغرتمعؼاسيدػؿمزيليةمصيلطـرمؼعؿيربممممممم-ػيم

غؿكيابممزم اٌراطيم قرمآخرمتؾؽغاظعاعةمخاللمذفرمواحدمعـمتارؼخمذعـقالموسؾكماظقزؼرمدسقةماهلقؽةم

 ؼ.ورةماجملؾسماظلابذبؾسمجدؼدمظؾؿدةماٌؿؾؼقةمعـمد
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م–ام:ظعضقؼؿفمبؼرارمعـماجملؾسمإذماضدًاؼعؿربماظعضقمصم–:م42اٌادةم

 ؼؼؾؾيفام جؿؿاساتماجملؾسمنيالثمعيراتمعؿؿاظقيةمبيدونمععيذرةمعشيروسةممممممتلخرمسـمتؾؾقةماظدسقةم  -أم

 س.اجملؾ

 س.ظعضقؼةماجملؾحمذمحيرعفمعـماظرتصدرمحبؼفمضرارمتلدؼ  -بم

 

م–صم:األخ خؿصاصاتماجملؾسمطؾمعامؼؿعؾؼمبشمونماظـؼابةموعزاوظةماٌفـةموسؾكإتشؿؾمم–:م43اٌادةم

 ن.صاتماٌـصقصمسؾقفامسيمػذاماظؼاغقخؿصاذيقعما  -أم

 ا.اظصقادظةموادباذماظؼراراتمبشلغفماظـظرمسيمرؾؾاتمتلفقؾ -بم

 فا.وطراعةماٌـؿلؾنيمإظق اظـؼابةماحملاصظةمسؾكمعؾادئماٌفـةموتؼاظقدػامواظدصاعمسـمحؼقا -جم

 اموادؿـؿارمأعقاهلا.صقؾماظردقممواظعقائدماٌلؿقؼةمهلإدارةمذمونماظـؼابةموه -دم

مفا.جؿؿاعموتـػقذمضراراتاظعاعةمظإلمدسقةماهلقؽةم-ػيم

 ة.كؿؾػةماظجيمتؿطؾؾفامعصؾقةماٌفـتشؽقؾماظؾفانماٌ -وم

اغؿيدابمعيـممموةماظجيمتيدسكمإظقفياماظـؼابيممماالذرتاكمسيماٌممتراتمذاتماظعالضةمباظشمونماظدوائقةم -حم

 فا.ميـؾفامصق

 ة.إصدارماظـشراتماٌفـق -طم

 ة.عـازساتمتؿعؾؼممبزاوظةماٌفـمأياظؿقدطمبنيمأسضاءماظـؼابةميؾم -يم

موضعمأدسماظؿعاضدمبنيماظصقدظقاتموذرطاتموصـادؼؼماظؿلعني. -كم

 

م–قةم:ؿلقبمعـماجملؾسماظؿعؾقؿاتماظؿاظؼصدرماظقزؼرمبم–:م44اٌادةم

 اظصقدالغقة.مداساتماظدواممواظعطؾةماألدؾقسقةمظؾؿمدلاتهدؼدم -أم

 جازاتماظلـقؼةمظؾصقادظة.ا هدؼدم -بم

 دؿــائقة.ماظظروفما اظصقدالغقةمسيمسؾكماٌمدلاتمأًدعاتماٌؿقجؾفهدؼدم -جم

اغشيياءمواظغيياءمعرطييزماومعراطييزمتييدرؼبموتعؾييقؿمودبييرؼجمعليياسديماظصييقادظةمسيمهدؼييدموتلييؿقةمو -دم

محلبماظؼقاغنيمواالغظؿةماٌرسقة.ماظؼطاعماًاص

 

سؿيالممألنمؼعينيماٌيقزػنيماظالزعينيمممموأبـقيةممأميؿؾؽمعامحيؿاجماظقفمعـمموأنمؼلؿلجرمأظؾؿفؾسمم–:م45اٌادةم

مظجيمؼراػامتؿػؼمععمطػاءةمطؾمعقزػ.جقرماألااظـؼابةمباظرواتبمو
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ماظؾابماظلادس

ماظطعـمبؼراراتماهلقؽةماظعاعة

 

مسرتاضمظدىماحملاطؿماٌكؿصة.ؾةمظإلاهلقؽةماظعاعةموماجملؾسمضابضراراتمم–:م46اٌادةم

 

ماظلابعاظؾابم

 حؼقاماظصقادظةموواجؾاتفؿ

 

 -نم:حيظرمسؾكماظصقدظلمأم–:م47اٌادةم

 ة.طـرمعـمعمدلةمصقدالغقةمواحدأسـممؼؽقنمعلمواًل -أم

عفـييةماغقنمعزاوظييةمضييمؼؿعياركمسيمصييقدظقؿفمشييتموييارةماألدوؼييةمواٌيقادماألخييرىماٌييذطقرةمسيمم -بم

 ة.اظصقدظ

طـييرمأمؼلييؿعؿؾمأومؼلييؿحمبادييؿعؿالماٌمدلييةماظصييقدالغقةمأومضلييؿمعـفييامعييـمضؾييؾمذييكصمآخييرمأو -جم

 ى.ؿفمأومبقعفامأومٌزاوظةمعفـةمأخرظعرضمبضاس

 

ـماألسضيياءمعييمسؾييكماظصييقدظلمأنمؼييدؼرموؼراضييبمبـػلييفمأسؿييالمعمدلييؿفموظييفمأنمؼعيينيمصييقدظقاًمممم–:م48اٌييادةم

مف.ظمدًاأومعلاسمزاوظنيمؼؽقنمعلمواًلاٌ

 

دوؼيةموبقعفيامواظؿؼقيدممممألامسيدادمإعمدلؿفمسـمأسؿالماٌلؿكدعنيمسيممسيمؼعؿربماظصقدظلمعلمواًلم–:م49اٌادةم

مة.بكدابماٌفـ

 

ألحيقالماًاصيةمممسيما سؾكمطؾمصقدظلمأنمؼؼقؿمسيماٌدؼـةمأوماظؼرؼةماظجيمتؼعمبفامصقدظقؿفمإالم–:م50اٌادةم

مر.اظجيميقزػاماظقزؼ

 

م–:م51اٌادةم

 ة.ععقـماظدواءمإديمعمدلةمصقدالغقةطانمتقجقفمعشرتيممأٍيحيظرمسؾلم -أم

أومعليؿقدعمم بشؽؾمعؾاذرمأومشتمعؾاذرمسيمأيمصقدظقةمساعةمحيظرمسؾكماظطؾقبمأنمؼؽقنمذرؼؽًا -بم

انيرمرجعيلموؼعطيكمممم ذيرطةمعلياػؿةمساعيةموؼؽيقنمهليذهماظػؼيرةمممممممأدوؼةمأومعصـعمظألدوؼةمالممتؿؾؽف

قصقيؼمأوضياسفمحليبممممظؿ ػيذاماظؼياغقنمسيماىرؼيدةماظرمسقيةممممذيفرمبعيدمغشيرممممأصيرتةمديؿةممممظؾطؾقيبم

 ة.أحؽاممػذهماظػرت
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أوماظطؾقيةمم حيظرما سالنمأومضؾقلما سالنمسـمأيمدواءمسيماظصقػمواجملالتمشتماظصيقدالغقةم -جم

شييؽؾفاماجملؾييسممؼمالممبقاصؼييةمىـييةإوسيما ذاسييةموسيماظؿؾػزؼييقنموأيمودييقؾةمإسالعقييةمأخييرىممم

 ض.واظقزؼرمهلذاماظغر

 ة.صقدالغقم ءمأيمدواءمإالمعـمعمدلةؾكماظصقدظلمذراحيظرمس -دم

 

ذيلغفممظزعالئفموطيؾمعيامعيـمممم سؾكماظصقدظلماالعؿـاعمسـمطؾمعزاريةمأومعضاربةموارؼةمأومورؼحم–:م52اٌادةم

ما.أنمميسمطراعةماٌفـةموآدابف

 

طراعييةماٌفـييةممومحيظييرمسؾييكماظصييقدظلماظدساؼييةمظـػلييفمأوما سييالنمسييـمعمدلييؿفممبييامالمؼؿػييؼمممممم–:م53اٌييادةم

 ا.وتؼاظقدػ

 

ديؿـادمإظقيفممماظصيادرةمبا م سؾكماظصقدظلمأنمؼؿؼقدمبؼاغقنماظـؼابةمواألغظؿةمواظؿعؾقؿاتمواظؼراراتم–:م54ماٌادة

مقة.اغنيمواألغظؿةمواظؿعؾقؿاتماٌرسواظؼق

 

ماظؾابماظـاعـ

 اظلؾطةماظؿلدؼؾقية

 

أوممأوماظؿعؾقؿياتم ػيذاماظؼياغقنمأوماألغظؿيةمممحؽياممم مطؾمصيقدظلمأخيؾمبقاجؾاتيفماٌفـقيةمخالصياًمممممم–:م55ٌادةما

ديؾطةمزبؿصيةممبقجيبمممممأوماجملؾيسمأومأيمةماألواعرماظصادرةممبؼؿضاهمأوماعؿـعمسـمتـػقذمضراراتماهلقؽةماظعاعيم

حييطمعيـمممموآدابفامأومتصيرفمسيمحقاتيفماًاصيةمتصيرصاًمممممػذاماظؼاغقنمأوماضدممسؾكمسؿؾمؼـالمعـمذرفماٌفـة

م–:ةمـرمعـماظعؼقباتماظؿلدؼؾقةماظؿاظقاطمظقاحدةمأو ؼعرضمغػلفمغفنضدرػامومسعؿفامص

 ف.ظؿـؾقا -أم

 خ.اظؿقبق -بم

 .دؼـارمتدصعمظصـدواماظـؼابة(م2000إديم)م(50)مظغراعةماظـؼدؼةمعـا -جم

 دة.عدةمالمتؿفاوزمدـةمواحمـةمعمضؿًااٌـعمعـمعزاوظةماٌف -دم

مة.حبؽؿمعـماحملؽؿةماٌكؿصمةمغفائقًااٌـعمعـمعزاوظةماٌفـم-ػيم
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م–:م56اٌادةم

ـمممؼشؽؾمذبؾسماظؿلدؼيبمعيـماظـؼقيبمرئقلياًمممم -أم صيقرمم ؼعقـفؿياماجملؾيسمممأسضياءماجملؾيسممموانيـنيمعي

عيـمرؾيبممم اظصقادظةماألسضاءمسيماظـؼابةمخياللمذيفرممماغؿكابفموسضقؼـمآخرؼـمؼعقـفؿاماظقزؼرمعـ

 ني.اٌقزػ عـماظصقادظةماوسؾكمأنمالمتؼؾمدرجةمأيمعـفؿامسـماظرابعةمصقؿامإذامطاغماظـؼقب

ومأمطييان،مؼـؿييدبماظييقزؼرمذامتغقييبمأومتعييذرمحضييقرمأيمعييـمأسضيياءمذبؾييسماظؿلدؼييبمأليمدييؾبا -بم

 ف.ـؼقبمحلبماالخؿصاصمعـمؼؽؿؾمتشؽقؾاظ

ؽمؼؿقديمذظ إذامتعذرمسؾكماظـؼقبمرئادةمذبؾسماظؿلدؼبمأليمدؾبمصقؼقممعؼاعفمغائؾفموانمتعذر -جم

 .ـًاطربماألسضاءمدأاظرئادةم

 .ريضقرماىؾلاتمبصػةمعلؿشاضضائلممجملؾسماظؿلدؼبمادؿدساءمخؾت -دم

 وتؾؾيغمأحؽياممم.مم(سيماظؼطياعماًياصمم)تـقصرمعفؿيةمذبؾيسماظؿلدؼيبمباظصيقادظةماًصقصيقنيممممممم-ػيم

سيم اظؿلدؼيبممواجملؾيسمطؿيامتؾؾيغمهلؿيامأحؽياممذبياظسمممممممذباظسماظؿلدؼيبمسيمطيؾمايياالتمظؾيقزؼرمممم

مش.أوماىقم اظقزارة

 

م–:م57اٌادةم

 ة.سـدموجقبمدؾبمعـمأدؾابمردماظؼضاميقزمردمأسضاءمذبؾسماظؿلدؼبمأومأحدػؿ -أم

متممظطرؼؼيةماظيجيممامبيـػسممإذامضؾؾماظردموتعذرمسؼدماىؾلةمظعدممتقصرماظـصابمؼؿؿماخؿقارماألسضياءم -بم

 ني.صقفاماخؿقارماألسضاءماألصؾق

 

م–:مؼـظرماجملؾسمضضاؼاماٌكاظػاتمسيماألحقالماظؿاظقةم–:م58ماٌادة

 ة.عـموزؼرماظصقةمأوماظـقابةماظعاعمخطقًامإذامتؾؼكمرؾؾًا -أم

اديؿؼاعؿفمم إذامحؽؿمسؾكماظصقدظلمبصقرةمضطعقةمبعؼقبةماظلفـمأومايؼماظشكصيلمألعيقرممتيسممم -بم

 ة.نمدبطرماجملؾسمبنؼؼاعمتؾؽماظعؼقبأومذرصفمأومطػاءتفموسؾكماظـقابةمأ

 ى.ذؽق إذاموصؾمإديمسؾؿماجملؾسمارتؽابماظصقدظلمظؾؿكاظػاتمرشؿمسدممورود -جم

 .اٌقارـنيدماظصقادظةمأومذؽقىمخطقةمعـمأحسؾكممبـاًء -دم

ورشبمسيماظؾفقءممسؾكمرؾبمخطلمعـماظصقدظلمغػلفمإذامرأىماغفمعقضعمتفؿةمشتمربؼةمبـاًءم-ػيم

مبة.إديماظـؼا
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م–:م59اٌادةم

 جراءمهؼقيؼمم طـرأأوممسـدمتقصرماظؼـاسةمظدىماجملؾسمبقجقدمضضقةمضدماظصقدظلمؼعنيمصقدظقًا -أم

 ل.أوظ

 ف.قاظأضمإديماحملؼؼماظصقدظلماٌشؿؽلمسؾقفمعضؿقنماألعقرماٌـلقبةمإظقفموؼلؿؿعؼؾؾغم -بم

 ظؾؿقؼييؼمأنمؼلييؿؿعمظؾشييفقدموؼلييؿعنيمبيياٌرتذينيمهييتماظؼلييؿموظييفمأنمؼطؾييبماٌلييؿـداتمم -جم

 ػ.وتطؾقؼما عضاءمواظؽش

ذيمؼؼيررممسماظيمضمبدورهمغؿقفةماظؿقؼقؼمسؾكماجملؾؼرصعماحملؼؼمتؼرؼرهمإديماظـؼقبماظذيمؼعر -دم

 ب.اظؼضقةمأومإحاظؿفامجملؾسماظؿلدؼمظؾؿقؼقؼمحػظمًااددؿـإ

إذامرأىم ظؾؿفؾسمأنمؼؽؾػماظصقدظلما جابةمسؾكماظشؽقىماومحيقؾفمعؾاذرةمجملؾسماظؿلدؼبم-ػيم

مقؼ.قضقعمالمحيؿاجمإديمهؼأنماٌ

 

سييـمأسؿييالمملدؼؾقييًاتمنمتقضييػمأوماغؼطيياعماظصييقدظلمسييـمعزاوظييةماٌفـييةمالمميـييعمعييـمرباطؿؿييفإم–:م60اٌييادةم

م.ارتؽؾفامأنـاءمعزاوظؿفماٌفـة

 

م–:م61اٌادةم

ـمممم -أم  ؼؿؾيعمذبؾييسماظؿلدؼيبمسيماظؿقؼقييؼمواحملاطؿييةماظطيراماظييجيمتضييؿـمحؼيقاماظييدصاعموتييمع

 ة.فقدموانمؼطؾبمجؾؾفؿمبقادطةماظشرراظعداظةموظفمأنمؼلؿؿعمظؾش

أوماظـؼابيةمممتؾؾغمعذطراتماظدسقةمواألورااماٌؿعؾؼيةمباظشيؽقىمواألحؽياممبقاديطةمأحيدمعيقزػلمممممم -بم

 ؾ.اظربؼدماٌلف

حييؼممإذاماعؿـييعماظشيياػدمسييـمحضييقرهمسييـماظشييفادةمأومأدديمبشييفادةمطاذبييةمصؾؿفؾييسماظؿلدؼييبم -جم

 ة.طؿامظقمصعؾمذظؽمأعاممربؽؿةمغظاعقإحاظؿفمإديماظـقابةماظعاعةمٌعاضؾؿفم

 ف.ؼلؿعنيممبقاممأومصقدظلمظؾدصاعمسـسؾقفمأنممكظؾصقدظلماٌشؿؽ -دم

مؼ.اظشفقدموؼدصعفاماظطرفمشتماحملمتؼؼررمذبؾسماظؿلدؼبمغػؼام-ػي

 

أنمؼقضييػممػـاظييؽمأدييؾابامطاصقييةمأنمسؾييكمتـلييقبماجملؾييسماظؿييلدؼ مإذامرأىمممظؾؿفؾييسمبـيياًءم–:م62اٌييادةم

وهليبمػيذهماٌيدةمعيـممممم سـمعزاوظةماٌفـةمحؿكمغؿقفيةماحملاطؿيةماظؿلدؼؾقيةمممماظصقدظلماٌشؿؽلمسؾقفمعمضؿًا

مة.صدرمايؽؿممبـؾمػذهماظعؼقب اٌفـةمخالهلامصقؿامإذاصؾماٌدةماظجيمدققؽؿممبـعفمعـمعزاوظةمأ
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م–:م63اٌادةم

فاماظدرجيةمماطؿليابم جؾلاتمذبؾسماظؿلدؼيبمديرؼةموالمييقزمغشيرماألحؽيامماظصيادرةمسـيفمإالمبعيدمممممممم -أم

 س.اظؼطعقةممبقاصؼةماجملؾ

وحيظيرمسؾيكممم دبضعمزبابراتموإجراءاتماظؿلدؼبمسيمذيقيعمأدوارػياموعراحؾيفامظؾليرؼةماظؿاعيةممممم -بم

 ب.صشاءمػذهماظلرؼةمهتمرائؾةماظعؼاذويماظعالضةمإمذيقع

 

ؼرجحماىاغبماظذيم يؿؿعماجملؾسماظؿلدؼ موتصدرمضراراتفمبلشؾؾقةماألصقاتموسـدماظؿلاويم–:م64اٌادةم

مس.صقفماظرئق

 

م–:م65اٌادةم

 سؾقييفمادييؿؽـافماظؼييرارماظصييادرمسييـمذبؾييسماظؿلدؼييبمإديمذبؾييسمممكحيييؼمظؾؿشييؿؽلمواٌشييؿؽ -أم

 ك.اظؿلدؼبماألسؾ

اظؿياظلمظيؿػفؿممم ؼدمماالدؿؽـافمبقادطةمأعنيمدرماظـؼابةمخاللمزيليةمسشيرمؼقعيامتؾيدأمعيـماظقيقمممممممؼ -بم

إسالغيفمإذامتعيذرماظؿؾؾقيغمممم أومتؾؾقغيفمباظربؼيدماٌليفؾمأومإؼصياظفمباظقيدمأوممممممايؽؿمإذامطانموجاػقياًم

 ة.عؾاذر

 

م–:م66اٌادةم

درجؿفؿيامسيـمممؾمتؼيمماماظيقزؼرمالموصيقدظقنيمؼعقـفؿيمممؼمظػمذبؾسماظؿلدؼبماألسؾكمعـماظقزؼرمرئقلًا -أم

 ف.اجملؾسمصقرماغؿكاب اظـاظـةموأربعةمصقادظةمالمتؼؾمعزاوظؿفؿمظؾؿفـةمسـمسشرمدـقاتمؼعقـفؿ

 تلريمسؾكمػذاماجملؾيسمعيـمحقيثمعدتيفموإجراءاتيفموأصيقلمردماسؿؾيارمواغؿيدابمعيـمحييؾمممممممممم -بم

 اٌـصيقصممربؾمعـمؼؿغقبمأومؼؿعذرمحضقرهمعيـفؿمطاصيةماألحؽيامماٌؿعؾؼيةممبفؾيسماظؿلدؼيبمممممم

 ن.سـفامسيمػذاماظؼاغق

 ء.جملؾسماألسؾكمتصدرمبلطـرؼةماآلراضراراتما -جم

 

معـ.بماألسؾكمغفائقةموشتمضابؾةمظؾطضراراتمذبؾسماظؿلدؼم–:م67اٌادةم

 

مةحبؼيفمسيـماظؿفؿيممم اظصقدظلمعـمتفؿةمجزائقيةمالمهيقلمدونمادبياذمإجيراءاتمتلدؼؾقيةممممممةأنمتربئم–:م68اٌادةم

 ا.غػلف

 

اطؿلابفاماظدرجةم تلفؾمسيمدفؾمخاصماألحؽامماظؿلدؼؾقةماظصادرةمحبؼماحملؽقممسؾقفؿمبعدم–:م69اٌادةم

 ة.اظعاع اظؼطعقةموهػظمصقرةمسـفامسيمعؾػماٌشؿؽلمسؾقفموتـػذمبقادطةماظـقابة
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 اظؾابماظؿادع

 واظشمونماٌاظقةم-عقاردماظـؼابةم

 

اغقنماألولمعيـمطيؾمممرمطيماظـياغلموتـؿفيلمسيمآخيممممتؾدأماظلـةماٌاظقةمظؾـؼابةمسيماألولمعيـمطياغقنممم–:م70اٌادةم

 م.سا

 

م–:م71اٌادةم

 –:متؿلظػمعقاردماظـؼابةمعـ -أم

 اظـؼابة.ردقمماظؿلفقؾمومإسادةماظؿلفقؾمسيم .1

 .ةؼردقممعزاوظةماٌفـةماظلـق .2

سؾقفيامإذامطاغيتمممماظيقزراءم عقاصؼيةمذبؾيسممأومتربساتمتردمإديماظـؼابيةمذيرؼطةمممػؾاتمأيم .3

 .عـمعصدرمشتمأردغل

 اظؿلدؼب.ظغراعاتماظجيمهؽؿمبفامذباظسما .4

 عشارؼعفا.رؼعمامعقالماظـؼابةموسقائدم .5

 ة.تماالذرتاطاتمسيمعطؾقساتماظـؼاببداال .6

عييـمدخييؾماظصييقدظلمعييـمعفـييةماظصييقدظةمحلييبماظؿؼييدؼرمم(م%5)موعييـمغلييؾةمالمتزؼييدمسييـ .7

 اظدخؾ. ظدىمدائرةمضرؼؾة اظـفائل

 اظداخؾلمظؾـؼابة.ا ظؿزاعاتماٌاظقةماحملددةموصؼمأحؽامماظـظامم .8

 أيمبدلمتؿؼاضاهماظـؼابةمعؼابؾماًدعاتماظجيمتؼدعفا. .9

 ل.امماظداخؾدموطقػقةمصرضفاموادؿقػائفامسيماظـظرهددمػذهماٌقا -بم

 

مم–:م72اٌادةم

مواظقصياةمماظعفيزممتعقؼضياتمموصيـدوامماظصيقلممظؾؿيلعنيمموصيـدواممظؾؿؼاسيدممصـدواماظـؼابةمسيمؼـشل -أم

مظقفيياإمؿلييابا غموذييروطمدارتفيياإموررؼؼييةموشاؼاتفييامباغشييائفاماٌؿعؾؼييةمحؽييامألامهييددمنأمسؾييك

مغظؿيةماألممبقجيبممبفاماٌؿعؾؼةمعقراألمودائرمذظؽمسؾكماٌرتتؾةمواظردقممعـفامٍيأمسيمذرتاكوا 

 .عـفامظؽؾمتصدرماظجي

ماظصييقلماظؿييلعنيموصييـدواماظؿؼاسييدموصييـدوامظؾـؼابييةماٌاظقييةماٌييقاردمإدارةماجملؾييسمؼؿييقدي -بم

مخطقياًممؼػقضمانموظؾؿفؾسماظـؼابةمسيمؼـشلمآخرمصـدواموأيمواظقصاةماظعفزمتعقؼضاتموصـدوا

 .صـدوامأيمإدارةمىـةماديماظػؼرةمػذهمسيماحملددةمصالحقاتفمعـمأؼًا
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 –:م73اٌادةم

 ؼ.اظعاعةمظؾؿصدؼ ؼضعماجملؾسمسيمطؾمدـةمعقزاغقةمظؾلـةماٌاظقةماٌؼؾؾةموؼعرضفامسؾكماهلقؽة -أم

 ف.سؾق اظعاعةمظؾؿصدؼؼمظؾلـةماٌاظقةماظلابؼةمإديماهلقؽةضعماجملؾسمايلابماًؿاعلمؼ -بم

 ة.ؿـمحدودماٌقزاغقةمظؾلـةماٌـؿفقإديمأنمتؼرماٌقزاغقةماىدؼدةمؼؿؿماظصرفمض -جم

وتصيدؼؼماٌقزاغقيةممم إذامحاظتمزروفمادؿــائقةمدونماغعؼادماهلقؽةماظعاعةمسيمعقاسقدػاماظؼاغقغقيةم -دم

اظليابؼةمإديمأنموؿؿيعممممامسؾيكمأدياسماٌقزاغقيةممموايلابماًؿاعلمؼليؿؿرمسيماىؾاؼيةمواألغػياممم

 ة.ؽةماظعاعةموتؼرماٌقزاغقةماىدؼداهلق

 

م–:م74اٌادةم

 ة.ذبؾسماظـؼاب طـرمؼعنيمبؼرارمعـأٌاظقةمبادؿماظـؼابةمسيمعصرفمأومتقدعماظـؼقدمواألورااما -أم

 س.لماظـؼابةمإالمبؼرارمعـماجملؾالميقزماظؿصرفمسيمذلءمعـمأعقا -بم

 س.اجملؾم امأومعـمؼـقبمسـفؿامبؼرارؼقضعفاماظـؼقبموأعنيماظصـدوأواعرماظصرفم -جم

 ة.اظـؼاب حؿػازمبفمسيمخزاغةظامماظداخؾلماٌؾؾغماظذيميقزما حيددماظـ -دم

اٌقازغييةمويييقزممػيياامأيمغػؼيياتمأومرواتييبمإالمعييـماالسؿؿيياداتماٌرصييقدةمهلييامسيمإغالميييقزمم-ػييي

مر.بـدمآخمتمعـمبـدمسيماٌقازغةمإديظؾؿفؾسمأنمؼـؼؾمزبصصا

 ل.مػذاماظػصؾممبقجبماظـظامماظداخؾتـظقؿمطاصةماألعقرماٌؾققثمسـفامسي -وم

م  

 اظؾابماظعاذر

مأحؽاممساعة

 

ابيعمموعـمردقممرقابعماظيقارداتموعيـماظطقمم تعػكماظـؼابةمعـمضرؼؾةماٌلؼػاتموضرؼؾةماٌعارفم–:م75اٌادةم

ما.اظربؼدؼةمسؾكمعرادالتف

 

اظجيمتعؼدمظؾؾقثمماظـؼابةمجؿؿاساتإمجؿؿاساتماظعاعةمسؾكاظؼقاغنيماًاصةمبا المتلريمأحؽاممم–:م76اٌادةم

 ة.سيمذمونماظـؼاب

 

مأيمذيؽقىماومادبياذمم سؾكماظـقابةماظعاعةمأنمدبطرمذبؾسماظـؼابةمضؾيؾماظشيروعمسيماظؿقؼقيؼمسيمممم–:م77اٌادةم

محاظيةماىيرمماٌشيفقدممممظؿقؼقؼموسيامذيقعمعراحؾمأيمإجراءمضدماظصقدظلموظؾـؼقبمأومعـمؼـؿدبفمأنمحيضر

 ت.إجراءا ؼؾؾغماظـؼقبمأوماجملؾسمباظلرسةماٌؿؽـةممباممتمعـ

م
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واظليالعةماظعاعيةمممم األعـ ٌؼؿضقاتميقزمجملؾسماظقزراءمبؿـلقبمعـماظقزؼرمحؾمذبؾسماظـؼابةم–:م78اٌادةم

متيارسمطاصيةمممخؿصاصمعامأعؽيـمبرئاديةماظيقزؼرمممما موتعقنيمىـةمعمظػةمعـمدؾعةمأذكاصمسؾكماألضؾمعـمذوي

مـ.شتمضابؾمظؾطعمؾسماظقزراءمضطعقًاذب صالحقاتموعفاممذبؾسماظـؼابةموؼؽقنمضرار

 

م–:م79ماٌادة

اٌكيؿصموعقاصؼيةممم المييقزمضقيامموؿيعمغؼيابلمإالمبؼيرارمعيـمذبؾيسماظيقزراءمأومتـليقبماظيقزؼرمممممممممم -أم

 ل.سؾكمغظاعفماظداخؾذبؾسماظقزراءم

موؼؽيقنمضيرارهمضطعقياًممم ألعقرمأعـقةموظؾلالعةماظعاعيةمحيؾماظؿفؿعماظـؼابلمبؼرارمعـمذبؾسماظقزراءم -بم

 ـ.تمضابؾمظؾطعش

 

حؽياممػيذامممألموصؼياًم جؿؿياعمسياديمظؾفقؽيةماظعاعيةممممإيينيمسؼيدمأولممممؼؾؼكماجملؾسماياظلمضائؿياًمم–:م80ماٌادة

من.اظؼاغق

 

اٌعؿقلمبفامسـدماألغظؿةممتؾؼكمطاصةم،إديمأنمتصدرماألغظؿةماٌـصقصمسؾقفامسيمػذاماظؼاغقنم–:م81ماٌادة

األحقالماظجيميمؼردمبشلغفامغصمزباظػم لمنامػلمصادرةممبقجؾفموذظؽمسؾكمذيقعطمغػاذهمدارؼةماٌػعقل

مة.اظصقدظ سيمػذاماظؼاغقنمأومضاغقنمعزاوظةمعفـة

 

ظليـةممم(10)اظصيقادظةمرضيؿمم ؼؾغيكمػيذاماظؼياغقنمضياغقنمغؼابيةمممممم(81)عيعمعراسياةمعياموردمسيماٌيادةمممممم–:م82اٌيادةمم

ؼؿعيارضمصقيفمعيعمأحؽياممػيذاماظؼياغقنممممممم وعامررأمسؾقفمعـمتعدؼالتموأيمتشرؼعمآخرمإديماٌدىماظذيم(1957)

مة.وردمسيمضاغقنمعزاوظةمعفـةماظصقدظبادؿــاءمعام

 

من.اظؼاغق عؽؾػقنمبؿـػقذمأحؽاممػذامقةرئقسماظقزراءمووزؼراماظصقةمواظعدظم–:م83اٌادةم
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 1975ظلـةمم12مضرارمرضؿ

 سـماظدؼقانماًاصمبؿػلتماظؼقاغنيصادرم

  

اظدؼقانم اجؿؿعم(3/4385ن/)رضؿم(م06/04/1975)مسؾكمرؾبمدوظةمرئقسماظقزراءمبؽؿابفماٌمرخمسيمبـاًء

 –:لموبقانمعامؼؾ (1972) ظلـةم(51)جؾمتػلتمغصقصمضاغقنمغؼابةماظصقادظةمرضؿمألاًاصمبؿػلتماظؼقاغنيم

 

اٌـصيقصمسؾقفيامسيممم طـيرمعيـمحاظيةمعيـمايياالتمممممأظصقدظةميؿعمبنيمذيمؼزاولمعفـةماإذامطانماظشكصماظ"م

ػؾقييةموبييـػسماظقضييتمصيياحبممأمسيمعمدلييةمرمسقييةمأومعييـمػييذاماظؼيياغقنمطييلنمؼؽييقنمعقزػيياًم(مأم/33)ماٌييادة

غػلفمظعضيقؼةماظـؼابيةمسيـمأيمصؽيةمعيـمممممم ػؾمؼؽقنمظفماًقارمسيمأنمؼرذحم–معلؿقدعمأدوؼةمأومصاحبمصقدظقة

اظرتذقحمظؾعضقؼةميبمأنمؼؼررمسؾكمأداسماظػؽةمذاتم سيمػذهماٌادةمأممأنمحؼفمسياظػؽاتماٌؾققثمسـفام

م."ةاظػعؾق اظردؿماألسؾكمأوماٌؿاردة

 

اظـصيقصمم وتيدضقؼمم(03/04/1975)مبعدماالريالعمسؾيكمطؿيابموزؼيرماظصيقةماٌقجيفمظيرئقسماظيقزراءمبؿيارؼخمممممممممو

م–:ماظؼاغقغقةمؼؿؾني

بيةمأنمماظـؼا عـماظؼاغقنماٌطؾقبمتػلتػامتشرتطمسيمراظبماظرتذقحمظعضقؼةمذبؾسم(32)نماٌادةمإ -1

 ة.ؼؽقنمسضقامسيماهلقؽةماظعاع

ـمم(21)عـماٌادةمم(أ)نماظػؼرةمإ -2 اظصيقادظةماٌليفؾنيمسيممم تـصمسؾكمأنماهلقؽةماظعاعةمظؾـؼابةمتؿلظػمعي

ٌاظقيةماٌليؿقؼةمضؾيؾمعقسيدمممممواالظؿزاعياتمام دفؾماظصقادظةماٌزاوظنيمواظيذؼـمأدواماظرديقمماظليـقؼةممم

 .األضؾ سؾكماجؿؿاعماهلقؽةماظعاعةمبـالننيمؼقعًا

وسشيرةمأسضياءممم تـصمسؾكمأنمذبؾسمغؼابةماظصقادظةمؼؿيلظػمعيـمغؼقيبمممم(33)عـماٌادةمم(أ)نماظػؼرةمإ -3

 –اظؿاظلم:تـؿكؾفؿماهلقؽةماظعاعةمسؾكماظـققم

 .أربعةمعـماظصقادظةماٌزاوظنيمأصقابماظصقدظقات -أم

 .اظصقادظةمأصقابماٌلؿقدساتنالنةمعـم -بم

 ة.واألػؾق نالنةمعـماظصقادظةماٌزاوظنيماٌقزػنيمسيماٌمدلاتماظرمسقة -جم

 

م–:تمصؽا وعـمػذهماظـصقصمؼؿضحمأنمواضعماظؼاغقنمضدموزعمعراطزمأسضاءمذبؾسماظـؼابةمبنيمنالث

 ة.ـماظصقادظأربعةمعم أصقابماظصقدظقاتموميـؾفؿ:مماظػؽةماألودي -أم

 ة.ؿقدساتموميـؾفؿمنالنةمعـماظصقادظأصقابماٌل:مماظػؽةماظـاغقة -بم

مة.عـماظصقادظ اٌقزػقنمسيماٌمدلاتماظرمسقةمواألػؾقةموميـؾفؿمنالنة:مماظػؽةماظـاظـة -جم
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ـػسماظقضيتمصياحبممموبيممسيمعمدلةمرمسقةمأومأػؾقيةممغفمأجازمٌـمؼؿعاركمعفـةماظصقدظةمأنمؼؽقنمعقزػًاأؿامط

مت.اياال يؿعمبنيماطـرمعـمحاظةمعـمػذهصقدظقةمأومصاحبمعلؿقدعمأدوؼةمأيمأنم

 

ؼرذيحمغػليفممم وحقثمأنمعامؼليؿػادمعيـمذبؿيقعمغصيقصماظؼياغقنمأنمطيؾمسضيقمسيماهلقؽيةماظعاعيةمحييؼمظيفمأنممممممممممم

نمعامؼـؾينمسؾكمذظؽمطؾفمأنماظصقدظلماظذيمؼـؿؿلمالطـيرممامصنظـؼابةمسـماظػؽةماظجيمؼـؿؿلمإظقظعضقؼةمذبؾسما

ؼؽقنمظفماًقارمسيمأنمؼرذحمغػلفمسيـمصؽيةمواحيدةمممم/أ(م33)مظقفامسيماٌادةاٌشارمإ عـمصؽةمعـماظػؽاتماظـالث

عيـمػيذهممم اظػؽاتمبؼطعماظـظرمسـمعؼدارماظردؿماظلـقيماٌؽؾػمبؿلدؼؿفموسـماٌؿاردةماظػعؾقيةمأليم عـمػذه

م.اظػؽات

 

مذامعامغؼررهمسيمتػلتماظـصقصماٌطؾقبمتػلتػاػ

 

 (09/04/1957)مبؿارؼخ درص
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م1974ظلـةمم45غظاممرضؿم

ماظـظامماظداخؾلمظـؼابةماظصقادظة

مسيماٌؿؾؽةماألردغقةماهلامشقة
)*(

م

 

ماظػصؾماألول

مةييييييييييياممساعيييييييييييييأحؽ

 

عيـمتيارؼخمممبعيدمذيفرممم (موؼعؿيؾمبيفمم1974ؼلؿكمػذاماظـظام)ماظـظامماظداخؾلمظـؼابةماظصيقادظةمظعياممممم–:1اٌادةم

مة.اىرؼدةماظرمسقغشرهمسيم

 

اٌؿؾؽيةماألردغقيةممممؼطؾؼمػذاماظـظاممسؾيكمذيقيعماظصيقادظةماٌليفؾنيمظيدىمغؼابيةماظصيقادظةمسيمممممممم–:م2اٌادةم

مة.اهلامشق

 

ماظـاغلماظػصؾ

مةيييةماظعاعييياهلقؽ

 

ـممسيماظـؼابيةموعرخصياًمممسؾكمطؾمصقدظلمأنمؼؽقنمعلفاًلم–:م3اٌادةم ٌممممعي فـيةمسيمماظيقزارةمضؾيؾمأنممييارسما

مة.اٌؿؾؽةماألردغقةماهلامشق

 

لييبمتييارؼخمحمبلمسيياءماظصييقادظةماٌلييؿقحمهلييؿممبؿاردييةماٌفـييةمعلؾليياًلمؼييـظؿماجملؾييسمدييفاًلم–:م4اٌييادةم

مؾ.اظؿلفق

 

م–:م5اٌادةم

مٌزاوظنيموجيدوالًمامحلبمايروفماألجبدؼةمبلمساءماظصقادظةمعرتؾًامدـقؼًامؼـظؿماجملؾسمجدواًل -أم

ـمممبلمساءماظصيقادظةمشيتماٌيزاوظنيمبشيرطمأنممممممماناًل اىيدوظنيمإالمعيـمأدىممممالمؼيدرجمسيمأيمعي

 م.عـمذظؽماظعام(ذؾاطم28)ؿقؼؼةمظغاؼةماظردقمماٌ

 ة.سيماىرؼدةماظرمسقم اظقزؼرمظؾـشرؼرصعمػذانماىدوالنمإديم -بم

أخيرىمبؼيرارمممرؾقةم ؼؾؾغماىدوالنمبعدماظـشرمسيماىرؼدةماظرمسقةمإديمغؼابةماألرؾاءمأومأيمػقؽة -جم

 س.عـماجملؾ

 ؼدرجمسيمجداولمعؾقؼةمأمساءمعيـمؼليددونماظرديقممبعيدمذظيؽماظؿيارؼخموؼليريمسؾقفيامغػيسممممممممم -دم

 ل.حؽامماظجيمتلريمسؾكماىدولماألصؾاأل

مة.اٌاد حيؼمأليمسضقمعـمأسضاءماظـؼابةما رالعمسؾكماىداولماٌـظؿةمحلبمأحؽاممػذهم-ػي

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (.01/06/1974( من الجزيدة الزسمية الصادرة بتاريخ )2494( من العدد )842))*( نشز هذا النظام في الصفحة 
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سيماجؿؿاساتمماٌشارطة بؼرارمعـماجملؾسمعمضؿًاميـعماظصقدظلماٌقضقفمسـممماردةماٌفـةمم–:م6اٌادةم

ما.صقفماالغؿكابقةمإذامطانمسضقًامرةاظدو واظؾفانمرقؾةماهلقؽةماظعاعةمطؿامؼػؼدمسضقؼؿفمسيماجملؾس

 

م–:م7اٌادةم

 .عـمذفرمغقلان تعؼدماهلقؽةماظعاعةمظـؼابةماظصقادظةماجؿؿاسفاماظلـقيماظعاديمسيماظـصػماألول -أم

صقيفمأعينيماظليرمربضيرممممم سؾكمدفؾمخاصمؼعيدهمذبؾيسماظـؼابيةمؼيدونمممممؼقضعماألسضاءماياضرون -بم

 ة.دؿــائقاظلـقؼةماظعادؼةموا  اىؾلةمواظؼراراتماظجيمتؿكذػاماهلقؽةماظعاعةمسيماجؿؿاساتفا

 

ماظػصؾماظـاظث

مةييييؾسماظـؼابيييذب

 

اظؾفييانماظضييرورؼةممؼؿييقديماجملؾييسمذييمونماظـؼابييةموصييؼمأحؽيياممضاغقغفيياموأغظؿؿفيياموظييفمأنمؼعيينيمم–:م8اٌييادةم

ومباغؿفياءماٌفؿيةماظيجيماغؿيدبتمممممسقـفيامأم سؿاظفمسؾكمأنمتـؿفلمعدةمػذهماظؾفانمباغؿفاءمعدةماجملؾسماظيذيمأل

ما.هل

 

شتمسادؼةمبدسقةم  ؼعؼدماجملؾسمجؾلاتفماظعادؼةمعرةمسؾكماألضؾمطؾمذفرمويؿؿعمسيمجؾلاتم–:م9اٌادةم

ؾفمسـدمشقابفمتارؼخموربؾماظـؼقبمأومغائ ةمعـمأسضائفموؼعنيعـماظـؼقبمأومغائؾفمسيمحاظةمشقابفمأومبطؾبمأربع

ما.اغعؼادػ

 

وظؾـؼقبموذبؾسماظـؼابةم ؼعنيماظـؼقبمباظؿشاورمععمأعنيماظلرمجدولمأسؿالماىؾلاتماظعادؼةم–:م10ماٌادة

مل.اومعقادمعلؿعفؾةمإديمجدولماألسؿاإضاصةمعادةم

 

األسضاءمضؾؾمعقسدم أسؿالماىؾلاتماظعادؼةمظؽؾمعـمؼقمماظـؼقبمومأعنيماظلرمبنردالمجدولؼم–:م11اٌادةم

مة.ؿؽـإبالغماظدسقةمظعؼدػامباظلرسةماٌ االجؿؿاعمبـالنةمأؼاممسؾكماألضؾمأعاماالجؿؿاساتمشتماظعادؼةمصقؿؿ

 

نمالمأاٌعينيموم جؿؿاساتماجملؾسمسيماظقضيتمإسضقمعـمأسضاءمذبؾسماظـؼابةمحضقرمسؾكمطؾمم–:م12اٌادةم

جؿؿياعمإذامطيانمذظيؽمؼيمنرمسؾيكمممممم امرصعفمعـمضؾؾماظـؼقيبمأومعيـمؼؼيقممعؼاعيفمسيمرئاديةمممممجؿؿاعمضؾؾمؼرتكما 

مس.اجملؾ اظـصابموؼلؿــكمعـمذظؽماألحقالماظطارئةماظجيمؼؼؾؾفا

 

ظؾـؼقبممؼؼدعفمخطقًا ضرتاحمضؾؾمعقسدماىؾلةمصعؾقفمأنإمإذامرشبمأحدمأسضاءماجملؾسمتؼدؼؿم–:م13اٌادةم

مة.صقفمبلولمجؾلةمتاظق ؼؿقجبمسؾقفمسرضفمسؾكماجملؾسمظؾؾتمأومغائؾفمسيمحاظةمشقابفماظذي
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بؼيرارمممصقعؿيربمعليؿؼقالًمم إذاماعؿـعماظعضقمسـمتؾؾقةماظدسقةمظـالثمجؾلاتمعؿؿاظقةمدونمسذرمعشروعمم–:م14اٌادةم

ػذهماياظةمتطؾقؼمأحؽاممضاغقنمغؼابةم بذظؽموسؾكماجملؾسمسيمعـماجملؾسموسؾكمأعنيماظلرمإخؾارهمخطقًا

 ـؼقب.صعؾقفمإردالمطؿابمبذظؽمإديماظعشروعم إذامطانمظؾعضقمسذرواظصقادظةماظلاريماٌػعقلم

 

تليقؼةماظـزاسياتمبينيمممم وظيفممؼؼقمماظـؼقبمباظدصاعمسـمحؼقاماظـؼابةمظدىمطاصةماظيدوائرماٌكؿصيةممم–:م15اٌادةم

مة.اظؿلدؼؾقنماظؾفقءمإديما جراءاتماظصقادظةمدو

 

ذظيؽمطؿيامؼؼيقممممم ؼؼقممغائبماظـؼقيبمبلسؿيالماظـؼقيبمسيمحاظيةمشقابيفمأومإذامرؾيبمعـيفماظـؼقيبممممممممم–:م16اٌادةم

ؼؼقممعلياسدمأعينيماظصيـدواممبعاوغيةممممم علاسدمأعنيماظلرممبعاوغةمأعنيماظلرموؼـقبمسـفمسيمحاظةمشقابفموطذظؽ

 ف.شقابمسيمسؿؾفموؼـقبمسـفمسيمحاظةأعنيماظصـدوام

 

رئيقسماظؿقرؼييرمم ظؾؿفؾيسمإصييدارمذبؾيةمأومعطؾقسييةمدورؼيةمتؿػييؼموشاؼياتماظـؼابييةموظيفمأنمؼعيينيمممممم–:م17اٌيادةمم

مل.واحملررماٌلمو

 

ماظػصؾماظرابع

 ةيييانماظػرسقييياظؾف

م–:م18اٌادةم

اظصيقادظةمم ؼعنيمذبؾسماظـؼابةمسيمبدءمدورتيفمحقـؿيامؼيرىمضيرورةمظيذظؽمىيانمصرسقيةمعيـمبينيممممممممم -أم

عؼرراتفييامواظـظييرمسيمماالتصييالمبيينيماظـؼابييةموذيقييعماظصييقادظةموتـػقييذمماٌييزاوظنيمظغاؼيياتمتييلعنيمم

ؼراػيامظغاؼياتمهؼقيؼمممم ذموغفاموعصايفاموييقزمظؾؿفؾيسمعيـحمػيذهماظؾفيانماظصيالحقاتماظيجيممممممم

 ة.علؽقظقاتفامسيمطاصةمأسباءماٌؿؾؽمأػدافماظـؼابةموهؿؾ

مىوىـيةمظؾشيؽاومممألديعارمطؿامحيؼمظؾؿفؾسمتشؽقؾمىانمإدارؼةمونؼاصقةموعاظقيةموىـيةمٌراضؾيةماممم -بم

صيؾقةماظـؼابيةموتـظيقؿممممعمىانمأخرىمعـمبنيماظصقادظةماألسضاءماٌيزاوظنيمحليؾؿامتؼؿضيقفمممموأي

 ا.أسؿاهل
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ماظػصؾماًاعس

 اظشمونماظداخؾقةمواٌاظقةمظؾـؼابة

  

اظليابؼمماجملؾيسمممسيمأولمجؾلةمؼعؼدػاماجملؾسماىدؼدمؼلؾؿمأعنيماظلرموأعنيماظصـدوامسيم–:م19اٌادةم

وأعنيماظصـدواماظعاعالنماظلرم ذيقعماظلفالتمواحملػقزاتمإديمخؾػقفؿاممبقجبمربضرمتلؾقؿمؼقضعفمأعني

من.واظلابؼا

 

مة.قضعماٌرادالتماٌؿعؾؼةمباظصقادظعنيماظلرمأنمؼألم–:م20اٌادةم

 

ؼـفامسيماظلفالتموتدو ؼشرفمأعنيماظلرمسؾكماٌعاعالتماظؼؾؿقةموتـظقؿموضؾطمععاعالتماظـؼابةم–:م21اٌادةم

م–:ةماآلتق

باظشؽاوىماظيجيمم اٌؿعؾؼةملؾلؾةمخالصةمذيقعماظعرائضؿدفؾماألداسماظذيمؼدونمصقفمبلرضاممع -أم

 س.رصعمإديماجملؾت

 .دفؾمتدونمصقفمبلرضاممعؿلؾلؾةماظردائؾمواألورااماظجيمتصدرمسـماظـؼابة -بم

 ة.اردةمظؾـؼابدفؾمتدونمصقفمبلرضاممعؿلؾلؾةماظردائؾمواألورااماظق -جم

ؾـؼابيةمعيعمممظماظلفؾماظذاتلماظذيمتدونمصقفمحلبمتارؼخماالغؿليابمأمسياءماظصيقادظةماٌـؿليؾنيمممم -دم

ظصيقةممبزاوظيةمممامبقاغاتمواصقةمسـماظشيفاداتمواألظؼيابماظعؾؿقيةمواظرتاخيقصماظصيادرةمسيـموزارةمممممم

ظرديقمماٌليؿقؼةممماماجملؾيسمبلضيابتموبطاضياتمخاصيةمتيؾنيمتيقارؼخمتليدؼدمممممممماٌفـةمطؿامحيؿػظ

ظؽيؾمعـؿليبموخالصيةمممم مشليقةممجيقازماظليػرمعيعمصيقرةممممم وتارؼخماهلقؼةماظشكصيقةمأوممظؾـؼابةمورضؿ

 ء.عـماألسضا ؼلؿـدمإظقفامسـدماظؿلفقؾمظؽؾمسضقماألحؽامماظؼطعقةمواظقضائعماظجي

اٌزاوظنيم دفؾماظصقادظةماٌزاوظنيماظذيمؼـظؿمسؾكمأدادفماىدولماظلـقيمبلمساءماظصقادظةم-ػي

اظصيقادظةمشيتممم ماظيذيمؼيـظؿمسؾيكمأداديفماىيدولماظليـقيمبلمسياءمممممممودفؾماظصيقادظةمشيتماٌيزاوظنيممم

م.اٌزاوظني

 اعة.ىؾلاتماظجيمتعؼدػاماهلقؽةماظعدفؾماظؼراراتموضؾطما -وم

 ة.اىؾلاتماظجيمؼعؼدػامذبؾسماظـؼابدفؾماظؼراراتموضؾطم -زم

 ة.دفؾماٌؽؿؾةمودفؾماظعفدةماظـابؿ -حم

 . أيمدفالتمأخرىمؼؼؿضقفامضؾطموتـظقؿمأسؿالماظـؼابة -طم
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سيماٌقازغيةمم سيـمعراسياةمعطابؼيةماٌصيروصاتمظؾؾـيقدماظيقاردةمممممممؼؽيقنمأعينيماظصيـدوامعليموالًممممم–:م22اٌيادةمم

مر.ؾسمسؾكموضعماظـؼابةماٌاظلمطؾمذفوضراراتماجملؾسموسؾقفمإرالعماجمل

 

اجملؾيسمومإضرارػيامعيـمممم ؼعدمأعنيماظصـدوامعشروعمعقازغةماظليـةماٌاظقيةماٌؼؾؾيةمظعرضيفامسؾيكمممممم–:م23اٌادةم

مة.عـمضؾؾماهلقؽةماظعاعمومإضرارػامٌـاضشؿفامضؾؾفممتفقدًا

 

ظـؼابةموسؾقفمأنمميليؽممامأعقالمذرافموعراضؾةمأعنيماظصـدوامعؽؾػمبادؿقػاءنربادبماظـؼابةمبم–:م24اٌادةم

ؾييػمخيياصمذيقييعماظقنييائؼمممعمدصييرتمصييـدوامؼلييفؾمصقييفمذيقييعماٌؼؾقضيياتمواٌييدصقساتموانمحيػييظمسيمممم

عينيماظصيـدوامحؿيكممممقضيعماٌياظلمؼؼيدممألمممظباًامدمايلابقةموؼـظؿمسيمطؾمذفرمبقاغيمظؾؼققم واٌلؿـداتماٌـؾؿة

مف.اظـؼقبمأومغائؾفمسيمحالمشقاب ععمذرتاكإذامطانماظؾقانمصقققامؼقضعفمبا 

 

 –:م25اٌادةم

ؾليؾةممعؿل عيـمدصيرتمذيمأروعيةمذاتمأرضياممممممسؾكمربادبماظـؼابةمأنمؼعطلمبؽؾمعيامؼؼؾضيفموصيالًممم -أم

 س.بةمسيماظؾـقكماظجيمؼعؿؿدػاماجملؾاظـؼانمحيػظمأعقالمأو

 .ًاسيمصـدوضفمبلطـرمعـمزيلنيمدؼـارمالميقزمظؾؿقادبمأنمحيؿػظ -بم

 يبمسؾكماحملاديبمأنمؼؼيدممطػاظيةمعيـمطػقيؾمعؾيلءممبؾؾيغمأظيػمدؼـيارمتيـظؿمظيدىمطاتيبمممممممممممم -جم

 ل.اظعد

مييقزمظيفمم ؼؼقممعلاسدماحملادبممبلاسدةماحملاديبمسيمتـظيقؿماٌعياعالتمايليابقةموظؽيـمالممممم -دم

طػاظيةمم ذنمعيـماجملؾيسموسؾقيفمأنمؼؼيدمممممناظؼؾضمومإسطاءماظقصقالتمإالمسيمشقابماحملادبموب

 ل.ئجيمدؼـارمعـظؿةمظدىماظؽاتبماظعدمبؾؾغمعا

 

أومغائؾيفممميريمطؾمدقبمعـمأعقالماظـؼابةممبقجبمذيقؽمؼـظؿيفماحملاديبموؼقضعيفماظـؼقيبمممممم–:م26اٌادةم

مف.شقابمماظصـدوامأومغائؾفمسيمحاظةسيمحالمشقابفمومأعني

 

ما.سؾقف ظؼاءمأتعابمؼؿػؼمععفؿامضاغقغقًامؼعنيماجملؾسمعدضؼمحلاباتموعلؿشارًام–:م27اٌادةم
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ماظػصؾماظلادس

محؼقاموواجؾاتماظصقادظيييية

 

أيمزؾيؿمأومحقيػممم تؼقمماظـؼابةمضؿـماخؿصاصاتفامحبؿاؼةمعصياحلمأسضيائفامواظيدصاعمسيـفؿمضيدمممممم–:م28ٌادةما

مت.ظفمعـمصعقبا بعؿؾفؿماٌفينمطؿامتؼدممهلؿماظدسؿمسيمطؾمعامؼؿعرضقنؼصقؾفؿمصقؿامؼؿصؾم

 

واحملاصظةمسؾكمعؾادئم سؾكماظصقدظلمأنمؼؿؼقدمسيمذيقعماظظروفممبؾادئماظشرفمواالدؿؼاعةم–:م29اٌادةم

ما.اظصقدظةموتؼاظقدػاماٌؿعارفمسؾقف

 

ؾؾفياممععؾقعياتمأومإؼضياحاتمؼطممموا جابيةمسؾيكمأيممسؾكماظصقدظلماحرتامماظـؼابةموتـػقذمضراراتفامم–:م30اٌادةم

مة.اجملؾسمضؿـماخؿصاصاتماظـؼاب

 

ديعارماٌؼيررةممموؼؿؼقيدمباألمماظصقدظلمآدابماٌفـةموصؼماظددؿقرماظذيمدقصدرمهلذهماظغاؼيةمملؼراسم–:م31اٌادةم

من.دونمزؼادةمأومغؼصا

 

واظعطؾيةماألديؾقسقةممم تماظيدواممعمدليةمصيقدالغقةمعراسياةمأوضيامممممولمسيـمأيممسؾكماظصقدظلماٌلم–:م32اٌادةم

مر.بؿـلقبمعـماجملؾسمعـمحنيمإديمآخماظجيمحيددػاماظقزؼر

 

سقدتيفمطؿيامسؾقيفمأنمممممسؾكماظصقدظلمأنمؼؾؾغماظـؼابيةمسـيدمديػرهمٌيدةمرقؼؾيةمأومظؾدراديةموسـيدمممممممم–:م33اٌادةم

مف.خيربػامبليمتغقتمظعؿؾفمأومسـقاغ

 

أومهقؼيؾممصقفيامم علموظقاتفمسـمأيمعمدلةمصيقدالغقةمؼعؿيؾممسؾكماظصقدظلماظذيمؼرشبمسيمتركمم–:م34اٌادةم

مؽ.اٌقسدماحملددمظذظ خرمأنمؼؾؾغماظـؼابةمسـمرشؾؿفمػذهمضؾؾمذفرمعـتؾؽماٌلموظقةمعـمربؾمآل

 

واٌليؾؽقةماٌؾؼياةممم سؾكماظصقدظلماٌعنيمالدارةمعمدلةمصقدالغقةمأنمؼؾؿزممباظقاجؾاتماٌفـقةم–:م35اٌادةم

أغظؿيةمأومتعؾقؿياتمصيادرةممبؼؿضياهممممممأي بمضاغقنمغؼابةماظصقادظةماظـاصذماٌػعقلمأوسؾكمتؾؽماٌمدلةممبقج

مت.إخاللمبفذهماظقاجؾا سـمأيمأومددؿقرمآدابماٌفـةموؼعؿربمعلمواًل
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 –:م36اٌادةم 

 .اًصقصقني حيظرمسؾكمعلؿقدعماألدوؼةمأومعصـعماألدوؼةمبقعماظدواءمظعقاداتماألرؾاء -أم

 إسطاءمخصؿمخياصمظؾطؾقيبمسؾيكماألديعارماٌؼيررةمظؾفؿفيقرموصيؼماألصيقلممممممممؼلؿحمظؾصقدظقاتم -بم

 ة.أؼضامسؾكمذيقعمأصرادماٌفـماظطؾقماظقاردةمسيمددؿقرمآدابمعفـةماظصقدظةموؼـطؾؼمػذا

مسؾييكماألدييعارماٌؼييررةمظؾفؿفييقرمالصييقابممم(%10م)مؼلييؿحمظؾصييقدظقاتمإسطيياءمخصييؿمالمؼؿفيياوزمم -جم

 ة.اظؿفارؼةماٌرخصمهلامبؾقعماألدوؼاحملالتم

واٌفـقيةمم ؼلؿحمظؾصقدظقاتمإسطاءمخصؿمخاصمسؾكماألدعارماٌؼررةمظؾفؿفقرمظؾـؼاباتماظعؿاظقيةم -دم

 بة.اظـؼا واىؿعقاتماًتؼةمواظشرطاتمبـاءمسؾكماتػاامعلؾؼمبنيمتؾؽماهلقؽاتموذبؾس

 

م–:م37اٌادةم

ضياسؿفممومبومظؾؿلمولمسـفامأنمؼروجمصيـاسؿفمأمالميقزمأليمصقدظلمأومصاحبمعمدلةمصقدالغقةمأ -أم

ىؾيبممءمبصيقرةمعؾاذيرةمأومسيـمررؼيؼماظقديطاممممممسـمررؼؼما سالنمواظـشرماٌضيؾؾمأومأنمؼليعكمم

 ـ.اظزبائ

قؾةمأخيرىمإالمموديم ا سيالنمسيـمأيمدواءمديقاءمباىرائيدمأومدورماظليقـؿامأومبيليمممممممالميقزمإرالضياًم -بم

 ن.حؽامماظؼاغقألموصؼًا

 

م–:م38اٌادةم 

األدوؼيةمم عليؿقدساتموعصياغعممم عـمحؼقاموواجؾاتأسؿالماظدساؼةماظطؾقةمواظرتوؼجمظؾدواءمػلم -أم

 ا.احملؾقةموربصقرةمبف

المييقزمم حبقيثمم يبمأنمؼلؿفدفمتقزؼعماظعقـاتماظطؾقةماجملاغقةمتعرؼػماألرؾاءمسؾيكماظيدواءمم -بم

 ة.أومعقضقسق ادؿعؿاهلامطقدقؾةمظألشراءمأوماظؿشفقعمسؾكموصػمأدوؼةمععقـةمالدؾابمشتمسؾؿقة

جملاغقيةممامرماظؿعؾقؿياتماظيجيمهيددمأديسمتقزؼيعماظعقـياتماظطؾقيةمممممممظؾؿفؾسممبقاصؼةماظقزؼرمإصدا -جم

 ا.وطؿقةمادؿتادػ

ماظصييقدظلماٌلييمولمسيمأيمعلييؿقدعمأومعصييـعمأدوؼييةمػييقماٌؽؾييػمهييتمرائؾييةماٌلييموظقةمممممم -دم

وادبياذممماظؿلدؼؾقةممبراضؾةمتطؾقؼماألديسمواظؿعؾقؿياتماٌؼيررةمظؿقزؼيعماظعقـياتماظطؾقيةماجملاغقيةممممممم

اٌصييـعممتضييؿـماظؿييزاممعييقزػلماظدساؼييةماظعيياعؾنيمسيماٌلييؿقدعمأوما جييراءاتماظالزعييةماظييجيم

 ت.هتمعلموظقةمتؾؽماألدسمواظؿعؾقؿااظقاضعم

 

ظعؾؿيفمعيـمممؾمبؽيؾمعيامؼصيممممسؾيكماظصيقدظلمإبيالغماظـؼقيبمأومأيمسضيقمسيمذبؾيسماظـؼابيةمخطقياًممممممممم–:م39اٌادةم

 فا.اتمتللءمإديمعلؿقىماٌفـةمومسعؿزباظػ
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اٌفـماظطؾقةماألخرىممعراساةمحؼقاماظزعاظةمسيمسالضؿفمععمأسضاءماظـؼابةموطاصةسؾكماظصقدظلمم–:م40اٌادةم

 .ًاوععـقؼمسـفمعامؼللءمإظقفؿمعادؼًاموانمالمؼصدر

 

مة.ردؿمعؼدارهمدؼـارمأردغلمظؽؾمػقؼمتصدرماظـؼابةمػقؼاتمظألسضاءمعؼابؾم–:م41اٌادةم

 

ماظػصؾماظلابع

مأحؽامماظؿؿرؼـ

 

مؾؽة.اٌؿ األحؽاممسؾكماظؿؿرؼـماٌؼررمسيمضاغقنماظـؼابةمواظذيمؼؿؿمسيتـطؾؼمػذهمم–:م42اٌادةم

 

اٌؿؾؽييةمسيممهيؿػظماظـؼابييةمبليفؾمعمضييتمؼليفؾمصقيفماظصييقادظةموريالبماظصييقدظةماٌؿؿيرغنيممممممم–:م43اٌيادةمم

مة.بلرضامموسيمصقائػمعؿلؾلؾ

 

ليفقؾفمظيدؼفامممظؿمإديماظـؼابيةممخطقياًممسؾكمطؾمعـمؼرشبمسيماظؿؿيرؼـمسيماٌؿؾؽيةمأنمؼؼيدممرؾؾياًممممم–:م44ٌادةما

م–:ؾلممبامؼمعمضؿًا

مماردؿفؿممطؿابمعـمأحدماظصقادظةماٌلفؾنيمسيمدفؾماظصقادظةماٌزاوظنيمواظذؼـمعضكمسؾك -أم

اٌليمولمسـفياموهيتمممم ظؾؿفـةمعدةمالمتؼؾمسـمدـؿنيمؼشعرماظـؼابةمبؼؾقلماٌؿؿرنمسيماظصيقدظقةم

 ؽ.وظقؿفمععمعقاصؼةماظقزؼرمسؾكمذظملذراصفموعإ

 ا.ظصقدظةماٌعرتفمبفامأومدبرجفمعـفةمعصدضةمتـؾتمدرادؿفمسيمإحدىمطؾقاتماونقؼ -بم

اٌيزاوظنيمسيمأيمم ظؿزاعاتماٌرتتؾيةمسؾيكماظصيقادظةمممبلنمؼؾؿزمموؼؿؼقدمبؽاصةماظقاجؾاتموا متعفدًا -جم

 ف.ذراصإمؾماظصقدظلماظذيمؼؿؿرنمهتأسؿالمتقطؾمإظقفمعـمضؾ

 ن.دظلماٌؿؿرعـماظـؼابةمبدصعماظردقمماٌؿقجؾةمسؾكماظصقمإؼصااًل -دم

مدؿ(.م6مم4)مصقرتنيممشلقؿنيمظطاظبماظؿؿرؼـم-ػي

 

سيمصققػةمعلؿؼؾةم سيمحالماطؿؿالماظشروطماٌؾقـةمأسالهمؼؼررمذبؾسماظـؼابةمتلفقؾماٌؿؿرنم–:م45اٌادةم

مـ.اظؿؿرؼ صرتةعـماظلفؾماٌمضتمؼدونمصقفامطاصةماظؾقاغاتماٌؿعؾؼةمبفمخاللم

 

م–:نمذرؼطةمأ طؿالمصرتةماظؿؿرؼـمداخؾماٌؿؾؽةغؿؼالمعـمصقدظقةمألخرىم ظؾؿؿؿرنما م–:م46اٌادةم

ـممممعرصؼياًممؼشعرماظـؼابةمبذظؽمخطقًا -أم ىدؼيدةمماماٌليمولمسيماظصيقدظقةممماظصيقدظلممإذيعارهمبؽؿيابمعي

موظقاتفمععمعقاصؼةموعل ذراصفإهتممطؿالمصرتةماظؿؿرؼـؼؿضؿـمعقاصؼؿفمسؾكماغؿؼالماٌؿؿرنم 

 ؽ.اظقزؼرمسؾكمذظ
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ؼؿضيؿـمسيددممم عـماظصيقدظلماٌليمولمسيـماظصيقدظقةماظليابؼةممممممعامبعدمطؿابًامؼؼدممسيمحقـفمأومسي -بم

مسيماألسؿيالم ظؿزاعيفمباظقاجؾياتماٌليؾؽقةمممإاظلاساتماظجيمضضاػاماٌؿؿرنمهتمإذيراصفموعيدىممم

 ة.خاللمتؾؽماظػرتمفاظجيمأوطؾتمإظق

 

مديؿـاداًمإبيذظؽممم ذفادة تصدرماظـؼابةمإديماظصقدظلماٌؿؿرنم،صرتةماظؿؿرؼـماظؼاغقغقةبعدمإطؿالمم–:م47اٌادةم

م.اٌؿؿرغني إديماظؾقاغاتماٌدوغةمظدؼفامسيماظلفؾماٌمضتماًاصمباظصقادظة

 

عـفيامسيمحيالمممم عيدةمماظجيمضضاػاماٌؿؿرنمسيدممضؾيقلمأيمممظؾؿفؾسمسـدماحؿلابمصرتةماظؿؿرؼـم–:م48اٌادةم

مػيذهماياظيةمضضياءمصيرتةمأخيرىمسيممممم تماٌلؾؽقةماٌرتتؾةمسؾقفمخاللمتؾؽماٌيدةموييبمسيممإخالظفمباظقاجؾا

مة.عـماٌدةماٌشطقبماظؿؿرؼـمبداًل

 

م–:م49اٌادةم

 ة.اظـؼاب عرةمسيمولممـمؼلفؾمألمأردغقًامؼلؿقصكمردؿماغؿلابمعؼدارهمزيلةمسشرمدؼـارًا -أم

 عييـماظصييقدظلمكاظييذيمؼلييؿقصدييؿمؼليياويماظردييؿمؼلييؿقصكمسـييدمإسييادةماظؿلييفقؾمسيماظـؼابييةمر -بم

 بعيددمديـقاتماالغؼطياعمسـيدمدصيعماظرديقمممممممماٌلفؾمسيمدفؾماظصقادظةمشتماٌزاوظنيمعضروبًا

 ل.أردغممؼؼؾماظردؿمسـمعائةمدؼـارسؾكمأنمال

بليؾبمم ؼلؿــكمعيـمرديؿمإسيادةماظؿليفقؾماظصيقادظةماظيذؼـمؼـؼطعيقنمسيـمأداءماظرديؿماظليـقيمممممممممم -جم

 ة.ؼدمعدةماالغؼطاعمسـمعدةماظدرادتزعؿابعؿفؿمظدرادؿفؿماظعؾقامسؾكمأالم

 

من.غؿلابمعؼدارهمدؼـارانمعـماٌؿؿرإؼلؿقصكمردؿمم–:م50ةماٌاد

 

م–:م51ماٌادة

 –:هممجدولماظصقادظةماٌزاوظنيمعؼدارؼلؿقصكمردؿمدـقيمعـماظصقدظلماٌلفؾمسي -أم

 أدوؼة.ظؾصقدظلماظذيمميؾؽمعلؿقدعممًادؿقنمدؼـار .1

 صقدظقة.ظؾصقدظلماظذيمميؾؽممسشرونمدؼـارًا .2

م ؼـ.اآلخرسشرةمدغاغتمعـماظصقادظةم .3

 

ؼلؿقصكمردؿمدـقيمعـماظصقدظلماٌلفؾمسيمجدولماظصقادظةمشتماٌيزاوظنيمعؼيدارهمزيليةممممم–:م52ةماٌاد

سشرمدؼـيارًام.موؼليؿقصكمرديؿمإسطياءمأومتصيدؼؼمأيمذيفادةمأومونقؼيةمأومعليؿـدمعيـمضؾيؾماظـؼابيةمعؼيدارهمدؼـيارمممممممممممممم

مأردغلمظؾـلكةماألوديموغصػمدؼـارمسـمأيمغلكةمأخرىمعفؿامتعددتماظـلخ.

م
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م1974مظلـةم46غظاممرضؿم

مغظامماظؿؼاسدموماظضؿانماالجؿؿاسلمظؾصقادظة

 

ماظػصؾماألول

 عقادمساعة

 

ؼعؿؾمبفمبعيدمذيفرممم(،مو1974مؼلؿكمػذاماظـظامم)غظامماظؿؼاسدمواظضؿانماالجؿؿاسلمظؾصقادظةمظلـةم–:م1اٌادةم

مة.عـمتارؼخمغشرهمسيماىرؼدةماظرمسقواحدم

 

م–:م2اٌادةم

همعاميمتدلماظؼرؼـةمسؾكمأدغام اٌكصصةمهلا اظقاردةمسيمػذاماظـظامماٌعاغلؼؽقنمظؾعؾاراتمواألظػازماظؿاظقةم

م–:ؽمخالفمذظ

 

 سيماٌؿؾؽةماألردغقةماهلامشقة طؾمصقدظلمأردغلمعدرجمامسفمسيمدفؾمغؼابةماظصقادظةم: اظصقدظل

 غؼابةماظصقادظةمسيماٌؿؾؽةماألردغقةماهلامشقةم: اظـؼابة

 ذبؾسمغؼابةماظصقادظةم: اجملؾس

 ػذاماظـظام صـدواماظؿؼاسدمواظضؿانماالجؿؿاسلماٌؽقنمحلبمأحؽامم: اظصـدوا

 تلعنيمرواتبمتؼاسدؼة جؾأسؾكماظصقادظةمعـمماٌؾاظغماٌؼررةمدصعفامذفرؼًام:          اظؿؼاسدمسائدات

 اظضؿانماالجؿؿاسلجؾمتلعنيمغػؼاتمأاظصقادظةمعـم سؾكماٌؾاظغماٌؼررمدصعفامذفرؼًام: سائداتماظضؿانماالجؿؿاسل

 اجملؾس ىـةمعمظػةمعـمنالنةمأرؾاءموصقدظلمواحدمؼعقـفؿم: اظؾفـةماظطؾقة

م اظلـةماٌقالدؼةم:          اظلـة

 

م–:فمشاؼؿ جؿؿاسلمظؾصقادظةظـؼابةمصـدوامظؾؿؼاسدمواظضؿانما ؼـشلمسيمام–:م3اٌادةم

 ف.بمتؼاسديمظؾصقدظلمأومسائؾؿتلعنيمدصعمرات -أم

 ؾ.أومسائؾؿفمسيمحاظةمسفزهمسـماظعؿمجؿؿاسلمظؾصقدظلا تلعنيماظضؿانم -بم

 

اظصيقادظةماٌشيرتطقنمصقيفمممم ظؾصـدوامعقزاغقةمعلؿؼؾةمعـػصؾةمسـمعقزاغقيةماظـؼابيةموالمؼـؿػيعمعـيفمإالممممم–:م4اٌادةم

مم.ظـظاوصؼمأحؽاممػذاما
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ماظػصؾماظـاغل

مإدارةمصـدواماظؿؼاسدمواظضؿانماالجؿؿاسل

 

م.ًاؼراهمعـادؾ اجملؾسمإدارةماظصـدواموظفمأنمؼصدرمتعؾقؿاتمتػصقؾقةمباظشؽؾماظذيؼؿقديمم–:م5اٌادةم

 

ظؼييراراتمامدارةماظصييـدواممبييامسيمذظييؽمإصييدارؼؿييقديماجملؾييسمذيقييعماظصييالحقاتماظالزعييةم *م–:م6اٌييادةم

م–:ةمخؿصاصاتماظؿاظقاظغاؼةمميارسما مواظؿعؾقؿاتماظؿـظقؿقةموهلذه

 ا.هصقؾمأعقالماظصـدواموحػظف -أم

 د.تؼرؼرمإحاظةماظصقدظلمسؾكماظؿؼاس -بم

 ا.صقابمايؼقاموصرصفاموتقضقػفؼةمألهدؼدمعؼدارماظرواتبماظؿؼاسد -جم

 ة.اأوماظقصمتؼرؼرمدصعماظرواتبماظؿؼاسدؼةماٌلؿقؼةمأوماٌعقغاتمسيمحاالتماظعفزمسـماظعؿؾ -دم

اظؿعؾقؿياتمم دارةماظصيـدواموإغفياءمخيدعاتفؿموزؼيادةمرواتيؾفؿموصيؼممممممماٌقزػنيماظالزعينيم متعقنيم-ػي

مؽ.اظجيمؼضعفامظذظ

 ا.ضرارمصرفماظـػؼاتماظعادؼةمظؾصـدوإ -وم

ذظيؽمذيراءممممسيمدؿـؿارممبقاصؼةماهلقؽيةماظعاعيةممبيامممدؿـؿارمأعقالماظصـدوامسيمزبؿؾػمرراما إ -زم

 ة.اظعاعةمواًاص وبقعماظعؼاراتمواألدفؿمودـداتماظؼروضمواظؿـؿقةماظجيمتصدرػاماٌمدلات

ؿموذظيؽمموسيائالتفمءمومذرطةمظؿقصتماظؿلعنيماظصقلمظألسضاأاصةمومخأيمعمدلةمساعةمأاظؿعاضدمععم -حم

 ة.باظشروطماظجيمؼراػامعـادؾ

 م.ىمؼؿطؾؾفامتـػقذمأحؽاممػذاماظـظاأيمأعقرمأخر -طم

 

ظؿيدضقؼمحلياباتممم جؿؿاسفياماظليـقيمصياحصمحلياباتمضياغقغلمممممإتـؿكيبماهلقؽيةماظعاعيةمظؾـؼابيةمسيمممممم–:م7اٌادةم

مؼ.غؿائجماظؿدضقتؼررمإديماهلقؽةمسـماظصـدواموتؼدؼؿم

 

مس.طـرمبؼرارمعـماجملؾأامسيمبـؽمأومتقدعمأعقالماظصـدوم–:م8اٌادةم

 

اجملؾيسمعيـممم وؼعينيمم سؾكمضيراراتماجملؾيسممبقجيبمذيقؽاتمممممتلقبماألعقالمعـمامظؾـؽمبـاًءم–:م9اٌادةم

مت.اصماٌكقظنيمباظؿقضقعمسؾكماظشقؽابنيمأسضائفماألذك

 

واظؿصدؼؼمسؾقفموؼليؿؿرمممدـقؼةموؼعرضفمسؾكماهلقؽةماظعاعةمٌـاضشؿفمؼضعماجملؾسمعشروعمعقزاغقةم–:م10اٌادةم

مة.اٌقزاغقةماىدؼد اظعؿؾمحلبمععدلمعقزاغقةماظلـةماظلابؼةمإديمحنيماظؿصدؼؼمسؾك

م-------------------------------------------------------------------------------------

 ععدلمظـظامماظؿؼاسدمواظضؿانما جؿؿاسلم(مغظام1985(مظلـةم)48*مغظاممرضؿم)
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ـمممممممم–:م11اٌادةم غائؾيفمسيمحاظيةممم اظـؼقيبمأومم يؿؿعماجملؾسمعرةمواحيدةمسيمطيؾمذيفرمسؾيكماألضيؾمبيدسقةمعي

مة.اياالتمباألطـرؼةماٌطؾؼ شقابفمظؾؿداوظةمواظؾقثمسيمأعقرماظصـدواموتصدرماظؼراراتمسيمذيقع

 

أرؾاءموصقدظلمؼـياطمبفياممممتؿؾقماغؿكابفمىـةمرؾقةمعؽقغةمعـمنالنةؼعنيماجملؾسمسيمأولمجؾلةمم–:م12اٌادةم

اغؿيدابفامباغؿفياءمعيدةماجملؾيسموظؾؿفؾيسممممممةماظـظامموتـؿفيلمعيدممماظصالحقاتماحملددةمهلامحلبمأحؽاممػذا

ما.عدةماغؿدابف حؼمإعالءمأيمذقاشرمهصؾمسيمسضقؼفماظؾفـةمأنـاء

 

ماظػصؾماظـاظث

 وارداتماظصـدوا
 

 –:م13اٌادةم

 –:ةمعقاردماظصـدوامعـماٌصادرماظؿاظقتؿلظػم -مأ

 وؼلددمخاللمنالنيةمم عـمطؾمصقدظلمردؿماغؿلابمظؾصـدوامعؼدارهمزيلةموسشرونمدؼـارًا .1

 .اذفرمعـمتارؼخمغػاذمأحؽاممػذاماظـظام

 (معـمػذاماظـظام.24سقائدماظؿؼاسدموصؼمأحؽامماٌادةم) .2

طييؾمسييـمةمدغيياغتسشييرسقائييدماظضييؿانماالجؿؿيياسلمواظؿييلعنيماظصييقلموعؼييدارػام .3
*

صييقدظلمم

مبـياءًمموظؾفقؽةماظعاعةمظؾـؼابةمتعدؼؾمػذهماظعقائيدمؼـمٌـمظدؼفمتلعنيمصقلمآخرمودؼـارمذفرؼًا

 س.سؾكمتـلقبماجملؾ

مسقائدمتعقؼضماظقصاةمواظعفزماظجيمحيددػاماجملؾسمسؾكمأنمالمتؿفاوز .4
**م

عـمأربعنيمدؼـارًام

 ة.واظعقائدماظلـقؼةماألخرىمظؾـؼابموتلؿقصكمععماظردقممطؾمصقدظلمسيماظلـة

 د.ط موماٌكربيموعؼدارهمدؼـارمواحردؿممنقذجمظؾػقصماظ .5

 م.عاتماظجيمتلؿقصكممبقجبمػذاماظـظااظغرا .6

 ف.دؿـؿارمأعقاظإرؼعماظصـدوامعـم .7

 ا.اظصـدومإديماٌؾاظغماظجيمتؼررماهلقؽةماظعاعةمظؾـؼابةمدصعفامعـمصـدواماظـؼابة .8

 ا.وارداتمؼقاصؼماجملؾسمسؾكمضؾقهلمهلؾاتموا ساغاتموأيا .9
 

م(%50)صيـدوضفاممـمدـةمعـماظلـقاتمصؿلددماظـؼابيةمعيممأيمعمأيمسفزمسيمعقازغةماظصـدوامسيمإذاموض -مب

وتدصعمحصةمطيؾمعيـفؿمعيعمممم عـمذظؽماظعفزموؼلددماظؾاضلمعـمضؾؾماألسضاءمبؿقزؼعفمسؾقفؿمباظؿلاوي

 ة.ـقؼةماألخرىمظؾـؼاباظردقممواظعقائدماظل

م-------------------------------------------------------------------------------------

 .(،موضدمسدلماٌؾؾغمسيمإجؿؿاعمػقؽةمساعةمالحؼمظقصؾحمدؿةمدغاغتمسقضًامسـمسشرةمدغاغت10/12/2006ضرارماهلقؽةماظعاعةمبنجؿؿاسفامبؿارؼخم)*م

(مواٌـشقرمباىرؼدةماظرمسقةمرضؿم12/02/2008ممععدلمظـظامماظؿؼاسدمواظضؿانما جؿؿاسلمظؾصقادظةماظصادرمبؿارؼخم)(مغظا2008(مظلـةم)26**ممبؼؿضكمغظاممرضؿم)

م(.17/03/2008(مبؿارؼخم)4893)
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ماظػصؾماظرابع

مذرتاكمسيماظصـدواموا حاظةمسؾكماظؿؼاسداال

 

طلسضاءمسيمصـدواماظؿؼاسدممباالذرتاكذيقعماظصقادظةماألردغقنيماٌلفؾنيمسيماظـؼابةمعؾزعقنمم–:م14اٌادةم

م–:لمظضؿانماالجؿؿاسلمععمعراساةمعامؼؾوا

مأنمالمؼشيرتكمسيماظصييـدوامعيـمإغؿليابفمظؾـؼابيةممممحييؼمظؾصيقدظلمخياللماظليـؿنيماألوديمواظـاغقييةممممم -أم

ظليينمم حؼمإضاصةمتؾيؽماٌيدةمممبدصعمسائداتماظضؿانموميـحمألشراضماظؿؼاسدموظؽـفمؼؾؼكمعؾزعًا

اظؿؼاسدؼيةمممسدمإذامرؾبمذظيؽمخياللماظليـةماظـاظـيةمسؾيكمأنمؼليددماظعائيداتمممممممخدعؿفماظؼابؾةمظؾؿؼا

متؿعيدىممالمدصعيةمواحيدةمأومسؾيكمأضلياطمذيفرؼةمممممم(%7)اٌلؿقؼةمسـفامعيعمصائيدةمديـقؼةمعؼيدارػاممممم

 .اظلـؿني

مالمحيييؼمظؾصييقدظلماظييذيمويياوزماًاعلييةمواألربعيينيمعييـماظعؿييرمويمؼؽييـمعلييفاًلمسيماظـؼابييةممممم* -بم

اسييدمإالمأغييفميييقزمتلييفقؾفمسيماظـؼابييةمظغاؼيياتماٌزاوظييةموا دييؿػادةمعييـمما غؿلييابمظصييـدواماظؿؼ

 اظضؿانما جؿؿاسل.

 

اهلامشقةمظؾعؿؾمسيمعؽانم سؾكماألسضاءماٌشرتطنيمسيماظصـدوامسـدمترطفؿماٌؿؾؽةماألردغقةم–:م15اٌادةم

مد.دصعمردقمماظـؼابةموسائداتماظؿؼاسدؿؿرارمسيمآخرما 

 

م–:م16اٌادةم

 –ةم:اظؿؼاسدمإذامتقصرتماظشروطماظؿاظقظؾصقدظلمأنمورؾبمإحاظؿفمسؾكم -أم

 ب.سيمدفؾماظـؼابةمضؾؾمتارؼخماظطؾمأنمؼؽقنمعلفاًل .1

أنمالمتؼؾمعدةمإذرتاطفمسيماظصـدوامسـمنالننيمديـةمأومأنمؼؽيقنمضيدمأطؿيؾماظليؿنيمممممم .2

 ساعًامعـمسؿره.

 ب.اظطؾمؾصـدوامواظـؼابةمحؿكمتارؼخأنمؼؽقنمضدمدصعمطؾمعامادؿقؼمسؾقفمظ .3

إغؿلابماظصقدظلمظصـدواماظؿؼاسدمنالننيمدـةموادؿؿرمسيمعزاوظيةماٌفـةبعيدمممإذامبؾغتمعدةمم–م1 -بم

 سـمدصعماظعائداتماظؿؼاسدؼةمدونمأنمؼؿؼاضكمراتبماظؿؼاسد.ذظؽمصقؿقضػم

إذامرشبماظصقدظلمسيما دؿؿرارمسيمدصعماظعائداتماظؿؼاسدؼيةمبعيدماٌيدةماٌشيارمإظقفيامسيممممممم–م2

%(م4(معـمػذهماظػؼرةمصقلؿقؼمعؾؾغًامإضاصقًامسؾكماظراتبماظؿؼاسديماٌكصصمظيفمبـليؾةم)مم1اظؾـدم)

 سـمطؾمدـةمتزؼدمسؾكمذظؽ.

م-------------------------------------------------------------------------------------

(م12/02/2008(مغظاممععدلمظـظامماظؿؼاسدمواظضيؿانما جؿؿياسلمظؾصيقادظةماظصيادرمبؿيارؼخم)ممممم2008(مظلـةم)26*ممبؼؿضكمغظاممرضؿم)

 (17/03/2008(مبؿارؼخم)4893واٌـشقرمباىرؼدةماظرمسقةمرضؿ)
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رؼطةمتقزقييػمذييممدلييةمصييقدالغقةنمإحاظييةماظصييقدظلمسؾييكماظؿؼاسييدمالمهييقلمدونماعؿالطييفمٌإم–:م17اٌييادةم

ما.صقدظلمعلمولم دارتف

 

بعاػيةمأومعيرضممبقجيبمممممبلؾبمأصيابؿفممإذاماصؾحماظصقدظلمشتمضادرمسؾكممماردةماٌفـةمغفائقًام–:م18اٌادةم

ظؽاعيؾماٌـصيقصمسؾقيفمممماظراتبماظؿؼاسديما تؼرؼرماظؾفـةماظطؾقةمصققالمسؾكماظؿؼاسدموؼلؿقؼمسيمػذهماياظة

مم.سيمػذاماظـظا

 

اظراتبماظؿؼاسديمطؿيامممإذامتقسيماظصقدظلمضؾؾمأنمؼؿؼاسدمؼلؿقؼمعـمطانمؼعقؾفؿمحصصفؿمعـم–:م19اٌادةم

مم.عـمػذاماظـظام(18)قاردةمسيماٌادةماظماألدسمغػسمسؾكمعـذمتارؼخماظقصاةمربلقبًام(26)وردمسيماٌادةم

 

 –:ةماٌلؿقؼةمظؾصـدواموظؾـؼاب ٌؿاردةماٌفـةمإذامدصعتمسـفاماظردقممتعؿربماٌددماآلتقةمعددًام–:م20اٌادةم

اظؿؼاسيدمممالحاظؿيفمسؾيكمممعقجؾياًممضعيدماظصيقدظلمسيـماظعؿيؾمسؾيكمأنمالمتؽيقنممممممأعدةماٌرضماظذيم -أم

 ة.ؾتماٌرضمبؿؼرؼرمعـماظؾفـةماظطؾقوؼـ

 ك.ظعظؿا سؿؼالمأومايؾسماظجيمتؽقنمظلؾبمالمخيؾمباظشرفمأوماًقاغةعدةماظؿقضقػمأوما  -بم

 ة.عدةماظطقارئماظؼفرؼ -جم
 

باألديؾابماٌقجؾيةممممتدصعمسائداتمػيذهماٌيددمسيمأوضاتفيامإالمإذامرؾيبماظصيقدظلمتلجقؾيفامواضؿـيعماجملؾيسمممممممم

م(ج)باديؿــاءماظػؼيرةمممم(%7)ديـقؼةممبؼيدارممم ظذظؽموواصؼمسؾكماظؿلجقؾمسـدئذمتدصعماٌؾاظغماٌؿلخرةمععمصائدة

 د.عـماظصقدظلموبدونمصقائ اظجيمحيؼمظؾؿفؾسمأنمؼؼررمصقفاماظؿلجقؾمبدونمرؾب
 

(معيـمػيذاممم17اٌيادةم)م ؼرتتبمسؾيكمإحاظيةماظصيقدظلمسؾيكماظؿؼاسيدماألحؽيامماظؿاظقيةمعيعمعراسياةمممممممممم–:م21اٌادةم

م–:ماظـظام

 ـ.امسفمإديمدفؾماظصقادظةماٌؿؼاسدؼغؼؾم -أم

تؾؾقغيفمضيرارمممخمعيـمتيارؼمممسؿؾياراًمإعؿـاعمسـمضؾيقلمأيمسؿيؾمجدؼيدمعؿصيؾمباٌفـيةماظصيقدالغقةممممممما  -بم

بياظؿقضػمسيـممممغيذاراًمإمؼقجيفمإظقيفماجملؾيسمممما حاظةمسؾيكماظؿؼاسيدمومإذامخياظػمحؽيؿمػيذاماظؾـيدمممممم

 ؿؾ.داممؼشغؾمذظؽماظع اٌكاظػةمخاللمأدؾقعمومإذاميمؼػعؾمؼقضػمصرفمراتؾفماظؿؼاسديمعا
 

سؿامماٌفـةموؼظؾمعلمواًل ؼؿـاصكمععمطراعؿفموطراعةمالميقزمظؾصقدظلماٌؿؼاسدمأنمميارسمسؿاًلم–:م22اٌادةم

ؼصقنمطراعؿيفموطراعيةماظـؼابيةمومإذامخياظػمحيياطؿمممممم عامباظعؿؾمسؾكمتػرضفمسؾقفمواجؾاتماٌفـةموآدابفاموعؼقدًا

م–:ةماظعؼقباتماظؿاظق سؾقفمإحدىم عـماجملؾسموتقضعمتلدؼؾقًا

 ف.اظؿـؾق -أم

 ة.ظؾؿكاظػماظؿؼاسديمعامداممعرتؽؾًاماظراتبضطعم -بم

 ف.ئقةموؼعادمإديماٌعاظنيمبعدموصاتضطعماظراتبماظؿؼاسديمبصقرةمغفا -جم
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مت.اظػروعمواظزوجا طـرمعـمربعمراتبماظؿؼاسدمظؾصقدظلمإالمظـػؼةماألصقلمأوأالميقزمحفزمم–:م23اٌادةم

 

ماظرواتبماظؿؼاسدؼة

 

م–:م24اٌادةم

 –ةم:اظؿاظقمظؾشرائحماظؿؼاسديموصؼًاراتبميريمهدؼدماظ -أم

 عائؿامدؼـارمذفرؼًاموتؽقنمسقائدماظؿؼاسدمزيلةمسشرمدؼـارًامذفرؼًا.اظراتبماظؿؼاسديم .1

 دؼـارًامذفرؼًا.منالننيذفرؼًاموتؽقنمسقائدماظؿؼاسدمنالمثائةمدؼـارماظراتبماظؿؼاسديم .2

دؼـيارًاممزيليةموأربعينيمممدؼـارمذيفرؼًاموتؽيقنمسقائيدماظؿؼاسيدممممممأربعؿائةاظراتبماظؿؼاسديم .3

 ذفرؼًا.

ؼلؿقصكمعؾؾغمنالننيمدؼـارًامسـمطؾمدـةمإذرتاكمسيماظصيـدوامعيـماظصيقدظلماٌشيرتكمبيفمضؾيؾممممممم -بم

 اٌؾؾغمٌدةمالمتزؼدمسؾكمنالثمدـقات.ماغػاذمأحؽاممػذاماظـظامموظؾؿفؾسمتؼلقطمػذ

بماظراتيبممظؾصقدظلماٌشرتكمسيماظصـدواما غؿؼالمعـمذرحيةمإديمذيرحيةمأسؾيكموؼيؿؿمإحؿليامممم -جم

 -اظؿؼاسديمظفموصؼمظؾؿعادظةماظؿاظقةم:
 

ماظراتبماظؿؼاسديمهلذهماظشرحيةممدـقاتما ذرتاكمسيماظشرحيةماياظقة

مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

م30

م+

ماظراتبماظؿؼاسديمهلذهماظشرحيةمدـقاتما ذرتاكمسيماظشرحيةماألسؾكم

مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

م30

ـماظػؼيرةم)أ(معيـمػيذهماٌيادةممممم(معيم3(مأوم)2المؼؿؿمهدؼدمراتبمتؼاسديمظؾصقدظلموصؼماظشرحيةم) -دم

 إالمبعدمتلدؼدماٌؾؾغماٌرتتبمسؾقفموصؼمأحؽامماظػؼرةم)ب(مأساله.

م-ػييي
*

ؼييؿؿمإحؿلييابماظراتييبماظؿؼاسييديمظؾصييقدظلماظييذيمؼؽييقنمذبؿييقعمدييـقاتممماردييؿفمظؾؿفـييةممممم

ماٌؼؾقظةمظؾؿؼاسدمأضؾمعـمنالننيمدـةممبعدلمواحدمإديمنالننيمعـماظراتبماظؿؼاسديماظؽاعؾمعضروبًا

 بعددمدـقاتممماردةماٌفـةماٌؼؾقظةمظؾؿؼاسد.
 

 

 

 

 

 

 

 

م-------------------------------------------------------------------------------------

(م12/02/2008(مغظاممععدلمظـظامماظؿؼاسدمواظضيؿانما جؿؿياسلمظؾصيقادظةماظصيادرمبؿيارؼخم)ممممم2008(مظلـةم)26*ممبؼؿضكمغظاممرضؿم)

 (17/03/2008(مبؿارؼخم)4893واٌـشقرمباىرؼدةماظرمسقةمرضؿ)
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م–:لماحؿلابمعدةممماردةماٌفـةمعامؼؾمؼراسكمسيم–:م25اٌادةم

 ؾ.اظجيمالمتؿفاوزماظـالنةماذفرمتفؿاٌدةم -أم

 ة.فرموتؼؾمسـمدؿةماذفرمهلبمغصػمدـاٌدةماظجيمتؿفاوزماظـالنةماذ -بم

 ة.دةماظجيمتؿفاوزمدؿةماذفرمهلبمدـاٌ -جم

 

م–:م26اٌادةم

اٌعاظنيماظذؼـم سائؾةماظصقدظلمأوماظصقدظلماٌؿؼاسدماٌؿقصكمـمتاظقًاؼؼعؿربماألذكاصماٌذطقر -أم

 -مم:عنيماظصقلممبقجبمأحؽاممػذاماظـظاهلؿمايؼمسيماظراتبماظؿؼاسديمواظؿل

 ك.مسصؿةماظزوجمأومزوجماظعضقماألغـاظزوجةمأوماظزوجاتمسي .1

 ر.اعـةمسشرةمعـماظعؿاظـألوالدماظذطقرماظذؼـميمؼؿفاوزواما .2

 د.اعؾمأوماٌطؾؼاتماظؾقاتلمبالمعقرظؾـاتماظعازباتمأوماألرا .3

رزامأومحباظييةمسييدممماظقاظييدانمواألخييقاتمشييتماٌؿزوجيياتمإذاميمؼؽييـمظييدؼفؿمعصييدرم .4

 ؿ.وجقدمعـمؼعقؾف

ـيدموصياةمممسمعؿلاوؼةمسؾكماٌعاظنيماٌقجيقدؼـمسؾيكمضقيدمايقياةمممممؼؼلؿماظراتبماظؿؼاسديمحصصًا -بم

أدغكمراتيبمم ععماحؿلابمحصةمظؾعضقمغػلفموظؾؿعاظنيمايؼمسيمحصصفؿمسؾكمأنمالمؼؼؾاظعضقم

اظعضيقمم عيـماظراتيبماظؿؼاسيديماظيذيمطيانمممممم(%50)تؼاسديمظؽاصةماٌعاظنيمععامسيمأيموضتمسيـمم

 ه.ؼؿؼاضا

مؼؽيـمععياالًمم إذامتغتمحيالمأيمواحيدمعيـمأوالدماٌؿيقصكمأومبـاتيفمأومواظدؼيفمأومأخقاتيفممميـميمممممممم -جم

اٌيادةمدبصيصمظيفمممم عـمػذهم(أ)حلبمأحؽامماظػؼرةممةماظصقدظلمحبقثمؼعؿربمعلؿقؼًابؿارؼخموصا

مذ.اٌلؿقؼنيمسـدئ حصةمعـماظراتبماظؿؼاسديماألختمبعدمإسادةمتقزؼعفمسؾكمذيقع

 

م–:م27اٌادةم

تقزقػفـموؼعيادمم ؼـؼطعماظراتبماظؿؼاسديمظألراعؾمواظؾـاتمواألخقاتمواألعفاتمسـدمزواجفـمأو -أم

 .ًاصقـؼطعمسـفـمغفائق اظطالامأوماظرتعؾمأومتركماظقزقػةمإعامسـدماظزواجمعرةمأخرىهلـمسـدم

يياالتممامبيـمعؿيكماطؿيؾماظـاعـيةمسشيرةمعيـماظعؿيرمباديؿــاءممممممممؼؿقضػمصرفماظراتيبماظؿؼاسيديمظإلمم -بم

 –:ةماظؿاظق

ظيفمم سيماظدرادةمأومساودػامبعدماغؼطاعمصقلؿؿرمصرفماظراتبماظؿؼاسديمإذامطانمعلؿؿرًا .1

وظؾؿفؾيسمممؾمهصقؾفماظعاظلمسؾكمأنمالمؼؿفاوزمسؿرهمزيلةموسشرؼـمساعياًمإديمأنمؼؽؿ

 ى.ػرتةمٌدةمأضصاػامنالثمدـقاتمأخردؿــائقةممتدؼدمػذهماظاألحقالما  سي
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ـم سـمهصقؾمرزضفمحلبمتؼرؼرماظؾفـةماظطؾقيةمويممتاعًامصققًاسفزًاممإذامطانمساجزًا .2 مؼؽي

موؼعيادماظـظيرممم،داممػذاماظقضعمضائؿياًممظفمعقردمرزامصقلؿؿرمصرفماظراتبماظؿؼاسديمظفمعا

طيؾمديـؿنيمسؾيكماألطـيرمومإذامرصيضماٌـيقلمأعيامماظؾفـيةماظطؾقيةمؼؼطيعمممممممممممعيرةممسيمأعرهم

 س.اظؿؼاسديمعـفمبؼرارمعـماجملؾماظراتب

أوممععييدعًامانطييمإالمإذامتؼاسييدؼًامالمؼؿـيياولمطييؾمعييـمأبماٌؿييقصكموأعييفموزوجماظعضييقماألغـييكمراتؾييًا -جم

 .ًااظقضعمضائؿمسـمهصقؾمرزضفموؼلؿؿرمصرفماظراتبماظؿؼاسديمظفمعامداممػذامساجزًا

رزضفيامويمؼؽيـممممإالمإذامطاغتمععدعةموساجزةمسـمهصقؾمتؼاسدؼًامالمتؿـاولمأختماٌؿقصكمراتؾًا -دم

 عؾ.اظطالامأوماظرتمسـدمهلامععقؾمآخرموؼـؼطعمصرفماظراتبمسـفامسـدمزواجفاموؼعقدمهلا

 

م–:م28اٌادةم

إديماظصيـدواموالمممصيانمراتؾيفمؼعيقدممممتؼاسدؼًامصكمأحدمأصرادماظعائؾةماظذيمطانمؼؿؼاضكمراتؾًاإذامتق -أم

 .راتبماظؿؼاسديمأوماظقرنةماظشرسقنيؼـؿؼؾمإديمباضلمعلؿقؼلماظ

تعييقدممايصييةماٌؼطقسييةمعييـمأحييدػؿمظلييؾبمضيياغقغلمالمتـؿؼييؾمإديمبؼقييةمأصييرادماظعائؾييةمومإمنييامممم -بم

 ا.ظؾصـدو

 

اظصيقدظلمسؾيكماظؿؼاسيدمممم اظراتبماظؿؼاسديمعـماظؿارؼخماظذيمؼؼرهماجملؾسمالحاظةؼؾدأمحلابمم–:م29اٌادةم 

مؽ.بذظمؾسمأنمؼؾؾغمذويماظعالضةمخطقًاأومعـمتارؼخموصاتفموسؾكماجمل

 

م–:م30اٌادةم

ذلغفمأنمؼيمنرمم سؾكمطؾمعلؿقؼمظراتبمتؼاسديمأنمؼؾؾغمغؼابةماظصقادظةممبامؼعؾؿفمسـمطؾمعامعـ -أم

واظيزواجمواظطيالاممممةماٌعياظنيمععيفمطقؼقؼيةماظعؿيرموتيركماظدراديةممممممسيمحؼفماظؿؼاسديمأومحيؼمبؼقيمم

 –:غموعـمؼؿكؾػمسـمػذاماظؿؾؾقم،األعقرمواٌقتموشتمذظؽمعـ

 ر.ديمسـفمٌدةمالمتؿفاوزمنالنةماذفؼؼطعماظراتبماظؿؼاس .1

 ؼ.بغتمحمتؼاسدؼًامغؿقفةمصرصفمراتؾًاو/أومؼلرتدمعـفمعامتعرضمظفماظصـدوامعـمضررم .2

طؾمدـةم أنمؼؼدممإديماجملؾسمسيمذفرمطاغقنماظـاغلمعـمتؼاسدؼًامؼؿـاولمراتؾًاسؾكمطؾمذكصم -بم

سـمتؼيدؼؿمػيذهممم اظقنائؼماظجيمتـؾتمبؼاءماياظةماظجيمادؿقؼممبقجؾفامراتبماظؿؼاسدموإذامتلخر

رؾيبمػيذهمممماظقنائؼمؼقضػمصرفمراتؾفماظؿؼاسيديمحؿيكمؼيؿؿمتؼيدميفامسؾيكماغيفمحييؼمظؾؿفؾيسمممممممم

 ه.اظقنائؼمسيمأيموضتمؼرا
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اظؿؼاسديمعدةمديـةمم اغؼطعمسـمتـاولمراتؾفمأومععقضًامطؾمعلؿقؼمظراتبمتؼاسديمويمؼؽـمضاصرًا–:م31دةماٌا

 س.ظلؾبمضاػرمؼؼؿـعمبفماجملؾ صلطـرمؼلؼطمحؼفمسيمتؾؽماٌدةمإالمإذامانؾتمأنمذظؽماالغؼطاعمطان

 

ماب.فؿامطاغتماألدؾعتمدـقامالميقزمصرفمرواتبمتؼاسدؼةمعرتاطؿةمترطتمعدةمتزؼدمسـمنالثم–:م32اٌادةم

 

م–:م33اٌادةم

 –:ماظؿؼاسدؼةمسيماياظؿنيماظؿاظقؿنيمحيرمماظصقدظلمعـمحؼقضف -أم

 بشطبمامسفمعـمدفؾماظصقادظةمأومبياٌـعمعيـمممارديةماٌفـيةمممممإذامحؽؿمسؾقفمتلدؼؾقًا .1

 .ًاغفائق

 ة.غقةمواطؿلبمجـلقةمدوظقةمشتمسربقإذامتـازلمسـمجـلقؿفماألرد .2

مأنماٌيادةم اظلابؼةمعـمػذهم(أحرممعـمحؼقضفماظؿؼاسدؼةممبقجبماظػؼرةم)حيؼمظؾصقدظلماظذيم -بم

 ا.واماظعائداتماظؿؼاسدؼةماظجيمدصعفؼلرتدمعـماظصـد

 

مف.اظراتبماظؿؼاسديمأوماٌؼاؼضةمسؾقالميقزمبقعمم–:م34اٌادةم

 

ماظضؿانما جؿؿاسل

 
*م

م–:م35اٌادةم

مبؼؿضكمتعؾقؿاتمؼصدرػاماجملؾسمسيمأيمعيـمايياظؿنيمممعؼدارػامحيددمتدصعمعلاسدةمساجؾةم -أم

 –:اظؿاظقؿنيم

 .ظؾقرنةماظشرسقنيمسيمحالموصاةماظصقدظل .1

ظؾصقدظلمسيمحالمإصابؿفمبعفزمطؾلمميـعفمعـممماردةماٌفـيةمغفائقيًاموذظيؽممبقجيبممممم .2

،موسيمػييذهماياظييةمتييدصعمظييفماظـلييؾةماظييجيمؼطؾؾفييامعييـمتؼرؼييرمصييادرمسييـماظؾفـييةماظطؾقيية

 وصاتفمؼدصعمظؾقرنةمباضلماٌؾؾغ.ماٌؾؾغ،موسـد

ماظصيـدواموصؼياًمم سيمحاظةموصاةماظصقدظلمؼلؿؿرمأصرادمسائؾؿفمباالدؿػادةمعـماٌعاىةمسؾكمحلاب -بم

رديقممأومممبيدصعمأيم عـمػذاماظـظاممدونمأنمؼؽقغيقامعؾيزعنيممم(26)عـماٌادةمم(أ)حؽامماظػؼرةمأل

 م.سقائدممبؼؿضكمػذاماظـظا

 

 

م-------------------------------------------------------------------------------------

(م12/02/2008(مغظاممععدلمظـظامماظؿؼاسدمواظضيؿانما جؿؿياسلمظؾصيقادظةماظصيادرمبؿيارؼخم)ممممم2008(مظلـةم)26*ممبؼؿضكمغظاممرضؿم)

 (17/03/2008(مبؿارؼخم)4893واٌـشقرمباىرؼدةماظرمسقةمرضؿ)
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م–:م36مٌادةا

واظؿصييقؼرممؼؿقؿييؾماظصييـدوامسييـماألسضيياءموأصييرادمسييائالتفؿمأجييقرماٌعاىييةموغػؼيياتماظؿقؾقييؾمم -أم

ػيذهماألجيقرممم سيماٌلؿشيػكموتيدصعممماظشعاسلمواظؿكطيقطمواظؿكيدؼرموغػؼياتما ضاعيةمواظؿيداويممممم

تعاضييدمععفييامممواظـػؼيياتممبقجييبماظػييقاتتماظييجيمؼصييدرػاماٌلؿشييػكمأوماٌمدلييةماظطؾقييةماظييجيممممم

ماظييذيمؼدصعييفمظؿييقصتماًييدعاتماظطؾقييةمظألسضيياءموسييائالتفؿمسؾييكمأنمالمؼزؼييدماٌؾؾييغمماجملؾييسم

 ا.اظصـدوامسـماظؿعرصةماٌؿػؼمسؾقف

اٌيادةمم (معيـمػيذهممأسـدمحلابماألجقرمواظـػؼاتماٌرتتؾةممبقجبمأيمعطاظؾةممبؼؿضكماظػؼيرةم)م -بم

ـممممحيلؿمعـفامأيمعؾؾغمؼدصعمظؾصقدظلمأومأليمعـمأصرادمسائؾؿف جفيةمأخيرىممممأيمأومؼليددمسـيفمعي

 ف.ومعؾؿزعةمبؿقصتماًدعةماظطؾقةمظعمعـمظدؼفامأ

 

سؾيكمتؼرؼيرمعيـمممممبـياءًمماظعؿؾقاتماىراحقةمواٌعاىاتماظطؾقةماظجيمالمميؽـمأجراؤػامسيماألردنم–:م37اٌادةم

إديمونيائؼمممادًاـظقفيامسيماظؾـيدمأسيالهمإديؿممممرمإاٌشيامماألرؾاءماٌعؿؿدؼـمعـماجملؾسمؼؿقؿيؾماظصيـدوامغػؼاتفياممم

ؼزؼدماٌؾؾغمسـمضعػمايدماألضصكمظؾؿعرصةماٌعؿؿيدةمعيـمضؾيؾمممم نؾقتقةمتقاصؼمسؾقفاماظؾفـةماظطؾقةمسؾكمأنمال

ةموسؾيكمأنمالمؼؿفياوزمذيقيعممممقسيمػذهماياظةمغػؼياتماظليػرمباظدرجيةماظليقاحمممم اجملؾسمطؿامؼؿقؿؾماظصـدوا

بينيمم باظؿلعنيمظدىمجفاتمأخرىمصقدصعمظفماظصيـدواماظػيرامممأعامإذامطانماظصقدظلمعشؿقاًلم،دؼـارماٌؾؾغمأظػ

مر.ؿفاوزمعامؼدصعفماظصـدوامأظػمدؼـاتعقؼضفموغػؼاتماٌعاىةمذرؼطةمأنمالمؼ

 

علياسقفمأومتعاضيدهمعيعمممم ؼمعـماجملؾسمظؾصقادظةمومأدرػؿماظؿكػقضاتماظجيمحيصؾمسؾقفيامغؿقفيةممم–:م38اٌادةم

اظؿييـظتمواظؿكطييقطمواظؿكييدؼرموزبؿؾييػممومظؾؿقؾقييؾمواظؿصييقؼراظصييقادظةمواألرؾيياءمواٌلؿشييػقاتمواٌمدليياتمم

سؾيكماظصيقادظةمتؿضيؿـمممممالئقيةمتـظقؿقيةمؼقزسفيامديـقؼاًممممموؼصدرمذبؾسماظـؼابةم،اظؿكػقضاتمسيمطاصةماجملاالت

مت.صةماٌعؾقعاتماٌؿعؾؼةمباظؿكػقضاطا

 

جرمييةمأخالضقيةمأومخقاغيةمممممدؾابمالمتعقدمالرتؽابإذاماغؼطعماظصقدظلمسـمسؿؾفمبلؾبمتقضقػفمألم–:م39اٌادةم

أومألديرتفمراتيبمذيفريمؼعيادلممممم سظؿكموأدىمذظيؽمإديماغؼطياعمدخؾيفمأومدبػقضيفمبشيؽؾمعؾؿيقسمدصيعمظيفمممممممم

مس.ؽاعؾمأومجزءمعـفمحلبمتؼدؼرماجملؾاظراتبماظؿؼاسديماظ
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ذفرمعؼطقسةمسـمطؾم إذامأصقبماظصقدظلممبرضمميـعفمسـماظعؿؾماطـرمعـمذفرمتدصعمظفمععقغةم–:م40ٌادةما

اظؽاعيؾمسؾيكمأنمؼـؾيتماٌيرضمبؿؼرؼيرمممممم أومجزءمعـفمؼؼدرػاماجملؾسممبامالمؼزؼيدمسيـماٌرتيبماظؿؼاسيديمممممتاٍل

ؿؼاسيدموصيؼممماظـفيائلمسيـماٌؿارديةمحييالمسؾيكماظممممم ر مصادرمسيـماظؾفـيةماظطؾقيةمومإذامنؾيتمسفيزماظصيقدظلمممممم

 م.عـمػذامظـظام(18)اٌادةم

م

 –:لمؿانماالجؿؿاسلمتقصرمعامؼؾداتماظضؼشرتطمظالدؿػادةمعـمعلاسم–:م41اٌادةم

اظشييروطممصقييفم سيماٌؿؾؽييةموانمتؿييقصرممسيمدييفؾماظـؼابييةموعؼقؿيياًمممأنمؼؽييقنماظصييقدظلمعلييفالًمم -أم

 .اٌـصقصمسؾقفامسيمضاغقنماظـؼابةمواألغظؿةماظصادرةممبقجؾف

سؾيكمم خاللمذيفرممخطقًامأنمؼؼدمماظصقدظلمأومأحدمأصرادمأدرتفمحلبمايالمإديماجملؾسمرؾؾًا -بم

 ة.خمغشقءماياظةماٌلؿدسقةمظؾؿلاسدتارؼاألطـرمعـم

 ا.ألورااماظـؾقتقةماظجيمؼلؿـدمإظقفأنمؼرصؼمباظطؾبما -جم

اجملؾيسمم أنمتؽقنماألعراضموا صاباتمحاصؾةمبعدمتارؼخمتلفقؾماظصقدظلمسيماظـؼابةموحيدد -دم

 ؾ.اظلف اياالتماظجيمتؿػاضؿمبعدمتارؼخمضقدماٌشرتكمسيم عؼدارمعلاػؿةماظصـدوامسي

 

واحدمعـمتارؼخم سؾكمذبؾسماظـؼابةمأنمؼؾتمسيماظطؾبماٌؼدممخاللمعدةمالمتزؼدمسـمذفرم–:م42اٌادةم

مة.ؾقنائؼماٌطؾقبةمسيمدؼقانماظـؼابتلفقؾماظطؾبمواٌلؿؽؿؾمظ

 

أومحياولماظؼقيامممم حيرمماظصقدظلمعـمعلاسداتماظصـدوامٌدةمالمتزؼدمسـمدـةمواحيدةمإذامضيامممم–:م43اٌادةم

حاظيةماظؿؽيرارموظؾؿفؾيسمأنمممممسيمباظصيـدواموحييرممعيـمػيذهماٌلياسداتمغفائقياًمممممممبلسؿالمتمديمإديماألضيرارم

يمايرعيانمسؾيكمممواىزائقيةموؼليرممماظؿلدؼؾقيةم سيـماٌليموظقةمممؼلرتدمعـفمعامؼؽقنمضدمادؿقصاهمبيدونمحيؼمصضيالًممم

مك.أصرادمأدرةماٌشرت

 

مأحؽاممساعيية

 

حيددماظققمماظعاذرمعـمطؾمذفرطكخرمتارؼخمظدصعماظعائداتمسـماظشفرماظلابؼموبعدمػذاماظؿيارؼخممم–:م44اٌادةم

ػيذاماظؿيلختممم%(مسيـماٌؾياظغماٌؿيلخرةموظغاؼيةمديؿةمأذيفرمعيـمتيارؼخممممممممم7ؼؾدأمحبلابمصقائدمعاظقةمدـقؼةمبقاضغم)

موؼؾؾغماظعضقممبذظؽ.
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مم–:م45اٌادةم

اظعضيقمسيـممم عـمػذاماظـظياممإذامتيلخرممم(20)عـماٌادةمم(ج)عامسداماياظةماظقاردةمسيماظػؼرةممسي -أم

اظصيـدوامم دصعماظعائداتمٌدةمتزؼدمسـمدؿةماذفرمرشؿمإغذارهمبذظؽمؼشطبمامسفمعـمدفالت

ـممواظـؼابييةموالمحيييؼمظييفمادييرتجاعمأيمعؾؾييغمؼؽييقنمضييدمدصعييفمظؾصييـدوامممم دبيياذماموذظييؽمسييدامسيي

 ف.ظجيمؼـصمسؾقفامضاغقنماظـؼابةمحبؼاما جراءات

ػذهماٌيادةمم اظلاظػةماظذطرمعـم(أ)ظذيمصؼدمسضقؼؿفمسيماظصـدوامواظـؼابةمحلبماظػؼرةمظؾعضقما -بم

طيؾمعيامؼرتتيبمممم أنمؼطؾبماظعقدةمظالذرتاكمصقفؿامخاللمدـةمعـمتارؼخمإغفياءماظعضيقؼةمإذامديددممم

م(%7)اظػقائيدمبـليؾةممم سؾقفمعـمسائداتموردقمماظصـدوامواظـؼابةمحؿكمتارؼخمضؾقلماجملؾسمعيعم

 .ًااعةمعؼدارػامزيلقنمدؼـارإظقفامشرعضاصام

 

بينيماظعضيقممممتعاضيدؼاًم ييقزمدصيعمسائيداتماظصيـدوامبلضلياطمعليؾؼةموٌيددمزبؿؾػيةمؼؿػيؼمسؾقفياممممممممممم–:م46اٌادةم

م.وذبؾسماظـؼابة

 

مم–:م47اٌادةم

ظؾػصيؾمم تـؿكبماهلقؽةماظعاعةمعرةمطؾمدـؿنيمىـةمعـمزيلةمأذكاصمعـمشتمأسضياءماجملؾيسمم -أم

ػيذامم ضؾؾماظصقدظلمأومأيمعـماٌعاظنيمسيمذيمونمتطؾقيؼمأحؽياممممسيماالسرتاضاتماٌؼدعةمعـم

ظؾـؼابةمعيدةمم وؼشرتطمسيمػمالءمأنمؼؽقنمضدمعضكمسؾكماغؿلابفؿم.اظـظامموتؽقنمضراراتفامضطعقة

 ت.المتؼؾمسـمزيسمدـقا

 ا.هلامعـمبنيمأسضائفمٌذطقرةمرئقلًاتـؿكبماظؾفـةما -بم

 

مم–:م48اٌادةم

تطؾقييؼم االسييرتاضمسؾييكمضييراراتمذبؾييسماظـؼابيةمسيمذييمونمحييؼمظؾعضييقمأومأليمعييـماٌعيياظنيمم -أم

 ض.االسرتا عـمتارؼخمإبالشفماظؼرارمعقضقعمأحؽاممػذاماظـظامموذظؽمسيمخاللمنالننيمؼقعًا

وؼعيادماٌؾؾيغممم ؼلؿقصكمعـماٌعرتضمسـدماسرتاضفمردؿمضدرهمنالنةمدغاغتمأردغقةمتعقدمظؾصـدوا -بم

 ف.عـغفمربؼمسيماسرتاضفمأومسيمجزءمأإظقفمإذامزفرم

م

م

م

م

م
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م1973ظلـةمم134غظاممرضؿم

مغظاممصقصماظصقادظة

عيـمتيارؼخمغشيرهمسيماىرؼيدةممممم(موؼعؿيؾمبيفممم1973ؼلؿكمػذاماظـظامم)غظاممصقصماظصيقادظةمظليـةمممم–:م1اٌادةم

مة.اظرمسق

 

عياميمتيدلماظؼرؼـيةمسؾيكممممم،معيامؼؾيلمممؼؽقنمظؾؽؾؿياتمواظعؾياراتماظؿاظقيةماٌعياغلماٌكصصيةمهليامسيممممممم–:م2اٌادةم

م–:ؽمخالفمذظ

 

م:مصقصماظصقادظةماظػقص

م:مىـةماظػقصماٌشؽؾةممبقجبمػذاماظـظامماظؾفـة

م:ماظصقدظلمراظبماظدخقلمسيماظػقصماٌؿؼدم

 

نمؼؾؾيغماٌؿؼيدعنيمذظيؽمباظربؼيدمممممأؼعينيماظيقزؼرمعؽيانماظػقيصموتارخييفمودياساتمتؼدمييف،مسؾيكمممممممممم–:م3اٌادةم

مؾ.ضألاحملددمسؾكماادؾقعمعـماٌقسدمسالنمسيمصققػؿنيمؼقعقؿنيمضؾؾموبا 

 

مة.اءمعـمذفرمطاغقنماظـاغلمعـمطؾمدـؼعؼدماظػقصمطؾمنالنةماذفرمعرةمابؿدم–:م4اٌادةم

 

شياورمعيعمممتؿاظػماظؾفـةمبرئادةماحيدمصيقادظةماظيقزارةموسضيقؼةماربعيةمصيقادظةمخيؿيارػؿماظيقزؼرمباظؿممممممممم–:م5اٌادةم

مة.غؼقبماظصقادظةمسيمطؾمدور

 

ؼشرتطمسيمسضقماظؾفـةمأنمؼؽقنمضدمعضكمسؾكمدبرجفمعدةمالمتؼؾمسيـمزييسمديـقاتموؼػضيؾمممممم–:م6اٌادةم

مذووما خؿصاصاتماظعاظقة.

 

مسؾكماظؾفـةماظؿـؾتمعـمػقؼةماٌؿؼدم.م–:م7اٌادةم

 

يريماظػقيصمبنحيدىماظؾغيؿنيماظعربقيةمأوما نؾقزؼية،موخبيالفمذظيؽمسؾيكماٌؿؼيدممأنمحيضيرمممممممممممم–:م8اٌادةم

مقفماظؾفـةموسؾكمحلابفماًاص.عرتذيًامتقاصؼمسؾ

 

اظغاؼةمعـماظػقصمإخؿؾارمطػاءةماٌؼؿدممسيمهؿؾمعلموظقةمعزاوظةماٌفـة،مظيذظؽمصاظؾفـيةمريرحممممم–:م9اٌادةم

دونماظؿؼقيدمبياٌػفقمماألطيادميلمظإلعؿقاغياتموسؾيكمممممماألدؽؾةمسيمأيمعقضيقعمصيقدالغلمؼفيدفمهليذهماظغاؼيةمممممم

معزاوظةماٌفـةموضاغقنماظـؼابةمواألغظؿةماظصادرةممبؼؿضاػا.اٌؼؿدممأنمؼؽقنمعؾؿًامأؼضًامبؼاغقنم
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م–:يريماظػقصمسؾكماظقجفماظؿاظلمم–:م10اٌادةم

 صقصمهرؼريمسيماظؽقؿقاءماظصقدالغقةموسؾؿماألدوؼةم)صارعامطقظقجل(موسؾؿمتشكقصماظعؼاضت. -أم

 اظػـماظصقدالغل.صقصمذػقيمسيمسؾؿماألدوؼةمواظؿشرؼعاتموسؿؾلمسيم -بم

 

م–:م11اٌادةم

 هددمسالعةمطؾمعـماظػقصنيممبؽةموسالعةما جؿقازمبلؿني. -أم

 تلؿكرجمسالعةمطؾمصقصمجبؿعمسالعاتمأسضاءماظؾفـةموتؼلقؿفامسؾكمسددػؿ. -بم

 

سؾكماٌؿؼدممأنميؿازماظػقيصماظؿقرؼيريمأواًلموإذامصشيؾمصقيفمصيالمحييؼمظيفمأنمؼؿؼيدممظؾػقيصممممممممممم–:م12اٌادةم

ماظشػقيمواظعؿؾل.

 

م–:م13اٌادةم

 ؿؼدممسيماظػقصمصققؼمظفمأنمؼعقدهمسيمدورةمأومدوراتمأخرى.إذامردبماٌ -أم

إذامردبماٌؿؼيدممسيماظػقيصماظشيػقيمواظعؿؾيلمؼعػيكمعيـماظػقيصماظؿقرؼيريمسيماظيدوراتمممممممممم -بم

 األخرى.

 

م–:م14اٌادةم

 ترصعماظؾفـةمغؿائجماظػقصمإديماظقزؼرمبصقرةمعؽؿقعةمخاللمنالنةمأؼاممعـمإغؿفاءماظػقص. -أم

 تصؾحمغفائقة.مؼصداماظقزؼرماظـؿائجموبذظؽ -بم

 تؾؼكماظـؿائجمعؽؿقعةموؼؾؾغماظـاجققنمخطقًا. -جم

 

مهػظمأورااماظػقصمسيماظدائرةمٌدةمدـؿني.م–:م15اٌادةم

 

م–:م16اٌادةم

تلؿقسيماظقزارةميلابماظقارداتماظعاعةمعـماٌؿؼدممردؿماظػقصموضدرهمسشرةمدغاغتمسـمطيؾمم -أم

 دورة.

غاجحمسيماظػقصمردؿمترخقصموضدرهمسشيرةممتلؿقسيماظقزارةميلابماظقارداتماظعاعةمعـمطؾم -بم

 دغاغت.

 

تصرفمعؽاصلةمعؼدارػامسشرونمدؼـيارًامظؽيؾمعيـمرئيقسماظؾفـيةموأسضيائفامسيـمطيؾمدورةمصقيصممممممممممم–:م17اٌادةم

 مبقجبمػذاماظـظام.تعؼدم


