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 ٛك٠حٯس ٣لحٝ ٝ ٟشش٩م 2011 ٟحٯ٪ 22 ٧ـ 19/06/1432 ٯ٪ٝ جألقذ جٛغحٟٮ ج٠ٛٔحٝ ئ٬ٛ سُوص جٛؿ٠وٰس

:  ج٠ٛغط٨ٜٖ  ق٠حٯس ٣لحٝ ٟشش٩م ٠ُٰح ٯٜٮ ٟغ٪دز, ج٠ٛغط٨ٜٖ

 

 

  :األوه الباب

 

 :واألهذاف  والتعريف التطميت

 

 :(1)المــادة

 

 .(ج٠ٛغط٨ٜٖ ق٠حٯس ٣لحٝ) ج٤ٛلحٝ ٧زج ٯغ٬٠

 

 :(2)المــادة

 

 جٛغٰحّ ٯٔطؼٮ ٛٞ ٟح ٨٤ٟح, ٗٚ ؾح٣د ئ٬ٛ جٛ٪جسد ج٠ٛو٬٤ ج٤ٛلحٝ أق٘حٝ ضـرْٰ ٟوشع ُٮ جٛ٪جسدز ذح٠ٜ٘ٛحش ٯٔظذ

 :- أخش ٟو٤ٮ

 .ج٠ٛغط٨ٜٖ ق٠حٯس ٣لحٝ : ج٤ٛلحٝ

  .ج٠ٛغط٨ٜٖ ق٠حٯس ٣لحٝ التكس : جٛط٤ِٰزٯس جٛالتكس

 .ج٠ٛغط٨ٜٖ ٛك٠حٯس جٛغو٪دٯس جٛؿ٠وٰس: جٛؿ٠وٰس

  .٩ج٠ٛٔحٯٰظ ٠ٜٛ٪جطِحش جٛغو٪دٯس جٛوشذٰس ج٨ٰٛثس ٢ٟ ج٠ٛوط٠ذز جٰٛٔحعٰس ج٠ٛ٪جطِحش : ج٠ٛ٪جطِحش

 ئشرحهًح ٟٔحذٚ د١٩ أ٩ ذ٠ٔحذٚ خذٟس أ٩ عٜوس ه٬ٜ ٯكظٚ جهطرحسٯس أ٩ ؿرٰوٰس طِس ر٭ شخض ٗٚ: ج٠ٛغط٨ٜٖ

  .جٱخشٯ٢ قحؾحش أ٩ جٛشخظٰس ٛكحؾحض٦

 جٛذجخٜس ٩ج٠ٛ٘٪٣حش ٠ٜٛ٪جد جأل٩ٰٛس جٛو٤حطش رٖٛ ُٮ ذ٠ح , ضك٪ٯٜٮ أ٩ قٰ٪ج٣ٮ أ٩ ٣رحضٮ أ٩ ط٤حهٮ ٤ٟطؽ ٗٚ: جٛغٜوس

 .جٛـحٓس ٟٔذجس أ٩ جٛوٰحس أ٩ جٰٛٔحط أ٩ جٰٛ٘ٚ أ٩ جٛ٪ص١ أ٩ ذحٛوذ ضٔذٯش٥ أ٩ قغحذ٦ ٩ٯ٢٘٠ , ج٤٠ٛطؽ ُٮ

 .أؾش د١٩ أ٩ ذأؾش ٗح١ ع٪جء ج٠ٛغط٨ٜٖ ئ٬ٛ ٟٔذٝ ه٠ٚ ٗٚ: جٛخذٟــس

 .ذ٦ جإلػشجس ئ٬ٛ ضإد٭ ٓذ جٛطٮ ج٠ٛشش٩هس ًٰش ج٠٠ٛحسعحش ٢ٟ ج٠ٛغط٨ٜٖ قٔ٪ّ ه٬ٜ جٛكِحف : ج٠ٛغط٨ٜٖ ق٠حٯس

 .جهطرحس٭ أ٩ ؿرٰوٮ شخض ٗٚ:  جٛشخض

 أ٩ ذحإل٣ٔحص أ٩ ذحإلػحُس رٖٛ أٗح١ ع٪جء ٣ِو٨ح أ٩ جالعط٨الٰٗس جٛخذٟحش أ٩ جٛغٜن ٠ٰٓس ُٮ ٣ٔض ٗٚ : جٛوٰد

 أ٩ ٟطـٜرحض٦ أ٩ طِحض٦ أ٩ ه٤حطش٥ أ٩ ش٦ٜ٘ أ٩ ٣٪ه٦ أ٩ ؾ٤غ٦ أ٩ ؿرٰوط٦ أ٩ رجض٦ ُٮ , رٖٛ ذٌٰش أ٩ ذحٛطظ٤ٰن

 ئ٬ٛ ٯإد٫ ٩ جٛوٰحس أ٩ جٛـحٓس أ٩ جٛوذد أ٩ ج٠ٰٛٔحط أ٩ جٰٛ٘ٚ أ٩ جٛ٪ص١ ُٮ ع٪جء , ٓذس٥ أ٩ ٟظذس٥ أ٩ خظحتظ٦

  .أؾ٦ٜ ٢ٟ أهذش ٠ُٰح جٛخذٟس أ٩ جٛغٜوس ٢ٟ جالعطِحدز ٢ٟ ؾضتًٰح أ٩ ًٰٜٗح ج٠ٛغط٨ٜٖ قشٟح١

 ٩رٖٛ ه٨ٰٜح, جٛطوحٟٚ أ٩ ج٤٠ٛطؿحش أقذ ُٮ جٛطذج٩ٙ أ٩ هشع أ٩ ض٪صٯن أ٩ , خذٟس ذطٔذٯٞ ٯٔ٪ٝ شخض ٗٚ : ج٠ٛ٪سد

 جٛط٤ٰٔس ٩عحتٚ رٖٛ ُٮ ذ٠ح جٛـشّ ٢ٟ ؿشٯٔس ذأٯس ه٨ٰٜح ٟو٦ جٛطوحٟٚ أ٩ جٛطوحٓذ أ٩ ج٠ٛغط٨ٜٖ ئ٬ٛ ضٔذٯ٨٠ح ذ٨ذٍ

 .جٛكذٯػس

 ٩عٰٜس أ٭ ذحعطخذجٝ ًٰش٥ ذ٪جعـس أ٩ ذزجض٦ ٨ٛح جٛطش٩ٯؽ أ٩ خذٟس أ٩ عٜوس ه٢ ذحإلهال١ ٯٔ٪ٝ شخض ٗٚ : ج٠ٛو٢ٜ

 .جٛكذٯػس جٛط٤ٰٔس ٩عحتٚ ٢ٟ ٩ًٰش٧ح جإلٛ٘طش٣٩ٰس جٛ٪عحتٚ رٖٛ ُٮ ذ٠ح جٛ٪عحتٚ ٢ٟ

 ذٰح٣ًح أ٩ هشًػح ٯطؼ٢٠ أ٩ ٗح٣ص ٩عٰٜس ذأٯس ٯطٞ جٛز٭ جالعط٨الٰٗس ٩جٛخذٟحش جٛغٜن ه٢ جإلهال١: ج٠ٛؼٜٚ جإلهال١

 ضؼٰٜٚ أ٩ خذجم ئ٬ٛ ٟرحشش ًٰش أ٩ ٟرحشش ذش٘ٚ ضإد٭ أ١ شأ٨٣ح ٢ٟ ذورحسجش ٟظ٪ًًح أ٩ ٗحرًذح جدهحًء أ٩

 .ج٠ٛغط٨ٜٖ

  .٩جٛخذٟحش ٩جألؾ٪س جألعوحس ٠ٛشجٓرس جٛ٪ؿ٤ٮ ج٠ٛشٗض: ج٠ٛشٗض

 

 :(3)المــادة

 

 -:ئ٬ٛ ٩ج٠ٛرحدٛس جٛطوحٟٚ قشٯس كٚ ُٮ ج٤ٛلحٝ ٧زج ٯ٨ذٍ

  .ذ٦ جإلػشجس ئ٬ٛ ضإد٭ جٛطٮ ج٠ٛشش٩هس ًٰش ج٠٠ٛحسعحش ٢ٟ قٔ٪٦ٓ ٩ط٪١ ج٠ٛغط٨ٜٖ ق٠حٯس: أ٩اًل



 ضؼٰٜٚ ئ٬ٛ ٯإد٭ أ٩ ٤ٟحُو٨ح ٢ٟ ٯ٤طٔض أ٩  جٛغٜن ضغ٪ٯْ أ٩ ئ٣طحؼ أ٩ جعطٰشجد ٓ٪جهذ ٯخحَٛ  ه٠ٚ ٗٚ ٤ٟن: غح٣ًٰح

   .ج٠ٛغط٨ٜٖ

 ٩جٛطػَٰٔ جٛط٪هٰس ذشجٟؽ خالٙ ٢ٟ ٛذٯس جالعط٨الٰٗس ٩جأل٠٣حؽ جٰٛٔٞ ٩ض٠٤ٰس ٩ض٪هٰط٦ ج٠ٛغط٨ٜٖ ضػَٰٔ: غحًٛػح

 .جالعط٨الٗٮ

 .جألع٪جّ ُٮ ج٠ٛطحقس ٩جٛخذٟحش ٜٛغٜن جأل٣غد جالخطٰحس ُٮ ج٠ٛغط٨ٜٖ قْ ٠ٟحسعس ػ٠ح١: سجذًوح

 ٠ٜٛوحٯٰش ٟـحذٔط٨ح ٢ٟ ٩جٛطكْٔ ٠ٜٛغط٨ٜٖ, ج٠ٛٔذٟس ٩جٛغٜن ج٤٠ٛطؿحش ٩عالٟس ج٠ٛوحٟالش, ٣ضج٧س ػ٠ح١: خحًٟغح

 .ج٠ٛكذدز جٰٛٔحعٰس ٩ج٠ٛ٪جطِحش

 .جٛ٘حرذس أ٩ جٛخحدهس أ٩ ج٠ٛؼٜٜس ٩جٛطغ٪ٯْ جٛرٰن ػٌ٪ؽ ٟ٪جؾ٨س: عحدًعح

 ٟن ٩جٛطشح٩س جٛك٪جس ُٮ ٩ج٠ٛشحسٗس جٛخذٟس أ٩ جٛغٜوس ٩ٟٔذٝ ج٠ٛغط٨ٜٖ ذ٢ٰ ٩ضوح١٩ غٔس هالٓحش خْٜ: عحذًوح

 .ج٠ٛو٤ٰس جٛؿ٨حش

 .ج٠ٛغط٨ٜٖ ؿٜد ه٬ٜ ذ٤حًء ٩دٯس ذظِس جالعط٨الٕ ٣ضجهحش ُغ ئٟ٘ح٣ٰس: غح٤ًٟح

 ضكشٯش ػش٩سز ه٬ٜ ذح٤ٛض" جإلرهح١ هٔ٪د "جٛؿ٠حهٰس جالعط٨الٕ هٔ٪د ُٮ ج٠ٛغط٨ٜٖ ق٠حٯس ٓ٪جهذ دهٞ: ضحعًوح

 ج٠ٛطذج٩ٛس جإلرهح١ هٔ٪د ٛطذجسط ج٠ٛخطظ٢ٰ ٢ٟ ٛؿ٤س ئقذجظ ج٠ٛشٗض ٩ضخ٪ٯٚ جٛوشذٰس ذحٌٜٛس ج٠٤ٛ٪رؾٰس جٛؤ٪د

 ج٠ٛخطظس جٛؿ٨حش ئ٬ٛ جٛط٪طٰحش ضٜٖ ئقحٛس ٟن ضطؼ٨٤٠ح ٓذ جٛطٮ ج٠ٛؿكِس جٛشش٩ؽ شأ١ ُٮ جٛط٪طٰحش ٩جٓطشجـ

 .ضوذٯ٨ٜح أ٩ جٛشش٩ؽ ٧ز٥ إلٌٛحء

 .٩جألؾ٪س ٩جٛخذٟحش جٛغٜن ألعوحس ج٠ِٛحؾة جالسضِحم ٢ٟ ج٠ٛغط٨ٜٖ ق٠حٯس: هحشًشج

 .٩جٛطـرٰٔٮ جٛو٠ٜٮ ج٠ٛغط٪٫ ه٬ٜ ج٠ٛغط٨ٜٖ ٛك٠حٯس جٛشجٰٟس ج٤ٛلحٰٟس جإلؾشجءجش ضِوٰٚ: هشش قحد٭

 ذح٠٠ٛحسعحش ٩ضر٨ٌٰٜح جٛوالٓس, رجش جٛشع٠ٰس جٛؿ٨حش ئٛٮ ج٠ٛغط٢ٰٜ٘٨ ٣لش ٩ؾ٨س ٩ط٪ٙ ػ٠ح١: هشش غح٣ٮ

 .جالٓطؼحء ه٤ذ ج٠٠ٛحسعحش ضٜٖ ٛ٪َٓ ضذخ٨ٜح ٩ؿٜد ذ٠ظحٛك٨ٞ, جٛؼحسز

  

  

  :الثاني الباب

 

 :المطتهلل حقىق

 

 :(4)المــادة

 

 :-ج٤ٛلحٝ ٧زج ألق٘حٝ ٩ًُٔح ٯ٠حسع٨ح جٛطٮ جٛطحٰٛس ذحٛكٔ٪ّ ج٠ٛغط٨ٜٖ ٯط٠طن

 .جٛخذٟحش أ٩ ٜٛغٜن جٛوحد٭ جعطو٠ح٦ٛ ه٤ذ ٩جٛغالٟس جٛظكس ُٮ جٛكْ. 1

 أ٩ ٯغطخذ٨ٟح أ٩ ٯشطشٯ٨ح جٛطٮ جٛغٜن ه٢ ٩جٛ٪جُٰس جٛظكٰكس ٩جٛرٰح٣حش ج٠ٛوٜ٪ٟحش ه٬ٜ جٛكظ٪ٙ ُٮ جٛكْ. 2

 .ئ٦ٰٛ  ضٔذٝ جٛطٮ جٛخذٟحش

 .٠ٜٛ٪جطِحش ج٠ٛـحذٔس جٛؿ٪دز شش٩ؽ ٨ُٰح ضط٪جُش جٛطٮ جٛخذٟحش أ٩ ٜٛغٜن جٛكش جالخطٰحس ُٮ جٛكْ. 3

 جٛغٜوس ٩ٟ٪جطِحش ٩ضحسٯخ ٠ٰٓس ٨ُٰح ٟر٤ًٰح خذٟس أ٭ ض٦ٰٜٔ أ٩ عٜوس أ٭ ششجؤ٥ ٯػرص ٟح ه٬ٜ جٛكظ٪ٙ ُٮ جٛكْ. 4

 .٩عوش٧ح ٣٩٪ه٨ح ٠ٗ٩ٰط٨ح ٩هذد٧ح

 خذٟس, ٛٔحء عذد٧ح ٓذ ٯ٘٪١ جٛطٮ ج٠ٛرحٛي جعطشدجد ٩ٗزٖٛ ٠ٰٓط٨ح, ٩جعطشدجد ئهحدض٨ح أ٩ جٛغٜوس جعطرذجٙ ُٮ جٛكْ. 5

ًٟح هشش خ٠غس خالٙ  ٟـحذٔس ًٰش ٗح٣ص أ٩ هٰد جٛغٜوس شحخ ئرج ٩رٖٛ جٛخذٟس, ضٔذٯٞ أ٩ جٛغٜوس ششجء ضحسٯخ ٢ٟ ٯ٪

 جٛوٰد ٯ٘٪١ ال أ١ ششٯـس ه٨ٰٜح جٛكظ٪ٙ ضٞ أؾ٦ٜ ٢ٟ جٛز٭ ٌٜٛشع أ٩ ذ٨ح ج٠ٛو٠٪ٙ أ٩ ه٨ٰٜح ج٠ٛطِْ ٠ٜٛ٪جطِحش

 .ٜٛخذٟس أ٩ ٜٛغٜوس ج٠ٛغط٨ٜٖ جعطو٠حٙ ع٪ء ه٢ ٣حضؿًح

 ٛالعطو٠حٙ ج٠ٛوذ ٤٠ُٜٛطؽ ج٠ٛغط٪سد, أ٩ ج٤٠ٛطؽ ٓرٚ ٢ٟ ض٠ٰٰض ٩د١٩ هحدٛس ٟوحٟٜس ه٬ٜ جٛكظ٪ٙ ُٮ جٛكْ. 6

 .ٜٛطظذٯش أ٩ ج٠ٛكٜٮ

 .ج٠ٛشش٩هس ٩ٟظحٛك٦ قٔ٪٦ٓ ذك٠حٯس ج٠ٛطؤٜس ج٠ٛوشُس ه٬ٜ جٛكظ٪ٙ ُٮ جٛكْ. 7

 .ج٠ٛغط٨ٜٖ ذك٠حٯس ه٨ٜ٠ح ج٠ٛطظٚ ٩جٜٛؿح١ ٩ج٠ٛؿحٛظ ج٠ٛإعغحش ُٮ ج٠ٛشحسٗس ُٮ جٛكْ. 8

 ٩رٖٛ ضٰٰٔذ٧ح, أ٩ ذ٨ح ٩جإلػشجس ذكٔ٪٦ٓ جإلخالٙ شأ٦٣ ٢ٟ ٟح ٗٚ ه٢ جٛٔؼحتٰس جٛذهح٫٩ سُن ُٮ جٛكْ. 9

 .٩ٰٟغشز عشٯوس ذاؾشجءجش

 أ٩ عٜوس جعط٨الٕ ؾشجء ٢ٟ ذأٟ٪ج٦ٛ أ٩ ذ٦ ضٜكْ جٛطٮ جألػشجس ه٢ ٗحٟٚ ضو٪ٯغ ه٬ٜ جٛكظ٪ٙ ُٮ جٛكْ.  10

 .ج٠ٛوطحدز ج٠ٛوحٯٰش أ٩ ٠ٜٛ٪جطِحش ٟـحذٔس ًٰش ذخذٟس جال٣طِحم

  .ع٤٪ٯًح% 5 ه٢ صجدش ئرج جٛطؿحسز أ٩ ٜٛغ٢٘ ج٠ٛوذز ٜٛؤحسجش جألؾ٪س صٯحدز  ه٬ٜ جالهطشجع ُٮ جٛكْ- 11

  .ع٤٪ٯًح% 5 ه٢ صجدش ئرج ٜٛخذٟحش جألؾ٪س أ٩ جٛغٜن أعوحس صٯحدز ه٬ٜ جالهطشجع ُٮ جٛكْ- 12

  

  



  :الثالث الباب

 

  :والمعلنين والمىردين والمىزعين والمطتىردين المنتجين التساماث

 

 :(5)المــادة

 

 جٛغٜن ه٬ٜ جٛوشذٰس ذحٌٜٛس ٯؼن أ١ – جألق٪جٙ ذكغد – ج٠ٛو٢ٜ أ٩ ج٠ٛ٪سد أ٩ ج٠ٛغط٪سد أ٩ ج٤٠ُٛطؽ ه٬ٜ ٯؿد

 ٯطكْٔ جٛز٭ ج٤ٛك٪ ٩ه٬ٜ ٓشجءض٦, ضغ٨ٚ ٩جػف ذش٘ٚ ٩رٖٛ جٛغو٪دٯس, جٰٛٔحعٰس ج٠ٛ٪جطِحش ض٪ؾر٨ح جٛطٮ جٛرٰح٣حش

 ٩ه٬ٜ , ه٦ٰٜ جٛطوحٓذ أ٩ هشػ٦ أ٩ ه٦٤ جإلهال١ ٩ؿشٯٔس ٤ٟطؽ ٗٚ ؿرٰوس قغد جٛرٰح٣حش ضٜٖ ٩ػن ٢ٟ جٌٛشع ذ٦

 .٩خظحتظ٨ح ٠ٟ٩ٰضجض٨ح ٩أعوحس٧ح ٯٔذ٨ٟح جٛطٮ جٛخذٟس ذٰح٣حش ٩جػكس ذـشٯٔس ٯكذد أ١ جٛخذٟس ٟٔذٝ

 

 :(6)المــادة

 

 ٯٜطضٝ ج٠ٛغط٨ٜٖ, ٩عالٟس ذظكس جإلػشجس ئ٬ٛ جٛخذٟس أ٩ جٛغٜوس جعطخذجٝ ٨ُٰح ٯإد٫ أ١ ٯ٢٘٠ جٛطٮ جألق٪جٙ ُٮ

 ٩ِٰٰٗس جٛخذٟس أ٩ جٛغٜوس العطخذجٝ ج٠ٛػ٬ٜ جٛـشٯٔس ٯر٢ٰ  ذأ١ جٛخذٟس ٟٔذٝ أ٩ ٩ج٠ٛو٢ٜ ٩ج٠ٛ٪سد ٩ج٠ٛغط٪سد ج٤٠ٛطؽ

 .قذ٩غ٨ح قحٛس ُٮ هالؾ٨ح ٩ِٰٰٗس ج٠ٛكط٠ٜس جألػشجس ٢ٟ جٛ٪ٓحٯس

 

 :(7)المــادة

 

 ٰٓذ ٩ػو٨ح جٛطٮ جٛخذٟس أ٩ جٛغٜوس ئ١ جٛخذٟس ٟٔذٝ أ٩ ج٠ٛو٢ٜ أ٩ ج٠ٛ٪صم أ٩ ج٠ٛ٪سد أ٩ ج٠ٛغط٪سد أ٩ ٤٠ٜٛطؽ ضر٢ٰ ئرج

 ٟكؼش ضكشٯش ه٤ذ أ٩  ذح٠ٛخحِٛس  ئذال٦ً أ٩ ئهال٦ٟ أ٩ ه٦٠ٜ ُ٪س ٯٔ٪ٝ أ١ ُو٦ٰٜ أٗػش أ٩ هٰرًح ضطؼ٢٠ جٛطذج٩ٙ

 طشٍ جٛزٯ٢ جٛطؿحس ٩أع٠حء ذ٠ٰ٘س ضطوْٜ جٛطٮ ذح٠ٛوٜ٪ٟحش , ذحٛالتكس ج٠ٛكذدز ج٠ٛخطظس جٛؿ٨حش ذاذالى ذؼرـ٦

  .٩ه٤ح٩ٯ٨٤ٞ ج٠ٛوٰرس جٛخذٟس أ٩ جٛغٜوس ٧ز٥ ئ٨ٰٛٞ

 ٩ذش٘ٚ ٯطخز أ١ ُو٦ٰٜ ه٦ٰٜ, خـشًج ضش٘ٚ ٓذ أ٨٣ح أ٩ طكط٦ أ٩ ج٠ٛغط٨ٜٖ ذغالٟس ٯؼش أ١ شأ٦٣ ٢ٟ جٛوٰد ٗح١ ٩ئرج

 :-جٱضٰس جإلؾشجءجش جٛغحذْ جإلؾشجء ئ٬ٛ ذحإلػحُس ُ٪س٭

 .ه٨٤ح ض٤طؽ ٓذ جٛطٮ ج٠ٛخحؿش ٢ٟ ٩ضكزٯش٧ٞ جٛوٰ٪خ ٧ز٥ ه٢ جإلهالٝ ٩عحتٚ ذ٪جعـس ج٠ٛغط٢ٰٜ٘٨ ٩ئهالٝ.    1

 .جألع٪جّ ٢ٟ جٛغٜوس عكد.    2

 .ج٠ٛذُ٪م جٛػ٢٠ ٩ئهحدز ضأؾٰش٧ح أ٩ ذٰو٨ح ؾش٫ جٛطٮ جٛغٜن جعطشدجد.    3

 .ئطالق٨ح ضوزس قحٙ ُٮ ج٠ٛذُ٪م جٛػ٢٠ ٩ئهحدز جٛخحطس ٣ِٔط٦ ه٬ٜ جٛغٜن جعطرذجٙ.    4

 .جٛخحطس ٣ِٔط٦ ٩ه٬ٜ ذحٛرٰثس, ٟؼشز ٩ًٰش طكٰكس ذـشّ جٛغٜن, ٢ٟ جٛطخٜض.    5

 

 :(8)المــادة

 

 هذٝ ه٢ ٯغأٙ ٠ٗح , ٟكذدز ص٤ٰٟس ُطشز خالٙ ٜٛغٜن جٌٰٛحس ٓـن ض٪ُٰش هذٝ ه٢ ٩ج٠ٛ٪سد ٩ج٠ٛغط٪سد ج٤٠ٛطؽ ٯغأٙ 

 .جٛالتكس ضكذد٧ح جٛطٮ ٜٛٔ٪جهذ ٩ُٔح ٩رٖٛ ج٠ٛغط٨ٜٖ, ٟن ه٨ٰٜح ج٠ٛطِْ أ٩ ه٨٤ح ج٠ٛو٢ٜ جٛؼ٠ح٣حش ض٪ُٰش

 

 :(9)المــادة

 

  :-ٯأضٮ ذ٠ح ٯخظ٦ ٠ُٰح ٗٚ جٛخذٟس ٩ٟٔذٝ ٩ج٠ٛو٢ٜ ٩ج٠ٛ٪صم ٩ج٠ٛ٪سد ٩ج٠ٛغط٪سد ج٤٠ٛطؽ ٯٜطضٝ

 ج٤٠ٛشأ ٩ذٜذ جٛظالقٰس ٩ج٣ط٨حء ذذء ٩خحطس ٤٠ٜٛطؽ جٛ٘حٟٜس ٩ج٠ٛ٘٪٣حش ٩ج٠ٛ٪جطِحش جٛرٰح٣حش ضػرٰص ٢ٟ جٛطأٗذ.  1

 .ه٨٤ح جإلهال١ أ٩ جٛششجء أ٩ جٛرٰن ه٠ٰٜس ئؾشجء ٓرٚ أ٩ جٛغ٪ّ ُٮ ؿشق٨ح ٓرٚ

 ذ٨ح ٯض٩د جٛطٮ جٛخذٟس أ٩ جٛغٜوس ؾ٪دز ٛطكذٯذ ه٨٤ح ج٠ٛو٢ٜ جٛوح٠ٰٛس أ٩ جٛغو٪دٯس جٰٛٔحعٰس ذح٠ٛ٪جطِحش جالٛطضجٝ. 2

 .٩جٛغالٟس جٛوحٟس ذحٛظكس ج٠ٛطؤٜس ذحٛشش٩ؽ جٛطٰٔذ هذٝ ه٢ ٯغأٙ ٠ٗح ج٠ٛغط٨ٜٖ,

 ج٠ٛوط٠ذز جٛغؿالش ٩ٟغٖ ج٠ٛخطظس جٛؿ٨حش ٛذ٫ جٛشع٠ٰس جٛغؿالش ُٮ ٩ٰٓذ٠٧ح ضؿحس٭ ٩ه٤٪ج١ جعٞ جضخحر. 3

 .٤ٛشحؿ٦

 ؿٜر٨ح ه٤ذ ج٠ٛخطظس جٛشع٠ٰس جٛؿ٨حش ئ٬ٛ ضٔذٯ٨٠ح أ٩ ٩هشػ٨ح ٣غخ٨ح أ٩ ٩جٛششجء جٛرٰن ذاٯظحالش جالقطِحف.  4

  .ٟوحسػس أٯس د١٩ ٟك٦ٜ ُٮ ه٨ٰٜح جإلؿالم ٢ٟ ض٨٤ٰ٘٠ح أ٩

 جألعوحس ٠ٛشجٓرس جٛ٪ؿ٤ٮ ج٠ٛشٗض ذ٠٪جُٔس ئال ع٤٪ًٯح% 5 ٯطؿح٩ص ذ٠ح جالؾشز أ٩ جٛخذٟس أ٩ جٛغٜوس عوش سُن هذٝ. 5

 .٩جٛخذٟحش ٩جألؾ٪س



 ج٠ٛ٪جطِحش ٨ُٰح ضط٪ُش ال جٛطٮ جٛخذٟس أ٩ ٜٛغٜوس ٩جٛذهحٯس ٩ج٤ٛشش جإلهالٝ ٩عحتٚ ٢ٟ ٩عٰٜس ذأٯس جٛطش٩ٯؽ. 6

  .ج٠ٛوط٠ذز جٛذ٩ٰٛس أ٩ ج٠ٛكٰٜس جٰٛٔحعٰس

 ٟن ضوحٓذ٥ أ٩ ضوح٦ٜٟ ُٮ ه٦٤ ضظذس جٛطٮ ٩ج٠ٛكشسجش ٩ئهال٣حض٦ ٩ٟـر٪هحض٦ ٟشجعالض٦ ؾ٠ٰن ه٬ٜ ٯذ١٩ أ١. 7

 ٩خحطس شخظٰط٦, ضكذٯذ شأ٨٣ح ٢ٟ جٛطٮ  جٛرٰح٣حش - جالٛ٘طش٣٩ٰس ٩ج٠ٛغط٤ذجش ج٠ٛكشسجش رٖٛ ُٮ ذ٠ح - ج٠ٛغط٨ٜٖ

 .٩ؾذش ئ١ جٛطؿحسٯس ٩هالٟط٦ ذ٤شحؿ٦ جٛخحص جٛغؿٚ ُٮ ٰٓذ٥ ذٰح٣حش

ًٟح ٯ٠ػ٦ٜ ذ٢٠ أ٩ ذ٤ِغ٦ جٛكؼ٪س. 8  ٢ٟ جعر٪م أٓظح٧ح ٟذز خالٙ ذو٦ٜ٠ جٛوالٓس رجش أ٩ ج٠ٛخطظس جٛؿ٨حش أٟحٝ ٣لح

 ٯٔ٪ٝ جٛطٮ جٛخذٟس أ٩ جٛغٜوس ذشأ١ ٟوٜ٪ٟحش أٯس إلهـحء أ٩ ج٤ٛلحٝ ٧زج ألق٘حٝ ٟخحِٛس أٯس ه٢ ٛإلؾحذس ضر٦ٌٰٜ ضحسٯخ

  .ه٨٤ح جإلهال١ أ٩ ذطؿ٨ٰض٧ح

 ٢ٟ ه٤ٰحش ه٬ٜ ٜٛكظ٪ٙ ه٦ٜ٠ ٟ٘ح١ ُٮ ٩جٛطِطٰش جٛ٘شَ ذاؾشجء جٛوالٓس رجش جٛشع٠ٰس ٜٛؿ٨حش جٛغ٠حـ. 9

 ٛالعط٨الٕ طالقٰط٨ح ٛطٔشٯش سع٠ٰح ج٠ٛوط٠ذز جٛؿ٨حش ٛذ٫ ه٨ٰٜح جِٛك٪طحش ئؾشجء ُذٌٰس ٩ٟوش٩ػس ٟخض٦٣٩

  .جٱدٟٮ

 

 :(10)المــادة

 

 جٛخذٟس, أ٩ جٛغٜوس ه٬ٜ ٟو٦ جٛطوحٓذ أ٩ جٛطوحٟٚ ضػرص ُحض٪سز ج٠ٛغط٨ٜٖ ئ٬ٛ ٯٔذٝ ذأ١ ج٠ٛ٪صم أ٩ ج٠ٛ٪سد ٯٜطضٝ

 ٠ٗ٩ٰط٨ح, ٣٩٪هٰط٨ح ٩ؿرٰوط٨ح ٩ٟ٪جطِحض٨ح جٛخذٟس أ٩ جٛغٜوس ٩غ٢٠ جٛطوحٓذ أ٩ جٛطوحٟٚ ضحسٯخ خحطس ذظِس ٟطؼ٤٠س

 .ج٤ٛلحٝ ٨ٛزج جٛط٤ِٰزٯس جٛالتكس ضكذد٧ح أخش٫ ذٰح٣حش ٩أٯس

 

 :(11)المــادة

 

  :-ٯأضٮ ٟح شخض أ٭ ه٬ٜ ٯكلش

 ٩جٛخذٟحش جٛغٜن ُٮ ج٠ٛوط٠ذز ٠ٜٛ٪جطِحش  ج٠ٛ٘٪٣س ج٠ٛ٪جد قٰٔٔس ٩ئخِحء ٩جٛطذٰٛظ ٩جٛطؼٰٜٚ جٌٛش ٠ٟحسعس. 1

 .ٗحُس

 ذ٪جؾرحض٨ٞ جٰٛٔحٝ ٢ٟ ٤ٟ٩و٨ٞ جٛوالٓس رجش جٛشع٠ٰس جٛؿ٨حش ٠ٟ٩ػٜٮ جٛطِطٰش ٛؿح١ ٟن ج٠٠ٛح٣وس أ٩ جٛٔ٪ز جعطو٠حٙ.  2

  .ٗح٣ص ٩عٰٜس ذأٯس هشٜٓط٨ح أ٩ ذ٨ٞ ج٤٠ٛحؿس

 :-ه٢ جإلهال١ أ٩ ض٪صٯن أ٩ ض٪سٯذ أ٩ جعطٰشجد أ٩ هشع أ٩ ذٰن أ٩ ئ٣طحؼ.  3

  .جٛوحٟس جٱدجخ أ٩ جٛوحٝ ج٤ٛلحٝ أ٩ جإلعالٰٟس جٛششٯوس ألق٘حٝ ٟخحِٛس خذٟحش أ٩ ُحعذز أ٩ ٌٟش٪شس ض٘٪١ عٜن أ٭. أ 

 .ج٠ٛوط٠ذز جٰٛٔحعٰس ٠ٜٛ٪جطِحش ٟخحِٛس عٜن أ٭. خ 

 ,( ٩ؾذش ئ١ ) جٛطكزٯشجش أ٩ ٨ٛح, جٛ٘حز ج٠ٛ٘٪٣حش ٩جػكس ٩ذظ٪سز هٜر٨ح أ٩ أًِٜط٨ح ه٬ٜ ٯذ١٩ ٛٞ عٜن  أ٭.ش 

  .جٛظالقٰس ٩ج٣ط٨حء ذذء ٩ضحسٯخ

  .جٛظالقٰس ضحسٯخ ضكشٯَ أ٩ ئصجٛس أ٩ ضٌٰٰش أ٩ ئخِحء. 4

 ٩ٟؼٜٜس ٜٛكٰٔٔس ٌٟحٯشز طالقٰس ضك٠ٚ ٩أًِٜس ذور٪جش جٛظالقٰس ج٤٠ٛط٨ٰس أ٩ جٛطحِٛس ج٤٠ٛطؿحش ضٌَٰٜ ئهحدز. 5

  .٠ٜٛغط٨ٜٖ

 

 :(12)المــادة

 

 جعطخذجٝ ه٢ ج٤ٛحؾٞ جٛؼشس ه٢ ٟغث٪اًل ذوؼ٨ٞ أ٩ ؾ٠ٰو٨ٞ أ٩ ج٠ٛو٢ٜ أ٩ ج٠ٛ٪سد أ٩ ج٠ٛغط٪سد أ٩ ج٤٠ٛطؽ ٯ٘٪١. 1

 ٩قغ٢ ذ٨ح ص٩د٥ ٢ٟ ٧٪ٯس ٯػرص ٛٞ ٟح ٠ٜٛغط٨ٜٖ ٩جٛظكس جٛغالٟس شش٩ؽ ٨ُٰح ضط٪جُش ال جٛطٮ جٛغٜوس جعط٨الٕ أ٩

 .رٖٛ ذخالٍ ٯشد ضوحٓذ٭ ششؽ ٗٚ الًًٰح ٩ٯوطرش ٣ٰط٦,

 .ضكذٯذ٧ح أ٩ ج٠ٛغإ٩ٰٛس ٢ٟ ج٠ٛ٪سد أ٩ ج٤٠ٛطؽ ئهِحء شأ٦٣ ٢ٟ ٯ٘٪١ ذٰح١ أ٩ ششؽ ٗٚ ذحؿاًل ٯٔن. 2

 

 :(13)المــادة

 

 ٟٔحذٚ ذذ١٩ ئطالق٨ح أ٩ ئذذج٨ٛح أ٩ ٠ٰٓط٨ح سد ٟن جٛغٜوس ذاسؾحم ج٠ٛ٪صم أ٩ ج٠ٛ٪سد أ٩ ج٠ٛغط٪سد أ٩ ج٤٠ٛطؽ ٯٜطضٝ

 ه٨ٰٜح جٛطوحٓذ ضٞ جٛز٭ جٌٛشع أ٩ ج٠ٛٔشسز جٰٛٔحعٰس ٠ٜٛ٪جطِحش ٟـحذٔس ًٰش ٗح٣ص أ٩ ٨ُٰح هٰد جٗطشحٍ قحٙ ُٮ

 ج٠ٛرٜي ٩ئهحدز جٛخذٟس ضٜٖ ؿرٰوس ٟن ضط٤حعد ص٤ٰٟس ُطشز خالٙ ذ٨ح ٓحٝ جٛطٮ جٛخذٟس ذؼ٠ح١ ٯٜطضٝ ٠ٗح أؾ٦ٜ, ٢ٟ

 .جٛظكٰف جٛ٪ؾ٦ ه٬ٜ أخش٫ ٟشز ذأدجت٨ح أ٩ جٛخذٟس, ٟطٜٔٮ دُو٦ جٛز٭

 

 

 



 :(14)المــادة

 

 ُارج جٛ٪ٗحٛس, ٟكٚ ٜٛغٜوس ج٠ٛ٪ٗٚ أ٩ ج٤٠ٛطؽ ٯٔذ٨ٟح جٛطٮ جٛؼ٠ح٣حش ؾ٠ٰن ذط٤ِٰز ٟ٪صم أ٩ ضؿحس٭ ٩ٰٗٚ ٗٚ ٯٜطضٝ

 ٠ٟحغٜس عٜوس ذط٪ُٰش ج٠ٛ٪صم أ٩ جٛطؿحس٭ جٛ٪ٰٗٚ جٛطضٝ ٯ٪ًٟح هشش خ٠غس ضؿح٩ص ٟذز جٛؼ٠ح٣حش ض٤ِٰز جعطٌشّ

 .جٛؼ٠ح٣حش ضٜٖ ض٤ِٰز ٯطٞ أ١ ئ٬ٛ ٟٔحذٚ د١٩ ٯغطخذ٨ٟح ٠ٜٛغط٨ٜٖ

 

 :(15)المــادة

 

 ُٮ جٛطك٘ٞ أ٩ أعوحس٧ح صٯحدز ذٔظذ ذٰو٨ح ه٢ ٯ٠ط٤ن أ٩ عٜوس أ٭ ٯخِٮ أ١ جٛرحتن أ٩ ج٠ٛغط٪سد أ٩ ٠ٜٛ٪سد ٯؿ٪ص ال

 ٢ٟ أه٬ٜ غ٤٠ًح ٯطٔحػ٬ أ١ أ٩ ٟو٨ح, أخش٫ عٜوس ششجء أ٩ ٨٤ٟح, ٟو٤ٰس ٠ٰٗحش ششجء ٯِشع أ١ أ٩ جٛغ٪ّ, عوش

 .ه٦٤ جإلهال١ ضٞ جٛز٭ غ٨٤٠ح

  

 :(16)المــادة

 

 :-٠ٜٛغط٨ٜٖ جٛطحٰٛس جٛرٰح٣حش ذطٔذٯٞ جٛطوحٓذ ٩ٓرٚ ذحٛطٔغٰؾ جٛخذٟس ضٔذٯٞ أ٩ جٛغٜوس ذٰن قحٛس ُٮ ج٠ٛ٪سد ٯٜطضٝ

 .٣ٔذًج جٛخذٟس ضٔذٯٞ أ٩ جٛغٜوس ذٰن عوش. 1

 .ذحٛطٔغٰؾ جٛخذٟس ضٔذٯٞ أ٩ جٛغٜوس ذٰن عوش. 2

 .ج٤٘٠٠ٛس جٛطٔغٰؾ ٟذد. 3

 .ٓغؾ ٗٚ ٠ٰٓ٩س ٟذز, ٗٚ ه٢ جألٓغحؽ هذد. 4

 .ذحٛطٔغٰؾ ٜٛرٰن جإلؾ٠حٰٛس ٛطِٜ٘س.  5

 .٩ؾذ ئ١ ٟإخشًج أ٩ ٟٔذًٟح دُو٦ ج٠ٛطو٢ٰ ج٠ٛرٜي. 6

 .جألٓغحؽ ذذُن أخٚ ئرج ج٠ٛغط٨ٜٖ ه٬ٜ ض٪ٓن جٛطٮ جٛؿضجتٰس جٛشش٩ؽ. 7

 

 :(17)المــادة

 

 ٗح١ ئرج ٟؼٜاًل جإلهال١ ٩ٯوطرش جٛخذٟس, أ٩ ٜٛغٜوس جٛخـأ ُٮ ٯ٪ٓو٦ أ٩ ج٠ٛغط٨ٜٖ ٯؼٜٚ ئهال١ أ٭ ٣شش ٯكلش.  1

 : -ٯٜٮ ذ٠ح ٟطؤًٜح

 .جٛو٤حطش ٧ز٥ ٠ٗ٩ٰس ٨٤ٟح ضط٘٪١ جٛطٮ جٛو٤حطش أ٩ جٛؿ٪٧شٯس طِحض٨ح أ٩ ضشٰٗر٨ح أ٩ جٛغٜوس ؿرٰوس-  

 ٟكحرٯش أ٩ جعطو٠ح٨ٛح شش٩ؽ أ٩ طالقٰط٨ح ج٣ط٨حء ضحسٯخ أ٩ ط٤و٨ح ؿشٯٔس أ٩ قؿ٨٠ح أ٩ ٩ص٨٣ح أ٩ جٛغٜوس ٟظذس-  

 .جالعطو٠حٙ ٧زج

 ذ٤٪هٰط٨ح ٯطوْٜ ٠ُٰح ع٪جء جٛؿ٪٧شٯس ٩طِحض٨ح جعطو٠ح٨ٛح ٩ٟكحرٯش ٛطٔذٯ٨٠ح ه٨ٰٜح ج٠ٛطِْ ج٠ٛ٘ح١ أ٩ جٛخذٟس  ٣٪م-

 .٨٤ٟح ج٠ٛط٪خح٥ ٌٜٛحٯس ذظالقٰط٨ح  أ٩

 .ضغذٯذ٥ ٩ِٰٰٗس جإلؾ٠حٛٮ جٛػ٢٠ ٩ٟٔذجس جٛطوحٓذ شش٩ؽ- 

 .ج٠ٛو٢ٜ جٛطضجٟحش-  

 .جٛطوحٓذ ه٤ذ جهطرحس ٟكٚ ٩ج٠ٛإ٧الش ج٨ٛ٪ٯس ٗح٣ص ئ١ جٛخذٟس ٟ٪سد ٩ٟإ٧الش ٧٪ٯس- 

 ٛوالٟط٦ أ٩ ٌٰٜٛش جٛطؿحس٭ ٛالعٞ ٠ٟحغاًل ط٤حهًٰح ٠٣٪رؾًح أ٩ سع٠ح أ٩ ضؿحسٯس هالٟس أ٩ ضؿحس٭ جعٞ جعطو٠حٙ- 

 .ج٠ٛغط٨ٜٖ ضؼٜٚ ٛذسؾس ٦ٛ ٟشحذ٨ًح أ٩ جٛظ٤حهٮ ٠٣٪رؾ٦ أ٩ ٛشع٦٠ أ٩ جٛطؿحسٯس

 .ج٠ٛظذس ٟؿ٨٪ٛس أ٩ ٟكل٪سز خذٟس أ٩ ٛغٜوس ٟشخض ًٰش أ٩ ٟكل٪س ٤ٛشحؽ ئهال١ أ٭ ٯكلش.  2

 .ج٠ٛغط٨ٜٖ عالٟس أ٩ ذظكس جٛؼحسز ٜٛغٜن جٛطش٩ٯؿٰس ٩جٛك٠الش جإلهال٣حش ضكلش. 3

 طالقٰط٨ح ئغرحش ذوذ ئال ٩جإلهال١ جٛذهحٯس ٩عحتٚ ٗح٣ص أٯح ٨ٛح جٛطش٩ٯؽ أ٩ عٜوس ه٢ جإلهال١  ٯكلش.4

 .ٛالعط٨الٕ

 

 :(18)المــادة

 

 ٩ جٛٔؼحتٰس جٛؿ٨حش ضض٩ٯذ ه٢ ج٠ٛغإ٩ٙ ٧٩٪ ئهال٦٣ ُٮ جٛ٪جسدز ج٠ٛوٜ٪ٟحش طكس ئغرحش ج٠ٛو٢ٜ ه٬ٜ ٯط٪ؾد

 .ضـٜر٨ح ٓذ جٛطٮ ذح٠ٛغط٤ذجش جٛوالٓس رجش جٛؿ٨حش

 

 

 

 



 :(19)المــادة

 

 هرش ذػ٦ أ٩ جٛطوذٯٚ أ٩ جٛطظكٰف ٣ش ٩ئهحدز ئهال٦٣ ضوذٯٚ أ٩ ضظكٰف ج٠ٛو٢ٜ ٢ٟ جٛـٜد ج٠ٛخطظس ٜٛؿ٨س ٯكْ

 ذع ٩َٓ ضٔشس أ١ جٛذه٪٫ ض٤لش جٛطٮ ٠ٜٛك٠٘س ٩ٯؿ٪ص جٛخحدم, جإلهال١ ٣شش أ٩ ٛرع جعطو٠ٜص جٛطٮ جٛ٪عحتٚ

 ػشس هذٝ ٨ٛح ضر٢ٰ ئرج جٛٔشجس ٧زج ه٢ جٛشؾ٪م ٨ٛح ٯؿ٪ص ٠ٗح جٛط٤ِٰز, ٟوؿٚ ج٠ٛطخز جٛٔشجس ٩ٯ٘٪١ جٛخحدم جإلهال١

  .جإلهال١

 

 :(20)المــادة

 

 ضش٩ؼ جٛطٮ جإلهال٣حش ُٮ ٟشجهحض٨ح ٯ٤رٌٮ جٛطٮ جألعحعٰس ٩ج٠ٛرحدب جٛشش٩ؽ ج٤ٛلحٝ ٨ٛزج جٛط٤ِٰزٯس جٛالتكس ضكذد

 .ج٠ٛغط٢ٰٜ٘٨ قٔ٪ّ ق٠حٯس ٯؼ٢٠ ذ٠ح ٩جٛخذٟحش ٜٛغٜن

 

 :(21)المــادة

 

 ذ٨ذٍ خحص, هشع ه٢ ٛإلهال١ ٯٜؿأ جٛز٭ جٛخذٟس ٟٔذٝ أ٩ ج٠ٛ٪سد أ٩ ج٠ٛغط٪سد أ٩ ج٤٠ٛطؽ ه٬ٜ ٯط٪ؾد.  1

 ٛذٯ٦, ج٠ٛط٪ُشز ج٠ٰ٘ٛس أ٩ جٛخذٟس أ٩ جٛغٜوس ٧ز٥ خال٨ٛح ضط٪جُش ع٪ٍ جٛطٮ ج٠ٛذز ٯكذد أ١ ٛخذٟس, أ٩ ٛغٜوس جٛطش٩ٯؽ

 .جٛطوحٓذ شش٩ؽ ه٢ جالٓطؼحء ه٤ذ ٯو٢ٜ أ١ ه٦ٰٜ ٠ٗح

 ٯو٢ٜ ٛٞ ٟح ئهال١, أ٩ٙ ضحسٯخ ٢ٟ جهطرحًسج ش٨ش ٠ٛذز عحسٯًح جٛوشع ٯوطرش ج٠ٰ٘ٛس, أ٩ ج٠ٛذز ضكذٯذ هذٝ قحٙ ُٮ.  2

 .هشػ٦ ج٣ط٨حء ضحسٯخ ه٢ رجض٨ح جإلهال٣ٰس جٛ٪عٰٜس ٩هرش ذحٛـشٯٔس ج٠ٛ٪سد

 

 :(22)المــادة

 

 ٯو٪د ه٨٤ح, ج٠ٛو٢ٜ ٜٛشش٩ؽ ٩ًُٔح ٨ٛح ج٠ٛش٩ؼ جٛخذٟس أ٩ جٛغٜوس ضأ٢ٰٟ ه٢ ج٠ٛ٪سد أ٩ ج٠ٛغط٪سد أ٩ ج٤٠ٛطؽ هؿض ئرج

 :-جٛطح٢ٰٰٛ جٛك٢ٰٔ أقذ ٠ٜٛغط٨ٜٖ

 .رٖٛ جٛرحتن أ٩ ج٠ٛ٪سد هشع ئرج ه٨٤ح ج٠ٛو٢ٜ ٜٛخذٟس أ٩ ٜٛغٜوس ٟغح٩ٯس خذٟس أ٩ ذغٜوس جٛٔر٪ٙ. 1

 ذ٦, جٛالقْ جٛؼشس ه٢ ذحٛطو٪ٯغ ج٠ٛـحٛرس ه٬ٜ هال٩ز ٠ٜٛ٪سد, دُو٦ ٓذ ٯ٘٪١ ٟرٜي أ٭ ٩جعطوحدز جٛطوحٓذ ئٌٛحء. 2

 .رٖٛ ذوذ ٩غ٨٤٠ح جٛوشع خالٙ جٛخذٟس أ٩ جٛغٜوس غ٢٠ ذ٢ٰ جِٛشّ ه٢ ٟٔذجس٥ ٯٔٚ ال أ١ ه٬ٜ

  

 :الرابع الباب

 

  :التعاقذيت العالقت

 

 :(23)المــادة

 

 كش٩ٍ ج٠ٛغط٨ٜٖ سػحء ض٪جُش ٟذ٫ ٛطكذٯذ جالهطرحس ُٮ ٩ٯإخز ج٠ٛغط٨ٜٖ, ٟظٜكس ٦ُٰ ٠ٛح جٛؤ٪د ضِغش أ١ ٯؿد

 .جٛـش٢ُٰ ٩جٛطضجٟحش قٔ٪ّ ذ٢ٰ ٩جٛط٪جص١ جٛؤذ ئٯح٧ح ٯ٤٠ك٦ جٛطٮ ٩ج٤٠ٛحُن جٛطوحٓذ

 

 :(24)المــادة

 

 ًٰش ٟطوذدز أؿشجٍ ٟن ٜٛطوحٓذ ج٠ٛ٪سد أ٩ ج٠ٛغط٪سد أ٩ ج٤٠ٛطؽ ٓرٚ ٢ٟ ج٠ٛوذز ج٠٤ٛـٰس جٛؤ٪د ُٮ ضط٪جُش أ١ ٯؿد. 1

 جٛشش٩ؽ أق٘ح٦ٟ, ذطوذٯٚ ٠ٜٛغط٨ٜٖ ٯغ٠ف ال جٛز٭ أ٩ جهط٠حد٥, ه٬ٜ جٛشع٠ٰس جإلدجسجش ض٪جُْ جٛز٭ أ٩ ٟكذدز,

 :-جٛطحٰٛس

 ذحهط٠حد هٔذ ئذشجٝ جٛوحٓذٯ٢ ذحضِحّ ٯؿ٪ص أ٦٣ ه٬ٜ ٨ِٟ٩٪ٟس, ٩جػكس ٩ذورحسجش جٛوشذٰس ذحٌٜٛس ٟظحًًح ٯ٘٪١ أ١. أ 

 .أؾ٤رٰس ٌٛس

 .جٛط٪ٰٓن ٓرٚ ج٠ٛغط٨ٜٖ ذطظشٍ ض٪ػن ٛٞ ٩غحتْ أ٩ ٣ظ٪ص ئ٬ٛ ٯكٰٚ أ٩ ٯشٰش ال أ١. خ 

 .جٛطغٰٜٞ ٩ٟ٘ح١ ضحسٯخ ٩ٗزٖٛ ضغذٯذ٥ ٩ِٰٰٗس ٩ضحسٯخ جٛػ٢٠ ٩٩جػف طشٯف ذش٘ٚ ٯكذد أ١. ؼ 

 أ١ ٩جٛخذٟحش ٩جألؾ٪س جٛغٜن ٠ٛشجٓرس جٛ٪ؿ٤ٮ ٠ٜٛشٗض ج٠٠ٜٛ٘س, ُٮ ذ٨ح ج٠ٛو٠٪ٙ جأل٣ل٠س أق٘حٝ ٟشجهحز ٟن. 2

 ٟخطَٜ ُٮ ج٠ٛطذج٩ٛس ج٠٤ٛـٰس جٛؤ٪د دسجعس ضط٪٬ٛ جٛوالٓس رجش ٩جٛؿ٨حش ٩جالخطظحص جٛخرشز ر٩٭ ٢ٟ ٛؿ٤س ٯش٘ٚ

 .ج٠ٛغط٨ٜٖ ذكْ ج٠ٛؿكِس جٛشش٩ؽ ق٪ٙ جٛط٪طٰحش ٩ئطذجس جالعط٨الٕ ٟؿحالش



 طٰي ضوذٯٚ أؾٚ ٢ٟ جٛوالٓس رجش ٜٛؿ٨حش ٩ضرٜي جٛ٪ؿ٤ٮ ج٠ٛشٗض ستٰظ ٢ٟ ٓشجس ذ٠٪ؾد جٜٛؿ٤س ض٪طٰحش  ض٤شش.3

 .ج٠ٛغط٢ٰٜ٘٨ قٔ٪ّ ٩ٯك٠ٮ جٛطوحٓذٯس جٛوالٓس أؿشجٍ قٔ٪ّ ٯكِق ذ٠ح ج٠٤ٛـٰس جٛؤ٪د

 

 :(25)المــادة

 

 ه٦ٰٜ, جٛط٪ٰٓن ٓرٚ ٟؼ٠٪٦٣ ه٬ٜ ٛإلؿالم ٯوط٠ذ٥ جٛز٭ جٛؤذ ه٢ ٣غخس ج٠ٛغط٨ٜٖ ضغٰٜٞ جٛغٜوس أ٩ جٛخذٟس ٟٔذٝ ه٬ٜ

 .٦٤ٟ ج٠ٛ٪ٓن جٛؤذ ٢ٟ ٣غخس ضغ٦٠ٰٜ ه٦ٰٜ ٯؿد ٠ٗح

  

  :الخامص الباب

 

  :والخذماث واألجىر األضعار لمراقبت الىطني المرمس

 

 :(26)المــادة

 

 ج٠ٛحٛٮ ذحالعطٔالٙ ٯط٠طن ج٠ٛغط٨ٜٖ قٔ٪ّ ٛك٠حٯس ٩جٛخذٟحش ٩جألؾ٪س جألعوحس ٠ٛشجٓرس ٩ؿ٤ٮ ٟشٗض ٯ٤شأ- 1

 ٩ جٛرٜذٯس جٛشإ١٩ ٩٩صجسز ٩جٛظ٤حهس جٛطؿحسز ٩صجسز ٰٟضج٣ٰس ػ٢٠  ذحٛطغح٩٭ ٰٟضج٦ٰ٣ ٦ٛ ٩ضخظض ٩جإلدجس٭

 ٛزٖٛ جٛكحؾس دهص ئرج ج٠٠ٜٛ٘س ٤ٟحؿْ ذٰٔس ُٮ ُش٩م ئ٣شحء ٦ٛ٩ جٛشٯحع ٟذٯ٤س ٟٔش٥ ٩ٯ٘٪١ جٛٔش٩ٯس

 :٢ٟ ٯطأَٛ ٟؿٜظ ٠ٜٛشٗض ٯ٘٪١-  2

  .٩جٛظ٤حهس جٛطؿحسز ٩صجسز ٩ٰٗٚ-   

 .٩جٛٔش٩ٯس جٛرٜذٯس جٛشإ١٩ ٩صجسز ٩ٰٗٚ-  

 :ٯوحد٨ٛح ٟح أ٩ هشش جٛكحدٯس ج٠ٛشضرس ه٢ ٟشضرط٦ ضٔٚ ال جٱضٰس جٛؿ٨حش ه٢ ٠ٟػٚ-  

 جٛذجخٰٜس  ٩صجسز-  

 .جإلهالٝ ٩صجسز-  

 ج٠ٛوٜ٪ٟحش ٩ض٤ٰٔس جالضظحالش ٩صجسز-  

 جٛوذٙ ٩صجسز-  

 ج٤ٛٔٚ ٩صجسز-  

 .جٛؿ٠حسٕ-  

 .٩ج٠ٛٔحٯٰظ ج٠ٛ٪جطِحش-  

 .ٜٛغٰحقس جٛوحٟس ج٨ٰٛثس-  

 .٩جٛذ٩جء جٌٛزجء ٧ٰثس- 

 .ج٤ٛٔذ ٟإعغس- 

 ٠ٜٛ٪ج٣ٮ جٛوحٟس  ج٠ٛإعغس-

 جٛغو٪دٯس ٜٛخـ٪ؽ ٠ٟػٚ- 

 .جٛطؿحسٯس جٌٛشٍ ه٢ ٠ٟػٚ- 

 ج٠ٛغط٨ٜٖ ق٠حٯس ٛؿ٠وٰس ٠ٟػٚ- 

 .٨ٛح ج٠ٛشخض ج٠ٛذ٣ٮ ج٠ٛؿط٠ن ٤٠ٛل٠حش ٠ٟػٚ- 

 .جالعط٨الٕ ٟؿحٙ ُٮ ج٠ٛخطظ٢ٰ أ٩ جألٗحدٯ٢ٰٰ٠ جٛخرشجء ٢ٟ  جغ٤ح١- 

 

: (27)المــادة

 

 : -جٛطحٰٛس ٩جٛظالقٰحش ج٨٠ٛحٝ ٩جٛخحطس, جٛشع٠ٰس جٛؿ٨حش ٟن ذحٛط٤غْٰ ج٠ٛشٗض, ٟؿٜظ ٯط٪٬ٛ

 ج٠ٛٔذٟس ٩جٛخذٟحش جٛغٜن ٩عالٟس ٣٪هٰس ٢ٟ ٩جٛطكْٔ ٩قشٗط٨ح, ٩جٛخذٟحش ٩جألؾ٪س جألعوحس  ٟشجٓرس.1

 .٠ٜٛغط٢ٰٜ٘٨

 ه٨٤ح ٜٛذُحم جٛالصٟس جٛؼ٪جذؾ ٩٩ػن قٔ٪٦ٓ ه٬ٜ ٩ج٠ٛكحُلس ٟظحٛك٦ ٩سهحٯس ج٠ٛغط٨ٜٖ ذشإ١٩  جٛو٤حٯس.2

 ج٤ٛلحٝ ٧زج أق٘حٝ ٯخحَٛ ال ذ٠ح ٩جهط٠حد٧ح ذزٖٛ ج٠ٛطؤٜس جٜٛ٪جتف ٩ئهذجد

 .٩ضػ٦ِٰٔ ج٠ٛغط٨ٜٖ ذط٪هٰس ج٠ٛو٤ٰس جٛؿ٨حش ٟخطَٜ ٟن ذحٛط٤غْٰ ج٠ٛغط٨ٜٖ ٛك٠حٯس جٛوحٟس جٛغٰحعس ئٓشجس. 3

 جٌٛش أ٣٪جم ؾ٠ٰن ٢ٟ ج٠ٛغط٨ٜٖ ق٠حٯس ه٬ٜ ٩جٛو٠ٚ ٩جٛخحطس جٛوحٟس جٛؿ٨حش ٛذ٫ ج٠ٛغط٨ٜٖ ٓؼحٯح ضر٤ٮ. 4

  .أعوحس٠٧ح سُن ُٮ ٩ج٠ٛرحٌٛس ٩جٛخذٟحش جٛغٜن ؾ٠ٰن ُٮ ٩جٛطذٰٛظ ٩جٛخذجم ٩جالقطٰحٙ ٩جٛطٰٜٔذ

 ٩جٛخذٟحش ٩جألؾ٪س جألعوحس ٠ٛشجٓرس ج٤٠ٛحعرس جٱٰٛس ٩ػن. 5

  .٩جٛخذٟحش ٩جألؾ٪س ذحألعوحس ج٠ٛطؤٜس جٛخالُحش ٛطغ٪ٯس جٛالصٟس جٛؼ٪جذؾ جهط٠حد. 6



 .ج٠ٛخطظس جٛؿ٨حش ٓرٚ ٢ٟ  ج٤ٛلحٝ ٧زج ألق٘حٝ ج٠ٛخحِٛس ج٠٠ٛحسعحش ػرؾ ٟطحذوس. 7

 .ج٠ٛغط٨ٜٖ ق٠حٯس ٟؿحالش ُٮ ج٠ٛٔطشقحش ٩ضٔذٯٞ جٛشأ٭ ئذذجء. 8

 .ج٠ٛغط٨ٜٖ ٩ضػَٰٔ ٩ض٪هٰس ئهالٝ ٟغط٪٫ ضـ٪ٯش. 9

  .٩جٛخذٟحش جٛغٜن ؾ٪دز ضكغ٢ٰ جؾٚ ٢ٟ جٛوالٓس رجش جٛؿ٨حش ٟن جٛط٤غْٰ. 10

 ُٮ ج٠ٛغط٨ٜٖ ٩ق٠حٯس ٩ضػَٰٔ ض٪هٰس ٟؿحٙ ُٮ ذ٨ح ٓحٝ جٛطٮ جأل٣شـس أ٧ٞ ٩ه٢ أه٠ح٦ٛ ه٢ ع٤٪٭ ضٔشٯش ئهذجد. 11

 .جإلهالٝ ٩عحتٚ ُٮ ٣٩شش٥ جٛ٪صسجء ٟؿٜظ ٛشتٰظ ٩سُو٦ ج٠٠ٜٛ٘س,

 ع٤٪ٯًح أعوحس٧ح ه٢% 50 ه٢ ٯضٯذ ذ٠ح ٩جألؾ٪س ٩جٛخذٟحش جٛغٜن أعوحس صٯحدز ه٬ٜ ج٠ٛ٪جُٔس ؿٜد ُٮ ج٤ٛلش. 12

  .ٛزٖٛ جٛؼش٩سز دهص ئرج

 ئ٬ٛ رٖٛ جألٟش جٓطؼ٬ ئرج ه٨٤ح ٩جٛشُن ٟظحٛك٨ٞ ٩ق٠حٯس ج٠ٛغط٢ٰٜ٘٨ ٛشهحٯس جٛالصٟس جٛط٪طٰحش ئهذجد. 13

  .جٛوٰٜح جٛؿ٨حش

  

 :(28)المــادة

 

 ٟؿٜظ ستٰظ ٢ٟ ذٔشجس ج٠٠ٛطحصز ذح٠ٛشضرس ٩جٛخذٟحش ٩جألؾ٪س جألعوحس ٠ٛشجٓرس جٛ٪ؿ٤ٮ ج٠ٛشٗض ستٰظ ٯو٢ٰ.  1

 ٟرحششز ذ٦ ٩ٯشضرؾ جٛ٪صسجء

 رٖٛ, ئ٬ٛ جٛكحؾس دهص ٠ٜٗح  أ٩ ش٨ش ٗٚ ٟشز  ًٰحذ٦ ه٤ذ ه٦٤ ٯ٤٪خ ٢ٟ أ٩ جٛشتٰظ ٢ٟ ذذه٪ز ج٠ٛشٗض ٯؿط٠ن.  2

 ه٦٤, ٯ٤٪خ ٢ٟ أ٩ جٛشتٰظ ذ٨٤ٰٞ ٢ٟ ٯ٘٪١ أ١ ه٬ٜ أهؼحت٦ غٜػٮ ه٢ ٯٔٚ ال ٟح ذكؼ٪س ٣لحًٰٟح جؾط٠حه٦ ٩ٯ٘٪١

 جالؾط٠حم ستٰظ ٟو٦ ط٪ش جٛز٭ جٛؿح٣د ٯشؾف جألط٪جش ضغح٩٭ ٩ه٤ذ. جٛكؼ٪س ذأًٜرٰس ٓشجسجض٦ ج٠ٛشٗض ٩ٯطخز

. 

 ٩ُْ أه٠ح٦ٛ ضغٰٰش ه٬ٜ جٛو٠ٚ ٩ ٩ض٠ػ٦ٰٜ ٟ٪ك٦ِٰ ه٬ٜ ٩جإلششجٍ  ج٠ٛشٗض ئدجسز ج٠ٛشٗض ستٰظ  ٯط٪٬ٛ.3

  :ٯٜٮ ٟح جضخحر رٖٛ عرٰٚ ُٮ ٦ٛ٩  ٠٨ٟ٩حض٦ جخطظحطحض٦

 ج٠ٛشٗض ٟؿٜظ ئ٬ٛ إلقحٛط٨ح ض٨٠ٰذًج  ج٠ٛشٗض ه٨ٰٜح ٯغٰش جٛطٮ ج٠ٛحٰٛس ٩ جإلدجسٯس جٜٛ٪جتف ئهذجد ه٬ٜ جإلششجٍ- 1

  .الهط٠حد٧ح

  .جٛشأ١ ٧زج ُٮ ج٠ٛٔشسز ٩جٜٛ٪جتف جأل٣ل٠س ٩ُْ ج٠ٛحٰٛس جإلؾشجءجش ٩جهط٠حد  ج٠ٛشٗض ٟ٪كِٮ ضو٢ٰٰ- 2

  .ج٠ٛوط٠ذز جٜٛ٪جتف خالٙ ٢ٟ ج٠ٛشٗض ُٮ جٛو٠ٚ عٰش ه٬ٜ جإلششجٍ- 3

 ُٮ ٩جٛخذٟحش ٩جألؾ٪س جألعوحس ٟشجٓرس ٩ه٢ , ج٠ٛشٗض أه٠حٙ ه٢ جٛغ٤٪٭ جٛطٔشٯش ئهذجد ه٬ٜ جإلششجٍ- 4

  .ج٠ٛشٗض ٟؿٜظ ئ٬ٛ إلقحٛط٦ ض٨٠ٰذًج ؛ ج٠٠ٜٛ٘س

 ٟؿٜظ ئ٬ٛ إلقحٛط٨ح ض٨٠ٰذًج , جٛخطحٟٮ ٩قغحذ٨ح , ٠ٜٛشٗض جٛغ٤٪ٯس ج٠ٰٛضج٣ٰس ٟشش٩م ئهذجد ه٬ٜ جإلششجٍ- 5

  .ج٠ٛشٗض

 ج٠٠ٜٛ٘س دجخٚ , جٛوالٓس رجش جألخش٫ ج٨ٰٛثحش ٩ ج٠ٛإعغحش ٩ ٩جٛٔؼحتٰس جٛك٘٪ٰٟس جٛؿ٨حش ٛذ٫ ج٠ٛشٗض ض٠ػٰٚ- 6

  .٩خحسؾ٨ح

 ه٬ٜ جٛطظ٪ٯص قْ ٦ٛ ٯ٘٪١ أ١ د١٩ ج٠ٛشٗض جؾط٠حهحش ُٮ ٠ٜٛشحسٗس ٤ٟحعرًح ٯشج٥ ٢ٟ ده٪ز ج٠ٛشٗض ٛشتٰظ. 4

 .ٓشجسجض٦

 ٓشجسجض٦ ض٤ِٰز ٩ٟطحذوس ٩عؿالض٦ ٰٓ٪د٥ ٩قِق ٟكحػش٥ ٩ضذ٩ٯ٢ جؾط٠حهحض٦ ض٤لٰٞ ٯط٪٬ٛ ٜٛغش أ٤ًٰٟح ٠ٜٛشٗض  ٯ٘٪١.5

  .هحؾٚ ضذخٚ ضطـٜد جٛطٮ طالقٰحض٦ ذوغ ُٮ ج٠ٛشٗض ستٰظ ضِ٪ٯغ ج٠ٛشٗض ٠ٛؿٜظ ٯؿ٪ص.  6

  

  

 \ :الطادش الباب

 

  :الضبط

 

 :(29) المادة

 

 جٛ٪صٯش ٢ٟ ٓشجس ذطو٨٤ٰٞ ٯظذس جٛزٯ٢ ٩جٛٔش٩ٯس جٛرٜذٯس ٩جٛشإ١٩ ٩جٛظ٤حهس جٛطؿحسز ٩صجسضٮ ٠ٛ٪كِٮ ٯ٘٪١. 1

. ج٤ٛلحٝ ٧زج ألق٘حٝ ذح٠ٛخحِٛس ضٔن جٛطٮ ج٠ٛخحِٛحش ٩ئغرحش ػرؾ ُٮ جٛٔؼحتٮ, جٛؼرؾ ٟأٟ٪س٭ طِس ج٠ٛخطض

 جٛوحٝ ذحالدهحء ٯٔ٪ٝ ٢ٟ جٛالتكس ٩ضكذد

 ٩ٯكشس ٛطك٨ٰٜٜح ذ٨ح ج٠ٛشطر٦ جٛغٜوس ٢ٟ ه٤ٰحش عكد ٯؿ٪ص , ذح٠ٛغط٨ٜٖ ٯٜكْ ٓذ ػشس ٤٧حٕ ذأ١ جالهطٔحد ه٤ذ. 2

 .جٛالتكس ضر٦٤ٰ ٠ٛح ٩ُٔح جٛ٪جٓوس ذ٨ز٥ ػرؾ ٟكؼش

 ٩ضكشٯش ئصجٛط٦ جؾٚ ٢ٟ جِٛ٪س٭ جٛطذخٚ ج٠ٛغط٨ٜٖ ٛكٔ٪ّ ج٣ط٨حٕ ٩ؾ٪د قحٛس ُٮ جٛؼرؾ ٟ٪كِٮ ه٬ٜ ٯؿد. 3

 .جٛالتكس ضر٦٤ٰ ٠ٛح ٩ُٔح ذزٖٛ ٟكؼش



 ٓرٚ ذ٨ح ج٠ٛشطر٦ جٛخذٟس أ٩ جٛغٜوس ُٮ جٛطظشٍ جٛرحتن أ٩ جٛ٪صم أ٩ ج٠ٛغط٪سد أ٩ ج٠ٛ٪سد أ٩ ج٤٠ٛطؽ ه٬ٜ ٯكلش. 4

 .ذاؾحصض٨ح جِٛكض ٣طٰؿس ك٨٪س

 ٯ٪ًٟح هشش خ٠غس ضطؿح٩ص ال ٟذز خالٙ جِٛكض ٣طٰؿس ئك٨حس جٛخذٟس أ٩ جٛغٜوس ذِكض ج٠ٛخطظس جٛؿ٨س ضٜطضٝ. 5

 .ش٨ش ضطؿح٩ص ال ٟذز خالٙ جِٛكض ٣طٰؿس ٩ئك٨حس ُكظ٨ح ُٰؿد جألخش٫ جٛغٜن أٟح , جٌٛزجتٰس ٜٛغٜن

  

 (30) المادة

 

 ٩ج٠ٛخحص١ ج٠ٛظح٣ن دخ٪ٙ قْ ٨ٛ٩ٞ ٩جٛؼرؾ جٛطِطٰش ُٮ ٩كحت٨ِٞ أه٠حٙ ضأدٯس ٢ٟ جٛؼرؾ ٟ٪كِٮ ٤ٟن ٯكلش

 ٩جٛخذٟحش , جٛغٜن ٢ٟ ه٤ٰحش ه٬ٜ جٛكظ٪ٙ ُٮ جٛكْ ٨ٛ٩ٞ , ج٠ٛكالش ٢ٟ ًٰش٧ح أ٩ ٩ج٠ٛطحؾش ٩ج٠ٛغط٪دهحش

 .جٛذخ٪ٙ ٢ٟ ٛط٨٤ٰ٘٠ٞ ج٠ٛكٚ طحقد ٟشجؾوس ٛك٢ٰ ج٠ٛكحٙ ئًالّ ٨ٛٞ ٩ٯكْ , ذ٨ح ج٠ٛشطر٦

 

 (31) المادة

 

 .٩جٛؼرؾ جٛطِطٰش ذأه٠حٙ جٰٛٔحٝ ٓرٚ ٧٪ٯط٨ٞ ٯػرص ٟح ضٔذٯٞ جٛؼرؾ ٟ٪كِٮ ه٬ٜ

 

 (32) المادة

 

 ٟ٪كِٮ ًٰش ٢ٟ ـ ٯغحهذ ٢٠ٛ ج٠ٛغطكظٜس جٌٛشجٟس ٟٔذجس ٢ٟ (%25) ه٬ٜ ضضٯذ ال ذ٤غرس ضشؿٰوٰس ٟ٘حُأز ض٤٠ف

 .٩ئدج٣ط٨ٞ ج٠ٛخح٢ِٰٛ ػرؾ ئ٬ٛ ضإد٭ جٛطٮ ج٠ٛغط٨ٜٖ قٔ٪ّ ج٣ط٨حٕ قحالش ه٢ جٛ٘شَ ُٮ ـ جٛؼرؾ

  

 

  :الطابع الباب

 

  :والعقىباث والمخالفاث االضتهالك نساعاث تطىيت

 

 :(33)المــادة

 

 ٛؿح١ ٓرٚ ٢ٟ ٩جألؾ٪س, ٩جٛخذٟحش جألعوحس ِذشأ١ , ذح٠ٛغط٨ٜٖ ج٠ٛطؤٜس ٩ج٤ٛضجهحش جٛخالُحش ُٮ جِٛظٚ ٯطٞ.  1

 ُغ طالقٰس ٨ٛح ض٘٪١ ٩ جالخطظحص ذكغد ج٤٠ٛحؿْ ٩أٟح٣حش جٛطؿحسز ٩صجسز ُش٩م ُٮ ضش٨ٰٜ٘ح ٯطٞ ُشهٰس

 ُٮ ضش٨ٰٜ٘ح ٯطٞ هٰٜح ٛؿ٤س أٟحٝ ٓشجسجض٨ح ٢ٟ جٛطلٜٞ ٩ٯؿ٪ص ج٤ٛلحٝ, ٧زج ُٮ ه٨ٰٜح ج٤٠ٛظ٪ص ٩ج٤ٛضجهحش ج٠ٛخحِٛحش

 .٩جألؾ٪س ٩جٛخذٟحش جألعوحس ٠ٛشجٓرس جٛ٪ؿ٤ٮ ج٠ٛشٗض

 جٛٔح٣٪١ أ٩ جٛششٯوس ُٮ ج٠ٛطخظظ٢ٰ ٢ٟ جغ٤ح١ جألٓٚ ه٬ٜ ذ٨٤ٰٞ ٢ٟ ٯ٘٪١ أهؼحء غالغس ٢ٟ جٜٛؿح١ ٧ز٥ ضإَٛ.  2

 .أهؼحت٨ح ٩ٟ٘حُأز ٩جؾط٠حهحض٨ح ه٨ٜ٠ح آٰٛس جٛالتكس ٩ضكذد

 

 :(34)المــادة

 

 ذ٠ح ٩جألؾ٪س ٩جٛخذٟحش جٛغٜن أعوحس صٯحدز ه٬ٜ ج٠ٛ٪جُٔس ؿٜد ُٮ ج٤ٛلش ذشح١ ج٠ٛشٗض ٢ٟ ٯظذس جٛز٭ جٛٔشجس. 1

 جٌٛشجٟس أ٩ جٛغؿ٢ ذؤ٪ذحش جٛوٰٜح جٜٛؿ٤س ٢ٟ ضظذس جٛطٮ جٛٔشجسجش ٩ٗزٖٛ ع٤٪ٯًح أعوحس٧ح ه٢% 50 ه٢ ٯضٯذ

 ئًالّ أ٩ سٯحٙ أَٛ خ٠غ٢ٰ ه٢ ٠ٰٓط٨ح ضضٯذ جٛطٮ جٛرؼحهس ٟظحدسز أ٩ سٯحٙ أَٛ خ٠غ٢ٰ ٢ٟ ألٗػش ج٠ٛحٰٛس

 جٛطرٰٜي ضحسٯخ ٢ٟ ٯ٪ًٟح غالغ٢ٰ خالٙ جٛوٰٜح جإلدجسٯس ج٠ٛك٠٘س أٟحٝ ٨٤ٟح جٛطلٜٞ ٯؿ٪ص ش٨ش ضطؿح٩ص ِٛطشز ج٤٠ٛشحز

  .ذحٛٔشجس

  .جإلدجس٭ جٛٔؼحء أٟحٝ ذ٨ح ج٠ٛو٠٪ٙ ٩جإلؾشجءجش جٛٔ٪جهذ جٜٛؿح١ ٧ز٥ أٟحٝ ضطرن. 2

ًٟح هشش خ٠غس خالٙ ٩جألؾ٪س جألعوحس سُن ؿٜد ُٮ جِٛشهٰس جٜٛؿح١ ضِظٚ. 3  سُن ضحسٯخ ٢ٟ جألٗػش ه٬ٜ ٯ٪

 .ج٨ٰٛح ج٤ٛضجم أ٩ جٛـٜد

 

 :(35)المــادة

 

 ال جٛطٮ ج٤ٛضجهحش ُٮ ٨٣حتًٰح جِٛشهٰس جٜٛؿ٤س ه٢ ٯظذس جٛز٭ جٛٔشجس ٯ٘٪١ ج٠ٛحدٯس, جألخـحء ضظكٰف ذحعطػ٤حء.  1

 جٛغٜن أعوحس سُن ؿٜرحش ٩ُٮ أٯحٝ 10 ٢ٟ ألٓٚ ج٤٠ٛشأز أ٩ ج٠ٛكٚ ئًالّ أ٩ سٯحٙ أَٛ هششٯ٢ ه٢ ٠ٰٓط٨ح ضضٯذ



 أ٩ جٛخذٟس أ٩ ٜٛغٜوس جٛغ٤٪٭ جٛغحذْ جٛغوش ٢ٟ%.15 ه٢ ضضٯذ ٩ال% 5 ه٢ ضٔٚ ال جٛطٮ ٩جٛخذٟحش ٩جألؾ٪س

 جألؾش

ًٟح غالغ٪١ خالٙ جٛوٰٜح جٜٛؿ٤س أٟحٝ ج٨٤ٛحتٰس ًٰش جِٛشهٰس جٜٛؿح١ ه٢ ضظذس جٛطٮ جٛٔشجسجش ٢ٟ جٛطلٜٞ ٯؿ٪ص.    2  ٯ٪

  . جٛٔشجس جعطالٝ ضحسٯخ ٢ٟ

 جٛغحتذز ٩جألؾ٪س ٩جٛخذٟحش جٛغٜن أعوحس ٟوشُس خال٨ٛح ٢ٟ ٯ٢٘٠ جٛطٮ ذحٱٰٛحش جِٛشهٰس جٜٛؿح١ ج٠ٛشٗض ٯض٩د. 3

 .٩خحسؾًٰح دجخًٰٜح

 

 :(36)المــادة

 

 ٓرٚ ٢ٟ ذزٖٛ ئ٣زجسًج ضر٦ٌٰٜ ٢ٟ أٯحٝ هششز ٨ٟٜس ج٣ٔؼحء ذوذ , ج٨٤ٛحتٮ جٜٛؿ٤س ٓشجس ض٤ِٰز ه٦ٰٜ ج٠ٛك٘٪ٝ سُغ ئرج

 ذٰص ٩ض٪دم ٦ُٰ أقٰٔط٦ ذوذٝ ج٠ٛك٘٪ٝ جألؾش أ٩ جٛغوش ُٮ جٛضٯحدز ضوحدٙ ًشجٟس  ذك٦ٔ ضغش٭ ج٠ٛخطظس, جٛؿ٨س

 .جٌٛشجٟس ٧ز٥ ضكظٰٚ آٰٛحش جٛالتكس ٩ض٪ػف , ج٠ٛحٙ

  

 :(37)المــادة

 

 ال جٛطٮ ج٠ٛخحِٛحش ضؼرؾ جٛطٮ جٛؿ٨س ٩جٛخذٟحش ٩جألؾ٪س جألعوحس ٠ٛشجٓرس جٛ٪ؿ٤ٮ ج٠ٛشٗض ٯكذد .1

 .أخش٫, ٟخطظس ؾ٨س أ٭ طالقٰحش ػ٢٠ ضذخٚ

 

 :(38)المــادة

 

 ع٤٪جش خ٠ظ ضطؿح٩ص ال ٟذز ذحٛكرظ ٯوحٓد آخش, ٣لحٝ ه٨ٰٜح ٯ٤ض أشذ هٔ٪ذس ذأٯس جإلخالٙ هذٝ ٟن.  1

 ٢ٟ ٗٚ جٛؤ٪ذط٢ٰ, ٧حض٢ٰ ذاقذ٫ أ٩ سٯحٙ ٟالٯ٢ٰ غالغس ضطؿح٩ص ٩ال سٯحٙ آالٍ غالغس ه٢ ضٔٚ ال جٛطٮ ٩ذحٌٛشجٟس

 .ج٤ٛلحٝ ٧زج ٟ٪جد ُٮ ه٨ٰٜح ج٤٠ٛظ٪ص جألق٘حٝ ٢ٟ ق٘ٞ أ٭ خحَٛ

 طكط٨ح, ٢ٟ جٛطأٗذ ه٦ٰٜ ٯطوزس ٤ُٰس جإلهال١ ضؼ٨٤٠ح جٛطٮ ج٠ٛوٜ٪ٟحش ٗح٣ص ٟط٬ ج٠ٛغإ٩ٰٛس ٢ٟ ج٠ٛو٢ٜ ٯو٬ِ.    2

 .ذ٨ح أٟذ٥ ٓذ ج٠ٛض٩د ٩ٗح١

 ضحسٯخ ٢ٟ ع٤٪جش خ٠ظ خالٙ ٠ٟحغٜس ؾشٯ٠س جسض٘د ئرج هحتذًج ج٠ٛط٨ٞ ٩ٯوطرش جٛو٪د, قحٛس ُٮ جٛؤ٪ذس ضؼحهَ.  3

 ج٤ٛلحٝ ٧زج ُٮ ه٨ٰٜح ج٤٠ٛظ٪ص جٛؿشجتٞ ؾ٠ٰن ٩ضوطرش. ج٠ٛذز ذ٠ؼٮ ج٣ٔؼحت٨ح أ٩ ذ٨ح ج٠ٛك٘٪ٝ جٛؤ٪ذس ض٤ِٰز ج٣ط٨حء

 .جٛو٪د ٛكحالش ذح٤ٛغرس ٟط٠حغٜس

 أ٩ ج٤٠ٛطؽ ٗح١ ئرج سٯحٙ, أَٛ ٟحتس ضؿح٩ص ٩ال سٯحٙ أَٛ هشش خ٠غس ه٢ ضٔٚ ال جٛطٮ جٌٛشجٟس جٛؤ٪ذس ض٘٪١.  4

 رٖٛ ه٢ ٣٩طؽ جٛخـ٪سز ضٜٖ ئ٬ٛ جٛرحتن أ٩ ج٠ٛ٪صم ٯ٤ر٦ ٩ٛٞ جٛخذٟس أ٩ جٛغٜوس جعطو٠حٙ ذخـ٪سز هٜٞ ه٬ٜ ج٠ٛ٪سد

 .جٛخذٟس ٟطٜٔٮ أ٩ ٠ٜٛغط٨ٜٖ ػشس

 أ١ ٯؿ٪ص ال جألق٪جٙ ٗٚ ٩ُٮ جٌٛشجٟس ٟرٜي ذكغد ذحٛغؿ٢ ضغطرذٙ ذ٨ح ج٠ٛك٘٪ٝ جٌٛشجٟس دُن ضوزس قحٛس ُٮ.  5

 ٩جقذز ع٤س ه٢ جٛكحٛس ٧ز٥ ُٮ جٛغؿ٢ ٟذز ضضٯذ

 

 :(39)المــادة

 

 ج٠ٛ٪جد ُٮ جٛـشّ ٢ٟ ؿشٯٔس ذأٯس ٯطظشٍ ٢ٟ ٗٚ ٯوحٓد آخش, ٣لحٝ ه٨ٰٜح ٯ٤ض أشذ هٔ٪ذس ذأٯس جإلخالٙ هذٝ ٟن

 جٛطٮ ذحٌٛشجٟس أ٩ ش٨شٯ٢, ضطؿح٩ص ال ٟذز ذحٛكرظ ج٤ٛلحٝ, ٧زج ٢ٟ (11) ج٠ٛحدز ُٮ ه٨ٰٜح ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ج٠ٛطكِق

 .ٟشش٩م ًٰش ٩ؾ٦ ه٬ٜ ٨ُٰح جٛطظشٍ ضٞ جٛطٮ ه٨ٰٜح ج٠ٛطكِق جٛرؼحهس ٠ٰٓس ضوحدٙ

 

 :(40)المــادة

 

 ئرج جٛغحذٔط٢ٰ ج٠ٛحدض٢ٰ ُٮ ه٨ٰٜح ج٤٠ٛظ٪ص جٛؤ٪ذس ذزجش ج٠ٛخحَٛ ج٠ٛو٤٪٭ ٜٛشخض جإلدجسز ه٢ ج٠ٛغإ٩ٙ ٯوحٓد

 جٛشخض ٩ٯ٘٪١. ٩ٓ٪ه٨ح ُٮ أع٨ٞ ٓذ جإلدجسز ضٜٖ ه٦ٰٜ ضِشػ٨ح جٛطٮ ذحٛ٪جؾرحش ئخال٦ٛ ٩ٗح١ ذح٠ٛخحِٛس, ه٦٠ٜ غرص

 أقذ ٢ٟ جسض٘رص ٓذ ج٠ٛخحِٛس ٗح٣ص ئرج ٩ضو٪ٯؼحش ًشجٟحش ٢ٟ ذ٦ ٯك٘ٞ ذ٠ح جٛ٪ُحء ه٢ ذحٛطؼح٢ٟ ٟغث٪اًل ج٠ٛو٤٪٭

 .ٛظحٛك٦ أ٩ ذحع٦٠ أ٩ ذ٦ جٛوح٢ٰٜٟ

 

 :(41)المــادة

 



 رجش ذ٨ح ج٠ٛو٠٪ٙ ٩جأل٣ل٠س ج٤ٛلحٝ ٧زج ألق٘حٝ ج٠ٛخحِٛس ج٠٠ٛحسعحش ذ٪َٓ ضأٟش أ١ جٛذه٪٫ ض٤لش جٛطٮ ٜٛؿ٤س

 جِٛ٪س٭ جٛطٰٔذ هذٝ قحٙ ُٮ ٯ٪ٰٟس ًشجٟس ُشع جالٓطؼحء ه٤ذ ٨ٛ٩ح ج٠ٛغط٨ٜٖ, ٠ٛظٜكس ضٌٰٰش٧ح أ٩ جٛوالٓس

 .جٌٛحٯس ٨ٛز٥ ضظذس٧ح جٛطٮ ذحأل٩جٟش

  

 :(42)المــادة

 

 ه٢ ُؼاًل ضٔؼٮ, أ١ ج٤ٛلحٝ ٧زج ُٮ ه٨ٰٜح ج٤٠ٛظ٪ص جٛؿشجتٞ ئقذ٫ ُٮ ذحإلدج٣س جٛك٘ٞ قحٛس ُٮ ج٠ٛك٠٘س أ٩ ٜٛؿ٤س

 ٩ئًالّ ئ٣طحؾ٨ح, ُٮ ج٠ٛغطخذٟس ٩جألد٩جش ٩ج٠ٛ٪جد ج٠ٛخحِٛس ٟ٪ػ٪م جٛغٜوس ئضالٍ أ٩ ذ٠ظحدسز ج٠ٛٔشسز, جٛؤ٪ذس

 ٟٜخض ٩ٯ٤شش أش٨ش, عطس ضطؿح٩ص ٩ال ٯ٪ٟح هشش خ٠غس ه٢ ضٔٚ ال ٟذز جٛؿشٯ٠س ٦ُٰ ٩ٓوص جٛز٭ ج٠ٛ٘ح١ أ٩ ج٠ٛكٚ

 ٯ٪ٰٟط٢ٰ ؾشٯذض٢ٰ ُٮ ه٦ٰٜ ج٠ٛك٘٪ٝ ٣ِٔس ه٬ٜ ذحإلدج٣س جٛظحدس جٛك٘ٞ

 :(43)المــادة

 

 شأ١ ٢ٟ ٗح١ ئرج ٟغط٨ٜٖ, ٟن ذحٛطوحٓذ ٯطوْٜ ٠ٟح رٖٛ ًٰش أ٩ ٟغط٤ذ أ٩ ٩غٰٔس أ٩ هٔذ ُٮ ٯشد ششؽ ٗٚ ذحؿاًل ٯٔن

 ٧زج ُٮ ه٨ٰٜح ج٤٠ٛظ٪ص جٛطضجٟحض٦ ٢ٟ أ٭ ٢ٟ ج٠ٛ٪صم أ٩ ج٠ٛض٩د أ٩ جٛرحتن أ٩ ج٤٠ٛطؽ أ٩ ج٠ٛ٪سد ئهِحء جٛششؽ ٧زج

 .ج٤ٛلحٝ

  

  :الثامن الباب

 

  :مشترمت أحنام

 

 :(44)المــادة

 

 ج٠ٛشٗض ٩ٛشتٰظ. ٩أق٘ح٦ٟ ٯطالءٝ ذ٠ح جأل٩ػحم ٛطظكٰف جٛالصٟس ٩ج٠ٛذد جِٛثحش ج٤ٛلحٝ ٨ٛزج جٛط٤ِٰزٯس جٛالتكس ضكذد

 هششز ضؿح٩ص ال ٟذز ٣شحؿ٨ح ٟضج٩ٛس ه٢ ج٤٠ٛشأز ٩َٓ ج٠ٛكذدز ج٠ٛذز ج٣ٔؼحء ذوذ جأل٩ػحم ضظكٰف هذٝ قحٛس ُٮ

 .ج٠ٛخحِٛس ٟ٪ػ٪م جٛغٜن ُٮ ٩جٛطظشٍ ج٤٠ٛشأز ًْٜ ُٮ ٤ٜٛلش جٛوٰٜح جٜٛؿ٤س ئ٬ٛ جألٟش ٩ئقحٛس أٯحٝ

 

 :(45)المــادة

 

 أ٩ جٛرٰن أ٩ جٛطؿ٨ٰض أ٩ ذحٛطظ٤ٰن ٯٔ٪ٟ٪١ جٛزٯ٢ ٩ج٠ٛو٤٪ٯ٢ٰ جٛـرٰو٢ٰٰ جألشخحص ؾ٠ٰن ه٬ٜ ج٤ٛلحٝ ٧زج ٯغش٭

 .ه٨٤ح جإلهال١ أ٩ جٛخذٟحش ضٔذٯٞ أ٩ جالعطٰشجد أ٩ جٛطغ٪ٯْ أ٩ جٛششجء

 

 :(46)المــادة

 

 ٩جٛكذٯػس جٛطٰٜٔذٯس جٛطؿحسز ٩عحتٚ ذ٠خطَٜ ج٠ٛوش٩ػس ٩جٛخذٟحش جٛغٜن ؾ٠ٰن ه٬ٜ ج٤ٛلحٝ ٧زج أق٘حٝ ضغش٫

 قحع٪خ ٢ٟ جالٛ٘طش٣٩ٰس ج٠ٛوٜ٪ٟحش ٣٩ٔٚ جٛرٰح٣حش ض٤ح٩ٙ ضوط٠ذ جٛطٮ جالٛ٘طش٣٩ٰس جٛطؿحسز رٖٛ ُٮ ذ٠ح ٩ج٠ٛغطخذٟس

 ٯطٞ أخش٫ ٟغطكذغ٦ ٩عحتٚ ٩أٯس جإل٣طش٣ص, أ٩ ج٤ٛغخ أ٩ جِٛحٗظ أ٩ جٛرشّ أ٩ جالٛ٘طش٣٩ٮ جٛرشٯذ أ٩ آخش قحع٪خ ئٛٮ

 .٩ٟكٰٜح د٩ٰٛح جهط٠حد٧ح

  

 :(47)المــادة

 

 .آخش ٣لحٝ أ٭ ُٮ ه٨ٰٜح ٤ٟظ٪ص أخش٫ قٔ٪ّ ذأٯس ج٤ٛلحٝ ٧زج ُٮ ه٨ٰٜح ج٤٠ٛظ٪ص ج٠ٛغط٨ٜٖ قٔ٪ّ ضخٚ ال

 :(48)ج٠ٛــحدز

 ٟو٦ ٯطوحسع ٟح ٩ٯٌٜٮ جٛشع٠ٰس جٛؿشٯذز ُٮ ٣شش٥ ضحسٯخ ٢ٟ أش٨ش غالغس ذوذ ذ٦ ٩ٯو٠ٚ ج٤ٛلحٝ ٧زج أق٘حٝ ضغش٭

 .أق٘حٝ ٢ٟ

 

 :(49)المــادة

 

 ذوذ ٩جألؾ٪س ٩جٛخذٟحش جألعوحس ٠ٛشجٓرس جٛ٪ؿ٤ٮ ج٠ٛشٗض ستٰظ ٢ٟ ذٔشجس ج٤ٛلحٝ ٨ٛزج جٛط٤ِٰزٯس جٛالتكس ضظذس

 .جٛشع٠ٰس جٛؿشٯذز ُٮ ج٤ٛلحٝ ٧زج ٣شش ضحسٯخ ٢ٟ أش٨ش غالغس خالٙ ج٠ٛشٗض ٟؿٜظ ٢ٟ جهط٠حد٧ح


