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هشروغ كبىوو 

حق الهواظو في االّظالغ  
 

أحكبن ؼبهج : الفصل األول
 

 
أهداف اللبىوو : الهبدث االولي

: ِٖغف ُػا اهلبًٌّ إهٓ
اهيّسّغث اهيؿخٌغاح  ّ يوٓ اهيًوّيبحنالو يً ييبؼؿج ضق االنل فعق ينًٖ ح .1

. ّفلب ألضنبى ُػا اهلبًٌّاهًبيج  اإلغاؼثهغْ 
 .يّانًٌٖيوٓ ال االٌفخبشّخفسٖى  ضنّيٖجؿبح الاهيؤؾ يكغاكٖجاهففبفٖج ّخًؽٖؽ  .2

 ؼفى يؿخّْ يفبؼنج اهيّانًٌٖ فٕ ييوٖج كٌى اهلؼاؼ ّخًؽٖؽ ٌهبى اهغٖيلؼانٖج .3

 

 االدارث :  2الهبدث 

: ٖلكغ تبإلغاؼث تيفِّى ُػا اهلبًٌّ

اهًبيج اهغّهج ّإغاؼاخِب  .1

 اهيؤؿؿبح اهًبيج .2

 اهتوغٖبح ّاخضبغاح اهتوغٖبح .3

 نوفج تئغاؼث يؼفق يبىاهيؤؿؿبح اهعبكج اهى .4

  اهفؼنبح اهيعخونج .5

 
 الهشخفيد هو اللبىوو: 3الهبدث 

: ُػا اهلبًٌّأضنبى ٖفٖغ يً 
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اهيّانً اهوتٌبٌٕ  أ 

 تكّؼث كبٌٌّٖج يوٓ االؼامٕ اهوتٌبٌٖج األسٌتٕ اهيلٖى ة 

 األفعبق اهيًًٌّّٖ اهوتٌبًٌّٖ اّ اهػًٖ هِى يؼنؽ إغاؼث فٕ هتٌبً ر 

 تبهيؿخٌغ اإلغاؼٔ يّمّو نوة االنالو افؼثية األسٌتٕ غٖؼ اهيلٖى ّاهيًٌٕ غ 

 

الهشخىداح االداريج :4الهبدث 

: خًغ يؿخٌغاح إغاؼٖج تيفِّى ُػا اهلبًٌّ .أ 

. اهيوفبح ّاهخلبؼٖؼ ّاهغؼاؿبح ّاهيضبمؼ ّاإلضكبءاح -1

 .األّايؼ ّاهخًوٖيبح ّاهخّسِٖبح ّاهخًبيٖى ّاهيػنؼاح -2

هج أّ اهيؤؿؿبح اهًبيج أّ اٗؼاء ّاهلؼاؼاح ّيفبؼٖى اهتؼايز اهكبغؼث يً اهغّ -3
 .اهتوغٖبح أّ اخضبغاح اهتوغٖبح أّ اهِٖئبح اهًبيج أّ اهعبكج اهينوفج تئغاؼث يؼفق يبى

اهخلبؼٖؼ اهؿٌّٖج اهكبغؼث يً يسوؾ فّؼْ اهغّهج ّيسوؾ اهعغيج اهيغٌٖج ّاهخفخٖـ  -4
 .اهيؼنؽٔ ّغّٖاً اهيضبؿتج ّنل خلؼٖؼ ٖكغؼ ضّل ٌفبن اإلغاؼث

 

: يفِّى ُػٍ اهيبغثخفيل اهيؿخٌغاح ة .ة 

اهيؿخٌغاح اهعنٖج   -1

اهيؿخٌغاح اإلهنخؼٌّٖج ّاهخؿسٖالح اهكّخٖج ّاهيؼئٖج ّاألكؼاق اهييغٌنج  -2
 .ّاإلٌخؼٌح ّفلًب هخٌهٖيِب اهلبٌٌّٕ

 

 الهشخىداح غير االداريج: 5الهبدث 

: ال خًختؼ يؿخٌغاح إغاؼٖج تيفِّى ُػا اهلبًٌّ

. اٌَ يب هى ٖلؼؼ عالف ػهميضبمؼ اهسوؿبح اهؿؼٖج هيسوؾ اهٌّاة اّ هز -1

 .يغاّالح يسوؾ اهّؽؼاء ّيلؼؼاخَ اهخٕ ًٖنِٖب اهنبتى اهؿؼٔ -2
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اٗؼاء االؿخفبؼٖج هيسوؾ فّؼْ اهغّهج ّؿبئؼ اهِٖئبح اهخٕ خًنٕ اؼاًء  -3
 .اؿخفبؼٖج

 .يؿخٌغاح غّٖاً اهيضبؿتج اهخٕ هِب نبتى ؿؼٔ -4

 .يٌسؽثاهيؿخٌغاح اهخضمٖؼٖج ّاإليغاغٖج ّاهيؿخٌغاح االغاؼٖج غٖؼ ال -5

 .نل يؿخٌغ خًنَٖ اهلّاًٌٖ نبتى اهؿؼٖج -6

 
 الهشخىداح االداريج غير اللبتمج لمخداول واالظالغ: 6الهبدث 

نالو يوِٖب أّ ختبغهِب إهٓ ال خًختؼ كبتوج هوخغاّل ّاإلنالو اهيؿخٌغاح اإلغاؼٖج اهخٕ ٖؤغٔ اإل
: يً اهٌٖل

 .أؿؼاؼ اهغفبو اهّنٌٕ ّاأليً اهلّيٕ ّاأليً اهًبى .1

 .هوغّهجكبح اهعبؼسٖج اهًال .2

 .اهذلج اهًبيج تبهًيوج اهّنٌٖج ّاالهخؽايبح اهيبهٖج هوغّهج .3

 .ضٖبث األفؼاغ اهعبكج .4

 .األؿؼاؼ اهخٕ ٖضيِٖب اهلبًٌّ نبهؿؼ اهنتٕ ّاهيٌِٕ .5

ّكبئى اهخضلٖلبح اهسٌبئٖج ّاهسٌبضٖج كتل خالّخِب فٕ سوؿج يوٌٖج ّاهيضبنيبح  .6
د ّتبهنالق ّفؿظ اهؽّار ّاهِسؼ اهؿؼٖج ّاهيضبنيبح اهخٕ خخًوق تبألضغا

 .ّاهتٌّث

 

:  7الهبدث 

: ٖضق هكبضة اهًالكج اإلنالو فعكًٖب يوٓ اهيؿخٌغاح اهخبهٖج

اهيخًولج تَ  اهيوفبح اهفعكٖج ّاألؿؼاؼ اهنتٖج ّاهيكؼفٖج ّاهخسبؼٖج ّاهكٌبيٖج -1
. "فعكٖب

أٔ خلؼٖؼ خلٖٖيٕ ٖخًوق تفعق نتًٖٕ اّ ئًٌّ يفبؼ إهَٖ تبالؿى أّ يً  -2
 .ؿِل يًؼفج ُّٖخَال
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اهيؿخٌغ اهػٔ ٖتًٖ ؿوّم فعق يب إػا نبً يً فأً اهنفف يً ُػا اهؿوّم أً  -3
 .اّ ٖؤذؼ يوٓ ّمًَ اهلبٌٌّٕ تبٔ فنل نبً ٖوضق تَ مؼؼًا

 

 

 الىشر والخؽميل اهوجة -الفصل الذبىي

 
 "الىشر حكهب هوجة -اوال

االداراح الؽبهج الخي خمزن تبلىشر الحكهي  :8هبدث ال

يً ُػا  2اؼاح اهًبيج اهيوؽيج تبهٌفؼ اهضنيٕ ُٕ ٌفؿِب اهيفبؼ اهِٖب فٕ اهيبغث اً االغ
. اهلبًٌّ يب يغا اهتوغٖبح غٖؼ اهعبمًج هيسوؾ اهعغيج اهيغٌٖج

 
 الهشخىداح االداريج الواجة ىشرهب :9 هبدثال

:  اً اهيؿخٌغاح االغاؼٖج اهّاسة ٌفؼُب ضنيب ُٕ
 .ؼث اٖبى يً خبؼٖظ كغّؼُباهيؼاؿٖى ّاهلؼاؼاح اهّؽاؼٖج عالل يـ -

اهخًوٖيبح ّاهخًبيٖى ّاهيػنؼاح اهخٕ خخميً خفؿٖؼًا هولّاًٌٖ ّاألٌهيج اّ خنًّ  -
 .ػاح كفج خٌهٖيٖج عالل يفؼث اٖبى يً خبؼٖظ كغّؼُب

اهخلبؼٖؼ اهؿٌّٖج اهكبغؼث يً االغاؼاح اهًبيج ّفلب هويِل اهيضغغث كبٌٌّب هنل  -
 .اككبُب آعؼ فِؼ آػاؼ يً اهؿٌج اهيلتوجاغاؼث ّفٕ ضبل يغى اهخضغٖغ فٕ يِوج 

سيٖى يلّغ اهيٌبككبح ّاالهخؽايبح اهخٕ خسؼِٖب االغاؼاح اهًبيج عالل يفؼث  -
 .اٖبى يً خبؼٖظ خّكًِٖب

 

:  10 هبدثال
خٌفؼ سيٖى اهيؿخٌغاح اهيػنّؼث تبالمبفج اهٓ نؼق اهٌفؼ اهًبغٖج اهيٌكّق يٌِب كبٌٌّب، 

.  اهيعخكج الهنخؼٌّٖج هالغاؼاحا فٕ اهيبغث اهؿبتلج يوٓ اهيّاكى
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الخلبرير الشىويج  :11الهبدث 
: ّمى خلبؼٖؼ ؿٌّٖج خخميً يوٓ االكل اهيوؽيج تبهٌفؼ اهضنيٕ ٖخّسة يوٓ االغاؼاح اهًبيج

اهًبيج خخميً اهخنبهٖف ّاألُغاف ّاهضؿبتبح  غاؼثيًوّيبح إغاؼٖج ضّل آهٖج ييل اال - أ
. اهخٕ ايخؼمح ؿٖؼ اهًيلّاهكًّتبح  ّاإلٌسبؽاح اهيغكلج ّاهلّايغ

اهخٕ ٌفػح ّاهخٕ هى خٌفػ ّأؿتبة يغى  اهًبيج غاؼثاهؿٖبؿج اهًبيج ّاهيفبؼٖى اهعبكج تبال - ة
. اهخٌفٖػ

.  ّاهضبالح اهخٕ خضفه تِب اهًبيج تِب غاؼثأٌّاو اهيًوّيبح اهخٕ خضخفه اال  - ر

 .مؼّؼث ٌفؼُباالغاؼث ؼْ حأٖج يًوّيبح أعؼْ  - غ

 
 

 ح االداريجخؽميل اللرارا هوجة -ذبىيب

 غبيج خؽميل اللراراح االداريج: 12الهبدث 
: غبٖج خًوٖل اهلؼاؼاح اإلغاؼٖج ُٕ اهخبهٖج

خأيًٖ اهففبفٖج  -1
 خسٌة االؿخٌؿبتٖج ّاهخًؿف -2

 اهضغ يً اهيؼاسًبح اهلمبئٖج -3

 
 شروظ الخؽميل: 13الهبدث 

: اإلغاؼٖج اهفؼغٖج خضح نبئوج اإلتنبل حٖفخؼن فٕ خًوٖل اهلؼاؼا
هٖل عنًٖب أً ٖنًّ اهخى -1
 أً ٖخميً اهضٖذٖبح اهلبٌٌّٖج ّاهّاكًٖج اهخٕ خفنل يؼخنؽ اهلؼاؼ -2

 
 االؼفبء هو الخؽميل: 14الهبدث 

: خًفٓ اإلغاؼث يً يّسة اهخًوٖل فٕ اهضبالح اهخبهٖج
ّسّغ ٌكّق خفؼًٖٖج خيٌى إففبء يًوّيبح أّ ٌفؼ يؿخٌغاح ػاح نبتى ؿؼٔ  -1
 ضبهج إيالً اهنّاؼا -2
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 اههؼّف االؿخذٌبئٖج  -3

ؿخٌؿبتٖج االؿونج لاإلغاؼث  يبؼؿجى -4
 

:  15الهبدث 
ّ فٕ ضبهج كؼاؼ اهؼفل اهميٌٕ ٖضق فٕ ضبل ؽّال أؿتبة إيفبء اإلغاؼث يً اهخًوٖل ا

ّيوٓ . ة إناليَ يوٓ أؿتبة اهلؼاؼهكبضة اهًالكج ميً يِوج اهيؼاسًج اهلمبئٖج اً ٖنل
. ّغًّ اتنبءاهؿونج اهيًٌٖج أً خنوًَ يوِٖب عنًٖب 

 
  :16الهبدث 

ّؼٔ يوٓ أؿتبة اهلؼاؼاح اإلغاؼٖج اً األفعبق اهضلٖلًٖٖ أّ اهيًًٌّٖٖ هِى ضق االّنالو اهف
. اهفؼغٖج اهخٕ خيؾ ضلّكِى

: ّخؿخّسة اهخًوٖل اهلؼاؼاح اهخبهٖج
 اإلسؼاءاح اهخٕ خضغ يً اهضؼٖبح اهًبيج -1

 اإلسؼاءاح اهخٕ خفؼل يلّتج -2

 ؼفل إينبء إسبؽث أّ ؼعكج  -3

 فؼّن يوٓ خؼعٖقاهيّافلج اهيكضّتج ة -4

 اهلؼاؼاح اهيخميٌج ؼسّيًب يً كؼاؼ اّ اهغبء هلؼاؼ ٖؼخة ضلّكًب ينخؿتج -5

اهلؼاؼاح اهخٕ خضسة يٌفًج ٖفنل يٌضِب ضلًب هيً خخّفؼ فَٖ اهفؼّن  -6
 اهلبٌٌّٖج هوضكّل يوَٖ

 كؼاؼاح اهؼفل اهيؿٌغث اهٓ يِل اهؿلّن ّيؼّؼ اهؽيً -7

 
 

 
ظمة الهؽموهبح   -الفصل الذبلد

  :  17الهبدث 
.  هنل فعق ضق يًؼفج اهيًوّيبح اهخٕ ٖضخِّٖب يؿخٌغ إغاؼٔ ٖسؼٔ اهخيؿم تٌخبئسَ مغٍ
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 اللراراح الفرديج: 18الهبدث 
نل كؼاؼ فؼغٔ ٖخعػ تبؿى اهغّهج اّ تبؿى يؤؿؿج يبيج اّ توغٖج اّ تبؿى ُٖئج يً اهلنبو 

ُػا اهلؼاؼ يب هى ٖنً اهعبق ينوفج تئغاؼث يؼفق يبى، ال ٖينً االضخسبر تَ مغ يً ٖخٌبّهَ 
كغ اتوغ اهَٖ يؿتلًب ّؿويح هَ كّؼث يٌَ ينبتلج الكوِب يى افًبؼ تضلَ فٕ اهنًً فَٖ 

. ّيِوج ُػا اهنًً ايبى اهيؼسى اهيعخق
 

 هوعف الهؽموهبح : 19الهبدث 

أً خًًٖ يّهفب يعخكب هوٌهؼ فٕ نوتبح اهضكّل يوٓ اهيًوّيبح، نل اغاؼث يبيج يوٓ 
. اهينوّتج احهالؽيج هوتضد ّاهّكّل إهٓ اهيًوّىخيٌضَ اهكالضٖبح ا

 
 خشهيل ؼهميج الوصول الي الشجالح: 20الهبدث 
اهًبيج أً خضخفه تبهيًوّيبح اهخٕ تضّؽخِب تفنل يٌهى ّتخؼخٖة ٖؿِل يوٓ  غاؼاحيوٓ اال

. ضفه اهيًوّيبح إهنخؼٌّٖب نويب أينً ػهم هِٖبّٖسة و اؿخعؼاسِباهيّهف اهيعخق ييوٖج 
 

 خلدين الظمة: 21الهبدث 
اهخٕ خؿخضّػ يوٓ اهيًوّيج،  غاؼثٖلغى نوة اهضكّل يوٓ اهيًوّيبح تفنل عنٕ إهٓ اال

 اؿخعؼارّٖسة أً ٖضخّٔ ُػا اهنوة يوٓ خفبكٖل نبفٖج خينً اهيّهف اهيعخق يً 
. اهيًوّيج تسِغ تؿٖن

 
 االشؽبر تبشخالن الظمة :22الهبدث 

ينٕ إفًبؼا هيً خلغى تبهنوة ٖتًٖ فَٖ، خبؼٖظ يوٓ اهيّهف اهيعخق فّؼ خؿويَ اهنوة أً ٔ
. خلغٖى اهنوة ٌّّو اهيًوّيج اهينوّتج ّاهفخؼث اهالؽيج هوؼغ يوٓ اهنوة

 
  خوطيح الظمة  :23الهبدث 

فٕ ضبل هى ٖنً اهنوة غكٖلب تفنل نبف خلّى االغاؼث تبهًّغث اهٓ يلغيَ هخّمٖص اهنوة نيب 
. نؼق اهيخبضجخلّى تيؿبيغخَ فٕ اهلٖبى تػهم تنبفج ال
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االحبلج الي هؤششج اخرى : 24الهبدث 
أعؼْ، تًغ إفًبؼ اهنبهة تػهم، إػا ختًٖ هَ  اغاؼثاهٓ ٖسّؽ هويّهف اهيعخق إضبهج اهنوة 

 غاؼثّفٕ ُػٍ اهضبهج ًٖختؼ اهنوة ّنأٌَ كغى إهٓ اال. تبهيًوّيج أنتؼ غاؼثأً يالكج خوم اال
 . اهًبيج اهخٕ أضٖل هِب اهنوة

 
 ههل الرد:  25الهبدث 

ّٖى يً خبؼٖظ خلغٖيَ، ّٖسّؽ هويّهف  15يوٓ اهيّهف اهيعخق اهؼغ يوٓ اهنوة عالل 
ّٖى، إػا نبً اهنوة ٖخميً يغغا نتٖؼا  15خيغٖغ ُػٍ اهفخؼث هيؼث ّاضغث ّهيغث ال خؽٖغ يً 

يبيج  اغاؼثنؼف ذبهد أّ  اؿخفبؼثيً اهيًوّيبح، أّ أً اهّكّل إهٓ اهيًوّيج ٖؿخّسة 
 .ًّٖختؼ يغى اهؼغ عالل خوم اهفخؼث تيذبتج ؼفل هونوة. أعؼْ

 
 االظالغ ظمة كتول:  26الهبدث 

إػا خيح اهيّافلج يوٓ اهنوة فًوٓ اهيّهف اهيعخق أً ٖينً اهنبهة يً اهضكّل يوٓ 
اهنوة يوٓ أنذؼ يً يًوّيج، فئٌَ ٖسّؽ  اضخّّْإػا يب . اهيًوّيبح اهخٕ تٌِٖب تبهنوة
هنبهة تبإلنالو يوٓ سؽء يً اهيًوّيبح، إػا يب نبٌح هويّهف اهيعخق اهؿيبش ل

. اهيضغغ فٕ ُػا اهلبًٌّ االؿخذٌبءاحاهيًوّيبح األعؼْ خغعل فٕ ٌنبق 

 

كيفيج االظالغ ؼمي الهشخىداح االداريج :  27الهبدث 

إً اإلنالو يوٓ اهيؿخٌغاح اإلغاؼٖج ٖخى يسبًٌب فٕ ينبً ّسّغُب يب هى خضل غًّ ػهم  _ أ 
. ضبفهج اهيبغٖج يوٓ اهيؿخٌغأؿتبة اهى

إً ضكّل كبضة اهًالكج يوٓ كّؼث أّ ٌؿعج يً اهيؿخٌغ اهينوّة ٖخى يوٓ ٌفلخَ  -ة
. يوٓ أً ال خخسبّؽ ُػٍ اهٌفلج نوفج االؿخٌؿبط أّ اهخكّٖؼ

اػا نبً اهيؿخٌغ اهنخؼًٌّٖب أّ خؿسٖاًل كّخًٖب أّ يؼئًٖب ٖينً هكبضة اهًالكج اً ٖنوة  -ر
. ينتّيج أّ كؼكًب ييغٌنًب اّ خؿسٖاًل كّخًٖب أّ يؼئًٖب يٌَيوٓ ٌفلخَ ٌؿعج 

ال خوؽى اإلغاؼث تخوتٖج اهنوتبح اهخًؿفٖج ال ؿٖيب يً ضٖد يغغُب ّنبتًِب   -غ
. اهخنؼاؼٔ
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 رفض االظالغ: 28الهبدث 
ّ ؼفل خؿوٖى كّؼ يً اهيؿخٌغاح االغاؼٖج ٖسة اً كؼاؼاح ؼفل االنالو أ .أ 

. اً خنًّ عنٖج ّيًووج
غاؼث اً ختوغ كؼاؼ ؼفل االنالو اهكؼٖص اهٓ كبضة اهًالكج اهػٔ هَ يوٓ اإل .ة 

يً ُػا اهلبًٌّ  31يٌغ االكخمبء اً ٖؼاسى اهوسٌج اهيٌكّق يٌِب فٕ اهيبغث 
. فٕ يِوج فِؼًٖ كتل يؼاسًج اهلمبء اإلغاؼٔ

إً كؼاؼاح اهؼفل اهميٌٕ تبإلنالو يوٓ يؿخٌٍغ يب خنًّ كبتوج هونًً ّفلًب  .ر 
. ؼث فٕ اهفلؼث اهؿبتلجهالكّل اهيػنّ

 
 :29الهبدث 

 .ٖسؼٔ اإلنالو يوٓ اهيؿخٌغاح اإلغاؼٖج يى يؼايبث ضلّق اهيونٖج األغتٖج ّاهفٌٖج .أ 
اً ييبؼؿج ضق االنالو اهينفّل تِػا اهلبًٌّ ال ٖعّل اهيؿخفٖغًٖ يٌَ اّ اهغٖؼ  .ة 

 .إينبً ٌلل اّ ٌفؼ اّ اؿخعغاى اهيؿخٌغاح اهيّنوى يوِٖب فٕ ؿتٖل غبٖبح خسبؼٖج

 
 وذبئق الهحفوعبح الوظىيج: 30الهبدث 

ُػا اهلبًٌّ هغْ يؤؿؿج اهيضفّهبح اً إٖغاو اهيؿخٌغاح اإلغاؼٖج اهلبتوج هالنالو ّفلًب ل
. اهّنٌٖج ال ٖضّل غًّ االنالو يوِٖب فٕ أٔ ّكح

الو يوِٖب يينًٌب ايب اهيؿخٌغاح االغاؼٖج غٖؼ اهلبتوج هالنالو تيفِّى ُػا اهلبًٌّ فٖكتص االن
خبؼٖظ  162ضغغث فٕ اهلبًٌّ ؼكى يغ اٌلمبء اهيِل اهيضغغث هِب كبًٌٌّب ّّفلًب هألكّل اهىة
. اهيخًوق تبهيضفّهبح اهّنٌٖج 2/12/1997 
 
 

هيئج الهؽموهبح  -الفصل الراتػ
 

: اىشبء الهيئج: 31 الهبدث
ُػا خٌفأ تيّسة ُػا اهلبًٌّ ُٖئج اغاؼٖج يؿخلوج خيبؼؾ اهكالضٖبح ّاهيِبى اهيتٌٖج فٕ 

ُب تيؼاؿٖى خخعػ فٕ يسوؾ ؿِب ّأيمبؤاهلبًٌّ ّٖضغغ خٌهٖيِب االغاؼٔ ّاهيبهٕ ًًّٖٖ ؼئٕ
". ُٖئج اهيًوّيبح"اهّؽؼاء تٌبء يوٓ اكخؼاش ّؽٖؼ اهًغل ّخغيٓ 
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ههبن الهيئج وصالحيبخهب :  32الهبدث 

: خخّهٓ اهِٖئج اهيِبى اهخبهٖج -أ 
. غاؼٖجاهؿِؼ يوٓ اضخؼاى ضؼٖج اإلنالو يوٓ اهيؿخٌغاح اإل -1
ضخؼاى ضؼٖج اإلنالو يوٓ ّذبئق اهيضفّهبح اهّنٌٖج ميً اهفؼّن اهؿِؼ يوٓ ا -2

. اهيوضّهج تلبًٌّ اهيضفّهبح اهّنٌٖج
إتغاء اهؼأٔ تٌبء يوٓ يؼاسًج فعق ٖالكٕ كًّتبح فٕ اإلنالو يوٓ يؿخٌغ  -3

. إغاؼٔ اّ فٕ يؼاسًج يؿخٌغاح يً اهيضفّهبح اهّنٌٖج
تفأً نل يؿأهج خخًوق تخنتٖق أضنبى ُػا اهلبًٌّ إتغاء اهيفّؼث هوؿونبح اهيعخكج  -4

. ّتبإلنالو يوٓ ّذبئق اهيضفّهبح اهّنٌٖج
اكخؼاش نل خًغٖل ألضنبى ُػا اهلبًٌّ ّألضنبى كبًٌّ اهيضفّهبح اهّنٌٖج ّنل إسؼاء  -5

يً فأٌَ خؿِٖل ييبؼؿج ضق اإلنالو يوٓ اهيؿخٌغاح اإلغاؼٖج ّيوٓ ّذبئق 
فبفٖج اإلغاؼٖج، ّػهم تٌبء يوٓ نوة اهؿونج اهيعخكج اهيضفّهبح اهّنٌٖج خًؽٖؽًا هوـ

. اّ تيتبغؼث يً اهوسٌج
ّمى خلؼٖؼ ؿٌّٔ ٌّفؼٍ، ٖخميً تكّؼث عبكج اهكًّتبح اهِبيج اهخٕ خًخؼل  -6

 .إنالو األفعبق تبهٌؿتج إهٓ يعخوف فئبح اهيؿخٌغاح ّّذبئق اهيضفّهبح اهّنٌٖج

. خؿتق اهوسّء اهٓ اهلمبءاً يؼاسًج اهوسٌج خًختؼ يًبيوج إهؽايٖج ٖسة اً   -ة 

خكغؼ اهوسٌج كؼاؼاح تأنذؼٖج أيمبئِب يوؽيج هنل يً اإلغاؼث ّأكضبة اهًالكج ٖينً  -ر 
اؿخئٌبفِب ميً يِوج فِؼًٖ أيبى يسوؾ فّؼْ اهغّهج اهػٔ ٖنتق تفأٌِب األكّل 

. اهيّسؽث
 

خأليف الهيئج :  33الهبدث 
 يل، خنًّ ّالٖخِى هيغثخخأهف اهِٖئج يً ؼئٖؾ ّاؼتًج أيمبء يخفؼغًٖ تغّاى نب -1

 .عيؾ ؿٌّاح غٖؼ كبتوج هوخسغٖغ اّ اهخيغٖغ

 ػ يفؼ ؿٌّاح يوٓ االكل ّكغ أخيّاٌٖتغٕ أً ٖنًّ اهؼئٖؾ ّااليمبء هتٌبًٌٖٖ يً -2

اهعبيؿج ّاالؼتًًٖ يخيخًًٖ تضلّكِى اهيغٌٖج ّغٖؼ يضنّى يوِٖى تسٌبٖج اّ يضبّهج سٌبٖج اّ 
ٖنٌّّا ضبئؽًٖ يوٓ اسبؽث سبيًٖج فٕ اهلبًٌّ اّ ً ّاتسٌضج فبئٌج اّ تيضبّهج سٌضج فبئٌج 
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اهًوّى االغاؼٖج اّ اهؿٖبؿٖج ّاً ٖخيخًّا تعتؼث يفؼًٖ ؿٌج يوٓ االكل فٕ ضلل اعخكبكِى 
اّ اً ٖنٌّّا يً نتبؼ يّهفٕ اهغّهج اهيخلبيغًٖ اّ اهضبهًٖٖ فٕ االؿالم اهلمبئٖج اّ االغاؼٖج 

هِى " اهًبيج انذؼ يً يفؼًٖ ؿٌج ّاً ٖنًّ يفِّغااّ اهغتوّيبؿٖج ّاهػًٖ أيمّا فٕ اهعغيج 
 .تبهؿيًج اهضؿٌج ّاهيٌبكتٖج اهؼفًٖج ّاهنفبءث اهيٌِٖج

 
  اىخهبء الؽطويج: 34الهبدث  

خٌخِٕ ّالٖج نل يً ؼئٖؾ ّايمبء اهِٖئج تبٌخِبء يغث ُػٍ اهّالٖج اّ تبهّفبث اّ  -1
 .تبالؿخلبهج اّ تبٌِبء اهًمّٖج اّ اهًؽل

تيؼؿّى  تكّؼث يتنؼث ئٖؾ اّ أ يً االيمبء اّ اٌِبء عغيخِىال ٖسّؽ يؽل اهؼ -2
 :اال فٕ اضغْ اهضبالح اهخبهٖج تٌبء يوٓ اكخؼاش ّؽٖؼ اهًغل ٖخعػ فٕ يسوؾ اهّؽؼاء

 تٌبء يوٓ نوتِى اهعنٕ - أ

 خًػؼ ييبؼؿخِى هيِبيِى تؿتة اهيؼل - ة

اؼخنبتِى عنأ سؿٖيب اذٌبء ييبؼؿخِى هيِبيِى فؼن اذتبح ُػا اهعنأ  -ر
ة خلؼٖؼ خمًَ هسٌج يؤهفج يً اهؼئٖؾ االّل هيضنيج اهخيٖٖؽ تيّر
ّؼئٖؾ غّٖاً  ،ّيمّٖج نل يً ؼئٖؾ يسوؾ فّؼْ اهغّهج ،ؼئٖؿب

. اهيضبؿتج
اهضنى يوِٖى تسٌبٖج أّ تيضبّهج سٌبٖج أّ تسٌضج فبئٌج أّ تيضبّهج  -غ

. سٌضج فبئٌج
تيلء ؾ اهّؽؼاء فٕ ضبل فغّؼ يؼنؽ اهؼئٖؾ اّ أ يً االيمبء ٖلّى يسل -3

تلٖج تيِوج فِؼ ّاضغ يوٓ االنذؼ ّّفلب هلّايغ اهخًًٖٖ اهيضغغث فٕ اهفغّؼ هويغث اهيح
 .ُػا اهلبًٌّ

. ٌّٖة يٌَ أنتؼ االيمبء ؿٌبالٔ ؿتة نبً اهؼئٖؾ  غٖبةفٕ ضبل  -4

 

 : 35هبدث  ال
ال ٖضق هؼئٖؾ ّأيمبء اهِٖئج عالل يغث ّالٖخِى اتغاء اهؼأٔ اّ اينبء االؿخفبؼاح  -1

 .ييبؼؿخِى هيِبيِىاً خًؼل يوِٖى عبؼر انبؼ اهخٕ ٖينً 
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ال ٖينً اهخػؼو تّسَ ؼئٖؾ ّايمبء اهِٖئج تؿؼٖج اهيًوّيبح ّاهيؿخٌغاح، تبؿخذٌبء  -2
خوم اهخٕ ٖضهؼ اهلبًٌّ كؼاضج ٌفؼُب اّ االنالو يوِٖب اّ خغاّهِب، ّخوم اهخٕ خخًّوق 

 .تباليً ّاهغفبو اهّنٌٕ

يوِٖب تضنى  ى اففبء االؿؼاؼ اهخٕ ٖنوًًّتًغيوٓ ؼئٖؾ ّايمبء اهِٖئج االهخؽاى  -3
 .ّهٖفخِى ّٖتلٓ ُػا اهيّسة كبئيب تًغ اٌخِبء ّالٖخِى

 
: 36هبدث ال

ال ٖينً يالضلج ؼئٖؾ ّايمبء اهِٖئج تؿتة االؼاء اهخٕ ٖتغٌِّب ّاهيخًولج تييبؼؿخِى يِبيِى 
. اّ تيًؼمِب

 
  :37هبدث  

ٖب يلنّيب ٖضغغ تيؼؿّى ٖخعػ فٕ ٖخلبمٓ نل يً اهؼئٖؾ ّايمبء اهِٖئج خًّٖمب فِؼ
. يسوؾ اهّؽؼاء تٌبء يوٓ اكخؼاش ّؽٖؼٔ اهًغل ّاهيبهٖج

 
:  38 هبدثال

خؼفًَ اهٓ اهسِبح اهيعخكج الكؼاؼٍ ٌّٖفؼ فٕ  خمى اهِٖئج ٌهبيب عبكب هوًبيوًٖ هغِٖب
.  اهسؼٖغث اهؼؿيٖج

 
 : 39هبدث 

غث هِب تيب فِٖب يعككبح خمى اهِٖئج ؿٌّٖب يفؼّو يّاؽٌخِب ّخوضه االيخيبغاح اهيؼق
ؼئبؿج يسوؾ ايمبئِب ّاهخًّٖمبح اهًبئغث هوسِبؽ اهيًبًّ فٕ تٌغ عبق فٕ يّاؽٌج 

. اهّؽؼاء ّخعمى ضؿبتبخِب هؼكبتج غّٖاً اهيضبؿتج اهيؤعؼ
 

:  40هبدث 
ٍ حؼئٖؾ ّايمبء اهِٖئج ؼئبؿج اهيسوؾ اهغؿخّؼٔ خكؼٖضب ٖخميً نبيل ػىنل يً  ّٖغو

اّ ؽّسخَ اّ اّالغٍ  ُّ اهخٕ ٖيونِب يّال اهيٌلّهج ّغٖؼ اهيٌلّهجاهيبهٖج تيب فِٖب اال
ُّى ٖعمًًّ الضنبى كبًٌّ االذؼاء غٖؼ . خًٌَٖٖ خبؼٖظ ً فٕ يِوج ذالذج افِؼ يًاهلبكؼّ

. 27/12/1999خبؼٖظ  154اهيفؼّو ؼكى 
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:  41هبدث
. ؽؼاءٖسؼٔ خضغٖغ االسؼاءاح اهيختًج ايبى اهِٖئج تيّسة يؼؿّى ٖخعػ فٕ يسوؾ اهّ

  
 
 أحكبن خخبهيج: الفصل الخبهس

 
:  42الهبدث 

. خوغٓ سيٖى اهٌكّق اهيعبهفج ألضنبى ُػا اهلبًٌّ اّ غٖؼ اهيؤخوفج يى يميٌَّ
 

:  43الهبدث 
ؼاؿٖى خخعػ فٕ يسوؾ اهّؽؼاء تٌبء خضغغ يٌغ االكخمبء غكبئق خنتٖق أضنبى ُػا اهلبًٌّ تى

. يوٓ اكخؼاش ؼئٖؾ يسوؾ اهّؽؼاء
 

:  44الهبدث 
 .ًٖيل تِػا اهلبًٌّ فّؼ ٌفؼٍ فٕ اهسؼٖغث اهؼؿيٖج

 
 

  


