قاوون رقم  07لسىة 7700
بإصدار قاوون تىظيم عمل الجمعيات
وغيرها مه المؤسسات العاملة في مجال العمل األهلي
باظم الؽلب
سئِغ الجمهىسٍت
ُ ــشسمجلغ الىىاب الِاهىن آلاحى هصه ،وُذ ؤصذسهاٍ

اإلاادة ألاولى

ً
بمشاكاة ما وسد بىـم الجملُاث اإلايؽإة بظدىادا بلي بجٌاُُاث دولُت ؤبشمتها حمهىسٍت مصش اللشبُت  ،ومم كذم ؤلاخال٘ بةخمام
الِاهىن سُم  91لعىت ٌ ، 1971لمل بإخٖام الِاهىن اإلاشاًّ في ؼإن الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت وهحرَا مً الُٕاهاث اإلاىـمت
بمىحب ؤخٖامت .
وٍىـم َزا الِاهىن والِاهىن اإلاشاًّ له خشٍت مماسظت اللمل ألاَلى للجملُاث وجلٗ الُٕاهاث ،وٍدـش كلى ؤي حهت ؤًا ٔان ؼٖلها
الِاهىوي ؤو معماَا ؤن جماسط اللمل ألاَلي بال بلذ ؤلالتزام بإخٖامت والخظىق لها.

اإلاادة الثاهُت

ً
كلى حمُم الُٕاهاث التي جماسط اللمل ألاَلى وًّ الخلشٍٍ اإلاىصىص كلُت فى الِاهىن اإلاشاًّ ؤًا ٔان معماَا ؤو ؼٖلها الِاهىوي
ً
ؤن جِىم بخىًُّ ؤوطاكها وًِا ألخٖامت ورلٗ خال٘ ظىه مً جاسٍخ اللمل به وبال ُظذ املحٕمت املخخصت بدلها  .وجائ٘ ؤمىالها
بلى صىذوَ دكم الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت اإلاىصىص كلحها فى الِاهىن اإلاشاًّ  ،وٍٍِ بِىة الِاهىن ٔل وؽاغ ًماسط
باملخالٌت ألخٖام َزة اإلاادة .
وٍٕىن جىًُّ ألاوطاق بةخؼاس الىصاسة املخخصت ؤو الجهاص الِىمى لخىـُم كمل اإلاىـماث ألاحىبُت هحر الحٕىمُت اإلايؽإة بمىحب
ؤخٖام الِاهىن اإلاشاًّ بدعب ألاخىا٘  ،بجمُم بُاهاث الجملُت ؤو اإلاىـمت ؤو الُٕان وؤوؽؼتها ومصادس جمىٍلها وبشامجها
ً
وبشوجىٓىالث ومزٓشاث الخٌاَم وهحرَا مً صُى الخلاون ؤًا ٔان معماَا والتى جِىم كلى جىٌُزَا في حمهىسٍت مصش اللشبُت،
ورلٗ كلى الىمىج اإلالذ لزلٗ ،وؤن جِىم ٓزلٗ بخلذًل هـمها بما ًظمً ؤن جخىاًّ مم ؤخٖام َزا الِاهىن والِاهىن اإلاشاًّ له .

اإلاادة الثالثت

ً
جلتزم الجهت ؤلاداسٍت ؤوال بإو٘ بدصش الُٕاهاث التى لم جِم بخىًُّ ؤوطاكها وًّ ؤخٖام الِاهىن اإلاشاًّ  .وَؽٖل الىصٍش املخخص
بؽائن الجملُاث واللمل ألاَلي لجىت ؤو ؤٓثر مً اللاملحن بالجهت ؤلاداسٍت وهحرَم كلى ؤن جظم في كظىٍتها ممثال للمداًـت التى
ًِم مِش الُٕان فى دائشتها  ،جخىلى جىٌُز وبجمام اكما٘ الحل بلذ صذوس الحٕم الِظائى بزلٗ  ،وٍدذد الِشاس الصادس هـام كملها
ومذة ُُامها بخلٗ ألاكما٘ .
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اإلاادة الشابلت
ًدـش كلى ؤًت حهت ؤو ُٓان مماسظت اللمل ألاَلى ؤو ؤي وؽاغ مما ًذخل في ؤهشاض الجملُاث وهحرَا مً الُٕاهاث الىاسدة فى
الِاهىن اإلاشاًّ دون الخظىق ألخٖامت .
ً
ٓما ًدـش كلى ؤًت حهت هحر الجهت ؤلاداسٍت املخخصت وًِا ألخٖام الِاهىن اإلاشاًّ ؤن حعمذ ؤو جشخص ،بإي ؼٖل وجدذ ؤي معمى
،بمضاولت ؤي كمل ؤَلى ؤو وؽاغ مما ًذخل فى ؤهشاض الجملُاث وهحرَا مً الُٕاهاث الىاسدة فى الِاهىن اإلاشاًّ ،وٍٕىن َزا
ً
الترخُص مىلذما مىز صذوسٍ وال ًشجب ؤزشا.

اإلاادة الخامعت

ً
حعخمش مجالغ بداساث الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت وؤلاجداداث اإلايؽإة وًِا ألخٖام الِاهىن سُم  84لعىت  2002الِائمت وُذ
ً
اللمل بالِاهىن اإلاشاًّ وؤحهضتها الخىٌُزًت وؤلاداسٍت فى مباؼشة كملها بلى ؤن ًخم بكادة حؽُٕلها وًِا ألخٖامت .

اإلاادة العادظت
ًصذس سئِغ مجلغ الىصساءالالئدت الخىٌُزًت للِاهىن اإلاشاًّ خال٘ ؼهشًٍ مً جاسٍخ وؽشة  ،وبلى ؤن جصذس َزة الالئدت ٌعخمش
اللمل بالالئدت الخىٌُزًت والِشاساث الِائمت بما ال ًخلاسض مم ؤخٖامت.

اإلاادة العابلت
ًلغى ُاهىن الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت الصادس بالِاهىن سُم  84لعىت ٓ ، 2002ما ًلغى ٔل خٕم ًخالٍ ؤخٖام َزا الِاهىن
والِاهىن اإلاشاًّ له.

اإلاادة الثامىت
ًيؽش َزا الِاهىن فى الجشٍذة الشظمُت  ،وَلمل به مً الُىم الخالى لخاسٍخ وؽشة وٍبصم َزا الِاهىن بخاجم الذولت  ،وٍىٌز ِٓاهىن
مً ُىاهُجها.
(كبذ الٌخاح العِس ي)
صذسبشئاظت الجمهىسٍت في  27ؼلبان ظىت  َ 1438ـ
اإلاىاًّ  24ماًى  2017مـ ـ
صىسو مشظلت الى العُذ  /وصٍشة الخظامً ؤلاحخماعي

ُاهىن جىـُم كمل الجملُاث وهحرَا
مً اإلااظعاث اللاملت فى مجا٘ اللمل ألاَلى
الباب ألاو٘  :الخلشٌٍاث
مادة (: )1
ًِصذ فى جؼبُّ ؤخٖام َزا الِاهىن بالٖلماث واللباساث الخالُت اإلالجى اإلابحن ُشًٍ ٔل مجها:
 .1اللمل ألاَلى ٔ :ل كمل ال يهذي بلى الشبذ  ،وٍماسط بوشض جىمُت املجخمم فى بخذي املجاالث املحذدة بالىـام ألاظاس ى ألخذ
الُٕاهاث .
ً
 .2الجملُت ٔ :ل حماكت راث جىـُم معخمش ً ،خم جإظِعها وًِا ألخٖام َزا الِاهىن  ،وجخإلٍ مً ؤشخاص ػبُلُحن ؤو
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ً
بكخباسٍت مصشٍت ؤو مجهما ملا  ،بدذ ؤدوى كؽشة ؤشخاص  ،وتهذي بلى مماسظت اللمل ألاَلى .
ً
 .3الجملُت راث الىٌم اللام ٔ :ل حملُت تهذي بلى جدُِّ مىٌلت كامت كىذ جإظِعها ؤو بلذ جإظِعها وٍٕىن وؽاػها مىحها
لخذمت املجخمم  ،وٍصذسبةطٌاء صٌت الىٌم اللام كلحها ُشاسمً سئِغ مجلغ الىصساء.
ً
 .4اإلااظعت :شخص بكخباسي مصشي ًيؽإ بخخصُص شخص ؤو ؤٓثر مً ألاشخاص الؼبُلُت ؤو ؤلاكخباسٍت ؤو مجهما ملا،ماال
ًِل كً خمعحن الٍ حىُت كىذ الخإظِغ لخدُِّ هشطمً ؤهشاض اللمل ألاَلى دون بظتهذاي الحصى٘ كلى سبذ ؤو
مىٌلت ما
 .5اإلاىـمت ألاحىبُت هحر الحٕىمُت  :شخص بكخباسي ؤحىبى  ،ال يهذي بلى الشبذ ًِم مشٓض بداساجت الشئِس ى فى مصش ؤو خاسحها
ً
ًصشح له بمماسظت وؽاغ ؤو ؤٓثر مً ؤوؽؼت الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت الخاطله ألخٖام َزا الِاهىن وًِا للِىاكذ
اإلاِشسة ًُه .
ً
 .6الجملُت اإلاشٓضٍت ٔ :ل حملُت ًصذس بؽهشَا وًِا ألخٖام َزا الِاهىن ُشاس مً الىصٍش املخخصبؽائن الجملُاث واللمل
ألاَلُإو مً ًٌىطت ًخظمً هـامها ألاظاس ى اللمل كلى معخىي الجمهىسٍت وبوؽاء ًشق ؤو ؤٓثر فى مداًـت ؤو ؤٓثر  ،وجدذد
الالئدت الخىٌُزًت لهزا الِاهىن ؤي ملاًحر ؤخشي جخدِّ بها صٌت اإلاشٓضٍت  ،و الًجىص ًخذ ًشوق حذًذة للجملُت اإلاشٓضٍت
باملحاًـت بال بمىاًِت الىصٍشاملخخص .
 .7الُٕان :ؤي حهت جماسط اللمل ألاَلي ؤًا ٔان ؼٖلها الِاهىوي ؤو معماَا.
 .8ؤلاجداد ؤلاُلُمي  :بجداد ًخمخم بالصخصُت ؤلاكخباسٍت ًيؽإ مً كؽشة كلى ألاُل مً الجملُاث ؤو اإلااظعاث ألاَلُت ؤو مجهما
ً ً
ملا ؤًا ٔان وؽاػها كلى معخىي املحاًـت .
ً
 .9ؤلاجداد الىىعى  :بجداد ًخمخم بالصخصُت ؤلاكخباسٍت ًيؽإ مً خمعت كؽش كظىا كلى ألاُل مً الجملُاث ؤو اإلااظعاث
ً
ً
ً
ألاَلُت ؤو مجهما ملا  ،التى جباؼشؤو جمى٘ وؽاػا ملُىا كلى معخىي الجمهىسٍت .
 .10ؤلاجداد اللام  :الصخص ألاكخباسي الزي جظم سئظاء مجالغ بداساث ؤلاجداداث ؤلاُلُمُت و الىىكُت ًخىلى دكم وملاوهت
اللمل ألاَلى ،وٍٕىن مِشة مذًىت الِاَشة .
 .11اإلاىـمت ؤلاُلُمُت  :الجملُت ؤو اإلااظعت ألاَلُت اإلاصشٍت التى جماسط كلمها ألاَلى فى حمهىسٍت مصش اللشبُت ودولت ؤخشي
ؤو ؤٓثر.
 .12املحٕمت املخخصت  :مدٕمت الِظاء ؤلاداسي التى ًِم مشٓضبداسة الجملُت ؤو اإلاىـمت ؤو الُٕان فى دائشة بخخصاصها .
 .13الجهاص  :الجهاص اإلايؽإ بمىحب هص اإلاادة ( )70مً َزا الِاهىن للبذ فى ٔل ما ًخللّ بلمل اإلاىـماث ألاحىبُت هحر
الحٕىمُت فى مصش وحمُم صىس حلاونها مم اإلااظعاث الجهاث الحٕىمُت وهحر الحٕىمُت  ،والخمىٍل اإلاشجبؽ بلملها ،
وهحرَا مً ؤلاخخصاصاث اإلاىىػت به بمىحب ؤخٖام َزا الِاهىن .
 .14الىصٍشاملخخص  :الىصٍشاملخخص بؽئىن الجملُاث واللمل ألاَلى
 .15الجهت ؤلاداسٍت  :الىصاسة املخخصت بؽئىن الجملُاث واللمل ألاَلى
الباب الثاوى  :الجملُاث
الٌصل ألاو٘  :جإظِغ الجملُاث
مادة (:)2
ً
ًٕىن جإظِغ الجملُت بمىحب بخؼاس ًِذم بلى الجهت ؤلاداسٍت املخخصت كلى الىمىرج الزي جدذدة معخىًُا ٔاًت اإلاعدىذاث
اإلاىصىص كلحها فى اإلاىاد الخالُت ،وجٕىن لها الصخصُت ؤلاكخباسٍت بمجشد ؤلاخؼاس  ،وٍٕىن لٖل شخص ػبُعى ؤو ملىىي خّ
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ً
ؤلاهظمام بلحها ؤو ؤلاوسحاب مجها وًِا ألخٖام َزا الِاهىن .
ً
ً
ً
وال ٌلخبربخؼاسا مىخجا آلزاسة الِاهىهُت ٔل بخؼاسلم ٌعخىي ٔاًت البُاهاث واإلاعدىذاث اإلاؼلىبت وًِا للىمىرج اإلالذ لزلٗ .
مادة ()3
ٌؽترغ إلوؽاء الجملُت ؤن ًٕىن لها هـام ؤظاس ى مٕخىب ًخٌّ مم همىرج الىـام ألاظاس ى الزي جدذدة الالئدت الخىٌُزًت ،
ً
ً
ومىُم كلُتمً حمُم اإلااظعُحن  ،وؤن جخخز إلاشٓضبداستها فى حمهىسٍت مصشاللشبُت مِشا معخِال كً باقى الجملُاث ؤو ألاشخاص
ً
ألاخشي  ،وؤن ًٕىن مالئما إلاماسظت وؽاػها.
وفي حمُم ألاخىا٘ ًجب ؤن ًخظمً الىـام ألاظاس ي لٖل حملُت الىص كلى بلتزامها بةخترام الذظخىس والِىاهحن وكذم ؤلاخال٘
باألمً الِىمي والىـام اللام وآلاداب اللامت.
مادة ()4
ً
ٌؽترغ فى كظى الجملُت اإلااظغ ؤو كظى مجلغ ؤلاداسة ؤو مجلغ ألامىاء بدعب ألاخىا٘ ؤن ًٕىن مخمخلا بدِىُت اإلاذهُت
والعُاظُت  ،ولم ًصذس طذة خٕم نهائى بلِىبه حىاًت ؤو مُِذة للحشٍت فى حىدت مخلت بالؽشي وألاماهت ما لم ًًٕ ُذ سد بلُت
بكخباسٍ .
مادة ()5
ًجىص لوحر اإلاصشٍحن ممً لهم بُامت ُاهىهُت فى مصش ؤلاؼتراْ فى كظىٍت الجملُت ؤو مجلغ بداستها بما ال ًجاوص وعبت %10مً
كذد ألاكظاء  ،وجخؼشالجهت ؤلاداسٍت الجهاصبإظماء الشاهبحن فى كظىٍت الجملُت ؤو ؼول مِلذ بمجلغ بداستها .
مادة ()6
ً
ًجىص بترخُص مً الجهاص اإلاىاًِت ألي مً الجالُاث ألاحىبُت كلى بوؽاء حملُت حلجى بؽئىن ؤكظائها وًِا ألخٖام َزا الِاهىن
وبؽشغ ملاملت الجالُت اإلاصشٍت فى ؼإن بوؽاء الجملُاث فى بلذَم باإلاثل .
مادة ()7
ًجب ؤن ٌؽخمل الىـام ألاظاس ى للجملُت آلاحى :
ً
ؤ) كىىان اإلاِشاإلاخخز مشٓضا إلداسة الجملُت .
ً
ً
ً
ب) بظم الجملُت  ،كلى ؤن ًٕىن بظما ممحزا مؽخِا مً هشطها  ،ال ًادي بلى اللبغ بُجها وبحن حملُت ؤو ماظعت ؤخشي حؽترْ
ملها فى هؼاَ كملها الجوشافى ؤو الىىعى .
ج) هؼاَ كمل الجملُت الىىعى و الجوشافى واملجاالث التى حلمل ًحها
د) ؤهشاض الجملُت وػبُلت وؽاػها وؤَذاًها ووظائل جدُِِها.
ٌ) بظم ٔل كظى مً ألاكظاء واإلااظعحن ولِبت وظىت  ،وحيعِخت ألاصلُت واإلإدعبت ،ومهىخت ومدل بُامخت وسُمت الِىمى
والبرًذ ؤلالٕترووى بن وحذ .
و) مىاسد الجملُت وػشٍِت بظخواللها والخصشي ًحها .
ص) ألاحهضة التى جمثل الجملُت  ،وبخخصاصاث ٔل مجها  ،وٌُُٓت بخخُاس ؤكظائها وػشَ كضلهم ؤو بظِاغ ؤو ببؼا٘ كظىٍتهم ،
والىصاب الالصم لصحت بولِاد َزة ألاحهضة وصحت ُشاساتها ،ووظُلت الذكىة التى ًخدِّ بها كلم ؤكظائها .
ح) هـام اللظىٍت وؼشوػها وخِىَ ألاكظاء وواحباتهم  ،وكلى ألاخص خّ ٔل كظى فى ؤلاػالق كلى معدىذاث الجملُت وخِت
فى خظىس الجملُت اللمىمُت والخصىٍذ ًحها متى بظخىًذ ؼشوػها .
غ) الىـم اإلاالُت واملحاظبُت وهـام اإلاشاُبت اإلاالُت .
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ي) ُىاكذ بولِاد الجملُاث اللمىمُت اللادًت وهحر اللادًت وآلُت الذكىة بلحها وصحت بولِادَا ومدل الاولِاد وظلؼت
ألاكظاء فى ٔل مجها فى اصذاس الِشاساث والخصىٍذ واهخخاب ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة وظلؼاجت وحلُحن مشاُب الحعاباث
وجدذًذ ؤحشة
ْ) ُىاكذ حلذًل الىـام ألاظاس ي للجملُت وجٕىًٍ ًشوق لها وؤخىا٘ بهِظاء الجملُت فى هحر خالت خل الجملُت بدٕم
ُظائي ،والجهاث التى جائ٘ بلحها ؤمىالها كىذ بهِظائها بال بلى صىذوَ دكم الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت ؤو بلى بخذي
الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت التى حلمل فى راث مُذان كمل الجملُت .
٘) جدذًذ املخخص بؼلب آدعاب الجملُت صٌت الىٌم اللام .
وٍشًّ بالالئدت الخىٌُزًت لهزا الِاهىن هـام ؤظاس ى همىرجى بظترؼادي للجملُاث جلتزم الىـم ألاظاظُت بالجملُاث بلذم
مخالٌخت.
مادة ()8
جلتزم الجهت ؤلاداسٍت بالخيعُّ والخلاون مم الجهاث اإلالىُت بةوؽاء ُاكذة للبُاهاث جُِذ ًحها حمُم الجملُاث والُٕاهاث
الخاطلت ألخٖام َزا الِاهىن وؤوؽؼتها وبشامجها ومصادس جمىٍلها وهحر رلٗ مً اإلاعائل الالصمت  ،وٍٕىن لٖل حمُلت ؤو ُٓان سُم
ممحزكلى معخىي الجمهىسٍت ًذ٘ كلُه فى جلٗ الِاكذة.
ٓما جلتزم الجهت ؤلاداسٍت بُِذ ملخص الىـام ألاظاس ي للجملُت فى ُاكذة بُاهاث الجملُاث مىز جاسٍخ بخؼاسَا بالشهبت فى جإظِغ
ً
الجملُت وال ًشجب َزا ؤلاخؼاسؤزشة بال برا ٔان مصحىبا باإلاعدىذاث الخالُت :
ً
ؤ) ؤسبم وسخ مً الىـام ألاظاس ي للجملُت مىُلا كلحها مً حمُم اإلااظعحن .
ً
ب) وسخخحن مً الئدت الىـام الذاخلي التى جىـُم ألامىس اإلاالُت والاداسٍت للجملُت واللاملحن بها وًِا للىمىرج الاظترؼادي
اإلاشًّ بالالئدت الخىٌُزًت لهزا الِاهىن .
ج) صحٌُت الحالت الجىائُت لٖل كظى مً اإلااظعحن .
د) ٓؽٍ مً وُم كلحهم ؤلاخخُاسلشئاظت وكظىٍت مجلغ ؤلاداسة ألاو٘ مً حماكت اإلااظعحن.
ٌ) ظىذ سظمى مىزّ بؽول مِشالجملُت .
و) ما ًٌُذ ظذاد سظم الًجاوص مِذاسة كؽشة آالًجىُت مِابل ُُذ هـام الجملُت فى السجل الخاص بالجهت الاداسٍت جىئ٘
خصُلخت بلى صىذوَ دكم الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُتوٍدذد الىصٍشاملخخص وما جائ٘ مىه لصالح ؤلاجداد اللام
ص) ُىاكذ وؼشوغ الخؼىق لللمل فى ؤوؽؼت الجملُت بن وحذث  ،وخِىَ اإلاخؼىكحن وواحباتهم ووظائل خماًتهم.
ح) جدذًذ ممثل حماكت اإلااظعحن فى بجخار بحشاءاث الخإظِغ .
غ) اإلاىُم ؤلالٕترووى للجملُت وكىىان البرًذ ؤلالٕترووى لها بن جِعش.
وجبحن الالئدت الخىٌُزًت اإلاعدىذاث ألاخشي التى ًجب جِذًمها مً الشاهبحن فى جإظِغ بخذي الُٕاهاث اإلاىـمت بمىحب ؤخٖام
َزا الِاهىن ؤو ؼول كظىٍت مجلغ بداستها او مجلغ ؤمىائها ؤو اللمل ًحها.
مادة ()9
ً
ٌعلم ػالب جإظِغ الجملُت بًصاال ًذ٘ كلى بظخالم بخؼاسة ًبحن ًُت ظاكت وجاسٍخ بظخالم ألاخؼاس وشخص معخلمت  ،وال ًجىص
الامخىاق كً ُبى٘ ؤوساَ الاخؼاسالا برا ٔاهذ هحرمعخىًُت للبُاهاث اواإلاللىماث ؤواإلاعدىذاث اإلاؼلىبت .
ً
ً
ً
وارا جبحن للجهت الاداسٍت خال٘ مذة ظخحن ًىم كمل مً جاسٍخ الاخؼاس ؤن مً بحن ؤهشاض الجملُت وؽاػا مدـىسا ؤو مازما وًّ
ُاهىن اللِىباث ؤو ؤي ُاهىن آخش ؤو ؤن بُاهاث وملحِاث ؤلاخؼاس هحرمعخىًاة ؤو هحرصحُده  ،ؤوٌُذ اليؽاغ ؤو الُِذ املخالٍ
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بِشاسمعبب ًخؼشبت ممثل حماكت اإلااظعحن بمىحب ٓخاب مىص ي كلُت بللم الىصى٘ إلجدار الالصم.
وفى َزة الحالت إلامثل حماكت اإلااظعحن جصىٍب الخؼإ ؤو بظدٌُاء البُاهاث ؤو الؼلً كلى َزاالِشاس ؤمام املحٕمت املخخصت
خال٘ ظخحن ًىم كمل مً جاسٍخ بخؼاسة به.
مادة ()10
جلتزم الجهت ؤلاداسٍت بُِذ الجملُت وبجخار احشاءاث وؽش ملخص الىـام الاظاس ى للجملُت كلى اإلاىُم الشظمى للجهت الاداسٍت كلى
ً
ؼبٕت اإلاللىماث الذولُت (الاهترهذ) ورلٗ بلذ اجمام كملُت الاخؼاسوًِا لحٕم اإلاادجحن ()9 ، 2
وللجملُت ًىس زبىث شخصُتها الاكخباسٍت  ،وؽش ملخص هـامها الاظاس ى اإلالخمذ مً الجهت الاداسٍت باإلاىُم الالٕترووى الخاص بها
بن جِعشوبجشٍذة الىُائم اإلاصشٍت .
ً
ً
وجصذس الجهت الاداسٍت خؼابا مىحها ألخذ البىىْ الخاطله لشُابت البىٗ اإلاشٓضي اإلاصشي لٌخذ خعاب بىٖى للجملُت باإلظم
الزي ُُذث به
والًجىص ًخذ الحعاب البىٖي للجملُت ؤو هحرَا مً الُٕاهاث الخاطلت ألخٖام َزا الِاهىن بال بصذوس الخؼاب اإلاؽاسبلُت
مادة ()11
لٖل ري ؼإن خّ الاػالق كلى ملخص ُُذ الىـام الاظاس ى للجملُت والحصى٘ كلى صىسة مىت مصذَ كلحها بمؼابِتها لألصلبلذ
ؤداء سظم مِذاسة مائت حىُت جىئ٘ خصُلخت بلى صىذوَ دكم الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت.
مادة ()12
ً
ًدبم فى ؼإن حلذًل الىـام ألاظاس ى للجملُت ما ًدبم فى جإظِعها مً بحشاءاث وًِا لألخٖام اإلاِشسة فى َزا الٌصل .
الٌصل الثاوي
ؤهشاض الجملُاث وخِىُها وبلتزاماتها
مادة ()13
حلمل الجملُت وهحرَا مً الُٕاهاث الخاطلت ألخٖام َزا الِاهىن فى مجاالث جىمُت املجخمم املحذدة فى هـامها ألاظاس ى دون
هحرَا .
ً
وٍجب كلى الجملُاث وهحرَا مً الُٕاهاث الخاطلت وًِا ألخٖام َزا الِاهىن التى جماسط ؤكمالها وؤوؽؼتها فى اإلاىاػّ الحذودًت
التى ًصذس بخدذًذَا ُشاس مً سئِغ مجلغ الىصساء الحصى٘ كلى جشخُص بدىٌُز جلٗ ألاكما٘ مً الجهت ألاداسٍت بلذ ؤخز سؤي
املحاًف املخخص ُبل البذء فى الخىٌُز.
وفى حمُم ألاخىا٘  ،ال ًجىص للجملُاث وهحرَا مً الُٕاهاث الخاطلت ألخٖام َزا الِاهىن اللمل فى مجا٘ مماسظت وؽاغ ًذخل
فى هؼاَ كمل ألاخضاب ؤو الىِاباث اإلاهىُت ؤو اللمالُت ؤو راث ػابم ظُاس ى ؤو ًظش باألمً الِىمى للبالد ؤو الىـام اللام ؤو آلاداب
اللامت ؤو الصحت اللامت.
مادة ()14
ً
حلمل الجملُاث كلى جدُِّ ؤهشاطها فى مُادًً الخىمُت والشكاًت ؤلاحخماكُت ورلٗ لخىمُت املجخمم وًِا لخؼت الذولت
وبخخُاحاتها الخىمىٍت وؤولىٍاتها  ،وال ًجىص خـش مباؼشة ؤي وؽاغ مما جِذم بال برا وسد باملخالٌت لؽشوغ الخإظِغ ؤو ؤَذاي
ً
الجملُت  ،ؤو جخللّ باألوؽؼت العُاظُت ؤو الحضبُت ؤو الىِابُت وًِا للِىىاهحن اإلاىـمت لها
وٍدـشبوؽاء ؤو بظخمشاسالجملُاث العشٍت ٓ ،ما ًدـشكلى الجملُت آلاحى:
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ؤ) جٕىًٍ العشاًا والدؽُٕالث راث الؼابم اللعٕشي ؤو ؼبت اللعٕشي .
ب) مماسظت ؤوؽؼت ًترجب كلحها ؤلاخال٘ بالىخذة الىػىُت ؤو ألامً الِىمىإو الىـام اللام ؤو آلاداب اللامت
ج) الذكىة الى الخمُحز بحن اإلاىاػىحن بعبب الجيغ ؤو ألاصل ؤو اللىن ؤو اللوت ؤو الذًً ؤو اللُِذة ؤو ؤي وؽاغ ًذكى بلى
اللىصشٍت ؤو الحع كلى الٕشاَُت ؤو هحر رلٗ مً ألاظباب املخالٌت للذظخىس والِاهىن  ،ؤو الذكىة بلى مخالٌت الِىاهحن ؤو
اللىائذ ؤو كذم جؼبُِها.
د) اإلاؽاسٓت فى جمىٍل ؤو دكم ؤو جشوٍج الحمالث ؤلاهخخابُت ألي مششح فى الاهخخاباث الشئاظُت ؤو الىُابُت ؤو املحلُت ؤو خمالث
الذكاًت الحضبُت ؤو جِذًم الذكم اإلاالى لألخضاب ؤو إلاششححها ؤو للمششححن اإلاعخِلحن ؤو جِذًم مششح فى جلٗ الاهخخاباث
بةظم الجملُت .
ٌ) مىذ ؤًت ؼهاداث كلمُت ؤو مهىُت.
ً
و) ؤًت ؤوؽؼت ًخؼلب مماسظتها جشخُصا مً حهت خٕىمُت ورلٗ ُبل الحصى٘ كلى الترخُص
ص) بحشاءاث اظخؼالكاث الشؤي ؤو وؽش ؤو بجاخت هخائجها ؤو بحشاء ألابدار اإلاُذاهُت ؤو كشض هخائجها ُبل كشطها كلى الجهاص
للخإٓذ مً ظالمتها وخُادَا .
ح) ببشام بجٌاَ بإي صُوت ٔاهذ مم حهت ؤحىبُت داخل ؤو خاسج البالد ُبل مىاًِت الجهاصبت وٓزلٗ ؤي حلذًل ًؼشؤ كلُت .
غ) الذكىة بلى جإًُذ ؤو جمىٍل اللىٍ ؤو الخىـُماث ؤلاسَابُت.
ي) اظتهذاي جدُِّ سبذ ألكظاء الجملُت ؤو مماسظت وؽاغ ًىصشي بلى رلٗ  ،وال ٌلذ بجباق الظىابؽ الخجاسٍت لخدُِّ هاجج
ً
ً
ٌعهم فى جدُِّ ؤهشاض الجملُت وؽاػا مخالٌا .
مادة ()15
ًُما كذا اإلاىـماث ألاحىبُت هحر الحٕىمُت  ،جخظم لشُابت الجهاص اإلاشٓضي للمداظباث الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت وهحرَا مً
الُٕاهاث املخاػبت بإخٖام َزا الِاهىن .
وفى حمُم الاخىا٘  ،ال ًجىص هذب ؤو جٖلٍُ اللاملحن بالىصاسة املخخصت واإلاذًشٍاث والىخذاث ؤلاحخماكُت الخابلت لها ؤو هحرَا مً
الجهاث اللامت التى جخىلى الاؼشاي ؤو الخىحُت ؤو الشُابت كلى الجملُت ؤو جمىٍلحها لللمل فى الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت
الخاطله ألخٖام َزا الِاهىن .وٍجىص لالئدت الخىٌُزًت جدذًذ بلع الِؼاكاث الظشوسٍت التي حعدثجى مً َزا الحـش.
مادة()16
ً
مم كذم الاخال٘ بإًت مضاًا مىصىص كلحها فى ُاهىن آخش  ،جخمخم الجملُاث واإلااظعاث والاجداداث اإلايؽإة وًِا ألخٖام َزا
الِاهىن باإلاضاًا آلاجُت :
ً
ؤ) الاكٌاء مً سظىم الدسجُل والُِذ التى ًِم كبء ؤدانها كلى الجملُت فى حمُم ؤهىاق اللِىد التى جٕىن ػشًا ًحها ٓلِىد
اإلالُٕت ؤو الشًَ ؤو الحِىَ اللُيُت ألاخشي وٓزلٗ مً سظىم الخصذًّ كلى الخىُُلاث .
ً
ً
ب) ؤلاكٌاء مً طشائب وسظىم الذموت اإلاٌشوطت خالُا ولتى جٌشض معخِبال كلى حمُم اللِىد والخىُٓالث واملحشساث
والاوساَ اإلاؼبىكت والسجالث وهحرَا.
ج) بكٌاء اللِاساث اإلابيُت اإلاملىٓت للجملُت مً حمُم الظشائب اللِاسٍت  ،كلى ؤن ًِخصش خّ الجملُت فى جملٗ اللِاساث ،
كلى اللِاساث التى جمٕجها مً جدُِّ ؤهشاطها ًدعب وال ٌعمذ لها بخوُحراليؽاغ بال بمىاًِت الىصٍشاملخخص .
د) الخمخم بخخٌُظا مِذاسة  %30مً ؤحىس هِل اإلالذاث وآلاالث بىاظؼت العٕٗ الحذًذًت .
ً
ٌ) بكخباسالخبركاث التى جِذم للجملُاث جٖلٌُا كلى دخل اإلاخبرق بما الًضٍذ كلى ( )% 10مً صافى دخله .
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و) ؤلاكٌاء مً الظشائب الجمشُٓت والشظىم ألاخشي اإلاٌشوطت كلى ما حعخىسدة مً كذد وآالث وؤحهضة ولىاصم بهخاج وظُاساث
الصمت ليؽاػها وٓزا ما جخلِاٍ مً َذاًا وملىهاث مً الخاسج  ،ورلٗ بِشاس مً سئِغ مجلغ الىصساء بىاء كلى بُتراح الىصٍش
املخخص وكشض وصٍشاإلاالُت  ،وبؽشغ ؤن جٕىن َزة ألاؼُاء الصمت ليؽاػها ألاظاس ى.
وٍدـش الخصشي فى الاؼُاء اإلالمشة مجها التى جدذد بِشاس مً الىصٍش املخخص باالجٌاَ مم وصٍش اإلاالُت  ،ورلٗ ُبل مشوس
خمغ ظىىاث ما لم جذًم كجها الظشائب والشظىم الجمشُٓت اإلاعخدِت .
ص) ؤن ًخم ملاملتها في ؼإن اظتهالْ اإلاُاٍ والٕهشباء والواص الؼبُعي التي جيخجها الهُئاث اللامت والؽشٔاث التي جملٕها الذوله
وؼشٔاث ُؼاق ألاكما٘ اللام  ،ملاملت ؤلاظتهالْ اإلاجزلي.
مادة ()17
لٖل كظى فى الجملُت خّ الاوسحاب مجها فى ؤي وُذ ٌؽاء  ،كلى ؤن ًخؼش الجملُت بزلٗ بٕخاب مىص ى كلُت بللم الىصى٘ وال
ً
ً
ًخل رلٗ بدّ الجملُت فى مؼالبخت بما ُذ ًٕىن معخدِا كلُت مً ؤمىا٘ ؤًا ٔاهذ ػبُلتها .
مادة ()18
ًجىص لللظى اإلايسحب اللذو٘ كً ُشاس اوسحابت خال٘ خمعت كؽش ًىم كمل مً جاسٍخ بخؼاس الجملُت به ،وجدذد الالئدت
الخىٌُزًت لهزا الِاهىن بحشاءاث وُىاكذ الاوسحاب مً كظىٍت الجملُت .
مادة ()19
ًجىص للجملُت ؤن جىظم ؤو جىدعب ؤو حؽاسْ فى مماسظت وؽاغ ؤَلى ال ًدىافى مم ؤهشاطها مم حملُت ؤو َُئت ؤو مىـمت مدلُت ؤو
ؤحىبُت بؽشغ الحصى٘ كلى جشخُص مً الجهت الاداسٍت بىاء كلى ػلب ًِذم بزلٗ  ،وَؽترغ للترخُص في خالت ؤلاهظمام ؤو
ؤلاهدعاب ؤو اإلاؽاسٓت مم مىـمه ؤحىبُت مىاًِت الجهاص.
وجدذد الالئدت الخىٌُزًت طىابؽ الاهظمام والاهدعاب والاؼتراْ مم الجهت املحلُت و الاحىبُت  ،وما ًجب ؤن ًخظمىت الؼلب مً
بُاهاث ومللىماث.
مادة ()20
ً
ًجىص للىصٍش املخخص بلذ مىاًِت الجهاص الخصشٍذ للجملُاث بٌخذ ًشوق لها خاسج حمهىسٍت مصش اللشبُت ورلٗ وًِا للظىابؽ
املحذدة بالالئدت الخىٌُزًت لهزا الِاهىن .
وجؼبّ كلحها فى َزة الحالت ؤخٖام اإلاىـماث ؤلاُلُمُت.
مادة ()21
ال ًجىص للجملُت ًخذ مِشاث ؤو مٖاجب جابلت لها فى ؤي مً مداًـاث الجمهىسٍت جخظم إلؼشاًها اإلاباؼش ،إلاباؼشة وجىٌُز ؤوؽؼتها
ً
املخخلٌت بخالي مِشَا الشئِغ بال بلذ مىاًِت ٓخابُت معبِت مً الىصٍش املخخص ؤو مً ًٌىطت  ،مىضحا ًحها كىىان َزا اإلاِش ،
واليؽاغ اإلاعتهذي  ،واإلاذًشاإلاعئى٘ كىه  ،واللاملىن ًُه .
مادة()22
مم مشاكاة خٕم الٌِشجحن ( )4 ،3مً اإلاادة ( )10مً َزا الِاهىن جلتزم الجملُاث وهحرَا مً الُٕاهاث الخاطله ألخٖام َزا
الِاهىن بٌخذ خعاب بىٖى فى ؤخذ البىىْ الخاطلت لشُابت البىٗ اإلاشٓضي  ،وٍجىص ؤن ًٕىن لهزا الحعاب كذة خعاباث ًشكُت.
ٓما جلتزم بإن ًٕىن الاهٌاَ كلى ؤهشاطها ؤو جلِى ؤي ؤمىا٘ مخللِت بها كً ػشٍّ رلٗ الحعاب ؤو الحعاباث اإلاخٌشكت كىه دون
هحرَا.
ًةرا صاد ؤي مً مجمىق بًشاداث الجملُت العىىٍت ؤو مصشوًاتها العىىٍت كلى خمعت مالًحن حىُه ٔان لها الحّ في ًخذ خعاباث
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في خمعت بىىْ بدذ ؤُص ى  ،والي حىص ًخذ خعاباث ؤخشي ؤلا في خاالث الظشوسة التي ًِذسَا سئِغ مجلغ الىصساء
مادة ()23
مم كذم الاخال٘ بإخٖام ُىاهحن مٖاًدت الاسَاب وهعل الامىا٘ للجملُت فى ظبُل جدُِّ ؤهشاطها ودكم مىاسدَا اإلاالُت ،خّ
جلِى الامىا٘ الىِذًت ؤو حمم الخبركاث مً داخل الجمهىسٍت مً ؤشخاص ػبُلُت ؤو بكخباسٍت مصشٍت  ،كلى ان جىدق جلٗ الامىا٘
فى خعابها البىٖى دون هحرٍ  ،والخإؼحر فى سجالتها بزلٗ وؤن جِىم الجملُت بخخصُص وبهٌاَ جلٗ الامىا٘ ًُما حملذ مً ؤحلت
مم جِذًم ٓؽىي خعاب دوسٍت  ،وٍجب بخؼاس الجهت الاداسٍت بخلِي ألامىا٘ في اإلاىاكُذ التي جدذدَا الالئدت الخىٌُزًتٓ ،ما
ًجب الحصى٘ كلي مىاًِت الجهت ؤلاداسٍت ُبل حملالخبركاث بثالزحن ًىم كمل ،وجلتزم الجهت الاداسٍت باخؼاسالجهاصبزلٗ،
وجبحن الالئدت الخىٌُزًت لهزا الِاهىن الِىاكذ و الاحشاءاث والؽشوغ اإلاخؼلبت للخصشٍذ بجمم الخبركاث بصىسَا املخخلٌت،
والؽشوغ الالصمت لٖل وظُلت كلى خذة متى اُخظذ اإلاصلحت اللامت رلٗ ،
ٓما جبحن الالئدت الخىٌُزًت طىابؽ واحشاءاث جلِي ألامىا٘ اللُيُت
وفى حمُم ألاخىا٘ ال ًجىص ُبى٘ امىا٘ هِذًت جضٍذ ُُمتها كلى كؽشة الاي حىُت الا بمىحب ؼُٗ بىٖى ؤو بمىحب بًذاق كبر ؤخذ
البىىْ الخاطلت لشُابت البىٗ اإلاشٓضي .
مادة ()24
مم كذم الاخال٘ بإخٖام ُىاهحن مٖاًدت الاسَاب وهعل ألامىاً٘ ،جىص للجملُت ؤن جِبل وجخلِى ألامىا٘ واإلاىذ والهباث مً
اشخاص ػبُلُحن ؤو اكخباسٍت مصشٍت ؤو ؤحاهب مً خاسج البالد  ،ؤو مً ؤشخاص ػبُلُحن ؤو بكخباسٍحن ؤحاهب مً داخل البالد،
كلى ؤن جىدق جلٗ ألامىا٘ فى خعابها البىٖى دون هحرة والخإؼحر فى سجالتها بزلٗ  ،وبخؼاس الجهاص خال٘ زالزحن ًىم كمل مً جلِى
الامىا٘ ودخىلها الحعاب الخاص بالجملُت ،وللجهاص خّ الاكتراض خال٘ ظخِىُىم كمل جالُت لخاسٍخ الاخؼاس بِبى٘ ؤو جلِي
ألامىا٘.
وجلتزم الجملُت بلذم صشي الامىا٘ اإلامىىخت خال٘ ًترة العخحن ًىم كمل،وبرا لم ًشد الجهاصخال٘ اإلاذة اإلاؽاسالحها اكخبر رلٕلذم
ً ً
مىاًِت.وال ًجىص للجملُت ؤن جشظل ؤو جدى٘ ؤمىالا ؤًا ٔاهذ ػبُلتها بلى اشخاص ؤو مىـماث فى الخاسج الا بلذ بخؼاس الجهاص
والحصى٘ كلى اإلاىاًِت الٕخابُت بزلٗ ،ورلٗ ًُما كذا الٕخب واليؽشاث واملجالث الللمُت والٌىُت وسظىم الاؼترأاث.
وجدذد الالئدت الخىٌُزًت بحشاءاث وُىاكذ جلِي جلٗ ألامىا٘ وآلازاس اإلاترجبت كلى كذم اإلاىاًِت ،واحشاءاث ؤلاخؼاس وما ًخظمىت مً
بُاهاث ومعدىذاث.
مادة ()25
جلتزم الجملُت بالؽٌاًُت واللالهُت والاًصاح  ،وباكالن مصادس جمىٍلها  ،واظماء اكظائها  ،ومحزاهُتها العىىٍت  ،وؤوؽؼتها ،وجلتزم
بيؽشرلٕللى اإلاىُم الالٕترووى بالىصساة املخخصت وداخل مِشاث الجملُت وكلى مىُلها الشظمي .
كلى الجملُت ؤن جدخٌف في مشٓض بداستها بالىزائّ واإلاٖاجباث والسجالث الخاصت بها  ،وٓزا الاؼلاساث والخؼاباث البىُٕت .وجبحن
الالئدت الخىٌُزًت لهزا الِاهىن َزة السجالث  ،وٌُُٓت بمعآها وبظخلمالها  ،والبُاهاث التى جدخىي كلحها  ،وٍجب خخم َزٍ
السجالث مً الجهت الاداسٍت ُبل اظخلمالها .
مادة ()26
ًدّ لٖل مً الجهت الاداسٍت وللجهاص الخإٓذ مً مؼابِت ؤكما٘ الجملُاث وهحرَا مً الُٕاهاث الخاطله ألخٖام الِاهىن ألخٖامت
دون بكاُت للملها ،وكلحها الخدِّ مً ؤن ؤمىا٘ جلٗ الجهاث جىٌّ فى ألاوحت واإلاصاسي املحذدة لها  ،ولهما فى ظبُل رلٗ بجخار ما
ً
ًلضم هدى جصحُذ ؤي بحشاء ؤو كمل ًِم باملخالٌت ألخٖام الِاهىن ؤو اللىائذ الصادسة جؼبُِا له .
9

وٍجىص للجهت الاداسٍت فى اخىا٘ مخالٌت ؤخٖام اإلاىاد  25-24-23وبلذ جىحُت الاهزاس الالصم  ،ؤن جِىم بىٍُ وؽاغ الجملُت إلاذة ال
ججاوص ظىت  ،وؤن جؼلب خل الجملُت ؤو اإلااظعت ؤو كض٘ مجلغ الاداسة ؤو مجلغ الامىاء بدعب ألاخىا٘ مً املحٕمت املخخصت .
ٓما جلتزم الجملُت بةػالق ؤي كظى مً ؤكظائها كلى سجالث الجملُت ووزائِها ومعدىذاتها متى ػلب اللظى رلٗ سظمُا مً
الجملُت .
وٍجب كلى الجملُت الُِام بخدذًث بُاهاتها دوسٍا كلى ُاكذة البُاهاث و ٌؽمل رلٗ جٌاصُل مؽشوكاتها  ،وصُى الخلاون التى
جبرمها ،وحهاث جمىٍلها .وجدذد الالئدت الخىٌُزًت للِاهىن مىاكُذ الخدذًث الذوسي للبُاهاث .
مادة ()27
إلامثلى الجهت الاداسٍت والجهاص الزًً ًصذس بخدذًذَم ُشاس مً الىصٍش املخخص ؤو سئِغ الجهاص بدعب ألاخىا٘ دخى٘ مِش ؤي مً
الجملُاث واإلااظعاث والاجداداث واإلاىـماث والُٕاهاث الخاطلت ألخٖام َزا الِاهىن ؤو ًشوكها إلاخابلت ؤوؽؼتها والاػالق كلى
سجالتها وًدص ؤكمالها مً الىاخُت الاداسٍت واإلاالُت والٌىُت للخدِّ مً مؼابِتها ألخٖام َزا الِاهىن ؤو لخِذًم الذكم الٌجى
متى سؤث رلٗ وبما الٌلُّ كمل الجملُت ؤو اإلاىـمت  ،وجلتزم الجملُت ؤو اإلاىـمت ومجلغ ؤلاداسة بملاوهتهم إلهجاصكملهم.
ً
وجخظم لشُابت الجهت الاداسٍت ؤي ؤوؽؼت جماسظها ؤشخاص بكخباسٍت ؤخشي جذخل طمً ؤهشاض ومُادًً كمل الجملُاث ؤًا ٔان
ً
ؼٖلها الِاهىوى ولى لم جخخز بحشاءاث الخإظِغ وًِا ألخٖام الِاهىن.
مادة ()28
ًٕىن لٖل حملُت محزاهُت ظىىٍت جبذؤ مم العىت اإلاالُت للذولت وجيخهى بجهاًتها  ،وكلى الجملُت ؤن جذون خعابتها فى دًاجش مىخـمت
جبحن ًحها كلى وحه الخٌصُل بًشادتها ومصشوًاتها بما فى رلٗ الخبركاث والهباث وهحرَا مً مصادسالخمىٍل اإلاؽشوكت ومصذسَا.
ً
ًةرا ججاوصث بًشاداث الجملُت ؤو مصشوًاتها ظىىٍا مائت ؤلٍ حىُت  ،وحب كلى مجلغ الاداسة كشض الحعاب الخخامى كلى اخذ
املحاظبحن اإلاُِذًً بجذو٘ اإلاشاحلُحن الحعابُحن لٌدصت وجِذًم جِشٍشكىه.
وٍيؽش فى حمُم الاخىا٘ الحعاب الخخامى كلى مىُم الجملُت الشظمى وكلى اإلاىُم الالٕترووى للىصاسة املخخصه ُبل اولِاد
ً
الجملُت اللمىمُت بعبلت ؤًام كلى الاُل  ،وٍىصق كلى اكظاء الجملُت وًِا إلاا جدذدة الئدت الىـام الاظاس ى  ،كلى ؤن جخؼش
الجهت الاداسٍت بزلٗ للحظىس ؤو اإلاخابلت.
وللجهت الاداسٍت ببذاء الاكتراض كلى رلٗ الحعاب الخخامى وػلب جصىٍبت مً الجملُت خال٘ خمعت كؽش ًىم كمل  ،وبال بجخزث
الجهت الاداسٍت الاحشاءاث اإلاىصىص كلحها فى َزا الِاهىن.
مادة ()29
جلتزم الجملُت بإن جىدق فى خعابها البىٖى ؤمىالها الىِذًت باالظم الزي ُُذث به  ،كلى ؤن جخؼش الجهت ؤلاداسٍت بخلٗ الاًذاكاث
كلى سُم الحعاب البىٖى والحعاباث الٌشكُت له بن وحذث  ،و الًجىص الصشي مً َزة الحعاباث الا بخىُُم سئِغ الجملُت ؤو مً
ًٌىطت و ؤمحن الصىذَ بىاء كلى ُشاسملجلغ الاداسة  ،وكلى الجملُت ؤن جخؼشالجهت الاداسٍت باظماء مً لهم خّ الخىُُم.
مادة ()30
جلتزم الجملُت بإن جىٌّ ؤمىالها فى الوشض املخصصت له  ،ولها ؤن حعدثمش ًائع بًشادتها كلى هدى ًظمً لها الحصى٘ كلى مىسد
مالي مالئم ؤو ؤن حلُذ جىؿٌُها فى مؽشوكاتها الاهخاحُت والخذمُت لذكم ؤوؽؼتها وًِا إلاا جدذدة الالئدت الخىٌُزًت  ،وفى حمُم
الاخىا٘ ًمخىم كلى الجملُت الذخى٘ فى مظاسباث مالُت .وٍجىص للجملُاث ؤلاخخٌاؾ بما جخلِاٍ مً كمله ؤحىبُت داخل خعابها
وٍخم الخصشي ًحها بمشاكاة ؤخٖام َزا الِاهىن والِىاكذ الصادسة مً البىٗ اإلاشٓضي .
مادة ()31
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ً
فى ألاخىا٘ التى جصذس ًحها الجملُت ُشاسا جشي الجهتؤلاداسٍت مخالٌخت ألخٖام الِاهىن ؤو لىـام الجملُت الاظاس ىًٕ ،ىن كلى َزٍ
ً
الجهت ؤن جؼلب مً الجملُت بٕخاب مىص ى كلُت بللم الىصى٘ سحب َزا الِشاس خال٘ زالزىن ًىما كمل مً جاسٍخ بًادتها به
والاظباب اإلابرسة لزلٗ  ،وللجملُت ؤن جىضح وحهت هـشَا ماٍذة باإلاعدىذاث خال٘ العبلت ؤًام كمل الخالُت للجهت ؤلاداسٍت ً ،ةرا
اهِظذ َزة اإلاذة دون سحبه ؤو ارا بهتهذ الجهت ؤلاداسٍت بلذ ظماق اًظاخاث الجملُت الى زبىث مخالٌت ؤخٖام الِاهىن ؤو
ً
الىـام ألاظاس ي ٌ ،لخبر ُشاس الجهت الاداسٍت هاًزا بالِذس وفي الحذود الالصمت إلصالت املخالٌت ، .وٍجىص للجملُت الخـلم مً َزا
الِشاسوًّ الاحشاءاث اإلالخادة.

الٌصل الثالث :ؤحهضة الجملُت
ً
ؤوال :الجملُت اللمىمُت

مادة ()32
ً
جخٕىن الجملُت اللمىمُت مً حمُم ألاكظاء اللاملحن الزًً مط ى كلى كظىٍتهم في الجملُت حعلىن ًىما كلى الاُل  ،واوًى
ً
بااللتزاماث اإلاٌشوطت كلحهم وًِا للىـام الاظاس ى للجملُت .
وٍدذد الىـام الاظاس ى للجملُت ُىاكذ اولِاد الجملُاث اللمىمُت اللادًت وهحر اللادًت  ،وآلُت الذكىة بلحها  ،وصحت اولِادَا
ومدله  ،وظلؼت ألاكظاء في ٔل مجهما في بصذاس الِشاساث والخصىٍذ كلحها وػبُلتها  ،وٌُُٓت اهخخاب ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة
وجدذًذ ظلؼاجه وحلُحن مشاُب الحعاباث وجدذًذ احشٍ وجلتزم الجملُت في رلٗ الؽإن بةخؼاس الجهت الاداسٍت بمداطش الجلعاث
والِشاساث ؤاًت الخلذًالث التي ؤدخلذ كلى حؽُٕل مجلغ ؤلاداسة والىـام الاظاس ى .
ً
زاهُا  :مجلغ ؤلاداسة
مادة ()33
ً
ًٕىن لٖل حملُت مجلغ بداسة ً ،خٕىن مً كذد ًشدي مً ألاكظاء ال ًِل كً ظبلت وال ًضٍذ كلى خمعت كؽش وًِا إلاا ًدذدٍ
هـامها الاظاس ى  ،جيخخبهم الجملُت اللمىمُت لذوسة مذتها ؤسبم ظىىاث  ،وٍٕىن حلُحن ؤو٘ مجلغ بداسة كً ػشٍّ حماكت
اإلااظعحن إلاذة ظيخحن.
مادة ()34
كلى مجلغ ؤلاداسة كشض ُائمت بإظماء اإلاششححن للظىٍت املجلغ بمِش الجملُت في الُىم الخالي لٌِل باب الترؼُذ  ،وبخؼاس
الجهت ؤلاداسٍت بها خال٘ العبلت ؤًام الخالُت لزلٗ وُبل مىكذ بحشاء الاهخخاباث بعخحن ًىما .
وللجهت ؤلاداسٍت ولٖل رو ؼان بخؼاسالجملُت خال٘ خمعت كؽشًىما جالُت للشض الِائمت ؤو ؤلاخؼاسبها بدعب ألاخىا٘ ،بمً جشي
ً
اظدبلادٍ للذم جىاًش ؼشوغ الترؼُذ ًُه ً ،ةرا لم ًثبذ جىاصله كً الترؼُذ خال٘ خمعت كؽش ًىما مً جاسٍخ بخؼاس الجملُت ،
ً
وحب كلى الجهت ؤلاداسٍت ؤن جصذس ُشاسا باظدبلادٍ  ،وٍٕىن للمعدبلذ ؤل ري ؼان ؤن ًشًم ألامش بلى املحٕمت املخخصت خال٘
العبلت ألاًام الخالُت لصذوس َزا الِشاس ،وجٌصل املحٕمت ًُه ُبل اإلاىكذ املحذد إلحشاء الاهخخاباث بصٌت معخججلت .
مادة ()35
ًدـش الجمم بحن كظىٍت مجلغ بداسة الجملُت وبحن اللمل في الجهت ؤلاداسٍت او هحرَا مً الجهاث اللامت التي جخىلى ؤلاؼشاي ؤو
الخىحُه ؤو الشُابت كلى الجملُت ؤو جمىٍلها  .وال ٌعشي َزا الحـش كلى الجملُاث التي جِخصش اللظىٍت ًحها كلى اللاملحن بةخذي
الجهاث اإلازٓىسة .
ٓما ًدـشالجمم بحن كظىٍت مجلغ بداسة الجملُت واللمل بها ؤو بإي مً ألاوؽؼت ؤو اإلاؽشوكاث الخابلت لها باحش.
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مادة ()36
ً
ًخىلى مجلغ بداسة الجملُت بداسة ؼئىنها وًِا الخخصاصاجه اإلاىصىص كلحها بالئدت الىـام الاظاس ى للجملُت التي جدذد
اخخصاصاث ٔل مً سئِغ مجلغ ؤلاداسة وهائبه واخخصاصاث ؤمحن الصىذوَ وألامحن اللام للجملُت ،
وٍمثلشئِغ مجلغ ؤلاداسةالجملُتؤمام الِظاء وُبل الوحر  ،وملجلغ بداسة الجملُت في ظبُل جِعحر ؼئىنها الُِام بإي
كمللذاألاكما٘ التي ًىص َزا الِاهىن ؤو الىـام الاظاس ى للجملُت كلى طشوسة مىاًِت الجملُت اللمىمُت كلحها ُبل بحشائها ،
ً
وله ؤن ٌلحن مذًشا للجملُت مً هحرؤكظائه .
مادة ()37
جىـم الئدت الىـام الاظاس ى للجملُت بحشاءاث كِذ احخماكاث مجلغ ؤلاداسة والىصاب الِاهىي لصحت اولِادٍ وحذو٘ ؤكماله
وٌُُٓت الخصىٍذ كلى الِشاساث  ،كلى ؤن ًىلِذ مجلغ ؤلاداسة مشة ٔل زالزت ؤؼهش كلى ألاُل  ،وفى خا٘ حوُب اللظى ؤٓثر مً
ً
هصٍ كذد حلعاث املجلغ اإلاىلِذة خال٘ كام  ،اكخبرمعخُِال وٍخؼشبزلٗ بخؼاب مسجل بللم الىصى٘ .
مادة ()38
جصذسُشاساث مجلغ ؤلاداسة بمىاًِت ألاهلبُت اإلاؼلِت للذد الحاطشًٍ ما لم ًىص الىـام الاظاس ى كلى ؤهلبُت آبر ،وكىذ حعاوي
ألاصىاث ًشجح الجاهب الزي مىه الشئِغ  ،وكلى مجلغ ؤلاداسة بخؼاس الجهت ؤلاداسٍت بالِشاساث التي جصذس كىه ؤو كً الجملُت
اللمىمُت ورلٗ خال٘ خمعت كؽشًىم كمل مً جاسٍخ صذوسَا كلى ألآثر.
مادة ()39
ً
ًجىص للظى مجلغ ؤلاداسة ؤن ًخِاض ى مِابل الىٌِاث الٌللُت التي ًخٕبذَا في خظىس الجلعاث واللجان  ،ورلٗ وًِا إلاا جدذدٍ
الئدت الىـام الاظاس ى للجملُت .
مادة ()40
ً
مم مشاكاة ؤخٖام الىـام الاظاس ى للجملُت  ،برا ؤصبذ كذد ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة هحر ٔافي الولِادٍ صحُدا  ،حاصللىصٍشاملخخص
ً
ً
كىذ الظشوسة  ،ؤن ٌلحن مجلعا ماُخا مً بحن ألاكظاء الباُحن ؤو مً هحرَم  ،وجٕىن له اخخصاصاث مجلغ ؤلاداسة  ،وكلى مجلغ
ؤلاداسة اإلااُذ دكىة الجملُت اللمىمُت لالولِاد خال٘ ظىت مً جاسٍخ الخلُحن الهخخاب مجلغ بداسة حذًذ  ،وجيخهي مهمت املجلغ
اإلااُذ باهخخاب مجلغ ؤلاداسة الجذًذ .

الٌصل الشابم  :خل الجملُاث
مادة ()41
ً
ًجىص خل الجملُت اخخُاسٍا بِشاس مً الجملُت اللمىمُت هحر اللادًت وًِا للِىاكذ اإلاِشسة فى هـامها الاظاس ى  ،وفى َزٍ الحالت
ًجب ؤن ًخظمً ُشاس الحل حلُحن مصٍ ؤو ؤٓثر مً اإلاٖاجب املحاظبُت اإلالخمذة إلاذة ًدذدَا الِشاس وبإحش ٌلُىه وبخؼاس الجهت
ؤلاداسٍت بزلٗ  ،وبرا اهِظذ اإلاذة املحذدة للخصٌُت دون جمامها حاص للجهت ؤلاداسٍت مذَا ًترة واخذة ؤخشي وبال جىلذ بجمام
الخصٌُت بملشًتها .
مادة ()42
ً
جِط ى املحٕمت املخخصت بىاء كلى ػلب الجهت ؤلاداسٍت ؤو ٔل ري صٌت بلض٘ مجلغ بداسة الجملُت  ،وحلُحن مجلغ ماُذ الجخار
بحشاءاث الذكىة لجملُت كمىمُت الهخخاب مجلغ بداسة حذًذ  ،ورلٗ برا جىاًشث اي مً ألاخىا٘ آلاجُت :
ؤ) مماسظت ؤوؽؼت لم جشد في الىـام الاظاس ى للجملُت ؤو لم ًخم الخصشٍذ بها .
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ب) زبىث مخالٌت بُاهاث الخاظِغ للحُِِت .
ج) جصشي مجلغ بداسة الجملُت في ؤمىا٘ الجملُت ؤو جخصُصها في هحرؤلاهشاض التي ؤوؽئذ مً احلها
د) خصى٘ الجملُت كلى ؤمىا٘ مً حهت ؤحىبُت ؤو بسظا٘ ؤمىا٘ بلى حهت ؤحىبُت باملخالٌت لحٕم اإلاادة ( )24مً َزا الِاهىن.
ٌ) اسجٖاب مجلغ بداسة الجملُت حشٍمت الخبذًذ ألمىا٘ الجملُت ؤو ؤخذي الجشائم الىاسدة بالباب الشابم مً االٕخاب الثاوي مً
ُاهىن اللِىباث .
و) ُُام الجملُت بجمم جبركاث ؤو الحصى٘ كلى ؤمىا٘ باملخالٌت لحٕم اإلاادجحن()24 – 23مً َزا الِاهىن .
ص) زبىث جشبذ ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة مً ؤوؽؼت الجملُت ؤو الاظدُالء كلى ؤمىالها
ح) كذم اولِاد الجملُت اللمىمُت كامحن مخخالُحن لعبب ًشحم ملجلغ ؤلاداسة.
ً
غ) كذم جمٕحن الجهت ؤلاداسٍت مً مخابلت وًدص ؤكمالها وًِا لحٕم اإلاادة ( )27مً َزا الِاهىن .
ي) الاهخِا٘ بلى مِشحذًذ دون بخؼاسالجهت ؤلاداسٍت خال٘ زالزت ؤؼهشكلى ألآثرمً جاسٍخ الاهخِا٘ .
ْ) ُُامها بةبشام اجٌاَ حلاون ؤًا ٔاهذ صىسجه مم مىـمت ؤحىبُت دون الحصى٘ كلى مىاًِت الجهاص.
٘) كذم الُِام بإكما٘ ًللُت ؤو بشامج حذًت إلاذة كام واخذمً جاسٍخ الخإظِغ ؤو مً جاسٍخ آخشكمل ُامذ بت.
وفى حمُم ألاخىا٘  ،الًجىص إلاً ًثبذ مً الحٕم الِظائي معئىلُخه الصخصُت مً ؤكظاء مجلغ بداسة الجملُت اإلالضو٘ كً
وُىق املخالٌاث التي ؤدث بلى كض٘ املجلغ ؤو خل الجملُت جشؼُذ هٌعه للظىٍت مجلغ بداسة حملُت ؤَلُت إلاذة ؤسبم ظىىاث مً
جاسٍخ صذوس الحٕم الباث باللض٘ ؤو الحل.
مادة ()43
جِط ى املحٕمت املخخصت بىاء كلى ػلب الجهت ؤلاداسٍت او ٔل ري صٌت بدل الجملُت وحلُحن مصٍ إلاىالها ورلٗ ارا جىاًشث اي
مً ألاخىا٘ آلاجُت:
ؤ) كذم جىًُّ ألاوطاق باملخالٌت إلخٖام َزا الِاهىن وُاهىن ؤلاصذاس.
ب) ارا زبذ لها ؤن خُِِت ؤهشاض الجملُت اظتهذاي او مماسظت وؽاغ مً ألاوؽؼت املحـىسة فى اإلاادة ( )14مً َزا الِاهىن
ج) جمادي الجملُت فى اسجٖاب اي مً املخالٌاث اإلاؽاس بلحها فى اإلاادة سُم ( )42مً َزا الِاهىن وامخىاكها كً جصىٍب
اإلاالخـاث.
د) جلِى جمىٍل احىبى دون الحصى٘ كلى الخصشٍذ الالصم والؽشوق فى اهٌاُه باملخالٌت الخٖام َزا الِاهىن .
ٌ) مخالٌت ؤخٖام جلِى الامىا٘ او حمم جبركاث مً داخل الجمهىسٍت .
و) ُُام الجملُت باالهظمام او ؤلاؼتراْ او ؤلاهدعاب الى حملُت او َُئت او مىـمت احىبُت او حماكت باملخالٌت الخٖام َزا
الِاهىن .
مادة ()44
جٌصل املحٕمت املخخصت في الذكاوي اإلاِامت فى ألاخىا٘ اإلاىصىص كلحها فى اإلاادجُحن  42و  43مً َزا الِاهىن كلى وحه العشكت
وبدعب ألاخىا٘ دون اللشض كلى َُئت مٌىض ى الذولت .
ً
وللجهت الاداسٍت بِشاس ًصذس مجها اًِاي اليؽاغ املخالٍ ماُخا لححن صذوس خٕم املحٕمت  ،والًجىص فى حمُم الاخىا٘ الترخُص
للجملُت اإلايعىب الحها او ملجلغ اداستها مخالٌاث سًلذ فى ؼانها دكىي للض٘ املجلغ او خل الجملُت بجمم جبركاث او جلِى جمىٍل
احىبي او الحصى٘ كلى اكاهت مً صىذوَ دكم الجملُاث ورلٗ الى خحن صذوس خٕم املحٕمت .
مادة ()45
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ًجب كلى الِائمحن كلى اداسة الجملُت اإلاىدلت  ،بِشاس مً الجملُت اللمىمُت او بمىحب خٕم ُظائى ،اإلابادسة الى حعلُم امىا٘
الجملُت وحمُم اإلاعدىذاث والسجالث والاوساَ الخاصت بها الى اإلاصٌى بمجشد ػلبها  ،وٍمخىم كلحهم ٓما ًمخىم كلى الجهت اإلاىدق
لذيها امىا٘ الجملُت واإلاذًىحن لها الخصشي فى اي ؼإن مً ؼئىنها او امىالها او خِىُها الا بإمشٓخابى مً اإلاصٌى .
مادة ()46
جدذد الالئدت الخىٌُزًت ٌُُٓت اخخُاس اإلاصٌى  ،والجهت التى ًدبلها فى جإدًت كمله  ،واإلاذة اإلاِشسة لزلٗ  ،وهحرَا مً اإلاعائل
اإلاشجبؼت بلمله فى ؼإن الخصٌُت .
ً
وٍِىم اإلاصٌى بلذ بجمام الخصٌُت بخىصَم هاججها وًِا لالخٖام اإلاِشسة فى الىـام الاظاظىللجملُتً .ةرا لم ًىحذ هص فى َزا
الىـام او اظخدا٘ جؼبُّ ما وسد به آ٘ هاجج الخصٌُت الى صىذوَ دكم الجملُاث واإلااظعاث الاَلُت اإلاىصىص كلحها فى الباب
الشابم مً َزا الِاهىن وجدذد الالئدت الخىٌزًت طىابؽ بكما٘ الخصٌُت ومذتها الاحشاءاث اإلاخبلت فى خا٘ حلزساجمامها .
مادة ()47
مم مشاكاة اخخصاص املحٕمت املخخصت  ،جخخص املحٕمت الابخذائُت التى ًِم فى دائشتها مِش الجملُت بالٌصل فى الذكاوي التى
جشًم مً اإلاصٌ ي او كلُه .
مادة ()48
ًدـشكلى اكظاء الجملُت اإلاىدلت واي شخص اخشُائم كلى اداستها كذا اإلاصٌي مىاصلت وؽاػها او الخصشي فى امىالها .

الباب الثالث
الجملُاث راث الىٌم اللام
مادة ()49
جخظم الجملُاث راث الىٌم اللام ًُما لم ًشد بؽإهه هص خاص فى َزا الٌصل لالخٖام اإلاِشسة فى ؼإن الجملُاث .
مادة ()50
ًجىص بطٌاء صٌت الىٌم اللام كلى ٔل حملُت تهذي الى جدُِّ مصلحت كامت كىذ جإظِعها ؤو بلذ جإظِعها  ،بِشاس مً سئِغ
ً
مجلغ الىصساء  ،ورلٗ بىاء كلى ػلب الجملُت وًِا للظىابؽ التى جدذدَا الالئدت الخىٌُزًت لهزا الِاهىن وٍٕىن بلواء صٌت
الىٌم اللام بِشاسمً سئِغ مجلغ الىصساء .
وٍجىص اهذماج الجملُاث راث الىٌم اللام فى بلظها او الجملُاث التى لم جظٍ كلحها صٌت الىٌم اللام فى بلظها بمىاًِت الجهت
ؤلاداسٍت  ،كلى اهه الًٕىن الاهذماج بحن حملُاث الىٌم اللامىهحرَا مً الجملُاث التي لم جظٍ كلحها صٌت الىٌم اللام الا بِشاس
مً سئِغ مجلغ الىصساء ،وجدذد الالئدت الخىٌُزًت طىابؽ َزا الذمج .
مادة ()51
جدذد بِشاس مً سئِغ مجلغ الىصساء امخُاصاث العلؼت اللامت التى جخمخم بها الجملُاث التى جظٌى كلحها صٌت الىٌم
اللام،وكلىىحه الخصىص كذم حىاص الحجضكلى ؤمىالها ٔلها او بلظها  ،وكذم حىاص آدعاب جلٗ ألامىا٘ بالخِادم  ،وامٖاهُت هضق
ً
اإلالُٕت للمىٌلت اللامت إلاصلحتها جدُِِا لألهشاض التي جِىم كلحها الجملُت .
مادة ()52
للجهت ؤلاداسٍت ان حلهذ بلى بخذي الجملُاث راث الىٌم اللام بةداسة ماظعت جابلت لها او لجهت هحرَا او جىٌُز بلع مؽشوكاتها او
ً
بشامجها وًِا للِىاكذ وؤلاحشاءاث التي ًصذس بها ُشاس مً الىصٍش املخخص  .ومم كذم ؤلاخال٘ بدٕم اإلاادجحن  42و  43مً َزا
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الِاهىن  ،برا جبحن للجهت ؤلاداسٍت وُىق ؤخؼاء حعُمت جازشكلى جدُِّ الجملُت راث الىٌم اللام ألهشاطها ؤو مماسظاتها إلوؽؼتها
ؤو جىٌُزَا إلاا كهذ بلحها به مً بشامج ؤو مؽشوكاث سحب اإلاؽشوق اإلاعىذ الى الجملُت.

الباب الشابم
اإلااظعاث ألاَلُت
مادة ()53
حعشي كلى اإلااظعاث ألاَلُت ًُما لم ًشد بؽإهه هص خاص فى َزا الباب ألاخٖام اإلاِشسة فى ؼإن الجملُاث .
مادة ()54
جيؽإ اإلااظعت ألاَلُت بخخصُص ما٘ ًدىاظب وجدُِّ الوشض مً ؤوؽإنها وحجم ألاوؽؼت التى جماسظها مً احل جدُِّ َزا
الوشض بما ال جِل ُُمخه كً خمعحن ؤلٍ حىُه كىذ الخإظِغ ،إلاذة ملُىت او هحر ملُىت ،وال ًجىص ان تهذي اإلااظعاث ألاَلُت
بلى جدُِّ الشبذ اإلاادي ألي مً ماظعحها او ؤكظاء مجالغ ؤمىائها .
مادة ()55
ًٕىن بوؽاء اإلااظعت ألاَلُت بىاظؼت ماظغ واخذ ؤو مجمىكت مً اإلااظعحن اإلاصشٍحن مً ألاشخاص الؼبُلحن ؤو
ً
ألاشخاصاالكخباسٍت ؤو مجهما ملا .وٍظم اإلااظعىن هـاما ؤظاظُا ٌؽمل كلى ألاخص البُاهاث آلاجُت :
ؤ) اظم اإلااظعت كلى ؤال ًادي بلي اللبغ بُجها وبحن ماظعت ؤو حملُت ؤخشي حؽترْ ملها في هؼاَ كملها الجوشافي .
ب) هؼاَ كملها الجوشافي ومِشمشٓضبداستها بجمهىسٍت مصشاللشبُت
ج) الوشض الزي جيؽإ اإلااظعت لخدُِِه
د) بُان جٌصُلي لألمىا٘ املخصصت لخدُِّ ؤهشاض اإلااظعت
ٌ) جىـُم بداسة اإلااظعت بما في رلٗ ػشٍِت حلُحن سئِغ وؤكظاء مجلغ ألامىاء وػشٍِت حلُحن اإلاذًش.
ٓما ًجىص بوؽاء اإلااظعت ألاَلُت بعىذ سظمي ؤو بىصُت مؽهشة ٌلذ ؤيهما في خٕم الىـام ألاظاس ي للماظعت بؽشغ اؼخماله كلى
البُاهاث اإلاىصىص كلحها في الٌِشة العابِت .
مادة ()56
ًجىص إلاً ؤوؽإ اإلااظعت ألاَلُت بعىذ سظمي ؤن ٌلذ٘ كجها بعىذ سظمي آخشورلٗ بلي ان ًخم ُُذَا .وٍشًّ بالالئدت الخىٌُزًت لهزا
الِاهىن هـام همىرجي ًجىص للماظعاث ألاَلُت اجباكه .
مادة ()57
ًٕىن لٖل ماظعت ؤَلُت مجلغ ؤمىاء ً ،خٕىن مً خمعت ؤكظاء كلي ألاُل وال ًضٍذ كً خمعت كؽش كظىا ٌلُىه اإلااظغ
ؤواإلااظعىن وٍجىص ؤن ًٕىن مجهم الشئِغ و ألاكظاء  ،وجخؼشالجهت ؤلاداسٍت بالخلُحن وبٖل حلذًل ًؼشؤ كلي مجلغ ألامىاء.
مادة ()58
وفي خالت كذم حلُحن مجلغ ألامىاء ؤو خلى مٖان او آثر باملجلغ وحلزس حلُحن بذًال كىه ؤو كجهم بالؼشٍِت اإلابِىت بالىـام ألاظاس ي
للماظعت ،جخىلي الجهت ؤلاداسٍت الخلُحن ،وٍخىلي مجلغ ألامىاء بداسة اإلااظعت ألاَلُت وًِا لىـامها ألاظاس ي وٍمثلها سئِعه ؤمام
الِظاء ولذي الوحر

الباب الخامغ
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اإلاىـماث ألاحىبُت هحرالحٕىمُت
مادة ()59
ًجىص الخصشٍذ للمىـماث ألاحىبُت هحرالحٕىمُت التي ال جدبم خٕىمت احىبُت ؤو خضبا ؤو جىـُما هِابُاؤحىبُابمماسظت وؽاغ ؤو آثر
مً ؤوؽؼت الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت الخاطلت ألخٖام َزا الِاهىن وًِا للِىاكذ اإلاِشسة ًُه إلاذة مدذدة ختي زالر ظىىاث
ًجىص ججذًذَا .وال ًجىص للمىـمت مباؼشة ؤي وؽاغ في حمهىسٍت مصش اللشبُت ؤو الذخى٘ في ؤي صُوت مً صُى الخلاون داخل
البالد بال بلذ خصىلها كلي جصشٍذ الجهاص ٓ ،ما الًجىص ألي حهت مً الجهاث ؤلاداسٍت بالذولت ببشام اًا مً الصُى اإلاؽاس الحها متى
ٔاهذ جخللّ باللمل ؤلاَلي مم ؤي ػشي ؤحىبي هحرخٕىمي بال بلذمىاًِت الجهاص،
مادة ()60
جدذد الالئدت الخىٌُزًت بحشاءاث جِذًم ػلب الخصشٍذ  ،ومذجه  ،والبُاهاث واإلاللىماث التي ًجب ؤن ًخظمجها ػلب الخصشٍذ،
وكلي ؤن ًٕىن مً بُجهما :
 .1ؼهادة سظمُت ملخمذة جٌُذ بان اإلاىـمت ألام مسجلت وجماسط اللمل ألاَلي بؼشٍِت ؼشكُت في بلذَا مم صىسة سظمُت مً
الئدت الىـام ألاظاس ي للمىـمت ألام.
 .2ؼهادة سظمُت ملخمذة بإن اإلاىـمت ػالبت الخصشٍذ مؽهىد لها بدعً العملت وهحر مخىسػت في وُائم الٌعاد ؤو اسجٖاب
حشائم.
 .3مىاًِت اإلاىـمت التي جدبلها في الخاسج كلي جإظِغ ًشق في البالد ،وجِذًم بُاهاث ألاكظاء اإلااظعحن ومجالغ بداستها
والِائمحن كلحها وحهاث ومصادس جمىٍلها وظابِت ؤوؽؼتها  ،و هحرَا مً اإلاعدىذاث التي ًجب ان جشًّ به وًّ الالئدت
الخىٌُزًت للِاهىن  ،وُىاكذ مماسظت اليؽاغ اإلاصشح به.
 .4ما ًٌُذ ظالمت اإلاىٍُ الجىائي لألكظاء اإلااظعحن ومجلغ بداستها والِائمحن كلُه.
مادة ()61
جادي اإلاىـمت كً ػلب الخصشٍذ وػلب ججذًذٍ ؤو حلذًله سظما ال ًجاوص مِذاسٍ زالزمائت ؤلٍ حىُه ؤو ما ٌلادله بالذوالس ألامشٍٖي
ًخم جإدًتها باللملت التي جدذدَا الجهت ؤلاداسٍت ،جاو٘ خصُلخه بلي صىذوَ دكم الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت .وٍضاد َزا اإلابلى
بما ٌلاد٘ ٔ % 20ل خمغ ظىىاث  ،وجدذد الالئدت الخىٌُزًت ًئاجت املخخلٌت وػشٍِت آدائت.
مادة ()62
في حمُم الاخىا٘ ً ،جب ؤن ًٕىن وؽاغ اإلاىـمت ألاحىبُت هحر الحٕىمُت اإلاصشح لها به مخٌِا مم ؤولىٍاث واخخُاحاث املجخمم
اإلاصشي وًِا لخؼؽ الخىمُت .والا حلمل في مجا٘ ؤو جماسط وؽاػا ًذخل في هؼاَ كمل ألاخضاب ،او الىِاباث اإلاهىُت ،او اللمالُت ؤو
را ػابم ظُاس ي ،او ًظشباألمً الِىمي للبالد  ،ؤو الىـام اللام  ،او آلاداب اللامت ،او الصحت اللامت.
مادة ()63
كلي اإلاىـمت ألاحىبُت هحر الحٕىمُت ؤن جىٌّ ؤمىالها في ًُما ًدِّ ؤهشاطها وبما ًخٌّ مم ُىاكذ اليؽاغ اإلاصشح لها بمماسظخه
داخل مصش ،وٍدـش كلحها اظخخذام مِاسَا في جدُِّ ؤهشاض ؤو مماسظت ؤوؽؼت هحر مصشح بها ؤو ًُما ًخالٍ ؤخٖام الِىاهحن
واللىائذ.
مادة ()64
ًدـش كلي اإلاىـمت ألاحىبُت هحر الحٕىمُت اإلاصشح لها بسظا٘ ؤو هِل ؤو جدىٍل ؤي ؤمىا٘ ؤو جبركاث بلي ؤي شخص ؤو مىـمت ؤو َُئت
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ؤو ماظعت ؤو حهت ًُالذاخل ؤو الخاسج بال بلذ الخصشٍذ لها بزلٗ مً الجهاصوبةجباق الِىاكذ اإلاِشسة التي ًظلها الجهاص،
مادة ()65
جخظم اإلاىـمت ألاحىبُت هحر الحٕىمُت اإلاصشح لها باللمل داخل حمهىسٍت مصش اللشبُت إلؼشاي الجهت ؤلاداسٍت املخخصت والجهاص
وًِا ألخٖام َزا الِاهىن ،وجلتزم بخِذًم اإلاعدىذاث الخالُت للجهت ؤلاداسٍت:
 سُم الحعاب البىٖي والحعاباث الٌشكُت له التي جخلِي كلحها ؤمىالها ؤو جىٌّ مجها كلي ؤوؽؼتها داخل الجمهىسٍت  ،والتي ال
ًجىص لها جلِي ؤمىا٘ ؤو ألاهٌاَ بال مً خالله وبُشاسبدّ الجهاصفي الاػالق كلُه ٔلما دكذ الحاحت.
 جِشٍشبهجاصظىىي خال٘ مذة مماسظت اليؽاغ اإلاصشح به.
 اإلاحزاهُت العىىٍت اإلالخمذة مً ؤخذ املحاظبحن الِاهىهُحن اإلاُِذًً.
 ؤي جِاسٍشؤو بُاهاث ؤو مللىماث جؼلبها الجهت ؤلاداسٍت بؽإن كمل اإلاىـمت ؤو ؤي مً ؤوؽؼتها.
مادة ()66
جخظم ٔاًت كالُاث اللمل لللاملحن باإلاىـمت ألاحىبُت هحر الحٕىمُت لِاهىن اللمل اإلاصشي وجخخص املحآم اإلاصشٍت دون هحرَا
بىـشاإلاىاصكاث الىاججت كً جلٗ اللالُاث .وٍِم باػال ٔل ؤجٌاَ بوحررلٗ.
وفي حمُم الاخىا٘ ال ًجىص للجملُاث او الُٕاهاث الخاطلت ألخٖام َزا الِاهىن الاظخلاهت باألحاهب ظىاء في صىسة خبراء ؤو
كاملحن دائم حن او ماُخحن ؤو مخؼىكحن بال بلذ الحصى كلي جشخُص بزلٗ مً الجهاص وًّ ؤلاحشاءاث واإلاعدىذاث التي جدذدَا
الالئدت الخىٌُزًت لهزا الِاهىن.
مادة ()67
ٌعشي كلي ًشوق اإلاىـماث ألاحىبُت هحر الحٕىمُت ؤو مٖاجب الخمثُل الخاصت بها ؤخٖام َزا الِاهىن في ٔل ما ًخلاسض مم ؤخٖام
َزا الٌصل.
مادة ()68
في خا٘ مخالٌت اإلاىـمت الاحىبُت هحر الحٕىمُت ألي مً ؤخٖام َزا الِاهىن ؤو ُىاكذ مماسظت اليؽاغ اإلاصشح به ًٕىن للىصٍش
املخخص بلذ مىاًِت الجهاص بصذاس ُشاس معبب بةًِاي اليؽاغ املخالٍ ؤو بةلواء جصشٍذ مماسظت اليؽاغ  ،كلي ؤن ًِىم الجهاص
بةبالن اإلاىـمت بالِشاس.
وجدذد الالئدت الخىٌُزًت لهزا الِاهىن ألاخىا٘ ألاخشي التي ًخم ًحها ججذًذ جشخُص اإلاىـمت ألاحىبُت وحلذًله وبلوائٍ وؤلاحشاءاث
التي جخخز بؽإنها  ،وٌُُٓت الخصشي ًُما جترٓه مً ؤمىا٘ ؤًا ٔاهذ ػبُلتها.
وفي حمُم ألاخىا٘ ًجىص بلواء الترخُص ألظباب جخللّ بتهذًذ ألامً الِىمي ؤو العالمت اللامت ؤو ألاخال٘ بالىـام اللام ؤو ػبِا
إلابذؤ اإلالاملت باإلاثل.
مادة ()69
حعشي ؤخٖام اإلاىـماث ألاحىبُت هحر الحٕىمُت كلي اإلاىـماث ؤلاُلُمُت وجلتزم بإخٖامها .كلي اهه ًجىص للمىـماث ؤلاُلُمُت ًخذ
خعاباث ًشكُت بدعابها ألاصلي جخصصه إلاا جىٌِه في دو٘ ؤخشي.

الباب العادط
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الجهاصالِىمي لخىـُم كمل اإلاىـماث ألاحىبُت هحرالحٕىمُت
مادة ()70
ًيؽإ حهاص ُىمي ٌ ،عمي (الجهاص الِىمي لخىـُم كمل اإلاىـماث ألاحىبُت هحر الحٕىمُت)ً ،دبلشئِغ مجلغ الىصساء  ،وجٕىن له
الصخصُت الاكخباسٍت  ،مِشٍ مداًـت الِاَشة  ،وله ؤن ًيؽإ مٖاجب في املحاًـاث ألاخشي.
وٍخىلى الجهاص البذ في ٔل ما ًخللّ بخإظِغ وكمل ووؽاغ اإلاىـماث ألاحىبُت هحر الحٕىمُت في مصش  ،ؤاًت صىس حلاونها مم
اإلااظعاث والجهاث الحٕىمُت وهحرالحٕىمُت داخل البالد  ،والخمىٍل ألاحىبي للجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت اإلاصشٍت.
مادة ()71
ًخخص الجهاصًظال كً الاخخصاصاث اإلاِشسة بمىحب اخٖام َزا الِاهىن  ،باالحي:
ؤ) اإلاىاًِت للمىـمت ألاحىبُت هحرالحٕىمُت ؤو ؤلاُلُمُت كلي الخإظِغ ؤو الخصشٍذ لها بمماسظت وؽاغ ؤو ؤٓثرفي مصش ،والبذ في
ػلب ججذًذٍ ؤو حلذًله ؤو بلوائه.
ب) الخصشٍذ للمىـمت ألاحىبُت هحر الحٕىمُت ؤو ؤلاُلُمُت بسظا٘ ؤو هِل ؤو جدىٍل ؤي ؤمىا٘ ؤو جبركاث بلي ؤي شخص ؤو مىـمت ؤو
َُئت ؤو ماظعت ؤو حهت في الذاخل ؤو الخاسج.
ج) الخصشٍذ بالحصى٘ كلي جمىٍل او ؤمىا٘ مً الخاسج ؤًا ٔاهذ ػبُلتها ظىاء مً شخص مصشي ؤو ؤحىبي ػبُعي ؤو اكخباسي ؤو
حهت ؤحىبُت ؤو مً ًمثلها في الذاخل ؤو ٌلمل لصالحها ؤو بةسظا٘ ؤمىا٘ لها ؤًا ٔاهذ ػبُلتها ؤو جمىٍل بلي ؤشخاص ؤو مىـماث
في الخاسج  ،ورلٗ بمشاكاة خٕم اإلاادة ( )64مً َزا الِاهىن.
د) الخإٓذ مً اهٌاَ ؤمىا٘ الجملُاث وهحرَا مً الُٕاهاث الخاطلت ألخٖام َزا الِاهىن في الوشض املخصصت مً ؤحله ؤو الزي
حملذ له وبصذاس الِشاساث الالصمت لخصحُذ ؤي مخالٌاث جِم في َزا الؽإن وله في ظبُل رلٗ الاػالق كلي الحعاباث
البىُٕت الخاصت للُٕاهاث الخاطلت ألخٖاملهزا الِاهىن
ٌ) جلِي اخؼاساث الخمىٍل املحلي للجملُاث والُٕاهاث الخاطلت ألخٖام َزا الِاهىن مً الجهت ؤلاداسٍت.
و) الخصشٍذ للمىـمت ألاحىبُت هحر الحٕىمُت بةبشام صُى الخلاون مم حهاث بخشي داخل البالد وػلب ما ًلضم لزلٗ مً بُاهاث
ومعدىذاث
وللجهاصبصذاسحمُم الِشاساث ووطم ؤلاحشاءاث الالصمت التي جمٕىه مً مماسظت اخخصاصه.
مادة ()72
ًخىلى بداسة الجهاص مجلغ بداسةً ،صذس بدؽُٕله ُشاس مً سئِغ الجمهىسٍت،بشئاظتسئِغ مخٌشن ًٕىن بذسحت وصٍش إلاذة زالر ظىىاث
ُابلت للخجذًذوكظىٍت ممثلحن للىصاساث والجهاث اإلالىُت الخالُت ً ،خخاسَم الىصساء وسئظاء جلٗ الجهاث:
 ممثل لىصاسة الخاسحُت
 ممثل لىصاسة الذًاق
 ممثل لىصاسة اللذ٘
 ممثل لىصاسة الذاخلُت
 ممثل لىصاسة الخلاون الذولي
 ممثل للىصاسة املخخصت
 ممثل لجهاصاملخابشاث اللامت
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 ممثل للبىٗ اإلاشٓضي
 ممثل لىخذة هعل ألامىا٘
 ممثل لهُئت الشُابت ؤلاداسٍت
مادة ()73
ٌلِذ مجلغ بداسة الجهاص احخماكا دوسٍا ٔل ؼهش ٔلما دكذ الحاحت لزلٗ بىاء كلي ػلب سئِعه ؤو ؤًا مً ؤكظاءٍ وال ًصح اولِاد
مجلغ ؤلاداسة بال بدظىس اهلبُت ؤكظائه وال جخخز ُشاسجه بال بإهلبُت زلثي كذد ألاكظاء  .وَلخبر اإلاىطىق اإلالشوض كلي الجهاص
مشًىطا برا لم ًخىاًشالىصاب الالصم الجخار الِشاسوٍبؼل ٔل كمل ؤو ُشاسكلي خالي رلٗ.
وجبلى ُشاساث املجلعالخرئِغ مجلغ الىصساء خال٘ ظبله ؤًام مً بصذاسَا  ،وله الحّ في بكادتها مشة ؤخشي خال٘ ظبلت ؤًام جالُت،
وجبلى بلذَا للىصاساث والجهاث اإلالىُت  ،وجلتزم الىصاساث والجهاث اإلالىُت بدىٌُزَا وبكما٘ ما حاء ًحها
مادة ()74
ًٕىن للجهاص مىاصهت ظىىٍت معخِلت جذسج ًحها الاكخماداث الالصمت والٖاًُت للُِام بىؿائٌه وٍدـش كلي الجهاص جلِي ؤي ملىهاث ؤو
َباث مً خاسج ؤحهضة الذولت.
مادة ()75
ًٕىن للجهاص ؤماهت كامت جٕىن بشئاظت امحن كام مخٌشن ًصذس بخلُِىت ُشاس مً سئِغ الجمهىسٍت  ،وكذد ٔافي مً اللاملحن اإلااَلحن
وجٕىن لهم الئدت وؿٌُُت خاصت جىـم ؼئىن اللمل واللاملحن ًُه وواحباتهم ٓما ًٕىن لهم لىائحخاصت باإلاؽترًاث ،وٍصذس بها
ُشاسمً سئِغ مجلغ الىصساء بىاء كلي كشطمجلغ بداسة الجهاصورلٗ دون الخُِذ بالِىاكذ والىـم الحٕىمُت .
مادة ()76
للجهاص ان ٌعخلحن بمً ًشاٍ مً روي الخبرة والاخخصاص ومً الىصاساث والهُئاث والجهاث اإلالىُت وجىـم الالئدت الخىٌُزًت لهزا
الِاهىن طىابؽ وبحشاءاث اولِاد حلعاث مجلغ ؤلاداسة وحؽُٕل ألاماهت اللامت له وهحرَا مً ؼئىهه اإلاالُت وؤلاداسٍت
مادة ()77
كلي الجهاص البذ في الؼلباث اإلالشوطت كلُه بةصذاس ُشاسٍ خال٘ ظخحن ًىم كمل كلي ألآثر مً جاسٍخ جِذًم الؼلب مشًِا به
اإلاعدىذاث الالصمت والتي جىص كلحها الالئدت الخىٌُزًت

الباب العابم
صىذوَ دكم الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت
مادة ()78
ًيؽإ بالجهت ؤلاداسٍت صىذوَ ٌ ،عمي (صىذوَ دكم الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت) يهذي بلي جىًحر الذكم اإلاالي الظخمشاسٍت
ألاوؽؼت التي جِىم بها الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت والاجداداث اإلايؽإة وًِا ألخٖام َزا الِاهىن  ،وٍخىلى الصىذوَ جِذًم
الذكم للجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت والجهىض بمعخىاَا وجِذًم اإلالىهت الٌىُت واإلاالُت وؤلاداسٍت لها  ،وجائ٘ الُه حمُم خِىَ
صىذوَ بكاهت الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت اإلايؽاة بدٕم اإلاادة  71مً ُاهىن الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت الصادس بالِاهىن
سُم  84لعىت  ، 2002وجدذد الالئدت الخىٌُزًت لهزا الِاهىن اخخصاصاجه ألاخشي.
مادة ()79
ًٕىن لصىذوَ دكم الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت مجلغ بداسة بشئاظت الىصٍشاملخخص وكظىٍت ٓال مً :
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 سئِغ ُؼاق الؽئىن اإلاالُت وؤلاداسٍت
 سئِغ ُؼاق الشكاًت الاحخماكُت
 سئِغ ؤلاداسة اإلاشٓضٍت للجملُاث و الاجداداث
 هائب سئِغ مجلغ الذولت ً ،خخاسة املجلغ الخاص للؽائن ؤلاداسٍت بمجلغ الذولت
 سئِغ الاجداد اللام للجملُاث واإلااظعاث الاَلُت
 سئِغ ؤخذ الاجداداث ؤلاُلُمُت
 سئِغ ؤخذ الاجداداث الىىكُت
 كظى حملُت راث هٌم كام
 كظى حملُت مشٓضٍت
 كظى حملُت ؤَلُت
 كظى ماظعت ؤَلُت
وجدذد الالئدت الخىٌُزًت ملاًحر وؤظلىب الاخخُاس  ،وجٕىن مذة مجلغ بداسة الصىذوَ اسبلت ظىىاث  ،وٍصذس بدؽُٕله وٌُُٓت
بداسجه ومٖاًأث ؤكظائه ُشاسمً الىصٍشاملخخص
وٍٕىن للمجلغ اماهت ًىُت مً اللاملحن بالىصاسة املخخصت ًصذسبدؽُٕلها وهـام كملها ومٖاًاتها ُشاسمً الىصٍشاملخخص  ،وٍٕىن
للصىذوَ دلُل للعُاظُاث وؤلاحشاءاث ًىـم كملها.
مادة ()80
جخٕىن مىاسد الصىذوَ كلي ألاخص مما ًإحي :
ؤ) اإلابالى اإلاذسحت باإلاىاصهت اللامت للذولت لذكم الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت اإلايؽإة ػبِا ألخٖام َزا الِاهىن
ب) خصُلت ُُمت سظم ُُذ الجملُاث واإلااظعاث اإلايؽإة وًِا ألخٖام َزا الِاهىن في السجل الخاص بالجهت ؤلاداسٍت
وخصُلت سظم بصذاساو ججذًذ جصشٍذ كمل اإلاىـماث ألاحىبُت هحرالحٕىمُت
ج) الهباث والاكاهاث والخبركاث التي ًخلِاَا الصىذوَ وٍىاًّ كلحها مجلغ ؤلاداسة
د) ما ًاو٘ بلُه مً ؤمىا٘ الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت والاجداداث التي ًخم خلها
ٌ) خصُلت ُُمت الشظىم ؤلاطاًُت اإلاٌشوطت لصالح الاكما٘ الخحرًت
و) ما ٌلاد٘ خصُلت الوشاماث التي ًِط ي بها وًِا ألخٖام َزا الِاهىن
ص) ماٌلاد٘ وعبت  % 1مً صافي خصُلت جشاخُص حمم اإلاا٘ الصادسللجملُتومً ُُمت ٔل مىدت مصشح لها بالحصى٘ كلحها
ح) ؤي مىاسد اخشي ًِشَا مجلغ بداسة الصىذوَ
غ) كائذ اظدثماسؤمىاله

الباب الثامً
ؤلاجداد اللام والاجداداجاإلُلُمُت والىىكُت
مادة ()81
حعشي كلي الاجداداث اإلايؽإة وًِا ألخٖام َزا الِاهىن ًُما لم ًشد بؽإهه هص خاص في َزا الباب ألاخٖام اإلاِشسة في ؼإن
الجملُاث
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مادة ()82
جيؽإ الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت اإلاصشٍت الىاُم مشٓض بداستها في هؼاَ املحاًـت ؤًا ٔان وؽاػها اجدادا واخذا بُلُمُا ًٕىن له
هـام ؤظاس ي مٕخىب  ،وٍُِذ بالجهت ؤلاداسٍت املخخصت وَعشي كلى ؤلاجداداث راث الظىابؽ العاسٍت في ؼإن الجملُاث كىذ
الخلامل مم ؤػشاي ؤحىبُت  ،وٍخىلى ؤلاجداد ؤلاُلُمي في هؼاَ بخخصاصه آلاحي:
ؤ) جىٌُز بشامج او مؽشوكاث بالخلاون مم الجملُاث واإلااظعاث الاَلُتبزاث الظىابؽ التي جلتزم بها الجملُاث
ب) اوؽاء ُاكذة بُاهاث له  ،جذسج ًحها الجملُاث واإلااظعاث الاَلُت داخل املحاًـت ًِىم بخدذًثها دوسٍا
ج) اجخار ؤلاحشاءاث والىظائل الالصمت لشًم ٌٓاءة اللاملحن واإلاخؼىكحن بالجملُاث واإلااظعاث الاَلُت ووؽش زِاًت الخؼىق
بحن ُؼاكاث املجخمم ووطم خؼؽ للخذسٍب والخاَُل ومخابلت جُُِم بشامج الخذسٍب الخاصت باالوؽؼت التي ًخىالَا داخل
املحاًـت  ،ورلٗ ٔله بمشاكاة الحصى٘ مىاًِت الجهاصاإلاعبِت كلى اظخِذام خبراث احىبُت او كِذ دوساث خاسج البالد.
د) الخيعُّ مم املجالغ املحلُت واملحاًـاث والىصاساث املخخصت في ؼإن بخخُاحاث املحاًـت وبمٖاهُاتها ومىاسدَا بما
ًظمً جٖامل حهىد الجملُاث واإلااظعاث ألاكظاء في جادًه خذماتها  ،واإلاعاَمت في وطم الحلى٘ للِظاًا املجخملُت
ٌ) جِذًم الذكم الٌجي والِاهىوى للجملُاث واإلااظعاث الاَلُت داخل هؼاَ املحاًـت بمشاكاة ؤخٖام َزا الِاهىن
و) كِذ ماجمش ظىىي لخُُِم ؤلاهجاصاث التي خِِتها الجملُاث واإلااظعاث ألاكظاء ودساظت ومىاُؽت اإلاىطىكاث التي جدا٘
الُه مجها
مادة ()83
ًٕىن لٖل اجداد اُلُمى مجلغ بداسة ًخٕىن مً خمعت كؽشكظىا لذوسة مذتها اسبم ظىىاث جيخخبهم حملُخه اللمىمُت
مادة ()84
ٌؽٖل الاجداد الىىعى مً كذد الًِل كً خمعت كؽشحملُت او ماظعت ؤَلُت مصشٍت او مجهما ملا  ،جباؼشاو جمى٘ وؽاػا مؽترٔا
في مجا٘ ملحن كلى معخىي الجمهىسٍت ًٕ ،ىن له هـام اظاس ى مٕخىب ،وجٕىن له شخصُت اكخباسٍت  ،وٍجىص لٖل حملُت او
ماظعت ؤَلُت ان جىظم ًىس زبىث شخصُتها الاكخباسٍت الى كظىٍت الاجداد الىىعي بدعب وؽاػها  .وجدذد الالئدت الخىٌُزًت
لهزا الِاهىن بحشاءاث الاهظمام الى َزا الاجداد .
وٍخىلى الاجداد الىىعى في خذود اخخصاصه الاخخصاصاث الاجُت :
ؤ) جىٌز بشامج او مؽشوكاث بالخلاون مم الجملُاث واإلااظعاث الاَلُت اإلاصشٍت بزاث الظىابؽ التي جلتزم بها الجملُاث
ب) اوؽاء ُاكذة بُاهاث له  ،جذسج ًحها الجملُاث واإلااظعاث الاَلُت ًِىم بخدذًثها دوسٍا
ج) اجخار ؤلاحشاءاث والىظائل الالصمت لشًم ٌٓاءة اللاملحن واإلاخؼىكحن بالجملُاث واإلااظعاث الاَلُت ووؽش زِاًت الخؼىق
بحن ُؼاكاكذ املجخمم ووطم خؼؽ للخذسٍب والخاَُل ومخابلت جُُِم بشامج الخذسٍب الخاصت باالوؽؼت التي ًخىالَا ،
ورلٗ ٔله بمشاكاة الحصى٘ مىاًِت الجهاصاإلاعبِت كلى اظخِذام خبراث احىبُت او كِذ دوساث خاسج البالد
د) الخيعُّ مم الجهاث اإلالىُت في ؼان اخخُاحاث الجملُاث واإلااظاث وامٖاهُتها ومىاسدَا بما ًظمً جٖامل حهىدَا مم
الجهاث واإلااظعاث الاَلُت في جادًه خذماتها واإلاعاَمت في وطم الحلى٘ للِظاًا املجخملُت
ٌ) جِذًم الذكم الٌجي والِاهىوى للجملُاث واإلااظعاث الاَلُت ؤكظاء الاجداد
و) كِذ ماجمش ظىىي لخُِم ؤلاهجاصاث التي خِِتها الجملُاث واإلااظعاث ألاكظاء ودساظت ومىاُؽت اإلاىطىكاث التي جدا٘
الُه مجها
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مادة ()85
ًيؽاء اجداد كام الجملُاث واإلااظعاث الاَلُت اإلاصشٍت جٕىن له الصخصُت الاكخباسٍت ً،ظم في كظىٍخه ؤكظاء مجالغ بداساث
الاجداداث ؤلاُلُمُت والىىكُت وٍٕىن مِشٍ مداًـت الِاَشة وَعشي كلى الاجداد ماٌعشي كلى الجملُاث في كالُاجه مم اػشاي
احىبُت
وٍخىلى الاجداد اللام الاخخصاصاث الاجُت :
ؤ) اوؽاء مؽشوكاث سائذة كلى اإلاعخىي الِىمى لخذمت الِظاًا اإلالحت ورلٗ بالخلاون مم الجملُاث واإلااظعاث الاَلُت.
ب) كمل الذساظاث الالصمت لخدذًذ دوس الجملُاث واإلااظعاث الاَلُت في دكم وجىٌُز بشامج الخىمُت ػبِا للعُاظاث
الاحخماكُت للذولت والخيعُّ مم املحاؿاث واملجالغ املحلُتوالىصاساث املخخصت
ج) جىـُم بشامج الاكذاد والخذسٍب الٌجي والاداسي إلاىؿٌى الجملُاث واإلااظعاث الاَلُت واكظائها بالخيعُّ مم الاجداداث
الاُلُمُتوالىىكُت والجملُاث واإلااظعاث الاَلُت  ،وجدـش الاظخلاهت بالخبراث الاحىُت او كِذ دوساث جذسٍبُت خاسج البالد
الا بلذ اخز مىاًِت الجهاص
د) جىزُّ الخجاسب الشائذة والىاجحت التي جِىم بها الجملُاث واإلااظعاث الاَلُت مم التروٍج للمؽشوكاث الصوحرة واإلاخىظؼت
التي حعاكذ كلى مٖاًدت الٌِشوخل مؽٖلت البؼالت
ٌ) جمثُل ُٓاهاث اللمل الاَلى لذي الجهاث الحٕىمُت وهحر الحٕىمُت كلى معخىي الىػجى والاُلُمى والذولى بلذ اخز مىاًِت
الجهاص.
و) الاكالم كً دوس الجملُاث واإلااظعاث في حلضٍض اللمل الاَلى وجذسٍب اإلاخؼىكحن كلى اإلاعاَمت في ؤوؽؼت الجملُاث
واإلااظعاث ألاَلُت
ص) كِذ اإلااجمشاث ووسػ اللمل الالصمت لشًم الِذساث الخاصت بالجملُاث واإلااظعاث الاَلُت والاجداداث ؤلاُلُمُت والىىكُت
ح) اكذاد جِشٍش ظىىي ؼامل إلاا جدِِت الجملُاث واإلااظعاث الاَلُت مً بهجاصاث كلى مذاس اللام ًخظمً جُُِما لِذساتها
وخلىال للملىُاث التي حلترض كملها
غ) اُتراح الخلذًالث كلى الدؽشَلاث اإلاىـمت لللمل الاَلى وبظخصذاسالِشاساث الاصمت لخدُِّ اإلاشوهت في حعُحرٍ
ي) الخيعُّ بحن البرامج وألاوؽؼت لالجداداث ؤلاُلُمُت والىىكُت
وٍجب كلى الاجداداث ؤلاُلُمُت والىىكُت الاهظمام الى كظىٍت الاجداد اللام وجدذد الائدت الخىٌُزًت احشاءاث الاهظمام
والشظم الىاحب اداءة ظىىٍا بما الًضٍذ كلى خمعمائت حىحها لإلجداد ؤلاُلُمي ومائت حىحها لالجداد الىىعى
وٍخىلى بداسة الاجداد اللام مجلغ بداسة ًخٕىن مً ظبلت وكؽشًٍ كظىا ؤو وًِا للذد مداًـاث الجمهىسٍت جيخخبهم حملُخه
اللمىمُت لذوسة مذتها اسبم ظىىاث

الباب الخاظم
اللِىباث
مادة ()86
مم كذم الاخال٘ بدّ الجهه ؤلاداسٍت وٍُ اليؽاغ املخالٍ او ػلب خل الجملُت او كض٘ مجلغ اداستها بدعب ألاخىا٘  ،ومم
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كذم الاخال٘ باي كِىبت اؼذ مىصىص كلحها في ُاهىن اللِىباجاو في اي ُاهىن اخش ٌلاُب كلى الجشائم الىاسدة في َزا الِاهىن
باللِىباث الىاسدة في َزا الباب.
مادة ()87
ٌلاُب بالحبغ الزي الجِل مذجت كً ظىت والجضٍذ كلى خمغ ظىىاث و بوشامت الجِل كً خمعحن الٍ حىحها والجضٍذ كلى ملُىن
حىُه:
ؤ) ٔل مً اوؽاء حملُت زبذ ان خُِِت اهشاطها مماسظت ألاوؽؼت املحـىسة بالبىذًً (ؤ)و(ب) مً اإلاادة ( )14مً َزا الِاهىن
ب) ٔل مً جلِى او اسظل بصٌخه سئِعا او كظىا في حملُت او ماظعت ؤَلُت او اي ُٓان ًماسط اللمل الاَلى باملخالٌت لالخٖام
َزا الِاهىن ظىاء ٔاهذ َزٍ الصٌت صحُدت او مضكىمت  ،ؤمىالا مً حهه احبُت او ُام بجمم الخبركاث باملخالٌت الخٖام َزٍ
الِاهىن
وجِط ى املحٕمت بالضام املحٕىم كلُت بإداء طلٍ ماجلٌاٍ او اسظله او حمم مً امىا٘ بدعب ألاخىا٘  .وجائ٘ َزٍ ألامىا٘ الى
صىذوَ دكم الجملُاث واإلااظعاث الاَلُت  ،وَلاُب بزاث اللِىبت ٔل بىٗ او وظُؽ مالى ظاكذاو اؼترْ في رلٗ
ج) ٔل مً اظخىلى كلى ؤمىا٘ الجملُاث او اي ُٓان خاطم الخٖام َزا الِاهىن  ،او اهٌِها في هحر اليؽاغ الزي خصصذ مً
احله  ،او باملخالٌت للِىاهحن او اللىائذ  ،وجِط ى املحٕمت بالضام املحٕىم كلُت باداء طلٍ مااظخىلى كلُه او اهٌِه مً ؤمىا٘
بدعب ألاخىا٘ .وجاو٘ َزٍ ألامىا٘ الى صىذوَ دكم الجملُاث واإلااظعاث الاَلُت .
د) ٔل مً كاون او ؼاسْ مىـمت احىبُت في مماسظت وؽاغ اَلى في مصش دون الحصى٘ كلى جصشٍذ مً الجهاص او باملخالٌت
لالخٖام َزا الِاهىن او لِىاكذ مماسظت اليؽاغ اإلاصشح به  ،وجِط ى املحٕمت بمصادسة ؤمىا٘ َزٍ اإلاىـمت واًلىلتها الى
صىذوَ دكم الجملُاث واإلااظعاث الاَلُت
ٌ) ٔل مً اوؽا او اداس ُٓاها جدذ اي معمى وباي ؼٖل هحر ؼٖل الجملُاث واإلااظعاث الاَلُت اإلايؽاة وًِا الخٖام الِاهىن
ًِىم بيؽاغ مً ؤوؽؼت َزٍ الجملُاث واإلااظعاث دون ان ًدبم الاخٖام اإلاِشسة ًُه  ،وجِط ى املحٕمت ًظال كً الوشامت
اإلاِشسة بولّ اإلاِشومصادسة ألامىا٘ الخاصت به واًلىلتها الى صىذوَ دكم الجملُاث واإلااظعاث ألاَلُت.
مادة ()88
ٌلاُب بالحبغ الزي الجضٍذ مذجه كلى ظىه ؤو بالوشامت التي الجِل كً كؽشًٍ الٍ حىحها والجضٍذ كلى خمعمائت الٍ حىُه :
ؤ) ٔل شخص ػبُعى او اكخباسي مىذ جشخُصا الي ُٓان إلاضاوله اي وؽاغ مما ًذخل في ؤهشاض الجملُاث واإلااظعاث بخالي
الجهه ؤلاداسٍت املخخصت او الجهاصبدعب ألاخىا٘ اإلاىصى كلحها في َزا الِاهىن .
ب) ٔل مً امخىم كمذا كً جمٕبن الجهه ؤلاداسٍت مً مخابلت وًدص اكما٘ الجملُت
ج) ٔل مً هِل اإلاِش الى مٖان بخالي املخؼش به  ،وفى خالت جٕشاس املخالٌت ًجىص للجهه ؤلاداسٍت ػلب خل الجملُت بذكىي امام
املحٕمت املخخصت
د) ٔل مً جصشي في ما٘ مً ؤمىا٘ الجملُت او اإلااظعت الاَلُت التي خٕم او صذس ُشاس بدلها وجصٌُتها او اصذاس ُشاس بزلٗ
دون امشٓخابى مً اإلاصٌي .
ٌ) ٔل مصٌي ُام بخىصَم ؤمىا٘ الجملُت او اإلااظعت الاَلُت او الاجداد باملخالٌت الخٖام َزا الِاهىن .
و) ٔل مً احشي او ؼاسْ في احشاء بدىر مُذاهُه او اظخؼالكاث ساي في مجا٘ اللمل الاَلى دون الحصى٘ كلى مىاًِاث
الجهاث اإلالىُت ُبل احشائها
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مادة ()89
ٌلاُب اإلاعئى٘ كً ؤلاداسة الٌللُت للصخص الاكخباسي لزاث اللِىباث كً ألاًلا٘ التي جشجٕب باملخالٌت الخٖام َزا الِاون متى
زبذ كلمه بها ؤان اخالله بىاحباث ؤلاداسة ُذ ظهل وُىق الجشٍمت .وٍٕىن الصخص الاكخباسي معئىال بالخظامً كً الىًاء بما
ًدٕم به مً كِىباث مالُت بمىحب اخٖام َزا الِاهىن مم اإلاذاهحن باسجٖابها .
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