
 

 

 

 البر ألاهلية بمحافظة رابغدليل السياسات وإلاجراءات املالية واملحاسبية لجمعية 

 الهذي مً الىزُِت  

لت لإلداسة اإلاالُت في الجملُت، والوشض مً هزه العُاظاث  ئنَّ هزا الذلُل ًبين العُاظاث وؤلاحشاءاث التي جدٕم ألاوشؼت اإلأى

 وؤلاحشاءاث ما ًلي: 

ابُت مىاظبت لٖاًت ألاوشؼت اإلاالُت لإلداسة اإلاالُت.  •  وطم ملاًير ُس

لالُت ورلٗ الظخخذامها في جدذًذ العُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاالُت للجملُت بشٍٖل واضح  • ت بٌٕاءة ًو ش ؤلاداٍس بما ًيها اإلاىاصهاث والخِاٍس

 ئداسة وجىـُم الجملُت بٖاًت أوشؼتها ووؿاةٌها. 

ير دلُل مشحعي مدذَّ ر لٖاًت مىؿٌي ؤلاداسة اإلاالُت في الجملُت.  •  جأمين وجًى

 ةٍ ومهام ؤلاداسة اإلاالُت داخل الجملُت. طمان الاوسجام والخىاًّ كىذ جؼبُّ العُاظاث وؤلاحشاءاث كلى هؼاَ وؿا •

ت وؿاةٍ ومهام ؤلاداسة اإلاالُت للخ٘ى دون اهِؼاق كملُاث الجملُت.  •    طمان اظخمشاٍس

 معإولُت خٌف وجؼبُّ هزه الالةدت  

 ئنَّ مهمت خٌف العُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاىحىدة في هزه الالةدت جِم كلى كاجّ اإلاشاحم الذاخلي أو مً جخىله ؤلاداسة بزلٗ.  •

 أو في مذة أُل مً رلٗ خعب الخاحت، إلاشاكاة حويراث اللمل الشةِعت داخل الجملُت.    •
ً
ا  مشاحلت دلُل العُاظاث وؤلاحشاءاث ظىٍى

 ما٘ ًجب اكخماده مً ُبل ألامين اللام ورلٗ بلذ أن ًىص ي به مذًش ؤلاداسة اإلاالُت في الجملُت. أي حوُير في ئحشاءاث ألاك •

 أي حوُير في العُاظاث اإلاذسحت في هزا الذلُل ًجب أن ًِذم لألمين اللام ألخز اإلاىاًِت ومً زم جِذًمه للجىت الخىٌُزًت لالكخماد.   •

هزه العُاظاث وؤلاحشاءاث للمىؿٌين باإلطاًت ئلى الخىصُت بالخلذًالث لألمين اللام ئنَّ مً مهام اإلاشاحم الذاخلي ئًصا٘ وجىطُذ  •

 كىذ الظشوسة.  

ُم كلُه مً ُبل مذًش ؤلاداسة اإلاالُت ُبل أن ًِذم لالكخماد مً ُبل اإلاذًش ١ -مشاحلت همىرج ػلب حوُير ؤلاحشاءاث )همىرج م  • ( والخُى

 الخىٌُزي أو مً ًىىب كىه في الجملُت.   

ٔاهذ هىاْ أي أظئلت أو اظخٌعاساث جخللّ  • ئنَّ مً معإولُت اإلاىؿٍ اإلالنّي ًهم ملاوي ومِاصذ هزه العُاظاث وؤلاحشاءاث، أما ئرا 

بالعُاظاث أو ؤلاحشاءاث أو ُذسجه كلى الاظخجابت بٌلالُت إلاخؼلباث هزه ؤلاحشاءاث، ًاإلاؼلىب مً اإلاىؿٍ جِذًم هزه الاظخٌعاساث 

.  إلاذًش ؤلاداسة اإلاا
ً
 لُت ًىسا

هم ظلُم ومدعّ  • ئنَّ الوشض ألاظاس ي مً هزه ؤلاحشاءاث لِغ جُُِذ ًلالُت اللاملين في ؤلاداسة اإلاالُت، بل لخِذًم أظاط لىعي ًو

 ومخٖامل لجمُم الجىاهب اإلاشجبؼت بهزه الىؿاةٍ ختى وإن حوير ألاًشاد اللاملين ًيها. 

 أمً وخماًت اإلاعدىذاث   

ِت ظلُمت ومنها اإلاعدىذاث والىزاةّ آلاجُت:    ًجب الاخخٌاؾ بجمُم اإلاعدىذاث في مٖان آمً وبؼٍش

ش اإلاشاحلت.   ت وجِاٍس  الخعاباث العىٍى

 حمُم الاجٌاُُاث اإلابرمت مم الجملُت.  •



 

 

 

 كِىد الخىؿٍُ.   •

 كِىد الخأحير.  •

 ظىذاث اإلالُٕت.  •

ت وهيرهم.  • ، الجهاث اإلااهدت، اإلاٖاجب الاظدشاٍس  اإلاشاظالث مم البىْى

 أي معدىذاث أخشي راث أهمُت مالُت أو ُاهىهُت. •

: ألاخٖام والِىاكذ اللامت  الٌصل ألا٘و

 أخٖام كامت

   الهذي مً الذلُل:  (١مادة )

ٔاًت اللاملين في الجملُت كىذ تهذي هزه الالةدت ئلى بُان الِىاكذ ألاظاظُت للىـام اإلاالي واملخاظبي وا لزي ًشاَعى اجباكه مً ُبل 

ىاكذ  الُِام بجمُم ألاوشؼت اإلاالُت، ٓما تهذي ئلى املخاًـت كلى أمىا٘ وممخلٖاث الجملُت وجىـُم ُىاكذ الصشي والخدصُل ُو

 اإلاشاُبت والظبؽ الذاخلي وظالمت الخعاباث اإلاالُت.  

ٌاث كامت  (٢مادة )    :حلٍش

 ًٖىن للخلابير الخالُت واإلاعخخذمت طمً هزه الالةدت اإلالاوي اإلابِىت بجاهبها ما لم ًِخِع العُاَ خالي رلٗ:  

 : حملُت البر ألاهلُت بمداًـت سابى .الجملُت 

 مجلغ ؤلاداسة مجلغ ئداسة الجملُت.  

ٔاًت ألاكما٘ اإلاالُت واملخاظبُت لذي الجملُت.    مذًش ؤلاداسة اإلاالُت  اإلاعإو٘ كً 

ت واإلاالُت مدل الخىٌُز اإلاشاحم الذاخلي                                     الصخص اإلاعإو٘ كً مذي التزام الجملُت بٖاًت ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

لخمذ هزه الالةدت مً :اكخماد الالةدت  (٣مادة ):  اكخماد الالةدـت
ُ
ُبل اللجىت الخىٌُزًت، ورلٗ بلذ مىاُشتها واإلاىاًِت كليها مً  ح

ُبل اإلاذًش الخىٌُزي واإلاشاحم الذاخلي ومذًش ؤلاداسة اإلاالُت، وال ًجىص حلذًل أو حوُير أي مادة أو ًِشة ًيها ئال بمىحب ُشاس صادس 

ذ كً اللجىت الخىٌُزًت أو مً جٌىطه بزلٗ، وفي خالت صذوس أي حلذًالث ًيبغي حل اجها بُى مُمها كلى ٔل مً حهمه ألامش ُبل بذء ظٍش

                                                                                                                                                                                                                  مىاظب.

   :جؼبُّ الالةدت            (٤مادة ) جؼبُـّ الالةدـت

ٔل ما لم ًشد به هص في هزه الالةدت ٌلخبر مً صالخُاث اللجىت الخىٌُزًت أو مً جٌىطه، وبما ال ًخلاسض مم ألاهـمت واللىاةذ  .1

 اإلالم٘ى بها في اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت.  

 أخٖام هزه الالةدت، ًان ُشاس الٌصل ًُه في ًذ اللجىت الخىٌُزًت.  خُثما ًِم الشٗ في هص أو جٌعير أي مً  .2



 

 

 

لغي اكخمادها ٔل ما  .3  بما ال ًخلاسض مم أخٖام وهصىص هزه الالةدت ٍو
ً
ٌعخمش اللمل بالِشاساث والخلامُم اإلاالُت اإلالم٘ى بها خالُا

 ًخلاسض ملها.  

ابت جؼبُّ الالةدت    ُس

ابت جؼبُّ الالةدت (٥مادة )    :ُس

اإلاشاحم الذاخلي في الجملُت هى اإلاعإو٘ كً مشاُبت جؼبُّ هزه الالةدت والالتزام بها، وكلُه ئخؼاس اإلاذًش الخىٌُزي ومذًش ؤلاداسة 

 واجخار ؤلاحشاءاث الالصمت والٌُٕلت بزلٗ، وإبالن سةِغ اللجىت الخىٌُزًت باألمىس راث 
ً
اإلاالُت كً أي مخالٌت لللمل إلالالجتها ًىسا

 را دكذ الخاحت ئلى رلٗ.  ألاهمُت ئ

ُم   املخىلىن بالخُى

ُم كً الجملُت (٦مادة )  :صالخُت الخُى

ُم كً الجملُت هى مً ًخىله مجلغ ؤلاداسة خعب الةدت الصالخُاث اإلالم٘ى بها في الجملُت.   .1  ئنَّ مً ًملٗ خّ الخُى

ُم كً الجملُت كلى أن ًخظمً  .2 ما ًِش هـام الخُى ت ٓو  لالةدت الصالخُاث اإلاالُت وؤلاداٍس
ً
ِا دذد مجلغ ؤلاداسة الصالخُاث اإلاالُت ًو ًُ

 رلٗ ما ًلي:  

 خذود كملُاث الصشي اإلاالي.   -أ

اجها.     - -ب خ ظٍش ُلاث اإلالخمذة مم بُاهاث جىاٍس  همارج الخُى

 ألاظغ املخاظبُت

   :ملخاظبُتألاظغ ا (٧مادة )

1.   .
ً
 لألظغ واإلابادب املخاظبُت اإلاخلاسي كليها واإلالم٘ى بها دولُا

ً
ِا ُِذ خعاباث الجملُت بمبذأ الُِذ اإلاضدوج وًو

ُ
 ج

 لألظغ واإلاٌاهُم اللامت آلاجُت:  .2
ً
ِا  ًخم ئكذاد الخعاباث ًو

خُت.  -أ  حسجُل ألاص٘ى بمىحب مبذأ الخٖلٌت الخاٍس

 حسجُل ؤلاًشاداث واإلاصاٍسٍ كلى أظاط الاظخدِاَ.     - -ب

ت.   - -ت  الجملُت ُاةمت كلى ًشض الاظخمشاٍس

 اللمل بمبذأ الاًصاح الٖامل للِىاةم اإلاالُت.   - -ث

 ئنَّ كلى الجملُت الاخخٌاؾ بسجالث مداظبُت معخِلت.   - -ج

ِت جدُذ ألي ػشي له كالُت بالشحىق والاػالق ًجب الاخخٌاؾ بالذًاجش املخاظبُت والِىاةم اإلاالُت وحمُم اللملُاث ا  - -ح ملخاظبُت بؼٍش

ذ مىاظب.    كليها في أي ُو

ِت مىـمت.   - -خ  أسشٌت الٌىاجير والسجالث ومداطش الاحخماكاث والِشاساث كلى أظاط كلمي وبؼٍش

ش املخاظبُت  (٨مادة )    :ئكذاد الخِاٍس



 

 

 

ش ئكذاد ًخم .1 ت الاظخدِاُاث حمُم بدُث حشملأظاط )شهشي، سبم ظىىي، ظىىي(،  كلى الخِاٍس واضخت  باإلًصاح بصىسة الظشوٍس

ٍ كً ودُُِت  ألاوشؼت اإلاخللِت بالجملُت.   اإلاالي وهخاةج اإلاُى

ش ئكذاد ًخم .2 خم جِذًمها الِىاةم بلذ الاهتهاء مً ئصذاس لٖاًت أوشؼت الجملُت اإلاالُت الخِاٍس لإلداسة الللُا، وملجلغ ؤلاداسة  اإلاالُت، ٍو

  خاحت ئلى رلٗ.ئن دكذ ال

ت  (٩مادة )   ت الخعاباث الشهٍش   :حعٍى

ت الخعاباث آلاجُت كلى أظاط شهشي:   حعٍى

-  .  الىِذ في البىْى

 الزمم اإلاذًىت.  -

 الزمم الذاةىت.  .1

3.   .
ً
 اإلابالى اإلاذًىكت مِذما

 العلٍ.  .2

ش اللجان.  .3  جِاٍس

 سجل ألاص٘ى الثابخت.  .4

 ئداسة الخعاباث البىُٕت

 ظُاظاث الخلامل مم الخعاباث البىُٕت:  (١١مادة )

 ًجب اجباق العُاظاث الخالُت كىذ الُِام بأي كمل ًخللّ بالخعاباث البىُٕت:  

 ًخذ حمُم الخعاباث البىُٕت باظم الجملُت.  .1

ت اإلالخمذة في الجملُت.  .2 ُم خعب الةدت الصالخُاث اإلاالُت وؤلاداٍس ٔاًت الشُٖاث الصادسة مً ُبل اإلاعإو٘ واإلاٌىض بالخُى ُم   جُى

ٔاًت الخعاباث البىُٕت كلى أظاط شهشي.   .3 ت   ئحشاء كملُاث حعٍى

 خين ؿ .4
ً
ت والخدشي كنها مباششة ٔاًت اإلاعاةل اللالِت والتي جـهش في كملُاث الدعٍى  هىسها. خل 

الث البىُٕت التي جخص الجملُت.  .5 ٔاًت الخدٍى  اكخماد 

 لإلحشاءاث اإلاخبلت.  .6
ً
ِا  اكخماد ٌُل أي خعاب ًو

 

 ًخذ خعاب بىٖي:   (١١مادة )

 ًخذ الخعاب البىٖي للجملُت ًخم خعب ؤلاحشاءاث آلاجُت: 

 أظباب ًـخده والخٌاصُل راث اللالُت ( مً ُبل مذًش ؤلاداسة اإلاا٧حـلبـئت همـىرج ًخذ خعاب بىٖي حذًذ )همىرج م /  .1
ً
لُت مىطـدا

 ومً زم اكخماده مً ُبل ألامين اللام. 

 ئسظا٘ الىمىرج لألمين اللام لالكخماد.  .2



 

 

 

 بلذ اكخماد الىمىرج ًخم ئسحاكه إلاذًش ؤلاداسة اإلاالُت والزي ًِىم بترجِب ئحشاءاث ًخذ الخعاب البىٖي الجذًذ.  .3

ذًش ؤلاداسة اإلاالُت بٌخذ خعاب سةِس ي حذًذ في دلُل الخعاباث وإخؼاس اإلاىؿٌين اإلالىُين بهزا بمجشد ًخذ الخعاب الجذًذ ًِىم م .4

ن في دلُل الخعاباث.   ألامش خعب ما هى ُمبيَّ

 ئخؼاس اإلاشاحم الذاخلي.  .5

م /  ِت حعلعل اللمل لٌخذ خعاب بىٖي حذًذ:   ١ًىضح املخؼؽ البُاوي الخالي ) شٖل ُس  ( ػٍش

 
م /   ١شٖل ُس

 ٌُل خعاب بىٖي: (١٢مادة )

 إلٌُا٘ خعاب بىٖي للجملُت ًجب اجباق ؤلاحشاءاث آلاجُت: 

 أظباب ٌُل الخعاب البىٖي الِاةم والخٌاصُل ٨حلبئت همىرج ٌُل خعاب بىٖي )همىرج م /  .1
ً
( مً ُبل مذًش ؤلاداسة اإلاالُت مىضخا

 راث اللالُت. 

 خماد. ئسظا٘ الىمىرج للمذًش الخىٌُزي للمشاحلت والاك .2

 بلذ اكخماد اإلاذًش الخىٌُزي للىمىرج ًخم ئسحاكه إلاذًش ؤلاداسة اإلاالُت والزي ًِىم بترجِب ئحشاءاث ٌُل الخعاب البىٖي الِاةم.  .3

بمجشد ٌُل الخعاب ًِىم مذًش ؤلاداسة اإلاالُت بخجمُذ الخعاب الشةِس ي في دلُل الخعاباث وإخؼاس اإلاىؿٌين اإلالىُين بهزا ألامش  .4

ن في دلُل الخعاباث.  خعب ما هى   مبيَّ

 ئخؼاس اإلاشاحم الذاخلي.  .5

م /    ِت حعلعل اللمل لٌِل خعاب بىٖي:   ٢ًىضح املخؼؽ البُاوي الخالي ) شٖل ُس  ( ػٍش

   



 

 

 

 
م /   ٢شٖل ُس

اث البىُٕت:  (١٣مادة )   الدعٍى

اث البىُٕت للجملُت جخم خعب ؤلاحشاءاث آلاجُت:   الدعٍى

اث البىُٕت كلى أظاط شهشي.  .1  ًِىم املخاظب في ؤلاداسة اإلاالُت باحشاء الدعٍى

اث البىُٕت ومً زم اكخماده.   .2  ًِىم مذًش ؤلاداسة اإلاالُت بمشاحلت بُان الدعٍى

ش الاظخثىاء ئلى .3 م جٍِش  مً مذًش ؤلاداسة اإلاالُت أو ًًش
ً
ؤلاداسة الللُا  في خالت وحىد أي معألت مخخلٍ كليها ًخم اجخار الِشاس مباششة

عدشاس اإلاشاحم الذاخلي بزلٗ.   )خعب الةدت الصالخُاث( الجخار الِشاس َو

 ئخؼاس اإلاشاحم الذاخلي.  .4

م /  اث البىُٕت:  ٣ًىضح املخؼؽ البُاوي الخالي ) شٖل ُس ِت حعلعل اللمل للدعٍى  ( ػٍش

 
م /     ٣شٖل ُس

 

   



 

 

 

 الٌصل الثاوي: العُاظاث اإلاالُت واملخاظبُت

 ظُاظاث كامت: ( ١٤مادة )  كامتظُاظاث 

، جبذأ مً ألا٘و مً مدشم وجيخهي في آلاخش مً ري  .١
ً
العىت اإلاالُت للجملُت هي كباسة كً ازني كشش شهشا

خم ئٌُا٘ الذًاجش املخاظبُت في جهاًت ٔل شهش.    الدجت مً ٔل ظىت، ٍو

اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت  جدبم الجملُت الِىاكذ وألاكشاي املخاظبُت الصادسة كً وصاسة الخجاسة في .٢

 .
ً
ىاكذ املخاظبت اإلاخلاسي كليها واإلالم٘ى بها دولُا  ُو

 

 بشهامج خاص للخعاباث:  (١٥مادة )

جمعٗ الجملُت خعاباتها باظخخذام هـام خاص بالخعاباث اللامت كلى الخاظب آلالي إلزباث وحسجُل مىحىداث ومؼلىباث 

 وهٌِاث وإًشاداث الجملُت.  

الخىٌُزي ومذًش ؤلاداسة اإلاالُت بالخأٓذ اإلاعخمش مً صالخُت الىـام ومالةمخه مم الاخخُاحاث ومخؼلباث اللمل اإلاالي ًِىم اإلاذًش 

اث ألاداء   مم أكلى معخٍى
ً
شه وإبِاةه مخىاظِا ابت ومخابلت ألاكما٘ ًُه والععي لخدذًثه وجؼٍى واملخاظبي والخدلُل والخخؼُؽ والُش

 املخاظبي. 

 ُؽ اإلاالي:الخخؼ  (١٦مادة )

ل التي ٌلخمذ كليها  .١ حهذي الخخؼُؽ اإلاالي ئلى جِذًش اخخُاحاث الجملُت مً ألامىا٘ وبُان مصادس الخمٍى

اء بالتزاماجه اإلاالُت.    الخخؼُؽ لعذ اخخُاحاجه والًى

   -الخخؼُؽ اإلاالي ًىِعم ئلى آلاحي: .٢

ذ كً العىت اإلاالُت الىاخذة.   - أ خللّ بٌترة صمىُت جٍض ل ألاحل ٍو  جخؼُؽ مالي ػٍى

ذ كً ظىت مالُت واخذة.  - ب خللّ بٌترة صمىُت ُصيرة ال جٍض  جخؼُؽ مالي ُصير ألاحل ٍو

ش  ٓخابت الخِاٍس

ش اإلاالُت:  (١٧مادة )  ظُاظت ٓخابت الخِاٍس

 إلاخؼلباث الهُئت  .1
ً
ِا  العلىدًت للمداظبين الِاهىهُين وألاهـمت ألاخشي العاةذة واإلالم٘ى بها في اإلاملٕت.ئكذاد الِىاةم اإلاالُت ًو

ٍ الصخُذ واللاد٘ ألوطاق الجملُت وهخاةج اللملُاث والخذًِاث الىِذًت اإلاخللِت بالٌتراث الضمىُت  .2 ـهش الِىاةم اإلاالُت اإلاُى
ُ
أن ج

خ مدذد وكىذ الؼلب.   اإلاىتهُت في جاٍس

 بأ٘و والخُِذ واللمل بها. مخابلت اإلاخويراث اإلا .3
ً
ش أوال  عخجذة في اإلاخؼلباث الِاهىهُت في ئكذاد الخِاٍس

ش اإلاالُت ٓما هم مبين بالعُاظاث اإلاالُت.  .4  الالتزام باإلاىاكُذ املخذدة إلكذاد الخِاٍس



 

 

 

ش اإلاالُت  (١٨مادة )  :ؤلاحشاءاث اإلاخبلت كىذ ٓخابت الخِاٍس

 ئكذاد ميزان اإلاشاحلت النهاتي اإلالذ في جهاًت الٌترة اإلاالُت مً ُبل ؤلاداسة اإلاالُت.  .1

 جِىم ؤلاداسة اإلاالُت باكذاد الِىاةم اإلاالُت الخٌصُلُت للجملُت.  .2

ش وكلى أن ًخم ؤلاًصاح خعب ما هى مؼلىب.  .3  الخُِذ بجمُم أهـمت ومخؼلباث ئكذاد الخِاٍس

ذة لهزه الِىاةم مً ُبل مذًش ؤلاداسة اإلاالُت اإلاشاحلت النهاةُت لجمُم الِ .4 ً اإلاشاحلت والجذا٘و اإلاٍإ ىاةم اإلاالُت مصخىبت بمىاٍص

ت.  ام اإلاىاصهاث الخِذًٍش  بأُس
ً
ٔاهذ مِاسهت اث هير اللادًت ئن   والخدِّ مً الٌشُو

 كلى مجلغ ؤلاداسة الكخمادها واإلاصادُت كليها. جِذًم الِىاةم اإلاالُت اإلاذًش الخىٌُزي لالػالق واإلاىاًِت كليها لالكخماد ومً زم كشطها  .5

 ًِىم مجلغ ؤلاداسة في احخماكه بمشاحلت الِىاةم اإلاالُت واكخمادها.   .6

 جِذًم الِىاةم اإلاالُت للمشاحم الذاخلي لالػالق واإلاشاحلت والخللُّ كليها ئن دكذ الخاحت.   .7

ذ املخذد والخص٘ى كلى جذُُِها كلى أظاط ظىىي خعب ما هى مذًش ؤلاداسة اإلاالُت معإو٘ كً ئكذاد الِىاةم اإلاالُت في ال .8 ُى

 لألهـمت اإلاخبلت واإلالم٘ى بها في اإلاملٕت.  
ً
ِا  مؼلىب وًو

 دلُل الخعاباث

 ظُاظاث دلُل الخعاباث: (١٩مادة )

ُمي ًخىاًّ مم ػبُلت  ّ أظلىب جُش  للخعاباث ًِىم كلى أظاط جشميز الخعاباث ًو
ً
وشاغ الجملُت، وبما جظم ؤلاداسة اإلاالُت دلُال

ٔاآلحي:   اث مداظبُت وجٖىن  اث املخاظبُت والتي ال جِل كً خمعت معخٍى  ٌعمذ باًجاد كذد مً اإلاعخٍى

صمش الخعاباث: وهي كباسة كً جخصُص صمشة لخعاباث اإلاىحىداث أو ألاص٘ى وصمشة لخعاباث اإلاؼلىباث أو الخصىم وصمشة  .1

 لخعاباث الىٌِاث والخٖالٍُ أو ؤلاًشاداث.  

ٔأن  .2 م ٔل صمشة خعاباث ئلى مجمىكاث سةِعُت جخخص ٔل منها بىىق ملين مً الخعاباث،  جخٌشق ًئاث الخعاباث: وهي كباسة كً جٌَش

ئت خعاباث ألاص٘ى الثابخت وما شابه رلٗ.    صمشة خعاباث ألاص٘ى ئلى ًئت خعاباث ألاص٘ى اإلاخذاولت ًو

 مً  .3
ً
ظم ٔل خعاب سةِس ي منها كذدا م ٔل ًئت خعاباث ئلى كذد مً الخعاباث الشةِعُت ٍو الخعاباث الشةِعُت: وهي كباسة كً جٌَش

 الخعاباث اللامت.  

م ٔل خعاب كام ئلى كذد مً الخعاباث اإلاعاكذة.   .4  الخعاباث اللامت: وهي كباسة كً جٌَش

شاعى العير كلى ُاكذة زابخت لالشخِاَ وجصيٍُ الخعاباث في  .5 الخعاباث الخدلُلُت: وهي الخعاباث التي ًخم الُِذ ًيها، ٍو

 مجمىكاث مخمازلت وجماًض املجمىكاث كً بلظها البلع. 

 د دلُل الخعاباث:ئكذا (٢١مادة )

ً مً  ِ
ّ
 للىخذاث املخاظبُت مىاٍص لخصيٍُ ؤلاداساث التي ًخظمىه الهُٖل الخىـُمي للجملُت وبما ًمٕ

ً
جظم ؤلاداسة اإلاالُت دلُال

ت الىص٘ى ئلى جدذًذ اإلاىحىداث واإلاؼلىباث والىٌِاث وؤلاًشاداث، وهخاةج كمل هزه ؤلاداساث وباإلاعخىي التي جشهب ًُه ؤلاداسة اإلاالُ

 مً خُث الجمم أو الخٌصُل.  

 جصيٍُ دلُل الخعاباث:  (٢١مادة )  



 

 

 

 دلُل الخعاباث ٌشمل املجاالث العخت آلاجُت: 

د واملخصص لٖل خعاب سةِس ي.   سمض الخعاب: وهى الشمض املخذَّ

 وصٍ الخعاب: ًمثل اظم الخعاب الشةِس ي.

 
ً
ٔا ٔان مخدش  أم هير رلٗ. وطم الخعاب: ًمثل جىطُذ كام كً الخعاب كما ئرا 

 باإلايزاهُت أم بِاةمت الذخل وهل هى خعاب مذًً أم خعاب داةً.  
ً
ٔان الخعاب مشجبؼا  ػبُلت الخعاب: ًمثل جىطُذ كما ئرا 

 معخىي الخعاب: ًمثل جىطُذ معخىي الخعاب وهل هى جٌصُلي أم هير رلٗ. 

 ؤلاداسة: ًمثل جىطُذ ؤلاداسة املخذدة اإلاشجبؽ بها الخعاب.  

 اإلاشاحلت اإلاعخمشة لذلُل الخعاباث:  (٢٢مادة )

ت لخزًها واظخخذام سمىص حذًذة  .1 ًجب مشاحلت دلُل الخعاباث كلى أظاط هصٍ ظىىي كلى ألاُل لخدذًذ الشمىص هير الظشوٍس

 لالخخُاحاث الخالُت واإلاعخِبلُت للجملُت. 
ً
ِا  ًو

ً
زا بِي دلُل الخعاباث مدذَّ

ُ
 ج

 ئحشاؤه ًخم الشحىق ًُه الى مذًش ؤلاداسة اإلاالُت وبىاًء كلى رلٗ ًخم اكخماده. ئنَّ أي حوُير في دلُل الخعاباث ًشاد  .2

تها لخُُِم الخاحت  لها أو ئلى ئلوائها والتي حشمل:  .3  ًِىم مذًش ؤلاداسة اإلاالُت بمشاحلت الخعاباث التي جم ئًِاي خٓش

 اإلاذسحت في دلُل الخعاباث لالظخلما٘ إلاشة واخذة.  الخعاباث - أ

ت. الخعاباث الت - ب ٔاث خال٘ العىىاث اإلااطُت راث ألاسصذة الصٌٍش  ي لم حشهذ أي خش

مًٕ دمجها مم خعاباث أخشي.  - ث  الخعاباث التي أوضخذ الخجشبت بأجها خعاباث مدشابهت ٍو

 ًِىم اإلاشاحم الذاخلي بمشاحلت الؼلب الخاص بٌخذ أو ئلواء أو حوُير وطم خعاب.   .٤

 ل الخعاباث:الخلذًل أو الخوُير في دلُ  (٢٣مادة ) 

ٗ خعاب سةِس ي.  .1  ًِىم املخاظب باخؼاس مذًش ؤلاداسة اإلاالُت ئلى مذي الخاحت ئلى ًخذ / ئلواء / حوُير أو جدٍش

س باآلحي:   .2 ََ خؽَ ًُ  ًِىم مذًش ؤلاداسة اإلاالُت بلذ ما 

ٗ خعاب سةِس ي.   - أ ِّيِ م مذي الخاحت ئلى ًخذ / ئلواء / حوُير أو جدٍش
ًُ 

 في الِاةمت أم ال.   - ب
ً
ٔان الخعاب الشةِس ي اإلاؼلىب مىحىدا ت للخأٓذ كما ئرا   مشاحلت ُاةمت الخعاباث هير اإلاخدٓش

 أم ال.   - ث
ً
ٔان ًخذ الخعاب اإلاؼلىب مجذًا  الىـش ًُما ئرا 

 لىمىرج ػلب ًخذ / ئلواء / حوُير أو جدٍشٗ خعاب سةِس ي، همىرج )م  - ر
ً
ِا ِىم باسظا٘ الؼلب ئلى اإلاذًش ٢،٣ -حلبئت الؼلب ًو ( ٍو

 الخىٌُزي.  

 ًِىم اإلاذًش الخىٌُزي بمشاحلت الؼلب واكخماده بىاًء كلى رلٗ وإسحاق الىمىرج اإلالخمذ ئلى مذًش ؤلاداسة اإلاالُت.  .3

 بلذ اكخماد الخعاباث الشةِعُت الجذًذة ًخم جخصُص الشمىص الالصمت لها مً ُبل مذًش ؤلاداسة اإلاالُت.  .4

ش ؤلاداسة اإلاالُت كىذ اظخالم الىمىرج اإلالخمذ بخؼبُِه وجٌلُله وحلمُمه كلى حمُم معخخذمي الخعاباث الشةِعُت في ًِىم مذً .5

 الجملُت. 



 

 

 

 ئخؼاس اإلاشاحم الذاخلي باإلحشاء الزي جم اجخاره.  .6

م /  ٗ ٤ًىضح املخؼؽ البُاوي الخالي ) شٖل ُس ِت حعلعل اللمل لٌخذ / ئلواء / حوُير أو جدٍش  ( ػٍش

 

 

   

 

 

 

 

ت خعاب  دوسة ؤلاٌُا٘ الشهٍش

ت: (٢٤مادة )  جُُِذ اإلاعخدِاث الشهٍش

 ومنها آلاحي: 
ً
ا  ًجب ئٌُا٘ اإلاعخدِاث شهٍش

 اإلاعخدِاث اإلاخللِت باإلاىؿٌين خعب هـام اللمل واللما٘ العلىدي.  -

اث.  -  حمُم اإلاصشًو

 حمُم ؤلاًشاداث.  -

ت:  (٢٥مادة )   ئٌُا٘ اإلاعخدِاث الشهٍش

ت للمعخدِاث ًجب ئجباق ؤلاحشاءاث آلاجُت:   كىذ ئٌُا٘ الذوسة الشهٍش

بل مذًش ؤلاداسة اإلاالُت في جهاًت ٔل شهش مً حسجُل اإلاعخدِاث اإلاخللِت باإلاىؿٌين مثل مخصص معخدِاث جهاًت  .1 ُِ الخأٓذ مً 

 لألهـمت والِىاهين العاةذة واإلالم٘ى بها في اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت
ً
 . الخذمت ػبِا

ت أي هِص أو ججاوص في اإلاعخدِاث وإحشاء الذًلت بلذ اكخماد مذًش ؤلاداسة اإلاالُت لها.  .2  ًخم حعٍى

 



 

 

 

م/   ت للمعخدِاث: ٥ًىضح املخؼؽ البُاوي الخالي ) شٖل ُس ِت حعلعل اللمل إلٌُا٘ الذوسة الشهٍش  ( ػٍش

 

 :الذًلاث اإلاِذمت واإلاعخدِتجُُِذ وإٌُا٘   (٢٦مادة )  

 .  كىذ ؤلاٌُا٘ الشهشي للمذًىكاث اإلاِذمت واإلاعخدِت كلى الجملُت ًجب مشاكاة جُُِذ حمُم هزه الذًلاث اإلاِذمت

اث الشأظمالُت  اإلاصشًو

 :ظُاظت الصشي مً سأط اإلاا٘  (٢٧مادة )

 للمبلى اإلالخمذ  .1
ً
اث الشأظمالُت ًٖىن ػبِا  إلحشاءاث اإلاىاًِت والخلمُذ اإلاخبلت في ئنَّ كملُت الصشي مً اإلاصشًو

ً
في اإلاىاصهت وػبِا

 الجملُت. 

ا٘ ظلىدي ًجب أن ًذسج في ُاةمت ألاص٘ى الشأظمالُت.  .2  ئنَّ أي أصل جخجاوص ُُمخه ألٍ ٍس

اث الشأظمالُت بالشٖل اإلاخلاسي كلُه إلدساحها في خعاباث ألاص٘ى الثابخت.  .3  جخصُص اإلاصشًو

ش جدلُل الاهدشاًاث مً ُبل مذًش ؤلاداسة اإلاالُت لخىطُذ مبرساث الاهدشاًاث الشةِعُت.  .4  مشاحلت جٍِش

 صالخُت اظخخذام الخعاباث

 :صالخُت اظخخذام الخعاباث  (٢٨مادة )

اتها وصالخُت اظخخذام دلُل  الىخذاث ئنَّ صالخُاث ئخذار أو اشخِاَ أو دمج أو ٌُل أو ئلواء الخعاباث خعب مخخلٍ معخٍى

دذَّ د بِشاس ورلٗ خعب الةدت الصالخُاث.   ًُ م الخعاباث   املخاظبُت واإلاعخىي التي حعير كلُه ؤلاداسة اإلاالُت في جىَص

 دلُل ؤلاحشاءاث اإلاالُت واملخاظبُت

 :دلُل ؤلاحشاءاث اإلاالُت واملخاظبُت  (٢٩مادة )

 لإلحشاءاث اإلاالُت واملخاظ .1
ً
بُت التي ًترجب الخُِذ به لظبؽ وجىخُذ اللملُاث اإلاالُت واملخاظبُت في ًظم مذًش ؤلاداسة اإلاالُت دلُال

ىضح وجظبؽ هزه ؤلاحشاءاث، كلى أن ًشاعى اظخخذام أهـمت الخاظب 
ُ
ثبذ وج

ُ
ِترح الىمارج اإلاالُت واملخاظبُت التي ج الجملُت، ٍو

خم اكخماد مجمىكت ؤلاحشا  ءاث اإلاالُت واملخاظبُت بِشاس مً ألامين اللام.  آلالي ئلى أٓبر ُذس ممًٕ في ئهجاص وحسجُل اللمل، ٍو

           

   



 

 

 

 للعُاظاث والِىاكذ وؤلاحشاءاث اإلاالُت اإلاىصىص كليها في هزه الالةدت.  .2
ً
 ئنَّ ؤلاحشاءاث اإلاالُت واملخاظبُت جخظمً جٌصُال

 ألاكباء اإلاالُت وؤلادالء باإلاللىماث اإلاالُت

 :ئزباث ألاكباء اإلاالُت ( ٣١مادة )

لخمذ ألاوامش الشٌهُت.  
ُ
م ًُه أمش ٓخابي، وال ح ًش ًُ  ئنَّ أي أمش ًترجب كلُه كبء مالي ًيبغي أن 

 :ؤلادالء باإلاللىماث اإلاالُت  (٣١مادة )

ال ًجىص ؤلادالء بأي مللىماث أو بُاهاث للوير ًُما ًخص الىىاحي اإلاالُت للجملُت دون حلمُذ خؼي مً اإلاذًش الخىٌُزي أو مً  .1

 ًٌىطه بزلٗ.  

ً والِىاةم اإلاالُت أو صىس كنها ئلى خاسج الجملُت ئال بمىاًِت خؼُت م .2 ش واإلاىاٍص  ئخشاج اإلاعدىذاث اإلاالُت والخِاٍس
ً
 باجا

ً
 ًًمىم مىلا

 اإلاذًش الخىٌُزي أو مً ًٌىطه بزلٗ. 

 ٘  ئداسة ألاصى

 حشمل ألاص٘ى ما ًلي: ( ٣٢مادة )

ألاص٘ى الثابخت: وهي كباسة كً ششاء واُخىاء وجملٗ ألاساض ي واإلاباوي واإلاشاًّ واإلالذاث ووظاةل الىِل وألازار الالصمت لخاحت اللمل  .1

 والتي حعاكذ في جدُِّ أهشاض اُخىائها.  

 ولت: وهي كباسة كً الىِذًت الالصمت لخاحت اللمل، باإلطاًت ئلى ألاص٘ى اإلاخذاولت ألاخشي. ألاص٘ى اإلاخذا .2

:  (٣٣مادة )    ظُاظاث ئداسة ألاص٘ى

خ الخُاصة.  .١ خُت في جاٍس خم جُُِذها في السجالث بخٖلٌتها الخاٍس  لإلحشاءاث اإلالخمذة ٍو
ً
 ًخم خُاصة ألاص٘ى الثابخت ػبِا

ت ؤلاهالْ  .٢ خ خُاصتها وبلذ حعٍى  اإلاترآم لها. ًجب الخُُِم وؤلاًصاح كً ألاص٘ى الثابخت اإلاُِذة في الِىاةم اإلاالُت الخاصت بالٌتراث التي حلِب جاٍس

ِت ؤلاهالْ اإلاباشش.  .٣ م جٖلٌت ألاص٘ى الِابلت لإلهالْ كلى اللمش ؤلاهخاجي لألصل باظخخذام ػٍش  ًجب جىَص

خ خُاصة ألاصل، بِىما في خالت الخخلص مً ألاصل ال ًخم خعاب ؤلاهالْ كل .٤  مً جاٍس
ً
ٔامل لٖل شهش اكخباسا ما ًخم جدمُل ؤلاهالْ كلى أظاط  ى أظاط شهشي، ٓو

خم مخابلت هزه ألامىس مً ُبل مذًش ؤلاداسة اإلاالُت.  دمَّ ٘ ؤلاهالْ كلى الشهش الزي جم الخخلص ًُه مً ألاصل ٍو ًُ 

مت كلى ٔل أص .٥ خه. وطم بؼاُاث مُش خ خُاٍص  ل مً ألاص٘ى الثابخت لخىزُّ ألاصل وجاٍس

جب مِاسهت هخاةج الخصش مم ُىاةم ألاص٘ى الثابخت خعب السجل،  .٦ وفي خالت كذم ًجب ئحشاء خصش مُذاوي دوسي كلى أظاط اللُىاث باليعبت لألص٘ى الثابخت ٍو

اث اإلاىاظبت.   اإلاؼابِت ًجب ئحشاء الدعٍى

٧.  
ً
ِا جب جدذًثه بىاًء كلى رلٗ، ٓما ًجب جدمُل اإلاٖاظب  الخخلص مً ألاص٘ى الثابخت ًو  لإلحشاءاث اإلالخمذة في دًتر ألاظخار اللام وسجل ألاص٘ى الثابخت ٍو

خخلص منها كلى خعاب ألاسباح والخعاةش.  .٨
ُ
 )أو الخعاةش( مً ألاص٘ى الثابخت اإلا

ت سجل ألاص٘ى الثابخت مم سصُذ دًتر ألاظخار اللام في جهاًت ٔل شهش.   .٩  حعٍى

 ئحشاءاث خُاصة ألاص٘ى الثابخت أو حوُيرها أو الخخلص منها: ( ٣٤مادة )



 

 

 

م مً ُبل ؤلاداسة ٤،٥،٦ -كلى ؤلاداساث اإلالىُت حلبئت همىرج حلمُذ ششاء أص٘ى زابخت أو حوُيرها أو الخخلص منها )همىرج م  .1 ( اإلاُى

 اإلاعإولت كً رلٗ، ٓما ًخم اظخخذام هزا الىمىرج للخص٘ى كلى اكخماد ششاء أصل.  

اث للُِام بششاء ألاصل اإلاؼلىب.  .2  اظخٕما٘ همىرج حلمُذ الششاء وجِذًمه إلاعإو٘ اإلاشتًر

 بأي كشوض أظلاس أو ٓخالىحاث ًخم الخص٘ى كليها مً ؤلاداساث اإلالىُت.  .3
ً
 جِذًم الىمىرج مصخىبا

جب جِذًم  .4  باإلاىاصهت اإلالخمذة، ٓما ًجب اظخٕما٘ اإلاللىماث الخاصت باإلاىاصهت ٍو
ً
ًِىم املخاظب بمشاحلت الخلمُذ اإلاؼلىب مِاسهت

ِاث ئلى مذًش ؤلاداسة اإلاالُ  باإلاًش
ً
ت الزي ًِىم بمشاحلخه وجِذًمه لصاخب صالخُت أمش الششاء ورلٗ خعب الةدت الىمىرج مصخىبا

 الصالخُاث اإلالخمذة. 

 في اإلاىاصهت ًجب الخص٘ى كلى اإلاىاًِت مً صاخب الصالخُت ُبل جِذًمه لالكخماد.  .5
ً
ٔان ألاصل هير مذسحا  ئرا 

 ُاصة أص٘ى زابخت لإلداسة اإلالّىُت بهزا ألامش. بلذ الخص٘ى كلى الاكخماد مً صاخب الصالخُت ًخم ئسظا٘ همىرج الخلمُذ لخ .6

 بالخلمُذ الخاص بششاء ألاصل.  .7
ً
اث مصخىبا  جِىم ؤلاداسة اإلالىُت بخجهيز ػلب الششاء وجِذًمه للمعإو٘ كً اإلاشتًر

 جِىم ؤلاداسة اإلالىُت بششاء ألاصل ومؼابِخه والخأٓذ مىه.   .8

 إلحشاءاث الذًم. في خا٘ الخلمُذ جِىم ؤلاداسة اإلاالُت باصذاس شُٗ و  .9
ً
 ًِا

اث باسظا٘ الىمىرج اإلالخمذ والٌاجىسة ألاصلُت وهمىرج ػلب الذًم )همىرج م  .11 ( لإلداسة ٩بلذ ششاء ألاصل ًِىم اإلاعإو٘ كً اإلاشتًر

 اإلاالُت. 

اجىسة اإلاىسد ألاصلُت إلدخالها وجُُِذه .11  ا. بلذ دًم ُُمت ألاصل، ًِىم املخاظب باظخالم همىرج خُاصة ألاصل الثابذ ًو

:  (٣٥مادة )  مخابلت سجل ألاص٘ى

ئدساج حمُم ألاص٘ى التي جم ئطاًتها في سجل ألاص٘ى الثابخت لُخم خعاب ؤلاهالْ في جهاًت الشهش لألص٘ى بالٖامل بما ًيها ألاص٘ى  .1

 التي جم خُاصتها. 

 اظدبلاد حمُم ألاص٘ى التي جم الخخلص منها خال٘ الشهش مً سجل ألاص٘ى الثابخت.  .2

 عخىدق  ئداسة اإلا

 اإلاعخىدق:  (٣٦مادة )

ت في الهُٖل الخىـُمي للمإظعت.    ًىذسج اإلاعخىدق جدذ ُعم الشإون ؤلاداٍس

 الخلامل مم املخضون:  (٣٧مادة )  

 ًخم الخلامل مم املخضون كلى الىدى آلاحي: 

 ًخم جُُِذ املخضون بعلش الخٖلٌت أو ظلش العَى أحهما أُل.  .1

 ًـي اإلاعـخىدق واظـخخشاج ئًصـا٘   الاظخالم.  .2
ً
 ًـخم جُُِـذ املخـضون كىـذ اظـخالم اإلاـىاد ًللُـا

ً مخصص للمىاد الخالٌت كلى أظاط مىخـم.  .3  ًخم جٍٖى

اث املخضون:  (٣٨مادة )   جُُِذ مشتًر



 

 

 

اث املخضون ًجب اجباق ؤلاحشاءاث آلاجُت:   لخُُِذ مشتًر

ّ اظخخذام مدظش الٌدص والاظخالم. ٌعخلم أمين اإلاعخىدق املخضون  .1  كً ػٍش

ابت املخضون.  .2  الخأٓذ مً املخضون ومؼابِخه مم ما جم ػلبه ومً زم ئدساج اإلاىاد في هـام ئداسة وُس

 ًشظل أمين اإلاعخىدق لإلداسة اإلاالُت صىسة مً أمش الششاء وإًصا٘ حعلُم اإلاىسد والٌاجىسة ومدظش الاظخالم.  .3

 ابِت حمُم اإلاعدىذاث ووسخ ئًصا٘ اظخالم البظاتم اإلاعخخشحت مً الخاظىب.  ًِىم املخاظب بمشاحلت ومؼ .4

م /  اث املخضون: ٦ًىضح املخؼؽ البُاوي الخالي ) شٖل ُس ِت حعلعل اللمل لخُُِذ مشتًر  ( ػٍش

  

 
م /       ٦شٖل ُس

 ئطاًت مىاد/ أصىاي حذًذة:  (٣٩مادة )

 جدذًذ ًئت الصىٍ وكذده ومٖان وحىده داخل اإلاعخىدق ورلٗ لدعهُل كملُت الخلامل مله.   .١

  جدذًذ هـام جشميز خاص للمخضون ًأخز بلين الاكخباس ػبُلت أصىاي املخضون ورلٗ لدعهُل مخابلتها. .٢

 ظالمت املخضون:  (٤١مادة ) 

ً بلع ألاصىاي وخٌـها مً  حمُم أصىاي املخضون .1 ير وظاةل خاصت لخخٍض ًجب أن جخضن في مٖان آمً لظمان كذم جلٌها، وجًى

ت )مثل الخشاسة اللالُت، البرد، الشػىبت، ئلخ ...(.   اللىامل الجٍى

  ًجب أن ًِخصش الذخ٘ى ئلى اإلاعخىدق كلى اإلاىؿٍ اإلاٌىض بزلٗ. .2

 :صشي اإلاىاد  (٤١مادة )   

 صشي اإلاىاد لإلداساث املخخلٌت ٌشمل آلاحي:  

ُم كلى  ١٣ –حلبئت همىرج ػلب صشي مىاد ) م  .1 ت، وال بذ مً الخُى ( مً ُبل ؤلاداسة اإلالىُت واكخماده مً مذًش ئداسة الشإون ؤلاداٍس

 الىمىرج مً ُبل معخلم اإلاىاد.  

ُذها كلى خعاب املخضون اإلالنيّ  .2 ها ُو   .ًجب حسجُل اإلاىاد التي جم صًش

          

   
   

   
      

 
  
 

    
 

 

 

 
  

   
  
   

  
 
   

  

 
  

 
    

 
  

 
  

 
  

 
 

  
 

  
 
  

 
  

 
  

  
 

     
  

 

 
  
 

  
  
  

  
 



 

 

 

م /  ِت حعلعل اللمل لصشي اإلاىاد لإلداساث: ٧ًىضح املخؼؽ البُاوي الخالي ) شٖل ُس   ( ػٍش

 

م /  ٧شٖل ُس

ت  اإلاىاصهاث الخِذًٍش

ت:  (٤٢مادة )  أظغ ئكذاد اإلاىاصهت الخِذًٍش

لت ألاحل وحشمل كلى الخؼؽ الٌشكُت ومً هزه الخؼؽ  .١ ت مشخِت مً الخؼت ػٍى لذ الجملُت خؼت ظىٍى
ُ
ت ح الٌشكُت، خؼت الِىي البشٍش

وجذسج ًيها الىؿاةٍ التي ًترجب اظخدذاثها لخمٕين ئداساث الجملُت مً النهىض باألهذاي التي ًخِشس ئهجاصها خال٘ اللام وما هي ئال مً 

لت ألاحل. وكلى أن حشمل هزه الخؼت كذد اإلاىؿٌين واإلاعخخذمين الجذد ومعخىاهم اإلا ت ألاهذاي املخذدة في الخؼت ػٍى نهي وجٖلٌتهم الشهٍش

خ الخداُهم باللمل. ت وجاٍس  والعىٍى

ت. .٢  إلكذاد اإلاىاصهت الخِذًٍش
ً
ت أظاظا   حلخبر الخؼت العىٍى

ت: (٤٣مادة )    أهذاي اإلاىاصهت الخِذًٍش

ت وهي التي جخظمً حمُم  ت وهي كباسة كً البرهامج اإلاالي العىىي للجملُت لخدُِّ ألاهذاي اإلاذسحت في الخؼت العىٍى اإلاىاصهت الخِذًٍش

ععى مً وساء ئكذادها لخدُِّ ما ًلي:    الاظخخذاماث واإلاىاسد ملخخلٍ أوشؼت الجملُت، َو

ت اإلالذة كلى أظاط .1  ئلى اخخُاحاث واُلُت وأهذاي ُابلت للخدُِّ.   الخلبير اإلاالي كً خؼت اللمل العىٍى
ً
 كلمي معدىذة

ل ألاوشؼت التي حععى الجملُت لخدُِِها.   .2  سصذ اإلاىاسد اإلاالُت الالصمت لخمٍى

 معاكذة ئداسة الجملُت كلى جىٌُز ظُاظاتها والخلٍشٍ بخلٗ العُاظاث واللمل بها.   .3

 ُُاط ألاداء الٕلي للجملُت.   .4

ابت والظبؽ الذا .5 ِها ًمًٕ آدشاي الُش ام الٌللُت والتي كً ػٍش ام اإلاِذسة وألاُس ّ اإلاِاسهاث اإلاعخمشة بين ألاُس خلي ورلٗ كً ػٍش

تها.    هِاغ الظلٍ واللمل كلى جٍِى



 

 

 

6.  
ً
ت أوال معاكذة ئداسة الجملُت كلى جِذًش اخخُاحاتها مً سأط اإلاا٘ اللامل وحجم العُىلت الىِذًت الالصمت لعذاد الالتزاماث الذوٍس

.   بأ٘و

ت: (٤٤مادة )    أُعام اإلاىاصهت الخِذًٍش

ت آلاحي:   ت كلى أن حشمل اإلاىاصهت الخِذًٍش ٔاولٖاط مالي للخؼت العىٍى ت إلًشاداتها وهٌِاتها  لذ الجملُت مىاصهت جِذًٍش
ُ
 ح

ت الِاةمت كلى سأط اللمل وجٖلٌت الِىي اللاملت اإلاظاًت خال٘  .1 ت للىٌِاث الدشوُلُت وجظم جٖلٌت الِىي البشٍش اإلاىاصهت الخِذًٍش

  اللام الِادم وهٌِاث اإلاىاد والخذماث اإلاعتهلٕت وجٖلٌت اإلالذاث والخجهيزاث. 

ت لإلهٌاَ كلى خذماث الشكاًت اإلاِذمت للمعخٌُذًً .2   .اإلاىاصهت الخِذًٍش

ل للىٌِاث الدشوُلُت ولخذماث الشكاًت اإلاِذمت. .3 ت إلًشاداث الجملُت ومصادس الخمٍى   اإلاىاصهت الخِذًٍش

ٌل كلى خذة.   ب الىٌِاث وؤلاًشاداث في دلُل خعاباث الجملُت ولٖل وخذة مداظبُت ٔو  * مالخـت: جبٍى

ت:  (٤٥مادة )   اإلاذة الضمىُت للمىاصهت الخِذًٍش

لت ألاحل إلاذة خمغ ظىىاث )اإلاىاصهت حلذ ؤلاداسة اإلاالُت  ت ػٍى ت( مششوق اإلاىاصهت الخِذًٍش في الجملُت )أو بالخلاون مم مٖاجب اظدشاٍس

ت كً العىت اإلاالُت اإلاِبلت مم بل جهاًت العىت بثالزت أشهش كلى ألاُل جِىم ؤلاداسة باكذاد اإلاىاصهت الخِذًٍش ت الخمعُت(، ُو  الخِذًٍش

 خاث ئداساث الجملُت املخخلٌت.  ألاخز بلين الاكخباس اُترا

ت: (٤٦مادة )   معإولُت ئكذاد اإلاىاصهت الخِذًٍش

ت( للجملُت، ومً زم جِذم لألمين اللام لخِذًمه ملجلغ ؤلاداسة  جخخص ؤلاداسة اإلاالُت بىطم الخخؼُؽ اإلاالي )اإلاىاصهت الخِذًٍش

 لالكخماد والخصذًّ.  

ت: (٤٧مادة )  الالتزام باإلاىاصهت الخِذًٍش

ٌل منها في خذود اخخصاصاتها.   ت وجِىم ٔل منها بدىٌُز ما حاء بها، ٔو  جلتزم ئداساث الجملُت بمششوق اإلاىاصهت الخِذًٍش

ت:  (٤٨مادة )  الخلذًل في بىىد اإلاىاصهت الخِذًٍش

ادة/ ئلواء  -مً اإلامًٕ ججاوص  ت اإلالخمذة في الجملُت الاكخماداث اإلاالُت اإلاِشسة للبىىد في الةدت الصالخُاث اإلاا -حلذًل/ ٍص لُت وؤلاداٍس

 وبىاًء كلى الصالخُاث اإلامىىخت لصاخبها.  

 أظغ ئكذاد الخعاباث الخخامُت

 ئكذاد الخعاباث الخخامُت:(٤٩مادة )

 للشطها كلى 
ً
حلذ ؤلاداسة اإلاالُت الخعاباث الخخامُت واإلايزاهُت اللمىمُت للشطها كلى اإلاذًش الخىٌُزي الزي ًِىم بذساظتها جمهُذا

 مجلغ ؤلاداسة الكخمادها في مىكذ ال ًخجاوص زالزت أشهش مً اهتهاء العىت اإلاالُت.  

ُم اإلاذًش الخى  مً ٓما حلشض اإلايزاهُت كلى مجلغ ؤلاداسة بخُى
ً
ش مذًش ؤلاداسة اإلاالُت ملخمذا ّ ملها جٍِش ًش ٌُزي واإلاشاحم الذاخلي ٍو

 اإلاذًش الخىٌُزي.  



 

 

 

 طىابؽ ئكذاد اإلايزاهُت: (٥١مادة ) 

 ًشاعى كىذ ئكذاد اإلايزاهُت ما ًلي:  

خ ئكذاد اإلايزاهُت.   .1 ٔاث ختى جاٍس  منها حمُم الاظتهال
ً
 ئؿهاس بىىد ألاص٘ى الثابخت بالخٖلٌت مخصىما

  هاس بىىد ألاص٘ى اإلاخذاولت في مجمىكاث مخجاوعت مم بُان ٔل مجمىكت كلى خذة.ئؿ .2

خ اإلايزاهُت.   .3  منها مجمىق املخصصاث ختى جاٍس
ً
 ئؿهاس كىاصش ألاسصذة اإلاذًىت ألاخشي بالخٌصُل مخصىما

ام اإلاِاسهت ما بين العىت اإلاالُت الخالُت والعىت اإلاالُت العابِت مِابل .4  ٔل بىذ مً بىىدها.   جخظمً اإلايزاهُت أُس

 الىـام املخاظبي والذًاجش

 ئمعاْ السجالث املخاظبُت:(٥١مادة )

جدِّ املخاظبت اإلاالُت ئمعاْ السجالث الالصمت لُِذ خعاباث الجملُت املخخلٌت بما ًٌٕل حعهُل ئكذاد خعاباث ألاسباح 

 والخعاةش واإلايزاهُت اللمىمُت في جهاًت ٔل ظىت مالُت.  

 أهىاق السجالث املخاظبُت: (٥٢مادة )  

ً مً جدُِّ ألاهشاض اإلازٔىسة في  .1 ِ
ّ
َمٕ ًُ  إلاا جِخظُه ػبُلت أكما٘ الجملُت بدُث 

ً
ِا السجالث املخاظبُت الِاهىهُت واإلاخلاسي كليها ًو

ً مً ظهىلت اظخخشاج البُاهاث ووطىخها. ِ
ّ
  البىىد العابِت وجِمٕ

ير ما جؼلبه الجه .2 اث املخخصت وخعب ما جِخظُه كملُاث اإلاخابلت الخاصت بدىٌُز اإلاىاصهت أي سجالث ئخصاةُت أو بُاهُت لخًى

ت.   الخخؼُؼُت العىٍى

 الٌصل الثالث: اإلاذًىكاث

 ظُاظاث كامت

 ظُاظاث الصشي: (٥٣مادة )

 بعىذ الصشي.   .١
ً
ِا  ًخم الصشي بشُٖاث أو خىالاث بىُٕت مًش

ً
 ًخم صشي اإلابالى بمِخط ى ئرن الصشي، وكادة

خت كلى أن مً اإلامًٕ كىذ ال .٢ ظشوسة صشي مبلى ملين إلاىؿٍ أو أٓثر، ًصشي مىه كلى بلع أكما٘ الجملُت بصٌت كهذة مالُت مُإ

ت اإلالخمذة.    لالةدت الصالخُاث اإلاالُت وؤلاداٍس
ً
ِا  حعىي كىذ اهتهاء الوشض منها ورلٗ ًو

 للخلاُذ املخشس بِىه وبين الجملُت، ئنَّ  ظذاد ُُمت التزاماث الجملُت هير واسد ئال بلذ الخدِّ مً جىٌُز الؼشي آلاخ .٣
ً
ش اللتزاماجه، ػبِا

ومم رلٗ ًان مً صالخُاث مذًش ؤلاداسة اإلاالُت صشي مبالى مِذمت جدذ الخعاب ئرا دكذ الخاحت لزلٗ ولًٕ بششغ الخص٘ى كلى 

   الظمان الٖافي، مم أخز مىاًِت اإلاذًش الخىٌُزي كلى رلٗ.  

 ظُاظاث ئصذاس الشُٖاث:(٥٤مادة )

ُم ومصادُت اإلاعإو٘ خعب الةدت الصالخُاث ١١  -ال ًصشي أي شُٗ ئال بمىحب همىرج ػلب ئصذاس شُٗ )م  .١ ( وبخُى

ت اإلالخمذة في الجملُت وللمعخٌُذ ألا٘و ًِؽ.    اإلاالُت وؤلاداٍس



 

 

 

ت كلى ئرن الصشي  .٢ ال ًدشس الشُٗ ئال بلذ اإلاشاحلت وأخز الخىصُت املخاظبُت ومشاحلت الةدت الصالخُاث اإلاالُت وؤلاداٍس

 واإلاىاًِت كلُه مً ُبل مذًش ؤلاداسة اإلاالُت.  

 بأو  .٣
ً
دعلم املخاظب الذًاجش الالصمت أوال ٘ وإسحاق ما لم ًدخٌف مذًش ؤلاداسة اإلاالُت بذًاجش الشُٖاث الىاسدة مً البىٗ، ٍو

ىت.   عخخذم منها في جهاًت ٔل ًىم ئلى مذًش ؤلاداسة اإلاالُت لخٌـه في الخٍض ٌُ 

ما ًجب أن جدٌف الشُٖاث اإلالواة مم أصىلها بذًتر الشُٖاث ومً ًخالٍ هزا  .٤ ُم أي شُٗ كلى بُاض، ٓو  جُى
ً
دـش بخاجا ًُ

 ألامش ًخدمل معإولُت رلٗ.  

دـش اظخخشاج أي شُٗ لخامله وفي خ .٥ ه ًُ  إلًِاي صًش
ً
الت ًِذ أي شُٗ ًيبغي ئخؼاس ًشق البىٗ اإلاسخىب كلُه الشُٗ ًىسا

خ صذوسه.   ُمخه وجاٍس م الشُٗ ُو  وكلى أن ًىضح في ؤلاخؼاس ُس
ً
 واكخباسه الهُا

خم  .٦ امها، ومؼابِتها مم ئرن الصشي الخاص بٖل شُٗ ٍو  بخدبم حعلعل أُس
ً
ًِىم املخاظب بمشاحلت الشُٖاث الصادسة ًىمُا

.  ال
ً
 خُُِذ في خعاب البىٗ مم مشاكاة أن ًخم الُِذ ًىمُا

ت مذًش  .٧ ت لخعاب البىٗ بملًش ت الشهٍش ّ املخاظب، وجخم الدعٍى  كً ػٍش
ً
ا جخم مؼابِت ٓشىي البىٗ كلى دًتر البىٗ شهٍش

   ؤلاداسة اإلاالُت وكشطها كلُه وأخز مىاًِخه كليها.

 ظُاظت الخلامل مم اإلاعدىذاث:  (٥٥مادة )

جب أن ًإشش كلى اإلاعدىذاث بما ًٌُذ ئصذاس الشُٖاث.   .١ ُم، ٍو ذة للصشي مم الشُٖاث كىذ الخُى  ًجب أن جدٌف أص٘ى اإلاعدىذاث اإلاٍإ

ذة الظخدِاَ مبلى ملين حاص أن ًخم الصشي بمىاًِت اإلاذًش الخىٌُزي بلذ الخأٓذ مً كذم ظابِت الصشي،  .٢ ئرا ًِذث اإلاعدىذاث اإلاٍإ

شترغ أخز الخلهذ ال الصم كلى ػالب الصشي بخدمُله الىخاةج التي جترجب كلى جٕشاس الصشي، وأن ًِذم ػالب الصشي بذ٘ ًاُذ كً َو

  اإلاعدىذ ئن أمًٕ.

 اكخماد ئرن الصشي:  (٥٦مادة )  

 ًخم اكخماد ئرن الصشي مً الجملُت كلى الىحه آلاحي:   

 للصشي، ومشاحلخه  .1
ً
م كلُه، ومً زم ًخم اكخماده مً ُبل مذًش أن ٌعخىفي حمُم اإلاعدىذاث التي ججلله ُابال ُى مً ُبل املخاظب ٍو

  ؤلاداسة اإلاالُت.

م كلُه مً  .2 ذها ومُى ّ بارن الصشي صىسة مدظش اظخالم اإلاىاد، وإرن جىٍس ٔان الصشي بمىحب ًىاجير اإلاىسدًً ًجب أن ًًش ئرا 

  اإلاعإو٘ باظخالم اإلاىاد وأجها مؼابِت للمىاصٌاث اإلاؼلىبت.

3.  ًُ   إشش كلى الٌاجىسة مً ُبل ؤلاداسة اإلاالُت بأهه لم ٌعبّ صشي ُُمت هزه الٌاجىسة مً ُبل.ٓما ًجب أن 

 ظُاظت الخلامل مم اإلاذًىكاث: (٥٧مادة )  

 ًخم الخلامل مم حمُم اإلاذًىكاث واإلاصاٍسٍ خعب العُاظت آلاجُت: 

اث حمُم كً ؤلابالن .1  كىذ الششاء. التي اإلاشتًر
ً
  جخم مباششة

اث حمُم حسجُل .2   اظخالم اإلاىاد. باًصا٘ اظخالمها كىذ اإلاشتًر



 

 

 

  اإلالخمذة. ؤلاحشاءاث خعب اإلاذًىكاث حمُم كلى واإلاىاًِت الخلمُذ .3

 الخدِّ مً كملُاث الصشي:  (٥٨مادة ) 

 ًخم الخدِّ مً كملُاث الصشي والذًم باجباق ؤلاحشاءاث آلاجُت: 

اث الخدِّ مً ًخم .1 ت اظخلاطت ػلب بىاظؼت بها اإلاؼالب اإلاصشًو اث الىثًر اث كهذة خعاب كىذ حوزًت كهذة اإلاصشًو  اإلاصشًو

ت   مً ؤلاداسة اإلالىُت إلاذًش ؤلاداسة اإلاالُت. اإلاِذمت أظاط اإلاؼالبت كلى الىثًر

ً أما باليعبت .2 اث، ًُِىم اإلاىؿٍ اإلالني بأخز اإلاىاًِت مً صاخب الصالخُت ومً زم  اإلاذًىكاث خعاباث وجُُِذ لخذٍو واإلاشتًر

  اإلاىاد: اظخالم الخالُت لإلداسة اإلاالُت بلذ اإلاعدىذاث ئسظا٘

  الششاء. أمش  - أ

  الدعلُم. ئًصا٘ - ب

  اإلاىاد. اظخالم ئًصا٘ - ث

  اإلاىسد. ًاجىسة - ر

  بمشاحلت آلاحي ُبل الدسجُل والخُُِذ: ؤلاداسة اإلاالُت في املخاظب ًِىم .3

 صخت البُاهاث الخاصت باإلاىسد.  -أ

 ئًصا٘ اظخالم اإلاىاد مِاسهت بأمش الششاء.     -ب

 ًاجىسة اإلاىسد مِاسهت باًصا٘ الاظخالم.    -ت

م /   ِت حعلعل اللمل للصشي والذًم: ٨ًىضح املخؼؽ البُاوي الخالي )شٖل ُس  ( ػٍش

  

 
م /   ٨شٖل ُس

 
      

   

 
   

  
   

     

 
  

  
  

 
  

 
  

  
 

  
 

  
 

  
 

 
  

 

 
  

  
     

  
 

 
  

 
  

 
   

  
 

 

   



 

 

 

خم ُُذها  خؼاباث الظمان:  (٥٩مادة )  ًدخٌف املخاظب بصىسة مً خؼاباث الظمان الصادسة مً الجملُت لصالح الوير، ٍو

 إلاذًش ؤلاداسة اإلاالُت إلاخابلتها.  
ً
ا  شهٍش

ً
ِذم بُاها  ومخابلت ججذًذها أو ئلواؤها، ٍو

خت  اللهذ اللُيُت واإلاالُت الذاةمت واإلاُإ

 ظُاظاث اظخخذام اللهذ اإلاالُت:(٦١مادة )

خت والزي ًدخٌف به في ئداسة الجملُت بىاًء كلى ألاظغ اإلالم٘ى بها ٌلخمذ ألامين  .1  لللهذ الذاةمت واإلاُإ
ً
اللام أو مً ًىىب كىه هـاما

شمل الىـام جدذًذ ُُمت اللهذ وخاالث الصشي منها والخذ ألاُص ى لٖل كهذة، وجدذًذ معخلم اللهذة ومً له خّ  واإلاخبلت ًيها. َو

شاعى كىذ جدذًذ ُُ  مت اللهذ والخذ ألاُص ى لٖل منها ػبُلت ألاكما٘ التي ًترجب كليها كملُت الصشي مً اللهذة.  الاكخماد، ٍو

ى بىىد الصشي  .2 كلى اإلاٖلٍ بصشي اللهذ الذاةمت جِذًم اإلاعدىذاث أو الٌىاجير الذالت كلى الصشي مم اظخماسة الاظخلاطت بلذ جٌَش

اة لششوغ الصشي كلى اظخماسة في الاظخماسة اإلازٔىسة ئلى ؤلاداسة اإلاالُت ورلٗ لدعهُ ل مشاحلت اإلاعدىذاث التي ًجب أن جٖىن معخًى

  الاظخلاطت.

ت ٓما ًدذدها دلُل ؤلاحشاءاث اإلاالُت واملخاظبُت في الجملُت بمىحب همىرج  .3 خم مخابلتها وملالجتها الذًتًر جصشي اللهذ اإلاالُت ٍو

ها املخاظبُت، وحسجل ٓلهذة كامت كلى ئداساث الجملُت أو أي حهت حسجُل كهذة جدا٘ وسخت مىه ئلى ؤلاداسة اإلاالُت إلزباث ُُىد

 معخخذمت لها أو ٓلهذة شخصُت حعخخذم مً ُبل مىؿٍ ملين وحسجل كلُه.  

 

 

 ظُاظاث اظخخذام اللهذ اللُيُت:(٦١مادة )

خم الششاء خعب الخاحت لها، ومً اإلامًٕ الا  .1 ً ٍو مىم ششاؤها ألهشاض الخخٍض ًُ ظخثىاء وفي خذود طُِت وبمىاًِت مىاد اللهذ اللُيُت 

 
ً
 مالُا

ً
شا ٔان هزا الششاء ًدِّ ًو لت الاظتهالْ وإرا  مذًش ئداسة الشإون ؤلاداسة بششاء بلع مىاد اللهذ اإلاخٕشسة الاظخلما٘ وظَش

  للجملُت.

لىِل التي جصشي أو حشتري ئنَّ ألاحهضة واإلالذاث وألادواث وألازار واإلاٌشوشاث وججهيزاث الخاظب آلالي ووظاةل الاجصا٘ ووظاةل ا .2

وجىطم جدذ جصشي مىؿٍ أو مجمىكت مً اإلاىؿٌين لوشض جىٌُز مهام وؿاةٌهم أو الظخخذامهم الصخص ي جخظم لُِذها 

 كنها وكً ظالمتها واملخاًـت كليها وخعً 
ً
ٖىن معإوال وحسجُلها في )سجل اللهذ اللُيُت( وإزباتها ٓلهذة معلمت إلاىؿٍ ملين ٍو

 ص٘ى وكلى الىحه الصخُذ وإكادتها ئلى الجملُت كىذ الؼلب.  اظخلمالها خعب ألا 

ظهل خصش وحسجُل  .3 َُ جِىم ؤلاداسة اإلاالُت بالخيعُّ مم اإلايعّ ؤلاداسي في ئداسة الشإون ؤلاداسة باكذاد هـام خاص لللهذ، ختى ُي

ت اللهذ ومخابلتها وإسحاكها وجصٌُتها.    خٓش



 

 

 

ٔاًت اللهذ اإلاسجلت  .4 ظاث جهاًت الخذمت وال جمىذ بشاءة الزمت ألي مىؿٍ جيخهي خذماجه مً الجملُت ما لم ًِم بدعلُم  ال حعذد حلٍى

 كلُه أو ظذاد الُِم اإلاترجبت كلُه مً اللهذ التي لم ٌعلمها.  

خت:  (٦٢مادة )  صشي اللهذة اإلاُإ

خت إلاىؿٍ ملين إلاىاحهت الاخخُاحاث اللاحلت والتي ٌشترغ ًيها الذًم الىِذي والٌىسي  ٌلخمذ مذًش ؤلاداسة اإلاالُت صشي اللهذ اإلاُإ

ت اللهذة ومذتها، وكلى أن حعذد  بين في ػلب الصشي ٌُُٓت حعٍى للجملُت ولخاحت ملخت لزلٗ وطمً الىـام اإلاخبم واإلالم٘ى به، ٍو

ذ مً أحله.  اللهذ وحعىي خعاباته  ا بمجشد اهتهاء الوشض التي صًش

 اإلاشجباث وألاحىس 

 صشي اإلاشجباث:  (٦٣مادة )

جصشي سواجب وأحىس اللاملين في الجملُت في ألاًام الثالزت ألاولى مً الشهش الخالي ٓدٍذ أُص ى، واإلابالى التي لم جصشي مً الشواجب 

ىت الجملُت.  ٔأماهاث بخٍض  وألاحىس حلخبر 

 ئحشاءاث صشي اإلاشجباث: ( ٦٤مادة ) 

ت بخجهيز ٓشٍ اظخدِاُاث اإلاىؿٌين، ومً زم ًشظل ئلى املخاظب.  .١  ًِىم أخصاتي اإلاىاسد البشٍش

ت وحعلُمه إلاذًش ؤلاداسة اإلاالُت للمشاحلت  .٢ اث الشواجب كلى أظاط الٕشٍ اإلاعخلم مً أخصاتي اإلاىاسد البشٍش ًِىم املخاظب بخجهيز ٓشًى

 والخذُُّ. 

الخذُُّ وأخز اإلاىاًِت مً صاخب الصالخُت كلى ٓشٍ الشواجب ًِىم املخاظب بؼباكت ُىاةم بأظماء اإلاىؿٌين واإلابالى بلذ اإلاشاحلت و  .٣

ت.  م مً ُبل مذًش ؤلاداسة اإلاالُت وأخصاتي اإلاىاسد البشٍش ام خعاباتهم البىُٕت مُى  التي ظخذًم لهم وأُس

اَ ُىاةم الذًم مم خؼاب مىحه للبىٗ بخلمُذه جدى  .٤  ٍل اإلابالى لخعاباث اإلاىؿٌين. ًخم ئًس

ُم الخؼاب مً ُبل ألامين اللام للجملُت وإسظاله للبىٗ للصشي.  .٥  ًخم جُى

 

خ املخذد:  (٦٥مادة )   خاالث صشي الشواجب وألاحىس ُبل الخاٍس

 اإلاىاظم وألاكُاد الشظمُت، وما كلى شألتها بششغ مىاًِت اإلاذًش الخىٌُزي أو مً ًىىب كىه كلى رلٗ.  .١

عخلضم وحىده ئلى ما بلذ خلىال إلاىكذ املخذد لصشي الشواجب.  .٢  أن ًٖىن اإلاىؿٍ في مهمت خاسج الجملُت َو

ت الاكخُادًت أو أي ئحاصة اظخثىاةُت أخشي.  .٣  كىذ اظخدِاَ ئحاصجه العىٍى

ت اث الىثًر  ئداسة اإلاصشًو

ت: ( ٦٦مادة ) اث الىثًر  طبؽ اإلاصشًو

اث ال .١  لخذود الصشي اإلالخمذة. املخاًـت كلى مبالى كهذة اإلاصشًو
ً
ِا ت في مخخلٍ ؤلاداساث ًو  ىثًر

اث الُىمُت للجملُت.  .٢ اث مً ُبل مخخلٍ ؤلاداساث للمصشًو  اظخخذام اإلابالى ملخخلٍ اإلاصشًو



 

 

 

اث التي جمذ م .٣ ً وجُُِذ اإلاصشًو سَّ ة ومخٌّ كليها، وبىاًء كلى رلٗ ًخم جذٍو ََ َّ ها بدذود م ت بلذ صًش اث الىثًر ً حوزًت كهذة اإلاصشًو

ت.  اث الىثًر  كهذة اإلاصشًو

اث همىرج )م  .٤ اث جخم بمىحب همىرج ػلب صشي هثًر  (.  ١٢ -صشي أي مً الىثًر

ت:  (٦٧مادة ) اث الىثًر  اظخلاطت كهذة اإلاصشًو

 مً ئحمالي اإلابلى اإلالخمذ، ًِىم اإلاىؿٍ اإلالنّي بهزا ألا  .١
ً
 ملُىا

ً
ت خذا اث الىثًر مش بخلبـئت كىذ ججاوص اإلابلى اإلاعخخذم مً كهذة اإلاصشًو

ت )م  اث هثًر ٍ. ١١ -همىرج اط جـشداد مصشًو  ملها الٌىاجير  التي حوؼي هزه اإلاصاٍس
ً
ِا اث ومًش  جٌاصُل اإلاصشًو

ً
 (  مىضخا

ذة له.  .٢ م الىمىرج مً ُبل مذًش ؤلاداسة اإلالىُت بلذ مشاحلخه مم اإلاعدىذاث اإلاٍإ ُى ًُ 

ِت ئلى ؤلاداسة اإلاالُت .٣  . ئسظا٘ الىمىرج مم الٌىاجير اإلاًش

ِت.  .٤  ًِىم املخاظب بمؼابِت اإلابالى اإلاذسحت في الىمىرج مم الٌىاجير اإلاًش

 اإلابلى الزي ظِخم اظترداده. ٩ -ًِىم املخاظب بخلبئت همىرج الذًم )م  .٥
ً
 ( مىضخا

ُم كلى همىرج الذًم لالكخماد.   .٦  ًِىم مذًش ؤلاداسة اإلاالُت بالخُى

شظل ئلى مذًش ؤلاداسة اإلاالُت.   .٧ ّ مله همىرج الذًم ٍو ًش  ًِىم املخاظب باصذاس شُٗ باإلابلى اإلاؼلىب ٍو

ُم.  .٨ ِذم الشُٗ اإلاذًش الخىٌُزي أو مً ًىىب كىه خعب الةدت الصالخُاث للخُى ًُ 

ت.   .٩ اث الىثًر ه وحوزًت كهذة اإلاصشًو    ًشظل الشُٗ ئلى مذًش ؤلاداسة اإلالىُت لصًش

م /  اث   ٩ًىضح املخؼؽ البُاوي الخالي ) شٖل ُس ِت حعلعل اللمل الظخلاطت اإلابالى املخذدة للىثًر  ( ػٍش

 
م /   ٩شٖل ُس



 

 

 

 العـلٍ

 صالخُت مىذ العلٌت: ( ٦٨مادة )

ت صشي ظلٍ شخصُت إلاىؿٌي الجملُت، ًُدذد املخ٘ى ئلُه هزا ألامش ُُمتها ومذة ظذادها وكلى أ .١ ن ال مً اإلامًٕ وألظباب طشوٍس

ً ٓدٍذ أكلى وأن ال جخجاوص مذة العذاد كً ظخت أشهش، وال ًمًٕ الجمم بين أٓثر مً ظلٌت، ٓما ًجب  ذ ُُمتها  كً سواجب شهٍش ًٍض

خ ػلبه للعلٌت.   ذ العلٌت كً الخَِى اإلاعخدِت للمىؿٍ كىذ جاٍس  أن ال جٍض

لُه ظذادها أو بٌُٕل هاسم جصبذ في رمخه ختى في خا٘ ػلب اإلاىؿٍ لإلحاصة مم وحىد ظلٌت معخدِت كلُه للجملُت ًُجب ك .٢

 سحىكه مً ؤلاحاصة.  

 إلاىذ العلٍ للمىؿٌين ورلٗ بِشاس مً اللجىت الخىٌُزًت.   .٣
ً
ا  ظىٍى

ً
 ًخصص مبلوا

 حلمُذ العلٌت: ( ٦٩مادة )

 جمىذ العلٍ بمىحب حلمُذ مً مذًش ؤلاداسة اإلاالُت ًدذد ًُه بذُت ألامىس الخالُت:  

 اظم اإلاعخٌُذ مً العلٌت.   .١

 مبلى العلٌت.   .٢

 الواًت مً العلٌت.   .٣

خ اهتهاء العلٌت.   .٤  جاٍس

 ٌُُٓت ظذاد العلٌت.  .٥

 ظذاد العلٌت:  (٧١مادة )

 ٓما هى  .١
ً
ها وحلالج مداظبُا  إلاا حاء بِشاس الخلمُذ الصادس مً ؤلاداسة اإلاالُت كىذ صًش

ً
ِا حعترد العلٌت مً اإلاعخٌُذ )اإلاعخلٍ( ًو

 مخلاسي كلُه.  

ذ كً  .٢  % مً الشاجب الشهشي للمىؿٍ.٢٥ئحمالي الخعمُاث اإلاعخدِت لعذاد العلٌت الصخصُت ًجب أْن ال جٍض

 أخٖام كامت:  (٧١مادة )

ٔان مً اإلاىؿٌين ئال بِشاس مً صاخب الصالخُت أو مً ًىىب كىه، كلى أن مذ .١  ألّيٍ 
ً
ًش ؤلاداسة اإلاالُت لِغ مً صالخُخه أن ٌلؼي ظلٌا

لخبر  ٌُ ت بأوساَ كادًت دون أْن ًدشس بها ظىذ  ما أن أي ظلٌت مصشًو ًخم ئكذاد ظىذاث صشي بزلٗ كلى خعاب اإلاعخلٍ، ٓو

داظب ئ  كنها ٍو
ً
 كلى رلٗ.  املخاظب معإوال

ً
ا  داٍس

 كً ٔل جأخير ًشهب  .٢
ً
للم اإلاذًش الخىٌُزي خؼُا ٌُ مذًش ؤلاداسة اإلاالُت هى اإلاعإو٘ كً مخابلـت حعـذًذ العلٍ في مىاكُذهـا، وكلُه أن 

 ًُه اإلاىؿٍ، وما ًترجب كلُه مً ئكادة لجذولت العلٌت.  

ٖىن اإلاىؿٍ اإلاعإو٘ كً اللهذة هى اللهذ الىِذًت ال ًجىص الصشي مً مبالوها ٓعلٌت شخصُت ألي مً مىؿ .٣ ٌي الجملُت ٍو

 ئن خالٍ رلٗ.  
ً
ا  اإلاعإو٘ ئداٍس

 الٌصل الشابم: اإلاِبىطاث

 اإلاِبىطاث الىِذًت



 

 

 

ىت:  (٧٢مادة ) ذ الىِذًت للخٍض  جىٍس

م كليها مذًش ؤلاداسة اإلاالُت، ٓما  .١ ىت )خعب ئحشاءاث الجملُت في رلٗ( وأن ًُى ش أوامش ُبع الىِذًت للخٍض ًِىم املخاظب بخدٍش

 ًىضح الخىحُه املخاظبي الخاص باإلابلى.  

ذه للمبلى  .٢  كلُه مىه ومً مذًش ؤلاداسة اإلاالُت بما ًٌُذ جىٍس
ً
لا  باإلابلى اإلاعخلم مُى

ً
كلى أن جٖىن هزه ؤلاًصاالث ًدشس املخاظب ئًصاال

 مدعلعلت ومً أصل وصىسجين.  

م بصخت الجشد كلى سجل  .٣ ُى ىت الُىمي، ٍو  الجشد الٌللي لشصُذ الخٍض
ً
ىت خاصت ًِىم املخاظب باإلاشاحلت الُىمُت ألكما٘ الخٍض

ىت الُىمي أو ما جٕشٍ له مً مالخـاث ئن وحذث.  الخٍض

 ىت:ظُاظاث اإلابالى الىِذًت في الخٍض  (٧٣مادة )

ت ألامين اللام أو اللجىت الخىٌُزًت وخعب الخاحت  .١ ىت الجملُت بملًش دخٌف بها في خٍض ًُ دذد الخذ ألاُص ى للمبالى الىِذًت التي  ًُ

 ئلُه.  

ذ كً الشصُذ الىِذي  .٢ ذ ما ًٍض  كما بلهذجه مً هِذ أو شُٖاث أو أوساَ راث ُُمت، ٓما كلى املخاظب جىٍس
ً
ٌلخبر املخاظب معإوال

ىت في خعاب الجملُت بالبىٗ في الُىم الخالي كلى ألآثر وإسظا٘ ئشلاس ؤلاًذاق إلاذًش ؤلاداسة اإلاالُت، وفي والشُٖاث ا لىاسدة للخٍض

ٔان ال بذ مً ئخؼاس مذًش ؤلاداسة اإلاالُت بزلٗ.  الخاالث التي ًخلزس ًيها ئًذاق اإلابالى الضاةذة أو الشُٖاث بالبىْى ألي ظبب 

 لجملُت:مخابلت خَِى ا ( ٧٤مادة )

ش إلاذًش ؤلاداسة اإلاالُت كً أي خَِى اظخدِذ وحلزس  اث اظخدِاُها، وإكذاد الخِاٍس ئنَّ كلى املخاظب مخابلت خَِى الجملُت في أُو

ٔاًت  ما ال ًجىص الخىا٘ص كً أي خّ مً خَِى الجملُت ًخلزس جدصُله ئال بلذ اجخار  جدصُلها إلجخار ؤلاحشاءاث اإلاىاظبت بشأجها، ٓو

ما ًمًٕ بِشاس مً صاخب الصالخُت ئكذام الذًىن اإلاعخدِت للجملُت والتي لم جدصل بلذ اظدىٌار الىظاةل ا لالصمت لخدصُله، ٓو

 ٔاًت الىظاةل اإلامٕىت للخدصُل.  

 الشُٖاث الىاسدة

 الشُٖاث الىاسدة:  (٧٥مادة )

جد٘ى الشُٖاث الىاسدة ئلى ؤلاداسة اإلاالُت خُث ًِىم املخاظب باإلاشاحلت والخدِّ مً صخت اإلابلى وجبلُخه ومً زم جىحيهه ئلى حهت  .1

 ؤلاًذاق البىٖي.   

شٍ ؤلاًذاق  .2 ًِىم املخاظب باكذاد ٓشٍ ؤلاًذاق البىٖي خعب جىحُه مذًش ؤلاداسة اإلاالُت، والاخخٌاؾ بصىسة مً الشُٗ ٓو

لت ومخخىمت مً البىٗ جٌُذ باجمام اللملُت. وإسظا٘ ألا  خابم ألامش كىذ وسود وسخت ٓشٍ ئًذاق بىٖي مُى  ص٘ى ئلى البىٗ، ٍو

ل  الٌصل الخامغ: مصادس الخمٍى

ير العُىلت  معإولُت جًى

ير العُىلت:  (٧٦مادة )  جًى

ير العُىلت الالصمت إلاىاحهت مذًىكاث الجملُت  .1 ت والشأظمالُت ٓما هى ملخمذ في اإلاىاصهت اإلاذًش الخىٌُزي هى اإلاعإو٘ كً جًى الجاٍس

ت مم ججىب حلؼُل العُىلت الٌاةظت بذون الاظخٌادة منها.    الخِذًٍش



 

 

 

ل املخخلٌت وإحشاء اإلاِاسهت الالصمت الخخُاس اإلاصذس ألاًظل بىاًء كلى جىحيهاث  .2 اإلاذًش الخىٌُزي هى مً كلُه البدث كً مصادس الخمٍى

ل.   مجلغ ؤلاداسة الزي له الخّ  في اكخماد الىظُلت اإلاىاظبت للخمٍى

 الاخخُاػاث

 الاخخُاػاث:  (٧٧مادة )

 لالةدت الصالخُاث اإلاالُت 
ً
ِا خم الصشي مً الاخخُاػُاث الىِذًت للجملُت ًو  بِشاس مً مجلغ ؤلاداسة ٍو

ً
ا حشٖل الاخخُاػُاث ظىٍى

ت اإلالخمذة للجملُت.    وؤلاداٍس

 الخأمُىـاث والظمـاهـاث

 أُعام الخأمُىاث أو الظماهاث:  (٧٨مادة )

جأمُىاث أو طماهاث للوير: وحشمل اإلابالى الىِذًت وخؼاباث الظمان الصادسة كً اإلاصاسي وما في خٕمها والٌٕاالث والاُخؼاكاث  .١

 اإلاِذمت مً الوير ٓخأمين كً كِىد أو اسجباػاث ًلتزم بدىٌُزها ججاه الجملُت.  

جأمين اث أو طماهاث لـذي الوير: وحشمل اإلابالى الىِذًت وخؼاباث الظمان الصادسة كً اإلاصاسي وما في خٕمها أو الٌٕاالث أو  .٢

 الاُخؼاكاث اإلاِذمت مً الجملُت للوير ٓخأمين كً كِىد أو اسجباػاث له.  

 حسجُل الخأمُىاث أو الظماهاث: ( ٧٩مادة )

ّ ألاخٖام الخلاُذًت الخاصت بها ٓما جشد ئلى أصخابها ئرا صا٘ العبب حعىي الخأمُىاث أو الظماهاث اإلاِذ .١ مت أو اإلاىدكت مً الوير ًو

 الزي ُّذِ مذ مً أحله، وبلذ مىاًِت صاخب الصالخُت أو مً ًٌىطه بزلٗ.

ّ أخٖام اللِىد اإلا .٢  ًو
ً
 أو حضةُا

ً
برمت لهزا الوشض أو صوا٘ حسجل الخأمُىاث لذي الوير كلى الجهاث اإلاعخٌُذة منها كلى أن حعترد ٔلُـا

 ألاظباب التي ُّذِ مذ مً أحلهـا. 

 خـٌف معدىذاث الخأمُىاث أو الظماهاث:( ٨١مادة )

جدٌف صْٖى ووزاةّ الخأمُىاث أو الظماهاث اإلاِذمت للجملُت وصىس الٌٕاالث اإلالؼاة مً ُبلها في ملٍ خاص لذي ؤلاداسة اإلاالُت، 

 
ً
ا دصها دوٍس شاعى اللىدة ئليها ًو  كً صخت  ٍو

ً
ٖىن مذًش ؤلاداسة اإلاالُت معإوال بوُت الخأٓذ مً اظخمشاس صالخُتها أو اهتهاء أحلها، ٍو

 الُِىد املخاظبُت الخاصت بها ومخابلت اظتردادها بدل٘ى أحلها.  

ابت اإلاالُت  الٌصل العادط: الُش

ابت كلى أمىا٘ الجملُت    الُش

ابت الذاخلُت كلى أمىا٘ ا ( ٨١مادة )  :لجملُتظُاظت الُش

ابت الذاخلُت كلى أمىا٘ الجملُت، وأوحه اظخخذامها في ٔل كملُت،  ًصذس اإلاذًش الخىٌُزي للجملُت الِشاساث الٌُٕلت باخٖام الُش

ابت كلى ؤلاهٌاَ، وجذا٘و الىِذًت، وأوساَ الِبع وألاحىس واإلاشجباث وهيرها مً  كلى أن حشمل هزه الِشاساث بصٌت خاصت ُىاكذ الُش

 أوحه ؤلاهٌاَ.  

ابت اإلاالُت  (٨٢ة )ماد ش الُش  :جِاٍس



 

 

 

 به ؤلاًشاداث 
ً
ش دوسي ٔل زالزت أشهش ئلى ألامين اللام الكخماده وكشطه كلى مجلغ ؤلاداسة مبِىا ؤلاداسة اإلاالُت جِىم بخِذًم جٍِش

 مً ُبل.  
ً
ٔان مِذسا  بما 

ً
اث الٌللُت، ومِاسها  واإلاصشًو

ش هصٍ ظىىي ًبين به وطم الجمل ُت ومِذاس الٌاةع أو العجض الىِذي في جهاًت ٔل ًترة، ومِترخاجه كلى ٓما ًِىم باكذاد جٍِش

 مجلغ ئداسة الجملُت بهزا الصذد.

ىت ابت كلى الخٍض  الُش

( (٨٣مادة ) ىت )الصىذَو ابت كلى الخٍض  :ظُاظاث الُش

ما ًجب أن ًخم الجشد الذوسي مشة كلى ألاُل شهش  .١  لٖاًت جخظم الخضاةً للمشاحلت والجشد الذوسي واإلاٌاجئ، ٓو
ً
ٖىن الجشد شامال ، ٍو

ً
ٍا

دشس ب (، ٍو ىت )أمين الصىذَو ىت بدظىس مىذوب اإلاشاحلت ومىذوب مً ؤلاداسة اإلاالُت ًخخاسه اإلاشاحم الذاخلي مم أمين الخٍض اث الخٍض ه مدخٍى

ىت في جهاًت املخظش باظخالم ما في الخٍض م كلُه أمين الخٍض ُى اث.  مدظش في ٔل مشة ًىضح هدُجت الجشد باخخصاس ٍو  ىت مً مدخٍى

ذ ال .٢ م ألامش ئلى اإلاشاحم الذاخلي لخدذًذ اإلاعإولُت، وكلى أن ًخم جىٍس ىت ًًش ادة في سصُذ الخٍض اث بالعجض أو الٍض ادة في خا٘ ؿهىس أي ًشُو ٍض

ىت.    وظذاد العجض مً أمين الخٍض

جب أن جٖىن هزه .٣ ؤلاشلاساث  ًِىم املخاظب باكذاد ئشلاساث الخصم وؤلاطاًت لللملُاث الُىمُت، ٍو

يها اإلاذًً والذاةً، وأن ًخم اكخمادها مً ُبل مذًش ؤلاداسة اإلاالُت.  مدعلعلت ومىضح بها ػًش

 

 

 أخٖام كامت

 :أخٖام كامت  (٨٤مادة )

ل ما مً شأهه املخاًـت كلى أمىالها وهـام الظبؽ الذاخلي بها، ٓما .١ ٔاًت اإلالامالث اإلاالُت في الجملُت ٔو  حعشي أخٖام هزه الالةدت كلى 

ىاكذ اإلاشاحلت والخعاباث اإلاالُت والِىاكذ الخاصت باإلايزاهُت اللمىمُت.    جىـم ُىاكذ الصشي والخدصُل وحهاث الاكخماد ُو

ٔاًت الِشاساث الخىٌُزًت الخاصت بها ومشاُبت اإلاشاحم الذاخلي  .٢ ومذًش ؤلاداسة اإلاالُت معإوالن كً جىٌُز ومشاُبت أخٖام هزه الالةدت، و

لخبر مذًش ؤلاداسة اإلاالُت واللاملىن مله معإولىن أمام اإلاذًش الخىٌُزي ك ً الِىاكذ اإلاالُت اإلاىصىص كليها في باقي لىاةذ الجملُت، َو

 أمام جىٌُز أخٖام هزه الال 
ً
لخبر مذًش ؤلاداسة اإلاالُت معإوال ةدت وكً مشاُبت ألاخٖام اإلاالُت في اللىاةذ ألاخشي في خذود اخخصاصهم َو

 ألامين اللام كً رلٗ.  

 لالةدت الصالخُاث اإلاالُت وؤلا  .٣
ً
ت جٖىن صالخُاث كملُاث الصشي اإلاالُت مً بىىد اإلاىاصهت املخخلٌت بىاًء كلى ػلب ؤلاداسة اإلالىُت ػبِا داٍس

 اإلالخمذة في الجملُت.   

ت ش الذوٍس  الٌصل العابم: الخعاباث الخخامُت والخِاٍس

 الخعاباث الخخامُـت

 :ئكذاد الخعاباث الخخامُت  (٨٥مادة )

 ُبل جهاًت العىت اإلاا .١
ً
 لُت للجملُت.  ًخىلى مذًش ؤلاداسة اإلاالُت ئصذاس الخللُماث الىاحب اجباكها إلٌُا٘ الخعاباث في مىكذ أُصاه زالزىن ًىما



 

 

 

ِاتها الخ .٢  بمًش
ً
ذة ٌصُلُت ًخىلى مذًش ؤلاداسة اإلاالُت ؤلاششاي كلى الاهتهاء مً ئكذاد ميزان اإلاشاحلت العىىي والِىاةم اإلاالُت الخخامُت مٍإ

 ومىاُشتها مم مشاحم خعاباث الجملُت خال٘ شهش واخذ مً اهتهاء العىت اإلاالُت للجملُت.  

اُه مم الِىاةم الخخامُت  ًخىلى مذًش ؤلاداسة اإلاالُت .٣ ٔاًت أوشؼت الجملُت وإًس  هخاةج أكما٘ 
ً
ش اإلاالي العىىي مىضخا ؤلاششاي كلى ئكذاد الخٍِش

ش اإلاشاحم الذاخلي وكشطه كلى ألامين اللام بهذي اظخٕما٘ ئحشاءاث مىاُشخه خال٘ شهش وهصٍ مً اهتهاء العىت اإلاالُت للجملُت  وجٍِش

 لالكخماد.  

ش الخاصت بالخعاباث الخخامُت مم حللُِه كليها ومِترخاجه خُالها ئلى ألامين اللام ًِىم مذًش ؤلاداس  .٤ ٔاًت الخِاٍس م  ة اإلاالُت بًش

ً مً اهتهاء العىت اإلاالُت.  الكخمادها وكشطها كلى مجلغ ؤلاداسة ورلٗ  بمىكذ أُصاه شهٍش

ـت ـش الـذوٍس  الخِـاٍس

ت  (٨٦مادة ) ش الذوٍس  :ئكذاد الخِاٍس

ت اإلاالُت والخأٓذ مً صخت البُاهاث اإلاذسحت ًيها وكشطها كلى الجهاث ؤلا  .١ ش الذوٍس ت ًخىلى مذًش ؤلاداسة اإلاالُت مشاحلت واكخماد الخِاٍس داٍس

لذَّ ة مً أحلها وفي مىاكُذها املخذدة.   
ُ
 اإلا

ش اإلاالُت والخعاباث  .٢ الخخامُت باظخخذام أظالُب الخدلُل اإلاالي اإلاخلاسي كليها ًخىلى مذًش ؤلاداسة اإلاالُت جدلُل البُاهاث الىاسدة في الخِاٍس

 بيخاةج هزا الخدلُل ومذلىالتها لألمين اللام والزي ًِىم بخِذًمها للجىت الخىٌُزًت ئرا دكذ الخاحت ئلى رلٗ.
ً
شا م جٍِش  وًس

ت  (٨٧مادة )  ش الذوٍس  :اكخماد الخِاٍس

جب أن ًِىم اإلاذًش الخىٌُزي أو مً ًىىب كىه في جهاًت ٔل  ش اإلاالُت الصادسة كً ؤلاداسة اإلاالُت ٍو زالزت أشهش بمشاحلت واكخماد الخِاٍس

ش ٓدٍذ أدوى كلى ما ًلي:    حشخمل هزه الخِاٍس

ش.   .1 خ جِذًم الخِاٍس  ميزان اإلاشاحلت ؤلاحمالي كً الٌترة اإلاىتهُت بخاٍس

ض اإلاالي للجملُت.   .2  اإلآش

ت.   .3  مِاسهت ؤلاهٌاَ الجاسي الٌللي مم الاكخماداث املخصصت له في اإلاىاصهت الخِذًٍش

 جأمُـً الخذمـاث واكخمادها

 :جأمين الخذماث ( ٨٨مادة )

ِشه املخ٘ى بزلٗ خعب الةدت الصالخُاث اإلالخمذة  .١ ًخم جأمين اخخُاحاث الجملُت مً الخذماث خعب ما ًىص ي به مذًش الجهت املخخصت ٍو

 ملُت.  في الج

ت أو خؼاباث حلمُذ لهزا الوشض بلذ اكخمادها مً صاخب  .٢ ًخم الخلاُذ كلى جأمين اخخُاحاث الجملُت مً الخذماث بمىحب كِىد ظىٍى

 للصالخُاث املخىلت ئلُه.  
ً
 الصالخُت في الجملُت وػبِا

 :اكخماد جِذًم الخذماث ( ٨٩مادة )

 لإلحشاءاث اإلاىصىص ئن اكخماد كِىد الخذماث ٌعخلضم بالظشوسة جىٌُزها 
ً
بشٖل ظلُم بىاظؼت اإلاعدىذاث الىـامُت اإلاخبلت وػبِا

لخبر سؤظاء ؤلاداساث اإلالىُت بهزه ألاكما٘ والخذماث معإولين كً صخت جىٌُز هزه اللِىد.    كليها في ألاهـمت الذاخلُت للجملُت، َو



 

 

 

 :ججذًذ كـِىد الخذماث ( 90مادة )

شث ًيها الششوغ آلاجُت:  ًجىص ججذًذ كِىد الخذماث إلاذة ال ج  خجاوص العىت وبزاث الششوغ اإلاىصىص كليها في اللِىد اإلاىتهُت ئرا جًى

 أن ًٖىن اإلاخلهذ ُذ ُام بدىٌُز التزاماجه كلى وحه مشض ي في مذة اللِذ العابِت كلى الخجذًذ.   .١

 كلى ًئاث ألاظلاس أو ألاحىس مىطىق اللِذ. .٢
ً
 واضخا

ً
 أن ال ًٖىن ُذ ػشأ اهخٌاطا

 الٌصل الثامً: الخبركاث والهذاًا

 جِذًم الخبركاث والهذاًا للوير  

 :الخبركاث ( ٩١مادة )

ت أو خذمت املجخمم أو اليشاغ الللمي  ئنَّ مً صالخُاث اإلاذًش الخىٌُزي الخبرق إلخذي الجهاث اللاملت في مجا٘ البر أو ألاكما٘ الخيًر

اض ي وبمىاًِت ال  لجىت الخىٌُزًت.أو الثِافي أو الاحخماعي أو الٍش

 :الهذاًا ( ٩٢مادة )

ا٘ لٖل خالت وكلى أن ال ًخجاوص ئحمالي  ًدّ للمذًش الخىٌُزي جِذًم الهذاًا اللُيُت للوير باظم الجملُت بما ال ًخجاوص خمعماةت ٍس

جب الخص٘ى كلى مىاًِت اللجىت الخىٌُزًت كلى  ا٘، ٍو  هزه اإلابالى.  الهذاًا اإلاِذمت خال٘ العىت اإلاالُت كً كششة آالي ٍس

 

 ُب٘ى الهذاًا أو الخبركاث مً الوير

 :ُب٘ى الخبركاث والهذاًا ( ٩٣مادة )

ال ًدّ ُب٘ى الخبركاث أو الهذاًا اللُيُت أو الىِذًت اإلاِذمت للمىؿٍ في الجملُت بصٌخه الصخصُت أو بصٌخه الىؿٌُُت أو اإلاِذمت 

ت أو أخذ ئداساتها ئال بمىاًِت لخبر اإلاىؿٍ الزي ًِبل مثل هزه  للجملُت ٓصخصُت اكخباٍس خؼُت مً اإلاذًش الخىٌُزي كلى رلٗ، َو

خظم خُنها للمعاءلت.  ألهـمت الجملُت ٍو
ً
 الخبركاث أو الهذاًا مخالٌا

 


