يرشّى ركى ( )76هشٌج 7887ى تٌعبى اٌخخبة أؼطبء اهيجوس اهتودٔ اهيرنزٔ
ٌدً ديد تً خوٖفج آل ذبٌٕ أيٖر دّهج كظر،
تؽد اإلظالغ ؼوٓ اهٌعبى األشبشٕ اهيؤكح اهيؽدلّ ،تخبصج ؼوٓ اهيبدخًٖ (  ) 23 ( ، ) 32يٌَ،

ّؼوٓ اهلبًٌّ ركى (  ) 4هشٌج  7861تخددٖد صالدٖبح اهّزراء ّخؽًٖٖ اخخصبصبح اهّزاراح ّاألجِززث
اهدنّيٖج األخرْ ّ ،اهلّاًٌٖ اهيؽدهج هَ ،

ّؼوٓ اهيرشّى تلبًٌّ ركى (  ) 31هشٌج  7882تخٌعزٖى ّزارث اهؤزؤًّ اهتودٖزج ّاهزراؼزج ّخؽٖزًٖ
اخخصبصبخِب  ،اهيؽدل تبهيرشّى تلبًٌّ ركى (  ) 36هشٌج ،7884

ّؼوٓ اهلبًٌّ ركى (  )73هشٌج  7887تخٌعٖى اهيجوس اهتودٔ اهيرنزّٔ ،تخبصج ؼوٓ اهيبدخًٖ ( ( ، ) 2

 ) 3يٌَ،

ّؼوٓ اكخراح ّزٖر اهداخوٖج ّّزٖر اهؤؤًّ اهتودٖج ّاهزراؼج ،

ّؼوٓ يؤرّغ اهيرشّى اهيلدى يً يجوس اهّزراء ،

رشيٌب تيب ُّ آح:

اهفصل األّل
فٕ اهٌبختًٖ
يبدث ()7

ٖخيخػ تدق اٌخخبة أؼطبء اهيجوس اهتودٔ اهيرنزٔ نل كظرٔ ّكظرٖج خخّافر فَٖ اهؤرّظ اهخبهٖج:
 .7أً خنًّ جٌشٖخَ األصوٖج كظرٖج ،أّ أً ٖنًّ كد يطٓ ؼوٓ انخشبتَ اهجٌشٖج اهلظرٖج خيس
ؼؤرث شٌج ؼوٓ األكل.

 .3أً ٖنًّ كد توغ يً اهؽير ذيبٌٕ ؼؤرث شٌج يٖالدٖج.

 .2أال ٖنًّ كد شتق اهدنى ؼوَٖ فٕ جرٖيج يخوج تبهؤرف أّ األيبٌج ،يب هى ٖنزً كزد رد إهٖزَ
اؼختبرٍ.

 .3أً ٖنًّ يلٖيبً إكبيج فؽوٖج فٕ اهدائرث االٌخخبتٖج اهخٕ ٖتبؤر فِٖب دق االٌخخبة.
 .4اال ٖنًّ يً اهؽبيوًٖ فٕ اهلّاح اهيشودج أّ اهؤرظج.
يبدث ()3

ؼوٓ نل ٌبخة أً ٖتبؤر دلَ االٌخخبتٕ تٌفشَ فٕ اهدائرث االٌخخبتٖج اهخبتػ هِب.
يبدث ()2

ٖنًّ هنل دائرث اٌخخبتٖج جدّل دائى هوٌبختًٖ ،خؽدٍ هجٌج خؤنل تلرار يزً ّزٖزر اهداخوٖزج يزً رئزٖس

ّؼطًّٖ ،خشيٓ هجٌج كٖد اهٌبختًٖ.

يبدث ()3

ٖلٖد تجدّل اهٌبختًٖ فٕ نل دائرث أشيبء اهذًٖ خّافرح فِٖى اهؤرّظ اهيظوّتج هيتبؤزرث دزق االٌخخزبة،
ّهلة نل يٌِى ّشٌَ ّؼيوَ ّيدل إكبيخَ.

ّخلدى ظوتبح اهلٖد نخبتجً إهٓ رئٖس هجٌج كٖد اهٌبختًّٖ ،خلٖد فٕ شجل خبص ّفلبً هخّارٖخ ّرّدُبّٖ .ؽظٕ

ظبهة اهلٖد إٖصبالً تذهم.

يبدث ()4

ٖؽد جدّل كٖد اهٌبختًٖ هنل دائرث يً ذالذج ٌشخ تخرخٖة اهدرّف اهِجبئٖج ّ ،خدخفع هجٌج كٖزد اهٌزبختًٖ
تٌشخج ّ ،خدفع اهذبٌٖج تّزارث اهداخوٖج ّ ،اهذبهذج تأيبٌج اهيجوس اهتودٔ اهيرنزٔ.
يبدث ()5

ٖجة ؼوٓ هجٌج كٖد اهٌبختًٖ أً خٌخِٕ يً إؼداد جدّل اهٌبختًٖ خالل ذالذًٖ ّٖيبً يً خزبرٖخ ٌؤزر ُزذا

اهيرشّى تبهجرٖدث اهرشيٖج.

يبدث ()6

خؽرض جداّل اهٌبختًٖ ؼلة االٌخِبء يً إؼدادُب فٕ يلبر اهدّائر االٌخخبتٖجّ ،خؽرض تؽد ذهزم يزً أّل
ٌٖبٖر إهٓ ٌٖ 74بٖر يً نل شٌج فٕ يلر اهيجوس اهتودٔ اهيرنزٔ.
يبدث ()7

ٖجّز هيً خخّافر فَٖ اهؤرّظ اهيتٌٖج فٕ اهيبدث (  ) 7يً ُذا اهيرشّى  ،أً ٖظوة إطبفج اشيَ إهٓ جدّل

اهٌبختًٖ إذا هى ٖنً كد شتق كٖدٍ فَٖ.

ّهنل ٌبخة يلٖد فٕ اهجدّل اهيذنّر  ،أً ٖظوة إطبفج اشى يً أغفل كٖد اشيَ ،أّ دذف اشى يً كٖد تغٖر

دق ّ ،ذهم يً خالل شتؽج أٖبى يً خبرٖخ إؼالً جداّل اهٌبختًٖ.

ّٖختػ فٕ خلدٖى اهظوتبح اهلّاؼد اهيٌصّص ؼوِٖب فٕ اهيبدث (  ) 3يً ُذا اهيرشّى.
يبدث ()8

ٖؤنل ّزٖر اهداخوٖج فٕ نل دائرث اٌخخبتٖج هجٌج خشيٓ "هجٌج فدص اهظؽًّ ّاهخعويبح" ترئبشج أدد اهلطبث
ّ ،ؼطّٖج نل يً رئٖس هجٌج كٖد اهٌبختًٖ ّييذل هّزارث اهداخوٖج ّ ،ذهم هوفصل فٕ اهظؽًّ ّاهخعويزبح

اهخبصج تبهلٖد فٕ جداّل اهٌبختًٖ.

ّخلدى اهظؽًّ ّاهخعويبح نخبتجً إهٓ رئٖس هجٌج كٖد اهٌبختًّٖ .ؼوَٖ أً ٖرفؽِب إهٓ هجٌج فدزص اهظؽزًّ

ّاهخعويبح فٕ اهّٖى اهخبهٕ هخلدٖيِب إهَٖ.

ّخفصل ُذٍ اهوجٌج فٕ اهظؽًّ ّاهخعويبح اهيلديج إهِٖب خالل شتؽج أٖبى يً خبرٖخ رفؽِبّٖ .ؽختر كرارُزب

ٌِبئٖبً غٖر كبتل هوظؽً فَٖ تأٔ ظرٖق.

ّٖؽدل جدّل اهٌبختًٖ ّفلبً هولراراح اهخٕ خصدر اهوجٌج.
يبدث ()71

خراجػ هجبً اهلٖد جداّل اهٌبختًٖ فٕ ؤِر دٖشيتر يً نل شٌج  ،ؼوٓ اهٌدّ اٗخٕ:

أّالً :خطٖف إهٓ اهجداّل تٌبءً ؼوٓ ظوة ذّٔ اهؤأً:

 .7أشيبء اهذًٖ أصتدّا دبئزًٖ هوؤرّظ اهيٌصّص ؼوِٖب فٕ اهيبدث ( )7يً ُذا اهيرشّى.

 .3أشيبء يً خخوفّا ؼً كٖد أشيبئِى أّ رفطح ظوتبخِى تغٖر دق ّهى ٖخلزديّا تخعويزبح فزٕ اهيٖؽزبد
اهلبٌٌّٕ.

ذبٌٖبً :خدذف يً اهجداّل:
 .7أشيبء اهيخّفًٖ.

 .3أشيبء يً فلدّا أٖبً يً اهؤرّظ اهيٌصّص ؼوِٖب فٕ اهيبدث ( )7يً ُذا اهيرشّىّ ،هى خلزدى طزدُى
ظؽًّ فٕ اهيٖؽبد اهلبٌٌّٕ.

يبدث ()77

هنل يً كٖد اشيَ فٕ جدّل اهٌبختًٖ  ،اهدق فٕ االؤخرام فٕ االٌخخبةّٖ .ؽظٓ رئٖس هجٌج اهلٖد هنل يزً
كٖد اشيَ فٕ اهجدّل ّ ،أصتخ كٖدٍ فَٖ ٌِبئٖبً  ،ؤِبدث تذهم ،خخطيً اشيَ ّشٌَ ّدائرخَ االٌخخبتٖج ّركى

ّخبرٖخ كٖدٍ فٕ اهجدّل.

ّٖخؽًٖ ؼوٓ نل ٌبخة خلدٖى ُذٍ اهؤِبدث ؼٌد اإلدالء تصّخَ.
اهفصل اهذبٌٕ

فٕ اٌخخبة أؼطبء اهيجوس اهتودٔ اهيرنزٔ
يبدث ()73

ٖددد يٖؽبد اٌخخبة أؼطبء اهيجوس اهتودٔ اهيرنزٔ تيرشّى.
ّٖؽوً ُذا اهيرشّى تيلبر اهدّائر االٌخخبتٖج كتل اهيٖؽبد اهيذنّر تؤِرًٖ ؼوٓ األكلٌّٖ .ؤر فزٕ اهجرٖزدث

اهرشيٖج.

يبدث ()72
ٖنًّ هنل دائرث اٌخخبتٖج هجٌج خؤنل تلرار يً ّزٖر اهداخوٖج يً رئٖس ّؼطًّٖ  ،خشيٓ هجٌج االٌخخبة.

ّخخخص تئجراء ؼيوٖج االٌخخبة ّفرز األصّاح ّإؼالً اهٌخٖججّٖ .جة أً ٖنًّ رئٖس اهوجٌج كبض.
يبدث ()73

هنل يً خّافرح فَٖ ؤرّظ اهؽطّٖج اهيٌصّص ؼوِٖب فٕ كبًٌّ خٌعٖى اهيجوس اهتودٔ اهيرنزٔ أً ٖرؤخ
ٌفشَ فٕ اٌخخبتبح اهيجوسّ ،ال ٖجّز ألدد أً ٖرؤخ ٌفشَ فٕ أنذر يً دائرث اٌخخبتٖزج ّادزدثّٖ .لزدى

اهخرؤٖخ نخبتج إهٓ هجٌج االٌخخبتبح كتل يٖؽبد االٌخخبتبح تذالذًٖ ّٖيبً ؼوٓ األكل.

ّخلٖد ظوتبح اهخرؤٖخ فٕ شجل خبص ّفلبً هخّارٖخ ّرّدُبّٖ ،درر نؤف تأشيبء اهيرؤدًٖ فٕ نل دائرث

ٖ ،ؽرض فٕ يلبر اهدّائر االٌخخبتٖج كتل يٖؽبد االٌخخبة تّادد ّؼؤرًٖ ّٖيبً ؼوٓ األكل.
يبدث ()74

هنل ٌبخة أّ يرؤخ فٕ أٖج دائرث اٌخخبتٖج  ،أً ٖظؽً فٕ إدرار أٔ اشى يً األشيبء اهخٕ ّردح فٕ نؤف
أشيبء اهيرؤدًٖ فٕ خوم اهدائرث  ،هؽدى خّافر أٔ يً ؤرّظ اهؽطّٖج فَٖ ّ ،ذهم خالل شتؽج أٖزبى يزً

خبرٖخ ؼرض نؤف األشيبء.

ّٖلدى االؼخراض نخبتجً إهٓ رئٖس هجٌج فدص اهظؽًّ ّاهخعويبح اهيؤبر إهِٖب فٕ اهيزبدث ( )8يزً ُزذا

اهيرشّى يخطيٌبً شتة االؼخراضّ .ختح اهوجٌج فٕ االؼخراض خالل شتؽج أٖبى يً خبرٖخ خلدٖيَ إهِٖب.
ّٖنًّ كرارُب فٕ ُذا اهؤأً ٌِبئٖبً غٖر كبتل هوظؽً فَٖ تأٔ ظرٖق.

ّٖؽرض نؤف أشيبء اهيرؤدًٖ اهٌِبئٕ فٕ يلبر اهدّائر االٌخخبتٖج كتل يٖؽبد االٌخخبة تشتؽج أٖزبى ؼوزٓ

األكل.

يبدث ()75

خؽد تظبكبح اٌخخبة هنل دائرث خخطيً أشيبء اهيرؤدًٖ فِٖب ّ ،خّدغ هدْ هجٌج االٌخخبة.
يبدث ()76

هنل يرؤخ أً ٖخٌبزل ؼً اهخرؤٖخ نخبتجً أيبى هجٌج االٌخخبةّٖ ،دًّ اهخٌزبزل أيزبى اشزيَ فزٕ نؤزف
اهيرؤدًٖ ،نيب ٖؽوً خٌبزهَ ؼوٓ األتّاة اهخبرجٖج هيلبر االٌخخبة فٕ اهدائرث اهخٕ نبً يرؤدبً فِٖب.
يبدث ()77

دفع اهٌعبى فٕ يلبر اهوجبً االٌخخبتٖج يٌّظ ترئٖس اهوجٌج ّ ،هَ فٕ ذهم أً ٖشخؽًٖ ترجبل اهؤزرظجّ .ال

ٖجّز هِى دخّل كبؼج االٌخخبة إال تٌبءً ؼوٓ ظوة رئٖس اهوجٌج.
يبدث ()78

هويرؤدًٖ دق دخّل كبؼج االٌخخبةّ ،هِى أً ّٖنوّا فٕ ذهم أدد اهٌبختًٖ تبهزدائرث االٌخخبتٖزجّٖ ،نزًّ

اهخّنٖل نخبتج.

ّال ٖجّز أً ٖدخل يلبر اهوجبً االٌخخبتٖج غٖر اهٌبختًٖ ّاهيرؤدًٖ ّّنالئِىّ ،ال ٖديل أٔ يٌِى شزالدب

عبُراً أّ يختأًّٖ .ؽختر شالدبً فٕ دنى ُذٍ اهيبدث  ،تبإلطبفج إهٓ األشودج اهٌبرٖج ّ ،األشزودج اهتٖطزبء ،
اهؽصٕ اهخٕ ال خدؼّ إهِٖب دبجج ؤخصٖج.

يبدث ()31

ٖشوى رئٖس اهجٌج نل ٌبخة تظبكج اٌخخبةّ .ؼوٓ اهٌبخة أً ٌٖخدٕ إهٓ اهينبً اهيخصص هوخصّٖح داخزل
كبؼج االٌخخبةّ ،أً ٖذتح رأَٖ ؼوٓ اهتظبكج ّٖطؽِب فٕ صٌدّق يغوق ّيخخّى تبهؤيػ األدير.

ّٖجّز هوٌبخة اهذٔ ال ٖشخظٖػ أً ٖذتح رأَٖ تٌفشَ فٕ تظبكج االٌخخبة أً ٖتدَٖ ؤفبُبً تدٖزد ال ٖشزيؽَ
شّْ أؼطبء اهوجٌجّٖ ،ذتح اهرئٖس رأٔ اهٌبخة فٕ اهتظبكج ّٖطؽِب فٕ اهصٌدّق.
يبدث ()37

ٖنًّ االٌخخبة تبالكخراغ اهشرّٖٔ .خخبر نل ٌبخة يرؤدبً أّ أنذر ّ ،فلبً هوؽدد اهيددد تلرار ّزٖر اهداخوٖج
تخلشٖى اهدّائر االٌخخبتٖجّٖ .تدٔ نل ٌبخة رأَٖ فٕ تظبكج االٌخخبة تبذتبح ؼاليج () أيبى اشى يً ٖرغزة

فٕ اٌخخبتَ.

ّخشخير ؼيوٖج االٌخخبة يً اهشبؼج اهذبيٌج صتبدبً دخٓ اهخبيشج يشبءًّٖ ،ؽوً رئٖس هجٌج االٌخخبة ٌِبٖج

ؼيوٖج االٌخخبة ذى ختدأ اهوجٌج فٕ فرز األصّاح.

يبدث ()33

يػ يراؼبث اهؽدد اهيددد هؽطّٖج اهيجوس اهتودٔ اهيرنزٔ فٕ نل دائرث ٌٖ ،خخة ؼطّاً يً ٖدصزل ؼوزٓ
األغوتٖج اهٌشتٖج هؽدد األصّاح اهصدٖدج .فئذا دبز اذٌبً فأنذر ؼوٓ أصّاح يخشبّٖج  ،اكخرؼح اهوجٌج فٖيب

تٌِٖى فٕ دطّرُى ّ ،فبز تبهؽطّٖج يً جبءح ٌخٖجج اهلرؼج هصبهدَّٖ .ؽوً رئٖس اهوجٌج اشزى اهؽطزّ

اهيٌخخةّٖ .درر يدطر تئجراءاح االٌخخبة ّ ،فرز األصّاح ٌّ ،خٖجج االٌخخبةّٖ ،كؽزَ رئزٖس اهوجٌزج

ّؼطِّٖب.

يبدث ()32

اذا هى ٖخلدى هوخرؤٖخ فٕ دائرث اٌخخبتٖج أنذر يً اهؽدد اهيددد هؽطّٖج اهيجوس  ،أّ هى ٖتق إال ذهم اهؽزدد

تشتة خٌبزل أّ ّفبث اٗخرًٖ  ،أؼوً اهيرؤدًّ أؼطبء يٌخختًٖ تبهخزنٖج.
يبدث ()33

خٌؤر أشيبء األؼطبء اهذًٖ اٌخختّا فٕ اهجرٖدث اهرشيٖج ّ ،خؽوً أشيبؤُى تيلبر اهدّائر االٌخخبتٖج ؼلزة

عِّر ٌخٖجج االٌخخبتبحّ .هنل يرؤخ أّ ٌبخة أً ٖظوة خالل خيشج ؼؤر ّٖيبً يً ُذا اإلؼزالً إتظزبل
اٌخخبة أٔ ؼطّ خى اٌخخبتَ فٕ دائرخَ تؽرٖطج ٖلديِب إهٓ رئٖس هجٌج فدص اهظؽًّ ّاهخعويبح اهيؤزبر

إهِٖب فٕ اهيبدث ( )8يً ُذا اهيرشّى يؤخيوج ؼوٓ األشتبة اهخٕ تٌٕ ؼوِٖب اهظوة.
يبدث ()34

خلّى هجٌج فدص اهظؽًّ ّاهخعويبح تبهخدلٖق فٕ اهظؽًّ اهخٕ خلدى إهِٖب ّفلبً هويبدث اهشبتلجّ ،خؽد خلرٖراً

ترأِٖب يؤفّؼبً تخّصٖبخِبٖ ،رفػ إهٓ اهيجوس هوتح فٕ صدج اهؽطّٖجّٖ ،نًّ كرارٍ ٌِبئٖبً ّغٖزر كبتزل
هوظؽً فَٖ تأٔ ظرٖقٌّٖ .ؤر فٕ اهجرٖدث اهرشيٖج.

يبدث ()35

إذا صدر كرار يً اهيجوس تتظالً اٌخخبة ؼطّ فٕ إددْ اهدّائر ،جرْ اٌخخبة ؼطّ جدٖزد فزٕ ُزذٍ

اهدائرث .ؼوٓ أٌَ إذا نبً يً اهيينً خصدٖخ اهيخبهفبح أّ األخظبء ،خّهح هجٌج فدص اهظؽًّ ّاهخعويزبح
ُذا اهؽيلّ ،أؼوٌح فّز يً خرْ أً اٌخخبتَ ُّ اهصدٖخ.

يبدث ()36

ٖجّز هوؽطّ اهيظؽًّ فٕ اٌخخبتَ أً ٖدطر جوشبح اهيجوس اهتودٔ اهيرنزٔ ّٖؤبرم فٕ أؼيبهَ إهزٓ أً

ٖصدر كرار فٕ اهظؽً اهخبص تَّ .ال ٖنًّ هلرار إتظبل االٌخخبة أذر رجؽٕ.
ٖوغٓ نل دنى ٖخبهف أدنبى ُذا اهيرشّى.

يبدث ()37
يبدث ()38

ٖصدر ّزٖر اهداخوٖج اهلراراح اهالزيج هخٌفٖذ أدنبى ُذا اهيرشّىّٖ .ؽيل تَ يً خبرٖخ ٌؤرٍ فزٕ اهجرٖزدث
اهرشيٖج.

ديد تً خوٖفج آل ذبٌٕ
أيٖر دّهج كظر

صدر فٕ اهدّٖاً األيٖرٔ تخبرٖخ 7378/2/33 :

اهيّافق 7887/6/77ى

