قانون البينات  959تاريخ 0997/6/01
المادة 0
روغْ اُج٘٤بد إُ:٠
 1ـ األدُخ اٌُزبث٤خ (ساعغ أُبدح  ٖٓ 2اُلظَ اُضبٗ ٖٓ ٢اُوبٗ ٕٞهْ 4
.
)
االٌُزش٢ٗٝ
اُزٞه٤غ
أؽٌبّ
أُزؼٔ٘خ
2002
ُؼبّ
اُشٜبدح.
ـ
2
اُوشائٖ.
ـ
3
اإلهشاس.
ـ
4
اُ.ٖ٤ٔ٤
ـ
5
 6ـ أُؼب٘٣خ ٝاُخجشح.
المادة 2
ُ٤ظ ُِوبػ ٢إٔ ٣ؾٌْ ثؼِٔ ٚاُشخظ.٢
المادة 9
٣غت إٔ رٌ ٕٞاُٞهبئغ اُز٣ ٢شاد إصجبرٜب ٓزؼِوخ ثبُذػ٘ٓٝ ٟٞزغخ ك٢
اإلصجبد ٝعبئض هجُٜٞب.
المادة 9
األدُخ اٌُزبث٤خ ( : ٢ٛساعغ أُبدح  ٖٓ 2اُلظَ اُضبٗ ٖٓ ٢اُوبٗ ٕٞهْ 4
ُؼبّ  2002أُزؼٔ٘خ أؽٌبّ اُزٞه٤غ االٌُزش) ٢ٗٝ
ـ
1
ـ
2
 3ـ األٝسام ؿ٤ش أُٞهؼخ.

األع٘بد
األع٘بد

اُشعٔ٤خ.
اُؼبد٣خ.

المادة 5
 1ـ األع٘بد اُشعٔ٤خ  ٢ٛاُز٣ ٢ضجذ كٜ٤ب ٓٞظق ػبّ أ ٝشخض ٌِٓق
ثخذٓخ ػبٓخ ؽجوبً ُِوٞاػذ اُوبٗ٤ٗٞخ ٝك ٢ؽذٝد عِطزٝ ٚاخزظبطٓ ٚب رْ
اُشإٔ.
ر١ٝ
ٖٓ
رِوبٙ
ٓب
أٝ
٣ذٚ٣
ػِ٠
 2ـ كئرا ُْ رغزٞف ٛز ٙاألع٘بد اُششٝؽ اُٞاسدح ك ٢اُلوشح اُغبثوخ ،كال
ُٜ ٌٕٞ٣ب إال هٔ٤خ األع٘بد اُؼبد٣خ ثششؽ إٔ  ٌٕٞ٣ر ٝٝاُشإٔ هذ ٝهؼٞا ػِٜ٤ب
ثزٞاه٤ؼ ْٜأ ٝثأخزبٓ ْٜأ ٝثجظٔبد أطبثؼ.ْٜ

المادة 6
 1ـ رٌ ٕٞاألع٘بد اُشعٔ٤خ ؽغخ ػِ ٠اُ٘بط ًبكخ ثٔب د ّٕٝكٜ٤ب ٖٓ أكؼبٍ
ٓبد٣خ هبّ ثٜب أُٞظق اُؼبّ ك ٢ؽذٝد ٜٓٔز ،ٚأٝ ٝهؼذ ٖٓ ر ١ٝاُشإٔ
ك ٢ؽؼٞسٝ .ٙرُي ٓب ُْ ٣ضجذ رض٣ٝشٛب ثبُطشم أُوشسح هبٗٗٞبً.
 2ـ أٓب ٓب ٝسد ػُِ ٠غبٕ ر ١ٝاُشإٔ ٖٓ ث٤بٗبد ك٤ؼزجش طؾ٤ؾبً ؽز٣ ٠وّٞ
٣خبُل.ٚ
ٓب
ػِ٠
اُذَُ٤
 3ـ ٝأٓب األٝسام اُغش٣خ اُز٣ ٢شاد ثٜب رؼذ َ٣األع٘بد اُشعٔ٤خ أ ٝاألع٘بد
اُؼبد٣خ كال ٓلؼُٜ ٍٞب إال ثٞٓ ٖ٤هؼٜ٤ب.
المادة 7
 1ـ إرا ًبٕ أطَ اُغ٘ذ اُشعٔٞٓ ٢عٞداً ،كئٕ اُظٞس اُخط٤خ ٝاُلٞرٞؿشاك٤خ
اُزٗ ٢وِذ ٓ٘ٝ ٚطذسد ػٖ ٓٞظق ػبّ ك ٢ؽذٝد اخزظبط ٚرٌُٜ ٕٞب هٞح
اُغ٘ذ اُشعٔ ٢األطِ ٢ثبُوذس اُز٣ ١ؼزشف ك ٚ٤ثٔطبثوخ اُظٞسح ُألطَ.
 2ـ ٝرؼزجش اُظٞسح ٓطبثوخ ُألطَ ٓب ُْ ٘٣بصع ك ٢رُي أؽذ اُطشكٝ .ٖ٤ك٢
ٛز ٙاُؾبُخ رشاعغ اُظٞسح ػِ ٠األطَ.
المادة 8
إرا ُْ ٞ٣عذ أطَ اُغ٘ذ اُشعًٔ ،٢بٗذ اُظٞسح اُخط٤خ أ ٝاُلٞرٞؿشاك٤خ
ؽغخ ػِ ٠اُٞع ٚا٥ر:٢
آ ـ ُِ ٌٕٞ٣ظٞسح األ ٠ُٝهٞح األطَ إرا طذسد ػٖ ٓٞظق ػبّ ٓخزض ًٝبٕ
ٓظٜشٛب اُخبسط ال ٣زطشم ٓؼ ٚاُشي كٓ ٢طبثوزٜب ُألطَ.
ة ـ ُِ ٌٕٞ٣ٝظٞسح اُخط٤خ أ ٝاُلٞرٞؿشاك٤خ أُأخٞرح ٖٓ اُظٞسح األ٠ُٝ
ٗلظ اُوٞح إرا طذسد ػٖ ٓٞظق ػبّ ٓخزض ٣ظبدم ػِٓ ٠طبثوزٜب ُألطَ
اُز ١أخزد ػ٘٣ٝ .ٚغٞص ٌَُ ٖٓ اُطشك ٖ٤إٔ ٣طِت ٓشاعؼخ ٛز ٙاُظٞسح
ػِ ٠اُظٞسح األ ٠ُٝػِ ٠إٔ رزْ أُشاعؼخ كٞٓ ٢اعٜخ اُخظ.ّٞ
ط ـ أٓب اُظٞسح أُأخٞرح ػٖ اُظٞسح اُضبٗ٤خ ك ٌٖٔ٤االعزئ٘بط ثٜب رجؼبً
ُِظشٝف.
المادة 9
اُغ٘ذ اُؼبد ٞٛ ١اُز٣ ١شزَٔ ػِ ٠رٞه٤غ ٖٓ طذس ػ٘ ٚأ ٝػِ ٠خبرٔٚ
أ ٝثظٔخ إطجؼ٤ُٝ ٚغذ ُ ٚطلخ اُغ٘ذ اُشعٔ.٢
المادة 01
 1ـ ٖٓ اؽزظ ػِ ٚ٤ثغ٘ذ ػبدًٝ ،١بٕ ال ٣ش٣ذ إٔ ٣ؼزشف ثٝ ،ٚعت ػِ ٚ٤إٔ
ٌ٘٣ش طشاؽخ ٓب ٘ٓ ٞٛغٞة إُ ٖٓ ٚ٤خؾ أ ٝرٞه٤غ أ ٝخبرْ أ ٝثظٔخ أطجغ،

ك.ٚ٤
ثٔب
ػِٚ٤
ؽغخ
كٜٞ
ٝإال
 2ـ أٓب اُٞاسس ،أ ٝأ ١خِق آخش ،كٌ٤زل ٚ٘ٓ ٢إٔ ٣وشس ثأٗ ٚال ٣ؼِْ إٔ اُخؾ أٝ
اُزٞه٤غ أ ٝاُخزْ أ ٝاُجظٔخ  ُٖٔ ٞٛرِو ٠اُؾن ػ٘.ٚ
 3ـ ٖٓ اؽزظ ػِ ٚ٤ثغ٘ذ ػبدٝ ١ثؾش ك ٚ٤ال ٣وجَ ٓ٘ ٚإٌٗبس اُخؾ أ ٝاُزٞه٤غ
أ ٝاُخبرْ أ ٝثظٔخ األطجغ.
المادة 00
 1ـ ال  ٌٕٞ٣اُغ٘ذ اُؼبد ١ؽغخ ػِ ٠اُـ٤ش إال إرا ًبٕ ُ ٚربس٣خ صبثذ.
 2ـ  ُٚ ٌٕٞ٣ٝربس٣خ صبثذ:
اُؼذٍ.
ًبرت
ػِٚ٤
٣ظبدم
إٔ
ّٞ٣
ٖٓ
ـ
آ
ة ـ ٖٓ  ّٞ٣إٔ ٣ضجذ ٓؼٔ ٚٗٞكٝ ٢سهخ أخش ٟصبثزخ اُزبس٣خ.
ط ـ ٖٓ  ّٞ٣إٔ ٣ؤشش ػِ ٚ٤ؽبًْ أٞٓ ٝظق ٓخزض.
د ـ ٖٓ ٝ ّٞ٣كبح أؽذ ٖٓٔ ُ ْٜػِ ٠اُغ٘ذ أصش صبثذ أٓ ٝؼزشف ث ٖٓ ٚخؾ أٝ
رٞه٤غ أ ٝخزْ أ ٝثظٔخ أطجغ .أ ّٞ٣ ٖٓ ٝإٔ ٣ظجؼ ٓغزؾ٤ال ً ػِ ٠أؽذ ٛؤالء
عغٔ.ٚ
ك٢
ُؼِخ
٣جظْ
أٝ
ٌ٣زت
إٔ
ً
 ٝـ ٖٓ ٝ ّٞ٣هٞع أ ١ؽبدس آخش  ٌٕٞ٣هبؽؼب ك ٢إٔ اُغ٘ذ هذ طذس هجَ
ٝهٞػ.ٚ
 3ـ ٓٝغ رُي ٣غٞص ُِٔؾٌٔخ رجؼبً ُِظشٝف أال رطجن ٛز ٙأُبدح ػِ٠
.
اُٞطٞالد
 -4ال رشَٔ أؽٌبّ ٛز ٙأُبدح األع٘بد صاألٝسام اُزغبس٣خ ً ُٞٝبٗذ ٓٞهؼخ أٝ
ٓظٜشح ٖٓ ؿ٤ش اُزغبس ُغجت ٓذًٗٝ ٢زُي أع٘بد االعزوشاع أُٞهؼخ
ُٔظِؾخ ربعش ثش ٖٛأ ٝثذ ٕٝسٜٔٓ ٖٛب ًبٗذ طلخ أُوزشع .
المادة 02
 1ـ رٌُِ ٕٞشعبئَ هٞح األع٘بد اُؼبد٣خ ٖٓ ؽ٤ش اإلصجبدٓ ،ب ُْ ٣ضجذ
ثئسعبُٜب.
أؽذ
ٌِ٣ق
ُْٝ
٣شعِٜب
ُْ
أٗٚ
ٓٞهؼٜب
ً
 2ـ ٝرٌُِ ٕٞجشه٤بد ٛز ٙاُوٞح أ٣ؼب ،إرا ًبٕ أطِٜب أُٞدع ك ٢دائشح اُجش٣ذ
ٓٞهؼبً ػِٓ ٖٓ ٚ٤شعِٜبٝ .رؼزجش اُجشه٤خ ٓطبثوخ ألطِٜب ؽز٣ ٠و ّٞاُذَُ٤
رُي.
ػٌظ
ػِ٠
ً
ً
 3ـ ٣وجَ ٖٓ اُز ١أسعَ ًزبثب ٓؼٔٗٞب ٝأصجذ ٝطُِٔ ُٚٞشعَ إُ ٚ٤ثٞطَ
دائشح اُجش٣ذ أ ٝثٞطَ ٖٓ أُشعَ إُ ٚ٤إثشاص اُ٘غخخ أُؾلٞظخ ُذ ٚ٣إرا
سكغ أُشعَ إُ ٚ٤إثشاص األطَٝ .رؼذ ٛز ٙاُ٘غخخ طؾ٤ؾخ ٓب ُْ ٣ضجذ
اُؼٌظ.
المادة 09

اُغ٘ذ أُؤ٣ذ ُغ٘ذ عبثن  ٌٕٞ٣ؽغخ ػِ ٠أُذ٣ ٌُٖٝ .ٖ٣غٞص ُ ٚإٔ
٣ضجذ خطأ ٛزا اُغ٘ذ ثزوذ ْ٣اُغ٘ذ األطِ.٢
المادة 09
دكبرش اُزغبس ال رٌ ٕٞؽغخ ػِ ٠ؿ٤ش اُزغبس .إال إٔ اُج٤بٗبد اُٞاسدح كٜ٤ب ػٔب
ٝسّد ٙاُزغبس رظِؼ أعبعبً ٣غ٤ض ُِٔؾٌٔخ إٔ رٞع ٚاُ ٖ٤ٔ٤أُزٔٔخ ألٖٓ ١
اُطشك.ٖ٤
المادة 05
دكبرش اُزغبس اإلعجبس٣خ رٌ ٕٞؽغخ:
 1ـ ػِ ٠طبؽجٜب ،عٞاء ًبٗذ ٓ٘زظٔخ أّ ُْ رٌٖ ٌُٖٝ .ال ٣غٞص ُٖٔ ٣ش٣ذ
إٔ ٣غزخِض ٜٓ٘ب دُ٤ال ً ُ٘لغ ٚإٔ ٣غضء ٓب ٝسد كٜ٤ب ٣ٝغزجؼذ ٓب ًبٕ
ٓ٘بهؼبً
ُذػٞا.ٙ
 2ـ ُظبؽجٜب ك ٢أُؼبٓالد أُخزظخ ثزغبسر ٚإرا ًبٗذ ٓ٘زظٔخ ٝاُخالف
ثٝ ٚ٘٤ث ٖ٤ربعش.
المادة 06
إرا رجب٘٣ذ اُوٞ٤د ث ٖ٤دكبرش ٓ٘زظٔخ ُزبعش ،ٖ٣عبص ُِوبػ ٢إٔ ٣وشس إٓب رٜبرش
اُج٘٤ز ٖ٤أُزؼبسػزٝ ،ٖ٤إٓب األخز ثئؽذأٛب د ٕٝاألخش ٟػِٓ ٠ب ٣ظٜش ُٚ
ٖٓ ظشٝف اُوؼ٤خ.
المادة 07
٣غٞص ُِوبػ ٢ك ٢اُذػ ٟٞاُوبئٔخ ث ٖ٤اُزغبس إٔ ٣وجَ أ ٝإٔ ٣شد اُج٘٤خ
اُز ٢رغزخِض ٖٓ اُذكبرش اُزغبس٣خ ؿ٤ش اإلعجبس٣خ ،أ ٖٓ ٝاُذكبرش اُزغبس٣خ
اإلعجبس٣خ ؿ٤ش أُ٘زظٔخٝ ،رُي ػِٓ ٠ب ٣ظٜش ُ ٖٓ ٚظشٝف اُوؼ٤خ.
المادة 08
 1ـ ال رٌ ٕٞاُذكبرش ٝاألٝسام أُ٘ضُ٤خ ؽغخ ُٖٔ طذسد ػ٘.ٚ
 2ـ ٌُٜ٘ٝب رٌ ٕٞؽغخ ػِ:ٚ٤
د٘٣بً.
اعزٞك٠
أٗٚ
طشاؽخ
كٜ٤ب
رًش
إرا
ـ
آ
ة ـ إرا رًش كٜ٤ب طشاؽخ أٗ ٚهظذ ثٔب د ٚٗٝكٛ ٢ز ٙاألٝسام إٔ روٓ ّٞوبّ
اُغ٘ذ ُٖٔ أصجزذ ؽوبً ُٔظِؾز.ٚ
المادة 21

٣غٞص ُِخظْ إٔ ٣طِت إُضاّ خظٔ ٚثزوذ ْ٣األع٘بد أ ٝاألٝسام أُ٘زغخ
ك ٢اُذػ ٟٞاُز ٢رٌ ٕٞرؾذ ٣ذ.ٙ
 1ـ إرا ًبٕ اُوبٗ ٕٞأُذٗ ٢أ ٝاُزغبس٣ ١غ٤ض ٓطبُجز ٚثزوذٜٔ٣ب أٝ
ثزغِٜٔ٤ب.
 2ـ إرا ًبٗذ ٓشزشًخ ثٝ ٚ٘٤ث ٖ٤خظٔٝ .ٚرؼزجش األٝسام أ ٝاألع٘بد ٓشزشًخ
ػِ ٠األخض إرا ًبٗذ ٓؾشسح ُٔظِؾخ اُخظٔ ٖ٤أً ٝبٗذ ٓضجزخ الُزضآبرٜٔب
أُزجبدُخ.
ٝؽوٞهٜٔب
 3ـ إرا اعز٘ذ إُٜ٤ب خظٔ ٚك ٢أ٣خ ٓشؽِخ ٖٓ ٓشاؽَ اُذػ.ٟٞ
المادة 20
٣غت إٔ ٣ج ٖ٤كٛ ٢زا اُطِت رؾذ ؽبئِخ اُشد:
1
2
3
4
5ـ

اُٞسهخ.
أٝ
اُغ٘ذ
أٝطبف
ـ
ـ كؾ ٟٞاُغ٘ذ أ ٝاُٞسهخ ثوذس ٓب  ٖٓ ٌٖٔ٣اُزلظ.َ٤
ػِٜ٤ب.
اُغ٘ذ
أٝ
ثبُٞسهخ
٣غزشٜذ
اُز٢
اُٞاهؼخ
ـ
ـ اُذالئَ ٝاُظشٝف اُز ٢رؤ٣ذ أٜٗب رؾذ ٣ذ اُخظْ.
ٝع ٚإُضاّ اُخظْ ثزوذٜٔ٣ب.
المادة 22

إرا أصجذ اُطبُت ؽِجٝ ،ٚأهش اُخظْ ثإٔ اُغ٘ذ أ ٝاُٞسهخ ك ٢ؽٞصر ،ٚأٝ
عٌذ ،هشسد أُؾٌٔخ ُض ّٝروذ ْ٣اُغ٘ذ أ ٝاُٞسهخ ك ٢اُؾبٍ أ ٝك ٢أهشة
ٓٞػذ رؾذدٝ .ٙإرا أٌٗش اُخظْ٣ ُْٝ ،وذّ اُطبُت إصجبربً ًبك٤بً ُظؾخ اُطِت
ٝعت إٔ ٣ؾِق أٌُ٘ش ٘٤ٔ٣بً «ثإٔ اُٞسهخ أ ٝاُغ٘ذ ال ٝعٞد ُٝ ٚأٗ ٚال ٣ؼِْ
ٝعٞدٝ ٙال ٌٓبٗٝ ٚأٗ٣ ُْ ٚخل ٚأ َٜٔ٣ ُْ ٝاُجؾش ػ٘٤ُ ٚؾشّ خظٖٔٓ ٚ
االعزشٜبد ث.»ٚ
المادة 29
إرا ُْ ٣وْ اُخظْ ثزوذ ْ٣اُٞسهخ أ ٝاُغ٘ذ ك ٢أُٞػذ اُز ١ؽذدرٚ
أُؾٌٔخ أ ٝآز٘غ ػٖ ؽِق اُ ٖ٤ٔ٤أُزًٞسح اػزجشد اُظٞسح اُز ٢هذٜٓب
خظٔ ٚطؾ٤ؾخ ٓطبثوخ ألطِٜب .كئٕ ُْ  ٌٖ٣خظٔ ٚهذ هذّ طٞسح ٖٓ
اُٞسهخ أ ٝاُغ٘ذ ،عبص األخز ثو ُٚٞكٔ٤ب ٣زؼِن ثشٌِ ٚأ ٝثٔٞػٞػ.ٚ
المادة 29
إرا هذّ اُخظْ ٝسهخ أ ٝع٘ذ ُالعزذالٍ ث ٚك ٢اُذػ ،ٟٞكال ٣غٞص ُٚ
عؾج ٚإال ثشػبء خظٔٝ ٚثئرٕ خط ٖٓ ٢سئ٤ظ أُؾٌٔخ ثؼذ إٔ رؾلع
طٞسح ٓظذهخ ػ٘ ٚك ٢إػجبسح اُذػ.ٟٞ

المادة 25
 1ـ ٣غٞص ُِٔؾٌٔخ أص٘بء ع٤ش اُذػ ٟٞإٔ رأرٕ ثئدخبٍ اُـ٤ش إلُضآ ٚثزوذْ٣
ٝسهخ أ ٝع٘ذ رؾذ ٣ذٝ ،ٙرُي ك ٢األؽٞاٍ ٓٝغ ٓشاػبح األؽٌبّ ٝاألٝػبع
اُغبثوخ.
أُٞاد
ك٢
ػِٜ٤ب
أُ٘ظٞص
 2ـ ٣غٞص ُِٔؾٌٔخ ٖٓ رِوبء ٗلغٜب أ ٝث٘بء ػِ ٠ؽِت اُخظ ّٞإٔ روشس عِت
أع٘بد ٝأٝسام ٖٓ اُذٝائش اُشعٔ٤خ اُغٞس٣خ إرا رؼزس رُي ػِ ٠اُخظ.ّٞ
المادة 27
إٌٗبس اُخؾ أ ٝاُخزْ أ ٝاُزٞه٤غ أ ٝثظٔخ اإلطجغ إٗٔب ٣زٞع ٚػِ ٠األٝسام
ٝاألع٘بد ؿ٤ش اُشعٔ٤خ .أٓب إدػبء اُزض٣ٝش ك٤زٞع ٚػِ ٠عٔ٤غ األٝسام
ٝاألع٘بد اُشعٔ٤خ ٝؿ٤ش اُشعٔ٤خ.
المادة 28
إرا أٌٗش ٖٓ ٘٣غت إُ ٚ٤اُغ٘ذ أ ٝاُٞسهخ خط ٚأ ٝرٞه٤ؼ ٚأ ٝخزٔ ٚأ ٝثظٔخ
إطجؼ ٚأ ٝأٌٗش رُي خِل ٚأٗ ٝبئجًٝ ،ٚبٕ اُغ٘ذ أ ٝاُٞسهخ ٓ٘زغبً ك ٢اُ٘ضاع
 ُْٝرٌق ٝهبئغ اُذػٓٝ ٟٞغز٘ذارٜب ُزٌ ٖ٣ٞػو٤ذح أُؾٌٔخ ك ٢شإٔ
طؾخ اُخؾ أ ٝاُزٞه٤غ أ ٝاُخزْ أ ٝثظٔخ اإلطجغ ،رأٓش أُؾٌٔخ ثئعشاء
اُزطج٤ن رؾذ إششاف أؽذ هؼبرٜب ثٞاعطخ خج٤ش ٝاؽذ أ ٝصالصخ خجشاء.
المادة 29
٣ؾشس ٓؾؼش رج ٖ٤ك ٚ٤ؽبُخ اُٞسهخ أ ٝاُغ٘ذ ٝأٝطبك ٚث٤بٗبً ًبك٤بً ٞ٣ٝهغ ػِٚ٤
سئ٤ظ أُؾٌٔخ ًٝبرت اُؼجؾ ٝاُخظ٣ٝ ّٞغت اُزٞه٤غ ػِٗ ٠لظ اُٞسهخ أٝ
اُغ٘ذ ٖٓ سئ٤ظ أُؾٌٔخ ٝاٌُبرت.
المادة 91
٣شزَٔ اُوشاس اُظبدس ثبُزطج٤ن ػِ:٠
 1ـ اٗزذاة أؽذ هؼبح
 2ـ رؼ ٖ٤٤خج٤ش أ ٝصالصخ خجشاء.

أُؾٌٔخ

ُإلششاف

ػِ٠

اُزطج٤ن.

المادة 90
ػِ ٠اُخظ ّٞإٔ ٣ؾؼشٝا ك ٢أُٞػذ اُز٣ ١ؼ ٚ٘٤اُوبػ ٢أُ٘زذة ُزوذْ٣
ٓب ُذ ٖٓ ْٜ٣أٝسام اُزطج٤ن ٝاالرلبم ػِٓ ٠ب ٣ظِؼ ٜٓ٘ب ُزُي .كئرا رخِق
اُخظْ أٌُِق ثبإلصجبد ثـ٤ش ػزس ٓوج ٍٞعبص اُؾٌْ ثغوٞؽ ؽو ٚك٢
اإلصجبدٝ ،إرا رخِق خظٔ ٚعبص اػزجبس األٝسام أُوذٓخ ُِزطج٤ن طبُؾخ ُٜب.

المادة 92
ػِ ٠اُخظْ اُز٘٣ ١بصع ك ٢طؾخ اُٞسهخ أ ٝاُغ٘ذ إٔ ٣ؾؼش ث٘لغٚ
ُالعزٌزبة ك ٢أُٞػذ اُز٣ ١ؾذد ٙاُوبػُ ٢زُي ،كئٕ آز٘غ ػٖ اُؾؼٞس
ثـ٤ش ػزس ٓوج ٍٞعبص اُؾٌْ ثظؾخ اُٞسهخ أ ٝاُغ٘ذ.
المادة 99
٣غش ١رطج٤ن اُخؾ أ ٝاُزٞه٤غ أ ٝاُخزْ أ ٝاُجظٔخ اُز ١ؽظَ إٌٗبس ٙػِ٠
اُخؾ أ ٝاُزٞه٤غ أ ٝاُخزْ أ ٝاُجظٔخ اُضبثذ ثأٗ٘٣ ُٖ ٚغت إُ ٚ٤اُغ٘ذ أٝ
اُٞسهخ .
المادة 99
ال ٣وجَ ُِزطج٤ن ك ٢ؽبُخ ػذّ ارلبم اُخظ ّٞإال:
 1ـ اُخؾ أ ٝاُزٞه٤غ أ ٝاُخزْ أ ٝاُجظٔخ ػِ ٠األع٘بد اُشعٔ٤خ.
 2ـ اُغضء اُز٣ ١ؼزشف اُخظْ ثظؾز ٖٓ ٚاُٞسهخ أ ٝاُغ٘ذ أُوزؼ٠
رؾو٤و.ٚ
 3ـ خط ٚأ ٝرٞه٤ؼ ٚاُزٌ٣ ١زج ٚأٓبّ اُوبػ ٢أ ٝاُجظٔخ اُز٣ ٢طجؼٜب أٓبٓ.ٚ
المادة 95
٣غٞص ُِوبػ ٢إٔ ٣أٓش ثئؽؼبس األع٘بد اُشعٔ٤خ أُطِٞة اُزطج٤ن ػِٜ٤ب
ٖٓ اُغٜخ اُز ٢رٌ ٕٞثٜب أ٘٣ ٝزوَ ٓغ اُخج٤ش إُٓ ٠ؾِٜب ُالؽالع ػِٜ٤ب
ثذٗ ٕٝوِٜب.
المادة 96
٣ؼغ اُخج٤ش ٝاُخظٝ ّٞاُوبػٝ ٢اٌُبرت رٞاه٤ؼ ْٜػِ ٠أٝسام اُزطج٤ن هجَ
اُششٝع ك٣ٝ ٚ٤زًش رُي ك ٢أُؾؼش.
المادة 97
رشاػ ٠كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُخجشاء اُوٞاػذ أُوشسح ك ٢اُلظَ أُزؼِن ثبُخت
المادة 98
إرا ؽٌْ ثظؾخ اُٞسهخ أ ٝاُغ٘ذ ،ك٤ؾٌْ ػِ ٖٓ ٠أٌٗش ٙثـشآخ ٖٓ 50
إُ٤ُ 150 ٠شح عٞس٣خٝ ،ال ٣ؾ ٍٞرُي د ٕٝاُؾٌْ ُِلش٣ن ا٥خش ثبُؼطَ
ٝاُؼشس إرا ًبٕ ٘ٛبى عٞء ٗ٤خ.

المادة 99
٣غٞص ُٖٔ ث٤ذٝ ٙسهخ أ ٝع٘ذ ػبد ١إٔ ٣خزظْ ٖٓ ٘٣غت إُ ٚ٤اُغ٘ذ أٝ
اُٞسهخ ُ٤وش أٗ ٚثخط ٚأ ٝثزٞه٤ؼ ٚأ ٝثخزٔ ٚأ ٝثجظٔخ إطجؼً ُٞٝ ،ٚبٕ االُزضاّ
اُٞاسد ك ٚ٤ؿ٤ش ٓغزؾن األداء ٌٕٞ٣ٝ ،رُي ثذػ ٟٞأطِ٤خ .كئرا ؽؼش
أُذػ ٠ػِٝ ٚ٤أهش ،رضجذ أُؾٌٔخ إهشاسٝ ٙرٌ ٕٞعٔ٤غ أُظبس٣ق ػِ٠
أُذػ٣ٝ .٢ؼزجش اُغ٘ذ أ ٝاُٞسهخ ٓؼزشكبً ث ٚإرا عٌذ أُذػ ٠ػِ ٚ٤أُْ ٝ
ٌ٘٣ش ٙأ٘٣ ُْ ٝغجُ ٚغٞاٝ .ٙإرا ُْ ٣ؾؼش أُذػ ٠ػِ ،ٚ٤رؾٌْ أُؾٌٔخ
ك ٢ؿ٤جز ٚثظؾخ اُخؾ أ ٝاُزٞه٤غ أ ٝاُخزْ أ ٝاُجظٔخ٣ٝ ،غٞص االػزشاع ػِ٠
ٛزا اُؾٌْ ك ٢عٔ٤غ األؽٞاٍ .أٓب إرا أٌٗش أُذػ ٠ػِ ٚ٤اُخؾ أ ٝاُزٞه٤غ أٝ
اُخزْ أ ٝاُجظٔخ ك٤غش ١اُزطج٤ن ٝكوبً ُِوٞاػذ أُزوذٓخ.
المادة 91
٣غٞص االدػبء ثبُزض٣ٝش ك ٢أ٣خ ؽبُخ رٌ ٕٞػِٜ٤ب اُذػ ٟٞكٓ ٢ؾبًْ
األعبط ٝرُي ثبعزذػبء أ ٝالئؾخ روذّ إُ ٠أُؾٌٔخٝ ،رؾذد كٜ٤ب ًَ
ٓٞاػغ اُزض٣ٝش أُذػ ٠ثٝ ،ٚإال ًبٕ ثبؽالً.
المادة 90
٣شعَ سئ٤ظ أُؾٌٔخ طٞسح ػٖ ٛزا االعزذػبء أ ٝاُالئؾخ ُِ٘٤بثخ.
المادة 92
ـ إرا ُْ  ٌٖ٣اُغ٘ذ أ ٝاُٞسهخ أُذػ ٠رض٣ٝشٓ ٙجشصاًٌِ٣ ،ق ٖٓ ث٤ذ ٙاُٞسهخ
إثشاص.ٙ
اُغ٘ذ
أٝ
ـ ٣ؾلع اُغ٘ذ أ ٝاُٞسهخ أُذػ ٠رض٣ٝش ٙك ٢دٞ٣إ أُؾٌٔخ ثؼذ إٔ ٣خزْ
اُشئ٤ظ.
ػِٚ٤
ٞ٣ٝهغ
ثخبرٜٔب
ـ ٘٣ظْ ٓؾؼش ٞ٣هغ ػِ ٚ٤سئ٤ظ أُؾٌٔخ ٝاُطشكبٕ ٝسئ٤ظ اٌُزبة٣ ،زؼٖٔ
ٝطق اُٞسهخ أ ٝاُغ٘ذ.
المادة 99
إرا ًبٕ االدػبء ثبُزض٣ٝش ٓ٘زغبً ك ٢اُ٘ضاع ُْٝ ،رٌق ٝهبئغ اُذػٟٞ
ٓٝغز٘ذارٜب إله٘بع أُؾٌٔخ ثظؾخ اُٞسهخ أ ٝاُغ٘ذ أ ٝرض٣ٝشٝ ٙسأد إٔ إعشاء
اُزؾو٤ن اُز ١ؽِجٓ ٚذػ ٢اُزض٣ٝش ك ٢اعزذػبئ ٚأ ٝالئؾز٘ٓ ٚزظ ٝعبئض،
أٓشد ثبُزؾو٤ن.
المادة 99

٣شزَٔ اُوشاس اُظبدس ثبُزؾو٤ن ػِ ٠ث٤بٕ اُٞهبئغ اُز ٢هجِذ أُؾٌٔخ
رؾو٤وٜب ٝاإلعشاءاد اُز ٢سأد إصجبرٜب ٝػِ ٠عبئش اُج٤بٗبد أُزًٞسح ك٢
أُبدح .30
المادة 95
روبّ اُج٘٤خ ػِ ٠اُزض٣ٝش ثغٔ٤غ ؽشم اإلصجبدٝ .رطجن أؽٌبّ أُبدرٝ 31 ٖ٤
 32ؽ ٖ٤اُزؾو٤ن ك ٢اُزض٣ٝش ثبُزطج٤ن.
المادة 96
اُؾٌْ ثبُزؾو٤ن ،ػٔال ً ثبُٔبدح ٞ٣ ،43هق اُؼَٔ ثبُٞسهخ أ ٝاُغ٘ذ أُذػ٠
ثزض٣ٝش ٙإُ ٠إٔ ٣لظَ كٞٓ ٢ػٞع اُزض٣ٝش ،د ٕٝاإلخالٍ ثبإلعشاءاد
االؽز٤بؽ٤خ.
المادة 97
إرا ؽٌْ ثغوٞؽ ؽن ٓذػ ٢اُزض٣ٝش ك ٢ادػبئ ،ٚأ ٝثشكؼ ،ٚؽٌْ ػِٚ٤
ثـشآخ ٗوذ٣خ ٖٓ  100إُ٤ُ 250 ٠شح عٞس٣خٝ .ال ٣ؾ ٍٞرُي د ٕٝاُؾٌْ
ُِلش٣ن ا٥خش ثبُؼطَ ٝاُؼشس إرا ًبٕ ٘ٛبى عٞء ٗ٤خٝ ،ال ٣ؾٌْ ػِ ٚ٤ثش٢ء
إرا صجذ ثؼغ ٓب ادػب.ٙ
المادة 98
ُِٔذػ ٠ػِ ٚ٤ثبُزض٣ٝش إٜٗبء إعشاءاد االدػبء ك ٢أ٣خ ؽبُخ ًبٗذ ػِٜ٤ب
ثز٘بصُ ٚػٖ اُزٔغي ثبُٞسهخ أ ٝاُغ٘ذ أُطؼ ٕٞكُِٔٝ .ٚ٤ؾٌٔخ كٛ ٢زٙ
اُؾبُخ إٔ روشس ػجؾ اُٞسهخ أ ٝاُغ٘ذ أ ٝؽلظ ٚإرا ؽِت ٓذػ ٢اُزض٣ٝش رُي
ُٔظِؾخ ٓششٝػخُٜٝ .ب إٔ روشس ارالف اُٞسهخ أ ٝاُغ٘ذ أ ٝشطج ًِٚ ٚأٝ
ثؼؼ ٚأ ٝإطالؽ.ٚ
المادة 99
٣غٞص ُٖٔ ٣خش ٠االؽزغبط ػِ ٚ٤ثٞسهخ أ ٝع٘ذ ٓضٝس ،إٔ ٣خبطْ ٖٓ ث٤ذٙ
رِي اُٞسهخ أ ٝرُي اُغ٘ذ ٣ ٖٓٝغزل٤ذ ُٓ٘ ٚغٔبع اُؾٌْ ثزض٣ٝشٌٕٞ٣ٝ .ٙ
رُي ثذػ ٟٞأطِ٤خ رشكغ ثبألٝػبع أُؼزبدحٝ ،رشاػ ٢أُؾٌٔخ ك ٢رؾو٤ن
ٛز ٙاُذػٝ ٟٞاُؾٌْ كٜ٤ب اُوٞاػذ أُ٘ظٞص ػِٜ٤ب كٛ ٢زا اُلشع ٝك٢
اُلشع اُغبثن.
المادة 51

إرا أهٔ٤ذ اُذػ ٟٞاُغضائ٤خ ثغجت اُزض٣ٝش أُذػ ٠ثٝ ،ٚعت ػِ٠
أُؾٌٔخ أُذٗ٤خ إٔ رشع٠ء اُؾٌْ إُٓ ٠ب ثؼذ كظَ اُذػ ٟٞاُغضائ٤خ.
المادة 50
إٕ اُؾٌْ اُغضائ ٢ثبُجشاءح ال ٘ٔ٣غ اُخظ ّٞكٗ ٢ضاع ٓذٗ ٖٓ ٢االدػبء
ثزض٣ٝش اُغ٘ذ اُزً ١بٕ ٓٞػٞع اُذػ ٟٞاُغضائ٤خ إرا ًبٕ اُؾٌْ اُغضائ٢
اُوبػ ٢ثجشاءح اُظ٘ ٖ٤ال ٣وؼ ٢ثظؾخ رُي اُغ٘ذ.
المادة 52
٣غٞص اإلصجبد ثبُشٜبدح ك ٢االُزضآبد ؿ٤ش اُزؼبهذ٣خ.
المادة 59
ك ٢االُزضآبد اُزؼبهذ٣خ ٣شاػ ٠ك ٢عٞاص اإلصجبد ثبُشٜبدح ٝػذّ عٞاصٙ
األؽٌبّ اُزبُ٤خ :
المادة 59
 1ـ إرا ًبٕ االُزضاّ اُزؼبهذ ١ك ٢ؿ٤ش أُٞاد اُزغبس٣خ رض٣ذ هٔ٤ز ٚػِ٠
خٔغٔبئخ ُ٤شح ،أً ٝبٕ ؿ٤ش ٓؾذد اُؤ٤خ ،كال رغٞص اُشٜبدح ك ٢إصجبد
االُزضاّ أ ٝاُجشاءح ٓ٘ٓ ،ٚب ُْ ٞ٣عذ ارلبم أٗ ٝض ٣وؼ ٢ثـ٤ش رُي .أٓب ك٢
االُزضآبد اُزغبس٣خ إؽالهبًٝ ،ك ٢االُزضآبد أُذٗ٤خ اُز ٢ال رض٣ذ هٔ٤زٜب ػِ٠
خٔغٔبئخ ُ٤شح ،ك٤غٞص اإلصجبد ثبُشٜبدح.
 2ـ ٣ٝوذس االُزضاّ ثبػزجبس هٔ٤زٝ ٚهذ رٔبّ اُؼوذ ال ٝهذ اُٞكبء .كئرا ًبٕ
أطَ االُزضاّ ك ٢رُي اُٞهذ ال ٣ض٣ذ ػِ ٠خٔغٔبئخ ُ٤شح ،كبُشٜبدح ال
رٔز٘غ ؽز ُٞ ٠صاد ٓغٔٞع االُزضاّ ػِٛ ٠زا اُزوذ٣ش ثؼذ ػْ أُِؾوبد
ٝاُلٞائذ.
 3ـ ٝإرا اشزِٔذ اُذػ ٟٞػِ ٠ؽِجبد ٓزؼذدح ٓزٔ٤ض ًَ ٜٓ٘ب ػٖ ا٥خش،
٤ُٝظ ػِ ٠أ ١دًُ َ٤زبث ،٢عبص اإلصجبد ثبُشٜبدح ك ًَ ٢ؽِت ال رض٣ذ
هٔ٤ز ٚػِ ٠خٔغٔبئخ ُ٤شح ،ؽزً ُٞٝ ٠بٗذ ٛز ٙاُطِجبد كٓ ٢غٔٞػٜب
رض٣ذ ػٖ ٛز ٙاُؤ٤خٝ ،ؽزً ُٞ ٠بٕ ٓ٘شؤٛب ػالهبد أ ٝػوٞداً ٖٓ ؽج٤ؼخ
ٝاؽذح ث ٖ٤اُخظ ّٞأٗلغًٝ .ْٜزُي اُؾٌْ كٝ ٢كبء ال رض٣ذ هٔ٤ز ٚػِ٠
خٔغٔبئخ ُ٤شح.
المادة 55

ال ٣غٞص اإلصجبد ثبُشٜبدح ك ٢االُزضآبد اُزؼبهذ٣خ ؽزً ُٞ ٠بٕ أُطِٞة ال
رض٣ذ هٔ٤ز ٚػِ ٠خٔغٔبئخ ُ٤شح عٞس٣خ:
آ ـ كٔ٤ب ٣خبُق أ٣ ٝغبٝص ٓب اشزَٔ ػِ ٚ٤دًُ َ٤زبث.٢
ة ـ كٔ٤ب إرا ًبٕ أُطِٞة  ٞٛاُجبه ،٢أ ٞٛ ٝعضء ٖٓ ؽن ال ٣غٞص إصجبرٚ
ثبُشٜبدح.
ط ـ إرا ؽبُت أؽذ اُخظ ّٞك ٢اُذػ ٟٞثٔب رض٣ذ هٔ٤ز ٚػِ ٠خٔغٔبئخ
ُ٤شح ،صْ ػذّ ؽِج ٚإُٓ ٠ب ال ٣ض٣ذ ػِٛ ٠ز ٙاُؤ٤خ.
المادة 56
 1ـ ٣غٞص اإلصجبد ثبُشٜبدح ك ٢االُزضآبد اُزؼبهذ٣خ ،ؽزً ُٞٝ ٠بٕ
أُطِٞة رض٣ذ هٔ٤ز ٚػِ ٠خٔغٔبئخ ُ٤شح عٞس٣خ ،إرا ٝعذ ٓجذأ صجٞد
ثبٌُزبثخ.
 2ـ ٓٝجذأ اُضجٞد ثبٌُزبثخ ً ًَ ٞٛزبثخ رظذس ػٖ اُخظْ  ٖٓ ٌٕٞ٣ٝشأٜٗب
إٔ رغؼَ ٝعٞد اُؼوذ أُذػ ٠ث ٚهش٣ت االؽزٔبٍ.
المادة 57
٣غٞص االصجبد ثبُشٜبدح ك ٢االُزضآبد اُزؼبهذ٣خ ؽزً ُٞٝ ٠بٕ أُطِٞة
رض٣ذ هٔ٤ز ٚػِ ٠خٔغٔب٣خ ُ٤شح عٞس٣خ.
أ) ـ إرا ٝعذ ٓبٗغ ٓبد ١أ ٝأدث٣ ٢ؾ ٍٞد ٕٝاُؾظ ٍٞػِ ٠دًُ َ٤زبث .٢ـ
٣ؼزجش ٓبٗؼبً أدث٤بً إٔ ال ٞ٣عذ ٖٓ ٣غزط٤غ ًزبثخ اُغ٘ذ أ ٝإٔ  ٌٕٞ٣ؽبُت
االصجبد شخظبً صبُضبً ُْ  ٌٖ٣ؽشكبً ك ٢اُؼوذ .ـ رؼزجش ٓبٗؼبً أدث٤بً اُوشاثخ ٓب ثٖ٤
اُضٝع ٖ٤أٓ ٝب ث ٖ٤األطٝ ٍٞاُلشٝع أٓ ٝب ث ٖ٤اُؾٞاش ٢إُ ٠اُذسعخ اُضبُضخ أٝ
ا٥خش.
اُضٝط
ٝأث١ٞ
اُضٝعٖ٤
أؽذ
ثٖ٤
ٓب
ة) ـ إرا كوذ اُذائٖ ع٘ذ ٙأٌُزٞة ُغجت ال ٣ذ ُ ٚك.ٚ٤
ط) ـ إرا ؽؼٖ ك ٢اُؼوذ ثأٗٞ٘ٔٓ ٚع ثبُوبٗ ٕٞأٓ ٝخبُق ُِ٘ظبّ اُؼبّ أٝ
ا٥داة.
المادة 58
االعبصح ألؽذ اُخظ ّٞثبصجبد ٝاهؼخ ثشٜبدح اُشٜٞد روزؼ ٢دائٔبً إٔ ٌٕٞ٣
ُِخظْ ا٥خش اُؾن كٗ ٢لٜ٤ب ثٜزا اُطش٣ن.
المادة 59
أٛال ً
ُِشٜبدح.
ٌٕٞ٣
إٔ
اُشبٛذ
ك٢
٣شزشؽ
ـ
1
ً
 2ـ ال  ٌٕٞ٣أٛال ُِشٜبدح ٖٓ ُْ رجِؾ ع٘ ٚخٔظ ػششح ع٘خ أُْ ٖٓ ٝ
 ٌٖ٣عِ ْ٤االدساى أً ٖٓ ٝبٕ ٓؾٌٓٞبً ثأؽٌبّ عضائ٤خ رغوؾ ػ٘ ٚأ٤ِٛخ

اُشٜبدح.
 3ـ ػِ ٠أٗ٣ ٚغٞص إٔ رغٔغ أهٞاٍ ٖٓ ُْ رجِؾ ع٘ ٚخٔظ ػششح ع٘خ
ثـ٤ش ٝ ٖ٤ٔ٣ػِ ٠عج َ٤االعزذالٍ كوؾ.
المادة 61
ال روجَ شٜبدح األطَ ُِلشع ٝال شٜبدح اُلشع ُألطَ ٝال شٜبدح أؽذ
اُضٝع ُٞٝ ٖ٤ثؼذ اٗؾالٍ اُضٝع٤خ.
المادة 60
ُ٤ظ ألؽذ إٔ  ٌٕٞ٣شبٛذاً ٓٝذػ٤بً .كال رظؼ شٜبدح اُٞط٤ُِ ٢زٝ ْ٤ال
شٜبدح اُٝ ًُِٚٞٔ َ٤ًٞال شٜبدح اُشش٣ي كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُششًخ ٝال اٌُلَ٤
كٔ٤ب ٣خزض ثبُزضآبد ٌٓل.ُٚٞ
المادة 62
 1ـ روذس أُؾٌٔخ هٔ٤خ شٜبدح اُشٜٞد ٖٓ ؽ٤ش أُٞػٞعُٜٝ .ب إٔ رأخز
ثشٜبدح شخض ٝاؽذ إرا اهز٘ؼذ ثظؾزٜبًٔ .ب إٔ ُٜب إٔ رغوؾ شٜبدح
ثظؾزٜب.
روز٘غ
ُْ
إرا
أًضش
أٝ
شبٛذ
 2ـ إرا ُْ رٞاكن اُشٜبدح اُذػ ٟٞأ ُْ ٝرزٞاكن أهٞاٍ اُشٜٞد ثؼؼٜب ٓغ
ثؼغ أخزد أُؾٌٔخ ٖٓ اُشٜبدح ثبُوذس اُز ١روز٘غ ثظؾز.ٚ
 3ـ ُِٔٝؾٌٔخ إٔ رشعؼ ث٘٤خ ػِ ٠أخشٝ ٟكوبً ُٔب رغزخِظ ٖٓ ٚظشٝف
اُذػ.ٟٞ
المادة 69
ال ٣غٞص إٔ ٣شٜذ أؽذ ػِٓ ٠ؼِٓٞبد أٓ ٝؼٔ ٕٞأٝسام رزؼِن ثشؤٕٝ
اُذُٝخ إال إرا ًبٗذ هذ ٗششد ثبُطش٣ن اُوبٗ ٢ٗٞأً ٝبٗذ اُغِطخ أُخزظخ
هذ أرٗذ ك ٢إراػزٜب .
المادة 69
أُٞظلٝ ٕٞأُغزخذٓٝ ٕٞأٌُِل ٕٞثخذٓخ ػبٓخ ال ٣شٜذ ُٞٝ ٕٝثؼذ
رشً ْٜاُؼَٔ ػٔب  ٌٕٞ٣هذ ٝطَ إُ ٠ػِٔ ْٜأص٘بء ه٤بٓ ْٜثبُؼَٔ ٖٓ
ٓؼِٓٞبد ال رغٞص اراػزٜبٓٝ .غ رُي كِِغِطخ أُخزظخ إٔ رأرٕ ُ ْٜك٢
اُشٜبدح ث٘بء ػِ ٠ؽِت أُؾٌٔخ أ ٝأؽذ اُخظ.ّٞ
المادة 65

ال ٣غٞص ُٖٔ ػِْ ٖٓ أُؾبٓ ٖ٤أ ٝاًُٞالء أ ٝاألؽجبء أ ٝؿ٤ش ْٛػٖ ؽش٣ن
ٜٓ٘ز ٚأ ٝط٘ؼز ٚثٞاهؼخ أ ٝثٔؼِٓٞبد إٔ ٣لشٜ٤ب  ُٞٝثؼذ اٗزٜبء خذٓز ٚأٝ
صٝاٍ طلزٓ ٚب ُْ  ٌٖ٣رًشٛب ٓوظٞداً ث ٚكوؾ اسرٌبة ع٘ب٣خ أ ٝع٘ؾخ.
المادة 66
ٓٝغ رُي ٣غت ػِ ٠األشخبص أُزًٞس ٖ٣ك ٢أُبدح اُغبثوخ إٔ ٣ؤدٝا
اُشٜبدح ػٖ رِي اُٞاهؼخ أ ٝأُؼِٓٞبد ٓز ٠ؽِت ٓ٘ ْٜرُي ٖٓ أعشٛب
ُ .ْٜػِ ٠إٔ ال ٣خَ رُي ثأؽٌبّ اُوٞاٗ ٖ٤اُخبطخ ث.ْٜ
المادة 67
ال ٣غٞص ألؽذ اُضٝع ٖ٤إٔ ٣لش ٢ثـ٤ش سػبء ا٥خشٓ ،ب أثِـ ٚإُ ٚ٤أص٘بء
اُضٝع٤خ  ُٞٝثؼذ اٗلظبٜٓب إال ك ٢ؽبُخ سكغ دػ ٖٓ ٟٞأؽذٔٛب ػِ ٠ا٥خش.
أ ٝإهبٓخ دػ ٟٞػِ ٠أؽذٔٛب ثغجت ع٘ب٣خ أ ٝع٘ؾخ ٝهؼذ ٓ٘ ٚػِ ٠ا٥خش.
المادة 68
ػِ ٠اُخظْ اُز٣ ١طِت االصجبد ثشٜبدح اُشٜٞد إٔ ٣ج ٖ٤اُٞهبئغ اُز٢
٣ش٣ذ اصجبرٜب ك ٢ؽِجبر ٚاٌُزبث٤خ أ ٝشلبٛب ك ٢اُغِغخ ٝإٔ ٣غٔ ٢شٜٞدٙ
ػِ ٠إٔ ال ٣زغبٝص ػذد ْٛاُخٔغخ ك ٢اُٞاهؼخ اُٞاؽذح إال إرا أعبصد ُٚ
أُؾٌٔخ رُي.
المادة 69
 1ـ إرا سأد أُؾٌٔخ إٔ اُٞهبئغ أُطِٞة اصجبرٜب ٓ٘زغخ ٝعبئض اصجبرٜب
ثشٜبدح اُشٜٞد هشسد اعزٔبػٝ ْٜػ٘٤ذ أُجِؾ اُز٣ ١غت ػِ ٠ؽبُت
االصجبد ا٣ذاػ ٚك ٢دٞ٣إ أُؾٌٔخ ُؾغبة ٗلوبد اُشٜٞد.
 2ـ ٣ٝؼل ٠اُخظْ ٖٓ ا٣ذاع أُجِؾ أُزوذّ رًش ٙإرا رؼٜذ ثإٔ ٣ؾؼش
اُشٜٞد ث٘لغ.ٚ
المادة 71
ُِٔؾٌٔخ ٖٓ رِوبء ٗلغٜب إٔ روشس اعزٔبع اُشٜٞد ك ٢األؽٞاٍ اُز٢
٣غ٤ض اُوبٗ ٕٞكٜ٤ب االصجبد ثشٜبدح اُشٜٞد ٓز ٠سأد ك ٢رُي كبئذح
ؽو٤و٤خ.
المادة 70
اُوشاس اُز٣ ١غ٤ض االصجبد ثبُشٜٞد ٣غت إٔ رج ٖ٤كٝ ًَ ٚ٤اهؼخ ٖٓ اُٞهبئغ
أُوشس اصجبرٜب ٝإال ًبٕ ثبؽالً.

المادة 72
إرا اهزؼ ٠عٔبع شٜبدح سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ ر٘زوَ أُؾٌٔخ ُغٔبع
شٜبدر. ٚ
المادة 79
 1ـ ٣جِؾ اُشٜٞد اُؾؼٞس هجَ اُزبس٣خ أُؼ ٖ٤ثأسثغ ٝػشش ٖ٣عبػخ ػِ٠
اُوبٗ.ٕٞ
ك٢
أُوشسح
أُغبكخ
ٓٞاػ٤ذ
ػذا
األهَ
 2ـ ٣ٝزؼٖٔ اُزجِ٤ؾ ث٤بٗبً ٓٞعضاً ُِذػ ٟٞاُز٣ ٢طِت عٔبػ ْٜكٜ٤ب ٝأٌُبٕ
اُز٣ ١زؼ ٖ٤ػِ ْٜ٤اُؾؼٞس كٝ ٚ٤ربس٣خ اُؾؼٞس ٝعبػز.ٚ
المادة 79
 1ـ إرا ُْ ٣ؾؼش اُشبٛذ ألداء اُشٜبدح ثؼذ رٌِ٤ل ٚثبُؾؼٞس ػِ ٠اُٞعٚ
أُوشس ك ٢اُوبٗ ٕٞكِِٔؾٌٔخ إٔ رؾٌْ ػِ ٚ٤ؽٌٔبً ٓجشٓبً ثـشآخ ٖٓ خٔظ
عجشاً.
اؽؼبسٙ
روشس
ٝإٕ
عٞس٣خ
ُ٤شاد
ػشش
إُ٠
ً
 2ـ إرا أصجذ اُشبٛذ إٔ رخِلً ٚبٕ ساعؼب إُ ٠ػزس ٓوج ٍٞعبص ُِٔؾٌٔخ إٔ
رؼل ٖٓ ٚ٤أداء اُـشآخ ًِٜب أ ٝثؼؼٜب.
المادة 75
1ـ إرا ًبٕ ُِشبٛذ ػزس ٘ٔ٣ؼ ٚػٖ اُؾؼٞس كِِٔؾٌٔخ إٔ ر٘زوَ ُغٔبع
اُـب٣خ.
ُٜزٙ
هؼبرٜب
أؽذ
ر٘زذة
إٔ
ُٜٝب
شٜبدرٚ
ً
 2ـ ٣ذػ ٠اُخظُ ّٞؾؼٞس رأد٣خ ٛز ٙاُشٜبدح ٘٣ٝظْ ٓؾؼشا ثٜب ٞ٣ٝهغ
ػِ ٚ٤سئ٤ظ أُؾٌٔخ أ ٝاُوبػ ٢أُ٘زذة ٝاٌُبرت.
المادة 76
 1ـ ٣غٞص عٔبع اُشٜٞد ٝأُو ٖ٤ٔ٤خبسط ٓ٘طوخ طالؽ٤خ أُؾٌٔخ ثبٗبثخ
أُؾٌٔخ اُز٣ ٢و ٕٞٔ٤ك٘ٓ ٢طوزٜبٝ .كٛ ٢ز ٙاُؾبُخ رؼذ طؾ٤لخ اعز٘بثخ
رزؼٖٔ اُج٤بٗبد اُخبطخ ثشخظ٤خ اُشٜٞد ٝاُٞهبئغ اُز٣ ٢شاد اعزشٜبدْٛ
أُؾٌٔخ.
ٛزٙ
إُ٠
ٝرشعَ
ػِٜ٤ب
ً
 2ـ ٝرؼذ أُؾٌٔخ أُ٘بثخ ٓؾؼشا ثٔب عٔؼز ٖٓ ٚشٜبدح اُشٜٞد ٞ٣هؼٚ
اُشئ٤ظ ٝاُوؼبح ًٝبرت اُؼجؾ ٣ٝشعَ إُ ٠أُؾٌٔخ أُ٘٤جخ.
المادة 77
 1ـ رغٔغ شٜبدح ًَ شبٛذ ػِ ٠اٗلشاد ثؾؼٞس اُخظ ّٞثؼذ إٔ ٣غأُٚ
سئ٤ظ أُؾٌٔخ اعُٔٝ ٚوجٝ ٚعٜ٘٘ٓٝ ٚزٓٝ ٚؾَ اهبٓزٝ ٚعٜخ ارظبُٚ
ؿ٤شٛب.
أٝ
االعزخذاّ
أٝ
ثبُوشاثخ
ثبُخظّٞ

 2ـ ُشئ٤ظ أُؾٌٔخ أُِ ٝوبػ ٢أُ٘زذة إٔ ٣أٓش أؽذ اُخظ ّٞثبُخشٝط
رأٓ٘٤بً ُِشبٛذ ػِ ٠ؽش٣زٝ .ٚثؼذ إٔ ٣ؤد ١اُشٜبدح ٣ذػ ٙٞاُشئ٤ظ أٝ
ثـ٤بث.ٚ
أُؤداح
اُشبٛذح
ػِ٠
٣ٝطِؼٚ
اُوبػ٢
 3ـ ٣ٝغت إٔ ٣ؤد ١اُشبٛذ هجَ االدالء ثبُشٜبدح ٘٤ٔ٣بً ثإٔ ٣و ٍٞاُؾن
٣ٝغزض٘ ٖٓ ٠رُي ٖٓ رغٔغ شٜبدر ْٜػِ ٠عج َ٤االعزئ٘بط ٝكوبً
ألؽٌبّ أُبدح .52
المادة 78
إرا آز٘غ اُشبٛذ ػٖ أداء اُ ٖ٤ٔ٤أ ٝػٖ االعبثخ ثـ٤ش عجت هبٗ٣ ٢ٗٞوؼ٠
ػِ ٚ٤ثؾٌْ ٓجشّ ٝثـشآخ ٖٓ ػشش ُ٤شاد إُ ٠خٔغ٤ُ ٖ٤شح ٓب ُْ ٣ز٘بصٍ
اُخظْ ػٖ شٜبدرٚ
المادة 79
 1ـ ٣غزغٞة سئ٤ظ أُؾٌٔخ اُشبٛذ ػٖ ٓالثغبد اُٞهبئغ اُز ٢رطِت
اُشٜبدح ك ٢شأٜٗب ٝػٖ رلبطِٜ٤ب ٝػٖ ؽش٣ن ارظبُٜب ثؼِٔ.ٚ
 2ـ ُِٝشئ٤ظ ٖٓ رِوبء ٗلغ ٚأ ٝث٘بء ػِ ٠ؽِت هؼبح أُؾٌٔخ أ ٝاُخظْ إٔ
ٞ٣ع ٚإُ ٠اُشبٛذ ٓب ٣ش ٖٓ ٟأعئِخ  ُٚٝإٔ ٞ٣اع ٜٚثشٜٞد آخش.ٖ٣
المادة 81
ُِخظْ اُز٣ ١ؤد ١اُشٜبدح ػذ ٙإٔ ٣جُِٔ ٖ٤ؾٌٔخ ٓب ٣خَ ثشٜبدح
اُشبٛذ  ُٚٝإٔ ٞ٣ع ٚاُ ٚ٤ثٞاعطخ سئ٤ظ أُؾٌٔخ ٓب ٣ش ٖٓ ٟاألعئِخ.
ٝػِ ٠اُشئ٤ظ إٔ ٣غ٤ج ٚإُ ٠رُي إال إٔ  ٌٕٞ٣اُغؤاٍ ؿ٤ش ٓ٘زظ.
المادة 80
ال ٣شزشؽ شٌَ خبص ك ٢أداء اُشٜبدح ٝال ك ٢هجُٜٞبٌ٣ٝ .ل ٢رؼٖ٤٤
أُشٜٞد ث ٚرؼ٘٤٤بً ٗبك٤بً ُِغٜبُخ ٣ٝوزظش ك ٢رُي ػِٓ ٠ب رشا ٙأُؾٌٔخ
ًبك٤بً ُِٞط ٍٞإُ ٠اُؾو٤وخ ٝال ٣ضً ٠اُشبٛذ.
المادة 82
رؤد ٟاُشٜبدح شلبٛبًٝ .ال ٣غٞص االعزؼبٗخ ثٔلٌشاد ٌٓزٞثخ إال ثئرٕ
أُؾٌٔخ أ ٝاُوبػ ٢أُ٘زذة ٝؽ٤ش رغٞؽ ؽج٤ؼخ اُذػ ٟٞرُي.
المادة 89
ٖٓ ال هذسح ُ ٚػِ ٠اٌُالّ ٣ؤد ١اُشٜبدح إرا أٌٖٓ إٔ ٣جٓ ٖ٤شاد ٙثبٌُزبثخ
أ ٝثبإلشبسح .

المادة 89
 1ـ رضجذ اعبثبد اُشبٛذ كٓ ٢ؾؼش ثظ٤ـخ أُزٌِْ د ٕٝرـ٤٤ش كٜ٤ب صْ
رزِٛ ٠ز ٙاألهٞاٍ ػِ ٖٓ ٠طذسد ػ٘ ُٚٝ ٚإٔ ٣ذخَ ػِٜ٤ب ٓب ٣شٖٓ ٟ
اُشٜبدح.
ٗض
ػوت
اُزؼذَ٣
٣ٝزًش
رؼذَ٣
 2ـ ٣ٝضجذ ًزُي ك ٢أُؾؼش ًَ ٓب ٝع ٚاُخظ ٖٓ ّٞأعئِخ إُ ٠اُشبٛذ
ٓٝالؽظبد ك ٢شإٔ شٜبدرًٝ ٚزُي األعئِخ اُزٝ ٢عٜذ ٓجبششح ٖٓ
سئ٤ظ أُؾٌٔخ أ ٝأؽذ هؼبرٜب.
المادة 85
روذس أُؾٌٔخ ٗلوبد اُشٜٞد ث٘بء ػِ ٠ؽِج٣ٝ ْٜزوبػٓ ٕٞب ٣وذس ُٖٓ ْٜ
أُجِؾ اُ ٢أٝدع ُؾغبة اُ٘لوبد.
المادة 86
٣غٞص ُٖٔ ٣خش ٠كٞاد كشطخ االعزشٜبد ثشبٛذ ػِٞٓ ٠ػٞع ُْ
٣ؼشع ثؼذ أٓبّ اُوؼبء ٣ٝؾزَٔ ػشػ ٚػِ ٚ٤إٔ ٣طِت كٞٓ ٢اعٜخ ر١ٝ
اُشإٔ عٔبع رُي اُشبٛذ٣ٝ .وذّ ٛزا اُطِت ثبُطشم أُؼزبدح ُوبػ٢
األٓٞس أُغزؼغِخ ٝرٌٗ ٕٞلوبرًِٜ ٚب ػِ ٖٓ ٠ؽِج.ٚ
المادة 87
ال ٣غٞص كٛ ٢ز ٙاُؾبُخ رغِ ْ٤طٞس ػٖ ٓؾؼش اُشٜبدح ٝال روذ ٚٔ٣إُ٠
اُوؼبء إال إرا سأد ٓؾٌٔخ أُٞػٞع ػ٘ذ ٗظش ٙعٞاص اصجبد اُٞاهؼخ ثشٜبدح
اُشٜٞدُِ ٌٕٞ٣ٝ .خظْ االػزشاع أٓبٜٓب ػِ ٠هجٛ ٍٞزا اُذًُٔ َ٤ب ٌٕٞ٣
ُ ٚؽِت عٔبع شٚ
المادة 88
رزجغ كٛ ٢زا اُزؾو٤ن اُوٞاػذ أُزوذٓخ.
المادة 89
اُوش٘٣خ اُز٘٣ ٢ض ػِٜ٤ب اُوبٗ ٕٞرـ٘ ٖٓ ٢روشسد ٛز ٙاُوش٘٣خ ُٔظِؾزٚ
ػٖ أ٣خ ؽش٣وخ أخش ٖٓ ٟؽشم االصجبد ػِ ٠أٗ٣ ٚغٞص ٗوغ ٛز ٙاُوش٘٣خ
ثبُذُ َ٤اُؼٌغٓ .٢ب ُْ ٞ٣عذ ٗض ٣وؼ ٢ثـ٤ش رُي.
المادة 91

 1ـ إٕ األؽٌبّ اُز ٢ؽبصد دسعخ اُوطؼ٤خ رٌ ٕٞؽغخ ثٔب كظِذ كٖٓ ٚ٤
اُؾوٞمٝ .ال ٣غٞص هج ٍٞدُ٘٣ َ٤وغ ٛز ٙاُوش٘٣خ ٌُٖٝ .ال رٌُ ٕٞزِي
األؽٌبّ ٛز ٙاُوٞح إال كٗ ٢ضاع هبّ ث ٖ٤اُخظ ّٞأٗلغ ْٜد ٕٝرـ٤٤ش طلبرْٜ
ٓؾال ً
ٝعججبً.
اُؾن
ثزاد
اُ٘ضاع
ٝرؼِن
 2ـ ٝال ٣غٞص ُِٔؾٌٔخ إٔ رأخز ثٜز ٙاُوش٘٣خ ٖٓ رِوبء ٗلغٜب.
المادة 90
ال ٣شرجؾ اُوبػ ٢أُذٗ ٢ثبُؾٌْ اُغضائ ٢ك ٢اُٞهبئغ اُز٣ ُْ ٢لظَ كٜ٤ب
ٛزا اُؾٌْ أ ٝاُٞهبئغ اُز ٢كظَ كٜ٤ب د ٕٝػشٝسح.
المادة 92
 1ـ اُوشائٖ اُوؼبئ٤خ  ٢ٛاُوشائٖ اُز٘٣ ُْ ٢ض ػِٜ٤ب اُوبٗٝ .ٕٞأٌٖٓ
اُوبػ ٢إٔ ٣غزخِظٜب ٖٓ ظشٝف اُذػٝ ٟٞإٔ ٣وز٘غ ثإٔ ُٜب دالُخ ٓؼ٘٤خ.
اُوشائٖ.
ٛزٙ
اعز٘جبؽ
اُوبػ٢
ُزوذ٣ش
٣ٝزشى
 2ـ ال ٣غٞص االصجبد ثبُوشائٖ اُوؼبئ٤خ إال ك ٢االؽٞاٍ اُز٣ ٢غٞص كٜ٤ب االصجبد
ثبُشٜبدح.
المادة 99
االهشاس  ٞٛاخجبس اُخظْ أٓبّ أُؾٌٔخ ثؾن ػِ٥ ٚ٤خش.
المادة 99
االهشاس اُوؼبئ ٞٛ ٢اػزشاف اُخظْ أٞ٘٣ ٖٓ ٝة ػ٘٤ٗ ٚبثخ خبطخ ثٞاهؼخ
هبٗ٤ٗٞخ ٓذػ ٠ثٜب ػِٝ .ٚ٤رُي أٓبّ اُوؼبء أص٘بء اُغ٤ش ك ٢اُذػٟٞ
أُزؼِوخ ثٜز ٙاُٞاهؼخ.
المادة 95
االهشاس ؿ٤ش اُوؼبئ ٞٛ ٢اُز٣ ١وغ ك ٢ؿ٤ش ٓغِظ اُؾٌْ أ٣ ٝوغ ك٢
ٓغِظ اُؾٌْ ك ٢ؿ٤ش اُذػ ٟٞاُز ٢أهٔ٤ذ ثبُٞاهؼخ أُوش ثٜب.
المادة 96
٣شزشؽ إٔ  ٌٕٞ٣أُوش ػبهال ً ثبُـبً ؿ٤ش ٓؾغٞس ػِ .ٚ٤كال ٣ظؼ إهشاس اُظـ٤ش
ٝأُغ٘ٝ ٕٞأُؼزٝ ٙٞاُغلٝ ،ٚ٤ال ٣ظؼ ػِٛ ٠ؤالء إهشاس أ٤ُٝبئٝ ْٜأٝط٤بئْٜ
ٝاُوٞاّ ػِ ٌُٖٝ .ْٜ٤اُظـ٤ش أُٔ٤ض أُأر ٌٕٞ٣ ٕٝإلهشاس ٙؽٌْ إهشاس اُجبُؾ
ك ٢األٓٞس أُأر ٕٝكٜ٤ب .

المادة 97
٣شزشؽ أال ٌ٣زة ظبٛش اُؾبٍ اإلهشاس.
المادة 98
 1ـ ال ٣زٞهق اإلهشاس ػِ ٠هج ٍٞأُوش ُ٣ ٌُٖٝ ،ٚشرذ ثشد.ٙ
 2ـ ٝإرا سد أُوش ُٓ ٚوذاساً ٖٓ أُوشث ،ٚكال ٣جو ٠ؽٌْ اإلهشاس ك ٢أُوذاس
أُشدٝد٣ٝ ،ظؼ اإلهشاس ك ٢أُوذاس اُجبه.٢
المادة 99
ثؾٌْ.
ًزة
إرا
إال
ثئهشاسٙ
أُشء
ِ٣ضّ
ـ
1
 2ـ ٝال ٣ظؼ اُشعٞع ػٖ اإلهشاس إال ُخطأ ك ٢اُٞاهغ ،ػِ ٠إٔ ٣ضجذ أُوش
رُي.
المادة 011
اإلهشاس ؽغخ هبطشح ػِ ٠أُوش.
المادة 010
ال ٣زغضأ اإلهشاس ػِ ٠طبؽج ٚإال إرا اٗظت ػِٝ ٠هبئغ ٓزؼذدح ًٝبٕ ٝعٞد
ٝاهؼخ ٜٓ٘ب ال ٣وزؼ ٢ؽزٔبً ٝعٞد اُٞهبئغ األخش.ٟ
المادة 012
اإلهشاس ؿ٤ش اُوؼبئٝ ٢اهؼخ ٣ؼٞد روذ٣شٛب ُِوبػ٣ٝ ،٢غت إصجبرٜب ٝكبهبً
ُِوٞاػذ اُؼبٓخ أُخزظخ ك ٢اإلصجبد.
المادة 019
ُِٔؾٌٔخ إٔ رغزغٞة ٖٓ  ٌٕٞ٣ؽبػشاً ٖٓ اُخظ ْٜ٘ٓ ٌَُٝ ،ّٞإٔ ٣طِت
اعزغٞاة خظٔ ٚاُؾبػش.
المادة 019
ُِٔؾٌٔخ ًزُي إٔ روشس ؽؼٞس اُخظْ العزغٞاث ،ٚعٞاء ٖٓ رِوبء
ٗلغٜب ،أ ٝث٘بء ػِ ٠ؽِت خظٔٝ .ٚػِ ٖٓ ٠روشس اعزغٞاث ٚإٔ ٣ؾؼش
ث٘لغ ٚاُغِغخ اُز ٢ؽذدٛب اُوشاس.

المادة 015
إرا سأد أُؾٌٔخ إٔ اُذػ٤ُ ٟٞغذ ك ٢ؽبعخ إُ ٠اعزغٞاة ،أ ٝإٔ
اُٞهبئغ اُز٣ ٢شاد اعزغٞاة اُخظْ ػٜ٘ب ؿ٤ش ٓ٘زغخ أ ٝؿ٤ش عبئضح اإلصجبد،
سكؼذ ؽِت االعزغٞاة.
المادة 016
ٞ٣ع ٚاُشئ٤ظ األعئِخ اُز٣ ٢شاٛب إُ ٠اُخظْٞ٣ٝ ،ع ٚإُ ٚ٤أ٣ؼبً ٓب ٣طِت
اُخظْ ا٥خش رٞعٜ٘ٓ ٜٚ٤بٝ ،رٌ ٕٞاإلعبثخ ك ٢اُغِغخ ٗلغٜب ،إال إرا سأد
أُؾٌٔخ إػطبء ِٜٓخ ُإلعبثخ.
المادة 017
رٌ ٕٞاإلعبثخ كٞٓ ٢اعٜخ ٖٓ ؽِت االعزغٞاة ٌُٖٝ ،ال ٣زٞهق
االعزغٞاة ػِ ٠ؽؼٞس.ٙ
المادة 018
ػِ ٠أُؾٌٔخ ٓ٘غ ًَ عؤاٍ  ٌٕٞ٣ؿ٤ش ٓ٘زظ أ ٝؿ٤ش عبئض٘ٓٝ ،غ ٓوبؽؼخ
أُغزغٞة أص٘بء إعبثز.ٚ
المادة 019
رذ ٕٝاألعئِخ ٝاألعٞثخ ثبُزلظٝ َ٤اُذهخ ثٔؾؼش اُغِغخٝ ،ثؼذ رالٝرٜب
ٞ٣هغ ػِٜ٤ب اُشئ٤ظ ٝاٌُبرتٝ .إرا آز٘غ أُغزغٞة ػٖ اإلعبثخ ،رًش ك٢
أُؾؼش آز٘بػٝ ٚعجج. ٚ
المادة 001
إرا ًبٕ ُِخظْ ػزس ٘ٔ٣ؼ ٖٓ ٚاُؾؼٞس ث٘لغ ،ٚعبص ُِٔؾٌٔخ إٔ ر٘زذة
أؽذ هؼبرٜب العزغٞاث ٚػِٗ ٠ؾٓ ٞب رًش.
المادة 000
إرا رخِق اُخظْ ػٖ اُؾؼٞس ُالعزغٞاة ثـ٤ش ػزس ٓوج ،ٍٞأ ٝآز٘غ ػٖ
اإلعبثخ ثـ٤ش ٓجشس هبٗ ،٢ٗٞعبص ُِٔؾٌٔخ إٔ رزخز ٖٓ ٛزا اٌُ٘ ٍٞأ ٝاُزخِق
ٓغٞؿبً الػزجبس اُٞهبئغ اُز ٢روشس اعزغٞاث ٚػٜ٘ب صبثزخ ،أ ٝإٔ روجَ اإلصجبد
ثشٜبدح اُشٜٞد ٝاُوشائٖ ك ٢األؽٞاٍ اُزٓ ٢ب ًبٕ ٣غٞص كٜ٤ب رُي.
المادة 002

اُ ٖ٤ٔ٤اُؾبعٔخ  ٢ٛاُزٞ٣ ٢عٜٜب أؽذ أُزذاػُ ٖ٤خظٔ٤ُ ٚؾغْ ثٜب
اُ٘ضاع.
المادة 009
٣غٞص ٌَُ ٖٓ اُخظٔ ٖ٤إٔ ٞ٣ع ٚاُ ٖ٤ٔ٤اُؾبعٔخ إُ ٠اُخظْ ا٥خش،
 ٌُٖٝال  ٌٕٞ٣رُي إال ثئرٕ ٖٓ أُؾٌٔخ.
المادة 009
 1ـ ٣غت إٔ رٌ ٕٞاُٞاهؼخ اُز ٢ر٘ظت ػِٜ٤ب آُ ٖ٤ٔ٤زؼِوخ ثشخض ٖٓ
ٝعٜذ إُ ٚ٤اُ .ٖ٤ٔ٤كئٕ ًبٗذ ؿ٤ش شخظ٤خ ُ ،ٚاٗظجذ اُ ٖ٤ٔ٤ػِٓ ٠غشد
ثٜب.
ػِٔٚ
 2ـ ٣ٝغٞص إٔ رٞع ٚاُ ٖ٤ٔ٤اُؾبعٔخ ك ٢أ٣خ ؽبُخ ًبٗذ ػِٜ٤ب اُذػ ٟٞك٢
ًَ ٗضاع .إال أٗ ٚال ٣غٞص رٞعٜٜ٤ب كٝ ٢اهؼخ ٓٔ٘ٞػخ ثبُوبٗ ،ٕٞأٓ ٝخبُلخ
ُِ٘ظبّ اُؼبّ ٝا٥داة.
المادة 005
إرا اعزٔؼذ ٓطبُت ٓخزِلخٌ٣ ،ل ٢كٜ٤ب ٝ ٖ٤ٔ٣اؽذح.
المادة 006
 1ـ ٣غٞص ُٖٔ ٝعٜذ إُ ٚ٤اُ ٖ٤ٔ٤إٔ ٣شدٛب ػِ ٠خظٔ .ٚػِ ٠أٗ ٚال ٣غٞص
اُشد إرا اٗظجذ اُ ٖ٤ٔ٤ػِٝ ٠اهؼخ ال ٣شزشى كٜ٤ب اُخظٔبٕ ،ثَ ٣غزوَ ثٜب
اُ.ٖ٤ٔ٤
إُٚ٤
ٝعٜذ
ٖٓ
شخض
 2ـ ال ٣غٞص ُٖٔ ٝع ٚاُ ٖ٤ٔ٤أ ٝسدٛب إٔ ٣شعغ ك ٢رُي ؽز ٠هجَ خظٔ ٚإٔ
٣ؾِق.
المادة 007
ال رٌ ٕٞاُ ٖ٤ٔ٤إال أٓبّ أُؾٌٔخٝ .ال اػزجبس ثبٌُ٘ ٍٞػٖ اُ ٖ٤ٔ٤خبسعٜب.
المادة 008
 1ـ ٣غت ػِٞ٣ ٖٓ ٠عُ ٚخظٔ ٚاُ ٖ٤ٔ٤إٔ ٣ج ٖ٤ثبُذهخ اُٞهبئغ اُز٣ ٢ش٣ذ
اعزؾالك ٚػِٜ٤ب ٣ٝزًش ط٤ـخ اُ ٖ٤ٔ٤ثؼجبسح ٝاػؾخ عِ٤خ.
 2ـ ُِٔؾٌٔخ إٔ رؼذٍ ط٤ـخ اُ ٖ٤ٔ٤اُز٣ ٢ؼشػٜب اُخظْ ثؾ٤ش رزٞعٚ
ثٞػٞػ ٝدهخ ػِ ٠اُٞاهؼخ أُطِٞة اُؾِق ػِٜ٤ب.
المادة 009

ًَ ٖٓ ٝعٜذ إُ ٚ٤اُ ٖ٤ٔ٤كٌَ٘ ػٜ٘ب د ٕٝإٔ ٣شدٛب ػِ ٠خظًَٔٝ ،ٚ
ٖٓ سدد ػِ ٚ٤اُ ٖ٤ٔ٤كٌَ٘ ػٜ٘ب ،خغش دػٞا.ٙ
المادة 021
 1ـ رٞع ٚ٤اُ٣ ٖ٤ٔ٤زؼٖٔ اُز٘بصٍ ػٔب ػذاٛب ٖٓ اُج٘٤بد ثبُ٘غجخ إُ٠
اُٞاهؼخ اُز ٢رشد ػِٜ٤ب .كال ٣غٞص ُِخظْ إٔ ٣ضجذ ًزة اُ ٖ٤ٔ٤ثؼذ إٔ ٣ؤدٜ٣ب
ػِ.ٚ٤
سدد
أٝ
إُٚ٤
ٝعٜذ
اُز١
اُخظْ
 2ـ ػِ ٠أٗ ٚإرا صجذ ًزة اُ ٖ٤ٔ٤ثؾٌْ عضائ ،٢كئٕ ُِخظْ اُز ١أطبثٚ
ػشس ٜٓ٘ب إٔ ٣طبُت ثبُزؼ٣ٞغ د ٕٝإخالٍ ثٔب هذ  ٖٓ ُٚ ٌٕٞ٣ؽن ك٢
اُطؼٖ ػِ ٠اُؾٌْ اُز ١طذس ػذ ٙثغجت اُ ٖ٤ٔ٤اٌُبرثخ .
المادة 020
 1ـ اُ ٖ٤ٔ٤أُزٔٔخ  ٢ٛاُز ٢رٞعٜٜب أُؾٌٔخ ٖٓ رِوبء ٗلغٜب ألٖٓ ١
اُخظُٔ ،ٖ٤زج٘ ٢ػِ ٠رُي ؽٌٜٔب كٞٓ ٢ػٞع اُذػ ،ٟٞأ ٝك ٢هٔ٤خ ٓب
ث.ٚ
رؾٌْ
 2ـ ٣ٝشزشؽ ك ٢رٞعٛ ٚ٤ز ٙاُ ٖ٤ٔ٤أال  ٌٕٞ٣ك ٢اُذػ ٟٞدًُ َ٤بَٓٝ ،أال
رٌ ٕٞاُذػ ٟٞخبُ٤خ ٖٓ أ ١دُ.َ٤
المادة 022
 1ـ ال ٣غٞص ُِٔؾٌٔخ إٔ رٞعُِٔ ٚذػ ٢اُ ٖ٤ٔ٤أُزٔٔخ ُزؾذ٣ذ هٔ٤خ
أُذػ ٠ث ،ٚإال إرا اعزؾبٍ رؾذ٣ذ ٛز ٙاُؤ٤خ ثطش٣وخ أخش.ٟ
 2ـ رؾذد أُؾٌٔخ كٛ ٢ز ٙاُؾبُخ ؽذاً أهظُِ ٠ؤ٤خ اُز٣ ٢ظذم كٜ٤ب
أُذػ ٢ث.ٚ٘٤ٔ٤
المادة 029
رؾِق أُؾٌٔخ ٖٓ رِوبء ٗلغٜب ك ٢األؽٞاٍ ا٥ر٤خ:
أ ـ إرا ادػ ٠أؽذ ؽوبً ك ٢اُزشًخ ٝأصجز .ٚكزؾِل ٚأُؾٌٔخ ٖ٤ٔ٣
االعزظٜبس ػِ ٠أٗ٣ ُْ ٚغزٞف ٛزا اُؾن ث٘لغٝ ٚال ثـ٤ش ٖٓ ٙأُ٤ذ
ثٞعٝ ،ٚال أثشأٝ ٙال أؽبُ ٚػِ ٠ؿ٤شٝ ٙال اعزٞك ٠د ٖٓ ٚ٘٣اُـ٤ش ٤ُٝظ
س.ٖٛ
اُؾن
ٛزا
ٓوبثِخ
ك٢
ُِٔ٤ذ
ة ـ إرا اعزؾن أؽذ أُبٍ ٝأصجذ دػٞا ،ٙؽِلز ٚأُؾٌٔخ ػِ ٠أٗ٣ ُْ ٚجغ
ٛزا أُبٍ ٜ٣ ُْٝج ٚألؽذ ٣ ُْٝخشع ٌِٚٓ ٖٓ ٚثٞع ٖٓ ٚاُٞع.ٙٞ
ط ـ إرا أساد أُشزش ١سد أُج٤غ ثؼ٤ت ،ؽِلز ٚأُؾٌٔخ ػِ ٠أٗ٣ ُْ ٚشع
دالُخ.
أٝ
طشاؽخ
ثبُؼ٤ت
د ـ إرا ؽبُت اُشل٤غ ثبُشلؼخ ،ؽِلز ٚأُؾٌٔخ ثأٗ٣ ُْ ٚغوؾ ؽن
شلؼز ٚثٞع ٖٓ ٚاُٞع.ٙٞ

المادة 029
ال ٣غٞص ُِخظْ اُزٝ ١عٜذ ُ ٚأُؾٌٔخ اُ ٖ٤ٔ٤أُزٔٔخ إٔ ٣شدٛب ػِ٠
اُخظْ ا٥خش .
المادة 025
٣شكغ رٞع ٚ٤اُ ٖ٤ٔ٤إرا ًبٗذ ٝاسدح ػِٝ ٠اهؼخ ؿ٤ش ٓ٘زغخ ،أ ٝؿ٤ش عبئض
إصجبرٜب ثبُ ،ٖ٤ٔ٤أً ٝبٕ رٞع ٚ٤آُ ٖ٤ٔ٤وظٞداً ثٓ ٚغشد اٌُ٤ذ.
المادة 026
إرا ُْ ٘٣بصع ٖٓ رٞعٜذ ػِ ٚ٤اُ ٖ٤ٔ٤ك ٢عٞاصٛب ٝال ك ٢رؼِوٜب ثبُذػ،ٟٞ
ٝعت ػِ ٚ٤إرا ًبٕ ؽبػشاً ث٘لغ ٚإٔ ٣ؾِلٜب كٞساً أ٣ ٝشدٛب ػِ ٠خظٔٝ ٚإال
اػزجش ٗبًالً .كئٕ ُْ  ٌٖ٣ؽبػشاً ٝعت إٔ ٣ذػُ ٠ؾِلٜب ثبُظ٤ـخ اُز ٢أهشرٜب
أُؾٌٔخ ٝك ٢اُ ّٞ٤اُز ١ؽذدر .ٚكئٕ ؽؼش ٝآز٘غ د ٕٝإٔ ٘٣بصع ،أُْ ٝ
٣ؾؼش ،ثـ٤ش ػزس ،اػزجش ٗبًال ً ًزُي.
المادة 027
إرا ٗبصع ٖٓ رٞعٜذ إُ ٚ٤اُ ٖ٤ٔ٤ك ٢عٞاصٛب أ ٝكٝ ٢سٝدٛب ػِٝ ٠اهؼخ
ٓ٘زغخ ك ٢اُذػٝ ،ٟٞسكؼذ أُؾٌٔخ ٓ٘بصػزٝ ٚؽٌٔذ ثزؾِ٤ل ،ٚث٘٤ذ ك٢
هشاسٛب ط٤ـخ اُ٣ٝ ،ٖ٤ٔ٤جِؾ ٛزا اُوشاس ُِخظْ إٕ ُْ  ٌٖ٣ؽبػشاً ث٘لغ،ٚ
٣ٝزجغ ٓب ٗض ػِ ٚ٤ك ٢أُبدح اُغبثوخ.
المادة 028
إرا ًبٕ ُٖٔ رٞعٜذ ػِ ٚ٤اُ ٖ٤ٔ٤ػزس ٘ٔ٣ؼ ٚػٖ اُؾؼٞس ،كز٘زوَ
أُؾٌٔخ أ ٝر٘ذة أؽذ هؼبرٜب ُزؾِ٤ل٣ٝ ،ٚؾشس ٓؾؼش ثؾِق اُٞ٣ ٖ٤ٔ٤هؼٚ
اُؾبُق ٝسئ٤ظ أُؾٌٔخ أ ٝاُوبػ ٢أُ٘زذة ٝاٌُبرت.
المادة 029
رٌ ٕٞرأد٣خ اُ ٖ٤ٔ٤ثإٔ ٣و ٍٞاُؾبُق ((ٝهللا)) ٣ٝزًش اُظ٤ـخ اُز ٢أهشرٜب
أُؾٌٔخ.
المادة 091
ُٖٔ ٌِ٣ق ؽِق اُ ٖ٤ٔ٤إٔ ٣ؤدٜ٣ب ٝكوبً ُألٝػبع أُوشسح ك ٢د٣بٗز ٚإرا
ؽِت رُي.

المادة 090
٣ؼزجش ك ٢ؽِق األخشط  ٌُٚٞٗٝإشبسر ٚأُؼٜٞدح إٕ ًبٕ ال ٣ؼشف اٌُزبثخ.
كئٕ ًبٕ ٣ؼشكٜب ،كؾِل ٌُٚٞٗٝ ٚثٜب.
المادة 092
رغش ١اُ٘٤بثخ ك ٢اُزؾِ٤ق ٌُٖٝ ،ال رغش ١ك ٢اُ.ٖ٤ٔ٤
المادة 099
إرا ًبٕ ٖٓ ٝعٜذ إُ ٚ٤اُ٣ ٖ٤ٔ٤و ْ٤خبسط ٓ٘طوخ أُؾٌٔخ ،كِٜب إٔ ر٘٤ت
ك ٢رؾِ٤لٓ ٚؾٌٔخ ٓؾَ إهبٓز.ٚ
المادة 099
 1ـ ٣غٞص ُِٔؾٌٔخ إٔ روشس ٖٓ رِوبء ٗلغٜب ،أ ٝث٘بء ػِ ٠ؽِت أؽذ
اُخظٓ ،ّٞؼب٘٣خ أُز٘بصع ك ٚ٤ثغِج ٚإُ ٠أُؾٌٔخ ،أ ٝاالٗزوبٍ إُُٜٝ ،ٚ٤ب إٔ
اُـب٣خ.
ُٜزٙ
هؼبرٜب
أؽذ
ر٘زذة
 2ـ ُٜٝب إٔ ر٘٤ت ػٜ٘ب ك ٢رُي أُؾٌٔخ اُز٣ ٢وغ ك٘ٓ ٢طوزٜب اُش٢ء
أُز٘بصع كٝ .ٚ٤كٛ ٢ز ٙاُؾبُخ ٣جِؾ هشاس اإلٗبثخ إُ ٠سئ٤ظ ٛز ٙأُؾٌٔخ
٣ٝزؼٖٔ عٔ٤غ اُج٤بٗبد أُزؼِوخ ثبُخظٞٓٝ ّٞػٞع أُؼب٘٣خ.
المادة 095
رذػ ٞأُؾٌٔخ ،أ ٝاُوبػ ٢أُ٘زذة ،اُخظ ّٞهجَ أُٞػذ أُؼ ٖ٤ثأسثغ
ٝػشش ٖ٣عبػخ ػِ ٠األهَ ،ػذا ٓ َٜأُغبكخ ،ثٔزًشح رشعَ ثٞاعطخ
دٞ٣إ أُؾٌٔخ رزؼٖٔ ث٤بٕ ٌٓبٕ االعزٔبع ٝاُٝ ّٞ٤اُغبػخ اُِز ٖ٣ع٘٤ؼوذ
كٜٔ٤ب.
المادة 096
ُِٔؾٌٔخ ،أ ٝاُوبػ ٢اُز ١اٗزذة ُِٔؼب٘٣خُِٔٝ ،ؾٌٔخ أُ٘بثخ ُٜزٙ
اُـب٣خ ،رؼ ٖ٤٤خجشاء ٣ز ُٕٞٞاُو٤بّ ثٜٔٔز ْٜػِ ٠اُلٞس أ ٝعٔبع ٖٓ ٌٕٞ٣
عٔبػ ٚػشٝس٣بً ٖٓ اُشٜٞد .
المادة 097
 1ـ ٣ؾشس ٓؾؼش ثبألػٔبٍ أُزؼِوخ ثبُٔؼب٘٣خٞ٣ٝ ،دع إػجبسح اُذػ.ٟٞ
 2ـ ٝإرا ػٜذ ثبُٔؼب٘٣خ إُٓ ٠ؾٌٔخ أخش ٟثطش٣ن اإلٗبثخٝ ،عت ػِٛ ٠زٙ
أُؾٌٔخ إٔ رٞاك ٢أُؾٌٔخ اُز ٢هشسد أُؼب٘٣خ ثٔؾؼشٛب.

المادة 098
إرا ًبٕ اُلظَ ك ٢اُذػٞٓ ٟٞهٞكبً ػِ ٠رؾو٤ن أٓٞس رغزِضّ ٓؼشكخ ك٘٤خ،
ًبٕ ُِٔؾٌٔخ ٖٓ رِوبء ٗلغٜب ،أ ٝث٘بء ػِ ٠ؽِت اُخظ ،ّٞإٔ روشس إعشاء
رؾو٤ن ك٘ ٢ثٞاعطخ خج٤ش ٝاؽذ أ ٝصالصخ خجشاء.
المادة 099
 1ـ ُِخظ ّٞإٔ ٣زلوٞا ػِ ٠اخز٤بس اُخج٤ش أ ٝاُخجشاء اُضالصخ.
 2ـ ٝكٛ ٢ز ٙاُؾبُخ رضجذ أُؾٌٔخ ارلبه ْٜكٓ ٢ؾؼش اُغِغخ ٝروشس
ػِ.ْٜ٤
االخز٤بس
ٝهغ
اُزٖ٣
اُخجشاء
رؼٖ٤٤
 3ـ ٝإرا ُْ ٣زلن اُخظ ّٞػِ ٠اخز٤بس اُخجشاء اخزبسر ْٜأُؾٌٔخ ٖٓٔ رضن
ث.ْٜ
المادة 091
٣شزَٔ هشاس اُخجشاء ػِٓ ٠ب :٢ِ٣
آ ـ أعٔبء اُخجشاء ٝأُوبثٝ ْٜؿ٤ش رُي ٖٓ اُج٤بٗبد اُذاُخ ػِ ٠شخظ٤ز.ْٜ
أػٔبُ.ْٜ
ػِ٠
ُإلششاف
أُ٘زذة
اُوبػ٢
اعْ
ـ
ة
ط ـ ث٤بٕ أُغبئَ اُز٣ ٢شاد االعزؼبٗخ ثخجشر ْٜكٜ٤ب ٓٝب ٣شخض ُ ْٜك٢
االهزؼبء.
ػ٘ذ
اُؼبعِخ
اُزذاث٤ش
ٖٓ
ارخبرٙ
د ـ اُزبس٣خ أُؾذد إلٜٗبء أُٜٔخ اُز ٢أًِٝذ إُٝ ْٜ٤إ٣ذاع روش٣ش.ْٛ
ؽ ـ أُجِؾ اُزٞ٣ ١دع ك ٢ط٘ذٝم أُؾٌٔخ ُؾغبة ٗلوبد اُخجشاء
ٝأرؼبثٝ ْٜأُِٜخ أُٔ٘ٞؽخ إل٣ذاع ٛزا أُجِؾ ك ٢ط٘ذٝم أُؾٌٔخ ٖٓٝ
اُخظ.ّٞ
ٖٓ
ثئ٣ذاػٚ
ِ٣ضّ
 ٝـ ٓب ٣ؤدُِ ٟخجشاء ٖٓ أُجِؾ أُٞدع هجَ إرٔبّ ػِٔ.ْٜ
المادة 090
ٓز ٠هشسد أُؾٌٔخ رؼ ٖ٤٤اُخجشاء ،أعِذ اُذػٓ ٟٞذح ٓ٘بعجخ.
المادة 092
ُِٔؾٌٔخ إٔ رؼ ٖ٤خجشاء ُ٤ذُٞا ثشأ ْٜ٣شل٣ٞبً ك ٢اُغِغخ د ٕٝؽبعخ إُ٠
روذ ْ٣روش٣شٝ .كٛ ٢ز ٙاُؾبُخ ٣ضجذ سأ ْٜ٣كٓ ٢ؾؼش اُغِغخ.
المادة 099

إرا ُْ ٞ٣دع ٖٓ ًِق ٖٓ اُخظ ّٞأُجِؾ اُٞاعت إ٣ذاػ ٚخالٍ أُِٜخ
أُؼ٘٤خ ٝكوبً ألؽٌبّ أُبدح  ،140عبص ُِخظْ ا٥خش إٔ ٣و ّٞثئ٣ذاع ٛزا
أُجِؾ د ٕٝإخالٍ ثؾو ٚك ٢اُشعٞع ػِ ٠خظٔ.ٚ
المادة 099
 1ـ ك ٢خالٍ اُضٔبٗٝ ٢األسثؼ ٖ٤عبػخ اُزبُ٤خ إل٣ذاع أُجِؾ أُوشس ك٢
اُوشاس اُظبدس ثزؼ ٖ٤٤اُخجشاء٣ ،ذػ ٞاُوبػ ٢أُ٘زذة اُخجشاء ٣ٝلؼ ٢إُْٜ٤
ثٜٔٔزٝ ْٜكوبً ُٔ٘طٞم ٛزا اُوشاس ،صْ ٣غِٔ ْٜطٞسح ػ٘.ٚ
 2ـ ُِٝخج٤ش إٔ ٣طِغ ػِ ٠األٝسام أُٞدػخ إػجبسح اُذػ ٟٞد ٕٝإٔ ٘٣وَ
ش٤ئبًٓ ،ب ُْ ٓ ٌٖ٣أرٗٝبً ُ ٚك ٢رُي ثٔوزؼ ٠هشاس اُزؼ.ٖ٤٤
 3ـ ٣ٝزؼ ٖ٤ػِ ٠اُخج٤ش هجَ اُجذء كٜٔٓ ٢ز ٚإٔ ٣ؤد ١أٓبّ اُوبػ٢
أُ٘زذة ٘٤ٔ٣بً ثإٔ ٣و ّٞثٜب ثأٓبٗخ ٝطذمٝ ،ال ػشٝسح ُؾؼٞس اُخظ ّٞػ٘ذ
أداء اُٝ ٖ٤ٔ٤ال إلثالؽ ٓؾؼش أدائٜب.
المادة 095
 1ـ ُِخج٤ش ،خالٍ األ٣بّ اُخٔغخ اُزبُ٤خ ُزغِٔ ٚطٞسح اُوشاس اُظبدس
ثزؼ ،ٚ٘٤٤إٔ ٣طِت ٖٓ أُؾٌٔخ إػلبء ٖٓ ٙأداء أُٜٔخ اُز ٢أًِٝذ إُ.ٚ٤
ُِٔٝؾٌٔخ إٔ رغ٤ج ٚإُ ٠ؽِجٝ ،ٚكٛ ٢ز ٙاُؾبُخ رؼ ٖ٤أُؾٌٔخ خج٤شاً آخش
ثذال ً
ػ٘.ٚ
 2ـ ُِٔؾٌٔخ ،ك ٢األؽٞاٍ أُغزؼغِخ ،روظ٤ش أُِٜخ أُٔ٘ٞؽخ ك٢
اُلوشح اُغبثوخ.
المادة 096
٣غٞص سد اُخجشاء ُألعجبة اُز ٢رجشس سد اُوؼبح.
المادة 097
 1ـ ٣وذّ ؽِت اُشد إُ ٠أُؾٌٔخ اُز ٢رز ٠ُٞاُ٘ظش ك ٢اُذػٟٞ
ثبعزذػبء ٣جِؾ ُِخج٤ش ك ٢خالٍ األ٣بّ اُضالصخ اُزبُ٤خ ُظذٝس هشاس رؼ ٚ٘٤٤أٝ
إلثالؽ ٛزا اُوشاس إٕ ًبٕ هذ طذس ك ٢ؿ٤بة اُخظْ ؽبُت اُشد.
 2ـ ال ٣غوؾ اُؾن ك ٢ؽِت اُشد إرا ًبٗذ أعجبث ٚهذ عذد ثؼذ أُذح
أُزًٞسح ،أ ٝإرا هذّ اُخظْ ؽبُت اُشد اُذُ َ٤ػِ ٠أٗ٣ ُْ ٚؼِْ ثزِي
اٗوؼبئٜب.
ثؼذ
إال
األعجبة
 3ـ ٝال ٣وجَ ؽِت اُشد ك ٢ؽن ٖٓ ٣خزبس ٙاُخظ ٖٓ ّٞاُخجشاء ،إال إرا ًبٕ
عجت اُشد هذ عذ ثؼذ إٔ رْ االخز٤بس.
المادة 098

 1ـ ٣لظَ ػِٝ ٠ع ٚاُغشػخ ك ٢ؽِت اُشد ك ٢أ ٍٝعِغخ ثؼذ روذ.ٚٔ٣
 2ـ ٝال ٣غٞص اُطؼٖ ك ٢اُؾٌْ اُظبدس كٛ ٢زا اُطِت ثأ ١ؽش٣وخ .
المادة 099
 1ـ إرا ُْ ٣طِت اُخج٤ش إػلبء٣ ُْٝ ،ٙشدٝ ،عت ػِ ٠اُوبػ ٢أُ٘زذة إٔ
٣ؼ ٖ٤ربس٣خبً هش٣جبً ُجذء أػٔبٍ اُخجشح ،ػِ ٠إٔ ال ٣زغبٝص ٛزا اُزبس٣خ اُضٔبٗ٤خ
أ٣بّ اُزبُ٤خ الٗوؼبء أُِٜخ اُز٣ ٢غٞص كٜ٤ب ؽِت سد اُخج٤ش ،أُ ٝظذٝس ؽٌْ
اُشد.
ؽِت
ثشكغ
 2ـ ٣ٝذػ ٞاُوبػ ٢أُ٘زذة اُخج٤ش ٝاُخظ ّٞهجَ أُٞػذ أُؼ ٖ٤ثأسثغ
ٝػشش ٖ٣عبػخ ػِ ٠األهَ ،ػذا ٓ َٜأُغبكخ ،ثٔزًشح رشعَ ثٞاعطخ
دٞ٣إ أُؾٌٔخ رزؼٖٔ ث٤بٕ ٌٓبٕ أ ٍٝاعزٔبع ٝاُٝ ّٞ٤اُغبػخ اُِز٘٣ ٖ٣ؼوذ
كٜ٤ب٣ٝ ،وشس ارخبر ًَ إعشاء ٖٓ شأٗ ٚر٤غ٤ش اُؼَٔ ٝػجط.ٚ
 3ـ ٣ٝجبشش اُخج٤ش ػِٔ ُٞٝ ٚك ٢ؿ٤جخ اُخظٓ ،ّٞزً ٠بٗٞا هذ دػٞا ػِ٠
اُٞع ٚاُظؾ٤ؼ.
المادة 051
 1ـ ٣ؼذ اُخج٤ش ٓؾؼشاً ثٜٔٔز٣ ٚزؼٖٔ ث٤بٕ ؽؼٞس اُخظٝ ّٞأهٞاُْٜ
ٓٝالؽظبرٝ ْٜث٤بٕ ٓب هبّ ث ٖٓ ٚأػٔبٍ ٝأهٞاٍ األشخبص اُز ٖ٣اهزؼذ
عٔبػ.ْٜ
اُؼشٝسح
 2ـ ٞ٣ٝهغ اُخظ ّٞػِ ٠أهٞآُٝ ْٜالؽظبرٞ٣ٝ ،ْٜهغ ؿ٤ش ٖٓ ْٛاألشخبص،
ػِٓ ٠ب ٣ذُ ٕٞث ٖٓ ٚأهٞاٍٝ .إرا ُْ ٞ٣هؼٞا ٣زًش اُغجت ك ٢أُؾؼش.
المادة 050
 1ـ ٣شلغ اُخج٤ش ٓؾؼش ٙثزوش٣ش ٣ؼٔ٘ٗ ٚز٤غخ أػٔبُٝ ٚسأٝ ٚ٣األٝع ٚاُز٢
٣غز٘ذ إُٜ٤ب ك ٢رجش٣ش ٛزا اُشأ٣ٝ .١غت إٔ ٛ ٌٕٞ٣زا اُزوش٣ش ده٤وبً ٝإٔ
ٓٞهؼبً
اُخج٤ش.
ٖٓ
ػِٚ٤
ٌٕٞ٣
ً
ً
 2ـ ٝإرا رؼذد اُخجشاء ٝاخزِلٞا ،كؼِ ْٜ٤إٔ ٣وذٓٞا روش٣شا ٝاؽذاٝ ،إٔ ٣زًشٝا
ك ٚ٤سأٝ ْٜ٘ٓ ًَ ١أعجبث.ٚ
المادة 052
 1ـ ػِ ٠اُخج٤ش أٞ٘٣ ٖٓ ٝة ػ٘ ٚثٔوزؼ ٠ر َ٤ًٞخبص إٔ ٣غِْ سئ٤ظ
اٌُزبة ك ٢أُؾٌٔخ روش٣شٓٝ ٙب ِ٣ؾن ثٓ ٖٓ ٚؾبػش األػٔبٍ ٓٝب ٣غِْ
أٝسام.
ٖٓ
إُٚ٤
 2ـ ٝػِ ٠سئ٤ظ اٌُزبة إٔ ٣جِؾ طٞسح ػٖ اُزوش٣ش ُِخظ ّٞخالٍ اُضالصخ أ٣بّ
اُزبُ٤خ إل٣ذاػ.ٚ
المادة 059

 1ـ إرا رج ٖ٤إٔ اُخج٤ش ال ٣غزط٤غ إٔ ٞ٣دع روش٣ش ٙك ٢اُزبس٣خ أُؼٝ ،ٖ٤عت
ػِ ٚ٤هجَ اٗوؼبء ٛزا اُزبس٣خ إٔ ٣وذّ إُ ٠أُؾٌٔخ ٓزًشح ٣ج ٖ٤كٜ٤ب ٓب
أدا ٖٓ ٙاألػٔبٍ ٝاألعجبة اُز ٢ؽبُذ د ٕٝإرٔبّ ٜٓٔز.ٚ
 2ـ ر٘ظش أُؾٌٔخ كٛ ٢ز ٙأُزًشح ك ٢اُغِغخ أُؼ٘٤خ ُِذػ ،ٟٞكئٕ
سأد إٔ عجت اُزأخ٤ش ٓوج٘ٓ ٍٞؾزِٜٓ ٚخ عذ٣ذحٝ ،إال اعزجذُذ ثبُخج٤ش
ؿ٤ش.ٙ
ً
 3ـ إرا ًبٕ عجت اُزأخ٤ش ٗبشئب ػٖ خطأ اُخظْ ،ؽٌْ ػِ ٚ٤ثـشآخ ٖٓ 10
ُ٤شاد إُ٤ُ 150 ٠شح ؽٌٔبً ٓجشٓبًٝ ،عبص اُؾٌْ أ٣ؼبً ثغوٞؽ ؽو ٚك٢
اُزٔغي ثبُوشاس اُظبدس ثزؼ ٖ٤٤اُخج٤ش.
المادة 059
 1ـ ُِٔؾٌٔخ ٖٓ ،رِوبء ٗلغٜب أ ٝث٘بء ػِ ٠ؽِت أؽذ اُخظ ،ّٞإٔ رأٓش
ثذػٞح اُخج٤ش ُؾؼٞس اُغِغخ إرا سأد ك ٢روش٣شٗ ٙوظبً ،أ ٝإرا سأد إٔ
رغزٞػؾ ٚكٓ ٢غبئَ ٓؼ٘٤خ ٝالصٓخ ُِلظَ ك ٢اُذػ.ٟٞ
 2ـ ُِٔٝؾٌٔخ إٔ رٞع ٚإُ ٠اُخج٤ش ٖٓ رِوبء ٗلغٜب ،أ ٝث٘بء ػِ ٠ؽِت أؽذ
اُخظ ٖٓ ،ّٞاألعئِخ ٓب ٓ ٌٕٞ٣ل٤ذاً ك ٢إ٣ؼبػ رِي أُغبئَ.
 3ـ ُٜٝب ،إرا سأد ػذّ ًلب٣خ اإل٣ؼبؽبد ،إٔ رأٓش ٖٓ رِوبء ٗلغٜب ،أ ٝث٘بء
ػِ ٠ؽِت أؽذ اُخظ ،ّٞثبُو٤بّ ثزؾو٤ن ك٘ ٢عذ٣ذ ،أُ ٝؼَٔ رٌٔ٢ِ٤
رؼٜذ ث ٚإُ ٠اُخج٤ش ٗلغ ٚأ ٝإُ ٠خج٤ش آخش.
المادة 055
سأ ١اُخج٤ش ال ٣و٤ذ أُؾٌٔخٝ .إرا ؽٌٔذ أُؾٌٔخ خالكبً ُشأ ١اُخج٤ش،
ٝعت ػِٜ٤ب ث٤بٕ األعجبة اُز ٢أٝعجذ إٔٛبٍ ٛزا اُشأ ًِٚ ١أ ٝثؼؼ.ٚ
المادة 056
روذس أرؼبة اُخج٤ش ٗٝلوبرٝ ٚكوبً ُِوٞاٗ ٖ٤اُ٘بكزح.
المادة 057
 1ـ إرا ُْ ٣وْ اُخج٤ش ثٜٔٔز ٌٖ٣ ُْٝ ،ٚهذ أػلٜ٘ٓ ٢ب ،أ ٝاعزوبٍ ٖٓ
ٜٓٔز ٚثؼذ إٔ ثبششٛب ،ؽٌٔذ أُؾٌٔخ ػِ ٚ٤ثبُ٘لوبد اُز ٢طشكٜب ثال
كبئذح ٝسد ٓب  ٌٕٞ٣هذ هجؼ ٖٓ ٚاُغِلخٝ ،ثبُزؼ٣ٞؼبد إٕ ًبٕ ُٜب ٓؾَ.
٣ٝغٞص ُِٔؾٌٔخ ػالٝح ػِ ٠رُي إٔ رؾٌْ ػِ ٚ٤ثـشآخ ٗوذ٣خ ٖٓ 10
عٞس٣خ.
ُ٤شح
300
إُ٠
ُ٤شاد
ً
 2ـ رطجن اُلوشح اُغبثوخ أ٣ؼب ػِ ٠اُخج٤ش اُز ١هشسد أُؾٌٔخ
االعزؼبػخ ػ٘ ٚثـ٤ش ٙػٔال ً ثبُلوشح اُضبٗ٤خ ٖٓ أُبدح .153
المادة 058

رِـ ٠عٔ٤غ األؽٌبّ أُخبُلخ ُٜزا اُوبٗ.ٕٞ
المادة 059
ٝصساء اُذُٝخ ٌِٓل ٕٞثز٘ل٤ز أؽٌبّ ٛزا اُوبٗ.ٕٞ

