
 انًشسىو بقاَىٌ وفقًا ألخش تؼذَم

 2102( نسُت 5يشسىو بقاَىٌ اتحادٌ سقى )

  فٍ شؤٌ يكافحت جشائى تقُُت انًؼهىياث

 َحٍ خهُفت بٍ صاَذ آل َهُاٌ سئُس دونت اإلياساث انؼشبُت انًتحذة،

 ،انذستىس بؼذ االطالع ػهً

اٌٛصاساد ٚط٩ؽ١بد اٌٛصساء ٚاٌمٛا١ٔٓ ثشأْ اخزظبطبد  1791( ٌغٕخ 1اٌمبْٔٛ ا٨رؾبدٞ سلُ ) ٚػٍٝ -

 ،اٌّؼذٌخ ٌٗ

 ،فٟ شأْ ا٤ؽذاس اٌغبٔؾ١ٓ ٚاٌّششد٠ٓ 1791( ٌغٕخ 7اٌمبْٔٛ ا٨رؾبدٞ سلُ ) ٚػٍٝ

فٟ شأْ اٌّظشف اٌّشوضٞ ٚإٌظبَ إٌمذٞ ٚرٕظ١ُ إٌّٙخ  1791( ٌغٕخ 11اٌمبْٔٛ ا٨رؾبدٞ سلُ ) ٚػٍٝ

 ،اٌّظشف١خ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّؼذٌخ ٌٗ

 ،فٟ شأْ اٌّـجٛػبد ٚإٌشش 1791( ٌغٕخ 11ْٛ ا٨رؾبدٞ سلُ )اٌمبٔ ٚػٍٝ

 ،ثاطذاس لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّؼذٌخ ٌٗ 1799( ٌغٕخ 3اٌمبْٔٛ ا٨رؾبدٞ سلُ ) ٚػٍٝ

 ،ثاطذاس لبْٔٛ ا٦عشاءاد اٌغضائ١خ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّؼذٌخ ٌٗ 1771( ٌغٕخ 31اٌمبْٔٛ ا٨رؾبدٞ سلُ ) ٚػٍٝ

 ،فٟ شأْ اٌؼ٩ِبد اٌزغبس٠خ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّؼذٌخ ٌٗ 1771( ٌغٕخ 39سلُ ) اٌمبْٔٛ ا٨رؾبدٞ ٚػٍٝ

فٟ شأْ ِىبفؾخ اٌّٛاد اٌّخذسح ٚاٌّإصشاد اٌؼم١ٍخ ٚاٌمٛا١ٔٓ  1771( ٌغٕخ 11اٌمبْٔٛ ا٨رؾبدٞ سلُ ) ٚػٍٝ

 ،اٌّؼذٌخ ٌٗ

 ،فٟ شأْ رغش٠ُ غغً ا٤ِٛاي 1111( ٌغٕخ 1اٌمبْٔٛ ا٨رؾبدٞ سلُ ) ٚػٍٝ

 ،فٟ شأْ ؽمٛق اٌّإٌف ٚاٌؾمٛق اٌّغبٚسح ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّؼذٌخ ٌٗ 1111( ٌغٕخ 9ا٨رؾبدٞ سلُ )اٌمبْٔٛ  ٚػٍٝ

فٟ شأْ رٕظ١ُ ٚؽّب٠خ اٌٍّى١خ اٌظٕبػ١خ ٌجشاءاد ا٨خزشاع  1111( ٌغٕخ 19اٌمبْٔٛ ا٨رؾبدٞ سلُ ) ٚػٍٝ

 ،ٚاٌشعَٛ ٚإٌّبرط اٌظٕبػ١خ

 ،أْ رٕظ١ُ لـبع ا٨رظب٨د ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّؼذٌخ ٌٗفٟ ش 1113( ٌغٕخ 3اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ ارؾبدٞ سلُ ) ٚػٍٝ

 ،فٟ شأْ ِىبفؾخ اٌغشائُ ا٦س٘بث١خ 1111( ٌغٕخ 1اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ ارؾبدٞ سلُ ) ٚػٍٝ

 ،فٟ شأْ اٌّؼب٩ِد ٚاٌزغبسح ا٨ٌىزش١ٔٚخ 1111( ٌغٕخ 1اٌمبْٔٛ ا٨رؾبدٞ سلُ ) ٚػٍٝ

 ،عشائُ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ شأْ ِىبفؾخ 1111( ٌغٕخ 1اٌمبْٔٛ ا٨رؾبدٞ سلُ ) ٚػٍٝ

 ،فٟ شأْ ِىبفؾخ عشائُ ا٨رغبس ثبٌجشش 1111( ٌغٕخ 11اٌمبْٔٛ ا٨رؾبدٞ سلُ ) ٚػٍٝ

 ،ثأشبء ِغٍظ ٚؿٕٟ ٌٍغ١بؽخ ٚا٢صبس 1119( ٌغٕخ 1اٌمبْٔٛ ا٨رؾبدٞ سلُ ) ٚػٍٝ

 ،دفٟ شأْ ا٤عٍؾخ إٌبس٠خ ٚاٌزخبئش ٚاٌّزفغشا 1117( ٌغٕخ 3اٌمبْٔٛ ا٨رؾبدٞ سلُ ) ٚػٍٝ

 .ثأشبء ا١ٌٙئخ اٌٛؿ١ٕخ ٥ٌِٓ ا٦ٌىزشٟٚٔ 1111( ٌغٕخ 3اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ ارؾبدٞ سلُ ) ٚػٍٝ

 ٚثٕبًء ػٍٝ ِب ػشػٗ ٚص٠ش اٌؼذي، ِٚٛافمخ ِغٍظ اٌٛصساء، -

 أصذسَا انًشسىو بقاَىٌ اِتٍ:

 (0انًادة )

   األحكاو انقضائُت انًشتبطت

 ػؾخ لش٠ٓ وً ِٕٙب ِب ٌُ ٠مزغ ع١بق إٌض غ١ش رٌه:٠مظذ ثبٌىٍّبد ٚاٌؼجبساد اٌزب١ٌخ، اٌّؼبٟٔ اٌّٛ

 دٌٚخ ا٦ِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح. انذونت:

 اٌغٙبد ا٨رؾبد٠خ أٚ اٌّؾ١ٍخ اٌّؼ١ٕخ ثشإْٚ ا٤ِٓ ا٦ٌىزشٟٚٔ فٟ اٌذٌٚخ. انجهاث انًختصت:

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد ٚاٌخذِبد ا٦ٌىزش١ٔٚخ. انًحتىي:

٠ّىٓ رخض٠ٕٙب ِٚؼبٌغزٙب ٚر١ٌٛذ٘ب ٚٔمٍٙب ثٛعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚثٛعٗ  أٞ ِؼٍِٛبد انًؼهىياث اإلنكتشوَُت:

 خبص اٌىزبثخ ٚاٌظٛس ٚاٌظٛد ٚا٤سلبَ ٚاٌؾشٚف ٚاٌشِٛص ٚا٦شبساد ٚغ١ش٘ب.

ِغّٛػخ ِٓ اٌج١بٔبد ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚا٤ٚاِش، اٌمبثٍخ ٌٍزٕف١ز ثٛعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼذح  انبشَايج انًؼهىياتٍ:

 خ ِؼ١ٕخ.٦ٔغبص ِّٙ

ِغّٛػخ ثشاِظ ِؼٍِٛبر١خ ٚٚعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد اٌّؼذح ٌّؼبٌغخ ٚئداسح ٚرخض٠ٓ  َظاو انًؼهىياث اإلنكتشوٍَ:

 اٌّؼٍِٛبد ا٦ٌىزش١ٔٚخ أٚ ِب شبثٗ رٌه.

: اسرجبؽ ث١ٓ ِغّٛػز١ٓ أٚ أوضش ِٓ اٌجشاِظ اٌّؼٍِٛبر١خ ٚٚعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رز١ؼ انشبكت انًؼهىياتُت

 غزخذ١ِٓ اٌذخٛي ٚرجبدي اٌّؼٍِٛبد.ٌٍّ

عغً أٚ ث١بْ ِؼٍِٛبرٟ ٠زُ ئٔشبؤٖ أٚ رخض٠ٕٗ أٚ اعزخشاعٗ أٚ ٔغخخ أٚ ئسعبٌٗ أٚ ئث٩غٗ أٚ  انًستُذ اإلنكتشوٍَ:

 اعز٩ِٗ ثٛع١ٍخ اٌىزش١ٔٚخ ػٍٝ ٚع١ؾ.



ٛالغ اٌزٛاطً ِىبْ ئربؽخ اٌّؼٍِٛبد ا٦ٌىزش١ٔٚخ ػٍٝ اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ، ِٕٚٙب ِ انًىقغ اإلنكتشوٍَ:

 ا٨عزّبػٟ، ٚاٌظفؾبد اٌشخظ١خ ٚاٌّذٚٔبد.

أٞ أداح اٌىزش١ٔٚخ ِغٕبؿ١غ١خ، ثظش٠خ، وٙشٚو١ّ١بئ١خ، أٚ أٞ أداح أخشٜ رغزخذَ  وسُهت تقُُت انًؼهىياث:

ٌّؼبٌغخ اٌج١بٔبد ا٦ٌىزش١ٔٚخ ٚأداء اٌؼ١ٍّبد إٌّـم١خ ٚاٌؾغبث١خ، أٚ اٌٛظبئف اٌزخض١ٕ٠خ، ٠ٚشًّ أٞ ٚع١ٍخ 

 ٚ ِشرجـخ ثشىً ِجبشش، رز١ؼ ٌٙزٖ اٌٛع١ٍخ رخض٠ٓ اٌّؼٍِٛبد ا٦ٌىزش١ٔٚخ أٚ ئ٠ظبٌٙب ٣ٌخش٠ٓ.ِٛطٍخ أ

ٟ٘ اٌج١بٔبد أٚ اٌّؼٍِٛبد ا٦ٌىزش١ٔٚخ اٌخبطخ أٚ اٌؼبئذح ئٌٝ اٌؾىِٛخ ا٨رؾبد٠خ أٚ اٌؾىِٛبد  انبُاَاث انحكىيُت:

 ا٨رؾبد٠خ أٚ اٌّؾ١ٍخ.اٌّؾ١ٍخ ٦ِبساد اٌذٌٚخ أٚ ا١ٌٙئبد اٌؼبِخ أٚ اٌّإعغبد اٌؼبِخ 

أٞ ِٕشأح رىزغت ٚطفٙب اٌّبٌٟ أٚ اٌزغبسٞ أٚ ا٨لزظبدٞ ثّٛعت  انًُشآث انًانُت أو انتجاسَت أو االقتصادَت:

 اٌزشخ١ض اٌظبدس ٌٙب ِٓ عٙخ ا٨خزظبص ثبٌذٌٚخ.

١خ أٚ ِب شبثٗ ِب ٠زظً ثبٌزىٌٕٛٛع١ب اٌىٙشِٚغٕبؿ١غ١خ أٚ اٌىٙشٚػٛئ١خ أٚ اٌشل١ّخ أٚ ِإرّزخ أٚ ػٛئ إنكتشوٍَ:

 رٌه.

أٞ طٛس أٚ رغغ٩١د أٚ سعِٛبد أٚ غ١ش٘ب ِض١شح عٕغ١ًب ٤ػؼبء عٕغ١خ أٚ أفؼبي عٕغ١خ  يىاد إباحُت األحذاث:

 ؽم١م١خ أٚ افزشاػ١خ أٚ ثبٌّؾبوبح ٌؾذس ٨ ٠زغبٚص اٌضبِٕخ ػشش ِٓ ػّشٖ.

رم١ٕخ ِؼٍِٛبد ِشبسوخ فٟ شجىخ  ِؼشف سلّٟ ٠زُ رؼ١١ٕٗ ٌىً ٚع١ٍخ انؼُىاٌ انبشوتىكىنٍ نهشبكت انًؼهىياتُت:

 ِؼٍِٛبد، ٠ٚزُ اعزخذاِٗ ٤غشاع ا٨رظبي.

 أٞ ِؼٍِٛبد أٚ ث١بٔبد غ١ش ِظشػ ٌٍغ١ش ثب٨ؿ٩ع ػ١ٍٙب أٚ ثافشبئٙب ئ٨ ثارْ ِغجك ِّٓ ٠ٍّه ٘زا ا٦رْ. سشٌ:

 ِشب٘ذح اٌج١بٔبد أٚ اٌّؼٍِٛبد أٚ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب. االنتقاط:

شخض أٚ و١بْ ٠ؼزجشٖ اٌشخض اٌؼبدٞ ١ًِٕٙب أٚ ِبًعب ثششف أٚ وشاِخ رٌه  وً رؼج١ش ِزؼّذ ػٓ أٞ اإلساءة:

 اٌشخض أٚ اٌى١بْ.

 (2انًادة )

 األحكاو انقضائُت انًشتبطت 

٠ؼبلت ثبٌؾجظ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رض٠ذ ػٍٝ ص٩صّبئخ أٌف دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ  -1

أٚ ٔظبَ ِؼٍِٛبد اٌىزشٟٚٔ أٚ شجىخ ِؼٍِٛبد، أٚ ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد، ِٓ دخً ِٛلغ ئٌىزشٟٚٔ اٌؼمٛثز١ٓ وً 

 ثذْٚ رظش٠ؼ أٚ ثزغبٚص ؽذٚد اٌزظش٠ؼ، أٚ ثبٌجمبء ف١ٗ ثظٛسح غ١ش ِششٚػخ.

رىْٛ اٌؼمٛثخ اٌؾجظ ِذح ٨ رمً ػٓ عزخ أشٙش ٚاٌغشاِخ اٌزٟ رمً ػٓ ِبئخ ٚخّغ١ٓ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص  -1

ٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ ئرا رشرت ػٍٝ أٞ فؼً ِٓ ا٤فؼبي إٌّظٛص ػ١ٍٙب عجؼّبئخ ٚخّغْٛ أٌف دسُ٘ أ

( ِٓ ٘زٖ اٌّبدح ئٌغبء أٚ ؽزف أٚ رذ١ِش أٚ ئفشبء أٚ ئر٩ف أٚ رغ١١ش أٚ ٔغخ أٚ ٔشش أٚ ئػبدح ٔشش أٞ 1ثبٌفمشح )

 ث١بٔبد أٚ ِؼٍِٛبد.

رمً ػٓ ِبئز١ٓ ٚخّغ١ٓ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رىْٛ اٌؼمٛثخ اٌؾجظ ِذح ٨ رمً ػٓ عٕخ ٚاؽذح ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨  -3

( 1رغبٚص ١ٍِْٛ دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ ئرا وبٔذ اٌج١بٔبد أٚ اٌّؼٍِٛبد ِؾً ا٤فؼبي اٌٛاسدح فٟ اٌفمشح )

 ِٓ ٘زٖ اٌّبدح شخظ١خ.

 (3انًادة )

٨ٚ رغبٚص ١ٍِْٛ  ٠ؼبلت ثبٌؾجظ ِذح ٨ رمً ػٓ عٕخ ٚاؽذح ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئز١ٓ ٚخّغ١ٓ أٌف دسُ٘

( ِٓ 1( ٚ)1دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ اسرىت أٞ ِٓ اٌغشائُ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌجٕذ٠ٓ )

 ( ِٓ ٘زا اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ ثّٕبعجخ أٚ ثغجت رأد٠خ ػٍّٗ.1اٌّبدح)

   (4انًادة )

بٚص ١ٍِْٛ ٚخّغّبئخ أٌف ٠ؼبلت ثبٌغغٓ اٌّإلذ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئز١ٓ ٚخّغ١ٓ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغ

دسُ٘ وً ِٓ دخً ثذْٚ رظش٠ؼ ئٌٝ ِٛلغ ئٌىزشٟٚٔ، أٚ ٔظبَ ِؼٍِٛبد ئٌىزشٟٚٔ، أٚ شجىخ ِؼٍِٛبر١خ، أٚ ٚع١ٍخ 

رم١ٕخ ِؼٍِٛبد، عٛاء وبْ اٌذخٛي، ثمظذ اٌؾظٛي ػٍٝ ث١بٔبد ؽى١ِٛخ، أٚ ِؼٍِٛبد عش٠خ خبطخ ثّٕشأح ِب١ٌخ، 

 أٚ رغبس٠خ، أٚ الزظبد٠خ.

( عٕٛاد ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ خّغّبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص 1خ اٌغغٓ ِذح ٨ رمً ػٓ خّظ )ٚرىْٛ اٌؼمٛث

( ١ٍِْٛ دسُ٘، ئرا رؼشػذ ٘زٖ اٌج١بٔبد أٚ اٌّؼٍِٛبد ٧ٌٌغبء أٚ اٌؾزف أٚ ا٦ر٩ف أٚ اٌزذ١ِش أٚ ا٦فشبء أٚ 1)

 اٌزغ١١ش أٚ إٌغخ أٚ إٌشش أٚ ئػبدح إٌشش.



 (5انًادة )

ظ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ص٩صّبئخ أٌف دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ ٠ؼبلت ثبٌؾج

 وً ِٓ دخً ثغ١ش رظش٠ؼ ِٛلًؼب ئٌىزش١ًٔٚب ثمظذ رغ١١ش رظب١ِّٗ أٚ ئٌغبئٗ أٚ ئر٩فٗ أٚ رؼذ٠ٍٗ أٚ شغً ػٕٛأٗ.

 (6انًادة )

ٚخّغْٛ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص عجؼّبئخ ٚخّغْٛ أٌف ٠ؼبلت ثبٌغغٓ اٌّإلذ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئخ 

دسُ٘ وً ِٓ صٚس ِغزًٕذا ئٌىزش١ًٔٚب ِٓ ِغزٕذاد اٌؾىِٛخ ا٨رؾبد٠خ أٚ اٌّؾ١ٍخ أٚ ا١ٌٙئبد أٚ اٌّإعغبد اٌؼبِخ 

 ا٨رؾبد٠خ أٚ اٌّؾ١ٍخ.

أٚ ئؽذٜ ٘بر١ٓ  ٚرىْٛ اٌؼمٛثخ اٌؾجظ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ص٩صّبئخ أٌف دسُ٘

 اٌؼمٛثز١ٓ ئرا ٚلغ اٌزض٠ٚش فٟ ِغزٕذاد عٙخ غ١ش رٍه إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌفمشح ا٤ٌٚٝ ِٓ ٘زٖ اٌّبدح.

٠ٚؼبلت ثزاد اٌؼمٛثخ اٌّمشسح ٌغش٠ّخ اٌزض٠ٚش، ثؾغت ا٤ؽٛاي، ِٓ اعزؼًّ اٌّغزٕذ ا٦ٌىزشٟٚٔ اٌّضٚس ِغ 

 ػٍّٗ ثزض٠ٚشٖ.

 (7انًادة )

ٓ ؽظً أٚ اعزؾٛر أٚ ػذي أٚ أرٍف أٚ أفشٝ ثغ١ش رظش٠ؼ ث١بٔبد أٞ ِغزٕذ ٠ؼبلت ثبٌغغٓ اٌّإلذ وً ِ

ئٌىزشٟٚٔ أٚ ِؼٍِٛبد ئٌىزش١ٔٚخ ػٓ ؿش٠ك اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ ِٛلغ ئٌىزشٟٚٔ أٚ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد ا٦ٌىزشٟٚٔ 

أٚ ػ٩ط  أٚ ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد ٚوبٔذ ٘زٖ اٌج١بٔبد أٚ اٌّؼٍِٛبد رزؼٍك ثفؾٛطبد ؿج١خ أٚ رشخ١ض ؿجٟ،

 سػب٠خ ؿج١خ أٚ عغ٩د ؿج١خ.

 (8انًادة )

٠ؼبلت ثبٌؾجظ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ص٩صّبئخ أٌف دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ 

 وً ِٓ أػبق أٚ ػـً اٌٛطٛي ئٌٝ شجىخ ِؼٍِٛبر١خ أٚ ِٛلغ ئٌىزشٟٚٔ أٚ ٔظبَ ِؼٍِٛبد ئٌىزشٟٚٔ.

(9انًادة )

 نالطالع ػهً انُص األصهً -  2106( نسُت 02قاَىٌ اتحادٌ سقى ) وفقا ِخش تؼذَم بًىجب هزا انُص

ثبٌغغٓ اٌّإلذ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ خّغّبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ١ٍِٟٛٔ دسُ٘، أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ ٠ؼبلت 

ػٕٛاْ ّٟٚ٘ أٚ ػٕٛاْ ػبئذ اٌؼمٛثز١ٓ، وً ِٓ رؾب٠ً ػٍٝ اٌؼٕٛاْ اٌجشٚرٛوٌٟٛ ٌٍشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ ثبعزخذاَ 

 ٌٍغ١ش أٚ ثأٞ ٚع١ٍخ أخشٜ، ٚرٌه ثمظذ اسرىبة عش٠ّخ أٚ اٌؾ١ٌٍٛخ دْٚ اوزشبفٙب

 (01انًادة )

٠ؼبلت ثبٌغغٓ ِذح ٨ رمً ػٓ خّظ عٕٛاد ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ خّغّبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ص٩صخ 

ا ٚثذْٚ رظش٠ؼ ثشٔبِظ ِؼٍِٛبرٟ ئٌٝ اٌشجىخ ١٠٩ِٓ دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ أدخً ػًّذ

اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ ٔظبَ ِؼٍِٛبد اٌىزشٟٚٔ أٚ ئؽذٜ ٚعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ٚأدٜ رٌه ئٌٝ ئ٠مبفٙب ػٓ اٌؼًّ أٚ 

 رؼـ١ٍٙب أٚ رذ١ِش أٚ ِغؼ أٚ ؽزف أٚ ئر٩ف أٚ رغ١١ش اٌجشٔبِظ أٚ اٌّٛلغ ا٦ٌىزشٟٚٔ أٚ اٌج١بٔبد أٚ اٌّؼٍِٛبد.

 مٛثخ اٌغغٓ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رغبٚص خّغّبئخ أٌف دسُ٘ أٚ ئؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ ئرا ٌُ رزؾمك إٌز١غخ.ٚرىْٛ اٌؼ

ٚرىْٛ اٌؼمٛثخ اٌؾجظ ٚاٌغشاِخ أٚ ئؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ ػٓ أٞ فؼً ػّذٞ ٠مظذ ثٗ ئغشاق اٌجش٠ذ ا٦ٌىزشٟٚٔ 

 ثبٌشعبئً ٚئ٠مبفٗ ػٓ اٌؼًّ أٚ رؼـ١ٍٗ أٚ ئر٩ف ِؾز٠ٛبرٗ.

 (00انًادة )

٠ؼبلت ثبٌؾجظ ِذح ٨ رمً ػٓ عٕخ ٚاؽذح ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئز١ٓ ٚخّغ١ٓ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ١ٍِْٛ 

اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ اعزٌٛٝ ٌٕفغٗ أٚ ٌغ١شٖ ثغ١ش ؽك ػٍٝ ِبي ِٕمٛي أٚ ِٕفؼخ أٚ ػٍٝ عٕذ دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ 

خ اؽز١ب١ٌخ أٚ ثبرخبر اعُ وبرة أٚ أزؾبي طفخ غ١ش طؾ١ؾخ ػٓ أٚ رٛل١غ ٘زا اٌغٕذ، ٚرٌه ثب٨عزؼبٔخ ثأٞ ؿش٠م

 ؿش٠ك اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ ٔظبَ ِؼٍِٛبد اٌىزشٟٚٔ أٚ ئؽذٜ ٚعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد.



 (02انًادة )

 األحكاو انقضائُت انًشتبطت

اعزخذاَ اٌشجىخ ٠ؼبلت ثبٌؾجظ ٚاٌغشاِخ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ رٛطً ثغ١ش ؽك، ػٓ ؿش٠ك 

اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ ٔظبَ ِؼٍِٛبد اٌىزشٟٚٔ أٚ ئؽذٜ ٚعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ئٌٝ أسلبَ أٚ ث١بٔبد ثـبلخ ائزّب١ٔخ أٚ 

 ئٌىزش١ٔٚخ أٚ أسلبَ أٚ ث١بٔبد ؽغبثبد ِظشف١خ، أٚ أٞ ٚع١ٍخ ِٓ ٚعبئً اٌذفغ ا٦ٌىزشٟٚٔ.

اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ص٩صّبئخ أٌف ٚرىْٛ اٌؼمٛثخ اٌؾجظ ِذح ٨ رمً ػٓ عزخ أشٙش ٚاٌغشاِخ 

دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ، ئرا لظذ ِٓ رٌه اعزخذاَ اٌج١بٔبد ٚا٤سلبَ فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ أِٛاي اٌغ١ش، أٚ 

 ا٨عزفبدح ِّب رز١ؾٗ ِٓ خذِبد.

ثبٌؾجظ ِذح ٨ رمً ػٓ عٕخ  فارا رٛطً ِٓ رٌه ئٌٝ ا٨عز٩١ء ٌٕفغٗ أٚ ٌغ١شٖ ػٍٝ ِبي ٍِّٛن ٌٍغ١ش ف١ؼبلت

 ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئزٟ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ١ٍِْٛ دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ.

٠ٚؼبلت ثزاد اٌؼمٛثخ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌفمشح اٌغبثمخ وً ِٓ ٔشش أٚ أػبد ٔشش أسلبَ أٚ ث١بٔبد ثـبلخ ائزّب١ٔخ 

 ِظشف١خ رؼٛد ٌٍغ١ش أٚ أٞ ٚع١ٍخ أخشٜ ِٓ ٚعبئً اٌذفغ ا٦ٌىزشٟٚٔ.أٚ ئٌىزش١ٔٚخ أٚ أسلبَ أٚ ث١بٔبد ؽغبثبد 

 (03انًادة )

٠ؼبلت ثبٌؾجظ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ خّغّبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ١ٍِٟٛٔ دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ 

اٌذفغ ا٦ٌىزشٟٚٔ، ٚرٌه وً ِٓ صٚس أٚ لٍذ أٚ ٔغخ ثـبلخ ائزّب١ٔخ أٚ ثـبلخ ِذ٠ٕخ، أٚ أٞ ٚع١ٍخ أخشٜ ِٓ ٚعبئً 

 ثبعزخذاَ ئؽذٜ ٚعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، أٚ ثشٔبِظ ِؼٍِٛبرٟ.

 ٠ٚؼبلت ثزاد اٌؼمٛثخ وً ِٓ:

طٕغ أٚ طُّ أٞ ٚع١ٍخ ِٓ ٚعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، أٚ ثشٔبِظ ِؼٍِٛبرٟ، ثمظذ رغ١ًٙ أٞ ِٓ ا٤فؼبي  -1

 إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌفمشح ا٤ٌٚٝ ِٓ ٘زٖ اٌّبدح.

ثذْٚ رظش٠ؼ ثـبلخ ائزّب١ٔخ أٚ اٌىزش١ٔٚخ أٚ ثـبلخ ِذ٠ٕخ أٚ أٞ ٚعبئً أخشٜ ٌٍذفغ ا٦ٌىزشٟٚٔ، ثمظذ  اعزخذَ -1

 اٌؾظٛي ٌٕفغٗ أٚ ٌغ١شٖ، ػٍٝ أِٛاي أٚ أ٩ِن اٌغ١ش أٚ ا٨عزفبدح ِّب رز١ؾٗ ِٓ خذِبد ٠مذِٙب اٌغ١ش.

ب ِٓ ٚعبئً اٌذفغ ا٦ٌىزشٟٚٔ ِغ ػٍّٗ لجً اٌزؼبًِ ثٙزٖ اٌجـبلبد اٌّضٚسح أٚ اٌّمٍذح أٚ إٌّغٛخخ أٚ غ١ش٘ -3

 ثؼذَ ِششٚػ١زٙب.

 (04انًادة )

٠ؼبلت ثبٌؾجظ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئزٟ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رض٠ذ ػٍٝ خّغّبئخ أٌف دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ 

اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ ؽظً، ثذْٚ رظش٠ؼ، ػٍٝ سلُ عشٞ أٚ شفشح أٚ وٍّخ ِشٚس أٚ أٞ ٚع١ٍخ أخشٜ ٌٍذخٛي ئٌٝ 

ع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد، أٚ ِٛلغ ئٌىزشٟٚٔ، أٚ ٔظبَ ِؼٍِٛبد ئٌىزشٟٚٔ، أٚ شجىخ ِؼٍِٛبر١خ، أٚ ِؼٍِٛبد ٚ

 ئٌىزش١ٔٚخ.

٠ٚؼبلت ثزاد اٌؼمٛثخ وً ِٓ أػذ أٚ طُّ أٚ أٔزظ أٚ ثبع أٚ اشزشٜ أٚ اعزٛسد أٚ ػشع ٌٍج١غ أٚ أربػ أٞ 

٠مخ سٚاثؾ ٌّٛالغ ئٌىزش١ٔٚخ أٚ ثشٔبِظ ثشٔبِظ ِؼٍِٛبرٟ أٚ أٞ ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد، أٚ سٚط ثأٞ ؿش

ِؼٍِٛبرٟ، أٚ أٞ ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد ِظّّخ ٤غشاع اسرىبة أٚ رغ١ًٙ أٚ اٌزؾش٠غ ػٍٝ اسرىبة اٌغشائُ 

 إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زا اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ.

 (05انًادة )

أٌف دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ  ٠ؼبلت ثبٌؾجظ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئخ ٚخّغ١ٓ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص خّغّبئخ

 ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ اٌزمؾ أٚ اػزشع ػًّذا ٚثذْٚ رظش٠ؼ أٞ ارظبي ػٓ ؿش٠ك أٞ شجىخ ِؼٍِٛبر١خ.

فارا أفشٝ أٞ شخض اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ؽظً ػ١ٍٙب ػٓ ؿش٠ك اعز٩َ أٚ اػزشاع ا٨رظب٨د ثغ١ش ٚعٗ ؽك فأٗ 

 ٠ؼبلت ثبٌؾجظ ِذح ٨ رمً ػٓ عٕخ ٚاؽذح.

 (06انًادة )

بلت ثبٌؾجظ ِذح ٨ رض٠ذ ػٍٝ عٕز١ٓ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئز١ٓ ٚخّغْٛ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص خّغّبئخ ٠ؼ

أٌف دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ اثزض أٚ ٘ذد شخض آخش ٌؾٍّٗ ػٍٝ اٌم١بَ ثفؼً أٚ ا٨ِزٕبع ػٕٗ 

 ٚرٌه ثبعزخذاَ شجىخ ِؼٍِٛبر١خ أٚ ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد.



ٌؼمٛثخ اٌغغٓ ِذح ٨ رض٠ذ ػٍٝ ػشش عٕٛد ئرا وبْ اٌزٙذ٠ذ ثبسرىبة عٕب٠خ أٚ ثاعٕبد أِٛس خبدشخ ٌٍششف ٚرىْٛ ا

 أٚ ا٨ػزجبس.

 (07انًادة )

 األحكاو انقضائُت انًشتبطت 

٠ؼبلت ثبٌؾجظ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئز١ٓ ٚخّغ١ٓ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص خّغّبئخ أٌف دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ 

١ٓ وً ِٓ أٔشأ أٚ أداس ِٛلًؼب ئٌىزش١ًٔٚب أٚ أششف ػ١ٍٗ أٚ ثش أٚ أسعً أٚ ٔشش أٚ أػبد ٔشش ػٓ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز

 ؿش٠ك اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ ِٛاد ئثبؽ١خ أٚ أٔشـخ ٌٍمّبس، ٚوً ِب ِٓ شأٔٗ اٌّغبط ثب٢داة اٌؼبِخ.

ي أٚ اٌزٛص٠غ أٚ اٌؼشع ػٍٝ ٠ٚؼبلت ثبٌؼمٛثخ رارٙب، وً ِٓ أٔزظ أٚ أػذ أٚ ١٘أ أٚ أسعً أٚ خضْ ثمظذ ا٨عزغ٩

 اٌغ١ش، ػٓ ؿش٠ك شجىخ ِؼٍِٛبر١خ، ِٛاد ئثبؽ١خ أٚ أٔشـخ ٌٍمّبس، ٚوً ِب ِٓ شأٔٗ اٌّغبط ثب٢داة اٌؼبِخ.

ًّب  فارا وبْ ِٛػٛع اٌّؾزٜٛ ا٦ثبؽٟ ؽذًصب ٌُ ٠زغبٚص اٌضبِٕخ ػشش ِٓ ػّشٖ، أٚ وبْ ِضً ٘زا اٌّؾزٜٛ ِظّ

ظ ِذح ٨ رمً ػٓ عٕخ ٚاؽذح ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ خّغ١ٓ أٌف دسُ٘ ٦غشاء ا٤ؽذاس ف١ؼبلت اٌغبٟٔ ثبٌؾج

 ٨ٚ رغبٚص ِبئخ ٚخّغ١ٓ أٌف دسُ٘.

 (08انًادة )

   األحكاو انقضائُت انًشتبطت

٠ؼبلت ثبٌؾجظ ِذح ٨ رمً ػٓ عزخ أشٙش ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئخ ٚخّغ١ٓ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ١ٍِْٛ 

ٛاد ئثبؽ١خ ا٤ؽذاس ثبعزخذاَ ٔظبَ ِؼٍِٛبد ئٌىزشٟٚٔ، أٚ شجىخ ِؼٍِٛبر١خ، أٚ ِٛلغ دسُ٘ وً ِٓ ؽبص ػًّذا ِ

 ئٌىزشٟٚٔ، أٚ ئؽذٜ ٚعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد.

 (09انًادة )

٠ؼبلت ثبٌغغٓ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئز١ٓ ٚخّغ١ٓ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ١ٍِْٛ دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ 

خش ػٍٝ اسرىبة اٌذػبسح أٚ اٌفغٛس أٚ عبػذ ػٍٝ رٌه، ثبعزخذاَ شجىخ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ ؽشع أٚ أغٜٛ آ

 ِؼٍِٛبر١خ أٚ ئؽذٜ ٚعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد.

ٚرىْٛ اٌؼمٛثخ اٌغغٓ ِذح ٨ رمً ػٓ خّظ عٕٛاد ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رغبٚص ١ٍِْٛ دسُ٘ ئرا وبْ اٌّغٕٟ ػ١ٍٗ 

 ؽذًصب ٌُ ٠زُ اٌضبِٕخ ػششح ِٓ ػّشٖ.

 (21انًادة )

   انقضائُت انًشتبطت األحكاو

ِغ ػذَ ا٦خ٩ي ثأؽىبَ عش٠ّخ اٌمزف اٌّمشسح فٟ اٌشش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ، ٠ؼبلت ثبٌؾجظ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ 

ِبئز١ٓ ٚخّغ١ٓ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص خّغّبئخ أٌف دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ عت اٌغ١ش أٚ أعٕذ 

ٍؼمبة أٚ ا٨صدساء ِٓ لجً ا٢خش٠ٓ، ٚرٌه ثبعزخذاَ شجىخ ِؼٍِٛبر١خ، أٚ ئ١ٌٗ ٚالؼخ ِٓ شأٔٙب أْ رغؼٍٗ ِؾ٩ً ٌ

 ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد.

فارا ٚلغ اٌغت أٚ اٌمزف فٟ ؽك ِٛظف ػبَ أٚ ِىٍف ثخذِخ ػبِخ ثّٕبعجخ أٚ ثغجت رأد٠خ ػٍّٗ ػذ رٌه ظشًفب 

 ِشذًدا ٌٍغش٠ّخ.

 (20انًادة )

   األحكاو انقضائُت انًشتبطت

ح ٨ رمً ػٓ عزخ أشٙش ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئخ ٚخّغ١ٓ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص خّغّبئخ ٠ؼبلت ثبٌؾجظ ِذ

أٌف دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ اعزخذَ شجىخ ِؼٍِٛبر١خ، أٚ ٔظبَ ِؼٍِٛبد ئٌىزشٟٚٔ، أٚ ئؽذٜ 

لبًٔٛٔب ثاؽذٜ اٌـشق  ٚعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، فٟ ا٨ػزذاء ػٍٝ خظٛط١خ شخض فٟ غ١ش ا٤ؽٛاي اٌّظشػ ثٙب

 اٌزب١ٌخ:

اعزشاق اٌغّغ، أٚ اػزشاع، أٚ رغغ١ً أٚ ٔمً أٚ ثش أٚ ئفشبء ِؾبدصبد أٚ ارظب٨د أٚ ِٛاد طٛر١خ أٚ  -1

 ِشئ١خ.

 اٌزمبؽ طٛس اٌغ١ش أٚ ئػذاد طٛس ئٌىزش١ٔٚخ أٚ ٔمٍٙب أٚ وشفٙب أٚ ٔغخٙب أٚ ا٨ؽزفبف ثٙب. -1



فٛرٛغشاف١خ أٚ ِشب٘ذ أٚ رؼ١ٍمبد أٚ ث١بٔبد أٚ ِؼٍِٛبد ٌٚٛ وبٔذ ٔشش أخجبس أٚ طٛس ئٌىزش١ٔٚخ أٚ طٛس  -3

 طؾ١ؾخ ٚؽم١م١خ.

وّب ٠ؼبلت ثبٌؾجظ ِذح ٨ رمً ػٓ عٕخ ٚاؽذح ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئز١ٓ ٚخّغْٛ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص 

ئؽذٜ ٚعبئً رم١ٕخ خّغّبئخ أٌف دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ، وً ِٓ اعزخذَ ٔظبَ ِؼٍِٛبد ئٌىزشٟٚٔ، أٚ 

اٌّؼٍِٛبد، ٦عشاء أٞ رؼذ٠ً أٚ ِؼبٌغخ ػٍٝ رغغ١ً أٚ طٛسح أٚ ِشٙذ، ثمظذ اٌزش١ٙش أٚ ا٦عبءح ئٌٝ شخض 

 آخش، أٚ ا٨ػزذاء ػٍٝ خظٛط١زٗ أٚ أزٙبوٙب.

 (22انًادة )

١ْٛ دسُ٘ أٚ ٠ؼبلت ثبٌؾجظ ِذح ٨ رمً ػٓ عزخ أشٙش ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ خّغّبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ٍِ

ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ اعزخذَ، ثذْٚ رظش٠ؼ، أٞ شجىخ ِؼٍِٛبر١خ، أٚ ِٛلًؼب ئٌىزش١ًٔٚب، أٚ ٚع١ٍخ رم١ٕخ 

 ِؼٍِٛبد ٌىشف ِؼٍِٛبد عش٠خ ؽظً ػ١ٍٙب ثّٕبعجخ ػٍّٗ أٚ ثغججٗ.

 (23انًادة )

ص ١ٍِْٛ دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ ٠ؼبلت ثبٌغغٓ اٌّإلذ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ خّغّبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚ

اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ أٔشأ أٚ أداس ِٛلًؼب ئٌىزش١ًٔٚب أٚ أششف ػ١ٍٗ أٚ ٔشش ِؼٍِٛبد ػٍٝ شجىخ ِؼٍِٛبر١خ أٚ ثاؽذٜ 

 ٚعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ثمظذ ا٨رغبس فٟ اٌجشش أٚ ا٤ػؼبء اٌجشش٠خ، أٚ اٌزؼبًِ ف١ٙب ثظٛسح غ١ش ِششٚػخ.

 (24انًادة )

ٌّإلذ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ خّغّبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ١ٍِْٛ دسُ٘ وً ِٓ أٔشأ أٚ أداس ٠ؼبلت ثبٌغغٓ ا

ِٛلًؼب ئٌىزش١ًٔٚب أٚ أششف ػ١ٍٗ أٚ ٔشش ِؼٍِٛبد ػٍٝ شجىخ ِؼٍِٛبر١خ أٚ ئؽذٜ ٚعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٌٍزش٠ٚظ 

اٌؼٕظش٠خ أٚ اٌـبئف١خ أٚ ا٦ػشاس ثبٌٛؽذح  أٚ اٌزؾج١ز ٤ٞ ثشاِظ أٚ أفىبس ِٓ شأٔٙب ئصبسح اٌفزٕخ أٚ اٌىشا١٘خ أٚ

 اٌٛؿ١ٕخ أٚ اٌغٍُ ا٨عزّبػٟ أٚ ا٦خ٩ي ثبٌٕظبَ اٌؼبَ أٚ ا٢داة اٌؼبِخ.

 (25انًادة )

٠ؼبلت ثبٌؾجظ ِذح ٨ رمً ػٓ عٕخ ٚاؽذح ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ خّغّبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ١ٍِْٛ دسُ٘، 

أٔشأ أٚ أداس ِٛلًؼب ئٌىزش١ًٔٚب أٚ أششف ػ١ٍٗ أٚ ٔشش ِؼٍِٛبد ػٍٝ شجىخ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ 

ِؼٍِٛبر١خ أٚ ئؽذٜ ٚعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ثمظذ ا٨رغبس أٚ اٌزش٠ٚظ ٥ٌعٍؾخ إٌبس٠خ أٚ اٌزخبئش أٚ اٌّزفغشاد 

 فٟ غ١ش ا٤ؽٛاي اٌّظشػ ثٙب لبًٔٛٔب.

 (26انًادة )

 نالطالع ػهً انُص األصهً -2108( نسُت 2بقاَىٌ اتحادٌ سقى )يشسىو  هزا انُص وفقا ِخش تؼذَم بًىجب

٠ؼبلت ثبٌغغٓ ِذح ٨ رمً ػٓ ػشش عٕٛاد ٨ٚ رض٠ذ ػٍٝ خّغخ ٚػشش٠ٓ عٕخ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ١ٍِٟٛٔ 

 دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص أسثؼخ ١٠٩ِٓ دسُ٘، وً ِٓ أٔشأ أٚ أداس ِٛلًؼب ئٌىزش١ًٔٚب أٚ أششف ػ١ٍٗ أٚ ٔشش ِؼٍِٛبد ػٍٝ

اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد، ٚرٌه ٌغّبػخ ئس٘بث١خ أٚ ِغّٛػخ أٚ عّؼ١خ أٚ ِٕظّخ أٚ ١٘ئخ غ١ش 

ِششٚػخ ثمظذ رغ١ًٙ ا٨رظبي ثم١بدارٙب أٚ أػؼبئٙب، أٚ ٨عزمـبة ػؼ٠ٛخ ٌٙب أٚ رش٠ٚظ أٚ رؾج١ز أفىبس٘ب أٚ 

ٔشش أعب١ٌت رظ١ٕغ ا٤عٙضح اٌؾبسلخ أٚ اٌّزفغشاد، أٚ  ر٠ًّٛ أٔشـزٙب، أٚ رٛف١ش اٌّغبػذح اٌفؼ١ٍخ ٌٙب، أٚ ثمظذ

 أٞ أدٚاد أخشٜ رغزخذَ فٟ ا٤ػّبي ا٦س٘بث١خ.

ٚرىْٛ اٌؼمٛثخ اٌؾجظ ِذح ٨ رض٠ذ ػٍٝ خّظ عٕٛاد ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ خّغّبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص 

ا٤ٌٚٝ ِٓ ٘زٖ اٌّبدح أٚ أػبد ثضٙب أٚ ٔشش٘ب ١ٍِْٛ دسُ٘ ٌّٓ ؽًّ ِؾزٜٛ أ٠ًًّب ِٓ اٌّٛالغ اٌّشبس ئ١ٌٙب فٟ اٌفمشح 

 ثأٞ ٚع١ٍخ وبٔذ أٚ رىشس دخٌٛٗ ئ١ٌٙب ٌّشب٘ذرٙب، أٚ ٔشش أٞ ِؾزٜٛ ٠زؼّٓ اٌزؾش٠غ ػٍٝ اٌىشا١٘خ.

ثذ٨ً ِٓ اٌؾىُ ثبٌؼمٛثخ اٌّشبس ئ١ٌٙب فٟ اٌفمشح اٌغبثمخ أْ رؾىُ ثا٠ذاع اٌّزُٙ  -فٟ غ١ش ؽب٨د اٌؼٛد–ٌٍّٚؾىّخ 

خ أٚ اٌؾىُ ثٛػؼٗ رؾذ اٌّشالجخ ا٦ٌىزش١ٔٚخ ِٕٚؼٗ ِٓ اعزخذاَ أ٠ًًّب ِٓ ٚعبئً رم١ٕخ ئؽذٜ دٚس إٌّبطؾ

 اٌّؼٍِٛبد خ٩ي فزشح رمذس٘ب اٌّؾىّخ ػٍٝ أ٨ رزغبٚص اٌؾذ ا٤لظٝ ٌٍؼمٛثخ اٌّمشسح.

 



 (27انًادة )

ُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٠ؼبلت ثبٌؾجظ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئز١ٓ ٚخّغ١ٓ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص خّغّبئخ أٌف دس

٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ أٔشأ أٚ أداس ِٛلًؼب ئٌىزش١ًٔٚب أٚ أششف ػ١ٍٗ أٚ ٔشش ِؼٍِٛبد ػٍٝ اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ 

 ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد أخشٜ ٌٍذػٛح أٚ اٌزش٠ٚظ ٌغّغ اٌزجشػبد ثذْٚ رشخ١ض ِؼزّذ ِٓ اٌغٍـخ اٌّخزظخ.

 (28انًادة )

 نالطالع ػهً انُص األصهً -2108( نسُت 2شسىو بقاَىٌ اتحادٌ سقى )ي هزا انُص وفقا ِخش تؼذَم بًىجب

٠ُؼبلت ثبٌغغٓ اٌّإلذ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رغبٚص ١ٍِْٛ دسُ٘ وً ِٓ أٔشأ أٚ أداس ِٛلًؼب ئٌىزش١ًٔٚب أٚ أششف ػ١ٍٗ 

ٔشش أٚ ثش  أٚ اعزخذَ ِؼٍِٛبد ػٍٝ اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد ثمظذ اٌزؾش٠غ ػٍٝ أفؼبي أٚ

ِؼٍِٛبد أٚ أخجبس أٚ سعَٛ وشر١ٔٛخ أٚ أٞ طٛس أخشٜ، ِٓ شأٔٙب رؼش٠غ أِٓ اٌذٌٚخ ِٚظبٌؾٙب اٌؼ١ٍب ٌٍخـش 

 أٚ اٌّغبط ثبٌٕظبَ اٌؼبَ، أٚ ا٨ػزذاء ػٍٝ ِأِٛسٞ اٌؼجؾ اٌمؼبئٟ أٚ أٞ ِٓ اٌّىٍف١ٓ ثزٕف١ز أؽىبَ اٌمٛا١ٔٓ.

 (29انًادة )

٨ رغبٚص ١ٍِْٛ دسُ٘ وً ِٓ ٔشش ِؼٍِٛبد أٚ أخجبس أٚ ث١بٔبد أٚ ئشبػبد  ٠ؼبلت ثبٌغغٓ اٌّإلذ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ

ػٍٝ ِٛلغ ئٌىزشٟٚٔ أٚ أٞ شجىخ ِؼٍِٛبر١خ أٚ ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد ثمظذ اٌغخش٠خ أٚ ا٦ػشاس ثغّؼخ أٚ ١٘جخ 

ٚ ٔٛاة ؽىبَ أٚ ِىبٔخ اٌذٌٚخ أٚ أٞ ِٓ ِإعغبرٙب أٚ سئ١غٙب أٚ ٔبئجٗ أٚ ؽىبَ ا٦ِبساد أٚ أ١ٌٚبء ػٙٛدُ٘ أ

 ا٦ِبساد أٚ ػٍُ اٌذٌٚخ أٚ اٌغ٩َ اٌٛؿٕٟ أٚ شؼبس٘ب أٚ ٔش١ذ٘ب اٌٛؿٕٟ أٚ سِٛص٘ب.

 (31انًادة )

٠ؼبلت ثبٌغغٓ اٌّإثذ وً ِٓ أٔشأ أٚ أداس ِٛلًؼب ئٌىزش١ًٔٚب أٚ أششف ػ١ٍٗ أٚ ٔشش ِؼٍِٛبد ػٍٝ اٌشجىخ 

ٚ رغ١١ش ٔظبَ اٌؾىُ فٟ اٌذٌٚخ أٚ ا٨عز٩١ء ػ١ٍٗ أٚ اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد، رٙذف أٚ رذػٛ ئٌٝ لٍت أ

ئٌٝ رؼـ١ً أؽىبَ اٌذعزٛس أٚ اٌمٛا١ٔٓ اٌغبس٠خ فٟ اٌج٩د أٚ إٌّب٘ؼخ ٌٍّجبدب ا٤عبع١خ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب ٔظبَ 

 اٌؾىُ فٟ اٌذٌٚخ.

 ٠ٚؼبلت ثبٌؼمٛثخ رارٙب وً ِٓ سٚط ئٌٝ أٚ ؽشع ػٍٝ أٞ ِٓ ا٤فؼبي اٌّزوٛسح أٚ عٍٙٙب ٌٍغ١ش.

 (30انًادة )

٠ؼبلت ثبٌؾجظ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئزٟ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ١ٍِْٛ دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً 

ِٓ دػب أٚ ؽشع ػٓ ؿش٠ك ٔشش ِؼٍِٛبد ػٍٝ اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد ئٌٝ ػذَ ا٨ٔم١بد 

 ئٌٝ اٌمٛا١ٔٓ ٚا٤ٔظّخ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ اٌذٌٚخ.

 (32انًادة )

٠ؼبلت ثبٌؾجظ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ خّغّبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ١ٍِْٛ دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ 

وً ِٓ أٔشأ أٚ أداس ِٛلًؼب ئٌىزش١ًٔٚب أٚ أششف ػ١ٍٗ أٚ اعزخذَ اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد 

ظب٘شاد أٚ ِغ١شاد أٚ ِب فٟ ؽىّٙب ثذْٚ رشخ١ض ِٓ اٌغٍـخ ٌٍزخـ١ؾ أٚ اٌزٕظ١ُ أٚ اٌزش٠ٚظ أٚ اٌذػٛح ٌّ

 اٌّخزظخ.

 (33انًادة )

٠ؼبلت ثبٌؾجظ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ خّغّبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ١ٍِْٛ دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ 

ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد وً ِٓ أٔشأ أٚ أداس ِٛلًؼب ئٌىزش١ًٔٚب أٚ أششف ػ١ٍٗ أٚ اعزخذَ اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ 

 ٩ٌرغبس ثب٢صبس أٚ اٌزؾف اٌف١ٕخ فٟ غ١ش ا٤ؽٛاي اٌّظشػ ثٙب لبًٔٛٔب.

 



 (34انًادة )

٠ؼبلت ثبٌؾجظ ِذح ٨ رمً ػٓ عٕخ ٚاؽذح ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئز١ٓ ٚخّغ١ٓ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ١ٍِْٛ 

ثغ١ش ٚعٗ ؽك ا٨ٔزفبع ثخذِبد ا٨رظب٨د أٚ دسُ٘، أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ أزفغ أٚ عًٙ ٌٍغ١ش 

 لٕٛاد اٌجش اٌّغّٛػخ أٚ اٌّشئ١خ، ٚرٌه ػٓ ؿش٠ك اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد.

 (35انًادة )

ِغ ػذَ ا٦خ٩ي ثب٤ؽىبَ اٌّمشسح فٟ اٌشش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ، ٠ؼبلت ثبٌؾجظ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ ِبئز١ٓ 

٨ رغبٚص ١ٍِْٛ دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ اسرىت ػٓ ؿش٠ك اٌشجىخ ٚخّغ١ٓ أٌف دسُ٘ ٚ

 اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد أٚ ػٍٝ ِٛلغ ئٌىزشٟٚٔ، ئؽذٜ اٌغشائُ اٌزب١ٌخ:

 ا٦عبءح ئٌٝ أؽذ اٌّمذعبد أٚ اٌشؼبئش ا٦ع١ِ٩خ. -1

بْ ا٤خشٜ ِزٝ وبٔذ ٘زٖ اٌّمذعبد ٚاٌشؼبئش ِظٛٔخ ا٦عبءح ئٌٝ أؽذ اٌّمذعبد أٚ اٌشؼبئش اٌّمشسح فٟ ا٤د٠ -1

 ٚفًمب ٤ؽىبَ اٌشش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ.

 عت أؽذ ا٤د٠بْ اٌغّب٠ٚخ اٌّؼزشف ثٙب. -3

 رؾغ١ٓ اٌّؼبطٟ أٚ اٌؾغ ػ١ٍٙب أٚ اٌزش٠ٚظ ٌٙب. -1

ِٟ أٚ عشًؽب ٚئرا رؼّٕذ اٌغش٠ّخ ئعبءح ٌٍزاد ا١ٌٙ٦خ أٚ ٌزاد اٌشعً ٚا٤ٔج١بء أٚ وبٔذ ِٕب٘ؼخ ٌٍذ٠ٓ ا٦ع٩

٥ٌعظ ٚاٌّجبدب اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب، أٚ ٔب٘غ أٚ عشػ ِب ػٍُ ِٓ شؼبئش ٚأؽىبَ اٌذ٠ٓ ا٦ع٩ِٟ ثبٌؼشٚسح، أٚ 

ٔبي ِٓ اٌذ٠ٓ ا٦ع٩ِٟ، أٚ ثشش ثغ١شٖ أٚ دػب ئٌٝ ِز٘ت أٚ فىشح رٕـٛٞ ػٍٝ شٟء ِّب رمذَ أٚ ؽجز ٌزٌه أٚ 

 ٛاد.( ع9ٕسٚط ٌٗ، ف١ؼبلت ثبٌغغٓ ِذح ٨ رض٠ذ ػٍٝ عجغ )

 (36انًادة )

٠ؼبلت ثبٌغغٓ اٌّإلذ ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ خّغّبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ١ٍِْٛ دسُ٘ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ 

اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ أٔشأ أٚ أداس ِٛلًؼب ئٌىزش١ًٔٚب أٚ أششف ػ١ٍٗ أٚ ٔشش ِؼٍِٛبد ػٍٝ اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ، أٚ 

ٌٍّخذساد أٚ اٌّإصشاد اٌؼم١ٍخ ِٚب فٟ ؽىّٙب أٚ و١ف١خ رؼبؿ١ٙب أٚ ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد، ٩ٌرغبس أٚ اٌزش٠ٚظ 

 ٌزغ١ًٙ اٌزؼبًِ ف١ٙب فٟ غ١ش ا٤ؽٛاي اٌّظشػ ثٙب لبًٔٛٔب.

 (37انًادة )

   األحكاو انقضائُت انًشتبطت

ِغ ِشاػبح ا٤ؽىبَ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ لبْٔٛ غغً ا٤ِٛاي، ٠ؼبلت ثبٌؾجظ ِذح ٨ رض٠ذ ػٍٝ عجغ عٕٛاد 

ٚثبٌغشاِخ اٌزٟ ٨ رمً ػٓ خّغّبئخ أٌف دسُ٘ ٨ٚ رغبٚص ١ٍِٟٛٔ دسُ٘ وً ِٓ أرٝ ػًّذا، ثبعزخذاَ شجىخ 

 ِؼٍِٛبر١خ، أٚ ٔظبَ ِؼٍِٛبد ئٌىزشٟٚٔ، أٚ ئؽذٜ ٚعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، أٞ ِٓ ا٤فؼبي ا٢ر١خ:

 ٌّظذس غ١ش اٌّششٚع ٌٙب.رؾ٠ًٛ ا٤ِٛاي غ١ش اٌّششٚػخ أٚ ٔمٍٙب أٚ ئ٠ذاػٙب ثمظذ ئخفبء أٚ ر٠ّٛٗ ا -1

 ئخفبء أٚ ر٠ّٛٗ ؽم١مخ ا٤ِٛاي غ١ش اٌّششٚػخ أٚ ِظذس٘ب أٚ ؽشوزٙب أٚ اٌؾمٛق اٌّزؼٍمخ ثٙب أٚ ٍِى١زٙب. -1

اوزغبة أٚ ؽ١بصح أٚ اعزخذاَ ا٤ِٛاي غ١ش اٌّششٚػخ ِغ اٌؼٍُ ثؼذَ ِششٚػ١خ ِظذس٘ب. ٠ٚؼبلت ثزاد  -3

١ًٔب أٚ أششف ػ١ٍٗ أٚ ٔشش ِؼٍِٛبد ػٍٝ اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ ٚع١ٍخ اٌؼمٛثخ وً ِٓ أٔشأ أٚ أداس ِٛلًؼب ئٌىزشٚ

رم١ٕخ ِؼٍِٛبد ٌزغ١ًٙ اسرىبة أٞ ِٓ ا٤فؼبي إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌفمشح ا٤ٌٚٝ ِٓ ٘زٖ اٌّبدح أٚ ٌٍزؾش٠غ 

 ػ١ٍٙب.

 (38انًادة )

د أخشٜ ِؼٍِٛبد غ١ش ٠ؼبلت ثبٌغغٓ اٌّإلذ وً ِٓ لذَ ئٌٝ أٞ ِٕظّبد أٚ ِإعغبد أٚ ١٘ئبد أٚ أٞ و١بٔب

طؾ١ؾخ أٚ غ١ش دل١مخ أٚ ِؼٍٍخ، ٚوبْ ِٓ شأٔٙب ا٦ػشاس ثّظبٌؼ اٌذٌٚخ، أٚ ا٦عبءح ئٌٝ عّؼزٙب أٚ ١٘جزٙب أٚ 

 ِىبٔزٙب، ٚرٌه ثبعزخذاَ اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ ئؽذٜ ٚعبئً رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد.

 (39انًادة )



بٌه أٚ ِشغً ٌّٛلغ ئٌىزشٟٚٔ أٚ شجىخ ِؼٍِٛبر١خ خضْ ٠ؼبلت ثبٌؾجظ ٚاٌغشاِخ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ أٞ ِ

أٚ أربػ ِزؼًّذا أٞ ِؾزٜٛ غ١ش لبٟٔٛٔ، ِغ ػٍّٗ ثزٌه، أٚ ٌُ ٠جبدس ثاصاٌخ أٚ ِٕغ اٌذخٛي ئٌٝ ٘زا اٌّؾزٜٛ غ١ش 

اٌمبٟٔٛٔ خ٩ي اٌٍّٙخ اٌّؾذدح فٟ ا٦شؼبس اٌخـٟ اٌّٛعٗ ٌٗ ِٓ اٌغٙبد اٌّخزظخ ٚاٌزٞ ٠ف١ذ ثؼذَ لب١ٔٛٔخ 

 ٜٛ ٚأٔٗ ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ ا٦ٌىزشٟٚٔ أٚ شجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ.اٌّؾز

 (41انًادة )

 األحكاو انقضائُت انًشتبطت

 ٠ؼبلت ػٍٝ اٌششٚع فٟ اٌغٕؼ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زا اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ ثٕظف اٌؼمٛثخ اٌّمشسح ٌٍغش٠ّخ اٌزبِخ.

 (40انًادة )

 األحكاو انقضائُت انًشتبطت

ش ؽغٕٟ ا١ٌٕخ ٠ؾىُ فٟ ع١ّغ ا٤ؽٛاي ثّظبدسح ا٤عٙضح أٚ اٌجشاِظ أٚ اٌٛعبئً ِغ ػذَ ا٦خ٩ي ثؾمٛق اٌغ١

اٌّغزخذِخ فٟ اسرىبة أٞ ِٓ اٌغشائُ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زا اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ أٚ ا٤ِٛاي اٌّزؾظٍخ ِٕٙب، أٚ 

أٞ ِٓ ٘زٖ اٌغشائُ،  ثّؾٛ اٌّؼٍِٛبد أٚ اٌج١بٔبد أٚ ئػذاِٙب، وّب ٠ؾىُ ثاغ٩ق اٌّؾً أٚ اٌّٛلغ اٌزٞ ٠شرىت ف١ٗ

 ٚرٌه ئِب ئغ٩ًلب و١ًٍب أٚ ٌٍّذح اٌزٟ رمذس٘ب اٌّؾىّخ.

 (42انًادة )

   األحكاو انقضائُت انًشتبطت

 نالطالع ػهً انُص األصهً -2108( نسُت 2يشسىو بقاَىٌ اتحادٌ سقى ) هزا انُص وفقا ِخش تؼذَم بًىجب

رمؼٟ اٌّؾىّخ ثاثؼبد ا٤عٕجٟ اٌزٞ ٠ؾىُ  بْٔٛ اٌؼمٛثبدل ( 111ِِٓغ ِشاػبح ؽىُ اٌفمشح اٌضب١ٔخ ِٓ اٌّبدح )

ػ١ٍٗ فٟ أٞ ِٓ اٌغشائُ اٌٛالؼخ ػٍٝ اٌؼشع، أٚ ٠ؾىُ ػ١ٍٗ ثؼمٛثخ اٌغٕب٠خ فٟ أٞ ِٓ اٌغشائُ إٌّظٛص ػ١ٍٙب 

 فٟ ٘زا اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ ٚرٌه ثؼذ رٕف١ز اٌؼمٛثخ اٌّؾىَٛ ثٙب.

 (43انًادة )

 األحكاو انقضائُت انًشتبطت

٦خ٩ي ثبٌؼمٛثبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زا اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ ٠غٛص ٌٍّؾىّخ أْ رأِش ثٛػغ اٌّؾىَٛ ِغ ػذَ ا

ػ١ٍٗ رؾذ ا٦ششاف أٚ اٌّشالجخ أٚ ؽشِبٔٗ ِٓ اعزخذاَ أٞ شجىخ ِؼٍِٛبر١خ، أٚ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد ا٦ٌىزشٟٚٔ، أٚ 

 ّذح اٌزٟ رشا٘ب اٌّؾىّخ ِٕبعجخ.أٞ ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد أخشٜ، أٚ ٚػؼٗ فٟ ِأٜٚ ػ٩عٟ أٚ ِشوض رأ١ً٘ ٌٍ

 (44انًادة )

( ِٓ ٘زا اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ ِٓ اٌغشائُ اٌّبعخ 39، 31، 17، 19، 11، 11، 1رؼزجش اٌغشائُ اٌٛاسدح فٟ اٌّٛاد )

 ثأِٓ اٌذٌٚخ.

 وّب رؼزجش ِٓ اٌغشائُ اٌّبعخ ثأِٓ اٌذٌٚخ، أٞ عش٠ّخ ِٕظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زا اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ ئرا اسرىجذ ٌؾغبة

 أٚ ٌّظٍؾخ دٌٚخ أعٕج١خ أٚ أٞ عّبػخ ئس٘بث١خ أٚ ِغّٛػخ أٚ عّؼ١خ أٚ ِٕظّخ أٚ ١٘ئخ غ١ش ِششٚػخ.

 (45انًادة )

رمؼٟ اٌّؾىّخ، ثٕبًء ػٍٝ ؿٍت ِٓ إٌبئت اٌؼبَ، ثزخف١ف اٌؼمٛثخ أٚ ثب٦ػفبء ِٕٙب، ػّٓ أدٌٝ ِٓ اٌغٕبح ئٌٝ 

خ ِٓ اٌغشائُ اٌّزؼٍمخ ثأِٓ اٌذٌٚخ ٚفًمب ٤ؽىبَ ٘زا اٌغٍـبد اٌمؼبئ١خ أٚ ا٦داس٠خ ثّؼٍِٛبد رزؼٍك ثأٞ عش٠ّ

 اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ، ِزٝ أدٜ رٌه ئٌٝ اٌىشف ػٓ اٌغش٠ّخ ِٚشرىج١ٙب أٚ ئصجبرٙب ػ١ٍُٙ أٚ اٌمجغ ػٍٝ أؽذُ٘.

 (46انًادة )

أٚ  ٠ؼذ ظشًفب ِشذًدا اعزخذاَ شجىخ اٌّؼٍِٛبد أٚ ا٦ٔزشٔذ أٚ أٞ ٔظبَ ِؼٍِٛبرٟ ئٌىزشٟٚٔ أٚ ِٛلغ اٌىزشٟٚٔ

 ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد ػٕذ اسرىبة أٞ عش٠ّخ ٌُ ٠ٕض ػ١ٍٙب ٘زا اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ.



وّب ٠ؼذ ظشًفب ِشذًدا اسرىبة أٞ عش٠ّخ ِٕظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زا اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ ٌؾغبة أٚ ٌّظٍؾخ دٌٚخ أعٕج١خ 

 أٚ أٞ عّبػخ ئس٘بث١خ أٚ ِغّٛػخ أٚ عّؼ١خ أٚ ِٕظّخ أٚ ١٘ئخ غ١ش ِششٚػخ.

 (47انًادة )

   األحكاو انقضائُت انًشتبطت

ِغ ػذَ ا٦خ٩ي ثأؽىبَ اٌفظً اٌضبٟٔ ِٓ اٌجبة اٌضبٟٔ ِٓ اٌىزبة ا٤ٚي ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد، رغشٞ أؽىبَ ٘زا 

اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ ػٍٝ وً ِٓ اسرىت ئؽذٜ اٌغشائُ اٌٛاسدح ثٗ خبسط اٌذٌٚخ، ئرا وبْ ِؾٍٙب ٔظبَ ِؼٍِٛبرٟ 

ٛلغ اٌىزشٟٚٔ أٚ ٚع١ٍخ رم١ٕخ ِؼٍِٛبد خبطخ ثبٌؾىِٛخ ا٨رؾبد٠خ أٚ ئؽذٜ اٌىزشٟٚٔ أٚ شجىخ ِؼٍِٛبر١خ أٚ ِ

 اٌؾىِٛبد اٌّؾ١ٍخ ٦ِبساد اٌذٌٚخ أٚ ئؽذٜ ا١ٌٙئبد أٚ اٌّإعغبد اٌؼبِخ اٌٍّّٛوخ ٤ٞ ِّٕٙب.

 (48انًادة )

   األحكاو انقضائُت انًشتبطت

ػمٛثخ أشذ ٠ٕض ػ١ٍٙب لبْٔٛ اٌؼمٛثبد أٚ  ٨ ٠خً رـج١ك اٌؼمٛثبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زا اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ ثأٞ

 أٞ لبْٔٛ آخش.

 (49انًادة )

٠ىْٛ ٌٍّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ ٠ظذس ثزؾذ٠ذُ٘ لشاس ِٓ ٚص٠ش اٌؼذي طفخ ِأِٛسٞ اٌؼجؾ اٌمؼبئٟ فٟ ئصجبد ا٤فؼبي 

صِخ اٌزٟ رمغ ثبٌّخبٌفخ ٤ؽىبَ ٘زا اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ، ٚػٍٝ اٌغٍـبد اٌّؾ١ٍخ ثب٦ِبساد رمذ٠ُ اٌزغ٩١ٙد ا٩ٌ

 ٌٙإ٨ء اٌّٛظف١ٓ ٌزّى١ُٕٙ ِٓ اٌم١بَ ثؼٍُّٙ.

 (51انًادة )

، وّب ٠ٍغٝ وً ؽىُ ٠خبٌف فٟ شأْ ِىبفؾخ عشائُ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد 1111( ٌغٕخ 1اٌمبْٔٛ ا٨رؾبدٞ سلُ ) ٠ٍغٝ

 أٚ ٠زؼبسع ِغ أؽىبَ ٘زا اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ.

 (50انًادة )

 ٠ٚؼًّ ثٗ ِٓ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ٌزبس٠خ ٔششٖ.٠ٕشش ٘زا اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ فٟ اٌغش٠ذح اٌشع١ّخ 

 خهُفت بٍ صاَذ آل َهُاٌ

 سئُس دونت اإلياساث انؼشبُت انًتحذة

 صذس ػُا فٍ قصش انشئاست بؤبى ظبٍ:

 هـ 0433/ سيضاٌ 25بتاسَخ: 

 و2102/ أغسطس 03انًىافق: 

 تششَؼاث راث صهت 

 اث فٍ انجهاث االتحادَتبشؤٌ الئحت أيٍ انًؼهىي 2103( نسُت 20قشاس يجهس انىصساء سقى )

 بشؤٌ إَشاء َُابت جشائى تقُُت انًؼهىياث 2107( نسُت 221قشاس وصاسة انؼذل سقى )

بشؤٌ  0992نسُت  00بشؤٌ انالئحت انتُظًُُت نهقاَىٌ االتحادٌ سقى  2108نسُت  57قشاس يجهس انىصساء سقى 

 قاَىٌ اإلجشاءاث انًذَُت

شؤٌ انذنُم اإلجشائٍ نتُظُى انتقاضٍ باستخذاو انىسائم اإلنكتشوَُت ب 2109نسُت  261قشاس وصاسة انؼذل سقى 

 واالتصال ػٍ بؼذ فٍ االجشاءاث انًذَُت

 


