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خزة جوادي اآل 1صادر في  1.81.1.زيف ظهيز ش

 4.1.4ى رقن بتٌفيذ القاًى (21.8فبزايز  22) 349.

الوعلىهاث1صىل علً الوتعلق بالحق في الح
1

 

 

 انؾًذ هلل ٔؽذِ،

 ثذاخهّ : –انطبثغ انششٚف

 )يؾًذ ثٍ انؾغٍ ثٍ يؾًذ ثٍ ٕٚعف هللا ٔنّٛ(

 

 ٚؼهى يٍ ظٓٛشَب انششٚف ْزا ،أعًبِ هللا ٔ أػض أيشِ أَُب :

 يُّ، 24ٔ05ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٔالعًٛب انفظهٍٛ 

 أطذسَب أيشَب انششٚف ثًب ٚهٙ:

 

 31.13،ػمت ظٓٛشَب انششٚف ْزا ،انمبٌَٕ سلى ُٚفز ُٔٚشش ثبنغشٚذح انشعًٛخ 

انًزؼهك ثبنؾك فٙ انؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ،كًب ٔافك ػهّٛ يغهظ انُٕاة ٔيغهظ 

 ٍ .انًغزشبسٚ

 

 (.4512فجشاٚش 44) 1231عًبدٖ اٜخشح  0ٔؽشس ثبنشثبؽ 

 ٔلؼّ ثبنؼطف:     

 سئٛظ انؾكٕيخ،    

 .عؼذ انذٍٚ انؼضًبَٙ اإليؼبء:
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يتعلق بالحق في الحصىل علً  4.1.4قاًىى رقن 

 الوعلىهاث

 أحكام عاهت: الباب األول

 الوادة األولً

ٚؾذد ْزا انمبٌَٕ يغبل رطجٛك  ،يُّ 42عًٛب انفظم  ؽجمب ألؽكبو انذعزٕس، ٔال

 ،ٕعٕدح فٙ ؽٕصح اإلداساد انؼًٕيٛخانؾك فٙ انؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد انً

ٔكزا ششٔؽ ٔكٛفٛبد  انٓٛئبد انًكهفخ ثًٓبو انًشفك انؼبو،انًُزخجخ ٔانًؤعغبد ٔ

 .يًبسعزّ

 2الوادة 

 انمبٌَٕ:فٙ يذنٕل ْزا  ،ثًب ٚهٙ ٚمظذ،

و معبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أاإلحصائيات الالمعطيات و :المعلومات أ(

ائق المضمنة في وثو ،و تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخررسوم أو صور أ

ات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد دراسوتقارير وومستندات 

التي تنتجها أو تتوصل بها  ،رها من الوثائق ذات الطابع العامغيالبيانات و

كيفما كانت الدعامة  ،معنية في إطار مهام المرفق العامالمؤسسات أو الهيئات ال

 ورقية أو إلكترونية أو غيرها. ،المجودة فيها

 لهيئات المعنية هي :ب( المؤسسات وا

 انُٕاة؛يغهظ  -

 انًغزشبسٍٚ؛يغهظ  -

 انؼًٕيٛخ؛اإلداساد  -

 انًؾبكى ؛ -

 انزشاثٛخ؛انغًبػبد  -

 انؼبو؛انًؤعغبد انؼًٕيٛخ ٔكم شخض اػزجبس٘ يٍ أشخبص انمبٌَٕ  -

 انؼبو؛كم يؤعغخ أٔ ْٛئخ أخشٖ ػبيخ أٔ خبطخ يكهفخ ثًٓبو انًشفك  -

 يٍ انذعزٕس. 14ة انًؤعغبد ٔانٓٛئبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انجب -



 

 - 4 - 

 4الوادة 

انًشبس إنٛٓب فٙ  انًٕاؽٍُٛ انؾك فٙ انؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبدنهًٕاؽُبد ٔ

 .اد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزا انمبٌَٕيغ يشاػبح االعزضُبء ،أػالِ 4انًبدح 

 3الوادة 

رطجٛمب ألؽكبو االرفبلٛبد انذٔنٛخ راد انظهخ انزٙ طبدلذ ػهٛٓب انًًهكخ 

نكم شخض أعُجٙ يمٛى ثبنًغشة ثظفخ لبََٕٛخ ؽك  ،إنٛٓباَؼًذ  انًغشثٛخ أٔ

اد اإلعشاءؽجمب نهششٔؽ ٔ ،أػالِ 4انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح  انؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد

 .انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزا انمبٌَٕ

  1الوادة 

 ،س٘ ثٓب انؼًمثبعزضُبء انخذيبد انًؤدٖ ػُٓب ؽجمب نهُظٕص انزُظًٛٛخ انغب

 ٕيبد يغبَب.ٚكٌٕ انؾظٕل ػهٗ انًؼه

نٛف انزٙ انزكب ،ل ػهٗ انًؼهٕيبد ٚزؾًم ػهٗ َفمزّغٛش أٌ ؽبنت انؾظٕ

 ركهفخ إسعبنٓب إنّٛ.أٔ يؼبنغخ انًؼهٕيبد انًطهٕثخ ٔ َغخ ،ٚغزهضيٓب، ػُذ االلزؼبء

 6الوادة 

ٔػؼٓب سٍْ  ًٚكٍ اعزؼًبل أٔ إػبدح اعزؼًبل انًؼهٕيبد انزٙ رى َششْب أٔ

شٚطخ ش ،نذٌ انًؤعغبد أٔ انٓٛئبد انًؼُٛخنطبنجٛٓب يٍ  ٓبإشبسح انؼًٕو أٔ رى رغهًٛ

شبسح إنٗ يغ ػشٔسح اإل ،أٌ ٚزى رنك ألغشاع يششٔػخ ٔأال ٚزى رؾشٚف يؼًَٕٓب

ٔأال ٚؤد٘ رنك إنٗ اإلعبءح أٔ اإلػشاس ثبنًظهؾخ  ،يظذسْب ٔربسٚخ إطذاسْب

 انؼبيخ أٔ انًغبط ثؤ٘ ؽك يٍ ؽمٕق انغٛش.

 الحق في الحصىل علً الوعلىهاث  ٌاءاث هياستثالباب الثاًي: 

 7الوادة 

 42انضبَٛخ يٍ انفظم  ؽجمب ألؽكبو انفمشحٔ ،ثٓذف ؽًبٚخ انًظبنؼ انؼهٛب نهٕؽٍ

بٌَٕ سلى يٍ انم 12ٔ 15ٔيغ يشاػبح اٜعبل انًؾذدح فٙ انًبدرٍٛ  ،يٍ انذعزٕس

كم  ،يٍ انؾك فٙ انؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبدرغزضُٗ  ،انًزؼهك ثبألسشٛف 51.11

هك انًزؼهمخ ٔر ،هٕيبد انًزؼهمخ ثبنذفبع انٕؽُٙ ٔثؤيٍ انذٔنخ انذاخهٙ ٔانخبسعٙانًؼ

ٍ يانًؼهٕيبد انزٙ ٔ ،أٔ انزٙ ركزغٙ ؽبثغ يؼطٛبد شخظٛخشاد ثبنؾٛبح انخبطخ نألف

 ،عبعٛخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انذعزٕسانؾمٕق األانًظ ثبنؾشٚبد ٔ ؤٌ انكشف ػُٓبش

 ؽًبٚخ يظبدس انًؼهٕيبد.ٔ

انفمشح انغبثمخ ػهٗ انًؼهٕيبد انزٙ ٚؤد٘ انكشف ػُٓب إنٗ إنؾبق  رطجك أؽكبو

 ػشس ثًب ٚهٙ :
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 حكومية؛و مع منظمة دولية العالقات مع دولة أخرى أ .1

 للدولة؛السياسة النقدية أو االقتصادية أو المالية  .2

 المجاورة؛حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق  .3

فيما يخص جرائم  ،والخبراء والمبلغين حقوق ومصالح الضحايا والشهود .4

 37.13قانون رقم المشمولة بال ،الختالس واستغالل النفوذ وغيرهااالرشوة و

 .المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.31تتميم القانون رقم القاضي بتغيير و

رغزضُٗ أٚؼب يٍ انؾك فٙ انؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد رهك انًشًٕنخ ثطبثغ 

 ثٓب انؼًم ٔرهك انزٙ يٍ شؤٌ نزششٚؼٛخ انخبطخ انغبس٘انغشٚخ ثًمزؼٗ انُظٕص ا

 انكشف ػُٓب اإلخالل ثًب ٚهٙ :

 انؾكٕيخ؛يغهظ عشٚخ يذأالد انًغهظ انٕصاس٘ ٔ .أ 

يبنى رؤرٌ ثزنك انغهطبد اإلداسٚخ  ،اإلداسٚخعشٚخ األثؾبس ٔ انزؾشٚبد  .ة 

 انًخزظخ؛

رؤرٌ ثزنك ، يبنى عٛش انًغبؽش انمؼبئٛخ ٔانًغبؽش انزًٓٛذٚخ انًزؼهمخ ثٓب .ط 

 انغهطبد انمؼبئٛخ انًخزظخ؛

 .غخ انؾشح ٔانًششٔػخ ٔانُضٚٓخ ٔكزا انًجبدسح انخبطخيجبدا انًُبف .د 

 8الوادة 

إرا رجٍٛ أٌ عضءا يٍ انًؼهٕيبد انًطهٕثخ ُٚذسط ػًٍ َطبق االعزضُبءاد 

ٚغهى انجبلٙ يٍ ٚؾزف يُٓب ْزا انغضء ٔ ،أػالِ 2انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح 

  .ؽبنجٓبانًؼهٕيبد إنٗ 

 9الوادة 

إرا رؼهك انطهت ثًؼهٕيبد لذيٓب انغٛش إنٗ  ،أػالِ 2يغ يشاػبح أؽكبو انًبدح 

فئَّ ٚزؼٍٛ ػهٗ ْزِ انًؤعغخ  ،عشٚزٓب يؤعغخ أٔ ْٛئخ يؼُٛخ ػهٗ أعبط انؾفبظ ػهٗ

ل ػهٗ يٕافمخ انغٛش ثشؤٌ رغهٛى ظٕانؾ ،لجم رغهًٛٓب نهًؼهٕيبد انًطهٕثخ ،أٔ انٓٛئخ

 انًؼهٕيبد.ِ ْز

شؤٌ انكشف فٙ ؽبنخ انشد انغهجٙ نهغٛش رمشس انًؤعغخ أٔ انٓٛئخ انًؼُٛخ فٙ ٔ

 .زٙ لذيٓب نٓب ْزا انغٛشيغ األخز فٙ االػزجبس انًجشساد ان ،يٍ ػذيّ ػهٗ انًؼهٕيبد
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 شز االستباقيتذابيز الٌالباب الثالث: 

 1.الوادة 

كم ٔاؽذح فٙ ؽذٔد اخزظبطبرٓب، أٌ  ،ٚغت ػهٗ انًؤعغبد ٔانٓٛئبد انًؼُٛخ

انزٙ ال ٗ يٍ انًؼهٕيبد انزٙ فٙ ؽٕصرٓب ُٔٚشش انؾذ األلظ ،رمٕو، فٙ ؽذٔد اإليكبٌ

ًٛغ ٔعبئم انُشش ع ثٕاعطخ ،انمبٌَٕ رُذسط ػًٍ االعزضُبءاد انٕاسدح فٙ ْزا

 الٔ ،ٕاثبد انٕؽُٛخ نهجٛبَبد انؼًٕيٛخثًب فٛٓب انجنكزشَٔٛخ يُٓب انًزبؽخ خبطخ اإل

 عًٛب انًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثٙ :

انًظبدلخ  االَؼًبو إنٛٓب أٔاالرفبلٛبد انزٙ رى انششٔع فٙ يغطشح  -

 ؛ػهٛٓب

 ٔانزُظًٛٛخ؛انُظٕص انزششٚؼٛخ  -

 يشبسٚغ انمٕاٍَٛ ؛ -

 انٕصبئك انًشفمخ ثٓب ؛يشبسٚغ لٕاٍَٛ انًبنٛخ ٔ -

 انجشنًبٌ؛و ثٓب أػؼبء يمزشؽبد انمٕاٍَٛ انزٙ ٚزمذ -

انًزؼهمخ  انًبنٛخٔانمٕائى انًؾبعجٛخ ٔ ،بد انزشاثٛخيٛضاَٛبد انغًبػ -

 انًبنٛخ؛ثٕػؼٛزٓب ثزغٛٛش ْزِ انغًبػبد ٔ

انًؼهٕيبد ٔ ،ٓبو انًؤعغخ أٔ انٓٛئخ انًؼُٛخ ْٔٛبكهٓب اإلداسٚخي -

 انؼشٔسٚخ يٍ أعم االرظبل ثٓب؛

زخذيٓب يٕظفٕ انًؤعغخ انذالئم انزٙ ٚغد ٔانذٔسٚباألَظًخ ٔانًغبؽش ٔ -

 يٓبيٓى؛ٔ يغزخذيْٕب فٙ أداء أٔ انٓٛئخ أ

لبئًخ انخذيبد انزٙ رمذيٓب انًؤعغخ أٔ انٓٛئخ نهًشرفمٍٛ ،ثًب فٛٓب لٕائى  -

انٕصبئك ٔ انجٛبَبد ٔ انًؼهٕيبد انًطهٕثخ ثمظذ انؾظٕل ػهٗ خذيخ أٔ 

 ٔصٛمخ أٔ ثطبلخ إداسٚخ سعًٛخ ٔ انخذيبد اإلنكزشَٔٛخ انًشرجطخ ثٓب؛

عغخ أٔ انٓٛئخ انًؼُٛخ، ٔؽشق انزظهى بِ انًؤؽمٕق ٔٔاعجبد انًشرفك رغ -

 ؛انًزبؽخ نّ

 األرَٔبد ٔششٔؽ يُؼ سخض االعزغالل؛ششٔؽ يُؼ انزشاخٛض ٔ -

 ؛ًؾطبد االَزخبثٛخانُزبئظ انًفظهخ نًخزهف ان -

رى إَغبصْب ٔؽبئضْٔب  انجشايظ انزٕلؼٛخ نهظفمبد انؼًٕيٛخ َٔزبئغٓب إرا -

 ؛يجبنغٓبٔ

اإلػالَبد انخبطخ ٔ ،ًُٓٛخثشايظ يجبسٚبد انزٕظٛف ٔاإليزؾبَبد ان -

 ؛ثُزبئغٓب
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انزششٛؼ نشغم يُبطت انًغؤٔنٛخ  اإلػالَبد انخبطخ ثفزؼ ثبة -

 ؛َزبئغٓبشؾٍٛ انًمجٕنٍٛ نهزجبس٘ ثشؤَٓب ٔالئؾخ انًزشٔانًُبطت انؼهٛب ٔ

ٔ ظ ٔانجالغبد ٔانذساعبد انًزٕفشح نذٖ انًؤعغخ أانجشايانزمبسٚش ٔ -

 انٓٛئخ؛

 ٔاالعزًبػٛخ؛اإلؽظبئٛبد االلزظبدٚخ  -

عًٛب رهك انًًغٕكخ نذٖ يظبنؼ  انًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثبنششكبد ال -

 انغغم انزغبس٘ انًشكض٘ ؛

 انًششٔع.ؼهٕيبد انزٙ رؼًٍ انزُبفظ انؾش ٔانُضّٚ ٔانً -

 ..الوادة 

هٕيبد ٚزؼٍٛ ػهٗ كم يؤعغخ أٔ ْٛئخ يؼُٛخ ارخبر انزذاثٛش انكفٛهخ ثزذثٛش انًؼ

 ،انًؼبٚٛش انًؼزًذح فٙ ْزا انًغبلؽفظٓب ٔفك ٔرشرٛجٓب ٔانزٙ فٙ ؽٕصرٓب ٔرؾُٛٛٓب 

 .ؽكبو ْزا انمبٌَٕثشكم ٚغٓم ػًهٛخ رمذًٚٓب نطبنجٓب ؽجمب أل

 2.الوادة 

رؼٓذ إنٛٓى  ،بطب يكهفٍٛػهٗ كم يؤعغخ أٔ ْٛئخ يؼُٛخ أٌ رؼٍٛ شخظب أٔ أشخ

 ،طهٕثخانؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔدساعزٓب ٔرمذٚى انًؼهٕيبد انًثًًٓخ رهمٙ ؽهجبد 

 نطبنت انًؼهٕيبد فٙ إػذاد ؽهجّ. ،ػُذ االلزؼبء ،ٔكزا انًغبػذح انالصيخ

ٚؼفٗ انشخض انًكهف أٔ األشخبص انًكهفٌٕ يٍ ٔاعت كزًبٌ انغش انًُٓٙ 

انًُظٕص ػهّٛ فٙ انزششٚغ انغبس٘ ثّ انؼًم فٙ ؽذٔد انًٓبو انًغُذح إنّٛ ثًٕعت 

 .ػالِأ 2فبٌَٕ ًَغ يشاػبح أؽكبو انًبدح ْزا ان

ٔ انٓٛئخ أٌ رؼغ سٍْ إشبسح كم شخض يكهف لبػذح ٚغت ػهٗ ْزِ انًؤعغخ أ

 .انمٛبو ثًٓبيّ ٔفمب نٓزا انمبٌَٕنهًؼهٕيبد انًٕعٕدح فٙ ؽٕصرٓب لظذ رًكُّٛ يٍ 

 4.الوادة 

كٛفٛخ  ،ثٕاعطخ يُبشٛش داخهٛخ ،ٚزؼٍٛ ػهٗ كم يؤعغخ أٔ ْٛئخ يؼُٛخ أٌ رؾذد

صيخ يٍ الٔكزا انزٕعٛٓبد ان ،انًكهفٍٛ نًٓبيٓىكهف أٔ األشخبص أداء انشخض انً

أعم انزمٛذ ثزطجٛك أؽكبو ْزا انمبٌَٕ فًٛب ٚخض رٛغٛش انؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد 

 ٓب.ٛنطبنج

 إجزاءاث الحصىل علً الوعلىهاث الباب الزابع: 

 3.الوادة 

ٚزى انؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ثُبء ػهٗ ؽهت ٚمذيّ انًؼُٙ ثبأليش ٔفك ًَٕرط 

ٚزؼًٍ االعى انشخظٙ ٔانؼبئهٙ  ،أدَبِ 44انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح غُخ رؼذِ انه
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نألعبَت أٔ ثبنُغجخ  ،نشخظٙ ٔسلى ثطبلخ رؼشٚفّ انٕؽُٛخنظبؽت انطهت ٔػُٕاَّ ا

ُٙ ؽجمب نهزششٚغ سلى انٕصٛمخ انزٙ رضجذ اإللبيخ ثظفخ لبََٕٛخ فٕق انزشاة انٕؽ

هٕيبد انزٙ انًؼٔ ،اإلنكزشَٔٙػُٕاٌ ثشٚذِ  ،ٔػُذ االلزؼبء ،انغبس٘ ثّ انؼًم

 .ٚشغت فٙ انؾظٕل ػهٛٓب

ٕٚعّ انطهت إنٗ سئٛظ انًؤعغخ أٔ انٓٛئخ انًؼُٛخ ػٍ ؽشٚك اإلٚذاع انًجبشش 

 يمبثم ٔطم أٔ ػٍ ؽشٚك انجشٚذ انؼبد٘ أٔ اإلنكزشَٔٙ يمبثم إشؼبس ثبنزٕطم.

 1.الوادة 

انًؤعغخ أٔ  إيب ثبنطالع انًجبشش ػهٛٓب ثًمش ،ٚزى انؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد

إيب ػٍ ؽشٚك انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ ػُذيب  ،نًؼُٛخ خالل أٔلبد انؼًم انشعًٛخانٓٛئخ ا

 ،نًطهٕثخ يزبؽخ ػهٗ ؽبيم إنكزشَٔٙٚكٌٕ انًغزُذ أٔ انٕصٛمخ انًزؼًُخ نهًؼهٕيبد ا

 .أ٘ ؽبيم آخش يزٕفش نذٖ انًؤعغخ أٔ انٓٛئخ انًؼُٛخ إيب ػهٗٔ

نًؼُٛخ ػهٗ انؾفبظ ػهٗ انٕصبئك انٓٛئخ ا انًؤعغخ أٔ ،فٙ عًٛغ األؽٕال ،رغّ

ٔرنك نهُظٕص  ،ذو رؼشٚؼٓب نهزهفػطهٕثخ ٔانًغزُذاد انًزؼًُخ نهًؼهٕيبد انًٔ

 انزُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم فٙ ْزا انًغبل.انزششٚؼٛخ ٔ

 6.الوادة 

ًؼهٕيبد ٚغت ػهٗ انًؤعغخ أٔ انٓٛئخ انًؼُٛخ انشد ػهٗ ؽهت انؾظٕل ػهٗ ان

اثزذاء يٍ ربسٚخ رغهى انطهت.  ،ٕٚيب يٍ أٚبو انؼًم (45ذٖ ػششٍٚ )داخم أعم ال ٚزؼ

ٓٛئخ انًؼُٛخ يٍ ًٔٚكٍ رًذٚذ ْزا األعم نًذح يًبصهخ إرا نى رزًكٍ انًؤعغخ أٔ ان

أٔ كبٌ انطهت  ،بأليش خالل األعم انًزكٕسٔ عضئٛب نطهت انًؼُٙ ثاالعزغبثخ كهٛب أ

ًؼهٕيبد خالل األعم انغبنف ش انرؼزس رٕفٛ أٔ إرا ،هٕيبدٚزؼهك ثؼذد كجٛش يٍ انًؼ

 أٔ كبٌ رمذًٚٓب ٚؾزبط إنٗ اعزشبسح انغٛش لجم رغهًٛٓب. ،انزكش

 ٔٚزؼٍٛ ػهٗ انًؤعغخ أٔ انٓٛئخ انًؼُٛخ إشؼبس انًؼُٙ ثبأليش يغجمب ثٓزا انزًذٚذ

 يغ رؾذٚذ يجشساد انزًذٚذ. ،كزبثخ أٔ ػجش انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ

 7.الوادة 

ػهٗ انًؤعغخ أٔ انٓٛئخ انًؼُٛخ انشد ػهٗ ؽهت انؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد  ٚغت

ٔانزٙ ٚكٌٕ فٛٓب انؾظٕل ػهٗ  ،أٚبو فٙ انؾبالد انًغزؼغهخ (3) داخم أعم صالصخ

يغ يشاػبح ؽبالد  ،يبد ػشٔسٚب نؾًبٚخ ؽٛبح ٔعاليخ ٔؽشٚخ األشخبصانًؼهٕ

 أػالِ. 15انزًذٚذ انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح 

 8.الوادة 

رهضو انًؤعغبد أٔ انٓٛئبد انًؼُٛخ ثزؼهٛم سدْب انمبػٙ ثشفغ رمذٚى 

 ٔالعًٛب فٙ انؾبالد انزبنٛخ: كهٛب أٔ عضئٛب، ،انًطهٕثخ كزبثخانًؼهٕيبد 

 انًطهٕثخ؛فش انًؼهٕيبد ػذو رٕ -
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ٚغت أٌ ٔ يٍ ْزا انمبٌَٕ. 2االعزضُبءاد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح  -

 ٔ االعزضُبءاد انًمظٕدح ؛االعزضُبء أ ،انؾبنخٚزؼًٍ انشد فٙ ْزِ 

 ،ٔفٙ ْزِ انؾبنخ .يزبؽخ نهؼًٕوإرا كبَذ انًؼهٕيبد انًطهٕثخ يُشٕسح ٔ -

انًكبٌ انز٘ ًٚكٍ نطبنت انًؼهٕيبد ٚغت أٌ ٚزؼًٍ انشد انًشعغ ٔ

 فّٛ؛انؾظٕل ػهٛٓب 

ؼهٕيبد لذ لذو أكضش يٍ انؾبنخ انزٙ ٚكٌٕ فٛٓب ؽهت انؾظٕل ػهٗ انً -

زؼهك ثبنؾظٕل ذح، خالل َفظ انغُخ، يٍ لجم َفظ انطبنت ٔٚيشح ٔاؽ

 نّ؛ػهٗ يؼهٕيبد عجك رمذًٚٓب 

 إرا كبٌ ؽهت انًؼهٕيبد غٛش ٔاػؼ ؛ -

 ؛صانذ فٙ ؽٕس انزؾؼٛش أٔ اإلػذادإرا كبَذ انًؼهٕيبد انًطهٕثخ ال -

 .«أسشٛف انًغشة»هٕيبد انًطهٕثخ يٕدػخ نذٖ يؤعغخ إرا كبَذ انًؼ -

ٌ انًؼُٙ ثبأليش فٙ رمذٚى شكبٚخ ثشؤإلشبسح إنٗ ؽك ٔٚغت أٌ ٚزؼًٍ انشد ا

 سفغ ؽهت انًؼهٕيبد.

 9.الوادة 

رمذٚى  ،نًؼهٕيبد ػُذ ػذو انشد ػهٗ ؽهجّ أٔ ػذو االعزغبثخ نّٚؾك نطبنت ا

ٕٚو ػًم يٍ  (45) ٔ انٓٛئخ انًؼُٛخ فٙ غؼٌٕ ػششٍٚإنٗ سئٛظ انًؤعغخ أشكبٚخ 

أٔ يٍ ربسٚخ انزٕطم  ،ػهٗ ؽهجّعم انمبََٕٙ انًخظض نهشد ربسٚخ اَمؼبء األ

 ثبنشد.

جبس انًؼُٙ نٓٛئخ انًزكٕسح دساعخ انشكبٚخ ٔإخٔ اٚزؼجٍ ػهٗ سئٛظ انًؤعغخ أ

ٕٚيب اثزذاء يٍ ربسٚخ  (10)ثبأليش ثبنمشاس انز٘ رى ارخبرِ ثشؤَٓب خالل خًغخ ػشش

 انزٕطم ثٓب.

 21الوادة 

أدَبِ،  44نًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح ذٚى شكبٚخ إنٗ انهغُخ اٚؾك نطبنت انًؼهٕيبد رم

عم انمبََٕٙ انًخظض ٕٚيب انًٕانٛخ الَظشاو األ (35) داخم أعم ال ٚزؼذٖ صالصٍٛ

أٔ يٍ ربسٚخ انزٕطم ثبنشد  ،ٕعٓخ إنٗ سئٛظ انًؤعغخ أٔ انٓٛئخنهشد ػهٗ انشكبٚخ انً

 .ػهٗ ْزِ انشكبٚخ

يش ثًآنٓب داخم أعم إخجبس انًؼُٙ ثبألانشكبٚخ ٔ ػهٗ ْزِ انهغُخ دساعخٔٚزؼٍٛ 

 ٕٚيب يٍ ربسٚخ انزٕطم ثٓب. (35) صالصٍٛ

ًٚكٍ رٕعّٛ انشكبٚخ ػجش انجشٚذ انًؼًٌٕ أٔ انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ يمبثم إشؼبس 

 ثبنزٕطم.
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 .2الوادة 

ٚؾك نطبنت انًؼهٕيبد انطؼٍ أيبو انًؾكًخ اإلداسٚخ انًخزظخ فٙ لشاس سئٛظ 

( 55)داخم أعم عزٍٛ  ،أػالِ 11انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح  ٓٛئخ انًؼُٛخانًؤعغخ أٔ ان

ثؼذِ ثشؤٌ شكبٚزّ  44فٙ انًبدح  ٕٚيب يٍ ربسٚخ انزٕطم ثغٕاة انهغُخ انًشبس إنٛٓب

 .شكبٚخعم انمبََٕٙ انًخظض نهشد ػهٗ ْزِ انأٔ يٍ ربسٚخ اَظشاو األ

 الوعلىهاثلجٌت الحق في الحصىل علً : الباب الخاهس

 22الوادة 

هٗ انًؼهٕيبد، ٔانغٓش نذٖ سئٛظ انؾكٕيخ، نغُخ انؾك فٙ انؾظٕل ػ ،رؾذس

 رُبؽ ثٓب انًٓبو انزبنٛخ: ،ػهٗ رفؼٛهّ

 انًؼهٕيبد؛انغٓش ػهٗ ػًبٌ ؽغٍ يًبسعخ انؾك فٙ انؾظٕل ػهٗ  -

انخجشح نهًؤعغبد أٔ انٓٛئبد انًؼُٛخ ؽٕل آنٛبد رمذٚى االعزشبسح ٔ -

ٔكزا انُشش االعزجبلٙ نهًؼهٕيبد انزٙ فٙ  ،انمبٌَٕ ٛك أؽكبو ْزارطج

 ؽٕصرٓب ؛

انمٛبو ثكم يٍ ؽبنجٙ انؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد، ٔرهمٙ انشكبٚبد انًمذيخ  -

إطذاس رٕطٛبد ب، ثًب فٙ رنك انجؾش ٔانزؾش٘، ٔٚهضو نهجذ فٛٓ يب

 ثشؤَٓب ؛

ٓب ثكبفخ انطشق رغٓٛم انؾظٕل ػهٛنزؾغٛظ ثؤًْٛخ رٕفٛش انًؼهٕيبد ٔا -

ُٚٛخ نفبئذح عًٛب ػٍ ؽشٚك رُظٛى دٔساد ركٕ ٔال ،ٔانٕعبئم انًزبؽخ

 ئبد انًؼُٛخ ؛أؽش انًؤعغبد أٔ انٓٛ

انؾظٕل ػهٗ الزشاؽبد نزؾغٍٛ عٕدح يغبؽش إطذاس رٕطٛبد ٔ -

 انًؼهٕيبد؛

رمذٚى كم الزشاػ نهؾكٕيخ يٍ أعم يالءيخ انُظٕص انزششٚؼٛخ  -

ٙ انؾظٕل ػهٗ انؾك ف زُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم يغ يجذإانٔ

 انًؼهٕيبد ؛

شػٓب انزُظًٛٛخ انزٙ رؼشأ٘ فٙ يشبسٚغ انُظٕص انزششٚؼٛخ ٔإثذاء ان -

 انؾكٕيخ؛ػهٛٓب 

بل انؾك فٙ انؾظٕل إػذاد رمشٚش عُٕ٘ ؽٕل ؽظٛهخ أَشطزٓب فٙ يغ -

رمًٛٛٓب نؾظٛهخ إػًبل ْزا ٚزؼًٍ ثظفخ خبطخ  ،ػهٗ انًؼهٕيبد

 .َششِ ثكم انٕعبئم انًزبؽخٔٚزى  ،أانًجذ
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 24لوادة ا

، سئٛظ انهغُخ انٕؽُٛخ نًشالجخ أػالِ 44انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح  ،ٚشأط انهغُخ

يٍ انمبٌَٕ سلى  42انًبدح  انًؾذصخ ثًٕعت ،ًبٚخ انًؼطٛبد راد انطبثغ انشخظٙؽ

 ٔرزؤنف يٍ: ،51.52

 انؾكٕيخ؛ٚؼًُٛٓب سئٛظ ٍٛ اصٍُٛ ػٍ اإلداساد انؼًٕيٛخ ٔيًضه -

 انُٕاة؛ػؼٕ ٚؼُّٛ سئٛظ يغهظ  -

 انًغزشبسٍٚ؛ػؼٕ ٚؼُّٛ سئٛظ يغهظ  -

 ٔيؾبسثزٓب؛يًضم ػٍ انٓٛئخ انٕؽُٛخ نهُضاْخ ٔ انٕلبٚخ يٍ انششٕح  -

 ؛«أسشٛف انًغشة»يًضم ػٍ يؤعغخ  -

 اإلَغبٌ؛انًغهظ انٕؽُٙ نؾمٕق  يًضم ػٍ -

 انٕعٛؾ؛يًضم ػٍ  -

ٗ انؾك فٙ انؾظٕل ػه غبليهخ فٙ ييًضم ػٍ إؽذٖ انغًؼٛبد انؼب -

 .ُّ سئٛظ انؾكٕيخٚؼٛ ،انًؼهٕيبد

كم شخض أٔ ْٛئخ أٔ  ػهٗ عجٛم االعزشبسح، ،هغُخ أٌ ٚذػًٕٔٚكٍ نشئٛظ ان

 داسح نؾؼٕس اعزًبػبد انهغُخ أٔ االعزؼبَخ ثخجشرّ.يًضم إ

 رؾذد يذح انؼؼٕٚخ فٙ انهغُخ فٙ خًظ عُٕاد لبثهخ نهزغذٚذ يشح ٔاؽذح.

 23الوادة 

بدسح يُّ أٔ ثًج ،ثذػٕح يٍ سئٛغٓب ،كهًب الزؼذ انؼشٔسح رنك ،ًغ انهغُخرغز

 ٔرنك ثُبء ػهٗ عذٔل أػًبل يؾذد. ،ثطهت يٍ َظف أػؼبئٓب

ذ ٔرزخ ،ؾخ ثؾؼٕس صهضٙ أػؼبئٓب ػهٗ األلمرؼزجش اعزًبػبد انهغُخ طؾٛ

فجؤغهجٛخ ْؤالء األػؼبء  ،ٔإرا رؼزس رنك .شاسارٓب ثئعًبع أػؼبئٓب انؾبػشٍٚل

 .انشئٛظ يشعؾب األطٕاد ٚؼزجش طٕد فٙ ؽبنخ رغبٔ٘ٔ.

 21الوادة 

يٓبيٓب ثبنغٓبص اإلداس٘ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدرٍٛ رغزؼٍٛ انهغُخ فٙ أداء 

 .انغبنف انزكش 51.52انمبٌَٕ سلى  يٍ 21ٔ 25

  26الوادة 

رؾذد لٕاػذ عٛش ػًم انهغُخ ثًٕعت َظبو داخهٙ ٚؼذِ سئٛغٓب ٔ ٚؼشػّ ػهٗ 

 ُٔٚشش ثبنغشٚذح انشعًٛخ. ،انزُفٛزبدلخ ػهّٛ لجم دخٕنّ ؽٛض انهغُخ نهًظ
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 العقىباث  السادس:الباب 

 27الوادة 

دٚجٛخ ؽجمب أػالِ نهًزبثؼخ انزؤ 14فٙ انًبدح ٚزؼشع انشخض انًكهف انًشبس إنّٛ 

رمذٚى انًؼهٕيبد نهُظٕص انزششٚؼٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم فٙ ؽبنخ ايزُبػّ ػٍ 

 ؽغٍ َجزّ.إال إرا صجذ  ،ؽكبو ْزا انمبٌَٕانًطهٕثخ ؽجمب أل

 28الوادة 

 ،يٍ انمبٌَٕ انغُبئٙ 225مب نهفظم ٚؼزجش يشركجب نغشًٚخ إفشبء انغش انًُٓٙ ؽج

 .ٔرنك يب نى ٕٚطف انفؼم ثٕطف أشذ يٍ ْزا انمبٌَٕ، 2 كم يٍ خبنف أؽكبو انًبدح

 29الوادة 

ّ ػشس نهًؤعغخ أٔ كم رؾشٚف نًؼًٌٕ انًؼهٕيبد انًؾظم ػهٛٓب َزظ ػُ

عبءح أٔ اإلػشاس أٔ أدٖ اعزؼًبنٓب أٔ إػبدح اعزؼًبنٓب إنٗ اإل ،انٓٛئخ انًؼُٛخ

أٔ انًغبط ثؤ٘ ؽك يٍ ؽمٕق األغٛبس ٚؼشع انؾبطم ػهٗ  ،ثبنًظهؾخ انؼبيخ

 355ص ػهٛٓب فٙ انفظم نهؼمٕثبد انًُظٕ ،ؽغت انؾبنخ ،يغزؼًهٓبانًؼهٕيخ أٔ 

 .انغُبئٙيٍ انمبٌَٕ 

 أحكام ختاهيت  السابع:الباب 

 41الوادة 

 ز ثؼذ يشٔس عُخ يٍ ربسٚخ َششِ ثبنغشٚذح انشعًٛخٚذخم ْزا انمبٌَٕ ؽٛض انزُفٛ

 .يغ يشاػبح أؽكبو انفمشح انزبنٛخ

ٚزؼٍٛ ػهٗ انًؤعغبد أٔ انٓٛئبد انًؼُٛخ ارخبر انزذاثٛش انًُظٕص ػهٛٓب فٙ 

ػالِ خالل أعم ال ٚزؼذٖ عُخ يٍ ربسٚخ دخٕل ْزا انمبٌَٕ أ 13إنٗ  15انًٕاد يٍ 

 ُفٛز.ؽٛض انز
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