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مه رمضان  11صادر في  111111.1 ظهيز شزيف رقم

 40113بتىفيذ القاوىن رقم  (1111أغسطس  11) 1.41

الىطىيت لمحاربت األميت1القاضي بإحذاث الىكالت 
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 5:ٔ 97زٕس ٔالعًٛب انفظهٍٛ ثُبء ػهٗ انذع

  

 ?أطذسَب أيشَب انششٚف ثًب ٚهٙ 

 <5.=8ُٚشش ثبنغشٚذح انشعًٛخ، ػمت ظٓٛشَب انششٚف ْزا ، انمبٌَٕ سلى ُٔٚفز 

انمبػٙ ثبؽذاس انٕكبنخ انٕؽُٛخ نًؾبسثخ األيٛخ، كًب ٔافك ػهّٛ يغهظ انًغزشبسٍٚ ٔيغهظ 

  انُٕاة.

  

 (.7566أغغطظ  >6) 6987يٍ سيؼبٌ  ;6ؽشس ثبنذاس انجٛؼبء فٙ ٔ

  

 ٔلؼّ ثبنؼطف?

 سئٛظ انؾكٕيخ،

 ػجبط انفبعٙ. اإليؼبء?

  

 

 

 

 

   

                                                           
 

 .6<;9ص (،7566عجزًجش  77) 6987شٕال  78انظبدسح ثزبسٚخ  5=<:انغشٚذح انشعًٛخ ػذد -6
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 ضي بإحذاث الىكالت الىطىيت لمحاربتقي 40113قاوىن رقم 

  األميت

 ديباجت

اعزهٓبيب نًجبدة دُُٚب انؾُٛف انز٘ كبَذ أٔل آٚخ يٍ كزبثّ انًُضل، انمشآٌ 

انكزبثخ ثبػزجبسْب ٔرؼهٛى انمشاءح ٔانز٘ أػطٗ أٔنٕٚخ كجشٖ نًؾٕ األيٛخ ٔ "اقزأ" انكشٚى

االػطالع ثًٓبيّ ٔٔظبئفّ ٔرؤْٛم اإلَغبٌ نهمٛبو ثشؼبئشِ انذُٚٛخ ٔانًؼشفخ ٔيذخال نهؼهى 

 أدٔاسِ االعزًبػٛخ.ٔ

انزكٍٕٚ يٍ أٌ يؾبسثخ األيٛخ ْٙ ٔٔاعزؾؼبسا نًب َض ػهّٛ انًٛضبق انٕؽُٙ نهزشثٛخ 

خ ػًٍ يمبسثخ رشبسكٛخ انًغزًغ فٙ انٕلبٚخ يٍ ْزِ اٜفٔيغئٔنٛخ يشزشكخ ثٍٛ انذٔنخ 

فٙ اؽبس يئعغبرٙ ٕٚفش فؼبء نهزُغٛك ثٍٛ ٔ انزمبئٛخ ثٍٛ انمطبػبد انًؼُٛخ،ٔرؼبلذٚخ ٔ

انزكٍٕٚ ٔيُظٕيخ انزشثٛخ  ٔفمب نشإٚخ رشثؾ يؾبسثخ األيٛخ ثبطالػٔيخزهف انًزذخهٍٛ، 

  يؾبسثخ انفمش.ٔيشبسٚغ انزًُٛخ انجششٚخ ٔ

يغ انزٕعٓبد انذٔنٛخ فٙ ٔاَغغبيب يغ انًؼطٛبد انًشبس انٛٓب عبثمب، ٔفٙ ْزا اإلؽبس 

أداح نهمؼبء ػهٗ ْٔزا انًغبل ٚؤرٙ اؽذاس انٕكبنخ انٕؽُٛخ نًؾبسثخ األيٛخ كًئعغخ ػًٕيٛخ 

اَخشاؽّ فٙ ٔيغبًْزّ فٙ انؾؼبسح اإلَغبَٛخ، ٔٔعٛهخ نالسرمبء ثبنًغزًغ انًغشثٙ ٔاأليٛخ 

  انؾٛبح.انزؼهى يذٖ ٔػبنى انًؼشفخ 

 االسم والمهام: الباب األول

 1المادة 

يئعغخ ػًٕيٛخ رزًزغ ثبنشخظٛخ  « األيٛخ انٕكبنخ انٕؽُٛخ نًؾبسثخ» رؾذس رؾذ اعى

  االعزمالل انًبنٙ، ٚشبس انٛٓب فًٛب ٚهٙ ثبنٕكبنخ.ٔانًؼُٕٚخ 

 1المادة 

ٚكٌٕ انغشع يٍ ْزِ انٕطبٚخ انؼًم ػهٗ اؽزشاو ٔرخؼغ انٕكبنخ نٕطبٚخ انذٔنخ، 

ثشكم ٔال عًٛب رهك انًزؼهمخ ثبنًٓبو انًُٕؽخ ثٓب، ٔأعٓضرٓب انًخزظخ ألؽكبو ْزا انمبٌَٕ، 

 انزُظًٛٛخ انًزؼهمخ ثبنًئعغبد انؼًٕيٛخ.ٔػبو، انؾشص ػهٗ رطجٛك انُظٕص انزششٚؼٛخ 

ْٛئبد ٔػهٗ انًُشآد انؼبيخ  رخؼغ انٕكبنخ كزنك نهًشالجخ انًبنٛخ نهذٔنخ انًطجمخٔ

  أخشٖ ؽجمب نهُظٕص انزششٚؼٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم.
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 4المادة 

انٕؽُٛخ فٙ يغبل يؾبسثخ األيٛخ رُبؽ ثبنٕكبنخ انًٓبو  خاالعزشارٛغٛفٙ اؽبس رُفٛز 

 انزبنٛخ?

الزشاػ ثشايظ ػًم عُٕٚخ ػهٗ انؾكٕيخ رٓذف انٗ يؾبسثخ األيٛخ فٙ أفك  -

 انمؼبء ػهٛٓب؛

شايظ ػًم ػهٗ انؾكٕيخ رٓذف انٗ رؼضٚض لذساد انًزؾشسٍٚ الزشاػ ث -

االعزًبػٙ ؽزٗ ٔانًزؾشساد يٍ األيٛخ ثغٛخ رًكُٛٓى يٍ اإلديبط االلزظبد٘ ٔ

رنك يٍ خالل سثؾ ػًهٛبد يؾٕ األيٛخ ثبنًشبسٚغ ٔال ٚشرذٔا انٗ األيٛخ، 

 انزًُٕٚخ؛ثزُغٛك يغ انغٓبد انًؼُٛخ ثبنجشايظ ٔيؾبسثخ انفمش، ٔانًذسح نهذخم 

رطٕٚش انزؼبٌٔ انذٔنٙ انضُبئٙ ٔانجؾش ػٍ يٕاسد نزًٕٚم انجشايظ انًزكٕسح،  -

 انًزؼذد األؽشاف؛ٔ

 رُفٛز ثشايظ انؼًم انًشبس انٛٓب أػالِ؛ -

يخزهف ٔانًئعغبد انؼًٕيٛخ انًؼُٛخ ٔرُغٛك أَشطخ اإلداساد ٔرٕعّٛ  -

انجشايظ انًزذخهٍٛ غٛش انؾكٕيٍٛٛ فٙ يغبل يؾبسثخ األيٛخ، اَغغبيب يغ 

 انغُٕٚخ انًظبدق ػهٛٓب يٍ ؽشف يغهظ اإلداسح؛

رطٕٚش انششاكخ فٙ يغبل يؾبسثخ األيٛخ فٙ اؽبس رؼبلذ٘ يغ اإلداساد ٔرؼضٚض  -

كزا يغ ٔانًئعغبد انخبطخ ٔانًئعغبد انؼًٕيٛخ ٔيغ انغًبػبد انًؾهٛخ ٔ

 انؾكٕيٛخ؛ انًُظًبد انغٛش

 فٙ يغبل يؾبسثخ األيٛخ؛ انذساعبدٔدػى انجؾش انؼهًٙ ٔانًغبًْخ فٙ رشغٛغ  -

 رمذٚى انخذيبد فٙ عًٛغ انًغبالد انًشرجطخ ثًؾبسثخ األيٛخ يٍ خالل? -

 ٍٕٚاأليٛخ؛ يؾبسثخ يغبل فٙ نزك 

 انٕعبئم انذٚذاكزٛكٛخ انخبطخ ثجشايظ يؾبسثخ ٔ انكزتٔ انًمشساد اػذادٔ ٔػغ

 انًالئًخ نخظٕطٛبد انفئبد انًغزٓذفخ؛ٔاأليٛخ 

 انزمٕٚىٔ نهززجغ أدٔادٔ يؼطٛبد لبػذحٔ اؽظبئٛخ أدٔاد ٔػغ.  

 .المادة 

انًغٕٓداد ٔرؼذ انٕكبنخ ػُذ َٓبٚخ كم عُخ يبنٛخ رمشٚشا عُٕٚب ؽٕل ٔػؼٛخ األيٛخ 

رٕدع َغخخ يٍ ٔانًجزٔنخ نهمؼبء ػهٛٓب، يغ انززكٛش ثؤَشطخ انٕكبنخ خالل انغُخ انًُظشيخ. 

  غهطخ انٕطٛخ ػهٗ انمطبع.ُٚبلش ثهغبَّ انًخزظخ ثؾؼٕس انٔانزمشٚش ثًغهغٙ انجشنًبٌ 
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  التسييزواإلدارة : الباب الثاوي

 5المادة 

ٚزشأط يغهظ اإلداسح انٕصٚش األٔل أٔ انغهطخ انؾكٕيٛخ انًفٕػخ يٍ نذَّ نٓزا 

 ٚزؤنف يٍ?ٔانغشع 

 يًضهٍٛ ػٍ انمطبػبد انًؼُٛخ ثًؾبسثخ األيٛخ؛ -

 سئٛظ االرؾبد انؼبو نًمبٔالد انًغشة أٔ يًضهّ؛ -

 األنجغخ أٔ يًضهّ؛ٔسئٛظ انغًؼٛخ انًغشثٛخ نظُبػخ انُغٛظ  -

 األشغبل انؼًٕيٛخ أٔ يًضهّ؛ٔسئٛظ انغبيؼخ انٕؽُٛخ نهجُبء  -

 سإعبء عبيؼبد انغشف انًُٓٛخ أٔ يًضهٛٓى؛ -

 يًضهٍٛ ػٍ انُمبثبد انًُٓٛخ األكضش رًضٛال؛ -

 يًضهٍٛ ػٍ انغًؼٛبد انُشٛطخ فٙ يغبل يؾبسثخ األيٛخ؛ -

ُٛٓى اإلداسح نًذح صالس عُٕاد لبثهخ نهزغذٚذ، اػزجبسا صالس شخظٛبد رؼ -

 األيٛخ؛ نكفبءرٓى فٙ يغبل يؾبسثخ

 سئٛظ يغهظ انغٓخ انزٙ ٚكٌٕ يمش انٕكبنخ ثٓب أٔ يٍ ًٚضهّ؛ -

 سئٛظ انغبيؼخ انزٙ ٚكٌٕ يمش انٕكبنخ ثٓب أٔ يٍ ًٚضهّ؛ -

خ أٔ يٍ انزٙ ٚكٌٕ ثٓب يمش انٕكبن انزكٍٕٚٔيذٚش األكبدًٚٛخ انغٕٓٚخ نهزشثٛخ  -

 ًٚضهّ؛

  يًضم ػٍ يغهظ انغبنٛخ انًغشثٛخ ثبنخبسط. -

ًٚكٍ نًغهظ اإلداسح أٌ ٚذػٕ نهًشبسكخ فٙ اعزًبػبرّ، ثظفخ اعزشبسٚخ، كم شخض ٔ

 يٍ انمطبع انؼبو أٔ انخبص، ٚشٖ فبئذح فٙ يشبسكزّ.

 .بء يغهظ اإلداسح ثًٕعت َض رُظًٛٙٔرؾذد كٛفٛبد رؼٍٛٛ أػؼ

 1المادة  

نٓزِ انغبٚخ ٔاالخزظبطبد انالصيخ إلداسح انٕكبنخ، ٔٚزًزغ يغهظ اإلداسح ثغًٛغ انغهؾ 

 ٚؼطهغ ثًب ٚهٙ?

ٔػغ ثشَبيظ انؼًم انغُٕ٘ نهٕكبنخ ثُبء ػهٗ اإلعزشارٛغٛخ انٕؽُٛخ فٙ يغبل  -

 انزٕعٓبد انزٙ رؾذدْب انؾكٕيخ؛ٔيؾبسثخ األيٛخ 

كٛفٛبد رًٕٚم ثشايظ ٔ انجٛبَبد يزؼذدح انغُٕادٔؽظش انًٛضاَٛخ انغُٕٚخ  -

 انٕكبنخ؛

 انجذ فٛٓب؛ٔؽظش انؾغبثبد  -



 

6 
 

 اخزظبطبرٓب؛ٔٔػغ انًخطؾ انزُظًٛٙ نهٕكبنخ انز٘ ٚؾذد انجُٛبد انزُظًٛٛخ  -

ٔػغ انُظبو األعبعٙ نًغزخذيٙ انٕكبنخ انز٘ ٚؾذد ػهٗ انخظٕص ششٔؽ  -

 انًغبس انًُٓٙ نهًغزخذيٍٛ؛ٔانزٕظٛف ٔاألعش 

 بطت انًغئٔنٛخ داخم انٕكبنخ؛انًظبدلخ ػهٗ انزؼُٛٛبد فٙ يُ -

 ؽشق اثشاو انظفمبد؛ٔٔػغ انُظبو انًؾذد نمٕاػذ  -

 اللزشاػبد؛ا ؽظش ششٔؽ -

 ٔػغ انُظبو انذاخهٙ نهٕكبنخ؛ -

 رؾذٚذ عذٔل رؼشٚفبد انخذيبد انًمذيخ يٍ ؽشف انٕكبنخ؛ -

 اعزئغبس انؼمبساد نفبئذح انٕكبنخ؛ٔرفٕٚذ ٔانزمشٚش فٙ الزُبء  -

 انز٘ ٚمذيّ يذٚش انٕكبنخ؛انجذ فٙ انزمشٚش انغُٕ٘  -

انًظبدلخ ػهٗ رمشٚش يشالت انؾغبثبد انز٘ ٚؼٓذ انّٛ انًغهظ ثًًٓخ يشالجخ  -

 انٕكبنخ؛ يطبثمخ يؾبعجخ

  انًظبدلخ ػهٗ ارفبلٛبد انششاكخ انًجشيخ يغ أؽشاف أخشٖ. -

  ًٚكٍ نًغهظ اإلداسح أٌ ًُٚؼ رفٕٚؼب انٗ يذٚش انٕكبنخ لظذ رغٕٚخ لؼبٚب يؼُٛخ.ٔ

 1المادة 

ٚغزًغ يغهظ اإلداسح ثذػٕح يٍ سئٛغّ أٔ ثطهت يٍ َظف أػؼبئّ، كهًب دػذ 

 رنك?ٔيشرٍٛ فٙ انغُخ ٔانؼشٔسح انٗ رنك 

ؽظش ٔ( يٍ شٓش َٕٕٚٛ نهجذ فٙ انزمشٚش انز٘ ٚؼذِ انًذٚش 85لجم انضالصٍٛ ) -

 انمٕائى انزشكٛجٛخ نهغُخ انًبنٛخ انًخززًخ؛

انجشَبيظ ٔانًٛضاَٛخ  ؽظشٔ( يٍ أكزٕثش نذساعخ :6لجم انخبيظ ػشش ) -

  انزٕلؼٙ نهغُخ انًبنٛخ انًٕانٛخ.

 0المادة 

ٚزخز يغهظ اإلداسح لشاسارّ ثؤغهجٛخ أطٕاد األػؼبء انؾبػشٍٚ أٔ انًًضهٍٛ، فبٌ 

  رؼبدنذ األطٕاد، سعؼ انغبَت انز٘ ٚكٌٕ فّٛ انشئٛظ.

 3المادة 

ٚغٕص نّ ٔكٛفٛخ رغٛٛشْب ًٔٚكٍ نًغهظ اإلداسح أٌ ٚؾذس نغبَب اعزشبسٚخ ٚؾذد رؤنٛفٓب 

  اخزظبطبرّ.ٔأٌ ٚفٕع انٛٓب ثؼغ عهطّ 

 11المادة 

 يٍ انذعزٕس. 85ٚغٛش انٕكبنخ يذٚش ٚؼٍٛ ٔفمب ألؽكبو انفظم 
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نٓزِ انغبٚخ ٚمٕو ٔاالخزظبطبد انالصيخ نزغٛٛش انٕكبنخ، ٔٚزًزغ انًذٚش ثغًٛغ انغهؾ 

 ثًب ٚهٙ?

 ُٚفز لشاساد يغهظ اإلداسح؛ -

 ٚزظشف ثبعًٓب؛ٔ ٚغٛش شئٌٔ انٕكبنخ -

ٚؼٍٛ فٙ يُبطت انٕكبنخ ُٔٚغك أَشطزٓب، ٔٚششف ػهٗ رذثٛش يغًٕع انًظبنؼ  -

 نًغزخذيٛٓب؛ ٔفمب نهُظبو األعبعٙ

ٚمزشػ الئؾخ انزؼُٛٛبد فٙ يُبطت انًغئٔنٛخ داخم انٕكبنخ ػهٗ انًغهظ  -

 نهًظبدلخ؛

األغٛبس، كم ٔعًٛغ اإلداساد انؼًٕيٛخ أٔ انخبطخ ًٔٚضم انٕكبنخ اصاء انذٔنخ  -

 ٔٚمٕو ثغًٛغ األػًبل انزؾفظٛخ؛

ًٚكُّ أٌ ٚشفغ أ٘ دػٕٖ لؼبئٛخ ثٓذف انذفبع ػٍ ًٔٚضم انٕكبنخ أيبو انمؼبء  -

 يظبنؼ انٕكبنخ. غٛش أَّ ٚغت ػهّٛ أٌ ٚخجش ثزنك فٕسا سئٛظ يغهظ اإلداسح؛

األْذاف انٕؽُٛخ انًؾذدح ٔٚؼذ يششٔع يٛضاَٛخ انٕكبنخ يغ يشاػبح األٔنٕٚبد  -

 انؾكٕيخ؛يٍ نذٌ 

 ٕٚلغ ثبعى انٕكبنخ ػهٗ ارفبلٛبد انششاكخ؛ -

ٚغزؼشع ٔٚؼذ ػُذ َٓبٚخ كم عُخ يبنٛخ، رمشٚشا عُٕٚب ٚؼًُّ أَشطخ انٕكبنخ،  -

 ٚؼشػّ ػهٗ يغهظ اداسح انٕكبنخ؛ٔفّٛ انٕػؼٛخ انؼبيخ نًؾبسثخ األيٛخ، 

اعزًبػبد انهغُخ أٔ انهغبٌ ٔٚؾؼش ثظفخ اعزشبسٚخ اعزًبػبد يغهظ اإلداسح  -

  ٚمٕو ثًٓبو كزبثخ يغهظ اإلداسح.ٔؾذصخ يٍ نذٌ ْزا األخٛش انً

اخزظبطبرّ انٗ يغزخذيٙ ًٔٚكٍ نهًذٚش أٌ ٚفٕع رؾذ يغئٔنٛزّ ثؼغ عهطّ ٔ

  اإلداسح ثبنٕكبنخ.

 المستخذمىنوالتىظيم المالي : الباب الثالج

 11المادة 

 رشًم يٛضاَٛخ انٕكبنخ يب ٚهٙ?

 ?في باب المىارد  11

انًغغهخ فٙ يٛضاَٛخ انمطبع انؾكٕيٙ ٔانغُٕٚخ انزٙ رًُؾٓب انذٔنخ  انًخظظبد -

 انٕكبنخ؛ انٕطٙ ػهٗ

 انًئعغبد انؼًٕيٛخ؛ٔاإلػبَبد انًبنٛخ انزٙ رًُؾٓب انغًبػبد انًؾهٛخ  -

 االلزشاػبد انًؤرٌٔ فٙ اطذاسْب ٔفمب نهُظٕص انزششٚؼٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم؛ -
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 ٓب انٕكبنخ؛انًذاخٛم انًزؤرٛخ يٍ انخذيبد انزٙ رمذي -

 انٕطبٚب انزٙ ٚمجم يغهظ اإلداسح رهمٛٓب؛ٔانٓجبد  -

 انشعٕو شجّ انؼشٚجٛخ انًؾذصخ نفبئذح انٕكبنخ كهًب الزؼٗ األيش رنك؛ -

  عًٛغ انًذاخٛم األخشٖ انزٙ ًٚكٍ أٌ رخظض نهٕكبنخ الؽمب. -

 في باب الىفقاث:  11

 االعزضًبس؛َٔفمبد انزغٛٛش  -

 انًجبنغ انًشعؼخ يٍ االلزشاػبد؛ -

 انًغبًْبد انزٙ رمذيٓب انٕكبنخ؛ٔاإلػبَبد  -

  عًٛغ انُفمبد األخشٖ انًشرجطخ ثًٓبو انٕكبنخ. -

 11المادة 

نهمٛبو ثبنًٓبو انًُٕؽخ ثٓب ، ثًٕعت ْزا انمبٌَٕ، رزٕفش انٕكبنخ ػهٗ يغزخذيٍٛ رمٕو 

ٕص ثزشغٛهٓى ٔفمب نهُظبو األعبعٙ نًغزخذيٛٓب أٔ يهؾمٍٛ يٍ اإلداساد انؼًٕيٛخ ٔفمب نهُظ

 انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم.

ثًزؼبلذٍٚ يغبسثخ أٔ أعبَت يٍ أعم ٔٚغٕص نهٕكبنخ أٚؼب أٌ رغزؼٍٛ ثًغزشبسٍٚ ٔ

  انمٛبو ثًٓبو يؾذدح.

 متفزقتوأحكام اوتقاليت : الباب الزابع

 14المادة 

انٗ انٕكبنخ االخزظبطبد انًضأنخ فٙ ربسٚخ دخٕل ْزا انمبٌَٕ ؽٛض انزُفٛز يٍ  رُمم

انجؾش ٔركٍٕٚ األؽش ٔانزؼهٛى انؼبنٙ ٔنذٌ انٓٛبكم اإلداسٚخ انزبثؼخ نٕصاسح انزشثٛخ انٕؽُٛخ 

يٍ ْزا  8انزٙ رذخم ػًٍ يٓبو انٕكبنخ ثًٕعت انًبدح ٔانؼهًٙ فٙ يغبل يؾبسثخ األيٛخ 

  انمبٌَٕ.

 .1ة الماد

انًزذسثٌٕ انًضأنٌٕ يٓبيٓى فٙ انٓٛبكم ٔٚهؾك رهمبئٛب ثبنٕكبنخ انًٕظفٌٕ انًشعًٌٕ 

أػالِ، داخم أعم ال ٚزغبٔص عُخ ٔاؽذح اثزذاء يٍ ربسٚخ  68اإلداسٚخ انًشبس انٛٓب فٙ انًبدح 

 دخٕل ْزا انمبٌَٕ ؽٛض انزُفٛز.

نهًٕظفٍٛ انًهؾمٍٛ ثبنٕكبنخ ؽجمب نًمزؼٛبد انفمشح األٔنٗ أػالِ أٌ ٚذيغٕا فٙ  ًٚكٍٔ

  أؽشْب ثُبء ػهٗ ؽهت يُٓى ٔفمب نهُظبو األعبعٙ نًغزخذيٛٓب.
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 15المادة 

ال ٚغٕص ثؤ٘ ؽبل يٍ األؽٕال أٌ ركٌٕ انٕػؼٛخ انزٙ ٚخٕنٓب انُظبو األعبعٙ انخبص 

أػالِ، ألم فبئذح يٍ  69ٛمب ألؽكبو انًبدح جثًغزخذيٙ انٕكبنخ نهًٕظفٍٛ انًذيغٍٛ رط

 انٕػؼٛخ انزٙ كبٌ ٚزًزغ ثٓب انًؼٌُٕٛ ثبأليش فٙ اؽبسْى األطهٙ ػُذ ربسٚخ اديبعٓى.

فٙ اَزظبس الشاس انُظبو األعبعٙ انخبص ثًغزخذيٙ انٕكبنخ، ٚؾزفع انًٕظفٌٕ 

يُٓب داخم اؽبسْى ٚغزفٛذٌٔ  االيزٛبصاد انزٙ كبَٕأانًذيغٌٕ أٔ انًهؾمٌٕ ثكبفخ انؾمٕق 

 األطهٙ.

رؼزجش انخذيبد انزٙ أَغضْب انًٕظفٌٕ انًزكٕسٌٔ داخم انٓٛبكم اإلداسٚخ انًشبس انٛٓب 

 يٍ ْزا انمبٌَٕ كًب نٕ أَغضد داخم انٕكبنخ. 68فٙ انًبدح 

 69ثبنشغى يٍ عًٛغ انًمزؼٛبد انًخبنفخ، ٚغزًش انًٕظفٌٕ انًشبس انٛٓى فٙ انًبدح 

ٚخض َظبو انًؼبشبد، فٙ انظُبدٚك انزٙ كبَٕا ٚئدٌٔ فٛٓب أػالِ يُخشؽٍٛ، فًٛب 

  اشزشاكبرٓى لجم دخٕل ْزا انمبٌَٕ ؽٛض انزُفٛز.

 11المادة 

ٔفك انكٛفٛبد انًؾذدح ثُض رُظًٛٙ، انؼمبساد ٔرٕػغ سٍْ اشبسح انٕكبنخ يغبَب، 

 انالصيخ نزغٛٛشْب.ٔانزبثؼخ نًهك انذٔنخ انخبص أٔ انًهك انغًبػٙ 

 68كبنخ يغبَب انًُمٕالد انزبثؼخ نهٓٛبكم اإلداسٚخ انًشبس انٛٓب فٙ انًبدح رُمم انٗ انٕ

  انالصيخ إلَغبص انًٓبو انًغُذح نهٕكبنخ.ٔأػالِ، 

 11المادة 

انًهفبد انًزؼهمخ ثًغبل يؾبسثخ األيٛخ انًٕعٕدح فٙ ربسٚخ ُٔٚمم انٗ انٕكبنخ األسشٛف 

يٍ ْزا  68اإلداسٚخ انًشبس انٛٓب فٙ انًبدح دخٕل ْزا انمبٌَٕ ؽٛض انزُفٛز فٙ ؽٕصح انٓٛبكم 

 انمبٌَٕ.

انزضايبرٓب انًزؼهمخ ثغًٛغ طفمبد ٔرؾم انٕكبنخ يؾم انذٔنخ فٙ عًٛغ ؽمٕلٓب ٔ

االرفبلٛبد انًجشيخ، لجم ٔكزا عًٛغ انؼمٕد ٔانزٕسٚذاد ٔانخذيبد ٔاألشغبل ٔانذساعبد 

ركٍٕٚ األؽش ٔانزؼهٛى انؼبنٙ ٔؽُٛخ انزشثٛخ انٕ دخٕل ْزا انمبٌَٕ ؽٛض انزُفٛز، نؾغبة ٔصاسح

  انجؾش انؼهًٙ فٙ يغبل يؾبسثخ األيٛخ.ٔ

 10المادة 

انجششٚخ انًزٕفشح نذٖ ًٔٚكٍ نهٕكبنخ أٌ رغزؼٍٛ، لظذ انمٛبو ثًٓبيٓب، ثبنٕعبئم انًبدٚخ 

كزا ٔانزكٍٕٚ ٔاألكبدًٚٛبد انغٕٓٚخ نهزشثٛخ ٔانغهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبنزؼهٛى انًذسعٙ 

  كزا انمطبػبد انؾكٕيٛخ انًؼُٛخ.ٔانخبسعٛخ  يظبنؾٓب

 13المادة 

ٚذخم ْزا انمبٌَٕ ؽٛض انزُفٛز اثزذاء يٍ ربسٚخ َشش انُض انزُظًٛٙ انًُظٕص ػهّٛ 

  أػالِ ثبنغشٚذح انشعًٛخ. :فٙ انًبدح 
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