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 انفصم األول

 انخؼاريف
 ( 1)انًادة 

 . ٣ٌٕٞ ٌُِِٔبد ٝاُؼجبساد اُزب٤ُخ اُٞاسدح ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ أُؼب٢ٗ أُخػػخ ُٚ أدٗبٙ ٓب ُْ رذٍ اُوش٣٘خ ػ٠ِ ؿ٤ش رُي
 . ٝصاسح اُضساػخ:  اُٞصاسح
 . ٝص٣ش اُضساػخ:   اُٞص٣ش

 . ٓذ٣ش٣خ اُخذٓبد اُج٤طش٣خ ٝاُضشٝح اُح٤ٞا٤ٗخ ثٞصاسح اُضساػخ:  أُذ٣ش٣خ أُخزػخ
 . ٓذ٣ش ػبّ أُذ٣ش٣خ أُخزػخ: أُذ٣ش أُخزع

 . ٛٞ أ١ ضخع ٓجبص ثٔوزؿ٠ هبٕٗٞ األطجبء اُج٤طش٤٣ٖ ثٔٔبسسخ اُطت اُج٤طش١ ك٢ كِسط٤ٖ: اُطج٤ت اُج٤طش١
 . اُطج٤ت اُج٤طش١ اُز١ ٣طـَ ٓ٘ػجب ح٤ًٌٓٞب:  اُطج٤ت اُج٤طش١ أُخزع

  .ٛٞ ًَ ٓب ٣٘ذسط رحذ أٌُِٔخ اُح٤ٞا٤ٗخ ٖٓ أٗٞاع ٝاُز٢ ٣ػذس ثزحذ٣ذٛب هشاس ٖٓ اُٞص٣ش: اُح٤ٞإ
رث٤حخ أٝ ج٤لخ اُح٤ٞإ أٝ أ١ جضء ٜٓ٘ب ًبُؼظبّ ٝاُِحْ ٝاُجِذ ٝاُحٞاكش ٝاُػٞف ٝاُطؼش ٝاألحطبء :   جضخ اُح٤ٞإ

  .ٝؿ٤ش رُي ٖٓ أجضاء اُح٤ٞإ
 . أ١ ٓشؼ ٓؼذ أٝ ٝثبئ٢ سٞاء ًبٗذ اُؼذٟٝ ر٘حػش ث٤ٖ اُح٤ٞاٗبد كوط أٝ ٣طزشى ك٤ٜب اإلٗسبٕ ٝاُح٤ٞإ: أُشؼ

اُح٤ٞاٗبد اُز٢ خبُطذ ح٤ٞاٗبد ٓش٣ؿخ ثطش٣وخ ٓجبضشح أٝ ؿ٤ش ٓجبضشح ًٝزُي : اُح٤ٞاٗبد أُطزجٚ ئغبثزٜب ثبُٔشؼ

  .اُز٢ رظٜش ػ٤ِٜب رـ٤شاد ؿ٤ش طج٤ؼ٤خ ك٢ سًِٜٞب أٝ غحزٜب
 . ٓب ٣وذّ ُِح٤ٞإ ٖٓ طؼبّ: اُؼِق

 . اُوص أٝ أ١ ٓبدح رسزؼَٔ ًلشاش ُِح٤ٞإ: كشش اُح٤ٞإ
  :غبحت اُح٤ٞإ

 .  المبلك أَ مه ٌمثلً .1
 . مه لً حق الزصشف فً الحٍُان .2
مه ٌملك حظٍشح أَ مجىى أَ سثبن السفٍىخ أَ الطٍبس أَ السبئق الزي ٌقُد مشكجخ مخصصخ لىقل  .3

 .  الحٍُاوبد مب لم ٌثجذ أن ملكٍخ الحٍُان رعُد لشخص آخش
 . كل حبئض أَ مىزفع مه الحٍُان .4
 . كل مه لً سلطخ الزصشف فً فشش الحٍُان أَ سَثً أَ علفً أَ مٍمبرً .5
  .الحبسط أَ المالحظ للحٍُان أَ الشخص الزي فً عٍذرً الحٍُان .6

   
 انفصم انثاَي 

 يكافحت األيزاض وظبطها
 ( 2)انًادة 

رزؼبٕٝ ٝصاسح اُضساػخ ٝٝصاسح اُحٌْ أُح٢ِ ك٢ حوٖ اُح٤ٞاٗبد ٝرط٤ٜش حظبئشٛب ٝئجشاء  .1

 . اُلحٞغبد اُالصٓخ ُزطخ٤ع األٓشاؼ ك٢ ٓٞاػ٤ذ دٝس٣خ ٓحذدح
٣زْ ئػالٕ رُي ألغحبة أُضاسع ٝاُحظبئش ٝأٓبًٖ ٝجٞد اُح٤ٞاٗبد ػ٠ِ إٔ ٣زحَٔ أغحبة  .2

 . اُح٤ٞاٗبد ٗلوبد اُزط٤ٜش ٝاُ٘ظبكخ
 . ال ٣جٞص إٔ رٞؾغ ثزِي اُحظبئش أ٣خ ح٤ٞاٗبد ئال ثؼذ اٗوؿبء أُذح اُز٢ ٣وشسٛب أُذ٣ش أُخزع .3

  
 (3)انًادة 

    ٣جت ػ٠ِ ًَ ضخع ك٢ ح٤بصرٚ ح٤ٞإ ٓػبة أٝ ٓطزجٚ ك٢ ئغبثزٚ ثٔشؼ إٔ ٣زخز كٞس اُزذاث٤ش ٝاإلجشاءاد 

 :اُزب٤ُخ
 . ػضٍ اُح٤ٞإ أُػبة أٝ أُطزجٚ ك٢ ئغبثزٚ ػٖ اُح٤ٞاٗبد اُس٤ِٔخ .1

 سبػخ ئ٠ُ أهشة ٝحذح أٝ ٓشًض ث٤طش١ ك٢ ا٤ُٜئخ أُح٤ِخ اُز٢ ٣وطٜ٘ب رُي 24رج٤ِؾ األٓش خالٍ  .2

اُطخع أٝ ئ٠ُ أهشة ٓشًض ضشطخ أٝ ئ٠ُ ٓخزبس اُوش٣خ أٝ اُوج٤ِخ ك٢ أُ٘بطن اُ٘بئ٤خ ٣ٝٞؾح ك٢ اُجالؽ اسْ 

 . أُجِؾ ٝػ٘ٞاٗٚ ٝأٌُبٕ اُز١ ٣ٞجذ ثٚ اُح٤ٞإ أُش٣ؽ أٝ أُطزجٚ ك٢ ئغبثزٚ

ئرا ًبٕ اُطخع ك٢ طش٣ن سلش ػ٤ِٚ إٔ ٣جِؾ اإلغبثخ ئ٠ُ أُشاجغ اُج٤طش٣خ اُجٔش٤ًخ ُذٟ ٝغُٞٚ  .3

 . ئ٠ُ أُؼبثش اُذ٤ُٝخ



  
 ( 4)انًادة 

ٖٓ أُبدح اُسبثوخ إٔ ح٤ٞاٗب ٓػبثب أٝ ٓطزجٜب ثأٗٚ ٓػبة ثٔشؼ أٝ  (2)    ئرا ثُِؾ أ١ ضخع ٖٓٔ ٝسد رًشْٛ ك٢ اُج٘ذ 

ثٞجٞد ٓشؼ ٖٓ األٓشاؼ ٓ٘زطش أٝ ٓطزجٚ ثٚ ث٤ٖ اُح٤ٞاٗبد ٣جت ػ٤ِٚ إٔ ٣جِؾ األٓش ك٢ اُحبٍ ئ٠ُ أهشة طج٤ت 

ث٤طش١، ٝػ٠ِ اُطج٤ت إٔ ٣ػذس اُزؼ٤ِٔبد اُالصٓخ ٣ٝزخز اُزذاث٤ش اُز٢ ٣شاٛب ؾشٝس٣خ كٞسا ُِزأًذ ٖٓ ٝجٞد أُشؼ أٝ 

 . ػذٓٚ ُٝذٟ اهز٘بػٚ ثٞجٞد أُشؼ ػ٤ِٚ إٔ ٣جِؾ األٓش كٞسا ُٞصاسح اُضساػخ أٝ ٓذ٣ش اُج٤طشح صْ ٣زجؼٚ ثزوش٣ش
  

 ( 5)انًادة 
٣جت ػ٠ِ غبحت أ١ ح٤ٞإ أٝ جضزٚ أٝ كشاضخ أٝ ػِلٚ أٝ أ١ ٓزؼِوبد ح٤ٞا٤ٗخ إٔ ٣ؼشؾٜب ُِٔؼب٣٘خ ػ٘ذٓب ٣طِت رُي     

 . أ١ طج٤ت ث٤طش١ ٓخزع ك٢ أُٞهغ أٝ أٌُبٕ ٝاُضٓبٕ اُز٣ٖ ٣حذدٛٔب اُطج٤ت
  

 ( 6)انًادة 
٣جت ػ٠ِ ًَ سئ٤س ٓشًض ث٤طش١ ػ٘ذ رلط٢ أ١ ٓشؼ ك٢ ٓ٘طوزٚ إٔ ٣جِؾ األٓش ك٢ اُحبٍ ئ٠ُ ج٤ٔغ سؤسبء ا٤ُٜئبد     

أُح٤ِخ ٝأغحبة اُح٤ٞاٗبد ٝأُخبر٤ش ٝٓشاًض اُطشطخ ك٢ دائشح اخزػبغٚ ٣ٝؼِٖ ػٖ أُشؼ ك٢ ٝسبئَ اإلػالّ 

 . أُزبحخ
  

 ( 7)انًادة 
٣جٞص ُِطج٤ت اُج٤طش١ أُخزع إٔ ٣أٓش ثزثح اُح٤ٞإ أُػبة أٝ أُطزجٚ ثاغبثزٚ ثٔشؼ ػ٠ِ إٔ ٣زْ ئثالؽ أُذ٣ش     

 . أُخزع ثزُي
  

 (8)انًادة 
 ئرا ٗلن اُح٤ٞإ أصش ئغبثزٚ ثبُٔشؼ أٝ رثح ثٔوزؿ٠ أحٌبّ أُبدح اُسبثوخ ٣جٞص ُِطج٤ت أُخزع إٔ ٣ػذس     

 . اُزؼ٤ِٔبد اُالصٓخ ُِزخِع اُػح٢ ٖٓ اُجضخ أٝ اُلشش أٝ اُؼِق اُز١ ًبٕ رُي اُح٤ٞإ ٓزػال ثٚ
  

 ( 9)انًادة 
٣حظش ئُوبء جضش اُح٤ٞاٗبد اُ٘بكوخ ك٢ األٜٗش ٝه٘ٞاد اُش١ أٝ أُػبسف أٝ اُجشى أٝ اُطشم أٝ ك٢  .1

 . اُؼشاء
٣حظش ػ٠ِ أغحبة اُحظبئش ئُوبء اُ٘لب٣بد ٝسٝس اُح٤ٞاٗبد ك٢ اُطٞاسع ثَ ٣جت اُزخِع ٜٓ٘ب  .2

 . ثبُطٌَ اُز١ رحذدٙ ٝصاسح اُضساػخ ثبُز٘س٤ن ٓغ ٝصاسح اُحٌْ أُح٢ِ
  

 ( 10)انًادة 
ال ٣جٞص رثح أٝ االرجبس ثبُح٤ٞاٗبد أُػبثخ ثبألٓشاؼ أٝ أُطزجٚ ك٢ ئغبثزٜب ٝاُز٢ رْ كحػٜب ٖٓ  .1

 . هجَ اُطج٤ت اُج٤طش١ أُخزع ئال ثارٕ غبدس ػ٘ٚ

ال ٣جٞص ٗوِٜب أٝ ٗوَ ٓخِلبرٜب أٝ ٓ٘زجبرٜب ٖٓ جٜخ ئ٠ُ أخشٟ ئال ثارٕ غبدس ػٖ اُطج٤ت اُج٤طش١  .2

 . أُخزع
  

 ( 11)انًادة 
 : ٣جٞص ُِطج٤ت اُج٤طش١ أُخزع إٔ ٣أٓش ثب٥ر٢

  . ُخذٓخ ٛزا اُح٤ٞإح اُزحلظ ػ٠ِ ػِق اُح٤ٞإ أُش٣ؽ ٝسٝصٚ ٝكشضٚ أٝ أ١ أداح أخشٟ ٓخػع .1
 . ٓ٘غ ث٤غ أٝ ٗوَ أٝ رذاٍٝ أ١ ٓ٘زجبد ُِح٤ٞإ أُػبة أٝ أُطزجٚ ثاغبثزٚ .2

  .طِت كحع أ١ ح٤ٞإ ك٢ أ١ ٝهذ أٝ رحػ٤٘ٚ أٝ رجخ٤شٙ أٝ رط٤ٜشٙ ٝئ٣ذاػٚ ك٢ اُحجش اُػح٢ .3
 .  ٖٓ جسْ اُح٤ٞإ أٝ دٓٚ أٝ أ١ جضء ٓ٘ٚ إلجشاء أ١ اخزجبس حسجٔب ٣شٟ رُي ٓ٘بسجبحُٚ أخز ػ٤ٖ .4
 . رط٤ٜش ٝر٘ظ٤ق أ١ ٌٓبٕ أٝ ٓ٘طأح ٣ٞجذ ك٤ٜب ح٤ٞإ ٓػبة أٝ ٓطزجٚ ثاغبثزٚ .5
 . رط٤ٜش ٝر٘ظ٤ق األدٝاد أُسزؼِٔخ ك٢ أٌُبٕ أُطبس ئ٤ُٚ سبثوب .6

  
 ( 12)انًادة 

٣جٞص أل١ طج٤ت ث٤طش١ ٌِٓق ٖٓ هجَ أُذ٣ش أُخزع إٔ ٣ذخَ أ١ ٌٓبٕ أٝ ٝس٤ِخ ٗوَ ك٤ٜب أٝ ٣طزجٚ ثإٔ ك٤ٜب     

ح٤ٞاٗبد أٝ رثبئح ٓ٘وُٞخ ٖٓ أٝ ئ٠ُ كِسط٤ٖ ُِلحع ٝاُزأًذ ٖٓ ر٘ل٤ز األٗظٔخ ٝاُزؼ٤ِٔبد ٝاألٝآش اُػبدسح ثٔوزؿ٠ ٛزا 

 . اُوبٕٗٞ
  

 ( 13)انًادة 
 رؼذ٣َ أٝ ئؾبكخ أٝ حزف أ١ ٓشؼ ٖٓ األٓشاؼ أُذسجخ ك٢ ح٣جٞص ُِٔذ٣ش أُخزع ثؼذ ٓٞاكوخ ٝص٣ش اُضساع    

 . اُجذٍٝ أُشكن ُٜزا اُوبٕٗٞ ٝكوب ُٔب روزؿ٤ٚ أُػِحخ اُؼبٓخ



  
 انفصم انثانث

 انخؼىيط ػٍ انحيىاَاث انخي أحهفج
 ( 14)انًادة 

ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ ألٍٝ ٓجِؾ ػٖ ئغبثخ اُح٤ٞإ ثبُٔشؼ كارا  (17)    رٔ٘ح ٌٓبكأح رحذدٛب ُج٘خ دائٔخ رطٌَ ثحست أُبدح 

ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ ٝئرا روشس ػالط اُح٤ٞإ  (17)، (15)ًبٕ ٛٞ ٓبُي اُح٤ٞإ ٣ذكغ ُٚ اُزؼ٣ٞؽ أُ٘ػٞظ ػ٤ِٚ ك٢ أُٞاد 

 . ٣ٌٕٞ اُؼالط ػ٠ِ ٗلوخ اُٞصاسح
  

 ( 15)انًادة 
    ُـب٣بد ٌٓبكحخ ٝاسزئػبٍ األٓشاؼ ك٢ كِسط٤ٖ ٣ذكغ ُػبحت اُح٤ٞإ اُز١ رْ رثحٚ أٝ اُزخِع ٓ٘ٚ ُٜزٙ اُـب٣خ 

ٖٓ ٛزا  (17)اُزؼ٣ٞؽ أُ٘بست ٝكن اُزؼشكخ اُس٣ٞ٘خ ألصٔبٕ اُح٤ٞاٗبد ٝاُز٢ رحذدٛب اُِج٘خ أُطبس ئ٤ُٜب ك٢ أُبدح 

 . اُوبٕٗٞ
  

 ( 16)انًادة 
ال ٣ذكغ رؼ٣ٞؽ ػٖ اُح٤ٞإ اُز١ رثح أٝ جشٟ ئرالكٚ ئرا ًبٕ ٓػبثب ثٔشؼ ح٤٘ٔب جِت ئ٠ُ كِسط٤ٖ  .1

 . أٝ ًبٕ اُح٤ٞإ ك٢ طٞس اُحؿبٗخ ُِٔشؼ ػ٘ذ ٝغُٞٚ ئ٠ُ ا٤ُٔ٘بء أٝ ٌٓبٕ اُذخٍٞ
ال ٣ذكغ رؼ٣ٞؽ ػٖ اُح٤ٞاٗبد اُز٢ جشٟ دخُٜٞب ئ٠ُ اُجالد ثطش٣وخ ؿ٤ش ٓطشٝػخ أٝ ٓخبُلخ ُِوٞا٤ٖٗ  .2

 . ٝاألٗظٔخ أُؼٍٔٞ ثٜب ك٢ كِسط٤ٖ

ال ٣ذكغ رؼ٣ٞؽ ػٖ أ١ ح٤ٞإ ُْ ٣زْ رسج٤ِٚ ٝكوب ُِ٘ظْ أُؼٍٔٞ ثٜب أٝ ئرا سكؽ غبحت اُح٤ٞإ  .3

رحػ٤٘ٚ أٝ اٌُطق ػ٤ِٚ ئرا ًبٗذ أُذ٣ش٣خ أُخزػخ هذ طِجذ ك٢ ٝهذ سبثن رحػ٤ٖ اُح٤ٞإ أُٞجٞد ك٢ 

 . كِسط٤ٖ
  
 ( 17)انًادة 

ٌشكل الُصٌش لجىخ دائمخ ثشئبسخ المذٌش المخزص َعضٌُخ طجٍت ثٍطشي َمٍىذط صساعً  .1
رخصص إوزبج حٍُاوً مه َصاسح الضساعخ َممثل عه َصاسح المبلٍخ َممثل عه ٌٍئخ الشقبثخ العبمخ َرخزص 

 : ثبَرً
َضع رعشٌفخ سىٌُخ ألثمبن الحٍُاوبد الزً ٌجشي على أسبسٍب الزعٌُض َرعزجش ٌزي الزعشٌفخ حذًا أعلى للزعٌُض .  أ

 . َالمكبفأح
 . رىسٍت قٍمخ الزعٌُض عه الحٍُاوبد الزً ٌجشي رثحٍب أَ إرالفٍب.  ة
 .  رحذٌذ الحٍُاوبد الزً ٌشملٍب الزعٌُض.  ج

 . ال ركُن قشاساد اللجىخ وبفزح إال ثعذ رصذٌقٍب مه الُصٌش أَ مه ٌفُضً ثزلك .2

   

 ( 18)انًادة 
    ر٘ل٤زا ُِـب٣بد أُ٘طٞدح ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ ٝثٔب رٞججٚ اػزجبساد أُػِحخ اُؼبٓخ روّٞ ٝصاسح اُضساػخ ثذكغ ه٤ٔٚ 

 . اُزؼ٣ٞؽ أُطبس ئ٤ُٚ ك٢ أُبدح اُسبثوخ ُػبحت اُح٤ٞإ اُز١ هشس اُطج٤ت اُج٤طش١ رثحٚ أٝ ئرالكٚ
  

 انفصم انزابغ 
 اإلػالٌ ػٍ انًُاطق انًىبىءة

 (19)انًادة 
 ػ٠ِ أ١ طج٤ت ث٤طش١ ػ٘ذ اًزطبف ٝجٞد ٓشؼ ك٢ أ١ ٌٓبٕ ئثالؽ أهشة ٝحذح ث٤طش٣خ ٝاُز٢  .1

ػ٤ِٜب ئسسبٍ ٗسخخ ٖٓ اُجالؽ ئ٠ُ أُذ٣ش أُخزع اُز١ ٣وّٞ ثذٝسٙ ثاثالؽ سئ٤س ٓجِس ا٤ُٜئخ أُح٤ِخ ٝٓشًض 

 . اُطشطخ اُزبثغ ُٜب ٌٓبٕ اٗزطبس أُشؼ

ُِٞص٣ش أٝ أُذ٣ش أُخزع ثٔٞاكوخ اُٞص٣ش سِطخ اإلػالٕ ػٖ أ١ ٓ٘طوخ ٓٞثٞءح ثبُٔشؼ ك٢ ٝسبئَ  .2

 . اإلػالّ أُخزِلخ
  
 ( 20)انًادة 

    ال ٣ؼزجش أٌُبٕ اُز١ سجن اإلػالٕ ػ٘ٚ ثأٗٚ ٓ٘طوخ ٓٞثٞءح خبٍ ٖٓ أُشؼ ئال ثؼذ اإلػالٕ ػٖ رُي ٖٓ هجَ أُذ٣ش 

أُخزع أٝ ٖٓ ٣لٞؾٚ ثزُي ثٔٞاكوخ اُٞص٣ش ٝػ٠ِ أُذ٣ش أُخزع ئثالؽ سئ٤س ٓجِس ا٤ُٜئخ أُح٤ِخ ٝٓشًض اُطشطخ 

 . اُزبثغ ُٜٔب رُي أٌُبٕ
  

 ( 21)انًادة 



    ئرا ظٜش ك٢ ٓ٘طوخ ٓب ٓشؼ ٖٓ األٓشاؼ أُٞؾحخ ك٢ اُجذٍٝ أُِحن ثٜزا اُوبٕٗٞ أٝ أ١ ٓشؼ آخش ٣ؼِٖ ػ٘ٚ 

أُذ٣ش أُخزع ثأٗٚ ٣إصش ك٢ غحخ اإلٗسبٕ ٣جت ئثالؽ ٓذ٣ش اُػحخ ك٢ رِي أُ٘طوخ كٞسا الرخبر اُزذاث٤ش اُالصٓخ 

 . ٝاُلٞس٣خ ُٔحبغشح أُشؼ ٝٓوبٝٓزٚ
  

 ( 22)انًادة 
 :ػ٘ذ اًزطبف ٓ٘طوخ ٓٞثٞءح ٣جت ػ٠ِ أُذ٣ش أُخزع ارخبر اإلجشاءاد ا٥ر٤خ

 . اإلػالٕ ػٖ رُي ك٢ أُ٘بطن أُجبٝسح ُِٔ٘طوخ .1
 . ٓ٘غ أٝ ر٘ظ٤ْ رحشًبد أٝ ر٘والد اُح٤ٞاٗبد داخَ رِي أُ٘بطن .2
 . ر٘ظ٤ْ ػضٍ ٝحجش اُح٤ٞاٗبد أُش٣ؿخ ك٢ أُ٘بطن أُٞثٞءح ثٔب ٣ز٘بست ٓغ أُشؼ أُ٘زطش .3

 . هلَ أسٞام اُح٤ٞاٗبد ٝٓ٘غ االرجبس ثٜب ك٢ أُ٘بطن أُٞثٞءح .4
  

 ( 23)انًادة 
    ػ٠ِ أُذ٣ش٣خ أُخزػخ ٓؼبُجخ أ١ ح٤ٞإ ٓش٣ؽ أٝ ٓطزجٚ ثاغبثزٚ ٝئجشاء االخزجبساد ٝاُلحٞغبد اُز٢ رشاٛب 

ؾشٝس٣خ ٝأخز اُؼ٤٘بد اُالصٓخ سٞاء ًبٕ ح٤ًب أٝ ٗبكوب ُٜٝب إٔ رٌِق أغحبة اُح٤ٞاٗبد أٝ أُطشك٤ٖ ػ٠ِ حشاسزٜب 

 . ٝٓالحظزٜب ثٔب رشاٙ ٓ٘بسجًب
  

 ( 24)انًادة 
    ُِطج٤ت اُج٤طش١ أُخزع إٔ ٣أٓش ثحظش رثح اُح٤ٞاٗبد أُش٣ؿخ أٝ أُطزجٚ ثاغبثزٜب ثٔشؼ ًٝزُي حظش 

 . اسزٜالًٜب ٝٗوَ أٝ ث٤غ ُحٜٞٓب أٝ ٓ٘زجبرٜب ٝسوطٜب أٝ أ١ ض٢ء ٖٓ ٓخِلبرٜب ئال ثزػش٣ح ًزبث٢ ٖٓ أُذ٣ش أُخزع
  

 ( 25)انًادة 
    ٣جت ػ٠ِ أغحبة اُح٤ٞاٗبد اُز٢ رْ رسج٤ِٜب أٝ كحػٜب أٝ حوٜ٘ب ؾذ األٓشاؼ ئثالؽ أهشة ٓشًض ث٤طش١ ػٖ 

ئدخبٍ أٝ ئخشاط أ٣خ ح٤ٞاٗبد جذ٣ذح ٖٓ ٝئ٠ُ حظبئشْٛ ٝرُي ُلحػٜب أٝ حوٜ٘ب أٝ رؼذ٣َ أ٣خ ث٤بٗبد رْ رسج٤ِٜب ئرا اهزؿذ 

اُؿشٝسح رُي ٣ٝجت ػ٤ِْٜ ث٘بء ػ٠ِ طِت اُطج٤ت أُخزع ٗوَ اُح٤ٞاٗبد أُش٣ؿخ أٝ أُطزجٚ ثاغبثزٜب ثبُٔشؼ ئ٠ُ 

أٓبًٖ اُؼضٍ اُز٢ رخػػٜب أُذ٣ش٣خ ُزُي ٝرجو٠ اُح٤ٞاٗبد ك٢ ٌٓبٕ اُؼضٍ أُذح اُز٢ رشاٛب أُذ٣ش٣خ ٝػ٠ِ ٗلوخ 

 . أغحبثٜب
  

 ( 26)انًادة 
 :-     ُِٔذ٣ش أُخزع ك٢ سج٤َ رحو٤ن اُـب٣بد أُوػٞدح ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ ارخبر أ١ ٖٓ اإلجشاءاد اُزب٤ُخ

ٓ٘غ ػشؼ اُح٤ٞاٗبد أُش٣ؿخ أٝ أُطزجٚ ثاغبثزٜب ثبُٔشؼ ك٢ األسٞام أٝ أُؼبسؼ ًزُي ٓ٘غ  .1

 . ٗوِٜب ٖٓ ٌٓبٕ ٥خش سٞاء ًبٕ ثطش٣ن اُجش أٝ اُجحش أٝ اُجٞ
 . ر٘ظ٤ْ ػ٤ِٔخ ر٘ظ٤ق ٝرط٤ٜش اُحظبئش ٝاألسٞام ٝاُضسائت ٝؿ٤شٛب ٖٓ األٓبًٖ اُخبغخ ثبُح٤ٞاٗبد .2

 . رحذ٣ذ األٓبًٖ اُز٢ ر٘وَ ئ٤ُٜب اُح٤ٞاٗبد أُػبثخ أٝ اُز٢ ٣طزجٚ ثاغبثزٜب ثبألٓشاؼ .3
ر٘ظ٤ْ ػ٤ِٔخ اُزخِع ٖٓ اُج٤لخ ٝاُزثبئح ٝاألػالف ٝاُلشش ٝاُضثَ ٝاألدٝاد داخَ أُ٘طوخ  .4

 . أُٞثٞءح
ر٘ظ٤ْ رحشًبد ٝسبئَ اُ٘وَ اُخبغخ ثبُح٤ٞاٗبد داخَ أُ٘بطن أُٞثٞءح ٝاألٓش ثزط٤ٜشٛب ٝر٘ظ٤لٜب  .5

 . ٝارخبر اإلجشاءاد اُالصٓخ ُٔ٘غ اٗزطبس األٓشاؼ أُؼذ٣خ
ر٘ظ٤ْ دخٍٞ ٝخشٝط اُح٤ٞاٗبد ٜٝٓٔبرٜب ئ٠ُ ٖٝٓ أُ٘بطن أُٞثٞءح ٝئػطبء اُزػبس٣ح اُز٢ ر٘ظْ  .6

 . رُي
  

 انفصم انخايض 
 انؼقىباث 

 ( 27)انًادة 
ًَ ٖٓ رضجذ ئداٗزٚ ثٔخبُلخ أحٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ أٝ أ١ ٗظبّ أٝ أٓش غبدس ثٔوزؿبٙ ٣ؼبهت ثبُحجس ٓذح  .1

ال روَ ػٖ أسجٞع أٝ ثـشآخ ٓب٤ُخ ال روَ ػٖ ٓبئخ د٣٘بسُا أسد٤ٗب أٝ ٓب ٣ؼبدُٜب ثبُؼِٔخ أُزذاُٝخ هبًٗٞٗب أٝ ثٌِزب 

ٛبر٤ٖ اُؼوٞثز٤ٖ ػ٠ِ إٔ ٣زؿٖٔ اُحٌْ اُػبدس ثبُؼوٞثخ األٓش ثز٘ل٤ز ج٤ٔغ اإلجشاءاد اُالصٓخ إلصاُخ أسجبة 

 . أُخبُلخ ػ٠ِ ٗلوخ أُخبُق
ئرا غذس حٌْ ثبإلداٗخ ك٢ أ١ ٓخبُلخ ألحٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ أٝ أ١ ٗظبّ أٝ أٓش غبدس ثٔوزؿبٙ ٣جٞص إٔ  .2

 . ٣زؿٖٔ اُحٌْ األٓش ثبُٔػبدسح ئؾبكخ ئ٠ُ اُؼوٞثخ أُوشسح
  

 انفصم انظادص
 أحكاو ػايت 

 ( 28)انًادة 



  
    ُـب٣خ ر٘ل٤ز أحٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ٣ٌٕٞ ُألطجبء اُج٤طش٤٣ٖ اُزبثؼ٤ٖ ُِٔذ٣ش٣خ أُخزػخ ُٝٔؼب٤ْٜٗٝ غلخ اُؿجط٤خ اُوؿبئ٤خ 

ُِزلز٤ص ػ٤ِٜب ٝؾجط - ػذا األٓبًٖ أُخػػخ ُِسٌٖ - ُْٜٝ ك٢ سج٤َ رُي اُذخٍٞ ئ٠ُ األٓبًٖ اُز٢ رٞجذ ثٜب ح٤ٞاٗبد 

ٓب ٣ٞجذ ثٜب ٖٓ ٓخبُلبد ٝارخبر اإلجشاءاد اُالصٓخ ثطأٜٗب ُْٜٝ ك٢ سج٤َ أداء ٜٓبْٜٓ االسزؼبٗخ ثشجبٍ اُطشطخ ػ٘ذ 

 . اُحبجخ
  

 ( 29)انًادة 
 .     ٣ِـ٠ ًَ حٌْ ٣خبُق أحٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ

  
 ( 30)انًادة 

    رؿغ اُٞصاسح اُِٞائح ٝاُوشاساد اُالصٓخ ُزطج٤ن أحٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ٝرػذس ثوشاس ٖٓ ٓجِس اُٞصساء ٝر٘طش ثبُجش٣ذح 

 . اُشس٤ٔخ
  

 ( 31)انًادة 
    ػ٠ِ ج٤ٔغ اُجٜبد أُخزػخ ًَ ك٤ٔب ٣خػٚ ر٘ل٤ز ٛزا اُوبٕٗٞ ٣ٝؼَٔ ثٚ ثؼذ صالص٤ٖ ٣ُٞٓب ٖٓ ربس٣خ ٗطشٙ ك٢ اُجش٣ذح 

 . اُشس٤ٔخ
  

 .  ييالديت2/11/1998صذر بًذَيت غشة بخاريخ     
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