ٌٍّػػ قػػِٕ رٚم  11111.1لادر ُٖ  70من قّبان ٍِ 7.( 1347لٍّ )7711
بجوّٗغ هك العؿجٍر
الصمع ّللي وشعى ،

ػػ ػ ػػػػ ػ

الًابُ الفػِٕ ػ بعاطلي :
(مصمع بن الصؾن بن مصمع بن ٍِؿٕ هللا ولّي)
ِّلم من ٌٍّػها الفػِٕ ًغا ،اؿماى هللا واِؼ امػى اهوا :
بّع االيالع ِلَ العؿجٍر وال ؿّما الٗملّن  7.و  171موي ؛
وِلَ الٌَّػ الفػِٕ رٚم  1111177المادر ُٖ  13من رزب ٍِ 10( 1347هٍّ  )7711بّػض
مفػوع العؿجٍر ِلَ االؿجٗجاء ؛
وِلَ الٙاهٍن الجوَّمُ رٚم  7.1.4المجّل٘ بالمرلؽ العؿجٍري المادر بجوّٗغى الٌَّػ
الفػِٕ رٚم  11.31173بجارِض  13من رموان ٖ 71( 1313بػاِػ ٝ ،)1..3ما و ُٚثّّٔػى وثجمّمي وال
ؿّما المادثّن  43و  40موي ؛
وهَػا لوجائذ االؿجٗجاء ُٖ قان مفػوع العؿجٍر الغي ازػي ٍِم الرمّة  77من رزب 1347
(ٖاثس ٍِلٍّ  )7711والمّلن ِوٌا من لعن المرلؽ العؿجٍري بالٙػار رٚم  71117711بجارِض  17من
قّبان ٍِ 13( 1347لٍّ ، )7711
العرها امػها الفػِٕ بما ِلُ :
ِوٗغ وِوفػ بالرػِعة الػؿمّةِٙ ،ب ٌٍّػها الفػِٕ ًغا ،هك العؿجٍر الغي ثم اٚػارى ِن يػِ٘
االؿجٗجاء المرػى ٍِم الرمّة  77من رزب ٖ( 1347اثس ٍِلٍّ 1)7711
وشػر بجًٍان ُٖ  70من قّبان ٍِ 7.( 1347لٍّ 1)7711
❊
❊ ❊
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الػعؿج ػ ػػٍر
ػػػػػػػػػػػػػػ
ثمػعِػػ
ان المملٜة المٔػبّة ،وٖاء الطجّارًا الغي ال رزّة ّٖي ُٖ ،بواء دولة دِمٙػايّة ِؾٍدًا
الص٘ والٙاهٍن ،ثٍال ٞبّؼم مؾّػة ثٍيّع وثٍِٙة مؤؿؾات دولة شعِدة ،مػثٜؼاثٌا المفارٝة
والجّعدِة والصٜامة الرّعة ،وارؿاء دِائم مرجمُ مجوامنِ ،جمجُ ّٖي الرمُّ باالمن والصػِة
والٜػامة والمؾاواة ،وثٜاٖؤ الٗػص ،والّعالة االزجماِّة ،ومٍٙمات الّّـ الٜػِم ُٖ ،هًاؽ
الجالزم بّن شٍٙؽ ووازبات المٍايوة1
المملٜة المٔػبّة دولة اؿالمّة ذات ؿّادة ٝاملة ،مجفبدة بٍشعثٌا الٍيوّة والجػابّة،
وبمّاهة ثالشم وثوٍع مٍٙمات ًٍِجٌا الٍيوّة ،المٍشعة باهمٌار  ٞٝمٍٜهاثٌا ،الّػبّة ػ
االؿالمّة ،واالمازِّٔة ،والمصػاوِة الصؾاهّة ،والٔوّة بػواٖعًا االٖػِّٙة واالهعلؾّة والّبػِة
والمجٍؿًّةٝ 1ما ان الٌٍِة المٔػبّة ثجمّؼ بجبٍا العِن االؿالمُ مٜاهة المعارة ٌّٖا ،وذلٍٞ ُٖ ٛ
ثفبح الفّب المٔػبُ بّٙم االهٗجاح واالِجعاؿ والجؾامس والصٍار ،والجٗاًم المجبادؿ بّن
الدٙاٖات والصوارات االهؾاهّة زمّاء1
وادراٝا موٌا لوػورة ثٍِٙة العور الغي ثوًلُ بي ِلَ المّّع العولُٖ ،ان المملٜة المٔػبّة،
الّوٍ الّام ٞالوفّى ُٖ الموَمات العولّة ،ثجٌّع بالجؼام ما ثٙجوّي مٍاخٌّٙا من مبادئ وشٍٙؽ
ووازبات ،وثؤٝع ثفبدٌا بصٍٙؽ االهؾان ٝما ًُ مجّارؼ ِلٌّا ِالمّاٝ 1ما ثؤٝع ِؼمٌا ِلَ مٍاللة
الّم ٞللمصاَٖة ِلَ الؾالم واالمن ُٖ الّالم1
وثاؿّؾا ِلَ ًغى الّٙم والمبادئ الدابجة ،وِلَ ارادثٌا الٍِٙة ُٖ ثػؿّض روابى االطاء
والمعاٚة والجّاون والجوامن والفػاٝة البواءة ،وثص ّ٘ٙالجٙعم المفجػؾٖ ،ان المملٜة المٔػبّة،
العولة المٍشعة ،ذات الؾّادة الٜاملة ،الموجمّة الَ المٔػب الٜبّػ ،ثؤٝع وثلجؼم بما ِلُ :
ػ الّمِ ٞلَ بواء االثصاد المٔاربُ ٝظّار اؿجػاثّرُ ؛
ػ ثّمّ٘ اوالػ االهجماء الَ االمة الّػبّة واالؿالمّة ،وثٍيّع وقائذ االطٍة والجوامن مُ
قٍّبٌا الفّٙٙة ؛
ػ ثٍِٙة ِالٚات الجّاون والجوامن مُ الفٍّب والبلعان االٖػِّٙة ،والؿّما مُ بلعان
الؾاش ٞوزوٍب المصػاء ؛
ػ ثّؼِؼ روابى الجّاون والجٙارب والفػاٝة مُ بلعان الرٍار االورو ػ مجٍؿًُ ؛
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ػ ثٍؿُّ وثوٍُِ ِالٚات المعاٚة ،والمبادالت االهؾاهّة واالٚجمادِة والّلمّة والجٙوّة
والدٙاّٖة مُ  ٞٝبلعان الّالم ؛
ػ ثٍِٙة الجّاون زوٍب ػ زوٍب ؛
ػ شماِة موٍَمجُ شٍٙؽ االهؾان والٙاهٍن العولُ االهؾاهُ والوٌٍض بٌما ،واالؿٌام ُٖ
ثًٍِػًما؛ مُ مػاِاة الًابُ الٍٜهُ لجل ٛالصٍٙؽ ،وِعم ٚابلّجٌا للجرؼيء ؛
ػ شَػ ومٜاٖصة  ٞٝاقٜاؿ الجمّّؼ ،بؾبب الروؽ او اللٍن او المّجٙع او الدٙاٖة او االهجماء
االزجماُِ او الرٌٍي او اللٔة او االِاٚة او اي وهُ قظمُ ،مٌما ٝان ؛
ػ زّ ٞاالثٗاّٚات العولّةٝ ،ما لادؽ ِلٌّا المٔػب ،وُٖ هًاؽ اشٜام العؿجٍر ،وٍٚاهّن
المملٜة ،وًٍِجٌا الٍيوّة الػاؿظة ،ثؾمٍٍٖ ،ر هفػًاِ ،لَ الجفػِّات الٍيوّة ،والّمِ ٞلَ
مالءمة ًغى الجفػِّات ،مُ ما ثجًلبي ثل ٛالممادٚة1
ُِفً ٜٞغا الجمعِػ زؼءا ال ِجرؼا من ًغا العؿجٍر1
البػاب االوؿ
اشٜػام ِامػة
الٗمػ1 ٞ
هَام الصٜم بالمٔػب هَام ملّٜة دؿجٍرِة ،دِمٙػايّة بػلماهّة وازجماِّة1
ٍِٙم الوَام العؿجٍري للمملٜة ِلَ اؿاس ٖم ٞالؾلى ،وثٍازهٌا وثّاوهٌا ،والعِمٙػايّة
المٍايوة والجفارّٝة ،وِلَ مبادئ الصٜامة الرّعة ،وربى المؾؤولّة بالمصاؿبة1
ثؾجوع االمة ُٖ شّاثٌا الّامة ِلَ خٍابت زامّة ،ثجمد ُٖ ٞالعِن االؿالمُ الؾمس،
والٍشعة الٍيوّة مجّعدة الػواٖع ،والملّٜة العؿجٍرِة ،واالطجّار العِمٙػايُ1
الجوَّم الجػابُ للمملٜة ثوَّم ال مػٝؼيٍِٙ ،م ِلَ الرٌٍِة المجٙعمة1
الٗمػ7 ٞ
الؾّادة لالمة ،ثمارؿٌا مباقػة باالؿجٗجاء ،وبمٗة ّٓػ مباقػة بٍاؿًة ممدلٌّا1
ثظجار االمة ممدلٌّا ُٖ المؤؿؾات الموجظبة باالٚجػاع الصػ والوؼِي والموجَم1
الٗمػ4 ٞ
االؿالم دِن العولة ،والعولة ثومن ل ٜٞواشع شػِة ممارؿة قؤوهي العِوّة1
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الٗمػ3 ٞ
ِلم المملٜة ًٍ اللٍاء االشمػ الغي ثجٍؿًي هرمة طوػاء طماؿّة الٗػوع1
قّار المملٜة  :هللا ،الٍين ،المل1ٛ
الٗمػ1 ٞ
ثَ ٞالّػبّة اللٔة الػؿمّة للعولة1
وثّم ٞالعولة ِلَ شماِجٌا وثًٍِػًا ،وثومّة اؿجّمالٌا1
ثّع االمازِّٔة اِوا لٔة رؿمّة للعولة ،باِجبارًا رلّعا مفجػٝا لرمُّ المٔاربة بعون
اؿجدواء1
ِصعد ٚاهٍن ثوَّمُ مػاش ٞثّّٗ ٞالًابُ الػؿمُ لالمازِّٔة ،وّّٗٝات ادمازٌا ُٖ مراؿ
الجّلّم ،وُٖ مراالت الصّاة الّامة ذات االولٍِة ،وذل ٛل ُٜثجمٜن من الّٙام مؾجٙبال بٍٍّٗجٌا،
بمٗجٌا لٔة رؿمّة1
ثّم ٞالعولة ِلَ لّاهة الصؾاهّة ،باِجبارًا زؼءا ال ِجرؼا من الٌٍِة الدٙاّٖة المٔػبّة
المٍشعة ،وِلَ شماِة اللٌرات والجّبّػات الدٙاّٖة المؾجّملة ُٖ المٔػب ،وثؾٌػ ِلَ اهؾرام
الؾّاؿة اللٍِٔة والدٙاّٖة الٍيوّة ،وِلَ ثّلم واثٙان اللٔات االزوبّة اال ٝػدػ ثعاوال ُٖ الّالم ؛
باِجبارًا وؿائ ٞللجٍال ،ٞواالهظػاط والجٗاِ ٞمُ مرجمُ المّػٖة ،واالهٗجاح ِلَ مظجلٕ
الدٙاٖات ،وِلَ شوارة الّمػ1
ُِ َ
صعث مرلؽ ويوُ للٔات والدٙاٖة المٔػبّة ،مٌمجيِ ،لَ وزي الظمٍص ،شماِة وثومّة
اللٔجّن الّػبّة واالمازِّٔة ،ومظجلٕ الجّبّػات الدٙاّٖة المٔػبّة باِجبارًا ثػاخا الّال وابعاِا
مّالػا 1وِوم  ٞٝالمؤؿؾات المّوّة بٌغى المراالت 1وِصعد ٚاهٍن ثوَّمُ لالشّاثي َ
وثػّٝبجي
وّّٗٝات ؿّػى1
الٗمػ3 ٞ
الٙاهٍن ًٍ اؿمَ ثّبّػ ِن ارادة االمة 1والرمُّ ،اقظالا ذاثّّن او اِجبارِّن ،بما ٌّٖم
الؾلًات الّمٍمّة ،مجؾاوون امامي ،وملؼمٍن باالمجداؿ لي1
ثّم ٞالؾلًات الّمٍمّة ِلَ ثٍّٖػ الَػوؼ الجُ ثمٜن من ثّمّم الًابُ الّٗلُ لصػِة
المٍايوات والمٍايوّن ،والمؾاواة بّوٌم ،ومن مفارٝػجٌم ُٖ الصّاة الؾّاؿّة واالٚجمادِة
والدٙاّٖة واالزجماِّة1
ثّجبػ دؿجٍرِة الٍٙاِع الٙاهٍهّة ،وثػاثبّجٌا ،ووزٍب هفػًا ،مبادئ ملؼمة1
لّؽ للٙاهٍن اخػ رزُّ1
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الٗمػ0 ٞ
ثّم ٞاالشؼاب الؾّاؿّة ِلَ ثايّػ المٍايوات والمٍايوّن وثٍِٜوٌم الؾّاؿُ ،وثّؼِؼ
اهظػايٌم ُٖ الصّاة الٍيوّة ،وُٖ ثعبّػ الفان الّام ،وثؾاًم ُٖ الجّبّػ ِن ارادة الواطبّن،
والمفارٝة ُٖ ممارؿة الؾلًةِ ،لَ اؿاس الجّعدِة والجواوب ،بالٍؿائ ٞالعِمٙػايّة ،وُٖ هًاؽ
المؤؿؾات العؿجٍرِة1
ُثؤؿؽ االشؼاب ُوثمارس اهفًجٌا بصػِة ُٖ ،هًاؽ اشجػام العؿجٍر والٙاهٍن1
هَام الصؼب الٍشّع هَام ّٓػ مفػوع1
ال ِرٍز ان ثؤؿؽ االشؼاب الؾّاؿّة ِلَ اؿاس دِوُ او لٍٔي او ِػ ُٚاو زٌٍي ،وبمٗة
ِامةِ ،لَ اي اؿاس من الجمّّؼ او المظالٗة لصٍٙؽ االهؾان1
وال ِرٍز ان ٍِٜن ًعٌٖا المؾاس بالعِن االؿالمُ ،او بالوَام المل ،ُٜاو المبادئ
العؿػػجٍرِة ،او االؿؽ العِمٙػايّة ،او الٍشعة الٍيوّة او الجػابّة للمملٜة1
ِرب ان ٍِٜن ثوَّم االشؼاب الؾّاؿّة وثؾّّػًا مًابٙا للمبادئ العِمٙػايّة1
ِصعد ٚاهٍن ثوَّمُ ُٖ ،ايار المبادئ المفار الٌّا ُٖ ًغا الٗم ،ٞالٍٙاِع المجّلٙة ،بمٗة
طالة ،بجاؿّؽ االشؼاب الؾّاؿّة ،واهفًجٌا ومّاِّػ ثظٍِلٌا العِم المالُ للعولة ،وٝغا ّّٗٝات
مػاٚبة ثمٍِلٌا1
الٗمػ7 ٞ
ثؾاًم الموَمات الوٙابّة ُ
لالزػاء ،والٔػؼ المٌوّة ،والموَمات المٌوّة للمفٔلّنُٖ ،
العٖاع ِن الصٍٙؽ والممالس االزجماِّة واالٚجمادِة للٗئات الجُ ثمدلٌا ،وُٖ الوٌٍض بٌا 1وِجم
ثاؿّؾٌا وممارؿة اهفًجٌا بصػِة ُٖ ،هًاؽ اشجػام العؿجٍر والٙاهٍن1
ِرب ان ثٍٜن ًّاً ٞٝغى الموَمات وثؾّّػًا مًابٙة للمبادئ العِمٙػايّة1
ثّم ٞالؾلًات الّمٍمّة ِلَ ثفرُّ المٗاوهة الرماِّة ،وِلَ ابػام اثٗاّٚات الفٔٞ
الرماِّة ،وٖ٘ الفػوط الجُ ِوك ِلٌّا الٙاهٍن1
ِصعد الٙاهٍن ،بمٗة طالة ،الٍٙاِع المجّلٙة بجاؿّؽ الموَمات الوٙابّة واهفًجٌا ،وٝغا
مّاِّػ ثظٍِلٌا العِم المالُ للعولة ،وّّٗٝات مػاٚبة ثمٍِلٌا1
الٗمػ. ٞ
ال ِمٜن ش ٞاالشؼاب الؾّاؿّة والموَمات الوٙابّة او ثٌٍّٗٚا من لعن الؾلًات الّمٍمّة،
اال بمٙجوَ مٙػر ٚوائُ1
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الٗمػ17 ٞ
ِومن العؿجٍر للمّارهة البػلماهّة مٜاهة ثظٍلٌا شٍٚٙا ،من قاهٌا ثمّٜوٌا من الوٌٍض
بمٌامٌاِ ،لَ الٍزي اال ٝم ُٖ ،ٞالّم ٞالبػلماهُ والصّاة الؾّاؿّة1
وِومن العؿجٍر ،بمٗة طالة ،للمّارهة الصٍٙؽ الجالّة :
ػ شػِة الػاي والجّبّػ واالزجماع ؛
ػ شّؼا زموّا ُٖ وؿائ ٞاالِالم الّمٍمّة ِجواؿب مُ ثمدّلّجٌا ؛
ػ االؿجٗادة من الجمٍِ ٞالّمٍمُ وٖ٘ مٙجوّات الٙاهٍن ؛
ػ المفارٝة الّٗلّة ُٖ مؾًػة الجفػُِ ،ال ؿّما ِن يػِ٘ ثؾرّ ٞمٙجػشات ٍٚاهّن
برعوؿ اِماؿ مرلؾُ البػلمان ؛
ػ المفارٝة الّٗلّة ُٖ مػاٚبة الّم ٞالصٍٜمُ ،ال ؿّما ِن يػِ٘ ملجمؽ الػٚابة،
ومؾاءلة الصٍٜمة ،واالؿئلة الفٍِٗة المٍزٌة للصٍٜمة ،واللران الوّابّة لجٙمُ الصٙائ٘ ؛
ػ المؾاًمة ُٖ اٚجػاح المجػقصّن وُٖ اهجظاب اِواء المصٜمة العؿجٍرِة ؛
ػ ثمدّلّة مالئمة ُٖ االهفًة العاطلّة لمرلؾُ البػلمان ؛
ػ رئاؿة اللروة المٜلٗة بالجفػُِ بمرلؽ الوٍاب ؛
ػ ػ الجٍٖػ ِلَ وؿائ ٞمالئمة للوٌٍض بمٌامٌا المؤؿؾّة ؛
ػ ػ المؾاًمة الٗاِلة ُٖ العبلٍماؿّة البػلماهّة ،للعٖاع ِن الٙواِا الّادلة للٍين
وممالصي الصٍِّة ؛
ػ ػ المؾاًمة ُٖ ثايّػ وثمدّ ٞالمٍايوات والمٍايوّن ،من طالؿ االشؼاب المٍٜهة لٌا،
يبٙا الشٜام الٗم 0 ٞمن ًغا العؿجٍر ؛
ػ ممارؿة الؾلًة ِن يػِ٘ الجواوب العِمٙػايُ ،مصلّا وزٌٍِا وويوّا ُٖ ،هًاؽ اشٜام
العؿجٍر1
ِرب ِلَ ٖػؽ المّارهة المؾاًمة ُٖ الّم ٞالبػلماهُ بّّٜٗة ّٖالة وبواءة1
ثصعد ّّٗٝات ممارؿة ٖػؽ المّارهة لٌغى الصٍٙؽ ،شؾب الصالة ،بمٍزب ٍٚاهّن ثوَّمّة
او ٍٚاهّن او بمٙجوَ الوَام العاطلُ ل ٜٞمرلؽ من مرلؾُ البػلمان1
الٗمػ11 ٞ
االهجظابات الصػة والوؼٌِة والفٗاٖة ًُ اؿاس مفػوِّة الجمدّ ٞالعِمٙػايُ1
الؾلًات الّمٍمّة ملؼمة بالصّاد الجام ازاء المجػقصّن ،وبّعم الجمّّؼ بّوٌم1
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ِصعد الٙاهٍن الٍٙاِع الجُ ثومن االؿجٗادةِ ،لَ هصٍ مومٕ ،من وؿائ ٞاالِالم
الّمٍمّة ،والممارؿة الٜاملة للصػِات والصٍٙؽ االؿاؿّة ،المػثبًة بالصمالت االهجظابّة،
وبّملّات الجمٍِت 1وثؾٌػ الؾلًات المظجمة بجوَّم االهجظابات ِلَ ثًبٌّٙا1
ِصعد الٙاهٍن قػوط وّّٗٝات المالشَة المؾجٙلة والمصاِعة لالهجظابات ،يبٙا للمّاِّػ
المجّارؼ ِلٌّا دولّا1
 ٞٝقظك طالٕ المٙجوّات والٍٙاِع المجّلٙة بوؼاًة ولعؽ وقٗاّٖة الّملّات االهجظابّة،
ِّاٚب ِلَ ذل ٛبمٙجوَ الٙاهٍن1
ثجظغ الؾلًات الّمٍمّة الٍؿائ ٞالٜػّٗلة بالوٌٍض بمفارٝة المٍايوات والمٍايوّن ُٖ
االهجظابات1
الٗمػ17 ٞ
ُثؤؿؽ زمّّات المرجمُ المعهُ والموَمات ّٓػ الصٍٜمّة وثمارس اهفًجٌا بصػِةُٖ ،
هًاؽ اشجػام العؿجٍر والٙاهٍن1
ال ِمٜن شً ٞغى الرمّّات والموَمات او ثٌٍّٗٚا من لعن الؾلًات الّمٍمّة ،اال بمٙجوَ
مٙػر ٚوائُ1
ُثؾاًم الرمّّات المٌجمة بٙواِا الفان الّام ،والموَمات ّٓػ الصٍٜمّة ُٖ ،ايار
العِمٙػايّة الجفارّٝة ُٖ ،اِعاد ٚػارات ومفارُِ لعى المؤؿؾات الموجظبة والؾلًات الّمٍمّة،
وٝغا ُٖ ثّّٗلٌا وثّّٙمٌا 1وِلَ ًغى المؤؿؾات والؾلًات ثوَّم ًغى المفارٝة ،يب٘ قػوط
وّّٗٝات ِصعدًا الٙاهٍن1
ِرب ان ٍِٜن ثوَّم الرمّّات والموَمات ّٓػ الصٍٜمّة وثؾّّػًا مًابٙا للمبادئ
العِمٙػايّة1
الٗمػ14 ٞ
ثّم ٞالؾلًات الّمٍمّة ِلَ اشعاث ًّئات للجفاورٚ ،مع اقػاؾ مظجلٕ الٗاِلّن
االزجماِّّن ُٖ ،اِعاد الؾّاؿات الّمٍمّة وثّّٗلٌا وثوّٗغًا وثّّٙمٌا1
الٗمػ13 ٞ
للمٍايوات والمٍايوّن ،همن قػوط وّّٗٝات ِصعدًا ٚاهٍن ثوَّمُ ،الص٘ ُٖ ثٙعِم
ملجمؾات ُٖ مراؿ الجفػُِ1
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الٗمػ11 ٞ
للمٍايوات والمٍايوّن الص٘ ُٖ ثٙعِم ِػائن الَ الؾلًات الّمٍمّة1
وِصعد ٚاهٍن ثوَّمُ قػوط وّّٗٝات ممارؿة ًغا الص٘1
الٗمػ13 ٞ
ثّم ٞالمملٜة المٔػبّة ِلَ شماِة الصٍٙؽ والممالس المفػوِة للمٍايوات والمٍايوّن
المٔاربة المّٙمّن ُٖ الظارج ُٖ ،ايار اشجػام الٙاهٍن العولُ والٍٙاهّن الراري بٌا الّم ُٖ ٞبلعان
االؿجٙباؿٝ 1ما ثصػص ِلَ الصٗاظ ِلَ الٍقائذ االهؾاهّة مٌّم ،وال ؿّما الدٙاّٖة موٌا ،وثّمٞ
ِلَ ثومّجٌا ولّاهة ًٍِجٌم الٍيوّة1
ثؾٌػ العولة ِلَ ثٍِٙة مؾاًمجٌم ُٖ ثومّة ويوٌم المٔػب ،وٝغا ِلَ ثمجّن اوالػ المعاٚة
والجّاون مُ شٍٜمات ومرجمّات البلعان المّٙمّن بٌا او الجُ ِّجبػون من مٍايوٌّا1
الٗمػ10 ٞ
ِجمجُ المٔاربة المّٙمٍن ُٖ الظارج بصٍٙؽ المٍايوة ٝاملة ،بما ٌّٖا ش٘ الجمٍِت
والجػقّس ُٖ االهجظابات 1وِمٜوٌم ثٙعِم ثػقّصاثٌم لالهجظابات ِلَ مؾجٍى اللٍائس والعوائػ
االهجظابّة ،المصلّة والرٌٍِة والٍيوّة 1وِصعد الٙاهٍن المّاِّػ الظالة باالًلّة لالهجظاب وشاالت
الجواُٖٝ 1ما ِصعد قػوط وّّٗٝات الممارؿة الّٗلّة لص٘ الجمٍِت وش٘ الجػقّس ،اهًالٚا من
بلعان االٚامة1
الٗمػ17 ٞ
ثّم ٞالؾلًات الّمٍمّة ِلَ همان اوؿُ مفارٝة ممٜوة للمٔاربة المّٙمّن ُٖ الظارجُٖ ،
المؤؿؾات االؿجفارِة ،وًّئات الصٜامة الرّعة ،الجُ ِصعخٌا العؿجٍر او الٙاهٍن1
البػاب الدػاهػُ
الصػِػات والصٙػٍؽ االؿاؿّػة
الٗمػ1. ٞ
ِجمجُ الػز ٞوالمػاةِ ،لَ ٚعم المؾاواة ،بالصٍٙؽ والصػِات المعهّة والؾّاؿّة واالٚجمادِة
واالزجماِّة والدٙاّٖة والبّئّة ،الٍاردة ُٖ ًغا الباب من العؿجٍر ،وُٖ مٙجوّاثي االطػى ،وٝغا
ُٖ االثٗاّٚات والمٍاخّ٘ العولّةٝ ،ما لادؽ ِلٌّا المٔػب ،و ٞٝذل ُٖ ٛهًاؽ اشٜام العؿجٍر
وخٍابت المملٜة وٍٚاهّوٌا1
ثؾَّ العولة الَ ثص ّ٘ٙمبعا الموالٗة بّن الػزاؿ والوؾاء1
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ُوثصعث لٌغى الٔاِةًّ ،ئة للموالٗة ومٜاٖصة  ٞٝاقٜاؿ الجمّّؼ1
الٗمػ77 ٞ
الص٘ ُٖ الصّاة ًٍ اوؿ الصٍٙؽ ل ٜٞاهؾان 1وِصمُ الٙاهٍن ًغا الص٘1
الٗمػ71 ٞ
لٖ ٜٞػد الص٘ ُٖ ؿالمة قظمي واٚػبائي ،وشماِة ممجلٜاثي1
ثومن الؾلًات الّمٍمّة ؿالمة الؾٜان ،وؿالمة الجػاب الٍيوُ ُٖ ،ايار اشجػام الصػِات
والصٍٙؽ االؿاؿّة المٜػٍٗلة للرمُّ1
الٗمػ77 ٞ
ال ِرٍز المؽ بالؾالمة الرؾعِة او المّوٍِة الي قظك ُٖ ،اي ٍػؼ ،ومن ٚب ٞاي زٌة
ٝاهت ،طالة او ِامة1
ال ِرٍز الشع ان ِّام ٞالّٔػ ،ثصت اي ذرِّة ،مّاملة ٚاؿّة او ال اهؾاهّة او مٌّوة او شاية
بالٜػامة االهؾاهّة1
ممارؿة الجّغِب بٜاٖة اقٜالي ،ومن ٚب ٞاي اشع ،زػِمة ِّاٚب ِلٌّا الٙاهٍن1
الٗمػ74 ٞ
ال ِرٍز الٙاء الٙبن ِلَ اي قظك او اِجٙالي او مجابّجي او اداهجي ،اال ُٖ الصاالت ويبٙا
لالزػاءات الجُ ِوك ِلٌّا الٙاهٍن1
االِجٙاؿ الجّؾُٗ او الؾػي واالطجٗاء الٙؾػي ،من اطًػ الرػائم ،وثّػض مٙجػٌّٖا الٚؾَ
الٍّٙبات1
ِرب اطبار  ٞٝقظك ثم اِجٙاليِ ،لَ الٍٗر وبّّٜٗة ٌِٗمٌا ،بعواُِ اِجٙالي وبصٍٚٙي،
ومن بّوٌا شٙي ُٖ الجؼام الممت 1وِص٘ لي االؿجٗادة ُٖ ،اٚػب وٚت ممٜن ،من مؾاِعة
ٚاهٍهّة ،ومن امٜاهّة االثماؿ باٚػبائي ،يبٙا للٙاهٍن1
ٚػِوة البػاءة والص٘ ُٖ مصاٝمة ِادلة مومٍهان1
ِجمجُ  ٞٝقظك مّج ٞٙبصٍٙؽ اؿاؿّة ،وبَػوؼ اِجٙاؿ اهؾاهّة 1وِمٜوي ان ِؾجّٗع من
بػامذ للجٍِٜن واِادة االدماج1
ُِ َ
صَػ  ٞٝثصػِن ِلَ الّومػِة او الٜػاًّة او الّوٕ1
ُِّاٚب الٙاهٍن ِلَ زػِمة االبادة وّٓػًا من الرػائم هع االهؾاهّة ،وزػائم الصػب ،وٝاٖة
االهجٌاٝات الرؾّمة والمموٌرة لصٍٙؽ االهؾان1
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الٗمػ73 ٞ
ل ٜٞقظك الص٘ ُٖ شماِة شّاثي الظالة1
ال ثوجٌ ٛشػمة الموؼؿ 1وال ِمٜن الّٙام باي ثٗجّـ اال وٖ٘ الفػوط واالزػاءات الجُ ِوك
ِلٌّا الٙاهٍن1
ال ثوجٌ ٛؿػِة االثماالت الفظمّةّٗٝ ،ما ٝان قٜلٌا 1وال ِمٜن الجػطّك بااليالع ِلَ
مومٍهٌا او هفػًاٝ ،ال او بّوا ،او باؿجّمالٌا هع اي ٝان ،اال بامػ ٚوائُ ،ووٖ٘ الفػوط
والّّٜٗات الجُ ِوك ِلٌّا الٙاهٍن1
شػِة الجوِ ٞٙبػ الجػاب الٍيوُ واالؿجٙػار ّٖي ،والظػوج موي ،والٍّدة الّي ،مومٍهة
للرمُّ وٖ٘ الٙاهٍن1
الٗمػ71 ٞ
شػِة الٜٗػ والػاي والجّبّػ مٜػٍٗلة ب ٜٞاقٜالٌا1
شػِة االبعاع والوفػ والّػض ُٖ مراالت االدب والٗن والبصح الّلمُ والجٙوُ مومٍهة1
الٗمػ73 ٞ
ثعِم الؾلًات الّمٍمّة بالٍؿائ ٞالمالئمة ،ثومّة االبعاع الدٙاُٖ والٗوُ ،والبصح الّلمُ
والجٙوُ والوٌٍض بالػِاهةٝ 1ما ثؾَّ لجًٍِػ ثل ٛالمراالت وثوَّمٌا ،بّّٜٗة مؾجٙلة ،وِلَ
اؿؽ دِمٙػايّة ومٌوّة موبٍية1
الٗمػ70 ٞ
للمٍايوات والمٍايوّن ش٘ الصمٍؿ ِلَ المّلٍمات ،المٍزٍدة ُٖ شٍزة االدارة الّمٍمّة،
والمؤؿؾات الموجظبة ،والٌّئات المٜلٗة بمٌام المػٖ٘ الّام1
ال ِمٜن ثّّٙع الص٘ ُٖ المّلٍمة اال بمٙجوَ الٙاهٍن ،بٌعؼ شماِة  ٞٝما ِجّل٘ بالعٖاع
الٍيوُ ،وشماِة امن العولة العاطلُ والظارزُ ،والصّاة الظالة لالٖػاد ،وٝغا الٍٚاِة من المؽ
بالصػِات والصٍٙؽ االؿاؿّة المومٍص ِلٌّا ُٖ ًغا العؿجٍر ،وشماِة ممادر المّلٍمات
والمراالت الجُ ِصعدًا الٙاهٍن بعٚة1
الٗمػ77 ٞ
شػِة المصاٖة مومٍهة ،وال ِمٜن ثّّٙعًا باي ق ٜٞمن اقٜاؿ الػٚابة الٙبلّة1
آ
للرمُّ الص٘ ُٖ الجّبّػ ،وهفػ االطبار واالٖٜار واالراء ،ب ٜٞشػِة ،ومن ّٓػ ّٚعِ ،عا ما
ِوك ِلّي الٙاهٍن لػاشة1
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ثفرُ الؾلًات الّمٍمّة ِلَ ثوَّم ًٚاع المصاٖة ،بّّٜٗة مؾجٙلة ،وِلَ اؿؽ
دِمٙػايّة ،وِلَ وهُ الٍٙاِع الٙاهٍهّة واالطالّٚة المجّلٙة بي1
ِصعد الٙاهٍن ٍٚاِع ثوَّم وؿائ ٞاالِالم الّمٍمّة ومػاٚبجٌا 1وِومن االؿجٗادة من ًغى
الٍؿائ ،ٞمُ اشجػام الجّعدِة اللٍِٔة والدٙاّٖة والؾّاؿّة للمرجمُ المٔػبُ1
وثؾٌػ الٌّئة الّلّا لالثماؿ الؾمُّ البمػي ِلَ اشجػام ًغى الجّعدِة ،وٖ٘ اشٜام الٗمٞ
 131من ًغا العؿجٍر1
الٗمػ7. ٞ
شػِات االزجماع والجرمٌػ والجَاًػ الؾلمُ ،وثاؿّؽ الرمّّات ،واالهجماء الوٙابُ
والؾّاؿُ مومٍهة 1وِصعد الٙاهٍن قػوط ممارؿة ًغى الصػِات1
ش٘ االهػاب مومٍن 1وِصعد ٚاهٍن ثوَّمُ قػوط وّّٗٝات ممارؿجي1
الٗمػ47 ٞ
ل ٜٞمٍايوة ومٍاين ،الص٘ ُٖ الجمٍِت ،وُٖ الجػقس لالهجظابات ،قػط بلٍغ ؿن الػقع
الٙاهٍهّة ،والجمجُ بالصٍٙؽ المعهّة والؾّاؿّة 1وِوك الٙاهٍن ِلَ مٙجوّات من قاهٌا ثفرُّ
ثٜاٖؤ الٗػص بّن الوؾاء والػزاؿ ُٖ ولٍج الٍٍائٕ االهجظابّة1
الجمٍِت ش٘ قظمُ ووازب ويوُ1
ِجمجُ االزاهب بالصػِات االؿاؿّة المّجػؼ بٌا للمٍايوات والمٍايوّن المٔاربة ،وٖ٘
الٙاهٍن1
وِمٜن لالزاهب المّٙمّن بالمٔػب المفارٝة ُٖ االهجظابات المصلّة ،بمٙجوَ الٙاهٍن او
ثًبّٙا الثٗاّٚات دولّة او ممارؿات المّاملة بالمد1ٞ
ِصعد الٙاهٍن قػوط ثؾلّم االقظاص المجابّّن او المعاهّن لعوؿ ازوبّة ،وٝغا قػوط موس
ش٘ اللرٍء1
الٗمػ41 ٞ
ثّم ٞالعولة والمؤؿؾات الّمٍمّة والرماِات الجػابّةِ ،لَ ثّبئة  ٞٝالٍؿائ ٞالمجاشة،
لجّؾّػ اؿباب اؿجٗادة المٍايوات والمٍايوّنِ ،لَ ٚعم المؾاواة ،من الص٘ ُٖ :
ػ الّالج والّواِة المصّة ؛
ػ الصماِة االزجماِّة والجًّٔة المصّة ،والجوامن الجّاهعي او الموَم من لعن العولة ؛
ػ الصمٍؿ ِلَ ثّلّم ِمػي مّؾػ الٍلٍج وذي زٍدة ؛
ػ الجوفئة ِلَ الجفبح بالٌٍِة المٔػبّة ،والدٍابت الٍيوّة الػاؿظة ؛
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ػ الجٍِٜن المٌوُ واالؿجٗادة من الجػبّة البعهّة والٗوّة ؛
ػ الؾٜن الالئ٘ ؛
ػ الفٔ ٞوالعِم من يػؼ الؾلًات الّمٍمّة ُٖ البصح ِن مومب قٔ ،ٞاو ُٖ الجفّٔٞ
الغاثُ ؛
ػ ولٍج الٍٍائٕ الّمٍمّة شؾب االؿجصٙاؽ ؛
ػ الصمٍؿ ِلَ الماء والّّـ ُٖ بّئة ؿلّمة ؛
ػ الجومّة المؾجعامة1
الٗمػ47 ٞ
االؿػة الٙائمة ِلَ ِالٚة الؼواج الفػُِ ًُ الظلّة االؿاؿّة للمرجمُ1
ثّم ٞالعولة ِلَ همان الصماِة الصٍّٚٙة واالزجماِّة واالٚجمادِة لالؿػة ،بمٙجوَ
الٙاهٍن ،بما ِومن وشعثٌا واؿجٙػارًا والمصاَٖة ِلٌّا1
ثؾَّ العولة لجٍّٖػ الصماِة الٙاهٍهّة ،واالِجبار االزجماُِ والمّوٍي لرمُّ االيٗاؿ،
بّّٜٗة مجؾاوِة ،بمػؼ الوَػ ِن وهّّجٌم الّائلّة1
الجّلّم االؿاؿُ ش٘ للًٗ ٞووازب ِلَ االؿػة والعولة1
ِصعث مرلؽ اؿجفاري لالؿػة والًٍٗلة1
الٗمػ44 ٞ
ِلَ الؾلًات الّمٍمّة اثظاذ الجعابّػ المالئمة لجص ّ٘ٙما ِلُ :
ػ ثٍؿُّ وثّمّم مفارٝة الفباب ُٖ الجومّة االزجماِّة واالٚجمادِة والدٙاّٖة والؾّاؿّة
للبالد ؛
ػ مؾاِعة الفباب ِلَ االهعماج ُٖ الصّاة الوفًّة والرمٍِّة ،وثٙعِم المؾاِعة الولئٛ
الغِن ثّجػهٌم لٍّبة ُٖ الج ّٕٜالمعرؿُ او االزجماُِ او المٌوُ ؛
ػ ثّؾّػ ولٍج الفباب للدٙاٖة والّلم والجٜوٍلٍزّا ،والٗن والػِاهة واالهفًة الجػٌّّٖة ،مُ
ثٍّٖػ الَػوؼ المٍاثّة لجٗج٘ ياٚاثٌم الظالٚة واالبعاِّة ُٖ ً ٞٝغى المراالت1
ُِصعث مرلؽ اؿجفاري للفباب والّم ٞالرمٍّي ،من از ٞثصً ّ٘ٙغى االًعاؼ1
الٗمػ43 ٞ
ثٍٙم الؾلًات الّمٍمّة بٍهُ وثّّٗ ٞؿّاؿات مٍزٌة الَ االقظاص والٗئات من ذوي
االشجّازات الظالة 1ولٌغا الٔػض ،ثؾٌػ طمٍلا ِلَ ما ِلُ :

14

ػ مّالرة االوهاع الٌفة لٗئات من الوؾاء واالمٌات ،ولاليٗاؿ واالقظاص المؾوّن والٍٚاِة
موٌا ؛
ػ اِادة ثاًّ ٞاالقظاص الغِن ِّاهٍن من اِاٚة زؾعِة ،او شؾّة شػّٝة ،او ِٙلّة،
وادمازٌم ُٖ الصّاة االزجماِّة والمعهّة ،وثّؾّػ ثمجٌّم بالصٍٙؽ والصػِات المّجػؼ بٌا للرمُّ1
الٗمػ41 ٞ
ِومن الٙاهٍن ش٘ الملّٜة1
وِمٜن الصع من هًاٌٚا وممارؿجٌا بمٍزب الٙاهٍن ،اذا اٚجوت ذل ٛمجًلبات الجومّة
االٚجمادِة واالزجماِّة للبالد 1وال ِمٜن هؼع الملّٜة اال ُٖ الصاالت ووٖ٘ االزػاءات الجُ ِوك
ِلٌّا الٙاهٍن1
ثومن العولة شػِة المبادرة والمٙاولة ،والجواٖؽ الصػٝ 1ما ثّمِ ٞلَ ثص ّ٘ٙثومّة بفػِة
مؾجعامة ،من قاهٌا ثّؼِؼ الّعالة االزجماِّة ،والصٗاظ ِلَ الدػوات الًبّّّة الٍيوّة ،وِلَ
شٍٙؽ االزّاؿ الٙادمة1
ثؾٌػ العولة ِلَ همان ثٜاٖؤ الٗػص للرمُّ ،والػِاِة الظالة للٗئات االزجماِّة االٞٚ
شَا1
الٗمػ43 ٞ
ِّاٚب الٙاهٍن ِلَ المظالٗات المجّلٙة بصاالت ثوازع الممالس ،وِلَ اؿجٔالؿ الجؾػِبات
المظلة بالجواٖؽ الوؼِي ،و ٞٝمظالٗة ذات يابُ مالُ1
ِلَ الؾلًات الّمٍمّة الٍٚاِة ،يبٙا للٙاهٍن ،من  ٞٝاقٜاؿ االهصػاؼ المػثبًة بوفاط
االدارات والٌّئات الّمٍمّة ،وباؿجّماؿ االمٍاؿ المٍزٍدة ثصت ثمػٌٖا ،وبابػام المٗٙات
الّمٍمّة وثعبّػًا ،والؼزػ ِن ًغى االهصػاٖات1
ِّاٚب الٙاهٍن ِلَ الفًى ُٖ اؿجٔالؿ مٍا ُٚالوٍٗذ واالمجّاز ،ووهّّات االشجٜار
والٌّموة ،وبا ُٚالممارؿات المظالٗة لمبادئ المواٖؾة الصػة والمفػوِة ُٖ الّالٚات االٚجمادِة1
ثصعث ًّئة ويوّة للوؼاًة والٍٚاِة من الػقٍة ومصاربجٌا1
الٗمػ40 ٞ
ِلَ زمُّ المٍايوات والمٍايوّن اشجػام العؿجٍر والجّٙع بالٙاهٍن 1وِجّّن ِلٌّم ممارؿة
الصٍٙؽ والصػِات الجُ ِٜػٗلٌا العؿجٍر بػوح المؾؤولّة والمٍايوة الملجؼمة ،الجُ ثجالزم ٌّٖا
ممارؿة الصٍٙؽ بالوٌٍض باداء الٍازبات1
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الٗمػ47 ٞ
ُِؾاًم  ٞٝالمٍايوات والمٍايوّن ُٖ العٖاع ِن الٍين ووشعثي الجػابّة ثراى اي ِعوان او
ثٌعِع1
الٗمػ4. ٞ
ِلَ الرمُّ ان ِجصمِ ٞٝ ،ٞلَ ٚعر اؿجًاِجي ،الجٜالّٕ الّمٍمّة ،الجُ للٙاهٍن وشعى
اشعاخٌا وثٍزٌِّا ،وٖ٘ االزػاءات المومٍص ِلٌّا ُٖ ًغا العؿجٍر1
الٗمػ37 ٞ
ِلَ الرمُّ ان ِجصم ،ٞبمٗة ثواموّة ،وبفِ ٜٞجواؿب مُ الٍؿائ ٞالجُ ِجٍٖػون ِلٌّا،
آ
الجٜالّٕ الجُ ثجًلبٌا ثومّة البالد ،وٝغا ثل ٛالواثرة ِن االِباء الوازمة ِن االٖات والٍٜارث
الًبّّّة الجُ ثمّب البالد1
البػاب الدالػح
الملّٜػة
الٗمػ31 ٞ
المل ،ٛامّػ المؤموّن وشامُ شمَ الملة والعِن ،والوامن لصػِة ممارؿة الفؤون العِوّة1
ِػاس المل ،ٛامّػ المؤموّن ،المرلؽ الّلمُ االِلَ ،الغي ِجٍلَ دراؿة الٙواِا الجُ
ِّػهٌا ِلّي1
وِّجبػ المرلؽ الرٌة الٍشّعة المؤًلة اللعار الٗجاوى الجُ ثّجمع رؿمّا ُٖ ،قان المؾائٞ
المصالة الّي ،اؿجوادا الَ مبادئ واشٜام العِن االؿالمُ الصوّٕ ،ومٙالعى الؾمصة1
ثصعد اطجمالات المرلؽ وثالّٗي وّّٗٝات ؿّػى بٌَّػ1
ِمارس المل ٛالمالشّات العِوّة المجّلٙة بامارة المؤموّن ،والمظٍلة لي شمػِا ،بمٙجوَ
ًغا الٗم ،ٞبٍاؿًة ٌٍائػ1
الٗمػ37 ٞ
المل ٛرئّؽ العولة ،وممدلٌا االؿمَ ،ورمؼ وشعة االمة ،وهامن دوام العولة واؿجمػارًا،
والصٜم االؿمَ بّن مؤؿؾاثٌاِ ،ؾٌػ ِلَ اشجػام العؿجٍر ،وشؾن ؿّػ المؤؿؾات العؿجٍرِة،
وِلَ لّاهة االطجّار العِمٙػايُ ،وشٍٙؽ وشػِات المٍايوّن والمٍايوات والرماِات ،وِلَ
اشجػام الجٌّعات العولّة للمملٜة1
المل ًٍ ٛهامن اؿجٙالؿ البالد وشٍزة المملٜة ُٖ دائػة شعودًا الصٙة1
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ِمارس الملً ٛغى المٌام ،بمٙجوَ ٌٍائػ ،من طالؿ الؾلًات المظٍلة لي لػاشة بوك
العؿجٍر1
ثٍ ُٚالٌَائػ بالًّٕ من ٚب ٞرئّؽ الصٍٜمة ،ما ِعا ثل ٛالمومٍص ِلٌّا ُٖ الٗمٍؿ 31
و( 33الٗٙػة الداهّة) و( 30الٗٙػثان االولَ والؾادؿة) و 11و 10و 1.و( 147الٗٙػثان االولَ والػابّة)
و1103
الٗمػ34 ٞ
ان ِػش المٔػب وشٍٚٙي العؿجٍرِة ثوج ٞٙبالٍراخة الَ الٍلع الغٝػ اال ٝبػ ؿوا من ذرِة زاللة
المل ٛمصمع الؾادس ،خم الَ ابوي اال ٝبػ ؿوا وًٜغا ما ثّاٚبٍا ،ما ِعا اذا ِّن الملّٚ ٛع شّاثي
طلٗا لي ولعا آاطػ من ابوائي ّٓػ الٍلع اال ٝبػ ؿواٖ ،ان لم ِٜن ولع ذٝػ من ذرِة الملُ ،ٛ
ٖالملٛ
ِوج ٞٙالَ اٚػب اٚػبائي من زٌة الغٍٝر ،خم الَ ابوي يب٘ الجػثّب والفػوط الؾابٙة الغٝػ1
الٗمػ33 ٞ
ِّجبػ الملّٓ ٛػ بالْ ؿن الػقع ٚب ٞهٌاِة الؾوة الداموة ِفػة من ِمػى 1والَ ان ِبلْ ؿن
الػقعِ ،مارس مرلؽ الٍلاِة اطجمالات الّػش وشٍٚٙي العؿجٍرِة ،باؿجدواء ما ِجّل٘ موٌا
بمػازّة العؿجٍر 1وِّم ٞمرلؽ الٍلاِة ٌّٝئة اؿجفارِة براهب المل ٛشجَ ِعرؾ ثمام الؾوة
الّفػِن من ِمػى1
ِػاس مرلؽ الٍلاِة رئّؽ المصٜمة العؿجٍرِة ،وِجػٝب ،باالهاٖة الَ رئّؾي ،من رئّؽ
الصٍٜمة ،ورئّؽ مرلؽ الوٍاب ،ورئّؽ مرلؽ المؾجفارِن ،والػئّؽ الموجعب للمرلؽ االِلَ
للؾلًة الٙوائّة ،واالمّن الّام للمرلؽ الّلمُ االِلَ ،وِفػ قظمّات ِّّوٌم المل ٛبمصن
اطجّارى1
ٍٚاِع ؿّػ مرلؽ الٍلاِة ثصعد بٙاهٍن ثوَّمُ1
الٗمػ31 ٞ
للملٚ ٛائمة معهّة1
الٗمػ33 ٞ
قظك المل ٛال ثوجٌ ٛشػمجي ،وللمل ٛوازب الجٍّٚػ واالشجػام1
الٗمػ30 ٞ
ِّّن المل ٛرئّؽ الصٍٜمة من الصؼب الؾّاؿُ الغي ثمعر اهجظابات اِواء مرلؽ
الوٍاب ،وِلَ اؿاس هجائرٌا1
وِّّن اِواء الصٍٜمة باٚجػاح من رئّؾٌا1
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للمل ،ٛبمبادرة موي ،بّع اؿجفارة رئّؽ الصٍٜمة ،ان ُِّٗ ِوٍا او اٝػدػ من اِواء
الصٍٜمة من مٌامٌم1
ولػئّؽ الصٍٜمة ان ًِلب من المل ٛاِٗاء ِوٍ او اٝػدػ ،من اِواء الصٍٜمة1
ولػئّؽ الصٍٜمة ان ًِلب من المل ٛاِٗاء ِوٍ او اٝػدػ ،من اِواء الصٍٜمة ،بواء ِلَ
اؿجٙالجٌم الٗػدِة او الرماِّة1
ِجػثب ِن اؿجٙالة رئّؽ الصٍٜمة اِٗاء الصٍٜمة بٜاملٌا من لعن المل1ٛ
ثٍال ٞالصٍٜمة الموجٌّة مٌامٌا ثمػِٕ االمٍر الرارِة الَ ٓاِة ثف ّٜٞالصٍٜمة الرعِعة1
الٗمػ37 ٞ
ِػاس المل ٛالمرلؽ الٍزاري ،الغي ِجالٕ من رئّؽ الصٍٜمة والٍزراء1
ِوّٙع المرلؽ الٍزاري بمبادرة من المل ،ٛاو بًلب من رئّؽ الصٍٜمة1
للمل ٛان ٍِٗض لػئّؽ الصٍٜمة ،بواء ِلَ زعوؿ اِماؿ مصعد ،رئاؿة مرلؽ وزاري1
الٗمػ3. ٞ
ِجعاوؿ المرلؽ الٍزاري ُٖ الٙواِا والومٍص الجالّة :
ػ الجٍزٌات االؿجػاثّرّة لؾّاؿة العولة ؛
ػ مفارُِ مػازّة العؿجٍر ؛
ػ مفارُِ الٍٙاهّن الجوَّمّة ؛
ػ الجٍزٌات الّامة لمفػوع ٚاهٍن المالّة ؛
ػ مفارُِ الٍٙاهّن ػ االيار المفار الٌّا ُٖ الٗم( 01 ٞالٗٙػة الداهّة) من ًغا العؿجٍر ؛
ػ مفػوع ٚاهٍن الٍّٗ الّام ؛
ػ مفارُِ الومٍص المجّلٙة بالمراؿ الّؾٜػي ؛
ػ اِالن شالة الصمار ؛
ػ اقٌار الصػب ؛
ػ مفػوع المػؿٍم المفار الّي ُٖ الٗم 173 ٞمن ًغا العؿجٍر ؛
ػ الجّّّن باٚجػاح من رئّؽ الصٍٜمة ،وبمبادرة من الٍزِػ المّوُ ُٖ ،الٍٍائٕ المعهّة
الجالّة  :والُ بو ٛالمٔػب ،والؾٗػاء والٍالة والّماؿ ،والمؾؤولّن ِن االدارات المٜلٗة باالمن
العاطلُ ،والمؾؤولّن ِن المؤؿؾات والمٙاوالت الّمٍمّة االؿجػاثّرّة 1وثصعد بٙاهٍن ثوَّمُ
الئصة ًغى المؤؿؾات والمٙاوالت االؿجػاثّرّة1
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الٗمػ17 ٞ
ِمعر المل ٛاالمػ بجوّٗغ الٙاهٍن طالؿ الدالخّن ٍِما الجالّة الشالجي الَ الصٍٜمة بّع ثمام
المٍاٖٙة ِلّي1
ِوفػ الٙاهٍن الغي لعر االمػ بجوّٗغى ،بالرػِعة الػؿمّة للمملٜة ،طالؿ از ٞاٚماى قٌػ
ابجعاء من ثارِض ٌٍّػ العارى1
الٗمػ11 ٞ
للمل ٛش٘ ش ٞمرلؾُ البػلمان او اشعًما بٌَّػ ،يب٘ الفػوط المبّوة ُٖ الٗمٍؿ  .3و
 .0و 1.7
الٗمػ17 ٞ
للمل ٛان ِظايب االمة والبػلمان ،وِجلَ طًابي امام ٝال المرلؾّن ،وال ِمٜن ان ٍِٜن
مومٍهي مٍهٍع اي هٙاش داطلٌما1
الٗمػ14 ٞ
المل ًٍ ٛالٙائع االِلَ للٍٙات المؾلصة الملّٜة 1ولي ش٘ الجّّّن ُٖ الٍٍائٕ الّؾٜػِة،
ٝما لي ان ٍِٗض لّٔػى ممارؿة ًغا الص٘1
الٗمػ13 ٞ
ُِصعث مرلؽ اِلَ لالمن ،بمٗجي ًّئة للجفاور بفان اؿجػاثّرّات االمن العاطلُ والظارزُ
للبالد ،وثعبّػ شاالت االزمات ،والؾٌػ اِوا ِلَ ماؿؾة هٍابى الصٜامة االموّة الرّعة1
ِػاس الملً ٛغا المرلؽ ،ولي ان ٍِٗض لػئّؽ الصٍٜمة لالشّة رئاؿة ازجماع لٌغا
المرلؽِ ،لَ اؿاس زعوؿ اِماؿ مصعد1
ِوم المرلؽ االِلَ لالمن ُٖ ثػّٝبجيِ ،الوة ِلَ رئّؽ الصٍٜمة ،ورئّؽ مرلؽ الوٍاب،
ورئّؽ مرلؽ المؾجفارِن ،والػئّؽ الموجعب للمرلؽ االِلَ للؾلًة الٙوائّة ،الٍزراء
المٜلّٗن بالعاطلّة ،والفؤون الظارزّة ،والّعؿ ،وادارة العٖاع الٍيوُ ،وٝغا المؾؤولّن ِن
االدارات االموّة ،وهباط ؿامّن بالٍٙات المؾلصة الملّٜة ،و ٞٝقظمّة اطػى ُِّجبػ شوٍرًا
مّٗعا القٔاؿ المرلؽ1
وِصعد هَام داطلُ للمرلؽ ٍٚاِع ثوَّمي وثؾّّػى1
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الٗمػ11ٞ
ِّجمع المل ٛالؾٗػاء لعى العوؿ االزوبّة والموَمات العولّة ،ولعِي ُِّجمع الؾٗػاء وممدلٍ
الموَمات العولّة1
ٍِ ُٚالملِ ٛلَ المّاًعات وِمادؽ ِلٌّآّ ،ػ اهي ال ِمادؽ ِلَ مّاًعات الؾلم او
االثصاد ،او الجُ ثٌم رؿم الصعود ،ومّاًػ ػػعات الجر ػػارة ،او ثل ٛالجُ ثجػثب ِلٌّا ثٜال ػػّٕ ثلؼم
مالػ ػػّة العولػ ػػة ،او ِؾػػجلؼم ثًبّٙػ ػػٌا اثظػ ػػاذ ثعابّ ػػػ ثفػِّػ ػػّة ،او ثجّل٘ بصٍٙؽ وشػِات المٍايوات
والمٍايوّن ،الّامة او الظالة ،اال بّع المٍاٖٙة ِلٌّا بٙاهٍن1
للمل ٛان ِّػض ِلَ البػلمان  ٞٝمّاًعة او اثٗاّٚة اطػى ٚب ٞالممادٚة ِلٌّا1
اذا لػشت المصٜمة العؿجٍرِة ،اخػ اشالة المل ،ٛاو رئّؽ الصٍٜمة ،او رئّؽ مرلؽ
الوٍاب ،او رئّؽ مرلؽ المؾجفارِن ،او ؿعس اِواء المرلؽ االوؿ ،او ربُ اِواء المرلؽ
الداهُ ،االمػ الٌّا ،ان الجؼاما دولّا ِجومن بوعا ِظالٕ العؿجٍرٖ ،ان الممادٚة ِلَ ًغا االلجؼام ال
ث ُٙاال بّع مػازّة العؿجٍر1
الٗمػ13 ٞ
ِػاس المل ٛالمرلؽ االِلَ للؾلًة الٙوائّة1
الٗمػ10 ٞ
ٍِاٖ٘ المل ٛبٌَّػ ِلَ ثّّّن الٙواة من ٚب ٞالمرلؽ االِلَ للؾلًة الٙوائّة1
الٗمػ17 ٞ
ِمارس المل ٛش٘ الٍّٗ1
الٗمػ1. ٞ
اذا ٝاهت شٍزة الجػاب الٍيوُ مٌعدة ،او و ُٚمن االشعاث ما ِّػ ٞٚالؾّػ الّادي
للمؤؿؾات العؿجٍرِة ،امٜن للمل ٛان ُِّلن شالة االؿجدواء بٌَّػ ،بّع اؿجفارة  ٞٝمن رئّؽ
الصٍٜمة ،ورئّؽ مرلؽ الوٍاب ،ورئّؽ مرلؽ المؾجفارِن ،ورئّؽ المصٜمة العؿجٍرِة،
وثٍزّي طًاب الَ االمةُ 1وِظٍؿ المل ٛبغل ٛلالشّة اثظاذ االزػاءات الجُ ِٗػهٌا العٖاع ِن
آ
الٍشعة الجػابّة ،وِٙجوٌّا الػزٍع ُٖ ،اٚػب االزاؿ ،الَ الؾّػ الّادي للمؤؿؾات العؿجٍرِة1
ال ِص ٞالبػلمان اخواء ممارؿة الؾلًات االؿجدوائّة1
ثب َٙالصػِات والصٍٙؽ االؿاؿّة المومٍص ِلٌّا ُٖ ًغا العؿجٍر مومٍهة1
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ُثػُٖ شالة االؿجدواء بمرػد اهجٗاء االؿباب الجُ دِت الٌّا ،وباثظاذ االزػاءات الفٜلّة
المٙػرة الِالهٌا1
البػاب الػابػُ
الؾلًػة الجػفػِّّػة
ثػوػَػّػػم الػبػػلػمػػان
الٗمػ37 ٞ
ِجٍٜن البػلمان من مرلؾّن ،مرلؽ الوٍاب ومرلؽ المؾجفارِن؛ وِؾجمع اِواؤى هّابجٌم
من االمة ،وشٌٙم ُٖ الجمٍِت ش٘ قظمُ ال ِمٜن ثٍِٗوي1
المّارهة مٍٜن اؿاؿُ ُٖ المرلؾّن ،وثفارؾ ُٖ وٍّٗجُ الجفػُِ والمػاٚبة ،يبٙا لما ًٍ
مومٍص ِلّي طالة ُٖ ًغا الباب1
الٗمػ31 ٞ
ِرػد من لٗة ِوٍ ُٖ اشع المرلؾّن ٞٝ ،من ثظلَ ِن اهجمائي الؾّاؿُ الغي ثػقس
باؿمي لالهجظابات ،او ِن الٗػِ٘ او المرمٍِة البػلماهّة الجُ ِوجمُ الٌّا1
وثمػح المصٜمة العؿجٍرِة بفٍٔر المّٙع ،بواء ِلَ اشالة من رئّؽ المرلؽ الغي ِّوّي
آ
االمػ ،وذل ٛوٖ٘ اشٜام الوَام العاطلُ للمرلؽ المّوُ ،الغي ِصعد اِوا ازاؿ ومؾًػة االشالة
ِلَ المصٜمة العؿجٍرِة1
الٗمػ37 ٞ
ِوجظب اِواء مرلؽ الوٍاب باالٚجػاع الّام المباقػ لمعة طمؽ ؿوٍات ،وثوجٌُ ِوٍِجٌم
ِوع اٖججاح دورة اٝػجٍبػ من الؾوة الظامؾة الجُ ثلُ اهجظاب المرلؽ1
ِبّن ٚاهٍن ثوَّمُ ِعد اِواء مرلؽ الوٍاب ،وهَام اهجظابٌم ،ومبادئ الجٙؾّم
االهجظابُ ،وقػوط الٙابلّة لالهجظاب ،وشاالت الجواُٖ ،وٍٚاِع الصع من الرمُ بّن االهجعابات،
وهَام الموازِات االهجظابّة1
ُِوجظب رئّؽ مرلؽ الوٍاب واِواء المٜػجب ،ورؤؿاء اللران العائمة ومٜاثبٌا ُٖ ،مؾجٌٞ
الٗجػة الوّابّة ،خم ُٖ ؿوجٌا الدالدة ِوع دورة ابػِ ٞلما ثب َٙمن الٗجػة المغٍٝرة1
ُِوجظب اِواء المٜػجب ِلَ اؿاس الجمدّ ٞالوؾبُ لٖ ٜٞػِ٘1
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الٗمػ34 ٞ
ِجٍٜن مرلؽ المؾجفارِن من ِ .7وٍا ِلَ اال ،ٞٚو ِ 177وٍا ِلَ اال ٝػدػِ ،وجظبٍن
باالٚجػاع الّام ّٓػ المباقػ ،لمعة ؿت ؿوٍاتِ ،لَ اؿاس الجٍزُِ الجالُ :
ػ خالخة اطماس االِواء ِمدلٍن الرماِات الجػابّةِ ،جٍزٍِن بّن زٌات المملٜة بالجواؿب مُ
ِعد ؿٜاهٌا ،ومُ مػاِاة االهماؼ بّن الرٌاتِ 1وجظب المرلؽ الرٌٍي ِلَ مؾجٍى  ٞٝزٌة،
من بّن اِوائي ،الدلح المظمك للرٌة من ًغا الّعد 1وِوجظب الدلدان المجبّٙان من ٚبًّ ٞئة
هاطبة ثجٍٜن ِلَ مؾجٍى الرٌة ،من اِواء المرالؽ الرماِّة ومرالؽ الّماالت واالٚالّم ؛
ػ طمؾان من االِواء ثوجظبٌم ٞٝ ُٖ ،زٌةًّ ،ئات هاطبة ثجالٕ من الموجظبّن ُٖ الٔػؼ
المٌوّة ،وُٖ الموَمات المٌوّة للمفٔلّن اال ٝػدػ ثمدّلّة ،واِواء ثوجظبٌم ِلَ المّّع الٍيوُ،
ًّئة هاطبة مٍٜهة من ممدلُ المازٍرِن1
وِبّن ٚاهٍن ثوَّمُ ِعد اِواء مرلؽ المؾجفارِن ،وهَام اهجظابٌم ،وِعد االِواء
الغِن ثوجظبٌم ًّ ٞٝاة هاطبة ،وثٍزُِ المٙاِع ِلَ الرٌات ،وقػوط الٙابلّة لالهجظاب ،وشاالت
الجواُٖ ،وٍٚاِع الصع من الرمُ بّن االهجعابات ،وهَام الموازِات االهجظابّة1
ُِوجظب رئّؽ مرلؽ المؾجفارِن واِواء المٜػجب ،ورؤؿاء اللران العائمة ومٜاثبٌا ُٖ ،مؾجٌٞ
الٗجػة الوّابّة ،خم ِوع اهجٌاء موجمٕ الٍالِة الجفػِّّة للمرلؽ1
ِوجظب اِواء المٜػجب ِلَ اؿاس الجمدّ ٞالوؾبُ لٖ ٜٞػِ٘1
الٗمػ33 ٞ
ال ِمٜن مجابّة اي ِوٍ من اِواء البػلمان ،وال البصح ِوي ،وال الٙاء الٙبن ِلّي ،وال
اِجٙالي وال مصاٝمجي ،بمواؿبة ابعائي لػاي او ّٚامي بجمٍِت طالؿ مؼاولجي لمٌامي ،ماِعا اذا ٝان
الػاي المّبػ ِوي ِرادؿ ُٖ الوَام المل ُٜاو العِن االؿالمُ ،او ِجومن ما ِظ ٞباالشجػام الٍازب
للمل1ٛ
الٗمػ31 ٞ
ِّٙع البػلمان زلؾاثي اخواء دورثّن ُٖ الؾوة ،وِػاس المل ٛاٖججاح العورة االولَ ،الجُ
ثبجعئ ٍِم الرمّة الداهّة من قٌػ اٝػجٍبػُ ،وثٗججس العورة الداهّة ٍِم الرمّة الداهّة من قٌػ ابػِ1ٞ
اذا اؿجمػت زلؾات البػلمان اربّة اقٌػ ِلَ اال ٞٝ ُٖ ٞٚدورة ،زاز طجم العورة بمػؿٍم1
الٗمػ33 ٞ
ِمٜن زمُ البػلمان ُٖ دورة اؿجدوائّة ،اما بمػؿٍم ،او بًلب من خلح اِواء مرلؽ
الوٍاب ،او بآلبّة اِواء مرلؽ المؾجفارِن1
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ثّٙع دورة البػلمان االؿجدوائّة ِلَ اؿاس زعوؿ اِماؿ مصعد ،وِوعما ثجم المواٚفة ُٖ
الٙواِا الجُ ِجوموٌا زعوؿ االِماؿُ ،ثظجم العورة بمػؿٍم1
الٗمػ30 ٞ
للٍزراء ان ِصوػوا زلؾات ٝال المرلؾّن وازجماِات لراهٌما ،وِمٜوٌم ان ِؾجّّوٍا
بموعوبّن ِّّوٍهٌم لٌغا الٔػض1
ِالوة ِلَ اللران العائمة المفار الٌّا ُٖ الٗٙػة الؾابٙةِ ،رٍز ان ثف ٜٞبمبادرة من
المل ،ٛاو بًلب من خلح اِواء مرلؽ الوٍاب ،او خلح اِواء مرلؽ المؾجفارِن ،لران هّابّة
لجٙمُ الصٙائُِ٘ ،واط بٌا زمُ المّلٍمات المجّلٙة بٍٚائُ مّّوة ،او بجعبّػ الممالس
او المؤؿؾات والمٙاوالت الّمٍمّة ،وايالع المرلؽ الغي قٜلٌا ِلَ هجائذ اِمالٌا1
وال ِرٍز ثٍِٜن لران لجٙمُ الصٙائ٘ ُٖ وٚائُ ثٍٜن مٍهٍع مجابّات ٚوائّة ،ما دامت
ًغى المجابّات زارِة؛ وثوجٌُ مٌمة  ٞٝلروة لجٙمُ الصٙائ٘ ،ؿب٘ ثٍِٜوٌاٍٖ ،ر ٖجس ثصّ٘ٙ
ٚوائُ ُٖ الٍٚائُ الجُ اٚجوت ثفّٜلٌا1
لران ثٙمُ الصٙائ٘ مؤٚجة بًبّّجٌا ،وثوجٌُ اِمالٌا باِعاع ثٙػِػًا لعى مٜػجب المرلؽ
المّوُ ،وِوع االٚجواء ،باشالجي الَ الٙواء من ٚب ٞرئّؽ ًغا المرلؽ1
ثظمك زلؾة ِمٍمّة داط ٞالمرلؽ المّوُ لمواٚفة ثٙارِػ لران ثٙمُ الصٙائ٘1
ِصعد ٚاهٍن ثوَّمُ يػِٙة ثؾّّػ ًغى اللران1
الٗمػ37 ٞ
زلؾات مرلؾُ البػلمان ِمٍمّة ،وِوفػ مصوػ مواٚفات الرلؾات الّامة بػمجي ُٖ الرػِعة
الػؿمّة للبػلمان1
ل ٜٞمن المرلؾّن ان ِّٙع ازجماِات ؿػِة ،بًلب من رئّؽ الصٍٜمة ،او بًلب من خلح
اِوائي1
زلؾات لران البػلمان ؿػِة ،وِصعد الوَام العاطلُ لمرلؾُ البػلمان الصاالت والوٍابى
الجُ ِمٜن ان ثوّٙع ٌّٖا اللران بمٗة ِلوّة1
ِّٙع البػلمان زلؾات مفجػٝة بمرلؾّي ،وِلَ وزي الظمٍص ُٖ ،الصاالت الجالّة :
ػ اٖججاح المل ٛللعورة الجفػِّّة ُٖ الرمّة الداهّة من قٌػ اٝػجٍبػ ،واالؿجماع الَ الظًب
الملّٜة المٍزٌة للبػلمان ؛
ػ الممادٚة ِلَ مػازّة العؿجٍر وٖ٘ اشٜام الٗم 103 ٞ؛
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ػ االؿجماع الَ الجمػِصات الجُ ِٙعمٌا رئّؽ الصٍٜمة ؛
ػ ِػض مفػوع ٚاهٍن المالّة الؾوٍي ؛
ػ االؿجماع الَ طًب رؤؿاء العوؿ والصٍٜمات االزوبّة1
ٝما ِمٜن لػئّؽ الصٍٜمة ان ًِلب من رئّؾُ مرلؾُ الوٍاب والمؾجفارِن ِٙع ازجماِات
مفجػٝة للبػلمان ،لالؿجماع الَ بّاهات ثجّل٘ بٙواِا ثٜػجؾُ يابّا ويوّا ًاما1
ثوّٙع االزجماِات المفجػٝة بػئاؿة رئّؽ مرلؽ الوٍاب 1وِصعد الوَام العاطلُ للمرلؾّن
ّّٗٝات وهٍابى اهّٙادًا1
ِالوة ِلَ الرلؾات المفجػٝةِ ،مٜن للران العائمة للبػلمان ،ان ثّٙع ازجماِات مفجػٝة
لالؿجماع الَ بّاهات ثجّل٘ بٙواِا ثٜػجؾُ يابّا ويوّا ًاما ،وذل ٛوٖ٘ هٍابى ِصعدًا الوَامان
العاطلّان للمرلؾّن1
الٗمػ3. ٞ
ِوُ  ٞٝمن المرلؾّن هَامي العاطلُ وِٙػى بالجمٍِت ،اال اهي ال ِرٍز الّم ٞبي اال بّع ان
ثمػح المصٜمة العؿجٍرِة بمًابٙجي الشٜام ًغا العؿجٍر1
ِجّّن ِلَ المرلؾّن ُٖ ،وهٌّما لوَامٌّما العاطلّّن ،مػاِاة ثواؿٌٙما وثٜاملٌما،
هماها لوراِة الّم ٞالبػلماهُ1
ِصعد الوَام العاطلُ بمٗة طالة :
ػ ٍٚاِع ثالّٕ وثؾّّػ الٗػؽ والمرمٍِات البػلماهّة واالهجؾاب الٌّا ،والصٍٙؽ الظالة
المّجػؼ بٌا لٗػؽ المّارهة ؛
ػ وازبات االِواء ُٖ المفارٝة الّٗلّة ُٖ اِماؿ اللران والرلؾات الّامة ،والرؼاءات
المًبٙة ُٖ شالة الّٔاب ؛
ػ ِعد اللران العائمة واطجمالٌا وثوَّمٌا ،مُ ثظمّك رئاؿة لروة او لروجّن للمّارهة،
ِلَ اال ،ٞٚمُ مػاِاة مٙجوّات الٗم 17 ٞمن ًغا العؿجٍر1
ؿػلػًػات الػبػػلػمػان
الٗمػ07 ٞ
ِمارس البػلمان الؾلًة الجفػِّّة1
ِمٍت البػلمان ِلَ الٍٙاهّن ،وِػاٚب ِم ٞالصٍٜمة ،وِّٙم الؾّاؿات الّمٍمّة1
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للٙاهٍن ان ِاذن للصٍٜمة ان ثجظغ ُٖ ٍػؼ من الؼمن مصعود ،ولٔاِة مّّوة ،بمٙجوَ
مػاؿّم ثعابّػ ِظجك الٙاهٍن ِادة باثظاذًا ،وِرػي الّم ٞبٌغى المػاؿّم بمرػد هفػًآّ 1ػ اهي
ِرب ِػهٌا ِلَ البػلمان بٙمع الممادٚةِ ،وع اهجٌاء االز ٞالغي شعدى ٚاهٍن االذن بالعارًا،
وِبًٚ ٞاهٍن االذن اذا ما و ُٚش ٞمرلؾُ البػلمان او اشعًما1
الٗمػ01 ٞ
ِظجك الٙاهٍن ،باالهاٖة الَ المٍاد المؾوعة الّي لػاشة بٗمٍؿ اطػى من العؿجٍر،
بالجفػُِ ُٖ المّادِن الجالّة :
ػ الصٍٙؽ والصػِات االؿاؿّة المومٍص ِلٌّا ُٖ الجمعِػ ،وُٖ ٖمٍؿ اطػى من ًغا
العؿجٍر ؛
ػ هَام االؿػة والصالة المعهّة ؛
ػ مبادئ وٍٚاِع الموٍَمة المصّة ؛
ػ هَام الٍؿائى الؾمّّة البمػِة والمصاٖة بمظجلٕ اقٜالٌا ؛
ػ الٍّٗ الّام ؛
ػ الروؾّة ووهّّة االزاهب ؛
ػ ثصعِع الرػائم والٍّٙبات الرارِة ِلٌّا ؛
ػ الجوَّم الٙوائُ واشعاث الواؼ زعِعة من المصاٝم ؛
ػ المؾًػة المعهّة والمؾًػة الروائّة ؛
ػ هَام الؾرٍن ؛
ػ الوَام االؿاؿُ الّام للٍٍّٗة الّمٍمّة ؛
ػ الوماهات االؿاؿّة المموٍشة للمٍٍّٗن المعهّّن والّؾٜػِّن ؛
ػ هَام ممالس وٍٚات شٌٗ االمن ؛
ػ هَام الرماِات الجػابّة ومبادئ ثصعِع دوائػًا الجػابّة ؛
ػ الوَام االهجظابُ للرماِات الجػابّة ومبادئ ث ًُّٙالعوائػ االهجظابّة ؛
ػ الوَام الوػِبُ ،ووِاء الوػائب ،ومٙعارًا ويػؽ ثصمّلٌا ؛
ػ الوَام الٙاهٍهُ اللعار الّملة وهَام البو ٛالمػٝؼي ؛
ػ هَام الرمارؾ ؛
ػ هَام االلجؼامات المعهّة والجرارِة ،وٚاهٍن الفػٝات والجّاوهّات ؛
ػ الصٍٙؽ الّّوّة واهَمة الملّٜة الّٙارِة الّمٍمّة والظالة والرماِّة ؛
ػ هَام الو ٞٙ؛
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ػ ِالٚات الفٔ ،ٞوالومان االزجماُِ ،وشٍادث الفٔ ،ٞواالمػاض المٌوّة ؛
ػ هَام االبواؾ وقػٝات الجامّن والجّاهعِات ؛
ػ هَام ثٜوٍلٍزّا المّلٍمات واالثماالت ؛
ػ الجّمّػ واِعاد الجػاب ؛
ػ الٍٙاِع المجّلٙة بجعبّػ البّئة وشماِة المٍارد الًبّّّة والجومّة المؾجعامة ؛
ػ هَام المّاى والٔابات والمّع ؛
ػ ثصعِع الجٍزٌات والجوَّم الّام لمّادِن الجّلّم والبصح الّلمُ والجٍِٜن المٌوُ ؛
ػ اشعاث المؤؿؾات الّمٍمّة و ٞٝقظك اِجباري من اقظاص الٙاهٍن الّام ؛
آ
ػ ثامّم الموفات وهَام الظٍلمة1
للبػلمان ،باالهاٖة الَ المّادِن المفار الٌّا ُٖ الٗٙػة الؾابٙة ،لالشّة الجمٍِت ِلَ
ٍٚاهّن ثوُ ايارا لالًعاؼ االؿاؿّة لوفاط العولة ُٖ ،المّادِن االٚجمادِة واالزجماِّة والبّئّة
والدٙاّٖة1
الٗمػ07 ٞ
ِظجك المراؿ الجوَّمُ بالمٍاد الجُ ال ِفملٌا اطجماص الٙاهٍن1
الٗمػ04 ٞ
ِمٜن ثّّٔػ الومٍص الجفػِّّة من شّح الف ٜٞبمػؿٍم ،بّع مٍاٖٙة المصٜمة
العؿجٍرِة ،اذا ٝان مومٍهٌا ِعط ُٖ ٞمراؿ من المراالت الجُ ثمارس ٌّٖا الؾلًة الجوَّمّة
اطجمالٌا1
الٗمػ03 ٞ
ِمٜن االِالن لمعة خالخّن ٍِما ِن شالة الصمار ،بمٙجوَ ٌٍّػ ٍِّٚي بالًّٕ رئّؽ
الصٍٜمة ،وال ِمٜن ثمعِع ًغا االز ٞاال بالٙاهٍن1
الٗمػ01 ٞ
ِمعر ٚاهٍن المالّة ،الغي ٍِدع باالؿبّٙة لعى مرلؽ الوٍاب ،بالجمٍِت من ٚبٞ
البػلمان ،وذل ٛيب٘ الفػوط المومٍص ِلٌّا ُٖ ٚاهٍن ثوَّمُ؛ وِصعد ًغا الٙاهٍن الجوَّمُ
يبّّة المّلٍمات والٍخائ٘ والمًّّات الوػورِة لجّؼِؼ المواٚفة البػلماهّة شٍؿ مفػوع ٚاهٍن
المالّة1
ِمٍت البػلمان مػة واشعة ِلَ هٗٙات الجرٌّؼ الجُ ِجًلبٌا ُٖ ،مراؿ الجومّة ،اهراز
المظًًات الجومٍِة االؿجػاثّرّة ،والبػامذ مجّعدة الؾوٍات ،الجُ ثّعًا الصٍٜمة وثًلُ ِلٌّا
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البػلمان ،وِوعما ٍِاٖ٘ ِلَ ثل ٛالوٗٙاتِ ،ؾجمػ مٍّٗؿ المٍاٖٙة ثلٙائّا ِلَ الوٗٙات يّلة معة
ًغى المظًًات والبػامذ ،وللصٍٜمة وشعًا المالشّة لجٙعِم مفارُِ ٍٚاهّن ثػمُ الَ ثّّٔػ ما
ثمت المٍاٖٙة ِلّي ُٖ االيار المغٍٝر1
اذا لم ِجم ُٖ هٌاِة الؾوة المالّة الجمٍِت ِلَ ٚاهٍن المالّة او لم ِمعر االمػ بجوّٗغى،
بؾبب اشالجي الَ المصٜمة العؿجٍرِة ،ثًبّٙا للٗم 147 ٞمن العؿجٍرٖ ،ان الصٍٜمة ثٗجس
بمػؿٍم االِجمادات الالزمة لؾّػ المػاٖ٘ الّمٍمّة ،والّٙام بالمٌام الموٍية بٌاِ ،لَ اؿاس ما ًٍ
مٙجػح ُٖ المّؼاهّة المّػوهة ِلَ المٍاٖٙة1
وِؾجػؿ ٞالّمً ُٖ ،ٞغى الصالة ،باؿجظالص المعاطّ ٞيبٙا للمٙجوّات الجفػِّّة
والجوَّمّة الرارِة ِلٌّا ،باؿجدواء المعاطّ ٞالمٙجػح الٔاؤًا ُٖ مفػوع ٚاهٍن المالّة ؛ اما
المعاطّ ٞالجُ ِوك المفػوع المغٍٝر ِلَ ثظّٗن مٙعارًاُٖ ،جؾجظلك ِلَ اؿاس المٙعار الرعِع
المٙجػح1
الٗمػ03 ٞ
ثّػض الصٍٜمة ؿوٍِا ِلَ البػلمانٚ ،اهٍن الجمّٗة المجّل٘ بجوّٗغ ٚاهٍن المالّة ،طالؿ
الؾوة الداهّة الجُ ثلُ ؿوة ثوّٗغ ًغا الٙاهٍن 1وِجومن ٚاهٍن الجمّٗة شمّلة مّؼاهّات الجرٌّؼ
الجُ اهجٌت معة هٗاذًا1
الٗمػ00 ٞ
ِؾٌػ البػلمان والصٍٜمة ِلَ الصٗاظ ِلَ ثٍازن مالّة العولة1
وللصٍٜمة ان ثػٖن ،بّع بّان االؿباب ،المٙجػشات والجّعِالت الجُ ِجٙعم بٌا اِواء
البػلمان ،اذا ٝان ٚبٍلٌا ِؤدي بالوؾبة لٙاهٍن المالّة الَ ثظّٗن المٍارد الّمٍمّة ،او الَ اشعاث
ثٜلّٕ ِمٍمُ ،او الؼِادة ُٖ ثٜلّٕ مٍزٍد1
مػمػارؿػة الػؾػلػًػة الػجػفػػِػّػّػة
الٗمػ07 ٞ
لػئّؽ الصٍٜمة والِواء البػلمان ِلَ الؾٍاء ش٘ الجٙعم باٚجػاح الٍٙاهّن1
ثٍدع مفارُِ الٍٙاهّن باالؿبّٙة لعى مٜػجب مرلؽ الوٍابّٓ ،ػ ان مفارُِ الٍٙاهّن
المجّلٙةِ ،لَ وزي الظمٍص ،بالرماِات الجػابّة وبالجومّة الرٌٍِة ،وبالٙواِا االزجماِّة،
ثٍدع باالؿبّٙة لعى مٜػجب مرلؽ المؾجفارِن1
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الٗمػ0. ٞ
للصٍٜمة ان ثعُٖ بّعم ٚبٍؿ  ٞٝمٙجػح او ثّعِ ٞال ِعط ُٖ ٞمراؿ الٙاهٍن1
 ٞٝطالؼ ُٖ ًغا الفان ثبت ّٖي المصٜمة العؿجٍرِة ُٖ ،از ٞخماهّة اِام ،بًلب من اشع
رئّؾُ المرلؾّن ،او من رئّؽ الصٍٜمة1
الٗمػ77 ٞ
ثصاؿ مفارُِ ومٙجػشات الٍٙاهّن الز ٞالوَػ ٌّٖا ِلَ اللران الجُ ِؾجمػ ِملٌا طالؿ
الٗجػات الٗاللة بّن العورات1
الٗمػ71 ٞ
ِمٜن للصٍٜمة ان ثمعر ،طالؿ الٗجػة الٗاللة بّن العورات ،وباثٗاؽ مُ اللران الجُ ِّوٌّا
االمػ ُٖ ٝال المرلؾّن ،مػاؿّم ٍٚاهّنِ ،رب ِػهٌا بٙمع الممادٚة ِلٌّا من يػؼ البػلمان،
طالؿ دورثي الّادِة المٍالّة1
ٍِدع مفػوع المػؿٍم بٙاهٍن لعى مٜػجب مرلؽ الوٍاب ،وثواٚفي بالججابُ اللران المّوّة
ُٖ ٝال المرلؾّن ،بّٔة الجٍل ٞداط ٞاز ٞؿجة اِام ،الَ ٚػار مفجػؾ بّوٌما ُٖ قاهي 1واذا لم
ِصمً ٞغا االثٗاؽٖ ،ان الٙػار ِػزُ الَ اللروة المّوّة ُٖ مرلؽ الوٍاب1
الٗمػ77 ٞ
ِوُ مٜػجب  ٞٝمن مرلؾُ البػلمان زعوؿ اِمالي 1وِجومن ًغا الرعوؿ مفارُِ الٍٙاهّن
ومٙجػشات الٍٙاهّن ،باالؿبّٙة ووٖ٘ الجػثّب الغي ثصعدى الصٍٜمة1
ِظمك ٍِم واشع ِلَ اال ُٖ ٞٚالفٌػ لعراؿة مٙجػشات الٍٙاهّن ،ومن بّوٌا ثل ٛالمٙعمة
من ٚب ٞالمّارهة1
الٗمػ74 ٞ
الِواء مرلؾُ البػلمان وللصٍٜمة ش٘ الجّعِ 1ٞوللصٍٜمة ،بّع اٖججاح المواٚفة ،ان
ثّارض ُٖ بصح  ٞٝثّعِ ٞلم ُِّػض من ٚبِ ٞلَ اللروة الجُ ِّوٌّا االمػ1
ِبت المرلؽ المّػوض ِلّي الوك ،بجمٍِت واشع ُٖ ،الوك المجواٚـ ّٖيٝ ،لي او بّوي
اذا ما يلبت الصٍٜمة ذل ،ٛمُ االٚجمار ِلَ الجّعِالت المٙجػشة او المٙبٍلة من ٚبلٌا 1وبامٜان
المرلؽ المّوُ باالمػ ان ِّجػض ِلَ ًغى المؾًػة بآلبّة اِوائي1
الٗمػ73 ٞ
ِجعاوؿ مرلؾا البػلمان بالججابُ ُٖ  ٞٝمفػوع او مٙجػح ٚاهٍن ،بّٔة الجٍل ٞالَ الممادٚة
ِلَ هك واشع؛ وِجعاوؿ مرلؽ الوٍاب باالؿبّٙة ،وِلَ الجٍالُ ُٖ ،مفارُِ الٍٙاهّن ،وُٖ
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مٙجػشات الٍٙاهّن الجُ ٚعمت بمبادرة من اِوائي 1وِجعاوؿ مرلؽ المؾجفارِن بعورى باالؿبّٙة،
وِلَ الجٍالُ ُٖ ،مفارُِ الٍٙاهّن ،وٝغا ُٖ مٙجػشات الٍٙاهّن الجُ ًُ من مبادرة اِوائي؛
آ
وِجعاوؿ  ٞٝمرلؽ ُٖ الوك الغي لٍت ِلّي المرلؽ االطػ ُٖ المّٔة الجُ اشّ ٞبٌا الّي1
وٍِّد لمرلؽ الوٍاب الجمٍِت الوٌائُ ِلَ الوك الغي ثم البت ّٖي ،وال ًِ ُٙغا الجمٍِت
اال باالٓلبّة المًلٙة الِوائي الصاهػِن ،اذا ثّل٘ االمػ بوك ِظك الرماِات الجػابّة ،والمراالت
ذات الملة بالجومّة الرٌٍِة والفؤون االزجماِّة1
الٗمػ71 ٞ
ال ِجم الجعاوؿ ُٖ مفارُِ ومٙجػشات الٍٙاهّن الجوَّمّة من ٚب ٞمرلؽ الوٍاب ،اال بّع
موُ ِفػة اِام ِلَ وهٌّا لعى مٜػجبي ،ووٖ٘ المؾًػة المفار الٌّا ُٖ الٗم ،73 ٞوثجم
الممادٚة ِلٌّا هٌائّا باالٓلبّة المًلٙة لالِواء الصاهػِن من المرلؽ المغٍٝر؛ ّٓػ اهي اذا ثّل٘
االمػ بمفػوع او بمٙجػح ٚاهٍن ثوَّمُ ِظك مرلؽ المؾجفارِن او الرماِات الجػابّةٖ ،ان
الجمٍِت ِجم بآلبّة اِواء مرلؽ الوٍاب1
ِرب ان ِجم اٚػار الٍٙاهّن الجوَّمّة المجّلٙة بمرلؽ المؾجفارِن ،باثٗاؽ بّن مرلؾُ
البػلمانِ ،لَ هك مٍشع1
ال ِمٜن العار االمػ بجوّٗغ الٍٙاهّن الجوَّمّة ،اال بّع ان ثمػح المصٜمة العؿجٍرِة
بمًابٙجٌا للعؿجٍر1
الٗمػ73 ٞ
ثّػض مفارُِ الٍٙاهّن الجوَّمّة المومٍص ِلٌّا ُٖ ًغا العؿجٍر وزٍبا ٚمع الممادٚة
ِلٌّا من ٚب ٞالبػلمان ُٖ ،از ٞال ِجّعى معة الٍالِة الجفػِّّة االولَ الجُ ثلُ لعور االمػ بجوّٗغ
ًغا العؿجٍر1
البػاب الظامػؽ
الؾلًػة الجوّٗغِػة
الٗمػ70 ٞ
ثجالٕ الصٍٜمة من رئّؽ الصٍٜمة والٍزراء ،وِمٜن ان ثوم ٝػجابا للعولة1
ُِصعد ٚاهٍن ثوَّمُ ،طالة ،الٍٙاِع المجّلٙة بجوَّم وثؾّّػ اقٔاؿ الصٍٜمة والٍهُ
الٙاهٍهُ الِوائٌا1
وِصعد ًغا الٙاهٍن الجوَّمُ اِوا شاالت الجواُٖ مُ الٍٍّٗة الصٍٜمّة ،وٍٚاِع الصع من
الرمُ بّن الموالب ،والٍٙاِع الظالة بجمػِٕ الصٍٜمة الموجٌّة مٌامٌا لالمٍر الرارِة1
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الٗمػ77 ٞ
بّع ثّّّن المل ٛالِواء الصٍٜمةِ ،جٙعم رئّؽ الصٍٜمة امام مرلؾُ البػلمان مرجمّّن،
وِّػض البػهامذ الغي ِّجؼم ثًبّٙي 1وِرب ان ِجومن ًغا البػهامذ الظًٍط الػئّؾّة للّم ٞالغي
ثوٍي الصٍٜمة الّٙام بي ُٖ مظجلٕ مراالت الوفاط الٍيوُ ،وباالطك ُٖ مّادِن الؾّاؿة
االٚجمادِة واالزجماِّة والبّئّة والدٙاّٖة والظارزّة1
ٍِٜن البػهامذ المفار الّي اِالى ،مٍهٍع مواٚفة امام ٝال المرلؾّنِّٙ ،بٌا ثمٍِت ُٖ
مرلؽ الوٍاب1
ثّجبػ الصٍٜمة مومبة بّع شمٍلٌا ِلَ خٙة مرلؽ الوٍاب ،المّبػ ِوٌا بجمٍِت االٓلبّة
المًلٙة لالِواء الغِن ِجالٕ موٌم ،لمالس البػهامذ الصٍٜمُ1
الٗمػ7. ٞ
ثمارس الصٍٜمة الؾلًة الجوّٗغِة1
ثّم ٞالصٍٜمة ،ثصت ؿلًة رئّؾٌاِ ،لَ ثوّٗغ البػهامذ الصٍٜمُ وِلَ همان ثوّٗغ
الٍٙاهّن 1واالدارة مٍهٍِة ثصت ثمػٌٖاٝ ،ما ثمارس االقػاؼ والٍلاِة ِلَ المؤؿؾات
والمٙاوالت الّمٍمّة1
الٗمػ.7 ٞ
ِمارس رئّؽ الصٍٜمة الؾلًة الجوَّمّة ،وِمٜن ان ٍِٗض بّن ؿلًي الَ الٍزراء1
ثصم ٞالمٙػرات الجوَّمّة المادرة ِن رئّؽ الصٍٜمة الجٍ ُّٚبالًّٕ من لعن الٍزراء
المٜلّٗن بجوّٗغًا1
الٗمػ.1 ٞ
ِّّن رئّؽ الصٍٜمة ُٖ الٍٍائٕ المعهّة ُٖ االدارات الّمٍمّة ،وُٖ الٍٍائٕ الؾامّة ُٖ
المؤؿؾات والمٙاوالت الّمٍمّة ،دون اطالؿ باشٜام الٗم 3. ٞمن ًغا العؿجٍر1
ِمٜن لػئّؽ الصٍٜمة ثٍِٗن ًغى الؾلًة1
الٗمػ.7 ٞ
ِجعاوؿ مرلؽ الصٍٜمة ،ثصت رئاؿة رئّؽ الصٍٜمة ُٖ ،الٙواِا والومٍص الجالّة :
ػ الؾّاؿة الّامة للعولة ٚبِ ٞػهٌا ِلَ المرلؽ الٍزاري ؛
ػ الؾّاؿات الّمٍمّة ؛
ػ الؾّاؿات الًٙاِّة ؛
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ػ يلب الدٙة من مرلؽ الوٍابٚ ،مع مٍاللة الصٍٜمة ثصم ٞمؾؤولّجٌا ؛
ػ الٙواِا الػاًوة المػثبًة بصٍٙؽ االهؾان وبالوَام الّام ؛
ػ مفارُِ الٍٙاهّن ،ومن بّوٌا مفػوع ٚاهٍن المالّةٚ ،ب ٞاِعاٌِا بمٜػجب مرلؽ الوٍاب،
دون اطالؿ باالشٜام الٍاردة ُٖ الٗم 3. ٞمن ًغا العؿجٍر ؛
ػ مػاؿّم الٍٙاهّن ؛
ػ مفارُِ المػاؿّم الجوَّمّة ؛
ػ مفارُِ المػاؿّم المفار الٌّا ُٖ الٗمٍؿ ( 31الٗٙػة الداهّة) و  33و ( 07الٗٙػة الدالدة) من
ًغا العؿجٍر ؛
ػ المّاًعات واالثٗاّٚات العولّة ٚبِ ٞػهٌا ِلَ المرلؽ الٍزاري ؛
ػ ثّّّن الٜػجاب الّامّن ،ومعِػي االدارات المػٝؼِة باالدارات الّمٍمّة ،ورؤؿاء الرامّات
والّمعاء ،ومعِػي المعارس والمؤؿؾات الّلّا 1وللٙاهٍن الجوَّمُ المفار الّي ُٖ الٗم 3. ٞمن
ًغا العؿجٍر ،ان ِجمم الئصة الٍٍائٕ الجُ ِجم الجّّّن ٌّٖا ُٖ مرلؽ الصٍٜمة 1وِصعد ًغا
الٙاهٍن الجوَّمُِ ،لَ وزي الظمٍص ،مبادئ ومّاِّػ الجّّّن ُٖ ًغى الٍٍائٕ ،ال ؿّما موٌا
مبادئ ثٜاٖؤ الٗػص واالؿجصٙاؽ والٜػٗاءة والفٗاّٖة1
ًِلُ رئّؽ الصٍٜمة الملِ ٛلَ طاللات معاوالت مرلؽ الصٍٜمة1
الٗمػ.4 ٞ
الٍزراء مؾؤولٍن ِن ثوّٗغ الؾّاؿة الصٍٜمّة  ُٖ ٞٝالًٙاع المٜلٕ بي ،وُٖ ايار الجوامن
الصٍٜمُ1
ٍِٙم الٍزراء باداء المٌام المؾوعة الٌّم من ٚب ٞرئّؽ الصٍٜمة ،وًِلٍّن مرلؽ الصٍٜمة
ِلَ ذل1ٛ
ِمٜن للٍزراء ان ٍِٗهٍا زؼءا من اطجمالاثٌم الَ ٝػجاب العولة1
الٗمػ.3 ٞ
اِواء الصٍٜمة مؾؤولٍن زوائّا امام مصاٝم المملٜةِ ،ما ِػثٜبٍن من زواِات وزوس ،اخواء
ممارؿجٌم لمٌامٌم1
ُِصعد الٙاهٍن المؾًػة المجّلٙة بٌغى المؾؤولّة1
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الباب الؾادس
الّالٚات بّن الؾلى
الّالٚة بّن المل ٛوالؾلًة الجفػِّّة
الٗمػ.1 ٞ
للمل ٛان ًِلب من ٝال مرلؾُ البػلمان ان ِٙػا ٚػاءة زعِعة  ٞٝمفػوع او مٙجػح ٚاهٍن1
ُثًلب الٙػاءة الرعِعة بظًاب ،وال ِمٜن ان ثػٖن ًغى الٙػاءة الرعِعة1
الٗمػ.3 ٞ
للمل ،ٛبّع اؿجفارة رئّؽ المصٜمة العؿجٍرِة واطبار رئّؽ الصٍٜمة ورئّؽ مرلؽ
الوٍاب ،ورئّؽ مرلؽ المؾجفارِن ،ان ِص ٞبٌَّػ المرلؾّن مّا او اشعًما1
ِ ُٙالص ٞبّع طًاب ٍِزٌي المل ٛالَ االمة1
الٗمػ.0 ٞ
ِجم اهجظاب البػلمان الرعِع او المرلؽ الرعِع ُٖ ٍػؼ قٌػِن ِلَ اال ٝػدػ بّع ثارِض الص1ٞ
الٗمػ.7 ٞ
اذا و ُٚش ٞاشع المرلؾّنٖ ،ال ِمٜن ش ٞالمرلؽ الغي ِلّي اال بّع موُ ؿوة ِلَ
اهجظابي ،ما ِعا ُٖ شالة ثّغر ثٍٖػ آلبّة شٍٜمّة داط ٞمرلؽ الوٍاب الرعِع1
الٗمػ.. ٞ
ِجم اثظاذ ٚػار اقٌار الصػب داط ٞالمرلؽ الٍزاري ،يبٙا للٗم 3. ٞمن ًغا العؿجٍر ،وبّع
اشاية البػلمان ِلما بغل ٛمن لعن المل1ٛ
الّالٚات بّن الؾلًجّن الجفػِّّة والجوّٗغِة
الٗمػ177 ٞ
ُثظمك باالؿبّٙة زلؾة ُٖ  ٞٝاؿبٍع الؿئلة اِواء مرلؾُ البػلمان وازٍبة الصٍٜمة1
ُثعلُ الصٍٜمة برٍابٌا طالؿ الّفػِن ٍِما المٍالّة الشالة الؾؤاؿ الٌّا1
ُثٙعم االزٍبة ِلَ االؿئلة المجّلٙة بالؾّاؿة الّامة من ٚب ٞرئّؽ الصٍٜمة ،وثظمك لٌغى
االؿئلة زلؾة واشعة  ٞٝقٌػُ ،وثٙعم االزٍبة ِوٌا امام المرلؽ الغي ِّوّي االمػ طالؿ الدالخّن
ٍِما المٍالّة الشالة االؿئلة الَ رئّؽ الصٍٜمة1
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الٗمػ171ٞ
ِّػض رئّؽ الصٍٜمة امام البػلمان الصمّلة المػشلّة لّم ٞالصٍٜمة ،اما بمبادرة موي ،او
بًلب من خلح اِواء مرلؽ الوٍاب ،او من آلبّة اِواء مرلؽ المؾجفارِن1
ُثظمك زلؾة ؿوٍِة من ٚب ٞالبػلمان لمواٚفة الؾّاؿات الّمٍمّة وثّّٙمٌا1
الٗمػ177ٞ
ِمٜن للران المّوّة ُٖ ٝال المرلؾّن ان ثًلب االؿجماع الَ مؾؤولُ االدارات والمؤؿؾات
والمٙاوالت الّمٍمّة ،بصوٍر الٍزراء المّوّّن ،وثصت مؾؤولّجٌم1
الٗمػ174 ٞ
ِمٜن لػئّؽ الصٍٜمة ان ِػبى ،لعى مرلؽ الوٍاب ،مٍاللة الصٍٜمة ثصم ٞمؾؤولّجٌا
بجمٍِت ِموس الدٙة بفان ثمػِس ِعلُ بي ُٖ مٍهٍع الؾّاؿة الّامة ،او بفان هك ًِلب
المٍاٖٙة ِلّي1
ال ِمٜن ؿصب الدٙة من الصٍٜمة ،او رٖن الوك ،اال باالٓلبّة المًلٙة لالِواء الغِن
ِجالٕ موٌم مرلؽ الوٍاب1
ال ِ ُٙالجمٍِت اال بّع موُ خالخة اِام ٝاملة ِلَ ثارِض يػح مؾالة الدٙة1
ِؤدي ؿصب الدٙة الَ اؿجٙالة الصٍٜمة اؿجٙالة زماِّة1
الٗمػ173 ٞ
ِمٜن لػئّؽ الصٍٜمة ش ٞمرلؽ الوٍاب ،بّع اؿجفارة المل ٛورئّؽ المرلؽ ،ورئّؽ
المصٜمة العؿجٍرِة ،بمػؿٍم ِجظغ ُٖ مرلؽ وزاري1
ِٙعم رئّؽ الصٍٜمة امام مرلؽ الوٍاب ثمػِصا ِجومن ،بمٗة طالة ،دواُٖ ٚػار الص ٞواًعاٖي1
الٗمػ171 ٞ
لمرلؽ الوٍاب ان ِّارض ُٖ مٍاللة الصٍٜمة ثصم ٞمؾؤولّجٌا ،بالجمٍِت ِلَ ملجمؽ
للػٚابة؛ وال ِٙبً ٞغا الملجمؽ اال اذا وّٚي ِلَ االُ ٞٚطمؽ االِواء الغِن ِجالٕ موٌم المرلؽ1
ال ثمس المٍاٖٙة ِلَ ملجمؽ الػٚابة من ٚب ٞمرلؽ الوٍاب ،اال بجمٍِت االٓلبّة المًلٙة
لالِواء الغِن ِجالٕ موٌم1
ال ِ ُٙالجمٍِت اال بّع موُ خالخة اِام ٝاملة ِلَ اِعاع الملجمؽ؛ وثؤدي المٍاٖٙة ِلَ
ملجمؽ الػٚابة الَ اؿجٙالة الصٍٜمة اؿجٙالة زماِّة1
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اذا وّٚت مٍاٖٙة مرلؽ الوٍاب ِلَ ملجمؽ الػٚابةٖ ،ال ِٙب ٞبّع ذل ٛثٙعِم اي ملجمؽ
رٚابة امامي ،يّلة ؿوة1
الٗمػ173 ٞ
لمرلؽ المؾجفارِن ان ُِؾائ ٞالصٍٜمة بٍاؿًة ملجمؽ ٍِّٚي ِلَ االُ ٞٚطمؽ اِوائي؛
وال ِ ُٙالجمٍِت ِلّي ،بّع موُ خالخة اِام ٝاملة ِلَ اِعاِي ،اال باالٓلبّة المًلٙة الِواء ًغا
المرلؽ1
ِبّح رئّؽ مرلؽ المؾجفارِنِ ،لَ الٍٗر ،بوك ملجمؽ المؾاءلة الَ رئّؽ الصٍٜمة ؛
ولٌغا االطّػ از ٞؿجة اِام لّّػض امام ًغا المرلؽ زٍاب الصٍٜمةِ ،جلٍى هٙاش ال ِّٙبي
ثمٍِت1
البػاب الؾابػُ
الؾلًػة الٙوائّػة
اؿجٙالؿ الٙوػاء
الٗمػ170 ٞ
الؾلًة الٙوائّة مؾجٙلة ِن الؾلًة الجفػِّّة وِن الؾلًة الجوّٗغِة1
المل ًٍ ٛالوامن الؿجٙالؿ الؾلًة الٙوائّة1
الٗمػ177 ٞ
ال ِّؼؿ ٚواة االشٜام وال ِوٙلٍن اال بمٙجوَ الٙاهٍن1
الٗمػ17. ٞ
ِموُ  ٞٝثعط ػػ ُٖ ٞالٙػ ػػواِا المّػوهػ ػػة ِلَ ال ٙػػواء؛ وال ِجل َٙالػ ػػٙاهُ بفان مٌمجي
الٙػ ػػوائّة اي اوام ػػػ او ثّلّمػ ػػات ،وال ِظوُ الي هٔى1
ِرب ِلَ الٙاهُٝ ،لما اِجبػ ان اؿجٙاللي مٌعد ،ان ِصّ ٞاالمػ الَ المرلؽ االِلَ للؾلًة
الٙوائّة1
ِّع  ٞٝاطالؿ من الٙاهُ بٍازب االؿجٙالؿ والجرػد طًا مٌوّا زؾّما ،بمػؼ الوَػ ِن
المجابّات الٙوائّة المصجملة1
ِّاٚب الٙاهٍن  ٞٝمن شاوؿ الجاخّػ ِلَ الٙاهُ بّّٜٗة ّٓػ مفػوِة1
الٗمػ117 ٞ
ال ِلؼم ٚواة االشٜام اال بجًبّ٘ الٙاهٍن 1وال ثمعر اشٜام الٙواء اال ِلَ اؿاس الجًبّ٘
الّادؿ للٙاهٍن1
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ِرب ِلَ ٚواة الوّابة الّامة ثًبّ٘ الٙاهٍنٝ 1ما ِجّّن ِلٌّم االلجؼام بالجّلّمات الٜػجابّة
الٙاهٍهّة المادرة ِن الؾلًة الجُ ِجبٍّن لٌا1
الٗمػ111 ٞ
للٙواة الص٘ ُٖ شػِة الجّبّػ ،بما ِجالءم مُ وازب الجصٌٗ واالطالّٚات الٙوائّة1
ِمٜن للٙواة االهظػاط ُٖ زمّّات ،او اهفاء زمّّات مٌوّة ،مُ اشجػام وازبات الجرػد
واؿجٙالؿ الٙواء ،ويبٙا للفػوط المومٍص ِلٌّا ُٖ الٙاهٍن1
ُِموُ ِلَ الٙواة االهظػاط ُٖ االشؼاب الؾّاؿّة والموَمات الوٙابّة1
الٗم117 ٞ
ُِصعد الوَام االؿاؿُ للٙواة بٙاهٍن ثوَّمُ1
المرلؽ االِلَ للؾلًة الٙوائّة
الٗمػ114 ٞ
ِؾٌػ المرلؽ االِلَ للؾلًة الٙوائّة ِلَ ثًبّ٘ الوماهات المموٍشة للٙواة ،وال ؿّما
ّٖما ِظك اؿجٙاللٌم وثّّّوٌم وثػّٚجٌم وثٙاِعًم وثادِبٌم1
ِوُ المرلؽ االِلَ للؾلًة الٙوائّة ،بمبادرة موي ،ثٙارِػ شٍؿ وهّّة الٙواء وموٍَمة
الّعالةُ ،وِمعر الجٍلّات المالئمة بفاهٌا1
آ
ُِمعر المرلؽ االِلَ للؾلًة الٙوائّة ،بًلب من المل ٛاو الصٍٜمة او البػلمان ،اراء
مٗملة شٍؿ  ٞٝمؾالة ثجّل٘ بالّعالة مُ مػاِاة مبعا ٖم ٞالؾلى1
الٗمػ113 ٞ
ثٍٜن المٙػرات المجّلٙة بالٍهّّات الٗػدِة ،المادرة ِن المرلؽ االِلَ للؾلًة الٙوائّة
ٚابلة للًّن بؾبب الفًى ُٖ اؿجّماؿ الؾلًة ،امام اِلَ ًّئة ٚوائّة ادارِة بالمملٜة1
الٗمػ111 ٞ
ِػاس المل ٛالمرلؽ االِلَ للؾلًة الٙوائّة ،وِجالٕ ًغا المرلؽ من :
ػ الػئّؽ االوؿ لمصٜمة الوٙن ،رئّؾا موجعبا ؛
ػ الٍ ّٞٝالّام للمل ٛلعى مصٜمة الوٙن ؛
ػ رئّؽ الٔػٖة االولَ بمصٜمة الوٙن ؛
ػ اربّة ممدلّن لٙواة مصاٝم االؿجئواؼِ ،وجظبٌم ًؤالء الٙواة من بّوٌم ؛
ػ ؿجة ممدلّن لٙواة مصاٝم اوؿ درزةِ ،وجظبٌم ًؤالء الٙواة من بّوٌم ؛
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وِرب همان ثمدّلّة الوؾاء الٙاهّات من بّن االِواء الّفػة الموجظبّن ،بما ِجواؿب مُ
شوٍرًن داط ٞالؾل ٛالٙوائُ ؛
ػ الٍؿّى ؛
ػ رئّؽ المرلؽ الٍيوُ لصٍٙؽ االهؾان ؛
ػ طمؽ قظمّات ِّّوٌا المل ،ٛمفٌٍد لٌا بالٜػٗاءة والجرػد والوؼاًة ،والًّاء المجمّؼ ُٖ
ؿبّ ٞاؿجٙالؿ الٙواء وؿّادة الٙاهٍن؛ من بّوٌم ِوٍ ِٙجػشي االمّن الّام للمرلؽ الّلمُ
االِلَ1
الٗمػ113 ٞ
ِّٙع المرلؽ االِلَ للؾلًة الٙوائّة دورثّن ُٖ الؾوة ِلَ اال1ٞٚ
ِجٍٖػ المرلؽ االِلَ للؾلًة الٙوائّة ِلَ االؿجٙالؿ االداري والمالُ1
ِؾاِع المرلؽ االِلَ للؾلًة الٙوائّة ُٖ ،المادة الجادِبّةٚ ،واة مٗجفٍن من ذوي
الظبػة1
ُِصعد بٙاهٍن ثوَّمُ اهجظاب وثوَّم وؿّػ المرلؽ االِلَ للؾلًة الٙوائّة ،والمّاِّػ
المجّلٙة بجعبّػ الٍهّّة المٌوّة للٙواة ،ومؾًػة الجادِب1
ِػاُِ المرلؽ االِلَ للؾلًة الٙوائّة ُٖ ،الٙواِا الجُ ثٌم ٚواة الوّابة الّامة ،ثٙارِػ
الجّّٙم المٙعمة من ٚب ٞالؾلًة الجُ ِجبٍّن لٌا1
شٍٙؽ المجٙاهّن وٍٚاِع ؿّػ الّعالة
الٗمػ110 ٞ
ِجٍلَ الٙاهُ شماِة شٍٙؽ االقظاص والرماِات وشػِاثٌم واموٌم الٙوائُ ،وثًبّ٘
الٙاهٍن1
الٗمػ117 ٞ
ش٘ الجٙاهُ مومٍن ل ٜٞقظك للعٖاع ِن شٍٚٙي وِن ممالصي الجُ ِصمٌّا الٙاهٍن1
ٚ ٞٝػار اثظغ ُٖ المراؿ االداري ،ؿٍاء ٝان ثوَّمّا او ٖػدِاُِ ،مٜن الًّن ّٖي امام الٌّئة
الٙوائّة االدارِة المظجمة1
الٗمػ11. ٞ
ِّجبػ  ٞٝمفجبي ّٖي او مجٌم بارثٜاب زػِمة بػِئا ،الَ ان ثدبت اداهجي بمٙػر ٚوائُ
مٜػجؾب لٍٙة الفُء المٙوُ بي1
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الٗمػ177 ٞ
ل ٜٞقظك الص٘ ُٖ مصاٝمة ِادلة ،وُٖ شٜم ِمعر داط ٞاز ٞمٍّٙؿ1
شٍٙؽ العٖاع مومٍهة امام زمُّ المصاٝم1
الٗمػ171 ٞ
ٍِٜن الجٙاهُ مراهّا ُٖ الصاالت المومٍص ِلٌّا ٚاهٍها لمن ال ِجٍٖػ ِلَ مٍارد ٝاّٖة
للجٙاهُ1
الٗمػ177 ٞ
ِص٘ ل ٜٞمن ثوػر من طًا ٚوائُ الصمٍؿ ِلَ ثٍِّن ثجصملي العولة1
الٗمػ174 ٞ
ثٍٜن الرلؾات ِلوّة ماِعا ُٖ الصاالت الجُ ِٙػر ٌّٖا الٙاهٍن طالؼ ذل1ٛ
الٗمػ173 ٞ
ثمعر االشٜام وثوٗغ باؿم المل ٛويبٙا للٙاهٍن1
الٗمػ171 ٞ
ثٍٜن االشٜام مّللة وثمعر ُٖ زلؾة ِلوّة ،وٖ٘ الفػوط المومٍص ِلٌّا ُٖ الٙاهٍن1
الٗمػ173 ٞ
االشٜام الوٌائّة المادرة ِن الٙواء ملؼمة للرمُّ1
ِرب ِلَ الؾلًات الّمٍمّة ثٙعِم المؾاِعة الالزمة اخواء المصاٝمة ،اذا لعر االمػ الٌّا
بغل ،ٛوِرب ِلٌّا المؾاِعة ِلَ ثوّٗغ االشٜام1
الٗمػ170 ٞ
ُثصعث المصاٝم الّادِة والمجظممة بمٙجوَ الٙاهٍن1
ال ِمٜن اشعاث مصاٝم اؿجدوائّة1
الٗمػ177 ٞ
ثّم ٞالفػية الٙوائّة ثصت ؿلًة الوّابة الّامة وٚواة الجص ٞٝ ُٖ ،ّ٘ٙما ِجّل٘
باالبصاث والجصػِات الوػورِة ُٖ قان الرػائم وهبى مػثٜبٌّا والخبات الصّٙٙة1
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ُثصعث مصٜمة دؿجٍرِة1

البػاب الدامػن
المصٜمػة العؿجػٍرِػة
الٗمػ17. ٞ

الٗمػ147ٞ
ثجالٕ المصٜمة العؿجٍرِة من اخوُ ِفػ ِوٍاِّّ ،وٍن لمعة ثؾُ ؿوٍات ّٓػ ٚابلة
للجرعِع ،ؿجة اِواء ِّّوٌم المل ،ٛمن بّوٌم ِوٍ ِٙجػشي االمّن الّام للمرلؽ الّلمُ االِلَ،
آ
وؿجة اِواء ُِوجظب همٌٗم من ٚب ٞمرلؽ الوٍاب ،وِوجظب الومٕ االطػ من ٚب ٞمرلؽ
المؾجفارِن من بّن المجػقصّن الغِن ِٙعمٌم مٜػجب  ٞٝمرلؽ ،وذل ٛبّع الجمٍِت باالٚجػاع
الؾػي وبآلبّة خلدُ االِواء الغِن ِجالٕ موٌم  ٞٝمرلؽ1
اذا ثّغر ِلَ المرلؾّن او ِلَ اشعًما اهجظاب ًؤالء االِواء ،داط ٞاالز ٞالٙاهٍهُ
للجرعِع ،ثمارس المصٜمة اطجمالاثٌا ،وثمعر ٚػاراثٌا ،وٖ٘ هماب ال ُِصجؾب ّٖي االِواء
الغِن لم ِ ُٙبّع اهجظابٌم1
ِجم  ٞٝخالث ؿوٍات ثرعِع خلح ٖ ٞٝئة من اِواء المصٜمة العؿجٍرِة1
ِّّن المل ٛرئّؽ المصٜمة العؿجٍرِة من بّن االِواء الغِن ثجالٕ موٌم1
ِظجار اِواء المصٜمة العؿجٍرِة من بّن الفظمّات المجٍٖػة ِلَ ثٍِٜن ِاؿ ُٖ مراؿ
الٙاهٍن ،وِلَ ٝػٗاءة ٚوائّة او ٌّٖٙة او ادارِة ،والغِن مارؿٍا مٌوجٌم لمعة ثٍٗؽ طمؽ ِفػة
ؿوة ،والمفٌٍد لٌم بالجرػد والوؼاًة1
الٗمػ141 ٞ
ِصعد ٚاهٍن ثوَّمُ ٍٚاِع ثوَّم المصٜمة العؿجٍرِة وؿّػًا واالزػاءات المجبّة امامٌا،
ووهّّة اِوائٌا1
ِصعد الٙاهٍن الجوَّمُ اِوا المٌام الجُ ال ِرٍز الرمُ بّوٌا وبّن ِوٍِة المصٜمة
العؿجٍرِة ،طالة ما ِجّل٘ موٌا بالمٌن الصػة ،ويػِٙة ازػاء الجرعِعِن االولّن لدلح اِوائٌا،
وّّٗٝات ثّّّن من ِص ٞمص ٞاِوائٌا الغِن اؿجصاؿ ِلٌّم الّٙام بمٌامٌم ،او اؿجٙالٍا او ثٍٍٖا
اخواء معة ِوٍِجٌم1
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الٗمػ147 ٞ
ثمارس المصٜمة العؿجٍرِة االطجمالات المؾوعة الٌّا بٗمٍؿ العؿجٍر ،وباشٜام الٍٙاهّن
الجوَّمّة ،وثبت باالهاٖة الَ ذل ُٖ ٛلصة اهجظاب اِواء البػلمان وِملّات االؿجٗجاء1
ثصاؿ الَ المصٜمة العؿجٍرِة الٍٙاهّن الجوَّمّة ٚب ٞالعار االمػ بجوّٗغًا ،واالهَمة
العاطلّة ل ٜٞمن مرلؽ الوٍاب ومرلؽ المؾجفارِن ٚب ٞالفػوع ُٖ ثًبٌّٙا لجبت ُٖ مًابٙجٌا
للعؿجٍر1
ِمٜن للمل ،ٛوٝغا ل ٜٞمن رئّؽ الصٍٜمة ،او رئّؽ مرلؽ الوٍاب ،او رئّؽ مرلؽ
المؾػػجفارِن ،او طمػػؽ اِػ ػػواء مرلؽ الوػ ػػٍاب ،او اربّّن ِوٍا من اِواء مرلؽ
المؾجفارِن ،ان ِصّلٍا الٍٙاهّنٚ ،ب ٞالعار االمػ بجوّٗغًا ،الَ المصٜمة العؿجٍرِة ،لجبت ُٖ
مًابٙجٌا للعؿجٍر1
ثبت المصٜمة العؿجٍرِة ُٖ الصاالت المومٍص ِلٌّا ُٖ الٗٙػثّن الداهّة والدالدة من ًغا
الٗم ،ٞداط ٞاز ٞقٌػ من ثارِض االشالةّٓ 1ػ ان ًغا االزُِ ٞظٗن ُٖ شالة االؿجّراؿ الَ
خماهّة اِام ،بًلب من الصٍٜمة1
ثؤدي االشالة الَ المصٜمة العؿجٍرِة ُٖ ًغى الصاالت ،الَ و ٕٚؿػِان از ٞالعار االمػ
بالجوّٗغ1
ثبت المصٜمة العؿجٍرِة ُٖ الًٍّن المجّلٙة باهجظاب اِواء البػلمان ،داط ٞاز ٞؿوة،
ابجعاء من ثارِض اهٙواء از ٞثٙعِم الًٍّن الٌّآّ 1ػ ان للمصٜمة ثراوز ًغا االز ٞبمٍزب ٚػار
مّل ،ٞاذا اؿجٍزب ذلِ ٛعد الًّػػٍن المػٍِٖة الٌّا ،او اؿجلؼم ذل ٛالًّن المٙعم الٌّا1
الٗمػ144 ٞ
ثظجك المصٜمة العؿجٍرِة بالوَػ ُٖ  ٞٝدُٖ مجّل٘ بّعم دؿجٍرِة ٚاهٍن ،اخّػ اخواء الوَػ
ُٖ ٚوّة ،وذل ٛاذا دُٖ اشع االيػاؼ بان الٙاهٍن ،الغي ؿًّب٘ ُٖ الوؼاعِ ،مؽ بالصٍٙؽ
وبالصػِات الجُ ِوموٌا العؿجٍر1
ِصعد ٚاهٍن ثوَّمُ قػوط وازػاءات ثًبّ٘ ًغا الٗم1ٞ
الٗمػ143 ٞ
ال ِمٜػ ػػن ال ػػعار االمػ ػػػ بجوػ ػػّٗغ م ٙػػجو ػػَ ثم الجمػػػِس بّ ػػعم دؿج ػػٍرِجي ِػ ػػلَ اؿػ ػػاس الٗ ػػمٞ
 174مػ ػػن ًػ ػ ػػغا العؿ ػ ػ ػػجٍر ،وال ثًبّٙي ،وِوؾض  ٞٝمٙجوَ ثم الجمػِس بّعم دؿجٍرِجي ِلَ اؿاس
الٗم 144 ٞمن العؿجٍر ،ابجعاء من الجارِض الغي شعدثي المصٜمة العؿجٍرِة ُٖ ٚػارًا1
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ال ثٙبٚ ٞػارات المصٜمة العؿجٍرِة اي يػِ٘ من يػؽ الًّن ،وثلؼم  ٞٝالؾلًات الّامة
وزمُّ الرٌات االدارِة والٙوائّة1
البػاب الجاؿػُ
الرٌػات والرماِػات الجػابّػة االطػى
الٗمػ141 ٞ
الرماِات الجػابّة للمملٜة ًُ الرٌات والّماالت واالٚالّم والرماِات1
الرماِات الجػابّة اقظاص اِجبارِة ،طاهّة للٙاهٍن الّام ،ثؾّػ قؤوهٌا بّّٜٗة دِمٙػايّة1
ثوجظب مرالؽ الرٌات والرماِات باالٚجػاع الّام المباقػ1
ثصعث  ٞٝزماِة ثػابّة اطػى بالٙاهٍن ،وِمٜن ان ثصِ ٞوع االٚجواء ،مص ٞزماِة ثػابّة
او اٝػدػ ،من ثل ٛالمومٍص ِلٌّا ُٖ الٗٙػة االولَ من ًغا الٗم1ٞ
الٗمػ143 ٞ
ِػثٜؼ الجوَّم الرٌٍي والجػابُ ِلَ مبادئ الجعبّػ الصػ ،وِلَ الجّاون والجوامن ؛ وِؤمن
مفارٝة الؾٜان المّوّّن ُٖ ثعبّػ قؤوهٌم ،والػُٖ من مؾاًمجٌم ُٖ الجومّة البفػِة الموعمرة
والمؾجعامة1
الٗمػ140 ٞ
ثؾاًم الرػ ػ ػػٌات والرم ػػاِات الجػابّة االطػى ُٖ ثّّٗ ػػ ٞالؾّاؿة الّػ ػػامة للعولة ،وُٖ اِػػعاد
الؾّاؿػ ػػات الجػاب ػػّة ،من طالؿ ممدلٌّا ُٖ مرلؽ المؾجفارِن1
الٗمػ147 ٞ
ٍِٙم رؤؿاء مرالؽ الرٌات ،ورؤؿاء مرالؽ الرماِات الجػابّة االطػى ،بجوّٗغ معاوالت
ًغى المرالؽ ومٙػراثٌا1
الٗمػ14. ٞ
آ
ثوُ مرالؽ الرٌات ،والرماِات الجػابّة االطػى ،الّات ثفارّٝة للصٍار والجفاور ،لجّؾّػ
مؾاًمة المٍايوات والمٍايوّن والرمّّات ُٖ اِعاد بػامذ الجومّة وثجبٌّا1
ُِمٜن للمٍايوات والمٍايوّن والرمّّات ثٙعِم ِػائن ،الٌعؼ موٌا مًالبة المرلؽ بادراج
هًٙة ثعط ُٖ ٞاطجمالي همن زعوؿ اِمالي1
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الٗمػ137 ٞ
للرماِات الجػابّة ،وبواء ِلَ مبعا الجٗػُِ ،اطجمالات ذاثّة واطجمالات مفجػٝة مُ
العولة واطجمالات موٍٙلة الٌّا من ًغى االطّػة1
ثجٍٖػ الرٌات والرماِات الجػابّة االطػى ُٖ ،مراالت اطجمالاثٌا ،وداط ٞدائػثٌا الجػابّة،
ِلَ ؿلًة ثوَّمّة لممارؿة لالشّاثٌا1
الٗمػ131 ٞ
ثجٍٖػ الرٌات والرماِات الجػابّة االطػىِ ،لَ مٍارد مالّة ذاثّة ،ومٍارد مالّة مػلٍدة من
ٚب ٞالعولة1
 ٞٝاطجماص ثوٙلي العولة الَ الرٌات والرماِات الجػابّة االطػى ٍِٜن مٙجػها بجصٍِٞ
المٍارد المًابٙة لي1
الٗمػ137 ٞ
ُِصعث لٗجػة مّّوة ولٗائعة الرٌات لوعوؽ للجاًّ ٞاالزجماٌُِِ ،عؼ الَ ؿع الّرؼ ُٖ
مراالت الجومّة البفػِة ،والبوّات الجصجّة االؿاؿّة والجرٌّؼات1
ُِصعث اِوا لوعوؽ للجوامن بّن الرٌات ،بٌعؼ الجٍزُِ المجٜاٖئ للمٍاردٚ ،مع الجٙلّك
من الجٗاوثات بّوٌا1
الٗمػ134 ٞ
ال ِرٍز الي زماِة ثػابّة ان ثمارس ولاِجٌا ِلَ زماِة اطػى1
ثجبٍا الرٌة ،ثصت اقػاؼ رئّؽ مرلؾٌا ،مٜاهة المعارة بالوؾبة للرماِات الجػابّة االطػى،
ُٖ ِملّات اِعاد وثجبُ بػامذ الجومّة الرٌٍِة ،والجمامّم الرٌٍِة الِعاد الجػاب ُٖ ،هًاؽ اشجػام
االطجمالات الغاثّة لٌغى الرماِات الجػابّة1
ٝلما ثّل٘ االمػ باهراز مفػوع ِجًلب ثّاون ِعة زماِات ثػابّةٖ ،ان ًغى االطّػة ثجٗ٘
ِلَ ّّٗٝات ثّاوهٌا1
الٗمػ133 ٞ
ِمٜن للرماِات الجػابّة ثاؿّؽ مرمٍِات ّٖما بّوٌا ،من از ٞالجّاهع ُٖ الٍؿائٞ
والبػامذ1
الٗمػ131 ٞ
ِمد ٞوالة الرٌات وِماؿ االٚالّم والّماالت ،الؾلًة المػٝؼِة ُٖ الرماِات الجػابّة1
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ِّم ٞالٍالة والّماؿ ،باؿم الصٍٜمةِ ،لَ ثامّن ثًبّ٘ الٙاهٍن ،وثوّٗغ الومٍص
الجوَّمّة للصٍٜمة ومٙػراثٌاٝ ،ما ِمارؿٍن المػاٚبة االدارِة1
ِؾاِع الٍالة والّماؿ رؤؿاء الرماِات الجػابّة ،وطالة رؤؿاء المرالؽ الرٌٍِةِ ،لَ ثوّٗغ
المظًًات والبػامذ الجومٍِة1
ٍِٙم الٍالة والّماؿ ،ثصت ؿلًة الٍزراء المّوّّن ،بجوؾّ٘ اهفًة الممالس الالممػٝؼة
لالدارة المػٝؼِة ،وِؾٌػون ِلَ شؾن ؿّػًا1
الٗمػ133 ٞ
ثصعد بٙاهٍن ثوَّمُ بمٗة طالة :
ػ قػوط ثعبّػ الرٌات والرماِات الجػابّة االطػى لفؤوهٌا بّّٜٗة دِمٙػايّة ،وِعد اِواء
مرالؾٌا ،والٍٙاِع المجّلٙة باًلّة الجػقّس ،وشاالت الجواُٖ ،وشاالت موُ الرمُ بّن االهجعابات،
وٝغا الوَام االهجظابُ ،واشٜام ثصؾّن ثمدّلّة الوؾاء داط ٞالمرالؽ المغٍٝرة ؛
ػ قػوط ثوّٗغ رؤؿاء مرالؽ الرٌات ورؤؿاء مرالؽ الرماِات الجػابّة االطػى لمعاوالت ًغى
المرالؽ ومٙػراثٌا ،يبٙا للٗم 147 ٞ؛
ػ قػوط ثٙعِم الّػائن المومٍص ِلٌّا ُٖ الٗم ،14. ٞمن ٚب ٞالمٍايوات والمٍايوّن
والرمّّات ؛
ػ االطجمالات الغاثّة لٗائعة الرٌات والرماِات الجػابّة االطػى ،واالطجمالات المفجػٝة
بّوٌا وبّن العولة واالطجمالات الموٍٙلة الٌّا من ًغى االطّػة يبٙا للٗم 137 ٞ؛
ػ الوَام المالُ للرٌات والرماِات الجػابّة االطػى ؛
ػ ممعر المٍارد المالّة للرٌات وللرماِات الجػابّة االطػى ،المومٍص ِلٌّا ُٖ الٗم 131 ٞ؛

ػ مٍارد وّّٗٝات ثؾّّػ  ٞٝمن لوعوؽ الجاًّ ٞاالزجماُِ ولوعوؽ الجوامن بّن الرٌات
المومٍص ِلٌّما ُٖ الٗم 137 ٞ؛
ػ قػوط وّّٗٝات ثاؿّؽ المرمٍِات المفار الٌّا ُٖ الٗم 133 ٞ؛
آ
ػ المٙجوّات الٌادٖة الَ ثفرُّ ثومّة الجّاون بّن الرماِات ،وٝغا اال لّات الػامّة الَ
همان ث ّّٕٜثًٍر الجوَّم الجػابُ ُٖ ًغا االثراى ؛
ػ ٍٚاِع الصٜامة المجّلٙة بصؾن ثًبّ٘ مبعا الجعبّػ الصػ ،وٝغا مػاٚبة ثعبّػ الموادِ٘
والبػامذ وثّّٙم االِماؿ وازػاءات المصاؿبة1
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البػاب الّاقػػ
المرلػؽ االِلػَ للصؾابػات
الٗمػ130 ٞ
المرلؽ االِلَ للصؾابات ًٍ الٌّاة الّلّا لمػاٚبة المالّة الّمٍمّة بالمملٜة ،وِومن
العؿجٍر اؿجٙاللي1
ِمارس المرلؽ االِلَ للصؾابات مٌمة ثعِّم وشماِة مبادئ وّٚم الصٜامة الرّعة
والفٗاّٖة والمصاؿبة ،بالوؾبة للعولة واالزٌؼة الّمٍمّة1
ِجٍلَ المرلؽ االِلَ للصؾابات ممارؿة المػاٚبة الّلّا ِلَ ثوّٗغ ٍٚاهّن المالّة 1وِجص ٘ٙمن
ؿالمة الّملّات المجّلٙة بمعاطّ ٞوممارِٕ االزٌؼة الظاهّة لمػاٚبجي بمٙجوَ الٙاهٍن ،وِّٙم
ّّٗٝة ثعبّػًا لفؤوهٌا ،وِجظغِ ،وع االٚجواءٍِٙ ،بات ِن  ٞٝاطالؿ بالٍٙاِع الؾارِة ِلَ
الّملّات المغٍٝرة1
ُثواط بالمرلؽ االِلَ للصؾابات مٌمة مػاٚبة وثجبُ الجمػِس بالممجلٜات ،وثع ّ٘ٚشؾابات
االشؼاب الؾّاؿّة ،وٖصك الوٗٙات المجّلٙة بالّملّات االهجظابّة1
الٗمػ137 ٞ
ِٙعم المرلؽ االِلَ للصؾابات مؾاِعثي للبػلمان ُٖ المراالت المجّلٙة بمػاٚبة المالّة
الّامة ؛ وِرّب ِن االؿئلة واالؿجفارات المػثبًة بٍٍائٕ البػلمان ُٖ الجفػُِ والمػاٚبة
والجّّٙم المجّلٙة بالمالّة الّامة1
ِٙعم المرلؽ االِلَ للصؾابات مؾاِعثي للٌّئات الٙوائّة1
ِٙعم المرلؽ االِلَ للصؾابات مؾاِعثي للصٍٜمة ُٖ ،المّادِن الجُ ثعط ُٖ ٞهًاؽ
اطجمالاثي بمٙجوَ الٙاهٍن1
ِوفػ المرلؽ االِلَ للصؾابات زمُّ اِمالي ،بما ٌّٖا الجٙارِػ الظالة والمٙػرات الٙوائّة1
ِػُٖ المرلؽ االِلَ للصؾابات للمل ٛثٙػِػا ؿوٍِاِ ،جومن بّاها ِن زمُّ اِمالي ،وٍِزٌي
اِوا الَ رئّؽ الصٍٜمة ،والَ رئّؾُ مرلؾُ البػلمان ،وِوفػ بالرػِعة الػؿمّة للمملٜة1
ُِٙعم الػئّؽ االوؿ للمرلؽ ِػها ِن اِماؿ المرلؽ االِلَ للصؾابات امام البػلمان،
وٍِٜن مجبٍِا بمواٚفة1
الٗمػ13. ٞ
ثجٍلَ المرالؽ الرٌٍِة للصؾابات مػاٚبة شؾابات الرٌات والرماِات الجػابّة االطػى
وًّئاثٌا ،وّّٗٝة ّٚامٌا بجعبّػ قؤوهٌا1
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وثّاٚب ِوع االٚجواءِ ،ن  ٞٝاطالؿ بالٍٙاِع الؾارِة ِلَ الّملّات المغٍٝرة1
الٗمػ117 ٞ
ِصعد الٙاهٍن اطجمالات المرلؽ االِلَ للصؾابات والمرالؽ الرٌٍِة للصؾابات ،وٍٚاِع
ثوَّمٌا ،وّّٗٝات ثؾّّػًا1
البػاب الصػادي ِفػػ
المرلػؽ االٚجمػادي واالزجماِػُ والبّئُ
الٗمػ111 ٞ
ِصعث مرلؽ اٚجمادي وازجماُِ وبّئُ1
الٗمػ117 ٞ
للصٍٜمة ولمرلؽ الوٍاب ولمرلؽ المؾجفارِن ان ِؾجفّػوا المرلؽ االٚجمادي
واالزجماُِ والبّئُ ُٖ زمُّ الٙواِا ،الجُ لٌا يابُ اٚجمادي وازجماُِ وبّئُ1
ِعلُ المرلؽ بػاِي ُٖ الجٍزٌات الّامة لالٚجماد الٍيوُ والجومّة المؾجعامة1
الٗمػ114 ٞ
ِصعد ٚاهٍن ثوَّمُ ثالّٕ المرلؽ االٚجمادي واالزجماُِ والبّئُ ،وثوَّمي ،ولالشّاثي،
وّّٗٝات ثؾّّػى1
البػاب الداهػُ ِفػػ
الصٜامػة الرّػعة
مبػػادئ ِػ ػػام ػ ػػة
الٗمػ113 ٞ
ِجم ثوَّم المػاٖ٘ الّمٍمّة ِلَ اؿاس المؾاواة بّن المٍايوات والمٍايوّن ُٖ الٍلٍج
الٌّا ،واالهماؼ ُٖ ثًّٔة الجػاب الٍيوُ ،واالؿجمػارِة ُٖ اداء الظعمات1
ثظوُ المػاٖ٘ الّمٍمّة لمّاِّػ الرٍدة والفٗاّٖة والمصاؿبة والمؾؤولّة ،وثظوُ ُٖ
ثؾّّػًا للمبادئ والّٙم العِمٙػايّة الجُ اٚػًا العؿجٍر1
الٗمػ111 ٞ
ِمارس اٍِان المػاٖ٘ الّمٍمّة وٍائٌٗم وٖ٘ مبادئ اشجػام الٙاهٍن والصّاد والفٗاّٖة
والوؼاًة والمملصة الّامة1
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الٗمػ113 ٞ
ثجل َٙالمػاٖ٘ الّمٍمّة مالشَات مػثٌّٗٙا ،واٚجػاشاثٌم وثَلماثٌم ،وثؤمن ثجبٌّا1
ثٙعم المػاٖ٘ الّمٍمّة الصؾاب ِن ثعبّػًا لالمٍاؿ الّمٍمّة ،يبٙا للٍٙاهّن الراري بٌا
الّم ،ٞوثظوُ ُٖ ًغا الفان للمػاٚبة والجّّٙم1
الٗمػ110 ٞ
ِصعد مّداؽ للمػاٖ٘ الّمٍمّة ٍٚاِع الصٜامة الرّعة المجّلٙة بجؾّّػ االدارات الّمٍمّة
والرٌات والرماِات الجػابّة االطػى واالزٌؼة الّمٍمّة1
الٗمػ117 ٞ
ِرب ِلَ  ٞٝقظك ،موجظبا ٝان او مّّواِ ،مارس مؾؤولّة ِمٍمّة ،ان ِٙعم ،يبٙا
للّّٜٗات المصعدة ُٖ الٙاهٍن ،ثمػِصا ٝػجابّا بالممجلٜات وااللٍؿ الجُ ُٖ شّازثي ،بمٗة مباقػة
او ّٓػ مباقػة ،بمرػد ثؾلمي لمٌامي ،وطالؿ ممارؿجٌا ،وِوع اهجٌائٌا1
الٗمػ11. ٞ
ثٍٜن الٌّئات المٜلٗة بالصٜامة الرّعة مؾجٙلة ؛ وثؾجّٗع من دِم ازٌؼة العولة ؛ وِمٜن
للٙاهٍن ان ُِصعث ِوع الوػورةِ ،الوة ِلَ المؤؿؾات والٌّئات المغٍٝرة بّعىًّ ،ئات اطػى
للوبى والصٜامة الرّعة1
الٗمػ137 ٞ
ِلَ المؤؿؾات والٌّئات المفار الٌّا ُٖ الٗمٍؿ  131الَ  107من ًغا العؿجٍر ثٙعِم ثٙػِػ
ِن اِمالٌا ،مػة واشعة ُٖ الؾوة ِلَ اال ،ٞٚالغي ٍِٜن مٍهٍع مواٚفة من ٚب ٞالبػلمان1
مؤؿؾات وًّئات شماِة الصٍٙؽ والصػِات والصٜامة الرّعة
والجومّة البفػِة والمؾجعامة والعِمٙػايّة الجفارّٝة
ًّئػات شماِػة شٙػٍؽ االهؾػان والوٌػٍض بٌػا
الٗمػ131 ٞ
المرلؽ الٍيوُ لصٍٙؽ االهؾان مؤؿؾة ويوّة ثّعدِة ومؾجٙلة ،ثجٍلَ الوَػ ُٖ زمُّ
الٙواِا المجّلٙة بالعٖاع ِن شٍٙؽ االهؾان والصػِات وشماِجٌا ،وبومان ممارؿجٌا الٜاملة،
والوٌٍض بٌا وبمّاهة ٝػامة وشٍٙؽ وشػِات المٍايوات والمٍايوّن ،اٖػادا وزماِات ،وذلٛ
ُٖ هًاؽ الصػص الجام ِلَ اشجػام المػزّّات الٍيوّة والٍٜهّة ُٖ ًغا المراؿ1
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الٗمػ137 ٞ
الٍؿّى مؤؿؾة ويوّة مؾجٙلة ومجظممة ،مٌمجٌا العٖاع ِن الصٍٙؽ ُٖ هًاؽ الّالٚات
بّن االدارة والمػثّٗٙن ،واالؿٌام ُٖ ثػؿّض ؿّادة الٙاهٍن ،واقاِة مبادئ الّعؿ واالهماؼ،
وّٚم الجظلّ٘ والفٗاّٖة ُٖ ثعبّػ االدارات والمؤؿؾات الّمٍمّة والرماِات الجػابّة والٌّئات الجُ
ثمارس لالشّات الؾلًة الّمٍمّة1
الٗمػ134 ٞ
آ
ِجٍلَ مرلؽ الرالّة المٔػبّة بالظارجِ ،لَ الظمٍص ،ابعاء ارائي شٍؿ ثٍزٌات الؾّاؿات
الّمٍمّة الجُ ثمٜن المٔاربة المّٙمّن بالظارج من ثامّن الصٗاظ ِلَ ِالٚات مجّوة مُ ًٍِجٌم
المٔػبّة ،وهمان شٌٍٚٙم ولّاهة ممالصٌم ،وٝغا المؾاًمة ُٖ الجومّة البفػِة والمؾجعامة ُٖ
ويوٌم المٔػب وثٙعمي1
الٗمػ133 ٞ
ثؾٌػ الٌّاة المٜلٗة بالموالٗة ومصاربة زمُّ اقٜاؿ الجمّّؼ ،المصعخة بمٍزب الٗم1. ٞ
من ًغا العؿجٍر ،بمٗة طالةِ ،لَ اشجػام الصٍٙؽ والصػِات المومٍص ِلٌّا ُٖ الٗمٞ
المغٍٝر ،مُ مػاِاة االطجمالات المؾوعة للمرلؽ الٍيوُ لصٍٙؽ االهؾان1
ًّئػات الصٜػامػة الرّػعة والجٙوّػن
الٗمػ131 ٞ
ثجٍلَ الٌّاة الّلّا لالثماؿ الؾمُّ البمػي الؾٌػ ِلَ اشجػام الجّبّػ الجّعدي لجّارات الػاي
والٜٗػ ،والص٘ ُٖ المّلٍمة ُٖ المّعان الؾمُّ البمػي ،وذل ُٖ ٛايار اشجػام الّٙم الصوارِة
االؿاؿّة وٍٚاهّن المملٜة1
الٗمػ133 ٞ
مرلؽ المواٖؾة ًّاة مؾجٙلة ،مٜلٗة ُٖ ايار ثوَّم مواٖؾة شػة ومفػوِة بومان الفٗاّٖة
واالهماؼ ُٖ الّالٚات االٚجمادِة ،طالة من طالؿ ثصلّ ٞوهبى وهّّة المواٖؾة ُٖ
االؿٍاؽ ،ومػاٚبة الممارؿات المواّٖة لٌا والممارؿات الجرارِة ّٓػ المفػوِة وِملّات الجػّٝؼ
االٚجمادي واالشجٜار1
الٗمػ130ٞ
ثجٍلَ الٌّاة الٍيوّة للوؼاًة والٍٚاِة من الػقٍة ومصاربجٌا ،المصعخة بمٍزب الٗم،43 ٞ
ِلَ الظمٍص ،مٌام المبادرة والجوؾّ٘ واالقػاؼ وهمان ثجبُ ثوّٗغ ؿّاؿات مصاربة الٗؾاد،
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وثل ُٙوهفػ المّلٍمات ُٖ ًغا المراؿ ،والمؾاًمة ُٖ ثظلّ٘ الصّاة الّامة ،وثػؿّض مبادئ
الصٜامة الرّعة ،وخٙاٖة المػٖ٘ الّام ،وّٚم المٍايوة المؾؤولة1
ًّئػات الوٌػٍض بالجومّػة البفػػِػة والمؾجػعامػة والعِمٙػايّػة الجفارّٝػة
الٗمػ137 ٞ
ِصعث مرلؽ اِلَ للجػبّة والجٍِٜن والبصح الّلمُ1
آ
المرلؽ ًّاة اؿجفارِة ،مٌمجٌا ابعاء االراء شٍؿ  ٞٝالؾّاؿات الّمٍمّة ،والٙواِا الٍيوّة
الجُ ثٌم الجػبّة والجٍِٜن والبصح الّلمُ ،وٝغا شٍؿ اًعاؼ المػاٖ٘ الّمٍمّة المٜلٗة بٌغى
المّادِن وؿّػًاٝ 1ما ِؾاًم ُٖ ثّّٙم الؾّاؿات والبػامذ الّمٍمّة ُٖ ًغا المراؿ1
الٗمػ13. ٞ
ِجٍلَ المرلؽ االؿجفاري لالؿػة والًٍٗلة ،المصعث بمٍزب الٗم47 ٞمن ًغا العؿجٍر،
آ
مٌمة ثامّن ثجبُ وهّّة االؿػة والًٍٗلة ،وابعاء اراء شٍؿ المظًًات الٍيوّة المجّلٙة بٌغى
المّادِن ،وثوفّى الوٙاش الّمٍمُ شٍؿ الؾّاؿة الّمٍمّة ُٖ مراؿ االؿػة ،وهمان ثجبُ واهراز
البػامذ الٍيوّة ،المٙعمة من ٚب ٞمظجلٕ الًٙاِات ،والٌّا ٞٝوالٌّئات المظجمة1
الٗمػ107 ٞ
ِّجبػ المرلؽ االؿجفاري للفباب والّم ٞالرمٍّي ،المصعث بمٍزب الٗم 44 ٞمن ًغا
العؿجٍرًّ ،اة اؿجفارِة ُٖ مّادِن شماِة الفباب والوٌٍض بجًٍِػ الصّاة الرمٍِّة 1وًٍ مٜلٕ
بعراؿة وثجبُ المؾائ ٞالجُ ثٌم ًغى المّادِن ،وثٙعِم اٚجػاشات شٍؿ  ٞٝمٍهٍع اٚجمادي
وازجماُِ وخٙاٌُِٖ ،م مباقػة الوٌٍض باوهاع الفباب والّم ٞالرمٍّي ،وثومّة ياٚاثٌم
االبعاِّة ،وثصّٗؼًم ِلَ االهظػاط ُٖ الصّاة الٍيوّة ،بػوح المٍايوة المؾؤولة1
الٗمػ101 ٞ
ِصعد بٍٙاهّن ثالّٕ ولالشّات وثوَّم وٍٚاِع ؿّػ المؤؿؾات والٌّئات المومٍص ِلٌّا
ُٖ الٗمٍؿ  131الَ  107من ًغا العؿجٍر ،وٝغا شاالت الجواُٖ ِوع االٚجواء1
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البػاب الدػالح ِفػػ
مػازّػة العؿجػٍر
الٗمػ107 ٞ
للمل ٛولػئّؽ الصٍٜمة ولمرلؽ الوٍاب ولمرلؽ المؾجفارِن ،ش٘ اثظاذ المبادرة ٚمع
مػازّة العؿجٍر1
للمل ٛان ِّػض مباقػة ِلَ االؿجٗجاء ،المفػوع الغي اثظغ المبادرة بفاهي1
الٗمػ104 ٞ
ال ثمس المٍاٖٙة ِلَ مٙجػح مػازّة العؿجٍر الغي ِجٙعم بي ِوٍ او اٝػدػ من اِواء اشع
مرلؾُ البػلمان ،اال بجمٍِت آلبّة خلدُ االِواء الغِن ِجالٕ موٌم المرلؽ1
آ
ُِصاؿ المٙجػح الَ المرلؽ االطػ ،الغي ٍِاٖ٘ ِلّي بوٗؽ آلبّة خلدُ االِواء الغِن ِجالٕ
موٌم1
ُِّػض المٙجػح الغي ِجٙعم بي رئّؽ الصٍٜمة ِلَ المرلؽ الٍزاري ،بّع الجعاوؿ بفاهي ُٖ
مرلؽ الصٍٜمة1
الٗمػ103 ٞ
ُثّػض مفارُِ ومٙجػشات مػازّة العؿجٍر ،بمٙجوَ ٌٍّػِ ،لَ الفّب ٚمع االؿجٗجاء1
ثٍٜن المػازّة هٌائّة بّع اٚػارًا باالؿجٗجاء1
للمل ،ٛبّع اؿجفارة رئّؽ المصٜمة العؿجٍرِة ،ان ِّػض بٌَّػِ ،لَ البػلمان ،مفػوع
مػازّة بّن مٙجوّات العؿجٍر1
وِمادؽ البػلمان ،الموّٙع ،بعٍِة من المل ُٖ ،ٛازجماع مفجػؾ لمرلؾّيِ ،لَ مفػوع
ًغى المػازّة ،بآلبّة خلدُ االِواء الغِن ِجالٕ موٌم1
ِصعد الوَام العاطلُ لمرلؽ الوٍاب ّّٗٝات ثًبّ٘ ًغا المٙجوَ1
ثػاٚب المصٜمة العؿجٍرِة لصة ازػاءات ًغى المػازّة ،وثّلن هجّرجٌا1
الٗمػ101 ٞ
ال ِمٜن ان ثجواوؿ المػازّة االشٜام المجّلٙة بالعِن االؿالمُ ،وبالوَام المل ُٜللعولة،
وباالطجّار العِمٙػايُ لالمة ،وبالمٜػجؾبات ُٖ مراؿ الصػِات والصٍٙؽ االؿاؿّة المومٍص ِلٌّا
ُٖ ًغا العؿجٍر1
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البػاب الػابػُ ِفػػ
اشٜػام اهجٙالّػة وطجامّػة
الٗمػ103 ٞ
الَ شّن اهجظاب مرلؾُ البػلمان ،المومٍص ِلٌّما ُٖ ًغا العؿجٍرِ ،ؾجمػ المرلؾان
الٙائمان شالّا ُٖ ممارؿة لالشّاثٌما ،لٍّٙما ِلَ وزي الظمٍص ،باٚػار الٍٙاهّن الالزمة
لجومّب مرلؾُ البػلمان الرعِعِن ،وذل ٛدون اطالؿ باالشٜام المومٍص ِلٌّا ُٖ الٗم11 ٞ
من ًغا العؿجٍر1
الٗمػ100ٞ
ِؾجمػ المرلؽ العؿجٍري الٙائم شالّا ُٖ ممارؿة لالشّاثي ،الَ ان ِجم ثومّب المصٜمة
العؿجٍرِة المومٍص ِلٌّا ُٖ ًغا العؿجٍر1
الٗمػ107ٞ
ِؾجمػ المرلؽ االِلَ للٙواء ُٖ ممارؿة لالشّاثي ،الَ ان ِجم ثومّب المرلؽ االِلَ
للؾلًة الٙوائّة ،المومٍص ِلّي ُٖ ًغا العؿجٍر1
الٗمػ10. ٞ
ثَ ٞالومٍص المجّلٙة بالمؤؿؾات والٌّئات المغٍٝرة ُٖ الباب الداهُ ِفػ من ًغا
العؿجٍر ،وٝغا ثل ٛالمجّلٙة بالمرلؽ االٚجمادي واالزجماُِ وبالمرلؽ االِلَ للجّلّم ،ؿارِة
المٍّٗؿ ،الَ شّن ثٍِّوٌا ،يبٙا لمٙجوّات ًغا العؿجٍر1
الٗمػ177 ٞ
مُ مػاِاة المٙجوّات االهجٙالّة الػ ػػٍاردة ُٖ ًغا البابُِ ،وؾض هك العؿج ػػٍر المػازػ ػػُ الػ ػػمادر
بجوّٗغى الَػ ػػٌّػ الفػِٕ رٚم  ،11.31110المؤرخ ُٖ 74من زمادى االولَ  0( 1310اٝػجٍبػ 1)1..3
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