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 ايال٥ش١ ايتٓؿٝر١ٜ يٓعاّ ايتٓؿٝر
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ األٚىل
َامل  ،املعاْٞ املب١ٓٝ أَاّ نٌ َٓٗا -أُٜٓا ٚزدت يف ٖرا ايٓعاّ  -ٜكؿد باأليؿاظ ٚايعبازات اآلت١ٝ 

 ٜكتض ايطٝام خالف ذيو:
 ْعاّ ايتٓؿٝر.: ايٓعاّ
 ايال٥ش١ ايتٓؿٝر١ٜ هلرا ايٓعاّ.: ايال٥ش١
 ٚشٜس ايعدٍ.: ايٛشٜس

ٚقاقٞ احمله١ُ ايرٟ خيتـ  ،ٚقاقٞ دا٥س٠ ايتٓؿٝر ،ز٥ٝظ دا٥س٠ ايتٓؿٝر ٚقكاتٗا: قٞ ايتٓؿٝرقا
 ٚذيو عطب اؿاٍ. ،مبُٗات قاقٞ ايتٓؿٝر

أٚ قاقٞ احمله١ُ ايرٟ خيتـ مبُٗات قاقٞ  ،أٚ قاقٞ دا٥س٠ ايتٓؿٝر ،ز٥ٝظ دا٥س٠ ايتٓؿٝر: ايس٥ٝظ
 ٚذيو عطب اؿاٍ. ،ايتٓؿٝر

 خـ املهًـ مبباغس٠ إدسا٤ات ايتٓؿٝر ٚؾكًا ألسهاّ ايٓعاّ.ايػ: رَأَٛز ايتٓؿٝ
 ٚ َٔ تسخـ ي٘ ٚشاز٠ ايعدٍ بإبالؽأ ،أٚ طايب ايتٓؿٝر ،قكس احمله١ُ :َبًؼ األٚزام ايككا١ٝ٥

 ٚاملطتٓدات ايككا١ٝ٥ اييت ٜتطًبٗا ايتٓؿٝر. ،ٚاألٚاَس ،ٚاملٛاعٝد ،اإلعالْات
 دٍ ببٝع أؾٍٛ املدٜٔ يًٛؾا٤ يًدا٥ٔ.َٔ تسخـ ي٘ ٚشاز٠ ايع: ٚنٌٝ ايبٝع ايككا٥ٞ

 قاقٞ ايتٓؿٝر ٚأٚاَسٙ عدا سهُ٘ يف املٓاشعات. اتإدسا٤: ايكسازات
ٜٚبدٜٗا أطساف  ،ٚتتعًل بتٛاؾس غسٚط ؾشت٘ ،ايدعا٣ٚ اييت تٓػأ بطبب ايتٓؿٝر: َٓاشعات ايتٓؿٝر

 .ِٖخؿ١َٛ ايتٓؿٝر أٚ غري
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 ايباب األٍٚ 
 راختؿاؾات قاقٞ ايتٓؿٝ :ايؿؿٌ األٍٚ

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجا١ْٝ

ط١ ايتٓؿٝر ، خيتـ قاقٞ ايتٓؿٝر بطًٚاؾٓا١ٝ٥ عدا األسهاّ ٚايكسازات ايؿادز٠ يف ايككاٜا اإلداز١ٜ
ٚتتبع أَاَ٘ األسهاّ ايٛازد٠  ،، ٜٚعاْٚ٘ يف ذيو َٔ ٜهؿٞ َٔ َأَٛزٟ ايتٓؿٝراؾربٟ ٚاإلغساف عًٝ٘

 ّ ع٢ً خالف ذيو.يف ْعاّ املساؾعات ايػسع١ٝ َا مل ٜٓـ ٖرا ايٓعا
 ايال٥ش١:

ٚؾكًا ملا دٍ عًٝ٘ احملانِ ع٢ً ايككاٜا املعسٚق١ أَاَٗا أسهاّ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ  تطبل -2/1
ٚتتكٝد يف  ،تتعازض َع ايهتاب ٚايط١ٓ ْع١ُ الَٚا ٜؿدزٙ ٚيٞ األَس َٔ أ ،ايهتاب ٚايط١ٓ

 إدسا٤اتٗا مبا ٚزد يف ٖرا ايٓعاّ.
 دات ايتٓؿٝر١ٜ ايؿادز٠ باؿكٛم املاي١ٝ اـاؾ١ يف ايككاٜا اؾٓا١ٝ٥.  ٜدخٌ يف ٖرٙ املاد٠ ايطٓ -2/2
باْتكاٍ ايتٓؿٝر باإلدسا٤ات اييت ال تتطًب ايتٓؿٝر اؾربٟ، نايتُٗٝؼ  ٞخيتـ قاق ال -2/3

 املًه١ٝ ع٢ً ؾهٛى ايعكازات اييت ؾدز بػأْٗا سهِ َٔ قاقٞ املٛقٛع باْتكاٍ املًه١ٝ.
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجايج١

ٚؾكًا ألسهاّ ايككا٤  ،خيتـ قاقٞ ايتٓؿٝر بايؿؿٌ يف َٓاشعات ايتٓؿٝر َُٗا ناْت قُٝتٗا
ٚي٘ األَس باالضتعا١ْ بايػسط١  ،ٚخيتـ نريو بإؾداز ايكسازات ٚاألٚاَس املتعًك١ بايتٓؿٝر ،املطتعذٌ



- 3 - 
 

َس باإلؾؿا  ٚاأل ،ٚاألَس باؿبظ ٚاإلؾساز ،ٚنريو األَس باملٓع َٔ ايطؿس ٚزؾع٘ ،أٚ ايك٠ٛ املختؿ١
 ٚايٓعس يف دع٣ٛ اإلعطاز. ،عٔ األؾٍٛ

 ايال٥ش١:
ؾٗٞ َٔ  ايتٓؿٝرٟ ًطٓدايػه١ًٝ ي ايٓعا١َٝ َٓاشع١ َتعًك١ بايتشكل َٔ تٛاؾس ايػسٚط نٌ -3/1

 اختؿاف قاقٞ ايتٓؿٝر، نادعا٤ تصٜٚس ايطٓد أٚ إْهاز ايتٛقٝع عًٝ٘.
ناملٓاشع١  ،ؾٗٞ َٔ اختؿاف قاقٞ ايتٓؿٝر َٓاشع١ َتعًك١ بايتٓؿٝر اؾربٟ أٚ ْاغ١٦ عٓ٘ نٌ -3/2

أٚ زد  ،تكسٜس احملذٛش يدٜ٘ مبا يف ذَت٘ أٚ املٓاشع١ يف ؾش١ ،يف أدس٠ اؿازع أٚ اضتبداي٘
ادعا٤ عٝب يف أٚ  ،ذٛش ٜؿٛم َكداز ايدٜٔ املطايب ب٘أٚ إٔ املاٍ احمل ،خطًأَا اضتٛيف 

 .ٚؾكًا ألسهاّ ٖرا ايٓعاّ َباع١عني 
أٚ  ،- مبٛدب ضٓد تٓؿٝرٟ - أٚ املكاؾ١ ،أٚ ايؿًح ،أٚ اإلبسا٤ ،ؿر قدٙ بايٛؾا٤دؾع املٓ إذا -3/3

 تٓؿٝر.اي ؾٗٞ َٔ اختؿاف قاقٞأٚ ايتأدٌٝ بعد ؾدٚز ايطٓد ايتٓؿٝرٟ  ،اؿٛاي١
يف ًَه١ٝ ناملٓاشع١  ،ؾٗٞ َٔ اختؿاف قاقٞ املٛقٛع اؿل مبٛقٛعنٌ َٓاشع١ َتعًك١  -3/4

املتعًك١ بإخالٍ طسيف ايتعاقد أٚ أسدُٖا بايتصاَات٘ ايٛازد٠ ١ أٚ املٓاشع ،ايعني قٌ ايتٓؿٝر
 .نعكٛد املكاٚالت ٚايتٛزٜد ٚحنٛ ذيو ،يف ايعكد

ٚي٘  ،إىل اؾ١ٗ َؿدز٠ اؿهِ ٜٛد٘ طًب تؿشٝح اؿهِ أٚ تؿطريٙ بهتابيكاقٞ ايتٓؿٝر  -3/5
 .ايتؿشٝح أٚ ايتؿطريإٜكاع اؿذص ايتشؿعٞ ست٢ ٜتِ 

 ؾٗٞ َٔ اختؿاؾ٘.  ٚمل ترنس ١ أَهٔ ذنسٖا يد٣ قاقٞ املٛقٛعأٚ َٓاشع نٌ دؾع -3/6
 ،عٓ٘ ؾٗٞ َٔ اختؿاف قاقٞ املٛقٛع نٌ َٓاشع١ ٚقعت بعد اْككا٤ ايتٓؿٝر ٚمل تهٔ ْاغ١٦ -3/7

 أٚ املٓؿع١. ،أٚ اضتشكام املبٝع ،ندع٣ٛ ايػؿع١
 املٓاشع١ يف االضتشكام يف ايٛؾاٜا ٚاألٚقاف َٔ اختؿاف قاقٞ املٛقٛع. -3/8
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ٚع٢ً  ،تٓؿٝرٖا أَسًا قددًا باملٗاّ املساد إىل ايػسط١ أٚ ايك٠ٛ املختؿ١ ٜؿدز قاقٞ ايتٓؿٝر -3/9
 تًو اؾٗات تٓؿٝر أَسٙ ؾٛزًا.

 
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايسابع١
 نُا ٜأتٞ :  -عطب اؿاٍ  -االختؿاف املهاْٞ يكاقٞ ايتٓؿٝر ٜهٕٛ 

 يف دا٥س٠ احمله١ُ اييت أؾدزت ايطٓد ايتٓؿٝرٟ. -1
  َهإ اؾ١ٗ اييت أْػ٧ احملسز يف َٓطكتٗا.يف -2
 يف َٛطٔ املدٜٔ. -3
 أٚ أَٛاي٘ املٓكٛي١. ،يف َٛطٔ عكاز املدٜٔ -4

 ش١ األسهاّ ايالش١َ هلرٙ املاد٠.ٚؼدد ايال٥
 ايال٥ش١:

ها١ْٝ ايٛازد ذنسٖا يف سل اختٝاز ايٛال١ٜ امل - يف غري اؿكا١ْ ٚايصٜاز٠ - يطايب ايتٓؿٝر -4/1
ٚإذا  ،ٜٚٓعكد ب٘ اختؿاف قاقٞ ايتٓؿٝر ،دٕٚ ضٛاٖا( َٔ ٖرٙ املاد٠ 4 ،3 ،2 ،1ايؿكسات )

خازز ٚال١ٜ دا٥س٠ ايتٓؿٝر أٚ تكُٔ ايطٓد تطًِٝ َٓكٍٛ أٚ إخال٤ عكاز ظٗس عكاز أٚ َٓكٍٛ 
ؾع٢ً قاقٞ ايتٓؿٝر ايرٟ اْعكدت ٚالٜت٘ إْاب١ دا٥س٠ ايتٓؿٝر يف ايبًد ايرٟ ٜكع  ;املختاز٠
  يًتٓؿٝر ع٢ً ايعكاز أٚ املٓكٍٛ.ٚالٜتٗا أٚ املٓكٍٛ يف  ايعكاز

يطايب١ ايتٓؿٝر يف ايككاٜا ايصٚد١ٝ سل اختٝاز ايٛال١ٜ املها١ْٝ بني بًدٖا َٚا ٚزد يف ايؿكسات  -4/2
 .َٔ ٖرٙ املاد٠ (4 ،3، 2، 1)
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 ،2 ،1ايؿكسات ) بني بًدٙ َٚا ٚزد يفيطايب ايتٓؿٝر يف ايٓؿك١ سل اختٝاز ايٛال١ٜ املها١ْٝ  -4/3 
 .ٖرٙ املاد٠  ( 4َٔ ،3

اؿكا١ْ أٚ ايصٜاز٠ ٜهٕٛ االختؿاف املهاْٞ يتٓؿٝر قكاٜا اؿكا١ْ ٚايصٜاز٠ يف بًد  -4/4
 املٓؿٛف عًٝ٘ يف ايطٓد ايتٓؿٝرٟ.

دا٥س٠ ايتٓؿٝر يف احملٌ  إذا غسط قٌ يًٛؾا٤ يف ايطٓد ايتٓؿٝرٟ ؾٝهٕٛ االختؿاف يف -4/5
 ذيو .َا مل ٜتؿل ايطسؾإ ع٢ً خالف  ،املػسٚط

َٔ  (77/2) ايؿكس٠عدا َا ٚزد يف  ،ٜهٕٛ االختؿاف املهاْٞ يًتٓؿٝر ع٢ً ايطذني نػريٙ -4/6
  .ايال٥ش١

 بني يكطُت٘ باملصاد املػرتى املاٍ ببٝع ايؿادز٠ األسهاّ يتٓؿٝر املهاْٞ االختؿاف ٜهٕٛ -4/7
 نٌ ؾتختـ دٖاتعد ساٍ ٚيف بٝع٘، املساد املاٍ ْطاقٗا يف ٜكع اييت احمله١ُ يف ايػسنا٤
 اإلدسا٤ات ٚؾل إيٝٗا ٜكدّ تٓؿٝر طًبع٢ً  بٓا٤ ْطاقٗا يف ايٛاقع املاٍ بكط١ُ قه١ُ
 .املعتاد٠

 
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ اـاَط١
 -ايرٟ قاّ بأٍٚ إدسا٤ تٓؿٝرٟ  -إذا تعددت ايدٚا٥س املختؿ١ بايتٓؿٝر; ؾٝهٕٛ يكاقٞ ايتٓؿٝر 

ٜٓٝب قاقٞ تٓؿٝر يف دا٥س٠ أخس٣ يًتٓؿٝر ع٢ً َاٍ ٚي٘ إٔ  ،اإلغساف ع٢ً ايتٓؿٝر ٚتٛشٜع سؿًٝت٘
 ٚؼدد ايال٥ش١ األسهاّ ايالش١َ يريو. ،املدٜٔ
 ايال٥ش١:

 إساي١ طًب ايتٓؿٝر ٖٛ املكؿٛد بأٍٚ إدسا٤ تٓؿٝرٟ. -5/1



- 6 - 
 

ؾٝهٕٛ ايٓعس َٔ  يف قه١ُ ٚاسد٠ َدٜٔ إذا تعدد ايػسَا٤ يف املطايب١ بايتٓؿٝر ع٢ً -أ -5/2
 َا مل ٜهٔ ايطًب َٓتًٗٝا بايتٓؿٝر. ،قاَت بأٍٚ إدسا٤ تٓؿٝرٟ اختؿاف ايدا٥س٠ اييت

إذا تعدد َع َساعا٠ أسهاّ اإلْاب١ يًتٓؿٝر ع٢ً َاٍ املدٜٔ ايٛاقع خازز ْطام ايدا٥س٠،  -ب 
ايػسَا٤ يف املطايب١ بايتٓؿٝر ع٢ً َدٜٔ يف أنجس َٔ قه١ُ، ؾٝذسٟ ايتٓؿٝر ٚؾل اإلدسا٤ات 

 ايتٓؿٝر يًدا٥س٠ اييت قاَت بأٍٚ إدسا٤ تٓؿٝرٟ.املعتاد٠ يريو، ٚؼٍٛ سؿ١ًٝ 
ٚال ٜرتتب ع٢ً  ،طًب ايتٓؿٝر إيٝٗا ؾتشٌٝأخس٣  ضبل اإلساي١ يدا٥س٠ تٓؿٝر يًدا٥س٠إذا ظٗس  -5/3

أسهاّ ايتداؾع ايٛازد٠ يف ْعاّ  تطبلؾ ٚإذا سؿٌ تداؾع ،ػا٤ اإلدسا٤ات ايتٓؿٝر١ٜ ايطابك١ذيو إي
  ٝر١ٜ.ايتٓؿ ٚيٛا٥ش٘ املساؾعات ايػسع١ٝ

 :اآلتٞٚؾل يًتٓؿٝر ع٢ً َاٍ املدٜٔ  آخس يكاقٞ تٓؿٝر إدسا٤ات ايتٓؿٝر اإلْاب١ يف تهٕٛ -5/4
 ٜسٜدٙ َٓ٘ َٔ إدسا٤.َٚا  قسازًا ٜؿس  ؾٝ٘ بإْابت٘ يًكاقٞ ايٓا٥ب ايكاقٞ املٓٝب ٜؿدز -أ

ْطخ١ َطابك١ يألؾٌ َٔ ايطٓد ٜسؾل بكساز اإلْاب١ ٚ ،ًَـ طًب ايتٓؿٝر ٢ٜبك -ب
ْٚطخ١  ،-سطب اؿاٍ  - أٚ املختّٛ غامت ايتٓؿٝر رٟ املرٌٜ بايؿٝػ١ ايتٓؿٝر١ٜايتٓؿٝ

 املطتٓدات ايالش١َ يًتٓؿٝر.َٔ ناؾ١ 
َٔ قسازات  أؾدزٜٙكّٛ قاقٞ ايتٓؿٝر ايٓا٥ب بتصٜٚد قاقٞ ايتٓؿٝر املٓٝب مبا  -ز

 ٍٛ إيٝ٘ سؿ١ًٝ ايتٓؿٝر.ؼٚ ،ٚأسهاّ غؿٛف َا أْٝب ؾٝ٘
ٜٚتٛىل ايؿؿٌ يف  ،ٓؿٝر َا أْٝب ؾٝ٘يت ا٥ب ضًط١ اؽاذ ايكسازات ٚاألسهاّٜهٕٛ يًكاقٞ ايٓ -5/5

ٜٚهٕٛ اضت٦ٓاف أسهاّ قاقٞ ايتٓؿٝر ايٓا٥ب أَاّ  ايٓاغ١٦ عٔ اإلْاب١، َٓاشعات ايتٓؿٝر
 .َٓطكت٘قه١ُ االضت٦ٓاف يف 
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 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايطادض١

ٚدع٣ٛ  ،َ٘ يف َٓاشعات ايتٓؿٝرٚؽكع مجٝع أسها ،تهٕٛ مجٝع قسازات قاقٞ ايتٓؿٝر ْٗا١ٝ٥
 ٜٚهٕٛ سهِ االضت٦ٓاف ْٗا٥ًٝا. ،اإلعطاز يالضت٦ٓاف

 ايال٥ش١:
 .ٚحيؿغ بعد اْتٗا٤ ايطًب ،ؿدز عٔ ايدا٥س٠ٜٛدع يف ًَـ طًب ايتٓؿٝر نٌ َا ٜ -6/1
 تكُٔ َا ٜأتٞ :ٚت ،)قساز قكا٥ٞ(قاقٞ ايتٓؿٝر بعباز٠  قسازات تعٕٓٛ -6/2

 ٚتازخي٘.  ،تٓؿٝرزقِ طًب اي -أ            
 ٚاضِ ايكاقٞ.  ،دا٥س٠ ايتٓؿٝر قٌ -ب           
 ايكساز. ؾدٚز ٚتازٜخ ّٜٚٛ ضاع١ -ز           
 ٚزقِ ٖٜٛتُٗا.  ،ٚاملٓؿر قدٙ االضِ ايهاٌَ يطايب ايتٓؿٝر -د           
 ٗا َٚؿدزٖا. ٚزقِ ايٛناي١ ٚتازخي ،ٚزقِ ٖٜٛت٘ ،- إٕ ٚدد -اضِ ٚنٌٝ طايب ايتٓؿٝر  -ـ ٖ          
 ًَٚخؿ٘. ،- إٕ ٚدد -ٚد١ٗ ؾدٚزٙ  ،ٚتازخي٘ ،زقِ ايطٓد ايتٓؿٝرٟ -ٚ           
 َا قسزٙ ايكاقٞ َؿؿاًل.  -ش            

 .ؿدز َٔ قاقٞ ايتٓؿٝر ٜهٕٛ َطببًاٜ قساز نٌ سهِ أٚ -6/3
زد٠ يف ْعاّ أسهاّ ايتداؾع ايٛا ؾٝطبلإذا قسز قاقٞ ايتٓؿٝر عدّ اختؿاؾ٘ بتٓؿٝر ايطٓد  -6/4

   .املساؾعات ايػسع١ٝ ٚيٛا٥ش٘ ايتٓؿٝر١ٜ
ٝر، أٚ تٛقـ عٓ٘، أٚ االَتٓاع عٔ ايتٓؿأٚ قسز  ،ايطداديف قاقٞ ايتٓؿٝر املدٜٔ إذا أٌَٗ  -6/5

   ٚؾكًا ألسهاّ ايككا٤  -االعرتاض ؾٝهٕٛ قسازٙ خاقعًا يطسم  ;ط املبًؼأدً٘، أٚ قط
  َٔ ايال٥ش١. (72/1) ايؿكس٠، ٜٚطتج٢ٓ َٔ ذيو َا ٚزد يف - املطتعذٌ
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ال حيٍٛ ٚدٛد َٓاشع١ تٓؿٝر أٚ ْصاع يف َٛقٛع ايطٓد ايتٓؿٝرٟ َٔ ايطري يف إدسا٤ات  -6/6
 .- ألسهاّ ايككا٤ املطتعذٌٚؾكًا  - ٚقـ ايتٓؿٝر، تكسز ايدا٥س٠ اييت تٓعس ايٓصاعايتٓؿٝر، َا مل 

ٓؿٝر قٝاّ املٓؿر قدٙ بإٜداع ق١ُٝ عٓد ْعس املٓاشع١ املتعًك١ بايػٝو، ٜػرتط يٛقـ ايت -6/7 
 ز ايدا٥س٠ ْاظس٠ ايٓصاع خالف ذيو.ايػٝو يف سطاب قه١ُ ايتٓؿٝر، َامل تكس

عل املٓؿر قدٙ، باضتجٓا٤ ٜرتتب ع٢ً ؾدٚز قساز ٚقـ ايتٓؿٝر إيػا٤ مجٝع األٚاَس ايؿادز٠  -6/8
داز َا ٜؿٞ بايطٓد ايرٟ مت اؿذص عًٝ٘; ؾٝطتُس اؿذص مبك -ايجابت أٚ املٓكٍٛ  -املاٍ 

 .ايتٓؿٝرٟ إىل سني ؾدٚز سهِ ْٗا٥ٞ يف أؾٌ املٛقٛع
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايطابع١

ٚدب ع٢ً قاقٞ ايتٓؿٝر اؽاذ مجٝع  ،أٚ قاٚي١ يتعطٌٝ ايتٓؿٝر ،أٚ َكا١َٚ ،إذا ٚقع تعّد
ملأَٛزٟ  ٚال جيٛش ،ٚي٘ األَس ع٢ً اؾٗات املختؿ١ بتكدِٜ املع١ْٛ املطًٛب١ ،اإلدسا٤ات ايتشؿع١ٝ
ٚتٛقٝع  ،إال بعد اضت٦رإ قاقٞ ايتٓؿٝر ،أٚ ؾتح األقؿاٍ بايك٠ٛ إلدسا٤ ايتٓؿٝر ،ايتٓؿٝر نطس األبٛاب

 قكس بريو.
 ايال٥ش١:

/ز( َٔ املاد٠ )ايجا١َٓ 1ايؿكس٠ )ٖٛ َا ٚزد يف  املكؿٛد بايتعّدٟ ٚاملكا١َٚ يف ٖرٙ املاد٠ -7/1
 ٚايجُاْني( َٔ ايٓعاّ. 

 ،ؾع٢ً َأَٛز ايتٓؿٝر إعداد قكس بريو ،أٚ قاٚي١ يتعطٌٝ ايتٓؿٝر ،أٚ َكا١َٚ ،إذا ٚقع تعدٍّ -7/2
 ٚزؾع٘ يكاقٞ ايتٓؿٝر.

ٚ ؾتح األقؿاٍ  ،اإلذٕ بهطس األبٛاب ابتدا٤ األَس ايككا٥ٞتكُني  ،- عٓد االقتكا٤ - يًدا٥س٠ -7/3
 بايك٠ٛ.
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 ايؿؿٌ ايجاْٞ
 ايطٓد ايتٓؿٝرٟ

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجا١َٓ

ٚجيٛش تأيٝـ أنجس َٔ دا٥س٠ عٓد  ،ايتٓؿٝر ٚإدسا٤ات٘ -يف نٌ قه١ُ عا١َ  -ىل دا٥س٠ ايتٓؿٝر تتٛ -1
 اؿاد١.

 ايتٓؿٝر ٚإدسا٤ات٘. -يف احمله١ُ ايعا١َ  -كاقٞ ايؿسد ٜتٛىل اي -2
اؿاد١. ٚيًُذًظ  عطب ،أٚ أنجس ،ٜهٕٛ تٓؿٝر األسهاّ ٚاألٚاَس ٚاحملسزات األدٓب١ٝ َٔ قاٍض -3

 إسداخ قانِ َتخؿؿ١ يًتٓؿٝر. -عٓد اؿاد١  -ككا٤ األع٢ً يً
 ايال٥ش١:

يًذٗات ذات ايعالق١  ٚأسهاَ٘ ؾُٝا ٜتؿٌ بكسازات ايتٓؿٝر ٓؿٝرقاقٞ ايت َهاتباتتهٕٛ  -8/1
ا تؿدزٙ ايدا٥س٠ َٔ ملتصٜٚدٙ بؿٛز٠ طًب  -عٓد االقتكا٤  - ٚيس٥ٝظ احمله١ُ ،َباغس٠

 َهاتبات.
 
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايتاضع١

ِّ األدا٤    ٍّ ؿلٍّ قدد املكداز سا  :يطٓدات ايتٓؿٝر١ٜ ٖٞٚا ،ال جيٛش ايتٓؿٝر اؾربٟ إال بطٍٓد تٓؿٝر
 ٚاألٚاَس ايؿادز٠ َٔ احملانِ. ،ٚايكسازات ،األسهاّ -1
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 أسهاّ احملهُني املر١ًٜ بأَس ايتٓؿٝر ٚؾكًا يٓعاّ ايتشهِٝ. -2
 يت تؿدم عًٝٗا احملانِ.قاقس ايؿًح اييت تؿدزٖا اؾٗات املخٛي١ بريو أٚ اي -3
 األٚزام ايتذاز١ٜ. -4
 ايعكٛد ٚاحملسزات املٛثك١. -5
 ٚاحملسزات املٛثك١ ايؿادز٠ يف بًد أدٓيب. ،ٚأسهاّ احملهُني ،ٚاألٚاَس ايككا١ٝ٥ ،األسهاّ -6
 أٚ دص٥ًٝا. ،األٚزام ايعاد١ٜ اييت ٜكس باضتشكام قتٛاٖا نًًٝا -7
 ؿٝر مبٛدب ْعاّ.ايعكٛد ٚاألٚزام األخس٣ اييت هلا ق٠ٛ ضٓد ايتٓ -8
 ايال٥ش١:

ٚعٓد اعرتاض  ،جيب عدّ تٓؿٝر املخايـ َٓ٘ نً٘ أٚ بعك٘ ايػسعخايـ نٌ ضٓد تٓؿٝرٟ  -9/1
 .االعرتاضقسازًا بريو خيكع يطسم  تؿدز ايدا٥س٠طايب ايتٓؿٝر 

 ايطٓد ٚادب ايتٓؿٝر ٖٛ َا تكُٔ إيصاًَا أٚ ايتصاًَا.  -9/2
 ،ٚمل تؿادم عًٝٗا احملانِ - ْعاًَا - ت كٛي١ بريوقاقس ايؿًح اييت مل تؿدزٖا دٗا -9/3

 .تعاٌَ ٚؾل املاد٠ )اـاَط١ عػس٠( َٔ ايٓعاّ
ال ميٓع ؽًـ أسد ايػسٚط ايالش١َ يؿش١ ايٛزق١ ايتذاز١ٜ َٔ َعاًَتٗا ٚؾل املاد٠ )اـاَط١  -9/4

 عػس٠( َٔ ايٓعاّ.
ي٘ ؾالس١ٝ ايتٛثٝل يف سدٚد  ممٔ ٠هٕٛ ؾادزتإٔ  ايعكٛد ٚاحملسزات املٛثك١ٜػرتط يف  -9/5 

 اختؿاؾ٘.
ٚيًُعرتض بدع٣ٛ عدّ  ،ساٍ األدا٤ ُعد ;تٓؿٝرٟ َٔ بٝإ َٝعاد االضتشكامإذا خال ايطٓد اي -9/6 

 .سًٍٛ األدٌ ايتكدّ بدع٣ٛ يد٣ قاقٞ املٛقٛع
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ٖٛ اؿهِ  ،َا يف سهُُٗا ٚأ ،ايٛقـ ٚأ ،ع٢ً َاٍ ايكاؾس مبٛدب٘ايطٓد ايتٓؿٝرٟ ايرٟ ٜٓؿر  -9/7
 ايؿادز َٔ قاقٞ املٛقٛع  املؿدم َٔ قه١ُ االضت٦ٓاف.

ضٓدًا  ُٚعد ،قاقٞ ايتٓؿٝر االتؿام إذا اتؿل ايطسؾإ ع٢ً خالف َا تكُٓ٘ ايطٓد ايتٓؿٝرٟ أثبت -9/8
  ُؼ ع٢ً ايطٓد األٍٚ بريو.ُٖٚ ،تٓؿٝرًٜا

ُْؿر مبٛدب٘  - اؿهِ ضٜعد قساز ْك -9/9 د٠ اؿل قٌ يف إعا مبجاب١ ايطٓد ايتٓؿٝرٟ -ايرٟ 
ايطًب  ٜٚكدّ. َا مل تكسز احمله١ُ أٚ اؾ١ٗ ْاقك١ اؿهِ خالف ذيو ،يًُٓؿر قدٙايتٓؿٝر 

 ٚؾل األسهاّ ايعا١َ يالختؿاف.
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايعاغس٠

إال إذا ناْت  ،َاداّ االعرتاض عًٝٗا دا٥صًا ،ال جيٛش تٓؿٝر األسهاّ ٚايكسازات ٚاألٚاَس دربًا
 أٚ نإ ايٓؿاذ املعذٌ َٓؿٛؾًا عًٝ٘ يف األْع١ُ ذات ايعالق١. ،عذٌَػُٛي١ بايٓؿاذ امل

 
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ اؿاد١ٜ عػس٠
َع ايتكٝد مبا تككٞ ب٘ املعاٖدات ٚاالتؿاقٝات; ال جيٛش يكاقٞ ايتٓؿٝر تٓؿٝر اؿهِ ٚاألَس 

 األدٓيب إال ع٢ً أضاع املعا١ًَ باملجٌ ٚبعد ايتشكل مما ٜأتٞ :
ٚإٔ  ،ه١ غري كتؿ١ بايٓعس يف املٓاشع١ اييت ؾدز ؾٝٗا اؿهِ أٚ األَسإٔ قانِ املًُ -1

احملانِ األدٓب١ٝ اييت أؾدزت٘ كتؿ١ بٗا ٚؾكًا يكٛاعد االختؿاف ايككا٥ٞ ايدٚيٞ املكسز٠ 
 يف أْعُتٗا.
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 ،إٔ اـؿّٛ يف ايدع٣ٛ اييت ؾدز ؾٝٗا اؿهِ قد نًؿٛا باؿكٛز َٚجًٛا متجٝاًل ؾشٝشًا -2
 اع عٔ أْؿطِٗ.َٚهٓٛا َٔ ايدؾ

 إٔ اؿهِ أٚ األَس أؾبح ْٗا٥ًٝا ٚؾكًا يٓعاّ احمله١ُ اييت أؾدزت٘. -3
إٔ اؿهِ أٚ األَس ال ٜتعازض َع سهِ أٚ أَس ؾدز يف املٛقٛع ْؿط٘ َٔ د١ٗ قكا١ٝ٥  -4

 كتؿ١ يف املًُه١. 
 أال ٜتكُٔ اؿهِ أٚ األَس َا خيايـ أسهاّ ايٓعاّ ايعاّ يف املًُه١. -5

 ايال٥ش١:
 ًشهِ أٚ األَس األدٓيب املطًٛب تٓؿٝرٙ َا ٜأتٞ: يإٔ ٜهٕٛ َساؾكًا  جيب -11/1
 .أؾٌ اؿهِ أٚ األَس األدٓيب أٚ ؾٛز٠ طبل األؾٌ َٓ٘ -أ 
َٓؿٛؾًا عًٝ٘ يف اؿهِ ذيو َا مل ٜهٔ  ،ٚادب ايتٓؿٝر غٗاد٠ بإٔ اؿهِ أؾبح ْٗا٥ًٝا -ب 

 .ذات٘
غأْ٘  أٚ أٟ َطتٓد آخس َٔ ،َؿدقًا عًٝٗا مبطابكتٗا ألؾًٗا َٔ َطتٓد تبًٝؼ اؿهِ ْطخ١ -ز 

 ٚذيو يف ساي١ اؿهِ ايػٝابٞ. ،إثبات إعالٕ املدع٢ عًٝ٘ إعالًْا ؾشٝشًا
ٜهٕٛ ٖٓاى دع٣ٛ قا١ُ٥ يف املًُه١ ضابك١ ع٢ً  أالٜػرتط يتٓؿٝر اؿهِ أٚ األَس األدٓيب  -11/2

 األدٓيب ؾٝٗا.  أٚ األَس ايدع٣ٛ اييت ؾدز اؿهِ
 . أسهاّ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ :ٛاملكؿٛد بايٓعاّ ايعاّ ٖ -11/3
ايٛثا٥ل ايؿادز٠ َٔ اؾٗات ايسمس١ٝ يف ايبًد األدٓيب ايٛازد٠ َٔ خازز املًُه١ ًٜصّ  -11/4

 ُٚترتدِ إىل ايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ َهتب تسمج١ َعتُد. ،ٍتؿدٜكٗا َٔ ٚشازتٞ اـازد١ٝ ٚايعد
تٓؿسد باالختؿاف بٓعسٖا قانِ دٓيب يف ايككاٜا اييت األ أٚ األَس ال جيٛش تٓؿٝر اؿهِ -11/5

 عكاز داخٌ املًُه١.ايع١ٝٓٝ املتعًك١ بنايدعا٣ٚ  ،املًُه١
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 ع٢ً طايب ايتٓؿٝر.ٜهٕٛ عب٤ إثبات ؼكل غسط املعا١ًَ باملجٌ  11/6
 

 ايٓعاّ:
 :جا١ْٝ عػس٠املاد٠ اي
 تطسٟ أسهاّ املاد٠ ايطابك١ ع٢ً أسهاّ احملهُني ايؿادز٠ يف بًد أدٓيب.     
 
 :ايٓعاّ

 :املاد٠ ايجايج١ عػس٠
جيٛش األَس بتٓؿٝرٖا بايػسٚط ْؿطٗا املكسز٠ يف أْع١ُ  ،احملسزات املٛثك١ ايؿادز٠ يف بًد أدٓيب    

 ٚع٢ً أضاع املعا١ًَ باملجٌ. ،ٖرا ايبًد يتٓؿٝر احملسزات املٛثك١ ايكاب١ً يًتٓؿٝر ايؿادز٠ يف املًُه١
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايسابع١ عػس٠
; ات املٛثك١ ايؿادز٠ يف بًد أدٓيبٚاحملسز ،ٚأسهاّ احملهُني ،ٚاألٚاَس ايككا١ٝ٥ ،اّتكدّ األسه

 ،إىل قاقٞ ايتٓؿٝر املختـ بتٓؿٝر األسهاّ األدٓب١ٝ; يٝتشكل َٔ اضتٝؿا٤ ايطٓد غسٚط ايتٓؿٝر
 ٜٚكع عًٝ٘ خامت ايتٓؿٝر.

 
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ اـاَط١ عػس٠
 أثبت قاقٞ ايتٓؿٝر إقسازٙ ٚعدت ضٓدًا تٓؿٝرًٜا.إذا أقس املدٜٔ باؿل يف ٚزق١ عاد١ٜ  -1
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أٚ بعك٘; أَس قاقٞ ايتٓؿٝر املدٜٔ بتٛقٝع إقساز بطبب االعرتاض  ،إذا مل ٜكس املدٜٔ باؿل -2
ٚتعد ايٛزق١ ضٓدًا تٓؿٝرًٜا ؾُٝا مل  ،ؼت طا١ً٥ ايعكٛب١ املٓؿٛف عًٝٗا يف ٖرا ايٓعاّ

 املختؿ١.ٚيًدا٥ٔ زؾع دعٛاٙ أَاّ احمله١ُ  ،ٜعرتض عًٝ٘
 ايال٥ش١:

بٛضاط١ طايب ايتٓؿٝر، ؾإذا مل  باؿكٛز ٜهٕٛ تبًٝؼ َٔ ْطب إيٝ٘ َا يف ايٛزق١ ايعاد١ٜ -15/1
 حيؿغ طًب ايتٓؿٝر. حيكس

أثبت قاقٞ  ;ٚحنُٖٛا ،ا٤أٚ اإلبس ،ٚدؾع باألدٌ إذا أقس املدٜٔ بأؾٌ اؿل يف ايٛزق١ ايعاد١ٜ -15/2
ٜٚصٚد طايب ايتٓؿٝر بٓطخ١ َٔ  ،ضٓدًا تٓؿٝرًٜا تعد ايٛزق١ ٚال ،ايتٓؿٝر ذيو يف قكس

 ، ٚحيؿغ طًب ايتٓؿٝر.احملكس
 
 

 إلؾؿا  عٔ األَٛاٍا :ايؿؿٌ ايجايح
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايطادض١ عػس٠
ٜٚؿدز  ،يكاقٞ ايتٓؿٝر إٔ ٜأَس باإلؾؿا  عٔ أَٛاٍ املدٜٔ مبكداز َا ٜؿٞ بايطٓد ايتٓؿٝرٟ

ٜٔ بأَس ايتٓؿٝر. َٚع ذيو إذا ظٗس يكاقٞ ايتٓؿٝر إٔ املدٜٔ األَس باإلؾؿا  ٚاؿذص بعد إبالؽ املد
أٚ َٔ قسا٥ٔ اؿاٍ; داش ي٘ األَس باإلؾؿا  عٔ أَٛاي٘ ٚسذصٖا قبٌ  ،مماطٌ َٔ ٚاقع ضذً٘ اال٥تُاْٞ

 إبالغ٘ بأَس ايتٓؿٝر.
 ايال٥ش١:

ٚملأَٛز  ،٠ع٢ً األَٛاٍ املٛدٛد دسا٤ اؿذص; إلَسنبت٘أٚ  ،املدٜٔيًكاقٞ األَس بتؿتٝؼ  -16/1
 .- عٓد االقتكا٤ -ايتٓؿٝر االضتعا١ْ بايػسط١ أٚ ايك٠ٛ املختؿ١ 
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 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايطابع١ عػس٠

ٚقاضب  ،ٚع٢ً َدٜٔ املدٜٔ ،أٚ املػسؾ١ ع٢ً تطذٌٝ األَٛاٍ ،ع٢ً مجٝع اؾٗات املختؿ١
ال تتذاٚش عػس٠ َٚٛظؿٝ٘ اإلؾؿا  عٔ أؾٍٛ املدٜٔ بٓا٤ ع٢ً أَس قاقٞ ايتٓؿٝر خالٍ َد٠  ،املدٜٔ

 أٜاّ َٔ تازٜخ إبالؽ تًو اؾٗات.
 ايال٥ش١:

قاَت يدٜ٘ قس١ٜٓ  املاد٠ إذا  ٖرٙ يكاقٞ ايتٓؿٝر إٔ ٜٛد٘ أَسٙ باإلؾؿا  يػري املرنٛزٜٔ يف -17/1
 تدٍ ع٢ً عًُِٗ بأَٛاٍ املدٜٔ.

 .اؿذص َٓر اضتالَٗا ألَس أَٛاٍ املدٜٔ املٛدٛد٠ يف ذ١َ اؾ١ٗ ؼت اؿذص ُتعد -17/2
; يدٚاعٞ َٚٛظؿٝ٘ ،ٚقاضبٝ٘ ،َس باملٓع َٔ ايطؿس ملدٜٔ املدٜٔيكاقٞ ايتٓؿٝر إٔ ٜأ -17/3

 .ْتٗا٤ ايػسض َٔ ذيو ست٢ ااإلؾؿا  أٚ إْٗا٤ إدسا٤ات اؿذص 
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجا١َٓ عػس٠

 -عطب األسٛاٍ  -أٚ ع٢ً إدازتٗا  أٚ اؾٗات املػسؾ١ عًٝٗا ،جيب ع٢ً دٗات تطذٌٝ األَٛاٍ
 َا ٜأتٞ:

 إْػا٤ إدازات كتؿ١ يًتعاٌَ َع أٚاَس قكا٤ ايتٓؿٝر املختًؿ١. -1   
أٚ  ،أٚ ػاز١ٜ ،أٚ َاي١ٝ ،إعداد قٛاعد بٝاْات مبًه١ٝ األَٛاٍ ضٛا٤ ناْت أؾٛاًل عكاز١ٜ -2   

 أٚ أٟ أؾٌ آخس. ،ؾهس١ٜ
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 ،املٛظؿٕٛ بطبب عًُِٗ اييت اطًع عًٝٗا ،االيتصاّ باحملاؾع١ ع٢ً ضس١ٜ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات -3   
 ٚأال ٜؿػٖٛا ألٟ ضبب نإ.

 ٚقع آي١ٝ تك١ٝٓ يكُإ عدّ ايدخٍٛ ع٢ً ايبٝاْات إال بإذٕ. -4   
ع٢ً ٖرٙ اإلدازات إبالؽ أؾشاب األَٛاٍ مبا مت اإلؾؿا  عٓ٘  ،َع َساعا٠ َا تككٞ ب٘ األْع١ُ -5   

 َٔ بٝاْات بعد َد٠ ؼددٖا ايال٥ش١.
 ايال٥ش١:

بعد  ٛز٠ يف ٖرٙ املاد٠ أؾشاب األَٛاٍ مبا مت اإلؾؿا  عٓ٘ َٔ بٝاْاتٗات املرنتبًؼ اؾ -18/1
َا مل ٜأَس قاقٞ ايتٓؿٝر  ،باإلؾؿا ؼ قاقٞ ايتٓؿٝر زمسًٝا ثالثني ًَٜٛا َٔ تازٜخ تبً

 غالف ذيو.
أؾشاب األَٛاٍ مبا مت  بتبًٝؼ املاد٠ ٖرٙ اإلدازات املػاز إيٝٗا يفال ٜؤثس عدّ قٝاّ   -18/2

  عٓ٘ ع٢ً ايطري يف إدسا٤ات ايتٓؿٝر. إلؾؿا ا
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايتاضع١ عػس٠

ٚع٢ً أضاع  ،ٜتِ تبادٍ اإلؾؿا  عٔ األَٛاٍ َع ايدٍٚ األخس٣ بٓا٤ً ع٢ً أَس َٔ قاقٞ ايتٓؿٝر
َٚا ٜؤثس  ،ٚقسازات فًظ ايٛشزا٤ ،ٜٚطتج٢ٓ َٔ ٖرا اإلؾؿا  َا ْؿت عًٝ٘ األْع١ُ ،املعا١ًَ باملجٌ

 َٔ ايٛط ي يًًُُه١.ع٢ً األ
 ايال٥ش١:

إال بعد ؼكل ٚناي١ ٚشاز٠  يًدا٥س٠ املختؿ١األخس٣ أٟ أَس باإلؾؿا  َٔ ايدٍٚ  اٍال حي -19/1
 ٚعدّ تأثري األَس باإلؾؿا  ع٢ً األَٔ ايٛط ي.  ًتٓؿٝر َٔ غسط املعا١ًَ باملجٌيايعدٍ 
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 ايؿؿٌ ايسابع

 األَٛاٍ قٌ ايتٓؿٝر
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايعػسٕٚ
ٜٚرتتب ع٢ً اؿذص ع٢ً أَٛاٍ املدٜٔ عدّ ْؿاذ َا ٜكّٛ ب٘  ،مجٝع أَٛاٍ املدٜٔ قا١َٓ يدْٜٛ٘

 َٔ تؿسف يف أَٛاي٘ احملذٛش٠.
 

 ايال٥ش١:
، ٚنرا إقسازٙ بعد اؿذص، ضٛا٤ أْطب ٝ٘ ٜتعًل برَت٘ ال مباي٘ احملذٛشتؿسف احملذٛش عً -20/1

ؾال ٜػازى املكس ي٘ اؿادصٜٔ يف املاٍ  ;َا أقس ب٘ إىل َا قبٌ اؿذص، أّ بعدٙ، أّ أطًل
ال ًٜتؿت ألٟ ٚ إال إذا  نإ اإلقساز قد ثبت ؾدٚزٙ َٔ املكس قبٌ اؿذص عًٝ٘، احملذٛش،

اؿذص، َا مل ٜهٔ سهًُا َبًٓٝا ع٢ً غري إقساز احملذٛش عًٝ٘، أٚ  أَسضٓد تٓؿٝرٟ ٜٓػأ بعد 
  .ٚ ؾُٝا شاد ع٢ً ايدٜٔ احملذٛش ألدًٜ٘ٚتبع املدٜٔ بهٌ َا ذنس بعد اْتٗا٤ اؿذص، أ ،ْهٛي٘

ؾدٚز أَس  َٔ ٚقتتبدأ آثاز اؿذص ايتٓؿٝرٟ يف عدّ ْؿاذ تؿسؾات املدٜٔ يف أَٛاي٘  -20/2
َٔ تازٜخ إبالؽ احملذٛش  ؾٝبدأ عدّ ايٓؿاذ ٚإذا نإ اؿذص ؼؿعًٝا ،ضاع١ً ٚتازخيًا ايدا٥س٠

 تعرز تبًٝؼ احملذٛش عًٝ٘.  َٔ تازٜخ ْػس اإلبالؽ عٓد ٚأ ،يدٜ٘عًٝ٘ أٚ احملذٛش 
نٌ َاٍ َطذٌ  ُٜعد ،َٔ ايٓعاّ (اؿاد١ٜ ٚايعػسٜٔ)ا ٚزد يف املاد٠ مب َع عدّ اإلخالٍ -20/3

ُٜسؾع اؿذص  ،عاٙ غريٙباضِ املدٜٔ قاباًل يًشذص ٚيٛ اد  بعد ثبٛت ًَه١ٝ غريٙ ي٘. العٓ٘ إٚال 
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 ايٓعاّ:
 :املاد٠ اؿاد١ٜ ٚايعػسٕٚ

 ٝر ع٢ً َا ٜأتٞ :ال جيٛش اؿذص ٚايتٓؿ
 األَٛاٍ املًُٛن١ يًدٚي١. -1
َا مل  ،نؿاٜت٘ ٜٚكدز قاقٞ ايتٓؿٝر َكداز ،ايداز اييت ٜطهٓٗا املدٜٔ َٚٔ ٜعٛهلِ غسعًا -2

 ٜهٔ ايطهٔ َسًْٖٛا يًدا٥ٔ.
َا مل تهٔ  ،ٜٚكدز قاقٞ ايتٓؿٝر َكداز نؿاٜت٘ ،ٚض١ًٝ ْكٌ املدٜٔ َٚٔ ٜعٛهلِ غسعًا -3

 ٥ٔ.ايٛض١ًٝ َس١ْٖٛ يًدا
 األدٛز ٚايسٚاتب إال ؾُٝا ٜأتٞ : -4 

 أٚ ايساتب يدٜٔ ايٓؿك١. ،َكداز ايٓؿـ َٔ إمجايٞ األدسأ.        
 أٚ ايساتب يًدٜٕٛ األخس٣. ،َكداز ايجًح َٔ إمجايٞ األدس ب.      

ٚثًح ايٓؿـ اآلخس  ،أٚ ايساتب يدٜٔ ايٓؿك١ ،خيؿـ ْؿـ إمجايٞ األدس ،ٚعٓد ايتصاسِ     
ٚيف ساٍ تعدد ٖرٙ ايدٜٕٛ ٜٛشع ثًح ايٓؿـ بني ايدا٥ٓني عطب ايٛد٘  ،خس٣يًدٜٕٛ األ

 ايػسعٞ ٚايٓعاَٞ.
 أٚ سسؾت٘ بٓؿط٘. ،َا ًٜصّ املدٜٔ ملصاٚي١ َٗٓت٘ -5  
 ٜٚكدز قاقٞ ايتٓؿٝر نؿاٜت٘. ،َطتًصَات املدٜٔ ايػخؿ١ٝ -6  
 ايال٥ش١:

ٖٛ َا  املاد٠ٖرٙ ( َٔ 1 ايؿكس٠ )املكؿٛد باملاٍ املُٓٛع َٔ اؿذص ٚايتٓؿٝر عًٝ٘ يف -21/1
ؾٝذٛش اؿذص ٚايتٓؿٝر ع٢ً  َا متًو ؾٝ٘ ايدٚي١ سؿؿًا غا٥ع١ ٚأَا ،مبًهٝت٘اْؿسدت ايدٚي١ 

 ٜٚساعٞ قاقٞ ايتٓؿٝر يف ذيو عدّ ؿٛم ايكسز ايعاّ.  ،سؿؿٗا َكداز غري
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 ر.إثبات اإلعاي١ يػسض تكدٜس ايهؿا١ٜ عٓد ايتٓاشع َٔ اختؿاف قاقٞ ايتٓؿٝ -21/2
أٚ  ،أٚ ٚض١ًٝ ايٓكٌ ،تهٔ ايداز مل إذا ( َٔ ٖرٙ املاد٠ مبا6، 5، 3، 2تكٝد ايؿكسات ) - 21/3

 .غسعًابايػسٚط املكسز٠  ،بٗا ؾً٘ سل ايسدٛع ;املطتًصَات املرنٛز٠ ٖٞ عني َاٍ ايدا٥ٔ
 ٚحنٖٛا. ،َٚهاؾآت ،ٚسٛاؾص ،ٜدخٌ يف األدٛز ٚايسٚاتب َا ًٜشل بُٗا َٔ بدالت -21/4
( َٔ ٖرٙ املاد٠ َا ادتُع َٔ 4ال ٜدخٌ يف املٓع َٔ اؿذص ٚايتٓؿٝر ايٛازد يف ايؿكس٠ ) -21/5

 األدس ٚايساتب قبٌ ؾدٚز األَس باؿذص ٚؾكٌ عٔ ْؿك١ املدٜٔ ْٚؿك١ َٔ ٜعٍٛ.
ع٢ً َكداز أنجس مما ٚزد يف املاد٠ ؾُٝا ال جيٛش اؿذص عًٝ٘  اؿذصإذا ٚاؾل املدٜٔ ع٢ً  -21/6

 ع٢ً املدٜٔ بريو.ٜؤخر إقساز ٚ ،ع٢ً قدز َا ٜكسزٙ املدٜٔ ؾتشذص ايدا٥س٠ ;َٔ زٚاتب ٚأدٛز
اؿذص ع٢ً نطب  َٔ ( َٔ ٖرٙ املاد5٠ال ميٓع عدّ اؿذص املرنٛز يف ايؿكس٠ زقِ ) -21/7

 َٔ ٜعٛي٘ غسعًا. إذا نإ ؾاقاًل عٔ نؿاٜت٘ ٚنؿا١ٜ ،أٚ سسؾت٘ ،ٔ َٔ َٗٓت٘املدٜ
 

 ايٓعاّ:
 :ٕٚاملاد٠ ايجا١ْٝ ٚايعػس

إٜداع َبًؼ َٔ  –يف أٟ ساٍ ناْت عًٝٗا إدسا٤ات اؿذص  –جيٛش يًُشذٛش ع٢ً أَٛاي٘  -1
ٜٚرتتب ع٢ً ٖرا اإلٜداع  ،ايٓكٛد ٜؿٞ بايدٜٔ يف سطاب احمله١ُ خيؿـ يًٛؾا٤ بايدٜٔ

 ٚاْتكاي٘ إىل املبًؼ املٛدع. ،شٚاٍ اؿذص عٔ األَٛاٍ احملذٛش٠
َا مل ٜهٔ املاٍ  ،ال مبكداز ق١ُٝ ايدٜٔ املطايب ب٘ال جيٛش اؿذص ع٢ً أَٛاٍ املدٜٔ إ -2

 احملذٛش غري قابٌ يًتذص١٥.
 خيؿـ قاقٞ ايتٓؿٝر األَٛاٍ املٓؿر عًٝٗا مبا حيكل ضسع١ ايٛؾا٤. -3
 ايال٥ش١:
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 ;ٚاؿذص عًٝ٘ ـ قاقٞ ايتٓؿٝر األَٛاٍ املٓؿر عًٝٗا َٔ فُٛع َا مت اإلؾؿا  عٓ٘إذا خؿ -22/1
ُٜعداٖا أَس بسؾع اؿذص عُاؾٝ  ؿذص.ٚا ػعس اؾٗات األخس٣ بايتٛقـ عٔ اإلؾؿا ، ٚ

داد مجٝع َؿسٚؾات ؾًٝصَ٘ ض ;ٛاي٘ إٜداع َبًؼ ٜؿٞ بهاٌَ ايدٜٔإذا زغب احملذٛش ع٢ً أَ -22/2
 ٚال ٜصٍٚ اؿذص إال بطدادٖا.  ،اؿذص ٚايتٓؿٝر

د ايطبب عا٥ ٜهَٔا مل  ،املدٜٔنٌ َا تستب ع٢ً اؿذص ايتٓؿٝرٟ َٔ َؿسٚؾات ٜتشًُٗا  -22/3
 .ؾٝتشًُٗا املتطبب ;يػريٙ

 ٚإال ،ؾإٕ اَتٓع ضًُٗا ايدا٥ٔ ،دٜٔؾٝطًُٗا امل ;إذا اقتك٢ اؿاٍ تطًِٝ َؿسٚؾات ايتٓؿٝر -22/4
 عٔ إدسا٤ات ايتٓؿٝر. ٛقـؾٝت

ؾال بد إٔ ٜتكُٔ االتؿام ؼدٜد َٔ ٜتشٌُ  ،إذا اتؿل ايطسؾإ ع٢ً إْٗا٤ اؿذص ٚايتٓؿٝر -22/5
 .-إٕ ٚددت  - ٓؿٝرَؿسٚؾات ايت

 .َا مل ٜكسز ايكاقٞ خالف ذيو ،نٌ َا نإ َبًٓٝا عًٝ٘ ازتؿع ;اؿذص َت٢ قسز ايكاقٞ زؾع -22/6
 

 
 

 ايباب ايجاْٞ
 اؿذص ايتشؿعٞ

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجايج١ ٚايعػسٕٚ

ٚؾكًا ألسهاّ  ،صاع ; ضًط١ األَس باؿذص ايتشؿعٞـٜهٕٛ يًذ١ٗ املختؿ١ ْعاًَا بايٓعس يف ايٓ
 ككا٤ املطتعذٌ.اي
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 ايال٥ش١:
 إيٝ٘ ؾٝختـ ايكاقٞ احملاٍ ;باألَس باؿذص ايتشؿعٞ يف االختؿافتداؾع إذا سؿٌ  -23/1

ؾٝهٕٛ اضتدا١َ اؿذص ٚزؾع٘ َٔ  ،ٚإذا اْكك٢ ايتداؾع ،باؿذص ايتشؿعٞ ابتدا٤ً ايطًب
 اختؿاف َٔ اضتكس األَس باختؿاؾ٘ بايٓعس. 

َس باؿذص ايتشؿعٞ ايهتاب١ يًذٗات املختؿ١ أٚ املػسؾ١ تتٛىل احمله١ُ اييت أؾدزت األ -23/2
 ع٢ً تطذٌٝ األَٛاٍ يتٓؿٝرٙ.

 
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايسابع١ ٚايعػسٕٚ
يًدا٥ٔ إٔ ٜطًب إٜكاع اؿذص ايتشؿعٞ ع٢ً َٓكٛالت َدٜٓ٘ إذا مل ٜهٔ يًُدٜٔ قٌ إقا١َ 

 أٚ تٗسٜبٗا. ،املدٜٔأٚ خػٞ ايدا٥ٔ ألضباب َكبٛي١ اختؿا٤ أَٛاٍ  ،ثابت يف املًُه١
 ايال٥ش١:

ؾٝكدّ طًب اؿذص ايتشؿعٞ إىل  ;ًُشذٛش عًٝ٘ قٌ إقا١َ ثابت يف املًُه١مل ٜهٔ ي إذا -24/1
 ايدا٥ٔ.احمله١ُ اييت ٜكع يف ْطام اختؿاؾٗا قٌ إقا١َ 

 .ايٛقتحيل يًدا٥ٔ طًب اؿذص ايتشؿعٞ يف نٌ ساي١ خيػ٢ ؾٝٗا ؾٛات  -24/2
 أّ غريُٖا. ،أّ عكازًا ،ناْت َٓكٛاًلأضٛا٤ً  ،يًشذص ايتشؿعٞ ٔ قاب١ًمجٝع أَٛاٍ املدٜ -24/3
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ اـاَط١ ٚايعػسٕٚ

 أٚ ايجُاز اييت يف ايعني ،ملؤدس ايعكاز إٔ ٜطًب إٜكاع اؿذص ايتشؿعٞ ع٢ً املٓكٛالت
 .املؤدس٠ قُاًْا يألدٛز املطتشك١
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 ايال٥ش١:
ؾٝٓتكٌ اؿذص  ;ملطتأدس آخس احملذٛش٠ ؼؿعًٝا ممًٛن١ ايجُاز أٚ ،َت٢ ثبت إٔ املٓكٍٛ -25/1

 ايتشؿعٞ َٓٗا إىل األدس٠.
 
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايطادض١ ٚايعػسٕٚ

ملٔ ٜدعٞ ًَو املٓكٍٛ إٔ ٜطًب إٜكاع اؿذص ايتشؿعٞ عٓد َٔ حيٛشٙ َت٢ ناْت ٖٓاى 
 دال٥ٌ ٚاقش١ تؤٜد اّدعا٤ٙ.

 
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايطابع١ ٚايعػسٕٚ
ِّ األدا٤ يًدا     إٔ ٜطًب إٜكاع اؿذص   –يٛ مل ٜهٔ بٝدٙ سهِ قابٌ يًتٓؿٝر ٚ –٥ٔ بدٜٔ َطتكس سا

َٚا  ،أٚ َعًك١ ع٢ً غسط ،ٚيٛ ناْت َؤد١ً ،ايتشؿعٞ ع٢ً َا ٜهٕٛ ملدٜٓ٘ يد٣ اآلخسٜٔ َٔ ايدٜٕٛ
ازٜخ ٚع٢ً احملذٛش يدٜ٘ خالٍ عػس٠ أٜاّ َٔ ت ،ٜهٕٛ ي٘ َٔ أَٛاٍ أٚ أعٝإ َٓكٛي١ يف ٜد ايػري

ٚعًٝ٘ اإلٜداع يف سطاب  ،ٚ األَٛاٍ  ،ٚ األعٝإ ،ايدٜٕٛ تبًٝػ٘ باؿذص اإلقساز مبا يف ذَت٘ َٔ
 أٚ َا ٜؿٞ َٓ٘ باؿل. ،احمله١ُ خالٍ عػس٠ أٜاّ َٔ تازٜخ تبًٝػ٘ عهِ ؾش١ اؿذص مبا أقس ب٘

 ايال٥ش١:
َٔ ايٓعاّ ٚال٥شت٘ ثني( ( َٔ املاد٠ )ايسابع١ ٚايجال3احملذٛش يدٜ٘ ٚؾل ايؿكس٠ ) ُٜبًؼ -27/1

 .ايتٓؿٝر١ٜ
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 تبدأ َد٠ ايعػس٠ أٜاّ املٓؿٛف عًٝٗا يف ٖرٙ املاد٠ َٔ ايّٝٛ ايتايٞ يتبًٝؼ احملذٛش يدٜ٘. -27/2
مما يف  ُتخؿِي ;َا ٜطتشك٘ احملذٛش يدٜ٘ َٔ ْؿكات ملؿًش١ املاٍ احملذٛش تكدز ايدا٥س٠ -27/3

 ذَت٘ بعد طًب٘.
 ;أٚ قسز غري اؿكٝك١ ،َٔ ايدٜٕٛ ٚاألعٝإ َٔ اإلقساز مبا يف ذَت٘ إذا اَتٓع احملذٛش يدٜ٘ -27/4

ٚاملطايب١ بايتعٜٛض  ،بايتٓؿٝر ع٢ً أَٛاٍ احملذٛش يدٜ٘ؾًًدا٥ٔ بعد اؿهِ ي٘ عك٘ املطايب١ 
أٚ إقسازٙ مبا خيايـ  ،اَتٓاع احملذٛش يدٜ٘ عٔ اإلقساز عٔ أقساز ايتكاقٞ اييت ؿكت٘ بطبب

 اؿكٝك١.
ٚاَتٓع عٔ اإلٜداع خالٍ املد٠  ،ا يف ذَت٘ تكسٜسًا ؾشٝشًاقسز احملذٛش يدٜ٘ مبإذا  - 27/5

ؾًًدا٥ٔ احملهّٛ ي٘ مبٛدب اؿهِ ايؿادز ع٢ً املدٜٔ ايتٓؿٝر ع٢ً احملذٛش يدٜ٘  ;احملدد٠
ُٜعّد قساز اؿذص ضٓدًا  ،دٕٚ اؿاد١ إىل إدسا٤ سذص ددٜد ،مبا ال ٜصٜد ع٢ً املاٍ احملذٛش ٚ

 ل احملذٛش يدٜ٘.تٓؿٝرًٜا يف س
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ

ِّ األدا٤. ،ظاٖس ايٛدٛد ألسٛاٍ املتكد١َ إال اقتكا٤ ؿلال ٜٛقع اؿذص ايتشؿعٞ يف ا  ٚسا
 ايال٥ش١:

 .إىل ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ يًدا٥س٠تكدٜس ظٗٛز اؿل  ٜسدع -28/1
ص ايتشؿعٞ مبكداز ايدٜٔ اؿاٍ دٕٚ ؾٝٛقع اؿذ ;ٚبعك٘ مل حيٌ ،إذا نإ بعض ايدٜٔ سااًل -28/2

 املؤدٌ.
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 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايتاضع١ ٚايعػسٕٚ

 ،ال ٜٛقع اؿذص ايتشؿعٞ يف األسٛاٍ املٓؿٛف عًٝٗا يف املٛاد ايطابك١ إال بأَس َٔ احمله١ُ
ٚيًُشه١ُ أٚ اؾ١ٗ قبٌ  ،أٚ اؾ١ٗ املختؿ١ بٓعس ايٓصاع ايتابع هلا قٌ إقا١َ احملذٛش ع٢ً أَٛاي٘

 از أَسٖا إٔ ػسٟ ايتشكٝل ايالشّ إذا مل تهؿٗا املطتٓدات املؤٜد٠ يطًب اؿذص.إؾد
 ايال٥ش١:

 إدسا٤ ايتشكٝل ايالشّ. - عٓد االقتكا٤ -طًب َٔ أٟ د١ٗ كتؿ١ تإٔ  يًدا٥س٠ -29/1
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجالثٕٛ

أٚ  ،رٙ احمله١ُأٚ اؾ١ٗ املختؿ١ ; اختؿت ٖ ،إذا ناْت ايدع٣ٛ باؿل َسؾٛع١ أَاّ احمله١ُ
 اؾ١ٗ بإؾداز األَس باؿذص ايتشؿعٞ.

 ايال٥ش١:
ٚإذا نإ  ،ٓعس ايدع٣ٛ األؾ١ًٜٝحياٍ طًب اؿذص ايتشؿعٞ إىل قاقٞ املٛقٛع ايرٟ  -30/1

احمله١ُ أٚ  ؾٝهٕٛ املختـ بٓعسٖا ;دع٣ٛ األؾ١ًٝياسؾع طًب اؿذص ايتشؿعٞ ضابكًا ي
 اؾ١ٗ املختؿ١ بٓعس املٛقٛع.

 
 
 
 



- 25 - 
 

 ايٓعاّ:
 :اد٠ اؿاد١ٜ ٚايجالثٕٛامل

ٚاحملذٛش يدٜ٘ باألَس ايؿادز باؿذص خالٍ عػس٠ أٜاّ  ،جيب إٔ ٜبًؼ احملذٛش ع٢ً أَٛاي٘
ٚإال عّد اؿذص ًَػ٢. ٚجيب ع٢ً اؿادص خالٍ األٜاّ ايعػس٠ املػاز  ،ع٢ً األنجس َٔ تازٜخ ؾدٚزٙ

ٚإال عّد اؿذص  ،ل ٚؾش١ اؿذصإيٝٗا إٔ ٜسؾع أَاّ احمله١ُ أٚ اؾ١ٗ املختؿ١ ايدع٣ٛ بجبٛت اؿ
 ًَػ٢.
 ايال٥ش١:

ًَُػ٢ -31/1  . ْاظس اؿذص األٍٜٚٚهٕٛ يد٣  ،أْؿ١داش طًب ػدٜدٙ بإدسا٤ات َطت ;إذا ُعـّد اؿذص 
ُٜ ،َسٙٚاٜٚطتكٌ نٌ سذص بإدسا٤ات٘ ٚأ ،ٜتعدد اؿذص بتعدد احملذٛش يدِٜٗ - 31/2 كدّ نٌ طًب ٚ

ٚحيطب يهٌ طًب  ،دًا إىل دا٥س٠ ٚاسد٠إ َٛدبٗا ٚاسُٚتشاٍ ايطًبات إذا ن ،َطتكاًل سذٍص
 إساي١.

أٚ  ،أٚ ذَت٘ يًُشذٛش عًٝ٘ ،تطًِٝ َا يف ٜدٙ َٜٔتكُٔ ايتبًٝؼ َٓع احملذٛش يدٜ٘  - 31/3
ُٜعد قآًَا َت٢ خايـ ذيو ،غريٙ   .ٚأْ٘ 

 
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ
١ٗ املختؿ١ إقسازًا خطًٝا َٛثكًا َٔ نؿٌٝ أٚ اؾ ،جيب ع٢ً طايب اؿذص إٔ ٜكدّ إىل احمله١ُ

أٚ قُاًْا ٜكُٔ مجٝع سكٛم َٔ طًب اؿذص ع٢ً أَٛاي٘ َٚا ًٜشك٘ َٔ قسز إذا ظٗس إٔ  ،َكتدز
  طايب اؿذص غري قل يف طًب٘.

 ايال٥ش١:
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 .إىل ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ يًدا٥س٠ٚ نؿا١ٜ ايكُإ  ،قدز٠ ايهؿٌٜٝسدع ؼدٜد  -32/1
أٚ املٛثل املسخـ ي٘ مبصاٚي١  ،أٚ ناتب ايعدٍ ،قبٌ ْاظس اؿذص يهؿٌٝ َٔل إقساز اٜٛث -32/2

 أعُاٍ ايتٛثٝل.
 -عطب اؿاٍ -ب٘  ااضتكس اختؿاؾٗ اييتأٚ أَس اؿذص ايتشؿعٞ  تٓعس ايدا٥س٠ اييت أؾدزت -32/3

ٚؼطب  ،١ احمله١ُبٛالٜ إذا ناْت َػُٛي١ ،دع٣ٛ ايكسز املكا١َ َٔ احملذٛش ع٢ً أَٛاي٘
 ساي١.إ اهل

 
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجايج١ ٚايجالثٕٛ

اإلدسا٤ات املتعًك١  -ٛالت َٚا يًُدٜٔ يد٣ ايػري َٓٗا ع٢ً املٓك -تتبع يف اؿذص ايتشؿعٞ 
 باؿذص ايتٓؿٝرٟ عدا َا ٜتعًل بايبٝع.

 ايال٥ش١:
 ؾًًذ١ٗ َؿدز٠ أَس اؿذص ;أٚ ْكؿإ ايك١ُٝ ،اْت األَٛاٍ احملذٛش٠ عسق١ يًتًـإذا ن -33/1

أٚ  ،صاعـأٚ طًب ٜتكدّ ب٘ أسد أطساف ايٓ ،ع٢ً َؿًش١ تساٖا بٓا٤ً بٝع ٖرٙ األَٛاٍ ايتشؿعٞ
ٚإذا ناْت األَٛاٍ احملذٛش٠ عسق١ يتكًب األضعاز ؾال  ،أٚ َٔ ي٘ َؿًش١ ،اؿازع ايككا٥ٞ

ٜٚتِ ايبٝع ٚؾل َا  ،ٜٚٓتكٌ اؿذص اىل ايجُٔ ،ع٢ً طًب احملذٛش عًٝ٘ إال بٓا٤ً ٜهٕٛ ايبٝع
 .َٔ ايال٥ش١ (50/10) ايؿكس٠يف  ٚزد

أؾبح اؿذص ايتشؿعٞ  ;جبٛت اؿل يطايب اؿذصبأٚ اؾ١ٗ املختؿ١ إذا سهُت احمله١ُ  -33/2
 سذصًا تٓؿٝرًٜا.
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زؾع  ،أٚ بطًب َٔ احملذٛش عًٝ٘ ،عٓد االقتكا٤ يًذ١ٗ َؿدز٠ اؿذص ايتشؿعٞ ابتدا٤ً -33/3
 اؿذص ايتشؿعٞ بعد إعالٕ احملذٛش ي٘.

ُٝعد  ،أٚ ُسؿعت ،أٚ ؾسف ايٓعس عٓٗا ،أٚ ُزدت ،أٚ تٓاشٍ عٓٗا ،ذا تسى طايب اؿذص دعٛاٙإ -33/4 ؾ
ًَُػ٢.  اؿذص ايتشؿعٞ 

 
 
 

 ايباب ايجايح
 إدسا٤ات ايتٓؿٝر

 اؿذص ايتٓؿٝرٟ :ايؿؿٌ األٍٚ
 ايٓعاّ:

 :ع١ ٚايجالثٕٛاملاد٠ ايساب
ٚؾكًا يًُٓٛذز ايرٟ  ،ايتٓؿٝر ٜتِ ايتٓؿٝر بٓا٤ً ع٢ً طًب ٜكدَ٘ طايب ايتٓؿٝر إىل قاقٞ -1

 ؼددٙ ايال٥ش١.
ٜتشكل قاقٞ ايتٓؿٝر َٔ ٚدٛد ايؿٝػ١ ايتٓؿٝر١ٜ ع٢ً ايطٓد ايتٓؿٝرٟ ايٛازد يف ايؿكسات  -أ -2

 ( َٔ املاد٠ )ايتاضع١( َٔ ٖرا ايٓعاّ.3، 2، 1)
   ر١ٜ أ( ٜتشكل قاقٞ ايتٓؿٝر َٔ اضتٝؿا٤ ايطٓدات ايتٓؿٝ -2ؾُٝا عدا َا ذنس يف ايؿكس٠ ) -ب

ٜٚكع  ،ايػسٚط ايٓعا١َٝ -( َٔ املاد٠ )ايتاضع١( 8، 7، 6، 5، 4املرنٛز٠ يف ايؿكسات ) -
 ،ٚقهُت٘ ،َتكًُٓا عباز٠ )ضٓد يًتٓؿٝر( َكسًْٚا باضِ قاقٞ ايتٓؿٝر ،خامت ايتٓؿٝر عًٝٗا

 ٚتٛقٝع٘.
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ٓد ايتٓؿٝرٟ ٜؿدز قاقٞ ايتٓؿٝر ؾٛزًا أَسًا بايتٓؿٝر إىل املدٜٔ َساؾك١ ي٘ ْطخ١ َٔ ايط -3
ٜٚبًؼ املدٜٔ ٚؾل أسهاّ ايتبًٝؼ اييت ؼددٖا  ،كت١َٛ غامت احمله١ُ مبطابكتٗا يألؾٌ

ؾإٕ تعرز إبالؽ املدٜٔ خالٍ عػسٜٔ ًَٜٛا َٔ تازٜخ ؾدٚز أَس ايتٓؿٝر ; أَس قاقٞ  ،ايال٥ش١
ٚتطتٛؾ٢  ،ه١ُايتٓؿٝر بٓػس اإلبالؽ ؾٛزًا يف ايؿشٝؿ١ اي١َٝٛٝ األٚضع اْتػازًا يف َٓطك١ َكس احمل

 َٔ املدٜٔ ْؿك١ اإلعالٕ َع اضتٝؿا٤ اؿل.
ٚاؾٗات ذات ايعالق١ ; يإلؾؿا  عٔ عٓاٜٚٔ األغخاف ايرٜٔ  ،ٜتِ ايتٓطٝل بني ٚشاز٠ ايعدٍ -4

 ال ٜعسف هلِ قٌ إقا١َ.
 ايال٥ش١:

ٖا تعاد إيٝٗا َع إغعازؾ ;ه١ُ َٔ د١ٗ زمس١ٝ تتكُٔ طًب تٓؿٝرَعا١ًَ إىل احملإذا ٚزدت  -34/1
عٓد  -بإبالؽ طايب ايتٓؿٝر بتكدِٜ طًب٘ يد٣ احمله١ُ َباغس٠، ٚيًُشه١ُ طًب املعا١ًَ 

 . - االقتكا٤
 ٜػتٌُ طًب ايتٓؿٝر ع٢ً ايبٝاْات اآلت١ٝ : -34/2

ٚعٓٛاْ٘  ،ٚزقِ ٖاتؿ٘ ،ٗٓت٘ أٚ ٚظٝؿتَ٘ٚ ،ٚزقِ ٖٜٛت٘ ،ؿٝراالضِ ايهاٌَ يطايب ايتٓ -أ
إقاَت٘ املختاز يف َهإ دا٥س٠ ايتٓؿٝر إٕ مل ٚقٌ  ،ٚقٌ إقاَت٘ األؾًٞ ،ٛط ياي

 قا١َ ؾٝٗا. إٜهٔ ي٘ قٌ 
ر ٚتطتٛؾ٢ ٖرٙ ايبٝاْات ملٔ ٜتكدّ ْٝاب١ عٔ طايب ايتٓؿٝر إقاؾ١ إىل بٝاْات طايب ايتٓؿٝ

 . أؾاي١
َٗٓت٘ أٚ َا ٜتٛاؾس َٔ َعًَٛات عٔ ٚ ،ٚزقِ ٖٜٛت٘ ،االضِ ايهاٌَ يًُٓؿر قدٙ -ب

 ٚقٌ إقاَت٘. ،ٚظٝؿت٘ 
 احمله١ُ املكدّ إيٝٗا طًب ايتٓؿٝر.  -ز
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 تازٜخ تكدِٜ ايطًب. -د
 . إٕ ٚدد ،ٚد١ٗ ؾدٚزٙ ،ٚتازخي٘ ،ٓؿٝرٟزقِ ايطٓد ايت-ٖـ
 .ذا مل ٜهٔ دًٜٓاأٚ َكُٕٛ ايطًب إ ،ٚٚؾؿ٘ إمجااًل ،َكداز اؿل-ٚ
إذا  ايرٟ ٜسغب إٜداع َا خيؿ٘ َٔ سؿ١ًٝ ايتٓؿٝر ؾٝ٘ زقِ اؿطاب ايبٓهٞ ايعا٥د ي٘ -ش

 . قٌ ايتٓؿٝر َااًل نإ
 ٤.َت٢ ؼككت ايػا١ٜ َٔ اإلدسا ًب ايتٓؿٝرال ٜرتتب ع٢ً ْكـ اضتٝؿا٤ ايبٝاْات بطالٕ ط -34/3
ؾًُكدَ٘ ١ًَٗ ثالثني ًَٜٛا الضتهُاهلا ٚإال  ;إذا نإ طًب ايتٓؿٝر غري َطتهٌُ ايبٝاْات -34/4

 سؿغ ايطًب.
َٛقع١  بعدد املدٜٓنيَٓ٘  ْٚطخ ،َٔ أؾٌ طًب٘ٝكدّ طايب ايتٓؿٝر ؾ ;إذا نإ اؿل ال ٜتذصأ -34/5

 ل ْطخ١ َٔ ايطٓد ايتٓؿٝرٟ.ُٜسؾٚ ،يًُٓٛذز املعد يريو َٓ٘ ٚؾكًا
 تٓؿٝرٟ ال زابط بٝٓٗا.  يف طًب ايتٓؿٝر بني أنجس َٔ ضٓد ال جيُع -34/6
: تٞأ( َٔ ٖرٙ املاد٠ ٜهٕٛ ْؿٗا نُا ٜأ -2ايؿٝػ١ ايتٓؿٝر١ٜ املػاز إيٝٗا يف ايؿكس٠ ) -34/7

 ظُٝع اؿهِ ٖرا تٓؿٝر ع٢ً ايعٌُ األخس٣ اؿه١َٝٛ ٚاألدٗص٠ ايٛشازات مجٝع َٔ ٜطًب"
 ."ايػسط١ طسٜل عٔ اؾرب١ٜ ايك٠ٛ اضتعُاٍ إىل أد٣ ٚيٛ املتبع١ ايٓعا١َٝ ايٛضا٥ٌ

ٓد يًتٓؿٝر ض: "ٖٞ ب( َٔ ٖرٙ املاد٠ -2املػاز هلا يف ايؿكس٠ )ؾٝػ١ خامت ايتٓؿٝر تهٕٛ  -34/8
 .اضِ قه١ُ أٚ دا٥س٠ ايتٓؿٝرٚ ،ٚتٛقٝع٘ ،باضِ ايكاقٞثِ ٜرٌٜ " (     ) سقِب

ب( َٔ ٖرٙ املاد٠ ع٢ً ؾٛز٠ ايطٓد  -2يًدا٥س٠ ٚقع خامت ايتٓؿٝر املػاز ي٘ يف ايؿكس٠ ) -34/9
 .ايتٓؿٝرٟ املساؾك١ يًطًب

 أٚ عًُ٘.  ، قاَت٘إيف قٌ  ،- أٚ ٚنًٝ٘ - ٜهٕٛ ايتبًٝؼ يًُدٜٔ -34/10
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يف  اَتٓاع٘ دُٕٚٝؾ ;أٚ ايتٛقٝع ع٢ً ٚزق١ ايتبًٝؼ اَتٓاع املدٜٔ عٔ اضتالّ ايتبًٝؼيف ساٍ  -34/11
 .َبًػًا ٜٚعد ،قكس

إَاز٠  عٔ طسٜل ،أٚ قٌ إقا١َ كتاز يف املًُه١ ،ٜبًؼ َٔ يٝظ ي٘ قٌ إقا١َ َعسٚف -34/12
بًٝػ٘ بايطسم يت أٚ اؾ١ٗ اييت تعٝٓٗا اإلَاز٠ أٚ احملاؾع١ ،أٚ احملاؾع١ أٚ املسنص املٓطك١
 .املتبع١

أٚ مبكٞ املد٠ احملدد٠ يف ايؿكس٠  ،ايتٓؿٝر بٛزٚد إؾاد٠ بريوب إبالؽ املدٜٔ ٜتشكل تعرز -34/13
 دٕٚ ٚزٚد إؾاد٠ ايتبًٝؼ. ٖرٙ املاد٠( َٔ 3)

اإلذٕ  ٚيًدا٥س٠ ،ٚال بعد غسٚبٗا ،أٟ تبًٝؼ يف قٌ اإلقا١َ قبٌ غسٚم ايػُظ س٣ال جي -34/14
إذا نإ ايتبًٝؼ إيهرتًْٚٝا ؾٝذٛش إدساؤٙ يف أٟ ، ٚ- عٓد االقتكا٤ -قت بايتبًٝؼ يف أٟ ٚ

 .ٚقت
إسداُٖا أؾٌ ٚاألخس٣ ؾٛز٠ َػتُاًل  ،جيب إٔ ٜهٕٛ ايتبًٝؼ َٔ ْطختني َتطابكتني -34/15

 ع٢ً َا ٜأتٞ : 
 .ؾٝٗا ؾدزٚايطاع١ اييت  ،ٚتازخي٘ ،ّٜٚٛ ؾدٚزٙ ،أَس ايتٓؿٝرَٛقٛع  - أ

 .ٚقٌ إقاَت٘ ،َٚٗٓت٘ أٚ ٚظٝؿت٘ ،َٚٔ ميجً٘ إٕ ٚدد ،يب ايتٓؿٝراالضِ ايهاٌَ يطا -ب 
 . ٚقٌ إقاَت٘ ،َٗٓت٘ أٚ ٚظٝؿتَ٘ا ٜتٛاؾس َٔ َعًَٛات عٔ ٚ ،االضِ ايهاٌَ يًُدٜٔ -ز 
َُبًؼ األٚزام ايككا١ٝ٥ -د   ٚؾؿت٘.  ،اضِ 
 . بب٘ٚض ،أٚ إثبات اَتٓاع٘ ،٢ً أؾًٗاٚتٛقٝع٘ ع ،ي٘ ٚزق١ ايتبًٝؼ اضِ َٔ ُضًُت -ٖـ 
 . ًؼ ع٢ً األؾٌبتٛقٝع امل -ٚ  

 ٜسؾل بؿٛز٠ ايتبًٝؼ َا ٜأتٞ: -34/16
 ْطخ١ َٔ أَس ايتٓؿٝر.  -أ  
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 .يتٓؿٝرْٟطخ١ َٔ ايطٓد ا -ب  
 ٜؿدز ايتبًٝؼ بتٛقٝع َٔ َأَٛز ايتٓؿٝر. -34/17
بؿ١ُ  ٚتؤخر ،ح ذيو يف أؾٌ ايتبًٝؼٛقٝؾ ;إذا نإ َطتًِ ايتبًٝؼ ال ٜكسأ ٚال ٜهتب -34/18

 . أٚ ختُ٘ ع٢ً أؾٌ ٚزق١ ايتبًٝؼ ،َ٘إبٗا
ٚيٛ يف غري قٌ إقاَت٘ أٚ  ،ِ إىل غخـ َٔ ٚد٘ إيًِّٜٝ٘هٕٛ ايتبًٝؼ ْعاًَٝا َت٢ ُض -34/19

 عًُ٘.
 ٜهٕٛ ايتبًٝؼ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :   -34/20

أٚ َٔ ٜكّٛ  ،أٚ ؾسٚعٗا إىل َدٜسٜٗا ،ٚاملؤضطات اـاؾ١ ،ٚاؾُعٝات ،ايػسنات -أ 
أٚ ٚنٌٝ  ،ٚايػسنات ٚاملؤضطات األدٓب١ٝ اييت هلا ؾسع ،َٔ ميجًِٗ أٚ ،َكاَِٗ

 أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘.  ،باملًُه١ إىل َدٜس ايؿسع
 . دع املباغس ملٔ ٚد٘ ايتبًٝؼ إيٝ٘ايعطهسٜٕٛ إىل املس -ب 
 . ٚعُاٍ ايطؿٔ إىل ايسبإ ،ايبشاز٠ -ز 
 . - سطب اؿاٍ -أٚ ايٓاظس  ،أٚ ايٛيٞ ،إىل ايٛؾٞ ،أٚ ايٛقـ ،احملذٛز عًٝ٘ ؿغ ْؿط٘ -د 
 . أٚ قٌ ايتٛقٝـ ،ف إىل َدٜس ايطذٔأٚ املٛقٛ ،ايطذني -ٖـ 

ٕ قٌ إقا١َ املدٜٔ يف بًد إذا ناَع عدّ اإلخالٍ مبا ٚزد يف املعاٖدات ٚاالتؿاقٝات،  -34/21
ُٜهتؿ٢ بايسد ايرٟ ٜؿٝ ،ريضٌ ايتبًٝؼ إىل ٚشاز٠ اـازد١ٝؾ ;ٚأَٛاي٘ داخٌ املًُه١ ،أدٓيب د ٚ

 ٚؾٍٛ ايتبًٝؼ إىل املدٜٔ. 
ٔ ايٓعاّ مل ك١ بايتبًٝؼ املٓؿٛف عًٝٗا يفإىل املٛاعٝد املتعً تكاف َد٠ ضتني ًَٜٛا -34/22

، ٚإذا مل تسد اإلؾاد٠ بايتبًٝؼ خالٍ ٖرٙ املد٠ ٜٓػس اإلعالٕ ٜهٕٛ قٌ إقاَت٘ خازز املًُه١
 يف إسد٣ ايؿشـ األٚضع اْتػازًا يف َٓطك١ احمله١ُ.
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ٚؼطب َٔ  ،ُٚتدؾع نًؿت٘ َٔ طايب ايتٓؿٝرٜهٕٛ اإلعالٕ ٚؾكًا يًُٓٛذز املعتُد،  -34/23
 .ايتٓؿٝر َؿسٚؾات

بأْ٘ ٜعد َبًػًا بهٌ َا ٜسدٙ  -عٓد تكدِٜ طًب ايتٓؿٝر  - ٜؤخر إقساز ع٢ً طايب ايتٓؿٝر -34/24
ايككا١ٝ٥  ع٢ً أٟ َٔ ايعٓاٜٚٔ أٚ ٚضا٥ٌ االتؿاٍ ايٛازد٠ يف طًب ايتٓؿٝر ًَٚتصًَا بآثازٖا

 ٚايٓعا١َٝ، ًٜٚتصّ بتشدٜح عٓاٜٚٓ٘ إذا تػريت.
 ااألَس مبٓع املٓؿر قدٙ َٔ ايطؿس قبٌ إبالغ٘ بأَس ايتٓؿٝر، ٚهل - عٓد االقتكا٤ - يًدا٥س٠ -34/25

طايب َت٢ ظٗس إٔ  املٓؿر قدٙيتعٜٛض ، -ؼددٙ ايدا٥س٠  - أٚ تأَني ازّنؿٌٝ غطًب 
 .طًب٘غري قل يف  ايتٓؿٝر

 
 ايٓعاّ:
 :اـاَط١ ٚايجالثٕٛ املاد٠
أٚ إؾداز أَس  ،جيسٟ اؿذص ايتٓؿٝرٟ ع٢ً املٓكٍٛ باْتكاٍ َأَٛز ايتٓؿٝر إىل َهإ املاٍ -1

ٚؼسٜس املأَٛز قكسًا يًشذص بٓا٤ً ع٢ً  ،َهتٛب إىل اؾ١ٗ املختؿ١ بتطذًٝ٘ عطب اؿاٍ
 ٜٚؤغس ع٢ً ضذٌ املاٍ مبكُٕٛ احملكس. ،أَس قاقٞ ايتٓؿٝر

 ٚيٛ ناْت عط١ً زمس١ٝ. ،داش إمتاَ٘ يف أٜاّ َتتاي١ٝ ،ٜهتٌُ اؿذص يف ّٜٛ ٚاسد إٕ مل -2
 ال جيٛش ْكٌ املاٍ َٔ َهإ سذصٙ إال بأَس قاقٞ ايتٓؿٝر. -3
 ايال٥ش١:

األَٛاٍ  ايتأغري ؾٛزًا ع٢ً ضذالت ٖرٙ املختؿ١ بتطذٌٝ األَٛاٍ املٓكٛي١ًٜصّ اؾٗات  -35/1
 - عٓد االقتكا٤- ٚيًدا٥س٠ ،َأَٛز ايتٓؿٝر قكس اؿذص ٕ حيسزٜٚهٕٛ ذيو بعد أ ،باؿذص

 أَس بايتأغري ع٢ً ايطذٌ قبٌ إعداد احملكس.تإٔ 
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 املختؿ١ايهتاب١ يًذ١ٗ  ؾًًدا٥س٠ ;ايكٝاّ بإدسا٤ات َع١ٓٝ املٓكٍٛإذا اقتك٢ ايتٓؿٝر ع٢ً  -35/2
أٚ غريُٖا  ،٥ٞأٚ ٚنٌٝ ايبٝع ايككا ،تؿٜٛض ايدا٥ٔ اٚهل ،املايوإلنُاٍ ايالشّ دٕٚ سكٛز 

 ؿدزٙ.تبكساز  ،تؿٜٛكًا قددًا
إذا  ،ٚملأَٛز ايتٓؿٝر االضتُساز بايتٓؿٝر يٝاًل ،إىل غسٚبٗاٜهٕٛ ايتٓؿٝر َٔ غسٚم ايػُظ  -35/3

أٚ يف ايعطٌ ايسمس١ٝ إال بإذٕ نتابٞ َٔ قاقٞ  ٚال ٜبدأ ايتٓؿٝر يٝاًل ،بدأٙ قبٌ ايػسٚب
 ايتٓؿٝر.

ع٢ً َأَٛز ايتٓؿٝر إٔ ٜكُٔ احملكس ؾ ;ر بٓكٌ املاٍ احملذٛشايتٓؿٝ قاقٞ عٓد ؾدٚز أَس -35/4
 ،ٚأدس٠ ايٓكٌ ،ٚٚؾـ املاٍ ،َٚا ٜتطًب٘ قبط ع١ًُٝ ايٓكٌ ،ٚٚضًٝت٘ ،تٛىل ايٓكٌبٝاًْا مبٔ ٜ

 ٚاؾ١ٗ املٓكٍٛ َٓٗا ٚإيٝٗا.
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايطادض١ ٚايجالثٕٛ

ًَِّا َعتُدًا )أ -1 ٚ أنجس( كتؿًا بتكِٜٛ املاٍ املٓؿر عًٝ٘ ; ٜٓدب قاقٞ ايتٓؿٝر َع املأَٛز َك
ٚيكاقٞ ايتٓؿٝر يف األَٛاٍ  ،ٜٚجبت تكٛمي٘ يف قكس اؿذص ؼت تٛقٝع٘  ،يتكدٜس قُٝت٘

َا مل ٜتؿل ايدا٥ٔ ٚاملدٜٔ ع٢ً  ،ايٝطري٠ اييت ؼددٖا ايال٥ش١ تهًٝـ املأَٛز بتكٛميٗا
 قُٝتٗا.

 ،ٚاملأَٛز عكٛز ايػسط١ ،دخً٘ املكّٛ ،إذا اقتك٢ تكِٜٛ املاٍ املٓكٍٛ دخٍٛ ايعكاز -2
 أٚ غاب. ،ٚيكاقٞ ايتٓؿٝر األَس باضتخداّ ايك٠ٛ إذا اَتٓع املدٜٔ

 ايال٥ش١:
 أيـ زٜاٍ. مخطني ع٢ًاألَٛاٍ ايٝطري٠ ٖٞ اييت ال تصٜد قُٝتٗا  -36/1
   .عٓد عدّ اؿاد١ إيٝٗا ،كاز دٕٚ سكٛز ايػسط١يًُكّٛ َٚأَٛز ايتٓؿٝر دخٍٛ ايع -36/2
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 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايطابع١ ٚايجالثٕٛ
ٚاألغٝا٤ ايٓؿٝط١ يف سطاب  ،ٚايتشـ ،ٚاملعادٕ ايج١ُٓٝ ،ٚاجملٖٛسات ،ٜٛدع املأَٛز ايٓكٛد

 أٚ يف خصٜٓتٗا عطب اؿاٍ. ،احمله١ُ
 
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايجا١َٓ ٚايجالثٕٛ
ٚإثبات  ، احمله١ُٚعًٝ٘ ٚقع األقؿاٍ ٚخامت ،يًُأَٛز إذا اقتك٢ اؿاٍ ؼسٜص املاٍ احملذٛش

 ذيو يف احملكس.
 
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايتاضع١ ٚايجالثٕٛ
ِّ ؾالسٗا ٜٚكع َأَٛز ايتٓؿٝر يٛس١ ع٢ً َدخٌ األزض ايصزاع١ٝ  ،ؼذص ايجُاز ٚايصزٚع قبٌ بد

ِّ ؾالسٗا. ،ًٜؿل عًٝٗا قكس اؿذص  ٚتباع عٓد بد
 

 ايٓعاّ:
 :ملاد٠ األزبعٕٛا

 ٜٚتكُٔ ايبٝاْات اآلت١ٝ: ،دٙ ايال٥ش١حيسز قكس اؿذص ٚؾكًا ملا ؼد
 ٚاحملذٛش يدٜ٘  ،ٚاحملذٛش عًٝ٘ ،ؼدٜد ١ٜٖٛ اؿادص -1
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 َٚؿدزٙ. ،ٚتازخي٘ ،ٚزقِ أَس ايتٓؿٝر ،ؼدٜد ضٓد ايتٓؿٝر -2
ٚؾؿات٘ اييت ؽتًـ  ،ٚعددٙ ،ْٚٛع٘ ،ٚٚشْ٘ ،َٚكدازٙ ،ٚٚؾؿ٘ ،تعٝني املاٍ احملذٛش -3

 ذًٝ٘ عطب األسٛاٍ.ٚبٝاْات تط ،َٚطتٓد متًه٘ ،بٗا قُٝت٘
 ،ٚأطٛاي٘ ،ٚسدٚدٙ ،َٚٛقع ايعكاز ،َٚؿدزٙ ،ٚتازخي٘ ،ٚزقُ٘ ،ْٛع ؾو ًَه١ٝ ايعكاز -4

 َٚطاست٘.
 ٚؾكًا يتكدٜس املكّٛ. ،ق١ُٝ املاٍ احملذٛش -5
 َهإ اؿذص. -6
 اضِ اؿازع ايرٟ عٗد إيٝ٘ عؿع٘.  -7
 َٚهاْ٘. ،ٚتازخي٘ ،َٚٛعد ايبٝع ،اضِ ٚنٌٝ ايبٝع -8
ٚنٌ َٔ  ،ٚاؿازع -إٕ نإ ساقسًا  -املدٜٔ ٔ قكس اؿذص تٛقٝع َأَٛز ايتٓؿٝر ٜٚٚتكُ

 ٚؾل َا ؼددٙ ايال٥ش١. ،ْطب إيٝ٘ تؿسف يف احملكس
 ايال٥ش١:

طًب  مبًـ اؿذص كسقٜسؾل ٚ ،عطب اؿاٍ ٖرٙ املاد٠تطتٛؾ٢ ايبٝاْات ايٛازد٠ يف  -40/1
 .ايتٓؿٝر

ؾؿش١ َٔ  ، ٚع٢ً نٌ- إٕ أَهٔ -اٍ احملذٛش يف َهإ امل تٛقٝع احملكسٜهٕٛ  -40/2
 .٘ؾؿشات

 
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ اؿاد١ٜ ٚاألزبعٕٛ

ٜٚعد  ،ٜتِ إعالٕ قكس اؿذص يف َٛقع ْػس بٝاْات ايتٓؿٝر خالٍ مخط١ أٜاّ َٔ تازٜخ اؿذص
َٚع ذيو جيب ع٢ً َأَٛز ايتٓؿٝر إٔ  ،ٖرا اإلعالٕ إبالغًا ؾُٝع َٔ ي٘ عالق١ باملاٍ احملذٛش



- 36 - 
 

بًؼ احملذٛش عًٝ٘ ٚنٌ َٔ ظٗس يكاقٞ ايتٓؿٝر إٔ ي٘ سكًا عًٝٓٝا ع٢ً املاٍ احملذٛش َت٢ نإ ٜ
 هلؤال٤ عٓاٜٚٔ َعسٚؾ١ يد٣ قاقٞ ايتٓؿٝر.

 ايال٥ش١:
ايؿكس٠  يفاملاد٠ ٚؾل إدسا٤ات ايتبًٝؼ ايٛازد٠  ٖرٙ تبًٝؼ َأَٛز ايتٓؿٝر يًُرنٛزٜٔ يفٜهٕٛ  -41/1

بالؽ املرنٛزٜٔ إٚإذا تعرز  ،َٔ ايٓعاّ ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝر١ٜثني( ( َٔ املاد٠ )ايسابع١ ٚايجال3)
ُٝهتؿ٢ بإعالٕ قكس اؿذص يف َٛقع ;املاد٠ٖرٙ يف   ٚأ ،باحمله١ُ بٝاْات ايتٓؿٝر ْػس ؾ

 .، ٜٚتٛىل َأَٛز ايتٓؿٝر إدسا٤ ذيواملٛقع اإليهرتْٚٞ
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجا١ْٝ ٚاألزبعٕٛ

أٚ  ،٘ عساض١ املاٍ احملذٛش ؼت ٜدٙ بػسط تكدِٜ قُإٜهًـ قاقٞ ايتٓؿٝر احملذٛش عًٝ
نؿٌٝ ٤ًَٞ باالَتٓاع عٔ ايتعسض يًُاٍ احملذٛش مبا قد ٜكس ايدا٥ٔ. ؾإٕ زؾض احملذٛش عًٝ٘ 

 أٚ ايهؿٌٝ ; أَس قاقٞ ايتٓؿٝر بتعٝني سازع َسخـ ي٘. ،أٚ تعرز تكدِٜ ايكُإ ،اؿساض١
 ايال٥ش١:

 . َٔ ايال٥ش١ (32/2ٚ) (32/1) ايؿكستنيَا ذنس يف  يهؿٌٝيكُإ ٚاٜتبع يف إدسا٤ات ا -42/1
 
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايجايج١ ٚاألزبعٕٛ
ٚال  ،يف مجٝع األسٛاٍ ٜطًِ املاٍ احملذٛش يًشازع بتٛقٝع٘ ع٢ً ذيو مبٛدب قكس اؿذص

أٚ تعسٜك٘ يًتًـ. ٚيكاقٞ ايتٓؿٝر إٔ ٜأذٕ  ،أٚ إعازت٘ ،جيٛش يًشازع االْتؿاع باملاٍ احملذٛش
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ٚعًٝ٘ سؿغ غًت٘ قذٛش٠ َع األؾٌ. ٚإذا نإ  ،يًشازع بإداز٠ احملذٛش إذا اقتكت املؿًش١ ذيو
 داش يكاقٞ ايتٓؿٝر إٔ ٜأذٕ ي٘ باالْتؿاع ب٘. ،اؿازع َايهًا يًُاٍ احملذٛش

 ايال٥ش١:
ٜسدع يف أسهاّ اؿازع ايككا٥ٞ ؾُٝا مل ٜٓـ عًٝ٘ يف ٖرا ايٓعاّ إىل َا ٚزد يف ْعاّ  - 43/1

 ساؾعات ايػسع١ٝ ٚيٛا٥ش٘ ايتٓؿٝر١ٜ.امل
 أٚ ،ٚإذا مل ٜتؿكٛا ،إداش٠ االتؿام ؾًًدا٥س٠ ;إذا اتؿل ذٚٚ ايػإٔ ع٢ً سازع غري َسخـ ي٘ - 43/2

 .-ْٗا٥ٞ  - بكساز ؾتختاز ايدا٥س٠ َٔ تساٙ ;تعرز ٚدٛد سازع َسخـ
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايسابع١ ٚاألزبعٕٛ

ٜٚؿدز بتكدٜسٖا قساز َٔ  ،٠ املجٌ ع٢ً سساضت٘ ٚإدازت٘يًشازع غري املايو يًُاٍ احملذٛش أدس
 ٚؼطب قُٔ َؿازٜـ ايتٓؿٝر. ،قاقٞ ايتٓؿٝر

 ايال٥ش١:
َا مل ٜهٔ احملذٛش عًٝ٘  ،إداش٠ االتؿام ؾًًدا٥س٠ ;إذا اتؿل ذٚٚ ايػإٔ ع٢ً أدس٠ اؿازع -44/1

 َٔ َٓاضب١ األدس٠. ؾتتشكل ايدا٥س٠ ;ًاأٚ ٚقؿ ،َاٍ قاؾس
أٚ  ،تطتػسم نٌ قؿٛهلا ٚايجُاز قد إٔ أدس٠ املجٌ يًشازع ع٢ً ايصزٚع يًدا٥س٠إذا ظٗس  -44/2

أٚ تهًٝـ  ،كسز عدّ اؿساض١تإٔ  اؾًٗ ;ٚال املدٜٔ ،مما ال ٜطتؿٝد َع٘ ايدا٥ٔ ،غايب٘
 ساٍ تعرز إسكازُٖا. ،أٚ نؿٌٝ ،َٔ دٕٚ قُإ احملذٛش عًٝ٘ باؿساض١
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 ايٓعاّ:
 :املاد٠ اـاَط١ ٚاألزبعٕٛ

ٚجيب تصٜٚد اؾ١ٗ اييت ؾدزت َٓٗا  ،اؿذص ايتٓؿٝرٟ ع٢ً ايعكاز مبٛدب قكس سذص جيسٟ
 ٚثٝك١ متًو ايعكاز بٓطخ١ َٔ احملكس يًتأغري ع٢ً ضذٌ ايٛثٝك١.

 ايال٥ش١:
إدسا٤ اؿذص ع٢ً ايعكاز مبخاطب١ اؾ١ٗ اييت أؾدزت ايٛثٝك١  ،- عٓد االقتكا٤ -يًدا٥س٠  -45/1

 ذص.َباغس٠ قبٌ إعداد قكس اؿ
مبا مت سٝاٍ ايتأغري باؿذص ع٢ً  ايدا٥س٠تبًؼ اؾ١ٗ اييت ؾدزت َٓٗا ٚثٝك١ متًو ايعكاز  -45/2

 ضذٌ ايعكاز.
ٚعًٝ٘ تطًِٝ األدس٠  ،ٜٚبًؼ املطتأدس باؿذص ايتٓؿٝرٟ ،اؿذص ع٢ً ايعكاز سذص ع٢ً غًت٘ -45/3

 يتٛدع يف سطاب ايتٓؿٝر. ;- سطب األسٛاٍ -أٚ اؿازع  ،يًُشه١ُ
ايهتاب١ يًذ١ٗ  ؾًًدا٥س٠ ;ايعكاز ٚثٝك١ متًوإذا اقتك٢ ايتٓؿٝر ع٢ً ايعكاز إنُاٍ ْٛاقـ  -45/4

أٚ ٚنٌٝ ايبٝع  ،تؿٜٛض ايدا٥ٔ اٚهل ،نُاٍ ايالشّ دٕٚ سكٛز ؾاسب ايؿواملؿدز٠ إل
 ؿدزٙ.تبكساز  ،تؿٜٛكًا قددًاأٚ غريُٖا  ،ايككا٥ٞ

أٚ  ،ٚؾالسٝت٘ يالعتُاد عًٝ٘ ٜاَْ٘ت٢ تعرز اضتالّ أؾٌ ؾو ايعكاز يًتأند َٔ ضس -45/5
 ،إلمتاّ إدسا٤ات ايتٓؿٝر بإؾداز ْطخ١ َٔ ضذٌ ؾو ايعكاز ؾتأَس ايدا٥س٠ ;ايتُٗٝؼ عًٝ٘

 ٚتؿبح تًو ايٓطخ١ ٖٞ ايؿو املعتُد.
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 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايطادض١ ٚاألزبعٕٛ
ّ َٔ تازٜخ أٚ مل ٜؿؿح عٔ أَٛاٍ تهؿٞ يًٛؾا٤ بايدٜٔ خالٍ مخط١ أٜا ،إذا مل ٜٓؿر املدٜٔ

ٚأَس قاقٞ  ،أٚ َٔ تازٜخ ْػسٙ بإسد٣ ايؿشـ إذا تعرز إبالغ٘ ; ُعد مماطاًل ،إبالغ٘ بأَس ايتٓؿٝر
 ايتٓؿٝر سااًل مبا ٜأتٞ:

 َٓع املدٜٔ َٔ ايطؿس. -1
أٚ غري َباغس٠ يف األَٛاٍ َٚا ٜؤٍٚ  ،إٜكاف إؾداز ؾهٛى ايتٛنٌٝ َٓ٘ بؿؿ١ َباغس٠ -2

 إيٝٗا.
ٚذيو مبكداز َا ٜؿٞ بايطٓد  ،املدٜٔ ايكا١ُ٥ ٚعُا ٜسد إيٝ٘ َطتكباًلاإلؾؿا  عٔ أَٛاٍ  -3

 ٚؾكًا ألسهاّ ٖرا ايٓعاّ. ،ٚايتٓؿٝر عًٝٗا ،ٚسذصٖا  ،ايتٓؿٝرٟ
 ٚامل١ٝٓٗ. ،اإلؾؿا  عٔ زخـ ٚضذالت أْػط١ املدٜٔ ايتذاز١ٜ -4
 إغعاز َسخـ ي٘ بتطذٌٝ املعًَٛات اال٥تُا١ْٝ بٛاقع١ عدّ ايتٓؿٝر. -5

 أًٜا َٔ اإلدسا٤ات اآلت١ٝ: –إقاؾ١ إىل َا ضبل عطب اؿاٍ  –يتٓؿٝر إٔ ٜتخر ٚيكاقٞ ا
ٚإٔ  ،ٚسذص َطتشكات٘ املاي١ٝ يدٜٗا ،َٓع اؾٗات اؿه١َٝٛ َٔ ايتعاٌَ َع املدٜٔ -أ 

 عًٝٗا إغعاز قاقٞ ايتٓؿٝر بريو.
 َٓع املٓػآت املاي١ٝ َٔ ايتعاٌَ َع٘ بأٟ ؾؿ١. -ب 
َٚٔ تػري ايكسا٥ٔ إىل ْكٌ األَٛاٍ  ،ٚأٚالدٙ ،األَس باإلؾؿا  عٔ أَٛاٍ شٚز املدٜٔ -ز 

حياٍ  ،أٚ قابات٘. ٚإذا تبني االغتباٙ بإٔ ٖٓاى أدي١ أٚ قسا٥ٔ ع٢ً إخؿا٤ األَٛاٍ ،إيٝ٘
 ايطًب إىل قاقٞ املٛقٛع يًٓعس ؾٝ٘.

 ٚؾكًا ألسهاّ ٖرا ايٓعاّ. ،سبظ املدٜٔد. 
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 ايال٥ش١:
 ،( د - ز - ب - أ ) ( ٚايؿكسات4-3-2-1يدا٥ٔ عدّ تٓؿٝر َكتك٢ ايؿكسات )ت٢ طًب اَ -46/1

 بعد أخر إقساز عًٝ٘ بريو. ،ؾٝذٝب٘ قاقٞ ايتٓؿٝر ;أٚ بعكٗا
ثبت إذا أٚ  ،أٚ نؿٌٝ غازّ ،بكُإ يًُدٜٔ بايطؿس بعد َٓع٘ اإلذٕ -عٓد االقتكا٤  -يًدا٥س٠  -46/2

 ًُه١.سادت٘ يًعالز خازز امل بتكسٜس طيب
ايسمس١ٝ املعتُد٠ ايؿادز٠ َٔ غري  ٚايتؿٜٛكات ،ؾداز ايٛناالتبإٜكاف إَس األ يًدا٥س٠ -46/3

 اؾٗات ايعدي١ٝ.
 ;إٔ َٓع اؾٗات اؿه١َٝٛ َٔ ايتعاٌَ َع املدٜٔ ٜرتتب عًٝ٘ قسز عاّ يًدا٥س٠إذا ظٗس  -46/4

 ساٙ قككًا يًعدٍ.تسٟ َا ػٚ ،ايتٛقـ عٔ املٓع اؾعًٝٗ
 ٖـ . 4/6/1441( ٚتازٜخ 7207ت بٓا٤ ع٢ً قسازا ايٛشاز٠ زقِ ) أيػٝ -46/5
اؿبظ املرنٛز يف ٖرٙ املاد٠ سبظ تٓؿٝرٟ ٚؾل َا ٚزد يف املاد٠ )ايجايج١ ٚايجُاْني( َٔ  -46/6

 ايٓعاّ.
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايطابع١ ٚاألزبعٕٛ

املػتب٘ يف قاباتِٗ أٚ املتعاًَني َع٘  ،َٚٛظؿٝ٘ ،ٚقاضب٘ ،يكاقٞ ايتٓؿٝر اضتذٛاب املدٜٔ
 ٚي٘ ْدب خبري يتتبع أَٛاي٘. ،ي٘ َٚدٜٔ املدٜٔ ; يتتبع أَٛاي٘

 ايال٥ش١:
َٔ ايٓعاّ ( َٔ املاد٠ )ايسابع١ ٚايجالثني( 3ٚؾل ايؿكس٠ )ُٝبًؼ ؾ ;َٔ اقتك٢ اؿاٍ اضتذٛاب٘ -47/1

 بايك٠ٛ اؾرب١ٜ.  األَس بإسكازٙ -عٓد االقتكا٤  - ٚيًدا٥س٠ ،ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝر١ٜ
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 دسا٤ االضتذٛاب ٚايتشكٝل.طًب َٔ د١ٗ ايتشكٝل إتإٔ  - القتكا٤عٓد ا -يًدا٥س٠  -47/2
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجا١َٓ ٚاألزبعٕٛ

ٚتطذٌ بٝاْات ايطٓد يف ضذٌ ضٓدات ايتٓؿٝر يد٣  ،ٜرٌٜ أؾٌ ايطٓد ايتٓؿٝرٟ مبا ٜٓؿر ؾعًًٝا
 احمله١ُ.
 ايال٥ش١:

طًب  ايٝٗإسٌٝ أ ايدا٥س٠ اييتٓؿر ؾعًًٝا َٔ اختؿاف ٜهٕٛ ترٌٜٝ ايطٓد ايتٓؿٝرٟ مبا ٜ -48/1
  .ز ايطٓدنإ َؿد أًٜا ،ايتٓؿٝر

ُٝطًِ األؾٌ يًُٓؿر قدٙ ;إذا نإ ايتٓؿٝر ع٢ً ناٌَ َا يف ايطٓد -48/2 ٚإذا نإ يًطٓد ضذٌ  ،ؾ
ايطٓد ايتٓؿٝرٟ  ٚيف ساٍ نإ ؾًًُٓؿر قدٙ ايتكدّ يًذ١ٗ َؿدز٠ ايطٓد يٓكٌ ايتُٗٝؼ عًٝ٘.

ٜٚطًِ يًُٓؿر قدٙ  عٛشت٘،األؾٌ  ؾٝبك٢ -ناؿكا١ْ  -ُس يطايب ايتٓؿٝر ؿل َطت َجبتًا
 َٓ٘. ْطخ١

، ٜٚصٚد ؾٝدٕٚ قكس بريو أؾٌ ايطٓد ايتٓؿٝرٟ يًترٌٜٝ عًٝ٘;يف ساٍ تعرز إسكاز  -48/3
 َٓ٘. املٓؿر قدٙ بٓطخ١

 ب ايتٓؿٝر.ايتٓؿٝر قبٌ ايتكدّ بطً متإذا ؽتـ ايدا٥س٠ َؿدز٠ اؿهِ بترًٜٝ٘  -48/4
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  ايؿؿٌ ايجاْٞ
 بٝع املاٍ احملذٛش

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايتاضع١ ٚاألزبعٕٛ

ٜٚتأٌٖ املػازنٕٛ يف املصاد مبٛدب تستٝبات  ،ال ٜدخٌ ؾاي١ املصاد إال َٔ تأٌٖ يًُػازن١ ؾٝ٘
تٓعِ إثبات َال٠٤ املػازنني يف  ،تكعٗا ٚشاز٠ ايعدٍ باالتؿام َع َؤضط١ ايٓكد ايعسبٞ ايطعٛدٟ

 ٚؾل َا ؼددٙ ايال٥ش١. ،ٚطسٜك١ خؿِ املبايؼ ٚايطداد ؾٛز زضٛ املصاد ،املصاد
 ايال٥ش١:

 .يبٝع األعٝإ احملذٛش٠ ايدا٥س٠ددٙ ؼؾاي١ املصاد ٖٞ املهإ ايرٟ  -49/1
ٚ يًدا٥ٔ املػازن١  ،دخٍٛ ؾاي١ املصاد دٕٚ غسط ايتأٌٖٚٚنال٥ُٗا  ،ٚاملدٜٔ ،حيل يًدا٥ٔ -49/2

 ٚ نإ دٜٓ٘ أنجس َٔ ق١ُٝ املاٍ املساد بٝع٘.أ ،َت٢ تأٌٖ يريو
ايتٓؿٝر، أٚ أقازب٘ َٔ األؾٍٛ أٚ ايؿسٚع أٚ األشٚاز ال حيل ملٔ باغس أٟ إدسا٤ َٔ إدسا٤ات  -49/3

 املػازن١ يف املصاد.
 ٚإثبات املال٠٤  يًدخٍٛ يف املصاد َا ٜأتٞ: ،ًتأٌٖ يًُػازن١ي ٜػرتط -49/4

تطذٌٝ  قسازًا ٜتكُٔ إٔ امس٘ غري َدزز يف د١ٗإٔ ٜكدّ املػازى يف املصاد إ -أ
 ٚيًدا٥س٠ ،أٚ إغٗاز إؾالع ،ٚأْ٘ مل ٜؿدز عك٘ ؾو إعطاز ،َعًَٛات ا٥تُا١ْٝ بايتعجس

 .- عٓد االقتكا٤ -ايتشكل َٔ ذيو 
و َؿسيف ألَس ايك١ُٝ املكدز٠ يًعني بػٝ %( 5َٔ)ْطب١ ٜدؾع َبًػًا َايًٝا ٜطاٟٚ  إٔ -ب

 .بهاٌَ ايك١ُٝ املكدز٠ غري َػسٚط ًابٓهٝ ًاقُاْ ٚأ ،ز٥ٝظ دا٥س٠ ايتٓؿٝر
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ؾال ٜػرتط  ;أقٌأٚ أيـ زٜاٍ  ١٦َإذا ناْت ايك١ُٝ املكدز٠ يألعٝإ احملذٛش عًٝٗا  -49/5
 .ًُػازن١ يف َصادٖا إثبات املال٠٤ي

يف ٚي٘ االضتعا١ْ  ،َٓ٘ تأثري ع٢ً ضال١َ ضري املصاد ملأَٛز ايتٓؿٝر األَس بإبعاد نٌ َٔ ٜعٗس -49/6
 ذيو بايػسط١.

 املصاد إٔ ٜدخٌ َع٘ إىل ؾاي١ املصاد َٔ حيتاز إيٝ٘.جيٛش ملٔ تأٌٖ يًُػازن١ يف  -49/7
 طسم خؿِ املبايؼ ٚايطداد َا ٜأتٞ : -49/8

أٚ ٚنٌٝ  ،ٜٚطتًُٗا َأَٛز ايتٓؿٝر ،ال تتذاٚش قُٝت٘ عػس٠ آالف زٜاٍ ايٓكد ؾُٝا أ.   
 ٚتٛدع يف سطاب احمله١ُ. ،ايبٝع ايككا٥ٞ

 .ايػٝو املؿسيف ب.   
 .احمله١ُسطاب  إىل يهرت١ْٝٚاإل ايٛضا٥ٌ بٛضاط١ ايتشٌٜٛ ز.   
 .كاط ايبٝع اـاؾ١ بدا٥س٠ ايتٓؿٝراـؿِ عٔ طسٜل ْ د.    

 .احمله١ُؾ١ٝ أخس٣ إىل سطاب أٟ ٚض١ًٝ َؿس ٖـ.    
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ اـُطٕٛ

ال تصٜد ع٢ً ثالثني ًَٜٛا ٚال تكٌ عٔ مخط١ ٜعًٔ عٔ املصاد قبٌ ايّٝٛ احملدد إلدسا٥٘ مبد٠  -1
ٚباإليؿام ع٢ً باب املهإ ايرٟ ؾٝ٘ األَٛاٍ احملذٛش٠   ،عػس ًَٜٛا يف َٛقع بٝاْات ايتٓؿٝر

َبًٝٓا ؾٝ٘ ّٜٛ ايبٝع ٚضاعت٘ َٚهاْ٘ ْٚٛع األَٛاٍ احملذٛش٠ ٚٚؾؿٗا باإلمجاٍ. ٚجيٛش يكاقٞ 
ٚ أنجس َٔ ايؿشـ اي١َٝٛٝ خؿًُا َٔ سؿ١ًٝ ايتٓؿٝر إٔ ٜأَس بٓػس ٖرا اإلعالٕ يف ؾشٝؿ١ أ

 ايبٝع.



- 44 - 
 

ٜٚٓادٟ ايٛنٌٝ بايك١ُٝ اييت ٜؿتتح ؾٝٗا املصاد يًُاٍ  ،ٜبدأ املصاد عكٛز َأَٛز ايتٓؿٝر -2
سدد َأَٛز ايتٓؿٝر  ،ؾإٕ مل ٜتكدّ َػرت ،ٚال جيٛش ايبٝع بأقٌ َٔ ايك١ُٝ املكدز٠ ،احملذٛش

 ،ٚتباع األَٛاٍ احملذٛش٠ مبا ٜكـ عًٝ٘ املصاد ،َٜٛني َٛعدًا آخس يًُصاد خالٍ َد٠ ال تصٜد ع٢ً
أٚ نإ َٔ املعادٕ ايج١ُٓٝ أٚ اجملٖٛسات أٚ َا يف سهُٗا ; ؾٝأَس  ،إال إذا نإ املاٍ عكازًا

 . ٚتباع مبا ٜكـ عًٝ٘ املصاد ،خريٜٚؿتتح املصاد بايتكِٜٛ األ ،قاقٞ ايتٓؿٝر بإعاد٠ ايتكِٜٛ
 ضداد ايجُٔ ؾٛزًا ٚؾل َا ؼددٙ ايال٥ش١.ٚجيب ع٢ً َٔ زضا عًٝ٘ املصاد 

ٜعاد ايبٝع ع٢ً َطؤٚيٝت٘  ،إذا مل ٜطدد َٔ زضا عًٝ٘ املصاد ايجُٔ يف املٛعد احملدد -3
ًٜٚصّ املتخًـ مبا ْكـ  ،( َٔ ٖرٙ املاد2٠( ٚ )1ٚؾكًا ملا ٚزد يف ايؿكستني ) ،مبصاٜد٠ ددٜد٠

 ع٢ً ذيو. ٜٚسدٌّ إيٝ٘ َا شاد ،َٔ ايجُٔ ٚمبؿسٚؾات املصاٜد٠
 ايال٥ش١:

أٚ  ،ايٓػس ٚأ بتعدد ٚضا٥ٌ اإلعالٕ تأذٕع٢ً طًب اؿادص أٚ احملذٛش عًٝ٘ إٔ  بٓا٤ً يًدا٥س٠ -50/1
ملؿًش١  ابريو َٔ تًكا٤ ْؿطٗ ٚيًدا٥س٠ األَس ،ٜٚهٕٛ اإلعالٕ ع٢ً ْؿك١ ايطايب ،تهسازٙ
ال  ،ٚيف ٖرٙ اؿاٍ ،َٔ قبٌ ٚنٌٝ ايبٝع ايككا٥ٞ ٚتدؾع املؿسٚؾات ،يًُاٍ احملذٛش عا٥د٠

 .املاد٠ٖرٙ َٔ  (1)يٝٗا يف ايؿكس٠ ًٜصّ ايتكٝد باملدد املػاز إ
 .ا ملٔ ٜسغب ذيو خالٍ َد٠ اإلعالٕٜطُح مبعا١ٜٓ األعٝإ املساد بٝعٗ -50/2
طًب   ع٢ً زقِ - املاد٠ ٖرٙ ٚزد يف ٢ً َاعال٠ٚ ع - إٔ ٜػتٌُ إعالٕ املصادجيب  -50/3

 .ساٍ زضٛ املصاد ٚضكٛط خٝاز اجملًظ ،ايتٓؿٝر
يف ساٍ ْـ  - تطسٟ أسهاّ ٖرٙ املاد٠ ع٢ً األعٝإ احملهّٛ ببٝعٗا َٔ قاقٞ املٛقٛع -50/4

إدسا٤ َكتك٢ املاد٠ )ايسابع١ ٚايجالثني( َٔ  ٚال ًٜصّ ،- اؿهِ ع٢ً بٝعٗا َٔ قاقٞ ايتٓؿٝر
  ايٓعاّ.
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ؾٝٓٗٞ َأَٛز ايتٓؿٝر املصاد،  ًا،، أٚ مل ٜؿٌ املصاد ايك١ُٝ املكدز٠ ضابكإذا مل ٜتكدّ َػرت -50/5
 .ٚحيسز قكسًا بريو َٛقعًا َٓ٘ َٚٔ ٚنٌٝ ايبٝع ايككا٥ٞ

ال ٜعاد ايتكدٜس ٚاملصاٜد٠ ع٢ً ايعكاز، أٚ املعادٕ ايج١ُٓٝ، أٚ اجملٖٛسات، أٚ َا يف سهُٗا  -50/6
يجُٔ أنجس َٔ ثالخ َسات، ٚيف املس٠ ايجايج١ ٜباع بأنرب عسض يف املصاٜد٠ بػسط إٔ ٜهٕٛ ا

ال ٜٓكـ عٔ ايك١ُٝ املكدز٠ يف املس٠ ايجا١ْٝ، إال مبا ٜتػابٔ ؾٝ٘ ايٓاع، ٚحيدد املٛعد 
 ايجاْٞ، ٚايجايح يًُصاد خالٍ َد٠ ال تكٌ عٔ مخط١ عػس٠ ًَٜٛا.

ٜعًٔ ٚنٌٝ ايبٝع ايككا٥ٞ  ،ٚمل ٜصد عًٝ٘ أسد ،بعد أنرب عسض دقا٥ل عػسإذا َك٢  -50/7
 عػس دقا٥لتٓؿٝر متدٜد أَٛز ايٚمل ،-سطب اؿاٍ  - صّ ايبٝعًٜٚ ،ٚتٓتٗٞ املصاٜد٠ ،ايرتض١ٝ

 .٠ملس٠ ٚاسد
٢ُٗٓٝ  إذا زقٞ املدٜٔ ٚايدا٥ٔ بايك١ُٝ اييت ٚقـ عًٝٗا املصاد ٚيٛ مل تبًؼ ايك١ُٝ املكدز٠ -50/8 ؾ

يف غري ساالت ايٛال١ٜ  - قاؾسًا املدٜٔ ٜهٔ مل َا ٚذيو، تطتهٌُ إدسا٤ات ايتٓؿٝرٚ املصاد
 .املصاد إدسا٤ات اضتهُاٍ ؾًٝصّ سهُُٗا; يف َا أٚ ٚقؿًا، أٚ ،-اؾرب١ٜ 

 .أٜاّ عٌُ عػس٠ع٢ً  ال تصٜد َد٠ َٔ زضا عًٝ٘ املصاد ؾٌُٝٗ ;إذا تعرز ايطداد ايؿٛزٟ -50/9
تٗا ال تتشٌُ ْؿكات خصْٗا أٚ ناْت قُٝ ،كٛالت احملذٛش٠ عسق١ يًتًـإذا ناْت املٓ -50/10

تكسز ؾتباع بايطسٜك١ اييت  ;ـ زٜاٍأي مخطني ع١ٜ٢ً ال تصٜد أٚ ناْت قُٝتٗا ايتكدٜس ،ٚبٝعٗا
 .ٍٛدٕٚ ايتكٝد باإلدسا٤ات املٓؿٛف عًٝٗا يف بٝع املٓك ،ايدا٥س٠ َٓاضبتٗا

 ،بريو ٚحيسز ضٓدًا ،َأَٛز ايتٓؿٝر ؾٝطتًُ٘ ;أٚ ايػٝو املؿسيف ،بايٓكد ايطدادإذا نإ  -50/11
ٚؼؿغ  ،٥ٌ األخس٣ ٜتشكل املأَٛز َٔ ذيوابايٛض ايطدادٚيف ساي١  ،ٜطًِ أؾً٘ يًُػرتٟ

 .طًب ايتٓؿٝرْطخ١ َٔ ايطٓد ٚاإلغعاز يف ًَـ 
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، ٚملطتشكٗا املػازن١ يف املصاد ٚؾل َا املباع١ باملصاد األعٝإال ٜكبٌ طًب ايػؿع١ يف  -50/12
 دا٤ يف املاد٠ )ايتاضع١ ٚاألزبعني( َٔ ايٓعاّ.

 
 ايٓعاّ:

 :ملاد٠ اؿاد١ٜ ٚاـُطٕٛا
ٚع٢ً قاقٞ ايتٓؿٝر إٔ ٜطًب َٔ ١٦ٖٝ  ،يتأثري ع٢ً أضعاز املصاد بأٟ تستٝب ٜؤدٟ إيٝ٘حيعس ا
 ايعاّ إدسا٤ ايتشكٝل ايالشّ إذا قاَت غب١ٗ ايتٛاطؤ. ٚاالدعا٤ايتشكٝل 
 ايال٥ش١:

١ اييت تتكُٔ تكًٝاًل يف ٚاإلعالْات ايتطٜٛكٝ ،ٜدخٌ يف ايتأثري احملعٛز ايدعاٜات -51/1
 . األضعاز

 .أثٓا٥٘ ٚأ إقا١َ املصاد املاد٠ ٜػٌُ َا نإ قبٌ ٖرٙ عس املرنٛز يفاؿ -51/2
 ،َٚساقبت٘ ،ملتابع١ املصاد ;األَس باضتخداّ ٚضا٥ٌ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ - عٓد االقتكا٤ - يًدا٥س٠ -51/3

 ٚتٛثٝك٘ .
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجا١ْٝ ٚاـُطٕٛ

ْتر مما بٝع َٔ أَٛاٍ َبًؼ ناٍف يٛؾا٤ ٜٛقـ َأَٛز ايتٓؿٝر ايبٝع ع٢ً باقٞ أَٛاٍ املدٜٔ إذا 
 أٚ أسكس احملذٛش عًٝ٘ املبًؼ ايٛادب دؾع٘. ،َكاؾًا إيٝ٘ ْؿكات ايتٓؿٝر ،ايدٜٔ احملذٛش بطبب٘

 ايال٥ش١:
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إٜداع َبًؼ يف سطاب  ،زضٛ املصاد إعالٕ ٚقبٌ ،يف أٟ ساٍ ناْت عًٝٗا اإلدسا٤ات جيٛش -52/1
ٜٚرتتب  ،ٓؿٝراؿذص ٚايت َؿسٚؾاتَكاؾًا إيٝ٘  ،أدً٘حملذٛش َٔ دا٥س٠ ايتٓؿٝر َطاٚ يًدٜٔ ا

 .ع٢ً ذيو زؾع اؿذص
زضٛ املصاد َػرتًٜا يًعني احملذٛش٠ مببًؼ ال ٜكٌ عٔ ايدٜٔ إعالٕ إذا أسكس املدٜٔ قبٌ  -52/2

َٔ ايجُٔ املتؿل عًٝ٘  تٚاضتًُ ،٘ بكسازتٚأثبت ،ٖرا ايبٝع ايدا٥س٠ تأداش ;احملذٛش َٔ أدً٘
ٜٚرتتب ع٢ً  ،يٝ٘ مجٝع َؿسٚؾات اؿذص ٚايتٓؿٝرَكاؾًا إ ،احملذٛش ألدً٘ َا ٜطاٟٚ ايدٜٔ

أٚ َا يف  ،أٚ ٚقؿًا ،َا مل ٜهٔ املدٜٔ قاؾسًا . ٚذيوذيو زؾع اؿذص عٔ األعٝإ احملذٛش٠
 .ؾًٝصّ اضتهُاٍ إدسا٤ات املصاد ;سهُُٗا

مببًؼ أقٌ َٔ ايدٜٔ إذا أسكس املدٜٔ قبٌ إعالٕ زضٛ املصاد َػرتًٜا يًعني احملذٛش٠  -52/3
 عد طسؾًا يف اإلدسا٤ات ع٢ً ايبٝع;َٚٔ ٜ ،ٚٚاؾل ايدا٥ٕٓٛ اؿادصٕٚ ،احملذٛش َٔ أدً٘

٘ بكساز، ٜٚٛشع ايجُٔ ٚؾكًا ألسهاّ تٛشٜع سؿ١ًٝ ايتٓؿٝر، تٚأثبت ،ٖرا ايبٝع ايدا٥س٠ تأداش
يو َا مل ٜٚطتُس اؿذص ٚايتٓؿٝر ع٢ً باقٞ أَٛاٍ املدٜٔ ؿني اضتٝؿا٤ ناٌَ ايدٜٔ. ٚذ

، أٚ َا يف أٚ ٚقؿًا ،-يف غري ساالت ايٛال١ٜ اؾرب١ٜ  - قاؾسًا ،أٚ ايدا٥ٔ ،ٜهٔ املدٜٔ
 ًصّ اضتهُاٍ إدسا٤ات املصاد.ؾٝ سهُُٗا;

أٚ َا يف  ،أٚ ٚقـ ،-يف غري ساالت ايٛال١ٜ اؾرب١ٜ  - ذا يصّ َٔ ايتٓؿٝر بٝع عكاز قاؾسإ  -52/4
ٚتطتهٌُ  ،ثِ ٜباع باملصاد ،ٚادب االضت٦ٓاف ؿٝرتؿدزٙ دا٥س٠ ايتٓؾٝهٕٛ عهِ  ;سهُُٗا

 .إدسا٤ات املصاد
بعد  ،ؾٝٛقـ املصاد ;أٚ اؾطًح َع٘ ع٢ً تأدٌٝ ايدٜٔ قبٌ زضٛ املصاد ،إذا أبسأ ايدا٥ٔ املدٜٔ -52/5

 املدٜٔ َؿسٚؾات اؿذص ٚايتٓؿٝر. ضداد
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 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجايج١ ٚاـُطٕٛ

َٚكداز  ،ٚاضِ َٔ زضا عًٝ٘ املصاد ،ت ؾٝ٘ َا مت َٔ إدسا٤اتحيسز َأَٛز ايتٓؿٝر قكسًا ٜجب -1
 ايجُٔ.

ٜؿدز قاقٞ ايتٓؿٝر قسازًا برتض١ٝ املصاد ع٢ً َٔ زضا عًٝ٘ بعد ؼؿٌٝ املبًؼ ؿطاب قه١ُ  -2
 ،ٜٚتكُٔ ايكساز تطًِٝ املػرتٟ املاٍ املبٝع ،َتكًُٓا ًَخـ قكسٟ اؿذص ٚايبٝع ،ايتٓؿٝر

 تٓؿٝرًٜا. ٜٚهٕٛ قساز ايبٝع ضٓدًا
 ايال٥ش١:

 ٜػتٌُ قكس ايبٝع ع٢ً ايبٝاْات اآلت١ٝ : -53/1
 .ٚتازخي٘ ،احملكس ٚضاع١ ،زقِ طًب ايتٓؿٝر -أ 

 ٚاحملذٛش عًٝ٘. ،بٝاْات طايب ايتٓؿٝر -ب 
 .- إٕ ٚدد -َٚطتٓد ايتًُو  ،ٚٚؾؿٗا ،بٝإ باألعٝإ املباع١ -ز 
 ،ٚأطٛاهلا ،ٚسدٚدٖا - إٕ ٚدد -ايكطع١  ٚزقِ ،َٚؿدزٙ ،ٚتازخي٘ ،ؾو ًَه١ٝ ايعكاز زقِ -د 

 َٚطاستٗا. 
 ٚعٓٛاْ٘. ،ٚقٌ عًُ٘ ،َٚٛطٓ٘ ،بٝاْات َٔ زضا عًٝ٘ املصاد -ٖـ 
 َٚا مت دؾع٘.  ،ز ايجُٔاكدَ -ٚ 

 َٚٔ زضا عًٝ٘ املصاد. ،ايككا٥ٞ ٚٚنٌٝ ايبٝع ،احملكس َٔ قبٌ َأَٛز ايتٓؿٝرٜٚٛقع 
 .ّ نمٔ املبٝع ناَاًلال بعد اضتالال ٜؿدز قساز ايرتض١ٝ إ -53/2
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 ،ٚ ٜػتٌُ ع٢ً األعٝإ املباع١ ،ٜٚكُٔ ضاع١ ؾدٚزٙ ،ٚ تازخيًا ،ز ايرتض١ٝ زقًُاحيٌُ قسا -53/3
ٚتٛدع ْطخ١ َٔ قساز ايرتض١ٝ  ،ٚاضتالَ٘ ،يًُبٝع - أٚ ٚنًٝ٘ - َٚعا١ٜٓ املػرتٟ ،ٚأٚؾاؾٗا
 .طًب ايتٓؿٝرمبًـ 

ايؿكس٠ شٜاد٠ ع٢ً َا ذنس  يف  - ساز ايرتض١ٝإذا نإ املبٝع عكازًا ؾٝذب إٔ ٜتكُٔ ق -53/4
 مجٝع َا ًٜصّ ذنسٙ عٓد اإلؾساؽ. - ( َٔ ايال٥ش53/3١)

ُٜ ،- سطب اؿاٍ - أٚ قساز ايبٝع ،قساز ايرتض١ٝ تؿدز ايدا٥س٠عٓد بٝع ايعكاز  -53/5 إىل نتاب١  سضٌٚ
از ايؿهٛى ٚإؾد ،أٚ بعج٘ ملؿدزٙ ،ايطذٌايؿو ٚٚايتُٗٝؼ ع٢ً  ،يتتٛىل اإلؾساؽ ;ايعدٍ

 سكٛز أطساف ايتٓؿٝر يد٣ نتاب١ ايعدٍ.ذيو ٚال ٜتطًب  ،- عٓد االقتكا٤ -
ؾتخاطب اؾ١ٗ املختؿ١ إلدسا٤ ْكٌ  ;مما ي٘ ضذٌ ًَه١ٝ -غري ايعكاز  -إذا نإ املباع  -53/6

 املًه١ٝ.
إال بعد اضتهُاٍ إدسا٤ات ْكٌ  -َٚٔ يف سهُ٘  - ال ٜطًِ نمٔ املبٝع يطايب ايتٓؿٝر -53/7

 املًه١ٝ.
 ;أٚ مل حيكس ،ؾإٕ اَتٓع ،إذا مل ٜهٔ َستبطًا بعكد إجياز ٜتعني ع٢ً غاغٌ ايعكاز إخالؤٙ -53/8

 ايتٓؿٝر١ٜ. ٚال٥شتُ٘ٝعاٌَ ٚؾل َا ٚزد يف املاد٠ )ايجا١ْٝ ٚايطبعني( َٔ ايٓعاّ ؾ
ز ٚيٛ قبٌ ؾدٚز قسا ،ناٌَ املبًؼ ضدادبعد  املػرتٟ املٓكٛالت اييت اغرتاٖا ٜطتًِ -53/9

 املصاد ع٢ً ْؿكت٘. ؾاي١ًٜٚصَ٘ ْكًٗا َٔ  ،ٚتهٕٛ يف قُاْ٘ ،ايرتض١ٝ
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايسابع١ ٚاـُطٕٛ

 ٜهٕٛ قساز زضٛ املصاد َطٗسًا يًعكاز َٔ أٟ اضتشكام ػاٙ َٔ زضا عًٝ٘ املصاد.
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 ايال٥ش١:
، ٚتٓعس ٜٜٔٚتعًل سك٘ بايك١ُٝ ع٢ً املد ،ثبت عًُ٘ باملصادَٔ ٜهٕٛ ايتطٗري يف سل  -54/1

 يد٣ قاقٞ املٛقٛع. ايٓاغ١٦ عٔ ذيو ايدع٣ٛ
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ اـاَط١ ٚاـُطٕٛ

بٝع األٚزام املاي١ٝ اـاقع١ يٓعاّ ايطٛم املاي١ٝ َٔ خالٍ غخـ َسخـ ي٘ َٔ ١٦ٖٝ  ٣جيس
ع٢ً  ايطٛم املاي١ٝ بايٛضاط١ يف األٚزام املاي١ٝ. ٜٚتِ االتؿام بني ٚشاز٠ ايعدٍ ١٦ٖٝٚ ايطٛم املاي١ٝ

 ٚقُاْات ايتٓؿٝر. ،مبا حيكل عداي١ ايطعس ،ٚقع ايكٛابط ايالش١َ يبٝع ٖرٙ األٚزام
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايطادض١ ٚاـُطٕٛ

تؿتح سطابات َؿسؾ١ٝ باضِ احمله١ُ تٛدع ؾٝٗا ٚتؿسف َٓٗا أَٛاٍ ايتٓؿٝر. ٚؼدد ايال٥ش١  -1
 ٚإداز٠ ٖرٙ اؿطابات. ،ٚايؿسف ،أسهاّ اإلٜداع

يف خصا١ْ ايبٓو ايرٟ يدٜ٘ سطابات  -َٚا يف سهُٗا  -عادٕ ايج١ُٓٝ ٚاجملٖٛسات ٛدع املت -2
 قه١ُ ايتٓؿٝر.

ٚإدسا٤ات تطٌٗٝ َػازن١ ايبٓٛى يف أعُاٍ ايتٓؿٝر بعد االتؿام بني  ،ٚتٓعِ ايال٥ش١ أسهاّ
 ايٛشٜس ٚقاؾغ َؤضط١ ايٓكد ايعسبٞ ايطعٛدٟ ع٢ً ذيو.
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 ايال٥ش١:
قه١ُ ٜٚػسف ع٢ً إدازتٗا ز٥ٝظ  ،ٖرٙ املاد٠ خاؾ١ بأَٛاٍ ايتٓؿٝر يفاؿطابات املرنٛز٠  -56/1

 .- سطب اؿاٍ -أٚ قاقٞ ايتٓؿٝر  ،ايتٓؿٝر
 ،ٚاألغٝا٤ ايٓؿٝط١ ،ٚاملعادٕ ايج١ُٓٝ ،ٚايػٝهات ،َني سطاب ايتٓؿٝر اضتالّ املبايؼٜتٛىل أ -56/2

سطاب احمله١ُ  بإٜداعٗا يف ٜٚكّٛ ،بطٓد اضتالّ ;إٜداع٘ َٚا يف سهُٗا مما ميهٔ
 . مبٛدب إٜداع َعتُد - سطب اؿاٍ -تٗا أٚ خصٜٓ ،اـاف بدا٥س٠ ايتٓؿٝر

هٕٛ ايطشب َٔ اؿطاب مبٛدب َٜع عدّ اإلخالٍ بإَها١ْٝ ايتٓؿٝر بايٛضا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ،  -56/3
ٜٚٛقع ع٢ً  ،طًب ايتٓؿٝرع٢ً إٔ ٜدٕٚ يف ايػٝو زقِ  ،تؿسف يًُطتؿٝد األٍٚ غٝهات
 ،ٚأَني سطاب ايتٓؿٝر ،-سطب اؿاٍ  - أٚ قاقٞ ايتٓؿٝر ،ايتٓؿٝر ه١ُقز٥ٝظ  ايػٝو

ُٜٛقع املطتؿٝد ع٢ً ؾٛز٠ ايػٝو   ،املبني يف طًب ايتٓؿٝر أٚ ٜٛدع يف سطاب٘ ،باالضتالّٚ
 .ف بريويف ايطذٌ اـا ٜٚطذٌ أَني سطاب ايتٓؿٝر ايػٝهات

 ايتٓؿٝر. ال جيٛش إؾداز أٟ َٔ بطاقات ايطشب ع٢ً سطاب -56/4
تهٕٛ َٔ َٗاَٗا  ،ًتٓؿٝريٚدٚا٥س ايتٓؿٝر يف ٚناي١ ٚشاز٠ ايعدٍ  ُتٓػأ إداز٠ ؿطابات قانِ -56/5

 : َا ٜأتٞ
 .ٚإؾداز ايتكازٜس هلا ،ٚضٓداتٗا اييت تسد إيٝٗا ،ؿسفٚاملٓ تدقٝل مجِٝع بٝاْات ايٛازد -أ

 .َتابع١ تبًٝؼ أَٓا٤ اؿطابات يف احملانِ بايتعاَِٝ املتعًك١ بأعُاهلِ -ب
 ٚاإلغهاالت اييت تعرتض عٌُ اؿطابات. ،تًكٞ االضتؿطازات -ز
 ٚزؾع َطت٣ٛ أدا٥ِٗ. ،تدزٜب ايعاًَني ع٢ً إداز٠ اؿطابات -د
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 ايؿؿٌ ايجايح
 تٛشٜع سؿ١ًٝ ايتٓؿٝر

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايطابع١ ٚاـُطٕٛ

عد طسؾًا يف َٚٔ ٜ ،ع٢ً ايدا٥ٓني اؿادصٜٔ -بأَس َٔ قاقٞ ايتٓؿٝر  -ايتٓؿٝر تٛشع سؿ١ًٝ 
 اإلدسا٤ات.
  ايال٥ش١:

57/1- ُٜ نٛنٌٝ  ،َٔ اضتشل َااًل بطبب إدسا٤ات اؿذص أٚ ايتٓؿٝر طسؾًا يف اإلدسا٤ات ٖٛ دعايرٟ 
 .ٚاـاشٕ ايككا٥ٞ ،ٚاؿازع ايككا٥ٞ ،ايبٝع ايككا٥ٞ

ٚال  ،٥ٓني اؿادصٜٔ عٓد تٛشٜع اؿؿ١ًٝتكدّ َؿسٚؾات اؿذص ٚايتٓؿٝر ع٢ً سكٛم ايدا -57/2
 تدخٌ يف احملاؾ١. 

تٛشع سؿ١ًٝ ايتٓؿٝر ٚتطًِ ملطتشكٝٗا مبٛدب قكس ٜٛقع٘ ايكاقٞ َٚأَٛز ايتٓؿٝر  -57/3
ٜٚٔ ٚاملطتًِ، ٚإذا نإ ايطداد َٔ سطاب احمله١ُ أٚ مبٛدب غٝو َؿسيف ؾال ًٜصّ تد

يف ًَـ  -عطب اؿاٍ  -َٔ أَس اإلٜداع أٚ ايػٝو  قكس بريو ٜٚهتؿ٢ بإزؾام ْطخ١
 ٓؿٝر.طًب ايت

ٔ ًَـ ٚتكُ ،أٚ تٛظٝـ أَٛاٍ ،أٚ غسن١ ،ٛشٜع اؿؿ١ًٝ ْتٝذ١ تؿؿ١ٝ َطا١ُٖتإذا نإ  -57/4 
 مل ٜطايبٛا دا٥ٓني آخسٜٔ يًدا٥س٠ ٚدٛد أٚ ظٗس ،أٚ ايػسنا٤ ،مسا٤ املطاُٖنيأ طًب ايتٓؿٝر

ؼددٖا ٔ بايطسٜك١ اييت ؾٝعً ;يتٛشٜع االضتشكام ٚناْت اؿؿ١ًٝ ال تهؿٞ ،بايتٓؿٝر
 ؾٝكؿس تٛشٜع اؿؿ١ًٝ ع٢ً َٔ تكدّ بطًب ايتٓؿٝر. ؾإذا َكت َد٠ ضتني ًَٜٛا ،٥س٠ايدا
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 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجا١َٓ ٚ اـُطٕٛ

إذا ناْت سؿ١ًٝ ايتٓؿٝر ال تهؿٞ يًٛؾا٤ ظُٝع سكٛم ذٟٚ ايػإٔ )ايدا٥ٓني اؿادصٜٔ َٚٔ ٜعد 
تٛشٜعٗا ; ٜجبت قاقٞ ايتٓؿٝر ٚاتؿل ٖؤال٤ ع٢ً تط١ٜٛ ٚد١ٜ ؾُٝا بِٝٓٗ ي ،طسؾًا يف اإلدسا٤ات(

ٚتهٕٛ هلرا احملكس ق٠ٛ ايطٓد  ،ٚايكاقٞ ،ٚاملٓؿر هلِ ،اتؿاقِٗ يف قكس ٜٚٛقع٘ َأَٛز ايتٓؿٝر
 ايتٓؿٝرٟ يف َٛادٗتِٗ.

 ايال٥ش١:
َٚٔ يف  ،أٚ  ٚقـ ،-يف غري ساالت ايٛال١ٜ اؾرب١ٜ  - إذا نإ َٔ قُٔ ايدا٥ٓني قاؾس -58/1

 ب نٌ َِٓٗ يف االتؿام عٔ قدز سؿت٘ عٓد احملاؾ١.ال ٜكٌ ْؿٝؾٝذب أ ،سهُُٗا
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايتاضع١ ٚاـُطٕٛ 

ٚمل ٜتؿل ذٚٚ ايػإٔ ع٢ً تط١ٜٛ ٚد١ٜ يتٛشٜع اؿؿ١ًٝ; ٜجبت قاقٞ  ،إذا مل تهٔ اؿؿ١ًٝ ناؾ١ٝ
ٜٚؿدز قاقٞ  ،ٚاألطساف ذٚٚ ايػإٔ ،َٚأَٛز ايتٓؿٝر ،ايتٓؿٝر االعرتاض يف قكس ٜٛقع٘ ايكاقٞ

 ٚؾكًا يألؾٍٛ ايػسع١ٝ ٚايٓعا١َٝ. ،ٓؿٝر سهًُا ٜتكُٔ تٛشٜع اؿؿ١ًٝ بني ايدا٥ٓنيايت
 ايال٥ش١:

سٖٔ ٚبٝع اي ،ٚناْت ق١ُٝ ايسٖٔ أنجس َٔ ايدٜٔ ،ٚايدٜٔ مل حيٌ ،إذا ناْت ايعني َس١ْٖٛ -59/1
ُٜطًِ يًُستٗٔ سك٘ ;يطداد سكٛم ايدا٥ٓني اآلخسٜٔ ب املدٜٔ ْكٌ َا مل ٜسغ ،ؾبعد بٝع٘ 

ٚميٌٗ املدٜٔ يٓكٌ ايسٖٔ َد٠  ،تؿدزٙ ايدا٥س٠ؾٝٓكٌ بٓا٤ً ع٢ً قساز  ،ٖٔ إىل عني أخس٣ايس
 ُضـًِّ املستٗٔ سك٘. ٚإال ،ع٢ً أال تصٜد ع٢ً ضت١ أغٗس ،تكدزٖا ايدا٥س٠

 خيكع اؿهِ ايؿادز ٚؾكًا هلرٙ املاد٠ يطسم االعرتاض. -59/2
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 ايؿؿٌ ايسابع

 سذص َا يًُدٜٔ يد٣ ايػري
 ايٓعاّ:
 ٕ:د٠ ايطتٛاملا
َٔ خالٍ  -اييت ؼددٖا ايال٥ش١  -١ يًُدٜٔ ؼت ٜد املٓػأ٠ املاي١ٝ ؼذص األَٛاٍ املطتشك -1

 ايطًط١ اإلغساؾ١ٝ، ٚؾل ايكٛابط اآلت١ٝ:
ٜهٕٛ سذص اؿطابات اؾاز١ٜ ايدا١ٓ٥ بكٝاّ املٓػأ٠ املاي١ٝ مبٓع ؾاسب اؿطاب َٔ ايطشب  -أ

بعد َٛاؾك١ قاقٞ  -داعات السك١. ٚيًُٓػأ٠ املاي١ٝ َٔ زؾٝدٙ ايدا٥ٔ َٚا ٜكاف إيٝ٘ َٔ إٜ
 خؿِ االيتصاَات املد١ٜٓ ايٓاغ١٦ ع٢ً اؿطاب قبٌ اؿذص ع٢ً زؾٝدٙ. -ايتٓؿٝر 

ٜهٕٛ سذص اؿطابات االضتجُاز١ٜ بكٝاّ املٓػأ٠ املاي١ٝ مبٓع ؾاسب اؿطاب َٔ ايطشب  -ب
نإ ايسؾٝد ايٓكدٟ ايدا٥ٔ  َٔ ايسؾٝد ايٓكدٟ ايدا٥ٔ َٚا ٜكاف إيٝ٘ َٔ إٜداعات. ٚإذا

ٚاييت  ،كؿؿًا يًٛؾا٤ مبا ٜرتتب ع٢ً املسانص أٚ ايعًُٝات االضتجُاز١ٜ عٓد تازٜخ اضتشكاقٗا
ؾال ؽكع إلدسا٤ات اؿذص إال بعد إقؿاٍ مجٝع  ،أْػ٦ت قبٌ إبالؽ املٓػأ٠ املاي١ٝ باؿذص

 املسانص.
ضشبٗا َع اضتُساز تُٓٝتٗا ع٢ً  ٜهٕٛ اؿذص ع٢ً ايٛدا٥ع ألدٌ بعدّ متهني املدٜٔ َٔ -ز

ٚتازٜخ  ،َع إغعاز قاقٞ ايتٓؿٝر بطبٝعتٗا ،ايٛد٘ ايػسعٞ إٕ زغب املدٜٔ يف ذيو
 َٚا ٜرتتب ع٢ً نطسٖا. ،اضتشكاقٗا
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ٚتؿتح  ،ٜهٕٛ سذص َٛدٛدات خصا٥ٔ األَاْات باْتكاٍ َأَٛز ايتٓؿٝر إىل املٓػأ٠ املاي١ٝ -د
 -ٚاملدٜٔ  ،كس َأَٛز ايتٓؿٝر َٚٛظـ املٓػأ٠ املاي١ٜٝٚٛقع احمل ،ٚػسد قتٜٛاتٗا ،اـصا٥ٔ

 ٜٚطًِ َؿتا  اـصا٥ٔ اآلخس اـاف باملدٜٔ إىل قه١ُ ايتٓؿٝر. -إذا أَهٔ إسكازٙ 
ؼذص تعٜٛكات ايتأَني بايتأغري ع٢ً ضذٌ سكٛم املدٜٔ يف ايطذالت مبشت٣ٛ ايطٓد  -ٖـ

  سطاب قه١ُ ايتٓؿٝر.أٚ ضٝطتشل يًُدٜٔ إىل ،ٜٚطًِ أٟ تعٜٛض َطتشل ،ايتٓؿٝرٟ
تكع ايطًطات اإلغساؾ١ٝ ع٢ً املٓػآت املاي١ٝ اآلي١ٝ ايالش١َ اييت تكُٔ ضسع١ تٓؿٝر أَس قاقٞ  -ٚ

 ايتٓؿٝر.
 ٜبًؼ قاقٞ ايتٓؿٝر بٓتٝذ١ اؿذص خالٍ ثالث١ أٜاّ عٌُ َٔ تطًِ أَس اؿذص. -2
ٍٛ إىل سطاب احمله١ُ ٜأَس قاقٞ ايتٓؿٝر ايطًط١ املػسؾ١ ع٢ً املٓػأ٠ املاي١ٝ بإٔ ؼ -3

األزؾد٠ ايٓكد١ٜ ايدا١ٓ٥ املطتشك١ يًُدٜٔ ايٛازد٠ يف ايؿكسات )أ( ٚ )ب( ٚ)ز( ٚ)د( ٚ)ٖـ( َٔ 
 ( َٔ ٖرٙ املاد٠ مبكداز َا ٜؿٞ بايدٜٔ.1ايؿكس٠ )
 ايال٥ش١:

عدّ ايطُا  يًُدٜٔ بٓكٌ إٜداع  ،ٚاملٓػأ٠ املاي١ٝ احملذٛش يدٜٗا ،ع٢ً د١ٗ عٌُ املدٜٔ -60/1
 ايدا٥س٠.َٔ  إال بإذٕ ،أخس٣ٓػأ٠ َاي١ٝ َٚطتشكات٘ املاي١ٝ إىل َ ،ٗسٟايػ زاتب٘

ؾتكّٛ ايدا٥س٠ باؽاذ إذا مل ٜسغب املدٜٔ اضتُساز ت١ُٝٓ ايٛدٜع١ ألدٌ ع٢ً ايٛد٘ ايػسعٞ  -60/2
 .ايٛدٜع١ بهطس األٚاَس ايالش١َ مبا حيكل ضسع١ ايٛؾا٤، ٚيٛ
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 ايٓعاّ:
 :املاد٠ اؿاد١ٜ ٚايطتٕٛ

عٔ طسٜل ٚشاز٠ ايتذاز٠  -ٚاألضِٗ غري املدزد١  ،ذص سؿـ املًه١ٝ يف ايػسناتؼ -1
ٚايتأغري مبشت٣ٛ ايطٓد ايتٓؿٝرٟ ع٢ً ضذٌ  ،بايتأغري ع٢ً ضذٌ املًه١ٝ -ٚايؿٓاع١ 
 ايػسن١.

ُٚتبًؼ قاقٞ ايتٓؿٝر بٓتٝذ١ اؿذص  -عٔ طسٜل ١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝ  -١ ص األٚزام املايٝؼذ -2
 ٚؾل ايكٛابط اآلت١ٝ: ،ٜاّ عٌُ َٔ تطًِ أَس اؿذصخالٍ ثالث١ أ

 ٜهٕٛ سذص األٚزام املاي١ٝ مبٓع املدٜٔ َٔ ايتؿسف ؾٝٗا. -أ
ٜهٕٛ سذص املسانص ايكا١ُ٥ يألٚزام املاي١ٝ مبٓع املدٜٔ َٔ ايتؿسف يف املبايؼ املطتشك١  -ب

 ي٘ بعد إغالقٗا.
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايطتٕٛ
 ٚؾل ايكٛابط اآلت١ٝ: ،ز١ٜؼذص األٚزام ايتذا

ٚؼؿٌ ايك١ُٝ  ،ؾٝشسز املأَٛز قكس اؿذص ،إذا نإ ايػٝو ؼت ٜد املدٜٔ املطتؿٝد َٓ٘ -1
 ٚتٛدع يف سطاب احمله١ُ. ،أٚ املتٛاؾس َٓٗا

ٜهٕٛ سذص ق١ُٝ ايػٝو املعٗس بعد عًِ املدٜٔ بأَس ايتٓؿٝر عٔ طسٜل قٝاّ ايبٓو املطشٛب  -2
ٚإٜداعٗا يف سطاب  ،عذص ايك١ُٝ -س ي٘ يتشؿٌٝ ق١ُٝ ايػٝو عٓد تكدّ املعٗ -عًٝ٘ 

 احمله١ُ.
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ؾٝؿٛض قاقٞ ايتٓؿٝر ايدا٥ٔ يف اؿًٍٛ قٌ  ،إذا مل ٜتٛاؾس َكابٌ ايٛؾا٤ بايػٝو قٌ اؿذص -3
ٚتٛدع ايك١ُٝ يف سطاب احمله١ُ. ٚيف  ،أٚ املعٗس بك١ُٝ ايػٝو ،املدٜٔ ; ملطايب١ ايطاسب

ؾعًٝ٘ ايتكدّ إىل اؾ١ٗ ايككا١ٝ٥ املختؿ١ بدع٣ٛ  ،املعٗس يف ايٛؾا٤أٚ  ،ساٍ َعازق١ ايطاسب
ٚإغعاز قاقٞ ايتٓؿٝر بإدسا٤ات ْعس ايدع٣ٛ َٚا  ،املعازق١ خالٍ عػس٠ أٜاّ َٔ َطايبت٘ بايٛؾا٤

ٚدب عًٝ٘ ايٛؾا٤ بك١ُٝ  ،تٓتٗٞ إيٝ٘. ٚإذا اْتٗت املد٠ املرنٛز٠ دٕٚ ايتكدّ بدع٣ٛ املعازق١
 ايػٝو يًُشه١ُ.

ٚايهُبٝاي١ املطتشك١ ايدؾع اييت يف سٝاش٠ املدٜٔ بتشسٜس املأَٛز  ،ٜهٕٛ سذص ايطٓد ألَس -4
ٚإذا ناْت  ،ٚتٛدع ايك١ُٝ اييت تكُٓتٗا ايٛزق١ ايتذاز١ٜ يف سطاب احمله١ُ ،حملكس اؿذص

 ُأدٌِّ ايتشؿٌٝ إىل سني سًٍٛ أدًٗا. ،َؤد١ً
أٚ ايهُبٝاي١ ع٢ً سل املدٜٔ  ،َسإذا عازض أٚ اعرتض ايطاسب أٚ املعٗس يف ايطٓد أل -5

 ( َٔ ٖرٙ املاد3.٠ؾعًٝ٘ إقا١َ دع٣ٛ املعازق١ ٚؾل َا ذنس يف ايؿكس٠ ) ،املطتؿٝد يف ايك١ُٝ
 ايال٥ش١:

يًبٓو  تٛدٗ٘ ايدا٥س٠بٓا٤ً ع٢ً أَس  ،أٚ املتٛاؾس َٓٗا ،ق١ُٝ ايػٝو احملذٛش ُتشؿٌ -62/1
 املطشٛب عًٝ٘.

 .تؿدزٙ ايدا٥س٠ ( َٔ ٖرٙ املاد٠ ٜهٕٛ بكساز٠3 )ايتؿٜٛض املرنٛز يف ايؿكس -62/2 
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجايج١ ٚايطتٕٛ

ٜٚكّٛ  ،ٜهٕٛ سذص األَٛاٍ اييت تطتشل يًُدٜٔ َطتكباًل ؼت ٜد املًتصّ بدؾع تًو األَٛاٍ
َٚطتشل تًو األَٛاٍ بتشسٜس قكس بتًو األَٛاٍ ٚتازٜخ  ،ٚاؾ١ٗ املًتص١َ ،َأَٛز ايتٓؿٝر
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عطب  ،أّ عكازًا ،أّ َٓكٛاًل ،ٚتٛدع تًو األَٛاٍ يف سطاب احمله١ُ ضٛا٤ أناْت ْكٛدًا ،اضتشكاقٗا
 ايكٛابط ايٛازد٠ يف ٖرا ايٓعاّ يهٌ ْٛع َٓٗا.

 ايال٥ش١:
 املاد٠ ٖٛ نمٓ٘ بعد بٝع٘. ٖرٙ ٚايعكاز املػاز إيٝ٘ يف ،املٛدع َٔ املٓكٍٛ -63/1
 

 ايٓعاّ:
 :ملاد٠ ايسابع١ ٚايطتٕٛا

بايتأغري  -املختؿ١ بتطذٌٝ املًه١ٝ ايؿهس١ٜ عٔ طسٜل اؾ١ٗ  -ًه١ٝ ايؿهس١ٜ ٜهٕٛ سذص امل
ٜٚبًؼ قاقٞ ايتٓؿٝر بٓتٝذ١ اؿذص خالٍ ثالث١ أٜاّ عٌُ َٔ  ،ع٢ً ضذًٗا مبكُٕٛ ايطٓد ايتٓؿٝرٟ

 تطًِ أَس اؿذص.
 
 ايٓعاّ:
 :٠ اـاَط١ ٚايطتٕٛاملاد

ٜٚهٕٛ اؿذص  ،ٕ َدًٜٓا ب٘ ملدٜٓ٘جيٛش يًدا٥ٔ إٔ ٜٛقع اؿذص ؼت ٜد ْؿط٘ ع٢ً َا ٜهٛ
بإعالٕ إىل املدٜٔ ٜػتٌُ ع٢ً ايبٝاْات ايٛادب ذنسٖا يف ٚزق١ إبالؽ اؿذص. ٚيف األسٛاٍ اييت 

٠ ايتاي١ٝ خالٍ األٜاّ ايعػس -جيب ع٢ً طايب اؿذص  ،ٜهٕٛ ؾٝٗا اؿذص بأَس َٔ قاقٞ ايتٓؿٝر
 ،املختؿ١ ايدع٣ٛ بجبٛت اؿل ٚؾش١ اؿذص إٔ ٜسؾع أَاّ اؾ١ٗ ايككا١ٝ٥ -إلعالٕ املدٜٔ باؿذص 

 ٚإال عد اؿذص نإٔ مل ٜهٔ.
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 ايٓعاّ:
 :ملاد٠ ايطادض١ ٚايطتٕٛا

ؾٝعد إبالؽ اؿذص ألٟ ؾسع َٔ تًو ايؿسٚع َٓتذِّا آلثازٙ  ،إذا نإ يًُشذٛش يدٜ٘ أنجس َٔ ؾسع
 يف َٛاد١ٗ احملذٛش يدٜ٘.

 
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايطابع١ ٚايطتٕٛ
ذٛش يدٜ٘ يف املاٍ احملذٛش غالف أَس قاقٞ ايتٓؿٝر ; ٚدب ع٢ً قاقٞ إذا تؿسف احمل

 ايتٓؿٝر ع٢ً َاٍ احملذٛش يدٜ٘ مبكداز املاٍ. -بٓا٤ً ع٢ً طًب اؿادص  -ايتٓؿٝر 
 ايال٥ش١:

ذٛش٠ غالف أَس قاقٞ ات اؿه١َٝٛ احملذٛش يدٜٗا يف األَٛاٍ احملسف اؾٗؿد تعٓ -67/1
 أَاّ اؾ١ٗ املختؿ١. بايتكُنيطايب١ ًطايب ايتٓؿٝر املؾ ;ايتٓؿٝر

 
 ايباب ايسابع

 ايتٓؿٝر املباغس :ايؿؿٌ األٍٚ
 :املاد٠ ايجا١َٓ ٚايطتٕٛ

إذا نإ قٌ ايتٓؿٝر ؾعاًل أٚ اَتٓاعًا عٔ ؾعٌ ٚمل ٜكِ املٓؿر قدٙ بتٓؿٝر ايتصاَ٘ خالٍ مخط١ 
ألَس باضتعُاٍ ايك٠ٛ املختؿ١ ؾع٢ً قاقٞ ايتٓؿٝر ا ،أٜاّ َٔ تهًٝؿ٘ بريو ٚؾكًا ألسهاّ ٖرا ايٓعاّ
 ٚذيو َا مل ٜتطًب ايتٓؿٝر إٔ ٜكّٛ ب٘ املدٜٔ بٓؿط٘. ،)ايػسط١( يًكٝاّ مبا ًٜصّ َٔ إدسا٤ات يًتٓؿٝر
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 ايال٥ش١:
ػٍُٛ بٗرٙ يتٓؿٝر ايطٓد ايتٓؿٝرٟ املايهتاب١ يًذ١ٗ املختؿ١  - عٓد االقتكا٤ -يًدا٥س٠  -68/1

 املاد٠.
 

 ايٓعاّ:
 :طتٕٛاملاد٠ ايتاضع١ ٚاي

أٚ اقتك٢ ايتٓؿٝر قٝاّ املدٜٔ ب٘ بٓؿط٘ ٚمل ٜكِ  ،إذا تعرز ايتٓؿٝر باضتخداّ ايك٠ٛ املختؿ١
ؾًكاقٞ ايتٓؿٝر إٔ ٜؿدز سهًُا بػسا١َ َاي١ٝ ال تصٜد ع٢ً عػس٠ آالف زٜاٍ ًَٜٛٝا تٛدع يف  ،بريو

ل يف إيػا٤ ٚيكاقٞ ايتٓؿٝر اؿ ،سطاب احمله١ُ عٔ نٌ ّٜٛ ٜتأخس ؾٝ٘ املٓؿر قدٙ عٔ ايتٓؿٝر
 أٚ دص٤ َٓٗا إذا بادز املٓؿر قدٙ بايتٓؿٝر. ،ايػسا١َ
 ايال٥ش١:

ٚتٛدع يف خص١ٜٓ ايدٚي١ بعد اْتٗا٤ إدسا٤ات  ،ٚؾل إدسا٤ات ٖرا ايٓعاّ تطتٛؾ٢ ايػسا١َ املاي١ٝ -69/1
 .ٚال تًػ٢ ايػسا١َ بعد إٜداعٗا يف خص١ٜٓ ايدٚي١ ،ايتٓؿٝر

 ملاد٠ ْٗا٥ًٝا.ٜعد اؿهِ ايؿادز ٚؾكًا هلرٙ ا -69/2
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايطبعٕٛ

أٚ إذا ؾسقت غسا١َ َاي١ٝ ع٢ً املٓؿر قدٙ ٚمل  ،إذا تعرز اضتخداّ ايك٠ٛ املختؿ١ إلدسا٤ ايتٓؿٝر
داش ي٘ إٔ ٜؿدز أَسًا عبظ املٓؿر قدٙ إلدبازٙ ع٢ً  ،ٜٓؿر خالٍ املد٠ اييت حيددٖا قاقٞ ايتٓؿٝر

 ايتٓؿٝر.
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 ايال٥ش١:
 يإلدسا٤ات إقاؾ١ - ؾًًدا٥س٠ املباغس; ايتٓؿٝر يف ايتٓؿٝر عٔ قدٙ املٓؿر اعاَتٓ ساٍ يف -70/1

 :سك٘ يف نًٗا أٚ ايتاي١ٝ اإلدسا٤ات إسد٣ اؽاذ - ايٓعاّ يف ايٛازد٠
 . ايطؿس َٔ املٓع -1    

 .َع٘ ايتعاٌَ َٔ اؿه١َٝٛ اؾٗات َٓع -2
 .َع٘ ايتعاٌَ َٔ املاي١ٝ املٓػآت َٓع -3    

 
 ايٓعاّ:
 :د٠ اؿاد١ٜ ٚايطبعٕٛاملا

أٚ املتطبب يف  ،تطسٟ أسهاّ ايتٓؿٝر املباغس ع٢ً املُجٌ ايٓعاَٞ يًػخـ املعٟٓٛ اـاف
 إعاق١ ايتٓؿٝر َٔ َٓطٛبٞ ايػخـ املعٟٓٛ اـاف.

 ايال٥ش١:
أٚ عكدٖا  ،ْعاّ املٓػأ٠ٜكؿد باملُجٌ ايٓعاَٞ يًػخـ املعٟٓٛ اـاف َٔ خٛي٘  -71/1

أٚ املدٜس  ،نس٥ٝظ فًظ اإلداز٠ ،قٌ ايتٓؿٝريف املٛقٛع  ايتؿسفايتأضٝطٞ ؾالس١ٝ 
 ايتٓؿٝرٟ.

املتطبب  أّ ،نإ املُجٌ ايٓعاَٞأضٛا٤  ،َٔ تطسٟ عًٝ٘ أسهاّ ايتٓؿٝر املباغس تكسز ايدا٥س٠ -71/2
 .- عطب اؿاٍ - نًُٝٗا أّ ،يف اإلعاق١

 ايٛازد األغخاف َع ايتعاٌَ َٔ اؿه١َٝٛ اؾٗات مبٓع األَس - االقتكا٤ عٓد - يًدا٥س٠ -71/3
 .ايطؿس َٔ مبٓعِٗ األَس أٚ املاد٠، يف ذنسِٖ
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 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايطبعٕٛ

ٜهٕٛ تٓؿٝر إخال٤ ايعكاز غسٚز املأَٛز إىل َٛقع ايعكاز يف ايّٝٛ ايتايٞ ملكٞ مخط١ أٜاّ َٔ 
ٚي٘ اضتخداّ ايك٠ٛ اؾرب١ٜ يدخٍٛ  ،ٜ٘ٚكّٛ املأَٛز بتطًِٝ ايعكاز يًُٓؿر ي ،تازٜخ اإلبالؽ بأَس ايتٓؿٝر

 ايعكاز إذا اضتدع٢ األَس ذيو.
ؾتطًِ ٖرٙ املٓكٛالت  ،أٚ اَتٓع عٔ تطًِ املٓكٛالت ايتابع١ ي٘ ،ٚإذا مل حيكس َٔ بٝدٙ ايعكاز 

 ،ٜٚأَس قاقٞ ايتٓؿٝر ببٝعٗا يف املصاد بعد غٗسٜٔ َا مل ٜتطًُٗا اؿا٥ص ،إىل اـاشٕ ايككا٥ٞ
 سطاب احمله١ُ. ٚتٛقع ايك١ُٝ يف

 ؾتطبل أسهاّ ٖرا ايٓعاّ ع٢ً َٓكٛالت اؿا٥ص املدٜٔ. ،ٚإذا نإ املٓؿر ي٘ دا٥ًٓا يًشا٥ص
 ايال٥ش١:

 ال ٜتذاٚش ذيو ثالثني ًَٜٛا.ع٢ً أ ،عٓد ايكسٚز٠ تأدٌٝ ايبد٤ بإخال٤ ايعكاز يًدا٥س٠ -72/1
ٜٚكُٔ  ،٤ غُط١ أٜاّقبٌ َٛعد اإلخال ٜٛقع إعالٕ ع٢ً َدخٌ ايعكاز املكسز إخالؤٙ -72/2

 ٚؾؿٌ اـدَات. ،اإلعالٕ َٛعد اإلخال٤
 ،ٚاملؿاْع ،ناملدازع ،ٓػأ٠ تتعًل بٗا سكٛم غري اؿا٥صإخال٤ ايعكاز املػػٍٛ مبتٓؿٝر  -72/3

ٜهٕٛ بعد إغعاز اؾ١ٗ املػسؾ١ ع٢ً تًو املٓػأ٠  ،َٚا يف سهِ ذيو ،ٚاملطتػؿٝات
 س َا ٜتعًل بٗا. يتباغ ;ؼددٙ ايدا٥س٠مبٛعد اإلخال٤ ايرٟ 

ٜٚتشٌُ املٓؿر قدٙ  ،إلْٗا٤ إدسا٤ات اإلخال٤ االضتعا١ْ باـربا٤ - عٓد االقتكا٤ - يًدا٥س٠ -72/4
 .ايدا٥س٠األدس٠ هلِ بعد تكدٜسٖا َٔ قبٌ  ضداد

ٚتطٌٗٝ َػادزتِٗ  ،ايكٛابط ايػسع١ٝ ،أٚ أطؿاٍ ،ٜساع٢ عٓد دخٍٛ املطانٔ اييت ؾٝٗا ْطا٤ -72/5
 ٜٚهٕٛ ايتٓؿٝر يف ٖرٙ اؿاٍ عكٛز ايك٠ٛ املختؿ١. ،ؿٝرسا٤ات ايتٓمبا ال ٜعسقٌ إد
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 حيسز َأَٛز ايتٓؿٝر قكسًا بإخال٤ ايعكاز.  -72/6
اْت قُٝتٗا ال تتشٌُ ْؿكات أٚ ن ،ت املٛدٛد٠ يف ايعكاز عسق١ يًتًـإذا ناْت املٓكٛال -72/7

أٚ  ،ؾاسبٗاٚمل حيكس  ،زٜاٍ مخطني أيـأٚ ناْت قُٝتٗا ايتكدٜس١ٜ ال تصٜد ع٢ً  ،خصْٗا
 .َٔ ايال٥ش١ (50/10) ايؿكس٠َا ٚزد يف ٚؾل ؾُتباع  ;َٔ اضتالَٗااَتٓع 

ؾال تطًِ يًشا٥ص إال بعد اضتٝؿا٤ َا عًٝٗا َٔ  ;إذا ناْت املٓكٛالت مما ٜطسع إيٝٗا ايؿطاد -72/8
١ ؾتباع املٓكٛالت ٜٚطتٛؾ٢ َٔ نمٓٗا قُٝ ;ٚإذا مل ٜطًِ اؿا٥ص املؿسٚؾات ،َؿسٚؾات

 املؿسٚؾات.
ُٝعد َأَٛز ايتٓؿٝر قكسًا  ،املٓكٛالت املٛدٛد٠ داخٌ ايعكاز إذا سؿٌ ْصاع يف ًَه١ٝ -72/9 ؾ

ُٜطًِ املٓكٛالت يًخاشٕ ،ٜٚكدَ٘ يًكاقٞ ،بريو  . ايككا٥ٞ ٚ
ؾإٕ نإ  ،غاغٌ ايعكاز عٔ اإلخال٤ٚاَتٓع  ،إٔ ايعكاز َػػٍٛ بػري املٓؿر قدٙإذا ظٗس  -72/10

 ،َٔ َٓاشعات ايتٓؿٝر ؾُتعد ;دًا تٓؿٝرًٜا ٜتكُٔ سكًا يف اضتػالٍ ايعكازايػاغٌ حيٌُ ضٓ
ٚي٘ ايتكدّ بدع٣ٛ يد٣ قاقٞ  ،ؾال تٛقـ إدسا٤ات ايتٓؿٝر ;ٚإٕ نإ ال حيٌُ ذيو

 املٛقٛع.
 

 ايتٓؿٝر يف َطا٥ٌ األسٛاٍ ايػخؿ١ٝ: ايؿؿٌ ايجاْٞ
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايجايج١ ٚايطبعٕٛ
إذا  ،هاّ ايؿادز٠ يف َطا٥ٌ األسٛاٍ ايػخؿ١ٝ بايطسم املكسز٠ يف ٖرا ايٓعاّر ايكسازات ٚاألستٓؿ

ؾٝذسٟ ايتٓؿٝر  ،اقتك٢ ذيو اؿذص ع٢ً األَٛاٍ ٚبٝعٗا. ٚإذا تكُٔ ايتٓؿٝر دؾع أَٛاٍ بػهٌ دٚزٟ
 َٔ خالٍ تستٝبات ؼددٖا ايال٥ش١.
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 ايال٥ش١:
 َطتكباًل بػهٌ أَٛاٍ ُتطتشل دؾع - يف َطا٥ٌ األسٛاٍ ايػخؿ١ٝ - إذا تكُٔ ايتٓؿٝر -73/1

 اؾ١ٗ احملؿٛظ يدٜٗا األَٛاٍ ؾتأَس ايدا٥س٠ ;ٚيًُٓؿر قدٙ سطاب بٓهٞ ألَٛاي٘ ،دٚزٟ
ٚذيو دٕٚ إدسا٤  .ٚتكٝد يف سطاب طايب ايتٓؿٝر ،باـؿِ مما يدٜٗا بكدز املطتشل

 َٔ ايٓعاّ. (ايسابع١ ٚايجالثني)َكتك٢ املاد٠ 
 ؾتأَس ايدا٥س٠ ;أٚ غخـ ،ٚيدٜ٘ أَٛاٍ يد٣ د١ٗ ،سطاب بٓهٞ املٓؿر قدٙ يٝظ ي٘إذا نإ  -73/2

 ،بكدز املبًؼ املطتشل أٚ ايػخـ ايرٟ يدٜ٘ أَٛاٍ املدٜٔ باؿذص ع٢ً أَٛاي٘ ،اؾ١ٗ
 ُٚتكٝد يف سطاب طايب ايتٓؿٝر.

ؾٝؤخر  ،أٚ غخـ ،يد٣ د١ٗ ال ؼؿغ أَٛاي٘ إٔ أٚ  ،إذا مل ٜهٔ يًُٓؿر قدٙ نطب َعتاد -73/3
يف سطاب طايب ٚإٜداعٗا  ،ؾع املطتشكات ايدٚز١ٜ ٚقت سًٛهلابٛدٛب د عًٝ٘ إقساز

 ايٓعاّ عٓد كايؿت٘. ٜٚؿِٗ بايعكٛبات ايٛازد٠ يف ،ايتٓؿٝر
 ؾتكدّ ع٢ً بك١ٝ ايدٜٕٛ. ;ايدؾعإذا ناْت ايٓؿك١ ساي١  -73/4
قدز املاٍ ٚ ،كُٔ أَس اؿذص املٛد٘ يتٓؿٝر دؾع األَٛاٍ بػهٌ دٚزٟ تازٜخ بدا١ٜ ايتٓؿٝرُٜ -73/5

 احملذٛش يف نٌ قطط.
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايسابع١ ٚايطبعٕٛ
ٚحنٛ ذيو مما ٜتعًل  ،ٚايتؿسٜل بني ايصٚدني ،ٚسؿع٘ ،ر األسهاّ ايؿادز٠ عكا١ْ ايؿػريتٓؿ

ٜٚعاد  ،ٚدخٍٛ املٓاشٍ ،باألسٛاٍ ايػخؿ١ٝ دربًا ٚيٛ أد٣ ذيو إىل االضتعا١ْ بايك٠ٛ املختؿ١ )ايػسط١(
 ا اقتك٢ األَس ذيو.تٓؿٝر اؿهِ نًُ
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 ايال٥ش١:
تدزز يف ايتٓؿٝر بايٓؿح اي ،ٚايصٜاز٠ ،يف تٓؿٝر قكاٜا اؿكا١ْ - عٓد االقتكا٤ - يًدا٥س٠ -74/1

 ،ٚاملٓؿر قدٙ ،ي٘ ٜكس باملٓؿرثِ تستٝب َساسٌ تطًِٝ احملكٕٛ مبا ال  ،ٚايتٛدٝ٘
 .ايٓعأَّ  َع إؾٗاّ املُتٓع مبكتك٢ املاد٠ )ايجا١ْٝ ٚايتطعني( ،ٚاحملكٕٛ

أٚ إخؿا٥٘  ،اَتٓاع٘ عٔ اؿكٛزٚ أ ،ايتٓؿٝر عٔ أٚ غريُٖا ،أسد ايٛايدٜٔ اَتٓاعيف ساٍ  -74/2
اؽاذ  - املاد٠ ٖرٙ عال٠ٚ ع٢ً َا ٚزد يف - ؾًًدا٥س٠ عادت٘;، أٚ زؾض إأٚ املصٚز ،يًُشكٕٛ

 :يف سك٘ أٚ نًٗا ،إسد٣ اإلدسا٤ات ايتاي١ٝ
 املٓع َٔ ايطؿس. -1    

 بظ.األَس باؿ -2
 .َٓع اؾٗات اؿه١َٝٛ َٔ ايتعاٌَ َع٘ -3    
 َٔ ايتعاٌَ َع٘. املٓػآت املاي١ٝ َٓع -4    
 ;أٚ طايب ايتٓؿٝر عٓد ايتٓؿٝر ،أٚ املصٚز ،أٚ تٗدٜد املٓؿر قدٙ يًُشكٕٛ ،ّدٟساٍ تعيف  -74/3

يًٓٝاب١ ت٘ إساي اٚهل ،املٓؿر قدٙ َد٠ ال تصٜد عٔ أزبٍع ٚعػسٜٔ ضاع١ أَس عبظتإٔ  ؾًًدا٥س٠
 ايعا١َ.

بسؤ١ٜ ؾػري أٚ  -ٚؾكًا ألسهاّ ايككا٤ املطتعذٌ  -ايؿادز٠  ٚايكسازات يًدا٥س٠ تٓؿٝر األسهاّ -74/4
 .بػأْٗا َكتك٢ املاد٠ )ايسابع١ ٚايجالثني( َٔ ايٓعاّ إٔ ػسٟتطًُٝ٘ دٕٚ 

 
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ اـاَط١ ٚايطبعٕٛ
 إىل بٝت ايصٚد١ٝ دربًا.ال ٜٓؿر اؿهِ ايؿادز ع٢ً ايصٚد١ بايعٛد٠ 
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 ايال٥ش١:

 . ٖـ 21/11/1440( ٚتازٜخ 5502أيػٝت بٓا٤ ع٢ً قساز ايٛشاز٠ زقِ )  -75/1
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايطادض١ ٚايطبعٕٛ

ٚجيسٟ  ،حيدد قاقٞ ايتٓؿٝر طسٜك١ تٓؿٝر اؿهِ ايؿادز بصٜاز٠ ايؿػري َا مل ٜٓـ اؿهِ عًٝٗا
ٚؼدد ٚشاز٠ ايعدٍ تًو  ،َٚٓاضب هلرا ايٓٛع َٔ ايتٓؿٝر ايتٓؿٝر بتطًِٝ ايؿػري يف َهإ َٗٝأ

 ع٢ً أال ٜهٕٛ يف َسانص ايػسط ٚحنٖٛا. ،األَانٔ يف ايال٥ش١
 ايال٥ش١:

 حيدد قاقٞ املٛقٛع بًد اؿكا١ْ أٚ ايصٜاز٠، ٚعدد األٜاّ، ٚتعٝٝٓٗا، ٚاألٚقات.  -أ -76/1
ْكً٘، ٚأدس٠ ايٓكٌ، ٚنٝؿ١ٝ ايصٜاز٠  حيدد قاقٞ ايتٓؿٝر املطِِّ، ٚاملطتًِ يًُصٚز، ٚآي١ٝ -ب

ٜٚعد قساز ، أٚ ٜتؿل ايطسؾإ ع٢ً خالؾ٘، َا مل ٜٓـ اؿهِ ،، ٚحنٛ ذيوَهاًْا، ٚؾؿ١ً
 قاقٞ ايتٓؿٝر ايؿادز ٚؾكًا هلرٙ املاد٠ ْٗا٥ًٝا.

 ،أٚ ضهٔ طايب ايتٓؿٝر ،املصٚزيف َكس ضهٔ  ،ٚتطًِٝ ايؿػري ،جيسٟ تٓؿٝر سهِ ايصٜاز٠ -76/2
ؾإٕ تعرز ؾؿٞ أسد  ،يف ايبًد ْؿط٘ املصٚزأٚ يف ضهٔ أسد أقازب  ،املصٚزدٙ بًد إذا نإ بً

 األَانٔ اآلت١ٝ :
 اؾٗات االدتُاع١ٝ اؿه١َٝٛ. -أ  
 املؤضطات ٚاؾُعٝات اـري١ٜ املسخـ هلا. -ب  
 مما تتٛاؾس ؾٝٗا ايب١٦ٝ املٓاضب١. ،ٚغريٖا ، َٔ األَانٔ ايعا١َ تساٙ ايدا٥س٠َا  -ز  
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س ايدع٣ٛ ٓعتؾ ;إذا طسأ َا ٜكتكٞ إعاد٠ ايٓعس يف اؿهِ ايؿادز يف َطا٥ٌ األسٛاٍ ايػخؿ١ٝ -76/3
 َٔ قبٌ قاقٞ املٛقٛع.  

خس ضتني ًَٜٛا َٔ آ مبكًٞٗٝا تٜعد طًب تٓؿٝر األسهاّ ايؿادز٠ يف اؿكا١ْ ٚايصٜاز٠ َٓ -76/4
ٞ ٖرٙ املد٠ يتٓؿٝر ، ٚيف ساٍ َسادع١ أسد األطساف بعد َكعًٝٗا يف ايدا٥س٠ إدسا٤ اؽر

 ذات ايطًب ؾٝتكدّ بطًب ددٜد حياٍ إىل ايدا٥س٠ ْؿطٗا.
 
 
 
 
 
 

 ايباب اـاَظ
 اإلعطاز: ايؿؿٌ األٍٚ

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايطابع١ ٚايطبعٕٛ

ٜٓعس قاقٞ ايتٓؿٝر يف إثبات إعطازٙ بعد اضتهُاٍ  ،إذا مل ٜـ املدٜٔ بايدٜٔ ٚادع٢ اإلعطاز
ٍٕ ٜتكُٔ  ،ٚؾكًا ألسهاّ ٖرا ايٓعاّ ،االضتذٛاب ٚايتتبعإدسا٤ات اإلؾؿا  عٔ األَٛاٍ ٚ ٚبعد إعال

 ٜٚٓػس يف ؾشٝؿ١ ١َٜٝٛ أٚ أنجس يف َٓطك١ املدٜٔ. ،أضباب طًب اإلعطاز
 ايال٥ش١:

 ٜتكدّ املدٜٔ بدع٣ٛ اإلعطاز إىل ايدا٥س٠ املختؿ١ ٚؾل منٛذز ٜعد يريو . -77/1
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، ٚؼطب هلا ٖٞ اييت تٓعس يف دع٣ٛ اإلعطازا٥ِ ق يدٜٗا أٍٚ طًب تٓؿٝردا٥س٠ ايتٓؿٝر اييت  -77/2
ؾٝٓعس إعطازٙ يف  ;أٚ َٛقٛؾًا يف بًد آخس إساي١ ددٜد٠، َا مل ٜهٔ َدعٞ اإلعطاز ضذًٝٓا،

 ، أٚ ايتٛقٝـ.دا٥س٠ بًد ايطذٔ
ؾال بد يطُاعٗا َٔ اضت٦رإ املكاّ  ;نٌ دع٣ٛ إعطاز ٜرتتب ع٢ً إثباتٗا تكُني بٝت املاٍ -77/3

 ايطاَٞ.
بتعدد ٚضا٥ٌ اإلعالٕ  ٚيًدا٥س٠ األَسٜٓػس اإلعالٕ يف َٛقع ْػس بٝاْات ايتٓؿٝر اإليهرتْٚٞ،  -77/4

 أٚ ايٓػس، أٚ تهسازٙ
 ٚيٛ مل ٜهتطب اؿهِ ايكطع١ٝ. ٘إطالق ؾًًدا٥س٠ ;ٚثبت إعطازٙ َٔ نإ ضذًٝٓا يف دٜٔ -77/5
مبًـ ٜٚسؾل   ،ايؿو يًُدٜٔؾال ٜطًِ  ;اإلعطاز ٚانتطب اؿهِ ايكطع١ٝ ت ايدا٥س٠إذا أثبت -77/6

 .ايدع٣ٛ
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجا١َٓ ٚايطبعٕٛ

قاقٞ ايتٓؿٝر ؾع٢ً  ،إذا ادع٢ املدٜٔ اإلعطاز ٚظٗس يكاقٞ ايتٓؿٝر قسا٥ٔ ع٢ً إخؿا٥٘ ألَٛاي٘ -1
اضتعٗاز ساي٘ باؿبظ َد٠ ال تتذاٚش مخظ ضٓٛات َع َساعا٠ نجري  -مبٛدب سهِ ٜؿدزٙ  -

 اؿهِ يتدقٝل قه١ُ االضت٦ٓاف.ٚخيكع  ،املاٍ ٚقًًٝ٘
 -( َٔ ٖرٙ املاد1٠د٠ يف ايؿكس٠ )خالٍ ؾرت٠ سبط٘ ايٛاز -ٜطتدعٞ قاقٞ ايتٓؿٝر املدٜٔ  -2

 ٜٚطتذٛب٘ اضتعٗازًا ؿاي٘ بؿؿ١ دٚز١ٜ ال تتذاٚش ثالث١ أغٗس ٚؾل َا ؼددٙ ايال٥ش١.
ٜٚهٕٛ ذيو  ،املدٜٓنيؼدد ايال٥ش١ نجري َاٍ ايدٜٔ ٚقًًٝ٘ عطب أْٛاع ايدٜٕٛ ٚأسٛاٍ  -3

 بايتٓطٝل َع ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ٚٚشاز٠ املاي١ٝ.
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 ايال٥ش١:
زد تكُٔ ايدا٥س٠ سهُٗا عبظ املدٜٔ اضتعٗازًا إسكاز املدٜٔ خالٍ ؾرت٠ سبط٘ ٚؾكًا ملا ٚ -78/1

 ًاقكس ايدا٥س٠ سزٚؼ ،إسكازَٙتابع١ املاد٠، ٚتتٛىل إداز٠ ايطذٔ ٖرٙ ( َٔ 2يف ايؿكس٠ )
 مبا ٜتِ.

ٚيف غري َكاب١ً  ،ؾُا دٕٚ قًٌٝ املاٍ احملهّٛ ب٘ يف َكاب١ً عٛض مخطٕٛ أيـ زٜاٍ -78/2
 ٚيف ايدٜات ٚاألزٚؽ ،ؾُا دٕٚ عػس٠ آالف زٜاٍ ٚيف ايٓؿك١ ،ؾُا دٕٚ أيـ زٜاٍ ١٦َعٛض 

 ٚيف االعتدا٤ ع٢ً األَٛاٍ عػس٠ آالف زٜاٍ ؾُا دٕٚ. ،ؾُا دٕٚ ٚاؿهَٛات ثًح ايد١ٜ
 َدعٞ اإلعطاز اضتعٗازًا إذا دٌٗ ساي٘. عبظِ اؿه يًدا٥س٠ -78/3
 
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايتاضع١ ٚايطبعٕٛ

ٜجبت قاقٞ ايتٓؿٝر إعطازٙ  ،إذا ْػأ ايدٜٔ عٔ ٚاقع١ دٓا١ٝ٥ غري َتعُد٠ ٚادع٢ املدٜٔ اإلعطاز
 أَس ايكاقٞ بُٝني االضتعٗاز ٚأثبت إعطازٙ. ،ؾإٕ مل ٜهٔ ي٘ ب١ٓٝ ،بعد مساع بٝٓت٘

 
 ايٓعاّ:
 :اد٠ ايجُإْٛامل

أٚ نإ عذص املدٜٔ  ،ٚظٗس يكاقٞ ايتٓؿٝر إٔ دع٣ٛ اإلعطاز استٝاي١ٝ ،إذا ادع٢ املدٜٔ اإلعطاز
ٚأَس  ،ٚاضتهٌُ إدسا٤ات ايتٓؿٝر ،عٔ ايٛؾا٤ ْتٝذ١ تعد أٚ تؿسٜط َٓ٘; أثبت ايكاقٞ تًو ايٛاقع١

١٦ٖٝ ايتشكٝل ٚاالدعا٤ ايعاّ  بإٜكاف املتِٗ ٚإساي١ ًَـ االتٗاّ خالٍ َد٠ ال تتذاٚش ضبع١ أٜاّ إىل
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ٜٚٓعس قاقٞ  ،يسؾع ايدع٣ٛ. ٚجيٛش يرٟٚ املؿًش١ تكدِٜ بالؽ إىل اهل١٦ٝ بطًب زؾع ايدع٣ٛ
 ٚيف ساٍ اإلدا١ْ تطبل ايعكٛب١ املٓؿٛف عًٝٗا يف ٖرا ايٓعاّ. ،املٛقٛع يف ايدع٣ٛ

 ايال٥ش١:
 ١.ٜهٕٛ إثبات ايٛاقع١ مبشكس يف ايكبط ٜبني ؾٝ٘ ٚؾـ ايٛاقع -80/1
خاقعًا  اٜٚهٕٛ سهُٗ ،بسد ايدع٣ٛت ايدا٥س٠ سهُ ;ذا ثبت إٔ دع٣ٛ اإلعطاز استٝاي١ٝإ -80/2

 .االعرتاضيطسم 
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ اؿاد١ٜ ٚايجُإْٛ

ٜؿدز قاقٞ ايتٓؿٝر أَسٙ يًذٗات املطؤٚي١ عٔ األؾٍٛ ايٛازد٠ يف ٖرا ايٓعاّ باؿذص ع٢ً  -1
 ٔ املعطس.األَٛاٍ اييت تسد َطتكباًل يًُدٜ

 ٜػعس ايكاقٞ أسد املسخـ هلِ بتطذٌٝ املعًَٛات اال٥تُا١ْٝ بٛاقع١ اإلعطاز. -2
يًدا٥ٔ ايتكدّ بايطٓد ايتٓؿٝرٟ ْؿط٘ َطتكباًل إىل قاقٞ ايتٓؿٝر إذا ظٗس يًُدٜٔ املعطس أٟ  -3

 َاٍ.
 ايال٥ش١:

 .ْٚٞاإليهرت ٜٓػس اضِ ١ٜٖٛٚ َٔ ثبت إعطازٙ يف َٛقع ْػس بٝاْات ايتٓؿٝر -81/1
بطداد املدٜٔ ناٌَ دٜٓ٘ إذا مت  املسخـ ي٘ بتطذٌٝ املعًَٛات اال٥تُا١ْٝ تػعس ايدا٥س٠  -81/2

 ذيو. 
 ع٢ً ؾو اإلعطاز بريو. ؾتُٗؼ ايدا٥س٠ ;إذا اْككت ايدٜٕٛ -81/3
 إساي١.هلا ُٚتشطب  ،تؿاف ايدا٥س٠ اييت أثبتت اإلعطازايٓعس يف دع٣ٛ املال٠٤ َٔ اخ -81/4
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 َٓع٘ َٔ ايطؿس. اضتدا١َ ؾًًدا٥س٠ ;إعطاز املدٜٔإذا ثبت  -81/5
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايجُإْٛ

 خيكع ايتادس يف إعالٕ إؾالض٘ يكٛاعد اإلؾالع املكسز٠ ْعاًَا.
 
 

 اؿبظ ايتٓؿٝرٟ: ايؿؿٌ ايجاْٞ
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايجايج١ ٚايجُإْٛ
ًُا عبظ املدٜٔ إذا ثبت ي٘ اَتٓاع٘ عٔ سه -بٓا٤ً ع٢ً أسهاّ ٖرا ايٓعاّ  -ر ٜؿدز قاقٞ ايتٓؿٝ

 ٜٚطتُس اؿبظ ست٢ ٜتِ ايتٓؿٝر. ،ايتٓؿٝر
 ايال٥ش١:

 .ٜعد اؿهِ ايؿادز ٚؾكًا هلرٙ املاد٠ ْٗا٥ًٝا -83/1
ٚاَس َع َساعا٠ أسهاّ دع٣ٛ اإلعطاز املٓؿٛف عًٝٗا يف ايٓعاّ، إذا أؾدزت ايدا٥س٠ األ ـ 83/2

( َٔ املاد٠ ) ايطادض١ ٚاألزبعٕٛ( َٔ ايٓعاّ، َٚكت 5،4،3،2،1املٓؿٛف عًٝٗا يف ايؿكسات )
ُٜعجس ي٘ ع٢ً أَٛاٍ تهؿ٢ يًٛؾ َد٠ ثالث١ أغٗس، ٚمل ٜكِ املدٜٔ بايٛؾا٤،  ا٤; ؾٝذب إؾداز اؿهِ أٚ 

طًب َٔ طايب ايتٓؿٝر إذا نإ َكداز ايدٜٔ ـ أٚ فُٛع ايدٜٕٛ ـ َبًؼ ًَٕٝٛ ع٢ً  عبط٘ بٓا٤
 ٘ إال مبٛاؾك١ طايب ايتٓؿٝر، أٚ مبٛدب سهِ خاقع يالضت٦ٓاف. نجس، ٚال جيٛش اإلؾساز عٓأزٜاٍ ؾ
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َع َساعا٠ أسهاّ دع٣ٛ اإلعطاز املٓؿٛف عًٝٗا يف ايٓعاّ، إذا أؾدزت ايدا٥س٠ األٚاَس ـ 83/3
( َٔ املاد٠ ) ايطادض١ ٚاألزبعٕٛ( َٔ ايٓعاّ، َٚكت 5،4،3،2،1املٓؿٛف عًٝٗا يف ايؿكسات )

ُٜ ضت١ أغٗس، ٚمل ٜكِ املدٜٔ َد٠ عجس ي٘ ع٢ً أَٛاٍ تهؿٞ يًٛؾا٤; ؾٝذٛش إؾداز اؿهِ بايٛؾا٤، أٚ 
عبط٘ بٓا٤ً ع٢ً طًب َٔ طايب ايتٓؿٝر، ع٢ً إٔ ٜتِ اضتذٛاب٘ خالٍ مخط١ عػس ًَٜٛا َٔ تازٜخ 

يف أٟ ٚقت بعد اضتذٛاب٘ إذا ظٗست دال٥ٌ ع٢ً ددٜت٘ يف تط١ٜٛ ٚقع٘  سبط٘، ٚيًدا٥س٠ اإلؾساز عٓ٘
 املايٞ.  

ؾإذا اْككت املد٠ ٚزأت ايدا٥س٠  ،هٕٛ َد٠ اؿبظ ايتٓؿٝرٟ ايٛازد يف ٖرٙ املاد٠ ثالث١ أغٗسـ ت 83/4
ملد٠ أٚ َدد َتعاقب١ ال تصٜد أٟ َٓٗا ع٢ً ثالث١  ٙدبعد اضتذٛاب٘ اضتُساز سبط٘ سهُت بتُدٜ

 أغٗس. 
 

 ايٓعاّ:
 :ملاد٠ ايسابع١ ٚايجُإْٛا

 ال جيٛش اؿبظ ايتٓؿٝرٟ يًُدٜٔ يف األسٛاٍ اآلت١ٝ:
 إذا نإ يدٜ٘ أَٛاٍ ظاٖس٠ ناؾ١ٝ يًٛؾا٤ باؿل ايرٟ عًٝ٘ ٚميهٔ اؿذص ٚايتٓؿٝر عًٝٗا. -1
 أٚ نؿاي١ ع١ٝٓٝ تعادٍ ايدٜٔ. ،أٚ قدّ نؿٝاًل ٦ًًَٝا ،إذا قدّ نؿاي١ َؿسؾ١ٝ -2
 ًا ألسهاّ ٖرا ايٓعاّ.ٚؾك ،إذا ثبت إعطازٙ -3
 َا مل ٜهٔ ايدٜٔ ْؿك١ غسع١ٝ َكسز٠. ،إذا نإ َٔ أؾٍٛ ايدا٥ٔ -4
 إذا ثبت بػٗاد٠ اهل١٦ٝ ايطب١ٝ املختؿ١ إؾابت٘ مبسض ال ٜتشٌُ َع٘ اؿبظ. -5
 أٚ نإ هلا طؿٌ مل ٜتذاٚش ايجا١ْٝ َٔ عُسٙ. ،إذا ناْت اَسأ٠ ساَاًل -6

 ايال٥ش١:
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غ٦ٝا  ٚإذا مل ٜكدّ ،عًُٝٗا ؾٝشذص ;أٚ زًٖٓا عًٝٓٝا ،ازّ نؿاي١ َؿسؾ١ٝقدّ ايهؿٌٝ ايػ إذا -84/1
ايطٓد ايتٓؿٝرٟ يف سطاب  إلٜداع ق١ُٝ عٌُ ؾٌُٝٗ َد٠ ال تتذاٚش عػس٠ أٜاّ ;َٔ ذيو
ٜٚٓؿر  ،ذص ع٢ً َاٍ ايهؿٌٝٚ حي ،ٌٝٚايهؿ ،ع اؿبظ ع٢ً املدٜٜٔٛقٚإال  ،احمله١ُ

 .عًٝ٘
 .د ايدٜٔاملاد٠ بإؾؿاس٘ عٔ أَٛاٍ ي٘ تهؿٞ يطداتعسف َال٠٤ ايهؿٌٝ يف ٖرٙ  -84/2
يًُدٜٔ أٚالدًا نإ ـ ال جيٛش اؿبظ ايتٓؿٝرٟ إذا نإ عُس املدٜٔ ضتني عاًَا ؾأنجس، أٚ 84/3

 قاؾسٜٔ ٚنإ شٚد٘ َتٛيف أٚ قبٛضًا ألٟ ضبب. 
 
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ اـاَط١ ٚايجُإْٛ

ٔ املطذْٛني يف ٜٚٓؿر اؿبظ ايتٓؿٝرٟ مبعصٍ ع ،ال ٜؤدٟ تٓؿٝر اؿبظ إىل اْككا٤ اؿل
 أٚ تطٜٛتٗا. ،، ٚت٧ٝٗ إداز٠ ايطذٔ يًُشبٛع َا ميهٓ٘ َٔ ايٛؾا٤ بدْٜٛ٘ايككاٜا اؾصا١ٝ٥

 ايٓعاّ:
 :٠ ايطادض١ ٚايجُإْٛاملاد

أٚ املتطبب يف  ،تطسٟ أسهاّ اؿبظ ايتٓؿٝرٟ ع٢ً املُجٌ ايٓعاَٞ يًػخـ املعٟٓٛ اـاف
 إعاق١ ايتٓؿٝر َٔ َٓطٛبٝ٘.

 ايال٥ش١:
 .ؾعٌ عٔ اَتٓاعًا أٚ ؾعاًل ايتٓؿٝرٜكتؿس تطبٝل ٖرٙ املاد٠ ع٢ً َا إذا نإ قٌ  -86/1
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 ايعكٛبات: ايؿؿٌ ايجايح

 ايٓعاّ:
 :٠ ايطابع١ ٚايجُإْٛاملاد

ٚتسؾع ١٦ٖٝ ايتشكٝل  ،ؽتـ احملانِ اؾصا١ٝ٥ بايٓعس يف إٜكاع ايعكٛبات ايٛازد٠ يف ٖرا ايٓعاّ
 ٚاالدعا٤ ايعاّ ايدع٣ٛ بٓا٤ً ع٢ً إساي١ ٜؿدزٖا قاقٞ ايتٓؿٝر أٚ بالؽ َٔ املتكسز.

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايجا١َٓ ٚايجُإْٛ

 ع ضٓٛات نٌ َدٜٔ ازتهب أًٜا َٔ اؾسا٥ِ اآلت١ٝ:ٜعاقب بايطذٔ َد٠ ال تصٜد ع٢ً ضب -1
 ،أٚ تٗسٜبٗا ،أٚ ثبت قٝاَ٘ بإخؿا٤ أَٛاي٘ ،االَتٓاع عٔ تٓؿٝر اؿهِ ايٓٗا٥ٞ ايؿادز يف سك٘ -أ

 أٚ اَتٓع عٔ اإلؾؿا  عُا يدٜ٘ َٔ أَٛاٍ.
 تعُد تعطٌٝ ايتٓؿٝر بإٔ أقاّ دع٣ٛ قؿد َٓٗا تعطٌٝ ايتٓؿٝر. -ب
أٚ  ،ع٢ً َٛظـ –أٚ بٛضاط١ غريٙ  –أٚ تعد٣ ٖٛ بٓؿط٘  ،ٕ ٖددبأ ،َكا١َٚ ايتٓؿٝر -ز

ٚأٟ ؾعٌ آخس غري َػسٚع  ،أٚ قاّ بأٟ َٔ ذيو قد املٓؿر ي٘ ،َسخـ ي٘ ٜكّٛ بايتٓؿٝر
 قاّ ب٘ بكؿد َكا١َٚ ايتٓؿٝر.

أٚ تكدِٜ بٝاْات غري  ،أٚ ايهرب يف اإلدسا٤ات ايهرب يف إقسازات٘ أَاّ احمله١ُ، -د
 ؾشٝش١.

أٚ  ،نٌ َٔ أعإ املدٜٔ ،( َٔ ٖرٙ املاد1٠ايعكٛب١ املٓؿٛف عًٝٗا يف ايؿكس٠ )ٜعاقب ب -2
/د( َٔ 1/ز( ٚ)1/ب( ٚ)1/أ( ٚ )1ضاعدٙ يف أٟ َٔ اؾسا٥ِ املٓؿٛف عًٝٗا يف ايؿكسات )

 .ٖرٙ املاد٠
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 ايال٥ش١:
طبب يف أٚ املت ،ُجٌ ايٓعاَٞ يًػخـ املعٟٓٛ اـافتطسٟ أسهاّ ٖرٙ املاد٠ ع٢ً امل -88/1

 .عاق١ ايتٓؿٝر َٔ َٓطٛبٝ٘إ
 

 ايٓعاّ:
 :اد٠ ايتاضع١ ٚايجُإْٛامل

ٜعاقب املٛظـ ايعاّ َٚٔ يف سهُ٘ بايطذٔ َد٠ ال تصٜد ع٢ً ضبع ضٓٛات إذا َٓع ايتٓؿٝر أٚ 
 .املخ١ً باألَا١ْ أعاق٘. ٜٚعد ذيو دسمي١ َٔ اؾسا٥ِ

 ايال٥ش١:
 ،ٚ تػرتى يف ًَهٝتٗاأ ،هٗا ايدٚي١ٛظؿٞ ايػسنات اييت متًتطسٟ أسهاّ ٖرٙ املاد٠ ع٢ً َ -89/1

 .ٚنريو اؾُعٝات ذات ايٓؿع ايعاّ
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايتطعٕٛ

ٜعاقب بايطذٔ َد٠ ال تصٜد ع٢ً مخظ عػس٠ ض١ٓ نٌ َدٜٔ ثبت إٔ ضبب َدْٜٛٝت٘ قٝاَ٘ 
عد أٚ قٝاَ٘ بتبدٜد أَٛاي٘ إذا ناْت األَٛاٍ نجري٠ ٚيٛ ثبت إعطازٙ يف اؿايتني. ٚت ،بعٌُ استٝايٞ

 ٖرٙ األؾعاٍ َٔ اؾسا٥ِ ايهبري٠ املٛدب١ يًتٛقٝـ.
 ايال٥ش١
أٚ اضتٛىل  ،ٚبددٖا تػٌُ أسهاّ ٖرٙ املاد٠ َٔ مجع األَٛاٍ َٔ ايٓاع بػسض املتادس٠ هلِ -90/1

 أٚ أخؿاٖا. ،عًٝٗا
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 ايٓعاّ:

 :املاد٠ اؿاد١ٜ ٚايتطعٕٛ
 ٜعاقب بايطذٔ َد٠ ال تصٜد ع٢ً ثالخ ضٓٛات نٌ َٔ :

ٜٚعاقب بايعكٛب١  ،إذا ضسب تًو ايبٝاْات ،املطًع ع٢ً بٝاْات أؾٍٛ املدٜٔايػخـ  -1
 ْؿطٗا نٌ غخـ اطًع ع٢ً تًو ايبٝاْات دٕٚ أَس قكا٥ٞ.

إذا أخٌ أٟ َِٓٗ بٛادبات٘ ; بإُٖاي٘ أٚ تعدٜ٘ أٚ  ،اؿازع أٚ اـاشٕ ايككا٥ٞ ٚتابعُٝٗا -2
 أٚ تطًُٗا. ،تٗسب٘ َٔ تطًِٝ األَٛاٍ

أٚ املػازى يف املصاد ; إذا تعُد أٟ َِٓٗ ايتأثري ع٢ً  ،ٌ ايبٝع ٚتابعُٝٗااملكّٛ أٚ ٚنٝ -3
 أٚ ايتكًٌٝ يف عداي١ األضعاز. ،ايطعس

 
 

 ايٓعاّ:
 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايتطعٕٛ:

عٔ  -أٚ غريُٖا  -١ أغٗس نٌ َٔ اَتٓع َٔ ايٛايدٜٔ ٜعاقب بايطذٔ َد٠ ال تصٜد ع٢ً ثالث
 أٚ تعطًٝ٘. ،أٚ قاّ مبكا١َٚ ايتٓؿٝر ،أٚ ايصٜاز٠ ،١ٜأٚ ايٛال ،تٓؿٝر سهِ ؾادز باؿكا١ْ
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 أسهاّ عا١َ
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايجايج١ ٚايتطعٕٛ
 تتٛىل َا ٜأتٞ: ،ٚاملاي١ٝ ،تٓػأ يف ٚشاز٠ ايعدٍ ٚناي١ كتؿ١ يًتٓؿٝر تع٢ٓ بايػؤٕٚ اإلداز١ٜ

 ِٖٚ : ،ايرتخٝـ ملكدَٞ خدَات ايتٓؿٝر -1
 َبًؼ األٚزام ايككا٥ٞ.أ. 

 ايبٝع ايككا٥ٞ.ٚنٌٝ ب. 
 اؿازع ايككا٥ٞ.ز. 
 اـاشٕ ايككا٥ٞ. د. 
غسنات َتخؿؿ١ تتٛىل اإلغساف ع٢ً ع١ًُٝ تطًُِّ املؤدس األؾٍٛ املٓكٛي١ ٚؾكًا يكٛابط ٖـ. 

 تكعٗا ٚشاز٠ ايعدٍ بايتٓطٝل َع ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ.
د١َ إىل ٖرا َكدّ خد١َ تٓؿٝر َٔ ايكطاع اـاف بعد َٛاؾك١ فًظ ايٛشزا٤ ع٢ً إضٓاد اـٚ. 

 ايكطاع.
 ،ٚقٛاعد تأًِٖٝٗ مبا يف ذيو ايكُإ املايٞ املطًٛب ،ٚؼدد ايال٥ش١ أسهاّ ايرتخٝـ هلِ

ٚاؾصا٤ات  ،ٚضٝاضات ؼدٜد األدٛز اييت ٜتكاقْٛٗا ،ٚاإلغساف عًِٝٗ ،ٚقٛاعد إدسا٤ات عًُِٗ
 اييت تٛقع عًِٝٗ.

 ٚ بعكٗا ؼت إغساف قكا٤ ايتٓؿٝر.االضتعا١ْ بػسن١ )أٚ أنجس( يًكٝاّ بأعُاٍ ايتٓؿٝر أ -2
 إعداد ال٥ش١ يتدزٜب ايعاًَني يف ايتٓؿٝر. -3
 ْػس بٝاْات ايتٓؿٝر. -4
 تبادٍ اإلؾؿا  عٔ األؾٍٛ َع ايدٍٚ األخس٣. -5
 

 ايٓعاّ:
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 :املاد٠ ايسابع١ ٚايتطعٕٛ
٦ٝات ٚاتؿاقٝات َع ايدٍٚ ٚاهل ،ال خيٌ تطبٝل ٖرا ايٓعاّ مبا ازتبطت ب٘ املًُه١ َٔ َعاٖدات

 ٚاملٓعُات ايدٚي١ٝ.
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ اـاَط١ ٚايتطعٕٛ

; ٛاد١ٗ املتطبب أَاّ قاقٞ ايتٓؿٝرإقا١َ دع٣ٛ يف َ ،يًُتكسز َٔ املُاط١ً يف إدسا٤ات ايتٓؿٝر
ُّا ؿك٘ َٔ قسز.  يتعٜٛك٘ ع

 ايال٥ش١:
ٚؾل اإلدسا٤ات  - ٜتٛىل ايٓعس يف دع٣ٛ ايكسز دا٥س٠ ايتٓؿٝر اييت تّٛيت إدسا٤ات ايتٓؿٝر -95/1

 .-املعتاد٠ يسؾع ايدع٣ٛ 
 ال جيٛش تعٜٛض ايدا٥ٔ بصٜاد٠ ايدٜٔ َكابٌ تأخري ايٛؾا٤. -95/2
 
 
 

 ايٓعاّ:
 :املاد٠ ايطادض١ ٚايتطعٕٛ

ًٜػٞ ٖرا ايٓعاّ املٛاد َٔ )ايطادض١ ٚايتطعني بعد املا١٥ إىل ايجا١ْٝ ٚايجالثني بعد املا٥تني( َٔ 
ٚايؿكس٠ )ش(  ،ٖـ20/5/1421( ٚتازٜخ 21ادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ )ّ/ايؿ ،ْعاّ املساؾعات ايػسع١ٝ

( ٚتازٜخ 78ايؿادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ )ّ/ ،َٔ املاد٠ )ايجايج١ عػس٠( َٔ ْعاّ دٜٛإ املعامل
 ٚنٌ َا ٜتعازض َع٘ َٔ أسهاّ. ،ٖـ19/9/1428
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 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايطابع١ ٚايتطعٕٛ
 ٜٚعٌُ بٗا بعد ْؿاذٙ. ،ٚنماْني ًَٜٛا َٔ تازٜخ ؾدٚز ايٓعاّ ٜؿدز ايٛشٜس ايال٥ش١ خالٍ َا١٥

 
 ايٓعاّ:

 :املاد٠ ايجا١َٓ ٚايتطعٕٛ
 ٜعٌُ بٗرا ايٓعاّ بعد َكٞ َا١٥ ٚنماْني ًَٜٛا َٔ تازٜخ ْػسٙ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ.

 


