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 2019 مارس 13اردو ــــــــب                                                                                                                                                          

 
 

 ونائبيه، الشعب نىاب مجلس رئيس السيد

 الشعب نىاب مجلسلدي رئيس الحكىمت، املكلف بالعالقت مع وزير الالسيد 

 الشعب، نىاب مجلس أعضاء والسادة السيداث

 

 
ؼ لجىت جدشغف ا خُى مشغوع الهاهىن ألاؾاس ي اإلاخػلو  غلٌُم حػغع بإن الػام الدشَغ َغ جهٍغ

  .38/2016غضص .بػبـ ازخطاضاث مدٌمت اإلاداؾباث وجىظُمها وؤلاحغاءاث اإلاخبػت لضيها  
 

I. مــــــــــــــــــــــالتقدي:  

 

غمً بابه الخامـ ؤن الهػاء اإلاالي ًمثل مٍىها مً مٍىهاث  2014حاهكي  27ؤنغ صؾخىع 

 قػال 117وؤقغص له الكطل " الهػاء اإلاالي"الؿلؿت الهػاثُت وؤوعص بشإهه الكغع الغابؼ جدذ غىىان 

غً الهىاؾم اإلاشتريت التي جدٌم الؿلؿت الهػاثُت واإلاباصت الػامت التي حاء بها الضؾخىع والتي 

ي  جاؾـ والحٌُم  غلى مبضؤ الكطل بحن الؿلؿاث والخىاػن بُنهاًهىم لىظام حمهىعي صًمهغاؾي حشاًع

ت الهاهىن والغشُض   .واؾخهاللُت الهػاء  جػمً قُه الضولت غلٍى

وؤخاُ الكطل اإلاظًىع بلى الهاهىن جىظُم مدٌمت اإلاداؾباث وغبـ ازخطاضاتها وؤلاحغاءاث 

 . اإلاخبػت لضيها والىظام الخاص بهػاتها

وجمثل َظٍ اإلاغحػُت الضؾخىعٍت وؤلاؾاع الظي ًخجّزُ قُه مشغوع َظا الهاهىن ألاؾاس ي الظي 

ؼ 2014يهضف بلى الاعجهاء بالىطىص اإلاخػلهت بمدٌمت اإلاداؾباث بلى ما حاء بضؾخىع حاهكي   وحػٍؼ

مىنػها يهُئت نػاثُت ويجهاػ ؤغلى للغنابت ٌػمل غلى جدهُو الاؾخػماُ ألامثل واإلاشغوع لألمىاُ 

 يما ًٌّغؽ اإلاشغوع في حىاهبه  .الػمىمُت وقها إلاباصت الشغغُت والىجاغت والشكاقُت واإلاؿاءلت والجزاَت

اإلاخػلهت بدىظُم َُئاث مدٌمت اإلاداؾباث وبحغاءاتها الهػاثُت مباصت اإلادايمت الػاصلت التي هّظ 
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مً الضؾخىع وزاضت منها خو الخهاض ي والضقاع وغماهاث الخهاض ي غلى صعحخحن  108غليها الكطل 

ذ بالحٌم  .وغلىُت الخطٍغ

يما اغخمض مشغوع الهاهىن في ضُاؾخه ؤًػا اإلاػاًحر الضولُت لألحهؼة الػلُا للغنابت التي حشترؽ 

ت  ػاث بإبػاصَا الىظُكُت والػػٍى اؾخهاللُت َظٍ ألاحهؼة غلى ؤن ًخم بعؾاء َظٍ الاؾخهاللُت في الدشَغ

ت واإلاالُت خماًت لها مً ؤي جضزل مً شإهه الخإزحر غلى ؤغػائها ؤو غلى وشاؾاتها وغماها لحؿً  وؤلاصاٍع

ا  .ؾحَر

وجػّمً َظا اإلاشغوع حملت مً ألاخٍام تهضف بلى جمخُؼ مدٌمت اإلاداؾباث وعثِؿها وؤغػائها 

ت مؼ الحغص غلى ؤن جٍىن مثاال ًدخظي به لٍي  بالػماهاث والطالخُاث ومهىماث الػمل الػغوٍع

غ الخطغف الػمىمي الؿلُم التي  حؿاَم بٍل قػالُت في غمان الاؾخػماُ ألامثل للماُ الػام وفي جؿٍى

حػّض مً بحن ؤَم ألاَضاف  اإلاغؾىمت للغنابت غلى ألامىاُ الػمىمُت والتي حػخبر اإلاػاًحر الضولُت جدهُهها 

ا َغ ا الؾخهغاع الضُو وجؿٍى  .غغوٍع

عي واخض ألاخٍام اإلاخػلهت بدىظُم مدٌمت  يما غّم مشغوع الهاهىن في بؾاع هّظ حشَغ

اإلاداؾباث وازخطاضاتها وؤلاحغاءاث اإلاخبػت لضيها، وطلَ هدُجت بصماج صاثغة الؼحغ اإلاالي غمً مدٌمت 

مً الضؾخىع الظي هّظ غلى ازخطاص مدٌمت اإلاداؾباث في  117اإلاداؾباث غمال بإخٍام الكطل 

 .جهُُم ؾغم الخطغف وػحغ ألازؿاء اإلاخػلهت به

الباب )ؤخٍام غامت :  قطال مىّػغت غلى حؿػت ؤبىاب وهي الخالُت 168وجػمً مشغوع الهاهىن 

 ُ ، (الباب الثالث)، جىظُم مدٌمت اإلاداؾباث (الباب الثاوي)، ازخطاضاث مدٌمت اإلاداؾباث (ألاو

، الغنابت غلى الخطغف (الباب الخامـ)، ػحغ ؤزؿاء الخطغف (الباب الغابؼ)الهػاء في الحؿاباث 

، مغانبت ألاخؼاب الؿُاؾُت والجمػُاث والخػاوهُاث واإلااؾؿاث  والهُئاث الخاضت (الباب الؿاصؽ)

ًاهذ حؿمُتها  ػُت (الباب الؿابؼ)مهما  ، (الباب الثامً)، مؿاغضة الؿلؿت الخىكُظًت والؿلؿت الدشَغ

 .(الباب الخاؾؼ)ؤخٍام زخامُت واهخهالُت 

 

II.  أعمال اللجنـــــــــــــــت: 
ؼ الػام مىظ حػهضَا بمشغوع الهاهىن  لت مً الجلؿاث غلى ؾلـغهضث لجىت الدشَغ

:  الىدى الخالي 
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  ش زططذ لالؾخماع بلى ًل مً الىػٍغ اإلاٍلل بالػالنت  : 2018 هىقمبر 06حلؿت بخاٍع

 . مؼ مجلـ هىاب الشػب والغثِـ ألاُو لضاثغة اإلاداؾباث 

  ش زططذ لالؾخماع بلى ًل مً حمػُت الهػاة  : 2018 هىقمبر  07حلؿت بخاٍع

 الخىوؿُحن وههابت الهػاة الخىوؿُحن واجداص الهػاة الخىوؿُحن  

  ش  زططذ لالؾخماع بلى حمػُت اإلاداؾبحن الػمىمُحن  : 2018 هىقمبر 23حلؿت بخاٍع

  ش زططذ لالؾخماع بلى ممثلحن غً الاجداص الخىوس ي : 2019 ماعؽ 07حلؿت بخاٍع

 للطىاغت والخجاعة والطىاغاث الخهلُضًت 

  ش : 2019 ماعؽ 07 و28 و27و14 و08 و07 و2018 هىقمبر 15و14حلؿاث بخاٍع

ذ غليها    زططذ إلاىانشت قطُى مشغوع الهاهىن والخطٍى

   ش غ اللجىت2019 ماعؽ  13حلؿت بخاٍع  .  للمطاصنت غلى جهٍغ

 
 

 جلساث الاستماع 
 

 االأتماو إلى النزير المكلف بالعال ة  ع  جلس انّاب الشعب : 

ػباُ ؤوضح             
ّ

ل بالػالنت مؼ مجلـ هّىاب الش
ّ
، يممثل للحٍىمت ضاخبت اإلاباصعة ،ؤن وػٍغ اإلاٍل

ً مدٌمت اإلاداؾباث مً ؤلاؾهام الكّػاُ في مداعبت الكؿاص بخىقحر آلُاث 
ّ
مشغوع الهاهىن ؾُمٌ

ػُت والّخىكُظًت حضًضة لحؿً بصاعة اإلااُ الػام ومػاغضة حهض الّؿلؿخحن  شَغ
ّ
في جهُُم بغامج الد

وؤغاف ؤّن الحٍىمت مىكخدت  . اإلايشأث الػمىمُت ومغانبت جؿبُو ناهىن اإلاالُت مً نبل َظٍ اإلايشأث

 والخطّىعاث وفي جىاضل مؼ اإلاجخمؼ اإلاضوي، وؤّن قلؿكت الهاهىن بًجابُت تهضف بلى غلى ًل اإلاهترخاث

ػاث مؼ اإلاباصت الػامت للّضؾخىع    . مالءمت الدشَغ

ضة ولِؿذ لها ضالخُاث الّخدهُو والخدّغي واإلاغانبت،  ّن  الىػٍغ ؤقاصوؤ            ُّ ًاهذ مه صاثغة اإلاداؾباث 

وؤمام اؾخكداُ ظاَغة الكؿاص التي ؤنهٌذ الانخطاص واؾخجزقذ مهّضعاث البالص، قةّن الىنذ نض خان 

ت للهُام بمهام  غ آلالُاث والىؾاثل الّػغوٍع
ّ
لخمٌحن مدٌمت اإلاداؾباث مً صوع قّػاُ ًٌكل لها جىق

وطيغ ؤّن .  ؤلاصاعي في بؾاع محزاهُت الّضولت وبالدؿُحر الظاحيو اإلاالي َااؾخهالُغمان  و.الّغنابت والّخدهُو

اإلاشغوع قُه التزام مً الّضولت بىغؼ ًل ؤلامٍاهُاث غلى طّمت مدٌمت اإلاداؾباث بما ًػمً خؿً ؤصاء 

وفي َظا ؤلاؾاع وخغضا غلى خّو الّىكاط بلى اإلاػلىمت، ؤشاع بلى .  الشكاقُتصب إلابزػىغهانابل ممهاّمها في 

شغ إلجاخت الكغضت ؤمام الغؤي الػام لإلؾالع 
ّ
غ مدٌمت اإلاداؾباث وؤغمالها نابلت للي ؤّن حمُؼ جهاٍع

 .غليها



 2019 اار   38/2016 شررو  قاانن   أاأس  عد  لجنة التشريع العام  
 

 

4 

ض جٌَغـ مباصت الحىيمت الغشُضة          يما ؤوضح  ت حضًضة إلاٍؼ ُّ غ للّضولت آل
ّ
ؤن مشغوع الهاهىن ًىق

 .ومٍاقدت الكؿاص وخؿً الخطّغف في اإلااُ الػام

م غمل صاثغة اإلاداؾباث ًدّض مً 
ّ
         واغخبر ؤغػاء اللجىت ؤّن الهاهىن الجاعي به الػمل الظي ًىظ

صوعَا الّغنابي زطىضا غلى ألاخؼاب،وؤهه غلى الّغؾم مً ؤّن مشغوع َظا الهاهىن ًدُذ إلادٌمت 

، بال ؤّن عنابتها غلى ألاخؼاب "مً جلهاء هكؿها"اإلاداؾباث مباشغة عنابت غلى غضص مً الهُئاث 

ا جبهى مشغوؾت بيؿبت مؿاَمت الّضولت في محزاهُتها اإلاىطىص  الؿُاؾُت والجمػُاث والّخػاوهُاث وؾحَر

غليها في الباب الّؿابؼ مً مشغوع َظا الهاهىن، مّما ًكخذ الباب للكؿاص الؿُاس ي في ظّل ؾُاب الّغنابت 

ل الػمىمي قهـ وما ػاص  وفي َظا الطضص. والشكاقُت ؤوضح الىػٍغ ؤّن مدٌمت اإلاداؾباث جغانب الّخمٍى

مهزػؼ  طلَ قةّن الازخطاص قُه يغً
ّ
 .إلحغاءاث عنابُت ونىاهحن ؤزغي جىظ

 االأتماو إلى الرّئيس األّرل لعائرة المحاأبات 

ه الّغثِـ ألاّوُ لضاثغة اإلاداؾباثؤوضح           
ّ
ُ  جكػُل بؾاع في ؤه  مؼ الّخكاغلو 2014 صؾخىع  قطى

مت الّىطىص
ّ
 وما 1968  ماعؽ 8 في الّطاصع ألاؾاس ي الهاهىن  منها ؾىاء صاثغة اإلاداؾباث إلااّؾؿت اإلاىظ

و التي ألاوامغ ؤو حػضًالث مً غلُه ؤصزل
ّ
كام جّم  قةهه اإلاداؾباث، صاثغة غمل بؿحر جخػل

ّ
 الػمل غلى الاج

م الظي الهاهىن  َظا مشغوع لىغؼ اإلاداؾباث بضاثغة الّطلت طاث ألاؾغاف ًّل  بحن اإلاشترى
ّ
 ًىظ

وجىكُظا اللتزاماث  اإلاغخلت، جدّضًاث ومجابهت وشاؾها لؿبُػت مىايبت اإلااّؾؿت، َظٍ ازخطاضاث

مت الّىطىص ًّل  اؾخجمؼ الهاهىن  مشغوع ؤّن  ؤقاص يما .جىوـ الّضولُت
ّ
ى اإلاالي للهػاء اإلاىظ  يظلَ َو

 اإلاالي بالهػاء اإلاخػلو 117 الكطل عؤؾها وغلى الّضؾخىع  يّغؾها التي اإلاباصت حملت لخكػُل اؾخجابت

 .لها اإلاؿىضة والىظاثل اإلاداؾباث مدٌمت وازخطاص مٍّىهاجه وبُان

ىلت اإلاهامّ  ؤن وؤغاف           هت الجىاهب ًل في وحؿُمت يبحرة لهم اإلاًى
ّ
 الػام اإلااُ في بالّخطغف اإلاخػل

ل غلى ًالّغنابت اإلاهام واؾػت عنابُت مىظىمت في مىسغؾىن  ؤّنهم باغخباع  البلضًت الاهخسابُت الحملت جمٍى

ت الّخىمُت وبغهامج ا اإلادلُت والحىيمت الحػٍغ  اإلاىاعص لخىقحر الحٍىمت بضغم وؾالب ، اإلاهّماث مً وؾحَر

ت ىلت الىظاثل َظٍ ًل آلصاء الٍاقُت اإلااصًت والىؾاثل الالػمت البشٍغ  وصغم مالثمت ظغوف في لهم اإلاًى

 .وؤلاصاعي  اإلاالي الاؾخهالُ

ُ  باألؾاؽ جمدىعث اإلاؿاثل مً حملت جضزلهم لضي اللجىت ؤغػاء وؤزاع           : خى
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 في الّىظغ اؾخعجاُ غالنتها ومضي اإلااهدت، الجهاثو اإلااّؾؿت، بةصاعة ضلت لها التي ألاؾغاف عئٍت -

 حؿّغع مً الاؾخدثار ًغاقو ما مؼ .الػاّمت الجلؿت نبل مً غلُه واإلاطاصنت الهاهىن  مشغوع

 .وههاثظ بزالالث مً غليها ًؿغؤ ما هدُجت الهىاهحن جىكُظ في لإلعباى مضغاة جٍىن  نض وعجلت

 .قيها الكطل آماص في ًؿُل ؤن شإهه مً ما والؿػىن  ؤلاحغاءاث حػّضص مؿإلت  -

 غلى الخهاض ي وبحغاءاث اإلاداؾباث مدٌمت وازخطاضاث ضالخُاث جىؾُؼ في الخىحه -

 وحؿؿُت الخؿّىعاث َظٍ مىايبت غلى اإلااؾؿت لهظٍ اإلاخىقغ البشغي  الّغضُض نضعة ومضي صعحخحن،

ا غلى اإلاػغوغت الهػاًا في للكطل آلاحاُ حؿخؿغنها التي واإلاّضة الازخطاضاث، َظٍ ًل  .ؤهظاَع

 غلى اإلادٌمت، غلى بالغنابت للهُام اإلاسخطت والجهت اإلاداؾباث إلادٌمت وؤلاصاعي  اإلاالي الاؾخهالُ -

 إلاغانبت آلُت مً البّض  الىنذ طاث في ولًٌ الػمل ؾحر لحؿً غغوعي  الاؾخهاللُت جىقحر ؤّن  اغخباع

  .الهاهىن  جؿبُو خؿً

ُ  الّغثِـ ؤوضح ونض                 اإلااهدت الجهاث اؾخدثار مً الخسّىقاث ؤّن  اإلاداؾباث لضاثغة ألاو

 اإلاخػلهت الاؾخػضاصاث ؤّن  خُث لها مىحب ال غلُه واإلاطاصنت الهاهىن  مشغوع بمىانشت للّخعجُل

 ؾىىاث ألاعبؼ ًهاعب ما الىّظ  بغضاص اؾخؿغم  ونض ،2011 مىظ اهؿلهذ ًاهذ الهاهىن  إلاشغوع بالّخدػحر

 حاهب بلى ويخبت نػاة مً الّطلت طاث ألاؾغاف ًل وبمؿاَمت الؿغع في ولجان هضواث غهضث خُث

ماث
ّ
 .الخإؾِس ي الىؾني واإلاجلـ اإلاضوي اإلاجخمؼ مىظ

ػىن، ؤلاحغاءاث بخػّضص ًخػلو ما في ؤما              
ّ
ػً ؤن بّحن قهض والؿ

ّ
 زطىضُت له الباب َظا في الؿ

ما جخجّؼؤ ال ماؾؿت اإلاداؾباث مدٌمت ؤّن  بط ألازغي، اإلاجاالث في الؿػً غً جمحٍز
ّ
 جكطُل ونؼ وبه

 والّضواثغ الجهىي، اإلاؿخىي  غلى ويظلَ اإلاغيؼي  اإلاؿخىي  غلى ابخضاثُت صواثغ ؤؾاؽ غلى الهُئاث

ت ىع  َى ازخطاضها الجهٍى
ّ
 قُخػهض  الّخػهُب ؤّما اإلاغيؼي  اإلاؿخىي  غلى ًٍىن  والاؾخئىاف الابخضاجي الؿ

غ غضص قيها اإلادٌمت ضلب مىبثهت َُئت له
ّ
 الؿػىن  في للّىظغ  حػهُبُت يهُإة جيخطب الهػاة مً مطؿ

  .اإلاداؾباث مدٌمت َُئاث مسخلل غً الّطاصعة الهغاعاث في بالّخدهُو

          ُ  قهض اإلاداؾباث، مدٌمت بمغانبت اإلاسخّطت والجهت وؤلاصاعي  اإلاالي الاؾخهالُ مؿإلت وخى

 الهُام جخىلى اإلاالي الهػاء مجلـ مً مىبثهت لجىت ؤّن  غلى الّخىطُظ جّم  الهاهىن  مشغوع في بإهه ؤقاص

ى نػاجي، عنابي ؾابؼ طاث َُإة ؤو مثُل حهاػ ؤي الّىظحر عنابت انتراح حاهب بلى الّغنابت بمهّمت  ؤمغ َو

 ُ ُ  غّضة في به مػمى  في ؾخؿّبو التي ؤلاحغاءاث هكـ ؤن يما ولبىان، والجؼاثغ واإلاؿغب البرحؿاُ مثل صو
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 للهػاء ألاغلى واإلاجلـ الضؾخىعٍت واإلادٌمت الشػب هىاب مجلـ محزاهُاث جىكُظ غلى الّغنابت

ى اإلاداؾباث مدٌمت لها ؾخسػؼ  .الّغنابت ؤشٍاُ مً شٍل َو

ُ  الغثِـ اغخبر ألاخؼاب، غلى بالّغنابت ًخػلو ما وفي            88 غضص اإلاغؾىم ؤّن  اإلاداؾباث لضاثغة الاو

 مّما ، الّغنابُت باإلاهّمت الهُام الحؿاباث إلاغاحعي ؤجاح خُث اإلاػؿُاث حمُؼ ؾّحر الظي َى 2011 لؿىت

غ الحؿاباث جلهى َى اإلاداؾباث صاثغة وصوع  الحٍىمت بغثاؾت مغجبـ ألاخؼاب مغانبت ؤمغ حػل  وجهاٍع

شاؽ،
ّ
ًّ  وغىض الي  الىحىبُت للّغنابت الخػىع بنغاع جّم  اللجىت ؤهظاع غلى اإلاػغوع الهاهىن  مشغوع ؾ

ّل  وألاخؼاب الجمػُاث لٍّل  اإلاداؾباث مدٌمت نبل مً  مً آزغ امخُاػ ؤّي  ؤو مالُا صغما ًخلّهى مً ًو

 .الّضولت

 االأتماو إلى جمعّية القضاة الّتناسيين :

ؤوضح  عثِـ حمػُت الهػاة الخىوؿُحن ؤن صاثغة اإلاداؾباث هي بخضي ؤغمضة اإلااّؾؿت      

ل ؾلؿت عنابُت غلُا جسخّظ بالّىظغ في الحؿاباث 
ّ
ت جخجّؿض في ًىنها جمث ُّ الهػاثُت ولها زطىض

ُت 
ّ
وجطّغف الّضولت واإلااّؾؿاث واإلايشأث الػمىمُت وحمُؼ الهُئاث التي حؿاَم الّضولت والجماغاث اإلادل

 مً صغم إلاىنؼ الهػاء 2014في عؤؽ مالها، ونض حػّؼػث َظٍ الخطىضُت بما ؤجاخه صؾخىع حاهكي 

ػُت مً زالُ  اإلاالي، وجىؾُؼ هؿام جٍلُل مدٌمت اإلاداؾباث وغالنتها زاضت بالّؿلؿت الدشَغ

وؤغاف ؤّن زطىضُت مدٌمت اإلاداؾباث . مؿاغضتها غلى بحغاء الّغنابت غلى جىكُظ محزاهُت الّضولت

يإغلى حهاػ عنابي غلى اإلاالُت الػمىمُت ًكغع غليها اخترام اإلاػاًحر الّضولُت زاضت بغالن مٌؿٍُى 

 . الؾخهالُ ألاحهؼة الػلُا الّغنابُت

هت حشاعيُت واؾخؿغم الىنذ الٍافي                  يما ؤقاص ؤّن ضُاؾت مشغوع َظا الهاهىن جّم بؿٍغ

ت يكاءاتها بخضاعؾه وجهضًم اإلاهترخاث واإلاالخظاث 
ّ
ًاق والّػغوعي الظي ؾمذ لهػاة صاثغة اإلاداؾباث و

إن
ّ

 .والّخىضُاث التي مً شإنها ؤن جؿّىع مدخىاٍ وججّىص هّطه إلاؿابهخه واإلاػاًحر الّضولُت في َظا الش

ت والطالخُاث الٍاقُت بالػماهاث اإلاداؾباث مدٌمت لخمخُؼ وغماها                 لحؿً الػغوٍع

 الكؿاص ومٍاقدت الّغشُضة والحىيمت واإلاؿاءلت الشكاقُت بعؾاء في الّضؾخىعٍت بمهاّمها اغؿالغها

 التي ألاؾاؾُت اإلاباصت مً حملت عضضث الّخىوؿُحن الهػاة حمػُت  ؤن بلى الّضولُت،ؤشاع اإلاػاًحر وجٌَغـ

ا ًيبغي َغ
ّ
 :ؤَّمها اإلاداؾباث مدٌمت ؾحر خؿً لػمان جىق
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ا مالُا اإلاداؾباث مدٌمت اؾخهاللُت لػمان وقّػاُ مىاؾب ناهىوي بؾاع وحىص غغوعة -  وبصاٍع

  .مٌؿٍُى بغالن مباصت في حاء ما وقو

و الظي للهػاء ألاغلى للمجلـ ألاؾاس ي والهاهىن  الّضؾخىع  ؤنّغَا التي الّػماهاث جٌَغـ -
ّ
 ًخػل

ُ  والّخإصًب الهػاة بخػُحن الخاّضت الّػماهاث بخىقحر  .الهاهىهُت بالحطاهت وجمخُػهم والػؼ

ت لػمان اإلاداؾباث إلادٌمت ألاؾاس ي الهاهىن  بمشغوع اإلاضعحت الّطالخُاث بنغاع -  الّخطغف خٍغ

 .واإلاداؾبت للّغنابت الػلُا لألحهؼة الّضولُت اإلاػاًحر ؾبو الّغنابُت اإلاهّماث آصاء غىض

ُ  نُىص ؤّي  قغع وغضم الٍاقُت بالؿلؿاث اإلاداؾباث مدٌمت جمّخؼ غمان -  ًاقت غلى للحطى

 .الهاهىهُت مهاّمها ألصاء الالػمت واإلاػلىماث الىزاثو

ت جهُُض غضم - غ بغضاص مجاُ في اإلاداؾباث مدٌمت خغٍّ  بلى الّغنابُت، ؤغمالها هخاثج بشإن الّخهاٍع

غ جلَ وشغ جىنُذ جدضًض في الحّغٍت حاهب ػُت الؿلؿاث مىاقاة بػض وجىػَػها الّخهاٍع شَغ
ّ
 الد

ىت شغوؾا الهاهىن  ًكغع لم ما بها والّخىكُظًت ُّ  .مػ

غ مخابػت - ـ الّغنابُت الّخهاٍع  اإلاؿاءلت مباصت وغمان اإلاداؾباث مدٌمت اؾخهاللُت لخٌَغ

 طاث ألاؾغاف مسخلل غلى الّغنابُت ألاغماُ ؤزغ إلبغاػ الػام اإلااُ في الّخطغف وخؿً والشكاقُت

 .الّطلت

 َُئاث جغجِب غغوعة في عؾبتها غً الهػاة حمػُت غّبرث اإلاداؾباث، مدٌمت جىظُم باب وفي             

ت الابخضاثُت الضواثغ بجػل الخهاض ي صعحاث خؿب اإلادٌمت ت الابخضاثُت والضواثغ اإلاغيٍؼ  هكـ في الجهٍى

 غلى الىاعصة الشٍاوي  صعاؾت ازخطاص وبؾىاصَا الػمىمُت الّىُابت مهامّ  جىغُذ حاهب بلى اإلاغجبت،

 .مألها وجدضًض حّضًتها في والّىظغ اإلادٌمت

 الػاّمت الجلؿت اوػهاص بلى الّضغىة بمٍاهُت بصعاج غلى الّخىطُظ بلى الهػاة حمػُت صغذ يما            

م بالهاهىن  بنغاٍع جّم  مثلما ؤغػائها زلث نبل مً
ّ
 بؾىاص بػغوعة وؤوضذ .للهػاء ألاغلى للمجلـ اإلاىظ

ا التي اإلاالُت الػملُاث غلى الالخهت الّغنابت ب لجىت بلى اإلادٌمت جىجَؼ
ّ
ً مً جتري  نػاتها بحن مً غػٍى

نهما ُّ ػ
ُ
هّضمان الػاّمت الجلؿت ح ما ٍو َغ  .لها جهٍغ

و قُما ؤّما            
ّ
 إلغاقت صغىتها غً غّبرث قهض وجىكُظَا، اإلاداؾباث مدٌمت بإخٍام باإلغالم ًخػل

و ألاؾاس ي الهاهىن  في قطل
ّ
ع خاالث في اإلاّخسظة باإلحغاءاث ًخػل

ّ
و غً الّخبلُـ حػظ  مػمىهت عؾالت ؾٍغ

 ُ  شهغا ومىده الػمىمُت الّىُابت نبل مً الىالي مغاؾلت اغخماص ًمًٌ خُث بالبلىؽ ؤلاغالم مؼ  الىضى

ا ؤو الّخبلُـ غملُت بةجمام اإلادٌمت إلقاصة َع
ّ
 .حػظ
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 الّضغىي  عقؼ بمٍاهُت بجاخت بػغوعة الهػاة حمػُت ؤوضذ الخطّغف، ؤزؿاء ػحغ زطىص وفي           

غ مً ًّل  ِنبل مً اإلاالي الّؼحغ ماّصة في
ّ
 .واإلاطلحت والّطكت ألاَلُت لضًه جخىق

ُ  اللجىت ؤغػاء حؿاءُ ونض    : خى

 في الّضولت مؿاَمت جخجاوػ  ال التي ألاخؼاب غلى اإلاداؾباث إلادٌمت اإلاالُت الّغنابت انخطاع -

ى %50 وؿبت محزاهُتها  الّؿُاؾُت، الّؿاخت في يبحر جإزحر طاث وؾحر ضؿغي  ؤخؼاب ؤّنها ٌػني ما َو

ل ال لها اإلاالي الّضولت صغم ؤّن  باغخباع للّغنابت جسػؼ ال الٌبري  ألاخؼاب ؤّن  خحن في
ّ
 حؼءا بال ًمث

و ألامغ ؤن زاّضت الّؿىاء نضع غلى ألاخؼاب ًّل  غلى الّغنابت مً بّض  ال بط محزاهُتها، مً ٌؿحرا
ّ
 ًخػل

  .الػام اإلااُ غلى بالّغنابت

ُ  بمٍاهُت  -  في الخىوؿُت الّضولت ؾحر حهاث مً وجبّرغاث َباث مً ألاخؼاب غلُه جخدّطل ما صزى

ل .غضمه مً اإلاداؾباث مدٌمت ضالخُاث  ما للمدٌمت ًػمً الحالي الاهخسابي الهاهىن  ؤّن  َو

ل غلى هاحػت مالُت عنابت إلحغاء الطالخُاث مً ًٌكي  َىاى ؤّن  ؤو الاهخسابُت الحمالث جمٍى

ساط ؤلاحغاءاث جلَ في يكاًت غضم
ّ
ا مىاؾبت الهاهىن  مشغوع مىانشت الج َؼ  نطض وصغمها لخػٍؼ

 .وحه ؤيمل غلى الّضوع  بهظا للهُام الٌكُلت الٍاقُت الّطالخُاث مً اإلاداؾباث مدٌمت جمٌحن

ل غلى الغنابت ؤن الخىوؿُحن الهػاة حمػُت ؤقاصث ونض              مدٌمت غلى جهخطغ ال ألاخؼاب جمٍى

مها الــــــــظي ألاؾاس ي الىّظ  وبهما اإلاداؾباث
ّ
ؾاس ي ألا  الهاهىن  حاهب بلى 87 غــــــــــــضص اإلاغؾىم َــــــى ًىظ

 في حاء ما وؤن ،باالهخساباث والاؾخكخاء ًخػلوالظي  2014ماي  26 في ئعرالم 2014 لؿىت 16غضص 

و بػبـ ازخطاضاث مدٌمت اإلاداؾباث وجىظُمها وؤلاحغاءاث اإلاّخبػت  ألاؾاس ي الهاهىن  مشغوع
ّ
اإلاخػل

ل مػُاع غلى بىاء لألخؼاب الّضولت جهّضمها التي اإلاىذ غلى للّغنابت جٌملت َى لضيها  ؤّن  غلى الػمىمي، الّخمٍى

ى الخلهاجي الخػّهض بزاعة باب مً لِؿذ %50 وؿبت ُ  ًؿغح ما َو ُ  الدؿائ ؿبت َظٍ اغخباع خى
ّ
 الي

ت غلى للّغنابت مدّضصة
ّ
ا ًاهذ مهما اإلاالُت الهىاثم ًاق  مً اإلاهّضمت اإلاىدت مجّغص غلى جهخطغ ؤم مطاصَع

ا الّخػاوهُت ؤو الجمػُت ؤو الحؼب محزاهُت مً %50 مً ؤنّل  الّضولت مىدت ًاهذ قةطا الّضولت، نبل  وؾحَر

 .قهـ الّضولت نبل مً اإلاهّضم الجؼء في جىظغ اإلاداؾباث مدٌمت قةّن 
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   ناسيين  القضاة الاققابة  االأتماو إلى  : 

 اإلاػغوع ألاؾاس ي الهاهىن  مشغوع بحن زلؿا َىاى ؤّن  الخىوؿُحن الهػاة ههابت عثِـ اغخبر          

ت في بقغاصَا اإلامًٌ مً ًان ألاخٍام َظٍ بػؼ ؤّن  وعؤي الخاّضت، ؤلاحغاءاث وبػؼ
ّ
ت مجل

ّ
 مؿخهل

ُ  َى مثلما بظاتها ُ  غضًض في به مػمى  وبالخالي ؤؾاس ي، ناهىن  هؿام في جٍىن  ؤن مً ؤقػل الّضو

 ُ   اإلامًٌ مً ًان الازخطاضاث ؤو الهػاثُت الدشٌُالث جىػَؼ خُث مً الخطىضُاث بػؼ في الّضزى

ت ؤو به زاص بحغاجي ناهىن  في ًخػّمً ؤن
ّ
 .مجل

 مً 2 الكطل ضلب غلُه الخىطُظ جّم  مما ؤشمل اإلاداؾباث مدٌمت ضالخُاث ان اغخبر يما            

 اإلادلُت الّؿلؿت مثل ألازغي  اإلاجاالث غضًض لدشمل قيها الخىؾُؼ مً البّض  وبالّخالي الهاهىن، مشغوع

   .الاهخساباث يهاهىن  الازخطاضاث وبػؼ
ًّ  َامّ  مالي ونؼ لها الجغاثم مً َاثل عضُض غليها ٌػغع اإلاداؾباث مدٌمت ؤّن  بلى وؤشاع              ولٌ

 في بط اإلاداؾباث، مدٌمت لضي الػضلُت الّػابؿت ؾُاب باغخباع ػحغ ؤو مػانبت صون  جبهى الجغاثم َظٍ

مُت صواثغ في ؤو عنابُت ؤغماُ وؤزىاء ألاخُان بػؼ
ْ
 اإلاغحى بالشٍل جخّم  ال والّخكخِش الحجؼ ضالخُاث ُخٌ

ُ  الاؾخهطاجي الػمل ؤبجضًاث مً ؤنها والحاُ ه وبالخالي .اإلاداؾباث صاثغة في الهػاة  غلى اإلادمى
ّ
 قةه

 .ناضغة خخما ؾخٍىن  الّغنابت قةن  الػضلُت والّػابؿت الّخكخِش ؾُاب ظّل  في

 بػؼ وحىص بلى  الهػاة ههابت عثِـ  ؤشاع ،الخطّغف ؤزؿاء ػحغ بػهىباث ًخػلو  آزغ ؾُام وفي           

ه و الجؼاجي، بالخؿة ٌؿّمى وما الّخطغف زؿة  جدضًض في وضػىبت ؤلاشٍالُاث
ّ
 بػؼ لضي ختى ؤه

ت بحن الكطل في ضػىبت جىحض اإلاسخّطحن ُّ   .ألازؿاء َظٍ هىغ

 

   االأتماو إلى اّ حاد القضاة الماليين

داصؤوضحذ عثِؿت             
ّ
داص َى غباعة غً  اإلاالُحن ةالهػا اج

ّ
تههابتؤّن الاج

ّ
   ،اإلاالُحنللهػاة   مؿخهل

يذ يما ُّ  عجبخحن للهػاة في جٌَغـَى في مشغوع َظا الهاهىن مً ؤَم مٍاؾب نػاة الّضاثغة  ؤهه ب

، مشحرة بلى ؤّن َظا الىظام الظي حاء به مشغوع الهاهىن ًمٌّنهم مً  الاؾخهغاع واإلاداقظت غلى الضاثغة

 .الّغجبخحن، لًٌ َظا الًىكي وحىص بػؼ الىهاثظ وؤلازالالث
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ػاث نػاة اإلادٌمت في جدؿحن ؤوغاع مدٌمت اإلاداؾباث وصغم صوعَا قُما 
ّ
        وؤيضث غلى جؿل

إن و
ّ

و بمٍاقدت الكؿاص وجىغُذ ؤلاحغاءاث اإلاّخبػت في َظا الش
ّ
ؼ الاؾخهاللُت باليؿبت غغوعة ًخػل حػٍؼ

ت لضغم غمله الهػاجيللهػاة و ُّ اث الّػابؿت الػضل ُّ  لخمٌُىه مً حجؼ خطُى الهاض ي غلى ضالخ

ا باإلغاقت بلى ػحغ ؤزؿاء الّخطغف وجىؾػت  .الىزاثو والحجُت اإلاؿلهت قُما ًخػلو باإلاداغغ التي ًىجَؼ

ت اإلاخهاغحن
ّ
ًاق   .مجاُ الّخؿبُو لدشمل 

       

 االأتماو إلى جمعية المحاأبين العمن يين :  

 مهىت اإلاداؾب الػمىمي هي في ألاضل جٍلُل ؤوضح عثِـ حمػُت اإلاداؾبحن الػمىمُحن اّن 

ا مً اإلاهً ألازغي خُث ؤن اإلاداؾب الػمىمي َى اإلاىظل الػمىمي الىخُض  بمهمت  و جسخلل غً ؾحَر

 مؿاوُ غً ؤزؿاء ألاغىان الػاملحن  يظلَو َى. الظي ٌػخبر مؿاوال مً الىاخُت اإلاالُت و الشخطُت

ى مٍلل بجباًت ؤلاًغاصاث و جإصًت الىكهاث وضُاهت ألامىاُ الػمىمُت و خكظها  جدذ بمغجه و ؾلؿخه َو

.  ألامىاُطٍو عانبت خؿً الخطغف في ٌ

: في ؤؾاؾا  جخمثل وؤشاع بلى ؤن مشغوع الهاهىن اإلاػغوع حشىبه ههاثظ غّضة 

ا مً الهُئاث و  - لم ًخػمً آلُاث للغنابت غلى ؤغماُ و نغاعاث مدٌمت اإلاداؾباث يؿحَر

اإلااؾؿاث ألازغي بما ًمىؼ حؿىلها  يما ال ًىحض غمً مشغوع الهاهىن اإلاظًىع قطل بحن 

الهػاة اإلاغانبحن و الهػاة الظًً ؾُطضعون ألاخٍام بما ًجػل هكـ الهاض ي ؾغف و ناع 

في هكـ الهػُت غلى غٌـ ما َى مػمُى به في الهاهىن اإلاهاعن و زاضت الكغوس ي بلى حاهب 

ً ناهىوي   .ؤن غضًض مً الهػاة بما قيهم الىُابت الػمىمُت لِـ لهم جٍٍى

 مخضزلحن غمىمُحن في مجاُ اإلاالُت الػمىمُت مثل مغانب بلى لم ًخػغع مشغوع الهاهىن  -

ل الػمىمُت ويظلَ مغانب الضولت  بالغؾم مً صوعَما الهام والٌبحر في مجاُ الخطغف ،اإلاطاٍع

في اإلااُ الػمىمي و بالخالي ال ًسػػان لغنابت مدٌمت اإلاداؾباث و انخطغث الغنابت قهـ غلى 

 .اإلاداؾب الػمىمي و امغ الطغف

مت اإلاغجٌبت الىاججت غً زؿا في الخطغف الطاصعة غً اإلاداؾب  -  غضم وحىص جىاػن بحن الجٍغ

الػمىمي و بحن الػهىبت اإلاالُت اإلاؿخىحبت و اإلاؿلؿت غلى َظا ألازحر و التي هي في الىانؼ مشؿت 

. و مىؾلت في الػهاب  مهاعهت بالػهىبت اإلاؿلؿت غلى امغي الطغف 
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ي غغوعة ؤن ًخػمً مشغوع الهاهىن ما ًكُض بغاءة طمت اإلاداؾب غل الجمػُت وممثل              يما ؤيض 

 احل في  بغاقت بلى الخهلُظ.شٍاُ غىض حػمحر طمخه وقها إلابضؤ جىاػي الطُـ و ألاألامغيخابُا مثلما َى 

ش ؾلو اإلاحزاهُتمً اههػاء مؿاولُت اإلاداؾب الػمىمي  . زمـ ؾىىاث بلى زالر ؾىىاث ؤو بلى جاٍع

مؿإلت الغنابت غلى ؤغماُ و نغاعاث مدٌمت              ونض اغخبر ؤغػاء اللجىت اهه في ما ًخػلو ب

اإلاداؾباث قةن َظٍ ألازحرة جىضعج غمً الؿلؿت الهػاثُت التي حؿخمض شغغُتها و ؾلؿتها مً الشػب 

و بالخالي قةن جهُُمها و مغانبتها جسػؼ لؿلؿت الشػب بلى حاهب وحىص عنابت ؤزغي  صازلُت صازل 

غ و  لذ للجلؿت الػامت  إلاغانبت جهاٍع  الضواثغ الهػاثُت الخابػت إلادٌمت ؤغماُاإلادٌمت طاتها ؤًو

. اإلاداؾباث

 مؼ الخؿإ اإلاغجٌب بلى بتؤما باليؿبت للػهىبت اإلاؿلؿت غلى اإلاداؾب والتي جبضو ؾحر مخىاؽ             

 ًبضو ؾبُػُا و مخىاؾها ألامغان ف الطغف آمغ شضة و ضغامت مً الػهىبت اإلاؿلؿت غلى ؤيثرحاهب ؤنها 

ؼ و مىهجُت الخطغف في  غ الدشَغ ل اإلاداؾب َى مً ؤن الػمىمُت باغخباع ألامىاُمؼ حَى  له اإلاشغع ؤًو

لذصوع الغنابت و خكظ اإلااُ الػام خُث   الطغف الظي ال آمغ ؤغماُ له مؿاولُت يبحرة في مغانبت ؤًو

.  هكهت بال جدذ عنابت اإلاداؾب الػمىميؤي بخضار ؤو بضضاعًمٌىه 

ض ؤنض و          ش ؾلو اإلاحزاهُت يإحل حؿهـ بػضٍ مؿاولُت اإلاداؾب مهترح ؤغػاء اللجىت ًّ  اغخماص جاٍع

ش اعجٍاب  ألانص ى ألاحل ناهىن ؾلو اإلاحزاهُت قان بضضاعوفي ضىعة غضم   ًٍىن زمـ ؾىىاث مً جاٍع

 . بمؿاولُت اإلاداؾب الػمىمي الخاضتحاُ الخهاصم  ، وطلَ في ما ًخػلو بأ.الخؿإ

 

   االأتماو إلى اال حاد التناسس لللنا ة رالتجااة راللنا ات التققليعية : 

ض ممثلى الاجداص الخىوس ي للطىاغت والخجاعة والطىاغاث الخهلُضًت غلى ؤَّمُت صوع ؤلاصاعة في 
ّ
             ؤي

زاَت 
ّ
بىاء الانخطاص وغغوعة اإلاؿاَمت في حلب الاؾدثماعاث بخِؿحر ؤلاحغاءاث وبغكاء ؾابؼ الج

والشكاقُت في حػامالتها وخاحت البالص بليها الؾخػاصة وؿو الّىمى، وبالّخالي قةّن مشغوع َظا الهاهىن 

ٌؿتهضف في حاهب مىه الّغقؼ مً هجاغت ؤلاصاعة وجدؿحن آصائها والّغنابت غليها لػمان خؿً الّخطغف 

في اإلااُ الػام ومٍاقدت الكؿاص، وغلُه قةّن عئٍتهم لضوع مدٌمت اإلاداؾباث جىضعج في زالزت مداوع 

 :ؤؾاؾُت 
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 .مكهىم خؿً الّخطّغف في اإلااُ الػام والّغنابت غلى الهُاًل اإلاشغقت غلُه واإلاخطّغقت قُه -

ألاؾغاف التي مً خّهها بزاعة الّضغىي لضي مدٌمت اإلاداؾباث والّضغىة بلى جىؾُػها باغخباع ؤّن  -

اإلاشمىلحن بدّو بزاعة الّضغىي في مشغوع الهاهىن غُهت حّضا خؿب عؤيهم، والبّض ؤن جىكخذ غلى 

الهُاًل الّغنابُت والػماصاث الهؿاغُت والكاغلحن الانخطاصًحن ممثلت في مىظمت ألاغغاف 

ىابهم في مجلـ هىاب الشػب، وطلَ لإلؾهام في اؾخػاصة الىظُكت 
ّ
و ه واإلاىاؾىحن غً ؾٍغ

 .الحهُهُت لإلصاعة واهسغاؾها في الّضوعة الانخطاصًت

باب الػهىباث الظي عؤوا قُه غضم الّخىاؾو بحن ؤلازالالث اإلاغجٌبت التي جىجّغ غنها زؿاثغ مالُت  -

قاصخت ؾىاء للّضولت ؤو اإلاخػاملحن الانخطاصًحن، وبحن الػهىباث السجىُت والخؿاًا اإلاالُت، ومً 

َظا اإلاىؿلو ؾالبىا بدشضًضَا لدشمل الحـ مً الخؿت الىظُكُت إلاغجٌبي ؤزؿاء الخطغف 

ض الّغصع والّػغب غلى ؤًضي اإلاكؿضًً  .إلاٍؼ

 

ونض ؤحمؼ ؤغػاء اللجىت غلى ضػىبت الخٌُُل الهاهىوي ألزؿاء الّخطغف اإلاالي وهي مً              

ًّ مػاًحر  ازخطاص الهػاة اإلاالُحن، يما ؤّن بَضاع اإلااُ الػام مكهىم واؾؼ وقػكاع وال ًمًٌ ؾ

ل  َّ ه مً اإلامًٌ ؤن ًضقؼ اإلاىظل زمً اإلاىظىمت التي حػاوي التر
ّ
مػبىؾت لحطٍغ وبزباجه، والخالي قةه

ت الىظُكُت لِـ مً ضالخُاث الّؿلؿت 
ّ
 مً الخؿ

ّ
ى الحلهت ألاغػل قيها، ومؿإلت الحـ والكؿاص َو

ت لغثِـ ؤلاصاعة الظي له الحو في بؾىاصَا ؤو سحبها  ما َى ًسػؼ بلى الؿلؿت الخهضًٍغ
ّ
الهػاثُت وبه

ّل طلَ مً مشمىالث الّؿلؿت الّخىكُظًت،  بدؿب اإلاػاًحر التي غبؿها ناهىن الىظُكت الػمىمُت ًو

 وناصعة غلى الّغصع، وؤشاعوا بلى ؤن اإلاؿإلت ؤيثر غمها ًاقُتفي خّض طاتها والػهىباث اإلاالُت والجؼاثُت 

و يظلَ بضعحت الىعي ونُم الىؾىُت
ّ
ا جخػل  .وؤشمل مً الّؼحغ والػهاب باغخباَع

َ الّضغىي لضي مدٌمت اإلاداؾباث، قهض ؤشاع                 ؤما في ما ًخػلو باألؾغاف التي لها خو جدٍغ

َ الّضغىي لضي  ؤغػاء اللجىت بلى غغوعة جيؿِبه باغخباع ؤّن جىؾُؼ صاثغة مً لهم الحّو في جدٍغ

ذ 
ّ
شد ا مما ٌػؿل ؤغمالها َو مدٌمت اإلاداؾباث ؾُؿغنها بٌثرة اإلالكاث والهػاًا اإلاػغوغت غلى ؤهظاَع

ظ مً هجاغتها
ّ
هل داص الّخىوس ي للّطىاغت . حهىصَا ٍو

ّ
بلى حاهب ًىن ألاؾغاف التي عضضَا ممثلى الاج

لت في الّىُابت الػمىمُت وهي جىىب اإلاجخمؼ بإيمله في بزاعة الّضغىي 
ّ
والّخجاعة والّطىاغاث الّخهلُضًت ممث

مؼ ؤلاشاعة بلى ؤهه ال ًىحض ما ًمىؼ ؤي مىاؾً مً الّخهّضم بػٍغػت صغىي لضي الّىُابت . مً جلهاء هكؿها

ضاث الالػمت ًثحر الّضغىي مباشغة  .الػمىمُت في مدٌمت اإلاداؾباث وويُل الّضولت الػام بطا جىقغث اإلااٍّ
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 :النقاش العام ونقاش الفصىل فصال قصال 

 

ض ؤغػاء اللجىت 
ّ
 صعاؾخه في بؾاع ما جػمىه لضي مىانشت مشغوع الهاهىن غلى غغوعة         ؤي

 مؼ ألازظ بػحن الاغخباع الهاهىن ألاؾاس ي للمحزاهُت و يظلَ ما جػمىه 117في قطله زاضت الضؾخىع 

. ناهىن الجماغاث اإلادلُت مً قطُى طاث الػالنت بازخطاضاث مدٌمت اإلاداؾباث

ؾاعي  عاثضا خُث جػمً غضًض ؤلاغاقاث مهاعهت بالهاهىن صّ  ؤن َظا اإلاشغوع ٌؼواغخبروا

 : اإلاكػُى اإلاىظم لضاثغة اإلاداؾباث، ومً ؤَم َظٍ ؤلاغاقاث 

ًان جدذ بشغاف الؿلؿت الخىكُظًت  -   اؾخهاللُت الهػاء اإلاالي الظي 

 الهُام لضي مدٌمت اإلاداؾباث و صعحاث بحغاءاث الازخطاص الحٌمي و بحغاءاثغبـ  -

 الخهاض ي 

.  ناثمت الػهىباث اإلاؿخىحبت في ضىعة وحىص زغوناث في الخطغف في اإلااُ الػام   -

يما مىذ مشغوع الهاهىن ازخطاضاث مىؾػت إلادٌمت اإلاداؾباث مً ازخطاص نػاجي   

. وػحغي بلى حاهب الضوع الغنابي و يظلَ الضوع الاؾدشاعي و الخدلُلي لؿغم الخطغف في اإلااُ الػام

 مشغوع الهاهىن َى اؾخٌماُ للماؾؿاث الضؾخىعٍت واهه ًجب غلى ؤن وبّحن ؤغػاء اللجىت

  و ؤلامٍاهُاث لخهىم مدٌمت اإلاداؾباث بضوعَا غلى ؤخؿً وحهآلالُاثالؿلؿت الخىكُظًت جىقحر ًل 

واّن جٌَغـ اؾخهاللُت مدٌمت اإلاداؾباث ًجب ان ًٍىن قػلُا ضلب مشغوع الهاهىن اإلاػغوع غلى 

م  .ؤهظاَع

 

الهاهىن ألاؾاس ي اإلاخػلو بػبـ ازخطاضاث مدٌمت في ما ًلي ههاشاث اللجىت خُى مشغوع 

ذ ؾبها للجضُو اإلاىاليال قظال قظاإلاداؾباث وجىظُمها وؤلاحغاءاث اإلاخبػت لضيها  : والخطٍى
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ؿ الؾام حىل ففىل  ؿ الؾام حىل ففىل مذاوالث لجىت الدؽَش مذاوالث لجىت الدؽَش   

     ألاظاس ي املخؾلم بمبط اخخفاـاث محكمت املحاظباث وجىغُمها وإلاحشاءاث املخبؾت لذيها ألاظاس ي املخؾلم بمبط اخخفاـاث محكمت املحاظباث وجىغُمها وإلاحشاءاث املخبؾت لذيهامؽشوؼ اللاهىنمؽشوؼ اللاهىن

لُتالفُغت  مذاوالث اللجىت الفُغت املؾذلت الخفىٍذ ألـا  
املفادكت باغلبُت 

ً  الحالٍش

( لذّد 02 مؿ و07)   

ًخؾلم بمبط اخخفاـاث مؽشوؼ كاهىن أظاس ي  لم ًثر هلاػ دون حغُير

بؾت لذيها محكمت املحاظباث وجىغُمها
ّد
  وإلاحشاءاث املخ

 

ت: الباب ألاول      أحكام ؽامّد
املفادكت باغلبُت 

 ً  الحالٍش

( لذّد 01 مؿ 08)  

ل  الففل لم ًثر هلاػ دون حغُير  َظا الِاهىن ازخصاصاث ًظبؽ- ألاوّد

 .مدٕمت اإلاداؾباث وجىـُمها وؤلاحغاءاث اإلاّخبلت لضيها

 بئحماؼاملفادكت 

ً  الحالٍش

( مؿ08)   

جم الىـغ في مِترخاث حلضًل صاصعة كً صاثغة اإلاداؾباث وكً  دون حغُير

املؾاًير الذولُت "  جخللّ بدظي كباعةاإلاالُحنُظاة ا٘اجداص 

ولم ًدـى َظا  "لألحهضة الؾلُا للشكابت املالُت و املحاظبُت

وهي "الخلضًل باإلاىاًِت ٓما اُترح بلع الىىاب خظي كباعة 

باكخباع ؤن  "جخخق بمشاكبت حعً الخفشف في املال الؾام

الباب الثاوي ًخللّ بازخصاصاث مدٕمت اإلاداؾباث في خحن 

مً الىىاب طغوعة ابِاء الٌصل ٓما َى و كضم  عؤي حاهب ازغ

خظي جلٗ اللباعة باكخباع ان الٌصل الثاوي ًخللّ بازخصاص 

ابت الخصغي اللام  كام و خصغي إلادٕمت اإلاداؾباث في ُع

زالًا ألخٖام الباب الثاوي اإلاظٔىع التي حاءث لخٌصل 

. ازخصاصاث مدٕمت اإلاداؾباث

.  كلى الٌصل في صُوخه ألاصلُتؤلابِاء وجم 

 

ّٖىن مدٕمت اإلاداؾباث بمسخلٍ َُئاتها - 2الففل 
ُ
ج

الِظاء اإلاالي وهي جسخص بمغاُبت خؿً الخصغي في 

ِااإلاا٘ اللام  إلاباصت الكغكُت والىجاكت والكٌاًُت  ًو

 الضولُت لألحهؼة الللُا للملاًحرو واإلاؿاءلت والجزاَت

ابت .   اإلاالُت واإلاداؾبتللُغ
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الاملفادكت   مؾذّد

 ً  باغلبُت الحالٍش

 01 و لذّد 01 مؿ و05)

(محخفػ  

ابت الهُئتهي مدٕمت اإلاداؾباث - 3الففل   الللُا للُغ

كلى اإلاا٘ اللام جماعؽ مهامها باؾخِاللُت جامت وجخمخم 

 ؤلاصاعي واإلاالي في بػاع محزاهُت بالدؿُحر الظاحي وباالؾخِال٘

 .الضولت

جسّصص الّضولت إلادٕمت اإلاداؾباث مِغا عثِؿُا بخىوـ 

اللاصمت وجظم كلى طّمتها حمُم اإلاىاعص الالػمت لخؿً 

كلى  اإلادٕمتوجدغص . ؤصاء مهامها بٖامل جغاب الجمهىعٍت

  اللاهىن وفمخؿً اؾخلما٘ اإلاىاعص اإلاىطىكت كلى طمتها 

 .مباصت الاُخصاص والٌٕاءة والٌلالُتو

ض اطٌاء اؾخِاللُت  اُترح بلع الىىاب حلضًل الٌصل إلاٍؼ

محكمت :" الخالي كلى الىدىًللُت للمل مدٕمت اإلاداؾباث 

املحاظباث هي الهُئت الؾلُا للشكابت ؽلى املال الؾام جماسط 

جشجُبُا وفم ميزاهُت ميزاهُتها مهامها باظخلاللُت جامت و جذسج 

مؿ مشاؽاة في إطاس ميزاهُت الذولت املجلغ ألاؽلى لللماء 

 "وجخمخؿ باالظخلالل  إلاداسي واملالي،املىاصهت الؾامت للذولت

ًولم ًدـى  . َظا اإلاِترح بمىاًِت هالبُت الخاطٍغ

 :  ما ًليٓما جم الىـغ في مِترح صاثغة اإلاداؾباث اإلاخمثل في 

محكمت املحاظباث هي الهُئت الؾلُا للشكابت ؽلى املال الؾام "

جماسط مهامها باظخلاللُت جامت و جذسج جشجُبُا وفم ميزاهُت 

املجلغ ألاؽلى لللماء وجخمخؿ باإلظخلالل إلاداسي و املالي في 

. إطاس ميزاهُت الذولت و بالدعُير الزاحي

جخفق الذولت ملحكمت املحاظباث ملشا سبِعُا بخىوغ 

الؾاـمت و جمؿ ؽلى رمتها حمُؿ املىاسد الالصمت لحعً أداء 

مهامها بكامل جشاب الجمهىسٍت وجحشؿ املحكمت ؽلى حعً 

 ومبادا وفم اللاهىن اظخؾمال املاسد املىلىؽت ؽلى رمتها 

." الاكخفاد و الكفاءة و الفاؽلُت

ض خـي اإلاِترح بمىاًِت ألاهلبُت وجمذ اإلاىاًِت كلى الٌصل  ُو

 .في صُوخه اإلالضلت

 الللُا الهُئتهي مدٕمت اإلاداؾباث - 3الففل 

ابت كلى اإلاا٘ اللام جماعؽ مهامها باؾخِاللُت جامت  للُغ

 ؤلاصاعي واإلاالي في بػاع محزاهُت باالؾخِال٘وجخمخم 

 .الضولت وبالدؿُحر الظاحي

جسّصص الّضولت إلادٕمت اإلاداؾباث مِغا عثِؿُا 

بخىوـ اللاصمت وجظم كلى طّمتها حمُم اإلاىاعص 

. الالػمت لخؿً ؤصاء مهامها بٖامل جغاب الجمهىعٍت

كلى خؿً اؾخلما٘ اإلاىاعص  اإلادٕمتوجدغص 

ِا إلاباصت الاُخصاص  اإلاىطىكت كلى طمتها ًو

 .والٌٕاءة والٌلالُت

اخخفاـاث محكمت املحاظباث : الباب الثاوي    

 بئحماؼاملفادكت 

 ً ( مؿ04)الحالٍش  

الِظاثُت الازخصاصاث مً حكملهم  خّضص َظا الٌصل دون حغُير

ت الّغُابُت و ت إلادٕمت اإلاداؾباث والّؼحٍغ خُث جماعؽ الخصٍغ

الّضولت واإلااّؾؿاث "بػاء مدٕمت اإلاداؾباث ازخصاصاتها 

ا بمحزاهُت الضولت  ُّ اللمىمُت التي جٖىن محزاهُاتها ملخِت جغجُب

 مً َظا 111مم مغاكاة ؤخٖام الٌصل  -4الففل 

:  مدٕمت اإلاداؾباث ازخصاصاتها بػاءجماعؽالِاهىن 

الضولت واإلااؾؿاث اللمىمُت التي جٖىن محزاهُاتها  (1

ا بمحزاهُت  ُّ . لضولت والجماكاث اإلادلُتاملخِت جغجُب
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 واإلااؾؿاث اللمىمُت التي ال جٕدس ي ،والجماكاث اإلادلُت

ٔاهذ  ل الهُئاث مهما  ت واإلايكأث اللمىمُت ٔو صبوت بصاٍع

ُت ؤو اإلايكأث 
ّ
حؿمُتها والتي حؿاَم الّضولت ؤو الجماكاث اإلادل

 والهُئاث ،اللمىمُت في عؤؽ مالها بصٌت مباقغة ؤو هحر مباقغة

ت
ّ
ا مً الهُئاث اللمىمُت اإلاؿخِل ت وهحَر

ّ
 ،الّضؾخىعٍت اإلاؿخِل

 ."والهُئاث الّخلضًلُت

          واكخبر بلع هّىاب اللجىت ؤّن ما عوص في صُوت الٌصل 

ألاخؼاب  مً مكغوق َظا الِاهىن جٌُض بإّن الّغُابت كلى 10

 الّؿُاؾُت والجملُاث والّخلاوهُاث واإلااّؾؿاث والهُئاث

ت إلادٕمت اإلاداؾباث خُث هّص كلى  جسظم للّؿلؼت الّخِضًٍغ

إلادٕمت اإلاداؾباث ؤن جِّضع هخاثج اإلاؿاكضة الاُخصاصًت "ؤهه  

 مىه وحىص بعاصة ؾُاؾُت "...ؤو اإلاالُت
ّ

ى جىّحه ٌؿدكٍ  َو

حؿعى لخىحُه اللمل الّغُابي إلادٕمت اإلاداؾباث زضمت 

داص 
ّ
ىت، وكلُه جّم ؤلالخاح كلى جظمحن مِترح اج ُّ ألهغاض مل

 .4ُظاة مدٕمت اإلاداؾباث في الٌصل 

        ٓما جّمذ الّضكىة بلى حلضًل كىىان الباب الثاوي لُصبذ 

ا" لُدؿّجى بطاًت " مهاّم مدٕمت اإلاداؾباث ومغحم هـَغ

ا وحؿّمى زؼإ باالزخصاصاث،  ّ بمغحم هـَغ
ّ
مؿاثل جخلل

إلطٌاء الّخىاؾّ كلى ؤكما٘ " مهامّ "وجصبذ الازخصاصاث 

في خحن . مدٕمت اإلاداؾباث ومهاّمها الّغُابُت وصوعَا الِظاجي

ّّ آزغ ؤّن الازخصاص ؤقمل وؤوؾم مً مغحم الّىـغ  اكخبر ق

ت والخٌّغص خظّمً ٓظلٗ ملجى الخصٍغ   .ومً اإلاهاّم ٍو

          وجّم اُتراح جِضًم الٌصل الخامـ كً الٌصل الّغابم 

يخج هّصا  ه جىطُذ للمٌاَُم والازخصاصاث ٍو
ّ
كلى اكخباع ؤه

ت  (2 اإلااؾؿاث اللمىمُت التي ال جٕدس ي صبوت بصاٍع

ٔاهذ حؿمُتها  ل الهُئاث مهما  واإلايكأث اللمىمُت ٔو

ؤو اإلايكأث اإلادلُت والتي حؿاَم الضولت ؤو الجماكاث 

 . مالها بصٌت مباقغة ؤو هحر مباقغةفي عؤؽاللمىمُت 

ا مً الهُئاث الهُئاث الضؾخىعٍت اإلاؿخِلت  (3 وهحَر

 .اللمىمُت اإلاؿخِلت

 . الهُئاث الخلضًلُت (4
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ميسجما ومخٖامال ومخجاوؿا، بِىما عؤي هّىاب آزغون ؤّن 

مىاُكت جغجِب الٌص٘ى ًٖىن بلض ؤلاػالق كلى مظمىن باقي 

 .  الٌص٘ى ومىاُكتها

م الّىـغ في مِترح خظي الٌِغة ألاولى مً  وفي طاث الّؿُاَ، ُو

 مً َظا الِاهىن 11الٌصل الّغابم مم مغاكاة ؤخٖام الٌصل 

ل كىض ػغخه 
ّ
داص ُظاة اإلاالُحن خُث جّم الخلل

ّ
الظي جِّضم به اج

ض جّم خظي كباعة  مم مغاكاة "بدىاهم الّىصىص الِاهىهُت، ُو

ابت مجٕمت اإلاداؾباث " ؤخٖام التي زلِذ لبؿا، بط ؤّن ُع

ٔاث واإلااؾؿاث التي جمخلٗ ًيها  مجا٘ واؾم ٌكمل ّٔل الكغ

الّضولت بصٌت مباقغة ؤو هحر مباقغة مؿاَمت في عؤؽ اإلاا٘ 

ٔاهذ وؿبخه ولٕنها ال ًمًٕ ػحغ ؤزؼاء الّخصغي اإلاالي  مهما 

م الخؼّغَ بلى %50ًيها ألن وؿبت اإلاؿاَمت ؤُّل مً  ض ُو ، ُو

، بط 111اللبـ الخاصل بحن َظٍ الّىِؼت وما وعص في الٌصل 

ؤّن مجا٘ ازخصاص مدٕمت اإلاداؾباث الّغُابي واؾم وهحر 

ٔاث،  مغجبؽ بيؿب اإلاؿاَمت في عؤؽ ما٘ اإلااّؾؿاث والكغ

وبؼحغ ؤزؼاء جصّغي ألاشخاص الظي مً قغوػه وؿبت 

اإلاؿاَمت اإلاالُت للّضولت في عؤؽ ما٘ اإلااؾؿت التي ًيخمي بليها 

ٔالّخالي. اإلالجي باألمغ ّضم مِترح هّصه 
ُ
م َظا ؤلاقٖا٘ ُ ٔل : "...ولًغ

ّ بؼحغ ؤزؼاء 111طلٗ مم مغاكاة ؤخٖام الٌصل 
ّ
 ًُما ًخلل

 " .الخصّغي

واعجإث اللجىت بلض الىِاف ؤلابِاء كلى الٌصل في صُوخه 

 .ألاصلُت
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 بئحماؼ املفادكت

ً  الحالٍش

( مؿ04 )  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

إلادٕمت اإلاداؾباث مغحم هـغ ُظاجي  - 5 الففل

ابت، ًهي  :وؾلؼت ُع

.  جِط ي في خؿاباث اإلاداؾبحن اللمىمُحن (1

خىلى  ٍ بوػٍغ اٍ٘و
ّ
 وػٍغا٘ؤو مً ًّىض له  اإلاالُتاإلاٖل

اإلاالُت طلٗ جصٌُت خؿاباث اإلااؾؿاث ب اإلاٖلٍ

اللمىمُت والجماكاث اإلادلُت التي ال جخجاوػ محزاهُاتها 

ت مبلوا ًظبؽ بإمغ  مًٕ مغاحلت . خٖىميالؿىٍى ٍو

ت بؼلب مً ألاػغاي اإلالىُت  ُغاعاث الخصٌُت ؤلاصاٍع

. ؤو مً ُبل مدٕمت اإلاداؾباث مً جلِاء هٌؿها

ّ الكغوغ اإلاىصىص   (2  جؼحغ ؤزؼاء الخصغي ًو

  .كليها  هظا الِاهىن 

ابت كلى خؿاباث وجصغي الهُأل  (3  جماعؽ ؾلؼت ُع

.  مً َظا الِاهىن 4اإلاىصىص كليها بالٌصل 

 
 بئحماؼ املفادكت

ً  الحالٍش

( مؿ06 )  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ّٔل شخص جصّغي في ألامىا٘ اللمىمُت - 6الففل 

صون ؤن ًسّى٘ له في طلٗ بصٌت ُاهىهُت ٌلخبر 

وجاّصي الخصّغًاث الٌللُت بلى . مداؾبا بمىحب طلٗ

هٌـ اإلاؿاولُت ٓما َى الكإن في الخصّغًاث 

الضكاوي  جِط ي مدٕمت اإلاداؾباث فيو. الِاهىهُت

ّ الكغوغ التي  اث الٌللُت ًو اإلاخللِت بالخصًغ

. ًظبؼها َظا الِاهىن 

 
 

ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ05)   
 جصّغح مدٕمت اإلاداؾباث بمؼابِت -7 الففل لم ًثر هلاػ دون حغُير
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خؿاباث اإلاداؾبحن اللمىمُحن للخؿاب اللام للضولت 

ت للضولت  وجبضي الغؤي بسصىص الِىاثم اإلاالُت الؿىٍى

ّ الكغوغ اإلابِىت بالِاهىن ألاؾاس ي للمحزاهُت .  ًو

 
 ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ05)  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 في جُُِممدٕمت اإلاداؾباث  حؿاَم -8الففل 

ىت اللمىمُتالؿُاؾاث والبرامج  ِّ ّ الكغوغ اإلاب  ًو

ابت كلى  ّ بالُغ
ّ
بالباب الؿاصؽ مً َظا الِاهىن اإلاخلل

 .الخصّغي

 
املفادكت بئحماؼ 

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 حؿاكض مدٕمت اإلاداؾباث الؿلؼت -9الففل 

لُت والؿلؼت الخىٌُظًت في مغاُبت جىٌُظ ُىاهحن  الدكَغ

ّ الصُى اإلابِىت  هظا الِاهىن  .  اإلاالُت وهلّ اإلاحزاهُت ًو

مًٕ  ؤن ًِّضم اإلاداؾباث  ألا٘و إلادٕمت عثِـللٍو

هخاثج ا٘خ٘ى بُاهاث بلى لجان مجلـ هىاب الكلب 

كما٘ اإلادٕمت بسصىص مغاُبت الخصغي النهاثُت أل

 . في اإلاا٘ اللام

 
ال  املفادكت مؾذّد

 ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ06)  

ى - 10الففل 
ّد
هخاثج  جلذًشحكمت املحاظباث جخىل

ٔان قٖلها التي  اإلاؿاكضة الاُخصاصًت ؤو اإلاالُت مهما 

جمىدها الهُئاث اإلاىصىص كليها بالٌصل الغابم مً 

لجملُاث لألخؼاب الؿُاؾُت واالِاهىن َظا 

ٔاهذ  والخلاوهُاث واإلااؾؿاث والهُئاث الخاصت مهما 

ؤو   مىدتحؿمُتها والتي جٕدس ي كلى ألازص قٖل

ولهظا الوغض بكٌاء حباجي ؤو طمان ؤو ازخصاص 

         ؤزاع َظا الٌصل هِاقا خ٘ى الّضوع الّغُابي إلادٕمت 

" جِضًغ هخاثج اإلاؿاكضة الاُخصاصًت ؤو اإلاالُت"اإلاداؾباث و

" اإلاىصىص كليها بالٌصل الّغابم مً َظا الِاهىن "للهُئاث 

ت، في خحن ؤن  ُّ وطغوعة الُِام  هظا الّضوع بصٌت آلُت وجلِاث

ًبرػ الّصُوت ..." إلادٕمت اإلاداؾباث"مؿتهّل الٌصل الظي ًِ٘ى 

ت في حلّهض اإلادٕمت بدؿلُؽ كملها الّغُابي كلى ؾُاؾت  الازخُاٍع

الّضولت في بؾىاص اإلاىذ واإلاؿاكضاث اإلاالُت بلى الجملُاث خؿب 

هخاثج جِّضع خٕمت اإلاداؾباث ؤن لم -10الففل 

ٔان قٖلها التي  اإلاؿاكضة الاُخصاصًت ؤو اإلاالُت مهما 

جمىدها الهُئاث اإلاىصىص كليها بالٌصل الغابم مً 

لجملُاث لألخؼاب الؿُاؾُت واالِاهىن َظا 

ٔاهذ  والخلاوهُاث واإلااؾؿاث والهُئاث الخاصت مهما 

ؤو   مىدتحؿمُتها والتي جٕدس ي كلى ألازص قٖل

ولهظا الوغض بكٌاء حباجي ؤو طمان ؤو ازخصاص 
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ىت بالباب  ِّ ّ الكغوغ اإلاب ججغي اإلادٕمت ؤكمالها ًو

. الؿابم مً َظا الِاهىن 
 

ما ًغاٍ البلع، في خحن ججه عؤي كضص آزغ مً الىىاب بلى 

اكخباع  ؤّن كمل مدٕمت اإلاداؾباث َى الخلّهض بةحغاء جُُِم 

بت كنها وببضاء عؤيها في قإنها 
ّ
جلٗ الؿُاؾاث وجِضًغ الّىخاثج اإلاترج

وكلُه اُترح كضص مً هّىاب . صون ؤن ًٖىن طلٗ ملؼما للّضولت

ى محكمت "بـ ..." إلادٕمت اإلاداؾباث"اللجىت حوُحر 
ّد
جخىل

 . الظي خـي بمىاًِت اللجىت..."جلذًش هخابج... املحاظباث
 

ىت بالباب  ِّ ّ الكغوغ اإلاب ججغي اإلادٕمت ؤكمالها ًو

. الؿابم مً َظا الِاهىن 

 

ال  املفادكت مؾذّد

ًإب حماؼ الحالٍش  

( مؿ05 )   

 محكمت املحاظباثحؽمل سكابت  -11الففل 

م  ٌت بةهجاػ مكاَع
ّ
ؤصخاب اللؼماث واإلااؾؿاث اإلاٖل

كمىمُت ؤو بةصاعة مغاًّ كمىمُت في بػاع الكغآت بحن 

ائهم  الِؼاكحن اللام والخاص للخإٓض مً مضي ًو

 .بااللتزاماث اإلادمىلت كليهم

ٔالّخالي  حكمل "        جّم حلضًله مً ُبل اللجىت لخصبذ صُوخه 

ؼماث
ّ
ابت مدٕمت اإلاداؾباث ؤصخاب الل  ..." ُع

 ًمًٕ إلادٕمت اإلاداؾباث ؤن حكمل -11الففل 

ٌت بةهجاػ 
ّ
ابتها ؤصخاب اللؼماث واإلااؾؿاث اإلاٖل بُغ

م كمىمُت ؤو بةصاعة مغاًّ كمىمُت في بػاع  مكاَع

الكغآت بحن الِؼاكحن اللام والخاص للخإٓض مً 

ائهم بااللتزاماث اإلادمىلت كليهم  .مضي ًو

املفادكت بئحماؼ 

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ى- 12الففل 
ّ
  بلى مدٕمت اإلاداؾباث باليؿبتجخىل

ا ا ابتها ؤو جِضًَغ لهُئاث الخاطلت لِظائها ؤو ُع

ػم ؤلاطنٓكٍ كً اإلاسالٌاث وا٘
ّ
 بالخصخُذ الال

  .وجِضًم الخىصُاث في الوغضالخصغي م ػَغ َيوجّ

ٌذ اإلادٕمت كىض بهجاػ ؤكمالها كلى ؤزؼاء  مً وبطا ُو

ل 
ّ
ُل الضولت  حىدت حىاًت ؤوقإنها ؤن حكٖ ى ٓو

ّ
ًخىل

 جبلُوها بلى الىُابت اللمىمُت اإلاسخصت ُصض جدبم اللام

 . مغجٕبيها ؤمام اإلادآم طاث الىـغ

ال  املفادكت مؾذّد

ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ06 )   

ت مذّد محكمت  – 13الففل  ّـد ت أو خا ؽلى كلّد حهت ؽامّد

الىثابم  املحاظباث دون جأخير كلّد باملؾلىماث أو

فشف في ألامىال الؾمىمُت مهما كان 
ّد
لت بالخ

ّد
املخؾل

فار إلى كىاؽذ 
ّد
هىؽها، وللمحكمت كزلك حمّد الى

ّّ مدٕمت  ض ؤكظاء اللجىت كلى طغوعة الخىصُص كلى خ
ّ
ؤٓ

اإلاداؾباث في الخص٘ى صون ُُض كلى حمُم الىزاثّ واإلالؼُاث 

الٌِغة الاولى وجّم اُتراح صُاهت .اإلاغجبؼت بمجا٘ جإصًت مهامها

ت مذّد محكمت : "كلى الّىدى الخالي ّـد ت أو خا ؽلى كلّد حهت ؽامّد

م الجاعي به اللمل  – 13الففل  مم مغاكاة الدكَغ

 ٘  مً ؤًت حهت  إلادٕمت اإلاداؾباث الخّ في الخصى

كلى ٔل اإلاللىماث والىزاثّ اإلاخللِت بالخصغي ٔاهذ 

ٔان هىكها ٓما ًدّ لها . في ألامىا٘ اللمىمُت مهما 
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ابؾت للهُئاث الخالؾت لشكابتها
ّد
  .املؾلىماث الخ

وال ًمًٕ ملاعطت مدٕمت اإلاداؾباث بالؿّغ اإلانهي ؤو 

ٔاهذ اإلاللىماث ؤو الىزاثّ ؤو الِىاكض . البىٖي وبطا 

جخظّمً ملؼُاث طاث صبوت ؾّغٍت ًةن مدٕمت 

اإلاداؾباث جّخسظ في قإنها حمُم ؤلاحغاءاث الٌُٕلت 

تها . بظمان اإلاداًـت كلى ؾٍغ

 

لت  املحاظباث دون جأخير كلّد باملؾلىماث أو
ّد
الىثابم املخؾل

فشف في ألامىال الؾمىمُت مهما كان هىؽها، وللمحكمت 
ّد
بالخ

ابؾت للهُئاث 
ّد
فار إلى كىاؽذ املؾلىماث الخ

ّد
كزلك حمّد الى

  ".الخالؾت لشكابتها

ً  .وؤُغث اللجىت َظا الخلضًل بةحماق ؤكظائها الخاطٍغ

الىٌاط بلى ُىاكض اإلاللىماث الخابلت للهُئاث الخاطلت 

ابتها . لُغ

وال ًمًٕ ملاعطت مدٕمت اإلاداؾباث بالؿّغ اإلانهي ؤو 

ٔاهذ اإلاللىماث ؤو الىزاثّ ؤو الِىاكض . البىٖي وبطا 

جخظّمً ملؼُاث طاث صبوت ؾّغٍت ًةن مدٕمت 

اإلاداؾباث جّخسظ في قإنها حمُم ؤلاحغاءاث الٌُٕلت 

تها  .بظمان اإلاداًـت كلى ؾٍغ

املفادكت بأغلبُت  

ً  الحالٍش

( محخفػ01 مؿ و05)   

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ؤو بزال٘ في جِضًم هحر مبّرع ٔل جإزحر - 14الففل 

الىزاثّ ؤو اإلاللىماث الىاحب مىاًاة مدٕمت 

 جؼبُّ اللِىباث ٌلّغض مغجٕبه بلىاإلاداؾباث  ها 

 .اإلاىصىص كليها  هظا الِاهىن 

ال  املفادكت مؾذّد

ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ04)   

ا   -15الففل  شا ظىٍى حؾذّد محكمت املحاظباث جلٍش

ً به هخابج اؽمالها جحُله إلى كل مً سبِغ  ؽام جممّد

الجمهىسٍت وسبِغ مجلغ هىاب الؽؾب وسبِغ 

كما حؾذّد ؽىذ .الحكىمت وسبِغ املجلغ الاؽلى لللماء 

ُت ش خفـى  .الاكخماء جلاٍس

ُت ؽلى  ش الخفـى ش العىىي والخلاٍس خمّد وؽش الخلٍش ٍو

مىكؾها الالكترووي الشظمي ولها أًما أن جخىلى وؽشها 

 .بىظُلت أو أكثر مً الىظابل ألاخشي املخاحت 

 

 مً 117اُترح كضص مً اكظاء اللجىت الغحىق بلى الٌصل 

 واكخماص ما وعص في صُاهت َظا 2014 حاهٌي 27صؾخىع 

حؾذّد " : الٌصل ، في خحن اُترح ؤخض ألاكظاء الصُاهت الخالُت 

ً به هخابج  ا ؽام جممّد شا ظىٍى محكمت املحاظباث جلٍش

أؽمالها جحُله إلى كل مً سبِغ الجمهىسٍت وسبِغ مجلغ 

هىاب الؽؾب وسبِغ الحكىمت وسبِغ املجلغ الاؽلى 

ُت.لللماء  ش خفـى  .كما حؾذّد ؽىذ الاكخماء جلاٍس

ُت ؽلى مىكؾها  ش الخفـى ش العىىي والخلاٍس خمّد وؽش الخلٍش ٍو

الالكترووي الشظمي ولها أًما أن جخىلى وؽشها بىظُلت أو أكثر 

 .مً الىظابل ألاخشي املخاحت 

ض خـي َظا اإلاِترح كلى مىاًِت ؤكظاء اللجىت   .ُو

 

جظّمً مدٕمت اإلاداؾباث هخاثج ؤكمالها - 15الففل 

غ  غ ؾىىي كام ًخّم وكٍغ و كىض الاُخظاء بخِاٍع بخٍِغ

ازصىصُت ًمًٕ  .  وكَغ

ا في  َغ وحؿاَم مدٕمت اإلاداؾباث مً زال٘ وكغ جِاٍع

 .بكالم اإلاىاػىحن

 

 .
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املفادكت بئحماؼ  

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

جخىلى مدٕمت اإلاداؾباث مخابلت هخاثج  -16الففل 

ّ الصُى اإلاِّغعة ألازظ بخىصُاتهامضي ؤكمالها و  ًو

ابت كلى الخصّغي  للُغ

املفادكت بأغلبُت  

 ً  01 مؿ و03)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 جِط ي مدٕمت اإلاداؾباث بدؿلُؽ -17الففل 

.  الخؼاًا في الخاالث اإلاىصىص كليها  هظا الِاهىن 

 

املفادكت بأغلبُت  

 ً  01 مؿ و05)الحالٍش

(محخفػ  

ابتها - 18الففل  جِط ي مدٕمت اإلاداؾباث وجباقغ ُع

اإلاِّضمت بليها اإلاؿدىضاث بصٌت الخِت اكخماصا كلى 

ابت اإلاُضاهُت . وكلى كحن اإلاٖان بلض وججغي ؤكما٘ الُغ

ابت ٓخابُاالجهتبكالم  .  الخاطلت للُغ

 

 لم ًثر هلاػ

 

 

ابتها - 18الففل  جِط ي مدٕمت اإلاداؾباث وجباقغ ُع

اإلاِّضمت بليها اإلاؿدىضاث بصٌت الخِت اكخماصا كلى 

ابت اإلاُضاهُت . وكلى كحن اإلاٖان بلض وججغي ؤكما٘ الُغ

ابت ٓخابُا . بكالم الهُئت الخاطلت للُغ

 

املفادكت بأغلبُت  

 ً  الحالٍش

( محخفػ01 مؿ و05)  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ًمًٕ إلادٕمت اإلاداؾباث بهجاػ مهماث   -19الففل 

 ّ إلاغاُبت خؿاباث َُئاث ؤو مىـماث صولُت ًو

.  بحغاءاث جظبؼها الاجٌاُُاث اإلابرمت في الوغض

 
 

جىغُم محكمت املحاظباث : الباب الثالث    

ال  املفادكت مؾذّد

ً  بئحماؼ الحالٍش

(04مؿ  )   

جخٖىن مدٕمت اإلاداؾباث مً الِظاة - 20الففل 

م   :آلاحي طَٓغ

-  - ٘  .الغثِـ ألاّو

-  - ٘ ُل الغثِـ ألاو  .ٓو

 .عئؾاء الضواثغ الاؾخئىاًُت-  -

ت-  - ٍؼ  .عئؾاء الضواثغ اإلآغ

 اكخماص مِترح حلضًل مِضم مً ُبل مدٕمت اإلاداؾباث مّ ث        

:  ًسص الٌِغة ألازحرة مً الٌصل و ًخمثل في الخالي 

جإمحن ٓخابت  اإلادٕمت  ومعاؽذو اللماء املالي ًخىلى ٓخبت و"

ىلت بليهم ل بليهم مؿاكضة ُظائها في بهجاػ ألاكما٘ اإلأى  ".وجٔى
  

 

جخٖىن مدٕمت اإلاداؾباث مً الِظاة - 20الففل 

م   :آلاحي طَٓغ

-  ٘  .الغثِـ ألاّو

-  ٘ ُل الغثِـ ألاو  .ٓو

 .عئؾاء الضواثغ الاؾخئىاًُت -

ت - ٍؼ  .عئؾاء الضواثغ اإلآغ
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ت-  -  .عئؾاء الضواثغ الجهٍى

 .اإلاِّغع اللام-  -

 .الٖاجب اللام-  -

 .عئؾاء ألاُؿام-  -

 .اإلاؿدكاعون-  -

. اإلاؿدكاعون اإلاؿاكضون -  -
  

الىُابت اللمىمُت لضي مدٕمت اإلاداؾباث حؼء مً 

اّمً وؿاثٍالِظاء اإلاالي  ُل الضولت اللام َاوٍُ  ٓو

الء صولت . ٌؿاكضٍ ٓو
 

جإمحن ٓخابت   ومعاؽذو اللماء املاليًخىلى ٓخبت و

ل بليهم مؿاكضة ُظائها في بهجاػ ألاكما٘  اإلادٕمت  وجٔى

ىلت بليهم . .اإلأى
 

ت -  .عئؾاء الضواثغ الجهٍى

 .اإلاِّغع اللام -

 .الٖاجب اللام -

 .عئؾاء ألاُؿام -

 .اإلاؿدكاعون -

. اإلاؿدكاعون اإلاؿاكضون  -

  

الىُابت اللمىمُت لضي مدٕمت اإلاداؾباث حؼء مً 

اّمً وؿاثٍالِظاء اإلاالي  ُل الضولت اللام َاوٍُ  ٓو

الء صولت . ٌؿاكضٍ ٓو

 

خىلى ٓخبت جإمحن ٓخابت اإلادٕمت ومؿاكضة ُظاتها في  ٍو

ىلت  . َم٘يببهجاػ ألاكما٘ اإلأى

 

 
 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ 04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ؿمى الغثِـ ألاّو٘ إلادٕمت اإلاداؾباث  -21الففل  ٌُ  

 للخجضًض ؾىىاث هحر ُابلت مً بحن ُظاتها إلاّضة ؾّذ 

عثِـ الخٖىمت بىاء كلى بإمغ عثاس ي بالدكاوع مم 

 للمجلـ ألاكلى الجلؿت اللامتجغقُذ خصغي مً 

   .للِظاء

ٌؿهغ الغثِـ ألاّو٘ إلادٕمت اإلاداؾباث كلى ؾحر 

خىلى الدؿُحر  ؤكمالها والخيؿُّ بحن مسخلٍ َُئاتها ٍو

ٔاجب كام وطلٗ  ؤلاصاعي واإلاالي للمدٕمت بمؿاكضة 

له له الِاهىن مً صالخُاث . بطاًت بلى ما ؤٔو
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مًٕ للغثِـ ألا٘و بخضار وخضاث كمل جٖلٍ  ٍو

لُت والخىٌُظًت  زاصت باللالُاث مم الؿلؼخحن الدكَغ

ً وبالخلاون  وبظمان الجىصة وباالجصا٘ وبالخٍٖى

.  الضولي وبالُِـت ؤلاؾتراجُجُت

ها  الغثِـ ألا٘و إلادٕمت اإلاداؾباث َى آمغ صًغ

مًٕ له ؤن ًٌىض خّ ؤلامظاء . ٍو

 
 بئحماؼ املفادكت

 ً  الحالٍش

( مؿ 04 )  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ُل الغثِـ ألاّو٘ إلادٕمت - 22الففل  ؿمى ٓو ٌُ

اإلاداؾباث مً بحن ُظاتها بإمغ عثاس ي بالدكاوع مم 

عثِـ الخٖىمت بىاء كلى جغقُذ خصغي مً الجلؿت 

  . ألاكلى للِظاءاللامت للمجلـ

ُل الغثِـ الغثِـ ألا٘و إلادٕمت  ؿاكض ٓو َو

ذ 
ّ
ىىبه في خالت قوىع مُا اإلاداؾباث في ؤصاء مهامه ٍو

وللغثِـ ألا٘و ؤن . ؤو هُاب ؤو كىض خص٘ى ماوم له

ُل الغثِـ  .ًٌىض بلظا مً صالخُاجه بلى ٓو

 
 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04 )الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ُل الضولت اللام لضي مدٕمت -23الففل  ؿمى ٓو ٌُ  

اإلاداؾباث مً بحن ُظاتها بإمغ عثاس ي بالدكاوع مم 

عثِـ الخٖىمت بىاء كلى جغقُذ خصغي مً الجلؿت 

 . ألاكلى للِظاءاللامت للمجلـ

ُل  ُل الضولت اللام ًخىلى ٓو وكىض خضور ماوم لٓى

. الضولت ألاُضم في زؼخه هُابخه
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املفادكت بأغلبُت 

 ً  الحالٍش

( محخفػ01 مؿ  و03 )  

حؿهغ الىُابت اللمىمُت كلى جؼبُّ  - 24الففل 

ّ جِضًم ػلباث ؤو  الِاهىن وجماعؽ صالخُاتها كً ػٍغ

  .ببضاء ملخىؿاث ؤو آعاء

ٍ الىُابت اللمىمُت لضي مدٕمت اإلاداؾباث 
ّ
وجٖل

بخإمحن اللالُاث بحن اإلادٕمت مً حهت والهُئاث 

ا  واإلااؾؿاث الخاطلت لِظائها ؤو مغاُبتها ؤو جِضًَغ

. مً حهت ؤزغي 
 

خلّحن كلى الّىُابت اللمىمُت ؤن :  ٍو

  حؿهغ كلى ؤن ًخم جِضًم الخؿاباث بصٌت

 .مىخـمت

  جخللّ بالِظاًا اإلالغوطت ملخىؿاث جِّضم

 .كلى ؤهـاع مدٕمت اإلاداؾباث

وفي  الضكىي في ماصة ػحغ ؤزؼاء الخصغيجثحر  -

مادة حعلُط الخطاًا بؾىىان اللماء في 

  .حعاباث املحاظبين الؾمىمُين

  لىن اإلاىّحهت طّض
ّ
م هُابت كً الّضولت الؼ جًغ

 .ُغاعاث مدٕمت اإلاداؾباث

  ت بلى اإلاسالٌاث التي جلٌذ هـغ الّؿلؽ ؤلاصاٍع

ٕكٍ كنها كىض الىـغ في الخؿاباث ؤو في الخصغي ًُ. 

  ذ بالخصغي الٌللي وجؼلب جؼلب الخصٍغ

 .جؼبُّ الخؼاًا  هظا اللىىان

جم اُتراح حلضًل ًخللّ  باإلاؼت الثالثت مً َظا الٌصل ًمًٕ 

مً زاللها للىُابت اللمىمُت بزاعة الضكىي اللمىمُت بسصىص 

ٔالخالي  : خؿاباث اإلاداؾب اللمىمي لخصبذ 

و في  جثحر الضكىي في ماصة ػحغ ؤزؼاء الخصغي  -

 .اللماء في حعاباث املحاظبين الؾمىمُين

وبلض ؤن ؤُغث اللجىت َظا الخلضًل الظي اكخبرجه صاثغة 

خؼابّ مم مخؼلباث الٌصل بحن ؾلؼت  اإلاداؾباث وحيها ٍو

واُترخذ في َظا الصضص بصزا٘ حوُحر .الخدبم وؾلؼت الخدُِّ

:  ػٌٍُ كلى َظا الخلضًل ٓما ًلي 

وفي مادة جثحر الضكىي في ماصة ػحغ ؤزؼاء الخصغي  -

حعلُط الخطاًا بؾىىان اللماء في حعاباث 

  .املحاظبين الؾمىمُين

ض اكخمضث اللجىت َظا الخلضًل في صُوت الٌصل النهاثُت   .ُو
 

حؿهغ الىُابت اللمىمُت كلى جؼبُّ  - 24الففل 

ّ جِضًم ػلباث ؤو  الِاهىن وجماعؽ صالخُاتها كً ػٍغ

  .ببضاء ملخىؿاث ؤو آعاء

ٍ الىُابت اللمىمُت لضي مدٕمت اإلاداؾباث 
ّ
وجٖل

بخإمحن اللالُاث بحن اإلادٕمت مً حهت والهُئاث 

ا  واإلااؾؿاث الخاطلت لِظائها ؤو مغاُبتها ؤو جِضًَغ

. مً حهت ؤزغي 

خلّحن كلى الّىُابت اللمىمُت ؤن :  ٍو

  حؿهغ كلى ؤن ًخم جِضًم الخؿاباث بصٌت

 .مىخـمت

  جخللّ بالِظاًا اإلالغوطت ملخىؿاث جِّضم

 .كلى ؤهـاع مدٕمت اإلاداؾباث

  الضكىي في ماصة ػحغ ؤزؼاء الخصغيجثحر. 

  لىن اإلاىّحهت طّض
ّ
م هُابت كً الّضولت الؼ جًغ

 .ُغاعاث مدٕمت اإلاداؾباث

  ت بلى اإلاسالٌاث التي جلٌذ هـغ الّؿلؽ ؤلاصاٍع

ٕكٍ كنها كىض الىـغ في الخؿاباث ؤو في الخصغي ًُ. 

  ذ بالخصغي الٌللي وجؼلب جؼلب الخصٍغ

 .جؼبُّ الخؼاًا  هظا اللىىان

  ت بالِغاعاث جبلى اإلاداؾبحن والّؿلؽ ؤلاصاٍع

 .الّصاصعة كً مدٕمت اإلاداؾباث 

  جؼلب جؼبُّ الخؼاًا في الخاالث اإلاىصىص

 .كليها  هظا الِاهىن 
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  ت بالِغاعاث جبلى اإلاداؾبحن والّؿلؽ ؤلاصاٍع

 .الّصاصعة كً مدٕمت اإلاداؾباث 

  جؼلب جؼبُّ الخؼاًا في الخاالث اإلاىصىص

 .كليها  هظا الِاهىن 

 ّّ جدُؽ ممثلي الّىُابت اللمىمُت لضي مدآم الخ

 اللام كلما بّٖل ألاًلا٘ التي جسخّص َظٍ اإلادآم

ت اإلالىُت و اإلاٖلٍ  ا وحللم بظلٗ الؿلؽ ؤلاصاٍع بؼحَغ

.اللام بجزاكاث الضولت  

  جدُؽ ممثلي الّىُابت اللمىمُت لضي مدآم

ّّ اللام كلما بّٖل ألاًلا٘ التي جسخّص َظٍ  الخ

ت اإلالىُت و  اإلادآم ا وحللم بظلٗ الؿلؽ ؤلاصاٍع بؼحَغ

 .اإلاٖلٍ اللام بجزاكاث الضولت

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04 )الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 كلى ٔل مً الغثِـ ألا٘و إلادٕمت -25الففل 

غ والبرمجت  اإلاداؾباث والجلؿت اللامت ولجىت الخٍِغ

والهُئت الخلُِبُت والضواثغ وألاُؿام الاؾخماق بلى 

ُل الضولت اللام ووٓالء الضولت ٔلما ػلبىا طلٗ  .ٓو

ال  املفادكت مؾذّد

ً إب حماؼ الحالٍش  

( مؿ 05 )  

ججخمؿ محكمت املحاظباث و جخذاول في -  26الففل 

: هطاق مشحؿ هغشها اللماةي في إطاس الهُئاث الخالُت 

الهُئت الخؾلُبُت - 

الذوابش إلاظخئىافُت - 

ت  - ت و الجهٍى الذوابش إلابخذابُت املشكٍض

ألاكعام - 

وجخذاول محكمت املحاظباث في هطاق مشحؿ هغشها 

: الشكابي في إطاس الهُئاث الخالُت 

 الجلعت الؾامت -

ت - ت و الجهٍى  الذوابش املشكٍض

 ألاكعام- -

هـغث اللجىت  في مِترح حلضًل مِضم مً صاثغة اإلاداؾباث 

: و اإلاخمثل في الخالي 

ججخمؿ محكمت املحاظباث و جخذاول في هطاق مشحؿ "

: هغشها اللماةي في إطاس الهُئاث الخالُت 

الهُئت الخؾلُبُت *

الذوابش إلاظخئىافُت *

ت - ت و الجهٍى الذوابش إلابخذابُت املشكٍض

ألاكعام - 

وجخذاول محكمت املحاظباث في هطاق مشحؿ هغشها 

: الشكابي في إطاس الهُئاث الخالُت 

 الجلعت الؾامت -

ججخمم مدٕمت اإلاداؾباث وجخضا٘و في -  26الففل 

: بػاع الهُئاث الخالُت

 .الجلؿت اللامت -

 .الهُئت الخلُِبُت -

 .الضواثغ الاؾخئىاًُت -

ت - ٍؼ  .الضواثغ اإلآغ

ت -  .الضواثغ الجهٍى

 .ألاُؿام -

غ والبرمجت -  .لجىت الخٍِغ
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ش و البرمجت- -  .لجىت الخلٍش
 

ت - ت و الجهٍى  الذوابش املشكٍض

 ألاكعام- -

ش و البرمجت- -  ."لجىت الخلٍش

ض  ًُب٘ى َظا المجّم ُو . ُترح بإهلبُت الخاطٍغ

ذ كلى الٌصل في صُوخه اإلالضلت اإلاظٔىعة ؤكالٍ  و جم الخصٍى

ً . بإهلبُت الخاطٍغ

ال  املفادكت مؾذّد

 ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ04 )  

 ًظبؽ بِغاع مً الغثِـ ألا٘و إلادٕمت -27لففل ا

اإلاداؾباث بىاء كلى عؤي مؼابّ مً مجلـ الِظاء 

: اإلاالي

 .الاؾخئىاًُت كضص الضواثغ  -

ت - ٍؼ  .كضص الضواثغ اإلآغ

ت ومغحم الىـغ الترابي  - كضص الضواثغ الجهٍى

 .لٖل منها

. كضص ألاُؿام صلب ٔل صاثغة -
 

ًخىلى الغثِـ ألا٘و إلادٕمت اإلاداؾباث وباُتراح مً و

ُبت الهُئاث  عئؾاء الضواثغ اإلاسخصت طبؽ جٓغ

ت الابخذابُت الخٕمُت بالضواثغ  ت والجهٍى ٍؼ . اإلآغ
 

اكخمضث اللجىت اإلاِترح اإلاِّضم مً ُبل صاثغة اإلاداؾباث والظي 

ت بـــ" ًىّص كلى حوُحر  ت والجهٍى ٍؼ الذوابش " الضواثغ اإلآغ

تالابخذابُت ت و الجهٍى ."  املشكٍض

ذ باألهلبُت كلى مِترح الخلضًل . جم الخصٍى

  اكخماص الٌصل في صُوخه اإلالضلت زّم 

 

 ًظبؽ بِغاع مً الغثِـ ألا٘و إلادٕمت -27الففل 

اإلاداؾباث بىاء كلى عؤي مؼابّ مً مجلـ الِظاء 

: اإلاالي

 .كضص الضواثغ الاؾخئىاًُت -

ت - ٍؼ  .كضص الضواثغ اإلآغ

ت ومغحم الىـغ الترابي  - كضص الضواثغ الجهٍى

 .لٖل منها

. كضص ألاُؿام صلب ٔل صاثغة -

 

ًخىلى الغثِـ ألا٘و إلادٕمت اإلاداؾباث وباُتراح مً و

ُبت الهُئاث  عئؾاء الضواثغ اإلاسخصت طبؽ جٓغ

ت ت والجهٍى ٍؼ . الخٕمُت بالضواثغ اإلآغ

 

املفادكت بأؽلبُت 

 ً  مؿ  04 )الحالٍش

( محخفػ 01و  

جكىن الجلعاث الحكمُت ؽلىُت إال في  - 28الففل 

الحاالث التي ًشي فيها سبِغ الهُئت الحكمُت لشوسة 

تها للحفاظ ؽلى الىغام الؾام  .ظٍش

ض وعاًع  جم الىِاف خ٘ى كلىُت الجلؿت الخٕمُت بحن مٍا

. للصبوت الللىُت للجلؿاث الخٕمُت

ض زّمً كضص مً اكظاء اللجىت مِترح صاثغة اإلاداؾباث الظي  ُو

ًىّص كلى كلىُت الجلؿاث الخٕمُت لهُئاث صاثغة اإلاداؾباث 

 حلؿاث َُئاث مدٕمت اإلاداؾباث هحر - 28الففل 

ذ بالخٕم بال في حلؿاث وال ي. كلىُت ٔىن الخصٍغ

.  كلىُت
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تها . بال في الخاالث التي ًغي عثِـ الهُئت طغوعة ؾٍغ

ض واًِذ  كلى الصُوت اإلاِترخت لهظا الٌصل مً ُبل اللجىت ُو

جكىن الجلعاث الحكمُت ؽلىُت إال في : " صاثغة اإلاداؾباث 

تها  الحاالث التي ًشي فيها سبِغ الهُئت الحكمُت لشوسة ظٍش

 .للحفاظ ؽلى الىغام الؾام

حماؼ إاملفادكت ب

 ً ( مؿ05 )الحالٍش  
 الجلؿت اللامت إلادٕمت جتركب- 29الففل 

: اإلاداؾباث مً

 .الغثِـ ألاّو٘ إلادٕمت اإلاداؾباث -
ُل الغثِـ ألاّو٘ إلادٕمت اإلاداؾباث -  .ٓو
 .عئؾاء الضواثغ الاؾخئىاًُت -
ت - ٍؼ  .عئؾاء الضواثغ اإلآغ
ت -  .عئؾاء الضواثغ الجهٍى
 .اإلاِغع اللام -
 .الٖاجب اللام -
 .عئؾاء ألاُؿام -
- ً  .اإلاؿدكاٍع

 ً دظغ حلؿاث الجلؿت اللامت ممثلى اإلاؿدكاٍع ٍو
اإلاؿاكضًً في مجلـ الِظاء اإلاالي صون خّ 

ذ  .الخصٍى
ُل الضولت اللام لضي مدٕمت اإلاداؾباث ووٓالء  ولٓى

ّّ في خظىع احخماكاث الجلؿت اللامت  الضولت الخ

ذ . صون خّ الخصٍى

الجلؿت اللامتللمدٕمت َى مِغع الٖاجب اللام و  

الىاعصة بمؼلم الٌصل بلباعة " جخإلٍ " جم اُتراح حوُحر كباعة

٘  "جتركب " ض خـي بالِبى   .ُو

جخإلٍ الجلؿت اللامت إلادٕمت - 29الففل 

: اإلاداؾباث مً

 .الغثِـ ألاّو٘ إلادٕمت اإلاداؾباث -

ُل الغثِـ ألاّو٘ إلادٕمت اإلاداؾباث -  .ٓو

 .عئؾاء الضواثغ الاؾخئىاًُت -

ت - ٍؼ  .عئؾاء الضواثغ اإلآغ

ت -  .عئؾاء الضواثغ الجهٍى

 .اإلاِغع اللام -

 .الٖاجب اللام -

 .عئؾاء ألاُؿام -

- ً  .اإلاؿدكاٍع

 ً دظغ حلؿاث الجلؿت اللامت ممثلى اإلاؿدكاٍع ٍو

اإلاؿاكضًً في مجلـ الِظاء اإلاالي صون خّ 

ذ  .الخصٍى

ُل الضولت اللام لضي مدٕمت اإلاداؾباث ووٓالء  ولٓى

ّّ في خظىع احخماكاث الجلؿت اللامت  الضولت الخ

ذ . صون خّ الخصٍى

 الجلؿت اللامتللمدٕمت َى مِغع الٖاجب اللام و
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ال  املفادكت مؾذّد

 ً  بأغلبُت الحالٍش

( محخفػ01 مؿ و04)  

 جىلِض الجلؿت اللامت بضكىة مً الغثِـ -30الففل 

ترؤؽ أو مً ثلث أؽمائهاألاّو٘   الغثِـ حلؿاتها ،ٍو

 ٘   .ألاو
 

وال جصّر احخماكاتها بال بدظىع زلثي ؤكظائها كلى 

ع خظىع زلثي ألاكظاء ًِّغع عثِـ . ألاُل
ّ
وكىض حلظ

 كِض بىٌـنث لجلؿت ُاصمت الاحخماقجإحُل الجلؿت 

. الكغوغ
 

وجخسظ الجلؿت اللامت مِغعاتها بإهلبُت ؤصىاث 

ً وفي صىعة حلاص٘ ألاصىاث ًغّجر صىث . الخاطٍغ

. الغثِـ
 

هـغث اللجىت في مِترح صاثغة اإلاداؾباث خ٘ى َظا الٌصل 

والظي ًىص كلى اولِاص الجلؿت اللامت بضكىة مً الغثِـ 

 .أو مً ثلث أؽمائها ألا٘و 

ض خـي َظا اإلاِترح بالِب٘ى وجّم حلضًل الٌصل كلى طىء  ُو

 .طلٗ 

 جىلِض الجلؿت اللامت بضكىة مً الغثِـ -30الففل 

  .ألاّو٘ الظي ًترؤؽ حلؿاتها

 

وال جصّر احخماكاتها بال بدظىع زلثي ؤكظائها كلى 

ع خظىع زلثي ألاكظاء ًِّغع عثِـ . ألاُل
ّ
وكىض حلظ

 كِض بىٌـنث لجلؿت ُاصمت الاحخماقجإحُل الجلؿت 

. الكغوغ

 

وجخسظ الجلؿت اللامت مِغعاتها بإهلبُت ؤصىاث 

ً وفي صىعة حلاص٘ ألاصىاث ًغّجر صىث . الخاطٍغ

. الغثِـ

 

ال  املفادكت مؾذّد

ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ 04 )   

: جخىلى الجلؿت اللامت    -31الففل 

ابت إلادٕمت اإلاداؾباث  * طبؽ بغهامج ؤكما٘ الُغ

غ الخصىصُت * غ الؿىىي اللام و الخِاٍع طبؽ الخٍِغ

غ اإلاخللّ بمكغوق ُاهىن هلّ اإلاحزاهُت و * طبؽ الخٍِغ

ذ اللام باإلاؼابِت اإلاىصىص كلُه  هظا  بصضاع الخصٍغ

الِاهىن 

 كلى صخت خؿاباث بالخفذًمطبؽ الخللُّ اإلاخللّ *

الضولت و ؾالمتها 

 املفادكت ؽلى مؽشوؼ ميزاهُت محكمت املحاظباث*

الىـغ في ٔل اإلاؿاثل التي حلغض كليها مً ُبل الغثِـ *

. "  ؤكظائهاثلثألا٘و للمدٕمت ؤو بؼلب مً 

 اكخمضث اللجىت اإلاِترح اإلاِضم مً صاثغة اإلاداؾباث و ًخمثل 

: في الخالي 

: جخىلى الجلؿت اللامت  "

ابت إلادٕمت اإلاداؾباث  * طبؽ بغهامج ؤكما٘ الُغ

غ الخصىصُت * غ الؿىىي اللام و الخِاٍع طبؽ الخٍِغ

غ اإلاخللّ بمكغوق ُاهىن هلّ اإلاحزاهُت و بصضاع * طبؽ الخٍِغ

ذ اللام باإلاؼابِت اإلاىصىص كلُه  هظا الِاهىن  الخصٍغ

 كلى صخت خؿاباث الضولت بالخفذًمطبؽ الخللُّ اإلاخللّ *

و ؾالمتها 

 املفادكت ؽلى مؽشوؼ ميزاهُت محكمت املحاظباث*

الىـغ في ٔل اإلاؿاثل التي حلغض كليها مً ُبل الغثِـ ألا٘و *

:  جخىلى الجلؿت اللامت -31الففل 

  ابت إلادٕمت طبؽ بغهامج ؤكما٘ الُغ

 .اإلاداؾباث

  غ غ الؿىىي اللام والخِاٍع طبؽ الخٍِغ

 .الخصىصُت

  ّغ اإلاخللّ بمكغوق ُاهىن هل طبؽ الخٍِغ

ذ اللام باإلاؼابِت اإلاىصىص  اإلاحزاهُت وبصضاع الخصٍغ

 .كلُه  هظا الِاهىن 

  غ اإلاخللّ باإلاصاصُت كلى صخت طبؽ الخٍِغ

 .خؿاباث الضولت وؾالمتها

  مً  كليها حلغضاإلاؿاثل التي الىـغ في ٔل
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ذ كلى الٌصل في صُوخه اإلالضلت   . "  ؤكظائهاثلثللمدٕمت ؤو بؼلب مً  جم الخصٍى

ذ كلى الٌصل في صُوخه اإلالضلت    جم الخصٍى

 ؤو بؼلب مً زلثي الغثِـ ألا٘و للمدٕمتُبل 

 .ؤكظائها

 
 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

في الؼلىن الهُئت الخلُِبُت جىـغ  -32الففل 

ب مً  ىكت طض الِغاعاث الاؾخئىاًُت وجتٓر اإلاًغ

 ووُٓل الظي ًترؤؽ حلؿاتهاالغثِـ ألاّو٘ للمدٕمت 

الغثِـ وعئؾاء الضواثغ الاؾخئىاًُت وؤُضم زالزت 

 صون خظىع ألاكظاء وطلٗفي زؼتهم  عئؾاء صواثغ 

الظًً ؾبّ لهم الىـغ في الِظُت في ػىع ؾابّ بإًت 

ٔاهذ  .صٌت 

مًٕ للغثِـ ألا٘و ؤن ًىِب لغثاؾت حلؿاث الهُئت  ٍو

 ٘ ُل الغثِـ ألاو .  الخلُِبُت ٓو

ّ الكغوغ اإلابِىت  وحلِض الهُئت الخلُِبُت حلؿاتها ًو

 . مً َظا الِاهىن 30بالٌصل 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 جسخص الضواثغ الاؾخئىاًُت بالىـغ في -33الففل 

ىكت طّض الِغاعاث الابخضاثُت  ػلباث الاؾخئىاي اإلاًغ

ت للمدٕمت ت والجهٍى ٍؼ . الصاصعة كً الضواثغ اإلآغ

ب ٔل َُئت خٕمُت بضاثغة اؾخئىاًُت مً عثِـ  وجتٓر

ً الضاثغة  . مً ؤكظائهاوكظٍى

كترغ ؤال ًٖىن كظى الضاثغة الاؾخئىاًُت ؾبّ له  َو

ٔاهذ . الىـغ في الِظُت ابخضاثُا بإًت صٌت 

ٔاًت ؤن جلخئم بالللهُئت الخٕمُت ًمًٕ وال   بدظىع 

ساط الِغاعاث بإهلبُت ألاصىاث. ؤكظائها
ّ
خّم اج  .ٍو

 



2019ماسط  2016-38مؽشوؼ كاهىن أظاس ي ؽذد   ؿ الؾام    لجىت الدؽَش

 
31 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ت الازخصاصاث - 34الففل  ٍؼ جماعؽ الضواثغ اإلآغ

اإلاسّىلت إلادٕمت اإلاداؾباث باليؿبت بلى الهُأل 

ا واإلاىّػكت  الخاطلت لِظائها ؤو مغاُبتها ؤو جِضًَغ

خؿب جِؿُم ًظبؼه الغثِـ ألاّو٘ بلض اؾدكاعة 

 .الجلؿت اللامت

ت إلادٕمت اإلاداؾباث  وجماعؽ الضواثغ الجهٍى

الازخصاصاث اإلاسّىلت لهظٍ اإلادٕمت باليؿبت بلى 

ت واإلادلُت واإلااؾؿاث  ت الجهٍى الّؿلؽ ؤلاصاٍع

ٔاهذ  ظلٗ حمُم الهُئاث مهما  واإلايكأث اللمىمُت ٓو

حؿمُتها والتي حؿاَم في عؤؽ مالها الضولت ؤو 

الجماكاث اإلادلُت ؤو اإلااؾؿاث واإلايكأث اللمىمُت 

م وكاػها بمغحم  والتي ًىحض مِّغَا ألاصلي ؤو مُى

ت الضواثغ  ٓما جماعؽ .الىـغ الترابي للضاثغة الجهٍى

ت الازخصاصاث اإلاىصىص كليها   10بالٌصل الجهٍى

 ألاخؼاب الؿُاؾُت  الِاهىن باليؿبت بلىمً َظا

الجملُاث والخلاوهُاث واإلااؾؿاث والهُئاث و

ٔاهذ حؿمُتها والتي  ًىحض مِّغَا بمغحم الخاصت مهما 

ت . الىـغ الترابي للضاثغة الجهٍى

ت في هؼاَ مماعؾت  ت والجهٍى ٍؼ وجصضع الضواثغ اإلآغ

ا الِظاجي ؤخٖاما  مدٕمت اإلاداؾباث إلاغحم هـَغ

 .ابخضاثُت

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 ججغي مضاوالث الضواثغ وألاُؿام خؿب -35الففل 

 مً َظا 30 و28الصُى اإلاىصىص كليها بالٌصلحن 

 .الِاهىن 
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 بئحماؼ املادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
سدون حغيي ػلم ًثر هلا   

 

 

غ والبرمجت مً الغثِـ - 36الففل  ب لجىت الخٍِغ جتٓر

ألا٘و إلادٕمت اإلاداؾباث ووُٓل الضولت اللام ووُٓل 

الغثِـ ألا٘و وعئؾاء الضواثغ واإلاِّغع اللام والٖاجب 

. اللام

مًٕ للغثِـ ألا٘و ؤن ًضكى بلى خظىع حلؿاث  ٍو

غ والبرمجت ٔل كظى مً ؤكظاء اإلادٕمت  لجىت الخٍِغ

. ًغي ًاثضة في خظىعٍ

 

وحلِض اللجىت حلؿاتها بضكىة مً الغثِـ ألا٘و وطلٗ 

 مً َظا 30ػبِا للكغوغ اإلاىصىص كليهـا بالٌصل 

مًٕ للغثِـ ألا٘و ؤن ًىِب لغثاؾت اللجىت . الِاهىن  ٍو

 ٘ ُل الغثِـ ألاو  .ٓو

 

: وجخىلى اللجىت الىـغ في 

  ابُت إلادٕمت مكغوق بغهامج ألاكما٘ الُغ

 .اإلاداؾباث اكخماصا كلى مِترخاث الضواثغ

 غ اإلالّضة لليكغ م الخِاٍع  .مكاَع

  ٘  .ٔل اإلاؿاثل التي ٌلغطها كليها الغثِـ ألاو

 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ًخىلى اإلاِغع اللام جدذ ؾلؼت الغثِـ  -37الففل 

ألا٘و إلادٕمت اإلاداؾباث جيؿُّ ؤكما٘ البرمجت 

غ اإلالّضة  ومخابلتها وبكضاص مِترخاث ؤلاصعاج بالخِاٍع

. لليكغ
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 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ى – 38الففل 
ّ
 مؿاكضة الغثِـ الٖاجب اللام ًخىل

 ٘ ت واإلاالُت إلادٕمت في حؿُحر  ألاّو اإلاصالر ؤلاصاٍع

ٍ الغثِـ ألا٘و مً بحن مخصغفي . اإلاداؾباث
ّ
ٖل ٍو

ٔاجبا كاما مؿاكضا إلاباقغة مهام  ٓخابت اإلادٕمت 

الٖاجب اللام إلادٕمت اإلاداؾباث في مؿخىي ٔل صاثغة 

ت . حهٍى

ظبؽ جىـُم الٕخابت اللامت إلادٕمت اإلاداؾباث  ٍو

 .بإمغ خٖىمي

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 ًمًٕ إلادٕمت اإلاداؾباث الاؾخلاهت -39الففل 

ّ قغوغ جظبؽ بِغاع مً بسبراء  ًخّم حلُُنهم ًو

. الغثِـ ألاّو٘ 

 
 
 

ال  املفادكت مؾذّد

 ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ05)  

ت جخمخؿ  - 40الففل  محكمت املحاظباث راث مؾىٍى

ت و املالُت  جخفق الذولت لفابذة .باالظخلاللُت إلاداٍس

ا اؽخماداث ؽلى أظاط  محكمت املحاظباث ظىٍى

ل امللترحت مً كبلها و في إطاس  حاحُاتها مً الخمٍى

. الخىاصهاث الؾامت مليزاهُت الذولت

جىاكؾ محكمت املحاظباث ميزاهُتها أمام الجىت 

. املخخفت بمجلغ هىاب الؽؾب

جلتزم محكمت املحاظباث باؽخماد الؽفافُت في إؽذاد 

ت في وثُلت ؼاملت و مىحذة وجخمخؿ  ميزاهُاتها العىٍى

ت الخفشف في مىاسدها وفم  محكمت املحاظباث بحٍش

جبلا لصضوع  الِاهىن ألاؾاس ي للمحزاهُت خُث هّص في ًصله 

مهماث زصىصُت الهُأل الِظاثُت التي   كلى ؤهه حلخبر19

ت  جىّص ُىاهُنها كلى ؤنها جخمخم باالؾخِاللُت ؤلاصاٍع

واإلاالُت،اكخبرث اللجىت ؤهه مً الظغوعي جىُِذ َظا الٌصل 

 جماقُا مم ما وعص صلب الِاهىن 41بطاًت بلى الٌصل 

.  ألاؾاس ي للمحزاهُت

 40وفي َظا ؤلاػاع جِضمذ صاثغة اإلاداؾباث بمِترح للٌصل 

:  َظا هصه 

ت جخمخؿ باالظخلاللُت "  محكمت املحاظباث راث مؾىٍى

ت و املالُت  جخفق الذولت لفابذة محكمت املحاظباث .إلاداٍس

ىه وػٍغ اإلاالُت  -40الففل  ُّ ى مداؾب كمىمي ٌل
ّ
ًخىل

الُِام باإلاهام اإلاىصىص كليها بمجلت اإلاداؾبت 

 . اللمىمُت والتراجِب الجاعي  ها اللمل
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. اللاهىن و كىاؽذ الحىكمت الشؼُذة

ذ لزلك  حؾخبر محكمت املحاظباث مهمت خاـت و جـش

بها حعب بشامج  ت ًخم جبٍى اؽخماداث بميزاهُاتها العىٍى

ُت ججعم مهامها اللمابُت والشكابُت  خفـى

ُت بملخض ى . واملعاهذة خم لبط البرامج الخفـى ٍو

كشاس ـادس ؽً الشبِغ ألاول ٌؾذ اظدؽاسة الجلعت 

. الؾامت للمحكمت

 

 

ل امللترحت  ا اؽخماداث ؽلى أظاط حاحُاتها مً الخمٍى ظىٍى

. مً كبلها و في إطاس الخىاصهاث الؾامت مليزاهُت الذولت

جىاكؾ محكمت املحاظباث ميزاهُتها أمام الجىت املخخفت 

. بمجلغ هىاب الؽؾب

جلتزم محكمت املحاظباث باؽخماد الؽفافُت في إؽذاد 

ت في وثُلت ؼاملت و مىحذة وجخمخؿ محكمت  ميزاهُاتها العىٍى

ت الخفشف في مىاسدها وفم اللاهىن و كىاؽذ  املحاظباث بحٍش

. الحىكمت الشؼُذة

ذ لزلك  حؾخبر محكمت املحاظباث مهمت خاـت و جـش

بها حعب بشامج  ت ًخم جبٍى اؽخماداث بميزاهُاتها العىٍى

ُت ججعم مهامها اللمابُت و الشكابُت و املعاهذة . خفـى

ُت بملخض ى كشاس ـادس ؽً  خم لبط البرامج الخفـى ٍو

 ".الشبِغ ألاول ٌؾذ اظدؽاسة الجلعت الؾامت للمحكمت

 

ً َظا اإلاِترح  .  واكخمضث اللجىت بإكلبُت ؤكظائها الخاطٍغ

املفادكت بئحماؼ 

ً  الحالٍش

( مؿ05)  

(دون حغُير  ) ا -41الففل     جسظم اللملُاث اإلاالُت التي جىجَؼ

ب  ابت الخِت مً ُبل لجىت جتٓر مدٕمت اإلاداؾباث لُغ

نهما مجلـ الِظاء اإلاالي مً بحن  ُّ ً ٌل مً كظٍى

 .ؤكظاثه
اللماء في الحعاباث  :الباب الشابؿ    

ل  اللماء في حعاباث املحاظبين : اللعم ألاوّد

الؾمىمُين 

ل  املؽمىالث : الفشؼ ألاوّد

 



2019ماسط  2016-38مؽشوؼ كاهىن أظاس ي ؽذد   ؿ الؾام    لجىت الدؽَش

 
35 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 الخؿاباث في مدٕمت اإلاداؾباث جِط ي  -42الففل 

اء اإلالغوطت كليها  وجِغع بإخٖامها ؤن اإلاداؾبحن ؤبٍغ

الظّمت ؤو لضيهم ػاثض كلى الخؿاب ؤو مؼالبىن بما 

ض بظمتهم
ّ
وجصّغح اإلادٕمت في الخالخحن ألاولُحن . جسل

ض 
ّ
ببراءة طمتهم وجلؼمهم في الخالت الثالثت بضًم ما جسل

ىت في آلاحا٘ التي ًظبؼها الِاهىن  . بظمتهم بلى الخٍؼ

 
ال  املفادكت مؾذّد

ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ06 )   

ال ًمكً ملحكمت املحاظباث أن جشفن   -43الففل 

فىؽاث التي كام بها املحاظبىن الؾمىمُىن  الذّد

سة  ذ وفلا لإلحشاءاث امللشّد فؿ جمّد بملخض ى أرون بالذّد

شف اللابن
ّد
 .وجحمل اؽتراف الط

 

اكخبر اكظاء اللجىت ؤّن َظا الٌصل يهضي بلى خماًت 

ت لخؿً ؾحر  حر الّظماهاث الّظغوٍع اإلاداؾبحن اللمىمُحن وجًى

ٔاهذ ؤلاحغاءاث  ؤكمالهم، بط ال حكملهم اإلااازظاث في خا٘ 

اث مً ُامىا  ٌّ ؾلُمت كىض بهجاػ مهّماتهم وؿهىع ًؿاص في مل

غ له مً وزاثّ 
ّ
بمغاُبتهم الخِا، ًالخٕم ًخإّؾـ بدؿب ما جًى

 ومؿدىضاث،

 واُترخىا بكاصة صُاهخه لخؿً آصاء اإلالجى اإلاغاص منها، واؾخِغ 

ٔالّخالي ال ًمكً ملحكمت ": الّغؤي ؤن ٌلّض٘ الٌصل لُصبذ هّصه 

فىؽاث التي كام بها املحاظبىن  املحاظباث أن جشفن الذّد

ذ وفلا لإلحشاءاث  فؿ جمّد الؾمىمُىن بملخض ى أرون بالذّد

شف اللابن
ّد
سة وجحمل اؽتراف الط  ".امللشّد

ض صاصُذ اللجىت صُوت الٌصل ملّضال بةحماق الخاطٍغً   .ُو
 

ع - 43الففل  ال ًمًٕ إلادٕمت اإلاداؾباث ؤن جًغ

التي ُامىا  ها الّضًىكاث اللمىمُحن للمداؾبحن 

بمِخط ى ؤطون بالضًم عوكُذ ًيها ؤلاحغاءاث اإلاِّغعة 

.  وجدمل اكتراي الؼغي الِابع

 

املفادكت بأغلبُت 

 ً  مؿ 05 )الحالٍش

( محخفػ02و  

(دون حغُير  )       اكخبر كضص مً اكظاء اللجىت ان َظا الٌصل ًثحر حلاعطا  

بحن  الِاكضة اللاّمت التي جِخط ي بلخاَ اللِاب بمِتري الخؼة 

ب كً طلٗ طغع، وما حاء في الٌصل مً ؤّن 
ّ
ختى وبن لم ًترج

اإلاداؾب اللمىمّي الظي اُتري زؼإ ولم ًلخّ طغعا بالّضولت 

 ًمًٕ إلادٕمت اإلاداؾباث ؤن جِط ي - 44 الففل

بطا ما جبّحن لها ؤّن اللمىمي بلضم حلمحر طمت اإلاداؾب 

بلُه لم ًدؿبب في خص٘ى طغع مالي ؤلازال٘ اإلايؿىب 

بُض . للضولت ؤو اإلااّؾؿت اللمىمُت ؤو الجماكت اإلادلُت
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لّمغ طّمت اإلاداؾب اللمىمي الظي اعجٕب 
ُ
ؤ طمخه، في خحن ح برَّ

ُ
ج

بِى جِضًغ الخؼة اإلاغجٕب مً  زؼإ اهجّغ كىه طغع للّضولت، ٍو

ٔان مؿخىحبا لللِاب مً كضمه ى . مكمىالث اإلادٕمت ًُما  َو

ما عؤي ًُه البلع حلاعطا مم ما هّص كلُه الِاهىن ؤلاصاعي 

ُه  مً ملاُبت مغجٕب الخؼة ؾىاء هخج كىه طغع ؤم ال، ًو

ًاإلاؿاولُت كً . بمٖاهُت للّظوؽ كلى اإلاداؾبحن اللمىمُحن

غة في خا٘ وحىص الّظغع مً كضمه، وبالّخالي وحب 
ّ
الخؼة مخًى

جىطُذ الخؼة اإلاؿخىحب للمؿاولُت وطغوعة طبؽ اإلالاًحر 

ت  مت وطلٗ مساًت ؤن جدُض الّؿلؼت  الّخِضًٍغ
ّ
اإلاىحبت لخلمحر الظ

وجىدغي  هظا ؤلاحغاء لخصبذ مجاال للّظوؽ واإلاداباة، وزلصذ 

اللجىت في نهاًت هِاقاتها اإلالّمِت بلى ؤّن الٌصل ال ًِبل الخجؼثت 

 . وبالّخالي بما ؤن ًِبل بغمخه ؤو ًخّم بؾِاػه بإٓمله

وجبلا إلاا جِضمذ به صاثغة اإلاداؾباث مً جىطُذ خ٘ى َظا 

.الٌصل جمذ اإلاصاصُت كلُه في صُوخه ألاصلُت  

ه ًمًٕ للمدٕمت في جلٗ الخالت ؤن جدّمله مبلوا ال 
ّ
ؤه

.  خٖىمي ًخّم طبؼه بإمغامِضاعًخجاوػ 

 

املفادكت بأغلبُت 

 ً  مؿ 04 )الحالٍش

( محخفػ02و  

(دون حغُير  ) ٔان الِصض مىه في ألاصل         ُّضعث اللجىت ؤّن َظا الٌصل 

الخؼإ "الّخسٌٍُ كً اإلاداؾب اللمىمي في خا٘ هجم كً 

طغع مالي للّضولت ؤو اإلااّؾؿت اللمىمُت ؤو ... اإلادؿّبب ًُه

ُت
ّ
وحلمحر طّمخه في خضوص الّظغع الخاصل، هحر " الجماكت اإلادل

ٔان  كضًض 
ّ
ؤّن طلٗ لم ًًٕ واضخا بالِضع الٖافي، وللّل الد

 . ؤوضر مً الّخسٌٍُ

وجبلا إلاا جِضمذ به صاثغة اإلاداؾباث مً جىطُذ خ٘ى َظا 

 .الٌصل جمذ اإلاصاصُت كلُه في صُوخه ألاصلُت

 في صىعة ما بطا حؿّبب الخؼإ اإلاغجٕب -45 الففل

مً اإلاداؾب في طغع مالي للّضولت ؤو اإلااؾؿت 

اللمىمُت ؤو الجماكت اإلادلُت ًةّن مدٕمت اإلاداؾباث 

جِط ي بخلمحر طّمت اإلاداؾب في خضوص الظغع 

  .الخاصل

ّ ؤلاحغاءاث اإلاىصىص  مًٕ للمداؾب اللمىمي ًو ٍو

كليها ُاهىها الاهخٌاق باللٌى بلىىان مبلى حلمحر الظّمت 

كلى ؤن ًخم في حمُم الخاالث جدمُله مبلوا ال ًِل 

 44 اإلادّضص ػبِا ألخٖام الٌصل ُضاع طلٍ المكً 

 .مً َظا الِاهىن 
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املفادكت بأغلبُت 

 ً  مؿ 05 )الحالٍش

( محخفػ01و  

 جِط ي مدٕمت اإلاداؾباث بلضم مؿاولُت -46الففل 

اإلاداؾب اللمىمي كً الضًىن التي ؾِؼذ بالخِاصم 

 اإلاداؾب اللمىميثه بدٕم الِاهىن بالغهم مً اؾدٌُا

. لجمُم ؤلاحغاءاث الغامُت بلى اؾخسالصها

 

خا مؼّىال، وؤزحرث مً زالله كّضة  اؾخوَغ الّىِاف ًُه ُو

بقٖاالث ؤبغػاَا مؿاولُت اإلاداؾب اللمىمي في ؾِىغ الّضًً 

اللمىمي بالّخِاصم وكضم ماازظجه بطا اؾخىفى حمُم ؤلاحغاءاث 

 .الّغامُت الؾخسالصها

وجبلا إلاا جِضمذ به صاثغة اإلاداؾباث مً جىطُذ خ٘ى َظا 

 .الٌصل جمذ اإلاصاصُت كلُه في صُوخه ألاصلُت

 

 جِط ي مدٕمت اإلاداؾباث بلضم -46الففل 

مؿاولُت اإلاداؾب اللمىمي كً الضًىن التي ؾِؼذ 

بالخِاصم بدٕم الِاهىن بالغهم مً اؾدٌُاء اإلاداؾب 

. لجمُم ؤلاحغاءاث الغامُت بلى اؾخسالصهااللمىمي 

 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 ال ًخدّمل اإلاداؾب اللمىمي بالىُابت -47الففل

ها الخِاصم زال٘ الثالزحن  مؿاولُت الٌص٘ى التي ًضٓع

. ًىما ابخضاء مً ًىم مباقغجه إلاهامه

 
 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

مًٕ جدمُل اإلاداؾب اللمىمي -48الففل  ًُ  ال 

ه بدٕم مً مدٕمت اإلاداؾباث  اإلاؿاولُت كً جصًغ

ؤو بِغاع مً وػٍغ اإلاالُت بلض مط ي زمـ ؾىىاث 

بضاًت مً هغة حاهٌي مً الؿىت اإلاىالُت لؿىت جِضًم 

. الخؿاب

ه بلىىان  وجبرؤ طمت اإلاداؾب بصٌت آلُت كً جصًغ

الؿىت اإلالىُت ما لم ًخّم زال٘ اإلاضة اإلاظٔىعة جبلُوه 

 .ُغاعا بخلمحر طمخه

ال  املفادكت مؾذّد

 ً  بأغلبُت الحالٍش

( محخفػ01 مؿ و 04 )  

ٌت باإلاالُت  جىـغ الىػاعة-49الففل 
ّ
خؿاباث  في اإلاٖل

ت اللمىمُت اإلااؾؿاث  ال التي والجماكاث اإلادلُت ؤلاصاٍع

 َ ت مبلوا ًخم طبؼه بإمغ محزاهُتها مِضاع ًٌى  الؿىٍى

 ًيها وجبذ .بؾذ اظدؽاسة املجلغ ألاؽلى لللماء خٖىمي

بؾذ اظدؽاسة املجلغ "اُترح اخض ألاكظاء بطاًت كباعة 

وخـي َظا اإلاِترح باإلحماق " بإمغ خٖىمي"بلض " ألاؽلى لللماء

 .لخصاصَ اللجىت كلى الٌصل ملّضال 

ٌت باإلاالُت  جىـغ الىػاعة-49الففل 
ّ
خؿاباث  في اإلاٖل

ت اللمىمُت اإلااؾؿاث  التي والجماكاث اإلادلُت ؤلاصاٍع

َ  ال ت مبلوا ًخم طبؼه بإمغ محزاهُتها مِضاع ًٌى  الؿىٍى

 لضي طلٗ في الؼلً ًِم لم ما ًيها وجبذ .خٖىمي
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 وحللم .اإلاداؾباث مدٕمت لضي طلٗ في الؼلً ًِم لم ما

م التي الخدُِِاث بىدُجت مدٕمت اإلاداؾباث خاال  ُو

 .الُِام  ها

 مدٕمت اإلاداؾباث خاال وحللم .اإلاداؾباث مدٕمت

م التي الخدُِِاث بىدُجت  .الُِام  ها ُو

 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ٔل شخص جصّغي في ألامىا٘ اللمىمُت  -50 الففل

ا ٌلخبر مداؾبا  ُّ صون ؤن ًسّى٘ له في طلٗ ُاهىه

الخصّغًاث الٌللُت بلى هٌـ وجاصي .بمىحب طلٗ

 .اإلاؿاولُت ٓما َى الكإن في الخصّغًاث الِاهىهُت

 جلذًم الحعاباث:الفشؼ الثاوي    

ال  املفادكت مؾذّد

 ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ 04 )  

مباقغة  كلى ٔل مداؾب كمىمي زاطم - 51 الففل

ىصكها خٕمت اإلاداؾباث ؤن ًِّضم خؿاباجه ملِظاء  ٍو

.  في آلاحا٘ الِاهىهُتبٕخابت اإلادٕمت

 وػَغ صُى جِضًم الخؿاباثخٖىمي وجظبؽ بإمغ 

. تهُئتها
 

ىصكها بٕخابت اإلادٕمت"جّم اُتراح خظي كباعة  بل َظا " ٍو ُو

 اإلاِترح 

مباقغة  كلى ٔل مداؾب كمىمي زاطم - 51 الففل

ىصكها ملِظاء  خٕمت اإلاداؾباث ؤن ًِّضم خؿاباجه ٍو

. بٕخابت اإلادٕمت في آلاحا٘ الِاهىهُت

 وػَغ صُى جِضًم الخؿاباثخٖىمي وجظبؽ بإمغ 

 .تهُئتها

ال  املفادكت مؾذّد

ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ04 )   

بؾزس هحر اإلابّرع في صىعة ؤلازال٘ ؤو الخإزحر - 52الففل 

 مً ُبل اإلاداؾب في جِضًم الخؿاب ؼشعي او كىة كاهشة

ؤو الىزاثّ ؤو اإلاللىماث التي جؼلبها مدٕمت اإلاداؾباث 

ت مً  ُّ صًىاع ماثتي ًمًٕ للمدٕمت ؤن جِط ي بخدمُله زؼ

 .صًىاعؤلٌي بلى 

بؾزس ؼشعي او كىة " جّم ُب٘ى مِترح صاثغة اإلاداؾباث بةطاًت 

بلذ اللجىت َظا اإلاِترح " كاهشة  .بلض كباعة هحر اإلابرع ُو

مً هحر اإلابّرع في صىعة ؤلازال٘ ؤو الخإزحر - 52الففل 

ُبل اإلاداؾب في جِضًم الخؿاب ؤو الىزاثّ ؤو 

اإلاللىماث التي جؼلبها مدٕمت اإلاداؾباث ًمًٕ 

ت مً  ُّ صًىاع بلى ماثتي للمدٕمت ؤن جِط ي بخدمُله زؼ

. صًىاعؤلٌي 

 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
ػلم ًثر هلا دون حغُير  

 

 

 ًىّحه اإلاداؾبىن الخاطلىن باقغة -53الففل 

ت في  لِظاء مدٕمت اإلاداؾباث خؿاباتهم الؿىٍى

ئها للّىـغ ًيها  ُّ ت التي ته ُّ ت بلى وػاعة اإلاال ُّ آلاحا٘ الِاهىه

ِتوجدُلها كلى مدٕمت اإلاداؾباث   بالخؿاب مًغ
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ش  ىاللاّم للضولت ُبل جاٍع
ّ
لُتمىف مً الّؿىت   حٍى

. اإلاىالُت للّؿىت التي طبؼذ في قإنها جلٗ الخؿاباث

 
 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

حسّجل الخؿاباث بٕخابت مدٕمت -  54الففل 

ت ُّ ش بًضاكها وحؿىض لها ؤكضاص عجب  .اإلاداؾباث في جاٍع

 

ال  املفادكت مؾذّد

ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ04 )   

 مً حمُم في ُاثمتالىُابت الؾمىمُت  مؿٗث -55الففل 

ض.اإلاداؾباث إلادٕمت مجهخؿابا جِضًم كليهم ًجب
ّ
خإٓ  ٍو

 ٓما ًمًٕ له ؤن في آلاحا٘ الِاهىهُت بظلٗ ُُامهم مً

 اإلاىصىص ًؼلب مً الضاثغة اإلاسخصت حؿلُؽ الخؼُت

ً الِاهىن طض  مً َظا52بالٌصل  كليها  اإلاخإزٍغ

ع  ُل الضولت اللام" حلٍى ُل  ًمؿٗ-55الففل  "الىُابت اللمىمُت " بـــ " ٓو  حمُم في الضولت اللام ُاثمت ٓو

 إلادٕمت مجهخؿابا جِضًم كليهم ًجب مً

ض.اإلاداؾباث
ّ
خإٓ في آلاحا٘  بظلٗ ُُامهم مً ٍو

ًؼلب مً الضاثغة اإلاسخصت  ٓما ًمًٕ له ؤن الِاهىهُت

  مً َظا52بالٌصل  كليها اإلاىصىص حؿلُؽ الخؼُت

ً الِاهىن طض  .اإلاخإزٍغ

 
 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

في صىعة كضم جِضًم الخؿاباث ؤو  -56 الففل

 ٍ
ّ
ت ؤن ًٖل ُّ ٍ باإلاال

ّ
جِضًمها بخإزحر، ًمًٕ للىػٍغ اإلاٖل

ىن بكضاصَا وجِضًمها باؾم 
ّ
وحىبا ؤكىاها ًخىل

تهم ُّ . اإلاداؾبحن وكلى هٌِتهم وجدذ مؿاول

 
 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ٌه  -57 الففل
ّ
الئهم ؤو مً ٔل كلى اإلاداؾبحن ؤو ٓو

وػٍغ اإلاالُت وحىبا جإُٓض صضَ الخؿاباث وصّختها ٓما 

مظىا َظٍ الخؿاباث . ًجب كليهم ؤن ًاّعزىا ٍو

كؼُباث
ّ
. وكليهم ؤن ًصاصُىا كلى اإلاسغحاث والد

. وال ًمًٕ  بصزا٘ ؤي حوُحر كلى الخؿاب بلض كغطه
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 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و04)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

لم ًًٕ  ال ًمًٕ الخٕم في ؤّي خؿاب ما- 58 الففل

ئا للّىـغ ًُه ُّ . مه
 

غوغ اإلاِّغعة 
ّ

غ ًُه الك
ّ
ولُٖىن ٓظلٗ ًجب ؤن جخًى

ت والىزاثّ  ُّ ؤكالٍ وؤن ًٖىن مصخىبا بالىزاثّ الِاهىه

ة للّىـغ ًُه ًةّن . اإلابّرعة له ُّ وبطا ُّضم خؿاب هحر مه

آلاحا٘ ججغي طّض اإلاداؾب الظي ًخلّغض كىضثظ 

ٍغً
ّ
ؼت كلى اإلاخإز

ّ
 .لللِىباث اإلاؿل

 

 الخحلُم: الفشؼ الثالث    
املفادكت بئحماؼ 

 ً ( مؿ 04 )الحالٍش  
ؿبت بلى - 59 الففل

ّ
ٌلّحن عثِـ الّضاثغة اإلاسخّصت بالي

ى كاا ي ملشس ّٔل خؿاب 
ّ
الخدُِّ في  الظي ًخىل

غ في قإههالخؿاب وجِضًم  . جٍِغ

ً الّخلضًل الظي جِّضمذ به صاثغة  ُبلذ اللجىت بةحماق الخاطٍغ

ع   " كاا ي ملشس " بــ " الِاض ي او الِؿم "اإلاداؾباث بخلٍى

ؿبت بلى - 59 الففل
ّ
ٌلّحن عثِـ الّضاثغة اإلاسخّصت بالي

ى 
ّ
الخدُِّ في ّٔل خؿاب الِاض ي ؤو الِؿم الظي ًخىل

غ في قإههالخؿاب وجِضًم  . جٍِغ

ال  املفادكت مؾذّد

ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ 04 )   

 اإلاضكمت الىزاثّ مغاحلت امللشس اللاا ي  ًخّىلى -60 الففل

ؼالب للخؿاباث م ما بخِضًم اإلاداؾبحن ٍو . كىه الؿهى ُو

مًٕ م اإلاداؾبحن مٖاجبت له ٍو  اللمىمُحن ألاكىان مً وهحَر

ّ كً  كىض له ًدؿجى ٓما.اإلاسخصت الضاثغة عثِـ ػٍغ

  .اإلاٖان كحن  كلى الاُخظاء،الخّىِل

اصي امخىاق اإلاداؾب اللمىمي كً جِضًم الىزاثّ ؤو  ٍو

الخىطُداث اإلاؼلىبت مً ُبل اإلاِغع بلى حؿلُؽ الخؼُت 

الِاهىن وطلٗ  امً َظ 52اإلاىصىص كليها بالٌصل 

غ ٌلّضٍ اإلاِغع في قإن الخؿاب ًدا٘ مً  اؾدىاصا بلى جٍِغ

 الظي الىُابت الؾمىمُتُبل عثِـ الضاثغة اإلاسخّصت بلى 

 .ًمٕىه ػلب حؿلُؽ الخؼُت

ذ اللجىت مِترح الّخلضًل الظي جِّضمـذ به صاثغة 
ّ
جبي

ى :" اإلاداؾباث والظي هّصه
ّ
س ًخىل  مغاحلت الىزاثّ اللاا ي امللشّد

م الّؿهى  ؼالب اإلاداؾبحن بخِضًم ما ُو اإلاضّكمت للخؿاباث ٍو

ُل "وفي نهاًت الٌِغة الثاهُت مً الٌصل حلّىض كباعة " كىه ٓو

ُابت الؾمىمُت"بـ " الّضولت اللام
ّد
وصاصُذ اللجىت كلى " الى

ً  .الٌصل ملّضال  بةحماق الخاطٍغ
 

 اإلاضكمت الىزاثّ مغاحلت اإلاِغع  ًخّىلى -60 الففل

ؼالب للخؿاباث م ما بخِضًم اإلاداؾبحن ٍو  الؿهى ُو

مًٕ. كىه م اإلاداؾبحن مٖاجبت له ٍو  ألاكىان مً وهحَر

ّ كً اللمىمُحن  ًدؿجى ٓما.اإلاسخصت الضاثغة عثِـ ػٍغ

  .اإلاٖان كحن  كلى الاُخظاء،الخّىِل كىض له

اصي امخىاق اإلاداؾب اللمىمي كً جِضًم الىزاثّ ؤو  ٍو

الخىطُداث اإلاؼلىبت مً ُبل اإلاِغع بلى حؿلُؽ 

الِاهىن  امً َظ 52الخؼُت اإلاىصىص كليها بالٌصل 

غ ٌلّضٍ اإلاِغع في قإن الخؿاب  وطلٗ اؾدىاصا بلى جٍِغ

ُل الضولت  ًدا٘ مً ُبل عثِـ الضاثغة اإلاسخّصت بلى ٓو

 .اللام الظي ًمٕىه ػلب حؿلُؽ الخؼُت
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ال  املفادكت مؾذّد

ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ 05 )   

س اللاا ي  ًدغع -61 الففل  بلض بجمام الّىـغ في امللشّد

ِّضم ًُه اإلاِترخاث  غا ًبّحن ًُه اإلاالخـاث ٍو الخؿاب جٍِغ

حن  ؿبت بلى اإلاّخصًغ
ّ
ٔان طلٗ بالي التي ًغاَا مالثمت، ؾىاء 

غ بلى اإلالىُحن باألمغ وبلى . ؤو بلى اإلاداؾبحن دا٘ َظا الخٍِغ ٍو

. وػٍغ اإلاالُت
 

خلحن كلى ألاػغاي اإلالىُت مىاًاة اإلادٕمت في ؤحل ال  ٍو

ً بإحىبتها مضّكمت باإلزباجاث الالػمت . ًخلضي الكهٍغ

مًٕ للمداؾبحن زال٘ َظا ألاحل الاػالق كلى ملٍ  ٍو

 بلضالخدُِّ وحؿلم وسخت مً الىزاثّ اإلاظمىت به 

. جِضًم ػلب ٓخابي في طلٗ بلى عثِـ الضاثغة اإلاسخصت
 

 وباهِظاء َظا ألاحل ًمًٕ إلادٕمت اإلاداؾباث ؤن حلخبر 

. ؤن لِـ لهظٍ ألاػغاي مالخـاث جبضيها
 

ع  ".  الِاض ي اإلاِّغع "بـ " اإلاِّغع "حلٍى  ًدغع اإلاِّغع بلض بجمام الّىـغ في الخؿاب -61 الففل 

ِّضم ًُه اإلاِترخاث التي  غا ًبّحن ًُه اإلاالخـاث ٍو جٍِغ

حن  ؿبت بلى اإلاّخصًغ
ّ
ٔان طلٗ بالي ًغاَا مالثمت، ؾىاء 

غ بلى اإلالىُحن باألمغ . ؤو بلى اإلاداؾبحن دا٘ َظا الخٍِغ ٍو

. وبلى وػٍغ اإلاالُت

 

خلحن كلى ألاػغاي اإلالىُت مىاًاة اإلادٕمت في ؤحل ال  ٍو

ً بإحىبتها مضّكمت باإلزباجاث الالػمت . ًخلضي الكهٍغ

مًٕ للمداؾبحن زال٘ َظا ألاحل الاػالق كلى ملٍ  ٍو

 بلضالخدُِّ وحؿلم وسخت مً الىزاثّ اإلاظمىت به 

. جِضًم ػلب ٓخابي في طلٗ بلى عثِـ الضاثغة اإلاسخصت
  

 وباهِظاء َظا ألاحل ًمًٕ إلادٕمت اإلاداؾباث ؤن 

. حلخبر ؤن لِـ لهظٍ ألاػغاي مالخـاث جبضيها

 

 
 

ال  املفادكت مؾذّد

ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ 05 )   

ت  -62الففل  ابشة املخخفّد  وحىبا كلى ًحُل سبِغ الذّد

ِت  غ مً ؤحل بصضاع ؤخٖام مًغ الىُابت اللمىمُت الّخِاٍع

مًٕ للىُابت اللمىمُت كالوة . بإحىبت ألاػغاي اإلالىُت ٍو

غ التي حلخبر  كلى طلٗ ؤن جؼلب الاػالق كلى حمُم الّخِاٍع

ا ٓما ًمًٕ لغثِـ الّضاثغة . ببضاء عؤيها في قإنها طغوعٍّ

. اإلاسخّصت ؤن ًإطن بظلٗ مً جلِاء هٌؿه
 

دا٘"ؤصزلذ اللجىت حلضًال كلى الٌصل  ٌكمل كباعة 
ُ
" ج

ظها بـ  ت"وحلٍى ابشة املخخفّد واإلاصاصُت كلُه " ًحُل سبِغ الذّد

ً  .بإهلبُت الخاطٍغ
 

 جدا٘ وحىبا كلى الىُابت اللمىمُت  -62الففل 

ِت بإحىبت ألاػغاي  غ مً ؤحل بصضاع ؤخٖام مًغ الّخِاٍع

مًٕ للىُابت اللمىمُت كالوة كلى طلٗ ؤن . اإلالىُت ٍو

غ التي حلخبر ببضاء عؤيها  جؼلب الاػالق كلى حمُم الّخِاٍع

ا ٓما ًمًٕ لغثِـ الّضاثغة اإلاسخّصت . في قإنها طغوعٍّ

. ؤن ًإطن بظلٗ مً جلِاء هٌؿه
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 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 جغحم الىُابت اللمىمُت بلى ٓخابت  -63الففل 

الق 
ّ
غ والىزاثّ اإلاضّكمت لها بلض ؤلاػ اإلادٕمت الّخِاٍع

ذ حللً ًُه ؤن  ِت بملخىؿاث ؤو بخصٍغ كليها مًغ

 .لِؿذ لضيها ملخىؿاث جِّضمها في اإلاىطىق
 

الحكم : الفشؼ الشابؿ    

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و03)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 

غ كلى الّضاثغة اإلاسخّصت  -64الففل   حلغض الّخِاٍع

ت  خؿب جغؾُمها ما لم ًِّغع عثِؿها بكؼاء ؤولىٍّ

ت ؤُٓضة ُّ .  الخٕم لِظ

 
املفادكت بئحماؼ 

 ً ( مؿ 04 )الحالٍش  

ًخّم اؾخضكاء ألاػغاي اإلالىُت بغؾالت  –65الففل 

ًىما  زمؿت ككغةمظمىهت الىص٘ى مم ؤلاكالم بالبلىن 

ش الجلؿت  .كلى ألاُل ُبل جاٍع

س اللاا ي بلض الاؾخماق بلى مالخـاث  بلى ملخىؿاث و امللشّد

ممثل الىُابت اللمىمُت ًخم صكىة اإلاخِاض ي بلى جِضًم 

 ّ  لضي مدامجىطُداجه وبزباجاجه ؾىاء بىٌؿه ؤو كً ػٍغ

 .الخلُِب

ع الِاض ي بــ ث "الِاض ي اإلاِغع " كٍى ًخّم اؾخضكاء ألاػغاي اإلالىُت بغؾالت  –65الففل  

 زمؿت ككغةمظمىهت الىص٘ى مم ؤلاكالم بالبلىن 

ش الجلؿت  .ًىما كلى ألاُل ُبل جاٍع

بلى ملخىؿاث وبلض الاؾخماق بلى مالخـاث اإلاِّغع 

ممثل الىُابت اللمىمُت ًخم صكىة اإلاخِاض ي بلى جِضًم 

 ّ  مدامجىطُداجه وبزباجاجه ؾىاء بىٌؿه ؤو كً ػٍغ

 .لضي الخلُِب

املفادكت بئحماؼ 

 ً ( مؿ 04 )الحالٍش  
ؤن ًىّحه الهُئت الخٕمُت  ًمًٕ لغثِـ -66الففل 

وإلامثل الىُابت  الهُئت الحكمُتؤؾئلت ؤو ًإطن ألكظاء 

. اللمىمُت بظلٗ بلى اإلاخِاض ي ؤو مدامُه
 

ع  الضاثغة بــ قاُترخذ صاثغة اإلاداؾباث ث " الهُئت الخٕمُت" ٍو

 وخـي َظا اإلاِترح بالِبىن مً ُبل اللجىت 

ؤن ًىّحه الهُئت الخٕمُت  ًمًٕ لغثِـ -66الففل 

ؤؾئلت ؤو ًإطن ألكظاء الضاثغة وإلامثل الىُابت اللمىمُت 

. بظلٗ بلى اإلاخِاض ي ؤو مدامُه
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املفادكت بئحماؼ 

 ً ( مؿ 05 )الحالٍش  
 ججغي اإلاٌاوطاث خ٘ى ّٔل اُتراح كلى - 67 الففل

ل الىُابت اللمىمُت 
ّ
ت ممث الّخىالي وطلٗ صون مكآع

وكلى بزغ طلٗ جصضع الضاثغة اإلاسخصت . امللشس اللاا ي و

ظبؽ الّىخاثج التي كلى اإلاداؾب  ي الخؿاب ٍو ٌّ خٕما ًص

ؤن ٌلخمضَا في الخؿاب اإلاىالي وجِغع اإلادٕمت بمِخظاٍ 

ؤن اإلاداؾب مخىاػن الخؿاب ؤو لضًه ػاثض كلى الخؿاب 

ض الظمت
ّ
.  ؤو مخسل

خّم الؼلً ًيها  وجصضع ُغاعاث اإلادٕمت ابخضاثُا ٍو

ّ الكغوغ الىاعصة  هظا الِاهىن  وجغؾل . باالؾخئىاي ًو

ٍ اللام 
ّ
اإلادٕمت وسخا مً ُغاعاتها الباجت بلى اإلاٖل

 بجزاكاث الضولت ُصض جىٌُظَا

ع ف بالخحلُم في "  حلٍى
ّد
امللشس أو سبِغ اللعم املكل

  "اللاا ي امللشس " بـــــــ " الحعاب

 ججغي اإلاٌاوطاث خ٘ى ّٔل اُتراح كلى - 67 الففل

ل الىُابت اللمىمُت 
ّ
ت ممث الّخىالي وطلٗ صون مكآع

ٍ بالخدُِّ في الخؿاب
ّ
. واإلاِغع ؤو عثِـ الِؿم اإلاٖل

ي  ٌّ وكلى بزغ طلٗ جصضع الضاثغة اإلاسخصت خٕما ًص

ظبؽ الّىخاثج التي كلى اإلاداؾب ؤن  الخؿاب ٍو

ٌلخمضَا في الخؿاب اإلاىالي وجِغع اإلادٕمت بمِخظاٍ 

ؤن اإلاداؾب مخىاػن الخؿاب ؤو لضًه ػاثض كلى 

ض الظمت
ّ
.  الخؿاب ؤو مخسل

خّم الؼلً ًيها  وجصضع ُغاعاث اإلادٕمت ابخضاثُا ٍو

ّ الكغوغ الىاعصة  هظا الِاهىن  . باالؾخئىاي ًو

 ٍ
ّ
وجغؾل اإلادٕمت وسخا مً ُغاعاتها الباجت بلى اإلاٖل

 .اللام بجزاكاث الضولت ُصض جىٌُظَا

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
كلى بزغ الجلؿت ًخىلى عثِـ الضاثغة اإلاسخصت   -68 الٌصل

غ  حلُحن كظى مً الهُئت التي ؤصضعث الِغاع ًخلهض بخدٍغ

سظث في الجلؿت زم 
ّ
الخٕم اكخماصا كلى اإلاِّغعاث التي اج

مه بلى عثِـ الّضاثغة بلض بمظاثه
ّ
مط ي عثِـ . ٌؿل ٍو

لغطه كلى بمظاء بُِت  الّضاثغة الخٕم بلض الّخثّبذ ًُه َو

زم ًدُله كلى ٓخابت مدٕمت  الهُئت الحكمُتأؽماء 

 ثالخؿابا

ع "أؽماء الهُئت الحكمُت " بـــــ " ألاؽماء " حلٍى  

 

 

 كلى بزغ الجلؿت ًخىلى عثِـ الضاثغة  -68 الففل

اإلاسخصت حلُحن كظى مً الهُئت التي ؤصضعث الِغاع 

غ الخٕم اكخماصا كلى اإلاِّغعاث التي  ًخلهض بخدٍغ

مه بلى عثِـ الّضاثغة بلض 
ّ
سظث في الجلؿت زم ٌؿل

ّ
اج

مط ي عثِـ الّضاثغة الخٕم بلض الّخثّبذ ًُه . بمظاثه ٍو

لغطه كلى بمظاء بُِت  كظاء زم ًدُله كلى ألاَو

 .ٓخابت مدٕمت الخؿاباث

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

جصضع ؤخٖام مدٕمت اإلاداؾباث باؾم  - 69 الففل

.  الكلب وجدذ حؿمُت ُغاعاث وجٖىن ملللت

خظّمً ٔل خٕم زاصت   :ٍو

 .ؤؾماء اإلاخِاطحن وؤلِا هم وصٌاتهم -

 .بُان اإلاصلخت ؤو الهُئت اللمىمُت اإلالىُت -
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 .مىطىق الخٕم -

 .ملخص ؤُىا٘ ألاػغاي -

اجم وجٌُُٕها الِاهىوي -  . الُى

 . مىؼَى الخٕم -

 .بُان صعحت الخٕم -

بُان الهُئت وؤؾماء الِظاة الظًً ؤصضعوا  -

 .الخٕم

ش صضوع الخٕم -  .جاٍع
 

إلاؽالم باألحكام وجىفُزها : الفشؼ الخامغ     

 

ال  املفادكت مؾذّد

ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ04 )   

م الٖاجب اللاّم وسخا مً ألاخٖام - 70الففل 
ّ
للىُابت ٌؿل

م وسخا منها بلى ألاػغاي .  خا٘ بًضاكهاالؾمىمُت
ّ
ٓما ٌؿل

ما ػلبذ مىه طلٗ
ّ
ت ألازغي ٔل ُّ سخ اإلالّضة . اإلالى

ّ
م الي

ّ
وحؿل

 .لإلكالم بالخٕم مجاها

ع  ُل الضولت اللام " حلٍى ٓما وعص " الىُابت الؾمىمُتبـــ" ٓو

صلب مِترح صاثغة اإلاداؾباث 
 

م الٖاجب اللاّم وسخا مً ألاخٖام - 70الففل 
ّ
ٌؿل

ُل م وسخا .  الضولت اللام خا٘ بًضاكهالٓى
ّ
ٓما ٌؿل

ما ػلبذ مىه طلٗ
ّ
ت ألازغي ٔل ُّ . منها بلى ألاػغاي اإلالى

سخ اإلالّضة لإلكالم بالخٕم مجاها
ّ
م الي

ّ
  .وحؿل

 

 

ال املفادكت  مؾذّد

 ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ04)  

 جبلُى الِغاعاث بلى الىُابت الؾمىمُتجخىلى   -71الففل 

ش  اإلاداؾبحن اللمىمُحن في ؿغي زمؿت ككغ ًىما مً جاٍع

حؿلمها مً الٖاجب اللام إلادٕمت اإلاداؾباث و طلٗ بٖل 

ّ عؾاثل مظمىهت الىص٘ى مم ؤلاكالم بالبلىن . كً ػٍغ

 و ًىحه ؤلاكالم بلى مِغ كمل اإلاداؾب ؤو بلى اإلاٖان الظي 

 . كً اللملإثش اهلطاؽهؤكلً كً بُامخه به 
 

جم الىـغ في مِترح حلضًل مِضم مً ُبل مدٕمت اإلاداؾباث 

جخىلى الىُابت اللمىمُت جبلُى الِغاعاث بلى : "ًخمثل في الخالي 

ش  اإلاداؾبحن اللمىمُحن في ؿغي زمؿت ككغ ًىما مً جاٍع

حؿلمها مً الٖاجب اللام إلادٕمت اإلاداؾباث و طلٗ بٖل وؾُلت 

و ًىحه ؤلاكالم بلى مِغ كمل اإلاداؾب ؤو بلى . جتْر ؤزغا ٓخابُا

" اإلاٖان الظي ؤكلً كً بُامخه به بزغ اهِؼاكه كً اللمل

 

ٔالخالي  : وبلض الىِاف جم ؤلاجٌاَ كلى حلضًل الٌصل 

ُلًخىلى  -71 الففل جبلُى  الضولت اللام ٓو

 ؿغي زمؿت اللمىمُحن فياإلاداؾبحن  بلى الِغاعاث

ش حؿلمها مً الٖاجب اللام  ككغ  ًىما مً جاٍع

ّ عؾاثل  إلادٕمت اإلاداؾباث وطلٗ كً ػٍغ

 .مظمىهت الىص٘ى مم ؤلاكالم بالبلىن
 

ىّحه ؤلاكالم بلى مِغ كمل اإلاداؾب ؤو بلى اإلاٖان  ٍو

ه كً اللمل ُّ  .الظي ؤكلً كً بُامخه به بزغ جسل
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 جبلُى الِغاعاث بلى اإلاداؾبحن الىُابت اللمىمُتجخىلى  "

ش حؿلمها مً  اللمىمُحن في ؿغي زمؿت ككغ ًىما مً جاٍع

ّ عؾاثل  الٖاجب اللام إلادٕمت اإلاداؾباث و طلٗ بٖل كً ػٍغ

. مظمىهت الىص٘ى مم ؤلاكالم بالبلىن

 و ًىحه ؤلاكالم بلى مِغ كمل اإلاداؾب ؤو بلى اإلاٖان الظي ؤكلً 

".  كً اللملبزغ اهِؼاكهكً بُامخه به 
 

 

ال  املفادكت مؾذّد

 ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ04 )  

ى ث-72 الففل
ّ
 ألاحل اإلاىصىص  فيالىُابت الؾمىمُت بل

 مً َظا الِاهىن وسخت مً الِغاعاث 71كلُه بالٌصل 

الصاصعة بلى ٔل مً وػٍغ اإلاالُت والىػٍغ الظي يهمه ألامغ 

وكىض الاُخظاء بلى ممثل اإلااؾؿت ؤو الجماكت اإلادلُت 

 التي صضع الِغاع في قإن خؿاباتها

ُل الضولت اللام " حوُحر كباعة  ى  -72 الففل " الىُابت اللمىمُت "ب "ٓو
ّ
ُلًبل  الضولت اللام في ألاحل ٓو

 مً َظا الِاهىن وسخت 71اإلاىصىص كلُه بالٌصل 

مً الِغاعاث الصاصعة بلى ٔل مً وػٍغ اإلاالُت والىػٍغ 

الظي يهمه ألامغ وكىض الاُخظاء بلى ممثل اإلااؾؿت ؤو 

 .الجماكت اإلادلُت التي صضع الِغاع في قإن خؿاباتها
 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

بّن اإلاداؾبحن الظًً صضع في قإنهم خٕم - 73الففل 

م كلى الىػٍغ ؤو  ؤزبذ ػاثضا بدؿاباتهم ًدا٘ ؤمَغ

ت ؤو الجماكت اإلادلُت الظي  ُّ ل اإلااؾؿت اللمىم
ّ
ممث

يهّمه ألامغ للبّذ في اؾترحاق اإلابالى الؼاثضة مم 

م صكىي لضي اإلادآم اللض ّّ ًع ة بن ليالاخخٌاؾ بد

. اُخط ى الخا٘
 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ظ الِغاعاث الصاصعة بخلمحر طّمت -74 الففل ٌّ  جى

لم ًِم ؤلاؾلاي  اإلاداؾبحن ؤو بتْر مبالى بظمتهم ما

ىت  هظا الِاهىن  ِّ .  بالخإحُل اإلاِغع ػبِا للكغوغ اإلاب
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 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ّمت ًاثع -75الففل 
ّ
تْر بالظ ًُ ض ؤو 

ّ
 ًىجّغ كّما ًخسل

ت  ُّ ت الِاهىه ؿبت اإلااثىٍّ
ّ
ًجغي خؿابه كلى ُاكضة الي

ٔان هاقئا كً اؾدُالء ؤو  ش خضوزه بن  ابخضاء مً جاٍع

ش  ؤلاكالم بالخٕم  ت وابخضاء مً جاٍع طُاق ؤو ؾُغ

ع  ٔان هاججا كً حلضًل مِابُع ؤو ًع ّتي بن  الُى

ٍ  .مصاٍع

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ال ًمًٕ ببغاء اإلاداؾبحن الّصاصعة في - 76 الففل

ّمت ؤو بتْر مبالى بالظّمت ما 
ّ
قإنهم ؤخٖام بخسلُض الظ

ٔامل اإلابلى اإلاؼالبحن به مً خُث ألاصل  لم ًضًلىا 

غوغ  والٌاثع ؤو ما
ّ

لم ًخدّصلىا كلى ػغخه ػبِا للك

. التي هّص كليها الِاهىن 

 
 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

جصّغح اإلادٕمت بةبغاء اإلاداؾبحن الظًً - 77الففل 

ا وبةػالُهم مً ُُض جصّغًهم  ُّ اهتهذ مهمتهم ببغاء نهاث

م  وطلٗ بلض جصٌُت حمُم خؿاباتهم ٓما جإمغ بًغ

م حؿلُؼها لظمان  سخ اللِل التي ُو اإلالاعطاث ًو

ت ؤو  جصّغًهم ؾىاء كلى ؤمالٓهم اإلاىِىلت منها واللِاعٍّ

كلى ؤمالْ طمىائهم ؤو كلى ؤمالْ زلٌهم ٓما جإمغ 

بةعحاق طمانهم بن لم ًًٕ مذجىػا لؿبب آزغ وطلٗ 

ت راجِب ؤلاصاعٍّ
ّ
.  بلض بجمام ؤلاحغاءاث التي جٌغطها الت

 

طشق الطؾً : الفشؼ العادط    

ت  . أ مشاحؾت كشاساث العلطت إلاداٍس
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 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

حن -  78 الففل ُّ لحن الِاهىه
ّ
ًجىػ للمداؾبحن وللممث

ت الُِام لضي  ُّ ت والجماكاث اإلادل ُّ للماّؾؿاث اللمىم
ت  مدٕمت اإلاداؾباث بؼلب مغاحلت الِغاعاث ؤلاصاعٍّ

ت الّصاصعة في قإن خؿاباتهم وطلٗ في ؤحل  ُّ الّنهاث
غي 

ّ
ش بلىن ؤلاكالم بالِغاع بلى الؼ ً ابخضاء مً جاٍع قهٍغ

 .اإلالجّي باألمغ
 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

لت حلّض في - 79 الففل
ّ
لً بلٍغظت ملل

ّ
م الؼ ًًغ

ً ًىّحه ؤخضَما بلى الّؿلؼت التي صضع كنها  هـحًر
. الِغاع اإلاؼلىن ًُه وآلازغ بلى ٓخابت اإلادٕمت

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

الؼلً في الِغاعاث الصاصعة كً الؿلؼت  -80 الففل

ت لضي مدٕمت اإلاداؾباث ال ٌلؼل جىٌُظَا . ؤلاصاٍع

خٕمت اإلاداؾباث بلض ألاّو٘ لمعثِـ ٘هحر ؤهه ًجىػ ٘

ُل  ٍُ الخىٌُظؤزظ عؤي ٓو  .الضولت اللام ؤن ًإطن بخُى

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

جىّحه الّؿلؼت الّصاصع كنها الِغاع - 81 الففل

اإلاؼلىن ًُه بلى ٓخابت مدٕمت اإلاداؾباث وسخت مً 

َظا الِغاع مكٌىكت بالخؿاباث والىزاثّ اإلالخمضة 

ومالخـاتها كىض الاُخظاء وطلٗ في ؤحل الخمؿت 

لً
ّ
صالها بلٍغظت الؼ

ّ
ش اج  .ككغ ًىما مً جاٍع

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

الؼلً في الِغاعاث ًِم البّذ في ػلب - 82 الففل

ت غ ًدغعٍ الصاصعة كً الؿلؼت ؤلاصاٍع  في طىء جٍِغ

ىه للوغض عثِـ الضاثغة  ُّ ً ٌل ؤخض اإلاؿدكاٍع

. اإلاسخصت

لً في ُغاعاث 
ّ
ِت بالؼ

ّ
غ اإلاخلل وجدا٘ حمُم الّخِاٍع

ت كلى  ُل الّؿلؼت ؤلاصاعٍّ الضولت اللام ُبل الّىـغ ٓو

 .ًيها
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 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
لً بطا - 83 الففل

ّ
ع مدٕمت اإلاداؾباث ػلب الؼ جًغ

ًؼٔان صاصعا   الُِام به صون جملِؿذ له صٌت ؤو  مّد

ٔان هحر مّبرع  .مغاكاة آلاحا٘ اإلاؼلىبت ؤو 

 لم ًثر هلاػ

 

 

لً - 83 الففل
ّ
ع مدٕمت اإلاداؾباث ػلب الؼ جًغ

ٔان صاصعا ق  الُِام به جملِؿذ له صٌت ؤو ن مً بطا 

ٔان هحر مّبرع  .صون مغاكاة آلاحا٘ اإلاؼلىبت ؤو 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

جصضع مدٕمت اإلاداؾباث في صىعة - 84الففل 

لً ُغاعا في قإن اإلاِخظُاث اإلاؼلىن ًيها 
ّ
ُبىلها للؼ

ّ ؤلاحغاءاث اإلاِغعة للخٕم في الخؿاباث  .ًو

  الاظخئىاف– ب   
 باغلبُت املفادكت

  ً  مؿ 05)الحالٍش

( محخفػ01و  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 

ُل اللمىمي ًمًٕ للمداؾب - 85الففل  ؤو لٓى

الضولت اللام مً جلِاء هٌؿه ؤو بؼلب مً ٔل وػٍغ 

ًُما ًسص بصاعجه واإلااؾؿاث الغاحلت بلُه بالىـغ 

ل الِاهىوي للجماكت اإلادلُت ؤن ًِّضم في 
ّ
ؤومً اإلامث

ش ؤلاكالم بالِغاع الصاصع ابخضاثُا  ً مً جاٍع ؤحل قهٍغ

ِضم َظا الؼلب بلى ٓخابت . ػلبا في الاؾخئىاي ٍو

غة في بُان ؤؾباب الاؾخئىاي
ّ
. اإلادٕمت مصخىبا بمظٓ

ٍ الخىٌُظ  .والاؾخئىاي ًُى

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 طىء ؽلى ًِم البّذ في ػلب الاؾخئىاي -86الففل 

ىه للوغض عثِـ الضاثغة  ُّ ً ٌل غ ًدغعٍ ؤخض اإلاؿدكاٍع جٍِغ

 الظًً لم ٌؿبّ لهم الىـغ في الاؾخئىاًُت مً بحن الِظاة

 الِظُت في الؼىع الابخضاجي

 لم ًثر هلاػ

 

 

 ًِم البّذ في ػلب الاؾخئىاي في طىء -86الففل 

ىه للوغض عثِـ  ُّ ً ٌل غ ًدغعٍ ؤخض اإلاؿدكاٍع جٍِغ

 الظًً لم ٌؿبّ الضاثغة الاؾخئىاًُت مً بحن الِظاة

 .لهم الىـغ في الِظُت في الؼىع الابخضاجي

 
 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

غ اإلاخللِت باالؾخئىاي - 87الففل  جدا٘ حمُم الخِاٍع

ُل كلى   .الضولت اللام ُبل الىـغ ًيهآو
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 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ03)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ٔان  -88الففل  ع اإلادٕمت الؼلً اإلاِّضم بطا  جًغ

ٔان هحر مبرع . هحر مِب٘ى ؤو 

وفي صىعة ُب٘ى الؼلً ًخم في قإن اإلاِخظُاث 

خؿب ؤلاحغاءاث اإلاؼلىن ًيها بصضاع ُغاع اؾخئىافي 

 .اإلاِغعة للخٕم في الخؿاباث

 
الخؾلُب - ج   

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

الؼلً اللمىمي إلاداؾب ًمًٕ ٘ -89الففل 

في ُغاع اؾخئىافي إلاسالٌت ؤلاحغاءاث ؤو لخَغ بالخلُِب 

 ؤو لظلٍ الخللُل ؤو هُابه ؤو لخدٍغٍ الِاهىن 

اجم ؤو للخؼة البّحن موي . الُى ؤمام الهُئت ػلً ا٘ ًع

ش بكالمالخلُِبُت  ً مً جاٍع   اإلاداؾبفي ؿغي قهٍغ

 .بالِغاع

ُل٘ولىٌـ ألاؾباب وفي هٌـ آلاحا٘ ًمًٕ   الضولت ٓو

اللام مً جلِاء هٌؿه ؤو بؼلب مً ٔل وػٍغ ًُما 

ًسص بصاعجه واإلااؾؿاث الغاحلت بلُه بالىـغ ؤومً 

 مؼلبا في اإلامثل الِاهىوي للجماكت اإلادلُت ؤن ًِضم

.  الخلُِب

ِّضم مؼلب الخلُِب بلى ٓخابت اإلادٕمت مصخىبا  ٍو

ٍ  .بمظٓغة في بُان ؤؾباب الخلُِب والخلُِب ال ًُى

 .الخىٌُظ

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 طىء ؽلىًِم الىـغ في الؼلً بالخلُِب -   90 الففل

ىه للوغض  ُّ غ ًدغعٍ ؤخض مؿدكاعي اإلادٕمت ٌل جٍِغ

 .الغثِـ ألا٘و إلادٕمت اإلاداؾباث

 لم ًثر هلاػ

 

 

ًِم الىـغ في الؼلً بالخلُِب في طىء -   90 الففل

ىه للوغض  ُّ غ ًدغعٍ ؤخض مؿدكاعي اإلادٕمت ٌل جٍِغ

 .الغثِـ ألا٘و إلادٕمت اإلاداؾباث
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في َاجه اإلااصة ػبِا للكغوغ الهُئت الخلُِبُت وجبذ 

 .مً َظا الِاهىن   66 و65 لحناإلاىصىص كليها بالٌص

في َاجه اإلااصة ػبِا للكغوغ الهُئت الخلُِبُت وجبذ 

 .مً َظا الِاهىن   66 و65 لحناإلاىصىص كليها بالٌص

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ٔاًت اإلاؼاكً الهُئت الخلُِبُت جبذ  –91 الففل في 

ٔاهذ هحر  ٔاهذ هحر مِبىلت ؤو  ظها بطا  وجصّغح بًغ

. مبرعة

بىِع الِغاع اإلاؼلىن ًُه مم الهُئت وبطا ُظذ 

ؤلاخالت جغحم الِظُت بلى صاثغة اؾخئىاًُت ؤزغي وكىض 

الاُخظاء بلى الضاثغة الاؾخئىاًُت التي ؤصضعث الِغاع 

ُبت  اإلاؼلىن ًُه لخبّذ في الخؿاب مً حضًض بتٓر

 .ؤزغي 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

بطا جم الؼلً بالخلُِب للمغة الثاهُت - 92لففل ا

الهُئت الخلُِبُت لىٌـ الؿبب ؤو لوحر طلٗ وعؤث 

هِع الِغاع اإلاؼلىن ًُه مً حضًض ًةنها جبّذ في 

 .ألاصل نهاثُا

 املحكمت ؽً الفادسة ألاحكام مشاحؾت- د   
ال  املفادكت مؾذّد

ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ05 )   

ًمكً ملحكمت املحاظباث سغم ـذوس حكم - 93الففل 

باث في حعاب ما مشاحؾخه ظىاء بطلب مً املحاظب 

بىاء ؽلى ؽٍشمت مؾللت جلذم إلى كخابت املحكمت وجكىن 

مؽفىؽت بالحجج التي وكؿ الؾثىس ؽليها مىز ـيروسة 

الحكم باجا أو مً جللاء هفعها أو بطلب مً وكُل 

الذولت الؾام بعبب حطأ أو ظهى أو جضوٍش أو اظخؾمال 

. مكشس 
 

ٔالخالي  ًمكً ملحكمت : "اُترح ؤخض الىىاب حلضًل الٌصل 

املحاظباث سغم ـذوس حكم باث في حعاب ما مشاحؾخه 

ظىاء بطلب مً املحاظب بىاء ؽلى ؽٍشمت مؾللت جلذم إلى 

كخابت املحكمت وجكىن مؽفىؽت بالحجج التي وكؿ الؾثىس 

ؽليها مىز ـيروسة الحكم باجا أو مً جللاء هفعها أو بطلب 

مً وكُل الذولت الؾام بعبب حطأ أو ظهى أو جضوٍش أو 

." اظخؾمال مكشس 

ً و جمذ  ض خـي مِترح الخلضًل بمىاًِت ؤهلبُت الخاطٍغ ُو

ً  .اإلاصاصُت كلى الٌصل في صُوخه اإلالضلت بةحماق الخاطٍغ

بغهم صضوع ُغاع ًٖىن ُض خٕم بصىعة  -93الففل 

 إلادٕمت اإلاداؾباث ٌ ًمًٕ باجت في خؿاب ما ًةّن 

كٍغظت مغاحلخه ؾىاء بؼلب مً اإلاداؾب بىاء كلى 

لت 
ّ
 ٓخابت اإلادٕمت وجٖىن مكٌىكت جِّضم بلىملل

م اللثىع كليها مىظ صضوع الخٕم  بالدجج التي ُو

ُل ؤو مً جلِاء اإلادٕمت هٌؿها ؤو بؼلب مً النهاجي  ٓو

الضولت اللاّم بؿبب هلؽ ؤو ؾهى ؤو جؼوٍغ ؤو اؾخلما٘ 

 مٕغع 
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ال  املفادكت مؾذّد

 ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ05 )  

 .ألاحكام ػلب اإلاغاحلت ال ٌلؼل جىٌُظ -94 الففل

 

 ؤزظ خٕمت اإلاداؾباث بلضألاّو٘ لمعثِـ ٘هحر ؤهه ًجىػ ٘

ُل  ٍُ الخىٌُظعؤي ٓو . الضولت اللام ؤن ًإطن بخُى

 

ِم ببالن َظا ؤلاطن خاال بلى وػٍغ اإلاالُت و بلى الىػٍغ  ٍو

   .الظي يهمه ألامغ

ع  - " بــ " الخٕم النهاجي الظي ؾبّ صضوعٍ" حلٍى

  "ألاحكام

 ػلب اإلاغاحلت ال ٌلؼل جىٌُظ الخٕم -94 الففل

. النهاجي الظي ؾبّ صضوعٍ

 

 خٕمت اإلاداؾباث بلضألاّو٘ لمعثِـ ٘هحر ؤهه ًجىػ ٘

ُل  ٍُ الخىٌُظؤزظ عؤي ٓو . الضولت اللام ؤن ًإطن بخُى

 

ِم ببالن َظا ؤلاطن خاال بلى وػٍغ اإلاالُت و بلى الىػٍغ  ٍو

   .الظي يهمه ألامغ

 
املفادكت بئحماؼ 

 ً ( مؿ05 )الحالٍش  
الِغاعاث الصاصعة ًِم البّذ في ػلب مغاحلت  - 95 الففل

غ ًدغعٍ ؤخض ؽلى اإلاداؾباث خٕمتمكً   طىء جٍِغ

ىه للوغض عثِـ الضاثغة اإلاسخصت ُّ ً ٌل . اإلاؿدكاٍع

غ اإلاخللِت باإلاغاحلت كلى  ُل وجدا٘ حمُم الخِاٍع الضولت ٓو

 اللام ُبل الىـغ ًيها

الِغاعاث ًِم البّذ في ػلب مغاحلت  - 95 الففل لم ًثر هلاػ

غ ًدغعٍ  اإلاداؾباث خٕمتمالصاصعة كً  في طىء جٍِغ

ىه للوغض عثِـ الضاثغة  ُّ ً ٌل ؤخض اإلاؿدكاٍع

. اإلاسخصت

غ اإلاخللِت باإلاغاحلت كلى  ُل وجدا٘ حمُم الخِاٍع ٓو

. الضولت اللام ُبل الىـغ ًيها

 
 
 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ع -96 الففل الؼلً اإلاِّضم  اإلاداؾباث خٕمتم جًغ

ٔان هحر مبرع ٔان هحر مِب٘ى ؤو  . مً ُبل اإلاداؾب بطا 

 

وفي صىعة ُب٘ى ػلب اإلاغاحلت ًةن مدٕمت 

اإلاداؾباث جبذ في الخؿاب مً حضًض خؿب 

. ؤلاحغاءاث اإلاِغعة للخٕم في الخؿاباث
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الخفشفاث الفؾلُت : اللعم الثاوي    

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ت - 97 الففل ُّ م الّضكىي في قإن الّخصّغًاث الٌلل جًغ

لضي مدٕمت اإلاداؾباث بّما مً ُبل الىػٍغ الظي يهّمه 

ت  ُّ ل الِاهىوي للماّؾؿت اللمىم
ّ
ألامغ ؤو بؼلب مً اإلامث

م الّخصّغي في ؤمىالها  ؤو الجماكت اإلادلُت التي ُو

ت ؤو بؼلب مً  ُّ ُل بصٌت هحر ُاهىه . الضولت اللامٓو

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ذ - 98الففل  ِت بالّخصٍغ
ّ
غ اإلاخلل جدا٘ حمُم الّخِاٍع

ت كلى  ُّ ُل بالّخصّغًاث الٌلل الضولت اللام ُبل الّىـغ ٓو

. ًيها

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ع مدٕمت اإلاداؾباث الؼلب في - 99 الففل جًغ

. صىعة كضم زبىث جصّغي ًلليّ 

في  بطا زبذ وحىص جصّغي ًللّي ًةّن اإلادٕمت جبذو

خؿاب َظا الّخصّغي خؿب الّصُى اإلاِّغعة للخٕم في 

. الخؿاباث

ؽ كلى اإلاداؾب 
ّ
مًٕ إلادٕمت اإلاداؾباث ؤن حؿل ٍو

                        صًىاع ماثتي بحن زؼُت ًتراوح مبلوها الٌللي 

. صًىاعؤلٌي و

إثاسة الاخخفاؿ : اللعم الثالث    

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ًجىػ إلادٕمت اإلاداؾباث اكخماًصا كلى  -   100 الففل

غ ؤخض ؤكظائها وبلض اؾدكاعة الىُابت اللمىمُت  جٍِغ

ؤن جثحر ازخصاصها في قإن الخؿاباث التي ؤؾىضث 

ت  جصٌُتها بلى الّؿلؼت ؤلاصاعٍّ
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 بئحماؼ املفادكت

 ً  01 مؿ و04)الحالٍش

(محخفػ  

ػلم ًثر هلا دون حغُير  

 

 

ِت بةزاعة -101الففل 
ّ
 ًِم ؤلاكالم باألخٖام اإلاخلل

غوغ اإلاىصىص كليها  هظا 
ّ

الازخصاص خؿب الك

ٌت بخصٌُت 
ّ
ت اإلاٖل الِاهىن بلى ّٔل مً الّؿلؼت ؤلاصاعٍّ

الخؿاب وبلى الىػٍغ الظي يهّمه ألامغ وبلى اإلاداؾب 

ل اإلااّؾؿت اللمىمُت ؤو الجماكت اإلادلُت التي 
ّ
وبلى ممث

لذ بزاعة الازخصاص في قإن خؿا ها . ُو
 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ٌت -102 الففل
ّ
ت اإلاٖل  جىّحه الّؿلؼت ؤلاصاعٍّ

بالخصٌُت الخؿاباث والىزاثّ اإلاضّكمت لها بلى مدٕمت 

ش ؤلاكالم  ً ابخضاء مً جاٍع اإلاداؾباث في ؿغي قهٍغ

ّ بةزاعة الازخصاص
ّ
. بالخٕم اإلاخلل

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ًِم البّذ في الخؿاباث التي ؤزحر - 103الففل 

الازخصاص في قإنها خؿب الّصُى اإلاِّغعة للخٕم في 

. الخؿاباث

 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 - 104 الففل
ّ
ًِم بكالم مدٕمت اإلاداؾباث خاال

ت في قإن  بالِغاعاث الّصاصعة كً الّؿلؼت ؤلاصاعٍّ

ت والجماكاث اإلادلُت ُّ . خؿاباث اإلااّؾؿاث اللمىم

 
 بئحماؼ املادكت

 ً ( مؿ03)الحالٍش  
ػلم ًثر هلا دون حغُير  

 

 

جدا٘ الخؿاباث والىزاثّ اإلاضّكمت لها - 105 الففل

لذ جصٌُتها مً ػغي  ِت بالّخصّغًاث التي ُو
ّ
واإلاخلل

ما ػلبذ 
ّ
ت بلى مدٕمت اإلاداؾباث ٔل الّؿلؼت ؤلاصاعٍّ

. طلٗ

 
الخطاًا : اللعم الشابؿ    
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ال املفادكت  مؾذّد

ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ04)   

 جدٕم مدٕمت اإلاداؾباث بالخؼاًا بؼلب - 106 الففل

ُلمً   الضولت اللام ؤو مً جلِاء هٌؿها اكخماصا كلى ٓو

غ ؤخض   جخم إحالخه ؽلى الىُابت الؾمىمُت ؤكظاثهجٍِغ

  .التي جخىلى في لىءء إثاسة الذؽىي 
 

اكخمضث اللجىت مِترح صاثغة اإلاداؾباث اإلاخللّ  هظا الٌصل 

: زغ الٌصل َظا هصها ابةطاًت في 

جخم إحالخه ؽلى الىُابت الؾمىمُت التي جخىلى في لىءء إثاسة " 

 .الذؽىي 

 جدٕم مدٕمت اإلاداؾباث بالخؼاًا - 106 الففل

ُلبؼلب مً   الضولت اللام ؤو مً جلِاء هٌؿها ٓو

غ ؤخض ؤكظائها . اكخماصا كلى جٍِغ

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ03)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ِت بالخؼاًا -107  الففل
ّ
غ اإلاخلل  جدا٘ حمُم الخِاٍع

ُلكلى .  الضولت اللام ُبل الىـغ ًيها ٓو

 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ03)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ت ًةّن -108 الففل ُّ  في صىعة وحىب الخٕم بالخؼ

مدٕمت اإلاداؾباث جصّغح بظلٗ بّما كلى خضة وبّما 

 .طمً ألاخٖام الِاطُت في الخؿاباث

مًٕ الؼلً في ألاخٖام الِاطُت بدؿلُؽ الخؼاًا  ٍو

ّ هٌـ الكغوغ اإلاىصىص كليها في زصىص  ًو

الؼلً في ألاخٖام الصاصعة بلىىان الِظاء في 

 .الخؿاباث

 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ03)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 ًِم اؾخسالص الخؼاًا ؤو ػغخها -109الففل 

مت
ّ
ض بالظ

ّ
. خؿب الصُى التي جىؼبّ كلى ما جسل

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ03)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

  اللمىمُحن ال ًمًٕ ببغاء اإلاداؾبحن-110 الففل

 بلض 
ّ
ا بال ُّ ت ببغاء جاما ونهاث ُّ اإلادٖىم كليهم بالخؼ

 .  ؤو ػغخهاحؿضًضَا

 صحش أخطاء الخفشف: الباب الخامغ    

ل  ألاشخاؿ الخالؾىن وأخطاء : اللعم ألاوّد

الخفشف 
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 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
بحن ؤكظاء اللجىت في بػاع حللُِهم كلى مدخىي َظا الٌصل  دون حغُير

ؤهه ُض ُام بخىؾُم مجا٘ ألاشخاص و اإلااؾؿاث و الهُئاث 

ابت مدٕمت اإلاداؾباث بدُث احؿم  اللمىمُت الخاطلت لُغ

لِكمل ؤكىان  اإلايكاث اللمىمُت والهُئاث الضؾخىعٍت 

 .اإلاؿخِلت و الهُاث اللمىمُت اإلاؿخِلت و الهُاث الخلضًلُت

ذ باإلحماق كلى الٌصل في صُوخه ألاصلُت  .جم الخصٍى
 

 جخىلى مدٕمت اإلاداؾباث ػحغ ؤزؼاء - 111الففل 

اإلاغجٕبت مً ُبل ؤكىان الضولت واإلااؾؿاث  الخصغي

واإلايكأث اللمىمُت ؤو الجماكاث اإلادلُت ومً ُبل 

لي اإلااّؾؿاث التي جمخلٗ الضولت 
ّ
ؤكىان ومخصّغفي وممث

مباقغة ؤو هحر مباقغة، وؿبت ؤو الجماكاث اإلادلُت، 

ٓما جخىلى ػحغ ؤزؼاء .  باإلااثت ؤو ؤٓثر مً عؤؾمالها50

ؤكىان الهُئاث وعئؾاء الخصغي اإلاغجٕبت مً ُبل 

ا مً الهُئاث اللمىمُت  صؾخىعٍت اإلاؿخِلتا٘ وهحَر

 . حلضًلُتا٘والهُئاث اإلاؿخِلت 

 

ًسظم لِظاء مدٕمت اإلاداؾباث في ماصة ػحغ  ٓما

 هٌِاث صغيُبع مىاعص وؤزؼاء الخصغي آمغو 

. الضولت اإلااؾؿاث اللمىمُت والجماكاث اإلادلُت

 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

جىِط ي اإلاؿاولُت في ماصة ػحغ ؤزؼاء - 112الففل 

اة اإلاّضعى كلُه . الخصغي بالخِاصم ؤو بًى

 

 

 بئحماؼ ملفادكتا

 ً   مؿ 04)الحالٍش

( محخفػ01و  

ػلم ًثر هلا دن حغُير  

 

 

حلخبر ؤزؼاء جصغي كلى ملجى َظا - 113الففل 

: الِاهىن 

ٔل كمل جصغي ًترجب كىه كضم جصٌُت ؤو جدصُل  -

ىت  اإلاِابُع واإلابالى اإلاؿخدِت ؤو كضم بًضاكها بالخٍؼ

لٌاثضة الهُأل اإلاىصىص كليها بالٌصل الغابم مً 

 .َظا الِاهىن 
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ابت الخاطم  - ٔل كمل جصغي ال ٌؿخجُب لكغوغ الُغ

 .لها ػبِا للِىاهحن والتراجِب الجاعي  ها اللمل

ع  - ٔل كمل جصغي ًِىم به شخص لم ٌؿىض له جٌٍى

ُاهىوي في الوغض جغجبذ كىه التزاماث مالُت بظمت 

َُٖل مً الهُأل اإلاظٔىعة بالٌصل الغابم مً َظا 

 .الِاهىن 

بؾىاص حؿبِاث في هحر الصىع اإلاىصىص كليها صغاخت  -

 .بالِاهىن 

مسالٌت ألاخٖام الِاهىهُت والترجُبُت اإلاخللِت باالهخضاب  -

وبالخصغي في ألاكىان بالهُأل اإلاىصىص كليها 

 . مً َظا الِاهىن 111بالٌصل 

والترجُبُت اإلاخللِت مسـالٌت الىصىص الِاهىهُت  -

ا مً اللِىص التي بالصٌِاث اللمىمُت واللؼماث  وهحَر

 مً َظا 111جبرمها الهُأل اإلاىصىص كليها بالٌصل 

 .الِاهىن 

 .مسالٌت  ُىاكض الخصغي في اإلامخلٖاث اللمىمُت -

ظال كً الخاالث اإلاظٔىعة آهٌا ٌلخبر زؼإ جصغي  ًو

ٔل كمل ًترجب كىه زَغ للِىاهحن والتراجِب والِىاكض 

وؤلاحغاءاث اإلاىؼبِت كلى الخصغي في الهُأل 

اصي بلى 111اإلاظٔىعة في الٌصل   مً َظا الِاهىن ٍو

 ؤو ًترجب كنها بؾىاص الهُألخص٘ى طغع مالي لهظٍ 

 .ؤًظلُت ؤو امخُاػاث كُيُت لوحر مؿخدِيها

 

الؾلىباث : الثاوي    
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 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و04)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 ٌلاُب ٔل شخص زبدذ مؿاولُخه في -114 الففل

 مً َظا 113اعجٖاب زؼإ جصغي كلى ملجى الٌصل 

ا بحن الجؼء الثاوي ككغ  الِاهىن بسؼُت ًتراوح مِضاَع

ٔامل اإلاغجب الخام الؿىىي الظي ًمىذ للملجي باألمغ  و

ش اعجٖاب الخؼإ صون اكخباع اإلاىذ اللاثلُت وطلٗ   في جاٍع

بصغي الىـغ كً اللِىباث الخإصًبُت ؤو الجؼاثُت التي 

 .ُض ٌؿخىحبها زؼإ ؤو ؤزؼاء الخصغي  اإلاغجٕبت

 

املفادكت بأغلبُت 

 ً  01 مؿ و05)الحالٍش

(محخفػ  

جمدىع الىِاف خ٘ى مضي قغكُت بكٌاء اإلاداؾب اللمىمي مً  حزف الففل

اإلاؿاولُت في صىعة جلُِه ألوامغ ٓخابُت مً عثِؿه اإلاباقغ في 

ظهم لهظا  اللمل ؤو مً الىػٍغ و ُض اجٌّ هالبُت الىىاب كلى ًع

 مً ُاهىن 6الٌصل زاصت و ؤهه ًخلاعض مم مىؼَى الٌصل 

 مً اإلاجلت الجىاثُت و جم 69الىؿٌُت اللمىمُت و الٌصل 

الاجٌاَ في مغخلت اولى كلى جإحُل الىـغ ًُه بلى خحن بكضاص 

صُاهت حضًضة جخماش ى و ما جم الاجٌاَ كلُه خ٘ى زبىث 

مؿاولُت اإلاداؾب اللمىمي في خالت اعجٖابه لخؼإ جصغي ختى 

 . ولى جلِى ؤوامغ ٓخابُت مً ألاػغاي اإلاظٔىعة ؤكالٍ

 زّم اعجاث اللجىت خظي َظا الٌصل مً مكغوق الِاهىن 

ؽ الخؽ- 115 الففل
ّ
 اإلاىصىص كليها ًتال حؿل

 مً َظا الِاهىن كىضما ٌؿخـهغ مغجٕب 114بالٌصل 

زؼإ الخصغي بإمغ ٓخابي وّحه بلُه ُبل اعجٖابه للخؼإ 

وفي . وصاصع كً الىػٍغ ؤو الؿلؼت الغاحم بليها بالىـغ

دمل اإلاؿاولُت كً الخؼة اإلاغجٕب كلى 
ُ
جلٗ الخالت ج

ّ ؤلاحغاءاث اإلاىصىص كليها  مً ؤصضع ألامغ الٕخابي ًو

 . هظا الباب

املفادكت بئحماؼ 

ً كالحا ( مؿ 04)ٍس  
جٕدس ي الخؼاًا اإلادٖىم  ها في ماصة ػحغ - 116 الففل

ؤزؼاء الخصغي هٌـ صٌاث الخؼاًا اإلادٖىم  ها مً 

خم  ُبل مدٕمت اإلاداؾباث كلى اإلاداؾبحن اللمىمُحن ٍو

 وجخمخم بىٌـ هٌؿها اؾخسالصها خؿب الصُى

. الظماهاث

جٕدس ي الخؼاًا اإلادٖىم  ها في ماصة ػحغ - 116 الففل لم ًثر هلاػ

ؤزؼاء الخصغي هٌـ صٌاث الخؼاًا اإلادٖىم  ها مً 

ُبل مدٕمت اإلاداؾباث كلى اإلاداؾبحن اللمىمُحن 

خم اؾخسالصها خؿب هٌـ الصُى وجخمخم بىٌـ  ٍو

. الظماهاث
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ال املفادكت   مؾذّد

ًكبئحماؼ الحا ٍس  

( مؿ 04)   

 إلادٕمت اإلاداؾباث وكغ ألاخٖام جخىلى- 117الففل 

ة الباجت كلى نالصاصعة كنها باإلصاهت بمجّغص آدؿا ها الصب

م الم ؿ الخاؿ   الخاص  هاؤلالٕتروويُو مؿ مشاؽاة الدؽَش

 .بحماًت املؾطُاث الشخفُت

 
 

جمدىع الىِاف بسصىص َظا الٌصل خ٘ى مؿإلت وكغ 

ألاخٖام الصاصعة كً مدٕمت اإلاداؾباث و مضي حلاعطه مم 

مبضؤ خماًت اإلالؼُاث الصخصُت و ُض جم اُتراح حلضًل ًخمثل 

 جخىلى محكمت املحاظباث وؽش ألاحكام الفادسة :"في الخالي 

ؽنها باإلداهت بمجشد اكدعابها الفبغت الباجت ؽلى املىكؿ 

ؿ الخاؿ بحماًت إلالكترووي الخاؿ بها  مؿ مشاؽاة الدؽَش

 "املؾطُاث الشخفُت

 .وجّم اكخماص َظا اإلاِترح
 

وكغ ثًمًٕ إلادٕمت اإلاداؾباث ؤن - 117الففل 

ألاخٖام الصاصعة كنها باإلصاهت بمجّغص آدؿا ها 

م المة الباجت كلى نالصب .  الخاص  هاؤلالٕتروويُو

 

إلاحشاءاث والخحلُم : اللعم الثالث    

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

م الضكىي اإلاخللِت بإزؼاء الخصغي - 118 الففل جًغ

لضي مدٕمت اإلاداؾباث مً ُبل الىُابت اللمىمُت 

وطلٗ مً جلِاء هٌؿها ؤو بؼلب مً بخضي صواثغ 

 . اإلاداؾباثخٕمتم
 

م الضكىي لضي   بلى  اإلاداؾباثخٕمتمٓما ًسّى٘ ًع

مألاشخاص آلاحي   :طَٓغ

 .عثِـ الجمهىعٍت -

 .عثِـ مجلـ هىاب الكلب -

 .عثِـ الخٖىمت -

 .الىػٍغ اإلاٖلٍ باإلاالُت -

اجم اإلاثاعة طّض  - الىػعاء باليؿبت بلى الُى

الخابلحن للهُأل ألاكىان اإلاىطىكحن جدذ ؾلؼتهم ؤو 

 .ة إلقغاًهمالخاطم
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 .عئؾاء مجالـ الجماكاث اإلادلُت -

ت -
ّ
 .عئؾاء الهبئاث الضؾخىعٍت اإلاؿخِل

 .عئؾاء الهُئاث الخلضًلُت -
 

ّ الىُابت اللمىمُت لضي  م الضكىي كً ػٍغ و جًغ

. ؾدىضاث الالػمتالم مضّكمت بجٖىن اإلاداؾباث و خٕمتم

 
 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 جىّحه كٍغظت الضكىي مباقغة بلى - 119 الففل

 ّ الىُابت اللمىمُت لضي مدٕمت اإلاداؾباث كً ػٍغ

عؾالت مظمىهت الىص٘ى مم ؤلاكالم بالبلىن ؤو جىصق 

 .مباقغة لضي ٓخابت اإلادٕمت مِابل وصل باالؾخالم

 

جخظّمً اللٍغظت وحىبا اؾم اإلاّضعى كلُه ولِبه وعُم 

ٌه الىػىُت   وصٌخهالصخص ي وكىىاهه بؼاُت حلٍغ

 ّ وألاًلا٘ اإلايؿىبت بلُه ووصٌها الِاهىوي وجًغ

ضاث اإلاثبخت لألًلا٘ اإلاىحبت للخدبم  بالدجج واإلاٍا

. وؤؾماء الكهىص كىض الاُخظاء

 

جِّضم اللٍغظت في ؤعبلت هـاثغ جىّحه زالزت منها بلى 

. ؤزؼاء الخصغيالضاثغة اإلاسخصت بؼحغ 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

م الضكىي لضي -120الففل  خٕمت م ال ًمًٕ ًع

 ؾىىاث بضاًت مً زمـبلض اهِظاء ؤحل اإلاداؾباث 

ش  .  اعجٖاب زؼة الخصغيجاٍع
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وفي خالت صضوع ُاهىن هلّ اإلاحزاهُت ؤو اإلاصاصُت كلى 

خؿاباث الهُٖل الظي اعجٕب به زؼإ الخصغي بلض 

م الِظُت  اهِظاء ؤحل زمؿت ؤكىام، ًةن ؤحل ًع

ش صضوع ُاهىن هلّ اإلاحزاهُت ؤو اإلاصاصُت  ًمخّض بلى جاٍع

 .كلى الخؿاباث

 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

الىُابت اللمىمُت هي ؾلؼت الخدبم في -  121 الففل

مًٕ لها خٌف الِظُت . ماصة ػحغ ؤزؼاء الخصغي ٍو

بِغاع مللل ًخم جبلُوه بلى الصخص اإلالجي باألمغ 

ً الاكتراض الضكىي ولغاًم   الظي ًمٕىه في ؤحل قهٍغ

كلى ُغاع الخٌف ؤمام الغثِـ ألاّو٘ للمدٕمت الظي 

ام ًّ مًٕ للىُابت اللمىمُت . ًبذ في ؤحل ككغة ؤ ٍو

 مً الغحىق في ُغاع الخٌف بمباصعة منها ؤو بؼلب

ألاػغاي اإلالىُت جبلا لـهىع ملؼُاث حضًضة جخللّ 

 .بالِظُت

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

عثِـ الضاثغة اإلاسخصت بؼحغ  ٌلّحن- 122 الففل

 في الِظُت ؤزؼاء الخصغي ُاطُا مِغعا للخدُِّ

ّ عؾالت مظمىهت و ًخىلى بكالم اإلاضعى كلُه كً ػٍغ

الىص٘ى مم ؤلاكالم بالبلىن بإهه مدل جدبم ؤمام 

ّّ لهواإلاداؾباث خٕمت م  . الاؾخلاهت بمدامًد

ال  املفادكت مؾذّد

ً  بأغلبُت الحالٍش

( محخفػ01 مؿ و05 )   

للِاض ي اإلاِغع الُِام  والخدُِّ ؾغي - 123 الففل

بجمُم ألابدار والخدُِِاث لضي ٔل الجهاث اللمىمُت ؤو 

 بالِظُت وؤن ًؼلب مً ٔل شخص الخاصت طاث اللالُت

. ماصي ؤو ملىىي مّضٍ بجمُم الىزاثّ الالػمت للخدُِِاث

:    جّم اُتراح الخلضًل الخالي 

حكٌم حلؿاث اؾخماق اإلاّضعى كلُه والكهىص بمداطغ ًخم 

ا مً ُبل الِاض ي  ٔاجب اإلادٕمت وبمظاَئ ا مً ُبل  َغ جدٍغ

 .ومحامُه في ـىسة حمىسء  اإلاِغع والصخص اإلالجي

للِاض ي اإلاِغع الُِام  والخدُِّ ؾغي - 123 الففل

بجمُم ألابدار والخدُِِاث لضي ٔل الجهاث 

 بالِظُت وؤن اللمىمُت ؤو الخاصت طاث اللالُت

ًؼلب مً ٔل شخص ماصي ؤو ملىىي مّضٍ بجمُم 
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وله ؤن ٌؿخمم للكهىص بلض اؾخضكائهم وجإصًتهم للُمحن 

ِا للصُى والكغوغ اإلاىصىص كليها بمجلت ؤلاحغاءاث  ًو

تالجؼاثُت .   وبمجلت ؤلاحغاءاث اإلاضهُت والخجاٍع

ّ الصُى الِاهىهُت  مًٕ للِاض ي اإلاِغع ؤن ًخىلى ًو ٍو

ٓما ًمًٕ له . ألابدار والخدُِِاث كلى كحن اإلاٖانحمُم 

للمدٕمت ػلب عؤي الجهاث جدذ بمظاء الغثِـ ألا٘و 

. اإلاسخصت

مًٕ للىُابت اللمىمُت بىاء كلى ػلب مً الِاض ي اإلاِغع  ٍو

 وسخا مً وزاثّ جخللّ اللضلُتاإلادآم ؤن جؼلب مً 

اجم مىطىق الخدُِّ  بضكىي ُظاثُت ؤزغي لها صلت بالُى

ت .  باؾخثىاء الِظاًا الجاٍع

حكٌم حلؿاث اؾخماق اإلاّضعى كلُه والكهىص بمداطغ ًخم 

ا مً ُبل  ٔاجب اإلادٕمت وبمظاَئ ا مً ُبل  َغ جدٍغ

ومحامُه في ـىسة  الِاض ي اإلاِغع والصخص اإلالجي

 .حمىسء 

وفي ـىسة إهابت محام له، ًخىلى هزا ألاخير جلذًم 

ذاث إلى  مالحغاجه الكخابُت صحبت ما لذًه مً مٍؤ

ً وحىبا بمحالش الاظخماؽاث  . اللاا ي امللشس جممّد

وبطا امخىم اإلاضعى كليهم ؤو الكهىص ؤزىاء بحغاءاث الخدُِّ 

كً الاؾخجابت لؼلباث الِاض ي اإلاِغع ًدغع َظا ألازحر 

غا في طلٗ ًمًٕ إلادٕمت اإلاداؾباث وفي َظٍ الخالت . جٍِغ

ت مً  ُّ ؤلٌي صًىاع بلى ماثتي  ؤن حلاُب الؼغي اإلاسل بسؼ

بلهم ؤمام اإلادآم صًىاع
ّ
 صون ؤن ًد٘ى طلٗ مً جد

.اإلاسخّصت  

وفي ـىسة إهابت محام له، ًخىلى هزا ألاخير جلذًم مالحغاجه 

ذاث إلى اللاا ي امللشس  الكخابُت صحبت ما لذًه مً مٍؤ

ً وحىبا بمحالش الاظخماؽاث  . جممّد

ض جّم اكخماص َظا الخلضًل صلب الصُوت النهاثُت للٌصل   .ُو

وله ؤن ٌؿخمم للكهىص . الىزاثّ الالػمت للخدُِِاث

ِا للصُى  بلض اؾخضكائهم وجإصًتهم للُمحن ًو

 الجؼاثُتوالكغوغ اإلاىصىص كليها بمجلت ؤلاحغاءاث 

ت .  وبمجلت ؤلاحغاءاث اإلاضهُت والخجاٍع

ّ الصُى الِاهىهُت  مًٕ للِاض ي اإلاِغع ؤن ًخىلى ًو ٍو

ٓما . ألابدار والخدُِِاث كلى كحن اإلاٖانحمُم 

للمدٕمت ػلب ًمًٕ له جدذ بمظاء الغثِـ ألا٘و 

. عؤي الجهاث اإلاسخصت

 

مًٕ للىُابت اللمىمُت بىاء كلى ػلب مً الِاض ي  ٍو

 وسخا مً وزاثّ اللضلُتاإلادآم اإلاِغع ؤن جؼلب مً 

اجم  جخللّ بضكىي ُظاثُت ؤزغي لها صلت بالُى

تمىطىق الخدُِّ .   باؾخثىاء الِظاًا الجاٍع

حكٌم حلؿاث اؾخماق اإلاّضعى كلُه والكهىص بمداطغ 

ا مً  ٔاجب اإلادٕمت وبمظاَئ ا مً ُبل  َغ ًخم جدٍغ

. ُبل الِاض ي اإلاِغع والصخص اإلالجي

 

وبطا امخىم اإلاضعى كليهم ؤو الكهىص ؤزىاء بحغاءاث 

الخدُِّ كً الاؾخجابت لؼلباث الِاض ي اإلاِغع ًدغع 

غا في طلٗ ًمًٕ وفي َظٍ الخالت . َظا ألازحر جٍِغ

ت  ُّ إلادٕمت اإلاداؾباث ؤن حلاُب الؼغي اإلاسل بسؼ

 صون ؤن ًد٘ى طلٗ مً صًىاعؤلٌي صًىاع بلى ماثتي  مً 

بلهم ؤمام اإلادآم اإلاسخّصت
ّ
. جد
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 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و05)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

كىض اؾخٕما٘ ؤكما٘ الخدُِّ ًدغع  - 124الففل 

غا في زخم  الِاض ي اإلاِغع باليؿبت بلى ٔل ُظُت جٍِغ

الخدُِّ 

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و04)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

غ زخم الخدُِّ مصخىبا - 125الففل  ًىّحه جٍِغ

مت بلى الىُابت 
ّ
بيسخ مً حمُم مؿدىضاث اإلالٍ مُغ

  ًىما بخالخه كلىزالزحناللمىمُت التي جخىلى في ؤحل 

الضاثغة اإلاسخصت بؼحغ ؤزؼاء الخصغي مكٌىكا 

لت
ّ
 . بملخىؿاث ٓخابُت ملل

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و04)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ٌللم عثِـ الضاثغة اإلاسخصت بؼحغ - 126الففل 

ّ عؾالت  ؤزؼاء الخصغي اإلاّضعى كلُه كً ػٍغ

مظمىهت الىص٘ى مم ؤلاكالم بالبلىن بإهه ًمًٕ له في 

 ًىما ؤلاػالق كلى كحن اإلاٖان لضي ٓخابت زالزحنؤحل 

اإلادٕمت ؾىاء بىٌؿه ؤو بىاؾؼت مدام كلى ملٍ 

ٓما . الِظُت بما في طلٗ ملخىؿاث الىُابت اللمىمُت

 اإلالًٍمًٕ له  الخص٘ى كلى وسخ مً مؿدىضاث 

. بىاء كلى ػلب ٓخابي ًىحه بلى الضاثغة مسخصت 

ش ؤلاػالق كلى ملٍ الِظُت  حسّجل ٓخابت الضاثغة جاٍع

ٔامال ومخظّمىا لجمُم الىزاثّ  الظي ًجب ؤن ًٖىن 

مت
ّ
. اإلاُغ

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ًىما مً  زالزحنوللمضعى كلُه ؤحل - 127الففل 

الق كلى 
ّ
ش ؤلاػ  ؤو الخص٘ى كلى وسخ مً اإلالٍجاٍع

 لخِضًم مظٓغة ٓخابُت للضًاق وػلب بصعاج اإلاؿدىضاث

 . مدامقهىص مً ازخُاٍع وطلٗ بىٌؿه ؤو بىاؾؼت
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ال  املفادكت مؾذّد

  ً بأغلبُت الحالٍش

 ( محخفػ01 مؿ و04)

ال ًمًٕ ألي كظى باإلادٕمت ؤن ًخضا٘و في - 128الففل 

ٔان جدذ ػاثلت ماوم مً اإلاىاوم اإلاىصىص  الِظُت بطا 

ت248كليها بالٌصل    مً مجلت اإلاغاًلاث اإلاضهُت والخجاٍع

ح باملكاظب وجماسب املفالح ؿ املخؾلم ًالخفٍش . والدؽَش

مًٕ لٖل حهت ملىُت ؤن ججّغح في ؤي كظى مً ؤكظاء  ٍو

ّ ػلب ٓخابي ًىّحه بلى  الهُئت الخٕمُت وطلٗ كً ػٍغ

الغثِـ ألا٘و للمدٕمت الظي ًبذ نهاثُا في اإلاىطىق في 

حن ؤًام بلض ؾماق زمؿتؤحل ؤُصاٍ   ٓما ًمًٕ .الؼًغ

ّ هٌـ الكغوغ ألي كظى مً ؤكظاء الهُئت الخٕمُت  ًو

ذ في هٌؿه  .الخجٍغ

     جم اُتراح حلضًل بسصىص َظا الٌصل ًخمثل في بطاًت 

ح باملكاظب وجماسب  "كباعة ؿ املخؾلم ًالخفٍش والدؽَش

ض خـي ؤلاُتراح بمىاًِت هالبُت الخظىع لُصبذ " املفالح ُو

ٔالخالي ال ًمكً ألي ؽمى باملحكمت أن ًخذاول في  : " الٌصل 

اللمُت إرا كان جحذ طابلت ماوؿ مً املىاوؿ املىفىؿ ؽليها 

ت 248بالففل   مً مجلت املشافؾاث املذهُت و الخجاٍس

ح باملكاظب وجماسب املفالح ؿ املخؾلم ًالخفٍش  و جم والدؽَش

ذ باإلاصاصُت كلى الٌصل بلض الخلضًل بإهلبُت  الخصٍى

 .الخظىع 
 

ال ًمًٕ ألي كظى باإلادٕمت ؤن ًخضا٘و - 128الففل 

ٔان جدذ ػاثلت ماوم مً اإلاىاوم  في الِظُت بطا 

 مً مجلت اإلاغاًلاث 248اإلاىصىص كليها بالٌصل 

ت مًٕ لٖل حهت ملىُت ؤن ججّغح في . اإلاضهُت والخجاٍع ٍو

 ّ ؤي كظى مً ؤكظاء الهُئت الخٕمُت وطلٗ كً ػٍغ

ػلب ٓخابي ًىّحه بلى الغثِـ ألا٘و للمدٕمت الظي 

 ؤًام بلض زمؿتًبذ نهاثُا في اإلاىطىق في ؤحل ؤُصاٍ 

حنؾماق  ّ هٌـ الكغوغ ألي .الؼًغ  ٓما ًمًٕ ًو

ذ في هٌؿه  . كظى مً ؤكظاء الهُئت الخٕمُت الخجٍغ

 
الحكم : اللعم الشابؿ    

ال  املفادكت مؾذّد

ً  بئحماؼ الحالٍش

( مؿ04 )   

ًإطن الغثِـ ألا٘و إلادٕمت اإلاداؾباث بىاء - 129الففل 

كلى اُتراح مً عثِـ الضاثغة اإلاسخصت بؼحغ ؤزؼاء 

الخصغي بخظمحن الِظاًا التي باجذ حاَؼة للخٕم 

. خؿب الضوع في سجل حلؿاث الضاثغة اإلالىُت

 

خم اؾخضكاء اإلالىُحن باألمغ   ًىما كلى زمؿت ككغةٍو

ش الجلؿت خؿب الصُى اإلاىصىص كليها  ألاُل ُبل جاٍع

.  مً َظا الِاهىن 126بالٌصل 

 

اإلاّضعى كلُه بال   ال جاّحل الجلؿاث بؿبب حلظع خظىع 

وطلٗ بىاء كلى ػلب ٓخابي ومللل  ًىصكه .مغة واخضة 

 اإلالجي باألمغ ؤو مدامُه لضي ٓخابت اإلادٕمت

ورلك بىاء ؽلى طلب كخابي  "اُترح بلع الىىاب خظي كباعة 

  "ومؾلل  ًىدؽه املؾني باألمش أو محامُه لذي كخابت املحكمت

ض خـي َظا  للضم حضواٍ مً الىاخُت الخؼبُُِت و الِاهىهُت ُو

ً في خحن لم ًدـى  .اإلاِترح بمىاًِت هالبُت الىىاب الخاطٍغ

ً كلى الٌصل في صُوخه  وجمذ اإلاصاصُت بةحماق الخاطٍغ

 .اإلالضلت
 

ًإطن الغثِـ ألا٘و إلادٕمت اإلاداؾباث - 129الففل 

بىاء كلى اُتراح مً عثِـ الضاثغة اإلاسخصت بؼحغ 

ؤزؼاء الخصغي بخظمحن الِظاًا التي باجذ حاَؼة 

. للخٕم خؿب الضوع في سجل حلؿاث الضاثغة اإلالىُت

 

خم اؾخضكاء اإلالىُحن باألمغ   ًىما كلى زمؿت ككغةٍو

ش الجلؿت خؿب الصُى اإلاىصىص  ألاُل ُبل جاٍع

.  مً َظا الِاهىن 126كليها بالٌصل 

 

اإلاّضعى كلُه   ال جاّحل الجلؿاث بؿبب حلظع خظىع 

بال مغة واخضة وطلٗ بىاء كلى ػلب ٓخابي ومللل  

.  ًىصكه اإلالجي باألمغ ؤو مدامُه لضي ٓخابت اإلادٕمت
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 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و04)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ًضًغ عثِـ الهُئت الخٕمُت اإلاضاوالث - 130الففل 

دٌف الىـام بالجلؿاث  .واإلاغاًلاث ٍو

 

 

ال  املفادكت مؾذّد

 ً  بأغلبُت الحالٍش

( محخفػ 01 مؿ و04 )  

حؿخمم الهُئت الخٕمُت بلى الِاض ي اإلاِغع - 131الففل 

ظي 
ّ
ٍغ زم جخم صكىة اإلاّضعى كلُه بلى ًخلى ال ملخص جٍِغ

 ّ جِضًم جىطُداجه وبزباجاجه ؾىاء بىٌؿه ؤو كً ػٍغ

.   لضي الخلُِبمدام

 

مًٕ لغثِـ الهُئت الخٕمُت ؤن ٌؿمذ بلضم الخظىع   ٍو

الصخص ي لجلؿت اإلاغاًلت وبخِضًم بًاصة مٕخىبت للكهىص 

الظًً جم ُب٘ى ؾماكهم والظًً ُضمىا مؼلبا في الوغض 

وفي َظٍ الخالت ًِىم . مضّكما بجمُم مؿدىضاث ؤلازباث

بخالوة ؤلاًاصاث اإلإخىبت للكهىص اإلاؿمىح الجلؿت ٔاجب 

. لهم

 

مًٕ  خلى ممثل الىُابت اللمىمُت ملخىؿاجه الٕخابُت ٍو ٍو

له ؤن ًؼلب مً عثِـ الهُئت الخٕمُت الاؾخماق 

ت . لألشخاص الظًً ًِّضع ؤن بًاصاتهم طغوٍع

 

 ٔل الكهىص  الظًً جِغع ؾماكهم ال ًمٕنهم ؤلاصالء 

ّ الصُى والكغوغ  بكهاصتهم بال بلض ؤصاء الُمحن ًو

 نوال ٌعدثنى م اإلاىصىص كليها بمجلت ؤلاحغاءاث الجؼاثُت

هىد الزًً ظمح لهم بؾذم الحمىس ػآداء الُمين ال

:  اُترح اخض ؤكظاء اللجىت بطاًت للٌِغة الغابلت َظا هّصها 

هىد الزًً ظمح لهم بؾذم ػ آداء الُمين النوال ٌعدثنى م" 

 ."  الحمىس الشخص ي لجلعت املشافؾاث

ض خـي َظا اإلاِترح بالِب٘ى وجّم بصعاحه صلب صُوت  ُو

  .الٌصل النهاثُت

حؿخمم الهُئت الخٕمُت بلى الِاض ي - 131الففل 

ظي 
ّ
ٍغ زم جخم صكىة اإلاّضعى ًخلى اإلاِغع ال ملخص جٍِغ

كلُه بلى جِضًم جىطُداجه وبزباجاجه ؾىاء بىٌؿه ؤو 

 ّ .   لضي الخلُِبمدامكً ػٍغ

 

مًٕ لغثِـ الهُئت الخٕمُت ؤن ٌؿمذ بلضم   ٍو

الخظىع الصخص ي لجلؿت اإلاغاًلت وبخِضًم بًاصة 

مٕخىبت للكهىص الظًً جم ُب٘ى ؾماكهم والظًً 

ُضمىا مؼلبا في الوغض مضّكما بجمُم مؿدىضاث 

ٔاجب . ؤلازباث بخالوة الجلؿت وفي َظٍ الخالت ًِىم 

. ؤلاًاصاث اإلإخىبت للكهىص اإلاؿمىح لهم

 

خلى ممثل الىُابت اللمىمُت ملخىؿاجه الٕخابُت  ٍو

مًٕ له ؤن ًؼلب مً عثِـ الهُئت الخٕمُت  ٍو

ت . الاؾخماق لألشخاص الظًً ًِّضع ؤن بًاصاتهم طغوٍع

 

 ٔل الكهىص  الظًً جِغع ؾماكهم ال ًمٕنهم ؤلاصالء 

ّ الصُى والكغوغ  بكهاصتهم بال بلض ؤصاء الُمحن ًو

مًٕ  . اإلاىصىص كليها بمجلت ؤلاحغاءاث الجؼاثُت ٍو

لغثِـ الهُئت الخٕمُت ؤن ًىّحه ؤؾئلت  بلى اإلاضعى 
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مًٕ لغثِـ الهُئت   .الشخص ي لجلعت املشافؾاث ٍو

الخٕمُت ؤن ًىّحه ؤؾئلت  بلى اإلاضعى كلُه ؤو مدامُه ؤو 

ٖىن للمضعى كلُه ؤو مدامُه . ًإطن ألكظاء الهُئت بظلٗ ٍو

. الٖلمت ألازحرة زم جٌخذ اإلاٌاوطاث مباقغة
 

ٖىن . كلُه ؤو مدامُه ؤو ًإطن ألكظاء الهُئت بظلٗ ٍو

للمضعى كلُه ؤو مدامُه الٖلمت ألازحرة زم جٌخذ 

. اإلاٌاوطاث مباقغة

 

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و04)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

حكغق الهُئت الخٕمُت في اإلاٌاوطاث - 132الففل 

ؾغا صون ؤن ًدغع ًيها ؤي ؤزغ ٓخابي وال ٌكاْع 

 .الِاض ي اإلاِغع وال ممثل الىُابت اللمىمُت ًيها

 

ال املفادكت  مؾذّد

 ً  03)بأغلبُت الحالٍش

( محخفػ02مؿ   

ا في ؤحل - 133الففل  جصضع الضاثغة اإلاسخصت ُغاَع

ش حجؼ الِظُت واخض وككغونؤُصاٍ   ًىما بضاًت مً جاٍع

للمٌاوطت وطلٗ في حلؿت ًخم ًيها اؾخضكاء اإلاخِاض ي ؤو 

ضّون مىؼَى الِغاع بمدظغ الجلؿت الظي  مدامُه ٍو

ٔاًت ؤكظاء الهُئت  .ًمظُه 

مًٕ ألؾباب حّضًت الّخمضًض  ة واحذةٍو  في ؤحل مشّد

ىت ُّ ذ بالخٕم لجلؿت مِبلت مل  .اإلاٌاوطت وجإزحر الخصٍغ

خىلى ُل ٍو ى  ٓو
ّ
الضولت اللام جبلُى الِغاع الظي ًدل

 ًىما مً زالزحنبالصُوت الخىٌُظًت وطلٗ في هظىن 

ّ عؾالت مظمىهت الىص٘ى مم  ذ به كً ػٍغ الخصٍغ

ٍ باإلاالُت 
ّ
ؤلاكالم بالبلىن للمضعى كلُه وللىػٍغ اإلاٖل

وللىػٍغ اإلالجي باألمغ وللجهت الِاثمت بالضكىي وللممثلحن 

. الِاهىهُحن للهُئاث اإلالىُت
 

: " جم اُتراح حلضًل للٌِغة الثاهُت مً الٌصل  ًخمثل في الخالي 

  في ؤحل اإلاٌاوطت مشة واحذةو ًمًٕ ألؾباب حضًت الخمضًض 

ذ بالخٕم لجلؿت مِبلت ملُىت  ."وجإزحر الخصٍغ

ً وجمذ  جمذ اإلاىاًِت كلى َظا الخلضًل بإهلبُت الخاطٍغ

 . اإلاصاصُت كلى الٌصل في صُوخه اإلالضلت

ا في ؤحل - 133الففل  جصضع الضاثغة اإلاسخصت ُغاَع

ش حجؼ واخض وككغونؤُصاٍ   ًىما بضاًت مً جاٍع

الِظُت للمٌاوطت وطلٗ في حلؿت ًخم ًيها اؾخضكاء 

ضّون مىؼَى الِغاع بمدظغ  اإلاخِاض ي ؤو مدامُه ٍو

ٔاًت ؤكظاء الهُئت  .الجلؿت الظي ًمظُه 

مًٕ ألؾباب حّضًت الّخمضًض في ؤحل اإلاٌاوطت  ٍو

ىت ُّ ذ بالخٕم لجلؿت مِبلت مل  .وجإزحر الخصٍغ

خىلى ُل ٍو ى  ٓو
ّ
الضولت اللام جبلُى الِغاع الظي ًدل

 ًىما مً زالزحنبالصُوت الخىٌُظًت وطلٗ في هظىن 

ّ عؾالت مظمىهت الىص٘ى مم  ذ به كً ػٍغ الخصٍغ

ٍ باإلاالُت 
ّ
ؤلاكالم بالبلىن للمضعى كلُه وللىػٍغ اإلاٖل

وللىػٍغ اإلالجي باألمغ وللجهت الِاثمت بالضكىي 

. وللممثلحن الِاهىهُحن للهُئاث اإلالىُت
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 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و04)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

جصضع ؤخٖام مدٕمت اإلاداؾباث في - 134الففل 

ّ الصُى اإلاىصىص  ماصة ػحغ ؤزؼاء الخصغي ًو

.  مً َظا الِاهىن 69 كليها بالٌصل

ال املفادكت  مؾذّد

 ً  05)بأغلبُت الحالٍش

( محخفػ01مؿ و  

جصضع ؤخٖام مدٕمت اإلاداؾباث في ماصة - 135الففل 

مًٕ الؼلً ًيها  ػحغ ؤزؼاء الخصغي ابخضاثُا ٍو

ُل ؤو أو مً ًىىبه باالؾخئىاي مً ُبل اإلاخِاض ي  ٓو

 118الضولت اللام ؤو ألاشخاص اإلاىصىص كليهم بالٌصل 

ِّضم َظا الؼلب بلى ٓخابت مدٕمت . مً َظا الِاهىن  ٍو

. مصخىبا بمظٓغة في بُان ؤؾباب الاؾخئىاياإلاداؾباث 

ٍ الخىٌُظ  .والاؾخئىاي ًُى
 
 

جصضع ؤخٖام مدٕمت :"جم اُتراح حلضًل ًخمثل في الخالي 

مًٕ الؼلً  اإلاداؾباث في ماصة ػحغ ؤزؼاء الخصغي ابخضاثُا ٍو

ُل الضولت  ًيها باإلؾخئىاي مً ُبل اإلاخِاض ي ؤو مً ًىىبه ؤو ٓو

 ...."اللام ؤو

ً و جمذ  خـي مِترح الخلضًل بمىاًِت ؤهلبُت الخاطٍغ

ً في صُوخه اإلالضلت  .اإلاصاصُت كلى الٌصل بةحماق الخاطٍغ

جصضع ؤخٖام مدٕمت اإلاداؾباث في - 135الففل 

مًٕ الؼلً ًيها  ماصة ػحغ ؤزؼاء الخصغي ابخضاثُا ٍو

ُلباالؾخئىاي مً ُبل اإلاخِاض ي ؤو   الضولت اللام ؤو ٓو

 مً َظا 118ألاشخاص اإلاىصىص كليهم بالٌصل 

ِّضم َظا الؼلب بلى ٓخابت مدٕمت . الِاهىن  ٍو

مصخىبا بمظٓغة في بُان ؤؾباب اإلاداؾباث 

ٍ الخىٌُظ. الاؾخئىاي  .والاؾخئىاي ًُى

 

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و05)الحالٍش

(محخفػ  

 دون حغُير

 

 

 

 

 لم ًثر هلاػ

 

 

 ًِم الىـغ في ػلب الاؾخئىاي في -136الففل 

ىه للوغض  ُّ ً ٌل غ ًدغعٍ ؤخض اإلاؿدكاٍع طىء جٍِغ

 الظًً عثِـ الضاثغة الاؾخئىاًُت مً بحن الِظاة

 .لم ٌؿبّ لهم الىـغ في الِظُت في الؼىع الابخضاجي

ال  املفادكت مؾذّد

ً  بأغلبُت الحالٍش

( محخفػ01 مؿ و05 )   

 هـاثغ 4ًخم بًضاق مؼلب الاؾخئىاي في   –137الففل 

غة جىّضر  اإلاداؾباث خٕمت ملضي ٓخابت 
ّ
ِا بمظٓ مًغ

ش جبلُى  ً مً جاٍع ؤؾباب الاؾخئىاي وطلٗ في ؤحل قهٍغ

جخم بخالت مؼلب الاؾخئىاي بلى الضاثغة . الخٕم الابخضاجي

غ اإلاخللِت به بلى  الاؾخئىاًُت وجدا٘ وسخت مىه ومً الخِاٍع

ُل الضولت اللام ُبل الىـغ ًُه . ٓو

 

 مً ُبل مصحىبا بمشفلاجهًخم جبلُى مؼلب الاؾخئىاي 

إلاؼلب الاؾخئىاي وجّم " مصحىبا بمشفلاجه" جّم اُتراح بطاًت 

 ُب٘ى َظا اإلاِترح 

 4ًخم بًضاق مؼلب الاؾخئىاي في   –137الففل 

غة اإلاداؾباث خٕمت مهـاثغ لضي ٓخابت 
ّ
ِا بمظٓ مًغ

ً مً  جىّضر  ؤؾباب الاؾخئىاي وطلٗ في ؤحل قهٍغ

ش جبلُى الخٕم الابخضاجي جخم بخالت مؼلب . جاٍع

الاؾخئىاي بلى الضاثغة الاؾخئىاًُت وجدا٘ وسخت مىه 

ُل الضولت اللام ُبل  غ اإلاخللِت به بلى ٓو ومً الخِاٍع

. الىـغ ًُه
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ٓخابت اإلادٕمت بلى ألاػغاي اإلالىُت التي ًمًٕ لها في ؤحل 

ِت كىض الاُخظاء بالىزاثّ زالزحن غة عّص مًغ
ّ
 ًىما بًضاق مظٓ

.  اإلاداؾباثخٕمتماإلاضّكمت لها لضي ٓخابت 

 

  137 و136بكاصة جغجِب الٌصلحن 

ًخم جبلُى مؼلب الاؾخئىاي مً ُبل ٓخابت اإلادٕمت 

 ًىما زالزحنبلى ألاػغاي اإلالىُت التي ًمًٕ لها في ؤحل 

ِت كىض الاُخظاء بالىزاثّ  غة عّص مًغ
ّ
بًضاق مظٓ

.  اإلاداؾباثخٕمتماإلاضّكمت لها لضي ٓخابت 

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و05)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

جىـغ الضاثغة الاؾخئىاًُت في ُب٘ى - 138الففل 

 اإلاؼلب امؼلب الاؾخئىاي قٕال وبطا ما جم اكخباع َظ

في قإن اإلاِخظُاث مِبىال مً َظٍ الىاخُت ًةنها جىـغ 

 .مً خُث ألاصلاإلاؼلىن ًيها 

 

ال املفادكت  مؾذّد

 ً  05)بأغلبُت الحالٍش

( محخفػ01مؿ و  

ذ بالخٕم- 139الففل   جخم حلؿاث اإلاغاًلت والخصٍغ

ّ الكغوغ اإلاىصىص كليها بالٌص٘ى  وإلاؽالم به ًو

.  مً َظا الِاهىن 134بلى 131
 

جّم اُتراح الخىصُص كلى ؤلاكالم بالخٕم  وجمذ اإلاىاًِت كلى 

 َظا اإلاِترح 

ذ بالخٕم - 139الففل  جخم حلؿاث اإلاغاًلت والخصٍغ

ّ الكغوغ اإلاىصىص كليها بالٌص٘ى   134بلى 131ًو

. مً َظا الِاهىن 

 
 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و05)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ًمًٕ للمضعى كلُه الؼلً بالخلُِب  - 140الففل 

في خٕم اؾخئىافي بؿبب زَغ ؤلاحغاءاث ؤو الِاهىن 

وطلٗ في هظىن الهُئت الخلُِبُت للمدٕمت ؤمام 

ش بكالمه بالخٕم ً مً جاٍع . قهٍغ

 

ُل الضولت اللام لىٌـ ألاؾباب وفي هٌـ  مًٕ لٓى ٍو

ن قآلاحا٘،  مً جلِاء هٌؿه ؤو بىاء كلى ػلب صاصع 

 مً 118ؤخض ألاشخاص اإلاىصىص كليهم بالٌصل 

الهُئت َظا الِاهىن ؤن ًِضم مؼلبا في الخلُِب ؤمام 

. اإلاداؾباثخٕمت لم  الخلُِبُت
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 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و04)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ّ - 141الففل  ًخم البذ في الؼلً بالخلُِب ًو

 92  بلى 90ؤلاحغاءاث اإلاىصىص كليها بالٌص٘ى مً 

. مً َظا الِاهىن 

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و04)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 ًمًٕ لألخٖام الباجت الصاصعة كً- 142 الففل

في ماصة ػحغ ؤزؼاء الخصغي ؤن اإلاداؾباث مدٕمت 

جٖىن مىطىق مغاحلت بطا ما ؿهغث كىاصغ حضًضة ؤو 

جّم اللثىع كلى مؿدىضاث جثبذ كضم مؿاولُت 

اإلادٖىم كلُه وطلٗ ؾىاء بؼلب مىه بىاء كلى كٍغظت 

 ؤو مً جلِاء اإلاداؾباثمبرعة جِّضم بلى ٓخابت مدٕمت 

ُلاإلادٕمت هٌؿها ؤو بؼلب مً   الضولت اللام ٓو

.  بؿبب هلؽ ؤو ؾهى ؤو جؼوٍغ ؤو اؾخلما٘ مٕغع 

جدضص آحا٘ جِضًم مؼلب اإلاغاحلت بسمـ ؾىىاث 

ش جبلُى الِغاع . مً جاٍع

 

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و04)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ًخم بًضاق مؼلب اإلاغاحلت مً ُبل - 143 الففل

اإلادٖىم كلُه في ؤعبلت هـاثغ لضي ٓخابت مدٕمت 

اجم وألاؾباب اإلاداؾباث  جب ؤن ًخظمً قغح الُى ٍو

ٖىن  ِاالتي ٌؿدىض بليها ػالب اإلاغاحلت ٍو  بيسخت مًغ

مً الخٕم مىطىق ػلب اإلاغاحلت وباإلزباجاث  

ضاث الالػمت .  واإلاٍا

 

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و04)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 ػلب اإلاغاحلت ال ٌلؼل جىٌُظ الخٕم  -144الففل 

هحر ؤهه ًجىػ لغثِـ . النهاجي الظي ؾبّ صضوعٍ

ُل مدٕمت اإلاداؾباث بلض الاؾخماق بلى  الضولت ٓو
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ٍُ الخىٌُظ ِم ببالن َظا ؤلاطن . اللام ؤن ًإطن بخُى ٍو

 .خاال بلى ألاػغاي اإلالىُت

 

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و04)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ًسظم الخدُِّ والخٕم في صكىي  - 145الففل 

بالٌصلحن اإلاغاحلت لىٌـ ؤلاحغاءاث  اإلاىصىص كليها 

.  مً َظا الِاهىن 96 و 95

 

الشكابت ؽلى الخفشّدف : الباب العادط    

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و04)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ىلت بلى  -146الففل  ابت كلى الخصغي اإلأى جغمي الُغ

مدٕمت اإلاداؾباث بلى الخإٓض مً مؼابِت ؤكما٘ 

الخصغي اإلاىجؼة مً ُبل الهُئاث اإلاىصىص كليها 

م والتراجِب الجاعي 4بالٌصل   مً َظا الِاهىن للدكَغ

 ها اللمل، ٓما جغمي بلى جُُِم جصغي جلٗ الهُئاث 

 الغقُض خٕمللخإٓض مً مضي اؾخجابخه إلاخؼلباث ا٘

زاصت مً خُث مغاكاة مباصت الاُخصاص والٌٕاءة 

. والٌلالُت والكٌاًُت ومِخظُاث الخىمُت اإلاؿخضامت

 

 بأغلبُت املفادكت

 ً  02 مؿ 04)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ًخىلى عثِـ الضاثغة اإلاسخصت حلُحن - 147الففل 

ٌحن بةهجاػ مهماث 
ّ
الِؿم ؤو ؤكظاء الضاثغة اإلاٖل

غ في طلٗ  ابت وبخِضًم جٍِغ الُغ

 

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و05)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ًدُل آمغو الصغي بلى مدٕمت  - 148 الففل

ا مداملاإلاداؾباث، كلى   وعُُت ؤو بلٕتروهُت، ٓكًى

ى  في اإلاصاٍعٍ اإلاخلهض  ها
ّ
وطلٗ في ؤحل ؤُصاٍ مىف
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ّ  ها َظٍ 
ّ
لُت مً الؿىت اإلاىالُت للؿىت التي جخلل حٍى

هٌِت  ّٔل  بلى الٕكىي باليؿبتوجبحن َظٍ. الٕكىي 

ص ًيها 
ّ
باإلاحزاهُت مبلى الاكخماصاث اإلاٌخىخت مغز

واإلابالى التي ؤطن بضًلها وخؿب الخالت بّما اإلابالى 

اإلاخبُِت ؤو كلى اللٕـ مبالى الخجاوػاث مم بُان 

.  الترزُص بالخجاوػ جّم بمىحبها الىزُِت التي 

 

دخٌف آمغو الصغي بالىزاثّ ألازغي التي َُإث  ٍو

ظلىنها جدذ بالىٌِت وجصٌُتها وصًلها الخلهض  ٍو

مًٕ لهظٍ ألازحرة  ػلب مدٕمت اإلاداؾباث ٍو

الخص٘ى كلى وسخ مً الىزاثّ التي جغاَا صالخت 

الق كليها كلى كحن وللُِام بمغاُبتها 
ّ
كىض الاُخظاء الاػ

. اإلاٖان

 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 ًمًٕ إلادٕمت اإلاداؾباث ؤن حؿخمم بلى -149الففل 

ل مخصغي  الهُئاث الخاطلت لِظائها ؤو بٔل كىن ٔو

ا  ولها ؤّن حؿخمم بلى مؿضَي .مغاُبتها ؤو جِضًَغ

زضماث ؤو مىجؼي ؤقوا٘ لٌاثضة الجهاث الغاحلت لها 

 .بالىـغ

 

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و05)الحالٍش

(محخفػ  

بطا ُغعث الضاثغة اإلاسخصت ؾماق مؿّحري - 150الففل 

ابت ُبل بحغاء مضاوالتها ًةنها  ؤو ؤكىان الجهت مدّل الُغ

ش اإلادضص  جِىم بةبالههم ػلب جىطُداث ٓخابُت ُبل الخاٍع

ٗ ممثل كً . ؽلى ألاكل لظلٗ بلكغة ؤًام مًٕ حكٍغ ٍو

"  كلى ألاُل " اُترح بلع الىىاب حلضًل الٌصل بةطاًت كباعة 

ٔالخالي  : لُصبذ الٌصل 

إرا كشسث الذابشة املخخفت ظماؼ معيري أو أؽىان الجهت  "

محل الشكابت كبل إحشاء مذاوالتها فئنها جلىم بئبالغهم طلب 

بطا ُغعث الضاثغة اإلاسخصت ؾماق - 150الففل 

ابت ُبل بحغاء  مؿّحري ؤو ؤكىان الجهت مدّل الُغ

مضاوالتها ًةنها جِىم بةبالههم ػلب جىطُداث ٓخابُت 

ش اإلادضص لظلٗ بلكغة ؤًام ٗ . ُبل الخاٍع مًٕ حكٍغ ٍو
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ابت في الجلؿاث التي  ؾلؼت ؤلاقغاي وؤكظاء َُأل الُغ

خم ؾماق اإلالىُحن باألمغ بدظىع . حلِض لهظا الوغض ٍو

 ممثل الىُابت اللمىمُت لضي مدٕمت اإلاداؾباث

خ املحذد لزلك بؾؽشة أًام  ؽلى جىلُحاث كخابُت كبل الخاٍس

.... " ألاكل

.وجمذ اإلاىاًِت كلى َظا اإلاِترح   

ابت في  ممثل كً ؾلؼت ؤلاقغاي وؤكظاء َُأل الُغ

خم ؾماق اإلالىُحن . الجلؿاث التي حلِض لهظا الوغض ٍو

باألمغ بدظىع ممثل الىُابت اللمىمُت لضي مدٕمت 

. اإلاداؾباث
 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و05)الحالٍش

(محخفػ  

 كلى اإلااؾؿاث اللمىمُت التي ال جٕدس ي -151الففل  لم ًثر هلاػ دون حغُير

ِا  ت واإلايكأث اللمىمُت اإلادضصة ًو صبوت بصاٍع

م الجاعي به اللمل ؤن جىّحه بلى مدٕمت  للدكَغ

اإلاداؾباث الىزاثّ الخالُت وطلٗ زال٘ الكهغ الظي 

جخم ًُه اإلاصاصُت كليها مً ُبل الهُئت اإلاِغعة وفي 

ىؤحل ؤُصاٍ 
ّ
:  حىان مً ٔل ؾىت مىف

ت للخصغي والاؾدثماع -  .اإلاحزاهُاث الخِضًٍغ

 .الِىاثم اإلاالُت -

غ مغاحعي الخؿاباث ومغاُبي الضولت -  .جِاٍع

مداطـغ حلؿاث مجالـ ؤلاصاعة ؤو مجالـ  -

 .اإلااؾؿت ؤو َُئاث ؤلاصاعة الجماكُت

مداطغ مضاوالث الجلؿاث اللامت اللاصًت  -

 .والاؾخثىاثُت

ؤن جؼلب ّٔل وزُِت مداؾبُت ؤو اإلاداؾباث وإلادٕمت 

ا ت لخِضًَغ ا طغوٍع . هحر مداؾبُت حلخبَر

مًٕ إلادٕمت اإلاداؾباث ؤن جؼلب مىاًاتها بالىزاثّ  ٍو

اإلاظٔىعة ؤكالٍ باليؿبت بلى هحر طلٗ مً الهُئاث 

 مً َظا 4 مً الٌصل 2اإلاىصىص كليها باللضص 

 .الِاهىن 
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 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و05)الحالٍش

(محخفػ  

اُترح بلع الىىاب حلضًل الٌصل بوغض مغاحلت اللِىبت  دون حغُير

ا الجدىاؾب مم الخؼإ اإلاِتري ولم ًدـى َظا  اإلاِترخت باكخباَع

.  الاُتراح باإلاىاًِت

ذ كلى الٌصل في صُوخه ألاصلُت   جم الخصٍى
 

ؤو بزال٘ في  هحر مبّرعجإزحر  ٔل -152الففل 

جِضًم الىزاثّ ؤو اإلاللىماث اإلاىصىص كليهـا 

 مً َظا الِاهىن 151 بلى 148بالٌص٘ى مً 

 جؼبُّ اللِىباث اإلاىصىص  مغجٕبه بلىٌلّغض

.  مً َظا الِاهىن 52كليها بالٌصل 

 
 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و05)الحالٍش

(محخفػ  

ى مدٕمت اإلاداؾباث مالخـاتها -153الففل  لم ًثر هلاػ دون حغُير
ّ
بل

ُ
 ج

ابت وكىض الاُخظاء بلى  وجىصُاتها بلى الهُأل مدّل الُغ

خلحن كلى ألاػغاي . حهاث ؤلاقغاي كلى جلٗ الهُأل ٍو

زمؿت اإلالىُت مىاًاة اإلادٕمت في ؤحل ال ًخلضي 

بإحىبتها مضّكمت باإلزباجاث الالػمت والتي وؤعبلحن ًىما 

 ًّخجهجخظّمً كىض الاُخظاء جضابحر ؤلاصالح التي 

ساطَا
ّ
وباهِظاء َظا ألاحل ًمًٕ إلادٕمت . اج

اإلاداؾباث ؤن حلخبر ؤن لِـ لهظٍ ألاػغاي مالخـاث 

. جبضيها

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و05)الحالٍش

(محخفػ  

غ التي جيخهي بليها ؤكما٘ -154الففل   حلغض الخِاٍع

ِت بإحىبت  ابت كلى مضاوالث الضاثغة اإلاسخصت مًغ الُغ

وملخىؿاث الىُابت اللمىمُت  إن وحذث،ألاػغاي اإلالىُت 

ظلٗ بغؤي ؾلؼت ؤلاقغاي  لضي مدٕمت اإلاداؾباث ٓو

 .كىض الاُخظاء
 

حؾشك  : "اُترح بطاًت كباعة بن وحضث لُصبذ الٌصل ٓما ًلي

ش التي جيخهي إليها أؽمال الشكابت ؽلى مذاوالث الذابشة  الخلاٍس

 وحذث ناملخخفت مشفلت بأحىبت ألاطشاف املؾىُت إ

وملحىعاث الىُابت الؾمىمُت لذي محكمت املحاظباث 

." وكزلك بشأي ظلطت إلاؼشاف ؽىذ الاكخماء

ذ كلى الٌصل في صُوخه اإلالضلت بةحماق  وجم الخصٍى

ً  .الخاطٍغ
 
 

غ التي جيخهي بليها ؤكما٘ -154الففل   حلغض الخِاٍع

ِت بإحىبت  ابت كلى مضاوالث الضاثغة اإلاسخصت مًغ الُغ

ألاػغاي اإلالىُت وملخىؿاث الىُابت اللمىمُت لضي 

ظلٗ بغؤي ؾلؼت ؤلاقغاي كىض  مدٕمت اإلاداؾباث ٓو

 .الاُخظاء
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الجمؾُاث و  سكابت ألاحضاب العُاظُت:الباب العابؿ    

والخؾاوهُاث واملؤظعاث والهُئاث الخاـت مها 

كاهذ حعمُتها 

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و05)الحالٍش

(محخفػ  

ؤزاع َظا الٌصل حضال و هِاقا صازل اللجىت خُث اكخبٍر بلع  دون حغُير

الىىاب بلى حاهب الٌص٘ى ألازغي ًصىال جسضم مصالر ؤخؼاب 

ؾُاؾُت كلى خؿاب ؤخؼاب ؤزغي ٓما ؤنها حؿاَم في بًالث 

ابت مدٕمت اإلاداؾباث ؾىاء كلى مؿخىي  َاجه ألاخؼاب مً ُع

التها و ؤوكؼتها بما ال ًخماش ى مم ؤؾـ ومباصت  جمٍى

الضًمِغاػُت الىاقئت وصكىا باإلاىاؾبت بلى خظًها و بكاصة 

في خحن اكخبر البلع ألازغ ؤن َاجه الٌص٘ى وزاصت . صُاهتها 

 ًخماش ى جماما مم ما هصذ كلُه بُِت ًص٘ى 155الٌصل 

مكغوق الِاهىن ألاؾاس ي زاصت في ما ًخللّ بازخصاصاث 

ابت ألازغي اإلاخللِت باألخؼاب  مدٕمت اإلاداؾباث و ؤن الُغ

لاث  لها و الخمالث ؤلاهخسابُت جىـمها ُىاهحن و حكَغ وػَغ جمٍى

. ؤزغي 

ذ كلى الٌصل في صُوخه ألاصلُت . وبلض الىِاف جم الخصٍى
 

 

 جباقغ مدٕمت اإلاداؾباث مً جلِاء -155 الففل

ابتها كلى الهُئاث اإلاىصىص كليها بالٌصل  هٌؿها ُع

.  مً َظا الِاهىن 10

ابت بلى الخإٓض مً مضي مؼابِت مىذ  وجغمي َظٍ الُغ

ؤلاكاهت لألخٖام الِاهىهُت ومً مضي اؾخسضامها في 

ِا إلاخؼلباث خؿً  ألاهغاض اإلاسصصت لها ًو

. الخصّغي
 

 

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و05)الحالٍش

(محخفػ  

خُث اكخبر 155الظي ػغح صلب الٌصل ؤزحر مً حضًض الىِاف  دون حغُير

دا  بلع الىىاب ؤن َظا الٌصل ًمثل جضكُما واضخا و صٍغ

للٌٕغة التي ؾبّ بزاعتها و هي مداولت بزغاج ألاخؼاب الٕبري 

ابت مدٕمت اإلاداؾباث بما ًجلل َاجه ألازحرة جباقغ  مً ُع

ابتها كىضما جٌَى اإلاىدت اللمىمُت للضولت وؿبت  ن م %50ُع

 ؤن  َظا الٌصل ؤكؼى آزغمىاعص الخؼب في خحن اكخبر عؤي 

صالخُاث ؤوؾم إلادٕمت اإلاداؾباث التي طبؽ الِاهىن مجا٘ 

 بطا ؤؾىضث ؤلاكاهت في قٖل حؿبِت ؤو - 156 الففل

ه ًخلحن كلى 
ّ
ُغض ؤو مىدت ؤو بعحاق مصاٍعٍ ًةه

غ ؾىىي اإلاىخٌلحن  ها مض مدٕمت اإلاداؾباث ب جٍِغ

لها وهٌِاتها  ًٖىن ٌكمل وصٌا مٌّصال إلاصاصع جمٍى

غ  مصخىبا بالِىاثم اإلاالُت اإلاصاصَ كليها وبخٍِغ

.  مغاُب الخؿاباث

ابتها خٕمت موجباقغ  اهؼالُا مً َظٍ اإلاداؾباث ُع
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. جضزلها في خالت وحىص صكم كمىمي 

ذ جمذ اإلاىاًِت كلى الٌصل في صُوخه ألاصلُت  .وبلض الخصٍى

مًٕ لها ؤن حكمل  ابتها الىزاثّ ٍو ٔامل الخصغي بُغ

ٔاهذ اإلاؿاكضة  اإلاالي والاُخصاصي للمىخٌم بطا 

مً مىاعصٍ %  50اإلامىىخت له جمثل وؿبت جٌَى 

 و بطا لم ًخّم جِضًم الِىاثم اإلاالُت إلادٕمتأ الجملُت

. اإلاداؾباث

 

وبطا ؤؾىضث ؤلاكاهت في قٖل طمان ؤو ٌٓالت ؤو 

 ازخصاص ؤو بكٌاء حباجي ًةّن مدٕمت اإلاداؾباث

ِص
ُ
ابتها كلى ألاوكؼت اإلاوؼاة  هظٍ ؤلاكاهتعج  . ُع

 

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و05)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ابتها  جباقغ مدٕمت اإلاداؾباث -157الففل   كلىُع

 الجملُاث والخلاوهُاث واإلااؾؿاث ألاخؼاب الؿُاؾُت

ٔاهذ حؿمُتها اإلاىخٌلت باإلكاهت  والهُئاث الخاصت مهما 

اللمىمُت باالكخماص كلى الدجج اإلاِضمت بليها بؼلب 

منها وكلى اإلالاًىاث اإلاُضاهُت واهؼالُا مً ٔل الىزاثّ 

ّ بالخصّغي اإلاالي والاُخصاصي لهظٍ الهُئاث
ّ
.   التي جخلل

 

 بأغلبُت املفادكت

 ً  01 مؿ و05)الحالٍش

(محخفػ  

 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 ؤو بزال٘ في مىاًاة  هحر مبّرعٔل جإزحر- 158الففل 

بالىزاثّ ؤو اإلاللىماث التي جؼلبها اإلاداؾباث مدٕمت 

 جؼبُّ اللِىباث اإلاىصىص كليها ٌلغض مغجٕبه بلى

 . مً َظا الِاهىن 52بالٌصل 

 

 بئحماؼ املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
ا  دون حغُير ابت التي جىجَؼ حؿاء٘  بلع الىىاب بسصىص وكغ هخاثج الُغ

مدٕمت اإلاداؾباث ولم ًدـى َظا الغؤي بمىاًِت هالبُت 

ابت هخاثج جظّمً  -159 الففل اإلاجغاة كلى الُغ

ٔاهذ حؿمُتها واإلاىخٌلت ا ىت ؤكالٍ مهما  ِّ لهُئاث اإلاب
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ذ كلى الٌصل في صُوخه ألاصلُت ً و جم الخصٍى  .الخاطٍغ
 

غ باإلكاهت اللمىمُت  ّ  بخِاٍع ًخم بكضاصَا وجبلُوها ًو

الصُى اإلاىصىص كليها بالباب الؿاصؽ مً َظا 

.  الِاهىن 

معاؽذة العلطت الخىفُزًت : الباب الثامً    

ؾُت  والعلطت الدؽَش

 بئحماؼ  املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

غكّض  ث-160 الففل  ا مدٕمت اإلاداؾباث ّٔل ؾىت جٍِغ

 خ٘ى الىخاثج التي اهتهذ بليها ؤكمالها زال٘ الؿىت اكام

. اإلاىصغمت

غ اإلاالخـاث والاؾخيخاحاث التي  خظّمً َظا الخٍِغ ٍو

صذ بليها اإلادٕمت ٓما ًدخىي كلى اُتراح 
ُ
زل

. ؤلاصالخاث التي جغاَا مىاؾبت

غ  م الغثِـ ألا٘و إلادٕمت اإلاداؾباث الخٍِغ ًغ ٍو

الؿىىي اللام بلى ٔل مً عثِـ الجمهىعٍت وعثِـ 

مجلـ هىاب الكلب وعثِـ الخٖىمت وعثِـ اإلاجلـ 

م ؤلالٕترووي . ألاكلى للِظاء غ باإلاُى يكغ َظا الخٍِغ ٍو

إلادٕمت اإلاداؾباث وبٖل وؾُلت ؤزغي جدّضصَا 

. اإلادٕمت

 

 بئحماؼ  املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

 حلّض مدٕمت اإلاداؾباث كىض الاُخظاء -161الففل 

ىت  ِّ ّ الصُى اإلاب ا ًو غ زصىصُت ًمًٕ وكَغ جِاٍع

. مً َظا الِاهىن  160 بالٌصل

ّ بمكغوق الِاهىن اإلاظٔىع  ًغ  .ٍو

غ وي  ىت بالٌصل ووكغ َظا الخٍِغ ِّ  160 ًّ الصُى اإلاب

 .مً َظا الِاهىن 
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 بئحماؼ  املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

غا كً - 162 الففل لّض مدٕمت اإلاداؾباث جٍِغ
ُ
 ح

مكغوق ُاهىن هلّ محزاهُت الضولت جظّمىه زاصت 

ّ اإلاهماث والبرامج جدلُال  ٌكمل جىٌُظ الاكخماصاث ًو

. جؼّىع الىطلُت اإلاالُت للضولت زال٘ الؿىت اإلالىُتو

كٌم َظا ذ اللام بمؼابِت خؿاباث  وَُ غ بالخصٍغ الخٍِغ

 .جصغي اإلاداؾبحن اللمىمُحن للخؿاب اللام للضولت

 

 بئحماؼ  املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  

ّ  - 163الففل 
ّ
غا ًخلل حلّض مدٕمت اإلاداؾباث جٍِغ

ت للضولت مً خُث  باإلاصاصُت كلى الِىاثم اإلاالُت الؿىٍى

ا بصىعة ؤمُىت كً الىطلُت  ؾالمتها وصضُها وحلبحَر

غ ب. اإلاالُت للضولت لخّ َظا الخٍِغ غ مدٕمت ٍو جٍِغ

 . مكغوق ُاهىن هلّ محزاهُت الضولتحىل اإلاداؾباث 
 

جمذ اإلاصاصُت كلى الٌصل في صُوخه ألاصلُت بةحماق 

ً مم حلضًل بؿُؽ بسصىص الصُاهت لُصبذ  الخاطٍغ

شا ًخؾلم باملفادكت ؽلى :"ٔالخالي حؾذ محكمت املحاظباث جلٍش

ش محكمت . اللىابم املالُت للذولت  ش بخلٍش لحم هزا الخلٍش ٍو

."  مؽشوؼ كاهىن غلم ميزاهُت الذولت حىل املحاظباث 
 

ّ  - 163الففل 
ّ
غا ًخلل حلّض مدٕمت اإلاداؾباث جٍِغ

ت للضولت مً  باإلاصاصُت كلى الِىاثم اإلاالُت الؿىٍى

ا بصىعة ؤمُىت كً  خُث ؾالمتها وصضُها وحلبحَر

غ ب. الىطلُت اإلاالُت للضولت لخّ َظا الخٍِغ غ ٍو جٍِغ

مدٕمت اإلاداؾباث كً مكغوق ُاهىن هلّ محزاهُت 

 .الضولت

 
 بئحماؼ  املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
ػلم ًثر هلا دون حغُير  

 

 

 ًمًٕ لّٖل مً عثِـ الجمهىعٍت وعثِـ - 164 اففل

مجلـ هىاب الكلب وعثِـ الخٖىمت جىحُه ػلباث 

إلادٕمت اإلاداؾباث ُصض بهجاػ ؤكما٘ جىضعج طمً 

ابت كلى جىٌُظ ُىاهحن  ِت بالُغ
ّ
ا اإلاخلل مكمىالث ؤهـاَع

. اإلاالُت وهلّ اإلاحزاهُت

اإلاداؾباث لخلٗ الؼلباث خؿب  وحؿخجُب مدٕمت

مًٕ وكغ الىخاثج التي جيخهي .مِخظُاث اللمل لضيها  ٍو

 .بليها
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 بئحماؼ  املفادكت

 ً ( مؿ05)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

ا - 165الففل  َغ ضعج مدٕمت اإلاداؾباث بخِاٍع
ُ
ج

وال . ؤحىبت الهُأل اإلالىُت باإلاالخـاث الىاعصة  ها

 وحهت هـغ الهُأل الصاصعة 
ّ
حلٕـ جلٗ ألاحىبت بال

 .كنها

 وخخامُت  اهخلالُتأحكام  : الخاظؿالباب    

ال املفادكت  مؾذّد

 ً بئحماؼ  الحالٍش

( محخفػ01 مؿ و04)  

في جضزل ؤخٖام َظا الِاهىن خّحز الىٌاط - 166 الففل

 الشظمي املىالُت لعىت اليؽش بالشابذغشة حاهفي  للعىت 

  للجمهىسٍت الخىوعُت

الىاعصة بالِظاء في الخؿاباث وال جىؼبّ ألاخٖام اإلاخللِت 

ش صزىله الخؿاباث اإلاِّضمت هظا الِاهىن كلى   ُبل جاٍع

خُت جّم خّحز الىٌاط  والتي جّم في قإنها بصضاع ؤخٖام ُو

 . جبلُوها بلى اإلاداؾبحن اللمىمُحن اإلالىُحن
 
 

  تغير موقع هذا الفصل ليصبح الفصل االخير من مشروع القانون

ش صز٘ى  ؤزحر الىِاف بسصىص َظا الٌصل خ٘ى جدضًض جاٍع

مكغوق الِاهىن خحز الخىٌُظ بما ًظمً حضواٍ و ًاكلُخه وجم 

ش  ش ؾىت مً جاٍع ش ؾخت ؤقهغ و جاٍع ش ٓخاٍع اُتراح بلع الخىاٍع

ش  غشة حاهفي "اليكغ بالغاثض الغؾمي و ُض جم الاجٌاَ كلى جاٍع

لخصبذ الٌِغة  " املىالُت لعىت اليؽش بالشابذ الشظمي للعىت 

ٔالخالي  جذخل أحكام هزا اللاهىن حيز : " ألاولى مً الٌصل 

 املىالُت لعىت اليؽش بالشابذالىفار في غشة حاهفي  للعىت 

." الشظمي للجمهىسٍت الخىوعُت

ذ باإلحماق كلى الٌصل في صُوخه اإلالضلت . جم الخصٍى
 

جضزل ؤخٖام َظا الِاهىن خّحز الىٌاط - 166 الففل

ش وكٍغ بالغاثض الغؾمي  بلض مغوع ؾىت كلى جاٍع

 .للجمهىعٍت الخىوؿُت

بالِظاء في الخؿاباث وال جىؼبّ ألاخٖام اإلاخللِت 

ش الخؿاباث اإلاِّضمتالىاعصة  هظا الِاهىن كلى   ُبل جاٍع

والتي جّم في قإنها بصضاع ؤخٖام صزىله خّحز الىٌاط 

خُت جّم جبلُوها بلى اإلاداؾبحن اللمىمُحن اإلالىُحن  . ُو

 

 بئحماؼ  املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

جدا٘ اإلالٌاث اإلايكىعة لضي صاثغة الؼحغ - 167 الففل

ش اإلاالي في   بلى خّحز الّىٌاطَظا الِاهىن صز٘ى جاٍع

ت في َظا . مدٕمت اإلاداؾباث وجبِى الِظاًا الجاٍع

غ زخم الخدُِّ  ش والتي جّم في قإنها بخالت جٍِغ الخاٍع

بلى الجهاث اإلاسخّصت زاطلت لألخٖام الِاهىهُت 

ش  صضوعٍ بلى ؤن ًِم البّذ ًيها اإلالم٘ى  ها في جاٍع

ا مً ُبل مدٕمت اإلاداؾباث ما لم جًٕ ؤخٖام  ُّ نهاث

ّ للمخِاض ي  . َظا الِاهىن ؤًع
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 بئحماؼ  املفادكت

 ً ( مؿ04)الحالٍش  
 لم ًثر هلاػ دون حغُير

 

 

مً صز٘ى َظا الِاهىن ابخضاء جلغى  - 168 الففل

 وزاصت الِاهىن لهحمُم ألاخٖام اإلاسالٌت خّحز الّىٌاط 

 واإلاخللّ 1968 ماعؽ 8 اإلااعر في 1968 لؿىت 8كضص 

بدىـُم صاثغة  اإلاداؾباث مثلما جم جىُِده وبجمامه 

 1985 لؿىت 74بالىصىص الالخِت والِاهىن كضص 

لُت 20اإلااعر في   واإلاخللّ بخدضًض ؤزؼاء 1985 حٍى

الخصغي التي جغجٕب بػاء الضولت واإلااؾؿاث 

ت والجماكاث  اللمىمُت اإلادلُت اللمىمُت ؤلاصاٍع

م اللمىمُت وطبؽ اللِىباث اإلاىؼبِت كليها  واإلاكاَع

وبةخضار صاثغة الؼحغ اإلاالي مثلما جم جىُِده 

 1971 لؿىت 218بالىصىص الالخِت وألامغ كضص 

 واإلاخللّ بؿحر صاثغة 1971 ماي 29اإلااعر في 

  .اإلاداؾباث
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III  . قرار اللجنت : 

املتعلق بضبط على مشروع القانىن ألاساس ي  املىافقة  الحاضرينهائأعضا بأغلبية اللجنة قررت

 العامة الجلسة ثىص ي وهي   معّدال اختصاصات محكمة املحاسبات وثنظيمها وإلاجراءات املتبعة

 .عليه باملصادقة
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