
 

 

 

  

  1893ٌغٕخ  111لبْٔٛ اٌٙغشح ٚسػبيخ اٌّظشييٓ فٝ اٌخبسط سلُ 

 لشس ِغٍظ اٌشؼت اٌمبْٔٛ اآلرٝ ٔظٗ ، ٚلذ أطذسٔبٖ ( اٌغّٙٛسيخ)ثبعُ اٌشؼت سئيظ

 (المادة األولى )
 

 اٌّشفك فٝ شأْ اٌٙغشح ٚسػبيخ اٌّظشييٓ فٝ اٌخبسط ٚيٍغٝ وً ؽىُ يخبٌف أؽىبِٗ يؼًّ ثبؽىبَ اٌمبْٔٛ 

 (المادة الثانيت ) 
 

اٌّخزض ثشئْٛ  ػٍٝ ٚصساء اٌذفبع ٚاٌذاخٍيخ ٚشئْٛ اٌٙغشح إطذاس اٌمشاساد إٌّفزح ألؽىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ خالي عزخ أشٙش ِٓ ربسيخ اٌؼًّ ثٗ ٚػٍٝ اٌٛصيش

 زٕفيزيخ ٌٗ ثؼذ االرفبق ِغ ٚصيش اٌذاخٍيخ خالي اٌّذح اٌّزوٛسح اٌٙغشح إطذاس اٌالئؾخ اٌ

 ( اٌّبدح اٌضبٌضخ ) 

 أيٕٙب يٕشش ٘زا اٌمبْٔٛ فٝ اٌغشيذح اٌشعّيخ ، ٚيؼًّ ثٗ ِٓ اٌيَٛ اٌزبٌٝ ٌزبسيخ ٔششٖ يجظُ ٘زا اٌمبْٔٛ ثخبرُ اٌذٌٚخ ، ٚيٕفز ومبْٔٛ ِٓ لٛ

  1893ٚي أغغطظ عٕخ أ 1443شٛاي عٕخ  22طذس ثشئبعخ اٌغّٙٛسيخ فٝ 

 الباب األول 

 أحكام عامت 

 

 (  1مادة ) 

أٚ اٌّٛلٛرخ فٝ ٌٍّظشييٓ فشادٜ أٚ عّبػبد ؽك اٌٙغشح اٌذائّخ أٚ اٌّٛلٛرخ اٌٝ اٌخبسط ، ٚعٛاء أوبْ اٌغشع ِٓ ٘زٖ اٌٙغشح ِّب يمزؼٝ اإللبِخ اٌذائّخ 

ٙب ٚيظٍْٛ ِؾزفظيٓ ثغٕغيزُٙ اٌّظشيخ ؽجمب ألؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌخبص ثبٌغٕغيخ اٌّظشيخ ٚال اٌخبسط ٚفمب ألؽىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ ٚغيشٖ ِٓ اٌمٛأيٓ اٌّؼّٛي ث

ثغٕغيزُٙ  يزشرت ػٍٝ ٘غشرُٙ اٌذائّخ أٚ اٌّٛلٛرخ اإلخالي ثؾمٛلُٙ اٌذعزٛسيخ أٚ اٌمبٔٛٔيخ اٌزٝ يزّزؼْٛ ثٙب ثٛطفُٙ ِظشييٓ ؽبٌّب ظٍٛا ِؾزفظيٓ

 اٌّظشيخ 

 ( 2مادة ) 

يٓ فٝ اٌخبسط ٚرؼًّ ثىبفخ اٌٛعبئً ػٍٝ رذػيُ طالرُٙ ثّظش ٚػٍٝ اٌٛصيش اٌّخزض ثشئْٛ اٌٙغشح ارخبر ِب يٍضَ ٌزٌه ِٓ إعشاءاد رشػٝ اٌذٌٚخ اٌّظشي

 : ٚيظذس اٌمشاساد اٌالصِخ ٌزؾميك ٘زٖ اٌشػبيخ ٚيؾذد اٌٛعبئً اٌزٝ رىفٍٙب ِٕٚٙب 

ٚإٌذٚاد فٝ اٌذاخً ٚاٌخبسط ٌجؾش ِشبوً اٌّٙبعشيٓ ٚإيغبد اٌؾٍٛي ٌٙب ٚإؽالػُٙ ػٍٝ شئْٛ ٚؽُٕٙ ٚلؼبيبٖ ألبِخ ٚرٕظيُ اٌّؤرّشاد • 

 اٌمِٛيخ ٚاٌزؼشف ػٍٝ آسائُٙ ِٚمزشؽبرُٙ 

ِغ اٌٛصيش ٔذة ِغئٌٛيٓ ػٓ سػبيخ شئْٛ اٌّظشييٓ ثذٚي اٌّٙغش ِٓ اٌٍّؾميٓ أٚ ِٓ يزُ إٌؾبلُٙ ثجؼضبد اٌزّضيً اٌّظشيخ ثبٌخبسط ثبالرفبق • 

 اٌّخزض ٚرٌه ثّب يؾمك أ٘ذاف ٘زا اٌمبْٔٛ 

رششيؼ لٕبطً فخشييٓ فٝ اٌّذْ اٌزٝ رؼُ رغّؼبد ِظشيخ وجيشح ٚال رٛعذ فيٙب ثؼضبد رّضيٍيخ ِظشيخ ثبالرفبق ِغ ٚصاسح اٌخبسعيخ ٚؽجمب • 

 ٌمبْٔٛ اٌغٍه اٌذثٍِٛبعٝ ٚاٌمٕظٍٝ 

فٝ دٚي اٌّٙغش ، ٚدػُ ِب ٘ٛ لبئُ ِٕٙب أدثيب ِبديب ثٙذف إلبِخ رغّؼبد ِظشيخ لٛيخ رٛفيش  دػُ أٔشبء االرؾبداد ٚإٌٛادٜ ٚاٌشٚاثؾ اٌّظشيخ• 

مبفخ ٚعبئً اإلػالَ اٌّالئّخ ٌّؼبٌغخ اٌّغبئً اٌزٝ رُٙ اٌّظشييٓ فٝ اٌخبسط ٚرضٚيذُ٘ ثبٌّؼٍِٛبد اٌظبدلخ ػٓ اٌٛؽٓ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌٍغخ ٚاٌض

 : اٌشٚؽيخ ثيٓ اٌّٙبعشيٓ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ٔشش٘ب ثيٓ أعيبٌُٙ اٌغذيذح ٚيىْٛ رٌه ػٓ ؽشيك اٌؼشثيخ ٚاٌزشاس اٌٛؽٕٝ ٚ اٌمِٛٝ ٚاٌشٚاثؾ 

 رّىيٓ أثٕبء اٌّٙبعشيٓ ِٓ ِزبثؼخ رؼٍيُّٙ ٚفمب ٌٍٕظُ اٌّظشيخ • 

 إٔشبء ِشاوض صمبفيخ ػشثيخ ؽيضّب ٚعذد رغّؼبد ٌٍّٙبعشيٓ ٚرضٚيذ٘ب ثبٌّىزجبد • 

 ؼبٌظ اٌمؼبيب اٌمِٛيخ رشغيغ إلبِخ اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد اٌزٝ ر• 

 ريغيش صيبسح اٌّٙبعشيٓ ٌٍٛؽٓ ٚصيبسح رٚيُٙ ٌُٙ ثذٚي اٌّٙغش • 

 ( 3مادة ) 

 : يزٌٛٝ اٌٛصيش اٌّخزض ثشئْٛ اٌٙغشح ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌٛصاساد ٚاألعٙضح اٌّؼٕيخ ِجبششح االخزظبطبد اٌزبٌيخ 

 سػبيخ شئْٛ اٌّظشييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسط • 



ِٚزبثؼخ عيبعخ ٘غشح اٌّظشييٓ اٌٝ اٌخبسط ثٙذف رذػيُ طالرُٙ ثبٌٛؽٓ ، ٚخذِخ أ٘ذاف اٌزّٕيخ االعزّبػيخ رخطيؾ ٚرٕظيُ ٚرٕفيز • 

 ٚااللزظبديخ ٚاٌّظبٌؼ اٌمِٛيخ ٌٍجالد 

 إػذاد ِششٚػبد اٌمٛأيٓ ٚاٌمشاساد اٌّزظٍخ ثبٌٙغشح اٌٝ اٌخبسط • 

يذح ٌٍٙغشح أِبَ اٌّظشييٓ ٚريغيش إلبِزُٙ ثذٌٍّٚٙغش ٚػّبْ ؽمٛلُٙ إػذاد ِششٚػبد االرفبليبد ِغ اٌذٚي األعٕجيخ ٌفزؼ ِغبالد عذ• 

 ِٚظبٌؾُٙ اٌزٝ رىفٍٙب ٌُٙ ٘زٖ اٌذٚي 

 الزشاػ ٚعبئً اإلفبدح ِٓ خجشح ٚوفبيخ اٌؼٍّبء ٚرٜٚ اٌخجشح ِٓ اٌّظشييٓ اٌّميّيٓ ثبٌخبسط فٝ ِغبالد اٌزّٕيخ ٚاإلٔزبط ثبٌٛؽٓ • 

 يٓ اٌّٛعٛديٓ فٝ اٌخبسط ِٓ اٌّغبّ٘خ ثّذخشارُٙ فٝ خذِخ ِششٚػبد اٌزّٕيخ اإلٔزبعيخ فٝ ِظش دساعخ ٚ الزشاػ ٚعبئً رّىيٓ اٌّظشي• 

 اإلعٙبَ فٝ إعشاء ؽظش دٚسٜ شبًِ ألػذاد ٚٔٛػيبد اٌّظشييٓ اٌّميّيٓ فٝ اٌخبسط • 

 (4مادة ) 

 : ٓ اٌٛصاساد اآلريخ ِٓ ثيٓ شبغٍٝ اٌذسعخ اٌؼبٌيخ رشىً ٌغٕخ ػٍيب ٌٍٙغشح ثشئبعخ اٌٛصيش اٌّخزض ثشئْٛ اٌٙغشح ٚيشزشن فٝ ػؼٛيزٙب ِّضٍْٛ ػ

 ٚصاسح اٌمٜٛ اٌؼبٍِٗ ٚاٌزذسيت • 

 ٚصاسح اٌزؼٍيُ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ • 

 ٚصاسح اٌخبسعيخ • 

 ٚصاسح اٌذاخٍيخ • 

 ٚصاسح االلزظبد • 

 ٚصاسح اٌزخطيؾ • 

 ٚصاسح اٌذفبع • 

 ٚصاسح االػالَ • 

 ٚصاسح اٌغيبؽخ ٚاٌطيشاْ ٌّذٔٝ • 

 اٌزأِيٕبد  ٚصاسح• 

 ٚصاسح اٌّبٌيخ • 

وّب يغٛص ٌشئيظ ِغٍظ اٌٛصساء . ٚيىْٛ رشىيً اٌٍغٕخ ٚرٕظيُ اٌؼًّ ثٙب ثمشاس ِٓ سئيظ ِغٍظ اٌٛصساء ثٕبء ػٍٝ الزشاػ اٌٛصيش اٌّخزض ثشئْٛ اٌٙغشح 

 يٍٗ فٝ اٌٍغٕخ أْ يظذس لشاسا ثئػبفخ ِّضً ػٓ أيخ ٚصاسح أٚ عٙخ أخشٜ يشٜ اٌٛصيش اٌّخزض ثشئْٛ اٌٙغشح ػشٚسح رّض

 ( 5مادة )

 : رخزض اٌٍغٕخ اٌؼٍيب ٌٍٙغشح إٌّظٛص ػٍيٙب فٝ اٌّبدح اٌغبثمخ ثّب يأرٝ 

ٚلٛاػذ  دساعخ أٔشبء ِشاوض ِزخظظخ ٌزذسيت اٌشاغجيٓ فٝ اٌٙغشح ٚثظفخ خبطخ فٝ ِغبٌٝ اٌضساػخ ٚاٌظٕبػخ ٚرظذس ثئٔشبء ٘زٖ اٌّشاوض ٚرٕظيُ ػٍّٙب

ساد ٚاألعٙضح اٌّؼٕيخ ِٓ غيش إخالي ثؾك اٌمطبع اٌخبص فٝ رٛفيش فشص رذسيت ثٛؽذارٗ اٌظٕبػيخ ٚاٌؾشفيخ ٚاإلٔزبعيخ ِغ االٌزؾبق ثٙب لشاساد ِٓ اٌٛصا

 رشغيؼٗ ػٍٝ اٌزذسيت فٝ ٘زٖ اٌّغبالد 

زض ثشئْٛ اٌٙغشح اٌؼًّ دساعخ رٕظيُ دٚساد ِزخظظخ ٌزأ٘يً اٌشاغجيٓ فٝ اٌٙغشح ٚيظذس ثزٕظيُ ٘زٖ اٌذٚساد ٚرؾذيذ ثشاِغٙب لشاس ِٓ اٌٛصيش اٌّخ

شثيخ ثيٓ أثٕبئُٙ ػٍٝ رٛفيش اؽزيبعبد اٌّظشييٓ اٌّميّيٓ فٝ اٌخبسط ِٓ ِٛاد صمبفيخ ٚإػالِيخ ٚلِٛيخ رؾفع طالرُٙ ثبٌٛؽٓ ، ٚرٛفيش ٚعبئً ٔشش اٌٍغخ اٌؼ

ٌخبسط الزشاػ اٌزيغيشاد اٌزٝ رّٕؼ ٌٍّٙبعشيٓ اٌٝ ٚدػُ اٌغٙٛد اٌزٝ رجزٌٙب اٌغٙبد اٌذيٕيخ اٌّظشيخ ٌزؼّيك اٌزشاس اٌشٚؽٝ اٌّظشٜ ثيٓ اٌّظشييٓ فٝ ا

 اٌخبسط ، عٛاء لجً عفشُ٘ أٚ خالي فزشح رٛاعذُ٘ ثبٌخبسط أٚ ػٕذ ػٛدرُٙ ٌٍٛؽٓ ِؤلزب أٚ ٔٙبئيب 

 (6مادة )

ثٕبء ػٍٝ ؽٍجُٙ فٝ عغً يؼذ ٌٙزا اٌغشع ثبٌٛصاسح اٌّخزظخ ثشئْٛ اٌٙغشح ، ِغ ػذَ اإلخالي ثؾك اٌّظشييٓ فٝ اٌٙغشح يميذ ساغجٛ اٌٙغشح اٌذائّخ 

عبد ٚرٛصع فشص اٌٙغشح اٌزٝ لذ رزٛافش ٌذٜ اٌٛصاسح اٌّزوٛسح ػٍٝ اٌّميذيٓ ثٙزا اٌغغً ػٍٝ أعبط رخظظبرُٙ ٚإِىبٔيبرُٙ ٚاٌزخظظبد ٚاالؽزيب

ٚ ٌٍٛصيش اٌّخزض ثشئْٛ اٌٙغشح أْ يمشس أٌٚٛيبد ٌجؼغ اٌزخظظبد أٚ اٌّؤ٘الد اٌّطٍٛثخ اٌّطٍٛثخ فٝ دٚي اٌّٙغش ِغ االٌزضاَ ثأعجميخ اٌميذ فٝ اٌغغً 

 غشح فٝ دٚي اٌّٙغش أٚ اٌضائذح ػٓ اٌؾبعخ فٝ ِظش ٚيٕظُ اٌميذ فٝ اٌغغً اٌّشبس اٌيٗ ٚإعشاءارٗ ٚأٚػبػٗ ثمشاس ِٓ اٌٛصيش اٌّخزض ثشئْٛ اٌٙ

 ( 7مادة ) 
ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ ثأٌٚٛيخ اٌؾظٛي ػٍٝ (  5) اٌزذسيت ٚدٚساد اٌزأ٘يً اٌّشبس اٌيٙب فٝ اٌجٕذيٓ أ ، ة ِٓ اٌّبدح يزّزغ اٌؾبطٍْٛ ػٍٝ شٙبداد ِٓ ِشاوض 

 فشص اٌٙغشح أٚ اٌؼًّ ثبٌخبسط اٌّزبؽخ ٌذٜ اٌٛصاساد ٚاألعٙضح اٌّؼٕيخ ؽجمب ٌالؽزيبعبد ٚاٌزخظظبد اٌّطٍٛثخ 

 اٌجبة اٌضبٔٝ اٌٙغشح اٌذائّخ 

 اٌٙغشح اٌذائّخ 

 (  9 ِبدح) 



بِخ اٌذائّخ يؼزجش ِٙبعشا ٘غشح دائّخ وً ِظشٜ عؼً إلبِزٗ اٌؼبديخ ثظفخ دائّخ فٝ خبسط اٌجالد ثأْ اوزغت عٕغيخ دٌٚخ أعٕجيخ أٚ ؽظً ػٍٝ إرْ ثبإلل

 ٌّخزض ثشئْٛ اٌٙغشح فيٙب أٚ ألبَ ثٙب ِذح ال رمً ػٓ ػشش عٕٛاد ، أٚ ؽظً ػٍٝ إرْ ثبٌٙغشح ِٓ اؽذٜ دٚي اٌّٙغش اٌزٝ رؾذد ثمشاس ِٓ اٌٛصيش ا

 ( 9مادة )
ٚاألٚػبع  يّٕؼ ِٓ يشغت ِٓ اٌّظشييٓ فٝ اٌٙغشح اٌذائّخ رشخيظب ثزٌه ِٓ اٌغٙخ اإلداسيخ اٌّخزظخ ثٛصاسح اٌذاخٍيخ ثؼذ رمذيُ ؽٍت ٚفمب ٌإلعشاءاد

 : اٌّجيٕخ فٝ اٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌٙزا اٌمبْٔٛ ، ٚيشزشؽ ٌٍزشخيض ثبٌٙغشح ِب يأرٝ

 ٛافمخ دٌٚخ اٌّٙغش اٌؾظٛي ػٍٝ ِ• 

ض ثشئْٛ اٌؾظٛي ػٍٝ ِٛافمخ اٌغٙخ اٌّخزظخ ثٛصاسح اٌذفبع ؽجمب ٌٍمٛاػذ ٚاٌششٚؽ اٌزٝ يظذس ثٙب لشاس ِٓ ٚصيش اٌذفبع ثؼذ اخز سأٜ اٌٛصيش اٌّخز

زا اٌغغً ٚاٌميذ فيٗ ثبٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ اٌٙغشح ٚيميذ اعُ وً ِٓ يشخض ٌٗ ثبٌٙغشح اٌذائّخ ثغغً يؼذ ٌٙزا اٌغشع ثبٌٛصاسح اٌّخزظخ ثشئْٛ اٌٙغشح ٚيٕظُ ٘

 ٌٙزا اٌمبْٔٛ 

 ( 11مادة ) 
ٌضٚعزٗ ٌٍّٙبعش ٘غشح دائّخ إْ يىزغت عٕغيخ دٌٚخ اٌّٙغش ِغ اؽزفبظٗ ثبٌغٕغيخ اٌّظشيخ ٚيضجذ ٘زا اٌؾك ٌضٚعزٗ ٚأٚالدٖ اٌمظش اٌّٙبعشيٓ ِؼٗ ٚ

 مب ٌألؽىبَ ٚاإلعشاءاد اٌّمشسح ثّمزؼٝ اٌمبْٔٛ اٌخبص ثبٌغٕغيخ اٌّظشيخ األعٕجيخ إرا رمذِذ ثطٍت الوزغبة اٌغٕغيخ اٌّظشيخ ٚرٌه وٍٗ ٚف

 ( 11مادة ) 
فظيٓ وً ِٓ يٌٛذ ٌّظشٜ ٘بعش ٘غشح دائّخ يؾزفع ثٕفظ اٌؾمٛق ٚاٌّضايب اٌّمشسح ألثيٗ ، ٚيغشٜ رٌه ػٍٝ أثٕبء اٌّظشيخ اٌّٙبعشيٓ ِؼٙب ٚاٌّؾز

 ثغٕغيزُٙ اٌّظشيخ 

 ( 12مادة ) 
 : ش ٘غشح دائّخ ػٓ اٌّٛاؽٓ فٝ اٌؾبٌزيٓ اآلريزيٓرضٚي طفخ اٌّٙبع

 إرا ٌُ يغبفش اٌٝ دٌٚخ اٌّٙغش خالي عزخ أشٙش ِٓ اٌزشخيض ٌٗ ثبٌٙغشح • 

ّيغ إرا ػبد اٌٝ اإللبِخ ثبٌٛؽٓ ٌّذح رضيذ ػٍٝ عٕخ ِزظٍخ ِب ٌُ رىٓ اإللبِخ ألعجبة خبسعخ ػٓ إسادرٗ أٚ وبْ ػٍّٗ يمزؼٝ رٌه ٚيزؼيٓ فٝ ع• 

ٌؾظٛي ػٍٝ ِٛافمخ اٌٛصاسح اٌّخزظخ ثشئْٛ اٌٙغشح الػزجبسٖ ِٙبعشا إرا اِزذد فزشح إلبِزٗ ثبٌٛؽٓ ثؼذ اٌّذح اٌّزوٛسح وّب يشزشؽ األؽٛاي ا

ٛؽٓ ثؼذ اٌؾظٛي ػٍٝ ِٛافمخ ٚصاسح اٌذفبع ٌّٓ ُ٘ فٝ عٓ اٌزغٕيذ ٌُٚ يغجك ٌُٙ أداء اٌخذِخ اٌؼغىشيخ ِٓ اٌّٙبعشيٓ اٌزيٓ رضيذ ِذح إلبِزُٙ ثبٌ

رُٙ ػٍٝ عزخ أشٙش ٚيزشرت ػٍٝ صٚاي طفخ اٌّٙبعش ػٓ اٌّٛاؽٓ ػذَ أؽميزٗ ٌالِزيبصاد اٌزٝ يىزغجٙب ثبػزجبسٖ ِٙبعشا ٚرٌه اػزجبسا ِٓ ػٛد

 ربسيخ صٚاي ٘زٖ اٌظفخ ػٕٗ 

 الباب الثالث الهجرة المىقىتت 

 الهجرة المىقىتت 

 

 (  13مادة ) 
ؼبس أٚ ِٕزذة عؼً ألبِزٗ اٌؼبديخ أٚ ِشوض ٔشبؽٗ فٝ اٌخبسط ٌٚٗ ػًّ يزؼيش ِٕٗ ِزٝ أمؼٝ يؼزجش ِٙبعشا ٘غشح ِٛلٛرخ وً ِظشٜ غيش داسط أٚ ِ

رؾميك اٜ ششؽ  ػٍٝ ثمبئٗ فٝ اٌخبسط أوضش ِٓ عٕخ ِزظٍخ ٌُٚ يزخز إعشاءاد اٌٙغشح اٌذائّخ إٌّظٛص ػٍيٙب ثٙزا اٌمبْٔٛ اٚ ارخز٘ب ٚػبد اٌٝ اٌٛؽٓ لجً

ا اٌمبْٔٛ ٚرؼزجش ِذح اٌغٕخ اٌّشبس إٌيٙب ثبٌفمشح اٌغبثمخ ِزظٍخ ٌٚٛ رخٍٍٙب فبطً صِٕٝ ال رضيذ ِذرٗ ػٍٝ صالصيٓ يِٛب ٚ ِٓ ٘ز 9ِٓ اٌششٚؽ اٌٛاسدح ثبٌّبدح 

 ال يخً ٘زا اٌؾىُ ثبِزذاد ٚاعت اٌشػبيخ اٌٝ وبفخ اٌّظشييٓ فٝ اٌخبسط 

 ( 14مادة ) 
 

  :رضٚي طفخ اٌّٙبعش ٘غشح ِٛلٛرخ ػٓ اٌّٛاؽٓ فٝ اٌؾبٌزيٓ اآلريزيٓ 

إرا ػبد اٌٝ اٌؼًّ فٝ اٌٛؽٓ ٚيزشرت ػٍٝ صٚاي طفخ اٌّٙبعش • إرا ػبد اٌٝ االعزمشاس فٝ اٌٛؽٓ ثأْ ألبَ ثٗ ِذح رضيذ ػٍٝ عزخ اشٙش ِزظٍخ • 

 ػٓ اٌّٛاؽٓ ػذَ أؽميزٗ ٌالِزيبصاد اٌزٝ يىزغجٙب ثبػزجبسٖ ِٙبعشا ٚرٌه اػزجبسا ِٓ ربسيخ صٚاي ٘زٖ اٌظفخ ػٕٗ 

 ٌّٙبعشيٓ اٌٝ اٌخبسط اٌجبة اٌشاثغ ؽمٛق ا

 ؽمٛق اٌّٙبعشيٓ اٌٝ اٌخبسط 

 



 ( 15مادة ) 

ٌّبي اٌزٜ يؼفٝ ػبئذ اعزضّبس اٌٛدائغ اٌزٝ يٛدػٙب اٌّٙبعشْٚ اٌّظشيْٛ فٝ اؽذ اٌجٕٛن اٌؼبٍِخ فٝ ِظش ِٓ وبفخ اٌؼشائت ٚاٌشعَٛ وّب يؼبًِ سأط ا

فٝ ِششٚػبد أٚ أػّبي اعزضّبسيخ داخً اٌجالد ػٍٝ أعبط رّزؼٗ ثىبفخ اٌّضايب  يشبسن ثٗ اٌّظشٜ اٌّٙبعش أٚ غيشٖ ِٓ اٌّظشييٓ اٌؼبٍِيٓ ثبٌخبسط

ٕغيخ سأط اٌّبي اٌّمشسح ٌشأط اٌّبي االعٕجٝ اٌزٜ يؼًّ فٝ ٔفظ اٌّغبي أٚ سأط اٌّبي اٌٛؽٕٝ ايّٙب أطٍؼ ٌٗ فئرا رمشسد أوضش ِٓ ِؼبٍِخ رجؼب الخزالف ع

 ٗ ػٍٝ أعبط اٌّؼبٍِخ األوضش ِضيخ االعٕجٝ ، وبٔذ ِؼبٍِخ سأط اٌّبي اٌزٜ يشبسن ث

 (16مادة )
فٝ شأْ ِؼبٍِخ اٌّٙبعشيٓ ِٓ اٌؼبٍِيٓ اٌزيٓ يؼٛدْٚ اٌٝ اٌٛؽٓ ،  1831ٌغٕخ  33ِغ ِشاػبح أؽىبَ لشاس سئيظ عّٙٛسيخ ِظش اٌؼشثيخ ثبٌمبْٔٛ سلُ 

ٚ اٌٙيئبد اٌؼبِخ أٚ اٌمطبع اٌؼبَ اٌزٝ لجٍذ اعزمبٌزٗ ثمظذ اٌٙغشح رىْٛ إػبدح رؼييٓ اٌؼبًِ اٌزٜ وبْ يؼًّ فٝ اٌؾىِٛخ أٚ فٝ أؽذٜ ٚؽذاد اٌؾىُ اٌّؾٍٝ أ

ثزٌه خالي صالصخ اٌذائّخ ٚ٘بعش اٌٝ اٌخبسط إرا ػبد اٌٝ اٌٛؽٓ خالي عٕزيٓ ِٓ ربسيخ لجٛي اعزمبٌزٗ ثبٌغٙخ اٌزٝ وبْ يؼًّ ثٙب لجً ٘غشرٗ ِزٝ لذَ ؽٍجب 

ؼبًِ فٝ اٌٛظيفخ اٌغبثمخ اٌزٝ وبْ يشغٍٙب إرا وبٔذ خبٌيخ أٚ فٝ ٚظيفخ أخشٜ ِّبصٍخ ٚيغٛص إػبدح اشٙش ِٓ ربسيخ ػٛدرٗ إٌٙبئيخ ، ٚرىْٛ إػبدح رؼييٓ اٌ

عشاءاد االِزؾبْ رؼييٓ ِٓ عبٚصد ٘غشرٗ ِذح اٌغٕزيٓ اٌّشبس اٌيّٙب فٝ اٌفمشح اٌغبثمخ ِزٝ رٛافشد فيٗ اشزشاؽبد شغً اٌٛظيفخ ٚيؼفٝ فٝ ٘زٖ اٌؾبٌخ ِٓ إ

 ً اٌٛظيفخ اٚ اٌّغبثمخ اٌّزطٍجخ ٌشغ

 اٌجبة اٌخبِظ أؽىبَ خزبِيخ 

 أؽىبَ خزبِيخ ٚأزمبٌيخ 

 

  ( 17مادة ) 
ّخزظخ يشزشؽ فٝ عّيغ األؽٛاي ؽظٛي اٌّٙبعشيٓ ٘غشح دائّخ أٚ ِٛلٛرخ ٚأٚالدُ٘ اٌّٛعٛديٓ فٝ اٌٛؽٓ أٚ اٌّميّيٓ ثبٌخبسط ػٍٝ ِٛافمخ اٌغٙخ اٌ

 لشاس ِٓ ٚصيش اٌذفبع ثؼذ اخز سأٜ اٌٛصيش اٌّخزض ثشئْٛ اٌٙغشح ثٛصاسح اٌذفبع ؽجمب ٌٍمٛاػذ ٚاٌششٚؽ اٌزٝ يظذس ثٙب 

 (  18مادة ) 
 ال يغٛص طشف رؼٛيغ اٌذفؼخ اٌٛاؽذح إٌّظٛص ػٍيٙب فٝ لٛأيٓ اٌزأِيٕبد االعزّبػيخ ٌٍّٙبعشيٓ ٘غشح ِٛلٛرخ 

 (19مادة ) 
اٌمبْٔٛ اْ يطٍت ليذ اعّٗ فٝ عغً اٌّٙبعشيٓ ٘غشح دائّخ ِٚزٝ رُ رٌه ٌٍّظشٜ اٌزٜ عبفش اٌٝ اٌخبسط ٚرٛافش فيٗ طفخ اٌّٙبعش فٝ ربسيخ اٌؼًّ ثٙزا 

ئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌٙزا يىْٛ ٌٗ عّيغ ؽمٛق ِٓ سخض ٌٗ ثبٌٙغشح اٌذائّخ ٚفمب ألؽىبَ اٌمبْٔٛ ٚٔظُ رمذيُ اٌطٍت اٌّشبس اٌيٗ ثبٌفمشح اٌغبثمخ ٚششٚؽ لجٌٛٗ ثبٌال

 اٌمبْٔٛ 

 ( 21مادة ) 
ىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ ٚليذ أعّٗ فٝ عغً اٌّٙبعشيٓ ٘غشح دائّخ ٚفمب ألؽىبَ اٌّبدح اٌغبثمخ اْ يطٍت سد عٕغيزٗ اٌّظشيخ ارا وبٔذ لذ ٌىً ِٓ ٘بعش لجً اٌؼًّ ثأؽ

ٌه خالي ِذح صاٌذ أٚ أعمطذ ػٕٗ ٚيزشرت ػٍٝ سد اٌغٕغيخ اٌّظشيخ إٌيٗ اوزغبة أٚالدٖ اٌمظش إيب٘ب ، ٌٚضٚعزٗ األعٕجيخ اْ رطٍت اوزغبثٙب ارا ؽٍجذ ر

زيٓ ِٓ ربسيخ عٕزيٓ ِٓ ربسيخ اٌشد ِب ٌُ يؼزشع ػٍٝ رٌه ٚصيش اٌذاخٍيخ خالي عٕزيٓ ِٓ ربسيخ اٌطٍت ، ٚيىزغجٙب أٚالدٖ اٌجٍغ ِزٝ ؽٍجٛا رٌه خالي عٕ

 خزض ثشئْٛ اٌٙغشح اٌؼًّ ثٙزا اٌمبْٔٛ ٚيٕظُ رمذيُ اٌطٍجبد اٌّشبس إٌيٙب فٝ اٌفمشح اٌغبثمخ ثمشاس ِٓ ٚصيش اٌذاخٍيخ ثؼذ االرفبق ِغ اٌٛصيش اٌّ

 

 


