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$ #��" !ل ���
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���ــ�ن ا��ــ��� ا�	�ــ����
ا�(�ب ا1ول
أ&*�م #���

)1(��دة 

ت��رس ا����آ' �
�L ا�)�0ء و,)ً� Bح�8م هEا ا�)�!�ن .

)2(��دة 
��ت�N� 'T( ا�)�!�ن .�+�A9 أداء ا, 'T�
ا�)�0ة م.�)
�ن < �
�Lن �

)3(��دة 
ج
.�ت ا����آ' �
-�� ، إ< إذا "(رت ا�����8 ج�
�T �(ي� م(ا��ة �
-�1م ا���م أو اZداب ا���م� .

. ��-
� �.
4 ����8' ,9 ج��\ اBح�ال ,9 جL-وي�8ن ا�
. �T.��)� م-���ن �TL@وض �.
و!�1م ا��

)4(��دة 
��آ' .�
ا�
�N ا��(��� ه9 ا�
�N ا�(���� �


�ن ا�
�N ا��(��� ��ا��L م�(ج' ��� ح
O ا����S أوTي� SيEد ا��T3م أو ا��+P��8 أن ت.�\ أ"�ال ا��و�
	 ا��
. 4�ا��+(ي^ ر���ً� �)�ل ا�

)5(��دة 
. Sي)�ت+�ر اBح�8م ���' م
I م�
�8 ا�@

 

ا�(�ب ا���4,
ا�%'�آ�

�KCيLوو �K%�M�-و �K)�--
ا��NA ا1ول

�'�آ� ا�	��ء ا�%��,
)6(��دة 

: Sآ' ا���!�� م��ت��8ن ا��
م���8 ا������ .        -1
م���8 ا<��F-�ف ا��
�� ا���!��        -2
ا�����8 ا�8@(ى ا���!��        -3

ا�����8 ا�+N(ى        -4

)ً� �
)�!�ن ,9 ا���اد ا���!�� وا����ري� وا�داري� ، و,9@� �Tا��9 ت(,\ إ�� M��.9 ج��\ ا��, M+:��� �T-م Mآ Q�Pوت
ا��-�ز��ت ا����
)� ��Bح�ال ا��N� ��+P3( ا��.
��S ، و,9 ا��(ا�' إ< م� ا��-b	 ��A Q-ص .

)7(��دة 
,��� ��ا أ���ل ا�.��دة ، تQ�P ا�����8 ا�8@(ى ا���!�� - ��ا�(ة إداري� - ���:+M ,9 ا��-�ز��ت ا�داري� ا��9 ت-23

. Iف ذ�A 	
��S اB,(اد و��S ا���8م� أو ا��F�Tت أو ا���c.�ت ا���م� ، ��ا ا���<ت ا��9 ي-�T�, Q ا�)�!�ن �
)8(��دة 

. �T!�!�" 9, �T�
,��� �' ي(د ��A Q! $!23ص ,9 هEا ا�)�!�ن ، ت.(ي ,9 ش2ن م���8 ا������ اBح�8م ا��-+�ص �

)9(��دة 
ي�8ن م)( م���8 ا<��F-�ف ا��
�� ا���!�� ,9 م�ي-� ا��-�م� ، وتO�c مS ر��C و��د آ�ف مS ا��آء وا�)�0ة ،
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5�5 "�0ة . Sح�8م مBوت+�ر ا
)10(��دة 

ي�8ن م)( ا�����8 ا�8@(ى ا���!�� ,9 م�ي-� ا��-�م� . وتO�c مS ر��ـC و��د آ�ف مS ا��آــء وا�)�0ة ، وت+�ر
5�5 "�0ة . Sح�8م مBا


)�0ء إ!�3ء م��آ' آ@(ى م�!�� ,9 ا����,�1ت .� 	
�Bا C
وي��ز �)(ار مS وزي( ا���ل ��� م�ا,)� ا���
)11(��دة 

ي�8ن م)( ا�����8 ا�+N(ى ,9 م�ي-� ا��-�م� ، وتO�c مS "�ض م-:(د .


)�0ء إ!�3ء م��آ' �N(ى ,9 ا����,�1ت .� 	
�Bا C
وي��ز �)(ار مS وزي( ا���ل ��� م�ا,)� ا���

)12(��دة 


)�0ء تQ�+P "�ض9 ا�����8 ا�+N(ى ، �-1( !�ع م��S مS ا�)�0ي� ,9 ,(ع� 	
�Bا C
ي��ز �)(ار مS ا���
أو أآb( مS ا�:(وع اZت�� :

. E�:-ل – ت���ج-��9 – م�!9 – ت��ري – 
. )Ae 	ع إ�), Sم Q+Pوي��ز !�ب ا�)�ض9 ا���
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ا��NA ا���4,
 ,#�'�آ� ا�	��ء ا�>

)13(��دة 

: Sم ���آ' ا�3(��ت�O�2 ا��

م���8 ا<��F-�ف ا��
�� ا�3(��� .        -1
ا�����8 ا�8@(ى ا�3(���        -2
ا�����8 ا�+N(ى ا�3(���        -3

: Sدا�(ت� Sم �T-��8 م�وتO�c آM م

 ا��ا�(ة ا�3(��� ا�.-�� .أ -
 ا��ا�(ة ا�3(��� ا���:(ي� .ب -


��S ، ,��� ��ا.�
� ��+P3ح�ال ا�B�� �(
وتQ�P م��آـ' ا�)0ـ�ء ا�3ـ(�M+:��� 9 ,9 ج��\ ا��-�ز��ت ا����

. ����! �+�P�8ـ� ا���!�� ا���2��ل ا��(آ� وت+:���T وا��9 تQ�P �-1(ه� ا��� �(
ا��-�ز��ت ا����

)14(��دة 

ي�8ن ا�A+�ص م��آ' ا�)�0ء ا�3(�9 �
	 أ��س مEهg ا����9 و"f ر,\ ا����ى .
gهEأ��س ا�� 	
وا��b-�ًء مS أح�8م ا�:)(ة ا�.��)� ، ي�8ن ا��A+�ص ,9 ا�)�0ي� ا���(ت@� �
	 �)�د ا��واج �
ا�Eي ت' إ�(ام �)� ا��واج �
	 م)�0	 أح�8م$ ، وي���د ذ�I ح.g ا��ا�(ة ا�3(��� أو م2ذو!�T ا�Eي و45 �)� ا��واج .
وي�8ن ا��A+�ص �
	 أ�ـ�س مEهg ا��وج و"f إ�ـ(ام �)� ا��واج وذ�I إذا �' ي�جـ� �)� زواج م�45 ، أو إذا ت'

. Sا��ا�(ت� Sأي م Sم $�
ت�4�5 ا��)� �Aرج م�
�8 ا�@�(يS و�' ي+�ق �
gا���رث أو ا��اه gهEأ��س م 	
� O"وا�� ���وي�8ن ا��A+�ص �-1( ا��.��M ا����
)� �����(اث وا�T@� وا��

. O"9 أو ا��ا�أو ا���
)15(��دة 

Sد آ�ف م��و Mووآ� Cر�� Sم �����8 ا�8@(ى ا�3(�تM83 دا�(ت� م���8 ا���F-�ف ا��
�� ا�3(��� ودا�(ت� ا��
5�5 "�0ة . Sح�8م مBدا�(ة ، وت+�ر ا M8� ا�)�0ة

)16(��دة 

تO�c ا�����8 ا�+N(ى ا�3(��� مS "�ضٍ  م-:(د .
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)17(��دة 

تQ�P ا�����8 ا�+N(ى ا�3(��� ����8' ,9 ا����وى اZت�� :
!:)� ا��وج� و!:)� ا�+�N( – ����\ أ!�ا��T – وا�-:)�ت ��S اB"�رب و�
@�ت زي�دت�T أو إ!)���T أو إ�)���T .           أ-

ح4 ا���0!� وا��:l وا�!�)�ل ���+�N( إ�	 �
� Ae( .         ب-
إ5@�ت ا��را�5 وا�ي+�ء وا����� وا�T@� وض@m إ�م�ت ا��را�5 (ا�:(ي�0 ا�3(���) .         ج-
ض@m ا���n ا�3(��� وا�ش�Tدات �2!�ا��T وت�4�5 ا���(رات ا����
)� ��Bح�ال ا�P3+�� وآEا ح�n ا��"O وم�     د-

ل �2ح�8م "�!�ن ا���4�5 .Aم ا���م\  Iت ، وذ�
��T مS ت��ي� MAي�
)18(��دة 

9, MAا��9 < ت� ��+P3ح�ال ا�B�� �(
تQ�P ا�����8 ا�8@(ى ا�3(��� ����8' ا���ا��� ,9 ج��\ ا����وى ا����
ا�A+�ص ا�����8 ا�+N(ى ا�3(��� .

�8' ا�-9��T ,��� ي.�O!2 إ���T مS أح�8م ��درة مS ا�����8 ا�+N(ى ا�3(��� .��� I�Eآ Q�Pوت
)19(��دة 

تQ�P م���8 ا���F-�ف ا��
�� ا�)3��� ���M+: ,��� ي.�O!2 إ���T مS أح�8م ��درة مS ا�����8 ا�8@(ى ا�3(���
�+:� ا���ا��� .

)20(��دة 

اBح�8م ا�+ـ�درة مS ا��ا�ـ(ة ا�3ـ(��� ا�.-�� ت.�O!2 أم�م ا��ا�(ة ا�3(��� ا�.-�� �������8 ا���P+� ، واBح�8م
ا�+�درة مS ا��ا�(ة ا�3(��� ا���:(ي� ت.ـ�O!2 أم�م ا��ا�(ة ا�3ـ(��� ا���:ـ(ي� �������8 ا���P+� ، وذ�I �+(ف

. $�
� O!2�.أو ا�� O!2�.ا�� gهEم S� )1-ا�
)21(��دة 

 �23ن1986) �.-� 26ي�@\ ,9 ش2ن ا����وى ا����
)� ��Bح�ال ا�P3+�� اBح�8م ا��اردة ����(��م �)�!�ن ر"' (

ا�ج(اءات أم�م ا����آ' ا�3(��� .
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P��4ا�(�ب ا�
ا�	��ة

ا��NA ا1ول
�KC��-=��$ ا�	��ة و-

)22(��دة 

ي�3(ط ,��S ي��	 ا�)�0ء ,9 ا����آ' :

أن ي�8ن ��(ي-�ً� ، وي��ز ت���S مS ي-��9 ��-.��$ إ�	 إح�ى ا��ول ا��(��� .           أ-
أن ي�8ن آ�مM اBه
�� .         ب-

	 درج� ا�
�.�!C أو ا�@���8ري�س ,9 ا�)�!�ن مS ج�م�� م��(ف ��T ، أو إج�زة ,9 ا�3(ي��         ج-� ً�أن ي�8ن ح�

ا��م�� تcه
$ ����9 ا�)�0ء ا�3(�9 .
 أن ي�8ن م���د ا�.�(ة ح.S ا�.��� .          د-


� ���3(ف أو اBم�!� و�� آ�ن "� رد إ��$ ا��@�رV . هـ - Pـ@�ب م�B �ً�@ج-���ً� أو ت2دي $�
� '8�أ< ي�8ن "� �@4 ا�
 أن ي�8ن "� أم0	 ��<ش��Nل ,9 اB���ل ا�)�!�!�� أو ا��
�م ا�3(��� م�دًا < ت) M�S �3( �-�ات �
����S ,9و -


����S و;��O "�0ة م���8 ا<��F-�ف ا��
�� ، و� S��-� ��8 ا�8@(ى ، و��f �-�ات �
����S ,9 و;��O "�0ة ا��
,9 و;��O "�0ة ا����آ' ا�+N(ى .

)23(��دة 

) مS هEا ا�)�!�ن ، يM1 ا�)�0ة ا�@�(ي-��ن ا�EيS < ت��ا,( ,�T' ا�3(وط22ا��b-�ء مS أح�8م ا�@-� (ج) مS ا���دة (
ا��اردة ,9 ذ�I ا�@-� ,9 م-��@T' إ�	 أن ت-�9T م�ة �Aم�T' و,)ً� Bح�8م ا�)�!�ن .

)24(��دة 


)�0ء .� 	
�Bا C
ي��S ا�)�0ة �2وام( م
��8 ، �-�ء �
	 ا"�(اح مS ا���

	 ,9 ا�)�0ء �L(ي4 ا�����S مS ا��;��O ا��9 ت.@)�T م@�ش(ة .�Bا O��;ا�� 	وت�8ن ا��("�� إ�

)25(��دة 

. )Ae ��! 	
ت�8ن أ"�م�� ا�)�0ة مS ت�ريR اBم( ا�+�در �����-T' م� �' ي��ده� اBم( �
�.g ت(ت�@T' ,9 اBم( .� 'T-�� م���"Bا f!98 واحٍ� آ�
وإذا ��S أو ر"9 أآb( مS "�ضٍ  ,9 أم( م
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ا��NA ا���4,

واج(�ت ا�	��ة

)26(��دة 

يcدي ا�)�0ة "@M م@�ش(ة و;��:T' ا����S ا������ :

. " �T�1!�8 و
" أ".' ���
$ ا���1' أن أحS�� '8 ا�-�س �����ل وأن أح�(م "�ا!�S ا���

��0ر وزي( ا���ل .� I
وي�8ن ح
O ا����S أم�م ا��

)27(��دة 

< ي��ز م-^ ا�)�0ة وأ��0ء ا�-���� ا���م� أو��� أ5-�ء ت���T' و;��:T' ، و< ي��ز ا���\ ��S و;�:� ا�)�0ء أو
. $�ا�-���� ا���م� وا�)��م �2ي ��M ت��ري أو أي ��M < ي�:4 م\ آ(ام� ا�)�0ء وا�ــ�)

)28(��دة 

< ي��ز �
)�ض9 أن ي@�ي رأي$ أو ات��ه$ ,9 ا��-�ز��ت ا���(وض� �
�$ Bي� ج�T آ�!f ، أو ي@�ي ا�-+��^ �
P+�م
. '8���ور ا� M@" )م@�ش )�q ي4 م@�ش( أو)L� ت��ا��-�ز I
أو ��آ�T' أو ا����ث م�T' ,9 ش2ن ت

و< ي��ز �
)�0ة إ,�3ء �( ا���او<ت .
)29(��دة 

- �ً�8�
)�0ء أن ي�8ن م� 	
�Bا C
و�� آ�ن ��N( أج( أو آ�ن ا�-�اع �q(  < ي��ز �
)�ض�N� 9( م�ا,)� مS ا���
أح� أ�ـ(اف ا�-�اع مS أ"�ر�$ أو أ��TرV ح�	 ا��رج� ا�(ا��� .  مLـ(وح �
	 ا�)0ـ�ء - إ< إذا آ�ن

)30(��دة 

'T.:!ا أ��
	 ا�)�0ة ا�ش��Nل �����M ا�.���9 أو إ��اء ا�(أي ,9 ا��.��M ا�.����� ، و< ي��ز �T' أن ي(ش� )1�ي
����P�!rت ا���م� .

. $�وي��@( م.�)�ً مS و;�:�$ آM مS رش^ !:.$ �VET ا�!����Pت مS ت�ريR ت(ش�
)31(��دة 

. 9�
)�0ء �rذن �$ ,9 ا��-� 	
�Bا C
ح��$ �-1( ا����ى أن يLPـ( ا����
	 ا�)�ض9 ,9 ح��� ��م �


(د ، إذا ا���3( ا��(ج مS !1( ا����ى� g@� $� 'ى و�' ي)��1( ا��-� �ً����وي��ز �
)�ض9 ، ح�	 و�� آ�ن 
. 9�
	 ا��-� V1( ,9 إ"(ار-

)�0ء �� 	
�Bا C

	 ا���� $���Bي �@g ، أن ي�(ض أم( ت-

و,9 آ
�� ا������S يf@b ذ�I ,9 م��A )0ص ��
O ا����ى .
)32(��دة 


� "(ا�� أو م+�ه(ة ح�	 ا��رج� ا�(ا��� ، آ�� < ي��ز أن ي�8ن� 'T-�� 9 دا�(ة واح�ة "�0ة, C
< ي��ز أن ي�
م�Mb ا�-���� ا���م� أو م�Mb أح� ا�P+�م أو ا���ا,\ �-$ م�S ت(�TL' ا�+
� ا��Eآ�رة �2ح� ا�)�0ة ا�EيS ي-1(ون

	
"��م  ا����ى ، و< ي��� ���آ�M ا���Mb أو ا���ا,\ ا�Eي ت(�L$ ���)�ض9 ا�+
� ا��Eآ�رة إذا آ�!f ا��آ��� <ح)� �
ا�)�ض9 �-1( ا����ى .

)33(��دة 

، sم:�ج g@� )�N� ، $
�� S� \L(-��8 ، و< أن ي�< ي��ز �
)�ض9 أن ي� g�N�S م)( ��
$ "@M إ�LAر ر��C ا��


)�0ء ، ,tذا أMA ا�)�ضET� 9ا ا��اجT@! g$ ا���
C إ�	 ذ�I آ����� 	
�Bا C
"@M أن ي(QA �$ ,9 ذ�I آ���� مS ا���

.

إج�زة و,0ً �S ذ�t, I!$ إذا زادت م�ة ا�!)�Lع ��ون ت(Q�A آ��� 9�S �@�� أي�م ,9 ا�.-� ا��@(ت ا���ة ا��ا��ة
��دي� ���ة ت�.g مS ت�ريR ا���م ا����AZ 9( ج
.� ح0(ه� ا�)�ض9 وت-�9T ���دت$ إ�	 ح�0ر ج
.�ت$ .

. gا��2دي C
,tذا ا���( ا�)�ض9 ,9 م��P:� ح8' هVE ا���دة وجg ر,\ اBم( إ�	 م�
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$ م�ة 5S�5 ي�مً� م�+
� ��ون إذن و�� آ�ن ذ�I ��� ا!��Tء م�ة إج�زت$ .�� S� \L(!إذا ا وي��@( ا�)�ض9 م.�)�ً


)�0ء ، ا��@( �q( م.�)�M ، و,9 هVE ا����� ت�.g م�ة ا���Nب إج�زة� 	
�Bا C
,tذا ��د و"�م �Eرًا "@
$ ا���

��دي� أو م(ض�� ��.g اBح�ال .

 

P��4ا� NA�ا�
&���A ا�	��ة وأ�(�ب ا��KCء

�KCو���ء� �KCيLو
)34(��دة 


��ل إ< ,9 ا���<ت وو,)ً� �rج(اءات ا��-+�ص �
��T ,9 هEا ا�)�!�ن .� S�
��" )�q ا�)�0ة
و< ت-�9T و<ي�T' إ< Bح� ا�B@�ب اZت�� :

ا��,�ة .           أ-       
ا���)��� .         ب-     

ا!��Tء م�ة �)�د ا�����"�يS م-T' أو م�ة إ��رة ا����ريS ، وي�8ن إ!�Tء ا��)� أو ا���رة "@�T! Mي� ا���ة �)(ار مS         ج-      

)�0ء .� 	
�Bا C
ا���


�غ �S ا�ح��� إ�	 ا��)��� .          د-       �
��� ، ويf@b ا���� �)(ار مS ا��F�T ا�L@�� ا���P+� .هـ -� 5@�ت ���ه' �S ا�)��م ���Tم و;��:�B 'T@�ب 

ا���ل �-�ء �
	 ا�B@�ب وو,)ً� �rج(اءات ا��-+�ص �
��T ,9 هEا ا�)�!�ن .         و-      
إ�-�د م-��g أA(ى �T' ���ا,)�T' .          ز-      

)35(��دة 

������*7�- ا16�! �����ء �. &���ء �5�$ أو ���ء 1�! 0�/ �. ر��- ا�*,+*� ، )' &�%�$ ا����ة إ�! �� ي�� 

�5��Dً� ��اج%�&�� أو �����8ت و@�85�� ، وذ�< �=� س*�ع أ��ا��� ، وي+�ن ا��8%�$ ;�5ه� أو آ���8 .

�. &%��E$ �$ ، أن ي
�/ إ�! �ً�و����ضJK J )��� ا�81اض$ 1�! ا��8%�$ ا�+JK J��8 خIل خ*�� �F1 ي�

. $�%�8�� Iً,� Mآ�� J8ء إج�اء &,��' 1. ا��ا�=� ا�����! ��- ا16�ا�*7

)36(��دة 


)�0ء .� 	
�Bا C
ت�8ن م.�ء�� رج�ل ا�)�0ء مS ا�A+�ص م�
C ت2ديg ي+�ر ��3ـ�8
$ "(ار مS ا���

)�0ء .� 	
�Bا C

g ا���� 	
وت)�م ا����ى ا��2دي@�� مS ا�-��g ا���م �-�ًء �


)�0ء �ETا� 	
�Bا C
وي�g أن ي.@4 �
g إ"�م� ا����ى ا��2دي@�� ت�)�4 ي��<V أح� ا�)�0ة ي-��$ ر��C ا���
ا�N(ض .

�Eات ا��رج�  وي�3(ط أن ي8ـ�ن ا�)�ض9 ا��-�ـ�ب �جـ(اء ا���)�ـ4 أ�
	 درج� أو أ�@4 ,9 ت(ت�g اB"�م��          
. 4�(�مS ا�)�ض9 ا����ل إ�	 ا��

)37(��دة 
C
ي��ز ���
C ا��2ديg أن ي�(ي م� ي(اV <زمً� مS ا���)�)�ت ، و�$ أن ي-�ب أح� أ�$��0 �
)��م �I�E ، وي�8ن ���

��آ' ,9 هEا ا�+�د .�
� ���Pت ا���L
�)�4 ا�.�
ا��2ديg وا���0 ا��-��ب �
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)38(��دة 

���ن ا�)�ض9 ��t� Vي+�ر "(ار �T0�� أو 'Tج��\ ا�� S� ى��9 ا��, )�.
� �ًTوج gا��2دي C
إذا رأى م�
��0ر أم�م$ ، �
	 أن ي�' ا��ن "@M ا����� ا����د <!�)�د ا���
C ��2@�ع �
	 اM"B ، وي�8ن��� $:
ا����ى ، وي8

. C
��0ر �S �(ي4 ر��C ا������ $:�
إ�ن ا�)�ض9 وت8

C �-� ت)(ي( ا�.�(��

g ا���0ر �
	 ���ن آ�ف ���ض�ع ا����ى وأد�� ا<ت�Tم ، وي��ز �� M��3أن ي gوي�

,9 إج(اءات ا����آ�� أن ي2م( ��"O ا�)�ض 9�S م@�ش(ة أ���ل و;�:�$ .

	 ا��"O ح(م�ن ا�)�ض9 مS م(ت@$ إ< إذا "(ر ا���
C ح(م�!$ م-$ آ
$ أو ��$0 .� gو< ي�(ت

وي��ز ���
C ا��2ديg إ��دة ا�-1( ,9 "(ار ا��"O أو ا��(م�ن مS ا��(تg ,9 أي و"f ، ��اء مS ت
)�ء !:.$ أو

g ا�)�ض9 .� 	
�-�ء �

)39(��دة 

S� �Fى ا��-���� أو ا���!�� ا�-�ش��ا�� 	
ت-)90 ا����ى ا��2دي@�� ����)��� ا�)�ض9 ، و< ت�52( �
���ى ا��2دي@�� �
ا��ا"�� م�M ا��.�ء�� .

)40(��دة 

ت�8ن ج
.�ت ا����آ��ت ا��2دي@�� �(ي� ، وي�0( ا�)�ضP3� 9+$ أم�م ا���
C ، و�ـ$ أن ي)�م د,��$ آ���� وأن
ي.���S �2ح� رج�ل ا�)�0ء أو أ��0ء ا�-���� ا���م� �
�,�ع �-$ ، ,tذا �' ي�0( ا�)�ض9 أو �' ي-g أح�ًا م�S ذآ(وا ج�ز

. $!�� إ�� S4 م(�ا���q 9, '8@�$ ��� ا��
)41(��دة 

4L--� ا��ب �@�Bا 	

	 ا�B@�ب ا��9ُ �-	 �
��T وأن ت�� ي�g أن ي�8ن ا��8' ا�+�در ,9 ا����ى ا��2دي@�� م��3ً

�$ ,9 ج
.� �(ي� .

)42(��دة 


	 ا�)�ض9 ه9 ا�
�م وا���ل .� �T��"ا��)���ت ا��2دي@�� ا��9 ي��ز ت�
. gا��2دي C
وي���	 وزي( ا���ل ت-:�E اBح�8م ا�+�درة مS م�

وي+�ر أم( م
E�:-�� 98 ا��8' ا�+�در �����ل ، وي��@( !�,Eًا مS ت�ريR !3( اBم( ,9 ا��(ي�ة ا�(���� .
و< ي5c( ا��8' ا�+�در �����ل �
	 ح)�ق ا�)�ض9 ,9 ا����ش أو ا��2,�8ة .

وي�دع ا��8' ا�+�در ���
�م م
O ا�)�ض9 و< ي-3( ,9 ا��(ي�ة ا�(���� .
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)43(��دة 

Sم I�E� إذن 	

	 ا�)�ض9 وح@.$ اح�����ً� إ< ��� ا��+�ل �� x@(ي�� ، < ي��ز ا�)���� C@
,�q 9( ح�<ت ا��

g ا�-��g ا���م .� 	

)�0ء �-�ًء �� 	
�Bا C
ا���


	 ا�)�ض9 وح@.$ اح������ أن ي(,\ اBم( إ�	� x@(-� ا��ا���م  g��-ا� 	
� gي�� ، ي�)���� C@
و,9 ح�<ت ا��

C أن ي)(ر ��� ���ع أ"�ال ا�)�ض9 إم� ا���(ار��
ل اBر�\ وا��3(يS ���� ا������ ، و�A �0ء(
� 	
�Bا C
ا���

ح@.$ أو ا�,(اج �-$ �8:��� أو ��N( آ:��� .
وي��د ا���
C م�ة ا��@C ,9 ا�)(ار ا�Eي ي+�ر ����@C أو �����(ارV ، وت(ا�	 ا�ج(اءات ا���3ر إ���T آ
�� رؤى

. C
ا���(ار ا��@C ا<ح����9 ��� ا!)�0ء ا���ة ا��9 "(ره� ا���
و,��� ��ا م� ذآ( ، < ي��ز ات�Pذ أي إج(اء مS إج(اءات ا���)�4 م\ ا�)�ض9 ، أو ر,\ ا����ى ا��-���� ض�V إ<


g مS ا�-��g ا���م .� 	

)�0ء �-�ء �� 	
�Bا C
�tذن مS ا���
S���@��
� �++Pا�� Sم�آBا S� �
�)ي� ���-.@� �T' ,9 أم�آS م.�(
وي�)ى ح@C ا��0(ة وت-:�E ا��)���ت ا��)��ة �

. Sي)AZا
 

S
ا��NA ا�ا
�T�C ا�	���,Cا�

)44(�ـ�دة 

�T����وت-�1' أ �T
�C��)� 4 م���8 ا������ ، وي+�ر ���83
ت-23 إدارة �
�:��z ا�)9��0 �
	 أ���ل ا�)�0ة ت

)�0ء .� 	
�Bا C
وا�ج(اءات ا��9 ت�@\ أم�م�T "(ار مS ا���
)45(�ـ�دة 

ي�8ن ت)�ي( آ:�ي� ا�)�0ة �tح�ى ا��رج�ت اZت�� :
 . mا����� Sم M"أ / mم��� / mء/ ,�ق ا�����Oآ

Sون �+�رة م)LPح�1ت أو أوراق ، آ�� يوي�g أن ي��ط ا�)�0ة �
�� �M8 م� ي�دع ,9 م
:�ت �Aم�T' مS م
Rت�ري S3( ي�م� م� �.�A لA �0ء(
� 	
�Bا C
ت)(ي( ا��:��z ، و�T' ا��4 ,9 ا��1
' مS ت)(ي( ا��:��z إ�	 ا���
إ�LAره' ، وي:+M ا���
C ,9 ا��1
' ��� ا��ع �
	 اBوراق و���ع أ"�ال ا���1
' �ـ-� ا<"��0ء ، وي�8ن "(ار

. ����T! 9 ش2ن ت)�ي( ا�8:�ي�, C
ا���
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)46(�ـ�دة 


	 أ���ل أح� ا�)�0ة ،� �Fأو م:�ج �C��) إدارة ا��:��z ا�9��0( أن ي-�ب أح� أ��0ء ا�دارة ���(ي ت:���3 ��ج

$ أو م.
8$ ا�P3+9 أو م)���0ت و;�:�$ وواج@�ت$�� Cش�8وي ج�ي� ت� Sم V4 م�$ ,��� ي)�م ض��(�أو ا��

ا��-+�ص �
��T ,9 ا�)�!�ن .
�Eات ا��رج�  وي3ــ�(ط �M8 ذ�I أن ي8ـ�ن ا��:�ـz أو ا���)ـ4 ا��-�ـ�ب أ�
	 درجـ� أو أ�ـ@4 ,9 ت(ت�g اB"�م��

. 4�(�م�S ي�(ي ,9 ش2!$ ا��:��z أو ا��
)47(�ـ�دة 


)�0ء <ت�Pذ م�� 	
�Bا C
ت(,\ إدارة ا��:��z ا�)9��0 ت)�ري(ه� إ�	 ر��C م���8 ا������ �ح����T إ�	 ا���

.�T!23� Vي(ا

)48(�ـ�دة 

�� ا��83ى ا��)�م��
)�0ء إذا ا!�T	 إ�	 � 	
�Bا C
ت)LP إدارة ا��:��z ا�9��0( ا�)�ض9 �+�رة مS "(ار ا���
. Vض�

ل �A.� �3( ي�مً� مS ت�ريR إ�LAرV �+�رة م-$ ،A �0ء(
� 	
�Bا C
و�
)�ض9 ا��1
' مS هEا ا�)(ار أم�م ا���
. ����T! '
وي�8ن "(ار ا���
C ,9 ا��1

 

S
ا�(�ب ا�ا

ا����
� ا�=���

ا��NA ا1ول
أ&*�م #���

)49(�ـ�دة 

��ت ا��)(رة ��T "�!�!� ، و��T دون �q(ه��+�A>ا�)����0 ، وت��رس ا �L

� مS ش�g ا�.��ا�-���� ا���م� ش�@� أ

. Iف ذ�A 	
ت�(يI ا����ى ا��-���� وم@�ش)ت�T م� �' ي-Q ا��(!�ن �

)50(�ـ�دة 

Vوي�' م� ��أ )AZا M�
�L ت�)�4 أو �
�L ات�Tم ، وي�M أي ��0 مS أ��T��0 م� �T:�ا�-���� ا���م� < ت���أ ، ��

مS إج(اءات وذ�I آ
$ م\ م(ا��ة "�ا�� ا<�A+�ص .
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)51( �ـ�دة 

ورؤ��ء ا�-���� ا���م�  ي)�م �2داء و;�:� ا�-���� ا���م� ��ى ا����آ' ا�-��g ا���م وا����م9 ا���م اBول وا����م9 ا���م

$ ا����م9 ا���م اBول ،�
� م-+@$ أو "��م م�!\ ��ي$ ي�M مA ا���م أو g��-ب ا���q و,9 ح��� ، �Tي��وم.� �T�ووآ

��ت$ .�+�Aوت�8ن �$ ج��\ ا 

)52(�ـ�دة 


-���� ا���م� ، وي��ز ��T �-� ا�0(ورة� Sت���� 'T:��;ل و���4 �2
م2م�رو ا�m@0 ا�)9��0 ي�8!�ن ,��� ي��

. �T
ت8
�O م.��� ا�-���� ا���م� ���)�4 "��0 �2آ�

)53(�ـ�دة 


)�0ء �-�ء �
	 ا"�(اح ا�-��g ا���م ،� 	
�Bا C
��ت$ �)(ار مS ا����+�Aـ�د ا�9 �
-��g ا���مُ ت-, g�8ُي-3ـ2 م

)�0ء �-�ء �
	 ت(ش�^ ا�-��g ا���م .� 	
�Bا C
ويO�c مS ��د مS أ��0ء ا�-���� ا���م� ي+�ر �-��T' "(ار مS ا���

)54(�ـ�دة 

��8���ت$ ا��-+�ص �
��T ,9 ا�)�ا!�S ��ى م�+�Aا���م ج��\ ا g��-إش(اف ا� f���م9 ا���م اBول ت�
�
ا<��F-�ف ا��
�� ا���!�� .

)55(�ـ�دة 

. �T��0�ا�-���� ا���م� وأ 	
ي���	 وزي( ا���ل ا�ش(اف وا�("��� �
وي�@ـ\ أ��0ء ا�-���� ا���م� رؤ��ءه' ��(ت�g درج�تT' ، وي-ـ���ن �S ا�-��g ا���م ,9 م��ر�ـ� و;��:ـT' ، وي�@��ن

ج���ً� وزي( ا���ل .
)56(�ـ�دة 

ت���	 ا�-���� ا���م� ا�ش(اف �
	 ا�.��ن و�q(ه� مS اBم�آS ا��9 ت-:�T�, E اBح�8م ا��-���� ، وي��m ا�-��g ا���م
وزي( ا���ل ��� ي@�و �
-���� ا���م� مS مح�1ت ,9 هEا ا�23ن .

 

ا��NA ا���4,
�K�	و� �KC��-=��$ أ#��ء ا����
� ا�=��� و-

�KC��� ء�KCوأ�(�ب ا� �KCوأ����
)57(�ـ�دة 

ي�3(ط ,��S ي��S ��0ا ���-���� ا���م� أن ي�8ن م.��8ً  ا�3(وط اZت�� : -
أن ي�8ن ��(ي-�� ، وي��ز ت���S مS ي-��9 ��-.��$ إ�	 إح�ى ا��ول ا��(��� .           أ-                 

أن ي�8ن آ�مM اBه
�� .         ب-               

	 درج� ا�
�.�!C أو ا�@���8ري�س ,9 ا�)�!�ن مS ج�م�� م��(ف ��T .         ج-               � �أن ي�8ن ح�

أن ي�8ن م���د ا�.�(ة ح.S ا�.���.          د-                

� ���3(ف أو اBم�!� و�� آ�ن "� رد إ��$ ا��@�رV .  هـ -Pب م�@�B �ً�@ج-���ً� أو ت2دي $�
� '8�أ< ي�8ن "� �@4 ا�
أن ي�8ن "� أم0	 ��<ش��Nل ,9 اB���ل ا�)0ـ���� أو ا�)�!ـ�!�� م�داًََ < ت) M�C�A S �3(ة �-� �
����S ,9  و -

S����
و;�:� ا�-��g ا���م أو ا����م9 ا���م اBول و�3( �-�ات �
����S ,9 و;�:� ا����م9 ا���م ، و�f �-�ات �
. ����! M9 و;�:� وآ�, S����
� S��-(أ) ، (ب) ، و� ����! C9 و;�:� ر��,

)58(�ـ�دة 


)�0ء ،� 	
�Bا C
ي8ـ�ن ت�ـ��S ا�-��g ا���م وV)�q مS أ��0ء ا�-���� ا���م� �2مـ( م
8ـ9 �-�ءًا �
	 ا"�(اح ا���

	 �L(ي4 ا�����S مS ا��;��O ا��9 ت.@)�T م@�ش(ة .�Bا�-���� ا���م� ا O��;و 	وت�8ن ا��("�� إ�

)59(�ـ�دة 



����ار ����ن ا���
� ا�������  2002  ( ���� 42 ��س�م �����ن ر�� ) http://www.legalaffairs.gov.bh/htm/L4202.htm?%DE%C7%E4%E6%E...

14 of 19 6/12/2007 11:15 AM

وي��ز ,+
$ �-�ءًا �
	 ا"�(اح ا���
C ، ي�8ن ت���S م.���ي ا�-���� ���ة �-� ت�f ا<�A@�ر �)(ار مS وزي( ا���ل

)��م �2�@�ء و;�:�$ .� ^��� )�q $!أ f@5 �0ء إذا(
� 	
�Bا
)60(�ـ�دة 

Sم( مBده� ا��ت8ـ�ن أ"ـ�م�� أ��0ء ا�-���� ا���م� مS ت�ريR اBم( ا��
98 ا�+�در �����-T' أو ��("��T' ، م� �' ي
. )Ae Rت�ري

�.g ت(ت�@T' ,9 اBم( .� 'T-�� م���"Bا f!98 واح� آ�
وإذاُ ��S أوُ ر"9 أآb( مS ��0 ,9 أم( م

VE9 ه, 'T-ت��� Rت�ري Sم 'T�0ة ا����د�� ��رج�ت(ا� O��;9 و, 'T--� ت�����0ء ا�-���� ا���م� �أ"�م�� أ )@وت��
ا��رج�ت .

)61(�ـ�دة 

ت��دل و;��O أ��0ء ا�-���� ا���م� ��;��O ا�)�0ة �
	 ا�-�� ا��ارد �����ول ا��(ا,4 .
)62(�ـ�دة 

يcدي أ��0ء ا�-���� ا���م� "@M م@�ش(ة و;��:T' ا����S اZت�� : -
. " �T�1!�8 و
" أ".' ���
$ ا���1' أن أؤدي ��
E��� 9م� وا�+�ق وأن أح�(م "�ا!�S ا���

��0ر وزي( ا���ل .� I
وي�8ن أداء ا�-��g ا���م �
���S أم�م ا��
ويcدي ��"9 أ��0ء ا�-���� ا���م� ا����S أم�م وزي( ا���ل ���0ر ا�-��g ا���م .

)63(�ـ�دة 
g��-ا"�(اح ا� 	
ي�8ن ت��ي� م)( ��M ودا�(ة ا�A+�ص أ��0ء ا�-���� ا���م� و!)
T' �)(ار مS وزي( ا���ل �-�ء �


)�0ء .� 	
�Bا C
ا���م ، و��� م�ا,)� ا���
)64(�ـ�دة 


��ل إ< ,9 ا���<ت وو,)ً� �rج(اءات� S�
��" )�q ، ي ا�-���� ا���م���ا م.����0ء ا�-���� ا���م� ، �ا��-+�ص  أ

��T ,9 هEا ا�)�!�ن .�

) مS هEا ا�)�!�ن وو,4 "�ا��ه� .34و< ت-��A 9Tم�T' إ< Bح� ا�B@�ب ا����دة �����دة (
)65(�ـ�دة 

 ،31 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27ت.(ي ,9 ش2ن واج@�ت أ��0ء ا�-���� ا���م� اBح�8م ا��-+�ص �
��T ,9 ا���اد (
) مS هEا ا�)�!�ن .33

 

P��4ا� NA�ا�
���ء�� أ#��ء ا����
� ا�=���

�K��%#أ "�# T�C�Cوا�
)66(�ـ�دة 

) Sا�)�0ة ,9 ا���اد م 	(رة ���-.@� إ�(ح�8م ا��B�0ء ا�-���� ا���م� ا�4 ,9 ش2ن م.�ء�� أ@L36ت) 	43) إ�Sم (

هEا ا�)�!�ن .

)67(�ـ�دة 
�M8 مS وزي( ا���ل وا�-��g ا���م أن ي�ج$ ت-@�Tً� ، ش:�ه� أو آ���� ، ���0 ا�-���� ا���م� ا�Eي يMP ��اج@�ت و;�:�$

وذ�I ��� ���ع أ"�ا�$ .
Rت�ري S3( ي�م� م� �.�A لA �0ء(
� 	
�Bا C
و���0 ا�-���� أن ي�1
' مS ا��-@�$ ا���ج$ إ��$ آ����ً  أم�م ا���

. ����T! '
إ�LAرV ����-@�$ ، وي�8ن "(ار ا���
C ,9 ا��1

	 ا���0 .� gى ا��2دي��ج�ز ر,\ د ، ����T! $�@-ورة ا��)��,tذا ت8(رت ا����P:� أو ا���(ت ��� 

)68(�ـ�دة 
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	 أ��0ء ا�-���� ا���م� "(ار مS وزي( ا���ل �-�ء �
	 ا"�(اح ا�-��g ا���م و��� م�ا,)�� z��:ي+�ر �-�1م ا��


)�0ء .� 	
�Bا C
ا���
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7��Uا�(�ب ا�
ا�%7�8 ا1#�" ��	��ء

)69(�ـ�دة 

: Sم Mآ Sم M83�0ء وي(
� 	
�Bا C
ي(أس ا��
I ا���
ر��C م���8 ا������.           أ-                 

ا�-��g ا���م .         ب-               
ر��C م���8 ا���F-�ف ا��
�� ا���!�� .         ج-               

أ"�م وآ�
�S ,9 م���8 ا<��F-�ف ا��
�� ا���!�� .          د-                
 ر��C م���8 ا���F-�ف ا��
�� ا�3(��� (ا��ا�(ة ا�.-��) .هـ -

ر��C م���8 ا���F-�ف ا��
�� ا�3(��� (ا��ا�(ة ا���:(ي�) .      و-
ر��C ا�����8 ا�8@(ى ا���!�� .      ز-


)�0ء .� 	
�Bا C

I أن ي-�g �-$ مS ي(اV ,9 ر���� ا����
و�
)70(�ـ�دة 


)�0ء ��� ي2ت9 :� 	
�Bا C
يQ�P ا���
ا�شـ(اف �
	 ح.S ��( ا���M ,9 ا����آ' و,9 اBج�Tة ا����و!� ��T ، وات�Pذ م� ي
�م مS أجM ذ�I .           أ-

ا"�(اح ت���S وت("�� ا�)�0ة وأ��0ء ا�-���� ا���م� ، وآM م� ي��
T!23� 4' .         ب-
إ��اء ا�(أي ,9 م3(و��ت ا�)�ا!�S ا����
)� ���)�0ء وا�-���� ا���م� .         ج-
آ�,� ا��.��M ا��-+�ص �
��T ,9 هEا ا�)�!�ن .          د-

)71(�ـ�دة 

��0ر �A.� مS أ�$��0 �
	 اM"B ، وت�8ن ج��\ م�او<ت$ �(ي�� �����
)�0ء � 	
�Bا C
ي�8ن اج���ع ا���
. C��)ي م-ـ$ ا�Eا� g!ات ي(ج^ ا�����B-� ت.�وي ا�و ، Sض(ي��
@�� أ��ات ا�q2� $ت���، وت+�ر "(ارات$ وت�

. $
�� ���)�ا�� وا�ج(اءات ا��-��1 ����> C
وي+�ر ا���
)72(�ـ�دة 


)�0ء ا��9 ت��ل إ��$ .� 	
�Bا C
ي���	 وزي( ا���ل ت-:�E "(ارات ا���

)73(�ـ�دة 

. C

)�0ء أم�!� ��م� ي+�ر ���83
�T وت-�1' أ�����T "(ار مS ر��C ا���� 	
�Bا C
��
ي�8ن �
 

ا�(�ب ا���دس
أ#�ان ا�	��ة

)74(�ـ�دة 

أ��ان ا�)�0ة ه' ا����م�ن وا�P@(اء وا��8@� وا���(ج��ن .

)75(�ـ�دة 

��م�S ، دون �q(ه' ، ح4 ا���0ر �S ا�P+�م أم�م ا����آ' آ�� �T' ح4 ا���0ر م\ ا�P+�م أم�م ا�-�����
�
'Tأو أ"�ر� 'T�أو ,(و 'T���ا���م�، و�
	 ا�����8 أن ت2ذن �
��)�ض�S أن ي-�@�ا �-T' ,9 ا��(ا,�� أم�م�T أزواجT' أو أ

ح�	 ا��رج� ا�(ا��� .
)76(�ـ�دة 

. 'T@وي-1' ت2دي 'Tوواج@�ت Sم���ي��S ا�)�!�ن ا�3(وط ا�زم ت�ا,(ه� �rش��Nل ������م�ة ، وي@�S ح)�ق ا��
)77(�ـ�دة 
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. 'T@و�(ي)� ت2دي 'Tاء وواج@�ت)@Pد ح)�ق ا���ي-1' ا�)�!�ن ا�)@Pة أم�م ج�Tت ا��0(ء و��ى ا�-���� ا���م� ، وي

)78(�ـ�دة 

��آ' م.�M ��م ي)�م ���+�M ا�(��م وا�N(ام�ت ا����8م ��T وا��م ا��دا�\ ت�f إش(اف م�ي( إدارة�
� Sي��
ا����آ' ور"��� وزي( ا���ل .

)79(�ـ�دة 

4 ������آ' ا���د ا�زم مS ا���(ج��S ، و< ي��ز أن ي��S م�(ج' ������آ' إ< ��� اج���زV ام���!� ت�(ي(يً� ,9�
ي
. �T-� 'ا��9 ���(ج �N
ا�
�N ا��(��� وا�

)80(�ـ�دة 


��ا �
��T أح�ًا �q( ذويLأن ي 'T� Cأ�(ار ا�)�0ي� ، و�� ��إذا Sن م��آ' وا�-���� ا���م� م�-���ا���م
�ن ����

. �T�
� 'T�ا�23ن أو مS ت@�^ ا�)�ا!�S أو ا���
���ت إ�
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ج�ول

�=�د�� وW��X ا����
� ا�=��� 
�W��X ا�	��ء

ا�%ا@G �	���ن ا����� ا�	����� ا��Aدر

��م 
	���ن ر��  %��
)      ( ����2002

 

 

م.�	 ا��;�:� ,9 ا�)�0ء م.�	 ا��;�:� ,9 ا�-���� ا���م�

ر��C م���8 ا������ ا�-��g ا���م

وآ�M م���8 ا������

"�ض9 �����8 ا������

ا����م9 ا���م اBول

 

ر��C م���8 ا<��F-�ف ا��
�� ا���!��

وآ�M م���8 ا<��F-�ف ا��
�� ا���!��

"�ض9 �����8 ا<��F-�ف ا��
�� ا���!��

ا����م9 ا���م

ر��C م���8 آ@(ى ر��C !���� (أ)

وآ�M م���8 آ@(ي

"�ض9 �������8 ا�8@(ى

ر��C !���� (ب)

"�ض9 ������آ' ا�+N(ي ����! Mوآ�

�(اتg ه� ا��� اBد!	 �
�رج� اBو�	 مS ج�ول
درج�ت ا�)�0ة

م.��� !����
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