قـاُـْ٘ زقـٍ ( )8هطـِ2020 ٞ
بتِـظٚـٍ ًِٔــ ٞتـدقٚــق اذتطـابــات
حنّ متٚـٍ بّ محـد آي ثاُٛ

أًري دٗه ٞقطـس ،

بعد االطـالع عو ٟاهدضتـ٘ز ،
ٗعو ٟاهقاُـْ٘ زقٍ ( )30هطِ 2004 ٞبتِظًِٔ ٍٚـً ٞساقبـ ٞاذتطابـات ،
ٗعو ٟقاُـْ٘ اهػسكات اهتذاز ٞٙاهصادز باهقاُـْ٘ زقٍ ( )11هطِ، 2015 ٞ
ٗعو ٟاقرتاح ٗشٙـس اهتذـازٗ ٝاهصِـاعــ، ٞ
ٗعوً ٟػسٗع اهقاُـْ٘ املقـدَ ًّ زتوـظ اهــ٘شزا، ١
ٗبعد أخـر زأ ٜزتوـظ اهػــ٘ز، ٠
قــسزُا اهقاُـْ٘ اآلتـ: ٛ
اهفصـى األٗي
تعـازٙـف
ًاد)1( ٝ
يف تطبٚــق أس ــلاَ ٓــرا اهقــاُْ٘ ٗال٢شتــٕ اهتِفٚرٙــ ، ٞتلــْ٘ هوعبــازتني
ٗاهلوٌات اهتاه ، ٞٚاملعاُ ٛامل٘ضشـ ٞقس ّٙكى ًِٔا ً ،ا مل ٙقتض اهطٚاق ًعِـٟ
آخــس :
ٗ :شاز ٝاهتذـازٗ ٝاهصِـاعــ. ٞ
اهــ٘شازٝ
ٗ :شٙـس اهتذـازٗ ٝاهصِـاعــ. ٞ
اهــ٘شٙــس
اإلداز ٝاملدتص : ٞاه٘سـد ٝاإلداز ٞٙاملدتصـ ٞباهـ٘شاز. ٝ
ًِٔ :ــ ٞتــدقٚق ًٗسادعــ ٞاذتطــابات اهــ ٙصاٗهلــا ًــدقق
املٔــِـــــٞ
اذتطـابـات ٗ ،فقـًا ألسـلاَ ٓرا اهقاُـْ٘ .
ًدقـق اذتطابات  :اهػدص اهطبٚع ٛأٗ املعِـ٘ ٜاملقٚـد يف ضـذالت ًـدققٛ
اذتطابات ٗ ،فقًا ألسـلاَ ٓرا اهقاُـْ٘ .

اهوذـِــــٞ
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 :دتِـ ٞغـ ْٗ ًــدقق ٛاذتطــابات املِصــ٘ع عؤٚــا يف املــادٝ
(ٓ ًّ )14را اهقاُـْ٘ .

اهفصـى اهجـاُٛ
ضذـالت ًـدقـق ٛاذتطـابـات ٗغـسٗط اهقٚـد فٚــٔا
ًـاد)2( ٝ
تِػـأ يف اهـ٘شاز ٝاهطذـالت اآلتٚــ: ٞ
 -1ضذالت ًدقق ٛاذتطابات املػتػوني ٗ ،تػٌى :
أ -ضذى ًدقق ٛاذتطابات ًّ األغداع اهطبٚعٚني .
ب -ضذى ًلاتب ٗغسكات احملاضب. ٞ
ز -ضذى ًدقق ٛاذتطابات املتدزبني .
 -2ضذى ًدقق ٛاذتطابات غري املػتػوني .
ٗهوذِ ، ٞبعد ً٘افق ٞاه٘شٙس  ،إُػا ١ضذالت أخسٗ ٠فقاً ملا تقتض ٕٚأص٘ي
ممازض ٞاملِٔـٙٗ ، ٞلـْ٘ اهقٚـد يف ٓـرٖ اهطـذالت ٗفقـًا هوػـسٗط اهـ تشـددٓا
اهوذِٙٗ ٞعتٌدٓا اه٘شٙــس .
ٗتعد اهوذِ ٞمناذز اهطذالت املِص٘ع عؤٚـا يف ٓـرٖ املـادٙٗ ، ٝعتٌـدٓا
اه٘شٙــس .
ًـاد)3( ٝ
ال جيـ٘ش أل ٜغدص طبٚع ٛأٗ ًعِ٘ ٜممازض ٞاملًِٔ ٞا مل ٙلّ ًقٚداً يف
ضذالت ًدقق ٛاذتطابات املػتػوني ٗ ،فقًا ألسـلاَ ٓرا اهقاُـْ٘ .
ًـاد)4( ٝ
ٙػرتط فٙ ٌّٚقٚد يف ضذى ًدقق ٛاذتطابات ًّ األغـداع اهطبٚعـٚني
ًا ٙوــ: ٛ
 -1أْ ٙلْ٘ قطـس ٜادتِطٚـ. ٞ
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أْ ٙلْ٘ كاًـى األٓوٚــــ. ٞ
أْ ٙلْ٘ ساصالً عوٓ ً ٟى داًع ٛيف زتاي احملاضب ًّ ٞإسـد ٠ادتاًعـات
أٗ املعآـد اهعوٚـا املعـرت بٔـا  ،أٗ أٓ ً ٜـى آخـس تعتـ ٖ ادتٔـ ٞاملدتصــٞ
مبعاده ٞاهػٔادات ًعادالً هـٕ .
أْ ٙلــْ٘ ستٌ ـ٘د اهطــري ٝسطــّ اهطــٌعٗ ، ٞمل ٙصــدز ضــدٖ سلــٍ ُٔــاٛ٢
يف دِا ٞٙأٗ يف دسمي ٞشتوـ ٞباهػـس أٗ األًاُـً ، ٞـا مل ٙلـّ قـد زد إهٚـٕ
اعتبـازٖ .
أال ٙلْ٘ قد صدز عو ٕٚسـلٍ أٗ قساز تأدٙيب ُٔا ٛ٢باهػطب ًـّ اهطـذى ،
ًا مل ٙلّ قد ًض ٟعوـ ٟصـدٗز اذتلـٍ أٗ اهقـساز ًـد ٝال تقـى عـّ ثـالخ
ضِ٘ات .
أْ ٙلــْ٘ قــد أمت ًــد ٝاهتــدزٙب املِصــ٘ع عؤٚــا يف املــادً )10( ٝــّ ٓــرا
اهقــاُْ٘  ،أٗ تلــْ٘ هدٙــٕ خـ  ٝعٌوٚــً ٞطــتٌس ٝبعــد اذتصــ٘ي عوــ ٟامل ٓــى
اهعوٌ ٛملد ٝال تقى عـّ ثـالخ ضـِ٘ات باهِطـب ٞذتـاًو ٛدزدـ ٞاهبلـاه٘ز٘ٙع
ٗضــِتني ذتــاًو ٛدزدــ ٞاملادطــتري ٗضــِ ٞذتــاًو ٛدزدــ ٞاهــدكت٘زاٖ  ،أٗ ًــا
ٙعادهلــا  ،أٗ اذتصــ٘ي عوــ ٟغــٔاد ٝاهصًاهــً ٞــّ إســدً ٠عآــد أٗ مجعٚــات
احملاضبني اه تشددٓا اهوذِــ. ٞ
أْ جيتاش االختباز اهتأٓٚو ٛملصاٗه ٞاملِٔٗ ، ٞفقاً ملا حتددٖ اهوذِــ. ٞ
أْ ٙلــْ٘ ًتفسغ ـاً ملصاٗهــ ٞاملِٔــٗ ، ٞجيــ٘ش هوذِــ ٞاهطــٌاح ملــدقق اذتطــابات
اهقطس ٜاملقٚد باهطذى  ،بِا ً١عو ٟطوبٕ  ،ادتٌع بني ًصاٗهـ ٞاملِٔـٗ ٞاألعٌـاي
اه ال ختى بآدابٔا ٗأص٘هلا ٗ ،ذهم ملد ٝمخظ ضِ٘ات ًـّ تـازٙا اهقٚـد ،
ٗجي٘ش هوذًِ ٞد ٓرٖ املد ٝملد ٝأٗ ًدد أخس ٠مماثوٗ ، ٞفقاً ملا تقتضً ٕٚصوشٞ
املِٔــ. ٞ
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ًاد)5( ٝ
تعت خ  ٝستاضبً ٞٚقب٘هً ، ٞصاٗه ٞاهعٌى بأ ًّ ٜاجملاالت اهتاهٚـ: ٞ
ً -1سادع ٞاذتطابات يف أسد ًلاتب أٗ غسكات احملاضبـ. ٞ
 -2ممازض ٞأعٌـاي احملاضـب ٞأٗ اهتـدقٚق أٗ اهتفتـٚؼ عوـ ٟاذتطـابات يف إسـد٠
اهــ٘شازات أٗ األدٔــص ٝاذتلً٘ٚــ ٞاألخــس ٠أٗ اهل٣ٚــات ٗامل ضطــات اهعاًــٞ
أٗ ادتٔات ارتاصـ. ٞ
 -3تدزٙظ ً٘اد احملاضب ٞأٗ املسادع ٞأٗ اهتدزٙب عؤٚا يف اهلوٚـات أٗ املعآـد
أٗ أٙــ ٞدٔــ ٞتعوٌٚٚــ ٞأٗ تدزٙبٚــً ٞقب٘هــ ٞاملطــت٘ٗ ، ٠ذهــم ٗفقـاً هوػــسٗط
ٗاهض٘ابط اه تضعٔا اهوذِــ. ٞ
ًاد)6( ٝ
اضتجِا ًّ ً١سلٍ املاد 4( ٝبِدٓ ًّ )1/را اهقـاُْ٘  ،جيـ٘ش قٚـد اهػـدص
اهطبٚع ٛغري اهقطس ٜيف ضذى ًـدقق ٛاذتطـابات ًـّ األغـداع اهطبٚعـٚني ،
ًت ٟكاْ ًطت٘فٚاً اهػسٗط املِص٘ع عؤٚا يف اهبِـ٘د ()5( ٗ )4( ٗ )3( ٗ )2
ٗ ( ًّ )7املاد ٝاملرك٘ز ، ٝباإلضاف ٞإىل اهػسٗط اآلتٚــ: ٞ
 -1أْ تلْ٘ هٕ إقاًً ٞػسٗعٗ ٞثابت ٞيف اهدٗه ٞط٘اي ًد ٝقٚد امسٕ .
 -2أْ ٙلْ٘ غسٙلاً ألسد ًدقق ٛاذتطابات اهقطـسٙني املقٚـد ّٙيف ضـذى ًـدققٛ
اذتطــابات ًــّ األغــداع اهطبٚعــٚني أٗ ضــذى ًلاتــب ٗغــسكات احملاضــب، ٞ
أٗ ٙعٌى هدٙـٕ .
 -3أْ ٙلْ٘ ساصـالً عوـ ٟاهصًاهـً ٞـّ أسـد ًعآـد أٗ مجعٚـات احملاضـبني اهـ
تشددٓا اهوذِ ، ٞأٗ ساصالً عو ٟاهعض٘ ٞٙبٔا ملد ٝال تقى عّ مخظ ضـِ٘ات ،
أٗ ٙلــْ٘ قــد أمت ًــد ٝاهتــدزٙب املِصــ٘ع عؤٚــا يف املــادً )10( ٝــّ ٓــرا
اهقاُــْ٘ .
 -4أْ ٙـلْ٘ ًتفسغـاً ملصاٗه ٞاملِٔــ. ٞ
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ًـاد)7( ٝ
جيـ٘ش ملدقق ٛاذتطابات اهقطـسٙني تأضـٚظ غـسكات تضـاًّ ملصاٗهـ ٞاملِٔـٞ
باالغرتان ًع ًدقق ٛسطابات قطسٙني أٗ غري قطسٙني ٗ ،فقاً هوٌِ٘ذز املعد هلرا
اهػـسض ٗ ،تقٚد اهػسك ٞبطذى ًلاتب ٗغسكات احملاضبــ. ٞ
ٗجيــب أْ ٙلــْ٘ املــدٙس املط ـ ٗي عــّ ت٘قٚــع تقــازٙس اهتــدقٚق ًٗسادعــٞ
اذتطـابات اهصــادز ٝعـّ اهػــسكً ٞـّ املقٚــد ّٙيف ضـذى ًــدقق ٛاذتطـابات ًــّ
األغداع اهطبٚعٚني .
ٗإذا كاْ أسـد اهػـسكا ١غدصـاً ًعِ٘ٙـاً ً ضطـاً خـازز اهدٗهـٗ ، ٞدـب أْ
ٙلْ٘ ساصالً عو ٟتسخٚص مبصاٗه ٞاملِٔ ٞيف اهدٗه ٞاه مت تطذٚوٕ فٔٚا .
ٗال جيـ٘ش ألسـد اهػسكا ١ممازضـ ٞاملِٔـ ٞإال كػـسٙم يف اهػـسكٗ ٞبإمسٔـا
ٗذتطابٔا  ،كٌا ٙػرتط أال ٙـلْ٘ غسٙـلاً يف أكجس ًّ غسكٗ ٞاسـد. ٝ
ًـاد)8( ٝ
إذا ت٘يف أسد اهػسكا ١يف أً ٜـّ اهػـسكات املِػـأ ٝمب٘دـب أسلـاَ ٓـرا
اهقاُْ٘ ٗ ،دب عوٗ ٟزثتٕ ت٘فٚـق أٗضـاعٍٔ يف اهػـسك ٞخـالي ضـًِ ٞـّ تـازٙا
اه٘فـاٗ ، ٝجتس ٜتصف ٞٚسق٘قٍٔ يف اهػسك ٞباالتفاق ًع باق ٛاهػسكـا. ١
ًـاد)9( ٝ
ال جي٘ش مللاتب ٗغسكات احملاضب ٞاالضتعاُ ٞيف أدا ١أعٌاهلا بػـري املقٚـدّٙ
يف ضذالت ًدقق ٛاذتطابات املػتػوني .
ٗيف مجٚع األسـ٘اي  ،ال جيــ٘ش هلـرٖ امللاتـب ٗاهػـسكات االضـتعاُ ٞمبـّ
غطب امسٕ أٗ أٗقف عّ ًصاٗه ٞاملِٔ ٞطبقًا ألسـلاَ ٓرا اهقاُـْ٘ .
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ًـاد)10( ٝ
ًع ًساعـا ٝأسلـاَ املـاد/4( ٝاهبِـ٘د ٗ )5 ، 4 ، 3 ، 2املـادً )5( ٝـّ ٓـرا
اهقاُْ٘ ٙ ،قٚد اضٍ كى ًّ ٙػتػى ألٗي ًس ٝبأعٌاي تدقٚق ًٗسادع ٞاذتطـابات ،
بطذى ًدقق ٛاذتطابات املتدزبني ٗ ،تلْ٘ ًد ٝاهتدزٙب كٌا ٙوـ: ٛ
 -1ضِٗ ٞاسد ٝهوشاصوني عو ٟدزدـ ٞاهدكتـ٘زاٖ .
 -2ضِتني هوشاصوـني عو ٟدزدـ ٞاملادطتٚــس .
 -3ثالخ ضِ٘ات هوشاصوني عو ٟدزدـ ٞاهبـلاهـ٘ز٘ٙع .
ٗتشدد اهال٢شـ ٞاهتِفٚرٙـ ٞهلرا اهقاُـْ٘ كٚف ٞٚاهتدزٙب ٗغسٗطـٕ .
ٗتتــ٘ىل اهــ٘شاز ٝصــس ًلافــأ ٝغــٔس ٞٙهـــلى ًــدقق سطــابات قطــسٜ
ًتدزب ٗ ،فقـًا هوض٘ابط اه ٙصدز بٔا قـساز ًّ زتوظ اهـ٘شزا. ١
ًـاد)11( ٝ
جيـ٘ش قٚد فسٗع غسكات ًٗلاتب احملاضب ٞغري اهقطس ٞٙملصاٗهـ ٞاملِٔـ ٞيف
اهدٗه ، ٞباهػسٗط ٗاهض٘ابط اهتاهٚــ: ٞ
 -1أْ ٙلْ٘ تـسخٚص اهػـسك ٞأٗ امللتـب غـري اهقطـس ٜضـازٙاً يف اهدٗهـ ٞاهـ
ِٙتٌ ٛإهٔٚا ظِطٚتٕ ٗ ،شاٗي املِٔ ٞفٔٚا ملد ٝال تقى عّ عػس ضِـ٘ات .
 -2أْ ٙقدَ امللتب أٗ اهػسك ٞتعٔداً ًّ ًسكص إدازتٕ اهسٚ٢ظ ً ،صدقاً عوًّ ٕٚ
اهطفاز ٝاهقطس ٞٙاملدتصٙ ، ٞتضٌّ اهتصإً بتشٌـى مجٚـع االهتصاًـات اهـ
تِػأ عّ ًصاٗه ٞفسع امللتب أٗ اهػسك ٞاملِٔ ٞيف اهدٗهٗ ، ٞأْ تجبـ ب٘ثـا٢ق
زمس ٞٚعقد تأضٚظ امللتب أٗ اهػسكٗ ٞاهِظاَ األضاضـ ٛإْ ٗدـد يف بوـدٖ ،
ُٗػاطٕ ًٗال١تٕ املاهٗ ٞٚأعٌاي احملاضب ٞاه قاَ بٔا .
 -3أْ ٙلْ٘ املط ٗي عّ إداز ٝاهفسع أٗ املف٘ض باهت٘قٚع ً ،قٚداً بطذى ًدققٛ
اذتطابات ًّ األغداع اهطبٚعٚني ٗ ،أال تقى ًد ٝخ تٕ اهعٌوٚـ ٞعـّ عػـس
ضِ٘ات ٙٗ ،طتجِ ًّ ٟغسط ارت  ٝاملدٙس املط ٗي إذا كاْ قطسٙاً .
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 -4تدزٙب عدد ًّ ًدقق ٛاذتطابات اهقطسٙني ٗ ،فقًا ملا حتددٖ اإلداز ٝاملدتص. ٞ
ٗتشــدد اهال٢شــ ٞاهتِفٚرٙــ ٞهلــرا اهقــاُْ٘ إدــسا١ات قٚــد ٗجتدٙــد قٚــد فــسٗع
ًلاتب ٗغسكات احملاضب ٞغري اهقطس ٞٙيف ضذى ًلاتب ٗغسكات احملاضب. ٞ
ٗهوذِ ، ٞبِا ً١عو ٟعسض اإلداز ٝاملدتص ، ٞإهػا ١قٚد اهػـسك ٞأٗ امللتـب
غري اهقطس ٜيف ساهـ ٞشتاهفـ ٞغـسٗط ٗضـ٘ابط ٗآداب ًصاٗهـ ٞاملِٔـٗ ، ٞتدطـس
اإلداز ٝاملدتصــ ٞادتٔــ ٞاملدتصــ ٞبإصــداز تــسخٚص ستــى اهفــسع هتتــ٘ىل إهػــا١
اهرتخٚـص .
ًاد)12( ٝ
ِٙقى إىل ضذى ًدقق ٛاذتطابات غري املػتػوني  ،بِا ً١عو ٟطوبٕ ً ،دقق
اذتطابات اهقطس ٜاهر ٜت٘قف عّ ًصاٗه ٞاملِٔ ٞأل ٜضبب ًّ األضباب ملـد ٝتصٙـد
عو ٟضِـ. ٞ
ٗجي٘ش ملدقق اذتطابات املقٚد يف ضذى ًدقق ٛاذتطـابات غـري املػـتػوني
طوب إعاد ٝامسٕ إىل ضذى ًدقق ٛاذتطابات اهـر ٜكـاْ ًقٚـداً فٚـٕ  ،إذا زغـب
يف اهع٘د ٝإىل ًصاٗه ٞاملِٔ ٞأٗ شاي املاُـع ًّ ممازضتٕ هلـا .
اهفصـى اهجـاهـح
إدـسا١ات اهقٚــد يف اهطذــالت
ًـاد)13( ٝ
تقدَ طوبات اهقٚد يف ضذالت ًدقق ٛاذتطابات إىل اإلداز ٝاملدتصٗ ٞفقاً
هوٌِاذز املعد ٝهلرا اهػسض ً ،ػف٘ع ٞباملطتِدات امل ٙـد ٝهلـا .
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ًـاد)14( ٝ
تِػأ يف اه٘شاز ٝدتِـ ٞتطـٌ" ٟدتِــ ٞغـ ْٗ ًـدقق ٛاذتطابــات" ٙ ،صـدز
بتػلٚؤا ٗحتدٙد ًـد ٝاهعض٘ ٞٙفٔٚـا  ،قـساز ًـّ زتوـظ اهـ٘شزا ، ١بِـا ً١عوـٟ
اقرتاح اه٘شٙــس .
ٗتت٘ىل اهوذِ ٞاالختصاصات املِص٘ع عؤٚا يف ٓرا اهقاُـْ٘ .
ًـاد)15( ٝ
تعسض طوبات اهقٚد يف ضذالت ًدقق ٛاذتطابات عو ٟاهوذِـ ، ٞعطـب
تستٚب ٗزٗدٓا ٗ ،ذهم خالي أضب٘عني ًّ تازٙا اضتالَ اإلداز ٝاملدتص ٞهلا .
ٗتت٘ىل اهوذِ ٞاهب يف طوب اهقٚد ٗ ،إخطاز طاهب اهقٚد بقسازٓا ف ٕٚبأٜ
ٗضٚو ٞتفٚد اهعوٍ بٕ ٗ ،ذهم خالي ثالثني ً٘ٙاً ًّ تازٙا عـسض اهطوـب عؤٚـا ،
فإذا طوب اهوذِ ًّ ٞطاهب اهقٚد اضتٚفا ١بٚاُـات أٗ تقـدً ٍٙطـتِدات أخـس، ٠
فــإْ املــد ٝاملػــاز إهٔٚــا تبــدأ ًــّ تــازٙا اضــتٚفا ١اهبٚاُــات أٗ تقــد ٍٙاملطــتِدات
املطو٘ب ٞكاًوٗ ، ٞيف ساه ٞزفض اهطوب ٙتعني أْ ٙلْ٘ اهسفض ًطببـًا .
ٗجي٘ش ملّ زفض طوبٕ  ،اهتظوٍ ًّ قساز اهوذِ ٞإىل اه٘شٙــس خـالي ثالثـني
ً٘ٙاً ًّ تازٙا إخطازٖ بقساز اهسفـض .
ٗٙبـ اهــ٘شٙس يف اهـتظوٍ خــالي ثالثـني ً٘ٙـاً ًـّ تــازٙا تقدميـٕ ٙٗ ،عتـ
اُقضآ ١رٖ املد ٝدْٗ زد عوـ ٟاهـتظوٍ زفضـاً ضـٌِٚاً هـٕ ٙٗ ،لـْ٘ قـساز اه٘شٙــس
باهب يف اهتظوٍ ُٔاٚ٢ـًا .
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ًـاد)16( ٝ
تدْٗ اإلداز ٝاملدتص ٞبٚاُات اهطوب املقب٘ي يف اهطذى املدصص هـرهم ،
ٌِٗٙح طاهب اهقٚد يف ٓرٖ اذتاه ٞغٔاد ٝقٚـد ًعتٌـدً ٝـّ اإلداز ٝاملدتصـ ٞتعـد
مبجاب ٞتسخٚص مبصاٗه ٞاملِٔـٗ ، ٞذهـم ٗفقـًا هٌِـ٘ذز اهػـٔاد ٝاملعـد هـرهم بـاإلدازٝ
املدتصـ. ٞ
ٗتلْ٘ ًد ٝاهقٚد ثالخ ضِ٘ات  ،قابو ٞهوتذدٙد ملد ٝأٗ ًدد أخس ٠مماثو. ٞ
ًـاد)17( ٝ
٘ٙقــع ًــدقق اذتطــابات اهــرٙ ٜتقــسز قبــ٘ي قٚــد امســٕ يف ضــذى ًــدققٛ
اذتطــابات ًــّ األغــداع اهطبٚعــٚني  ،قبــى ًباغــس ٝأعٌاهــٕ  ،تعٔــداً ًلت٘ب ـاً
باهصٚػ ٞاهتاهٚـــ: ٞ
"أتعٔد بأْ أؤد ٜعٌوـ ٛبلـى غـس ٗأًاُـٗ ، ٞأْ أسـرتَ قـ٘اُني اهدٗهـٗ ، ٞأْ
أسافظ عو ٟأًاُ ٞاملِٔٗ ٞأسـرتَ تقاهٚـدٓا ٗآدابٔـا ٗ ،أْ أتقٚـد مبعـاٙري احملاضـبٞ
ٗاهتدقٚق املعتٌد ٝيف اهدٗهٗ ، ٞأال أفػ ٛأضساز عٌال ٛ٢أٗ أً ٞٙعوً٘ات أؤمتّ
عؤٚا علٍ عٌو ٛإال يف سدٗد ًا تقض ٛبٕ تػسٙعات اهدٗه."ٞ
ٗٙشسز باهتعٔد ستضس ٘ٙدع هد ٠اإلداز ٝاملدتصــ. ٞ
ًـاد)18( ٝ
ٙذدد اهقٚد يف ضذالت ًدقق ٛاذتطابات املػـتػوني مب٘دـب طوـب ٙقدًـٕ
صاسب اهػأْ إىل اإلداز ٝاملدتص ٞخالي ثالث ٞأغٔس قبى تـازٙا اُتٔا٢ـٕ ً ،سفقـاً
بٕ ًا ٙفٚد ادتٚاشٖ اه اًر ٗدٗزات احملاضب ٞأٗ املسادع ٞاهالشً ٞهتط٘ٙس ًٔـازات
ممازض ٞاملِٔ ٞاه حتددٓا اهوذِٗ ، ٞال ٙطس ٜجتدٙد اهقٚد عوً ٟدقق ٛاذتطـابات
غري املػتػوني .
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ٗجي٘ش جتدٙد اهقٚد خالي ثالث ٞأغٔس ًّ تازٙا اُتٔا ، ٕ٢بِـا ً١عوـ ٟطوـب
صاسب اهػأْ  ،إذا قدَ عرزاً تقبوٕ اهوذِٙٗ ، ٞتٍ اضتٚفا ١اهسضٍ املقسز عّ كاًى
املد ٝاعتبازاً ًّ تازٙا اُتٔا ١اهقٚـد .
ٗتعسض طوبات جتدٙد اهقٚد عو ٟاهوذِـ ٞعطـب تستٚـب ٗزٗدٓـا  ،خـالي
أضب٘عني ًّ تازٙا اضتالَ اإلداز ٝاملدتص ٞهلـا .
ٗتت٘ىل اهوذِ ٞاهب يف طوب جتدٙد اهقٚد خـالي ثالثـني ً٘ٙـاً ًـّ تـازٙا
عسضٕ عؤٚا  ،فإذا طوبـ اهوذِـً ٞـّ ًقـدَ اهطوـب اضـتٚفا ١بٚاُـات أٗ تقـدٍٙ
ًطــتِدات أخ ــس ، ٠فــإْ املــد ٝاملػــاز إهٔٚــا تبــدأ ًــّ تــازٙا اضــتٚفا ١اهبٚاُــات
أٗ تقد ٍٙاملطتِدات املطو٘ب ٞكاًوـ. ٞ
ٗتقَ٘ اهوذِ ٞبإخطاز طاهب اهتذدٙد بقساز اهقب٘ي أٗ اهـسفض خـالي ثالثـني
ً٘ٙاً ًّ تازٙا صدٗز اهقـساز  ،بأٗ ٞٙضٚو ٞتفٚد اهعوٍ ٗ ،يف ساه ٞاهـسفض جيـب
أْ ٙتضٌّ اإلخطاز أضباب اهسفـض .
ٗجي٘ش ملّ زفض طوب جتدٙد قٚدٖ  ،اهتظوٍ ًّ قساز اهسفض إىل اهـ٘شٙس ،
ٗفقاً هألسـلاَ املِص٘ع عؤٚا يف املادٓ ًّ )15( ٝرا اهقاُـْ٘ .
ًـاد)19( ٝ
تشــدد بقــساز ًــّ اهــ٘شٙس زضــَ٘ اهقٚــد ٗاهتذدٙــد يف ضــذالت ًــدققٛ
اذتطــابات ٗ ،زضــَ٘ ارتــدًات األخــس ٠اهـ تقــدًٔا اهــ٘شازٗ ٝفقـاً ألسلــاَ ٓــرا
اهقاُـْ٘ .
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اهفصـى اهـسابـع
سـقـ٘ق ًـدقـق ٛاذتطــابـات ٗٗادـبـاتـٍٔ
ًـاد)20( ٝ
ًع ًساعا ٝأسلاَ املادٓ ًّ )6( ٝرا اهقاُْ٘  ،جيـ٘ش اهرتخٚص ملّ قٚد يف
ضــذالت ًــدقق ٛاذتطــابات املػــتػوني املِصــ٘ع عؤٚــا يف ٓــرا اهقــاُْ٘ ،
بفتح ًلتب هٕ ملصاٗه ٞاملِٔٙٗ ، ٞصـدز اهرتخـٚص بعـد اضـتٚفاً٘ ١افقـ ٞادتٔـات
املعِٚــ. ٞ
ٗتت٘ىل اإلداز ٝاملدتص ، ٞبِا ً١عوـ ٟطوـب صـاسب اهػـأْ  ،قٚـد امللتـب
املسخص هٕ يف ضذى ًلاتب ٗغسكات احملاضبـ. ٞ
ًـاد)21( ٝ
ٙـلْ٘ ملدقق اذتطابات اذتـق يف ًصاٗه ٞاملٔـاَ اهتاهٚـ: ٞ
ً -1سادعٗ ٞتدقٚق اذتطابات املاهٗ ، ٞٚإبدا ١اهـسأ ٜفٔٚا ٗ ،فقاً ملعـاٙري احملاضـبٞ
ٗاملسادع ٞاملعتٌد ٝباهدٗه. ٞ
 -2إعداد اهتقازٙس عـّ اهقـ٘ا ٍ٢املاهٚـٗ ٞاملٚصاُٚـات ٗاذتطـابات اهدٗزٙـٗ ٞاهطـِ٘ٞٙ
هعٌال. ٕ٢
 -3تقـــد ٍٙارتـــ ٗ ٝاملػـــ٘زٗ ٝاهدزاضـــات يف اجملـــاالت املاهٚـــٗ ٞاالقتصـــادٞٙ
ٗاهضسٙبٚـ. ٞ
 -4أعٌـاي اهتصفٚـ. ٞ
 -5أًٔ ٞٙاَ أخـس ٠تِص اهق٘اُني املعٌ٘ي بٔا يف اهدٗه ٞعو ٟاختصاصٕ بٔا .
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ًـاد)22( ٝ
ملدقق اذتطابات  ،يف ضبٚى ًصاٗهًِٔ ٞتٕ ً ،ا ٙوــ: ٛ
 -1االطـالع عو ٟاهدفاتس ٗاهطذالت ٗاملطـتِدات ٗغريٓـا ًـّ اه٘ثـا٢ق ٗ ،طوـب
اهبٚاُات ٗاإلٙضاسات اه ٙس ٠ضسٗز ٝاذتص٘ي عؤٚا أٗ ٙـس ٠أُٔـا ضـسٗزٞٙ
ٗالشً ٞهتأدًٔ ٞٙإً بص٘ز ٝكاًوٗ ٞصشٚشـ. ٞ
 -2اذتص٘ي عو ٟكاف ٞاألده ٞاه ت ٙـد زأٙـٕ اهـر ٜت٘صـى إهٚـٕ طبقـًا هوٌعـاٙري
ٗاألصــ٘ي املِٔٚــٗ ، ٞال جيــ٘ش أل ٜغــدص أْ ميِــع أٗ ةذــب أٙــٗ ٞثــا٢ق
أٗ بٚاُات أٗ ًعوً٘ات ٙسآا الشً ٞهتِفٚر ًٔاًـٕ .
 -3إدــسا ١ادتــسد يف اه٘ق ـ اهــرٙ ٜــساٖ ًِاضــبًا رتــصاٗ ّ٢شتــاشْ ادتٔــ ٞارتاضــعٞ
هوتدقٚق ٗ ،هٕ اذتـق يف اهتأكـد ًّ ً٘د٘دات ادتٔٗ ٞاهتصاًاتٔا ٗ ،يف شٙـازٝ
ًصاُعٔا ٗٗزغٔا ٗشتاشُٔا ًٗلاتبٔا ًٗ٘اقع عٌؤا ًٗػـازٙعٔا ٗاالضتٚضـاح
ًّ املدتصني عّ اهِ٘اس ٛاه ةتادٔا هتأدًٌٔ ٞٙتٕ عو ٟاه٘دـٕ األًجى .
ًـاد)23( ٝ
ال جي٘ش أل ٜغسك ٞأٗ ً ضط ٞعـصي ًـدقق اذتطـابات خـالي اهطـِ ٞاملاهٚـٞ
اه ـ ٙقــَ٘ بتأدٙــًٔ ٞاًــٕ فٔٚــا  ،إال إذا ثبت ـ شتاهفتــٕ ألسلــاَ ٓــرا اهقــاُْ٘
ٗاهق٘اُني ٗاهو٘ا٢ح ذات اهصوٗ ، ٞبعد ً٘افق ٞاإلداز ٝاملدتصـ. ٞ
ًـاد)24( ٝ
جيب عوً ٟدقق اذتطابات اهتقٚد بطـو٘ن ٗآداب ٗتقاهٚـد املِٔـًٗ ٞعـاٙري
احملاضبٗ ٞاملسادع ٞاملعتٌد ٝباهدٗهـ. ٞ
كٌا جيـب عوٚـٕ اهتقٚـد بضـ٘ابط اذت٘كٌـًٗ ٞعـاٙري االُضـباط امل ضطـٛ
ٗغريٓا ًّ اه٘ادبات احملـدد ٝمب٘دب اهق٘اُني ٗاهو٘ا٢ح املعٌ٘ي بٔا .
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ًـاد)25( ٝ
ًع عدَ اإلخالي بأ ٞٙغسٗط أخسً ٠قسز ٝيف اهق٘اُني ٗاهو٘ا٢ح اهِافـر ٝيف
اهدٗه ، ٞال جي٘ش ملدقق اذتطابات اعتٌاد ًٚصاُٚات اهل٣ٚات أٗ امل ضطـات اهعاًـٞ
أٗ غسكات املطآٌ ٞأٗ صِادٙق االضتجٌاز أٗ اهبِ٘ن أٗ غـسكات اهتـأًني ٗغريٓـا
ًّ امل ضطات املاه ، ٞٚإال إذا كاْ قـد شاٗي املِٔـ ٞيف ًلتـب أٗ غـسك ٞستاضـبٞ
ًد ٝال تقى عّ مخظ ضِ٘ات ًتصو. ٞ
ًـاد)26( ٝ
ٙشظـس عوً ٟدقق اذتطابات ًا ٙوــ: ٛ
 -1االغتػـاي باهتذــاز. ٝ
 -2ممازضــ ٞاملِٔــ ٞأٗ اإلعــالْ عِٔــا بــأ ٜطسٙقــ ٞتتعــازض ًــع اهقــ٘اُني ٗاهوــ٘ا٢ح
املعٌ٘ي بٔا  ،أٗ ًع ق٘اعد ضو٘ن ٗآداب املِٔـ ٞاملتعاز عؤٚا .
 -3اهقٚــاَ بأٙــ ٞأعٌــاي تتعــازض ًــع أعٌــاي اهتــدقٚق ًٗسادعــ ٞاذتطــابات اه ـ
ٙباغسٓـا .
 -4أْ تلْ٘ هٕ أً ٞٙصوش ، ٞض٘ا ً١كاُ ًباغس ٝأٗ غري ًباغـس ، ٝهـد ٠اهعٌٚـى
اهرٙ ٜقَ٘ بتدقٚق ًٗسادع ٞسطاباتٕ أٗ أ ًّ ٜاألطسا ذات اهعالقـ. ٞ
 -5اهتعاًى بـاهبٚع أٗ اهػـسا ١عوـ ٟاألٗزاق املاهٚـ ٞارتاصـ ٞباهعٌٚـى اهـرٙ ٜـدقق
سطــاباتٕ  ،ضــ٘ا ً١كــاْ ذهــم بػــلى ًباغــس أٗ غــري ًباغــس  ،أٗ تقــد ٍٙأٙــٞ
اضتػازات أل ٜغدص بػأُٔا .
 -6أْ ٙلْ٘ داِ٢اً أٗ ًدِٙاً هوعٌٚى اهرٙ ٜت٘ىل تدقٚق سطاباتٕ ٗ ،ذهم فٌٚا عدا
أتعاب ارتدًات اه  ٙدٔٙا هـٕ .
 -7أْ ٙلْ٘ غسٙـلاً أٗ ستاضباً يف أ ٜغسك ٞأٗ ًلتب ستاضب ٞآخــس .
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ًـاد)27( ٝ
ال جي٘ش ملدقق اذتطابات اهقٚاَ بتدقٚق سطابات ادتٔـ ٞستـى اهتـدقٚق يف
اذتاالت اآلتٚــ: ٞ
 -1االغرتان يف تأضٚطٔا أٗ املػازك ٞفٔٚا أٗ يف إدازتٔا  ،أٗ ضبق اهعٌى فٔٚا
بأ ٞٙصفً ٞا مل ميـض عو ٟتسكٕ اهعٌى ًد ٝضِتني عو ٟاألقـى .
 -2أْ ٙلْ٘ غسٙــلاً أٗ ٗكـٚالً ألسـد ً ضطـٔٚا أٗ غـسكأ٢ا أٗ ً٘ فـاً هـد ٠أٜ
ًٍِٔ أٗ قسٙبًا هٕ ًّ اهدزد ٞاألٗىل .
 -3تقد ٍٙأ ٞٙأعٌاي اضتػاز ٞٙهوذٔ ٞاه ٙدقق سطاباتٔـا .
ًـاد)28( ٝ
جيب عوً ٟدقق اذتطابات أْ ٙقسْ امسٕ بسقٍ قٚدٖ يف اهطذى يف مجٚع
امللاتبات ٗاهػٔادات ٗاملٚصاُٚات ٗاهتقازٙس اه ٘ٙقعٔا  ،كٌا جيـب عوٚـٕ ٗضـع
غٔاد ٝاهقٚد يف ًـلاْ بـازش ًّ ًلتبـٕ .
ًـاد)29( ٝ
جيب عوً ٟدقق اذتطابات أْ ٙطتددَ امسٕ اهػدص ٛكعِصـس أضاضـ ٛيف
عِ٘اْ ًلتبـٕ ٗ ،إذا كاُ غسك ٞفٚذب أْ ٙتضٌّ عِ٘أُا اضـٍ ٗاسـد أٗ أكجـس
ًّ اهػسكاً ١ع إضافً ٞا ٙدي عوٗ ٟد٘د غسكـ. ٞ
ًـاد)30( ٝ
ٙوتصَ ًدقق اذتطابات بإخطـاز اإلداز ٝاملدتص ٞضِ٘ٙـاً مبا ٙوــ: ٛ
 -1أمسآ ًٗ ١الت ًّ ٙطتعني بٍٔ يف أدأً ١اَ تدقٚق ًٗسادع ٞاذتطابـات .
 -2قا ٌٞ٢بأمسا ١اهعٌال ١اهرٙ ّٙت٘ىل تدقٚق ًٗسادع ٞسطاباتٔـٍ .
كٌا ٙوتصَ بإخطاز اإلداز ٝاملدتص ٞبأ ٜتػٚري أٗ تعدٙى ٙطسأ عو ٟعِ٘اُـٕ
خالي ثالثني ً٘ٙاً ًّ تازٙا سدٗخ ٓرا اهتػٚري أٗ اهتعدٙى ٙٗ ،رتتب عو ٟعـدَ
اإلخطاز يف امل٘اعٚد احملدد ٝاعتباز إبالغٕ عو ٟعِ٘إُ امل٘د٘د باإلداز ٝاملدتصٞ
صشٚشـًا .
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ًـاد)31( ٝ
جيب عوً ٟدقق اذتطابات اهت٘قٚع عو ٟتقازٙس اهتدقٚق ٗاملسادع ٞاهصادزٝ
ًّ ًلتبٕ بِفطٕ إذا كاْ غدصاً طبٚعٚاً  ،أًا إذا كاْ غدصاً ًعِ٘ٙـاً فٚذـب أْ
ٙقَ٘ باهت٘قٚع عو ٟتوم اهتقـازٙس أسـد اهػـسكا ١أٗ املـدٙس ّٙاملقٚـد ّٙيف ضـذى
ًــــدقق ٛاذتطــــابات ًــــّ األغــــداع اهطبٚعــــٚني ٗ ،يف مجٚــــع األســــ٘اي ،
ال جيـ٘ش إُاب ٞغدص آخــس يف اهت٘قٚـع .
ًـاد)32( ٝ
جيــب عوــً ٟــدقق اذتطــابات إذا ت٘قــف عــّ ًصاٗهــ ٞاملِٔــ ٞأل ٜضــبب ًــّ
األضباب  ،بص٘ز ً ٝقت ٞأٗ دا ، ٌٞ٢أْ ٙدطس اإلداز ٝاملدتص ٞبرهم خالي ثالثني
ً٘ٙاً ًّ تازٙا ت٘قفٕ .
ًـاد)33( ٝ
هوذِ ، ٞبِا ً١عو ٟعسض اإلداز ٝاملدتص ، ٞغطب ًدقق اذتطابات ًّ اهطذى
املقٚـد بـٕ يف أ ًّ ٜاذتاالت اآلتٚــ: ٞ
 -1فقـد أ ٜغـسط ًّ غـسٗط اهقٚــد .
 -2اُقضا ١املد ٝاملقسز ٝهتقد ٍٙطوب جتدٙد اهقٚـد باهطـذى  ،دْٗ تقدميـٕ ٗ ،ذهـم
ًع عـدَ اإلخالي عـلٍ املاد /18( ٝفقس ٝثآُ ًّ )ٞٚرا اهقاُـْ٘ .
 -3عدَ ادتٚـاش اه اًر ٗاهدٗزات اهتدزٙب ٞٚاهالشً ٞهتذدٙد اهقٚـد .
 -4عــدَ إخطــاز اإلداز ٝاملدتصــ ٞعــّ اهت٘قــف عــّ ًصاٗهــ ٞاملِٔــ ٞخــالي املــدٝ
املِص٘ع عؤٚا يف املاد ٝاهطابقـ. ٞ
ٗيف مجٚع األس٘اي ٙ ،دطَـس ًّ غ ِطب قٚدٖ بقـساز اهػـطب ٗأضـبابٕ بـأٜ
ٗضٚو ٞتفٚد اهعوٍ ٙٗ ،لْ٘ هٕ اهتظوٍ ًّ قساز اهػطب إىل اهـ٘شٙس خـالي ثالثـني
ً٘ٙاً ًّ تازٙا تطوٌٕ اإلخطـاز ٙٗ ،ب اه٘شٙـس يف اهتظوٍ خالي ثالثني ً٘ٙـاً ًـّ
تــازٙا تقدميــٕ ٙٗ ،عت ـ اُقضــآ ١ــرٖ املــد ٝدْٗ اهب ـ يف اهــتظوٍ زفض ـاً ه ـٕ ،
ٗٙلْ٘ قساز اه٘شٙـس باهب يف اهتظوٍ ُٔاٚ٢ـًا .
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ًـاد)34( ٝ
يف ساه ٞت٘قف ًدقق اذتطـابات عـّ ًصاٗهـ ٞاملِٔـُٔ ٞاٚ٢ـًا أٗ ملـدٙ ٝرتتـب
عؤٚا اإلضساز باهعٌال ١أٗ اهػري سطـبٌا ٙجبـ هـإلداز ٝاملدتصـٙ ، ٞـتٍ تصـفٞٚ
مجٚع املعاًالت ٗاالهتصاًات املرتتب ٞعو ٟذهم طبقاً هوق٘اعـد ٗاإلدـسا١ات اهـ
حتددٓا اهال٢ش ٞاهتِفٚر ٞٙهلرا اهقاُـْ٘ .
ًـاد)35( ٝ
ٙـلْ٘ ًدقق اذتطابات ًط ٗالً عّ أعٌاي اهتدقٚق ٗاملسادعـٗ ٞعـّ صـشٞ
اهبٚاُات اه٘ازد ٝيف تقسٙـسٖ .
ٗٙطأي ًدقق اذتطابات عّ تع٘ٙض اهضسز اهرٙ ٜوشـق اهعٌٚـى أٗ اهػـري
بطبب اإلٌٓاي أٗ اهتقصري أٗ األخطا ١املِٔ ٞٚاه تصدز عِٕ أٗ عّ املطـاعدّٙ
اهرٙ ّٙعٌوْ٘ حت إغسافٕ  ،يف أدا ١املِٔــ. ٞ
فإذا تعدد ًدقق٘ اذتطابات كـاُ٘ا ًطـ ٗهني باهتضـاًّ ًـا مل ميلـّ َُطـب
اهضسز إلٌٓـاي أٗ تقصري أٗ خطـأ أسـدٓـٍ .
ٗإذا ت٘ه أعٌاي اهتدقٚق ٗاملسادع ٞغسك ٞقاً ًط ٗه ٞٚمجٚع اهػـسكا١
اهتضاًِ ٞٚيف ً٘ادٔ ٞاهػري عٌا ٙوشقٕ ًـّ أضـساز بطـبب ًـا ٙقـع ًـّ أخطـا١
ًِٔ ٞٚأٗ تقصٚـس .
ًـاد)36( ٝ
ٙلْ٘ ًدقق اذتطابات ًط ٗالً عّ أ ٜإٌٓاي أٗ خطأ ًٔـ أذتـق اهضـسز
باهطس اهجاهح اهر ٜاضـتددَ اهقـ٘ا ٍ٢املاهٚـ ٞامل٘قعـً ٞـّ قبـى ًـدقق اذتطـابات
ٗاعتٌد عؤٚا يف اختاذ قسازات ًاهٗ ، ٞٚبػسط أْ ٙلْ٘ اهطـس اهجاهـح سطـّ
اهِٚــ. ٞ
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ًـاد)37( ٝ
عوــً ٟــدقق اذتطــابات االستفــا باهطــذالت ٗاملوفــات ٗاهبٚاُــات املتعوقــٞ
بعٌالٗ ، ٕ٢ذهم ملد ٝال تقـى عّ مخظ ضِ٘ات  ،أٗ أً ٜد ٝأخس ٠أطـ٘ي ًقـسزٝ
مب٘دب اهق٘اُني ٗاهو٘ا٢ح اهِافر ، ٝاعتبازاً ًّ ُٔا ٞٙآخـس ضًِ ٞاه ٞٚكاْ ٙباغس فٔٚا
تدقٚق ًٗسادـع ٞسطاباتٔـٍ .
ٗال ةــ٘ي اعتــصاي ًــدقق اذتطــابات هؤٌِــ ٞدْٗ اهتصاًــٕ باالستفــا بتوــم
اهطذالت ٗاملوفات ٗاهبٚاُات هوٌد ٝاملػاز إهٔٚا يف اهفقـس ٝاهطابقـ. ٞ
ًـاد)38( ٝ
عوــً ٟــدقق اذتطــابات أْ ٙقــدَ إىل ادتٔــات اهسمسٚــ ٞأٙــً ٞعوً٘ــات
أٗ بٚاُات تطوبٔا عّ اهػسكات أٗ ادتٔات اه قـاَ أٗ ٙقَ٘ بتـدقٚق سطـاباتٔا ،
ٗذهم ٗفقاً هوقـ٘اُني ذات اهصـو ٞاهـ تطبقٔـا ٓـرٖ ادتٔـات  ،أٗ بِـا ً١عوـ ٟإذْ
ًّ اهطوط ٞاهقضا ٞٚ٢املدتصـ. ٞ
اهفصـى ارتـاًـظ
املطـ ٗهٚـ ٞاهتـأدٙبٚــ ٞملـدقـقـ ٛاذتطـابـات
ًـاد)39( ٝ
هإلداز ٝاملدتصـً ، ٞـّ توقـاُ ١فطـٔا أٗ بِـا ً١عوـ ٟغـل٘ ٠تقـدَ إهٔٚـا ،
أْ تذس ٜحتقٚقاً ًع ًدقق اذتطابات فٌٚا ِٙطب إهً ٕٚـّ أًـ٘ز ختـى باهػـس ،
أٗ متظ بطـو٘ن ٗآداب ٗكساًـ ٞاملِٔـ ٞاملتعـاز عؤٚـا  ،أٗ تتضـٌّ إٌٓـا ًال يف
تأد ٞٙاه٘ادبات  ،أٗ تداهف أســلاَ ٓـرا اهقـاُْ٘ ٗال٢شتـٕ اهتِفٚرٙـٗ ٞاهقـسازات
املِفر ٝهـٕ أٗ أسلاَ أ ٜق٘اُني أٗ ه٘ا٢ح ُافر ٝأخس ٠ذات صو. ٞ
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فإذا تبني هـإلداز ٝاملدتصـ ٞأْ اه٘اقعـ ٞاملِطـ٘ب ٞملـدقق اذتطـابات تػـلى
دسمي ٞدِا ، ٞٚ٢أساه امل٘ضـ٘ع إىل اهِٚابـ ٞاهعاًـٗ ، ٞإذا تـبني هلـا أُٔـا تػـلى
شتاهف ٞتأدٙبٚـ ، ٞقاً بإساه ٞامل٘ض٘ع إىل زتوظ اهتأدٙب ٙٗ ،ت٘ىل اهتشقٚـق
ًٗباغــس ٝاهــدع٘ ٠اهتأدٙبٚــً ٞــدٙس اإلداز ٝاملدتصــ ٞأٗ ًــّ ِٙدبــٕ اه٘ش ٙــس هلــرا
اهػـسض .
ًاد)40( ٝ
ٙلــْ٘ تأدٙــب ًــدقق ٛاذتطــابات أًــاَ زتوــظ تأدٙــب ٙػــلى بقــساز ًــّ
اه٘شٙـس بس٢اض ٞأسد قضا ٝاحمللٌـ ٞاالبتداٚ٢ـ ٞاتـازٖ اجملوـظ األعوـ ٟهوقضـا، ١
ٗعض٘ ٞٙأسـد ً٘ ف ٛاه٘شازٗ ٝأسـد ً٘ ف ٛد٘ٙاْ احملاضب ٞاتازٖ زٚ٢طـٕ .
ًـاد)41( ٝ
ٙذاشً ٠دقق اذتطابات اهر ٜأخى ب٘ادباتٕ املِٔ ٞٚأٗ خسز عوً ٟقتضٚاتٔا
أٗ ازتلب شتاهف ٞألص٘ي املِٔـ ٞأٗ ًعـاٙري احملاضـبٗ ٞاهتـدقٚق املتعـاز عؤٚـا
أٗ آدابٔا أٗ خاهف سلٌاً ًّ أسـلاَ ٓرا اهقاُْ٘ ٗاهو٘ا٢ح أٗ اهقسازات املِفـر ٝهـٕ
أٗ أسلــاَ أ ٜقــ٘اُني أٗ هــ٘ا٢ح ُافــر ٝأخــس ٠ذات صــو ، ٞبادتــصا١ات اهتأدٙبٚــٞ
اآلتٚــ: ٞ
 -1التيبٔـُ .
 -2اإلىـذار .
 -3الْقف عً ممارص٘ املَي٘ مدٗ ال تشٓد عل ٙثالث صيـْات .
 -4شطب القٔـد مً الضحـل .
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ًـاد)42( ٝ
ٙفصى زتوظ اهتأدٙب يف املداهفات بعـد إعـالْ ًـدقق اذتطـابات احملـاي
باذتض٘ز أًإً قبى ً٘عـد ادتوط ٞبطبع ٞأٙاَ عوـ ٟاألقـى ٗ ،ذهـم بـأٗ ٜضٚوــٞ
تفٚد اهعوٍ  ،عوـ ٟأْ ٙتضـٌّ اإلعـالْ ًودصـاً باملداهفـات املِطـ٘ب ٞإىل ًـدقق
اذتطابات ٗتازٙا اُعقاد ادتوطًٗ ٞلأُا ٗ ،تـلْ٘ دوطاتٕ ضسٙـ. ٞ
ٗجي٘ش هوٌشاي أْ ٙبد ٜدفاعٕ غـفآ ًٞأٗ كتابـ ًٞبِفطـٕ أٗ عـّ طسٙـق ًـّ
٘ٙكوٕ ًّ شًال ٕ٢املػتػوني باملِٔ ٞأٗ ًّ احملاًـني .
ٗهوٌذوظ أْ ٙقسز سضـ٘ز اهـٌشاي بِفطـٕ  ،فـإذا مل ةضـس زغـٍ إعالُـٕ
دــاش اختــاذ اهقــساز يف غٚبتــٕ ٗ ،جيــب أْ  ٙــلْ٘ اهقــساز اهصــادز يف اهــدع٘٠
اهتأدٙب ٞٚعوِٚاً ًٗطببـًا .
ٗٙدطَـس ًدقق اذتطابات بقساز زتوظ اهتأدٙب بأٗ ٜضٚو ٞتفٚد اهعوـٍ .
ًـاد)43( ٝ
ملدقق اذتطابات اهر ٜصـدز ضـدٖ قـساز تـأدٙيب  ،اهطعـّ يف اهقـساز أًـاَ
اهدا٢س ٝاملدتص ٞمبشلٌ ٞاالضتِ٣ا خالي ثالثني ً٘ٙاً ًّ تازٙا إخطازٖ باهقساز .
ًـاد)44( ٝ
ال ة٘ي اعتصاي ًدقق اذتطابات أٗ ت٘قفٕ عّ ًصاٗه ٞاملِٔ ٞدْٗ ستاكٌتـٕ
تأدٙبٚـاً عّ املداهفات اه ازتلبٔا خـالي ًصاٗهتٕ املِٔـ. ٞ
ٗتطقط اهدع٘ ٠اهتأدٙب ٞٚمبض ٛثـالخ ضـِ٘ات ًـّ تـازٙا اعتـصاي املِٔـٞ
أٗ اهت٘قف عّ اهعٌـى .
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ًاد)45( ٝ
تــدزز قــسازات اهتأدٙــب يف ضــذى خــاع ٙعــد هلــرا اهػــسض  ٙٗ ،غَ ـس
مبضٌُ٘ٔا يف اهطذى املقٚد فً ٕٚدقق اذتطابات .
ًـاد)46( ٝ
ملدقق اذتطابات اهر ٜصدز قساز تأدٙيب ُٔا ٛ٢بػـطب امسـٕ ًـّ اهطـذى
املقٚد ف ، ٕٚأْ ٙطوب ًّ اهوذِ ٞإعاد ٝقٚد امسـٕ يف ذهـم اهطـذى بعـد ًضـٛ
ثالخ ضِ٘ات عو ٟاألقى ًّ تازٙا صدٗز ٓرا اهقـساز .
ٗجيب عو ٟاهوذِ ٞخالي ثالثني ً٘ٙـاً ًـّ تـازٙا تقـد ٍٙاهطوـب أْ تصـدز
قسازٓا بإعاد ٝأٗ زفض اهقٚد .
ٗيف ساهــ ٞزفــض اهطوــب  ،ال جيــ٘ش ملــدقق اذتطــابات تقــد ٍٙطوــب ددٙــد
إال بعد ًض ٛضِ ٞعو ٟاألقى ًّ تازٙا صـدٗز قـساز اهـسفض ٗ ،تلـْ٘ قـسازات
اهوذِ ٞاه تصدز يف ٓرا اهػأْ ُٔاٚ٢ـ. ٞ
ٗت تبع يف تقد ٍٙطوبـات إعـاد ٝاهقٚـد األٗضـاع املِصـ٘ع عؤٚـا يف ٓـرا
اهقاُـْ٘ .
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اهفصـى اهطـادع
اهعـقـ٘بــات
مادٗ ()47
ًع عدَ اإلخـالي بأ ٜعق٘ب ٞأغد ِٙص عؤٚا قاُْ٘ آخـس ٙ ،عاقب بـاذتبظ
ًـد ٝال جتاٗش ضِٗ ٞباهػساً ٞاه ال تصٙد عوـً )200000000( ٟوٚـُ٘ ٛزٙـاي ،
أٗ بإسدٓ ٠اتني اهعق٘بتني  ،كـى ًـّ :
مــار مشاّلتــُ
َ -1دٌََّّ بٔاىــات ذاةبــ٘ قٖ تقـــزٓز قّ حضــاأ قّ ّثٔقــ٘
املَيـ٘  ،مع علنـُ بـذلك .
ّ -2قـع تقزٓزاً مُغآزاً للحقٔقـ٘ قّ اـادع علـّ ٙقـاٜع ـق حقٔقٔـ٘ مضـتيد
ٓتْجب ادارِ قاىْىـاً قّ حبـكه قْاعـد املَيـ٘ .
 -3اادع عل ٙتْسٓع قرباح اْرٓ٘ قّ ق حقٔقٔ٘ .
 -4قفش ٙصـزاً مً قصـزار قٖ مً العنـال ٛالذًٓ ٓقْو بتدقٔق حضاباتَـه .
ّ -5قـع تقارٓز مالٔ٘ مل تُدقق مً قِبَـلُ قّ مً قِـبَل العاملني حتت شزافُ .
ٗٙشلٍ بػطب اضٍ ًدقق اذتطابات املداهف ًّ اهطذى املقٚد ف. ٕٚ
ٗهوٌشلٌــ ٞاألًــس بِػــس اذتلــٍ اهصــادز باإلداُــ ٞيف دسٙــد ٝأٗ دسٙــدتني
ًٚ٘ٙتني عوُ ٟفق ٞاملداهف .
مادٗ ()48
ًع عدَ اإلخـالي بأ ٜعق٘ب ٞأغد ِٙص عؤٚـا قـاُْ٘ آخــس ٙ ،عاقـب بـاذتبظ
ًد ٝال جتاٗش ضِٗ ٞباهػساً ٞاهـ ال تصٙـد عوـً )100000000( ٟوٚــْ٘ زٙـاي ،
أٗ بإسـدٓ ٠اتني اهعق٘بتني  ،كـى ًـّ :
 -1ساّل املَي٘ دٌّ قٌ ٓكٌْ امسُ مقٔداً الضحل املعـد لـذلك مبقـاً حــكاو
ٍذا القاىـٌْ  ،قّ ساّل املَي٘ بعد شطب امسُ مً الضحـل .
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 -2تْال ىل قٔد امسُ بضحالت مدققٕ احلضابات بإعطـا ٛبٔاىـات قّ معلْمـات
ق احٔحـ٘ قّ بتقدٓه شَادات ق مطابق٘ للْاقع  ،مع علنُ بذلك .
 -3اصتدـدو ىشزات قّ لْحات قّ الفتات قّ ّصٔل٘ مً ّصاٜل اإلعالٌ مً شأىَا
َٓاو اجلنَـْر بأٌ لُ حق مشاّل٘ املَي٘ خالفًا للـْاقـع .
ٗٙشلٍ بإغالق امللتب ُٗ ،صع اهو٘سـات ٗ ،إعـداَ اهِػـسات ٗغريٓـا ًـّ
ٗضا٢ى اهدعاٗ ، ٞٙغطب اضٍ ًدقق اذتطابات املدـاهف ًـّ اهطـذى املقٚـد فٚـٕ ،
عطب األسـ٘اي .
ٗهوٌشلٌــ ٞاألًــس بِػــس اذتلــٍ اهصــادز باإلداُــ ٞيف دسٙــد ٝأٗ دسٙــدتني
ًٚ٘ٙتني عوُ ٟفقـ ٞاملداهـف .
مادٗ ()49
ًع عدَ اإلخالي بأ ٜعق٘ب ٞأغد ِٙص عؤٚا قاُْ٘ آخـس ٙ ،عاقـب بـاذتبظ
ًد ٝال جتـاٗش ضِٗ ٞباهػساً ٞاهـ ال تصٙـد عوـً )100000000( ٟوٚـْ٘ زٙـاي ،
أٗ بإسدٓ ٠اتني اهعق٘بتني  ،كـى ًـّ :
 -1ساّل املَيـ٘ خـالل مدٗ ٓقافـُ عً العنــل .
 -2خالف معآق احملاصب٘ قّ املزاجع٘ قّ املعآق املَئ٘ ا خــز. ٚ
ٗجي٘ش هوٌشلٌ ، ٞعطب األس٘اي  ،أْ حتلٍ  ،فضالً عّ ذهم  ،بـإغالق
امللتب ٗ ،غطب اضٍ ًدقق اذتطابات املداهف ًّ اهطذى املقٚد ف ، ٕٚكٌا جي٘ش
هلا أْ تأًس بِػس اذتلـٍ اهصـادز باإلداُـ ٞيف دسٙـد ٝأٗ دسٙـدتني ٙـً٘ٚتني عوـٟ
ُفق ٞاملداهـف .
مادٗ ()51
ًع عدَ اإلخالي بأ ٜعق٘ب ٞأغد ِٙص عؤٚا قاُْ٘ آخـس ٙ ،عاقب باهػساًـٞ
اه ال تصٙد عو )500000( ٟمخطني أهف زٙاي  ،كى ًّ خـاهف أٙاً ًّ أسلـاَ
امل٘اد (ٓ ًّ ، )38( ، )37( ، )29( ، )28( ، )27( ، )26ـرا اهقـاُــْ٘ .
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مادٗ ()50
ٙعاقــب املط ـ ٗي عــّ اإلداز ٝاهفعوٚــ ٞهوػــدص املعِــ٘ ٜاملدــاهف بــرات
اهعق٘بــات املقــسز ٝعــّ األفعــاي اه ـ تستلــب باملداهفــ ٞألسلــاَ ٓــرا اهقاُ ــْ٘ ،
إذا ثب عوٌٕ بٔا  ،أٗ كاْ إخالهٕ باه٘ادبات اه تفسضٔا عو ٕٚاإلداز ٝقد أضٍٔ
يف ٗق٘ع ادتسميــ. ٞ
ٗٙـلْ٘ اهػدص املعًِ٘ ٜط ٗالً باهتضاًّ عّ اه٘فـا ١مبـا ٙشلـٍ بـٕ ًـّ
تع٘ٙضــات  ،إذا كاُ ـ ادتسميــ ٞاه ـ ٗقع ـ باملداهفــ ٞألسلــاَ ٓــرا اهقــاُْ٘ قــد
ازتلب ًّ أسد اهعاًوني بٕ أٗ بامسٕ أٗ هصاذتـٕ .
ًاد)52( ٝ
هو٘شٙس  ،أٗ ًّ ٙف٘ضٕ  ،اهتصـا يف ادتـسا ٍ٢املِصـ٘ع عؤٚـا يف ٓـرا
اهقاُْ٘  ،قبـى حتسٙـم اهـدع٘ ٠ادتِاٚ٢ـ ، ٞأٗ أثِـاُ ١ظسٓـا ٗ ،قبـى اهفصـى فٔٚـا
عـلٍ ُٔاٗ ، ٛ٢ذهم ًقابـى ضـداد ُصـف اذتـد األقصـ ٟهقٌٚـ ٞاهػساًـ ٞاملقـسزٝ
ٗإشاه ٞأضباب املداهفـٙٗ ، ٞرتتب عو ٟاهتصـا عـدَ حتسٙـم اهدعــ٘ ٠ادتِاٚ٢ــٞ
أٗ اُقضـاؤٓا  ،عطب األســ٘اي .
اهفصـى اهطـابــع
أســـلاَ عــاًـــــــٞ
ًـاد)53( ٝ
ٙلــْ٘ ملــ٘ ف ٛاهــ٘شاز ٝاهــرٙ ّٙصــدز بتد٘ٙوــٍٔ صــفً ٞــأً٘ز ٜاهضــبط
اهقضا ، ٛ٢قـساز ًّ اهِا٢ب اهعاَ باالتفاق ًع اه٘شٙـس  ،ضبط ٗإثبات ادتسا ٍ٢اه
تقع باملداهف ٞألسـلاَ ٓرا اهقاُـْ٘ .
ًـاد)54( ٝ
تصـدز اهوذِـً ٞدُٗ ٞق٘اعد ضو٘ن ٗآداب ممازض ٞاملِٔٗ ، ٞتشـدد املعـاٙري
احملاضب ٞٚاملعتٌـد ٝباهدٗهـ. ٞ
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ًـاد)55( ٝ
ٙصدز اه٘شٙـس اهال٢شـ ٞاهتِفٚر ٞٙهلرا اهقاُـْ٘ ٗ ،اهقسازات اهالشً ٞهتِفٚر
أسلإً ٗ ،إىل سـني اهعٌـى بٔـرٖ اهال٢شـ ٞاهتِفٚرٙـٗ ٞتوـم اهقـسازات ٙ ،طـتٌس
اهعٌى باهقسازات ٗاألُظٌ ٞاملعٌـ٘ي بٔـا ساهٚـًا فٌٚـا ال ٙتعـازض ًـع أسلـاَ ٓــرا
اهقاُـْ٘ .
ًـاد)56( ٝ
عو ٟمجٚع املداطبني بأسلاَ ٓرا اهقاُْ٘ ت٘فٚق أٗضاعٍٔ ٗفقاً ألسلاًـٕ ،
خالي ضت ٞأغٔـس ًّ تازٙا اهعٌى بـٕ ٗ ،جيـ٘ش بقـساز ًّ اهـ٘شٙس ًـد ٓـرٖ املٔوـٞ
ملـد ٝأٗ ًـدد أخــس ٠مماثوـ. ٞ
ٗٙطــتجًِ ٟــّ ت٘فٚــق األٗضــاع املِصــ٘ع عوٚــٕ يف اهفقــس ٝاهطــابق، ٞ
اهػـسكاً ١ــّ غــري ًـدقق ٛاذتطــابات يف غــسكات احملاضـب ٞاهقاٌ٢ــ ٞعِــد اهعٌــى
بأسـلاَ ٓـرا اهقـاُـْ٘ .
ًـاد)57( ٝ
ٙوػـ ٟاهقـاُـْ٘ زقـٍ ( )30هطِ 2004 ٞاملػـاز إه. ٕٚ
ًـاد)58( ٝ
عو ٟمجٚع ادتٔات املدتصـ ، ٞكـى فٌٚـا اصـٕ  ،تِفٚـر ٓـرا اهقاُــْ٘ .
ِٗٙػـس يف ادتسٙـد ٝاهسمسٚــ. ٞ
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