مرسووووووقم ر م  370-79صووووووارر ار
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الس ثنائ م لمقظــف

مووارة لق

تطبيقاال مواد  76د 67ان مقاالندن م  09-90مصااااااال م بتاالمي  86ينااليم 8009

ماتضااان منمل اساالساا مادمف

م دمة ددكالئهل معق دين ،د دن اساالب باقتضاايلم نم ادساااة

مدطنية ،فلن هذ مامسد يه ف إمى تح ي اسلب متنميا مواكلفأة مشمفية دمواكلفأة الستثنلئية موتين
ياكن انحهال موادمف.
مارة  1ياكن موادمف مذي تت إحلمته مواعلش أن يانح ماكلفأة مشاااامفية ف

مأته أد دميفته ،أدف

مت أعوى ابالشااااااامة انهال ،بقم م مدزيم ماكوف بلمدميفة معاداية بلمنسااااااابة مودملئف مبينية ،دبقم م
اشتمك بينه د مدزيم ماسيم ،بلمنسبة مودملئف اخمى
ديت ذمك بنلء عوى طوب مادمف ماعن اعزز بمأي موأنة إل مية اتسلدية متاثيل ماختصة.
مارة  0يانح ماكلفأة مشاااامفية موادمف مذي المب مخ اة ما ة ال تقل عن عشاااامين ساااانة ،دن أن
ختيالمي أد أكثم ،خالل ما ة ذ تهل ،دال تانح ماكلفئة

يتعم ض اياة عقدباة تاأ يبياة د ساااااااتفال ان تقا

مشمفية اكثم ان خاسة ادمفين ان سوك أد دميفة د ح ة ،خل سنة د ح ة.
مارة  4يبقى مادمف ماسااتفي ان ماكلفأة مشاامفية امتبطل ،ف هذص مصاافة ،بسااوكه اصااو  ،ديمل
يسااااتفي عن ال تضاااالء ،ان العتبلم د الاتيلز م ماتعوقة بصاااافته هذص ،كال ياكنه محضاااادم ف

مزى

ممسا  ،م ى محفالم ممساية مسوكه ،حيث ياكث دم ء مادمفين ان أصحلب متبته اصوية.
ال يستفي مادمف محلئز عوى ماكلفأة مشمفية ان أية اتيلز م نق ية أد عينية اتمتبة عوى صفته توك.
مارة  5ينشم م م انح ماكلفأة مشمفية ف

مأمي ة ممساية.

مارة  6تتاثل ماكلفأة الساااتثنلئية مانصااااد

عويهل ف

ينليم  8009ماتضااااان منمل اساااالساااا مادمف
امتبة تصلع يل حسب اهاية عوى منحد متلم :
 -متشأيع؛

مارة  67ان مقلندن  09-90بتلمي 86

م دمة ددكالئهل معق ديين ف إح ى مايز م متلمية

 إعالن ممض ؛ متنديه ماايز؛مارة  9تانح ماكلفأة الساااااتثنلئية موادمف مذي تأتاع فيه مصااااافلم متلمية أد تتحقق م يه أح هل ف
ممدف عتيل ية خالل أ ء ماهل ماندطة به
أ) متفلن د منز هة د مذكلء ماهن أد نألز خ الم هلاة أد مقيل بفعل اتايز ين عن مشاااااألعة ،أدعن
الستالتة أد إلنسلنية ،ف ممدف اشلبهة.
ب) أنأز ف ممدف صاااااااعباة أد خطيمة نتلئج هلاة ف أ ء مخ اة أد عمض حيلته موخطم عن تأ ية
د أبلته ماهنية أد إلنقلذ أمد ح بشمية.
يعن باصاااااااطوح مادمف ،ف افهد هاذص موارة د ماد

ماد مية ،مادمف د مدكيل معادا حساااااااب

تمتيبلم مقلندن م  09-90مصل م بتلمي  86ينليم .8009
مارة  8يانح مدزيم ادل باقمم ،ماكلفأة الستثنلئية ف شكل إح ى ماايز م ماذكدمة ف

مارة 7

أعالص ،بالعتبالم طبيعاة دأهاياة حصااااااايوة خ الم مادمف ماعن  ،بنلء عوى تم ح ان ماأوب اعوى
مودميفة معاداية دمإلصالح إل مي ،طبقل مإلأم ء م مانصد

ماد 0د 89ماد مية.

عويهل ف

مارة  7يحيل كل دزيم عن ال تضلء ،إمى ماأوب اعوى مودميفة معاداية دمإلصالح إل مي لئاة
مادمفين متلبعين مقطلعه أد ماؤسسلم معاداية مخلضعة مدصيته ،كل سنة بل آل  98ينليم ،ماؤهوين
ف مأيه ،مالستفل ة ان ماكلفأة الستثنلئية.
دتكدن هذص مقلئاة اصحدبة بحصيوة خ الم مادمف ،دباذكمة تقي ابممة الاتيلز م ماقتمحة دعن
مضمدمة ،بأايع مسن م مقلئاة.
يعتا ماأوب اعوى مودميفة معاداية د إلصالح إل مي إمى تق يم أحقية كل امشح اع متمتيب
مالز  ،دبالعتبالم أحكال

مارة  6أعالص ،ديقتمح عوى مدزيم ادل ،ف

أأل ال يتع ى أل 98المب،

لئاة مامشحين ال تزي عن عشمة ،يفضل أن يكدن نتسلبه اسالك اختوفة.

مارة  23يح

مدزيم ادل ،عوى أساااالب تمشاااايحلم ماأوب اعوى مودميفة معاداية د إلصااااالح

إل مي ،لئاة مادمفين مفلئزين بلماكلفأة الساااااتثنلئية ،ديح بلمانلسااااابة طبيعة ماكلفأة مااندحة مكل
فلئز.
يانح متنديه ماايز امة د ح ة موادمف خالل حيلته ماهنية.
ينشاام اقمم مانح ف

مأمي ة ممساااية ،ديد

ف اوف مادمف ماسااتفي مذي يسااو نسااخة أصااوية ان

هذ ماقمم أثنلء حفل مسا بمئلسة مدزيم ادل أد ااثوه.
مارة  22يتاثل " متشااأيع" د "إعالن ممضااا " ف إأم ء م تصااميحية ،ال يتمتب عوى انح ماكلفأة
ماقلبوة مهل أي حق ان حصدل مادمف ماستفي انهل عوى اتيلز م نق ية أد عينية.
يساتفي سااتحقل ل دبنلء عوى طوبه ،مادمف محلئز عوى ماكلفأة السااتثنلئية ف اسااتدى متندية ماايزة)،
ان تق

ساتثنلئ إمى متبة أعوى عن ال تضالء ،ان ممتبة ماد مية متوك مت حلز عويهل انذ سنتين عوى

ا ل .ديسااااتفي كذمك ،ان ماكلفأة مشاااامفية ،إذ تدفمم م يه مشاااامدط مانصااااد

عويهل ف

مارة 9

أعالص،
ياكنه ،إضاااالفة إمى ذمك أن يسااااتفي ان تحال ايز نية م دمة عنه بعض متكلميف اثل توك ماتعوقة بلمحج
إمى مبال ماق سة.
دف هذص محلمة يانح مخصة خلصة موتغيب ،ال تخص ان إألزته مسندية ،ديحتفم خالمهل بكلال م تبه
د اتيلز ته ،بي أن متاتع بلممخصااااة مخلصااااة موتغيب ماذكدمة هنل ال يحم مادمف ان السااااتفل ة ان
ممخصة
مخلصاة موتغيب مانصدصة ف

مارة  90مفقمة  4ان مقلندن م  09-90مصل م بتلمي  86ينليم

.8009
مارة  21توغ كلفة متمتيبلم مسلبقة ماخلمفة متمتيبلم هذ مامسد .
مارة  20يكوف مدزم ء ،كل حساب ختصالصاه ،بتنفيذ هذ مامساد مذي ينشام ف
موأاهدمية إلسالاية مادميتلنية.

مأمي ة ممساية

