القواعد المتعلقة باالجازات
 مادة : 78يغ يشاػبح ػذو االخال ل ثؾسٍ سيش انؼًم فٗ انقسى ٔفٗ انكهيخ أٔ انًؼٓذ  .يغٕص
إيفبد أػؼبء ْيئخ انزذسيس فٗ يًٓبد ػهًيخ يؤقزخ خبسط انغبيؼخ ٔرنك ثقشاس يٍ
سئيس انغبيؼخ ثؼذ يٕافقخ يغهس انذساسبد انؼهيب ٔانجؾٕس ثُبءاً ػهٗ إقزشاػ يغهس
انكهيخ أٔ انًؼٓذ ثؼذ أخز سأٖ يغهس انقسى انًخزض ٔركٌٕ انًًٓخ انؼهًيخ نًذح سُّ
ٔاؽذح قبثهخ نهزغذيذ ػُذ انؼشٔسح انقظٕٖ يشح ٔاؽذح ٔيزقبػٗ انًٕفذ فيٓب يشرجّ
كبيالً ؽٕال يذح انًًٓخ ٔ .ػهٗ ػؼٕ ْيئخ انزذسيس أٌ يقذو ثؼذ إَزٓبء انًًٓخ اػهًيخ
رقشيشيب ً ػٍ االػًبل انزٗ قبو ثٓب َٔسخخ يٍ انجؾٕس انزٗ قذ يكٌٕ أعشاْب ػهٗ أٌ
يؼشع انزقشيش ٔانجؾٕس ػهٗ يغهس انكهيخ ٔيغهس انذساسبد انؼهيب ٔانجؾٕس
ثبنغبيؼخ.
 مادة : 77يغٕص انزشخيض نألسبرزح فٗ أعبصح رفشؽ ػهًٗ داخم انغًٕٓسيخ أٔ خبسعٓب ٔرنك نًذح
سُّ ٔاؽذح ثًشرت ثؼذ يؼٗ كم سذ سُٕاد فٗ األسزبريخ يزٗ ٔعذ يٍ يقٕو يقبيّ
أصُبء رفشغٓى ٔيغ يشاػبح ػذو انزشخيض فٗ األعبصح ألكضش يٍ أسزبر ٔاؽذ ثكم قسى فٗ
انسُخ انٕاؽذح
ٔال يزى انزشخيض فٗ األعبصح اال ثؼذ إخشاط انًُٓظ انؼهًٗ أٔ انفُٗ انزٖ يزقذو ثّ ؽبنت
األعبصح ٔيظذس ْزا انزشخيض ثقشاس يٍ سئيس انغبيؼخ ثؼذ يٕافقخ يغهس انذساسبد
انؼهيب ٔانجؾٕس ثُبءاً ػهٗ إقزشاػ يغهس انكهيخ أٔ انًؼٓذ ٔثؼذ أخز سأٖ يغهس انقسى
انًخزض .
ٔػهٗ انًشخض نّ فٗ األعبصح أٌ يزقذو ثؼذ إَزٓبء أعبصرّ ثزقشيش يٍ األػًبل انزٗ قبو
ثٓب َٔسخخ يٍ انجؾٕس انزٗ يكٌٕ قذ أعشاْب أصُبء ْزِ األعبصح ػهٗ أٌ يؼشع انزقشيش
ٔانجؾٕس ػهٗ يغهس انكهيخ ٔيغهس انذساسبد انؼهيب ٔانجؾٕس.
 مادة ( 77مكرر):رغٕص نشئيس انغبيؼخ ثؼذ يٕافقخ يغهس انكهيخ ٔإقزشاػ انقسى انًخزض انزشخيض
نألسبرزح ثبنزفشؽ نهزذسيس ثبنذساسبد انؼهيب داخم كهيبرٓى ٔ .فقب ً نهؼٕاثؾ ٔاالػذاد انزٗ
يؾذد ْب يغهس انغبيؼخ انًخزض ٔرنك نًذح ػبو قبثهخ نهزغذيذ نقبء يكبفأح إػبفيخ يؼغ
ؽذٔدْب ٔػٕاثطٓب انًغهس األػهٗ نهغبيؼبد فٗ ؽذٔد يٕاصَخ كم عبيؼخ ٔيظذس ثٓب
قشاس يٍ انٕصيش انًخزض ٔانزؼهيى انؼبنٗ ٔيغٕص نشئيس انغبيؼخ ثؼذ يٕافقخ يغهس
انكهيخ ٔإقزشاػ انقسى انًخزض انزشخيض نجؼغ أػؼبء ْيئخ انزذسيس ثبنزفشؽ انؼهًٗ
نفزشاد يؾذدح نهؼًم فٗ انظُبػخ أٔ فٗ انجؾش انؼهًٗ أٔ فٗ االسزشبساد أٔ َقم
انزكُٕنٕعيب كًب يغٕص نشئيس انغبيؼخ ثؼذ يٕافقخ يغهس انغبيؼّ ٔإقزشاػ انكهيخ ٔانقسى
انًخزض أٌ يشخض نجؼغ أػؼبء ْيئخ انزذسيس ثبنزفشؽ نهجؾش انؼهًٗ داخم كهيزٓى أٔ
عبيؼزٓى ٔرنك فٗ إؽبس خطخ انغبيؼخ فٗ انجؾش انؼهًٗ ثًب يؾقق خذيخ انجيئخ ٔرًُيخ
انًغزًغ ٔيزقبػٗ ػؼٕ ْيئخ انزذسيس انًزفشؽ يكبفبح يغضيخ ٔفقب ً نهقٕاػذ انزٗ يؼؼٓب

انًغهس األػهٗ نهغبيؼبد ٔرنك يٍ ؽظيهخ انٕؽذاد راد انطبثغ انخبص ٔيٍ ؽظيهخ
انخذيبد انزٗ رؤديٓب نهغيش ٔ.رؼغ كم عبيؼخ انقٕاػذ انزٗ ركفم يزبثؼخ يب أَغض يٍ
ثؾٕس ٔكيفيخ اإلسزفبدح يُٓب .
مادة : 78
يغ يشاػبح ؽسٍ سيش انؼًم فٗ انقسى ٔفٗ انكهيخ أٔ انًؼٓذ يغٕص انزشخيض نؼؼٕ ْيئخ
انزذسيس فٗ أعبصح خبطخ ثذٌٔ يشرت نًشافقخ انضٔط انًشخض نّ انسفش نهخبسط نًذح
سُخ ػهٗ األقم ٔيكٌٕ انزشخيض ثقشاس يٍ سئيس انغبيؼخ ثُبءاً ػهٗ ؽهت يٍ ػًيذ
انكهيخ أٔ انًؼٓذ ثؼذ أخز يغهس انقسى انًخزض .
 مادة :89ال يغٕص انزشخيض فٗ إػبسح ػؼٕ ْيئخ انزذسيس أٔ إيفبدح فٗ يًٓخ ػهًيخ أٔ أعبصح
رفشؽ ػهًٗ ٔثًشاػبح ؽكى انًبدح ( )88أٔ فٗ أعبصح ثًشافقخ انضٔط قجم إَقؼبء يذِ
يًبصهخ نهًذح انزٗ سجق أٌ قؼبْب انؼؼٕ فٗ إػبسح أٔ يًٓخ ػهًيخ أٔ اعبصح نًشافقخ
انضٔط ٔال يغٕص انزشخيض فٗ اإلػبسح قجم إَقؼبء صالصخ سُٕاد ػٍ ثذء خذيخ
انًشخض نّ فٗ ْيئخ انزذسيس .
 مادة (: )89فٗ عًيغ األؽٕال ال يغٕص أٌ يضيذ يغًٕع يذح اإلػبساد ٔانًًٓبد انؼهًيخ ٔأعبصاد
انزفشؽ انؼهًٗ ٔأعبصح يشافقخ انضٔط ٔسػبيخ انطفم ػهٗ ػشش سُٕاد ؽٕال يذح خذيخ
ػؼٕ انزذسيس ٔيغٕص فٗ انؾبالد انزٗ رقؼزيٓب انًظهؾخ انقٕييخ انزغبٔص ػٍ ْزِ
انًبدح ثقشاس يٍ سئيس يغهس انٕصاساء ثُبء ػهٗ ػشع انٕصيش انًخزض ثبنزؼهيى انؼبنٗ
ثؼذ أخز سئيس انغبيؼخ انًخزض.
 مادة (: )89رجذأ األعبصح انسُٕيخ ألػؼبء ْيئخ انزذسيس ثؼذ إَزٓبء أػًبل إيزؾبَبد َٓبيخ انؼبو
انغبيؼٗ فٗ كهيزٓى أٔ يؼبْذْى ٔرُزٓٗ قجم ثذء انذساسخ ثبنؼبو انغبيؼٗ انغذيذ ٔفقب ً نًب
يقشسِ يغهس انغبيؼخ ٔرنك فيًب ػذا انكهيبد ٔانًؼبْذانزٗ يسزًش انؼًم فيٓب خالل انًذح
انًزكٕسح فزؼيٍ األعبصح فٗ كالً يُٓب ؽست يقزؼيبد انؼًم ثقشاس يٍ ػًيذ انكهيخ أٔ
انًؼٓذ .
 مادة (:)89يغ يشاػبح طبنؼ انؼًم يغٕص انزشخيض نؼؼٕ ْيئخ انزذسيس ألسجبة يهؾخ فٗ أعبصح
خبطخ ثًشرت أٔ ثذٌٔ يشرت أصُبء انذساسخ ٔنًذح يؾذٔدح ال رزغبٔص صالصخ أشٓش ٔيكٌٕ
رنك ثقشاس يٍ سئيس انغبيؼخ ثؼذ أخز سأٖ ػًيذ انكهيخ ٔيغهس انقسى انخبص .

 مادة (:)89يغ ػذو اإلخالل ثأؽكبو انقبٌَٕ سقى  111نسُخ  1691فٗ شأٌ األيشاع انًضيُخ ركٌٕ
نؼؼٕ ْيئخ انزذسيس كم صالس سُٕاد رقؼٗ فٗ انخذيخ أعبصح يشػيخ ثًشرت كبيم
نًذح أقظبْب سُخ ٔإرا نى يسزطيغ ػؼٕ ْيئخ انزذسيس ػُذ إَقؼبء انسُخ انؼٕدح إنٗ
ػًهّ عبص نشئيس انغبيؼخ أٌ يشخض فٗ إيزذاد األعبصح نًذح أخشٖ ال رزغبٔص سُخ ػهٗ
أٌ ركٌٕ ثضالس اسثبع انًشرت ٔركفم انذٔنخ ػهٗ َفقزٓب ػالط أػؼبء ْيئخ انزذسيس
انهزيٍ يظبثٌٕ ثبنًشع ثسجت انؼًم ٔفقب ً نًب رجيُّ انالئؾخ انزُفيزيّ.
*** ْزِ انًٕاد يٍ قبٌَٕ رُظيى انغبيؼبد .

