
 

 
 

ة التونسية ألصحاب الصيدليات القانون األساسي للنقاب
 الخاصة

  

 

تتذيمؼختقايمندضحتقسصنصمغتابذينلموتقاةضدضمؼوتسطمذنلتقاظمؼخاؼن،تقالنطموؤتمم اتقاجم تجختقامضؽذغتقالمن  تابؼمن  ترىطئخ:  تمت 

قاجمذيختلؼمختقاةظمضػلتػبؼمزتصترهمخق رتثمختتشتصتفمغتثمنتػبمغتدظمز"تتضدARENAلفؼنءت"ت0202جندفغتت11قاجذؼيختلةن ػخت

تؽخفتقاج تجخ.

 

ت.35-34-33-30-31-32-38-37-33-02-18-17-16-15-12-6-3-0تقافظلانفصىل انمىقحخ: 

ت

 انمذح.-انمقر-األهذاف-انجبة األول : انزأسيس

 

قاجذؼمضصحتحديمنتتذملتسم قتقايمندضحتتتكضدلتثمختهلملتقاظمؼن اوتاطمذنلتقاظمؼخاؼن،تقالنطموتقا ػننمنختقدؼمضصقتص:  1انفصم

منػمؼوتابيمضقدؼختقاةضدضمؼوتصمنطموتتنلتقاظمؼخاؼن،تقالنطمو""قاذينلمنوتقاةضدضمؼوتسطمذتقسصنصغتدينلموتثضمةيبوتصجؼنننمنلتل

ت.ثجبوتقاشغلتصس قتقايندضحتقسصنصغتصقاذظنةتقاخقمبغ

 

ت 9رحتاسخقفتس رتقاذينلوتسغتت:2انفصم

ت.قاخفنعتػختقاجظناختقاجن ػوتصتقحهةظن ػوتصتقحجةجنػؼوتاكنفوتثذلختؽؼشن -

ت.اجزػننننختتطضػختهطنعتقاظؼخاو  قصوتثشنكلتقاجشذوتصقاجضنسجوتفغتقهةخقحتقاذبضات -

ت.تذظؼتتكلتػجلتتؼنثذغتصتمؼخعتاجظبذوتقاجذلخؽؼختفؼشن -

تقايؼنةتلأدشطوتثشذؼوتصتتكضػذؼوتاظناختثذلخؽؼشن. -

ت

.تصػجكمختاحتػذيملترامظتاعتثكمنحتبممختليمخق تقالبفننمنخػخ-تمضدشت1270دشجتثضصظتقلختدظؼختت23رحتثيختقاذينلوتسضتتت:3انفصم

تنلو.ثنختقاجكةبتقاضؽذغتابذي

تثخ تدشنؽتقاذينلوتغؼختثذخ  .تت:4انفصم

 .انمىارد-انرفذ-االوخراط-انجبة انثبوي: انعضىيخ

تةكممضحتقاذينلمموتدظممخقتثممختقاظممؼن اوتقاةضدضممؼؼختاطذنننننممننلتقاظممؼخاؼن،تقالنطمموتقاججن صممؼختاذشممنؽشتتلممنال  تتت:5انفصللم

غتؽبممبتقدلممخقؽتاعتطممؼخاغتتةضفننممنختفؼممزتقاشممخصؽتقاةضدضممؼوتؽلممقتقايندنننممنضحتصقامم ػختهلبممضقتقحدلممخقؽتفؼشممنتصحتػجكممخت فمم

تقاجذظضصتػبؼشنتلش قتقايندضحتقسصنصغ.

ػبةزةتكلتثذلخؽتلل صتثؼبضةتقشةخقكزتقاضمذضعتدمؼختقدلخقؽمزتصكملتصمذوتهلملتدشنػموتقاه  موتاشمشختقسصامظتثمختتت:6انفصم

تقاضذو.تتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ت.ػذخ تقاجكةنبتقاضؽذغتثؼبضةتقحشةخقكتقاضذضعتفغتثطبغتكلتصذو

صػةختممبتػبممظتاامممتقاذخثممنحتثممختت5تتؼبممقتػؼممضػوتكمملتثذلممخؽتاممتتػمخفغتثؼبممضةتقشممةخقكزتكجممنتسممضتثلممؼختلنافظملت: 7انفصلم

ت.نقاجشن كوتفغتكلتادشطوتقاذينلوتلجننتفؼشنتدؼض تقاجبضن،تقاؼنثوتصقاج تجخق،تصقحدةفنعتللخثنتش

ت.ؼقتدناتم صتثؼبضةتقشةخقكتقاضذوتقاجن ػوتصػجكختثطنالوتقاجؼذغتلل صتقاجةلبختل ثةزػخفغتقاةؼب

ت9ػفيختقاؼؼضػوتثختقاذينلوتت:8انفصم

ت.كلتػؼضتػضةيؼلتلجكةضلتثؼجضحتقاضطضاتلنصتت ئؼشتقاذينلو -

قاضؽذؼموتقاجذؼيمخ تفمغتكلتػؼضتصهغت فةزتثختقاذينلوتلضلبتق تكنلزتمطأتفمن حتصػيننمنغتتسم قتقاخفملتثمختهلملتقاشؼ موت -

ػضةتػبظتقسهلتهللتتن ػختقدؼين تقاجبضوتصتاامتلضقصطوت صناننوتثؼمجضدوتت14جبضوتتأ ػلؼوتلؼنننننختقصةخػنءتقاجؼذغت

 قاضطضاتثغتقإلػ ةتلنالبضؽتصتػيغتتجكؼذزتثختقاخفنعتػننختدفضزتصػجكختازتقحصةؼندوتفغتاامتلظؼخاغتاصتثذنة.
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ت

ت

ثختػذضلزتحتػجذغتقاشؼ وتثختام تقايمخق تقامن عتتمخقرتثذنصملن تفمغتدناموتقاخفملتحتػجكمختقالذم تفمغترحتغؼنلتقاجؼذغتلنسثختاصت

ت.رثكندؼوت جضػزترحتثختؽخفتقاشؼ وتقاضؽذؼوتصتاامتلؼنننننختقديؼنءتصذةؼخ

ت.ػذخ تقاذظنةتقاخقمبغتدنح،تقالطأتقافن حتقاةغتػجكختلجضجلشنت فننننلتاعتثذلخؽتثختقاذينلو

ت.فن تاصتقصةيناوتاصت فلتاعتثذلخؽتحتػضهفتدشنؽتقاذينلورحتصتت:9انفصم

ت99تتتةكضحتثضق  تقاذينلوتثخ11انفصم

تثؼناؼتتقدلخقؽتاػؼنئشن -

ت.قاذشنؽن،تصتقاةظنسخق،تقاةغتتيضةتلشنتؽلقتقايندضحتثخقمؼل -

ت.قافضقئختصقاجخقمؼلتقاجةأتؼوتثختثجةبكنتشن -

ػبؼشنتثختقاظؼن اوتاصتثختقاشؼنكلتصتقاج صضمن،تشمخؽتاحتثضق  تقاخػتتصقإلػندن،تصقاشلن،تصتقاضطنػنتقاةغتتذظلت -

 .حتػ  ختاامتػبننظتقصةي اؼوتقاذينلوتصاحتػكضحتفغترؽن تقاشفنفؼوتقاةنثو

 انجبة انثبنث: انزىظيم اإلداري نهىقبثخ

ت9سؼنكلتقاذينلوتسغ:  11انفصم

 تقاج تجختقاضؽذغ

 تقاجكةبتقاضؽذغ

 تقاشؼ وتتقاضؽذؼو

 تقاجبضوتقاؼنثو

 قاجشضػوقافخصعت 

 

 انفرع األول: انمؤرمر انىطىي

ت.قاج تجختقاضؽذغتسضتاػبظتصبطوتفغتقاذينلوتصػؼتتكنننننلتقاجذلخؽؼختقا ػختهنثضقتلل صتثؼبضةتقشةخقكشت:  12انفصم

ت.صذضق،تلخػض تثختقاجكةبتقاضؽذغتابذينلوت3ػذؼيختقاج تجختلظفوتػن ػوتكلت

ثختقاجكةبتقاضؽذنغتاصتلطببتثختقاشؼ وتقاضؽذؼوتاصتثختاغبلؼوتقاجذلخؽؼختتػجكختابج تجختاحتػذؼيختلظفوتمن هوتابؼن  تلخػض 

اصتليخق تثختقاجبضننوتقاؼنثوتصتػبظتقاجشموتقاخقػؼموتتذخػمختجمخصاتقسػجمناتقام عتحتػجكمختاحتػنمنطخاتػبؼمزتاعتتغؼؼمختفمغتسم رت

ػضةتثمختتن ػنمنخت 34دؼين تفغتاجلتاهظنرتإلقنفتلةذظؼتتقاج تجختاحتػذخ تثضػختقاذناو تصتػبظتقاجكةبتقاضؽذغتلنػةلن رتقاجكبن

راممظتكمملتتؤػممضةتػبممظتقسهمملتثممختتممن ػختقدؼيممن تقاجمم تجخ تػممختؽخػنممنقتقالخػممخت02هلمملتتضممبجزتابطبممبتاصتقايممخق .تتضجممزتقاممخػض ت

ت.قاجذلخؽؼختقا ػختهنثضقتلل صتثؼبضةتقشةخقكشتتثغتاكنننختجخصاتقسػجناتصتتن ػختصتثكنحتقحدؼين 

ت.راقتتؼجختقاج تجخترجخقءتقدةلنلن،تػجبتاحتػذخ تفغتقاخػض تصنػوتلخقػننوتصدشنػوتقحهةخقع

 9ط دؼن،تقاج تجختقاضؽذغتسغ:  13انفصم

ت.قدةلنلتقاجكةبتقاضؽذغ -

ت.ثذنهشوتصترهخق تقاةيخػخػختقس لغتصتقاجناغتابجكةبتقاضؽذغ -

ت.ناسنتثختؽخفتقاذينلوتصفقتقايندضحتقسصنصغلبض  تقالؼن ق،تصتقاةظض ق،تصقالخقثجتصتؽخ تقاؼجلتقاضقجبتقتل -

 .قاجظن هوتػبظتتذيؼختقايندضحتقسصنصغتابذينلو -

ت.تكضػختفؼخ قاؼوتثغتدينلوتاصتدينلن،تامخطتثختدفشتقايطنعتقاجشذغتقاةظخػختلذلتقاذينلوتاصتقحدخثنجتاص -

ػبظتقايخق ق،تصتقابضقئختصقاةضطمؼن،تلأغبلؼموتتػذؼيختقاج تجخت صجؼنتثشجنتكنحتػخ تقاذنػخػختصتةنننننتتقاجظن هو:  14انفصم

 .قاجيةخػؼخ
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 انفرع انثبوي: انمكزت انىطىي

 

ػؼمضتػمةتتقدةلمنلشتتلمنحهةخقعتقاضمخعتقاجلنشمختا ذمنءتت11تضؼختاػجناتقاذينلموتلضقصمطوتثكةمبتصؽذمغتثكمضحتثمخت:  15انفصم

ت.قدؼين تقاج تجختقاضؽذغ

"ا"تصتػؼمضػختثمختطمذفت"ل"تصتااممتتػؼمضػختثمختطمؼن اوتطمذفتصتػجبتاحتتشجلتتخكؼلوتقاجكةمبتقامضؽذغتػبمظتقحهمل

ت.لشخؽتاحتػةضفختقاؼخ تقاكنفغتثختقاجةخشذؼختثختك تقاظذفؼخ

صتفغتطض  تديضتاصتغؼنلتكبغتاجةخشذؼختثختطذفتثؼؼختفنحتقاجكةبتقاضؽذغتػةكضحتدضبتقاذناموتثمختػؼمضتصقدمختثمخت

ت.ختطذفتصقدخطذفتصتلنهغتقسػؼنءتثختقاظذفتقحمختاصتػكضحتكلتاػؼنئزتث

لظفوتفخ ػوتلضقصطوتثطببتػذجلترثؼمنءتصتممةتتقاظمؼخاغتصتػيمغتر صمنازتػيغتقاةخشختاؼؼضػوتقاجكةبتقاضؽذغتتت:16انفصم

ػختؽخػننقتثكةضلتثؼجضحتقاضطضاتثغتقإلػ ةتلنالبضؽتػضجمزترامظتقاجكةمبتقامضؽذغتلنصنننمنتت ئمؼشتقاذينلموتاصتػيمغترػخقػمزت

ت4قاذناةؼختػجبتاحتػظلتثطبمبتقاةخشمختترامظتقاجكةمبتقامضؽذغتهلملتتةظخقع.تصفغتكبقاضؽذغتثينللتصطلترػتاخطتثيختقاجكةب

تػبظتقسهلتثختتن ػنختقدؼين تقاج تجخ.تصدناترهفناتهنئجموتقاجةخشمذؼختػيمغتتؼبؼيشمنتفمغتثيمختقاذينلموتصثيمن تقافمخصعثفةضدوتاػنةت

ت.قاجشضػوتتا ؽ عتػبؼشن

صذضق،تػبظتقسهلتصهمنثضقتللم صتت3ػجبتػبظتقاجةخشذؼختابجكةبتقاضؽذغتاحتػكضدضقتثذلخؽؼنننختلناذينلوتثذ تتت:17انفصم

 قاشمغلؤتصتاحتحثمختثجبنننمنوتت041ثؼبضةتقشةخقكشتتقاضذننننضعتلظفوتثذةظجوتصاحتحتػذطلمقتػبمؼشتتقاةذجؼمختقامضق  تلنافظملت

ت.ختاجلنشخ تقاجشذوتكضحتهختطخ ،تػخستتادكنةتتأ ػلؼوتلنتوتتيؼغتلةذجؼ

قمةؼن ستتثختؽمخفت ئمؼشتقاذينلموتتدنملؼختػبظتقسهلتػيغت3ثكةبتثكضحتثختػجخعتقحهةخقعتصخقتتذلترشخقفتتت:18انفصم

خ.تصس قتقاجكةبتسضتقا عتػةضاظتػجبؼننوتقافخزتصتؼلناجكةبتقاجذةشؼوتثختزتصحتثةخشذاصتثختػذضلزتػبظتاحتحتػكضدضقتاػؼنننننءت

ت.ةخقعتصػذخ تثذؼختفغتقاغخعتثجؼظتثختكنننننلتاػؼنءرقاةظخػختلذةؼجوتقحه

ػةتتتخصؼتتاصجنءتكلتقاجةخشذؼختتدضبتاصاضػموتصطمضاتقاةخشمخترامظتقاجكةمبتقامضؽذغتػبمظتهنئجموتصقدمخ تصتػيمغتتت:19انفصم

ت.ثختلؼختقاجةخشذؼخترصجنتػبظتقسكهخت11ػلةن تقاذنمبتمةجشنتلطنلغتقاذينلو.تتصػذختقحهةخقعت

ت.ؼختغبقتػجبؼوتقاةظضػلػةتتقافخزتثلنشخ تل

اصتػ ثمن،تمنطموؤتاصتاصمجنءتثؼمنفوترامظتقاينئجموتتؤرصجنننت11ػبظتاكهختثختػذختقافخزتحتػيغتقدةضنلتقسص ق تقاةغتتشةجلت

ت.قسطبؼو

ػيغتقاةظخػختلفضزتقاجةخشذؼختقا ػختتذظبضقتػبظتاكهختػخ تثمختقسطمضق،تصفمغتطمض  تقاةؼمن اتػفمضزتقاجةخشمختقسهمخةتفمغت

ت.قالنطوتثشذوتقاظؼخاو

ت.ثةةناؼةؼختصذضق،تصحتػجكختقدةلنلشتتسكهختثختثختؼختدؼنلؼةؼخت3اجخ تػذةلبتاػؼنءتقاجكةبتقاضؽذغت

ت9ثشنةتقاجكةبتقاضؽذغتسغتت:21انفصم

ت.قاؼجلتػبظتتطلؼقتهخق ق،تصتتضطؼن،تقاج تجخ -

ت.ر ق  تش صحتقاذينلوتصفقتهندضدشنتقسصنصغتصدظنثشنتقاخقمبننغتصتهضقدؼختقال   -

ت.قاذينلوتاخطتقاضبؾتصتقاجذظجن،تصقاشؼ ن،تقاجؼذؼوتجهؼلت -

ت.رهنثوتقاخػنصطتصتجهؼلتقاذينلوتصقاخفنعتػختاػؼنئشنتاثنةتقاجذنكت -

ت.قحهةخقعتػبظتتضزػغتقاجض صاؼن،ت قملتقاجكةب -

ت.قاخػض تاؼيختث تجختػن عتاصتمن  تابؼن   -

ت.قاخػض تابجبضوتقاؼنثوتقاؼن ػوتاصتقالن هوتابؼن   -

تدضحتقإلصنصغتصتقايندضحتقاخقمبغتابذينلورهةخقحتتؼخػلتقاين -

ػلممةضتقاجكةممبتقاممضؽذغتلؼجبؼممن،تقايمملغتصتقاظممخفتقاجممناغتصتسممضتقامم عتػةكفمملتلذفيممن،تقافممخصعتقاجشضػمموتصػذممخ ت -

ت تفنطؼلتاامتفغتقايندضحتقاخقمبغ.

 ت.ػجكختابجكةبتقاضؽذغتقحػط عتلظفوتقصةهذنئؼوتلجشنةتقاشؼ ننننوتقاضؽذؼوتراظتدؼختتكضػذشن -
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اثذمنءتػمنثضحتت5ػةكضحتقاجكةبتقاضؽذغتثخت ئؼشتصتدنئبت ئؼشتصتاثؼختػنةتصتاثؼختثناتصتاثؼختثمناتثضمنػختصت:  21انفصم

 .ثضنػخصح

ثضم صاؼوتاػؼمنءتقاجكةمبتقامضؽذغتكنثبموتفمغتدضمختقاةظنمنخفتصتقاةضمؼؼختصتمةتتثذنصملةشتتا ذمنءتقاجبضموتقاؼنثموت:  22انفصم

 .ابؼن  تقاةغتػجكختاشنتتذخػختثض صاؼوتاعتػؼضتصرهناةزترحتازةتقسثختقاؼن ػوتاصقالن هو

ػجةجغتقاجكةبتقاضؽذغتثخ تكلتششختػبظتقسهلتصكبجنتقهةؼملتقاذنجموتلمخػض تثمختقامخئؼشتصتلطبمبتثمختاغبلؼموت:  23انفصم

 .اػؼنءرتصتيغتقاخػنض تلشةظتقاضصنئل

اػؼنننءرتصفمغتدناموتتؼم  تااممتػؼمؼختقسػؼمنءتقاذنػمخصحتػبة تتقجةجنعتقاجكةبتقاضؽذغت صجؼنتلذؼض ت بهغتتت:24انفصم

ػضةتػبظتاهظظتتيخػختتةتتقاخػض تازتتلشةظتقاضصمنئلتصػذؼيمختدؼذشمنتثشجمنتكمنحتػمخ تت14تن ػلنتجخػخقتا جةجنعتفننننغتغؼضحت

ت.قاذنػخػخ

ت.غؼنلزتدنئلزػخاستقاخئؼشتقجةجنػن،تقاجكةبتقاضؽذغتصفغتطض  ت

ت.صهلضاتجخصاتقسػجناػيغتفغتلخقػوتكلتقجةجنعتقهةخقحت

تيغتقاجظن هوتػبظتهخق ق،تقاجكةبتقامضؽذغتلنسغبلؼنننننمنوتقاجطبيموتسطمضق،تقاذنػمخػختصفمغتطمض  تقاةضمنصعتتت:25انفصم

ت.ػكضحتطض،تقاخئؼشتثخجذن

لجكةمضلتثؼمجضحتقاضطمضاتلنصمتتتؤػجكختسعتػؼمضتفمغتقاجكةمبتقامضؽذغتتيمخػتتقصمةيناةزتثمختقاجكةمبتتاالسزقبنخ: 26انفصم

ت.اصتمننن اتجبضوت صجؼوتابجكةبتؤذينلو ئؼشتقا

ت.قهناةشتتتػيغتتؼضػؼشتتم اتث تجختمن  تابؼن  تفغتطض  تقصةيناوت   وتاػؼنءتاصتاكهختاص

ػضةتثختتن ػختت34رتراقتقصةيناتاغبلؼوتاػؼنءرتفنحتكلتقاجكةبتػؼختثضةيؼ تصجضلنتصػيغتػذخسننتتذظؼتتقدةلنلن،تفغتاجلتاهظن

-16-15-10صتذظمؼتتقاجم تجختقالمن  تابؼمن  تإلػمن  تقدةلمنلتكملتقاجكةمبتاصتلؼؼمزتؽلننمنقتقافظمضاتػيمغت ػنمنض تقحصةيناو.ت

ت.ثختس قتقايندضح18ص17

ت.جبضن،ت صجؼوتثةةناؼوتلخصحتصلنبتشخػغتػؼختثضةيؼ تصجضلنت3كلتػؼضتػغؼبتػختدؼض تتت:27انفصم

تانفرع انثبنث: انهيئخ انىطىيخ

ت9تةكضحتقاشؼ وتقاضؽذؼوتثختت:28انفصم

ت.اػؼنءتقاجكةبتقاضؽذغتقاجذةللضحتم اتقاج تجخ -

ت.قاخئؼشتصتقسثؼختقاؼنةتػختكلتثكةبتجشضعتاصتثختػذضلشت -

ت.ػجكختاخئؼشتقاذينلوتاحتػخػضتاعتشلضتاذؼض ترجةجنعتقاشؼ وتلظفوترصةشن ػوتصت صحتقاجشن كوتفغتقاةظضػل -

ت

 9ثشنةتقاشؼ وتقاضؽذؼوتسغ:  29انفصم

ت.ابذينلوقاجظن هوتػبظتقاذظنةتقاخقمبغت -

ت.قهةخقحتتؼخػلتقايندضحتقسصنصغ -

ت.قاللتفغتلؼ تقافخصعتقاجشضػوتصقإلشخقفتػبظتدشنؽشنتصدبشنترحتازةتقسثخ -

ت.قهةخقحتقاذبضاتصقالخقثجتصؽخ تقاؼجلتاكلتثنتػشتتقاجشذوتلناةذضؼقتثغتقاجكةبتقاضؽذغتصفغترؽن تهخق ق،تقاج تجخ -

ت.قاللتفغتهؼنػنتقاخفلتثختقاذينلوتصتقاخجضعتراؼشن -

ت.قاجظن هوتػبظتػجبؼن،تشخقءتقاؼين ق، -

ػجكختابجكةبتقاضؽذغتاحتػؼخعتػبظتادظن تقاشؼ وتقاضؽذؼوتاعتثضأاوتتشتتقاذينلوتصػطببتقاللتفؼشنتصفغتس رتقاذناوت -

ت.تكضحتهخق ق،تقاشؼ وتثبزثوتراقتاتتتةؼن عتثغتهخق ق،تقاج تجخ

ت.ا دؼين تثغتتذخػختجخصاتقسػجنا ػض تقاج تجختقالن  تابؼن  تاصتقاجبضوتقاؼنثوتقالن هوتابؼن  ت -

 .ثشنةتقاشؼ وتقاضؽذؼوتثضكضاوتث هةنتابجكةبتقاضؽذغتراظتدؼختتأصؼضشن -
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تجةجغتقاشؼ وتقاضؽذؼوتػبظتقسهلتثخ تكلت   وتاششختصكبجنتقهةؼلتقاذنجوتلخػض تثختقاجكةبتقاضؽذغتاصتلطبمبت:  31انفصم

 .ثختاغبلؼوتاػؼنئشن صتيغتقاخػض تلشةظتقاضصنئل

ػبة تتقجةجنعتقاشؼ وتقاضؽذؼوت صجؼنتلذؼض ت بهغتاػؼنئشنتصفمغتطمض  تتؼم  تااممتػؼمؼختقسػؼمنءتقاذنػمخصحتتت:31انفصم

ػضةتػبظتاهظظتتيخػختصػيغترػ ةتليؼوتقسػؼنءتصػكضحتدؼذشنتقحجةجنعت صجؼنتثشجنتكمنحتػمخ تت14ثضػخقتجخػخقتفغتغؼضحت

ت.قاذنػخػخ

ت.وبئجهطض  تغؼنلزتػخاستجبضن،تقاشؼ وت ئؼشتقاذينلوتصفغت

ت.ػيغتفغتلخقػوتكلتقجةجنعتقهةخقحتصهلضاتجخصاتقسػجنا

تممةتتقاجظممن هوتػبممظتهممخق ق،تقاشؼ مموتلنسغبلؼمموتقاجطبيننننممنوتسطممضق،تقاذنػممخػختصفممغتطممض  تقاةضممنصعتػذضممبتتت:32انفصللم

تفن.ثؼنػتانرئيسطض،ت

 انفرع انراثغ: انجهسخ انعبمخ

كملتصمذوتػمخقتصمذوتقدؼيننمنن تقاجم تجختصتؼمتتكملتقاجذلمخؽؼختقام ػختهمنثضقتللم صتتجةجغتقاجبضوتقاؼنثوتقاؼن ػموت:  33انفصم

ت.ثؼبضةتقشةخقكشتتتصتػخاصشنتقاجكةبتقاضؽذغتقا عتػيخةتقاةيخػخػختقس لغتصتقاجناغ

ػجكختاحتتذؼيختجبضوتػنثوتمن هوتابؼن  تلخػض تثختقاجكةبتقاضؽذغتاصتلطببتثختقاشؼ وتقاضؽذؼموتاصتثمخت بم تقاجذلمخؽؼختثمغت

خػختجخصاتقسػجناتقانن عتحتػجكختاحتػطمخاتػبؼمزتاعتتغؼؼمختفمغتسم رتقاذنامو صػبظتقاجكةمبتقاضؽذننننننمنغتلنػةلمن رتقاجكبمفتتذ

ت.ػضةتثختتن ػختتضبجزتابطببت34لةذظؼتتقاجبضوتقاؼنثوتاحتػذخ تثضػختقحدؼين تفغتاجننلتاهظنرت

قسهمملتثممختتممن ػختتػبممظتثممنػضت14هلمملتتؤػممختقإلاكةخصدممغقالخػممختاصتقالخػممختؽخػممقتتؤتضجممزتقاممخػض تابجبضمموتقاؼنثمموتت:34انفصللم

ت.ثغتاكختقاةن ػختتصتقاجكنحتصتجخصاتقسػجناتؤراظتكلتقاجذلخؽؼختقا ػختتهنثضقتلل صتثؼبضةتقشةخقكشتتؤقدؼين سن

ت9ثشنةتقاجبضوتقاؼنثوتسغتت:35انفصم

ت.ثذنهشوتصترهخق تقاةيخػخػختقس لغتصتقاجناغ

تو.ثبنننمتقاذينلتقالؼغتصتقاجلن اوتسعتػين تػبظتقاجظن هوتػبظتػجبؼن،

ت.ام تكلتقايخق ق،تقاةغتحتتةؼن عتثغتهخق ق،تقاج تجخ

قاخػض تاؼيختث تجختصؽذغتمن  تابؼن  تلجضقفيوتاغبلؼوتقاذنػخػختثغتتذخػختجخصاتقسػجناتقا عتحتػطخاتػبؼزتاعتتغؼؼمختفمغت

ت.س رتقاذناو

تذؼيختقاجبضوتقاؼنثوتثشجنتكنحتػخ تقاذنػخػختصتتيننننغتقاجظن هوتػبظتقايخق ق،تصتقابضقئختصتقاةضطؼن،تلأغبلؼوتتت:36انفصم

ت.اطضق،تقاجيةخػؼخ

 انفرع انخبمس: انفروع انجهىيخ

ت.ػيغتتججؼغتقاجذلخؽؼختلناذينلوتفغتفخصعتجشضػوتػخػخسننننتثكةبتجشضعتت:37انفصم

ت.بظتتذخػختػخ تصتثكنحتصتقحتضننننننننعتقاجغخقفغتاش رتقافخصعقاشؼ وتقاضؽذؼوتابذينلوتثض صاوتػ

ت.الؼ تفخعتجشضعتت42حتػجكختاحتػيلتقاججناتقاجغخقفغتابفخعتػختدخص تقاضحػوتصحتاحتػيلتػنننخ تقاجذلخؽؼختػخت

نعتػممخترشممخقفتقاجكةممبتقاممضؽذغتصتفنممنغتدممخص تقمةظنطممشنتقاةخقلممغتلجشممنةتقاممخفتيممضةتقاجكنتممبتقاجشضػمموتتذمملتتت:38انفصللم

تتتتتتتتتقاجظممناختقاجن ػمموتصتقحهةظممن ػوتصتقحجةجنػؼمموتاجذلخؽؼشممنتصتضممؼؼختشمم صحتقافممخصعتقاجشضػمموتصتتذظممؼتتقاذشممنؽن،تقاةكضػذؼمموت

ت.اشنتلناذظختاذضنلتقاجكةبتقاضؽذغتكجنتتيضةتلججنننننننغتقحشةخقكن،تثختقاجذلخؽؼختقاخقجؼؼختصتقاجشذؼوتاظناختثذلخؽؼشن.

ت.ؽتفغتثذظجوتاصتدينلوتصؽذؼوتاصت صاؼوتاصتقحتذن تاصتتكضػختفؼخ قاؼوتفغتثنتلؼذشنحتػجكختسعتفخعتقحدلخق
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ثجهلتػختقاجكةبتقاضؽذغتصتلخػض تثختقاجكةبتقاجشضعتاصتلطبمبتثمختكلتفخعتػؼيختجبضوتػنثوتصذضػوتلذؼض تتت:39انفصم

ت.ػختؽخػقتقالخػختاصتقالخػختقإلاكةخصدغتػضةتثختتن ػختقدؼين تقاجبضوت14 ب تقاجذلخؽؼختلزتتصتخصنلتقاخػضق،تهللت

صتػيخةتم ازتقاجكةبتقاجشضعتتيخػختا لغتصتثناغتاذشنؽزتقاضذضعتػيغتتؤتذؼيختقاجبضوتقاؼنثوت صجؼنتثشجنتكنحتػخ تقاذنػخػخ

ت.تتقاجذلخؽؼخثذنهشةزتصترهخق رتلأغبلؼوت

ت.قاجكةبتقاضؽذغتابجظن هوتػبؼزاضذضعتراننننظتقلؼختقدؼين تجبضةزتقاؼنثوتػخصلتكلتفخعتقاةيخػختقإل لغتصتقاجناغتاذشنؽزت

اػؼمنءتػيمغتقدةلمنلشتتفننمنغتجبضموتػنثموتتؼيمختابغمخعتكملت   موتصمذضق،تت4رامظتت3تقاجشمضعتثمخػةكضحتقاجكةبتتت:41انفصم

ت.ػضةتثختتن ػختقحدؼين ت14لذؼض تثجهلتػختقاجكةبتقاضؽذغتتصتلخػض تثختقاجكةبتقاجشضع.تتخصلتقاخػضق،تهللت

ت.ػضةتقدؼين تقاجبضوتقحدةلنلؼوتتيخةتقاةخشذن،

صهمنثضقتللم صتثؼبمضةتقشمةخقكشتتقاضذنننمنضعتصاحتحتتؤػجبتػبظتقاجةخشذؼختابجكةبتقاجشضعتاحتػكضدضقتثذلخؽؼنننختلناذينلو

صتاحتحتتكضحتهختطمخ ،تػمخستتادكمنةتتأ ػلؼموتلنتموتتيؼمغتتؤثختثجبننننوتقاشغلت041ػذطلقتػبؼشتتقاةذجؼختقاضق  تلنافظلت

ت.لنشخ تقاجشذولةذجؼختاج

ت.دةلنلتقاجكةبتقاضؽذغرػيوتػجخطتقحهةخقعتلذفشتؽخ

قاجكةبتقاجشضعت ئؼشتصتاثؼختػنةتصتاثمؼختثمناتػيمغتقمةؼمن ستتلمنإلهةخقعت قمملتقاجكةمبتقاجشمضعتتصتاثذمنءتػؼتتتت:41انفصم

ت.ػنثضحتثضنػخصح

ت.ػوتاصتلؼختقافخصعتصػللتفؼشنفغتقاجشنكلتقاةغتهختتطخاتطبنننننبتقافخصعتقاجشضتقاجكةبتقاضؽذغػذظختتت:42انفصم

 9تةكضحتثضق  تقافخصعتقاجشضػوتثخت:43انفصم

ت.خترشةخقكن،تقاجذلخؽؼختفغتقاذينلوقاجذنلن،تقاةغتػلظظشنتقاجكةبتقاضؽذغتاكلتفخعتث -

ت.قاذشنؽن،تصتقاةظنسخق،تقاةغتػيضثضحتلشندضلوتثختثخقمؼلت -

قاظمؼن اوتصتقاشؼنكملتصتقاج صضمن،تشمخؽتاحتحتتثضق  تقاخػتتصتقاشلن،تصتقإلػندمن،تقاةمغتتذظملتػبؼشمنثخدضلوتثخت -

 .ػ  ختاامتػبظترصةي اؼةشنتصتاحتػكضحتفغترؽن تقاشفنفؼوتقاةنثو

 صتػذخ  تتفنطؼلتاامتفغتقاذظنةتقاخقمبغ. -

 .ػبظتق ختقديطنعتدشنؽتفخعتثختقافخصعتتخجغتثجةبكنتنننننزتصص نئيزتراظتقاجكةبتقاضؽذغ:  44انفصم

 انجمغ ثيه انمسؤونيبد مىغ-حم انىقبثخ–األسبسي  انجبة انراثغ: رىقيح انقبوىن

تيغتقاجظن هوتػبظتتذيمؼختقايمندضحتقسصنصمغتمم اتث تجننمنختصؽذمغتػبمظتاحتػكمضحتااممتثمخ جنتلجمخصاتاػجنامزتت:  45انفصم

ت9لنهةخقحتثخ

تقاجكةبتقاضؽذغ -

تقاشؼ وتقاضؽذؼو -

ت.قاجبضوتقاؼنثو -

ت.اغبلؼوتقاجذلخؽؼخ -

ت.تن ػختقحدؼين تػضةتثخت32راظتقاجكةبتقاضؽذغتهللتقاجيةخدن،تفغتقاذناةؼختقسمؼختؼختػيغتر صنات

قاةظخػختلذلتقاذينلوتػيغتثختؽخفتث تجختصؽذغتمنننننن  تابؼن  تثلظضتابغخعتتيغتقاخػض تامزتثمختؽمخفتتت:46انفصم

ت.10قاجكةبتقاضؽذغتاصتقاشؼ وتقاضؽذؼوتاصتقاجبضنننوتقاؼنثوتصتاامتدضبتقافظل

ت. بهغتقاجيةخػؼخػيغتقاةظخػختلناذلتلجضقفيوت

ت.صتفغتطض  تقاذلتتؼض تقاججةبكن،تقاخقجؼوتابذينلوتراظتقاججبشتقاضؽذنننغتاشؼ وتقاظؼن او

حتػجكختسعتػؼضتػةذجلتثض صاؼوتصؽذؼوتاصتجشضػوتطبنننننبتقاذينلوتاحتػةذجلتثض صاؼوتفمغتقاججبمشتقامضؽذغتتت:47انفصم

ت.اشؼ وتقاظؼن اوتاصتفغتادختقاججناشتقاجشضػوتابظؼن او
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