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٠سٛص اٌخاغة عٍٝ أ١ٍ٘ح اٌضٚاج تإذّاِٗ اٌثإِح عششج  -8المادة 
 ٚاٌّخطٛتح تإذّاِٙا اٌساتعح عششج ِٓ اٌعّش.

 
 2/7/9191ِعذٌح ٚفما ٌٍمأْٛ ذاس٠خ  -3المادة 

ألزذ ش١خٟ اٌعمً أٚ لاظٟ اٌّز٘ة أْ ٠أرْ تاٌضٚاج ٌٍّشا٘مح اٌرٟ 
ٌذ٠ٗ أوٍّد اٌخاِسح عششج ِٓ اٌعّش ٌُٚ ذىًّ اٌساتعح عششج إرا ثثد 

 غث١ا أْ زاٌٙا ٠رسًّ رٌه ٚأرْ ١ٌٚٙا.
 

  2/7/9191ِعذٌح ٚفما ٌٍمأْٛ ذاس٠خ  -2المادة 
إرا أرْ ازذ ش١خٟ اٌعمً أٚ لاظٟ اٌّز٘ة تضٚاج اٌّشا٘ك ٚاٌّشا٘مح 
تذْٚ إرْ اٌٌٟٛ زك ٌىً ِٓ اٌّشا٘ك أٚ اٌّشا٘مح أْ ٠طٍة فسخ اٌضٚاج 

ّث١ٕح فٟ اٌّادج فٟ ِذج سرح اشٙش ذثرذئ ِٓ ذاس٠خ تٍٛغ اٌسٓ اٌ
 األٌٚٝ.

 
  2/7/9191ِعذٌح ٚفما ٌٍمأْٛ ذاس٠خ  -5المادة 

ال ٠دٛص ألزذ أصال أْ ٠ضٚج اٌصؽ١ش اٌزٞ ٌُ ٠رُ اٌسادسح عششج ٚاٌصؽ١شج 
 اٌرٟ ٌُ ذرُ اٌخاِسح عششج.
ٚال ٠دٛص ذض٠ٚح اٌّعرٖٛ ٚال اٌّعرٛ٘ح ٚال اٌّش٠ط ٚال اٌّش٠عح تعٍح ِٓ اٌعًٍ 

 اٌض٘ش٠ح ٚاٌدزاَ ٚاٌرذسْ اٌشئٛٞ فٟ غٛس إٌّٛ. اٌساس٠ح ٟٚ٘ األِشاض 
ٚعٍٝ ازذ ش١خٟ اٌعمً أٚ لاظٟ اٌّز٘ة أْ ٠رثثد لثً اإلرْ تاٌضٚاج 
سالِح اٌضٚخ١ٓ ِٓ اٌعرٗ ٚاٌعًٍ اٌساس٠ح ترى١ٍفّٙا إتشاص شٙادج صس١ح ِٓ 
غث١ة لأٟٛٔ ٠ٚدٛص االعرشاض عٍٝ ٘زٖ اٌشٙادج ٌذٜ ازذ ش١خٟ اٌعمً 

 اسٖ تشأٔٙا لاتً ٌطشق اٌّشاخعح.أٚ لاظٟ اٌّز٘ة ٚلش
 

 2/7/9191ِعذٌح ٚفما ٌٍمأْٛ ذاس٠خ  -6المادة 
إرا غٍثد اٌىث١شج اٌرٟ ٠رشاٚذ سٕٙا ت١ٓ اٌساتعح عششج ٚاٌساد٠ح 
ٚاٌعشش٠ٓ أْ ذرضٚج تشخص فازذ ش١خٟ اٌعمً أٚ لاظٟ اٌّز٘ة ٠ثٍػ 
 رٌه ١ٌٌٛٙا، ٚإرا ٌُ ٠عرشض اٌٌٟٛ فٟ ِذج خّسح عشش ٠ِٛا ِٓ ذاس٠خ
ذث١ٍؽٗ أٚ اعرشض ٚسؤٞ اعرشاظٗ فٟ ؼ١ش ِسٍٗ، إرْ ازذ ش١خٟ اٌعمً أٚ 
 لاظٟ اٌّز٘ة تضٚاخّٙا.

 
 عمذ اٌضٚاج عٍٝ ِضٚخح اٌؽ١ش أٚ ِعرذذٗ ِّٕٛع ٚتاغً.  -4المادة 

 
ِّٕٛع ذعذد اٌضٚخاخ فال ٠دٛص ٌٍشخً أْ ٠دّع ت١ٓ صٚخر١ٓ ٚاْ  -81المادة 

 فعً فضٚاخٗ ِٓ اٌثا١ٔح تاغً.



 
 ال ٠دٛص ألزذ أْ ٠ع١ذ ِطٍمرٗ. -88المادة 

 
٠رُ عمذ اٌضٚاج تاإل٠داب ٚاٌمثٛي ِٓ اٌفش٠م١ٓ فٟ ِدٍس  -82المادة 

اٌعمذ تسعٛس شٙٛد، ٠ٚدٛص أْ ٠ىْٛ اٌشٙٛد ِٓ أصٛي ٚفشٚع اٌخاغة 
ٚاٌّخطٛتح عٍٝ أْ ال ٠مً عذدُ٘ عٓ األستعح ٠ٚدة أْ ٠رُ اٌعمذ وراتح 

س زعٛس ازذ اٌضٚخ١ٓ ِدٍس اٌعمذ ٚاْ ٠ٛلعٗ اٌضٚخاْ ٚشٙٛدّ٘ا، ٚإرا ذعز
٠دٛص أْ ٠ٛلعٗ عٕٗ ٚو١ً ِفٛض تّٛخة ٚواٌح خط١ح ِصذق ع١ٍٙا ِٓ 
اٌّخراس أٚ ِٓ ٠مَٛ ِماِٗ عٍٝ أْ ٠زوش فٟ اٌرٛو١ً ل١ّح اٌّٙش أٚ ٠رشن 
 ذع١١ٕٗ ٌشأٞ اٌٛو١ً ٚعٍٝ أْ ٠عُ ٘زا اٌرٛو١ً إٌٝ اٌعمذ.

 
إخشاء اٌعمذ اٌصس١ر ٠ٚثثد ٠ٍضَ ِٙش اٌضٚخح ٚٔفمرٙا اٌضٚج ِٕز  -41المادة 

 ت١ّٕٙا زك اٌرٛاسز.
 

اٌضٚج ِدثش عٍٝ زسٓ ِعاششج صٚخرٗ ِٚساٚاذٙا تٕفسٗ  -43المادة 
 ٚاٌضٚخح ِدثشج أ٠عا عٍٝ إغاعح صٚخٙا فٟ اٌسمٛق اٌضٚخ١ح ٚاٌّششٚعح.

 
إٌفمح ٟ٘ ِا ٠ٕفمٗ اإلٔساْ عٍٝ ع١اٌٗ ٚصٚخرٗ ٠ٚشًّ  -41المادة 

ٌرطث١ة ٚخذِح اٌضٚخح راخ اٌىشاِح أٚ اٌطعاَ ٚاٌىسٛج ٚ اٌسىٕٝ ٚا
 اٌعاخضج أٚ اٌّش٠عح ٟٚ٘ الصِح األداء ترشاظٟ اٌفش٠م١ٓ أٚ تسىُ اٌماظٟ.

 
إرا اِرٕع اٌضٚج اٌساظش عٓ اإلٔفاق عٍٝ صٚخرٗ ٚغٍثد اٌضٚخح  -31المادة 

إٌفمح فاٌماظٟ ٠مذس إٌفمح زسة زاي اٌفش٠م١ٓ اعرثاسا ِٓ ٠َٛ اٌطٍة 
 ا سٍفح عٓ اٌّذج اٌرٟ ٠ع١ٕٙا.ٌٚٗ أْ ٠أِش تإعطائٙ

 
إرا عدض اٌضٚج عٓ اإلٔفاق عٍٝ صٚخرٗ ٚغٍثد اٌضٚخح إٌفمح  -38المادة 

فاٌماظٟ ٠مذس إٌفمح اعرثاسا ِٓ ٠َٛ اٌطٍة عٍٝ أْ ذىْٛ د٠ٕا تزِح اٌضٚج 
 ٠ٚأرْ ٌٍضٚخح أْ ذسرذ٠ٓ تاسّٗ.

 
فش٠ك ال ذسً ٌٍشخً ِطٍمرٗ أتذا تعذ صذٚس زىُ اٌماظٟ تاٌر -31المادة 
 ت١ّٕٙا.

 
ٌٍضٚخ١ٓ أْ ٠فسخا عمذ اٌضٚاج تاٌرشاظٟ ٠ٚرُ ٘زا اٌفسخ  -24المادة 

 تإعالٔٗ تسعٛس شا٘ذ٠ٓ أِاَ اٌماظٟ اٌزٞ ٠صذس زىّا تٗ.
 

ٌألَ اٌسك تسعأح اٌٌٛذ ٚذشت١رٗ زاي ل١اَ اٌضٚخ١ح ٚتعذ اٌفشلح  -52المادة 
 إرا اخرّعد ف١ٙا األ١ٍ٘ح اٌّطٍٛتح.

 
اٌساظٕح أِا وأد أَ ؼ١ش أَ تضٚج ؼ١ش ِسشَ ٌٍصؽ١ش  إرا ذضٚخد -56المادة 

سمػ زمٙا فٟ اٌسعأح ٚأرمً إٌٝ ِٓ ١ٍ٠ٙا فٟ االسرسماق ِٓ 
اٌساظٕاخ فاْ ٌُ ذٛخذ ِسرسمح أ٘ال ٌٍسعأح فٌٍٟٛ اٌصؽ١ش أخزٖ ِٚرٝ 



 صاي اٌّأع ٠عٛد زك اٌسعأح ٌٍساظٕح اٌّسرسمح.
 

اخشج اٌسعأح ؼ١ش تذي إٌفمح ٚوٍٙا ذٍضَ األب إْ ٌُ ٠ىٓ  -61المادة 
 ٌٍصؽ١ش ِاي فاْ واْ ٌٗ ِاي فال ٠ٍضَ أتاٖ ِٕٙا شٟء إال أْ ٠رثشع.

 
إرا وأد أَ اٌطفً ٟ٘ اٌساظٕح ٌٗ ٚوأد ِطٍمح أٚ ِرضٚخح  -68المادة 

تّسشَ ٌٍصؽ١ش أٚ ِعرذج ٌٗ فٍٙا االخشج ٚاْ ٌُ ٠ىٓ ٌٍساظٕح ِسىٓ ذّسه 
ؽ١ش اٌفم١ش فعٍٝ أت١ٗ سىٕاّ٘ا ٚاْ ازراج اٌّسعْٛ إٌٝ خادَ ٚواْ ف١ٗ اٌص

 أتٖٛ ِٛسشا ٠ٍضَ تٗ ٚؼ١ش أالَ ِٓ اٌساظٕاخ ٌٙا االخشج.
 

إرا أتد أَ اٌٌٛذ روشا أَ أٔثٝ زعأرٗ ِدأا ٌُٚ ٠ىٓ ٌٗ ِاي  -64المادة 
ٚواْ أتٖٛ ِعسشا ٌُٚ ذٛخذ ِرثشعح ِٓ ِساسِٗ ذدثش األَ عٍٝ زعأرٗ 

ذٙا د٠ٕا عٍٝ أت١ٗ ٌٚٙا أْ ذسرذ٠ٓ تإرْ اٌماظٟ إرا وأد ٚذىْٛ اخش
 ِعسشج.

 
إرا ٚخذخ ِرثشعح أً٘ ٌٍسعأح ِٓ ِساسَ اٌطفً ٚواْ األب  -63المادة 

ِٛسشا ٚال ِاي ٌٍصؽ١ش فاألَ ٚاْ غٍثد اخشج أزك ِٓ اٌّرثشعح أِا إرا واْ 
ٚدفعٗ األب ِعسشا ٌٍٚصثٟ ِاي أٚ الِاي ٌٗ ذخ١ش األَ ت١ٓ إِساوٗ ِدأا 

ٌٍّرثشعح فاْ ٌُ ذخرش إِساوٗ ِدأا ٠ٕضع ِٕٙا ٠ٚسٍُ ٌٍّرثشعح ٌٚالَ سؤ٠ح 
اٌٌٛذ ٚذعٙذٖ ٚإرا واْ األب ِٛسشا ٌٍٚصثٟ ِاي ٚوأد اٌّرثشعح ؼش٠ثح فال 
 ٠ذفع إ١ٌٙا اٌصثٟ تً ٠سٍُ الِٗ تأخشج اٌّثً ٌٚٛ ِٓ ِاي اٌصؽ١ش.

 
اٌساتعح ِٓ  ذٕرٟٙ ِذج زعأح اٌصثٟ عٕذ إذّاِٗ اٌسٕح -62المادة 

 اٌعّش ٚذٕرٟٙ ِذج زعأح اٌصث١ح عٕذ إذّاِٙا اٌسٕح اٌراسعح.
٠ٚدثش األب عٍٝ اخز اٌٌٛذ. فإرا ٌُ ٠ىٓ ٌٌٍٛذ أب أٚ خذ ٠ذفع ٌأللشب ِٓ 
اٌعصثح إرا واْ صث١ا اِا اٌصث١ح فال ذسٍُ ٌؽ١ش ِسشَ فاْ ٌُ ٠ىٓ عصثح 

 ٝ ٌٗ ِٕٙا.٠رشن اٌّسعْٛ عٕذ اٌساظٕح إال إرا سأٜ اٌماظٟ ؼ١ش٘ا أٌٚ
 

٠ّٕع األب ِٓ إخشاج اٌٌٛذ ِٓ تٍذ أِٗ تال سظا٘ا ِا داِد  -65المادة 
زعأرٙا فاْ اخز اٌّطٍك ٌٚذٖ ِٕٙا ٌرضٚخٙا تؽش٠ة ٌُٚ ٠ىٓ ٌٗ زاظٓ 
ؼ١ش٘ا خاص ٌٗ أْ ٠سافش تٗ إٌٝ أْ ٠عٛد زك أِٗ أٚ ِٓ ٠مَٛ ِماِٙا فٟ 

 اٌسعأح.
 

ٌذ اٌساظٕح ٌٗ ِٓ تٍذ أت١ٗ ١ٌس ٌالَ اٌّطٍمح أْ ذسافش تاٌٛ -66المادة 
إٌٝ تٍذ تع١ذ تؽ١ش إرْ أت١ٗ ١ٌٚس ٌؽ١ش األَ ِٓ اٌساظٕاخ تأٞ زاي ٔمً 
 اٌٌٛذ ِٓ ِسً زعأرٗ إال تإرْ أت١ٗ أٚ تإرْ اٌماظٟ إرا ٌُ ٠ىٓ ٌٗ أب.

 
 
 
  

 


