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الوادة 1

٠مصذ ثبٌىٍّبد ٚاٌزعبث١ش اٌزبٌ١خ ـِ ٟعشض رطج١ك أحىبَ ٘زا اٌّشع َٛاٌزشش٠عِ ٟاب
ِ٘ ٛج ٓ١ثغبٔت وً ِٕٙب:
اٌٛصاسحٚ :صاسح اٌذاخٍ١خ
اٌٛص٠شٚ :ص٠ش اٌذاخٍ١خ
اإلداسح اٌّشوض٠خ :اإلداسح اٌّشوض٠خ ٌٍشؤ ْٚاٌّذٔ١خ ثٛصاسح اٌذاخٍ١خ
اٌّٛاطٓ :وً ِٓ ٠زّزع ثبٌغٕغ١خ اٌعشث١خ اٌغٛس٠خ
اٌغغً اٌّذٔ ٛ٘ :ٟاٌغغً اٌز ٞرذ ْٚـٚ ٗ١العبد األحٛاي اٌّذٔ١خ اعزٕبدا إٌٚ ٝصابقك
٘زٖ اٌٛالعبد ٠ٚى٘ ْٛزا اٌغغً ٚسل١ب ً أ ٚحبعٛث١بً.
أِ ٓ١اٌغغً اٌّذٔ ٛ٘ :ٟاٌّغاؤٚي نآ رٕف١از ِٙابَ أِبٔاخ اٌغاغً اٌّاذٔ ٟاٌاٛاسدح ـاٟ
اٌّبدح اٌضبٔ١خ ِٓ ٘زا اٌّشع َٛاٌزشش٠ع.ٟ
اٌم١ذِ :غًّ اٌج١بٔبد اٌّزعٍمخ ثبٌّٛاطٓ ٚاٌّذٔٚخ ـ ٟاٌغغً اٌّذٔ.ٟ
ث١بٔاابد اٌم١اااذ اٌشق١غاااخ٘ٚ :اا ٝاةعاااُ إٌغاااجخ اعااُ األة اعاااُ األَ ِ اااً ٚرااابس٠
اٌٛةدح اٌشلُ اٌٛطٕ.ٟ
اٌٛالعااخ :وااً حبدصااخ أحااٛاي ِذٔ١ااخ ِاآ ٚةدح أٚ ٚـاابح أ ٚصٚاط أ ٚط ا ق ِٚااب ٠زفااش
نٕٙب.
اٌج١بْٚ :ص١مخ رصذس نٓ أِبٔخ اٌغغً اٌّذٌٔٛ ٟالعخ ِ ذدح.

اٌغٕظ :اٌزوش أ ٚاألٔض.ٝ
األعشح :اٌّغّٛنخ اٌّؤٌفخ ِٓ األة ٚاألَ ٚاألٚةد.
اٌعبقٍخِ :غّٛنخ األعش اٌز ٟرٕزغت إٌ ٝأصً ٚاحذ.
اٌّجٍػ :اٌّىٍؿ ثبٌزجٍ١ػ (ثّٛعت ٘زا اٌّشع َٛاٌزشاش٠ع ٟنآ حاذٚس ٚالعاخ أحاٛاي
ِذٔ١خ ِعٕ١خ.
اٌشٙبدح :اٌٛص١مخ اٌز ٟر شس ِٓ لجً اٌغٙبد اٌّخٌٛخ ثٙزا اٌّشع َٛاٌزشش٠عٌٛ ٟالعاخ
أحٛاي ِذٔ١خ.
إٌغجخ :اعُ األعشح أِ ٚب ٠مِ َٛمبِٙب ِٓ أعّبء اٌغٍؿ.
صٛسح اٌم١ذ :اٌصٛسح اٌّأخٛرح نٓ ل١ذ اٌّٛاطٓ أ ٚأعشرٗ ِٓ اٌغغً اٌّذٔ.ٟ
اٌّىز ِٓ :َٛوبْ ٚاٌذٖ أٚ ٚاٌذاٖ ِغغٍ ٓ١ـ ٟاٌمٛ١د اٌّذٔ١خ اٌغاٛس٠خ ٌٚاُ ٠ازُ رغاغٍٗ١
ضّٓ اٌّذح اٌّ ذدح ٌٍزغغ.ً١
ِىاابْ اإللبِااخ :اٌّىاابْ اٌااز٠ ٞماا ُ١ـ١ااٗ اٌّااٛاطٓ ضاآّ أساضاا ٝاٌغّٛٙس٠ااخ اٌعشث١ااخ
اٌغٛس٠خ أ ٚخبسعٙب.
الوادة 2
ر ذد ِٙبَ أِبٔخ اٌغغً اٌّذٔ ٟثب٢ر:ٟ
أ -رغغ ً١لٛ١د اٌّٛاطِٕٚ ٓ١ب ٠طشأ نٍٙ١اب ِآ ٚالعابد أحاٛاي ِذٔ١اخ عاٛاء حاذصذ
داخً اٌمطش أ ٚخبسعٗ ٚإصذاس صٛس نٕٙب.
ة -إصااذاس اٌجطبلاابد اٌشخصاا١خ ٚاألعااش٠خ ٌٍّااٛاطٕٚ ٓ١ـااك أحىاابَ ٘اازا اٌّشعااَٛ
اٌزشش٠ع.ٟ
ط -إصذاس اٌجطبلبد اةٔزخبث١اخ ٌٍّاٛاطٕٚ ٓ١ـاك أحىابَ اٌّشعا َٛاٌزشاش٠ع ٟاٌخاب
ثٙب.
د -رغاغٚ ً١العاابد األحااٛاي اٌّذٔ١ااخ اٌزاا ٟر ااذس ـاا ٟاٌغّٛٙس٠ااخ اٌعشث١ااخ اٌغااٛس٠خ
ٌؽ١ش اٌغٛسٚ ٓ١٠ـك األٔظّخ إٌبـزح ٚإصذاس صٛس نٕٙب.
ٖ -إنذاد اٌغذاٚي ٚاٌج١بٔبد اإلحصبق١خ.
الوادة 3

أ -أِاا ٓ١اٌغااغً اٌّااذٔ ٟنبِااً ِااذّٔ ٠ ٟااً إعاابصح ـاا ٟاٌ مااٛق ٚر ٚخجااشح إداس٠ااخ
ٚـٕ١خ ٠ٚع ٓ١ثمشاس ِٓ اٌٛص٠ش.
ة٠ -غٛص رعِ ٓ١١عب ْٚأ ٚأوضش ةِ ٓ١اٌغاغً اٌّاذٔ٠ٚ ٟشازشط أْ ّ ٠اً إعابصح ـاٟ
اٌ مٛق ٠ٚعٚ ٓ١ر ذد ص ح١برٗ ثمشاس ِٓ اٌٛص٠ش.
ط٠ -زجااع إِٔاابء اٌغااغً اٌّااذِٔٚ ٟعاابٚ ُ٘ٛٔٚعاابقش اٌعاابٍِ ٓ١ـاا ٟاألِبٔاابد دٚساد
رذس٠ج١خ رخصص١خ ـ ٟاٌّغبٌ ٓ١اإلداسٚ ٞاٌفٕ ٟر ذد ِٕب٘غٙب ثمشاس ِٓ اٌٛص٠ش.
د -ـ ٟحبي شؽٛس ٚظ١فخ أِ ٓ١اٌغغً اٌّذٔ ٟأ ٚؼ١بثٗ نٓ اٌعًّ أل ٞعاجت ٠زاٌٝٛ
أنّبي األِبٔخ طٍ١خ ؼ١بثٗ ألذَ ِعبٚ ٗ١ٔٚظ١ف١بً.
المادة 4
ـاا ٟحاابي إحااذاس ِ بـظااخ إِٔ ٚطمااخ أٔ ٚبح١ااخ عذ٠ااذح رعزجااش أِبٔااخ اٌغااغً اٌّااذٟٔ
اٌخبصخ ثٙب ِ ذصخ حىّب ٌٍٛٚص٠ش إحذاس أِبٔخ عغً ِذٔٚ ٟثمشاس ِٕٗ نٕذِب رمزضاٝ
اٌّصٍ خ اٌعبِخ رٌه.
اٌفصً اٌضبٟٔ
اٌغغً اٌّذٟٔ
المادة 5
٠غزٕذ ٔظبَ اٌزغغ ً١اٌّذٔ ٟإٌ ٝاألعظ اٌزبٌ١خ:
أ -إٌضاِ١ااخ اٌزغااغ :ً١أ ٞإٌااضاَ اٌّااٛاطٓ ثزغااغ ً١عّ١ااع اٌٛالعاابد اٌزاا ٟرطااشأ نٍااٝ
حبٌزٗ اٌّذٔ١خ.
ة -انزّبد ٔظبَ أرّزخ اٌغغً اٌّاذٔ ٟاٌ بعاٛث ٝإلدخابي اٌم١اٛد ٚاٌٛالعابد ِٚضجزابد
ر م١ك اٌشخص١خ ٚرخضٕٙ٠ب ٚاعزخشاط ث١بٔبد نٕٙب ٚإصاذاس اٌصاٛس اٌّطبثماخ ٌٙاب
ٚـك ِب ٚسد ـ ٟاٌّبدح اٌضبٔ١خ ِٓ ٘زا اٌّشع َٛاٌزشش٠ع.ٟ
ط -اٌ فاابظ نٍاا ٝعااش٠خ اٌغااغً اٌّااذِٔٚ ٟااب ٠زضاإّٗ ِاآ ث١بٔاابد ِٚعٍِٛاابد ٚنااذَ
عٛاص اةط نٍٙ١ب إة ِٓ لجً اٌعبٍِ ٓ١اٌّخزص ٓ١ضّٓ حذٚد ص ح١بر.ُٙ
د -ر ذد ثماشاس ِآ اٌاٛص٠ش اٌغٙابد اٌعبِاخ اٌزا ٠ ٟاك ٌٙاب اٌاشثظ ِاع ٔظابَ اٌغاغً
اٌّذٔ ٟاةٌىزشٚ ٟٔٚص ح١بد ٚضٛاثظ ٘زا اٌشثظ.
ٖ -ة ٠غاااٛص ٔماااً اٌغاااغ د اٌّذٔ١اااخ اٌٛسل١اااخ ٚاةٌىزش١ٔٚاااخ ِااآ أِبوٕٙاااب أ ٚرماااذّٙ٠ب
ٌٍّ بوُ أ ٚاط األـشاد نٍٙ١ب أل ٞعجتٚ .إرا الزض ٝاٌ بي ـ ٟدنب ٜٚاٌزض٠ٚش

ـ ص ٘ازٖ اٌغاغ د ِٚغازٕذارٙب ـ١غات أْ ٠ازُ ٘ازا اٌف اص ـاِ ٟىابْ اٌغاغ د
ثٛاعطخ اٌّ ىّخ أ ٚاٌمبض ٟإٌّزذة ٌٙزا اٌؽشض.
المادة 6
رزّزااع اٌم١ااٛد اٌّذٔ١ااخ اٌّذٔٚااخ ـاا ٟاٌغااغ د اٌٛسل١ااخ أ ٚاةٌىزش١ٔٚااخ ثمااٛح اإلصجاابد
اٌمبٔ١ٔٛخ ٚرعزجش ِصذسا ٌإلحصبءاد اٌغىبٔ١خ ثأشىبٌٙب اٌّخزٍفخ.
المادة 7
رعزجاااش اٌغاااغ د اٌّذٔ١اااخ اٌٛسل١اااخ ٚاةٌىزش١ٔٚاااخ ٚثشاِغٙاااب ِااآ اٌٛصااابقك اٌٛطٕ١اااخ
األعبعاا١خ اٌذاقّااخ ٠ٚزعاا ٓ١ارخاابر عاابقش اإلعااشاءاد اٌ صِااخ ٌٍّ بـظااخ نٍٙ١ااب ٚرااأِٓ١
ع ِزٙب ٚحّب٠زٙاب ِآ اٌضا١ب أ ٚاٌز نات ٚاٌزٍاؿ ٚاعازخذاَ أـضاً اٌٛعابقً اٌزمٕ١اخ
ٌ فظٙب ٚرصٕ١فٙب ٚإنذاد ٔغ احز١بط١خ نٕٙب.
المادة 8
ة ٠غٛص أْ ٠غغً ـ ٟاٌغغ د اٌّذٔ١خ إة ِب ٘ ِ ٛذد ـ٘ ٟازا اٌّشعا َٛاٌزشاش٠عٟ
ٚرعٍّ١برٗ اٌزٕف١ز٠خ ٚٚـك ِب ٘ٚ ٛاسد ـا ٟشاٙبداد اٌٛالعابد ٚعاغ رٙب ٚاٌٛصابقك دْٚ
أ ٞإضبـخ أ ٚحزؾ أ ٚرص ١ح أ ٚوزبثخ اعازذسان نٍا ٝاٌٙابِو أ ٚنجابسح ِمزضاجخ أٚ
وزبثخ اٌزٛاس( ٠ثبألسلبَ ـمظ أ ٚلجٛي أ ٞشٙبدح أٚ ٚص١مخ ٛ٠عذ ـٙ١ب رص ١ح.
المادة 9
ـاا ٟحاابي رعشضااذ اٌغااغ د اٌّذٔ١ااخ اٌٛسل١ااخ ٚاةٌىزش١ٔٚااخ أ ٚثشاِغٙااب أٔ ٚغااخٙب
اةحز١بط١خ ٌخطش اٌض١ب أ ٚاٌزٍؿ ثغجت ل١بَ اضاطشاثبد أ ٚحبٌاخ حاشة أ ٚواٛاسس
طج١ع١خ أ ٚحبةد اٌطاٛاسا ٠غاٛص ٔمٍٙاب إٌا ٝأِابوٓ أخاش ٜمِٕاخ ثّٛاـماخ اٌاٛص٠ش ثٕابء
نٍاا ٝطٍاات اإلداسح اٌّشوض٠ااخ ٚإشااشاـٙب وّااب ٠غاات نٍٙ١ااب ارخاابر اإلعااشاءاد اٌ صِااخ
ٌٛصٛل١خ ٚاعزّشاس٠خ اٌعًّ اٌ بعٛث ٝـ ٟحبةد اٌطٛاسا.
المادة 10
ـ ٟحبي ـمذد أ ٚرٍفاذ اٌغاغ د اٌّذٔ١اخ اٌٛسل١اخ أ ٚاةٌىزش١ٔٚاخ أ ٚانزجاشد اٌم١اٛد
اٌّذٔٚخ ـٙ١ب أ ٚاٌّذخٍخ إٌ ٝحٛاعجٙب ٍِؽبح أل ٞعاجت إعشاقا ٟأ ٚـٕا ٟرازُ اٌعاٛدح إٌاٝ
مخش ٔغخخ احز١بط١خ ثّٛاـمخ اٌٛص٠ش ٠ٚعبد رغغِ ً١ب ـمذ ِٓ ث١بٔبد.
اٌفصً اٌضبٌش
أحىبَ اٌزغغ ً١ـ ٟاٌغغً اٌّذٟٔ
المادة 11

٠زى ْٛاٌم١ذ اٌّذٌٍّٔٛ ٟاطٓ ِٓ اٌج١بٔبد ا٢ر١خ:
اعااّٗ ٔٚغااجزٗ ٚاعااُ ٚاٌااذٖ ٚٚاٌذرااٗ ِٚىاابْ ٚراابسٚ ٠ةدرااٗ ٚٚضااعٗ اٌعاابقٍٚ ٟدٕ٠ااٗ
 ِٚااً ٚسلااُ ل١ااذٖ ٚراابس ٠رغااغِٚ ٍٗ١ىاابْ إلبِزااٗ ٚسلّااٗ اٌااٛطٕٚ ٟسلّااٗ األعااشٞ
٠ٚضاابؾ ٌٍم١ااذ اٌّااذٔ ٟثشااىٍٗ اةٌىزشٔٚاا ٟاٌصااٛسح اٌشخصاا١خ ٚاٌجصااّبد اٌعشااش٠خ
ٌٍّٛاطٓ نٕذ حص ٌٗٛنٍ ٝاٌجطبلخ اٌشخص١خ.
المادة 12
ّٕ٠ح اٌّٛاطٓ ثّغشد رغغ ٍٗ١ـ ٟاٌغاغً اٌّاذٔ ٟسلّاب ً ٚطٕ١اب ً خبصاب ً ثاٗ ٠ٚزّ١اض ٘ازا
اٌشلُ ثأٔٗ ـش٠ذ ٚصبثذ ٚداقُ ٚرٍزضَ عّ١ع اٌغٙبد اٌشعّ١خ ثبعزخذاَ ٘زا اٌشلُ ٚرضج١زاٗ
ـ ٟعبقش اٌّعبِ د ٚاٌغغ د ٌذٙ٠ب ٚاٌٛصبقك اٌخبصخ ثٙزا اٌّٛاطٓ.
المادة 13
رغااغً ل١ااٛد اٌّااٛاطٕ ٓ١ـاا ٟاٌغااغً اٌّااذٔٚ ٟـااك رصاإ١ؿ أعااشِ ٜااع اٌ فاابظ نٍااٝ
اسرجبط وً أعشح ثعبقٍزٙب األعبع١خ.
المادة 14
أ -نٕااذ حااذٚس ٚالعااخ أحااٛاي ِذٔ١ااخ ٠غاات نٍاا ٝاٌّىٍااؿ لبٔ ٔٛاب ً ثاابٌزجٍ١ػ نٕٙااب رمااذُ٠
اٌشٙبدح اٌّضجزخ ٌ ذٚصٙب ِع ٚصبقمٙب خ ي ص صِٛ٠ ٓ١ب ِآ حاذٚصٙب إرا ٚلعاذ داخاً
اٌمطش ٚعزِٛ٠ ٓ١ب إرا ٚلعذ خبسط اٌمطش.
ة -رطجك أحىبَ اٌفمشح (أ ِٓ ٘زٖ اٌّبدح نٍ ٝاٌٛةداد ٚاٌٛـ١ابد اٌزا ٟر اذس أصٕابء
اٌغفش نٕذ اٌٛصٛي إٌ ٝأساض ٝاٌغّٛٙس٠اخ اٌعشث١اخ اٌغاٛس٠خ أ ٚإٌا ٝثٍاذ اٌّمصاذ
خبسط أساض ٝاٌغّٛٙس٠خ.
المادة 15
نٕذ حذٚس ٚالعخ أحٛاي ِذٔ١خ ٌّٛاطٓ داخً أساضا ٝاٌغّٛٙس٠اخ اٌعشث١اخ اٌغاٛس٠خ
رمذَ اٌٛصبقك اٌّضجزاخ ٌ اذٚصٙب ِاع ٚصبقمٙاب إٌا ٝأِبٔاخ ل١اذٖ ِجبشاشح أ ٚنآ طش٠اك أِبٔاخ
ِىبْ حذٚس اٌٛالعخ ح١ش رز٘ ٌٝٛزٖ األِبٔاخ راذ٘ ٓ٠ٚازٖ اٌٛالعاخ ٌاذٙ٠ب ٚإحبٌزٙاب ـاٛسا
إٌ ٝأِبٔخ ل١ذٖ ٌزغغٍٙ١ب.
المادة 16
٠شعً أِ ٓ١اٌغغً اٌّذٔ ٟصٛسا نآ ث١بٔابد اٌٛالعابد اٌزا ٟر اذس ـا ٟاٌغّٛٙس٠اخ
اٌعشث١خ اٌغٛس٠خ ٌؽ١ش اٌغٛس ٓ١٠ثطش٠ك اٌزغٍغً إل٠اذانٙب إٌا ٝحىِٛابر ُٙنآ طش٠اك
ٚصاسح اٌخبسع١خ شش٠طخ اٌّعبٍِخ ثبٌّضً.

المادة 17
أ -وااً ٚالعااخ أحااٛاي ِذٔ١ااخ حااذصذ ٌشااخص نشثاا ٟعااٛس ٞـاا ٟث ا د أعٕج١ااخ رعزجااش
ص ا  ١خ إرا عااشد ِعبٍِزٙااب ٚـمااب ألحىاابَ لااٛأ ٓ١رٍااه اٌااج د ٚوبٔااذ ؼ١ااش ِٕبـ١ااخ
ٌٍمٛأ ٓ١اٌغٛس٠خ ٚنٍ ٝصبحت اٌع لخ أْ ٠م َٛثزغاغ٘ ً١ازٖ اٌٛالعاخ ٌاذ ٜلٕصاً
عااٛس٠خ أ ٚاٌمٕصااً اٌّىٍااؿ ثّصاابٌح اٌغااٛس ٓ١٠ـاا ِ ٟااً إلبِزااٗ ٠ٚعٕاا ٝاٌمٕصااً
اٌِّٛب إٌ ٗ١ثئسعبي صٛسح نٓ ٚص١مخ اٌغغً ثطش٠ك اٌزغٍغً إٌِ ٝذ٠ش٠اخ األحاٛاي
اٌّذٔ١خ ـ ٟاإلداسح اٌّشوض٠خ ِٕٙٚب إٌِ ٝذ٠ش٠اخ اٌشاؤ ْٚاٌّذٔ١اخ اٌّخزصاخ ٠ٚىاْٛ
ٌٍٛصبقك اٌّشعٍخ نٍ٘ ٝزٖ اٌصاٛسح لاٛح اةنزجابس اٌزاٌٍ ٟج١بٔابد ٚاٌٛصابقك اٌّعزّاذح
ـ ٟعٛس٠خ.
ة -إرا وبْ اٌشخص اٌغٛسِ ٞمّ١اب ـا ٟؼ١اش اٌجٍاذ اٌاز٠ ٞما ُ١ـ١اٗ اٌمٕصاً اٌغاٛسٞ
ٚوبْ ٠صعت نٍ ٗ١اٌٛصٛي إٌٌ ٗ١زغغٚ ً١العخ األحٛاي اٌّذٔ١اخ اٌّزعٍماخ ثاٗ ـعٍ١اٗ
اٌ صٛي نٍا ٝصاٛسح نآ اٌّعبٍِاخ ثعاذ رغاغٍٙ١ب ٚـماب ً ألحىابَ لاٛأ ٓ١رٍاه اٌاج د
ٚرصااذ٠مٙب ثطش٠ااك اٌزغٍغااً ِاآ ٚصاسح اٌخبسع١ااخ اٌغااٛس٠خ ٌزمااذّٙ٠ب إٌااٚ ٝصاسح
اٌذاخٍ١ااخ اٌزاا ٟرماا َٛثئث ؼٙااب إٌااِ ٝذ٠ش٠ااخ اٌشااؤ ْٚاٌّذٔ١ااخ اٌّخزصااخ ناآ طش٠ااك
ِذ٠ش٠خ األحٛاي اٌّذٔ١خ.
ط -ة رغااغً أٚ ٞالعااخ ـاا ٟأحااٛاي ِذٔ١ااخ حااذصذ ٌّااٛاطٓ داخااً ٚخاابسط أساضااٝ
اٌغّٛٙس٠خ اٌعشث١خ اٌغٛس٠خ إة ثّٛعت ٚصبقك ِصذلخ أصٛة.
المادة 18
٠شزشط ـ ٟشٛٙد ٚالعبد األحٛاي اٌّذٔ١خ أْ ٠ى ْٛاٌشب٘ذ لاذ أراُ اٌضبِٕاخ نشاشح ِآ
نّشٖ نٕذ حذٚس اٌٛالعخ اٌز٠ ٟشٙذ نٍٙ١ب.
المادة 19
أ٠ -زعاا ٓ١نٍاا ٝأِبٔااخ اٌغااغً اٌّااذٔ ٟاٌّخزصااخ رااذل١ك شااٙبدح اٌٛالعااخ ٚٚصبقمٙااب ـااٛس
ٚسٚد٘ااب إٌٙ١ااب ٚرغااغٍٙ١ب ـاا ٟاٌغااغً اٌّااذٔ ٟطجمااب ٌإلعااشاءاد اٌااٛاسدح ثشااأٔٙب ـااٟ
اٌزعٍّ١بد اٌزٕف١ز٠خ ٚإنطبء صبحجٙب ث١بٔب نٓ رغغٍٙ١ب ِجبششح.
ة٠ -ذ ْٚربس ٠حذٚس اٌٛالعخ ثبٌغٕخ ٚاٌشاٙش ٚاٌ١اٚ َٛاٌغابنخ ٚاٌذل١ماخ ثبٌزابس٠خٓ١
اٌٙغشٚ ٞاٌّ ١د ٞثبألسلبَ ٚاٌ شٚؾ.
المادة 20
أ -رغغً شٙبداد اٌٛةدح أ ٚاٌٛـبح إرا لذِذ ثعذ أمضبء اٌّذح اٌمبٔ١ٔٛخ ٚلجً ِاشٚس
عٕخ نٍ ٝحذٚصٙب ٠ٚىٍؿ اٌّخبٌؿ ثذـع ؼشاِخ ِبٌ١خ ِمذاس٘ب ١ٌ 355شح عٛس٠خ.

ة -رغغً اٌٛةداد ثعذ أمضبء عٕخ نٍ ٝحذٚصٙب ٚلجً ثٍٛغ أص بثٙب رّابَ اٌشاثعاخ
نششح ِٓ نّشُ٘ ِٓ لجً أِ ٓ١اٌغغً اٌّذٔ ٟاٌّخزص ـِ ٟىبْ ل١ذ األعاشح ثٕابء
نٍاا ٝر م١ااك إداس٠ٚ ٞىٍااؿ اٌّخاابٌؿ ثااذـع ؼشاِااخ ِبٌ١ااخ ِمااذاس٘ب ١ٌ 0555ااشح
عٛس٠خ.
ط -ة رغغً اٌٛةداد ثعذ ثٍٛغ أص بثٙب رّبَ اٌشاثعخ نشاشح ِآ نّاشُ٘ ٚاٌٛـ١ابد
ثعذ أمضبء عٕخ نٍ ٝحذٚصٙب إة ثٕبء نٍ ٝلشاس ٠صذس نٓ ٌغٕخ رؤٌؿ ثماشاس ِآ
اٌّ بـع ـِ ٟشوض وً ِ بـظاخ ٚرخازص واً ٌغٕاخ ثبٌجاذ ثبٌٛالعابد ضآّ ٔطابق
نٍّٙب ٠ٚىٍؿ اٌّخبٌؿ ثذـع ؼشاِخ ِبٌ١خ ِمذاس٘ب ١ٌ 2555شح عٛس٠خ.
د -ة رغغً ٚةداد اٌّٛاٌ١ذ ؼ١اش اٌّغاغً ٚاٌاذُ٘ أٚ ٚاٌاذر ُٙإرا وابٔٛا ٠زجعٙٔٛاب ـاٟ
اٌغٕغ١خ إة ثٕبء نٍ ٝلشاس ٠صذس نٓ ٌغٕخ ِشوض٠خ رؤٌؿ ثمشاس ِٓ اٌٛص٠ش.
المادة 21
ـ ٟحبي رىشس رغغٚ ً١العخ ثغجت خطأ ِابد ٠ ٞازفع ثبٌم١اذ اٌصا ١ح ٍ٠ٚؽا ٝاألخاش
ثضجظ إداس ِٓ ٞلجً أِ ٓ١اٌغغً اٌّذٔ ٟاٌّخزص.
المادة 22
أ ٠ -ك ٌصبحت اٌم١ذ أْ ٠طٍت ِٓ أِ ٓ١اٌغغً اٌّذٔ ٟإنطبءٖ صٛسا وبألصً نٓ
ل١ااذٖ ٚاٌٛصاابقك اٌّزعٍمااخ ثااٗ  ٠ٚااك ٘اازا أ٠ضااب ٌلصااٛي ٚاٌفااشٌٍٛٚ ٚو١ااً اٌماابٟٔٔٛ
ٚاٌااضٚط ٚاٌااذٚاقش اٌشعااّ١خ ٠ٚغاازٛـ ٝناآ صااٛس اٌم١ااٛد اٌّعطاابح نٍاا٘ ٝاازا اٌشااىً
اٌشع َٛإٌّص ٛنٍٙ١ب ـ٘ ٟزا اٌّشع َٛاٌزشش٠عٚ ٟرغزضٕ ٝاٌذٚاقش اٌشعّ١خ ِٓ
٘زا اٌشعُ.
ة -ـ ٟعّ١ع ٘زٖ اٌ بةد ة ٠غاٛص ِإح ٘ازٖ اٌصاٛس د ْٚأْ ر ّاً اٌاشلُ اٌاٛطٕٟ
ٌصبحجٙب وّب ة ٠غٛص أْ رذ ْٚـٙ١ب د٠بٔزٗ إة ثٕبء نٍ ٝطٍجٗ.
اٌفصً اٌشاثع
اٌٛةداد
المادة 23
٠مع ٚاعت اٌزجٍ١ػ نٓ ٚالعبد اٌٛةدح نٍ ٝاٌفئبد اٌزبٌ١خ حغت اٌزشر١ت ا٢ر:ٟ
أ -اٌٛاٌذ ٚـ ٝحبي ؼ١بثٗ ٠عٛد ٘زا اٌٛاعت نٍ ٝاٌٛاٌذح أ ٚألشثبء اٌٌّٛٛد اٌجبٌؽ.ٓ١
ةِ -اااذ٠ش ٚاٌّؤعغااابد اٌشعاااّ١خ وبٌّغزشاااف١بد ٚاٌغاااغٚ ْٛاٌّ ااابعش ٚاٌّشااابـٟ
اٌخبصخ ٚرٍضَ ٘زٖ اٌّؤعغبد ثّغه عغ د خبصخ ٌزذ٘ ٓ٠ٚزٖ اٌٛالعخ.

ط -اٌطج١ت أ ٚاٌمبثٍخ نٓ وً ٚةدح ٠م َٛأحذّ٘ب ثئعشاقٙب.
ٚـ ٝعّ١ع ٘ازٖ اٌ ابةد ثبعازضٕبء اٌ بٌاخ (ة رٛلاع شاٙبدح اٌاٛةدح ِآ لجاً اٌّىٍاؿ
ثبٌزجٍ١ػ نٕٙب ثبإلضبـخ ٌزٛل١ع اٌّخزبس ٚاٌطج١ت أ ٚاٌمبثٍخ.
المادة 24
ـ ٟحبي ٌٚذ رؤِبْ أ ٚأوضش رٕظُ ٌىً ٌِٛٛد شٙبدح ٚةدح ر ذد ـٙ١اب اٌغابنخ ٚاٌذل١ماخ
اٌزٌٚ ٟذ ـٙ١ب ٚاٌع ِبد اٌّّ١ضح ٌٗ ـ ٟحبي ٚعٛد٘ب.
المادة 25
ة ٠غٛص رغغِ ً١ىز َٛثبعُ أخ ٌٗ ِزٛـٔ ِٓ ٝفظ ٚاٌذ.ٗ٠
المادة 26
ة ٠غٛص رغّ١خ اٌٌّٛٛد ثبعُ ِشوت ِى ِٓ ْٛأوضش ِٓ اعّ.ٓ١
المادة 27
ـ ٟحبي رٛـٌِٛٛ ٝد لجً اٌزجٍ١ػ نٓ ٚةدرٗ رٕظُ ٌٗ شٙبدح ٚةدح صاُ شاٙبدح ٚـابح ٚإرا
عبء اٌٌّٛٛد ِ١زب ٠ىزف ٝثزٕظ ُ١شٙبدح ٚـبح ٌٗ.
المادة 28
أ -ـاا ٟحاابي ٌٚااذ ٌِٛااٛد ِاآ صٚاط ؼ١ااش ِغااغً ة ٠غااٛص رغااغ ٍٗ١إة ثعااذ رغااغً١
اٌضٚاط أصٛة.
ة -إرا وبْ اٌٌّٛٛد ؼ١ش ششن ٟة ٠ازوش اعاُ األة أ ٚاألَ أ ٚوٍّٙ١اب ِعاب ـا ٟعاغً
اٌااٛةدح إة ثٕاابء نٍاا ٝطٍاات صااش٠ح ِّٕٙااب أ ٚث ىااُ لضاابقٚ ٟنٍاا ٝأِاا ٓ١اٌغااغً
اٌّذٔ ٟأْ ٠خزبس ٌٌٍّٛٛد اعّ ٟأثِٕ ٓ٠ٛز ٍ.ٓ١
المادة 29
أ -ـ ٟحبي نضش نٌٍ ٝم١ظ ٠غت نٍ٠ ِٓ ٝعضش نٍ١اٗ رجٍ١اػ اٌشاشطخ أ ٚاٌّخزابس ـاٛس
نضٛسٖ نٍ ٗ١ثؽ١خ رٕظ ُ١اٌّ ضاش اٌا صَ ثازٌه ٚرغاٍ ّٗ١إٌا ٝإحاذ ٜاٌّؤعغابد أٚ
األشخب اٌز ٓ٠رعزّذُ٘ ٚصاسح اٌشؤ ْٚاةعزّبن١خ ٚاٌعّاً اٌزا ٟرإظُ ٌاٗ شاٙبدح
ٚةدح ٠ٚغغً ـ ٟاٌغغً اٌّذٔ ٟثعذ أْ ٠م َٛأِا ٓ١اٌغاغً اٌّاذٔ ٟثبخز١ابس اعاُ ٌاٗ
ٌٚىً ِٓ ٚاٌذٚ ٗ٠اعُ عذ ٔغجخ ٌٗ أِ ٚب رمزشحاٗ دٚس اٌشنب٠اخ ثبٌٕغاجخ ةعاُ اٌٍما١ظ
ـمظ د ْٚأْ ٠زوش أٔٗ ٌم١ظ ـ ٟاٌٛصبقك اٌز ٟرّٕح ٌٗ.

ة٠ -عزجش اٌٍم١ظ نشث١ب ً عٛس٠ب ً ِغٍّب ً ٌِٛٛٚدا ً ـ ٟعٛس٠خ ـ ٟاٌّىبْ اٌز ٞنضاش نٍ١اٗ
ـِ ٗ١ب ٌُ ٠ضجذ خ ؾ رٌه.
ط٠ -عزجش ث ىُ اٌٍم١ظ:
 -1اٌطفً اٌّغٛٙي إٌغت ٚة ٛ٠عذ ِٓ ٠م َٛثئنبٌزٗ ششنبً.
 -0اٌطفً اٌز٠ ٞضً اٌطش٠ك ٚة ٍّ٠ه اٌّمذسح ٌإلسشبد نٓ رٌ ٗ٠ٚصؽش عإٗ
أ ٚضعفٗ اٌعمٍ ٟأ ٚألٔٗ أصُ أثىُ ٚة  ٠بٚي أٍ٘ٗ اعزشدادٖ.
اٌفصً اٌخبِظ
اٌضٚاط ٚاٌط ق
المادة 30
ة ٠غااٛص رغااغٚ ً١العااخ صٚاط أ ٚط ا ق ـاا ٟاٌغااغً اٌّااذٔ ٟثااِ ٓ١ااٛاطٕ ٓ١أ ٚثاآ١
ِااٛاطٓ ٚمخااش ؼ١ااش عااٛس ٞإة إرا رااُ إعااشاء ٘اازٖ اٌٛالعااخ ٌااذ ٜعٙااخ ِخزصااخ طجمااب
ٌٍمٛأٚ ٓ١األٔظّخ إٌبـزح ثٙزا اٌشأْ ٚة ٠عزجش اٌضٚاط ٚاٌط ق لبِٔ ٓ١١ٔٛاب ٌاُ رغاغ
ـ ٟاٌغغً اٌّذٔ.ٟ
المادة 31
٠غاات نٍاا ٝاٌغااٍطبد اٌّخزصااخ اٌزاا ٟنمااذد اٌااضٚاط أ ٚحىّااذ ثاابٌط ق أْ رشعااً
ثبٌجش٠ذ اٌشعّ ٟإٌ ٝأِا ٓ١اٌغاغً اٌّاذٔ ٟـا ٟاٌّىابْ اٌاز ٞراُ ـ١اٗ اٌعماذ أ ٚصاذس ـ١اٗ
اٌ ىُ ضّٓ اٌٍّٙخ إٌّص ٛنٍٙ١ب ـ ٟاٌّبدح ٘ ِٓ 12زا اٌّشع َٛاٌزشش٠ع ٟصا س
ٔغ ِٓ ٚصبقك اٌضٚاط ٚاٌط ق أ ٚاٌ ىُ اٌمضبق ٟثعذ اوزغبثٗ اٌذسعخ اٌمطع١اخ ٚرٌاه
ر ذ طبقٍخ اٌعمٛثخ إٌّص ٛنٍٙ١ب ـ٘ ٟزا اٌّشع َٛاٌزشش٠ع.ٟ
ٚنٍ ٝأِ ٓ١اٌغغً اٌّذٔ ٟاٌّخزص رذ٘ ٓ٠ٚزا اٌضٚاط أ ٚاٌط ق ـ ٟاٌغاغً اٌّاذٟٔ
ٚـك اٌّبدح ٘ ِٓ 11زا اٌّشع َٛاٌزشش٠ع.ٟ
المادة 32
ـ ٟحبي وبْ أحذ اٌاضٚع ٓ١أعٕج١اب ً ة ٠غاغً اٌاضٚاط إة ثزاشخ١ص ِآ اٌاٛصاسح طجماب
ٌلحىبَ اٌمبٔ١ٔٛخ إٌبـزح ثٙزا اٌشأْ.
المادة 33

ثعااذ أمضاابء اٌٍّٙااخ اٌمبٔ١ٔٛااخ اٌّ ااذدح ٌٍزجٍ١ااػ ناآ ٚالعااخ اٌااضٚاط أ ٚاٌط ا ق رغااغً
اٌٛالعخ اٌّزأخشح ِّٙب ثٍؽذ ِذح رأخ١ش٘اب ٚرطجاك أحىابَ اٌّابدح ِ 46آ ٘ازا اٌّشعاَٛ
اٌزشش٠ع ٟث ك اٌّخبٌؿ.
المادة 34
أ -إْ األحىبَ اٌّذسعخ ـ٘ ٟزا اٌفصً ة رشًّ صٚاط أ ٚط ق األعبٔت اٌز٠ ٞعماذٖ
لٕبصً اٌذٚي األعٕج١خ اٌّٛعٛد ْٚـ ٟعٛس٠خ ٚـمب ألحىبَ لٛأ ٓ١ث دُ٘.
ة -إرا وبْ أحذ اٌضٚع ٓ١عٛس٠ب اِزٕاع نٍا ٝاٌمٕبصاً إعاشاء نماذ اٌاضٚاط ٚرغاغٍٗ١
لجً اٌ صٛي نٍِٛ ٝاـمخ اٌٛصاسح.
اٌفصً اٌغبدط
اٌٛـ١بد
المادة 35
رطجك أحىبَ اٌّبدر 13 12 ٓ١ـ ٟرجٍ١ػ ٚرغغٚ ً١العخ اٌٛـبح.
المادة 36
٠عٛد ٚاعت اٌزجٍ١اػ نآ ٚالعاخ ِٚزبثعاخ إعاشاءاد رغاغٍٙ١ب نٍا ٝأصاٛي اٌّزاٛـ ٝأٚ
ـشٚنٗ أ ٚاٌضٚط أ ٚألشثبقٗ اٌجبٌؽ ٓ١اٌز ٓ٠حضشٚا اٌٛـبح أ ٚاٌطج١ات اٌاز ٞشاب٘ذ٘ب أٚ
اٌّخزبس.
المادة 37
رغغً اٌٛـبح ثّٛعت شٙبدح ِٓ اٌّخزبس ِشـماخ ثزمش٠اش طجا٠ ٟضجاذ أْ اٌٛـابح طج١ع١اخ
ٚـ ٝاألِىٕخ اٌز ٟة ٛ٠عذ ـٙ١ب أطجبء ٠ىزف ٝثشٙبدح اٌّخزبس ثأْ اٌٛـبح طج١ع١خ.
المادة 38
رغاغً اٌٛـ١اابد اٌ بدصاخ ـاا ٟاٌغااغٚ ْٛاٌّ ابعش ٚاٌّغزشااف١بد اعازٕبدا إٌاا ٝشااٙبداد
٠مذِٙب ِذ٠ش٘ ٚزٖ اٌّؤعغابد أِ ٚآ ٕ٠اٛة نإ ُٙإٌا ٝأِا ٓ١اٌغاغً اٌّاذٔ ٟاٌّخازص
ٚرّغه ٘زٖ اٌّؤعغبد عغ د خبصخ ثٙزٖ اٌٛلبقع.
المادة 39

نٕذِب ٕ٠فز حىُ اإلنذاَ ثشاخص ِاب ـعٍا ٝاٌّ ابِ ٝاٌعابَ أٔ ٚبقجاٗ أْ ٠إظُ ِ ضاشا
ثٛالعخ اٌٛـبح ٠ٚشعٍٗ ضّٓ اٌّذح اٌمبٔ١ٔٛخ إٌّص ٛنٍٙ١ب ـا ٟاٌّابدح  12إٌا ٝأِآ١
اٌغغً اٌّذٌٔ ٟزذ ٓ٠ٚاٌٛـبح ـ ٟاٌغغً اٌّذٔ.ٟ
المادة 40
إْ اٌٛـ١بد اٌز ٟرمع أصٕبء اٌغفش ث شا ٠ى ْٛحىّٙب ِّبص ٌ ىُ اٌٛـ١بد اٌز ٟرمع ـٟ
اٌج د اٌز ٟرشـع اٌغفٕ١خ نٍّٙب.
ٚأِب اٌٛـ١بد اٌز ٟر ذس ـ ٟاٌطبقشاد ـٕ١ظُ لبقذ اٌطبقشح شٙبدح ثٙب رغٍُ إٌا ٝألاشة
أِ ٓ١عغً ِذٔ ٟأ ٚلٕصً عٛس ٞـ ٟأٚي ِٕ١بء رصً إٌ ٗ١اٌطبقشح.
المادة 41
ـ ٟحابي ؼشلاذ ثابخشح أ ٚعامطذ طابقشح ٚـماذ لغاُ ِآ اٌشوابة أ ٚاٌطابلُ ٌٚاُ ٠عاذ
ِّىٕب رٕظِ ُ١عبٍِخ اٌٛـبح إٌّص ٛنٍٙ١ب ـ ٟاٌّبدح اٌغابثمخ ٠زخاز اٌاٛص٠ش ثعاذ ص صاخ
أشاٙش ِآ رابس ٠اٌفماذاْ لاشاسا ثفماذاْ األشاخب اٌاز ٞوابٔٛا ـٙ١اب ِاع رواش أعاّبقُٙ
ٚثعااذ رٌااه ٠غاازط١ع أِاا ٓ١اٌغااغً اٌّااذٔ ٟأ ٚأ ٞشااخص ر ٞن لااخ أْ  ٠صااً ِاآ
اٌّ ىّخ اٌّخزصخ ـِ ٟىابْ ل١اذ اٌّزاٛـ ٝنٍا ٝلاشاس ث صاٛي اٌٛـابح ٚرشعاً صاٛسح
نٓ ٘زا اٌمشاس إٌ ٝأِ ٓ١اٌغغً اٌّذٔ ٟـِ ٟىبْ ل١ذ اٌّزٛـ ٝح١ش ٠شبس ثّفبد٘ب نٍاٝ
٘زا اٌم١ذ ٚرغاش٘ ٜازٖ األحىابَ نٍا ٝاٌؽ١اش ِّآ  ٠اك ٌٙاُ أْ ٠طٍجاٛا رصا ٙ ١ب ٚـاك
األصٛي إٌّص ٛنٍٙ١ب ـ٘ ٟزا اٌّشع َٛاٌزشش٠ع.ٟ
المادة 42
أ -اٌٛـ١بد اٌز ٟر ذس أصٕبء اٌ اظ ٠ماِ َٛاذ٠ش اٌ اظ اٌّشاـاك ٌّٛوات اٌ اظ ثزاذٕٙ٠ٚب
ثعذ اٌزضجذ ِٓ ٚلٛنٙب ـ ٟعغً خب ٠عاذ ٌٙازٖ اٌؽب٠اخ ٚنٕاذ نٛدراٗ إٌا ٝعاٛس٠خ
٠مذَ إٌ ٝاٌٛصاسح شٙبدح ٚـبح نٓ واً حبدصاخ رزضآّ ِاب ّ٠ىآ اٌ صاٛي نٍ١اٗ ِآ
اٌّعٍِٛبد اٌ صِخ ٌزٕظّٙ١ب ٚرجٍػ ٘زٖ اٌشٙبدح إٌ ٝأِا ٓ١اٌغاغً اٌّاذٔ ٟاٌّخازص
ٌٛضع إشبسح اٌٛـبح نٍ ٝل١ذ اٌّزٛـ.ٝ
ة -رغغً ٚـ١بد اٌ غبط اٌزٌ ٟاُ راذٚ ْٚـماب ٌٍفماشح (أ خا ي ِاذح ص صاِٛ٠ ٓ١اب ِآ
ربسٚ ٠صاٛي مخاش ـاٛط ِآ اٌ غابط ٚرٌاه ثٕابء نٍا ٝشاٙبدح ٚـابح رإظُ ِآ لجاً
اٌغٍطبد اٌّخزصخ ـ ٟاٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ ٚرٕظُ ٌٗ شٙبدح ٚـابح ـاِ ٟذ٠ش٠اخ
اٌ ظ ٛ٠لع نٍٙ١ب شب٘ذاْ ِّآ حضاشٚا اٌٛـابح ٚـا ٝحابي رعازس رٌاه رطجاك أحىابَ
اٌّبدح ٘ ِٓ 16زا اٌّشع َٛاٌزشش٠ع.ٟ
المادة 43

رشعً ٚصاسح اٌاذـب إٌا ٝأِا ٓ١اٌغاغً اٌّاذٔ ٟاٌّخازص نآ طش٠اك اٌاٛصاسح ٚصابقك
ٚـ١بد اٌعغاىشٚ ٓ١٠اٌّغازخذِ ٓ١اٌّاذٔ ٓ١١اٌعابٍِ ٓ١ـٙ١اب ٚاٌّزطاٛنٚ ٓ١اٌاز٠ ٓ٠زٛـاْٛ
ـا ٟاٌمطعابد اٌعغاىش٠خ أصٕابء اٌخذِاخ أ ٚأصٕابء اٌعٍّ١ابد اٌ شث١اخ أ ٚاٌّّٙابد اٌّّبصٍااخ
ِٛلعخ ِٓ لبدح اٌٛحذاد ٚـمب ٌٍّبدح ٘ ِٓ 13زا اٌّشع َٛاٌزشش٠ع.ٟ
المادة 44
ة ّ٠ىٓ دـٓ أِ ٞزٛـ ٝثذ ْٚشٙبدح طج١خ ٚأِب ـ ٟاألِبوٓ اٌزا ٟة ٛ٠عاذ ـٙ١اب أطجابء
ـزعط٘ ٝزٖ اٌشٙبدح ِٓ لجً اٌّخزبس ثعذ أْ ٠ز مك ِٓ أْ اٌٛـبح طج١ع١خ.
ٚـاا ٝحبٌااخ اةشاازجبٖ ثأعااجبة اٌٛـاابح ٠غاات نٍ١ااٗ عّااع اٌّعٍِٛاابد ٚإث ا غ اٌغااٍطبد
اٌمضبق١خ ٚاإلداس٠خ ثبألِش.
المادة 45
ة ّ٠ىٓ أْ ٠غش ٜاٌذـٓ لجً ِاشٚس صّابٔ ٟعابنبد ـا ٟاٌصا١ؿ ٚنشاش عابنبد ـاٟ
اٌشاازبء ٚرغاازط١ع اٌغااٍطخ اٌّخزصااخ ـاا ٟاٌ اابةد اٌ شعااخ أْ رااشخص ثبٌااذـٓ د ْٚأْ
رشان٘ ٝزٖ اٌٍّٙخ.
اٌفصً اٌغبثع
رص ١ح لٛ١د األحٛاي اٌّذٔ١خ
المادة 46
أ -ة ٠غااش ٜأ ٞرص ا ١ح أ ٚرعااذ ً٠ـاا ٟل١ااٛد األحااٛاي اٌّذٔ١ااخ إة ثٕاابء نٍاا ٝحىااُ
٠صذس نٓ لبض ٝصٍح إٌّطمخ اٌزٛ٠ ٟعذ ـٙ١ب اٌم١ذ األصٍ.ٟ
ة -اعزضٕبء ِٓ اٌفمشح اٌغبثمخ ٠غٛص رعذ ً٠األِاٛس اٌطبسقاخ نٍا ٝاٌّاز٘ت ثٕابء نٍاٝ
ٚصبقك ٚشٙبداد ٚإعشاءاد إداس٠خ ر ذد٘ب اٌزعٍّ١بد اٌزٕف١ز٠خ.
ط -ة ٠غٛص إعشاء أ ٞرص ١ح أ ٚرعذ ً٠ـ ٟربس ٠اٌٛةدح أِ ٚىبْ حذٚصٙب اٌّغغٍخ
ضّٓ اٌّذح اٌمبٔ١ٔٛخ أ ٚخبسعٙب.
دّ٠ -ىاآ رمااذ ُ٠طٍجاابد اإلٌؽاابء أ ٚاٌزصا ١ح ِاآ لجااً إٌ١بثااخ اٌعبِااخ أ ٚإِٔاابء اٌغااغً
اٌّااذٔ ٟأِ ٚاآ لجااً أ ٞشااخص ٌااٗ ِصااٍ خ ـاا٘ ٟاازا اٌزص ا ١ح ـاا ٟاٌ اابةد اٌزااٟ
رزعٍك ثبٌٕظبَ اٌعبَ.
ٖ٠ -غش ٜرص ١ح األخطابء اٌّبد٠اخ ِآ لجاً أِا ٓ١اٌغاغً اٌّاذٔ ٟاٌّخازص ثّٛعات
ِ ضش إداس٠ٚ ٞصذق ِٓ لجً ِذ٠ش اٌشؤ ْٚاٌّذٔ١خ ـ ٟاٌّ بـظخ.

المادة 47
٠غاات نٍاا ٝأِاا ٓ١اٌغااغً اٌّااذٔ ٟأ ٚاحااذ ِعب١ٔٚااٗ حضااٛس دنااب ٜٚاألحااٛاي اٌّذٔ١ااخ
شخص١ب.
المادة 48
أ -ة رغش ٞأحىابَ ٚلاشاساد اٌزصا ١ح نٍا ٝأِبٔاخ اٌغاغً اٌّاذِٔ ٟاب ٌاُ رىآ ٘اٟ
اٌز ٟرمذِذ ثذنٛا٘ب أ ٚدن١ذ إٌٙ١ب.
ة -خ ـب ً ألحىبَ اٌفمشح اٌضبٌضخ ِٓ اٌّبدح  ِٓ 030لبٔ ْٛأصٛي اٌّ بوّابد اٌّذٔ١اخ
اٌصبدس ثبٌّشع َٛاٌزشش٠ع ٟسلُ  42ربس 1131/1/01 ٠ةِا ٓ١اٌغاغً اٌّاذٟٔ
اٌّخزص أِ ٚعب ٗٔٚاٌ ك ثغٍٛن طشق اٌطعٓ ـ ٟوً دنا ٜٛرمابَ أ ٚحىاُ ٠صاذس
ثشأْ لٛ١د األحٛاي اٌّذٔ١خ.
المادة 49
نٍ ٝسق١ظ دٛ٠اْ اٌّ ىّخ اٌّخزصخ رجٍ١اػ ِاب رصاذسٖ ِآ أحىابَ خا ي نشاشح أ٠ابَ
ِاآ راابس ٠صااذٚس٘ب إٌاا ٝأِاا ٓ١اٌغااغً اٌّااذٔ ٟـااِ ٟىاابْ اٌم١ااذ  ٠ٚظااش رااذ٘ ٓ٠ٚاازٖ
األحىبَ إة ثعذ اوزغبثٙب اٌذسعخ اٌمطع١خ.
المادة 50
ـ ٟحبي صذٚس حىُ ثبٌزغش٠ذ اٌّذٔ٠ ٟؤشش ثزٌه نٍ ٝل١ذ صبحجٗ.
اٌفصً اٌضبِٓ
اٌجطبلخ اٌشخص١خ
المادة 51
نٍ ٝوً ِٛاطٓ نشث ٟعٛس ِٓ ٞاٌزوٛس ٚاإلٔبس أرُ اٌشاثعاخ نشاشح ِآ نّاشٖ أْ
 ٠صااً نٍاا ٝثطبلااخ شخصاا١خ ِاآ أِبٔااخ اٌغااغً اٌّااذٔ ٟاٌّااذ ْٚـٙ١ااب ل١ااذٖ خا ي عاإخ
ٚاحذح ِٓ إرّبِٗ اٌغٓ اٌّزوٛس.
المادة 52
 ٠ذد ّٔٛرط اٌجطبلخ اٌشخص١خ ٚاعزّبسرٙب ٚاعزجذاي ّٔٛرعٙب ثمشاس ِٓ اٌٛص٠ش.
المادة 53

٠عزجش  ٌٝٚاٌ ذس ِغئٛة نٓ اٌ صٛي نٍ ٝاٌجطبلخ اٌشخص١خ ٌٍ ذس ألٚي ِاشح أٚ
نٍ ٝثذ ً٠نٕٙب أ ٚاعزجذاي ّٔٛرعٙب ٚـك أحىبَ ٘زا اٌّشع َٛاٌزشش٠عِ ٟب داَ حذصب.
المادة 54
٠غش ٜاٌزعش٠ؿ نٍ ٝطبٌت اٌجطبلخ اٌشخص١خ:
أ ِٓ -لجً اٌ ٌٟٛإرا وبْ طبٌت اٌجطبلخ حذصب.
ة ِٓ -لجً ِعشـ ٓ١اصٕاِّ ٓ١آ أرّاٛا اٌضبِٕاخ نشاشح ِآ نّاشُ٘ ٍّ ٠ٚا ْٛثطبلابد
شخص١خ عبس٠خ اٌّفعٛي ٌّآ ٠طٍات اٌ صاٛي نٍا ٝثطبلاخ شخصا١خ ألٚي ِاشح أٚ
نٍ ٝثذ ً٠نٕٙب ثغجت ـمذأٙب أ ٚرٍفٙب.
المادة 55
رعزجش اٌجطبلخ اٌشخص١خ اٌغبس٠خ اٌّفعٛي دٌ ١لبٔ١ٔٛب إلصجبد شخصا١خ صابحجٙب ِٕاز
حصاا ٌٗٛنٍٙ١ااب ٠ٚزعاا ٓ١نٍ١ااٗ حٍّٙااب ثبعاازّشاس ٚإثشاص٘ااب إٌاا ٝاٌغااٍطبد اٌعبِااخ نٕااذ
اٌطٍت.
المادة 56
ر ااذد ِااذح عااش٠بْ اٌجطبلااخ اٌشخصاا١خ ثعشااش عاإٛاد ِاآ راابس ٠صااذٚس٘ب ٚنٍااٝ
صبحجٙب أْ ٠زمذَ ثطٍت رجذٍٙ٠ب خ ي ِذح ة رمً نآ ص صاِٛ٠ ٓ١اب ٚة رض٠اذ نٍا ٝعازخ
أشٙش لجً أزٙبء ِذرٙب ٠ٚغٛص رّذ٠ذ عش٠بْ اٌجطبلخ ٌظاشٚؾ ٚأعاجبة لاب٘شح ثّٛعات
لشاس ِٓ اٌٛص٠ش.
المادة 57
ـ ٟحبي طشأ رص ١ح أ ٚرعذ ً٠ـ ٟاٌغغً اٌّذٔ ٟنٍا ٝأِ ٞآ اٌج١بٔابد اٌاٛاسدح ـاٟ
اٌجطبلخ اٌشخص١خ أ ٚرعشضذ اٌجطبلخ ٌٍزٍؿ أ ٚاٌفمذاْ ٠زعا ٓ١نٍا ٝصابحجٙب أْ ٠زماذَ
ثطٍت اٌ صٛي نٍا ٝثاذ ً٠نٕٙاب خا ي ص صاِٛ٠ ٓ١اب ِآ رابس ٠حصاٛي اٌزصا ١ح أٚ
اٌزعذ ً٠أ ٚاٌزٍؿ أ ٚاٌفمذاْ.
المادة 58
 ٠ااذد سعااُ اٌجطبلااخ اٌشخصاا١خ ثخّغاا١ٌ ٓ١ااشح عااٛس٠خ ٠ٚغاازٛـ٘ ٝاازا اٌشعااُ ثئٌصاابق
طبثع ِبٌ ٟثمّ١زٗ نٍ ٝاعزّبسح اٌجطبلخ.
المادة 59

٠غٛص ثمشاس ِٓ اٌٛص٠ش نٕذ اعزجذاي ّٔٛرط اٌجطبلخ اٌشخص١خ خا ي ـزاشح اإلصاذاس
اٌعاابَ ٌٍجطبلاابد اٌشخصاا١خ رىٍ١ااؿ اٌعاابٍِ ٓ١اٌااز٠ ٓ٠مِٛاا ْٛثٙاازا اٌعّااً ثغاابنبد نّااً
إضبـ١خ رض٠ذ نٍ ٝنذد عبنبد اٌعًّ اٌشعاّ١خ اٌّماشسح أصاٛة ِٚإ ٌ ُٙمابء عابنبد
اٌعًّ اإلضبـ١خ اٌفعٍ١خ رع٠ٛضب ٚـمب ٌٍمٛأ ٓ١إٌبـزح.
المادة 60
ٕ٠ز ٟٙاٌعًّ ثبٌجطبلبد اٌشخص١خ اٌ بٌ١خ اٌصبدسح ثّمزض ٝاٌّشع َٛاٌزشش٠ع ٟسلاُ
 11راابس 1141/3/12 ٠اٌزااٌ ٟااُ ٠اازُ اعاازجذاٌٙب ثّمزضاا٘ ٝاازا اٌّشعاا َٛاٌزشااش٠عٟ
انزجبسا ِٓ اٌ َٛ١اٌز ٍٟ٠ ٞربس ٠أزٙبء ـزشح اإلصذاس اٌعبَ ٌٍجطبلابد اٌشخصا١خ اٌزاٟ
 ٠ذد٘ب اٌٛص٠ش ثمشاس ِٕٗ.
اٌفصً اٌزبعع
اٌجطبلخ األعش٠خ
المادة 61
أ -نٍ ٝاٌضٚط أ ٚاٌضٚعخ أْ ٠غز ص نٍ ٝثطبلخ أعش٠خ.
ة -نٍ ٝصبحت ٘زٖ اٌجطبلخ رمذّٙ٠ب إٌ ٝأِ ٓ١اٌغغً اٌّذٔ ٟاٌّخزص ـا ٟواً ِاشح
رطااشأ ٚالعااخ نٍاا ِ ٝز٠ٛبرٙااب إلضاابـزٙب  ٠ٚظااش نٍ١ااٗ اعاازعّبٌٙب ـاا ٟاٌّعاابِ د
اٌشعّ١خ لجً إعشاء ٘زٖ اإلضبـخ.
المادة 62
 ٠ااذد ّٔااٛرط اٌجطبلااخ األعااش٠خ ٚإعااشاءاد إصااذاس٘ب ٙ ِٕٚااب ثمااشاس ِاآ اٌااٛص٠ش
ثبةعزٕبد ٌٍم١ذ اٌّذٌٔ ٟىً ِٓ اٌضٚع ٓ١ح ٓ١طٍت اٌجطبلخ.
المادة 63
ٌّٓ ٠ىزغت اٌغٕغ١خ اٌعشث١خ اٌغٛس٠خ اٌ ك ثبٌ صٛي نٍ ٝثطبلخ أعش٠خ.
المادة 64
ـاا ٟحاابي رعشضااذ اٌجطبلااخ األعااش٠خ ٌٍزٍااؿ أ ٚاٌفمااذاْ  ٠ااك ٌصاابحجٙب اٌزمااذَ ثطٍاات
اٌ صٛي نٍ ٝثذ ً٠نٕٙب.
المادة 65

نٕذِب ٠طشأ رص ١ح أ ٚرعاذ ً٠نٍا ٝث١بٔابد اٌّاٛاطٓ ٚٚالعبراٗ األعاش٠خ ٠زعا ٓ١نٍاٝ
أِبٔخ ل١ذٖ أْ رذ ْٚرٌه نٍ ٝل١ذٖ ٚثطبلزٗ األعش٠خ خ ي اٌّذح اٌّ ذدح ـا ٟاٌّابدح 12
ِٓ ٘زا اٌّشع َٛاٌزشش٠عّ٠ٚ ٟزٕع نٍ ٝصبحت اٌجطبلاخ اٌّازوٛسح إثشاص٘اب أل ٞعٙاخ
أ ٚاعزخذاِٙب أل ٞعجت لجً ر ذ٠ش ث١بٔبرٙب حغت األصٛي.
اٌفصً اٌعبشش
اٌشعٚ َٛاٌعمٛثبد
المادة 66
 ٠اذد سعاُ ٚصابقك األحااٛاي اٌّذٔ١اخ اٌزا ٟرصاذس٘ب اٌااٛصاسح ثّجٍاػ ٚلاذسٖ ١ٌ 15ااشاد
عٛس٠خ ٠ٚغزٛـ٘ ٝزا اٌشعُ ثئٌصبق طبثع ثمّ١زٗ نٍ ٝاٌٛص١مخ اٌّطٍٛثخ.
المادة 67
أ٠ -عبلت ثؽشاِخ ِمذاس٘ب ١ٌ 355شح عٛس٠خ أ ٚثبٌ جظ ِٓ نششح أ٠ابَ حزا ٝاٌشاٙش
اٌّىٍااؿ ثاابٌزجٍ١ػ ناآ حااذٚس ٚالعااخ أحااٛاي ِذٔ١ااخ إرا ٌااُ ٠جٍااػ نٕٙااب ضاآّ اٌٍّٙااخ
اٌمبٔ١ٔٛخ.
ة٠ -عبلاات ثؽشاِااخ ِمااذاس٘ب ١ٌ 1555ااشح عااٛس٠خ أ ٚثاابٌ جظ ِاآ شااٙش حزاا ٝص صااخ
أشٙش اٌعبًِ اٌز٠ ٞزأخش نٓ رغغ ً١اٌٛالعخ ٚإسعبٌٙب إٌ ٝاألِبٔخ اٌّخزصخ خ ي
 24عبنخ.
المادة 68
أ -نٕذِب ة ٠زمذَ  ٌٝٚاٌّىز َٛثطٍت رغغ ٍٗ١خ ي عإخ ِآ ٚةدراٗ ٠عبلات ثؽشاِاخ
ِمذاس٘ب أٌفب ٌ١شح عٛس٠خ.
ة -نٕذِب ة ٠زمذَ ِىز َٛاٌم١ذ ثطٍت رغغ ٍٗ١خ ي عٕخ ِٓ ثٍٛؼٗ عٓ اٌششذ ٠عبلات
ثؽشاِخ ِمذاس٘ب أسثعخ مةؾ ٌ١شح عٛس٠خ.
المادة 69
٠عبلت ثؽشاِخ ِمذاس٘ب ِبقزب ٌ١شح عٛس٠خ وً ِٓ ٠زأخش نٓ اٌٍّٙاخ اٌمبٔ١ٔٛاخ اٌّ اذدح
ـ٘ ٟزا اٌّشع َٛاٌزشش٠ع ٟثزغغ ً١اٌٛالعبد اٌطبسقخ اٌز ٟرطاشأ نٍا ٝث١بٔابد اٌجطبلاخ
األعش٠خ.
المادة 70
٠غزٛـ ٝضعفب سعُ اٌجطبلخ األعش٠خ نٕذ ِٕح صبحجٙب ثذة نٕٙب ثغجت ـمذأٙب.

المادة 71
٠عبلت ثبٌؽشاِخ ِٓ أٌؿ إٌا ٝص صاخ مةؾ ٌ١اشح عاٛس٠خ أ ٚثابٌ جظ ِآ شاٙش ٓ٠حزاٝ
عزخ أشٙش:
أ ِٓ -احزفع ثجطبلزٗ األعش٠خ ثعذ ادنبقٗ ـمذأٙب ٚحص ٌٗٛنٍ ٝثذ ً٠نٕٙب.
ة ِٓ -اعزعًّ ثطبلزاٗ األعاش٠خ ـا ٟحابي إعاشاء رصا ١ح أ ٚرعاذ ً٠ـا ٟث١بٔبرٙاب ـاٟ
اٌغغً اٌّذٔ ٟلجً رذ٘ ٓ٠ٚزٖ اإلعشاءاد نٍ ٝاٌجطبلخ.
المادة 72
٠عبلت ثبٌعمٛثبد إٌّصٛ
أ-

نٍٙ١ب ـ ٟلبٔ ْٛاٌعمٛثبد اٌعبَ:

ِٓ اعزعًّ اٌجطبلخ األعش٠خ ٌٍؽ١ش أِ ٚىٓ اٌؽ١ش ِٓ اعزعّبي ثطبلزٗ.

ة ِٓ -حصً نٍ ٝثطبلخ أعش٠خ اعزٕبدا ٌزعش٠ؿ ِخبٌؿ ٌٍ م١مخ.
المادة 73
أ٠ -عبلاات ثاابٌ جظ ِاآ عاازخ أشااٙش إٌاا ٝعاإزٚ ٓ١ثؽشاِااخ ِبٌ١ااخ رعاابدي ضااعف ٟلّ١ااخ
اٌزغ١ٙضاد اٌّزضشسح ٚإٌفمبد اٌ صِخ إلنبدرٙب ٌٛضعٙب األصاٍ ٟواً ِآ نطاً
أ ٚأرٍؿ لصذا ً أحاذ ِخاذِبد األرّزاخ أٚ ٚحاذاد اٌزخاض ٓ٠اٌ ب٠ٚاخ نٍاِ ٝعٍِٛابد
اٌغغً اٌّذٔ ٟأِ ٚعٍِٛبرٗ أ ٚأعٙضح اٌشجىخ إٌبلٍاخ ٌٍّعٍِٛابد أ ٚاحاذ اٌزغ١ٙاضاد
اٌٍّ ماخ ثّٕظِٛااخ اٌغااغً اٌّااذٔ ٟاٌّؤرّااذ ٚرمااذس األضااشاس ٚإٌفماابد ِاآ اٌٍغاابْ
اٌّخزصخ ـ ٟاٌٛصاسح.
ة٠ -عبلت ثبٌ جظ ِٓ ص صخ أشٙش إٌ ٝعزخ أشٙش ٚثؽشاِخ ِبٌ١خ ِٓ خّغ ٓ١أٌفب إٌٝ
ِئخ أٌؿ ٌ١شح عٛس٠خ وً ِٓ نطً أ ٚارٍؿ ٔز١غخ اإلّ٘بي أ ٚلٍخ اةحزشاص أ ٚناذَ
ِشانبح اٌششاقع ٚاألٔظّخ أحذ ِخذِبد األرّزاخ أٚ ٚحاذاد اٌزخاض ٓ٠اٌ ب٠ٚاخ نٍاٝ
ِعٍِٛبد اٌغغً اٌّاذٔ ٟأِ ٚعٍِٛبراٗ أ ٚأعٙاضح اٌشاجىخ إٌبلٍاخ ٌٍّعٍِٛابد أ ٚاحاذ
اٌزغ١ٙاضاد اٌٍّ مااخ ثّٕظِٛاخ اٌغااغً اٌّاذٔ ٟاٌّؤرّااذ ٚرماذس لّ١ااخ األضاشاس ِاآ
اٌٍغبْ اٌّخزصخ ـ ٟاٌٛصاسح.
ط٠ -عبلاات ثاابٌ جظ ِاآ شااٙش إٌاا ٝعاازخ أشااٙش ٚثؽشاِااخ ِبٌ١ااخ ِاآ نشااشح مةؾ إٌااٝ
خّغاا ٓ١أٌااؿ ٌ١ااشح عااٛس٠خ وااً نبِااً ـاا ٟاٌااٛصاسح ِخااٛي ثبٌااذخٛي ٌٕظاابَ اٌغااغً
اٌّااذٔ ٟاٌّؤرّااذ ٚثااذأ اٌعّااً نٍ١ااٗ ثشااىً ِخاابٌؿ ٌٍزعٍّ١اابد اٌخبصااخ ثصا ح١بد
نٍّااٗ نٍاأ ٝظاابَ اٌغااغً اٌّااذٔ ٟاٌّؤرّااذ ٠ٚمااذس رٌااه ِاآ اٌٍغاابْ اٌّخزصااخ ـااٟ
اٌٛصاسح.

د٠ -عبلاات ثبألشااؽبي اٌشاابلخ ِاآ ص ا س إٌاا ٝخّااظ عاإٛاد وااً ِاآ دخااً ٘ٚاا ٛؼ١ااش
ِخٛي ثبٌذخٛي إٌِ ٝعٍِٛبد اٌغاغً اٌّاذٔ ٟاٌّؤرّاذ ثمصاذ رعاذ ً٠ث١بٔبراٗ حازؾ
إضبـخ رعذ ً٠أ ٚثشاِغٗ ٚرضبنؿ اٌعمٛثخ إرا وبْ ِٓ لبَ ثبٌفعً نابِ ثابٌٛصاسح
عٛاء أوبْ ِخٛة أَ ؼ١اش ِخاٛي ثبٌاذخٛي ثمصاذ اٌزض٠ٚاش ٠ٚماذس رٌاه ِآ اٌٍغابْ
اٌّخزصخ ـ ٟاٌٛصاسح.
ٖ-
٠ -1عبلت نٍ ٝاٌشش ٚثبسرىبة اٌغاشاقُ اٌاٛاسدح ـا ٟاٌفماشاد اٌغابثمخ ِآ ٘ازٖ
اٌّبدح ثعمٛثخ اٌفعً اٌزبَ.
 -0ة رطجك األعجبة اٌّخففخ اٌزمذ٠ش٠خ نٍ ٝاٌغشاقُ اٌّعبلت نٍٙ١ب ثّٛعات ٘ازٖ
اٌّبدح ِٓ ٘زا اٌّشع َٛاٌزشش٠ع.ٟ
المادة 74
٠غزٛـ ٝضعفب سعُ اٌجطبلخ اٌشخص١خ نٕذ ِٕح صبحجٙب ثذ ٠نٕٙب ثغجت ـماذأٙب أٚ
رٍفٙب.
المادة 75
٠غزٛـِ ٝجٍػ لذسٖ ِئزب ٌ١شح عٛس٠خ نٍ ٝشىً إٌصبق طبثع ِبٌ ِٓ ٟوً:
أِ -اآ ة ٠زمااذَ ثطٍاات رجااذ ً٠ثطبلزااٗ اٌشخصاا١خ لجااً ص صااِٛ٠ ٓ١ااب ِاآ أزٙاابء ِااذرٙب
اٌمبٔ١ٔٛخ أ ٚخ ي ص صِٛ٠ ٓ١ب ِٓ رٍفٙب أ ٚـماذأٙب أ ٚإعاشاء رصا ١ح أ ٚرعاذ ً٠ـاٟ
ث١بٔبرٙب.
ة ٌٟٚ -اٌ ذس اٌز ٞة ٠زماذَ ثطٍات اٌ صاٛي نٍا ٝثطبلاخ شخصا١خ ٌٍ اذس خا ي
اٌٍّٙخ اٌّ ذدح ٌزٌه ـ ٟاٌّبدر٘ ِٓ 36 31 ٓ١زا اٌّشع َٛاٌزشش٠ع.ٟ
ط ِٓ -ة ٠زمذَ ثطٍات رجاذ ً٠ثطبلزاٗ اٌشخصا١خ نٕاذ اعازجذاي ّٔٛرعٙاب خا ي اٌٍّٙاخ
اٌّ ذدح ٌزٌه ضّٓ ـزشح اإلصذاس اٌعبَ ٌٍجطبلبد اٌشخص١خ.
المادة 76
أ٠ -عبلااات ثبٌؽشاِاااخ ِااآ  1555إٌااا١ٌ 3555 ٝاااشح عاااٛس٠خ ِااآ اعااازعًّ ثطبلزاااٗ
اٌشخص١خ لجً رجذٍٙ٠ب ـ ٟحبي إعشاء رص ١ح أ ٚرعذ ً٠ـ ٟث١بٔبرٗ.
ة٠ -عبلت ثبٌ جظ ِٓ شاٙش ٓ٠إٌا ٝعازخ أشاٙش أ ٚثبٌؽشاِاخ ِآ  1555إٌا3555 ٝ
ٌ١شح عٛس٠خ ِٓ اعزعًّ ثطبلزٗ اٌشخص١خ ثعذ ادنبقٗ ـمذأٙب ٚحصا ٌٗٛنٍا ٝثاذً٠
نٕٙب.

المادة 77
٠عبلت ثبٌعمٛثبد إٌّصٛ

نٍٙ١ب ـ ٟلبٔ ْٛاٌعمٛثبد اٌعبَ:

أ ِٓ -اعزعًّ اٌجطبلاخ اٌشخصا١خ ٌٍؽ١اش أِ ٚىآ اٌؽ١اش ِآ اعازعّبي ثطبلزاٗ ثشاىً
ؼ١ش ِشش. ٚ
ة ِٓ -لبَ ثبٌزعش٠ؿ إٌّصاٛ
نٍٚ ٝعٗ ٠خبٌؿ اٌ م١مخ.

نٍ١اٗ ـا ٟاٌّابدح ِ 32آ ٘ازا اٌّشعا َٛاٌزشاش٠عٟ

ط ِٓ -حصً نٍ ٝثطبلخ شخص١خ اعزٕبدا ٌزعش٠ؿ ِخبٌؿ ٌٍ م١مخ.
المادة 78
٠غزٛـ ٝنٓ اٌجطبلخ األعش٠خ سعُ لذسٖ ١ٌ 155شح عٛس٠خ ٚرٌه ثئٌصبق طبثع ِابٌٟ
نٍ ٝاٌصف خ اٌذاخٍ١خ ٌٍؽ ؾ األِبٌٍِ ٟجطبلخ.
اٌفصً اٌ بد ٞنشش
أحىبَ أزمبٌ١خ
المادة 79
ر ذد أٔٛا ّٔٚبرط اٌغغ د ٚاٌشٙبداد ٚاٌج١بٔبد ثمشاس ِٓ اٌٛص٠ش.
المادة 80
ٍ٠ؽااا ٝاٌعّاااً ثبٌمااابٔ ْٛسلاااُ  164رااابسٚ 1136/2/0 ٠رعذ ٠راااٗ اٌغبس٠اااخ ثّٛعااات
اٌّشاعاا ُ١اٌزشااش٠ع١خ سلااُ ٌ 143عاابَ ٌ 060 101 150 1146عاابَ ٚ 1141سلااُ
ٌ 131 124 156عابَ ٚ 1165اٌفمااشح (٘اان ِاآ اٌّاابدح ِ 1اآ اٌّشعاا َٛاٌزشااش٠عٟ
سلُ  064ربسٚ 1141/11/02 ٠اٌّشعا َٛاٌزشاش٠ع ٟسلاُ  11رابس1141/3/12 ٠
ٚاٌمبٔ ْٛسلُ ٌ 1عبَ ٚ 0551األحىبَ اٌّخبٌفخ ٌٙزا اٌّشع َٛاٌزشش٠ع.ٟ
المادة 81
٠صذس اٌاٛص٠ش رعٍّ١ابد رٕف١ز٠اخ ثى١ف١اخ حفاع اٌغاغ د ِٚغازٕذاد اٌزغاغٚ ً١دٚس٠اخ
طجبنااخ اٌج١بٔااابد اٌ بعاااٛث١خ ٚراااذل١مٙب ِٚشالجزٙاااب دٚس٠اااب ٚواااً ِاااب ٠زعٍاااك ثٙاااب ٚرغاااذد
اٌزعٍّ١بد وٍّب دنذ اٌ بعخ ٌزٌه.
المادة 82

رصااذس ثمااشاس ِاآ اٌااٛص٠ش اٌزعٍّ١اابد اٌزٕف١ز٠ااخ ٌعٍّ١ااخ أزماابي اٌعّااً ِاآ اٌغااغ د
اٌٛسل١ااخ إٌاا ٝاٌغااغ د اةٌىزش١ٔٚااخ ٚو١ف١ااخ اعزصااذاس اٌٛصاابقك اٌّذٔ١ااخ حبعااٛث١ب نجااش
أِبٔبد اٌغغً اٌّذٔٚ ٟر ذد ـٙ١ب ص ح١بد إِٔبء اٌغغً اٌّذٔ.ٟ
المادة 83
٠صذس اٌٛص٠ش اٌزعٍّ١بد اٌزٕف١ز٠خ ثى١ف١خ رطج١ك أحىبَ ٘زا اٌّشع َٛاٌزشش٠ع.ٟ
المادة 84
ٕ٠شش ٘زا اٌّشع َٛاٌزشش٠ع ٟـ ٟاٌغش٠ذح اٌشعّ١خ.
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