
 

 
 6102 هشٌج)    (  ركى اهجيهوريج رئيس كرار يشروع

 خٌظيى ٌشبطي اهخأجير اهخيويوي واهخخضيىكبٌوً  يشروعأً شت
 

 رئيس اهجيهوريج
 تؾد اإلعالػ ؽٌٗ اًدشخٕر؛

 ٕؽٌٗ هبُِٕ اًؾوٕتبح؛
 تخِغٍٚ اًشٔر اًؾوبر٘؛ 1946ًشِج  114ٕؽٌٗ اًوبُِٕ رهٍ 

 ٕؽٌٗ اًوبُِٕ اًَدِٙ؛
 ٕؽٌٗ هبُِٕ اإلسراءاح اًسِبئٚج؛

 ؛1968( ًشِج 13ٕؽٌٗ هبُِٕ اًَرالؾبح اًَدِٚج ٕاًخسبرٚج اًضبدر تبًوبُِٕ رهٍ )
 تشإُ اإلذتبح لٙ إًَاد اًَدِٚج ٕاًخسبرٚج؛ 1968( ًشِج 25ٕؽٌٗ اًوبُِٕ رهٍ )

 ؛1980( ًشِج 111اًدَقج اًضبدر تبًوبُِٕ رهٍ )ٕؽٌٗ هبُِٕ ظرٚتج 
ٕؽٌٗ هبُِٕ شريبح اًَشبَٓج ٕشريبح اًخٕضٚج تبألشٍٔ ٕاًشريبح ذاح اًَشئًٕٚج اًَضدٕدث اًضبدر 

 ؛1981( ًشِج 159تبًوبُِٕ رهٍ )
 ؛1992( ًشِج 95ٕؽٌٗ هبُِٕ شٕن رؤس اًَبل اًضبدر تبًوبُِٕ رهٍ )

 تبضدار هبُِٕ اًخضيٍٚ لٙ إًَاد ٕاًخسبرٚج؛ 1994( ًشِج 27ٕؽٌٗ اًوبُِٕ رهٍ )
 ؛1999( ًشِج 17ٕؽٌٗ هبُِٕ اًخسبرث اًضبدر تبًوبُِٕ رهٍ )

 ؛2002( ًشِج 84ٕؽٌٗ هبُِٕ اًسَؾٚبح ٕاًَئششبح األٌٓٚج اًضبدر تبًوبُِٕ رهٍ )
 ؛2003( ًشِج 88ٕؽٌٗ هبُِٕ اًتِى اًَريز٘ ٕاًسٔبز اًَضرلٙ ٕاًِود اًضبدر تبًوبُِٕ رهٍ )

 ؛2005( ًشِج 91ؽٌٗ هبُِٕ اًظرٚتج ؽٌٗ اًدخل اًضبدر تبًوبُِٕ رهٍ )ٕ
 ؛2008( ًشِج 120ٕؽٌٗ هبُِٕ اِشبء اًَضبيٍ االهخضبدٚج اًضبدر تبًوبُِٕ رهٍ )

 تخِغٍٚ اًرهبتج ؽٌٗ األشٕان ٕاألدٕاح اًَبًٚج فٚر اًَضرلٚج؛ 2009( ًشِج 10ٕؽٌٗ اًوبُِٕ رهٍ )
 تخِغٍٚ ِشبع اًخَٕٚل َخِبٓٙ اًضقر؛ 2014ًشِج ( 141ٕؽٌٗ اًورار توبُِٕ رهٍ )

 تبضدار هبُِٕ اًظرٚتج ؽٌٗ اًوَٚج اًَظبلج؛ 2016( ًشِج 67ٕؽٌٗ اًوبُِٕ رهٍ )
 ٕتؾد َٕالوج َسٌس ادارث أًٚئج اًؾبَج ًٌرهبتج اًَبًٚج؛

 ٕتؾد َٕالوج َسٌس إًزراء؛
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 ؛ٕتِبًء ؽٌٗ َب ارخأّ َسٌس اًدًٕج
 هرر

 إًِاة َسٌس اًٗ ٚودٍ ِضْ اٛخٙ اًوبُِٕ َشرٕػ
 )اًَبدث األًٕٙ(

فٚر  األِشعج اًَبًٚج ؤضد ؽٌٗ ِشبعٙ اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ٕاًخخضٍٚ تبؽختبرَٓباًَرالن اًوبُِٕ  ٍخشر٘ ؤضيب
  ج.اًَضرلٚ

هرار رئٚس َسٌس إًزراء رهٍ لٙ شإُ اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ، يَب ٌٚقٙ  1995( ًشِج 95ٌٕٚقٙ اًوبُِٕ رهٍ )
تشإُ اًظٕاتع ٕاألضيبٍ اًخبضج تِشبع اًخخضٍٚ، ٕيل ضيٍ ٚخبًك ؤضيبٍ اًوبُِٕ  2003( ًشِج 1446)

 .اًَرالن

 ث اًذبِٚج(دباًَ)
اًَشبر اًْٚ ٕٓ إًزٚر اًَخخص تخعتٚن  2009( ًشِج 10ٚيُٕ إًزٚر اًَخخص تخعتٚن اضيبٍ اًوبُِٕ رهٍ )

اًسٔج اإلدارٚج اًَخخضج تخعتٚن ؤضيبٍ اًوبُِٕ ٓٙ  ؤضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ، ٕخيُٕ أًٚئج اًؾبَج ًٌرهبتج اًَبًٚج
 .«أًٚئج»، ٕٚشبر ؤًٚٔب لٙ ؤضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ تـ اًَرالن

 )اًَبدث اًذبًذج(
لَٚب ؽدا اًَِبزؽبح ٕاًدؽبٕ٘ اًخٙ ٚخخص تٔب َسٌس اًدًٕج، خخخص اًَضبيٍ االهخضبدٚج تبًمضل لٙ 

 إًهخٚج اًخِمٚذ تَب لٚٔب َِبزؽبح ًَرالناًَِبزؽبح ٕاًدؽبٕ٘ اًِبشئج ؽُ خعتٚن ؤضيبٍ اًوبُِٕ ا
 ٕيذا اًدؽبٕ٘ اًسِبئٚج اًِبشئج ؽُ اًسرائٍ اًَِضٕص ؽٌٚٔب لٙ اًوبُِٕ اًَرالن. ٕإًَظٕؽٚج،

ٕخشر٘ ؤضيبٍ هبُِٕ اِشبء اًَضبيٍ االهخضبدٚج ٕهبُِٕ اًَرالؾبح اًَدِٚج ٕاًخسبرٚج، ٕهبُِٕ اًؾوٕتبح، 
اإلذتبح لٙ إًَاد اًَدِٚج ٕاًخسبرٚج، ٕذًى لَٚب ًٍ ٚرد تشإِْ ِص خبص  ٕهبُِٕ اإلسراءاح اًسِبئٚج، ٕهبُِٕ

 لٙ اًوبُِٕ اًَرالن.

 )اًَبدث اًراتؾج(
ؽٌٗ اًشريبح اًوبئَج لٙ خبرٚخ اًؾَل تإضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ ٕاًخٙ خزإل ؤ٘ َُ ِشبعٙ اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ؤٕ 

س ادارث أًٚئج َد ٕٚسٕز ًَسٌ ،اًؾَل تْخبرٚخ اًخخضٍٚ خٕلٚن ؤٕظبؽٔب ٕلوًب ألضيبَْ خالل شخج ؤشٔر َُ 
 ََبذٌج ؤخرٖ.  دٓذّ اًَدث ًَد
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ٌٚقٗ اًخرخٚص تََبرشج اًِشبع تبًَدد اًَِضٕص ؽٌٚٔب ٕلوًب ألضيبٍ اًمورث اًشبتوج، لٙ ضبًج ؽدٍ االًخزاٍ ٕ
 اًِشبع.ٕٚخؾُٚ ؽٌٗ اًسٔج خضمٚج َضمغج اًخَٕٚل ؤٕ اضبًخٔب اًٗ سٔج ؤخرٖ َرخص ًٔب تََبرشج 

 

 ث اًخبَشج(دباًَ)
 ِٚشر ٓذا اًوبُِٕ لٙ اًسرٚدث اًرشَٚج، ٕٚؾَل تْ َُ إًٍٚ اًخبًٙ ًخبرٚخ ِشرّ.

 .ضدر ترئبشج اًسَٕٔرٚج لٙ      شِج      

 )إًَالن      شِج      ٍ(                       

 رئيس الجمهورية

 عبد الفتاح السيسي
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 األول  انباب

 أحكاو عامت

 (1)مادة 

خدَبح اًخَٕٚل فٚر ؤضد خشر٘ ؤضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ ؽٌٗ ِشبعٙ اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ٕاًخخضٍٚ تبؽختبرَٓب َُ 
 :خٙٛاًَضرلٚج ًألفراط االهخضبدٚج اإلِخبسٚج ؤٕ اًخدَٚج ؤٕ اًخسبرٚج، ٕٚوضد تٔذّ األِشعج ا

َئسر اًٗ َشخإسر ًَدث  ٕاشخخداٍ ؤضل: ٕٓ ِشبع خٌَٕٚٙ تَٕستْ َِٚص َئسر ضن ضٚبزث اهخأجير اهخيويوي .1
اًضن لٙ اخخٚبر شراء األضل  ٕٚيُٕ ًٌَشخإسر َضددث َوبتل دلؾبح اًخإسٚر ٕلوًب ألضيبٍ ؽود اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ
 اًَئسر يٌْ ؤٕ تؾظْ لٙ إًَؽد ٕتبًذَُ اًَضددُٚ لٙ اًؾود.

 ٕٓ شراء اًضوٕن اًخسبرٚج اًضبًٚج ٕاًَشخوتٌٚج اًِبشئج ؽُ ؽٌَٚبح اًتٚؼ ٕخودٍٚ اًخدَبح. :هخخضيىا .2
 

 (2)مادة 

 تختض كًب انقبَىٌ، هذا ألحكبو انخبضعت نهشزكبث انُشبط يًبرست تزاخيض بًُح غيزهب دوٌ انهيئت تختض

 وفقب ً انصغز يتُبهي انتًىيم َشبط تًبرس انتي األههيت وانًؤسسبث وانجًعيبث نهشزكبث ببنتزخيض أيضب ً

 عهيهب انًُصىص نهشزوط وفقب ً انصغز يتُبهي انتًىيم َشبط بتُظيى 4114 نسُت (141) رقى انقبَىٌ ألحكبو

 انًشبر انجهبث نغيز يجىس وال ،انهيئت إدارة يجهس عٍ انصبدرة وانقىاعذ انشزوط يٍ وغيزهب انقبَىٌ هذا في

 .انتخصيى َشبط أو انتًىيهي انتأجيز َشبط يًبرست إنيهب

ًَشبطي وتعذ ًبًًبرست ًيًٍانهيئت  تؤدي انتي انجهبث يٍ انتخصيى وأ انتًىيهي انتأجيز انجهبثًانًزخضًنهب

 .إنيه انًشبر 4112 نسُت (11) رقى انقبَىٌ ألحكبو وفقب ً انًصزفيت غيز انًبنيت األسىاق يجبل في انخذيبث

ً

 (3)مادة 

اًخٌَٕٚٙ ٕاًخخضٍٚ اًَشبر اًَٚٔب ٕلوًب ًألضيبٍ إًاردث تٔذا اًوبُِٕ خيُٕ ََبرشج يل َُ ِشبعٙ اًخإسٚر 
 ٕاًشرٕع ٕاًظٕاتع ٕاًَؾبٚٚر اًخٙ ٚضددٓب َسٌس ادارث أًٚئج عتوًب ًعتٚؾج يل ِشبع.
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 اهتبة اهذبٌى

 ٌشبط اهخأجير اهخيويوى

اهٌشبط ييبرشجأحنبى  –األول  اهفضل  

 (4يبدث )
 -اًَؾبِٙ اًَتِٚج هرُٚ يل َِٔب:  ٚوضد تبًيٌَبح ٕاًؾتبراح اًخبًٚج

 ؽود خَٕٚل ِٚشإ تُٚ اًَئسر ٕاًَشخإسر، ٕتَوخظبّ ٌٚخزٍ اًَئسر تِول  :ػلد اهخــأجير اهخيويوي ٕٓ
اًَئسر إًٌََى ًْ ؤٕ اًذ٘ ضضل ؽٌْٚ َُ إًَرد اًٗ ضٚبزث اًَشخإسر ؤٕ األضل اًذ٘ هبٍ اًَئسر  األضل

ِمبذث ؽٌٗ اتراٍ ؽود خإسٚر خٌَٕٚٙ، ًقرط اشخخداَْ لٙ اًوٚبٍ تشرائْ َُ اًَشخإسر تَٕسة ؽود ٚخٕهك 
تإِشعج اهخضبدٚج اِخبسٚج ؤٕ خدَٚج ؤٕ خسبرٚج ٕذًى ًَدث َضددث ٕتبٚسبر َؾُٚ، ٕلٗ سَٚؼ األضٕال ٚيُٕ 

 ًٌَشخإسر اًضن لٙ اخخٚبر شراء األضل اًَئسر يٌْ ؤٕ تؾظْ لٙ إًَؽد ٕتبًذَُ اًَضددُٚ لٙ اًؾود.
 يل ؤضل َبد٘ ؤٕ َؾِٕ٘ ؤٕ ضن اِخمبػ ٚيُٕ َٕظٕؽًب ًؾود خإسٚر خٌَٕٚٙ َخٗ يبُ الزَب األضل اهيؤجر :

ًَتبشرث ؤِشعج اهخضبدٚج اِخبسٚج ؤٕ خدَٚج ؤٕ خسبرٚج، ًَٕسٌس ادارث أًٚئج خضدٚد األضل اًَئسر اًذ٘ 
 َٚيُ ؤُ ٚيُٕ َٕظؼ خإسٚر خٌَٕٚٙ ألفراط اشخٔاليٚج.

 الؽختبر٘ اًذ٘ ًْ ضن ضٚبزث ٕاشخخداٍ األضل اًَئسر تَٕسة ؽود اًشخص اًعتٚؾٙ إ ا :اهيشخأجـــر
 اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ.

 اًسٔج اًخٙ ٚرخص ًٔب تََبرشج ِشبع اًـخإسٚر اًخٌَٕٚٙ عتوًب ألضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ ٕلوًب  :اهيؤجــــر
 ًٌوٕاؽد ٕاإلسراءاح اًخٙ ٚضدرٓب َسٌس ادارث أًٚئج. 

  ب لٙ اًؾود، ٕاًخٙ ٌٚخزٍ اًَشخإسر تإدائٔب اًٗ اًَئسر َوبتل اًضن لٙ ٓٙ اًوَٚج اًَخمن ؽٌٚٔ :اإليجبركييج
 اشخخداٍ األضل اًَئسر خإسٚرا خٌَٕٚٚب.

 اًَدث اًخٙ ٚتوٗ خالًٔب األضل اًَئسر تضٚبزث اًَشخإسر ٕلوًب ًشرٕع ؽود اًخإسٚر. :يدث اإليجبر ٙٓ 
 ئسر َضل ؽود اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ اًٗ : اًشخص اًذ٘ ِٚول ٌَيٚج األضل اًَاهيــــورِّد أو يبهم اهؼلبر

 .اًَئسر
 اًعرك اًذ٘ ٚوٍٕ تخشٚٚد َِشأح خيُٕ َٕظٕؽًب ًؾود خإسٚر خٌَٕٚٙ.هيلبولا : 
 :"اًؾود إ شِد اًٌَيٚج اًذ٘ خِخول تَٕستْ ٌَيٚج األضل اًَئسر َُ إًَرد  ػلد اهخوريد او "ػلد اهتيغ ٕٓ

 .اًٗ اًَئسر ألفراط اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ
 شسل ًد٘ أًٚئج ًوٚد ؽوٕد اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ٕؽوٕد اًتٚؼ اًخٙ خخٍ اشخِبدا اًٚٔب ٕؤ٘ خؾدٚل شجل اهؼلود :

 ؽٌٗ خٌى اًؾوٕد.
 خٚبر ٚسة ؤُ ٚرد لٙ ؽود اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ، ٚسٚز ًٌَشخإسر شراء األضل اًَشخإسر ؽِد  :خيبر اهشراء

 .ٌَٕٚٙاِخٔبء َدث اًخإسٚر، ٕتبًَتٌـ اًَخمن ؽٌْٚ لٙ ؽود اًخإسٚر اًخ
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 ًؽوٕد اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ اًخٙ خشَص ًٌَشخإسر تخإسٚر األضل اًَئسر اًٗ عرك ذبًد :اهخأجير يً اهتبط. 
 

 (5يبدث )

 :في خطتيق أحنبى هذا اهلبٌوً ال يؼد خأجيرًا خيويويًب يب يأخي

اًخإسٚر ؽود اًخإسٚر اًخشقٌٚٙ ٕٕٓ ؽود اًخإسٚر اًذ٘ ال خخٕالر لْٚ اًشرٕع إًاردث لٙ خؾرٚك ؽود  .1
 ( َُ ٓذا اًوبُِٕ.4اًخٌَٕٚٙ تبًَبدث رهٍ )

إًَارد اًعتٚؾٚج َذل اًتخرٕل ٕاًقبز شخقالل ؤٕ اؽوٕد اًخإسٚر اًخبضج تبخمبهٚبح اًيشك ؽُ ؤٕ اشخخداٍ  .2
 .ٕاًَؾبدُ ٕضوٕن اًخؾدُٚ األخرٖ

لَٚب ؽدا األضٕل ؽوٕد اًخإسٚر اًخٙ ال خخؾٌن تإضل الزٍ ًَتبشرث ِشبع اِخبسٙ خدَٙ ؤٕ شٌؾٙ ًٌَشخإسر  .3
اًخٙ ٚورر َسٌس ادارث أًٚئج ؤُ خيُٕ َٕظؼ خإسٚر خٌَٕٚٙ ألفراط اشخٔاليٚج، ٕٕلوًب ًٌوٕاؽد اًخٙ 

 .اًخضٕصٚظؾٔب تٔذا 
 (2) يبدث

خؾد أًٚئج شساًل ًوٚد ؽوٕد اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ اًخٙ خترٍ تُٚ اًَئسر اًَرخص ًْ تََبرشج اًِشبع عتوب ألضيبٍ 
ٓذا اًوبُِٕ ٕاًَشخإسر َخٗ اترٍ اًؾود لٙ سَٕٔرٚج َضر اًؾرتٚج إ يبُ خِمٚذّ لٚٔب، ٕؽوٕد اًتٚؼ اًخٙ 

ّ اًؾوٕد، ٕٚسة ؤُ ٚخظَُ اًوٚد خضدٚد األضل خرختع تٔذّ اًؾوٕد ٕخخٍ اشخِبدًا اًٚٔب، ٕيذًى ؤ٘ خؾدٚل ًٔذ
 اًخؾبهد.اًَئسر ٕتٚبُ ؤعراك اًؾود ٕضمبخٍٔ تبًِشتج ًٔذا األضل َٕدث 

ٕٚضدد َسٌس ادارث أًٚئج ؤضيبٍ ٕاسراءاح اًوٚد لٙ اًشسل اًَشبر اًْٚ ٕاًَشخِداح ٕاألٕران ٕاًتٚبِبح 
ًوٚد ؤٕ اًقبئْ ٕذًى َؼ ؽدٍ اإلخالل تضن اًَئسر اًخيٌَٚٚج األخرٖ اًخٙ ٚخعٌتٔب اًوٚد ٕاسراءاح خؾدٚل ا

تبشٔبر اًظَبِبح اًَِوًٕج َضل ؽوٕد اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ تشسل اًظَبِبح اًَِوًٕج اًَِشإ ٕلوب ألضيبٍ هبُِٕ 
 .2015ًشِج  (115)خِغٍٚ اًظَبِبح اًَِوًٕج رهٍ 

اًَعٌٕة هٚدٓب ٕيبلج اًَشخِداح اًَخضٌج ٕخخًٕٗ أًٚئج َراسؾج عٌتبح اًوٚد لٙ ٓذا اًشسل َٕراسؾج اًؾوٕد 
تٔب َٕب ٚرد ؽٌٚٔب َُ خؾدٚالح عتوًب ألضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ ٕاًوراراح اًضبدرث َُ َسٌس ادارث أًٚئج خِمٚذًا ًْ، 

 ًٌٕٔٚئج ؤُ خشخؾُٚ تَُ خراّ َُ ذٕ٘ اًخترث لٙ ٓذا اًشإُ.

 (7) يبدث

سٚر اًخٌَٕٚٙ تَب ال ٚسبٕز خَشَبئج سِْٚ ٕيذا َوبتل اًوٚد لٙ شسل ؽوٕد اًخإرشٍ ٚضدد َسٌس ادارث أًٚئج 
 عٌة ضٕرث َُ اًوٚد لٙ اًشسل اًَشبر اًْٚ ٕاًخؾدٚالح إًاردث ؽٌْٚ تَب ال ٚسبٕز َبئخٙ سِْٚ.
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ٕٚيُٕ ًيل ذ٘ َضٌضج ؤُ ٚعٌة اًضضٕل ؽٌٗ َشخخرر ؤٕ شٔبدث تٚبِبح ؤٕ شٔبدث شٌتٚج َُ شسل هٚد 
اًشريبح اًَرخص ًٔب، ٕٚودٍ اًعٌة َشمٕؽًب تبإلٚضبل اًدال ؽٌٗ شداد ؽوٕد اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ؤٕ هبئَج 

 اًَوبتل اًذ٘ ٚضددّ َسٌس ادارث أًٚئج ٕتَب ال ٚسبٕز َبئخٙ سِْٚ.

 (8) يبدث

ٚيُٕ ًٌَئسر ضن اًوٚد لٙ شسل اًَشخٕردُٚ ٕلوًب ألضيبٍ اًوٕاُِٚ اًَِغَج ًذًى ًَب ٚشخٕردّ َُ ؤضٕل 
 خًٌَٕٚٚب ؤًٚب يبِح سِشٚج اًَشبَُٓٚ لٙ ٌَيٚج رؤس اًَبل ؤٕ ؽظٕٚج َسٌس اإلدارث.توضد خإسٚرٓب خإسٚرًا 

 
 (9) يبدث

ؽٌٗ َب ٚخٍ اشخٚرادّ َُ َؾداح ٕفٚرٓب  –عتوًب ًٌِغٍ اًَؾَٕل تٔب  –خشخضن اًظرائة ٕاًرشٍٕ اًسَريٚج 
 توضد خإسٚرٓب ٕلوًب ألضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ.

شٍٕ اًسَريٚج اًَوررث ؽٌٗ خٌى اًَؾداح تذاح اًَؾبٌَج اًَوررث ٕٚؾبَل اًَئسر لَٚب ٚخص اًظرائة ٕاًر
 هبًِِٕب ًٌَشخإسر ٕذًى عٕال َدث اًخإسٚر.

ٕلٙ اًضبالح اًخٙ ٚوٍٕ اًَئسر تشراء األضل اًَئسر ًضبًص اًَشخإسر َخٗ يبُ الزًَب ًَتبشرث ِشبع 
سة ؽود اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ اًَوٚد ًدٖ اًَشخإسر، لبِْ ٚضن ًٌَشخإسر اشخرداد اًظرٚتج ؽٌٗ اًوَٚج اًَظبلج تَٕ

 أًٚئج.

ٕلٙ سَٚؼ األضٕال ٚيُٕ ًٌَشخإسر اًخٌَٕٚٙ اًضن لٙ اًخَخؼ تيبلج اًَزاٚب اًظرٚتٚج اًَخؾٌوج تبألضل اًَئسر 
ٕيإِْ هبٍ تشراء األضل اًَئسر تِمشْ، ٕٚؾد ؽود اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ اًَوٚد ًدٖ أًٚئج َشخِد اشخضوبن اًَٚزث 

 َشخإسراًظرٚتٚج ًٌ
 (01) يبدث

 ؽٌٗ اًؾود، لٙ اًَضددُٚ ٕتبًذَُ إًَؽد لٙ تؾظْ ؤٕ يٌْ اًَئسر األضل شراء اخخٚبر لٙ اًضن ًٌَشخإسر
 ًخٌَى اًَِغَج اًوٕاُِٚ تإضيبٍ اإلخالل ؽدٍ َؼ ٕذًى ؤدآب اًخٙهَٚج اإلٚسبر  اًذَُ خضدٚد لٙ ٚراؽٗ ؤُ

 ؤٕ اًَئسر اًٗ ردّ اَب ًْ ٚيُٕ اًَئسر األضل شراء اخخٚبرّ ؽدٍ ضبًج ٕلٗ ٕاألراظٙ، اًَتِٚج اًؾوبراح
 .اًعرلبُ ؽٌٚٔب ٚخمن اًخٙ تبًشرٕع ٕذًى اًؾود خسدٚد

 ًٍ ؤٕ اًؾود َدث تبِخٔبء اًَشخإسراخعبر  خٍ شٕاء َٚخد، ٕال ظًَِٚب خسدٚدًا اًؾود ٚخسدد ال األضٕال سَٚؼ ٕلٗ
 .ذًى ٚخٍ
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 (11) مادة

ٚضغر ؽٌٗ اًَشخإسر اًخضرك لٙ األضل اًَئسر يٌْ ؤٕ تؾظْ دُٕ اًضضٕل ؽٌٗ َٕالوج يخبتٚج َُ 
ٕٚيُٕ ًٌَئسر اشخرداد  ًذًى،اًَئسر ٕٚوؼ تبعاًل يل خضرك َُ اًخضرلبح ؤٕ اًَؾبَالح اًخٙ خخٍ تبًَخبًمج 

 ضيبٍ ٓذّ اًَبدث.ضل تبًَخبًمج ألألاًْٚ ا لآ ضل اًَئسر َُ ٚد اًَخضرك اًْٚ إ اًضبئز اًذ٘ألا

 

 (06) يبدث
 االضخسبر اًقٚر ؤٕ ًٌَشخإسر ٚسٕز ال اًوٚد خبرٚخ َُ اؽختبرًا لبِْ ضوٕن َُ ًٌدًٕج ٚيُٕ تَب اإلخالل ؽدٍ َؼ

 ٓذا َُ( 6) اًَبدث ألضيبٍ عتوًب تٔب هٚد اًخٙ اًخٌَٕٚٙ اًخإسٚر ؽود تٚبِبح َؼ ٚخؾبرط ضن تإ٘ اًَئسر ؽٌٗ
 .اًوبُِٕ

 عقود انتأجير انتمويهى – انثانى انفصم

 (13) مادة

 :ٌٚٙ االهل َبٚيُٕ ؽود اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ٕلوًب ًٌَِٕذر اًذ٘ خؾدّ أًٚئج ًٔذا اًقرط ؽٌٗ ؤُ ٚخظَُ ؽٌٗ 

 .اًتٚبِبح اًخمضٌٚٚج ألعراك اًؾود .ؤ 
 .ٕضك األضل اًَئسر .ة 
 .اًقرط اًَخضص الشخخداٍ األضل اًَئسر .ر 
 .هَٚج اإلٚسبر .د 
 .َدث اًؾود .ّ 
 .ٕخبرٚخْذَُ اًتٚؼ  .ٕ 
 .ضن اًَشخإسر لٙ خٚبر شراء األضل اًَئسر .ز 
 اًَشخإسر.شرٕع اِخوبل األضل اًَئسر اًٗ  .ش 
 .ؤضيبٍ اِوظبء اًؾود ٕلشخ اًؾود .ع 
 ر.ؾود اًخإسًٚخظَِٚٔب ًؤ٘ شرٕع ؤخرٖ ٚسٕز ألعراك اًؾود اظبلج ٕ
 

 (14) مادة

َتبشرث َؼ إًَرد ؤٕ اًَوبٕل تشإُ ٚسٕز ًٌَشخإسر هتل اتراٍ ؽود اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ َؼ اًَئسر ؤُ ٚخمبٕط 
َٕاضمبح األضل اًالزٍ ًَشرٕؽْ ؤٕ عرٚوج ضِؾْ ؤٕ اِشبئْ، ٕذًى تِبء ؽٌٗ َٕالوج يخبتٚج َشتوج َُ 
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اًَئسر، ٕٚسة ؤُ خخظَُ ٓذّ إًَالوج اًَشبئل اًخٙ ٚسرٖ اًخمبٕط تشإِٔب تُٚ اًَشخإسر ٕإًَرد ؤٕ 
 .اًَوبٕل

ٌَئسر اال لٙ اًضدٕد اًخٙ ٕٚالن ؽٌٚٔب ٕٚخعر تٔب اًَشخإسر ٕإًَرد ؤٕ ٕال خيُٕ ِخبئز اًَمبٕظج ٌَزَج ً
 .اًَوبٕل

 .ٕلٙ سَٚؼ األضٕال ال ٌٚخزٍ اًَئسر تإ٘ اخمبهبح ٚسرٚٔب اًَشخإسر َؼ إًَرد ؤٕ اًَوبٕل دُٕ َٕالوخْ

 

 (15) مادة

 ؤٕ إًَرد َُ َتبشرث اًؾود َٕظٕػ األضل تبشخالٍ ًٌَشخإسر اًَئسر ٕؤذُ خٌَٕٚٙ خإسٚر ؽود ؤترٍ اذا
َٕهؼ َُ  َضظر ٕتَٕسة ؽٌٚٔب اًَخمن ٕإًَاضمبح ًٌشرٕع ٕلوًب االشخالٍ ٚيُٕ ؤُ لٚسة اًَوبٕل،

 .ٕسدح اُ ؽٕٚة َُ تْ َٕب اًَئسر األضل ضبًج لْٚ ٚذتحاًَشخإسر ٕإًَرد ؤٕ اًَوبٕل، 
 ًٌَٕرد اًَئسر اخخٚبر ضبًج لٙ اال اًخٕرٚد تؾود إًَرد اخالل ؽُ اًَشخإسر خسبّ َشئٕال اًَئسر ٚيُٕ ٕال
 .ذًى خالك ؽٌٗ االخمبن ٚخٍ ًٍ َب

 .االشخالٍ َضظر ٚخظَِٔب األضل ؽُ تٚبِبح ؤٚج ؽُ اًَئسر هتل َشئٕاًل اًَشخإسر ٕٚيُٕ

 (16) مادة

ٌٚخزٍ اًَشخإسر تبشخؾَبل ٕضٚبِج ٕاضالش األضل اًَئسر تَب ٚخمن َؼ األفراط اًخٙ ؤؽدح ًْ ٕٕلوًب 
اًمِٚج اًَخؾبرك ؽٌٚٔب ٕاًخؾٌَٚبح اًَخؾبهد ؽٌٚٔب تشإُ إًَاضمبح اًمِٚج إًاسة َراؽبخٔب شٕاء ًألضٕل 

 .يبِح َضددث تٕاشعخْ ؤٕ تٕاشعج اًَِخز ؤٕ إًَرد ؤٕ اًَوبٕل

يَب ٌٚخزٍ اًَشخإسر تبخعبر اًَئسر تَب ٚعرؤ ؽٌٗ األضل اًَئسر َُ ؽٕارط خَِؼ االِخمبػ تْ يًٌٚب ؤٕ  
  .عتوًب ًإلسراءاح اًَِضٕص ؽٌٚٔب لٙ اًؾود سزئًٚب، ٕذًى

 

 (17) مادة

 اًخٙ ٕاالظرار اًضٕادد ؽُ ٕاًسِبئٚج اًَدِٚج اًَشئًٕٚجَُ خبرٚخ اشخالَْ ًألضل اًَئسر،  اًَشخإسر ٚخضَل
 اًضٕادد ؽُ اًَشئًٕٚج ٚخضَل يَب ٕاًسِبئٙ، اًَدِٙ اًوبُِٕ ألضيبٍ ٕلوب ًٌقٚر اًَئسر األضل ٚشتتٔب

 ؽٌٗ اًرسٕػ ٚسٕز ٕال ًْ، ضٚبزخْ اذِبء االشخخداٍ شٕء ؽُ اًِبسَج اًَئسر تبألضل خٌضن اًخٙ ٕاالظرار
 .اًؾود شرٚبُ َدث عٕال اًَئسر األضل ٚضدذٔب اظرار اٚج ؽُ اًَئسر

 اًؾود َدث تبهٙ ؽُهَٚج اإلٚسبر  ؽٌٗ اًضضٕل ًْ ٚيمل تَب اًَئسر األضل ؽٌٗ اًخإَُٚ ٚشخرع ؤُ ًٌَٕئسر
 .تْ اًَضدد ٕاًذَُ
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 (18) مادة

اًَخمن ؽٌٚٔب لٙ اًؾود ٕلوًب ًٌشرٕع ٕإًَاؽٚد إًاردث لْٚ، ٕال ٚخوٚد هَٚج اإلٚسبر ٌٚخزٍ اًَشخإسر تإُ ٚئدٖ 
 .ٕال ؽِبضر ٓذا اًخضدٚد تبألضيبٍ اًَِضٕص ؽٌٚٔب لٙ ؤ٘ هبُِٕ آخرهَٚج اإلٚسبر خضدٚد 

اإلٚسبرٚج يبٌَج، ًٕٕ ًٍ ِٚخمؼ اًَشخإسر تبألضل اًَئسر عبًَب ٕٚسٕز االخمبن ؽٌٗ اشخضوبن اًَئسر ًٌوَٚج  
 .ؤُ اًشتة ال ٚرسؼ اًٗ اًَئسر

اًَشخضوج لٙ َٕاؽٚدٓب هتل هَٚج اإلٚسبر تشداد إسر تبضدٖ اًعرن اًَوررث هبِِٕب ؽٌٗ اًَئسر اخعبر اًَشخ
ُِٕ ؤٕ اًشرٕػ لٙ اسراءاح ( َُ ٓذا اًوب30/1اؽختبر اًؾود َمشٕخًب َُ خٌوبء ِمشْ ٕلوًب ًضيٍ اًَبدث )

اشخرداد األضل اًَئسر َُ اًَشخإسر ضبل اخالًْ تبالًخزاٍ تبًشداد لٙ إًَاؽٚد اًَضددث، َب ًٍ خخظَُ اضيبٍ 
 اًؾود َب ٚخبًك ذًى

 (19) مادة

ٚغل األضل اًَِوٕل اًَئسر َضخمغًب تعتٚؾخْ ضخٗ ًٕٕ يبُ اًَشخإسر هد ذتخْ ؤٕ ؤًضوْ تؾوبر، ٕاذا اشخرٖ 
 تبًٕلبء تيبلج اًخزاَبخْ اًخؾبهدٚج.اًَشخإسر األضل اًَئسر لال خِخول ٌَيٚخْ اًْٚ اال اذا هبٍ 

 (22) مادة

 اًٗ إ اًَشخإسرإ  اًَئسر ًٗااًوبُِٕ  ٓذا ألضيبٍ اًَترَج ٕلوًباًَئسرث  األضٕل ٌَيٚج ِول ؽوٕد خؾمٗ
 اًؾوبر٘ تبًشٔر اًخبرٚخ ٕاذتبح ٕاًوٚد ٕاًشٔر اًخٕذٚن رشٍٕ َُ اًَئسر اٛضل ٓالى ضبًج لٙ اًخإَُٚ شريج
 .اًَشبضٚج ٕاًخيبًٚك اًرشٍٕ سَٚؼ َُ ٕيذا
 خخضٚص ًوراراح اًَضدرث إ اًَبًيج اًسٔبح خمرظٔب اًخٙ اًخخضٚص ؤٕ اًخِبزل رشٍٕ َُ خؾمٗ يَب

 .اًخٌَٕٚٙ اًخإسٚر ؽوٕد َٕظٕػ اًؾوبراح

 (21) مادة

 :لٙ ضبًج هٚبٍ اًَشخإسر ترد األضل اًَئسر اًٗ اًَئسر َٕب ًٍ ٚخمن ؽٌٗ خالك ذًى خعتن األضيبٍ اٛخٚج
اضخمبغ اًَشخإسر تبًخضشِٚبح اًخٙ هبٍ تٔب ؽٌٗ األضل اًَئسر ؽٌٗ ِموخْ اًخبضج شرٚعج اُ خيُٕ  .1

 .اًخضشِٚبح هبتٌج ًٌمضل ؽُ األضل اًَئسر دُٕ اإلظرار تْخٌى 
ًٌَشخإسر اًضضٕل ؽٌٗ خؾٕٚط َوبتل ؤ٘ خضشِٚبح اضدذٔب ؽٌٗ األضل اًَئسر ؽٌٗ ِموخْ  ٚضن .2

اًخبضج تَٕالوج اًَئسر اًخعٚج لٙ ضبل خؾذر لضل اًخضشِٚبح ؽُ األضل اًَئسر دُٕ اإلظرار تْ.
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 (22) مادة

َتبشرث ؽٌٗ إًَرد ؤٕ اًَوبٕل تسَٚؼ اًدؽبٕٖ اًخٙ خِشإ ًٌَئسر ؽُ اًؾود اًَترٍ تِْٚ ًٌَشخإسر ؤُ ٚرسؼ 
ٕتُٚ إًَرد ؤٕ اًَوبٕل لَٚب ؽدا دؽٕٖ لشخ اًؾود، ٕذًى دُٕ اخالل تضوٕن اًَئسر لٙ اًرسٕػ ؽٌٗ 

 .إًَرد ؤٕ اًَوبٕل لٙ ٓذا اًشإُ
 (23) مادة

 اًخؾرط َُ اًقٚر ؤٕ اًَوبٕل ؤٕ إًَرد خَيُٚ اًٗ خئدٖ اًخٙ خضرلبخْ ؤٕ ؤلؾبًْ ؽُ َشئٕاًل اًَئسر ٚيُٕ
 .اًَئسر تبألضل االِخمبػ لٙ ٕسْ ؤ٘ ؽٌٗ ًٌَشخإسر

 ٚيُ ًٍ َب اًَئسر األضل اخخٚبر لٙ خعإ اًٗ خئد٘ اًخٙ خضرلبخْ ؤٕ ؤلؾبًْ ؽُ َشئٕاًل اًَئسر ٚيُٕ يَب
 .اًخؾبهد ًشرٕع عتوًب ٕتبشخالَٔب تَؾبِٚخٔب ؤهر هد اًَشخإسر

 

 (24) مادة

ٌٚخزٍ اًَئسر تبذتبح ضمخْ ؽٌٗ األضل اًَئسر ٕرهٍ ٕخبرٚخ هٚد اًؾود لٙ شسل هٚد اًؾوٕد تبًٔٚئج، ؽٌٗ ؤُ 
  .ٚيُٕ اًتٚبُ ٕاظضًب ٕلٗ َيبُ غبٓر

ًٌَٕئسر ؤٕ َُ ِٕٚة ؽِْ، َؾبِٚج األضل اًَئسر دٕرًٚب ًٌخإيد َُ شالَخْ ٕاشخؾَبًْ لٙ اًقرط  
ٕخيُٕ اًَؾبِٚج لٙ إًَاؽٚد اًخٙ ٚخٍ االخمبن  .اًَخضص ًْ، ؽٌٗ ؤال خشتة اًَؾبِٚج ؤ٘ ؤظرار تبًَشخإسر

 ؽٌٚٔب تُٚ اًَئسر ٕاًَشخإسر إ لٙ ؽود اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ.
 

 (25) مادة

 اًوٚد لٙ شسل اًؾوٕد لٙ اًضبالح اٛخٚج:ٌٚقٗ 

 .اِخٔبء َدث اًؾود دُٕ خسدٚد -1
 .تِبًء ؽٌٗ عٌة ؤعراك اًؾود -2
 اًوٚد. بًقبءتؤٕ ضيٍ خضيٍٚ ٚوظٙ ِٔبئٙ هظبئٙ ضدٕر ضيٍ  -3
 .َُ اًوبُِٕ 30ٕلوب ًٌضبالح اًَضددث تبًَبدث  لشخ اًؾود -4

 .ٕاًخشسٚالح اًخٙ خَح لٙ اًمخرث َب تُٚ اًوٚد ٕاإلًقبء ٕاذا ؤًقٗ اًوٚد لال ٚيُٕ ًإلًقبء ؤذر تبًِشتج اًٗ اًوٕٚد
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 عن انعقد وانتأجير من انباطن انتنازل-انثانث  انفصم

 (26) مادة

ٚسٕز ًٌَئسر اُ ٚخِبزل ؽُ اًؾود اًٗ َئسر آخر ٕال ٚشرٖ ٓذا اًخِبزل لٙ ضن اًَشخإسر اال َُ خبرٚخ 
 تبًضوٕن ٕاًظَبِبح اًَوررث ًٌَشخإسر تَٕسة اًؾود.اخعبرّ تْ، ٕال ٚخرخة ؽٌٗ ٓذا اًخِبزل ؤ٘ اخالل 

 (27) مادة

اًخِبزل ؽُ ؽود اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ اًٗ َشخإسر ؤخر، يخبتج، ٚسٕز ًٌَشخإسر تؾد اًضضٕل ؽٌٗ َٕالوج اًَئسر 
 ٕلٙ ٓذّ اًضبًج ٚخرخة َب ٌٚٙ:

اًؾود َب ًٍ ٕٚالن اًَئسر  ٚيُٕ اًَشخإسر األضٌٙ ظبًَِب ًٌَخِبزل اًْٚ لٙ خِمٚذ اًخزاَبخْ اًِبشئج ؽُ .1
 .ؽٌٗ فٚر ذًى

َتبشرث اًٗ اًَئسر ٕلوًب ًشرٕع ؽود اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ٕؽود هَٚج اإلٚسبر . ٌٚخزٍ اًَشخإسر اًسدٚد تشداد 2
 اًخِبزل، ٕذًى َُ خبرٚخ اخعبر اًَئسر ًْ تَٕالوخْ ؽٌٗ اًخِبزل. 

ٕن ٕاالًخزاَبح اًَِضٕص ؽٌٚٔب لٙ ؽود . ٚضل اًَشخإسر اًسدٚد َضل اًَشخإسر األضٌٙ لٙ سَٚؼ اًضو3
 اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ َب ًٍ ٚخٍ االخمبن ؽٌٗ خالك ذًى.

 
 (28)  مادة

 اًتبعُ،شرٕع ؽود اًخإسٚر َُ  ؽٌٗٚسٕز ًٌَشخإسر خإسٚر األضل اًَئسر َُ اًتبعُ تؾد َٕالوج اًَئسر 
ٕلٙ ٓذّ اًضبًج ٚيُٕ ًيل َُ اًَشخإسر ٕاًَشخإسر َُ اًتبعُ ِمس اًضوٕن ٕاالًخزاَبح اًِبشئج ؽُ اًؾود، 
ٕال ٚئذر اًخإسٚر َُ اًتبعُ ؽٌٗ ضوٕن اًَشخإسر ٕال ٚؾمْٚ َُ اًخزاَبخْ هتل اًَئسر ٕلن ؽود اًخإسٚر 

 .اًخٌَٕٚٙ ضددث لٙ ؽود اًخإسٚراًخٌَٕٚٙ، يَب ال ٚسٕز ؤُ خخسبٕز َدث اًخإسٚر َُ اًتبعُ اًَدث اًَ
 .ٕٚخرخة ؽٌٗ اِخٔبء ؽود اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ أِبء ؽود اًخإسٚر َُ اًتبعُ

 
 (29) مادة

 ؤٕ تبًخِبزل اًخإشٚر اسراءاح اخخبذ اًوبُِٕ َُ اًتبة ٓذا لٙ ؽٌٚٔب اًَِضٕص اًضبالح لٙ اًَئسر ؽٌٗ
 ؽٌٗ االضخسبر ٚسٕز ٕال أًٚئج، ًدٖ اًخٌَٕٚٙ اًخإسٚر ؽوٕد هٚد شسل لٙ األضٕال ضشةت اًتبعُ َُ اًخإسٚر
 .اًخإشٚر خبرٚخ َُ اال اًتبعُ َُ اًخإسٚر ؤٕ تبًخِبزل اًقٚر
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 إنقضاء عقد انتأجير انتمويهى -انرابع  انفصم

 (32) مادة

ؤ٘ َُ  ٚؾد ؽود اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ َمشٕخًب َُ خٌوبء ِمشْ دُٕ ضبسج اًٗ ؤؽذار ؤٕ اخخبذ اسراءاح هظبئٚج لٙ
 :اًضبالح اٛخٚج

اًَخمن ؽٌٚٔب لٙ إًَاؽٚد ٕٕلوًب ًٌشرٕع اًَخمن ؽٌٚٔب لٙ اًؾود هَٚج اإلٚسبر ؽدٍ هٚبٍ اًَشخإسر تشداد  .1
( َُ ٓذا اًوبُِٕ، َٕرٕر 18رفٍ هٚبٍ اًَئسر تبًخِتْٚ ؽٌْٚ تبًشداد ٕلوب ًضيٍ اًمورث اًذبًذج َُ اًَبدث )

 َب ًٍ ٚخظَُ ؽود اًخإسٚر َب ٚخبًك ذًى. ،ذالذُٕ ًَٕٚب ؽٌٗ لٕاح ٓذّ إًَاؽٚد
اشٔبر الالس اًَشخإسر ؤٕ اؽالُ اؽشبرّ، ٕلٗ ٓذّ اًضبًج ٚسٕز ألَُٚ اًخمٌٚشج ؤُ ٚخعر اًَئسر تيخبة  .2

َشسل خالل ذالذُٚ ًَٕٚب َُ خبرٚخ اًضيٍ اًضبدر تبشٔبر اإللالس ترفتخْ لٙ اشخَرار اًؾود، ٕلٗ ٓذّ 
 .لٙ َٕاؽٚدٓبهَٚج اإلٚسبر ؤداء  اًضبًج ٚشخَر اًؾود هبئًَب تشرع

اخخبذ اسراءاح اًخضمٚج هتل اًَشخإسر اذا يبُ شخضًب اؽختبرًٚب، شٕاء ؤيبِح خضمٚج استبرٚج ؤٕ اخخٚبرٚج،  .3
 .َب ًٍ خيُ تشتة االِدَبر ٕتشرع ؽدٍ اإلخالل تضوٕن اًَئسر اًَِضٕص ؽٌٚٔب لٙ اًؾود

ص اًَشخإسرث َب ًٍ ٚعٌة إًرذج ؤٕ اًشرٚى ٕلبث اًَشخإسر ؤٕ اًشرٚى اًَخظبَُ لٙ شريج األشخب .4
 .اًَخظبَُ اًسدٚد اشخيَبل خِمٚذ اًؾود خالل ذالذُٚ ًَٕٚب َُ خبرٚخ إًلبث

 ؤ٘ ضبالح ؤخرٖ ِٚص ؽٌٚٔب ؽود اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ. .5
 .ًإلسراءاح اًخٙ خضددٓب أًٚئجٕٚخٍ اًخإشٚر تبًمشخ تشسل هٚد ؽوٕد اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ٕلوب 

 

 (31) مادة

ال ٚدخل األضل اًَئسر لٙ ؤَٕال اًخمٌٚشج ٕال لٙ ، ضبًج اشٔبر الالس اًَشخإسر ؤٕ اؽالُ اؽشبرّ لٙ

، تشرع ؤُ ٚيُٕ ؽود اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ َوٚدًا تبًشسل هتل اخخبذ اسراءاح اإللالس ؤٕ اًظَبُ اًؾبٍ ًٌدائُِٚ

 .تضشة األضٕالاإلؽشبر 

 . اًخضمٚج ظد اًَشخإسرؤضيٍ اًمورث اًشبتوج ضبل اخخبذ اسراءاح  ٕخشر٘

 (32) مادة

 اًخٙ اًضبالح ٕلٗ ، اًخِمٚذ٘ اًشِد هٕث اًوبُِٕ ٓذا ألضيبٍ عتوًب أًٚئج ًدٖ اًَوٚد اًخٌَٕٚٙ اًخإسٚر ًؾود ٚيُٕ
 ٌٚخزٍ ًألضل، اًَشخإسر شراء ٕدُٕ خسدٚدّ دُٕ آخر، شتة ألٖ ؤٕ لشخْ تشتة اًؾود لٚٔب ِٚوظٙ

 اًَئسر اًٗ ٚرد تإُ األضٕال تضشة اًَضمٗ ؤٕ اًخمٌٚشج ؤَُٚ ؤٕ اًشريبء تبهٙ ؤٕ ٕرذخْ ؤٕ اًَشخإسر
 اًخإسٚر ؽود ٚودٍ ؤُ ًٌَئسر سبز اًخشٌٍٚ ؽُ اَخِؼ لبذا اًؾود، لٙ ؽٌٚٔب اًَخمن تبًضبًج اًَئسر األضل

 ٕلوب ؽٌْٚ اًخِمٚذٚج اًضٚقج ًٕظؼ اًَخخضج االهخضبدٚج اًَضيَج يخبة هٌٍ اًٗ أًٚئج ًدٖ اًَوٚد اًخٌَٕٚٙ
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 خالل اًخِمٚذ ٓذا َُ اإلشخشيبل شإُ ذ٘ ًٕيل ٕاًخسبرٚج اًَدِٚج اًَرالؾبح هبُِٕ َُ 280 اًَبدث إلضيبٍ
 االؽخراط تعرٚن ؤٕ تضضٚمج اًَئسر اٛضل ترد اًضبئز ٕخيٌٚك اًخِمٚذ٘ اًشِد اؽالُ خبرٚخ َُ ؤٚبٍ ذالذج
 االهخضبدٚج تبًَضيَج اًخِمٚذ هبظٗ اإلشيبل ٓذا تِغر ٕٚخخص ، اًخِمٚذ اًتدء لٗ ؽِد اًَضظر ؤَبٍ ؽٌْٚ

 اًخِمٚذ ٕهك اإلشيبل رلؼ ؽٌٗ ٕٚخرخة ، األيذر ؽٌٗ ؤٚبٍ شتؾج خالل لْٚ اًمضل ؽٌْٚ ٚخؾُٚ ٕاًذٖ اًَخخضج
 .لْٚ اًضيٍ ضدٕر ًضُٚ

 توبُِٕ ؽٌٚٔب اًَِضٕص اإلسراءاح اًَئسر اٛضل ؽٌٗ اًخِمٚذ شإُ لٙ خبص ِص لْٚ ٚرد ًٍ لَٚب ٕٚختؼ
 .ٕاًخسبرٚج اًَدِٚج اًَرالؾبح هبُِٕ

 (33) مادة

لبذا يبُ أًالى راسؾًب اًٗ خعإ ، ذا ٌٓى األضل اًَئسر ٓاليًب يٌٚبٚؾد اًؾود َمشٕخًب توٕث اًوبُِٕ ا 
ؤٕ اًذَُ اًَخمن ؽٌْٚ لٙ إًَاؽٚد اًَضددث، ٕذًى َؼ َراؽبث هَٚج اإلٚسبر اًَشخإسر اًخزٍ تبالشخَرار لٙ ؤداء 

 .ؽٌْٚ اًَئسر َُ َتبًـ اًخإَُٚ َب هد ٚضضل
ٕاذا يبُ أًالى راسؾًب اًٗ خعإ اًقٚر، يبُ ًيل َُ اًَئسر ٕاًَشخإسر اًرسٕػ ؽٌْٚ تبًخؾٕٚط اُ يبُ ًْ 

 .َوخظٗ
 (34) مادة

ال ٚخرخة ؽٌٗ اًضيٍ تتعالُ ؤٕ تمشخ اًؾود اًَترٍ تُٚ إًَرد ؤٕ اًَوبٕل ٕتُٚ اًَئسر ؤذر ؽٌٗ اًؾوٕد 
َٕؼ ذًى  ٕٚشخَر اًَشخإسر ضبئزًا ًألضل ٕاالِخمبػ تْ عٕال َدث اًؾود، اًَئسر ٕاًَشخإسر،اًَترَج تُٚ 

ٚسٕز ًٌَٕرد ؤٕ اًَوبٕل ؤُ ٚرسؼ َتبشرث ؽٌٗ اًَشخإسر تَب ًْ َُ ضوٕن هتل اًَئسر خيُٕ ِبشئج ؽُ 
 .اًضيٍ تتعالُ ؤٕ تمشخ ؽودّ َؾْ، تَب ال ٚسبٕز اًخزاَبح اًَشخإسر هتل اًَئسر

هَٚج ٕاذا اهخضر اًضيٍ ؽٌٗ اِوبص ذَُ اًتٚؼ ًؾٕٚة لٙ ضِبؽج األضل ؤٕ ًِوص لْٚ خؾُٚ خخمٚط ؤهشبع 
 تذاح اًِشتج اًخٙ خمط تٔب اًذَُ َب ًٍ ٚخمن ؽٌٗ فٚر ذًى. انتأجيزٕذَُ اًتٚؼ اًَخمن ؽٌْٚ لٙ ؽود اإلٚسبر 
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 أحنبى خبضج –اهفضل اهخبيس 
 (53) يبدث

 ؤٚج َُ ؤٕ اًَرٕر ادارث َُ خرخٚص ؽٌٗ اًضضٕل ٚشخٌزٍ اًَئسر األضل خشقٚل ؤٕ خشٚٚر ؤٕ اهخِبء يبُ اذا
 األخرٖ اإلدارٚج اًسٔج َُ ؤٕ اًَخخضج اًَرٕر ادارث َُ اًخرخٚص ؽٌٗ اًضضٕل ٚيُٕ ؤخرٖ، ادارٚج سٔج
 تْ َرلوًب اًَئسر َُٕ َِْ عٌة ؽٌٗ تِبء ٕذًى ًِشبعْ، اًرئٚشٙ اًَريز ؤٕ اًَشخإسر َٕعُ ٚختؾٔب اًخٙ

 تَٕسة اًَشخإسر ضٚبزث لٙ األضل ؤُ لْٚ ٚذير ؤُ ٕٚسة اًَئسر تبشٍ اًخرخٚص ٕٚضدر اًؾود َُ ِشخج
 .خبتؾْٚ تٕاشعج ؤٕ تِمشْ ٚشخؾٌَْ ٕؤِْ اًؾود

 تإداء ٌٚخزٍ يَب ٕخسدٚدّ، اًخرخٚص ؽٌٗ ًٌضضٕل هبًِِٕب اًَوررث ٕاًرشٍٕ اًظرائة سَٚؼ اًَشخإسر ٕٚخضَل
، َب ًٍ ٚخمن ؽٌٗ اًَئسر األضل ٌَيٚج ؽٌٗ اًَخرختج االًخزاَبح َُ ذًى ٕفٚر اإلستبر٘، اًخإَُٚ ؤهشبع

 خالك ذًى.

 (36) مادة

 َُ خؾمٗ خٌَٕٚٙ خإسٚر ؽود اتراٍ ؽٌٗ ِمبذث ٚخٕهك تٚؼ تؾود ٕاًَئسر اًَشخإسر تُٚ خخٍ اًخٙ اًتٚؼ ؽٌَٚبح
 اًوَٚج ؽٌٗ اًظرٚتج َُ ٕيذًى 2005 ًشِج 91 رهٍ تبًوبُِٕ ؽٌٚٔب اًَِضٕص اًؾوبرٚج اًخضرلبح ظرٚتج

 .األضٕال تضشة 2016 ًشِج 67 رهٍ تبًوبُِٕ ؽٌٚٔب اًَِضٕص اًَظبلج

 

 (37) مادة

خؾد َُ اًخيبًٚك إًاستج اًخضٍ ؽِد خضدٚد ٕؽبء ظرٚتج اًدخل تبًِشتج ًٌَشخإسر آالى / اشخٔالى األضل 
ؽود خإسٚر خٌَٕٚٙ ٕلوًب ًَؾبٚٚر اًَضبشتج اًَضرٚج ٕخؾختر اًَئسر اًوبتل ًإلٓالى / االشخٔالى اشخِبدًا اًٗ 

 .خيبًٚك اًخَٕٚل اًَشخضوج ؽٌٗ اًَشخإسر َُ اًخيبًٚك ٕاستج اًخضٍ َُ إًؽبء اًظرٚتٙ ًٌَشخإسر
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 اهذبهد  اهتبة

 ٌشبط اهخخضيى

 اهٌشبط ييبرشجأحنبى  –األول  اهفضل

 (58) يبدث

 :اعبر ََبرشج ِشبع اًخخضٍٚ ٚوضد تبًيٌَبح ٕاًؾتبراح اًخبًٚج اًَؾِٗ اًَتُٚ هرُٚ يل َِٔب لٙ
 .يل سٔج َرخص ًٔب تََبرشج ِشبع اًخخضٍٚ ٕلوًب ألضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ اهيخضى:

 .ِٚشإ ؽِٔب ضوٕن خسبرٚج ٕاًخٙتبئؼ اًشٌؼ ؤٕ َودٍ اًخدَبح  اهتبئغ:
 .حَشخرٖ اًشٌؼ ؤٕ َخٌوٗ اًخدَب اهيديً:

ؽود خَٕٚل ِٚشإ تُٚ اًَخضٍ ٕاًتبئؼ ٕتَوخظبّ ٚوٍٕ اًَخضٍ تشراء اًضوٕن اًخسبرٚج اًضبًٚج  ػلد اهخخضيى:
 ٕاًَشخوتٌٚج اًِبشئج ؽُ تٚؼ اًشٌؼ ٕخودٍٚ اًخدَبح ٕلوب الضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ.

 .اًؾود األضٌٙ اًَترٍ تُٚ اًَدُٚ ٕاًتبئؼ تشإُ تٚؼ شٌؼ ؤٕ فٚرٓب ؤٕ خودٍٚ خدَبح اهتيغ:ػلد 
 .ٓٙ اًضوٕن اًخٙ خِشإ ؽِد ؤٕ هتل اتراٍ ؽود اًخخضٍٚ اهحلوق اهحبهيج:

 .ٓٙ اًضوٕن اًخٙ خِشإ تؾد اتراٍ ؽود اًخخضٍٚ اهحلوق اهيشخلتويج:
سَٕٔرٚج َضر اًؾرتٚج؛  لُٙٚ َشسٌُٚ ؤٕ َوَُٚٚ ٕٚيُٕ اًخخضٍٚ َضًٌٚب ؽِدَب ٚيُٕ يل َُ اًتبئؼ ٕاًَد

 .ٕٚيُٕ اًخخضٍٚ دًًٕٚب ؽِدَب ٚيُٕ ؤضدَٓب َشساًل ؤٕ َوًَٚب خبرر اًسَٕٔرٚج
 

 (39) مادة

َذل  ًٌَخضٍ لٙ اعبر خودٍٚ خدَج اًخخضٍٚ ًٌتبئؾُٚ خودٍٚ اًخدَبح اًَرختعج تبدارث اًضوٕن اًَخضَج
 اًظَبُ/ اًخَٕٚل / اًخضضٚل / ادارث اًضشبتبح / ؤٕ ؤٖ خدَبح ؤخرٖ خضددٓب أًٚئج.

 (42) مادة

 :ٚسة ؤُ ٚخٕالر لٙ اًضن اًَتٚؼ ًٌَخضٍ اًشرٕع اًخبًٚج

ؤُ ٚيُٕ ِبشئًب ؽُ َؾبَالح خسبرٚج َرختعج تِشبع يل َُ اًتبئؼ ٕاًَدُٚ ًٕٚشح ِبشئج ؽُ َؾبَالح  .1
 .ِود٘خبضج ؤٕ ؽٌَٚبح اهراط 

 .ؤُ ٚيُٕ خبًًٚب َُ ؤ٘ ضوٕن ضبًٚج ؤٕ َشخوتٌٚج ًٌقٚر .2
 .ؤال ٚيُٕ َوٚدًا ؤٕ َشرٕعًب اال اذا اخموب اًَخضٍ ٕاًتبئؼ ؽٌٗ فٚر ذًى .3

 ٍ اًخٙ ٚظؾٔب َسٌس ادارث أًٚئج.يَب ٚسٕز اُ ٚيُٕ اًَدُٚ َشخٌٔيب ِٔبئٚب ٕلوب ًٌشرٕع ٕاالضيب
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 إنتقال انحقوق -انثانى انفصم

 (41) مادة

تإضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ َٕب  االًخزاٍَؼ  اًَدِٙخِخول اًضوٕن اًخسبرٚج َُ اًتبئؼ اًٗ اًَخضٍ ٕلوًب ألضيبٍ اًوبُِٕ 
 ٓذا اًشإُ. لٙٚضدرّ َسٌس ادارث أًٚئج َُ هراراح 

 (42) مادة

اًضوٕن  تبِخوبلعرٚوج َِبشتج خيمل ؽٌٍ اًَدُٚ  تإ٘اًضوٕن اًخسبرٚج ًٌَخضٍ  تبِخوبلٚيُٕ اخعبر اًَدُٚ 
ٕٚيُٕ اإلخعبر ِبلذًا  ،يتضًُب ًبيبَبثًكمًيًٍانببئعًوانًخصىًوانحقىقًانتجبريتًانًخصًت اًخسبرٚج ًٌَخضٍ،

 .ًقج ٚوتٌٔب ؤٕ ٚمَٔٔب اًَدُٚ ؤ٘اذا يبُ تِمس ًقج ؽود اًتٚؼ ؤٕ 

 .اًضوٕن اًخسبرٚج َخؾٌوًب تضوٕن خِشإ تؾد اإلخعبر تبِخوبلٕٚسٕز ؤُ ٚيُٕ اإلخعبر 

 .اًضوٕن ِبلذًا َِٕخسًب ألذرّ َُ خبرٚخ اتراٍ اخمبن اِخوبل اًضوٕن اِخوبلاألضٕال ٚيُٕ  ٕلٗ سَٚؼ
 
 

 

 (43) مادة

 تإ٘ عهًًاألقمايبوًثالثتًًخاللٗ اًَدُٚ تبتالؿ اًَخضٍ اًضوٕن اًخِتْٚ ؽٌ تبِخوبلٚسٕز ؤُ ٚخظَُ اإلخعبر 
َبِؼ هد ٚضٕل تِْٚ ٕتُٚ إًلبء تبًضوٕن أل٘ شتة َُ األشتبة ٕلٙ ٓذّ اًضبًج ٌٚخزٍ اًَدُٚ تبؽالٍ اًَخضٍ 
تغرٕك اًضن َٕب ٚضٚع تْ َُ َخبعر ٕضؾٕتبح هد خضٕل دُٕ اشخٚمبئْ ٕذًى خالل اًمخرث اًَضددث 

 .غرٕكتبإلخعبر، ٕاال شوع ضوْ ضٚبل اًَخضٍ لٗ اًخَشى تبًدلٕػ اًِبشئج ؽُ خٌى اً

 تبِخوبلَٕب ًٍ ٚخمن ؽٌٗ خالك ذًى، لبِْ ٚسٕز ًٌَخضٍ ًٌٕتبئؼ ؤُ ٚرشٌٕا َِمردُٚ ؤٕ َسخَؾُٚ اخعبرًا 
 .اًضوٕن ٕخؾٌَٚبح اًشداد اًٗ اًَدُٚ

لٌٌَدُٚ ؤُ ٚعٌة َُ اًَخضٍ دًٚل يبٍك ٚذتح اخَبٍ ؽٌَٚج  اًَخضٍ،ٕاذا خشٌٍ اًَدُٚ اإلخعبر تبإلضبًج َُ 
خالل لخرث زَِٚج َؾوًٕج، َٕب ًٍ ٚوٍ اًَضبل اًْٚ تبشخٚمبء ٓذا اًعٌة خترؤ  ٕاًَخضٍ ٕذًى اإلضبًج تُٚ اًتبئؼ

 .ذَج اًَدُٚ تبًشداد ٕيإِْ ًٍ ٚخشٌٍ ٓذا اإلخعبر

 (44) مادة

اخمبن تُٚ اًتبئؼ ٕاًَدُٚ َِٚؼ اًتبئؼ َُ ؤُ ٕسٕد  ضخٗ لٗ ضبًجٚخٍ اِخوبل اًضوٕن َُ اًتبئؼ اًٗ اًَخضٍ 
 .ج ٕذًى تشرع ؽدٍ االظرار تضوٕن اًَدُٚٚوٍٕ تبضبًج ضوٕه

يَب ٚخٍ اِخوبل اًظَبِبح اًَخؾٌوج تشداد خٌى اًضوٕن شٕاء يبِح شخضٚج ؤٕ ؽِٚٚج تَب لٙ ذًى اًدلٕػ ٕضوٕن 
تُٚ اًتبئؼ ٕاًَدُٚ ؤٕ  –اخمبن  ضخٗ لٗ ضبًج ٕسٕداًَوبضج، ٕاًخٙ خظَُ شداد اًضوٕن اًَتٚؾج اًٗ اًَخضٍ 
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تشرع ؽدٍ االظرار تضوٕن  ِول خٌى اًظَبِبح لٙٚوٚد ضن اًتبئؼ -اًظَبِبح عرك آخر َبِص ًخٌى  ؤ٘
 .َبِص اًظَبِبح

 (45) مادة

ٚيُٕ اِخوبل اًضوٕن َُ اًتبئؼ اًٗ اًَخضٍ ِبلذًا لٙ َٕاسٔج اًَدُٚ ؤٕ اًقٚر، شٕاء يبِح اًضوٕن ضبًٚج ؤٕ 
 .َشخوتٌٚج

 .ًٌضوٕن اًَشخوتٌٚج دُٕ اًضبسج اًٗ اتراٍ اخمبن سدٚد تشإُ اِخوبل خٌى اًضوٕن ؽٌَٚج خخضٍٚ ؤٕ٘خشر٘ 
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 اهخخضيى وحلوق واهخزايبح اطرافه ػلد -اهذبهد  اهفضل
 (42) يبدث

  :ٚيُٕ ؽود اًخخضٍٚ ٕلوًب ًٌَِٕذر اًذ٘ خؾدّ أًٚئج ًٔذا اًقرط ؽٌٗ اُ ٚخظَُ األضيبٍ اًخبًٚج ؽٌٗ األهل

اًشرٕع اًخؾبهدٚج اًَختؾج لٙ خضدٚد اًضوٕن اًخٙ ٚوتٌٔب اًَخضٍ ٕاًضد األدِٗ َُ اًَشخِداح اًَئٚدث  .1
 .ًٔذّ اًضوٕن

اًوٕاؽد اًخٙ ٚخٍ اِخوبل اًضوٕن ؽٌٗ ؤشبشٔب تَب لٙ ذًى َدٖ ظَبُ ٕسٕد اًضن َٕدٖ ظَبُ ٚشبر  .2
 .ٌٗ هتٕل َِْاًَدُٚ َٕدٖ اًخزاٍ اًتبئؼ ؤٕ اًَخضٍ تبؽالُ اًَدُٚ ؤٕ تبًضضٕل ؽ

عتٚؾج اًخدَبح اًَرختعج اًخٙ ٚودَٔب اًَخضٍ َذل اًخضضٚل ٕاًَخبتؾج ٕ/ؤٕ اًخَٕٚل ٕ/ؤٕ اًَؾٌَٕبح  .3
 .ٕاالشخشبراح ٕ/ؤٕ اًخدَبح اًَبًٚج ٕاالدارٚج

 .َدث شرٚبُ اًؾود ٕشرٕع خسدٚدّ ٕهٕاؽد اًقبئْ .4
 .هٕاؽد خشٕٚج اًضشبتبح اًَرختعج تْ .5
ؤٚج ظَبِبح ؤخرٖ ٚودَٔب اًتبئؼ ًٌَخضٍ )اظبلج اًٗ اًظَبِبح اًَرختعج تبًضوٕن اًَتٚؾج( اُ  .6

 .ٕسدح
 .ضوٕن ٕاًخزاَبح اًعرلُٚ .7
 .َدٖ ضن اًَخضٍ لٗ اًرسٕػ ؽٌٗ اًتبئؼ لٗ ضبًج ؽدٍ هٚبٍ اًَدُٚ تبًشداد  .8
 .هٕاؽد خشٕٚج اًَِبزؽبح اًخٙ خِشإ ؽُ ٓذا اًؾود .9

 

 (47) مادة

 :تيب يويتبئغ اهزى يوخ
تٚبِبح َٕؾٌَٕبح ضٕل ؽٌَٚبح اًخٙ ِشإح ؽِٔب ٓذّ اًدُٕٚ ٕيبلج  تنل يب هديه يًٌَخضٍ ًاإلفضبح  .1

 اًتٚبِبح اًَخؾٌوج تبًضوٕن اًَتٚؾج ٕظَبِبخٔب تَِخٔٗ إًظٕش ٕاألَبِج.
تيبلج اًتٚبِبح ٕاًَؾٌَٕبح اًخٙ خؾعٗ ضٕرث ٕاظضج ؽُ يبلج اًَخبعر ؤٕ اًؾوتبح  اإللضبش ًٌَخضٍ .2

اًخٙ هد خؾخرط ؽٌَٚج خضضٚل اًضوٕن، ٕيل َب ٚعرؤ ؽٌٗ ؤٕظبػ اًَدُٚ َُ شإِْ ؤُ ٚٔدد اًرسٕػ 
 .ؽٌٗ اًَدُٚ ًخضضٚل اًضوٕن لٗ َٕؽد إًلبء

تيل َب ٚعرؤ ؽٌٗ َِشإخْ َُ خقٚراح ٕاًخٙ َُ شإِٔب اًخإذٚر ؽٌٗ ؽِبضر اًذوج ؤٕ  َخضًٌٍ اإللضبش .3
 .اهخضبدٚجاخخالل هدراخٔب اإلدارٚج ؤٕ اًَبًٚج ؤٕ اًمِٚج ؤٕ َب ٚضٚع تٔب َُ غرٕك 

 .ٕٚيُٕ اًتبئؼ َشئٕاًل هتل اًَخضٍ ؽُ ضضج ٕشالَج اًتٚبِبح اًخٙ ٚخٍ اإلدالء تٔب

 (48) مادة
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اًخدَبح اًَودَج تَوخظٗ ؽود اًتٚؼ ٕيذا االًخزاَبح  فٚر َشئٕل ؽُ َٕاضمبح اًشٌؼ اًَتٚؾج ؤٕ اًَخضٍ
 .اًَختبدًج تُٚ ؤعراك ٓذا اًؾود

 (49) مادة

ؽِد ضٌٕل ؤسل إًلبء، ٕلٗ سَٚؼ األضٕال ًٕلبء اًَدُٚ تبًخزاَبخْ ٚسٕز االخمبن ؽٌٗ ؤُ ٚيُٕ اًتبئؼ ظبًَِب 
 .َُ اًضن اًَتٚؼ ؤٕ زٕاًْ االِخوبصٚيُٕ َُ شإِٔب  اًخٙٚيُٕ اًتبئؼ َشئٕاًل ؽُ ؤلؾبًْ اًشخضٚج 

ؤٕ َُ خالل اشٔبر يَب ٚسٕز االخمبن ؽٌٗ ؤُ ٚوٍٕ اًتبئؼ ؤٕ اًَدُٚ تخورٚر رُٓ شٕاء يبُ رشًَٚب ؤٕ ضٚبزًٚب 
ؽٌٗ ، 2015( ًشِج 115اًَِشإ ٕلوًب ًٌوبُِٕ رهٍ )شسل اًظَبِبح اًَِوًٕج َِوٕالح تاًضوٕن ؽٌٗ تؾط اً

 .تؾط ؤَٕاًْ ؤٕ يمبًج خظبَِٚج ٕذًى ًَضٌضج اًَخضٍ ظَبًِب الشخٚمبء ضوٕهْ
 

 (52) مادة

 - :ٚيُٕ ًٌَخضٍ اًرسٕػ ؽٌٗ اًتبئؼ لٗ اًضبالح اٛخٚج

اًخؾبهدٚج  تبًخزاَبخْراسؾًب اًٗ اخالل اًتبئؼ لٗ إًلبء  اًَدُٚ ؽُ إًلبء تبًضوٕن ًٌَخضٍ اَخِبػاذا يبُ  .1
 َؼ اًَدُٚ.

 .زٕال اًضن إ اِوظبئْ هتل اضبًخْ اًٗ اًَخضٍ ؤٕ ٕسٕد ؤلظٌٚج ًٌقٚر ؽٌْٚ .2
 .ؽدٍ ؤضوٚج اًتبئؼ لٗ اضبًج خٌى اًضوٕن ؤٕ شتن ِؤٌب اًٗ َضبل اًْٚ آخر .3

 .دلٕػ ؤٕ ضوٕن إلسراء اًَوبضج ؤَ٘ٚخٌى  الٕٚسٕز االخمبن ؽٌٗ ؤُ ٚخؾٔد اًتبئؼ تإُ اًَدُٚ 

 

 (51) مادة

اًضوٕن ٕال ٚيُٕ ِبلذًا  اِخوبلٚشر٘ االخمبن اًَترٍ تُٚ اًتبئؼ ٕاًَدُٚ تخؾدٚل ؽود اًتٚؼ تؾد ارشبل اخعبر ال 
 :خسبّ اًَخضٍ اال لٙ ؤضد اًضبًخُٚ اًخبًُٚٚ

 َٕالوج اًَخضٍ .1
تشيل يبَل ٕيبُ اًخؾدٚل َئداّ هتٕل اًَضبل اًْٚ اذا يبِح اًضوٕن اًِبشئج ؽُ ٓذا اًؾود ًٍ خيخشة  .2

 .اًعتٚؾٙ ًخٌى اًخؾدٚالح
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 حقوق وإنتساماث انمدين  -انرابع  انفصم

 (52) مادة

َُ  ؤَُ٘ شريبح اًخإَُٚ داخل َضر ؤٕ ًدٖ  ؤ٘ٚسٕز االخمبن ؽٌٗ اًخإَُٚ ظد َخبعر ؽدٍ اًشداد ًدٖ 
 خوتٌٔب أًٚئج. اًخٙشريبح اًخإَُٚ خبرر َضر ؤٕ اًسٔبح األخرٖ 

 

 (53) مادة

زاَبح اًَدُٚ إًاردث ؽٌٗ ضوٕن ٕاًخ –تدُٕ َٕالوْ اًَدُٚ  –ال ٚئذر اِخوبل اًضن َُ اًتبئؼ اًٗ اًَخضٍ 
 لَٚب ؽدا َب ٚوررّ ٓذا اًوبُِٕ. تؾود اًتٚؼ

 (54) مادة

ًٌَخضٍ َُ خبرٚخ اخعبرّ ٚيُٕ اًَدُٚ ٌَخزٍ تبًشداد ( َُ ٓذا اًوبُِٕ، 43، 42َؼ َراؽبث ؤضيبٍ اًَبدخُٚ )
 تبِخوبل اًضوٕن اًخسبرٚج ًٌَخضٍ، ٕاذا هبٍ اًَدُٚ تبًشداد ًٌتبئؼ ال خترؤ ذَخْ َُ اًدُٚ اال تشدادّ ًٌَخضٍ.

 .ٕٚيُٕ ًٌَخضٍ اًرسٕػ ؽٌٗ اًَدُٚ ؤٕ اًتبئؼ ؤٕ يٌَٚٔب توَٚج اًضوٕن اًخسبرٚج اًَخضَج إلشخٚمبء ضوٕهْ

ؤخرٖ لٌٚخزٍ اًَخضٍ تبخعبر  سٔجاًَخضٍ تبؽبدث ِول اًضوٕن اًَخضَج اًٗ ٚوٍٕ لٚٔب  اًخٕٙلٗ اًضبالح 
 تبًشداد ًٌَضبل اًْٚ األخٚر.اال اًَدُٚ  ٕال خترؤ ذَْاًَدُٚ تبِخوبل خٌى اًضوٕن 

 

 (55) مادة

تإلظٌٚج ؽِْ ؽٌٗ اًضن اًَتٚؼ، لال خترؤ ذَج اًَدُٚ تٔذا  اذا هبٍ اًَدُٚ تبًشداد اًٗ عرك آخر ٚخَخؼ اًَخضٍ
إًلبء ٌٕٚخزٍ تبًشداد َرث ؤخرٖ ًٌَخضٍ ٕٚضن ًٌَخضٍ اًرسٕػ ؽٌٗ ٓذا اًعرك ًٌضضٕل َِْ ؽٌٗ 

 .اًَتبًـ اًَضضٌج
ألٕل خترؤ ذَج اًَدُٚ تبًشداد ٕلوًب  اًَضٚل،ؽُ ذاح ٕٕاذا خشٌٍ اًَدُٚ اإلخعبر تإيذر َُ اضبًج ًِمس اًضوٕن 

 اًْٚ.ٕضل اخعبر 

 (56) مادة

ؽدٍ اًخزاٍ اًتبئؼ لٙ إًلبء تبًخزاَبخْ إًاردث تؾود اًتٚؼ ال ٚخٕل اًَدُٚ اًضن لٙ ؤُ ٚشخرد َُ اًَخضٍ 
 .اًَتبًـ اًخٙ هبٍ تشدادٓب شٕاء ًٌتبئؼ
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اهراتغ اهتبة  

 اهخأجير اهخيويوي واهخخضيىهشرنبح اهخرخيص واهلواػد اهيٌظيج  

 (37) يبدث

خؾدّ ًٔذا اًقرط  اًذ٘ٚخودٍ َئششٕ شريج اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ؤٕ شريج اًخخضٍٚ تعٌة ًٌٔٚئج ؽٌٗ إًَِذر 
 لًٌٙضضٕل ؽٌٗ إًَالوج اًَتدئٚج ؽٌٗ خإشٚس اًشريج ؤٕ اظبلج ِشبع ٕلوًب ألضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ. ٕٚخٍ اًتح 

 (.58إًاردث تبًَبدث ) 4اًٗ  1ظٕء َدٖ اشخٚمبئٔب ًٌشرٕع َُ  لٙخالل شٔر َُ خبرٚخ خودَْٚ  لٙاًعٌة 
 ٌٚٙ:ًٌٕٔٚئج ؤُ خرلط عٌة اًخإشٚس ؤٕ اظبلج اًِشبع تِبء ؽٌٗ دراشخٔب ٕلٗ ظٕء َب 

 سدٚدث.َدٖ ضبسج اًشٕن اًٗ شريبح  .ؤ 
 لٙاًخٕشؼ  اًشٕن َُ خالل عرش َِخسبح خٌَٕٚٚج سدٚدث ؤٕ اضخٚبسبحخٌتٚج  لَٙدٖ َشبَٓج اًشريج  .ة 

 َِبعن سقرالٚج سدٚدث.
اًشريج ؤٕ َشبَٓٚٔب َٕدٖ هدرخٍٔ ؽٌٗ َزإًج اًِشبع عتوًب أللظل اًََبرشبح  َئششٙخترث ٕيمبءث  .ر 

 ٓذا اًَسبل. لٙ

ٕخشوع َٕالوج أًٚئج اًَتدئٚج ؽٌٗ اًخإشٚس تَرٕر شخج ؤشٔر دُٕ خودٍ اًشريج تعٌة اًضضٕل ؽٌٗ 
 .اظبلٚج تِبًء ؽٌٗ عٌة َشتة َُ اًَئششُٚاًخرخٚص، ًٌٕٔٚئج َد خٌى اًمخرث ًذالذج ؤشٔر 

 (58) مادة

خرخٚص َُ أًٚئج تََبرشج ِشبع اًخإسٚر  ؽٌٗاًضضٕل  لٙخرفة  اًخٙٚسة ؤُ ٚخٕالر لٙ اًشريبح 
 :ؤٕ ِشبع اًخخضٍٚ اًشرٕع اٛخٚج اًخٌَٕٚٙ

 .ؤُ خخخذ شيل شريج َشبَٓج َضرٚج .1
ٚوررّ َسٌس ادارث أًٚئج ٕتَب  اًذ٘ؤال ٚول رؤس َبل اًشريج اًَضدر ٕاًَدلٕػ ؽِد اًخإشٚس ؽُ اًضد  .2

  .ال ٚول ؽُ ؽشرث َالُٚٚ سِْٚ ِودًا ؤٕ َب ٚؾبدًٔب تبًؾَالح األسِتٚج
ؤٕ ِشبع اًخخضٍٚ ٕاًخدَبح اًَرختعج  اًخٌَٕٚٙفرط اًشريج ؽٌٗ ََبرشج ِشبع اًخإسٚر ٚوخضر  ؤُ .3

تْ، ًٌٕٔٚئج اًخرخٚص ًٌشريج تََبرشج ِشبعٙ اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ٕاًخخضٍٚ َؾًب إ تََبرشج ؤِشعج َبًٚج 
ٚظؾٔب َسٌس ادارث أًٚئج َُٕ تِٚٔب اؽداد  اًخٙفٚر َضرلٚج ؤخرٖ َرختعج تِشبعٔب ٕلوًب ًٌظٕاتع 

ََبرشج ِشبع اًخإسٚر  اًخٌَٕٕٚٙٚسٕز ًشريبح اًخإسٚر  ضشبتبح ٕهٕائٍ َبًٚج َشخوٌج ًيل ِشبع،
ٓذّ اًضبًج اؽداد ضشبتبح َشخوٌج  لٙٓذا اًوبُِٕ ٕٚخٍ  لٙدُٕ اًخوٚد تبألضيبٍ اًَشبر اًٚٔب  اًخشقٌٚٙ
 .اًخشقًٌٌٚٙخإسٚر 
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ؽدٍ ضدٕر ضيٍ تؾوٕتج سِبٚج ؤٕ تؾوٕتج سِضج لٗ سرَٚج َبشج تبًشرك ؤٕ األَبِج ؤٕ اًضيٍ تشٔر  .4
% َُ رؤشَبًٔب ؤٕ ؤؽظبء َسٌس 10اًشريج اًذُٚ خزٚد َشبَٓخٍٔ ؽُ  َشبََُٓٙ  أل٘الس اإلل

 .اؽختبرّادارخٔب ؤٕ َدٚرٚٔب خالل اًخَس شِٕاح اًشبتوج ؽٌٗ خودٍٚ عٌة اًخرخٚص َبًٍ ٚيُ هد رد اًْٚ 
ؤضد َسبالح اًؾَل  لٙؤؽظبء َسٌس االدارث خترث ؽٌَٚج َِبشتج  ذٌذٙال ٚول ؽُ  لٙ َبؤُ ٚخٕالر  .5

، ٕؽٌٗ اُ ٚضددٓب َسٌس ادارث أًٚئج اًخٕٙلوًب ًٌَؾبٚٚر  اًوبِِٕٙؤٕ  اًَبًٙإ  اًَضرلٙؤٕ  اًخٌَٕٚٙ
ٚخظَُ خشيٚل َسٌس االدارث ؽظُٕٚ ؽٌٗ االهل َُ اًَشخوٌُٚ ٕلوب ًٌوٕاؽد اًخٙ ٚضددٓب َسٌس ادارث 

 أًٚئج.
ٕاًَدٚرُٚ اًَشئًُٕٚ ؽُ اًخَٕٚل ٕاًَخبعر ٕاًشئُٕ  ٚذ٘اًخِماًؾظٕ اًَِخدة ؤٕ اًَدٚر  لٙؤُ ٚخٕالر    .6

ٚضددٓب َسٌس ادارث أًٚئج تشإُ اًخترث اًؾٌَٚج ٕاًيمبءث أًَِٚج  اًخٙاًَبًٚج ٕاًَراسؾج اًداخٌٚج اًَؾبٚٚر 
 ٕاًَئٓل اًدراشٙ.

 .اًِشبعؤُ ٚخٕالر ًدٖ اًشريج اًخسٔٚزاح ٕاًتِٚج اًخيًِٕٕسٚج ٕؤِغَج اًَؾٌَٕبح اًالزَج ًََبرشج  .7
 اًخٌَِٕٚٙشبع اًخإسٚر  لٕٙٚضدد َسٌس ادارث أًٚئج اًشرٕع األخرٖ اًالزَج ًخرخٚص اًشريبح اًؾبٌَج 

 ِٕشبع اًخخضٍٚ.

اًضقر ًٌشريبح ٕاًسَؾٚبح ٕاًَئششبح  َخِبٓٙ اًخٌَٕٚٙٚسٕز ًٌٔٚئج اًخرخٚص تخودٍٚ خدَبح اًخإسٚر يَب 
ٕذًى  2014ًشِج  141اًضقر ٕلوًب ألضيبٍ اًوبُِٕ  َٓٙخِباألٌٓٚج اًَرخص ًٔب تََبرشج ِشبع اًخَٕٚل 

 ( َُ ٓذا اًوبُِٕ.62ٕلوًب ًَب خِغَْ اًَبدث )
 

 (59) مادة

 :ٌٚٙؤٕ ِشبع اًخخضٍٚ ٕلوًب ًَب  اًخٌَٕٚٙٚيُٕ اًخرخٚص تََبرشج ِشبع اًخإسٚر 
أًٚئج اًتٚبِبح  ٚودٍ عٌة اًخرخٚص اًٗ أًٚئج ؽٌٗ إًَِذر اًذ٘ خؾدّ ًٔذا اًقرط، ٕٚضدد َسٌس ادارث .1

 .ٕاًَشخِداح اًَعٌٕتج ًَِص اًخرخٚص
ؽٌٗ أًٚئج اؽعبء عبًة اًخرخٚص شٔبدث تبشخالٍ اًَشخِداح اًَودَج َِْ ؤٕ تٚبُ تَب ٌٚزٍ خودَْٚ َُ  .2

 .ٓذّ اًَشخِداح خالل اًذالذج ؤشٔر اًخبًٚج ٕاال شوع عٌتْ اشخٚمبءَشخِداح ؤخرٖ، ٕؽٌْٚ 
عٌة اًخرخٚص ٕاخعبر اًعبًة يخبتج تورارٓب لٗ شإِْ ٕذًى خالل ذالذُٚ ًَٕٚب  خوٍٕ أًٚئج تبًتح لٗ .3

 .َُ خبرٚخ اشخٚمبء اًَشخِداح اًَعٌٕتج
شرع ؤٕ  اشخٚمبءٕال ٚسٕز ًٌٔٚئج رلط َِص اًخرخٚص ًشريج ضبضٌج ؽٌٗ َٕالوج َتدئٚج اال لٗ ضبًج ؽدٍ 

 .درث خِمٚذًا ًْؤيذر َُ اًشرٕع اًَتِٚج لٗ ٓذا اًوبُِٕ ؤٕ اًوراراح اًضب
 

 (62) مادة

 ٚضدد َسٌس ادارث أًٚئج رشٍ اًخرخٚص تَزإًج اًِشبع ًٌشريج تَب ال ٚسبٕز خَشُٚ ؤًك سِْٚ. 
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ٕخٌخزٍ يل شريج َرخص ًٔب ٕلوًب ألضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ تإُ خئدٖ اًٗ أًٚئج خيبًٚك اشراك ٕرهبتج عتوًب ًَب 
 اإلٚراداح ٚضشة ٕٚشدد يل رتؼ شِج. اسَبًٙاألًك َُ  لٗ 2ٚضددّ َسٌس ادارث أًٚئج تَب ال ٚسبٕز 

 

 (61) مادة

تبًوٕاؽد ٕاًظٕاتع اًخٙ ٚظؾٔب َسٌس  االًخزاٍٚشخرع ًَتبشرث ِشبع اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ؤٕ ِشبع اًخخضٍٚ  
  :ادارث أًٚئج ٕاًخٙ ٚسة ؤُ خخظَُ ؽٌٗ األهل َب ٌٚٙ

َُ ضٚد خشيٚل َسٌس اإلدارث ٕاًٌسبُ اًَِتذوج ؽِْ ٕاإللضبضبح اًَعٌٕتج َُ  َخعٌتبح اًضٕيَج .1
 اًشريج ٕخٕهٚخبٓب.

ًٌشريج َٕخعٌتبح اًخترث اًؾٌَٚج ٕاًيمبءث أًَِٚج  اًخِغَٚٙاًضد األدِٗ إًاسة خٕالرّ لٗ أًٚيل  .2
 إًغبئك اًرئٚشٚج تٔب. شبفٌٕٙاًَئٓل اًدراشٙ لٗ 

 .شٚر ؤؽَبل اًشريج ٕظَبُ ضوٕن اًدائُِٚ ٕاًؾَالءاًضد األدِٗ ًَخعٌتبح ضشُ  .3
 .اًضد األدِٗ َُ األضيبٍ اًخٗ ٚسة ؤُ ٚخظَِٔب ؽود اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ؤٕؽود اًخخضٍٚ .4
 .اًضد األدِٗ إًاسة خٕالرّ لٗ ِغٍ ؽَل اًرهبتج اًداخٌٚج ٕاالئخَبُ ٕادارث اًَخبعر .5
اًخريز ٕاًخَٕٚل ًٌؾَٚل إًاضد ٕاًؾَالء  َؾبٚٚر اًَالءث اًَبًٚج ٕاًشًٕٚج ٕاًضد اأٌلهضٗ ًِشة .6

 اًَرختعُٚ.
 ٕاًَخضضبح ًٌخَٕٚالح اًَشيٕى لٗ خضضٌٚٔب. االظَضاللاًضد األدِٗ ًَؾبٚٚر ضشبة  .7
اًضد األدِٗ َُ اإلَيبِبح إًاسة خٕالرٓب لٗ ِغٍ َؾٌَٕبح ٕشتيج اخضبالح اًشريج ٕٕشبئل ضَبٚخٔب  .8

 ٕخإَِٚٔب.
  يج .شرظٕاتع لخص ِٕول ٕفٌن لرٕػ اً .9

 .ظٕاتع َيبلضج فشل األَٕال ٕخَٕٚل األرٓبة .10
 .ٚسة ؤُ خودَٔب اًشريج ًٌٔٚئج ٕخٕهٚخبخٔب اًخٙاًخوبرٚر اًدٕرٚج ٕاإلضضبءاح  .11

 (62) مادة

ٚسٕز ؤُ خرخص أًٚئج تخودٍٚ خدَبح اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ َخِبٓٙ اًضقر ًٌشريبح ٕاًسَؾٚبح ٕاًَئششبح 
، ٕذًى 2014ًشِج  141األٌٓٚج اًَرخص ًٔب تََبرشج ِشبع اًخَٕٚل َخِبٓٙ اًضقر ٕلوًب ألضيبٍ اًوبُِٕ 

 ب ٌٚٙ:ُ خخظَُ ؽٌٗ األخص َؤتبًشرٕع ٕاًوٕاؽد اًخٙ ٚضدرٓب َسٌس ادارث أًٚئج ؽٌٗ 

اًضقر ًٌشريج ؤٕ اًسَؾٚج ؤٕ اًَئششج األٌٓٚج َُ ٕاهؼ آخر  َخِبٓٙؤال خول هَٚج َضمغج اًخَٕٚل  .1
 َالُٚٚ سِْٚ. 10هٕائٍ َبًٚج َؾخَدث ؽُ اًضد األدِٗ اًذ٘ ٚوررّ َسٌس ادارث أًٚئج ٕتَب ال ٚول ؽُ 
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ؤٕ اًوراراح  2014ًشِج  141ؤُ خيُٕ اًشريج ؤٕ اًسَؾٚج ؤٕ اًَئششج األٌٓٚج فٚر َخبًمج ًٌوبُِٕ  .2
 اًضبدرث خِمٚذًا ًْ ٕهح خودٍٚ عٌة اًخرخٚص.

ؤُ خودٍ اًشريج ؤٕ اًسَؾٚج ؤٕ اًَئششج األٌٓٚج خعج ؽَل َخظَِج ؤال خزٚد هَٚج ؽود اًخَٕٚل ؽُ  .3
 .2014ًشِج  141اًضد األهضٗ ًٌخَٕٚل ٕلوًب ألفراط اًخَٕٚل اًَضددث تبًوبُِٕ 

تبًوٕاؽد ٕاًظٕاتع اًخٙ ٚظؾٔب َسٌس ادارث  االًخزاٍاًضقر  َخِبٕٓٙٚشخرع ًَتبشرث ِشبع اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ 
 ( َُ ٓذا اًوبُِٕ.61أًٚئج ٕاًخٙ ٚسة ؤُ خخظَُ ؽٌٗ األهل اًتِٕد إًاردث تبًَبدث )

 (63) مادة

خٌخزٍ اًشريج تٕظؼ الئضج داخٌٚج خخظَُ ِغبٍ اًؾَل تبًشريج ٕآًٚبح ادارث اًَخبعر ٕاًَالءث اًَبًٚج  
ٕاًخؾبَل َؼ شيبٕٖ اًؾَالء اًخٗ ٌٚخزٍ تٔب اًَدٚرُٕ ٕاًؾبٌَُٕ لٚٔب، ٕذًى لٗ ظٕء اًوٕاؽد ٕاًظٕاتع 

ضج لٗ خالل ؤشتٕػ َُ خبرٚخ ( َُ ٓذا اًوبُِٕ، َؼ اخعبر أًٚئج تضٕرث َُ اًالئ61إًاردث تبًَبدث )
اضدارٓب، ٕخٌخزٍ اًشريج تخقٚٚر ؤضيبٍ الئضخٔب اًداخٌٚج تَب ٚخمن َؼ ؤٖ خؾدٚل لٗ اًوبُِٕ ؤٕ اًوٕاؽد 

 .ٕاًظٕاتع اًخٗ ٚظؾٔب َسٌس ادارث أًٚئج ٕاخعبر أًٚئج تذًى خالل ؤشتٕػ َُ خبرٚخ ِمبذ اًخؾدٚل

 (64) مادة

تبًَسَٕؽج اًدلخرٚج اًخٙ خَيُ َُ اؽداد هٕائَٔب اًَبًٚج ٕلوًب ًَؾبٚٚر خٌخزٍ اًشريج تإُ خضخمغ لٙ يل ٕهح 
اًَضبشتج اًَضرٚج، يَب خٌخزٍ اًشريج تبالضخمبغ تبًشسالح ٕاًَشخِداح ٕاًَيبختبح تَب ٚخـمن َؼ اًوٕاُِٚ 

 .ٕإًٌائص اًشبرٚج

 (65) مادة

خٌخزٍ اًشريج تبًَضبلغج ؽٌٗ اًشرٚج اًخبَج ًتٚبِبح ؽَالءٓب ٕؽدٍ الشبء اٚج َؾٌَٕبح ؽٍِٔ ؤٕ ؽُ َؾبَالخٍٔ 
اًٗ اًقٚر تدُٕ َٕالوبخٍٔ اًيخبتٚج اًَشتوج ٕلٗ ضدٕد ٓذّ إًَالوج ٕذًى تبشخذِبء اًضبالح اًخٗ ٌٚزٍ لٚٔب خودٍٚ 

ئٚج ؤٕ سٔبح اًخَٕٚل ؤٕ اًَخضَُٚ ؤٕ شريبح اًخضِٚك َؾٌَٕبح َضددث ًٌٔٚئج ؤٕ اًسٔبح اًرهبتٚج ؤٕ اًوظب
ؤٕ االشخؾالٍ االئخَبِٙ ؤٕ اًسٔبح اًخٙ ختبشر ِشبع اًخٕرٚن ٕذًى ٕلوًب ًَب خمرظْ اًوٕاُِٚ ٕؽٌٗ اًشريج ؤُ 

 خخخذ االسراءاح اًخٙ خيمل اًخزاٍ اًَدٚرُٚ ٕاًؾبٌَُٚ تٔب تبًضمبغ ؽٌٗ شرٚج ٓذّ اًتٚبِبح ٕاًَؾٌَٕبح.
 

 (66) مادة

خخوبظبٓب َوبتل خإدٚج خدَبخٔب دُٕ اًخوٚد تبًضدٕد  اًخٙخضدٚد ؽبئد اًخَٕٚل ٕاًؾَٕالح  لًٌٙشريج اًضن 
 .، شرٚعج ؤُ ٚخٍ اإللضبش اًيبَل ًٌؾَالء ؽِٔب ؽِد خودٍٚ اًخدَجهبُِٕ آخر ؤ٘اًوضٕٖ اًَوررث لٙ 

 

 (67) مادة
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ٚسٕز ًشريبح اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ٕاًخخضٍٚ اضبًج ضوٕهٔب اًَبًٚج اًِبشئج ؽُ ََبرشخٔب ًٌِشبع اًٗ شريج إ 
ضد ٕ ألؤاًَضر٘ سٔج اخرٖ خَبرس ِمس اًِشبع إ اًٙ ؤضد اًتِٕى اًَضٌٚج اًَشسٌج ًدٖ اًتِى اًَريز٘ 

 اًسٔبح اًَرخص ًٔب تََبرشج ِشبع اًخٕرٚن.

ؤضد اًتِٕى  ًٗا ِشبع اًخخضٍٚ اًدًٕٙٚسٕز ًشريبح اًخخضٍٚ اضبًج ضوٕهٔب اًَبًٚج اًِبشئج ؽُ ََبرشج ٕ
ٕلوًب  اًَضر٘ اًتِى اًَريزً٘ٔب اخخضبضبح ََبذٌج الخخضبضبح تبًخبرر اًخبظؾج ألشراك ٕرهبتج سٔج 

 ًٌظٕاتع اًخٙ خظؾٔب أًٚئج.

 (68) مادة

خضدٚد ضبلٙ اًدخل اًخبظؼ ًٌظرٚتج ٕلوًب ألضيبٍ هبُِٕ اًظرٚتج ؽٌٗ خؾد َُ اًخيبًٚك ٕاستج اًخضٍ ؽِد 
 :اًدخل َب ٚإخٙ

 .اًؾٕائد اًَدِٚج اًخٙ خدلؾٔب اًشريج ؽٌٗ اًورٕط ٕفٚرٓب َُ ٕشبئل اًخَٕٚل .1
اًَخضضبح اًخٙ خضخشتٔب اًشريج ؽٌٗ اًخَٕٚل اًَشيٕى لٙ خضضٌْٚ ٕلوًب ًٌضد األدِٗ إًارد تبًَؾبٚٚر  .2

 .َُ َراهة ضشبتبح اًشريج ٔٚئج تٔذا اًخضٕص ؽٌٗ ؤُ ٚضدر تٔب خورٚراًضبدرث ؽُ اً
( ٕذًى 2اًدُٕٚ اًخٙ ٚورر َسٌس ادارث اًشريج اؽدأَب ٕخزٚد ؽٌٗ اًَخضضبح اًَشبر اًٚٔب تبًتِد ) .3

تؾد اخخبذ اإلسراءاح اًسبدث الشخٚمبئٔب ٕلوًب ًٌظٕاتع ٕاإلسراءاح اًخٙ ٚظؾٔب َسٌس ادارث أًٚئج ؽٌٗ ؤُ 
  .ر تٔب خورٚر َُ َراهة اًضشبتبحٚضد

ٕخؾمٗ َُ ظرٚتج اًدَقج ٕفٚرٓب َُ اًظرائة ٕاًرشٍٕ ؽٌَٚبح اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ٕاًخخضٍٚ ٕؤرضدث 
اًورٕط ٕاًدلؾبح اًَودَج ٕؤ٘ ضٕرث َُ ضٕر اًخَٕٚل اًخٙ خودَٔب اًشريج ًؾَالئٔب ٕلوًب ألضيبٍ ٓذا 

 .اًوبُِٕ

ِغٍ اًضسز ؽِد اًَِتؼ ًضشبة اًظرائة ؽٌٗ  ٕاًخضضٚل ٕفٚرٓب َُٕال خشر٘ ؤضيبٍ اًخضٍ ٕاإلظبلج 
 .يَب ال خشر٘ ؽٌٗ اًذَُ اًَضدد تبًؾود ٕاستج األداء اًٗ اًَئسر،هَٚج األٚسبر َتبًـ 

 (69) مادة  

خٌخزٍ اًشريج تبؽداد اًوٕائٍ اًَبًٚج ٕلوًب ًَؾبٚٚر اًَضبشتج اًَضرٚج، ٕٚضدر َسٌس ادارث أًٚئج َٕاؽٚد 
 .اؽدادٓب ٕؽرظٔب ؽٌٗ اًسَؾٚج اًؾبَج ًٌشريج ٕارشبًٔب ًٌٔٚئج ٕفٚرٓب َُ هٕاؽد اؽداد اًوٕائٍ اًَبًٚج

ٕٚخًٕٗ َراسؾج ضشبتبح اًشريج َراهة ضشبتبح ؤٕ ؤيذر َُ تُٚ اًَوٚدُٚ تبًشسل اًَؾد ًٔذا اًقرط  
وٕائٍ اًَبًٚج اًشِٕٚج ٕاخعبر اًشريج تبًٔٚئج ٕلوًب ًَؾبٚٚر اًَراسؾج اًَضرٚج، ًٌٕٔٚئج اتداء َالضغبخٔب ؽٌٗ اً

تٔب هتل ؤشتٕػ ٕاضد ؽٌٗ األهل َُ اًخبرٚخ اًَضدد الِؾوبد اًسَؾٚج اًؾبَج ًٕٔب ؤُ خعٌة ؽرط َالضغبخٔب 
 .ؽٌٗ اًسَؾٚج اًؾبَج ؽِد َِبهشخٔب ًٌوٕائٍ اًَبًٚج
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ُ اًَشيٕى لٗ ٕلٗ سَٚؼ األضٕال خٌخزٍ اًشريج تخيُٕٚ َخضص/ ضشبة اظَضالل ٕذًى ًَٕاسٔج اًدٕٚ
خضضٌٚٔب تيبلج ٓذّ اًدُٕٚ ٕؤُ ٚغٔر ٓذا اًَخضص لٙ اًوٕائٍ اًَبًٚج ًٌشريج، ٌٕٚخزٍ َراهة اًضشبتبح تإُ 
ٚمضص ظَُ خورٚرّ اًَؾد ؽُ َراسؾج ضشبتبح اًشريج ؽُ َدٖ يمبٚج اًَخضضبح ٕلوًب ًشٚبشج خيُٕٚ 

ألدِٗ إًارد تبًَؾبٚٚر اًضبدرث ؽُ أًٚئج اًَخضضبح اًَؾخَدث َُ َسٌس ادارث اًشريج ٕتَب ال ٚخل تبًضد ا
 تٔذا اًخضٕص اًشإُ.

 (72) مادة

ٚضدر َسٌس ادارث أًٚئج اًوٕاؽد ٕاإلسراءاح اًَِغَج ًضبالح اًخٕهك ؽُ اًِشبع ؤٕ اًخضمٚج ؤٕ االِدَبر ؤٕ 
 االشخضٕاذ ؽٌٗ ؤشٍٔ اًشريج.

%( ؤٕ ؤيذر َُ رؤس 50ضبالح االِدَبر ؤٕ االشخضٕاذ ؽٌٗ ) ٕلٗ سَٚؼ األضٕال ال ٚيُٕ اًخضرك ِبلذًا لٗ
 اال تؾد اًضضٕل ؽٌٗ َٕالوج أًٚئج. ، ؤٕ ضوٕن اًخضٕٚحاًَبل اًَضدر

ًٌٕٔٚئج رلط إًَالوج ؽٌٗ عٌة االِدَبر ؤٕ االشخضٕاذ ألشتبة سدٚج خخؾٌن تبؽختبراح اشخورار اًِشبع ؤٕ 
 .شبَُٓٚضَبٚج اًَِبلشج ؤٕ َضبًص اًَشخذَرُٚ ؤٕ اًَ

ٕؽٌٗ أًٚئج اخعبر َودٍ اًعٌة تبًَٕالوج ؽٌٗ اًعٌة ؤٕ ترلظْ تورار َشتة خالل لخرث ال خخؾدٖ شخُٚ 
 ًَٕٚب َُ اشخٚمبء اًَشخِداح ٕاًتٚبِبح اًخٙ خعٌتٔب أًٚئج.
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 اهخبيس  اهتبة
 اإلخحبداح 

 (70) دثاهيب
ِٚشإ اخضبد ًٌسٔبح اًؾبٌَج لٙ ِشبع اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ٕآخر ًٌسٔبح اًؾبٌَج لٙ ِشبع اًخخضٍٚ، ٕٚخَخؼ يل 

أًٚئج تؾد اخضبد تبًشخضٚج االؽختبرٚج اًَشخوٌج ٕٚختؼ أًٚئج اشرالًٚب ٕرهبتًٚب، ٕٚسٕز تورار َُ َسٌس ادارث 
 خضبد ٕاضد َٚذل خٌى األِشعج. دَز االخضبدُٚ ًٚيِٕب إَالوْ اًسَؾٚج اًؾبَج ًيل ََِٔب 

ٕٚضدر َسٌس ادارث أًٚئج اًِغبٍ األشبشٙ ًيل اخضبد ِٕٚشر لٙ إًهبئؼ اًَضرٚج ؽٌٗ ِموج االخضبد، ٕٚشسل 
 .هَٚخْ خَشج آالك سِْٚلٙ شسل خبص ًد٘ أًٚئج تؾد شداد اًرشٍ 

بدث إًؽٙ ٕختِٗ اًَتبدراح ٕٚخخص يل اخضبد تخودٍٚ اًخٕضٚبح تشإُ خَِٚج اًِشبع اًذ٘ ؤِشئ َُ ؤسٌْ ٕزٚ
اًداؽَج ًخٌى األِشعج ٕاتداء اًرؤ٘ تشإُ اًخشرٚؾبح اًَِغَج ًؾَل اًسٔبح اًَِظَج ًْ ٕخَِٚج َٔبراح 

 اًؾبٌَُٚ تٔب ٕخدرٚتٍٔ ٕاًخِشٚن تُٚ األؽظبء. 

زاٍ تَراؽبث ٕخٌخزٍ يبلج اًسٔبح اًؾبٌَج لٙ ِشبع اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ؤٕ اًخخضٍٚ تبالِظَبٍ اًٗ االخضبد ٕاالًخ
ِغبَْ األشبشٙ يَب ٚسٕز ًٌسٔبح ذاح اًؾالهج اًخٙ ٚضددٓب َسٌس ادارث أًٚئج االِظَبٍ اًٗ ؽظٕٚج 

 االخضبد، ٕال خشر٘ اًَؾبٚٚر ٕاًوٕاؽد أًَِٚج اًخٙ ٚظؾٔب االخضبد اال تؾد اؽخَبدٓب َُ َسٌس ادارث أًٚئج.

ِص ؽٌٚٔب ِغبَْ األشبشٙ ؽِد َخبًمج ِغبَْ ؤٕ ًٕالخضبد ؤُ ٚخخذ ظد ؤؽظبءّ اًخداتٚر اإلدارٚج اًخٙ ٚ
 اًوٕاؽد أًَِٚج اًشٌَٚج
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 انسادش انباب

 وحمايت انمتعامهين انرقابت

 (72) مادة

ضمج َإَٕرٖ تِبًء ؽٌٗ عٌة أًٚئج، ٚيُٕ ًٌؾبٌَُٚ تبًٔٚئج اًذُٚ ٚضدر تخضدٚدٍٓ هرارًا َُ ٕزٚر اًؾدل 
اًظتع اًوظبئٗ لٗ اذتبح اًسرائٍ اًخٗ خوؼ تبًَخبًمج ألضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ ؤٕ اًوراراح اًضبدرث خِمٚذًا ًْ، ًٍٕٔ 

ٕاًسَؾٚبح لٗ شتٚل ذًى اإلعالػ ؽٌٗ اًشسالح ٕاًدلبخر ٕاًَشخِداح ٕاًتٚبِبح لٗ َوبر اًشريبح 
ؽٌٗ اًَشئًُٕٚ لٗ اًسٔبح اًَذيٕرث ؤُ ٚودَٕا اًٗ ٕاألَبيُ اًخٗ خٕسد تٔب، ٕ ٍٕلرٕؽٕٔاًَئششبح األٌٓٚج 

 .إًَغمُٚ اًَذيٕرُٚ اًتٚبِبح ٕاًَشخخرسبح ٕضٕر اًَشخِداح اًخٗ ٚعٌتِٕٔب ًٔذا اًقرط

 (73) مادة

خخٌوٗ أًٚئج اًشيبٕٖ اًخٗ ٚودَٔب ؤضضبة اًشإُ َُ اًَخؾبٌَُٚ تبًخإسٚر اًخٌَٕٚٗ ٕاًخخضٍٚ ؽُ َخبًمج ؤضيبٍ 
أًٚئج تخِغٍٚ اسراءاح خودٍٚ اًشيبٕٖ  رئٚسٕٚضدر هرار َُ . اًوراراح اًضبدرث خِمٚذا ًْاًوبُِٕ ؤٕ 

َٕٕاؽٚد اًتح لٚٔب ٕعرٚوج اخعبر َودَٚٔب تَب ال ٚسبٕز شٔر َُ خبرٚخ اشخٚمبء اًَشخِداح اًخٗ خضددٓب 
 أًٚئج.

 (74) مادة

ُِٕ ؤٕ اًوراراح اًضبدرث خِمٚذا ًْ ؤٕ اذا ًَسٌس ادارث أًٚئج لٗ ضبل َخبًمج اًشريج ؤ٘ َُ ؤضيبٍ ٓذا اًوب
لودح شرعًب َُ شرٕع اًخرخٚص ؤٕ اذا هبَح تَب َُ شإِْ خٔدٚد اشخورار اًشٕن ؤٕ َضبًص اًَشبَُٓٚ لٚٔب 

 :ؤٕ اًَخؾبٌَُٚ َؾٔب اُ ٚخخذ خدتٚر ؤٕ ؤيذر َُ اًخداتٚر االخٚج

 .اًَضددث لٗ اًخِتْٚخٕسْٚ خِتْٚ اًٗ اًشريج تبزاًج اًَخبًمج خالل اًَدث ٕتبًشرٕع  .1
َعبًتج رئٚس َسٌس اداراخٔب تدؽٕث َسٌس اإلدارث ؤٕ اًسَؾٚج اًؾبَج ًالِؾوبد ًٌِغر لٗ اَر  .2

 .اًَخبًمبح اًَِشٕتج اًٚٔب ٕاخخبذ اًالزٍ ِضٕ ازاًخٔب تضظٕر ؤضد ََذٌٗ أًٚئج
 .ؽزل رئٚس َسٌس ادارث اًشريج ؤٕ اًؾظٕ اًَِخدة ؤٕ يٌَٚٔب .3
اًوبِِٕٚج  تبألداثضل َسٌس ادارث اًشريج ٕخؾُٚٚ َمٕط إلدارث اًشريج ًضُٚ خؾُٚٚ َسٌس سدٚد  .4

 اًَوررث.
  اًَِؼ َُ اتراٍ ؽوٕد خَٕٚل سدٚدث ًَدث ال خزٚد ؽُ شخج ؤشٔر. .5
 اًَِؼ َُ ََبرشج يل إ تؾط االِشعج اًَرخص تََبرشخٔب ًمخرث َضددث. .6
 .ًَرخص تََبرشخٔباًقبء خرخٚص ََبرشج تؾط إ يل االِشعج ا .7

( ظد اًسَؾٚبح ٕاًَئششبح األٌٓٚج ضبل 7، 6، 5، 2، 1ٕٚسٕز اخخبذ اًخداتٚر اًَِضٕص ؽٌٚٔب لٙ اًتِٕد )
 خضون ؤ٘ َُ اًضبالح اًَِضٕص ؽٌٚٔب لٙ اًمورث األًٕٙ َُ ٓذّ اًَبدث.
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َُ  ؤْ٘ اخخبذ ( َُ رئٚس أًٚئج، يَب ٚسٕز 2ً، 1ٕٚسٕز ؤُ خضدر اًخداتٚر اًَِضٕص ؽٌٚٔب تبًتِدُٚ )
( َُ ٓذّ اًَبدث اذا يبُ اًخعر َُ شإِْ ؤُ ٚخرخة ؽٌْٚ 6( ؤٕ )5اًخداتٚر اًَِضٕص ؽٌٚٔب لٗ اًتِدُٚ )

 .ظرر ٚخؾذر خداريْ ٕذًى ًَدث ؤهضبٓب شٔر ؤٕ ًضُٚ اًؾرط ؽٌٗ َسٌس ادارث أًٚئج ؤَٚٔب ؤهرة

ضبًج خؾرط  لٌُٙٚ َؼ اًشريج ؤٕ اًشٕن ؤٕ ضَبٚج ًضوٕن اًَخؾبَ الشخوراريَب ٚسٕز ًٌَسٌس خضوٚوًب 
اًزاٍ اًشريج تخؾزٚز َالءخٔب اًَبًٚج ٕلوًب ًسدٕل زَِٙ  اًَبًٙاًشريج ًَشبيل َبًٚج خئذر ؽٌٗ َريزٓب 

 .َضدد
 

 (75) مادة

َُ اًوراراح اإلدارٚج اًضبدرث ؤٕ اًسَؾٚبح ٕاًَئششبح األٌٓٚج خِشإ ًسِج ؤٕ ؤيذر ًِغر خغٌَبح اًشريبح 
ٓذا اًوبُِٕ ٕٚضدر تخشيٚل يل ًسِج هرار َُ إًزٚر اًَخخص ٕخيُٕ ترئبشج ؤضد ِٕاة خعتٚوًب ألضيبٍ 

رئٚس َسٌس اًدًٕج ٕؽظٕٚج اذُِٚ َُ َشخشبر٘ َسٌس اًدًْٕ ٚخخبرٍٓ رئٚس اًَسٌس، ََٕذل ؽُ أًٚئج 
تِمشْ ٕٚيُٕ ًٌَخغٌٍ اًضظٕر اَبٍ اًٌسِج  .ٚخخبرّ رئٚشٔب، ٕؽظٕ َُ ذٕ٘ اًخترث ٚخخبرّ إًزٚر اًَخخص

  إ تِبئة ؽِْ إ َُ َٚذٌْ.
ٕٚيُٕ اًخغٌٍ َُ اًورار ؤَبٍ ٓذّ اًٌسِج خالل شٔر َُ خبرٚخ اإلخعبر ؤٕ اًؾٌٍ تْ، ؽٌٗ ؤُ خضدر اًٌسِج 

 .هرارٓب لٗ اًخغٌٍ لٗ َٚؾبد ال ٚسبٕز ذالذُٚ ًَٕٚب َُ خبرٚخ خودَْٚ ٕٚيُٕ هرارٓب ِٔبئًٚب
َخخضج اال تؾد اًٌسٕء ًٌسِج اًَشبر اًٚٔب ٕلٕاح َٚؾبد اًتح لٗ ٕال خوتل اًدؽٕٖ اًخٗ خرلؼ اًٗ اًَضيَج اً

 اًخغٌٍ.
ٕٚخرخة ؽٌٗ خودٍٚ اًخغٌٍ اًٗ اًٌسِج ٕهك اًَدد اًَوررث هبًِِٕب ًشوٕع ؤٕ خوبدٍ اًضوٕن ؤٕ ًرلؼ اًدؽٕٖ ٕذًى 

 .ضخٗ اِوظبء َٚؾبد اًتح لٗ اًخغٌٍ
ِغر اًخغٌٍ ٕاًتح لْٚ ٕاًرشٍٕ  تبسراءاحج هرار ٕٚضدر إًزٚر اًَخخص تِبء ؽٌٗ اهخراش َسٌس ادارث أًٚئ

ٕاستْ اًشداد تَب ال ٚسبٕز ؽشرُٚ ؤًك سِْٚ، ٕٚخٍ رد اًرشٍٕ اًخٙ خٍ شدادٓب ًٌَخغٌٍ ضبًج اًقبء اًورار 
 .َُ اًَضيَج اًَخخضج ِٔبئٙشٕاء تورار َُ ًسِج اًخغٌَبح ٕلٕاح َٕاؽٚد اًعؾُ ؽٌْٚ إ تضيٍ 
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  انسابع انباب

 انعقوباث

 (76) مادة

َؼ ؽدٍ االخالل تإٚج ؽوٕتج اشد َِضٕص ؽٌٚٔب لٙ ؤ٘ هبُِٕ اخر ٚؾبهة ؽٌٗ االلؾبل اًَتِٚج لٙ ٓذا 
 .إًاردث تبًَٕاد اًخبًٚجاًوبُِٕ اًؾوٕتبح 

 (77) مادة

ٚؾبهة تبًضتس ًَدث ال خول ؽُ شخج ؤشٔر ٕال خزٚد ؽٌٗ خَس شِٕاح ٕتقراَج ال خول ؽُ َبئخٙ ؤًك سِْٚ 
ؽٌٗ خَشَبئج ؤًك سِْٚ ؤٕ تبضدٖ ٓبخُٚ اًؾوٕتخُٚ يل َُ َبرس ؤًٚب َُ ِشبعٙ اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ٕال خزٚد 

 .ؤٕ اًخخضٍٚ اًَِضٕص ؽٌَٚٔب لٙ ٓذا اًوبُِٕ دُٕ ؤُ ٚيُٕ َرخضب ًْ لٙ ذًى
 اًذ٘ خٍ لْٚ َزإًج اًِشبع تدُٕ خرخٚص تبًعرٚن اإلدار٘.ضيٍ لظاًل ؽُ ذًى تقٌن اًَيبُ ٕٚ

    
 

 (78) مادة

ٚؾبهة تقراَج ال خول ؽُ ؽشرُٚ ؤًك سِْٚ ٕال خزٚد ؽُ ِضك هَٚج اًخؾبهد يل َُ خبًك ًدٖ ََبرشخْ 
 َُ ٓذا اًوبُِٕ.  (13) ًِشبع اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ؤضيبٍ اًَبدث

 َُ ٓذا اًوبُِٕ. (40)ٕٚؾبهة تَذل خٌى اًؾوٕتج يل َُ خبًك ًدٖ ََبرشخْ ًِشع اًخخضٍٚ ؤضيبٍ اًَبدث 
 

 (79) مادة

تبضدار هبُِٕ شٕن رؤس اًَبل، ٚؾبهة تقراَج  1992ًشِج  (95)َؼ ؽدٍ اإلخالل تإضيبٍ اًوبُِٕ رهٍ 
هدرٓب ؤًك سِْٚ ؽُ يل ٍٕٚ َُ ؤٚبٍ اًخإخٚر لٙ خشٌٍٚ اًوٕائٍ اًَبًٚج ٕاًخوبرٚر اًدٕرٚج اًخٙ ٚضددٓب َسٌس 

اًخإخٚر ؽُ شٔر. ٕٚسٕز ًرئٚس ادارث أًٚئج. ٕخيُٕ اًقراَج ؤًمٗ سِْٚ ؽُ يل ٍٕٚ خإخٚر لٙ ضبل زاد 
أًٚئج اًخضبًص ؽُ ٓذّ اًسرَٚج لٙ ؤ٘ ضبًج يبِح ؽٌٚٔب اًدؽٕٖ َوبتل ؤداء ِضك اًقراَج اًَشخضوج، 

  .ٕٚخرخة ؽٌٗ اًخضبًص ٕخِمٚذّ اِوظبء اًدؽٕٖ اًسِبئٚج
 

 (82) مادة

( َُ ٓذا اًوبُِٕ، ٚؾبهة تقراَج ال خول ؽُ ؽشرث آالك سِْٚ ٕال 79( ٕ)78َؼ ؽدٍ اإلخالل تبًَبدخُٚ )
خزٚد ؽُ ذالذَبئج ؤًك سِْٚ يل َُ خبًك ًدٖ ََبرشخْ أل٘ َُ ِشبعٙ اًخإسٚر اًخٌَٕٚٙ ؤٕ اًخخضٍٚ 

 بًوبُِٕ ؤٕ اًوراراح اًضبدرث خِمٚذا ًْ.إًاردث تاألضيبٍ 
 

 (81) مادة

ٚؾبهة تبًضتس ٕتقراَج ال خول ؽُ ِضك هَٚج األضل اًَئسر ٕال خزٚد ؽٌٗ هَٚخْ إ تبضدٖ ٓبخُٚ 
اًؾوٕتخُٚ يل َُ خضرك لٙ األضل اًَئسر دُٕ اًضضٕل ؽٌٗ َٕالوج يخبتٚج َُ اًَئسر إ اَخِؼ ؽُ رد 
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سٕتًٚب تبًزاٍ اٛضل اًَئسر اًٗ اًَئسر رفٍ اؽذارّ تبًخشٌٍٚ ًمشخ اًؾود إ إل٘ شتة اخر، ٕٚضيٍ ٕ
 اًَشخإسر تشداد هَٚج األضل اًَخضرك لْٚ اًٗ اًَئسر. 

ٕٚؾبهة تبًضتس ٕتقراَج ال خول ؽُ ؽشرث االك سِْٚ ٕال خزٚد ؽُ ِضك هَٚج األضل اًَئسر ؤٕ تبضدٖ 
خقٚٚر َؾبًٍ األضل اًَئسر ؤٕ ؤٕضبلْ اًَوٚدث تبًشسل اًخبص تذًى، ؤٕ عَس خؾَد ٓبخُٚ اًؾوٕتخُٚ يل َُ 

 .ُ اًَذتح ًضمج اًَئسر تبًِشتج اًٗ ٓذا األضلاًتٚب
 

 (82) مادة

% َُ هَٚج اًضن اًَخضٍ ٕال خسبٕز 25ٚؾبهة تبًضتس ًَدث ال خول ؽُ شخج ؤشٔر ٕتقراَج ال خول ؽُ 
ٓبخُٚ اًؾوٕتخُٚ يل َُ هبٍ تِول ؤ٘ ضن َُ اًضوٕن اًَخضَج أليذر َُ َضبل اًْٚ لٙ ذاح  تبضدٖهَٚخْ ؤٕ 

َُ األٕران اًَخضَج، ٕٚضيٍ ٕسٕتًٚب تبًزاٍ اًتبئؼ تشداد هَٚج  ؤ٘ اضعِبػإًهح، ؤٕ هبٍ تخزٕٚر ؤٕ 
 ضضل ؽٌٚٔب َُ اًَخضٍ. اًخٙاًخَٕٚالح 

 (83) مادة

ؤشٔر إ تقراَج ال خول ؽُ ؽشرُٚ ؤًك سِْٚ ٕال خسبٕز َبئخٙ ؤًك ٚؾبهة تبًضتس َدث ال خول ؽُ ذالذج 
سِْٚ يل َُ َِؼ ؤضد اًؾبٌَُٚ تبًٔٚئج ََُ ٚخَخؾُٕ تضمج اًظتعٚج اًوظبئٚج َُ ؤداء ؤ٘ َُ األؽَبل 

 .اًَيٌك تٔب تَٕسة ٓذا اًوبُِٕ، ٕيذا يل َُ هبٍ تضسة اًتٚبِبح ؤٕ اًَشخِداح اًَعٌٕتج لٗ ٓذا اًشإُ

 (84) مادة

تذاح اًؾوٕتبح  ٕ اًَئششج األٌٓٚجؤؤٕ اًَدٚر اًَشئٕل ًٌسَؾٚج  ٚؾبهة اًَشئٕل ؽُ اإلدارث اًمؾٌٚج ًٌشريج
اذا ذتح  ألضيبَْاًَوررث ؽُ األلؾبل اًخٙ خرخية تبًَخبًمج ألضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ ؤٕ اًوراراح اًضبدرث خِمٚذًا 

 اًسرَٚج.تبًٕاستبح اًخٙ خمرظٔب ؽٌْٚ خٌى اإلدارث هد ؤشٍٔ لٙ ٕهٕػ  يبُ اخالًْ ؤٕؽٌَْ تٔب 

 (85) مادة

خيُٕ اًشريج َشئًْٕ تبًخظبَُ ؽُ إًلبء تَب ٚضيٍ تْ َُ ؽوٕتبح َبًٚج اذا يبِح اًَخبًمج هد ارخيتح َُ 
 .اضد اًؾبٌَُٚ تبًشريج تبشَٔب ًٕضبًضٔب

 (86) مادة

ؽٌْٚ اًَِضٕص ؽٌٚٔب لٗ إًَاد اًشبتوج، اًضيٍ ؽٌٗ َُ هظٗ  ًٌسرائٍاًَوررث ٚسٕز لظال ؽُ اًؾوٕتبح 
ٕهؾح اًسرَٚج تَِبشتخْ، ٕذًى ًَدث ال خزٚد ؽٌٗ  اًذ٘اًِشبع تبح، تبًضرَبُ َُ َزإًج ٓذّ اًؾوٕ تبضدٖ

 .خَس شِٕاح، ٕٚيُٕ اًضيٍ تذًى ٕسٕتٚب لٗ ضبًج اًؾٕد
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 (87) مادة

اًَشبر اًْٚ ؽٌٗ اًسرائٍ اًخٗ خرخية  2009ًشِج  10اضيبٍ اًَبدث اًشبدشج ؽشرث َُ اًوبُِٕ رهٍ  ٘خشر
 .ٕاًوراراح اًضبدرث خِمٚذًا ًْ تبًَخبًمج الضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ

 

********************************** 


