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المادة األولى
٠غخبذي بٕص اٌّبدة ( ِٓ )861اٌمبٔ ْٛاالحذبد ٞسلُ (ٌ) 1غٕت  8811ف ٟشأْ اٌششوبث اٌخجبس٠ت
اٌّشبس إٌٙ١ب إٌص ا٢ح:ٟ
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ال ٠جٛص ٌٍششوت أْ حشح ٓٙأعّٙٙب أ ٚأْ حشخش ٞحٍه األع ُٙإال إرا وبْ اٌششاء ٌخخف١ط سأط اٌّبي أٚ
العخٙالن األعٚ ،ُٙعٕذ٘ب ال ٠ىٌ ْٛألع ُٙاٌخ ٟحذٛص٘ب اٌششوت صٛث فِ ٟذاٚالث اٌجّع١ت اٌعّ١ِٛت..
ِٚع رٌه ٠جٛص ٌٍششوت ششاء ٔغبت ِٓ أعّٙٙب الحجبٚص  ِٓ %81حٍه األع٠ ُٙمصذ ب١عٙب إرا أخفضج
اٌمّ١ت اٌغٛل١ت ٌخٍه األع ُٙعٓ لّ١خٙب اٌذفخش٠ت ٚفمًب ٌٍضٛابط ا٢ح١ت:
1أْ ٠صذس لشاس عٓ اٌجّع١ت اٌعّ١ِٛت غ١ش اٌعبد٠ت ٌٍششوت ببٌّٛافمت عٍ ٝاٌششاء ٚبخف٠ٛط ِجٍظاإلداسة بخٕف١ز عٍّ١ت اٌششاء خالي ِذة ال حجبٚص عخت أشٙش ِٓ حبس٠خ صذٚس اٌمشاس.
2أْ حذصً اٌششوت عٍِٛ ٝافمت ٘١ئت األٚساق اٌّبٌ١ت ٚاٌغٍع لبً عٍّ١ت اٌششاء ٚرٌه ٚفك اٌضٛابطاٌخ ٟحضعٙب اٌ١ٙئت ف٘ ٟزا اٌشأْ.
3أْ ٛ٠جذ ٌذ ٜاٌششوت فبئط ٔمذٌّٛ ٞاجٙت عٍّ١ت اٌششاءِ ،ع عذَ اعخخذاَ سأط اٌّبي أٚاالدخ١بط ٟاٌمبٔ ٟٔٛف ٟعٍّ١ت اٌششاء.
4أْ ٠خُ اإلعالْ ٌٍجّٛٙس عٓ عٍّ١ت اٌششاء ف ٟصذ١فخ١ِٛ٠ ٓ١خِ ٓ١ذٍ١خ ٓ١حصذساْ ببٌٍغت اٌعشب١ت،ٚحّضِ ٟذة ال حمً عٓ أعبٛع ٓ١ب ٓ١حبس٠خ اإلعالْ عٓ سغبت اٌششوت ف ٟاٌششاء ٚحبس٠خ اٌخٕف١ز اٌفعٍٟ
ٌٍششاء.
5أْ ٠خُ ب١ع األع ُٙاٌّشخشاٖ خالي ِذة ال حجبٚص عٕت ِٓ حبس٠خ آخش ششاءٚ ،إرا ٌُ ٠خُ اٌب١ع خالي ِذةاٌغٕت اعخبشث عٍّ١ت اٌششاء ٌخخف١ط سأط اٌّبيٚ ،ببٌخبٌ ٟأعذِج األع ُٙاٌّشخشاة.
6عذَ اٌب١ع خالي اٌغخت أشٙش اٌّمشسة ٌٍششاء.7أْ ٠خُ اٌششاء ٚاٌب١ع ِٓ خالي أدذ األعٛاق اٌّبٌ١ت اٌّشخصت ف ٟاٌذٌٚت.8-أال حم َٛاٌششوت بإصذاس أ٠ت أع ُٙجذ٠ذة لبً إحّبَ عٍّ١ت ب١ع األع ُٙاٌّشخشاة.

9أال حعٛد اٌششوت ٌطشح األِش عٍ ٝجّع١خٙب اٌعّ١ِٛت غ١ش اٌعبد٠ت بشأْ ششاء أعّٙٙب بمصذ ب١عٙب إالبعذ ِضِ ٟذة ال حمً عٓ عٕخ ِٓ ٓ١حبس٠خ آخش ب١ع ألعّٙٙب بمصذ ب١عٙب إال بعذ ِضِ ٟذة ال حمً عٓ
عٕخ ِٓ ٓ١حبس٠خ آخش ب١ع ألعّٙٙب اٌّشخشاة بّٛجب لشاس عببك صبدس عٓ حٍه اٌجّع١ت.
10أْ حذصً اٌششوت  -إرا وبٔج بٕىبً  -عٍِٛ ٝافمت اٌّصشف اٌّشوض ٞلبً اٌششاءٚ ،أْ حٍخضَبخّ ً٠ٛعٍّ١ت اٌششاء ِٓ ِصبدس اٌخّٚٚ ً٠ٛفمًب ٌٍمٛاعذ اٌخ٠ ٟذذد٘ب اٌّصشف اٌّشوض ٞف٘ ٟزا اٌصذد.
ٚحفمذ األع ُٙاٌّشخشاة بمصذ ب١عٙب دمٙب ف ٟاٌذصٛي عٍ ٝاٌشبخ ٚف ٟاٌخص٠ٛج ف ٟاٌجّع١بث اٌعّ١ِٛت
إٌ ٝأْ ٠عبد ب١عٙب.

المادة الثانٍة
ٍ٠غ ٝوً دىُ ٠خبٌف أ٠ ٚخعبسض ِع أدىبَ ٘زا اٌمبٔ.ْٛ
المادة الثالثة
ٕ٠شش ٘زا اٌمبٔ ْٛف ٟاٌجش٠ذة اٌشعّ١ت٠ٚ ،عًّ بٗ ِٓ حبس٠خ ٔششٖ.

