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  :دة األولىالما

إْ فشٔغا ٚتش٠طا١ٔا اٌعظّٝ ِغرعذذاْ أْ ذعرشفا ٚذذ١ّا أٞ دٌٚح عشت١ح ِغرمٍح، أٚ دٍف دٚي عشت١ح ذذد سئاعح سئ١ظ عشتٟ 

" أ"، اٌّث١ٕر١ٓ تاٌخش٠طح اٌٍّذمح، ٠ٚىْٛ ٌفشٔغا فٟ ِٕطمح "داخ١ٍح اٌعشاق" "ب"، "داخ١ٍح عٛس٠ا" "أ: "فٟ إٌّطمر١ٓ

ٚأجٍرشا فٟ ِٕطمح " أ"ك األ٠ٌٛٚح فٟ اٌّششٚعاخ ٚاٌمشٚض اٌّذ١ٍح، ٚذٕفشد فشٔغا فٟ ِٕطمح د" ب"ٚالٔجٍرشا فٟ ِٕطمح 

 .ترمذ٠ُ اٌّغرشاس٠ٓ ٚاٌّٛظف١ٓ األجأة تٕاء عٍٝ غٍة اٌذىِٛح اٌعشت١ح أٚ دٍف اٌذىِٛاخ اٌعشت١ح" ب"

  :المادة الثانية

شمح اٌعشاق اٌغاد١ٍح، ِٓ تغذاد درٝ "شا فٟ إٌّطمح اٌذّشاء ، ٚالٔجٍر"شمح عٛس٠ا اٌغاد١ٍح"٠ثاح ٌفشٔغا فٟ إٌّطمح اٌضسلاء 

، إٔشاء ِا ذشغثاْ ف١ٗ ِٓ شىً اٌذىُ ِثاششج أٚ تاٌٛاعطح، أٚ ِٓ اٌّشالثح، تعذ االذفاق ِع اٌذىِٛح أٚ دٍف "خ١ٍج فاسط

 .اٌذىِٛاخ اٌعشت١ح

 :المادة الثالثة

 .ٙا تعذ اعرشاسج سٚع١ا، تاالذفاق ِع تم١ح اٌذٍفاء ِّٚثٍٟ شش٠ف ِىح، ٠ع١ٓ شىٍ"فٍغط١ٓ"ذٕشأ إداسج د١ٌٚح فٟ إٌّطمح اٌغّشاء 

  :المادة الرابعة

 :ذٕاي أجٍرشا ِا ٠أذٟ

 .١ِٕاء د١فا ٚعىا -1

، ٚذرعٙذ دىِٛح جالٌح اٌٍّه ِٓ جٙرٙا تأْ ال "ب"ٌٍّٕطمح " أ"٠عّٓ ِمذاس ِذذٚد ِٓ ِاء دجٍح ٚاٌفشاخ فٟ إٌّطمح  -2

 .ٌح أخشٜ ٌٍرٕاصي عٓ لثشص، إال تعذ ِٛافمح اٌذىِٛح اٌفشٔغ١ح ِمذِا  ذذخً فٟ ِفاٚظاخ ِا ِع دٚ



 :المادة الخامسة

ذىْٛ اعىٕذسٚٔح ١ِٕاء  دشا  ٌرجاسج اإلِثشاغٛس٠ح اٌثش٠طا١ٔح، ٚال ذٕشأ ِعاِالخ ِخرٍفح فٟ سعَٛ ا١ٌّٕاء، ٚال ذشفط ذغ١ٙالخ 

االٔج١ٍض٠ح عٓ غش٠ك اعىٕذسٚٔح ٚعىح اٌذذ٠ذ فٟ إٌّطمح  خاصح ٌٍّالدح ٚاٌثعائع اٌثش٠طا١ٔح، ٚذثاح دش٠ح إٌمً ٌٍثعائع

ِثاششج  -ٚال ذٕشأ ِعاِالخ ِخرٍفح   أٚ صادسج ِٕٙا،" ب"ٚ " أ"اٌضسلاء، عٛاء وأد ٚاسدج إٌٝ إٌّطمح اٌذّشاء أٚ إٌّطمر١ٓ 

اٌثعائع ٚاٌثٛاخش عٍٝ أٞ عىح ِٓ عىه اٌذذ٠ذ أٚ فٟ أٞ ١ِٕاء ِٓ ِٛأئ إٌّاغك اٌّزوٛسج ذّظ  -أٚ غ١ش ِثاششج 

 . اٌثش٠طا١ٔح

ٚذىْٛ د١فا ١ِٕاء دشا  ٌرجاسج فشٔغا ِٚغرعّشاذٙا ٚاٌثالد اٌٛالعح ذذد دّا٠رٙا، ٚال ٠مع اخرالف فٟ اٌّعاِالخ، ٚال ٠شفط 

ٟ إعطاء ذغ١ٙالخ ٌٍّالدح ٚاٌثعائع اٌفشٔغ١ح، ٠ٚىْٛ ٔمً اٌثعائع اٌفشٔغ١ح دشا  تطش٠ك د١فا ٚعٍٝ عىح اٌذذ٠ذ اإلٔج١ٍض٠ح ف

أٚ ٚاسدج إ١ٌٙا، " ب"أٚ إٌّطمح " أ"إٌّطمح اٌغّشاء، عٛاء وأد اٌثعائع صادسج ِٓ إٌّطمح اٌضسلاء أٚ اٌذّشاء أٚ إٌّطمح 

ٚال ٠جشٞ أدٔٝ اخرالف فٟ اٌّعاٍِح تاٌزاخ أٚ تاٌرثع ٠ّظ اٌثٛاخش اٌفشٔغ١ح فٟ أٞ عىح ِٓ اٌغىه اٌذذ٠ذ، ٚال فٟ ١ِٕاء ِٓ 

 .وٛسجاٌّٛأئ فٟ إٌّاغك اٌّز

  :المادة السادسة

إٌٝ ِا تعذ عاِشاء شّاال إٌٟ أْ ٠رُ " ب"إٌٝ ِا تعذ اٌّٛصً جٕٛتا  ٚال فٟ إٌّطمح " أ"ال ذّذ عىح دذ٠ذ تغذاد فٟ إٌّطمح 

 . إٔشاء خػ دذ٠ذٞ ٠صً تغذاد تذٍة ِاسا  تٛادٞ اٌفشاخ، ٠ٚىْٛ رٌه تّغاعذج اٌذىِٛر١ٓ

  :المادة السابعة

، ٠ٚىْٛ ٌٙا ِا عذا رٌه "ب"أْ ذٕشئ، ٚذذ٠ش، ٚذىْٛ اٌّاٌىح اٌٛد١ذج ٌخػ دذ٠ذٞ ٠صً د١فا تإٌّطمح  ٠ذك ٌثش٠طا١ٔا اٌعظّٝ

دك دائُ تٕمً اٌجٕٛد فٟ أٞ ٚلد واْ، عٍٝ غٛي ٘زا اٌخػ، ٠ٚجة أْ ٠ىْٛ ِعٍِٛا  ٌذٜ اٌذىِٛر١ٓ، أْ ٘زا اٌخػ ٠جة أْ 

صاي فٟ إٌّطمح اٌغّشاء ِصاعة ف١ٕح ٚٔفماخ ٚافشج إلداسذٗ ٠غًٙ اذصاي د١فا تثغذاد، ٚأٔٗ إرا داٌد دْٚ إٔشاء خػ االذ

 -غغطا  -ا٠ذاس  -ٍِمٝ  -أَ ل١ظ  -ذجعً إٔشاءٖ ِرعزسا ، فاٌذىِٛح اٌفشٔغ١ح ذىْٛ ِغرعذج أْ ذغّخ تّشٚسٖ فٟ غش٠ك تشتٛسٖ 

 ". ب"ِغا٠ش، لثً أْ ٠صً إٌٝ إٌّطمح 

  :المادة الثامنة

، فال ذعاف "ب"، "أ"شش٠ٓ عٕح فٟ ج١ّع جٙاخ إٌّطمر١ٓ اٌضسلاء ٚاٌذّشاء ٚإٌّطمر١ٓ ذثمٝ ذعشفح اٌجّاسن اٌرشو١ح ٔافزج ع

أٞ عالٚج عٍٝ اٌشعَٛ، ٚال ذثذي لاعذج اٌرث١ّٓ فٟ اٌشعَٛ تماعذج أخز اٌع١ٓ، إال أْ ٠ىْٛ تاذفاق ت١ٓ اٌذىِٛر١ٓ، ٚال ذٕشأ 

ا ٠فشض ِٓ سعَٛ اٌجّشن عٍٝ اٌثعائع اٌّشعٍح إٌٝ جّاسن داخ١ٍح ت١ٓ أ٠ح ِٕطمح ٚأخشٜ ِٓ إٌّاغك اٌّزوٛسج أعالٖ، ِٚ

 . اٌذاخً، ٠ذفع فٟ ا١ٌّٕاء ٠ٚعطٝ إلداسج إٌّطمح اٌّشعٍح إ١ٌٙا اٌثعائع

 :المادة التاسعة

ِٓ اٌّرفك ع١ٍٗ أْ اٌذىِٛح اٌفشٔغ١ح ال ذجشٜ ِفاٚظح فٟ أٞ ٚلد واْ ٌٍرٕاصي عٓ دمٛلٙا، ٚال ذعطٝ ِاٌٙا ِٓ اٌذمٛق فٟ 

ء ٌذٌٚح أخشٜ، إال ٌٍذٌٚح أٚ دٍف اٌذٚي اٌعشت١ح تذْٚ أْ ذٛافك عٍٝ رٌه عٍفا  دىِٛح جالٌح اٌٍّه، اٌرٟ ذرعٙذ إٌّطمح اٌضسلا

 . ٌٍذىِٛح اٌفشٔغ١ح تّثً ٘زا ف١ّا ٠رعٍك تإٌّطمح اٌذّشاء

  :المادة العاشرة

ّرٍىاْ ٚال ذغّذاْ ٌذٌٚح ثاٌثح أْ ذّرٍه ذرفك اٌذىِٛراْ اإلٔج١ٍض٠ح ٚاٌفشٔغ١ح تصفرّٙا دا١ِر١ٓ ٌٍذٌٚح اٌعشت١ح، عٍٝ أْ ال ذ

ألطاسا  فٟ شثٗ جض٠شج اٌعشب، أٚ ذٕشئ لاعذج تذش٠ح فٟ اٌجضائش عٍٝ عادً اٌثذش األت١ط اٌششلٟ، عٍٝ أْ ٘زا ال ٠ّٕع 

 .ذصذ١ذا  فٟ دذٚد عذْ، لذ ٠صثخ ظشٚس٠ا  ٌغثة عذاء اٌرشن األخ١ش



  

  :المادة الحادية عشرة

 .تاعُ اٌذىِٛر١ٓ تاٌطشق اٌغاتمح ٔفغٙا؛ ٌرع١١ٓ دذٚد اٌذٌٚح أٚ دٍف اٌذٚي اٌعشت١ح ذغرّش اٌّفاٚظاخ ِع اٌعشب

 :المادة الثانية عشرة

 .أْ ذٕظش اٌذىِٛراْ فٟ اٌٛعائً اٌالصِح ٌّشالثح جٍة اٌغالح إٌٝ اٌثالد اٌعشت١ح -عذا ِا روش -ِٓ اٌّرفك ع١ٍٗ

 

 :المصذر
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