وسارة اىعده
مصلحة الشور العقارى والتوثيق

القاىون رقه  253لسية 2:75
اخلاص بيظاو السجل العييى

باسم األمة
رئيس اجلمهورية
بعد اإلطالع على الدستور املؤقت،
وعلى اإلعالن الدستورى الصادر فى  72سبتمرب سهة 2697
وعلى القانون رقم  221لسهة  2619اخلاص بتهظيم الشهر العقارى  ،والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون رقم  96لسهة  2612بشأن التوثيق والقوانني املعدلة له.
وعلى القوانني أرقام  69و 62و 67لسهة  2611اخلاص بالرسوم القضائية والرسوم أمام احملاكم الشرعية ورسوم
التسجيل واحلفظ والقوانني املعدلة هلا.
وعلى القانون رقم  976لسهة  2611اخلاص بإلغاء احملاكم الشرعية وامللية
وعلى موافقة دللس الرياسة.
أصدر القاىون اآلتي:

مادة2
يؽطٔ ٜظبَ اٌشٙط ػٍ ٝأؼبغ ئصجبد اٌّحطضاد ف ٝاٌؽغً اٌؼيٕٚ ٝفمب ٌٍشطٚؽ ٚاألٚػبع إٌّظٛص ػٍيٙب فٝ
اٌمبٔ ْٛاٌّطافك.

مادة3
 .1يظسض لطاض ِٓ ٚظيط اٌؼسي ثزؼييٓ ا أللؽبَ اٌّؽبحيخ اٌز ٝيؽط ٜػٍيٙب ٔظبَ اٌشٙط ػٍ ٝأؼبغ أصجبد اٌّحطضاد فٝ
اٌؽغً اٌؼيٕٚ ٝيحسز اٌمطاض اٌزبضيد اٌص ٜيجسأ فيٗ ٘صا اٌؽطيبْ  ,ػٍ ٝأْ يى٘ ْٛصا اٌزبضيد الحمب ٌظسٚض اٌمطاض ثّسح
ؼزخ أشٙط ػٍ ٝاأللً.
ٚ .2يؽزّط اٌؼًّ ثمٛأيٓ اٌشٙط اٌّؼّٛي ثٙب ف ٝإٌّبؽك اٌز ٌُ ٝيطجك ٔظبَ اٌؽغً اٌؼيٕ ٝفيٙب ؽجمب ألحىبَ اٌفمطح
اٌؽبثمخ.

مادة4
ف ٝاٌفزطح اٌّشبض اٌيٙب ف ٝاٌّبزح اٌؽبثمخ رؽزىًّ اٌّظٍحخ اػساز اٌؽغً اٌؼيٌٍٕ ٝمؽُ اٌّؽبح ٝػٍ ٝاٌٛعٗ اٌّجيٓ
ثبٌمبٔ ْٛاٌّطافك.

مادة5
يظسض ثبٌالئحخ اٌزٕفيصيخ لطاض ِٓ ٚظيط اٌؼسي.

مادة6
ػٍ ٝاٌ ٛظضاء رٕفيص ٘صا اٌمبٔ ْٛوً فيّب يرظٗ.

مادة7
يٕشط ٘صا اٌمبٔ ْٛف ٝاٌغطيسح اٌطؼّيخ  .طسض ثطيبؼخ اٌغّٛٙضيخ ف 01 ٝش ٜاٌمؼسح ؼٕخ ِ 42 ( 0131بضغ ؼٕخ
 )0642عّبي ػجس إٌبطط.
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قاىون السجل العييى
مادة2
اٌؽغً اٌؼيِٕ ٛ٘ ٝغّٛػخ اٌظحبئف اٌز ٝرجيٓ أٚطبف وً ػمبض ٚرجيٓ حبٌزٗ اٌمبٔٔٛيخ ٚرٕض ػٍ ٝاٌحمٛق اٌّزطرجخ ٌٗ
ٚػٍيٗ ٚرجيٓ اٌّؼبِالد ٚاٌزؼسيالد اٌّزؼٍمخ ثٗ.

مادة3
رزِ ٌٝٛظٍحخ اٌشٙط اٌؼمبضِٚ ٜىبرجٙب ِٚأِٛضيبرٙب أػّبي اٌؽغً اٌؼيٕ ٝؽجمب ألحىبَ ٘صا اٌمبٔ.ْٛ

مادة4
يرزض وً ِىزت ِٓ ِىبرت اٌؽغً اٌؼيٕ ٝز ْٚغيطٖ ثميس اٌّحطضاد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼمبضاد اٌز ٝرمغ ف ٝزائطح اذزظبطٗ.

مادة5
( )1يرظض ؼغً ػيٌٕ ٝىً لؽُ ِؽبحٚ , ٝرفطز ف٘ ٝصا اٌؽغً طحيفخ ذبطخ ثىً ٚحسح ػمبضيخ رطلُ ٚفمب ٌٍمٛاػس
اٌربطخ ثىيفيخ اِؽبن اٌؽغً.

ويصدر قزار مه وسيز اىعده بتعييه األقساً اىمساحيت فً اىمدن واىقزي  ,وتبيه
اىالئحت اىتىفيذيت ميفيت امساك اىسجو اىعيىً ومذىل اىىثائق اىمتعيقت به.
مادة6
يٍحك ثىً ؼغً فٙطغ شرظ٘ ٝغبئ ٝيى ْٛفيٗ ٌىً ِبٌه طحيفخ ذبطخ يجيٓ فيٙب اٌٛحساد اٌز ٝيٍّىٙب ٚرس ْٚثيبٔبد
٘صا اٌفٙطغ ِٓ ٚالغ اٌجيبٔبد اٌّضجزخ ف ٝاٌؽغً اٌؼيٕ.ٝ

مادة7
ال يغٛظ ثأ ٜحبي ِٓ األحٛاي أ ْ رٕمً ِٓ ِىبرت اٌؽغً اٌؼيٕ ٝأطٛي اٌّحطضاد اٌز ٝرُ ليس٘ب ٚال اٌؽغالد ٚاٌسفبرط
ٚاٌٛصبئك اٌّزؼٍمخ ثبٌميس  ,ػٍ ٝأٔٗ يغٛظ ٌٍؽٍطبد اٌمؼبئيخ أ ِٓ ٚرٕسثٗ ِٓ اٌرجطاء االؽالع ػٍيٙب.

مادة8
ررؼغ اٌزظطفبد ٚاٌحمٛق اٌٛاضزح ف٘ ٝصا اٌمبٔ ْٛؼٛاء فيّب يزؼٍك ثميس٘ب أ ٚاٌزأشيط ثٙب أ ٚحفظٙب أ ٚثبٌٕؽجخ اٌ ٝؽٍجبد
االعطاء فيٙب ٌٍمٛاػس اٌّزؼٍمخ ثبٌطؼ َٛاٌربطخ ثبٌشٙط اٌؼمبض.ٜ

مادة9
( )1رؼزجط ٚحسح ػمبضيخ ف ٝرطجيك أحىبَ ٘صا اٌمبٔ:ْٛ
أٚال  -وً لطؼخ ِٓ األضع رمغ ف ٝلؽُ ِؽبحٚ ٝاحس ٚرىٍِّٛ ْٛوخ ٌشرض ٚاحس أ ٚأشربص ػٍ ٝاٌشيٛع ز ْٚأْ
يفظً ععء ا ِٕٙب ػٓ ؼبئط األععاء فبطً ِٓ ٍِه ػبَ أ ٚذبص أ ٚز ْٚأْ يىٌ ْٛغعء ِٕٙب أ ٚػٍيٗ ِٓ اٌحمٛق ِب
ٌيػ ٌألععاء األذط ٜأ ٚػٍيٙب.
2

صبٔيب  -إٌّبعُ ٚاٌّحبعط.
صبٌضب  -إٌّبفغ اٌؼبِخ.
(ٚ )2رٕظُ ثمطاض ِٓ ٚظيط اٌؼسي اٌزفبطيً اٌّزؼٍمخ ثزؼييٓ اٌٛحساد اٌؼمبضيخ ٚرؼسيً اٌجيبْ اٌٛاضز ف ٝاٌفمطح اٌؽبثمخ
ػٓ ؽطيك االػبفخ أ ٚاٌحصف.

مادة:
اؼزضٕبء ِٓ أحىبَ اٌّبزح اٌؽبثمخ يغٛظ ثمطاض ِٓ ٚظيط اٌؼسي أْ رؼزجط ِٕطمخ ِٓ ِٕبؽك اٌؽىٕ ٝأ ٚغيط٘ب ٚحسح ػمبضيخ
ف ٝعٍّزٙب ٚرفطز ٌٙب طحيفخ ػبِخ ٚيؼس ٌشٙط اٌزظطفبد اٌربطخ ثٙصٖ اٌّؽبوٓ فٙطغ يطرت ثأؼّبء األشربص ٚيٍحك
ثبٌظحيفخ اٌؼمبضيخ.
الباب الجاىى
فى اثبات احلقوق فى السجل العييى

الفصل األول فى القيد األول
مادة21
رحظط عّيغ اٌٛحساد اٌؼمبضيخ اٌىبئٕخ ثبٌمؽُ اٌّؽبحٚ ٝرفطز ٌىً ِٕٙب طحيفخ ٚرضجذ ثٙب اٌحمٛق.

مادة22
ال رضجذ اٌحمٛق ف ٝطحبئف اٌؽغً اال اشا وبٔذ لس ٔ شأد أ ٚرمطضد ثؽجت ِٓ أؼجبة اوزؽبة اٌحمٛق اٌؼيٕيخ ٚ ,اشا وبْ
٘صا اٌؽجت رظطفب أ ٚحىّب ٚعت أْ يى ْٛلس ؼجك شٙطٖ.

مادة23
رؽزرٍض ثيبٔبد اٌظحبئف ِٓ زفزط اٌّؽبحخ ٚؼغً األؽيبْ  ِٓٚاٌزظطفبد اٌز ٝؼجك شٙط٘ب  ِٓٚاؼزّبضاد اٌزؽٛيخ
اٌّشبض اٌيٙب ف ٝاٌّبزح .06

مادة24
ال رضجذ اٌحمٛق ػٍ ٝأؼبغ ٚػغ اٌيس اال اشا ٌُ يىٓ ف ٝاٌّحطضاد اٌّشٙطح ِب يٕبلؼٙب

مادة25
ف ٝحبٌخ ليبَ اٌزٕبلغ ثيٓ اٌّحطضاد اٌّشٙطح ػٓ لطؼخ ِؽبحيخ ٚاحسح رز ٌٝٛاٌّظٍحخ اصجبد اٌحمٛق ف ٝطحيفخ اٌٛحسح
ثبؼُ ِٓ رؼزجطٖ طبحت اٌحك ثؼس فحض اٌّحطضاد اٌّزٕبلؼخ ٚزضاؼبرٙب ٚ ,يطفك ثظحيفخ اٌٛحسح رمطيط ػٓ ٔزيغخ ٘صٖ
اٌسضاؼخ.

مادة26
يضجذ ف ٝطحيفخ وً ٚحسح ػمبضيخ حسٚز٘ب اٌطجيؼيخ ٚأؼّبء اٌّالن اٌّغبٚضيٓ

3

مادة27
رز ٌٝٛاٌّظٍحخ ٚػغ اٌؼالِبد ػٍ ٝحسٚز وً ٚحسح ػمبضيخ.

مادة28
يغت ػٍٚ ٝاػغ اٌيس ػٍ ٝاٌٛحسح اٌؼمبضيخ أيب وبْ ؼجت ٚػغ يسٖ أْ يّىٓ اٌّٛظفيٓ إٌّٛؽ ث ُٙػٍّيخ اٌّؽبحخ ِٓ
اٌميبَ ثؼٍّيخ اٌزحسيس ٚ ,ػٍ ٝضعبي اٌؼجطيخ اٌمؼبئيخ أ ٚضعبي اإلزاضح رّىيٓ ٘إالء اٌّٛظفيٓ ِٓ ٚػغ اٌؼالِبد
اٌالظِخ ٌزحسيس اٌٛحساد اٌؼمبضيخ.

مادة29
اٌّحطضاد اٌز ٝرزٕبٚي ٔمً حك ػيٕ ٝأ ٚئٔشبءٖ أ ٚظٚاٌٗ اٌضبثزخ اٌزبضيد ِٓ غيط ؽطيك ٚعٛز رٛليغ أ ٚذزُ إلٔؽبْ رٛفٝ
ررفغ ضؼ َٛشٙط٘ب ثّمساض  % 31اشا لسِذ ٌٍشٙط ذالي شٙطيٓ ِٓ ربضيد طسٚض اٌمطاض اٌٛظاض ٜاٌّشبض اٌيٗ فٝ
اٌّبزح اٌضبٔيخ ِٓ لبٔ ْٛاإلطساض.
ٚرطؼً طٛضح ِٓ ؽٍت اٌشٙط اٌ ٝاٌٙيئخ اٌمبئّخ ػٍ ٝئػساز اٌؽغً اٌؼيٕ ٝثّغطز رمسيُ اٌطٍت ٌٍٕظط ف ٝاصجبد اٌحمٛق
ف ٝطحبئف اٌٛحساد اٌؼمبضيخ ػٍ ٝأؼبغ ٘صٖ اٌّحطضاد.

مادة2:
ف ٝأحٛاي اٌزجبزي ػٍ ٝػمبضاد ثؼمٛز ٌُ رشٙط ٚف ٝأحٛاي ٚػغ اٌيس ػٍ ٝػمبضاد ِفطظح ثّمزؼ ٝػمٛز لؽّخ ٌُ رشٙط
ٚف ٝعّيغ األحٛاي األذط ٜاٌز ٝال يىٚ ْٛػغ اٌيس فيٙب صبثزب فِ ٝحطضاد ِشٙطح يغٛظ ألطحبة اٌشأْ ثبرفبلٚ ُٙارفبق
ِٓ يى ٌٗ ْٛحمٛق ػيٕيخ رجؼيخ ػٍ٘ ٝصٖ األػيبْ أْ يمِٛٛا فِ ٝيؼبز اٌشٙطيٓ اٌّشبض اٌيٗ ف ٝاٌّبزح اٌؽبثمخ ثبصجبد
ارفبلبر ُٙف ٝاؼزّبضاد رؽٛيخ رمِ َٛمبَ اٌّحطضاد اٌّشٙطح ٚرؽٍُ ٘صٖ االؼزّبضاد اٌ ٝاٌٙيئخ اٌمبئّخ ػٍ ٝاػساز اٌؽغً
اٌؼيٌٍٕٕ ٝظط ف ٝاصجبد اٌحمٛق ف ٝطحبئف اٌٛحساد اٌؼمبضيخ ٚفمب ٌٙب.
ٚررفغ ضؼ َٛاٌشٙط اٌّؽزحمخ ػٓ ٘صٖ االؼزّبضاد ثّمساض  % 31اشا وبْ ٚػغ اٌيس ؼبثمب ػٍ ٝطسٚض اٌمبٔ ْٛثّسح
ذّػ ؼٕٛاد ػٍ ٝاأللً.
ٚيظسض لطاض ِٓ ٚظيط اٌؼسي ثجيبْ ويفيخ رحطيط االؼزّبضح.

مادة31
ثؼس طسٚض اٌمطاض اٌٛظاض ٜاٌّشبض اٌيٗ ف ٝاٌّبزح اٌضبٔيخ ِٓ لبٔ ْٛاالطساض يٕشط ف ٝاٌغطيسح اٌطؼّيخ ٚفمب ٌإلعطاءاد
ٚاٌّٛاػيس اٌز ٝرحسز٘ب اٌالئحخ اٌزٕفيصيخ اػالْ يزؼّٓ رٕجيٗ أطحبة اٌشأْ ِٓ ِالن ٚأطحبة حمٛق ػيٕيخ اٌِ ٝيؼبز
ؼطيبْ اٌمبٔ ْٛف ٝاٌمؽُ اٌّؽبحٚ ٝزػٛر ُٙاٌ ٝاالؽالع ػٍ ٝثيبٔبد اٌٛحسح اٌؼمبضيخ اٌربطخ ث ُٙوّب يزؼّٓ رٕجيٙب اٌٝ
ِيؼبز اٌطؼٓ اٌّصوٛض ف ٝاٌّبزح .40
ٚػٕس حٍٛي ِيؼبز اٌؽطيبْ اٌّشبض اٌيٗ ف ٝاٌّبزح اٌضبٔيخ ِٓ لبٔ ْٛاالطساض يٕشط ػٓ اٌجيبٔبد اٌربطخ ثبٌٛحساد اٌؼمبضيخ
اٌىبئٕخ ثبٌمؽُ اٌّؽبح ٝالؽالع أطحبة اٌشأْ ػٍيٙب.
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ٚيط ؼً اذطبض ثبٌططيمخ اٌز ٝرجيٕٙب اٌالئحخ اٌ ٝأطحبة اٌشأْ اٌٛاضزح أؼّبؤُ٘ ف ٝوً طحيفخ ِٓ طحبئف اٌٛحساد
اٌؼمبضيخ ثجيبْ ِب أصجذ ثبؼّ ُٙف٘ ٝصٖ اٌظحبئف ِٓ حمٛق ِٚب يمغ ػٍ٘ ٝصٖ اٌٛحساد اٌؼمبضيخ ِٓ رىبٌيف ٚحمٛق ػيٕيخ
رجؼيخ.

الفصل الجاىى فى اللجية القضائية التى تيظر فى امليازعات
مادة32
رشىً ف ٝوً لؽُ ِؽبحٌ ٝغٕخ لؼبئيخ ثطئبؼخ ضئيػ ِحىّخ اثزسائيخ ٚػؼٛيخ اصٕيٓ ِٓ ِٛظف ٝاٌّظٍحخ أحسّ٘ب
لبٔٚ ٝٔٛاٌضبٕٔ٘ ٝسؼ.ٝ
ٚررزض ٘صٖ اٌٍغٕخ ز ْٚغيط٘ب ف ٝإٌظط ف ٝعّيغ اٌسػبٚ ٜٚاٌطٍجبد اٌز ٝرطفغ ذالي اٌؽٕخ األ ٌٝٚثؼس اٌؼًّ ثٙصا
اٌمبٔ ْٛالعطاء رغييط ف ٝثيبٔبد اٌؽغً اٌؼيٕ.ٝ
ٚيظسض ثزؼييٓ أػؼبئٙب ٚالئحخ اعطاءارٙب لطاض ِٓ ٚظيط اٌؼسي.

مادة33
ثؼس أزٙبء اٌؽٕخ اٌّشبض اٌيٙب ف ٝاٌّبزح اٌؽبثمخ يمفً عسٚي اٌسػبٚ ٜٚاٌطٍجبد اٌز ٝرطفغ اٌ٘ ٝصٖ اٌٍغٕخ ٚ ,يغٛظ ثمطاض
ِٓ ٚظيط اٌؼسي ِس اٌّسح اٌّشبض اٌيٙب ؼٕخ أذطٜ

مادة34
تنىن األحناً اىتً تصدرها اىيجىت وهائيت فً األحىاه اآلتيت:
( )1اشا وبْ اٌزغييط اٌّطٍٛة اعطاؤٖ ف ٝثيبٔبد اٌؽغً ِزفمب ػٍيٗ ثيٓ عّيغ ش ٜٚاٌشأْ اٌٛاضزح أؼّبؤُ٘ فٝ
طحبئف اٌٛحساد.
( )2اشا وبْ ٘صا اٌزغييط ال يّػ ثحك شرض ِٓ األشربص اٌٛاضزح أؼّبؤُ٘ ف ٝطحبئف اٌٛحساد اٌّطٍٛة اعطاء
اٌزغييط فيٙب.
( )3اشا وبْ اٌحك اٌّزٕبظع فيٗ ال يزغبٚظ أطال إٌظبة إٌٙبئٌٍّ ٝحىّخ االثزسائيخ

مادة35
فيّب ػسا األحٛاي اٌٛاضزح ثبٌّبزح اٌؽبثمخ رى ْٛاألحىبَ اٌظبزضح ِٓ اٌٍغٕخ لبثٍخ ٌالؼزئٕبف أِبَ ِحىّخ االؼزئٕبف اٌٛالغ
ف ٝزائطرٙب اٌمؽُ اٌّؽبح.ٝ

مادة36
ال رؽزحك ضؼ َٛػٍ ٝاٌسػبٚ ٜٚاٌطٍجبد اٌز ٝرطفغ اٌ ٝاٌٍغٕخ.
ػٍ ٝأٔٗ اشا رجيٓ ٌٍغٕخ أْ ؽٍت اعطاء اٌزغييط يؽزط رظطفب عسيسا يطاز اٌزٙطة ِٓ أزاء اٌطؼ َٛاٌّؽزحمخ ػٕٗ ػّٕذ
لطاض٘ب أزاء اٌطؼ َٛاٌّؽزحمخ ٚفمب ٌٍمٛأيٓ اٌّؼّٛي ثٙب ٚال يٕفص لطاض٘ب اال ثؼس أزاء ٘صٖ اٌطؼ.َٛ
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وّب يؽزحك ػٕس اؼزئٕبف األحىبَ اٌظبزضح ِٓ اٌٍغٕخ اٌطؼ َٛاٌّؽزحمخ أطال ػٓ اٌسػب ٜٚاالثزسائيخ ٚػٓ االؼزئٕبف -
ٚرطز اٌطؼ َٛوٍٙب أ ٚثؼؼٙب ػٕس اٌحىُ ٌظبٌح اٌّؽزأٔف

الباب الجالح
القيد فى السجل العييى
الفصل األول ; فى التصرفات واحلقوق الواجب قيدها فى السجل
مادة37
عّيغ اٌزظطفبد اٌز ِٓ ٝشأٔٙب ئٔشبء حك ِٓ اٌحمٛق اٌؼيٕيخ اٌؼمبضيخ األطٍيخ أٔ ٚمٍٗ أ ٚرغييطٖ أ ٚظٚاٌٗ ٚوصٌه األحىبَ
إٌٙبئيخ اٌّضجزخ ٌشيئ ِٓ شٌه يغت ليس٘ب ف ٝاٌؽغً اٌؼيٕ.ٝ
ٚيسذً ف٘ ٝصٖ اٌزظطفبد اٌٛلف ٚاٌٛطيخ.
ٚيزطرت ػٍ ٝػسَ اٌميس أْ اٌحمٛق اٌ ّشبض اٌيٙب ال رٕشأ ٚال رٕزمً ٚال رزغيط ٚال رعٚي ال ثيٓ ش ٜٚاٌشأْ ٚال ثبٌٕؽجخ اٌٝ
غيطُ٘.
ٚال يىٌٍ ْٛزظطفبد غيط اٌّميسح ِٓ األصط ؼ ٜٛاالٌزعاِبد اٌشرظيخ ثيٓ ش ٜٚاٌشأْ.

مادة38
يغت وصٌه ليس عّيغ اٌزظطفبد ٚاألحىبَ إٌٙبئيخ اٌّمطضح ٌحك ِٓ اٌحمٛق اٌؼيٕيخ اٌؼمبضيخ األطٍيخ.
ٚيزطرت ػٍ ٝػسَ اٌميس أْ ٘صٖ اٌحمٛق ال رى ْٛحغخ ال ثيٓ ش ٜٚاٌشأْ  ٚال ثبٌٕؽجخ اٌ ٝغيطُ٘.
ٚيؽط٘ ٜصا اٌحىُ ػٍ ٝاٌمؽّخ اٌؼمبضيخ  ٌٛٚوبْ ِحٍٙب أِٛاال ِٛضٚصخ.

مادة39
يغت ليس اإليغبضاد  ٚاٌؽٕساد اٌز ٝرطز ػٍِٕ ٝفؼخ اٌؼمبض اشا ظازد ِسرٙب ػٍ ٝرؽغ ؼٕٛاد ٚاٌّربٌظبد ٚاٌحٛاالد
ثأوضط ِٓ أعطح صالس ؼٕٛاد ِمسِب ٚوصٌه األحىبَ إٌٙبئيخ اٌّضجزخ ٌشٝء ِٓ شٌه.
ٚيزطرت ػٍ ٝػسَ ليس٘ب أٔٙب ال رىٔ ْٛبفصح ف ٝحك اٌغيط فيّب ظاز ػٍِ ٝسح رؽغ ؼٕٛاد ثبٌٕؽجخ اٌ ٝااليغبضاد ٚاٌؽٕساد
ٚفيّب ظاز ػٍ ٝأعطح صالس ؼٕٛاد ثبٌٕؽجخ اٌ ٝاٌّربٌظبد ٚاٌحٛاالد.

مادة3:
يغت ليس عّيغ اٌزظطفبد إٌّشئخ أ ٚاٌّمطضح أ ٚإٌبلٍخ أ ٚاٌز ِٓ ٝشأٔٙب ظٚاي أ ٜحك ِٓ اٌحمٛق اٌؼيٕيخ اٌؼمبضيخ
اٌزجؼيخ ٚوصٌه األحىبَ إٌٙبئيخ اٌّضجزخ ٌشٝء ِٓ شٌه ٚااللطاضاد ثبٌزٕبظي ػٓ ِطرجخ ليس٘ب.
ٚيزطرت ػٍ ٝػسَ اٌميس أْ ٘صٖ اٌحمٛق ال رى ْٛحغخ ال ثيٓ ش ٜٚاٌشأْ ٚال ثبٌٕؽجخ اٌ ٝغيطُ٘.

مادة41
يغت ػٍ ٝاٌٛاضس ليس حك اإلضس ئشا اشزٍّذ اٌزطوخ ػٍ ٝحمٛق ػيٕيخ ػمبضيخ ٚشٌه ثميس اٌؽٕس اٌّضجذ ٌحك اإلضس ِغ
لٛائُ عطز اٌزطوخ اٌز ٝيغت أْ رزؼّٓ ٔظيت وً ٚاضس.
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ٚال يغٛظ ليس أ ٜرظطف يظسض ِٓ اٌٛاضس ف ٝحك ِٓ ٘صٖ اٌحمٛق ئال ثؼس ئرّبَ اٌميس إٌّظٛص ػٍيٗ ف ٝاٌفمطح اٌؽبثمخ
ٚيغٛظ أْ يمزظط ليس حك اإلضس ػٍ ٝععء ِٓ ػمبضاد اٌزطوخ ٚ ,ف٘ ٝصٖ اٌحبٌخ يؼزجط ٘صا اٌغعء ٚحسح ػمبضيخ رجٕٝ
ػٍ ٝأؼبؼٙب رظطفبد اٌٛضصخ.
ٚال يغٛظ ليس أ ٜرظطف ِٓ اٌٛاضس ؽجمب ألحىبَ اٌفمطح اٌؽبثمخ ئال ف ٝحسٚز ٔظيجٗ اٌشطػ ٝف ٝوً ٚحسح.
ٚال يغٛظ ليس أ ٜرظطف ف ٝأ ٜػيٓ ِٓ األػيبْ اٌز ٝأز ٝٙفيٙب اٌٛلف ئال ثؼس ليس ئٌغبئٗ.
ٚف ٝعّيغ اٌحبالد اٌؽبثمخ يى ْٛاٌميس ثس ْٚضؼُ.

مادة42
يغت اٌزأشيط ثبٌّحطضاد اٌّضجزخ ٌسيٓ ِٓ اٌسي ْٛاٌؼبزيخ ػٍ ٝاٌّٛضس ف ٝطحف اٌؽغً اٌؼيٕ ٝاٌّرظظخ ألػيبْ
اٌزطوخ أ ٚحمٛلٙب ٚ .يغت ػٍ ٝاٌسائٓ اػالْ وً ش ٜشأْ ثميبَ اٌسيٓ لجً اٌزأشيط ثٗ.
ٚيحزظ ثٙصا اٌزأشيط ِٓ ربضيد حظِٚ , ٌٗٛغ شٌه اشا رُ اٌزأشيط ف ٝذالي ؼٕخ ِٓ ربضيد اٌميس اٌّشبض اٌيٗ ف ٝاٌّبزح
اٌؽبثمخ فٍٍسائٓ أْ يحزظ ثحمٗ ػٍ ٝوً ِٓ رٍم ِٓ ٝاٌٛاضس حمب ػيٕيب ٚلبَ ثميسٖ لجً ٘صا اٌزأشيط.

مادة43
اٌسػب ٜٚاٌّزؼٍمخ ثحك ػيٕ ٝػمبض ٜأ ٚثظحخ أٔ ٚفبش رظطف ِٓ اٌزظطفبد اٌٛاعت ليس٘ب يغت أْ رزؼّٓ اٌطٍجبد
فيٙب اعطاء اٌزغييط ف ٝثيبٔبد اٌؽغً اٌؼيٕٚ ٝال ر مجً اٌسػ ٜٛاال ثؼس رمسيُ شٙبزح زاٌخ ػٍ ٝحظٛي اٌزأشيط ف ٝاٌؽغً
ثّؼّ٘ ْٛصٖ اٌطٍجبد

مادة44
اٌسػب ٜٚاٌّشبض اٌيٙب ف ٝاٌّبزح اٌؽبثمخ اٌز ٝرىِٕ ْٛظٛضح أِبَ اٌّحبوُ ٚلذ اٌؼًّ ثٙصا اٌمبٔ ٌُٚ ْٛرؽغً طحيفزٙب ال
يغٛظ االؼزّطاض ف ٝإٌظط فيٙب اال ثؼس أْ رزؼّٓ اٌطٍجبد اٌرزبِيخ فيٙب اعطاء اٌزغييط ف ٝثيبٔبد اٌؽغً ٚثؼس اٌزأشيط فيٗ
ثّؼّ٘ ْٛصٖ اٌطٍجبد.
ٚيّٕح اٌّسػ ْٛف٘ ٝصٖ اٌسػبِ ٜٚيؼبز شٙطيٓ ِٓ ربضيد اٌؼًّ ثٙصا اٌمبٌٔ ْٛطٍت ٘صا اٌزأشيط فبشا ٌُ رمسَ ف ٝأٚي عٍؽخ
ثؼس أزٙبء ٘صا اٌّيؼبز شٙبزح ثحظٛي ٘صا اٌزأشيط رٛلف اٌسػ.ٜٛ

مادة45
يإشط ف ٝاٌؽغً اٌؼيٕ ٝثّٕطٛق اٌحىُ إٌٙبئ ٝاٌظبزض ف ٝاٌسػب ٜٚاٌّجيٕخ ف ٝاٌّٛاز اٌؽبثمخ.

مادة46
يزطرت ػٍ ٝاٌزأشيط ثبٌسػب ٜٚف ٝاٌؽغً اٌؼيٕ ٝأْ حك اٌّسػ ٝاشا رمطض ثحىُ ِإشط ثٗ ؽجك اٌمبٔ ْٛذالي ذّػ ؼٕٛاد
ِٓ ربضيد طيطٚضرٗ ٔٙبئيب يى ْٛحغخ ػٍ ِٓ ٝرطرجذ ٌ ُٙحمٛق ٚأصجزذ ٌّظٍحز ُٙثيبٔبد ف ٝاٌؽغً اثزساء ِٓ ربضيد
اٌزأشيط ثٙصٖ اٌسػب ٜٚف ٝاٌؽغً.
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ٚرجسأ ِسح اٌرّػ ؼٕٛاد ثبٌٕؽجخ اٌ ٝاألحىبَ إٌٙبئيخ اٌمبئّخ ٚلذ اٌؼًّ ثٙصا اٌمبٔ ِٓ ْٛربضيد ٔفبش اٌمطاض اٌّشبض اٌيٗ فٝ
اٌّبزح اٌضبٔيخ ِٓ لبٔ ْٛاالطساض

مادة47
يغت اٌزأشيط ثبػالْ اٌطغجخ ف ٝاألذص ثبٌشفؼخ ف ٝطحف اٌٛحساد اٌؼمبضيخ ٚ -يزطرت ػٍ ٝشٌه أٔٗ اشا رمطض حك اٌشفيغ
ثحىُ ليس ف ٝاٌؽغً اْ يى ْٛحغخ ػٍ ِٓ ٝرطرجذ ٌ ُٙحمٛق ػيٕيخ اثزساء ِٓ ربضيد اٌزأشيط اٌّصوٛض.

الفصل الجاىى ; فى التغيري والتصحيح فى بياىات السجل
مادة:48
لؼ ٝثؼسَ زؼزٛضيخ ِب ٔظذ ػٍيٗ اٌّبزح  ِٓ 13اٌمبٌٔ 024 ْٛؽٕخ  ِٓ 0642حظط اٌزٍّه ثبٌزمبزَ ػٍ ٝذالف ِب ٘ٛ
صبثذ ثبٌؽغًٚ ,ثؽمٛؽ ٔض اٌّبزح ٘ ِٓ 13صا اٌمبٔٚ ,ْٛشٌه ثّٛعت اٌحىُ اٌسؼزٛضٌ 24 ٞؽٕخ  06لؼبئيخ "زؼزٛضيخ"
"يىٌٍ ْٛؽغً اٌؼيٕ ٝلٛح اصجبد ٌظحخ اٌجيبٔبد اٌٛاضزح فيٗ.
ٚال يغٛظ اٌزٍّه ثبٌزمبزَ ػٍ ٝذالف ِب ٘ ٛصبثذ ثبٌؽغً"

مادة49
اؼزضٕبء ِٓ أحىبَ اٌّبزح اٌؽبثمخ يمجً ليس اٌحمٛق اؼزٕبزا اٌٚ ٝػغ اٌيس اٌّىؽت ٌٍٍّىيخ اشا ضفؼذ اٌسػ ٜٛأ ٚطسض اٌحىُ
فيٙب ذالي ذّػ ؼٕٛاد ِٓ أمؼبء اٌّسح إٌّظٛص ػٍيٙب ف ٝاٌمطاض اٌٛظاض ٜاٌّشبض اٌيٗ ف ٝاٌّبزح اٌضبٔيخ ِٓ لبْٔٛ
االطساض.
ٚال رى٘ ْٛصٖ اٌحمٛق حغخ ػٍ ِٓ ٝرٍم ٝحمب ػيٕيب ِٓ اٌّبٌه اٌّميس ف ٝاٌؽغً لجً حظٛي اٌزأشيط إٌّظٛص ػٍيٗ فٝ
اٌّبزح ٘ ِٓ 14صا اٌمبٔ.ْٛ

مادة4:
ال يغٛظ اعطاء رغييط ف ٝاٌجيبٔبد اٌٛاضزح ف ٝاٌؽغً اٌؼيٕ ٝاال ثّمزؼِ ٝحطضاد ِٛصمخ طبزضح ِّٓ يٍّه اٌزظطف فٝ
اٌحمٛق اٌضبثزخ ف ٝاٌؽغً أ ٚثّمزؼ ٝحىُ أ ٚلطاض طبزض ِٓ اٌّحىّخ اٌز ٝيمغ اٌمؽُ اٌّؽبح ٝف ٝزائطرٙب أ ِٓ ٚاٌٍغٕخ
اٌمؼبئيخ اٌّشبض اٌيٙب ف ٝاٌّبزح .40
ٌٚألِيٓ أْ يظحح األذطبء اٌّبزيخ اٌجحزخ ف ٝاٌؽغً اٌؼيٕ ِٓ ٝرٍمبء ٔفؽٗ أ ٚثٕبء ػٍ ٝؽٍت أطحبة اٌشأْ ؽبٌّب ٌُ يزُ
اٌميس.
ٚف ٝحبٌخ ارّبَ اٌميس ٚعت ػٍيٗ ػسَ اعطاء اٌزظحيح اال ثؼس اذطبض ش ٜٚاٌشأْ ثىزبة ِٛط ٝػٍيٗ ثؼٍُ ٚطٛي.
ٚيحطض األِيٓ ِحؼطا يٛػح فيٗ أؼجبة اٌرطأ ٚويفيخ وشفٗ.

مادة51
يغت ػٍِ ٝالن اٌٛحساد اٌؼمبضيخ اذطبض أِيٓ اٌؽغً ثىً رغييط يزٕبٚي اٌٛحسح اٌؼمبضيخ ثؽجت اػبفخ ِجبٔ ٝأ ٚأشبء
رفبطيً ٘بِخ أ ٚرؼسيٍٙب أ ٚاظاٌزٙب  ٚ ,يطفك ثبإلذطبض الطاض ضؼّ ٝيزؼّٓ اٌزغييطاد ٚ ,رؼسي ثيبٔبد اٌؽغً اٌؼيٕ ٝرجؼب
ٌٙب ز ْٚالزؼبء أيخ ضؼٚ .َٛيغت أْ يزُ االذطبض ذالي اٌضالصخ األشٙط اٌزبٌيخ الرّبَ اٌزغييط.
8

مادة52
اشا رجيٓ ػ ٕس االٔزمبي ٌٍطجيؼخ العطاء ػٍّيخ رحسيس أ ٚغيط٘ب ٚعٛز رغييطاد غيط ِضجزخ ف ٝطحبئف اٌؽغً  ,أصجزذ فٝ
اٌؽغً ثمطاض يظسضٖ األِيٓ ِزؼّٕب ٘صٖ اٌزغييطاد ِغ اٌعاَ اٌّبٌه اٌّزرٍف ػٓ االذطبض اٌّشبض اٌيٗ ثبٌّبزح اٌؽبثمخ
ثغطاِخ لسض٘ب  ِٓ % 0/4ليّخ اٌؼمبض ٚثشطؽ أال رزغبٚظ  011عٕيٗ ٚال رمً ػٓ  01عٕيٙبد ٚيؼزجط ٘صا اٌمطاض ٔٙبئيب
ٚرحظً ثبٌططيك االزاضٚ , ٜرىٌٙ ْٛب ِطرجخ اِزيبظ ضؼ َٛاٌشٙط.
ٌٚألِيٓ اٌؼبَ االلبٌخ ِٓ اٌغطاِخ أ ٚررفيؼٙب اشا أثسيذ أػصاض ِمجٌٛخ

مادة53
ٌىً ش ٜشأْ أْ يطٍت اٌ ٝلبػ ٝاألِٛض اٌّؽزؼغٍخ ِح ٛاٌزأشيط اٌّشبض اٌيٗ ف ٝاٌّبزح  10فيأِط ثٗ اٌمبػ ٝاشا وبْ ؼٕس
اٌسيٓ ِطؼٔٛب فيٗ عسيب.
ٚوصٌه ٌص ٜاٌشأْ أْ يطٍت اٌ ٝاٌمبػِ ٝح ٛاٌزأشيط اٌّشبض اٌيٗ ف ٝاٌّبزح  14فيأِط ثٗ اٌمبػ ٝاشا رجيٓ ٌٗ أْ اٌسػٜٛ
اٌز ٝأشط ثٙب ٌُ رطفغ ئال ٌغطع ويسِ ٜحغ

مادة54
يرطط وً شرض رغيطد حمٛلٗ أ ٚظاٌذ ثىً ليس أِ ٚح ٛأ ٚرأشيط أ ٚرظحيح ٚشٌه ثبضؼبي ذطبة ِٛط ٝػٍيٗ ِغ
ػٍُ ٚطٛي اٌِ ٝحٍٗ اٌّؼيٓ ف ٝاٌؽغً اٌؼيٕٚ ٝيسضط اٌميس أ ٚاٌّح ٛأ ٚاٌزأشيط أ ٚاٌزظحيح ثأوٍّٗ ف ٝؼٕس اٌٍّىيخ ٚفٝ
اٌشٙبزح إٌّظٛص ػٍيٙب ف ٝاٌّبزريٓ .36 , 33

مادة55
اشا اٌغ ٝاٌّح ٛػبز ٌميس اٌحك اٌز جؼِ ٝطرجزٗ األطٍيخ ف ٝاٌؽغً اٌؼيِٕٚ ٝغ شٌه ال يى ْٛالٌغبئٗ أصط ضعؼ ٝثبٌٕؽجخ ٌٍميٛز
اٌز ٝأعطيذ ف ٝاٌفزطح ِب ثيٓ اٌّحٚ ٛاالٌغبء.

مادة56
رزُ اعطاءاد اٌميس ٚاٌزغييط ٚاٌزظحيح ثٕبء ػٍ ٝؽٍت ش ٜٚاٌشأْ أ ِٓ ٚيمِ َٛمبِٚ ُٙفمب ٌٍشطٚؽ ٚاألٚػبع اٌز ٝيٕض
ػٍيٙب اٌمبٔٚ ْٛاٌالئحخ اٌزٕفيصيخ.

الفصل الجالح ; فى اجراءات القيد على وجى العنوو
مادة57
رمسَ ؽٍجبد اٌميس اٌِ ٝأِٛضيخ اٌؽغً اٌؼيٕ ٝاٌز ٝيمغ اٌؼمبض ف ٝزائطح اذزظبطٙب ٚفمب ٌإلعطاءاد ٚاألٚػبع اٌّشبض
اٌيٙب ثبٌالئحخ اٌزٕفيصيخ.

مادة58
يغت أْ رشزًّ اٌطٍجبد إٌّظٛص ػٍيٙب ف ٝاٌّبزح اٌؽبثمخ فؼال ػّب يزطٍجٗ اٌمبٔ ْٛف ٝأحٛاي ذبطخ ػٍ ٝاٌجيبٔبد
اٌز ٝرحسز٘ب اٌالئحخ اٌزٕفيصيخ.
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ٚيغت أْ يطفك ثبٌطٍت طحيفخ اٌٛحسح اٌؼمبضيخ ٚاٌّؽزٕساد اٌّإيسح ٌٍجيبٔبد اٌّصوٛضح ٚفمب ٌّب رٛػحٗ اٌالئحخ.
ٚرس ْٚاٌطٍجبد ػٍ ٝحؽت رٛاضيد ٚؼبػخ رمسيّٙب ثسفزط يؼس ٌص ٌه ثبٌّأِٛضيخ ٚرطلُ اٌطٍجبد ثأضلبَ ِؽٍؽٍخ ٚيجيٓ ف٘ ٝصا
اٌسفزط ِطاحً اٌؼًّ ف ٝاٌطٍجبد

مادة59
ال يمجً ف ٝاصجبد أطً اٌٍّىيخ أ ٚاٌحك اٌؼيٕ ٝؼ ٜٛطحيفخ اٌٛحسح اٌؼمبضيخ أ ٚاٌشٙبزاد اٌّؽزرطعخ ِٓ اٌؽغً اٌؼيٕ.ٝ

مادة5:
يؼزجط اٌطٍت وأْ ٌُ يىٓ اشا ٌُ يزُ ليس اٌّحطض ف ٝاٌؽغً اٌؼيٕ ٝذالي ؼٕخ ِٓ ربضيد ليس اٌطٍت ثبٌّأِٛضيخ ٚ ,رّزس ٘صٖ
اٌّسح ؼٕخ صبٔيخ اشا لسَ اٌطبٌت لجً أزٙبء اٌؽٕخ األ ٌٝٚثأؼجٛػيٓ ؽٍجب ثبالِزساز ٚأز ٜػٕٗ اٌطؼُ اٌّطٍٛة

مادة61
اشا لسَ ٌٍّأِٛضيخ أوضط ِٓ ؽٍت ف ٝشأْ ػمبض ٚاحس ٚ ,عت أْ رجحش ٘صٖ اٌطٍجبد ٚفمب ألؼجميخ رسٚيٕٙب ف ٝزفزط أؼجميخ
اٌطٍجبد ٚأْ رٕمؼ ٝثيٓ اػبزح اٌطٍت اٌؽبثك ِإشطا ػٍ ٝاٌّحطض اٌربص ثٗ ثبٌظالحيخ ٚاػبزح اٌطٍت اٌالحك ِإشطا
ػٍيٗ ثصٌه فزطح ِؼبزٌخ ٌٍفزطح اٌز ٝرمغ ثيٓ ِيؼبز رسٚيٓ وً ِّٕٙب ػٍ ٝأال رغبٚظ ٘صٖ اٌفزطح ؼجؼخ أيبَ ٚػٍ ٝأْ رحؽت ِٓ
ربضيد االضؼبي

مادة62
اشا ٌُ يزيؽط ارّبَ االعطاءاد اٌربطخ ثبٌطٍت األؼجك ثؽجت ٔمض أ ٚػيت ف ٝاٌجيبٔبد أ ٚاألٚضاق اذطط طبحت اٌشأْ
ثىزبة ِٛط ٝػٍيٗ ِظحٛة ثؼٍُ ٚطٛي ٌزالف٘ ٝصا إٌمض أ ٚاٌؼيت ذالي أعً ال يغبٚظ ذّؽخ ػشط يِٛب ِٓ ربضيد
االضؼبي فبشا ٌُ يفؼً ضفغ األِط اٌ ٝأِيٓ اٌؽغً اٌؼيٕ.ٝ
ٌٚألِيٓ أْ يظسض لطاضا ِؽججب ثؽمٛؽ أؼجميخ ٘صا اٌطٍت أ ٚثٛلف االعطاءاد اٌربطخ ثبٌطٍجبد اٌزبٌيخ ػٍ ٝحؽت
األحٛاي.
ٚيطاػ ٝحىُ اٌّبزح اٌؽبثمخ ف ٝاثالؽ اٌمطاض اٌظبزض ثؽمٛؽ األؼجميخ ػٕس اػبزح اٌطٍجبد اٌالحمخ ٌٍطٍت اٌص ٜرمطض ؼمٛؽ
أؼجميزٗ ثشطؽ ِطاػبح اٌّيؼبز اٌّٛػح ثبٌّبزح اٌزبٌيخ.

مادة63
ٌّٓ أشط ػٍ ٝؽٍجٗ ثبؼزيفبء ثيبْ ال يطٚ ٜعٙب ٌٗ  ٌّٓٚ ,رمطض ؼمٛؽ اؼجميخ ؽٍجٗ ثؽجت شٌه أْ يطٍت اٌ ٝأِيٓ اٌؽغً
اٌؼيٕ ٝذالي ػشطح ايبَ ِٓ ٚلذ اثالؽ لطاض االؼزيفبء أ ٚاٌؽمٛؽ اٌيٗ ليس اٌّحطض ف ٝزفزط اٌؼطائغ ٚشٌه ثؼس رٛصيمٗ
 ٚثؼس أزاء اٌطؼُ ٚايساع وفبٌخ لسض٘ب ٔظف ف ٝاٌّبئخ ِٓ ليّخ االٌزعاَ اٌص ٜيزؼّٕٗ اٌّحطض ػٍ ٝأال يعيس ِمساض ٘صٖ
اٌىفبٌخ ػٍ ٝػشطح عٕيٙبد ٚاال أطجح اٌمطاض ٔٙبئيب ٚ .يغت أْ يجيٓ ف ٝاٌطٍت االؼجبة اٌز ٝيؽزٕس اٌيٙب اٌطبٌت.
ٚف٘ ٝصٖ اٌحبٌخ يغت ػٍ ٝأِيٓ اٌؽغً اٌؼيٕ ٝثؼ س رٛصيك اٌّحطض ليس اٌطٍت ف ٝزفزط اٌؼطائغ صُ ضفغ األِط اٌ ٝاٌٍغٕخ
اٌمؼبئيخ اٌّشبض اٌيٙب ف ٝاٌّبزح ٚ , 40يٛلف فحض اٌطٍجبد اٌالحمخ اٌ ٝأْ يظسض لطاض اٌٍغٕخ
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مادة64
رظسض اٌٍغٕخ لطاضا ِؽججب ػٍٚ ٝعٗ اٌؽطػخ اِب ثزأييس ٚضفغ ليس اٌّحطض ف ٝاٌؽغً اٌؼيٕ ٝأ ٚثغٛاظ ٘صا اٌميس ٚشٌه رجؼب
ٌزحمك أ ٚررٍف اٌشطٚؽ اٌز ٝيزطٍت اٌمبٔ ْٛرٛافط٘ب ٌميس اٌّحطض ف ٝاٌؽغً اٌؼيٕ.ٝ
ٚيغت أْ يزؼّٓ لطاض٘ب ِظبزضح اٌىفبٌخ أ ٚضز٘ب ٌٍّزظٍُ اشا ٚعس أْ رظٍّٗ ِجٕ ٝػٍ ٝأؼجبة عسيخ.
ٚال يغٛظ اٌطؼٓ ف ٝلطاض اٌٍغٕخ ثأ ٜؽطيك ِٓ ؽطق اٌطؼٓ.

مادة65
اشا طسض لطاض اٌٍغٕخ ثميس اٌّحطض ف ٝاٌؽغً اٌؼيٕٚ ٝعت اعطاء شٌه حؽت رطريت ليس اٌطٍت اٌّزؼٍمخ ثٗ ف ٝزفزط
اٌؼطائغ.
ٚاشا طسض اٌمطاض ثطفغ ليس اٌّحطض ف ٝاٌؽغً ٚعت اٌزأشيط ثّب يفيس شٌه ف ٝزفزط اٌؼطائغ أِبَ اٌطٍت اٌّزؼٍك ثٗ
ٚيطز اٌّحطض ٌظبحت اٌشأْ ثؼس اٌزأشيط ػٍيٗ ثّؼّ ْٛاٌمطاض ٚربضيرٗ.

مادة66
ألِيٓ اٌؽغً اٌؼيٕ ٝأْ يطفغ اعطاء اٌميس اشا ٌُ يؽزٛف اٌطٍت اٌشطٚؽ اٌالظِخ ٚ ,ػٍيٗ أْ يصوط أؼجبة ٘صا اٌطفغ
ػٍ ٝاٌطٍت  ٚف ٝزفزط اٌؼطائغ ٚاثالغٙب وزبثخ ٌٍطبٌت ِغ رحسيس ِيؼبز أؼجٛػيٓ ٌٗ ِٓ ربضيد االضؼبي ٌزمسيُ اػزطاػبرٗ
ػٍ٘ ٝصا اٌطفغ.
ٚيظجح لطاض األِيٓ ٔٙبئيب اشا ِؼ ٝاٌّيؼبز اٌّصوٛض ز ْٚرمسيُ االػزطاع.

مادة67
ٌّٓ ضفغ اػزطاػٗ أْ يطٍت اٌ ٝأِيٓ اٌؽغً اٌؼيٕ ٝذالي ذّؽخ ػشط يِٛب ِٓ ربضيد اضؼبي لطاض اٌطفغ اٌيٗ ضفغ
األِط اٌ ٝاٌٍغٕخ اٌمؼبئيخ اٌّشبض اٌيٙب ف ٝاٌّبزح ٘ ِٓ 40صا اٌمبٔ.ْٛ
ٚرظسض اٌٍغٕخ لطاض٘ب ػٍٚ ٝعٗ اٌؽطػخ اِب ثزأييس ضفغ اٌميس أ ٚرٕفيص اٌطٍت.

مادة68
يزُ اٌميس ف ٝاٌؽغً اٌؼيٕ ٝثبٌّطبثمخ ٌٍّؽزٕساد اٌّمسِخ ٚثزطريت اٌطٍجبد ف ٝزفزط اٌؼطائغ ٚيإضخ ثٕفػ ربضيد ٘صا اٌميس
ٚيزُ ثىً ػٕبيخ ٚثرؾ ٚاػح ز ْٚوشؾ أِ ٚح ٛأ ٚشطت أ ٚرحشيط

الباب الرابع
مستيدات امللكية والشوادات
مادة69
رؽٍُ ٌىً ِبٌه طٛضح ِٓ اٌظحيفخ اٌؼمبضيخ ٚرؽّ ٝرٍه اٌظٛضح " ؼٕس اٌٍّىيخ " ٚف ٝحبٌخ اِزالن شرظيٓ أ ٚأوضط
ٌؼمبض ػٍ ٝاٌشيٛع رؽٍُ ٌىً ِٕ ُٙطٛضح ِٓ ؼٕس اٌٍّىيخ ثبؼُ عّيغ اٌّشبػيٓ ثؼس أزاء ضؼُ لسضٖ ِبئخ لطؾ.
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مادة6:
رؽٍُ ٌغيط اٌّالن ِٓ ش ٜٚاٌشأْ ثٕبء ػٍ ٝؽٍج ُٙشٙبزح ثٙب اٌجيبٔبد اٌربطخ ث ُٙف ٝاٌؽغً اٌؼيٕ ٝثؼس أزاء اٌطؼُ اٌّمطض

مادة71
ال يغٛظ رؽٍيُ طٛضح صبٔيخ ِٓ ؼٕس اٌٍّىيخ أ ٚاٌشٙبزح اال ف ٝحبٌخ رٍف أ ٚػيبع اٌظٛضح األٚ , ٌٝٚيى ْٛشٌه ثمطاض ِٓ
اٌٍغٕخ اٌّشبض اٌيٙب ف ٝاٌّبزح ٚ , 40رؼط ٝاٌظٛضح ثؼس أزاء اٌطؼُ اٌّمطض.

مادة72
ػٍ ٝاألِيٓ أْ يؼط ٝشٙبزح ف ٝأٚ ٜلذ ثّطبثمخ ؼٕس اٌٍّىيخ أ ٚاٌشٙبزح ٌٍؽغً اٌؼيٕٚ ٝشٌه ثؼس أزاء اٌطؼُ اٌّمطض.

الباب اخلامس
احكـــاو متيوعة
مادة73
ػالِبد رحسيس اٌٛحساد اٌؼمبضيخ ٍِّٛوخ ٌٍسٌٚخ .فبشا فمسد أيخ ػالِخ أ ٚأرٍفذ أ ٚغيط ِىبٔٙب ثّؼطفخ أحس ِٓ غيط
اٌّٛظفيٓ اٌّرزظيٓ فبْ ِظطٚفبد اػبزح ٚػؼٙب رمغ ػٍ ٝػبرك ِٓ صجزذ ِؽئٌٛيزٗ ٚاال حظٍذ رٍه اٌّظطٚفبد ِٓ
ٚاػؼ ٝاٌيس ٚاٌّالن اٌصيٓ ٚػؼذ اٌؼالِخ ٌزحسيس ٚحسارٚ ُٙشٌه ثبٌزؼبِٓ فيّب ثيٕ ُٙثبٌططق اإلزاضيخ.

مادة74
ػٍ ٝاٌغٙبد اٌّشطفخ ػٍ ٝأ ػّبي اٌزٕظيُ ٚػٍ ٝاٌّحبفظبد أْ ررطط اٌغٙخ اٌمبئّخ ػٍ ٝاٌؽغً اٌؼيٕ ٝف ٝأٚي وً شٙط
ثطذض اٌجٕبء ٚاٌٙسَ اٌّؼطبح ألطحبة اٌشأْ ٚثطثؾ اٌؼٛائس اٌّؽزغسح ٚشٌه ٌى ٝرم َٛاٌغٙخ األذيطح ثزطجيك ٔظبَ اٌّسْ
ػٍ ٝاٌٛحساد اٌؼمبضيخ إٌّشأح ػٍيٙب ٘صٖ األثٕيخ ػٕس ازضاط أ ٜرظطف يزؼٍك ثٙب ف ٝاٌؽغً اٌؼيٕٝ

مادة75
ػٍ ٝاٌؽٍطبد اٌّرزظخ أْ رمسَ اٌجيبٔبد ٚاألٚضاق اٌز ٝرطٍجٙب اٌغٙخ اٌمبئّخ ػٍ ٝاٌؽغً اٌؼيٕ ٝأ ٚاٌز ٝيٛعت اٌمبْٔٛ
رمسيّٙب ٚاٌّزؼٍمخ ثبعطاءاد اٌميس ذالي ػشطيٓ يِٛب ِٓ ربضيد ؽٍجٙب

الباب السادس ; العقوبات
مادة76
وً ِٓ رٛطً اٌ ٝليس ِحطض ٌؽٍت ػمبض ٍِّٛن ٌٍغيط أ ٚرطريت حك ػيٕ ٝػٍيٗ ِغ ػٍّٗ ثصٌه يؼبلت ثبٌحجػ ٚثغطاِخ
ال رغبٚظ ذّؽّبئخ عٕيٗ أ ٚثبحس٘ ٜبريٓ اٌؼمٛثزيٓ ِغ ػسَ االذالي ثأيخ ػمٛثخ أشس يمؼ ٝثٙب أ ٜلبٔ ْٛآذط.
ٚيؼبلت ػٍ ٝاٌشطٚع ف٘ ٝصٖ اٌغطيّخ ثٕظف اٌؼمٛثخ.

مادة77
يؼبلت ػٍِ ٝربٌفخ أحىبَ اٌّبزريٓ  42 , 41ثغطاِخ ال رمً ػٓ ِبئخ لطؾ ٚال رزغبٚظ ػشطح عٕيٙبد ٚرزؼسز اٌغطاِخ
ثزؼسز اٌّربٌفبد.
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