الالئحة التنفيذية لقانون املناطق ذات الطبيعة اإلقتصادية اخلاصة
قزار رئيس لوسراء رقم  5261لسنة 6006

اهيبدث األّهٓ

يـيل تأرنبى اهالئرج اهخٌفيذيج هلبًٌّ اهيٌبػق االكخظبديج ذاح اهػتيـج اهخبظج اهظبدر تبهلبًٌّ ركمى  88هشمٌج 2002

اهيرفلج .
اهيبدث اهثبٌيج

يٌضر ُذا اهلرار فٓ اهخريدث اهرشييج ّ ،يـيل تَ يً اهيّى اهخبهٓ هخبريخ ٌضرٍ .

ظدر ترئبشج يخوس اهّزراء فٓ  41رخة شٌج ُ4128م .
( اهيّافق  24شتخيتر شٌج  2002ى ) .

--------------------------------

الالئحة التنفيذية لقانون املناطق ذات الطبيعة اإلقتصادية اخلاصة

يبدث 4

خػتق أرنبى اهلّاٌيً ّاهخضريـبح األخرْ اهربنيج فييب هى يرد تضأٌَ ٌط فٓ كبًٌّ اهيٌبػق االكخظمبديج ذاح اهػتيـمج

اهخبظج اهظبدر تبهلبًٌّ ركى  88هشٌج ُّ 2002ذٍ اهالئرج .
يبدث 2

خنًّ هويظ ػوربح اهخبهيج اهّاردث تٌظّط اهالئرج اهخـريف اهيتيً كريً نل يٌِب فٓ كبًٌّ اهيٌبػق االكخظبديج اهظبدر
تبهلبًٌّ ركى  88هشٌج : 2002
 -اهيٌػلج .

-

 -ضرنج اهخٌييج اهرئيشيج - .

اهِيئج - .

يخوس اإلدارث .

ضرنج اهخٌييج - .

اهيرنز .

يبدث 8
يؾ ؿدى اإلخالل تبهيبدث  6يً كبًٌّ اهيٌبػق االكخظبديج ذاح اهػتيـج اهخبظج اهيضبر إهيَ  ،يـرع ؿوٓ يخوس إدارث
اهِيئج اهيّارد األخرْ اهخٓ يلخرد إغبفخِب إهٓ يّارد اهِيئج .
يبدث1

يردد يخوس إدارث اهِيئج شٌّيب تبالخفبق يؾ ّزير اهيبهيج اهٌشتج اهخٓ خؤدْ إهٓ اهخزاٌج اهـبيج يً ظبفٓ فبئع اهـيويبح

اهخبريج تـد أداء اهغرائة .

يبدث 5

يظدر تخـييً رئيس اهِيئج ّخرديد يـبيالخَ اهيبهيج كرار يً رئيس اهخيِّريج تٌبء ؿوٓ ؿرع رئيس يخوس اهّزراء .

يبدث 6
خنًّ اهرشّى اهيٌظّط ؿويِب فٓ اهلّاٌيً اهيـيّل تِب ُٓ اهرد األكظٓ هيب يلررٍ يخوس إدارث اهِيئمج يمً رشمّى

خراخيط إلٌضبء ضرنبح ّيضرّؿبح ّأٌضػج .

ّينًّ هيخوس إدارث اهِيئج إؿبدث خلدير ُذٍ اهرشّى زيبدث أّ ٌلظب ؿوٓ غّء يب يخلرر يً زيبدث أّ خفع فٓ ٌظّط

اهلّاٌيً اهيلررث هِذٍ اهرشّى .
يبدث 7

ينًّ هيخوس إدارث نل ُيئج إظدار اهلراراح ّاخخبذ اإلخراءاح اهالزيج إلدارث اهيٌػلج ّخٌييخِب ّخمدؿيى اهـيمل تِمب

تيراؿبث اهضرّػ ّاهغّاتػ اهيٌظّط ؿويِب فٓ اهيبدث  48يً كبًٌّ اهيٌبػق االكخظبديج ذاح اهػتيـج اهخبظج ّذهم
ّفلأ هويّاد اهيٌظّط ؿويِب فٓ اهلبًٌّ .
يبدث 8

خػتق أرنبى كّاٌيً اهغرائة ّاهخيبرم ّاهخضريـبح ّاهلراراح اهيٌفذث  ،فييب هى يرد تضأٌَ ٌط فٓ ُذا اهلبًٌّ .
يبدث 9

ال يخّز إٌضبء أْ يضرّؽ داخل اهيٌػلج االكخظبديج اهخبظج أيب نبً ضنوَ اهلبٌٌّٓ إال تـد يّافلج يخومس إدارث اهِيئمج
ّيخة أً يخغيً ػوة اهيّافلج اهتيبٌبح اآلخيج :

اهيؤششًّ ّخٌشيبخِى  -اهغرع  -اهخنبهيف االشخثيبريج  -اهضمنل اهلمبٌٌّٓ  -رأس اهيمبل  -يظمبدر اهخيّيمل -
االرخيبخبح يً داخل اهتالد أّ يً اهخبرج  -اهيشبربح اهيػوّتج  -ؿدد اهـيبهج ّأٌّاؿِب ّخٌشيبخِب  -اآلثبر اهتيئيمج ،
تبإلغبفج إهٓ يب يرددٍ يخوس اإلدارث يً تيبٌبح أخرْ  ،نيب يغؾ يخوس اإلدارث اضخراػبح ييبرشج اهيِمً ّاهرمرف

داخل اهيٌػلج .
يبدث40

خخخذ اهيضرّؿبح اهيلبيج داخل اهيٌػلج االكخظبديج اهخبظج أرد األضنبل اهلبٌٌّيج اآلخيج يب هى خضخرػ اهلّاٌيً اهيظمريج

ضنال يـيٌب .

اهيٌضأث اهفرديج .

فرّؽ اهضرنبح األخٌتيج .

ضرنج اهخّظيج اهتشيػج .

ضرنج اهخغبيً .

اهضرنج اهيشبُيج .

اهضرنج ذاح اهيشئّهيج اهيردّدث .
ضرنج اهخّظيج تبألشِى .

ّيخى خأشيس اهيٌضأث اهفرديج ّفرّؽ اهضرنبح األخٌتيج تبهليد فٓ اهشخل اهخخبرْ تبهيٌػلج ّفلمأ هوضمرّػ ّاهغمّاتػ
ّاهيشخٌداح اهخٓ يرددُب يخوس اإلدارث .

يبدث 44
يظدر يخوس إدارث اهِيئج ٌيبذج ّؿلّد خأشيس اهضرنبح ّأٌؼيخِب األشبشيج هيشخرضد تِب اهيؤششًّ ّ ،ال يخّز إيمراد
ٌظّط اّ ضرّػ خخبهف يب ّرد فٓ اهلبًٌّ  ،أّ اهٌؼبى اهـبى ّيخة اؿخيبدُب يً اهِيئج .

نيب يردد هيخوس اإلدارث اهيشخٌداح اهّاخة خلدييِب الخيبى اخراءاح اهخأشيس .
يبدث 42

ينًّ هوِيئج اخخظبط يظورج اهخشخيل اهخخبرْ اهيٌظّط ؿويَ فٓ اهلبًٌّ ركى  81هشٌج  4976تبهٌشمتج هويٌضم ح

ّاهفرّؽ ّاهضرنبح اهيلبيج داخل اهيٌػلج .

ّيخى كيد اهضرنبح تبهشخل اهخخبرْ تـد يّافلج اهِيئج ؿوٓ اخمراءاح اهخأشميس ّاؿخيمبد اهـلمّد ّاهمٌؼى األشبشميج

ّاالخراءاح اهخٓ يرددُب يخوس اإلدارث .
يبدث 48

ينًّ هوِيئج االخخظبظبح اهيلررث فٓ اهلّاٌيً ّاهوّائذ هوخِج اإلداريج اهيخخظج فييب أشٌد اهيِب يً يّافلبح ّخراخيط

هالٌضػج داخل اهيٌػلج ؿوٓ اهٌرّ اهذْ يرددٍ يخوس اإلدارث  ،نيب ينًّ هوِيئج يراكتج يزاّهج االٌضػج اهيلبيمج داخمل
اهيٌػلج ّذهم فييب ؿدا االٌضػج اه خٓ خخغؾ فٓ ركبتخِب هتـع اهّزاراح ّاهخِبح اإلداريج أّ اهتٌم اهيرنزْ أّ ُيئمج

اهركبتج ؿوٓ اهخأييً ؿوٓ اهٌرّ اهيردد تبهلبًٌّ .
يبدث 41

ينًّ هوِيئج االخخظبظبح اهيلررث فٓ اهلبًٌّ ركى  459هشٌج ّ 4984الئرخَ اهخٌفيذيج تبهٌشتج هضرنبح األيّال داخمل

اهيٌػلج شّاء ؿٌد اهخأشيس  -تيراؿبث ػوة اهيّافلج اهيشتلج  -اّ اثٌبء اشخيرار اهضرنج أّ ؿٌد اٌلغبئِب أّ اٌديبخِب أّ

غير ذهم يً أيّر .

ّينًّ هرئيس اهِيئج اهشوػبح اهيلررث هوّزير اهيخخط .

ّهيخوس إدارث اهِيئج ّغؾ كّاؿد ّغّاتػ اهخفخيص ؿوٓ اهضرنبح تيب يخفق يؾ أّغبؽ اهيٌػلج .
يبدث 45

يخة أً خخخذ ضرنج اهخٌييج اهرئيشيج اهيٌظّط ؿويِب فٓ اهيبدث

 46يً اهلبًٌّ ضنل اهضرنج اهيشبُيج ّيخى خأشيشِب

ػتلب هالخراءاح اهيرددث فٓ ُذٍ اهالئرج .
يبدث 46
يظدر يخوس إدارث اهِيئج ٌؼبيب خبظب هإلدارث اهخيرنيج تـد يّافلج ّزير اهيبهيج  ،يراؿٓ فيمَ اإلخمراءاح ّاألشمس

اهيٌظّط ؿويِب فٓ اهيبدث  24يً كبًٌّ اهيٌبػق االكخظبديج ذاح اهػتيـج اهخبظج .
يبدث 47

يظدر ّزير اهيبهيج كرارا يردد ف يَ اهدائرث اهخيرنيج اهخبظج تبهيٌػلج ّ ،ختبضر اهدائرث اخخظبظبخِب ّفلأ هوٌؼبى اهخبط
تِب ّاهلّاؿد ّاإلخراءاح اهخٓ يظدر تِب كرار يً رئيس اهِيئج تـد يّافلج ّزير اهيبهيج .

يبدث 48

يظدر يخوس إدارث اهِيئج ٌؼبيب خبظب هإلدارث اهغريتيج تـد يّافلج ّزير اهيبهيج يراؿمٓ فيمَ اهضمرّػ ّاألّغمبؽ

اهيٌظّط ؿويِب فٓ اهيبدث  25يً اهلبًٌّ .
يبدث 49

يضرف ؿوٓ خػتيق اهٌؼبى اهغريتٓ تبهيٌػلج هخٌج ؿويب يظدر تخضنيوِب ّكّاؿد ّإخراءاح اهـيل تِب كرار يمً رئميس

اهِيئج تـد يّافلج ّزير اهيبهيج .
يبدث 20

ينًّ االشخيراد يً اهيٌبػق االكخظبديج إهٓ داخل اهتالد ػتلًب هولّاؿد اهـبيج هالشخيراد يً اهخبرج .
ّخؤدْ اهغرائة اهخيرنيج ؿوٓ اهتغبئؾ اهخٓ خشخّرد يً اهيٌبػق هوشّق اهيروٓ نيب هّ نبٌح يشخّردث يً اهخبرج .

ايب اهيٌخخبح اهيشخّردث يً يضرّؿبح اهيٌبػق ّاهخٓ خضخيل ؿوٓ ينٌّبح يرويج ّأخرْ

اخٌتيج فينًّ ّؿ بء اهغريتج اهخيرنيج تبهٌشتج هِب ُّ كييج اهينٌّبح األخٌتيج تبهشـر اهشبئد ّكح خرّخِب يً اهيٌمبػق
إهٓ داخل اهتالد  ،تضرػ اال خزيد اهغريتج اهخيرنيج اهيشخرلج ؿوٓ اهينٌّبح األخٌتيج ؿوٓ اهغريتج اهيشخرلج ؿوٓ اهيٌخح

اهٌِبئٓ اهيشخّرد يً اهخبرج .

ّخخيثل اهينٌّبح األ خٌتيج فٓ األخزاء ّاهيّاد األخٌتيج اهيشخّردث رشة ربهخِب ؿٌد اهدخّل إهٓ اهيٌػلج االكخظبديج دًّ

رشبة خنبهيف اهخضغيل تخوم اهيٌػلج .

ّخـختر اهيٌػلج االكخظبديج فييب يخـوق ترشبة اهٌّهًّ تود اهيٌضأ تبهٌشتج هويٌخخبح اهيظٌـج فيِب .
يبدث 24

يؾ ؿدى اإلخالل تيب ّرد تلبًٌّ اهيٌبػق االكخظبديج ذاح اهػتيـج اهخبظج ّاهٌؼبى اهخيرنٓ اهخبط تبهيٌػلج االكخظبديج.
خؤدْ اهغرائة اهخيرنيج ّغرائة اهيتيـبح ّنبفج اهغرائة ّاهرشّى األخرْ ؿوٓ اهتغبئؾ اهيشخّردث يً اهخبرج .

نيب خؤدْ اهغرائة اهخيرنيج ّغرائة اهيتيـبح ّنبفج اهغرائة ّاهرشّى األخرْ ؿوٓ يٌخخبح اهيضرّؿبح اهـبيومج
داخل ُذٍ اهيٌبػق ّاهخٓ خرخّْ ؿوٓ ينٌّبح اخٌتيج ّاخرْ يرويج ؿٌد االفراج ؿٌِب داخل اهتالد ّينًّ ّؿبء اهغريتج

اهخيرنيج ؿويِب ُّ كييج اهينٌّبح االخٌتيج فٓ خبريخ خشخيل اهتيبً اهخيرنٓ ّتفئج اهغريتج اهشبريج فٓ خبريخ اهشداد .
يبدث22
هرئيس يخوس إدارث اهِيئج ػتلب هالخراءاح ّاهلّاؿد اهخٓ خرددُب الئرج ٌؼبى اهـيل اهداخوٓ تبهيٌػلج ّتٌبء ؿوٓ ػومة

ذّْ اهضأً اهخظريذ تيب يوٓ :

 4م شرة اهيخوفبح اهٌبخخج ؿً ٌضبػ اهيضرّؽ ّاهـتّاح اهـبديج ّاالّؿيج اهفبرغج إهٓ داخل اهتالد تـد أداء اهغمرائة
ّاهرشّى اهخيرنيج ّغريتج اهيتيـبح اهيشخرلج ؿويِب .

 -2ادخبل اهيٌخخبح غير اهظبهرج هوخظدير ( اهـّاريج ) اهيخخوفج ؿً ؿيويبح اهخظٌيؾ تبهيٌػلج اهٓ داخل اهتالد تـد أداء
اهغرائة ّاهرشّى اهخيرنيج ّغريتج اهيتيـبح اهيشخرلج ؿويِب .
يبدث 28

يخى اهخظرف فٓ األظٌبف اهيٌظّط ؿو يِب فٓ اهيبدث اهشبتلج اذا نبً يخرخة ؿوٓ تلبئِب فٓ اهيٌػلج اغمرار تبهظمرج
اهـبيج اّ تباليً ّاهٌؼبى ّفلب هيب خلررٍ اهشوػبح اهـبيج اهيخخظج تلرار يً رئيس يخوس إدارث اهِيئج اذا هى يٌفذ ظبرة

اهضأً االير اهنخبتٓ اهظبدر اهيَ تشرة االظٌبف اهيذنّرث خالل اهيِوج اهخٓ يرددُب فٓ االير .
يبدث 21

خـبيل اهشوؾ ّاهتغبئؾ اهيظدرث يً داخل اهتالد اهٓ يضرّؿبح اهيٌبػق االكخظبديج اهخبظج يـبيومج اهشموؾ ّاهتغمبئؾ

اهيظدرث هوخبرج .

ّيخـيً فٓ خييؾ أً خشخّفٓ خييؾ اإلخراءاح اهخظديريج ّاهٌلديج اهيـيّل تِب تبهٌشتج هِذٍ اهظبدراح فٓ خبريخ خلمديى

اهتيبً اهخيرنٓ .

يبدث 25

خلدى اهيضرّؿبح اهـبيوج تبهيٌبػق االكخظبديج ذاح اهػتيـج اهخبظج ّثيلج خأييً هرشبة يظورج اهخيمبرم ؿمً كييمج

اهغرائة ّاهرشّى اهخيرنيج ّغريتج اهيتيـبح اهيشخرلج ؿً اهتغبئؾ ّذهم أثٌبء ٌلوِب يً اهدّائر اهخيرنيج إهٓ اهيٌبػق

االكخظبديج اهخبظج أّ اهـنس أّ فييب تيً اهيٌبػق  ،ؿوٓ أً يغػٓ اهخأييً يخبػر اهشركج ّاهخوف ّاهفلد .
يبدث26

يختؾ فٓ ضأً اهرشبئل اهّاردث ترشى اهيٌبػق االكخظبديج ذاح اهػتيـج اهخبظج ؿً ػريق يّاٌيِب اهرئيشيج اإلخراءاح اهخٓ

يظدر تِب كرار يً يخوس إدارث اهِيئج أيب يب يرد هِذٍ اهيٌبػق ؿً ػريق اهيّآٌ األخرْ فيختؾ فٓ ضأً ٌلوَ إهيِب أرنبى

اهخراٌزيح فٓ إػبر اهٌؼبى اهخيرنٓ اهخبط هويٌػلج .
يبدث 27

ال خخغؾ اهرشبئل اهيظدرث إهٓ خبرج اهتالد يً اهيضرّؿبح اهيرخط هِب تبهـيل فٓ اهيٌبػق االكخظبديج اهخبظج أليج

اخراءاح ؿدا يب ّرد تلبًٌّ اهيٌبػق االكخظبديج اهخبظج .
يبدث 28

هرئيس يخوس إدارث اهِيئج تٌبء ؿوٓ ػوة ذّْ اهضأً أً يظرد دًّ اهخليد تبإلخراءاح االشخيراديج اهيػتلج داخل اهمتالد
تبإلدخبل اهيؤكح هوتغبئؾ ّاهيّاد ّاألخزاء ّاهخبيبح اهيرويج ّاألخٌتيج  -اهخبظج تبهيضرّؿبح اهيمرخط تِمب فمٓ

اهيٌػلج االكخظبديج اهخبظج  -إهٓ اهيٌػلج يً داخل اهتالد إلظالرِب أّ إلخراء ؿيويبح ظمٌبؿيج ؿويِمب ّتبخراخِمب
ّإؿبدخِب إهٓ داخل اهتالد يؾ يراؿبث أرنبى اهيبدث  24يً ُذٍ اهالئرج .

ّيغؾ يخوس إدارث اهِيئج كّاؿد ّغّاتػ إؿبدث اهتغبئؾ ّاألدّاح ّاهخبيبح اهخٓ اخريح ؿويِب ؿيويبح خظمٌيؾ إهمٓ

داخل اهتالد .
يبدث 29

يلدى ػوة اإلدخبل اهيؤكح اهيضبر إهيَ فٓ اهيبدث اهشبتلج يً ذّْ اهضأً هرئيس اهِيئج ؿوٓ اهٌيّذج اهيـخيد يٌَ يً أظل

ّظّرخيً .

ّيخـيً أً يرفق تِذا اهػوة إكرار يخغيً تيبً اهشوؾ ّنييبخِب ّاهـيويبح اهخٓ خخرْ تضأٌِب شّاء أنبٌح إلظمالرِب أّ

إلخراء األؿيبل اهظٌبؿيج ؿويِب ّاهلييج اهيلدرث هذهم ٌّّؿيج ُذٍ األؿيبل ٌّّؿيج اهشوؾ ّاهتغبئؾ ّاهخبيبح أّ اهيمّاد
ّاألخزاء اهيراد خضغيوِب داخل اهيٌػلج ّتيبً ٌشتج اهفبكد ّاهِبهم اهيخّكؾ فٓ ربهج اهينٌّبح األخٌتيج اهداخوج فٓ اهـيويبح

اهظٌبؿيج ّاهييـبد اهيردد إلخ يبى اإلظالد أّ اهـيويبح اهظٌبؿيج ّ ،اهخبريخ اهيردد هشرة خوم األظٌبف تـمد إخيبيِمب
ّيـخيد أظل ُذا اإلكرار يً إدارث اهيٌػلج االكخظبديج ّخرخفؼ تظّرث يٌَ .

ّيخـيً أً يرفق تِذا اإلكرار خـِد يً اهيضرّؽ تئؿبدث اهيٌخح يً اهيٌػلج االكخظبديج اهخبظج إهٓ داخمل اهمتالد تـمد

اإلظالد اّ اهخظٌيؾ أّ اشخيفبء اإلخراءاح اهخيرنيج إذا يب اخخبر تلبءُب فٓ اهيٌػلج .
يبدث 80

يلدى ػوة اإلخراج يً اهيٌػلج ّاإلؿبدث إهٓ داخل اهتالد هألظٌبف اهيضبر إهيِب فٓ اهيبدث اهشبتلج يً ذّْ اهضمأً إهمٓ

رئيس اهِيئج ؿوٓ اهٌيّذج اهيـخيد يٌَ يً أظل ّظّرخيً تـد اٌخِبء اخراءاح اإلظالد أّ األؿيبل اهظمٌبؿيج اهخمٓ
أدخوح يً أخوِب ُذٍ األظٌبف إهٓ اهيٌػلج ّيتيً فٓ اهػوة يب خى داخل اهيٌػلج هألظمٌبف اهيمذنّرث يمً ؿيويمبح

اإلظالد أّ األؿيبل اهظٌبؿيج  ،اهيدث اهخٓ خيح فيِب ّاهلييج اهٌِبئيج هيب خى فٓ ُذا اهضأً يمؾ تيمبً اهيٌخخمبح تـمد
خظٌيـِب ّكييج اهيّاد األخٌتيج اهخٓ اشخخديح فٓ اإلظالد أّ إخراء األؿيبل اهظٌبؿيج ّيخـيً أً يرفق تبهػوة ظّرث

إكرار اهّارداح ؿً اهرشبهج ؿٌد دخّهِب اهيٌػلج ّاكرار يً اهيضرّؽ تأً خوم األظٌبف ُٓ ذاخِب اهخمٓ خمى اهخظمريذ

تئدخبهِب هويٌػلج ّنذهم فبخّرث تلييج اإلظالد أّ اهـيويبح اهظٌبؿيج  ،يـخيد أظل ُذا اإلكمرار ّيرفلبخمَ يمً إدارث

اهيٌػلج ّخرخفؼ تظّرث يٌَ .
يبدث 84

خخرْ يـبيٌج هألظٌبف اهيضبر إهيِب فٓ اهيبدث اهشبتلج تّاشػج هخٌج يضخرنج يً اهخيبرم ّإدارث اهيٌػلج ّترغّر ييثل

ؿً اهيضرّؽ هوخرلق يً ظرج اهتيبٌبح ّاهيػبتلج فٓ غّء اهيشخٌداح اهيلديج ّ -يظدر تٌبء ؿوٓ ذهم كرار تمبإلفراج
ؿً ُذٍ األظٌبف  ،يلدى اهيضرّؽ أظل اإلفراج اهيـخيد يً إدارث اهخيرم اهيخخط الخخبذ اإلخراءاح اهخيرنيج اهالزيج

ّيرخفؼ اهيضرّؽ تظّرث هخلدييِب ّفق اهيشخٌداح ؿٌد اإلؿبدث ّخشوى اهرشبهج هويٌدّة اهيـخيد يً اهيضرّؽ ّخظتذ فمٓ

ؿِدخَ ّخرح يشئّهيخَ هريً إؿبدخِب هداخل اهتالد .
يبدث 82

فٓ ربهج ػوة إخراج اهيخوفبح ّاهـتّاح اهـبديج ّاألّؿيج اهفبرغج ّنذا اهيٌخخبح اهـّاريج غيمر اهظمبهرج هوخظمدير

ّاهيخخوفج ؿً ؿيويبح اهخظٌيؾ يً اهيٌبػق إهٓ داخل اهتالد يلدى اهيضرّؽ إلدارث اهخيرم اهيخخط اكرارا تِذٍ اهتغبئؾ
يـخيدا يً إدارث اهيٌػلج إلخيبى اإلخراءاح اهخيرنيج ّاهيـبيٌج ّاهيػبتلج ّخرظل اهغرائة ّاهرشّى ّغريتج اهيتيـبح

ّاهشيبد تبهخرّج .
يبدث 88
ؿوٓ اهيٌض ح تبهيٌبػق يراؿبث خييؾ اهلّاؿد ّاالضخراػبح اهيخـولج تريبيج اهتيئج ّاهلّاٌيً ّاهوّائذ اهيٌؼيج هذهم ّهيمب
يلررٍ خِبز ضئًّ اهتيئج ّاهخزاى اإلخراءاح اهيلررث يً اهشوػج اهيخخظج اهخبظج تبهرريق ّؿيويبح اهخخمزيً ّاخخمبذ

اهالزى هخٌفيذ يب خلخغيَ اخراءاح اهشاليج ّاأليً فٓ اهخضريـبح اهيٌؼيج هريبزث أّ ٌلل أّ خفريغ أّ خداّل اهيّاد اهخػرث

أّ اهيخفخرث .
يبدث 81

ال ينًّ االشخيراد يً اهيٌبػق االكخظبديج إهٓ داخل اهتالد اال فٓ اهردّد ّتبهٌشة اهنييج ّهويدث اهزيٌيج اهخمٓ يلررُمب

يخوس إدارث اهِيئج ّّفلب هيب خلخغيَ اهيظورج اهـبيج هوتالد .
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