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يشروػ كبٌوً خٌغٌى اإلؽالى اهيرئً واهيشيوػ ركى ( )....هشٌج 2009

رئٚس اًٌسِج اًخُلٚذٚج ًَِغَج اًخضرٚر اًمٌشعِٚٚج
رئٚس اًشٌعج إًعِٚج اًمٌشعِٚٚج
تؾد االعالػ ؽٌٗ اًوبُِٕ األشبش ٙاًَؾدل ًشِج ٕ 2003خؾدٚالخْ،
ٕهبُِٕ رهٍ ً 3شِج  1996تشأُ االخضبالح اًشٌيٚج ٕاًالشٌيٚج،
ٕهبُِٕ اًَعتٕؽبح ٕاًِشر رهٍ ً 9شِج ،1995

ٕهرار َسٌس إًزراء رهٍ

ً 182شِج  ،2004تشأُ ِغبٍ خرخٚص اًَضعبح االذاؽٚج

ٕاًخٌمزِٕٚٚج ٕاًمظبئٚج ٕاًالشٌيٚج .
ٕهرار َسٌس إًزراء رهٍ /ٕ.ٍ/13/06أ.ن ًشِج  ،2004تشأُ اًَضبدهج أًِبئٚج ؽٌٗ خؾدٚل
خؾرلج خراخٚص االخضبالح ٕاسٕر اًخردداح .

ٕتِبء ؽٌٗ اًضالضٚبح اًَخًٕج ًِب تَٕسة اًوبُِٕ األشبشٙ
ًٕقبٚبح اًَضٌضج اًؾبَج ،
أضدرِب الهبُِٕ اٛخ،، ٙ
اهفضل األول
يبدث 1
خؾرٌفبح
ٚيُٕ ًٌؾتبراح ٕاًيٌَبح اًخبًٚج ضٚذَب ٕردح اًَؾبِ ٙاًَخضضج ًٔب أدِبّ َب ًٍ خدل اًورِٚج
ؽٌٗ خالك ذًى:

اهوزارثٕ :زارث اإلؽالٍ
اهوزٌرٕ :زٚر اإلؽالٍ
اهيدٌرَ :دٚر ؽبٍ االدارث اًؾبَج لًَعتٕؽبح ٕشؤُٕ ٕشبئل االؽالٍ
االدارث :االدارث اًؾبَج ًٌَعتٕؽبح ٕشؤُٕ ٕشبئل االؽالٍ .
وشبئل اإلؽالىٕ :شبئل اإلؽالٍ اًَرئٚج ٕاًَشَٕؽج اًؾبَج َِٔب ٕاًخبضج ٕخدَبح اًتد
اًمظبئٕ ٙاًيٕاتل ،اًؾبٌَج ل ٙأراظ ٙاًشٌعج اًمٌشعِٚٚج.
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اهتد :إرشبل األؽَبل إٔ اًتراَز اًَرئٚج إٔ اًَشَٕؽج  ،تٕاشعج َٕسبح ئرَٕقِبعٚشٚج إٔ

ؽتر أ هَبر ضِبؽٚج إٔ خوِٚبح إٔ ٕشبئل أخرٖ ََٔب يبُ ٕضمٔب إٔ عتٚؾخٔب خَيُ اًسَٕٔر
َُ اشخوتبًٔب ؽتر سَٚؼ إًشبئل اًمِٚج تَخخٌك َشَٚبخٔب ٕٚ ،شخذِٗ َُ ذًى اًشتيج اًدًٕٚج

ًٌَؾٌَٕبح "اإلِخرِح".
إؽبدث اهتد  :إؽبدث تد األؽَب ل ٕاًتراَز اًَرئٚج إٔ اًَشَٕؽج  ،ئٌب إٔ تؾظٔب تال خقٚٚر،
الشخوتبًٔب َُ اًسَٕٔر ل ٙإًهح ذاخْ إ لٕ ٙهح الضن  ،تقط اًِغر ؽُ إًشبئل اًخوِٚج
اًخ ٙاشخخدَح ل ٙاًتد.

خديبح اهتد :اؽداد إٔ اخبضج اًتراَز ٕإًَاد اًَشَٕؽج ٕاًَرئٚج ٕلوب ًخؾرٚك اًتد.
اهخردد :اًذتذتج اًئرَٕقِبعٚشٚج اًِبخسج ؽُ خالَس َٕضل َؼ تٌٕرث اًيٕرخز

ٕاًَشخخدٍ

ًقبٚبح اًوٚبٍ تب٘ َُ اؽَبل اًتد إٔ اؽبدث اًتد.
اهيحعجٕ :ضدث اًتد اإلذاؽٚج إٔ اًخٌمزِٕٚٚج اًذبتخج إٔ اًَخضريج تَب ل ٙذًى أسٔزث اًخرضٚل إٔ
اًخضٕٚل إٔ اًخظخٕ ٍٚاًشتيبح ؽٌٗ األرط إٔ ل ٙاًمظبء ،اًخ ٙخَيُ اًسَٕٔر َُ َخبتؾج
اًتد اإلذاؽٕ ٙاًخٌمز.ِٕٙٚ

اهترايج :اًخدَبح اإلذاؽٚج إٔ اًخٌمزِٕٚٚج إٔ أ٘ سزء َِٔب ٚتذٔب اًَرخص ًْ ًٌسَٕٔر.

الرخضج :االذً اهذي خيٌحه اهوزارث هوشبئل االؽالى كتل اهتدء تأي ؽيل يً اؽيبل اهتد أو
إؽبدث اهتد تيوجة أحنبى هذا اهلبٌوً.
اهيرخص هه :يل شخص عتٚؾ ٙإٔ اؽختبر٘ ٚضضل ؽٌٗ رخضج

ًلتد إٔ اؽبدث اًتد

تَٕسة أضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ.
اهيضٌف :يل َبدث َرئٚج إٔ َشَٕؽج إٔ يالَٓب َ ،شسٌج ؽٌٗ أ٘ ٕشٌٚج َُ إًشبئل اًمِٚج إٔ
اًخوِٚج ََٔب يبُ ِٕؽٔب يبألشرعج ٕاإلشعٕاِبح ٕاألهراص اًَدَسج ٕاألهراص اًرهَٙ
ٕفٚرٓب.

خداول اهيضٌف :خَي ُٚاًقٚر َُ االِخمبػ تبًَضِك ٕذًى ؽُ عرٚن ؽرط اًَضِك إٔ

تٚؾْ إٔ خأسٚرّ إٔ خٕزٚؾْ يٌٚبً إٔ سزئٚبً تتدل إٔ تقٚر تدل.
دار اهؾرط :يل َيبُ ؽبٍ ٚخٍ ل ْٚخدإل اًَضِمبح.
اهيراشلَِ :دٕة ٕشٌٚج اإلؽالٍ اًذ٘ ٚخٍ اػ خَبدّ ٕلوب ألضيبٍ اًِغبٍ ا ًضبدر تَوخظٗ أضيبٍ
ٓذا اًوبُِٕ.
ينخة اهيراشل :اًَيبُ اًَخصص ًؾَل اًَراشٌٕ ُٚاًَؾخَد تَٕسة اًِغبٍ اًضبدر تَوخظٗ
اضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ.

ث
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اهشخص األجٌتًً :قبٚبح خعتٚن ٓذا اًوبُِٕٚ ،ضدد تورار َُ َسٌس إًزراء َُ ٕٓ اًشخص

األسِت.ٙ

االِدَبر :ظٍ َضعخ ُٚإٔ ايذر لَ ٙضعث اخرٖ َُ ذاح شئٌب اًوبِِٕ ٙإٔ َُ شيل اخر،
شٕاء تبالِدَبر ؽُ عرٚن اًظٍ إٔ اًَزر .

االخضبد :ائخالك َضعخ ُٚإٔ َسَٕؽج َُ اًَضعبح لَ ٙضعج ٕاضدث.
اهفضل اهذبًٌ
أحنبى ؽبيج
يبدث 2

ضرٚج ٕشبئل اإلؽالٍ اًَرئٕ ٙاًَشَٕػ َيمًٕج تَٕسة اًوبُِٕ األشبشٕ ،ٙال ٚسٕز إِذارّ
إٔ ٕهمٔب إٔ َضبدرخٔب إٔ إًقبؤٓب إٔ لرط هٕٚد ؽٌٔٚب إال تَٕسة أضيبٍ اًوبُِٕ

ا

ٕتَٕسة

ضيٍ هظبئ.ٙ
يبدث 3
 .1خأشٚس ٕشبئل اإلؽالٍ اًَرئٕ ٙاًَشَٕػ ضن ًٌسَٚؼ ٚيمٌْ اًوبُِٕ األشبش ، ٙؽٌٗ أُ
خخظؼ َضبدر خٌَٕٔٚب ًرهبتج اًوبُِٕ.
 .2خخوهى وزارث اهداخوٌج اهركبتج ؽوى يضبدر خيويل وشبئل اإلؽالى اهيرئً واهيشيوػ
يبدث 4
 .1ال ٚسٕز ََبرشج اًتد إٔ أ٘ ؽَل َُ أؽَبل اًتد إال تَٕسة خرخٚص ضب در ؽُ
إًزارث تَٕسة أضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ.
 .2وفلب الحنبى هذا اهلبٌوً ،خشري ؽوى خديبح اهتد االحنبى اهيخؾولج تبهتد أو اؽبدث
اهتد.
يبدث 5
وفلب الحنبى هذا اهلبٌوً  ،خؾيل اهوزارث ؽوى خحدٌد اهظروراح اهخٌيوٌج هغبٌبح خٌغٌى كعبػ
اهيرئً واهيشيوػ وفلب الحخٌبجبح اهحلٌلٌج هويجخيؼ اهفوشعًٌٌ.
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يبدث 6

هغبٌبح خعتٌق احنبى هذا اهلبٌوً ،خؾختر وزارث االخضبالح هً اهجهج اهفٌٌج اهيخخضج
تبدارث وخٌغٌى وخرخٌص اشخخداى اهخردداح وخجدٌد رخضهب ،ويٌح اهرخص اهالزيج
الشخٌراد االجهزث واهيؾداح اهفٌٌج وفلب هولواًٌٌ ذاح اهؾالكج ،وتبهخٌشٌق يؼ اهوزارث.

يبدث 7
ٌشري هذا اهلبٌوً ؽوى جيٌؼ وشبئل اإلؽالى اهيرئً واهيشيوػ.
يبدث 8
ٔٚدك ٓذا اًوبُِٕ إًٗ َب :ٌٙٚ

- 1خِغ ٍٚؽَل ٕشبئل االؽالٍ تَب ٚضون رشبًخٔب.
- 2خعٕٚر ؽَل هعبػ ٕشبئل اإلؽالٍ تٔدك اًَشبَٓج ل ٙدلؼ ؽسٌج اًخَِٚج اًَشخداَج.
- 3خٌن تٚئج سدٚدث ًؾَل ٕشبئل اإلؽالٍ اًَرئٕ ٙاًَشَٕػ ٕاًؾَل ؽٌٗ
اشخذَبرٚج خِبلشٚج ل ٙغل إؽالٍ ٓبدك.

خٌن تٚئج

- 4خٕضٚد االعبر اًوبِِٕ ٙاًِبغٍ ًوعبػ اًَرئٕ ٙاًَشَٕػ ٕضَبٚج اًٌَيٚج اًميرٚج.
- 5خؾزٚز ضرٚج اًرأ٘ ٕاًخؾتٚر.
- 6رلؼ َشخٕٖ األداء االؽالَ.ٙ

- 7ضَبٚج اًَسخَؼ اًمٌشع ، ِٙٚخبضج االعمبل ٕا لشتبة َُ ،خبذٚر َب ٚتد َُ َٕاد

،

حخؾبرط ٕإًَِ اًشٌٕ ٍٚتٌٕرث شخضٚخٍٔ.
يبدث 9
خضِك ٕشبئل االؽالٍ اًَرئٕ ٙاًَشَٕػ ل ٙأراظ ٙاًشٌعج اًمٌشعِٚٚج إًٗ َضعبح خٌمزِٕٚٚج
َٕضعبح إذاؽٚج االرظٚج َِٔب ٕاًمظبئٚج.
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اهفضل اهذبهد
اهخرخٌص
يبدث 10

 .1خخًٕٗ الٕزارث خرخٚص ٕشبئل االؽالٍ ٕخِغٓ ٍٚب َٕخبتؾخْإٚ ،يُٕ ًٔب ل ٙشتٚل ذًى ،
ٕٕلوب ألضيبٍ اًوبََُِٕ ،برشج اًضالضٚبح اًخبًٚج:

أ .خِغ ٍٚؽَل ٕشبئل االؽالٍ ٕاًؾَل ؽٌٗ خعٕٚرّ ا.
ة .اضدار رخضج اًتد ًٌَرخص ًْ ٕلوب الضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ.
ح .إسبزث اًَضِمبح َِٕص اًرخص اًالزَج ًٔب.

د .اؽخَبد َيبخة َٕراشٌٕ ٙشبئل اإلؽالٍ تَٕسة ِغبٍ ٚضدر ؽُ َسٌس إًزراء.

يبدث 11
 .1هوشخص اهعتٌؾً أو االؽختبري حق اهحضول ؽوى رخضج لهتد أو اؽبدث اهتد تيوجة
أحنبى هذا اهلبٌوً.
 .2وٌحغر ؽوى نل شخص عتٌؾً أو اؽختبري اهتدء تأي ؽيل يً اؽيبل اهتد أو إؽبدث
اهتد ،كتل اهحضول ؽوى خرخٌص تذهم يً اهوزارث وفلب ألحنبى هذا اهلبٌوً.

يبدث 12
ٚ .1ودٍ عٌة اًضضٕل ؽٌٗ رخضج اًتد ًالدارث ٕلن اًَِبذر اًَؾدث لٓذا اًقرط ،ؽٌٗ أُ
ٚرلن َؼ اًعٌة األٕران اًخبًٚج:

أ .تٚبِبح ٕالٚج ؽُ َودٍ اًعٌة.

ة .إٚضبل دلؼ اًرشٍ اًَورر ؽٌٗ اًعٌة.
ح .تٚبُ ترأس َبل َودٍ اًعٌة َؾخَد َُ َؤششج تِيٚج.

د .اًتٚبِبح ٕاًَشخِداح اًخ ٙخٕظص يمبءث َودٍ اًعٌة اًمِٚج ٕاإلدارٚج ٕاًخوِٚج.
ر .عتٚؾج اًخدَبح اًخ ٙشٚودَٔب َودٍ اًعٌةٕ ،اًَِعوج اًسقرالٚج اًخ ٙشٚقعٔٚب.
ش .أٚج ٕذبئن أخرٖ هد خعٌتٔب إًزارث ألفراط اًخرخٚص خالل لخرث َِص اًخرخٚص.

ٚ .2ضدر َسٌس إًزراء ِغبٍ ٕٚظص شرٕع ٕإسراءاح رخص اًتد ٕإؽبدث اًتد ٕاًرشٍٕ
اًَشخٕلبث ؽِٔب.
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يبدث 13

ٚ -1شخرع ل ٙاًشخص اًعتٚؾ ٙاًَرخص ًْ :
أ .أُ ٚيُٕ لٌشع ِٙٚاًسِشٚج.

ة .أُ ال ٚيُٕ َضيٍٕ ؽل ْٚتسِبٚج إٔ سِضج َخٌج تبًشرك إٔ اٛداة اًؾبَج .
ٚ -2شخرع ل ٙاًشخص االؽختبر٘ اًَرخص ًْ :
أ .اُ ٚيُٕ ضبضال ؽٌٗ شٔبدث خشسٚل اًشريج ٕلن االضٕل اًوبِِٕٚج .

ة .اُ ٚيُٕ ضبضال ؽٌٗ شسل ظرٚتٕ ٙلوب ًالضٕل اًوبِِٕٚج .

ح .أُ ال ٚيُٕ َضيَٕب ؽٌ ْٚتؾدٍ ََبرشج األؽَبل اًخسبرٚج تَٕر ة أ٘ ضيٍ هظبئ. ٙ
يبدث 14
َؼ َراؽبث َب سبء ل ٙاًَبدخٓ َُ 15ٕ 12 ُٚذا اًوبُِٕٚ ،سة ؽٌٗ اًَدٚر هتل رلؼ اًعٌة
إًٗ إًزٚر ،اًضضٕل ؽٌٗ َٕالوج اًسٔبح اًخبًٚج:
ٕ .1زارث االخضبالح لَٚب ٚخؾٌن تَِص اًرخضج اًخبضج ةاًخردداح.

ٕ .2زارث اًداخٌٚج لَٚب ٚخؾٌن تبًرهبتج ؽٌٗ َضدر رأس َبل اًَضعج ٕاًشالَج األَِٚج" .
 .3يوافلج تتٌئٌج يشتلج هإلٌشبء واهخشغٌل يً شوعج جودث اهتٌئج.

يبدث 15
ٚ .1رلؼ اًَدٚر خٕضٚخْ إًٗ إًزٚر تؾد َراسؾج اًعٌة
اًرلط خالل ذالذَٕٚ ُٚب َُ خبرٚخ خود ٍٚاًعٌة .

اًَشخٕلًٌ ٙشرٕع تبًَٕالوج إٔ

ٚ .2ضدر إًزٚر هرارّ ل ٙاًعٌة اًَشخٕلً ٙشرٕع اًخرخٚص تبًوتٕل إٔ اًرلط خالل
ذالذَٕٚ ُٚب َُ خبرٚخ رلؼ اًعٌة اً.ْٚ
ٚ .3سة أُ ٚيُٕ اًورار ل ٙضبًج اًرلط َشتتبٕٚ ،ضن ًَودٍ اًعٌة اًعؾُ ٕلوب ًإلسراءاح
اًَوررث ل ٙاًوٕاِ ُٚذاح اًؾالهج .

يبدث 16
٘- 1رلؼ اًَدٚر اًخوبرٚر ؽُ ؽٌَْ لَٚب ٚخؾٌن تخرخٙص ٕشبئل اإلؽالٍ ٕشٚر ؽٌَٔب  ،إًٗ
إًزٚر تضمج دٕرٚج.

ٚ- 2ؾرط إًزٚر ٓذّ اًخوبرٚر تشيل دٕر٘ ؽٌٗ َسٌس إًزراء.
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يبدث 17
ٚسة ؽٌٗ َبًى اًَضعج أُ ٚؾَ ُٚدٚر ا ًٌَضعجٕ ،رئٚس خضرٚر َشؤٕلً ،إلشراك ؽٌٗ
اًتراَز اًخ ٙشٚخٍ تذٔب َٕخبتؾخٔب.
أٌ .شخرع فً يبهم اهيحعج:
 .1أُ ٚيُٕ لٌشع ِٙٚاًسِشٚج.
 .2أُ ال ٚيُٕ َضيٍٕ ؽٌٚج تسِبٚج إٔ سِضج َخٌج تبًشرك إٔ اٛداة اًؾبَج.
ةٌ .شخرع فً يدٌر اهيحعج:

 .1أُ ٚيُٕ لٌشع ِٙٚاًسِشٚج.
 .2أُ ٚيُٕ ضبضال ؽٌٗ َؤٓل ؽٌَ ٙال ٚول ؽُ اًدرسج اًسبَؾٚج األًٕٗ.
 .3أُ ٚيُٕ ًدٚج اًخترث ٕاًدراٚج اًيبلٚج ل ٙاًؾٍ ل اإلؽالَ.ٙ

 .4أُ ال ٚيُٕ َضيَٕب ؽٌ ْٚتسِبٚج إٔ سِضج َخٌج تبًشرك إٔ اٛداة اًؾبَج.
حٌ .شخرع فً رئٌس اهخحرٌر اهيشؤول:
 .1أُ ٚيُٕ لٌشع ِٙٚاًسِشٚج.
 .2أُ ٚيُٕ ضبضال ؽٌٗ اًدرسج اًسبَؾٚج األًٕٗ ل ٙخخضص اإلؽالٍ إٔ اًضضبلج.
 .3أُ ٚيُٕ ًد ْٚخترث ل ٙاًؾَل اإلؽالٍ ٘ ال خول ؽُ خَس شِٕاح.

 .4أُ ال ٚيُٕ َضيَٕب ؽٌ ْٚتسِبٚج إٔ سِضج َخٌج تبًشرك إٔ اٛداة اًؾبَج.
يبدث 18
ٚيُٕ ٍ اًى اًَضعج ٕرئٚس خضرٚرٓب َشؤًٕ ُٚؽُ َظَُٕ َٕضخٕٖ أٚج َبدث إؽالَٚج ٚخٍ
تذٔب ل ٙاًَضعج.

يبدث 19
ؽٌٗ َبًى اًَضعج إشؾبر اًَدٚر تَٕسة يخبة خع ٙتأٚج خقٚٚراح إٔ خؾدٚالح خعرأ ؽٌٗ
خرخٚص اًَضعج خالل َٕٚ 15ب َُ خبرٚخ اًخقٚٚر إٔ اًخؾدٚل.
يبدث 20
ٚ .1سة أُ ال ٚول ؽدد اًؾبٌَ ُٚل ٙاًَضعج اًخٌمزِٕٚٚج ؽُ
اإلذاؽٚج أُ ال ٚول ؽُ  6أشخبص.

 8أشخبصٕ ،ل ٙاًَضعج
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 .2ؽٌٗ أُ خخٕلر ل ٙاًؾبٌَ ُٚل ٙاًَضعج اإلذاؽٚج ٕاًخٌمزِٕٚٚج اًخترث اًيبلٚج ل ٙاًؾَل
اإلؽالَ.ٙ

يبدث 21
 .1خيُٕ َدث رخضج اًتد لٕشبئل اإلؽالٍ اًَرئٕ ٙاًَشَٕػ ٕلن اٛخ: ٙ
أ .اًَضعبح اًمظبئٚج ؽشرث شِٕاح .
ة .اًَضعبح االرظٚج اًخٌمزِٕٚٚج ٕاإلذاؽٚج خَس شِٕاح.
ح .خدَبح اًتد اًمظبئ ٙخَس شِٕاح .

 .2خيُٕ ٓذّ اًر خضج هبتٌج ًٌخسدٚد تَٕالوج إًزارث شرٚعج االلخزاٍ تشرٕع ٕإسراءاح
اًخرخٚص.
يبدث 22
ؽٌٗ اًَرخص ًْ إؽالٍ إًزارث تَٕسة يخبة خع ٙؽُ رؿ ةخْ ل ٙخسدٚد رخضج اًتد هتل
ذالذج أشٔر َُ اِخٔب ئٔب.
يبدث 23
ٌٚ .1خزٍ اًَرخص ًْ اًوٚبٍ تأؽَبل اًتد خالل شخج أشٔر َُ خبرٚخ ال ضضٕل ؽٌٗ
رخضج اًتد ٕإال اؽخترح رخضج اًتد الفٚج.

ًٌٕ .2زٚر تِبء ؽٌٗ خِشٚة اًَدٚر خَدٚد ٓذّ اًَدث شخج أشٔر أخرٖ ًَٕرث ٕاضدث لوع
تِبء ؽٌٗ أشتبة َوِؾج.
يبدث 24
شخضٕ ٙال ٚسٕز اًخِبزل ؽِْ ا إٔ تٚؾْ ا إٔ خأسٚرّ ا تأ٘ ضبل َُ
ث
 .1رخضج اًتد
األضٕال إال تَٕالوج إًزارث ٕةَٕسة أضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ.
ٚ .2سة أُ ٚخٕالر ل ٙاًَخِبزل ًْ ذاح اًشرٕع اًخٚ ٙخعٌتٔب اًوبُِٕ ل ٙاًَرخص ًْ،
ٕاُ ٚخٍ اًخِبزل ٕلوب ًٌشرٕع ٕاإلسراءاح اًخ ٙخضددٓب إًزارث.
يبدث 25
ال ٚضن ًٌَرخص ًْ اًضضٕل ؽٌٗ أيذر َُ رخضج َؤششج إؽالَٚج ٕاضدث.
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يبدث 26
ٌٚخزٍ اًَرخص ًْ خالل لخرث اًخرخٚص تَب : ٌٙٚ
َ .1راؽبث اًوٕإِ ُٚاألِغَج اًمٌشعِٚٚج ٕاًخوٚد تَب سبء لٔٚب َُ أضيبٍ.
 .2ؽدٍ اشخؾَبل األسٔزث ٕاًَؾداح اًمِٚج اًخبضج ل ٙاًتد ٕإؽبدث اًتد ل ٙفٚر األفراط
اًَؾدث ًٔب.

 .3اًخوٚد تأٚج خؾٌَٚبح إٔ هراراح خضدرٓب إًزارث.
 .4خود ٍٚأٚج تٚبِبح إٔ ٍ ؽٌَٕبح خعٌتٔب إًزارث َِْ ل ٙأ٘ ٕهح.
 .5خشسٚل يبَل َبدث اًتد َؼ االضخمبغ تٔب ًَدث شخج شٕٔر َُ خبرٚخ اًتدٕٚ ،يُٕ ًٌَدٚر إٔ
َُ ِٚخدتْ اًضن ل ٙاالعالػ ؽٌٗ َظَُٕ ٓذا اًتد ل ٙأ٘ ٕهح ٚشبء.

 .6اًخوٚد تبشخخداٍ اًخردداح ٕلوب ًٌِعبن اًسقرال ٙاًَضدد ترخضج اًتد ،ؽٌٗ أُ ٚح ٍ اًخوٚد
تبًَؾبٚٚر اًمِٚج اًخ ٙخظؾٔب ٕزارث االخضبالح ًٔذا اًقرط.
يبدث 27
خٌخزٍ اًَضعبح لَٚب ختذْ َُ تراَز تَب :ٌٙٚ
- 1اًخوٚد تَب سبء تْ هبُِٕ اًَعتٕؽبح ٕاًِشر اًشبر٘.
- 2إِخبر تد َضٌ ٙال ٚول ؽُ  َُ %40ضسٍ اإلِخبر اًؾبٍ ًٌَضعج.
- 3ؽدٍ تد َب َُ شأِْ:

أ  -اًَشبس ةاًذاح اإلًٔٚج إٔ اًَؾخوداح اًدِٚٚج.

ة  -إذبرث اًِؾراح ٕاًمخُ اًداخٌٚج.
ح  -اإلساءث ًٌِغبٍ اًؾبٍ ٕاٛداة اًؾبَج َ .ؼ ٕسٕة ٕظؼ االشبراح إٔ اًؾتبراح اًخ ٙخضدد
اًمئاح اًؾَرٚج اًَِبشتج ًَشبٓدث إٔ االشخَبػ ًَب ختذْ َُ تراَز.

د  -اًَشبس تضوٕن ٕضرٚبح األلراد ٕضٚبخٍٔ اًخبضج.
ر  -زؽزؽج اًذوج تبالهخضبد إًعِ ٙاًمٌشع.ِٙٚ

َ- 4راؽبث َب خِص ؽٌ ْٚخشرٚؾبح ضَبٚج ضوٕن اًٌَيٚج اًميرٚج اًِبلذث.
- 5اًخوٚد تَب خِص ؽٌ ْٚخؾٌَٚبح اًدؽبٚج ٕاإلؽالُ اًضبدرث ؽُ ٕزٚر اإلؽالٍ تَوخظٗ ٓذا
اًوبُِٕ.

يشروػ كبٌوً خٌغٌى اإلؽالى اهيرئً واهيشيوػ /اهٌشخج اهٌهبئٌج  /7وحدث اهيشبٌدث اهخشرٌؾٌج.

2009/5/30

يبدث 28

خخظؼ خدَبح اًتد اًَخِول ٕؽرتبح اًتد ًخرخٚص َشتن َُ إًزارث ؽٌٗ أُ خضدد شرٕع
خرخٚضٔب ٕاًرشٍٕ اًَشخٕلبث ؽِٔب تِغبٍ ٚضدر ؽُ َسٌس إًزراء.
يبدث 29
 .1ال ٚسٕز اشخٚراد أ٘ َضِك داخل أراظ ٙاًشٌعج اًمٌشعِٚٚج تٔدك اًخدإل ٕألفراط
اًخسبرث إال تئذُ َشتن َُ إًزارثٕٚ ،ضدر ِغبٍ ؽُ َسٌس إًزراء ٚضدد أشس إسبزث

اًَضِمبح ٕشرٕع َِص االذِٕبح اًخبضج تٔب ٕاًرشٍٕ اًَشخٕلبث ؽِٔب.

ٚ .2ضغر خدإل إٔ ؽرط أ٘ َضِك دُٕ اًضضٕل ؽٌٗ اإلذُ اًَشتن َُ إًزارث.
يبدث 30
أ .خخظؼ ٕشبئل اإلؽالٍ اًَرئٕ ٙاًَشَٕػ ًرهبتج إًزارثٕٚ ،شَل ذًى اًرهبتج ؽٌٗ:
 .1ؽٌَٚج اًتد.
َ .2ظَُٕ َٕضخٕٖ اًتراَز اًخ٘ ٙخٍ تذٔب.

ًٕٔ .1ب ل ٙشتٚل ذًى اخخبذ يبلج اإلسراءاح اًخٚ ٙخًٕٔب ًٔب اًوبُِٕ.

اهفضل اهرارتؼ
اهرشوى واهيوارد اهيبهٌج
يبدث 31
 .2خشخٕل ٙإًزارث ؽُ َِص رخضج اًتد ٕإؽبدث اًتد اًرشٍٕ اًَوررث ٕلوب ًِغبٍ ضبدر ؽُ
َسٌس إزارء.

 .3خشخٕلٗ ذاح اًرشٍٕ إًاردث ل ٙاًمورث اًشب توج ؽُ خسدٚد رخضج اًتد ٕؽبدث اًتد ٕلوب
ًإلسراءاح اًخ ٙخضددٓب إًزارث .
ًَ .4سٌس إًزراء تِبء ؽٌٗ خِشٚة إًزارث،
اًخرخٚص.

اػلبء اٚج َؤششج ضيَٕٚج َُ رشٍٕ
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يبدث 32

ٚسة أُ ال ٚول رأس َبل َودٍ عٌة اًخرخٚص ؽَب :ٌٙٚ

 .1ؽُ  200,000دِٚبر اردِ ،ٙاذا يبُ عٌة اًخرخٚص ًَضعج

ارظٚج خٌمزِٕٚٚج،

خقعَ ٙؾغٍ َِبعن اًشٌعج.
 .2ؽُ  100,000دِٚبر اردِ ،ٙاذا يبُ عٌة اًخرخٚص ًَضعج ارظٚج خٌمزِٕٚٚج خقعٙ
َِعوج سقرالٚج ٕاضدث.

 .3ؽُ  300,000دِٚبر اردِ ،ٙاذا يبُ عٌة اًخرخٚص ًَضعج لظبئٚج خٌمزِٕٚٚج .
 .4ؽُ  100,000دِٚبر اردِ ،ٙاذا يبُ عٌة اًخرخٚص ًَضعج اذا ؽٚج ختد ؽٌٗ إًَسج
 FMظَُ َِعوج راٍ اهلل ٕاًودس .

 .5ؽُ  50,000دِٚبر اردِ ،ٙاذا يبُ عٌة اًخرخٚص ًَضعج اذاؽٚج ختد ؽٌٗ إًَسج
 FMل ٙاًَِبعن االخرٖ.
يبدث 33
ؽٌٗ ٕشبئل اإلؽالٍ اًَرئٕ ٙاًَشَٕػ االؽخَبد لَٕ ٙاردٓب اًَبًٚج ؽٌٗ َضبدر َشرٕؽج
َٕؾٌِجٕٚ ،ضغر ؽٌٔٚب خٌن٘ أٚج إَٔال َُ أٚج سٔبح ،تدُٕ إذُ َشتن تذًى َُ ٕزارث اإلؽالٍ
ٕٕلوب ًإلسراءاح اًخ ٙخضددٓب إًزارث.

يبدث 34
تَٕسة أضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ ٕاألِغَج اًضبدرث تَٕستْ ،خدخل يبلج اًرشٍٕ اًخ ٙخخوبظٔب
إًزارث َُ اًَرخص ًْٕ ،اًقراَبح ٕأٚج َتبًـ أخرٖ ٚخٍ اشخٚمبؤٓب ،ل ٙالخزِٚج اًؾبَج

ًٌشٌعج إًعِٚج اًمٌشعِٚٚج.
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اهفضل اهخبيس
احنبى خخبيٌج
يبدث 35

ٚ .1سٕز أليذر َُ َضعج خٌمزِٕٚٚج إٔ إذاؽٚج االِدَبر لَ ٙضعج ٕاضدث إٔ اخضبدٓب ،تشرع
إًَالوج اًَشتوج َُ هتل إًزارث َؼ اًخوٚد تبًشرٕع ٕاإلسراءاح اًخ ٙاهرٓب اًوبُِٕ .

 .2خُحهل سٍ ٚؼ اًذٍَ اًَبًٚج ٕاٚج ضوٕن إٔ اًخزاٍ اح اخرٖ إًٗ اًشريج اًداَسج ل ٙضبًج
اًظٍ.

 .3خُحهل سَٚؼ اًذٍَ اًَبًٚج ٕاٚج ضوٕن إٔ اًخزاٍ اح اخرٖ إًٗ اًشريج اًسدٚدث ل ٙضبًج
اًَزر إٔ االخضبد.
 .4ؽٌٗ اُ ٚراؽٗ ل ٙسَٚؼ االضٕال ضوٕن اًخٌك اًؾبٍ إٔ اًخبص .
يبدث 36
َؼ َراػ اث َب سب ء ل ٙأضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ ٚسٕز ًٌشخص اًعتٚؾٙ

اًضضٕل ؽٌٗ رخضج ًٌتد إٔ اؽبدث اًتد ،ؽٌٗ أُ ٌٚخزٍ تَب :ٌٙٚ

ٕاالؽختبر٘ األسِتٙ

- 1اًضضٕل ؽٌٗ َٕالوج َسٌس إًزارء.
- 2االًخزاٍ تبًوٕإِ ُٚاألِغَج اًمٌشعِٚٚج ٕأٚج خؾٌَٚبح خضدر ؽُ إًزارث خِغٍ ؽَل ٕشبئل
اإلؽالٍ اًَرئٕ ٙاًَشٍ ٕػ.

يبدث 37
ضن إِشبء اًَضعبح اًدِٚٚج ضن ضضر٘ ًٌشٌعج اًمٌشعِٚٚج.
يبدث 38
 .1خؾختر ٓٚئج إذاؽج ٕخٌمز ُٕٚلٌشعَ ُٚرخضج ضيَب ٕخَِص رخضج اًتد تَٕسة أضيبٍ ٓذا
اًوبُِٕ ًََبرشج أؽَبل اًتد اإلذاؽٕ ٙاًخٌمز ،ِٕٙٚؽٌٗ أُ خٌخزٍ ل ٙيل َب ختذْ ٕخِخسْ
َُ تراَز تبضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ.
 .2خؾمٗ ٓٚئج إذاؽج ٕخٌمز ُٕٚلٌشع َُ ُٚأٚج رشٍٕ ؽٌٗ رخص اًتد ٕإؽبدث اًتد ٕأٚج
أسٕر ٕؽٕائد ؽٌٗ اشخخداٍ اًخردداح ٕلوب ألضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ ٕاألِغَج اًضبدرث تَٕستْ.
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يبدث 39
خِمٚذا الضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ ٚؾختر َُ اؽظبء اًظتعٚج اًوظبئٚج اًَدٚر إٔ َُ ٚك ٕظْ َُ
َٕغم ٙإًزارث ًْٕ ،تٔذّ اًضمج اًضن ل ٙالدخٕل ال٘ َضعج َُ َضعبح اًتد إٔ اؽبدث
اًتد إٔ دٕر اًؾرطٕ ،ا٘ َيبُ اخر ٚخٍ خدإل اًَضِمبح لًٌ ْٚخبيد َُ ؽدٍ َخبًمج أ٘ َُ
اضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ.
اهفضل اهشبدس
اهجزاءاح واهؾلوتبح
يبدث 40
َ .1ؼ َراؽبث أ٘ ؽوٕتج اشد ٕرد اًِص ؽٌٔٚب ل ٙأ٘ خشرٚؼ اخرٚ ،ؾبهة يل َُ ٚرخية
َخبًمج الضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ ؽٌٗ اًِضٕ اًخبً:ٙ
أ .يل َُ َٚبرس اؽَبل اًتد إٔ أ٘

ؽَل َُ اؽَبل اًتد دُٕ اًضضٕل ؽٌٗ اًخرخٚص

تَٕسة اضيبٍ ٓذا اًوبُِٕٚ ،ؾبهة تبًضتس َدث ال خول ؽُ شِج ٕال خزٚد ؽٌٗ خَس شِٕاح

إٔتقراَج ال خول ؽُ ؽشر ُٚاًك دِٚبر

اردِٕ ٙال خزٚد ؽٌٗ خَش ُٚاًك دِٚبر

اردِ ٙإٔ

تيٌخب اًؾوٕتخَٕ ،ُٚضبدرث سَٚؼ اًَؾداح ٕاالسٔزث اًَشخخدَج .

ة .اذا خبًك اًَرخص ًْ اًشرٕع اًخَِ ٙص تَٕستٔب اًرخضج ،إٔ اذا ًٍ ٚشؾر إًزارث تبٚج
خقٚٚراح إٔ خؾدٚالح خعرأ ؽٌٗ اًخرخٚص ٕلوب ًَب ٕرد اًِص ؽٌ ْٚل ٙاًَبدث (ٓ َُ )26ذا
اًوبُِٕٚ ،ؾبهة تقراَج ال خول ؽُ ؽشرث االك دِٚبر اردِٕ ٙال خزٚد ؽٌٗ ؽشر ُٚاًك دِٚبر

اردِٕٚ ،ٙضن ًٌٕزارث اٚوبك اًتد ًَدث ال خزٚد ؽٌٗ شِج .
ح .اًَرخص ًْ اًذ٘ ٚتد تراَز خاللب الضيبٍ اًَبدث

(ٓ َُ )35ذا اًوبُِٕ ،إٔ ٘خدإل إٔ

٘ؽرط َضِمبح خاللب الضيبٍ اًَبدث (ٓ َُ )37ذا اًوبُِٕٚ ،ؾبهة تقراَج ال خول ؽُ خَشج
االك دِٚبر اردِٕ ٙال خزٚد ؽٌٗ ؽشرث االك دِٚبر

اردَِٕ ،ٙضبدرث سَٚؼ اًتراَز إٔ

اًَضِمبح اًَخبًمجٕٚ ،ضن ًٌٕزارث اٚوبك اًتد ًَدث ال خزٚد ؽٌٗ شخج اشٔر .

د .اذا خبًك اًَرخص ًْ اضيبٍ أ٘ َُ إًَاد اًخبًٚج ،اًَبدث ( )21إٔ اًَبدث (ٓ َُ )29ذا
اًوبُِٕٚ ،ؾبهة تقراَج ال خول ؽُ خَشج االك دِٚبر اردِٕ ٙال خزٚد ؽٌٗ ؽشرث االك دِٚبر

اردِٕٚ ،ٙضن ًٌٕزارث العٌة َُ اًسٔبح اًوظبئٚج اًَخخضج اًقبء اًخرخٚص إًََِش ًْ .
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اًمورث (أ) َُ ٓذّ اًَبدث ،ل ٙضبل خيرار

 .2خظبؽك اًؾوٕتبح اًَِضٕص ؽٌٔٚب لٙ
اًَخبًمج.

يبدث 41
ؽٌٗ سَٚؼ ٕشبئل اإلؽالٍ اًَرئٕ ٙاًَشَٕػ اًؾبٌَج داخل أراظ ٙاًشٌعج اًمٌشعِٚٚج هتل ُلبذ

أضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ ،خضٕٚة إٔظبؽٔب خالل شخج شٕٔر َُ خبرٚخ اًؾَل تْ .

يبدث 42
ٌٚ .1قٗ هرار َسٌس إًزراء رهٍ ً 182شِج  2004تشبُ ِغبٍ خرخٚص اًَضعبح اإلذاؽٚج
ٕاًخٌمزِٕٚٚج.

ٌٚ .2قٗ يل َب ٚخؾبرط َؼ اضيبٍ ٓذا اًوبُِٕ .
يبدث 43
ؽٌٗ سَٚؼ اًسٔبح  -يل لَٚب ٚخضْ -خِمٚذ أضيبٍ ّ ذا اًوبُِٕ ؽٌٗ أُ ٚؾَل تْ تؾد ذالذُٚ

َٕٚب َُ خبرٚخ ِشرّ ل ٙاًسرٚدث اًرشَٚج .

رئٚس اًٌسِج اًخِمٚذٚج ًَِغَج اًخضرٚر اًمٌشعِٚٚج
رئٚس اًشٌعج إًعِٚج اًمٌشعِٚٚج
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