
)اعبدح رُظُى ورحذَذ يالن انًذَشَخ انعبيخ نهزُظُى  21/06/1996ربسَخ  10490رعذَم انًشعىو سلى 

 (انًذٍَ

 11عذد انًىاد: 

 

 

 02/05/2006ربسَخ :  16870سلى  رعشَف انُض: يشعىو

 

 2396-2383انظفحخ:  | 11/05/2006ربسَخ انُشش:  | 23عذد انجشَذح انشعًُخ: 

 

 
 

 ( 11-1انًىاد) 

 ئٌ سئُظ انجًهىسَخ،

 ثُبء عهً انذعزىس،

 ،(ورعذَالره)رُظُى اإلداساد انعبيخ 12/6/1959ربسَخ  111ثُبء عهً انًشعىو االشزشاعٍ سلى 

 ،(ورعذَالره )َظبو انًىظفٍُ 12/6/1959ربسَخ  112ثُبء عهً انًشعىو االشزشاعٍ سلى 

 ،(ورعذَالره )لبَىٌ انزُظُى انًذٍَ 9/9/1983ربسَخ  69ثُبء عهً انًشعىو االشزشاعٍ سلى 

ورعذَالره )ئعبدح رُظُى ورحذَذ يالن انًذَشَخ  21/6/1997ربسَخ  10490نًشعىو سلى ثُبء عهً ا

 ،(انعبيخ نهزُظُى انًذٍَ

 ثُبء عهً الزشاح وصَش األشغبل انعبيخ وانُمم،

 ،19/5/2005ربسَخ  435وثعذ يىافمخ هُئخ يجهظ انخذيخ انًذَُخ ثمشاسهب سلى 

 ،(27/9/2005ربسَخ  2005ـ  279/2004وثعذ اعزشبسح يجهظ شىسي انذونخ )انشأٌ سلى 

 ،6/4/2006وثعذ يىافمخ يجهظ انىصساء فٍ جهغزه انًُعمذح ثزبسَخ 

 :َشعى يب َأرٍ

 المواد

 1 انًبدح

وفمب نًب َهٍ: ـ  21/6/1997ربسَخ  10490( يٍ انًشعىو سلى 2عذل َض انفمشح األخُشح يٍ انًبدح )

 .دوائش انزُظُى انًذٍَ فٍ يشاكض انًحبفظبد واأللؼُخ
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 2 انًبدح

 .21/6/1997ربسَخ  10490أنغٍ َض انًبدح انغبدعخ يٍ انًشعىو سلى 

 3 انًبدح

وَض انًمطع األول يٍ  21/6/1997ربسَخ  10490ًبدح انغبثعخ يٍ انًشعىو سلى عذل َض يطهع ان

يع يشاعبح أحكبو انمىاٍَُ انًشعُخ اإلجشاء رزىنً دوائش »( يٍ انًبدح انًزكىسح وفمب نًب َهٍ: 1انفمشح )

ثأشغبل  ـ فًُب َزعهك 1انزُظُى انًذٍَ فٍ يشاكض انًحبفظبد واأللؼُخ كم ػًٍ َطبلهب األعًبل انزبنُخ: 

انجهذَبد: ـ انذسط انفٍُ ورحؼُش يهفبد انزهضَى ودفبرش انششوؽ نألشغبل انعبئذح نهمشي وانجهذَبد ػًٍ 

َطبق انمؼبء وفٍ حذود انظالحُبد انًًُىحخ نشؤعبء انجهذَبد وفمب نهمىاٍَُ واألَظًخ انًشعُخ 

رعطً انجهذَخ سخض »نًب َهٍ: ـ  ( يٍ انًبدح َفغهب وفمب3كًب عذل انًمطع انثبنث يٍ انفمشح )«. اإلجشاء

اإلعكبٌ أو األشغبل اعزُبدا ئنً كشف فٍُ طبدس عٍ دائشح انزُظُى انًذٍَ فٍ يشكض انًحبفظخ أو 

انمؼبء انًخزض ثبعزثُبء يذَُزٍ ثُشود وؽشاثهظ وارحبداد انجهذَبد انزٍ نذَهب أجهضح فُُخ 

 .«وانجبلٍ دوٌ رعذَم«. »يزخظظخ

 4 انًبدح

وفمب نًب َهٍ: ـ  21/6/1997ربسَخ  10490( يٍ انًشعىو سلى 16انفمشح األخُشح يٍ انًبدح )عذل َض 

انذسط انفٍُ ورحؼُش يهفبد انزهضَى ودفبرش انششوؽ نألشغبل انعبئذح نهمشي وانجهذَبد ػًٍ َطبق »

ب نمبَىٌ انًحبفظخ أو انمبئًمبيُخ وفٍ حذود انظالحُبد انًبنُخ انًًُىحخ نهًحبفع أو نهمبئًمبو وفم

 .«انًحبعجخ انعًىيُخ

 5 انًبدح

وفمب نًب َهٍ: ـ  21/6/1997ربسَخ  10490( يٍ انًشعىو سلى 17عذل َض انفمشح األخُشح يٍ انًبدح )

انذسط انفٍُ ورحؼُش يهفبد انزهضَى ودفبرش انششوؽ نششاء انغُبساد واِنُبد ونألشغبل انعبئذح نهمشي »

ظخ أو انمبئًمبيُخ وفٍ حذود انظالحُبد انًبنُخ انًًُىحخ نهًحبفع أو وانجهذَبد ػًٍ َطبق انًحبف

 .«انمبئًمبو وفمب نمبَىٌ انًحبعجخ انعًىيُخ

 6 انًبدح



أنغُذ وظُفزب يغبح ويغزكزت أًَُب وسدرب فٍ يالن انًذَشَخ انعبيخ نهزُظُى انًذٍَ، عهً أٌ رعزجش 

َخ َفبر هزا انًشعىو، يشاكض رظفُخ، ورهغً فىس اَزهبء انًشاكض فٍ هبرٍُ انىظُفزٍُ، انًشغىنخ ثزبس

 .خذيخ شبغهُهب

 7 انًبدح

 .( انًهحك ثهزا انًشعىو1عذل يالن انًذَشَخ انعبيخ نهزُظُى انًذٍَ، وفمب نهجذول سلى )

 8 انًبدح

انًذٍَ ثمشاس يٍ  َجشٌ رىصَع انًحشسٍَ وانكزجخ وانحجبة عهً يخزهف وحذاد انًذَشَخ انعبيخ نهزُظُى

 .انًذَش انعبو ثعذ يىافمخ يجهظ انخذيخ انًذَُخ

 9 انًبدح

رحذد انششوؽ انخبطخ نهزعٍُُ فٍ ثعغ انىظبئف فٍ انًذَشَخ انعبيخ نهزُظُى انًذٍَ وفمب نهجذول سلى 

 .( انًهحك ثهزا انًشعىو2)

 10 انًبدح

 .بو هزا انًشعىورهغً انُظىص انزٍ رزعبسع أو ال رزفك يع أحك

 11 انًبدح

 .َُشش هزا انًشعىو وَجهغ حُث رذعى انحبجخ

 

 

 

 2006أَبس  2ثعجذا فٍ 

 اإليؼبء: ئيُم نحىد

 طذس عٍ سئُظ انجًهىسَخ

 سئُظ يجهظ انىصساء

 اإليؼبء: فإاد انغُُىسح

 وصَش األشغبل انعبيخ وانُمم



 اإليؼبء: يحًذ انظفذٌ

 وصَش انًبنُخ

 اإليؼبء: جهبد أصعىس

 


