قزار مه وسٌز انمانٍة مؤرخ فً  25فٍفزي ٌ 2009تعهق بضبظ قائمة انعمهٍات انبسٍطة انتً ٌمكه أن تخضع إنٍها
انبضائع انمىضىعة بانمستىدعات انذٌىاوٍة وشزوط انحصىل عهى اإلعفاء مه انمعانٍم واألداءات بانىسبة نهىقص انىاتج
عه هذي انعمهٍات.
إن وسٌز انمانٍة،
تؼذ االعالع ػهٗ يجهح انذٕٚاَح انظادسج تًمرضٗ انمإٌَ ػذد  34نسُح  2008انًؤسر ف 2 ٙجٕاٌ ٔ 2008خاطح انفظٕل 94
ٔ183
ٔ 184يُٓا،
ٔػهٗ انمإٌَ ػذد  113نسُح 1989انًؤسر ف 30 ٙدٚسًثش  1989انًرؼهك ترغثٛك ذؼشٚفح جذٚذج نهًؼانٛى انذٕٚاَٛح ػُذ انرٕسٚذ ،كًا
ذى ذُمٛذّ ٔإذًايّ بانُظٕص انالدمح،
ٔػهٗ لشاس ٔصٚش انًانٛح انًؤسر ف 29 ٙدٚسًثش  1955انًرؼهك تضثظ عشق سٛش انًسرٕدػاخ،
ٔػهٗ سأ٘ ٔصٚش انرجاسج ٔانظُاػاخ انرمهٛذٚح.
لشّس يا ٚه:ٙ
انفصم األول:
 1ـ ذضثظ انمائًح انًهذمح تٓزا انمشاس انؼًهٛاخ انثسٛغح انرًٚ ٙكٍ أٌ ذخضغ نٓا انثضاػح خالل يكٕثٓا تانًسرٕدع انذٕٚاَ،ٙ
 2ـ ٚجة أٌ ال ُٚجش ػٍ انؼًهٛاخ انًشاس إنٓٛا تانفمشج األٔنٗ يٍ ْزا انفظم ذغٛٛش ف ٙانرظُٛفح انرؼشٚفٛح نهثضاػح يٕضٕع انؼًهٛح ػهٗ
يسرٕٖ انرسغ أسلاو األٔنٗ ،يا نى ذٕجذ أدكاو لإََٛح أٔ ذشذٛثٛح يخانفح.
انفصم  2ـ ال ًٚكٍ انمٛاو تانؼًهٛاخ انثسٛغح انًشاس إنٓٛا تانفظم األٔل يٍ ْزا انمشاس إال تؼذ انذظٕل ػهٗ ذشخٛض يٍ يظانخ
انذٕٚاَح ٚضثظ ششٔط انمٛاو تٓا.
انفصم  3ـ نهذظٕل ػهٗ اإلػفاء يٍ انًؼانٛى ٔاألداءاخ تانُسثح نهُمض انُاذج ػٍ انؼًهٛاخ انثسٛغح ٚرى ذغثٛك َسثح يشدٔدٚح ػهٗ
انؼًهٛح انى ػُٛح كانران:ٙ
ـ ذذذّد َسثح انًشدٔدٚح أٔ عشٚمح ضثظ ْزِ انُسثح يٍ لثم يظانخ انذٕٚاَح عثما نهظشٔف انذمٛمح انر ٙذى فٓٛا أٔ ٚرؼ ٍٛأٌ ذرى فٓٛا الػًهٛح
انثسٛغح انًؼُٛح،
ـ ف ٙطٕسج ذؼزس ذذذٚذ َسثح انًشدٔدٚح عثما ألدكاو انًغح األٔنٗ يٍ ْزا انفظم ًٚكٍ نًظانخ انذٕٚاَح أخز سأ٘ انًظانخ انفُٛح
نهٕصاسج انًؼُٛح.
انفصم  4ـ ٚضثظ انرشخٛض انًشاس إن ّٛتانفظم  2يٍ ْزا انمشاس ،ػُذ االلرضاءَ ،سثح انُمض ف ٙانكًٛح انز٘ ًٚكٍ أٌ ُٚرج ػٍ ْزِ
انؼًهٛاخ تاالػرًاد ػهٗ َسثح انًشدٔدٚح انًذذدج عثما ألدكاو انفظم  3يٍ ْزا انمشاس.
انفصم  5ـ ال ًٚكٍ انرشخٛض ف ٙانؼًهٛاخ انثسٛغح انًشاس إنٓٛا تانفظم األٔل يٍ ْزا انمشاس إرا يا اػرثشخ يظانخ انذٕٚاَح أٌ ْزِ
انؼًهٛاخ يٍ شأَٓا أٌ ذؤد٘ إنٗ دذٔز ػًهٛاخ غشّ.
انفصم  6ـ ٚهغٗ لشاس ٔصٚش انًانٛح انًؤسر ف 29 ٙدٚسًثش  1955انًرؼهك تضثظ عشق سٛش انًسرٕدػاخ انًشاس إن ّٛأػالِ.
انفصم 7ـ ُٚشش ْزا انمشاس تانشائذ انشسً ٙنهجًٕٓسٚح انرَٕسٛح.
تىوس فً 25فٍفزي 2009

مهحق
قائمة انعمهٍات انبسٍطة
 1ـ انرٕٓئح ٔانغشح ٔانرجفٛف ٔإصانح انغثاس ٔػًهٛاخ انرُظٛف انؼادٚح ٔإطالح األغهفح ٔػًهٛاخ اإلطالح انثسٛغح نؤلضشاس انالدمح
تانثضائغ أثُاء َمهٓا أٔ خضَٓا،
2ـ إػادج انثضائغ تؼذ َمهٓا إنٗ دانرٓا األٔنٗ،
 3ـ ػًهٛاخ انجشد ٔسفغ انؼُٛاخ ٔانفشص ٔانغشتهح ٔانرظفٛح انًٛكاَٛكٛح ٔٔصٌ انثضائغ،
4ـ إصانح أٔ ػضل انًكَٕاخ انر ٙنذمٓا ضشس أٔ ذهٕز،
5ـ يؼانجح انفغشٚاخ ٔانغفٛهٛاخ،
6ـ يؼانجح انظذأ،
 7ـ انًؼانجاخ تٕاسغح انرشفٛغ ف ٙدسجح انذشاسج دٌٔ أ٘ يؼانجح ذكًٛهٛح أخشٖ ٔدٌٔ اػرًاد أسهٕب انرمغٛش،
8ـ انًؼانجاخ تٕاسغح انذظّ ف ٙدسجاخ انذشاسج،
 9ـ إضافح تضائغ إنٗ تضائغ أخشٖ أٔ ذشكٛة أٔ ذغٛٛش لغغ يكًّهح أٔ ذٕاتغ ششٚغح أٌ ذكٌٕ ْزِ انؼًهٙاخ يذذٔدج ٔذٓذف إنٗ يغاتمح
انثضائغ إنٗ انًٕاطفاخ انفُٛح ٔال ذؤد٘ إنٗ ذغٛٛش عثٛؼرٓا أٔ انخظائض األٔنٛح نهثضائغ األطهٛح،
 10ـ ذخفٛف انسٕائم تانًاء أٔ ذشكٛض انسٕائم دٌٔ يؼانجح ذكًٛهٛح أخشٖ أٔ دٌٔ اسرؼًال أسهٕب انرمغٛش،
11ـ خهظ انثضائغ راخ انُٕػٛح انٕادذج ٔراخ جٕدج يخرهفح تمظذ انذظٕل ػهٗ جٕدج يسرمشج أٔ خظائض يؼُٛح يغهٕتح يٍ انذشٚف
دٌٔ ذغٛٛش عثٛؼح انثضائغ،
 12ـ فظم أٔ لض دسة يماٛٚس يؼُٛح نهثضائغ ششٚغح أٌ ذكٌٕ ْزِ انؼًهٛاخ تسٛغح،
 13ـ ذغهٛف انغشٔد أٔ فكٓا أٔ ذغٛٛش ذغهٛفٓا ٔذشسٛة أٔ إطفاق انسٕائم ف ٙاألٔػٛح ٔٔضغ أٔ ذغٛٛش أٔ إصانح ػالياخ انظُغ أٔ
األخراو أٔ انًهظماخ أٔ أ٘ ػاليح دانح أخشٖ،
 14ـ انرجشتح ٔانرؼذٚم ٔٔضغ دٛض االسرؼًال نآلالخ ٔانًؼذاخ ٔٔسائم انُمم نهرثثد يٍ انًٕاطفاخ انرمُٛح ػهٗ أٌ ذكٌٕ ْزِ انؼًهٛاخ
تسٛغح،
15ـ كم انؼًهٛاخ انثسٛغح األخشٖ غٛش انًشاس إنٓٛا أػالِ ٔانرٚ ٙكٌٕ انغشع يُٓا ذذس ٍٛػشع انثضاػح أٔ انشفغ يٍ جٕدذٓا
انرجاسٚح أٔ إػذادْا نهرشٔٚج أٔ إلػادج انثٛغ ششٚغح أٌ ال ذؤد٘ ْزِ انؼًهٛاخ إنٗ انًس يٍ عثٛؼح انثضاػح أٔ ذغٛٛش خاطٛاذٓا األطهٛح.

