أير ػذد  1326نسُت  2009يؤرخ في  28أفريم  2009يخؼهق بضبط انًقاييس وانحاالث انًؼُيت باإلػفاء يٍ انضًاٌ
وَسبت انضًاٌ انجسئي انخقذيري بخصىص األَظًت انذيىاَيت انخىقيفيت.
إٌ رئيس انجًهىريت،
باقخراح يٍ وزير انًانيت،
تؼك االؿالع ػهٗ يعهح انكٕٚاَح انظاقنج تًمرؼٗ انمإٌَ ػكق  34نٍُح  2008انًؤنؾ ف 2 ٙظٕاٌ ٔ 2008ـاطح انفظم  144يُٓا،
ٔػهٗ األيه ػكق  422نٍُح  1994انًؤنؾ ف 14 ٙفٛفه٘ ٔ 1994انًرؼهك ترؽكٚك انؼًاٌ انرمكٚه٘ نؼًاٌ انهٌٕو ٔانًؼانٛى انًٕظفح
ػهٗ انٕانقاخ ذؽد َظاو انكـٕل انًؤلد أٔ انفىٌ انظُاػ،ٙ
ٔػهٗ األيه ػكق  711نٍُح  2009انًؤنؾ ف11 ٙياني ٔ 2009انًرؼهك تؼثؾ ؼاالخ ٔشهٔؽ االَرفاع تُظاو انمثٕل انًؤلد يغ
اإلػفاء انكه ٙيٍ قفغ انًؼانٛى ٔاألقاءاخ ػُك انرٕنٚك ٔؼاالخ االَرفاع تُظاو انمثٕل انًؤلد يغ اإلػفاء انعىئ ٙيٍ قفغ انًؼانٛى
ٔاألقاءاخ ػُك انرٕنٚك،
ٔػهٗ نأ٘ انًؽكيح اإلقانٚح.
ٚظكن األيه اٜذَ ٙظّ:
انفصم األول ـ ٚؼثؾ ْما األيه انًمأ ًٛٚانؽاالخ انًؼُٛح تاإلػفاء يٍ انؼًاٌ ٍَٔثح انؼًاٌ انعىئ ٙانرمكٚه٘ تفظٕص األَظًح
انكٕٚاَٛح انرٕلٛفٛح.
انؼُىاٌ األول  :انحاالث انًؼُيت باإلػفاء يٍ انضًاٌ بخصىص األَظًت انذيىاَيت انخىقيفيت
انقسى  : 1انؼبىر انذاخهي
انفصم  2ـ ًٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼًاٌ ػًهٛاخ انؼثٕن انكاـه ٙانًُعىج يٍ لثم انًُرفغ تانُظاو انرٕلٛفٔ ٙلنك يٍ يكرة
انكٕٚاَح ػُك انرٕنٚك ف ٙاذعاِ يؽم انًؤٌٍح انًُرفؼح تأؼك األَظًح انرٕلٛفٛح ٔيٍ يؽم َفً انًؤٌٍح ف ٙاذطاِ يكرة انكٕٚاَح ػُك
انرظكٚه.
ٔفْ ٙمِ انؽانح ٚؼرًك انؼًاٌ انًكررة ػُك انؽظٕل ػهٗ انُظاو انرٕلٛف ٙانًؼُ ٙأٔ إؼكٖ انظٛغ انًؼٕػح نّ ٔانًؽكقج ؿثما نهفظم
 145يٍ يعهح انكٕٚاَح نرغـٛح ػًهٛح انؼثٕن انكاـه ٙانرٚ ٙرؼ ٍٛإَعاوْا ؿثما نهشهٔؽ انًؽكقج يٍ لثم يظانػ انكٕٚاَح.
انفصم 3ـ ًٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼًاٌ ػًهٛاخ انؼثٕن انكاـه ٙانًُعىج يٍ لثم يٍرغم يفىٌ ٔيٍاؼح انرٍهٚػ انكٕٚاَٙ
ٔلنك يٍ يكرة انكٕٚاَح ػُك انرٕنٚك ف ٙاذعاِ يفىٌ ٔيٍاؼح انرٍهٚػ انكٕٚأَ ٙيفىٌ ٔيٍاؼح انرظكٚه ٔػًهٛاخ انؼثٕن انكاـه ٙيٍ
يفىٌ ٔيٍاغج انرٍهٚػ انكٕٚأَ ٙيفىٌ ٔيٍاؼح انرظكٚه ف ٙاذعاِ يكرة انكٕٚاَح ػُك انرظكٚه.
ٔفْ ٙمِ انؽانح ٚؼرًك انؼًاٌ اإلظًان ٙانٍُٕ٘ انًكررة نرغـٛح ػًهٛاخ يكٕز انثؼائغ ف ٙيفاوٌ ٔيٍاؼاخ انرٍهٚػ انكٕٚاَٙ
ٔيفاوٌ ٔيٍاؼاخ انرظكٚه نرغـٛح ػًهٛح انؼثٕن انكاـه.ٙ
انفصم  4ـ ًٚكٌ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼًاٌ ػًهٛاخ انؼثٕن انكاـه ٙانًُعىج يٍ لثم أؼك األشفاص انًشان إنٓٛى تانفظم
 118يٍ يعهح انكٕٚاَح ٔانًُرفغ تُظاو انهفغ يغ اإليٓال ف ٙانكفغ ػُك ذٍهٚػ انثؼائغ انًٕنقج تًؽالخ يؤٌٍرّ أٔ اَـاللا يٍ يؽالخ
يؤٌٍرّ ف ٙاذعاِ انًكرة انؽكٔق٘ نهرظكٚه.
انفصم  5ـ ًٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼًاٌ ػًهٛاخ انؼثٕن انكاـه ٙتٕاٌـح انُمم ظٕا ٔانًُعىج يٍ لثم شهكاخ انُمم انعٕ٘
انًهـض نٓا ؿثما نهرشهٚغ انعان٘ تّ انؼًم ٔانر ٙذثهو نٓما انغهع اذفالٛح يغ اإلقانج انؼايح نهكٕٚاَح.
ذؼثؾ ْمِ االذفالٛح ـاطح انشهٔؽ انرٚ ٙرى تًمرؼاْا إػكاق تٛاٌ ؼًٕنح انؼثٕن انعٕ٘ انكاـهٔ ٙشهٔؽ ذظفٛح تٛاٌ انؽًٕنح انفاص
تانثؼائغ ػُك لكٔيٓا يٍ انفانض ٔشهٔؽ انرؼٓك تانثؼائغ ٔٔػؼٓا ذؽد لٛك انكٕٚاَح تًكرة انٕظٓح.

انفصم  6ـ ًٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼًاٌ ػًهٛاخ انؼثٕن انكاـه ٙتٕاٌـح انٍكك انؽكٚكٚح ٔانًُعىج يٍ لثم انشهكح
انٕؿُٛح نهٍكك انؽكٚكٚح ٔانر ٙذثهو نٓما انغهع اذفالٛح يغ اإلقانج انؼايح نهكٕٚاَح.
ذؼثؾ ْمِ االذفالٛح ـاطح انشهٔؽ انرٚ ٙرى تًمرؼاْا إػكاق تٛاٌ انؽًٕنح نهؼثٕن انكاـه ٙتٕاٌـح انٍكك انؽكٚكٚح ٔشهٔؽ ذظفٛح تٛاٌ
انؽًٕلج انفاص تانثؼائغ ػُك لكٔيٓا يٍ انفانض ٔشهٔؽ انرؼٓك تانثؼائغ ٔٔػؼٓا ذؽد لٛك انكٕٚاَح تًكرة انٕظٓح.
كًا ذؼثؾ االذفالٛح ػُك انرظكٚه شهٔؽ انرؼٓك تانثؼائغ انًظهغ تٓا نهرظكٚه ٔـاطح إػكاق انرظهٚػ انًٕظى انًرؼًٍ نًهاظغ
األلٌٔ تانٌٕك انفاطح تانثؼائغ انًُمٕنح نهرظكٚه.
انفصم  7ـ يغ يهاػاج أؼكاو انفظم  164يٍ يعهح انكٕٚاَحًٚ ،كٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼًاٌ ػًهٛاخ انُمم انثؽه٘ انٍاؼهٙ
تانٍُثح نهثؼائغ انًٕنقج ٔانر ٙنى ٚمكو ف ٙشأَٓا ذظهٚػ قٕٚاَ ٙيفظم ٔانًُعىج يٍ لثم انُاله ٍٛانثؽه ٍٛٚانًُظٕص ػهٓٛى تانفظم
يعم انكٕٚاَح ٔانم ٍٚأتهيٕا نٓما انغهع اذفالٛح يغ اإلقانج انؼايح نهكٕٚاَح.
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ذؼثؾ ْمِ االذفالٛح ـاطح انشهٔؽ انرٚ ٙرى تًمرؼاْا إػكاق تٛاٌ ؼًٕنح انُمم انثؽه٘ انٍاؼهٔ ٙشهٔؽ ذظفٛح تٛاٌ انؽًٕنح انفاص
ل ٙانكٕٚاَح تًكرة انٕظٓح.
تانثؼائغ ػُك لكٔيٓا يٍ انفانض ٔشهٔؽ انرؼٓك تانثؼائغ ٔٔػؼٓا ذؽد ق
انقسى  : 2انًسخىدػاث انذيىاَيت
انفصم  8ـ يغ يهاػاج أؼكاو انفظه 180ٔ176 ٍٛيٍ يعهح انكٕٚاَح ٚؼفٗ انًٕقع انم٘ ذى اكرراب انرظهٚػ انكٕٚاَ ٙتاًٌّ تكـٕل
انثؼائغ إنٗ انًٍرٕقع انؼًٕي ٙأٔ إنٗ انًٍرٕقع انفاص نؽٍاب انغٛه يٍ قفغ انؼًاٌ انًٍرٕظة ػهٗ انثؼائغ انًٕقػح.
انقسى  : 3انخحىيم ححج يراقبت انذيىاَت
انفصم  9ـ ًٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼًاٌ ػًهٛاخ اٌركًال انظُغ انًُعىج تًمرؼٗ ػمك يُأنح نؽٍاب يؤٌٍح يُرفؼح
تُظاو انرؽٕٚم نهرظكٚه انكه ٙنكٖ يؤٌٍح أـهٖ ذؼًم ذؽد أؼك أَظًح انرؽٕٚم ذؽد يهاقتح انكٕٚاَح أٔ نكٖ يؤٌٍح ذؼًم ذؽد َظاو
انرؽٕٚم انفؼال.
انقسى  : 4انقبىل انًؤقج
انفرع  : 1انحاوياث واألغهفت واألوػيت ونىحاث انخحًيم
انفصم  10ـ ًٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼًاٌ ػُك انمثٕل انًؤلد:
ـ انؽأٚاخ انًٕنقج يٍ لثم انًرؼايم انم٘ ٚمرؼَ ٙشاؿّ انًُٓ ٙأٌ ٚكٌٕ يرؼٓكا تانثؼاػح انًُمٕنح قٔنٛا ؿثما نهرشهٚغ انعان٘ تّ
انؼًم،
ـ األغهفح ٔاألٔػٛح انًٕنقج فانغح ٔانؽايهح نؼالياخ غٛه لاتهح نهفٍؿ أٔ اإلوانح،
ـ نٕؼاخ انرؽًٛم.
ٚرى يُػ اإلػفاء ؿثما نهشهٔؽ انًؽكقج تاأليه ػكق  711نٍُح  2009انًؤنؾ ف 11 ٙياني  2009انًشان إن ّٛأػالِ.
ٔٚعة ػهٗ انًُرفغ تانُظاو إٚكاع انرىاو كرات ٙتئػاقج ذظكٚه انثؼاػح انًؼُٛح ًٔٚكٍ أٌ ٚكٌٕ ْما االنرىاو ف ٙطٛغح ذؼٓك ػاو ٌُٕ٘.
انفرع  : 2األيخؼت انشخصيت نهًسافريٍ وانبضائغ انًىردة نغرض رياضي ويؼذاث انخرفيه نرجال انبحر
انفصم 11ـ ًٚكٍ نًضانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼًاٌ ػُك انمثٕل انًؤلد:
ـ األيرؼح انشفظٛح نهًٍافه،ٍٚ

ـ انثؼائغ انًٕنقج نغهع نٚاػ،ٙ
ـ يؼكاخ انرهف ّٛنهظال انثؽه.
ٚرى يُػ اإلػفاء ؿثما نهشهٔؽ انًؽكقج تاأليه ػكق  711نٍُح  2009انًؤنؾ ف 11 ٙياني  2009انًشان إن ّٛأػالِ.
ٔٚعة ػهٗ انًُرفغ تانُظاو ذمكٚى لائًح يفظهح ف ٙانثؼائغ انًؼُٛح ٔاكرراب انرىاو كرات ٙتئػاقج ذظكٚهْا.
ًٔٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذشرهؽ إٚكاع ذظهٚػ كرات ٙػُكيا ٚكٌٕ يعًٕع األقاءاخ ٔانًؼانٛى انًٍرٕظثح ػُك انرٕنٚك ػهٗ انثؼائغ
ػكو اؼرهاو االنرىاياخ انًرهذثح ػٍ ٔػغ ْمِ انثؼائغ ذؽد َظاو انمثٕل انًؤلد.
انًمكٕنج يهذفؼا أٔ إلا ٔظكخ يفاؿه ظكٚح ذرؼهك ب
انفرع  : 3وسائم انُقم نالسخؼًال انخاص
انفصم  12ـ ًٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼًاٌ ٌٔٛهح انُمم انثه٘ أٔ انثؽه٘ أٔ انعٕ٘ انًٕنقج يٍ لثم شفض غٛه يمٛى
تغهع االٌرؼًال انشفظ ٙف ٙإؿان َظاو انمثٕل انًؤلد ٔلنك ؿثما نهشهٔؽ انًؽكقج تاأليه ػكق  711نٍُح  2009انًؤنؾ ف11 ٙ
ياني  2009انًشان إن ّٛأػالِ.
ٔٚعة ػهٗ انًُرفغ تانُظاو اكرراب انرىاو كرات ٙتئػاقج ذظكٚه ٌٔٛهح انُمم.
انفرع  : 4انًؼذاث انطبيت وانجراحيت ويؼذاث انًخابر وانًؼذاث انبيذاغىجيت وانؼهًيت
انفصم  13ـ ًٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼًاٌ ػُك انمثٕل انًؤلد:
ـ انًؼكاخ انـثٛح ٔانعهاؼٛح ٔيؼكاخ انًفاته،
ـ انًؼكاخ انثٛكاغٕظٛح ٔانؼهًٛح.
ٚرى يُػ اإلػفاء ؿثما نهشهٔؽ انًؽكقج تاأليه ػكق  711نٍُح 2009انًؤنؾ ف 11 ٙياني  2009انًشان إن ّٛأػالِ.
ٔٚعة ػهٗ انًُرفغ تانُظاو ذمكٚى لائًح يفظهح ف ٙانثؼائغ انًؼُٛح ٔاكرراب انرىاو كرات ٙتئػاقج ذظكٚهْا.
ًٔٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذشرهؽ إٚكاع ذظهٚػ كرات ٙػُكيا ٚكٌٕ يعًٕع األقاءاخ ٔانًؼانٛى انًٍرٕظثح ػُك انرٕنٚك ػهٗ انثؼائغ
انًمكٕنج يهذفؼا أٔ إلا ٔظكخ يؿاؿه ظكٚح ذرؼهك تؼكو اؼرهاو االنرىاياخ انًرهذثح ػٍ ٔػغ ْمِ انثؼائغ ذؽد َظاو انمثٕل انًؤلد.
انفرع  : 5انًؼذاث انًخصصت نًجابهت آثار انكىارد
انفصم  14ـ ًٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼًاٌ ػُك انمثٕل انًؤلد انًؼكاخ انًفظظح نًعاتٓح آشان انكٕانز.
ٚرى يُػ اإلػفاء ؿثما نهشهٔؽ انًؽكقج تاأليه ػكق  711نٍُح  2009انًؤنؾ ف 11 ٙياني  2009انًشان إن ّٛأػالِ.
انقسى  : 5انخصذير انًؤقج
انفرع  : 1انحاوياث واألغهفت واألوػيت ونىحاث انخحًيم
انفصم  15ـ ًٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼًاٌ ػُك انرظكٚه انًؤلد:
ـ انؽأٚاخ انًظكنج يٍ لثم انًرؼايم انم٘ ٚمرؼَ ٙشاؿّ انًُٓ ٙأٌ ٚكٌٕ يرؼٓكا تانثؼاػح انًُمٕنح قٔنٛا ؿثما نهرشهٚغ انعان٘ تّ
انؼًم،

ـ األغهفح ٔاألٔػٛح انًظكنج فانغح ٔانؽايهح نؼالياخ غٛه لاتهح نهفٍؿ أٔ اإلوانح،
ـ نٕؼاخ انرؽًٛم.
ٔٚعة ػهٗ انًُرفغ تانُظاو إٚكاع انرىاو كرات ٙتئػاقج ذٕنٚك انثؼاػح انًؼُٛح ًٔٚكٍ أٌ ٚكٌٕ ْما االنرىاو ف ٙطٛغح ذؼٓك ػاو ٌُٕ٘.
انفرع  : 2األيخؼت انشخصيت وانبضائغ انًصذرة وقخيا نغرض رياضي ويؼذاث انخرفيه نرجال انبحر ووسائم انُقم راث االسخؼًال
انخاص
انفصم  16ـ ًٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼًاٌ ػًهٛاخ انرظكٚه انًؤلد نهثؼائغ انرانٛح:
ـ األيرؼح انشفظٛح ٔانثؼائغ انًفظظح نالٌرؼًال فَ ٙشاؽ نٚاػ ٙكًا ْ ٙيؽكقج تانًهؽك ( )1يٍ األيه ػكق 711نٍُح 2009
انًؤنؾ ف 11 ٙياني  2009انًشان إن ّٛأػالِ ٔانًظكنج يٍ لثم انشفض انًمٛى تظفح اػرٛاقٚح قاـم انرهاب انكٕٚاَ ٙنهثالق انرٍَٕٛح
ٔانًٍافه نإللايح يؤلرا تانفانض،
ـ يؼكاخ انرهف ّٛنهظال انثؽه كًا ْ ٙيؽكقج تانًهؽك ( )2يٍ األيه ػكق  711نٍُح  2009انًؤنؾ ف 11 ٙياني  2009انًشان إنّٛ
أػالِ،
ـ ٌٔٛهح انُمم لاخ االٌرؼًال انفاص انًظكنج يٍ لثم انشفض انًمٛى تظفح اػرٛاقٚح قاـم انرهاب انكٕٚاَ ٙنهثالق انرٍَٕٛح ٔانًٍافه
نإللايح يؤلرا تانفانض.
ٔٚعة ػهٗ انًُرفغ تانُظاو:
ـ ذمكٚى لائًح يفظهح ف ٙانثؼائغ انًؼُٛح ،تاٌرصُاء ؼانح ٌٔٛهح انُمم نالٌرؼًال انفاص،
ـ اكرراب انرىاو كرات ٙتئػاقج ذٕنٚك انثؼاػح انًؼُٛح.
ًٔٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ خشرهؽ إٚكاع ذظهٚػ كرات ٙإلا ٔظكخ يفاؿه ظكٚح ذرؼهك تؼكو اؼرهاو االنرىاياخ انًرهذثح ػٍ ٔػغ ْمِ
انثؼائغ ذؽد َظاو انرظكٚه انًؤلد.
انفرع  : 3انًؼذاث انطبيت وانجراحيت ويؼذاث انًخابر وانًؼذاث انبيذاغىجيت وانؼهًيت وانًؼذاث انًخصصت نًجابهت آثار انكىارد
انفصم 17ـ ًٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼًاٌ ػًهٛاخ انرظكٚه انًؤلد نهثؼائغ انرانٛح:
ـ انًؼكاخ انـثٛح ٔانعهاؼٛح ٔيؼكاخ انًفاته ػُكيا ٚرى إنٌال ْمِ انًؼكاخ ف ٙإؿان إػانج تُاءا ػهٗ ؿهة طاقن ػٍ يٍرشفٗ أٔ ػٍ
يؤٌٍح طؽٛح يٕظٕقج ـانض انرهاب انكٕٚاَ ٙانرٍَٕ ٙذكٌٕ ف ٙغاظح أكٛكج نرغـٛح َمض ف ٙذعٓٛىاذٓا ٔاٌرؼًانٓا نغاٚاخ انرشفٛض أٔ
انؼالض،
ـ انًؼكاخ انثٛكاغٕظٛح ٔانؼهًٛح كًا ْ ٙيؽكقج تانًهؽك ( )4يٍ األيه ػكق  711نٍُح  2009انًؤنؾ ف 11 ٙياني  2009انًشان إنّٛ
أػالِ ػُكيا ذكٌٕ ػهٗ يهك شفض يمٛى قاـم انرهاب انكٕٚاَ ٙنهثالق انرٍَٕٛح ٔذكٌٕ يظكنج نفائكج يؤٌٍح ػهًٛح أٔ يؤٌٍح ذؼهٛى أٔ
يؤٌٍح تؽس ػهً ٙأٔ يؤٌٍح ذكٕ ٍٚيُٓ ،ٙػًٕيٛح أٔ ـاطح يظاقق ػهٓٛا،
ـ انًؼكاخ انًفظظح نًعاتٓح آشان انكٕانز.
ٔٚعة ػهٗ انًُرفغ تانُظاو ذمكٚى لائًح يفظهح ف ٙانثؼائغ انًؼُٛح ٔاكرراب انرىاو كرات ٙتئػاقج ذٕنٚكِ ا.
ًٔٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذشرهؽ إٚكاع ذظهٚػ كرات ٙإلا ٔظكخ يفاؿه ظكٚح ذرؼهك تؼكو اؼرهاو االنرىاياخ انًرهذثح ػٍ ٔػغ ْمِ
انثؼائغ ذؽد َظاو انرظكٚه انًؤلد.

انفرع  : 4انًؼذاث وانخجهيساث انًصذرة قصذ إَجاز أشغال
انفصم  18ـ ًٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼى اٌ ػُك انرظكٚه انًؤلد نًؼكاخ ٔذعٓٛىاخ لظك إَعاو أشغال ـانض انرهاب
انكٕٚاَ ٙنهثالق انرٍَٕٛح.
ال ًُٚػ اإلػفاء يٍ انؼًاٌ إال تؼك ذمكٚى كافح انًؤٚكاخ انؼهٔنٚح إلشثاخ ٔظٕق طفمح إلَعاو أشغال تانفانض ٔإلا أيكٍ نًظانػ
انكٕٚاَح يراتؼح ذٍٕٚح ٔػؼٛح انثؼائغ انًظكنج ٔلرٛا.
انفرع  : 5حاالث أخري نهخصذير انًؤقج يغ اإلػفاء يٍ انضًاٌ
انفصم  19ـ ًٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذؼف ٙيٍ انؼًاٌ ػًهٛاخ انرظكٚه انًؤلد نهثؼائغ انرانٛح:
ـ ؼٕايم انظٕخ ٔانظٕنج انًفظظح نهؼهع أٔ انًؼاُٚح لثم انًٍاغ ترهٔٚعٓا انرعان٘ ـانض انرهاب انكٕٚاَ ٙانرٍَٕ،ٙ
ـ ؼٕايم انظٕخ ٔانظٕنج انًظكنج ٔلرٛا ألغهاع إػافح انًؤشهاخ انظٕذٛح أٔ انكتهعح أٔ إػاقج انٍُؿ أٔ إلظهاء أ٘ أػًال ذمُٛح
أـهٖ ـانض انرهاب انكٕٚاَ ٙانرٍَٕ،ٙ
ـ ؼٕايم انظٕخ ٔانظٕنج ٔانًؼهٕياخ انًرؼًُح نرٍعٛالخ ٔانًهٌهح يعاَا ف ٙإؿان انرظكٚه انًؤلد ٔانًفظظح الٌرؼًانٓا فٙ
انًؼانعح اٜنٛح نهًؼهٕياخ ـانض انرهاب انكٕٚاَ ٙانرٍَٕ،ٙ
ـ يؼكاخ انكػاٚح ٔاإلشٓان انٍٛاؼ ٙكًا ْ ٙيؽكقج تانًهؽك ( )3يٍ األيه ػكق  711نٍُح  2009انًؤنؾ ف 11 ٙياني  2009انًشان
إن ّٛأػالِ،
ـ انًؼكاخ انًُٓٛح ػُكيا ذكٌٕ ػهٗ يهك شفض يمٛى قاـم انرهاب انكٕٚاَ ٙنهثالق انرٍَٕٛح ٔذكٌٕ يظكنج نفائكج شفض يمٛى ـانض
انرهاب انكٕٚاَ ٙنهثالق انرٍَٕٛح،
ـ انمٕانة ٔاألشكال ٔانظٕن ٔاأليصهح انًظغهج ٔأقٔاخ انمٔ ًٛانرؼٛٛه ٔانًهالثح ٔانًؼكاخ انًًاشهح ٔانًؼكاخ انفاطح ػُكيا ذكٌٕ ػهٗ
يهك شفض يمٛى قاـم انرهاب انكٕٚاَ ٙانرٍَٕٚٔ ٙرى اٌرؼًانٓا يٍ لثم شفض يمٛى ـانض انرهاب انكٕٚاَ ٙانرٍَٕ ٙشهٚـح أٌ ٚرى ذٕنٚك
انًُرٕض انًرؽظم ػه ّٛيٍ اٌرؼًانٓا إنٗ انرهاب انكٕٚاَ ٙانرٍَٕ،ٙ
ـ انثؼائغ انًظكنج إلـؼاػٓا الـرثاناخ أٔ ذعانب ـانض انرهاب انكٕٚاَ ٙانرٍَٕ،ٙ
ػًٍ شهؿا تئـؼاػٓا نالـرثان ػهٗ أٌ ٚرى فؼهٛا إـؼاػٓا إنٗ ْما االـرثان،
ـ انثؼائغ انًظكنج ف ٙإؿان ػمك ٚد
ـ انثؼائغ انًٍرؼًهح إلَعاو اـرثاناخ أٔ ذعانب ٔانر ٙال ذُكنض ف ٙإؿان َشاؽ ٓٚكف إنٗ ذؽمٛك أنتاغ،
ـ انؼُٛاخ انًظكنج تكًٛاخ يؼمٕنح ٔلنك ؼظها تغهع انرمكٚى أٔ انؼهع ـانض انرهاب انكٕٚاَ ٙانرٍَٕ،ٙ
ـ ٌٔائم اإلَراض انًظكنج تظفرٓا تؼاػح ذؼٕٚغ ٔانرٚ ٙرى ٔػؼٓا تظفح ٔلرٛح يعاَا ػهٗ ليح انؽهٚف يٍ لثم انًىٔق أٔ يٍ لثم
انًرؼٓك تئطالؼٓا انًمٛى قاـم انرهاب انكٕٚاَ ٙانرٍَٕٔ ٙلنك ف ٙاَرظان ذٍهٛى أٔ إطالغ انثؼاػح انًًاشهح،
ـ انثؼائغ انًؼكج نهؼهع أٔ االٌرؼى ال ـالل ذظاْهج يفرٕؼح نهؼًٕو ٔانًؼكاخ انالويح نالٌرؼًال ـالل انُكٔاخ ٔاالظرًاػاخ
ٔانًؤذًهاخ انكٔنٛح ٔانؽٕٛاَاخ انؽٛح انًؼكج نهؼهع أٔ انًشانكح ف ٙذظاْهاخ ٔانر ٙال ٚكٌٕ انٓكف األٌاٌ ٙيٍ ذُظًٓٛا انثٛغ،
ـ لـغ انغٛان ٔانًكًالخ ٔانرعٓٛىاخ انًٍرؼًهح نإلطالغ ٔانضٚاَح تًا ف ٙلنك انرفكٛك نغهع إػاقج انرهكٛة ف ٙإؿان ػًهٛح إطالغ أٔ
ذؼكٚم أٔ نهًؽافظح ػهٗ انثؼائغ انًٕػٕػح ذؽد َظاو انرظكٚه انًؤلد.
ٔٚعة ػهٗ انًُرفغ تانُظاو ذمكٚى لائًح يفظهح ف ٙانثؼائغ انًؼُٛح ٔاكرراب انرىاو كرات ٙتئػاقج ذٕنٚكْا.
ًٔٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح أٌ ذشرهؽ إٚكاع ذظهٚػ كرات ٙإلا ٔظكخ يفاؿه ظكٚح ذرؼهك تؼكو اؼرهاو االنرىاياخ انًرهذثح ػٍ ٔػغ ْمِ
انثؼائغ ذؽد َظاو انرظكٚه انًؤلد.

انؼُىاٌ انثاَي َ :سبت انضًاٌ انجسئي انخقذيري وانحاالث انًؼُيت
انقسى َ : 1ظاو انخحىيم انفؼال وانخحىيم نهخصذير انجسئي
انفصم  20ـ ٚى كٍ نًظانػ انكٕٚاَح ذؼٕٚغ انؼًاٌ انكايم نهًؼانٛى ٔاألقاءاخ انًٍرٕظثح ػهٗ انٕانقاخ يٍ انًٕاق األٔنٛح ٔانًٕاق
َظف انًظُؼح ف ٙإؿان َظاو انرؽٕٚم ذؽد يهالثح انكٕٚاَح نهرظكٚه انعىئ ٙأٔ ف ٙإؿان َظاو انرؽٕٚم انفؼال تؼًاٌ ظىئ ٙذمكٚه٘.
ؼكقخ ٍَثح انؼًاٌ انعىئ ٙانرمك٘ن٘ تـ  %5يٍ لًٛح انٕانقاخ.
ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ انؼًاٌ انعىئ ٙانرمكٚه٘ ف ٙطٛغح ػًاٌ ٌُٕ٘ إظًان ٙذمكٚه٘ ؿثما نهشهٔؽ انر ٙذؽكقْا يظانػ انكٕٚاَح.
انقسى َ : 2ظاو انخحىيم غير انفؼال
انفصم  21ـ ًٚكٍ نًظانػ انكٕٚاَح ذؼٕٚغ انؼًاٌ انكايم نهًؼانٛى ٔاألقاءاخ انًٍرٕظثح ػهٗ انثؼائغ انًظكنج ٔلرٛا ذؽد َظاو
انرؽٕٚم غٛه انفؼال تؼًاٌ ظىئ ٙذمكٚه٘.
ؼكقخ ٍَثح انؼًاٌ انعىئ ٙانرمكٚه٘ تـ 5%يٍ لًٛح انظاقناخ.
انفصم  22ـ ذهغٗ أؼكاو األيه ػكق  422نٍُح 1994انًؤنؾ ف 14 ٙفٛفه٘  1994انًرؼهك ترؽكٚك انؼًاٌ انرمكٚه٘ نؼًاٌ انهٌٕو
ٔانًؼانٛى انًٕظفح ػهٗ انٕانقاخ ذؽد َظاو انكـٕل انًؤلد أٔ انفىٌ انظُاػ ٙانًشان إن ّٛأػالِ.
انفصم  23ـ ٔوٚه انًانٛح يكهف ترُفٛم ْما األيه انم٘ ُٚشه تانهائك انهًٌ ٙنهعًٕٓنٚح انرٍَٕٛح.
حىَس في  28أفريم 2009

