أير عذد  401نسُح  2009يؤرخ في  16فيفري  2009يتعهق تضثط انقىاعذ انىاجة اتثاعها نتحذيذ
يُشأ انثضائع طثقا نقاعذج انتحىيم انجىهري.

إٌ رئيس انجًهىريح،
تاقتراح يٍ وزير انًانيح،
ثؼذ االعالع ػهٗ انمبٌَٕ ػذد  113نغُخ  1989انًإسش ف 30 ٙدٚغًجش ٔ 1989انًزؼهك ثزغجٛك رؼشٚفخ خذٚذح نهًؼبنٛى انذٕٚاَٛخ
ػُذ انزٕسٚذ ٔػهٗ خًٛغ انُظٕص انزَ ٙمسزّ ٔرًًزّ ٔخبطخ انمبٌَٕ ػذد  77نغُخ  2008انًإسش ف 22 ٙدٚغًجش 2008
انًزؼهك ثمبٌَٕ انًبنٛخ نغُخ ،2009
ٔػهٗ انمبٌَٕ ػذد  6نغُخ 1995انًإسش ف 23 ٙخبَفٔ 1995 ٙانًزؼهك ثبنًظبدلخ ػهٗ ارفبلٛبد خٕنخ األٔساغٕا٘ ٔخبطخ يُٓب
االرفبق زٕل انًُشأ،
ٔػهٗ انمبٌَٕ ػذد  75نغُخ  2006انًإسش فَٕ 30 ٙفًجش ٔ 2006انًزؼهك ثغشف انزدبسح ٔانظُبػخ،
ٔػهٗ يدهخ انذٕٚاَخ انظبدسح ثًمزضٗ انمبٌَٕ ػذد  34نغُخ  2008انًإسش ف 2 ٙخٕاٌ ٔ 2008خبطخ انفظم  21يُٓب،
ٔػهٗ األيش ػذد  316نغُخ  1975انًإسش ف 30 ٙيب٘ ٔ 1975انًزؼهك ثضجظ يشًٕالد ٔصاسح انًبنٛخ،
ٔػهٗ سأ٘ ٔصٚش انفالزخ ٔانًٕاسد انًبئٛخ،
ٔػهٗ سأ٘ ٔصٚش انظُبػخ ٔانغبلخ ٔانًإعغبد انظغشٖ ٔانًزٕعغخ،
ٔػهٗ سأ٘ ٔصٚش انزدبسح ٔانظُبػبد انزمهٛذٚخ،
ٔػهٗ سأ٘ انًسكًخ اإلداسٚخ.
ٚظذس األيش انزبنَ ٙظّ:

انثاب األول  :أحكاو عايح
انفصم األول ـ رسذد أزكبو ْزا األيش ػًهٛبد انزسٕٚم أٔ انزظُٛغ انز ٙرؼزجش خْٕشٚخ ػهٗ يؼُٗ انفظم  21يٍ يدهخ انذٕٚاَخ ٔانزٙ
رخّٕل نهًُزدبد اكزغبة يُشأ انجهذ انز٘ رًذ ثّ.

انثاب انثاَي  :تعاريف
انفصم  2ـ نغبٚخ رغجٛك ْزا األيشٚ ،مظذ ثـ:
أ) "انجهذ"  :انجالد انزَٕغٛخ أٔ أ٘ ثهذ آخش زغت انسبنخ.
ب)" ثًٍ رغهٛى ثبة انًظُغ"  :انثًٍ انز٘ ٚزى عذادِ ػٍ انجضبػخ رغهٛى ثبة انًظُغ ف ٙثهذ انًُشأ انز٘ رًذ ثّ آخش ػًهٛخ رسٕٚم

أٔ رظُٛغ ،ثششط أٌ ٚشًم ْزا انثًٍ لًٛخ كبفخ انًٕاد انًغزخذيخ يخظٕيب يُٓب األداءاد انذاخهٛخ انز ٙرى اعزشخبػٓب أٔ انزًٚ ٙكٍ
اعزشخبػٓب ػُذ رظذٚش انجضبػخ.
خ) " انمًٛخ انًضبفخ انًسهٛخ "  :ثًٍ انجضبػخ رغهٛى ثبة انًظُغ يخظٕيب يُٓب انمًٛخ نذٖ انذٕٚاَخ نكم انًٕاد انز ٙنٓب يُشأ دٔنخ
أخشٖ.
ث) " انمًٛخ نذٖ انذٕٚاَخ "  :انمًٛخ انًسذدح ٔفمب ألزكبو انفظٕل يٍ  22ئنٗ  35يٍ يدهخ انذٕٚاَخ.
ج) " انزظُٛغ "  :كبفخ ػًهٛبد اإلَزبج أٔ انزسٕٚم أٔ انزظُٛغ أٔ انزشكٛت.
ح)" انًٕاد "  :كم انًذخالد ٔانًكَّٕبد ٔاألخضاء ٔانزشكٛجبد ٔانجضبئغ انزٔ ٙلغ ئديبخٓب يبدٚب ف ٙثضبػخ أخشٖ أٔ رى ئخضبػٓب
نؼًهٛخ ئَزبج نجضبػخ أخشٖ.
خ)" يٕاد راد يُشأ "  :انًٕاد انزٚ ٙكٌٕ فٓٛب ثهذ انًُشأ زغت يمزضٛبد ْزا األيش ْٕ َفظ انجهذ انز٘ رى ف ّٛاعزؼًبل ْزِ انًٕاد
نغبٚخ اإلَزبج.
د)" يٕاد غٛش راد يُشأ "  :انًٕاد انزٚ ٙكٌٕ فٓٛب ثهذ انًُشأ زغت يمزضٛبد ْزا األيش يغبٚشا نهجهذ انز٘ رى ف ّٛاعزؼًبل ْزِ انًٕاد
نغبٚخ اإلَزبج.

انثاب انثانج  :عًهياخ انتحىيم انجىهري
انفصم :3
 1ـ ٚؼزجش ثًثبثخ ثهذ يُشأ نجضبػخ يب انجهذ انز٘ أخشٚذ ثّ ػهٓٛب آخش ػًهٛخ رسٕٚم أٔ رظُٛغ خْٕشٚخ يجشسح الزظبدٚب.
ٚدت أٌ رزى ػًهٛخ انزسٕٚم أٔ انزظُٛغ ف ٙيإعغخ يدٓضح نهغشع ٔأٌ رإد٘ ئنٗ انسظٕل ػهٗ يُزح خذٚذ أٔ أٌ رًثم ػًهٛخ
انزسٕٚم ف ٙزذ رارٓب يشزهخ رظُٛؼٛخ ْبيخ.
 2ـ نزؼزجش خْٕشٚخٚ ،دت أٌ رإد٘ ػًهٛخ انزسٕٚم أٔ انزظُٛغ ئنٗ رغٛٛش عجٛؼخ انًُزح أٔ انًُزدبد انًغزؼًهخ ،أٔ أٌ رضف ٙػهٗ
انًُزح انًزسظم ػهٔ ّٛظبئف أٔ خبطٛبد اعزؼًبل ال ًٚزهكٓب انًُزح غٛش انًظُغ ٔال انؼُبطش انًكَّٕخ نّ انًغزؼًهخ ف ٙانزظُٛغ.
 3ـ ركٌٕ ػًهٛخ انزسٕٚم أٔ انزظُٛغ يجشسح الزظبدٚب ػُذيب ركٌٕ نٓب أًْٛخ ف ٙانًغبس انؼبد٘ نهزظُٛغ انز٘ ٚإد٘ ئنٗ رسٕٚم انًٕاد
األٔنٛخ ئنٗ يُزدبد َٓبئٛخ.
 4ـ ٚؼزجش انًُزح انز٘ رى رظُٛؼّ أٔ رسٕٚهّ يُزدب خذٚذا ػُذيب ٚكزغت خبطٛبد ٔرشكٛجخ يًٛضح ٔػُذيب رفمذ انًبدح أٔ انًٕاد
انًغزؼًهخ ف ٙرظُٛؼّ خبطٛبرٓب األطهٛخ.
انفصم 4ـ نغبٚخ رغجٛك أزكبو انفظم  3يٍ ْزا األيش ،رؼزجش ػًهٛخ انزسٕٚم خْٕشٚخ ػُذيب ٚغزٕف ٙانًُزح انًزسظم ػه ّٛزغت
انسبنخ ٔازذ أٔ أكثش يٍ انًؼبٛٚش انزبنٛخ:
أ) انًُزح انًزسظم ػهٚ ّٛظُف رسذ ثُذ رؼشٚف ٙيكٌّٕ يٍ أسثؼخ أسلبو ف ٙانُظبو انًُغك زغت انزؼشٚفخ انذٕٚاَٛخ يغبٚش نجُذ انًٕاد
ٔانمغغ ٔانًكَّٕبد انًغزؼًهخ إلَزبخّ،
ب) َغجخ انمًٛخ انًضبفخ انًسهٛخ انًسممخ نهسظٕل ػهٗ انًُزح انًؼُ.ٙ
ٚزى اززغبة َغجخ انمًٛخ انًضبفخ انًسهٛخ كبٜر:ٙ
عشذ ركهفخ انًٕاد غٛش راد يُشأ دٌٔ أداءاد يٍ انزكهفخ انُٓبئٛخ نهًُزح انًزسظم ػه ّٛدٌٔ أداءادٚٔ ،زى لغًخ انًدًٕع انًزسظم
ػه ّٛػهٗ انزكهفخ انُٓبئٛخ نهًُزح انًزسظم ػه ّٛدٌٔ أداءاد.
ثًٍ انًُزح رغهٛى ثبة انًظُغ دٌٔ أداءاد ــ لًٛخ انًٕاد انًٕسدح دٌٔ أداءاد

ثًٍ انًُزح رغهٛى ثبة انًظُغ دٌٔ أداءاد
خ) انًُزح انًزسظم ػهٚ ّٛكٌٕ لذ خضغ نؼذد يؼ ٍٛيٍ ػًهٛبد انزسٕٚم أٔ انزظُٛغ انًسذدح عجمب نهزشارٛت اندبس٘ ثٓب انؼًم.
انفصم 5ـ يغ يشاػبح أزكبو انفظه 4ٔ 3 ٍٛيٍ ْزا األيش ،رؼزجش راد يُشأ ثهذ يب ،انجضبئغ انز ٙركٌٕ فٓٛب َغجخ انمًٛخ انًضبفخ
انًسهٛخ رغبٔ٘ أٔ رفٕق  %40يٍ ثًٍ انجٛغ رغهٛى ثبة انًظُغ نزهك انجضبئغ.
غٛش أَّ ثبنُغجخ نًُزدبد انُغٛح انًجُذح ف ٙانفظٕل يٍ  50ئنٗ  63يٍ انُظبو انًُغك زغت انزؼشٚفخ انذٕٚاَٛخ ،فاٌ طفخ انًُشأ ال
ٚزى ئضفبؤْب ػهٗ انًُزح انًزسظم ػه ّٛئال ئرا طُف ْزا انًُزح رسذ ثُذ رؼشٚف ٙيكٌّٕ يٍ أسثؼخ أسلبو ف ٙانُظبو انًُغك يغبٚش
نجُذ انًٕاد ،انمغغ أٔ انًكَّٕبد انًغزؼًهخ ف ٙانسظٕل ػهٗ انًُزدبد انًزكٕسح.
انفصم  6ـ ئرا ثجذ أٌ ػًهٛخ انزسٕٚم أٔ انزظُٛغ رٓذف ئنٗ يخبنفخ األزكبو انزششٚؼٛخ ٔانزشرٛجٛخ اندبس٘ ثٓب انؼًم ثبنجالد انزَٕغٛخ،
أٔ ئرا رٕفشد لشائٍ رذل ػهٗ رنك ،فاٌ ْزِ انؼًهٛبد ال ًٚكٍ اػزًبدْب ٔفمب نًمزضٛبد ْزا األيش إلضفبء طفخ يُشأ انجهذ ػهٗ انًُزح
انًزسظم ػه ّٛثٓب.
انفصم  7ـ رؼزجش انؼًهٛبد انزبنٛخ ػًهٛبد رسٕٚم أٔ رظُٛغ غٛش كبفٛخ إلضفبء طفخ انًُشأ ػهٗ انًُزدبد انًزسظم ػهٓٛب عٕاء
رٕفشد فٓٛب انششٔط انًجُٛخ ثبنفظه 5ٔ 4 ٍٛيٍ ْزا األيش أٔ نى رزٕفش:
أ ـ انؼًهٛبد انز ٙرزى نضًبٌ زفظ انًُزدبد أثُبء َمهٓب أٔ خضَٓب.
ب ـ فك ٔردًٛغ انغشٔد.
خ ـ انؼًهٛبد انجغٛغخ نهغالء أٔ انزهًٛغ.
ث ـ ػًهٛبد انزؼجئخ انجغٛغخ ف ٙصخبخبد أٔ ػهت أٔ لٕاسٚش أٔ أكٛبط أٔ أغهفخ أٔ طُبدٚكٔ ،كم ػًهٛبد انزٕضٛت األخشٖ
انجغٛغخ.
ج ـ ٔضغ يهظمبد أٔ عجبػخ انؼاليبد ٔانشؼبساد ٔانشبساد انًًٛضح انًًبثهخ ػهٗ انًُزدبد أٔ أغهفزٓب.
د ـ ػًهٛبد انخهظ انجغٛغخ نهًُزدبد ززٗ ٔنٕ كبَذ يٍ إَٔاع يخزهفخ.
هـ ـ ػًهٛبد ردًٛغ ثغٛغخ نألخضاء نزكٌٕ يُزدب كبيال.
و ـ خًغ ػًهٛز ٍٛأٔ أكثش يٍ انؼًهٛبد انًسذدح أػالِ.
انفصم  8ـ رؼزجش راد َفظ انًُشأ ،انزٕاثغ ٔلغغ انغٛبس ٔانًؼذاد انًغهًخ فَ ٙفظ انٕلذ يغ انزدٓٛضاد أٔ اٜالد أٔ األخٓضح أٔ
انؼشثبد انغٛبسحٔ ،انز ٙركٌٕ خضءا يٍ نٕاصيٓب انؼبدٚخ.
انفصم :9
 1ـ ركٌٕ انٕزذح انٕاخت اػزًبدْب ْ ٙانًُزح انز٘ ٚؼزجش انٕزذح األعبعٛخ ػُذ رجُٛذ انجضبػخ ثبعزخذاو رظُٛفخ انُظبو انًُغك.
ٔٚزشرت ػهٗ رنك يب ٚه:ٙ
أ) ػُذيب ٚزكٌٕ انًُزح يٍ يدًٕػخ أٔ ردًٛغ نؼذد يٍ انغهغ يظُفخ رسذ ثُذ ٔازذ عجمب نهُظبو انًُغك ،فاٌ انًدًٕػخ رشكم انٕزذح
انًؼزًذح نزسذٚذ انًُشأ،
ب) ػُذيب ركٌٕ شسُخ يزكَّٕخ يٍ ػذد يٍ انًُزدبد انًزغبثمخ ٔانًظُفخ رسذ َفظ انجُذ ثبنُظبو انًُغك ،فاَّ ٚدت رسذٚذ يُشأ كم
يُزح ػهٗ زذح.
 2ـ ػُذيب ٚكٌٕ انغالف يظُفب يغ انًُزح انز٘ ٚسٕٔ ّٚفمب نهمبػذح انؼبيخ سلى )(5يٍ انُظبو انًُغك ،فاَّ ٚكٌّٕ ٔزذح يغ انًُزح

نزسذٚذ انًُشأ.
انفصم  10ـ ال رؼزجش ثضبػخ يب راد يُشأ انجهذ انًظشذ ثّ ،ئرا خضؼذ ثؼذ ئَزبخٓب ئنٗ ػًهٛخ رظُٛغ ئضبفٛخ أٔ أٚخ ػًهٛبد أخشٖ
خبسج انجهذ انًظشذ ثّ ،ػذٖ ػًهٛبد انزفشٚغ أٔ انشسٍ أٔ أٚخ ػًهٛبد أخشٖ ضشٔسٚخ نهًسبفظخ ػهٓٛب ثسبنخ خٛذح أٔ َمهٓب نجهذ
انزٕسٚذ ششٚغخ أٌ ركٌٕ ْزِ انؼًهٛبد لذ رًذ رسذ انًشالجخ انذٕٚاَٛخ.
انفصم  11ـ ال رؼزجش ثضبػخ راد يُشأ انجهذ انًظشذ ثّ ئال ئرا رى َمهٓب ثظفخ يجبششح ئنٗ ثهذ انٕخٓخ ،غٛش أَّ الػزجبساد خغشافٛخ
أٔ نًزغهجبد انُممٚ ،غًر ثبنؼجٕس ػجش ثهذ آخش ٔػُذ االلزضبء خضَٓب يإلزب أٔ ئػبدح شسُٓب أثُبء انؼجٕس ششٚغخ أٌ رجمٗ انًُزدبد
رسذ انًشالجخ انذٕٚاَٛخ ثجهذ انؼجٕس أٔ انخضٌ ٔأٌ ال رخضغ انًُزدبد نؼًهٛبد غٛش انزفشٚغ أٔ انشسٍ أٔ أٚخ ػًهٛبد أخشٖ ضشٔسٚخ
نهًسبفظخ ػهٓٛب ػهٗ زبنزٓب.

انثاب انراتع  :انثضائع انعائذج
انفصم  12ـ يغ يشاػبح أزكبو انفظم  273يٍ يدهخ انذٕٚاَخ ػُذيب ٚزى ئػبدح رٕسٚذ ثضبئغ راد يُشأ رَٕغ ٙكبٌ لذ رى رظذٚشْب
يٍ انجالد انزَٕغٛخ ،رسذ َظبو انزظذٚش انُٓبئ ،ٙف ٙاردبِ ثهذ ثبٌ ،فاٌ ْزِ انجضبئغ رفمذ طفخ انًُشأ انزَٕغ ٙئال ئرا أيكٍ اإلثجبد
نذٖ يظبنر انذٕٚاَخ أٌ:
أ) انغهغ انز ٙرًذ ئػبدرٓب َْ ٙفظ انغهغ انز ٙرى رظذٚشْب،
ٔ
ب) نى ٚزى ئخشاء أ٘ ػًهٛبد ػهٓٛب أكثش يًب ْٕ ضشٔس٘ نهًسبفظخ ػهٓٛب ثسبنخ خٛذح خالل ٔخٕدْب ف ٙرنك انجهذ أٔ خالل انزظذٚش.

انثاب انخايس تسهيى شهادج انًُشأ
انفصم  13ـ رمٕو غشف انظُبػخ ٔانزدبسح انزَٕغٛخ ثزغهٛى شٓبداد انًُشأ ،انز ٙرشٓذ ثبنًُشأ انزَٕغ ٙنهجضبػخ انًظذسحٔ ،رنك
ثُبءا ػهٗ يغهت كزبثٚ ٙزمذو ثّ انًظذس أٔ يٍ ًٚثهّ.
انفصم  14ـ ًٚكٍ نًظبنر انذٕٚاَخ ف ٙزبنخ ٔخٕد شك يذػى زٕل يُشأ انجضبئغ ،عهت يإٚذاد ئضبفٛخ يٍ انٓٛبكم انًخزظخ
انًُظٕص ػهٓٛب ثبنزشارٛت اندبس٘ ثٓب انؼًم.
ئٌ رمذٚى شٓبدح انًُشأ ال ًُٚغ يظبنر انذٕٚاَخ يٍ انزشكك ف ٙطسزٓب أٔ ف ٙلٕرٓب اإلثجبرٛخٔ ،رجمٗ نٓب كبيم انظالزٛبد إلخضبػٓب
ػُذ االلزضبء نهًشالجخ انالزمخ عجمب نًب رُض ػه ّٛارفبلٛبد انزؼبٌٔ اإلداس٘ انًزجبدل فْ ٙزا انًدبل.
انفصم  15ـ ٔصٚش انًبنٛخ ٔٔصٚش انفالزخ ٔانًٕاسد انًبئٛخ ٔٔصٚش انظُبػخ ٔانغبلخ ٔانًإعغبد انظغشٖ ٔانًزٕعغخ ٔٔصٚش
انزدبسح ٔانظُبػبد انزمهٛذٚخ يكهفٌٕ ،كم فًٛب ٚخظّ ،ثزُفٛز ْزا األيش انز٘ ُٚشش ثبنشائذ انشعً ٙنهدًٕٓسٚخ انزَٕغٛخ.

تىَس في  16فيفري 2009

