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تمهيـد:
رسزؼًّ إسغىأبد غبص اٌجزشوي اٌّسبي فٍ اإلسزخذاِبد إٌّضٌُخ واٌظٕبػُخ
اٌّخزٍفخ ولذ إصدادد أػذاد إٌّشآد اٌزٍ رمىَ ثزىصَغ هزٖ اإلسغىأبد فٍ
اإلِبسح ،ؤظشًا ٌألخغبس اٌّحزٍّخ ِٓ حشَك أو إٔفجبس ٌٍغبصاد اٌّزسشثخ ِٓ هزٖ
اإلسغىأبد وسغجخ فٍ حّبَخ اٌجُئخ واٌجّهىس واألفشاد اٌؼبٍُِٓ فٍ هزا إٌشبط
فمذ رُ إػذاد اإلسشبداد اٌزبٌُخ ٌزٕظُُ ػٍُّبد رؼجئخ ورخضَٓ ؤمً إسغىأبد غبص
اٌجزشوي اٌّسـبي.
َحذد األِش اٌّحٍٍ سلُ  85/27واٌزىجُهبد اٌظبدسح ِٓ لجً ثٍذَخ دثٍ ِزغٍجبد
اٌسالِخ اٌالصِخ ٌزخضَٓ ورىصَغ وثُغ إسغىأبد اٌغبص فٍ إِبسح دثٍ ،وػًٍ وبفخ
إٌّشآد اٌّؼُٕخ اإلٌزضاَ اٌزبَ ثهزٖ اٌّزغٍجبد ووبفخ اإلجشاءاد واٌضىاثظ
اٌالصِخ ٌٍسالِخ اٌؼبِـخ فٍ دثٍ.
إرشاداث:
عـــام
 - 1ال َجىص رىصَغ إسغىأبد اٌغبص فٍ إِبسح دثٍ إال إرا رُ رؼجئزهب ثىاسغخ ششوخ غبص
ال وَزُ
اإلِـبساد (ششوخ اإلِبسد ٌزؼجئخ اٌغبص اٌّحذود) أو أَخ ششوخ أخشي رٕشـؤ ِسزمج ً
اٌّىافمخ ػٍُهب ِٓ لجً ثٍذَخ دثٍ ودائشح اٌزُّٕخ اإللزظبدَـخ.
َ - 2حظش اٌمُبَ ثبِرــٍ-:
أ  -رؼجئخ أو رخضَٓ أو رىصَغ أو ثُغ إسغىأبد غبص اٌجزشوي اٌّسبي ِٓ
ششوبد غُش ِشخظخ فٍ اإلِبسح.
ة -رخضَٓ إسغىأبد اٌغبص اٌّؼجؤح فٍ إٌّبعك اٌسىُٕخ.
د -رخضَٓ أو ثُغ إسغىأبد اٌغبص ثىاسغخ أٌ سىثش ِبسوذ أو ثمبٌخ أو ِحً آخش.
س -ثُغ إسغىأبد اٌغبص ثىاسغخ اٌسُبساد اٌؼبدَـخ.
َ - 3حظش ػًٍ اٌششوبد اٌزٍ رمىَ ثزؼجئخ أو رىصَغ أو ثُغ إسغىأبد اٌغبص ثبٌجٍّخ ِٓ اٌمُـبَ
ثزسٍُُ إسغىأبد اٌغبص إال إًٌ ِخبصِْ /سزىدػبد ِشخظـخ.
الترخيـص التجـاري
 -4ال َجىص إطذاس أو رجذَذ أٌ سخظخ رجبسَخ ألٌ ِىصع ٌٍغبص فٍ اإلِبسح إال إرا وبٔذ
رسزىفٍ ِزغٍجبد األِش اٌّحٍٍ سلُ  85/27وأَخ رىجُهبد أخشي طبدسح ِٓ لجً ثٍذَخ
دثٍ.
 -5ال َزُ اٌجذ فٍ أٌ عٍت إلطذاس سخظخ جذَذح أو رجذَذ سخظخ لبئّخ إال إرا وبْ ِظحىثًب
ثشسبٌخ ِٓ ششوخ غبص اإلِبساد (أو أٌ ششوخ أخشي ِشخظخ وفمًب ٌٍٕمغخ  3أػالٖ) رجُٓ
إٌزضاَ اٌششوخ اٌّىصػخ ثّزغٍجبد اٌسالِخ وأْ ٌذَهب ػمذاً طشَحبً ِغ ششوخ غبص
اإلِـبساد.
 -6ػًٍ دائشح اٌزُّٕخ اإللزظبدَخ ػذَ رجذَذ أو إطذاس سخظخ جذَذح إال إرا رُ اٌحظىي ػًٍ
ِىافمخ إداسح اٌظحخ و اٌسالِخ اٌؼبِخ ثجٍذَخ دثٍ.
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 -7فٍ حبٌخ عٍت اٌحظىي ػًٍ رشخُض جذَذ فإْ ػًٍ ِمذَ اٌغٍت رمذَُ ِب ٍٍَ-:
أِ .ىافمخ إداسح اٌّجبٍٔ واإلسىبْ ثبٌجٍذَخ ػًٍ ِىلغ رخضَٓ إسغىأبد اٌغبص.
ةِ .ىافمخ إداسح اٌذفبع اٌّذٍٔ ثذثٍ.
طِ .ىافمخ إداسح اٌظحخ و اٌسالِخ اٌؼبِخ ثبٌجٍذَــخ.
متطلباث السالمت
ػًٍ وبفخ ِىصػً غبص اٌجزشوي اٌّسبي أو اٌغبص إٌّضٌٍ فٍ إِبسح دثٍ اإلٌزضاَ ثّؼبَُش اٌسالِخ
أدٔــبٖ -:
َ -8جت رخضَٓ وبفخ إسغىأبد غبص اٌجزشوي اٌّسبي فٍ ِٕغمخ ِغغبح وراد رهىَخ
جُذح ،ششَغخ أْ ال َزُ رخضَٓ هزٖ اإلسغىأبد ِغ إسغىأبد غبصاد غُش ِزىافمخ،
وّب َجت أْ َسزىفً اٌّخضْ ِزغٍجبد "دًٌُ اٌّّبسسخ ثشؤْ إداسح اٌجضبئغ
اٌخغشح فٍ إِبسح دثٍ".
َ -9جت رىفُش عفبَبد اٌحشَك فٍ ِٕبعك اٌزخضَٓ وطُبٔزهب دوسَبً ،حُش َجت ِشاػبح
اٌحذ األدًٔ ٌٍّزغٍجبد اٌزبٌُـخ -:
 حزً  400وجُ ِٓ غبص اٌجزشوي اٌّسبي :ػذد  2عفبَخ ِٓ ٔىع ثىدسح
وُُّبئُخ جبفخ أو ػذد  2عفبَخ ِٓ ٔىع صبٍٔ أوسُذ اٌىشثىْ وصْ 6
وجُ ٌٍغفبَخ اٌىاحذح.
 400 ِٓ وجُ إًٌ  1000وجُ ِٓ غبص اٌجزشوي اٌّسبي :ػذد  2عفبَخ
وصْ  12وجُ ٌٍغفبَخ اٌىاحذح.
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20

َجت ػذَ رخضَٓ اٌّىاد اٌمبثٍخ ٌإلحزشاق ِضً إعبساد اٌسُبساد ،اٌىشرىْ ،اٌىسق …إٌخ
ِغ إسغىأبد اٌغبص.
َجت ػذَ اٌسّبح ثبٌغجخ أو وجىد ٌهت ِىشىف ثؤَخ طىسح وبٔذ فٍ ِٕبعك رخضَٓ
إسغىأبد اٌغبص.
َجت وضغ ػالِبد "ِّٕىع اٌزذخُٓ" فٍ أِبوٓ رخضَٓ إسغىأبد اٌغبص واٌزمُذ ثهب
ثظىسح ربِـخ.
َجت ػذَ رخضَٓ إسغىأبد اٌغبص فٍ ِىبرت رىصَغ اٌغبص.
َجت عجبػخ ػالِخ "ِّٕىع اٌزذخُٓ" ػًٍ شبحٕبد ٔمً إسغىأبد اٌغبص.
َجت وضغ اإلسغىأبد ػّىدَبً فٍ شبحٕبد إٌمً وحست اٌحّىٌخ اٌّحذدح ٌٍشبحٕخ ،وّب
َجت إثمبء اإلسغىأبد األوجش حجّبً فٍ ِىضؼهب ورٌه ثشثغهب ثسٍسٍخ حذَذَخ ٌّٕغ
ولىػهب.
َجت رىفُش ػشثبد إٌمً اٌّخظظخ ٌإلسغىأبد فٍ جُّغ شبحٕبد رىصَغ اٌغبص
واٌحشص ػًٍ إسزخذاِهب وػذَ دحشجخ اإلسغىأخ ػًٍ ظهشهب.
َجت فٍ وً شبحٕخ رىفُش ػذد (  )2عفبَخ حشَك ِٓ ٔىع "ثىدسح وُُّبئُخ جبفخ" سؼخ
 6وجُ ٌٍغفبَخ اٌىاحذح وطُبٔزهب إلثمبئهب فٍ حبٌخ جُذح.
َجت ػذَ رشن اٌشبحٕبد اٌّحٍّخ ثإسغىأبد اٌغبص دوْ سلبثخ فٍ األِبوٓ اٌؼبِخ ،حُش
َجت وجىد اٌسبئك أو اٌّسبػذ ثبٌمشة ِٓ اٌشبحٕخ فٍ وً األحىاي.
َجت ػًٍ اٌسبئك واٌّسبػذ اإلٌزضاَ ثؼذَ اٌزذخُٓ فٍ أو ثبٌمشة ِٓ اٌشبحٕخ.
َجت ػذَ ٔمً أَخ إسغىأبد ٌغبصاد طٕبػُخ أخشي ِغ إسغىأبد غبص اٌجزشوي
اٌّسـبي اٌّؼجّؤح أو اٌفبسغخ.
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َ -21جت وزبثخ إسُ اٌششوخ اٌّىصػخ ٌٍغبص ثىضىح ػًٍ اٌشبحٕخ.
َ -22جت اإلٌزضاَ ثؼذَ ٔمً إسغىأبد اٌغبص ِٓ شبحٕخ إًٌ أخشي فٍ اٌغشق واألِبوٓ اٌؼبِخ،
حُش َجت أْ َزُ رٌه فٍ أِبوٓ اٌزخضَٓ فمظ.
 15ػبًِب فٍ
َ -23جت ػذَ إػبدح رؼجئخ ورىصَغ إسغىأبد اٌغبص اٌزٍ ظٍذ فٍ اٌخذِخ ٌّذح
إِبسح دثٍ ،وَجت اٌزخٍض ِٕهب ٔهبئًُب ثؼذ ِضٍ  15ػبًِب ِٓ ثذاَخ إسزخذاِهب.
َ -24جت ػذَ إػبدح رؼجئخ ورىصَغ إسغىأبد اٌغبص إال إرا وبٔــذ-:
ثحبٌخ جُذح وخبٌُخ ِٓ اٌؼُىة اٌّزّضٍخ فٍ إٌمشاد ،اٌخذوش ،اٌزآوً أو

اٌظّبِبد اٌزبٌفخ.
أُجشي ػٍُهب إخزجبس اٌضغظ ثبٌّبء (اإلخزجبس اٌهُذسوسزبرُىٍ) ِشح وـً

خّسخ أػىاَ وخُزّذ اإلسغىأخ ثبٌظالحُخ.
ُِّضح ثبٌٍىْ األحّش وِىضىع ػٍُهب اٌٍّظك األحّش ٌٍغبصاد اٌمبثٍـخ

ٌإلشزؼبي وسلُ اٌفئخ (.)2.1
َ -25جت أْ رىىْ األخزبَ اٌّىضىػخ ػًٍ اإلسغىأخ ِضً ربسَخ اٌزظُٕغ وإخزجبساد
اٌضغظ ِشئُخ ثىضىح ،وّب َّٕغ وضغ أَخ ٍِظمبد دػبئُخ ٌٍّىصع أو ششوخ اٌزؼجئخ
ػًٍ هزٖ األخزـبَ.
َ -26جت ػًٍ طبحت اٌؼًّ رضوَذ اٌؼّبي ثّالثس اٌؼًّ واٌمفبصاد وأحزَخ اٌسالِخ وِؼذاد
اٌحّبَخ اٌشخظُخ األخشي واإلششاف ػًٍ إسزؼّبٌهب ثظىسح سٍُّخ ِٓ لجً اٌؼّبي.
َ -27جت وضغ اٌٍىحبد اإلسشبدَخ ػًٍ شبحٕبد ٔمً اٌجضبئغ اٌخغشح (غبص اٌجزشوي
 )43واٌظبدس ِٓ إداسح
اٌّسبي) ثىُّبد وجُشح ورٌه عجمبً ٌإلسشبد اٌفٍٕ سلُ (
اٌظحخ و اٌسالِخ اٌؼبِخ ثجٍذَـخ دثــٍ.
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