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 اللجنة المشتركة 
 لجنة الخطة والموازنة من 

  والتعميرالشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة ومكتبى لجنتي 
 ــــــ

 السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي

 رئيس مجلس النواب    

مذ  لة ذل  فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا،، ترررذر ،لنة ذل ،لرشذ ر ل د،ـــوبع ..تحية طيبة
،لشذذذذاةن ،اق ةذذذذادال و،لمذذذذتان و،لرر،فذذذذر ،لنامذذذذل و،ل نر ذذذذر،  ذذذذ   ،لخطذذذذل و،لرة،ومذذذذل ومت  ذذذذ  لة  ذذذذ 

رردم مذ  ،لكتةمذل ع نذدبع بنذك أ تذام قذامةن ت اذيم مشذاا ل ،لرطذاع ،لخذا  فذ  ،لرامةن ،لمشروع 
، 2010لسذذذ ل  67مشذذذرو ال ،ل  يذذذل ، مامذذذيل و،لخذذذدمال و،لرر،فذذذر ،لنامذذذل ،لةذذذادا بالرذذذامةن اقذذذم 

 ر.ذذعرجاء ،ل فضع بنرضه  ن  ،لرةنس ،لرةق  
 ، وتلســيد ت أصــلي  م ــ     تلســيد تلع/ــخر  اــ ن تلــد   تل  ــ  تللجنــة تلترــر  ة وقــد تارــ   

 م   ت  تحري طي  ، له  فيه أم م تلتجلس.ر ي س  عت  تلع/خ
 ،وت /لخت ب بخل   ئق تالحر تم وتلر د  ،

11/10/2021 
 المشتركة رئيس اللجنة

 فخرى الدين الفقىأ. د./ 
 تقرير

 اللجنة المشتركة 
 الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعميرومكتبى لجنتى لجنة الخطة والموازنة من 
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 (  3ر رقم) التقري
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 )مشروع قانون مقدم من الحكومة(
 (3)مشترك 
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 مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص القانون العن مشروع 
 فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة 

 2010لسنة  67الصادر بالقانون رقم 
 ــــــــ

بةنسذذ ه ( ماان الئائحااة الدا ليااة لمجلااس النااواب أحااا  المجلااس 180حكاام الماااد  )عمالااال لإ
لة ذل ،لخطذذل و،لرة،ومذذل ومت  ذذ  لة  ذذ   ،لنة ذذل ،لرشذذ ر ل مذذ  ،لذذ  2021مذذ  ب ذذابر مذ ل  14،لرنرذةد  فذذ  

،لشذذذاةن ،اق ةذذذادال و،لمذذذتان و،لرر،فذذذر ،لنامذذذل و،ل نر ذذذر، مشذذذروع قذذذامةن مذذذ ر تردارذذذه مذذذ  ،لكتةمذذذل فذذذ  
 ندبع بنك أ تام قامةن ت ايم مشاا ل ،لرطاع ،لخا  ف  مشرو ال ،ل  يذل ع،لفةع ،ل شررن  ،لساعر، 

 رضذه  نذ  ،لئ اذل  ولم ب س  2010لس ل  67بالرامةن اقم ، ماميل و،لخدمال و،لرر،فر ،لنامل ،لةادا 
 ،ل شررعيل ،لسابرل .

بةنسذذ ه ،لرنرذذةد  بذذةم ،لالمذذاء ،لرة،فذذر ، ور مذذ  أ  ذذة ر مذذ ل أحااا  المجلااس وحيااس ساابق وأن 
، وذلك لبكاذه ودا،مذ ه ود ذد،د ترررذر   ذه مالف ،لا ررامةن ،لمشروع  ذ،ل ،لنة ل ،لرش ر ل ،إل   2019

 ر.ذذذ،لرةنس ،لرةق  لنرضه  ن  
، 9/12/2019، 8/12/2019،لرشذذذذ ر ل ملمذذذذل ،ج را ذذذذال ع ذذذذاار   رذذذذدل ،لنة ذذذذل علياااا   وبنااااا ل 

 : ضرها،لخامس م  ،لفةع ،ل شررن  ، ور ،لنادى ، ف  دوا ،امنراد 14/1/2020
 :م  وزت ة تلت لية*  -
 ائيس ،لة د  ،لرر زرل لنرشاا ل مع ،لرطاع ،لخا .    ع ط  حنخ ةأ/  -
 ،لرس شاا ،لرامةم  لنة د  ،لرر زرل لنرشاا ل عةو،ا  ،لراليل.   وتئل غ نم،لرس شاا/  -
 مدبر مشروع بالة د  ،لرر زرل لنرشاا ل مع ،لرطاع ،لخا . سعيد عبد تلعظيم تلقب ن أ/  -
 مائب ائيس ،لة د  ،لرر زرل لنرشاا ل مع ،لرطاع ،لخا .   ت م  وجيه نجيبأ/  -
 :م  وزت ة تلراطيط* 
 مدبر  ام.  هبة محتد عبد تلتنعمأ/  -
 خ  ر أور عة د  ،لشر، ل مع ،لرطاع ،لخا .   عت د م س أ/  -
 :م  وزت ة تإلسك ن )تلهيئة تلع مة لتي ه تلر ب وتلص ف تلصح (* 
 مائب ائيس مةنس إد،ا  ،لئ ال ،لرةميل لرياه ،لشرب       ج ز   عطيةأ/  -

 و،لةرف ،لةك  لرطاع ،ل خطيط و،لر ابنل.
 ائيس ،لةئاو ،ل  اير  لرياه ،لشرب و،لةرف ،لةك .   محتد حس  مصط  أ/   -
 مدبر  ام ،لد،ا  ،لنامل لن كن ع ،اق ةادى بالشر ل     ا لد جتعة محتخدأ/  -

 ،لرابضل لرياه ،لشرب و،لةرف ،لةك .
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ماعال كة اجتليها عقدت اللجنة المشتر إ( المشار  180وعمئال بحكم الماد  ) 18/1/2021وبتاريخ 

(  179مان المااد  ) ىعمالال لحكم الفقار  الاأولإو  11/10/2021وبتاريخ  ، لنظر مشروع القانون

ماان الئائحااة الدا ليااة اسااتكمل  اللجنااة المشااتركة نظاار مشااروع القااانون  ئااا  دور الانعقاااد 

الأساااتال الااادكتور/ محماااد معااايي وزيااار المالياااة حضااار   اجتماعاااال العاااادل اليااااني وعقااادت 

 والمستشار / محمد عبدالعليم  مستشار رئيس المجلس. 

 الماليةمن وزارة و : 

 للوحدة المركزية للشراكة. القانونيالمستشار    المستشار/ وائل غانم -

 مدير المشروعات بالوحدة المركزية للشراكة.  األستاذ/ سعيد عبدالعظيم -

 مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة.   وجيهاألستاذ/ تامر  -

 من وزارة التخطيط : 

 .المدير التنفيذي لمشروع إرادة    شاهين  ةهب/ الدكتورة -

 رئيس قطاع اعداد الخطة .   الدكتور/ سمير حسن -

  اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةمن وزارة: 

 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.رئيس مجلس إدارة   حمد رسالنأالمهندس/ ممدوح  -

 نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي   معوضل حمد كماأالدكتور/  -

 

 

يضاااحيةإنظاارت اللجنااة المشااتركة مشااروع القااانون المعاارو  وم كرتاا  ال
() رذذا ،مذذ نادل ماذذر  ،

قذذذامةن مةنذذذس ،لدولذذذل ،لةذذذادا و ،لرذذذامةن ،لرذذذدم ، و،طننذذذل  نذذذ  ،لدمذذذ ةا، و،للئكذذذل ،لد،خنيذذذل لنرةنذذذس، 

، 1973لسذذ ل  53قذذامةن ،لرة،ومذذل ،لنامذذل لندولذذل ،لةذذادا بالرذذامةن اقذذم و ، 1972لسذذ ل  47بالرذذامةن اقذذم 

قذامةن ت اذيم مشذاا ل و  بشأن إ د،د ،لخطذل ،لنامذل لندولذل، وم ابنذل ت ف ذاها، 1973لس ل  70،لرامةن اقم و 

لسذ ل  67مشرو ال ،ل  يل ، ماميل و،لخدمال و،لرر،فذر ،لنامذل ،لةذادا بالرذامةن اقذم ،لرطاع ،لخا  ف  

                                                 
() مرفر بال رررر. 
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، 2018لسذذ ل  182قذذامةن ت اذذيم ،ل ناقذذد،ل ،ل ذذ  ت رمئذذا ،لةئذذال ،لنامذذل ،لةذذادا بالرذذامةن اقذذم و ، 2010

 اأى ،لرةنس ،لخا  لنشاةن ،لد،ارل برةنس ،لدولل، ومر،جنل مةنس ،لدولل.

 السيد الدكتور / محمد معيي  وزير المالياة و المشتركة إلى ما أدلى ب  وبعد أن استمع  اللجنة

، ودلذ  م اقشذال ،لسذاد  ،ل ذة،ب أ ضذاء ،لنة ذل ،لرشذ ر ل، تنذر  الحكومة مان إيضااحات الساد  مميلو
 :  ن  ،ل كة ،ل ال تررررها    مشروع ،لرامةن ،لرنرو ، 

 مقدماة. -

 أولال  فلسفة مشروع القانون وأهداف . -

 ثانيال  المئامح الرئيسية لمشروع القانون. -

   رأى مجلس الدولةثاليال  -

 التعديئات التى أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون. رابعال  -

   امساَ  رأى اللجنة المشتركة. -
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  مقدماااة

،لخذذا  قامذذل ،لكتةمذذل ،لرةذذررل عةضذذع ميامذذل جدبذذد  للمذذ فاد  مذذ  قذذدا،ل ،لرطذذاع  2006فذذ   ذذام  -
مشائيل و،ل شغ نيل ،لر ننرل بال  يل ، ماميل و،لخدمال و،لرر،فر ،لنامل وذلك لج    ،ل رةرنيل و،،لركن  و، 

  ذذذم تذذذم تأمذذذيس ،لة ذذذد  ،لرر زرذذذل ،  نذذذ   اهذذذع ،لرة،ومذذذل ،لنامذذذل لندولذذذلل خفيذذذأل ، ءبذذذاء ،لراليذذذل ،لرنرذذذا  
م ،لةئذل ،لد،ارذل ع ذةف ر ، ا  ،ل ذ  ارذام لنرشاا ل مع ،لرطاع ،لخا  ف  ذ،ل ،لنذام ،لرذا ةا   ذم ترذة 

وررذذذةم ،لرطذذذاع ،لخذذذا   ذذذاد  بأمشذذذطل ،  ن ئذذذا ،لرشذذذروع وتةمذذذ ع ،لرر،فذذذر  نذذذ   ذذذدود مةقذذذع ،لرشذذذروع 
 مشاء و،ل شغ ع وف  ،ل ئاال تسنيم ،لرشروع لنةئل ،لد،ارل ف  مئاال مد  ،لنرد.،ل ةريم و،ل رةرع و،ل

تكذذذل مسذذذر  قذذذامةن ت اذذذيم مشذذذاا ل ،لرطذذذاع  2010 ل لسذذذ 67مذذذدا ،لرذذذامةن اقذذذم  2010وفذذذ   ذذذام  -
مذذدال ائك ذذه ،ل  ف ااذذل فذذ   ،لذذا ،لخذذا  فذذ  مشذذرو ال ،ل  يذذل ، مامذذيل و،لخذذدمال و،لرر،فذذر ،لنامذذل و 

جذر،ء تنذدبع تشذررن   نذ  إإلذ  أهريذل  2010، ها، وقد أمفرل ،لرراامل ،لنرنيل م ا  ذام 23/1/2011
 قامةن ،لرشاا ل ،لكال .

  مشروع القانون وأهداف فلسفة   أولال 

فذذ  إطذذاا مذذا  شذذفل   ذذه ،ل ةر ذذل ،لنرنيذذل ل ط  ذذر ماذذام مشذذاا ل ،لرطذذاع ،لخذذا  فذذ  مشذذرو ال ،ل  يذذل 
مذ  منةقذال فذ  ،ل ط  ذذر  2010لسذ ل  67، مامذيل و،لخذدمال و،لرر،فذر ،لنامذل م ذا مذدوا ،لرذامةن اقذم 

ل ،لرطذذذاع ،لخذذذا  فذذذ  ماذذذع تنذذذك رجذذذع بنضذذذئا إلذذذ   ذذذدم إلرذذذام ،لةئذذذال ،لد،ارذذذل بفنسذذذفل ماذذذام مشذذذاا ب
إلذذ  تنرذذد ،لجذذر،ء،ل ،ل ذذ  ترذذر عئذذا مشذذرو ال ،لرشذذاا ل مذذ  وقذذل إ ذذد،د  و،لذذبنك ،رخذذر،لرشذذرو ال، 

إدخذار بنذك ،ل نذدبلل  نذ  ،لرذامةن  ئذ ا  دا،مال ،لةذدوى لئذا و  ذ  إمذ ادها لنرسذ ارر ،لفذائز عئذا، فرذد 
،ل ذذ  ترذذر عئذذا مشذذرو ال ،لرشذذاا ل مذذع ،لرطذذاع ،لرذذائم ،ل ذذ  مذذ  أذذأمئا أن تبسذذط مذذ  ،لجذذر،ء،ل و،لرر، ذذع 

،لخذذا  ل ن يذذل  اجذذال ،لةئذذال ،لد،ارذذل لراذذع تنذذك ،لرشذذرو ال فذذ  أوقذذال ت  امذذب مذذع ،لكاجذذل إل ئذذا فذذ  
 ظع ما ت طنع إليه ،لدولل ،لرةررل ،لكدبال م  ت ريل مس د،مل لرردا،تئا.

 :ف ،ل اليلو  اء  نيه فرد تم إ د،د مشروع ،لرامةن ،لرر رح م ضر ا ، هد،
،ل ةمع فذ  أمرذاا ،  رذار ،ل ذ  ارذةم عئذا ،لرطذاع ،لخذا  فذ  مشذرو ال ،ل  يذل ، مامذيل و،لرر،فذر  - 1

 و،لخدمال ،لنامل.
،مذذ كد،ط طذذري جدبذذد  لن ناقذذد ت  امذذب مذذع ط ينذذل بنذذك ،لرشذذرو ال مذذ  خذذلر ،امذذ نامل بطذذري  - 2

مرذذذدم بربذذذادا  مذذذ  ،لرطذذذاع ،لخذذذا ،  جدبذذذد  لن ناقذذذد ماذذذع )،ل ناقذذذد ،لرباأذذذر، و،ل ناقذذذد  نذذذ  مشذذذروع
 و،لر اقةال و،لرز،بد،ل ،لركدود (.

 وضع ضة،بط ومناب ر مكدد  اخ ياا ،لرشرو ال ،لراعنل لن  ف ا ع اام ،لرشاا ل. - 3
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اخ يذذاا ،لرشذذرو ال ،لراعنذذل لن  ف ذذا ع اذذام ،لرشذذاا ل مذذع ،لرطذذاع ،لخذذا  مذذ  خذذلر  ،مذذ كد،ط يليذذل - 4
خ ة   عةو،ات  ،لراليل و،ل خطيط و،ل  ريل ،اق ةادال و،لة د  ،لرر زرل تشت ع لة ل مش ر ل م  ،لر

 لنرشاا ل.
،لرقابل ،لسابرل  ن  ،خ ياا ،لرشرو ال ،لراعنل لن  ف ا ع اام ،لرشاا ل مع ،لرطاع ،لخا  برا انزو  - 5

ئذا ع اذام م  مناب ر ،لكة رل ورنط  لنرس اررر  خررطل ،م اراارل بالرشرو ال ،لراعنذل لن ناقذد  ن 
 ،لرشاا ل مسبرًا.

جنع مر نل ،ل أه ع ،لرس ر جة،ورل ف  ،لرشرو ال ،ل   تر ض  ط ين ئا ،ل أ د ،لرس ر م  تأه ذع  - 6
 ،لر ناقد  ن ئا، عدًا م  إلز،م  ئا ف  ،لرامةن ،لكال .

رر نذل ،لجذر،ء،ل فذ  ،ل إمئذاء،خ ةاا ،لرد  ،لزم يذل لرر، ذع ،لطذرح وترنذية مذد  ،ل انرذال لسذر ل  - 7
 ،لسابرل  ن  ،ل ناقد.

فيذذه مذذ بناد ،لنطذاء ، جذذدى ،ق ةذاداًا فذذ  ،لر اقةذذل أو ،لرز،بذد  ،لرطرو ذذل إذ،  ذان مذذنره ا،لسذراح ب - 8
 ،خ لف غ ر  ادى مراامل بالنطاء،ل ، خرى و الرراان ،لكتةم .

جدى ،ق ةاداًا ف  ،لر اقةل أو ،لرز،بد  ،لرطرو ل ،لاى ترذع إجاو  ،ل فاو  مع ما ب ،لنطاء ،  - 9
عئذذا اكرذذر و تزرذذد مير ذذه بشذذتع غ ذذر م ذذرا  ذذ  ،لررذذاان ،لكتذذةم  لنةمذذةر إلذذ  ميرذذل م امذذبل لذذه أ

 ،لرةنكل ،لنامل لندولل.
  المئامح الرئيسية لمشروع القانون  ثانيلا

 :  ،ل شر  ن  ،ل كة ،ل ال مدا مشروع ،لرامةن ،لرنرو  م ضرً ا أا نل مة،د بخلف ماد
،لفرذذذر  ،لاالاذذذل(،  14( و)4( و)3( و)2 ةذذذة  ،لرذذذة،د أاقذذذام )ع أن تسذذذ  در:قضااا  المااااد  الاااأولى

،لفرذر  ، ولذ (  28( و)26( و)23( و)21( و)20( و)19( و)18( و)17،لفرر  ، ول  ع د ب( و) 15و)
قذذامةن ت اذذيم مشذذاا ل ،لرطذذاع ،لخذذا  فذذ  ( مذذ  39،لفرذذر  ، خ ذذر ( و) 32،لفرذذر  ، ولذذ  ع ذذد  ( و) 32و)

،ل ةذذة   2010لسذذ ل  67مشذرو ال ،ل  يذذل ، مامذذيل و،لخذدمال و،لرر،فذذر ،لنامذذل ،لةذذادا بالرذامةن اقذذم 
 ،رتيل:

: تضذذذر  ،لذذذ ة ،لةدبذذذد ،ل ةمذذذع فذذذ  أمرذذذاا ،  رذذذار ،ل ذذذ  ارذذذةم عئذذذا ،لرطذذذاع ،لخذذذا  فذذذ  (2مااااد  )
لنامذذل مذذ  خذذلر ،لذذ ة  نذذ  أ رذذار ،ل ةذذريم و،ل رةرذذع مشذذرو ال ،ل  يذذل ، مامذذيل و،لرر،فذذر و،لخذذدمال ،

و،لمشذذاء و،ل شذذغ ع و،امذذ غلر و،لةذذيامل ودمتاميذذل ،ل ناقذذد  نذذ  بنذذك م ئذذا أو جرينئذذا برذذا بةمذذع مطذذاي 
 مشاا ل ،لرطاع ،لخا  ف  أ رار تنك ،لرشرو ال.
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 الك تذم إلغذاء ،لجذاو  ،لرر ة ذل لرةنذس ،لذةوا،ء عزرذاد  مذد  ،لنرذد ع ذاء  نذ  تةمذيل ،لنة ذل ،لننيذا لشذاةن 
ذلذك مةذنكل  امذل  لملمذ    امذًا إذ، ،ق ضذ نذ عر،م  رذد ،لرشذاا ل لرذد  تزرذد  إ،لرشاا ل بالرة،فرل  ن  

 ( م  ،لدم ةا.32جةهررل وذلك ل نااضئا مع  تم ،لراد  )
وضذع خطذل لنرشذرو ال ،ل ذ  ت فذا ع اذام ،لرشذاا ل مذع  ولل هاه ،لراد  ،مذ كد،ط يليذل: ت ا(3ماد  )

،لرطاع ،لخا  تدخع ضر  ،لخطل ،اق ةادال و،اج راءيل لندولل بند ،  رادها م  ،لنة ل ،لننيذا لشذاةن 
 ذذه خطذذل ،لرشذذاا ل، وررأذذر بالخطذذل ،لنامذذل لندولذذل، و الرة،ومذذل ،لنامذذل لندولذذل، فذذ  ،لنذذام ،لرذذال  ،لرنذذد   

ن ترةرذع ،لرشذرو ال ،لرداجذل عئذا وت ف ذاها أ،لرشرو ال ،ل   ت فا ع اذام ،لرشذاا ل مذع ،لرطذاع ،لخذا ، 
 م  م ع اام ،لرشاا ل مع ،لرطاع ،لخا .

،لراليل و،ل خطيط و،لة ذد  ،لرر زرذل لنرشذاا ل    ،لرخ ة   عةو،ات : تشت ع لة ل مش ر ل م(4ماد  )
و،لةئال ،لرن يل ت ةل  دا،مل ،لرشرو ال ،لرردمذل مذ  ،لةئذال ،لد،ارذل وغ رهم م  ،لرخ ة   بالةو،ا،ل 

،لخاضذذنل   تذذام قذذامةن ت اذذيم ،لرشذذاا ل ،لرشذذاا إليذذه   ذذد ترذذدارئا لرشذذروع خط ئذذا ،لسذذ ةرل إلذذ  ،لذذةو،ا  
 ،لرخ ةل بشاةن ،ل خطيط اخ ياا ،لراعع م ئا لن  ف ا ع اام ،لرشاا ل مع ،لرطاع ،لخا .

( بامضرام ،لذةورر ،لرخذ ة 14: قض  ،ل ندبع ف  ،لفرر  ،لاالال م  ،لراد  )اليالية ( الفقر 14ماد  )
لنضذذةرل ،لنة ذذل ،لننيذذا لشذذاةن ،لرشذذاا ل   ذذد ،ل اذذر فذذ  ،لرسذذائع ،لر ننرذذل بالرشذذروع ع  رذذا قةذذرل ،لفرذذر  

 ( ف  ،لرامةن ،لكال   ضةا ،لةورر ،لرخ ة   د مار ،لرشروع و،  راده.14،لاالال م  ،لراد  )
: قضذ  هذا، ،ل  ذد مذ  هذاه ،لرذاد  با  رذاد خطذل ،لرشذرو ال ،ل ذ  ب(الفقار  الاأولى بناد/ 15ماد  )

ت فا ع اام ،لرشاا ل مع ،لرطاع ،لخا  و،لرة،فرل  ن   ذع مشذروع مذ  ،لرشذرو ال ،لرداجذل عئذا وطرررذل 
 ،ل ناقد  نيه وم ابنل ت ف ا هاه ،لخطل.

اذه إجذر،ء،ل أ نذ  ،لةئذال ،لد،ارذل فذ  ،ل ذدء فذ   : تم ،م كد،ط هاه ،لرذاد  لةضذع  اذر(17ماد  )
 ( مذذ  مشذذروع ،لرذذامةن خامذذل برشذذرو ال ،لرشذذاا ل 20مذذ  طذذري ،ل ناقذذد ،لر ةذذة   ن ئذذا فذذ  ،لرذذاد  )

إا بند مر،جنل ،لة د  ،لرر زرذل لنرشذاا ل لندا،مذال ،لر دئيذل ،لرنذد  مذ  ،لةئذل ،لد،ارذل مذا بل ،لرشذروع 
امذذال و،لرسذذ  د،ل و،ل ذذر،خية و،ل ةذذاارف و،لرة،فرذذال ،للومذذل لنرشذذروع و ذذا، لن أ ذذد مذذ  ،مذذ يفائئا  افذذل ،ل ي

 ،ل أ د م  تخةية ، ا  ،للومل لنرشروع وذلك ق ع ،لنر   ن  ،لنة ل ،لننيا لشاةن ،لرشاا ل.
وتةذذدا هذذاه ،لنة ذذل قر،اهذذا بالرة،فرذذل  نذذ  ،لرشذذروع وطرررذذل ،ل ناقذذد و،ل ذذدء فذذ  إجذذر،ء،ل ،ل ناقذذد ع ذذاء 

 ترفع إل ئا م  ،لة د  ،لرر زرل لنرشاا ل.  ن  تةميل
جذذذر،ء مذذذ  إى أ: تذذذم إ ذذذاد  مذذذياغل هذذذاه ،لرذذذاد  ل ر، ذذذ  ،لةئذذذال ،لد،ارذذذل   ذذذد ،تبا ئذذذا (18مااااد  )

( م  مشروع ،لرامةن ع ط  ر تةميال 20،لجر،ء،ل ،لر ننرل بطري ،ل ناقد ،لر ةة   ن ئا ف  ،لراد  )
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و مسذذ  د خذذا  بالرشذذرو ال ،ل ذذ  ت فذذا أ ذذلن إ ى أئذذا مشذذر ،لة ذذد  ،لرر زرذذل لنرشذذاا ل بك ذذم ا اةذذةو ل
 ع اام ،لرشاا ل مع ،لرطاع ،لخا  إا بند ،لكةةر  ن  مة،فرل ،لة د  ،لرر زرل لنرشاا ل.

اذل مذ  ،لنةذان أو ،ل أه ذع أو لةذان تنرذ  ودا،مذل ،لنطذاء،ل و أوا اةف ،منراد لةان تكدبد ،لرنذاب ر 
 أو ائك ه ،ل  ف اال إا بكضةا مراع    ،لة د  ،لرر زرل لنرشاا ل.،لرشتنل برةجب أ تام ها، ،لرامةن 

: تم إ اد  مياغل هاه ،لراد  ل شرع ،لربذاد  ،ل ذ  اخضذع لئذا ،ل ناقذد  نذ  ،لرشذرو ال (19ماد  )
و،لرتامذذذب  ه تامذذذهذذذ  ،ل ذذذة،ون ،اق ةذذذادى و،لرذذذال  ل،ل ذذذ  ت فذذذا ع اذذذام ،لرشذذذاا ل مذذذع ،لرطذذذاع ،لخذذذا  و 

،لفر  و،لرساو،  ع   ،لر رامن   ف  ،لرر، ز وذلك  نه وفرًا  روأفافيل طري ،ل ناقد وتكاف،لرش ر ل  طر،فه 
 لأل تام ،ل   ب ارئا ،لنرد و،لرة، د و،لجر،ء،ل ،لر ةة   ن ئا ف  ها، ،لرامةن وائك ه ،ل  ف اال.

جدبذد  لن ناقذد : تم ،م كد،ط هاه ،لراد  ل  ايم يليال ،ل ناقد    طررذر ،مذ كد،ط طذري (20ماد  )
ت  امب مع ط ينل بنذك ،لرشذرو ال وتلئذم ،لاذروف ،اق ةذادال و،اج راءيذل ،لرنكذل ل  ف ذا مشذرو ال 
،ل  يه ، ماميل و،لرر،فر و،لخدمال ،لنامل فذ  ظذع ،ل غ ذر،ل ،اق ةذادال و،اج راءيذل ،ل ذ  تشذئدها ،لذ لد 

بذذد  ،لركذذدد  و،ل ناقذذد ،لرباأذذر و،ل ناقذذد  نذذ  ،لرز، مذذ  خذذلر ،امذذ نامل بطذذري جدبذذد  لن ناقذذد  الر اقةذذل أو
مشذذروع مرذذدم بربذذادا  مذذ  ،لرطذذاع ،لخذذا  وذلذذك وفرذذًا لنضذذة،بط و،لرة، ذذد و،لجذذر،ء،ل ،ل ذذ  ت   ئذذا ،للئكذذل 

 ،ل  ف اال لئا، ،لرامةن.
: تم إ اد  مياغل هاه ،لراد  بكاف لفظ ،لررهن   ،لة،اد بالراد  ،لرشاا إل ئا ف  ،لرامةن (21ماد  )

لنرشذذرو ال  ل،لكذذال  وذلذذك ل  راأذذ  مذذع ،ل نذذدبع ،لرسذذ كدط بةنذذع مر نذذل ،ل أه ذذع ،لرسذذ ر مر نذذل جة،ورذذ
 جر،ء ،ل أه ع ،لرس ر لنرس اررر  ،لر  افس    ن  ،لرشروع.إ،ل   تك ا  ط ين ئا 

( بنذد ،ل نذدبع 21: تم  اف لفذظ ،لرذرهن   مذ  هذاه ،لرذاد  لذا،ل ،لسذ ب ،لذة،اد  بالرذاد  )(23ماد  )
ن تةذذذرى منئذذذا  ذذذة،ا، ت افسذذذيا، وتذذذ ام أإضذذذافل جئذذذال ،ل رةرذذذع لنةئذذذال ،ل ذذذ  ارتذذذ  لنةئذذذل ،لد،ارذذذل مذذذع 

 ،للئكل ،ل  ف اال لئا، ،لرامةن قة، د ودجر،ء،ل إد،ا  هاه ،لكة،ا،ل.
( بنذذد 21: تذذم  ذذاف لفذذظ ،لرذذرهن   مذذ  هذذاه ،لرذذاد  وذلذذك لذذا،ل ،لسذذ ب ،لذذة،اد بالرذذاد  )(26ماااد  )

،ل أه ذذع إلذذ  ل ،ل أه ذذع ،لرسذذ ر مر نذذل جة،ورذذل لنرشذذرو ال ،ل ذذ  تك ذذا  ط ين ئذذا ،ل نذذدبع وهذذة جنذذع مر نذذ
 ،لرس ر. 

: تذذم إ ذذاد  مذياغل هذذاه ،لرذذاد  ل   امذذب مذذع ،ل نذذدبع ،لرسذذ كدط لةنذذع / الفقاار  الااأولى( 28ماااد  )
مر نذذل ،ل أه ذذع ،لرسذذ ر مر نذذل جة،ورذذل فذذ  ،لرشذذرو ال ،ل ذذ  تك ذذا  ط ين ئذذا ،لذذ  ذلذذك، وذلذذك مذذ  خذذلر 

 ار م  مس ارر مرهذع وررذدم ،لنطذاء بامذم هذا، ،ل كذالف مذا لذم بذ ة بتر،مذل ،لشذروا أالف متةن م  تك
 و،لرة،مفال  ن  وجةب تردم ،لرس اررر  ،لررهن   بنطاء،تئم م فردب . 
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جذدى ،ق ةذاداا( بعبذاا  تذم ،مذ  د،ر ءبذاا  )ميرذل ،لنطذاء ،  ( بند/جأولى الفقر  ال/  32ماد  )
 )ميرل ،لنطذاء ، قذع( ،لذة،اد  بال  ذد ) (  مذ  ذ،ل ،لرذاد  فذ  ،لذ ة ،لكذال  وذلذك ل   امذب مذع ،لر اقةذل 
أو ،لرز،بد  ،لرطرو ل ،ل   تزرد أو ترع بشتع غ ر م را    ،لررذاان ،لكتذةم  ،لرن رذد مذ  ،لنة ذل ،لننيذا 

 لشاةن ،لرشاا ل.
( مذذ  هذذا، ،لرذذامةن 31أجذذاول هذذاه ،لفرذذر  ،امذذ ا اء مذذ   تذذم ،لرذذاد  ): / الفقاار  الااأ ير ( 32ماااد  )

و ،لرز،بذذد  ،لرطرو ذذل ،ل ذذ  تزرذذد أو ترذذع أجذذدى ،ق ةذذاداا فذذ  ،لر اقةذذل بال فذذاو  مذذع مذذا ب ،لنطذذاء ، 
جذذاول ق ذذةر ،لنطذذاء ألذذ  ميرذذل م امذذبل،  رذذا إبشذذتع غ ذذر م ذذرا  ذذ  ،لررذذاان ،لكتذذةم  لنةمذذةر  امير ئذذ

ترذذع مير ذذه  ذذ  ،لررذذاان ،لكتذذةم  م ذذ  ،ق ضذذل ،لرةذذنكل ،لنامذذل ذلذذك فذذ  ،لكذذاال  وأ،لة  ذذد ،لذذاى تزرذذد 
 و،لكدود ،ل   ت   ئا ،للئكل ،ل  ف اال لئا، ،لرامةن.

: تم إ اد  مياغل هاه ،لراد  بك م ار ةر ،خ ةذا  لة ذل ،ل انرذال  نذ  ،ل اذر فذ  (39ماد  )
 سابرل  ن  ،ل ناقد.،ل انرال م  ،لرر،ا،ل ،لةادا  خلر مر نل ،لجر،ء،ل ،ل

: تذم ،مذ كد،ط هذاه ،لرذاد  بك ذم اسذ  در مسذر   ،لذةورر ،لرخذ ة بشذاةن ،ل خطذيط  الماد  اليانياة
برسذذر   ،لذذذةورر ،لرخذذذ ة بال  ريذذذل ،اق ةذذذادال ، و ذذذا، اسذذ  در مسذذذر   ،لذذذةورر ،لرخذذذ ة بشذذذاةن مةنذذذس 

رهرا برامةن ت ايم مشاا ل ،لرطاع ،ل ة،ب  برسر   ،لةورر ،لرخ ة بالشاةن ،لرامةميل ، وذلك أب را واد ذ 
 ،لخا  ف  مشرو ال ،ل  يل ، ماميل و،لخدمال و،لرر،فر ،لنامل.

إجذذر،ء،ل ،لطذذرح و،ل رمذذيل  مسذذر   طذذري ودجذذر،ء،ل ،ل ناقذذد  - رذذا اسذذ  در برسذذر   ،لفةذذع ،لاالذذم 
  ن  ،لرشرو ال ،ل   ت فا ع اام ،لرشاا ل مع ،لرطاع ،لخا  .

لذذ  ،لرذذاد  إمتذذرا،( وفرذذر  أخ ذذر   20،لرذذاد  باضذذافل مذذاد  جدبذذد  عذذرقم ) : ترضذذ  هذذاهالماااد  الياليااة
( م  قامةن ت ايم مشاا ل ،لرطاع ،لخا  ف  مشرو ال ،ل  يل ، ماميل و،لخدمال و،لرر،فر ،لنامل، 30)

 :  را بن 
: تذذذ ام هذذذاه ،لرذذذاد  مر نذذذل ،ل أه ذذذع بةنذذذع مر نذذذل ،ل أه ذذذع ،لرسذذذ ر جة،ورذذذل فذذذ  مكاااررلا( 20مااااد  )

،لرشرو ال ،ل   تر ض  ط ين ئا ،ل أ د ،لرس ر م  تأه ع ،لر ناقد  ن ئا، عذدًا مذ  إلز،م  ئذا فذ  ،لرذامةن 
،لكال  برذا ارنذة مذ  ،لةقذل ،لرسذ غري فذ  ،لجذر،ء،ل ،ل ذ  ترذر عئذا ،لرر نذل ،لسذابرل  نذ  ،ل ناقذد  نذ  

 مشرو ال ،لرشاا ل.
  ل  اذيم  تذم ،لسذراح بامذ بناد ،لنطذاء ، جذدى : تم ،م كد،ط هاه ،لفرر / الفقر  الأ ير ( 30ماد  )

،ق ةذذاداًا فذذ  ،لر اقةذذل أو ،لرز،بذذد  ،لرطرو ذذل إذ،  ذذان مذذنره بذذه ،خذذ لف غ ذذر  ذذادى مراامذذل بالنطذذاء،ل 
، خذرى و الررذاان ،لكتذذةم  وذلذك إذ، م ذذل لنة ذل تنرذذ  ،لنطذاء،ل ودا،مذذ ئا  ذدم و،قعيذذل ،رليذال و،ل ذذر،م  

لنطاء ل  ف ا ،لرشروع بالشروا و،لرة،مفال ،لركدد  له ف  ضةء ما ت    لئا ،لردلع  ن ئا م  مردم ها، ،
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م  قر،ئ  تنزو  دم قاعنيذل ،لسذنر ،لررذدم عئذا، ،لنطذاء ل  ف ذا ،لرشذروع ،لرننذ    ذه بالشذروا و،لرة،مذفال 
 قد.،لركدد  له، مع جنع قر،ا،ل ،ام بناد مس بل تكقيرا لرناب ر ،لكة رل و،لشفافيل ف  إجر،ء،ل ،ل نا

( مذذ  قذذامةن ت اذذيم مشذذاا ل ،لرطذذاع 15لغذذل هذذاه ،لرذذاد  ،ل  ذذد )هذذذ( مذذ  ،لرذذاد  )أ: الماااد  الرابعااة
،لخا  ف  مشرو ال ،ل  يذل ، مامذيل و،لخذدمال و،لرر،فذر ،لنامذل و،لذاى ارضذ  با  رذاد تةمذيل ،لسذنطل 

لغذل أعذر،م ،لنرذد،  رذا إ،لرخ ةل لنةئل ،لد،ارذل باخ يذاا ،لر ناقذد منئذا فذ   رذد ،لرشذاا ل و،لرة،فرذل  نذ  
  تام ها، ،لرامةن.أ ع  تم يخر اخالف 

ور ،لشذذئر ،ل ذذال  أ: و،لخامذذل ع شذذر ،لرذذامةن فذذ  ،لةررذذد  ،لرمذذريل و،لنرذذع بذذه مذذ  الماااد  الخامسااة
 لرروا ملم   بةما  ن  تاار  مشره.

  (*)رأل مجلس الدولة  ثاليال 
،لرس شاا ائيس ه اذل مس شذااى مةنذس ،لذةوا،ء اقذم ل  قسم ،ل شررع برةنس ،لدولل   اب ،لس د إواد 

 تذذام قذذامةن أن طنذذب مر،جنذذل مشذذروع قذذامةن ع نذذدبع بنذذك أبشذذ 17/3/2019( ،لرذذراف فذذ  8337-3)
ت ايم مشاا ل ،لرطاع ،لخا  ف  مشرو ال ،ل  يل ، ماميل و،لخدمال و،لرر،فر ،لنامل ،لةذادا بالرذامةن 

ليذذذذذه بةنسذذذذذ ه ،لر نرذذذذذد  ع ذذذذذاار  إوع ،لرذذذذذامةن ،لرشذذذذذاا وقذذذذذد تذذذذذد،ار قسذذذذذم ،ل شذذذذذررع مشذذذذذر  2010لسذذذذذ ل  67
ف     له بنك ،ام فساا،ل و،لرل اال ،ل   اس ةجب ،م يضا ئا وم اقش ئا مذع ،لةئذل  27/3/2019

لافذاد م ذدوب مخةذة لنذرد  نذ   6/4/2019مند  ،لرشروع ، مر ،لاى  دد منه ،لرسذم جنسذل ع ذاار  
جذر،ء ،ل نذدبلل ،للومذذل  سذبرا بذ م ،ل ة،فذر  نيذذه مذع ،لرسذم وتذذم ،ام فسذاا،ل ،لراذاا  فذ  أذذأن ،لرشذروع ود

 ضذذرها ،لرس شذذاا ،لرذذامةم  لنة ذذد  ،لرر زرذذل لنرشذذاا ل عذذةو،ا   17/4/2019تكدبذذد جنسذذل أخذذرى ع ذذاار  
،لراليل مفةضا    وو،ا  ،لراليل و ذلك لنرد  نذ  ،م فسذاا،ل ،لرسذم فذ  أذأن مشذروع ،لرذامةن، وقذد تذد،ار 

 رشروع ،لرشاا إليه ف  ضةء ،ل ةة  ،لدم ةارل و ،لرامةميل ذ،ل ،لةنل به.قسم ،ل شررع ،ل
 

 

 

 

 

  على مشروع القانون المشتركة التعديئات التى أجرتها اللجنة  رابعال 

 تلت دة تألول 

                                                 
 .رذذمرفر بال ررر (*)
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  ( 3،2ماد  )

،لنة ل  اف ،لرادت   م  مشروع ،لرامةن ،لرردم م  ،لكتةمل وذلك مارً، لةجةد بنك  األ
 ادً،  ن  هات   ،لرادت  ، وم  مم ،اتأل ،لكتةمل وجةد  ،لرشرو ال ،لرطرو ل  اليًا  ن  ،لرس اررر  ،م

 إأتاليال  رنيل  ار تندبع  تم هات   ،لرادت   ف  ،لةقل ،لر،ه .

 ( 4ماد  )

  : ة ،رت ،ل،لة،اد برشروع ،لرامةن   ة ،لراد ع،لنة ل  ل،م  دل
،لرخ ة   بال ة،   ،لف يل و،لراليل و،ل  ايل و،اج راءيل و،لرامةميل  م   ددتشتع لة ل مش ر ل 

 : ن  ،ل كة ،رت 
 برأكئم وورر ،لراليل. ،لرن يل بالشاةن ،لراليل  لةو،ا مرالن    ،
 . ،لةو،ا  ،لرن يل بشاةن ،ل خطيط مرالن   
 لنرشاا ل برأكئم وورر ،لراليل.،لة د  ،لرر زرل مرالن    

م  غ رها م  ،لةو،ا،ل و،لةئال م  ذوى ،لخ ر  بال ة،   ،لراليل و،لرامةميل و،ل  ايل  مران   خرسل
 و،اج راءيل برأكئم وورر ،لراليل بال  س ر مع ،لسنطل ،لرخ ةل.

 لرناوم ئا ف  أد،ء  رنئا.عاوى ،لخ ر    ن تس ن أولنة ل 
ورةدا ع شت ع ،لنة ل قر،ا م  ائيس مةنس ،لةوا،ء ع اًء  ن   ر  ،لةورر ،لرخ ة بالشاةن 

 ،لراليل،  ن  أن ا كدد ،لرر،ا ائيس ،لنة ل و،لرنامنل ،لراليل   ضائئا وقة، د وماام  رع ،لنة ل.
ل ، ماميل و،لرر،فر و،لخدمال ،لنامل ،لرداجل وتخ ة تنك ،لنة ل عدا،مل وفكة مشرو ال ،ل  ي

م  ،لةئال ،لد،ارل ف  مشرو ال خط ئا ،لس ةرل ،لرردمل إل  ،لةو،ا  ،لرن يل بشاةن ،ل خطيط، اخ ياا 
  .،لر فر م ئا مع م طنبال ماام ،لرشاا ل مع ،لرطاع ،لخا 

أن  دد ،لرخ ة    فبندغ ر م ضبط ف  ،لةياغل  ،لة،اد برشروع ،لرامةن  وذلك  ن  ،ل ة
ع ة،   من  ل ب م ،خ يااهم م  وو،ا  ،لراليل و،ل خطيط و،لة د  ،لرر زرل لنرشاا ل دون عيان ،لررةةد عئاه 
،ل ة،   هع اتةن لكع م  ،لةو،ات   و،لة د  ،لرر زرل مرأف و، د ف   ع مةار )وما ،لكع إذ، لم بةجد 

 .ل مال(  ار من    البأى م  هاه ،لةئال ،لالمل أ د ،لر خةة   ف  مةا
مة  ن  يخرر  مخ ة   أاضا م  باق  ،لةو،ا،ل دون عيان أوجه ،ل فرقل و ددهم ) مرا قد  را 

 أتاليال( وم  أ  وو،ا  وطرررل ،ل رأيف وغ رها م  ، مةا ،لرس رر  ن ئا تشررعيا.إبا ر 
  20ماد  
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 -:ل  ،لفرر  ، خ ر  م  ،لراد  ،لعباا  ،ل اليلإضافل ،لنة ل أ
 .و  يليل ،ل لن و،ل شر    مشرو ال ،لرشاا ل   

  21ماد  

ليةذبف  ع ئااذل ،لفرذر  ، ولذ  مذ  ،لرذاد  ءبذاا  )لةريذع هذراء( عدًا م  ،م  دلل ،لنة ل  نرل )لئراء(   -
 ،لرس اررر (. لئراء،ل ة بند ،ل ندبع )...  ن  أن ت اح جريع ،ام فساا،ل و،لجابال  ن ئا 

 الفقر  الأ ير   32ماد  

)ميرذل م امذبل(  ل ةذبف ،لعبذاا  بنذد عذدًا مذ  ءبذاا  ،م  دلل ،لنة ل ءبذاا  )،لقيرذل ، جذدى ،ق ةذاداًا(   -
...   رذذا أضذذافل ءبذذاا  )بنذذد ،لقيرذذل ، جذذدى ،ق ةذذادااً ،ل نذذدبع  ...  ذذ  ،لررذذاان ،لكتذذةم  لنةمذذةر إلذذ  

ورةذذةو ليةذذبف ،لذذ ة  ال ذذال  )مة،فرذذل ،لنة ذذل ،لننيذذا لشذذاةن ،لرشذذاا ل( فذذ  مئااذذل ،لفرذذر  مذذ  ذ،ل ،لرذذاد  
( مذذذ  هذذذا، ،لرذذذامةن ،ل فذذذاو  مذذذع مذذذا ب ،لنطذذذاء ، جذذذدى ،ق ةذذذاداا فذذذ  31،مذذذ ا اء مذذذ   تذذذم ،لرذذذاد  )

بشتع غ ر م را    ،لرراان ،لكتذةم  لنةمذةر ،لر اقةل أو ،لرز،بد  ،لرطرو ل ،لاى تزرد أو ترع مير ه 
 رذذا اةذذةو فذذ  ،لكذذاال و،لكذذدود ،ل ذذ  ت   ئذذا ،للئكذذل ،ل  ف ااذذل لئذذا، ،لرذذامةن  ،لقيرذذل ، جذذدى ،ق ةذذادااً إلذذ  

ق ذةر ،لنطذذاء ،لة  ذذد ،لذذاى تزرذذد أو ترذذع مير ذذه  ذذ  ،لررذذاان ،لكتذذةم  م ذذ  ،ق ضذذل ،لرةذذنكل ،لنامذذل ذلذذك 
 .لشاةن ،لرشاا لبند مة،فرل ،لنة ل ،لننيا 

 (39ماد  )

 -:هاه ،لراد  ليةبف مةئا  ال ال  ،لنة ل مياغل أ ادل
 تشتع لة ل ،ل انرال عرئامل وورر ،لراليل، و ضةرل: 
 ،م    م  مة،ب ائيس مةنس ،لدولل اخ ااهرا ،لرةنس ،لخا  لنشاةن ،لد،ارل لنرةنس. -
 ائيس ،لة د  ،لرر زرل لنرشاا ل. -
 ،لنامن   بالدولل اخ ااه ائيس ،لنة ل.أ د ذوى ،لخ ر  م  غ ر  -

تخ ة ،لنة ل بال ار ف  ،ل انرال م  ،لرر،ا،ل ،ل   تةذدا خذلر مر نذل ،لجذر،ء،ل ،لسذابرل  نذ  
 ،ل ناقد.

ورتذةن مينذذاد ،لذ انم مذذ  أ  مذذ  ،لرذر،ا،ل ،لرشذذاا إل ئذا بذذالفرر  ،لسذذابرل مذ  هذذاه ،لرذاد  خذذلر خرسذذل 
 عئا، وا تر ع د ةى إلغاء تنك ،لرر،ا،ل ق ع ،ل انم م ئا. خطاا أو ،لننم شر بةما م  تاار  ،ل

وت    ،للئكل ،ل  ف اال لئا، ،لرامةن غ ر ذلذك مذ  إجذر،ء،ل ومة،  ذد ماذر ،لذ انم و،ل ذل فيذه، ورتذةن قذر،ا 
 . ،لنة ل بال ل ف  ،ل انم مئائيا ومافا،

 : الماد  اليانية
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  -،رت : ،ل ة ،لة،اد برشروع ،لرامةن بال ة،م  دلل ،لنة ل 
بعب  ة " تلخزي  تلتراص ب لرنتية تالقرص دية  وعب  ة  "تلخزي  تلتارص برئخن تلراطيط"  عب  ة  سربدل) ت

 "، وذلك أ نت  و د ذ  هت ب لرئخن تل  نخنية "تلخزي  تلتارص  بعب  ة  "برئخن تلتج لس تلني بية "تلخزي  تلتارص 
 ق نخن تنظيم مر   ة تل ط ع تلا ص    مر وع   تلبنية تألس سية وتلادم   وتلت ت ق تلع مة تلتر   إليه.  ي 

كت  تسربدل عب  ة " تل صل تلث لث" ط ق وإج تءت  تلرع قد عل  تلتر وع   تلري تن ذ بنظ م تلتر   ة مع 
ت ش  مع مستي   وذلك حر   ربذت  تل  نخن( تل ط ع تلا ص بعب  ة " تل صل تلث لث" إج تءت  تلط ح وتلر سية" 

 .تلخزت ت  تلح لية

 : اليالية الماد  
( م  مر وع تل  نخن تلت دم 3مك  ت( وذلك لإلب  ء عل  تلحكم تلخت د  ي تلت دة ) 3تم إض  ة م دة جد دة ب قم )

 م  تلحكخمة، تتس ق   مع تحك م مر وع تل  نخن ولريسي  تلختقع تلعتلي.
( م  تل  نخن تلتر   تليه 29( تلخت د بهذة تل   ة تل  تلت دة )39تل   ة تألاي ة تم تعد ل  قم تلت دة )( 30م دة )

( ترحدث ع  تللجنة تلا صة ب  ز تلعط ء تألجدي تقرص دي   تلخت د 30وذلك نظ ت  ألن تل   ة تألاي ة م  تلت دة )
   تلا صة بلجنة تلرظلت  . (39( م  تل  نخن تلتر   تليه وليس ب لت دة )29ب لت دة  )

 : الرابعة  الماد  
 م دي .أ نه اطوذلك أل ) ه ( تلبند ل  إبهذه تلت دة تلخت د  (5) تم تعد ل تلبند

  رأى اللجناااة المشتركة   امسال 

تإلجـ تءت  تلتربعـة  ـ   نهـ ءإلـ  سـ عة إ هـدف  مر وع تل  نخن ن أتلترر  ة ت ن تللجنة 
ليـ   جد ـدة لررختكـب آتلرع قد عل  تلترـ وع   بنظـ م تلترـ   ة مـع تل طـ ع تلاـ ص وتسـرحدتث 

مــع مــ  ترطلــع تليــه تلدولــة تلتصــ ية  ــ  زيــ دة تالســرثت  ت   ــ  قطــ ع تلبنيــة تألس ســية وتلت ت ــق 
ع   بتـ  يافـ  وتلادم   تلع مة وترجيع مر   ة تل طـ ع تلاـ ص  ـ  تتخيـل مثـل هـذه تلترـ و 

 تلعبء ع    هل تلتختزنة تلع مة    تتخيله .
ر  المشتركة واللجنة إل توافق على مشروع القانون بعد التعديل، لترجاو المجلاس الماوقَّ

لة.  الموافقة علي  بالصيغة المعدَّ

 ئيس اللجنة المشتركةر 

الدين الفقى ىأ.د/ فخر 
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 )جاادو  مقااارن(
 ـــــــ

 لقانون القائمفي االنص 
 النص فى مشروع القانون 

 كما ورد من الحكومة

 النص فى مشروع القانون 

 المشتركة كما وافق  علي  اللجنة

 2010لسنة  67قانون رقم 

 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص

 فى مشروعات البنية الأساسية 

 والخدمات والمرافق العامة

 ــــــــ
 
  

 قرار رئيس مجلس الوزرا  

 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة

القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات 

 2010لسنة  67الصادر بالقانون رقم  والمرافق العامة

 ــــــــ
 رئيس مجلس الوزرا 

 بعد تالطالع عل  تلدسرخ ؛
 وعل  تل  نخن تلتدن ،

لسـنة  47وعل  ق نخن مجلس تلدولة تلص د  ب ل  نخن  قم 
1972، 

وعلــ  قــ نخن تلتختزنــة تلع مــة للدولــة تلصــ د  ب ل ــ نخن  قــم 
 ،1973لسنة  53

برــأن إعــدتد تلاطــة  1973لســنة  70وعلــ  تل ــ نخن  قــم 
 تلع مة للدولة، ومر بعة تن يذه ،

وعل  ق نخن تنظيم مر   ة تل ط ع تلاـ ص  ـ  مرـ وع   
تلبنيـــــة تألس ســـــية وتلاـــــدم   وتلت ت ـــــق تلع مـــــة تلصـــــ د  

 ،2010لسنة  67ب ل  نخن  قم 
وعلـ  قـ نخن تنظـيم تلرع قـدت  تلرـ  تب مهـ  تلجهـ   تلع مـة 

 ،2018نة لس 182تلص د  ب ل  نخن  قم 

 مشروع قانون

القطاع الخاص  بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة

 فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة

 2010لسنة  67الصادر بالقانون رقم 
 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
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 لقانون القائمفي االنص 
 النص فى مشروع القانون 

 كما ورد من الحكومة

 النص فى مشروع القانون 

 المشتركة كما وافق  علي  اللجنة

وبعــد أاــذ  أن تلتجلــس تلاــ ص للرــئخن تإلدت يــة بتجلــس 
 تلدولة،

 وبعد مخت  ة مجلس تلخز تء،
 وبن ء عل  م  ت تآه مجلس تلدولة،

 ررااق

 مر وع تل  نخن تآلت  نصه ي دم إل  مجلس تلنختب:
 )الماد  الأولى(

( 4(، و)3(، و)2ُيســــربدل بنصــــخص تلتــــختد أ قــــ م )     
ـــــ ة تلث لثـــــة(، و) 14,) ب(  رتل  ـــــ ة تألولـــــ  بنـــــد 15تل  
(، 23(، و)21(، و)20(، و)19(، و)18(، و)17و)
تل  ـــ ة تألولـــ  بنـــد  32تل  ـــ ة تألولـــ (، و) 28(، و)26و)
( مــ  قــ نخن تنظــيم 39تل  ــ ة تألايــ ة(، و) 32و)   ج(، ر

ــة تألس ســية مرــ   ة تل طــ ع  تلاــ ص  ــ  مرــ وع   تلبني
لسـنة  67وتلادم   وتلت ت ق تلع مة تلصـ د  ب ل ـ نخن  قـم 

 تلنصخص تآلتية: 2010

 
 
 
 
 

 ت  نصه، وقد أصد ن ه:ق   مجلس تلنختب تل  نخن تآل
 )الماد  الأولى(

لث لثــة(، تل  ــ ة ت14)  ( ,4ُيســربدل بنصــخص تلتــختد أ قــ م ) 
ـــــــد 15و) ـــــــ  بن ـــــــ ة تألول (، 19(، و)18(، و)17ب( و)رتل  
ــــــ ة  28(، و)26(، و)23(، و)21(، و)20و) ــــــ (، تل   تألول
( 39تل  ــ ة تألايــ ة(، و) 32ج(، و)رتل  ــ ة تألولــ  بنــد 32و)

مـــ  قـــ نخن تنظـــيم مرـــ   ة تل طـــ ع تلاـــ ص  ـــ  مرـــ وع   
تلبنيــة تألس ســية وتلاــدم   وتلت ت ــق تلع مــة تلصــ د  ب ل ــ نخن 

 تلنصخص تآلتية: 2010لسنة  67 قم 

  (2ماد  )
للجهـ   تإلدت يــة أن تبــ م ع ــخد مرــ   ة تعهــد بت ر/ــ ه  
ــ  مرــ وع    إلــ  شــ  ة تلترــ وع تتخيــل وإنرــ ء وتجهي
تلبنيـــة تألس ســــية وتلت ت ـــق تلع مــــة وإت حـــة اــــدم ته  أو 
تتخيـل وتطـخي  هــذه تلت ت ـق، مـع تاللرــ تم بصـي نة مـ   ــرم 

  (2ماد  )
ن تبــــ م ع ــــخد مرــــ   ة تعهــــد أيجــــخز للجهــــ   تإلدت يــــة 

عتــ ل بت ر/ــ ه  إلــ  شــ  ة تلترــ وع تلقيــ م بــأن مــ  تأل
تألس سية وتلت ت ـق  ةتلر لية    مر وع م  مر وع   تلبني

ـــل  ـــة،   لن  ـــ  قط عـــ   تلدول ـــ  مارل ـــة   وتلاـــدم   تلع م

  (2ماد  )
 

 (.عل  أصله )
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 لقانون القائمفي االنص 
 النص فى مشروع القانون 

 كما ورد من الحكومة

 النص فى مشروع القانون 

 المشتركة كما وافق  علي  اللجنة

ــديم تلاــدم   وتلرســهيال  تلالزمــة  إنرــ  ه أو تطــخي ه وت 
ــ ج أو  لكــ  يصــب  ــ  تإلنر تلترــ وع صــ لح   لالســرادتم  

 ت ديم تلادمة ب نرظ م وتضط تد طختل  ر ة تلرع قد.
 
 
 
 
 
 
 
 

وال يجــخز تن ت ــل مــدة تلع ــد عــ  اتــس ســنخت  وال ت يــد 
ع  ثالثي  سنة م  ت  يخ تكرت ل تعت ل تلبنـ ء وتلرجهيـ  
تو إتتــ م تعتــ ل تلرطــخي ، وإال ت ــل قيتــة تلع ــد تالجت ليــة 

 م ئة مليخن جنيه.ع  
ومع ذلك يجخز لتجلس تلخز تء بن ء عل  تخصـية تللجنـة 
تلعليـــ  لرـــئخن تلترـــ   ة تلتنصـــخص عليهـــ   ـــ  تلتـــ دة 

( مــــ  هـــــذت تل ـــــ نخن، تلتخت  ـــــة علـــــ  تبـــــ تم ع ـــــد 14)
ــك  ــد علــ  ثالثــي  ســنة إذت تقر/ــ  ذل تلترــ   ة لتــدة ت ي

 مصلحة ع مة جخه ية.
وال تبدأ ش  ة تلترـ وع  ـ  ت  ضـ  تيـه مسـرح    م ليـة 

وتلكه بــــ ء، وتالتصــــ ال  وتكنخلخجيــــ  تلتعلخمــــ  ، وتلتيــــ ه 
 ح  وتلصحة، وتلرعليم، وغي ه :وتلص ف تلص

تتخيل وتصـتيم وإنرـ ء وترـ يل أو تسـر الل تلترـ وع  -1
 وصي نره.

تتخيــــــل وتطــــــخي  وترــــــ يل أو تســــــر الل تلترــــــ وع،  -2
 وصي نره.

ــل وترــ يل أو تســر الل تلترــ وع،  -3 ــل وإعــ دة تأهي تتخي
 وصي نره.

أن مـ  تألعتــ ل تلــخت دة  ـ  تلبنــخد تلســ ب ة من ــ دة أو  -4
مــــع غي هــــ ، شــــ يطة أن ترــــرتل علــــ  تتخيلهــــ   مجرتعــــة

 وصي نره .
وال يجــخز أن ت ــل مــدة ع ــد تلترــ   ة عــ  اتــس ســنخت ، 
وال ت يــد علــ  ثالثــي  ســنة مــ  تلرــ  يخ تلتحــدد  ــ  شــه دة 
تل بــخل تلصــ د ة مــ  تلجهــة تإلدت يــة ب بــخل مســرخن جــخدة 
تألعتـــــ ل أو تلتنرجـــــ   أو تلاـــــدم   تلتر حـــــة، ويـــــ اص 

لترـ وع ب ـ نخن إذت زتد  مدتـه علـ  اتسـة ب لرع قد علـ  ت
عر  ع م ، وال يجـخز أن ت ـل تلقيتـة تالجت ليـة للع ـد عـ  

 م ئة مليخن جنيه.
 
 

وال تبــدأ شــ  ة تلترــ وع  ــ  ت  ضــ  أن مســرح    م ليــة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.عل  أصله )
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نظيـــ  بيـــع تلتنرجـــ   أو إت حـــة تلاـــدم   و  ـــ  لتســـرخن 
تألدتء تلتنصــخص عليــه  ــ  تلع ــد إال بعــد إصــدت  تلجهــة 

 عت ل أوتإلدت ية تلترع قدة شه دة ب بخل مسرخن جخدة تأل
 تلتنرج   تو تلادم   تلتر حة.

نظي  بيع تلتنرج   أو إت حة تلادم   و    لتسـرخن تألدتء 
دت يـة تلتنصخص عليه  ـ  تلع ـد، إال بعـد إصـدت  تلجهـة تإل

ـــ ة  ـــ  تل   ـــخل تلتنصـــخص عليهـــ    ـــدة لرـــه دة تل ب تلترع ق
 تلس ب ة م  هذه تلت دة.

  (3ماد  )
يجــخز أن  ر/ــت  ع ــد تلترــ   ة ب إلضــ  ة إلــ  مــ  هــخ 

ـــه  ـــ  تلتـــ دة ) ( قيـــ م شـــ  ة تلترـــ وع 2منصـــخص علي
ــــديم  ــــر  للجهــــة بررــــ يل تلترــــ وع وت  ــــة أو تلتن تلادم

تإلدت يــــــة لررــــــخل  ت ديتــــــه لجتهــــــخ  تلتســــــرهلكي  أو 
 تلتنر عي .

ويجخز، بتخت  ة مجلس تلخز تء بن ء عل  تخصـية تللجنـة 
تلعليــ  لرــئخن تلترــ   ة  ــ  ضــخء تلر ــ  ي  تلتعــدة مــ  
ـــــ م شـــــ  ة تلترـــــ وع  ـــــة للترـــــ   ة، قي تلخحـــــدة تلت   ي

م تلادمة إلـ  مـ  ب سر الل تلتر وع وبيع تلتنر  أو ت دي
 تحدده تلجهة تإلدت ية.

( مـ  هـذت تل ـ نخن، يجـخز تن 2ومع م تع ة حكم تلتـ دة )
  ر/ت  ع د تلتر   ة تنظيت  لرجد د مدته.

  (3ماد  )
ـــــ    ـــــ   وتلترطلب ـــــة نتخذجـــــ   ب لبي ن ـــــد تلخحـــــدة تلت   ي تع
تألس ســية تلا صــة بنظــ م تلترــ   ة مــع تل طــ ع تلاــ ص، 

تإلدت يــة تلا ضــعة ألحكــ م هــذت  وت ســله إلــ  جتيــع تلجهــ  
 تل  نخن.

ويرعي  عل  تلجه   تإلدت ية عند ت ديته  لاطره  تلسـنخية 
إل  تلخزت ة تلتعنيـة برـئخن تلراطـيط أن ت  ـق بهـ  د تسـ   
تلجـــدون تالقرصـــ دية وتلد تســـ   تل نيـــة وتلبيئيـــة وتل  نخنيـــة 
ــة تألس ســية وتلاــدم   وتلت ت ــق  تلتبدئيــة لترــ وع   تلبني

مــة تلتد جــة بهــ ، مرــرتلة علــ  تلنتــخذج تلترــ   إليــه تلع 
   تل   ة تلس ب ة مـ  هـذه تلتـ دة بعـد تسـري  ء مـ  بـه مـ  

 بي ن   ومرطلب  .
وتحيــل تلــخزت ة تلتعنيــة برــئخن تلراطــيط، تلاطــط تلت دمــة 
إليهــ  مــ  تلجهــ   تإلدت يــة، إلــ  تللجنــة تلتنصــخص عليهــ  

( مـــ  هـــذت تل ـــ نخن لد تســـة مـــ  بهـــ  مـــ  4 ـــ  تلتـــ دة )
مرـــ وع   للبنيـــة تألس ســـية وتلاـــدم   وتلت ت ـــق تلع مـــة، 

  (3ماد  )
 

 عل  أصله ()
عل  تلنحخ تلتر   إليه  )بعد حذف تل   تي  تلث نية وتلث لثة

 (ب لت دة تل تبعة م  مر وع تل  نخن 
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وتاريـــ   تلتر ـــق منهـــ  مـــع مرطلبـــ   نظـــ م تلترـــ   ة مـــع 
 ص، وتصــد  بهــذه تلترــ وع   اطــة تســت  تل طــ ع تلاــ

"اطــة تلترــ وع   تلرــ  تن ــذ بنظــ م تلترــ   ة مــع تل طــ ع 
تلاــــ ص" تــــدال ضــــت  تلاطــــة تالقرصــــ دية وتالجرت عيــــة 
للدولــة بعــد تعرت دهــ  مــ  تللجنــة تلعليــ  لرــئخن تلترــ   ة، 
ويؤشــ  ب لاطــة تلع مــة للدولــة، وب لتختزنــة تلع مــة للدولــة، 

دة عنــه اطــة تلترــ وع   تلرــ  تن ــذ  ــ  تلعــ م تلتــ ل  تلتعــ
تتخيل تلترـ وع    أن بنظ م تلتر   ة مع تل ط ع تلا ص،

تلتد جــة بهــ  وتن يــذه  ســيرم بنظــ م تلترــ   ة مــع تل طــ ع 
 تلا ص.

وال يجــخز لــخزت ة تلت ليــة أن تــد ج تعرتــ دت  م ليــة بتختزنــة 
ـــة تلع مـــة  ـــ  ترـــتله  تلتختزن ـــة تلر تن مـــ  تلجهـــ   تإلدت ي

ــة لرن  يــذ مرــ وع لهــ  تــم إد تجــه باطــة تلترــ وع   للدول
تلرـــ  تن ـــذ بنظـــ م تلترـــ   ة مـــع تل طـــ ع تلاـــ ص، مـــ  لـــم 
ــ  لرــئخن تلترــ   ة قــ ت ت ب لعــدول عــ   ــة تلعلي تصــد  تللجن
تن يــذ هــذت تلترــ وع مــ  اــالل نظــ م تلترــ   ة مــع تل طــ ع 

 تلا ص.

 
 

 

 
 
 
 

  (4ماد  )
إال بعـد مخت  ـة تللجنـة  تلتر   ة ال يجخز ط ح مر وع  

تلعليـــ  لرـــئخن تلترـــ   ة تلتنصـــخص عليهـــ   ـــ  تلتـــ دة 

  (4ماد  )
 ـ ت  مـ   ئـيس مجلـس تلـخز تء بنـ ء تركل لجنة مرر  ة ب

ــــة ــــخزي  تلتاــــرص برــــئخن تلت لي ــــ  عــــ   تل ــــ   ، عل م

  (4ماد  )
تلتارصـي  بـ لنختح  تل نيـة م   م  عددتركل لجنة مرر  ة 

 :عل  تلنحخ تآلتيوتلت لية وتلبيئية وتالجرت عية وتل  نخنية 
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( مـــــ  هـــــذت تل ـــــ نخن، بنـــــ ء علـــــ  طلـــــب تلســـــلطة 14)
تعــد تحــ  إشــ تف تلتارصــة،  ــ  ضــخء تلد تســ   تلرــ  

تلخحــدة تلت   يــة للترــ   ة تلتنصــخص عليهــ   ــ  تلتــ دة 
( م  هـذت تل ـ نخن، لبيـ ن جـدون مرـ وع تلترـ   ة، 16)

وضت ن مسرخن تإلنر ج وتلادم  ، وجخدة أصخل تلت  ـق 
ــــذن تحــــدده تلالئحــــة  ــــ  تلنحــــخ تل ــــك عل وصــــي نره ، وذل

 تلرن يذية لهذت تل  نخن.
 

تلتارصــي  بــ لنختح  تل نيــة وتلت ليــة وتلبيئيــة وتالجرت عيــة 
ــــة ب لرــــئخن تلت ليــــة وب لخحــــدة  وتل  نخنيــــة بــــ لخزت ة تلتعني
ـــة برـــئخن تلراطـــيط،  ـــ لخزت ة تلتعني ـــة للترـــ   ة وب تلت   ي

ـــ   ـــ هم مـــ  تلتارصـــي    ـــة وغي ـــخزت ت  وتلجهـــ   تلتعني تل
ـــ  ب سررـــ  يي   ـــ  أدتء عتله ـــة تن تســـرعي    ـــذه تللجن وله
 نيي  وم ليي  وق نخنيي  لتع ونره   ـ  أدتء عتلهـ ، ويحـدد 
ذلك تل  ت  تلتع ملـة تلت ليـة ألع/ـ ئه ، ولتـ  تسـرعي  بهـم 

 م  تسرر  يي .
 
 
 
 
 
 
 

وتاـــرص تلـــك تللجنـــة بد تســـة و حـــص مرـــ وع   تلبنيـــة 
وتلت ت ـق وتلاـدم   تلع مـة تلتد جـة مـ  تلجهـ   تألس سية 

تإلدت ية    مر وع   اطره  تلسنخية تلت دمـة إلـ  تلـخزت ة 
ــــ   تلتر ــــق منهــــ  مــــع  تلتعنيــــة برــــئخن تلراطــــيط، الاري

 مرطلب   نظ م تلتر   ة مع تل ط ع تلا ص.

    شــحهت تلتعنيــة ب لرــئخن تلت ليــة ةلــخزت  متــثالن عــ  ت -
 وزي  تلت لية.

،   شـحهت  تلـخزت ة تلتعنيـة برـئخن تلراطـيط متثالن عـ  -
 وزي  تلراطيط وتلرنتية تالقرص دية 

وزيــ    للترــ   ة   شــحهتتلخحــدة تلت   يــة متــثالن عــ   -
 تلت لية.

م  غي ه  م  تلخزت ت  وتلجهـ   مـ  ذون متثلي  اتسة  -
تلابــ ة بــ لنختح  تلت ليــة وتل  نخنيــة وتلبيئيــة وتالجرت عيــة 

   شحهم وزي  تلت لية ب لرنسيق مع تلسلطة تلتارصة.
لتع ونرهــــ   ــــ  أدتء بــــذون تلابــــ ة ن تســــرعي  أوللجنــــة 

 عتله .
قــ ت  مــ   ئــيس مجلــس تلــخز تء  ويصــد  بررــكيل تللجنــة

بن ء  عل  ع   تلخزي  تلتاـرص ب لرـئخن تلت ليـة، علـ  أن 
ُيحدد تل  ت   ئيس تللجنة وتلتع ملة تلت لية ألع/ـ ئه  وقختعـد 

 ونظ م عتل تللجنة.
 

 هـــــــــــ (.  ــــــكت)
 



- 20 - 

 لقانون القائمفي االنص 
 النص فى مشروع القانون 

 كما ورد من الحكومة

 النص فى مشروع القانون 

 المشتركة كما وافق  علي  اللجنة

  الفقر  اليالية( 14ماد  )

وين/ـــــم لع/ـــــخية تللجنـــــة تلـــــخزي  تلتاـــــرص بترـــــ وع 
تلترــــ   ة تلتطلــــخب تن يــــذه عنــــد تلنظــــ   ــــ  تلترــــ وع 

 وتعرت ده.

  الفقر  اليالية( 14ماد  )

وين/م لع/خية تللجنة تلخزي  تلتارص بترـ وع تلترـ   ة 
 عند تلنظ     تلتس ئل تلترعل ة ب لتر وع.

  الفقر  اليالية( 14ماد  )
 هـــــــــــ (.  ــــــكت)

  ("ب" الفقر  الأولى بند 15ماد  )

ـــ  مرـــ وع    - ب ـــق نظـــ م تلترـــ   ة عل ـــ د تطبي تعرت
 تلجه   تإلدت ية.

 

  ب(/ الفقر  الأولى بند 15ماد  )

تعرتــ د اطــة تلترــ وع   تلرــ  تن ــذ بنظــ م تلترــ   ة مــع 
تل طـــــ ع تلاـــــ ص، وتلتخت  ـــــة علـــــ   ـــــل مرـــــ وع مـــــ  
ــه، ومر بعــة  ــد علي ــق تلرع ق تلترــ وع   تلتد جــة بهــ  وط ي

 تن يذ هذه تلاطة.

  ب(/ الفقر  الأولى بند 15)ماد  

 -ب 
 (.خه  ــــــكت)

  (17ماد  )

يكـــخن تعرتـــ د تطبيـــق نظـــ م تلترـــ   ة علـــ  مرـــ وع   
تلجهة تإلدت ية، ب  ت  مـ  تللجنـة تلعليـ  لرـئخن تلترـ   ة 
بنـــ ء علـــ  طلـــب تلجهـــة تإلدت يـــة، وبعـــد عـــ   تخصـــية 
تلخحـــدة تلت   يـــة للترـــ   ة  ـــ  شـــأن تلترـــ وع، وتـــنظم 

تلرن يذيـــة لهـــذت تل ـــ نخن مـــ   رطلبـــه ذلـــك مـــ  تلالئحـــة 
 إج تءت .

وعلــ  تلجهــ   تإلدت يــة تلرــ  ت غــب  ــ  تلحصــخل علــ  
تعرتــ د تطبيــق نظــ م تلترــ   ة علــ  أن مــ  مرــ وع ته  
ـــع تلتعلخمـــ    ـــة للترـــ   ة جتي أن تـــخ   للخحـــدة تلت   ي

 .تلالزمة إلعدتد ت  ي ه  ب لرخصي  

  (17ماد  )

ال يجـــــخز تلبـــــدء  ـــــ  إجـــــ تءت  أن مـــــ  طـــــ ق تلرع قـــــد 
( مـ  هـذت تل ـ نخن علـ  20تلتنصخص عليهـ   ـ  تلتـ دة )

مر وع مد ج باطة تلتر وع   تلر  تن ذ بنظ م تلترـ   ة 
ال بعـــد م تجعـــة تلخحـــدة تلت   يـــة إمـــع تل طـــ ع تلاـــ ص، 

ب الشــر تم مــع تالسررــ  يي  تلتعينــي  للترــ وع  ،للترــ   ة
ـــة صـــ حبة  ـــة تإلدت ي ـــ  تلجه ـــدة م ـــة تلتع للد تســـ   تلتبدئي
ــــ   وتلتســــرندت   ــــ  تســــري  ئه  للبي ن ــــد م تلترــــ وع، للرأك
وتلرــ تايص وتلرصــ  ي  وتلتخت  ــ   تلالزمــة للترــ وع، و ــذت 
ـــــد مـــــ  تاصـــــيص تأل   تلالزمـــــة للترـــــ وع  ـــــ   تلرأك

ذلـــك، وذلـــك قبـــل تلعـــ   علـــ   تلترـــ وع   تلرـــ  تســـرل م

  (17ماد  )

 
 

 هـــــــــــ (.  ــــــكت)
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 تللجنة تلعلي  لرئخن تلتر   ة.
وتصـــد  تللجنـــة تلعليـــ  لرـــئخن تلترـــ   ة ق ت هـــ  ب لتخت  ـــة 
علـ  تلترـ وع، وط يـق تلرع قــد عليـه، وتلبـدء  ـ  إجــ تءت  
ــع إليهــ  مــ  تلخحــدة  ــ  تخصــية ت   ــ ء عل ــه، بن ــد علي تلرع ق

 تلت   ية للتر   ة.

 
 

 هـــــــــــ (.  ــــــكت)
 

  (18ماد  )

علــــ  تلجهــــة تإلدت يــــة تلرــــ  تــــم تعرتــــ د تاريــــ   نظــــ م 
تلترـــ   ة لترـــ وع ته  أن ت تعـــ   ـــ  جتيـــع إج تءتتهـــ  

 تطبيق تخصي   تلخحدة تلت   ية للتر   ة.
ويكـــخن نرـــ  تن إعـــالن أو مســـرند اـــ ص ب لترـــ وع   
تح  تلط ح، بت     ذلك إعالن   إبدتء تالهرت م وتلـدعخة 
للرأهيــل ومــذ  ة تلتعلخمــ   وتلــدعخة للر ــدم ب لعطــ ء، بعــد 
 تلحصـــــخل علـــــ  مخت  ـــــة تلخحـــــدة تلت   يـــــة للترـــــ   ة، 
وال يصــ  تنع ــ د لجــ ن تحد ــد تلتعــ  ي  وتلرأهيــل ولجــ ن 

تلعطـــــ ءت  إال بح/ـــــخ  متثـــــل تلخحـــــدة تل ـــــ  ود تســـــة 
 تلت   ية للتر   ة.

  (18ماد  )

علــــ  تلجهــــ   تإلدت يــــة عنــــد تتب عهــــ  أن إجــــ تءت  مــــ  
ــد تلتنصــخص عليهــ   ــ   ــة بطــ ق تلرع ق تإلجــ تءت  تلترعل 

( مــ  هــذت تل ــ نخن، أن ت تعــ   ــ  ذلــك تطبيــق 20تلتــ دة )
أن تخصي   تلخحدة تلت   ية للتر   ة، وال يجخز له  نرـ  

إعـــالن أو مســـرند اـــ ص ب لترـــ وع   تلرـــ  تن ـــذ بنظـــ م 
ـــد تلحصـــخل علـــ   تلترـــ   ة مـــع تل طـــ ع تلاـــ ص، إال بع

 مخت  ة تلخحدة تلت   ية للتر   ة عليه.
 وال يصــــــ  تنع ــــــ د لجــــــ ن تحد ــــــد تلتعــــــ  ي  أو تلرأهيــــــل 
أو لج ن تل   ود تسة تلعط ءت ، وأن مـ  تللجـ ن تلترـكلة 

 حكـــــــ م هــــــذت تل ـــــــ نخن أو الئحرــــــه تلرن يذيـــــــة أبتخجــــــب 
 إال بح/خ  متثل ع  تلخحدة تلت   ية للتر   ة.

  (18ماد  )

 
 

 هـــــــــــ (.  ــــــكت)
 
 
 
 

 هـــــــــــ (.  ــــــكت)

  (19ماد  )

يا/ــــع تاريــــ   تلتســــرثت  لتبــــ دف تلعالنيــــة وتلرــــ  فية 
وح يــة تلتن  ســة وتكــ  ؤ تل ــ ص وتلتســ وتة و  ــ  لل ختعــد 

  (19ماد  )

يا/ع تلرع قد عل  تلتر وع   تلر  تن ـذ بنظـ م تلترـ   ة 
مــع تل طــ ع تلاــ ص لتبــ دف تلرــختزن تالقرصــ دن وتلتــ ل  

  (19ماد  )

 

 هـــــــــــ (.  ــــــكت)
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 وتإلج تءت  تلخت دة    هذت تل  نخن والئحره تلرن يذية.
ـــرم تلنرـــ  وتالعـــالن وتلرح/ـــي  لتن  ســـ   تلترـــ   ة  وي
ب لرنسيق مع تلخحدة تلت   ية للتر   ة عل  تلنحـخ تلـذن 

 تلالئحة تلرن يذية لهذت تل  نخن.تحدده 

ألحك مـــه، وتلتك ســـب تلترـــر  ة ألط ت ـــه، وشـــ  فية طـــ ق 
ـــ ثلي   ـــ   ـــ  ؤ تل ـــ ص وتلتســـ وتة بـــي  تلترت ـــد، وتك تلرع ق

تل تلر تحم عل  هذه تلتر وع  ، وذلـك  لـه تلت تك     أحخ 
 نظتهـــ  تلع ـــد وتل ختعـــد وتإلجــــ تءت   تلرـــي حكـــ مو  ـــ  لأ

 تلتنصخص عليه     هذت تل  نخن، والئحره تلرن يذية.

 
 هـــــــــــ (.  ــــــكت)

 

   (20ماد  )

تإلدت يـة لجنـة تركل ب  ت  مـ  تلسـلطة تلتارصـة ب لجهـة 
تســت  "لجنــة تلرأهيــل تلتســبق" ت/ــم ابــ ت   نيــة وم ليــة 
وق نخنيــة، ويجــب أن ت/ــم  ــ  ع/ــخيره  متــثال  أو أكثــ  
ــــثال  عــــ  وحــــدة  ــــة للترــــ   ة ومت عــــ  تلخحــــدة تلت   ي
ـــة إذت وجـــد ، وتحـــدد تلالئحـــة  تلترـــ   ة ب لجهـــة تإلدت ي
تلرن يذيـــة لهـــذت تل ـــ نخن تارص صـــ   هـــذه تللجنـــة ونظـــم 

 ل به .تلعت
ويكــخن للتســرثت ي  تلــذ   لــم تــ د أســت  هم ضــت  ق ئتــة 
تلتسرثت ي  تلتؤهلي  تالعر ت  عل  قـ ت  لجنـة تلرأهيـل، 
وي دم تالعرـ ت  إلـ  تلخحـدة تلت   يـة للترـ   ة لد تسـره 
وإصــدت  ق ت هــ  تلتلــ م برــأنه، وتحــدد تلالئحــة تلرن يذيــة 

لجنـة  لهذت تل  نخن مختعيـد وإجـ تءت  تالعرـ ت  مـ  قـ ت 
 تلرأهيل وإج تءت  نظ ه وتلب  فيه.

  (20ماد  )

يكخن تلرع قـد علـ  تلترـ وع   تلرـ  تن ـذ بنظـ م تلترـ   ة 
( مـ  2مع تل طـ ع تلاـ ص تلتنصـخص عليهـ   ـ  تلتـ دة )

هـــذت تل ـــ نخن بط يـــق تلتن قصـــة أو تلت ت ـــدة تلع مـــة، و  ـــ  
ـــــ نخن، والئحرـــــه  ـــــخت دة بهـــــذت تل  لل ختعـــــد وتإلجـــــ تءت  تل

 تلرن يذية.
ويجخز تسرثن ء أن  رم تلرع قـد عليهـ  بأحـد تلطـ ق تلر ليـة، 
بعد مخت  ة تللجنة تلعلي  لرئخن تلتر   ة، بنـ ء علـ  طلـب 
مـــ  تلســـلطة تلتارصـــة وبرخصـــية مـــ  تلخحـــدة تلت   يـــة 

 للتر   ة، وذلك    تألحختل تلتبينة ق ي   ل منه :
ـــدة تلتحـــدودة  -1 ـــ  –تلتن قصـــة أو تلت ت  طبيعـــة  إذت   ن

تلتر وع تسرل م    ءة  نية ومالءة م ليـة ال ترـخت   إال  ـ  
 أشا ص بعينهم.

 تلرع قد تلتب ش : -2
إذت   نــ  ح جــة تلدولــة إلــ  تلترــ وع ال تحرتــل تتبــ ع  أ( )

  (20ماد  )

 
 هـــــــــــ (.  ــــــكت)

 
 
 

 
 

 (.هي  ــــــكت)
  

 
 

 
 

 هـــــــــــ (.  ــــــكت)
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أو تلتحــدودة، و  نــ   ط يــق تلتن قصــة، أو تلت يــدة تلع مــة
أو ض و ة تجرت عية ح لة ت ر/ـ   هن م مصلحة تقرص دية

 تن يذه.س عة 
)ب( إذت تنرهـــ  أن مـــ  شـــ     تلترـــ وع تلترع قـــد معهـــ  
ــذ مرــ وع بنظــ م تلترــ   ة مــع تل طــ ع تلاــ ص  ــ  تن ي عل

 -عل  نحخ  فء، وقد   تللجنـة تلعليـ  لرـئخن تلترـ   ة 
 ــــ  ضـــــخء تلظـــــ وف تالقرصـــــ دية وتالجرت عيـــــة للدولـــــة، 
وتلطبيعـــة تلا صـــة ب لترـــ وع، وبنـــ ء علـــ  تخصـــية مـــ  

أن  ــ  إعــ دة إســن د أن مــ   -يــة للترــ   ة تلخحــدة تلت    
( مـ  هـذت تل ـ نخن 2تألعت ل تلتنصخص عليه     تلت دة )

ألن م  هذه تلر     للقي م به     تلتر وع تلـذن تنرهـ  
م  تن يذ ع ده، مصلحة تقرصـ دية أو تجرت عيـة ال يك لهـ  
إع دة إسن ده إل  غي ه ، ويكخن تلرع قد علـ  هـذه تألعتـ ل 

 ح لة بع د جد د.   هذه تل
تلرع قد عل  مر وع م دم بتبـ د ة مـ  تل طـ ع تلاـ ص  -3
ــ ن تلترــ وع مبركــ ت ، ومكرتــل تلد تســ   وتلرتخيــل،  - إذت  

ويح ــق للدولــة مصــلحة تقرصــ دية أو تجرت عيــة، ولــم يكــ  
 ماطط  له  م  قبل تلجهة تإلدت ية وق  ت ديته إليه .

ل ختعــد وتإلجــ تءت  وتبــي  تلالئحــة تلرن يذيــة لهــذت تل ــ نخن ت
وتل/ختبط تلا صة بكل ط يق م  طـ ق تلرع قـد تلتنصـخص 

 عليه     هذه تلت دة.

 
 
 
 

 
 هـــــــــــ (.  ــــــكت)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آليـة تإلعـالن وتلنرـ  عـ  وتبي  تلالئحة تلرن يذية لهذت تل  نخن 
وتل ختعــد وتإلجــ تءت  وتل/ــختبط تلا صــة  مرــ وع   تلترــ   ة

 بكل ط يق م  ط ق تلرع قد تلتنصخص عليه   ي هذه تلت دة
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  (21ماد  )

للجهة تإلدت ية ب لرنسـيق مـع تلخحـدة تلت   يـة للترـ   ة، 
وتجرت عــ   تتهيديــة ا صــة أن تــدعخ إلــ  ع ــد ل ــ ءت  

مــــع تلتســــرثت ي  تلتــــؤهلي  لتن قرــــة تألمــــخ  تلترعل ــــة 
بتختصــ    تلترــ وع وشــ وطه تلرتهيديــة، علــ  أن ترــ ح 

ج بــ   عليهــ  لجتيــع تلتســرثت ي  إلك  ــة تالسر ســ  ت  وت
 تلتؤهلي .

للتســـرثت  تلتؤهـــل أن يرـــر ل علـــ  تلســـلطة تلتارصـــة 
ســــ ية تن مــــ   إ رــــ ء مب لجهــــة تإلدت يــــة تاللرــــ تم بعــــد

ـــه تالقرصـــ دية تو  ـــه أو تخقع ت ـــ   تلا صـــة برح ظ ت تلبي ن
تلت ليــة، ويكــخن تلرع مــل مــع تلتســرثت ي  تلتــؤهلي  بتــ  

 ي/ت  تك  ؤ تل  ص وتلتس وتة بينهم.
وللسلطة تلتارصة ب لجهة تإلدت ية أن ت    إع دة د تسـة 
مختص    تلتر وع وشـ وطه تلرتهيديـة بنـ ء علـ  مـ  تـم 

  وتالجرت ع   تلتر   إليه ، بت  ال  ؤث  علـ     تلل  ءت
 مع  ي  تلرأهيل وذلك قبل إصدت  دعخة ت ديم تلعط ءت .

  (21ماد  )

ــــــة  ــــــة ب لرن –للجهــــــة تإلدت ي ســــــيق مــــــع تلخحــــــدة تلت   ي
أن تدعخ إل  ع د ل ـ ءت  وإجرت عـ   تتهيديـة  –للتر   ة

ا صــــة مــــع تلتســــرثت ي  تلتر ــــدمي  علــــ  مرــــ وع مــــ  
تلتر وع   تلر  تن ذ بنظ م تلتر   ة مع تل ط ع تلاـ ص، 
وجهــــ   تلرتخيــــل تلتارصــــة،  ــــرم  يهــــ  من قرــــة تألمــــخ  
تلترعل ة بتختصـ    تلترـ وع وشـ وطه تلرتهيديـة علـ  أن 

ــع تالسر ســ  ت  و  ــ ح جتي ــ   عليهــ  تر ــع هــؤالءتإلج ب  لجتي
 تلتسرثت ي .

ولهــؤالء تلتســرثت ي  أن يرــر طخت علــ  تلســلطة تلتارصــة 
ب لجهة تإلدت ية تاللر تم بعدم إ رـ ء سـ ية أن مـ  تلبي نـ   
ــة أو  تلا صــة برح ظــ تهم أو تخقعــ تهم تالقرصــ دية أو تل ني
تلت لية، ويكخن تلرع مل مـع هـؤالء تلتسـرثت ي  بتـ  ي/ـت  

 ل  ص وتلتس وتة بينهم.تك  ؤ ت
وللسلطة تلتارصـة ب لجهـة تإلدت يـة أن ت ـ   إعـ دة د تسـة 
مختصـ    تلترـ وع، وشـ وطه تلرتهيديــة بنـ ء علـ  مـ  تــم 

    تلل  ءت  وتالجرت ع   تلتر   إليه .

  (21ماد  )

 –ب لرنسـيق مـع تلخحـدة تلت   يـة للترـ   ة  –للجهة تإلدت يـة 
ــة ا صــة مــع  ــ  ع ــد ل ــ ءت  وإجرت عــ   تتهيدي أن تــدعخ إل
تلتســرثت ي  تلتر ــدمي  علــ  مرــ وع مــ  تلترــ وع   تلرــ  
ــل  تن ــذ بنظــ م تلترــ   ة مــع تل طــ ع تلاــ ص، وجهــ   تلرتخي
ـــة بتختصـــ     ـــخ  تلترعل  ـــ  من قرـــة تألم ـــرم  يه تلتارصـــة،  

لترـــــــ وع وشـــــــ وطه تلرتهيديـــــــة علـــــــ  أن ترـــــــ ح جتيـــــــع ت
 تلتسرثت ي . لهؤالءتالسر س  ت  وتإلج ب   عليه  

 
 

 هـــــــــــ (.  ــــــكت)
 
 
 

 هـــــــــــ (.  ــــــكت)
 

  (23ماد  )

للجهــة تإلدت يــة أن تجــ ن حــخت ت  تن  ســي   مــع تلتســرثت ي  
تلتــؤهلي  تلـــذ   ت ـــدمخت بع وضـــهم غيـــ  تلتل مـــة، وذلـــك 

  (23ماد  )

للجهة تإلدت ية أن تج ن حخت ت تن  سي  مـع جهـ   تلرتخيـل، 
وتلتسرثت ي  تلتر دمي  عل  مر وع م  تلترـ وع   تلرـ  

  (23ماد  )

 
 هـــــــــــ (.  ــــــكت)
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ـــ   ـــ ء عل ـــة للترـــ   ة، بن ب الشـــر تم مـــع تلخحـــدة تلت   ي
مخت  ــــة مســــب ة وتحــــ   ق بــــة تللجنــــة تلعليــــ  لرـــــئخن 
تلتر   ة بهدف تلحصـخل علـ  إي/ـ ح   برـأن عن صـ  

 ، وتكـــخن هـــذه تلحـــخت ت  مـــع  ـــل تلعطـــ ء تل نـــ  وتلتـــ ل
 ص حب عط ء عل  حدة.

ويجــب أن تــرم تلــك تلحــخت ت   ــ  إطــ   مــ  تلتســ وتة بــي  
تلتســرثت ي  تلتــؤهلي ، وال يجــخز إ رــ ء ســ ية مــ   ــدو  
ـــنظم  ـــدن مـــ  معلخمـــ  ، وت االلهـــ  مـــ  من قرـــ   أو  ب
تلالئحة تلرن يذية لهذت تل  نخن قختعـد وإجـ تءت  إدت ة هـذه 

 تلحخت ت .

تن ـــذ بنظـــ م تلترـــ   ة مـــع تل طـــ ع تلاـــ ص تلـــذ   ت ـــدمخت 
بع وضــــهم غيــــ  تلتل مــــة، وذلــــك ب الشــــر تم مــــع تلخحــــدة 

 ق بـة  بن ء عل  مخت  ة مسب ة وتحـ  ، تلت   ية للتر   ة
ـــ   ـــ  لرـــئخن تلترـــ   ة، بهـــدف تلحصـــخل عل ـــة تلعلي تللجن
إي/ـ ح   برـأن عن صــ  تلعطـ ء   تل نــ  وتلتـ ل ، وتكــخن 

 هذه تلحخت ت  مع ص حب  ل عط ء عل  حدة.
ــي   ــك تلحــخت ت   ــ  إطــ   مــ  تلتســ وتة ب ــرم تل ويجــب أن ت
هؤالء تلتسرثت ي ، وال يجخز إ ر ء س ية م   دو  االلهـ  

 بـــدن مـــ  معلخمـــ  ، وتـــنظم تلالئحــــة مـــ  من قرـــ   أو 
 تلرن يذية لهذت تل  نخن قختعد وإج تءت  إدت ة هذه تلحخت ت .

 
 
 

 
 
 
 

 هـــــــــــ (.  ــــــكت)

  (26ماد  )

ـــ د تلســـلطة تلتارصـــة  ـــد تعرت ـــة بع ـــخل  تلجهـــة تإلدت ي تر
ـــة و  تســـة تلرـــ ول وتلتختصـــ   ،  لتـــذ  ة تلطـــ ح تلنه ئي

تخجيــه تلــدعخة إلــ  تلتســرثت ي  تلتــؤهلي  لســحب   تســة 
ـــك طب ـــ  لأســـس  ـــثت  تلتحـــدد لهـــ  وذل تلرـــ ول وأدتء تل

 وتل ختعد تلر  تبينه  تلالئحة تلرن يذية لهذت تل  نخن.

  (26ماد  )

ترخل  تلجهة تإلدت ية بعد تعرت د تلسـلطة تلتارصـة لتـذ  ة 
تختصـــ    للترـــ وع، تلطـــ ح تلنهـــ ئ  و  تســـة تلرـــ ول وتل

تخجيـــه تلـــدعخة إلـــ  تلتســـرثت ي  لســـحب   تســـة تلرـــ ول، 
ــة للترــ   ة،  ــ  تلخحــدة تلت   ي ــثت  تلتحــدد لهــ  إل وأدتء تل
وذلك طب   لأسـس وتل ختعـد تلرـ  تبينهـ  تلالئحـة تلرن يذيـة 

 لهذت تل  نخن.

  (26ماد  )

 
 

 هـــــــــــ (.  ــــــكت)
 
 

  (الفقر  الأولى 28ماد  )
يجـــخز أن  ر ـــدم ب لعطـــ ء تحـــ ل  مكـــخن مـــ  أكثـــ  مـــ  

وي دم تلعط ء ب سـم هـذت تلرحـ ل ، وذلـك  ، مسرثت  مؤهل

  (الفقر  الأولى 28ماد  )

يـل يجخز    تألحختل تلرـ   رطلـب  يهـ  تلترـ وع إجـ تء تأه
مســـبق، أن  ر ـــدم ب لعطـــ ء تحـــ ل  مكـــخن مـــ  أكثـــ  مـــ  

  (الفقر  الأولى 28ماد  )
 

 هـــــــــــ (.  ــــــكت)
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م  لم تنص   تسة تلر ول وتلتختص    عل  وجخب ت ـدم 
 تهم من  د  .تتلتسرثت ي  تلتؤهلي  بعط ء

 

مسرثت  مؤهل، وي دم تلعط ء ب سم هذت تلرحـ ل ، وذلـك مـ  
ــنص   تســة تلرــ ول وتلتختصــ    علــ  وجــخب ت ــدم  ــم ت ل

 تلتسرثت ي  تلتؤهلي  بعط ءتتهم من  د  .

 
 
 
 

  الفقر  الأولى بند )ج(( 32ماد  )

إذت   ن  قيتـة تلعطـ ء تألقـل ت يـد زيـ دة غيـ  مبـ  ة  –ج 
عل  تلت   ن تلحكخم  تلتعرتـد مـ  تللجنـة تلعليـ  لرـئخن 

 تلتر   ة.

  (ج/الفقر  الأولى بند  32ماد  )

جـدن تقرصـ دي    ـ  تلتن قصـة إذت   ن  قيتـة تلعطـ ء تأل-ج
برــكل غيــ  مبــ   عــ   ــدة تلتط وحــة ت يــد أو ت ــل تأو تلت  

تلت ــــ  ن تلحكــــخم  تلتعرتــــد مــــ  تللجنــــة تلعليــــ  لرــــئخن 
 تلتر   ة.

  ج(/( الفقر  الأولى بند 32ماد  )

 -ج
 هـــــــــــ (.  ــــــكت)

  ( الفقر  الأ ير 32ماد  )

ويجخز    تلح ال  وتلحدود تلر  تبينه  تلالئحـة تلرن يذيـة 
تلعطــ ء تلــذن ت يــد لهــذت تل ــ نخن قبــخل تلعطــ ء تلخحيــد أو 

 قيتره عل  تلت   ن تلحكخم .
  

  (الفقر  الأ ير  32ماد  )

ــ نخن 31ويجــخز تســرثن ء مــ  حكــم تلتــ دة ) ( مــ  هــذت تل 
ــــع صــــ حب تلعطــــ ء تألجــــدن تقرصــــ دي   ــــ   ــــ و  م تلر 
تلتن قصــة أو تلت ت ــدة تلتط وحــة تلــذن ت يــد أو ت ــل قيترــه 

قيتـة بركل غي  مب   ع  تلت   ن تلحكخم  للخصخل إلـ  
 ت  يجخز    تلح ال  وتلحدود تلر  تبينه  تلالئحـة  من سبة

لهــذت تل ــ نخن قبــخل تلعطــ ء تلخحيــد تلــذن ت يــد أو  تلرن يذيــة
ت ــل قيترــه عــ  تلت ــ  ن تلحكــخم  مرــ  تقر/ــ  تلتصــلحة 

 تلع مة ذلك.
 

  (الفقر  الأ ير  32ماد  )

ـــ دة ) ـــم تلت ـــ نخن 31ويجـــخز تســـرثن ء مـــ  حك ( مـــ  هـــذت تل 
تلر  و  مع صـ حب تلعطـ ء تألجـدن تقرصـ دي   ـ  تلتن قصـة 
ــ   ــه برــكل غي ــد أو ت ــل قيتر ــذن ت ي ــدة تلتط وحــة تل أو تلت ت 

تلقيتــة تألجــدن مبــ   عــ  تلت ــ  ن تلحكــخم  للخصــخل إلــ  
حـة  ت  يجخز    تلحـ ال  وتلحـدود تلرـ  تبينهـ  تلالئ تقرص دي   

تلرن يذية لهذت تل  نخن قبخل تلعطـ ء تلخحيـد تلـذن ت يـد أو ت ـل 
قيترــه عــ  تلت ــ  ن تلحكــخم  مرــ  تقر/ــ  تلتصــلحة تلع مــة 

 بعد مخت  ة تللجنة تلعلي  لرئخن تلتر   ة.ذلك 
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  (39ماد  )

تركل لجنـة للرظلتـ   ب ئ سـة تلـخزي  تلتاـرص ب لرـئخن 
ــختب  ئــيس  ــي  مــ  ن ــة تلت ليــة وع/ــخية تثن مجلــس تلدول

و ئــــيس تلخحــــدة تلت   يــــة  ، يار  هتــــ   ئــــيس تلتجلــــس
ــة  ــ  تلعــ ملي  ب لدول ــ ة مــ  غي للترــ   ة، وأحــد ذون تلاب

 يار  ه  ئيس تللجنة.
وتارص تللجنة بنظ  تظلتـ   تلتسـرثت ي  ومـ   رعلـق أو 
 ــــ تبط بهــــ  اــــالل عتليــــ   طــــ ح و إبــــ تم وتن يــــذ ع ــــخد 

 تلتر   ة.
إدت يـ   يكـخن ميعـ د تلـرظلم منـه  ت  وإذت   ن محل تلرظلم قـ ت  

ــه، وال ت بــل  ــ  يخ تالاطــ   أو تلعلــم ب ــ   مــ  ت ــي   خم ثالث
 تلدعخن بإل  ء هذت تل  ت  قبل تلرظلم منه.

 
ـــ نخن إجـــ تءت  نظـــ   ـــة لهـــذت تل  ـــي  تلالئحـــة تلرن يذي وتب
تلــرظلم وتلبــ  فيــه، ويكــخن قــ ت  تللجنــة ب لبــ   ــ  تلــرظلم 

 نه ئي  ون  ذت .

  (39ماد  )

تركل لجنة للرظلت   ب ئ سة وزي  تلت لية، وع/خية تثنـي  
م  نـختب  ئـيس مجلـس تلدولـة يار  هتـ  تلتجلـس تلاـ ص 
ــــة  ــــة لتجلســــهم، و ئــــيس تلخحــــدة تلت   ي للرــــئخن تإلدت ي
للترـــ   ة، وأحـــد ذون تلابـــ ة مـــ  غيـــ  تلعـــ ملي  ب لدولـــة 

 يار  ه  ئيس تللجنة.
تل ـ ت ت  تلرـ  وتارص تلك تللجنة ب لنظ     تلرظلت   مـ  

 تصد  االل م حلة تإلج تءت  تلس ب ة عل  تلرع قد.
 

ويكـــخن ميعـــ د تلـــرظلم مـــ  تن مـــ  تل ـــ ت ت  تلترـــ   إليهـــ  
بــ ل   ة تلســ ب ة مــ  هــذه تلتــ دة اــالل اتســة عرــ   خمــ  
م  ت  يخ تالاط   أو تلعلم به ، وال ت بل دعـخن إل ـ ء تلـك 

 تل  ت ت  قبل تلرظلم منه .
تلرن يذية لهـذت تل ـ نخن إجـ تءت  نظـ  تلـرظلم وتبي  تلالئحة 

ــ   ــرظلم نه ئي ــ  تل ــ    ــة ب لب ــ ت  تللجن ــه، ويكــخن ق ــ  في وتلب
 ون  ذت .

  (39ماد  )

 تركل لجنة تلرظلت   ب ئ سة وزي  تلت لية، وع/خية:
تثنـــي  مـــ  نـــختب  ئـــيس مجلـــس تلدولـــة يار  هتـــ   -

 تلتجلس تلا ص للرئخن تإلدت ية للتجلس.
 تلت   ية للتر   ة. ئيس تلخحدة  -
أحــد ذون تلابــ ة مــ  غيــ  تلعــ ملي  ب لدولــة يارــ  ه  -

  ئيس تللجنة.
تاــرص تللجنــة بــ لنظ   ــي تلرظلتــ   مــ  تل ــ ت ت  تلرــي 

 تصد  االل م حلة تإلج تءت  تلس ب ة عل  تلرع قد.
 

 
 هـــــــــــ (.  ــــــكت)              

 
غيـــ  ذلــك مـــ  وتبــي  تلالئحــة تلرن يذيـــة لهــذت تل ــ نخن 

إجـــ تءت  ومختعيـــد نظـــ  تلـــرظلم وتلبـــ  فيـــه، ويكـــخن قـــ ت  
 تللجنة ب لب   ي تلرظلم نه ئي  ون  ذت.

 )الماد  اليانية( 

ُيســـربدل بتســـت  "تلـــخزي  تلتاـــرص ب لرنتيـــة تالقرصـــ دية" 
"تلــخزي  تلتاــرص برــئخن تلراطــيط" و ــذت بتســت  "تلــخزي  
ـــة" "تلـــخزي  تلتاـــرص برـــئخن  تلتاـــرص ب لرـــئخن تل  نخني

 )الماد  اليانية(

 "تلخزي  تلتارص برئخن تلراطيط"  عب  ة  سربدلت
وعب  ة   "رص ب لرنتية تالقرص ديةاتلخزي  تلتبعب  ة "

"تلخزي  بعب  ة  "تلتج لس تلني بية برئخن "تلخزي  تلتارص 
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مجلـــس تلنـــختب"، وذلـــك أ نتـــ  و د ذ  هتـــ  ب ـــ نخن تنظـــيم 
ــة تألس ســية  مرــ   ة تل طــ ع تلاــ ص  ــ  مرــ وع   تلبني

 ت ق تلع مة تلتر   إليه.وتلادم   وتلت  
كتــــ  يســــربدل بتســــت  تل صــــل تلث لــــث "إجــــ تءت  تلطــــ ح 
وتلر سية" مست  "ط ق وإج تءت  تلرع قد عل  تلترـ وع   
ـــذت   ـــذ بنظـــ م تلترـــ   ة مـــع تل طـــ ع تلاـــ ص" ب ـــ  تن  تلر

 تل  نخن.

  ي  "، وذلك أ نت  و د ذ  هت تل  نخنيةرئخن  لبتلتارص 
ق نخن تنظيم مر   ة تل ط ع تلا ص    مر وع   تلبنية 

 تألس سية وتلادم   وتلت ت ق تلع مة تلتر   إليه.
ـــث" طـــ ق وإجـــ تءت   ـــ  ة "تل صـــل تلث ل كتـــ  تســـربدل عب
تلرع قـــد علـــ  تلترـــ وع   تلرـــي تن ـــذ بنظـــ م تلترـــ   ة مـــع 
تل طـــ ع تلاـــ ص بعبـــ  ة " تل صـــل تلث لـــث" إجـــ تءت  تلطـــ ح 

 .تل  نخن  بذت وتلر سية" 

 
 

 )الماد  اليالية(

مكــ  ت(، و  ــ ة أايــ ة إلــ   20ت/ــ ف مــ دة جد ــدة بــ قم )
ق نخن تنظيم مر   ة تل طـ ع تلاـ ص  ـ  ( م  30تلت دة )

ـــق ت ـــة تألس ســـية وتلاـــدم   وتلت ت  ـــة مرـــ وع   تلبني لع م
 ت :تلتر   إليه، نصهت  تآل

 
 
 
 
 
 
 
 

 )الماد  اليالية(

مكـــ  ت(  20مكـــ  ت ( ، و) 3ت/ـــ ف م دتـــ ن جد ـــدت ن ب قتـــي )
ـــ  ت ـــ ة إل ـــ ة أاي ـــ نخن تنظـــيم مرـــ   ة 30لتـــ دة )و   ( مـــ  ق

تلاـــ ص  ـــي مرـــ وع   تلبنيـــة تألس ســـية وتلاـــدم   تل طـــ ع 
 :تيآل، يكخن نصهم توتلت ت ق تلع مة تلتر   تليه

  (ال مكرر  3ماد  )

تلت   يــة نتخذجــ   ب لبي نــ   وتلترطلبــ   تألس ســية تعــد تلخحــدة 
تلا صــة بنظــ م تلترــ   ة مــع تل طــ ع تلاــ ص ، وت ســله إلــ  

 تل  نخن .جتيع تلجه   تإلدت ية تلا ضعة ألحك م هذت 
ويرعي  عل  تلجه   تإلدت ية عند ت ديته  لاطره  تلسـنخية تلـ  
تلخزت ة تلتعنيـة برـئخن تلراطـيط أن ت  ـق بهـ  د تسـ   تلجـدون 
تالقرصــــ دية وتلد تســــ   تل نيــــة وتلبيئيــــة وتل  نخنيــــة تلتبدئيــــة 
لتر وع   تلبنية تألس سية وتلادم   وتلت ت ق تلع مـة تلتد جـة 
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لنتخذج تلتر   إليـه  ـي تل  ـ ة تلسـ ب ة مـ  به ، مررتلة عل  ت
 .سري  ء م  به م  بي ن   ومرطلب  هذه تلت دة بعد ت

لت دمـــة وتحيـــل تلـــخزت ة تلتعنيـــة برـــئخن تلراطـــيط ، تلاطـــط ت
، تلـ  تللجنـة تلتنصـخص عليهـ   ـي إليه  م  تلجه   تإلدت يـة

( مــ  هــذت تل ــ نخن لدت ســة مــ  بهــ  مــ  مرــ وع    4تلتــ دة )
وتاريـ   تلتر ـق للبنية تألس سية وتلاـدم   وتلت ت ـق تلع مـة ، 

ـــ   نظـــ م تلترـــ   ة مـــع تل طـــ ع تلاـــ ص،  ـــ  مـــع مرطلب منه
وتصــد  بهــذه تلترــ وع   اطــة تســت  " اطــة تلترــ وع   

ة مـع تل طـ ع تلاـ ص " تـدال ضـت  تلري تن ذ بنظـ م تلترـ   
ـــة  بعـــد تعرت دهـــ  مـــ  تلاطـــة تالقرصـــ دية وتالجرت عيـــة للدول

 ة ، ويؤشـــ  ب لاطــــة تلع مــــة تللجنـــة تلعليــــ  لرـــئخن تلترــــ   
ــة ــة للدول ــ م تلتــ لي تلتعــدة ، وب لتختزن ــي تلع ــة ،   تلع مــة للدول

عنه اطة تلتر وع   تلري تن ـذ بنظـ م تلترـ   ة مـع تل طـ ع 
خيل تلترـ وع   تلتد جـة بهـ  وتن يـذه  سـيرم تلا ص ، تن تت

 .تلتر   ة مع تل ط ع تلا ص بنظ م
وال يجخز لـخزت ة تلت ليـة أن تـد ج تعرتـ دت  م ليـة بتختزنـة أي 
مـــ  تلجهـــ   تإلدت يـــة تلرـــي ترـــتله  تلتختزنـــة تلع مـــة للدولـــة 
لرن يــذ مرــ وع لهــ  تــم إد تجــه باطــة تلترــ وع   تلرــي تن ــذ 

وذلــك مــ لم ت ــم تللجنــة بنظــ م تلترــ   ة مــع تل طــ ع تلاــ ص، 
طة تلترـ وع   تلتر   ة بحذف تلتر وع م  اتلعلي  لرئخن 

 تلري تن ذ بنظ م تلتر   ة مع تل ط ع تلا ص .
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  مكررال( 20ماد  )

تركل ب  ت  م  تلسلطة تلتارصة    تألحختل تلر  ت ر/ـ  
 يهـــ  طبيعـــة تلترـــ وع إجـــ تء تأهيـــل مســـبق للتســـرثت ي ، 
لجنــة تســت  "لجنــة تلرأهيــل تلتســبق" ت/ــم  ــ  ع/ــخيره : 
ابــ ت   نيــة وم ليــة وق نخنيــة ومتــثال  أو أكثــ  عــ  تلخحــدة 
ــة للترــ   ة، ومتــثال عــ  وحــدة تلترــ   ة ب لجهــة   تلت   ي

ـــإج تء تلرأهيـــل تلتســـبق تإلدت  يـــة، وتاـــرص هـــذه تللجنـــة ب
للتســــرثت ي ، مــــ  اــــالل معــــ  ي   نيــــة وم ليــــة وق نخنيــــة 
وترـــ يلية، وتحـــدد تلالئحـــة تلرن يذيـــة لهـــذت تل ـــ نخن نظـــ م 

 عتله .
وتصد  تللجنة تلتر   إليه  ب ل   ة تلس ب ة م  هذه تلتـ دة 
 ق ئتــة بأســت ء تلتســرثت ي  تلتــؤهلي ، ويحــق لتــ  لــم  ــ د
ــــ  لجنــــة تلرظلتــــ    تســــته  ــــ  هــــذه تل  ئتــــة، تلــــرظلم إل

( مـ  هــذت تل ــ نخن و  ــ  39تلتنصـخص عليهــ   ــ  تلتــ دة )
 لل ختعد وتإلج تءت  تلتنظتة به .

  مكررال( 20ماد  )

 
 
 

 ( ت  هي  )                      

  (30ماد  )

يجــــــب تســــــربع د تلعطــــــ ءت  غيــــــ  تلتط ب ــــــة للرــــــ ول 
وتلتختصــــ    ويــــدع  م ــــدمخ تلعطــــ ءت  تلت بخلــــة  نيــــ   
لح/ـــخ  جلســـة  ـــر  تلتظـــ  يف تلت ليـــة، ويـــرم إ ســـ ء 
تلتر وع عل  ص حب تلعطـ ء تالجـدن تقرصـ دي   مـ  بـي  
تلعطـ ءت  تلت بخلـة  نيــ   وذلـك بعـد إعتــ ل تلـخزن تلنســب  

  (الفقر  الأ ير  30ماد  )

 

 

 

 

 

  (الفقر  الأ ير  30ماد  )
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ــة وت ــ    تســة لعن صــ  تلعطــ ء تلت لي ــه   ــخت د بي ن ــة تل ل ني
ــــة لهــــذت  ــــي  تلالئحــــة تلرن يذي تلرــــ ول وتلتختصــــ    وتب
ـــة  ـــ حيري  تل ني ـــ  تلن ـــيم تلعطـــ ءت  م ـــ نخن قختعـــد ت ي تل 

 وتلت لية.

 

 

 

 

ــ  تلتــ دة  ــ    ــة تلتنصــخص عليه ــي  للجن مــ   (93)وإذت تب
هذت تل  نخن، أن تلعط ء تالجدن تقرص دي    ـ  تلتن قصـة أو 
تلت ت ـــدة تلتط وحـــة بـــه تاـــرالف غيـــ  عـــ دن  ـــ  ســـع ه، 
ـــي   ـــخم ، تع ـــ  ن تلحك ـــة ب لعطـــ ءت  تألاـــ ن، وب لت  م   ن
عليه  أن تقيم آلي   وب تم  تن يذ تلتر وع ب لسـع  تلت ـدم 

 ،  ـإذت    هذت تلعط ء للرح ق م  ق بلية تن يذه بهـذت تلسـع
تبي  له  أن تلسع  تلت دم    هذت تلعط ء ال يتكـ  معـه أن 
 رم تن يذ تلتر وع تلتط وح ب لرـ ول وتلتختصـ    تلتعلنـة 
له، وجب عليه  تن تاط  م دم هذت تلعط ء لر ديم مـ   ـدلل 
عل  قد ته عل  تن يذ تلتر وع ب ألسع   تلت دمة منـه  ـإذت 

تم  تلتـدلل عليهـ  مـ  ثب  للجنة عدم وتقعيـة تالليـ   وتلبـ  
ــذ تلترــ وع ب لرــ ول وتلتختصــ     ــدم هــذت تلعطــ ء لرن ي م 
تلتحــددة لــه  ــ  ضــخء مــ  تبــي  لهــ  مــ  قــ تئ  تعــ ز عــدم 
ق بليــة تلســع  تلت ــدم بهــذت تلعطــ ء لرن يــذ تلترــ وع تلتعلــ  
ــ  أن  ــه، تعــي  عليه ــه ب لرــ ول وتلتختصــ    تلتحــددة ل عن

 ـع إلـ  تلسـلطة تثب  م  ق م  به م  تعت ل    مح/ـ     
تلتارصــة مر/ــتن  تخصــي ته  ب ســربع ده، وتصــد  تلســلطة 
تلتارصة ق ت ته  ب سربع د ذلك تلعط ء بعد تلرح ق م  عـدم 

 

 

 

 

مـ  هـذت  (29)وإذت تبي  للجنة تلتنصخص عليه     تلتـ دة 
جـــدن تقرصـــ دي    ـــ  تلتن قصـــة أو تل ـــ نخن، أن تلعطـــ ء تأل

تلت ت دة تلتط وحة به تارالف غي  ع دن    سـع ه، م   نـة 
ب لعطــ ءت  تألاــ ن، وب لت ـــ  ن تلحكــخم ، تعــي  عليهـــ  أن 

هــذت تقــيم آليــ   وبــ تم  تن يــذ تلترــ وع ب لســع  تلت ــدم  ــ  
تلعط ء للرح ق م  ق بلية تن يذه بهذت تلسع ،  ـإذت تبـي  لهـ  
أن تلسع  تلت دم    هذت تلعط ء ال يتكـ  معـه أن  ـرم تن يـذ 
تلتر وع تلتط وح ب لرـ ول وتلتختصـ    تلتعلنـة لـه، وجـب 

ن تاط  م دم هذت تلعط ء لر ديم م   دلل عل  قد تـه أعليه  
منـه  ـإذت ثبـ  للجنـة  عل  تن يذ تلتر وع ب ألسـع   تلت دمـة

ليــ   وتلبــ تم  تلتــدلل عليهــ  مــ  م ــدم هــذت عــدم وتقعيــة تآل
تلعطــ ء لرن يــذ تلترــ وع ب لرــ ول وتلتختصــ    تلتحــددة لــه 
 ــ  ضــخء مــ  تبــي  لهــ  مــ  قــ تئ  تعــ ز عــدم ق بليــة تلســع  
تلت ــدم بهــذت تلعطــ ء لرن يــذ تلترــ وع تلتعلــ  عنــه ب لرــ ول 

عليهـ  أن تثبـ  مـ  ق مـ  بـه وتلتختص    تلتحددة له، تعي  
عت ل    مح/     ـع إلـ  تلسـلطة تلتارصـة مر/ـتن  أم  

تخصـــي ته  ب ســـربع ده، وتصـــد  تلســـلطة تلتارصـــة ق ت تهـــ  
ب سربع د ذلـك تلعطـ ء بعـد تلرح ـق مـ  عـدم وتقعيـة تألسـع   
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وتقعيــة تألســع   تلت دمــة  ــ  هــذت تلعطــ ء، ويكــخن ق ت هــ  
 تلص د  ب السربع د مسبب  . 

تلت دمــة  ــ  هــذت تلعطــ ء، ويكــخن ق ت هــ  تلصــ د  ب الســربع د 
 مسبب  .

 
 
 
 
 
 

 (تل   تي  تلث نية وتلث لثة  ) 3تلت دة 
ـــخز تء ،ويجـــخز ـــس تل ـــة مجل ـــ  تخصـــية  ،بتخت   ـــ ء عل بن

تللجنة تلعلي  لرـئخن تلترـ   ة  ـ  ضـخء تلر ـ  ي  تلتعـدة 
مـــ  تلخحـــدة تلت   يـــة للترـــ   ة، قيـــ م شـــ  ة تلترـــ وع 
ب سر الل تلتر وع وبيع تلتنر  أو ت ديم تلادمة إلـ  مـ  

 تحدده تلجهة تإلدت ية.
( م  هذت تل  نخن، يجخز تن 2حكم تلت دة ) ومع م تع ة

  ر/ت  ع د تلتر   ة تنظيت  لرجد د مدته.

 ( ها)( بند 15اد  )م

ــة ت -ه عرتــ د تخصــية تلســلطة تلتارصــة ب لجهــة تإلدت ي
ب اري   تلترع قد معهـ   ـ  ع ـد تلترـ   ة وتلتخت  ـة علـ  

 إب تم تلع د.
 

 )الماد  الرابعة(

م  ق نخن تنظيم ( 15)م  تلت دة  (ه) ل   تلبند  
تل ط ع تلا ص    مر وع   تلبنية تألس سية  مر   ة
م   وتلت ت ق تلع مة تلتر   إليه،  ت   ل    ل حكم وتلاد

 .يا ل  أحك م هذت تل  نخن ا  آ

 

 )الماد  الرابعة(

 (ه)تلبنـد  و ( ، 3تلث نية وتلث لثة مـ  تلتـ دة ) نُتل   تل   ت 
تنظــيم مرــ   ة تل طــ ع تلاــ ص مــ  قــ نخن ( 15)مــ  تلتــ دة 

ــة تألس ســية وتلاــد ــ  مرــ وع   تلبني ــق تلع مــة   م   وتلت ت 
اــ  ياــ ل  أحكــ م هـــذت آإليــه،  تــ   ل ــ   ــل حكــم تلترــ   
 .تل  نخن 
 )تل   تي  تلث نية وتلث لثة( ( 3) تلت دة 

 
 ) حذ  (

 
 
 

 )حذ  (
 

(  تم ح ف البند مع إعاد  ترتياب ها)( بند 15اد  )م

 البنود.

 (حذف)        -ه
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 )الماد  الخامسة( 

 نر  هذت تل  نخن    تلج يدة تل ستية، ويعتل به مـ  أول 
 ت  يخ نر ه.تلره  تلر ل  لت و  ثالثي   خم   عل  

  
 رئيس مجلس الوزرا                                                     

 ى(مصطفى كما  مدبول /دكتور)                 2019ر   ر

 )الماد  الخامسة(

عتــل بــه مــ  أول نرــ  هــذت تل ــ نخن  ــ  تلج يــدة تل ســتية، ويُ  ُ 
 تلره  تلر ل  لت و  ثالثي   خم   عل  ت  يخ نر ه. 

    بصم هذت تل  نخن با تم تلدولة، وين ذ    نخن م  قختنينه 
 
 

 

 


