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 الفصل الثـــانــــي
 

 

أٔ ٚكإٌ فشػااإ  ال   انًُصٕص ػهٛٓا فٙ لاإٌَ انًصاش     االعرصًاسأٌ ٚضأل أػًال ال ٚجٕص  -1

 االعارصًاس يٍ كاٌ يشخصاإ نّ تزنك يٍ انًصش  ٔيمٛذاإ فٙ انغجم انرجاس٘ ٔعجم شاشكاخ  

ثٓا أ٘ أػًااال يااٍ رناك أػًااال االعر ااساخ االعارصًاسٚح انرااٙ ال ٚصااد     ٗٔ ذغارصُ تانًصاش   

انًازكٕسج فاٙ    يٍ أػًال ششكاخ االعرصًاس انًذذدج فٙ تُاذ أػًاال شاشكاخ االعارصًاس     ٖأخش

 انفصم انصانس.

يغ يشاػاج أدكاو لإٌَ ان شكاخ انرجاسٚح ٔلإٌَ ذُظٛى اعرصًاس سأط انًال غٛش انمغش٘ فٙ   -2

انًُصٕص  صًاساالعرانُ اط االلرصاد٘ ، ٚجٕص نهًصش  أٌ ًُٚخ انرشخٛص تًضأنح َ اط 

 (.53يٍ انًادج ) 2فٙ انثُذ  2006نغُح  33ػهّٛ فٙ لإٌَ انًصش  سلى 

نغاُح   33نًصاش  لثام انؼًام تانماإٌَ سلاى      انًاشخص نٓاا ياٍ ا    االعارصًاس فًٛا ػاذا شاشكاخ     -3

ًااإرض ٔٚكااإٌ ٔفمااااإ نهُ  اعااارصًاس، ٚجااإص انرماااذو تغهاااة نهراااشخٛص ت َ اااا  شاااشكح      2006

دٛاس ٚرإنٗ انًصاش  دساعاح     ، انًصاش   ذؼهًٛااخ  ذدْا ذانًخصص نزنك ٔتان شٔط انرٙ ذ

ٔٚصااذس لااشاسِ تانثااد فااٙ  ،عهااة انرااشخٛص ٔانرمكااذ يااٍ ذاإافش ان ااشٔط ٔانثٛاَاااخ انًغهٕتااح 

 انغهة دٌٔ  تذا  األعثاب ، ٔٚمٕو ت شؼاس يمذو انغهة كراتح تمشاسِ .

ْ نًاا ذ ل ، ٔتٕضاغ ياانٙ يمثإل ٔفمااإ     ٚجة أٌ ٚرًراغ عاناة انراشخٛص تكفاٚاح سأط انًاا       -4 ا ذاذد

نغااُح  33( يااٍ لااإٌَ يصااش  لغااش انًشكااض٘ سلااى 56ذمٛااذاإ تانًااادج )،  انًصااش  ذؼهًٛاااخ

2006. 

األجُثٛح تانؼًام فاٙ لغاش ، ياا ناى ٚكاٍ يشخصااإ         االعرصًاسال ٚجٕص انرشخٛص نفشٔع ششكاخ   -5

 نٓا يٍ جٓاخ االخرصاص فٙ دٔنح انًمش.

 نًٕافمح انًصش  ٔذؼهًٛاذّ. عرصًاساالٔذخضغ جًٛغ اذفالٛاخ اإلداسج األجُثٛح ن شكاخ  

فاٙ   اعرصًاسال ٚجٕص لثم انذصٕل ػهٗ ذشخٛص يٍ انًصش  اعرخذاو كهًح أٔ شؼاس ششكح   -6

انٕشائك ٔانًغرُذاخ أٔ انًشاعالخ أٔ اإلػالَاخ أٔ أ٘ ٔعٛهح أخشٖ ، كًا ال ٚجإص يًاسعاح   

 صاإ تزنك .األػًال ٔاألَ غح انًُصٕص ػهٛٓا فٙ لإٌَ انًصش  ، يا نى ٚكٍ يشخ

أٔ ذغٛٛااش شااكهّ  ّ غاللااأٔ أٔ ان ااشكاخ انراتؼااح نٓااا فاارخ أ٘ فااشع  اعاارصًاسال ٚجاإص أل٘ شااشكح  -7

أٔ يٕلااغ يشكضْااا انشئٛغااٙ داخاام انذٔنااح  ال تؼااذ انذصاإل ػهااٗ يٕافمااح      انمااإََٙ أٔ يٕلؼااّ
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فشع خااسض انذٔناح   انأٔ ان شكاخ انراتؼح نٓا فرخ  اعرصًاسانًصش  ، كًا ال ٚجٕص أل٘ ششكح 

 اال تًٕافمح انًصش  ، ٔٚرؼٍٛ  خغاس انًصش  لثم  غالق أ٘ فشع خاسض انذٔنح.

انثذ  تًضأنح أػًانٓا خالل عرح أشٓش يٍ ذاسٚخ انراشخٛص ، ٔٚجإص    االعرصًاسػهٗ ششكاخ   -8

يًاشهح ، ٔفٙ دانح اَمضا  انًذج انصاَٛاح دٌٔ انثاذ  فاٙ يضأناح      نهًصش  ذًذٚذ ْزِ انًذج نًذج

 .ٓا ٚؼرثش انرشخٛص كمٌ نى ٚكٍاألػًال انًشخص ت

  -ششٔط انرشخٛص: -9

 -ٚجة ػهٗ عانثٙ انرشخٛص االنرضاو تًا ٚهٙ:          

ٔذؼذٚالذااّ ،  2006نغااُح  33يااٍ لااإٌَ انًصااش  سلااى    55اعاارُاداإ ألدكاااو انًااادج   9/1     

، ذماااشس اػرًااااد اعااارخذاو انًُاااارض  12/9/2007ذااااسٚخ  22/2007ٔذمٛاااذاإ تاااانرؼًٛى 

 187ٔ  186تانصاافذرٍٛ ( 1انًٕضااذح فااٙ انًهذااك سلااى )انرؼًٛى انًاازكٕس تااانًشفمااح 

ػُاذ  ( 190( صافذح ) 3ٔانًهذك سلاى ) (189ٔ  188تانصفذرٍٛ )( 2ٔانًهذك سلى )

ٔفماااإ  ٔفشٔػٓااا داخاام لغااش    االعاارصًاسانرمااذو نهًصااش  تغهااة انرااشخٛص ن ااشكاخ     

  -نهًرغهثاخ انًذذدج تٓزِ انًُارض ْٔٙ :

 (.1ٔعُٛح يهذك سلى ) اعرصًاسكح ًَٕرض " أ " ذشخٛص شش -

أجُثٛااااح نهؼًاااام فااااٙ لغااااش                   اعاااارصًاسًَاااإرض" ب "  ذااااشخٛص فااااشع شااااشكح   -

 (.2يهذك سلى )

 (.3يذهٛح يهذك سلى ) اعرصًاسًَٕرض "جـ" ذشخٛص فشع ن شكح  -

، أٔ أ٘ شاااشكح االعااارصًاسٔػهاااٗ أ٘ شاااشكح ذشغاااة فاااٙ يًاسعاااح أػًاااال شاااشكاخ    

ثٛااح ذشغااة فااٙ فاارخ فااشع نٓااا فااٙ لغااش أٌ ذرمااذو  نااٗ انًصااش   يذهٛااح أٔ أجُ اعاارصًاس

تغهااة ذااشخٛص ػهااٗ انًُاإرض انًؼااذ ناازنك انًاازكٕس أػااالِ ي اارًالإ ػهااٗ انًؼهٕياااخ      

  -انًغهٕتح ْٔٙ:

 أعًا  عانثٙ انرشخٛص . - أ

 انؼُٕاٌ ٔسلى انٓاذف ٔانفاكظ. - ب

 َٕع انُ اط انًغهٕب ) عاليٙ أٔ ذمهٛذ٘(. - ض

يهٛاااإٌ                       500 اااااط )ٚجااااة أٌ ال ٚماااام ػااااٍ    سأط انًااااال انًااااذفٕع نثااااذ  انُ   -د

 سٚال لغش٘(.

  -ٔٚشفك تًُٕرض انرشخٛص انًغرُذاخ انرانٛح:
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  ٌٔجُغٛاخ انًؤعغٍٛ َٔغثح يغاًْرٓى. تمعًا تٛا 

 .َغخح يٍ ػمذ انرمعٛظ ٔانُظاو األعاعٙ انًمرشح نه شكح 

       ٛجٛاخ دساعااااح انجااااذٖٔ االلرصااااادٚح يرضااااًُح خغااااظ األػًااااال ٔاالعاااارشاذ

 ٔانًٕاصَاخ انرمذٚشٚح ٔانًؤششاخ انًانٛح نخًظ عُٕاخ.

 أػضا  انهجُح انرمعٛغٛح (  ذؼٓذ يٍ انًؤعغٍٛ دغة ًَٕرض انًشفك ( 

 .أٚح يؼهٕياخ أخشٖ ٚشٖ عانة انرشخٛص ضشٔسج اإلفصاح ػُٓا 

  أنف سٚال لغش٘ )غٛش لاتهح نهشد(. 15سعٕو عهة انرشخٛص 

 يضببببات التببببالي لمببببا سببببت                    أجنتيببببر  اسببببتثماروبالنسببببتر لتببببرخيص  ببببر  شببببركر   

  -بيانو أعاله:

 اعى ٔيمش جٓح انرشخٛص ٔاإلششا  ٔسلى انرغجٛم . - أ

 ان كم انمإََٙ. - ب

 ذاسٚخ تذ  انُ اط تانًشكض انشئٛغٙ فٙ تهذ انًمش. - ض

  -ٔٚشفك تًُٕرض انرشخٛص انًغرُذاخ انرانٛح:

 ٔ ان شكح األو .فشٔع ك ف ذفصٛهٙ تمعًا  ٔ يماس 

 عًا  ٔ يماس ان شكاخ ان مٛمح ٔ انراتؼح ٔ فشٔػٓا فٙ كم تهذ ٔ َغثح يغاًْح أ

 ان شكح األو فٛٓا.

  يذلمح ٜخش خًظ عُٕاخ.يجًؼح يٛضاَٛاخ 

  فٙ تهذ انًمش.َغخح يٍ يغرُذاخ ذغجٛم ان شكح ٔذشخٛص انجٓح اإلششافٛح 

 نفشع فٙ يٕافمح انجٓح اإلششافٛح أٔ انغهغاخ انًخرصح فٙ تهذ انًمش ػهٗ فرخ ا

 دٔنح لغش.

  ٖٔخغاظ األػًاال    يرضاًُح نفرخ انفشع فٙ دٔناح لغاش    االلرصادٚحدساعح انجذ

 ٔاالعرشاذٛجٛاخ ٔانًٕاصَاخ انرمذٚشٚح ٔانًؤششاخ انًانٛح نخًظ عُٕاخ.

  ان شكح األو دغة انًُٕرض انًشفك   داسجذؼٓذ يٍ يجهظ 

  ػُٓا. اإلفصاحأٚح يؼهٕياخ أخشٖ ٚشٖ عانة انرشخٛص ضشٔسج 

 أنف سٚال لغش٘ نهفشع ) غٛش لاتهح نهشد( 15عٕو عهة انرشخٛص س 

فٛارى دغاة ان اشٔط انًذَٔاح      محليبر  استثماروبالنستر للترخيص بفتح  ر  لشركر    
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           عاناة انراشخٛص َٔإع انفاشع انًغهإب     عاى   ٕٔٚضاخ تاّ    ، اعرصًاسفٙ انًُٕرض "ض" 

انًشكض انشئٛغاٙ ٔػاذد    َ اط  ح ٔذاسٚخ تذ ) ذمهٛذ٘ أٔ  عاليٙ( ٔيٕلغ انفشع انًمرش

 -انفشٔع انًشخصح ٔذشفك انًغرُذاخ انرانٛح:

 .يٕافمح يجهظ  داسج ان شكح ػهٗ فرخ انفشع 

        دساعااااح انجااااذٖٔ االلرصااااادٚح يرضااااًُح خغااااظ األػًااااال ٔاالعاااارشاذٛجٛاخ

 انرمذٚشٚح ٔانًؤششاخ انًانٛح نصالز عُٕاخ. ٔانًٕاصَاخ

 ذشخٛصّتانفشع انًغهٕب انشئٛغٍٛٛ  ؤٔنٍٛأعًا  انًغ . 

 .تٛاٌ تًٕالغ انفشٔع انؼايهح نه شكح داخم انذٔنح 

  اٜ  سٚال لغش٘ )غٛش لاتهح نهشد(. 10سعٕو عهة انرشخٛص انثانغح 

 

 
ػذا ان شكاخ انمائًح انًشخص نٓا لثم صاذٔس لاإٌَ يصاش  لغاش انًشكاض٘       9/2*

انراٙ   ٚجة أٌ ٚكإٌ ان اكم انماإََٙ ن اشكح االعارصًاس     ،  2006نغُح  33سلى 

 . ششكح يغاًْح ذغشح أعًٓٓا نالكرراب انؼاو ذمٕو تاالعرصًاساخ نهغٛش

 33أيا ان شكاخ انًشخص نٓا لثم صذٔس لإٌَ يصاش  لغاش انًشكاض٘ سلاى            

  -فرغرًش تزاخ ان شٔط انرٙ يُخ تٓا انرشخٛص ْٔٙ : 2006نغُح 

ال ٚمم ػذد انًغاًٍْٛ فٛٓا ػٍ ػ شٍٚ شخصاإ ٕٚافك ػهٛٓى انًصش  ػهٗ   -1

% 5أال ًٚرهك أدذ األشخاص تصإسج يثاشاشج أٔ غٛاش يثاشاشج أكصاش ياٍ       

يااٍ يجًاإع األعاآى ، ٔٚجااة أال ذضٚااذ َغااثح يغاااًْح األعااشا  يااٍ رٔ٘ 

 % يٍ يجًٕع األعٓى .20انمشاتح يٍ انذسجح األٔنٗ ػٍ 

 ششكاخ االعرصًاس انًشخصح انمائًح. % 5ٔٚغرصُٗ يٍ َغثح انـ 

أػاالِ  ( 1ٚغًخ تانً اسكح األجُثٛح ػهٗ أٌ ٚغثك ػهٛٓا يا ركش فٙ انفماشج )  -2

 %.49ػهٗ أال ذضٚذ ي اسكح األجاَة فٙ ْزا انُٕع ػهٗ 

           انفماشذٍٛ   أدكااو ًٚكٍ اعرصُا  ان شكاخ انرٙ ذغاْى فٙ ششكح االعرصًاس ياٍ   -3

 مح انًصش  .يٕافت شط ( 2)، (1)

 

 .2006نغُح  33يٍ لإٌَ يصش  لغش انًشكض٘ سلى  2( تُذ 53* انًادج )
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 عُح. 21ٚجة أال ٚمم ػًش أ٘ يٍ عانثٙ انرشخٛص ػٍ  -4

أٌ ال ٚكٌٕ ػهٗ أ٘ يٍ عاانثٙ انراشخٛص أ٘ دٚإٌ يرؼصاشج ناذٖ يؤعغااخ        -5      

 .((أٔ ذى  ػذاو دٌٕٚ نٓى نذٖ انًؤعغاخ انًانٛح يانٛح أخشٖ

 

ػهااٗ ان اااشكاخ انراااٙ ذذصااام ػهاااٗ ذااشخٛص ياااٍ انًصاااش  نًًاسعاااح أػًاااال شاااشكاخ    -10

االعرصًاس أٌ ذذصم ػهٗ ذشخٛص يٍ تٕسصح لغش فٙ دانح سغثرٓا فٙ يًاسعاح أػًاال   

 انٕعاعح انًانٛح تثٕسصح لغش.

  -ٚؼذ انًصش  عجالإ نه شكح نذّٚ ذمٛذ فّٛ انثٛاَاخ انرانٛح: -11

 سلى انرغجٛم ٔذاسٚخّ. -

 ٔػُٕآَا .اعى ان شكح  -

 ان كم انمإََٙ. -

 سأعًال ٔادرٛاعٛاخ ان شكح. -

 أعًا  أػضا  يجهظ اإلداسج ٔانًذسا  انرُفٛزٍٚٛ ٔكثاس انًٕظفٍٛ. -

 اعى يشالة انذغاتاخ . -

 يمش ان شكح ٔفشٔػٓا . -

 ػُأٍٚ فشٔع ان شكح. -

 أ٘ تٛاَاخ أخشٖ ْايح -

 

    

12- 

 ح انًصش .ٚجذد انرشخٛص عُٕٚاإ تُا إ ػهٗ عهة ان شكح تؼذ يٕافم

 - نغا  انرشخٛص: -13

     13/1 

 

 

 

 

نغُح  33( يٍ لإٌَ انًصش  سلى 58ٚجٕص تمشاس يٍ انًجهظ دغة َص انًادج )

  -ٔذؼذٚالذّ  نغا  انرشخٛص فٙ انذاالخ انرانٛح: 2006
 

أٔ انمااااشاساخ ٔانرؼهًٛاااااخ               2006نغااااُح  33يخانفااااح أدكاااااو انمااااإٌَ سلااااى  - أ

 ُفزج نّ.انً
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     13/2 

 

 ػذو ذُفٛز ان شٔط انًذذدج فٙ انرشخٛص. - ب

 ذضٔٚذ انًصش  تًؼهٕياخ يضههح أ غٛش دلٛمح. - ض

ذؼشٚضٓا نهخغش تغثة انغشٚمح انراٙ  ٔ انًغرصًشٍٚ ٔ ذٓذٚذ يصانخ انذائٍُٛ  - د

 شؤَٔٓا دغة ذمذٚش انًصش . االعرصًاسذذٚش تٓا ششكح 

 .االعرصًاسصذٔس لشاس ترصفٛح أٔ دم ششكح  -ْـ

 األجُثٛح فٙ انذٔنح. االعرصًاسًم فشع ششكح  َٓا  ػ -ٔ 

 فٙ دٔنح انًمش . ششكح االعرصًاس نغا  ذشخٛص فشع  - ص

 ٔال ٚجٕص يًاسعح أ٘ أػًال يٍ ذاسٚخ صذٔس لشاس  نغا  انرشخٛص.

ػُذ ػذو يثاشاشج أػًانٓاا خاالل عاُح ياٍ       ٔأٚهغٗ انرشخٛص تُا  ػهٗ عهة ان شكح 

 ذاسٚخ صذٔس انرشخٛص نٓا .

 

(  ال 13/1تًٕجاة أدكااو تُإد انفماشج )     اعارصًاس ال ٚجٕص  نغاا  ذاشخٛص أ٘ شاشكح     13/3     

 تؼذ  خغاس ان شكح ترٕصٛح انًصش  ٔيُذٓا يٓهح إلتذا  يالدظاذٓا ػهٛٓا.

 

فٙ دانح  نغا  انرشخٛص ًُٚخ انًصش  ان شكح يٓهح نرمإو ت َٓاا  أػًانٓاا ػهاٗ اال      13/4     

 تؼذ صذٔس لشاس اإلنغا . عرصًاساالذضأل أ٘ ػًم يٍ أػًال ششكاخ 

 

ذصفٗ كم ششكح ٚصذس لشاس ت نغا  ذشخٛصٓا ُٔٚظى انمشاس عشٚمح انرصافٛح ، ذمٛاذاإ    13/5     

يٍ لإٌَ انًصش  ٔانرٙ ذٕضخ أَّ فٙ دانح  را انغاٙ ذاشخٛص شاشكح     93تانًادج 

، فا ٌ انًصااش  ٚضاغ خغااح نرصافٛح األصإل ٔاالنرضاياااخ ٔاٌ ُٚفاز ْاازِ      االعارصًاس 

نخغااح أٔ ٚ ااش  ػهااٗ ذُفٛاازْا ٔٚذااذد انًصااش  انمًٛااح انصااافٛح نًًرهكاااخ شااشكح     ا

 ٔٔانثااد فااٙ انًغانثاااخ خااالل يااذج ٚذااذدْا انًذااافر يااٍ ذاااسٚخ انمااشاس ،   االعاارصًاس

نهًصااش  أٌ ٚغاارثؼذ أ٘ جااض  يااٍ أ٘  دػااا  أٔ يغانثااح أٔ ضااًاٌ أٔ أفضااهٛح أٔ        

ََٕاإ ، ٔنهًصش  أٌ ٚمإو تًاا ٚاشاِ    ايرٛاص أٔ أٔنٕٚح ال ٚرى  شثاذٓا تانغشق انًمشسج لا

 يُاعثاإ يٍ ذغٕٚاخ ٔيخانصاخ.

ٔٚجة ذغجٛم كم انًًرهكاخ ٔانذمٕق انُاذجح ػاٍ  داسج انًصاش  انًؤلراح ٔدفظٓاا     
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 فٙ دغاب خاص.

 

ذشغاة فاٙ انرٕلاف ػاٍ يضأناح أػًانٓاا فاٙ لغاش أٌ          اعارصًاس ٚجة ػهٗ كم شاشكح   13/6    

 ٕ ص أٌ ذمام ياذج اإلخغااس ػاٍ عارح أشآش لثام        ذخغش انًصش  يغثماإ تزنك ، ٔال ٚجا

دماإق  تغاااليحانرٕلااف ، ٔنهًصااش  أٌ ٕٚافااك ػهااٗ  َماااص يااذج اإلخغاااس  ر الرُااغ  

 يذافر ػهٛٓا .ذاب دغاتاخ االعرصًاس نهغٛش ٔ أَّ صٔ أانذائٍُٛ 

 

انؼًام  انراٙ ذشغاة فاٙ انرٕلاف ػاٍ       االعرصًاسٔػهٗ انًصش  انرصثد يٍ أٌ ششكح 

خاالل   دغااتاخ االعارصًاس نهغٛاش    أصاذاب اذٓا ذجااِ اناذائٍُٛ ٔ   لذ أٔفد تجًٛغ انرضاي

 ٚذااذدْأٚاارى ْاازا انرصثااد ٔانرمكٛااذ عثماااإ نهمٕاػااذ ٔاإلجااشا اخ انرااٙ        يااذج اإلخغاااس 

 انًصش  فٙ ْزا ان مٌ.

     13/7 

 

ٚمٕو انًصش  تُ اش لاشاس  نغاا  انراشخٛص فاٙ انجشٚاذج انشعاًٛح ، ٔفاٙ صاذٛفرٍٛ          

 ٕٚيٛرٍٛ ػهٗ األلم.

 


