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 ، انؾًل هلل ٔؽلِ

 : ثلافهّ - انطبثغ انشوٚف

 (يؾًل ثٍ ٕٚسف هللا ٔنّٛ يؾًل ثٍ انؾسٍ ثٍ)

 : انشوٚف ْنا ، أسًبِ هللا ٔأػي أيوِ أَُب ٚؼهى يٍ ظٓٛوَب

 يُّ ، 25ٔ 63ٔالسًٛب انفظهٍٛ  ثُبء ػهٗ انلسزٕه

 : أيوَب انشوٚف ثًب ٚهٙ أطلهَب

ٔؽ فزؼ انًزؼهك ثشو 41-52انوسًٛخ ، ػمت ظٓٛوَب انشوٚف ْنا ، انمبٌَٕ هلى  ُٚفن ُٔٚشو ثبنغوٚلح

 .انُٕاة انوػبٚخ االعزًبػٛخ ٔرلثٛوْب ، كًب ٔافك ػهّٛ يغهس انًسزشبهٍٚ ٔيغهس يؤسسبد

 .(6553َٕفًجو  66) 4164يٍ شٕال  05ٔؽوه ثًواكش فٙ 

 : ٔلؼّ ثبنؼطف

 ، انٕىٚو األٔل

 .عطٕ اإليؼبء 7 إكهٚس
* 

* * 

  رهايتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبي 41-50رقم  قانون
 : 1 المادة

انمبٌَٕ ػهٗ يؤسسبد انوػبٚخ االعزًبػٛخ انزٙ ٚزًضم غوػٓب فٙ انزكفم ثغًٛغ  رطجك أؽكبو ْنا

،  مكٕها كبَٕا أو إَبصب ، اننٍٚ ٕٚعلٌٔ فٙ ٔػؼٛخ طؼجخ أٔ غٛو يسزموح أٔ ٔػؼٛخ اؽزٛبط األشقبص ،

 : ٔالسًٛب

 ؛ 42-54ؽست يلنٕل انًبكح األٔنٗ يٍ انمبٌَٕ هلى  األؽفبل انًًٓهٍٛ -

 فٙ ٔػغ رقم أسو٘ أٔ إلظبء ؛ انُسبء انهٕارٙ ٍْ -

 ثلٌٔ ػبئم ؛ األشقبص انًسٍُٛ -

 .انًؼبلٍٛ األشقبص -

إنّٛ أػالِ االسزمجبل ٔاإلٕٚاء ٔاإلؽؼبو ٔانؼالعبد شجّ انطجٛخ ٔانززجغ  ٚمظل ثبنزكفم انًشبه

ٔنغُسٓى  اؽزواو نهؾويخ انجلَٛخ نهًسزفٛلٍٚ يٍ ْنِ انقليبد ٔنكوايزٓى ٔنسُٓىٔانزوثٕ٘ ، فٙ  االعزًبػٙ

 .ٔنملهرٓى انجلَٛخ ٔانؼمهٛخ ٔانُفسٛخ

 .عيئٛب انزكفم ، ؽست َٕع يؤسسخ انوػبٚخ االعزًبػٛخ ، كائًب أٔ يؤلزب ، كهٛب أٔ ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ ْنا
 : 2 المادة

 : انقظٕص انًؤسسبد انزٙ رؾًم رسًٛخ انٕاهكح فٙ انًبكح األٔنٗ ػهٗ ٚمظل ثبنًؤسسبد

 انًًٓهٍٛ ؛ كاه كفبنخ األؽفبل -

 ؛ كاه األؽفبل -

 ؛ كاه انطبنت -

 ؛ كاه انطبنجخ -

 انًسٍُٛ ؛ كاه األشقبص -

 األشقبص انًؼبلٍٛ ٔإػبكح روثٛزٓى أٔ رأْٛهٓى ؛ يؤسسخ هػبٚخ -

 ثًؾبهثخ انزشوك ٔانزسٕل ؛ يوكي اعزًبػٙ فبص -

 .األشقبص اننٍٚ ٕٚعلٌٔ فٙ ٔػؼٛخ طؼجخ يؤسسخ إػبكح إكيبط -



 : 3 المادة
نوفظخ يسجمخ يٍ اإلكاهح كًب ٚقؼغ رلثٛوْب نًوالجخ ْنِ األفٛوح ٔفمب ألؽكبو  ٚقؼغ فزؼ كم يؤسسخ

 .انمبٌَٕ ٔانُظٕص انًزقنح نزطجٛمّ ْنا
 : 4 المادة

ٔيؤهؿ ، يٍ نلٌ انشقض أٔ نهؾظٕل ػهٗ انوفظخ ، يمبثم ٔطم يقزٕو  ٚغت إٚلاع كم ؽهت

مارٍٛٛ كبَٕا أٔ يؼٍُٕٚٛ ، نلٖ انسهطخ اإلكاهٚخ انًؾهٛخ انزٙ رٕعل ثلائوح  األشقبص انًؼٍُٛٛ

انقظٕص  انًؤسسخ ، يوفمب ثٕصبئك رؾلك لبئًزٓب ثُض رُظًٛٙ ، ٔرزؼهك انٕصبئك انًنكٕهح ػهٗ َفٕمْب

 : ثًب ٚهٙ

 انًؤسسٍٛ نهًؤسسخ ؛ ْٕٚخ انًؤسس أٔ -

 .انًييغ رسقٛوْب نؼًبٌ كًٕٚيخ سٛو انًؤسسخ انًنكٕهح ئم انًبنٛخانٕسب -

كننك ثلفزو انزؾًالد انقبطخ ثبنًؤسسخ انًؼل ٔفك كفزو انزؾًالد انًُٕمعٙ  ٔٚغت أٌ ٚوفك انطهت

أكَبِ ، ٔانن٘ ٚغت أٌ ٚجٍٛ ػهٗ ٔعّ انقظٕص أسًبء ٔطفبد أػؼبء  3ػهّٛ فٙ انًبكح  انًُظٕص

 .انمبٌَٕ يٍ ْنا 6سسخ ، انًُظٕص ػهٛٓى فٙ انًبكح انزلثٛو ٔيلٚو انًؤ نغُخ
 : 5 المادة
 .بعده 3المادة 

يًضم انؼبيم ٔرزكٌٕ يٍ يًضهٙ اإلكاهاد انًؼُٛخ ٔانزؼبٌٔ انٕؽُٙ ، كافم أعم  رمٕو نغُخ ، ٚزوأسٓب

ؽٕل  صالصٍٛ ٕٚيب ، اثزلاء يٍ ربهٚـ إٚلاع ؽهت هفظخ فزؼ انًؤسسخ ، ثئعواء ثؾش إكاه٘ يسجك ألظبِ

 .يشؤع فزؼ انًؤسسخ انًنكٕهح

رطهت ، أصُبء انجؾش انًنكٕه ، إكفبل أٚخ رغٛٛواد ػهٗ انًشؤع يٍ أعم عؼهّ  ًٔٚكٍ نٓنِ انهغُخ أٌ

انزؾًالد  ألؽكبو ْنا انمبٌَٕ ٔانُظٕص انًزقنح نزطجٛمّ ، ٔالسًٛب األؽكبو انًزؼهمخ ثلفزو يطبثمب

انسبنف اننكو  الطلب إلى اإلدارة المختصة مشفوعا بنتائج البحث يوجه العامل ملف انًُٕمعٙ انًُظٕص ػهّٛ فٙ

، ٔٚغت ػهٗ اإلكاهح انًنكٕهح أٌ رجذ فٙ انطهت كافم أعم ألظبِ شٓواٌ اثزلاء  ٔثوأ٘ انهغُخ انًنكٕهح

 .رٕعّٛ انًهف إنٛٓب يٍ نلٌ انؼبيم يٍ ربهٚـ

 .يؼهال ٔأٌ ٚجهغ إنٗ انًؼُٙ ثبأليو ٚغت أٌ ٚكٌٕ كم هفغ
 : 6 المادة

انًؤسسخ ، ٚغت ػهٗ انًؤسس أٌ ٚهزيو ثبؽزواو انشؤؽ انؼبيخ ٔانقبطخ انًورجطخ  ػُل يُؼ هفظخ فزؼ

 .ٔرلثٛو انًؤسسخ انًؼُٛخ ٔانٕاهكح فٙ كفزو رؾًالد ًَٕمعٙ ثسٛو

رؼٛف إنٗ اسًٓب انًكزٕة ػهٗ ٔاعٓزٓب هلى ٔربهٚـ انوفظخ ٔأٌ رؼغ كننك  ٚغت ػهٗ انًؤسسخ أٌ

اإلػالَبد  ػهٗ عًٛغ انٕصبئك انًكزٕثخ أٔ اإلنكزؤَٛخ انزٙ رًكٍ يٍ انزؼوف ػهٛٓب أٔ ػهٗ ْنِ انجٛبَبد

 .انًزؼهمخ ثأَشطزٓب
 : 7 المادة

انزؾًالد انًُٕمعٙ انًشبه إنّٛ فٙ انًبكح انسبثمخ انن٘ رؼلِ اإلكاهح ٕٔٚافك  ٚؾلك ػهٗ انقظٕص كفزو

 : ثُض رُظًٛٙ ػهّٛ

 عت اؽزوايٓب ؽست انطبلخ االسزٛؼبثٛخ نهًؤسسخ ؛انلَٛب انٕا انًؼبٚٛو انزمُٛخ -

 ٔانٕلبٚخ ٔانساليخ ؛ شؤؽ انُظبفخ -

انًؤسسخ ٔرغٓٛيْب ٔانًؤْالد انًطهٕة رٕافوْب فٙ انًسزقليٍٛ انًكهفٍٛ  يؼبٚٛو رأؽٛو -

 ٔرأؽٛو أَشطخ انًؤسسخ ٔفبطخ انزأؽٛو االعزًبػٙ ٔانزوثٕ٘ ؛ ثبإلكاهح

غبل انزلثٛو اإلكاه٘ ٔانًبنٙ ٔالسًٛب يسك يؾبسجخ يفوكح اؽزوايٓب فٙ ي انمٕاػل انٕاعت -

 .انًؤسسخ نؾسبثبد
 : 8 المادة

أٔ انًؤسسٌٕ نهًؤسسخ ثأ٘ رغٛٛو ٚطوأ ػهٗ أؽل انؼُبطو انزٙ رى ػهٗ أسبسٓب  ٚغت أٌ ٚظوػ انًؤسس

فزؼ إؽلٖ انًؤسسبد نلٖ اإلكاهح انزٙ سهًذ انوفظخ ٔمنك كافم أعم ألظبِ صًبَٛخ  رسهٛى هفظخ

انزغٛٛواد انطبهئخ  اثزلاء يٍ ربهٚـ ؽظٕل انزغٛٛو ، ؽزٗ رزًكٍ اإلكاهح انًنكٕهح يٍ انزأكل يٍ أٌ ٚبوأ



 .نلفزو انزؾًالد انًُٕمعٙ يطبثمخ ألؽكبو ْنا انمبٌَٕ ٔانُظٕص انًزقنح نزطجٛمّ ٔالسًٛب

فًٛب  ، كٌٔ يٕافمخ يسجمخ يٍ اإلكاهح ، ثأ٘ رغٛٛو ػهٗ انًؼبٚٛو انلَٛب انٕاعت اؽزوايٓب غٛو أَّ ًُٚغ انمٛبو

ٔانُظبفخ ٔانٕلبٚخ  ٚزؼهك ثًسبؽخ يقزهف يوافك انًؤسسخ ؽست للهرٓب االسزٛؼبثٛخ أٔ شؤؽ انزأؽٛو

 .ٔانساليخ
 : 9 المادة

 .يؤسسخ نغُخ رلثٛو ٚغت أٌ ٚكٌٕ نكم

 .انًؤسسخ يلٚو ٚشوف ػهٗ إكاهح

 .انزلثٛو ، ؽست ؽجٛؼخ كم يؤسسخ ، فٙ انُظبو انلافهٙ نهًؤسسخ ٚؾلك رأنٛف نغُخ
 : 10 المادة

 : انزلثٛو انًشبه إنٛٓب أػالِ ػهٗ انقظٕص ثبنًٓبو انزبنٛخ ٚؼٓل إنٗ نغُخ

 سُٕ٘ نهًؤسسخ ٔاإلشواف ػهٗ رُفٛنِ ؛ إػلاك ثوَبيظ ػًم -

 يٛياَٛخ انًؤسسخ ؛ انًٕافمخ ػهٗ -

ػٍ رلثٛو انًؤسسخ رٕعّٓ إنٗ اإلكاهح انًؼُٛخ فًسخ ػشو ٕٚيب ػهٗ أثؼل رملٚو ثؼل  و سُٕ٘إػلاك رموٚ -

انقجواء  اػزًبكِ ، يوفمب ثؾسبثبد انًؤسسخ يشٕٓك ثظؾزٓب يٍ نلٌ فجٛو يمٛل فٙ علٔل ْٛئخ ٕٚو

 انًٕكٕنخ إنٛٓب ؛ انًؾبسجٍٛ ، ٚشٓل ػهٗ يطبثمخ رلثٛو ؽسبثبد انًؤسسخ نهًٓبو ٔاألْلاف

أشٓو ػٍ رلثٛو انًؤسسخ رٕعّٓ إنٗ اإلكاهح انًؼُٛخ فًسخ ػشو ٕٚيب ػهٗ أثؼل  لاك رموٚو كم سزخإػ -

 .ٕٚو اػزًبكِ رملٚو ثؼل
 : 11 المادة

 : انًؤسسخ ٚشزوؽ فٙ يلٚو

 ثؾمٕلّ انًلَٛخ ٔٚزظف ثأفالق ؽًٛلح ؛ أٌ ٚكٌٕ يزًزؼب -

 ؛ فٙ يغبل انوػبٚخ االعزًبػٛخ ، يب نى روفض اإلكاهح طواؽخ ثقالف منك أٌ ٚزٕفو ػهٗ رغوثخ -

 ٔكفبءح إكاهٚخ ٔيُٓٛخ ؛ أٌ ركٌٕ نّ يؤْالد -

 .فبهط أػؼبء نغُخ انزلثٛو أٌ ٚزى رؼُّٛٛ يٍ -

 .انٕاهكح فٙ انمٕاٍَٛ انًزؼهمخ ثبنطفم ٔرواػٗ انًمزؼٛبد
 : 12 المادة

لثٛو ٔيوالجزٓب ، ثزسٛٛو انًؤسسخ يٍ انُبؽٛخ اإلكاهٚخ رؾذ سهطخ نغُخ انز ٚمٕو يلٚو انًؤسسخ ،

 .نهًؤسسخ ٔٚزًزغ ثبنسهؾ ٔاالفزظبطبد انًؾلكح نّ فٙ انُظبو انلافهٙ ٔاالعزًبػٛخ

 .انهغُخ ٔٚؾؼو اعزًبػبرٓب ثظفخ يموه ُٚفن انًلٚو لواهاد

نزشوٚؼٛخ أٔ ٚؾزوو ، فًٛب ٚقض انًسزفٛلٍٚ يٍ فليبد انًؤسسخ ، األؽكبو ا ٚغت ػهٗ انًلٚو أٌ

رؾذ ؽبئهخ  انًطجمخ ػهٗ ٔػؼٛزٓى أٔ ؽبنزٓى ، ٔالسًٛب رهك انًزؼهمخ ثبألؽفبل انمبطوٍٚ ، ٔمنك انزُظًٛٛخ

 : انؼمٕثبد انٕاهكح فٛٓب ٔالسًٛب أؽكبو

 ؛ يلَٔخ األسوح -

 ثبنؾبنخ انًلَٛخ ؛ انزشوٚغ انًزؼهك -

 ثكفبنخ األؽفبل انًًٓهٍٛ ؛ انمبٌَٕ انًزؼهك -

 ثئعجبهٚخ انزؼهٛى األسبسٙ ؛ نًزؼهكانزشوٚغ ا -

 ثبنوػبٚخ االعزًبػٛخ نألشقبص انًؼبلٍٛ ؛ انمبٌَٕ انًزؼهك -

 ثبنوػبٚخ االعزًبػٛخ نهًكفٕفٍٛ ٔػؼبف انجظو ؛ انمبٌَٕ انًزؼهك -

 .انغُبئٙ انمبٌَٕ -
 : 13 المادة

يؤسسخ ، رؾذ يسؤٔنٛخ انًلٚو ، سغم ٚولى ٕٔٚلغ ػهّٛ ٔفك انشؤؽ انًؾلكح  ٚغت أٌ ًٚسك فٙ كم

رلٌٔ فّٛ انجٛبَبد انًزؼهمخ ثٕٓٚخ األشقبص انًسزفٛلٍٚ يٍ فليبد انًؤسسخ  ثُض رُظًٛٙ ،

 .كفٕنٓى ٔربهٚـ فؤعٓى ٔربهٚـ

 .كائى هٍْ إشبهح انسهطبد اإلكاهٚخ ٔانمؼبئٛخ انًقزظخ ٕٚػغ ْنا انسغم ثشكم



ٚطهغ ػهٗ انسغم انًنكٕه ثؾكى ٔظٛفزّ أٌ ٚهزيو ثكزًبٌ انسو انًُٓٙ ٔفك  ٗ كم شقض للٚغت ػه

 .ؽبئهخ انؼمٕثبد انٕاهكح فٙ انمبٌَٕ انغُبئٙ انشؤؽ ٔرؾذ
 : 14 المادة

انًؤسسخ أٌ ٚئكٔا اإلكاهح ٔاألػٕاٌ انًكهفٍٛ ثبنًوالجخ ثغًٛغ انًؼهٕيبد  ٚغت ػهٗ انًسؤٔنٍٛ ػٍ

األشقبص  ؼهمخ ثبنشؤؽ انٕاهكح فٙ انوفظخ ٔكفزو انزؾًالد انًزؼهك ثٓب ْٕٔٚخيُٓى ٔانًز انًطهٕثخ

 .انًسزفٛلٍٚ يٍ فليبد انًؤسسخ

ٚسًؾٕا نهسهطبد ٔاألػٕاٌ انًكهفٍٛ ثبنًوالجخ ، ٔالسًٛب أػؼبء انهغُخ انًُظٕص  ٔٚغت ػهٛٓى كننك أٌ

 .انمبٌَٕ ٕص ػهٛٓب فٙثؼلِ ، ثبنٕنٕط إنٗ انًؤسسخ ٔفك انشؤؽ انًُظ 42فٙ انًبكح  ػهٛٓب

ٔاألػٕاٌ ٔأػؼبء انهغُخ انًشبه إنٛٓى أػالِ ىٚبهح عًٛغ يوافك انًؤسسخ ٔاالسزًبع  ًٔٚكٍ نهسهطبد

شقض يسزفٛل ٔؽهت عًٛغ انًؼهٕيبد انؼؤهٚخ لظل رمٛٛى انظؤف انًبكٚخ ٔانًؼُٕٚخ  نكم

 .انًؤسسخ نسٛو

 .فٙ انًغبل انًؼُٙ ، ؽست َٕع انًؤسسخ انًؼُٛخ ٔٚؤاىهٌٔ ثقجٛو يقزض

 .أػالِ 40انًشبه إنّٛ فٙ انفموح األٔنٗ يٍ انًبكح  ٕٔٚلؼٌٕ ػهٗ انسغم

 : 15 المادة
 .االعزًبػٛخ انؼبيم أٔ انسهطخ انًفٕع نٓب منك ، نغُخ نًوالجخ يؤسسبد انوػبٚخ ٚؾلس رؾذ هئبسخ

ٍ نلٌ اإلكاهح ، هئٛس انًغهس انغًبػٙ انًؼُٙ أٔ انهغُخ ، انزٙ ٚؾلك رأنٛفٓب ي ٔٚغت أٌ رؼى ْنِ

انزؼبٌٔ انٕؽُٙ  ًٚضهّ ٔػبثطب نهشوؽخ انمؼبئٛخ ػهٗ األلم ٚؼُّٛ ٔكٛم انًهك انًقزض رواثٛب ٔيًضم يٍ

 .االعزًبػٛخ ٔانقجٛو انًقزض فٙ انًغبل انًؼُٙ ؽست َٕع يؤسسخ انوػبٚخ

األلم ثزفزٛش انًؤسسبد انًؼُٛخ ٔأٌ روفغ  انًنكٕهح أٌ رمٕو يورٍٛ فٙ انسُخ ػهٗ ٚغت ػهٗ انهغُخ

انًؤسسبد  انؼبيم ٔاإلكاهح انًؼُٛخ ٔػُل االلزؼبء إنٗ ٔكٛم انًهك انًقزض رموٚوا ػٍ ظؤف سٛو إنٗ

 .انزٙ رى رفزٛشٓب

ٔنٓب  اؽزواو انًؼبٚٛو انزمُٛخ ٔانظؾٛخ ٔرهك انًزؼهمخ ثبنزأؽٛو ، انًطجمخ ػهٗ انًؤسسخ ٔرزأكل انهغُخ يٍ

 .نزطجٛمّ ؼبُٚخ انًقبنفبد نٓنا انمبٌَٕ ٔانُظٕص انًزقنحطالؽٛخ ي

انًُغيح يٍ نلٌ انهغُخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْنِ انًبكح يؾم انًوالجخ انًُظٕص ػهٛٓب  ال رؾم انًوالجخ

 .انًؼُٛخ َظٕص رشوٚؼٛخ أٔ رُظًٛٛخ فبطخ ٔانزٙ رظم يطجمخ ػهٗ انًؤسسخ فٙ
 : 16 المادة

خ يٍ نلٌ يؤسسخ رسزفٛل يٍ إػبَخ ، كٛفًب كبٌ َٕػٓب ، رمليٓب انلٔنخ أٔ انؼًٕيٛ ٚكٌٕ اسزقلاو األيٕال

نًوالجخ  ػبيخ أٔ إؽلٖ انٓٛئبد األفوٖ انقبػؼخ نًوالجخ انًغهس األػهٗ نهؾسبثبد ، فبػؼب يؤسسخ

 .انًؾبكى انًبنٛخ ثًضبثخ يلَٔخ 36-66يٍ انمبٌَٕ هلى  53انًغهس انًنكٕه ؽجمب ألؽكبو انًبكح 

 : 17 المادة
انًؤسسبد طؼٕثبد يٍ شأَٓب أٌ رؼوع اسزًواهٚخ أَشطزٓب نهقطو ، كٛفًب كبٌ  ػُليب رٕاعّ إؽلٖ

عًٛغ  ػهٗ انًلٚو أٔ نغُخ انزلثٛو أٌ ٚظوؽب ثننك فٕها نلٖ اإلكاهح انزٙ ٚزؼٍٛ ػهٛٓب ارقبم سججٓب ، ٚغت

زسٕٚخ انٕػؼٛخ أٔ ن اإلعواءاد انؼؤهٚخ ، يواػبح نًظهؾخ انًسزفٛلٍٚ يٍ فليبد انًؤسسخ ، سٕاء

 .يًبصهخ نٕػغ انًسزفٛلٍٚ يٍ فليبد انًؤسسخ انًنكٕهح فٙ يؤسسبد

 : 18 المادة
انًؾهٛخ ٔانزؼبٌٔ انٕؽُٙ ، فٙ إؽبه ارفبلٛخ ، أٌ رؼغ ثلٌٔ ػٕع هٍْ إشبهح انًؤسسخ  ًٚكٍ نهغًبػبد

 .يسزقليٍٛ لظل إَغبى انًٓبو انًٕكٕنخ إنٛٓب ، يمواد ٔيٕظفٍٛ أٔ ،

انًؾهٛخ ٔانزؼبٌٔ انٕؽُٙ أٌ رٕفو ، ػُل االلزؼبء ، ٔفك انشؤؽ انًُظٕص  هغًبػبدًٔٚكٍ أٚؼب ن

 .االعزًبػٛخ انفموح انسبثمخ ركُٕٚب أسبسٛب أٔ اسزكًبال نهزكٍٕٚ نفبئلح انؼبيهٍٛ ثًؤسسبد انوػبٚخ ػهٛٓب فٙ

 : 19 المادة
 : زقنح نزطجٛمّ ، يٕػٕعنًؤسسخ ال ٚؾزوو أؽكبو ْنا انمبٌَٕ ٔانُظٕص انً ٚكٌٕ كم يؤسس أٔ يسٛو

إنّٛ يٍ نلٌ انسهطخ انزٙ سهًذ هفظخ انفزؼ ٔمنك نٛزقن فٕها إعواءاد  إَناه كزبثٙ ٕٚعّ -

اإلعواءاد  انؼؤهٚخ. ٔٚؾلك فٙ أيو اإلكاهح األعم انن٘ ٚغت أٌ ٚزقن فّٛ انًؤسس أٔ انًسٛو انزسٕٚخ



 انًطهٕثخ ؛

ػبئالد  انًؾلك ، رمٕو اإلكاهح انًقزظخ ، ثؼل إفجبه االيزضبل نإلَناه انًنكٕه فٙ األعم إما نى ٚزى -

انًؤسسخ ٔانسهطبد  انًسزفٛلٍٚ يٍ فليبد انًؤسسخ أٔ األٔطٛبء ػهٛٓى ، ػُل االلزؼبء ، ٔيسزقليٙ

يؤلزخ ٚؾلك رأنٛفٓب ثُض رُظًٛٙ ، ركهف  انًؾهٛخ انًٕعٕكح فٙ كائوح َفٕمْب انًؤسسخ ، ثزؼٍٛٛ نغُخ إكاهٚخ

 .ٔػؼٛخ انًؤسسخ ثبرقبم اإلعواءاد االسزؼغبنٛخ انالىيخ نزسٕٚخ
 : 20 المادة

كهْى كم يٍ ٚمٕو ثفزؼ يؤسسخ كٌٔ انؾظٕل ػهٗ انوفظخ  45.555إنٗ  2.000 ٚؼبلت ثغوايخ يٍ

نهفموح  ٛض ثفزؼ يؤسسخ فالفبأػالِ أٔ ٚشٛو ثشكم كبمة إنٗ روف 0انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبكح  اإلكاهٚخ

 .يٍ ْنا انمبٌَٕ 3انضبَٛخ يٍ انًبكح 

انًجهغبٌ األكَٗ ٔاأللظٗ نهغوايخ إنٗ انؼؼف. ًٔٚكٍ أٌ ٚؾكى ػهٗ يوركت  فٙ ؽبنخ انؼٕك ، ٚوفغ

 .سُٕاد ثسمٕؽ ؽمّ فٙ فزؼ يؤسسخ نهوػبٚخ االعزًبػٛخ ؽٕال يلح ال رزغبٔى فًس انًقبنفخ
 : 21 المادة

كهْى كم يؤسس أٔ يلٚو يؤسسخ نهوػبٚخ االعزًبػٛخ أكفم  42.555إنٗ  3.000 يٍ ٚؼبلت ثغوايخ

أؽل انؼُبطو انزٙ سهًذ هفظخ انفزؼ ػهٗ أسبسٓب أٔ أللو ػهٗ إغالق انًؤسسخ  رغٛٛوا ػهٗ

 .انزظوٚؼ ثننك يسجمب نلٖ اإلكاهح كٌٔ

كٍ أٌ ٚؾكى ػهٗ يوركت انًجهغبٌ األكَٗ ٔاأللظٗ نهغوايخ إنٗ انؼؼف. ًٔٚ فٙ ؽبنخ انؼٕك ، ٚوفغ

 .سُٕاد ثسمٕؽ ؽمّ فٙ فزؼ ٔرلثٛو يؤسسخ نهوػبٚخ االعزًبػٛخ ؽٕال يلح ال رزغبٔى فًس انًقبنفخ
 : 22 المادة

 : كهْى يؤسسٕ أٔ يلٚؤ إؽلٖ انًؤسسبد اننٍٚ 65.555إنٗ  5.000 ٚؼبلت ثغوايخ يٍ

 يٍ ْنا انمبٌَٕ ؛ 6انًبكح  ال ٚؾزويٌٕ يمزؼٛبد -

 ؛ أػالِ 3انؼبيخ ٔانقبطخ انًؾلكح فٙ كفزو انزؾًالد انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبكح  ثبنشؤؽال ٚزمٛلٌٔ  -

اإلكاهح انزمبهٚو ػٍ انزلثٛو فٙ اٜعبل ٔٔفك األشكبل انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبكح  ال ٕٚعٌٕٓ إنٗ -

 أػالِ ؛ 45

 يٍ ْنا انمبٌَٕ ؛ 44يؤسسزٓى نظؼٕثبد ؽجمب ألؽكبو انًبكح  ال ٚظوؽٌٕ ثًٕاعٓخ -

 يٍ ْنا انمبٌَٕ ؛ 40ٔرؾٍٛٛ انسغم انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبكح  ال ٚمٕيٌٕ ثًسك -

انًؼهٕيبد انًطهٕثخ يُٓى يٍ نلٌ انسهطبد أٔ األػٕاٌ انًكهفٍٛ ثبنًوالجخ أٔ  ٚوفؼٌٕ رملٚى -

 ؛ يٍ ْنا انمبٌَٕ 41بو انًبكح انسًبػ نٓى ثٕنٕط انًؤسسخ ؽجمب ألؽك ٚوفؼٌٕ

 .أكَبِ 63انًبكح  ال ٚؾزويٌٕ أؽكبو -

انًجهغبٌ األكَٗ ٔاأللظٗ نهغوايخ إنٗ انؼؼف. ًٔٚكٍ أٌ ٚؾكى ػهٗ يوركت  فٙ ؽبنخ انؼٕك ، ٚوفغ

 .سُٕاد ثسمٕؽ ؽمّ فٙ فزؼ ٔرلثٛو يؤسسخ نهوػبٚخ االعزًبػٛخ ؽٕال يلح ال رزغبٔى ػشو انًقبنفخ
 : 23 المادة

كم شقض طله فٙ ؽمّ ؽكى أطجؼ َٓبئٛب ثسجت إؽلٖ انًقبنفبد انًُظٕص ػهٛٓب  زجو فٙ ؽبنخ انؼٕكٚؼ

 .انًنكٕه ٔلبو ثبهركبة يقبنفخ يًبصهخ كافم أعم سُخ انزٙ رهٙ طلٔه انؾكى 66ٔ 64ٔ 65فٙ انًٕاك 
 : 24 المادة

ػهٗ أػؼبء انهغُخ انًقبنفبد نٓنا انمبٌَٕ ٔانُظٕص انًزقنح نزطجٛمّ ، ػالٔح  ٚقزض ثًؼبُٚخ

ٔانزؼبٌٔ  أػالِ ٔػجبؽ انشوؽخ انمؼبئٛخ ، األػٕاٌ اننٍٚ ركهفٓى اإلكاهح 42إنٛٓب فٙ انًبكح  انًشبه

 .انٕؽُٙ نٓنا انغوع

 .انًكبٌ انًنكٕهٌٔ ، يٍ أعم إَغبى يٓبيٓى ، ثسهطخ انجؾش فٙ انٕصبئك ٔفٙ ػٍٛ ٔٚزًزغ األػٕاٌ
 : 25 المادة

انمبٌَٕ ػهٗ يؤسسبد انوػبٚخ االعزًبػٛخ انزبثؼخ نهلٔنخ أٔ انقبػؼخ نُظٕص  ال رطجك أؽكبو ْنا

 .ٔيوالجزٓب ٔرُظًٛٛخ فبطخ رؾلك كٛفٛخ انزوفٛض ثفزؾٓب ٔاسزغالنٓب رشوٚؼٛخ

 .انمبٌَٕ ْنِ انًؤسسبد انزمٛل ثبنًؼبٚٛو انلَٛب انًؾلكح فٙ ْنا غٛو أَّ ٚزؼٍٛ ػهٗ
 : 26 المادة



ي انزُفٛن اثزلاء يٍ ربهٚـ َشو كفزو انزؾًالد انًُٕمعٙ انًُظٕص ػهّٛ انمبٌَٕ ؽٛ رلفم أؽكبو ْنا

 .أػالِ ، ثبنغوٚلح انوسًٛخ 3انًبكح  فٙ

االعزًبػٛخ انًٕعٕكح فٙ ربهٚـ َشو ْنا انمبٌَٕ ثبنغوٚلح انوسًٛخ أعم سُزٍٛ ،  ٚؾلك نًؤسسبد انوػبٚخ

 : يجٍٛ ثؼلِ خ ، نهزمٛل ثأؽكبيّ ٔمنك كًب ْٕيٍ ربهٚـ َشو كفزو انزؾًالد انًنكٕه ثبنغوٚلح انوسًٛ اثزلاء

 ثبنٕعٕك نلٖ اإلكاهح ؛ اإلكالء ثزظوٚؼ -

 أػالِ ؛ 6انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبكح  إلبيخ األعٓيح -

 .سبنفب نهزؾًالد انقبص ثبنًؤسسخ يطبثك نلفزو انزؾًالد انًُٕمعٙ انًنكٕه رملٚى كفزو -

ه إنّٛ أػالِ ، اػزجو اسزًواه أَشطزٓب ثًضبثخ فزؼ ٔػؼٛزٓب كافم األعم انًشب ٔإما نى ٚزى رسٕٚخ

نهوػبٚخ االعزًبػٛخ كٌٔ هفظخ. ٔٚزؼوع انًقبنف فٙ ْنِ انؾبنخ نهؼمٕثبد انًُظٕص  يؤسسخ

 .فٙ ْنا انمبٌَٕ ػهٛٓب

ٚزؼٍٛ ػهٗ اإلكاهح أٌ رزقن اإلعواءاد انؼؤهٚخ لظل طٛبَخ ؽمٕق انًسزفٛلٍٚ يٍ  ٔفٙ كم األؽٕال ،

 .ْنِ انًؤسسبد فليبد

  
 


