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مه رمضان  11صادر في  30.1..13ظهيز شزيف رقم 

بشأن  19366( بتىفيذ القاوىن رقم ...0وىفمبز  11) 1101

اإليداع القاوىوي
1

 

 

 انؾًذ هلل ٔؽذِ، 

 انطبثغ انششٚف ، ثذاخه7ّ

 )يؾًذ ثٍ انؾغٍ ثٍ يؾًذ ثٍ ٕٚعف هللا ٔنّٛ(

  ٔأػض أيشِ أَُب7 ٚؼهى يٍ ظٓٛشَب انششٚف ْزا، أعًبء هللا

 يُّ،  85ٔ  62ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٔال عًٛب انفظهٍٛ 

 أطذسَب أيشَب انششٚف ثًب ٚه7ٙ 

ثشأٌ  25.66ُٚفز ُٔٚشش ثبنغشٚذح انشعًٛخ، ػمت ظٓٛشَب انششٚف ْزا، انمبٌَٕ سلى 

 اع انمبََٕٙ، كًب ٔافك ػهّٛ يغهظ انًغزشبسٍٚ ٔيغهظ انُٕاة، اإلٚذ

 .(6002َٕفًجش  66) 6161يٍ سيضبٌ  62ٔؽشس ثبنشثبط فٙ 

 

 ٔلؼّ ثبنؼطف7      

 انٕصٚش األٔل،      

 .اإليضبء7 إدسٚظ عطٕ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1651(، ص 6002دٚغًجش  66) 6161شٕال  61ثزبسٚخ  8616انغشٚذح انشعًٛخ ػذد  - 1
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 بشأن اإليداع القاوىوي 19366قاوىن رقم 

  أهدافه وتحديد القاوىوي اإليداع : تعزيفالباب األول

 1المادة 

اإلٚذاع انمبََٕٙ إعشاء يهضو نكم شخض طجٛؼٙ أٔ يؼُٕ٘ عٕاء كبٌ ػبيب أٔ خبطب نّ 

 إَزبط ٔصبئمٙ يٕعّ نهؼًٕو.

 0المادة 

 ٚٓذف اإلٚذاع انمبََٕٙ إن7ٗ   

 ( 2عًغ انًظُفبد انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح )،ِٔطٛبَزٓب ٔؽفظٓب؛  ثؼذ 

 انٕطُٛخ ٔرٕصٚؼٓب؛  إػذاد انجٛجهٕٛغشافٛبد 

  ٔضغ انًظُفبد يٕضٕع اإلٚذاع انمبََٕٙ سٍْ إشبسح انؼًٕو ٔرٕصٚؼٓب يغ

األؽكبو انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم انًزؼهمخ ثؾمٕق انًؤنف يشاػبح 

ٔانؾمٕق انًغبٔسح
2
. 

ٔنٕ كبٌ  ٔٚمظذ يٍ ٔضغ يظُف سٍْ إشبسح انؼًٕو كم رجهٛغ نّ أٔ رٕصٚغ أٔ رمذٚى،

 .كٛفًب كبَذ انطشٚمخ ٔانغًٕٓس انًغزفٛذ خ يغبَٛخ،ثظف

  القاوىوي اإليداع تطبيق مجال: الثاوي الباب

 .المادة 

  انمب7ََٕٙ( ثؼذِ، رخضغ نإلٚذاع 1يغ يشاػبح أؽكبو انًبدح )

  انٕصبئك انًطجٕػخ ٔانًُمٕشخ ٔانًظٕسح ٔانظٕرٛخ ٔانغًؼٛخ انجظشٚخ

انٕعبئظٔانًزؼذدح 
3

  ؛

                                                           

 6.00.60انًزؼهك ثؾمٕق انًؤنف ٔانؾمٕق انًغبٔسح، انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  6-00انمبٌَٕ سلى  -2

يب٘  65) 6166طفش  61ثزبسٚخ  1162انغشٚذح انشعًٛخ ػذد  ،(6000فجشاٚش  68) 6160ر٘ انمؼذح  6ثزبسٚخ 

 ، كًب رى رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ.6666ص (، 6000

( 6001دٚغًجش  61) 6168يٍ ر٘ انمؼذح  61انظبدس فٙ  6.66.6020يٍ انًشعٕو سلى  60أَظش انًبدح  - 3

 2) 6168رٔ انمؼذح  61زبسٚخ ث 8650ثشأٌ اإلٚذاع انمبََٕٙ؛ انغشٚذح انشعًٛخ ػذد  25.66ثزطجٛك انمبٌَٕ سلى 

 .10(، ص 6008ُٚبٚش 

 .1المادة 

 " ٚزى اإلٚذاع انمبََٕٙ فٙ َغخزٍٛ ثبنُغجخ 7
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 انًؼطٛبد ٔانجشايظ انًؼهٕيبرٛخ ٔيغًٕػخ انجشايظ انًؼهٕيبرٛخ  لٕاػذ

 .انًزشاثطخ

 1المادة 

رغزضُٗ يٍ اإلٚذاع انمبََٕٙ  
4
  7 

  ،أػًبل انطجغ انًغًبح يطجٕػبد انًذُٚخ، العًٛب انشعبئم ٔثطبلبد انذػٕح

 ٔاإلػالَبد ٔثطبلبد انؼُبٍٔٚ ٔثطبلبد انضٚبسح ٔاألظشفخ انًؼَُٕخ ؛ 

 ٔفٕارٛش  انًغًبح يطجٕػبد إداسٚخ، العًٛب انًطجٕػبد انًُٕرعٛخ أػًبل انطجغ

 ؛ ٔانغغالد ٔانمٕائى ٔانشعٕو انؾغبثبد

 ٔانٕصبئك  أػًبل انطجغ انًغًبح يطجٕػبد رغبسٚخ العًٛب لٕائى األعؼبس

ٔانجطبلبد انًمٛذ ػهٛٓب األصًبٌ أٔ إَٔاع انغهغ ٔانًهظمبد  انًزضًُخ نزؼهًٛبد

 اإلشٓبسٚخ ٔانجطبلبد انخبطخ ثًُبرط انًُزٕعبد ؛ 

  ؛ االَزخبثٛخأٔساق انزظٕٚذ ٔانًهظمبد  

 ؛  عُذاد انمٛى انًبنٛخ 

  انجؾٕس انًُغضح فٙ إطبس انذساعبد انغبيؼٛخ يٍ لجٛم انشعبئم ٔاألطشٔؽبد

 .ثُششْب غٛش انًٕطٗ

                                                                                                                                                                                     

  نهٕصبئك انغًؼٛخ كٛفًب كبَذ طجٛؼزٓب، ٔالعًٛب انجشايظ انًزاػخ يُٓب، أٔ انزغغٛالد انظٕرٛخ، كٛفًب

 كبَذ ؽٕايهٓب انًبدٚخ أٔ انطشق انزمُٛخ إلَزبعٓب؛

  نهٕصبئك انغًؼٛخ انجظشٚخ، ٔالعًٛب انزغغٛالد انًظٕسح، يٍ غٛش رهك انًٕضٕػخ ػهٗ ؽٕايم ضٕئٛخ

 كًٛبٔٚخ، ٔكزا انٕصبئك انغًُٛبرٕغشافٛخ انًُزغخ أٔ انًُشٕسح ثبنًغشة ؛

  ٔنهٕصبئك انًزؼذدح انٕعبئظ انزٙ رؾزٕ٘ ػهٗ ؽبيهٍٛ أٔ أكضش أٔ انزٙ رغًغ ػهٗ َفظ انؾبيم ٔصٛمزٍٛ أ

 ٔانًُشٕسح أٔ انًُزغخ ثبنًغشة ؛أكضش، 

  نمٕاػذ انًؼطٛبد، ٔانجشايظ انًؼهٕيبرٛخ، ٔيغًٕػخ انجشايظ انًؼهٕيبرٛخ انًزشاثطخ، يظؾٕثخ ثبنؾٕايم

 انًبدٚخ ٔانًشاعغ انًزؼهمخ ثٓب، ٔانًُشٕسح أٔ انًُزغخ ثبنًغشة؛

 ٔانًُشٕسح ثبنخبسط.ثبنُغجخ نهٕصـبئك انزٙ ٚزـى إَزـبعٓب يٍ لـجم انًـغبسثخ، يؤنـفٍٛ أٔ َبشش ،ٍٚ " 

 .عبنف انزكش 6.66.6020يٍ انًشعٕو سلى  6أَظش انًبدح  - 4

 1المادة 

أػالِ، ثزظشٚؼ  انًزكٕس 25.66يٍ انمبٌَٕ سلى  المادة الزابعتٚشفك اإلٚذاع انمبََٕٙ نهٕصبئك انًشبس إنٛٓب فٙ " 

 يغجك ٚؾشس فٙ صالس َغخ ركٌٕ يطبثمخ نًُبرط رؼذْب نٓزا انغشع انًكزجخ انٕطُٛخ نهًًهكخ انًغشثٛخ.

 "ٚزؼٍٛ أٌ ٚكٌٕ ْزا انزظشٚؼ يؤسخب ٔيٕلؼب يٍ لجم انًٕدع.

صًبَٛخ  ٔرغهى َغخـخ يٍ انزظشٚؼ ثبإلشٓبد ثبإلٚذاع أٔ رجؼش إنٗ انًٕدع أٔ إنٗ انشخض انًُزذة ػُّ، خالل أعم

 أٚبو ػهٗ أثؼذ رمذٚش"
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 5ة الماد

ٚزى اإلٚذاع انمبََٕٙ ػٍ طشٚك رغهٛى َغخ
5

يٍ انًظُفبد نهًكزجخ انٕطُٛخ نهًًهكخ  

ٔإيب ػٍ طشٚك ثؼضٓب ثٕاعطخ  انًغشثٛخ أٔ انًظهؾخ اإلداسٚخ انًشخض نٓب ثزنك يجبششح

 .م يؼفٗ يٍ أداء انشعٕو انجشٚذٚخانجشٚذ انًضًٌٕ يغ إشؼبس ثبنزٕط

ُض رُظًٛٙرؾذد كٛفٛبد رطجٛك أؽكبو ْزِ انًبدح ث
6
. 

 1المادة 

  ي7ٍٚهضو ثبإلٚذاع كم 

  انُبشش )انًمٛى ثبنًغشة(، ٔػُذ ػذو ٔعٕدِ انطبثغ )انًمٛى ثبنًغشة( نهًظُفبد

انًطجٕػخ ٔانًُمٕشخ ٔانًظٕسح
7
 .ثكم إَٔاػٓب 

                                                           

 ، عبنف انزكش.6.66.6020يٍ انًشعٕو سلى  2أَظش انًبدح  - 5

 .المادة 

 " ٚزؼٍٛ أٌ ركٌٕ انُغخ انًٕدػخ يٍ َٕػٛخ عٛذح ٔيطبثمخ نزهك انزٙ رٕضغ سٍْ إشبسح انؼًٕو."

 ، عبنف انزكش.6.66.6020يٍ انًشعٕو سلى  6أَظش انًبدح  - 6

 0المادة 

 ٚغت أٌ رزضًٍ انٕصبئك انًٕدػخ انجٛبَبد انزبنٛخ 7" 

  ٔعى انشخض انًؼُٕ٘ انز٘ لبو ثُشش انٕصٛمخ أٔ إاإلعى انشخظٙ ٔانؼبئهٙ ٔػُٕاٌ انشخض انطجٛؼٙ أ

 طجؼٓب أٔ إَزبعٓب ؽغت كم ؽبنخ ػهٗ ؽذح ؛

 شٓش ٔربسٚخ عُخ اإلَزبط أٔ انُشش؛ 

 انمبََٕٙ" يزجٕػخ ثبإلشبسح إنٗ انغُخ انزٙ رى فٛٓب اإلٚذاع؛ ػجبسح "اإلٚذاع 

 .انشيٕص انزؼشٚفٛخ انخبطخ ثبنٕصٛمخ انًطبثمخ نهًؼبٚٛش انٕطُٛخ ٔانذٔنٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم" 

 ، عبنف انزكش.6.66.6020يٍ انًشعٕو سلى  6ٔ 5ٔ 1 ٕادأَظش انً - 7

 7المادة 

ٔانًُمٕشخ، ٔانًظٕسح ٔالعًٛب، انكزت يُٓب ٔانذٔسٚبد ٔانٕٛيٛبد  ٚزى اإلٚذاع انمبََٕٙ نهٕصبئك انًطجٕػخ،"

ٔانكشاعبد ٔاألخزبو ٔانًُمٕشبد ٔانجطبلبد انجشٚذٚخ ٔانًهظمبد ٔانخشائظ ٔانزظبيٛى ٔانخشائظ انكشٔٚخ 

ٛخ ٔاألطبنظ انغغشافٛخ ٔانًمطٕػبد انًٕعٛمٛخ ٔكزا انٕصبئك انًظٕسح كٛفًب كبَذ ؽٕايهٓب انًبدٚخ ٔانطشق انزمُ

إلَزبعٓب َٔششْب أٔ رٕصٚؼٓب، ٔرنك فٙ أسثغ َغخ ثبنُغجخ نهٕصبئك انزٙ رى طجؼٓب ػهٗ ؽٕايم ٔسلٛخ ٔفٙ َغخزٍٛ 

  ثبنُغجخ نهٕصبئك انزٙ رى طجؼٓب ػهٗ ؽٕايم أخشٖ."

 9المادة 

انخشائظ ( أػالِ، ال ٚزى اإلٚذاع إال فٙ َغخخ ٔاؽذح، ثبنُغجخ نهكزت ٔانذٔسٚبد 2ٔ"يغ يشاػبح أؽكبو انًبدح )

 َغخخ. 200ٔانزظبيٛى انزٙ ال ٚزغبٔص ػذد انُغخ انًغؾٕثخ يُٓب 

ٔال ٚزى اإلٚذاع كزنك إال فٙ َغخخ ٔاؽذح، ثبنُغجخ نألخزبو ٔانٕصبئك انًظٕسح انزٙ ال ٚزغبٔص ػذد انُغخ انًغؾٕثخ 

 خ."َغخخ، ٔكزا انًمطٕػبد انًٕعٛمٛخ انًُزغخ أٔ انًؼبد إَزبعٓب فٙ ألم يٍ ػشش َغ 600يُٓب 

 6المادة 

" ثبإلضبفخ إنٗ انزظشٚـؼ انًغجك انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح األٔنٗ أػالِ، فئٌ األشخبص انًهضيٍٛ ثبإلٚذاع فًٛب 

  ٚخض انذٔسٚبد ٔانٕٛيٛبد، ٚزؼٍٛ ػهٛٓى رؾشٚش رظشٚؼ شبيم فٙ صالصخ َغخ ػُذ اَزٓبء كم عُخ يٛالدٚخ.

 ربسٚخ طذٔسْب أٔ رغٛٛش انًذٚش انًغؤٔل ػُٓب نزظشٚؼ عذٚذ."ٔرخـضغ انذٔسٚبد انزـٙ ٚـزى رغـٛٛش ػُٕآَب أٔ 
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ٔٚؼزجش فٙ ؽكى انُبشش، انًؤنف انًغشثٙ انز٘ ُٚشش يؤنفّ فٙ انًغشة أٔ فٙ انخبسط 

 ؛  نؾغبثّ يجبششح

  انُبشش)انًمٛى ثبنًغشة(، ٔػُذ ػذو ٔعٕدِ انًُزظ )انًمٛى ثبنًغشة( نهًظُفبد

انظٕرٛخ ٔانغًؼٛخ انجظشٚخ ٔانًزؼذدح انٕعبئظ ثكم إَٔاػٓب ٔكٛفًب كبَذ 

 ؛  ؽٕايهٓب انًبدٚخ ٔانطشق انزمُٛخ إلَزبعٓب

  انُبشش)انًمٛى ثبنًغشة(، ٔػُذ ػذو ٔعٕدِ انًُزظ )انًمٛى ثبنًغشة( نمٕاػذ

 .طٛبد ٔانجشايظ انًؼهٕيبرٛخ ٔيغًٕػخ انجشايظ انًؼهٕيبرٛخ انًزشاثطخانًؼ

 7المادة  

كم يظُف يُشٕس ثهغبد يزؼذدح، ٔثكٛفٛخ يفظٕنخ، ٚزؼٍٛ أٌ ٚزى اإلٚذاع انمبََٕٙ نكم 

 ؽذح.َششح يٍ َششارّ ػهٗ 

انًظُفبد انًؼبد َششْب طجمب نهُغخخ األطهٛخ ال رخضغ نإلٚذاع انمبََٕٙ
8

صبَٛخ إرا  يشح 

عجك إٚذاػٓب، غٛش أٌ انًظُفبد انزٙ رزضًٍ رؼذٚالد يٍ غٛش انزظٕٚجبد انؼبدٚخ رخضغ 

 .نإلٚذاع

 9المادة 

 ٚؤْم نزهمٙ ٔرذثٛش اإلٚذاع انمبََٕٙ نؾغبة انذٔنخ انٓٛئبد انزبنٛخ 7   

  ؛ انًغشثٛخانًكزجخ انٕطُٛخ نهًًهكخ  

 نٕطُٛخ ٔانًزٕفشح ػهٗ انٕعبئم انًظبنؼ اإلداسٚخ انًشخض نٓب يٍ لجم انًكزجخ ا

 .انخبطخ نضًبٌ اؽزشاو األْذاف انًؾذدح فٙ انًبدح انضبَٛخ أػالِ

رؾذد ششٔط ٔكٛفٛبد يُؼ انزشخٛض انًزكٕس يٍ لجم انًكزجخ انٕطُٛخ ثًٕعت َض 

رُظًٛٙ
9
. 

                                                           

 ، عبنف انزكش.6.66.6020يٍ انًشعٕو سلى  8ٔ  1 رٍٛأَظش انًبد - 8

 1المادة 

( يٍ انمبٌَٕ سلى 1أٌ ركٌٕ انٕصبئك انزٙ ال رخضغ نإلٚذاع انمبََٕٙ رطجٛمب ألؽكبو انفمشح انضبَٛخ يٍ انًبدح ) " ٚزؼٍٛ

انًشبس إنّٛ أػالِ، يٕضٕع رظشٚؼ عذٚذ. ٔرؾًم ْزِ انٕصبئك انًؼبد َششْب طجمب نألطم، ػالٔح ػهٗ  25.66

 إنٗ سلى ٔربسٚخ إػبدح انُشش." انًؼهٕيبد انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح انضبَٛخ أػالِ، اإلشبسح

 5المادة 

"ٚزى اإلٚذاع انمبََٕٙ نهٕصبئك نذٖ انًكزجخ انٕطُٛخ أٔ انًظبنؼ انًشخض نٓب يٍ لجم انًكزجخ انٕطُٛخ ثزنك، فٙ 

 " انٕٛو انز٘ ٚزى فّٛ ٔضؼٓب سٍْ إشبسح انؼًٕو، ػهٗ أثؼذ رمذٚش، عٕاء كبٌ رنك ثظفخ يغبَٛخ أٔ ثًمبثم.

 ، عبنف انزكش.6.66.6020يٍ انًشعٕو سلى  2أَظش انًبدح  - 9

 1المادة 

انًشبس إنّٛ أػالِ رؾذد ششٔط ٔكٛفٛبد يُؼ  25.66( يٍ انمبٌَٕ سلى 5" رطجٛمب ألؽكبو انفمشح انضبَٛخ يٍ انًبدح )

 رشاخٛض انًكزجخ انٕطُٛخ ثمشاس نٕصٚش انضمبفخ."
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  أحكام عـــامت: الباب الثالث

 6المادة 

( أػالِ، إرا صجذ رًهظٓى يٍ االنزضاو 2األشخبص انًشبس إنٛٓى فٙ انًبدح ) ٚؼبلت

دسْى ٔرنك رجؼب نطجٛؼخ  600.000ٔ  60.000ثبإلٚذاع انمبََٕٙ، ثؼمٕثخ رزشأػ يب ثٍٛ 

 .ٔلًٛخ انًظُفبد انزٙ ٚهضو ثئٚذاػٓب

 .انضؼفٔفٙ ؽبنخ انؼٕد، فئٌ يجهغ انغشايخ انًشبس إنّٛ فٙ انفمشح انغبثمخ ٚشفغ إنٗ 

ٚؼزجش فٙ ؽبنخ ػٕد كم شخض اسركت يخبنفخ راد ركٛٛف يًبصم خالل انخًظ عُٕاد 

 .يٍ أعم اسركبة انًخبنفخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزِ انًبدح ػهّٛ انًٕانٛخ نظذٔس ؽكى َٓبئٙ

 .1المادة 

إٌ اإلٚذاع انمبََٕٙ يٕضٕع ْزا انمبٌَٕ نٛظ نّ عٕٖ لًٛخ يؼهُخ نهؾمٕق ٔال ٚؾم 

بد انخبطخ أٔ اإلداسٚخ أٔ انمضبئٛخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انزششٚغ انغبس٘ ثّ يؾم اإلٚذاػ

 .انؼًم

 11المادة 

 أكزٕثش 1) 6286عًبدٖ اٜخشح  2رُغخ أؽكبو انظٓٛش انششٚف انظبدس فٙ 

 رزًًّٛ.رغٛٛشِ ٔ فٙ عؼم ضبثظ نإلٚذاع انمبََٕٙ انًزؼهك ثبنًطجٕػبد، كًب رى (6626
113021443   
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