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قاىوٌ تيظيه وتينية الصياعة لصية 0109
ػّالً ثؤؽىبَ اٌٛص١مخ اٌذعزٛس٠خ ٌغٕخ  ،2119أعبص ِغٍغب اٌغ١بدح ٚاٌٛصساء فٟ
االعزّبع اٌّشزشنٚٚ ،لغ ِغٍظ اٌغ١بدح اٌمبٔ ْٛا٢رٔ ٟظٗ:ـ
الفصل األول
أحكاو متهيذية
اشه الكاىوٌ وبذء العنل به
1ــ

٠غّ٘ ٟزا اٌمبٔ " ، ْٛلبٔ ْٛرٕظٚ ُ١رّٕ١خ اٌظٕبػخ ٌغٕخ ٠ٚ ،" 2121ؼًّ ثٗ ِٓ
ربس٠خ اٌزٛل١غ ػٍ. ٗ١
ىطام تطبيل أحكاو الكاىوٌ

2ــ رطجك أؽىبَ ٘زا اٌمبٔ ْٛػٍ ٝإِٔ ٞشؤح طٕبػ١خ أ ٚؽشفخ طٕبػ١خ ف ٟاٌغٛداْ.
3ــ

توفيل األوضاع
٠غت ػٍ ٝإٌّشآد اٌظٕبػ١خ ٚاٌؾشف اٌظٕبػ١خ أْ رٛفك أٚػبػٙب ٚفمب ً ألؽىبَ
٘زا اٌمبٔ ْٛف ٟخالي ِذح ال رغبٚص عٕخ ِٓ ربس٠خ ٔششٖ ف ٟاٌغش٠ذح اٌشعّ١خ .

تفصري
4ــ ف٘ ٟزا اٌمبِٔ ، ْٛب ٌُ ٠مزغ اٌغ١بق ِؼٕ ٟآخش:
٠مظذ ثٗ وً إٔزبط طٕبػ ٟال رمً فٔ ٗ١غجخ اٌمّ١خ
" اإلٔزـــــــــــــبط "
اٌّؼبفخ ػٓ ؽش٠ك اٌزظٕ١غ ٚفمب ً ٌّب رؾذدٖ اٌٍٛائؼ،
" رٕظٚ ُ١رّٕ١خ اٌظٕبػخ " ٠مظـذ ثٙب إلبِخ ٚرط٠ٛش ٚرٕظ ُ١أٔ ٞشبؽ لبئُ أٚ
ِمزشػ إلبِزٗ ٌٍؼًّ فِ ٟغبالد اٌظٕبػبد
اٌزؾ١ٍ٠ٛخ ٚاٌزغّ١ؼ١خ ٚاٌؾشف١خ،
٠مظذ ثٗ اٌزبس٠خ اٌز٠ ٞجذأ ف ٗ١اإلٔزبط اٌزغبسٞ
" ربس٠خ ثذء اإلٔزبط "
ٚرؾذدٖ اٌغٍطخ اٌّخزظخ،
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" اٌغٙبد راد اٌظٍخ "

" اٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ "

" اٌغغً اٌظٕبػ" ٟ
" شٙبدح إٌّشؤ "
" اٌظٕبػـخ "

" اٌٍٛائؼ اٌفٕ١خ "
" اٌّغّؼبد اٌظٕبػ١خ
اٌّزخظظخ "
" اٌّذْ اٌظٕبػ١خ "
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٠مظذ ثٙب اٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد ٚاٌ١ٙئبد اٌؾى١ِٛخ
ٚاٌغبِؼبد ٚاٌّشاوض اٌجؾض١خ ٚارؾبد اٌغشف اٌظٕبػ١خ
ٚأ ٞعٙبد أخش ٜوً ؽغت ِغبٌٗ ٚرخظظٗ ؽغجّب
٠مزؼ ٗ١اٌؾبي،
٠مظذ ثٙب إٌشبؽ اٌز٠ ٞزُ ف ٗ١رؾ ً٠ٛاٌّٛاد اٌخبَ إٌٝ
ِٕزغبد ِظٕؼخ ٠ؼزّذ ػٍ ٝاٌّٙبسح اٌ١ذ٠ٚخ أ ٚاعزخذاَ
ثؼغ ا٢الد اٌجغ١طخ ٚاألدٚاد اٌّغبػذح ٠ٚؾمك لّ١خ
ِؼبفخ ػبٌ١خ،
٠مظذ ثٗ اٌغغً إٌّظٛص ػٍ ٗ١ف ٟأؽىبَ اٌّبدح ،24
٘ ٟاٌٛص١مخ اٌشعّ١خ اٌّؼزّذح ِٓ اٌٛصاسح ٚاٌز ٟرف١ذ ثؤْ
إٌّزظ رّذ طٕبػزٗ ٚفك اٌّؼب١٠ش ٚاٌٍٛائؼ اٌفٕ١خ،
٠مظذ ثٙب أ ٞػٍّ١خ رزُ ثمٛح آٌ١خ أ ٚثٌٛٛ١ع١خ ٌزؾً٠ٛ
اٌخبِبد أ ٚاٌّٛاد األ١ٌٚخ إٌِٕ ٝزغبد وبٍِخ اٌظٕغ أٚ
ٔظف ِظٕؼخ أٚ ٚع١طخ ،ثّب ف ٟرٌه أػّبي اٌّضط
ٚاٌفظً ٚاٌزشىٚ ً١إػبدح اٌزشىٚ ً١اٌزغّ١غ ٚاٌزؼجئخ
ٚاٌزغٍ١ف،
٘ ٟاٌٛص١مخ اٌز ٟرؾذد خظبئض إٌّزظ أ ٚػٍّ١برٗ
ٚأعبٌ١ت اإلٔزبط اٌّشرجطخ ثٗ ثّب ف ٟرٌه األؽىبَ
اإلداس٠خ اٌّؼّٛي ثٙب ٚاٌز٠ ٟى ْٛاٌزم١ذ ثٙب إٌضاِ١ب ً،
٠مظذ ثٙــب إٌّبؽــك اٌظٕبػـــــ١خ اٌز ٟرخظظٙب
اٌذٌٚخ ٌم١ـــــــــبَ اٌظٕبػبد اٌّزخظظخ ٌزٛع١غ لبػذح
اٌظٕبػبد اٌظغ١شح ٚاٌؾشف١خ،
٠مظذ ثٙب اٌّذْ اٌز ٟرخطؾ ٚرخظض ٌألػّبي
ٚاألٔشطخ ٚاألغشاع اٌظٕبػ١خ اٌّخزٍفخ،
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"إٌّشؤح اٌظٕبػ١خ "
" إٌّبؽك اٌظٕبػ١خ "
" اٌـٛصاسح "
" اٌٛص٠ـش"
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٠مظذ ثٙب أٚ ٞؽذح طٕبػ١خ وج١شح أ ٚطغ١شح لبئّخ أٚ
رؾذ اٌزٕف١ز ٌٍؼًّ فِ ٟغبالد اٌظٕبػخ أ ٞوبْ شىٍٙب
اٌمبٔ،ٟٔٛ
٠مظذ ثٙب إٌّبؽك اٌز ٟرخظض ٌّّبسعخ أِٓ ٞ
األػّبي أ ٚاألٔشطخ ٚاألغشاع اٌظٕبػ١خ اٌّزخظظخ
أ ٚاٌّزٕٛػخ راد اٌطج١ؼخ اٌّزشبثٙخ،
٠مظذ ثٙب ٚصاسح اٌظٕبػخ،
٠مظذ ثٗ ٚص٠ش اٌظٕبػخ.
الفصــــــل الثاىي
اختصاصات الوزير وشلطاته

5ـ رىٌٍٛ ْٛص٠ش االخزظبطبد ٚاٌغٍطبد ا٢ر١خ :
( أ) إػذاد االعزشار١غ١بد ٚاٌغ١بعبد ٚاٌخطؾ ٚاٌجشاِظ اٌخبطخ ثزٕظٚ ُ١رّٕ١خ
اٌظٕبػخ ٌّغٍظ اٌٛصساء ٌٍّٛافمخ ػٍٙ١ب ِٚزبثؼخ رٕف١ز٘ب ٚفك اإلعزشار١غ١خ
اٌز ٟرزجٕب٘ب اٌذٌٚخ ِغ اٌزمٚ ُ٠ٛاٌزط٠ٛش،
(ة) رشىٌ ً١غبْ فٕ١خ ِزخظظخ ٌّغبػذرٗ ف ٟأداء أػّبٌٗ ٚاإلششاف ػٍٙ١ب،
(ط) إطذاس اٌّشاشذ ٚاٌذالئً اٌز ٟرؾذد االشزشاؽبد اٌج١ئ١خ ٚاٌظؾ١خ ٚاٌغالِخ
اٌؼبِخ ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌغٙبد راد اٌظٍخ،
( د) اٌزٕغ١ك ِغ اٌغٙبد راد اٌظٍخ ثبٌزّٕ١خ اٌظٕبػ١خ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌٛالئ،ٟ
(ٖ) اٌؼًّ ػٍ ٝإصاٌخ اٌزؼبسة ٚاٌؼمجبد ثّب ٠ؼّٓ رٕف١ز ثشاِظ اٌزّٕ١خ فّ١ب
٠خزض ثبألساػ ،ٟاٌؼشائت ،اٌغّبسن ،سع َٛاإلٔزبط ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌغٙبد
راد اٌظٍخ ٚسفغ رٛط١خ ٌّغٍظ اٌٛصساء،
( )ٚسفغ ِغٛدح اٌٍٛائؼ اٌفٕ١خ ٌٍّٕزغبد اٌظٕبػ١خ ٌٍغٙبد اٌّخزظخ إلعبصرٙب.

5

اجلريذة الرمسية جلنهورية الصوداٌ العذد  )9( 9191املؤرخ يف  91يوىيو 0109

The Republic of Sudan Gazette Published by Authority -issue No 1915 .(9) KH .on

الفصل الثالث
تيظيه وتينية امليعآت الصياعية واحلرف الصياعية
املوافكة على امليعآت الصياعات اليفطية
 6ــ ال ٠غٛص إلبِخ إِٔ ٞشؤح ٌٍظٕبػبد اٌزؾ١ٍ٠ٛخ راد طٍخ ثبٌظٕبػبد إٌفط١خ عٛاء
وبٔذ عذ٠ذح أ ٚثئؽذاس أ ٞإعشاء ػٍ ٝاٌمبئُ ِٕٙب عٛاء ثزط٠ٛش٘ب أ ٚإدخبي
رؼذ٠الد ػٍ ٝعؼزٙب أ ٚؽغّٙب أ ٚرغ١١ش إٔزبعٙب وّب ً أٛٔ ٚػب ً أ ٚدِغب ً فِ ٟششٚع
آخش أ ٚرغضئزٙب ألوضش ِٓ ِششٚع أ ٚرغ١١ش ِٛلؼٙب إال ثؼذ ِٛافمخ اٌٛص٠ش ثبٌزشبٚس
ِغ ٚص٠ش اٌطبلخ ٚاٌزؼذ.ٓ٠
ظروط إىعاء امليعآت الصياعية واحلرف الصياعية
 7ــ (٠ )1غت إلٔشبء إِٔ ٞشؤح طٕبػ١خ أ ٚؽشفخ طٕبػ١خ رٛافــــش اٌشـــشٚؽ
ا٢ر١خ :
( أ) رمذ ُ٠دساعخ عذ ٜٚفٕ١خ ٚالزظبد٠خ ٚث١ئ١خ ٌٍّششٚع ِغ ث١بْ ِظبدس
اٌزّٚ ً٠ٛرىبٌ١ف اإلٔزبط ٚسأط اٌّبي ٚاٌم ٜٛاٌؼبٍِخ ٚع١بعبد
اٌزغ٠ٛك اٌذاخٍٚ ٟاٌخبسع،ٟ
(ة) اعز١فبء إٌّشؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ ٌالشزشاؽبد
ٚاٌّزطٍجبد ٚاٌّؼب١٠ش اٌفٕ١خ اٌّطٍٛثخ،
(ط) أ ٞششٚؽ ِٚزطٍجبد أخشٚ ٜفمب ً ٌّب رؾذدٖ اٌمٛأ ٓ١راد اٌظٍخ.
( )2ف ٟؽبٌخ اعز١فبء اٌششٚؽ اٌٛاسدح ف ٟأؽىبَ اٌجٕذ( )1رّٕؼ اٌٛصاسح اٌّٛافمخ
ػٍ ٝإٔشبء إٌّشؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ فِ ٟذح ال رغبٚص أعجٛع
ِٓ ربس٠خ رمذ ُ٠اٌطٍت ٚرؾٍٙ١ب ٌٍغٙبد اٌّخزظخ.
التعذيالت يف امليعآت الصياعية واحلرف الصياعية
8ــ

(٠ )1غت ػٍ ٝإٌّشؤح اٌظٕبػ١خ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ اٌؾظٛي ػٍِٛ ٝافمخ
ِىزٛثخ ِٓ اٌٛصاسح ٚرٌه ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌغٙبد اٌّخزظخ ػٕذ اٌم١بَ ثؤِٓ ٞ
إعشاءاد اٌزؼذ٠الد ا٢ر١خ :ـ
(أ ) إٔشبء فشع أ ٚفشٚع ٌٍّٕشؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ،
(ة) رغ١١ش اٌغشع أ ٚاٌّٛلغ،
6
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(ط) إٔشبء خطٛؽ إٔزبط عذ٠ذح،
(د) إعشاء أ ٞرظشف ٔبلً أِ ٚم١ذ ٌٍٍّى١خ،
(ٖ) إ٠غبس إٌّشؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ ٌغ١ش اٌغشع
اٌّخظض ٌٙب،
( ) ٚإدخبي شش٠ه أ ٚششوبء عذد.
(٠ )2غت ػٍ ٝاٌٛصاسح إطذاس لشاس٘ب فِ ٟذح ال رغبٚص األعجٛػ ِٓ ٓ١ربس٠خ
رمذ ُ٠اٌطٍت إرا وبْ اإلعشاء ِزؼٍمب ً ثبٌجٕذ(ط)،
(٠ )3غٛص اٌزظٍُ ػذ لشاس اٌٛصاسح ٌذ ٜاٌٛص٠ش ٚفمب ً ٌّب رؾذدٖ اٌٍٛائؼ.
التسامات امليعةة الصياعية أو احلرفة الصياعية
 9ـــ رٍزضَ وً ِٕشؤح طٕبػ١خ أ ٚؽشفخ طٕبػ١خ ثب٢ر: ٟــ
(أ ) إػذاد عذٚي صِٕ٠ ٟؾذد اٌجشاِظ اٌّشاد رٕف١ز٘ب خالي عٕخ ِٓ ربس٠خ ِٕؼ
اٌزشخ١ضٚ ،سفؼٗ ٌٍٛصاسح،
(ة) رمذ ُ٠رمبس٠ش دٚس٠خ وً صالصخ أشٙش ػٓ ع١ش رٕف١ز اٌّششٚع ٌٍٛصاسح،
(ط) ِٛافبح اٌٛصاسح ثزمبس٠ش دٚس٠خ رٛػؼ خطؾ إٔزبعٙب اٌغٕ٠ٛخ ِٛٚلف رٕف١ز
رٍه اٌخطؾ ِغ رٛػ١ؼ أعجبة ػذَ رٕف١ز٘ب عضئ١ب ً أ ٚوٍ١ب ً،
(د ) رطج١ك اٌٍٛائؼ اٌفٕ١خ ٚاالشزشاؽبد اٌظؾ١خ ٚاٌج١ئ١خ اٌّؼزّذح ٌؼّبْ عٛدح
إٌّزظ،
(ٖ) ٚػغ ثطبلبد رؼش٠ف١خ ػٍِٕ ٝزغبرٙب ٚرٛػ١ؼ اعُ إٌّشؤح اٌظٕبػ١خ أٚ
اٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ ٚػٕٛأٙبِ ،ىٔٛبرٙب ٚٚصْ إٌّزظ ،ربس٠خ اإلٔزبط ٚأزٙبء
اٌظالؽ١خ ٚششٚؽ اٌزخض ٓ٠اٌّٛط ٝثٙب،
(ٚ )ٚػغ الفزخ ػٍٚ ٝاعٙخ اٌّجٕ ٟاٌخبص ثبٌّٕشؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ
اٌظٕبػ١خ رٛػؼ اعُ اٌؼًّ اٌز ٞرجبششٖ ٛٔٚػٗ،
(ص) االٌزضاَ ثبٌغغً اٌج١ئ+،ٟ
(ػ) االٌزضاَ ثبٌمٛاػذ اٌذ١ٌٚخ ٚاٌّؾٍ١خ اٌخبطخ ثؾّب٠خ اٌج١ئخ ٚرطج١ك اٌٍٛائؼ
اٌفٕ١خ ٚاشزشاؽبد اٌظؾخ اٌّ١ٕٙخ ٚاشزشاؽبد األِٓ اٌظٕبػ ٟثّب ٠ىفً
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اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌظؾخ ٚاٌغالِخ ٚارخبر اإلعشاءاد اٌالصِخ ٌغالِخ اٌّشافك
اٌؼبِخ ثّب ف ٟرٌه اٌٛلب٠خ ِٓ اٌؾشائك،
(ؽ) ؽفع ٚإػذاد عغً رذ ْٚف ٗ١ا٢الد ٚاٌّؼذاد اٌّغزٛسدح اٌّؼفبح ِٓ اٌشعَٛ
اٌغّشو١خ ٚفمب ً ٌٍٕظُ ٚاألعظ اٌز ٟرؾذد٘ب اٌٍٛائؼ،
( )ٞاٌّغبّ٘خ ف ٟثشٔبِظ اٌزذس٠ت ٚاٌىفب٠خ اإلٔزبع١خ ٚاٌذساعبد ٚاٌجؾٛس
ٚاٌذٚساد اٌز ٟرٕظّٙب اٌٛصاسح ٚفمب ً ٌّب رؾذدٖ اٌٍٛائؼ،
(ن) ِٛافبح اٌٛصاسح ثبٌزمبس٠ش ٚاٌج١بٔبد اٌذٚس٠خ ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاإلؽظبءاد
اٌّطٍٛثخ ٚفمب ً ٌٍّٕبرط اٌز ٟرظذس٘ب اٌٛصاسح ،ػٍ ٝأْ رٍزضَ إٌّشآد
اٌظٕبػ١خ إٌفط١خ اٌٍّّٛوخ ثبٌىبًِ ٌٍذٌٚخ ثّٛافبح اٌٛصاسح ثبٌزمبس٠ش
ٚاٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاإلؽظبءاد اٌّطٍٛثخ ٚفمب ً ٌٍمٛاػذ ٚاإلعشاءاد
ٚاٌششٚؽ اٌز٠ ٟؾذد٘ب اٌٛص٠ش ثبٌشعٛع اٌٚ ٝص٠ش اٌطبلخ ٚاٌزؼذ.ٓ٠
تكلفة امليتجات الصياعية
11ـ ()1
()2
()3

رم َٛاٌٛصاسح ثذساعخ رىٍفخ إٌّزغبد اٌظٕبػ١خ ٌذ ٜإٌّشؤح اٌظٕبػ١خ أٚ
اٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ ثغشع رخف١غ رىبٌ١ف اإلٔزبط ٚرؼض٠ض اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ
ٌإلٔزبط اٌٛؽٕ.ٟ
رز ٌٝٛاٌٛصاسح رؾذ٠ذ رىٍفخ إٌّزغبد اٌظٕبػ١خ ثغشع فشع سعَٛ
اإلٔزبط اٌم١ِٛخ ٌّغّٛػخ اٌغٍغ اٌخبػؼخ ٌٙب.
ألغشاع رطج١ك اٌجٕذ (٠ )2شىً اٌٛص٠ش ٌغٕخ ٌّزبثؼخ األعؼبس اٌؼبٌّ١خ
ٌّذخالد اإلٔزبط اٌظٕبػ١خ ٚاٌزغ١ٙضاد اٌشأعّبٌ١خ ِغ اٌغٙبد راد اٌظٍخ.
احتياجات امليعةة الصياعية

 11ــ ( )1رؼزّذ اٌٛصاسح اٌىشٛفبد الؽز١بعبد إٌّشآد اٌظٕبػ١خ ِٓ اٌزغ١ٙضاد
اٌشأعّبٌ١خ ٚاٌّٛاد اٌخبَ اٌّغزٛسدح ٚلطغ اٌغ١بس ٚرٛف١ش ِذخالد اإلٔزبط
اٌّؾٍ١خ ثّب ف ٟرٌه اٌؼ ْٛاٌفٕٚ ٟاٌزذس٠ت.
( )2رم َٛاٌٛصاسح ثذساعخ ٚاػزّبد اٌفٛار١ش إٌٙبئ١خ ٌٍّٕشآد اٌظٕبػ١خ ٚإػذاد
لٛائُ وً ؽغت رظٕ١فٗ.
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( )3رؾذد اٌٛصاسح ٔغجخ اٌّى ْٛاٌّؾٌٍٍ ٟظٕبػبد اٌزغّ١ؼ١خ.
صادرات امليتجات الصياعية
12ـ ( )1رؼزّذ اٌٛصاسح ٔغجخ اٌمّ١خ اٌّؼبفخ اٌخبطخ ثظبدساد إٌّزغـــبد اٌظٕبػ١خ
ثّٛعت شٙبدح إٌّشؤ اٌّؼزّذح ِٓ اٌٛصاسح ٚاٌظبدسح ِٓ اٌغٙبد راد
اٌظٍخ.
( )2رظذس اٌٛصاسح أرٔٚبد اٌظبدساد ٌٍّٕزغبد اٌظٕبػ١خ.
اشتخذاو العنالة غري الصوداىية يف امليعآت الصياعية واحلرف الصياعية
13ــ ( )1رٕغك اٌٛصاسح ِغ اٌغٙـــــبد اٌّخزظخ األعظ ٚاٌؼٛاثؾ إٌّظّــــــخ
العزخذاَ اٌؼّبٌخ غ١ش اٌغٛدأ١خ اٌز ٟرؾزبعٙب إٌّشآد اٌظٕبػ١خ ٚاٌؾشف
اٌظٕبػ١خ ِٓ ؽ١ش اٌؼذد٠خ ٚإٌٛػ١خ ٚاٌفزشاد اٌضِٕ١خ ٌىً ِٕشؤح طٕبػ١خ
أ ٚؽشفخ طٕبػ١خ رزمذَ ٌزٌه.
( )2ال ٠غٛص أْ رض٠ذ ٔغجخ اٌؼبٍِ ٓ١غ١ش اٌغٛدأ ٓ١١ف ٟإِٔ ٞشؤح طٕبػ١خ أٚ
ؽشفخ طٕبػ١خ ػٓ ِ ِٓ %25غّٛع اٌؼبٍِ ٓ١فٙ١ب ٠ٚغٛص ٌٍٛص٠ش ص٠بدح
٘زٖ إٌغجخ ف ٟؽبٌخ ػذَ رٛافش اٌؼذد اٌىبف ِٓ ٟاٌؼبٍِ ٓ١اٌغٛدأٌٍ ٓ١١م١بَ
ثبٌؼًّ اٌّؾذد.
ظهادة امليعـــــــة
14ــ رؼزّذ اٌٛصاسح شٙبدح إٌّشؤ ٌٍّٕزغبد اٌظٕبػ١خ اٌغٛدأ١خ ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌغٙبد راد
اٌظٍخ.
الرقابة على امليعآت الصياعية واحلرف الصياعية
15ــ ()1

رم َٛاٌٛصاسح ثبٌشلبثخ ػٍ ٝإٌّشآد اٌظٕبػ١خ ثغشع اٌزؤوذ ِٓ ا٢ر:ٟ
( أ) عالِخ ٚعٛدح إٌّزغبد اٌظٕبػ١خ،
(ة) اعز١فبء االشزشاؽبد اٌج١ئ١خ ٚاٌظؾ١خ ٚاٌغالِخ ٚاٌظؾخ اٌّ١ٕٙخ،
(ط) ِذ ٜاٌزضاَ إٌّشؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ ثخطخ اإلٔزبط اٌّؼزّذح،
( د) ِٕؼ اٌشٙبداد ٚفمب ً ٌّزطٍجبد رم ُ١١اٌّطبثمخ.
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(٠ )2غت ػٍ ٝوً ِٕشؤح طٕبػ١خ أ ٚؽشفخ طٕبػ١خ اٌغّبػ ٌز ٞٚاالخزظبص
ِٓ ِٕغٛث ٟاٌٛصاسح ثذخٌٙٛب ٌٍم١بَ ثبٌّٙبَ اٌّٛوٍخ ٌٚ ُٙرٛف١ش اٌج١بٔبد
ٚاٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ػٕذ اٌطٍت.
(٠ )3غت ػٍ ٝاٌّخزظ ٓ١ثبٌشلبثخ ػٍ ٝإٌّشؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ
اٌؾفبظ ػٍ ٝعش٠خ اٌّؼٍِٛبد أ ٚاٌج١بٔبد اٌز٠ ٟؾظٍ ْٛػٍٙ١ب ػٕذ اٌم١بَ
ثؤػّبي اٌشلبثخ.
تيظيه املعارض الصياعية
16ــ رٕظُ اٌٛصاسح اٌّؼبسع اٌظٕبػ١خ داخً اٌغٛداْ ٚخبسعٗ ٌٍزؼش٠ف ثبٌظٕبػخ
اٌٛؽٕ١خ ٚاٌزش٠ٚظ ٌٙب ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌغٙبد راد اٌظٍخ.
إىعاء قاعذة بياىات باملعلومات اخلاصة بامليعةت الصياعية واحلرف الصياعية
17ــ رٕشئ اٌٛصاسح لبػذح ث١بٔبد ِٚؼٍِٛبد خبطخ ثبٌّٕشآد اٌظٕبػ١خ ٚاٌؾشف
اٌظٕبػ١خ.
مواقع مساولة اإلىتاج
18ــ ( )1ال ٠غٛص ألِٕ ٞشــؤح طٕبػ١خ أ ٚؽــشفخ طٕبػـــ١خ ِضاٌٚخ أٔ ٞشـــــــبؽ
طٕبػ ٟفِ ٟىبْ خبسط اٌّذْ اٌظٕبػ١خ ٚإٌّبؽك ٚاٌّغّؼبد اٌظٕبػ١خ
اٌّؾذدح إال ثؼذ اٌؾظٛي ػٍِٛ ٟافمخ ِىزٛثخ ِٓ اٌٛص٠ش أ٠ ِٓ ٚفٛػٗ.
( )2رظذس اٌٛصاسح شٙبدح ثذء اإلٔزبط اٌزغبس.ٞ
التوقف عً اإلىتاج
19ـــ ( )1ال ٠غــٛص ألِٕ ٞشــــــؤح طٕبػ١خ أ ٚؽشفـــخ طٕبػـــ١خ اٌزٛلــف ػـــــــٓ
اإلٔزبط وٍ١ب ً أ ٚعضئ١ب ً أال ثؼذ إخطبس اٌٛصاسح ٚرٛػ١ؼ أعجبة اٌزٛلف وزبثخ.
( )2ال ٠غٛص أل ٞعٙخ إغالق إِٔ ٞشؤح طٕبػ١خ أ ٚؽشفخ طٕبػ١خ وٍ١ب ً أ ٚعضئ١ب ً
أ ٚإٌغبئٙب أ ٚفشع سع َٛػٍٙ١ب إال ثّٛعت أؽىبَ ٘زا اٌمبٔ٠ٚ ْٛغزضِٕٓ ٝ
رٌه األؽىبَ اٌمؼبئ١خ.
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حظر فرض الرشوو
21ـ ٠ؾظش فشع أ ٞسع َٛارؾبد٠خ أٚ ٚالئ١خ أِ ٚؾٍ١خ ػٍ ٝإٌّشؤح اٌظٕبػ١خ أٚ
اٌؾشف اٌظٕبػ١خ إِٔ ٚزغبرٙب إال ثّٛافمخ اٌٛص٠ش.
إلتساو األجهسة الوالئية بالصياشة العامة للوزارة
21ــ رٍزضَ األعٙضح اٌٛالئ١خ اٌّخزظخ ثزّٕ١خ ٚرٕظ ُ١اٌظٕبػخ ثبٌغ١بعبد اٌؼبِخ اٌزٟ
رؾذد٘ب اٌٛصاسح.
الفصل الرابع
تصجيل امليعآت الصياعية واحلرف الصياعية وتصييفها
22ـ (٠ )1غت رغغ ً١إٌّشآد اٌظٕبػ١خ ٚاٌؾشف اٌظٕبػــ١خ ٚرظٕ١فٙــب ٚفمــب ً
ألؽىبَ ٘زا اٌمبٔ. ْٛ
( )2ال ٠غٛص ثذء اإلٔزبط ف ٟإِٔ ٞشؤح طٕبػ١خ أ ٚؽشفخ طٕبػ١خ إال ثؼذ اٌزغغً١
ٚفمب ً ألؽىبَ اٌجٕذ(.)1
(ٕ٠ )3شش ف ٟاٌغش٠ذح اٌشعّ١خ ث١بْ ػٓ إٌّشآد اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشف اٌظٕبػ١خ
اٌز٠ ٟزُ رغغٍٙ١ب ،وّب ٕ٠شش ث١بْ ػٓ أ ٞرؼذ ً٠فٔ ٟشبؽ إٌّشآد ٚاٌؾشف
اٌظٕبػ١خ اٌز٠ ٟزُ ل١ذ٘ب أ ٚرٍه اٌز٠ ٟزُ شطت ل١ذ٘ب ٚفّ١ب ػذا رٌه رؼزجش
اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبٌّٕشؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ راد
طفخ عش٠خ ال ٠غٛص رذاٌٙٚب أ ٚاعزخذاِٙب إال ف ٟاألغشاع اٌّمشسح ف٘ ٟزا
اٌمبٔ ْٛأ ٚثٕب ًء ػٍ ٝأِش لؼبئ.ٟ
ظروط التصجيل
23ــ ٠مــذَ ؽـــٍت رغغ١ـً إٌّشـــــؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾـشفخ اٌظٕبػ١خ ٌٍّغغً ٚفمــب ً
ٌإلعشاءاد اٌز ٟرؾذد٘ب اٌمٛأٚ ٓ١اٌٍٛائؼ ٚرشفك ِؼٗ اٌّغزٕذاد ا٢ر١خ :ـ
( أ) شٙبدح ٍِى١خ إٌّشؤح اٌظٕبػ١خ عٛاء وبْ اعُ اٌؼًّ أ ٚاٌششوخ،
(ة) رشخ١ض إٌّشؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ،
(ط) ٚص١مخ رؤِ ٓ١إٌّشؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ ،
(د ) أِ ٞغزٕذاد أخش ٜرؾذد٘ب اٌٛصاسح ٚفمب ً ٌٍٛائؼ.
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ظهادة التصجيل
24ــ ( )1رّٕـــؼ شٙــبدح رغغ١ــــً إٌّشـــؤح اٌظٕبػــ١خ أ ٚاٌؾشفــــخ اٌظٕبػـــ١خ
ِز ٟاعزٛفذ ششٚؽ اٌزغغ ً١إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف٘ ٟزا اٌمبٔٚ ْٛاٌٍٛائؼ
اٌظبدسح ثّٛعجٗ ثؼذ عذاد اٌشع َٛاٌّمشسح ٌزٌه.
( )2رىِ ْٛذح عش٠بْ شٙبدح اٌزغغ ً١عٕز ٓ١رغذد ٔٙب٠خ اٌغٕخ ثؼذ دفغ اٌشعَٛ
اٌّمشسح .
إىعاء الصجل الصياعي وحمتوياته وحجيته
25ــ ( )1رٕشئ اٌٛصاسح عغالً طٕبػــ١ب ً رم١ذ فـ ٗ١عّــــ١غ إٌّشــــآد اٌظٕبػ١خ
ٚاٌؾشف اٌظٕبػ١خ ٠ؾز ٜٛػٍ ٝاٌج١بٔبد ا٢ر١خ :ـ
( أ) اعُ إٌّشؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ ِٚبٌىٙب ِٚمش٘ب،
(ة) ػٕٛاْ ِبٌه إٌّشؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ ٚفشٚػٙب ٚأٞ
رؼذ٠ ً٠طشأ ػٍ،ٗ١
(ط) شٙبدح رغغ ً١إٌّشؤح أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ ٚربس٠خٙب،
(د ) رظٕ١ف إٌّشؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ،
(٘ـ) ٔٛع إٌّزغبد ِغ رفظٛٔ ً١ػ١خ ٚعبئً اإلٔزبط ِٚظذس٘ـــب
ٚاٌطبلبد اٌّغزخذِخ،
(  )ٚأ ٞرؼذ٠ ً٠طشأ ػٍ ٝاٌج١بٔبد اٌٛاسدح ف ٟاٌغغً.
( )2رؼزجش اٌج١بٔبد اٌٛاسدح ف ٟاٌغغً ؽغخ لبؽؼخ ػٍِ ٝب ٚسد فٙ١ب.
واجبات امليعةة الصياعية أو احلرفة الصياعية املصجلة
26ــ ٠غت ػٍ ٝإِٔ ٞشؤح طٕبػ١خ أ ٚؽشفخ طٕبػ١خ ِغغٍخ إخطبس اٌٛصاسح خالي خّغخ
ػشش ِٛ٠ب ً ثؤ ِٓ ٞاإلعشاءاد ا٢ر١خ:ـ
( أ) ٔمً ٍِى١خ إٌّشؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ،
(ة) إٔشبء فشع أ ٚفشٚع ٌٍّٕشؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ أ ٚسٕ٘ٙب
أ ٚث١ؼٙب أ ٚإ٠غبس٘ب،
(ط) إدخبي شش٠ه أ ٚششوبء عذد،
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أ ٞرغ١١شاد أخش ٜرطشأ ػٍ ٝث١بٔبد إٌّشؤح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ
اٌظٕبػ١خ.
الفصل اخلامض
أحكاو عامة

27ـ ( )1ال ٠غٛص اٌزظشف ف ٟاعزغالي األسع إٌّّٛؽخ ثغؼش رشغ١ؼــٚ ٟوزٌه
ا٢الد ٚاٌّؼذاد اٌّؼفبح ِٓ اٌشع َٛاٌغّشو١خ اٌّغزٛسدح ٌظبٌؼ إٌّشؤح
اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ ثخالف األغشاع اٌّؾذدح ٌزٌه إال ثؼذ
اٌؾظٛي ػٍِٛ ٝافمخ اٌٛصاسح.
( )2رز ٌٝٛاٌٛصاسح ثبٌزٕغ١ك ِغ ٚصاسح اٌؼذي:ـ
( أ) اػزّبد االخزشاع اٌظٕبػ ٟفٕ١ب ً لجً اٌزغغٌ ً١ذٚ ٜصاسح اٌؼذي،
(ة) رمذ ُ٠االعزشبساد اٌفٕ١خ فِ ٟغبالد ثشاءاد االخزشاع ثبٌزؼبِ ْٚغ
اٌغٙبد اٌّبٔؾخ،
(ط) إػذاد اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٌّذساء إٌّشآد اٌظٕبػ١خ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ
ٚرؼش٠ف ُٙػٍ ٝو١ف١خ اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌج١بٔبد اٌؼٍّ١خ ف ٟثشاءاد
االخزشاع ثبٌزٕغ١ك ِغ وبفخ اٌّؤعغبد اٌؾى١ِٛخ ٚغ١ش اٌؾى١ِٛخ ِٓ
أعً رطج١ك ع١بعخ اٌٍّى١خ اٌظٕبػ١خ ٚرط٠ٛش٘ب،
( د) اٌّشبسوخ ف ٟؽً إٌّبصػبد اٌخبطخ ثبٌٍّى١خ اٌظٕبػ١خ ثبٌزٕغ١ك ِغ
ٚصاسح اٌؼذي.
املخالفات واجلساءات
28ــ ( )1رؼزجش إٌّشبح اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾـــشفخ اٌظٕبػ١خ ِشرىجخ ِخبٌفخ ألؽىــــــــبَ
٘زا اٌمبٔ ْٛف ٟأ ِٓ ٞاٌؾبالد ا٢ر١خ:ـ
( أ) ػذَ اٌزضاِٙب ثبالشزشاؽبد اٌظؾ١خ ٚاٌج١ئ١خ اٌز ٟرؾذد٘ب اٌغٙبد
اٌّخزظخٚ ،ػذَ ٚػغ اٌجطبلخ اٌزؼش٠ف١خ ػٍِٕ ٝزغبرٙب ٚفك
اٌّٛاطفبد اٌّغبصح ٚػذَ ٚػغ الفزخ ػٍٚ ٝاعٙخ ِجٕ ٝإٌّشؤح
اٌظٕبػ١خ،
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(ة) اعزخذاَ األسع أ ٚاٌّؼذاد اٌّغزٛسدح ف ٟغ١ش األغشاع
اٌّخظظخ ٌٙب،
(ط) إرا ٌُ ٠جذأ طبؽت إٌّشؤح أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ أػّبي اٌزش١١ذ أٚ
اإلٔزبط خالي اٌّذح اٌّؾذدح ف ٟلشاس اٌزشخ١ض د ْٚرٛافش أعجبة
ِؼمٌٛخ ٌٍزؤخ١ش رمجٍٙب اٌٛصاسح،
(د ) إرا خبٌفذ أ٠ب ً ِٓ اٌششٚؽ ِٕؼ اٌزشخ١ض ،أ ٚرٕبصي ِبٌىٙب ػٓ
اٌزشخ١ض ٌٍغ١ش دِ ْٚشاػبح ألؽىبَ اٌمبٔ ْٛأ ٚاٌالئؾخ،
(ٖ) ٘الوٙب أ ٚرٛلفٙب ػٓ اإلٔزبط وٍ١ب ً د ْٚإخطبس اٌٛصاسح،
( )ٚػٍٛػٙب ف ٟإسرىبة عشّ٠خ الزظبد٠خ أ ٚإعٙبِٙب ف ٟأٔ ٞشبؽ ٙ٠ذَ
االلزظبد اٌٛؽٕ،ٟ
(ص) صجذ اعزغالٌٙب ٌغشع آخش غ١ش اٌّشخض ٌٙب،
(ػ) ػذَ إخطبس اٌٛصاسح ثؤ ٞرؼذ٠الد رطشأ ػٍ ٝإٌّشؤح أ ٚاٌؾشفخ
اٌظٕبػ١خ.
(٠ )2غٛص ٌٍٛصاسح رٛل١غ أ ِٓ ٞاٌغضاءاد ا٢ر١خ ف ٟؽبٌخ اسرىبة إٌّشؤح
اٌظٕبػ١خ أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ أل ِٓ ٞاٌّخبٌفبد اٌٛاسدح ف ٟاٌجٕذ(:)1
( أ) اإلٔزاس ِغ إصاٌخ اٌّخبٌفخ،
(ة) اٌؾشِبْ ِٓ االِز١بصاد إٌّّٛؽخ وٍ١ب ً أ ٚعضئ١بً،
(ط) اإل٠مبف اٌىٍ ٟأ ٚاٌغضئ ٟػٓ اٌؼًّ،
( د) اٌزٛط١خ ثئٌغبء اٌزشخ١ض إٌّّٛػ،
(ٖ) اٌشطت ِٓ اٌغغً ٚإٌغبء شٙبدح اٌزغغ ً١ف ٟؽبٌخ إسرىبثٙب أِٓ ٞ
اٌّخبٌفبد اٌٛاسدح ف ٟاٌفمشاد ِٓ (ة) إٌ( ٝص) ِٓ اٌجٕذ (،)1
(  )ٚاٌزٛط١خ ٌٍغٙبد اٌّخزظخ ثئغالق إٌّشؤح اٌظٕبػ١خ اٌز ٟرؼًّ ثذْٚ
رشخ١ض.
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التظله مً اجلساءات
29ــ ٠غٛص ٌّبٌه إٌّشؤح أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ أْ ٠زظٍُ خالي ٚاؽذ ٚػششِٛ٠ ٓ٠ب ً ِٓ
ربس٠خ إخطبسٖ ثبٌمشاس ػٍ ٝاٌٛعٗ ا٢ر:ٟــ
(أ) لشاس اٌٛصاسح ٌذ ٜاٌٛص٠ش،
(ة) لشاس اٌٛص٠ش ٌذِ ٜغٍظ اٌٛصساء ٠ٚى ْٛلشاسٖ ٔٙبئ١بً.
اجلرائه والعكوبات
31ــ (٠ )1ؼذ ِشرىجب ً عشّ٠خ وً شخض ٠شرىت أ ِٓ ٞاألفؼبي ا٢ر١خ:ـ
( أ) اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌزشخ١ض أ ٚاٌزغغ ً١ثٕب ًء ػٍِ ٝغزٕذاد أٚ ٚصبئك
غ١ش طؾ١ؾخ،
(ة) اعزغالي األسع إٌّّٛؽخ إللبِخ إٌّشؤح أ ٚاٌؾشفخ اٌظٕبػ١خ فٟ
غ١ش ِب خظظذ ٌٗ ِٓ ػشع أ ٚاٌزظشف فٙ١ب ثبٌج١غ أ ٚاٌجذي أٚ
سٕ٘ٙب د ْٚاٌؾظٛي ػٍِٛ ٝافمخ اٌٛصاسح،
(ط) اٌزظشف ثبٌج١غ أ ٚاٌش٘ٓ أ ٚاٌجذي ف ٟأ ِٓ ٞا٢الد أ ٚاٌّؼذاد أٚ
اٌّٛاد إٌّّٛؽخ ثّٛعت اٌزشخ١ض ٚاٌّؼفبح ِٓ اٌشع َٛاٌغّشو١خ
وٍ١ب ً أ ٚعضئ١ب ً دِٛ ْٚافمخ اٌٛصاسح،
( د) اٌغش فٛٔ ٟع اإلٔزبط أ ٚإٔزبط عٍؼخ ِخبٌفخ ٌٍّزطٍجبد ٚاٌٍٛائؼ اٌفٕ١خ.
(ِ )2غ ػذَ اإلخالي ثؤ ٞػمٛثخ أشذ ٕ٠ض ػٍٙ١ب ف ٟأؽىبَ أ ٞلبٔ ْٛآخش ٠ؼبلت
وً ِٓ ٠شرىت أ ِٓ ٞاألفؼبي إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌجٕذ ( )1ثبٌغغٓ ِذح ال
رغبٚص خّظ عٕٛاد أ ٚثبٌغشاِخ أ ٚثبٌؼمٛثزِ ٓ١ؼبً.
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