تعليمات ترخيص وتنظيم مسارع األ بقار رقم ز 5/لسنة 2003
وتعديالتها
طادس تًٕجة انًادج  43يٍ لإٌَ انضساػح انًؤلد سلى  44نغُح 2002
المادة 1
ذغًٗ ْزِ انرؼهًٛاخ ( ذؼهًٛاخ ذُظٛى يضاسع ذشتٛح االتماس نغُح ٚٔ ) 2003ؼًم
تٓا تؼذ شالشٕٚ ٍٛيا يٍ َششْا تانجشٚذج انشعًٛح .
المادة 2
يغ يشاػاج كافح يا ٔسد فَ ٙض انًادج انصاَٛح يٍ لإٌَ انضساػح سلى (  ) 44نغُح
ٚ 2002كٌٕ نهكهًاخ ٔانؼثاساخ انرانٛح انًؼاَ ٙانًخظظح نٓا  ،اال ارا دند انمشُٚح
ػهٗ خالف رنك :
ذؼُ ٙاالتماس انر ٙذشتٗ نغاٚح اَراض انذهٛة أ اَراض انهذى أ االزٍَٛ
االتماس :
يؼا ٔيٕانٛذْا .
كم اَشاء ( دظٛشج يمفهح ) يخظظح نرشتٛح االتماس نغاٚاخ ذجاسٚح
يضسػح
 :ػهٗ اٌ ال ٚمم يغادرّ ػٍ (  ) 100ؤ 2عؼرّ (  ) 20ػششٌٔ
االتماس
ساعا يٍ االتماس انذهٕب .
المادة 3
ذشكم ٔتمشاس يٍ انٕصٚش ف ٙكم يذٚشٚح صساػح يذافظح نجُح ذرانف يٍ شالشح
اػؼاء ػهٗ اٌ ٚكٌٕ ادذ اػؼائٓا يٍ انًخرظ ٍٛتاالَراض انذٕٛأَ ٙاٌ ٚشاػٗ
ٔجٕد يًصم ػٍ يذٚشٚح انضساػح ف ٙانهٕاء انر ٙذمغ ف ّٛانًضسػح ذغًٗ نجُح
ذشخٛض ٔيشالثح يضاسع االتماس .
المادة 4
أ  .ػُذ الايح أ ذشخٛض يضسػح نرشتٛح االتماس ٚجة اٌ ذكٌٕ االسع انًُٕ٘ الايح
انًضسػح ػهٓٛا ٔالؼح خاسض دذٔد ذُظٛى اياَح ػًاٌ انكثشٖ ٔانًجانظ انمشٔٚح أ
يُظًح ذُظًٛا صساػٛا .
ب .ذرٕنٗ اياَح ػًاٌ ٔانًجانظ انثهذٚح ٔانمشٔٚح اذخار انرشذٛثاخ انالصيح نُمم
يضاسع االتماس انًمايح ػهٗ االساػ ٙانًُظًح نغٛش انغاٚاخ انضساػٛح ػًٍ يذج
ٚذذدْا انٕصٚش .
المادة 5
يهغاج
تعديالت المادة :
 انغٛد ْزِ انًادج تًٕجة انرؼهًٛاخ انًؼذنح سلى ص 15/نغُح  2008دٛس كاٌَظٓا االطه ٙكًا ٚه: ٙ
انًادج : 5
أ  .يغ يشاػاج ادكاو انًادج (  ) 4يٍ ْزِ انرؼهًٛاخ ٚذظش الايح اٚح يضسػح اتماس
يا نى ذثؼذ ( 200و ) ػٍ الشب يضسػح يشخظح نرشتٛح االتماس أ االغُاو .
بٚ .غرصُٗ يٍ ادكاو انفمشج ( أ ) يٍ ْزِ انًادج انًضاسع انًُشاج لثم َفار
ادكاو ْزِ انرؼهًٛاخ .

المادة 6
ٚجة اٌ ال ذمم يغادح االسع انًُٕ٘ اَشاء يضسػح االتماس ػهٓٛا ػٍ
دًَٔاخ ٔطانذح ذُظًٛٛا اللايح انًضسػح ػهٓٛا.

( ) 4

المادة 7
ال ٚجٕص اَشاء أ٘ يضسػح اتماس أ انرٕعغ فٓٛا اال ترظشٚخ يٍ انٕصاسج ٔٔفك انششٔؽ
ٔانرؼهًٛاخ انًؼرًذج نٓزا انغشع .
المادة 8
أ ٚ .جٕص نظادة يضسػح االتماس اَشاء ٔذشخٛض يضسػح نرشتٛح إَاع اخشٖ يٍ
ت ٙانًضسػح
انذٕٛاَاخ ٔانذٔاجٍ ػهٗ َفظ انًٕلغ تغغ انُظش ػٍ انًغافح ٌ
ٔاالخشٖ ششٚطح انفظم تًُٓٛا .
بٚ .رى ذشخٛض يضاسع االتماس ايا نغاٚاخ اَراض انذهٛة أ نغاٚاخ انرغً ٍٛأ
نكهًٓٛا يؼا ٔف ٙكافح االدٕال ٚذظش ذغٛٛش َٕع انرشتٛح ف ٙيضسػح االتماس دٌٔ
انذظٕل ػهٗ ذظشٚخ يغثك يٍ انٕصاسج تزنك .
المادة 9
ػُذ انذظٕل ػهٗ ذظش ٚخ اَشاء يضسػح اتماس أ انرٕعغ فٓٛا ٚجة انثذء تالايح
انًُشاخ خالل يذج ال ذرجأص عرح اشٓش يٍ ذاسٚخ انذظٕل ػهٗ انرظشٚخ
االَشائ ٙػهٗ اٌ ٚكرًم انؼًم ف ٙانًضسػح خالل عُح َٔظف يٍ ذاسٚخ
انذظٕل ػهٗ رنك انرظشٚخ ٔاال اػرثش انرظشٚخ الغٛا .
المادة 10
ال ٚجٕص ذشخٛض ا ٚح يضسػح اتماس يا نى ذرٕفش فٓٛا انششٔؽ انرانٛح :
أ  .اٌ ذذرٕ٘ ػهٗ دظائش نهرشتٛح ذرٕفش فٓٛا انرٕٓٚح ٔاالػاءج انجٛذج ٔجذسآَا
يظُٕػح يٍ يادج يهغاء ٚغٓم ذُظٛفٓا ٔذطٓٛشْا .
ب .اٌ ذذرٕ٘ ػهٗ يغرٕدع خاص نهؼهف تًغادح ( 16و 20/ )2ساط يٍ
االتماس انذهٕب .
ض .اٌ ٚرٕفش فٓٛا خضاٌ ياء َمٔ ٙكاف تغؼح ( 10و 20/ ) 3ساط يٍ االتماس
انذهٕب .
د ٚ .جة اٌ ٚرٕفش ف ٙانًضسػح يكاٌ يُاعة يذكى االغالق نالدرفاظ تانضتم
نذ ٍٛذغٕٚمّ .
ْـ .اٌ ذكٌٕ اسػٛح انذظائش اعًُرٛح ٔيضٔدج تشثكح طشف طذ ٙداخهٛح ٔدفشج
يظًرح ٚرُاعة دجًٓا يغ ػذد االتماس انًشتاج فٓٛا .
ٔ .اٌ ذكٌٕ يذاؽح تغٕس تاسذفاع ( 2و ) ػهٗ االلم .
ص .اٌ ذذرٕ٘ انًضسػح ػهٗ خضاٌ ذثشٚذ دهٛة تغؼح يُاعثح نالَراض انٕٛيٙ
نهًضسػح .
ح .اٌ ذرى ػًهٛح انذالتح تشكم ان ٙأ َظف ٚذٔ٘ .
اسد .
ؽ .اٌ ٚرٕفش ف ٙانذظٛشج يظذس نهًاء انُم ٙانغاخٍ ٔانة
٘ .اٌ ٚخظض ف ٙانًضسػح اياكٍ خاطح يُاعثح نذؼاَح انًٕانٛذ .
المادة 11
ٚهرضو طادة انًضسػح أ انًغؤٔل ػُٓا تذفع عجالخ ذشتٛح االتماس ٔػهّٛ
ذغٓٛم ػًهٛح انرفرٛش يٍ لثم يٕظف ٙانٕصاسج انًخرظ. ٍٛ

المادة 12
ال ٚجٕص ذشخٛض أ ذجذٚذ ذشخٛض اٚح اتماس ٚضٚذ ػذد ايٓاخ االتماس ػهٗ ( )100
يائح ساط يا نى ٚكٍ يششفا ػهٓٛا يُٓذط صساػ ٙأ ؽثٛة تٛطش٘ اسدَٙ
انجُغٛح ٔيُرغة نهُماتح ٔيضأل نهًُٓح .
تعديالت المادة :
 ْكزا اطثذد ْزِ انًادج تؼذ ذؼذٚهٓا تًٕجة انرؼهًٛاخ انًؼذنح سلى ص7 /ق كًا ٚه : ٙال ٚجٕص ذشخٛض أ ذجذٚذ ذشخٛض
نغُح  2004دٛس كاٌ َظٓا انغاب
أ٘ يضسػح اتماس ٚضٚذ فٓٛا ػذد ايٓاخ االتماس ػٍ (  ) 100ساط يا نى ٚكٍ يششفا
ػهٓٛا يُٓذعا صساػٛا يخرض ف ٙاالَراض انذٕٛاَ ٙاسدَ ٙانجُغٛح .
المادة 13
أ  .ذظذس يذٚشٚح انضساػح ف ٙانًُطمح سخض انرجذٚذ دغة انًُٕرض انز٘ ذؼرىدِ
انٕصاسج نزنك يماتم تذل انخذياخ انًؼًٕل تّ ف ٙانٕصاسج .
بٚ .ذفع ًَٕرض ذشخٛض انًضسػح ف ٙيكاٌ تاسص نالؽالع ػه ّٛػُذ انطهة .
ضٚ .هرضو طادة انًضسػح تٕػغ الفرح ػُذ يذخم انًضسػح يثُٛا ػهٓٛا اعى
طادثٓا .
المادة 14
ْ ٙتُٓاٚح كإٌَ أل يٍ كم ػاو .
أ  .ذغش٘ يذج انرشخٛض نًذج عُح كايهح ذُد
ب .ف ٙدانح ذغٛٛش يهكٛح انًضسػح ٚجة ذشخٛض انًضسػح تاعى انًانك انجذٚذ .
ض .ف ٙدانح ذاجٛش انًضسػح ٚرى ذشخٛض انًضسػح تاعى انًغراجش ػهٗ اٌ ٚرى
ذصثٛد يهكٛح انًضسػح تاعى انًانك االطه ٙنٓا .
د ٚ .رمذو كم طادة يضسػح اتماس تطهة ذجذٚذ انشخظح خطٛا انٗ يذٚشٚح انضساػح
انراتغ نٓا نرجذٚذْا خالل انصالشح اشٓش االٔنٗ يٍ كم ػاو .
المادة 15
كم يٍ ٚخانف ادكاو ْزِ انرؼهًٛاخ ٚؼالة تانؼمٕتاخ انًُظٕص ػهٓٛا فٙ
انفمشج ( ب  ،ض ) يٍ انًادج (  ) 43يٍ لإٌَ انضساػح سلى (  ) 44نغُح . 2002
المادة 16
ذغرٕف ٙانٕصاسج تذالخ انرشخٛض ٔفما نٓزِ انرؼهًٛاخ كًا ْ ٙيذذدج ف ٙانمشاس
سلى ص ( 1/لشاس تذل انخذياخ انضساػٛح نغُح . ) 2003
المادة 17
ٚهغٗ لشاس ذُظٛى يضاسع االتماس سلى (  ) 5 /1نغُح  1990كًا ذهغٗ َظٕص
ٔادكاو اٚح لشاساخ أ ذؼهًٛاخ اخشٖ ذرؼاسع يغ ادكاو ِ رِ انرؼهًٛاخ .

طراد الفايس
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