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قاوىن زقم ٌ 21.80تعلق بممازست الطب البٍطسي والجساحت والصٍدلت البٍطسٌت بصفت حسة

الجصء األول
شسوط ممازست الطب البٍطسي والجساحت البٍطسٌت

الفصل 1
(عىض بالمادة األولى مه الظهٍس الشسٌف زقم  1- 94- 115بتازٌخ  7زمضان  18( 1414فبساٌس  ) 1994الصادز بتىفٍر القاوىن زقم  - ) 20- 93ال ٚغًؼ أل٘
كبٌ ثًًبسعخ انـت انجٛـش٘ إٌ نى ٚكٍ يمٛذا ف ٙعذٔل ْٛئخ انجٛبؿشح انٕؿُٛخ ثبػزجبسِ ثٛـشٚب ٚضأل انًُٓخ ثظفخ ؽشح
ٔإال رؼشع نهؼمٕثبد انًمشسح فًٛب ٚخض يًبسعخ انـت انجٛـش٘ ثظٕسح غٛش لبََٕٛخ.

الفصل 2
1

دشزًم يًبسعخ انـت انجٛـش٘ ػهٗ فؾض انؾٕٛاٌ ٔرشخٛض أيشاػّ ٔٔطف األدٔٚخ ٔػُذ االلزؼبء انؼالعبد ٔانؼًهٛخ
انغشاؽٛخ.
ٔرزٕلف يًبسعخ انـت انجٛـش٘ انؾش ثؼٕع أٔ ثغٛش ػٕع فًٛب ٚخض األيشاع انًؼذٚخ ػهٗ َٛم انجٛـش٘ إرَب خبطب
ٚذػٗ "االَزذاة انظؾ."ٙ
الجصء الثاوً
األدوٌت ذاث االستعمال البٍطسي
الفصل3
ٚشاد ثبنذٔاء انجٛـش٘ كم يبدح أٔ يشكت أٔ يؾؼش فٕس٘ أٔ يؾؼش خبص ٚمذو ثبػزجبس أٌ نّ خظبئض ػالعٛخ أٔ ٔلبئٛخ
ثبنُغجخ نأليشاع انؾٕٛاَٛخ ٔكزا كم يُزظ ًٚكٍ أٌ ٚغشع نهؾٕٛاٌ لظذ ٔػغ رشخٛض ؿج ٙنّ أٔ رغذٚذ َشبؿّ انؼؼٕ٘
أٔ إطالؽّ أٔ رغٛٛشِ
ٚؼزجش دٔاء ثٛـشٚب كم غزاء نهًذأاح يؾذد ثبػزجبسِ يضٚغب يٍ دٔاء ٔغزاء ٚؾؼش يٍ لجم ٔٚمذو لظذ رغشٚؼّ نهؾٕٛاَبد
دٌٔ يب رؾٕٚم نغشع ؿجٔ ٙلبئ ٙأٔ ػالع.ٙ
غٛش أَّ ال ٚؼزجش دٔاء ثٛـشٚب انغزاء اإلػبف ٙانًؾذد ثبػزجبسِ غزاء يؼذا نهؾٕٛاَبد ٚشزًم دٌٔ اإلشبسح إنٗ خظبئض
ػالعٛخ أٔ ٔلبئٛخ ػهٗ ثؼغ انًٕاد أٔ انًشكجبد انًشبس إنٓٛب ف ٙانفمشح األٔنٗ ٔ ،رؾذد اإلداسح لبئًخ انًٕاد أٔ انًشكجبد
انًزكٕسح ٔانغشع يُٓب ٔكٛفٛخ اعزؼًبنٓب.
الفصل 4
ال ٚغٕص أل٘ كبٌ طُغ انًٕاد راد االعزؼًبل انجٛـش٘ أٔ اعزٛشادْب أٔ ثٛؼٓب ثبنغًهخ دٌٔ انؾظٕل يٍ لجم ػهٗ إرٌ فٙ
رنك.
ٔٚغت ػهٗ كم يؤعغخ رٓذف إنٗ رؾؼٛش األدٔٚخ انجٛـشٚخ أٔ ثٛؼٓب ثبنغًهخ أٔ رٕصٚؼٓب ثبنغًهخ أٌ رؾظم يٍ لجم ػهٗ
إرٌ ف ٙرنك.
الفصل 5
ٚغت أٌ ركٌٕ انًؤعغبد انًشبس إنٓٛب ف ٙانفظم  4أػالِ يهكب نظٛذن ٙأٔ ؿجٛت ثٛـش٘ أٔ ششكخ ٚزٕنٗ إداسرٓب انؼبيخ
طٛذن ٙأٔ ؿجٛت ثٛـش٘.
أيب أػًبل طُغ انًٕاد انظٛذنٛخ انجٛـشٚخ أٔ رشكٛجٓب أٔ رؾؼٛشْب ٔأػًبل رؼجئخ يبدح ثٛـشٚخ ألعم ثٛؼٓب ؽغت انٕصٌ
انـج ٙفال ًٚكٍ انمٛبو ثٓب إال رؾذ انًشالجخ انًجبششح نهظٛبدنخ أٔ انجٛبؿشح.
ٔألعم إعشاء انًشالجخ انًجبششح ػهٗ طُغ األدٔٚخ انجٛـشٚخ ٔرؼجئزٓب ٔرٕصٚؼٓب رهضو انًؤعغبد انًشبس إنٓٛب أػالِ
ثبالعزؼبَخ ثؼذد يٍ انظٛبدنخ أٔ األؿجبء انجٛبؿشح ٚزُبعت ٔأًْٛخ انًؤعغخ َٕٔع َشبؿٓب.
ٔٚؼزجش ػًال يٍ األػًبل انظٛذنٛخ ألعم رـجٛك األؽكبو انًزكٕسح كم َٕع يٍ إَٔاع انُشبؽ اٜرٛخ:
 - 1اشزشاء ٔيشالجخ انًٕاد األٔنٛخ ؛
 - 2طُغ األدٔٚخ ؛
 - 3رؼجئخ انًٕاد انزبيخ انظُغ انًزكٕسح ٔيشالجزٓب ؛
 - 4اشزشاء األدٔٚخ ٔثٛؼٓب ٔخضَٓب ثبعزضُبء أػًبل انًؾبعجخ ٔاإلشٓبس ٔانظٛبَخ ٔانًُبصػبد انًزؼهمخ ثزنك.
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الفصل 6
ال ًٚكٍ أٌ ٚؼشع نهجٛغ أ٘ دٔاء ثٛـش٘ يشكت عهفب أٔ أ٘ يؾؼش ثٛـش٘ خبص إٌ نى ٚمجم يٍ نذٌ اإلداسح ٔفمب نهزششٚغ
انًؼًٕل ثّ.
الفصل 7
(غٍس بالمادة  2مه الظهٍس الشسٌف زقم  1.94.115بتازٌخ  7زمضان  18( 1414فبساٌس  ) 1994الصادز بتىفٍر القاوىن زقم  - ) 20.93ثظشف انُظش ػٍ
 12يٍ
رـجٛك األؽكبو انًزؼهمخ ثششٔؽ ثٛغ األدٔٚخ ٔانًٕاد انغبيخ ٔؽٛبصرٓب ٔالعًٛب أؽكبو انظٓٛش انششٚف انظبدس فٙ
سثٛغ اٜخش  2( 1341دعُجش  ) 1922ثزُظٛى اعزٛشاد انًٕاد انغبيخ ٔاالرغبس فٓٛب ٔؽٛبصرٓب ٔاعزؼًبنٓب فئٌ أػًبل انزؾؼٛش
انفٕس٘ نألدٔٚخ انجٛـشٚخ ٔؽٛبصرٓب ألعم ثٛؼٓب نهًغزؼًهٔ ٍٛرغهًٓٛب ثبنزمغٛؾ ثؼٕع أٔ ثغٛش ػٕع ال ًٚبسعٓب إال :
أ) انظٛبدنخ أسثبة انظٛذنٛبد  :غٛش أٌ رغهٛى األدٔٚخ انجٛـشٚخ ثبنزمغٛؾ  -يب ػذا إرا كبٌ األيش ٚزؼهك ثأدٔٚخ رؾزٕ٘
ػهٗ يٕاد عبيخ أٔ يغًٕيخ ثًمبدٚش يغًٕػ ثٓب ٚ -زٕلف ػهٗ رمذٚى ٔطفخ ٚؼؼٓب ٔفمب نهزششٚغ انًؼًٕل ثّ انجٛـش٘
انًغغم ف ٙعذٔل ْٛئخ انجٛبؿشح انٕؿُٛخ ثظفزّ ثٛـشٚب ؽشا أٔ ثٛـش٘ يفزش ربثغ نهذٔنخ ؛
ة) انجٛبؿشح انًغغهٌٕ ف ٙعذٔل ْٛئخ انجٛبؿشح انٕؿُٛخ ثظفزٓى ثٛبؿشح أؽشاس دٌٔ أٌ ركٌٕ نٓى طٛذنٛخ ٔرنك فٙ
يكبٌ يًبسعخ يُٓزٓى أٔ ف ٙيُضنٓى أٔ يُبصل صثُبئٓى ػهٗ أعبط أٌ ٚغزؼًم ْزا انذٔاء يٍ ؿشف انجٛـش٘ ثُفغّ أٔ
رؾذ يغؤٔنٛزّ؛
ط) انًظبنؼ انزمُٛخ ٔاألعٓضح انغبسٚخ ػهٓٛب ٔطبٚخ ٔصاسح انفالؽخ ٔاإلطالػ انضساػٔ ٙانًٕػٕػخ رؾذ يغؤٔنٛخ
ثٛـش٘ يفزش ربثغ نهذٔنخ ؛
د) انًشافك انجٛـشٚخ انزبثؼخ نًؼٓذ انؾغٍ انضبَ ٙنهضساػخ ٔانجٛـشح ٔانًؤعغبد انزؼهًٛٛخ انؼهٛب نهضساػخ ٔانجٛـشح
ٔانخبطخ ثًؼبنغخ انؾٕٛاَبد انزٚ ٙجبشش فؾظٓب أٔ ٚؾزفظ ثٓب ألعم انؼالط.
ٔال ٚغٕص ف ٙعًٛغ انؾبالد أٌ ًٚبسط شخض ٔاؽذ ٔفَ ٙفظ انٕلذ ػًال طٛذنٛب كًب ْٕ يُظٕص ػه ّٛف ٙانفظم
انخبيظ ٔانمٛبو ثًًبسعخ انؼًم انجٛـش٘ كًب ْٕ يؾذد ف ٙانفظم األٔل.
الفصل 8
إٌ رؼبَٔٛبد يشث ٙانًٕاش ٙأٔ ششكبرٓى أٔ عًؼٛبرٓى انًؤعغخ ثظفخ لبََٕٛخ ٔانًمجٕنخ ٔفمب ألؽكبو انفظم  9ثؼذِ ٚغٕص نٓب
 ،رؾذ يشالجخ ؿجٛت ثٛـش٘ ٚغبْى ثبنفؼم ف ٙرأؿٛش انٓٛئخ  ،ؽٛبصح األدٔٚخ انجٛـشٚخ ٔرغهًٓٛب إنٗ أػؼبئٓب ألعم يًبسعخ
َشبؿٓى فمؾ ثبعزضُبء يب ٚه:ٙ
أ) انًُزغبد انضبثذ أَٓب يؼشح ٔفمب نهُظٕص انزُظًٛٛخ انًؼًٕل ثٓب ٔانز ٙلذ رزشرت ػهٗ َزبئغٓب يخبنفخ نهزششٚغ انخبص
ثبنغش.
ة) انًُزغبد انزًٚ ٙكٍ أٌ رؼشلم إعشاء انًشالجخ انظؾٛخ ػهٗ انًٕاد انغزائٛخ انُبرغخ ػٍ انؾٕٛاَبد انز ٙرغشع نٓب
انًُزغبد انًزكٕسح.
ٔٚجمٗ انـجٛت انجٛـش٘ ف ٙعًٛغ انؾبالد يغؤٔال ػٍ ؽٛبصح ٔاعزؼًبل األدٔٚخ انجٛـشٚخ انز ٙأيش ثزغهًٓٛب نفبئذح انٓٛئخ.
الفصل 9
ٚزٕلف لجٕل ْٛئبد يشث ٙانًبشٛخ ألعم ؽٛبصح ٔرغهٛى ثؼغ األدٔٚخ انجٛـشٚخ إنٗ أػؼبئٓب ػهٗ االنزضاو ثئػذاد ثشَبيظ
نزُظٛف ٔرؾغ ٍٛؽبنخ انًبشٛخ رظبدق ػه ّٛاإلداسح.
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ٔٚشاد ثجشَبيظ رُظٛف ٔرؾغ ٍٛؽبنخ انًبشٛخ رؾذٚذ انزذخم أٔ انزذخالد انٕاعت إَغبصْب ثكٛفٛخ يُظًخ نغشع ٔلبئٓٚ ٙى
يغًٕع لـٛغ أٔ ؿبئفخ أٔ يغًٕػخ يٍ انؾٕٛاَبد ؽغت رٕصٚغ صيُٚ ٙؾذد عهفب ػهٗ أعبط انًؼـٛبد انًشػٛخ انخبطخ
ثكم َٕع يٍ إَٔاع رشثٛخ انًٕاشٔ ٙثبػزجبس كم يٍ األؽٕال انغغشافٛخ انخبطخ ثبنغٓخ ٔانؼٕايم انًُبخٛخ.
الفصل 10
ًُٚغ أٌ ٚهزًظ يٍ انؼًٕو رمذٚى ؿهجبد الشزشاء أدٔٚخ ثٛـشٚخ ثٕاعـخ عًبعشح أٔ ٔعـبء أٔ ثأٚخ ؿشٚمخ أخشٖ كًب رًُغ
رهجٛخ انـهجبد انًزكٕسح.
ًُٔٚغ كزنك ػهٗ كم شخض ثبعزضُبء األؿجبء انجٛبؿشح ف ٙيًبسعخ يُٓزٓى أٌ ٚجٛغ أدٔٚخ ثٛـشٚخ ف ٙانًُضل .
ًُٔٚغ رغهٛى األدٔٚخ انجٛـشٚخ ثؼٕع أٔ ثغٛش ػٕع ف ٙانـشٚك انؼًٕيٛخ ٔانًؼبسع ٔاألعٕاق ٔانًٓشعبَبد انؼبيخ ػهٗ
كم شخض ٔنٕ كبٌ ؽبطال ػهٗ دثهٕو طٛذن ٙأٔ ؿجٛت ثٛـش٘.
الفصل 11
ال ٚؤرٌ نهًؤعغبد انًشبس إنٓٛب ثبنفظم  4أػالِ ف ٙأٌ رجٛغ نهؼًٕو األدٔٚخ انجٛـشٚخ ؽغجًب ْ ٙيؾذدح فٙ
ْزا انمبٌَٕ.

انفظم  3يٍ

الفصل 12
ٚمٕو ثًشالجخ رـجٛك أؽكبو ْزا انمبٌَٕ صٚبدح ػهٗ ػجبؽ انششؿخ انمؼبئٛخ يفزشٕ انظٛذنٛبد ٔانًٕظفٌٕ
انجٛبؿشح انًفزش ٍٛانزبثؼخ نهذٔنخ ٔأػٕاٌ يظهؾخ صعش انغش.

انًُزًٌٕ نٓٛئخ

الجصء الثالث
العقىباث
الفصل 13
(عىض بالمادة  3مه الظهٍس الشسٌف زقم  1- 94- 115بتازٌخ  7زمضان  18( 1414فبساٌس  ) 1994الصادز بتىفٍر القاوىن زقم  - ) 20- 93صٚبدح إٌ الزؼٗ
انؾبل ،ػهٗ رـجٛك انؼمٕثبد األكضش شذح انًمشسح فَ ٙظٕص رششٚؼٛخ خبطخ ٔالعًٛب ف ٙانزششٚغ انًزؼهك ثبنًؼبلجخ ػهٗ
انغش ٔانزششٚغ انخبص ثبنًٕاد انغبيخٚ ،ؼبلت ثغشايخ يٍ  2.000إنٗ  20.000دسْى كم يًبسعخ غٛش لبََٕٛخ نهظٛذنخ
انجٛـشٚخ ثظفخ ؽشح.
ٔٚؼذ يًبسعب ثظٕسح غٛش لبََٕٛخ نهظٛذنخ انجٛـشٚخ ثظفخ ؽشح :
 - 1كم شخض ٚمٕو ثأ٘ ػًهٛخ يٍ انؼًهٛبد انًشبس إنٓٛب ف ٙانفمشح األٔنٗ يٍ انفظم
انذثهٕو انٕؿُ ٙف ٙانظٛذنخ أٔ دثهٕو ٚؼبدنّ ؛

 7أػالِ إرا كبٌ غٛش ؽبطم ػهٗ

 - 2كم شخض ٚمٕو ثأ٘ ػًهٛخ يٍ انؼًهٛبد انًشبس إنٓٛب ف ٙانفمشح األٔنٗ يٍ انفظم  7أػالِ إرا نى ٚكٍ يأرَٔب نّ ف ٙرنك
ٔفمب نهُظٕص انزششٚؼٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم ؛
 - 3كم طٛذنًٚ ٙبسط انًُٓخ ثظفخ ؽشح ارخز ف ٙؽمّ رذثٛش ٚمؼ ٙثًُؼّ يؤلزب يٍ يضأنزٓب ػًال ثمشاس طبدس ػٍ انٓٛئخ
أٔ ؽكى لؼبئ ٙطبس َٓبئٛب إرا لبو خالل يذح انًُغ ثأ٘ ػًهٛخ يٍ انؼًهٛبد انًشبس إنٓٛب ف ٙانفمشح األٔنٗ يٍ انفظم  7أػالِ
ثؼذ َشش انزذثٛش انًزكٕس ؛
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 - 4كم طٛذنًٚ ٙبسط انًُٓخ ثظفخ ؽشح ارخز ف ٙؽمّ رذثٛش ٚمؼ ٙثًُؼّ َٓبئٛب يٍ يضأنزٓب ػًال ثمشاس طبدس ػٍ انٓٛئخ
 7أػالِ ثؼذ َشش
أٔ ؽكى لؼبئ ٙطبس َٓبئٛب إرا لبو ثأ٘ ػًهٛخ يٍ انؼًهٛبد انًشبس إنٓٛب ف ٙانفمشح األٔنٗ يٍ انفظم
انزذثٛش انًزكٕس ؛
 - 5كم شخض ؽبيم نظفخ لبََٕٛخ ٚزغبٔص ؽذٔد االخزظبطبد انزٚ ٙخٕنٓب انمبٌَٕ إٚبِ ثزمذٚى إعؼبف أٔ يؼَٕخ أٔ يغبػذح
إنٗ األشخبص انٕاسد ثٛبَٓى ف ٙانفمشاد األسثؼخ انغبثمخ ثٓذف ػذو رؼشٚؼٓى نزـجٛك ْزا انمبٌَٕ ػهٓٛى.
ػهٗ أٌ انمٛبو ثأ٘ ػًهٛخ يٍ انؼًهٛبد انًشبس إنٓٛب ف ٙانفمشح األٔنٗ يٍ انفظم
غٛش انمبََٕٛخ نهظٛذنخ انجٛـشٚخ ثظفخ ؽشح فًٛب ٚخض :

 7أػالِ ال ٚؼزجش ػًال يٍ أػًبل انًًبسعخ

 - 1كم ثٛـش٘ يغغم ف ٙعذٔل ْٛئخ انجٛبؿشح انٕؿُٛخ ثٕطفّ ثٛـشٚب ؽشا ٔفك انششٔؽ انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانفمشح
األٔنٗ  -ة يٍ انفظم  7أػالِ ؛
 - 2انٓٛئبد انًشبس إنٓٛب ف( ٙط) ٔ(د) ثبنفمشح األٔنٗ يٍ انفظم  7أػالِ ٔرنك ف ٙؽذٔد االخزظبطبد انز ٙرزًزغ ثٓب فٙ
إؿبس انمٕأَ ٍٛاألَظًخ انغبس٘ ثٓب انؼًم ؛
 - 3كم يؾؼش ٔيغبػذ يؾؼش ف ٙانظٛذنخ رزٕافش فًٓٛب انششٔؽ انًـهٕثخ نًًبسعخ يُٓزًٓب ؛
 - 4كم ؿبنت ف ٙانظٛذنخ ُٕٚة ثظٕسح لبََٕٛخ ػٍ يبنك طٛذنٛخ يٍ انظٛذنٛبد ؛
 - 5انٓٛئبد انًشبس إنٓٛب ف ٙانفظم  8أػالِ ٔفك انششٔؽ انًُظٕص ػهٓٛب فْ ٙزا انمبٌَٕ ؛
الفصل 2- 13
(أضٍف بالمادة  4مه الظهٍس الشسٌف زقم  1- 94- 115بتازٌخ  7زمضان  18( 1414فبساٌس ٚ - )) 1994ؼذ يًبسعب ثظٕسح غٛش لبََٕٛخ نهـت
انجٛـش٘ ثظفخ ؽشح ٔٚزؼشع نهؼمٕثبد انًمشسح ف ٙانفظم  13أػالِ :
 - 1كم شخض ٚمٕو ثأ٘ يًٓخ يٍ انًٓبو انًشبس إنٓٛب ف ٙانفمشح األٔنٗ يٍ انفظم انضبَ ٙأػالِ إرا كبٌ غٛش ؽبطم ػهٗ
شٓبدح انذكزٕساح ف ٙانجٛـشح أٔ دثهٕو ٚؼبدنٓب أٔ غٛش ؽبطم ػهٗ انذكزٕساح ف ٙانجٛـشح ٔنى ٚزى رؼ ُّٛٛثظفخ ثٛـش٘ نذٖ
ٔصاسح انفالؽخ ٔاإلطالػ انضساػ ٙلجم إؽذاس انزؼهٛى انجٛـش٘ ف ٙانًغشة ؛
 - 2كم شخض غٛش يمٛذ ثبػزجبسِ ثٛـشٚب ًٚبسط انًُٓخ ثظفخ ؽشح ف ٙعذٔل ْٛئخ انجٛبؿشح انٕؿُٛخ إرا لبو ثأ٘ يًٓخ يٍ
انًٓبو انًشبس إنٓٛب ف ٙانفمشح األٔنٗ يٍ انفظم  2أػالِ ؛
 - 3كم ثٛـش٘ ًٚبسط انًُٓخ ثظفخ ؽشح ارخز ف ٙؽمّ رذثٛش يُغ يؤلذ يٍ يضأنزٓب ػًال ثمشاس طبدس ػٍ انٓٛئخ أٔ ؽكى
 2أػالِ ثؼذ
لؼبئ ٙطبس َٓبئٛب إرا لبو  ،خالل يذح انًُغ  ،ثأ٘ يًٓخ يٍ انًٓبو انًشبس إنٓٛب ف ٙانفمشح األٔنٗ يٍ انفظم
َشش انزذثٛش انًزكٕس ؛
 - 4كم ثٛـش٘ ًٚبسط انًُٓخ ثظفخ ؽشح ارخز ف ٙؽمّ رذثٛش ٚمؼ ٙثًُؼّ َٓبئٛب يٍ يضأنزٓب ػًال ثمشاس طبدس يٍ انٓٛئخ
أٔ ؽكى لؼبئ ٙطبس َٓبئٛب إرا لبو ثأ٘ يًٓخ يٍ انًٓبو انًشبس إنٓٛب ف ٙانفمشح األٔنٗ يٍ انفظم  2أػالِ ثؼذ َشش انزذثٛش
انًزكٕس ؛
 - 5كم شخض ؽبيم نظفخ لبََٕٛخ ٚزغبٔص ؽذٔد االخزظبطبد انزٚ ٙخٕنٓب انمبٌَٕ إٚبِ ثزمذٚى إعؼبف أٔ يؼَٕخ أٔ يغبػذح
إنٗ األشخبص انٕاسد ثٛبَٓى ف ٙانفمشاد األسثؼخ انغبثمخ ثٓذف ػذو رؼشٚؼٓى نزـجٛك ْزا انمبٌَٕ ػهٓٛى.
ٔال ٚؼذ ػًال يٍ أػًبل انًًبسعخ غٛش انمبََٕٛخ نهـت انجٛـش٘ ثظفخ ؽشح لٛبو أؽذ انجٛبؿشح يٍ انمـبع انؼبو ثًًبسعخ
االخزظبطبد انًخٕنخ نٓب ف ٙؽذٔد انمٕأَ ٍٛاألَظًخ انغبس٘ ثٓب انؼًم فًٛب ٚزؼهك ثبنٕلبٚخ يٍ األيشاع انؾٕٛاَٛخ
ٔيؾبسثزٓب أٔ يشالجخ ٔرفزٛش انؾٕٛاَبد ٔانًٕاد انؾٕٛاَٛخ ٔراد األطم انؾٕٛاَ.ٙ
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ٔال رـجك أؽكبو انفمشح  1أػالِ ػهٗ انـهجخ ف ٙانـت انجٛـش٘ انؾبطه ٍٛػهٗ شٓبدح َٓبٚخ انذسٔط انجٛـشٚخ انًغهًخ يٍ
يؼٓذ انؾغٍ انضبَ ٙنهضساػخ ٔانجٛـشح أٔ شٓبدح رؼبدنٓب إرا كبَٕا ٚؼًهٌٕ رؾذ يغؤٔنٛخ ثٛـش٘ يمٛذ ثظفخ ؽشح ف ٙعذٔل
ْٛئخ انجٛبؿشح انٕؿُٛخ.
الفصل 3- 13
(أضٍف بالمادة  4مه الظهٍس الشسٌف زقم  1- 94- 115بتازٌخ  7زمضان  18( 1414فبساٌس  : )) 1994رؼبػف انغشايخ انًُظٕص ػهٓٛب فٙ
انفظم  13أػالِ ف ٙؽبنخ انؼٕد إنٗ اسركبة يخبنفخ راد ركٛٛف يًبصم داخم أعم صالس عُٕاد ثؼذ طذٔس ؽكى ثبنؼمٕثخ
طبس َٓبئٛب ًٚٔ ،كٍ صٚبدح ػهٗ رنك  ،انؾكى ػهٗ يشركت انًخبنفخ ثبنؾجظ نًذح ال رغبٔص عُخ ٔثبنًُغ انًؤلذ أٔ انُٓبئٙ
يٍ يًبسعخ انظٛذنخ ٔانـت انجٛـش٘ ثظفخ ؽشح.
انزششٚغ
ثظشف انُظش ػُذ االلزؼبء ػٍ رـجٛك انؼمٕثبد األكضش شذح انًمشسح فَ ٙظٕص رششٚؼٛخ خبطخ ٔالعًٛب فٙ
انخبص ثضعش انغش ٔانزششٚغ انًزؼهك ثبنًٕاد انغبيخ فئٌ كم يًبسعخ غٛش لبََٕٛخ نهـت انجٛـش٘ أٔ انغشاؽخ انجٛـشٚخ أٔ
انظٛذنخ انجٛـشٚخ ثظفخ ؽشح ٚؼبلت ػهٓٛب ثغشايخ ٚزشأػ لذسْب ث 20.000ٔ 2.000 ٍٛدسْى.
ٔرؼبػف انغشايخ ف ٙؽبنخ انؼٕد إنٗ اسركبة يخبنفخ ُٚـجك ػهٓٛب َفظ انٕطف خالل فزشح صالس عُٕاد يٍ انُـك ثؾكى
اإلداَخ طبس ؽبئضا نمٕح انشٙء انًؾكٕو ثًّٚٔ .كٍ أٌ ٚؾكى ػهٗ انًخبنف صٚبدح ػهٗ رنك ثؾجظ ال رزغبٔص يذرّ عُخ.
الفصل 14
رـجك ػهٗ اَزؾبل نمت ثٛـش٘ انؼمٕثبد انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانفظم  381يٍ انمبٌَٕ انغُبئ. ٙ
الفصل 15
كم يًبسعخ ثؼٕع أٔ ثغٛش ػٕع نهـت انجٛـش٘ ثظفخ ؽشح رٓى األيشاع انًؼذٚخ دٌٔ انؾظٕل ػهٗ االَزذاة انظؾٙ
انًُظٕص ػه ّٛف ٙانفمشح  2يٍ انفظم انضبَٚ ٙؼبلت ػهٓٛب ثغشايخ ٚزشأػ لذسْب ث 20.000ٔ 2.000 ٍٛدسْى ٔثؾجظ
رزشأػ يذرّ ث ٍٛصالصخ أشٓش ٔعُخ أٔ ثئؽذٖ ْبر ٍٛانؼمٕثز ٍٛفمؾ. .
الفصل 16
ٚؼبلت ػهٗ كم يخبنفخ أخشٖ ألؽكبو ْزا انمبٌَٕ ثغشايخ ٚزشأػ لذسْب ث 5.000ٔ 500 ٍٛدسْى.
رؼبػف انغشايخ ف ٙؽبنخ انؼٕد إنٗ اسركبة يخبنفخ ُٚـجك ػهٓٛب َفظ انٕطف خالل فزشح صالس عُٕاد يٍ انُـك ثؾكى
ثبإلداَخ طبس ؽبئضا نمٕح انشٙء انًؾكٕو ثًّٚٔ . .كٍ أٌ ٚؾكى ػهٗ انًخبنف صٚبدح ػهٗ رنك ثؾجظ ال رزغبٔص يذرّ عُخ.
ٔإرا اسركجذ انًخبنفخ ثًؤعغخ يُظٕص ػهٓٛب ف ٙانفظم  4أػالِ أٔ كبَذ ْزِ انًؤعغخ يغزؼًهخ أٔ يغٛشح ثظفخ غٛش
لبََٕٛخ عبص نًؾبكى انؾكى األيش  ،صٚبدح ػهٗ انؼمٕثخ األطهٛخ  ،ثئغالق انًؤعغخ يؤلزب أٔ َٓبئٛب.
الفصل 17
ٚغت أٌ رؾكى ثبنًُغ انًؤلذ يٍ يًبسعخ انًُٓخ يؾكًخ انؾكى ؿجك انششٔؽ انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانفظم
انغُبئ ٙػُذيب ٚؾكى ػهٗ انجٛـش٘.

 87يٍ انمبٌَٕ

 - 1ثؼمٕثخ يُظٕص ػهٓٛب ف ٙانزششٚغ انخبص ثبنًٕاد انغبيخ  ،ثظشف انُظش ػهٗ انؼمٕثبد انخبطخ انًمشسح ف ٙانفظم
 7يٍ انظٓٛش انششٚف سلى  1.73.282انظبدس ف 28 ٙيٍ سثٛغ اٜخش  21( 1394يب ) 1974 ٕٚثًضبثخ لبٌَٕ ٚزؼهك ثضعش
اإلديبٌ نهًخذساد انغبيخ ٔٔلبٚخ انًذيُ ٍٛنٓزِ انًخذساد ؛
 - 2ثؼمٕثخ عُبئٛخ ؛
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 - 3ثؼمٕثخ عُؾٛخ يٍ نذٌ غشفخ عُبئٛخ يٍ أعم أفؼبل ٚؼزجشْب انمبٌَٕ عُبٚبد ؛
ًٔٚكٍ أٌ ٚكٌٕ انًُغ انًزكٕس َٓبئٛب.
الفصل18
رُغخ عًٛغ أؽكبو انًُظٕص انًُبفٛخ أٔ انظبدسح ثشأٌ َفظ انًٕػٕع ٔالعًٛب:
 انظٓٛش انششٚف انظبدس ف 16 ٙيٍ عًبدٖ اٜخشح  12( 1332يب ) 1914 ٕٚثزُظٛى يًبسعخ انـت انجٛـش٘. 1.59.367انظبدس ف 21 ٙيٍ شؼجبٌ
فًٛب ٚخض انـت انجٛـش٘ ٔانغشاؽخ ٔانظٛذنخ انجٛـشٚخ انظٓٛش انششٚف سلى
ٚ 19( 1379جشاٚش  ) 1960ثزُظٛى يًبسعخ يٍٓ انـت ٔانظٛذنخ ٔعشاؽخ األعُبٌ ٔثٛغ انؼمبلٛش ٔانمجبنخ ثبعزضُبء انفظٕل 3
(انفمشح ( 5ٔ 4ٔ ) 5انفمشاد ( 13ٔ ) 7ٔ 5ٔ 3انفمشاد  15ٔ 15ٔ 14ٔ ) 5ٔ 4ٔ 1انًكشس (انفمشاد  15ٔ ) 4ٔ 3ٔ 1انًكشس
يشر 15ٔ ٍٛانًكشس صالس يشاد ٔ 15انًكشس أسثغ يشاد.

الفصل 2
ُٚشش ظٓٛشَب انششٚف ْزا ثبنغشٚذح انشعًٛخ.

وحسز بالسباط فً  17مه صفس  25( 1401دجىبس .) 1980
وقعً بالعطف الىشٌس األول ،المعطً بىعبٍد.

7

