يزسىو رقى  2.99.89صادر في  18يٍ يحزو  5( 1420يايو  ) 1999يتعهق تًزاقثح
يُتجاخ انهحىو انًستحعزج.
(ج ر رقى  4692تتاريخ  ، 1999/ 05/ 20ص ) 1115

انىسيز األول،
تُاء ػهٗ انظٓٛش انششٚف انًؼرثش تًثاتح قإٌَ سقى  1.75.291انظادس ف 24 ٙيٍ شٕال
 8 ( 1397أكرٕتش ٚ ) 1977رؼهق ترذاتٛش يشاقثح انسٕٛاَاخ انسٛح ٔانًٕاد انسٕٛاَٛح أٔ يٍ
أطم زٕٛاَ ٙيٍ زٛث انغاليح ٔاندٕدج ؛
ٔػهٗ انقإٌَ سقى  13.83انًرؼهق تانضخش ػٍ انغش ف ٙانثضائغ انظادس ترُفٛزِ انظٓٛش
انششٚف سقى  1.83.108تراسٚخ  9يسشو  5 ( 1405أكرٕتش ٔ ) 1984العًٛا انفظم 16
يُّ؛
ٔػهٗ انظٓٛش انششٚف سقى  1.70.175انظادس ف 26 ٙيٍ خًادٖ األٔنٗ َٕٕٛٚ 30( 1390
 ) 1970ف ٙشأٌ انًؼاٛٚش انظُاػٛح انٓادفح إنٗ ذٕخ ٙاندٕدج ٔذسغ ٍٛاإلَراخٛح ؛
ٔتؼذ اعرطالع سأ٘ انهدُح انٕصاسٚح انذائًح نهًشاقثح انغزائٛح ٔصخش انغش تراسٚخ
 1997؛
ٔتؼذ دساعح انًششٔع ف ٙانًدهظ انٕصاس٘ انًدرًغ فٙ
،) 1999

َٕٕٛٚ 11

 2يسشو  19 ( 1420أتشٚم

رسى يا يهي:

انثاب األول
انغزض وانتعزيف

انًادج األوليٚ :سذد ْزا انًشعٕو ششٔط طُغ يُرداخ اندضاسج انثاسدج ٔتٛؼٓا ٔيشاقثرٓا .

انًادج ٚ :2شاد ،فْ ٙزا انًشعٕو ،تًا ٚه: ٙ
يُتجاخ انهحىو انًستحعزج  :خًٛغ انًغرسضشاخ انًركَٕح يٍ انهسٕو أٔ األعقاطٔانشسٕو انسٕٛاَٛح ٔانًقٕياخ انضشٔسٚح نهظُغ  ،يضافح إنٓٛا ػُاطش يشخض فٓٛا .
غٛش أٌ األطؼًح انًطثٕخح ٔيغرخشخاخ انهسٕو ٔزغاء انهسٕو ٔطهظاخ انهسٕو
ٔانًُرداخ انًظُٕػح ػهٗ أعاط انهسٕو انرقهٛذٚح يثم "انخهٛغ" ال ذؼذ يٍ يُرداخ انهسٕو
انًغرسضشج .
ٚدة أٌ ذغردٛة انرغًٛاخ انخاطح أٔ انًثركشج نكم يغرسضش نهرؼاسٚف ٔاألعًاء انخاضؼح
نهًؼاٛٚش انداس٘ تٓا انؼًم .
 انًؤسسح  :انًؼًم ٔانًظُغ ٔانٕزذج انر ٙذقٕو تظُغ يُرداخ انهسٕو انًغرسضشجٔذسضٛشْا .

انثاب انثاَي  -شزوغ اإلقايح وانتجهيش
(َسخ تًىجة اليزسىو رقى 2.10.473صادر في  7شىال 6( 1432سثتًثز  ) 2011تتطثيق تعط يقتعياخ انقاَىٌ رقى28.07

انًتعهق تانساليح ان صحيح نهًُتجاخ انغذائيح(انًادج )) 88

انثاب انثانث  -شزوغ انعًم انصحيح
(َسخ تًىجة اليزسىو رقى 2.10.473صادر في  7شىال 6( 1432سثتًثز  ) 2011تتطثيق تعط يقتعياخ انقاَىٌ رقى28.07

انًتعهق تانساليح ان صحيح نهًُتجاخ انغذائيح(انًادج )) 88

انثاب انزاتع
انتىظية وانتهفيف وانعاليح انصحيح وانتخشيٍ وانُقم

انفصم األول
انتىظية وانتهفيف

انًادج ٚ :11دة ذٕضٛة يُرداخ انهسٕو انًغرسضشج ف ٙنفائف ذرٕافش فٓٛا انششٔط
انقإََٛح انداس٘ تٓا انؼًم فًٛا ٚرؼهق تانًٕاد انًؼذج نالزركاك تاألغزٚح ٔانًٕاد انًخظظح
نهرغزٚح انثششٚح .
ٚدة أٌ ٚرى انرٕضٛة ٔانرهفٛف ف ٙانًسال انًخظظح نٓزا انغشع ٔٔفق ششٔط طسٛح
يالئًح.
ٚدة أٌ ٚغردٛة انرهفٛف نألَظًح انًؼًٕل تٓا فًٛا ٚرؼهق تٕضغ انهظائق .غٛش أٌ تٛاٌ
انًسرٕٖ أٔ انٕصٌٚ ،دة أٌ ٚشاس إن ّٛتٕزذج قٛاط ػُذ انخشٔج يٍ انًؼًم .

انفصم انثاَي
انعاليح انصحيح

انًادج ٚ :12دة أٌ ٚقٕو انًغرغم تٕضغ انؼاليح انظسٛح ػهٗ يُرداخ انهسٕو انًغرسضشج
ػهٗ َفقرّ ٔذسد يغؤٔنٛح انثٛطش٘ انًفرش أثُاء ػًهٛح انظُغ أٔ تؼذْا يثاششج ،ف ٙيكاٌ
ٔاضر تكٛفٛح ذغٓم يؼٓا قشاءذٓأ ،ال ًٚكٍ يسْٕا ٔتسشٔف عٓهح انقشاءج .ذًُر انؼاليح
انظسٛح يٍ طشف انًظانر انثٛطشٚح إنٗ انًؤعغاخ انر ٙزظهد ػهٗ سقى انرغدٛم .
ًٔٚكٍ أٌ ذرًثم انؼاليح انظسٛح ف ٙذثثٛد قشص يظُٕع يٍ يادج طهثح ،ذرٕفش ف ّٛخًٛغ
انًرطهثاخ انظسٛح ٔٚسًم انثٛاَاخ انًزكٕسج ف ٙانًادج  13تؼذِ .
انًادج ٚ :13دة أٌ ذكٌٕ انؼاليح انظسٛح يغرذٚشج انشكم ٔذسًم فٔ ٙعطٓا سقى انرغدٛم
انثٛطش٘ انخاص تًؼًم انظُغ .
ًٚكٍ أٌ ذٕضغ انؼاليح انظسٛح تٕاعطح خرى تّ زثش أٔ َاس ػهٗ انًُرٕج أٔ انرٕضٛة أٔ
ٔ .ال ًٚكٍ انغًاذ
انهفٛفح أٔ أٌ ذطثغ أٔ ذكرة ػهٗ نظٛقحٚٔ .دة إذالفٓا ػُذ فرر انهفٛفح
تؼذو إذالف ْزِ انذيغح إال إرا كاٌ فرر انرهفٛف ٚرهفٓا .
انًادج ٚ : 14راتغ ػٍ ذقهٛذ انؼالياخ انًسذدج فْ ٙزا انًشعٕو ٔطُؼٓا ٔزٛاصذٓا أٔ
اعرؼًانٓأ ،فقا نهُظٕص انرُظًٛٛح انًؼًٕل تٓا فًٛا ٚرؼهق تاالعرؼًال انرذنٛغ ٙنألخراو
ٔانطٕاتغ ٔانذيغاخ انشعًٛح .

انفصم انثانث:

انتخشيٍ وانُقم

انًادج ٚ : 15دة أٌ ذسًم يُرداخ انهسٕو انًغرسضشج انر ٙال ًٚكٍ انًسافظح ػهٓٛا عٕٖ
نًذج يسذٔدج ػاليح ٔاضسح ػهٗ انهفٛفح ذث ٍٛششٔط ذخض ٍٚانًُرح .
ٔٚدة زًاٚح يُرداخ انهسٕو انًغرسضشج يٍ أ٘ يظذس نهؼذٖٔ خالل خًٛغ يشازم اإلَراج
ٔانرٕصٚغ ٔانرغٕٚقٚٔ .دة أٌ ٚرى َقهٓا ٔفقا نألَظًح انًؼًٕل تٓا فًٛا ٚرؼهق تُقم انًٕاد
انغشٚؼح انرهف .

انثاب انخايس
أحكاو يتفزقح

انًادج ٚ :16دة أٌ ٚقٕو انًغؤٔل ػٍ انًؤعغح تاَرظاو ٔيشج ف ٙاألعثٕع ػهٗ األقم،
تًشاقثح إَراخّ قظذ انرأكذ يٍ يطاتقرّ نهًؼاٛٚش انرقُٛح ٔانظسٛح انًطهٕتحٚٔ .دة أٌ ذغدم
َرائح ػًهٛاخ انًشاقثح انًزكٕسج ٔذٕضغ سٍْ ذظشف يظانر انًشاقثح انًخرظح .
انًادج ٚ :17دة أٌ ذرٕفش ف ٙيُرداخ انهسٕو انًغرسضشج ،نك ٙذؼرثش طانسح نالعرٓالك
انثشش٘ ،ػهٗ انًؼاٛٚش انًٛكشٔتٕٛنٕخٛح انًسذدج تقشاس يشرشك نهٕصٚش انًكهف تانفالزح
ٔانٕصٚش انًكهف تانظسح .
انًادج ٚ :18دة أٌ ذسدض ٔذغسة يٍ االعرٓالك انؼاو :
يُرداخ انهسٕو انًغرسضشج انًظُٕػح ف ٙيؤعغاخ غٛش يشخض نٓا ال ذرٕفش فٓٛاششٔط انًسافظح ػهٗ انظسح انًسذدج فْ ٙزا انًشعٕو ؛
يُرداخ انهسٕو انًغرسضشج انر ٙال ذرٕافش فٓٛا انًؼاٛٚش انًٛكشٔتٕٛنٕخٛح انًشاس إنٓٛا فٙانًادج  17أػالِ ؛
خًٛغ انًُرداخ انر ٙقذ ذسرٕ٘ ػهٗ ػُاطش ضاسج أٔ عايح تانُغثح إنٗ اإلَغاٌ أٔ ذشرًمضًٍ خاطٛاذٓا انًؤثشج ف ٙانسٕاط ،ػهٗ يفاعذ ذغٛش طثٛؼرٓا أٔ ذدؼهٓا كشٓٚح أٔ ذظٛشْا
ػغٛشج انٓضى أٔ غٛش كافٛح انرغزٚح أٔ ذؼدم ترسههٓا .

انًادج  :19ػُذ اذخار قشاس يُغ انثٛغ طثقا نهًادج  39يٍ انقإٌَ سقى  13.83انًرؼهق تضخش
انغش ف ٙانثضائغ فئٌ سئٛظ انًظهسح انثٛطشٚح انًسهٛح تئيكاَّ عسة خًٛغ أخٓضج ٔضغ
انؼاليح .
انًادج ٚ :20ضشب نهًؤعغاخ انًضأنح َشاطٓا ف ٙذاسٚخ َشش ْزا انًشعٕو أخم ال ٚضٚذ
ػهٗ عُح يٍ انراسٚخ انًزكٕس نهرقٛذ تأزكاو ْزا انًشعٕو .
انًادج ٚ :21غُذ ذُفٛز ْزا انًشعٕو انز٘ ُٚشش ف ٙاندشٚذج انشعًٛح إنٗ ٔصٚش انفالزح
ٔانرًُٛح انقشٔٚح ٔانظٛذ انثسش٘ ٔٔصٚش انظُاػح ٔانرداسج ٔانظُاػح انرقهٛذٚح ٔٔصٚش
انظسح ،كم ٔازذ يُٓى فًٛا ٚخظّ .

وحزر تانزتاغ في  18يٍ يحزو  5( 1420ياي .) 1999
اإليعاء  :عثذ انزحًٍ يىسفي .
وقعه تانعطف:
وسيز انفالحح وانتًُيح انقزويح وانصيذ انثحزي ،حثية انًانكي .
وسيز انصُاعح وانتجارج وانصُاعح انتقهيذيح ،انعهًي انتاسي .
وسيز انصحح ،عثذ انىاحذ انفاسي .

