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هي رهضاى  5.صادر في  1.3136.ظهيز شزيف رقن 

بتٌفيذ القاًىى رقن (71.3يىليى  74) 131.  231.7 

الوتعلق بىقايت األشخاص وحوايتهن هي أخطار الكالب
1
1  

 

 انذًذ هلل ٔدذِ،

 ثذاخهّ? -انطبثغ انششٚف

 انذغٍ ثٍ يذًذ ثٍ ٕٚعف هللا ٔنّٛ(يذًذ ثٍ )

 ?ْزا، أعًبِ هللا ٔأػض أيشِ أَُب ٚؼهى يٍ ظٓٛشَب انششٚف

 يُّ، 5:ٔ 97ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٔال عًٛب انفظهٍٛ 

 أطذسَب أيشَب انششٚف ثًب ٚهٙ?

انًزؼهك  67.;: ُٚفز ُٔٚشش ثبنجشٚذح انشعًٛخ، ػمت ظٓٛشَب انششٚف ْزا، انمبٌَٕ سلى

دًبٚزٓى يٍ أخطبس انكالة، كًب ٔافك ػهّٛ يجهظ انُٕاة ٔيجهظ ثٕلبٚخ األشخبص ٔ

 انًغزشبسٍٚ.

 

 (.7568ٕٚنٕٛ  >7) 6989يٍ سيؼبٌ  =6انجٛؼبء فٙ  ٔدشس ثبنذاس

 ٔلؼّ ثبنؼطف?

 سئٛظ انذكٕيخ،

 ػجذ اإلنّ اثٍ كٛشاٌ. اإليؼبء?

 

 

 

 

  

  

                                                           

 .86>:؛ ص (7568 أغغطظ 67) 6989 شٕال 9 ثزبسٚخ >>6; ػذد انشعًٛخ انجشٚذح -1
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يتعلق بىقايت األشخاص وحوايتهن هي  231.7 قاًىى رقن

 أخطار الكالب

 أحكام عاهت7 األول الباب

 األولى الوادة

رغش٘ أدكبو ْزا انمبٌَٕ ػهٗ انكالة انخطٛشح ٔثبلٙ أطُبف انكالة ٔانًبنكٍٛ 

 سعٍٛ نٓب.بٔانذبئضٍٚ ٔانذ

رغزضُٙ يٍ أدكبو انفمشح األٔنٗ انكالة انًغزؼًهخ يٍ لجم أفشاد انمٕاد انؼًٕيٛخ أصُبء 

 يضأنزٓى نًٓبيٓى.

 7الوادة 

انخطٛشح فٙ يفٕٓو ْزا انمبٌَٕ كم انكالة انزٙ رزًٛض، ثبنُظش ئنٗ ٚمظذ ثبنكالة 

 .اإلَغبٌفظٛهزٓب أٔ ركُٕٚٓب انًشفٕنٕجٙ، ثششاعخ رشكم خطشا ػهٗ 

رذذد الئذخ أطُبف انكالة انخطٛشح ثُض رُظًٛٙ
2
. 

 وقائيت أحكام7 الثاًي الباب

 3الوادة 

أػالِ أٔ دٛبصرٓب أٔ دشاعزٓب أٔ  7ًُٚغ رًهك أطُبف انكالة انًشبس ئنٛٓب فٙ انًبدح 

ثٛؼٓب أٔ ششاؤْب أٔ رظذٚشْب أٔ اعزٛشادْب أٔ رشثٛزٓب أٔ رشٔٚؼٓب، كًب ًُٚغ ئثشاو أ٘ 

 رظشف ٚزؼهك ثٓب.

                                                           

يٍ انمبٌَٕ  7ثزطجٛك انًبدح  =756ٕٚنٕٛ  >6- <698مؼذح انر٘  8انظبدس فٙ  ;:9.=7.6انًشعٕو سلى  أَظش -2

رٔ انمؼذح  <6ثزبسٚخ  ;<;;انكالة؛ انجشٚذح انشعًٛخ ػذد  أخطبس يٍ انًزؼهك ثٕلبٚخ األشخبص 67.;:سلى 

 .<98:؛ ص -=756أغغطظ  7 – <698

 أطُبف انكالة انًُزًٛخ نهغالالد انزبنٛخ? 

ٔعزبفٕس دشبٚش ثٕل رٛش٘  Stafford shire bull terrierعزبفٕس دشبٚش ثٕل رٛش٘  -6

 chien pitbullانًؼشٔفخ ثكالة انجٛزجٕل  américain Stafford shire bull terrierاأليشٚكٙ

 chien boerbull انًؼشٔفخ ثكالة انجٕٚشثٕل mastiffانًبعزٛف  -7

 tosaانطٕعب  -8
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 1الوادة 

أشٓش يٍ األطُبف  8ٚجت ػهٗ كم شخض ًٚهك أٔ ٚذٕص أٔ ٚذشط كهجب ٚفٕق ػًشِ 

 الِ أٌ?أػ 7غٛش انٕاسدح فٙ انالئذخ انًشبس ئنٛٓب فٙ انًبدح 

ٚظشح ثزنك ئنٗ اإلداسح انًخزظخ انزٙ رمٕو ثٕػغ لبػذح نهًؼطٛبد رًكٍ يٍ  -

 يبنكّ؛ انزؼشف ػهٗ انكهت ٔػهٗ

ٚزٕفش ػهٗ دفزش طذٙ خبص ثبنكهت ٚزؼًٍ ثٛبَبد رؼشف ثبنكهت ٔثًبنكّ أٔ  -

 دبئضِ أٔ دبسعّ؛

 ٚهمذّ ػذ داء انغؼبس يغ رؼًٍٛ رنك فٙ انذفزش انظذٙ انًشبس ئنّٛ أػالِ. -

جت اٚؼب ػهٗ كم شخض ًٚهك أٔ ٚذٕص أٔ ٚذشط كهجب أٌ ٚكًًّ ٔٚمٛذِ ٔأٌ ال ٚ

 ٚزشكّ فٙ دبنخ ششٔد ثبنشبسع انؼبو ٔانًجبَٙ انغكُٛخ انًشزشكخ ٔاأليبكٍ انًفزٕدخ نهجًٕٓس.

 رذذد كٛفٛبد رطجٛك ْزِ انًبدح ثُض رُظًٛٙ.

 2الوادة 

انالئذخ انًشبس ئنٛٓب فٙ رخؼغ يضأنخ أَشطخ االرجبس فٙ انكالة غٛش انٕاسدح فٙ 

 أػالِ أٔ رشٔٚؼٓب ٔرشثٛزٓب نغشع رجبس٘ نزشخٛض رغهًّ اإلداسح. 7انًبدح 

 انششٔؽ انزبنٛخ? انًزٕفشح فٛٓى ًُٚخ ْزا انزشخٛض نألشخبص انزارٍٛٛ أٔ انًؼٍُٕٚٛ

أٌ ٚزٕفشٔا ػهٗ يذالد رغزجٛت نهًؼبٚٛش انجٛئٛخ ٔانزمُٛخ ٔانظذٛخ انزٙ رؼًٍ  -

 انًغزخذيٍٛ ٔانجٛشاٌ ٔانكالة؛طذخ ٔعاليخ 

أٌ ٚغزؼُٕٛا ثطجٛت ثٛطش٘ ٚششف ػهٗ ارخبر انزذاثٛش انظذٛخ نؼًبٌ طذخ  -

 ٔعاليخ انكالة؛

خ أٔ يإْالد رًكُّ يٍ يضأنخ ثبنُغجخ نهشخض انزارٙ، أٌ ٚزٕفش ػهٗ رجشث -

األَشطخ ٔأال ٚكٌٕ لذ طذسد فٙ دمّ أدكبو ثبإلداَخ يٍ أجم ئدذٖ  ْزِ

 انمبٌَٕ؛ ػهٛٓب فٙ ْزاانجشائى انًُظٕص 

ثبنُغجخ نهشخض انًؼُٕ٘، أٌ ٚكٌٕ يإعغب فٙ شكم ششكخ رجبسٚخ ٕٚجذ يمشْب  -

االجزًبػٙ ثبنًغشة ٔأٌ ٚزٕنٗ رغٛٛشِ أٔ رذثٛشِ شخض رارٙ ٚغزٕفٙ انششٔؽ 

 انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انجُذ انغبثك.

شٔؽ رمٕو اإلداسح، كهًب الزؼذ انؼشٔسح رنك، ثًشالجخ انزضاو انًشخض نٓى ثبنش

 انًُظٕص ػهٛٓب أػالِ ٔرُجض يذؼشا فٙ انًٕػٕع.

ٚغذت ْزا انزشخٛض، ثظفخ يإلزخ أٔ َٓبئٛخ، يٍ لجم اإلداسح، ئرا يب رى اإلخالل ثأدذ 

 انششٔؽ انًطهٕثخ أٔ الػزجبساد يشرجطخ ثبنًذبفظخ ػهٗ انُظبو انؼبو.

 بسٚخ ارخبرِ.ٚجهغ لشاس عذت انزشخٛض ئنٗ انًؼُٙ ثبأليش داخم أجم صالصٍٛ ٕٚيب يٍ ر

 رذذد كٛفٛبد رطجٛك ْزِ انًبدح ثُض رُظًٛٙ.
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 3الوادة 

ًُٚغ ئجشاء أٔ رُظٛى يجبسصاد نهكالة، كًب ًُٚغ ئػطبؤْب يٕاد يُشطخ أٔ يخذسح 

 نزأجٛج ػذٔاَٛزٓب ٔششاعزٓب.

 الوخالفاث هعايٌت7 الثالث الباب

 4الوادة 

يخبنفخ أدكبو ْزا انمبٌَٕ ػالٔح ػهٗ ػجبؽ انششؽخ انمؼبئٛخ، ٚؼٓذ ثبنجذش ٔيؼبُٚخ 

ئنٗ أػٕاٌ ٔصاسح انفالدخ ٔئداسح انًٛبِ ٔانغبثبد ٔانجًبػبد، انًؼٍُٛٛ يٍ ؽشف اإلداساد 

 انزبثؼٍٛ نٓب ٔانًذهفٍٛ نٓزا انغشع.

ٚمٕو ػبثؾ انششؽخ انمؼبئٛخ أٔ انؼٌٕ انز٘ ػبٍٚ أ٘ يخبنفخ نًمزؼٛبد ْزا انمبٌَٕ 

جًبػٛخ انًخزظخ نذجض انكالة انًؼُٛخ ثبنًخبنفخ ثبالعزؼبَخ، ػُذ االلزؼبء، ثبنًظبنخ ان

 ٔثزذشٚش يذؼش ثشأَٓب ٚذبل دغت انذبنخ ػهٗ انجٓبد انًؼُٛخ.

ٚأيش سئٛظ انًجهظ انجًبػٙ انًؼُٙ، ثؼذ اَظشاو أجم انًشالجخ انجٛطشٚخ انًُظٕص 

ػهّٛ فٙ انُظٕص انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انجبس٘ ثٓب انؼًم ػُذ االلزؼبء، ثمزم انكالة 

خطٛشح ٔكزنك انكالة األخشٖ انًزغججخ فٙ ئنذبق ػشس ثبألشخبص رشرت ػُّ ػجض ان

ٕٚيب، كًب ٚزٕنٗ رُفٛز ْزا األيش ثزُغٛك يغ انغهطبد اإلداسٚخ انًذهٛخ  75رزجبٔص يذرّ 

 ٔانًظبنخ انجٛطشٚخ.

 جٌائيت أحكام7 الزابع الباب

 5الوادة 

ذ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انُظٕص ال رذٕل أدكبو ْزا انمبٌَٕ دٌٔ رطجٛك انؼمٕثبد األش

 انزششٚؼٛخ انجبس٘ ثٓب انؼًم.

 6الوادة 

دسْى  555.:ٚؼبلت ثبنذجظ يٍ شٓشٍٚ ئنٗ عزخ أشٓش ٔثغشايخ رزشأح ثٍٛ 

دسْى أٔ ثادذٖ ْبرٍٛ انؼمٕثزٍٛ فمؾ كم يٍ لبو ثزًهك أطُبف انكالة انًشبس  75.555ٔ

ٛؼٓب أٔ ششائٓب أٔ رظذٚشْب أٔ اعزٛشادْب أػالِ أٔ دٛبصرٓب أٔ دشاعزٓب أٔ ث 7ئنٛٓب فٙ انًبدح 

 أٔ رشثٛزٓب أٔ رشٔٚؼٓب أٔ لبو ثاثشاو أ٘ رظشف ٚزؼهك ثٓب.

 1.الوادة 

دسْى كم يٍ ًٚهك أٔ ٚذٕص أٔ ٚذشط  55:دسْى ٔ 755ٚؼبلت ثغشايخ رزشأح ثٍٛ 

 أػالِ? 7كهجب يٍ األطُبف غٛش انٕاسدح فٙ انالئذخ انًشبس ئنٛٓب فٙ انًبدح 
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 انزظشٚخ ثزنك ئنٗ اإلداسح انًخزظخ؛أغفم  -

 أػالِ؛ 9ال ٚزٕفش ػهٗ انذفزش انظذٙ انخبص ثبنكهت انًشبس ئنّٛ فٙ انًبدح  -

أغفم رهمٛذّ ػذ داء انغؼبس أٔ نى ٚؼًٍ رنك فٙ انذفزش انظذٙ انًشبس ئنّٛ فٙ  -

 أػالِ؛9انًبدح 

نغكُٛخ أغفم ركًًّٛ ٔرمٛٛذِ أٔ رشكّ فٙ دبنخ ششٔد ثبنشبسع انؼبو ٔانًجبَٙ ا -

 انًشزشكخ ٔاأليبكٍ انًفزٕدخ نهجًٕٓس.

 ..الوادة 

 5.555:دسْى ٔ 65.555ٚؼبلت ثبنذجظ يٍ شٓش ئنٗ عزخ أشٓش ٔثغشايخ رزشأح ثٍٛ 

دسْى أٔ ثادذٖ ْبرٍٛ انؼمٕثزٍٛ فمؾ كم يٍ صأل أَشطخ االرجبس فٙ انكالة غٛش انٕاسدح 

ٓب ٔرشثٛزٓب نغشع رجبس٘ ثذٌٔ أػالِ أٔ رشٔٚؼ 7فٙ انالئذخ انًشبس ئنٛٓب فٙ انًبدح 

 رشخٛض أٔ ثؼذ عذت انزشخٛض يُّ ثظفخ َٓبئٛخ أٔ داخم فزشح انغذت انًإلذ نزشخٛظّ.

 7.الوادة 

 65.555دسْى ٔ 6.755ٚؼبلت ثبنذجظ يٍ شٓش ئنٗ صالصخ أشٓش ٔثغشايخ رزشأح ثٍٛ 

هكالة أٔ لبو كم يٍ لبو ثاجشاء أٔ رُظٛى يجبسصاد ن ْى أٔ ثادذٖ ْبرٍٛ انؼمٕثزٍٛ فمؾدس

 ثاػطبئٓب يٕاد يُشطخ أٔ يخذسح نزأجٛج ػذٔاَٛزٓب ٔششاعزٓب.

 3.الوادة 

أػالِ، ٕٚجذ  7ٚؼبلت كم شخض رغجت كهت، غٛش يشًٕل ثبنالئذخ انٕاسدح فٙ انًبدح 

 رذذ دشاعزّ أٔ فٙ دٛبصرّ، َزٛجخ ئًْبنّ أٔ رمظٛشِ فٙ ئنذبق ػشس ثبنغٛش َزج ػُّ?

 دسْى؛ 6.755دسْى ئنٗ  55:، ثغشايخ يٍ ٕٚيب 75ػجض ال رزجبٔص يذرّ  -

 6.755ٕٚيب، ثبنذجظ يٍ شٓش ئنٗ عزخ أشٓش ٔثغشايخ يٍ  75ػجض ٚضٚذ ػٍ  -

 دسْى أٔ ثادذٖ ْبرٍٛ انؼمٕثزٍٛ فمؾ؛ 555.:دسْى ئنٗ 

 6.755ئدذاس ػبْخ يغزذًٚخ، ثبنذجظ يٍ عُخ ئنٗ صالس عُٕاد ٔثغشايخ يٍ  -

 دسْى. 65.555دسْى ئنٗ 

دسْى ئنٗ  6.755خ يٍ ُزٍٛ ئنٗ خًظ عُٕاد ٔثغشاييٕد، ثبنذجظ يٍ ع -

 .دسْى 65.555

 1.الوادة 

أػالِ،  7ٚؼبلت كم شخض لبو ثزذشٚغ كهت، غٛش يشًٕل ثبنالئذخ انٕاسدح فٙ انًبدح 

رغجت فٙ ئنذبق ػشس ثبنغٛش َزج ػُّ ػجض أٔ ئدذاس ػبْخ يغزذًٚخ نهغٛش أٔ يٕد 

يٍ  958ٔ 957ٔ 956ٔ 955ٛٓب فٙ انفظٕل ثبنؼمٕثبد انًمشسح نٓزِ األفؼبل انًُظٕص ػه

 يجًٕػخ انمبٌَٕ انجُبئٙ.
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 2.الوادة 

كم  555.:6دسْى ئنٗ  8.555ٚؼبلت ثبنذجظ يٍ صالصخ أشٓش ئنٗ عُخ ٔثغشايخ يٍ 

أػالِ، نزٓذٚذ أٔ يمبٔيخ أفشاد  7شخض اعزؼًم كهجب غٛش يشًٕل ثبنالئذخ انٕاسدح فٙ انًبدح 

 يٓبيٓى أٔ نهٓجٕو ػهٛٓى.انمٕح انؼًٕيٛخ أصُبء يضأنخ 

 3.الوادة 

ئرا كبٌ انكهت يٍ  :6ٔ 69ٔ 68رؼبػف انؼمٕثبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًٕاد 

 يٍ ْزا انمبٌَٕ. 7األطُبف انًذظٕسح ثًمزؼٗ انًبدح 

 4.الوادة 

ٚشفغ انذذاٌ األدَٗ ٔاأللظٗ نهغشايبد انًمشسح فٙ ْزا انجبة يٍ انؼؼف ئنٗ خًغخ 

 انًخبنفخ شخظب يؼُٕٚب. أػؼبفٓب ئرا كبٌ يشركت

 5.الوادة 

 رؼبػف انؼمٕثبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزا انجبة فٙ دبنخ انؼٕد.

ٚؼزجش فٙ دبنخ ػٕد، كم يٍ عجك انذكى ػهّٛ يٍ أجم ئدذٖ انجُخ انًُظٕص ػهٛٓب 

فٙ ْزا انجبة، ثذكى دبئض نمٕح انشٙء انًمؼٙ ثّ، صى اسركت جُذخ يًبصهخ لجم يؼٙ خًظ 

 ُفٛز انؼمٕثخ انًذكٕو ثٓب أٔ رمبديٓب.عُٕاد يٍ رًبو ر

 رؼذ جُذب يزًبصهخ، نزمشٚش انؼٕد، جًٛغ انجُخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزا انجبة.

يٍ انمبٌَٕ انجُبئٙ خبػؼخ  958ٔ 957رظم انؼمٕثبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدرٍٛ 

 نمٕاػذ انؼٕد انًمشسح فٙ يجًٕػخ انمبٌَٕ انجُبئٙ.

 6.الوادة 

د انًشبس ئنٛٓب أػالِ، رذكى انًذكًخ ٔجٕثب ػهٗ كم شخض أدٍٚ ػالٔح ػهٗ انؼمٕثب

ثؼمٕثخ عبنجخ نهذشٚخ ثغجت يخبنفزّ ألدكبو ْزا انمبٌَٕ ثبنًُغ يٍ رًهك أٔ دٛبصح انكالة ٔنٕ 

ثغشع اعزؼًبنٓب فٙ أػًبل انذشاعخ ٔرنك نًذح خًظ عُٕاد رذزغت اثزذاء يٍ اَمؼبء 

 انؼمٕثخ.

 وختاهيت أحكام اًتقاليت7 الخاهس الباب

 71الوادة 

ٚجت ػهٗ األشخبص انزٍٚ ًٚهكٌٕ أٔ ٚذٕصٌٔ أٔ ٚذشعٌٕ كالثب يًُٕػخ ثًمزؼٗ 

ْزا انمبٌَٕ رغهًٛٓب نهًظبنخ انجًبػٛخ انجٛطشٚخ انًخزظخ خالل أجم ال ٚزؼذٖ شٓشا يٍ 

 أػالِ ثبنجشٚذح انشعًٛخ. 7ربسٚخ َشش انُض انزُظًٛٙ انًشبس ئنّٛ فٙ انًبدح 
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 .7الوادة 

أدكبو ْزا انمبٌَٕ دٛض انزُفٛز اثزذاء يٍ ربسٚخ َشش انُظٕص انزُظًٛٛخ انالصيخ رذخم 

 نزطجٛمٓب ثبنجشٚذح انشعًٛخ.

غٛش أٌ أدكبو ْزا انمبٌَٕ انًزؼهمخ ثًضأنخ أَشطخ االرجبس فٙ انكالة غٛش انًشًٕنخ 

ذخم دٛض أػالِ ٔرشٔٚؼٓب ٔرشثٛزٓب نغشع رجبس٘ ال ر 7فٙ انالئذخ انًشبس ئنٛٓب فٙ انًبدح 

خ انالصيخ نزطجٛمٓب ٛأشٓش اثزذاء يٍ ربسٚخ َشش انُظٕص انزُظًٛ ;انزُفٛز ئال ثؼذ يشٔس أجم 

 ثبنجشٚذح انشعًٛخ.
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