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كتوبر أ 01) 0230شعبان  10بتاريخ  773460قانون رقم 

 1يتعلق بالتماس اإلحسان العمومي (0360

  

 ؛ انذًذ هلل ٔدذِ

 < ثذاخهّ -انطبثغ انششٚف

 يذًذ ثٍ ٕٚعف ثٍ انذغٍ هللا ٔنّٛ( )انذغٍ ثٍ

 < ٚؼهى يٍ ظٓٛشَب انششٚف ْزا أعًبِ هللا ٔأػض أيشِ أَُب

 ؛ يُّ :6ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٔالعًٛب انفظم 

 َٔظشا نًٕافمخ يجهظ انُٕاة، 

 < َظبدق ػهٗ انمبٌَٕ اٜرٙ َظّ

0الفصل 
2

 

انزًبط اإلدغبٌ انؼًٕيٙ ال ٚجٕص رُظًّٛ أٔ إَجبصِ أٔ اإلػالٌ ػُّ فٙ انطشٚك  إٌ

ٔاأليبكٍ انؼًٕيٛخ أٔ ثًُبصل األفشاد يٍ ؽشف أ٘ شخض ٔثأ٘ ٔجّ يٍ انٕجِٕ إال ثئرٌ 

 يٍ األيٍٛ انؼبو نهذكٕيخ.

ٔٚشاد ثبنزًبط اإلدغبٌ انؼًٕيٙ كم ؽهت ٕٚجّ إنٗ انؼًٕو لظذ انذظٕل ثٕعٛهخ يب  

عًٛب االنزًبعبد ٔجًغ األيٕال ٔاالكززبثبد ٔثٛغ انشبساد ٔانذفالد ٔانغٓشاد )ٔال

انشالظخ ٔاألعٕاق انخٛشٚخ ٔانفشجبد ٔانذفالد انًٕعٛمٛخ( ػهٗ أيٕال أٔ أشٛبء أٔ 

يُزٕجبد رمذو كال أٔ ثؼؼب نفبئذح يششٔع خٛش٘ أٔ ْٛئخ أٔ أفشاد آخشٍٚ ثظشف انُظش ػٍ 

  َظٕص خبطخ ثٓب. أنؼبة انٛبَظٛت انجبسٚخ ػهٛٓب

ٔإٌ إػالٌ أٔ إراػخ انزًبط نإلدغبٌ انؼًٕيٙ ٔالعًٛب ػٍ ؽشٚك انظذبفخ ٔرؼهٛك 

اإلػالَبد ٔانًُشٕساد َٔششاد االكززبة ٔنٕ كبَذ يٕصػخ ثبنًُبصل أٔ ثأٚخ ٔعٛهخ أخشٖ 

يٍ ٔعبئم اإلػالو ال ٚجٕص إَجبصِ إال إرا أرٌ فٙ ْزا االنزًبط ٔأشٛش فٙ اإلػالٌ إنٗ سلى 

 اإلرٌ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًمطغ األٔل أػالِ.

 1الفصل 

 ٚؼفٗ يٍ ؽهت اإلرٌ انًزكٕس <
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يٍ انظٓٛش  =انزًبط اإلدغبٌ انؼًٕيٙ انز٘ ٚمٕو ثّ انزؼبٌٔ انٕؽُٙ ؽجمب نهفظم 

( ثئدذاس ;9=9أثشٚم  ;6) :;97سيؼبٌ  :6انظبدس فٙ  ==5.;9.9انششٚف سلى 

 ؛ انزؼبٌٔ انٕؽُٙ

 ٕال ػهٗ انطشٚمخ انزمهٛذٚخ.االنزًبعبد ٔجًغ األي

 2الفصل 

ٚجٕص أٌ ٚفشع ػُذ رغهٛى اإلرٌ انًمشس فٙ انفظم األٔل أػالِ الزطبع إججبس٘ ال 

يٍ انًجبنغ انًذظم ػهٛٓب نفبئذح انًشبسٚغ راد انًظهذخ انؼبيخ انًجُٛخ فٙ  %99ٚزجبٔص 

 اإلرٌ انًزكٕس.

انًجبششح ؽجك انششٔؽ  ٔرغزخهض االلزطبع انًزكٕس إداسح انجًبسن ٔانؼشائت غٛش

 95) 6>97سجت  97انظبدس فٙ  6.769:.9انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انظٓٛش انششٚف سلى 

 ( ثشأٌ دمٕق انفمشاء.6:=9دجُجش 

 3الفصل 

ال ًٚكٍ أٌ ٚؤرٌ فٙ انزًبط اإلدغبٌ انؼًٕيٙ إال نهًشبسٚغ أٔ انٓٛئبد انًٕجٕد يمشْب 

 ثبنًغشة ٔانًؤعغخ ثظفخ لبََٕٛخ.

 4الفصل 

 655هٗ انًخبنفبد نهفظم األٔل يٍ ْزا انمبٌَٕ ثغشايخ ٚزشأح لذسْب ثٍٛ ٚؼبلت ػ

 دسْى.  6.555ٔ

ٔرطجك انؼمٕثخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًمطغ انغبثك ػهٗ انًذٚش انًغؤٔل ػٍ طذٔس 

كم جشٚذح أٔ َششح دٔسٚخ لبو ثُشش اإلػالَبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًمطغ انثبنش يٍ 

 ّ.انفظم األٔل خالفب نًمزؼٛبر

 5الفصل 

كم انزًبط نإلدغبٌ انؼًٕيٙ ٚؼهٍ ػُّ أٔ ُٚظى أٔ ُٚجض ؽجك انششٔؽ انًُظٕص 

ػهٛٓب فٙ انًمطغ األٔل يٍ انفظم األٔل لظذ انزؼٕٚغ ػٍ انغشايبد ٔانظٕائش ٔاألػشاس 

انظبدسح ثٓب أدكبو لؼبئٛخ فٙ يغبئم جُبئٛخ أٔ جُذٛخ ٚؼبلت ػهّٛ ثغجٍ رزشأح يذرّ ثٍٛ 

دسْى أٔ ثئدذٖ ْبرٍٛ  955.555ٔ 9.555ٔثغشايخ ٚزشأح لذسْب ثٍٛ شٓش ٔعزخ أشٓش 

 انؼمٕثزٍٛ فمؾ.

 6الفصل 

 < رهغٗ جًٛغ انًمزؼٛبد انًُبفٛخ نٓزا انمبٌَٕ ٔالعًٛب

  ٙ( ثشأٌ ;7=9دجُجش  99) :979شٕال  ;انظٓٛش انششٚف انظبدس ف

 ؛ االنزًبعبد ٔجًغ األيٕال ٔفزخ لٕائى االكززبة



 

 ( ثشأٌ 89=9ََٕجش  >6) 97:8ر٘ انمؼذح  66دس فٙ انظٓٛش انششٚف انظب

 ؛ زًبعبد اإلدغبٌ انؼًٕيٙنإػالٌ َٔشش ا

  جًبدٖ األٔنٗ  7انظبدس فٙ  >;7.>9.9يٍ انظٓٛش انششٚف سلى  :9انفظم

 ( ثًثبثخ لبٌَٕ نهظذبفخ.>9=9ََٕجش  99) >;97

 نهًًهكخ.ُٚشش ْزا انمبٌَٕ فٙ انجشٚذح انشعًٛخ ُٔٚفز ثبػزجبسِ لبََٕب  

 

 (9;=9أكزٕثش  96) 9=97شؼجبٌ  69ٔدشس ثبنشثبؽ فٙ 

 ٔلغ ثبنؼطف          

 انٕصٚش األٔل          

 < يذًذ كشٚى انؼًشاَٙ اإليؼبء        
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