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هي رهضاى  2.صادر في  141.41.1ظهير شريف رقن 

( في شأى هراقبت حالت بٌاياث .11.يىليى  4.) 1.42

الوساجذ
1 

          

 انحًذ هلل ٔحذِ،

 :تذاخهّ -انششٚقانطاتغ 

 )يحًذ تٍ انحغٍ تٍ يحًذ تٍ ٕٚعق هللا ٔنّٛ(

 أعًاِ هللا ٔأػض أيشِ أَُا: ،ٚؼهى يٍ ظٓٛشَا انششٚق ْزا

 يٕاطهح نؼُاٚرُا انغايح تثٕٛخ هللا؛

 كاكح ششٔؽ األيٍ ٔانطًأَُٛح نشٔادْا؛ ظالنرُا انششٚق ػهٗ ذٕكٛشٔحشطا يٍ 

انًغاظذ تكٛلٛح دٔسٚح ػًاَا  حانح تُاٚاخنٛح كؼانح نًشاهثح ٔسؿثح يُا كٙ إحذاز آ

 خطش يحرم ًٚصهّ االٚم يُٓا نهغوٕؽ؛نغاليرٓا ٔدسءا نكم 

 عرٕس؛يٍ انذ 14ٔتُاء ػهٗ انلظم       

 أطذسَا أيشَا انششٚق تًا ٚهٙ:         

 أحكام عاهت: الباب األول

 الوادة األولى 

ٔانعٓاخ انًكهلح تٓزِ انًشاهثح ٔكزا ذحذد كٛلٛاخ يشاهثح حانح تُاٚاخ يغاظذ انًًهكح 

 ا انظٓٛش انششٚق.انثُاٚاخ انًزكٕسج ؽثوا ألحكاو ْزًاٌ عاليح إظشاءاخ ػ

 .الوادة 

تُاٚاذٓا ٚأيش تٓا ٔالج انعٓاخ ٔػًال ذخؼغ يغاظذ انًًهكح نًشاهثح ذوُٛح نحانح 

 انؼًاالخ ٔاألهانٛى كم كٙ دائشج اخرظاطّ.
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 بٌاياث الوساجذهراقبت حالت الباب الثاًي: 

 4الوادة 

 ثشج ذُعضْا يكاذة دساعاخ يرخظظح.خذرى يشاهثح تُاٚاخ انًغاظذ تٕاعطح 

 .الوادة 

حانح تُاٚاخ  ذحذز نذٖ ٔانٙ انعٓح أٔ ػايم انؼًانح أٔ اإلههٛى نعُح إههًٛٛح نًشاهثح

 ٓاو انرانٛح:ًؼطهغ تانانًغاظذ ذ

ٙ ٔانغٓش انٕاهؼح كٙ دائشج َلٕرْا انرشاتٔػغ تشَايط نًشاهثح حانح تُاٚاخ انًغاظذ  -

 ؛ِػهٗ ذُلٛز

 نهخثشج انروُٛح؛ ٓاحظش هائًح انًغاظذ انرٙ ٚعة إخؼاع تُاٚاذ -

 سٚش انخثشج انًُعشج؛انخاطح ػهٗ ذواًالخ رحٔػغ دكرش نه -

ذيٓا انرٙ ٚرؼٍٛ ْحانح تُاٚاذٓا إطالحاخ ٔذهك  حظش هائًح انًغاظذ انرٙ ذرطهة -

 ئٓا؛إػادج تُا

ذٕطٛاذٓا ذشكغ إنٗ ٔانٙ انعٓح أٔ ػايم انؼًانح اظرًاػاذٓا ٔذواسٚش حٕل َرائط  ذادإػ -

 اإلههٛى الذخار انوشاس تشأَٓا؛أٔ 

ذ خاطح ٔػؼٛح تُاٚاخ انًغاظ عُٕ٘ ػٍ حظٛهح أشـانٓا ٚرؼًٍ تظلح شٚشذو ادإػذ -

 .تشأَٓا انًرخزجنهغوٕؽ ٔانوشاساخ  اٜٚهح انًٕظٕدج كٙ دائشج َلٕرْا ٔذهك

َغخح يٍ ْزا انروشٚش انغُٕ٘ إنٗ انغهطح ٚشكغ ٔانٙ انعٓح أٔ ػايم انؼًانح أٔ االههٛى 

 انحكٕيٛح انًكهلح تاألٔهاف ٔانشؤٌٔ االعاليٛح.

  2الوادة 

ذرأنق انهعُح االههًٛٛح نًشاهثح حانح تُاٚاخ انًغاظذ إػاكح إنٗ ٔانٙ انعٓح أٔ ػايم 

 :انؼًانح أٔ اإلههٛى أٔ يٍ ًٚصهّ سئٛغا يٍ 

  ؛يًصم ػٍ انًعهظ انؼهًٙ انًحهٙ -

  ؛انعًاػٙ انًؼُٙ يًصم ػٍ انًعهظ -

ٔانشؤٌٔ االعاليٛح يًصال نهغهطح انحكٕيٛح انًكهلح تاألٔهاف انشؤٌٔ يُذٔب  -

 االعاليٛح ؛

 غهطح انحكٕيٛح انًكهلح تانرؼًٛش؛يًصم ػٍ ان -

 تانغكُٗ ٔعٛاعح انًذُٚح؛ يًصم ػٍ انغهطح انحكٕيٛح انًكهلح -

 يًصم ػٍ انٕكانح انحؼشٚح؛ -

 يًصم ػٍ يظانح انٕهاٚح انًذَٛح؛ -
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يٍ رٔ٘ انخثشج كٙ  ههٛى أٌ ٚذػٕ كم شخضٙ انعٓح أٔ ػايم انؼايهح أٔ اإلًٔٚكٍ نٕان

 ح كٙ أشـال انهعُح تظلح اعرشاسٚح.نهًشاسكانوطاػٍٛ انؼاو أٔ انخاص 

ٔإػذاد  ،تًٓاو كراتح انهعُحٚؼطهغ هغى انرؼًٛش تًظانح انٕالٚح أٔ انؼًانح أٔ االههٛى 

 يحاػش اظرًاػاذٓا ٔذواسٚشْا ٔيغك ٔشائوٓا ٔانؼًم ػهٗ حلع ْزِ انٕشائن.

  6الوادة 

رًغ انهعُح تذػٕج يٍ سئٛغٓا يشج كٙ انغُح ػهٗ األهم ٔكهًا دػد انؼشٔسج إنٗ ذع

 ك.رن

 7الوادة 

اظرًاػاخ انهعُح انوشاساخ االههٛى تُاء ػهٗ َرائط  أٔػايم انؼايم ٚرخز ٔانٙ انعٓح أٔ

انغهطح انحكٕيٛح انًكهلح تاألٔهاف  انالصيح انًُاعثح نؼًاٌ انغاليح انؼايح ٔٚخثش تزنك

 ٔانشؤٌٔ االعاليٛح.

 إجراءاث ضواى سالهت بٌاياث الساجذ الباب الثالث: 

 8الوادة 

شٛك ٚم نهغوٕؽ ٚغرهضو انرذخم انلٕس٘ نذسء خطش يحرًم أٔ ٔيغعذ آ إرا ذثٍٛ أٌ يثُٗ

ؿالم انًغعذ ٔػُذ االهرؼاء س ٔانٙ انعٓح أٔ ػايم انؼًانح أٔ االههٛى هشاس تئانٕهٕع أطذ

 إؿالم انًحالخ انًعأسج نّ ٔإكشاؿٓا يٍ شاؿهٛٓا.

ظًٛغ انرذاتٛش االحرٛاؽٛح انالصيح نؼًاٌ انغاليح انؼايح  ٔنّ أٌ ٚرخز ػالٔج ػهٗ رنك

 نهغوٕؽ ػُذ االهرؼاء. اٜٚهحتًا كٙ رنك هشاس ْذو تُاٚاخ انًغاظذ 

ٔانشؤٌٔ االعاليٛح كٕسا تُغخ يٍ انوشاساخ  ذثهؾ انغهطح انحكٕيٛح انًكهلح تاألٔهاف

 انًرخزج.

 هشاساخ االؿالم ٔاالكشاؽ ٔانٓذو يٍ نذٌ ٔانٙ انعٓح أٔ ػايم انؼًانح أٔ االههٛى . ذُلٛز

 9الوادة 

انظٓٛش انششٚق ذهك انًششكح ػهٗ نهغوٕؽ كٙ يلٕٓو ْزا  اٜٚهحاخ انًغاظذ ٚٚوظذ تثُا

ال ذرٕكش تظلح ػايح ػهٗ االَٓٛاس كهٛا أٔ ظضئٛا يًا ٚٓذد انغاليح انؼايح أٔ ذهك انرٙ 

 ػًاَاخ انًراَح انالصيح نهحلاظ ػهٗ ْزِ انغاليح.

 11الوادة 

لح ػًٍ انًثاَٙ ٔانًؼانى انراسٚخٛح انًُظ ُٚذسضإدا كاٌ يثُٗ انًغعذ االٚم نهغوٕؽ 

سٚخٛح اانًرؼهن تانًحاكظح ػهٗ انًثاَٙ انر 77-01انوإٌَ سهى  ألحكاوالشاس ؽثوا كٙ ػذاد ا

ِ انظٓٛش انششٚق سهى اتاخ انًُوٕشح ٔانرحق انلُٛح ٔانؼادٚاخ انظادس ترُلٛزُاظش ٔانكرًٔان
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ذـٛٛشِ ٔذرًًّٛ ( كًا ٔهغ 4601دٚغًثش  71) 4114يٍ طلش  42تراسٚخ  414-01-4

أٔ كهٛا يٍ ػذاد االشاس ٔانحلاظ يحرٕٚاذّ ّ ظضئٛا تشأَّ إخشاظ ٔظة هثم إطذاس هشاس انٓذو

  ٔانُظٕص انًرخزج نرطثٛوّ. انًزكٕسانًُظٕص ػهٛٓا كٙ انوإٌَ  نإلظشاءاخاالششٚح ؽثوا 

  11الوادة 

 ٗ انًغعذ االٚم نهغوٕؽ كٙ حانحثُسج نًانؼًم تؼوٕد كشاء انًحالخ انًعأ هقٕٚ

 انًغعذ. إؿالهٓا ؽٛهح يذج إؿالم 

 انكشاء انًرؼهوح تٓزِ انًحالخ كٙ حانح ْذيٓا. ذُلؼٙ ػوٕد

كاَد يحثغح يٍ حن األعثوٛح كٙ كشائٓا يٍ انًحالخ انًزكٕسج إرا  يكصشٔٔٚغرلٛذ 

 إػادج انثُاء.ػذو أشٓش كٙ حانح ح شالشتُائٓا ٔيٍ ذؼٕٚغ ٕٚاص٘ كشاء  ظذٚذ كٙ حانح

كاَد ؿٛش يحثغح يٍ ذؼٕٚغ كٙ حانح شْٔا إرا صيانكٕ ْزِ انًحالخ ٔيك ٚغرلٛذكًا 

 إػادج تُائٓا. ػذو

 .1الوادة 

أػالِ يٍ إَعاص  1نٛٓا كٙ انًادج ٚؼاد كرح انًغعذ تؼذ ذحون انهعُح االههًٛٛح انًشاس إ

 انؼًهٛاخ انًطهٕتح توشاس نٕصٚش األٔهاف ٔانشؤٌٔ االعاليٛح.

 أحكام هختلفت : الباب الرابع

 14الوادة 

أػالِ يٍ هثم  44ػهّٛ كٙ انلوشج االخٛشج يٍ انًادج ٚحذد يثهؾ انرؼٕٚغ انًُظٕص 

 نعُح ذحذز نٓزا انـشع ذركٌٕ يٍ:

 انحكٕيٛح انًكهلح تاألٔهاف ٔانشؤٌٔ االعاليٛح؛يًصهٍٛ اشٍُٛ ػٍ انغهطح  -

 ؛تانذاخهٛح يًصم ػٍ انغهطح انحكٕيٛح انًكهلح -

 ؛تانًانٛح يًصم ػٍ انغهطح انحكٕيٛح انًكهلح -

 تانرؼًٛش. يًصم ػٍ انغهطح انحكٕيٛح انًكهلح -

ذغرُذ انهعُح كٙ ذوذٚشْا نًثهؾ انرؼٕٚغ ػهٗ انًورؼٛاخ انرششٚؼٛح ٔانرُظًٛٛح انعاس٘ 

 تٓا انؼًم.

 .1الوادة 

يٛضاَٛح ٔصاسج  ٔانركانٛق انرانٛح كٙ ذغعٛم االػرًاداخ انخاطح ترـطٛح انًظاسٚق

  االعاليٛح:االٔهاف ٔانشؤٌٔ 

يظاسٚق انخثشاخ انروُٛح انًُعضج ؽثوا نًورؼٛاخ انًادج انصانصح يٍ ْزا انظٓٛش  -

 انششٚق؛
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 ذكانٛق ػًهٛاخ انٓذو ٔإػادج انثُاء انخاطح تثُاٚاخ انًغاظذ اٜٚهح نهغوٕؽ؛ -

 خثشج انروُٛح؛ذكانٛق االطالحاخ انًُعضج تُاء ػهٗ ذواسٚش ان -

 أػالِ. 44ألحكاو انلوشج األخٛشج يٍ انًادج  انرؼٕٚؼاخ انًغرحوح ذطثٛوا -

 12الوادة 

ًٛح إنٗ انغهطح ُٚشش تانعشٚذج انشعانز٘ ششٚق ٚغرُذ ذُلٛز أحكاو ْزا انظٓٛش ان

ٕيٛح انًكهلح تانذاخهٛح كم ٔانشؤٌٔ االعاليٛح ٔانغهطح انحكانحكٕيٛح انًكهلح تاألٔهاف 

 ٔاحذج يًُٓا كًٛا ٚخظٓا.

                                                                                                                    .(7141ٕٚنٕٛ 74)4141يٍ سيؼاٌ  71كٙ  ٔحشس تٕظذج                                

4164140447 
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