الوعاقبة عي السكر العلٌي
صيغة هحيٌة بتاريخ  42يٌاير 8746
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هرسوم هلكي رقن  542444بتاريخ  88شعباى 82( 8165
ًوًبر  )8745بوثابة قاًوى يتعلق بالوعاقبة عي السكر
العلٌي
وّا ذُ ذؼذيٍٗ:
اسرذسان تاٌجشيذج اٌشسّيح ػذد  3782اٌظادسج في  91شؼثاْ ٔٛٔ 33( 9278ثش
 )9198اٌظحيفح  ،3252اٌجشيذج اٌشسّيح ػذد  3773تراسيخ  35شٛاي  35( 9278يٕايش
 ،)9197ص .991
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هرسوم هلكي رقن  542444بتاريخ  88شعباى 82( 8156
ًوًبر  )8745بوثابة قاًوى يتعلق بالوعاقبة عي السكر
1
العلٌي
اٌحّذ هلل ٚحذٖ
ٔحٓ ػثذ هللا اٌّؼرّذ ػٍ ٝهللا أِيش اٌّؤِٕيٓ تٓ أِيش اٌّؤِٕيٓ ٍِه اٌّغشب.
اٌطاتغ اٌششيف – تذاخٍٗ:
( اٌحسٓ تٓ ِحّذ تٓ يٛسف تٓ اٌحسٓ هللا ٌٚيٗ ).
تٕاء ػٍ ٝاٌّشس َٛاٌٍّىي سلُ  929.92اٌظادس في  8طفش  7( 9272ئٛيٗ )9192
تئػالْ حاٌح االسرثٕاء،
ٔشسُ ِا يٍي :
الفصل 8
يؼالة تاٌحثس ٌّذج ذرشاٚح تيٓ شٙش ٚاحذ ٚسرح أشٙش ٚتغشاِح يرشاٚح لذس٘ا تيٓ
 211ٚ 921دسُ٘ أ ٚتئحذ٘ ٜاذيٓ اٌؼمٛتريٓ فمظ وً شخض ٚجذ في حاٌح سىش تيٓ في
األصلح أ ٚاٌطشق أ ٚاٌّما٘ي أ ٚاٌىثاسيٙاخ أ ٚفي أِاوٓ أخش ٜػِّٛيح أ ٚيغشا٘ا اٌؼّ.َٛ
ٚيّىٓ أْ ذضاػف ٘اذاْ اٌؼمٛتراْ إرا ذسثة اٌشخض اٌّٛجٛد تحاٌح سىش في
ضٛضاء ذمٍك ساحح اٌؼّ.َٛ
الفصل 4
يظذس اٌحىُ ٌضِٚا تؼمٛتح اٌحثس في حاٌح اٌؼٛد األٚي إٌ ٝاسذىاب اٌّخاٌفح
إٌّظٛص ػٍيٙا في اٌّمطغ األٚي ِٓ اٌفظً اٌساتك.
ٚإرا ػاد اٌّؼٕ ٝتاألِش ِشج أخش ٜإٌ ٝاسذىاب اٌّخاٌفح طذس اٌحىُ تألظ ٝػمٛتري
اٌحثس ٚاٌغشاِح اٌّشاس إٌيٙا في اٌفظً اٌّزوٛس.2
الفصل 1
وً شخض ِحى َٛػٍيٗ ِٓ أجً ػٛدذاْ إٌ ٝاٌسىش اٌؼٍٕي اٌثيٓ يّىٓ ِٕؼٗ تّٛجة
ٔفس اٌحىُ ٌّذج سٕريٓ ػٍ ٝاألوثش ِٓ ِضاٌٚح حك أ ٚػذد ِٓ اٌحمٛق إٌّظٛص ػٍيٙا في
اٌفظً  ِٓ 39اٌمأ ْٛاٌجٕائي.

 - 1اٌجشيذج اٌشسّيح ػذد 3782تراسيخ 91شؼثاْ ٔٛٔ 33( 9278ثش  ،)9198ص .3252
 - 2ذُ ذغييش اٌفمشج اٌثأيح ِٓ اٌفظً اٌثأي تاسرذسان خطأ تاٌجشيذج اٌشسّيح ػذد  3773تراسيخ  35شٛاي 9278
( 35يٕايش  ،)9197ص .991
3

ٚيّىٓ أْ يطثك ػٍيٗ تاإلضافح إٌ ٝرٌه أحذ اٌرذاتيش االحرياطيح إٌّظٛص ػٍيٙا في
اٌفمشاخ  ِٓ 9 ٚ 2 ٚ 5 ٚ 2اٌفظً  ِٓ 99اٌمأ ْٛاٌّزوٛس.
الفصل 2
وً شخض ٚجذ في حاٌح سىش ػٍٕي تيٓ ،يجة أْ يساق ػٍٔ ٝفمرٗ ٚحفظا ػٍ ٝاألِٓ
إٌ ٝألشب ِشوض ٌٍششطح أ ٚاٌذسن لظذ إتمائٗ ٕ٘ان إٌ ٝأْ يظح ِٓ ٛسىشٖٚ ،رٌه ألِذ ال
يّىٓ أْ يرؼذ ٜاألجً إٌّظٛص ػٍيٗ في اٌفظً  ِٓ 97لأ ْٛاٌّسطشج اٌجٕائيح لثً
إحاٌرٗ ػٍ ٝاٌّحىّح اٌّخرظح .
الفصل 3
يثثد اٌّخاٌفاخ ٌّمرضياخ ٘زا اٌمأ ْٛجّيغ ضثاط اٌششطح اٌمضائيح أ ٚاألػٛاْ
اٌّحٍفيٓ أ ٚأػٛاْ اٌمٛج اٌؼِّٛيح ٚيحشس ْٚتٙا ِحضشا.
الفصل 4
ذٍغ ٝجّيغ اٌّمرضياخ اٌّرؼٍمح تّٛضٛع ٘زا اٌمأٚ ْٛالسيّا :اٌظٙيش اٌششيف
اٌظادس في  31شٛاي  31( 9227شرٕثش  )9195تاٌّؼالثح ػٓ اٌسىش اٌؼٍٕي ٚػٓ اإلدِاْ
ػٍ ٝششب اٌّسىشاخ؛
اٌمأ ْٛاٌظادس في  33طفش  21( 9257يٌٛيٛص  )9131تاٌّؼالثح ػٓ اٌسىش اٌؼٍٕي.
الفصل 5
يٕشش في اٌجشيذج اٌشسّيح ِشسِٕٛا اٌٍّىي ٘زا اٌّؼرثش تّثاتح لأ.ْٛ
ٚحشس تاٌشتاط في  99شؼثاْ ٔٛٔ 95( 9278ثش.)9198
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