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 الفصل الأول
 أحكام تمهيدية

 أسم القانون وبدء العمل به
 

مذ1993مذاا يدلذاسممي ذ1990اايواهذواابحثذاايم هذاسممي يسمم هذا اذاانون "ذقذنون "ذظيم اذااليم اذ .1
 مذقويي لذبهذمنذظأريخذاال ن عذعم ه.1995واا يدلذاسي ذ

ذ
ذ
ذ

 إلغاء واستثناء
 

عمىذأالذيلرظبذعمىذإاغوئهذإاغوءذاام ائحذوأوامرذاالأسممممممممممم  ذاالهذذ1975يمغهذنون "ذااليم اذاايواهذاسمممممممممممي ذ .2
واألوامرذاا  ك رةذسمممممممممممموري ذاا  ي لذك وذا ذذكون ذندذذذصممممممممممممدرمذب  نبذأل ومهذوأ"ذظملذاايماذواام ائحذ

ذصدرمذب نلضىذأل ومذا اذاانون "ذوظيدلذأوذظمغىذوفنًوذاهو.
ذ

 تفسير

ذ.ذفهذا اذاانون "ذموذااذينلضهذااس وقذمييهذآخرذ:3
ذينصدذبهذرئ  ذااج ه ري .ذذذقذااراعهذقذذذذذ
ذ(ذ1قذاارئ  ذقذذذينصدذبهذرئ  ذاا جم ذاا ي نذب  نبذأل ومذاا ودةذ)ذذذذ
ذ(ذ.1)4ينصدذبهذاا جم ذاان مهذامليم اذاايواهذاا يشأذب  نبذأل ومذاا ودةذذذقذاا جم ذقذذذذ
ذقذمؤسسومذااليم اذاايواهذقذينصدذبهوذمؤسسومذااليم اذاايواهذواابحثذاايم هذاا يشأةذذذذذذ

ذ(.ذ11ب  نبذأل ومذاا ودةذ)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ذقذاا زيرذقذذينصدذبهذوزيرذااليم اذاايواهذواابحثذاايم ه.ذذذذ
ذقذاألم نذاايومذقذينصدذبهذاألم نذاايومذا زارةذااليم اذاايواهذواابحثذاايم هذقذب  نبذذذذذ



ذ(.10أل ومذاا ودةذ)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ذااليم اذاايواهذواابحثذاايم ه.ذقذاا زارةذقذذينصدذبهوذوزارةذذذذ

ذ
 ثانيالفصل ال

 المجلس القومي للتعليم العالي
 إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته

 

ذ(ذييشأذمجم ذيس هذاا جم ذاان مهذامليم اذاايواهذواابحثذاايم هذوظك "ذاهذشخص  ذ1.ذ)4
ذهذبوس ه.اعلبوري ذوص  ذظيونب  ذمسلدي  ذوخوظاذعومذوي  "ذاهذااحقذفهذاالنوضذذذذذذذذ

ذ(ذي  "ذمنرذاا جم ذبواخرط م.2)ذذذذ
ذ(ذي  "ذاا جم ذمسئ الذاديذااراعهذعنذأداءذأع واهذويج زذامراعهذأ"ذيصدرذام جم ذ3)ذذذذ

ذظ ن هومذذامذص  ذعوم ذأوذمحددةذظليمقذبس وس ذاادوا ذامليمم اذاايواهذويجبذعمىذذذذذذذذذذ
ذاا جم ذمراعوةذا هذاال ن هوم.ذذذذذذذذذ

 نة1995لس قانون التعليم العالي 

 تشكيل المجلس

ذ(ذذيش لذاا جم ذبنرارذمنذااراعهذعمىذاا نهذاآلظهذ:1.ذذ)5
ذرئ سوًذذأ.ذاا زير

ذأعضوءذب.ذرؤسوءذمجوا ذااجوميومذاالوبي ذامدوا 
ذأعضوءذج.ذمديروذااجوميومذاالوبي ذامدوا 

ذأعضوءذد.ذرؤسوءذمجوا ذمراكزذاابحثذاايم ه
ذأعضوءذمراكزذاابحثذاايم هام.ذمديروذ

ذأعضوءذو.ذرؤسوءذمجوا ذأميوءذااجوميومذاألام  ذ
ذأعضوءذز.ذمديروذااجوميومذاألام  

ذأعضوءذح.ذثالث ذمنذع داءذااكم ومذاألام  ذيخلورااذاا زير
ذط.ذعددذمنذاألعضوءذي ثم "ذاا زارامذوااجهومذذامذااصم ذواالخلصوصذذذ

ذيخلورااذاا زيرذذذذذ
ذأعضوء

ذأعضوءذي.ذخ س ذأعضوءذمنذذويذاالال ومذبواليم اذاايواهذواابحثذاايم هذ
ذعض ًاذومنرراًذذك.ذاألم نذاايوم

ذ



ذ(ذ)ز(ذا دةذأربعذسي امذ1ظك "ذعض ي ذاألعضوءذاا يص صذعم هاذفهذاابيدذ) (2)
ذويج زذإعودةذظي  يهاذ.ذذذذذ

ذذ
 " اختصاصات المجلس وسلطاته "

اايوم ذوخططذااليم اذاايواهذواابحثذاايم هذ،ذوذاكذفهذإطورذااسممم وسممم ذيخلصذاا جم ذب ضمممعذااسممم وسممم ذ. 6
اايوم ذامدوا ذواإلشرافذعمىذظي   اوذ،ذومعذعدمذاإلخاللذبي  مذموذظندمذظك "ذاهذاالخلصوصومذوااسمطومذ

 اآلظ  :

ظحديدذدورذكلذمؤسمممممممسممممممم ذامليم اذاايواهذواابحثذاايم هذفهذإطورذااسممممممم وسممممممم ذوااخططذذ)أ(ذذذذذذذذ
ذمجذاا  ك رة.واابرا

وضممعذسمم وسممومذوشممروطذومسممل يومذوأعدادذاانب لذواالنلسمموبذب ؤسممسممومذااليم اذاايواهذذ)ب(ذذذذذذذ
ذواابحثذاايم ه.

إنرارذاألسممممممممممم ذواا يوي رذا يودا ذااشمممممممممممهودامذوي راوذمنذاإلنوزامذاألنيب  ذفهذنطوقذذ)ج(ذذذذذذذ
أ"ذااشمممممممهودامذاألسممممممم ذواا يوي رذاايوا   ذوااليسممممممم قذمعذاا جوا ذاا لخصمممممممصممممممم ذبشممممممم

ذواادبم مومذاا هي  .
ذاعل ودذنل ج ذاانب لذا ؤسسومذااليم اذاايواهذواابحثذاايم ه.ذ)د(ذذذ
ظحديدذشروطذخدم ذاايومم نذب ؤسسومذااليم اذاايواهذواابحثذاايم هذوظلاذإنوزظهوذفهذذ)ام(ذذذ

ذإطورذاان ان نذااسوري .
الي  نذاألسمممموظ ةذواابولث نذوةنوزةذااشممممروطذاالهذظحديدذااحدذاألدنىذام ؤاالمذاا طم ب ذذ)و(ذذذ

ذيلاذب نلضواوذظي  نذوظرن  ذومحوسب ذاايومم نذواصدرذاام ائحذاا يم  ذا اك.
مراني ذاا  زان ومذاا ندم ذمنذمؤسمممممسمممممومذااليم اذاايواهذواابحثذاايم هذاالوبي ذامدوا ذذ)ز(ذذذ

ام ؤسممممممممممممممسمممممممممممممممومذي رذااح  م  ذواال ف قذب يهوذ،ذوانلراحذاإلعونومذاالهذي  نذأ"ذظندمذ
ذوشروطهوذوض ابطهو.

ااسيهذالسلنطوبذااي "ذمنذاادولذواا ؤسسومذاا خلم  ذادعاذمؤسسومذااليم اذاايواهذذ)ح(ذذذ
ذواابحثذاايم ه.

طمبذاا يم مومذمنذمؤسممممسممممومذااليم اذاايواهذواابحثذاايم هذوظرشمممم دذأونهذااصممممرفذذ)ط(ذذذ
واا صممممممويوذوعوئدذاالسمممممملث ورامذفهذمؤسممممممسممممممومذفهذااهبومذواألونوفذواإلعونومذواا يحذ

االيم اذاايمممواهذواابحمممثذاايم هذوذامممكذمعذمراعممموةذشممممممممممممممروطذاا اامممبذواالمممأكمممدذمنذعمممدمذ
ذاسلغالاهوذفهذااصرفذعمىذاا صلذاألولذمنذاا  زان  .



ظحديدذااشمممممروطذواألسممممم ذاالهذيصمممممدقذب نلضمممممواوذا ؤسمممممسمممممومذااليم اذاايواهذواابحثذذ)ي(ذذذ
ذ  .اايم هذاألام  ذواألنيب

ذظن ياذأداءذمؤسسومذااليم اذاايواهذواابحثذاايم هذومراني ذظنوريراو.ذ)ك(ذذذ
وضمممممعذااضممممم ابطذاالهذظليمقذبدراسممممم ذااطالبذعمىذن نلهاذااخوصممممم ذبواخورجذوذاكذفهذذ)ل(ذذذ

ذإطورذااس وس ذاايوم ذامدوا .
ومراكزهذوميوادهذااليس قذفهذمجولذاابحثذاايم هذب نذأنهزةذاابحثذاايم هذومؤسسوظهذذ)م(ذذذ

ب وذيحنقذاالكوملذوااليوو"ذب يهوذويضممممممم نذاالسممممممملخدامذاألمثلذام  اردذوي  نذمنذظي   ذ
ذس وسومذاادوا .

ذإنوزةذخططذوبرامجذاابحثذاايم هذاالهذظخدمذأادافذاالي   ذاالنلصودي ذواالنل وع  .ذ)"(ذذذ
واابحثذاايم هذووضممممعذوضممممعذااسمممم وسمممم ذاايوم ذاملدريبذفهذمؤسممممسممممومذااليم اذاايواهذذ)س(ذذذذ

األسممم ذوااضممم ابطذاالسمممل ودةذمنذاا يحذاا ندم ذمنذاادولذااصمممدين ذوااشمممن ن ذوااه ئومذ
ذواا ؤسسومذاألخرى.

ظك ينذاجو"ذملخصممصمم ذدائ  ذأوذمؤنل ذمنذب نذأعضمموءذاا جم ذأوذمنذخورنهذامن ومذذ)ع(ذذذذ
ذبأيذمهومذيحدداوذاا جم .

ذااثوبل ذواا ين ا ذ.إبرامذااين دذوظ مكذاألم الذذ)ف(ذذذذ
إعدادذظنوريرذدوري ذعنذأداءذأع ولذاا جم ذومؤسممممسممممومذااليم اذاايواهذواابحثذاايم هذذ)ص(ذذذذ

ذورفيهوذامراعهذعنذطريقذاارئ  .
ذإعدادذسجلذخوصذب لذمؤسس ذمنذمؤسسومذااليم اذاايواهذواابحثذاايم ه.ذ)ق(ذذذذذ
ذإصدارذالئح ذداخم  ذاليم اذأع واه.ذ)ر(ذذذذذ

أيذاخلصممممموصمممممومذأوذسممممممطومذأخرىذظك "ذالزم ذألداءذاا هومذاا  كم ذإا هذي يحهوذاهذذ)ش(ذذذذذ
ذااراعه.

ذ
 تفويض السلطات

.ذيج زذام جم ذأ"ذي  ضذأيًوذمنذاخلصوصوظهذأوذسمطوظهذارئ سهذأوذاألم نذاايومذأوذألي ذاجي ذي  نهوذمنذ7
ذأعضوئه.

 اجتماعات المجلس

ذ(ذييندذاا جم ذانل وعومذدوري ذبيوءذعمىذدع ةذمنذاارئ  ذويج زذاهذأ"ذييندذذذ1.ذ)8
ذانل وعومذطورئ ذبيوءذعمىذطمبذمنذااراعهذأوذاارئ  ذأوذثمثهذاألعضوء.ذذذذذذذذ



ذ(ذي ل لذاايصوبذاانون نهذالنل وعومذاا جم ذبحض رذأكثرذمنذنصفذاألعضوء.2)ذذذذ
ذا جم ذوفهذلوا ذي وبهذعنذأيذانل وعذيخلورذاألعضوءذ(ذيلرأسذاارئ  ذانل وعومذا3)ذذذذ

ذألدااذا ل اهذرئوس ذاالنل وعذ.ذذذذذذذذ
ذ(ذظجوزذنرارامذاا جم ذبأيمب  ذأص امذاألعضوءذااحوضرينذوفهذلوا ذظيودلذذ4)ذذذذ

ذاألص امذي  "ذامرئ  ذص مذمرنح.ذذذذذذذذ
ذ

 اختصاصات رئيس المجلس

وفنًوذاسمممم وسمممم ذاا جم ذوظ ن هوظهذومعذعدمذاإلخاللذبي  مذموذذي  "ذاارئ  ذمسممممئ اًلذعنذأداءذاا جم  .9
 ظندمذيخلصذاارئ  ذبوآلظهذ:

اال ص  ذاديذااراعهذبشأ"ذظي  نذمديريذااجوميومذومراكزذاابحثذاايم هذاالوبي ذامدوا ذذ)أ(
ذون ابهاذورؤسوءذوأعضوءذمجواسها.

ذعم هذاا  زان  .ظي  نذاايومم نذبوا جم ذوذاكذفهذندولذاا ظوئفذاا شل م ذذ)ب(
رفعذظنوريرذدوري ذامراعهذعنذنشوطذاا جم ذعمىذأنهذيج زذامراعهذأ"ذيطمبذميهذظنوريرذذ)ج(

ذفهذأيذون ذخاللذااسي ذ.
اان ومذبج  عذاألع ولذااضروري ذا بوشرةذاخلصوصوظهذواظخوذذموذيرامذميوسبًوذأوذضروريًوذذ)د(

ذمنذاإلنراءامذالس  رذأع ولذاا جم .
ذبصرفذاا بواغذاا خصص ذام صروفومذاا اردةذفهذاا  زان  ذاا يل دة.ذاالصديقذ)ام(
ذأيذاخلصوصومذأوذسمطومذأخريذيخ اهوذاهذاا جم .ذ)و(

ذ
 األمين العام 

ي  "ذام جم ذأم نذعومذبدرن ذمديرذنومي ذيي  يهذااراعهذمنذذويذاألام  ذاايم   ذاايوا   ذبيوًءذذ(1.)10
ذعمىذظ ص  ذاارئ  .

ذاألم نذاايومذمسئ اًلذاديذاارئ  ذعنذأداءذاإلدارامذاا لخصص ذبوا زارة.ي  "ذذ(2)
ذظحددذاام ائحذاخلصوصومذاألم نذاايومذوسمطوظه.ذ(3)

ذ
ذ

 الفصل الثالث

 مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
 أنواع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي



ذمنذاا ؤسسومذاآلظ  ذواهذ:ذظلك "ذمؤسسومذااليم اذاايواهذواابحثذاايم هذ.11
ذااجوميومذاالوبي ذامدوا . .أ

 ااكم ومذواا يوادذاالوبي ذامدوا . .ب

ذج.ذااجوميومذوااكم ومذواا يوادذاايم وذاألام  ذواألنيب  .
ذد.ذذاا ركزذاان مهذامبح ثذوأيذمركزذأخرذييشأذفهذاا سلنبل.

ذ
 مؤسسات التعليم العالي والبحث العلميأهداف 

ذااليم اذاايواهذواابحثذاايم هذالحن قذاآلظهذب ونه:.ذظهدفذمؤسسومذ12
ظأص لذااليم اذاايواهذبح ثذي  "ذميبراذعنذااخصوئصذاا   زةذألالذااس دا"ذواايوبي ذذ)أ(

ذمنذميلنداظهاذوم روثوظهاذاإلسالم  ذواايرب  ذواألفرين  .
واالني مم ذاانممودرةذعمىذإعمدادذاان ممودامذاا كريم ذفهذمجمموالمذاا يرفم ذاإلنسمممممممممممممممون مم ذواا هي مم ذذ)ب(

اإلسممممممممممممممهممومذفهذاايه ضذبمموا جل عذوظمب مم ذلممونمموظممهذاان م مم ذبلممأا مملذأن ممولذمؤميمم ذبربهمموذ
ذمل س  ذبين دظهوذوظراثهوذااحضوريذومملزم ذبهوذفهذسم كهوذوخدم ذوطيهو.

ظ سمم عذمديذاابحثذاايم هذبح ثذيشمم لذاابح ثذاألسمموسمم  ذاالهذظسمموااذفهذبيوءذصممرحذذ)ج(
الرك زذفهذاابح ثذاالطب ن  ذاحلذنضممممممممويوذاالندمذااشممممممممومم ذا جوالمذاايهضمممممممم ذاايم   ذوا

ااي لذواإلنلوجذواالال ومذبونلنوءذاابولث نذوةعدادااذفهذإطورذاادراسممممممممممممممومذاايم وذاا انبذ
االال ومذاا لزايدذبهوذوأ"ذظهلاذبلط يرذااثنوف ذاالهذظمبهذلونومذاا جل عذوااب ئ ذوخوص ذ

ذاا جل عذااري ه.
دذمنذفرصذاالالحوقذب ؤسممسممومذااليم اذاايواهذواابحثذاايم هذام  اطي نذمنذبسممطذاا زيذ)د(

خاللذاالنلسممممموبذواادراسمممممومذاإلضممممموف  ذوااليم اذاا سمممممل رذوااليم اذاا  ل حذوظيم اذبرامجذ
االرظنوءذب ندرامذاايومم نذفهذكلذاانطوعومذوااليوو"ذمعذاا لدامذاانوئ  ذفهذإطوراوذ

ذي   .معذااحرصذعمىذاا سل يومذاألكود
خدم ذاا جل عذوذاكذبلندياذااخدم ذاا بوشممممممممممممممرةذواا شممممممممممممممورك ذفهذنه دذاادوا ذفهذمجولذذ)ام(

االخط طذواالرظنوءذبوإلنلوجذواإلسمممممممهومذفهذاا جوا ذواامجو"ذاا لخصمممممممصممممممم ذفهذنضمممممممويوذ
االي   ذوظندياذاالسممممممملشمممممممورامذاايم   ذوةعدادذدراسمممممممومذااجدوىذام شمممممممروعومذاالهذظليمقذ

اذاامنوءامذاايم   ذواا شورك ذفهذظمكذاالهذظيم هوذااجهومذاألخرىذبواليم اذاايواهذوظيم 
ذورعوي ذاابرامجذااثنوف  ذاايوم .ذ

ظبسممممم طذاايم مذوظ سممممم عذدائرةذاا يرف ذاايم   ذفهذاا جل عذونشمممممراوذب لذاا سممممموئلذبنصممممدذذ)و(



اال ك رذاالرظنوءذبواثنوف ذاايوم ذامشمميبذونيلذاا يرف ذنزءًاذأصمم الذفهذا هذااثنوف ذا شممعذ
ذاايم هذواالي يلذعمىذااينلذفهذاا جل ع.

ظ ط دذاايالنومذب نذمؤسسومذااليم اذاايواهذومؤسسومذاابح ثذومراكزهذخورجذااس دا"ذذ)ز(
ذعمىذاا سل ي نذاإلنم  هذواايوا ه.

نيلذاامغ ذاايرب  ذاهذاغ ذاالدري ذفهذن  عذاا جوالمذاايم   ذوأ"ذظهلاذبوال سمممممممممعذفهذذ)ح(
ذاالال ومذبوامغومذاألنيب  ذااح  .ظدريسهوذمعذ

 
 إنشاء مؤسسات التعليم العالي

 

ذ.ذظيشأذمؤسسومذااليم اذاايواهذعمىذاا نهذاآلظهذ:1.ذ13
ااجوميومذومراكزذاابح ثذاالوبي ذامدوا ذأوذاألام  ذأوذاألنيب  ذيصدرذبإنشوئهوذنون "ذذ)أ(ذذذ

ذخوصذب لذميهو.
امدوا ذأوذاألنيب  ذيصمدرذبإنشموئهوذأمرذظأسم  ذيصمدرهذذااكم ومذواا يوادذاايم وذاالوبي ذ)ب(ذذ

ذاا جم ذبيوًءذعمىذظ ص  ذب اكذمنذاارئ  .
(ذظحددذأداةذإنشمممممممممموءذأيذمنذمؤسممممممممممسممممممممممومذااليم اذ12معذعدمذاإلخاللذبأل ومذاا ودةذ)ذ.2

أيراضممممممممممهوذوسمممممممممممطوظهوذوأنهزظهوذاايم   ذواإلداري ذواا وا  ذواالي   ي ذون  عذاا سمممممممممموئلذ
ذاا ليمن ذبهو.األخرىذ

ظك "ذاكلذوالدةذمنذمؤسممممممممسممممممممومذااليم اذاايواهذشممممممممخصمممممممم  ذاعلبوري ذوصمممممممم  ذظيونب  ذذ.3
ذمسلدي  ذوخوظاذعومذوي  "ذاهوذااحقذفهذاالنوضهذبوس هو.

الذيج زذللذأيذمنذمؤسمممممممسمممممممومذااليم اذاايواهذواابحثذاايم هذإالذب امذااك    ذاالهذذ.4
ذأنشئ ذبهو.

ةذمنذمؤسمممممممممممسمممممممممممومذااليم اذاايواهذواابحثذاايم هذظيشمممممممممممأذيج زذا جم ذإدارةذكلذوالدذ.5
ب  نبذأل ومذا اذاانون "ذأ"ذظصممدرذا ائحذأوذن اعدذأوذأوامرذظيماذبهوذميحذاادرنومذ

ذون  عذاا سوئلذاألخرىذاالهذظحلوجذاليم اذب وذي  يهوذمنذظحن قذأادافهو.ذ
ذ

 حرية الفكر والبحث العلمي :

واابحثذاايم هذبحري ذاا كرذواابحثذاايم هذفهذلدودذظل لعذمؤسممممممممسممممممممومذااليم اذاايواهذذ.14
ذاان ان نذااسوري .

ذ



 : رعاية التعليم العالي

يرعهذااراعهذمؤسمممممممسمممممممومذااليم اذاايواهذواابحثذاايم هذاضممممممم و"ذلسمممممممنذأدائهوذا هومهوذذ.15
ون ومهوذب انبوظهوذواسممممممممملخدامهوذاألمثلذا  ارداوذويج زذاهذأ"ذيصمممممممممدرذاهوذظ ن هومذفهذ

ذوظك "ذا هذاال ن هومذممزم ذاهو.ا اذااصددذ
ذ

 الفصل الرابع

 والمراجعة المالية والحسابات
 الموارد المالية

 

ذ.ذظلك "ذم اردذاا جم ذاا وا  ذمنذاآلظهذب ونهذ:1.ذ16
ذموذظخصصهذاهذاادوا ذمنذاعل ودام.ذ)أ( 

ذاا يحذوااهبومذواا صويوذواألونوفذاالهذظ نفذا صمحله.ذ)ب(
ذي رضهوذعمىذااخدمومذاالهذيؤديهو.اارس مذاالهذذ)ج(

ذظسلخدمذاا  اردذاا وا  ذالحن قذأيراضذاا جم ذواا فوءذبوالزاموظهذاا وا  .ذ.2
ذ

 
 نة1995لس قانون التعليم العالي 

 : الميزانية

ظك "ذام جم ذم زان  ذسممممممي ي ذمسمممممملنم ذظيدذعمىذن طذم زان ومذااه ئومذاايوم ذم ضممممممح ذذ.17
واا يصرفومذوين مذبإعداداوذاارئ  ذويرفيهوذام جم ذإلنوزظهوذظاذف هوذظنديرامذاإليرادامذ

ذظرفعذامراعه.
 

 : الحسابات

يحل ظذاا جم ذبحسممموبومذصمممح ح ذوميلم  ذومسمممل فوةذوفنوذاألسممم ذااحسممموب  ذااسمممم   ذذ.18
ذوييدذاارئ  ذب ونوذبواحسوبومذاكلذسي ذموا  ذوييرضهذعمىذاا جم ذإلنوزظه.

 
 : المراجعة

ذاا رانعذاايومذأوذي  ضهذب راني ذلسوبومذاا جم .ين مذذ.19
 

 : بيان الحساب الختامي وتقرير المراجع العام

يرفعذاا جم ذعنذطريقذرئ سممممهذامراعهذسممممي يًوذفهذمدةذالذظلجووزذسممممل ذأشممممهرذمنذنهوي ذذ.20
ااسممممممي ذاا وا  ذب ونوذبواحسمممممموبذااخلومهذام جم ذمصممممممح بًوذبأيذظنريرذمنذاا رانعذاايومذ



ذااب و".ذبصددذذاك
 

 : اإلعفاء من الضرائب

ذظي هذن  عذأم الذاا جم ذوةيراداظهذومشلريوظهذومب يوظهذمنذااضرائبذواارس مذااج رك  .ذ.21
 

 

 الفصل الخامس

 أحكام ختامية
 وااللتزامات أيلولة الموجودات

ذ.ذظؤولذام جم ذن  عذ:22
ذم لمكومذاا جم ذاان مهذامليم اذاايواهذااسوبقذ.ذ)أ(

ذم لمكومذاا جم ذاان مهذامبح ثذااسوبقذ.ذ)ب(
ااحن قذواالالزاممممومذواامممدي "ذاالهذكمممونممم ذام جم ذاان مهذامليممموا اذاايمممواهذأوذاا جم ذذ)ج(

اان مهذامبح ثذااسوبن نذأوذعم ه وذويش لذا اذموذكو"ذميهوذأمومذاانضوءذأوذموذصدرمذ
ذبشأنهذأل ومذنضوئ  ذااذظي  .

 
 : سيادة أحكام هذا القانون

 

ظس دذأل ومذا اذاانون "ذفهذلوا ذظيورضهوذمعذأل ومذأيذنون "ذآخرذإاهذاا دىذاا يذيزيلذذ.23
ذااليورضذب يه و.

 
 : اللوائح
 

يج زذام جم ذإصممممممممدارذاام ائحذااالزم ذالي   ذأل ومذا اذاانون "ذومعذعدمذاإلخاللذبي  مذذ.24
ذموذظندمذيج زذاهذأ"ذيصدرذا ائحذاليم اذاا سوئلذاآلظ  ذواهذ:

ذظحديدذااض ابطذاالهذظليمقذبدراس ذااطالبذبواخورجذعمىذن نلهاذااخوص .ذ)أ(
وضمممممممعذاألسممممممم ذوااضممممممم ابطذاالسمممممممل ودةذمنذاا يحذاا ندم ذمنذاادولذااشمممممممن ن ذوااصمممممممدين ذذ)ب(

ذوااه ئومذواا ؤسسومذاألخرى.
ذظك ينذاامجو"ذاا لخصص ذاادائ  ذوظحديدذاخلصوصوظهوذوسمطوظهو.ذ)ج(
ذظ رضذنم رذااخدمومذاالهذظؤديهو.اارس مذاالهذذ)د(
ذظحديدذشروطذخدم ذاايومم نذاديذاا جم .ذ)ام(

 



 
 

منذشهرذذااسوبعاممممممممممممممذاا  افقذاا  مذذ1415سي ذذذيذااحج صدرذظح ذظ ن يهذفهذاا  مذااسوبعذمنذشهرذذذذذ
ذم.1995سي ذاذي مو
ذ
ذ
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