
  األولانباب 
 عاية أحكاو
 1انًبدح 

ٔرؼهًّٛ ٔركُّٕٚ  ٔرشخٛظٓب ٔانؼالط يُٓب ٔرشثٛخ انًؼبق اإلػبلخانٕلبٚخ يٍ  ئٌ
 . إٔنٛخ ٔٔاجت ٔطُٙسفٙ انًجزًغ ي ٔئديبجّ ٔرأْٛهّ
 2 انًبدح

 أٔػشلهخ دائًخ  أٔٚؼزجش يؼبلب ثًفٕٓو ْزا انمبٌَٕ كم شخض ٕٚجذ فٙ دبنخ ػجض 
مض أ لذسح رًُؼّ يٍ اراء ٔظبئفّ انذٛبرٛخ ٔال فشق ثٍٛ يٍ َبرجخ ػٍ َ, ػبسضخ 

 . ثؼذ رنك ئػبلخيؼبلب ٔيٍ ػشضذ نّ  ٔنذ
 3انًبدح 

طجٙ ٔفُٛخ ٚظذس ثٓب َض رُظًٛٙ ثؼذ اسزطالع  رذذد طفخ يؼبق ثُبء ػهٗ يمبٚٛس
 . ٌهشأانخجشح فٙ ْزا ا أْم٘ أس

  4 انًبدح
 ثطبلخ يؼبق أػالِ 3بد انًبدح ٔفك يمزضٛ ئػبلزّنكم شخض صجزذ  اإلداسحرسهى 

 . رذذد َظٕص رُظًٛٛخ شكهٓب ٔيضًَٕٓب ٔيذح طالدٛزٓب ٔكٛفٛخ رجذٚذْب
 5 انًبدح

ٚذظم ػهٗ انجطبلخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح انسبثمخ ثطهت يٍ انشخض انًؼبق 
 . ئنٛٓبأ يٍ طشف رّٔٚ أ انجًؼٛخ انزٙ ُٚزًٙ  َفسّ
 6انًبدح

َفس االيزٛبصاد ٔانزسٓٛالد انزٙ ٚسزفٛذ يُٓب انًؼبلٌٕ  يٍ األجبَت ٚسزفٛذ انًؼبلٍٛ
 . انًؼبيهخ ثبنًضمأ يجذ ئطبسانًغبسثخ فٙ 
 انباب انثاني

 وانتكوين انوقاية وانعالج وانتعهيى
 7انًبدح 

, ٔانجذَٛخ , كبنزٕجٛٓبد انظذٛخ  , رشًم انٕلبٚخ جًٛغ انزذاثٛش انًبدٚخ ٔانًؼُٕٚخ
ٔكم يب يٍ , ٔاالْزًبو ثبنجٛئخ  , ٕلبٚخ يٍ انذٕادسٔان,  ٔاأليٓبد األطفبلٔرهمٛخ 
 . نإلػبلخ انًإدٚخ األسجبةٚجُت انًٕاطٍ انًغشثٙ  أٌشبَّ 

 8انًبدح 
انًخزظٍٛ ٔػهٗ  انطجٛخ ٔشجّ انطجٛخ ٔانًشثٍٛ األطشرؼًم انذٔنخ ػهٗ ركٍٕٚ 

د ٔانجًبػب ْٛم انجذَٙ كًب رؼًم انذٔنخنرأٔسبئم انزكٛٛف ٔ ا ئػبدحرٕفٛش ٔسبئم 
 . نهًؼبلٍٛ يشاكض انؼالط انخبطخ ئدذاسانًزبدخ ػهٗ  اإليكبَٛبدانًذهٛخ فٙ دذٔد 

 9انًبدح 
انًُظًبد انذٔنٛخ ٔانٓٛئبد  رشجغ انذٔنخ ٔانجًبػبد انًذهٛخ كم يجبدسح رظذس ػٍ

اَجبص  ئنٗانؼبيخ انزٙ رٓذف  انذٔنٛخ ٔانٓٛئبد انٕطُٛخ انًؼزشف نٓب ثظفخ انًُفؼخ
ثًسبػذاد  أٔانًؼُٕ٘  أٔلٍٛ ػٍ طشٚك يذْب ثبنذػى انزمُٙ يشبسٚغ نظبنخ انًؼب

 . سٛبسخ رؼبلذٚخ ئطبسيبنٛخ فٙ دذٔد االيكبَٛبد رنك فٙ 
 11انًبدح 



ٔرًذْى  انزٙ ٚكَٕٓب انًؼبلٌٕ اإلَزبطػهٗ سػبٚخ رؼبَٔٛبد  اإلداسحرؼًم 
ثبنًسبػذاد انضشٔسٚخ ثذش يظبنخ انذٔنخ ٔانجًبػبد انًذهٛخ ٔانًإسسبد 

 . رزضٔد يُٓب ثكم يب رذزبجّ انزؼبَٔٛبد انًزكٕسح أٌػهٗ  ٛخانؼًٕي
 11انًبدح
 اٜالد إلَزبططُبػخ ٔطُٛخ يزخظظخ  ئَشبءٔرشجغ ٔرسبػذ ػهٗ  اإلداسح رؼًم

 . رسزؼًم يٍ طشف انًؼبلٍٛ انزٙ ٔاألجٓضح
 11انًبدح 

 فٙ يإسسبد ٔيشاكض انزؼهٛى ٔانزكٍٕٚ ٚزهمٗ انًؼبلٌٕ انزؼهٛى ٔانزكٍٕٚ انًُٓٙ
 . كهًب كبٌ رنك يًكُب, انؼبدٚخ 

يإسسبد انزشثٛخ  ثادذاسانًزٕفشح نذٚٓب  اإليكبَٛبدفٙ دذٔد ,  اإلداسح كًب رمٕو
 . ٔانزكٍٕٚ انًُٓٙ انخبطخ ثبنًؼبلٍٛ ٔانزؼهٛى
 13انًبدح 
انخبطخ ثبنًؼبلٍٛ ٔرًكُٓى يٍ رسٓٛالد نضًبٌ  ثًشاػبح انظشٔف اإلداسحرمٕو 

 . يإسسبد انزؼهٛى ٔانكٍٕٚ انًُٓٙ رمذيٓب اسزفبدرٓى يٍ انخذيبد انزٙ
االيزذبَبد  ألداءرزبح نهًؼبلٍٛ  أٌ ٔرذذد انسهطخ انزُظًٛٛخ انزسٓٛالد انزٙ ُٚجغٙ

 .انظذٙ ٔانًجبسٚبد ثبنظٕح انزٙ رالئٓى ٔضؼٓى
 11انًبدح 
انخظٕطٛخ انزٙ  انًإسسبد يشالجخرٕسٛغ ٔكزا  أٔ ئدذاسثزشجٛغ  اإلداسحرمٕو 

 . ثٓب انؼًم انُظٕص انمبََٕٛخ انجبس٘ ألدكبوٍٕٚ انًؼبلٍٛ ٔفمب رؼُٙ ثزشثٛخ ٔرك
 11انًبدح 
انًؼبلٍٛ ػٍ طشٚك  ػهٗ رشجٛغ ٔدػى سٚبضخ اإليكبَٛبدفٙ دذٔد  اإلداسحرسٓش 
رؼُٙ  ٔرخظٛض يُخ نهجًؼٛبد انزٙ, يشاكض نهزذسٚت ٔركٍٕٚ انًذسثٍٛ  ئدذاس

 . 9فٙ انًبدح  ئنٛٓبس ٔفك االرفبلٛخ انزؼبلذٚخ انًشب, ثشٚبضخ انًؼبلٍٛ 
 16انًبدح 
َشبط الزظبد٘  ٚإد٘ انزكٍٕٚ انًُٓٙ نهًؼبلٍٛ انٗ رًكُٛٓى يٍ يجبششح آٌُٚجغٙ 

 . فٙ انًجزًغ ٔئديبجٓىٚسًخ نٓى ثبسزؼًبل يإْالرٓى انًُٓٛخ 
 انثانث انباب

 حق انشغم وانتعويض
 17انًبدح 

ػهٗ شغم فٙ  يٕاطٍ يٍ انذظٕل سججب فٙ دشيبٌ اإلػبلخركٌٕ  أًٌٚكٍ  ال
ٔنى ركٍ , انالصيخ نهمٛبو ثّ ؟ رٕفشد نذّٚ انًإْالد ئرا, انخبص  أٔانمطبع انؼبو 

نهًظهذخ انًششخ انؼًم  رؼطٛم فٙ انسٛش انؼبد٘ أٔضشس  ئدذاسسججب فٙ  ئػبلزّ
 . فٛٓب

 18انًبدح 
 11.81انًزًى نهمبٌَٕ سلى  11.89سلى  انٕاسدح فٙ انمبٌَٕ األدكبوثبسزضُبء 

 أجٛش أٔٚكهف كم يٕظف , انجظش  انًزؼهك ثشػبٚخ االجزًبػٛخ نهًكفٕفٍٛ ٔضؼبف
رًُؼّ يٍ يًبسسخ  ثاػبلخ أطٛتشجّ انؼًٕيٙ  أٔانخبص  أٔفٙ انمطبػٍٛ انؼبو 



 ئػبدحرًكُّٛ يٍ ٔسبئم  انزٙ ٚؼبَٙ يُٓب يغ ٔاإلػبلخٚزالئى  آخشػًهّ انًؼزبد 
 . ٔضؼّٛ انُظبيٛخ ٚإصش ْزا انزكهٛف ػهٗ أٌنًًبسسخ انؼًم انجذٚذ دٌٔ  مانزأْٛ

 19انًبدح 
 ئنٗ ثبألٔنٕٚخ ئسُبدْبانًًكٍ  رذذد ثُظٕص رُظًٛٛخ لٕائى ثؼض انًُبطت ٔانًٓبو

 . 17انًبدح  أدكبويشػبح  شجّ انؼًٕيٙ يغ أٔانخبص  أٔانًؼبلٍٛ ثبنمطبػٍٛ انؼبو 
 11انًبدح 

يجًٕع انؼبيهٍٛ ٔانًسزخذيٍٛ  جخ رشغٛم انًؼبلٍٛ يٍرذذد ثُض رُظًٛٙ َس
انمٕائى  ئطبسٔرنك فٙ  , انمطبع انؼبو ٔشجّ انؼًٕيٙ ٔانمطبع انخبص ثاداساد
 .فٙ انًبدح انسبثمخ ئنٛٓبانًشبس 
 11انًبدح 
انًؼبلٍٛ انؼبيهٌٕ ثبنمطبع انؼبو أ انخبص يٍ يُخ انزؼٕٚضبد انؼبئهٛخ  ئثبءٚسزفٛذ 

 آثبؤْىٚزٕفش  ئالانًؼبلٍٛ ثغض انُظش ػٍ سٍ ْإالء ششٚطخ  ألثُبئٓى انًخظظخ
ادزٛبجبرٓى ٔال ٚزٕفش انًؼبلٌٕ انًؼٌُٕٛ ػهٗ دخم لبس خبص  ػهٗ دخم كبف نسذ

 . ثٓى
 انرابع انباب

 وااليتيازات األونويةحقوق 
 انزٙ ٚسزفٛذ يُٓب انًؼبلٌٕ

 22 انًبدح
ثٓب  اإلدالءنظبدجٓب ششٚطخ  رخٕل أػالِ 1فٙ انًبدح  ئنٛٓبثطبلخ يؼبق انًشبس  ئٌ

 : شخظٛب يب ٚهٙ
  انؼًٕيٛخ اإلداسحانذخٕل نًكبرت ٔشجبثٛك  أٔنٕٚخ . 1
رخفٛض يؼٍٛ فٙ صًٍ انززاكش ثٕسبئم انُمم انؼًٕيٙ نفبئذح انًؼبق  ئيكبَٛخ . 2

 . رنك يمزضٛبد رُظًٛٛخ دسجًب سزذذد
 نهؼًٕو انًخظظخ األيبكٍ ئنٗفٙ انذخٕل  األسجمٛخ . 3

انؼًٕيٙ  ػٍ ْزِ االيزٛبصاد ػٍ طشٚك كزبثزٓب داخم ٔسبئم انُمم اإلػالٌٚزؼٍٛ 
 . ٔانًشافك انؼًًٛخ

 13انًبدح 
ثذمٕق , فٙ دبجخ نًسبػذح انغٛش  ٚزًزغ انشخض انًظبدت ثظفخ يسزًشح نًؼبق

 . أػالِفٙ انًبدح  ئنٛٓبانًشبس  األٔنٕٚخ
 انخايس انباب

 عقوبات
 11انًبدح 

سزؼًم دٌٔ يٕجت لبََٕٙ ا إٌَٔٔ انجُبئٙ كم شخض صٔس انمب ألدكبوٚؼبلت ٔفمب 
 اإلداسحانجطبلخ يٍ طشف  يغ دجض ْزِ أػالِ 1انجطبلخ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدح 

. 
 11انًبدح 

يٍ ْزا انمبٌَٕ  11يمزضٛبد انًبدح  ٚؼبلت يشغهٕا انمطبع انخبص انزٍٚ ٚخبنفٌٕ



 . دسْى 11111ٔ  1111ثغشايخ ٚزشأح لذسْب يب ثٍٛ 
 باب انسادسان

 خاصة أحكاو
  16انًبدح 

ٔانالدمخ ثٓب يغ  إلػبلخنخ انسبثمخ ثبنًشده رُظى دًالد دٔسٚخ يٍ اجم انزٕػٛخ
فظذ , ٔانٗ كم يٍ ٚزؼبيهٌٕ يؼّ , انًؼبق  ئنٗانزشكٛض ػهٗ رٕجّٛ ْزِ انزٕػٛخ 

 . انكبيم فٛٓب رذمٛك انزكٛف يغ انذٛبح انؼبدٚخ ٔاالَذيبط
  17انًبدح 
ٚزى  أٌ, ٔدذائك ػًٕيٛخ  رشيٛى انًُشبد انؼبيخ يٍ ثُبٚبد ٔطشق ٔأ ئدذاسٚجت 

 . طشف انًؼبلٍٛ رجٓٛضْب ثًًشاد ٔيظبػذ ٔيشافك رسٓم اسزؼًبنٓب ٔٔنٕجٓب يٍ
  18انًبدح 

  . انمبٌَٕ رهغٗ جًٛغ انًمزضٛبد انسبثمخ انًخبنفخ نٓزا
  19انًبدح 

 . ششِ فٙ انجشٚذح انشسًٛخَ اشٓش يٍ ربسٚخ 6ٚذخم ْزا انمبٌَٕ دٛض انزُفٛز ثؼذ 
)  1111 األٔل يٍ سثٛغ 11طبدس فٙ 1.91.31ظٓٛش ششٚف سلى  ئطذاسرى 
االجزًبػٛخ  انًزؼهك ثبنشػبٚخ 17.91ثزُفٛز ْزا انمبٌَٕ سلى (  1993سجزًجش  11

 . انًؼبلٍٛ نألشخبص
  ٬انذًذ هلل ٔدذِ 
  : ثذاخهّ –انطبثغ انششٚف 

 ( اهلل ٔنّٛيذًذ ثٍ انذسٍ ثٍ يذًذ ثٍ ٕٚسف  )
  : َُبأيشِ أػضِ أسًبِ اهلل ٔأ ٬ٚؼهى يٍ ظٓٛشَب انششٚف ْزا 

  ٬يُّ  16ثُبءا ػهٗ انذسزٕس ٔال سًٛب انفظم 
  : انششٚف ثًب ٚهٙ أيشَب أطذسَب

 17.91انمبٌَٕ سلى  ٬انششٚف ْزا  ػمت ظٓٛشَب ٬ُٚفز ُٔٚشش ثبنجشٚذح انشسًٛخ 
 19الشِ يجهس انُٕاة فٙ  بلٍٛ انز٘انًؼ نألشخبصانًزؼهك ثبنشػبٚخ االجزًبػٛخ 

  ( 1991دٚسًجش  16)  1111 اٜخشحيٍ جًبدٖ 
 1993سجزًجش 11)  1111 األٔليٍ سثٛغ  11فٙ  ٔدشس ثبنشثبط

 

 

 رًذ طجبػخ ْزا انمبٌَٕ يٍ 

 جشٚذح األيم اإلنكزشَٔٛخ انزطٕػٛخ

www.alamal.com.kw 


