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 رئيس الجمهورية
 بناًء على أحكام الدستور

 م9/11/2003هـ و 14/9/1424وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 
:

ة التي تحددها وزارة        – 1 –مادة   يجوز لالختصاصيين في المستشفيات والمؤسسات الطبي
ر         الصحة القيام بنقل عضو ما أو أحشاء         أو جزء منها آالقرنية أو الكلية أو غي

اج                    ذلك من األعضاء أو األحشاء وحفظه أو غرسه أو تصنيعه لمريض يحت
 .إليه

يمكن نقل األعضاء وغرسها من شخص حي إلى شخص حي آخر في الحالتين              – 2 –مادة  
 :اآلتيتين

اه وي                         -أ  ذي يتلق ى نفس الجسم ال وًال من وإل ًا   في حالة آون النسيج أو العضو منق تم وفق
 .لتقدير الجراح المعالج

 :في حالة آون النسيج أو العضو منقوًال من جسم إلى آخر وفقًا للشروط اآلتية -ب 
 .أن ال يقع النقل على عضو أساسي للحياة حتى لو آان ذلك بموافقة المتبرع -1
ا إذا                        -2 ر م رع لتقري اء اختصاصيين بفحص المتب ة أطب ة من ثالث ة مؤلف أن تقوم لجن

ل عضو  ان نق تفيد    آ ة المس دى حاج ه وم ى حيات رًا عل كل خط رع يش م المتب ن جس م
 .لعملية النقل

ة                   -3 ى موافق ه عل أن ال يتم نقل العضو إال من المتبرع آامل األهلية وبعد الحصول من
 .خطية صريحة موثقة

وأمين     -4 قيقين ت رع ش تفيد والمتب ان المس رع قاصر إال إذا آ ن متب ل م تم النق أن ال ي
ة    ذه الحال ي ه ترط ف ولي       ويش دهما أو ال ا أو أح ال وجودهم ي ح وين ف ة األب  موافق

 .الشرعي
ة     -5 ى موافق ل الحصول عل تفيد قب ى المس رس عل ل والغ ة النق راء عملي وز إج ال يج

 .خطية صريحة منه أو من وليه الشرعي أو من عائلته
ة  -6 ادي أو بغاي دل م اء ب ه لق د أعضائه أو جزء من رع عن أح ازل المتب تم تن أن ال ي

 .أن يكون له الحق بالعالج في مشافي الدولة وعلى نفقتهاالربح وعلى 
ا أو غرسها                  – 3 –مادة   ة حفظه يجوز نقل األعضاء أو األحشاء أو جزء منها من ميت بغي

 :لمريض بحاجة إليها وذلك في إحدى الحالتين اآلتيتين
 .وصية المتوفى الخطية بإجراء ذلك -1
 : النحو اآلتيالموافقة الخطية ألحد أفراد أسرة المتوفى على -2

 .قرابة الدرجة األولى -أ 



 .قرابة الدرجة الثانية في حال عدم توفر قرابة من الدرجة األولى -ب 
وفى        – 4 –مادة   ة المت ة جث ى آرام ا يسيء إل يجب أن ال يؤدي نقل األعضاء إلى إحداث م

 .أو تشويهها أو تغيير مالمحها
أآد من الوفاة وفقًا للتعليمات التي   ال يجوز نقل األعضاء من المتوفى إال بعد الت – 5 –مادة  

ة    تصدرها وزارة الصحة وبموجب تقرير أصولي من لجنة طبية مؤلفة من ثالث
 .أطباء

ذي                         – 6 –مادة   ق الطبي ال ر الفري اة هو غي رر الوف ذي يق ق الطبي ال يجب أن يكون الفري
 .يقوم بعملية النقل والغرس

 :منصوص عليها في قانون العقوبات العاممع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد ال – 7 –مادة 
ى                     / 5000/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من           -أ  / إل

 .ليرة سورية آل من يخالف أحكام هذا القانون / 10000
ة من         -ب  ة وبالغرام ى   / 50000/ يعاقب باألشغال الشاقة المؤقت رة   / 100000/ إل لي

 .تجار بنقل األعضاءسورية آل من يقوم باال
 .تحدد وزارة الصحة تعرفة أجور عمليات نقل األعضاء أو حفظها أو غرسها – 8 –مادة 
 .تصدر وزارة الصحة القرارات الناظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون – 9 –مادة 
م              23/8/1972تاريخ   / 31/ يلغى القانون رقم     – 10 –مادة   ه رق دل ل انون المع /  والق

 . وجميع األحكام القانونية المخالفة لهذا القانون20/12/1986ريخ تا / 43
 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية – 11 –مادة 

 م20/11/2003هـ الموافق لـ 25/9/1424: دمشق في
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