
 قاَوٌ انتأيٍُاث االجتًاػٍت

 يقذيت

  
ٚؼزجش هبٌَٕ انزأيُٛبد االعزًبػٛخ يٍ انوٕاٍَٛ انًكًهخ نجؼغ انوٕاٍَٛ األخشٖ، ٔانزٙ يُؾذ كئخ نى رشًهٓب رهك انوٕاٍَٛ 

يٍ اعم ػًبٌ ؽوٕهٓب انزأيُٛٛخ عٕاء ربيٍٛ إطبثبد انؼًم انزٙ نى ٚشًهٓب هبٌَٕ انؼًم انلهغـُٛٙ، أٔ ربيٍٛ انشٛخٕخخ 

ْزا ثبإلػبكخ إنٗ اَّ شًم ػًبال ٔيٕظلٍٛ ثؼوٕد ؿٛش . ٔانؼغض ٔانٕكبح انـجٛؼٛخ انزٙ نى رشًهٓب هٕاٍَٛ كهغـُٛٛخ أخشٖ

 .يشًٕنٍٛ ثوبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ انلهغـُٛٙ
ٔسعبنخ ْب انوبٌَٕ أٚؼب ركًٍ كٙ رلظٛهٓب نًغبئم نى ٚزـشم نٓب أ٘ هبٌَٕ كهغـُٛٙ خبطخ انغبَت انًزؼهن ثبنًغبنخ 

انـجٛخ انًؾذدح نُٕع انؾن ٔروُُّٛ ٔهًٛخ انؼشس نهًظبة ٔانٛخ هٛبعٓب، ؽٛش كبٌ االػزًبد هجم رنك ػهٗ أٔايش ػغكشٚخ 

 .اؽزالنٛخ رؾذد يؼظى ْزِ انًغبئم ثًٕعت َظبو يؼٍٛ نؾغبة َغجخ انؼغض ٔانؼشس االطبثٙ
ٔيٍ اعم ٔطٕل ْزا انوبٌَٕ انـبٚخ انزٙ ششع يٍ اعهٓب، رى روغًّٛ إنٗ عجؼخ كظٕل، اؽزٕد عًٛؼٓب ػهٗ انزوغٛى 

 .انؼؼٕ٘ نهزششٚغ ْٕٔ األؽكبو انؼبيخ يزٍ انزششٚغ ٔاألؽكبو انخزبيٛخ
أيب يزٍ . ٔاألؽكبو انؼبيخ ْٙ عشد نُـبم رـجٛن انوبٌَٕ ػهٗ األشخبص، ٔيغبل انزأيُٛبد انزٙ ٚوزظش ػهٛٓب ْزا انوبٌَٕ

انوبٌَٕ ٔانز٘ رى روغًّٛ ػهٗ انلظٕل يٍ انضبَٙ ٔؽزٗ انغبدط، كوذ رى رلظٛم انغبَت اإلداس٘ انًزؼهن ثبنوبٌَٕ، ٔكٛلٛخ 

ربيٍٛ إطبثبد انؼًم ٔاؽزغبة األػشاس انظؾٛخ ٔانٛخ دكغ ثذل انؼشس ٔيغؤٔنٛبد كبكخ انذٔائش ٔاألشخبص انًغؤٔنٍٛ 

ٔاَلشد انلظم انغبدط يٍ . كًب كظم انوبٌَٕ أؽكبو ربيٍٛ انشٛخٕخخ ٔانؼغض ٔانٕكبح انـجٛؼٍٛٛ. ػٍ رُلٛز ْزِ األؽكبو

انوبٌَٕ ثزلظٛم انؼوٕثبد انُبرغخ ػٍ ػذو االنزضاو ثأؽكبو انوبٌَٕ ٔرُلٛزْب، ٔانزٙ ركٌٕ يٍ يغؤٔنٛبد األؿشاف انشئٛغٛخ 

 .انًُلزح نهوبٌَٕ
أيب انلظم انغبثغ، ٔانز٘ اخزض ثبألؽكبو انخزبيٛخ، كوذ رؾذس ػٍ انًؾبرٚش ٔانٕاعجبد انؼبيخ انًزؼهوخ ثبنوبٌَٕ، كؾبالد 

عوٕؽ انؾن ثبنًـبنجخ ثبنؾوٕم، ٔرـٛٛش طبؽت انؼًم، ٔانؼشائت ٔانشعٕو انًغزؾوخ ػهٗ انذػبٖٔ انُبشئخ اعزُبدا نٓزا 

 .انوبٌَٕ
  

 قاَوٌ انتأيٍُاث االجتًاػٍت

 2003نظُت - 3-رقى 

  
 رئٍض انهجُت انتُفٍذٌت نًُظًت انتحزٌز انفهظطٍٍُت

 رئٍض انظهطت انوطٍُت انفهظطٍٍُت 
و، وػهى يشزوع انقاَوٌ انًقذو يٍ 2000 نظُت 7بؼذ اإلطالع ػهى انقاَوٌ األطاطً انًؼذل، وػهى قاَوٌ انؼًم رقى 

أصذرَا انقاَوٌ . 24/6/2001يجهض انوسراء، وبُاء ػهى يا أقزِ انًجهض انتشزٌؼً فً جهظتّ انًُؼقذة بتارٌخ 

 : انتانً
 

انفصم األول  

 تؼارٌف وأحكاو ػايت 
 ( 1)يادة 

نـبٚبد رـجٛن أؽكبو ْزا انوبٌَٕ ٚكٌٕ نهكهًبد ٔانؼجبساد انزبنٛخ انًؼبَٙ انًخظظخ نٓب أدَبِ يب نى رذل انوشُٚخ ػهٗ 

 : خالف رنك
 . انًؤعغخ انؼبيخ نهزأيُٛبد االعزًبػٛخ: انًؤعغخ
 . يغهظ إداسح انًؤعغخ: انًغهظ

 . طُذٔم انزأيُٛبد االعزًبػٛخ: انظُذٔم
 . انًؤيٍ ػهّٛ نذٖ انًؤعغخ ٔكوًب ألؽكبو ْزا انوبٌَٕ: انًؤيٍ ػهّٛ
اإلطبثخ انزٙ روغ نهؼبيم أصُبء انؼًم أٔ ثغججّ أٔ أصُبء رْبثّ نًجبششح ػًهّ أٔ ػٕدرّ يُّ، ٔٚؼزجش كٙ ؽكى : إطبثخ انؼًم

 . رنك اإلطبثخ ثأؽذ أيشاع انًُٓخ انٕاسدح كٙ انغذٔل انًهؾن ثوبٌَٕ انؼًم انلهغـُٛٙ
كوذاٌ انًؤيٍ ػهّٛ نوذسرّ ػهٗ انؼًم كهًٛب أٔ عضئًٛب ثظلخ دائًخ أٔ يؤهزخ ثوشاس يٍ انهغُخ انـجٛخ ٔكوًب نهوبٌَٕ أٔ : انؼغض

 . انُظبو انغبس٘
 . انًُزلغ ثؼذ ٔكبح انًؤيٍ ػهّٛ أٔ ٔكبح طبؽت انًؼبػ ٔكوًب ألؽكبو ْزا انوبٌَٕ: انًغزؾن
 . انًؼبػ انشٓش٘ انز٘ رذكؼّ انًؤعغخ شٓشًٚب نهًؤيٍ ػهّٛ أٔ نهًغزؾوٍٛ ٔكوًب ألؽكبو ْزا انوبٌَٕ: انًؼبػ

 . انهغُخ أٔ انهغبٌ انـجٛخ انزٙ ٚؼزًذْب ٔصٚش انظؾخ: انهغُخ انـجٛخ
 .  و ٔرؼذٚالر2000ّنغُخ  (4)هبٌَٕ انؼًم سهى : هبٌَٕ انؼًم

 . كم شخض ؿجٛؼٙ أٔ اػزجبس٘ أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ ٚغزخذو شخظًب أٔ أكضش نوبء أعش: طبؽت انؼًم
أٔ انؼُٛٙ انًزلن ػهّٛ انز٘ ٚذكؼّ طبؽت انؼًم نهؼبيم يوبثم ػًهّ، ٔال رذخم كٙ /ْٕ انًوبثم انُوذ٘ ٔ: األعش األعبعٙ

 . رنك انؼالٔاد ٔانجذالد أًٚب كبٌ َٕػٓب
 . األعش األعبعٙ يؼبكًب إنّٛ انؼالٔاد ٔانجذالد: األعش



 . انـلم يغٕٓل انُغت ٔانًؾزؼٍ يٍ هجم انًؤيٍ ػهّٛ أٔ طبؽت انًؼبػ: انـلم انًؾزؼٍ
  

 ( 2)يادة 
 :ُٚظى ْزا انوبٌَٕ األؽكبو انخبطخ ثًب ٚهٙ

 . رأيٍٛ إطبثبد انؼًم .1
 . رأيٍٛ انشٛخٕخخ ٔرأيٍٛ انؼغض ٔانٕكبح انـجٛؼٍٛٛ .2

  
 ( 3)يادة 

 :رغش٘ أؽكبو ْزا انوبٌَٕ ػهٗ انلئبد انزبنٛخ
  .انؼًبل انخبػؼٍٛ ألؽكبو هبٌَٕ انؼًم .1
  .انؼًبل ٔانًٕظلٍٛ ثؼوٕد ؿٛش انًشًٕنٍٛ ثأؽكبو هبٌَٕ انزأيٍٛ ٔانًؼبشبد .2

 . يٍ ٚظذس ثشًٕنٓى هشاس يٍ يغهظ انٕصساء .3
  

انفصم انثاًَ  

 انتُظٍى اإلداري 
 ( 4)يادة 

ُٚشأ ثًوزؼٗ ْزا انوبٌَٕ يؤعغخ ػبيخ رغًٗ انًؤعغخ انؼبيخ نهزأيُٛبد االعزًبػٛخ رزًزغ ثبنشخظٛخ  .1

  .االػزجبسٚخ ٔاالعزوالل انًبنٙ ٔاإلداس٘ ٔنٓب طُذٔم نهزأيُٛبد االعزًبػٛخ ٔٚزٕنٗ انًغهظ إداسرّ
 . ٚكٌٕ انًوش انشئٛظ انذائى نهًؤعغخ يذُٚخ انوذط ٔنٓب أٌ رُشأ كشٔػًب كٙ أ٘ يكبٌ رؾذدِ انًؤعغخ .2

  
 ( 5)يادة 

 :اٌزبٌٟ ٠شّىً اٌّدٍف ػٍٝ إٌسٛ   .1

 ؼئ١كًب ٚؾ٠ؽ اٌؼًّ   .أ  

 .ة  
ٚؾاؼاد اٌؼًّ ٚاٌصسخ ٚاٌّب١ٌخ  ػعٛ ال رمً ظؼخزٗ ػٓ ِع٠ؽ ػبَ ػٓ وً ِٓ  

 .(اٌجٕه اٌّؽوؿٞ) ٚاٌشئْٛ االخزّبػ١خ ٚاٌؼعي ٚاٌصٕبػخ ٚػٓ قٍطخ إٌمع
 .اإلرسبظ اٌؼبَ ٌٕمبثبد اٌؼّبي أؼثؼخ أػعبء ٠ّثٍْٛ اٌؼّبي، ٠طزبؼُ٘   .ج  

 .إرسبظ اٌغؽف اٌصٕبػ١خ ٚاٌزدبؼ٠خ ثالثخ أػعبء ٠ّثٍْٛ أصسبة اٌؼًّ، ٠طزبؼُ٘   .ظ  

 .أػعبئٗ ٔبئجًب ٌٍؽئ١ف ٚأ١ًِٕب ٌٍكؽ ٠ٕزطت ِدٍف اإلظاؼح ِٓ ث١ٓ   .2

3. 
قٕٛاد لبثٍخ ٌٍزدع٠ع ِؽح ٚازعح فمػ ِٓ لجً اٌدٙخ  رىْٛ ِعح اٌؼع٠ٛخ ٌألػعبء ثالس  

 .اٌزٟ ٠ّثٍٙب اٌؼعٛ
  

 ( 6)يادة 
ٚؼوذ انًغهظ عهغبرّ ثذػٕح يٍ سئٛغّ يشح كم شٓش ػهٗ األهم، ٔٚؼوذ عهغبد اعزضُبئٛخ ثُبًء ػهٗ  .1

  .ؿهت يوذو يٍ انشئٛظ أٔ صهش األػؼبء
 . رزخز هشاساد انًغهظ ثًٕاكوخ صهضٙ أػؼبئّ .2

  
 ( 7)يادة 

 :رغوؾ انؼؼٕٚخ ثوشاس يٍ انًغهظ كٙ إؽذٖ انؾبالد انزبنٛخ
  .إرا رخهق انؼؼٕ ػٍ انؾؼٕس صالس عهغبد ػبدٚخ يززبنٛخ ثذٌٔ ػزس يوجٕل .1

  .إرا كوذ انظلخ انزٙ ػٍّٛ ثًٕعجٓب .2
 . إرا ؽكى ػهّٛ ثؼوٕثخ عُبٚخ أٔ ثؼوٕثخ عشًٚخ يخهخ ثبنششف أٔ ثبأليبَخ أٔ ثبٜداة انؼبيخ .3

  
 ( 8)يادة 

 :ٚزٕنٗ انًغهظ انًٓبو انزبنٛخ
  .ٔػغ انغٛبعخ انؼبيخ نهًؤعغخ .1
  .اهزشاػ يشبسٚغ انوٕاٍَٛ ٔٔػغ األَظًخ ٔانهٕائؼ انخبطخ ثبنزأيُٛبد االعزًبػٛخ .2

  .انًٕاكوخ ػهٗ انًٕاصَخ انغُٕٚخ ٔانؾغبة انخزبيٙ نهًؤعغخ .3
  .إهشاس انٓٛكم انزُظًٛٙ ٔٔطق انٕظبئق ٔانًٓبو ٔانًغؤٔنٛبد كٙ انًؤعغخ .4
  .رؼٍٛٛ يذٚش ػبو نهًؤعغخ .5
رشكٛم انهغبٌ انالصيخ يٍ ثٍٛ أػؼبئّ أٔ ثشئبعخ ػؼٕ يٍ انًغهظ، ٔٔػغ انهٕائؼ انالصيخ نزُظٛى  .6

  .ػًهٓب

  .اػزًبد ٔرؾذٚذ عٓبد ٔأيبكٍ انؼالط .7
  .ٔػغ انغٛبعخ انؼبيخ نهظُذٔم ٔاعزضًبس أيٕانّ .8



  .رؼٍٛٛ انكلبءاد انالصيخ إلداسح انظُذٔم ٔإهشاس انخـخ انؼبيخ العزضًبس أيٕانّ .9
  .رؼٍٛٛ يذهوٙ ؽغبثبد ٔاإلعزؼبَخ ثبنخجشاء نلؾض انًشكض انًبنٙ نهظُذٔم .10
 . رًضٛم انًؤعغخ نذٖ كبكخ انغٓبد .11

  
 ( 9)يادة 

 :اٌّٙبَ اٌزب١ٌخ ٠زٌٛٝ اٌّع٠ؽ اٌؼبَ ٌٍّؤقكخ   .1

 .االخزّبػ١خ رٕف١ػ اٌك١بقخ اٌؼبِخ اٌّزؼٍمخ ثبٌزأ١ِٕبد   .أ  

 .ة  
ٚإظاؼح أخٙؿرٙب  اإلشؽاف ػٍٝ ِٛظفٟ ِٚكزطعِٟ اٌّؤقكخ  

 .اٌّطزٍفخ

 .ج  
ٚا١ٌّؿا١ٔخ اٌطزب١ِخ ٚػؽظٙب  إػعاظ اٌّٛاؾٔخ اٌك٠ٕٛخ اٌزمع٠ؽ٠خ  

 .ػٍٝ اٌّدٍف

 .ظ  
ِٕٙب ِٛاؼظ  اإلشؽاف ػٍٝ رسص١ً األِٛاي اٌزٟ رزىْٛ  

 .اٌصٕعٚق

 .٘ـ  
إٌّزفؼ١ٓ  اإلشؽاف ػٍٝ رمع٠ؽ ٚرك٠ٛخ ٚصؽف ِكزسمبد  

 .ثأزىبَ ٘ػا اٌمبْٔٛ
 .ثأػّبي اٌّؤقكخ رٕف١ػ لؽاؼاد ِدٍف اإلظاؼح ثىً ِب ٠زؼٍك   .ٚ  

 .ؾ  
ثبٌزأ١ِٕبد  الزؽاذ ِشبؼ٠غ اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ اٌطبصخ  

 .االخزّبػ١خ ٚرمع٠ّٙب ٌٍّدٍف

 .ذ  
ٚاٌّٙبَ  الزؽاذ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٚٚصف اٌٛظبئف  

 .ٚاٌّكؤ١ٌٚبد اٌّطزٍفخ ٌٍّٛظف١ٓ ٚؼفؼٙب ٌٍّدٍف إللؽاؼ٘ب
 .اٌّدٍف أ٠خ صالز١بد أضؽٜ ٠فٛظٗ ثٙب   .غ  

 . ٚؾؼش انًذٚش انؼبو عهغبد انًغهظ ٔنٛظ نّ ؽن انزظٕٚذ .2
 

انفصم انثانث  

 انًوارد انًانٍت 
 ( 10)يادة 

 :ٔكوًب ألؽكبو ْزا انوبٌَٕ رزكٌٕ انًٕاسد انًبنٛخ نهظُذٔم يًب ٚهٙ
  .أٔ انًؤيٍ ػهٛٓى/االشزشاكبد انشٓشٚخ انزٙ ٚؤدٚٓب أطؾبة األػًبل ٔ .1
  .أٔ انًؤيٍ ػهٛٓى يوبثم اؽزغبة يذح انخذيخ/انًجبنؾ انزٙ ٚؤدٚٓب أطؾبة األػًبل ٔ .2

  .انًجبنؾ اإلػبكٛخ ٔانـشايبد ٔانلٕائذ انًغزؾوخ .3
  .األيٕال انزٙ ٚوشس انًغهظ هجٕنٓب .4
 . ػبئذاد اعزضًبس أيٕال انظُذٔم .5

  
 ( 11)يادة 

  .ٚهزضو طبؽت انؼًم ثذكغ اإلشزشاكبد انًغزؾوخ شٓشًٚب نهًؤعغخ يٍ ربسٚخ انزؾبم انؼبيم ثبنؼًم .1
  :رؾغت اإلشزشاكبد ػهٗ أعبط .2

 .يٍ كم عُخ (ُٚبٚش )أعش شٓش كبٌَٕ صبَٙ .  أ
 .يٍ رهك انغُخ (ُٚبٚش )أعش انشٓش انز٘ انزؾن كّٛ انؼبيم ثبنؼًم إرا كبٌ رنك ثؼذ شٓش كبٌَٕ صبَٙ .  ة

  .ٚؼزجش كغش انشٓش شٓشُا كبياًل .3
 . رُظى انهٕائؼ انزٙ ٚظذسْب انًغهظ االشزشاكبد أصُبء اإلعبصاد .4

  
 ( 12)يادة 

ػهٗ طبؽت انؼًم أٌ ٕٚاكٙ انًؤعغخ ثأعًبء انؼًبل ٔػذدْى ٔٔظبئلٓى ٔعُٓى ٔعُغٓى ٔيؤْالرٓى  .1

  .ٔأعٕسْى ٔربسٚخ انزؾبهٓى ثبنؼًم
أػالِ أٔ هذو يؼهٕيبد ؿٛش يـبثوخ نهٕاهغ روٕو  (1)إرا نى ٚهزضو طبؽت انؼًم ثًب ٔسد كٙ انلوشح  .2

 . انًؤعغخ ثذساعخ أعٕس انؼًبل ٔرؾغت االشزشاكبد رجؼًب نزنك ٔػهٗ طبؽت انؼًم رغذٚذْب
  

 ( 13)يادة 
إرا َلز يزؼٓذ كشػٙ انؼًم ثبنُٛبثخ ػٍ طبؽت انؼًم األطهٙ أٔ نظبنؾّ ٚكٌٕ االصُبٌ يغؤٔنٍٛ ثبنزؼبيٍ ػٍ رُلٛز 

 . االنزضايبد انًوشسح ثًوزؼٗ أؽكبو ْزا انوبٌَٕ
  

 ( 14)يادة 



ٚلؾض انًشكض انًبنٙ نهظُذٔم يشح ػهٗ األهم كم خًظ عُٕاد ثٕاعـخ خجٛش اكزٕاس٘ أٔ أكضش  .1

  .ػهٗ أٌ ٚكٌٕ انلؾض األٔل ثؼذ اَوؼبء صالس عُٕاد يٍ ربسٚخ َلبر ْزا انوبٌَٕ

  .ػُذ ٔعٕد كبئغ كٙ انظُذٔم ّٚشؽم إنٗ ؽغبة خبص نهًؤعغخ ٔٚؾذد انًغهظ كٛلٛخ انزظشف ثّ .2
 . ػُذ ٔعٕد ػغض كٙ انظُذٔم رهزضو انذٔنخ ثزــٛزّ ػهٗ عجٛم انوشٔع أٔ اإلػبَبد .3

  

انفصم انزابغ  

 تأيٍٍ إصابت انؼًم 
 ( 15)يادة 

 . ٚهزضو طبؽت انؼًم ثبنزأيٍٛ ػٍ إطبثخ انؼًم نذٖ انًؤعغخ ػهٗ عًٛغ ػًبنّ
  

 ( 16)يادة 
  .يٍ أعش انًؤيٍ ػهّٛ% 3رؾغت اإلشزشاكبد انشٓشٚخ ثٕاهغ  .1
 . ٚغذد طبؽت انؼًم اإلشزشاكبد خالل انخًغخ ػشش ٕٚيًب األٔنٗ يٍ انشٓش انزبنٙ العزؾوبهٓب .2

  
 ( 17)يادة 

 :ٔكوًب ألؽكبو ْزا انوبٌَٕ ػُذ ٔهٕع إطبثخ انؼًم روذو انًؤعغخ خذيبد انزأيٍٛ انزبنٛخ
  .انشػبٚخ انـجٛخ .1

  .انؾوٕم انًبنٛخ انًزشرجخ ػهٗ ؽبنزٙ انؼغض انًؤهذ، ٔانذائى ٔؽبنخ انٕكبح .2
 . نًٍ ٚضجذ هٛبيخ ثزهك انُلوبد (52)َلوبد انغُبصح ٔكوب نهًبدح  .3

  
 ( 18)يادة 

 :رشًم انشػبٚخ انـجٛخ يب ٚهٙ
ركبنٛق انخذيبد انزشخٛظٛخ ٔانؼالعٛخ ٔانظٛذنٛخ ٔاإلهبيخ كٙ انًغزشلٗ ٔكوًب نهزؼهًٛبد انزٙ ٚظذسْب  .1

  .انًغهظ

  .ركبنٛق انؼالط كٙ انخبسط ثُبًء ػهٗ هشاس انهغُخ انـجٛخ .2
  .َلوبد اَزوبل انًظبة يٍ يكبٌ انؼًم أٔ انغكٍ إنٗ عٓخ انؼالط ٔانؼكظ .3
انخذيبد انزأْٛهٛخ انـجٛخ ثًب كٙ رنك األؿشاف ٔاألعٓضح انظُبػٛخ انزؼٕٚؼٛخ انًوشسح يٍ انهغُخ  .4

  .انـجٛخ

 . َلوبد إػبدح انزأْٛم انًُٓٙ ٔانٕظٛلٙ انزٙ ٚؾزبعٓب انًظبة .5
  

 ( 19)يادة 
 . ٚغٕص نهًظبة انؼالط كٙ دسعخ أػهٗ يٍ انذسعخ انًؾذدح يٍ هجم انًؤعغخ ػهٗ أٌ ٚزؾًم كشٔم انزكبنٛق

  
 ( 20)يادة 

 . ػهٗ طبؽت انؼًم إخـبس انًؤعغخ خـًٛب ػٍ كم إطبثخ ػًم كٕس ٔهٕػٓب ٔٚغهى انًظبة طٕسح ػٍ اإلخـبس
  

 ( 21)يادة 
 . أٔ صجٕد انؼغض/ػهٗ انًؤعغخ إثالؽ طبؽت انؼًم ٔانؼبيم ثوشاس انهغُخ انـجٛخ ثزبسٚخ اَزٓبء انؼالط ٔ

  
 ( 22)يادة 

يٍ أعشِ ػُذ ٔهٕع اإلطبثخ ٔرنك % 80إرا ؽبنذ إطبثخ انؼًم دٌٔ أداء انؼبيم نؼًهّ رذكغ انًؤعغخ رؼٕٚؼًب ٚؼبدل 

 . ؿٛهخ ػغضِ انًؤهذ
  

 ( 23)يادة 
يٍ األعش % 80إرا أدد إطبثخ انؼًم إنٗ ٔكبح انًؤيٍ ػهّٛ، رذكغ انًؤعغخ يؼبشًب شٓشٚب ٚؼبدل  .1

  .ٕٚصع ػهٗ انًغزؾوٍٛ ٔكوًب ألؽكبو ْزا انوبٌَٕ

يٍ األعش ؽزٗ % 80إرا أدد إطبثخ انؼًم إنٗ ػغض كهٙ دائى اعزؾن انًظبة يؼبشًب شٓشًٚب ٚؼبدل  .2

 . ٔكبرّ، ٕٔٚصع ػهٗ انًغزؾوٍٛ يٍ ثؼذِ ٔكوًب ألؽكبو ْزا انوبٌَٕ
  

 ( 24)يادة 
كأكضش اعزؾن انًظبة يؼبشًب شٓشًٚب % 35إرا أدد إطبثخ انؼًم إنٗ ػغض عضئٙ دائى روذس َغجزّ ة  .1

ٚؼبدل َغجخ ػغضِ إنٗ يؼبػ انؼغض انكهٙ انذائى ؽزٗ ٔكبرّ ٕٔٚصع ػهٗ انًغزؾوٍٛ يٍ ثؼذِ ٔكوًب ألؽكبو ْزا 

  .انوبٌَٕ



اعزؾن انًظبة رؼٕٚغ انذكؼخ % 35إرا أدد إطبثخ انؼًم إنٗ ػغض عضئٙ دائى روذس َغجزّ ثأهم يٍ  .2

 . انٕاؽذح ثًب ٚؼبدل َغجخ ػغضِ إنٗ يؼبػ انؼغض انكهٙ انذائى ػٍ أسثؼٍٛ شٓشًا
  

 ( 25)يادة 
كأكضش كبٌ انًؼبػ ػٍ يغًٕع % 35إرا أدٖ ركشاس اإلطبثخ إنٗ يغًٕع ػغض عضئٙ دائى ثُغجخ  .1

  .أػالِ (24)يٍ انًبدح  (1)انؼغض ٔكوًب نهلوشح 
كبٌ رؼٕٚغ انذكؼخ انٕاؽذح % 35إرا أدٖ ركشاس اإلطبثخ إنٗ يغًٕع ػغض عضئٙ دائى ثُغجخ أهم يٍ  .2

 . أػالِ (24)يٍ انًبدح  (2)ٔكوًب نهلوشح 
  

 ( 26)يادة 
 . رهزضو انًؤعغخ ثذكغ انؾوٕم انًبنٛخ انًزشرجخ ػهٗ إطبثخ انؼًم خالل شٓش يٍ ربسٚخ انٕكبح أٔ صجٕد انؼغض

  
 ( 27)يادة 

نهًؤعغخ ٔنهًظبة انؾن كٙ ؿهت إػبدح انلؾض انـجٙ ٔرؾذٚذ َغجخ انؼغض يٍ انهغُخ انـجٛخ يشح كم  .1

  .عزخ أشٓش خالل انغُخ األٔنٗ يٍ صجٕد انؼغض ٔيشح كم عُخ خالل انغُٕاد انضالس انزبنٛخ نضجٕد انؼغض
 . ٚغش٘ انلؾض انـجٙ إلػبدح رؾذٚذ َغجخ انؼغض خالل صالصٍٛ ٕٚيًب يٍ ربسٚخ روذٚى انـهت .2

  
 ( 28)يادة 

 :إرا رخهق انًظبة ػٍ انًٕػذ انًؾذد إلػبدح انلؾض انـجٙ دٌٔ ػزس يوجٕل

  .ٚغوؾ ؽن انًظبة كٙ انًؼبػ نؾٍٛ إػبدح انلؾض .1
 . ٚؼبد انلؾض انـجٙ نهًظبة خالل صالصٍٛ ٕٚيًب يٍ ربسٚخ روذًّٚ نهـهت .2

  
 ( 29)يادة 

 . ػهٗ انًؤعغخ انجذء كٙ دكغ انؾوٕم انًبنٛخ ٔكن انزؾذٚذ انغذٚذ
  

 ( 30)يادة 
إرا صجذ ثؼذ رؾوٛن رغشّٚ عٓخ راد اخزظبص أٌ اإلطبثخ َزغذ ػٍ كؼم يزؼًذ يٍ انًظبة أٔ  .1

  .ثزأصٛش انخًش أٔ انًخذساد ٚغوؾ ؽوّ كٙ انزؼٕٚغ

أػالِ انٕكبح أٔ انؼغض انكهٙ انذائى ثُغجخ رضٚذ ػٍ  (1)إرا َزظ ػٍ اإلطبثخ انًشبس إنٛٓب كٙ انلوشح  .2

 . يٍ ْزا انوبٌَٕ (24)ٚظشف انزؼٕٚغ ٔكن أؽكبو انًبدح % 35
  

 ( 31)يادة 
 :إرا اهزؼذ إطبثخ انؼًم يغؤٔنٛخ ؿشف آخش خالف طبؽت انؼًم ػهٗ انًؤعغخ

  .رؼٕٚغ انًظبة ٔكوًب ألؽكبو ْزا انوبٌَٕ .1

  .انشعٕع ػهٗ انًزغجت ثبنؼشس .2
 . دكغ كشٔهبد انزؼٕٚغ نًظهؾخ انًؤيٍ ػهّٛ .3

  
 ( 32)يادة 

إرا ظٓشد ػهٗ انؼبيم أػشاع أؽذ أيشاع انًُٓخ انٕاسدح كٙ انغذٔل انًهؾن ثوبٌَٕ انؼًم خالل عُزٍٛ يٍ ربسٚخ 

 . اَزٓبء خذيزّ رهزضو انًؤعغخ ثغًٛغ انؾوٕم انًوشسح نّ ٔكوًب ألؽكبو ْزا انوبٌَٕ
  

 ( 33)يادة 
إرا أطٛت أؽذ انًزذسثٍٛ أٔ انًزـٕػٍٛ كٙ يششٔػبد انؼًم انزٙ ٚؾذدْب هشاس يٍ يغهظ انٕصساء كبٌ انزؼٕٚغ كًب 

 :ٚهٙ
كٙ ؽبنخ انؼغض انكهٙ انذائى سارجًب شٓشًٚب يوذاسِ خًغٌٕ دُٚبسًا أسدًَٛب أٔ يب ٚؼبدنٓب ثبنؼًهخ انًزذأنخ  .1

  .هبًََٕب ؽزٗ انٕكبح

كٙ ؽبنخ انٕكبح رؼٕٚؼًب هذسِ صالصخ آالف دُٚبس أسدَٙ أٔ يب ٚؼبدنٓب ثبنؼًهخ انًزذأنخ هبًََٕب رذكغ  .2

 . نهًغزؾوٍٛ ٔكوًب نٓزا انوبٌَٕ
  

انفصم انخايض  

 تأيٍٍ انشٍخوخت وتأيٍٍ انؼجش وانوفاة انطبٍؼٍٍٍ 
 ( 34)يادة 

 . ٚهزضو طبؽت انؼًم ٔانؼبيم ثبنزأيٍٛ نذٖ انًؤعغخ ػٍ انشٛخٕخخ ٔػٍ انؼغض ٔانٕكبح انـجٛؼٍٛٛ
  



 ( 35)يادة 
يٍ أعش % 13رؾغت اإلشزشاكبد انشٓشٚخ نزأيٍٛ انشٛخٕخخ ٔنزأيٍٛ انؼغض ٔانٕكبح انـجٛؼٍٛٛ ثٕاهغ  .1

 : انًؤيٍ ػهّٛ روغى كًب ٚهٙ
 . ٚزؾًهٓب انؼبيم% 5.   أ

 .ٚزؾًهٓب طبؽت انؼًم% 8. ة

 . ٚغذد طبؽت انؼًم اإلشزشاكبد خالل انخًغخ ػشش ٕٚيًب األٔنٗ يٍ انشٓش انزبنٙ العزؾوبهٓب .2
  

 ( 36)يادة 
 :ٚغزؾن انًؤيٍ ػهّٛ يؼبػ انشٛخٕخخ

  .إرا أرى انغزٍٛ يٍ انؼًش .1
  :ٔأٌ ٚكٌٕ هذ عذد ػذد اشزشاكبد انزأيٍٛ انزبنٛخ .2

 .اشزشاكًب يزظاًل كؾذ أدَٗ خالل انغُٕاد انخًظ انغبثوخ يجبششح نالعزؾوبم (36)اشزشاكًب يُٓب ػهٗ األهم  (120).  أ
 . اشزشاكًب يزوـؼًب (180)أٔ .  ة

  
 ( 37)يادة 

  يزٕعؾ األعش انشٓش٘ × 12/ػذد اإلشزشاكبد × 1/45: ٚزى اؽزغبة يؼبػ انشٛخٕخخ ٔكوًب نًب ٚهٙ .1
ٚؾغت يزٕعؾ األعش ػٍ آخش أسثؼخ ٔػششٍٚ شٓشًا يؾزغجخ نـشع انًؼبػ ٔٚغت أال ٚضٚذ ػٍ  .2

  .ػٍ أدَٗ أعش يُٓب إال ثًٕعت رششٚؼبد ٔارلبهٛبد عًبػٛخ خبطخ% 40
  .يُّ% 80يٍ يزٕعؾ األعش ٔانؾذ األػهٗ نّ % 40ٚكٌٕ انؾذ األدَٗ نًؼبػ انشٛخٕخخ  .3
% 5يُّ نهًؼبل األٔل، ٔ % 10أػالِ ثًوذاس  (3، 1)ٚضاد يؼبػ انشٛخٕخخ انًؾزغت ٔكوًب نهلوشرٍٛ  .4

 . يُّ نكم يٍ انًؼبل انضبَٙ ٔانضبنش
  

 ( 38)يادة 

1. 
رمبػع ِجىؽ إغا أّرُ اٌطبِكخ ٚاألؼثؼ١ٓ ِٓ ػّؽٖ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ لع  ٌٍّؤِٓ ػ١ٍٗ اٌسك فٟ ِؼبل  

 .اٌمبْٔٛ ِٓ ٘ػا (36)إٌّصٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبظح  قعظ اإلشزؽاوبد
  :اٌّجىؽ ٚفمًب ٌّب ٠ٍٟ ٠زُ اززكبة ِؼبل اٌزمبػع   .2

  .%٠10طفط اٌّؼبل ثٕكجخ  إغا ٌُ ٠زُ اٌّؤِٓ ػ١ٍٗ اٌطّك١ٓ ِٓ ػّؽٖ   .أ  

  .%5ِٓ ػّؽٖ ٠طفط اٌّؼبل ثٕكجخ  إغا ٌُ ٠زُ اٌّؤِٓ ػ١ٍٗ اٌطبِكخ ٚاٌطّك١ٓ   .ة  

  .أرُ اٌطبِكخ ٚاٌطّك١ٓ ال ٠طفط اٌّؼبل إغا وبْ اٌّؤِٓ ػ١ٍٗ لع   .ج  

 .ظ  
اٌػٞ ػًّ ػٍٝ األلً ػشؽ قٕٛاد فٟ ِٕٙخ  ال ٠طفط ِؼبل اٌزمبػع اٌّجىؽ ٌٍّؤِٓ ػ١ٍٗ  

ٌمبْٔٛ اٌؼًّ ٚاألٔظّخ اٌصبظؼح ثّمزعبٖ، ٚثٍغذ  ِٓ اٌّٙٓ اٌشبلخ أٚ اٌعبؼح ثبٌصسخ ٚفمًب
 .األلً اشزؽاوب ػٍٝ (180)اشزؽاوبرٗ اٌّكعظح 

3. 
ِٓ  (3)اٌٛاؼظ فٟ اٌفمؽح % 40أػالٖ ال ٠سزكت اٌسع األظٔٝ  (ظ)ف١ّب ػعا ِب ٚؼظ فٟ اٌجٕع   

  .اٌّؼبل اٌّجىؽ ألغؽاض اززكبة (37)اٌّبظح 
  

 ( 39)انًادة 

1. 
ظْٚ اقزىّبي اٌشؽٚغ اٌّٛخجخ القزسمبق اٌّؼبل اٌسك فٟ  ٌٍّؤِٓ ػ١ٍٗ اٌػٞ رؽن اٌؼًّ  

 .رؼ٠ٛط اٌعفؼخ اٌٛازعح

2. 
ٚفمًب ٌٕبرح إٌكت اٌزب١ٌخ ِٓ ِزٛقػ األخؽ ِعؽٚثًب فٟ ػعظ  ٠سكت رؼ٠ٛط اٌعفؼخ اٌٛازعح  

 .اإلشزؽاوبد
 .اشزؽاوًب (40)إغا وبْ ػعظ اإلشزؽاوبد ألً ِٓ  %13   .أ  

 .فأوثؽ اشزؽاوب (40)إغا وبْ ػعظ اإلشزؽاوبد  %15   .ة  

 .فأوثؽ اشزؽاوب (60)إغا وبْ ػعظ اإلشزؽاوبد  %18   .ج  

 .فأوثؽ اشزؽاوب (90)إغا وبْ ػعظ اإلشزؽاوبد  %20   .ظ  

 .فأوثؽ اشزؽاوب (120)إغا وبْ ػعظ اإلشزؽاوبد  %22   .٘ـ  

3. 
ظُ اشزؽاوبد ِعح اٌطعِخ اٌكبثمخ إػبظح ِجٍغ رؼ٠ٛط  ٠دٛؾ ٌٍّؤِٓ ػ١ٍٗ اٌػٞ ٠ؽغت فٟ  

 .إ١ٌٗ اٌفبئعح اٌزٟ ٠مؽؼ٘ب اٌّدٍف اٌعفؼخ اٌٛازعح اٌػٞ ركٍّٗ ِعبفًب

4. 
إشزشاكًب كأكضش انؾن كٙ اإلخزٛبس ثٍٛ انؾظٕل ػهٗ  (180)نهًؤيٍ ػهّٛ انز٘ ثهـذ إشزشاكبرّ 

 . رؼٕٚغ انذكؼخ أٔ ػهٗ انًؼبػ ػُذ اعزؾوبهّ
  

 ( 40)يادة 
اشزشاكًب كؾذ أدَٗ انؾن  (60)نـبٚبد اعزؾوبم يؼبػ انشٛخٕخخ نهًؤيٍ ػهّٛ انز٘ أرى انغزٍٛ يٍ ػًشِ ٔعذد نهًؤعغخ 

 :كٙ



  .االعزًشاس كٙ ػًهّ ثًٕاكوخ طبؽت انؼًم .1
( 30)أٌ ٚغذد طبؽت انؼًم اإلشزشاكبد انًزجوٛخ ػهٗ انؼبيم كبيهخ ٔدكؼخ ٔاؽذح ثًب ال ٚزغبٔص  .2

  .اشزشاكًب إرا نى ٕٚاكن ػهٗ اعزًشاس انًؤيٍ ػهّٛ كٙ ػًهّ سؿى هشاس انهغُخ انـجٛخ ثوذسرّ ػهٗ رنك

 . رغذٚذ اإلشزشاكبد انًـهٕثخ نهًؤعغخ كبيهخ ٔدكؼخ ٔاؽذح .3
  

 ( 41)يادة 
  .نهًؤيٍ ػهّٛ انؾن كٙ ػى يذح خذيخ عبثوخ .1
انًهؾن ثٓزا  (1)رؾذد اإلشزشاكبد ٔكن أعشِ انشٓش٘ ػُذ روذٚى انـهت ٔػهٗ أعبط انغذٔل سهى  .2

 . انوبٌَٕ
  

 ( 42)يادة 
نهًؤيٍ ػهّٛ كٙ ؽبنخ انؼغض انكهٙ انـجٛؼٙ انذائى ٔنهًغزؾوٍٛ يٍ ثؼذِ كٙ ؽبنخ انٕكبح انـجٛؼٛخ انؾن كٙ يؼبػ شٓش٘ 

 :ٔكوًب نًب ٚهٙ
يٍ ْزا انوبٌَٕ إرا كبٌ هذ عذد أكضش يٍ يبئزٍٛ ٔعجؼٍٛ  (37)يؼبدنخ يؼبػ انشٛخٕخخ كٙ انًبدح  .1

  .اشزشاكًب

يٍ يزٕعؾ األعش إرا كبٌ هذ عذد أكضش يٍ اصُٙ ػشش إشزشاكًب يزٕاطاًل أٔ أسثؼخ ٔػششٍٚ % 50 .2

  .اشزشاكًب يزوـؼًب
 . يٍ يزٕعؾ األعش إرا كبٌ هذ عذد أهم يٍ رنك% 25 .3

  
 ( 43)يادة 

 . يُّ إرا أهشد انهغُخ انـجٛخ ؽبعخ انًؤيٍ ػهّٛ نشخض ٚؼُّٛ% 25ٚضاد يؼبػ انؼغض انكهٙ انـجٛؼٙ انذائى ثُغجخ 
  

 ( 44)يادة 
 :رؾغت انؾوٕم انًبنٛخ انًزشرجخ ػهٗ انؼغض انغضئٙ انـجٛؼٙ انذائى ٔكوًب نًب ٚهٙ

كأكضش، اعزؾن انًؤيٍ ػهّٛ يؼبشًب شٓشًٚب ٚؼبدل َغجخ % 35إرا كبٌ انؼغض انـجٛؼٙ انذائى ٚوذس َغجزّ  .1

  .يٍ ْزا انوبٌَٕ (42)رنك انؼغض إنٗ يؼبػ انؼغض انكهٙ انـجٛؼٙ ؿجوًب نإلشزشاكبد انزٙ عذدْب ٔكوًب نهًبدح 

اعزؾن انًؤيٍ ػهّٛ رؼٕٚغ انذكؼخ انٕاؽذح % 35إرا كبٌ انؼغض انغضئٙ انـجٛؼٙ انذائى َغجزّ أهم يٍ  .2

 . ثًب ٚؼبدل َغجخ ػغضِ إنٗ يؼبػ انؼغض انكهٙ انذائى ػٍ أسثؼٍٛ شٓشًا
  

 ( 45)يادة 
ػهٗ طبؽت انؼًم رغذٚذ كبيم أعش انشٓش انز٘ رُزٓٙ كّٛ خذيخ انًؤيٍ ػهّٛ ثجهٕؿّ عٍ انغزٍٛ أٔ صجٕد انؼغض أٔ 

 . ؽذٔس انٕكبح
  

 ( 46)يادة 
انًهؾن ثٓزا  (2)ػُذ ٔكبح انًؤيٍ ػهّٛ أٔ طبؽت انًؼبػ رذكغ انًؤعغخ انؾوٕم انًوشسح نهًغزؾوٍٛ ٔكوًب نهغذٔل سهى 

 . انوبٌَٕ ٔرنك يٍ أٔل انشٓش انز٘ ؽذصذ كّٛ انٕكبح
  

 ( 47)يادة 
 :انًهؾن ثٓزا انوبٌَٕ ٚظشف انًؼبػ نهًغزؾوٍٛ ْٔى (2)ٔكوًب نهغذٔل سهى 

  :األٔالد ٔيٍ كبٌ ٚؼٛهٓى انًؤيٍ ػهّٛ يٍ إخٕاَّ انزكٕس .1
 .انزٍٚ نى رزغبٔص أػًبسْى انضبيُخ ػشش ػبيًب.  أ

 .انـالة ؽزٗ ؽظٕنٓى ػهٗ انشٓبدح انغبيؼٛخ األٔنٗ أٔ ثهٕؿٓى عٍ انغبدعخ ٔانؼششٍٚ أًٚٓب أعجن.  ة

  .انجُبد ٔاألخٕاد ؿٛش انًزضٔعبد أٔ انًـهوبد أٔ األسايم ٕٔٚهق ػُذ انضٔاط ٔٚؼبد ػُذ انـالم .2
  .األسايم ٔٚوـغ ػُذ انضٔاط/ األسيهخ .3
  .األسيم .4
  .انٕانذاٌ .5
 . انـلم انًؾزّؼٍ .6

  
 ( 48)يادة 

 . ػهٗ انًؤعغخ يؼبيهخ انـلم انًؾزؼٍ يٍ هجم انًؤيٍ ػهّٛ أٔ طبؽت انًؼبػ يؼبيهخ األثُبء ٔكوًب ألؽكبو ْزا انوبٌَٕ
  

 ( 49)يادة 



ٕٚهق طشف َظٛت انًغزؾن يٍ انًؼبػ إرا اعزخذو كٙ ػًم ٔكبٌ دخهّ يٍ ْزا انؼًم ٚؼبدل  .1

  .َظٛجّ يٍ انًؼبػ أٔ ٚضٚذ ػُّ

  .ٚظشف نهًغزؾن انؼبيم يوذاس انلشم إرا كبٌ َظٛجّ يٍ انًؼبػ أكجش يٍ أعشِ يٍ انؼًم .2
  .ٚؼبد نهًغزؾن َظٛجّ كبياًل يٍ انًؼبػ يٍ أٔل انشٓش انز٘ ٚهٙ رشكّ نهؼًم .3
 %. 50ال ٕٚهق طشف َظٛت انًغزؾن يٍ انًؼبػ إرا كبٌ يؼٕهًب ثُغجخ رضٚذ ػهٗ  .4

  
 ( 50)يادة 

 . ػهٗ ثوٛخ انًغزؾوٍٛ (49، 47)انًهؾن ثٓزا انوبٌَٕ ٕٚصع يب ٕٚهق طشكّ يٍ يجبنؾ ٔكوًب نهًبدرٍٛ  (2)ٔكوًب نهغذٔل سهى 
  

 ( 51)يادة 
ٚغٕص نهًؤيٍ ػهّٛ انغًغ ثٍٛ انًغزؾوبد انًوشسح ثًٕعت أؽكبو ْزا انوبٌَٕ ٔأٚخ يغزؾوبد أخشٖ يوشسح ثًٕعت هبٌَٕ 

 . آخش
  

 ( 52)يادة 
ػهٗ كم يغزؾن اخـبس انًؤعغخ ػٍ كم يب يٍ شأَّ أٌ ٚؤد٘ إنٗ هـغ انًؼبػ أٔ ٔهلّ أٔ رخلٛؼّ  .1

  .خالل صالصٍٛ ٕٚيًب
إرا نى ٚخـش انًغزؾن انًؤعغخ خالل انًذح انًؾذدح أػالِ ٚهضو ثئػبدح انًجبنؾ ؿٛش انًغزؾوخ انزٙ  .2

 . يٍ هًٛزٓب% 10ؽظم ػهٛٓب يؼبكًب إنٛٓب ؿشايخ عُٕٚخ رغبٔ٘ 
  

 ( 53)يادة 
  .يٍ ْزا انوبٌَٕ (37)ؽبل اػزجبس انًؤيٍ ػهّٛ يلوٕدًا ٚظشف نهًغزؾوٍٛ يؼبػ شٓش٘ ٔكوًب نهًبدح  .1
أػالِ يب نى ركٍ  (1)ؽبل ظٕٓس انًؤيٍ ػهّٛ انًلوٕد ٚكٌٕ يهضيًب ثئػبدح انًجبنؾ انًظشٔكخ ٔكوًب نهلوشح  .2

  .انوٕح انوبْشح عججًب الخزلبئّ

 . ؽبل اػزجبس طبؽت انًؼبػ يلوٕدًا ٚظشف يؼبشّ نهًغزؾوٍٛ إنٗ أٌ ٚظٓش .3
  

 ( 54)يادة 
ٔثًب ال ٚوم ػٍ خًغًبئخ دُٚبس - ثؾغت األؽٕال–رهزضو انًؤعغخ ثظشف َلوبد انغُبصح ثًب ٚؼبدل يؼبػ أٔ أعش شٓشٍٚ 

 . أسدَٙ أٔ يب ٚؼبدنٓب ثبنؼًهخ انًزذأنخ هبًََٕب ٔرنك أل٘ شخض ٚضجذ هٛبيّ ثٓب ٔرنك خالل صالصخ أٚبو يٍ ربسٚخ روذٚى انـهت
  

 ( 55)يادة 
ٔكوًب ألؽكبو هبٌَٕ انؼًم ٚهزضو طبؽت انؼًم ثأداء يكبكأح َٓبٚخ انخذيخ نهؼبيهٍٛ نذّٚ ػٍ انًذد انغبثوخ هجم َلبر ْزا انوبٌَٕ 

 . ػهٗ أٌ رؾزغت ٔكن أعش انشٓش األخٛش هجم أدائٓب
  

انفصم انظادص  

 انؼقوباث 
 ( 56)يادة 

يٍ ْزا انوبٌَٕ ٚؼبهت ثـشايخ يبنٛخ هذسْب خًغٌٕ دُٚبسًا أسدًَٛب أٔ يب ٚؼبدنٓب  (12)إرا خبنق طبؽت انؼًم أؽكبو انًبدح 

 . ثبنؼًهخ انًزذأنخ هبًََٕب ٔرزؼذد انـشايخ ثزؼذد األشٓش ٔاألشخبص
  

 ( 57)يادة 
يٍ ْزا انوبٌَٕ خالل انًذح انًؾذدح نزنك  (35)، ٔ(16)إرا نى ٚوى طبؽت انؼًم ثأداء اإلشزشاكبد انًوشسح ٔكوًب نهًبدرٍٛ 

 . يٍ هًٛزٓب ػٍ كم شٓش رأخٛش% 30ثذٌٔ ػزس يوجٕل ٚهضو ثزغذٚذ اإلشزشاكبد يؼبكًب إنٛٓب 
  

 ( 58)يادة 
كم يٍ أدنٗ ثغٕء َٛخ ثأٚخ ثٛبَبد ؿٛش طؾٛؾخ نهؾظٕل نُلغّ أٔ نـٛشِ ػهٗ يؼبػ أٔ رؼٕٚغ ثًٕعت ْزا انوبٌَٕ دٌٔ 

ٔعّ ؽن ٚؼبهت ثبنؾجظ يذح ال رزغبٔص شٓشٍٚ ٔثـشايخ ال رضٚذ ػهٗ يبئزٙ دُٚبس أسدَٙ أٔ يب ٚؼبدنٓب ثبنؼًهخ انًزذأنخ 

 . هبًََٕب، أٔ ثئؽذٖ ْبرٍٛ انؼوٕثزٍٛ
 

انفصم انظابغ  

 أحكاو ختايٍت 
 ( 59)يادة 

 . نهًؤيٍ ػهّٛ أٔ نهًغزؾوٍٛ ؽن انـؼٍ كٙ هًٛخ انًؼبػ أٔ انزؼٕٚغ خالل عُزٍٛ يٍ ربسٚخ انؼهى ثزنك
  

 ( 60)يادة 



ال ٚضٚذ يغًٕع اعزؾوبهبد انًؤيٍ ػهّٛ انشٓشٚخ يٍ  (43)ٔانًبدح  (37)يٍ انًبدح  (4)دٌٔ اإلخالل ثًب ٔسد كٙ انلوشح 

 . يٍ يزٕعؾ أعشِ% 80انًؤعغخ ػٍ 
  

 ( 61)يادة 
 . رؼزجش أيٕال انًؤعغخ أيٕااًل ػبيخ ٔال ٚغٕص رًهكٓب أٔ كغت ؽن ػُٛٙ أٔ انؾغض ػهٛٓب

  
 ( 62)يادة 

 . ٚكٌٕ نهؼبيهٍٛ ثبنًؤعغخ انزٍٚ ٚؾذدْى انٕصٚش طلخ انؼبثـخ انوؼبئٛخ كًٛب ٚزؼهن ثزـجٛن أؽكبو ْزا انوبٌَٕ
  

 ( 63)يادة 
 . ٚزٕهق اؽزغبة يكبكأح َٓبٚخ انخذيخ انٕاسدح كٙ هبٌَٕ انؼًم يٍ ربسٚخ َلبر ْزا انوبٌَٕ

  
 ( 64)يادة 

 . رؤٔل نهظُذٔم عًٛغ انًجبنؾ ٔانـشايبد انًوشسح أٔ انًؾكٕو ثٓب ثًٕعت ْزا انوبٌَٕ
  

 ( 65)يادة 
 . رؼلٗ يٍ انؼشائت ٔانشعٕو كبكخ انًغزؾوبد انًوشسح ٔكوًب ألؽكبو ْزا انوبٌَٕ

  
 ( 66)يادة 

 . رؼلٗ يٍ انشعٕو انذػبٖٔ انًزؼهوخ ثبنؾوٕم انٕاسدح كٙ ْزا انوبٌَٕ
  

 ( 67)يادة 
ال ٚغٕص انؾغض ػهٗ انًجبنؾ انًغزؾوخ ثًوزؼٗ أؽكبو ْزا انوبٌَٕ إال نذٍٚ انُلوخ أٔ نذٍٚ انًؤعغخ ثًب  .1

  .ال ٚزغبٔص سثغ هًٛخ رهك انًجبنؾ ػهٗ أٌ ركٌٕ األٔنٕٚخ نذٍٚ انُلوخ

 . ٚغٕص روغٛؾ انًجبنؾ انًغزؾوخ نهًؤعغخ ثًٕعت ْزا انوبٌَٕ ٔكن انششٔؽ انزٙ ٚؾذدْب انًغهظ .2
  

 ( 68)يادة 
ثًب ال ٚزؼبسع يغ أؽكبو ْزا انوبٌَٕ ٚغوؾ ؽن انًـبنجخ ثأٚخ ؽوٕم يبنٛخ ٔسدد كٙ ْزا انوبٌَٕ ثؼذ يؼٙ خًظ عُٕاد 

 . يٍ ربسٚخ اعزؾوبهٓب
  

 ( 69)يادة 
ؽبل رـٛٛش طبؽت انؼًم ثغجت َوم يهكٛخ انًششٔع أٔ ثٛؼّ أٔ اَذيبعّ أٔ اَزوبنّ ثـشٚن اإلسس، ٚظم  .1

طبؽت انؼًم األطهٙ ٔانغذٚذ يغؤٔنٍٛ ثبنزؼبيٍ يذح عزخ أشٓش ػٍ رُلٛز اإلنزضايبد انًوشسح ٔكوًب ألؽكبو ْزا 

  .انوبٌَٕ
أػالِ ٚزؾًم طبؽت انؼًم انغذٚذ انًغؤٔنٛخ كبيهخ ػٍ رُلٛز  (1)ثؼذ اَوؼبء انغزخ أشٓش كٙ انلوشح  .2

 . رهك اإلنزضايبد
  

 ( 70)يادة 
 . ال ٚغٕص ألػؼبء يٍ يغهظ اإلداسح أٔ نهًذٚش انؼبو أٔ أهبسثٓى ؽزٗ انذسعخ انشاثؼخ رُلٛز أػًبل خبطخ ثبنًؤعغخ

  
 ( 71)يادة 

 . ٚظذس يغهظ انٕصساء انهٕائؼ انالصيخ نزُلٛز أؽكبو ْزا انوبٌَٕ
  

 ( 72)يادة 
 . ٚهـٗ كم َض ٚزؼبسع يغ أؽكبو ْزا انوبٌَٕ

  
 ( 73)يادة 

 .ُٚشش ْزا انوبٌَٕ كٙ انغشٚذح انشعًٛخ ٔٚؼًم ثّ ثؼذ عزخ أشٓش يٍ ربسٚخ انُشش .1
 .ػهٗ عًٛغ انغٓبد كم كًٛب ٚخظّ، رُلٛز أؽكبو ْزا انوبٌَٕ .2

  
 و 19/10/2003: صذر فً راو اهلل بتارٌخ

 .  ْـ1423 يٍ شؼباٌ 23انًوافق 
 ٌاطز ػزفاث 

 رئٍض انهجُت انتُفٍذٌت نًُظًت انتحزٌز انفهظطٍٍُت 



 رئٍض انظهطت انوطٍُت انفهظطٍٍُت
( 1)خعٚي ؼلُ 

ثزسع٠ع اٌّجبٌغ اٌّكزسمخ ػٓ ِعظ اٌطعِخ اٌكبثمخ اٌزٟ رسكت فٟ اٌّؼبل 

 اٌكٓ

قٕخ ِٓ  اٌّجٍغ اٌّمبثً ٌىً
اٌطعِخ اٌّسكٛثخ فٟ 

 ظٔب١ٔؽ 10اٌّؼبل ٌٚىً 
 أؼظ١ٔخ ِٓ األخؽ اٌشٙؽٞ

 اٌكٓ

قٕخ ِٓ  اٌّجٍغ اٌّمبثً ٌىً
اٌطعِخ اٌّسكٛثخ فٟ 

 ظٔب١ٔؽ 10اٌّؼبل ٌٚىً 
 أؼظ١ٔخ ِٓ األخؽ اٌشٙؽٞ

 10800 41 10500 فبلً 20

21 10500 42 10920 

22 10500 43 11060 

23 10500 44 11210 

24 10500 45 11370 

25 10500 46 11530 

26 10500 47 11710 

27 10500 48 11900 

28 10500 49 12110 

29 10500 50 12330 

30 10500 51 12550 

31 10500 52 12790 

32 10500 53 13050 

33 10500 54 13330 

34 10500 55 13630 

35 10500 56 13950 

36 10500 57 14260 

37 10500 58 14670 

38 10500 59 15080 

39 10580 60 15630 

40 10690     

: ِالزظبد

.  فٟ زكبة اٌكٓ رؼزجؽ وكٛؼ اٌكٕخ قٕخ وبٍِخ .1
٠سكت اٌّجٍغ اٌّكزسك ػٍٝ اٌّؤِٓ ػ١ٍٗ ػٍٝ أقبـ قٕخ ٚازعح ٚأخؽٖ فٟ ربؼ٠ص أزفبػٗ ثٙػا  .2

.  اٌمبْٔٛ
.  ٠مؽة ؼاـ اٌّبي اٌّسكٛة ٚفمب ٌٙػا اٌدعٚي فٟ خ١ّغ اٌسبالد إٌٝ الؽة ظ٠ٕبؼ صس١ر .3

  

( 2)خعٚي ؼلُ 
خعٚي رٛؾ٠غ اٌّؼبل ػٍٝ اٌّكزسم١ٓ األٔصجخ اٌّكزسمخ فٟ اٌّؼبل 

رقم 
 الحالت

 المستحق في المعاش
 األنصبت المستحقت في المعاش

 اإلخوة واألخواث الوالدان األوالد األرملت أو الزوج

1. 
ؾٚج  أؼٍِخ أٚ أؼاًِ أٚ

 ٌٚٚع ٚازع أٚ أوثؽ

٠ٚٛؾع  2/1
ثبٌزكبٚٞ فٟ زبٌخ 

 اٌزؼعظ

٠ٚٛؾع  2/1
ثبٌزكبٚٞ فٟ زبٌخ 

 اٌزؼعظ

- - 

2. 
ؾٚج  أؼٍِخ أٚ أؼاًِ أٚ

 ٚٚاٌع أٚ ٚاٌعاْ
3/2 - 

ال٠ّٙب أٚ  3/1
 و١ٍّٙب ثبٌزكبٚٞ

- 

3. 
ؾٚج  أؼٍِخ أٚ أؼاًِ أٚ

 ٚأضذ أٚ أش أٚ أوثؽ
4/3 - - 

أل٠ُٙ أٚ ٌُٙ  4/1
 خ١ّؼب ثبٌزكبٚٞ



4. 
ؾٚج  أؼٍِخ أٚ أؼاًِ أٚ

 فمػ

٠ٚٛؾع  4/3
ثبٌزكبٚٞ فٟ زبٌخ 

 اٌزؼعظ

- - - 

5. 
ؾٚج  أؼٍِخ أٚ أؼاًِ أٚ

 ٌٚٚع أٚ أوثؽ ٚاٌع أٚ ٚاٌعاْ
3/1 2/1 

ال٠ّٙب أٚ  6/1
 و١ٍّٙب ثبٌزكبٚٞ

- 

 - - 3/2 - ٌٚع ٚازع .6

 - - وبًِ اٌّؼبل - أوثؽ ِٓ ٌٚع .7

 3/2 - ٚاٌعاْ ٌٚع ٚازع ٚٚاٌع أٚ .8
ال٠ّٙب أٚ  3/1

 و١ٍّٙب ثبٌزكبٚٞ
- 

9. 
 أوثؽ ِٓ ٌٚع ٚٚاٌع أٚ

 ٚاٌعاْ
- 6/5 

ال٠ّٙب أٚ ٌُٙ  6/1
خ١ّؼب ٠ٚٛؾع 

 ثبٌزكبٚٞ ث١ُٕٙ

- 

 - - ٚاٌع ٚازع أٚ ٚاٌعاْ .10
ال٠ّٙب أٚ  2/1

 ٌى١ٍّٙب ثبٌزكبٚٞ
- 

 - - - أش أٚ أضذ أٚ أوثؽ .11

أل٠ُٙ أٚ ٌُٙ  2/1
خ١ّؼب ٠ٚٛؾع 
 ث١ُٕٙ ثبٌزكبٚٞ

12. 
ٚأش أٚ  ٚاٌع ٚازع أٚ ٚاٌعاْ
 (4)أضذ أٚ أوثؽ 

    
ال٠ّٙب أٚ  2/1

 و١ٍّٙب ثبٌزكبٚٞ

 أل٠ُٙ أٚ ٌُٙ 4/1
 خ١ّؼب

  

 


