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 6791 ( ُغ٘خ42ٓشعّٞ ثوبٕٗٞ سهْ )

 ذاســــــــثئف

 (1) هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢  

 

 ٗحٖ ػ٤غ٠ ثٖ عِٔبٕ آٍ خ٤ِلخ، أ٤ٓش دُٝخ اُجحش٣ٖ
 

 رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُذعظٞس،     

 ،1791( ُغ٘ش 4ٝػ٠ِ حألٓش حأل٤ٓش١ سهْ )     

 (3) ،1791( ُغ٘ش 32ٝػ٠ِ هخٕٗٞ حُؼَٔ ك٢ حُوطخع حأل٢ِٛ سهْ )     

ك٢ ؽؤٕ ٓؼخؽخص ٌٝٓخكآص حُظوخػذ ُٔٞظل٢  1791( ُغ٘ش 12ٝػ٠ِ حُوخٕٗٞ سهْ )     

 (2)،حُلٌٞٓشٝٓغظخذ٢ٓ 

ح٤ُٔضح٤ٗش حُؼخٓش  لذ٣ذ حُغ٘ش حُٔخ٤ُش ٝهٞحػذ اػذحدرؾؤٕ ط 1791( ُؼخّ 1ٝػ٠ِ حُوخٕٗٞ سهْ )

 ٝحُشهخرش ػ٠ِ ط٘ل٤زٛخ ٝحُلغخد حُخظخ٢ٓ،

 ؿظٔخػ٤ش،الٝر٘خء ػ٠ِ ػشك ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ح     

 ٝرؼذ ٓٞحكوش ٓـِظ حُٞصسحء،     

 سعٔ٘ب ثٔب ٛٞ آد:
 

 أُبدح األ٠ُٝ
 

 ظؼِن ر٘ظخّ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ رؤكٌخّ حُوخٕٗٞ حُٔشحكن.٣٣ؼَٔ ك٤ٔخ      
 

 أُبدح اُثب٤ٗخ
 

 ٣ِـ٠ ًَ كٌْ ٣خخُق أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ رخُ٘غزش ُِخخمؼ٤ٖ ألكٌخٓٚ.     
 

 أُبدح اُثبُثخ
 

ُظ٘ل٤زٙ ٝطؼظزش ٖٓ  صٓشحُال٣قذس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش حُِٞحثق ٝحُوشحسحص      

 ُٚ. صٓشحُالحُظذحر٤ش حُظ٘ل٤ز٣ش 

 أُبدح اُشاثؼخ
 

ط٘ل٤ز ٛزح حُوخٕٗٞ ٣ٝ٘ؾش ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش، ٣ٝؼَٔ رٚ  –ًَ ك٤ٔخ ٣خقٚ  –ػ٠ِ حُٞصسحء      

 حُظخ٢ُ ُظخس٣خ ٗؾشٙ. ٖٓ أٍٝ حُؾٜش ح  ػظزخسح
 

 أ٤ٓش دُٝخ اُجحش٣ٖ                                                                          

 ػ٤غ٠ ثٖ عِٔبٕ آٍ خ٤ِلخ                                                       
 

 فذس ك٢ هقش حُشكخع

 ٛـ 1271سؿذ  3رظخس٣خ 

 ّ ٤ٗٞ٣1791ٞ  37حُٔٞحكن 

 
 .1791/ 9/ 11رظخس٣خ   -1114 حُؼذد -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش (1)

 .3/1/3113رظخس٣خ  2112حُؼذد  –ربفذحس هخٕٗٞ حُؼَٔ ك٢ حُوطخع حأل٢ِٛ. حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  3113( ُغ٘ش 21( فذس حُوخٕٗٞ سهْ )3)
 .1711/ 1/ 1رظخس٣خ   -1979حُؼذد   -. حُـش٣ذس حُشع٤ٔش1711( ُغ٘ش 1طْ حُـخء ًِٔش ٓغظخذ٢ٓ ٖٓ حُوخٕٗٞ رٔٞؿذ حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ ) (2)
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 هبٕٗٞ

اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢
 

 

 اُجبة األٍٝ

 جزٔبػ٢ ٝٓجبٍ رطج٤وٚ ٝاُزؼبس٣قك٢ ٗظبّ اُزؤ٤ٖٓ اال
 

 - 6 -ٓبدح 
 

  -: ٣ٝؾَٔ كشٝع حُظؤ٤ٓ٘خص حُظخ٤ُش "حالؿظٔخػ٣٢غ٠ٔ ٛزح حُوخٕٗٞ " هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ 
 

 حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس. -1
 

 فخرخص حُؼَٔ.ححُظؤ٤ٖٓ مذ  -3
 

 ٓٞٓش.حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؼـض حُٔئهض رغزذ حُٔشك أٝ حال -2
 

 حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ. -4
 

 (1).سحُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُٔؾظـ٤ِٖ ُلغخرْٜ حُخخؿ ٝأفلخد حُٜٖٔ حُلش -1

 

 (1)حُؼَٔ.حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ أفلخد  -1
 

 (3)حُٔ٘ق حُؼخث٤ِش. -9

 

 حُنٔخٕ حالؿظٔخػ٢. ٗطخمخشٟ حُظ٢ طذخَ ك٢ كشٝع حُظؤ٤ٖٓ حال -1
 

٤ُٖٝ ٝكوخ  ُألكٌخّ حُظخ٤ُش، ػ٠ِ إٔ طٞعغ حُلٔخ٣ش حُظ٢ ٣ٌلِٜخ ٛزح ٣طزن ًَ ٖٓ حُلشػ٤ٖ حالٝ

حألخشٟ، ٣ٝقذس رُي روشحسحص ٖٓ  ؿظٔخػ٤شكَ هخدٓش رظ٘ل٤ز كشٝع حُظؤ٤ٓ٘خص حالحُوخٕٗٞ ك٢ ٓشح

 ٓـِظ حُٞصسحء.
 

  - 4 -ٓبدح 
 

أٝ  ،أٝ حُـ٘غ٤ش ،ُضح٤ٓخ  ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ دٕٝ أ١ ط٤٤ٔض ك٢ حُـ٘ظاطغش١ أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ 

حُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ رٔٞؿذ ػوذ ػَٔ ُٔقِلش فخكذ ػَٔ أٝ أًؼش أٝ ُٔقِلش ٓ٘ؾؤس ٖٓ ٓ٘ؾآص  ،ٖحُغ

حُوطخع حُظؼخ٢ٗٝ أٝ حُٔؾظشى ًٝزُي حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٔئعغخص ٝح٤ُٜجخص حُؼخٓش  ٝأحُوطخع حُخخؿ 

      ٖٓٔ ُْ ٣شد رؾؤْٜٗ ٗـ خخؿ، ًٝزُي حُٔٞظل٤ٖ ٝحُؼٔخٍ حُز٣ٖ ال ٣غش١ ك٢ ؽؤْٜٗ حُوخٕٗٞ سهْ 

ٓزِؾ أؿش حُؼخَٓ أٝ ٝ هز٤ؼظٚ أٝ ؽٌِٚ ٜٝٓٔخ ًخٕ أٝرُي ًِٚ ٜٓٔخ ًخٗض ٓذس حُؼوذ  1791ُغ٘ش  12

ٞحء أدٟ حُؼَٔ هزوخ  ُِؼوذ دحخَ حُزالد أٝ أدٟ ُقخُق فخكذ حُؼَٔ خخسؿٜخ ٝعٞحء ًخٕ ٗٞػٚ ٝع

 (2)حُظ٤ٌِق رخُؼَٔ رخُخخسؽ ُٔذس ٓلذدس أٝ ؿ٤ش ٓلذدس.

 

 - 3 -ٓبدح 
 

  -: ٣غظؼ٠٘ ٖٓ ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ حُلجخص حُظخ٤ُش
 

ح٤ُٔضح٤ٗش حُؼخٓش ُِذُٝش أٝ ٕٞ حُٔؼ٤ٕ٘ٞ ػ٠ِ دسؿخص ك٢ ٤ٞظلٞ حُلٌٞٓش ٝٓغظخذٓٞٛخ حُزلش٣٘ٓ -1

 ٤ٓضح٤ٗش حُزِذ٣خص ٝعخثش ح٤ُٜجخص حُٔل٤ِش حُخخمؼٕٞ ُوخٕٗٞ ٓؼخؽخص ٌٝٓخكآص حُظوخػذ.

 
 ػْ فذس هشحس سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء  .1771 /1/ 31– 3141حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  1771( ُغ٘ش 1)ٓـِظ حُٞصسحء سهْ ٖٓ  طْ طلؼ٤َ ٛز٣ٖ حُلشػ٤ٖ روشحس  (1)

 .3/11/3114 – 2199حُؼذد  -رظطز٤ن كشع ُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُٔؾظـ٤ِٖ ُلغخرْٜ حُخخؿ ٝأفلخد حُٜٖٔ حُلشس ٝأفلخد حُؼَٔ. حُـش٣ذس حُشع٤ٔش 3114( ُغ٘ش 27سهْ )      

 .21/1/1797– 1222حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  –رظطز٤ن ٗظخّ حُٔ٘ق حُؼخث٤ِش  1797( ُغ٘ش 13)فذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ   (3)

 ٣ٚوخف حُؼَٔ ٓئهظخ  رلشع حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس ٝرُي رخُ٘غزش ُـ٤ش حُزلش٤٤٘٣ٖ ػ٠ِ إٔ ٣ؼٞد ططز٤وبر 1799ُغ٘ش (  13)فذس حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ   (2)

 .    1799/ 1/ 13 -1339 حُؼذد -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  –ٖٓ ٓـِظ حُٞصسحء  حصػ٤ِْٜ روشحس
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 ٖٓ حُؼخّ.هٞس حُذكخع ٝحالأكشحد ٝمزخه    -3
 

 .رخعظؼ٘خثُْٜؼخِٕٓٞ ك٢ حُٔئعغخص حُؼخٓش ٝح٤ُٜجخص حُؼخٓش حُز٣ٖ ٣شد ٗـ هخ٢ٗٞٗ ح   -2
 

 حُٔٞظلٕٞ حُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ح٤ُٜجخص حُغ٤خع٤ش ٖٓ ؿ٘غ٤ش ح٤ُٜجش.   -4
 

 حُٔٞظلٕٞ حُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ حُزؼؼخص حُذ٤ُٝش.   -1
 

 ٝؿ٤شْٛ ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ رٜخ.مزخه حُغلٖ حُزلش٣ش ٜٝٓ٘ذعٞٛخ ٝٓالكٞٛخ    -1
 

خذّ حُٔ٘خصٍ، ٝال ٣ؼظزش ك٢ كٌْٜٔ حُغخثن حُخخؿ أٝ حُلشحط ٝػٔخٍ حُٔقخػذ ٝػٔخٍ  -9

 ٤ُْٜ.ححُلذحثن ٖٝٓ 
 

ر٤ْٜ٘ حُؼٔخٍ حُز٣ٖ ٣ؾظـِٕٞ ك٢ ٖٓ ػٔخٍ حُضسحػ٤ش ٝال ٣ذخَ حُؼٔخٍ حُز٣ٖ ٣ؾظـِٕٞ ك٢ حال -1

حُٔئعغخص حُضسحػ٤ش حُظ٢ طوّٞ رظق٤٘غ أٝ طغ٣ٞن ٓ٘ظٞؿخطٜخ ٝحُؼٔخٍ حُز٣ٖ ٣وٕٞٓٞ رقلش دحثٔش 

دحسس أٝ بصٓش ُِضسحػش ٝحُؼٔخٍ حُز٣ٖ ٣ؾظـِٕٞ رفالف ح٥الص ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش حُالحرظؾـ٤َ أٝ 

 ػٔخٍ حُضسحػ٤ش.كشحعش حال
 

عشس حُضٝؿش أٝ ، ٣ٝوقذ رؤكشحد حال٣ؼِٕٔٞ ٓؼٚ ٣ٝؼُْٜٞ كؼالَ حُز٣ٖ أكشحد أعشس فخكذ حُؼٔ -7

خٞحص ؿ٤ش ع٘ش، ٝحُز٘خص ٝحال 11ػٔخسْٛ ػٖ حخٞس حُز٣ٖ طوَ ر٘خء ٝحالحالٝحُضٝؿخص، 

 حُٔظضٝؿخص، ٝحُٞحُذحٕ.
 

     ال طغظـشم رطز٤ؼظٜخ أًؼش ٖٓ ػالػش  شحُؼٔخٍ حُز٣ٖ ٣ؾظـِٕٞ ك٢ أػٔخٍ ػشم٤ش ٓئهظ -11

 رطز٤ؼظٜخ ك٢ ٗؾخه ٖٓ ٣غظخذْٜٓٞٗ.ؽٜٞس، ٝال طذخَ ػخدس 
 

ؿ٘ز٤ش حُؼخِٓش ك٢ حُزلش٣ٖ ٖٓ ؽشًخطٜخ حُؼٔخٍ ؿ٤ش حُزلش٤٤٘٣ٖ حُز٣ٖ ط٘ظذرْٜ كشٝع حُؾشًخص حال -11

( ؽٜشح  13ّ ك٢ حُخخسؽ أٝ أكذ كشٝع طِي حُؾشًخص ُِؼَٔ ك٢ حُزلش٣ٖ ُٔذس ال طض٣ذ ػٖ )حال

 روقذ حُظذس٣ذ ػ٠ِ أعخ٤ُذ حُؼَٔ.
 

إٔ طخنغ  دحسسؿظٔخػ٤ش، رؼذ ٓٞحكوش ٓـِظ حالالٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ح٣ٝـٞص روشحس ٖٓ      

ؿشحءحص حالٗظلخع ٖٓ حُظؤ٤ٖٓ حش حُزًش ًِٜخ أٝ رؼنٜخ، ٣ٝز٤ٖ حُوشحس ؽشٝه ُٝلُِوخٕٗٞ حُلجخص عخ

 ٝهش٣وش كغخد حألؿٞس ٝحُٔضح٣خ ٝحُٔ٘خكغ ٝحُٔؼخؽخص ٝحُظؼ٣ٞنخص حُظ٢ ٣٘ظلؼٕٞ رٜخ.
 

ػظزخسٛخ كـْ حُٔ٘ؾؤس، ٣ٝقذس رُي روشحسحص ٖٓ ح٣ٝطزن ٛزح حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ٓشحكَ طؤخز ك٢      

 ؿظٔخػ٤ش.الٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ح
  

 – 2 -ٓبدح  
 

 ك٢ ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ٣وقذ :
 

 (1) ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش.    :شـــــــــؼخٓحُش ـــــــرخ٤ُٜج  -6
 

 ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش.    حالدحسس: ظــــــــــــــرٔـِ  -4
 

 (3) .ٓذ٣ش ح٤ُٜجش حُؼخٓش   :  شـــــــــــــــــــــــــخُٔذ٣ر  -3

  ًَ ٖٓ ٣غظخذّ ػخٓال  أٝ أًؼش ٖٓ حُخخمؼ٤ٖ ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ    : رقـــخكذ حُؼٔـــــــــــَ  -2

ًخٕ ؽخقخ  هز٤ؼ٤خ  أٝ حػظزخس٣خ  أٝ ٓ٘ؾؤس ٖٓ ٓ٘ؾآص حُوطخع  ٞحء ع        

 ُخخؿ أٝ حُوطخع حُظؼخ٢ٗٝ أٝ حُٔؾظشى.ح
 

 –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢( ٝحُٔذ٣ش: حُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز١ ٤ُِٜجش حُؼخٓش(ك٤غ أفزق ٓغ٠ٔ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ) 3111( ُغ٘ش 2( فذس حُوخٕٗٞ سهْ )3ٝ ) (1)

  .14/3/3111 – 3121حُؼذد 
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  حُؼخَٓ حُز١ طغش١ ػ٤ِٚ أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ كظ٠ ُٝٞ ًخٕ ك٢ كظشس   : ٚـــــــــٖ ػ٤ِــــــــرخُٔئٓ  -5

 ط٤ِٔزح  ٤ٜ٘ٓخ  أٝ طلض حُظذس٣ذ. أٝ حالخظزخس                                 
                                       

ٝال ٣ؼظزش ٖٓ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ هِزش حُٔذحسط حُز٣ٖ ٣ِظلوٕٞ ُذٟ                         

حُؼَٔ روقذ حُظذس٣ذ ٓخ ُْ ٣ٌٖ حُظلخهْٜ روقذ حُظذسؽ ك٢  فخكذ 

  حُؼَٔ.
 

 َـش ٓوخرـش أٝ ٓ٘ظظٔـًَ ٓخ ٣ؼط٠ ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٗوذح  رقلش دٝس٣  : شـــــــــــــــــــــــــرخألؿ -1

 عٞحء ًخٕ ٣ذكغ رخُؾٜش أٝ رخألعزٞع أٝ رخ٤ُّٞ أٝ رخُغخػش أٝ ػِٔٚ 

ش ــ٠ ُألؿــذ حألهقــخٝص حُلــال ٣ـ رخإلٗظـــخؽ. ٝرٔــخأٝ  ـــشرخُوطؼ

 (1)(.19حُٔخدس ) ٖحُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ رخُلوشس حأل٠ُٝ ٓ
 

ـــــفخررب -9 ـــــَـــــــش حُؼٔـ ــــْ حإلفــــخرش رؤكــــذ حألٓــــش   :ــ ــــش رخُـــــذٍٝ سه ــــش حُٔز٤٘                                 (2)حك ح٤ُٜ٘ٔ

حُٔشحكــــن، أٝ حالفــــخرش ٗظ٤ـــــش كــــخدع ٝهــــغ ُِؼخٓــــَ أػ٘ــــخء طؤد٣ــــش 

 حُؼَٔ أٝ رغززٚ.
 

٣ٝؼظزــش كــ٢ كٌــْ رُــي ًــَ كــخدع ٣وــغ ُِٔــئٖٓ ػ٤ِــٚ خــالٍ 

ٓــٖ  ٚكظــشس رٛخرــٚ ُٔزخؽــشس ػِٔــٚ أٝ ػٞدطــٚ ٓ٘ــٚ، أٝ أػ٘ــخء هش٣وــ

ٓلـــَ ػِٔـــٚ اُـــ٠ حٌُٔـــخٕ حُـــز١ ٣ظ٘ـــخٍٝ ك٤ـــٚ هؼخٓـــٚ دحخـــَ ٌٓـــخٕ 

حُؼٔــــَ ٣ٝؾــــظشه دحثٔــــخ  إٔ ٣ٌــــٕٞ حُــــزٛخد ٝحإل٣ــــخد دٕٝ طٞهــــق 

ــــق أٝ  ــــخء  حٗلــــشحفأٝ طخِ ــــزُي أػ٘ ــــ٢، ًٝ ــــن حُطز٤ؼ ػــــٖ حُطش٣

ـــَ أٝ  ـــخص فـــخكذ حُؼٔ ـــ٠ طؼ٤ِٔ ـــخء ػِ ـــخ ر٘ ـــّٞ رٜ ـــ٢ ٣و ـــٚ حُظ ط٘والط

 أػ٘خء حُغلش رظ٤ٌِق ٓ٘ٚ أٝ ٖٓٔ ٣وّٞ ٓوخٓٚ.
 

    ع٘ش حُغظ٤ٖ عٖ ػ٤ِٚ حُٔئٖٓ رِٞؽ هزَ ٣لذع ػـض ًَ  ٢: ـــــح٤ُٜ٘ٔش ـؿ ؼـضرخُ -1

 ٓؼـــٚ،  ٣ٝغـــظل٤َ ٝحُخٔغـــ٤ٖ حُخخٓغـــش ػ٤ِٜـــخ حُٔـــئٖٓ رِـــٞؽ هزـــَ أٝ

 حُلخُــــش رغــــزذ أٝ رؼخٛــــش، حإلفــــخرش أٝ حألػنــــخء أكــــذ رظــــش رغــــزذ

 حألؿـــش ػِـــغ ًغـــذ ٗلغـــ٤خ ، أٝ ػو٤ِـــخ   أٝ ؿغـــذ٣خ   حُٔظـــؤخشس حُقـــل٤ش

 دٝحٓــــٚ ٣ٝ٘ظظــــش ٓٔخػِــــش، ٜٓ٘ــــش أٝ حالػظ٤خد٣ــــش حُٜٔ٘ــــش ٓــــٖ حُغــــخرن

 حُـغــــذ٣ش ٝحٌُِٔــــخص ٌٓخ٤ٗــــخصحال ٓشحػــــخس ٓــــغ أًؼــــش أٝ أؽــــٜش عــــظش

 حُِـ٘ـــش طوـــذ٣ش كغـــذ رُـــي ٣ٝـــظْ ٝحُغـــٖ، حُٜٔ٘ـــ٢ ٝحُظٌـــ٣ٖٞ ٝحُؼو٤ِـــش

 .حُوخٕٗٞ ك٢ ػ٤ِٜخحُٔ٘قٞؿ  حُٔخظقش حُطز٤ش
 

   ُِؾشٝه هزوخ   حُوخٕٗٞ ٛزح أكٌخّ ٖٓ حُٔ٘ظلؼٕٞ حُلوٞم رٝٝ   : ٤ٖــــــــــــــــــرخُٔغظلو -7

 :ْٝٛ رٚ حُٞحسدس                                 
 

   حُٔؼخػ، فخكذ أٝ ػ٤ِٚ حُٔئٖٓ حُٔظٞك٠ أسحَٓ أٝ أسِٓش                             

 ٝأّ ٝأد ٝأخٞحطٚ، ٝحخٞطٚ ٝر٘خطٚ، أر٘خثٚ ٖٓ ٝح٤ُظ٤ٔخص ٝح٤ُظخ٠ٓ

 (3) .ٝر٘خطٚ حُٔظٞك٠ حإلرٖ ٝأر٘خء حُٔظٞك٠،

   ُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُز١ ٣غظلن هزوخ  ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ أ٣خ ٖٓ ٓضح٣خٙ ح  :  ذـــــــــــــــــــــرخُٔغظل٤ -61

 حُٔؼخػ أٝ حُظؼ٣ٞل.ٝٓ٘خكؼش أٝ                                 
 

        .3/1/3111 -3911حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش -3111( ُغ٘ش 41وخٕٗٞ سهْ )حُ ( رٔٞؿذ حُٔخدس حأل٠ُٝ 1ٖٓ)ػذٍ حُز٘ذ  (1)

 أر٘خء ٝر٘خص حُز٘ض حُٔغظلو٤ٖ.  3111( ُغ٘ش 17أمخف حُوخٕٗٞ سهْ ) (3)
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 ٝ أحُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔؾٌِش روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُقلش ُظوش٣ش حُؼـض    :شـحُٔخظق حُِـ٘ش حُطز٤ش -66

 (1)دسؿظٚ أٝ ٗٞػٚ.                                  

 

 هشحسحص العظج٘خفحُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔؾٌِش روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُقلش    :حالعظج٘خك٤شحُِـ٘ش حُطز٤ش  -64

 (1)حُِـ٘ش  حُطز٤ش حُٔخظقش أٓخٜٓخ.                                 

 

 حُوخٕٗٞ.ُؼَٔ حُغخس١ حُٔلؼٍٞ ٝهض حُؼَٔ رٜزح حهخٕٗٞ    :  َــــــــــٕٞ حُؼٔــــــهخٗ -63

 

 – 5 -ٓبدح 
 

 ٣ٌٕٞ خنٞع أفلخد حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ ُِوخٕٗٞ حُضح٤ٓخ .     
 

 (3) – 1 -ٓبدح    
 

٣ٌٕٞ حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ ُلشػ٢ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس ٝحُظؤ٤ٖٓ مذ افخرخص 

حُؼَٔ ػ٠ِ ٓشحكَ هزوخ  ُِؾشٝه ٝحألٝمخع حُظ٢ طلذد روشحسحص ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ 

 :ٛزٙ حُوشحسحصك٢ ٣ٝلذد  ،ؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ حإلدحسسالح

 طخس٣خ ٝمغ حُٔشكِش حأل٠ُٝ ُِظؤ٤ٖٓ ٓٞمغ حُظطز٤ن ٝطخس٣خ أ٣ش ٓشكِش طخ٤ُش.    -أ 

 ٓشكِش طخ٤ُش. كجخص أفلخد حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ حُخخمؼ٤ٖ ُِظؤ٤ٖٓ ك٤ٖ حُٔشكِش حأل٠ُٝ ٝك٢ ًَ -د 

ًَٝ ٓ٘ؾؤس ٖٓ ٓ٘ؾآص أفلخد حُؼَٔ ٣طزن ك٢ ؽؤٜٗخ حُوخٕٗٞ ألٍٝ ٓشس هزوخ  ألكٌخّ حُوشحس             

 ٖٓ ؽشٝه حُظطز٤ن. خ  حُٞصحس١ حُٔؾخس ا٤ُٚ طغظٔش ِٓضٓش رظطز٤وٚ كظ٠ ُٝٞ كوذص ك٤ٔخ رؼذ أ٣

ٞكٞح ٓؼخ  ٝارح أع٘ذ فخكذ حُؼَٔ ًَ أٝ رؼل أػٔخُٚ ا٠ُ ٓوخٍٝ أٝ ٓوخ٤ُٖٝ ٖٓ حُزخهٖ ٝحعظ     

حُوخٕٗٞ كظ٠ ُٝٞ ًخٕ فخكذ حُؼَٔ حألف٢ِ أٝ حُٔوخٍٝ ٖٓ حُزخهٖ  ْؽشٝه حُظطز٤ن عشٟ ػ٤ِٜ

حُٔوخٍٝ أٝ حُٔوخُٕٝٞ ٖٓ حُزخهٖ ِٓظض٤ٖٓ ًَٝ رٔلشدٙ ؿ٤ش ٓغظٞف ُٜخ، ٣ٝؼظزش فخكذ حُؼَٔ 

خكذ رخُظنخٖٓ ك٢ ط٘ل٤ز أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ عٞحء رخؽش ػٔخٍ حُٔوخٍٝ ٖٓ حُزخهٖ أدحء أػٔخٍ ف

حُؼَٔ حألف٢ِ ربؽشحكٚ أٝ رؼ٤ذح  ػ٘ٚ ٝعٞحء ًخٕ حُؼٔخٍ ٣غظخذٕٓٞ ح٥الص ٝحُٔؼذحص ٝحُٔٞحد حُخخّ 

 حُخخفش رٚ أٝ ال ٣غظخذٜٓٞٗخ.

 

 

 

 

 سهْوشحس فذس حُ ػْ،  11/1/1791 -1117حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش -رؾؤٕ طؾ٤ٌَ حُِـخٕ حُطز٤ش ٝر٤خٕ حخظقخفخطٜخ 1791( ُغ٘ش 4)هشحس ٝص٣ش حُقلش سهْ فذس ( 1) 

،  31/1/1711 -1911حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش– خخفش إلػخدس حُ٘ظش ك٢ هشحسحص ؿٜش ػالؽ كخالص افخرخص حُؼَٔ رظؾ٤ٌَ ُـ٘ش هز٤ش حعظج٘خك٤ش1711( ُغ٘ش 19)

ربػخدس  3111( ُغ٘ش 1، ػْ فذس هشحس ٝص٣ش حُقلش سهْ )حُطز٤ش حُؼخٓش ٝر٤خٕ حخظقخفخطٜخ رؾؤٕ طؾ٤ٌَ حُِـخٕ 3111( ُغ٘ش 1)هشحس ٝص٣ش حُقلش سهْ ػْ فذس 

رؾؤٕ طؼذ٣َ رؼل  3111( ُغ٘ش 1، ٝفذس هشحس ٝص٣ش حُقلش سهْ )19/4/3111-3127حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  -طؾ٤ٌَ حُِـخٕ حُطز٤ش حُؼخٓش ٝر٤خٕ أخظقخفخطٜخ

 .39/11/3111-3191حُؼذد -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش -3111( ُغ٘ش 1أكٌخّ حُوشحس سهْ )

 حُظخ٤ُش: حُوشحسحص ،فذس ػٖ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش رؾؤٕ ٓشحكَ ططز٤ن حُوخٕٗٞ( 3)

 31/3/1791رظخس٣خ  9/1791هشحس سهْ  .3  31/1/1791رظخس٣خ  2/1791هشحس سهْ  .1

 37/2/3114رظخس٣خ  1/3114هشحس سهْ  .4 33/1/1711رظخس٣خ  2/1711هشحس سهْ  .2
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 ُجبة اُثب٢ٗا

 (1)جزٔبػ٤خ ٝٗظبّ إداسارٜبالاُؼبٓخ ُِزؤ٤ٓ٘بد اٗؾبء ا٤ُٜئخ إك٢ 

 َ األٍٝقاُل

 إٗؾبء ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ

 – 9 –ٓبدح 

ؿظٔخػ٤ش" ٝطٌٕٞ ُٜخ الط٘ؾؤ ٓئعغش ػخٓش رحص ٤ٓضح٤ٗش ٓغظوِش طغ٠ٔ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص ح     

ٓوشٛخ ؿظٔخػ٤ش، ٣ٌٕٝٞ الحُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ح ٝص٣شؽخق٤ش حػظزخس٣ش ٓغظوِش، ٝطخنغ إلؽشحف 

 حُشث٤غ٢ ٓذ٣٘ش حُٔ٘خٓش.

٣ٌٕٝٞ ٤ُِٜجش كشٝع ٓل٤ِش ك٢ حُٔ٘خهن ٝحُـٜخص حُظ٢ ٣قذس رظلذ٣ذٛخ هشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ      

 ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ حإلدحسس.

 َ اُثب٢ٗقاُل

 ٓجِظ اإلداسح

 – 8 –ٓبدح 

ؿظٔخػ٤ش، حالؿظٔخػ٤ش ٓـِظ ادحسس رشثخعش ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ال٣ٌٕٞ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص ح .1

 : هشحس ٖٓ سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء ٖٓ خٔغش ػؾش ػنٞح  ػ٠ِ حُٞؿٚ حُظخ٢ُ ٣ٚقذس رظؾ٤ٌِ

 ػٔخ٤ٗش أػنخء ٣ٔؼِٕٞ حُلٌٞٓش ْٝٛ : -أ 

 ؿظٔخػ٤ش.ال٤ًَٝ ٝصحسس حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ح -

 ٓذ٣ش ػخّ دحثشس حُؾجٕٞ حُوخ٤ٗٞٗش. -

 حُؼخٓش ُق٘ذٝم حُظوخػذ. ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش -

 ٓ٘ذٝد ػٖ د٣ٞحٕ سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء. -

 ٓ٘ذٝد ػٖ ٓئعغش ٗوذ حُزلش٣ٖ. -

 هظقخد حُٞه٢٘.الٓ٘ذٝد ػٖ ٝصحسس حُٔخ٤ُش ٝح -

 ٓ٘ذٝد ػٖ ٝصحسس حُ٘لو ٝحُق٘خػش. -

 ٓ٘ذٝد ػٖ ٝصحسس حُقلش. -

 ػالػش أػنخء ٖٓ أفلخد حُؼَٔ حُخخمؼ٤ٖ ُٜزح حُوخٕٗٞ. -د 

 ػالػش أػنخء ٖٓ حُؼٔخٍ ٖٓ ر١ٝ حٌُلخءحص حُؼ٤ِخ ك٢ أػٔخُْٜ، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٞٗٞح ٖٓ حُٔئٖٓ  -ؽ 

 ػ٤ِْٜ.

 ؿظٔخػ٤ش.الٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص ح -د 

٣ٝقذس هشحس ٖٓ سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء رظؼ٤٤ٖ ٝاػلخء ٓٔؼ٢ِ أفلخد حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ ك٢ 

 (3)حُٔـِظ.

 .31/1/3111 - 3421حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش – 3111( ُغ٘ش 14)ِٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ هزوخ ُ حُؼخٓ٘ش ( ٖٓ حُٔخدس1حُز٘ذ )ػذٍ  (1)

حُـش٣ذس  – 3111( ُغ٘ش 2)وخٕٗٞ سهْ كِض ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ٓلَ ًَ ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُق٘ذٝم حُظوخػذ ٝح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ٝرُي رٔٞؿذ حُ( 3)

رؾؤٕ ح٤ُٜجش  3111( ُغ٘ش 2رظؼذ٣َ حُٔخدس حُشحرؼش ٖٓ حُوخٕٗٞ سهْ ) 3114( ُغ٘ش 22وخٕٗٞ سهْ )حُ.  ػْ ػذٍ حُوخٕٗٞ رٔٞؿذ 14/3/3111 - 3121 حُؼذد –شحُشع٤ٔ

 حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢. 
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 ٓذس حُؼن٣ٞش ك٢ حُٔـِظ ػالع ع٘ٞحص هخرِش ُِظـذ٣ذ.. 3

٣ؼوذ  ٣ؼوذ حُٔـِظ ؿِغش ػخد٣ش ٓشس ًَ ؽٜش ػ٠ِ حألهَ ٝرُي ر٘خء ػ٠ِ دػٞس ٖٓ سث٤غٚ، ًٔخ  .2

سأ١ سث٤ظ حُٔـِظ مشٝسس ُزُي، أٝ ر٘خء ػ٠ِ هِذ ٓوذّ ٖٓ عزؼش  ارح عظؼ٘خث٤شحؿِغخص 

ٖٓ  ٝطظخز حُوشحسحص رؤًؼش٣ش حألفٞحص ٝرلنٞس ػٔخ٤ٗش أػنخء ػ٠ِ حألهَ  .أػنخء ػ٠ِ حألهَ

 ر٤ْٜ٘ ٓٔؼَ ٌَُ ٖٓ أفلخد حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ ػ٠ِ حألهَ.

ؿظٔخػخطٚ دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُْٜ كن حؽظشحى ك٢ ُالخزشحء ٓخظق٤ٖ  حالهظنخء٣ذػٞ حُٔـِظ ػ٘ذ  .4

 حُظق٣ٞض.

ُِٔـِظ إٔ ٣ؾٌَ ٖٓ ر٤ٖ أػنخثٚ ُـ٘ش أٝ ُـخٗخ  خخفش ُٜٔٔش أٝ ٜٓخّ خخفش ٣لذدٛخ هشحس  .1

 قق٤ٖ.حُظؾ٤ٌَ، ُٝٚ إٔ ٣نْ ح٤ُٜخ خزشحء ٓظخ

ر٘خء ػ٠ِ  حُٞصسحءطلذد ٌٓخكآص سث٤ظ حُٔـِظ ٝأػنخثٚ ٝأػنخء حُِـخٕ روشحس ٖٓ ٓـِظ  .1

 ؿظٔخػ٤ش.الحهظشحف ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ح

 .حُٔـِظ حُٔذ٣ش أ٤ٖٓ عش ٣٢غٔ .9

 

 – 7 –ٓبدح 

 خظقخفخص حُظخ٤ُش:٣ٔخسط ٓـِظ حإلدحسس حال

ذر٤ش ٣شحٙ مشٝس٣خ  ُزِٞؽ ٝحطخخر ًَ طحإلؽشحف ػ٠ِ ط٘ل٤ز حُوخٕٗٞ ٝحُِٞحثق ٝحُوشحسحص حُ٘خكزس  .1

 ٛذحكٚ ُٝظلغ٤ٖ ع٤ش حُؼَٔ رخ٤ُٜجش حُؼخٓش.أ

 ؿظٔخػ٤ش ُِظقذ٣ن ػ٤ِٜخ.الاهشحس حُِٞحثق حُظ٘ل٤ز٣ش ُؼشمٜخ ػ٠ِ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ح .3

 حُغخروش. 1 ُِوخٕٗٞ ٝطلذ٣ذ ٓشحكَ حُظطز٤ن حُظخ٤ُش ٝكوخ  ُِٔخدس ٠طلذ٣ذ ٗطخم حُظطز٤ن حألُٝ .2

حُوشحسحص ٝحُِٞحثق حُذحخ٤ِش حُٔظؼِوش رخُؾجٕٞ حُٔخ٤ُش ٝحإلدحس٣ش ٝحُل٤٘ش دٕٝ حُظو٤ذ افذحس  .4

 هظقخد حُٞه٢٘.الرخُوٞحػذ ٝحُ٘ظْ ٝحُِٞحثق حُل٤ٌٓٞش ٝدٕٝ حُشؿٞع ا٠ُ ٝصحسس حُٔخ٤ُش ٝح

اهشحس حُخطش حُلغخر٤ش، ٝح٤ُٔضح٤ٗش حُظوذ٣ش٣ش، ٝحُظوش٣ش حُٔخ٢ُ ٝحُلغخد حُخظخ٢ٓ حُغ١ٞ٘  .1

 خٓش.٤ُِٜجش حُؼ

 .عظؼٔخس أٓٞحٍ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٝحُظقذ٣ن ػ٠ِ ٓـخالص طٞظ٤لٜخالٝمغ حُخطش حُؼخٓش  .1

 دسحعش حُظؾش٣ؼخص حُخخفش رخُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢. .9

ٓٔخسعش حُٞظخثق حألخشٟ حُظ٢ ٣ؼٜذ ا٤ُٚ رٜخ ٛزح حُوخٕٗٞ أٝ حُِٞحثق أٝ حُوشحسحص حُقخدسس  .1

 ططز٤وخ  ألكٌخٓٚ أٝ أ١ ٗـ طؾش٣ؼ٢ آخش.

 ًظٞحس٤٣ٖ ُللـ ٝاػذحد حُٔشًض حُٔخ٢ُ ٤ُِٜجش حُؼخٓش.أٝ حُخزشحء حال طؼ٤٤ٖ حُخز٤ش .7

 ؿظٔخػ٤ش أٝ حُٔذ٣ش.الخشٟ ٣ل٤ِٜخ ُِٔـِظ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حأأ٣ش ٓٞمٞػخص  .11

 – 61 –ٓبدح 

ؿظٔخػ٤ش ال٣ـذ اكخُش حُوشحسحص حُٔظخزس ٖٓ هزَ ٓـِظ حإلدحسس ا٠ُ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ح     

كخُش إلطخس٣خ اهشحسٛخ، كبرح ُْ ٣ؼظٔذٛخ خالٍ خٔغش ػؾش ٣ٞٓخ  ٖٓ طخس٣خ حخالٍ ػٔخ٤ٗش أ٣خّ ٖٓ 
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ؿظٔخػ٤ش إٔ ٣ؼ٤ذ ُٔـِظ حإلدحسس حُوشحسحص ال٣ٌٖٝٔ ُٞص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ح .طقزق ٗخكزس حُٔلؼٍٞ

ُضح٤ٓش ك٢ ؿذٍٝ أػٔخٍ حُـِغش حُظخ٤ُش اٝطغـَ حُوشحسحص حُٔؼخدس رقٞسس  .حُظ٢ ال ٣ٞحكن ػ٤ِٜخ

ٙ حُلخُش ال ٣ٌٖٔ ُٔـِظ حإلدحسس حإلفشحس ػ٠ِ هشحسٙ حألٍٝ اال ارح فٞص ك٢ ؿخٗزٚ ُِٔـِظ ٝك٢ ٛز

 اػ٘خ ػؾش ػنٞح  ػ٠ِ حألهَ ٖٓ حألػنخء حُلخمش٣ٖ حُز٣ٖ ُْٜ كن حُظق٣ٞض.

 – 66 –ٓبدح 

طخقـ أٓٞحٍ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٝٓٞحسدٛخ ُظوذ٣ْ حُٔضح٣خ ٝحُٔ٘خكغ ٝحُٔؼخؽخص ٝحُظؼ٣ٞنخص      

حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ، ٝطـط٤ش ٗلوخطٜخ حإلدحس٣ش، ٝرُي ٝكوخ  ُألكٌخّ حُٞحسدس ك٢ ٛزح 

 حُوخٕٗٞ.

٤جش حُؼخٓش عزؼش ٝال ٣ـٞص ُٔـِظ حإلدحسس حُغٔخف رؤٕ طظـخٝص حُ٘لوخص حإلدحس٣ش حُغ٣ٞ٘ش ُِٜ     

رخُٔخثش ٖٓ حُٔٞحسد حُ٘خطـش ٖٓ حالؽظشحًخص حُٔذكٞػش ٖٓ أفلخد حُؼَٔ ٝحُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ اال روشحس 

 ٖٓ ٓـِظ حُٞصسحء ػ٠ِ أال طـخٝص ػؾشس رخُٔخثش ٖٓ طِي حُٔٞحسد.

ؿظٔخػ٤ش ٖٓ حُو٤ذ حُٞحسد رخُلوشس حُغخروش ال٣ٝـٞص حالعظؼ٘خء روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ح     

 خالٍ حُغ٘ظ٤ٖ حأل٤٤ُٖٝ ٖٓ رذح٣ش حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ.

 َ اُثبُثقاُل

 أُذ٣ش ٝاُجٜبص اإلداس١

 – 64 –ٓبدح 

٣ٌٕٞ طؼ٤٤ٖ حُٔذ٣ش روشحس ٖٓ ٓـِظ حُٞصسحء ر٘خء ػ٠ِ طشؽ٤ق ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ      

 حُطش٣وش.ؿظٔخػ٤ش ٣ٝلذد هشحس حُظؼ٤٤ٖ سحطذ حُٔذ٣ش ٝٓخققخطٚ ٣ٌٕٝٞ حػلخإٙ ٖٓ ٓ٘قزٚ رزحص الح

ؿظٔخػ٤ش حُقالك٤خص حُٔوشسس ُِٞص٣ش رخُ٘غزش ُؾجٕٞ حُٔٞظل٤ٖ الُٝٞص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ح     

 حُخخفش رخ٤ُٜجش حُؼخٓش.

٣ٝخنغ حُٔذ٣ش ٝٓٞظلٞ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٝٓغظخذٓٞٛخ ُِوٞح٤ٖٗ ٝحُوٞحػذ ٝحُ٘ظْ حُٔؼٍٔٞ رٜخ رؾؤٕ      

 حُٔٞظل٤ٖ ٝحُٔغظخذ٤ٖٓ حُل٤٤ٌٖٓٞ.

 – 63 –ٓبدح 

٣ٔؼَ حُٔذ٣ش ح٤ُٜجش حُؼخٓش أٓخّ حُونخء ٝك٢ فالطٜخ رخُـ٤ش ٣ٝظ٠ُٞ حالخظقخفخص ح٥ط٤ش ػ٠ِ      

 -ٝؿٚ حُخقٞؿ :

ط٘ل٤ز هشحسحص ٓـِظ حإلدحسس ٝٛٞ ٓغجٍٞ ٓغج٤ُٞش ٓزخؽشس أٓخّ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ  .1

 ؿظٔخػ٤ش ٝأٓخّ ٓـِظ حإلدحسس.الح

٣ٝشأط ٓٞظل٤ٜخ حُز٣ٖ ٣ِظضٕٓٞ رخُظو٤ذ ادحسس ح٤ُٜجش ٝطط٣ٞش ٗظخّ حُؼَٔ رٜخ ٝٓظخرؼظٚ،  .3

 رؤٝحٓشٙ ٝطٞؿ٤ٜخطٚ ٝطؼ٤ِٔخطٚ حٌُٔظٞرش.
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٢ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُوشحسحص ٝحُِٞحثق دسحعش ٝاهشحس حُٔغخثَ حُٔخ٤ُش ٝحإلدحس٣ش ٝحُل٤٘ش حُظ٢ طون .2

 خظقخفٚ رٜخ.خر

ػشك ٓؾشٝع ٤ٓضح٤ٗش ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٝكغخرخطٜخ حُخظخ٤ٓش ػ٠ِ ٓـِظ حإلدحسس خالٍ ػالػش  .4

 ٓظخرؼش أػٔخٍ ح٤ُٜجش ٝطو٤٤ْ أدحثٜخ.ػٖ أؽٜش ٖٓ طخس٣خ حٗظٜخء حُغ٘ش حُٔخ٤ُش، ٓغ طوش٣ش 

حرالؽ حُـٜخص حُٔخظقش رخُلغخد حُخظخ٢ٓ ٤ُِٜجش حُؼخٓش خالٍ ؽٜش ٖٓ طخس٣خ ٓٞحكوش  .1

 ػظٔخدٙ.حٝ ٓـِظ حإلدحسس ػ٤ِٚ

ؿظٔخػ٤ش ٝأؿٜضس حُذُٝش رٔخ ططِزٚ ٖٓ ر٤خٗخص ٝطوخس٣ش ػٖ الٓٞحكخس ٝصحسس حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ح .1

 ٗؾخه ح٤ُٜجش رقلش ػخٓش.

 ُِٝٔذ٣ش إٔ ٣لٞك ؿ٤شٙ ٖٓ ٓٞظل٢ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ك٢ ٓٔخسعش رؼل حخظقخفخطٚ.

 – 62 –ٓبدح 

٣ظ٠ُٞ حالؽشحف ػ٠ِ أػٔخٍ حُلغخرخص رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ٓلخعزٕٞ ٓخ٤ُٕٞ ٖٓ ر٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ رٜخ      

ٝٓئعغش ٗوذ حُزلش٣ٖ، ٣ٌٕٝٞ ُْٜ  هظقخد حُٞه٢٘ال٤ؼخطْٜ ٝصحسس حُٔخ٤ُش ٝحهطخطش رؤعٔخثْٜ ٝطٞ

َ ٝكذْٛ كن حُظٞه٤غ ػ٠ِ حُؾ٤ٌخص ٝأرٕٝ حُقشف حُقخدسس ٜٓ٘خ أٝ حُٔغلٞرش ُقخُلٜخ ٣ٝٔغي ٌُ

 كشع ٖٓ كشٝع حُظؤ٤ٖٓ كغخرخص ٓ٘لقِش خخفش رٚ.

٣ٝؼ٤ٖ ٓـِظ حإلدحسس ٓخ ٣ق٤ذ ًَ كشع ٖٓ ٗلوخص حإلدحسس، ًٔخ ٣لذد طٞص٣غ حُٔٞحسد حُظ٢ ال      

 كشػخ  ٓؼ٤٘خ  ػ٠ِ ٓخظِق حُلشٝع. طخـ
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 اُجبة اُثبُث

 ك٢ إٗؾبء ف٘بد٣ن اُزؤ٤ٖٓ ٝر٣ِٜٞٔب

 ٝدكؼٜبٝهٞاػذ رحذ٣ذ اؽزشاًبد اُزؤ٤ٖٓ 

 َ األٍٝقاُل

 إٗؾبء ف٘بد٣ن اُزؤ٤ٖٓ ٝر٣ِٜٞٔب

 – 65 –ٓبدح 

ؿظٔخػ٤ش، ٣ٌٕٝٞ ٓغظوال  ػٖ ٤ٓضح٤ٗش حُذُٝش ٣ٝظلشع ػ٘ٚ كغخد ٌَُ ِظؤ٤ٓ٘خص حالُ ٣٘ؾؤ ف٘ذٝم     

 ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ٝطظ٠ُٞ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ادحسطٚ. 1كشع ٖٓ كشٝع حُظؤ٤ٓ٘خص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس 

 ٝطظٌٕٞ أٓٞحٍ حُق٘ذٝم ٖٓ حُٔٞحسد ح٥ط٤ش :     

حالؽظشحًخص حُؾٜش٣ش حُظ٢ ٣ئد٣ٜخ أفلخد حُؼَٔ ػٖ حُؼخ٤ِٖٓ ُذ٣ْٜ عٞحء حُلقش حُظ٢  .1

٣ِظضٕٓٞ رغذحدٛخ ٤ُِٜجش حُؼخٓش أٝ حُلقش حُظ٢ ٣ِظضّ رٜخ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ هزِٜخ ٝكوخ  ألكٌخّ 

 حُوخٕٗٞ.

حُٔزخُؾ حُظ٢ ٣ئد٣ٜخ فخكذ حُؼَٔ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ٗظ٤ش ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش حُٔلغٞرش هزوخ   .3

طلخه٤خص حُ٘ظْ حألعخع٤ش أٝ حالُوخٕٗٞ حُؼَٔ أٝ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ػوٞد حُؼَٔ أٝ ُٞحثق 

حُـٔخػ٤ش أٝ حُظ٢ ؿشٟ حُؼشف رذكؼٜخ ٝرُي ػٖ ٓذس حُخذٓش حُغخروش ٓزخؽشس ػ٠ِ حالؽظشحى 

 ُوخٕٗٞ.ك٢ ٛزح ح

 حُٔزخُؾ حإلمخك٤ش ٝكٞحثذ حُظؤخ٤ش حُٔغظلوش هزوخ  ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ. .2

حُٔزخُؾ حُظ٢ طئد٣ٜخ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُق٘ذٝم حُظوخػذ حُل٢ٌٓٞ ك٢ كخُش طل٣َٞ حؽظشحًخص  .4

حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٝكٞحثذٛخ ػ٘ذ حٗظوخُٚ ٖٓ حُوطخع حُل٢ٌٓٞ ا٠ُ حُوطخع حُز١ ٣ؼخَٓ ك٤ٚ روخٕٗٞ 

 .حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢

حُوشٝك حُظ٢ طئد٣ٜخ حُخضحٗش حُؼخٓش ُِذُٝش ػ٘ذ حالهظنخء ا٠ُ حُق٘ذٝم ُغذ حُؼـض حُز١ هذ  .1

 ًظٞحس٣خ .ح٣ظٜشٙ طوذ٣ش حُٔشًض حُٔخ٢ُ 

 حُشعّٞ حُظ٢ طظوشس ٝكوخ  ُِوخٕٗٞ ٣ٝئد٣ٜخ أفلخد حُؼَٔ أٝ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ. .1

 حإلػخٗخص ٝحُظزشػخص ٝحُٜزخص حُظ٢ ٣وشس ٓـِظ حإلدحسس هزُٜٞخ. .9

 حعظؼٔخس أٓٞحٍ حُق٘ذٝم ٝحُٔٞحسد حألخشٟ حُ٘خطـش ػٖ ٗؾخهٚ.كق٤ِش  .1

 (1)– 61 –ٓبدح   

٣للـ حُٔشًض حُٔخ٢ُ ٌَُ كشع ٖٓ كشٝع حُظؤ٤ٖٓ ك٢ حُق٘ذٝم ٓشس ػ٠ِ حألهَ ًَ خٔظ      

 ًظٞحس١ أٝ أًؼش.حع٘ٞحص رٔؼشكش خز٤ش 
 . 14/3/3111 – 3121حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  -3111ُغ٘ش ( 2ع٘ٞحص رٔٞؿذ أكٌخّ حُوخٕٗٞ سهْ ) 2أفزق حُٔشًض حُٔخ٢ُ ٣للـ ًَ  (1) 
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ُظضحٓخص حُوخثٔش، كبرح طز٤ٖ ٖٓ حُظوش٣ش حُز١ ٣ؼذٙ حُخز٤ش ٣ـذ إٔ ٣ظ٘خٍٝ ٛزح حُللـ ه٤ٔش حالٝ

ٝؿٞد ٓخٍ صحثذ ك٤شكَ ٛزح حُٔخٍ ا٠ُ كغخد خخؿ رخُق٘ذٝم، ٝال ٣ـٞص حُظقشف ك٤ٚ اال رٔٞحكوش 

 ح٥ط٤ش:ٓـِظ حإلدحسس ك٢ حألؿشحك 

طغ٣ٞش ًَ أٝ رؼل حُؼـض حُز١ طٌٕٞ حُخضحٗش حُؼخٓش ُِذُٝش هذ هخٓض رغذحدٙ ػٖ هش٣ن  .1

 حُوشٝك حُظ٢ طئد٣ٜخ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُٜزح حُـشك.

ص٣خدس حُٔؼخؽخص ٝحُظؼ٣ٞنخص ٝحُزذالص ح٤ٓٞ٤ُش ٝحُٔ٘ق حإلمخك٤ش ٝحإلػخٗخص ٝحٌُٔخكآص  .3

ع٤ش ُ٘لوخص حُٔؼ٤ؾش، ٝطٌٕٞ ص٣خدس حُٔوشسس رٔٞؿذ ٛزح حُوخٕٗٞ ػ٠ِ مٞء حألسهخّ حُو٤خ

حُٔؼخؽخص ٝحُظؼ٣ٞنخص ٝحُزذالص ح٤ٓٞ٤ُش ٝحُٔ٘ق حإلمخك٤ش ٝحإلػخٗخص ٝحٌُٔخكآص ٝحُلذ 

حألهق٠ ٝحُلذ حألد٠ٗ ُِٔؼخؽخص حُٔوشسس رٔٞؿذ ٛزح حُوخٕٗٞ ًٝزُي حُ٘غذ حُٔج٣ٞش ٌَُ ٓخ 

 ؿظٔخػ٤ش.حالـِظ حُٞصسحء ر٘خء ػ٠ِ حهظشحف ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ٓطوذّ روشحس ٖٓ 

 (1)ط٣ٌٖٞ حكظ٤خه٢ ػخّ ٝحكظ٤خه٤خص خخفش. .2

أٓخ ارح طز٤ٖ ٝؿٞد ػـض ك٢ أٓٞحٍ حُق٘ذٝم ُْٝ طٌق حالكظ٤خه٤خص ٝحُٔخققخص حُٔخظِلش      

 –ش ـٕٞ حالؿظٔخػ٤ـَ ٝحُؾجـػ٠ِ ػشك ٝص٣ش حُؼٔ ٓ٘ٚ ر٘خء روشحس –ُظغ٣ٞظٚ ؿخص ُٔـِظ حُٞصسحء 

ؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ حُظ٢ ٣ِظضّ رٜخ ًَ ٖٓ حص٣خدس ٗغزش  ٓ٘ق ح٤ُٜجش حُؼخٓش هشمخ  ُٜزح حُـشك أٝ

ك٢  ًظٞحس١حالفخكذ حُؼَٔ ٝحُؼخَٓ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُظ٢ ٣ِظضّ رٜخ أكذٛٔخ ٝكوخ  ُٔخ ٣ظٜشٙ حُخز٤ش 

 طوش٣شٙ رؾؤٕ أعزخد حُؼـض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .11/1/1711 - 1131حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  –1711ُغ٘ش  (1)ُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ ح رٔٞؿذ( 11ػذُض حُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس ) (1)
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 َ اُثب٢ٗقاُل

 ؽزشاًبد اُزؤ٤ٖٓ ٝٓٞاػ٤ذ دكؼٜب ٝأُجبُؾاك٢ هٞاػذ رحذ٣ذ 

 ؽزشاى ػ٠ِ أعبطالؽزشاى ك٢ اُزؤ٤ٖٓ أٝ االاإلمبك٤خ ك٢ حبُخ ػذّ ا 

 (1) أجٞس ؿ٤ش حو٤و٤خ ٝكٞائذ اُزؤخ٤ش ك٢ اُغذاد 

  – 69 –ٓبدح   

ؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ ػ٠ِ أعخط ٓـٔٞع حألؿٞس حُظ٢ حطلغذ      

شحى ـؽظغ ُالـش١ حُخخمـش حُؾٜـ٠ ُألؿـذ حألهقـٕٞ حُلـخ ، ٣ٌٝـٚ ؽٜش٣ـٖ ػ٤ِـٓحُٔئ خـ٣ظوخمخٛ

  (3) ف د٣٘خس.الآد٣٘خس( أسرؼش  4111)

٣ئد٣ٜخ  حُغ٘ش عٞحء حُظ٣ٝ٢ـٞص إٔ طلغذ حالؽظشحًخص حُٔغظلوش ػٖ ًَ ؽٜش ٖٓ ؽٜٞس      

فخكذ حُؼَٔ أٝ طِي حُظ٢ طوظطغ ٖٓ أؿٞس حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ ؽٜش٣خ  ػ٠ِ أعخط حألؿش حٌُخَٓ ػٖ 

 ؽٜش ٣٘خ٣ش ٖٓ ًَ ع٘ش.

ؽظشحًخص ػ٠ِ ٝرخُ٘غزش ُِؼخ٤ِٖٓ حُز٣ٖ ٣ِظلوٕٞ رخذٓش فخكذ حُؼَٔ رؼذ ؽٜش ٣٘خ٣ش كظلغذ حال     

٤ٚ رخُخذٓش ٝرُي كظ٠ آخش ؽٜش د٣غٔزش ػْ ٣ؼخِٕٓٞ أعخط حألؿش حٌُخَٓ ػٖ حُؾٜش حُز١ حُظلوٞح ك

 رؼذ رُي ػ٠ِ حألعخط حُٔز٤ٖ رخُلوشس حُغخروش.

ؽظشحًخص ػ٠ِ أعخط ٓزِؾ ٓوطٞع رخُ٘غزش ُزؼل كجخص حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ إٔ طئدٟ حال ًٔخ ٣ـٞص     

لغذ ؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ رحرذكؼش ٝحكذس ػٖ حُغ٘ش رٌخِٜٓخ أٝ ػٖ ؿضء أٝ أؿضحء ٜٓ٘خ، أٝ إٔ طلذد 

 دسؿخص كجخص حألؿٞس.

٣ٝنْ ُألؿش ك٢ ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ ػ٘خفش حألؿش حألخشٟ حُظ٢ طقشف ٗوذح  ُِٔئٖٓ ػ٤ِْٜ رقلش      

 (2)(3)دٝس٣ش أٝ ٓ٘ظظٔش ٝحُظ٢ ٣قذس رظلذ٣ذٛخ ٝؽشٝهٜخ هشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ.

ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ  31 ٝ 31ٝ  34ٝ  32ٝ  33ٝ  31ٝ  31ٝ  17ٝٓغ ٓشحػخس أكٌخّ حُٔٞحد      

هشحسح  رخُطش٣وش حُظ٢  –ر٘خء ػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ حإلدحسس  –ؿظٔخػ٤ش حال٣قذس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ 

  ٣شٟ كغخد حالؽظشحًخص ػ٠ِ أعخعٜخ.

ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ ػ٠ِ أعخط حألؿٞس حُظ٢  شٝطلغذ كوٞم حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػْٜ٘ حُٔز٤٘

 ٝكوخ  ألكٌخّ حُوخٕٗٞ.ؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ حعذدص ػ٠ِ أعخعٜخ 

 
طخخرٛخ ُِٔلخكظش ػ٠ِ كوٞم ح٤ُٜجش حُؼخٓش هزَ أفلخد حُؼَٔ حرؾؤٕ حُوٞحػذ ٝحإلؿشحءحص حُٞحؿذ  1799( ُغ٘ش 19)ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ  هشحسفذس   (1) 

 .13/1/1799 - 1339حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  –

  .3/1/3111 - 3911حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش –3111( ُغ٘ش 41) ِٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْهزوخ ُ (19)حُٔخدس سهْ ٖٓ  حُلوشس حأل٠ُٝ ٝحُلوشس حُخخٓغش ػذُض (3)

 - 1171 حُؼذد –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  –رؾؤٕ هٞحػذ طلذ٣ذ ػ٘خفش أؿش حُؼخَٓ حُخخمغ ُالؽظشحى  1791( ُغ٘ش 4سهْ )ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش  هشحس فذس( * 2)

3/7/1791. 

    ؽظشحى ٝحُ٘ٔخرؽ حُظ٢ٝعذحد ٛزح حال ؿظٔخػ٤ش ؽظشحى حُظؤ٤ٓ٘خص حالرؾؤٕ هٞحػذ طلذ٣ذ ػ٘خفش أؿش حُؼخَٓ حُخخمغ ال 3111( ُغ٘ش 3)سهْ  ٝص٣ش حُؼَٔ هشحسفذس *  ػْ   

 .4/1/3119 -3993حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  –طغظؼَٔ 
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 – 68 –ٓبدح 

٣ٌٕٝٞ حُ٘خطؾ ٛٞ حألؿش  21ك٢ كغخد حألؿش حُؾٜش١ ُؼٔخٍ ح٤ٓٞ٤ُش ٣نشد حألؿش ح٢ٓٞ٤ُ ك٢      

 ؽظشحى حُظؤ٤ٖٓ.الحُؾٜش١ حُز١ ٣خنغ 

ٗظخؽ أٝ رخُغخػش ػ٠ِ حُز١ ٣ظوخم٠ أؿشٙ رخُوطؼش أٝ رخإلًٔخ ٣لغذ حألؿش حُؾٜش١ ُِؼخَٓ      

ك٢ حُؼالػش ؽٜٞس حألخ٤شس، ٝرخُ٘غزش  أعخط حُٔظٞعو حُؾٜش١ ُٔخ طوخمخٙ ػٖ ٓذس ػِٔٚ حُلؼ٤ِش

 ُِؼٔخٍ حُـذد ٣ئخز ٓظٞعو أؿش حُؼخَٓ حُٔٔخػَ أعخعخ  ُِلغخد.

 – 67 –ٓبدح 

ؽظشحى حُز١ الؽظشحى حُز١ ٣ئدٟ ٤ُِٜجش حُؼخٓش رخُ٘غزش ُِؼخَٓ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ػٖ حال٣ـذ أال ٣وَ ح     

 .21خ  ك٢ ٣ئدٟ ػٖ ػخَٓ ٣ظوخم٠ حُلذ حألد٠ٗ حُٔوشس ُألؿش ح٢ٓٞ٤ُ ٓنشٝر

 – 41 –ٓبدح 

رخُ٘غزش ُِؼخَٓ حُٔظذسؽ ك٢ ٜٗخ٣ش  ٟؽظشحى حُٔئدالٓغ ٓشحػخس أكٌخّ حُٔخدس حُغخروش ٣ـذ أال ٣وَ ح     

 ٣ٟوّٞ ر٘لظ حُؼَٔ أٝ ػَٔ ٓٔخػَ ُذػٖ أؿش حُؼخَٓ حُز١  ٟؽظشحى حُز١ ٣ئدالٓذس طذسؿٚ ػٖ ح

 فخكذ حُؼَٔ أٝ حُٔ٘ؾؤس.

ؽظشحى حُز١ ٣غظلن ػ٠ِ الٝارح ًخٕ حُؼخَٓ حُٔظذسؽ ال ٣ظوخم٠ أؿشح  طلَٔ فخكذ حُؼَٔ ح     

 حُغخروش.  17عخط حُٔز٤ٖ رخُٔخدس ألًقخكذ ػَٔ ٝرُي ػ٠ِ ح حُظضحٓٚحُؼخَٓ رخإلمخكش ا٠ُ 

 (1)– 46 –ٓبدح    

 فخكذ ػَٔ ٝحكذ. ٟال ٣ـٞص حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُؼخَٓ اال ُذ     

 – 44 –ٓبدح 

ؽظشحى هزَ ُالؽظشحًخص حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ ػ٠ِ أعخط حألؿش حُخخمغ الطلغذ ح     

أٝ هذ طغظلن، أٝ حُذ٣ٕٞ أٝ حعظ٘ضحٍ أ٣ش حعظوطخػخص طـشٟ ػ٤ِٚ ًخُنشحثذ ٝحُشعّٞ حُٔغظلوش 

هغخه أٝ ٓخ ؽخرٚ رُي، ًٝزُي هزَ حعظ٘ضحٍ حالعظوطخػخص حألخشٟ ٖٓ حألؿٞس رغزذ حُـضحءحص حال

حُـشحٓخص أٝ خقْ عخػخص حُظؤخ٤ش أٝ أ٣خّ حُـ٤خد رذٕٝ أؿش أٝ ؿ٤ش رُي ٖٓ حألعزخد حُظ٢ طذػٞ  أٝ

 ُظخل٤ل حألؿش.

 .3/1/3111 - 3911حُؼذد   - حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  - 3111( ُغ٘ش 41) ِٔشعّٞ روخٕٗٞ سهُْ ( هزوخ31سهْ ) حُٔخدس ُضحعظزذ (1)
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 – 43 –ٓبدح 

حُظ٢ ٣ئد٣ٜخ فخكذ حُؼَٔ ُلغخد حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ ًخِٓش كظ٠ ُٝٞ ؽظشحًخص ال٣ـذ إٔ طٌٕٞ ح     

ؽظشحى حُظ٢ الًخٕ ػوذ حُؼخَٓ ٓٞهٞكخ  أٝ ًخٗض أؿٞسْٛ ال طٌل٢ ُزُي، ٝطؼظزش كقش حُؼخَٓ ك٢ ح

٣ئد٣ٜخ ػ٘ٚ فخكذ حُؼَٔ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ك٢ كٌْ حُوشك ٣ٌٕٝٞ حُٞكخء رٚ هزوخ  ُألكٌخّ حُٔ٘قٞؿ 

 ػ٤ِٜخ ك٢ هخٕٗٞ حُؼَٔ.

 – 42 – ٓبدح

عظٔشحس فِظٚ حك٢ كخُش اػخسس أكذ حُؼخ٤ِٖٓ رٔ٘ؾؤس خخمؼش ُِوخٕٗٞ ُِؼَٔ رٔ٘ؾؤس أخشٟ ٓغ      

ك٢ طلَٔ ؿ٤ٔغ حُظضحٓخص حُظؤ٤ٖٓ هزَ ح٤ُٜجش حُؼخٓش رٔخ ك٤ٜخ طغظٔش حُٔ٘ؾؤس حأل٠ُٝ  ،رخُٔ٘ؾؤس حأل٠ُٝ

ش حُشؿٞع ػ٤ِٜخ رو٤ٔش كقش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ، ٢ٛٝ ٝؽؤٜٗخ ك٢ حالطلخم ٓغ حُـٜش حُٔغظؼ٤شس ػ٠ِ هش٣و

 ؽظشحًخص.حٓخ أدٟ ٖٓ 

 – 45 –ٓبدح 

ؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ ػٖ ؽٜش حُظلخم حُؼخَٓ رخُخذٓش ػ٠ِ أعخط ؽٜش ًخَٓ ارح رِؾ ػذد حطلقَ      

ػٖ ؽٜش حُخشٝؽ ٖٓ حُخذٓش  ؽظشحًخصحالأ٣خّ حُؼَٔ ك٤ٚ خٔغش ػؾش ٣ٞٓخ  ػ٠ِ حألهَ، ًٔخ طلقَ 

ػ٠ِ أعخط ؽٜش ًخَٓ أ٣نخ  ارح رِـض أ٣خّ حُؼَٔ ك٤ٚ خٔغش ػؾش ٣ٞٓخ  ػ٠ِ حألهَ، ٝال طلقَ 

 ؽظشحًخص ػٖ حُؾٜش٣ٖ حُٔزًٞس٣ٖ ارح هِض أ٣خّ حُؼَٔ ػٖ رُي.الح

ٝٓغ ػذّ حإلخالٍ رٔخ ٣قذس ٖٓ هٞحػذ خخفش رخُ٘غزش ُِظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُؼٔخٍ حُٔئهظ٤ٖ ٝحُؼشم٤٤ٖ     

ٝػٔخٍ حُٔوخٝالص ٝٓغ ٓشحػخس كٌْ حُلوشس حُغخروش ٣لقَ حالؽظشحى ًخٓال  ػٖ حُؾٜش حُز١ ٣ِظلن 

 فخكذ حُؼَٔ كظ٠ ُٝٞ حٗظٜض خذٓظٚ خالٍ ٛزح حُؾٜش. ٟك٤ٚ حُؼخَٓ رخُخذٓش ُذ

 – 41 –ٓبدح 

ؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ حُٔغظلوش ػٖ ؿ٤ٔغ ػٔخٍ فخكذ حُؼَٔ ٣وشد ًغش حُٔخثش ح ػ٘ذ كغخد ٝأدحء     

ِظ ك٢ حُٔـٔٞع ا٠ُ ٓخثش كِظ ارح ًخٕ ٣زِؾ خٔغ٤ٖ كِغخ  كؤًؼش ٣َٜٝٔ حٌُغش حُز١ ٣وَ ػٖ خٔغ٤ٖ ك

 كِغخ .

 – 49 –ٓبدح 

ؽظشحًخص حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ حُٔغظلوش ػٖ ًَ ؽٜش عٞحء حُٔوظطؼش ٖٓ الطؼظزش ح     

حألدحء ٤ُِٜجش حُؼخٓش خالٍ حُخٔغش ػؾش  شأٝ حُظ٢ ٣ئد٣ٜخ فخكذ حُؼَٔ ٝحؿز أؿٞس حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ

 ؽظشحًخص.الح ٚػ٘ ش٣ٞٓخ  حأل٠ُٝ ٖٓ حُؾٜش حُز١ ٢ِ٣ حُؾٜش حُٔغظلو

 – 48 –ٓبدح 

ؽظشحًخص حُٔغظلوش ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ حُؼخَٓ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ا٠ُ ال٣ِظضّ فخكذ حُؼَٔ رذكغ ًخَٓ ٓزِؾ ح     

ٝٛٞ ٝكذٙ حُٔغجٍٞ هزَ ح٤ُٜجش حُٔزًٞسس ػٖ  ح٤ُٜجش حُؼخٓش ك٢ ح٤ُٔؼخد حُٔؾخس ا٤ُٚ ك٢ حُٔخدس حُغخروش
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ؽظشحى ك٢ ًَ ٓشس حدكؼٜخ، ُٝٚ ٓوخرَ رُي إٔ ٣وظطغ ٖٓ أؿش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٓخ ٣وغ ػ٠ِ ػخطوٚ ٖٓ 

 .ٞسٙؿأ٣ذكغ ا٤ُٚ 

ؽظشحى حُظؤ٤ٖٓ ك٤ٖ دكغ حألؿٞس ك٤ِظ ُٚ إٔ ح فخكذ حُؼَٔ حهظطخع كقش حُؼخَٓ ك٢َٛٔ أٝارح      

 رؤ٣ش فٞسس ٖٓ حُقٞس. ٣وظطغ ٛزٙ حُلقش ك٤ٔخ رؼذ

 – 47 –ٓبدح 

٣ِظضّ ًَ فخكذ ػَٔ خخمغ ُِوخٕٗٞ ُْ ٣ؾظشى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ػٖ ًَ أٝ رؼل ػٔخُٚ أٝ ُْ ٣ئد      

ٖٓ  3ؽظشحًخص ػ٠ِ أعخط حألؿٞس حُلو٤و٤ش أٝ ُْ ٣ئد ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش حُٔؾخس ح٤ُٜخ رخُز٘ذ الح

ؽظشحًخص حُظ٢ ُْ ٣ئدٛخ أٝ ٖٓ ال( ٖٓ ح%31) ( رؤدحء ٓزِؾ امخك٢ ٤ُِٜجش حُؼخٓش هذس11ٙحُٔخدس )

ؽظشحًخص ٝٓزخُؾ الحُٔزخُؾ حُٔغظلوش ٗظ٤ش ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش، ٝطؼظزش طِي حُٔزخُؾ حإلمخك٤ش ٝأفَ ح

٤ُِٜجش حُؼخٓش كٞس ٓطخُزظٚ حُ٘ظْ حُخخفش ٝحُٔزخُؾ حُٔغظلوش ٗظ٤ش ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش ٝحؿزش حألدحء 

 ط٘ل٤ز١.رٜخ ًظخر٤خ  دٕٝ ع٘ذ 

 – 31 –ٓبدح 

ؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ ػشك ٓـِظ حإلدحسس طوغ٤و ال٣ـٞص روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ح     

ؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ خٔظ الحُٔزخُؾ حُٔغظلوش ٗظ٤ش ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش ػٖ حُٔذس حُغخروش ػ٠ِ ح

، ٝك٢ كخُش حُظؤخ٤ش %(1ع٘ٞحص، ٣ٝذكغ فخكذ حُؼَٔ ًَ هغو ك٢ ٜٗخ٣ش ًَ ع٘ش رلخثذس هذسٛخ )

ٜخ ٓغ كٞحثذٛخ ك٢ ٤ٓؼخد حعظلوخهٜخ طؼظزش ٝحؿزش حألدحء ٤ُِٜجش حُؼخٓش ٣ِٝظضّ فخكذ حُؼَٔ ؼػٖ دك

رغذحدٛخ ُٜخ كٞس ٓطخُزظٚ رٜخ ًظخر٤خ  رخطخد ٓغـَ رؼِْ حُٞفٍٞ ػالٝس ػ٠ِ حُٔزخُؾ حإلمخك٤ش 

 حُٔزًٞسس رخُٔخدس حُغخروش.

 – 36 –ٓبدح 

ؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ ٤ُِٜجش حُؼخٓش رخُطش٣وش حُظ٢ ٣لذدٛخ حُوشحس ح٣ـذ ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ دكغ      

 شك٢ خالٍ حُِٜٔ –وش ٓـِظ حإلدحسس ر٘خء ػ٠ِ ٓٞحك –ؿظٔخػ٤ش الحُقخدس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ح

 حُغخروش. (39) حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس

فخكذ حُؼَٔ كخثذس هذسٛخ خٔغش رخُٔخثش ٖٓ  ٝارح ُْ ٣ظْ حُذكغ ك٢ ٛزح ح٤ُٔؼخد طلشك ػ٠ِ     

ؽظشحى حُٔغظلن ػٖ ًَ ؽٜش طؤخ٤ش أٝ ؿضء ٖٓ حُؾٜش، ٣ٝظؼ٤ٖ ػ٤ِٚ عذحدٛخ ٤ُِٜجش ٓغ حألفَ الح

 ز١ كٞس ٓطخُزظٚ رٜخ ًظخرش رخطخد ٓغـَ رؼِْ حُٞفٍٞ.ٝطؼظزش ٝحؿزش حألدحء دٕٝ ع٘ذ ط٘ل٤

 – 34 –ٓبدح 

ؼل رؽظشحًخص حُٔغظلوش ػ٠ِ حالؿظٔخػ٤ش ٣لذد دكغ الهشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ح ٣قذس

ظؤ٤ٖٓ حُظ٢ طؼذٛخ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُٜزح كجخص حُؼٔخٍ رٞحعطش هٞحرغ طِقن ػ٠ِ رطخهخص أٝ دكخطش حُ

 حُـشك هزوخ  ُِؾشٝه ٝحألٝمخع حُظ٢ طلذد ك٢ حُوشحس.
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 اُجبة اُشاثغ

 ك٢ كشع اُزؤ٤ٖٓ مذ اُؾ٤خٞخخ ٝاُؼجض ٝاُٞكبح

 (1) ثغجت ؿ٤ش ٢ٜ٘ٓ

 َ األٍٝقاُل

 اُز٣َٞٔ

 – 33 –ٓبدح 

 -٣ٍٔٞ كشع حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس رٔخ ٢ِ٣:

حُلقش حُظ٢ ٣ِظضّ فخكذ حُؼَٔ رغذحدٛخ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ؽٜش٣خ  ٖٓ حؽظشحى حُظؤ٤ٖٓ ٝهذسٛخ  .1

 (3) .رخُٔخثش ٖٓ أؿٞس حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ حُؼخ٤ِٖٓ ُذ٣ٚ 9

 (3) .رخُٔخثش ٖٓ أؿشٙ ؽٜش٣خ   1ػ٠ِ ػخطوٚ رٞحهغ  حُلقش حُظ٢ ٣ِظضّ رٜخ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٝطوغ .3

 .(11)ٖٓ حُٔخدس  3حٌُٔخكؤس حُٔغظلوش ٌَُ ٓئٖٓ ػ٤ِٚ هزوخ  ُوخٕٗٞ حُؼَٔ ٝكوخ  ُِز٘ذ  .2

ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ًٝزُي حُلٞحثذ  (37)حُٔزخُؾ حإلمخك٤ش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدس  .4

 ٓ٘ٚ. (21)حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ رخُٔخدس 

هظنخء ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُق٘ذٝم حُظوخػذ حثذٛخ حُظ٢ طلٍٞ ػ٘ذ حالؼخؽخص ٝكٞؽظشحًخص حُٔح .1

 حُل٢ٌٓٞ.

هظشحف ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ ححُوشٝك حُظ٢ طشفذ ك٢ ح٤ُٔضح٤ٗش حُؼخٓش ُِذُٝش ر٘خء ػ٠ِ  .1

 هظقخد حُٞه٢٘.الؿظٔخػ٤ش رؼذ حالطلخم ٓغ ٝص٣ش حُٔخ٤ُش ٝحالح

 عظؼٔخس أٓٞحٍ ٛزح حُظؤ٤ٖٓ.حس٣غ  .9

 حُٔظزشع رٜخ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُٜزح حُلشع ٖٓ حُظؤ٤ٖٓ.حُٜزخص ٝحُٞفخ٣خ  .1

 حُٔٞحسد حألخشٟ حُظ٢ طخقـ ُٜزح حُظؤ٤ٖٓ. .7

 

 

 

 

 كٌخّ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس حُٞحسدس ك٢ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس ؤرك٢ ؽؤٕ ا٣وخف حُؼَٔ ٓئهظخ   1799غ٘ش ( 13ُ)حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ فذس   (1)

 -1339حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  -، ٝرُي رخُ٘غزش ُـ٤ش حُزلش٤٤٘٣ٖ ػ٠ِ إٔ ٣ظْ ططز٤وٚ ػ٤ِْٜ ك٤ٔخ رؼذ روشحسحص ٖٓ ٓـِظ حُٞصسحء 1791ُغ٘ش  34رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ 

13/1 /1799.  

حُـش٣ذس  -% 1% ا٠ُ 9% ٝكقش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٖٓ 9 ا٠ُ% 11كقش فخكذ حُؼَٔ ك٢ حؽظشحى حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ  ٣َؼذرظ 1711ُغ٘ش  (31)حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ فذس   (3)

 .1711 /1/ 31 - 1917 حُؼذد -حُشع٤ٔش 

%  7 رؾؤٕ ص٣خدس ٗغزش حؽظشحًخص كشع حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس، رل٤غ طضحد كقش فخكذ حُؼَٔ ا٠ُ 3119( ُغ٘ش 37فذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ )    *     

 ٝػطَ حُؼَٔ رؤكٌخّ حُٔخدس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُوشحس. 3111( ُغ٘ش 2ػْ فذس حُوخٕٗٞ سهْ )  .17/4/3119  - 3919  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  %.1ٝكقش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ح٠ُ 
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 َ اُثب٢ٗقاُل

 عزحوبم ٓؼبؽبد اُؾ٤خٞخخا

 (2)(3)(1) – 32 –بدح ٓ  

عٞحء ًخٗض ؽظشحًٚ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ح٣غظلن حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٓؼخػ حُؾ٤خٞخش ٝكوخ  ُٔذد    

 : شـح٥ط٤ؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ك٢ حُلخالص ٓذس أٝ ٓذدح  ٓنٔٞٓش ا٠ُ ٓذس حال ٓظقِش أٝ ٓظوطؼش أٝ

ؽظشحًٚ ك٢ حٓظ٠ ًخٗض ٓذس  ،حٗظٜخء خذٓش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ هزَ رِٞؿٚ عٖ حُغظ٤ٖ ع٘ش ٖٓ ػٔشٙ .1

ػ٠ِ حألهَ، أٝ حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ هزَ رِٞؿٜخ عٖ حُخخٓغش ٝحُخٔغ٤ٖ ٓظ٠  ح  ؽٜش 341حُظؤ٤ٖٓ 

 ػ٠ِ حألهَ. ح  ؽٜش 111 ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ؽظشحًٜخحًخٗض ٓذس 

٣ٝخلل حُٔؼخػ حُٔغظلن ك٢ ٛزٙ حُلخُش ر٘غزش طوذس طزؼخ  ُغٖ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ طخس٣خ 

٣ٝغظلن فشف حُٔؼخػ ٖٓ ح٤ُٜجش   .حُٔشحكن( 1)هِذ فشف حُٔؼخػ ٝكوخ  ُِـذٍٝ سهْ 

حُؼخٓش ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٖٓ طخس٣خ رذح٣ش حُلظشس حُٞحسدس رخُـذٍٝ حُٔؾخس ا٤ُٚ ٝحُظ٢ طلذد ػ٠ِ 

 عخعٜخ ٗغزش طخل٤ل حُٔؼخػ أٝ ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُظخس٣خ حُخذٓش أ٣ٜٔخ حُلن.أ

ص هِذ وشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ ٛزح حُز٘ذ ك٢ كخاللٝال ٣غش١ حُظخل٤ل رخُ٘غذ حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُ

 حُؼـض أٝ ٝهٞع حُٞكخس. صحُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ فشف حُٔؼخػ ُؼزٞ

أٝ أًؼش ٝحُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ رزِٞؿٜخ  زِٞؿٚ عٖ حُغظ٤ٖ ع٘ش ٖٓ ػٔشٙر حٗظٜخء خذٓش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ .3

ك٢ حُظؤ٤ٖٓ  أ٣ٜٔخ ؽظشحىحس ًخٗض ٓذ ٓظ٠ ؛عٖ حُخخٓغش ٝحُخٔغ٤ٖ ع٘ش ٖٓ ػٔشٛخ أٝ أًؼش

 (4).ػ٠ِ حألهَ ح  ؽٜش 131

 هزَ رِٞؿٜخ ٖٓ ػٔشٙ ٝحُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ ع٘ش عٖ حُغظ٤ٖ هزَ رِٞؿٚ حٗظٜخء خذٓش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ .2

دٕٝ إٔ طظٞحكش أل٣ٜٔخ ٓذد حالؽظشحى حُٔطِٞرش ك٢ ع٘ش ٖٓ ػٔشٛخ  عٖ حُخخٓغش ٝحُخٔغ٤ٖ

( ٖٓ ٛزح حُ٘ـ: ٣ـٞص أل٣ٜٔخ هِذ فشف ٓؼخػ حُؾ٤خٞخش ػ٘ذ رِٞؽ حُغٖ 1حُز٘ذ )

( ٖٓ ٛزح 21حُٔزًٞسس؛ رذال  ٖٓ طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذس حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدس )

 .ػ٠ِ حألهَ ح  ؽٜش 131ؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ الٓظ٠ ًخٗض ٓذس ححُوخٕٗٞ؛ 

ٝك٢ كخُش ٝكخس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ هزَ رِٞؽ حُغٖ حُٔزًٞسس ٣قشف 

 ؽٜشح  ػ٠ِ حألهَ ٓخ 131ُِٔغظلو٤ٖ ٓؼخػ ؽ٤خٞخش، ٓظ٠ ًخٗض ٓذس حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ 

 ( ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ.29ُْ ٣ٌٞٗٞح ٓغظلو٤ٖ ُِٔؼخػ هزوخ  ُِٔخدس )

ُزِٞؽ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ عٖ حُغظ٤ٖ ٣ٝغظلن فشف حُٔؼخػ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ 

 ع٘ش ٝحُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ عٖ حُخخٓغش ٝحُخٔغ٤ٖ ع٘ش، أٝ ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُِٞكخس.

ؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ رخُز٘ٞد حُؼالػش حُغخروش حُٔذد حُظ٢ ٣ظوخم٠ ال٣ٝلغذ مٖٔ ٓذد ح

  .خالُٜخ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ رذالص ٤ٓٞ٣ش ك٢ كخُش ػـضٙ حُٔئهض ػٖ حُؼَٔ رغزذ افخرش حُؼَٔ
ػْ ػذُض حُٔخدس هزوخ  ُِوخٕٗٞ  .31/1/3119 -  3979 حُؼذد -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  – 3119ُغ٘ش  (9)ِوخٕٗٞ سهْ ( هزوخ  24ُحُٔخدس سهْ )ٖٓ   حُلوشس حأل٠ُٝ ضػذُ (1)

( رلزف ًِٔش )هزَ( ربمخكش كشف )رخء( ُظقزق ًخ٥ط٢ " 3حُخطؤ رخُز٘ذ ) حعظذسىٝهذ  .1/9/3111 -3714 حُؼذد -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش -3111( ُغ٘ش 21سهْ )

 13/1/3111 -3711حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش -حٗظٜخء خذٓش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ رزِٞؿٚ"

 .31/3/3111-3721د حُؼذ -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش -ألفلخد حُٔؼخؽخص ٝحُٔغظلو٤ٖ ػْٜ٘رؾؤٕ طوش٣ش ٌٓخكؤس ٗوذ٣ش  3111( ُغ٘ش 4فذس هشحس ٝص٣ش حُٔخ٤ُش سهْ ) (3)

( ُغ٘ش 34ٝحُز١ ٗـ ك٢ ٓخدطٚ حال٠ُٝ ػ٠ِ ح٥ط٢ " ٣ؼذٍ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ ) 1719( ُغ٘ش 11فذس حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ ) (2)

أٝ طـخٝص حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔئٖٓ  حعظٌٔخٍش ٝحُٔؾخس ا٤ُٚ رؤٕ ٣نخف ػ٘ذ كغخد ٓؼخػ حُؾ٤خٞخش ٓذس حؽظشحى حكظشحم٤ش هذسٛخ عظٕٞ ؽٜش طؤ٤ٖٓ ك٢ كخُ 1791

( ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢، عٞحء ًخٗض ٛزٙ حُٔذس ًِٜخ ٓذس حؽظشحى كؼ٤ِش أٝ ٓلغٞرخ  24ٖٓ حُٔخدس ) 2، 3ػ٤ِٜخ ٓذس حالؽظشحى حُٔؾخس ح٤ُٜخ ك٢ ًَ ٖٓ حُز٘ذ٣ٖ 

٣ٝـٞص ُٔـِظ  ٣ظوخػذ ْٜٓ٘ كظ٠ ٜٗخ٣ش خٔظ ع٘ٞحص ٖٓ طخس٣خ حُؼَٔ رٜزح حُوخٕٗٞ. مٜٔ٘خ ٓذس أٝ ٓذد ك٢ كٌْ ٓذس حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ، ٝرُي رخُ٘غزش ُٖٔ

ش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص جر٘خء ػ٠ِ ػشك ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ٝٓٞحكوش ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜحُٞصسحء روشحس ٓ٘ٚ طٔذ٣ذ حُٔذس حُٔؾخس ح٤ُٜخ رخُلوشس حُغخروش 

، ًٔخ طْ 1772( ُغ٘ش 1طْ طٔذ٣ذ حُؼَٔ رخُٔذس حُٔؾخس ح٤ُٜخ رٔٞؿذ هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ ) .17/11/1719 -1992حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  -حالؿظٔخػ٤ش"

 .13/1/1771 -3222حُؼذد –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  1771( ُغ٘ش 19طٔذ٣ذ حُؼَٔ رخُٔذس رقلش دحثٔش رٔٞؿذ هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ )
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 (4)(2)(3()1) – 35 –ٓبدح           

ٖٓ ( 72،74) ٣لغذ ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُز١ ًخٕ ٓؾظشًخ  ك٢ حُ٘ظْ حُخخفش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدط٤ٖ     

ٛزح حُوخٕٗٞ مٖٔ حُٔذس حُٔلغٞرش ُظوذ٣ش ٓؼخػ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض أٝ حُٞكخس ٓذد رخُوذس حُز١ ٣غٔق 

ػ٠ِ هِذ  حُٔشحكن ارح سؿذ ك٢ رُي ر٘خء  ( 4) رٚ ٗق٤زٚ ك٢ أٓٞحٍ ٛزٙ حُ٘ظْ ٝكوخ  ُِـذٍٝ سهْ

ٝطؼخَٓ طِي حُٔذد رزحص حُ٘غذ حُظ٢ ٣لغذ ػ٠ِ أعخعٜخ ٓؼخػ حُٔئٖٓ  ،ًظخر٢ ٓ٘ٚ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش

 ػ٤ِٚ.

ًٔخ ٣لغذ ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ مٖٔ حُٔذس حُٔلغٞرش ُظوذ٣ش ٓؼخػ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس ٓذس      

حُٔذس حُغخروش ػ٠ِ حُظؤ٤ٖٓ رخُوذس حُز١ ٣غٔق رٚ حُٔزِؾ حُٔئدٟ ػ٘ٚ ٗظ٤ش ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش ػٖ 

 (.27ٝكوخ  ُِٔخدس )

ٝطوذس حُٔذس حُٔنٔٞٓش ٝكوخ  ُغٖ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٝأؿشٙ ٝهض ططز٤ن حُوخٕٗٞ ػ٤ِٚ ٝحُٔزِؾ حُٔغذد      

 حُٔشحكن. (4)ُلغخرٚ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٝرُي ٝكوخ  ُِـذٍٝ سهْ 

ظشحى ك٢ ٛزح حُظؤ٤ٖٓ عٞحء ًخٕ ؽحال ألكٌخّ حُلوشس حُغخروش ٝٓذس ٝطؼظزش حُٔذس حُٔنٔٞٓش هزوخ       

، ٓذدح  ٓظقِش ك٢ كغخد حُٔذد حُٔئِٛش ُِٔؼخػ ٝحُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ حخظ٤خس٣خ  ؽظشحى اُضح٤ٓخ  أٝ حال

 .( ٖٓ ٛزح حُوخ24ٕٞٗرخُٔخدس )

– 31 –ٓبدح         
(1)(1) 

ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ إٔ ٣طِذ ص٣خدس ٓذس  ( ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ، ٣ـٞص2ٓغ ػذّ حإلخالٍ رؤكٌخّ حُٔخدس )     

خ  ُٜزح حُوخٕٗٞ أٝ ظشحًٚ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٝرُي رنْ ع٘ٞحص حُخذٓش حُغخروش ٝحُظ٢ ُْ ٣ٌٖ خالُٜخ خخمؼحؽ

ؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ حُغخروش ٝحُظ٢ طوخم٠ ػٜ٘خ ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٓغظلوخطٚ دكؼش رنْ ع٘ٞحص حال

( حُٔشحكن، ٣ٝلذد 4حُؼخٓش ٣وذس ٝكوخ  ُِـذٍٝ سهْ )ٝحكذس، ٓوخرَ أدحء ٓزِؾ امخك٢ ٣ئد٣ٚ ٤ُِٜجش 

ؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ أٝ طخس٣خ طوذ٣ْ حُطِذ إ ًخٕ رؼذ ٠ِ أعخط حألؿش ك٢ طخس٣خ رذح٣ش حالحُٔزِؾ ػ

رُي، ٣ٝئد١ حُٔزِؾ حُٔؾخس ا٤ُٚ آخ دكؼش ٝحكذس أٝ ػ٠ِ أهغخه ؽٜش٣ش طٞحكن ػ٤ِٜخ ح٤ُٜجش ٓنخكخ  

طلغذ ػ٠ِ حُشف٤ذ حُٔظ٘خهـ ٣ٝؾظشه أال طظـخٝص ٓذس حُظوغ٤و عٖ  %( ع٣ٞ٘خ  1ا٤ُٜخ كخثذس رٞحهغ )

 حُغظ٤ٖ ُِٔئٖٓ ػ٤ِْٜ أٝ حُخخٓغش ٝحُخٔغ٤ٖ ُِٔئٖٓ ػ٤ِٜٖ.

ظشحى ك٢ ٛزح حُظؤ٤ٖٓ عٞحء ًخٕ ؽألكٌخّ حُلوشس حُغخروش ٝٓذس حال ٝطؼظزش حُٔذس حُٔنٔٞٓش هزوخ       

حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ٝد حُٔذد حُٔئِٛش ُِٔؼخػ خظ٤خس٣خ ، ٓذدح  ٓظقِش ك٢ كغخحؽظشحى اُضح٤ٓخ  أٝ حال

 ( ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ.24رخُٔخدس )

 
 .31/1/3119 - 3979 حُؼذد -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  – 3119ُغ٘ش ( 9)ِوخٕٗٞ سهْ ( هزوخ 21ُ) (21ػذُض حُٔخدط٤ٖ سه٢ٔ ) (1)

ٝحُٔزخدة ٝحُؾشٝه حُٞحؿذ ٓشحػخطٜخ ػ٘ذ حعظخذحّ حُـذٍٝ، ( رظلذ٣ذ حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ُلغخد ٓذس عخروش مٖٔ ٓذس حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ 4ٍ حُـذٍٝ سهْ )ححعظزذطْ  (3)

 .31/1/3119 -3979حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  – 3119( ُغ٘ش 9ٝرُي رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ سهْ )

 1211حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  -رؾؤٕ ط٘ظ٤ْ هِذ مْ ٓذس خذٓش عخروش ػ٠ِ حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ 1797( ُغ٘ش 4)ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ هشحس فذس  (2)

- 1/3/1797. 

 .21/13/3117-3731حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش –رؾؤٕ ط٘ظ٤ْ مْ ٓذس خذٓش عخروش ػ٠ِ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢  3117( ُغ٘ش 17فذس هشحس ٝص٣ش حُٔخ٤ُش سهْ ) (4)

رؾؤٕ ٗوَ حكظ٤خه٤خص ٓٞظل٢ حُلٌٞٓش ٝمزخه ٝأكشحد هٞس دكخع حُزلش٣ٖ ٝحألٖٓ حُؼخّ ٝحُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ ػٖ ٓذد خذٓظْٜ أٝ  3111( ُغ٘ش 31فذس حُوخٕٗٞ سهْ ) (1)

( ُغ٘ش 1ػْ فذس هشحس ٝص٣ش حُٔخ٤ُش سهْ )  .31/9/3111 – 2117حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  –حؽظشحًْٜ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ر٤ٖ ف٘خد٣ن حُظوخػذ ٝحُظؤ٤ٖٓ حُخخمؼ٤ٖ ُٜخ 

حًْٜ ك٢ رؾؤٕ ؽشٝه ٝاؿشحءحص ٗوَ حكظ٤خه٤خص ٓٞظل٢ حُلٌٞٓش ٝمزخه ٝأكشحد هٞس دكخع حُزلش٣ٖ ٝحألٖٓ حُؼخّ ٝحُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ ػٖ ٓذد خذٓظْٜ أٝ حؽظش 3113

 .31/1/3113 – 2121حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  –حُخخمؼ٤ٖ ُٜخ حُظؤ٤ٖٓ ر٤ٖ ف٘خد٣ن حُظوخػذ ٝحُظؤ٤ٖٓ 

رؾؤٕ طلذ٣ذ ٝط٘ظ٤ْ حؿشحءحص مْ ٓذد حُخذٓش حُغخروش ك٢ حُوطخع حُخخؿ ُنزخه ٝأكشحد هٞس دكخع حُزلش٣ٖ ٝحألٖٓ حُؼخّ  3111( ُغ٘ش 9فذس هشحس ٝص٣ش حُٔخ٤ُش سهْ )  (1)

 .7/13/3111-3799 حُؼذد –ش. حُـش٣ذس حُشع٤ٔش ٝحُلشط حُٞه٢٘ ٝؿٜخص حألٖٓ حُٞه٢٘ ُٔذس خذٓظْٜ حُلخ٤ُ
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 َ اُثبُثقاُل

 اُ٘بؽئ٤ٖ ػٖ عجت ؿ٤ش ٢ٜ٘ٓ اعزحوبم ٓؼبؽبد اُؼجض ٝاُٞكبح

 – 39 –ٓبدح 

رح حٗظٜض خذٓش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ُِؼـض أٝ حُٞكخس رغزذ ؿ٤ش ٢ٜ٘ٓ هزَ رِٞؿٚ عٖ حُغظ٤ٖ ع٘ش أٝ ا     

ارح حٗظٜض حُخذٓش رغزذ حُٞكخس ك٢ أ١ عٖ حعظلن هزَ رِٞؽ حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ عٖ حُخخٓغش ٝحُخٔغ٤ٖ أٝ 

 -حُٔؼخػ ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػٜ٘ٔخ رخُؾشٝه ح٥ط٤ش :

ؽٜٞس ٓظقِش ػ٠ِ حألهَ هزَ كذٝع حُؼـض أٝ ٝهٞع  1ارح رِـض ٓذس حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ     -أ 

 ، أٝحُٞكخس ٓزخؽشس

ؽٜشح  ٓظوطؼش ٜٓ٘خ ػ٠ِ حألهَ ػالػش ؽٜٞس حؽظشحى ك٢  13 ارح رِـض ٓذس حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ -د 

 حُٞكخس ٓزخؽشس. حُظؤ٤ٖٓ ٓظقِش هزَ كذٝع حُؼـض أٝ

ؽظشحى حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُز٘ذ٣ٖ أ رؼذ حعظ٤لخء حُلذ حألد٠ٗ ُٔذد حالس كبرح ُْ ٣لذع حُؼـض أٝ ُْ طوغ حُٞكخ           

 أل١ عزذ ٖٓ حألعزخد ًخٕ أل٣ٜٔخ أٝ ؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓأ٣ٜٔخ ػٖ حالٝد حُغخرو٤ٖ ٝحٗوطغ 

كغذ حُلخُش حُلن ك٢ حُٔؼخػ ارح كذع حُؼـض خالٍ ع٘ش ٖٓ طخس٣خ حالٗوطخع ػٖ ُِٔغظلو٤ٖ ػٜ٘ٔخ 

ؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٝهزَ رِٞؽ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ عٖ حُغظ٤ٖ أٝ حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ عٖ حُخخٓغش ٝحُخٔغ٤ٖ الح

ؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ رـل حُ٘ظش ػٖ حُغٖ الح ٗوطخع ػٖالأٝ ارح ٝهؼض حُٞكخس خالٍ ع٘ش ٖٓ طخس٣خ ح

ٖٓ حُٔخدس  1ٓخ ُْ  طٌٖ هذ طٞحكشص ك٢ ؽؤٕ أ٣ٜٔخ كخُش حعظلوخم حُٔؼخػ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُز٘ذ 

 حُغخروش ًٝخٕ ٛزح حُٔؼخػ أكنَ. 24

ر٘خء ػ٠ِ  –ؿظٔخػ٤ش روشحس ٓ٘ٚ الطلخم ٓغ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالرخ٣ٝ٘ظْ ٝص٣ش حُقلش             

 حُطش٣وش حُظ٢ ٣ؼزض رٜخ حُؼـض أٝ حُٞكخس.  –ٓـِظ حإلدحسس  ػشك

 َ اُشاثغقُلا

 عزحوبم رؼ٣ٞل اُذكؼخ اُٞاحذحاك٢ 

 (3)(1) – 38 –ٓبدح 

عظلوخم حُٔؼخػ حعظلن طؼ٣ٞل حُذكؼش حٗظٜض خذٓش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ُْٝ طظٞحكش ك٤ٚ ؽشٝه حارح      

 حُٞحكذس، ٣ٝقشف حُظؼ٣ٞل ك٢ حُلخالص ح٥ط٤ش :

 حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ عٖ حُغظ٤ٖ ع٘ش أٝ أًؼش ٖٓ ػٔشٙ.رِٞؽ  .1

 رِٞؽ حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ عٖ حُخخٓغش ٝحُخٔغ٤ٖ أٝ أًؼش ٖٓ ػٔشٛخ. .3

 ارح ًخٗض حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ ٓظضٝؿش أٝ ٓطِوش أٝ أسِٓش ك٢ طخس٣خ هِذ حُقشف. .2

 حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ. ٛـشس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ .4

 .21/13/3117-3731حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش –رؾؤٕ ط٘ظ٤ْ مْ ٓذس خذٓش عخروش ػ٠ِ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢  3117( ُغ٘ش 17فذس هشحس ٝص٣ش حُٔخ٤ُش سهْ ) (1)

لشخص الذي كان خاضعاً للتؤمٌن وفقاً ٌجوز ل ك٢ حُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس حال٠ُٝ ػ٠ِ حُظخ٢ُ:" 3111( ُغ٘ش 31( ٗـ حُوخٕٗٞ سهْ )21حعظؼ٘خء  ٖٓ أكٌخّ حُٔخدس سهْ )( 3)

مٌن مرة أخرى لدى جهة تؤمٌن ألحكام أي من هذه القوانٌن وانتهت خدمته، ولم ٌكن مستحقاً لمعاش التقاعد ولم ٌستلم المكافؤة أو تعوٌض الدفعة الواحدة، ثم خضع للتؤ

ة اشتراكه فً التؤمٌن لدى جهة التؤمٌن التً كان خاضعاً لقانونها، إلى جهة التؤمٌن ، عن مدة خدمته أو مداحتٌاطاتهؼٌر التً كان خاضعاً لقانونها، طلب تحوٌل 

عن كامل مدة خدمته أو مدة اشتراكه فً التؤمٌن وفقاً لآللٌة المنصوص علٌها فً  الخاضع لها عند تقدٌم الطلب، وتلتزم جهة التؤمٌن السابقة بحساب تلك االحتٌاطٌات

  .31/9/3111 -2117حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش   ".نون وتحوٌلها إلى جهة التؤمٌن الجدٌدةالمادة الثانٌة من هذا القا
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ُظلخهٚ رخُزؼؼش حؽظـخُٚ ك٢ حُخخسؽ رقلش دحثٔش أٝ حٓـخدسس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ُِزالد ٜٗخث٤خ  أٝ .  1

 (1)حُذرِٞٓخع٤ش ك٢ علخسس أٝ ه٘ق٤ِش دُٝظٚ.

حُٔذس حُزخه٤ش  ػؾش ع٘ٞحص كؤًؼش أٝ روذسحُلٌْ ٜٗخث٤خ  رخُغـٖ ػ٠ِ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ُٔذس  .1

ُزِٞؽ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ عٖ حُغظ٤ٖ ع٘ش ٖٓ ػٔشٙ أٝ ُزِٞؽ حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ عٖ حُخخٓغش 

 ٝحُخٔغ٤ٖ، أ٣ٜٔخ أهَ.

 حُؼـض حٌُخَٓ. .9

 (1) حُٞكخس. .1

 ارح ٓن٠ ػ٠ِ اٗظٜخء خذٓش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ خٔظ ع٘ٞحص. .7

 طوخػذ١ آخش. ارح ًخٕ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٓغظلوخ  ُٔؼخػ طوخػذ١ ٖٓ أ١ ٗظخّ .11

 ارح ٓنض ع٘ش ػ٠ِ ٓضحُٝش ٗؾخهخ  طـخس٣خ  أٝ ٜٓ٘ش كشس رؼذ أٗظٜخء حُخذٓش. .11
 

 ٣ٝذكغ طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذس ك٢ كخُش حُٞكخس ا٠ُ :     

 أسِٓش أٝ أسحَٓ حُٔظٞك٠.   -أ  

 .حُٔظٞك٠  ار٘ٚأٝ أسحَٓ كب٠ُ أٝالد حُٔظٞك٠ ٝأٝالد  شك٢ كخُش ػذّ ٝؿٞد أسِٓ  -د 

 ٝأٝالد كب٠ُ حألد ٝحألّ. ٝؿٞد أسِٓش ػذّك٢ كخُش ٝ  - ؽ

 خٞطٚ.اٝٝؿٞد أ١ ؽخـ ٖٓ حُلجخص حُٔزًٞسس أػالٙ كب٠ُ أخٞحص حُٔظٞك٠  ػذّٝك٢ كخُش   - د 

ٕ عخروخ  طوخم٢ حُظؼ٣ٞل ارح ًخٗض طظٞكش ك٤ْٜ ٣ٝٝغظلن ٛئالء حألؽخخؿ حُٔزًٞس     

 حؿظٔغك٢ حُزخد حُغخدط ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ، ٝارح  حُٔز٤٘شعظلوخم حُٔؼخػ الحُؾشٝه حُٔطِٞرش 

 ؽخقخٕ أٝ أًؼش ٖٓ كجش ٝحكذس ك٤ٞصع حُٔزِؾ ر٤ْٜ٘ رخُظغخ١ٝ.

حُٔزِؾ  ٝارح ُْ ٣ٞؿذ أ١ ٖٓ حُٔغظلو٤ٖ حُٞحسد ر٤خْٜٗ ك٢ حُز٘ٞد أ ٝ د ٝ ؽ ٝ د حُغخروش ٣ئٍٝ     

 ا٠ُ ف٘ذٝم حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس.

 

 اُلقَ اُخبٓظ

 حغبة ٓؼبؽبد اُؾ٤خٞخخ ٝاُؼجض ٝاُٞكبح ثغجتك٢ 

 ؿ٤ش ٢ٜ٘ٓ ٝحغبة رؼ٣ٞل اُذكؼخ اُٞاحذح

 (2)(3)– 37 –ٓبدح 

٣غظلن ٓؼخػ حُؾ٤خٞخش رزِٞؽ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ  24ٖٓ حُٔخدس  1ٓغ ػذّ حإلخالٍ رلٌْ حُز٘ذ      

هغ ؿضء ٖٓ حُغظ٤ٖ ع٘ش ٖٓ ػٔشٙ أٝ أًؼش أٝ رزِٞؽ حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ حُخخٓغش ٝحُخٔغ٤ٖ أٝ أًؼش رٞح

ؽظشحى حؿضءح  ٖٓ حُٔظٞعو حُؾٜش١ ُألؿٞس حُٔغظلوش ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٝحُٔغذد ػ٠ِ أعخعٜخ  عظ٤ٖ

ؽظشحى إ هِض ػٖ رُي، حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ أٝ ٓذس الحُظؤ٤ٖٓ خالٍ حُغ٘ظ٤ٖ حألخ٤شط٤ٖ ٖٓ ٓذس ح

 ؽظشحى حٌُخِٓش ك٢ حُظؤ٤ٖٓ.حالٓنشٝرخ  ك٢ ػذد ع٘ٞحص 
 ؿذ٣ذس العظلوخم طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞكذس. كخالص  2( ٝامخكش 21رظؼذ٣َ حُٔخدس ) 3111( ُغ٘ش 11فذس حُوخٕٗٞ سهْ ) (1)

 .31/1/1791 - 1171حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  - 1791غ٘ش ُ (39)ِٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ هزوخ ُ (21حُٔخدس سهْ )ٖٓ ػذٍ حُز٘ذ حُخخٓظ  (3)

( ٝحُٔؾخس ا٤ُٚ ٝحُظ٢ طغٟٞ ػ٠ِ أعخعٜخ ٓؼخؽخص حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس 27رض٣خدس حُ٘غزش حُٞحسدس رخُٔخدس ) 1717ُغ٘ش  (11)شحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ فذس ه (2)

 .1717 /1/ 11 -1111 حُؼذد – حُـش٣ذس حُشع٤ٔش -ٖٓ حُٔظٞعو حُؾٜش١ حُز١ طلغذ ػ٠ِ أعخعٚ ٛزٙ حُٔؼخؽخص   جضء ٖٓ خٔغ٤ٖ جضءا  رغزذ ؿ٤ش ٢ٜ٘ٓ ا٠ُ 

% على المعاشات المستحقة طبقا لهذا القانون. الجرٌدة 3بشؤن قواعد واجراءات صرؾ الزٌادة السنوٌة بواقع  0212( لسنة 1زٌر المالٌة رقم )صدر قرار و (4)

 .11/0/0212-0335 حُؼذد –الرسمٌة 
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% ك٢ 2ر٘غزش  (1)ٓشًزش ٣ٝنخف ا٠ُ حُٔؼخػ حُز١ ٓن٠ ػ٠ِ فشكٚ ٓذس ع٘ش كؤًؼش ص٣خدس ع٣ٞ٘ش 

٣٘خ٣ش ٖٓ ًَ ع٘ش رذءح  ٖٓ ؽٜش ٣٘خ٣ش حُظخ٢ُ ُظخس٣خ فذٝس ٛزح حُوخٕٗٞ، كبٕ هِض كظشس فشف 

حُٔؼخػ ػٖ ع٘ش فشكض حُض٣خدس حُٔزًٞسس ر٘غزش ٓوذحس حُلظشس ٖٓ طخس٣خ سرو حُٔؼـخػ كظـ٠ ٣٘خ٣ـش 

ػ٤ِٚ ك٢  حُظخ٢ُ، ٣ٝغظٔش فشف ٛزٙ حُض٣خدس كظ٠ ُٝٞ طـخٝص حُٔؼخػ حُلذ حألهق٠ حُٔ٘قٞؿ

( ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ، أٝ طـخٝص ٓظٞعو حألؿش أٝ حألؿش حُز١ كغذ ػ٠ِ أعخعٚ حُٔؼخػ، 121حُٔخدس )

ؽظشحى حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ ذ حألهق٠ ُألؿش حُؾٜش١ حُخخمغ ُإلػ٠ِ أال ٣ظـخٝص حُٔؼخػ حُل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (3)( ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ.19حُلوشس حأل٠ُٝ ٖٓ حُٔخدس )
 

 (2)– 21 –ٓبدح    

% 111ـخٝص ظرخُٔخدس حُغخروش أال ٣ خ٣شحػ٠ ػ٘ذ كغخد حُٔظٞعو حُؾٜش١ ُألؿٞس حُٔؾخس ا٤ُٜ     

ذح٣ش حُخٔظ ع٘ٞحص حألخ٤شس ٖٓ ٓذس )ٓخثش ٝخٔغٕٞ رخُٔخثش( ٖٓ أؿش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُظؤ٢٘٤ٓ ك٢ ر

أٝ ٓذس حؽظشحًٚ إ هِض ػٖ رُي، كبرح صحد حُلشم ػٖ رُي كال طذخَ حُض٣خدس ك٢  حؽظشحًٚ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ

 ٓظٞعو حألؿش حُز١ ٣شرو حُٔؼخػ ػ٠ِ أعخعٚ.

 – 26 –ٓبدح 

حُغخروش ٖٓ  27رخُٔخدس  شٝ حُٞكخس ػ٠ِ أعخط حُ٘غزش حُٔز٣٘٤قشف حُٔؼخػ ك٢ كخُش حُؼـض أ     

شحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ خالٍ حُغ٘ش حألخ٤شس أٝ ٓذس عخعٜخ حالؽظأٓظٞعو حألؿٞس حُؾٜش٣ش حُٔغذد ػ٠ِ 

هِض ػٖ رُي، ػ٠ِ إٔ ٣نخف ُٔذس حالؽظشحى ٓذس حكظشحم٤ش هذسٛخ ػالع ع٘ٞحص  إحالؽظشحى 

 3رؾشه أال طض٣ذ ػٖ حُٔذس حُزخه٤ش ُزِٞؽ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ حُغٖ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ رخُز٘ذ 

 .24ٖٓ حُٔخدس 

% ٖٓ ٓظٞعو حألؿٞس حُؾٜش٣ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُلوشس 41ًَ رُي ٓغ ٓشحػخس أال ٣وَ حُٔؼخػ ػٖ      

 حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس.

( 27ٝك٢ ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ ٣نخف ا٠ُ حُٔؼخػ ص٣خدس ع٣ٞ٘ش هزوخ  ُلٌْ حُلوشس حألخ٤شس ٖٓ حُٔخدس )

 (4)ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ.

 – 24 –ٓبدح 

ػ٘ذ طوذ٣ش حُٔؼخػ  –لو٤ٖ ػ٘ٚ هِذ طوغ٤ْ ٓذس حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٣ـٞص ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ ُِٝٔغظ     

ا٠ُ كظشحص ٓ٘لقِش ٝرُي ارح طلخٝطض ك٤ٜخ حألؿٞس حُظ٢ أد٣ض ػ٠ِ   –أٝ طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذس 

 أعخعٜخ حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ.

ٕ ح٣ٝؾظشه ُالٗظلخع رخُلٌْ حُٔظوذّ أال طوَ حُٔذس حُٔطِٞد كغخرٜخ ٓ٘لقِش ػٖ ػالع ع٘ٞحص ٝ

رخُٔخثش ٖٓ حألؿش حُخخمغ ُالؽظشحى ك٢ ٜٗخ٣ش  11طـخٝص ٗغزش حُظلخٝص ك٢ حألؿش ك٢ ٜٗخ٣ش ًَ ٓذس 

 حُٔذس حُغخروش.          

ٝال ٣ـٞص ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ هِذ طوغ٤ْ ٓذس حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ا٠ُ أًؼش ٖٓ      

 ػالع كظشحص.

ُلظشحص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ ٛزٙ ٣ٝلغذ حُٔؼخػ أٝ حُظؼ٣ٞل ػٖ ًَ كظشس ٖٓ ح

 شسـأٝ حُلو  27خدس ـٚ ك٢ حُٔـحُٔخدس ػ٠ِ كذس ػ٠ِ أعخط ٓظٞعو حألؿش حُؾٜش١ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِ

 رخعظزذحٍ ًِٔش رغ٤طش رٌِٔش ٓشًزش.  ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ (27دس )خرظؼذ٣َ حُٔ 3114( ُغ٘ش 44فذس حُوخٕٗٞ سهْ ) (1)

 .39/1/3117 -3711 حُؼذد –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  -3117( ُغ٘ش 11( هزوخ  ُِوخٕٗٞ سهْ )27أم٤لض كوشس أخ٤شس رخُٔخدس سهْ ) (3)

 .3/1/3111 - 3911حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  – 3111( ُغ٘ش 41)ُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ هزوخ ُِٔخدس حُؼخ٤ٗش ٖٓ ح (41سهْ ) حُٔخدس ُضحعظزذ (2)

 .39/1/3117 -3711 حُؼذد –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  – 3117( ُغ٘ش 11( هزوخ  ُِوخٕٗٞ سهْ )41أم٤لض كوشس أخ٤شس رخُٔخدس سهْ ) (4)
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حُغخروظ٤ٖ، أٝ ػ٠ِ أعخط حألؿش حُغ١ٞ٘ حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُلوشس حألخ٤شس ٖٓ حُٔخدس  41حأل٠ُٝ ٖٓ حُٔخدس 

 رلغذ حألكٞحٍ. 42
 

حُٜ٘خث٢ روذس ٓـٔٞع حُظؼ٣ٞنخص أٝ حُٔؼخؽخص حُٔغظلوش ػٖ ٣ٝلذد حُظؼ٣ٞل أٝ ٣شرو حُٔؼخػ 

 ٓـٔٞع حُلظشحص ٓغ ٓشحػخس حُلذ حألهق٠ ُِٔؼخػ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ.

 – 23 –ٓبدح 

ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ػ٠ِ أعخط خٔغش ػؾش  ٣21لغذ طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذس حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُٔخدس      

٤ُٚ كخثذس ا٤ِٚ رؼذد ع٘ٞحص حالؽظشحى حٌُخِٓش ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٓنخكخ  رخُٔخثش ٖٓ حألؿش حُغ١ٞ٘ ُِٔئٖٓ ػ

 % ٖٓ طخس٣خ حالٗوطخع ػٖ حُظؤ٤ٖٓ كظ٠ طخس٣خ حُقشف.2رغ٤طش ال طوَ ػٖ 
 

حُٔظٞعو حُؾٜش١ ُألؿش حُخخمغ ُالؽظشحى خالٍ حُغ٘ظ٤ٖ حألخ٤شط٤ٖ  "رخألؿش حُغ١ٞ٘"٣ٝوقذ      

ػؾش أٝ حُٔظٞعو حُؾٜش١ ػٖ ٓذس حالؽظشحى إ  ٖٓ ٓذس حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٓنشٝرخ  ك٢ حػ٢٘

 هِض ػٖ رُي ٓنشٝرخ  ك٢ ٗلظ حُشهْ.

 اُغبدطاُلقَ 

 خز٤بس١ مذ اُؾ٤خٞخخاُزؤ٤ٖٓ اال

 ٝاُؼجض ٝاُٞكبح

 (1)– 22 –ٓبدح 

ًَ ػخَٓ حؽظشى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس حُضح٤ٓخ  ُٔذس خٔظ ع٘ٞحص ػ٠ِ      

ُغزذ ٖٓ حألعزخد ؽشٝه حُخنٞع حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ،  حألهَ ُْٝ طؼذ طظٞكش ك٤ٚ

هِزخ  ٖٓ أؿَ رُي خالٍ  حُؼخٓش ٣لن ُٚ إٔ ٣غظٔش حخظ٤خس٣خ  ك٢ ٛزح حُظؤ٤ٖٓ رؾشه إٔ ٣وذّ ٤ُِٜجش

حُغظش حُؾٜٞس حُظخ٤ُش ُؼذّ خنٞػٚ حُضح٤ٓخ  ُٜزح حُظؤ٤ٖٓ ٣ٝظؼٜذ ك٤ٚ رذكغ حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ حُٔغظلوش 

 خكذ حُؼَٔ ًخِٓش ٤ُِٜجش حُؼخٓش.ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ ف

٣ٝقذس هشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ٣لذد ٤ًل٤ش ططز٤ن ٛزٙ حُٔخدس، ر٘خء ػ٠ِ      

 حهظشحف ٓـِظ حإلدحسس.

 اُلقَ اُغبثغ

 األحٌبّ اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٖٓ

 مذ اُؾ٤خٞخخ ٝاُؼجض ٝاُٞكبح

 – 25 –ٓبدح 

ك٢ كغخد ٓذد حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٣ـزش ًغش حُؾٜش ا٠ُ ؽٜش ًخَٓ ك٢ ًَ ٓذس، ػْ ٣ـزش      

رُي حعظلوخم حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ  حُٔذد ا٠ُ ع٘ش ًخِٓش ارح ًخٕ ٖٓ ؽؤٕ ًٙغش حُغ٘ش ك٢ ٓـٔٞع ٛز

 .حُٔؼخػ

 

  1774( ُغ٘ش 1) حُوشحس سهْفذس ، ػْ 1/11/1711 – 1117 حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  - 1711( ُغ٘ش 1)فذس هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ   (1)

 .39/9/1774  - 3133حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  –رؾؤٕ حُظؤ٤ٖٓ حألخظ٤خس١ 
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 (1)– 21 –ٓبدح 

حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُوطخع حُل٢ٌٓٞ ٖٓ حُـ٘غ٤ٖ حُٔؼخ٤ِٖٓ  ك٢ كخُش ٗوَ أٝ طؼ٤٤ٖ أكذ حألؽخخؿ     

روخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ ٓؼخؽخص ٌٝٓخكآص حُظوخػذ ُٔٞظل٢ حُلٌٞٓش ا٠ُ حُوطخع حُخخؿ أٝ حُظؼخ٢ٗٝ أٝ 

حُٔؾظشى ٝخنٞػٚ ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ أٝ حُؼٌظ طِظضّ ًَ ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُق٘ذٝم 

 ٚش حالؽظشحًخص حُظ٢ حهظطؼض ٖٓ ٓشطز٤ِش رظزخدٍ كقحُظوخػذ ٝح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤

ٝكقش حُلٌٞٓش حُظ٢ أد٣ض ُلغخرٚ أٝ كق٤ِش كقش حُؼخَٓ ك٢ حؽظشحًخص طؤ٤ٖٓ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض 

ٝحُٞكخس ٝكقش فخكذ حُؼَٔ حُظ٢ أد٣ض ُلغخد حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٓنخكخ  ا٠ُ ًَ ٖٓ حُلق٤ِظ٤ٖ كخثذس 

ُز١ ًخٕ ٓؼخٓال  رٚ كظ٠ طخس٣خ طل٣َٞ حُلق٤ِش ا٠ُ % ٖٓ طخس٣خ حُخنٞع ُِوخٕٗٞ ح1ع٣ٞ٘ش هذسٛخ 

ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُظ٢ ٣ؼخَٓ روخٜٗٞٗخ، ٝططزن ك٢ ٛزٙ حُلخُش أكٌخّ حُوخٕٗٞ حُٔلٍٞ ا٠ُ ف٘ذٝهٚ 

 حُلق٤ِش ٓغ مْ حُٔذط٤ٖ حُغخروش ٝحُالكوش ٣ٝقذس رظ٘ظ٤ْ رُي هشحس ٖٓ  ٓـِظ حُٞصسحء.

ؾ ٓؼخؽٚ ػ٘ذ حُ٘وَ أٝ اػخدس حُظؼ٤٤ٖ حُلذ حألهق٠ ٝارح ًخٕ حُؾخـ حُٔ٘وٍٞ أٝ حُٔؼ٤ٖ هذ رِ     

حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُوخٕٗٞ حُز١ ًخٕ ٓؼخٓال  رٚ كال طلٍٞ حُلق٤ِش ٣ٝغظلن ػٖ حُٔذس حُـذ٣ذس 

 طؼ٣ٞنخ  ٖٓ دكؼش ٝحكذس ٓظ٠ حعظٞك٠ حُٔذس حُٔئِٛش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 – 1431 حُؼذد -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش –ُظزخدٍ حالكظ٤خه٤خص ر٤ٖ ف٘خد٣ن حُظوخػذ حُٔخظِلش رؾؤٕ حُوٞحػذ حُٔ٘ظٔش  1711( ُغ٘ش 1) فذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ (1)

رؾؤٕ ٗوَ حكظ٤خه٤خص ٓٞظل٢ حُلٌٞٓش ٝمزخه ٝأكشحد هٞس دكخع حُزلش٣ٖ ٝحألٖٓ حُؼخّ ٝحُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ  3111ُغ٘ش ( 31ػْ فذس حُوخٕٗٞ سهْ )  .1/3/1711

.  ػْ فذس هشحس 31/9/3111 – 2117حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  –٘خد٣ن حُظوخػذ ٝحُظؤ٤ٖٓ حُخخمؼ٤ٖ ُٜخ ػٖ ٓذد خذٓظْٜ أٝ حؽظشحًْٜ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ر٤ٖ ف

رؾؤٕ ؽشٝه ٝاؿشحءحص ٗوَ حكظ٤خه٤خص ٓٞظل٢ حُلٌٞٓش ٝمزخه ٝأكشحد هٞس دكخع حُزلش٣ٖ ٝحألٖٓ حُؼخّ ٝحُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ ػٖ  3113( ُغ٘ش 1ٝص٣ش حُٔخ٤ُش سهْ )

 .31/1/3113 – 2121حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  –حُظؤ٤ٖٓ ر٤ٖ ف٘خد٣ن حُظوخػذ ٝحُظؤ٤ٖٓ حُخخمؼ٤ٖ ُٜخ  ٓذد خذٓظْٜ أٝ حؽظشحًْٜ ك٢

  



26 
 

 

 اُجبة اُخبٓظ

 (1) ك٢ كشع اُزؤ٤ٖٓ مذ إفبثبد اُؼَٔ

 اُلقَ األٍٝ

 اُز٣َٞٔ

 – 29 –ٓبدح 

 ٣ٍٔٞ حُظؤ٤ٖٓ مذ افخرخص حُؼَٔ ٓٔخ ٢ِ٣ :

رخُٔخثش ٖٓ  2حُؼَٔ رؤدحثٜخ ٤ُِٜجش حُؼخٓش رٞحهغ حالؽظشحًخص حُؾٜش٣ش حُظ٢ ٣ِظضّ حفلخد  .1

 ٜش٣ش، ٣ِٝظضّ فخكذ حُؼَٔ ٝكذٙ رؤدحء ٛزح حالؽظشحى.ؾأؿٞس ػٔخُْٜ حُ

 س٣غ حعظؼٔخس حالؽظشحًخص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُز٘ذ حُغخرن. .3

 – 28 –ٓبدح 

ٖٓ حُٔخدس حُغخروش رٞحهغ حُؼِغ ٓظ٠ سخـ ٝص٣ش  ٣1ـٞص طخل٤ل ٗغزش حالؽظشحى حُٔوشسس رخُز٘ذ      

ُقخكذ حُؼَٔ رظلَٔ  –ر٘خء ػ٠ِ ٓٞحكوش ٓـِظ حإلدحسس –حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش روشحس ٓ٘ٚ 

 ه٤ٔش حُزذالص ح٤ٓٞ٤ُش ك٢ كخُش حإلفخرش ٝٓقخس٣ق حالٗظوخٍ.

حى رزحص حُ٘غزش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوشس حُغخروش ارح حُظضّ فخكذ ًٔخ ٣ـٞص طخل٤ل حالؽظش     

( حُظخ٤ُش ارح ًخٕ ٣ٔظِي ٓغظؾل٠ خخفخ  ُؼالؽ 11حُؼَٔ رظوذ٣ْ حُؼ٘خ٣ش حُطز٤ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس )

ػٔخُٚ، ٣ٌٕٝٞ حُظخل٤ل روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ ٓٞحكوش ٓـِظ 

 حإلدحسس.

 – 27 –ٓبدح 

ٖٓ حُٔخدس حُغخروش كظ٠ حُنؼق رخُ٘غزش  ٣1ـٞص ص٣خدس ٓؼذٍ حالؽظشحى حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ رخُز٘ذ      

ألفلخد حُؼَٔ حُز٣ٖ ٣شكنٕٞ حُظو٤ذ رخُظؼ٤ِٔخص حُقخدسس ػٖ حُغِطخص حُٔخظقش ك٢ ٓٞمٞع 

 عالٓش حُؼٔخٍ ٝفلظْٜ.

 كٌْ حُلوشس حُغخروش.ٝطلذد روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش اؿشحءحص ططز٤ن      

 

 
حُؼذد   –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  –رؾؤٕ حإلؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش ُلشع حُظؤ٤ٖٓ مذ افخرخص حُؼَٔ  1791ُغ٘ش  طؤ٤ٓ٘خص (1) ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْهشحس فذس  (1)

1172 – 11/7/1791. 
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 اُلقَ اُثب٢ٗ

 اُؼ٘ب٣خ اُطج٤خ

 – 51 –ٓبدح 

طِظضّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش رظٞك٤ش حُؼ٘خ٣ش حُطز٤ش ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ كخُش افخرش حُؼَٔ ٝطؾَٔ حُؼ٘خ٣ش  –أ  

  -حُطز٤ش :

 خذٓخص حألهزخء حُؼخ٤ٖٓ ٝحألخقخث٤٤ٖ ٝحُٔغخػذ٣ٖ حُطز٤٤ٖ ٝحُخذٓخص حُِٔلوش. .1

 خذٓخص هذ حألع٘خٕ. .3

 كلٞؿ حُظؾخ٤ـ ٖٓ أ١ ٗٞع أٝ أ٣ش هز٤ؼش. .2

أٝ أ٣ش ٓئعغش أخشٟ  شػالؿٚ ٝٓذحٝحطٚ ك٢ ٓشًض ُِ٘وخٛ ٝهزٍٞ حُٔقخد ك٢ حُٔغظؾل٠ أ .4

ٓ٘خعزش رخُذسؿش حُظؤ٤٘٤ٓش حُظ٢ طلذد ٓٞحفلخطٜخ روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُقلش رؼذ حالطلخم ٓغ 

 ، ٣ٌٖٝٔ ُِٔقخد حإلهخٓش رذسؿش أػ٠ِ ٓغ طلَٔ حُلشم.حالؿظٔخػ٤شٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ 

 صٓش.وذ٣ْ حألد٣ٝش ٝحُٔٞحد حُطز٤ش حُالط .1

طٞك٤ش حألهشحف حُق٘خػ٤ش ٝٗلٞٛخ أٝ أ٣ش طـ٤ٜضحص هز٤ش أٝ ؿشحك٤ش العظذسحى حإلفخرش رٔخ  .1

كخُش حُٔقخد حُٔظُٞذس ػٖ حإلفخرش ػْ ف٤خٗش ٛزٙ ك٢ رُي حُ٘ظخسحص حُظ٢ أٝؿزض ٝفلٜخ 

 حألؽ٤خء أٝ طـذ٣ذٛخ ػ٘ذ حُلخؿش.

حُٔغظؾل٠ أٝ ٗلوخص حٗظوخٍ حُٔقخد ٖٓ ٌٓخٕ حُؼَٔ أٝ ٖٓ ٓغٌ٘ٚ ا٠ُ حُٔشًض حُطز٢ أٝ  .9

ك٤غ ٣ظِو٠ حُؼالؽ حُز١ طغظِضٓٚ كخُظٚ ًٝزُي ٗلوخص ػٞدطٚ رٞعخثَ  ،. حُخ.ػ٤خدس حُطز٤ذ.

 حالٗظوخٍ حُؼخد٣ش.

 –ر٘خء ػ٠ِ ٓٞحكوش ٓـِظ حإلدحسس –٣ٝلذد روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش 

 حُوٞحػذ حُخخفش رظوذ٣ش ٗلوخص حالٗظوخٍ. 

١ طلذ٣ذ ك٢ حُضٖٓ ٝه٤ِش ٓخ طوظن٤ٚ كخُش أرؤٕ طززٍ حُؼ٘خ٣ش حُطز٤ش رذٕٝ ًٔخ طِظضّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش  –د 

 حُٔقخد ا٠ُ إٔ ٣ظْ ؽلخإٙ أٝ طغظوش كخُظٚ رؼزٞص حُؼـض حُذحثْ أٝ حُٞكخس أ٣ٜٔخ أهشد.

عؼخكخص حأل٤ُٝش ُِٔقخد ٝرؤٕ ٣ظخز ك٢ عز٤َ رُي ًَ حُظذحر٤ش ٣ِظضّ فخكذ حُؼَٔ رخُو٤خّ رخإل  –ؽ 

ضحّ آخزح  رؼ٤ٖ حالػظزخس ػذد حُؼٔخٍ حُز٣ٖ ٣غظخذْٜٓ ـُظزح حالـخّ رٜـُِو٤خ ـطخخرٛححُٞحؿذ 

ٝحألخطخس ح٤ُٜ٘ٔش حُظ٢ ط٘ـْ رطز٤ؼظٜخ ػٖ ٓٔخسعش حألػٔخٍ حُوخثٔش ُذ٣ٚ ٝرُي ٝكوخ  ُِؾشٝه 

ؿٜش حُؼالؽ  ا٠ًُٔخ ٣ِظضّ فخكذ حُؼَٔ ر٘وَ حُٔقخد  .ٝحألٝمخع حُظ٢ ٣وشسٛخ هخٕٗٞ حُؼَٔ

 ٞع حالفخرش.حُٔخققش ُزُي ػ٘ذ ٝه

 – 56 –ٓبدح 

طوذّ حُؼ٘خ٣ش حُطز٤ش رقٞسس ٓزذث٤ش ٖٓ هزَ  (41حالخالٍ رخُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس ) ػذّٓغ      

ظٞك٤شٛخ ػ٠ِ رارح ُْ ٣ٌٖٔ طٞك٤شٛخ كظوّٞ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٝحُٔشحًض حُقل٤ش حُؼخٓش رخُذسؿش حُظؤ٤٘٤ٓش، 

 أٝ حُٔغظؾل٤خص حُخخفش حُظ٢ طؼ٤ٜ٘خ.ٗلوظٜخ دٕٝ إٔ طلَٔ حُٔقخد أ١ ٗلوش ك٢ حُؼ٤خدحص 
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خخفش  هز٤شأ١ ػ٤خدٙ  ا٣٠ٌُٖٔ ُِٔقخد إٔ ٣ِـؤ ا٠ُ أ١ هز٤ذ أٝ  شٝك٢ حُلخالص حُٔغظؼـِ     

ِش ػالػش أ٣خّ ٖٓ طخس٣خ ٜػٖ رُي رؾشه حػالٜٓخ خالٍ ٓ شَٔ ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُ٘لوخص حُ٘خؿٔٝطظل

 كخُض دٕٝ رُي ظشٝف حعظؼ٘خث٤ش كظٔذد ٛزٙ حُِٜٔش طزؼخ  ُزُي. ارححُلن اال  ٛزححعظؼٔخٍ 

هزخء ٝحُٔغظؾل٤خص حُخخفش خهخص خخفش ٓغ ٝصحسس حُقلش ٝٓغ حالطلحٝػ٠ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ارشحّ      

ُظوذ٣ْ حُؼالؽ رخُلجخص حُظ٢ طلذدٛخ أٝ ٗظ٤ش ٓزِؾ ٓوطٞع، ٝكوخ  ُِوٞحػذ حُظ٢ ٣قذس رٜخ هشحس ٖٓ 

حالؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ ٓخ ٣ظْ حالطلخم ػ٤ِٚ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٝص٣ش حُقلش ٝٓٞحكوش ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ 

 ٓـِظ حإلدحسس.

 اُثبُثاُلقَ 

 اُجذالد ا٤ٓٞ٤ُخ ك٢ حبُخ اإلفبثخ

 – 54 –ٓبدح 

٣ظلَٔ فخكذ حُؼَٔ أؿش ٣ّٞ حإلفخرش أ٣خ  ًخٕ ٝهض ٝهٞػٜخ، ٝطظلَٔ ح٤ُٜجش حُؼخٓش رؼذ رُي      

ُِٔقخد ك٢ ٓٞحػ٤ذ فشف حألؿٞس هٞحٍ ٓذس ػـض حُٔقخد ػٖ  حُزذالص ح٤ٓٞ٤ُش ٝطوّٞ رقشكٜخ

حُٔغظذ٣ْ أٝ كذٝع حُٞكخس أ١ حُلخالص  أدحء ػِٔٚ أٝ كظ٠ ؽلخثٚ أٝ حعظوشحس كخُظٚ رؼزٞص حُؼـض

 عزن.أ

ٝطؼظزش ك٢ كٌْ حإلفخرش ًَ كخُش حٗظٌخط أٝ ٓنخػلش ط٘ؾؤ ػٜ٘خ، ًٝزُي ًَ كخُش ٓشم٤ش      

حُٔشحكن طظٜش أػشحمٜخ ك٢ خالٍ ع٘ش ٖٓ طخس٣خ حٗظٜخء خذٓش  ٤ٜ٘ٓ2ش ٓٔخ ٛٞ ٓز٤ٖ رخُـذٍٝ سهْ 

حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ عٞحء ظٜشص ٛزٙ حألػشحك ٝٛٞ رال ػَٔ أٝ ًخٕ ٣ؼَٔ ك٢ ف٘خػش أٝ ٜٓ٘ش أٝ أ١ 

 خش ال ٣٘ؾؤ ػ٘ٚ ٛزح حُٔشك.ٗؾخه آ

 (1)– 53 –ٓبدح 

% ٖٓ حألؿش ح٢ٓٞ٤ُ ُِٔقخد حُٔغذد ػ٠ِ أعخعٚ حؽظشحى حُظؤ٤ٖٓ ٣111غخٟٝ حُزذٍ ح٢ٓٞ٤ُ      

هٞحٍ ٓذس ػـضٙ ػٖ حُؼَٔ رغزذ افخرش حُؼَٔ أٝ ك٢ كخُش حٗظٌخط حإلفخرش أٝ كذٝع ٓنخػلٚ 

 رغززٜخ.

ٝطِظضّ  21حُؾٜش١ حُٔغذد ػ٘ٚ حالؽظشحى ٓوغٞٓخ  ػ٠ِ حُزذٍ ح٢ٓٞ٤ُ ػ٠ِ أعخط حألؿش  ٣ٝوذس     

 ح٤ُٜجش حُؼخٓش رذكؼٚ ُِٔقخد.

 – 52 –ٓبدح 

 : شٖ حُؼـض حُذحثْ ك٢ حُلخالص ح٥ط٤ال ٣غظلن حُزذٍ ح٢ٓٞ٤ُ ُإلفخرش ٝحُظؼ٣ٞل ػ     

 ارح طؼٔذ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ افخرش ٗلغٚ أٝ حُظالػذ ربفخرظٚ.  -أ  

 خص حُطز٤ش حُظ٢ ٣غظِضٜٓخ ػالؿٚ، أٝ حُخنٞع ُِللٞؿ حُطز٤ش أٝ ُْ ارح سكل حُظو٤ذ رخُظؼ٤ِٔ  -د  

 ٣ٔظ٘غ ػٖ حُو٤خّ رؤػٔخٍ ال طغٔق رٜخ كخُظٚ حُقل٤ش.

 .11/1/1711 -1131 حُؼذد -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش -1711( ُغ٘ش 1( هزوخ  ُِٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )12ػذُض حُٔخدس سهْ ) (1)



29 
 

 -ارح كذػض حإلفخرش رغزذ عٞء عِٞى كخكؼ ٝٓوقٞد ٖٓ ؿخٗذ حُٔقخد ٣ٝؼظزش ك٢ كٌْ رُي : -ؽ 

 ًَ كؼَ ٣ؤط٤ٚ حُٔقخد طلض طؤػ٤ش حُخٔش أٝ حُٔخذسحص. -1

 ًَ ٓخخُلش فش٣لش ُظؼ٤ِٔخص حُٞهخ٣ش حُٔؼِوش ك٢ ٌٓخٕ ظخٛش ك٢ ٓلَ حُؼَٔ. -3

ٝرُي ًِٚ ٓخ ُْ ٣٘ؾؤ ػٖ حإلفخرش ٝكخس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ طخِق ػـض ٓغظذ٣ْ طض٣ذ ٗغزظٚ ػٖ      

 % ٖٓ حُؼـض حٌُخَٓ حُٔغظذ٣ْ.31

اال ارح ػزض رُي ٖٓ حُظلو٤ن حُز١ ٣ـش١ ٝكوخ   ٚٝال ٣ـٞص حُظٔغي ربكذٟ حُلخالص حُٔزًٞسس ػخ٤ُ     

 .12ُِٔخدس 

 اُلقَ اُشاثغ

 إفبثخ اُؼَٔ اُزؼ٣ٞل ٝأُؼبػ ك٢ حبُخ

 – 55 –ٓبدح 

 رخُٔخثش ٖٓ حُؼـض 21ك٢ كخُش حُؼـض حُذحثْ حُـضث٢ حُ٘خؿْ ػٖ حإلفخرش حُز١ ال طقَ ٗغزظٚ ا٠ُ      

ٓشس حُٔؼخػ حُؾٜش١  21ح٢ٌُِ حُٔغظذ٣ْ ٣لن ُِٔقخد طوخم٢ طؼ٣ٞل افخرش ٓوطٞع ٣غخ١ٝ 

حُظخ٤ُش طزؼخ  ُِ٘غزش  11ِٔخدس حُٔلذد ُِؼـض حُذحثْ حُـضث٢ حُز١ ًخٕ ٣لظشك إٔ ٣طخُذ رٚ هزوخ  ُ

 حُٔج٣ٞش ُِؼـض حُلخفَ.

 ٝال ٣ـٞص ُقخكذ حُؼَٔ اٜٗخء خذٓش حُؼخَٓ رغزذ حُؼـض حُـضث٢ حُٔزًٞس رخُلوشس حُغخروش.     

 – 51 –ٓبدح 

رخُٔخثش أٝ  21ك٢ كخُش حُؼـض حُذحثْ حُـضث٢ حُ٘خؿْ ػٖ افخرش ػَٔ ٝحُز١ طؼخدٍ ٗغزظٚ ٝ     

ُِؼـض ح٢ٌُِ حُذحثْ ٣لن ُِٔقخد طوخم٢ ٓؼخػ ؽٜش١ ٣ؼخدٍ ٗغزش رُي حُؼـض طظـخٝصٛخ ٝال طقَ 

ٖٓ ٓؼخػ حُؼـض ح٢ٌُِ حُذحثْ، ٣ٝـٔغ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ر٤ٖ ٓؼخؽٚ ٝأؿشٙ ٖٓ حُؼَٔ دٕٝ كذٝد ٓخ دحٓض 

 ٗغزش حإلفخرش ُْ طقَ ُِؼـض ح٢ٌُِ حُذحثْ.

 – 59 –ٓبدح 

حُٔقخد ٣غظلن حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٓؼخؽخ  ؽٜش٣خ   ػٖ افخرش حُؼَٔ ػـض دحثْ ٢ًِ أٝ ٝكخس ؤٝارح ٗؾ     

 (1) ( رخُٔخثش ٖٓ حألؿش حُخخمغ ُالؽظشحى.٣11ؼخدٍ )

( ٖٓ 27ٝك٢ ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ ٣نخف ا٠ُ حُٔؼخػ ص٣خدس ع٣ٞ٘ش هزوخ  ُلٌْ حُلوشس حألخ٤شس ٖٓ حُٔخدس )

 (3)ٛزح حُوخٕٗٞ.

 

%  ا٠ُ 91( ٖٓ 19حُ٘غزش حُٞحسدس رخُٔخدس )رؼل ٓضح٣خ حُظؤ٤ٖٓ ٝهذ طنٔ٘ض حُٔخدس حُشحرؼش ٖٓ حُوشحس ص٣خدس رض٣خدس  1717ُغ٘ش  (11)شحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ فذس ه (1)

 .1717 /1/ 11 -1111 حُؼذد – حُـش٣ذس حُشع٤ٔش -% 11

 .39/1/3117 -3711حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  -3117( ُغ٘ش 11( هزوخ  ُِوخٕٗٞ سهْ )19أم٤لض كوشس أخ٤شس رخُٔخدس سهْ ) (3)
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 – 58 –ٓبدح 

د٠ٗ حُٔوشس ٣ٌٕٞ ٓؼخػ حُؼـض حُذحثْ ح٢ٌُِ أٝ حُٞكخس ُٖٔ ال ٣ظوخم٠ أؿشح  أٝ ٣ظوخم٠ حُلذ حأل     

 .خ  ؽٜش٣ ح  ُألؿش ػالػ٤ٖ د٣٘خس

 – 57 –ٓبدح 

 طوذس ٗغزش حُؼـض حُـضث٢ حُٔغظذ٣ْ ٝكوخ  ُِوٞحػذ ح٥ط٤ش :     

ج٣ٞش ٖٓ دسؿش حُٔشحكن ُٜزح حُوخٕٗٞ سٝػ٤ض حُ٘غذ حُٔ 3ارح ًخٕ حُؼـض ٓز٤٘خ  رخُـذٍٝ سهْ  .1

 رٚ. شحُؼـض ح٢ٌُِ حُٔز٤٘

ٓخ أفخد حُؼخَٓ ٖٓ ػـض ك٢  ر٘غزش حُؼـض ٓٔخ ٝسد رخُـذٍٝ حُٔزًٞس كظوذس ٗغزظٚ ُْٖ ٣ٌ ارح .3

 هذسطٚ ػ٠ِ حٌُغذ، ػ٠ِ إٔ طز٤ٖ طِي حُ٘غزش ك٢ حُؾٜخدس حُطز٤ش.

ارح ًخٕ ُِؼـض حُٔظخِق طؤػ٤ش خخؿ ػ٠ِ هذسس حُٔقخد ػ٠ِ حٌُغذ ك٢ ٜٓ٘ظٚ حألف٤ِش ك٤ـذ  .2

طٞم٤ق ٗٞع حُؼَٔ حُز١ ٣ئد٣ٚ حُٔقخد طلق٤ال  ٓغ ر٤خٕ طؤػ٤ش رُي ك٢ ص٣خدس دسؿش حُؼـض ك٢ 

 حُٔشحكن ُٜزح حُوخٕٗٞ. 3طِي حُلخالص ػ٠ِ حُ٘غذ حُٔوشسس ُٜخ ك٢ حُـذٍٝ سهْ 

حُٔؾخس ا٤ُٚ ك٢  2ػخ٤ُٚ ًٝزُي حُـذٍٝ سهْ  1حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُز٘ذ  ٣ٝ3ـٞص طؼذ٣َ حُـذٍٝ سهْ      

روشحس ٖٓ ٓـِظ حُٞصسحء ر٘خء ػ٠ِ ػشك ٝص٣ش حُقلش رخالطلخم ٓغ  13حُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس 

 ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ٝٓٞحكوش ٓـِظ حُٞصسحء.

 – 11 –ٓبدح 

عزن إٔ أف٤ذ ربفخرش ػَٔ أٝ حٗظٌغض افخرظٚ أٝ كذػض ُٜخ ٓنخػلش ارح ًخٕ حُٔقخد      

 سٝػ٤ض ك٢ طؼ٣ٞنٚ ػٖ حإلفخرش حُلخ٤ُش حُوٞحػذ ح٥ط٤ش :

ك ٞ% ػ21ػٖ حإلفخرش حُلخ٤ُش ٝحالفخرخص حُغخروش أهَ ٖٓ  حُ٘خؽتارح ًخٗض ٗغزش حُؼـض  .1

ألؿش حُٔقخد ػٖ افخرظٚ حألخ٤شس ػ٠ِ أعخط ٗغزش حُؼـض حُٔظخِق ػٜ٘خ ٝكذٛخ ٝح

 حُخخمغ ُالؽظشحى ٝهض حإلفخرش حألخ٤شس.

% أٝ أًؼش 21ػٖ حإلفخرش حُلخ٤ُش ٝحالفخرخص حُغخروش طغخ١ٝ  حُ٘خؽتارح ًخٗض ٗغزش حُؼـض  .3

 ك٤ؼخَٓ حُٔقخد ػ٠ِ حُٞؿٚ ح٥ط٢ :

ارح ًخٕ حُٔقخد هذ ػٞك ػٖ افخرظٚ حُغخروش طؼ٣ٞنخ  ٖٓ دكؼش ٝحكذس ٣وذس ٓؼخؽٚ   -أ 

حُٔظخِق ػٖ افخرخطٚ ؿ٤ٔؼٜخ ٝحألؿش حُخخمغ ُالؽظشحى ٝهض ػ٠ِ أعخط ٗغزش حُؼـض 

 حالفخرش حألخ٤شس.

ارح ًخٕ حُٔقخد ٓغظلوخ  ُٔؼخػ حُؼـض ٣وذس ٓؼخؽٚ ػ٠ِ أعخط ٗغزش حُؼـض حُٔظخِق  -د 

ٝحألؿش حُخخمغ ُالؽظشحى ٝهض حإلفخرش حألخ٤شس رؾشه أال ٣وَ  خٜػٖ افخرخطٚ ؿ٤ٔؼ

 خروش.رُي حُٔؼخػ ػٖ ٓؼخؽٚ ػٖ حإلفخرش حُغ
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 – 16 –ٓبدح 

حُٔظخِلش ُِٔقخد ٝكخُظٚ حُؼخٓش ٝػٔشٙ ٜٝٓ٘ظٚ  شحُؼـض حُذحثْ طزؼخ  ُطز٤ؼش حُؼخٛطوذس ٗغزش      

 3ٌِٝٓخطٚ حُـغذ٣ش ٝحُؼو٤ِش ٝحٌٓخ٤ٗخطٚ ٝأ٤ِٛظٚ ح٤ُٜ٘ٔش، ٣ٌٕٝٞ رُي رخالعظشؽخد رخُـذٍٝ سهْ 

حُٔشحكن، ٝطٔ٘ق حُظؼ٣ٞنخص ٝٓؼخؽخص حُؼـض حُذحثْ رقٞسس ٓئهظش، ٣ٝـذ ػ٠ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش اػخدس 

خالٍ أسرغ ع٘ٞحص ٖٓ طخس٣خ ػزٞص حُؼـض، ٓخ ُْ طوذس حُِـ٘ش ػشك حُٔقخد ُللٞؿ هز٤ش دٝس٣ش 

 حُطز٤ش ػذّ حكظٔخٍ كذٝع أ١ طـ٤٤ش خالٍ ٛزٙ حُٔذس.

أٝ كذٝع أ١ طـ٤٤ش ك٤ٜخ أٝ ؽلخء حُٔقخد أٝ ػٞدطٚ ا٠ُ  ٣ٌٕٝٞ اػزخص حُؼـض حُذحثْ ٝدسؿظٚ     

 ػِٔٚ رؾٜخدس ٖٓ حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش.

 – 14 –ٓبدح 

 ٗغزش حُؼـض ػ٘ذ اػخدس حُللـ حُطز٢ ٝكوخ  ُِٔخدس حُغخروش، طشحػ٠ حُوٞحػذ حُظخ٤ُش : طؼذ٣َك٢ كخُش 

ارح ًخٕ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ فخكذ ٓؼخػ ٣ؼذٍ ٓؼخػ حُؼـض أٝ ٣ٞهق حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ حُؾٜش     -أ  

حُظخ٢ُ ُؼزٞص دسؿش حُؼـض حألخ٤شس، أٝ طزؼخ  ُٔخ ٣ظنق ٖٓ اػخدس حُللـ حُطز٢ ٝرُي ٝكوخ  ُٔخ 

% ٣21طشأ ػ٠ِ دسؿش حُؼـض ٖٓ ص٣خدس أٝ ٗوـ كغذ حُلخُش ٝارح ٗوقض دسؿش حُؼـض ػٖ 

 11خث٤خ  ٣ٝٔ٘ق حُٔقخد طؼ٣ٞنخ   ٖٓ دكؼش ٝحكذس ٝكوخ  ُلٌْ حُٔخدس أٝهق فشف حُٔؼخػ ٜٗ

 حُغخروش.

طؼ٣ٞنخ  ٖٓ دكؼش ٝحكذس  أٝال شعزن إٔ ػٞك ػٖ دسؿش حُؼـض حُؼخرظارح ًخٕ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ    -د  

 ٣شحػ٠ ٓخ ٢ِ٣ :

ارح ًخٗض دسؿش حُؼـض حُٔوذسس ػ٘ذ اػخدس حُللـ طض٣ذ ػٖ حُذسؿش حُٔوذسس ٖٓ هزَ ٝطوَ  .1

% حعظلن حُٔقخد طؼ٣ٞنخ  ٓلغٞرخ  ػ٠ِ أعخط حُ٘غزش حألخ٤شس ٝحألؿش حُٔظخز 21ػٖ 

ٓخقٞٓخ  ٓ٘ٚ حُظؼ٣ٞل حُغخرن  حأل٠ُٝأعخعخ  ُالؽظشحى ػ٘ذ ػزٞص حُؼـض ك٢ حُٔشس 

 ٗغزش حُؼـض ػٖ حُ٘غزش حُٔوذسس ٖٓ هزَ أ٣ش آػخس.فشكٚ ُٚ، ٝال ٣ظشطذ ػ٠ِ ٗوقخٕ 

% أٝ أًؼش حعظلن حُٔقخد 21ارح ًخٗض دسؿش حُؼـض حُٔوذسس ػ٘ذ اػخدس حُللـ طزِؾ  .3

ػ٠ِ أعخط حألؿش ػ٘ذ ػزٞص حُؼـض ك٢ حُٔشس  11ٓؼخػ حُؼـض ٓلغٞرخ  ٝكوخ  ُلٌْ حُٔخدس 

 .حأل٠ُٝ

حألخ٤شس  حُظخ٢ُ ُظخس٣خ ػزٞص دسؿش حُؼـضػظزخسح  ٖٓ أٍٝ حُؾٜش ح٣ٝقشف ح٤ُٚ ٛزح حُٔؼخػ      

٤ٔش حُٔؼخػ رخكظشحك حعظلوخهٚ ُٚ ػ٠ِ هٓخقٞٓخ  ٓ٘ٚ حُلشم ر٤ٖ حُظؼ٣ٞل حُغخرن فشكٚ ح٤ُٚ ٝ

ٖ حعظ٤لخء ٓخ ٤أعخط دسؿش حُؼـض حُٔوذسس ك٢ حُٔشس حأل٠ُٝ ٝرُي ك٢ كذٝد سرغ حُٔؼخػ ؽٜش٣خ  ُل

 عزن فشكٚ ٖٓ طؼ٣ٞل.
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 اُلقَ اُخبٓظ

 ك٢ اإلجشاءاد

 – 13 –ٓبدح 

ك٢ كخُش افخرش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ربفخرش ػَٔ طغظٞؿذ حٗوطخػٚ ػٖ حُؼَٔ ُِؼالؽ ٣ـذ ػ٠ِ 

 فخكذ حُؼَٔ ارالؽ حُلخدع خالٍ أسرغ ٝػؾش٣ٖ عخػش ا٠ُ :

 ٌٓخٕ حإلفخرش. ٚض حُؾشهش حُٞحهغ ك٢ دحثشس حخظقخفٓشً    -أ  

 ح٤ُٜجش حُؼخٓش.   -د  

 .حإلرالؽ ٓظ٠ عٔلض كخُظٚ حُقل٤ش رزُي ح٣ٝـٞص إٔ ٣وّٞ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ رٜز

رظلذ٣ذ ؽٌِٚ  ٣ٌٕٝٞ حُزالؽ ك٢ ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ حُٔؼذ ُٜزح حُـشك، ٣ٝقذس

 (1) ٝر٤خٗخطٚ هشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ ػشك ٓـِظ حإلدحسس.

ٔؾخس ا٤ُٚ رخُلوشس حُغخروش اؿشحء ٣ٝـذ ػ٠ِ ٓشًض حُؾشهش أٝ حُـٜش حُوخثٔش رخُظلو٤ن ك٢ حُزالؽ حُ     

حُظلو٤ن ٖٓ فٞسط٤ٖ ك٢ ًَ رالؽ، ٣ٝؾَٔ حُظلو٤ن ػ٠ِ حألخـ حعْ حُٔقخد )سرخػ٤خ (، ٝسهْ 

طؤ٤ٓ٘ٚ حُؼخرض، ٜٝٓ٘ظٚ، ٝػ٘ٞحٗٚ، ٝؿ٘غ٤ظٚ، ٝأؿشٙ ك٢ طخس٣خ حإلفخرش حُٔغذد ػ٠ِ أعخعٚ حؽظشحى 

عؼخكٚ أٝ ػالؿٚ، ٝظشٝف ءحص إلٖٓ اؿشح حُظؤ٤ٖٓ، ٓغ ٝفق ٓٞؿض ػٖ حُلخدع ٝأعزخرٚ ٝٓخ أطخز

حُلخدع، ٝأهٞحٍ حُؾٜٞد، ٝٓخ ارح ًخٕ حُلخدع ٗظ٤ـش ػٔذ أٝ عٞء عِٞى كخكؼ ٝٓوقٞد ٖٓ ؿخٗذ 

حُٔقخد، ٣ٝز٤ٖ ك٢ حُظلو٤ن ًزُي أهٞحٍ فخكذ حُؼَٔ أٝ ٓ٘ذٝرٚ ٝأهٞحٍ حُٔقخد ارح عٔلض كخُظٚ 

 زُي.ر

ٝػ٠ِ ٛزٙ حُـٜخص ٓٞحكخس ح٤ُٜجش حُؼخٓش رقٞسس هزن حألفَ ٖٓ حُظلو٤ن، ُٜٝخ هِذ حعظٌٔخُٚ ارح      

 زُي.ُسأص ٓلال  

 – 12 –ٓبدح 

٣ِظضّ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُز١ ٣قخد ربفخرش ػَٔ إٔ ٣زِؾ فخكذ حُؼَٔ أٝ ٓ٘ذٝرٚ كٞسح  كظ٠ ُٝٞ ُْ      

 طٔ٘ؼٚ حإلفخرش ػٖ حالعظٔشحس ك٢ حُؼَٔ.

 

خخسؽ ٌٓخٕ حُؼَٔ حُظضّ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ربرالؽ ٓشًض حُؾشهش حُٞحهغ ك٢ دحثشس  كبرح ٝهؼض حإلفخرش     

 حخظقخفٚ ٌٓخٕ حإلفخرش ٝرُي رٔـشد إٔ طغٔق كخُظٚ رزُي.

 أٓخ ارح كخُض حإلفخرش دٕٝ طٌٖٔ حُٔقخد ٖٓ حإلرالؽ ؿخص إٔ ٣وّٞ رٚ ٓ٘ذٝد ػ٘ٚ.     

 

حُؼذد   –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  –رؾؤٕ حإلؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش ُلشع حُظؤ٤ٖٓ مذ افخرخص حُؼَٔ  1791( طؤ٤ٓ٘خص ُغ٘ش 1) حالؿظٔخػ٤ش سهْفذس هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ  (1)

1172 – 11/7/1791. 
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 – 15 –ٓبدح 

رٔوش حُؼَٔ رخُِـظ٤ٖ حُؼشر٤ش ٝحألؿ٘ز٤ش ػٖ  ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ طؼ٤ِن اػالٕ ك٢ ٌٓخٕ ظخٛش     

ؽ ػٔخُٚ ٝػٖ حإلؿشحءحص حُظ٢ ٣ظؼ٤ٖ ػ٤ِْٜ حطزخػٜخ ك٢ كخُش ٝهٞع ؿٜش حُؼالؽ حُٔخققش ُؼال

 حإلفخرش دحخَ ٌٓخٕ حُؼَٔ أٝ خخسؿٚ.

 – 11 –ٓبدح 

٣ٌٕٞ ػالؽ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ ك٢ كخُش افخرش حُؼَٔ ك٢ ٓغظؾل٠ فخكذ حُؼَٔ حُز١ سخـ ُٚ      

كذٟ حُٔغظؾل٤خص حُؼخٓش ر٘خء بأٝ رخُذسؿش حُظؤ٤٘٤ٓش ر 41رخُظخل٤ل حُٔزًٞس رخُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس 

ػ٠ِ حالطلخهخص حُظ٢ طؼوذ ر٤ٖ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ٝٝص٣ش حُقلش ر٘خء ػ٠ِ ػشك 

 ٓـِظ حإلدحسس.

٣ٝـٞص ٤ُِٜجش حُؼخٓش حُظؼخهذ ٓغ ٓغظؾل٤خص خخفش أٝ أهزخء أخقخث٤٤ٖ ُظوذ٣ْ حُشػخ٣ش حُطز٤ش      

ُِٔقخر٤ٖ ر٘خء ػ٠ِ حالطلخهخص حُظ٢ ٣ؼوذٛخ ٓؼْٜ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ ٓٞحكوش 

 ٓـِظ حإلدحسس.

 – 19 –ٓبدح 

حُؼالؽ حُٔزًٞسس رخُٔخدس حُغخروش إٔ طظنٖٔ  ٣شحػ٠ ك٢ حالطلخهخص ٝحُؼوٞد حُظ٢ طزشّ ٓغ ؿٜخص     

 حُضحّ ٛزٙ حُـٜخص رٔخ ٢ِ٣ :

 إٔ ٣ٌٕٞ حُؼالؽ ٝكن حُٔغظ٣ٞخص حُطز٤ش حُظ٢ طظلن ٝأكٌخّ حُوخٕٗٞ. -

حُؼٞدس ُِؼَٔ  ٣خُز٤خٕ كخُش حُٔقخد ٝظشٝف حُؼالؽ ٝٓذطٚ ٝطخس صٓشحُالإٔ طوذّ حُٔغظ٘ذحص  -

ٝطوذ٣ش دسؿش حُؼـض ٝرُي ٝكوخ  ُِٔٞحػ٤ذ ٝهزوخ  ُِ٘ٔخرؽ حُظ٢ ٣لذدٛخ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ 

 حالؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ ٓٞحكوش ٓـِظ حإلدحسس.

إٔ طلظلع رٔغظ٘ذحص حُؼالؽ حُخخفش رخُٔقخد ٝطوذ٣ٜٔخ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ػ٘ذ هِزٜخ، ٣ٌٕٝٞ  -

 ُٔذس خٔظ ع٘ٞحص. حكظلخظ ؿٜخص حُؼالؽ رٜزٙ حُٔغظ٘ذحص

 – 18 –ٓبدح 

حُغخروش ارح كخُض حإلفخرش ر٤ٖ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ  ٣12ظْ فشف حُزذٍ ح٢ٓٞ٤ُ حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُٔخدس      

 ٝر٤ٖ أدحء ػِٔٚ ر٘خء ػ٠ِ ؽٜخدس هز٤ش ٖٓ حُـٜش حُٔؼخُـش.

ُوشحس ٣ٌٕٝٞ فشف حُزذٍ ح٢ٓٞ٤ُ حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُلوشس حُغخروش ػ٠ِ كظشحص ٝكوخ  ُٔخ ٣لذدٙ ح     

حُقخدس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ ٓٞحكوش ٓـِظ حإلدحسس ًٔخ ٣لذد حُوشحس 

 ر٤خٗخص حُؾٜخدس حُطز٤ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ.

 – 17 –ٓبدح 

ٝ أ٣غظلن حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُزذٍ ح٢ٓٞ٤ُ خالٍ كظشس حٗوطخػٚ ػٖ حُؼَٔ رغزذ طش٤ًذ أٝ ف٤خٗش 

حُق٘خػ٢، ٝرُي ػ٠ِ أعخط أؿش حؽظشحًٚ ك٢ طخس٣خ حعظزذحٍ حُـٜخص حُظؼ٣ٞن٢ أٝ حُطشف 

 حالٗوطخع.
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كبرح ًخٕ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ فخكذ ٓؼخػ أٝهق فشكٚ خالٍ كظشس حعظلوخهٚ ُِزذٍ ٓخ ُْ ٣ٌٖ حُزذٍ 

أهَ ٖٓ حُٔؼخػ ك٤غظٔش فشكٚ، ػ٠ِ إٔ طؼظٔذ كظشس حالٗوطخع حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُلوشس حُغخروش ٖٓ هز٤ذ 

 حُز١ ػُٞؾ رٚ.حُٔغظؾل٠ حُؼخّ أٝ حُٔغظؾل٠ 

 – 91 –ٓبدح 

  :٣ٌٕٞ طلَٔ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُ٘لوخص حٗظوخٍ حُٔقخد رٛخرخ  ٝا٣خرخ  ٖٓ ٌٓخٕ حُؼَٔ أٝ حُٔغٌٖ ا٠ُ 

 حٌُٔخٕ حُز١ ٣ظِو٠ ك٤ٚ حُؼالؽ. -

 حٌُٔخٕ حُز١ طـشٟ ك٤ٚ كلٞؿ حُظؾخ٤ـ ٖٓ أ١ ٗٞع. -

حُظؼ٣ٞن٢ أٝ حُظؤ٤َٛ ػ٠ِ ٌٓخٕ اؿشحء حُللٞؿ حُٔؼ٤ِٔش أٝ حُطز٤ش إلػذحد ٝطش٤ًذ حُـٜخص  -

 حعظؼٔخُٚ.

 ٌٓخٕ طوذ٣ش دسؿش حُؼـض. -

ٝطقشف ٗلوخص حالٗظوخٍ رٞعخثَ حُ٘وَ حُؼخد٣ش أٝ حُٞع٤ِش حُظ٢ ٣شحٛخ حُطز٤ذ ٓ٘خعزش ُِلخُش      

حُقل٤ش ُِٔقخد، ٣ٌٕٝٞ فشكٜخ ػ٠ِ كظشحص ٝكوخ  ُٔخ ٣لذدٙ هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ 

 حإلدحسس.حالؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ ٓٞحكوش ٓـِظ 

 – 96 –ٓبدح 

ٌَُ ٖٓ حُٔقخد ٝؿٜش حُؼالؽ ٝح٤ُٜجش حُؼخٓش هِذ اػخدس حُللـ حُطز٢ ُٔ٘خظشس حإلفخرش هز٤خ       

ٓشس ًَ عظش أؽٜش خالٍ حُغ٘ش حأل٠ُٝ ٖٓ طخس٣خ ػزٞص حُؼـض ٝٓشس ًَ ع٘ش خالٍ حُؼالع ع٘ٞحص 

٢ ًَ ٓشس، ٝال ٣ـٞص اػخدس حُظخ٤ُش ٝػ٠ِ حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش إٔ طؼ٤ذ طوذ٣ش دسؿش حُؼـض ك

حُظوذ٣ش رؼذ حٗظٜخء أسرغ ع٘ٞحص ٖٓ طخس٣خ ػزٞص حُؼـض، ٣ٝظْ اػخدس حُللـ حُطز٢ رٔؼشكش حُِـ٘ش 

 حُطز٤ش حُٔخظقش.

 – 94 –ٓبدح 

طِذ اػخدس حُ٘ظش ك٢ هشحس ؿٜش حُؼالؽ ٝرُي رُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُٔقخد إٔ ٣ظوذّ ٤ُِٜجش حُؼخٓش      

حُؼالؽ أٝ طخس٣خ حُؼٞدس ُِؼَٔ، أٝ رؼذّ افخرظٚ رٔشك ٢ٜ٘ٓ، ٝخالٍ خالٍ حعزٞع ٖٓ طخس٣خ حٗظٜخء 

 ؽٜش ٖٓ طخس٣خ اخطخسٙ رؼذّ ػزٞص حُؼـض أٝ رظوذ٣ش ٗغزظٚ.

 ٣ٝوذّ حُطِذ ٓشكوخ  رٚ ؽٜخدس هز٤ش ٓئ٣ذس ُٞؿٜش ٗظشٙ.     

 – 93 –ٓبدح 

ػ٠ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش اكخُش حُطِذ حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُٔخدس حُغخروش ا٠ُ حُِـ٘ش حُطز٤ش حالعظج٘خك٤ش، ٝػ٠ِ      

عزٞع ػ٠ِ أح٤ُٜجش حُٔزًٞسس اخطخس حُٔقخد روشحس حُِـ٘ش رخطخد ٓغـَ رؼِْ حُٞفٍٞ خالٍ 

ػ٠ِ ح٤ُٜجش ط٘ل٤ز حألًؼش ٖٓ طخس٣خ ٝفٍٞ حُوشحس ا٤ُٜخ، ٣ٌٕٝٞ ٛزح حُوشحس ٜٗخث٤خ  ِٝٓضٓخ  ُِطشك٤ٖ ٝ

 ٓخ ٣ظشطذ ػ٤ِٚ ٖٓ حُظضحٓخص.
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 – 92 –ٓبدح 

حُظخ٢ُ ُِظخس٣خ حُٔلذد  ٣ـٞص ٤ُِٜجش حُؼخٓش إٔ طٞهق فشف ٓؼخػ حُؼـض حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ حُؾٜش     

إلػخدس حُللـ حُطز٢ رٔؼشكش حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش ٝرُي ارح ُْ ٣ظوذّ فخكزٚ إلػخدس حُللـ حُز١ 

ٞع ُِؼالؽ ُِٝض٣خسحص نحُخ ٖش ك٢ حُٔٞػذ حُز١ طخطشٙ رٚ، أٝ ارح حٓظ٘غ ػططِزٚ ح٤ُٜجش حُؼخٓ

ٝحُللٞؿ حُطز٤ش، أٝ ػٖ حُٔٞحظزش ػ٠ِ حُظؤ٤َٛ حُز١ طوشسٙ حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش أٝ ارح ُْ ٣ٔظ٘غ 

 ػٖ ٓٔخسعش أ١ ٗؾخه ؿ٤ش ٓغٔٞف رٚ رٔؼشكش حُِـ٘ش حُٔزًٞسس.

٣ٝغظٔش ٝهق فشف حُٔؼخػ ا٠ُ ك٤ٖ صٝحٍ أعزخرٚ أٝ ا٠ُ إٔ ٣ظوذّ فخكزٚ إلػخدس حُللـ،      

ػظزشص حُ٘غزش أطوذ٣شٛخ  قخٕ دسؿش حُؼـض ػٖ حُ٘غزش حُغخرنعلشص اػخدس حُللـ ػٖ ٗوأكبرح 

 ػظزخسح  ٖٓ حُظخس٣خ حُز١ ًخٕ ٓلذدح  إلػخدس حُللـ حُطز٢.ححُـذ٣ذس أعخعخ  ُِظغ٣ٞش 

 حُؼخٓش إٔ طظـخٝص ػٖ طخِق حُٔقخد ػٖ اػخدس حُللـ ارح هذّ حعزخرخ  ٓوزُٞش. ٣ٝـٞص ٤ُِٜجش

 ٣ٝظزغ ك٢ فشف حُٔغظلن ػٖ ٓذس حُٞهق ٓخ طغلش ػ٘ٚ ٗظ٤ـش اػخدس حُللـ حُطز٢.     

 اُجبة اُغبدط

 ك٢ ٓؼبؽبد أُغزحو٤ٖ ٝؽشٝه اعزحوبهْٜ

 (1)– 95 –ٓبدح 

 :حُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ ٣ْٛٝ٘ظوَ حُلن ك٢ حُٔؼخػ رؼذ ٝكخس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ حُٔؼخػ ا٠ُ      

 .أٝ حُضٝؽ حُؼخؿضحألسِٓش أٝ حألسحَٓ  .1

 حألٝالد ْٝٛ حألر٘خء ٝحُز٘خص ؿ٤ش حُٔظضٝؿخص. .3

 حألد ٝحألّ ٝحألخٞس ٝحألخٞحص. .2

      ٔشحكن.( ح9ُظلذد أٗقزش حُٔغظلو٤ٖ ٝكوخ  ُألٗقزش حُٞحسدس رخُـذٍٝ سهْ )طٝ

٣ؼخد طٞص٣غ حُٔؼخػ ٓـذدح  رؼذ  أٝ أًؼشكخَٓ  صٝؿشػٖ  حُٔغظل٤ذحُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ  ٢ٝارح طٞك

 .( حُٔؾخس ا9ٚ٤ُُِـذٍٝ سهْ )ٝكوخ  ٝرُي حُٞالدس 

 (3)– 91 –ٓبدح     

 )ِٓـخس(.

 (1)– 99 –ٓبدح     

( حُٔؾخس 9ُِـذٍٝ سهْ )ارح طضٝؿض حألسِٓش أٝ طٞك٤ض ٣ؼخد طٞص٣غ حألٗقزش ر٤ٖ حُٔغظلو٤ٖ ٝكوخ  

ا٤ُٚ، ٝك٢ كخُش هالهٜخ أٝ طشِٜٓخ رؼذ صٝحؿٜخ ٖٓ ؿ٤ش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ حُٔؼخػ، ٣ؼٞد ُٜخ 

( حُٔؾخس ا٤ُٚ رؾشه ػذّ حعظلوخهٜخ 9حُلن ك٢ حُٔؼخػ ٝرُي ربػخدس حُظٞص٣غ ٝكوخ  ُِـذٍٝ سهْ )

 ُٔؼخػ ػٖ صٝؿٜخ حُؼخ٢ٗ ٝاال فشف ُٜخ حُٔؼخػ حألًزش.

 
 .31/1/3119 - 3979حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  – 3119ُغ٘ش  (1)ِوخٕٗٞ سهْ ( هزوخ  99ُ، 91) ٢سهٔ دط٤ٖض حُٔخػذُ (1)

 .31/1/3119 - 3979حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  – 3119ُغ٘ش  (1)ِوخٕٗٞ سهْ ( هزوخ  91ُسهْ ) حُٔخدس حُـ٤ض (3)
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 – 98 –ٓبدح 

٣٘وطغ ٓؼخػ حإلرٖ ػ٘ذ رِٞؿٚ حُؼخ٤ٗش ٝحُؼؾش٣ٖ ٖٓ ػٔشٙ أٝ رظٌغزٚ ٓخ ٣ؼخدٍ حُٔؼخػ ٝاال أدٟ      

ا٤ُٚ حُلشم، كبرح رِؾ ٛزٙ حُغٖ ٝػزض ػـضٙ ػٖ حٌُغذ رظوش٣ش ٖٓ حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش حعظٔش 

٘ش حُطز٤ش فشف حُٔؼخػ ُٚ هخُٔخ حعظٔش ػـضٙ ٣ٌٕٝٞ حُظلون ٖٓ رُي ًَ ع٘ظ٤ٖ اال ارح هشسص حُِـ

 ػذّ حكظٔخٍ ؽلخثٚ.

ػ٠ِ أٗٚ ارح ًخٕ حإلرٖ حُٔغظلن ُِٔؼخػ هخُزخ  ك٢ اكذٟ ٓشحكَ حُظؼ٤ِْ حُظ٢ ال طـخٝص حُظؼ٤ِْ      

ا٤ُٚ حُٔؼخػ ا٠ُ إٔ ٣ظْ حُغخدعش ٝحُؼؾش٣ٖ أٝ ط٘ظ٢ٜ دسحعظٚ أ١ حُظخس٣خ٤ٖ  ١حُـخٓؼ٢ أٝ حُؼخ٢ُ أد

 أهشد.

 – 97 –ٓبدح      

٣٘وطغ ٓؼخػ حُز٘ض رضٝحؿٜخ أٝ رظٌغزٜخ ٓخ ٣ؼخدٍ حُٔؼخػ ٝاال أدٟ ح٤ُٜخ حُلشم ٣ٝؼٞد ُٜخ      

 حُٔؼخػ ارح هِوض أٝ طشِٓض.

أٝ ًخٗض طؼَٔ رؤؿش ٣ؼخدٍ حُٔؼخػ أٝ ٣ض٣ذ ػ٠ِ أٗٚ ارح ًخٗض حُز٘ض ٓظضٝؿش ػ٘ذ ٝكخس حألد      

ط٘خٍ ٗق٤زٜخ ربػخدس طٞص٣غ حُٔؼخػ  ػ٘ٚ، ُْٝ ٣قشف ُٜخ ٓؼخػ رغزذ ٛزح حُضٝحؽ أٝ حُؼَٔ، كبٜٗخ

( حُٔشحكن ُٜزح حُوخٕٗٞ ارح هِوض أٝ طشِٓض أٝ حٗوطؼض ػٖ حُؼَٔ، ٝرُي ٖٓ 9ٝكوخ  ُِـذٍٝ سهْ )

 (1) .طخس٣خ كذٝع أ١ ٜٓ٘خ

 (3)– 81 –ٓبدح 

،ارح ًخٕ أرْٞٛ ٓظٞك ، ٝأر٘خء حُز٘ض ٝر٘خطٜخ،ر٘خء حإلرٖ ٝر٘خطٚأ      خس، أٝ طٞك٠ أ١ ظٞكأْٜٓ ٓ أٝ ٠ 

ِؾشٝه ٝك٢ ٝكوخ ُ أٝ أْٜٓ كغذ حألكٞحٍ ٣٘ظوَ ح٤ُْٜ ٗق٤ذ أر٤ْٜ ،حُٔؼخػ ٔخرؼذ حعظلوخهٜ خٜٔٓ٘

، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ أر٘خء حُز٘ض حُٔظٞكخس ٝر٘خطٜخ ٓؼظٔذ٣ٖ ك٢ ك٢ حُٔخدط٤ٖ حُغخروظ٤ٖ شُلذٝد حُٔز٤٘ح

ػ٠ِ هِذ ٓؼ٤ؾظْٜ ػ٠ِ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ، ٣ٝؼزض رُي رؾٜخدس طقذسٛخ حُـٜش حُل٤ٌٓٞش حُٔخظقش ر٘خء  

 ح٤ُٜجش.

 (1)– 86 –ٓبدح 

أٝ حر٘ظٜخ حُٔظٞكخس، ٣ٝ٘وطغ ػٜ٘خ حُٔؼخػ أٝ ٣ٞهق ارح  ٠طغظلن حألّ ٗق٤زخ  ك٢ ٓؼخػ حرٜ٘خ حُٔظٞك     

طضٝؿض ػٖ ؿ٤ش ٝحُذ أ١ ٜٓ٘ٔخ، ٣ٝؼٞد ُٜخ حُٔؼخػ ارح هِوض أٝ طشِٓض ٓخ ُْ طٌٖ ٓغظلوٚ ُٔؼخػ 

 رٔخ ٣ؼخدٍ ٓؼخؽٜخ ٖٓ ارٜ٘خ أٝ ار٘ظٜخ أٝ ٣ض٣ذ ػ٤ِٚ ٝاال أدٟ ا٤ُٜخ حُلشم.  ٖٓ ح٤ُٜجش ػٖ صٝؽ آخش

 (3)(1)– 84 –ٓبدح 

٣ؼظٔذ ك٢  حألد ارح ًخٕ ٝرُي ر٘ظٚ حُٔظٞكخساأٝ  ،ر٘ٚ حُٔظٞك٠ا٣غظلن حألد ٗق٤زخ  ك٢ ٓؼخػ 

ر٘خء  ػ٠ِ هِذ  طقذسٛخ حُـٜش حُل٤ٌٓٞش حُٔخظقش ، ٣ٝؼزض رُي رؾٜخدسٜٓ٘ٔخ أ١ ٠ٓؼ٤ؾظٚ ػِ

 ح٤ُٜجش.

 (1)– 83 –ٓبدح 

خظْٜ حُٔظٞكخس ارح ًخٗٞح ٣ؼظٔذٕٝ ك٢ أخٞس ٝحألخٞحص ٗق٤زخ  ك٢ ٓؼخػ حُٔظٞك٠ أٝ ٣غظلن حإل     

ٖٓ  97،  91ك٢ حُٔخدط٤ٖ  شػ٤ِٜخ أٝ ػ٤ِٜٔخ ٓؼخ  ٝرُي رخُؾشٝه ٝك٢ حُلذٝد حُٔز٤٘ ػ٤ِٚ أٝ ٓؼ٤ؾظْٜ

 ٛزح حُوخٕٗٞ.

 
 - 3979حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  – 3119ُغ٘ش  (1)ِوخٕٗٞ سهْ هزوخ ُ( ٝرُي 12، 13، 11ًٔخ ػذُض حُٔٞحد أسهخّ ) (97حُٔخدس سهْ )ػذُض حُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ  (1)

31/1/3119. 

 .11/1/3111 -3711 حُؼذد -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش-3111( ُغ٘ش 17( هزوخ  ُِوخٕٗٞ سهْ )13، 11حعظزذُض حُٔخدط٤ٖ سه٢ٔ ) (3)
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فخكذ حُٔؼخػ رؾٜخدس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ خٞس ٝحألخٞحص ٣ؼظٔذٕٝ ك٢ ٓؼ٤ؾظْٜ ػ٠ِ ض إٔ حإل٣ٝؼز

 .ر٘خء  ػ٠ِ هِذ ح٤ُٜجشٖٓ ٝصحسس حُؼَٔ فخدسس 

 (1)– 82 –ٓبدح 

 )ِٓـخس(

 (1)– 85 –ٓبدح 

 )ِٓـخس(

 (3)– 81 –ٓبدح 

ٗق٤زخ  ك٢ حُٔؼخػ ٝكوخ   ٣غظلن حُضٝؽ ك٢ كخُش ٝكخس صٝؿظٚ حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ أٝ فخكزش حُٔؼخػ     

 ارح ًخٕ ٓقخرخ  رؼـض ًخَٓ ٣ٔ٘ؼٚ ػٖ حُؼَٔ. ( حُٔشحكن ُٜزح حُوخ9ُِٕٞٗـذٍٝ سهْ )

ر٘خء  رٔؼشكش حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش  ٖٓ طخس٣خ ػزٞص حُؼـض ٣ٌٕٝٞ حُظلون ٖٓ رُي ًَ ع٘ظ٤ٖ     

 ارح هشسص ٛزٙ حُِـ٘ش ػذّ حكظٔخٍ ؽلخثٚ. ػ٠ِ هِذ ح٤ُٜجش اال

 (3)– 89 –ٓبدح 

ٓغ ٓشحػخس ٓخ ٗـ ػ٤ِٚ ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ، ٣ئٍٝ ٗق٤ذ ًَ ٓغظلن ك٢ حُٔؼخػ ٖٓ أ١ ٖٓ      

كوٚ ك٤ٚ ا٠ُ رخه٢ حُٔغظلو٤ٖ ٖٓ ٗلظ  حٗظٜخء( حُغخروش رؼذ ٝكخطٚ أٝ 91حُلجخص حُؼالع حُٞحسدس رخُٔخدس )

( 9ذٍٝ سهْ )حُلجش، كبٕ ُْ ٣ٞؿذ أ١ ْٜٓ٘ ٣ؼخد طٞص٣غ حُ٘ق٤ذ ػ٠ِ رخه٢ حُٔغظلو٤ٖ هزوخ  ُِـ

 حُٔشحكن ُِوخٕٗٞ، كبٕ ُْ ٣ٞؿذ أ١ ْٜٓ٘ آٍ ا٠ُ ف٘ذٝم حُظؤ٤ٖٓ حُٔخظـ.

 (3)– 88 –بدح ٓ

ال ٣ـٞص فشف أًؼش ٖٓ ٓؼخػ ٝحكذ ٣غظلن هزوخ  ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ، ٝارح حعظلن حًؼش ٖٓ      

 ٓؼخػ فشف حألًزش ه٤ٔش.

فخكذ حُٔؼخػ أٝ حُٔغظلوٕٞ ػٜ٘ٔخ ر٤ٖ  ٖٓ كٌْ حُلوشس حُغخروش ٣ـٔغ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ ٝحعظؼ٘خء       

 أًؼش ٖٓ ٓؼخػ ك٢ حُلخالص حُظخ٤ُش :

طـٔغ حألسِٓش ر٤ٖ ٓؼخؽٜخ ػٖ صٝؿٜخ ٝر٤ٖ ٓؼخؽٜخ حُٔغظلن ُٜخ رقلظٜخ ٓغظل٤ذس رؤكٌخّ  -1

 ٛزح حُوخٕٗٞ أٝ ر٤ٖ ٓؼخؽٜخ ػٖ صٝؿٜخ ٝر٤ٖ دخِٜخ ٖٓ حُؼَٔ أٝ حُٜٔ٘ش.

 ٣ـٔغ حألٝالد ٝحُز٘خص ر٤ٖ حُٔؼخؽخص حُٔغظلوش ُْٜ ػٖ ٝحُذ٣ْٜ. -3

 

 

 

 .31/1/3119 - 3979 حُؼذد -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  – 3119ُغ٘ش  (1)ِوخٕٗٞ سهْ ( هزوخ  11ُ، 14ط٤ٖ سه٢ٔ )حُٔخد حُـ٤ض (1)

 .31/1/3119 -  3979حُؼذد  - حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  – 3119ُغ٘ش  1خٕٗٞ سهْ ( هزوخ  ُِو11، 19، 11ػذُض حُٔٞحد أسهخّ ) (3)
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ٔؼخؽخص حُٔغظلوش ُٜٔخ ػٖ أر٘خثٜٔخ أٝ ر٘خطٜٔخ رٔخ ال ٣ـخٝص أًزش ح٣ُـٔغ حألد ٝحألّ ر٤ٖ  -2

ٓظٞعو أؿش أٝ أًزش أؿش كغذ ػ٠ِ أعخعٚ أ١ ٖٓ حُٔؼخؽخص حُٔزًٞسس ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ 

 كغذ حُلخُش.

ٝٓؼخؽٚ ػٖ صٝؿظٚ رٔخ ال ٣ـٔغ حُضٝؽ حُؼخؿض ػٖ حُؼَٔ أٝ حٌُغذ ر٤ٖ ٓؼخؽٚ ػٖ ٗلغٚ  -4

 ٣ـخٝص ٓظٞعو حألؿش أٝ حألؿش حُز١ كغذ ػ٠ِ أعخعٚ حُٔؼخػ.

٣ـٔغ حُضٝؽ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔغظل٤ذ فخكذ حُٔؼخػ أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػٜ٘ٔخ ر٤ٖ حُٔؼخػ  -1

حُٔوشس ك٢ كشع طؤ٤ٖٓ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس ٝحُٔؼخػ حُٔوشس ك٢ كشع طؤ٤ٖٓ افخرخص 

ٔٞع حُٔؼخؽ٤ٖ ٓظٞعو حألؿش أٝ حألؿش حُز١ كغذ حُٔؼخػ حُؼَٔ رؾشه ػذّ طـخٝص ٓـ

 ذ حُلخُش أ٣ٜٔخ أًزش.غػ٠ِ أعخعٚ ك

 اُجبة اُغبثغ

 ك٢ أُ٘ح اإلمبك٤خ

 اُلقَ األٍٝ

 ٓ٘حخ اُٞكبح

 (1)– 87 –ٓبدح   

ػٖ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ ػٖ حُٔغظل٤ذ فخكذ حُٔؼخػ ػ٘ذ ٝكخس أ٣ٜٔخ ٓ٘لش  ُِٔغظلو٣ٖ٤قشف      

طؼخدٍ أؿش عظش ؽٜٞس ػ٠ِ أعخط حألؿش حُخخمغ ُالؽظشحى ارح ًخٕ ك٢ حُخذٓش، أٝ ٣قشف ٓؼخػ 

 عظش ؽٜٞس ًٔ٘لش ارح ًخٕ فخكذ ٓؼخػ.

حُٔؼخػ كظشحك حعظلوخهْٜ خ٠ِ حُٔغظلو٤ٖ كغذ ٗق٤ذ ًَ ْٜٓ٘ رٝطٞصع حُٔ٘لش حُٔزًٞسس ػ     

 ( حُٔشحكن.9هزوخ  ُِـذٍٝ سهْ )

ٗوطخع ػٖ ٖٓ طخس٣خ حال ع٘شًٔخ طقشف ٓ٘لش حُٞكخس ك٢ كخُش ٝكخس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ خالٍ      

 ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٝرُي رٔخ ٣ؼخدٍ عظش أٓؼخٍ حُٔؼخػ حُٔلظشك فشكٚ ا٤ُٚ. حالؽظشحى

 ٝطقشف حُٔ٘لش ك٢ ًَ حألكٞحٍ رلذ أهق٠ هذسٙ ػؾشس آالف د٣٘خس.     

 اُلقَ اُثب٢ٗ

 ٓ٘حخ اُضٝاج

 – 71 –ٓبدح 

أٝ ار٘ش حإلرٖ حُٔظٞك٠ أٝ حألخض حُظ٢ طظوخم٠ ٓؼخؽخ  ٝكوخ  ألكٌخّ ٛزٙ حُوخٕٗٞ  شر٘حألسِٓش أٝ حإل     

٤ذ ٓ٘ٚ، لٓشس ه٤ٔش حُٔؼخػ حُز١ طغظ ٣11قشف ُٜخ رٔ٘خعزش صٝحؿٜخ ٓ٘لش صٝحؽ ٣غخ١ٝ ٓزِـخ  

 ٟ ك٤ٚ حُضٝحؽ ٝطقشف ٓ٘لش حُضٝحؽ ٓشس ٝحكذس.٣ٝظٞهق دكغ حُٔؼخػ ك٢ آخش حُؾٜش حُز١ ؿش

 

 .31/1/3119 -  3979حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  – 3119ُغ٘ش  (1)ٕٗٞ سهْ وخِ( هزوخ  17ُػذُض حُٔخدس سهْ ) (1)
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 اُلقَ اُثبُث

 ٓ٘حخ ٗلوبد اُج٘بصح

 (2)(3)(1)– 76 –ٓبدح             

ٗوطخػٚ ػٖ حُظؤ٤ٖٓ، أٝ ارح حخالٍ ع٘ش ٖٓ طخس٣خ  ٢أٝ طٞكارح حٗظٜض خذٓش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ رٞكخطٚ      

حُـ٘خصس ٓ٘لش ٣لذد ٓزِـٜخ رقلش ػخٓش فخكذ ٓؼخػ ٣قشف ُٖٔ أخز ػ٠ِ ػخطوٚ ٗلوخص  ٢طٞك

 .رؼذ ٓٞحكوش ٓـِظ حإلدحسسروشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ 

 ١ا٠ُ حُؾخـ حُزأٝ ٣ٌٕٝٞ فشف حُٔ٘لش ألسِٓش حُٔظٞك٠، كبرح ُْ طٞؿذ فشكض ألسؽذ أٝالدٙ      

  ٔ ِٚ ٖٓ ٓزخُؾ رؾشه أال طض٣ذ ػٖ ه٤ٔش حُٔ٘لش ٣ؼزض ه٤خٓٚ رخُقشف ػ٠ِ حُـ٘خصس ك٢ كذٝد ٓخ طل

ٝارح ُْ ٣ظوذّ  ٝالدٙ ٖٓ حُٔغظلو٤ٖ،أرح هِض ػٖ رُي فشف حُلشم ُألسِٓش أٝ ألسؽذ بحُٔزًٞسس، ك

 أكذ ُالٛظٔخّ رؾجٕٞ حُـ٘خصس كظظلَٔ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٗلوخطٜخ.

 اُشاثغاُلقَ 

 حبُخ كوذ أُؤٖٓ ػ٤ِٚاإلػبٗخ ك٢ 

 – 74 –ٓبدح 

ك٢ كخُش كوذ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُز١ حؽظشى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٓذس ال طوَ ػٖ عظش ؽٜٞس ٓظقِش ػ٠ِ حألهَ      

أٝ أسرؼش ٝػؾش٣ٖ ؽٜشح  ٓظوطؼش، أٝ كوذ فخكذ حُٔؼخػ ٣قشف ُِٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ اػخٗش ؽٜش٣ش 

ٖٓ أٍٝ حُؾٜش حُز١ كوذ ك٤ٚ ا٠ُ إٔ  كظشحك ٝكخطٚ ٝرُي حػظزخسح  خٖ ٓؼخػ رطؼخدٍ ٓخ ٣غظلوٞٗٚ ٓ

 ٣ظٜش أٝ طؼزض ٝكخطٚ كو٤وش أٝ كٌٔخ .

ٝارح ًخٕ كوذ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أػ٘خء طؤد٣ش ػِٔٚ كظوذس حإلػخٗش رٔخ ٣ؼخدٍ حُٔؼخػ حُٔوشس ك٢ كخُش      

 حُٞكخس ك٢ كشع حُظؤ٤ٖٓ مذ افخرخص حُؼَٔ.

حإلؿشحءحص  –ـِظ حإلدحسس هظشحف ٓحر٘خء ػ٠ِ  –ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش  ٣ٝلذد ٝص٣ش حُؼَٔ     

 (4).طخخرٛخ إلػزخص كخُش حُلوذححُٞحؿذ 

ػزٞص حُٞكخس كو٤وش أٝ كٌٔخ  ٣ؼظزش طخس٣خ حُلوذ ٛٞ  رؼذ ٝرؼذ كٞحص أسرغ ع٘ٞحص ٖٓ طخس٣خ حُلوذ أٝ     

ٕ، ٣ٝغظٔش فشف حإلػخٗش رؼذ طخس٣خ حٗظٜخء حُخذٓش ٝرُي ك٢ طوذ٣ش حُٔؼخػ ٝكوخ  ألكٌخّ ٛزح حُوخٗٞ

 ػظزخسٛخ ٓؼخؽخ .خرُي ر

 

 

 .31/1/3119 - 3979حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  – 3119ُغ٘ش  (1)ِوخٕٗٞ سهْ ( هزوخ  71ُذُض حُٔخدس سهْ )ػ (1)

  - 1131حُؼذد  –حُشع٤ٔش ُـش٣ذس ح - 1713( ُغ٘ش 1) ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ػذس هشحسحص رظلذ٣ذ ه٤ٔش ٓ٘لش ٗلوخص حُـ٘خصس ًخٕ آخشٛخ حُوشحس سهْ ػٖفذس   (3)

1/1/1712. 

 .32/1/3112 -2111حُؼذد  -ٗلوخص حُـ٘خصس. حُـش٣ذس حُشع٤ٔشرؾؤٕ طؼذ٣َ ه٤ٔش ٓ٘لش  3112( ُغ٘ش 7( فذس هشحس ٝص٣ش حُٔخ٤ُش سهْ )2)

 .11/1/3111 - 3499حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  - 3111ُغ٘ش  طؤ٤ٓ٘خص (9)فذس هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ   (4)
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 اُجبة اُثبٖٓ

 أحٌبّ ػبٓخ ٝٓؾزشًخ

 اُلقَ األٍٝ

 ٝأُؼبؽبد ٝاُؼٞائذ ُالدخبسك٢ اُ٘ظْ اُخبفخ 

 أفحبة اُؼَٔ ٝك٢ ٌٓبكؤح ٟٝأُذكٞػبد أُ٘ؾؤح ُذ

 ٜٗب٣خ اُخذٓخ اُوب٤ٗٞٗخ ػٖ ٓذح اُخذٓخ اُغبثوخ ػ٠ِ

 ك٢ اُزؤ٤ٖٓ االؽزشاى

 (1)– 73 –ٓبدح 

ػظزخسح  حَٔ حُخخمؼ٤ٖ ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ أفلخد حُؼ ٟطـٔذ ؿ٤ٔغ حُ٘ظْ حُخخفش حُٔ٘ؾؤس ُذ     

أٝ حُٔؼخؽخص أٝ حُؼٞحثذ أٝ حُٔذكٞػخص أٝ  رخالدخخسٖٓ طخس٣خ عش٣خٗٚ عٞحء ًخٗض ٛزٙ حُ٘ظْ ٓظؼِوش 

خخفش ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ ٓٞظل٤ْٜ ٝػٔخُْٜ أٝ  حطلخهخصؿ٤ش رُي ٝعٞحء ًخٗض هذ حٗؾجض ُذ٣ْٜ رٔوظن٠ 

٠ ٣ظْ ٗؾجض ربسحدس أفلخد حُؼَٔ ٓ٘لشد٣ٖ ٣ٝغظٔش حعظؼٔخس أٓٞحُٜخ ُقخُق حُٔغظل٤ذ٣ٖ ٜٓ٘خ كظأ

 ُٜخ. شطقل٤ظٜخ أٝ اٗؾخء ٗظْ رذ٣ِ

ش أفٍٞ ٛزٙ حُ٘ظْ عٞحء ًخٗض ٝطؾٌَ روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ُـ٘ش ُٔشحؿؼ     

 ش.أٝ ٓ٘وُٞ شػخرظ

 (1)– 72 –ٓبدح 

٣ذخَ مٖٔ حألٓٞحٍ حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس حُغخروش كظ٠ طخس٣خ حعظالٜٓخ رٔؼشكش ح٤ُٜجش حُؼخٓش أٝ      

حُؼخَٓ فخكذ حُلن ك٤ٜخ أٝ ٝسػظٚ كغذ حُلخُش كٞحثذٛخ ٝأسرخكٜخ ٝػٞحثذٛخ ٝحعظؼٔخسحطٜخ 

ًخٗض ٝا٣شحدحطٜخ ٝٓغخٛٔخص أفلخد حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ ك٤ٜخ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ٌٓٞٗخص ٛزٙ حألٓٞحٍ عٞحء 

ح٤ًُِٖٞٔ ػْٜ٘ أٝ ػٖ  ٟػخرظٚ أٝ ٓ٘وُٞش أٝ ُذ١ أفلخد حُؼَٔ حُخخمؼ٤ٖ ُٜزح حُوخٕٗٞ أٝ ُذ

 ٓٞظل٤ْٜ ٝػٔخُْٜ ٖٓ أٓ٘خء حالعظؼٔخس، ٝعٞحء ًخٗض ٛزٙ حألٓٞحٍ ٓٞؿٞدس دحخَ حُزالد أٝ خخسؿٜخ.

٣ٝظٞهق حؽظشحى ًَ ٖٓ حُؼٔخٍ ٝأفلخد حُؼَٔ ك٢ ٛزٙ حُ٘ظْ حػظزخسح  ٖٓ طخس٣خ عش٣خٕ حُوخٕٗٞ      

 ػ٤ِْٜ.

 – 75 –ٓبدح 

حُغخروظ٤ٖ حُظ٢ طلٍٞ ٤ُِٜجش  74،  72طؼظزش أٓٞحٍ حُ٘ظْ حُخخفش حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ حُٔخدط٤ٖ      

ٞس ٗوَ ٤ٌِٓظٜخ ا٤ُٜخ ٣ٝٔغي رٜخ كغخد حُؼخٓش ر٘خء ػ٠ِ سؿزش حُؼخَٓ ًظخرش ٖٓ أفٍٞ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ك

 خخؿ ُذ٣ٜخ ُِشؿٞع ا٤ُٚ ػ٘ذ حالهظنخء.

ُلغخرٚ  شٝطوّٞ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ربخطخس ًَ ٓٞظق ٝػخَٓ رو٤ٔش ٓخ ٣خقٚ ٜٓ٘خ ٝرخُٔذس حُٔنٔٞٓ     

 ك٢ ٓذس حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس ٓوخرَ أ٣ُِٞظٜخ ا٤ُٜخ.

 

 .21/13/3117-3731حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش –رؾؤٕ ط٘ظ٤ْ مْ ٓذس خذٓش عخروش ػ٠ِ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢  3117( ُغ٘ش ٤ُ17ش سهْ )فذس هشحس ٝص٣ش حُٔخ (1)
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 74،  ٣ٝ72ـٞص ُٞص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش طوغ٤و حألٓٞحٍ حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدط٤ٖ      

حُغخروظ٤ٖ ػ٠ِ ٓذٟ خٔظ ع٘ٞحص ٣وّٞ خالُٜخ فخكذ حُؼَٔ رذكغ ًَ هغو ٜٓ٘خ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ك٢ 

 % ع٣ٞ٘خ  كظ٠ طخس٣خ عذحد حألهغخه.1ٜٗخ٣ش ًَ ع٘ش ٓغ كخثذس هذسٛخ 

 – 71 –ٓبدح 

ًَ ٖٓ أفلخد حُؼَٔ عٞحء حُٔشطزط٤ٖ ٓغ ػٔخُْٜ رخُ٘ظْ حُخخفش حُٔؾخس ا٤ُٜخ ٠ِ ػ٣ـذ      

حُغخروش أٝ ؿ٤ش حُٔشطزط٤ٖ ْٜٓ٘ ٓغ ػٔخُْٜ رظِي حُ٘ظْ إٔ ٣ذكغ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش  72رخُٔخدس 

ْ حُخذٓش حُٔلغٞرش ُؼٔخُٚ هزوخ  ُوخٕٗٞ حُؼَٔ أٝ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ػوٞد حُؼَٔ أٝ ُٞحثق حُ٘ظ

رذكؼٜخ ٝرُي ػٖ ٓذس حُخذٓش حُغخروش ػ٠ِ حألعخع٤ش أٝ حالطلخه٤خص حُـٔخػ٤ش أٝ حُظ٢ ؿشٟ حُؼشف 

 حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ارح سؿذ حُؼخَٓ ك٢ رُي.

٣ٝـذ ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ ٓٞحكخس ح٤ُٜجش حُؼخٓش خالٍ حُؾٜش حألٍٝ ٖٓ ططز٤ن حُوخٕٗٞ ػ٤ِٚ      

طظنٖٔ حعْ ًَ ػخَٓ ٓئٖٓ ػ٤ِٚ ٝطخس٣خ حُظلخهٚ رخُخذٓش روخثٔش ٓؼظٔذس ٓ٘ٚ أٝ ٖٓ حُٔلٞك ػ٘ٚ 

حكظغخد ٓذس  ك٢ ٝه٤ٔش حٌُٔخكؤس حُٔغظلوش ُٚ كظ٠ طخس٣خ خنٞػٚ ُِظؤ٤ٖٓ ٝرُي رخُ٘غزش  ُٖٔ سؿذ

ش ُٚ ٝطوّٞ ح٤ُٜجش حُؼخٓش خذٓش عخروش ػ٠ِ حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٓوخرَ ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش حُٔغظلو

رو٤ٔش حُٔزِؾ حُز١ خقٚ ٝحُٔذس حُظ٢ كغزض ُٚ مٖٔ ٓذس حالؽظشحى  ربخطخس ًَ ٖٓ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ

ك٢ طؤ٤ٖٓ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس ٓوخرَ ٛزح حُٔزِؾ ٝطٔغي ح٤ُٜجش كغخرخ  خخفخ  ٌَُ ػخَٓ رخُٔزِؾ 

 حُٔزًٞس ٝرخُٔذس حُٔنٔٞٓش ُلغخرٚ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ.

٣ٌٕٝٞ عذحد حُٔزخُؾ حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُلوشس حأل٠ُٝ دكؼش ٝحكذس ٓغ حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ حُٔغظلوش ػٖ      

 حُؾٜش حألٍٝ ٖٓ ططز٤ن حُوخٕٗٞ.

عذحد حُٔزخُؾ  -ر٘خء ػ٠ِ هِذ ًظخر٢ ٓ٘ٚ رخطخد ٓغـَ رؼِْ حُٞفٍٞ –٣ٝـٞص ُقخكذ حُؼَٔ      

ش ٓظغخ٣ٝش، ٣غذد حُوغو حألٍٝ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ك٢ حُٔزًٞسس ك٢ حُلوشس حُغخروش ػ٠ِ خٔغش أهغخه ع٣ٞ٘

  ٜٗخ٣ش حُغ٘ش حأل٠ُٝ ُظطز٤ن حُوخٕٗٞ ػ٤ِٚ ًَٝ ٖٓ حألهغخه حُزخه٤ش ك٢ ٜٗخ٣ش ًَ ع٘ش رؼذ رُي.

 ٣ٌٕٝٞ عذحد حألهغخه رلخثذس هذسٛخ خٔغش رخُٔخثش ع٣ٞ٘خ .     

ذ حُؼَٔ هزوخ  ُِؼوٞد ٝال ٣خَ رُي رلوٞم حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ ك٢ أ٣ش ص٣خدس ر٤ٖ ٓخ ًخٕ ٣ظلِٔٚ فخك

حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُلوشس حأل٠ُٝ أٝ ٓخ ؿشٟ حُؼشف ػ٠ِ دكؼٜخ ٝر٤ٖ ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش  طلخهخصٝحالٝحُ٘ظْ 

حُخذٓش هزوخ  ُوخٕٗٞ حُؼَٔ ٝرُي ػ٠ِ أعخط ًخَٓ ٓذس حُخذٓش ٣ِٝظضّ فخكذ حُؼَٔ رؤدحثٜخ ُِؼخَٓ 

 رؼذ حعظ٘ضحٍ ٓخ دكؼٚ ٜٓ٘خ ٤ُِٜجش حُؼخٓش.
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 اُثب٢ٗاُلقَ 

 رغج٤َ أفحبة اُؼَٔ ٝاُؼٔبٍ ثب٤ُٜئخ اُؼبٓخ

 ػزشامبدؽزشاًبد ٝاالأُغزؼِٔخ ٝحغبة اال ٝاُ٘ٔبرج

 – 79 –ٓبدح 

طوّٞ ح٤ُٜجش حُؼخٓش رلقش حُٔ٘ؾآص ٝأفلخد حألػٔخٍ خالٍ حُِٜٔش حُظ٢ ٣لذدٛخ حُوشحس حُقخدس 

حُٔشكِش حأل٠ُٝ ٝحُٔشحكَ حُظخ٤ُش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش رخُظطز٤ن حُلؼ٢ِ ُِوخٕٗٞ ك٢  ٖٓ ٝص٣ش

ٖٓ حُظطز٤ن ًٝزُي كقش ػٔخُْٜ، ٝطغـ٤ِْٜ ُذ٣ٜخ ٣ٝـش١ طشه٤ْ أفلخد حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ ٝكوخ  

 ُِظشه٤ْ حُز١ ٣قذس رٚ هشحس ٖٓ حُٔذ٣ش.

رخألسهخّ حُخخفش رخؽظشحًْٜ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٝرخألسهخّ حُخخفش ٝػ٠ِ أفلخد حُؼَٔ حالكظلخظ 

٤ِْٜ إٔ ٣زًشٝح طِي حألسهخّ ك٢ ؿ٤ٔغ حٌُٔخطزخص حُٔظؼِوش رظ٘ل٤ز أكٌخّ رخُؼخ٤ِٖٓ ُذ٣ْٜ، ٣ٝظؼ٤ٖ ػ

 حُوخٕٗٞ ًِٔخ حهظن٠ حألٓش.

 – 78 –ٓبدح 

طغـ٤ِٚ ألٍٝ ٓشس ٓٞملخ  رٜخ  ٟرشهْ حُظؤ٤ٖٓ حُؼخرض ٌَُ ػخَٓ ُذطقذس ح٤ُٜجش حُؼخٓش رطخهش      

 حُز٤خٗخص حُظخ٤ُش :

 ٝحعْ حُؾٜشس إ ٝؿذ(.حعْ حُؼخَٓ رخٌُخَٓ )سرخػ٤خ  ُٝوذ حألعشس  -

 سهْ حُظؤ٤ٖٓ حُؼخرض ُِؼخَٓ. -

 طخس٣خ ٤ٓالد حُؼخَٓ ٝحُٔقذس حُٔغظٔذ ٓ٘ٚ. -

ٝطشعَ طِي حُزطخهخص ُقخكذ حُؼَٔ حُز١ ٣ؼَٔ ُذ٣ٚ حُؼخَٓ ك٢ طخس٣خ طغـ٤ِٚ رٔوظن٠ ر٤خٕ      

ٖٓ أفَ ٝفٞسس، ٝػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ إٔ ٣ؼ٤ذ أفَ حُز٤خٕ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٓظنٔ٘خ  اهشحسٙ 

رظغ٤ِٔٚ طِي حُزطخهخص ا٠ُ حُؼٔخٍ ًَ ك٤ٔخ ٣خقٚ، ٝارح طؼزس ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ طغ٤ِْ حُزطخهش 

 ُِؼخَٓ رغزذ طشًٚ حُخذٓش طؼ٤ٖ ػ٤ِٚ اػخدطٜخ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُظغ٤ِٜٔخ ا٤ُٚ رٔؼشكظٜخ.

ٝػ٠ِ حُؼخَٓ إٔ ٣لظلع رزطخهش سهْ طؤ٤ٓ٘ٚ حُؼخرض رقلش ٓغظٔشس ٝػ٤ِٚ إٔ ٣وذٜٓخ ا٠ُ ًَ      

فخكذ ػَٔ ٣ِظلن ُذ٣ٚ ٣ٝغظشدٛخ ٓ٘ٚ رؼذ حالهالع ػ٤ِٜخ ٝطغـ٤َ ر٤خٗخطٜخ ُذ٣ٚ، ٝػ٤ِٚ ًزُي رًش 

 ٖٓ ٓـخالص ط٘ل٤ز أكٌخّ حُوخٕٗٞ. حُشهْ ك٢ ؿ٤ٔغ حٌُٔخطزخص حُٔظؼِوش رؤ١ ٓـخٍرُي 

 – 77 –ٓبدح 

حُؼَٔ حُز١ طغظٞك٠ ك٢ ؽؤٗٚ ؽشٝه ططز٤ن أكٌخّ حُوخٕٗٞ ٝكوخ  ُٔخ ٣قذس ٖٓ  ذػ٠ِ فخك     

هشحسحص ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش، إٔ ٣ظوذّ ٤ُِٜجش حُؼخٓش أٝ ٌُِٔظذ حُظخرغ ُٜخ حُز١ طوغ 

عزٞػ٤ٖ أخالٍ ٓ٘ؾؤطٚ ك٢ دحثشطٚ رطِذ ُِو٤ذ ك٢ عـالص أفلخد حُؼَٔ رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ٝرُي ك٢ 

 ٖٓ طخس٣خ ططز٤ن أكٌخّ حُوخٕٗٞ ػ٤ِٚ.
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٣زخؽشٕٝ ٗؾخهْٜ ألٍٝ ٓشس رؼذ ططز٤ن ًَ ٓشكِش ٖٓ ٓشحكَ  ٖٝرخُ٘غزش ألفلخد حُؼَٔ حُز٣     

ططز٤ن حُوخٕٗٞ أٝ ٣غظٌِٕٔٞ حُ٘قخد حُٔوشس ُؼذد حُؼٔخٍ حُالصّ طٞحكشٙ ُظطز٤ن حكٌخٓٚ ك٢ ًَ 

٤ُٜجش حُؼخٓش خالٍ حعزٞػ٤ٖ ٖٓ طخس٣خ رذء حُ٘ؾخه أٝ ٖٓ ٓشكِش، ػ٤ِْٜ إٔ ٣ظوذٓٞح رطِذ حُو٤ذ رخ

 طخس٣خ حعظٌٔخٍ حُ٘قخد حُٔوشس ُؼذد حُؼٔخٍ كغذ حألكٞحٍ.

ٔخرؽ طٞه٤غ ٣ٝٗشكن رطِزخص طغـ٤َ ػٔخُْٜ فٞسس ٓؼظٔذس ٖٓ ٓغظ٘ذ ح٤ُٔالد، أٝ ٓخ ٣وّٞ ٓوخٓٚ ٝ     

ٖٓ حُؼٔخٍ ٝحؽظشحًْٜ  ؿٞس ًَألفخكذ حُؼَٔ أٝ حُٔلٞك ٖٓ هزِٚ رخإلمخكش ا٠ُ ر٤خٕ ٓلقَ 

 حُؾٜش١ ػ٠ِ حعخط حُؾٜش حألٍٝ ٖٓ حُظطز٤ن.
 

٣ٝوذّ فخكذ حُؼَٔ حُز٤خٕ حُٔلقَ ُألؿٞس حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُلوشس حُغخروش ك٢ ؽٜش ٣٘خ٣ش ٖٓ ًَ      

 ع٘ش.

ٝػ٠ِ ًَ فخكذ ػَٔ ٣خنغ ألكٌخّ حُوخٕٗٞ إٔ ٣ٞحك٢ ح٤ُٜجش حُؼخٓش أٝ ٌٓظزٜخ حُٞحهغ ك٢ دحثشس      

ٗؾخهٚ رز٤خٗخص ػٖ ًَ ػخَٓ ٣ِظلن ُذ٣ٚ أٝ ط٘ظ٢ٜ خذٓظٚ رؼذ رُي ػ٠ِ إٔ ٣ظْ حإلرالؽ خالٍ 

 حعزٞػ٤ٖ ػ٠ِ حُ٘ٔخرؽ حُٔؼذس ُٜزح حُـشك.

 (1)– 611 –ٓبدح 

ؽٌَ حُغـالص  –رؼذ ٓٞحكوش ٓـِظ حإلدحسس  –ٕ حالؿظٔخػ٤ش روشحس ٓ٘ٚ ٣لذد ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٞ     

ٝحُذكخطش حُظ٢ ٣ِظضّ فخكذ حُؼَٔ ربٓغخًٜخ، ًٝزُي حُِٔلخص حُظ٢ ٣٘ؾجٜخ ٌَُ ٓئٖٓ ػ٤ِٚ 

ٝحُٔغظ٘ذحص حُظ٢ طٞدع رٜخ ٝؽٌَ حُ٘ٔخرؽ حُٞحؿذ ػ٠ِ أفلخد حُؼَٔ طوذ٣ٜٔخ ػْٜ٘ ٝػٖ ػٔخُْٜ 

ٝؿ٤ش رُي ٖٓ  ٤112َ حُظ٢ طقشف ألفلخد حُؼَٔ رخُظطز٤ن ُِٔخدس ٝر٤خٗخطٜخ ٝؽٌَ ؽٜخدحص حُظغـ

 طِي حُ٘ٔخرؽ، ٝػٖٔ ر٤ؼٜخ ٤ًٝل٤ش طٞك٤شٛخ ٝػذد حُقٞس حُظ٢ طوذّ ٖٓ ًَ ٗٔٞرؽ ٝٓٞحػ٤ذ طوذ٣ٜٔخ.

 – 616 –ٓبدح 

٣ـذ ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ إٔ ٣شكن ٓغ ٓغظ٘ذ حُغذحد حُؾٜش١ الؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ حُز١ طلذد      

ر٤خٗخطٚ ك٢ حُوشحس حُٞصحس١ حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُٔخدس حُغخروش، حُ٘ٔخرؽ حُخخفش رخُؼٔخٍ حُز٣ٖ حٗظٜض خذٓظْٜ 

ٖ حُظلوٞح خالٍ حُؾٜش حُغخرن )حُؾٜش حُٔغذد ػ٘ٚ حالؽظشحًخص( ٝحُ٘ٔخرؽ حُخخفش رخُؼٔخٍ حُز٣

 رخذٓظٚ خالٍ حُؾٜش حُٔزًٞس.

 – 614 –ٓبدح 

،  ٣77ؼظزش حعظ٤لخء حُ٘ٔخرؽ ٝحُز٤خٗخص ٝحُغـالص ٝحُذكخطش ٝحُٔغظ٘ذحص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔٞحد      

حُغخروش ٝطوذ٣ٜٔخ ك٢ خالٍ حُٔٞحػ٤ذ حُٔلذدس ٖٓ حُظذحر٤ش حُظ٘ل٤ز٣ش ُِوخٕٗٞ،  ٣ٌٕٝٞ ػذّ  111،  111

٤ش ٓغظٞكخس حُز٤خٗخص أٝ حُٔشكوخص حُالصٓش أٝ ًخٗض ٓـخ٣شس ُِٞحهغ أٝ حُظؤخ٤ش ك٢ ؿ أٝ طوذ٣ٜٔخ طوذ٣ٜٔخ

ٓٞحكخس ح٤ُٜجش حُؼخٓش رٜخ أٝ ك٢ ٓٞحكخس ٌٓظزٜخ حُز١ ٣وغ ك٢ دحثشطٚ ٗؾخه فخكذ حُؼَٔ ػٖ حُٔٞحػ٤ذ 

 ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ. 147،  141حُٔلذدس ٓغظٞؿزخ  ططز٤ن حُؼوٞرخص حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدط٤ٖ 

 - 1172حُؼذد  –رؾؤٕ حُغـالص ٝحُِٔلخص حُظ٢ ٣ٔغٌٜخ أفلخد حُؼَٔ، حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  1791( ُغ٘ش 7) فذس هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ (1) 

11/7/1791. 
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 – 613 –ٓبدح 

ػ٠ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش إٔ طؼط٢ ٌَُ فخكذ ػَٔ خخمغ ُِوخٕٗٞ هخّ رخُٞكخء رخُظضحٓخطٚ هزِٜخ ؽٜخدس      

طؼزض طغـ٤ِٚ ك٢ عـالص حُظؤ٤ٖٓ ٝال طؼظزش ٛزٙ حُؾٜخدس ٗخكزس حُٔلؼٍٞ اال ارح ًخٗض طلَٔ حُخخطْ 

كذ ػَٔ جش حُؼخٓش ٝك٢ كخُش طؼذد كشٝع فخكذ حُؼَٔ ٝٓؼخِٓش ًَ كشع ٜٓ٘خ ًقخ٤حُشع٢ٔ ُِٜ

 ٓغظوَ ٣قذس ٌَُ كشع ؽٜخدس خخفش رٚ.

١ ٓلؼٍٞ حُؾٜخدس كظ٠ ٜٗخ٣ش حُغ٘ش ح٤ُٔالد٣ش حُظ٢ فذسص ك٤ٜخ، ٣ٝ٘زـ٢ طـذ٣ذٛخ ع٣ٞ٘خ  ش٣ٝغ     

 رٔٞؿذ هِذ ٣ظوذّ رٚ فخكذ حُؼَٔ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش أٝ ٌٓظزٜخ حُٞحهغ ك٢ دحثشس ٗؾخهٚ.

رؼذ ه٤خّ فخكذ حُؼَٔ رظوذ٣ْ ؿ٤ٔغ حُ٘ٔخرؽ حُٞحؿزش ٓغظٞك٤ٚ  االٝال طغظخشؽ حُؾٜخدس أٝ طـذد      

 ٌَُ ر٤خٗخطٜخ ٝرؼذ حُٞكخء رـ٤ٔغ حُظضحٓخطٚ هزَ ح٤ُٜجش حُؼخٓش كظ٠ طخس٣خ افذحسٛخ.

 – 612 –ٓبدح 

طلغذ حالؽظشحًخص ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ أعخط حُز٤خٗخص حُٞحسدس ك٢ حُ٘ٔخرؽ ٝحُغـالص حُٔؾخس ا٤ُٜخ      

 ضحُغخروش، كبرح ُْ ٣وذّ فخكذ حُؼَٔ ٛزٙ حُ٘ٔخرؽ ٓغظٞك٤ش حُز٤خٗخص كغز 111،  111،  77رخُٔٞحد 

حالؽظشحًخص حُٞحؿزش حألدحء ػ٠ِ أعخط آخش ر٤خٕ هذّ ٓ٘ٚ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ٝرُي ا٠ُ ك٤ٖ كغخد 

 حالؽظشحًخص حُٔغظلوش كؼال .

ظ٘ذحص ٔغحُغـالص ٝحُ ٝك٢ كخُش ػذّ طوذ٣ْ طِي حُ٘ٔخرؽ أٝ طوذ٣ٜٔخ ؿ٤ش ٓغظٞكخس، أٝ ػذّ ٝؿٞد     

( ٣ٌٕٞ كغخد حالؽظشحًخص حُٔغظلوش ػ٠ِ أعخط آخش ر٤خٕ هذّ 111ٝحُِٔلخص حُٔزًٞسس ك٢ حُٔخدس )

ٗلٞ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٝرُي  حالُظضحّٓ٘ٚ ٤ُِٜجش حُؼخٓش أٝ هزوخ  ُٔخ طغلش ػ٘ٚ طلش٣خطٜخ ك٢ طلذ٣ذ كـْ 

هزوخ  ُِوٞحػذ حُظ٢ ٣قذس رٜخ هشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ 

 حإلدحسس.

ٝػ٠ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش اخطخس فخكذ حُؼَٔ رو٤ٔش حالؽظشحًخص حُٔلغٞرش ٝكوخ  ُٔخ طوذّ ًٝزُي      

 ؼِْ حُٞفٍٞ.حُٔزخُؾ حألخشٟ حُٔغظلوش ػ٤ِٚ ٤ُِٜجش رخطخد ٓغـَ ر

٣ٝـٞص ُقخكذ حُؼَٔ حالػظشحك ػ٠ِ ٛزٙ حُٔطخُزش رخطخد ٓغـَ رؼِْ حُٞفٍٞ خالٍ ػالػ٤ٖ      

 ٣ٞٓخ  ٖٓ طخس٣خ حعظالٓٚ حإلخطخس حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُلوشس حُغخروش.

ٝػ٠ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش إٔ طشد ػ٠ِ ٛزح حالػظشحك خالٍ ػالػ٤ٖ ٣ٞٓخ  ٖٓ طخس٣خ ٝسٝدٙ ا٤ُٜخ      

ك٢ كخُش سكل ح٤ُٜجش حُؼخٓش حػظشحمٚ إٔ ٣طِذ ٜٓ٘خ ػشك حُ٘ضحع خالٍ ػالػ٤ٖ ُٝقخكذ حُؼَٔ 

٣ٞٓخ  ٖٓ طخس٣خ كٞحص حُٔذس حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ ٛزٙ حُلوشس أٝ ٖٓ طخس٣خ طغِٔٚ حػظشحك ح٤ُٜجش حُؼخٓش 

 ػ٠ِ ُـ٘ش كل حُٔ٘خصػخص.

حُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ٝط٘ؾؤ ٛزٙ حُِـ٘ش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ ُـخٕ كل حُٔ٘خصػخص روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝ     

 ٣ٝلذد حُوشحس اؿشحءحص ػِٜٔخ ٌٝٓخكآص أػنخثٜخ. –ر٘خء ػ٠ِ ٓٞحكوش ٓـِظ حإلدحسس  –
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ٌَُٝ ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٝفخكذ حُؼَٔ حُطؼٖ ك٢ هشحس حُِـ٘ش أٓخّ حُٔلٌٔش حُٔذ٤ٗش حٌُزشٟ      

ال فخس حُلغخد خالٍ حُؼالػ٤ٖ ٣ٞٓخ  حُظخ٤ُش إلرالؿٚ ُقخكذ حُؾؤٕ رخطخد ٓغـَ رؼِْ حُٞفٍٞ ٝا

 ٜٗخث٤خ .

 اُلقَ اُثبُث

 روذ٣ش اُغٖ ٝروذ٣ش اُؼجض ا٢ُٜ٘ٔ ٝؿ٤ش ا٢ُٜ٘ٔ

 – 615 –ٓبدح 

٣لذد عٖ هخُذ ٓؼخػ حُؾ٤خٞخش رؾٜخدس ح٤ُٔالد أٝ ٓغظخشؽ سع٢ٔ ٜٓ٘خ أٝ أ١ ٓغظ٘ذ آخش      

سع٢ٔ طوزِٚ ح٤ُٜجش حُؼخٓش، ٝارح طؼزس ارشحص ٓؼَ ٛزٙ حُٞػخثن ك٤لذد روشحس ٖٓ حُِـ٘ش حُطز٤ش حُظ٢ 

 طؾٌَ روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُقلش.

شحسحص حُِـ٘ش حُطز٤ش رطِذ طوذ٣ش حُغٖ ٣ٝـٞص ٌَُ ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٝحُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُطؼٖ ك٢ ه     

ك٢ خالٍ ػالػ٤ٖ ٣ٞٓخ  ٖٓ طخس٣خ   (111أٓخّ حُِـ٘ش حُطز٤ش حالعظج٘خك٤ش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ رخُٔخدس )

 حُؼِْ رخُوشحس.

٣ٌٕٝٞ هشحس حُِـ٘ش حُطز٤ش ك٢ كخُش ػذّ حُطؼٖ ٝهشحس حُِـ٘ش حُطز٤ش حالعظج٘خك٤ش رظوذ٣ش حُغٖ      

 ي ؽٜخدس ح٤ُٔالد أٝ ح١ ٓغظ٘ذ سع٢ٔ آخش.ٜٗخث٤خ  ُٝٞ ظٜشص رؼذ رُ

  (1) – 611 –ٓبدح 

 ٝطخظـ حُِـ٘ش رٔخ ٢ِ٣ : ،طؾٌَ ُـ٘ش هز٤ش أٝ أًؼش روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُقلش     

طوذ٣ش دسؿش حُؼـض العظلوخم ٓؼخؽخص حُؼـض ؿ٤ش ح٢ُٜ٘ٔ أٝ طؼ٣ٞنخص ٝٓؼخؽخص حُؼـض  .1

 ح٢ُٜ٘ٔ حُ٘خطؾ ػٖ افخرش حُؼَٔ.

 حُٔشك ح٢ُٜ٘ٔ ٝدسؿش حُؼـض.طؼ٤٤ٖ ٗٞع حإلفخرش أٝ  .3

 أ١ حخظقخؿ آخش ٓ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ. .2

٣ٌٕٝٞ ٌَُ ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش أٝ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ أ١ ٓغظلن حُلن ك٢ حُطؼٖ ك٢ هشحسحص حُِـ٘ش      

حُظ٢ ٣قذس رظؾ٤ٌِٜخ هشحس ٖٓ ٝص٣ش حُقلش ٣ٌٕٝٞ ٤ٓؼخد  حالعظج٘خك٤شحُطز٤ش أٓخّ حُِـ٘ش حُطز٤ش 

 ٖ ٣ٞٓخ  ٖٓ طخس٣خ ارالؽ فخكذ حُؾؤٕ رخُوشحس حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ رخطخد ٓغـَ.حُطؼٖ ػالػ٤

٣ٝز٤ٖ حُوشحس حُقخدس ٖٓ ٝص٣ش حُقلش رؼذ حالطلخم ٓغ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش      

حإلؿشحءحص حُظ٢ طظزغ أٓخّ حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش ٝحُِـ٘ش حُطز٤ش حالعظج٘خك٤ش ًٔخ ٣ز٤ٖ ٌٓخكآص 

 أػنخثٜخ.

 

ػْ  – 37/1/3111حُظخس٣خ  – 3473حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  –رؾؤٕ طؾ٤ٌَ حُِـخٕ حُطز٤ش حُؼخٓش ٝر٤خٕ حخظقخفخطٜخ  3111( ُغ٘ش 1حُقلش سهْ )ذس هشحس ٝص٣ش ف (1) 

 3971حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  –رؾؤٕ اػخدس طؾ٤ٌَ حُِـخٕ حُطز٤ش حُؼخٓش ٝر٤خٕ حخظقخفخطٜخ  3111( ُغ٘ش 1.  ػْ فذس هشحس سهْ )3111( ُغ٘ش 1فذس هشحس سهْ )

 .1/9/3119حُظخس٣خ  –
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 اُلقَ اُشاثغ

 هطغ اُزوبدّ ٝعوٞه اُحن

 – 619 –ٓبدح 

 حطوطغ ٓذس حُظوخدّ رخُظ٘ز٤ٚ ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ رؤدحء حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ٤ُِٜجش حُؼخٓش رٔوظن٠ ٛز     

 حُوخٕٗٞ ٝرُي رٔٞؿذ ًظخد ٓغـَ رؼِْ حُٞفٍٞ ٣ظنٖٔ ر٤خٗخ  رو٤ٔش ٛزٙ حُٔزخُؾ.

ٝال ٣غش١ حُظوخدّ ك٢ ٓٞحؿٜش ح٤ُٜجش حُؼخٓش رخُ٘غزش ُقخكذ حُؼَٔ حُز١ ُْ ٣غزن حؽظشحًٚ ك٢      

حُظؤ٤ٖٓ ػٖ ًَ ػٔخُٚ أٝ رؼنْٜ اال ٖٓ طخس٣خ ػِْ ح٤ُٜجش حُؼخٓش رخُظلخهْٜ ُذ٣ٚ، ًٔخ ال ٣غش١ 

غزش ألدحء حالؽظشحًخص ػ٠ِ أعخط أؿٞس ؿ٤ش كو٤و٤ش اال ٖٓ طخس٣خ ػِْ ح٤ُٜجش حُؼخٓش رٜزٙ رخُ٘

 حُٞحهؼش.

 – 618 –ٓبدح 

ٝأفلخد  ْحٍ هزَ أفلخد حُؼَٔ ٝحُٔئٖٓ ػ٤ِٜطغوو كوٞم ح٤ُٜجش حُؼخٓش ػ٠ِ أ١ حألكٞ     

ع٘ش ٖٓ طخس٣خ حالعظلوخم دٕٝ هِزٜخ ًظخرش  سخٔظ ػؾش رخٗونخءحُٔؼخؽخص ٝحُٔغظلو٤ٖ ػْٜ٘ 

   رخطخد ٓٞف٠ ػ٤ِٚ رؼِْ حُٞفٍٞ هزَ رُي.

ٝك٢ ٓ٘ق ٗلوخص  ُإلفخرش٣ٝغوو كن حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ ك٢ حُزذالص ح٤ٓٞ٤ُش      

حُـ٘خصس رٔشٝس ع٘ش ٝحكذس ػ٠ِ طخس٣خ حالفخرش أٝ حُٞكخس دٕٝ طوذ٣ْ هِذ رقشكٜخ ٣ٝغوو حُلن ك٢ 

ُٔ٘ق حألخشٟ ٝحُظؼ٣ٞنخص ٝحُٔؼخؽخص رٔشٝس خٔظ ع٘ٞحص ػ٠ِ طخس٣خ حعظلوخم حُٔ٘لش أٝ رو٤ش ح

 ِقشف.ُحُظؼ٣ٞل أٝ حُٔؼخػ دٕٝ طوذ٣ْ هِذ 

 ٟٝطؼظزش حُٔطخُزش رؤ١ ٖٓ حُٔزخُؾ حُٔظوذٓش ٓ٘ط٣ٞش ػ٠ِ حُٔطخُزش رزخه٢ حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ُذ     

حُلوشس حُغخروش رخُ٘غزش ا٠ُ حُٔغظلو٤ٖ ؿ٤ٔؼخ  ارح  ٣ٝوطغ عش٣خٕ حُٔذس حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ .ح٤ُٜجش حُؼخٓش

 طوذّ أكذْٛ رطِذ حُقشف ك٢ حُٔٞػذ حُٔلذد.

 اُزبعغ اُجبة

 اإلػلبء ٖٓ اُنشائت ٝاُشعّٞ

 – 617 –ٓبدح 

 ٓظ٠طؼل٠ حالؽظشحًخص حُٔغظلوش ٝكوخ  ألكٌخّ ٛزٙ حُوخٕٗٞ ٖٓ حُنشحثذ ٝحُشعّٞ أ٣خ  ًخٕ ٗٞػٜخ      

 ٝؿذص.

حالعظٔخسحص ٝحُ٘ٔخرؽ ٝحُٔغظ٘ذحص ٝحُزطخهخص ٝحُؼوٞد ٝحُٔخخُقخص ٝحُؾٜخدحص ًٔخ طؼل٠ 

 طِزٜخ ط٘ل٤ز ٛزح حُوخٕٗٞ ٖٓ سعّٞ حُذٓـش ٓظ٠ ٝؿذص.ظٝؿ٤ٔغ حُٔلشسحص حُظ٢ ٣
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 – 661 –ٓبدح 

ٝحُٔ٘وُٞش ٝؿ٤ٔغ ػ٤ِٔخطٜخ حالعظؼٔخس٣ش ٜٓٔخ ًخٕ ٗٞػٜخ ٖٓ  شٍ ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُؼخرظطؼل٠ أٓٞح     

 ؿ٤ٔغ حُنشحثذ ٝحُشعّٞ ٝحُؼٞحثذ حُظ٢ طلشمٜخ حُذُٝش ٓظ٠ ٝؿذص.

 – 666 –ٓبدح 

طؼل٠ حُزذالص ٝحُظؼ٣ٞنخص ٝحُٔؼخؽخص ٝحُٔ٘ق ٝحإلػخٗخص حُظ٢ طغظلن هزوخ  ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ٖٓ 

 ظ٠ ٝؿذص.ُِنشحثذ ٝحُشعّٞ رٌخكش أٗٞحػٜخ ٓ حُخنٞع

 – 664 –ٓبدح 

حُظ٢ طشكؼٜخ ح٤ُٜجش حُؼخٓش أٝ  ٟطؼل٠ ٖٓ حُشعّٞ حُونخث٤ش ك٢ ؿ٤ٔغ دسؿخص حُظوخم٢ حُذػخٝ     

 حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ أٝ حُٔغظلوٕٞ ػْٜ٘ هزوخ  ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ.

 حُظ٢ طشكغ ٖٓ حُـٜخص حُٔزًٞسس رخُلوشس حُغخروش ػ٠ِ ٝؿٚ حالعظؼـخٍ. ٣ٌٟٕٝٞ ٗظش حُذػخٝ     

 اُجبة اُؼبؽش

 مٔبٗبد اُزحق٤َ ٝاُقشف ٝأُشاهجخ

 – 663 –ٓبدح 

ذ٣ٖ ٔٛزح حُوخٕٗٞ حٓظ٤خص ػ٠ِ ؿ٤ٔغ أٓٞحٍ ح٣ٌُٕٞ ُِٔزخُؾ حُٔغظلوش ٤ُِٜجش حُؼخٓش رٔوظن٠ أكٌخّ      

ٓزخؽشس رؼذ حُٔقشٝكخص حُونخث٤ش ٝحُٔزخُؾ حُٔغظلوش ُِخضحٗش حُؼخٓش  ٠ٖٓ ٓ٘وٍٞ أٝ ػوخس ٝطغظٞك

 ٝٓقشٝكخص حُللع ٝحُظش٤ْٓ.

 – 662 –ٓبدح 

( ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ طؼظزش ؿذحٍٝ حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ٤ُِٜجش حُؼخٓش 114ٓغ ٓشحػخس أكٌخّ حُٔخدس )     

فخُلخ  إلؿشحء حُلـض  حُٔقذهش سع٤ٔخ  ٖٓ هزَ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش فٌخ  سع٤ٔخ  

 ذ٣ٖ.ٔحُظللظ٢ مٔخٗخ  ُٔغظلوخص ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِٝظ٘ل٤ز حُـزش١ ػ٠ِ أٓٞحٍ حُ

 – 665 –ٓبدح 

اكالعٜخ أٝ ادٓخؿٜخ أٝ  ال ٣ٔ٘غ ٖٓ حُٞكخء رـ٤ٔغ ٓغظلوخص ح٤ُٜجش حُؼخٓش كَ حُٔ٘ؾؤس أٝ طقل٤ظٜخ     

٘ضٍٝ أٝ ؿ٤ش رُي ٖٓ حُظقشكخص، ٣ٌٕٝٞ رخإلسع أٝ رخُٞف٤ش أٝ رخُز٤غ أٝ حُ حٗظوخُٜخك٢ ؿ٤شٛخ أٝ 

حُخِق ٓغجٞال  رخُظنخٖٓ ٓغ فخكذ حُؼَٔ حُغخرن ٝأفلخد حُؼَٔ حُغخرو٤ٖ ػٖ ط٘ل٤ز ؿ٤ٔغ 

 حالُظضحٓخص حُٔغظلوش ػ٤ِْٜ ٤ُِٜجش حُؼخٓش.
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 – 661 –ٓبدح 

طوغ٤و حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ ٝرُي رخُؾشٝه ٝحألٝمخع حُظ٢  حُؼخٓش ٣ـٞص ٤ُِٜجش     

 ٣قذس رٜخ هشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ حإلدحسس.

 – 669 –ٓبدح 

إٔ ٣خقْ ٖٓ  – ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ ر٘خء ػ٠ِ هِذ ح٤ُٜجش حُؼخٓش  رخطخد ٓغـَ رؼِْ حُٞفٍٞ     

 –ك٢ حُلذٝد حُـخثض حُلـض ػ٤ِٜخ أٝ حُ٘ضٍٝ ػٜ٘خ هزوخ  ألكٌخّ هخٕٗٞ حُؼَٔ  –أؿش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ 

حُٔزخُؾ حُظ٢ طٌٕٞ هذ فشكض ُٚ ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش أٝ أكذ ٌٓخطزٜخ رذٕٝ ٝؿٚ كن، ٝإٔ ٣ٞسدٛخ ٤ُِٜجش 

  حُؼخٓش ؽٜش٣خ  ك٢ ٓٞحػ٤ذ عذحد حالؽظشحًخص ٝر٘لظ هش٣وش عذحدٛخ.

 – 668 –ٓبدح 

ُؼَٔ رؤدحء ٓزِؾ امخك٢ ٤ُِٜجش حُؼخٓش هذسٙ د٣٘خس ٝحكذ ػٖ ًَ ؽٜش ٣ظؤخش ك٤ٚ ٣ِظضّ فخكذ ح     

خذٓظٚ ُذ٣ٚ ٝرُي ػ٠ِ  رخٗظٜخءػٖ اخطخس ح٤ُٜجش حُؼخٓش أٝ أكذ ٌٓخطزٜخ رخُظلخم أكذ حُؼٔخٍ أٝ 

حُ٘ٔٞرؽ حُٔؼذ ٌَُ ٖٓ حُلخُظ٤ٖ ٣ِٝظضّ فخكذ حُؼَٔ رؤدحء حُٔزِؾ حإلمخك٢ حُٔزًٞس ػٖ حُٔذس ٖٓ 

 اسعخُٚ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش.حُٔلذدس ُإلخطخس كظ٠ طخس٣خ  حُِٜٔشحٗظٜخء طخس٣خ 

ًٔخ ٣ِظضّ فخكذ حُؼَٔ رذكغ حُٔزِؾ حإلمخك٢ حُٔزًٞس ك٢ حُلوشس حُغخروش ٤ُِٜجش حُؼخٓش ك٢ ًَ      

كخُش ٣ظؤخش ك٤ٜخ ػٖ ارالؽ حُؾشهش رٌَ افخرش ػَٔ طلذع ألكذ ػٔخُٚ خالٍ أسرغ ٝػؾش٣ٖ عخػش 

 (.12رح ًخٕ حُزالؽ ُْ ٣ظْ ٝكوخ  ُِ٘ٔٞرؽ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخدس )ٖٓ ٝهٞػٜخ أٝ ا

٣ٝظؼذد حُٔزِؾ حإلمخك٢ حُٔزًٞس رخُلوشط٤ٖ حُغخروظ٤ٖ رؼذد حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ حُز٣ٖ ٣ظؤخش فخكذ      

 حُؾٜش ك٢ حُظؤخ٤ش ؽٜشح  ًخٓال .حُؼَٔ ك٢ حإلخطخس ػْٜ٘ ٝروذس ػذد أؽٜش حُظؤخ٤ش، ٣ٝؼظزش ؿضء 

 – 667 –ٓبدح 

ال طغظلن حُزذالص ٝحُظؼ٣ٞنخص ٝحُٔؼخؽخص ٝحُٔ٘ق ٝحإلػخٗخص  14ٓغ ٓشحػخس حُٔخدس      

حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ ارح ًخٕ حُخطش هذ ٗؾؤ رقٞسس ٓوقٞدس ٖٓٔ ع٤غظل٤ذ ٜٓ٘خ أٝ ارح 

 كذع ٛزح حُخطش ٗظ٤ـش ػَٔ ؿ٘خث٢ هخّ رٚ.

ك٢ ًَ حألكٞحٍ إٔ طذكغ ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُؼخٓش  ٝك٤ٔخ ػذح كٌْ حُلوشس حُغخروش ٣ـذ ػ٠ِ ح٤ُٜجش     

ُِٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ ًخَٓ حُٔغظلوخص حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ كغذ حُلخُش ٜٓٔخ ًخٗض أعزخد 

كذٝع حُخطش ٝظشٝكٚ، ٣ٝطزن ٗلظ حُلٌْ ك٢ كخُش افخرش حُؼَٔ أٝ حإلفخرش حُؼخد٣ش حُظ٢ ٣ٌٕٞ 

 ٣ؼَٔ ُذ٣ٚ حُٔقخد.حُٔغجٍٞ ػٜ٘خ ؽخـ ػخُغ ؿ٤ش فخكذ حُؼَٔ حُز١ 

٤ُٝظ ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ أ١ حُظضحّ رذكغ رذٍ أٝ طؼ٣ٞل ا٠ُ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُز١ ٣قخد ربفخرش      

ػَٔ أٝ ا٠ُ ٝسػظٚ اال ارح ًخٗض حإلفخرش هذ ٗؾؤص رقٞسس ٓوقٞدس ٖٓ فخكذ حُؼَٔ أٝ رغزذ 

ك٢ ٛزٙ حألكٞحٍ حُلخكؼ أٝ ٗظ٤ـش ػذّ حكظشحٓٚ حُوٞحػذ حُٔظؼِوش رغالٓش ٝفلش حُؼٔخٍ، ٝ خطجٚ

 ٣لظلع حُٔقخد أٝ ٝسػظٚ رـ٤ٔغ حُلوٞم ك٢ حُظؼ٣ٞنخص حُظ٢ ٣وشٛخ أ١ هخٕٗٞ آخش.



49 
 

ٝك٢ ؿ٤ٔغ حُلخالص حُٔزًٞسس أػالٙ ٣ـذ ػ٠ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش إٔ طذكغ ُِٔغظل٤ذ أٝ ُِٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ      

ٝسػظٚ ك٢ ؿ٤ٔغ  ؿ٤ٔغ حُلوٞم حُٔغظلوش ػ٤ِٜخ، ٝٓوخرَ رُي طلَ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٓلَ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ

مذ فخكذ حُؼَٔ أٝ حألؽخخؿ ح٥خش٣ٖ حُٔغج٤ُٖٞ ٝمٖٔ كذٝد حُٔزخُؾ حُظ٢  ٟحُلوٞم ٝحُذػخٝ

 دكؼظٜخ.

 – 641 –ٓبدح 

٣ٌٕٞ ُٖٔ ٣٘ذرٚ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ٖٓ ٓٞظل٢ ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُلن  ك٢ دخٍٞ      

ٝحالهالع ػ٠ِ حُغـالص ٝحُذكخطش  صٓشحُالخٍ حُؼَٔ ك٢ ٓٞحػ٤ذ حُؼَٔ حُٔؼظخدس إلؿشحء حُظلش٣خص لٓ

 غظ٘ذحص ٝحُِٔلخص حُظ٢ طظؼِن رظ٘ل٤ز ٛزٙ حُوخٕٗٞ.ٔٝحألٝسحم ٝحُٔلشسحص ٝحُ

ٝػ٠ِ حُـٜخص حُل٤ٌٓٞش ٝحإلدحس٣ش ٓٞحكخس ح٤ُٜجش حُؼخٓش رـ٤ٔغ حُز٤خٗخص حُظ٢ ططِزٜخ ك٢ ٓـخٍ      

 أكٌخّ حُوخٕٗٞ.ططز٤ن 

ٝػ٠ِ حُغِطخص حإلدحس٣ش حُٔخظقش طغ٤َٜ ٜٓٔظْٜ ٝطٌٕٞ ُٜئالء حُٔ٘ذٝر٤ٖ عِطش مزو      

 حُٔخخُلخص ٝطلش٣ش حُٔلخمش.

  – 646 –ٓبدح 

٣ِظضّ ؿ٤ٔغ ٖٓ ٣٘ذرْٜ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ُِظلظ٤ؼ ػ٠ِ أفلخد حُؼَٔ حُخخمؼ٤ٖ      

أٓخٗش ظخ٢ُ أٓخّ حُٞص٣ش )أهغْ رخهلل حُؼظ٤ْ إٔ أإد١ ػ٢ِٔ رٌَ ُٜزح حُوخٕٗٞ رؤٕ ٣ئدٝح ح٤ٔ٤ُٖ حُ

ٝاخالؿ ٝأال حكؾ٢ عشح  ٖٓ أعشحس حُق٘خػش أٝ حُظـخسس إًٔٞ هذ حهِؼض ػ٤ِٚ أػ٘خء طؤد٣ش ٝحؿز٢، 

 ٝهللا ػ٠ِ ٓخ أهٍٞ ؽ٤ٜذ(.

٣ظؼِن رخُٞهخثغ حُظ٢ حهِؼٞح ػ٤ِٜخ رطش٣وش ٓخ أػ٘خء  ش ك٤ٔخًٔخ ٣ِظضٕٓٞ رخالكظلخظ رغش حُٜٔ٘     

ٓٔخسعظْٜ ألػٔخٍ ٝظ٤لظْٜ ٝال ٣ـٞص ُْٜ رلخٍ ٖٓ حألكٞحٍ إٔ ٣لؾٞح ٛزٙ حُٞهخثغ أٝ إٔ ٣٘وِٞٛخ 

 ُـ٤ش حألؿٜضس حُٔخظقش.

 – 644 –ٓبدح 

ٌَ ٣ـذ ػ٠ِ أفلخد حُؼَٔ ٝٓٔؼ٤ِْٜ إٔ ٣ضٝدٝح حُٔ٘ذٝر٤ٖ حُٔزًٞس٣ٖ ك٢ حُٔخدس حُغخروش ر     

  -حُٔؼِٞٓخص حُالصٓش ُظغ٤َٜ ٜٓٔظْٜ ٝخخفش حُٔؼِٞٓخص حُذه٤وش حُٔظؼِوش رٔخ ٢ِ٣ :

ًَ  خ حُظلخهْٜ رخُؼَٔ ٝطخس٣خ ٤ٓالدْٛ ٝأؿش ػذد حُؼٔخٍ حُز٣ٖ ٣غظخذْٜٓٞٗ ٝأعٔخءْٛ ٝطٞحس٣   –أ 

.ْٜ٘ٓ    

 ْٜ.ػذد حُؼٔخٍ حُز٣ٖ ٣ظشًٕٞ خذٓظْٜ ٝحعٔخءْٛ ٝطخس٣خ حٗظٜخء حُخذٓش ٝأؿٞس ًَ ٓ٘ –د 

 ه٤ٔش حألؿٞس حُٔذكٞػش ؽٜش٣خ  ٝهز٤ؼظٜخ ٝهش٣وش كغخرٜخ ٝدكؼٜخ.  – ؽ

 هز٤ؼش حُؼَٔ حُـخس١ ٌٝٓخٗٚ ٝكشٝع حُؼَٔ إ ٝؿذص.  – د

٣ٝـذ ػ٠ِ حُغِطخص حُٔخظقش ك٢ حُذُٝش ٝخخفش دٝحثش حُؾشهش إٔ طوذّ ُٔ٘ذٝر٢ ح٤ُٜجش حُؼخٓش      

 ًَ ٓغخػذس طغظِضٜٓخ ٓٔخسعش ٝظخثلْٜ.
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 – 643 –ٓبدح 

ًخٕ ٖٓ  ارحًَ حطلخم أٝ طغ٣ٞش طخخُق أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ٝطقذس ٖٓٔ ٣ؾِْٜٔ طؼظزش رخهِش      

 ػخثالطْٜ حُظضحٓخص امخك٤ش. كشحدح أٝ ْأٝ إٔ طلَٔ حُٔئٖٓ ػ٤ِٜ ؽؤٜٗخ إٔ طنش رلوٞم حُٔغظل٤ذ٣ٖ

 – 642 –ٓبدح 

طِظضّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش رخُٞكخء رخُظضحٓخطٜخ حُٔوشسس ًخِٓش رخُ٘غزش ُِٔئٖٓ ػ٤ِْٜ ٝحُٔغظلو٤ٖ ػْٜ٘      

كظ٠ ُٝٞ ُْ ٣وْ فخكذ حُؼَٔ رخالؽظشحى ػْٜ٘ ك٢ ح٤ُٜجش حُؼخٓش، ٝطوذس حُلوٞم ٝكوخ  ُألكٌخّ 

ر٤ٖ فخكذ  ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٟحُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ ٓخ دحٓض ػالهش حُؼَٔ هذ ػزظض ُذ

 حُؼَٔ ٝحُؼخَٓ.

ظؼزض ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٖٓ فلش حُز٤خٗخص حُخخفش رٔذس حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ أٝ حألؿش سرو طٝارح ُْ      

 حُٔؼخػ أٝ فشف حُظؼ٣ٞل ػ٠ِ أعخط ٓذس حُخذٓش ٝحألؿش ؿ٤ش حُٔظ٘خصع ػ٤ِٜٔخ.

حُٔؼخػ أٝ حُظؼ٣ٞل ػ٠ِ حعخط حُلذ حألد٠ٗ حُٔوشس هخٗٞٗخ  ُألؿش ك٢ كخُش ػذّ آٌخٕ  ٣ٟٝئد     

 حُظؼزض ٖٓ ه٤ٔش حألؿش حُلو٤و٢.

٤ُِٜٝجش حُؼخٓش كن ٓطخُزش فخكذ حُؼَٔ رـ٤ٔغ حالؽظشحًخص حُٔوشسس رٜزح حُوخٕٗٞ ٝكٞحثذ      

 حُظؤخ٤ش ًٝزُي حُٔزخُؾ حإلمخك٤ش حُٔغظلوش ٝكوخ  ألكٌخٓٚ.

 – 645 –ٓبدح 

ٗظخّ ٝٓٞحػ٤ذ ٤ًٝل٤ش  –رؼذ أخز سأ١ ٓـِظ حإلدحسس  –٣لذد ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش      

هِذ فشف حُزذالص ٝحُظؼ٣ٞنخص ٝحُٔؼخؽخص ٝحُـٜخص حُظ٢ طقشف ٜٓ٘خ، ٝٓغظ٘ذحص حُقشف 

 ٝٓٞحػ٤ذ طوذ٣ٜٔخ.

 – 641 –ٓبدح 

فخكذ حُٔؼخػ أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ  ال ٣ـٞص حُلـض أٝ حُ٘ضٍٝ ػٖ ٓغظلوخص حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ     

ح٤ُٜجش حُؼخٓش اال ُذ٣ٖ حُ٘لوش أٝ ُذ٣ٖ ح٤ُٜجش ٝرٔخ ال ٣ـخٝص حُشرغ، ٝػ٘ذ حُظضحكْ ٣زذأ رخقْ د٣ٖ  ُٟذ

 حُ٘لوش ك٢ كذٝد حُؼٖٔ، ٣ٝخقـ حُزخه٢ ُِٞكخء رذ٣ٖ ح٤ُٜجش حُؼخٓش.

 – 649 –ٓبدح      

٣ـٞص ٤ُِٜجش حُؼخٓش خقْ ٓخ ٣ٌٕٞ هذ حعظلن ػ٠ِ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ حُٔؼخػ هزَ ٝكخطٚ      

 ٖٓ أٗقزش حُٔغظلو٤ٖ ػٜ٘ٔخ ك٢ كذٝد حُشرغ، ٣ٝوغْ ر٤ْٜ٘ حُخقْ ر٘غزش حُٔ٘قشف ٖٓ أٗقزظْٜ.
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 – 648 –ٓبدح 

٣ِظضّ حُز٣ٖ ٣ؼٜذ ح٤ُْٜ رظٞػ٤ن ػوٞد حُضٝحؽ ربخطخس ح٤ُٜجش حُؼخٓش رلخالص حُضٝحؽ حُظ٢ طظْ ر٤ٖ      

حُٔئعغخص ٝح٤ُٜجخص ٝحُـٔؼ٤خص ٝٓغظلوخص حُٔؼخػ ٝػ٠ِ ٝكذحص حُـٜخص حإلدحس١ ُِذُٝش 

ٝأفلخد حُؼَٔ حُز٣ٖ ٣غظخذٕٓٞ أكذ أفلخد حُٔؼخؽخص أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػْٜ٘ ك٢ ٝحُؾشًخص 

ٖٓٔ ٣لقِٕٞ ػ٠ِ ٓؼخؽخص هزوخ  ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ إٔ ٣خطشٝح ح٤ُٜجش حُؼخٓش رخعْ ٖٓ حُٔؼخػ 

٣غظخذٓٞٗٚ ْٜٓ٘ ٝطخس٣خ حُظلخهٚ رخُؼَٔ ٝٓوذحس أؿشٙ ٝسهْ سرو ٓؼخؽٚ ٝرُي خالٍ ؽٜش ٖٓ طخس٣خ 

 حعظخذحٓٚ.

حُٔؼخػ ارالؽ ح٤ُٜجش حُؼخٓش رٌَ  رخعٔٚٝػ٠ِ ًَ فخكذ ٓؼخػ ٝحُٔغظلن أٝ ٖٓ ٣قشف      

طـ٤٤ش ك٢ أعزخد حالعظلوخم ٣ئد١ ح٠ُ هطغ حُٔؼخػ أٝ ٝهلٚ أٝ خلنٚ ٝرُي خالٍ ؽٜش ػ٠ِ حألًؼش 

 طخس٣خ كذٝع حُظـ٤٤ش. ٖٓ

 – 647 –ٓبدح 

 حُٔ٘خصػشٝ فخكذ حُٔؼخػ أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ أال ٣ـٞص ٌَُ ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش أٝ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ      

ك٢ ه٤ٔش حُٔؼخػ أٝ حُظؼ٣ٞل رؼذ ٓن٢ ع٘ظ٤ٖ ٖٓ طخس٣خ حإلخطخس رظغ٣ٞش حُٔؼخػ ٜٗخث٤خ  أٝ ٖٓ 

طخس٣خ فشف حُظؼ٣ٞل ك٤ٔخ ػذح كخالص اػخدس طغ٣ٞش حُٔؼخػ أٝ حُظؼ٣ٞل ٗظ٤ـش كٌْ هنخث٢ ٜٗخث٢ 

 ًٝزُي حألخطخء حُٔخد٣ش حُظ٢ طوغ ك٢ حُلغخد ػ٘ذ حُظغ٣ٞش.

 – 631 –ٓبدح 

ح٤ُٜجش حُؼخٓش أٝ أكذ ٌٓخطزٜخ حُٔغـَ رٜخ ػٖ ٓذس حؽظشحًٚ ك٢  ٢ هِذ ر٤خٕ ُِٖٓؼخَٓ حُلن ك     

 -: ح٥ط٤شحُظؤ٤ٖٓ ر٘خء ػ٠ِ هِذ ٣ظوذّ رٚ ٝرُي ك٢ حُلخالص 

 ػ٘ذ رِٞؽ عٖ حُظوخػذ. -

 ػ٘ذ حٗظٜخء خذٓظٚ أل١ عزذ. -

 ػ٘ذ ٓـخدسطٚ حُزالد ُٝٞ رقلش ٓئهظش.    -

 رؼَٔ ال ٣خنغ ألكٌخّ حُوخٕٗٞ. حُظلخهٚػ٘ذ     -

٣ٝؼط٠ حُز٤خٕ دٕٝ ٓوخرَ ُٝٚ إٔ ٣طِزٚ ٓشس ًَ خٔظ ع٘ٞحص ك٢ ؿ٤ش حُلخالص حُٔزًٞسس ٗظ٤ش 

سعْ ٣لذد روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش رؼذ ٓٞحكوش ٓـِظ حإلدحسس، ٝال ٣ؼَٔ رٜزح 

 حُز٤خٕ اال ك٢ حُـشك حُز١ فذس ٖٓ أؿِٚ.

 – 636 –ٓبدح 

٘ؾؤ رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ُـ٘ش ٓشحهزش ٌٓٞٗش ٖٓ سث٤ظ ٝػن٣ٖٞ ٣غ٠ٔ سث٤غٜخ ٖٓ هزَ ٝص٣ش حُؼَٔ ٣     

ٖٓ هزَ  ٝح٥خشأكذ حُؼن٣ٖٞ ٖٓ هزَ ٝص٣ش حُٔخ٤ُش ٝحالهظقخد حُٞه٢٘  حالؿظٔخػ٤ش ٣ٝغ٠ٔٝحُؾجٕٞ 

ٌٕٞ ٓذس ػن٣ٞش حُِـ٘ش ع٘ظ٤ٖ ٝال ٣ـٞص طـذ٣ذٛخ أًؼش ٖٓ ٓشط٤ٖ طٓئعغش ٗوذ حُزلش٣ٖ، ٝ

 ٤ٖ.ٓظؼخهزظ

 ٝطوّٞ حُِـ٘ش رخُٜٔخّ حُظخ٤ُش :
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  ٓشحهزش أػٔخٍ حإلدحسس حُٔخ٤ُش ٤ُِٜجش حُؼخٓش .  –أ 

حُخطش حُلغخر٤ش حُظ٢ طغ٤ش ػ٤ِٜخ ح٤ُٜجش  ١٢ ك٢ حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ ٝحُلغخر٢ ٝكأارذحء حُش –د 

  حُؼخٓش.

  حُظلون ٖٓ فلش ر٤خٗخص دكخطش حُٔلخعزش.  –ؽ 

رٔٞحصٗش ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُغ٣ٞ٘ش ٝكغخرٜخ حُخظخ٢ٓ هزَ  ػشمٚ ػ٠ِ ارذحء حُشأ١ ك٤ٔخ ٣ظؼِن   –د     

  ٖٝٓ عالٓش ٓلظ٣ٞخطٜخ. ،ٓـِظ حإلدحسس ٝحُظلون ٖٓ فلظٜخ

ص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ٓٔخسعش حالخظقخفخص حألخشٟ حُظ٢ ٣ؼٜذ رٜخ ا٤ُٜخ ٝ –ٛـ    

 ٓـِظ حإلدحسس. أٝ

ٝػ٠ِ حُِـ٘ش إٔ طنغ طوش٣شح  ك٢ ٜٗخ٣ش حُؾٜش حُغخدط ٖٓ ًَ ع٘ش ٓخ٤ُش طز٤ٖ ك٤ٚ ٓالكظخطٜخ      

ػ٠ِ ٗؾخه ح٤ُٜجش حُؼخٓش خالٍ حُغظش حألؽٜش حُٔخم٤ش، ٝػ٤ِٜخ ٝمغ طوش٣ش ع١ٞ٘ ك٢ ٜٗخ٣ش حُغ٘ش 

حإلدحسس ٝا٠ُ حُٔخ٤ُش حُغخروش ٝطلخٍ طوخس٣ش حُِـ٘ش ا٠ُ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ٝا٠ُ ٓـِظ 

حُٔذ٣ش، ٣ٝؼخٜٝٗخ ك٢ ٜٓخٜٓخ ػذد ٖٓ حُٔٞظل٤ٖ حُٔخظق٤ٖ حُز٣ٖ ٣ِلوٕٞ رٜخ ٣ٝزو٠ ٛئالء حُٔٞظلٕٞ 

ٜخ ُ٘لغٜخ، ؼٓشطزط٤ٖ رشث٤ظ حُِـ٘ش ه٤ِش ٓذس ٗذرْٜ ُِؼَٔ رٜخ، ٝطغ٤ش حُِـ٘ش ٝكوخ  ُالثلش حُظ٢ طن

حالؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ ٝطلذد ٌٓخكؤس حُشث٤ظ ٝحألػنخء ٖٓ هزَ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ 

 حإلدحسس.

 اُجبة اُحبد١ ػؾش

 االٗزوب٤ُخاألحٌبّ 

 اُلقَ األٍٝ

 اُغِق اُح٤ٌٓٞخ ٤ُِٜئخ اُؼبٓخ

 – 634 –ٓبدح 

٣ٔ٘ق روشحس ٖٓ ٓـِظ حُٞصسحء ٣ظخز ر٘خء ػ٠ِ حهظشحف ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش رخالطلخم      

جش حُؼخٓش ُظ٤ٌٜٔ٘خ ٖٓ حُو٤خّ رخُ٘لوخص ٤أٝ ػذس عِق ُِٜ شعِلٓغ ٝص٣ش حُٔخ٤ُش ٝحالهظقخد حُٞه٢٘ 

إلدحسطٜخ رؼذ طؼ٤٤ٖ ٓذ٣شٛخ، ٝطوّٞ ح٤ُٜجش حُؼخٓش رغذحدٛخ ػ٠ِ خٔغش أهغخه ع٣ٞ٘ش،  صٓشحُالحأل٠ُٝ 

 حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ٗش ٖٓ ططز٤ن ٛزح حُوخٕٗٞ. حُغ٘ش ٣ٝزذأ عذحد حُوغو حألٍٝ ك٢ ٜٗخ٣ش

 – 633 –ٓبدح 

طِظضّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ك٢ حُقشف ٖٓ ٛزٙ حُغِق رخُوٞحػذ ٝحإلؿشحءحص حُظ٢ ٣قذسٛخ ٝص٣ش حُؼَٔ      

ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش رالثلش ٓخ٤ُش ٓئهظش ر٘خء ػ٠ِ حهظشحف حُٔذ٣ش، ٝطؼشك ػ٠ِ ٓـِظ حإلدحسس رؼذ 

 طؾ٤ٌِٚ إلهشحسٛخ أٝ طؼذ٣ِٜخ.



53 
 

 اُلقَ اُثب٢ٗ

 أُٜ٘خاُزؼ٣ٞل ػٖ إفبثبد اُؼَٔ ٝأٓشاك 

 اُغبثن حذٝثٜب ػ٠ِ فذٝس ٛزا اُوبٕٗٞ

 – 632 –ٓبدح 

٣زو٠ حُظؼ٣ٞل ػٖ افخرخص حُؼَٔ حُظ٢ ٝهؼض هزَ طخس٣خ حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ ُِظؤ٤ٓ٘خص  .1

رٔٞؿذ ٛزح حُوخٕٗٞ ًٝزُي حُظؼ٣ٞل ػٖ حألٓشحك ح٤ُٜ٘ٔش حُظ٢ طْ  حُٔلذػشحالؿظٔخػ٤ش 

كٌخّ هخٕٗٞ طؼ٣ٞل ٓٞظل٢ حُزلش٣ٖ حًظؾخكٜخ أٝ طٔض ٓؾخٛذطٜخ هزَ ٛزح حُظخس٣خ خخمؼش أل

أٝ هخٕٗٞ حُؼَٔ حُغخس١ حُٔلؼٍٞ أ٣ٜٔخ ٝهؼض افخرش  1719حًظٞرش ع٘ش  11حُقخدس ك٢ 

 حُؼَٔ ك٢ ظِٚ.

ًٔخ طغش١ حألكٌخّ حُخخفش رخُظؼ٣ٞل ػٖ افخرخص حُؼَٔ ٝأٓشحك حُٜٔ٘ش حُٞحسدس ك٢  .3

كخالص ذس حُشع٤ٔش ػ٠ِ ـــــشٙ رخُـش٣ــزس ُٚ ٓ٘ز ٗؾـهخٕٗٞ حُؼَٔ ٝحُوشحسحص حُٞصحس٣ش حُٔ٘ل

طلذع ك٢ ٓ٘ؾآص أفلخد حُؼَٔ ٓخ ُْ ٣ذسًْٜ  ٢افخرخص حُؼَٔ ٝحألٓشحك حُٔزًٞسس حُظ

حُظذسؽ ك٢ طٞحس٣خ ٓشحكَ حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش، ٝػ٘ذثز ٣زو٠ حُظؼ٣ٞل ػٖ 

٤ش حُظ٢ افخرخص حُؼَٔ حُظ٢ ٝهؼض كوو ك٢ ظَ هخٕٗٞ حُؼَٔ حُٔزًٞس ًٝزُي حألٓشحك حُٜٔ٘

 طْ حًظؾخكٜخ أٝ طٔض ٓؾخٛذطٜخ ك٢ ظِٚ أ٣نخ  خخمؼش ألكٌخٓٚ.

ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس ٣وقذ رظخس٣خ حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ حُظخس٣خ   3،  1ك٢ ططز٤ن أكٌخّ حُلوشط٤ٖ  .2

ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ٝحُز١ ٣ـش١ حُظضحّ فخكذ حُؼَٔ رذكغ حؽظشحًخطٚ ك٢  1ُِٔخدس  ح  حُٔلذد ط٘ل٤ز

 َ رذءح  ٓ٘ٚ.كشع حُظؤ٤ٖٓ مذ افخرخص حُؼٔ

ٖٓ طخس٣خ حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ ُِزخد حُخخٓظ ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ هزوخ  ُٔشحكَ حُظذسؽ ك٢  ٝحػظزخسح .4

ٓ٘ٚ طِـ٠ حألكٌخّ حُٔخخُلش ُٜزح حُوخٕٗٞ رخُ٘غزش ألفلخد حُؼَٔ  1حُظطز٤ن ٝكوخ  ُِٔخدس 

 3ٝ  1 رؤكٌخّ حُلوشط٤ٖ حإلخالٍٝحُؼٔخٍ حُز٣ٖ ٣طزن ك٢ كوْٜ حُزخد حُٔزًٞس ٝرُي ٓغ ػذّ 

 حُغخروظ٤ٖ.

 اُجبة اُثب٢ٗ ػؾش

 أحٌبّ خزب٤ٓخ

 – 635 –ٓبدح 

حُ٘خؽج٤ٖ ػٖ ؿ٤ش افخرش حُؼَٔ، ٝٓؼخػ  ض ٝحُٞكخس٣قشف ٓؼخػ حُؾ٤خٞخش، ٝٓؼخػ حُؼـ

( د٣٘خسح  ؽٜش٣خ  أٝ ًخَٓ 21ح٢ٌُِ حُٔغظذ٣ْ ٝحُٞكخس حُ٘خؽج٤ٖ ػٖ افخرش حُؼَٔ رلذ أد٠ٗ هذسٙ ) حُؼـض

حُظؤ٤ٖٓ إ هَ ػٖ رُي رؾشه أال ٣وَ ك٢ ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ ػٖ ػالػ٤ٖ د٣٘خسح  حألؿش حُخخمغ الؽظشحى 

 كظ٠ ُٝٞ ًخٕ حُؼخَٓ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ال ٣ظوخم٠ أؿشح .

رظوش٣ش ػالٝس طلغ٤ٖ ٓؼ٤ؾش ألفلخد حُٔؼخؽخص حُظوخػذ٣ش حُظ٢ طقشف ُِٔذ٤٤ٖٗ ٝحُنزخه ٝحالكشحد  3113( ُغ٘ش 11فذس هشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ ) (1)

 .11/2/3113-2142حُؼذد  -حُوطخع حُخخؿ ٝأػنخء ٓـِغ٢ حُؾٞسٟ ٝحُ٘ٞحد ٝحُٔـخُظ حُزِذ٣ش، ٝحُٔغظلو٤ٖ ػْٜ٘. حُـش٣ذس حُشع٤ٔشٝٓظوخػذ١ 
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ؽٜش٣خ ، رل٤غ ال ٣ض٣ذ ٓـٔٞع ٓخ ٣قشف  عظش دٗخ٤ٗش٣ٌٕٝٞ حُلذ حألد٠ٗ ُٔؼخػ حُٔغظلن 

 (1)ُِٔغظلو٤ٖ ػ٠ِ ٓخ ًخٕ ٓغظلوخ  ُقخكذ حُٔؼخػ ٗلغٚ.

ٖٓ حألؿش حُٔوذس % 91ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس  حأل٣٠ٌُٕٝٞ حُلذ حألهق٠ ُِٔؼخؽخص حُٔزًٞسس رخُلوشس 

 (3)حُٔؼخػ ك٢ ًَ ٖٓ كشػ٢ حُظؤ٤ٖٓ كغذ حُلخُش. أعخعٚػ٠ِ 

كبرح صحد حُٔؼخػ حُؾٜش١ ػٖ حُلذ حألهق٠ حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُلوشس حُغخروش حعظلن حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ      

ٖٓ حألؿش  رخُٔخثش 11ٔؼخػ، طؼ٣ٞنخ  ٖٓ دكؼش ٝحكذس ٣وذس رٞحهغ حُٔغظلوٕٞ ػ٘ٚ ػالٝس ػ٠ِ حُ

ػٖ ًَ ع٘ش ٖٓ حُغ٘ٞحص حُٔلغٞرش ك٢ ٓذس حالؽظشحى ك٢  42حُغ١ٞ٘ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخدس 

حُظؤ٤ٖٓ حُضحثذس ػٖ حُوذس حُالصّ العظلوخم حُلذ حألهق٠ حُٔزًٞس، رؼذ حعظ٘ضحٍ أ١ ٓذس حػظزخس٣ش أٝ 

 ٤ِٚ ُْ ٣ئد ػٜ٘خ حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ خالُٜخ.ٓذد أخشٟ ٣ٌٕٞ حُٔئٖٓ ػ

ٝال ٣ؼظزش ك٢ كٌْ حُٔذد حُظ٢ طغظ٘ضٍ ٓذد حُ٘ظْ حُخخفش حُظ٢ كغزض ك٢ ٓذس حُٔؼخػ رخُظطز٤ن      

 ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ٝال حُٔذد حُظ٢ كغزض ٗظ٤ش ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش. 21ُِٔخدس 

ٝك٢ كخُش ٝكخس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٣ٞصع طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذس حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُلوشس حُشحرؼش حُغخروش      

 ػ٠ِ حُٔغظلو٤ٖ ًَ ر٘غزش ٗق٤زٚ.

كِظ ا٠ُ ٓخثش ارح ًخٕ خٔغ٤ٖ كِغخ  أٝ أًؼش ٣َٜٝٔ إ هَ ػٖ حُٔخثش ٣ٝـزش ك٢ حُٔؼخػ ًغش      

 رُي.          

 (2)– 631 –ٓبدح 

ؽ٤خٞخش  ارح ػخد فخكذ ٓؼخػ ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ (43 ،41 ،41، 27)أكٌخّ حُٔٞحد  ٓغ ٓشحػخس     

هزوخ  ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ا٠ُ ٓٔخسعش ػَٔ ٓؤؿٞس خخمغ ُٜزح حُوخٕٗٞ ٣ٝذس  ٢ٜ٘ٓؿ٤ش أٝ ػـض 

رؾشه ػذّ طـخٝص  ٙ حُلؼ٢ِ ٖٓ رُي حُؼَٔ ؛ػ٤ِٚ أؿشح  كبٗٚ ٣ـٔغ ر٤ٖ ٓخ ٣غظلن ُٚ ٖٓ ٓؼخػ ٝأؿش

ٔض خقرُي  ػٖكبرح صحد حُٔـٔٞع  ؛حُٔؼخػ حُز١ كغذ ػ٠ِ أعخعٚ ٓظٞعو حألؿش ٜٔخٓـٔٞػ

 . حُض٣خدس ٖٓ حُٔؼخػ هٞحٍ ٓذس كقُٞٚ ػ٤ِٜخ

ُِؼَٔ رؼذ طوخػذٙ طٞهق فشف ٓؼخؽٚ عٞحء رؾٌَ ًخَٓ  فخكذ حُٔؼخػٝارح طشطذ ػ٠ِ ػٞدس 

أٝ ؿضث٢ رٔخ ٣ؼخدٍ أٝ ٣ض٣ذ ػ٠ِ ٓؼخػ خٔظ ع٘ٞحص ٝحٗظٜض خذٓظٚ أل١ عزذ ؿ٤ش افخرش حُؼَٔ؛ 

ٙ ػٖ حُلظشس حال٠ُٝ؛ ك٤ؼخد طغ٣ٞش ٓؼخؽٚ أؿشٖ حُلظشس حُالكوش أًزش ٖٓ ٓظٞعو ًٝخٕ ٓظٞعو أؿشٙ ػ

ػٖ حُلظشس حُالكوش ٓغ ططز٤ن ٗغزش حُظخل٤ل حُٔوشسس  ػٖ حُلظشس حأل٠ُٝ ػ٠ِ أعخط ٓظٞعو أؿشٙ

ػ٠ِ حُٔؼخػ ػ٘ذ طوخػذٙ هزَ ػٞدطٚ ا٠ُ حُؼَٔ. ٣ٝغٟٞ حُٔؼخػ ػٖ ٓذس حالؽظشحى حألخ٤شس ٝكوخ  

حُٔخدس ٓغ ٓشحػخس حُلٌْ حُٞحسد ك٢ ٗـ حُٔؼخؽ٤ٖ ( ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ٣ٝقشف ُٚ ٓـٔٞع 27ُِٔخدس )

 ػ ػٖ حُلظشس حألخ٤شس.( ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ػ٘ذ كغخد حُٔؼخ41)

ك٤غ ٗقض حُلوشس حأل٠ُٝ ٖٓ حُٔخدس   3119( ُغ٘ش 31) سهْهشحس ٓـِظ حُٞصسحء  أًؼش ٖٓ ٓشس ًخٕ آخشٛخ طْ طؼذ٣َ حُلذ حألد٠ٗ ُٔؼخػ حُٔغظل٤ذ أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ (1)

( ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢، ا٠ُ ٓخثش ٝػٔخ٤ٖٗ د٣٘خسح  121حأل٠ُٝ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ح٥ط٢ " ٣ضحد حُلذ حألد٠ٗ ُِٔؼخؽخص حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُلوشط٤ٖ حأل٠ُٝ ٝحُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس )

ؾشه ػذّ طـخٝص ٓـٔٞع ٓخ ٣قشف ُِٔغظل٤ذ ُِٝٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ عٞحء كخٍ ك٤خطٚ أٝ رؼذ ٝكخطٚ ؽٜش٣خ  ُِٔغظل٤ذ، ٝا٠ُ خٔغش ٝػالػ٤ٖ د٣٘خسح  ؽٜش٣خ ُِٔغظلن حُٞحكذ ر

ًٔخ ػذٍ حُلذ حألد٠ٗ ُِٔؼخػ  .3119 /2/ 11 - 3913حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  د٣٘خس أ٣ٜٔخ أًزش"  111ٓظٞعو حألؿش أٝ حألؿش حُز١ كغذ ػ٠ِ أعخعٚ حُٔؼخػ أٝ 

 31/9/3111-2111حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش-3111( ُغ٘ش 39سهْ ) ُنٞحرو حُٞحسدس ك٢ حُوخٕٗٞ ٝرُي رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ ٝكن ح –( د٣٘خس 311حُظوخػذ١ ا٠ُ )

 .11/1/1711 - 1131 حُؼذد -رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش  - 1/1711رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ  ( 121ػذُض حُلوشس حُؼخُؼش ٖٓ حُٔخدس سهْ ) (3)

a.  11/1/1717 - 1111حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  - 1717( ُغ٘ش 11) ٓـِظ حُٞصسحء سهْ% روشحس 11طْ سكغ حُلذ حألهق٠ ا٠ُ. 

ربُـخء  3119ُغ٘ش  (1)حُوخٕٗٞ سهْ فذس  ًٔخ  .17/11/1719 - 1992حُؼذد  -رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش - 1719ُغ٘ش  (11)رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ  (121حعظزذُض حُٔخدس سهْ ) (2)

حُـش٣ذس  – 3111( ُغ٘ش 21حعظزذُض هزوخ  ُِوخٕٗٞ سهْ ) ػْ ّ.31/1/3119حُقخدس رظخس٣خ  3979حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  –( 121حُلوشس حألخ٤شس ٖٓ حُٔخدس سهْ )

 .1/9/3111 -3714 حُؼذد –حُشع٤ٔش 
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ٓذس حالؽظشحى  هِض كظشس طٞهق حُٔؼخػ ػٔخ ٣ؼخدٍ ٓؼخػ خٔظ ع٘ٞحص؛ ك٤غٟٞ حُٔؼخػ ػٖارح      

ٓخ ُْ ٣ٌٖ حٗظٜخء حُخذٓش  ،( ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ٣ٝنخف ا٠ُ حُٔؼخػ حُغخرن27حألخ٤شس ٝكوخ  ُِٔخدس )

( ٖٓ 41رغزذ حُؼـض أٝ حُٞكخس ؿ٤ش ح٤٤ُٜٖ٘ٔ ًٝخٕ كغخد حُٔؼخػ ػٖ حُلظشس حألخ٤شس ٝكوخ  ُِٔخدس )

ٛزح حُوخٕٗٞ أكنَ ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ. ٣ٝـٞص ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ حعظٌٔخٍ ًغٞس حُغ٘ش 

٣ٞل ٖٓ دكؼش ٝحكذس ارح ًخٗض ٓذس ( حُٔشحكن، ٝاال فشف ُٚ ػٜ٘خ طؼ4رؾشحثٜخ ٝكوخ  ُِـذٍٝ سهْ )

 حؽظشحًٚ حألخ٤شس أهَ ٖٓ ع٘ش.

أٓخ ارح حٗظٜض خذٓش فخكذ حُٔؼخػ ػٖ ػِٔٚ حُالكن ُظوخػذٙ رغزذ افخرش ػَٔ ؿذ٣ذس أٝ 

كذٝع ٓنخػلش ُإلفخرش أٝ حإلفخرخص حُغخروش ػ٠ِ حُظلخهٚ رٜزح حُؼَٔ، أٝ حٗظٜض خذٓظٚ رغزذ 

 ّ افخرخص حُؼَٔ حُٞحسدس ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ.كذٝع ٝكخس افخر٤ش؛ ك٤ؼخَٓ هزوخ ألكٌخ

٣ٝؾظشه ك٢ ؿ٤ٔغ حالكٞحٍ أال ٣ظـخٝص ٓـٔٞع حُٔؼخؽخص ٓظٞعو حألؿش أٝ حألؿش كغذ أ١ ٖٓ 

 حُلخالص حُغخروش.  

 (1)– 639 –ٓبدح 

ال ٣ـٞص فشف حُٔؼخػ ك٢ حُخخسؽ ُِٔو٤ٔ٤ٖ ك٢ دُٝش حُزلش٣ٖ اال ك٢ حُلخالص حُظ٢ طلذد روشحس      

ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ حإلدحسس، ٣ٝلذد حُوشحس ؽشٝه 

 ٝأٝمخع فشف حُٔؼخػ.

 – 638 –ٓبدح 

ث٤ش ُِزالد، ارح ًخٗض ٓذس حؽظشحًٚ ك٢ ٣قشف ُألؿ٘ز٢ أٝ ُِٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ ػ٘ذ حُٔـخدسس حُٜ٘خ     

 حُظؤ٤ٖٓ طض٣ذ ػ٠ِ ػالع ع٘ٞحص ُْٝ ٣ٌٖ ٓغظلوخ  أل١ ٖٓ حُٔؼخؽخص هزوخ  ُٜزح حُوخٕٗٞ ٓخ ٢ِ٣ :

 ٟٓغظلوخطٚ حُظ٢ طٌٕٞ هذ عذدص ٤ُِٜجش حُؼخٓش ٖٓ حُ٘ظخّ حُخخؿ حُز١ ًخٕ ٓؼخٓال  رٚ ُذ –أ 

فخكذ حُؼَٔ ػٖ حُٔذس حُغخروش ػ٠ِ حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٌٝٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش حُظ٢ أدحٛخ 

فخكذ حُؼَٔ ٤ُِٜجش حُٔزًٞسس ػٖ طِي حُٔذس، ٓنخكخ  ا٠ُ طِي حُٔغظلوخص أٝ حٌُٔخكؤس كخثذس 

رخُٔخثش ع٣ٞ٘خ  ٖٓ طخس٣خ عذحدٛخ ٤ُِٜجش حُؼخٓش كظ٠ طخس٣خ حعظلوخم  1رغ٤طش هذسٛخ 

 حُغ٘ش .  طلغذ أ٣ش كخثذس ػٖ ًغٞس فشكٜخ، ٝال

ٓـٔٞع حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس حُٔذكٞػش ػ٘ٚ ٖٓ فخكذ حُؼَٔ  –د 

  (3).رخُٔخثش ٓ٘ٚ 2ٞع ٓ٘لش ال طوَ ػٖ ٝطِي حُٔوظطؼش ٖٓ أؿشٙ ٓنخكخ  ا٠ُ ٛزح حُٔـٔ

 

 (3)– 637 –ٓبدح 

ارح رِـض ٓذس حؽظشحى حألؿ٘ز٢ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ػالع ع٘ٞحص أٝ أهَ ُْٝ ٣ٌٖ ٓغظلوخ  ُٔؼخػ ٖٓ      

 ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٣قشف ُٚ ٖٓ ح٤ُٜجش حُٔزًٞسس ػ٘ذ ٓـخدسطٚ ٜٗخث٤خ  ُِزالد ٓخ ٢ِ٣: 

 

 ك٢ حُخخسؽٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش  حُٔؼخػخ ك٤ٜقشف ٣ حُظ٢ لخالصحُظلذ٣ذ ر 1791( ُغ٘ش 31) ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْهشحس فذس   (1)

 .19/1/1791 - 1372حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  -ُِٔو٤ٔ٤ٖ ك٢ دُٝش حُزلش٣ٖ 

  –ش٣ذس حُشع٤ٔش حُـ - 1711( ُغ٘ش 11) رٔٞؿذ هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ( 127( ٝ )121رخُٔخدط٤ٖ  سه٢ٔ )% 1% ا٠ُ 2سكؼض ٛزٙ حُٔ٘لش ٖٓ   (3)

 .14/1/1711 - 1421حُؼذد 
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أ رخُٔخدس حُغخروش، ٓنخكخ  ا٤ُٜخ حُلخثذس حُٔزًٞسس رٜزح حُز٘ذ ٓغ ٓغظلوخطٚ حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُز٘ذ  –أ 

 ٓشحػخس حُؾشه حُٞحسد رخُز٘ذ حُٔزًٞس رؾؤٜٗخ.

حُٔوظطؼش ٖٓ أؿش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٓـٔٞع حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس  –د 

رخُٔخثش، ٝطقشف حُٔ٘لش ارح ًخٕ  2ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٓنخكخ  ا٤ُٜخ ٓ٘لش ال طوَ ػٖ  ًخؽظشحىكوو 

 ػؾش ؽٜشح  ػ٠ِ حألهَ ٓظقِش أٝ ٓظوطؼش. حػ٠٘هذ حؽظشى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٓذس 

 ك٢ؿخء  ُؼـض أٝ حُٞكخس هزوخ  ُٔخٚ حألؿ٘ز٢ ُٔؼخػ حُظوخػذ أٝ حٝك٢ كخُش حعظلوخم حُٔئٖٓ ػ٤ِ

ٓغظلوخطٚ ٣ٝغظزذٍ  ٟٞطغ 13،  11،  11،  17،  11،  19،  11،  43،  41،  29،  24حُٔٞحد 

دكؼش ٝحكذس رخُوذس ٖٓ رٔؼخػ حُظوخػذ أٝ حُؼـض أٝ حُٞكخس حُ٘خطؾ ٖٓ ططز٤ن حُٔٞحد حُٔؾخس ا٤ُٜخ ٓزِؾ 

حُٔشحكن ُٜزح  1حُز١ ٣غٔق رٚ ٓؼخؽٚ ٝكوخ  ُِٔؼخَٓ حُٞحسد رخُخخٗش حأل٠ُٝ ٖٓ حُـذٍٝ سهْ 

 (1)حُوخٕٗٞ.

٣ؼخدٍ ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش حُٔغظلوش ُٚ هزوخ  ألكٌخّ هخٕٗٞ حُؼَٔ ك٢ حُوطخع حأل٢ِٛ أٝ  خٓزِـ –ؽ 

 ٚحُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ػوٞد حُؼَٔ أٝ ُٞحثق حُ٘ظْ حألعخع٤ش أٝ ٓخ حػظخد فخكذ حُؼَٔ ػ٠ِ دكؼ

ٔخثش ٖٓ حألؿش حُغ١ٞ٘ حُٔغذد ػ٠ِ ُِؼٔخٍ أ٣ٜخ أكنَ ٝرُي رلذ أهق٠ هذسٙ ػٔخ٤ٗش ٝٗقق ك٢ حُ

رؼذد ع٘ٞحص حالؽظشحى أعخعٚ حؽظشحى فخكذ حُؼَٔ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس 

 (1)ك٢ حُظؤ٤ٖٓ.

 – 621 –ٓبدح 

ك٢ كخُش ٝكخس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حألؿ٘ز٢ هزَ ٓـخدسطٚ حُزالد طذكغ حُٔغظلوخص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُز٘ذ أ ٖٓ      

حُغخروظ٤ٖ ًخِٓش ا٠ُ ٖٓ كذدْٛ هزَ ٝكخطٚ ربهشحس ًظخر٢ ٓ٘ٚ ٝاال ٝصػض كغذ  127 ،121حُٔخدط٤ٖ 

 ٗظخّ ح٤ُٔشحع حُٔظزغ ك٢ رالدٙ.

حُٔزًٞسط٤ٖ  127، 121د ٖٓ حُٔخدط٤ٖ   ٣ٌٕٝٞ دكغ ٓـٔٞع حالؽظشحًخص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُز٘ذ     

حُؼخ٤ٗش ٜٓ٘خ رؼذ خقْ ٓخ ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ٝرخُؾشٝه حُٞحسدس رخُلوشس  21ػ٠ِ حُٞؿٚ حُٔز٤ٖ رخُٔخدس 

 ٣ٌٕٞ هذ فشف ُٚ أٝ ُْٜ ٖٓ ٓؼخػ ٝاال آُض ا٠ُ ف٘ذٝم حُظؤ٤ٖٓ حُٔخظـ.

 – 626 –ٓبدح 

 ٗخؽتحُغخروش ٤ٜ٘ٓخ  أل١ كن  141، 127، ٣121ؼظزش فشف حُٔغظلوخص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔٞحد      

 ػٖ حُظؤ٤ٓ٘خص حُٞحسدس رٜزح حُوخٕٗٞ.

 – 624 –ٓبدح 

ال ٣ـٞص ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُٔقخد أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ ٝكوخ  ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ حُظٔغي مذ ح٤ُٜجش      

 فخرش ؿ٤ش ٤ٜ٘ٓش هزوخ  أل١ هخٕٗٞ آخش.احُؼخٓش رخُظؼ٣ٞنخص حُظ٢ طغظلن ػٖ افخرش حُؼَٔ أٝ 

ٖ خطؤ ٖٓ ًٔخ ال ٣ـٞص ُْٜ رُي أ٣نخ  رخُ٘غزش ُقخكذ حُؼَٔ اال ارح ًخٗض حإلفخرش هذ ٗؾؤص ػ     

 ؿخٗزٚ.

 .31/1/1791 - 1171حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  – 1791( ُغ٘ش 39)عّٞ روخٕٗٞ سهْ هزوخ  ُِٔش (ؽ)، ًٔخ أم٤ق حُز٘ذ (د)ػذُض حُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُز٘ذ  (1) 



57 
 

 

 – 623 –ٓبدح 

طِظضّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش رخُلوٞم حُظ٢ ٣ٌلِٜخ حُزخد حُخخٓظ ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ُٔذس ع٘ش ٤ٓالد٣ش ٖٓ      

طخس٣خ حٗظٜخء خذٓش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ، ٝرُي ارح ظٜشص ػ٤ِٚ خالُٜخ أػشحك ٓشك ٢ٜ٘ٓ ٖٓ حألٓشحك 

أٝ ًخٕ ٝٛٞ رال ػَٔ  حُٔشحكن ُٜزح حُوخٕٗٞ كظ٠ ُٝٞ ظٜشص ٛزٙ حألػشحك 2رخُـذٍٝ سهْ  حُٔز٤٘ش

 ٣ؼَٔ ك٢ ف٘خػش أٝ ٜٓ٘ش أٝ ػَٔ ال ٣٘ؾؤ ػ٘ٚ ٛزح حُٔشك.

 (1)– 622 –ٓبدح 

٣ـٞص ٤ُِٜجش حُؼخٓش إٔ طغظزذٍ رلن حُٔغظل٤ذ ٖٓ أفلخد حُٔؼخؽخص، ك٢ ٓؼخؽٚ ٓزِـخ  اؿٔخ٤ُخ       

 ( حُٔشحكن.٣1لذد ًشأعٔخٍ ُِو٤ٔش حُٔغظزذُش ٖٓ حُٔؼخػ، ٝكوخ  ُِـذٍٝ سهْ )

٣ٝظْ حالعظزذحٍ ك٢ حُلذٝد ٝٝكوخ  ُِؾشٝه ٝحألٝمخع ٝك٢ حُلخالص حُظ٢ ٣قذس رٜخ هشحس ٖٓ      

 ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ حإلدحسس.

٣ٝـٞص ُِٔغظزذٍ ك٢ أ١ ٝهض إٔ ٣طِذ ٝهق حُؼَٔ رخالعظزذحٍ ٣ٝظنٖٔ هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ      

٤ُٚ ك٢ حُلوشس حُغخروش حُؾشٝه حُٔظؼِوش رزُي ٝحُٔزخُؾ حُظ٢ طشد ا٠ُ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش حُٔؾخس ا

 ح٤ُٜجش حُؼخٓش ك٢ ٛزٙ حُلخُش.

 – 625 –ٓبدح 

هخثٔخ  حرظذحء ٖٓ طخس٣خ هزٍٞ طوذ٣ش سأط حُٔخٍ ٣ٝوظطغ حُوغو ٓوذٓخ  ٖٓ حُٔؼخػ  حالعظزذح٣ٍؼظزش      

 هزوخ  ُألٝمخع حُظ٢ ٣لذدٛخ حُوشحس حُٞصحس١ حُٔؾخس ا٤ُٚ ك٢ حُٔخدس حُغخروش.

 – 621 –ٓبدح 

حُٔغظلوٕٞ ػٖ أفلخد حُٔؼخػ حُز٣ٖ حعظزذُٞح ؿضءح  ٖٓ ٓؼخؽْٜ ٣غٟٞ حعظلوخهْٜ ػ٠ِ أعخط      

 ُْ ٣غظزذٍ ؽ٤جخ  ٖٓ ٓؼخؽٚ، ٝال ٣ـٞص ُْٜ حعظزذحٍ أ١ ؿضء ٖٓ ٓؼخؽْٜ.إٔ ػخثِْٜ 

 – 629 –ٓبدح 

ػ٠ِ حألؿخٗذ ٖٓ أفلخد حُٔؼخؽخص أٝ  141ٝ  141ٝ  144ال طغش١ أكٌخّ حُٔٞحد      

 حُٔغظلو٤ٖ ػْٜ٘ ٝكوخ  ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ.

 

 

 

 - رؾؤٕ ؽشٝه ٝأٝمخع ٝكخالص حالعظزذحٍ ٝحُٔزخُؾ حُٔطِٞد سدٛخ ٓوخرَ ح٣وخف حُؼَٔ رخالعظزذحٍ  3113( ُغ٘ش 1) فذس هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ (1) 

 .21/1/3113 - 3114 حُؼذد –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش 
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 اُجبة اُثبُث ػؾش

 اُؼوٞثبد

 – 628 –ٓبدح 

٣ؼخهذ فخكذ حُؼَٔ أٝ ٓذ٣ش حُٔ٘ؾؤس حُٔغجٍٞ حُز١ ال ٣ظو٤ذ رؤكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ٝطذحر٤شٙ      

د٣٘خس،  111د٣٘خس ا٠ُ  111حُظ٘ل٤ز٣ش ٝأكٌخّ حُوشحسحص حُٞصحس٣ش حُقخدسس رؾؤٗٚ رـشحٓش طظشحٝف ر٤ٖ 

 لذٝد.ٝارح ًخٕ هذ عزن حُلٌْ ػ٤ِٚ رٔخخُلش ُٜزح حُوخٕٗٞ طضدحد حُـشحٓش كظ٠ مؼق ٛزٙ حُ

ٝطظؼذد حُـشحٓش رؼذد حُؼٔخٍ حُز٣ٖ حسطٌذ رؾؤْٜٗ فخكذ حُؼَٔ ٓخخُلش أٝ أًؼش ػ٠ِ إٔ ال ٣ض٣ذ      

 ٓـٔٞع حُـشحٓخص حُٔلٌّٞ رٜخ ػ٠ِ أُل٢ د٣٘خس.

كبرح حعظٔشص حُٔخخُلش ٓذس طض٣ذ ػ٠ِ ػالػ٤ٖ ٣ٞٓخ  ٖٓ طخس٣خ طلش٣ش ٓلنشٛخ ؿخص ص٣خدس حُـشحٓش      

ُٜخ ٝطون٢ حُٔلٌٔش ك٢ ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ ٖٓ طِوخء ٗلغٜخ رٔخ ٣ٌٕٞ ٓغظلوخ  رل٤غ ال طـخٝص خٔغش أٓؼخ

 ٤ُِٜجش حُؼخٓش.

 – 627 –ٓبدح 

ٓغ ػذّ حإلخالٍ رؤ٣ش ػوٞرش أؽذ ٣٘ـ ػ٤ِٜخ هخٕٗٞ آخش، ٣ؼخهذ رخُلزظ ٓذس ال طـخٝص ؽٜشح       

أٝ أػط٠ ٓظؼٔذح   ٝحكذح  ٝرـشحٓش ال طض٣ذ ػ٠ِ ٓخثش د٣٘خس أٝ ربكذٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ ًَ ٖٓ طٞحهؤ

ر٤خٗخص ؿ٤ش فل٤لش رـشك حالعظلخدس، أٝ اكخدس حُـ٤ش ٖٓ حُلقٍٞ ػ٠ِ حُظؼ٣ٞنخص أٝ حُٔؼخؽخص 

 أٝ حُٔضح٣خ حألخشٟ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ.

ٝطنخػق كذٝد ٛزٙ حُـشحٓش ارح ًخٕ حُٔخخُق هذ عزن حُلٌْ ػ٤ِٚ ٖٓ أؿَ ر٤خٗخص ؿ٤ش      

 فل٤لش ُ٘لظ حُـشك.

ٌْ ػ٠ِ حُؾخـ حُٔخخُق رخإلمخكش ا٠ُ حُـشحٓش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُلوشط٤ٖ حُغخروظ٤ٖ ًظؼ٣ٞل ٣ٝل     

ٓذ٢ٗ ٤ُِٜجش حُؼخٓش رنؼق حُٔزخُؾ حُٔذكٞػش ُٚ رقٞسس ؿ٤ش هخ٤ٗٞٗش ٖٓ ح٤ُٜجش حُٔزًٞسس ػ٠ِ أعخط 

 طِي حُز٤خٗخص.

 – 651 –ٓبدح 

ال ٣ـٞص ٝهق حُظ٘ل٤ز ك٢ حُؼوٞرخص حُٔخ٤ُش، ًٔخ ال ٣ـٞص حُ٘ضٍٝ ػٖ حُلذ حألد٠ٗ ُِؼوٞرش حُٔوشسس      

 هخٗٞٗخ  ُظشٝف ٓخللش أٝ طوذ٣ش٣ش.

 – 656 –ٓبدح 

حُوخٕٗٞ، ٣ٌٕٝٞ  ح٣ئٍٝ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ؿ٤ٔغ حُٔزخُؾ حُٔلٌّٞ رٜخ ػ٠ِ ٓخخُلش أكٌخّ ٛز     

 حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ ٓٞحكوش ٓـِظ حإلدحسس.حُظقشف ك٤ٜخ روشحس ٖٓ ٝص٣ش 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 رــــع عشـــاب الرابـــالب

 الجداول الملحقة
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 البــاب الرابــع عشــر

 الجداول الملحقة

 

 

 1جـــدول رقـــم 

 بنسب خفض معاش التقاعد

 

 نسبة الخفض فً المعاش السن عند تقدٌم طلب صرف المعاش

 %02 سنة. 45أقل من 

 %15 سنة. 52أقل من وسنة  45من 

 %12 سنة. 55سنة  وأقل من  52من 
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 2جـــدول رقـــم 

 أوالً :  بتقدٌر درجات العجز فً حاالت الفقد العضوي 

 

 النسبة المئوٌة لدرجة العجز العجز المتخلف رقم

 %12 بتر الذراع األٌمن إلى الكتؾ 1

 %55 الذراع األٌمن إلى ما فوق الكوعبتر  0

 %65 بتر الذراع األٌمن تحت الكوع 3

 %52 بتر الذراع األٌسر إلى الكتؾ 4

 %65 بتر الذراع األٌسر إلى ما فوق الكوع 5

 %55 بتر الذراع األٌسر تحت الكوع 6

 %65 بتر الساق فوق الركبة 5

 %55 بتر الساق تحت الركبة 1

 %55 الصمم الكامل 3

 %35 فقد العٌن الواحدة 12

 أٌمن أٌسر  

 %32 %05 بتر اإلبهام 11

 %11 %15 ة لئلبهامبتر السبلمٌة الطرفٌ 

 %10 %12 بتر السبابة 10

 %6 %5 بتر السبلمٌة الطرفٌة للسبابة 

 %12 %1 بتر السبلمٌتٌن الطرفٌة والوسطى للسبابة 

 %12 %1 بتر الوسطى 

 %5 %4 الطرفٌة الوسطىبتر السبلمٌة  13

 %1 %6 بتر السبلمٌتٌن الوسطى والطرفٌة 

 %6 %5 بهام والوسطىبتر اصبع بخبلؾ السبابة واإل 

 %3 %0,5 بتر السبلمٌة الطرفٌة  14

 %5 %4 بتر السبلمٌتٌن الطرفٌتٌن 

 %62 بتر الٌد الٌمنى عند المعصم 15

 %52 عند المعصم الٌسرىبتر الٌد  16

 %45 القدم مع عظام الكاحلبتر  15
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 النسبة المئوٌة لدرجة العجز العجز المتخلف رقم

 %35 بتر القدم دون عظام الكاحل 11

 %32 بتر رإوس مشطٌات القدم كلها 13

 %12 بتر األصبع والمشطٌة الخامسة للقدم 02

 %12 القدم وعظمة مشطه مبتر إبها 01

 %5 السبابةصبع القدم بخبلؾ ابتر  00

 %4 بتر السبلمٌة الطرفٌة لسبابة القدم 03

 %3 بتر السبلمٌة الطرفٌة إلبهام القدم 04

 %3 صبع القدم بخبلؾ السبابة واإلبهامابتر  05

 ٌراعى فً تقدٌر درجات العجز فً حاالت الفقد العضوي ما ٌؤتً :     

أن تكون الجراحة قد التؤمت التباماً كامبلً دون تخلؾ أٌة مضاعفات أو معوقات لحركة  .1
أو االلتهابات أو المضاعفات الحسٌة أو  والتكلساتالمفاصل المتبقٌة، كالندبات، أو التلفٌات 

 ؼٌرها وتزداد درجات العجز تبعاً لما ٌتخلؾ من هذه المضاعفات.

ر فٌجب وصؾ الحالة السببٌة للعجز والمضاعفات فً فً حالة وجود مضاعفات لحالة البت .0
الشهادة الطبٌة كما تحدد درجات اإلعاقة فً كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد 

 الطبٌعٌة.

 فً حالة وجود مضاعفات حسٌة ٌجب تحدٌد مكانها ومدى زٌادة أو نقص الحساسٌة ونوعها. .3

عن إصابات الطرؾ العلوي األٌسر  الناشبةإذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه  .4
 بذات النسب المقررة لهذا العجز فً الطرؾ األٌمن.

أعبله عجزاً كلٌاً مستدٌماً عن أداء وظٌفته  المبٌنةإذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم  .5
اعتبر ذلك العضو فً حكم المفقود وإذا كان العجز جزبٌاً قدرت نسبته تبعاً لما أصاب العضو 

 عن أداء وظٌفته. من عجز

( إذا نتج عن اإلصابة فقد جزء 53من المادة ) 3فٌما عدا األحوال المنصوص علٌها فً البند  .6
بالجدول قدرت النسبة المبوٌة لدرجة العجز فً حدود  المبٌنةأو أكثر من أحد أعضاء الجسم 

 النسبة المقررة لفقد ذلك العضو وال ٌجوز بؤي حال من األحوال أن تتعداها.
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 ثانٌاً :  فً حاالت فقد اإلبصار

 درجة اإلبصار

 

(1) 

 نسبة قوة اإلبصار

 

(2) 

 نسبة فقد اإلبصار

 

(3) 

درجة العجز للعٌن 
 المصابة

(4) 

6/6 122,2 - - 
6/3 31,5 1,5 0,32 

6/10 13,6 16,4 5,54 

6/11 63,3 32,2 12,53 

6/04 51,5 41,5 14,50 

6/36 42,2 62,2 04,22 

6/62 02,2 12,2 01,22 

5/62 14,2 16,2 32,12 

4/62 1,0 31,2 30,13 

3/62 0,1 35,3 34,06 

0/62 2,6 33,4 34,53 

 35,22 122,2 - فؤقل 1/62

 المتخلؾ عن فقد اإلبصار ما ٌؤتً : ٌراعى فً تقدٌر العجزو   

من ضعؾ إبصار العٌن بواقع الفرق بٌن درجة العجز المقابلة  الناشاأن تقدر درجة العجز  .1
لدرجة اإلبصار للعٌن قبل اإلصابة وبعدها إذا كان هناك سجل ٌوضح درجة إبصار تلك 

 (.4العٌن قبل اإلصابة )عمود 

 .6/6وفً حالة عدم وجود سجل بحالة اإلبصار قبل اإلصابة تعتبر أن العٌن كانت سلٌمة  .0

فً حالة إصابة العٌن الوحٌدة أن تقدر درجة العجز طبقاً  ى( ٌراع1لبند )مع مراعاة أحكام ا .3
 (.3% )عمود 122أن اإلبصار الكامل لتلك العٌن  اعتبارلنسبة فقد اإلبصار بها على 

 فً حالة فقد إبصار العٌن الوحٌدة تعتبر عجزاً كامبلً. .4

ٌن أن تقدر درجة العجز على ( ٌراعى فً حالة اإلصابة بكلتا العٌن1مع مراعاة أحكام البند ) .5
% )عمود 52أن اإلبصار لكل عٌن  باعتبارأساس نصؾ مجموع قوة إبصار كل منهما أي 

3.) 
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 ثالثا : فً حالة فقد السمع :

 دٌسبل لكل من األذنٌن. 15إذا كان ضعؾ السمع ال ٌتجاوز  سلٌماً ٌعتبر السمع  ) أ (

الواحدة بواقع درجة ونصؾ درجة مبوٌة نظٌر فقد دٌسبل تحتسب نسبة فقد السمع لؤلذن  ) ب (
 دٌسبل. 15واحد من القدرة السمعٌة فٌما ٌزٌد على 

% إذا كان متوسط الضعؾ فً القدرة السمعٌة لؤلذنٌن ٌصل 122تعتبر نسبة فقد السمع  )ج (
 % من العجز الكلً.55دٌسبل وتعتبر درجة العجز المتخلؾ فً هذه الحالة  15إلى 

 ٌراعى فً تقدٌر درجات العجز المتخلؾ عن فقد السمع ما ٌؤتً :و   

إلى  105أن ٌقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعٌة لؤلصوات الً ٌبلػ ترددها من  .1
مع مراعاة أن ٌتم تقدٌر ضعؾ السمع بجهاز قٌاس السمع الكهربابً  .سٌكل / ثانٌة 122
الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التً ال ٌسهل عملها بالشوكة  إلمكان
 .الرنانة

عن ضعؾ السمع بواقع الفرق بٌن درجة السمع قبل اإلصابة  الناشاأن تقدر درجة العجز  .0
 وبعدها إذا كان هناك سجل ٌوضح تلك الدرجة.

بعاً لسن العامل المصاب % ت122فً حالة عدم وجود سجل بحالة السمع ٌعتبر السمع سلٌماً  .3
 .45دٌسبل لكل سنة تزٌد على  0/1أي ٌضاؾ 

( ٌراعى فً حالة إصابة األذن الوحٌدة أن تقدر درجة العجز طبقاً 0مع مراعاة أحكام البند ) .4
 % من السمع الكامل.122أن سمعها ٌعادل  اعتبارلنسبة السمع لتلك األذن على 

من ضعؾ  متفاوتةة إصابة األذنٌن بدرجات ( ٌراعى فً حال4مع مراعاة أحكام البند ) .5
 السمع أن تقدر نسبة السمع تبعاً للنظام اآلتً :

 .النسبة المبوٌة لفقد السمع باألذنٌن معا  ) أ (

 6 ÷+ نسبة فقد السمع فً األذن األضعؾ(  5 × )نسبة فقد السمع فً األذن األقوى 

% 55% من فقد السمع تعادل 122 تحتسب درجة العجز المتخلؾ على أساس أن نسبة ) ب (
 من العجز الكامل.

 وٌشترط فً جمٌع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقراراً تاماً.
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 (1)(3جـدول رقـم )

 جدول أمراض المهنة

 

 أوالً : األمراض المهنٌة الناجمة عن عوامل كٌمٌائٌة :

 

 العناصر ومركباتها : –أ 

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

التسمم بالرصاص  1
 ومضاعفاته

أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو 
 المواد المحتوٌة علٌه. وٌشمل ذلك :

تداول الخامات المحتوٌة على الرصاص وصب الرصاص 
القدٌم والزنك القدٌم )الخردة( فً سبابك، العمل فً صناعة 
األدوات من سبابك الرصاص أو الرصاص القدٌم )الخردة( 

 –صهر الرصاص –العمل فً صناعة مركبات الرصاص 
تحضٌر واستعمال مٌناء الخزؾ المحتوٌة على رصاص 

دة الرصاص أو المساحٌق المحتوٌة على التلمٌع بواسطة برا
الرصاص، تحضٌر أو استعمال البوٌات أو األلوان أو 

  .الدهانات المحتوٌة على الرصاص ......الخ
وكذا أي عمل ٌستدعً التعرض لؽبار أو أبخرة الرصاص أو 

 مركباته أو المواد المحتوٌة علٌه.

التسمم بالزببق  0
 ومضاعفاته

أو تداول الزببق أو مركباته أو  أي عمل ٌستدعً استعمال
المواد المحتوٌة علٌه، وكذلك أي عمل ٌستدعً التعرض 

المواد المحتوٌة علٌه.   لؽبار أو أبخرة الزببق أو مركباته أو
 وٌشمل ذلك :

العمل فً صناعة مركبات الزببق وصناعة آالت المعامل 
والمقاٌٌس الزببقٌة وتحضٌر المادة الخام فً صناعة القبعات 
وعملٌات التذهٌب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات 

 الزببقٌة .......الخ.

التسمم بالزرنٌخ  3
 ومضاعفاته

 أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول الزرنٌخ أو مركباته أو
المواد المحتوٌة علٌه، وكذا أي عمل ٌستدعً التعرض لؽبار 

 علٌه،أو أبخرة الزرنٌخ أو مركباته أو المواد المحتوٌه 
 وٌشمل ذلك :

العملٌات التً بتولد فٌها الزرنٌخ أو مركباته وكذا العمل فً 
 انتاج أو صناعة الزرنٌخ أو مركباته.
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 األعمال المسببة لهذا المرضالعملٌات أو  نوع المرض رقم

التسمم باألنتٌمون  4
 ومضاعفاته

أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول األنتٌمون أو مركباته أو 
المواد المحتوٌة علٌه وكذا أي عمل ٌستدعً التعرض لؽبار 

 أو أبخرة األنتٌمون أو مركباته أو المواد المحتوٌة علٌه.

سفور التسمم بالف 5
 ومضاعفاته

ٌستدعً استعمال أو تداول الفسفور ومركباته أو  أي عمل
ستدعً التعرض لؽبار المواد المحتوٌة علٌه وكذا أي عمل ٌ

 سفور أو مركباته أو المواد المحتوٌة علٌه.أو أبخرة الف

التسمم بالمنجنٌز  6
 ومضاعفاته

كل عمل ٌستدعً استعمال أو تداول المنجنٌز أو مركباته أو 
وكذا كل عمل ٌستدعً التعرض  ،المواد المحتوٌة علٌه

ألبخرة أو ؼبار المنجنٌز أو مركباته أو المواد المحتوٌة علٌه. 
 وٌشمل ذلك :

العمل فً استخراج أو تحضٌر المنجنٌز أو مركباته وطحنها 
 وتعببتها ......الخ.

التسمم بالكبرٌت  5
 ومضاعفاته

كل عمل ٌستدعً استعمال أو تداول الكبرٌت او مركباته أو 
المواد المحتوٌة علٌه وكذا كل عمل ٌستدعً التعرض ألبخرة 
أو ؼبار الكبرٌت أو مركباته أو المواد المحتوٌة علٌه.  

 وٌشمل ذلك :
التعرض للمركبات الؽازٌة وؼٌر الؽازٌة للكبرٌت 

 ........الخ.

التسمم بالكروم  1
 ومضاعفات

أو تداول  استعمالكل عمل ٌستدعً تحضٌر أو تولد أو 
الكروم أو حمض الكرومٌك أو كرومات أو بٌكرومات 

 الصودٌوم أو البوتاسٌوم أو الزنك أو أٌة مادة تحتوي علٌه.

التسمم بالنٌكل  3
 ومضاعفاته

كل عمل ٌستدعً استعمال أو تداول النٌكل أو مركباته أو أٌة 
مادة تحتوي على النٌكل أو مركباته وٌشمل ذلك التعرض 

 ٌل النٌكل.لؽبار كربون

التسمم بالكادمٌوم  12
 ومضاعفاته

التعرض ألبخرة وؼبار الكادمٌوم، أعمال الخبلبط المعدنٌة، 
المدخرات القلوٌة، األصبؽة، المفاعبلت الذرٌة، دخان 

 الكادمٌوم المسخن، أعمال التؽلٌؾ الواقٌة.
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 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

التسمم بالبرٌلٌوم  11
 ومضاعفاته

ؼبار البٌرٌلٌوم  الستنشاقاألعمال التً ٌتعرض بها العمال 
أو أمبلحه مثل )طحن البرٌل(، تحضٌر أمبلح البرٌلٌوم 
ومركباته، صناعة أنابٌب الفلورسنت، والخبلبط المعدنٌة 

 وصناعة البورسلٌن التً تستعمل فٌها أمبلح البرٌلٌوم.

أي عمل ٌستدعً التعرض لؽباره أو أبخرته أو مركباته أو  مالتسمم بالسلٌنٌو 10
 المواد المحتوٌة علٌه.

التسمم بالببلتٌن   13
 ومضاعفاته

العملٌات الكٌمٌابٌة الوسٌطة، عملٌات التفحٌم، العمل فً 
مصافً البترول، صناعة حمض الكبرٌت وحمض األزوت، 

 صناعة الخبلبط.

التسمم بالفاتادٌوم  14
 ومضاعفاته

عملٌات الصناعات الكٌمٌابٌة، صناعة الخبلبط الفوالذٌة 
السرٌعة، صناعة حمض الكبرٌت وببل ماء حمض الفتالٌك، 
الصناعات البتروكٌمٌابٌة، أعمال الطبلء والتصوٌر 

 والدهانات واألصبؽة.

أو تداول حامض النٌتروس أو  استعمالأي عمل ٌستدعً  التسمم بدخان النٌتروس 15
 النٌتروس. التعرض ألدخنة

 

 المركبات العضوٌة : –ب 

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

التسمم بالبنزول أو  16
مثٌبلته أو مركباته 

األمٌدٌة أو األزوتٌه أو 
أو  أو مشتقاتهالكلورٌة 
 ذلك التسمم مضاعفات

كل عمل ٌستدعً استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل 
 ٌستدعً التعرض ألبخرتها أو ؼبارها.

التسمم بالبترول أو  15
ؼازاته أو مشتقاته 

 ومضاعفاته

كل عمل ٌستدعً تداول أو استعمال البترول أو ؼازاته أو 
مشتقاته وكذلك أي عمل ٌستدعً التعرض لتلك المواد صلبة 

 كانت أو سابلة أو ؼازٌة.
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 المسببة لهذا المرضالعملٌات أو األعمال  نوع المرض رقم

التسمم بالكلوروفورم ورابع  11
 كلور الكربون.

أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول الكلوروفورم أو 
رابع كلور الكربون وكذا أي عمل ٌستدعً التعرض 

 ألبخرتها أو األبخرة المحتوٌة علٌها.

التسمم برابع كلور اإلٌثٌن  13
وثالث كلور اإلٌثلٌن 

الهالوجٌنٌة األخرى والمشتقات 
للمركبات االٌدروكربونٌة من 

 المجموعة اإللٌفاتٌة.

أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول هذه المواد 
 والتعرض لتلك المواد أو األبخرة المحتوٌة علٌها.

األعمال التً تتطلب التعامل مع بروم المٌتٌل كقاتل  التسمم ببروم المٌتٌل 02
 للحشرات والفطرٌات وكمطهر.

األعمال التً تتطلب استعمال ثانً نٌتروفٌنول فً  تروفٌنولٌالتسمم بثانً ن 01
 صناعة المواد الصباؼٌة أو حفظ الصوؾ.

األعمال التً تتطلب التعرض لؤلكرٌل أمٌد كؤعمال  التسمم باألكرٌل أمٌد 00
نفاق وفً صناعة المٌاه فً حفر اإلحماٌة التربة من 

 وفً معاملة الفلزات. البلصقةالورق واألصبؽة والمواد 

األعمال التً تتطلب التعرض لكلور الفنٌل كؤعمال  التسمم بكلور الفنٌل 03
تؽلٌؾ الكاببلت وصناعة األنابٌب وفً صناعة 
األرضٌات واأللعاب والمواد الطبٌة وكذلك عملٌات 

 صناعة وتحضٌر البولً كلور فنٌل.

التسمم بالكحول والفلٌكول  04
 والكٌتون

األعمال التً تتطلب التعرض ألحد هذه المواد أو 
 مركباتها كصناعة الكحول والكٌتونات.

التسمم بالنتروكلٌسرٌن أو  05
استرات حمض األزوت 

 األخرى

األعمال التً تتطلب التعرض للنتروكلٌسرٌن كصناعة 
 األدوٌة والمتفجرات.

التسمم بالدٌوكسان )ثانً أكسٌد  06
 ثنابً اإلٌتلٌن(

التعرض لؤلبخرة الحاوٌة على الدٌوكسان كؤعمال 
 اإلذابة والصباؼة المحتوٌة علٌه.

أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول أو التعرض لدخان  التسمم بكلورنٌاتٌد نفثالٌن 05
 أو ؼبار أو أبخرة محتوٌة على الكلورنٌاتٌد نفثالٌن.
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 المرضالعملٌات أو األعمال المسببة لهذا  نوع المرض رقم

التسمم بالبنج أو رابع كلورٌد  01
 الكربون

أي عمل ٌقتضً استعمال أو القٌام بعمل البنج أو رابع 
كلورٌد الكربون وكذلك أي عمل ٌقتضً التعرض إلى 

 ؼازاتهما أو الؽازات التً تحتوي علٌهما.

 

 مركبات كٌمٌائٌة أخرى : –ج 

 

 لهذا المرضالعملٌات أو األعمال المسببة  نوع المرض رقم

التسمم بالكلور والفلور  03
والبروم ومركباتها 

 ومضاعفاتها

كل عمل ٌستدعً تحضٌر أو استعمال أو تداول الكلور 
أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أي عمل ٌستدعً 

 التعرض لتلك المواد أو ألبخرتها أو ؼبارها.

التسمم بحامض السٌانور  32
 ومركباته ومضاعفاته

استعمال أو تداول حامض  تؽٌٌر عمل ٌستدعًكل 
السٌانور ومركباته وكذا كل عمل ٌستدعً التعرض 
ألبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد 

 المحتوٌة علٌه.

كل عمل ٌستدعً التعرض لؤلوزون بما فً ذلك  التسمم باألوزون 31
   صناعة الورق والزٌوت والطحٌن والمٌاه الؽازٌة.

 كم. (12) ٌتجاوز ارتفاعالطٌران على 
 العمل قرب األشعة فوق البنفسجٌة.

 أعمال التعقٌم باألوزون.

التسمم بؤول اكسٌد الكربون  30
 ومضاعفاته

كل عمل ٌستدعً التعرض ألول اكسٌد الكربون وٌشمل 
ذلك: عملٌات تحضٌره واستعماله أو تولده ... كما 

والجٌر والصناعات ٌحدث فً الكراجات وقمابن الطوب 
 البتروكٌمٌابٌة.....الخ.

 األعمال التً تتطلب التعرض ألكاسٌد األزوت. التسمم بؤكاسٌد األزوت 33
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 ثانٌاً : األمراض المهنٌة الناجمة عن عوامل فٌزٌائٌة :

 

 

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

أو األعمال التً ٌتعرض فٌها  العمل فً الصناعات الصمم المهنً 34
العمال لتؤثٌر الضوضاء المرتفعة أو العقاقٌر 

 والكٌماوٌات التً تإثر على السمع.

كافة األعمال التً تتطلب الوقوؾ الدابم فً مختلؾ  دوالً الساقٌن 35
 المهن.

األعراض واألمراض الناتجة  36
عن التعرض لتؽٌرات الضؽط 

 الجوي

أو العمل تحت  المفاجىءكل عمل ٌستدعً التعرض 
ضؽط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجىء فً الضؽط 

 دفض لمدخالجوي أو العمل تحت ضؽط جوي من
 طوٌلة.

الحنجرة المزمن )بحة  التهاب 35
الصوت، عقٌدات الحبال 

 الصوتٌة(

األعمال التً تإدي للتعرض إلجهاد الصوت كالمعلمٌن 
 والمؽنٌٌن والمقربٌن.

 االهتزازجمة عن األعمال النا 31
 بؤنواعه واالرتجاج

المطارق الهوابٌة، أعمال  باستعمال لبلهتزازالتعرض 
 الطحن والصقل.

األمراض واألعراض  33
الباثولوجٌة التً تنشؤ عن 
الرادٌوم والمواد ذات النشاط 
 اإلشعاعً أو أشعة إكس

أي عمل ٌستدعً التعرض للرادٌوم وأي مادة أخرى 
 أشعة إكس.ذات نشاط إشعاعً أو 
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 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

األمراض التً تنجم عن  42
 اإلشعاعات التالٌة:

 األشعة  فوق البنفسجٌة -أ 
 
 
 

 
 أشعة اللـــــــــــــــٌزر -ب
 
 
 

 األشعة تحت الحمـراء -ج
 
 
 
 بات الرادٌــوأمواج ذبذ -د

 

 

قوس الفحم، مصابٌح التنؽستٌن، أبخرة المصابٌح 
 322، المعادن المسخنة فوق اللٌزرالزببقٌة، أشعة 

درجة مبوٌة، استعمال األشعة فوق البنفسجٌة فً الطب 
 والصناعة والطباعة.

 

 استعماالتها الطبٌة والعسكرٌة
 فً أعماء البناء والحفر وأعمال الثقب. استعماالتها

 
 

المعادن، عمال األفران، عمال صهر عملٌات صهر 
الزجاج، العمل على األجهزة اإللكترونٌة، التعرض 

 المدٌد للشمس.
 

 أجهزة التسخٌن المصنوعة من المعادن القاسٌة.
عملٌات اللحام والتلمٌع، أعمال الخشب وتعقٌم األوانً، 

المعالجة الطبٌة  بالرادٌو عملٌاتأعمال المبلحة 
 لتجفٌؾ.الحرارٌة، بعض عملٌات ا

بالرادٌو، أي  االتصاالتعمال األفران الؽذابٌة، أعمال 
 عمل ٌستدعً التعرض لهذه الموجات.

 االستعمال المتواصل والمستمر لؤلصابع والٌد. تشنج عضبلت الٌد والذراع 41

األعمال التً ٌتعرض لها العامل فً األماكن تحت  رأرأة عمال المناجم 40
 األرض.

الناجمة عن األمراض  43
التعرض للحرارة العالٌة 
)اإلجهاد الحراري( بما فً 
ذلك أمراض العٌن مثل 

 كتاركت الحرارة

للوهج أي عمل ٌستدعً التعرض المتكرر أو المتواصل 
عن الزجاج المصهور أو  أو اإلشعاع للحرارة الصادر
 المعادن المحماة أو المنصهرة.

 العمل فً األوساط شدٌدة الحرارة.

األمراض الناجمة عن البرودة  
 الشدٌدة

العمل فً األوساط شدٌدة البرودة. عمال البرادات 
 ومخازن األؼذٌة واللحوم واألماكن المستنقعٌة الباردة.
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 ثالثاً : األمراض المهنٌة الناجمة عن عوامل حٌوٌة :
 

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

كل عمل ٌستدعً االتصال بحٌوانات مصابه بهذا  )األنتراكس( الخبٌثةالجمرة  44
المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام 
أو مخلفاتها بما فً ذلك الجلود والحوافر والقرون 
والشعر وكذلك العمل فً شحن وتفرٌػ البضابع 

 المحتوٌة على منتجات الحٌوانات الخام ومخلفاتها.

كل عمل ٌستدعً االتصال بحٌوانات مصابة بهذا  السقاوة 45
 المرض وتداول رممها أو أجزاء منها.

العمل فً المستشفٌات والمصحات ودور العبلج  التدرن )السل( 46
والتشخٌص التً تعرض بحكم المهنة للتماس مع هذا 

 المرض. 
العناٌة بالحٌوانات المصابة بهذا المرض أو التعرض 

 وفضبلتها.لمنتجاتها 

عمال المسالخ، عمال تربٌة األبقار واألؼنام وبٌع  الحمى المالطٌة 45
 وتداول منتجاتها وفضبلتها.

داء البرٌمٌات الٌرقاٌن النزفً  41
 )لٌتوسٌارٌوزس(

العمل فً المجاري واألنفاق والمناجم والمسالخ وفً  
صناعة الحلٌب ومشتقاته وحفظ اللحوم وؼٌرها من 
األعمال التً تعرض العمال لتماس لحوم الحٌوانات أو 

 القذرة. المٌاهاألسماك أو 

العمل فً المستشفٌات والمستوصفات والمراكز الطبٌة  أمراض الحمٌات المعدٌة 43
 عبلج هذه الحمٌات. المخصصة لكشؾ و

العمل بتماس الحٌوانات والنباتات المصابة بهذه  داء الفطرٌات 52
 الفطرٌات.

األمراض التً تنتقل من  51
 الحٌوانات والطٌور لئلنسان

 Qالعمل بتماس الحٌوانات المصابة بحمى كٌو 
 العمل بتماس الحٌوانات المصابة بالقبلع

 العمل بتماس الطٌور )داء الببؽاء(
 العمل بتماس الطٌور )داء الطٌورٌة(
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 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

العمل فً المستشفٌات والمراكز الصحٌة وعٌادات  التهاب الكبد الفٌروسً 50
 األسنان وكذلك العمل فً المختبرات وبنوك الدم.

نقص المناعة المكتسبة  53
 )اإلٌدز(

 

 الرئة المهنٌة : رابعاً : أمراض

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

 والربةأمراض القصبات  54
الناجمة عن أبخرة وؼبار 
المعادن الثقٌلة بما فً ذلك 

 البرٌلٌوم والحدٌد

 األعمال التً ٌتم فٌها التعرض لؽبار المعادن الثقٌلة.

أمراض الؽبار الربوي  55
التً تنشؤ )نوموكونٌوزس( 

 عن:
 ؼبار السلٌكا )سلٌكوزس(. .1
ؼبار االسبستوس  .0

 )اسبستوزس(.
 ؼبار القطن )بسٌنوزس(. .3

مادة بأي عمل ٌستدعً التعرض لؽبار حدٌث التولد 
على مادة السلٌكا بنسبة  السلٌكا أو المواد التً تحتوي

% كالعمل فً المناجم والمحاجر أو نحت 5 تزٌد عن
ألحجار أو طحنها أو فً صناعة المسنات الحجرٌة أو 
تلمٌع المعادن بالرمل أو أٌة أعمال أخرى تستدعً نفس 
التعرض وكذا أي عمل ٌستدعً التعرض لؽبار 
االسبستوس وؼبار القطن لدرجة اإلصابة بهذه 

 األمراض.

56 
 

األمراض الناجمة عن 
للفطرٌات المسببة التعرض 

للزلة اإلشتدادٌة أو المواد 
 المحسسة المختلفة

األعمال التً ٌتعرض فٌها العمال الستنشاق الؽبار 
 .قمح –الناجم عن تخزٌن وطحن الحبوب الؽذابٌة 

شعٌر. عمال تعببة الطحٌن واستعماالته الصناعٌة 
والحرفٌة. العملٌات الزراعٌة التً ٌتعرض العمال فٌها 
للقش والتبن والعلؾ، أعمال تربٌة الطٌور، التعرض 

 للمواد المحسسة المختلفة.

 

 

األعمال التً تتطلب توتراً شدٌداً ومدٌداً للربتٌن مثل  انتفاخ الربة 55
الشفاطٌن فً صناعة الزجاج الٌدوي. والعازفٌن على 

 الموسٌقٌة التً تتطلب النفخ. اآلالت
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 خامساً : أمراض الجلد المهنٌة :

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

سرطان الجلد األولى والتهابات  51
وتقرحات الجلد والعٌون 

 المزمنة

أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول أو التعرض 
للقطران أو الزفت أو الٌتٌومٌن أو الزٌوت المعدنٌة )بما 
فٌها البارفٌن( أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو 
مخلفات هذه المواد وكذا التعرض ألٌة مادة مهٌجه 

 أخرى صلبة أو سابلة أو ؼازٌة.

 سادساً : أورام سرطانٌة :

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

العمل فً أي مصنع ٌستعمل أو ٌتداول أو ٌنتج  -1 أورام سرطانٌة بالجهاز البولً 53
 المواد التالٌة :

 الفا أو بٌتا نافثٌل أمٌن  -أ  
 ثنابً الفٌنٌل أو إحدى مشتقاته  -ب
 السابقة إحدى أمبلح المواد  -ج
 االورامٌن أو الماجنتا   -د 

عند صٌانة أو تنظٌؾ اآلالت التً تنتج أو تستعمل  -0
 فٌها هذه المواد

 سابعاً : أمراض مهنٌة أخرى :

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

األعراض واألمراض  62
الباثولوجٌة التً تنتج عن 
 الهرمونات ومشتقاتها

ٌستدعً التعرض لتؤثٌر الهرمونات أو كل عمل 
 المشتقات الهرمونٌة.
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 : * والشروط الواجب مراعاتها عند استخدام هذا الجدول المبادئ

 فً حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة. .1

 ٌشترط لقبول ضم الخدمة السابقة على اشتراك المإمن علٌه فً التؤمٌن التالً: .0

 .االجتماعًأن ٌتقدم المإمن علٌه بطلب الضم أثناء فترة خضوعه لقانون التؤمٌن  –أ 

 أن ال تتجاوز سن مقدم طلب الضم الستٌن سنة. –ب 

 أن تكون مدة الخدمة المطلوب ضمها مدد عمل فعلٌة. –ج 

 أن تكون مدد الخدمة المطلوبة ضمها قد قضٌت بعد بلوغ المإمن علٌه سن السادسة عشرة. –د 

    فٌه  االشتراكفً التؤمٌن ضمن مدة  االشتراكٌقدر المبلػ المطلوب لضم الخدمة السابقة على      .3

 على أساس العوامل التالٌة :

 سن المإمن علٌه فً تارٌخ طلب الضم. –أ 

 جر المإمن علٌه فً تارٌخ طلب الضم.أ –ب 

 السن التً ٌحددها المإمن علٌه للتقاعد. –ج 

تقاعد المإمن علٌه فً السن  بافتراضطلوب لضم مدة الخدمة السابقة ٌقدر المبلػ الم    .4

سنة للمرأة(، ما لم ٌحدد سن للتقاعد قبل ذلك، وفً  55سنة للرجل و  62للتقاعد ) االعتٌادي

 هذه الحالة تحسب كلفة الضم على أساس السن التً ٌحددها المإمن علٌه لتقاعده.

وب لضم مدة خدمة سابقة على اشتراكه فً التؤمٌن على إذا سدد المإمن علٌه المبلػ المطل     .5

سواء بالزٌادة أو أساس سن تقاعد محددة، ثم قرر فٌما بعد التقاعد فً سن خبلؾ ذلك، 

احتساب المبلػ المطلوب لضم تلك المدة وذلك على أساس سن التقاعد الجدٌدة  بالنقصان، ٌعاد

لفرق إذا نتج عن ذلك زٌادة فً المبلػ لب بسداد ااطلب الضم، وٌط تقدٌم وأجره وسنه وقت

المطلوب أداإه للهٌبة، وٌرد له الفرق إن كان ذلك لصالحه، فإن لم ٌتمكن من سداد المبلػ 

 اإلضافً المطلوب خفضت المدة المطلوب ضمها بما ٌتناسب والمبلػ المسدد.

ٌتم تخفٌض تلك  فً حالة وفاة المإمن علٌه قبل سداده لجمٌع أقساط مدة الخدمة المضمومة     .6

فً التؤمٌن ما لم ٌسدد  اشتراكهلى مدة إالمدة بما ٌتناسب وقٌمة األقساط المسددة وتضم 

 المستحقون عنه قٌمة األقساط المتبقٌة دفعة واحدة.

 

 

 

 

 
 .31/1/3119 – 3979حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  .1791( ُغ٘ش 34رظؼذ٣َ رؼل أكٌخّ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ سهْ ) 3119( ُغ٘ش 9هخٕٗٞ سهْ )  *
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 (5جـــدول رقـــم )

 تحدٌد األقساط الشهرٌة التً تقتطع من األجر فً حالة

 (1) المإمن علٌه سداد المبالغ المستحقة علٌه بالتقسٌط اختٌار

 

 

 

 

 

 

 

 )ملغــــً(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .01/6/0225 - 0535العدد   -الجرٌدة الرسمٌة – 0225لسنة  (5)ملؽً بموجب القانون رقم  (1)
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 (6جـــدول رقـــم )

 رأس المال لمعاش مستبدل قدره دٌنار واحد

السن عند 
 االستبدال

 سنة 15لمدة  سنوات 11لمدة  سنوات 5لمدة 

 دٌنار فلس  دٌنار فلس دٌنار فلس

 100 202 31 402 51 622 32حتى سن 

31 555 51 362 31 332 101 

30 552 51 322 31 562 101 
33 505 51 005 31 622 101 
34 522 51 152 31 442 101 
35 455 51 255 31 035 101 
36 452 51 362 32 232 101 
35 405 51 145 32 532 102 

31 422 51 532 32 552 102 

33 362 51 625 32 052 102 

42 302 51 412 32 332 113 

41 012 51 332 32 655 113 

40 042 51 112 32 302 113 

43 132 51 332 13 325 111 

44 142 51 122 13 432 111 

45 212 51 555 13 365 115 

46 202 51 352 13 442 115 

45 235 51 265 13 532 116 

41 152 52 512 11 142 116 

43 555 52 412 11 342 115 

52 612 52 242 11 542 114 

51 552 52 515 15 552 113 

50 402 52 132 15 622 110 

53 052 52 565 16 402 111 

54 102 52 222 16 042 112 

55 305 43 312 15 142 121 

56 532 43 602 14   

55 415 43 122 13   

51 042 43 312 10   

53 352 41 212 10   

62 662 41 242 11   

61 305 41     

60 332 45    
63 512 45     

64 152 45     

65 662 46     

 

 

 

 .15/5/1356 -1114العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  (1)
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 (.6بالنسبة للجدول رقم ) ىتراع مبادئ

 فً حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة. .1

ٌراعى حساب السن اإلضافٌة التً تقررها اللجنة الطبٌة المختصة وفقاً للحالة الصحٌة  .0

إجراءات االستبدال لمدة سنة  إلتماملطالب االستبدال وتظل نتٌجة الكشؾ الطبً صالحة 

 من تارٌخ صدور قرار اللجنة الطبٌة.

ال تتناسب مع  ال ٌجوز االستبدال لمن تقرر اللجنة الطبٌة المختصة أن حالته الصحٌة .3

 طلب االستبدال.

 65ال ٌجوز االستبدال لمن تجاوز سنة من المإمن علٌهم األعمار الواردة بالجدول وهً  .4

سنوات،  12سنة إذا كانت مدة االستبدال  62سنة إذا كانت مدة االستبدال خمس سنوات، 

 .سنة 15سنة إذا كانت مدة االستبدال  55

 بالنسبة للمإمن علٌهن.وتطرح خمس سنوات من هذه األعمار 

 ال ٌجوز استبدال معاشات العجز المهنً وؼٌر المهنً. .5
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 (1)(7جـــدول رقـــم )

 بتوزٌع المعاش على فئات المستحقٌن

أرملة أو  فئات المستحقٌن فً المعاش الرقم
 أكثر

األبناء 
 والبنات

األب واألم 
واألخــوة 
 واألخوات

زوج عاجز وابن أو بنت أو أرمله او أرامل أو  1
أكثر وأب أو أم أو كبلهما وأخ أو أخت أو 

 أكثر.

3 
1 

4 
1 

1 
1 

أرمله أو أرامل أو زوج عاجز وإبن أو بنت أو  0
 أكثر.

3 
1 

5 
1  

أرملة او أرامل أو زوج عاجز وأب أو أم او  3
 كبلهما وأخ أو أخت أو أكثر.

5 
1  3 

1 

 6 أرملة أو أرامل أو زوج عاجز. 4
1   

إبن أو بنت أو أكثر وأب أو أم أو كبلهما وأخ  5
 أو أخت أو أكثر.

 5 
1 

1 
1 

  إبن أو بنت أو أكثر. 6
1 
1  

   أب أو أم أو كبلهما وأخ أو أخت أو أكثر. 5
5 
1 

   أب أو أم أو كبلهما أو أخ أو أخت أو أكثر. 1
4 
1 

   0 اب أو أم أو أخ أو أخت. 3
1 

 

 

 مالحظات:

 ٌعتبر الزوج العاجز والمطلقة طبلقاً رجعٌاً فً حكم األرملة من حٌث النصٌب فً المعاش. .1

وجوده على قٌد  بافتراضفً حالة وجود أبناء أو بنات ابن متوفً فٌستحقون نصٌب أبٌهم فً المعاش  .0

 من القانون(. 12الحٌاة )المادة 

 أكثر من مستحق من فبة واحدة ٌوزع النصٌب المستحق بالتساوي فٌما بٌنهم. اجتماعفً حالة  .3

من هذا الجدول إلى صندوق التؤمٌن  3و  1،  5،  4ٌإول الباقً من المعاش بالنسبة للحاالت رقم  .4

 المختص.
 .01/6/0225 - 0535العدد  - الجرٌدة الرسمٌة – 0225لسنة ( 6)تم إضافة الجدول بموجب القانون رقم  (1)
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 اُثب٢ٗاُجضء 

 

 لقانونالمعدلة والقوانٌن المراسٌم بالقوانٌن 

 لتؤمٌن االجتماعًا 
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 1976( لسنة 27مرسوم بقانون رقم )

 (1)االجتماعً من قانون التؤمٌن  139والمادة  38بتعدٌل المادة 

 

 .نحن عٌسى بن سلمان آل خلٌفة، أمٌر دولة البحرٌن

 االطبلع على الدستور،بعد      

 ،1356( لسنة 04رقم ) التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانونوعلى قانون      

 العمل والشبون االجتماعٌة، وبناء على عرض وزٌر     

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،     

 :بالقانون اآلتًرسمنا 

 

 المادة األولى

 من قانون التؤمٌن االجتماعً بحٌث ٌقرأ على الوجه التالً : 31من المادة  5ٌعدل البند      

 التحاقهأو  ةمؽادرة المإمن علٌه للببلد نهابٌاً أو اشتؽاله فً الخارج بصفة دابم -5"      
 بالبعثة الدبلوماسٌة فً سفارة أو قنصلٌة دولته".

 

 المادة الثانٌة

من قانون التؤمٌن االجتماعً بحٌث تقرأ  133تعدل الفقرة الثانٌة من البند )ب( من المادة   –أ 
 على الوجه التالً :

جنبً لمعاش التقاعد أو العجز أو الوفاة طبقاً لما وفً حالة استحقاق المإمن علٌه اال"  
تسوى  60،  61،  62،  53،  51،  55،  56،  40،  41،  35،  34جاء فً المواد 

أو الوفاة الناتج من تطبٌق المواد المشار إلٌها مستحقاته وٌستبدل بمعاش التقاعد أو العجز 
مبلػ من دفعة واحدة بالقدر الذي ٌسمح به معاشه وفقاً للمعامل الوارد بالخانة األولى من 

 .“ المرافق لهذا القانون 6الجدول رقم 

 

ها أ ، ب فقرة ٌلى فقرتامن قانون التؤمٌن االجتماعً بحٌث تضاؾ  133تعدٌل المادة  –ب 
 كون نصها كاآلتً :جدٌدة ٌ

 

 

 
 

 .1356/ 1/ 06– 1132العدد  –لجرٌدة الرسمٌة ا (1)
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مبلؽاً ٌعادل مكافؤة نهاٌة الخدمة المستحقة له طبقاً ألحكام قانون العمل فً القطاع األهلً   – ج
أو المنصوص علٌها فً عقود العمل أو لوابح النظم األساسٌة أو ما اعتاد صاحب العمل 
على دفعه للعمال أٌها أفضل وذلك بحد أقصى قدره ثمانٌة ونصؾ فً المابة من األجر 

على أساسه اشتراك صاحب العمل فً التؤمٌن ضد الشٌخوخة والعجز السنوي المسدد 
 والوفاة بعدد سنوات االشتراك فً التؤمٌن. 

 

 الثالثةالمادة 

تنفٌذ هذا القانون وٌعمل به من تارٌخ نشره فً  –كل فٌما ٌخصه  –على الوزراء      
 الجرٌدة الرسمٌة.

 

 
 أمٌر دولة البحرٌن                                                                                   

 عٌسى بن سلمان آل خلٌفة

 

 

 

 

 صدر فً قصر الرفاع

 هـ. 1336شعبان  03بتارٌخ 

 .م 1356أؼسطس  05الموافق 
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 1977( لسنة 12مرسوم بقانون رقم )

 حكامافً شؤن إٌقاف العمل ببعض 

 (1) بالنسبة لغٌر البحرٌنٌٌن االجتماعًقانون التؤمٌن 

 

 نحن عٌسى بن سلمان آل خلٌفة، أمٌر دولة البحرٌن

 بعد االطبلع على الدستور،     

 ،1355( لسنة 4وعلى األمر األمٌري رقم )     

قانون التؤمٌن االجتماعً والمعدل صدار اب 1356( لسنة 04رقم ) المرسوم بقانونوعلى      
 ،1356( لسنة 05بالمرسوم بقانون رقم )

 العمل والشبون االجتماعٌة، وبناء على عرض وزٌر     

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،     

 :بالقانون اآلتًرسمنا 

 - 1 -مادة 

ً قانون حكام التؤمٌن ضد الشٌخوخة والعجز والوفاة الواردة فاٌوقؾ مإقتاً العمل ب     
والمعدل بالمرسوم  1356( لسنة 04التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

على أن ٌتم تطبٌقه علٌهم فٌما  ،وذلك بالنسبة لؽٌر البحرٌنٌٌن 1356( لسنة 05بقانون رقم )
 بعد بقرارات من مجلس الوزراء.

 - 2 -مادة 

تنفٌذ أحكام هذا القانون و ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة،  –كل فٌما ٌخصه  –على الوزراء      
 .1355ماٌو  14وٌعمل به اعتباراً من 

 

 أمٌر دولة البحرٌن                                                                           

 عٌسى بن سلمان آل خلٌفة

 صدر فً قصر الرفاع

 هـ. 1335جمادي األولى  15بتارٌخ 

 .م 1355ماٌو  3الموافق 

 

 

 

 
 

 .1355 /5/ 10 - 1005العدد  –( الجرٌدة الرسمٌة 1)
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 1981( لسنة 8مرسوم بقانون رقم )

 (1) بتقرٌر زٌادة ألصحاب المعاشات والمستحقٌن

 

 أمٌر دولة البحرٌن نحن عٌسى بن سلمان آل خلٌفة، 

 بعد االطبلع على الدستور،     

 ،1355( لسنة 4وعلى األمر األمٌري رقم )     

بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً  1355( لسنة 13رقم ) القانونوعلى       
 الحكومة وتعدٌبلته، ومستخدمً

وأفراد   بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط  1356( لسنة 11وعلى القانون رقم )
 لعام وتعدٌبلته،قوة دفاع البحرٌن واألمن ا

 بشؤن التؤمٌن االجتماعً وتعدٌبلته، 1356( لسنة 04وعلى القانون رقم )     

 بنظام المنح العابلٌة، 1353( لسنة 10وعلى قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )     

 العمل والشبون االجتماعٌة، وبناء على عرض وزٌر المالٌة واالقتصاد الوطنً ووزٌر     

 قة مجلس الوزراء،وبعد مواف     

 :بالقانون اآلتًرسمنا 

 األولىمادة ال

والمرسوم  1355( لسنة 13تزاد المعاشات المستحقة والتً تستحق بالتطبٌق للقانون رقم )
 على النحو التالً : 1356( لسنة 04والمرسوم بقانون رقم ) 1356( لسنة 11بقانون رقم )

 .ادٌنار % من المعاش الشهري إذا قل عن خمسٌن15أوال : 

 % من المعاش الشهري إذا بلػ خمسٌن دٌناراً فؤكثر.12ثانٌاُ : 

وذلك حتى لو تجاوزت المعاشات المشار إلٌها فً هذٌن البندٌن بالزٌادة المذكورة الحد 
 األقصى المقرر للمعاش فً أي من القوانٌن المشار إلٌها آنفاً. 

ػ٘ذ طوخػذٙ ُِٝٔغظلو٤ٖ 1791ُغ٘ش  (٣ٝ34ـٞص ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُخخمغ ُِٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

ػ٘ٚ ػ٘ذ ٝكخطٚ حعظزذحٍ ٌٓخكؤس ٗوذ٣ش رخُض٣خدس ك٢ حُٔؼخػ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوشس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزٙ 

%( ٖٓ ٓظٞعو حألؿش حُز١ كغذ ػ٠ِ أعخعٚ حُٔؼخػ ٓنشٝرخ  ك٢ ٓذس 2حُٔخدس طلغذ رٞحهغ )

ًظخر٢ ٣وذّ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ  ؽٜٞس حُخذٓش حُٔلغٞرش ك٢ حُظوخػذ، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ رُي رطِذ

. ٣ٝظْ طٞص٣غ  حالؿظٔخػ٢ هزَ فشف حُٔؼخػ، ٝال ٣غش١ ٛزح حُلٌْ ػ٠ِ حُٔؼخؽخص حإلفخر٤ش

( حُِٔلن روخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ 9) رخُـذٍٝ سهْحٌُٔخكؤس ػ٠ِ حُٔغظلو٤ٖ ٝكوخ  ُألٗقزش حُٞحسدس 

 (4).1791 ( ُغ٘ش34حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

 

وٌجب أال تقل الزٌادة المنصوص علٌها فً البند )ثانٌاً( عن سبعة دنانٌر وخمسمابة فلس 
 لصاحب المعاش أو المستفٌد أو بالنسبة لمجموع معاشات المستحقٌن عنهما.

 وٌجبر الفلس إلى مابة فلس.
 

 

 .1312 /0/ 01 - 1350 العدد -نشر بالجرٌدة الرسمٌة  (1)
 .4/3/0212 -0335العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  – 0212( لسنة 3أضٌفت الفقرة الثالثة طبقاً للقانون رقم ) (0)
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 المادة الثانٌة

ٌترتب على صرؾ الزٌادة المشار إلٌها فً المادة السابقة أي مساس بالمنح العابلٌة  ال     
 المشار إلٌه أعبله. 1353لسنة  10المحددة بقرار ربٌس مجلس الوزراء رقم 

 المادة الثالثة

تتحمل الصنادٌق المنشؤة طبقاً للقوانٌن المشار إلٌها فً المادة األولى، كل بما ٌخصه من      
 هذه الزٌادة. 

 المادة الرابعة

على وزٌر المالٌة واالقتصاد الوطنً ووزٌر العمل والشبون االجتماعٌة تنفٌذ هذا القانون      
 وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة. 1312من أول فبراٌر سنة  اعتبارابه  وٌعمل

 

 

 

 أمٌر دولة البحرٌن                                                                          

 عٌسى بن سلمان آل خلٌفة

 

 صدر بقصر الرفاع

 هـ. 1422ربٌع الثانً  4بتارٌخ 

 .م 1312فبراٌر  02الموافق 
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 1985( لسنة 1مرسوم بقانون رقم )

 الصادر بالمرسوم  االجتماعًبتعدٌل قانون التؤمٌن 

 (1) 1976( لسنة 24بقانون رقم )

 

 أمٌر دولة البحرٌن  نحن عٌسى بن سلمان آل خلٌفة،

 بعد االطبلع على الدستور،     

 ،1355لسنة  4وعلى األمر األمٌري رقم      

والقوانٌن  االجتماعًصدار قانون التؤمٌن اب 1356لسنة  04رقم  قانونبالمرسوم وعلى 
 له،  المعدلة

 العمل والشبون االجتماعٌة، وبناء على عرض وزٌر

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 :بالقانون اآلتًرسمنا 

 األولىمادة ال

من  135، والفقرة الثالثة من المادة 53، والمادة 16ٌستبدل بنصوص الفقرة الثانٌة من المادة 
 والمشار إلٌه النصوص التالٌة : 1356لسنة  04الصادر بالقانون رقم  االجتماعًقانون التؤمٌن 

 : 16الفقرة الثانٌة من المادة 

إذا تبٌن من التقرٌر الذي ٌعده الخبٌر ف ،القابمة االلتزامات"وٌجب أن ٌتناول هذا الفحص قٌمة 
وجود مال فٌرحل هذا المال إلى حساب خاص بالصندوق، وال ٌجوز التصرؾ فٌه إال بموافقة 

 مجلس اإلدارة فً األؼراض اآلتٌة :

تسوٌة كل أو بعض العجز الذي تكون الخزانة العامة للدولة قد قامت بسداده عن طرٌق  .1
 العامة لهذا الؽرض.القروض التً تإدٌها للهٌبة 

زٌادة المعاشات والتعوٌضات والبدالت الٌومٌة والمنح اإلضافٌة واإلعانات والمكافآت المقررة  .0
 بموجب هذا القانون على ضوء األرقام القٌاسٌة لنفقات المعٌشة.

وتكون زٌادة المعاشات والتعوٌضات والبدالت الٌومٌة والمنح اإلضافٌة واإلعانات والمكافآت 
األقصى والحد األدنى للمعاشات المقررة بموجب هذا القانون وكذلك النسب المبوٌة لكل ما والحد 

 . االجتماعٌةتقدم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزٌر العمل والشبون 

 

 

 

 .   1315 /1/ 12–1605العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  (1)
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 "تكوٌن احتٌاطً عام واحتٌاطٌات خاصة" .3

 : 53المادة 

% من األجر الٌومً للمصاب المسدد على أساسه اشتراك التؤمٌن 122البدل الٌومً  ى"ٌساو
طوال مدة عجزه عن العمل بسبب إصابة العمل أو فً حالة انتكاس اإلصابة أو حدوث مضاعفة 

 بسببها.

، 32وٌقدر البدل الٌومً على أساس األجر الشهري المسدد عنه االشتراك مقسوماً على 
 ٌبة العامة بدفعه للمصاب".وتلتزم اله

 : 135الفقرة الثالثة من المادة 

جر % من اال55"ٌكون الحد األقصى للمعاشات المذكورة بالفقرة األولى من هذه المادة 
 (1)المقدر على أساسه المعاش فً كل من فرعً التؤمٌن حسب الحالة".

 (0) المادة الثانٌة

بعد تعدٌلها بهذا القانون إال على المعاشات التً  135ال تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة 
 والمعاشات التً استحقت أو تستحق بعد هذا التارٌخ. 1315فً أول ٌناٌر سنة  تستحق

 وتتحمل الهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة الزٌادات الناشبة عن تطبٌق هذا القانون.

 الثالثةالمادة 

 لتنفٌذ أحكام هذا القانون. البلزمةٌصدر وزٌر العمل والشبون االجتماعٌة القرارات 
 المادة الرابعة

تنفٌذ هذا القانون وٌعمل به فً أول الشهر التالً لتارٌخ  –كل فٌما ٌخصه  –على الوزراء 
 نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

 أمٌر دولة البحرٌن                                                                                   

 عٌسى بن سلمان آل خلٌفة

 

 

 صدر فً قصر الرفاع

             هـ. 1425ربٌع الثانً  16بتارٌخ 

 .                                       م 1315ٌناٌر  1الموافق 

 
 

 .1313 /5/ 11 - 1151العدد  -الجرٌدة الرسمٌة – 1313لسنة  (11)% بقرار سمو ربٌس مجلس الوزراء رقم 12% إلى 55عدل الحد األقصى من  (1)

 .02/5/1315 - 1645العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  - 1315( لسنة 10) عدلت هذه المادة بالمرسوم بقانون رقم (0)
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 1985( لسنة 12مرسوم بقانون رقم )

 1985لسنة  1بتعدٌل المادة الثانٌة من المرسوم بقانون رقم 

 االجتماعًبتعدٌل قانون التؤمٌن 

 (1)1976لسنة  24الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 

 نحن عٌسى بن سلمان آل خلٌفة، أمٌر دولة البحرٌن

 بعد االطبلع على الدستور،     

 ،1355لسنة  4وعلى األمر األمٌري رقم      

والقوانٌن  االجتماعًبإصدار قانون التؤمٌن  1356لسنة  04رقم  قانونالمرسوم ب وعلى     
 له،المعدلة 

الصادر  االجتماعًبتعدٌل قانون التؤمٌن  1315( لسنة 1وعلى المرسوم بقانون رقم )     
 .     1356لسنة  04بالمرسوم بقانون رقم 

 ٌة،العمل والشبون االجتماع وبناء على عرض وزٌر     

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،     

 :بالقانون اآلتًرسمنا 

 األولىمادة ال
بتعدٌل قانون التؤمٌن  1315( لسنة 1تعدل المادة الثانٌة من المرسوم بقانون رقم )      

 المشار إلٌه على الوجه التالً : 1356لسنة  04الصادر بالمرسوم بقانون رقم  االجتماعً

 المادة الثانٌة :

بعد تعدٌلها بهذا القانون إال على المعاشات  135أحكام الفقرة الثالثة من المادة  ىال تسر     
 والمعاشات التً استحقت أو تستحق بعد هذا التارٌخ. 1315التً استحقت فً أول ٌناٌر سنة 

 .الزٌادات الناشبة عن تطبٌق هذا القانون االجتماعٌةوتتحمل الهٌبة العامة للتؤمٌنات      

 المادة الثانٌة
تنفٌذ أحكام هذا القانون، وٌعمل به من أول ٌناٌر   –كل فٌما ٌخصه  –على الوزراء      

 ، وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.1315

 أمٌر دولة البحرٌن                                                                           

 خلٌفة عٌسى بن سلمان آل

 قصر الرفاعصدر فً 

 هـ. 1425رمضان  1بتارٌخ 

 .م 1315ماٌو  05الموافق 

 
 .1315 /5/ 32–1645العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  (1)
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 1986( لسنة 21مرسوم بقانون رقم )                               

 االجتماعًبتعدٌل قانون التؤمٌن 

 (1)1976( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 سلمان آل خلٌفة، أمٌر دولة البحرٌننحن عٌسى بن 

 بعد االطبلع على الدستور،     

 ،1355( لسنة 4وعلى األمر األمٌري رقم )     

والقوانٌن  1356لسنة  04رقم الصادر بالمرسوم بقانون  االجتماعًالتؤمٌن  قانونوعلى      
 له، المعدلة

 العمل والشبون االجتماعٌة، وبناء على عرض وزٌر     

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،     

 :بالقانون اآلتًرسمنا 

 األولىمادة ال

تخفض الحصة التً ٌلتزم صاحب العمل الخاضع ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعً       
 االجتماعٌةبسدادها للهٌبة العامة للتؤمٌنات  1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

لمإمن علٌهم العاملٌن لدٌه، كما تخفض الحصة التً ٌلتزم % من أجور ا5% إلى 11وقدرها 
% 5إلى  االجتماعٌةالمإمن علٌه الخاضع ألحكام هذا القانون بسدادها للهٌبة العامة للتؤمٌنات 

 من أجره الشهري، وذلك كله بالنسبة لبلشتراكات عن التؤمٌن ضد الشٌخوخة والعجز والوفاة.

 ون ٌخالؾ هذا الحكم.وٌلؽى كل نص ورد فً هذا القان    

 المادة الثانٌة 

بعد موافقة مجلس إدارة الهٌبة العامة للتؤمٌنات  –ٌصدر وزٌر العمل والشبون االجتماعٌة      
 لتنفٌذ هذا القانون. البلزمةالقرارات  – االجتماعٌة

 المادة الثالثة

تنفٌذ أحكام هذا القانون، وٌعمل به اعتبارا من أول   –كل فٌما ٌخصه  –على الوزراء      
 ، وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.1316سبتمبر 

 أمٌر دولة البحرٌن                                                                           

 عٌسى بن سلمان آل خلٌفة

 صدر فً قصر الرفاع

 هـ. 1426ذو الحجة  00بتارٌخ 

 .م 1316أؼسطس  05الموافق 
 .1316/ 1/ 01– 1523العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  (1)
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 1987( لسنة 15مرسوم بقانون رقم )                                 

  االجتماعًبتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن 

 (1)1976( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 أمٌر دولة البحرٌننحن عٌسى بن سلمان آل خلٌفة، 

 بعد االطبلع على الدستور،     

 ،1355( لسنة 4وعلى األمر األمٌري رقم )     

 االجتماعًبإصدار قانون التؤمٌن  1356لسنة  (04)رقم  المرسوم بقانونوعلى      
 له، المعدلةوالقوانٌن 

 العمل والشبون االجتماعٌة، وبناء على عرض وزٌر     

 جلس الوزراء،وبعد موافقة م     

 :بالقانون اآلتًرسمنا 

 (0) األولىمادة ال

 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًٌعدل قانون التؤمٌن       
والمشار إلٌه بؤن ٌضاؾ عند حساب معاش الشٌخوخة مدة اشتراك افتراضٌة قدرها ستون 

المشار  االشتراكشهر تؤمٌن فً حالة استكمال أو تجاوز المإمن علٌه أو المإمن علٌها مدة 
، سواء كانت هذه االجتماعًلتؤمٌن ( من قانون ا34من المادة ) 3،  0إلٌها فً كل من البندٌن 

فً التؤمٌن،  االشتراكالمدة كلها مدة اشتراك فعلٌة أو محسوباً ضمنها مدة أو مدد فً حكم مدة 
 وذلك بالنسبة لمن ٌتقاعد منهم حتى نهاٌة خمس سنوات من تارٌخ العمل بهذا القانون.

بالفقرة السابقة بناء على  وٌجوز لمجلس الوزراء بقرار منه تمدٌد المدة المشار إلٌها    
وموافقة مجلس إدارة الهٌبة العامة للتؤمٌنات  االجتماعٌةعرض وزٌر العمل والشبون 

 .االجتماعٌة

 المادة الثانٌة

 المشار إلٌه النص التالً : االجتماعً( من قانون التؤمٌن 136ٌستبدل بنص المادة )     

 

 

 

 

 

 .13/11/1315 -1553العدد  –نشر بالجرٌدة الرسمٌة  (1)

 1333لسنة  6وذلك بموجب قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  1330تم تمدٌد العمل بالمدة المشار إلٌها لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ اعتباراً من أول دٌسمبر ( 0)
 افتراضٌةبها بإضافة مدة خمس سنوات ، كما تم تمدٌد العمل 1333مارس  15بتارٌخ  0251والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة رقم  1333مارس  16الصادر بتارٌخ 

العدد  –المنشور بالجرٌدة الرسمٌة  15/1331بحسب الشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم  1/10/1335إلى مدة االشتراك لتسري بصفة دابمة اعتباراً من 
 .10/1/1331بتارٌخ  0333
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 ( :136مادة )

عاد صاحب معاش طبقاً ألحكام هذا القانون  إذا 40،  42،  33"مع مراعاة أحكام المواد      
إلى ممارسة عمل مؤجور خاضع لهذا القانون وٌدر علٌه أجراً  فإنه ٌجمع بٌن ما ٌستحق له 
من معاش وبٌن األجر بشرط عدم تجاوز المجموع متوسط األجر أو األجر الذي حسب على 

ا المعاش، فإذا زاد المجموع على ذلك حسمت الزٌادة من المعاش طوال مدة حصوله مأساسه
علٌها، وإذا بلؽت مدة التحاق صاحب معاش بالعمل المؤجور المشار إلٌه سنة أو أكثر وانتهت 

عدا إصابة عمل جدٌدة أو حدوث مضاعفة إلصابة العمل  –خدمته ألي سبب من األسباب 
( المشار 33الحالتٌن عن كامل المدة األخٌرة على أساس المادة ) المعاش فً ٌسوى –السابقة 

إلٌها، وٌضاؾ للمعاش السابق مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشٌن أو المعاشات حسب 
 الحالة متوسط األجر الذي حسب على أساسه المعاش األول.

حدوث  أما إذا انتهت خدمة صاحب المعاش األصلً بسبب إصابة عمل جدٌدة أو     
مضاعفة لئلصابة أو اإلصابات السابقة على التحاقه بالعمل المؤجور المشار إلٌه بالفقرة 

له فٌعامل طبقاً ألحكام إصابات العمل  إصابٌةالسابقة، أو انتهت خدمته بسبب حدوث وفاة 
 المعاشات أٌضاً أجر ٌتجاوز مجموعالمشار إلٌه، بشرط أال  االجتماعًالواردة بقانون التؤمٌن 

 االشتراك الذي حسب على أساسه المعاش األول.

نهما بٌن المعاشات المقررة كذلك ٌجمع المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو المستحقون ع     
ع تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وفً فرع تؤمٌن إصابات العمل، وٌشترط فً جمٌع فً فر

جر الذي حسب المعاش على األحوال عدم تجاوز مجموع المعاشات متوسط األجر أو األ
 أساسهما".

 المادة الثالثة 
اعتباراً من تارٌخ العمل بهذا القانون تعدل معاشات الشٌخوخة التً تصرؾ من الهٌبة      

وقت العمل بهذا القانون على األساس الموضح بالمادة األولى  االجتماعٌةالعامة للتؤمٌنات 
 السابقة مع عدم صرؾ فروق عن الماضً.

وتتحمل الهٌبة العامة المشار إلٌها بمعاشات الشٌخوخة المعدلة طبقاً للمادة األولى السابقة      
وذلك بمعاشات الشٌخوخة المستحقة للمإمن علٌهم بعد العمل بهذا القانون، وٌتجاوز عما ٌكون 

مادة ( قبل تعدٌلها على الوجه المبٌن بال136قد حصل علٌه المإمن علٌه بالمخالفة للمادة )
 الثانٌة السابقة من هذا القانون.

 (1)المادة الرابعة  
 لتنفٌذ أحكام هذا القانون. البلزمةٌصدر وزٌر العمل والشبون االجتماعٌة القرارات      

 المادة الخامسة                                           
من أول الشهر  اعتباراتنفٌذ هذا القانون، وٌعمل به   –كل فٌما ٌخصه  –على الوزراء     

 التالً لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
 أمٌر دولة البحرٌن                                                                                   

 عٌسى بن سلمان آل خلٌفة

 صدر فً قصر الرفاع

 هـ. 1421ربٌع األول  06بتارٌخ 

 .م 1315نوفمبر  11الموافق 
 .14/4/1311 - 1534العدد  -الجرٌدة الرسمٌة  .5/1311القرار رقم  االجتماعٌةتنفٌذاً لحكم هذه المادة صدر عن وزٌر العمل والشبون  (1)
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 2111( لسنة 14مرسوم بقانون رقم )

  االجتماعًبتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن 

 (1)1976( لسنة 24بقانون رقم )الصادر بالمرسوم 

 

 عٌسى آل خلٌفة، أمٌر دولة البحرٌنحمد بن نحن 

 بعد االطبلع على الدستور،     

 ،1355( لسنة 4وعلى األمر األمٌري رقم )     

 1356لسنة  (04)رقم  الصادر بالمرسوم بقانون االجتماعًقانون التؤمٌن وعلى      
 وتعدٌبلته،

 العمل والشبون االجتماعٌة، وبناء على عرض وزٌر     

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،     

 :بالقانون اآلتًرسمنا 

 األولىمادة ال

( من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم 1( من المادة )1ٌستبدل بنص البند )      
 النص اآلتً : 1356( لسنة 04بقانون رقم )

مجلس إدارة برباسة وزٌر العمل والشبون  االجتماعٌةٌكون للهٌبة العامة للتؤمٌنات     
عضواً على  ، ٌصدر بتشكٌلة قرار من ربٌس مجلس الوزراء من خمسة عشراالجتماعٌة

 الوجه التالً :

 ثمانٌة أعضاء ٌمثلون الحكومة وهم :  - أ

 .االجتماعٌةوكٌل وزارة العمل والشبون  - 

 عام دابرة الشبون القانونٌة.مدٌر  - 

 مدٌر عام الهٌبة العامة لصندوق التقاعد. - 

 مندوب عن دٌوان ربٌس مجلس الوزراء. - 

 مندوب عن مإسسة نقد البحرٌن. - 

 الوطنً. واالقتصادمندوب عن وزارة المالٌة  - 

 مندوب عن وزارة النفط والصناعة. - 

 مندوب عن وزارة الصحة. - 

 

 

 

 
 .0222 /01/6األربعاء  – 0431العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  (1)
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 ثبلثة أعضاء من أصحاب العمل الخاضعٌن لهذا القانون.  -ب  

من العمال من ذوي الكفاءات العلٌا فً أعمالهم، على أن ٌكونوا من  ءثبلثة أعضا   -ج   

 المإمن علٌهم.

 االجتماعٌة.مدٌر عام الهٌبة العامة للتؤمٌنات    -د     

وٌصدر قرار من ربٌس مجلس الوزراء بتعٌٌن وإعفاء ممثلً أصحاب العمل والعمال فً               

 المجلس.

 المادة الثانٌة 

على وزٌر العمل والشبون االجتماعٌة تنفٌذ هذا القانون، وٌعمل به من تارٌخ نشره فً     
 الجرٌدة الرسمٌة.

 

 

 

 أمٌر دولة البحرٌن                                                                                    

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 صدر فً قصر الرفاع

 هـ. 1401ربٌع األول  03بتارٌخ 

 .م 0222ٌونٌو  05الموافق 
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 2115( لسنة 31قانون رقم )

 على البحرٌنٌٌن  االجتماعًبشؤن التؤمٌن 

 (1) العاملٌن فً الخارج ومن فً حكمهم

 

 ملك مملكة البحرٌن    عٌسى آل خلٌفةحمد بن نحن 

 بعد االطبلع على الدستور،     

 1356لسنة  (04)رقم  الصادر بالمرسوم بقانون االجتماعًقانون التؤمٌن وعلى      
 وتعدٌبلته،

 القانون اآلتً نصه، وقد صدقنا علٌه وأصدرناه:أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

 المادة األولى 

 فً تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بــ :    

 .االجتماعٌة: الهٌبة العامة للتؤمٌنات  الهٌئة العامة .1

 : كل من تسري علٌه أحكام هذا القانون. المإمن علٌه .0

الصادر بالمرسوم بقانون رقم  االجتماعً: قانون التؤمٌن  االجتماعًقانون التؤمٌن  .3
 وتعدٌبلته. 1356( لسنة 04)

الذي ٌختاره المإمن علٌه، وٌحسب  االفتراضً: الدخل الشهري  فئة الدخل الشهري .4
 الذي ٌإدٌه للهٌبة شهرٌاً. االشتراكعلى أساسه 

: كل عجز ٌحدث قبل بلوغ المإمن علٌه سن الستٌن سنة أو قبل بلوغ المإمن  العجز .5
لخامسة والخمسٌن سنة، وٌكون من شؤنه أن ٌحول كلٌة وبصفة مستدٌمة بٌن علٌها سن ا

المإمن علٌه وبٌن مزاولة أٌة مهنة أو عمل أو نشاط ٌكتسب منه، وٌثبت ذلك العجز 
 .االجتماعًبقرار من اللجنة الطبٌة المشكلة وفقاً ألحكام قانون التؤمٌن 

 المادة الثانٌة 

صاحب  ىن ٌعملون خارج مملكة البحرٌن، أو داخلها لدٌكون للعاملٌن البحرٌنٌٌن الذٌ 
( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًعمل ؼٌر مخاطب بؤحكام قانون التؤمٌن 

 بؤحكام هذا القانون طالما توافرت فً شؤنهم الشروط التً ٌحددها. االنتفاعحق طلب  1356
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 المادة الثالثة

المقرر بمقتضى هذا القانون تؤمٌن الشٌخوخة والعجز  االجتماعًٌشمل نظام التؤمٌن 
 والوفاة.

األخرى المنصوص  االجتماعًوٌجوز أن تسري على المإمن علٌهم بعض فروع التؤمٌن      
بها قرار من  ، وذلك بالشروط واألوضاع التً ٌصدراالجتماعًعلٌها فً قانون التؤمٌن 

 ربٌس مجلس الوزراء وفً حدود المواد المنصوص علٌها فً القانون المشار إلٌه.

 المادة الرابعة

 بؤحكام هذا القانون توافر الشروط اآلتٌة :  لبلنتفاع االشتراكلب اٌشترط فً ط

 أن ال ٌقل سنة عن ست عشرة سنة. .1

من ٌشترك خبلل سنة من أن ال تزٌد سنة على خمسٌن سنة، وٌستثنى من هذا الشرط  .0
تارٌخ العمل بؤحكام هذا القانون، بشرط عدم تجاوز سن المإمن علٌه الستٌن سنة أو 

 المإمن علٌها سن الخامسة والخمسٌن سنة.

ثبوت لٌاقته طبٌاً للعمل بموجب شهادة صادرة من اللجنة الطبٌة المختصة بوزارة الصحة  .3
 فً مملكة البحرٌن.

، أو من الخاضعٌن ألي نظام من االجتماعًم قانون التؤمٌن أن ال ٌكون خاضعاً ألحكا .4
الصادر بها قوانٌن وأنظمة أو قرارات فً مملكة  االختٌارٌةأنظمة التقاعد اإللزامٌة أو 

 البحرٌن.

 أن ال ٌكون مستحقاً لمعاش شٌخوخة أو لمعاش عجز ؼٌر مهنً من الهٌبة العامة. .5

 المادة الخامسة

بالهٌبة العامة حساب خاص للتؤمٌن المنصوص  االجتماعٌةٌخصص فً صندوق التؤمٌنات 
 : اآلتٌةعلٌه فً هذا القانون تتكون أمواله من الموارد 

%( شهرٌاً من 10التً ٌإدٌها المإمن علٌه لحساب هذا التؤمٌن بواقع ) االشتراكات .1
 .االفتراضًالدخل الشهري 

مدة اشتراكه فً التؤمٌن وفقاً لؤلحكام المبالػ التً ٌإدٌها المإمن علٌه للهٌبة العامة لزٌادة  .0
 .االجتماعً( من قانون التؤمٌن 36المنصوص علٌه فً المادة )

والتبرعات والهبات والوصاٌا التً ٌقرر مجلس إدارة الهٌبة العامة قبولها  اناتاإلع .3
 لصالح الحساب الخاص بهذا التؤمٌن.

 رٌع استثمار أموال هذا التؤمٌن. .4

ما ٌخصص لحساب هذا التؤمٌن من المبالػ اإلضافٌة والفوابد وؼٌرها من المبالػ التً  .5
 .االجتماعًتحصل سنوٌاً بالتطبٌق ألحكام قانون التؤمٌن 

 الموارد األخرى التً تخصص لهذا التؤمٌن. .6

ٌفحص المركز المالً لحساب هذا التؤمٌن طبقاً للقواعد المنصوص علٌها فً المادة 
 .االجتماعً( من قانون التؤمٌن 16)
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 المادة السادسة

هذا التؤمٌن بالنسبة للمإمن علٌهم المنتفعٌن بؤحكامه بواقع مجموع  اشتراكات ىتإد  
( من المادة 0( و )1ن )حصتً صاحب العمل والمإمن علٌه المنصوص علٌهما فً البندٌ

%( من فبة الدخل الشهري 10، أي بمعدل نسبة )االجتماعً( من قانون التؤمٌن 33)
 الذي ٌختاره المإمن علٌه. االفتراضً

دٌنار،  022/-بحد أدنى قدره  االشتراكعند بدء  االفتراضًوتكون فبة الدخل الشهري  
دٌنار، وٌحق للمإمن علٌه تعدٌل فبة الدخل الشهري المختارة  1222/-وحد أقصى قدره 

% سنوٌاً، وال ٌسمح له بالزٌادة إذا بلػ الدخل الشهري 5بالزٌادة أو النقصان فً حدود 
 دنى المشار إلٌه.دٌنار، كما ال ٌسمح له بالنزول عن الحد األ 1522/-مبلؽاً قدره  االفتراضً

من أول شهر ٌناٌر التالً لتارٌخ  اعتبارا االفتراضًوٌكون تعدٌل فبة الدخل الشهري  
 تقدٌم المإمن علٌه طلباً كتابٌاً بذلك.

 المادة السابعة

ٌجوز للمإمن علٌه أن ٌطلب زٌادة مدة اشتراكه فً هذا التؤمٌن بإضافة مدة عمل سابقة 
ط أن تكون مدة العمل السابقة المطلوب حسابها قد قضاها علٌه بحد أقصى خمس سنوات، بشر

بعد سن السادسة عشرة من عمره، وٌإدي عنها للهٌبة العامة المبلػ الواجب أداإه وفقاً للمادة 
، وٌقدم الطلب كتابٌاً للهٌبة على األنموذج المعد لهذا االجتماعً( من قانون التؤمٌن 36)

 الؽرض.

ا فً الفقرة السابقة ضمن المدة المإهلة لمعاش الشٌخوخة أو وال تدخل المدة المشار إلٌه
 .الوفاة وأالعجز 

 المادة الثامنة

 البلحقةالسابقة علٌها أو  االشتراكفً هذا التؤمٌن، ومدة أو مدد  االشتراكتعتبر مدة أو مدد 
لها والتً لم ٌصرؾ عنها مستحقات تؤمٌنٌة من قبل الهٌبة العامة، مدة متصلة فً حساب المدد 
المإهلة لمعاش الشٌخوخة والعجز والوفاة وفً حساب تعوٌض الدفعة الواحدة طبقاً لقانون 

 .االجتماعًالتؤمٌن 

ة عن وتسوى مستحقات المإمن علٌه والمستحقٌن عنه عن مدة أو مدد االشتراك الناشب
لها، وٌحدد المعاش النهابً أو  البلحقةتطبٌق هذا القانون بمعزل عن المدة أو المدد السابقة أو 

تعوٌض الدفعة الواحدة بمقدار مجموع المعاشات أو التعوٌضات الناتجة عن حساب كل مدة 
 على حدة حسب األحوال.

 المادة التاسعة

تسوى حقوق المإمن علٌهم  مع مراعاة األحكام المنصوص علٌها فً هذا القانون
والمستحقٌن عنهم سواء المتعلقة بمعاشات الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة، وكذلك تعوٌض 
الدفعة الواحدة، وفقاً للشروط واألوضاع المنصوص علٌها فً الباب الرابع من قانون التؤمٌن 

 .االجتماعً
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 المادة العاشرة

 المإمن علٌه طبقاً ألحكام هذا القانون منتهٌاً بقوة القانون فً الحالتٌن اآلتٌتٌن: اشتراكٌعتبر 

( من 5( ، )4إذا ثبت عجزه أو فقد شرطاً من الشرطٌن المنصوص علٌهما فً البندٌن ) .1
 المادة الرابعة من هذا القانون.

ٌة آخر شهر من نها اعتبارالمدة ستة أشهر متصلة، وذلك  االشتراكاتإذا توقؾ عن أداء  .0
 .االشتراكسدد عنه 

وٌجب على الهٌبة العامة إخطار المإمن علٌه بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول      
فً هذا التؤمٌن، أو على العنوان الذي حدده كتابٌاً بعد  االشتراكعلى عنوانه المدون فً طلب 

 ذلك.

 المادة الحادٌة عشرة

( 0للمدة المنصوص علٌها فً البند ) االشتراكاتٌجوز للمإمن علٌه الذي توقؾ عن سداد 
ثة التالٌة للمدة المشار إلٌها المن المادة السابقة أن ٌطلب من الهٌبة العامة خبلل األشهر الث

 االشتراكاتمن تارٌخ التوقؾ على أن ٌتم سداد  اعتبارافً هذا التؤمٌن  االشتراك استبناؾ
عة واحدة، أو على أقساط شهرٌة وفقاً ألحكام قانون المستحقة إلى الهٌبة العامة، وذلك إما دف

 والقرارات الصادرة تنفٌذاً له. االجتماعًالتؤمٌن 

المستحقة لمدة ستة أشهر متصلة  االشتراكاتوإذا توقؾ المإمن علٌه بعد ذلك عن سداد 
 اشتراكهوز للهٌبة العامة قبول طلب جأخرى ٌعتبر اشتراكه فً هذه الحالة منتهٌاً نهابٌاً، والٌ

 فً هذا النظام مرة أخرى إال إذا كان هذا التوقؾ ألسباب قهرٌة ٌقدرها مجلس إدارة الهٌبة.

 المادة الثانٌة عشرة

فً حالة عجزه، أو وفاته خبلل سنة من تارٌخ  –أو المستحقون عنه  –ٌنتفع المإمن علٌه 
( من قانون 35من المادة ) انتهاء هذا التؤمٌن باألحكام المنصوص علٌها فً الفقرة قبل األخٌرة

 .االجتماعًالتؤمٌن 

 المادة الثالثة عشرة

تصرؾ منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة بالشروط واألوضاع المنصوص علٌها فً 
وذلك إذا انتهى هذا التؤمٌن بسبب وفاة  االجتماعً( من قانون التؤمٌن 31( و )13المادتٌن )

 المإمن علٌه.

فً هذا التؤمٌن تصرؾ  االشتراكٌه خبلل سنة من تارٌخ انتهاء وفً حالة وفاة المإمن عل
منحة الوفاة بما ٌعادل ستة أمثال المعاش المفترض صرفه للمإمن علٌه مضافاً إلٌها منحة 

 نفقات الجنازة المذكورة.

 المادة الرابعة عشرة

فٌما لم  ًاالجتماعتسري على التؤمٌن المنصوص علٌه فً هذا القانون أحكام قانون التؤمٌن 
 ٌرد بشؤنه نص خاص فً هذا القانون وبما ال ٌتعارض مع أحكامه.
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 لمادة الخامسة عشرةا

مع عدم اإلخبلل بؤٌة عقوبة أشد ٌنص علٌها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ٌعاقب 
بالحبس مدة ال تجاوز ثبلثة ِأشهر وبؽرامة ال تزٌد على ألؾ دٌنار، أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن 

، أو إفادة الؽٌر االستفادةكل من أعطى متعمداً بٌانات ؼٌر صحٌحة أو تواطؤ فً ذلك بؽرض 
ل على المعاشات أو التعوٌضات أو المزاٌا المنصوص علٌها فً هذا القانون بدون من الحصو
 وجه حق.

الجرٌمة المنصوص علٌها فً هذه المادة خبلل ثبلث سنوات من  الرتكابوفً حالة العود 
تارٌخ الحكم النهابً بالعقوبة ٌجب على المحكمة أن تقضً بالحد األقصى للعقوبة المنصوص 

 السابقة.علٌه فً الفقرة 

فضبلً عن العقوبة المحكوم  –وفً جمٌع األحوال ٌجب أن ٌتضمن الحكم الصادر باإلدانة 
 القضاء بتعوٌض مدنً للهٌبة العامة. –بها 

وال ٌجوز وقؾ تنفٌذ العقوبات المالٌة، وتإول جمٌع المبالػ المحكوم بها إلى الهٌبة العامة 
 ها بناء على موافقة مجلس اإلدارة.وٌكون التصرؾ فٌها بقرار من ربٌس مجلس إدارت

 المادة السادسة عشرة

ٌصدر وزٌر العمل اللوابح والقرارات المنفذة ألحكام هذا القانون، بناًء على موافقة مجلس 
 .االجتماعٌةإدارة الهٌبة العامة للتؤمٌنات 

 المادة السابعة عشرة

من أو الشهر  اعتبارامل به تنفٌذ أحكام هذا القانون، وٌع –كل فٌما ٌخصه  –على الوزراء 
 الثانً لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

 

 

 ملك مملكة البحرٌن                                                                                    

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 صدر فً قصر الرفاع :

 هـ. 1406رجب  12بتارٌخ : 

 .م 0225أؼسطس  15الموافق : 
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 2116( لسنة 41قانون رقم )

 االجتماعًبتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن 

 (1)1976( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 .ملك مملكة البحرٌن    عٌسى آل خلٌفةحمد بن نحن 

 بعد االطبلع على الدستور،     

  وتعدٌبلته، وعلى األخص  1356لسنة  (03)رقم قانون العمل فً القطاع األهلً وعلى 
 ( منه،111المادة )

 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًوعلى قانون التؤمٌن 
 وتعدٌبلته،

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتً نصه، وقد صدقنا علٌه وأصدرناه:

 المادة األولى 

الصادر بالمرسوم  االجتماعًمن قانون التؤمٌن  (4ٌستبدل بتعرٌؾ األجر الوارد بالمادة )    
 التعرٌؾ التالً : 1356( لسنة 04بقانون رقم )

: كل ما ٌعطى للمإمن علٌه نقداً بصفة دورٌة أو منتظمة مقابل عمله سواء كان األجر     
ٌدفع بالشهر أو باألسبوع أو بالٌوم أو بالساعة او بالقطعة أو باإلنتاج وبما ال ٌجاوز الحد 

 (.15األقصى لؤلجر المنصوص علٌه بالفقرة األولى من المادة )

 المادة الثانٌة

( من قانون 42( و )01( الفقرتٌن األولى والخامسة و )15ٌستبدل بنصوص المواد ) 
 النصوص التالٌة : 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًالتؤمٌن 

 (17المادة )

 )الفقرة األولى(

تحسب اشتراكات التؤمٌن المنصوص علٌها فً هذا القانون على أساس مجموع األجور 
 لبلشتراكالتً ٌتقاضاها المإمن علٌه شهرٌاً، وٌكون الحد األقصى لؤلجر الشهري الخاضع 

 أربعة آالؾ دٌنار. (دٌنار 4222)

 

 

 

 

 

 
 

 م. 0/1/0226 – 0552العدد  –الجرٌدة الرسمٌة (1)
 .32/1/0226 - 0554العدد  –تم استدراك الخطؤ المطبعً الوارد فً القانون فً الجرٌدة الرسمٌة  *
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 )الفقرة الخامسة(

وٌضم لؤلجر فً جمٌع األحوال عناصر األجر األخرى التً تصرؾ نقداً للمإمن علٌهم 
 بصفة دورٌة أو منتظمة والتً ٌصدر بتحدٌدها وشروطها قرار من وزٌر العمل.

 (21) المادة

 صاحب عمل واحد. ىال ٌجوز التؤمٌن على العامل إال لد

 (41المادة )

عند حساب المتوسط الشهري لؤلجور المشار إلٌها بالمادة السابقة أال ٌتجاوز  ًٌراع
% )مابة وخمسون بالمابة( من أجر المإمن علٌه التؤمٌنً فً بداٌة الخمس سنوات 152

إن قلت عن ذلك، فإذا زاد الفرق عن ذلك  اشتراكهاألخٌرة من مدة اشتراكه فً التؤمٌن أو مدة 
 وسط األجر الذي ٌربط المعاش على أساسه.فبل تدخل الزٌادة فً مت

 المادة الثالثة 

تحسب معاشات التقاعد والعجز والوفاة والتعوٌضات المستحقة عن المدة السابقة على  
التؤمٌن عن أجور  اشتراكاتتارٌخ سرٌان هذا القانون والتً ٌكون المإمن علٌه قد أدى خبللها 

المنصوص علٌه فً الفقرة األولى  لبلشتراك تزٌد عن الحد األقصى لؤلجر الشهري الخاضع
له، وٌحدد  البلحقة( الواردة بالمادة األولى من هذا القانون بمعزل عن المدة 15من المادة )

المعاش النهابً أو التعوٌض بمقدار مجموع المعاشٌن أو التعوٌضٌن الناتجٌن عن حساب كل 
أو التعوٌض عن مجموع الفترتٌن ما لم ٌكن احتساب المعاش  مدة على حدة حسب األحوال.
 (1). دون انقطاع أصلح للمإمن علٌه

( من هذا القانون على أساس األجر 13وتحسب منحة الوفاة المنصوص علٌها فً المادة )
 التؤمٌنً وقت حدوث الوفاة.

وتحسب جمٌع المعاشات والتعوٌضات المستحقة عن فرع إصابات العمل واألمراض 
 التؤمٌنً للمإمن علٌه وقت حدوث اإلصابة. المهنٌة على أساس األجر

 المادة الرابعة 

ٌلتزم أصحاب العمل الخاضعٌن ألحكام هذا القانون بؤداء مكافؤة نهاٌة الخدمة للمإمن  
علٌهم الخاضعٌن لفرع تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة، وفقاً ألحكام قانون العمل فً القطاع 

لسرٌان هذا القانون عن األجور التً  البلحقةالمدة وذلك عن  1356( لسنة 03األهلً رقم )
( من هذا 15تزٌد عن الحد األقصى لؤلجر المنصوص علٌه فً الفقرة األولى من المادة )

 القانون.

 المادة الخامسة 

أكثر من صاحب عمل فٌستمر خاضعاً  ىإذا كان العامل وقت العمل بهذا القانون ٌعمل لد 
اصحاب العمل  ىي ٌدفع األجر األعلى وٌوقؾ التؤمٌن لدصاحب العمل الذ ىللتؤمٌن لد

اآلخرٌن، ما لم ٌطلب المإمن علٌه من الهٌبة بموجب خطاب مسجل استمرار التؤمٌن علٌه 
 لدي صاحب عمل آخر، وذلك خبلل ستة شهور من تارٌخ صدور هذا القانون.

 

الفقرة االولى من المادة نهاٌة  فً" الفترتٌن دون انقطاع أصلح للمإمن علٌه ما لم ٌكن احتساب المعاش أو التعوٌض عن مجموعأضٌفت هذه الفقرة "  (1)
 .01/3/0213 -3236العدد  –الجرٌدة الرسمٌة -0213( لسنة 5الثالثة طبقاً للقانون رقم )
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وٌتم احتساب المعاش أو التعوٌض فً هذه الحالة عن فرع التؤمٌن ضد الشٌخوخة والعجز 
وٌحدد المعاش  .له البلحقةلصدور هذا القانون بمعزل عن المدة والوفاة عن المدة السابقة 

النهابً أو التعوٌض بمقدار مجموع المعاشٌن أو التعوٌضٌن الناتجٌن عن حساب كل مدة على 
حدة حسب األحوال، ما لم ٌكن احتساب المعاش أو التعوٌض عن مجموع الفترتٌن دون 

 أصلح للمإمن علٌه. انقطاع

 المادة السادسة 

 ٌُصدر وزٌر العمل القرارات المنفذة ألحكام هذا القانون. 

 المادة السابعة 

ٌُعمل به من الٌوم التالً لتارٌخ نشره فً الجرٌدة   على وزٌر العمل تنفٌذ هذا القانون، و
 الرسمٌة.

 

 

 

 ملكة البحرٌنملك م                                                                                    

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 صدر فً قصر الرفاع :

 هـ. 1405رجب  5بتارٌخ : 

 .م 0226ٌولٌو  32الموافق : 
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 2116( لسنة 68قانون رقم )

 بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماٌة التؤمٌنٌة لمواطنً دول

 دولهم مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة العاملٌن فً غٌر

 (1) فً أٌة دولة عضو فً المجلس

 

 ملك مملكة البحرٌن  عٌسى آل خلٌفةحمد بن نحن 

 بعد االطبلع على الدستور،     

بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً  1355( لسنة 13وعلى القانون رقم )     
 الحكومة وتعدٌبلته،

 1356( لسنة 03وعلى قانون العمل فً القطاع األهلً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )      
 ( منه،111وعلى األخص المادة )

 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًوعلى قانون التؤمٌن      
 وتعدٌبلته،

وعلى قرار المجلس األعلى لدول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة فً دورته الخامسة      
هـ الموافق 1405ذي القعدة  3 – 1والعشرٌن المنعقدة فً المنامة ٌومً األثنٌن والثبلثاء 

بشؤن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمد الحماٌة التؤمٌنٌة  0224دٌسمبر  01–02
مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة العاملٌن فً ؼٌر دولهم فً أٌة دولة عضو  لمواطنً دول

 فً المجلس ومذكرته اإلٌضاحٌة،

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتً نصه، وقد صدقنا علٌه وأصدرناه:     

 المادة األولى 

س التعاون لدول الخلٌج ووفق على النظام الموحد لمّد الحماٌة التؤمٌنٌة لمواطنً دول مجل 
قرار من  باعتمادهالعربٌة العاملٌن فً ؼٌر دولهم فً أٌة دولة عضو فً المجلس، الصادر 

دة ـرٌن المنعقـالمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة فً دورته الخامسة والعش
دٌسمبر 01-02قـفهـ الموا1405دة ـذي القع 3 – 1اء ـن والثبلثـً األثنٌـة ٌومـً المنامـف

 ، المرافق لهذا القانون.0224

 

 

 

 
 .0226 /12/ 13الخمٌس  – 0561العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  (1)
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 المادة الثانٌة 

( من قانون 111ٌوقؾ العمل بنظام مكافؤة نهاٌة الخدمة المنصوص علٌها فً المادة ) 
كما ٌوقؾ العمل  1356( لسنة 03العمل فً القطاع األهلً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

بنظام مكافؤة نهاٌة الخدمة المعمول بها فً أنظمة الخدمة المدنٌة، وذلك بالنسبة للعمال 
ٌن للنظام المشار إلٌه بالمادة األولى من هذا القانون من مواطنً دول والموظفٌن الخاضع

 من تارٌخ خضوعهم لهذا النظام. اعتبارامجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة 

على أن تسوى مستحقات نهاٌة الخدمة لهإالء العمال والموظفٌن بموجب األنظمة المذكورة 
 من التارٌخ المشار إلٌه فً الفقرة السابقة. اً اعتبار

 المادة الثالثة 

وجمٌع الوزارات  االجتماعٌةعلى الهٌبة العامة لصندوق التقاعد والهٌبة العامة للتؤمٌنات  
بشؤن تنظٌم  1355( لسنة 13والهٌبات والمإسسات العامة الخاضعة ألحكام القانون رقم )

كومة وعلى أصحاب األعمال الخاضعٌن ألحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الح
، تطبٌق أحكام النظام 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ) االجتماعًالتؤمٌن 

 من تارٌخ العمل به. اعتباراالمرافق لهذا القانون وذلك 

 المادة الرابعة 

لتنفٌذ أحكام النظام  مةالبلزعلى وزٌر المالٌة ووزٌر العمل إصدار القرارات التنفٌذٌة  
 المرافق لهذا القانون.

 المادة الخامسة 

 ٌُلؽى كل حكم ٌخالؾ أحكام النظام المرافق لهذا القانون. 

 المادة السادسة 

ٌُنشر فً الجرٌدة الرسمٌة،  –كل فٌما ٌخصه  –على الوزراء   تنفٌذ أحكام هذا القانون، و
 ره فً الجرٌدة الرسمٌة.من الٌوم التالً لتارٌخ نش اعتباراوٌعمل به 

 

 ملك مملكة البحرٌن                                                                                      

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 صدر فً قصر الرفاع :

 هـ. 1405رمضان  13بتارٌخ : 

 .م 0226اكتوبر  11الموافق : 
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 النظام الموحد

 التؤمٌنٌةلمد الحماٌة 

 لمواطنً دول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة

 دولة عضو فً المجلس العاملٌن فً غٌر دولهم فً أي

 

 الباب األول

 التعارٌف واألحكام العامة ونطاق التطبٌق

 (1مادة )

 فً تطبٌق أحكام هذا النظام ٌقصد بالكلمات والعبارات التالٌة ما ٌلً:

الحماٌة التؤمٌنٌة لمواطنً دول مجلس التعاون لدول الخلٌج : النظام الموحد لمد النظام .1
 العربٌة العاملٌن فً ؼٌر دولهم فً أي دولة عضو فً المجلس.

 : مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة.المجلس .0

 : الدول األعضاء فً مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة.دول المجلس .3

ل بها الموظؾ / العامل الخاضع لهذا : إحدى دول المجلس التً ٌعمدولة مقر العمل .4
 النظام.

: إحدى دول المجلس التً ٌتمتع الموظؾ/العامل دولة موطن الموظف/العامل .5
 بجنسٌتها.

: الموظفون/ العاملون الذٌن ٌحملون جنسٌة إحدى دول المجلس مواطنو دول المجلس .6
 العاملٌن خارج دولهم فً أي دولة عضو فً المجلس.

: األجهزة المعنٌة فً دول المجلس االجتماعٌةً/ التؤمٌنات أجهزة التقاعد المدن .5
 .االجتماعٌةالمختصة بتطبٌق قانون/ نظام التقاعد المدنً/ التؤمٌنات 

 :االجتماعٌةقانون / نظام التقاعد المدنً / التؤمٌنات  .1

 قوانٌن / نظم التقاعد المدنً المطبقة بدول المجلس.  -أ 

المطبقة بدول المجلس بما فً ذلك نظام  االجتماعٌةقوانٌن / نظم التؤمٌنات  -ب
 التؤمٌن على العاملٌن فً الخارج.

: كل من ٌعمل من مواطنً دول المجلس فً إحدى وحدات الجهاز اإلداري الموظف .3
للدولة والهٌبات واألجهزة العامة فً إحدى دول المجلس التً تسري بشؤنها أحكام 

 ولة مقر العمل.قانون / نظام الخدمة المدنٌة فً الد

صاحب عمل طبٌعً أو معنوي  ى: كل من ٌعمل من مواطنً دول المجلس لدالعامل .12
 فً إحدى دول المجلس نظٌر أجر، وٌخضع لقانون / نظام العمل الساري.

: كل شخص طبٌعً أو معنوي ٌستخدم موظفاً / عامبلً أو أكثر من ملصاحب الع .11
 لفبات التالٌة:النظام ممن ٌندرج تحت ا هذا الخاضعٌن ألحكام



116 
 

وحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌبات واألجهزة العامة الخاضعة ألحكام قانون  -أ 
 / نظام التقاعد المدنً.

شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات األخرى الخاضعة ألحكام  -ب
 قانون / نظام العمل.

 (2مادة )

 االجتماعٌةتطبٌقاً ألحكام هذا النظام، تسري قوانٌن / نظم التقاعد المدنً / التؤمٌنات 
 السارٌة فً دول المجلس على مواطنٌها العاملٌن فً دول المجلس األخرى.

 (3مادة )

 فً دول المجلس تطبٌق هذا النظام. االجتماعٌةلى أجهزة التقاعد المدنً / التؤمٌنات إٌعهد 

 (4مادة )

أحكام هذا النظام إلزامٌاً على مواطنً دول المجلس الذٌن ٌعملون خارج دولهم فً  تسري
 أي دولة عضو فً المجلس شرٌطة أن تتوافر بشؤنهم الشروط التالٌة :

أن تنطبق علٌه األحكام والشروط الواردة فً قانون / نظام التقاعد المدنً / التؤمٌنات  .1
 فً دولته. االجتماعٌة

عمل خاضع ألحكام قانون / نظام التقاعد المدنً / التؤمٌنات  صاحب ىأن ٌعمل لد .0
 فً الدولة مقر العمل. االجتماعٌة

 الدالة على ذلك. الثبوتٌةأن ٌتمتع بجنسٌة إحدى دول المجلس مع تقدٌم المستندات  .3

 (5مادة )

ٌقتصر تطبٌق هذا النظام على فرع تؤمٌن التقاعد / الشٌخوخة والعجز والمرض والوفاة وال 
ٌحول ذلك دون تطبٌق فرع تؤمٌن إصابات العمل واألمراض المهنٌة بالنسبة للموظؾ / 

 العامل وفقاً لؤلحكام المعمول بها فً الدولة مقر العمل.

 (6مادة )

فً دولة موطن الموظؾ / العامل بما  االجتماعٌةتلتزم أجهزة التقاعد المدنً / التؤمٌنات 
 ٌلً :

ام النظام / القانون المعمول به لدٌها متضمناً نسب إعداد دلٌل بشان التعرٌؾ بؤحك .1
للتؤمٌن على الموظؾ /  اتخاذهاالواجبة السداد واإلجراءات الواجب  االشتراكات

العامل طبقاً لقانون / لنظام الدولة موطن الموظؾ / العامل وتعمٌمه على أجهزة 
 فً دول المجلس. االجتماعٌةالتقاعد المدنً / التؤمٌنات 

فً دول المجلس بنماذج التؤمٌن  االجتماعٌةموافاة أجهزة التقاعد المدنً / التؤمٌنات  .0
 المستخدمة لدٌها، لؽاٌات تطبٌق هذا النظام.

فتح حساب مصرفً فً الدولة مقر العمل لؽرض تمكٌن أصحاب العمل وأجهزة  .3
طبٌقاً لهذا من إٌداع المبالػ المستحقة لها ت االجتماعٌةالتقاعد المدنً / التؤمٌنات 

 النظام.
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تحدٌد الجهة أو الوحدة اإلدارٌة المنوط بها متابعة تطبٌق مقتضٌات هذا النظام مع  .4
فً دول  االجتماعٌةالجهات أو الوحدات اإلدارٌة فً أجهزة التقاعد المدنً / التؤمٌنات 

 المجلس.

 (7مادة )

 ولة مقر العمل بما ٌلً:فً الد االجتماعٌةتلتزم أجهزة التقاعد المدنً / التؤمٌنات      

 اإلجراءات الكفٌلة بإلزام أصحاب العمل بتطبٌق أحكام هذا النظام. تخاذإ .1

اإلجراءات الكفٌلة بتوعٌة أصحاب العمل بؤحكام هذا النظام وتزوٌدهم بالدلٌل  تخاذإ .0
فً الدولة موطن الموظؾ  االجتماعٌةالمعد من قبل أجهزة التقاعد المدنً / التؤمٌنات 

 وبنماذج التؤمٌن المستخدمة لؽاٌات تطبٌق هذا النظام. / العامل

تحدٌد الجهة أو الوحدة اإلدارٌة المنوط بها متابعة تطبٌق مقتضٌات هذا النظام مع  .3
فً دول  االجتماعٌةالجهات أو الوحدات اإلدارٌة فً أجهزة التقاعد المدنً / التؤمٌنات 

 المجلس.

 

 الباب الثانً

 إجراءات التسجٌل

 (8مادة )

ٌتم التؤمٌن على الموظؾ / العامل المخاطب بؤحكام هذا النظام لدي جهة التؤمٌن المختصة      
طبقاً  لئلجراءات والنماذج المعتمدة فً  – االجتماعٌةأجهزة التقاعد المدنً أو التؤمٌنات  –

 .فً الدولة موطن الموظؾ / العامل االجتماعٌةقانون / نظام التقاعد المدنً / التؤمٌنات 

 (9مادة )

ٌلتزم صاحب العمل فً الدولة مقر العمل بالتؤمٌن على الموظؾ / العامل وموافاة أجهزة      
فً الدولة مقر العمل بنماذج التؤمٌن الخاصة بمواطنً  االجتماعٌةالتقاعد المدنً / التؤمٌنات 

إشعار جهاز دول المجلس العاملٌن لدٌه بعد استٌفاء بٌاناتها، على أن تقوم هذه األجهزة ب
فً الدولة موطن الموظؾ / العامل بذلك، حسب األسس  االجتماعٌةالتقاعد المدنً / التؤمٌنات 

فً الدول  االجتماعٌةبشؤنها بٌن أجهزة التقاعد المدنً / التؤمٌنات  االتفاقوالضوابط التً ٌتم 
 األعضاء فً المجلس.

 (11مادة )

فً الدولة مقر العمل بسجبلت خاصة  االجتماعٌةات تحتفظ أجهزة التقاعد المدنً / التؤمٌن     
وإحصابٌات عن مواطنً دول المجلس العاملٌن فٌها، وذلك فً ضوء البٌانات التً ترد إلٌها 

 من أصحاب العمل.

 



118 
 

 الباب الثالث

 االشتراكاتإجراءات تحصٌل 

 (11مادة )

 وفقاً لؤلسس التالٌة : االشتراكاتٌتم تحصٌل 

من الراتب /  االشتراكاتٌلتزم الموظؾ / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما فً  .1
وفقاً للنسب المعمول بها فً قانون نظام الدولة موطن  لبلشتراكاألجر الخاضع 

الموظؾ / العامل على أال تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها فً الدولة 
مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة مقر العمل وفً األحوال التً تقل فٌها 

كاملة  االشتراكاتٌقوم الموظؾ / العامل بتؽطٌة الفرق فً المساهمة لضمان سداد 
التً ٌخضع لقانونها / لنظامها  االجتماعٌةإلى جهاز التقاعد المدنً / التؤمٌنات 

أو  الفرق من أجر باقتطاعالموظؾ / العامل، وٌلتزم صاحب العمل فً هذه الحالة 
راتب الموظؾ / العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظؾ / العامل تحمل هذا الفرق 

 عوضاً عن مواطنٌها.

حصة الموظؾ / العامل من األجر أو الراتب  اقتطاعٌجب على صاحب العمل  .0
الموضحة فً الفقرة السابقة، وإٌداعها مع  االشتراكاتالشهري بما فً ذلك فروقات 

بها فً الحساب المصرفً المحدد من قبل جهاز التقاعد المدنً / الحصة التً ٌلتزم 
التً ٌخضع لقانونها / لنظامها الموظؾ / العامل وذلك فً  االجتماعٌةالـتؤمٌنات 

المواعٌد المقررة قانوناً ووفقاً لئلجراءات والضوابط المعمول بها فً الدولة مقر 
 العمل.

 (12مادة )

المستحقة وفقاً ألحكام هذا النظام فً  االشتراكاتعن سداد فً حالة تؤخر صاحب العمل      
فً الدولة موطن  االجتماعٌةالمواعٌد المقررة قانوناً، ٌقوم جهاز التقاعد المدنً / التؤمٌنات 

فً الدولة مقر العمل  االجتماعٌةالموظؾ / العامل بإخطار جهاز التقاعد المدنً / التؤمٌنات 
اإلجراءات القانونٌة الكفٌلة بتحصٌل  واتخاذلمتؤخر عن السداد بذلك، لمتابعة صاحب العمل ا

وما ترتب علٌها من مبالػ إضافٌة نٌابة عن جهاز التقاعد المدنً / التؤمٌنات  االشتراكاتتلك 
فً الدولة موطن الموظؾ / العامل، وذلك وفقاً للقواعد واألحكام المعمول بها فً  االجتماعٌة

المدنً / التؤمٌنات  جهاز التقاعدالدولة مقر العمل، ودون أن تنشؤ عن ذلك أي مسإولٌة على 
 المترتبةفً الدولة مقر العمل فً حالة تعذر تحصٌل تلك االشتراكات والمبالػ  االجتماعٌة

 ب من األسباب.علٌها ألي سب

 (13مادة )

خبلل المواعٌد المقررة قانوناً، أو فً  االشتراكاتفً حالة تؤخر صاحب العمل عن سداد      
حالة عدم تسجٌل كل أو بعض موظفٌه / عماله ممن تسري علٌهم أحكام هذا النظام أو عدم 

ٌقٌة، تطبق بشؤنه على أساس أجور ؼٌر حق االشتراكاتخدمة أي منهم أو أدابه  بانتهاءإببلؼه 
فً الدولة مقر  االجتماعٌةالمعمول بها فً قانون / نظام التقاعد المدنً / التؤمٌنات  الجزاءات
المدنً  جهاز التقاعدالناشبة عن تطبٌق مقتضٌات هذه المادة من حقوق  وتعتبر المبالػالعمل، 

ها فً الحساب المصرفً فً الدولة موطن الموظؾ / العامل وٌتم إٌداع االجتماعٌة/ التؤمٌنات 
 المخصص لهذا الؽرض.
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 الباب الرابع

 االشتراك انتهاءوقف أو 

 (14مادة )

ٌوقؾ اشتراك الموظؾ / العامل طبقاً ألحكام هذا النظام إذا فقد شروطاً من شروط      
 ( من هذا النظام.4الخضوع ألحكامه الواردة فً المادة )

 

 (15مادة )

( من هذا النظام ٌلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد 13مع مراعاة أحكام المادة )     
من  هخدمة أي موظؾ / عامل لدٌ بانتهاءفً الدولة مقر العمل   االجتماعٌةالمدنً / التؤمٌنات 

خبلل المواعٌد المقررة فً قانون / نظام الدولة مقر العمل،  النظامالخاضعٌن ألحكام هذا 
وذلك على النموذج المعد لهذا الؽرض والتً تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدنً / 

 فً الدولة موطن العامل بذلك. االجتماعٌةالتؤمٌنات 

 (16مادة )

العمل بإخطار جهاز عجز أو مرض أو وفاة الموظؾ / العامل ٌلتزم صاحب  ةفً حال     
فً الدولة مقر العمل بذلك والتً ٌقع علٌها عبء  االجتماعٌةالتقاعد المدنً / التؤمٌنات 

إلثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها  البلزمةاستكمال التقارٌر والشهادات الطبٌة 
ؾ / العامل لعرضه فً الدولة موطن الموظ االجتماعٌةإلى جهاز التقاعد المدنً / التؤمٌنات 

على اللجان الطبٌة وفقاً للضوابط واإلجراءات المعمول بها فً قانون / نظام موطن الموظؾ / 
العامل تمهٌداً لتسوٌة مستحقاته أو المستحقٌن عنه حسب الحالة طبقاً لقانون / نظام التقاعد 

 فً الدولة موطن الموظؾ / العامل. االجتماعٌةالمدنً / التؤمٌنات 

 (17)مادة 

تطبق بشؤن فقد الموظؾ / العامل األحكام والضوابط المعمول بها فً قانون / نظام      
فً الدولة موطن العامل، وٌتم إثبات هذه الحالة وفقاً  االجتماعٌةالتقاعد المدنً / التؤمٌنات 

 لئلجراءات المعمول بها فً دولة مقر العمل.

 الباب الخامس

 أحكام ختامٌة

 (18مادة )

عنه طبقاً لؤلحكام السارٌة بهذا الشؤن  أو المستحقٌنمستحقات الموظؾ / العامل  وىتس     
 فً الدولة موطن الموظؾ / العامل. االجتماعٌةفً قانون / نظام التقاعد المدنً / التؤمٌنات 
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 (19مادة )

تسري على الموظؾ / العامل كافة األحكام الواردة فً قانون / نظام التقاعد المدنً /      
فً الدولة موطن الموظؾ / العامل وذلك فٌما لم ٌرد بشؤنه نص خاص  االجتماعٌةالتؤمٌنات 

 فً هذا النظام وبما ال ٌتعارض مع أحكامه.

 

 (21مادة )

مالٌة على جهاز التقاعد المدنً / التؤمٌنات  التزاماتال ٌترتب على تطبٌق هذا النظام أٌة      
 فً الدولة مقر العمل قبل الموظؾ / العامل أو المستحقٌن أو صاحب العمل. االجتماعٌة

 (21مادة )

ال ٌمس هذا النظام أٌة حقوق أو مزاٌا تكفلها القوانٌن / األنظمة السارٌة فً الدولة مقر      
 لم تنص تلك القوانٌن / األنظمة على خبلؾ ذلك.العمل للموظفٌن / للعمال ما 

 (22مادة )

تسري بشؤن أصحاب العمل والموظفٌن / العمال الخاضعٌن ألحكام هذا النظام فً حالة      
مخالفتهم ألحكامه، ذات العقوبات الواردة فً قانون / نظام التقاعد المدنً / التؤمٌنات 

 فً الدولة مقر العمل. االجتماعٌة

 (23مادة )

لتطبٌق هذا النظام  البلزمةعلى الدول األعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشرٌعات      
 م. 0226من األول من ٌناٌر  اعتبارابما ٌكفل سرٌان أحكامه 
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 2116( لسنة 78قانون رقم )مرسوم ب

 (1)بشؤن التؤمٌن ضد التعطل

 

 البحرٌن ملك مملكة     عٌسى آل خلٌفةحمد بن نحن 

 ( منه،31وعلى األخص المادة ) بعد االطبلع على الدستور،     

بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً  1355( لسنة 13وعلى القانون رقم )     
 الحكومة وتعدٌبلته،

 1356( لسنة 03وعلى قانون العمل فً القطاع األهلً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )     
 وتعدٌبلته،

 1356لسنة  (04)رقم  در بالمرسوم بقانونالصا االجتماعًقانون التؤمٌن وعلى      
 وتعدٌبلته،

 ،0226( لسنة 35وعلى قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم )     

 بإنشاء صندوق العمل، 0226( لسنة 55وعلى القانون رقم )     

 ،وزٌر العملوبناء على عرض      

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،     

 :بالقانون اآلتًرسمنا 

 الفصل األول

 واالختصاصاتالتعارٌف ونطاق تطبٌق القانون 

 (1مادة )

 التعارٌف

فً تطبٌق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالٌة المعانً المبٌنة قرٌن كل       
 منها ما لم ٌقتض سٌاق النص خبلؾ ذلك:

 : الوزارة المعنٌة بشبون العمل فً القطاع األهلً.الوزارة  .1

 :  الوزٌر المعنً بشبون العمل فً القطاع األهلً.الوزٌر  .0

 .االجتماعٌة: الهٌبة العامة للتؤمٌنات الهٌئة  .3

 : مجلس إدارة الهٌبة.مجلس اإلدارة  .4

 

 

 
 

 .0226 /11/ 03 – 0566العدد  –الجرٌدة الرسمٌة (1)
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 هذا القانون.( من 4: حساب التؤمٌن ضد التعطل الذي ٌنشؤ طبقاً لحكم المادة )الحساب  .5

: الجهة اإلدارٌة التابعة للوزارة التً تتولى المهام المنصوص علٌها فً هذا المكتب  .6
 القانون.

تسري بشؤنه أحكام التؤمٌن عن إصابات  اعتباري: كل شخص طبٌعً أو صاحب العمل  .5
العمل طبقاً لقانون تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة أو قانون التؤمٌن 

 .االجتماعً

والذي  –حسب األحوال  –: المإمن علٌه أو الباحث عن العمل ألول مرة المستفٌد  .1
 ٌستحق التعوٌض أو اإلعانة فً حالة التعطل بموجب أحكام هذا القانون.

: كل شخص طبٌعً ٌعمل لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أٌاً العامل  .3
 كان نوعه.

: من لم ٌسبق له العمل فً عمل مإمن علٌه طبقاً مرة الباحث عن العمل ألول  .12
 ألحكام هذا القانون وتتوافر فً شؤنه الشروط المنصوص علٌها فٌه.

: العامل الذي تسري بشؤنه أحكام هذا القانون حتى ولو كان تحت المإمن علٌه  .11
 التجربة أو تلمٌذاً مهنٌاً أو تحت التدرٌب.

ل تسري بشؤنه أحكام التؤمٌن عن إصابات صاحب عم ى: العمل لدعمل مإمن علٌه  .10
العمل طبقاً لقانون تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة أو قانون التؤمٌن 

 .االجتماعً

: المبلػ الذي ٌستحقه المإمن علٌه وفقاً للشروط الواردة فً هذا القانون فً التعوٌض  .13
 حالة تعطله.

علٌه الذي لم  أو المإمنعن العمل ألول مرة، : المبلػ الذي ٌستحقه الباحث اإلعانة  .14
ٌستكمل المدة المقررة الستحقاق التعوٌض طبقاً للشروط الواردة فً هذا القانون، فً حالة 

 تعطل أي منهما.

: الحالة التً ٌكون فٌها المستفٌد ؼٌر قادر على الحصول على عمل مناسب التعطل  .15
 رؼم قدرته على العمل ورؼبته فٌه وبحث عنه.

: المستفٌد ؼٌر القادر على الحصول على عمل مناسب رؼم قدرته على لمتعطل ا .16
 العمل ورؼبته فٌه وبحثه عنه.

 ىالهٌبة أو لد ىالشهرٌة لد االشتراكات: األجر الذي ٌتم على أساسه حساب األجر  .15
 الهٌبة العامة لصندوق التقاعد.

( من الفقرة )أ( 6والبند )( 12( من المادة )5: السجل المشار إلٌه فً البند )السجل  .11
 ( من هذا القانون.15من المادة )
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 (2مادة )

 الفئات المشمولة بالتؤمٌن ضد التعطل

 ٌسري التؤمٌن ضد التعطل طبقاً ألحكام هذا القانون على الفبات التالٌة :

العامة الذٌن تشملهم  االعتبارٌةالحكومة واألشخاص  ىالموظفٌن المدنٌٌن العاملٌن لد .1
أحكام التؤمٌن عن إصابات العمل طبقاً ألحكام قانون تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد 

 لموظفً الحكومة.

عمال القطاع األهلً الذٌن تشملهم أحكام التؤمٌن عن إصابات العمل طبقاً ألحكام قانون  .0
 .االجتماعًالتؤمٌن 

 الباحثٌن عن عمل ألول مرة. .3

 (3مادة )

 اختصاصات الوزارة والهٌئة

 التالٌة : االختصاصاتتتولى الوزارة  –أ 

 تسجٌل المتعطلٌن. .1

 التدرٌب المناسب للمتعطلٌن. تقرٌر وتوفٌر .0

 تقرٌر استحقاق المتعطل للتعوٌض أو اإلعانة. .3

 تقرٌر وقؾ صرؾ التعوٌض أو اإلعانة وتقرٌر سقوط الحق فٌهما. .4

ذا القانون والقرارات الصادرة تنفٌذاً األخرى المنصوص علٌها فً ه االختصاصات .5
 ألحكامه.

 التالٌة : االختصاصاتتتولى الهٌبة  –ب 

 المقررة بموجب أحكام هذا القانون. االشتراكاتتحصٌل  .1

 صرؾ التعوٌض أو اإلعانة. .0

 استثمار أموال الحساب. .3

 إدارة الحساب. .4

 األخرى المنصوص علٌها فً هذا القانون. االختصاصات .5

قراراً بتشكٌل لجنة تضم ممثلٌن عن الوزارة والهٌبة تتولى التنسٌق بٌن وٌصدر الوزٌر 
 الجهتٌن بشؤن تنفٌذ أحكام هذا القانون، وٌحدد القرار نظام عمل اللجنة.
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 الفصل الثانً

 إنشاء وتموٌل الحساب

 (4مادة )

 إنشاء الحساب

كفرع للتؤمٌن ضد التعطل،  االجتماعٌةٌتم إنشاء الحساب ضمن صندوق التؤمٌنات       
 وٌكون الحساب مستقبلً عن الحسابات األخرى.

 (5مادة )

 موارد الحساب

 تتكون موارد الحساب مما ٌلً :      

 ( من هذا القانون.6الشهرٌة المنصوص علٌها فً المادة ) االشتراكات .1

 المبالػ اإلضافٌة والفوابد المستحقة فً حاالت التؤخٌر. .0

 التً ٌقبلها مجلس اإلدارة. –المشروطة وؼٌر المشروطة  –الهبات واإلعانات  .3

 عن أنشطته. آخر ٌنتجاألرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب وأي دخل  .4

 .اعتماداتما تخصصه الدولة للحساب من  .5

 (6مادة )

 االشتراكاتنسب 

 التؤمٌن ضد التعطل على النحو التالً : اشتراكاتتسدد       

 المإمن علٌه شهرٌاً.% من األجر ٌدفعها 1 .1

% من أجور المإمن علٌهم ٌدفعها صاحب العمل شهرٌاً، وٌتحمل صندوق العمل سداد 1 .0
 حصة أصحاب العمل عن المإمن علٌهم العاملٌن فً القطاع األهلً.

 % من أجور المإمن علٌهم تدفعها الحكومة شهرٌاً.1 .3

 (7مادة )

 القٌود على المصروفات اإلدارٌة للحساب

الحساب لتقدٌم تعوٌضات وإعانات التعطل والوفاء بالمصروفات اإلدارٌة طبقاً  ٌستخدم –أ 
 ألحكام هذا القانون.

% من اإلٌرادات 5ال ٌجوز أن تزٌد المصروفات اإلدارٌة السنوٌة للحساب على  –ب
 السنوٌة.
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 (8مادة )

 فحص ومراجعة الوضع المالً للحساب

أو أكثر لفحص ومراجعة الوضع المالً للحساب مرة  اكتوارٌاٌعٌن مجلس اإلدارة خبٌراً  –أ 
كل ثبلث سنوات على األقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك طبقاً لما ٌقدره الوزٌر أو 

 مجلس اإلدارة.

ٌجب على مجلس اإلدارة أن ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة وفً جرٌدتٌن ٌومٌتٌن على األقل  –ب
خبلل شهر على األكثر من تارٌخ تسلٌمه للهٌبة، على  االكتواريملخصاً لتقرٌر الخبٌر 

أن ٌنشر التقرٌر كامبلً بؤي من الوسابل التً ٌحددها مجلس اإلدارة وبما ٌكفل إتاحة 
 علٌه من قبل الكافة. االطبلع

وجود فابض فً الحساب تعٌن تحوٌل هذا الفابض  االكتواريإذا تبٌن من تقرٌر الخبٌر  –ج 
العام للحساب وال ٌجوز التصرؾ فٌه إال لؽرض زٌادة الحد  االحتٌاطًإلى حساب 

فً ضوء مإشر أسعار  –أو أي من ذلك  –األدنى والحد األقصى للتعوٌض واإلعانة 
المستهلك، وتكون الزٌادة فً الحد األدنى أو الحد األقصى للتعوٌض واإلعانة بقرار من 

 لس اإلدارة.مجلس الوزراء بناء على توصٌة من الوزٌر بعد موافقة مج

إذا تبٌن له وجود عجز فً أموال الحساب أن ٌبٌن ذلك  االكتواريٌجب على الخبٌر   –د 
 بالتفصٌل وأن ٌحدد أسباب هذا العجز وتوصٌاته فً هذا الشؤن.

 االحتٌاطٌاتوجود عجز فً الحساب ولم تكؾ  االكتواريإذا تبٌن من تقرٌر الخبٌر  –هـ
على طلب  ز لمجلس الوزراء أن ٌصدر قراراً بناءً والمخصصات المختلفة لتسوٌته، جا

لسد هذا العجز من المٌزانٌة العامة، أو زٌادة  البلزمة االعتماداتمن الوزٌر بتخصٌص 
( من هذا القانون وفقاً لما ٌظهره 6المنصوص علٌها فً المادة ) االشتراكاتنسب 
 فً تقرٌره بشؤن أسباب العجز ومقداره. االكتواريالخبٌر 

 (9) مادة

 تدقٌق الحسابات

ذا مكانة دولٌة  –أو أكثر –ٌعٌن مجلس اإلدارة فً بداٌة كل سنة مالٌة مدققاً خارجٌاً   –أ 
لتدقٌق الحساب وٌحدد المجلس مكافآته السنوٌة، وال ٌجوز أن ٌتولى ذات المدقق تدقٌق 

 الحساب ألكثر من ثبلث سنوات خبلل الخمس سنوات السابقة على تعٌٌنه.

إلى المدقق خبلل فترة  –بخبلؾ تدقٌق الحسابات  –جوز للهٌبة إسناد أٌة مهام أخرى ال ٌ –ب
 تولٌه مهمة التدقٌق.

ٌتولى المدقق خبلل فترة ال تجاوز ثبلثة أشهر من نهاٌة السنة المالٌة، تدقٌق الحساب  –ج 
ضمن وإعداد تقرٌر بشؤنه وفقاً للمعاٌٌر المحاسبٌة المتعارؾ علٌها دولٌاً على أن ٌت

 التقرٌر كافة البٌانات والمعلومات التً توضح حقٌقة المركز المالً للحساب. 

ٌقدم المدقق تقرٌره بشؤن تدقٌق الحساب إلى كل من الوزٌر ومجلس اإلدارة خبلل ثبلثة   –د 
 أشهر من نهاٌة السنة المالٌة.

مٌتٌن على ٌجب على مجلس اإلدارة أن ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة وفً جرٌدتٌن ٌو  –هـ
من قبل مجلس  اعتمادهاألقل ملخصاً لتقرٌر المدقق خبلل شهر على األكثر من تارٌخ 

اإلدارة، على أن ٌنشر التقرٌر كامبلً بؤي من الوسابل التً ٌحددها مجلس اإلدارة وبما 
 علٌه من قبل الكافة. االطبلعٌكفل إتاحة 
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 الفصل الثالث

 التعوٌض

 (11مادة )

 استحقاق التعوٌض

 المإمن علٌه التعوٌض أن تتوافر فً شؤنه الشروط التالٌة : الستحقاقٌشترط 

التعوٌض والمنصوص علٌها فً المادة  الستحقاقأن ٌكون قد أكمل المدة المقررة  .1
 ( من هذا القانون.15)

 أن ٌلتزم بتعلٌمات المكتب التً ٌصدر بتحدٌدها قرار من الوزٌر. .0

 .أال ٌكون قد ترك العمل بمحض إرادته .3

 أن ٌكون قادراً على العمل. .4

 أن ٌكون راؼباً فً العمل. .5

قٌد أسمه فً السجل الذي ٌعده طلب وٌعتبر المإمن علٌه راؼباً فً العمل إذا بادر إلى 
المكتب لهذا الؽرض، على أن ٌحضر بنفسه إلى المكتب مرة على األقل كل اسبوعٌن 

 وكلما طلب منه المكتب ذلك.

قرار من  ٌصدر بشؤنهالك وفقاً لؤلوضاع والضوابط التً أن ٌبحث بجدٌة عن عمل، وذ .6
 الوزٌر.

 أال ٌكون قد بلػ سن التقاعد وفقاً للقانون. .5

 ال ٌكون قد فصل من العمل ألسباب تؤدٌبٌة.أ .1

 أن ٌلتحق بالتدرٌب، إذا قدر المكتب وجود ضرورة له، وأن ٌنتظم فٌه وٌجتازه بنجاح. .3

مقٌماً فً المملكة إقامة مشروعة بؽرض البحث عن أن ٌكون العامل األجنبً المتعطل  .12
 عمل وفقاً للقوانٌن واألنظمة المعمول بها.

 (11مادة )

 مقدار التعوٌض

% من أجر المإمن علٌه على أساس معدل أجره 62ٌصرؾ التعوٌض شهرٌاً بواقع      
 ة دٌنار.عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما ال ٌجاوز مبلػ خمسماب االثنًالشهري خبلل 

وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن التعوٌض المستحق عنها ٌحسب على      
 أساس ٌومً بتقسٌم مبلػ التعوٌض الشهري على ثبلثٌن.

 (12مادة )

 الحد األدنى للتعوٌض

ٌجب أال ٌقل الحد األدنى للتعوٌض عن مابة وخمسٌن دٌناراً شهرٌاً، أو معدل أجر      
 عشر شهراً السابقة على تعطله أٌهما أقل. ثنًإلالٌه الشهري خبلل المإمن ع
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 (13مادة )

 التعوٌض استحقاقبدء سرٌان فترة 

من الٌوم الثامن من تارٌخ  اعتباراً ٌستحق المإمن علٌه التعوٌض طبقاً ألحكام هذا القانون      
سمه فً السجل خبلل ثبلثٌن ٌوماً من تارٌخ اعبلقة العمل إذا بادر إلى طلب قٌد  انقضاء
تلك العبلقة، وإال استحق التعوٌض من تارٌخ الطلب بشرط أن ٌتم خبلل المدة  انقضاء

 ( من هذا القانون.01المنصوص علٌها فً الفقرة )أ( من المادة )

 (14مادة )

 المدة القصوى لصرف التعوٌض

ة، تكون المدة القصوى لصرؾ التعوٌض ستة مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه الماد  –أ 
المنصوص علٌها فً المادة  االستحقاقأشهر متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات 

 ( من هذا القانون.15)

فً جمٌع األحوال، تكون المدة القصوى لصرؾ التعوٌض ستة أشهر خبلل كل أربعة   –ب
 هذه المدة. وعشرٌن شهراً متصلة تبدأ من تارٌخ أول صرؾ ٌتم خبلل

 (15مادة )

 التعوٌض والمطالبات المتكررة الستحقاقالمقررة  االشتراكمدة 

ألؼراض هذه المادة، تعتبر المطالبة بالتعوٌض لمرة جدٌدة كلما صرؾ للمستفٌد تعوٌض  –أ 
 ( من هذا القانون.14للمدة القصوى المنصوص علٌها فً المادة )

من علٌه التعوٌض للمرة األولى إذا عمل فً عمل مإمن علٌه مدة ال تقل إٌستحق الم  –ب
 عشر شهراً متصلة. اثنًعن 

ٌستحق المإمن علٌه التعوٌض للمرة الثانٌة إذا عمل مرة أخرى فً عمل مإمن علٌه  –ج 
 عشر شهراً خبلل الثمانٌة عشر شهراً السابقة على تعطله. اثنًلمدة ال تقل عن 

ٌستحق المإمن علٌه التعوٌض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى فً عمل مإمن علٌه   –د 
لمدة ال تقل عن ثمانٌة عشر شهراً خبلل مدة األربعة وعشرٌن شهراً التً تسبق 

 المطالبة الثالثة.

ٌستحق المإمن علٌه التعوٌض فً أٌة مرة الحقة إذا عمل مرة أخرى فً عمل مإمن   –هـ
تقل عن ستة وثبلثٌن شهراً خبلل مدة الثمانٌة وأربعٌن شهراً التً تسبق علٌه لمدة ال 

 المطالبة األخٌرة.
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 (16مادة )

 الجمع بٌن التعوٌض والمستحقات األخرى

 ٌكون للمتعطل الحق فً الجمع بٌن التعوٌض ومستحقاته لدي صاحب العمل.     

 الفصل الرابع

 اإلعانة

 (17مادة )

 اإلعانة استحقاق

 تمنح اإلعانة للباحث عن عمل ألول مرة إذا توافرت فً شؤنه الشروط التالٌة:   –أ 

 أن ٌكون بحرٌنً الجنسٌة. .1

 أال ٌقل عمره عن ثمانً عشرة سنة مٌبلدٌة. .0

 أن ٌلتزم بتعلٌمات المكتب التً ٌصدر بتحدٌدها قرار من الوزٌر. .3

 أال ٌزاول عمبلً تجارٌاً أو مهنٌاً لحسابه الخاص. .4

 دراً على العمل.أن ٌكون قا .5

 أن ٌكون راؼباً فً العمل. .6

 اجتٌازهوٌعتبر الباحث عن العمل ألول مرة راؼباً فً العمل إذا بادر، بعد 
بنجاح التدرٌب المقرر، إلى طلب قٌد أسمه فً السجل الذي ٌعده المكتب لهذا 
الؽرض على أن ٌحضر بنفسه بعد القٌد إلى المكتب مرة على األقل كل أسبوع  

 طلب منه المكتب ذلك.وكلما 

أن ٌبحث بجدٌة عن عمل، وذلك وفقاً لؤلوضاع والضوابط التً ٌصدر بشؤنها  .5
 قرار من الوزٌر.

 أال ٌكون قد بلػ سن التقاعد وفقاً للقانون. .1

 أن ٌلتحق بالتدرٌب المقرر وٌنتظم فٌه وٌجتازه بنجاح. .3

( من هذا القانون، تمنح اإلعانة للمإمن علٌه الذي 13مع عدم اإلخبلل بؤحكام المادة )   –ب
فً التؤمٌن ضد التعطل عن المدة المنصوص علٌها فً الفقرة )ب(  اشتراكهتقل مدة 

( من هذا القانون إذا توفرت فً شؤنه باقً الشروط المنصوص علٌها 15من المادة )
 انون.( من هذا الق12فً المادة )

ال تستحق اإلعانة طبقاً ألحكام هذا القانون إال بعد مضً ستة اشهر من تارٌخ العمل   –ج  
 بؤحكامه.
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 (18مادة )

 مقدار اإلعانة

تكون اإلعانة للمتعطلٌن من ذوي المإهبلت الجامعٌة بواقع مابة وخمسٌن دٌناراً شهرٌاً،      
 وبواقع مابة وعشرٌن دٌناراً شهرٌاً للمتعطلٌن من ؼٌر هإالء.

وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن اإلعانة المستحقة عنها تحسب على      
 أساس ٌومً بتقسٌم مبلػ اإلعانة الشهري على ثبلثٌن.

 (19مادة )

 المدة القصوى لصرف اإلعانة

عشر شهراً متصلة، وفً حالة  اثنًالمدة القصوى لصرؾ اإلعانة ستة أشهر خبلل مدة      
عشر شهراً تصرؾ له  اثنًتفٌد مطالبة بإعانة تعطل ألكثر من مرة خبلل مدة تقدٌم المس

 خبللها اإلعانة لمدة أقصاها ستة أشهر.

 (21مادة )

 اإلعانة استحقاقبدء سرٌان فترة 

( من هذا 15ٌستحق المتعطل الذي تتوافر فً شؤنه الشروط المنصوص علٌها فً المادة )     
من الٌوم الثامن لتارٌخ طلب قٌد اسمه فً السجل بشرط أن ٌتم هذا  اعتباراالقانون اإلعانة 

 ( من هذا القانون.01الطلب خبلل المدة المنصوص علٌها فً الفقرة )أ( من المادة )

 

 الفصل الخامس

 أحكام مشتركة بشؤن التعوٌض واإلعانة

 (21مادة )

 تسجٌل المتعطلٌن

عانة أن ٌبادر إلى طلب قٌد أسمه فً السجل التعوٌض أو اإل الستحقاقٌجب على المستفٌد  –أ 
عبلقة العمل فً حالة المطالبة بالتعوٌض، وفً  انقضاءخبلل ثبلثة أشهر من تارٌخ 

مدة التدرٌب المقررة إذا  استكمالحالة المطالبة باإلعانة خبلل ثبلثة أشهر من تارٌخ 
إذا كانت مدة اشتراكه عبلقة العمل  انقضاءكان باحثاً عن العمل ألول مرة أو من تارٌخ 

( 15فً التؤمٌن ضد التعطل تقل عن المدة المنصوص علٌها فً الفقرة )ب( من المادة )
من هذا القانون، وٌقدم طلب التسجٌل على األنموذج الذي ٌعده المكتب لهذا الؽرض 

 وٌرفق بالطلب المستندات المطلوبة.

 المستندات البلزم إرفاقها بالطلب األنموذج ووٌصدر بتحدٌد البٌانات التً ٌتضمنها                

 قرار من الوزٌر.     

تارٌخ  ٌجب على المستفٌد أن ٌبادر إلى إخطار المكتب خبلل سبعة اٌام على األكثر من   –ب
 علمه بما ٌلً :

 فقدان أي من شروط استحقاقه للتعوٌض أو اإلعانة. .1
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 للمكتب.اي تؽٌٌر فً البٌانات والمعلومات التً قدمها  .0
ٌجب على صاحب العمل موافاة المكتب بما ٌطلبه من معلومات تتوفر لدٌه بشؤن عمل  –ج 

 عبلقة العمل. انقضاءالمستفٌد واسباب 

 

 (22مادة )

 الغٌر ىالتحاق المتعطل بعمل لد

و أإذا التحق المتعطل بعمل لدى الؽٌر ٌتقاضى عنه أجراً ٌقل عن مقدار التعوٌض      
الحالتٌن ما  فً إذا استحق معاشاً ٌقل عن مقدار التعوٌض أو اإلعانة، ٌصرؾ لهاإلعانة، أو 

ٌعادل الفرق بٌن مقدار التعوٌض أو اإلعانة المستحقة طبقاً ألحكام هذا القانون وبٌن األجر أو 
 وذلك للمدة الباقٌة من مدة استحقاق التعوٌض أو اإلعانة. –بحسب األحوال  –المعاش 

 (23مادة )

 صرف التعوٌض أو اإلعانةوقف 

( 0ٌوقؾ صرؾ التعوٌض إذا فقد المتعطل أٌاً من الشروط المنصوص علٌها فً البنود )  –أ 
 ( من هذا القانون.12( من المادة )3( و)6( و)5و)

( 3عطل أٌاً من الشروط المنصوص علٌها فً البنود )تٌوقؾ صرؾ اإلعانة إذا فقد الم  –ب
 ( من هذا القانون.15المادة ) ( من الفقرة )أ( من5( و)6و)

وقؾ صرؾ التعوٌض أو اإلعانة من تارٌخ تحقق سبب الوقؾ،  وٌعود الحق فً ٌ –ج 
صرؾ التعوٌض أو اإلعانة بزوال هذا السبب، ما لم ٌستمر لمدة تجاوز ستة أشهر، 

( و 14المقررة بموجب أحكام أي من المادتٌن ) االستحقاقوذلك للمدة الباقٌة من مدة 
 من هذا القانون، بحسب األحوال. (13)

 (24مادة )

 سقوط الحق فً التعوٌض أو اإلعانة

 ٌسقط الحق فً صرؾ التعوٌض أو اإلعانة فً أي من الحاالت التالٌة :

إذا رفض المتعطل االلتحاق بعمل، ٌراه المكتب مناسباً، بدون مبرر مرتٌن، وٌسقط الحق   –أ 
من تارٌخ رفضه للعمل المعروض علٌه للمرة الثانٌة،  اعتبارافً التعوٌض أو اإلعانة 

 وٌراعى فً تحدٌد العمل المناسب ما ٌلً :

 قدرات ومإهبلت وخبرة المتعطل وإمكانٌة إعادة تدرٌبه. .1

 سن المتعطل ومدة خدمته فً وظٌفته السابقة ومدة تعطله عن العمل. .0

ٌزٌد على أن ٌكون األجر المقرر للعمل المعروض على المتعطل ٌساوي أو  .3
 مقدار التعوٌض أو اإلعانة.

المتعطل بعمل ٌتقاضى عنه أجراً ٌجاوز مقدار التعوٌض أو اإلعانة، وٌسقط  التحقإذا   –ب
 بالعمل. التحاقهمن تارٌخ  اعتباراالحق فً التعوٌض أو اإلعانة 

 أو الؽش. االحتٌالإذا قدم المتعطل مطالبة لصرؾ التعوٌض أو اإلعانة عن طرٌق  –ج 
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إذا استحق المتعطل معاشاً ٌساوي أو ٌزٌد على مقدار التعوٌض أو اإلعانة، وفً هذه   –د 
 المتعطل للمعاش. استحقاقمن تارٌخ  اً اعتبارالحالة ٌسقط الحق فً التعوٌض أو اإلعانة 

سمه لدي المكتب خبلل المدة المشار إلٌها فً الفقرة ا لم ٌبادر المتعطل إلى طلب قٌد اإذ  –هـ
 ( من هذا القانون.01المادة ))أ( من 

 إذا زاول المتعطل عمبلً تجارٌاً أو مهنٌاً لحسابه الخاص.   –و

 

إذا أصبحت إقامة العامل األجنبً المتعطل فً المملكة إقامة ؼٌر مشروعة وفقاً للقوانٌن   –ز
واألنظمة المعمول بها، أو إذا تؽٌر سبب منحة اإلقامة إلى سبب آخر ؼٌر البحث عن 

 عمل.

 مؽادرة العامل األجنبً المتعطل المملكة نهابٌاً.   –ح

 (25مادة )

 مراجعة الحد األدنى والحد األقصى

 االشتراكاتللتعوٌض واإلعانة ونسب 

ٌقوم مجلس اإلدارة بمراجعة الحد األدنى والحد األقصى للتعوٌض واإلعانة بصفة دورٌة      
كل ثبلث سنوات وفقاً لمإشر أسعار المستهلك، على أن ٌعد فً هذا الشؤن تقرٌراً ٌعرض على 

بما  البلزمةبشؤن مصادر التموٌل  واقتراحاتهلدراسته وإبداء توصٌاته بشؤنه  االكتواريالخبٌر 
 .االشتراكاتً ذلك تعدٌل نسب ف

فع مجلس اإلدارة توصٌاته فً هذا الشؤن إلى الوزٌر مرفقاً بها تقرٌر الخبٌر روٌ     
على عرض الوزٌر أن ٌصدر قراراً بشؤن تعدٌل الحد  ، ولمجلس الوزراء بناءً االكتواري

من  البلزمة االعتماداتاألدنى والحد األقصى للتعوٌض واإلعانة، وقراراً بشؤن توفٌر 
 .االشتراكاتالمٌزانٌة العامة أو تعدٌل نسب 

 (26مادة )

 التعوٌض أو اإلعانة استحقاقتقرٌر 

التعوٌض واإلعانة ووقؾ صرفهما وسقوط الحق فٌهما،  استحقاقٌتولى المكتب تقرٌر      
 وذلك طبقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفٌذاً ألحكامه.

التعوٌض أو اإلعانة أو وقؾ  استحقاقطل التظلم من قرار المكتب بشؤن وٌجوز للمتع     
صرفهما أو سقوط الحق فٌهما خبلل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ علمه بالقرار، وعلى الجهة 
اإلدارٌة المختصة البت فً التظلم وإخطار المتظلم بنتٌجة البت فً تظلمه خبلل خمسة عشر 

برفض تظلمه أمام المحكمة لمتظلم الطعن فً القرار الصادر وٌجوز ل .ٌوماً من تارٌخ تقدٌمه
وٌعتبر فوات خمسة عشر ٌوماً  المختصة خبلل ثبلثٌن ٌوماً من تارٌخ إخطاره بهذا القرار،

 على تقدٌم التظلم دون تلقً المتظلم إخطاراً بشؤن قرار البت فً تظلمه بمثابة رفض له.

إلدارٌة المختصة بالبت فً التظلم وإجراءات تقدٌمه وٌصدر الوزٌر قراراً بتحدٌد الجهة ا     
 والبت فٌه.
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 (27مادة )

 النزاع بشؤن التعوٌض أو اإلعانة

ٌجوز لكل من الهٌبة والمستفٌد أن ٌنازع فً مقدار التعوٌض أو اإلعانة خبلل ثبلثة أشهر      
حاالت  باستثناءمن تارٌخ صرؾ أي منهما، ٌسقط هذا الحق بمضً الفترة المشار إلٌها وذلك 

 المادي أو الحسابً. الخطؤ

 الفصل السادس

 واالشتراكاتالتسجٌل 

 (28مادة )

 واالعتراضات االشتراكاتوحساب  المستعملةالتسجٌل والنماذج 

الهٌبة  ىمع مراعاة أحكام هذا القانون، تسري على تسجٌل أصحاب العمل والعمال لد     
( 124( إلى )33أحكام المواد من ) واالعتراضات االشتراكاتوحساب  المستعملةوالنماذج 

 .االجتماعًمن قانون التؤمٌن 

 (29مادة )

 للهٌئة االشتراكاتتحوٌل 

المستحقة على موظفً الحكومة  االشتراكاتتقوم الهٌبة العامة لصندوق التقاعد بتحوٌل      
وضاع التً ٌصدر بموجب أحكام هذا القانون شهرٌاً إلى الحساب، وذلك وفقاً لئلجراءات واأل

 بتحدٌدها قرار من وزٌر المالٌة بعد التنسٌق مع الوزٌر.

 (31مادة )

 وفوائد التؤخٌر االشتراكاتمواعٌد سداد 

التؤمٌن ضد التعطل  اشتراكاتمع مراعاة أحكام هذا القانون، تسري فً شؤن قواعد تحدٌد      
على أساس  االشتراكً التؤمٌن أو ف االشتراكومواعٌد دفعها والمبالػ اإلضافٌة فً حالة عدم 

( 03( إلى )01( والمواد من )11أجور ؼٌر حقٌقٌة واألمور المتعلقة بها أحكام المادة )
 .االجتماعً( من قانون التؤمٌن 31والمادة )

 (31مادة )

 ضمانات التحصٌل والصرف والمراقبة

مع مراعاة أحكام هذا القانون، تسري فً شؤن ضمانات التحصٌل والصرؾ والمراقبة      
( 105( إلى )102( ومن )111( إلى )113الخاصة بالتؤمٌن ضد التعطل أحكام المواد من )

 .االجتماعًمن قانون التؤمٌن 
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 (32مادة )

 فً فرع التؤمٌن ضد التعطل االشتراكطلب كشف 

فً الحساب  اشتراكهكشفاً بمدة  –بدون مقابل –لٌه أن ٌطلب من الهٌبة ٌجوز للمإمن ع     
 وأجره خبلل تلك المدة.

 

 الفصل السابع

 العقوبات

 (33مادة )

 العقوبات

 مع عدم اإلخبلل بؤٌة عقوبة أشد ٌنص علٌها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

خمسمابة دٌنار كل مستفٌد الؽرامة التً ال تقل عن مابة دٌنار وال تجاوز بٌعاقب  .1
 ( من هذا القانون.01خالؾ حكم الفقرة )ب( من المادة )

 وتضاعؾ العقوبة بحدٌها األدنى واألقصى فً حالة العود.    

 وتقضً المحكمة بإلزام المحكوم علٌه برد ما تسلمه من مبالػ دون وجه حق.    

لؽرامة التً ال تقل عن ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تجاوز ستة أشهر وبا .0
مابة دٌنار وال تجاوز خمسمابة  دٌنار أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من ثبت تقدٌمه 
بٌانات ؼٌر صحٌحة، مع علمه بذلك، بؽرض الحصول لنفسه أو لؽٌره على تعوٌض 

 أو إعانة ال ٌستحقها بموجب أحكام هذا القانون.
 حالة العود. وتضاعؾ العقوبة بحدٌها األدنى واألقصى فً   

 وتقضً المحكمة بإلزام المحكوم علٌه برد ما تسلمه من مبالػ دون وجه حق.   

ٌعاقب بالؽرامة التً ال تقل عن مابة دٌنار وال تجاوز خمسمابة دٌنار كل من خالؾ  .3
 ( من هذا القانون.36( أو حكم الفقرة )ب( من المادة )01حكم الفقرة )ج( من المادة )

 (34مادة )

 تنفٌذ العقوبات المالٌةوقف 

ال ٌجوز ألٌة أعذار أو ظروؾ مخففة وقؾ تنفٌذ العقوبات المالٌة المحكوم بها فً      
الجرابم المنصوص علٌها فً هذا القانون، كما ال ٌجوز ألسباب مخففة تقدٌرٌة النزول عن 

 الحد األدنى المقرر للعقوبة قانوناً.

 (35مادة )

 حصٌلة الغرامات

لؽرامات المحكوم بها طبقاً ألحكام هذا القانون إلى الحساب، وٌكون الصرؾ من تإول ا     
 حصٌلتها طبقاً للشروط واألوضاع التً ٌصدر بشؤنها قرار من الوزٌر.
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 الفصل الثامن

 أحكام متفرقة

 (36مادة )

 التفتٌش

ٌكون للمفتشٌن، من موظفً الوزارة، الذٌن ٌعٌنهم الوزٌر للقٌام بؤعمال التفتٌش والتحقق   –أ 
من تنفٌذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفٌذاً له سلطة دخول أماكن العمل 

على  واالطبلعوفروع ومكاتب أصحاب العمل وؼٌرها من المحال ذات الصلة 
لتمكٌنهم من القٌام بؤعمال  البلزمةندات والمعلومات السجبلت وطلب البٌانات والمست

 التفتٌش.

ٌجب على أصحاب العمل عدم إعاقة مفتشً الوزارة من أداء مهامهم، وأن ٌزودوهم   –ب
 بالمستندات والبٌانات والمعلومات الصحٌحة فور طلبها.

 (37مادة )

 تزوٌد المكتب بالمعلومات والبٌانات واإلحصائٌات

للمعلومات وأٌة جهة  والجهاز المركزيلهٌبة والهٌبة العامة لصندوق التقاعد ٌجب على ا     
حكومٌة أخرى موافاة المكتب بما ٌطلبه من معلومات أو بٌانات أو إحصابٌات متوفرة لدٌها، 

 لتمكٌن المكتب من مباشرة مهامه طبقاً ألحكام هذا القانون.

 (38مادة )

 القرارات التنفٌذٌة
 لتنفٌذ أحكام هذا القانون. البلزمةالقرارات  ٌُصدر الوزٌر     

 (39مادة )

 اإللغاء

 ٌُلؽى كل نص ٌخالؾ أحكام هذا القانون.     

 (41مادة )

 نفاذ أحكام القانون
تنفٌذ أحكام هذا القانون،  –كل فٌما ٌخصه  –على ربٌس مجلس الوزراء والوزراء      

ٌُعمل به إعتباراً من أول الشهر التالً لمضً ستة أشهر من تارٌخ نشره فً الجرٌدة  و
 الرسمٌة.

 ملك مملكة البحرٌن                                                                                    

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 الوزراءرئٌس مجلس       

 خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة      

 وزٌر العمل                   

 د. مجٌد بن محسن العلوي      

 صدر فً قصر الرفاع :

 هـ. 1405ذي القعدة  1بتارٌخ : 

 .م 0226نوفمبر  00الموافق : 
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 2117( لسنة 6قانون رقم )

 االجتماعًبتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن 

 (1)1976( لسنة 24بقانون رقم )الصادر بالمرسوم 

 

 لك مملكة البحرٌنم  عٌسى آل خلٌفةحمد بن نحن 

 بعد االطبلع على الدستور،     

 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًوعلى قانون التؤمٌن      
وتعدٌبلته، أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون اآلتً نصه، وقد صدقنا علٌه 

 وأصدرناه:

 المادة األولى

(، 13(، )10(، )11( الفقرة الثانٌة، )53(، )55، )(55ٌُستبدل بنصوص المواد ارقام ) 
الصادر بالمرسوم بقانون  االجتماعًون التؤمٌن (، من قان31(، )13(، )11(، )15(، )16)

 النصوص اآلتٌة : 1356( لسنة 04رقم )

 (:75مادة )

ٌنتقل الحق فً المعاش بعد وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش إلى المستحقٌن عنه وهم      
: 

 األرملة أو األرامل أو الزوج العاجز. .1
 األوالد وهم األبناء والبنات ؼٌر المتزوجات. .0
 األب واألم واألخوة واألخوات. .3

 ( المرافق.5وتتحدد أنصبة المستحقٌن وفقاً لؤلنصبة الواردة بالجدول رقم )
وإذا توفى المإمن علٌه أو المستفٌد عن زوجة حامل أو أكثر ٌعاد توزٌع المعاش مجدداً 

 ( المشار إلٌه.5بعد الوالدة وذلك وفقاً للجدول رقم )

 (:77مادة )

( 5األرملة أو توفٌت ٌعاد توزٌع األنصبة بٌن المستحقٌن وفقاً للجدول رقم )إذا تزوجت      
المشار إلٌه، وفً حالة طبلقها أو ترملها بعد زواجها من ؼٌر المإمن علٌه أو صاحب 

( المشار إلٌه 5المعاش، ٌعود لها الحق فً المعاش وذلك بإعادة التوزٌع وفقاً للجدول رقم )
 ش عن زوجها الثانً وإال صرؾ لها المعاش األكبر.بشرط عدم استحقاقها لمعا

 ( الفقرة الثانٌة:79مادة )
على أنه متى كانت البنت متزوجة عند وفاة األب أو كانت تعمل بؤجر ٌعادل المعاش أو      

ٌزٌد عنه، ولم ٌصرؾ لها معاش بسبب هذا الزواج أو العمل، فإنها تنال نصٌبها بإعادة توزٌع 
( المرافق لهذا القانون إذا طلقت أو ترملت أو انقطعت عن العمل، 5دول رقم )المعاش وفقاً للج

 وذلك من تارٌخ حدوث أي منها.

 
 .0225/ 6/ 01 – 0535العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  (1)
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 (:81مادة )

بنتها المتوفاة، وٌنقطع عنها المعاش أو اأو  ىبنها المتوفاتستحق األم نصٌباً فً معاش      
ٌوقؾ إذا تزوجت من ؼٌر والد أي منهما، وٌعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت ما لم تكن 

بنتها أو ٌزٌد علٌه ابنها أو امستحقة لمعاش من الهٌبة عن زوج آخر بما ٌعادل معاشها من 
 إلٌها الفرق. يوإال أد

 (:82مادة )

أو إبنته المتوفاة إذا كان ٌعتمد فً معٌشته  ىٌستحق األب نصٌباً فً معاش إبنه المتوف     
 على طلب الهٌبة. علٌه أو علٌها، وٌثبت ذلك بشهادة صادرة من وزارة العمل بناءً 

 (:83مادة )

ن ٌستحق اإلخوة واألخوات نصٌباً فً معاش المتوفى أو أختهم المتوفاة إذا كانوا ٌعتمدو     
، 51ً الحدود المبٌنة فً المادتٌن فً معٌشتهم علٌه أو علٌها أو علٌهما معاً وذلك بالشروط وف

 من هذا القانون. 53

وٌثبت أن اإلخوة واألخوات ٌعتمدون فً معٌشتهم على المإمن علٌه أو صاحب المعاش      
 على طلب الهٌبة.بناًء بشهادة صادرة من وزارة العمل 

 (:86مادة )

ٌستحق الزوج فً حالة وفاة زوجته المإمن علٌها أو صاحبة المعاش نصٌباً فً المعاش "     
 ( المرافق لهذا القانون إذا كان مصاباً بعجز كامل ٌمنعه عن العمل.5وفقاً للجدول رقم )

وٌكون التحقق من ذلك كل سنتٌن من تارٌخ ثبوت العجز بمعرفة اللجنة الطبٌة المختصة      
 شفابه. احتمالالهٌبة إال إذا قررت هذه اللجنة عدم  بناًء على طلب

 (:87مادة )

مع مراعاة ما نص علٌه فً هذا القانون، ٌإول نصٌب كل مستحق فً المعاش من أي من      
حقه فٌه إلى باقً المستحقٌن  انتهاء( السابقة بعد وفاته أو 55الفبات الثبلث الواردة بالمادة )
أي منهم ٌعاد توزٌع النصٌب على باقً المستحقٌن طبقاً للجدول  من نفس الفبة، فإن لم ٌوجد

 ( المرافق للقانون، فإن لم ٌوجد أي منهم آل إلى صندوق التؤمٌن المختص.5رقم )

 (:88مادة )

ال ٌجوز صرؾ أكثر من معاش واحد ٌستحق طبقاً ألحكام هذا القانون، وإذا استحق أكثر      
 من معاش صرؾ األكبر قٌمة.

من حكم الفقرة السابقة ٌجمع المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو المستحقون  واستثناء     
 :عنهما بٌن أكثر من معاش فً الحاالت التالٌة 

تجمع األرملة بٌن معاشها عن زوجها وبٌن معاشها المستحق لها بصفتها مستفٌدة  .1
 العمل أو المهنة.بؤحكام هذا القانون أو بٌن معاشها عن زوجها وبٌن دخلها من 

 ٌجمع األوالد والبنات بٌن المعاشات المستحقة لهم عن والدٌهم. .0
ٌجمع األب واألم بٌن المعاشات المستحقة لهما عن أبنابهما أو بناتهما بما ال ٌجاوز  .3

أكبر متوسط أجر أو أكبر أجر حسب على أساسه أي من المعاشات المذكورة فً هذا 
 القانون حسب الحالة.
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ج العاجز عن العمل أو الكسب بٌن معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته بما ٌجمع الزو .4
 ال ٌجاوز متوسط األجر أو األجر الذي حسب على أساسه المعاش.

لمستفٌد صاحب المعاش أو المستحقون عنهما بٌن المعاش اٌجمع المإمن علٌه أو  .5
رع تؤمٌن المقرر فً فرع تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة والمعاش المقرر فً ف

إصابات العمل بشرط عدم تجاوز مجموع المعاشٌن متوسط األجر أو األجر الذي 
 حسب المعاش على اساسه حسب الحالة أٌهما أكبر.

 (:89مادة )

ٌصرؾ للمستحقٌن عن المإمن علٌه أو عن المستفٌد صاحب المعاش عند وفاة أٌهما منحة      
إذا كان فً الخدمة، أو ٌصرؾ  لبلشتراكتعادل أجر ستة شهور على أساس األجر الخاضع 
 معاش ستة شهور كمنحة إذا كان صاحب معاش.

استحقاقهم  بافتراضع المنحة المذكورة على المستحقٌن حسب نصٌب كل منهم وتوز     
 ( المرافق.5المعاش طبقاً للجدول رقم )

عن  االنقطاع كما تصرؾ منحة الوفاة فً حالة وفاة المإمن علٌه خبلل سنة من تارٌخ     
 فً التؤمٌن وذلك بما ٌعادل ستة أمثال المعاش المفترض صرفه إلٌه. االشتراك

 ؾ دٌنار.ل األحوال بحد أقصى قدره عشرة آالوتصرؾ المنحة فً ك     

 (:91مادة )

عن التؤمٌن،  انقطاعهإذا انتهت خدمة المإمن علٌه بوفاته أو توفً خبلل سنة من تارٌخ      
أو إذا توفى صاحب معاش ٌصرؾ لمن أخذ على عاتقه نفقات الجنازة منحة ٌحدد مبلؽها 

 بصفة عامة بقرار من وزٌر العمل بعد موافقة مجلس اإلدارة.

وٌكون صرؾ المنحة ألرملة المتوفى، فإذا لم توجد صرفت ألرشد أوالده أو إلى الشخص     
ازة فً حدود ما تحمله من مبالػ بشرط أال تزٌد عن قٌمة الذي ٌثبت قٌامه بالصرؾ على الجن

المنحة المذكورة، فإذا قلت عن ذلك صرؾ الفرق لؤلرملة أو ألرشد أوالده من المستحقٌن، 
 وإذا لم ٌتقدم أحد لبلهتمام بشبون الجنازة فتتحمل الهٌبة العامة نفقاتها.

 المادة الثانٌة

( من قانون 136( والفقرة األخٌرة من المادة )15( و)14( و)56ُتلؽى المواد أرقام ) 
 .1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًالتؤمٌن 

 المادة الثالثة

( بتوزٌع المعاش على فبات المستحقٌن المرافق لهذا القانون، بقانون 5ٌلحق الجدول رقم )
 .1356( لسنة 04صادر بالمرسوم بقانون رقم )ال االجتماعًالتؤمٌن 

 المادة الرابعة

ٌُلؽى كل حكم ٌتعارض مع أحكام هذا القانون بالنسبة للخاضعٌن ألحكام قانون التؤمٌن 
 .االجتماعً
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 المادة الخامسة

وفقاً ألحكام هذا القانون  االجتماعٌةُتعدل المعاشات المستحقة من الهٌبة العامة للتؤمٌنات 
تلك المعاشات، مع عدم صرؾ أٌة فروق  استحقاقمن تارٌخ العمل به أٌاً كان تارٌخ  رااعتبا

 مالٌة عن الماضً.

 المادة السادسة

 لتنفٌذ أحكام هذا القانون. البلزمةعلى وزٌر العمل إصدار القرارات 

 المادة السابعة

ٌُعمل به  –كل فٌما ٌخصه  –على الوزراء       من أول  اعتباراتنفٌذ أحكام هذا القانون، و
 الشهر التالً لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

 

 

 ملك مملكة البحرٌن                                                                                  

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 

 صدر فً قصر الرفاع :    

 هـ 1401جمادي اآلخرة  6بتارٌخ: 

 م 0225ٌونٌو  01الموافق : 
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 (7جـــدول رقـــم )

  بتوزٌع المعاش على فئات المستحقٌن

أرملة أو  فئات المستحقٌن فً المعاش الرقم
 أكثر

األبناء 
 والبنات

األب واألم 
واألخــوة 
 واألخوات

أرمله او أرامل أو زوج عاجز وابن أو بنت أو  1
أو أم أو كبلهما وأخ أو أخت أو  أكثر وأب

 أكثر.

3 
1 

4 
1 

1 
1 

أرمله أو أرامل أو زوج عاجز وإبن أو بنت أو  0
 أكثر.

3 
1 

5 
1  

أرملة او أرامل أو زوج عاجز وأب أو أم او  3
 كبلهما وأخ أو أخت أو أكثر.

5 
1  3 

1 

 6 أرملة أو أرامل أو زوج عاجز. 4
1   

أو أم أو كبلهما وأخ إبن أو بنت أو أكثر وأب  5
 أو أخت أو أكثر.

 5 
1 

1 
1 

  إبن أو بنت أو أكثر. 6
1 
1  

   أب أو أم أو كبلهما وأخ أو أخت أو أكثر. 5
5 
1 

   أب أو أم أو كبلهما أو أخ أو أخت أو أكثر. 1
4 
1 

   0 أو أم أو أخ أو أخت.أب  3
1 

 مالحظات:

 طبلقاً رجعٌاً فً حكم األرملة من حٌث النصٌب فً المعاش.ٌعتبر الزوج العاجز والمطلقة  .1

وجوده على قٌد  بافتراضفٌستحقون نصٌب أبٌهم فً المعاش  ىفً حالة وجود أبناء أو بنات ابن متوف .0

 من القانون(. 12الحٌاة )المادة 

 أكثر من مستحق من فبة واحدة ٌوزع النصٌب المستحق بالتساوي فٌما بٌنهم. اجتماعفً حالة  .3

من هذا الجدول إلى صندوق التؤمٌن  3و  1،  5،  4ٌإول الباقً من المعاش بالنسبة للحاالت رقم  .4

 المختص.
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 2117( لسنة 7قانون رقم )

 االجتماعًبتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن 

 (1)1976( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 .لك مملكة البحرٌنم  عٌسى آل خلٌفةحمد بن نحن 

 بعد االطبلع على الدستور،     
 

 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًوعلى قانون التؤمٌن          
وتعدٌبلته، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتً نصه، وقد صدقنا علٌه 

 وأصدرناه:

 المادة األولى

( من قانون الـتؤمٌن 36( ، والمادة )35( فقرة أولى، والمادة )34ٌُستبدل بنصوص المادة )
 :النصوص اآلتٌة 1356( لسنة 04قم )الصادر بالمرسوم بقانون ر االجتماعً

 ( فقرة أولى:34مادة )

فً التؤمٌن سواء  اشتراكهٌستحق المإمن علٌه من الهٌبة العامة معاش الشٌخوخة وفقاً لمدد 
 :فً التؤمٌن فً الحاالت اآلتٌة االشتراكانت متصلة أو متقطعة أو مدة أو مدداً مضمومة إلى مدة ك

 (:35مادة )

( 34،  33ٌحسب للمإمن علٌه الذي كان مشتركاً فً النظم الخاصة المشار إلٌها بالمادتٌن )
مدد بالقدر الذي من هذا القانون ضمن المدة المحسوبة لتقدٌر معاش الشٌخوخة والعجز أو الوفاة 

( المرافق إذا رؼب فً ذلك بناًء على 4ٌسمح به نصٌبه فً أموال هذه النظم وفقاً للجدول رقم )
طلب كتابً منه إلى الهٌبة العامة، وتعامل تلك المدد بذات النسب التً ٌحسب على أساسها معاش 

 المإمن علٌه.

لشٌخوخة والعجز والوفاة مدة كما ٌحسب للمإمن علٌه ضمن المدة المحسوبة لتقدٌر معاش ا
نهاٌة الخدمة عن المدة السابقة على التؤمٌن  مكافؤةعنه نظٌر  ىبالقدر الذي ٌسمح به المبلػ المإد

 (.33وفقاً للمادة )

وتقدر المدة المضمومة وفقاً لسن المإمن علٌه وأجره وقت تطبٌق القانون علٌه والمبلػ المسدد 
 ( المرافق.4فقاً للجدول رقم )لحسابه إلى الهٌبة العامة وذلك و

وتعتبر المدة المضمومة طبقاً ألحكام الفقرة السابقة ومدة االشتراك فً هذا التؤمٌن سواء كان 
، مدداً  متصلة فً حساب المدد المإهلة للمعاش والمنصوص علٌها االشتراك إلزامٌاً أو اختٌارٌاً 

 ( من هذا القانون.34بالمادة )

 

 

 

 .0225/ 6/ 01 – 0535العدد  –الجرٌدة الرسمٌة (1)
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 (:36مادة )

( من هذا القانون، ٌجوز للمإمن علٌه أن ٌطلب زٌادة مدة 3خبلل بؤحكام المادة )مع عدم اإل"
فً التؤمٌن وذلك بضم سنوات الخدمة السابقة والتً لم ٌكن خبللها خاضعاً لهذا القانون أو  اشتراكه

تؤمٌن السابقة والتً تقاضى عنها من الهٌبة العامة مستحقاته دفعة فً ال االشتراكبضم سنوات 
وٌحدد  ( المرافق.4در وفقاً للجدول رقم )واحدة، مقابل أداء مبلػ إضافً ٌإدٌه للهٌبة العامة ٌق

فً التؤمٌن أو تارٌخ تقدٌم الطلب إن كان بعد  االشتراكالمبلػ على أساس األجر فً تارٌخ بداٌة 
المبلػ المشار إلٌه إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرٌة توافق علٌها الهٌبة مضافاً ى ذلك، وٌإد

%( سنوٌاً تحسب على الرصٌد المتناقص وٌشترط أال تتجاوز مدة التقسٌط سن 5إلٌها فابدة بواقع )
 الستٌن للمإمن علٌهم أو الخامسة والخمسٌن للمإمن علٌهن.

فً هذا التؤمٌن سواء كان  االشتراكالفقرة السابقة ومدة وتعتبر المدة المضمومة طبقاً ألحكام 
، مدداً متصلة فً حساب المدد المإهلة للمعاش والمنصوص علٌها اختٌارٌاإلزامٌاً أو  االشتراك
 ( من هذا القانون".34بالمادة )

 المادة الثانٌة

فً  الشتراكا( بتحدٌد المبالػ المستحقة لحساب مدة سابقة ضمن مدة 4ٌستبدل الجدول رقم )
( بتحدٌد المبالػ المستحقة 4التؤمٌن ومبادبه الملحقة به، المرافق لهذا القانون، بالجدول رقم )

الصادر  االجتماعًفً التؤمٌن المرافق لقانون التؤمٌن  االشتراكلحساب مدة سابقة ضمن مدة 
 .1356( لسنة 04بالمرسوم بقانون رقم )

 المادة الثالثة

 .االجتماعًالمرافق لقانون التؤمٌن  (5ٌُلؽى الجدول رقم )

 المادة الرابعة

 لتنفٌذ هذا القانون. البلزمةعلى وزٌر العمل إصدار القرارات 

 المادة الخامسة

ٌُعمل به  –كل فٌما ٌخصه  –على الوزراء  من أول الشهر  اعتباراتنفٌذ أحكام هذا القانون، و
 التالً لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

 

 ملك مملكة البحرٌن                                                                                    

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 صدر فً قصر الرفاع :    

 هـ 1401جمادي اآلخرة  6بتارٌخ: 

 م 0225ٌونٌو  01الموافق : 
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 والشروط الواجب مراعاتها عند استخدام هذا الجدول : المبادئ

 فً حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة. .1

 ٌشترط لقبول ضم الخدمة السابقة على اشتراك المإمن علٌه فً التؤمٌن التالً : .0

 .االجتماعًأن ٌتقدم المإمن علٌه بطلب الضم أثناء فترة خضوعه لقانون التؤمٌن  –أ 

 وز سن مقدم طلب الضم الستٌن سنة.أن ال تتجا –ب 

 أن تكون مدة الخدمة المطلوب ضمها مدد عمل فعلٌة. –ج 

أن تكون مدد الخدمة المطلوبة ضمها قد قضٌت بعد بلوغ المإمن علٌه سن السادسة  –د 
 عشرة.

 االشتراكفً التؤمٌن ضمن مدة  االشتراكٌقدر المبلػ المطلوب لضم الخدمة السابقة على  .3

 اس العوامل التالٌة :فٌه على أس

 سن المإمن علٌه فً تارٌخ طلب الضم. –أ 

 جر المإمن علٌه فً تارٌخ طلب الضم.أ –ب 

 السن التً ٌحددها المإمن علٌه للتقاعد. –ج 

تقاعد المإمن علٌه فً السن  بافتراضٌقدر المبلػ المطلوب لضم مدة الخدمة السابقة  .4

سنة للمرأة(، ما لم ٌحدد سن للتقاعد قبل ذلك،  55سنة للرجل و  62للتقاعد ) االعتٌادي

 وفً هذه الحالة تحسب كلفة الضم على أساس السن التً ٌحددها المإمن علٌه لتقاعده.

إذا سدد المإمن علٌه المبلػ المطلوب لضم مدة خدمة سابقة على اشتراكه فً التؤمٌن على  .5

ر فٌما بعد التقاعد فً سن خبلؾ ذلك، سواء بالزٌادة أو أساس سن تقاعد محددة، ثم قر

بالنقصان، ٌعاد احتساب المبلػ المطلوب لضم تلك المدة وذلك على أساس سن التقاعد 

بسداد الفرق إذا نتج عن ذلك زٌادة فً  وٌطالبالجدٌدة وأجره وسنه وقت طلب الضم، 

ك لصالحه، فإن لم ٌتمكن من سداد المبلػ المطلوب أداإه للهٌبة، وٌرد له الفرق إن كان ذل

 المبلػ اإلضافً المطلوب خفضت المدة المطلوب ضمها بما ٌتناسب والمبلػ المسدد.

فً حالة وفاة المإمن علٌه قبل سداده لجمٌع أقساط مدة الخدمة المضمومة ٌتم تخفٌض تلك  .6

ما لم ٌسدد  فً التؤمٌن اشتراكهلى مدة اسب وقٌمة األقساط المسددة وتضم إالمدة بما ٌتن

 المستحقون عنه قٌمة األقساط المتبقٌة دفعة واحدة.

 

 

 

 

 
 

 



134 
 

 2118( لسنة 3قانون رقم )

  (1)االجتماعًبشؤن الهٌئة العامة للتؤمٌن 
 

 .بالنٌابةلك مملكة البحرٌن م  آل خلٌفةسلمان بن حمد نحن 

 بعد االطبلع على الدستور،

بشان تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة  1355( لسنة 13وعلى القانون رقم )
 له،  المعدلةوالقوانٌن 

وعلى قانون تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام 
 له، المعدلةوالقوانٌن  1356( لسنة 11الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

والقوانٌن  1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًقانون التؤمٌن وعلى 
 له، المعدلة

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع  1331( لسنة 6وعلى المرسوم بقانون رقم )
 البحرٌن واألمن العام البحرٌنٌٌن وؼٌر البحرٌنٌٌن،

 .0226( لسنة 35نون رقم )وعلى قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقا

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتً نصه، وقد صدقنا علٌه وأصدرناه:

 المادة األولى

وتتمتع  االعتبارٌة" تكون لها الشخصٌة االجتماعًُتنشؤ هٌبة عامة تسمى "الهٌبة العامة للتؤمٌن 
 المالً واإلداري وتخضع لرقابة وزٌر المالٌة. باالستقبلل

 لمادة الثانٌةا

بشؤن تنظٌم معاشات  1355( لسنة 13تتولى الهٌبة إدارة الصنادٌق المنشؤة بموجب القانون رقم )
المرسوم بقانون رقم بالصادر  االجتماعًومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة، وقانون التؤمٌن 

لضباط وأفراد بإنشاء صندوق التقاعد  1331( لسنة 6، والمرسوم بقانون رقم )1356( لسنة 04)
 قوة دفاع البحرٌن واألمن العام البحرٌنٌٌن وؼٌر البحرٌنٌٌن.

وتإول  االجتماعٌةتحل الهٌبة محل كل من الهٌبة العامة لصندوق التقاعد والهٌبة العامة للتؤمٌنات 
المتعلقة بهاتٌن الهٌبتٌن، على أن تعمل الهٌبة خبلل السنتٌن  وااللتزاماتإلٌها كافة الحقوق 

 ٌٌن على توحٌد المزاٌا بٌن جمٌع الخاضعٌن لؤلنظمة القابمة وفق افضلها.األول

 المادة الثالثة

والمبالػ والرسوم واإلعانات المنصوص علٌها فً القانون رقم  االشتراكاتتإدى إلى الهٌبة جمٌع 
بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة، وقانون تنظٌم معاشات  1355( لسنة 13)

بقانون رقم  ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام الصادر بالمرسوم
 .1356( لسنة 04ٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )، وقانون التؤم1356( لسنة 11)

 
 .0221/ 0/ 14 – 0132العدد  –(الجرٌدة الرسمٌة 1)
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 (1) المادة الرابعة

 ٌكون للهٌبة مجلس إدارة ٌشكل من ربٌس وأربعة عشر عضواً على النحو التالً:

 الوزراء. ء ٌمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل ٌختارهم ربٌس مجلسثبلثة أعضا .1

هم ؼرفة تجارة وصناعة حاب العمل فً القطاع األهلً ترشحثبلثة أعضاء ٌمثلون أص .0
 البحرٌن.

اع الحكومً ٌرشحهم دٌوان الخدمة المدنٌة على أن ثبلثة أعضاء ٌمثلون العاملٌن فً القط .3
بشؤن  1355( لسنة 13ٌكونوا من الذٌن ٌسددون اشتراكاتهم التقاعدٌة وفقاً للقانون رقم )

 تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة.

العام لنقابات عمال البحرٌن  االتحادثبلثة أعضاء ٌمثلون العاملٌن فً القطاع األهلً ٌختارهم  .4
ترشحهم االتحادات النقابٌة لعمال البحرٌن على أن ٌكونوا من الذٌن ٌسددون اشتراكاتهم 

 بإصدار قانون التؤمٌن االجتماعً. 1356نة ( لس04التقاعدٌة وفقاً للمرسوم بقانون رقم )

فً الشبون المالٌة والتؤمٌنٌة ٌرشحهم الوزٌر المسإول  واالختصاصمن ذوي الخبرة  نانثإ .5
 عن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً.

وترفع الترشٌحات إلى مجلس الوزراء الختٌار ممثلً كل جهة، وٌصدر مرسوم بتعٌٌن ربٌس 
 وأعضاء المجلس.

على موافقة  ءً مدة العضوٌة فً مجلس اإلدارة أربع سنوات قابلة للتجدٌد مرة واحدة بنا وتكون
 الجهة المرشحة.

وفً حال انتهاء مدة العضوٌة ٌستمر مجلس اإلدارة فً مباشرة صبلحٌاته المنصوص علٌها فً 
 القانون إلى حٌن تشكٌل المجلس الجدٌد.

اللجان التً تشكل طبقاً للمادة الخامسة من ؼٌر وتحدد مكافآت ربٌس وأعضاء المجلس وأعضاء 
 أعضاء مجلس اإلدارة بقرار من ربٌس مجلس الوزراء.

 المادة الخامسة

ٌجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من ربٌسه مرة كل ثبلثة أشهر على األقل، أو كلما دعت 
ٌحاً إال المجلس صح انعقادالضرورة إلى ذلك أو بناًء على طلب خمسة من أعضابه، وال ٌكون 

ٌُرجح  بحضور أؼلبٌة أعضابه، وتصدر قراراته بؤؼلبٌة أصوات الحاضرٌن، وعند التساوي 
 الجانب الذي منه الربٌس.

له من بٌن أعضابه نابباً للربٌس، ولربٌس مجلس  اجتماعوٌختار مجلس اإلدارة فً أول 
فً اجتماعات المجلس دون أن  لبلشتراك واالختصاصاإلدارة أن ٌدعو عند الحاجة ذوي الخبرة 

 ٌكون لهم حق التصوٌت.

وٌجوز لمجلس اإلدارة أن ٌشكل من بٌن أعضابه لجنة أو أكثر ٌعهد إلٌها بمهمة خاصة 
 ٌحددها قرار التشكٌل وله أن ٌضم إلٌها خبراء ومتخصصٌن.

 

 
 .0214/ 1/ 01 – 3151العدد  –(الجرٌدة الرسمٌة 1)
 بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً.  0221( لسنة 3بتعدٌل المادة الرابعة من القانون رقم ) 0214( لسنة 33( تعدل بموجب القانون رقم )0)
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 المادة السادسة

مجلس إدارة الهٌبة هو السلطة العلٌا التً تتولى تصرٌؾ شبونها، ووضع السٌاسة العامة التً 
لتحقٌق الؽرض الذي أنشبت من أجله،  الزماتسٌر علٌها وله أن ٌتخذ من القرارات ما ٌراه 

 والمالٌة واإلدارٌة، وبصفة خاصة الصبلحٌات التالٌة : االستثمارٌةواإلشراؾ على الشبون 

ٌعهد بإدارتها إلى فرٌق فنً متخصص ٌتمتع بكفاءة عالٌة فً  استثمارٌةشركة إنشاء  .1
، وتخضع فً رقابتها إلى مصرؾ البحرٌن االجتماعًاستثمار أموال الهٌبة العامة للتؤمٌن 

 المركزي ودٌوان الرقابة المالٌة.

 إقرار المٌزانٌة التقدٌرٌة للهٌبة وحسابها الختامً ومركزها المالً. .0

لتحسٌن  البلزمةدراسة تقارٌر المتابعة وتقٌٌم أداء الهٌبة من خبللها وإصدار القرارات  .3
 مستوٌات األداء.

دراسة مشروعات القوانٌن الخاصة بتطوٌر نظام معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً  .4
الحكومة، وضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام، والعاملٌن فً القطاع األهلً، بما 

مع  باالشتراكً ذلك مشارٌع قوانٌن توحٌد المزاٌا بٌن هذه القطاعات وفق أفضلها، وذلك ف
 الجهات المعنٌة.

إصدار اللوابح واألنظمة المالٌة واإلدارٌة والفنٌة الخاصة بالهٌبة، وإقرار جداول درجات  .5
 ورواتب الموظفٌن على ضوء الهٌكل التنظٌمً الذي ٌقره المجلس.

 كل ثبلث سنوات لفحص وتحدٌد المركز المالً للهٌبة. ياكتوارتعٌٌن خبٌر  .6

دراسة ومناقشة تقرٌر دٌوان الرقابة المالٌة بشؤن تدقٌق حسابات الهٌبة والتقارٌر األخرى  .5
 ما ٌلزم بشؤنها. واتخاذالتً ٌصدرها الدٌوان المتعلقة بنتابج أعمال التدقٌق 

حسابات الهٌبة ومركزها المالً تعٌٌن مدقق حسابات داخلً وآخر خارجً ٌقومان بتدقٌق  .1
 على أال ٌجدد لؤلخٌر أكثر من دورة واحدة.

 وٌمثل ربٌس مجلس اإلدارة الهٌبة أمام القضاء وفً صبلتها بالؽٌر.

 المادة السابعة

على ترشٌح مجلس اإلدارة وبالتنسٌق  ءً ٌكون للهٌبة ربٌس تنفٌذي ٌصدر بتعٌٌنه مرسوم، بنا
 تعٌٌنه أربع سنوات قابلة للتجدٌد مرة واحدة ولمدة مماثلة.مع وزٌر المالٌة، وتكون مدة 

وٌحدد مجلس اإلدارة صبلحٌات الربٌس التنفٌذي فً إدارة الهٌبة، وٌكون مسبوالً أمام مجلس 
 اإلدارة عن سٌر أعمال الهٌبة الفنٌة واإلدارٌة والمالٌة وفً حدود الصبلحٌات الممنوحة له.

للربٌس التنفٌذي أن ٌفوض ؼٌره من موظفً الهٌبة فً مباشرة بعض صبلحٌاته، وٌحضر 
 مجلس اإلدارة دون أن ٌكون له حق التصوٌت. اجتماعاتالربٌس التنفٌذي 

 المادة الثامنة

ٌرفع مجلس إدارة الهٌبة إلى وزٌر المالٌة تقارٌر دورٌة عن نشاطها وسٌر العمل بها وما تم   –أ 
إنجازه، وتحدٌد معوقات األداء وما تم اعتماده من حلول لتفادٌها، وللوزٌر أن ٌطلب من 
الهٌبة تزوٌده بؤٌة بٌانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجبلت أو تقارٌر، آلزمة 

 بالرقابة على أعمال الهٌبة. لقٌامة
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ٌرفع مجلس إدارة الهٌبة إلى وزٌر المالٌة جمٌع التوصٌات والقرارات بما فٌها تلك المتعلقة   –ب
( لسنة 13بتعدٌل المزاٌا التقاعدٌة أو اشتراكات التقاعد المنصوص علٌها فً القانون رقم )

وقانون تنظٌم معاشات  بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة، 1355
بقانون  ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام الصادر بالمرسوم

( 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعً، وقانون التؤمٌن 1356( لسنة 11رقم )
 .1356لسنة 

لعامة للدولة أو فإذا رأي وزٌر المالٌة أن هذه التوصٌات تتضمن خروجاً على السٌاسة ا 
علٌها خبلل خمسة عشر ٌوماً من  االعتراضمساساً باألوضاع المالٌة للهٌبة، كان له 

 االعتراضتارٌخ رفع التوصٌات إلٌه، وإعادتها إلى مجلس اإلدارة مشفوعة بؤسباب 
 إلعادة النظر فٌها.

اء فإذا أصر مجلس اإلدارة على توصٌته تولى الوزٌر عرض األمر على مجلس الوزر 
 ما ٌراه بشؤنها مع إببلغ مجلس اإلدارة بما أتخذ من إجراء. التخاذ

التقاعد إال  اشتراكاتمن المزاٌا التقاعدٌة أو زٌادة  االنتقاصفً جمٌع األحوال ال ٌجوز   –ج
 بقانون.

 المادة التاسعة

ندوق التقاعد جمٌع العاملٌن بكل من الهٌبة العامة لص االجتماعًٌُنقل إلى الهٌبة العامة للتؤمٌن 
 بذات درجاتهم ورواتبهم ومزاٌاهم. االجتماعٌةوالهٌبة العامة للتؤمٌنات 

 المادة العاشرة

 ٌُلؽى كل نص ٌتعارض مع أحكام هذا القانون.

 المادة الحادٌة عشرة

ٌُعمل به  –كل فٌما ٌخصه  –على الوزراء  من أول الشهر التالً  اعتباراتنفٌذ هذا القانون، و
 لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

 

 بالنٌابةملك مملكة البحرٌن                                                                    

 سلمان بن حمد آل خلٌفة                                                                    

 فاع :صدر فً قصر الر    

 هـ 1403محرم  03بتارٌخ: 

 م 0221فبراٌر  5الموافق : 
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 4118( ُغ٘خ 22ٓشعّٞ سهْ )

 (1)ثزؾ٤ٌَ ٓجِظ إداسح ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢   
 

 ِٓي ٌِٓٔش حُزلش٣ٖ. ٗلٖ كٔذ رٖ ػ٤غ٠ آٍ خ٤ِلش 

 رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُذعظٞس،

 حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢، رؾؤٕ ح٤ُٜجش 3111( ُغ٘ش 2ٝػ٠ِ حُوخٕٗٞ سهْ )

 ٝر٘خء  ػ٠ِ حخظ٤خس حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش،

 ٝرؼذ طشؽ٤ق ٖٓ سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء،

 

 سعٔ٘خ رخ٥ط٢:
 

 أُبدح األ٠ُٝ
 

 ٣ؾٌَ ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ػ٠ِ حُ٘لٞ ح٥ط٢:
 

 سث٤غخ                       حُؾ٤خ أكٔــذ رٖ ٓلٔــذ آٍ خ٤ِلــش                  ٝص٣ش حُٔخ٤ُش   -1
 

 ػنــــــــخء أ  ح٤ًُٞـــَ حُٔغــــخػذ ُِظــــذس٣ذ  حُذًظـــٞس كـــٞص١ ػزـــذهللا أ٤ٓـــٖ -3

 ٣ٔؼِـــــــــٕٞ  ٝحُظخط٤ــــو رــٞصحسس حُقلــــش      

 حُلٌٞٓـــــــش  ح٤ًُٞــــَ حُٔغـــــخػذ ُِشػخ٣ـــش  حُغ٤ذس رذس٣ــــش ٣ٞعـــق حُـ٤ـــــذ -2

 رقلظٜــــــــخ  ٝحُظؤ٤ٛـــَ حالؿظٔـخػــ٢ رـٞصحسس      

 فخكذ ػَٔ  حُظــ٘ٔـ٤ــــــش حالؿــظٔــخػ٤ـــــــش      

 حُٔذ٣ش حُٔخ٢ُ روٞس دكخع حُزلش٣ٖ حُؼ٤ٔذ ػزذ حُشعٍٞ ك٤ٔذ حُؼش٣ل -4
 

 

 أػنـــــــــخء             حُغ٤ذ ػؼٔخٕ ٓلٔذ ؽش٣ق حُش٣ظ -1

 ٣ٔؼِـــــــــٕٞ      ــــــش ػزـــــذهللا ٗــــخط حُغ٤ذ ع٤ٔ -1

 أفلـــــــخد            حُغ٤ذ ػزذحُشكٖٔ ٣ٞعق كخــــشٝ -9

 حُؼٔـــَ كـــ٢            

 حُوطخع حأل٢ِٛ     
 

 ػنــــــــخء        أ  ح٤ًُٞــــــَ حُٔغـــــخػذ ُِٔـٞحسد حُغ٤ذ كغــــــٖ ٓلٔـــــذ كغــــٖ -1

 ٣ٔؼِـــــــــٕٞ  ُزؾش٣ش رٞصحسس حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِـْح      

 حُؼخ٤ِٖٓ كــ٢             ح٤ًَُٞ حُٔغخػذ إلٗظخؽ حٌُٜشرـخء حُغ٤ذس رظـــٍٞ ػِــــ٢ ػزذحُؼــــخٍ -7

 حُوطــــــــــخع      ٝحُٔخء ر٤ٜجش حٌُٜشرــخء ٝحُٔـــخء        

 حُلٌٞٓــــــ٢  د حُزؾش٣ش ح٤ًَُٞ حُٔغخػذ ُِٔٞحس حُؼو٤ذ كغٖ ػ٤غ٠ ٓلٔذ حُق٤ْٔ -11

  رٞصحسس حُذحخ٤ِش         
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 أػنـــــــــخء                    حُغ٤ذ ٌٓــ٢ ػ٤غـــ٠ أكٔـذ ػزــــخط                                               -11

 ٣ٔؼِــــــــــٕٞ      حُغ٤ذ كغٖ ػزذحُؼض٣ض أكٔذ حُٔخم٢                                                   -13

 حُؼخ٤ِٓـٖ كــ٢                        حُغ٤ذ ؿؼلـــــش خ٤ِــــــَ ارشح٤ٛـــــْ                                -12

 حُوطخع حأل٢ِٛ                                                                                                        

 

 ػن٣ٖٞ ٓــٖ                   حُغ٤ذ سحؽـــــذ حعٔخػ٤ـــــَ ح٤ُٔـــــش                                              -14

 ر١ٝ حُخزــشس                                     حُغ٤ذ عؼ٤ـذ ػزذحٌُش٣ـــْ حُٔـــشصٝم                             -11

   ٝحالخظقخؿ                                                                                                        

 ك٢ حُؾجــــٕٞ                                                                                                        

 حُٔخ٤ُــــــــــش                                                                                                             

 ٝحُظؤ٤٘٤ٓـــــش                                                                                                         

 

 أُبدح اُثب٤ٗخ
 

ؼَٔ رٚ ط٘ل٤ز أكٌخّ ٛزح حُٔشعّٞ، ٣ٝ   –ًَ ك٤ٔخ ٣خقٚ  –ػ٠ِ سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء ٝحُٞصسحء 

 حػظزخسح  ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 

 

 ِٓي ٌِٓٔخ اُجحش٣ٖ                                                                                        

 حٔذ ثٖ ػ٤غ٠ آٍ خ٤ِلخ                

 ٗبئت سئ٤ظ ٓجِظ اُٞصساء

 ٓحٔذ ثٖ ٓجبسى آٍ خ٤ِلخ                                            

 

 فذس ك٢ هقش حُشكخع :

 ٛـ1437ؿٔخد١ حأل٠ُٝ  31رظخس٣ــخ: 

 ٣3111ّــــــــ٤ٗٞـــــــــٞ  3حُٔٞحكن: 
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 4118( ُغ٘خ 91ٓشعّٞ سهْ )

 (1)ثزؼ٤٤ٖ سئ٤ظ ر٘ل٤ز١ ٤ُِٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢ 

 

 ِٓي ٌِٓٔش حُزلش٣ٖ.  ٗلٖ كٔذ رٖ ػ٤غ٠ آٍ خ٤ِلش

 رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُذعظٞس،

رؾؤٕ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢، ٝػ٠ِ حألخـ  3111ُغ٘ش  (2ٝػ٠ِ حُوخٕٗٞ سهْ )

 حُٔخدس حُغخرؼش ٓ٘ٚ،

 رظؾ٤ٌَ ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢، 3111( ُغ٘ش 44ٝػ٠ِ حُٔشعّٞ سهْ )

 رظؼ٤٤ٖ ٓذ٣ش ػخّ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش، 3119( ُغ٘ش 3ٝػ٠ِ حُوشحس سهْ )

ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ك٢ حؿظٔخػٚ حألٍٝ حُٔ٘ؼوذ رظخس٣خ ٝػ٠ِ طشؽ٤ق 

32 ٞ٤ٗٞ٣ 3111، 

 ٝر٘خء  ػ٠ِ ػشك ٝص٣ش حُٔخ٤ُش،

 ٝرؼذ ٓٞحكوش ٓـِظ حُٞصسحء،

 

 سعٔ٘خ رخ٥ط٢:
 

 أُبدح األ٠ُٝ
 

ُٔذس أسرغ  ٣ؼ٤ٖ حُؾ٤خ ٓلٔذ رٖ ػ٤غ٠ آٍ خ٤ِلش سث٤غخ  ط٘ل٤ز٣خ  ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢

 ع٘ٞحص هخرِش ُِظـذ٣ذ ٓشس ٝحكذس ُٝٔذس ٓٔخػِش.
 

 أُبدح اُثب٤ٗخ
 

٘ؾش ك٢ حُـش٣ذس رٚ ٖٓ طخس٣خ فذٝسٙ، ٣ٝ  ٣ٝ ؼَٔ ػ٠ِ ٝص٣ش حُٔخ٤ُش ط٘ل٤ز ٛزح حُٔشعّٞ، 

 حُشع٤ٔش.

 

 ِٓي ٌِٓٔخ اُجحش٣ٖ                                                                                         

 حٔذ ثٖ ػ٤غ٠ آٍ خ٤ِلخ

 سئ٤ظ ٓجِظ اُٞصساء

 خ٤ِلخ ثٖ عِٔبٕ آٍ خ٤ِلخ                                             

 ٝص٣ش أُب٤ُخ      

 أحٔذ ثٖ ٓحٔذ آٍ خ٤ِلخ
 

 :فذس ك٢ هقش حُشكخع

 ٛـ1437 ؽؼزخٕ 21رظخس٣خ: 

 3111ّ أؿغطظ 21حُٔٞحكن: 

 
 .4/7/3111 -3117حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 2119( لسنة 51قانون رقم )

 بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً

 (1)1976( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 .ملك مملكة البحرٌن  نحن حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 بعد االطبلع على الدستور،

 ،وتعدٌبلته، 1356( لسنة 04وعلى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، 0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 :أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتً نصه، وقد صدقنا علٌه وأصدرناه

 المادة األولى

( من قانون التؤمٌن االجتماعً 55، 33،41إلى كل من المواد أرقام )ُتضاؾ فقرة أخٌرة 

 :نصوصها اآلتٌة ،1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 :( فقرة أخٌرة39مادة )

ٌُضاؾ إلى المعاش الذي مضى على صرفه مدة سنة فؤكثر زٌادة سنوٌة بسٌطة بنسبة )  %3و

فإن قلت فترة صرؾ  ،فً ٌناٌر من كل سنة بدءاً من شهر ٌناٌر التالً لتارٌخ صدور هذا القانون

المعاش عن سنة صرفت الزٌادة المذكورة بنسبة مقدار الفترة من تارٌخ ربط المعاش حتى ٌناٌر 

التالً، وٌستمر صرؾ هذه الزٌادة حتى ولو تجاوز المعاش الحد األقصى المنصوص علٌه فً 

( من هذا القانون، أو تجاوز متوسط األجر أو األجر الذي حسب على أساسه المعاش، 135ادة )الم

المنصوص علٌه فً  شتراكلئلعلى أال ٌتجاوز المعاش الحد األقصى لؤلجر الشهري الخاضع 

 .ن(القانو( من هذا 15الفقرة األولى من المادة )

 :( فقرة أخٌرة41مادة )

ٌُضاؾ إلى المعاش زٌادة سنوٌة طبقاً لحكم الفقرة األخٌرة من المادة  ،وفً جمٌع األحوال)

 (.( من هذا القانون33)

 
 
 .05/1/0223 -0312العدد  -بالجرٌدة الرسمٌة ( 1)
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 :( فقرة أخٌرة57مادة )

ٌُضاؾ إلى المعاش زٌادة سنوٌة طبقاً لحكم الفقرة األخٌرة من المادة ) وفً جمٌع األحوال، 

 (.القانون( من هذا 33)

 المادة الثانٌة

 (1) .ٌصدر وزٌر المالٌة القرارات البلزمة لتنفٌذ هذا القانون

 المادة الثالثة

ٌُعمل به  –كل فٌما ٌخصه  –على ربٌس مجلس الوزراء والوزراء  تنفٌذ أحكام هذا القانون، و

 .من أول الشهر التالً لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة

 

 ملك مملكة البحرٌن                                                                              
 حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 

 :صدر فً قصر الرفاع
 هـ1432رمضان  5بتارٌخ: 
 م0223أؼسطس  06الموافق: 

 

 

 

 

 

 

% على المعاشات المستحقة طبقا لهذا القانون. الجرٌدة الرسمٌة 3بشؤن قواعد واجراءات صرؾ الزٌادة السنوٌة بواقع  0212( لسنة 1( صدر قرار وزٌر المالٌة رقم )1)

 .11/0/0212-0335العدد   –
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 4161( ُغ٘خ 7سهْ ) هبٕٗٞ

 6781( ُغ٘خ 8ثزؼذ٣َ ثؼل أحٌبّ أُشعّٞ ثوبٕٗٞ سهْ )

 (1) ثزوش٣ش ص٣بدح ألفحبة أُؼبؽبد ٝأُغزحو٤ٖ

 ِٓي ٌِٓٔش حُزلش٣ٖ. ٗلٖ كٔذ رٖ ػ٤غ٠ آٍ خ٤ِلش 

 رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُذعظٞس،

 ٝطؼذ٣الطٚ، 1791( ُغ٘ش 34هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ ) ٝػ٠ِ

 حُٔؼخؽخص ٝحُٔغظلو٤ٖ،رظوش٣ش ص٣خدس ألفلخد  1711( ُغ٘ش 1ٝػ٠ِ حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

 رؾؤٕ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢، 3111( ُغ٘ش 2ٝػ٠ِ حُوخٕٗٞ سهْ )

 أهش ٓـِظ حُؾٞسٟ ٝٓـِظ حُ٘ٞحد حُوخٕٗٞ ح٥ط٢ ٗقٚ، ٝهذ فذه٘خ ػ٤ِٚ ٝأفذسٗخٙ:

 أُبدح األ٠ُٝ

 رظوش٣ش ص٣خدس ألفلخد 1711( ُغ٘ش 1ط نخف ا٠ُ حُٔخدس حأل٠ُٝ ٖٓ حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

 حُٔؼخؽخص ٝحُٔغظلو٤ٖ كوشس ؿذ٣ذس ٗقٜخ ح٥ط٢:

 :أُبدح األ٠ُٝ )اُلوشح اُثبُثخ(

ػ٘ذ طوخػذٙ ُِٝٔغظلو٤ٖ 1791( ُغ٘ش 34"٣ٝـٞص ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُخخمغ ُِٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

ػ٘ٚ ػ٘ذ ٝكخطٚ حعظزذحٍ ٌٓخكؤس ٗوذ٣ش رخُض٣خدس ك٢ حُٔؼخػ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوشس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزٙ 

%( ٖٓ ٓظٞعو حألؿش حُز١ كغذ ػ٠ِ أعخعٚ حُٔؼخػ ٓنشٝرخ  ك٢ ٓذس 2طلغذ رٞحهغ )حُٔخدس 

ؽٜٞس حُخذٓش حُٔلغٞرش ك٢ حُظوخػذ، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ رُي رطِذ ًظخر٢ ٣وذّ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ 

حالؿظٔخػ٢ هزَ فشف حُٔؼخػ، ٝال ٣غش١ ٛزح حُلٌْ ػ٠ِ حُٔؼخؽخص حإلفخر٤ش. ٣ٝظْ طٞص٣غ حٌُٔخكؤس 

( حُِٔلن روخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس 9) رخُـذٍٝ سهْلو٤ٖ ٝكوخ  ُألٗقزش حُٞحسدس ػ٠ِ حُٔغظ

 ".1791 ( ُغ٘ش34رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

 أُبدح اُثب٤ٗخ

ط٘ل٤ز ٛزح حُوخٕٗٞ، ٣ٝ ؼَٔ رٚ ٖٓ  –ًَ ك٤ٔخ ٣خقٚ  –ػ٠ِ سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء ٝحُٞصسحء 

 حُشع٤ٔش.ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُظخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس 

 

 ِٓي ٌِٓٔخ اُجحش٣ٖ                                                                                        

 حٔذ ثٖ ػ٤غ٠ آٍ خ٤ِلخ
 فذس ك٢ هقش حُشكخع:

 ٛـ1421سر٤غ حألٍٝ  19رظخس٣خ:

 3111ّٓخسط  2حُٔٞحكن:

 

 

 .4/2/3111 -3729حُؼذد  –رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 2111( لسنة 19رقم ) قانون

 بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً بتعدٌل

 (1)1976( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 ملك مملكة البحرٌن.  نحن حمد بن عٌسى آل خلٌفة 

 بعد االطبلع على الدستور، 

 وتعدٌبلته،، 1356( لسنة 04قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) وعلى

 بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً،  0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتً نصه، وقد صدقنا علٌه وأصدرناه: 

 المادة األولى

( من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون 10و  12ٌستبدل بنصً المادتٌن )

 ، النصان اآلتٌان:1356( لسنة 04رقم)

 (:81مادة)

، أو أمهم متوفاة، أو توفى أي نت وبناتها، إذا كان أبوهم متوفىأبناء االبن وبناته، وأبناء الب

منهما بعد استحقاقهما المعاش، ٌنتقل إلٌهم نصٌب أبٌهم أو أمهم حسب األحوال وفقاً للشروط وفً 

على أن ٌكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدٌن فً الحدود المبٌنة فً المادتٌن السابقتٌن، 

معٌشتهم على المإمن علٌه، وٌثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومٌة المختصة بناًء على طلب 

 الهٌبة.

 (:82مادة)

ٌستحق األب نصٌباً فً معاش ابنه المتوفى، أو ابنته المتوفاة وذلك إذا كان األب ٌعتمد فً 

نهما، وٌثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومٌة المختصة بناًء على طلب معٌشته على أي م

 الهٌبة.

 المادة الثانٌة

ٌُعمل به من  –كل فٌما ٌخصه  –على ربٌس مجلس الوزراء والوزراء  تنفٌذ هذا القانون، و

 الٌوم التالً لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة. 
 

 ملك مملكة البحرٌن

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 
 صدر فً قصر الرفاع: 

 هـ1431جمادى اآلخرة  06 بتارٌخ:
 م0212ٌونٌو 3 الموافق:

 

 .11/1/3111 -3711حُؼذد  –رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 2111( لسنة 31رقم ) قانون

 بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً

 (1)1976( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 ملك مملكة البحرٌن. نحن حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 بعد االطبلع على الدستور،

 وتعدٌبلته،  1356( لسنة 04قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) وعلى

 بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، 0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 ٌه وأصدرناه:أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتً نصه، وقد صدقنا عل

 المادة األولى

( من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم 136( و)34ٌُستبدل بنصً المادتٌن رقمً )

 ، النصان اآلتٌان:1356( لسنة 04رقم ) بقانون

 (:34مادة)

 )ٌستحق المإمن علٌه من الهٌبة العامة معاش الشٌخوخة وفقاً لمدد اشتراكه فً التؤمٌن سواء 

 لة أو متقطعة أو مدة أو مدداً مضمومة إلى مدة االشتراك فً التؤمٌن فً الحاالت اآلتٌة:كانت متص

انتهاء خدمة المإمن علٌه قبل بلوؼه سن الستٌن سنة من عمره، متى كانت مدة اشتراكه   -1

شهراً على األقل، أو المإمن علٌها قبل بلوؼها سن الخامسة والخمسٌن  042فً التؤمٌن 

  شهراً على األقل. 112اشتراكها فً التؤمٌن  متى كانت مدة

وٌخفض المعاش المستحق فً هذه الحالة بنسبة تقدر تبعاً لسن المإمن علٌه فً تارٌخ 

وٌستحق صرؾ المعاش من الهٌبة  ( المرافق. 1طلب صرؾ المعاش وفقاً للجدول رقم )

شار إلٌه والتً تحدد على العامة فً هذه الحالة من تارٌخ بداٌة الفترة الواردة بالجدول الم

 أساسها نسبة تخفٌض المعاش أو من الٌوم التالً لتارٌخ الخدمة أٌهما الحق.

وال ٌسري التخفٌض بالنسب المشار إلٌها بالفقرة الثانٌة من هذا البند فً حاالت طلب 

 المإمن علٌه أو المستحقٌن عنه صرؾ المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة.

بلوؼه سن الستٌن سنة من عمره أو أكثر والمإمن علٌها ببلوؼها بانتهاء خدمة المإمن علٌه  -0

سن الخامسة والخمسٌن سنة من عمرها أو أكثر؛ متى كانت مدة اشتراك أٌهما فً التؤمٌن 

(0)شهراً على األقل. 102
 

قبل بلوؼها انتهاء خدمة المإمن علٌه قبل بلوؼه سن الستٌن سنة من عمره والمإمن علٌها  -3

سن الخامسة والخمسٌن سنة من عمرها دون أن تتوافر ألٌهما مدد االشتراك المطلوبة فً 

ٌجوز ألٌهما طلب صرؾ معاش الشٌخوخة عند بلوغ السن  ؛( من هذا النص1البند )

( من هذا 31المذكورة، بدالً من تعوٌض الدفعة الواحدة المنصوص علٌها فً المادة )

 شهراً على األقل. 102دة االشتراك فً التؤمٌن القانون؛ متى كانت م

 
 .1/5/0212-0354العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  (1)

 .10/1/0212-0362العدد -الجرٌدة الرسمٌة  -البند الثانً فً استدرك الخطؤ الوارد تم  (0)
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وفً حالة وفاة المإمن علٌه أو المإمن علٌها قبل بلوغ السن المذكورة ٌصرؾ 

شهراً على األقل  102متى كانت مدة االشتراك فً التؤمٌن  للمستحقٌن معاش شٌخوخة،

 ( من هذا القانون.35ما لم ٌكونوا مستحقٌن للمعاش طبقاً للمادة )
 

وٌستحق صرؾ المعاش فً هذه الحالة من الٌوم التالً لبلوغ المإمن علٌه سن الستٌن      

 الً للوفاة.سنة والمإمن علٌها سن الخامسة والخمسٌن سنة، أو من الٌوم الت
 

وٌحسب ضمن مدد االشتراك فً التؤمٌن بالبنود الثبلثة السابقة المدد التً ٌتقاضى    

 خبللها المإمن علٌه بدالت ٌومٌة فً حالة عجزه المإقت عن العمل بسبب إصابة العمل(.

 (:136مادة)

معاش ( من هذا القانون إذا عاد صاحب 40و  41و  42و  33)مع مراعاة أحكام المواد )

شٌخوخة أو عجز ؼٌر مهنً طبقاً ألحكام هذا القانون إلى ممارسة عمل مؤجور خاضع لهذا 

القانون وٌدر علٌه أجراً فإنه ٌجمع بٌن ما ٌستحق له من معاش وأجره الفعلً من ذلك العمل؛ 

بشرط عدم تجاوز مجموعهما متوسط األجر الذي حسب على أساسه المعاش؛ فإذا زاد المجموع 

 خصمت الزٌادة من المعاش طوال مدة حصوله علٌها.عن ذلك 

وإذا ترتب على عودة صاحب المعاش للعمل بعد تقاعده توقؾ صرؾ معاشه سواء بشكل 

كامل أو جزبً بما ٌعادل أو ٌزٌد على معاش خمس سنوات وانتهت خدمته ألي سبب ؼٌر إصابة 

ره عن الفترة األولى؛ فٌعاد العمل؛ وكان متوسط أجره عن الفترة البلحقة أكبر من متوسط أج

تسوٌة معاشه عن الفترة األولى على أساس متوسط أجره عن الفترة البلحقة مع تطبٌق نسبة 

التخفٌض المقررة على المعاش عند تقاعده قبل عودته إلى العمل. وٌسوى المعاش عن مدة 

اشٌن مع مراعاة ( من هذا القانون وٌصرؾ له مجموع المع33االشتراك األخٌرة وفقاً للمادة )

 ( من هذا القانون عند حساب المعاش عن الفترة األخٌرة.41الحكم الوارد فً نص المادة )

وإذا قلت فترة توقؾ المعاش عما ٌعادل معاش خمس سنوات؛ فٌسوى المعاش عن مدة 

هاء ( من هذا القانون وٌضاؾ إلى المعاش السابق، ما لم ٌكن انت33االشتراك األخٌرة وفقاً للمادة )

 الخدمة بسبب العجز أو الوفاة ؼٌر المهنٌٌن وكان حساب المعاش عن الفترة األخٌرة وفقاً للمادة

( من هذا القانون أفضل للمإمن علٌه أو المستحقٌن عنه. وٌجوز للمإمن علٌه استكمال كسور 41)

حدة إذا ( المرافق، وإال صرؾ له عنها تعوٌض من دفعة وا4السنة بشرابها وفقاً للجدول رقم )

 كانت مدة اشتراكه األخٌرة أقل من سنة.

أما إذا انتهت خدمة صاحب المعاش عن عمله البلحق لتقاعده بسبب إصابة عمل جدٌدة أو 

حدوث مضاعفة لئلصابة أو اإلصابات السابقة على التحاقه بهذا العمل، أو انتهت خدمته بسبب 

 ل الواردة فً هذا القانون.حدوث وفاة إصابٌة؛ فٌعامل طبقاً ألحكام إصابات العم

وٌشترط فً جمٌع األحوال أال ٌتجاوز مجموع المعاشات متوسط األجر أو األجر حسب أي 

 من الحاالت السابقة(.
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 المادة الثانٌة

من تارٌخ العمل بهذا القانون؛ تعدل جمٌع المعاشات التً تصرفها الهٌبة العامة طبقاً ألحكام 

؛ 1356( لسنة04االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) ( من قانون التؤمٌن136المادة )

 وذلك مع عدم صرؾ أٌة فروق مالٌة عن الماضً.

 المادة الثالثة

ٌُعمل به  –كل فٌما ٌخصه  –على ربٌس مجلس الوزراء والوزراء  تنفٌذ أحكام هذا القانون. و

 من أول الشهر التالً لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

 

البحرٌنملك مملكة   

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 
 صدر فً قصر الرفاع:

 هـ1431رجب  11 بتارٌخ:
 م0212ٌونٌو  32 الموافق:
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 2111( لسنة 26رقم ) قانون

 نقل احتٌاطٌات موظفً الحكومة وضباط بشؤن

 وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام والمإمن

 التؤمٌنعلٌهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم فً 

 (1) بٌن صنادٌق التقاعد والتؤمٌن الخاضعٌن لها

 ملك مملكة البحرٌن. نحن حمد بن عٌسى آل خلٌفة 

 بعد االطبلع على الدستور،

بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة،  1355( لسنة 13وعلى القانون رقم )

 وتعدٌبلته،

لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام قانون تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد  وعلى

 ، وتعدٌبلته،1356( لسنة 11الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 وتعدٌبلته، 1356( لسنة 04قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) وعلى

فاع بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة د 1331( لسنة 6وعلى المرسوم بقانون رقم )

 البحرٌن واألمن العام البحرٌنٌٌن وؼٌر البحرٌنٌٌن،

 بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، 0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 بإصدار قانون الحرس الوطنً، 0222( لسنة 02وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بإنشاء جهاز األمن الوطنً، 0220( لسنة 14وعلى المرسوم بقانون رقم )

بإصدار  1356( لسنة 11بتعدٌل المرسوم بقانون رقم ) 0223( لسنة 54وعلى القانون رقم )

تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام، بإضافة مادة  قانون

 مكرراً(، 11جدٌدة برقم )

 علٌه وأصدرناه:أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتً نصه، وقد صدقنا 

 المادة األولى

بشؤن  1355( لسنة 13( من القانون رقم )43( و )33( و )31استثناًء من أحكام المواد )

( من قانون 42( و )35( و )36تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة، والمواد )

لعام الصادر بالمرسوم تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن ا

( من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم 31، والمادة )1356( لسنة 11رقم ) بقانون

 .1356( لسنة 04رقم ) بقانون
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ٌجوز للشخص الذي كان خاضعاً للتؤمٌن وفقاً ألحكام أي من هذه القوانٌن وانتهت خدمته، ولم 

ٌكن مستحقاً لمعاش التقاعد ولم ٌستلم المكافؤة أو تعوٌض الدفعة الواحدة، ثم خضع للتؤمٌن مرة 

أو  ، عن مدة خدمتهاحتٌاطاتهأخرى لدى جهة تؤمٌن ؼٌر التً كان خاضعاً لقانونها، طلب تحوٌل 

مدة اشتراكه فً التؤمٌن لدى جهة التؤمٌن التً كان خاضعاً لقانونها، إلى جهة التؤمٌن الخاضع لها 

عن كامل مدة خدمته أو  عند تقدٌم الطلب، وتلتزم جهة التؤمٌن السابقة بحساب تلك االحتٌاطٌات

ا القانون وتحوٌلها مدة اشتراكه فً التؤمٌن وفقاً لآللٌة المنصوص علٌها فً المادة الثانٌة من هذ

 إلى جهة التؤمٌن الجدٌدة.

 المادة الثانٌة

 تحسب االحتٌاطٌات الواجب نقلها بٌن صنادٌق التقاعد والتؤمٌن المنشؤة بموجب القانون رقم

بواقع  1331( لسنة 6، )1356( لسنة 04والمرسومٌن بقانونٌن رقمً ) 1355( لسنة 13)

عجز والوفاة التً اقتطعت من مرتب الموظؾ أو حصٌلة اشتراكات فرع تؤمٌن الشٌخوخة وال

الضابط أو الفرد وحصة الحكومة التً أدٌت لحسابهم، أو حصٌلة حصة المإمن علٌه فً 

اشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل التً أدٌت لحسابه، مضافاً إلى 

المحصلة خبلل الفترة من تارٌخ  كل من الحصٌلتٌن عوابد االستثمار المحققة على االشتراكات

الذي كان معامبلً به حتى تارٌخ تحوٌل الحصٌلة إلى الصندوق الذي أصبح تابعاً  الخضوع للقانون

 له.

 المادة الثالثة

 ( لسنة11بتعدٌل المرسوم بقانون رقم ) 0223( لسنة 54مع مراعاة أحكام القانون رقم )

التقاعد لضابط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن بإصدار قانون تنظٌم معاشات ومكافآت  1356

العام، تعتبر مدة الخدمة أو مدة االشتراك فً التؤمٌن التً تم تحوٌل احتٌاطٌاتها مدة متصلة مع مدة 

الخدمة أو مدة االشتراك الجدٌدة، وتسوى مستحقات الموظؾ أو الضابط أو الفرد المإمن علٌه 

 ألحكام القانون الخاضع له عند انتهاء مدة الخدمة األخٌرة. على أساس مجموع المدتٌن، وذلك وفقاً 

 المادة الرابعة

(1) ٌُصدر وزٌر المالٌة القرارات البلزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون.
 

 المادة الخامسة

ٌُعمل به  –كل فٌما ٌخصه  –على ربٌس مجلس الوزراء والوزراء  تنفٌذ هذا القانون، و

 لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.اعتباراً من أول الشهر التالً 

 

 ملك مملكة البحرٌن                                                                               

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 صدر فً قصر الرفاع:

 هـ1430شعبان  15 بتارٌخ:

 م0211ٌولٌو  11 الموافق:

 
 حُؼخّ ٝحألٖٓ حُزلش٣ٖ دكخع هٞس ٝأكشحد حُلٌٞٓش ٝمزخه ٓٞظل٢ حكظ٤خه٤خص ٗوَ ٝاؿشحءحص ؽشٝه رؾؤٕ 3113 ُغ٘ش( 1) سهْ فذس هشحس ٝص٣ش حُٔخ٤ُش  (1)

 .31/1/3113 -2121 –ُٜخ ٗؾش رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش  حُخخمؼ٤ٖ ٝحُظؤ٤ٖٓ حُظوخػذ ف٘خد٣ن حُظؤ٤ٖٓ ر٤ٖ ك٢ حؽظشحًْٜ أٝ خذٓظْٜ ٓذد ػ٤ِْٜ ػٖ ٝحُٔئٖٓ
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 2111( لسنة 27رقم ) قانون
 رفع الحد األدنى لمعاشات الخاضعٌن بشؤن

  قانون التؤمٌن االجتماعً ألحكام

(1)وتعدٌالته 1976( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 

 
 ملك مملكة البحرٌن. نحن حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 بعد االطبلع على الدستور،

 وتعدٌبلته،  1356( لسنة 04قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) وعلى

 بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، 0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 ٌه وأصدرناه:وقد صدقنا عل ،أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتً نصه

 المادة األولى

الحد األدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعً  ٌكون

دٌنار( شهرٌاً وترفع جمٌع المعاشات  022) 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

باستثناء حالة المعاش المستحق عن  ،المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار إلٌه أعبله

 مع عدم صرؾ أٌة فروقات مالٌة عن الفترة التً تسبق نفاذه. ،العجز اإلصابً الجزبً
 

وٌقتصر تطبٌق أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التً تستحق بعد نفاذه على الحاالت التً ٌبلػ 

و أكثر عند إحالته على التقاعد وعلى فٌها المإمن علٌه أو المإمن علٌها سن الخامسة والخمسٌن أ

 حاالت الوفاة الطبٌعٌة أو اإلصابٌة أو العجز الطبٌعً أو اإلصابً الكلً.
 

وإذا قل سن صاحب المعاش عند تقاعده عن الخامسة والخمسٌن فتسري هذه الزٌادة اعتباراً من 

ته أو إصابته بعجز كلً قبل أو من الٌوم التالً لوفا ،الٌوم التالً لتارٌخ بلوؼه الخامسة والخمسٌن

 بلوؼه السن المذكورة.

 المادة الثانٌة

 تتحمل الموازنة العامة للدولة التكالٌؾ المالٌة المترتبة على تنفٌذ أحكام هذا القانون.

 المادة الثالثة

ٌُعمل به من أول  –كل فٌما ٌخصه  –على ربٌس مجلس الوزراء والوزراء  تنفٌذ هذا القانون، و

 التالً لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.الشهر 
 

 ملك مملكة البحرٌن                                                                              

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 صدر فً قصر الرفاع:

 هـ1430شعبان  05 بتارٌخ:

 م0211ٌولٌو  06 الموافق:
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 4166( ُغ٘خ 55ٓشعّٞ سهْ )

 رؼ٤٤ٖ سئ٤ظ ٝأػنبء ك٢ ٓجِظ إداسح ا٤ُٜئخ

 (6)اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢    

 

 ِٓي ٌِٓٔش حُزلش٣ٖ. ٗلٖ كٔذ رٖ ػ٤غ٠ آٍ خ٤ِلش 

 رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُذعظٞس،

 رؾؤٕ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢، 3111( ُغ٘ش 2ٝػ٠ِ حُوخٕٗٞ سهْ )

 رظؾ٤ٌَ ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢، 3111( ُغ٘ش 44ٝػ٠ِ حُٔشعّٞ سهْ )

 ٝر٘خء  ػ٠ِ حخظ٤خس حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش،

 ٝرؼذ طشؽ٤ق ٖٓ سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء،

 

 :سعٔ٘ب ثب٥ر٢
 

 أُبدح األ٠ُٝ
 

  ٣:ٖٓ ٌَ  ً  ؼ٤ٖ ك٢ ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ 
 

 سث٤غــخ         ــــــَ ٝصحسس حُٔخ٤ُــــــــــش٤ًٝـــ فخُــق خ٤ٔـظحُغ٤ذ ػــخسف  -1

 

 ح٤ًَُٞ حُٔغخػذ ُِٔٞحسد حُزؾش٣ش  حُغ٤ذ كغـــٖ ػِـــ٢ حُ٘خفـــش -3

 ٝحُخذٓــــخص رٞصحسس حُقلـــــش.
 

 حُغ٤ذ فوـــش ؽخ٤ٛـــٖ فوـــش          -2
 

 أػنــخء         حُزؾش٣شح٤ًَُٞ حُٔغخػذ ُِٔٞحسد  حُغ٤ذ كغـٖ فخُــق ف٤ِز٤ـــخ -4

 رٞصحسس حُظشر٤ـــــــش ٝحُظؼ٤ِــــــْ.
 

 ٓذ٣ش ادحسس حُؼ٤ِٔخص حُٔقشك٤ش  حُغ٤ذ أكٔـــذ ٓلٔـذ رٞكــــ٢ -1

 رٔقشف حُزلش٣ـٖ حُٔشًـــض١.
 

 حُغ٤ذ ٗخدس ػزذحٌُش٣ْ حُٔغوط٢ -1

 

َ حألػنـخء ( ٓـٖ ٛـزٙ حُٔـخدس ٓلـ1( اُـ٠ )٣ٝ3لـَ حألػنـخء حُٔزًـٞسٕٝ كـ٢ حُز٘ـٞد ٓـٖ )

( ٓـٖ حُٔـخدس حألُٝـ٠ ٓـٖ حُٔشعـّٞ 11( ٝ )7( ٝ )1( ٝ )1( ٝ )3حُٔزًٞس٣ـٖ كـ٢ حُز٘ـٞد أسهـخّ )

رظؾ٤ٌـَ ٓـِـظ ادحسس ح٤ُٜجـش حُؼخٓـش ُِظؤ٤ٓـٖ حالؿظٔخػـ٢، ٝطٌـٕٞ ٓـذس  3111( ُغ٘ـش 44سهـْ )

 ػن٣ٞـش حُشث٤ـظ ٝحألػنـخء حُٔزًٞس٣ـٖ ُٜ٘خ٣ـش ٓـذس عِلٜـْ.
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 أُبدح اُثب٤ٗخ
 

ط٘ل٤ز أكٌخّ ٛزح حُٔشعّٞ، ٣ٝ ؼَٔ رٚ  -ًَ ك٤ٔخ ٣خقٚ  -ػ٠ِ سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء ٝحُٞصسحء 

 ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 

 

 ِٓي ٌِٓٔخ اُجحش٣ٖ                                                                                     

 حٔذ ثٖ ػ٤غ٠ آٍ خ٤ِلخ                                                                                        

 

 سئ٤ظ ٓجِظ اُٞصساء

 خ٤ِلخ ثٖ عِٔبٕ آٍ خ٤ِلخ

 

 

 

  

 

 

 

 فذس ك٢ هقش حُشكخع:

 ٛـ1423سؿذ  1رظخس٣خ: 

 ٤ٗٞ٣3111ّٞ 9حُٔٞحكن: 
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 4164( ُغ٘خ 58ٓشعّٞ سهْ )

(6)زؼ٤٤ٖ سئ٤ظ ر٘ل٤ز١ ٤ُِٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢ ث   
 

 

 ِٓي ٌِٓٔش حُزلش٣ٖ. ٗلٖ كٔذ رٖ ػ٤غ٠ آٍ خ٤ِلش

 رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُذعظٞس،

رؾؤٕ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢، ٝػ٠ِ حألخـ حُٔخدس  3111( ُغ٘ش 2ٝػ٠ِ حُوخٕٗٞ سهْ )

 ٓ٘ٚ،حُغخرؼش 

رظؾ٤ٌَ ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢،  3111( ُغ٘ش 44ٝػ٠ِ حُٔشعّٞ سهْ )

 ،3111( ُغ٘ش 11حُٔؼذٍ رخُٔشعّٞ سهْ )

  ٝػِــ٠ طشؽ٤ـق ٓـِـظ ادحسس ح٤ُٜجـش حُؼخٓـش ُِظؤ٤ٓـٖ حالؿظٔخػـ٢ كـ٢ حؿظٔخػـٚ حُٔ٘ؼوــذ رظخس٣ــخ 

 ،3113 ارش٣َ 1

 ٔخ٤ُش،ٝر٘خء  ػ٠ِ ػشك ٝص٣ش حُ

 ٝرؼذ ٓٞحكوش ٓـِظ حُٞصسحء،

 

 سعٔ٘ب ثب٥ر٢ :
 

 أُبدح األ٠ُٝ
 

ؼ٤ٖ حُذًظٞس صًش٣خ عِطخٕ ٓلٔذ حُؼزخع٢ سث٤غخ  ط٘ل٤ز٣خ  ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ُٔذس ٣  

 أسرغ ع٘ٞحص.
 

 أُبدح اُثب٤ٗخ
 

ك٢ حُـش٣ذس ٘ؾش ػ٠ِ ٝص٣ش حُٔخ٤ُش ط٘ل٤ز ٛزح حُٔشعّٞ، ٣ٝ ؼَٔ رٚ ٖٓ طخس٣خ فذٝسٙ، ٣ٝ  

 حُشع٤ٔش.

 

 

 ِٓي ٌِٓٔخ اُجحش٣ٖ                                                                                       

 حٔذ ثٖ ػ٤غ٠ آٍ خ٤ِلخ

 

 سئ٤ظ ٓجِظ اُٞصساء

 خ٤ِلخ ثٖ عِٔبٕ آٍ خ٤ِلخ

 

  :فذس ك٢ هقش اُشكبع

 ٛـ6233 ؽؼجبٕ 47ثزبس٣خ: 

 4164ّ ٤ُٞ٣ٞ 67أُٞاكن: 
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 2113( لسنة 5رقم ) قانون

 2116( لسنة 41المادة الثالثة من القانون رقم ) بتعدٌل

 بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً بتعدٌل

(1)1976( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 

 ملك مملكة البحرٌن. نحن حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 بعد االطبلع على الدستور،

 ، وتعدٌبلته،1356( لسنة 04قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) وعلى

 بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، 0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتً نصه، وقد صدقنا علٌه وأصدرناه:

 األولى المادة

بتعدٌل  0226( لسنة 42تضاؾ إلى نهاٌة الفقرة األولى من المادة الثالثة من القانون رقم )

، العبارة 1356( لسنة 04بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 اآلتٌة:

 لمإمن علٌه"."ما لم ٌكن احتساب المعاش أو التعوٌض عن مجموع الفترتٌن دون انقطاع أصلح ل

 

 المادة الثانٌة

ٌُعمل به  –كل فٌما ٌخصه  –على ربٌس مجلس الوزراء والوزراء  تنفٌذ أحكام هذا القانون، و

 من الٌوم التالً لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

                                                                               

 

 ملك مملكة البحرٌن                                                                               

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 صدر فً قصر الرفاع:

 هـ1434جمادى األولى  0بتارٌخ:

 م0213مارس  14الموافق:
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 2113( لسنة 18مرسوم رقم )

 (1)بإعادة تشكٌل مجلس إدارة الهٌئة العامة للتؤمٌن االجتماعً  

 ملك مملكة البحرٌن.  نحن حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 بعد االطبلع على الدستور،

 بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، 0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 الهٌبة العامة للتؤمٌنبتشكٌل مجلس إدارة  0221( لسنة 44وعلى المرسوم رقم )

 ،0211( لسنة 55االجتماعً، المعدل بالمرسوم رقم )

 وبناًء على اختٌار الجهات المعنٌة،

 ،وبعد ترشٌح من ربٌس مجلس الوزراء

 رسمنا باآلتً:

 المادة األولى

 ٌُشكل مجلس إدارة الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً على النحو اآلتً:

 ربٌساً  وكٌل وزارة المالٌة                                 السٌد عارؾ صالح خمٌس -1

   الناصر          الوكٌل المساعد للموارد البشرٌة السٌد حسن علً   -0

 أعضاء ٌمثلون               والخدمات بوزارة الصحة.         

  الــحــكــــومــة     الوكٌل المساعد للرعاٌة والتؤهٌل      السٌدة بدرٌة ٌوسؾ الجٌب -3

 بـصـفــتــهـــــااالجتماعً بوزارة التنمٌة االجتماعٌة.        

 صـاحـب العمل      المدٌر العام لصندوق   العمٌد خالد محمد نجم المناعً -4 
 لتقاعد العسكري.ا     

 

 أعـضــاء ٌمثلون                   السٌد عبدالرحمن ٌوسؾ فخرو. -5

 أصحــــاب العمل           عٌسى السعٌد.السٌد كاظم  -6

 ألهلًافً القطاع             السٌد عادل أحمد آل صفر. -5

 

 

 

 .01/3/0213 – 3235 العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  (1)
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 الوكٌل المساعد للموارد البشرٌة    السٌد حسن صالح صلٌبٌخ- 8

 أعـضـاء ٌمثلون     بوزارة التربٌة والتعلٌم.       
 

الـعـــاملٌـــن فً             مدٌر إدارة العملٌات المصرفٌة    السٌد أحمد محمد بوحجً -3

 القطاع الحكومً             بمصرؾ البحرٌن المركزي.       
 

 الشبون المالٌة  مدٌر إدارة    العقٌد خالد عبدهللا المعٌلً -12

 بوزارة الداخلٌة.       

 

 العاملٌن فً القطاع األهلًثبلثة أعضاء ٌمثلون  -

 

 عضوان من ذوي            السٌد نادر عبدالكرٌم المسقطً -14

 الختصاصوا لخبرةا                                                  السٌد راشد إسماعٌل المٌر -15

 فً الشبون المالٌة            

 ةوالتؤمٌنٌ            

 

 المادة الثانٌة

ٌُعمل به  -كل فٌما ٌخصه –ربٌس مجلس الوزراء والوزراء على  تنفٌذ أحكام هذا المرسوم ، و

 .اعتباراً من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة

         ملك مملكة البحرٌن          

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة        

 

 رئٌس مجلس الوزراء

 خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة

 

 صدر فً قصر الرفاع:
 هـ 1434جمادى األولى  3:  بتارٌخ

 م0213مـــــــــــارس  01الموافق: 
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 2114( لسنة 33قانون رقم )

 2118( لسنة 3بتعدٌل المادة الرابعة من القانون رقم )

 بشؤن الهٌئة العامة للتؤمٌن االجتماعً

 ملك مملكة البحرٌن.      نحن حمد بن عٌسى آل خلٌفة 

 بعد االطبلع على الدستور،

 ، وتعدٌبلته،0220( لسنة 33وعلى قانون النقابات العمالٌة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، 0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 ،0212( لسنة 41وعلى قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 بشؤن ؼرفة تجارة وصناعة البحرٌن،  0210( لسنة 41وعلى المرسوم بقانون رقم )

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتً نصه، وقد صدقنا علٌه وأصدرناه:

 المادة األولى

بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن  0221( لسنة 3ٌُستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم )
 االجتماعً، النص اآلتً:

 كل من ربٌس وأربعة عشر عضواً على النحو التالً:"ٌكون للهٌبة مجلس إدارة ٌش

 ثبلثة أعضاء ٌمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل ٌختارهم ربٌس مجلس الوزراء. (1

ثبلثة أعضاء ٌمثلون أصحاب العمل فً القطاع األهلً ترشحهم ؼرفة تجارة وصناعة  (2
 البحرٌن.

ٌرشحهم دٌوان الخدمة المدنٌة على أن ثبلثة أعضاء ٌمثلون العاملٌن فً القطاع الحكومً  (3
بشؤن  1355( لسنة 13ٌكونوا من الذٌن ٌسددون اشتراكاتهم التقاعدٌة وفقاً للقانون رقم )

 تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة.

ثبلثة أعضاء ٌمثلون العاملٌن فً القطاع األهلً ترشحهم االتحادات النقابٌة لعمال البحرٌن  (4
( 04ٌكونوا من الذٌن ٌسددون اشتراكاتهم التقاعدٌة وفقاً للمرسوم بقانون رقم ) على أن
 بإصدار قانون التؤمٌن االجتماعً. 1356لسنة 

اثنان من ذوي الخبرة واالختصاص فً الشبون المالٌة والتؤمٌنٌة ٌرشحهم الوزٌر المسإول  (5
 عن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً.

مجلس الوزراء الختٌار ممثلً كل جهة، وٌصدر مرسوم بتعٌٌن ربٌس  وترفع الترشٌحات إلى
 وأعضاء المجلس.

وتكون مدة العضوٌة فً مجلس اإلدارة أربع سنوات قابلة للتجدٌد مرة واحدة بناًء على موافقة 
 الجهة المرشحة.
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ً وفً حال انتهاء مدة العضوٌة ٌستمر مجلس اإلدارة فً مباشرة صبلحٌاته المنصوص علٌها ف
 القانون إلى حٌن تشكٌل المجلس الجدٌد.

وتحدد مكافآت ربٌس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التً تشكل طبقاً للمادة الخامسة من ؼٌر 
 أعضاء مجلس اإلدارة بقرار من ربٌس مجلس الوزراء".

 المادة الثانٌة

 ٌُلؽى كل نص ٌتعارض مع أحكام هذا القانون.

 المادة الثالثة

ٌُعمل به  -الوزراء والوزراء على ربٌس مجلس  كل فٌما ٌخصه ـ تنفٌذ أحكام هذا القانون، و
 اعتباراً من الٌوم التالً لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

 

 

 ملك مملكة البحرٌن                                                                            
 حمد بن عٌسى آل خلٌفة                                                                         

 

 صدر فً قصر الرفاع:
 هـ1435شوال  11بتارٌخ:
 م0214أؼسطس  5الموافق:
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 2114( لسنة 44رقم ) قانون

 قانون التؤمٌن االجتماعً ن( م39المادة ) بتعدٌل

(1)1976( لسنة 24بالمرسوم بقانون رقم )الصادر 
 

 ملك مملكة البحرٌن. نحن حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 بعد االطبلع على الدستور،

 ، وتعدٌبلته،1356( لسنة 04قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) وعلى

 ً،بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماع 0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتً نصه، وقد صدقنا علٌه وأصدرناه:

 المادة األولى

( من قانون التؤمٌن 33ُتستبدل كلمة "مركبة" بكلمة "بسٌطة" الواردة فً الفقرة األخٌرة من المادة )

 .1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم )االجتماعً 
  

 المادة الثانٌة

ٌُعمل به من  –كل فٌما ٌخصه  –ربٌس مجلس الوزراء والوزراء  على تنفٌذ أحكام هذا القانون، و

 الٌوم التالً لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

                                                                               

 

 ملك مملكة البحرٌن                                                                              

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة                                                                             

 صدر فً قصر الرفاع:

 هـ1435ذي القعدة  1 بتارٌخ:

 م0214 سبتمبر 3 الموافق:
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 2115( لسنة 15رقم ) قانون

 قانون التؤمٌن االجتماعً من( 38المادة ) بتعدٌل

(1)1976( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 

 ملك مملكة البحرٌن. نحن حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 بعد االطبلع على الدستور،

 ، وتعدٌبلته،1356لسنة ( 04قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) وعلى

المعدل بالقانون رقم  بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، 0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 ،0214( لسنة 33)

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتً نصه، وقد صدقنا علٌه وأصدرناه:

 المادة األولى

( من قانون التؤمٌن 31الفقرة األولى من المادة )( إلى 11، 12، 3ثبلثة بنود بؤرقام )تضاؾ 

 ، نصها اآلتً:1356( لسنة 04االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 إذا مضى على انتهاء خدمة المإمن علٌه خمس سنوات. -3  

 إذا كان المإمن علٌه مستحقاً لمعاش تقاعدي من أي نظام تقاعدي آخر. -12

 ة نشاطاً تجارٌاً أو مهنة حرة بعد أنتهاء الخدمة.إذا مضت سنة على مزاول -11

 

 المادة الثانٌة

ٌُعمل به  –كل فٌما ٌخصه  –على ربٌس مجلس الوزراء والوزراء  تنفٌذ أحكام هذا القانون، و

 نشره فً الجرٌدة الرسمٌة. بعد ثبلثٌن ٌوماً من تارٌخ

                                                                               

 

 ملك مملكة البحرٌن                                                                               

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 صدر فً قصر الرفاع:

 هـ1436 شوال 10 بتارٌخ:

 م0215 ٌولٌو 11 الموافق:
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 2115( لسنة 36مرسوم بقانون رقم )

 بشؤن وقف الحقوق والمزاٌا التقاعدٌة فً حالة سحب الجنسٌة البحرٌنٌة

 (1)أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسٌة دولة أجنبٌة دون إذن

 

 عٌسى آل خلٌفة ملك مملكة البحرٌننحن حمد بن 
 

 ( منه،31بعد االطبلع على الدستور، وعلى األخص المادة )
 

 ، وتعدٌبلته،1363وعلى قانون الجنسٌة البحرٌنٌة لعام 
 

بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة،  1355( لسنة 13وعلى القانون رقم )

 وتعدٌبلته،
 

وعلى قانون تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام 

 ، وتعدٌبلته،1356( لسنة 11)الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
 

 ، وتعدٌبلته،1356( لسنة 04وعلى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 

 ، وتعدٌبلته،1310( لسنة 3وعلى قانون قوات األمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 

اط وأفراد قوة دفاع بإنشاء صندوق التقاعد لضب 1331( لسنة 6وعلى المرسوم بقانون رقم )

 البحرٌن واألمن العام البحرٌنٌٌن وؼٌر البحرٌنٌٌن،
 

، المعدل بالمرسوم 0222( لسنة 02وعلى قانون الحرس الوطنً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ،0220( لسنة 31بقانون رقم )
 

 ،0220( لسنة 30وعلى قانون قوة دفاع البحرٌن الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 

 ، وتعدٌبلته،0220( لسنة 34قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) وعلى
 

بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، المعدل بالقانون رقم  0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 ،0214( لسنة 33)
 

ء مجلسً بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضا 0223( لسنة 30وعلى القانون رقم )

 الشورى والنواب والمجالس البلدٌة وتنظٌم معاشاتهم ومكافآتهم، 
 

بشؤن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط  0212( لسنة 45وعلى المرسوم بقانون رقم )

وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام البحرٌنٌٌن وؼٌر البحرٌنٌٌن المنشؤ بموجب المرسوم بقانون 

 ، 1331( لسنة 6رقم )
 

 .1/11/3111-2321حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 بإنشاء جهاز األمن الوطنً، وتعدٌبلته، 0220لسنة ( 14وعلى المرسوم رقم )
 

 على عرض ربٌس مجلس الوزراء، وبناءً 
 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

 رسمنا بالقانون اآلتً:

 المادة األولى

ٌترتب على سحب الجنسٌة البحرٌنٌة أو فقدها أو إسقاطها وقؾ كافة الحقوق والمزاٌا التقاعدٌة 

 للمواطنٌن البحرٌنٌٌن بموجب القوانٌن التالٌة:المستحقة أو التً تستحق 

 بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة. 1355( لسنة 13أ( القانون رقم ) 

ب( قانون تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام الصادر  

 .1356( لسنة 11بالمرسوم بقانون رقم )

 .1356( لسنة 04قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )ج(  

بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء مجلسً  0223( لسنة 30د( القانون رقم ) 

 الشورى والنواب والمجالس البلدٌة وتنظٌم معاشاتهم ومكافآتهم.

و التً تستحق للمواطنٌن البحرٌنٌٌن بموجب كما توقؾ كافة الحقوق والمزاٌا التقاعدٌة المستحقة أ

القوانٌن المشار إلٌها فً الفقرة السابقة فً حالة التجنس بجنسٌة دولة أجنبٌة دون إذن من وزٌر 

الداخلٌة أو من الجهات المختصة فً قوة دفاع البحرٌن فٌما ٌتعلق بالعسكرٌٌن والمدنٌٌن المنتهٌة 

 خدمتهم فً قوة دفاع البحرٌن.

صرؾ كافة الحقوق والمزاٌا التقاعدٌة الموقوفة اعتباراً من تارٌخ زوال سبب الوقؾ وٌعاد 

 المشار إلٌه فً الفقرتٌن السابقتٌن.

 

 المادة الثانٌة

 ٌُلؽى كل نص ٌخالؾ أحكام هذا القانون.

 

 المادة الثالثة

البلزمة لتنفٌذ  القرارات –كل فٌما ٌخصه  –ٌصدر القابد العام لقوة دفاع البحرٌن ووزٌر المالٌة 

 هذا القانون.
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 المادة الرابعة

تنفٌذ  -كل فٌما ٌخصه  –على ربٌس مجلس الوزراء والقابد العام لقوة دفاع البحرٌن والوزراء 

 أحكام هذا القانون، وٌعمل به من الٌوم التالً لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

 

 

 ملك مملكة البحرٌن

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة

 

 

 مجلس الوزراءرئٌس 

 خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة

 

 

 صدر فً قصر الرفاع:

 هـ1436ذي الحجة  03بتارٌخ:

 م0215أكتوبر  5الموافق:
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 اُثبُثاُجضء 

 

 قرارات سمو رئٌس مجلس الوزراء الموقر
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 مجلس الوزراء

 1979( لسنة 12قرار رقم )

 (1)بنظام المنح العائلٌة 

 

 الوزراء بالنٌابةرئٌس مجلس 

بتكلٌؾ ولً العهد ووزٌر الدفاع القٌام  1353( لسنة 0األمر األمٌري رقم )بعد االطبلع على 
 بؤعمال ربٌس مجلس الوزراء،

( لسنة 04( من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )1وعلى المادة )
1356، 

 ة،وبناء على عرض وزٌر العمل والشبون االجتماعٌ

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 :قــــــــــرر 

 - 1 -مادة 

( من قانون التؤمٌن االجتماعً 1من المادة ) 5ٌطبق نظام المنح العابلٌة الوارد ذكره فً البند 
على مراحل، تشمل المرحلة األولى أصحاب المعاشات من المستفٌدٌن والمستحقٌن  1356لسنة 

القانون المذكور وذلك وفقاً للقواعد واألحكام المنصوص علٌها فً عنهم الذٌن ٌسري فً شؤنهم 
 هذا القرار.

ضافٌة الٌه فً الفقرة السابقة نظام صرؾ معونات مالٌة اوٌقصد بنظام المنح العابلٌة المشار 
 للمستفٌدٌن والمستحقٌن عنهم مساعدة لهم لبلحتفاظ بمستوى معٌشة األسرة.

 - 2 -مادة 

صحاب المعاشات من المستفٌدٌن والمستحقٌن عنهم وفقاً ألحكام العابلٌة التصرؾ المنح 
فً الحاالت التً ٌقل فٌها نصٌب المستحق من المعاش حال  1356قانون التؤمٌن االجتماعً لسنة 

حٌاة المستفٌد صاحب المعاش نفسه أو بعد وفاته عن الحد األدنى المذكور فً الفقرة الثانٌة من 
طبقاً ألحكام الفرع األول منه الخاص  االقانون المذكور سواء كان المعاش مستحقمن  135المادة 

بالتؤمٌن ضد الشٌخوخة والعجز والوفاة أو طبقاً ألحكام الفرع الثانً منه الخاص بالتؤمٌن ضد 
إصابات العمل وذلك بتكملة المعاش الشهري إلى الحد األدنى السالؾ الذكر وتعتبر التكملة فً كل 

 ل منحة عابلٌة لكل من المستحقٌن.األحوا

وٌشترط دابماً فٌمن ٌصرؾ عنهم هذه المنحة للمستفٌد أن ٌكونوا مستوفٌن لشروط استحقاق 
المعاش وٌستمر صرفها عنهم طالما توافرت تلك الشروط حال حٌاة صاحب المعاش نفسه أو بعد 

 وفاته.
 

 

 .1353 /5/ 31بتارٌخ  1333العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  (1)
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 - 3 -مادة 

ٌكمل بالمنحة العابلٌة معاش المستفٌد نفسه أو معاش كل من المستحقٌن عنه حسب الحالة 
للوصول إلى الحد األدنى المقرر بالنسبة لكل مستحق حتى ولو تجاوز مجموع ما ٌصرؾ من 

 قٌمة المعاش األصلً المستحق.      عابلٌةمعاش أو معاشات ومنح 

 - 4 -مادة 

أحد شروط  –حال حٌاة المستفٌد أو بعد وفاته  -فً حالة فقدان واحد أو أكثر من المستحقٌن 
 1356لسنة  االجتماعًاستحقاق المعاش المنصوص علٌها فً الباب السادس من قانون التؤمٌن 

وانتقال نصٌبه أو أنصبتهم إلى ؼٌرهم من المستحقٌن عن المستفٌد حسب الحالة، تصرؾ المنحة 
من هذا القرار، فإذا  0لى الحد األدنى المنصوص علٌه فً المادة امل معاش المستحق بما ٌك

وصل معاش مستحق أو أكثر بدون المنحة إلى الحد األدنى المشار إلٌه أو تجاوزه أوقؾ صرؾ 
 المنحة كلٌاً أو جزبٌاً بالنسبة له أو لهم حسب الحالة.

 - 5 -مادة 

الت التً تجمع فٌها األرملة بٌن معاشها عن زوجها ٌستثنى من صرؾ المنح العابلٌة الحا
وبٌن معاشها بصفتها مستفٌدة أو بٌن معاشها عن زوجها وبٌن دخلها من العمل أو المهنة وكذلك 
الحاالت التً ٌجمع فٌها األوالد والبنات بٌن المعاشٌن المستحقٌن عن والدٌهم إال إذا كان مجموع 

ن أبٌه وأمه أو مجموع ما ٌخصه من معاش عن أٌهما المعاش الشهري الذي ٌخص المستحق ع
ومرتب أحد األبوٌن الذي على قٌد الحٌاة ٌقل عن الحد األدنى المذكور، وفً هذه الحالة تسري 

 قواعد المنحة العابلٌة الواردة فً هذا القرار.

 - 6 -مادة 

من هذا القرار عن المستحقٌن ألصحاب  0لٌها فً المادة اٌكون صرؾ المنح العابلٌة المشار 
المعاشات من المإمن علٌهم بصفة شخصٌة حال حٌاتهم، وفً حالة وفاة المستفٌد صاحب المعاش 
نفسه ٌستمر صرؾ تلك المنح لؤلرملة عن نفسها وعن باقً المشمولٌن بوصاٌتها أو للوصً أو 

مستحقٌن البالؽٌن مادام كل الولً الشرعً على القصر حسب الحالة، كما تصرؾ لؽٌرهم من ال
 منهم مستوفٌاً لشروط استحقاق المعاش.

 

 - 7 -مادة 

البحرٌنٌون من أصحاب المعاشات والمستحقٌن عنهم الذٌن ٌؽادرون الببلد ٌستمرون فً 
لٌها فً هذا القرار طالما كانوا من الحاالت الٌها المنح العابلٌة المشار ا اصرؾ معاشاتهم مضاف

من قانون التؤمٌن  135بالتطبٌق للمادة  االجتماعٌةمن وزٌر العمل والشبون  التً تحدد بقرار
 .1356االجتماعً لسنة 

 - 8 -مادة 

على تنفٌذ هذه األحكام  المترتبةعباء المالٌة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة باالتحمل الهٌبة 
دوق التؤمٌن ضد ة وصنوالقواعد وٌتم توزٌعها بٌن صندوق التؤمٌن ضد الشٌخوخة والعجز والوفا

 بما ٌخصه. إصابات العمل كبل
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 - 9 -مادة 

تسري أحكام وقواعد هذا القرار على من ٌتقاضون معاشات دورٌة من الهٌبة العامة للتؤمٌنات 
طبقاً ألحكام القانون المذكور، وذلك بالنسبة ألصحاب المعاشات والمستحقٌن عنهم  االجتماعٌة

مع صرؾ  1351ة ـر سنـن أول ٌناٌـم اعتبـاراً ـر رجعـا بؤثـمفعولهري ـالبحرٌنً الجنسٌة وٌس
 الفروق المستحقة من الهٌبة المذكورة.

 – 11 -مادة 

من تارٌخ نشره فً  اعتباراجتماعٌة تنفٌذ هذا القرار وٌعمل به على وزٌر العمل والشبون اال
 الجرٌدة الرسمٌة.

 

 
 رئٌس مجلس الوزراء بالنٌابة                                                                 

 حمد بن عٌسى آل خلٌفة                                                               

 

 

 هـ. 1333رجب  1صدر بتارٌخ 

 .م 1353ماٌو  05وافق ــالم
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 الوزراءمجلس 

 1981( لسنة 5قرار رقم )

 االحتٌاطٌاتبشؤن القواعد المنظمة لتبادل 

 (1) بٌن صنادٌق التقاعد المختلفة

 

 رئٌس مجلس الوزراء :

بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً  1355لسنة  13القانون رقم بعد االطبلع على 

 له، المعدلةومستخدمً الحكومة والقوانٌن 

بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة  1356لسنة  11وعلى القانون رقم 

 له، المعدلةدفاع البحرٌن واألمن العام والقوانٌن 

المعدل  1356لسنة  04الصادر بالمرسوم بقانون رقم  االجتماعًوعلى قانون التؤمٌن 

 ،1355لسنة  10والمرسوم بقانون رقم  1356لسنة  05بالمرسوم بقانون رقم 

 الوطنً، واالقتصادوبناء على عرض وزٌر المالٌة 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 :قــــــــرر اآلتً 

 المادة األولى

إذا عٌن أو أعٌد تعٌٌن أو نقل ضابط أو فرد من قوة دفاع البحرٌن أو االمن العام إلى وظٌفة 

بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد  1355لسنة  13ة ٌعامل شاؼلوها وفقا للقانون رقم ٌمدن

حكام المنصوص علٌها فً هذا بللموظفً ومستخدمً الحكومة سوٌت حقوقه التقاعدٌة وفقا ل

بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة  1356لسنة  11القانون والقانون رقم 

واالمن العام بنسبة مدة خدمته المدنٌة والعسكرٌة مع خضوعه فً سابر االحكام  دفاع البحرٌن

 المشار إلٌه.  1355لسنة  13االخرى للقانون رقم 

 

وإذا عٌن أو أعٌد تعٌٌن أو نقل موظؾ أو مستخدم ٌشؽل وظٌفة مدنٌة إلى القوات المسلحة أو 

بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت  1356لسنة  11قوات االمن العام المعاملٌن وفقا للقانون رقم 

التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واالمن العام سوٌت حقوقه التقاعدٌة طبقا لؤلحكام 

بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت  1355لسنة  13المنصوص علٌها فً هذا القانون والقانون رقم 

لمدنٌة مع خضوعه فً سابر التقاعد لموظفً ومستخدمً الحكومة بنسبة مدة خدمته العسكرٌة وا

 المشار إلٌه. 1356لسنة  11االحكام االخرى للقانون رقم 

 
 . 1311 /0/ 5الخمٌس  – 1401العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  (1)
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 المادة الثانٌة

إذا عٌن أو أعٌد تعٌٌن أو نقل ضابط أو فرد من قوة دفاع البحرٌن أو االمن العام أو موظؾ 

لى وظٌفة بالقطاع الخاص أو العام أو التعاونً أو اأو مستخدم بقطاع الخدمة المدنٌة الحكومٌة 

ع التقاعدٌة بنسبة مدة خدمته العسكرٌة أو المدنٌة ومدة خدمته فً القطا حقوقهالمشترك سوٌت 

     الخاص أو العام أو التعاونً أو المشترك مع خضوعه فً سابر االحكام االخرى للقانون رقم

 .المشار إلٌه 1356لسنة  04

 

وإذا عٌن أو أعٌد التعٌٌن أو النقل بالنسبة ألي من العاملٌن بالقطاع الخاص أو العام أو 

قوة دفاع البحرٌن أو االمن لى ا 1356لسنة  04التعاونً أو المشترك من المعاملٌن بالقانون رقم 

العام أو الخدمة المدنٌة الحكومٌة سوٌت حقوقه التقاعدٌة بنسبة مدة خدمته فً القطاع الخاص أو 

ٌة بالحكومة مع خضوعه فً سابر العام أو التعاونً أو المشترك ومدة خدمته العسكرٌة أو المدن

ٌهما ساري ا 1355لسنة  13و القانون رقم أ 1356لسنة  11حكام االخرى للقانون رقم اال

 .المفعول بالنسبة له

 المادة الثالثة

لٌها فً المادة االولى السابقة وفً افً جمٌع حاالت التعٌٌن أو اعادة التعٌٌن أو النقل المشار 

الفقرة االولى من المادة الثانٌة تلتزم كل من الخزانة العامة للدولة بالنسبة للخدمة العسكرٌة والهٌبة 

العامة لصندوق التقاعد بالنسبة للخدمة المدنٌة الحكومٌة حسب الحالة بؤداء مبلػ للجهة التً تقوم 

% من االجر أو المرتب السنوي على أساس االجر أو 15بتسوٌة المعاش أو المكافؤة بواقع 

ساسه االشتراك وذلك عن كامل مدد الخدمة المحسوبة فً المعاش االمرتب االخٌر المسحوب على 

وٌدخل فٌها المدة الممولة كلٌا أو جزبٌا والمدد ؼٌر الممولة أن وجدت على أساس أن هذه الحاالت 

 .و النقلاتمت فً حكم االستقالة ولو كانت شروط االستحقاق للمعاش قد استوفٌت قبل التعٌٌن 

 

لٌها بالفقرة الثانٌة من المادة الثانٌة ااعادة التعٌٌن أو النقل المشار  أما فً حاالت التعٌٌن أو

السابقة فتلتزم الهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة بؤن تإدي للجهة التً تقوم بتسوٌة المعاش أو 

% من االجر أو المرتب السنوي على أساس االجر أو المرتب االخٌر  15المكافؤة مبلؽا بواقع 

 .ساسه االشتراك فً التؤمٌن عن كامل المدد المحسوبة فً المعاشالى المحسوب ع

 

وٌراعى عند حساب مدة الخدمة وفقا ألحكام الفقرتٌن السابقتٌن ما هو منصوص علٌه فً 

 .المادة الرابعة التالٌة

 المادة الرابعة

لى اة فً حساب مدة الخدمة فً أي من القطاعات المذكورة بالمواد السابقة تضم كسور السن

ذا بلؽت ستة شهور أو أكثر وتحسب بحالتها إذا قلت عن هذا الحد وذلك ابعضها وتجبر إلى سنة 

 .عند حساب المبالػ التً تإدى للجهات المذكورة فً المواد السابقة أو عند حساب المعاش النهابً
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 المادة الخامسة

ن اصابة عمل تخلؾ عنها عجز إذا كان المعٌن أو المعاد تعٌٌنه أو المنقول مستحقا لمعاش ع

جزبً ٌستمر فً صرؾ المعاش من الجهة التً ربط علٌها هذا المعاش، وتلتزم تلك الجهة بؤداء 

% المشار إلٌه فً المواد السابقة للجهة االخرى عن كل مدة خدمته المحسوبة فً 15ـ مبلػ ال

 ًصاباإلالمعاش قبل التعٌٌن من جدٌد أو اعادة التعٌٌن أو النقل، وٌستمر ٌجمع بٌن المعاش 

 .واالجر أو المرتب وهو بالخدمة، كما ٌجمع بٌن معاشه ومستحقاته الجدٌدة

 المادة السادسة

و المعاد ا، إذا كان الفرد المعٌن 1355لسنة  13ادة السادسة من القانون رقم مع مراعاة الم

ن صرفت له مكافؤة نهاٌة الخدمة عن مدة سابقة فً أي من الجهتٌن او المنقول قد سبق اتعٌٌنه 

راد الٌهما فً هذا القرار وهما صندوق التقاعد الحكومً أو نظام التقاعد العسكري واالمشار 

ما اداء مبلػ عنها على االساس الوارد فً هذا القرار اة فً المعاش وجب علٌه حساب تلك المد

سنوٌا بحٌث ال تتعدى مدة السداد  %1,5ابدة قدرها فدفعة واحدة أو على أقساط شهرٌة متساوٌة ب

خمس سنوات وفقا للرؼبة التً ٌبدٌها كتابة صاحب الشؤن، وإذا توفى قبل سداد جمٌع االقساط 

املها كما لو كان قد قام بالوفاء بجمٌع االقساط المستحقة وال تستحق االقساط التالٌة حسبت المدة بك

لفرد المعٌن أو المعاد تعٌٌنه أو المنقول الذي سبق أن صرؾ مكافؤة نهاٌة الخدمة لوإذا كان  .للوفاة

فً )تعوٌض الدفعة الواحدة( مدة خدمة تقل عن سنة ولم ٌصرؾ مستحقاته عنها دخلت هذه المدة 

ن أن ٌسدد عنها نفس النسبة من االجر أو تعٌلٌها االحتٌاطً المستحق، واحساب الجهة المحول 

بالمادة الثالثة السابقة مع مراعاة ما هو منصوص علٌه بالمادة الرابعة  ٌهاالمرتب المنصوص عل

 .من هذا القرار

 المادة السابعة

ولجنة التقاعد العسكري بوزارة المالٌة تمسك كل من الهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة 

واالقتصاد الوطنً والهٌبة العامة لصندوق التقاعد للخدمة المدنٌة حسابا تقٌد به احتٌاطات التقاعد 

المبالػ  الواجبة التحوٌل بالنسبة لكل شخص ممن تسري فً شؤنهم أحكام هذا القرار وٌتم تبادل

 تجاوز ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ التعٌٌن أو اعادة المستحقة بٌن كل من هذه الجهات خبلل مدة ال

 .التعٌٌن أو النقل

 المادة الثامنة

حدى الوظابؾ الخاضعة لقانون اإذا كان الشخص المعٌن أو المعاد تعٌٌنه أو المنقول إلى 

التؤمٌن االجتماعً، مستحقا للحد االقصى للمعاش المنصوص علٌه فً القانون الذي كان معامبل 

للمعاش، وفً هذه الحالة ال تلتزم الخزانة العامة أو  األقصىته وصرؾ له الحد به سوٌت حال

% المنصوص علٌها فً هذا القرار. وتسوى مدة  15الهٌبة العامة لصندوق التقاعد بؤداء نسبة الـ 

قانون التؤمٌن االجتماعً وٌصرؾ له ما ٌكون مستحقا من تعوٌض أو  ألحكامخدمته الجدٌدة طبقا 

 .لهذا القانون من استمرار صرؾ الحد االقصى للمعاش المشار إلٌه معاش وفقا

 

التعٌٌن أو النقل إلى احدى الوظابؾ  وتسرى أحكام الفقرة السابقة فً حالة التعٌٌن أو اعادة

أو إلى القوات المسلحة أو قوات االمن العام  1355لسنة  13القانون رقم  حكامالالخاضعة 

 .1356لسنة  11نون رقم القا ألحكامالمعاملٌن طبقا 
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 المادة التاسعة

حكام هذا القرار ٌقصد بالتعٌٌن أو اعادة التعٌٌن كل ما هو فً حكم النقل، وال ٌشمل افً تنفٌذ 

الموجبة لذلك وعلى االخص الؽاء الوظٌفة أو الفصل بالطرٌق  لؤلسبابحاالت انتهاء الخدمة 

% المشار إلٌها فً هذا القرار ممثلة لحصٌلة 15ـ التؤدٌبً أو بؽٌره أو باالستقالة، وتعتبر نسبة ال

االشتراكات التً اقتطعت من مرتب المإمن علٌه أو موظؾ الحكومة أو العسكري وحصٌلة 

 .% منه5ـ الحالة مشتملة على الفابدة السنوٌة المقدر بحصة الحكومة أو صاحب العمل حسب 

 

 المادة العاشرة

ه ـا ٌخصـكل فٌم –الوطنً، ووزٌر العمل والشبون االجتماعٌة  واالقتصادعلى وزٌر المالٌة 

  .تنفٌذ هذا القرار –

 (1) .ولكل منهما اصدار القرارات البلزمة لتنفٌذه

 

 المادة الحادٌة عشرة

عٌٌن السابقة على نشره فً تال وإعادةتسرى أحكام هذا القرار على حاالت النقل والتعٌٌن 

عادة التعٌٌن قد تم بعد العمل بؤحكام القوانٌن إالجرٌدة الرسمٌة بشرط أن ٌكون النقل أو التعٌٌن أو 

 .1356لسنة  04ورقم  1356لسنة  11ورقم  1355لسنة  13رقم 

 

 المادة الثانٌة عشرة

هذا القرار فً الجرٌدة الرسمٌة ومع مراعاة ما ورد فً المادة الحادٌة عشرة السابقة ٌعمل  ٌنشر

 .به من تارٌخ نشره

 

  

  

 

 رئٌس مجلس الوزراء                                                                              

 خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة            

 

 هـ 1421ربٌع األول  00صدر بتارٌخ: 

 م 1311ٌناٌر  01الموافق:  

 

 

 

 

 

 
علٌهم  والمإمن العام واألمن البحرٌن دفاع قوة وأفراد الحكومة وضباط موظفً احتٌاطٌات نقل وإجراءات شروط بشؤن0210 لسنة( 1) وزٌر المالٌة رقم قرارصدر  (1)

 .06/1/0210 -3236العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  – لها الخاضعٌن والتؤمٌن التقاعد صنادٌق التؤمٌن بٌن فً اشتراكهم أو خدمتهم مدد عن
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 مجلس الوزراء

 1983( لسنة 15قرار رقم )

 بتقرٌر زٌادة فً معاشات المستفٌدٌن وأنصبة المستحقٌن عنهم 

 الصادر بالمرسوم االجتماعًالخاضعٌن ألحكام قانون التؤمٌن 

 (1)1976( لسنة 24بقانون رقم )

 

 الوزراء :رئٌس مجلس 

  04  الصادر بالمرسوم بقانون رقم االجتماعًمن قانون التؤمٌن  16المادة بعد االطبلع على 
 ،1356 لسنة

بتقرٌر زٌادة ألصحاب المعاشات والمستحقٌن  1312لسنة  1وعلى المرسوم بقانون رقم 
 عنهم فً مختلؾ القطاعات،

 ،االجتماعٌةوبناء على عرض وزٌر العمل والشبون 

 موافقة مجلس الوزراء،وبعد 

 :قـــــــرر اآلتً 

 (0)– 1 -مادة  

 إثنانلٌصبح  االجتماعًزٌادة الحد األدنى للمعاشات للعاملٌن الخاضعٌن لقانون التؤمٌن      
للمستحق  اوخمسون دٌناراً شهرٌاً لصاحب المعاش وعشرة دنانٌر وخمسمابة فلس شهرٌ

او نصٌبه عن هذا و المستحق الذي زاد معاشه اى صاحب المعاش لالواحد، وال ٌسري ذلك ع
ال إذا كان زٌادة الحد الٌه االمشار  1312لسنة  1حكام المرسوم بقانون رقم الحد تطبٌقاً ال

دنى أكثر فابدة له ففً هذه الحالة تطبق علٌه زٌادة الحد األدنى وحدها وال ٌستفٌد من أحكام الا
 .1312لسنة  1المرسوم بقانون رقم 

 - 2 -مادة 

زٌادة جمٌع المعاشات للمستفٌدٌن وأنصبة المستحقٌن عنهم بعد شمولها للزٌادة الواردة      
نصٌب المستحق أن معاش المستفٌد أو  اعتبار% منها على 1السابقة بما قٌمته  1بالمادة 

ن ٌجبر الٌه، على االمشار  1312لسنة  1ٌشمل العبلوة المقررة بموجب المرسوم بقانون رقم 
 لى مابة فلس.االفلس 

قصى المنصوص علٌه الخٌرة بحٌث ال تتجاوز المعاشات الحد االوتستحق هذه الزٌادة ا     
 .1356لسنة  04فً قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 
 

 .1313 /6/ 32 - 1546العدد  -الجرٌدة الرسمٌة  (1)

، وكذلك الحد األدنى لمعاش 1313لسنة ( 11)دٌنار بقرار سمو ربٌس مجلس الوزراء رقم  12دٌنار إلى  50عدل الحد األدنى لمعاش المستفٌد من  (0)
ستحق الواحد دٌنار والحد األدنى لمعاش الم  222/152دٌناراً، ثم عدل الحد األدنى لمعاش المستفٌد إلى  222/15دٌناراً شهرٌاً إلى  522/12المستحق من 

، كما تم رفع الحد االدنى 0221/ 3/ 01  -0452العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  -11/0221ربٌس مجلس الوزراء رقم دٌنار وذلك بقرار سمو  222/32إلى 
 .01/5/0211 -3212العدد  –الجرٌدة الرسمٌة   –دٌنار وفق أحكام محددة  222/022الى  0211( لسنة 05للمعاش بموجب القانون رقم )
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 - 3 -مادة 
ذا قسم المعاش بٌن المستفٌد والمستحقٌن ا –نصبة المستحقٌن عنهم امعاشات المستفٌدٌن و     

و اعنه بالتساوي وقل نصٌب كل منهم عن عشرة دنانٌر ونصؾ بما فٌهم المستفٌد حال حٌاته 
دنى المذكور حتى الٌكمل نصٌب كل منهم فٌها إلى الحد ا –حسب النسب المقررة بعد وفاته 

بما فٌها ما ٌخص  نصبةالاو تجاوز مجموع الو تجاوز المجموع المعاش الذي ربط للمستفٌد 
المذكور،  االجتماعًقصى للمعاش المنصوص علٌه فً قانون التؤمٌن الالمستفٌد نفسه الحد ا

ٌستمر حوال منحة عابلٌة للمستفٌد عن نفسه وعن المستحقٌن عنه والوتعتبر التكملة فً كل ا
 و بعد وفاته.اصرفها طالما توافرت شروط استحقاقها سواء حال حٌاة المستفٌد 

 - 4 -مادة 

 على تنفٌذا هذا القرار. المترتبةعباء المالٌة البا االجتماعٌةتتحمل الهٌبة العامة للتؤمٌنات      

 - 5 -مادة 

 ، وٌسري مفعوله من هذا التارٌخ.1313من أول ٌناٌر  اعمل بهذا القرار اعتبارٌ     

 - 6 -مادة 

 تنفٌذ هذا القرار، وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة. االجتماعٌةعلى الهٌبة العامة للتؤمٌنات      
 

 

 
 رئٌس مجلس الوزراء                                                                                  

 خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة                                                               

 

 

 هـ. 1423رمضان  10 :صدر بتارٌخ

 .م 1313ٌونٌو  00 :الموافق
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 مجلس الوزراء

 1989( لسنة 11قرار رقم )

 بزٌادة بعض مزاٌا التؤمٌن

 االجتماعًالواردة بقانون التؤمٌن 

 (1)1976( لسنة 24بالمرسوم بقانون رقم )الصادر 

 

 رئٌس مجلس الوزراء :

 1356لسنة ( 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًقانون التؤمٌن بعد االطبلع على 
 له، المعدلةوالقوانٌن 

الصادر بالمرسوم بقانون  االجتماعً( من قانون التؤمٌن 16وعلى الفقرة الثانٌة من المادة )
 ،1315( لسنة 1بالمرسوم بقانون رقم ) والمعدلة 1356( لسنة 04رقم )

بتقرٌر زٌادة فً معاشات  1313( لسنة 15وعلى قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )
الصادر  االجتماعًالمستفٌدٌن وأنصبة المستحقٌن عنهم الخاضعٌن ألحكام قانون التؤمٌن 

 ،1356( لسنة 04) بالمرسوم بقانون رقم

 ،االجتماعٌةوبناء على عرض وزٌر العمل والشبون 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 :قـــــــــرر اآلتً 

 - 1 -مادة  

الصادر بالمرسوم بقانون رقم  االجتماعً( من قانون  التؤمٌن 33تزاد النسبة الواردة بالمادة )
على أساسها معاشات الشٌخوخة والعجز والوفاة  ىوالمشار إلٌه والتً تسو 1356( لسنة 04)

بسبب ؼٌر مهنً إلى جزء من خمسٌن جزءاً من المتوسط الشهري الذي تحسب على أساسه هذه 
 المعاشات.

 - 2 -مادة 

( من قانون 135زاد الحد األدنى للمعاشات والمنصوص علٌه بالفقرة األولى من المادة )ٌ
والمعدل بقرار ربٌس مجلس  1356( لسنة 04بقانون رقم ) الصادر بالمرسوم االجتماعًالتؤمٌن 

لى خمسة اشهرٌاً للمستفٌد و اإلى ثمانٌن دٌنار ،والمشار إلٌهما 1313( لسنة 15الوزراء رقم )
 شهرٌاً للمستحق الواحد أو كامل األجر المحسوب على أساسه المعاش أٌهما أقل. اعشر دٌنار

أصبلً وإلى الحد األدنى المشار إلٌه سواء بالنسبة للمستفٌد وتعتبر التكملة بٌن ما هو مستحق 
أو المستحق من قبٌل المنح العابلٌة المنصوص علٌها فً قانون التؤمٌن اإلجتماعً الصادر 

 والمشار إلٌه. 1356( لسنة 04بالمرسوم بقانون رقم )
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 .11/5/1313 – 1151العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  (1)

 - 3 -مادة 

( من قانون 135المنصوص علٌه فً الفقرة الثالثة من المادة ) ،األقصى للمعاشاتٌزاد الحد 
( 12لى )ا ،والمشار إلٌه 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًالتؤمٌن 

بالمابة من أجر االشتراك أو متوسط األجر المقدر على أساسه المعاش فً كل من فرعً التؤمٌن 
 كان المبلػ الذي ٌستحق كمعاش. حسب الحالة مهما

 – 4 -مادة 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم  االجتماعً( من قانون التؤمٌن 55تزاد النسبة الواردة بالمادة )
لٌه، وهً النسبة التً ٌحسب على أساسها معاش العجز الدابم الكلً اوالمشار  1356( لسنة 04)

 بالمابة من األجر الخاضع لبلشتراك.( 12لى )اعمل،  صابةاأو معاش الوفاة فً حالة 

الجزبً الناتج  العجز الدابموتراعى هذه الزٌادة فً النسبة فً المعاشات التً ٌتم تسوٌتها عن 
% فؤكثر من العجز الدابم الكلً، كما تراعى عند تقدٌر 32عن إصابة عمل والذي تبلػ نسبته 

% من العجز الدابم 32ل نسبته عن الجزبً الذي تق العجز الدابمتعوٌض الدفعة الواحدة عن 
 الكلً.

 - 5 -مادة 

( من هذا القرار 4، 3، 0، 1تصرؾ الزٌادات فً المعاشات المنصوص علٌها فً المواد )
كان تارٌخ استحقاقها  اأٌ االجتماعٌةعن جمٌع المعاشات التً تستحق من الهٌبة العامة للتؤمٌنات 

الشهر التالً لتارٌخ نشر هذا القرار فً الجرٌدة على أن ٌبدأ صرؾ الزٌادة اعتباراً من أول 
 الرسمٌة وال تصرؾ أٌة فروق عن الماضً.

ال عن اإلصابة التً تحدث اعلى أنه بالنسبة للزٌادة فً تعوٌض الدفعة الواحدة فبل تصرؾ 
 بعد تارٌخ نشر هذا القرار فً الجرٌدة الرسمٌة.

       على تنفٌذ هذا القرار. المترتبةبكافة التكالٌؾ  االجتماعٌةوتتحمل الهٌبة العامة للتؤمٌنات 
 – 6 -مادة 

لتنفٌذ هذا القرار وٌلؽى كل نص  البلزمةالقرارات  االجتماعٌةوالشبون  وزٌر العملٌصدر 
 ٌخالؾ أحكامه.

 – 7 -مادة 

 تنفٌذ هذا القرار، وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة. االجتماعٌةعلى وزٌر العمل والشبون 

 
 رئٌس مجلس الوزراء                                                                                   

 خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة                                                               

 

 هـ. 1423شوال  10صدر بتارٌخ 

 .م 1313ماٌو  15الموافق 
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 مجلس الوزراء

 1993( لسنة 6قرار رقم )

 االفتراضٌةبشؤن تمدٌد مدة العمل بإضافة المدة 

 (1) ن علٌهم عند تسوٌة معاش الشٌخوخةالمإم   شتراكإإلى مدة 

 

 رئٌس مجلس الوزراء :

بتعدٌل بعض أحكام  1315( لسنة 15المادة األولى من المرسوم بقانون رقم )بعد االطبلع على 
 ،1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًقانون التؤمٌن 

 ،االجتماعٌةوعلى موافقة مجلس إدارة الهٌبة العامة للتؤمٌنات 

 على عرض وزٌر العمل والشبون االجتماعٌة، وبناءً 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 :قــــــــرر اآلتً 

 (0) – 1 -مادة 

بتعدٌل بعض  1315( لسنة 15ٌمدد العمل بحكم المادة األولى من المرسوم بقانون رقم )
، لمدة خمس سنوات أخرى اعتباراً من 1356( لسنة 04رقم ) االجتماعًأحكام قانون التؤمٌن 

 .1330أول دٌسمبر 

 - 2 -مادة 

اً من تارٌخ نشره فً عمل به اعتبارتنفٌذ هذا القرار، وٌُ  االجتماعٌةعلى وزٌر العمل والشبون 
 الجرٌدة الرسمٌة.

 
 رئٌس مجلس الوزراء                                                                                  

 خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة                                                               

 هـ. 1413رمضان  03 :صدر بتارٌخ

 .م 1333مارس  16 :الموافق

  
 

 

 .15/3/1333 – 0251العدد  –الجرٌدة الرسمٌة ( 1)

ً للشروط الواردة بقرار م 1/10/1335لتكون بصفة دابمة اعتباراً من  االفتراضٌةتم تمدٌد العمل بالمدة  (0) الجرٌدة   - 15/1331جلس الوزراء رقم وذلك وفقا
 . 10/1/1331 - 0333العدد   - الرسمٌة
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 مجلس الوزراء

 1993( لسنة 9قرار رقم )

 بشؤن زٌادة الحد األدنى لمعاشات الخاضعٌن

 االجتماعًلقانون التؤمٌن 

 (1)1976( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 رئٌس مجلس الوزراء :

 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًقانون التؤمٌن طبلع على إلبعد ا
بالمرسوم  والمعدلة( منه 16له، وعلى األخص الفقرة الثانٌة من المادة ) المعدلةوالقوانٌن 

 ،1315( لسنة 1بقانون رقم )

بتقرٌر زٌادة فً معاشات  1313( لسنة 15وعلى قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )
الصادر  االجتماعًالمستفٌدٌن وأنصبة المستحقٌن عنهم الخاضعٌن ألحكام قانون التؤمٌن 

 ،1356( لسنة 04بالمرسوم بقانون رقم )

ن الواردة بزٌادة بعض مزاٌا التؤمٌ 1313( لسنة 11وعلى قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )
 ،االجتماعًبقانون التؤمٌن 

 ،االجتماعٌةعلى عرض وزٌر العمل والشبون  ءً وبنا

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 :قـــــــــرر اآلتً 

 (1)مادة 

( من قانون 135ٌزاد الحد األدنى للمعاشات المنصوص علٌها بالفقرة األولى من المادة )
، والمعدل بقراري ربٌس 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًالتؤمٌن 

إلى مابة وخمسة عشر دٌناراً  1313( لسنة 11ورقم ) 1313( لسنة 15مجلس الوزراء رقم )
شهرٌاً للمستفٌد أو كامل األجر المحسوب على أساسه المعاش أٌهما أقل، وإلى عشرٌن دٌناراً 

 (0) ستفٌد.شهرٌاً للمستحق الواحد عن الم
 (2)مادة 

م المعاش بٌن المستفٌد س  عند حساب معاشات المستفٌدٌن وأنصبة المستحقٌن عنهم أنه إذا قُ 
والمستحقٌن عنه بالتساوي وقل نصٌب كل منهم عن عشرٌن دٌناراً، بما فٌهم المستفٌد حال حٌاته، 

األدنى المذكور حتى ولو أو حسب النسب المقررة بعد وفاته، ٌكمل نصٌب كل منهم فٌها إلى الحد 
ط للمستفٌد، أو تجاوز مجموع األنصبة بما فٌها ما ٌخص المستفٌد نفسه بِ تجاوز المجموع الذي رُ 

الحد األقصى للمعاش المنصوص علٌه فً قانون التؤمٌن االجتماعً المذكور، بشرط عدم تجاوز 
ر التكملة فً كل األحوال تب  عتُ ب على أساسه المعاش، وسِ المجموع متوسط األجر أو األجر الذي حُ 

وعن المستحقٌن عنه وٌستمر صرفها طالما توافرت شروط  منحة عابلٌة للمستفٌد عن نفسه
 استحقاقها، سواء حال حٌاة المستفٌد أو بعد وفاته.

 .5/4/1333 – 0254العدد  –الجرٌدة الرسمٌة  (1)
دٌنار وفق أحكام  222/022الى  0211( لسنة 05ل الحد األدنى لمعاش المستفٌد  عدة  مرات كان آخرها  رفع الحد االدنى للمعاش بموجب القانون رقم )ٌ( تم تعد0)

 .01/5/0211 -3212العدد  –الجرٌدة الرسمٌة   –محددة 



178 
 

 

 (3)مادة 

تسري الزٌادات المنصوص علٌها فً المادة األولى من هذا القرار على المعاشات المستحقة 
أٌاً كان تارٌخ استحقاقها، مع عدم صرؾ أٌة فروق مالٌة  االجتماعٌةمن الهٌبة العامة للتؤمٌنات 

 عن الماضً.

 (4)مادة 

 لى تنفٌذ هذا القرار.ع المترتبةكافة التكالٌؾ  االجتماعٌةتتحمل الهٌبة العامة للتؤمٌنات 

 (5)مادة 

لتنفٌذ هذا القرار، وٌعمل به  البلزمةإصدار القرارات  االجتماعٌةعلى وزٌر العمل والشبون 
 من أول الشهر التالً لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة. اعتباراً 
 
 

 رئٌس مجلس الوزراء                                                                                  

 خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة                                                               

 هـ. 1413شوال  16صدر بتارٌخ 

 م. 1333ابرٌل  5الموافق 
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 مجلس الوزراء

 1995( لسنة 1قرار رقم )

 لحسابهم الخاصبتطبٌق فرع التؤمٌن على المشتغلٌن 

 (0) (1) وأصحاب المهن الحرة وفرع التؤمٌن على أصحاب العمل

 

 رئٌس مجلس الوزراء :

 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًقانون التؤمٌن بعد االطبلع على 
 منه وتعدٌبلته، "1"األخص المادة  وعلى

 بنظام المنح العابلٌة، 1353( لسنة 10وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )

المعدل للقرار الوزاري  1334لسنة  (1)رقم  االجتماعٌةوعلى قرار وزٌر العمل والشبون 
 على المإمن علٌهم، االختٌاريبشؤن التؤمٌن  1311لسنة  (1)رقم 

على عرض وزٌر العمل والشبون االجتماعٌة ربٌس مجلس إدارة الهٌبة العامة  وبناءً 
 ،االجتماعٌةللتؤمٌنات 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

  :قـــــــــرر

 المادة األولى

 قرٌن كل منها: المبٌنةفً تطبٌق أحكام هذا القرار ٌقصد بالعبارات الواردة فٌما ٌلً المعانً 

المنشؤة بالمرسوم بقانون  االجتماعٌةالهٌبة العامة للتؤمٌنات   :ةـــــامــلعاة ـــالهٌئ
 .1356لسنة  (04)رقم 

المادتٌن الثانٌة والثالثة من فً  المبٌنةكل من تشمله الفبات   :هــــٌـلـن عـــإمـالم
 هذا القرار من الجنسٌن.

 التؤمٌن طبقاً ألحكام هذا القرار. ن :ــؤمٌــذا التــــــه

فتراضً الذي ٌختاره المإمن علٌه فً إلالدخل الشهري ا  فئة الدخل الشهري:
السادسة من هذا القرار وٌإدى على الحدود المبٌنة بالمادة 

أساسه االشتراك الشهري فً هذا التؤمٌن وٌتقاضى جمٌع 
حقوقه التؤمٌنٌة وفقاً لؤلحكام الواردة بهذا القرار وبقانون 

 التؤمٌن االجتماعً حسب الحالة.

 
 

  .05/1/1335 - 0141العدد  - الجرٌدة الرسمٌة (1)
بتطبٌق فرع التؤمٌن على المشتؽلٌن لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التؤمٌن على   0214( سنة 33( صدر قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )0)

 أصحاب العمل. 
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كل عجز ٌحدث للمإمن علٌه قبل بلوؼه سن الستٌن أو  :ز الطبٌعـــًــالعج
والخمسٌن المإمن علٌها قبل بلوؼها سن الخامسة 

ٌ  نه اوٌكون من شؤ ول كلٌة وبصفة مستدٌمة بٌن حُ ن 
المإمن علٌه طبقاً لهذا القرار وبٌن مزاولته شخصٌاً 
لمهنته أو نشاطه وٌثبت ذلك العجز بقرار من اللجنة 

لٌهما إالطبٌة المختصة أو اللجنة االستبنافٌة المشار 
 حسب األحوال. االجتماعًبقانون التؤمٌن 

 ٌةالمادة الثان

ٌطبق بصفة اختٌارٌة على البحرٌنٌٌن فرع تؤمٌن المشتؽلٌن لحسابهم الخاص وأصحاب المهن 
من المادة األولى من  6و  5الحرة، وفرع تؤمٌن أصحاب العمل المشار إلٌهما بالبندٌن رقمً 

فً ذا القرار، وتسري وعلى األخص الفبات الواردة بالمادة الثالثة من ه االجتماعًقانون التؤمٌن 
أحكام فرع تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة، كما ٌنتفع أصحاب المعاشات  شؤنهم جمٌعا

من المادة األولى من  5لٌه بالبند األحكامه بنظام المنح العابلٌة المشار  اوالمستحقون عنهم طبق
 المذكور. االجتماعًقانون التؤمٌن 

 المادة الثالثة 

البحرٌنٌٌن فً داخل دولة البحرٌن أو فً خارجها ممن تسري أحكام هذا القرار على 
 درجون تحت الفبات التالٌة:نٌ

المشتؽلون بالمهن الحرة من المحامٌن والمهندسٌن واألطباء والمحاسبٌن والمدققٌن وؼٌرهم  .1
 من أصحاب المهن الحرة األخرى.

عة أو النشاط كل من ٌوجب قانون السجل التجاري قٌدهم من المشتؽلٌن بالتجارة أو الصنا .0
والمالً، والشركاء المتضامنٌن والشركاء المتفرؼٌن لئلدارة فً كافة أنواع  االقتصادي

 المساهمة العامة. اتالشركات ما عدا شرك

المزاولون ألنشطة ٌستلزم لمزاولتها الحصول على ترخٌص أو تصرٌح من السلطات  .3
 المختصة.

 التالٌة: كل من ٌعمل لحسابه الخاص من سابقً مركبات النقل .4

 المركبات. ةمعلمو قٌاد - أ

 سابقو سٌارات األجرة. - ب

 سابقو سٌارات نقل عام الركاب )باص(.    -ج 

 سابقو السٌارات السٌاحٌة.    -د 

 سابقو سٌارات نقل عام مشترك.   -هـ 

 ستعمال الخاص.إلالسٌارات ذات ا سابقو     -و

 سابقو الجرارات.     -ز
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وٌحدد  ،االجتماعٌةمن ٌصدر بإضافتهم إلى الفبات السابقة قرار من وزٌر العمل والشبون  .5
 القرار تارٌخ بدء سرٌان هذا التؤمٌن علٌهم.

 وال  تسري أحكام هذا القرار على الفبات التالٌة:  

 .إلزامٌا االجتماعًالخاضعون لقانون التؤمٌن  .1

ل المعد   1334( لسنة 1رقم ) عٌةاالجتماالخاضعون لقرار وزٌر العمل والشبون  .0
 .1311( لسنة 1للقرار رقم )

 الخاضعون لقانون التقاعد المدنً أو العسكري. .3

 .االجتماعٌةأصحاب المعاشات التقاعدٌة التً تصرؾ من الهٌبة العامة للتؤمٌنات  .4

 المادة الرابعة 

 ن علٌه طبقاً ألحكام هذا القرار ما ٌلً :المإم   النتفاعشترط ٌُ 

 عشرة سنة. ثمانًأال تقل سنه عن  .1

فً هذا التؤمٌن، وٌستثنى من  االشتراكأال تزٌد سنه عن خمسٌن سنه مٌبلدٌة عند بدء  .0
 ذلك من ٌشترك خبلل سنة من تارٌخ العمل بهذا التؤمٌن.

تعدٌل السن المشار إلٌها إذا اقتضت  االجتماعٌةوٌجوز بقرار من وزٌر العمل والشبون 
 الضرورة ذلك.

 المادة الخامسة 

ٌخصص فً صندوق الهٌبة العامة حساب خاص للتؤمٌن المنصوص علٌه فً هذا القرار 
 تتكون أمواله من الموارد اآلتٌة :

اشتراكات التؤمٌن التً ٌإدٌها المإمن علٌهم للهٌبة العامة شهرٌاً طبقاً لهذا القرار لحساب  .1
 ختارونها.التً ٌ االفتراضًهذا التؤمٌن من فبة الدخل الشهري 

المبالػ التً ٌإدٌها المإمن علٌهم للهٌبة العامة، عن مدد التؤمٌن المضافة إلى مدة اشتراكهم  .0
 .االجتماعًمن قانون التؤمٌن  " 36" طبقاً للمادة 

ما ٌخصص لحساب هذا التؤمٌن من المبالػ اإلضافٌة والفوابد وؼٌرها من المبالػ التً  .3
وأٌة مبالػ ٌقرر مجلس إدارة  االجتماعًن التؤمٌن تحصل سنوٌاً بالتطبٌق ألحكام قانو

 قبولها. االجتماعٌةالهٌبة العامة للتؤمٌنات 

اإلعانات والتبرعات والهبات والوصاٌا التً ٌقرر مجلس إدارة الهٌبة العامة قبولها لصالح  .4
 الحساب الخاص بهذا التؤمٌن.

 رٌع استثمار أموال هذا التؤمٌن. .5

 لهذا التؤمٌن. الموارد األخرى التً تخصص .6

ٌفحص المركز المالً لحساب هذا التؤمٌن طبقاً للقواعد المقررة بالنسبة لصندوق التؤمٌنات 
 .االجتماعًمن قانون التؤمٌن  "  15" للهٌبة العامة المنشؤ بالمادة  االجتماعٌة
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 المادة السادسة 

اشتراكات هذا التؤمٌن بالنسبة للمإمن علٌهم المنتفعٌن بؤحكامه بواقع مجموع حصتً  ىتإد
فً تؤمٌن الشٌخوخة  االجتماعًصاحب العمل والمإمن علٌه المنصوص علٌهما بقانون التؤمٌن 

المختارة والمإمن على  االفتراضً% من فبة الدخل الشهري 10والعجز والوفاة أي بمعدل 
 مٌن علٌه ضد فرع الشٌخوخة والعجز والوفاة ونظام المنح العابلٌة.أساسها مقابل التؤ

حد  وأدٌنار  022/-بحد أدنى قدره  االشتراكعند بدء  االفتراضًوتكون فبة الدخل الشهري 
دٌنار، وٌحق للمإمن علٌه تعدٌل فبة الدخل الشهري المذكور بالزٌادة أو  522/-أقصى قدره 

دٌنار كما ال  1222/-بالزٌادة إذا بلػ الدخل الشهري  له % سنوٌا، وال ٌسمح5النقصان فً حدود 
 ٌسمح له بالنزول عن الحد األدنى المشار إلٌه.

هر ٌناٌر التالً لتارٌخ تقدٌم من أول ش اعتبارا االفتراضًوٌكون تعدٌل فبة الدخل الشهري  

 المإمن علٌه طلباً كتابٌاً بذلك.

 

تعدٌل النسبة والحدود الواردة بهذه المادة  االجتماعٌةوٌجوز بقرار من وزٌر العمل والشبون 

 وٌحدد القرار تارٌخ بدء العمل بهذا التعدٌل.

 المادة السابعة 

المإمن علٌهم فً قٌمة االشتراكات ٌجوز أن تساهم الجمعٌات وما فً حكمها التً ٌتبعها 
 المقررة شهرٌاً على األعضاء فٌها من المإمن علٌهم المشتركٌن طبقاً ألحكام هذا القرار.

بعد موافقة مجلس إدارة الهٌبة العامة  االجتماعٌةوٌحدد بقرار من وزٌر العمل والشبون 
ابقة الطرٌقة التً ٌتم بها توزٌع بالتنسٌق مع الجمعٌات وما فً حكمها المشار إلٌها فً الفقرة الس

 تلك المساهمة ومواعٌد سدادها.

 المادة الثامنة 

ٌجوز للمإمن علٌه الخاضع ألحكام هذا التؤمٌن طلب زٌادة مدة اشتراكه فٌه بإضافة مدة عمل 
سنوات، بشرط أن تكون مدة العمل قد قضاها بعد سن الثامنة عشرة  خمسسابقة علٌه وفً حدود 

من قانون التؤمٌن  "  36" عنها للهٌبة العامة المبلػ الواجب أداإه وفقاً للمادة  ىدمن عمره، وٌإ
 وٌقدم الطلب كتابٌاً للهٌبة على النموذج المعد لهذا الؽرض. االجتماعً

 المادة التاسعة 

السابقة  االشتراكفً هذا التؤمٌن وما فً حكمها ومدة أو مدد  االشتراكتعتبر مدة أو مدد 
علٌها متصلة فً حساب المدد المإهلة لمعاش الشٌخوخة والعجز والوفاة وفً حساب تعوٌض 

 .اختٌارٌةسواء كانت إلزامٌة أو  االجتماعًالدفعة الواحدة طبقاً لقانون التؤمٌن 

الناشبة عن تطبٌق  االشتراكوتسوى مستحقات المإمن علٌه والمستحقٌن عنه عن مدة أو مدد 
وٌحدد المعاش النهابً أو تعوٌض الدفعة الواحدة  ،بمعزل عن المدة أو المدد السابقة هذا القرار

 بمقدار مجموع المعاشٌن أو التعوٌضٌن الناتجٌن عن حساب كل مدة على حدة حسب األحوال.
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 المادة العاشرة 

مع مراعاة األحكام الواردة بهذا القرار تسوى حقوق المإمن علٌهم والمستحقٌن عنهم 
المستفٌدٌن من أحكامه سواء المتعلقة بمعاشات الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة وكذلك تعوٌض 

 االجتماعًالدفعة الواحدة بالشروط واألوضاع المنصوص علٌها بالباب الرابع من قانون التؤمٌن 
 1353لسنة  (10)المنفذة  له مع مراعاة ما ٌنص علٌه قرار مجلس الوزراء رقم  والقرارات

 بنظام المنح العابلٌة.

 المادة الحادٌة عشرة 

 ٌعتبر اشتراك المإمن علٌه طبقاً ألحكام القرار منتهٌاً من تلقاء نفسه فً الحالتٌن التالٌتٌن :

 من تارٌخ عدم الخضوع.إذا لم ٌعد خاضعاً ألحكام هذا القرار وذلك اعتباراً  .1

إذا توقؾ عن سداد االشتراكات لمدة ستة أشهر متتالٌة، وذلك اعتباراً من بداٌة الشهر األول  .0
 من هذه المدة.

فً هذا التؤمٌن  االشتراكوٌتم إشعار المإمن علٌه بكتاب مسجل على عنوانه المدون فً طلب 
 أو على العنوان الذي حدده كتابٌاً بعد ذلك.

 انٌة عشرة المادة الث

تستحق منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة إذا انتهى هذا التؤمٌن بسبب وفاة المإمن علٌه وذلك 
والقرارات الوزارٌة المنفذة له،  االجتماعًبالشروط واألوضاع والقٌمة الواردة بقانون التؤمٌن 

تؤمٌن تصرؾ منحة وفً حالة وفاة المإمن علٌه خبلل سنة من تارٌخ انتهاء االشتراك فً هذا ال
الوفاة بما ٌعادل ست أمثال المعاش المفترض صرفه للمإمن علٌه مضافاً إلٌها منحة نفقات الجنازة 

 المذكورة.

 المادة الثالثة عشرة 

من المادة الحادٌة عشرة  "  0" فً حالة انتهاء اشتراك المإمن علٌه فً هذا التؤمٌن طبقاً للبند 
اع من أحكام هذا القرار مرة ثانٌة إال فنتإلالسابقة بسبب توقفه عن سداد االشتراكات ٌمتنع علٌه ا

المشار إلٌه بإقرار كتابً منه  "  0" إذا قبل خبلل الثبلثة األشهر التالٌة للشهور المشار إلٌها بالبند 
مع ما ٌترتب  من تارٌخ التوقؾ اعتبارافً هذا التؤمٌن  االشتراك استبناؾثابت التارٌخ أن ٌكون 
المتخلفة إلى الهٌبة العامة وما ترتب علٌها من فابدة من تارٌخ  االشتراكاتعلى ذلك من سداد 

التوقؾ حتى نهاٌة السداد وذلك إما دفعة واحدة أو على أقساط وفقاً ألحكام قانون التؤمٌن 
 فذة له.والقرارات الوزارٌة المن االجتماعً

هذا التؤمٌن خبلل الشهور الثبلثة المشار إلٌها بالفقرة  استبناؾوإذا ما تقدم المإمن علٌه بطلب 
السابقة ثم تخلؾ مرة أخرى عن سداد اشتراكات التؤمٌن مدة أخرى قدرها ستة أشهر متتالٌة، ٌلؽى 

 فً هذا التؤمٌن. تٌارٌااخمرة أخرى  االشتراكالتؤمٌن علٌه نهابٌاً من تارٌخ التخلؾ وال ٌجوز له 

من قانون التؤمٌن  "  35" وٌنتفع المإمن علٌه من الحكم الوارد بالفقرة الرابعة من المادة 
 "  35" المنصوص علٌها بالمادة  االشتراكالحد األدنى لمدة  استٌفابهفً حالة  االجتماعً

 .التؤمٌن انتهاءالمذكورة إذا حدث له عجز أو وفاة خبلل سنة من تارٌخ 
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 المادة الرابعة عشرة 

ٌحق للمإمن علٌه الذي اشترك فً هذا التؤمٌن طبقاً ألحكام هذا القرار لمدة خمس سنوات 
فً التؤمٌن  اختٌارٌاولم ٌعد خاضعاً لهذا التؤمٌن ألي سبب من األسباب أن ٌستمر  ،على األقل

( لسنة 1المعدل للقرار رقم ) 1334( لسنة 1رقم ) االجتماعٌةطبقاً لقرار وزٌر العمل والشبون 
لعدم  الشهور التالٌةبشرط أن ٌقدم للهٌبة العامة طلباً كتابٌاً خبلل الستة  ،المشار إلٌه 1311

علٌها إما دفعة  المترتبةالتؤمٌن المستحقة علٌه للهٌبة والفوابد  اشتراكاتالخضوع ٌتعهد فٌه بدفع 
 .االجتماعًمن قانون التؤمٌن  31و 32للمادتٌن  واحدة أو بالتقسٌط وذلك وفقاً 

 المادة الخامسة عشرة 

طبقاً لقرار وزٌر العمل والشبون  االختٌاريال ٌجوز للمإمن علٌه المشترك فً التؤمٌن 
المقرر وفقاً للقرار الوزاري  االشتراكالمشار إلٌه الجمع بٌن  1334( لسنة 1رقم ) االجتماعٌة

على رؼبة المإمن علٌه  وفقاً ألٌهما بناءً  االشتراكفً هذا التؤمٌن وٌكون  كاالشتراالمذكور، وبٌن 
 بطلب كتابً منه ثابت التارٌخ.

المشار إلٌه بالفقرة السابقة ثم تقرر  االختٌاريفً التؤمٌن  االستمراروإذا اختار المإمن علٌه 
 التؤمٌن األخٌر.تطبٌق هذا التؤمٌن إلزامٌاً على الخاضعٌن ألحكامه ٌسري فً شؤنه هذا 

المذكور بالفقرتٌن السابقتٌن إلى هذا  االختٌاريالمإمن علٌه من التؤمٌن  انتقالوفً حالة 
فً هذا التؤمٌن إذا  االشتراكالتً ٌإدي على أساسها  االفتراضًالتؤمٌن فإنه ٌنتقل بنفس فبة الدخل 

             دٌنار، أما إذا قلت الفبة المذكورة عن 1222/-دٌنار وتقل عن  522/-كانت أكثر من 
حقه  دٌنار مع 522/-على أساسها أو زٌادتها بحد أقصى قدره  االشتراكدٌنار فٌجوز له  522/-

 فً تعدٌلها وفقاً لما تنص علٌه المادة السادسة من هذا القرار. 

 المادة السادسة عشرة 

تسري األحكام المتعلقة بالمبالػ اإلضافٌة والفوابد المنصوص علٌها فً قانون التؤمٌن 
بالشروط واألوضاع الخاصة بها، فً شؤن المإمن علٌهم الخاضعٌن ألحكام هذا القرار  االجتماعً

 والمستحقٌن عنهم.

 المادة السابعة عشرة 

وأحكام هذا القرار،  جتماعًاالٌعاقب المإمن علٌه الذي ٌخالؾ أحكام قانون التؤمٌن 
 .االجتماعًوالقرارات الصادرة تنفٌذاً له بالعقوبات المنصوص علٌها بقانون التؤمٌن 

 المادة الثامنة عشرة 

فً شؤن المإمن علٌهم والمستفٌدٌن والمستحقٌن عنهم  االجتماعًتسري أحكام قانون التؤمٌن 
 فٌما لم ٌرد بشؤنه نص خاص فً هذا القرار.

 التاسعة عشرة المادة 

 لتنفٌذ أحكام هذا القرار. البلزمةالقرارات  االجتماعٌةٌصدر وزٌر العمل والشبون 
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 المادة العشرون 

من الٌوم األول من الشهر التالً  عتباراإٌنشر هذا القرار فً الجرٌدة الرسمٌة، وٌعمل به 
 لتارٌخ نشره.

 
 
 

 ٌس مجلس الوزراء ئر                                                                                 

 خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة                                                               

 

 

 هـ. 1415شعبان  02 :صدر بتارٌخ

 م. 1335ٌناٌر  01 :الموافق
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 مجلس الوزراء

 1998( لسنة 17قرار رقم )

 االجتماعًبزٌادة بعض مزاٌا التؤمٌن الواردة بقانون التؤمٌن 

 (1)1976( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 رئٌس مجلس الوزراء :

 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًقانون التؤمٌن بعد االطبلع على 
 له، المعدلةوالقوانٌن 

الصادر بالمرسوم بقانون  االجتماعً( من قانون التؤمٌن 16وعلى الفقرة الثانٌة من المادة )
 ،1315( لسنة 1والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم ) 1356( لسنة 04رقم )

 االجتماعًٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن بتعد 1315( لسنة 15وعلى المرسوم بقانون رقم )
 ،1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

بتقرٌر زٌادة فً معاشات  1313( لسنة 15وعلى قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )
الصادر  االجتماعًالمستفٌدٌن وأنصبة المستحقٌن عنهم الخاضعٌن ألحكام قانون التؤمٌن 

 ،1356سنة ( ل04بالمرسوم بقانون رقم )

مزاٌا التؤمٌن  بعضبزٌادة  1313( لسنة 11وعلى قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )
( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًالواردة بقانون التؤمٌن  االجتماعً
1356، 

بشؤن تمدٌد مدة العمل بإضافة المدة  1333( لسنة 6ربٌس مجلس الوزراء رقم ) روعلى قرا
 المإمن علٌهم عند تسوٌة معاش الشٌخوخة،    اشتراكإلى مدة  ٌةاالفتراض

بشؤن زٌادة الحد األدنى لمعاشات  1333( لسنة 3وعلى قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )
 ،1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًالخاضعٌن لقانون التؤمٌن 

وموافقة مجلس إدارة الهٌبة العامة  االجتماعٌةعلى عرض وزٌر العمل والشبون  وبناءً 
 ،االجتماعٌةللتؤمٌنات 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،
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 قـــــــرر اآلتً

 المادة األولى 

تزاد المعاشات التً تصرؾ وقت العمل بهذا القرار من الهٌبة العامة للتؤمٌنات      
( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًطبقاً ألحكام قانون التؤمٌن  االجتماعٌة

، أو من تارٌخ 1/1/1314% "بسٌطة" عن كل سنة، وذلك اعتباراً من تارٌخ 3بنسبة  1356
المعاش أٌهما الحق، وتعبر كسور السنة سنة كاملة فً حساب المدة التً تصرؾ  استحقاق

إلى مابة  كسر الفلسعنها هذه الزٌادة إذا بلؽت ستة أشهر فؤكثر، وٌهمل ما دون ذلك، وٌجبر 
فلس، وبشرط عدم تجاوز مجموع ما ٌصرؾ للمستفٌد وللمستحقٌن عنه شهرٌاً سواء حال 

األجر أو األجر الذي حسب على أساس المعاش، وتعتبر الزٌادة حٌاته أو بعد وفاته متوسط 
 المذكورة جزءاً من المعاش وتسري فً شؤنها جمٌع أحكامه.

 المادة الثانٌة

 ٌزاد الحد األدنى للمعاشات المنصوص علٌه فً الفقرتٌن األولى والثانٌة من المادة     
بلثٌن دٌناراً شهرٌاً للمستفٌد أو كامل إلى مابة وخمسة وث االجتماعًمن قانون التؤمٌن  (135)

األجر المحسوب على أساسه المعاش أٌهما أقل، وإلى خمسة وعشرٌن دٌناراً شهرٌاً للمستحق 
الواحد، بشرط عدم تجاوز مجموع ما ٌصرؾ للمستفٌد وللمستحقٌن عنه سواء حال حٌاته أو 

 بعد وفاته متوسط األجر أو األجر الذي حسب على أساسه المعاش.

وتعتبر التكملة بٌن ما هو مستحق لصاحب المعاش والحد األدنى المنصوص علٌه فً      
الفقرة السابقة سواء بالنسبة للمستفٌد أو للمستحق من قبٌل المنح العابلٌة المنصوص علٌها فً 

 .1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًقانون التؤمٌن 

 المادة الثالثة 

الواردة بالمادة األولى من قرار ربٌس مجلس  االفتراضٌة االشتراكمدد العمل بمدة ٌ     
إلى مدة  االفتراضٌةبشؤن تمدٌد مدة العمل بإضافة المدة  1333( لسنة 6الوزراء رقم )

من  اعتباراالمإمن علٌهم عند تسوٌة معاش الشٌخوخة لتسري بصفة دابمة  اشتراك
سنة فؤكثر أو  62شتراك المإمن علٌه البالػ من العمر بحٌث تضاؾ إلى مدة ا 1/10/1335

سنة فؤكثر، عند تسوٌة معاش الشٌخوخة، مدة اشتراك  55المإمن علٌها البالؽة من العمر 
قدرها خمس سنوات، ولمرة واحدة فقط، وذلك فً حالة استكمال المإمن علٌه أو  افتراضٌة

( من 34( من المادة )3( و)0البندٌن ) المشار إلٌها فً كل من االشتراكالمإمن علٌها مدة 
 .االجتماعًقانون التؤمٌن 

 

ال ٌتجاوز مجموع مدة اشتراك المإمن علٌه أو المإمن علٌها أوفً جمٌع األحوال ٌشترط      
ثبلثٌن سنة، فإن زاد المجموع عن ذلك خصمت تلك الزٌادة من المدة  االفتراضٌةوالمدة 

المنصوص علٌها بالفقرة  االفتراضٌة، مع مراعاة انه ٌتعٌن قبل إضافة المدة االفتراضٌة
األولى من هذه المادة إضافة مدة أو مدد اشتراك التؤمٌن التً سبق للمإمن علٌه أن صرؾ 

إلى مدة أو مدد  االجتماعً( من قانون التؤمٌن 31تعوٌض الدفعة الواحدة عنها وفقاً للمادة )
ها، وذلك لتقرٌر مدى أحقٌة المإمن علٌه أو المإمن علٌها فً إضافة المدة البلحقة ل االشتراك

 المشار إلٌها أو إضافة جزء منها وذلك فً حدود الثبلثٌن سنة المذكورة. االفتراضٌة
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 المادة الرابعة 

 1/5/1331من  اعتبارا االجتماعٌةتعدل المعاشات التً تصرؾ من الهٌبة العامة للتؤمٌنات  
 كام هذا القرار مع عدم صرؾ أٌة فروق عن الماضً.وفقاً ألح

 على تنفٌذ هذا القرار. المترتبةوتتحمل الهٌبة العامة المشار إلٌها األعباء المالٌة  

 المادة الخامسة 

 تنفٌذ هذا القرار، وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة. االجتماعٌةعلى وزٌر العمل والشبون  
 

 
 رئٌس مجلس الوزراء                                                                                  

 خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة                                                               

 

 

 هـ. 1413ربٌع الثانً  15 :صدر بتارٌخ

 م. 1331أؼسطس  1 :الموافق
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 مجلس الوزراء

 2111( لسنة 11قرار رقم )

 بشؤن زٌادة الحد األدنى لمعاشات المستفٌدٌن والمستحقٌن عنهم

 الصادر بالمرسوم االجتماعًالخاضعٌن ألحكام قانون التؤمٌن 

 (1)1976( لسنة 24بقانون رقم )

 

 رئٌس مجلس الوزراء :

 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًقانون التؤمٌن بعد االطبلع على 
بالمرسوم  والمعدلة( منه 16له، وعلى األخص الفقرة الثانٌة من المادة ) المعدلةوالقوانٌن 

 ،1315( لسنة 1بقانون رقم )

 بنظام المنح العابلٌة، 1353( لسنة 10رقم ) بالنٌابةوعلى قرار ربٌس مجلس الوزراء 

بتقرٌر زٌادة فً معاشات المستفٌدٌن  1313( لسنة 15قم )وعلى قرار مجلس الوزراء ر
الصادر بالمرسوم  االجتماعًوأنصبة المستحقٌن عنهم الخاضعٌن ألحكام قانون التؤمٌن 

 ،1356( لسنة 04بقانون رقم )

بزٌادة بعض مزاٌا التؤمٌن  1313( لسنة 11وعلى قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )
( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًتؤمٌن الواردة بقانون ال االجتماعً
1356، 

بشؤن زٌادة الحد األدنى لمعاشات  1333( لسنة 3وعلى قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )
 ،1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًالخاضعٌن لقانون التؤمٌن 

بزٌادة بعض مزاٌا التؤمٌن الواردة  1331( لسنة 15ربٌس مجلس الوزراء رقم ) وعلى قرار
 ،1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًبقانون التؤمٌن 

 ، االجتماعٌةوبناًء على عرض وزٌر العمل والشبون 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،
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 قـــــــرر اآلتً

 المادة األولى 

( من 135ٌزاد الحد األدنى للمعاشات المنصوص علٌه فً الفقرتٌن األولى والثانٌة من المادة )
إلى مابة وخمسٌن دٌناراً شهرٌاً للمستفٌد أو كامل األجر المحسوب على  االجتماعًقانون التؤمٌن 

دم تجاوز مجموع ما أساسه المعاش أٌهما أقل، وإلى ثبلثٌن دٌناراً للمستحق الواحد بشرط ع
ٌصرؾ للمستفٌد وللمستحقٌن عنه سواء حال حٌاته أو بعد وفاته متوسط األجر أو األجر الذي 

 حسب على أساسه المعاش.

وتعتبر التكملة بٌن ما هو مستحق لصاحب المعاش والحد األدنى المنصوص علٌه فً الفقرة 
ح العابلٌة المنصوص علٌها فً قانون السابقة سواء بالنسبة للمستفٌد أو للمستحق من قبٌل المن

 .1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًالتؤمٌن 

 المادة الثانٌة 

تسري الزٌادات المنصوص علٌها فً المادة السابقة من هذا القرار على المعاشات المستحقة 
ق عن ومع عدم صرؾ أٌة فرأٌاً كان تارٌخ استحقاقها  االجتماعٌةمن الهٌبة العامة للتؤمٌنات 

 على تنفٌذ هذا القرار. المترتبةإلٌها األعباء المالٌة  الماضً، وتتحمل الهٌبة العامة المشار

 المادة الثالثة 

 0221تنفٌذ هذا القرار، وٌعمل به من أول شهر ابرٌل  االجتماعٌةعلى وزٌر العمل والشبون 
 وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.

 

 
 رئٌس مجلس الوزراء                                                                                  

 خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة                                                               

 هـ. 1401ذي الحجة  03 :صدر بتارٌخ

 م. 0221مارس  04 :الموافق
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 مجلس الوزراء

 2115( لسنة 26قرار رقم )

 االجتماعًالمرافق لقانون التؤمٌن ( 3)بتعدٌل الجدول رقم 

 (1)1976( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 رئٌس مجلس الوزراء :

 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًقانون التؤمٌن بعد االطبلع على 
 (0)منه، (53)له، وبوجه خاص الفقرة األخٌرة من المادة  المعدلةوالقوانٌن 

 ،وزٌر العملمع  باالتفاقعلى عرض وزٌر الصحة  ءً وبنا

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 :قـــــــرر اآلتً

 المادة األولى 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم  االجتماعًافق لقانون التؤمٌن رالم (3)ٌُستبدل بالجدول رقم 
 الجدول المرافق لهذا القرار. 1356لسنة  (04)

 المادة الثانٌة 

ٌُنشر فً الجرٌدة الرسمٌة،  –كل فٌما ٌخصه  –على الوزراء  تنفٌذ أحكام هذا القرار، و
ٌُعمل به   من أول الشهر التالً لتارٌخ نشره. اً اعتبارو

 
 
 

 رئٌس مجلس الوزراء                                                                                  

 خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة                                                               

 هـ. 1406جمادي اآلخر  3صدر بتارٌخ: 

 م. 0225ٌولٌو  3الموافق: 

 

 

 

 

 
 . 0225/ 5/ 13 - 0635العدد  -الجرٌدة الرسمٌة  (1)
 .14/6/0225 - 0535العدد  –تم استدراك الخطؤ المطبعً الوارد فً القانون فً الجرٌدة الرسمٌة  (0)
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 (3جـدول رقـم )

 جدول أمراض المهنة

 أوالً : األمراض المهنٌة الناجمة عن عوامل كٌمٌائٌة :

 العناصر ومركباتها : –أ 

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض المرضنوع  رقم

التسمم بالرصاص  1
 ومضاعفاته

أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو 
 المواد المحتوٌة علٌه. وٌشمل ذلك :

تداول الخامات المحتوٌة على الرصاص وصب الرصاص 
القدٌم والزنك القدٌم )الخردة( فً سبابك، العمل فً صناعة 
األدوات من سبابك الرصاص أو الرصاص القدٌم )الخردة( 

 –صهر الرصاص –العمل فً صناعة مركبات الرصاص 
تحضٌر واستعمال مٌناء الخزؾ المحتوٌة على رصاص 

دة الرصاص أو المساحٌق المحتوٌة على التلمٌع بواسطة برا
الرصاص، تحضٌر أو استعمال البوٌات أو األلوان أو 

 الدهانات المحتوٌة على الرصاص ......الخ. 
وكذا أي عمل ٌستدعً التعرض لؽبار أو أبخرة الرصاص أو 

 مركباته أو المواد المحتوٌة علٌه.

التسمم بالزببق  0
 ومضاعفاته

أو تداول الزببق أو مركباته أو  أي عمل ٌستدعً استعمال
المواد المحتوٌة علٌه، وكذلك أي عمل ٌستدعً التعرض 
لؽبار أو أبخرة الزببق أو مركباته أو المواد المحتوٌة علٌه.  

 وٌشمل ذلك :
العمل فً صناعة مركبات الزببق وصناعة آالت المعامل 
والمقاٌٌس الزببقٌة وتحضٌر المادة الخام فً صناعة القبعات 
وعملٌات التذهٌب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات 

 الزببقٌة .......الخ.

التسمم بالزرنٌخ  3
 ومضاعفاته

أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول الزرنٌخ أو مركباته أو 
المواد المحتوٌة علٌه، وكذا أي عمل ٌستدعً التعرض لؽبار 

علٌه، أو أبخرة الزرنٌخ أو مركباته أو المواد المحتوٌه 
 وٌشمل ذلك :
تولد فٌها الزرنٌخ أو مركباته وكذا العمل فً ٌالعملٌات التً 

 انتاج أو صناعة الزرنٌخ أو مركباته.
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 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

التسمم باألنتٌمون  4
 ومضاعفاته

أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول األنتٌمون أو مركباته أو 
المواد المحتوٌة علٌه وكذا أي عمل ٌستدعً التعرض لؽبار 

 أو أبخرة األنتٌمون أو مركباته أو المواد المحتوٌة علٌه.

التسمم بالفسفور  5
 ومضاعفاته

أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول الفسفور ومركباته أو 
المواد المحتوٌة علٌه وكذا أي عمل ٌستدعً التعرض لؽبار 

 ر أو مركباته أو المواد المحتوٌة علٌه.أو أبخرة الفسفو

التسمم بالمنجنٌز  6
 ومضاعفاته

كل عمل ٌستدعً استعمال أو تداول المنجنٌز أو مركباته أو 
المواد المحتوٌة علٌه، وكذا كل عمل ٌستدعً التعرض 
ألبخرة أو ؼبار المنجنٌز أو مركباته أو المواد المحتوٌة علٌه. 

 وٌشمل ذلك :
استخراج أو تحضٌر المنجنٌز أو مركباته وطحنها العمل فً 

 وتعببتها ......الخ.

التسمم بالكبرٌت  5
 ومضاعفاته

كل عمل ٌستدعً استعمال أو تداول الكبرٌت او مركباته أو 
المواد المحتوٌة علٌه وكذا كل عمل ٌستدعً التعرض ألبخرة 
أو ؼبار الكبرٌت أو مركباته أو المواد المحتوٌة علٌه.  

 مل ذلك :وٌش
التعرض للمركبات الؽازٌة وؼٌر الؽازٌة للكبرٌت 

 ........الخ.

التسمم بالكروم  1
 ومضاعفات

كل عمل ٌستدعً تحضٌر أو تولد أو استعمال أو تداول 
الكروم أو حمض الكرومٌك أو كرومات أو بٌكرومات 

 الصودٌوم أو البوتاسٌوم أو الزنك أو أٌة مادة تحتوي علٌه.

بالنٌكل التسمم  3
 ومضاعفاته

كل عمل ٌستدعً استعمال أو تداول النٌكل أو مركباته أو أٌة 
مادة تحتوي على النٌكل أو مركباته وٌشمل ذلك التعرض 

 لؽبار كربونٌل النٌكل.

التسمم بالكادمٌوم  12
 ومضاعفاته

التعرض ألبخرة وؼبار الكادمٌوم، أعمال الخبلبط المعدنٌة، 
األصبؽة، المفاعبلت الذرٌة، دخان المدخرات القلوٌة، 

 الكادمٌوم المسخن، أعمال التؽلٌؾ الواقٌة.

التسمم بالبرٌلٌوم  11
 ومضاعفاته

األعمال التً ٌتعرض بها العمال الستنشاق ؼبار البٌرٌلٌوم 
أو أمبلحه مثل )طحن البرٌل(، تحضٌر أمبلح البرٌلٌوم 

المعدنٌة ومركباته، صناعة أنابٌب الفلورسنت، والخبلبط 
 وصناعة البورسلٌن التً تستعمل فٌها أمبلح البرٌلٌوم.
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 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

أي عمل ٌستدعً التعرض لؽباره أو أبخرته أو مركباته أو  التسمم بالسلٌنٌوم 10
 المواد المحتوٌة علٌه.

التسمم بالببلتٌن   13
 ومضاعفاته

الكٌمٌابٌة الوسٌطة، عملٌات التفحٌم، العمل فً العملٌات 
مصافً البترول، صناعة حمض الكبرٌت وحمض األزوت، 

 صناعة الخبلبط.

التسمم بالفاتادٌوم  14
 ومضاعفاته

عملٌات الصناعات الكٌمٌابٌة، صناعة الخبلبط الفوالذٌة 
السرٌعة، صناعة حمض الكبرٌت وببل ماء حمض الفتالٌك، 

البتروكٌمٌابٌة، أعمال الطبلء والتصوٌر الصناعات 
 والدهانات واألصبؽة.

أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول حامض النٌتروس أو  التسمم بدخان النٌتروس 15
 التعرض ألدخنة النٌتروس.

 المركبات العضوٌة : –ب 

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

التسمم بالبنزول أو  16
مثٌبلته أو مركباته 

األمٌدٌة أو األزوتٌه أو 
الكلورٌة أو مشتقاته أو 
 مضاعفات ذلك التسمم

كل عمل ٌستدعً استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل 
 ٌستدعً التعرض ألبخرتها أو ؼبارها.

التسمم بالبترول أو  15
ؼازاته أو مشتقاته 

 ومضاعفاته

البترول أو ؼازاته أو كل عمل ٌستدعً تداول أو استعمال 
مشتقاته وكذلك أي عمل ٌستدعً التعرض لتلك المواد صلبة 

 كانت أو سابلة أو ؼازٌة.

التسمم بالكلوروفورم  11
 ورابع كلور الكربون.

أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع 
كلور الكربون وكذا أي عمل ٌستدعً التعرض ألبخرتها أو 

 المحتوٌة علٌها.األبخرة 
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 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

التسمم برابع كلور اإلٌثٌن  13
وثالث كلور اإلٌثلٌن 

والمشتقات الهالوجٌنٌة األخرى 
للمركبات االٌدروكربونٌة من 

 المجموعة اإللٌفاتٌة.

أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول هذه المواد 
 المواد أو األبخرة المحتوٌة علٌها.والتعرض لتلك 

األعمال التً تتطلب التعامل مع بروم المٌتٌل كقاتل  التسمم ببروم المٌتٌل 02
 للحشرات والفطرٌات وكمطهر.

األعمال التً تتطلب استعمال ثانً نٌتروفٌنول فً  التسمم بثانً نٌتروفٌنول 01
 صناعة المواد الصباؼٌة أو حفظ الصوؾ.

األعمال التً تتطلب التعرض لؤلكرٌل أمٌد كؤعمال  باألكرٌل أمٌدالتسمم  00
حماٌة التربة من المٌاه فً حفر اإلنفاق وفً صناعة 
 الورق واألصبؽة والمواد البلصقة وفً معاملة الفلزات.

األعمال التً تتطلب التعرض لكلور الفنٌل كؤعمال  التسمم بكلور الفنٌل 03
بٌب وفً صناعة تؽلٌؾ الكاببلت وصناعة األنا

األرضٌات واأللعاب والمواد الطبٌة وكذلك عملٌات 
 صناعة وتحضٌر البولً كلور فنٌل.

التسمم بالكحول والفلٌكول  04
 والكٌتون

األعمال التً تتطلب التعرض ألحد هذه المواد أو 
 مركباتها كصناعة الكحول والكٌتونات.

التسمم بالنتروكلٌسرٌن أو  05
استرات حمض األزوت 

 األخرى

األعمال التً تتطلب التعرض للنتروكلٌسرٌن كصناعة 
 األدوٌة والمتفجرات.

التسمم بالدٌوكسان )ثانً أكسٌد  06
 ثنابً اإلٌتلٌن(

التعرض لؤلبخرة الحاوٌة على الدٌوكسان كؤعمال 
 اإلذابة والصباؼة المحتوٌة علٌه.

تداول أو التعرض لدخان أي عمل ٌستدعً استعمال أو  التسمم بكلورنٌاتٌد نفثالٌن 05
 أو ؼبار أو أبخرة محتوٌة على الكلورنٌاتٌد نفثالٌن.

التسمم بالبنج أو رابع كلورٌد  01
 الكربون

أي عمل ٌقتضً استعمال أو القٌام بعمل البنج أو رابع 
كلورٌد الكربون وكذلك أي عمل ٌقتضً التعرض إلى 

 ؼازاتهما أو الؽازات التً تحتوي علٌهما.
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 مركبات كٌمٌائٌة أخرى : –ج 

 

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

التسمم بالكلور والفلور  03
والبروم ومركباتها 

 ومضاعفاتها

كل عمل ٌستدعً تحضٌر أو استعمال أو تداول الكلور 
أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أي عمل ٌستدعً 

 ألبخرتها أو ؼبارها.التعرض لتلك المواد أو 

التسمم بحامض السٌانور  32
 ومركباته ومضاعفاته

كل عمل ٌستدعً تؽٌٌر استعمال أو تداول حامض 
السٌانور ومركباته وكذا كل عمل ٌستدعً التعرض 
ألبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد 

 المحتوٌة علٌه.

كل عمل ٌستدعً التعرض لؤلوزون بما فً ذلك  التسمم باألوزون 31
 صناعة الورق والزٌوت والطحٌن والمٌاه الؽازٌة.  

 ( كم.12الطٌران على ارتفاع ٌتجاوز )
 العمل قرب األشعة فوق البنفسجٌة.

 أعمال التعقٌم باألوزون.

التسمم بؤول اكسٌد الكربون  30
 ومضاعفاته

الكربون وٌشمل كل عمل ٌستدعً التعرض ألول اكسٌد 
ذلك: عملٌات تحضٌره واستعماله أو تولده ... كما 
ٌحدث فً الكراجات وقمابن الطوب والجٌر والصناعات 

 البتروكٌمٌابٌة.....الخ.

 األعمال التً تتطلب التعرض ألكاسٌد األزوت. التسمم بؤكاسٌد األزوت 33

 ثانٌاً : األمراض المهنٌة الناجمة عن عوامل فٌزٌائٌة :

 

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

العمل فً الصناعات أو األعمال التً ٌتعرض فٌها  الصمم المهنً 34
العمال لتؤثٌر الضوضاء المرتفعة أو العقاقٌر 

 والكٌماوٌات التً تإثر على السمع.

كافة األعمال التً تتطلب الوقوؾ الدابم فً مختلؾ  دوالً الساقٌن 35
 المهن.

األعراض واألمراض الناتجة  36
عن التعرض لتؽٌرات الضؽط 

 الجوي

كل عمل ٌستدعً التعرض المفاجىء أو العمل تحت 
ضؽط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجىء فً الضؽط 
الجوي أو العمل تحت ضؽط جوي منخفض لمدد 

 طوٌلة.
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 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

التهاب الحنجرة المزمن )بحة  35
الصوت، عقٌدات الحبال 

 الصوتٌة(

األعمال التً تإدي للتعرض إلجهاد الصوت كالمعلمٌن 
 والمؽنٌٌن والمقربٌن.

األعمال الناجمة عن االهتزاز  31
 واالرتجاج بؤنواعه

التعرض لبلهتزاز باستعمال المطارق الهوابٌة، أعمال 
 الطحن والصقل.

واألعراض األمراض  33
الباثولوجٌة التً تنشؤ عن 
الرادٌوم والمواد ذات النشاط 
 اإلشعاعً أو أشعة إكس

أي عمل ٌستدعً التعرض للرادٌوم وأي مادة أخرى 
 ذات نشاط إشعاعً أو أشعة إكس.

األمراض التً تنجم عن  42
 اإلشعاعات التالٌة:

 األشعة  فوق البنفسجٌة -أ 
 
 
 
 

 
 اللـــــــــــــــٌزرأشعة  -ب
 
 
 

 األشعة تحت الحمـراء -ج
 
 
 أمواج ذبذبات الرادٌــو -د

 

 

قوس الفحم، مصابٌح التنؽستٌن، أبخرة المصابٌح 
 322الزببقٌة، أشعة اللٌزر، المعادن المسخنة فوق 

درجة مبوٌة، استعمال األشعة فوق البنفسجٌة فً الطب 
 والصناعة والطباعة.

 

 والعسكرٌة استعماالتها الطبٌة
 استعماالتها فً أعماء البناء والحفر وأعمال الثقب.

 

عملٌات صهر المعادن، عمال األفران، عمال صهر 
الزجاج، العمل على األجهزة اإللكترونٌة، التعرض 

 المدٌد للشمس.
 

 أجهزة التسخٌن المصنوعة من المعادن القاسٌة.
نً، عملٌات اللحام والتلمٌع، أعمال الخشب وتعقٌم األوا

أعمال المبلحة بالرادٌو عملٌات المعالجة الطبٌة 
 الحرارٌة، بعض عملٌات التجفٌؾ.

عمال األفران الؽذابٌة، أعمال االتصاالت بالرادٌو، أي 
 عمل ٌستدعً التعرض لهذه الموجات.

 االستعمال المتواصل والمستمر لؤلصابع والٌد. تشنج عضبلت الٌد والذراع 41

األعمال التً ٌتعرض لها العامل فً األماكن تحت  المناجمرأرأة عمال  40
 األرض.
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األمراض الناجمة عن  43
التعرض للحرارة العالٌة 
)اإلجهاد الحراري( بما فً 
ذلك أمراض العٌن مثل 

 كتاركت الحرارة

المتواصل للوهج أي عمل ٌستدعً التعرض المتكرر أو 
أو اإلشعاع للحرارة الصادر عن الزجاج المصهور أو 

 المعادن المحماة أو المنصهرة.
 العمل فً األوساط شدٌدة الحرارة.

األمراض الناجمة عن البرودة  
 الشدٌدة

العمل فً األوساط شدٌدة البرودة. عمال البرادات 
 الباردة.ومخازن األؼذٌة واللحوم واألماكن المستنقعٌة 

 ثالثاً : األمراض المهنٌة الناجمة عن عوامل حٌوٌة :
 

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

كل عمل ٌستدعً االتصال بحٌوانات مصابه بهذا  الجمرة الخبٌثة )األنتراكس( 44
المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام 

ذلك الجلود والحوافر والقرون  أو مخلفاتها بما فً
والشعر وكذلك العمل فً شحن وتفرٌػ البضابع 

 المحتوٌة على منتجات الحٌوانات الخام ومخلفاتها.

كل عمل ٌستدعً االتصال بحٌوانات مصابة بهذا  السقاوة 45
 المرض وتداول رممها أو أجزاء منها.

العمل فً المستشفٌات والمصحات ودور العبلج  التدرن )السل( 46
والتشخٌص التً تعرض بحكم المهنة للتماس مع هذا 

 المرض. 
العناٌة بالحٌوانات المصابة بهذا المرض أو التعرض 

 لمنتجاتها وفضبلتها.

عمال المسالخ، عمال تربٌة األبقار واألؼنام وبٌع  الحمى المالطٌة 45
 وتداول منتجاتها وفضبلتها.

داء البرٌمٌات الٌرقاٌن النزفً  41
 )لٌتوسٌارٌوزس(

العمل فً المجاري واألنفاق والمناجم والمسالخ وفً  
صناعة الحلٌب ومشتقاته وحفظ اللحوم وؼٌرها من 
األعمال التً تعرض العمال لتماس لحوم الحٌوانات أو 

 األسماك أو المٌاه القذرة.

العمل فً المستشفٌات والمستوصفات والمراكز الطبٌة  أمراض الحمٌات المعدٌة 43
 المخصصة لكشؾ وعبلج هذه الحمٌات. 

العمل بتماس الحٌوانات والنباتات المصابة بهذه  داء الفطرٌات 52
 الفطرٌات.
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 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

األمراض التً تنتقل من  51
 لئلنسانالحٌوانات والطٌور 

 Qالعمل بتماس الحٌوانات المصابة بحمى كٌو 
 العمل بتماس الحٌوانات المصابة بالقبلع

 العمل بتماس الطٌور )داء الببؽاء(
 العمل بتماس الطٌور )داء الطٌورٌة(

العمل فً المستشفٌات والمراكز الصحٌة وعٌادات  التهاب الكبد الفٌروسً 50
 وبنوك الدم. األسنان وكذلك العمل فً المختبرات

نقص المناعة المكتسبة  53
 )اإلٌدز(

 

 رابعاً : أمراض الرئة المهنٌة :

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

أمراض القصبات والربة  54
الناجمة عن أبخرة وؼبار 
المعادن الثقٌلة بما فً ذلك 

 البرٌلٌوم والحدٌد

 لؽبار المعادن الثقٌلة.األعمال التً ٌتم فٌها التعرض 

أمراض الؽبار الربوي  55
)نوموكونٌوزس( التً تنشؤ 

 عن:
 ؼبار السلٌكا )سلٌكوزس(. .4
ؼبار االسبستوس  .5

 )اسبستوزس(.
 ؼبار القطن )بسٌنوزس(. .6

أي عمل ٌستدعً التعرض لؽبار حدٌث التولد بمادة 
السلٌكا أو المواد التً تحتوي على مادة السلٌكا بنسبة 

كالعمل فً المناجم والمحاجر أو نحت % 5تزٌد عن 
ألحجار أو طحنها أو فً صناعة المسنات الحجرٌة أو 
تلمٌع المعادن بالرمل أو أٌة أعمال أخرى تستدعً نفس 
التعرض وكذا أي عمل ٌستدعً التعرض لؽبار 
االسبستوس وؼبار القطن لدرجة اإلصابة بهذه 

 األمراض.

56 
 

األمراض الناجمة عن 
للفطرٌات المسببة التعرض 

للزلة اإلشتدادٌة أو المواد 
 المحسسة المختلفة

األعمال التً ٌتعرض فٌها العمال الستنشاق الؽبار 
قمح.  –الناجم عن تخزٌن وطحن الحبوب الؽذابٌة 

شعٌر. عمال تعببة الطحٌن واستعماالته الصناعٌة 
والحرفٌة. العملٌات الزراعٌة التً ٌتعرض العمال فٌها 

تبن والعلؾ، أعمال تربٌة الطٌور، التعرض للقش وال
 للمواد المحسسة المختلفة.
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 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

األعمال التً تتطلب توتراً شدٌداً ومدٌداً للربتٌن مثل  انتفاخ الربة 55
الشفاطٌن فً صناعة الزجاج الٌدوي. والعازفٌن على 

 التً تتطلب النفخ.اآلالت الموسٌقٌة 

 خامساً : أمراض الجلد المهنٌة :

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

سرطان الجلد األولى والتهابات  51
وتقرحات الجلد والعٌون 

 المزمنة

أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول أو التعرض 
)بما للقطران أو الزفت أو الٌتٌومٌن أو الزٌوت المعدنٌة 

فٌها البارفٌن( أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو 
مخلفات هذه المواد وكذا التعرض ألٌة مادة مهٌجه 

 أخرى صلبة أو سابلة أو ؼازٌة.

 سادساً : أورام سرطانٌة :

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

مصنع ٌستعمل أو ٌتداول أو ٌنتج العمل فً أي  -4 أورام سرطانٌة بالجهاز البولً 53
 المواد التالٌة :

 الفا أو بٌتا نافثٌل أمٌن  -أ  
 ثنابً الفٌنٌل أو إحدى مشتقاته  -ب
 إحدى أمبلح المواد السابقة  -ج
 االورامٌن أو الماجنتا   -د 

عند صٌانة أو تنظٌؾ اآلالت التً تنتج أو تستعمل  -5
 فٌها هذه المواد

 أخرى :سابعاً : أمراض مهنٌة 

 العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض رقم

األعراض واألمراض  62
الباثولوجٌة التً تنتج عن 
 الهرمونات ومشتقاتها

كل عمل ٌستدعً التعرض لتؤثٌر الهرمونات أو 
 المشتقات الهرمونٌة.
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 مجلس الوزراء

 2117( لسنة 21قرار رقم )

 بشؤن زٌادة الحد األدنى لمعاشات المستفٌدٌن 

  االجتماعًوالمستحقٌن عنهم الخاضعٌن ألحكام قانون التؤمٌن 

 (1)1976( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 رئٌس مجلس الوزراء :

 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًقانون التؤمٌن بعد االطبلع على 
بالمرسوم بقانون رقم  والمعدلة( منه 16وتعدٌبلته، وعلى األخص الفقرة الثانٌة من المادة )

 ،1315( لسنة 1)

 بنظام المنح العابلٌة، 1353( لسنة 10وعلى قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )

بتقرٌر زٌادة فً معاشات المستفٌدٌن  1313( لسنة 15وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )
الصادر بالمرسوم  االجتماعًوأنصبة المستحقٌن عنهم الخاضعٌن ألحكام قانون التؤمٌن 

 ،1356( لسنة 04بقانون رقم )

بزٌادة بعض مزاٌا التؤمٌن  1313( لسنة 11وعلى قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )
( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًالواردة بقانون التؤمٌن  جتماعًاال

1356، 

بشؤن زٌادة الحد األدنى لمعاشات  1333( لسنة 3وعلى قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )
 ،1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًالخاضعٌن لقانون التؤمٌن 

بزٌادة بعض مزاٌا التؤمٌن الواردة  1331( لسنة 15الوزراء رقم ) ربٌس مجلس روعلى قرا
 ،1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًبقانون التؤمٌن 

بشؤن زٌادة الحد األدنى لمعاشات  0221( لسنة 11وعلى قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )
الصادر بالمرسوم  االجتماعًالتؤمٌن المستفٌدٌن والمستحقٌن عنهم الخاضعٌن ألحكام قانون 

 ،1356( لسنة 04بقانون رقم )

 وبناء على عرض وزٌر العمل،

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

 

 

 

 .0225 /3/ 15 - 0510العدد  -الجرٌدة الرسمٌة  (1)
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 :قـــــــرر اآلتً

 المادة األولى 

ٌزاد الحد األدنى للمعاشات المنصوص علٌه فً الفقرتٌن األولى والثانٌة من المادة      
، إلى مابة وثمانٌن دٌناراً شهرٌاً للمستفٌد، وإلى خمسة االجتماعً( من قانون التؤمٌن 135)

وثبلثٌن دٌناراً شهرٌاً للمستحق الواحد بشرط عدم تجاوز مجموع ما ٌصرؾ للمستفٌد 
نه سواء حال حٌاته أو بعد وفاته متوسط األجر أو األجر الذي حسب على وللمستحقٌن ع

 أكبر. ادٌنار أٌهم 112أساسه المعاش أو 

وتعتبر التكملة بٌن ما هو مستحق من معاش والحد األدنى المنصوص علٌه فً الفقرة      
 السابقة سواء بالنسبة للمستفٌد أو للمستحق من قبٌل المنح العابلٌة.

 لثانٌة المادة ا

من تارٌخ  اعتباراً تسري الزٌادات المنصوص علٌها فً المادة األولى من هذا القرار      
مع عدم صرؾ أٌة  31/10/0226العمل به، وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة حتى تارٌخ 

 فروق عن الماضً.

 1/1/0225من  اً اعتباروٌقتصر سرٌان هذه الزٌادات بالنسبة للمعاشات التً تستحق      
على الحاالت التً ٌبلػ فٌها المإمن علٌه أو المإمن علٌها سن الخامسة والخمسٌن أو أكثر 
عند التقاعد وعلى حاالت الوفاة بسبب مهنً وبسبب ؼٌر مهنً والعجز المهنً الكلً والعجز 

 ؼٌر المهنً.

دنى عن الخامسة والخمسٌن ٌطبق الحد األ تقاعدهوإذا قلت سن صاحب المعاش عند      
، فإذا بلػ صاحب 0221( لسنة 11المنصوص علٌه فً قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )

المعاش سن الخامسة والخمسٌن أو أصابه عجز كلً أو توفى قبل ذلك تسري هذه الزٌادات 
من الٌوم التالً لتارٌخ بلوؼه الخامسة والخمسٌن أو لتارٌخ عجزه أو وفاته، وتثبت  اً اعتبار

 ادة من اللجنة الطبٌة.حالة العجز بشه

 المادة الثالثة 

على تنفٌذ هذا القرار  المترتبةتتحمل الموازنة العامة للدولة فروق التكالٌؾ المالٌة      
 .0221( لسنة 11والزابدة على الحدٌن المشار إلٌهما فً قرار ربٌس الوزراء رقم )

 المادة الرابعة 

من أول شهر ٌناٌر  اً اعتبارعمل به على وزٌر العمل ووزٌر المالٌة تنفٌذ هذا القرار، وٌُ      
 ، وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.0225

 
 رئٌس مجلس الوزراء                                                                                  

 خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة                                                               

 هـ. 1401صفر  04صدر بتارٌخ: 

 م. 0225مارس  14الموافق: 
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 مجلس الوزراء

 2117( لسنة 29قرار رقم )

 بشؤن زٌادة نسبة اشتراكات فرع التؤمٌن 

 ضد الشٌخوخة والعجز والوفاة

 الصادر االجتماعًفً قانون التؤمٌن المنصوص علٌها 

 (1) وتعدٌالته 1976( لسنة 24بالمرسوم بقانون رقم )
 

 رئٌس مجلس الوزراء :

 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االجتماعًقانون التؤمٌن بعد االطبلع على 
 ( الفقرة الثالثة منه،16وتعدٌبلته، وعلى األخص المادة )

 وزٌر العمل،وبناء على عرض 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 :قـــــــرر اآلتً

 المادة األولى 

 االجتماعًالتً ٌلتزم صاحب العمل، الخاضع ألحكام قانون التؤمٌن  االشتراكاتُتزاد نسبة 
وتعدٌبلته، بسدادها للهٌبة العامة للتؤمٌنات  1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

% من األجور الخاضعة لبلشتراك للمإمن علٌهم العاملٌن لدٌه، كما ُتزاد نسبة 3إلى  االجتماعٌة
المشار إلٌه،  االجتماعًالتً ٌلتزم العامل المإمن علٌه الخاضع ألحكام قانون التؤمٌن  االشتراك

، وذلك لبلشتراك% من أجره الشهري الخاضع 6إلى  االجتماعٌةبسدادها للهٌبة العامة للتؤمٌنات 
من أول شهر ماٌو  اعتباراله بالنسبة الشتراكات فرع تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة، وذلك ك

0225. 

 (0) المادة الثانٌة
المنصوص علٌهما فً المادة األولى لتصبح حصة صاحب العمل  االشتراكُتزاد نسبتً 

وذلك %( من أجره الشهري، 5%( من أجور المإمن علٌهم وحصة العامل المإمن علٌه )11)
 .0223من أول شهر ماٌو  اعتبارا

 المادة الثالثة
تسري أحكام المادتٌن السابقتٌن على المنتفعٌن بؤحكام فرع تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة      

بتطبٌق فرع التؤمٌن على المشتؽلٌن  1335( لسنة 1بموجب قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )
لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التؤمٌن على أصحاب العمل، وعلى المنتفعٌن 

بشؤن التؤمٌن االجتماعً على البحرٌنٌٌن العاملٌن فً  0225( لسنة 13لقانون رقم )بؤحكام ا
الخارج ومن فً حكمهم، وٌلتزم المذكورون بؤداء االشتراكات بواقع مجموع نسبتً اشتراك 

 (3) صاحب العمل والمإمن علٌه.

 .0225/ 4/ 13 - 0515العدد  -الجرٌدة الرسمٌة  (1)
 بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً.  0221( لسنة 3( عطل العمل بؤحكام هذه المادة بموجب البند )ج( من المادة الثامنة من القانون رقم )0)
 .0225/ 4/ 06 - 0511العدد  -الجرٌدة الرسمٌة  -( تم استدراك الخطؤ المطبعً فً القانون 3)
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 المادة الرابعة
المشار إلٌهما فً المادتٌن األولى والثانٌة من هذا القرار  االشتراكبتً ال تخل زٌادتً نس     

بما ٌلتزم به صاحب العمل والمإمن علٌه من اشتراكات مستحقة طبقاً لفروع التؤمٌن 
 األخرى. االجتماعً

 المادة الخامسة
 – ٌةاالجتماعبعد موافقة مجلس إدارة الهٌبة العامة للتؤمٌنات  –ٌُصدر وزٌر العمل      

 لتنفٌذ هذا القرار. البلزمةالقرارات 

 المادة السادسة
ٌُنشر فً الجرٌدة الرسمٌة. –كل فٌما ٌخصه  –على الوزراء        تنفٌذ هذا القرار، و
 
 

 رئٌس مجلس الوزراء                                                                                  

 خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة                                                               

 

 

 هـ. 1401ربٌع اآلخر  1صدر بتارٌخ: 

 م. 0225ابرٌل  11الموافق: 
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 مجلس الوزراء

 2111( لسنة 13رقم ) قرار

 1975( لسنة 13بسرٌان أحكام القانون رقم )

 معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومةبشؤن تنظٌم 

 (1) على موظفً الهٌئة العامة للتؤمٌن االجتماعً

 ربٌس مجلس الوزراء:

بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً  1355( لسنة 13بعد االطبلع على القانون رقم )

 الحكومة وتعدٌبلته، وعلى األخص المادة الثانٌة منه، 

 وتعدٌبلته، 1356( لسنة 04االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) وعلى قانون التؤمٌن

بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، وعلى األخص المادة  0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 التاسعة منه،

 وبناًء على توصٌة مجلس إدارة الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً،

 وبناًء على عرض وزٌر المالٌة،

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 قرر اآلتً:

 المادة األولى

بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً  1355( لسنة 13تسري أحكام القانون رقم )

 الحكومة وتعدٌبلته على جمٌع موظفً الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً.

 المادة الثانٌة

لتؤمٌن االجتماعً، الخاضعٌن لقانون التؤمٌن تنقل االحتٌاطات الخاصة بموظفً الهٌبة العامة ل

، من صندوق فرع تؤمٌن الشٌخوخة 1356( لسنة 04االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 1355 ( لسنة13والعجز والوفاة المنشؤ بهذا القانون إلى صندوق التقاعد المنشؤ بالقانون رقم )

ومة، وذلك وفقاً لؤلحكام التً حددتها المادة بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحك

 ( من قانون التؤمٌن االجتماعً.46)

 المادة الثالثة

ٌُعمل به اعتباراً من أول شهر مارس لسنة  ، 0221على وزٌر المالٌة تنفٌذ هذا القرار، و

ٌُنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.  و
 

 رئٌس مجلس الوزراء

 خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة

 هـ 1431ربٌع األول  11صدر بتارٌخ: 

 م0212فبراٌر  05 الموافق:
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 مجلس الوزراء

 2112( لسنة 11قرار رقم )

 بتقرٌر عالوة تحسٌن المعٌشة ألصحاب المعاشات التقاعدٌة

 التً تصرف للمدنٌٌن والضباط واألفراد ومتقاعدي القطاع الخاص

 (1) والنواب والمجالس البلدٌة، والمستحقٌن عنهموأعضاء مجلسً الشورى 

 

 :ربٌس مجلس الوزراء

 

بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد  1355( لسنة 13بعد االطبلع على القانون رقم )

 لموظفً الحكومة، وتعدٌبلته،

وعلى قانون تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام 

 ، وتعدٌبلته،1356( لسنة 11صادر بالمرسوم بقانون رقم )ال

 ، وتعدٌبلته،1356( لسنة 04وعلى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، المعدل 0222( لسنة 02وعلى قانون الحرس الوطنً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ،0220( لسنة 31بالقانون رقم )

 بشؤن إنشاء الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، 0221( لسنة 3)وعلى القانون رقم 

بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء  0223( لسنة 30وعلى القانون رقم )

 ،مجلسً الشورى والنواب والمجالس البلدٌة وتنظٌم معاشاتهم ومكافآتهم

ت صندوق التقاعد بشؤن إدارة واختصاصا 0212( لسنة 45وعلى المرسوم بقانون رقم )

لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام البحرٌنٌٌن وؼٌر البحرٌنٌٌن المنشؤ بموجب 

 ،1331( لسنة 6المرسوم بقانون رقم )

باعتماد  0211( لسنة 31المعدل بالمرسوم بقانون رقم ) 0211( لسنة 3القانون رقم ) ىوعل

وبفتح اعتماد إضافً فً تلك  0210و 0211المٌزانٌة العامة للدولة للسنتٌن المالٌتٌن 

 ،المٌزانٌة

 بإنشاء جهاز األمن الوطنً، وتعدٌبلته، 0220( لسنة 14وعلى المرسوم رقم )

 المالٌة، ووزٌر الدولة لشبون الدفاع،وبناًء على عرض وزٌر 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،
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 :قرر اآلتً

 

 (1)المادة 

 

ٌُمنح أصحاب المعاشات والمستفٌدون والمستحقون عنهم، وفقاً ألحكام قانون تنظٌم معاشات 

تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة  ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة، وقانون

دفاع البحرٌن واألمن العام، وقانون التؤمٌن االجتماعً، وقانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت 

عبلوة  التقاعد ألعضاء مجلسً الشورى والنواب والمجالس البلدٌة وتنظٌم معاشاتهم ومكافآتهم؛

بعون دٌنار، عن المعاشات التقاعدٌة المستحقة أو التً شهرٌة لتحسٌن المعٌشة مقدارها خمسة وس

 .تستحق

 

وُتوزع العبلوة المذكورة على المستحقٌن عن صاحب المعاش أو المستفٌد كل بحسب نصٌبه 

 .فً المعاش

 

 (2)المادة 

 

إذا كانت الفترة من تارٌخ استحقاق المعاش حتى نهاٌة الشهر الذي ربط فٌه أقل من ثبلثٌن 

 .ؾ العبلوة بقدر أٌام تلك الفترةٌوماً، فتصر

 

سواء كانت هذه المعاشات  -وفً حالة جمع صاحب المعاش أو المستفٌد ألكثر من معاش 

 .تصرؾ العبلوة عن معاش تقاعدي واحد فقط -تصرؾ من نظام تؤمٌنً واحد أو أكثر 

 

كل أما فً حالة جمع المستحقٌن ألكثر من نصٌب من عدة معاشات؛ فتصرؾ العبلوة عن 

 .معاش بصفة مستقلة وتوزع بٌنهم كل بحسب نصٌبه فً كل معاش

 

 (3)المادة 

 

ٌوقؾ صرؾ العبلوة المشار إلٌها فً هذا القرار فً األحوال التً ٌتم فٌها وقؾ المعاش أو 

 .انقطاعه ألي سبب من األسباب، على أن ٌعاد صرفها متى زالت أسباب الوقؾ أو االنقطاع

 

 (4)المادة 

 

عبلوة المشار إلٌها فً هذا القرار إلى المعاش التقاعدي، وال تعتبر جزءاً منه. كما ال ال تضم ال

( لسنة 11تدخل فً حساب الزٌادة السنوٌة المقررة طبقاً ألحكام قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم )

بشؤن زٌادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدٌن والمستحقٌن عنهم، أو ألحكام قانون  1336

وتعدٌبلته، أو طبقا ألحكام  1356 لسنة( 04) رقممٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون التؤ
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بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء مجلسً  0223( لسنة 30القانون رقم )

 .الشورى والنواب والمجالس البلدٌة وتنظٌم معاشاتهم ومكافآتهم

 

 .االستبدالٌةوال تدخل هذه العبلوة فً تقدٌر الحقوق 

 

 (5)المادة 

 

 .ال تطبق أحكام هذا القرار على معاش العجز اإلصابً الجزبً

 

 (6)المادة 

 

 .تتحمل المٌزانٌة العامة للدولة األعباء المالٌة المترتبة على تنفٌذ أحكام هذا القرار

 

 (7)المادة 

 

ٌُعمل به  تنفٌذ -كل فٌما ٌخصه  -على وزٌر المالٌة ووزٌر الدولة لشبون الدفاع  هذا القرار، و

ٌُنشر فً الجرٌدة الرسمٌة0211اعتباراً من األول من أؼسطس   .، و 

 

 

 

 

 نائب رئٌس مجلس الوزراء                                                                     

 مبارك آل خلٌفة محمد بن                                                                     

 

 

 هـ1433ربٌع اآلخر  15صدر بتارٌخ: 

 م0210 مارس 1: الموافق
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 4162( ُغ٘خ 37هشاس سهْ )

 ثزطج٤ن كشع اُزؤ٤ٖٓ ػ٠ِ أُؾزـ٤ِٖ ُحغبثْٜ اُخبؿ

 ٝأفحبة أُٜٖ اُحشح ٝكشع اُزؤ٤ٖٓ ػ٠ِ أفحبة اُؼَٔ
 

 سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء: 
 

( ُغ٘ش 34هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ ) ٠رؼذ حالهالع ػِ

 ٝطؼذ٣الطٚ،1791

 رؾؤٕ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢، 3111( ُغ٘ش 2ٝػ٠ِ حُوخٕٗٞ سهْ )

رظطز٤ن كشع حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُٔؾظـ٤ِٖ ُلغخرْٜ حُخخؿ ٝأفلخد  1771( ُغ٘ش 1ٝػ٠ِ حُوشحس سهْ )

 ٠ِ أفلخد حُؼَٔ، حُٜٖٔ حُلشس ٝكشع حُظؤ٤ٖٓ ػ

رظؼذ٣َ كجش حُلذ حألهق٠ ُِذخَ حُؾٜش١ حالكظشحم٢ ك٢ كشع  3112( ُغ٘ش 1ٝػ٠ِ حُوشحس سهْ )

 حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُٔؾظـ٤ِٖ ُلغخرْٜ حُخخؿ ٝأفلخد حُٜٖٔ حُلشس ٝكشع حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ أفلخد حُؼَٔ،

 ٝر٘خء  ػ٠ِ ػشك ٝص٣ش حُٔخ٤ُش، 

 ٝرؼذ ٓٞحكوش ٓـِظ حُٞصسحء، 

 هشس ا٥ر٢:

 (6) أُبدح

َٖ ًَ ٜٓ٘خ، ٓخ ُْ  ك٢ ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُوشحس، طٌٕٞ ٌُِِٔخص ٝحُؼزخسحص حُظخ٤ُش حُٔؼخ٢ٗ حُٔز٤٘ش هش٣

 ٣وظِل ع٤خم  حُ٘ـ خالَف رُي:

 ٌِٓٔش حُزلش٣ٖ. أٌُِٔخ:

 ، ٝطؼذ٣الطٚ.1791( ُغ٘ش 34هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ ) اُوبٕٗٞ:

 .3111( ُغ٘ش 2ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔ٘ؾؤس رخُوخٕٗٞ سهْ )  خ:ـا٤ُٜئ

حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُٔؾظـ٤ِٖ ُلغخرْٜ حُخخؿ ٝأفلخد حُٜٖٔ حُلشس ٝكشع حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ  اُزؤ٤ٖٓ:

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ.1( ٖٓ حُٔخدس )1( ٝ)1أفلخد حُؼَٔ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِْٜ ك٢ حُز٘ذ٣ٖ )

 ٛزح حُظؤ٤ٖٓ. حُٔؾظشى حخظ٤خس٣خ  ك٢   أُؤٖٓ ػ٤ِٚ:

حُذخَ حُؾٜش١ حالكظشحم٢ حُز١ ٣خظخسٙ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ حُلذٝد حُٔز٤٘ش  كئخ اُذخَ اُؾٜش١:

 ( ٖٓ ٛزح حُوشحس ٣ٝئدٟ ػ٠ِ أعخعٚ حالؽظشحى حُؾٜش١ ك٢ ٛزح حُظؤ٤ٖٓ.1رخُٔخدس )

 

 (4) أُبدح

كشس دحخَ حٌُِٔٔش أٝ ٣طزن ٛزح حُظؤ٤ٖٓ حخظ٤خس٣خ ػ٠ِ حُزلش٤٤٘٣ٖ حُز٣ٖ ٣ضحُٕٝٞ ٗؾخهخ  أٝ ٜٓ٘خ  

 -رلغذ حألكٞحٍ –خخسؿٜخ رٔٞؿذ طشخ٤ـ أٝ طقش٣ق سع٢ٔ فخدس ٖٓ حُغِطخص حُٔخظقش 

ٝطغش١ رؾؤْٜٗ أكٌخّ كشع  ،ٝرُي ر٘خء ػ٠ِ هِذ ًظخر٢ ٣ظْ طوذ٣ٔٚ ٝكوخ  ُِ٘ٔٞرؽ حُٔؼذ ُٜزح حُـشك

 حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ.
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 (3) أُبدح

٣غظؼ٠٘ ٖٓ ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُوشحس حُخخمؼٕٞ أل١ ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ حُظوخػذ٣ش ٝحُظؤ٤٘٤ٓش ك٢ حٌُِٔٔش 

ٝأفلخد حُٔؼخؽخص حُز٣ٖ ٣ظوخمٕٞ ٓؼخؽخص هزوخ  أل١ ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ حُظوخػذ٣ش أٝ حُظؤ٤٘٤ٓش، رخعظؼ٘خء 

 ٓؼخػ حُؼـض حإلفخر٢ حُـضث٢.

 

 (2) بدحأُ

َّٖٓ ػ٤ِٚ هزوخ  ألكٌخّ ٛزح حُوشحس ٓخ ٢ِ٣:   ٣ ؾظشه الٗظلخع حُٔئ

أال ٣وَ ع٘ٚ ػٖ ػٔخ٢ٗ ػؾشس ع٘ش ٝإٔ ال ٣ض٣ذ ػ٠ِ خٔغ٤ٖ ع٘ش ٤ٓالد٣ش ػ٘ذ رذء حالؽظشحى  (6

 ك٢ ٛزح حُظؤ٤ٖٓ.

إٔ ٣وذّ ٓغ هِذ حالؽظشحى ؽٜخدس هز٤ش كذ٣ؼش طؼزض كخُظٚ حُقل٤ش فخدسس ٖٓ حُِـخٕ حُطز٤ش  (4

 حُٔخظقش رٞصحسس حُقلش ك٢ حٌُِٔٔش.

 إٔ طؼظٔذ ح٤ُٜجش كجش حُذخَ حُؾٜش١ حُٔخظخسس. (3

 

 (5) أُبدح

 ٣خقـ ك٢ ف٘ذٝم ح٤ُٜجش كغخد خخؿ ُٜزح حُظؤ٤ٖٓ، طظٌٕٞ أٓٞحُٚ ٖٓ حُٔٞحسد ح٥ط٤ش: 

 حالؽظشحًخص حُظ٢ ٣ئد٣ٜخ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ُلغخد ٛزح حُظؤ٤ٖٓ ؽٜش٣خ.  (6

 َّٖٓ ػ٤ِْٜ ٤ُِٜجش.أ٣ش ٓزخُؾ ٣ئد٣ٜخ حُٔئ (4

 1771( ُغ٘ش 1كق٤ِش أٓٞحٍ حُلغخد حُٔخقـ ك٢ ف٘ذٝم ح٤ُٜجش رٔٞؿذ حُوشحس سهْ ) (3

رظطز٤ن كشع حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُٔؾظـ٤ِٖ ُلغخرْٜ حُخخؿ ٝأفلخد حُٜٖٔ حُلشس ٝكشع حُظؤ٤ٖٓ 

 ػ٠ِ أفلخد حُؼَٔ.

ش هزُٜٞخ ُقخُق حُلغخد حإلػخٗخص ٝحُظزشػخص ٝحُٜزخص ٝحُٞفخ٣خ حُظ٢ ٣وشس ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜج (2

 حُخخؿ رٜزح حُظؤ٤ٖٓ.

 س٣غ حعظؼٔخس أٓٞحٍ ٛزح حُظؤ٤ٖٓ.  (5

للـ حُٔشًض حُٔخ٢ُ ُلغخد ٛزح حُظؤ٤ٖٓ هزوخ  ُِوٞحػذ ٝحألكٌخّ حُٔوشسس رخُ٘غزش ُللـ ٝطلذ٣ذ ٣ٝ  

 حُٔشًض حُٔخ٢ُ ٤ُِٜجش. 

 

 (1أُبدح)

كقظ٠ فخكذ حُؼَٔ ٝحُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٣ئد١ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ حالؽظشحًخص رٜزح حُظؤ٤ٖٓ رٞحهغ ٓـٔٞع 

 حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜٔخ ك٢ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ أعخط كجش حُذخَ حُؾٜش١ حُظ٢ ٣خظخسٛخ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ.

 ٝطٌٕٞ كجش حُذخَ حُؾٜش١ ػ٘ذ رذء حالؽظشحى رٞحهغ حُلذ حألد٠ٗ حُٔوشس ُِٔؼخػ ٝرلذ أهق٠ هذسٙ

٪ 1 ش١ حُٔزًٞسس ك٢ كذٝدد٣٘خس )أُلخ د٣٘خس(، ٣ٝلن ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ طؼذ٣َ كجش حُذخَ حُؾٜ 3111

ع٣ٞ٘خ ، ٝال ٣غٔق ُٚ رخُض٣خدس ارح رِـض كجش حُذخَ حُؾٜش١ حُلذ حألهق٠ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخدس 

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ.19)

ٖٓ أٍٝ ؽٜش ٣٘خ٣ش حُظخ٢ُ ُظخس٣خ طوذ٣ْ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ هِزخ   طؼذ٣َ كجش حُذخَ حُؾٜش١ حػظزخسح   ٣ٌٕٝٞ

 ًظخر٤خ  رزُي.

كجش حُذخَ حُؾٜش١ روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُٔخ٤ُش ر٘خء ػ٠ِ ػشك ٓـِظ ادحسس ٣ٝـٞص طؼذ٣َ كذٝد 

 ح٤ُٜجش.
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 (9) أُبدح

٣لن ٤ُِٜجش حُظؤًذ ٖٓ ػذّ طـخٝص كجش حُذخَ حُؾٜش١ حُظ٢ ٣خظخسٛخ هخُذ حالؽظشحى ُٔغظٟٞ حُذخَ 

 حُٔظٞهغ كغذ هز٤ؼش ٗؾخهٚ أٝ ٜٓ٘ظٚ ٝٓطخُزظٚ رظوذ٣ْ ٓخ ٣ل٤ذ رُي ٖٓ ٓغظ٘ذحص ٝرُي العظٌٔخٍ

 اؿشحءحص حُظغـ٤َ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ.

ٝال ٣ـٞص ٤ُِٜجش حعظٌٔخٍ اؿشحءحص حُظغـ٤َ حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ حُلوشس حُغخروش اال ارح هخّ هخُذ 

 حالؽظشحى رظؼذ٣َ كجش حُذخَ حُؾٜش١ ٝحػظٔذطٜخ ح٤ُٜجش.

 

 (8) أُبدح

ٓذس عخروش ػ٤ِٚ ٣ـٞص ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُخخمغ ألكٌخّ ٛزح حُظؤ٤ٖٓ هِذ ص٣خدس ٓذس حؽظشحًٚ ك٤ٚ ربمخكش 

هزوخ  ُِوٞحػذ ٝحألكٌخّ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ ٝك٢ كذٝد خٔظ ع٘ٞحص، رؾشه إٔ طٌٕٞ ٛزٙ 

حُٔذس هذ هنخٛخ رؼذ رِٞؿٚ عٖ حُؼخٓ٘ش ػؾشس، ٣ٝوذَّّ حُطِذ ًظخر٤خ  ٤ُِٜجش ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ حُٔؼذ ُٜزح 

 ٕٗٞ. ( ٖٓ حُوخ21حُـشك ٣ٝئد١ ػٜ٘خ حُٔزِؾ حُٞحؿذ أدحإٙ ٝكوخ  ُِٔخدس )

 

 (7) أُبدح

طؼظزش ٓذس أٝ ٓذد حالؽظشحى ك٢ ٛزح حُظؤ٤ٖٓ ٝٓخ ك٢ كٌٜٔخ ٝٓذس أٝ ٓذد حالؽظشحى حُغخروش ػ٤ِٜخ 

ٓظقِش ك٢ كغخد حُٔذد حُٔئِٛش ُٔؼخػ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس ٝك٢ كغخد طؼ٣ٞل حُذكؼش 

 حُٞحكذس هزوخ  ُِوخٕٗٞ عٞحء ًخٗض اُضح٤ٓش أٝ حخظ٤خس٣ش. 

ُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٝحُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ ػٖ ٓذس أٝ ٓذد حإلؽظشحى حُ٘خؽجش ػٖ ططز٤ن ٛزح ٝطغٟٞ ٓغظلوخص ح

حُوشحس رٔؼضٍ ػٖ حُٔذس أٝ حُٔذد حُغخروش، ٣ٝلذد حُٔؼخػ حُٜ٘خث٢ أٝ طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذس رٔوذحس 

 ٓـٔٞع حُٔؼخؽ٤ٖ أٝ حُظؼ٣ٞن٤ٖ حُ٘خطـ٤ٖ ػٖ كغخد ًَ ٓذس ػ٠ِ كذس كغذ حألكٞحٍ. 

 

 (61) أُبدح

َّٖٓ ػ٤ِْٜ ٝحُٔغظلو٤ٖ ػْٜ٘ حُٔغظل٤ذ٣ٖ س حألكٌخّ حُٞحسدس رٜزح حُوشحس ط  خٓغ ٓشحػ غٟٞ كوٞم حُٔئ

ٖٓ أكٌخٓٚ عٞحء حُٔظؼِوش رٔؼخؽخص حُؾ٤خٞخش أٝ حُؼـض أٝ حُٞكخس ًٝزُي طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذس 

 رخُؾشٝه ٝحألٝمخع حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ ٝحُوشحسحص حُٔ٘لزس ُٚ.

 

 (66أُبدح)

َّٖٓ ػ٤ِٚ ٓ٘ظ٤ٜخ ٖٓ طِوخء ٗلغٚ ك٢ حُلخالص ح٥ط٤ش:   ٣ؼظزش حؽظشحى حُٔئ

  ٝكخس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ. (6

 حُظٞهق حإلسحد١ ػٖ حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ. (4

 ( ٖٓ ٛزح حُوشحس.3صٝحٍ أ١ ٖٓ حُظشخ٤ـ أٝ حُظقش٣ق حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜٔخ ك٢ حُٔخدس ) (3

ٓظقِش، ٝرُي حػظزخسح  ٖٓ رذح٣ش حُظٞهق،  حُظٞهق ػٖ عذحد حالؽظشحًخص ُٔذس حػ٢٘ ػؾش ؽٜشح   (2

٣ٝظْ اؽؼخس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ رٌظخد ٓغـَ رؼِْ حُٞفٍٞ ػ٠ِ ػ٘ٞحٗٚ حُٔذٕٝ ك٢ هِذ 

 حالؽظشحى ك٢ ٛزح حُظؤ٤ٖٓ أٝ ػ٠ِ حُؼ٘ٞحٕ حُز١ كذدٙ ًظخر٤خ  رؼذ رُي. 
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ح  حُظخ٤ُش ٝٓغ رُي ٣ـٞص ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ كخٍ حٗظٜخء طؤ٤ٓ٘ٚ ٓؼخٝدس حُظؤ٤ٖٓ خالٍ حػ٠٘ ػؾش ؽٜش

الٗظٜخء حُظؤ٤ٖٓ، ػ٠ِ إٔ ٣وذّ هِزخ  ًظخر٤خ  رزُي ٓغ عذحد ًخَٓ حالؽظشحًخص حُٔظؤخشس دكؼش ٝحكذس ٝكن 

 حألٝمخع ٝحُؾشٝه حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ.

 

 (64) أُبدح

٣لن ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُز١ حؽظشى ك٢ ٛزح حُظؤ٤ٖٓ ُٔذس عظ٤ٖ ؽٜشح  ػ٠ِ حألهَ ُْٝ ٣ؼذ خخمؼخ  ُٚ أل١ 

( ٖٓ 44ٖٓ حألعزخد إٔ ٣غظٔش حخظ٤خس٣خ  ك٢ حُظؤ٤ٖٓ هزوخ  ُِوٞحػذ ٝحألكٌخّ حُٞحسدس ك٢ حُٔخدس )عزذ 

 حُوخٕٗٞ.

 

 (63) أُبدح

( 1( ٖٓ ٛزح حُوشحس ٣لن ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُٔؾظشى رٔٞؿذ حُوشحس سهْ )1حعظؼ٘خء ٖٓ أكٌخّ حُٔخدس )

ٝأفلخد حُٜٖٔ حُلشس ٝكشع رظطز٤ن كشع حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُٔؾظـ٤ِٖ ُلغخرْٜ حُخخؿ  1771 ُغ٘ش

 3111حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ أفلخد حُؼَٔ، سكغ كجش حُذخَ حُؾٜش١ حُخخفش رٚ رلذ أهق٠ هذسٙ /

ُٝٔشس ٝحكذس كوو رؾشه طوذ٣ْ هِذ حُظؼذ٣َ خالٍ ع٘ش ٝحكذس ٖٓ طخس٣خ حُؼَٔ  د٣٘خس)أُلخ د٣٘خس(

% 1ؾخس ح٤ُٚ رٞحهغ رؤكٌخّ ٛزح حُوشحس، ٝال ٣خَ رُي رلن حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ طؼذ٣َ كجش حُذخَ حُٔ

 ( ٖٓ ٛزح حُوشحس.1ع٣ٞ٘خ  هزوخ  ألكٌخّ ٛزح حُوشحس ٓغ ٓشحػخس حألكٌخّ حُٞحسدس ك٢ حُٔخدس )

 

 (62) أُبدح

ك٢ كخُش طؼذ٣َ كجش حُذخَ حُؾٜش١، ٣ظْ كغخد ٓؼخػ حُظوخػذ ٝحُؼـض ٝحُٞكخس ٝحُظؼ٣ٞنخص 

رٔؼضٍ ػٖ حُٔذس حُالكوش ُٚ، ٣ٝلذد حُٔغظلوش ػٖ حُٔذس حُغخروش ػ٠ِ طخس٣خ رذء طؼذ٣َ كجش حُذخَ 

حُٔؼخػ أٝ حُظؼ٣ٞل حُٜ٘خث٢ رٔوذحس ٓـٔٞع حُٔؼخؽ٤ٖ أٝ حُظؼ٣ٞن٤ٖ حُ٘خطـ٤ٖ ػٖ كغخد ًَ ٓذس 

 ػ٠ِ كذس كغذ حألكٞحٍ.

 

 (65) أُبدح

٣ؾظشه العظلوخم ٓؼخػ حُؼـض إٔ ٣لذع ٛزح حُؼـض ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ رؼذ حالؽظشحى ك٢ ٛزح حُظؤ٤ٖٓ 

أٝ هزَ رِٞؽ حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ عٖ حُخخٓغش ٝحُخٔغ٤ٖ ٣ٌٕٝٞ ٖٓ ؽؤٗٚ إٔ  ٝهزَ رِٞؿٚ عٖ حُغظ٤ٖ

٣لٍٞ ٤ًِش ٝرقلش ٓغظذ٣ٔش دٕٝ ٓضحُٝش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ؽخق٤خ  أل١ ٜٓ٘ش أٝ ٗؾخه ٣ظٌغذ ٓ٘ٚ، 

٣ٝؼزض رُي حُؼـض روشحس ٖٓ حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش أٝ حُِـ٘ش حالعظج٘خك٤ش حُٔؾخس ا٤ُٜٔخ ك٢ حُوخٕٗٞ 

 رلغذ حألكٞحٍ.

 

 (61) ٔبدحاُ

طغش١ ػ٠ِ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ ٝحُٔغظلو٤ٖ ػْٜ٘ ًخكش حألكٌخّ حُٞحسدس ك٢ حُوخٕٗٞ ٝرُي ك٤ٔخ ُْ ٣شد 

 رؾؤٗٚ ٗـ خخؿ ك٢ ٛزح حُوشحس ٝرٔخ ال ٣ظؼخسك ٓغ أكٌخّ حُوخٕٗٞ.

 

 (69) أُبدح

 ٣قذس ٝص٣ش حُٔخ٤ُش حُوشحسحص حُالصٓش ُظ٘ل٤ز أكٌخّ ٛزح حُوشحس.
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 (68) أُبدح

ـ٠ حُوشحس  رظطز٤ن كشع حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُٔؾظـ٤ِٖ ُلغخرْٜ حُخخؿ ٝأفلخد  1771( ُغ٘ش 1سهْ )٣ِ 

 حُٜٖٔ حُلشس ٝكشع حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ أفلخد حُؼَٔ.
 

 (67) أُبدح

 ٣ٝ ؼَٔ رٚ ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ  ،ط٘ل٤ز أكٌخّ ٛزح حُوشحس -ًَ ك٤ٔخ ٣خقٚ  –ػ٠ِ ٝص٣ش حُٔخ٤ُش ٝحُٞصسحء 

 ُظخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 
 

 سئ٤ظ ٓجِظ اُٞصساء                                                                                       

 خ٤ِلخ ثٖ عِٔبٕ آٍ خ٤ِلخ

 ٛـ1421ر١ حُلـش  2فذس رظخس٣خ: 

 3114ّعزظٔزش  39 حُٔٞحكن:
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 اُشاثغاُجضء 

 اُوشاساد اُٞصاس٣خ اُقبدسح 

 االجزٔبػ٤خ ثؾؤٕ اُزؤ٤ٓ٘بد
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 هشاس ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

  45/8/6791رؤ٤ٓ٘بد ثزبس٣خ  /3سهْ 

 ثؾؤٕ اُزطج٤ن اُلؼ٢ِ ُوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢

ك٢ أُشحِخ األ٠ُٝ 
(1)

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

 

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ  79ٝ 1ٝ 2ٝ 3رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔٞحد    

   ،1791ُغ٘ش  34روخٕٗٞ سهْ 

 ٣وشس ٓب ٢ِ٣

 أُبدح األ٠ُٝ

٣ظْ حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ ك٢ حُٔشكِش حأل٠ُٝ ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ رلشػ٤ٚ )كشع حُظؤ٤ٖٓ مذ    

حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس رغزذ ؿ٤ش ٢ٜ٘ٓ، ٝكشع حُظؤ٤ٖٓ مذ افخرخص حُؼَٔ( ٝكوخ  ُِظخس٣خ 

 ٝحُوٞحػذ حُٞحسدس رٜزح حُوشحس. 

 أُبدح اُثب٤ٗخ

دس حُغخروش ٖٓ ٛزح حُوشحس ك٢ حُٔشكِش حأل٠ُٝ حػظزخسح ٣زذأ ططز٤ن حُلشػ٤ٖ حُٔزًٞس٣ٖ ك٢ حُٔخ   

ك٢ عخثش أٗلخء حُذُٝش ػ٠ِ حُٔٞظل٤ٖ ٝحُؼٔخٍ حُز٣ٖ ال ٣غش١ ك٢ ؽؤْٜٗ  1791ٖٓ أٍٝ أًظٞرش 

رظ٘ظ٤ْ ٓؼخؽخص ٌٝٓخكآص حُظوخػذ ُٔٞظل٢ ٝٓغظخذ٢ٓ حُلٌٞٓش  1791ُغ٘ش  12حُوخٕٗٞ سهْ 

ش، ًٝزُي حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٔئعغخص ٝح٤ُٜجخص ك٢ ؿ٤ٔغ أؿٜضس حُذُٝش حُل٤ٌٓٞش ٝؽزٚ حُل٤ٌٓٞ

حُؼخٓش ٖٓٔ ُْ ٣شد رؾؤْٜٗ ٗـ خخؿ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس، ٝك٢ ٓ٘ؾآص حُوطخع حُخخؿ 

( 1111ٝحُوطخع حُظؼخ٢ٗٝ ٝحُٔؾظشى، ٝرُي ٓظ٠ ًخٕ ػذد ػٔخٍ ًَ ٓ٘ؾؤس ٜٓ٘خ ٣زِؾ ػخدس )

 أُق ػخَٓ كؤًؼش ك٢ حُظخس٣خ حُٔزًٞس أٝ رؼذٙ.

ِٔش حُؼذد حُٔوشس ُِخنٞع ُِوخٕٗٞ حُٔزًٞس رخُٔخدس حأل٠ُٝ ٓظ٠ رِؾ ٝطؼظزش حُٔ٘ؾؤس ٓغظٌ

ػذد ػٔخُٜخ أُق ػخَٓ كؤًؼش ك٢ أ١ ٝهض خالٍ حُلظشس ٖٓ طخس٣خ فذٝس ٛزح حُوشحس كظ٠ أٍٝ 

رقشف حُ٘ظش ػٔخ ٣طشأ ػ٠ِ ػذدْٛ ٖٓ طخل٤ل رؼذ طخس٣خ فذٝس ٛزح حُوشحس  1791أًظٞرش 

 .1791أٝ رؼذ أٍٝ أًظٞرش ع٘ش 

ؼذد حُؼٔخٍ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِْٜ ك٢ حُلوشط٤ٖ حُغخروظ٤ٖ ٓـٔٞع حُؼخ٤ِٖٓ حُز٣ٖ ٣ٝوقذ ر

٣غظخذْٜٓ فخكذ حُؼَٔ حالف٢ِ ٝكذٙ أٝ فخكذ حُؼَٔ ٝحُٔوخٍٝ أٝ حُٔوخُٕٝٞ حُز٣ٖ ٣غ٘ذ 

ا٤ُْٜ ًَ أػٔخُٚ أٝ رؼنٜخ ٝعٞحء ًخٕ حُؼَٔ ٣ظْ ك٢ ٓ٘ؾؤس ٝحكذس أٝ ك٢ كشٝع ٓظؼذدس ُٝٞ 

 طظٜخ أٝ ًخٕ ٌَُ ٜٓ٘خ ٤ًخٕ هخ٢ٗٞٗ ٓغظوَ.طزخػذص ٓٞحهؼٜخ أٝ ط٘ٞػض أٗؾ

ٝطغش١ حألكٌخّ حُٔظوذٓش ًزُي ػ٠ِ ًَ فخكذ ػَٔ طغظٌَٔ ٓ٘ؾؤطٚ رٔخ ك٤ْٜ ػٔخٍ 

ٝك٢ ٛزٙ حُلخُش  1791ٓوخُٝٚ أٝ ٓوخ٤ُٝٚ ٖٓ حُزخهٖ إٔ ٝؿذٝح حُؼذد حُٔوشس رؼذ أٍٝ حًظٞرش 

حُظخرؼ٤ٖ ُٚ ٝرُي حػظزخسح ٖٓ  ٣غش١ حُوخٕٗٞ ك٢ ؽؤٗٚ ٝك٢ ؽؤٕ حُٔوخٍٝ أٝ حُٔوخ٤ُٖٝ ٖٓ حُزخهٖ

 حُظخس٣خ حُز١ ٣غظٌَٔ ك٤ٚ رُي حُؼذد.

 
 

 

 .1791 /7/ 3  - 1171حُؼذد  -( حُـش٣ذس حُشع٤ٔش 1)
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 أُبدح اُثبُثخ

ٓ٘ؾؤس أٝ ٓ٘ؾآص أفلخد حُؼَٔ ٝحُٔوخٍٝ أٝ حُٔوخ٤ُٖٝ ٖٓ حُزخهٖ إٔ ٝؿذٝح حُظ٢ ٣طزن ك٢ ؽؤٜٗخ    

حُوخٕٗٞ ألٍٝ ٓشس هزوخ  ُٜزح حُوشحس طغظٔش ِٓضٓش رظطز٤ن أكٌخٓٚ ٜٓٔخ حٗخلل ػذد ػٔخُٜخ ك٤ٔخ رؼذ 

 ا٠ُ أ١ هذس.

 أُبدح اُشاثؼخ

ٖٓ ٛزح حُوشحس حػظزخسح  ٖٓ حُظخس٣خ حُٞحسد رخُٔخدس  ٣طزن حُوخٕٗٞ رلشػ٤ٚ حُٔزًٞس٣ٖ رخُٔخدس حأل٠ُٝ   

حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُوشحس حُٔزًٞس ػ٠ِ حالؿٜضس حُل٤ٌٓٞش ٝحُٔئعغخص حُؼخٓش ٝح٤ُٜجخص حُؼخٓش رخُذُٝش ٜٓٔخ 

 ًخٕ ػذد حُؼٔخٍ رٌَ ٜٓ٘خ أٝ ًخٕ أهَ ٖٓ حُ٘قخد حُٞحسد رخُٔخدس حُٔزًٞسس.

 أُبدح اُخبٓغخ

٤ٓش ٝحُٔئعغخص ٝح٤ُٜجخص حُؼخٓش ٝٓ٘ؾآص حُوطخع حُخخؿ ٝحُوطخع ٣زذأ ك٢ كقش حألؿٜضس حُلٌٞ   

حُظؼخ٢ٗٝ ٝحُٔؾظشى حُظ٢ طخنغ ُِوخٕٗٞ ك٢ حُٔشكِش حال٠ُٝ ًٝزُي كقش حُؼٔخٍ رٜخ ٝرُي حػظزخسح  

 ٖٓ طخس٣خ فذٝس ٛزح حُوشحس.

غخص / طؤ٤ٓ٘خص حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس رخُ٘غزش ُألؿٜضس ٝحُٔئع٣ٝ1ظْ حُلقش ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ سهْ    

ٔشحكن رخُ٘غزش ٌَُ حُ / طؤ٤ٓ٘خص2ٝح٤ُٜجخص ٝحُٔ٘ؾآص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُلوشس حُغخروش ٝػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ سهْ 

ػخَٓ ٖٓ حُؼٔخٍ حُخخمؼ٤ٖ ُِوخٕٗٞ، ًَٝ ػخَٓ ٣خشؽ ٖٓ خذٓش فخكذ حُؼَٔ رؼذ حُلقش أٝ رؼذ 

 / طؤ٤ٓ٘خص.4طغـ٤ِٚ رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ٣لشس ػ٘ٚ فخكذ حُؼَٔ حُ٘ٔٞرؽ سهْ 

/ طؤ٤ٓ٘خص 1ٝػ٠ِ أفلخد حُؼَٔ ٓٞحكخس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش سكن حُ٘ٔٞرؽ سهْ    

 ٓٞملخ  رٚ ٗٔخرؽ طٞه٤ؼخص فخكذ حُؼَٔ أٝ ٖٓ ٣٘ٞد أٝ ٣٘ٞرٕٞ ػ٘ٚ. 3رخُ٘ٔٞرؽ سهْ 

/ طؤ٤ٓ٘خص رخذٓش فخكذ ػَٔ آخش  2ٝارح أُظلن ػخَٓ عزن طغـ٤ِٚ رٔٞؿذ حُ٘ٔٞرؽ سهْ    

 / طؤ٤ٓ٘خص رٔؼشكش فخكذ حُؼَٔ حُـذ٣ذ. أ 2حالؿظٔخػ٢ ك٤لشس ػ٘ٚ حُ٘ٔٞرؽ سهْ  خخمغ ُِظؤ٤ٖٓ

ٖٓ  3/ طؤ٤ٓ٘خص ٖٓ أفَ ٝفٞسط٤ٖ ٝحُ٘ٔٞرؽ سهْ 4أ 2ٝٝ 3ٝ ٣ٝ1لشس ًَ ٖٓ حُ٘ٔخرؽ سهْ    

أف٤ِٖ، ٝطلشس ؿ٤ٔؼٜخ رخو ٝحمق ٝطشعَ ؿ٤ٔؼٜخ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش 

ُٔ٘خٓش أٝ طغِْ رٔوشٛخ رٞصحسس حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش رٔوظن٠ ح 1217ف٘ذٝم رش٣ذ سهْ 

 حال٣قخٍ حُالصّ، ٝارح ًخٕ حالسعخٍ رخُزش٣ذ ك٤ٌٕٞ رخُزش٣ذ حُٔغـَ.

 أُبدح اُغبدعخ

٣خقـ ٌَُ فخكذ ػَٔ سهْ طؤ٤ٖٓ ٓغظوَ ٣غـَ رٚ ُذٟ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٝطٌٕٞ أسهخّ أفلخد    

ػخَٓ سهْ طؤ٤ٖٓ ػخرض ٓغظوَ ال ٣ظـ٤ش ٜٓٔخ طـ٤شص حُؼَٔ ٓغزٞهش رلشف ٤ٔٓض ًٔخ ٣خقـ ٌَُ 

 ؿٜش حُؼَٔ، ٝطٌٕٞ أسهخّ حُؼٔخٍ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ ٓغزٞهش أ٣نخ  رلشف ٤ٔٓض ُٜخ.

ٝال ٣ـٞص اػطخء سهْ طؤ٤ٖٓ حُؼخَٓ أل١ ػخَٓ آخش رلخٍ ٖٓ حألكٞحٍ أٝ طلض أ١ ظشف ٖٓ    

 حُظشٝف كظ٠ ُٞ أُـ٢ حُشهْ رٞكخس حُؼخَٓ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ.

 ٝطٌٕٞ أسهخّ حُظؤ٤ٖٓ ٓظظخرؼش رخُ٘غزش ٌَُ ٖٓ أفلخد حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ.   

 أُبدح اُغبثؼخ 

ػ٠ِ ًَ فخكذ ػَٔ طغظٞك٢ ك٢ ؽؤٗٚ ؽشٝه ططز٤ن أكٌخّ حُوخٕٗٞ ٝكوخ  ُٔخ ٣قذس ٖٓ هشحسحص    

رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رطِذ حُو٤ذ ك٢ عـالص أفلخد حُؼَٔ ٓإٔ ٣ظوذّ ٤ُِٜجش حُؼخ

 ٝرُي ك٢ خالٍ أعزٞػ٤ٖ ٖٓ طخس٣خ ٝؿٞد ططز٤ن أكٌخّ حُوخٕٗٞ ك٢ ؽؤٗٚ.
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أٝ أُٝجي  ٝرخُ٘غزش ألفلخد حالػٔخٍ حُز٣ٖ ٣زخؽشٕٝ ٗؾخهْٜ ألٍٝ ٓشس رؼذ ططز٤ن أكٌخّ حُوخٕٗٞ   

ك٤ـذ ػ٤ِْٜ إٔ  حُز٣ٖ ٣غظٌِٕٔٞ حُ٘قخد حُٔوشس ُؼذد حُؼٔخٍ حُالصّ طٞحكشٙ ُظطز٤ن أكٌخّ حُوخٕٗٞ

٣ظوذٓٞح رطِذ حُو٤ذ خالٍ أعزٞػ٤ٖ ٖٓ طخس٣خ رذء حُ٘ؾخه أٝ ٖٓ طخس٣خ حعظٌٔخٍ حُ٘قخد حُٔوشس 

 ُؼذد حُؼٔخٍ كغذ حُلخٍ.

ًٔخ طلشس رخه٢ حُ٘ٔخرؽ حُخخفش رقخكذ حُؼَٔ ٝرؼٔخُٚ خالٍ أعزٞػ٤ٖ أ٣نخ  ٖٓ طخس٣خ    

 زش ُظلش٣ش حُ٘ٔٞرؽ.حُخنٞع ألكٌخّ حُوخٕٗٞ أٝ ٖٓ طخس٣خ كذٝع حُٞحهؼش حُٔٞؿ

 أُبدح اُثبٓ٘خ 

ارح طؼذدص كشٝع فخكذ حُؼَٔ ًٝخٗض ًِٜخ طٔخسط ٗؾخهخ  ٝحكذح  كؤٕ ٓـٔٞػش حُلشٝع طؼخَٓ    

 ًقخكذ ػَٔ ٝحكذ.

أٓخ ارح ط٘ٞػض أٗؾطش فخكذ حُؼَٔ ًٝخٕ ٌَُ ٜٓ٘خ ٤ًخٕ ٓخ٢ُ خخؿ ٓغظوَ ك٤ؼظزش ًَ ٗؾخه    

 ٜٓ٘خ فخكذ ػَٔ ٓغظوَ.

 أُبدح اُزبعؼخ 

٤ُٜخ ك٢ حُٔخدس حُخخٓغش ٖٓ ٛزح حُوشحس ٓغ فشكٜخ اطِظضّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش رطزغ حُ٘ٔخرؽ حُٔؾخس    

 ألفلخد حُؼَٔ ٗظ٤ش أدحء ٓوخرَ ٗوذ١ ٝكوخ  ُٔخ ٛٞ ٓذٕٝ ػ٠ِ ًَ ٓـٔٞػش ٖٓ ًَ ٗٔٞرؽ.

ٝٓغ رُي ٣ـٞص ر٘خء ػ٠ِ ٓٞحكوش ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ك٢ ًَ كخُش ػ٠ِ كذس    

ُقخكذ حُؼَٔ رطزغ طِي حُ٘ٔخرؽ ًِٜخ أٝ رؼنٜخ ػ٠ِ ٗلوظٚ حُخخفش ك٢ كذٝد ح٤ٌُٔخص  حُظشخ٤ـ

حُالصٓش العظؼٔخُٚ كوو، ٝال ٣ـٞص ألفلخد حُؼَٔ أٝ ُـ٤شْٛ رؤ١ كخٍ هزغ ٛزٙ حُ٘ٔخرؽ روقذ 

 حالطـخس ك٤ٜخ أٝ ر٤ؼٜخ ُِـ٤ش.

ٗخص حُظ٢ طؾظَٔ ػ٤ِٜخ ٣ٝؾظشه إٔ طٌٕٞ حُ٘ٔخرؽ حُٔطزٞػش رٔؼشكش أفلخد حُؼَٔ ٓظنٔ٘ش حُز٤خ   

 حُ٘ٔخرؽ ٝحُٔٞملش رخُٔالكن حُٔشحكوش ٝرزحص حُ٘ٔو ٝحُٔٞحفلخص ٝحالُٞحٕ.

 أُبدح اُؼبؽشح 

ػ٠ِ أفلخد حُؼَٔ حُخخمؼ٤ٖ إلكٌخّ حُوخٕٗٞ اؽؼخس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رؤ١    

٢ٗ، أٝ أ١ طـ٤٤ش ك٢ أٓخًٖ طـ٤٤ش ٣طشأ ػ٠ِ ٗٞع حُ٘ؾخه حُز١ ٣ضحُٝٚ فخكذ حُؼَٔ أٝ ؽٌِٚ حُوخٗٞ

 حُؼَٔ، ٣ٝظْ حإلؽؼخس رخطخد ٓغـَ خالٍ أعزٞػ٤ٖ ٖٓ طخس٣خ كذٝع حُظـ٤٤ش.

ٝػ٠ِ أفلخد حُؼَٔ ًزُي اؽؼخس ح٤ُٜجش كٞسح  رؤ١ طـ٤٤ش ٣طشأ ػ٠ِ حُظٞه٤ؼخص أٝ كوذ حالخظخّ أٝ    

ٗلغْٜ ، ٝاال ًخٗٞح حعظزذحٍ ؿ٤شٛخ رٜخ، ٝرُي رخُ٘غزش ُِٔلٞم٤ٖ ك٢ حُظٞه٤غ ػْٜ٘ أٝ رخُ٘غزش ُْٜ أ

 كنٓغج٤ُٖٞ ػٖ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طظشطذ ػ٠ِ ػذّ حإلؽؼخس أٝ حُظؤخ٤ش. ٣ٝظْ حإلؽؼخس رخطخد ٓغـَ ٓش

 /طؤ٤ٓ٘خص ٖٓ أف٤ِٖ ٓغظٞك٤خ  ُِز٤خٗخص حُـذ٣ذس. 3رٚ حُ٘ٔٞرؽ سهْ 

 أُبدح اُحبد٣خ ػؾشح 

ػ٠ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش إٔ طقذس رطخهش رشهْ حُظؤ٤ٖٓ حُؼخرض ٌَُ ػخَٓ ٓئٖٓ ػ٤ِٚ ُذٟ طغـ٤ِٚ ألٍٝ    

 ٓشس رغـالص ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٓٞملخ  رٜخ حُز٤خٗخص ح٥ط٤ش:

 حعْ حُؾٜشس إٔ ٝؿذ(.ٝحعْ حُؼخَٓ رخٌُخَٓ )سرخػ٤خ   -

 سهْ حُظؤ٤ٖٓ حُؼخرض ُِؼخَٓ. -

 َٓ ٝحُٔقذس حُٔغظٔذ ٓ٘ٚ.طخس٣خ ٤ٓالد حُؼخ -

ٝك٢ كخُش كوذ رطخهش حُظؤ٤ٖٓ ٣ـذ ػ٠ِ حُؼخَٓ كٞسح  اؽؼخس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش، ُٝٚ    

 إٔ ٣طِذ رطخهش رذ٣ِش ٗظ٤ش أدحء سعْ هذسٙ ٗقق د٣٘خس.
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إٔ  ٝػ٠ِ حُؼخَٓ إٔ ٣لظلع رزطخهش سهْ طؤ٤ٓ٘ٚ حُؼخرض رقلش ٓغظٔشس ٝك٢ كخُش ؿ٤ذس ٝػ٤ِٚ ًزُي   

 ٣وذٜٓخ ا٠ُ ًَ فخكذ ػَٔ ٣ِظلن ُذ٣ٚ ٝإٔ ٣غظشدٛخ ٓ٘ٚ رؼذ حالهالع ػ٤ِٜخ.

ٝػ٠ِ حُؼخَٓ أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ ك٢ كخُش ٝكخطٚ رًش رُي حُشهْ ك٢ ؿ٤ٔغ حٌُٔخطزخص حُٔظؼِوش رخ١    

 ٓـخٍ ٖٓ ٓـخالص ط٘ل٤ز أكٌخّ حُوخٕٗٞ.

 أُبدح اُثب٤ٗخ ػؾشح 

 ملش رخُٔالكن حُٔشحكوش ك٢ حالؿشحك حُٔز٤٘ش ك٤ٔخ ٢ِ٣:طغظخذّ حُ٘ٔخرؽ ح٥ط٢ ر٤خٜٗخ حُٔٞ   

 هِذ طغـ٤َ فخكذ ػَٔ رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش. –/ طؤ٤ٓ٘خص 1ٗٔٞرؽ سهْ  -

رطخهش طٞه٤غ فخكذ ػَٔ أٝ ٖٓ ٤٘٣زٚ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ ح٤ُٜجش  –/ طؤ٤ٓ٘خص 3ٗٔٞرؽ سهْ  -

 حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش.

اؽؼخس ُظغـ٤َ ػخَٓ ُْ ٣غزن طغـ٤ِٚ رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص  –/ طؤ٤ٓ٘خص 2ٗٔٞرؽ سهْ  -

 حالؿظٔخػ٤ش.

اؽؼخس رخُظلخم ػخَٓ عزن طغـ٤ِٚ رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص  –أ/ طؤ٤ٓ٘خص 2ٗٔٞرؽ سهْ  -

 حالؿظٔخػ٤ش.

 اؽؼخس رخٗظٜخء خذٓش ػخَٓ ٓئٖٓ ػ٤ِٚ. –/ طؤ٤ٓ٘خص 4ٗٔٞرؽ سهْ  -

ر٤خٕ ٓلقَ ألؿٞس حُؼٔخٍ ٝحؽظشحًخطْٜ ػ٠ِ أعخط أؿٞس ؽٜش  –ؤ٤ٓ٘خص / ط1ٗٔٞرؽ سهْ  -

٣ٝوذّ ػ٘ذ رذء ططز٤ن حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ٓ٘ؾؤس فخكذ حُؼَٔ ٝك٢ أٍٝ ٣٘خ٣ش ٖٓ ًَ ع٘ش  179

 رؼذ رُي.

 أُبدح اُثبُثخ ػؾشح   

 .٣ؼشك ٛزح حُوشحس ػ٠ِ ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ أٍٝ حؿظٔخع ُٚ   

 أُبدح اُشاثؼخ ػؾشح   

 ٣ؼَٔ رٜزح حُوشحس ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.   

 

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                          

 ػ٤غ٠ ثٖ ٓحٔذ ثٖ ػجذهللا اُخ٤ِلخ

 

 ٛـ 1271ؽؼزخٕ  37 فذس ك٢

 ّ. 1791أؿغطظ  31 حُٔٞحكن
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 ٝصاسح اُقحخ

 6791( ُغ٘خ 2هشاس ٝصاس١ سهْ )

 ثؾؤٕ رؾ٤ٌَ اُِجبٕ اُطج٤خ ٝث٤بٕ اخزقبفبرٜب

  

  
 ٝص٣ش حُقلش:

 

رؾؤٕ ط٘ظ٤ْ ٓؼخؽخص ٌٝٓخكآص حُظوخػذ ُٔٞظل٢  1791ُغ٘ش  12رؼذ حإلهالع ػ٠ِ حُٔخدس 

 ّ.1791( ُغ٘ش 32ك٢ حُوطخع حأل٢ِٛ سهْ )ٝٓغظخذ٢ٓ حُلٌٞٓش ٝػ٠ِ هخٕٗٞ حُؼَٔ 

 

 ّ ,1791( ُغ٘ش 34ٝػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حألؿظٔخػ٢ سهْ )

 هشس:

– 6 – 
طؾٌَ ُـ٘ش هز٤ش ػخٓش ٖٓ سث٤ظ ٝػالػش أػنخء ٖٓ حألهزخء حُؼخ٤ِٖٓ رٞصحسس حُقلش ٣ٌٕٞٗٞ ٖٓ 

حُِـ٘ش فل٤لش حألخقخث٤٤ٖ ك٢ حألٓشحك حُزخه٤٘ش ٝحُـشحكش ٝأٓشحك حُؼ٤ٕٞ ، ٝطٌٕٞ هشحسحص 

 ارح كنشٛخ ػالػش ٖٓ أػنخثٜخ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ر٤ْٜ٘ حُشث٤ظ ٝأخقخث٢ أٓشحك حُؼ٤ٕٞ.

ُِٝـ٘ش: إٔ طغظؼ٤ٖ ك٢ أفذحس هشحسحطٜخ رؤسحء ُخقخث٤٤ٖ ٖٓ ؿ٤ش أػنخثٜخ ك٢ حُلخالص حُظ٢ طظطِذ 

 رُي.

 – 4 –ٓبدح 
 طخظـ حُِـ٘ش حُطز٤ش حُؼخٓش رخألٓٞس حُظخ٤ُش:

٢ ػ٠ِ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُلٌٞٓش ٝحُٔئعغخص حُؼخٓش ٝك٢ حُوطخع حأل٢ِٛ اؿشحء حٌُؾق حُطز -1

 -ُـشك:

 طوش٣ش ٤ُخهظْٜ حُقل٤ش ُِظؼ٤٤ٖ ك٢ ٝظخثلْٜ.- أ

 طوش٣ش ٤ُخهظْٜ حُقل٤ش ُِزوخء ك٢ حُخذٓش. - د

 طلذ٣ذ ٗٞع حُؼـض ٝدسؿظٚ ك٢ كخُش اٜٗخء حُخذٓش ُؼذّ ح٤ُِخهش حُقل٤ش. - ؽ

وخُش حُٔٞظق أٝ حُٔغظخذّ أٝ حُؼخَٓ ٖٓ ػِٔٚ ٝحػزخص إٔ حُظلون ٖٓ حألعزخد حُقل٤ش العظ -د

 طِي حألعزخد طٜذد ك٤خطٚ رخُخطش ُٞ حعظٔش ك٢ ٝظ٤لظٚ أٝ ػِٔٚ.

 حُ٘ظش ك٢ طوش٣ش ٓذٟ حسطزخه حالفخرش أٝ حُٔشك رخُؼَٔ ٝحػزخص حُؼـض ٝدسؿظٚ. -ٙ

 

ٝكوخ  حٌُؾق ػ٤ِْٜ ُٔ٘لْٜ حالؿخصحص حُٔشم٤ش حُٔوشسس رٔوظن٠ حُوٞح٤ٖٗ ٝحالٗظٔش -3

 ُِوشحسحص ٝحُظؼ٤ِٔخص حُظ٢ ٣قذسٛخ ٝص٣ش حُقلش ك٢ ؽؤٕ ٓ٘ق حالؿخصحص حُٔشم٤ش.

 طوذ٣ش حُغٖ ك٢ ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ حُظ٢ طظطِذ رُي. -2

حؿشحء حٌُؾق حُطز٢ ػ٠ِ هِزش حُٔذحسط ٝحُٔؼخٛذ ػ٘ذ حُظلخهْٜ رٜخ أٝ رخُـخٓؼخص ك٢ -4

 حُخخسؽ.

ٝحُٔٞكذ٣ٖ ا٠ُ حُخخسؽ ٝرُي ر٘خء ػ٠ِ حٌُؾق ػ٠ِ أػنخء حُزؼؼخص ٝحالؿخصحص حُذسحع٤ش -1

 هِذ ٖٓ حُـٜش حُٔخظقش.

طقذ٣ن ٝحػظٔخد حُظوخس٣ش ٝحُؾٜخدحص حُطز٤ش حُظ٢ ٣لنشٛخ حُٔشم٠ ٖٓ حُخخسؽ ٝرُي -1

 ُـشك حعظؼٔخُٜخ أٓخّ حُـٜخص حُشع٤ٔش.

ٝػ٠ِ ٝؿٚ حُؼّٔٞ طخظـ حُِـ٘ش حُطز٤ش حُؼخٓش رخُ٘ظش ك٢ ًَ ٓخ ٣ؼٜذ ا٤ُٜخ رٔوظن٠ أ١ 

 الثلش أٝ ٗظخّ. هخٕٗٞ أٝ
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 – 3 –ٓبدح 
ط٘ؾؤ روشحس ك٢ كخُش حُنشٝسس ُـخٕ هز٤ش كشػ٤ش طخظـ رخألٓٞس حُظ٢ ٣لذدٛخ حُوشحس حُقخدس 

 رظؾ٤ٌِٜخ.

 – 2 –ٓبدح 
ٖٓ حُٔخدس حُشحرؼش ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ  13طؾٌَ حُِـ٘ش حُطز٤ش حالعظج٘خك٤ش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوشس 

٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ر٤ْٜ٘ أخقخث٢ ك٢ أٓشحك حُؼ٤ٕٞ ٝطقذس حالؿظٔخػ٢ ٖٓ سث٤ظ ٝعظش أػنخء ػ

 هشحسحطٜخ رؤؿِز٤ش آسحء أػنخثٜخ.

ٝطخظـ حُِـ٘ش حُطز٤ش حالعظج٘خك٤ش رخُ٘ظش ك٤ٔخ ٣غظؤٗق أٓخٜٓخ ٖٓ هشحسحص حُِـ٘ش حُطز٤ش حُؼخٓش أٝ 

 حُِـخٕ حُلشػ٤ش ك٢ حألكٞحٍ ٝرخ٤ٌُل٤ش حُظ٢ ٣٘ـ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ ٝحُِٞحثق حُٔ٘لزس ُٚ.

  

 – 5 –دح ٓب

ُِـخٕ حُطز٤ش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ٛزح حُوشحس ط٤ٌِق حألهزخء حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٝصحسس حُقلش أٝ 

حُٔغظؾل٤خص أٝ حُٔؼخَٓ أٝ حُٔؼخٛذ حُظخرؼش ُٞصحسس حُقلش رظوذ٣ْ طوخس٣ش ك٤٘ش أٝ فٞس أؽؼش أٝ ٗظ٤ـش 

 طقذسٛخ.حُٔالكظخص حُطز٤ش أٝ ٓخ طشحٙ حُِـخٕ الصٓخ ُالعظؼخٗش رٚ ك٢ حُوشحسحص حُظ٢ 

 ُِٝـ٘ش حُطز٤ش حألعظج٘خك٤ش إٔ طغظشؽذ ك٢ افذحس هشحسحطٜخ رآسحء حألكوخث٤٤ٖ ٖٓ ؿ٤ش أػنخثٜخ.

 

 – 1 –ٓبدح 

٣ؼ٤ٖ ٝص٣ش حُقلش روشحس ٓ٘ٚ سإعخء ٝأػنخء حُِـخٕ حُطز٤ش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ٛزح حُوشحس 

 ٣ٝقذس حُالثلش حُذحخ٤ِش ُظ٘ظ٤ْ حؿظٔخػخص ٛزٙ حُِـخٕ ُٝغ٤ش أػٔخُٜخ.

 

 – 9 –ٓبدح 
 ٣ؼَٔ رٜزح حُوشحس ٖٓ طخس٣خ فذٝسٙ ٣ٝ٘ؾش ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

   

 

 

 

 

 ٝص٣ش اُقحخ

 ػ٢ِ ٓحٔذ كخشٝ
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 هشاس ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

  45/8/6791رؤ٤ٓ٘بد ثزبس٣خ  /2سهْ 

 ثوٞاػذ رحذ٣ذ ػ٘بفش أجش اُؼبَٓ 

 اُخبمغ الؽزشاى اُزؤ٤ٓ٘بد االجزٔبػ٤خ

 (1) االؽزشاى ٝاُ٘ٔبرج اُز٢ رغزؼَٔٝعذاد ٛزا 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

 

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ  39ٝ  19رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔٞحد    

   ،1791ُغ٘ش  34سهْ 

 هشس ٓب ٢ِ٣ :

 أُبدح األ٠ُٝ

٣خنغ ُخقْ حؽظشحًخص حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش )كشػ٢ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض    

ٝحُٞكخس، ٝافخرخص حُؼَٔ( ٓخ ٣ظوخمخٙ حُؼخَٓ رقلش دٝس٣ش ٝٓ٘ظظٔش ٗظ٤ش ػِٔٚ رؾشه إٔ ٣ٌٕٞ 

 ٓٔخ ٣٘ذسؽ طلض حُؼ٘خفش ح٥ط٤ش :

رخُوطؼش أٝ رخُغخػش أٝ حألؿش حالعخع٢ عٞحء ًخٕ ٣قشف رخُؾٜش أٝ رخألعزٞع أٝ رخ٤ُّٞ أٝ  -1

 رخإلٗظخؽ.

حُؼُٔٞش ٢ٛٝ حُ٘غزش حُٔج٣ٞش حُظ٢ طؼط٠ ُِٔٔؼ٤ِٖ حُظـخس٤٣ٖ ٝٓ٘ذٝر٢ ؽشًخص حُظؤ٤ٖٓ  -3

ٝحُٞعطخء ٝحُلجخص حُٔٔخػِش عٞحء حهظقش حالؿش ػ٠ِ ٛزٙ حُ٘غزش أٝ ٣ٌٕٞ رُي رخإلمخكش ا٠ُ 

 أؿش ػخرض.

لقَ ػ٤ِٜخ حُؼخَٓ، عٞحء حعظلوض حُ٘غزش حُٔج٣ٞش ٖٓ ػٖٔ حُٔز٤ؼخص حٝ ٖٓ حإل٣شحدحص حُظ٢ ٣ -2

 ٠ُ أؿش ػخرض أٝ طٌٕٞ ٢ٛ ًَ حألؿش حُز١ ٣لقَ ػ٤ِٚ.ارخإلمخكش 

 حُٜزش )حالًشح٤ٓش( ٓظ٠ ؿشٟ حُؼشف رذكؼٜخ ًٝخٗض ُٜخ هٞحػذ طغٔق رنزطٜخ.  -4

 طؼ٣ٞل ؿالء حُٔؼ٤ؾش. -1

 طؼ٣ٞل أػزخء حُؼخثِش. -1

 رذٍ حالؿظشحد. -9

 رذٍ حُغٌٖ حُ٘وذ١. -1

 رذٍ حالٗظوخٍ حُؼخرض. -7

 .حُٔغظذ٣ْ حالمخك٢ حألؿش -11

 .13حٌُٔخكؤس )حُزٞٗظ( حُظ٢ طذكغ ع٣ٞ٘خ  ٓوغٞٓش ػ٠ِ  -11

 

٣ئخز رٔظٞعو ٓخ ط٘خُٝٚ حُؼخَٓ  4،2،3ٝرخُ٘غزش ُؼ٘خفش حألؿش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُز٘ٞد 

 خالٍ حُغ٘ش حُغخروش، ٝرخُ٘غزش ُِؼخ٤ِٖٓ حُـذد ٣غش١ ك٢ ؽؤْٜٗ ٓظٞعو حُؼخَٓ حُٔٔخػَ.

 

 

 

 .1791/ 7/ 3  - 1171حُؼذد  -( حُـش٣ذس حُشع٤ٔش 1)
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 أُبدح اُثب٤ٗخ

 .21ك٢ كغخد حألؿش حُؾٜش١ ُؼٔخٍ ح٤ٓٞ٤ُش ٣نشد حألؿش ح٢ٓٞ٤ُ ك٢ 

ًٔخ ٣لغذ حألؿش حُؾٜش١ ُِؼخَٓ حُز١ ٣ظوخم٠ أؿشٙ رخُوطؼش أٝ رخإلٗظخؽ أٝ رخُغخػش ػ٠ِ 

ٝرخُ٘غزش ُِؼٔخٍ حُـذد أعخط حُٔظٞعو حُؾٜش١ ُٔخ طوخمخٙ ػٖ ٓذس ػِٔٚ حُلؼ٤ِش ك٢ حُغ٘ش حُغخروش، 

 ٣ئخز ٓظٞعو أؿش حُؼخَٓ حُٔٔخػَ أعخعخ  ُِلغخد.

 أُبدح اُثبُثخ

٣ظوخم٠ ػٖ ػخَٓ  َٟ ػٖ حالؽظشحى حُز١ ٣ئدرخُ٘غزش ُِؼخٓ ٣ٟـذ أال ٣وَ حالؽظشحى حُز١ ٣ئد

 ٣ٞٓخ . 21حُلذ حألد٠ٗ حُٔوشس ُألؿش ح٢ٓٞ٤ُ ٓنشٝرخ  ك٢ 

ػٖ حُؼخَٓ  ٟرخُلوشس حُغخروش كغذ حالؽظشحى حُز١ ٣ئدكبرح هَ حالؽظشحى ػٖ حُلذ حُٔؾخس ا٤ُٚ 

 )كقش فخكذ حُؼَٔ ٝكقش حُؼخَٓ( ػ٠ِ حالعخط حُٔز٤ٖ رخُلوشس حُغخروش.

ٝرخُ٘غزش ُِؼخَٓ حُٔظذسؽ ٣ـذ أال ٣وَ حالؽظشحى حُٔئدٟ ػ٘ٚ ك٢ ٜٗخ٣ش ٓذس طذسؿٚ ػٖ 

، كبرح ًخٕ ال ٣ظوخم٠ أؿشح  حالؽظشحى حُز١ ٣ئد١ ػٖ أهَ حُؼٔخٍ أؿشح  ُذٟ فخكذ حُؼَٔ أٝ رخُٔ٘ؾؤس

 ٠ُ٠ حُظضحٓٚ ًقخكذ ػَٔ ػِاطلَٔ فخكذ حُؼَٔ حالؽظشحى حُز١ ٣غظلن ػ٠ِ حُؼخَٓ رخإلمخكش 

 حالعخط حُٔز٤ٖ رخُلوشس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس.

 أُبدح اُشاثؼخ

٣ؼظزش ٓـٔٞع حألؿٞس حُظ٢ ٣ظوخمخٛخ حُؼخَٓ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٖٓ أفلخد حُؼَٔ حُٔظؼذد٣ٖ ارح ًخٕ 

 َ ُذٟ أًؼش ٖٓ فخكذ ػَٔ ٛٞ حألؿش حُٔؼٍٞ ػ٤ِٚ ك٢ كغخد حالؽظشحًخص.٣ؼٔ

 أُبدح اُخبٓغخ

( ٖٓ ٛزح حُوشحس هزَ حعظ٘ضحٍ ٣1خنغ ُخقْ حالؽظشحًخص حُٔزخُؾ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدس )

أ١ حعظوطخػخص طـش١ ػ٤ِٜخ ًخُشعّٞ أٝ حُذ٣ٕٞ أٝ حالهغخه أٝ حُنشحثذ حٕ ٝؿذص أٝ ٓخ ؽخرٚ 

عظ٘ضحٍ حُخقٞٓخص حُظ٢ هذ طٞهغ ٓؼَ حُـضحءحص حإلدحس٣ش أٝ حُـشحٓخص حٝ خقْ عخػخص رُي، ٝهزَ ح

 حُظؤخ٤ش ٝأ٣خّ حُـ٤خد رذٕٝ ارٕ ٝؿ٤ش رُي.

 أُبدح اُغبدعخ

طٌٕٞ حالؽظشحًخص حُظ٢ ٣ئد٣ٜخ فخكذ حُؼَٔ ُلغخد حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ ًخِٓش كظ٠ ُٝٞ ًخٕ ػوذ 

ؼظزش كقش حُؼخَٓ حُظ٢ ٣ئد٣ٜخ ػ٘ٚ فخكذ حُؼَٔ حُؼَٔ ٓٞهٞكخ  أٝ ًخٗض أؿٞسْٛ ال طٌل٢ ُزُي، ٝط

 ك٢ ٛزٙ حُلخُش ك٢ كٌْ حُوشك ٣ٌٕٝٞ حُٞكخء رٚ هزوخ  ألكٌخّ هخٕٗٞ حُؼَٔ ك٢ حُوطخع حأل٢ِٛ.

 أُبدح اُغبثؼخ 

ك٢ كخُش اػخسس أكذ حُؼخ٤ِٖٓ ُذٟ فخكذ ػَٔ خخمغ ُِوخٕٗٞ ُِؼَٔ ُذٟ فخكذ ػَٔ أخش أٝ 

حُؼَٔ ُقخكذ حُؼَٔ حألٍٝ طغظٔش حُٔ٘ؾخس حأل٠ُٝ ك٢ طلَٔ ؿ٤ٔغ ٓ٘ؾؤس أخشٟ ٓغ حعظٔشحس ػالهش 

حُظضحٓخص حُظؤ٤ٖٓ هزَ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رٔخ ك٤ٜخ أدحء كقش حُؼخَٓ، ٣ٌٜٝٔ٘خ حالطلخم 

 ٓغ حُـٜش حُٔغظؼ٤شس ػ٠ِ هش٣وش حُشؿٞع ػ٤ِٜخ رو٤ٔش ٓخ أد١ ٖٓ حؽظشحًخص ارح سؿزض.

 أُبدح اُثبٓ٘خ

ؽظشحًخص حُظ٢ ٣ئد٣ٜخ فخكذ حُؼَٔ ٝطِي حُظ٢ طوظطغ ٖٓ أؿٞس حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ خالٍ طلغذ حال

ًَ ع٘ش ٤ٓالد٣ش ػ٠ِ أعخط ٓخ ٣ظوخمخٙ حُؼخَٓ ٖٓ حألؿٞس ٝكوخ  ألكٌخّ حُٔخدس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزح حُوشحس 

ذ ك٢ ؽٜش ٣٘خ٣ش ٖٓ ًَ ع٘ش، ٝرخُ٘غزش ُزذح٣ش حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ ُِٔشكِش حأل٠ُٝ ٝحُٔشحكَ حُظخ٤ُش طلغ

 ػ٠ِ أعخط أؿٞس ؽٜش حُظطز٤ن.
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ٝرخُ٘غزش ُِؼخ٤ِٖٓ حُز٣ٖ ٣ِظلوٕٞ رخُخذٓش رؼذ ؽٜش ٣٘خ٣ش أٝ رؼذ ؽٜش حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ كظلغذ 

حؽظشحًخطْٜ ػ٠ِ أعخط أؿش حُؾٜش حُز١ حُظلوٞح ك٤ٚ رخُخذٓش ٝرُي كظ٠ أخش ؽٜش د٣غٔزش ػْ 

 شس حُغخروش.٣ؼخِٕٓٞ رؼذ رُي ػ٠ِ أعخط أؿٞس ؽٜش ٣٘خ٣ش ًٔخ ٛٞ ٓز٤ٖ ك٢ حُلو

حالؽظشحًخص ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ أٝحثَ ًَ ؽٜش ٤ٓالد١ رٔشحػخس  ٟٝطئد

 حُِٜٔش حُٔلذدس ُألدحء ٝحُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس حُلخد٣ش ػؾشس ٖٓ ٛزح حُوشحس. 

 أُبدح اُزبعؼخ

ؽٜش ًخَٓ ًٔخ طذكغ حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ ػٖ ؽٜش حُذخٍٞ ك٢ حُخذٓش أٝ ؿضء حُؾٜش ػ٠ِ أعخط 

٣ٞٓخ   11طلقَ ػٖ حُؾٜش أٝ ؿضء حُؾٜش حُز١ ط٘ظ٢ٜ ك٤ٚ حُخذٓش ارح ًخٗض أ٣خّ حُؼَٔ ك٢ ًَ ٜٓ٘ٔخ 

 ػ٠ِ حألهَ، ٝال طذكغ ارح هِض أ٣خّ حُؼَٔ ػٖ رُي.

 أُبدح اُؼبؽشح

ػ٘ذ كغخد ٝأدحء حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ حُٔغظلوش ػٖ ٓـٔٞع حُؼٔخٍ )ٓـٔٞع كقـ حُؼٔخٍ 

 11حُؼَٔ( ٣وشد ًغش حُٔخثش كِظ ك٢ حُٔـٔٞع ح٢ٌُِ ا٠ُ ٓخثش ارح ًخٕ ٝٓـٔٞع كقـ فخكذ 

 كِغخ . 11كِغخ  كؤًؼش ٣َٜٝٔ ارح ًخٕ أهَ ٖٓ 

 أُبدح اُحبد٣خ ػؾشح

حالؽظشحًخص خالٍ حُخٔغش ػؾش ٣ٞٓخ  حال٠ُٝ ٖٓ حُؾٜش حُز١ ٢ِ٣ حُؾٜش حُٔغظلن ػ٘ٚ  ٟطئد 

 حالؽظشحًخص.

كغ ػ٠ِ أكذ حُز٘ٞى حُؼخِٓش رذُٝش حُزلش٣ٖ رخعْ ح٤ُٜجش ٣ٌٕٝٞ أدحإٛخ رٔٞؿذ ؽ٤ٌخص ٓوزُٞش حُذ

 حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رذُٝش حُزلش٣ٖ.

 ػزخص طخس٣خ حألدحء رخُٞعخثَ ح٥ط٤ش:ح٣ٌٕٝٞ 

 طخس٣خ حُذكغ ٗوذح  ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش. -

 حُٔزخؽش(.طخس٣خ طغ٤ِْ ؽ٤ي حُغذحد ٤ُِٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس )ك٢ كخُش حُظغ٤ِْ  -

حُظخس٣خ حُٔغـَ حُز١ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ؽ٤ي حُغذحد ك٢ كخُش حسعخُٚ رخُزش٣ذ حُٔغـَ، كبرح ُْ ٣ٌٖ ٛزح  -

حُظخس٣خ ٝحملخ  حػظزش فخكذ حُؼَٔ هذ هخّ رغذحد حالؽظشحًخص هزَ ٝفٍٞ خطخرٚ ر٤ٓٞ٤ٖ ٓخ ُْ 

 ُغذحد.٣ٌٖ حُؾ٤ي ٓئسخخ  رؼذ رُي ار ٣ؼظزش طخس٣خ حُؾ٤ي ك٢ حُلخُش حالخ٤شس ٛٞ طخس٣خ ح

 طخس٣خ حال٣ذحع ك٢ حُز٘ي ك٢ كغخد ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش. -

ٝٓغ رُي ارح فخدف ح٤ُّٞ حُخخٓظ ػؾش ٖٓ حُؾٜش ٣ّٞ ؿٔؼش أٝ ػطِش سع٤ٔش أٓظذ ح٤ُٔؼخد 

 حُٔلذد ُغذحد حالؽظشحًخص حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُلوشس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس ا٠ُ أٍٝ ٣ّٞ ػَٔ طخٍ.

 ػؾشح أُبدح اُثب٤ٗخ

أ/ طؤ٤ٓ٘خص حُٔشحكن ٝٓؼٚ 1ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ إٔ ٣شكن حُؾ٤ي رٔغظ٘ذ حُغذحد ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ سهْ 

/ طؤ٤ٓ٘خص ػٖ ًَ ػخَٓ ُْ ٣غزن طغـ٤ِٚ رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٣ٌٕٞ هذ 2حُ٘ٔٞرؽ سهْ 

َٓ عزن طغـ٤ِٚ أ ػٖ ًَ ػخ2حُظلن رخُخذٓش خالٍ حُؾٜش حُٔغذد ػ٘ٚ حالؽظشحًخص أٝ حُ٘ٔٞرؽ سهْ 

/ طؤ٤ٓ٘خص 4رخ٤ُٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس ٣ٌٕٝٞ هذ حُظلن رخُخذٓش خالٍ حُؾٜش حُٔزًٞس، ٝحُ٘ٔٞرؽ سهْ 

ػٖ ًَ ػخَٓ خشؽ ٖٓ حُخذٓش خالٍ ٛزح حُؾٜش ٓظ٠ ًخٕ ػذد أ٣خّ حُؼَٔ حُٔلغٞد ػٜ٘خ حألؿش 

 أهَ ٖٓ خٔغش ػؾش ٣ٞٓخ .

شس حُغخروش أٝ صحد ػ٤ِٜخ خالٍ ؽٜش حُخشٝؽ ك٤ذكغ أٓخ ارح رِؾ ػذد أ٣خّ حُؼَٔ حُوذس حُٔزًٞس رخُلو

/ طؤ٤ٓ٘خص ك٢ حُؾٜش حُظخ٢ُ ُخشٝؿٚ ٖٓ حُخذٓش 4ػ٘ٚ حالؽظشحًخص ًخِٓش ٣ٝلشس ػ٘ٚ حُ٘ٔٞرؽ 

د/ طؤ٤ٓ٘خص رخُؼٔخٍ حُز٣ٖ 1أ/ طؤ٤ٓ٘خص حُ٘ٔٞرؽ سهْ ٣ٝ1شكن ٓغ ٓغظ٘ذ حُغذحد ٝٛٞ حُ٘ٔٞرؽ سهْ 

 ٚ حالؽظشحًخص. حم٤لٞح أٝ حعظزؼذٝح خالٍ حُؾٜش حُٔغذد ػ٘
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 أُبدح اُثبُثخ ػؾشح

ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ إٔ ٣لشس ك٢ رذح٣ش ؽٜش حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ ٌَُ ٓشكِش ٖٓ ٓشحكَ حُظطز٤ن ػْ 

٤ُش ر٤خٗخ  ٓلقال  رؤؿٞس حُؼٔخٍ ٝحؽظشحًخطْٜ ػ٠ِ أعخط أؿٞس ؽٜش خك٢ أٍٝ ٣٘خ٣ش ٖٓ ًَ ع٘ش ط

 / طؤ٤ٓ٘خص.1ٝرُي ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ سهْ  حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ أٝ أؿٞس ؽٜش ٣٘خ٣ش ٖٓ ًَ ع٘ش كغذ حُلخُش

 أُبدح اُشاثؼخ ػؾشح

كٌخّ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ رخ٤ُٜجش ٤َ ًَ ٖٓ أفلخد حُؼَٔ حُخخمؼ٤ٖ ألك٢ كخُش طغـ

حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٝه٤خٓٚ رخُٞكخء رخُظضحٓخطٚ هزَ ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس طوّٞ طِي ح٤ُٜجش 

 / طؤ٤ٓ٘خص حُٔشحكن.1ُِ٘ٔٞرؽ سهْ  رقشف ؽٜخدس طغـ٤َ ُٚ ٝكوخ  

 أُبدح اُخبٓغخ ػؾشح

طزخع حُ٘ٔخرؽ حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ ٛزح حُوشحس ك٢ ٓـٔٞػخص ٝكوخ  ُِؼٖٔ حُٔلذد ػ٠ِ ًَ ٓـٔٞػش، 

 ٝال ٣ـٞص ُـ٤ش ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش حُو٤خّ رطزؼٜخ أٝ ر٤ؼٜخ.

 أُبدح اُغبدعخ ػؾشح

ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش حعظؼ٘خء رؼل أفلخد حُؼَٔ ر٘خء ػ٠ِ  ٣ـٞص رظشخ٤ـ ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ

هِذ ْٜٓ٘ ٖٓ حُظو٤ذ رزؼل حُ٘ٔخرؽ حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ ٛزح حُوشحس ٝحالعظؼخمش ػٜ٘خ ر٘ٔخرؽ رذ٣ِش ًِٔخ 

ًخٕ رُي أ٣غش ُ٘ظخّ حُؼَٔ رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ٝػ٠ِ حألخـ أؿشحك أعخ٤ُذ حُؼَٔ ح٤ُ٥ش ُٔلخعزش 

ٞص٣ش حُز١ ٣قذس ك٢ ٛزح حُؾؤٕ ؽٌَ ٝأٝفخف حُ٘ٔخرؽ ٝؽشٝه أفلخد حُؼَٔ ٣ٝلذد هشحس حُ

 ٝأٝمخع حعظخذحٜٓخ.

 أُبدح اُغبثؼخ ػؾشح

 طغظخذّ حُ٘ٔخرؽ ح٥ط٢ ر٤خٜٗخ حُٔٞملش رخُٔالكن حُٔشكوش ك٢ حالؿشحك حُٔز٤٘ش ك٤ٔخ ٢ِ٣:

 حعظٔخسس عذحد حؽظشحًخص حُظؤ٤ٓ٘خص ؽٜش٣خ . –أ/ طؤ٤ٓ٘خص 1ٗٔٞرؽ سهْ  -

ر٤خٕ حُؼٔخٍ حُز٣ٖ حم٤لٞح خالٍ حُؾٜش حُٔغذد ػ٘ٚ حالؽظشحًخص  –خص د/ طؤ1٘٤ٓٗٔٞرؽ سهْ  -

 ُخذٓش فخكذ حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ حُز٣ٖ حعظزؼذٝح ٖٓ حُخذٓش خالٍ ٗلظ حُؾٜش.

حُز٤خٕ حُٔلقَ ألؿٞس حُؼٔخٍ ٝحؽظشحًخطْٜ حُؾٜش٣ش ػ٠ِ أعخط  –/ طؤ٤ٓ٘خص 1ٗٔٞرؽ سهْ  -

 حُؼَٔ ُِوخٕٗٞ.حُؾٜش حألٍٝ ٖٓ حُغ٘ش أٝ حُؾٜش حُز١ خنغ ك٤ٚ فخكذ 

حُؾٜخدس حُذحُش ػ٠ِ كقٍٞ حُظؤ٤ٖٓ ٝه٤خّ فخكذ حُؼَٔ رخُظضحٓخطٚ  –/ طؤ٤ٓ٘خص 1ٗٔٞرؽ سهْ  -

 هزَ ح٤ُٜجش حُؼخٓش. 

 أُبدح اُثبٓ٘خ ػؾشح

 ٣ؼشك ٛزح حُوشحس ػ٠ِ ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ أٍٝ حؿظٔخع ُٚ.

 أُبدح اُزبعؼخ ػؾشح

 حُوشحس ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.٣ؼَٔ رٜزح 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                          

 ػ٤غ٠ ثٖ ٓحٔذ ثٖ ػجذهللا اُخ٤ِلخ

 ٛـ 1271ؽؼزخٕ  37 ك٢فذس 

 ّ. 1791أؿغطظ  31 حُٔٞحكن
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 ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خهشاس ٝص٣ش اُؼَٔ 

  2/7/6791رؤ٤ٓ٘بد ثزبس٣خ  /1سهْ 

 ثؾؤٕ االجشاءاد اُز٘ل٤ز٣خ ُلشع اُزؤ٤ٖٓ 

 (1) مذ افبثبد اُؼَٔ

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

   ،1791ُغ٘ش  34رؼذ حالهالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ    

 ٣وشس ٓب ٢ِ٣ :

 االثالؽ ػٖ افبثبد اُؼَٔ ٝػالج أُقبث٤ٖ –أٝال  

 أُبدح األ٠ُٝ

٣ِظضّ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُز١ ٣قخد ربفخرش ػَٔ رؤٕ ٣زِؾ فخكذ حُؼَٔ أٝ ٓ٘ذٝرٚ كٞسح  كظ٠ ُٞ    

ُْ طٔ٘ؼٚ حالفخرش ػٖ حالعظٔشحس ك٢ ٓٔخسعش ػِٔٚ، كبرح حعظٞؿزض حالفخرش حٗوطخع حُٔئٖٓ 

ػ٤ِٚ ػٖ حُؼَٔ ٝؿذ ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ حرالؽ حُلخدع خالٍ أسرغ ٝػؾش٣ٖ عخػش ا٠ُ ٓشًض 

ك٢ دحثشس حخظقخفٚ ٌٓخٕ حالفخرش، ٝا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش  حُؾشهش حُٞحهغ

 ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ حُٔؼذ ُٜزح حُـشك.

 

كبرح ٝهؼض حالفخرش خخسؽ ٌٓخٕ حُؼَٔ حُظضّ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ربرالؽ هغْ حُؾشهش أ٣نخ  رٔـشد    

الؽ ؿخص إٔ ٣ظوذّ إٔ طغٔق كخُظٚ رزُي، حٓخ ارح كخُض حالفخرش دٕٝ إٔ ٣ظٌٖٔ حُٔقخد ٖٓ حالر

 رٜزح حالرالؽ ٓ٘ذٝد ػ٘ٚ. 

 أُبدح اُثب٤ٗخ

٣ـٞص حٕ ٣وّٞ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ رظوذ٣ْ حُزالؽ حُٔؾخس ا٤ُٚ ك٢ حُلوشس حأل٠ُٝ ٖٓ حُٔخدس حُغخروش ٓظ٠    

 عٔلض كخُظٚ حُقل٤ش ا٠ُ ًَ ٖٓ فخكذ حُؼَٔ ٝٓشًض حُؾشهش ٝح٤ُٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس.

 أُبدح اُثبُثخ

ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ حػالٕ ؿ٤ٔغ ػٔخُٚ رـٜخص حُؼالؽ حُٔخققش إلعؼخكْٜ ٝػالؿْٜ ك٢    

ك٢ ٓل٤و ٌٓخٕ حُؼَٔ كخُش حالفخرش ٝػٖ حالؿشحءحص حُٞحؿذ حطزخػٜخ ك٢ كخُش ٝهٞع حالفخرش 

أٝ خخسؿٚ ٣ٝؼِن حالػالٕ ك٢ ٌٓخٕ ظخٛش ك٢ أًؼش ٖٓ ٓٞهغ ٖٓ ٓٞحهغ حُؼَٔ، ًٔخ ٣ٌٕٞ 

 ر٤ش ٝحالكشٗـ٤ش.ٝحملخ  ٝرخُِـظ٤ٖ حُؼش
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 أُبدح اُشاثؼخ

طشحػ٠ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ حالطلخهخص ٝحُؼوٞد حُظ٢ طزشٜٓخ ٓغ ؿٜخص    

 حُؼالؽ إٔ طظنٖٔ ًَ ٓخ ٣لون ٓقِلش حُٔقخد ٝسحكظٚ ٝػ٠ِ حألخـ :

 

 ٝكن حُٔغظ٣ٞخص حُطز٤ش حُٔظلن ػ٤ِٜخ ٓغ ٝصحسس حُقلش. إٔ ٣ٌٕٞ حُؼالؽ ٝحإلهخٓش -أ 

إٔ طوذّ ؿٜش حُؼالؽ حُٔغظ٘ذحص حُالصٓش ُز٤خٕ كخُش حُٔقخد، ٝظشٝف حُؼالؽ ٝٓذطٚ،  -د 

ٝطخس٣خ حالٗوطخع ػٖ حُؼَٔ، ٝطخس٣خ حُؼٞدس ُِؼَٔ ٝطوذ٣ش دسؿش حُؼـض كٞس حعظوشحس 

 حُلخُش.

ُٔقخد ٝطوذ٣ٜٔخ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش إٔ طلظلع ؿٜش حُؼالؽ رٔغظ٘ذحص حُؼالؽ حُخخفش رخ -ؽ 

، ُٜٝخ كن حُلقٍٞ ػ٠ِ فٞس ٓؼظٔذس خُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ػ٘ذ هِزٜخ ُالهالع ػ٤ِٜ

ٜٓ٘خ، ٣ٌٕٝٞ حكظلخظ ؿٜخص حُؼالؽ رٜزٙ حُٔغظ٘ذحص ُٔذس خٔظ ع٘ٞحص حػظزخسح  ٖٓ طخس٣خ 

 أخش ٓغظ٘ذ خخؿ رخإلفخرش.

 أُبدح اُخبٓغخ 

ٖٓ ػ٤ِْٜ ك٢ حُٔغظؾل٤خص ٝٓشحًض حُؼالؽ حُؼخٓش ٝؿٜخص ٣ظْ ػالؽ حُٔقخر٤ٖ ٖٓ حُٔئ   

 حُؼالؽ حُخخفش ٝكوخ  ُؾشٝه حالطلخهخص حُظ٢ طؼوذ ُٜزح حُـشك.

ٝك٢ كخالص حالعظؼـخٍ حُظ٢ طوظن٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ ك٤خس حُٔقخد حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٝحُظ٢    

س حأل٠ُٝ ٣ظؼزس ك٤ٜخ حُٞفٍٞ ك٢ حُٞهض حُٔ٘خعذ ا٠ُ أٓخًٖ حُؼالؽ حُٔلذدس ٝكوخ  ُِلوش

حُغخروش، ٣لن ُقخكذ حُؼَٔ اكخُش حُؼخَٓ حُٔقخد ا٠ُ أ١ هز٤ذ، أٝ ا٠ُ أ١ ػ٤خدس هز٤ش 

خخفش خالف حُـٜخص حُٔلذدس، ًٔخ ٣ٌٕٞ ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُٔقخد ٗلظ حُلن ك٢ حُلخُش 

حُٔزًٞسس ٝرُي ًِٚ رؾشه أػالّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ًظخرش رخطخد ٓغـَ 

ش أ٣خّ ٖٓ طخس٣خ حعظؼٔخٍ ٛزح حُلن اال ارح كخُض دٕٝ رُي ظشٝف حعظؼ٘خث٤ش خالٍ ِٜٓش ػالػ

طوزِٜخ ح٤ُٜجش حُؼخٓش كظٔذد ٛزٙ حُِٜٔش طزؼخ  ُزُي، ٝطظلَٔ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش 

ٗلوخص حُؼالؽ رظِي حُـٜخص، ٣ٝؾظشه إٔ ٣ؼزض رظوش٣ش هز٢ ٖٓ حُطز٤ذ حُٔؼخُؾ إٔ كخُش 

ذػض حُؼالؽ حُغش٣غ أٝ طؼزس ٝفُٞٚ ك٢ حُٞهض حُٔ٘خعذ ا٠ُ أكذ حُٔقخد حُقل٤ش حعظ

 ٓشحًض حُؼالؽ حُٔلذدس ُؼالؽ ػٔخٍ فخكذ حُؼَٔ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ.

 أُبدح اُغبدعخ       

ارح طؼزس ػالؽ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٓل٤ِخ  ٝحعظذػض كخُظٚ حُؼالؽ خخسؽ دُٝش حُزلش٣ٖ، طؼشك    

خُش ٓٞحكوظٜخ طقذس هشحسح  ٣ظنٖٔ طلذ٣ذ حُلخُش ػ٠ِ حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش، ٝك٢ ك

حُظٌخ٤ُق حُظوذ٣ش٣ش ُِؼالؽ ٝٗلوخص حُغلش ٝحالهخٓش ٝحعْ حُـٜش حُظ٢ ٣ظوشس ػالؽ حُٔقخد 

 رٜخ.

ٗلوخص حالهخٓش ٝكوخ  ُِلجخص حُٔلذدس ُزذٍ حُغلش حُٔوشس ُِؼخ٤ِٖٓ رخُذُٝش، ٓغ ٓشحػخس  ٝطئدٟ   

 ئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٝهض ٝهٞع حالفخرش.حُلجش حُٔخ٤ُش حُظ٢ ٣وغ ك٤ٜخ أؿش حؽظشحى حُٔ

 ٗلوخص حالهخٓش ك٢ كخُش اهخٓش حُٔقخد دحخَ حُٔغظؾل٠. ٟٝال طئد  

 أُبدح اُغبثؼخ        

ك٢ كخُش طوش٣ش حكظ٤خؽ حُٔقخد ا٠ُ ٓشحكن كغذ سأ١ حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش ٣ئدٟ    

 ٚ حُٔقخد.ُِٔشحكن ٗلوخص حٗظوخٍ ٝاهخٓش ر٘لظ حُو٤ٔش حُٔوشسس ُِٔئٖٓ ػ٤ِ
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 أُبدح اُثبٓ٘خ        

٣ٌٕٞ ٌَُ ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٝحُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُٔقخد حُلن ك٢ هِذ    

اػخدس حُ٘ظش ك٢ هشحس حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش حُقخدس ٝكوخ  ُِٔخدس حُغخدعش حُغخروش ٝرُي 

 خالٍ أعزٞع ٖٓ طخس٣خ ٝفٍٞ حُوشحس ا٠ُ ًَ ٜٓ٘ٔخ.

٣ٝؼخد حُ٘ظش ك٢ حُوشحس حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُلوشس حُغخروش حٓخّ حُِـ٘ش حُطز٤ش حالعظج٘خك٤ش    

حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢، ٝػ٠ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس اخطخس 

حُٔقخد روشحس حُِـ٘ش رخطخد ٓغـَ رؼِْ حُٞفٍٞ خالٍ أعزٞع ػ٠ِ حالًؼش ٖٓ طخس٣خ 

ٖٓ  92ك٢ حُٔخدس  ٜٗخث٤خ  ٝكوخ  ُٔخ ٛٞ ٓ٘قٞؿ ػ٤ِٕٚٞ ٛزح حُوشحس ٝفٍٞ حُوشحس ا٤ُٜخ، ٣ٌٝ

 حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس.

 أُبدح اُزبعؼخ 

ارح حٗظٌغض افخرش حُؼَٔ أٝ ٗؾؤ ػٜ٘خ ٓنخػلش أٝ ٓنخػلخص رؼذ حعظوشحس كخُش حُٔقخد    

ك٤لن ُٚ حُؼالؽ ٝكوخ  ألكٌخّ ٛزح حُوشحس  ػٖ حُؼَٔ ٝطشطذ ػ٠ِ رُي اهؼخد حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ

ؾشه ارالؽ فخكذ حُؼَٔ أٝ ٓ٘ذٝرٚ كٞسح  ٝػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ ارالؽ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ر

 ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ػ٠ِ حُزالؽ حُٔؼذ ُزُي.

 أُبدح اُؼبؽشح 

طظلَٔ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٗلوخص ػالؽ حُظـ٤َٔ ٝؿشحكخطٚ ارح ُْ طظٞكش    

خٗض كخُش حُظؾٞٙ حُ٘خؿٔش ػٖ حإلفخرش ُٜخ طؤػ٤ش رخُٔغظؾل٤خص ٝٓشحًض حُؼالؽ حُؼخٓش ارح ً

ػ٠ِ ٓٔخسعش حُٔقخد ُٜٔ٘ظٚ أٝ ًخٕ ُٜخ ٗظخثؾ ع٤جش ػ٠ِ ك٤خطٚ حالؿظٔخػ٤ش ٝرُي ر٘خء ػ٠ِ 

 طٞف٤ش حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش.

 أُبدح اُحبد٣خ ػؾشح 

خ ٣ظْ طٞك٤ش حألهشحف حُق٘خػ٤ش ٝحألؿٜضس حُظؼ٣ٞن٤ش ٝحُظـ٤ٜضحص حُطز٤ش حُظ٢ طغظذػ٤ٜ   

كخُش حُٔقخد حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ رٔؼشكش حُٔشحًض حُقل٤ش حُؼخٓش ٝرُي ٓظ٠ حعظوشص كخُش 

حُٔقخد حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٝارح ُْ طظٞكش ٛزٙ حألهشحف أٝ حألؿٜضس ُذٟ طِي حُـٜخص حُظضٓض 

ح٤ُٜجش حُؼخٓش رظٞك٤شٛخ ػ٠ِ ٗلوظٜخ ٖٓ خخسؽ حُـٜخص حُٔزًٞسس ٝكوخ  ُٔخ طوشسٙ حُِـ٘ش حُطز٤ش 

 حُٔخظقش.

لن ُِٔقخد هِذ ف٤خٗش ٛزٙ حألهشحف أٝ حألؿٜضس أٝ افالكٜخ أٝ حعظزذحٍ ؿ٤شٛخ ٣ٝ   

 رٜخ ٖٓ حُٔشحًض حُٔزًٞسس ٓخ ُْ ٣ٌٖ طِلٜخ سحؿؼخ  ُغٞء حالعظؼٔخٍ أٝ حُظؼٔذ.

٣ٌٕٝٞ فشف ٛزٙ حألهشحف ٝحألؿٜضس ٝحُظـ٤ٜضحص ارح هشس حُطز٤ذ إٔ ٖٓ ؽؤٜٗخ    

ٓوذسطٚ حالٗظخؿ٤ش ك٢ حُؼَٔ ٝال ٣قشف ٓؼخٝٗش حُٔقخد ػ٠ِ هنخء كخؿ٤خطٚ أٝ ص٣خدس 

 حُـٜخص ارح ًخٕ حُـشك ٓ٘ٚ حالعظٌٔخٍ حُؾخق٢ ُِ٘وـ حُؼن١ٞ حُ٘خطؾ ػٖ حإلفخرش.

رقشف حألؿٜضس ح٥ط٢ ر٤خٜٗخ ٝكوخ  ُِٔٞحفلخص حُظ٢ طوشسٛخ حُِـ٘ش حُؼخٓش ٝطِظضّ ح٤ُٜجش      

ٝرُي رؾشه حعظوشحس كخُش حُٔقخد حُقل٤ش ٝػذّ طؼخسك طش٤ًذ  ٔخظقشحُطز٤ش حُ

 حُـٜخص ٓغ طِي حُلخُش ٝٛزٙ حألؿٜضس ٢ٛ :

 حألهشحف حُغل٤ِش ٝحُؼ٣ِٞش حُٔالثٔش. -1

 حُ٘ظخسحص ٝحُؼذعخص. -3

 حالع٘خٕ حُق٘خػ٤ش. -2

 أؿٜضس حُغٔغ. -4

 حُوخػذس حُٔظلشًش. -1
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 حُؼ٤ٕٞ حُق٘خػ٤ش. -1

 حُؾؼش حُٔغظؼخس )حُزخسًٝش( رخُ٘غزش ُِؼخٓالص.    -9

 

 ٗلوبد االٗزوبٍ ٝاُجذالد ا٤ٓٞ٤ُخ  –ثب٤ٗب  

 أُبدح اُثب٤ٗخ ػؾشح

 طظلَٔ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٗلوخص حٗظوخٍ حُٔقخد رٛخرخ  ٝػٞدس ٖٓ ٌٓخٕ حُؼَٔ أٝ ٓغٌ٘ٚ ا٠ُ :      

 

 حٌُٔخٕ حُز١ ٣ظِو٠ ك٤ٚ حُؼالؽ. -أ 

حُطشف حُق٘خػ٢ أٝ حُـٜخص حُظؼ٣ٞن٢ أٝ حُطز٢ أٝ حٌُٔخٕ حُز١ ٣ظْ ك٤ٚ طش٤ًذ  -د 

 حُظؤ٤َٛ ػ٠ِ حعظؼٔخُٜخ.

 ٌٓخٕ طوذ٣ش دسؿش حُؼـض أٝ اػخدس حُٔ٘خظشس حُطز٤ش. -ؽ 

ٝطقشف ٗلوخص حالٗظوخٍ رٞعخثَ حُ٘وَ حُؼخد٣ش أٝ رخُٞع٤ِش حُظ٢ ٣شحٛخ حُطز٤ذ حُٔؼخُؾ ٓ٘خعزش ُلخُش    

 حُٔقخد، ٝرُي هزوخ  ُِظؼش٣لش حُٔؼٍٔٞ رٜخ. 

 ٔبدح اُثبُثخ ػؾشحاُ

٣غظلن حُٔقخد حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ُذٟ أًؼش ٖٓ فخكذ ػَٔ خخمغ ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢       

ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس ػ٠ِ أعخط ٓـٔٞع حألؿٞس حُٔغذد ػ٠ِ  12حُزذٍ ح٢ٓٞ٤ُ حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُٔخدس 

 أعخعٜخ حؽظشحًٚ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ.

 أُبدح اُشاثؼخ ػؾشح

ارح طشطذ ػ٠ِ حٗظٌخط افخرش ػَٔ عخروش كذػض ك٢ ظَ حُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ أٝ ارح       

طشطذ ػ٠ِ كذٝع ٓنخػلش ُٜخ، اهؼخد حُؼخَٓ ٓئهظخ  ػٖ ػِٔٚ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٤ٚ حعظلن حُزذٍ ح٢ٓٞ٤ُ 

شحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٝرُي ػ٠ِ أعخط أؿش حالؽظ حُؼخرظش هز٤خ  اهؼخدٙ  ٓذسحُٔؾخس ا٤ُٚ رخُٔخدس حُغخروش هٞحٍ 

 ٝهض كذٝع كخُش حالٗظٌخط أٝ حُٔنخػلش.

ًٔخ ٣غظلن حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُزذٍ ح٢ٓٞ٤ُ خالٍ كظشس حٗوطخػٚ ػٖ حُؼَٔ رغزذ طش٤ًذ أٝ ف٤خٗش       

أٝ حعظزذحٍ حُـٜخص حُظؼ٣ٞن٢ أٝ حُطشف حُق٘خػ٢ أٝ رغزذ حُظذس٣ذ ػ٤ِٚ ٝرُي ػ٠ِ أعخط أؿش 

 خس٣خ حالٗوطخع ػٖ حُؼَٔ ُٜزح حُغزذ.حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ك٢ ط

كبرح ًخٕ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ فخكذ ٓؼخػ ػـض ؿضث٢ ٓغظذ٣ْ أٝهق فشف حُٔؼخػ خالٍ كظشس       

 حعظلوخم حُزذٍ ٓخ ُْ ٣ٌٖ حُزذٍ أهَ ٖٓ حُٔؼخػ ك٤غظٔش فشف حُٔؼخػ ا٤ُٚ ٝال ٣قشف حُزذٍ.

 ػَٔ ك٤ئدٟ حُزذٍ ح٢ٓٞ٤ُ ػ٠ِ أٓخ ارح كذػض كخُش حالٗظٌخط أٝ حُٔنخػلش ًٝخٕ حُؼخَٓ رال      

 أعخط آخش أؿش أدٟ ػ٠ِ أعخعٚ حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ.

٣ٝغش١ ػ٠ِ كخُظ٢ حالٗظٌخط ٝحُٔنخػلش ٖٓ افخرش ػَٔ عخروش ٓخ ٣غش١ ػ٠ِ حإلفخرش ٖٓ       

ك٤غ ارالؽ فخكذ حُؼَٔ ٝارالؽ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٝطوذ٣ْ حُظوش٣ش حُطز٢ حأل٢ُٝ 

 ش حُظشدد ُِؼالؽ ٝحإلؽؼخس رخُؼٞدس ا٠ُ حُؼَٔ ٝحُؾٜخدس حُطز٤ش ٝكوخ  ُِ٘ٔخرؽ حُٔشكوش.ٝرطخه

 أُبدح اُخبٓغخ ػؾشح 

ال ٣ـٞص حُـٔغ ر٤ٖ حُزذٍ ح٢ٓٞ٤ُ ػٖ ٓذس حإلهؼخد حُٔئهض رغزذ افخرش حُؼَٔ ٝحألؿش عٞحء       

إٔ حُٔقخد هذ ػَٔ أدٟ حألؿش ك٢ ػَٔ خخمغ ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ أٝ ؿ٤ش خخمغ ُٚ، ٝارح ػزض 

ُذٟ أ١ ٖٓ أفلخد حُؼَٔ ػ٠ِ حُٞؿٚ حُٔظوذّ أػ٘خء كظشس ػزٞص ػـضٙ حُٔئهض ػٖ حُؼَٔ ٣ٞهق 

 فشف حُزذٍ ح٢ٓٞ٤ُ ٝطظخز اؿشحءحص حعظشدحد ٓخ ٣ٌٕٞ هذ فشف ُٚ ٖٓ رذالص رذٕٝ ٝؿٚ كن.
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 أُبدح اُغبدعخ ػؾشح

حُٔقخد ربفخرش ػَٔ ك٢ ٓٞحػ٤ذ  ٣ٌٕٞ فشف ٗلوخص حالٗظوخٍ ٝحُزذٍ ح٢ٓٞ٤ُ حُٔغظلن ُِؼخَٓ      

 فشف أؿشٙ ارح ًخٕ رخُؾٜش، ًَٝ أعزٞػ٤ٖ ارح ًخٕ ؿ٤ش رُي.

 إػبدح كحـ اُؼبَٓ أُقبة ثئفبثخ ػَٔ  –ثبُثب  

 أُبدح اُغبثؼخ ػؾشح

% ٖٓ 21ارح طشطذ ػ٠ِ اػخدس كلـ فخكذ ٓؼخػ حُؼـض حُذحثْ حٗخلخك ٗغزش حُؼـض ػٖ       

حُؼـض ح٢ٌُِ حُٔغظذ٣ْ ٣ٞهق فشف حُٔؼخػ ٜٗخث٤خ  ٖٓ أٍٝ حُؾٜش حُظخ٢ُ ُظخس٣خ طوش٣ش حُِـ٘ش حُطز٤ش 

 حُٔخظقش، ٣ٝقشف ُِٔقخد طؼ٣ٞل ٓوطٞع ٖٓ دكؼش ٝحكذس ٝكوخ  ُذسؿش حُؼـض حُـذ٣ذس.

حعظلن حُٔقخد ٓؼخؽخ  ٓؼذال  أٝ ٝح كذع طؼذ٣َ ك٢ دسؿش حُؼـض رخُض٣خدس أٝ حُ٘وـ ٝار      

طؼ٣ٞنخ  ٓوطٞػخ  ك٤لغذ ًالٛٔخ ػ٠ِ أعخط حألؿش حُخخمغ ُالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ حُٔلغٞد ػ٠ِ 

 أعخعٚ حُٔؼخػ هزَ حُظؼذ٣َ.

 ص٣بدح اؽزشاى اُزؤ٤ٖٓ ك٢ كشع اُزؤ٤ٖٓ مذ إفبثبد اُؼَٔ  –ساثؼب  

 بٓ٘خ ػؾشحأُبدح اُث

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ٣قذس ك٢ ًَ كخُش ػ٠ِ كذس ٖٓ  47ك٢ ططز٤ن كٌْ حُٔخدس       

كخالص أفلخد حُؼَٔ حُز٣ٖ ٣شكنٕٞ حُظو٤ذ رخُظؼ٤ِٔخص حُقخدسس ػٖ حُغِطخص حُٔخظقش ك٢ 

 ٓٞمٞع عالٓش حُؼٔخٍ ٝفلظْٜ، هشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ٣ٝلذد ك٢ ٛزح حُوشحس

حُـٜش حُظ٢ أفذسص طؼ٤ِٔخص حُٞهخ٣ش ٝٝؿٚ حُٔخخُلش ٝٗغزش حُض٣خدس ك٢ حالؽظشحى ك٢ طؤ٤ٖٓ كشع 

 افخرخص حُؼَٔ طزؼخ  ُـغخٓش حُٔخخُلش.

٣ٌٕٝٞ افذحس حُوشحس رؼذ أعزٞع ٖٓ طخس٣خ اؽؼخس فخكذ حُؼَٔ رٔؼشكش ح٤ُٜجش حُؼخٓش       

ُؼَٔ رخُوشحس كٞس فذٝسٙ كبرح أصحٍ ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رو٤خّ كخُش حُشكل، ٣ٝؼِٖ فخكذ ح

أعزخد حُٔخخُلش خالٍ حُؾٜش حُظخ٢ُ ُِؾٜش حُز١ أػِٖ ك٤ٚ رض٣خدس حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ  حُؼَٔ فخكذ

ٝهذّ ٤ُِٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس خالٍ حُؾٜش حُٔؾخس ا٤ُٚ ٓخ ٣ؼزض رُي ٖٓ حُـٜش حُظ٢ أفذسص 

دس حعظٔش ك٢ عذحد حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ مذ افخرخص حُظؼ٤ِٔخص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُلوشس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزٙ حُٔخ

 ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢. 49ٖٓ حُٔخدس  1حُؼَٔ رخُٔؼذٍ حُٞحسد رخُز٘ذ 

 أُبدح اُزبعؼخ ػؾشح

ارح ُْ ٣وذّ فخكذ حُؼَٔ ٓخ ٣ؼزض اصحُظٚ ألعزخد حُٔخخُلش حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ حُٔخدس حُغخروش ٣قذس       

حى حُظؤ٤ٖٓ ك٢ كشع افخرخص حُؼَٔ رٞحهغ ٗقق حالؽظشحى ك٢ حُلشع حُوشحس ٓظنٔ٘خ  ص٣خدس حؽظش

حُٔزًٞس، كبرح حعظٔشص كخُش حُشكل ُٔذس ؽٜش٣ٖ ٣قذس حُوشحس رض٣خدس حالؽظشحى ا٠ُ حُنؼق، 

ٝطقزق حُض٣خدس حُـذ٣ذس ٓغ أفَ حالؽظشحى عخس٣ش حُٔلؼٍٞ كظ٠ طٔخّ طذحسى أعزخد حُٔخخُلش ٝطوذ٣ٔٚ 

 ش حُؾؤٕ.ٓخ ٣ؼزض رُي ٖٓ حُـٜش فخكز

ٝطلقَ حالؽظشحًخص حُٔؼذُش رخُض٣خدس ػٖ ًَ ؽٜش أٝ حألؽٜش حُظ٢ ال ٣ظو٤ذ ك٤ٜخ رخُظؼ٤ِٔخص       

 حُٔظؼِوش رغالٓش حُؼٔخٍ ٝفلظْٜ، ٓغ ٓشحػخس حُِٜٔش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُلوشس حُغخروش.

ٝال طلقَ حُض٣خدس ك٢ حالؽظشحى ك٢ طؤ٤ٖٓ كشع افخرش حُؼَٔ ػٖ حُؾٜش حُز١ ٣ؼزض ك٤ٚ إٔ       

 فخكذ حُؼَٔ هذ أصحٍ أعزخد حُٔخخُلش.
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 أُبدح اُؼؾشٕٝ

٣ؼزض ٝهٞع حُٔخخُلش أٝ حصحُش أعزخرٜخ رخطخد سع٢ٔ ٖٓ حُـٜش حُٔخظقش ٓٞؿٜخ  ا٠ُ ح٤ُٜجش       

ٝطخس٣خ  إلصحُظٜخٞملخ  ك٤ٚ طِي حالعزخد ٝحالؿشحءحص حُظ٢ حطخزص حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٓ

 حالصحُش ٝرُي ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظطز٤ن حُٔخدط٤ٖ حُغخروظ٤ٖ.  

 اُ٘ٔبرج ٝاعزؼٔبالرٜب  –خبٓغب  

 أُبدح اُحبد٣خ ٝاُؼؾشٕٝ

طغظخذّ حُ٘ٔخرؽ ح٥ط٤ش ٝحُٔٞملش رخُٔالكن حُٔشحكوش ك٢ حالؿشحك ٝطوذّ ك٢ حُٔٞحػ٤ذ حُٔز٤٘ش 

 هش٣ٖ ًَ ٜٓ٘ٔخ :

رالؽ ػٖ ٝهٞع حفخرش ػَٔ / أٝ ٓشك ٢ٜ٘ٓ ٣ٝغِْ  –طؤ٤ٓ٘خص / حفخرخص  1ٗٔٞرؽ سهْ  -

حألفَ ُِؼخَٓ ُظوذ٣ٔٚ ُِٔغظؾل٠ ٝطشعَ فٞسس ٖٓ فخكذ حُؼَٔ ا٠ُ هغْ حُؾشهش 

ٝأخشٟ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش كٞس كذٝع حالفخرش أٝ حًظؾخف حُٔشك 

 حُؼَٔ رخُقٞسس حُؼخُؼش. ح٢ُٜ٘ٔ ٣ٝلظلع فخكذ

طوش٣ش هز٢ أ٢ُٝ ٣ٝلشس رٔؼشكش حُطز٤ذ حُٔؼخُؾ  –/ طؤ٤ٓ٘خص / حفخرخص  3ٗٔٞرؽ سهْ  -

٣ٝلشس كٞس كلـ حُلخُش ٣ٝشعَ حألفَ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٝاكذٟ 

حُقٞسط٤ٖ ا٠ُ فخكذ حُؼَٔ ػ٠ِ ػ٘ٞحٗٚ ٣ٝلظلع حُٔغظؾل٠ أٝ ؿٜش حُؼالؽ رخُقٞسس 

 ٤ش.حُؼخٗ

رطخهش طشدد ُِؼالؽ ٖٓ حفخرش ػَٔ ٣ٝلشسٛخ حُطز٤ذ  –/ طؤ٤ٓ٘خص / حفخرخص  2ٗٔٞرؽ سهْ  -

حُٔؼخُؾ ػ٘ذ ًَ ص٣خسس ٣ٝغِْ حالفَ ُِؼخَٓ حُٔقخد ُظوذ٣ٔٚ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص 

 حالؿظٔخػ٤ش، ٣ٝلظلع حُٔغظؾل٠ أٝ حُطز٤ذ حُٔؼخُؾ رقٞسس.

حؽؼخس رخُؼٞدس ا٠ُ حُؼَٔ ٣ٝلشسٙ حُطز٤ذ حُٔؼخُؾ  –/ طؤ٤ٓ٘خص / حفخرخص  4ٗٔٞرؽ سهْ  -

٣ٝشعَ حالفَ كٞس حعظوشحس حُلخُش رٔؼشكش حُٔغظؾل٠ أٝ ؿٜش حُؼالؽ ا٠ُ فخكذ حُؼَٔ 

ٝطغِْ فٞسس ُِؼخَٓ.  ٝطشعَ فٞسس ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٣ٝلظلع 

 حُٔغظؾل٠ رقٞسس.

ز٤ش رذسؿش حُؼـض حُٔغظذ٣ْ / أٝ حُٞكخس ٗظ٤ـش ؽٜخدس ه –/ طؤ٤ٓ٘خص / حفخرخص  1ٗٔٞرؽ سهْ  -

حفخرش ػَٔ ٝطلشس رٔؼشكش أػنخء حُِـ٘ش حُطز٤ش كٞس حعظوشحس حُلخُش أٝ كذٝع حُٞكخس 

ٝ طغِْ ألَٛ حُٔقخد ك٢ كخُش حُٞكخس ُظوذ٣ٜٔخ ا٠ُ ح٤ُٜجش أٝطغِْ ُِؼخَٓ ك٢ كخُش حُؼـض 

 حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش.

 أحٌبّ أخشٟ  –عبدعب  

 دح اُثب٤ٗخ ٝاُؼؾشٕٝأُب

 ٣ؼشك ٛزح حُوشحس ػ٠ِ ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ك٢ أٍٝ حؿظٔخع ُٚ.

 أُبدح اُثبُثخ ٝاُؼؾشٕٝ

٣٘ؾش ٛزح حُوشحس ٝحُٔالكن حُٔشحكوش ُٚ رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش ٣ٝؼَٔ رٚ حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ أًظٞرش 

1791.ّ 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                          

 ػ٤غ٠ ثٖ ٓحٔذ ثٖ ػجذهللا اُخ٤ِلخ

 ّ.1791عزظٔزش  4 ك٢فذس 

 ٛــ.1271سٓنخٕ  7حُٔٞحكن 
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 هشاس ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

  43/7/6791رؤ٤ٓ٘بد ثزبس٣خ  /7سهْ 

 أفحبة اُؼَٔثؾؤٕ اُغجالد ٝأُِلبد اُز٢ ٣ٔغٌٜب 

 (1) اُخبمؼٕٞ ُوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ  111 رؼذ حالهالع ػ٠ِ  حُٔخدس   

 .  1791( ُغ٘ش 34)

 31/1/1791/ طؤ٤ٓ٘خص حُقخدسس رظخس٣خ  1ٝ 4ٝ 2ٝػ٠ِ حُوشحسحص حُٞصحس٣ش سهْ 

ٝ4/7/1791. 

 ٝر٘خء ػ٠ِ ٓٞحكوش ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،

 هشس :

 أُبدح األ٠ُٝ

( ٣1111ِظضّ أفلخد حُؼَٔ حُخخمؼٕٞ ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ٝحُز٣ٖ ٣غظخذٕٓٞ )  

أُق ػخَٓ كؤًؼش، ًٔخ ٣ِظضّ ًَ فخكذ ػَٔ ٣غ٘ذ ًَ أٝ رؼل أػٔخُٚ ا٠ُ ٓوخٍٝ أٝ ٓوخ٤ُٖٝ 

حُزخهٖ ٣ٝغظٞكٕٞ ٓؼخ  ؽشٝه ططز٤ن هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ػ٤ِْٜ كظ٠ ُٝٞ ًخٕ فخكذ ٖٓ 

حُؼَٔ حألف٢ِ أٝ حُٔوخٍٝ ٖٓ حُزخهٖ ًَ رٔلشدٙ ؿ٤ش ٓغظٞف ُٜزح حُؼذد رخٕ ٣ٔغي ٛٞ ًَٝ 

 ٖٓ حُٔوخ٤ُٖٝ ٖٓ حُزخهٖ حُغـالص ح٥ط٢ ر٤خٜٗخ :

 عـَ ه٤ذ حُؼٔخٍ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ. -1

 حُؾٜش٣ش ُِؼخ٤ِٖٓ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ.عـَ ه٤ذ حألؿٞس  -3

عـَ ٗٔخرؽ حُؼٔخٍ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ ٝعذحد حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص  -2

 حالؿظٔخػ٤ش.

 عـَ ه٤ذ حفخرخص حُؼَٔ ٝأٓشحك حُٜٔ٘ش. -4

عـَ ه٤ذ حُٔوخ٤ُٖٝ ٖٓ حُزخهٖ حُٔغ٘ذ ا٤ُْٜ أػٔخٍ ٖٓ هزَ فخكذ حُؼَٔ حُخخمغ  -1

 ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش.

 ٣ٝلظلع رٜزٙ حُغـالص ؿ٤ٔؼٜخ رقلش دحثٔش.
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 أُبدح اُثب٤ٗخ

ط٘ؾؤ حُغـالص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس حُغخروش ٝكوخ  ُِ٘ٔخرؽ حُٔشحكوش ُٜزح حُوشحس، ٣ٝـٞص   

 –رظشخ٤ـ ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش حعظؼ٘خء رؼل أفلخد حُؼَٔ أٝ حُٔوخ٤ُٖٝ 

ٖٓ حُظو٤ذ رزؼل ٛزٙ حُ٘ٔخرؽ حٝ ًِٜخ ٝحالعظؼخمش ػٜ٘خ ر٘ٔخرؽ رذ٣ِش  –ر٘خء ػ٠ِ هِذ ْٜٓ٘ 

ٕ رُي أ٣غش ُ٘ظخّ حُؼَٔ رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ُٝذٟ أفلخد حُؼَٔ ٝػ٠ِ حألخـ أعخ٤ُذ ًِٔخ ًخ

 حُؼَٔ ح٤ُ٥ش رؾشه إٔ طٌٕٞ ٓغظٞك٤ش حُز٤خٗخص حُٞحسدس رٜزٙ حُ٘ٔخرؽ.

 أُبدح اُثبُثخ

٣ِظضّ ًَ ٖٓ أفلخد حُؼَٔ ٝحُٔوخ٤ُٖٝ ٖٓ حُزخهٖ حُٔزًٞس٣ٖ ك٢ حُٔخدس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزح 

َٓ ٣ؼَٔ ُذ٣ٚ ٣ٞدع رٚ فٞس ؿ٤ٔغ حُ٘ٔخرؽ حُٔظؼِوش رخُظؤ٤ٖٓ حُوشحس ربٗؾخء ِٓق ٌَُ ػخ

حالؿظٔخػ٢ حُخخفش رخُؼخَٓ ٝحٌُٔخطزخص حُٔظزخدُش رؾؤٗٚ ر٤ٖ فخكذ حُؼَٔ أٝ حُٔوخٍٝ ٖٓ 

حُزخهٖ ٝر٤ٖ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش، ٝر٤٘ٚ ٝر٤ٖ هغْ حُؾشهش حُٔخظـ، أٝ ر٤٘ٚ 

ل٠ حُخخؿ رؼٔخُٚ، أٝ حُطز٤ذ حُٔؼخُؾ ػ٘ذ كذٝع ٝر٤ٖ ٓغظؾل٠ ٝصحسس حُقلش حٝ حُٔغظؾ

حفخرش ُِؼخَٓ ٖٓ حفخرخص حُؼَٔ أٝ ٓشك ٖٓ أٓشحك حُٜٔ٘ش ٣ٝلظلع رٜزٙ حُِٔلخص رقلش 

 دحثٔش.

 أُبدح اُشاثؼخ 

 .1791أًظٞرش  أ٣ٍٝ٘ؾش ٛزح حُوشحس ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش ٣ٝؼَٔ رٚ حػظزخسح  ٖٓ 

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                          

 ػ٤غ٠ ثٖ ٓحٔذ ثٖ ػجذهللا اُخ٤ِلخ

 ٛــ. 1271ع٘ش سٓنخٕ  37فذس رظخس٣خ 

 ّ.1791 ع٘ش عزظٔزش 32حُٔٞحكن 
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 هشاس ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

  43/7/6791رؤ٤ٓ٘بد ثزبس٣خ  /61سهْ 

 (1) ثؾؤٕ ٓ٘حخ ٗلوبد اُج٘بصح

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ  71رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔخدس    

 ،  1791( ُغ٘ش 34)

 ٝر٘خء ػ٠ِ حهظشحف ٓذ٣ش ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،

 :هشس 

 ٠ُٝالأُبدح ا

طٌٕٞ ٓ٘لش ٗلوخص حُـ٘خصس ك٢ كخُش حٗظٜخء خذٓش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ، رٞكخطٚ رؼذ حؽظشحًٚ ك٢   

( خٔغ٤ٖ د٣٘خسح  ٣ٌٕٝٞ فشكٜخ ػ٠ِ حُٞؿٚ حُٔز٤ٖ 11حُظؤ٤ٖٓ ٓذس عظش ؽٜٞس ػ٠ِ حألهَ رٞحهغ )

 (3) ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔؾخس ا٤ُٚ.  71رخُٔخدس 

 أُبدح اُثب٤ٗخ

 ٍٝ حؿظٔخع ُٚ.ح٣ؼشك ٛزح حُوشحس ػ٠ِ ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢   

 أُبدح اُثبُثخ

 .1791حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ أًظٞرش  ٣ٚ٘ؾش ٛزح حُوشحس رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش ٣ٝؼَٔ ر  

 

 

 اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خٝص٣ش                                                                            

 ػ٤غ٠ ثٖ ٓحٔذ ثٖ ػجذهللا اُخ٤ِلخ

 ٛــ. 1271سٓنخٕ  37فذس رظخس٣خ 

 ّ.1791 ع٘ش عزظٔزش 32حُٔٞحكن 

 

 

 

 

 
 .1791 /7/ 21  - 1171حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)

 ه٤ٔش ٓ٘لش ٗلوخص حُـ٘خصس.رؾؤٕ طؼذ٣َ  3112( ُغ٘ش 7( طْ طؼذ٣َ ٓ٘لش ٗلوخص حُـ٘خصس رٔٞؿذ هشحس ٝص٣ش حُٔخ٤ُش سهْ )3)
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 هشاس ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

  67/7/6791( رؤ٤ٓ٘بد ثزبس٣خ 66سهْ )

 641ثؾؤٕ ٗذة ثؼل أُٞظل٤ٖ ر٘ل٤زا  ُ٘ـ أُبدح 

 (1)42/6791ٖٓ هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢ اُقبدس ثبُٔشعّٞ ثوبٕٗٞ سهْ 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ  133،131،131رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔٞحد    

 ،  1791( ُغ٘ش 34روخٕٗٞ سهْ )

 هشس :

 أُبدح األ٠ُٝ

( ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ 131دس )٣٘ذد ًَ ٖٓ حُغخدس ح٥ط٤ش أعٔخإْٛ ُظ٘ل٤ز أكٌخّ حُٔخ  

 ٤ُٚ ْٝٛ :ححُٔؾخس 

 حُـخسٝد١.ػزذحُ٘ز٢ ٜٓذ١  -1

 كغٖ عِٔخٕ ٓلٔذ. -3

 ػزذهللا ػزذحُل٤ٔذ حُؼ٤ِٞحص. -2

 أكٔذ ػ٢ِ ػزخط. -4

 ع٤ٔش ٓلٔذ ٓشع٢. -1

 حُغ٤ذ ٓلٔذ سحؿذ. -1

 ػزذحُشصحم ػزذحُٞٛخد صٛشحٕ. -9

 أُبدح اُثب٤ٗخ

 ألكٌخّ( ٖٓ ٛزح حُوشحس حخظقخفخطْٜ هزوخ  ٣1ظ٠ُٞ حُٔلظؾٕٞ حُٔ٘ظذرٕٞ ٝكوخ  ُِٔخدس )  

 ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔؾخس ا٤ُٚ.  133،131،131حُٔٞحد 

 أُبدح اُثبُثخ

 ٣ؼَٔ رٜزح حُوشحس ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.   

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                           

 ػجذهللا اُخ٤ِلخػ٤غ٠ ثٖ ٓحٔذ ثٖ 

 ٛــ.1271سٓنخٕ  34فذس رظخس٣خ 

 ّ.1791عزظٔزش  11 حُٔٞحكن

 
 .1791 /11/ 9  - 1171حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خهشاس ٝص٣ش   

 62/61/6791( ثزبس٣خ 65سهْ )

 ثؾؤٕ ر٣ٌٖٞ ُج٘خ ٓشاجؼخ أفٍٞ اُ٘ظْ اُخبفخ

 أُ٘ؾؤح ُذٟ أفحبة اُؼَٔ

 

 اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ ٝص٣ش

   ( ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ 72رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔخدس )  

 .1791( ُغ٘ش 34)

ٝكشفخ  ػ٠ِ فخُق حُؼخ٤ِٖٓ حُٔؾظش٤ًٖ ك٢ حُ٘ظْ حُخخفش حُٔ٘ؾؤس ُذٟ أفلخد حُؼَٔ ُظ٣ٌٖٞ    

ش رُي ٖٓ حُ٘ظْ حُٔٔخػِش حُظ٢ أٗؾجض رٔوظن٠ حُٔؼخؽخص ٝحُٔذخشحص ٝحُؼٞحثذ ٝحُٔذكٞػخص ٝؿ٤

 س أفلخد حالػٔخٍ حُٔ٘لشد٣ٖ،حدسٝر٤ٖ ٓٞظل٤ْٜ ٝػٔخُْٜ أٝ أٗؾجض رخحطلخهخص خخفش ر٤ْٜ٘ 

ٝكظ٠ ٣ٌٖٔ حُظؤًذ ٖٓ كغخرخص ٓغخٛٔخص أفلخد حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ ك٢ حُ٘ظْ حُخخفش حُٔؾخس ا٤ُٜخ    

رخُلوشس حُغخروش ٖٝٓ كغخرخص كٞحثذٛخ ٝأسرخكٜخ ٝػٞحثذٛخ ٝحعظؼٔخسحطٜخ ٝح٣شحدحطٜخ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ 

ؤ٤ٖٓ ٌٓٞٗخص ٛزٙ حالٓٞحٍ عٞحء ًخٗض ػخرظش أٝ ٓ٘وُٞش حٝ ُذٟ أفلخد حُؼَٔ حُخخمؼ٤ٖ ُوخٕٗٞ حُظ

حالؿظٔخػ٢ أٝ ُذٟ ح٤ًُِٖٞٔ ػْٜ٘ أٝ ٓٞظل٤ْٜ ٝػٔخُْٜ ٖٓ أٓ٘خء حالعظؼٔخس، ٝعٞحء ًخٗض ٛزٙ 

حالٓٞحٍ ٓٞؿٞدس دحخَ حُزالد أٝ خخسؿٜخ ًِٜخ أٝ رؼنٜخ، ٝرُي كظ٠ ٣طٔجٖ حُؼخِٕٓٞ ا٠ُ إٔ 

 كوٞهْٜ طقِْٜ ًخِٓش ك٢ كخُش ه٤خّ فخكذ حُؼَٔ رظقل٤ش حُ٘ظخّ حُخخؿ حُٔ٘ؾؤ ُذ٣ٚ أٝ ه٤خٓٚ

 ربٗؾخء ٗظخّ رذ٣َ ػ٘ٚ،   

 هشس :

 أُبدح األ٠ُٝ

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ  72ٝ74طؾٌَ ُـ٘ش ٓشحؿؼش أفٍٞ حُ٘ظْ حُخخفش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدط٤ٖ 

 حالؿظٔخػ٢ ٖٓ حُغخدس ح٥ط٤ش أعٔخإْٛ ْٝٛ  :

 ٓذ٣ش ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش.         ُؾ٤خ ػ٤غ٠ رٖ ارشح٤ْٛ رٖ ٓلٔذ حُخ٤ِلشح -1

 .حُٔذ٣ش حُؼخّ حُٔغخػذ ُٔئعغش ٗوذ حُزلش٣ٖ        حالعظخر ػزذهللا كغٖ ع٤ق  -3

 ش ُِظؤ٤ٓ٘خص.ـ٤جش حُؼخٓخػ٤ش رخُٜٔخز٤ش حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظ                حالعظــخر ٓلٔذ رذسحٕ ٓلـٔذ -2

 أُبدح اُثب٤ٗخ

طٌِق حُِـ٘ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس حُغخروش رٔشحؿؼش أفٍٞ حُ٘ظْ حُخخفش حُٞحسد رًشٛخ رخُٔخدط٤ٖ 

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢، عٞحء ًخٗض ٛزٙ حالفٍٞ ػخرظش أٝ ٓ٘وُٞش، ٣ٌٕٝٞ ُِـ٘ش  72ٝ74

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس.131حُقالك٤خص حُٞحسدس رخُٔخدس )

 أُبدح اُثبُثخ

ٓ٘ذٝرخ  ػٖ  –ػٖ هش٣ن سث٤غٜخ  –ًٞسس رخُٔخدس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزح حُوشحس إٔ طذػٞ ػ٠ِ حُِـ٘ش حُٔز

فخكذ حُؼَٔ حُز١ طشحؿغ كغخرخص حُ٘ظخّ حُخخؿ حُٔ٘ؾؤ ُذ٣ٚ ُالؽظشحى ٓؼٜخ ك٢ حػٔخٍ حُٔشحؿؼش 

ًٔخ طذػٞ ٓ٘ذٝرخ  آخش ػٖ حُؼٔخٍ ُِـشك ٗلغٚ، دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜٔخ فٞص ٓؼذٝد ك٢ ٓذحٝالص 

 حُِـ٘ش.

 
 .1791/ 11/ 11  - 1313حُؼذد  -٣ذس حُشع٤ٔش ( حُـش1)
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 أُبدح اُشاثؼخ

طـظٔغ حُِـ٘ش رٔوش ٝصحسس حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ك٢ ؿ٤ش عخػخص حُؼَٔ حُشع٤ٔش أٝ كغزٔخ 

طشحٙ مشٝس٣خ  إلٗـخص أػٔخُٜخ ٝطوذّ طوش٣شح  ٓلقال  ػٖ ًَ ٗظخّ ُذٟ ًَ ٖٓ أفلخد حُؼَٔ 

 ا٠ُ حُِـ٘ش حُٔؾظشًش ك٢ حُٔ٘ؾؤس فخكزش حُؾؤٕ. –رؼذ حُؼشك ػ٤ِ٘خ  –حُٔؼ٤٤ٖ٘، ٝطزِؾ ٗظ٤ـش ػِٜٔخ 

 

 أُبدح اُخبٓغخ

 ٣ؼَٔ رٜزح حُوشحس ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

  

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                          

 ذهللا اُخ٤ِلخػ٤غ٠ ثٖ ٓحٔذ ثٖ ػج

 

 ٛــ.1271ؽٞحٍ  31 :فذس رظخس٣خ

 ّ.1791أًظٞرش  14حُٔٞحكن: 
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 وزٌر العمل والشئون االجتماعٌة قرار

 24/11/1976( تؤمٌنات بتارٌخ 19) رقم

 بشؤن الترخٌص بتخفٌض نسبة االشتراك فً فرع

 (1) التؤمٌن ضد إصابات العمل لشركة نفط البحرٌن المحدودة
 

 :االجتماعٌةوزٌر العمل والشبون 

من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم  45/41 تٌنعلى الماد االطبلعبعد 

 .1356لسنة  04

أكتوبر  15و 1356سبتمبر سنة  01و  5وعلى خطابات شركة نفط البحرٌن المحدودة بتارٌخ 

، بشؤن طلب تخفٌض االشتراك فً فرع تؤمٌن إصابات العمل من قانون التؤمٌن 1356سنة 

االجتماعً بواقع الثلث نظٌر تحمل الشركة البدالت الٌومٌة ومصارٌؾ االنتقال لجمٌع موظفٌها 

، وصرؾ هذه البدالت وفقا عمل أو ٌصابون بؤحد أمراض المهنةتقع لهم اصابات وعمالها الذٌن 

من القانون المذكور، وبواقع ثلث آخر مقابل قٌام  52و 63و 61و  54و  53و  50ألحكام المواد 

 الشركة بعبلج إصابات العمل وأمراض المهنة بمستشفاها الذي تملكه.

 1356/ت.أ/14ورقم  11/3/56بتارٌخ  1356/ت.أ/0وعلى خطابٌنا للشركة المذكورة رقم

 ،3/12/1356بتارٌخ 

نا الموضحة فً وحٌث انتهت الشركة فً خطاباتها المشار إلٌها عالٌه إلى الموافقة على وجهة نظر

 ، خطابٌنا المذكورٌن

 وبناء على ما عرضه مدٌر الهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة ،

 قرر:

 المادة األولى

التؤمٌن ضد إصابات العمل وأمراض المهنة بالنسبة لشركة نفط البحرٌن المحدودة ٌخفض اشتراك 

 -على األساس التالً: 1356بواقع الثلثٌن لمدة خمسة عشر شهرا اعتبارا من أول أكتوبر سنة 

دون أٌة تفرقة بٌنهم من حٌث مستوى  –قٌام الشركة المذكورة بعبلج جمٌع موظفٌها وعمالها 

فً حالة حدوث إصابة عمل أو مرض مهنً ألي منهم، وٌتم  –بمستشفى الشركة العبلج واإلقامة 

العبلج وفقا للمستوٌات الموضحة بقانون التؤمٌن االجتماعً المذكور وبالقرارات الوزارٌة 

لٌها االصادرة تنفٌذا له وما ٌصدر بهذا الشؤن ووفقا لما تم االتفاق علٌه بالخطابات المتبادلة المشار 

 -وعلى األخص ما ٌلً:عالٌه 

 
 .1791/ 11/ 11  - 1311حُؼذد  -( حُـش٣ذس حُشع٤ٔش 1)
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ٌتساوى جمٌع الموظفٌن والعمال مهما كانت مرتباتهم أو وظابفهم أو جنسٌاتهم فً التمتع  -1

تقدمها الشركة وفً االقامة بمستشفاها وذلك بالنسبة لكل الموظفٌن بالعناٌة الطبٌة التً 

 بإصابة عمل أو مرض مهنً. والعمال الذٌن ٌصابون
 

ٌقدم مستشفى الشركة خدمات طب األسنان وأمراض النساء وفحوص التشخٌص الطبٌة  -0

 من أي نوع أو أٌة طبٌعة بما فً ذلك خدمات معامل التحالٌل الطبٌة.
 

 ٌقٌم الموظؾ أو العامل بمركز للنقاهة إذا أحتاج األمر لذلك على نفقة الشركة. -3
 

وعبلج وإقامة الموظؾ أو العامل المصاب فً مستشفى آخر إذا لم تتحمل الشركة نفقات  -4

ٌتوفر العبلج فً مستشفاها سواء تم ذلك داخل الببلد أو خارجها مع تحمل نفقات السفر 

واإلقامة فً الحالة األخٌرة ، وتحمل نفقات وإقامة مرافق إذا قررت اللجنة الطبٌة 

د األشخاص فً سفره للعبلج المختصة أن مصلحة المصاب تقتضً أن ٌرافقه أح

 بالخارج.
 

تعامل الشركة حاالت انتكاس اإلصابة أو المرض المهنً أو حدوث مضاعفة لها بعد عودة  -5

الموظؾ أو العامل إلى عمله معاملة االصابة نفسها من حٌث العبلج والبدالت ومصارٌؾ 

حمل الشركة االنتقال وما ٌنتج عن اإلصابة بعد استقرارها من مكمبلت العبلج، مع ت

لمصارٌؾ وعبلج وإقامة أحد موظفٌها أو عمالها إذا أوفد فً مهمة خارج الببلد وأصٌب 

 إصابة عمل.
 

تتحمل الشركة مسبولٌة عبلج موظفٌها وعمالها إذا ظهرت على أحدهم خبلل سنة من  -6

تارٌخ ترك خدمتها أعراض أي مرض مهنً سواء كان الموظؾ أو العامل ببل عمل أو 

 فً صناعة أو عمل ال ٌنشؤ عنه هذا المرض.كان ٌشتؽل 
 

تقوم الشركة بعبلج موظفٌها وعمالها وتحمل البدالت الٌومٌة المشار إلٌها بالقانون ولو  -5

، وكذلك عبلج موظفٌها بلؾ صاحب العملكانت اإلصابة تقتضً مسبولٌة شخص أخر خ

 ن إصابات الطرٌق مع تحمل البدالت الٌومٌة المذكورة.موعمالها 
 

تقبل الشركة استبناؾ عبلج الموظؾ والعامل بمستشفاها إذا قررت اللجنة الطبٌة المختصة  -1

 ، كما تقبل الشركةار بقابه بها إلى أن تستقر حالتهعدم انتهاء العبلج وضرورة استمر

، مع تحمل الشركة ألتعاب ختصة واللجنة الطبٌة االستبنافٌةقرارات اللجنة الطبٌة الم

 اللجنتٌن وفقا للفبات المقررة. ربٌس وأعضاء كل من
 

 العلوٌة المنتجة توفر الشركة لموظفٌها وعمالها حسب الحاجة األطراؾ الصناعٌة -3

(HOOKS ،واألطراؾ السفلٌة من الخارج ما لم تتوفر محلٌا ، والنظارات والعدسات )

والقواعد المتحركة والعٌون الصناعٌة، والشعر واألسنان الصناعٌة، وأجهزة السمع، 

وكذلك توفٌر أٌة تجهٌزات المستعار بالنسبة للعامبلت والموظفات كلما أقتضى األمر ذلك، 

طبٌة أو جراحٌة الستدراك نتابج اإلصابة وذلك كله وفقا لما تقرره اللجنة الطبٌة المختصة 

تشفاها ما تتطلبه عبلجات التجمٌل أو اللجنة الطبٌة االستبنافٌة وتوفر الشركة أو مس

وجراحاته إذا كانت حالة التشوه الناجمة عن إصابة العمل لها تؤثٌر على ممارسة المصاب 

لمهنته أو كان لها نتابج سٌبة على حٌاته االجتماعٌة وذلك بناء على توصٌة اللجنة الطبٌة 

 المختصة أو اللجنة الطبٌة االستبنافٌة.
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األطراؾ واألجهزة وؼٌرها مما هو وارد بالفقرة األولى من هذا  وتتعهد الشركة بصٌانة

 البند وإصبلحها واستبدال ؼٌرها بها على نفقتها.
 

ٌقوم مستشفى الشركة بفحص موظفٌها وعمالها طبٌا بصفة دورٌة بالنسبة للمعرضٌن منهم  .12

 ً تكتشؾ.لؤلمراض المهنٌة ، وإببلغ الهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة بالحاالت الت
 

ٌحتفظ المستشفى بمستندات اإلصابات مدة خمس سنوات على األقل من تارٌخ آخر مستند  .11

بتنفٌذ األحكام الواردة بالقرار الوزاري الصادر منا برقم  ةلكل حالة، وتلتزم الشرك

، بشؤن اإلجراءات التنفٌذٌة لفرع التؤمٌن ضد إصابات 4/3/1356 /تؤمٌنات بتارٌخ6

لٌه والتزامها فً نفس الوقت بتنفٌذ ما ٌصدر مستقببل من الما ذكر عالعمل باإلضافة 

 قرارات وتعلٌمات بخصوص هذا الفرع من التؤمٌن.
 

 تقوم الشركة بتحمل البدالت الٌومٌة ومصارٌؾ االنتقال ودفعها لمن ٌصاب من موظفٌها .10

 53و 50، وصرؾ هذه البدالت وفقا ألحكام المواد وعمالها بإصابة عمل أو مرض مهنً

 من قانون التؤمٌن االجتماعً المذكور. 52و 63و 61و 54و
 

 حتفظ بحقنا فً إضافة شروط أخرى إذا اقتضى األمر ذلك.ن .13
 

تلتزم الشركة بالقٌام بما ٌتطلبه قانون التؤمٌن االجتماعً المذكور والقرارات الوزارٌة وما  .14

 ٌدخل علٌهما من تعدٌل بشؤن اإلجراءات التنفٌذٌة.

 الثانٌةالمادة 

ٌكون صرؾ البدالت الٌومٌة للموظؾ أو العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهنً 

طوال مدة عجزه عن العمل بسبب اإلصابة أو المرض المهنً إلى أن ٌشفى أو تستقر حالته وفقا 

 للفبة أو الفبات المقررة بالشركة إذا كانت أكبر مما هو مقرر بقانون التؤمٌن االجتماعً المذكور.

 المادة الثالثة

ٌكون التخفٌض فً اشتراك التؤمٌن ضد إصابة العمل الممنوح للشركة بمقتضى هذا 

، وٌلؽى تلقابٌا دون إنذار من الوزارة رة بالمادة األولى من هذا القراردة المذكواالقرار موقوتا بالم

ة الثانٌة من هذا إذا أخلت الشركة بؤحد االلتزامات الموضحة بالمادة األولى المذكورة أو بالماد

 القرار أو ببعضها أو بها كلها ، أو إذا أخلت بما ٌصدر من قرارات بهذا الشؤن.

 المادة الرابعة 

 ٌعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة فً أول اجتماع له.
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 المادة الخامسة

 . 1356ٌنشر هذا القرار بالجرٌدة الرسمٌة وٌعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 

 

 العمل والشئون االجتماعٌة وزٌر                                                                    

 عٌسى بن محمد بن عبدهللا الخلٌفة

 

 هـ1336ذي القعدة  1 :صدر بتارٌخ

 م 1356أكتوبر  04الموافق: 
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 قرار
 وزٌر العمل والشئون االجتماعٌة

 م بتخفٌض17/1/1977( بتارٌخ 1رقم )
 نسبة االشتراك فً تؤمٌن إصابات العمل لشركة

 (1)ألمونٌوم البحرٌن بواقع الثلث 

 

 وزير العمل والشئون االجتماعية:

 ،م6754لسنة  42الصادر بالمرسوم بقانون رقم بعد االطالع عمى قانون التأمين االجتماعي 

 .6754/ 66/  62/أ ف و / حـ ع م المؤرخ في 6رقم  وعمى كتاب شركة ألمونيوم البحرين
طبقا لنص المادة بشأن طمبيا تخفيض نسبة االشتراك في تأمين إصابات العمل بواقع الثمث 

الت اليومية لممصابين بإصابة م مقابل قياميا بتحمل البد6754لسنة  42م قمن القانون ر  26
 عمل من عماليا،

/ تأمينات المرفوعة لمجمس إدارة الييئة العامة لمـتأمينات االجتماعية بشان 4وعمى المذكرة رقم 
 تخفيض االشتراك في فرع التامين ضد إصابات العمل،

  الثة المنعقدة بتاريــخ ـتو الثـار إلييا بجمسـس اإلدارة عمى المذكرة المشـوبناء عمى موافقة مجم
وعمى تخفيض نسبة االشتراك في فرع التأمين ضد إصابات العمل لشركة  61/64/6754

ألمونيوم البحرين بواقع الثمث مقابل تحمميا قيمة البدالت اليومية ومصاريف االنتقال لمعمال في 
 حالة اإلصابة بإصابة عمل،

 قرر :

 المادة األولى

رع التأمين ضد إصابات العمل لشركة ألمونيوم البحرين بواقع تخفض نسبة االشتراك في ف
الثمث مقابل تحمميا البدالت اليومية ومصاريف االنتقال عند إصابة عماليا بإصابة عمل وفقا 

 م.6755لتأمين االجتماعي المذكور وذلك حتى آخر عام الما ىو منصوص عميو في قانون 

 

 

 
 

 .45/6/6755-6464العدد  –الجريدة الرسمية  (6)

 



261 
 

 
 المادة الثانية

 م.6755يناير سنة  3يسري التخفيض المشار إليو بالمادة السابقة اعتبارا من 

 

 المادة الثالثة

ينشر ىذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل بو اعتبارا من التاريخ المشار إليو بالمادة الثانية، 
 تنفيذه . وعمى الييئة العامة لمتأمينات االجتماعية مراعاة

 

 الشئون االجتماعيةو وزير العمل 
 يسى بن محمد بن عبداهلل الخليفةع

 م65/6/6755 :صدر بتاريخ
 ىـ6175محرم  45 :الموافق
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 ٗؾبء ُج٘خ أُشاهجخ ثب٤ُٜئخارؤ٤ٓ٘بد ثؾؤٕ / 8سهْ ١ ساهشاس ٝص

 (1) اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٓ٘بد االجزٔبػ٤خ

 

 :ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

ٖ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ ٓ 121رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔخدس     

 ،1791ُغ٘ش  34

رظخس٣خ  1/91-92/121ٝػ٠ِ خطخد عؼخدس ٝص٣ش حُٔخ٤ُش ٝحالهظقخد حُٞه٢٘ سهْ     

 ،1791أًظٞرش ع٘ش 17

 هشس :

 -6-ٓبدح 

ٖٓ  121طؾٌَ رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ُـ٘ش حُٔشحهزش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ رخُٔخدس   

 ٤ُٚ ػ٠ِ حُٞؿٚ حُظخ٢ُ : حهخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔؾخس 

 سئ٤غب            خـز٤ـش حُظؤ٤ٓ٘ــخص   ٓلٔذ رذسحٕ ٓلٔذ /حُغ٤ذ -1

 حالؿظٔخػ٤ش رخ٤ُٜجش

 ؼال  ُٞصحسس حُٔخ٤ُش                   ػزذحُل٤ٔذ ػ٢ِ حُؼشحد١    ٓٔ /حُغ٤ذ -3

          ػنٞإ                         ٝحالهظقــخد حُٞه٢٘                                          

 ػزخط ٓلٔٞد سم٢       ٓٔؼال  ُٔئعغش ٗوذ حُزلش٣ٖ           /حُغ٤ذ -2

 غشُِأ٤ٓ٘ب               سث٤ظ هغْ حُلغخرخص رخ٤ُٜجش     ٓلٔذ ٗـ٤ذ ػزذحُغالّ   /حُغ٤ذ -2

 حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش                                        

 -4-ٓبدح 

٤ُٜخ ٖٓ ححُٔزًٞسس ٝٓخ هذ ٣لخٍ  121طٔخسط حُِـ٘ش حالخظقخفخص حُٞحسدس رخُٔخدس   

 حخظقخفخص ٓ٘خ أٝ ٖٓ ٓـِظ حإلدحسس.

 

ك٢ ٜٗخ٣ش حُؾٜش حُغخدط ٖٓ ًَ ع٘ش ٓخ٤ُش طز٤ٖ ك٤ٚ ٓالكظخطٜخ  طنغ طوش٣شحٕ أٝػ٠ِ حُِـ٘ش 

 ػ٠ِ ٗؾخه ح٤ُٜجش خالٍ حُٔذس حُٔزًٞسس، ٝػ٤ِٜخ ٝمغ طوش٣ش ع١ٞ٘ ك٢ ٜٗخ٣ش حُغ٘ش حُٔخ٤ُش.

 

 

 

 

 

 .1799 /3/ 19  - 1311حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 -3-ٓبدح 

 ٣٘ذد ٓذ٣ش ح٤ُٜجش ػالػش ٓٞظل٤ٖ ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ رٜخ ٣ِلوٕٞ رخُِـ٘ش.  

 -2-ٓبدح 

ّ، ٝػ٠ِ ٣1799٘ؾش ٛزح حُوشحس رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش ٣ٝؼَٔ رٚ حػظزخسح ٖٓ أٍٝ ٓخسط ع٘ش   

 ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ط٘ل٤ز ٓخ ؿخء رٚ.

 

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                           

 ػ٤غ٠ ثٖ ٓحٔذ ثٖ ػجذهللا اُخ٤ِلخ

 

 

 ّ.14/3/1799ك٢  حطلش٣ش
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 هشاس ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ 

  41/2/6799رؤ٤ٓ٘بد ثزبس٣خ  /69سهْ 

 ثبُوٞاػذ ٝاإلجشاءاد اُٞاجت ارخبرٛب ُِٔحبكظخ ػ٠ِ حوٞم

 ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٓ٘بد االجزٔبػ٤خ هجَ أفحبة اُؼَٔ

 (1) ٝاهزنبئٜب ْٜٓ٘

 

 :ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

 ،1791ُغ٘ش  34رؼذ حالهالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ     

، 111، 111، 111، 114، 112، 113، 114، 21، 21، 37، 31، 39 ٝػ٠ِ حُٔٞحد سهْ   

 ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔزًٞس،

 ،ٝػ٠ِ حُوشحسحص حُٞصحس٣ش حُقخدسس ط٘ل٤زح  ُٚ   

 ،1791ُغ٘ش  13ٝػ٠ِ هخٕٗٞ حُٔشحكؼخص حُٔذ٤ٗش ٝحُظـخس٣ش حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ    

وش ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رـِغظٚ حُظخعؼش حُٔ٘ؼوذس ٝر٘خء ػ٠ِ ٓٞحك   

 ،31/4/1799رظخس٣خ 

 هشس ٓب ٢ِ٣ :

 -6-ٓبدح 

خٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ هطؼظزش حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢    

خخمغ ُِوخٕٗٞ  ، ٝحُٔغظلوش ػٖ ًَ ؽٜش ػ٠ِ ًَ فخكذ ػ1791َُٔغ٘ش  34روخٕٗٞ سهْ 

، أٝ ٖٓ طخس٣خ حعظ٤لخثٚ ؽشٝه حُخنٞع ُِوخٕٗٞ حُٔؾخس 1791أٍٝ أًظٞرش ع٘ش  زحُٔزًٞس ٓ٘

ا٤ُٚ ٝحؿزش حالدحء ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش خالٍ حُخٔغش ػؾش ٣ٞٓخ  حال٠ُٝ ٖٓ حُؾٜش 

 حُٔزًٞس. ٖٓ حُوخٕٗٞ 39حُز١ ٢ِ٣ حُؾٜش حُٔغظلوش ػ٘ٚ حالؽظشحًخص ٝكوخ  ُلٌْ حُٔخدس 

 -4-ٓبدح 

ًَ فخكذ ػَٔ خخمغ ُِوخٕٗٞ حُٔزًٞس ُْ ٣ؾظشى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ػٖ ًَ أٝ رؼل ػٔخُٚ، أٝ    

ُْ ٣ئد حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ حُؾٜش٣ش ػ٠ِ أعخط حألؿٞس حُلو٤و٤ش ٝكوخ  ُؼ٘خفش حألؿش حُٔؾخس ح٤ُٜخ 

هزوخ   -، ٣ِظضّ 31/1/1791/ طؤ٤ٓ٘خص حُقخدس رظخس٣خ 4رخُٔخدس حأل٠ُٝ ٖٓ حُوشحس حُٞصحس١ سهْ 

رؤدحء ٓزِؾ امخك٢ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص  -ا٤ُٚ ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔؾخس 37ِٔخدس ُ

% ٖٓ حالؽظشحًخص حُظ٢ ُْ ٣ئدٛخ، ٝطؼظزش طِي حُٔزخُؾ حالمخك٤ش ٝأفَ 31حالؿظٔخػ٤ش هذسٙ 

حالؽظشحًخص حُٔغظلوش ٝحؿزش حألدحء ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش كٞس ٓطخُزش فخكذ 

 عخُلش حُزًش. 37حُؼَٔ رٜخ ًظخر٤خ  دٕٝ ع٘ذ ط٘ل٤ز١ ٝرُي رخُظطز٤ن ُِٔخدس 

 

 .1799 /1/ 13  - 1339حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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ٝارح ُْ ٣ظْ حُذكغ ك٢ ح٤ُٔؼخد حُٔلذد ُغذحد حالؽظشحًخص طلشك كخثذس ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ    

% )خٔغش ك٢ حُٔخثش( ٖٓ حالؽظشحى حُٔغظلن ػٖ ًَ ؽٜش طؤخ٤ش أٝ ؿضء ٖٓ حُؾٜش 1هذسٛخ 

٣ٝظؼ٤ٖ ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ عذحدٛخ ٤ُِٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس ٓغ حألفَ، ٝطؼظزش ٝحؿزش حألدحء 

ط٘ل٤ز١ كٞس ٓطخُزظٚ رٜخ ًظخرش رخطخد ٓغـَ رؼِْ حُٞفٍٞ ٝرُي هزوخ  ُِٔخدس أ٣نخ  دٕٝ ع٘ذ 

 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس. 21

 -3-ٓبدح 

خطخس ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس رخُظلخم أكذ حُؼٔخٍ أٝ رخٗظٜخء إًَ فخكذ ػَٔ ٣ظؤخش ك٢    

ٝحكذ  هذسٙ د٣٘خس دحء ٓزِؾ حمخك٢ آخشؤخذٓظٚ ُذ٣ٚ ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ حُٔؼذ ٌَُ ٖٓ حُلخُظ٤ٖ ٣ِظضّ ر

خطخس، ٣ٝظؼذد حُٔزِؾ حالمخك٢ حُٔزًٞس رؼذد حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ ػٖ ًَ ؽٜش ٣ظؤخش ك٤ٚ ػٖ حإل

حُز٣ٖ ٣ظؤخش فخكذ حُؼَٔ حُخخمغ ُِوخٕٗٞ حُٔؾخس ا٤ُٚ ك٢ حالخطخس ػْٜ٘ ٝروذس ػذد حؽٜش 

 ُوخٕٗٞ.ٖٓ ح 111حُظؤخ٤ش ٣ٝؼظزش ؿضء حُؾٜش ك٢ حُظؤخ٤ش ؽٜشح  ًخٓال  ٝرُي رخُظطز٤ن ُِٔخدس 

 -2-ٓبدح 

طلغذ حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ حُؾٜش٣ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُوخٕٗٞ حُٔزًٞس رخُ٘غزش ُلشع حُظؤ٤ٖٓ مذ    

حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس ٝكشع حُظؤ٤ٖٓ مذ حفخرخص حُؼَٔ ٝحُٔغظلوش ػ٠ِ أفلخد حُؼَٔ 

ح٤ُٜجش حُؼخٓش  حُخخمؼ٤ٖ ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حُٔؾخس ا٤ُٚ حُز٣ٖ ُْ ٣غـِٞح أٗلغْٜ ٝال ػٔخُْٜ ُذٟ

دٝٛخ ػ٠ِ أعخط أٝ ُْ ٣وٞٓٞح رذكغ حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ حُٔغظلوش ػ٤ِْٜ أٝ أُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش 

أؿٞس ؿ٤ش كو٤و٤ش ٌَُ ػٔخُْٜ أٝ ُزؼنْٜ، أٝ ُْ ٣وٞٓٞح رذكغ حُلشٝم حُٔغظلوش ٤ُِٜجش حُؼخٓش أٝ 

حسدس ك٢ حُ٘ٔخرؽ حُٔوذٓش ْٜٓ٘ حُٔزخُؾ حالمخك٤ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ، ػ٠ِ أعخط حُز٤خٗخص حُٞ

٤ُِٜجش أٝ ك٢ حُغـالص ٝحُذكخطش ٝحُٔلشسحص حُٔٔغًٞش رٔؼشكظْٜ ٢ٛٝ حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔٞحد 

 ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢. 111، 111، 77
 

كبرح حطنق ٤ُِٜجش حُؼخٓش إٔ فخكذ حُؼَٔ ُْ ٣وذّ حُ٘ٔخرؽ حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُلوشس حُغخروش أٝ 

ٓغظٞك٤ش حُز٤خٗخص أٝ ُْ ٣وذٜٓخ أفال  أٝ ُْ ٣ٔغي حُغـالص أٝ حُذكخطش أٝ حُٔلشسحص هذٜٓخ ؿ٤ش 

 حُٞحهغ حُلؼ٢ِ، أٝ ػ٠ِ أعخط حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُلوشس حُغخروش هخٓض ح٤ُٜجش رلغخرٜخ ػ٠ِ أعخط

طلش٣خطٜخ ر٘لغٜخ كبرح ُْ ٣ظغٖ ٤ُِٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس كغخد طِي حُٔغظلوخص هخٓض رلغخرٜخ ػ٠ِ 

 طلش٣خطٜخ ر٘لغٜخ ػٖ هش٣ن ٓلظؾ٤ٜخ.أعخط 

 -5-ٓبدح 

ُلـْ حُظضحّ فخكذ  –ػ٘ذ حالهظنخء  –٣ٌٕٞ طلذ٣ذ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش    

حُؼَٔ ٗلٞٛخ ػٖ هش٣ن طلش٣خطٜخ ر٘لغٜخ أٝ ٝكوخ  ُٔخ ٣ظنق ٖٓ طلش٣خص ٓلظؾ٤ٜخ ُٜٝخ أُْٜٝ إٔ 

 ٣ِـؤٝح ك٢ ٛزح حُؾؤٕ ػ٠ِ حألخـ ا٠ُ ٓخ ٢ِ٣ :
 

ُز٤خٗخص حُظ٢ ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ طٞك٤شٛخ ُذ٣ٚ هزوخ  ُوخٕٗٞ حُؼَٔ ك٢ حُوطخع ح -1

، ٝهخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ 1791ُغ٘ش  32حأل٢ِٛ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ 

 .1791ُغ٘ش  34حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ 

 حُز٤خٗخص حُٔظخكش ُذٟ ٝصحسس حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش. -3

 حُٔللٞظش ُذٟ فخكذ حُؼَٔ أٝ حُظ٢ ر٤ذ حُؼخ٤ِٖٓ.ػوٞد حُؼَٔ  -2

 ٓلشسحص حعظالّ حُٔشطزخص ٝحألؿٞس ٝػ٘خفشٛخ حالمخك٤ش. -4
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كلـ حُغـالص ٝحُذكخطش ٝحُِٔلخص ٝحألٝسحم أٝ أ٣ش ٝػخثن أخشٟ طؼخٕٝ ػ٠ِ ٓؼشكش  -1

 ٓشطزخص ٝأؿٞس حُؼخ٤ِٖٓ ٝػ٘خفشٛخ حألخشٟ.

ٗلشحد أٝ ك٢ كنٞس ؽٜٞد ٓغ عئحٍ فخكذ حُؼَٔ أٝ ٓٔؼ٤ِٚ، أٝ ًَ ٖٓ حُؼٔخٍ ػ٠ِ ح -1

حُلقٍٞ ػ٠ِ طٞه٤ؼخطْٜ أٝ رقٔخطْٜ ُإلرٜخّ ػ٠ِ أؿخرظْٜ رؾؤٕ ٓشطذ أٝ أؿش ًَ ْٜٓ٘ 

 ٝػ٘خفشٙ.

أؿش رٔظٞعو   -٣ئخز  رقلش ٓئهظش  -ٝك٢ كخُش طؼزس حُلقٍٞ ػ٠ِ حُز٤خٗخص حُلو٤و٤ش  -9

 حُؼخَٓ حُٔٔخػَ ك٢ ٗلظ حُق٘خػش أٝ حُؼَٔ أٝ ف٘خػش أٝ ػَٔ ٓٔخػَ.

فخكذ  –رخطخد ٓغـَ رؼِْ حُٞفٍٞ  –ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٝطخطش  

حُؼَٔ رو٤ٔش حالؽظشحًخص ٝحُٔغظلوخص حُٞحؿزش حألدحء ُٜخ، ػ٠ِ إٔ ٣وّٞ رغذحدٛخ ك٢ خالٍ خٔغش 

 ػؾش ٣ٞٓخ  ػ٠ِ حألًؼش ٖٓ طخس٣خ حعظالٓٚ حُخطخد حُٔؾخس ا٤ُٚ.

 -1-ٓبدح 

فخكذ حُؼَٔ رو٤ٔش حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ  حالؿظٔخػ٤ش ربخطخسش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص طوّٞ ح٤ُٜج

حُٔلغٞرش ٝكوخ  ُٔخ ٛٞ ٓٞمق رخُٔخدط٤ٖ حُغخروظ٤ٖ، ًٝزُي رو٤ٔش حُٔزخُؾ حالمخك٤ش ٝحُلٞحثذ 

حُٔغظلوش هزوخ  ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ٝرُي رخطخد ٓغـَ رؼِْ حُٞفٍٞ ػ٠ِ ػ٘ٞحٕ ٓلَ 

رخُلوشس  خالٍ ِٜٓش حأل٣خّ حُخٔغش ػؾش حُٔؾخس ا٤ُٜخحُؼَٔ ططخُزٚ ك٤ٚ رغذحد حُٔغظلن ػ٤ِٚ 

 .حالخ٤شس ٖٓ حُٔخدس حُغخروش

كبرح حػظشك فخكذ حُؼَٔ ػ٠ِ ٛزٙ حُٔطخُزش ك٢ ٓٞحؿٜش ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس خالٍ 

ػالػ٤ٖ ٣ٞٓخ  ٖٓ طخس٣خ حعظالٓٚ حالخطخس حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُلوشس حُغخروش، ًخٕ ػ٠ِ ح٤ُٜجش إٔ طشد 

ٓخ رخإل٣ـخد أٝ رخُشكل ٓغ ر٤خٕ اػ٠ِ حػظشحمٚ خالٍ ػالػ٤ٖ ٣ٞٓخ  ٖٓ طخس٣خ ٝسٝدٙ ا٤ُٜخ 

 حُٔٞؿزش ُِشكل.حالعزخد 

 -9-ٓبدح   

٣لن ُقخكذ حُؼَٔ ك٢ كخُش سكل حػظشحمٚ ٝػذّ حهظ٘خػٚ رؤعزخد حُشكل حُٔزِـش ا٤ُٚ 

هزوخ  ُِٔخدس حُغخدعش حُغخروش إٔ ٣طِذ ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رخطخد ٓغـَ 

ٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ هخ 114ػشك ٓٞمٞع حُ٘ضحع ػ٠ِ ُـ٘ش كل حُٔ٘خصػخص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس 

حالؿظٔخػ٢ ٝرُي خالٍ ػالػ٤ٖ ٣ٞٓخ  ٖٓ طخس٣خ طغِٔٚ حخطخس ح٤ُٜجش حُؼخٓش رشكل حػظشحمٚ 

 ػ٠ِ إٔ ٣ز٤ٖ ك٢ خطخرٚ حُٔزًٞس حالعزخد حُٔٞؿزش ُؼشك حُخالف ػ٠ِ حُِـ٘ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ.

 -8-ٓبدح 

ك٢ حُ٘ضحع ُِـ٘ش كل حُٔ٘خصػخص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس حُغخروش إٔ طذػٞ ٓٔؼال  ٌَُ ٖٓ هش

ُؼشك ٝؿٜش ٗظشٙ أٓخٜٓخ، ٝػ٠ِ حُِـ٘ش إٔ طوّٞ ربؽؼخس ًَ ٖٓ حُطشك٤ٖ روشحسٛخ رخطخد 

ٓغـَ رؼِْ حُٞفٍٞ ك٢ ٤ٓؼخد أهقخٙ أعزٞػخٕ ٖٓ طخس٣خ فذٝسٙ ٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُوشحس 

 ٓغززخ .

ٝػ٠ِ حُِـ٘ش إٔ طٔغي عـال  طو٤ذ رٚ أٝال  رؤٍٝ حُٔ٘خصػخص حُظ٢ طشد ا٤ُٜخ ٝٓخ طقذسٙ رؾؤٕ 

 ػنخثٜخ.أًَ ٜٓ٘خ ٖٓ هشحسحص، ٣ٝٞهغ ػ٠ِ حُغـَ ًَ ٖٓ سث٤ظ حُِـ٘ش ٝ
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 -7-ٓبدح 

ارح فذس هشحس حُِـ٘ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس حُغخروش ٓطخروخ  ُٞؿٜش ٗظش فخكذ حُؼَٔ ك٢ 

ٝحٗون٠ ػالػٕٞ ٣ٞٓخ  ٖٓ طخس٣خ حعظالٓٚ حُخطخد حُٔغـَ حُٔؾخس ا٤ُٚ  ،ٓٞمٞع حُخالف

رخُٔخدس حُٔزًٞسس دٕٝ إٔ ططؼٖ ك٤ٚ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش أٓخّ حُٔلٌٔش حُٔذ٤ٗش 

 حٌُزشٟ، حُظضٓض ح٤ُٜجش حُٔزًٞسس رظ٘ل٤زٙ كٞس كٞحص حُٔذس حُٔؾخس ا٤ُٜخ.

 -61-ٓبدح 

ارح ًخٕ هشحس ُـ٘ش كل حُٔ٘خصػخص ٓطخروخ  ُٞؿٜش ٗظش ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش، 

 1ٝحٗون٠ ػالػٕٞ ٣ٞٓخ  ٖٓ طخس٣خ حعظالّ فخكذ حُؼَٔ حالؽؼخس حُٔغـَ حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُٔخدس 

٤ٗش حُغخروش دٕٝ إٔ ٣ظوذّ ٛٞ أٝ ٓٔؼِٚ رخُطؼٖ ك٢ ٛزح حُوشحس خالٍ ٛزٙ حُِٜٔش أٓخّ حُٔلٌٔش حُٔذ

حٌُزشٟ أفزق حُوشحس ٜٗخث٤خ  ٝحُظضّ فخكذ حُؼَٔ رظ٘ل٤زٙ كٞس ٓطخُزظٚ رزُي خالٍ ِٜٓش ال 

طظـخٝص خٔغش ػؾش ٣ٞٓخ  رؼذ طؼذ٣َ حُٔزِؾ حُٔغظلن ٤ُِٜجش حُؼخٓش ػ٠ِ أعخط حُٔذس حُظ٢ طؤخش 

 ك٤ٜخ عذحد طِي حُٔغظلوخص.

 -66-ٓبدح 

خص ح٤ُٜجش ٝكوخ  ُٔخ ؿخء رخُٔخدس ارح حٗونض حُِٜٔش حُٔلذدس ُقخكذ حُؼَٔ ُغذحد ٓغظلو

حُغخروش دٕٝ ه٤خٓٚ رغذحد حالؽظشحًخص ٝحُٔغظلوخص حُٞحؿذ أدحإٛخ ٤ُِٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس هزوخ  

ُإلخطخس حُٔشعَ ا٤ُٚ هخٓض ح٤ُٜجش ربػذحد ؿذحٍٝ رخُٔزخُؾ حُٔغظلوش ُٜخ ٝحُٞحؿزش حالدحء 

ٜخ سع٤ٔخ  ٖٓ هزِٚ، ٝطخظْ رخخطْ ٝػشمٜخ ػ٠ِ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ُِظقذ٣ن ػ٤ِ

ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ُظقزق فٌخ  سع٤ٔخ  فخُلخ  ُطِذ حُلـض حُظللظ٢ ٖٓ 

 هخم٢ ٓلٌٔش حُظ٘ل٤ز مٔخٗخ  ُظِي حُٔغظلوخص.

 -64-ٓبدح 

٣ٌٕٞ طلش٣ش حُـذحٍٝ حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس حُغخروش ٖٓ أفَ ٝفٞسط٤ٖ هزن حالفَ ٣ٝز٤ٖ 

 ـ ٓخ ٢ِ٣ :رٜخ ػ٠ِ حألخ

حعْ فخكذ حُؼَٔ، ٝسهْ طؤ٤ٓ٘ٚ، ٝػ٘ٞحٗٚ، ٝحُؼ٘ٞحٕ حُز١ أسعَ ػ٤ِٚ حالؽؼخس حُٔؾخس  -1

 حُغخروش. 11ا٤ُٚ رخُٔخدس 
 

ر٤خٕ حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ حُؾٜش٣ش حُٞحؿزش حالدحء ٝحُٔغظلوش ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص  -3

 حالؿظٔخػ٤ش ٝطخس٣خ حعظلوخم ًَ ٖٓ ٛزٙ حالؽظشحًخص.
 

 3حُٔزخُؾ حالمخك٤ش حُٞحؿزش حالدحء ػٖ ًَ ٓزِؾ ٖٓ حُٔزخُؾ حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُز٘ذ حُٔزِؾ أٝ  -2

 حُغخرن.
 

حؿٔخ٢ُ حُلٞحثذ حُٔغظلوش ػٖ ًَ ؽٜش طؤخ٤ش أٝ ؿضء ٖٓ حُؾٜش كظ٠ طخس٣خ طلش٣ش  -4

 حُـذحٍٝ حُٔؾخس ا٤ُٜخ.
 

حُؼخٓش حؿٔخ٢ُ حُٔزخُؾ حالمخك٤ش حُٔغظلوش ٝحُٞحؿزش حالدحء ٗظ٤ش ػذّ حخطخس ح٤ُٜجش  -1

رخُظلخم حُؼٔخٍ ُذٟ فخكذ حُؼَٔ أٝ رخٗظٜخء حُخذٓش، ٣ٝوذس حُٔزِؾ حالمخك٢ روذس ػذد 

حُؼٔخٍ ٓٞمٞع حُٔخخُلش ٝروذس ػذد أؽٜش حُظؤخ٤ش، ٣ٝؼظزش ؿضء حُؾٜش ك٢ حُظؤخ٤ش 

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢  77ؽٜشح  ًخٓال  ٝٓغ ٓشحػخس حُِٜٔش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس 

 .ٝهذسٛخ أعزٞػخٕ
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حؿٔخ٢ُ حُٔزخُؾ حالمخك٤ش حُٔغظلوش ٝحُٞحؿزش حألدحء ٗظ٤ش ػذّ حالرالؽ ػٖ حفخرخص  -1

 حُؼَٔ ٓظ٠ ٝؿذص.
 

 طخس٣خ طلش٣ش حُـذحٍٝ ٝطخس٣خ حُظقذ٣ن ػ٤ِٜخ. -9

ٝطؼشك ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٛزٙ حُـذحٍٝ ٝفٞسط٤ٜخ ػ٠ِ هخم٢ ٓلٌٔش 

حُظللظ٢ ػ٠ِ أٓٞحٍ فخكذ حُؼَٔ حُٔذ٣ٖ ٤ُِٜجش حُظ٘ل٤ز إلفذحس هشحسٙ رخطخخر اؿشحءحص حُلـض 

حُؼخٓش حُٔزًٞسس ٝطٞمغ ػ٤ِٜخ ؿ٤ٔؼٜخ حُق٤ـش حُظ٘ل٤ز٣ش ٖٓ هغْ ًظخد ٓلٌٔش حُظ٘ل٤ز ٣ٝٞهغ 

 ػ٤ِٜخ ٖٓ هخم٢ حُٔلٌٔش حُٔزًٞسس ٝطزقْ رخخطٜٔخ.

ٝطوّٞ ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس رٔؼشكش ٓ٘ذٝر٤ٜخ رظٞه٤غ حُلـض حُظللظ٢ ػ٠ِ أٓٞحٍ فخكذ 

ؼَٔ حُٔذ٣ٖ ًِٜخ أٝ رؼنٜخ، ٝطز٤ٖ ٓلشدحص حالؽ٤خء حُٔلـٞصس ٓغ رًش أٝفخكٜخ ٝر٤خٕ ه٤ٔظٜخ حُ

حُظوش٣ز٤ش ٌٝٓخٕ حُلـض ٝطخس٣خٚ، ك٢ ٓلنش طغِْ فٞسس ٓ٘ٚ ا٠ُ فخكذ حُؼَٔ أٝ ٓٔؼِٚ 

حُوخ٢ٗٞٗ أٝ ٖٓ ٤٘٣زٚ ٝطزِؾ ح٤ُٜجش فخكذ حُؼَٔ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ رقٞسس ٖٓ أٓش حُلـض ٓشكوخ  

ٝػ٠ِ ح٤ُٜجش  حُلـض ٝرُي خالٍ ػٔخ٤ٗش أ٣خّ ػ٠ِ حألًؼش ٖٓ طخس٣خ طٞه٤غ حُلـض.رٚ فٞسس ٖٓ 

حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش خالٍ حأل٣خّ حُؼٔخ٤ٗش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُلوشس حُغخروش إٔ طشكغ حُذػٟٞ 

 أٓخّ حُٔلٌٔش حُٔذ٤ٗش حٌُزشٟ ُؼزٞص حُلن ٝفلش حُلـض.

 -63-ٓبدح     

حُغخروظ٤ٖ ك٢ عذحد حُٔزخُؾ  13، 11 ا٤ُٚ ك٢ حُٔخدط٤ٖ ارح سؿذ فخكذ حُؼَٔ حُٔؾخس

– أٝحُٔطِٞرش ٓ٘ٚ سمخء ٝطْ عذحدٛخ دكؼش ٝحكذس ٣شكغ حُلـض كٞسح ، أٓخ ارح سؿذ  ًظخرش 

ك٢ طوغ٤و حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ػ٤ِٚ ٤ُِٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس، ٣قذس ٓذ٣شٛخ  –رخطخد ٓغـَ 

هشحسح  رظوغ٤و طِي حُٔزخُؾ رؼذ طؼذ٣ِٜخ ٝكوخ  ُٔخ ٣غظـذ ػ٠ِ إٔ ٣ز٤ٖ ك٢ حُوشحس عؼش حُلخثذس 

% ع٣ٞ٘خ  ػ٠ِ طِي حُٔزخُؾ ٝؽشٝه حُظوغ٤و حالخشٟ ػ٠ِ أال طظـخٝص ٓذس 1حُٔوشسس ٝهذسٛخ 

ُٔ٘ون٤ش ٖٓ طخس٣خ حعظلوخم أٍٝ حؽظشحى ٖٓ حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ حُظوغ٤و مؼق حُٔذس ح

٣ٝوذّ هِذ حُظوغ٤و  .حُغخروش 1حُٔغظلوش كظ٠ طخس٣خ فذٝس هشحس حُِـ٘ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس 

 حُغخروش. ٤ُِٜ11جش ك٢ خالٍ ِٜٓش حُخٔغش ػؾش ٣ٞٓخ  حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس 

٢ ػٖ حالؽ٤خء حُٔلـٞص ػ٤ِٜخ طذس٣ـ٤خ  ك٢ ٝػ٠ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس سكغ حُلـض حُظللظ

كذٝد ٓخ ٣غذد ٖٓ أهغخه ا٠ُ ك٤ٖ سكغ حُلـض ٤ًِخ  ػ٘ذ حطٔخّ عذحد ٓغظلوخص ح٤ُٜجش حُؼخٓش 

 ًخِٓش رٔؼشكش فخكذ حُؼَٔ.

 -62-ٓبدح 

ٝ هخّ فخكذ حُؼَٔ رخُطؼٖ ك٢ هشحس ُـ٘ش أارح هخٓض ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش 

حُٔلٌٔش حُٔذ٤ٗش حٌُزشٟ حُظضّ ًَ ٖٓ حُطشك٤ٖ رظ٘ل٤ز كٌْ حُٔلٌٔش ك٢  كل حُٔ٘خصػخص أٓخّ

 ٓٞمٞع حُطؼٖ.

كبرح فذس حُلٌْ ُقخُق ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس هخٓض رٔطخُزش فخكذ حُؼَٔ رغذحد 

 ٓغظلوخطٜخ دكؼش ٝحكذس ٓغ طؼذ٣َ طِي حُٔغظلوخص كظ٠ طخس٣خ حالعظلوخم.
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ُٝقخكذ حُؼَٔ إٔ ٣طِذ ًظخرش عذحد ٓغظلوخص ح٤ُٜجش رخُظوغ٤و ٝكوخ  ُٔخ ؿخء رخُلوشس حأل٠ُٝ 

حُغخروش، ٝطقذس ح٤ُٜجش هشحسٛخ رخُظوغ٤و ٝرؾشٝهٚ ٝكوخ  ُٔخ ؿخء رخُٔخدس  12ٖٓ حُٔخدس 

حُٔزًٞسس ارح ًخٕ ٛ٘خى ٖٓ حُظشٝف ٓخ ٣لِٜٔخ ػ٠ِ حالػظوخد رؼذّ آٌخٕ فخكذ حُؼَٔ حُٞكخء 

 ُٔغظلوخص دكؼش ٝحكذس.رظِي ح

 -65-ٓبدح  

ارح حٓظ٘غ فخكذ حُؼَٔ ػٖ عذحد ٓغظلوخص ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش دكؼش ٝحكذس 

ط٘ل٤زح  ُلٌْ حُٔلٌٔش حُٔذ٤ٗش حٌُزشٟ، أٝ أرح أخَ رؾشٝه طوغ٤طٜخ حُٞحسدس ك٢ حُوشحس حُقخدس 

حُغخروظ٤ٖ هخٓض ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رطِذ  14، 12رٜخ ٝكوخ  ُٔخ ؿخء رخُٔخدط٤ٖ 

حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ك٢ حُٔلـٞصحص حُٔٞهغ ػ٤ِٜخ حُلـض حالكظ٤خه٢ ٝكوخ  ُِوٞحػذ ٝحإلؿشحءحص 

 حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ هخٕٗٞ حُٔشحكؼخص حُٔذ٤ٗش ٝحُظـخس٣ش.

 -61-ٓبدح 

رح حألخ٤ش ٖٓ ًَ ٤ٓؼخد ٝا ٣٘ون٢ ًَ ٖٓ حُٔٞحػ٤ذ حُٔلذدس ك٢ ٛزح حُوشحس رخٗونخء ح٤ُّٞ

 ٓظذ ا٠ُ أٍٝ ٣ّٞ ػَٔ رؼذٛخ.فخدف آخش ح٤ُٔؼخد ػطِش سع٤ٔش ا

 -69-ٓبدح 

ال طخَ حالكٌخّ حُٞحسدس ك٢ ٛزح حُوشحس رلن ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ هِذ 

طٞه٤غ حُؼوٞرخص حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔزًٞس ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ 

 خخُق.حُٔ

 -68-ٓبدح 

 ٣٘ؾش ٛزح حُوشحس ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش ٣ٝؼَٔ رٚ ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ.

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                          

 ػ٤غ٠ ثٖ ٓحٔذ ثٖ ػجذهللا اُخ٤ِلخ

 

 ٛــ.1279ؿٔخد١ حأل٠ُٝ  1فذس رظخس٣خ 

 ّ.1799/ 4/ 31حُٔٞحكن 
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 رؤ٤ٓ٘بد 6799ُغ٘خ  45هشاس سهْ 

 (612)ثزؾ٤ٌَ ُج٘خ كل أُ٘بصػبد أُؾبس إ٤ُٜب ثبُٔبدح 

 (1) ٖٓ هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢

 

 :ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

 1791ُغ٘ش  34رؼذ حالهالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ 

 ،1799ُغ٘ش  13ٝحُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ  1791ُغ٘ش  39رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ ٝحُٔؼذٍ 

رخُوٞحػذ ٝحإلؿشحءحص حُٞحؿذ  31/4/1799/ طؤ٤ٓ٘خص رظخس٣خ 19ٝػ٠ِ حُوشحس حُٞصحس١ سهْ 

حطخخرٛخ ُِٔلخكظش ػ٠ِ كوٞم ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش هزَ أفلخد حُؼَٔ ٝحهظنخثٜخ 

ُـ٘ش كل حُٔ٘خصػخص ك٤ٔخ ٣٘ؾؤ ٖٓ خالف ر٤ٜ٘ٔخ هزوخ  إلكٌخّ حُٔخدس ْٜٓ٘، ٝحُٔظنٖٔ حٗؾخء 

 ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔزًٞس. 114

ٝػ٠ِ ٓٞحكوش ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رـِغظٚ حُٔ٘ؼوذس رظخس٣خ 

 ػ٠ِ حُوشحس حُٔزًٞس. 31/4/1799

 

 هشس :

 بع أٝال  : رؾ٤ٌَ اُِج٘خ ٝدػٞرٜب ُالجزٔ

 -6-ٓبدح 

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢  114طؾٌَ ُـ٘ش كل حُٔ٘خصػخص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس  

 31/4/1799/ طؤ٤ٓ٘خص حُقخدس ٓ٘خ رظخس٣خ 19ٖٓ حُوشحس حُٞصحس١ سهْ  9حُٔزًٞس ٝحُٔخدس 

 ػ٠ِ حُٞؿٚ حُظخ٢ُ :

 سث٤غخ                           حُؾ٤خ ػزذحُشكٖٔ رٖ ؿخرش حُخ٤ِلش -1

 حُٔلٌٔش حُٔذ٤ٗش حٌُزشٟسث٤ظ 

 أػنخءحُغ٤ذ / كغٖ ٓلٔذ ص٣ٖ حُؼخرذ٣ٖ                 ػٖ أفلخد حألػٔخٍ        -3

 حُغ٤ذ / ػزذ ػ٢ِ كغٖ حُٔذ٣لغ

 أػنخء           ػٖ حُؼٔخٍ                    حُغ٤ذ / ػ٢ِ عخُْ حُؼ٤ِخٕ                  -2

 حُغ٤ذ / ػزذهللا ٓلٔذ حُخخٍ    

 

 

 

 

 

 

 .11/1/1799  - 1341حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 -4-ٓبدح 

طٞؿٚ حُذػٞس الؿظٔخػخص حُِـ٘ش رٔؼشكش سث٤غٜخ ٝٛٞ حُز١ ٣لذد ٓٞػذ ٌٝٓخٕ حالؿظٔخع  

 ٝهخثٔش حُٔٞمٞػخص حُٔؼشٝمش ك٢ ًَ حؿظٔخع.

 -3-ٓبدح 

ال طٌٕٞ حؿظٔخػخص حُِـ٘ش فل٤لش حال رظٞحكش كنٞس ػنٞ ػٖ أفلخد حُؼَٔ ٝآخش ػٖ  

 حُؼٔخٍ ػ٠ِ حألهَ.

ٝطٌٕٞ ٓذحٝالص حُِـ٘ش عش٣ش، ٝطقذس حُوشحسحص رؤؿِز٤ش أفٞحص حُلخمش٣ٖ كبرح طغخٝص 

 حألفٞحص حُٔئ٣ذس ُِوشحس ٓغ حالفٞحص حُٔؼخسمش ُٚ سؿق حُـخٗذ حُز١ ٓ٘ٚ حُشث٤ظ.

 -2-ٓبدح 

 ٠ أٓخٗش عش حُِـ٘ش أكذ ٓٞظل٢ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٣خظخسٙ ٓذ٣ش ح٤ُٜجش.٣ظُٞ 

 ثب٤ٗب  : اإلجشاءاد 

 -5-ٓبدح 

٣ٔغي أ٤ٖٓ عش حُِـ٘ش عـال  ٣و٤ذ رٚ أٝال  رؤٍٝ ٝكغذ طخس٣خ حُٞسٝد ٓخ ٣شد ا٠ُ حُِـ٘ش ٖٓ  

٣ٞهغ أ٤ٖٓ حُغش ٓٞمٞػخص ٣ٝغـَ ػ٠ِ ٗلظ حُطِذ عخػش ٝطخس٣خ حُٞسٝد ٝسهْ حُو٤ذ ٝ

رـخٗذ ٛزٙ حُز٤خٗخص، ًٔخ ٣٘ؾت ِٓلخ  ٌَُ ٓٞمٞع ٖٓ حُٔ٘خصػخص حُٔؼشٝمش ػ٠ِ حُِـ٘ش ٣للع 

رٚ ؿ٤ٔغ حألٝسحم ٝحُٔغظ٘ذحص حُٔوذٓش ٖٓ أهشحف حُ٘ضحع، ٣ٝؼشك أ٤ٖٓ عش حُِـ٘ش ػ٠ِ 

ظلذ٣ذ ًؼش ٖٓ طخس٣خ ٝسٝدٛخ ُػ٠ِ حأل سث٤غٜخ حُٔٞمٞػخص حُٞحسدس أٝال  رؤٍٝ ٝك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ

 حُظخس٣خ حُز١ طؼشك ك٤ٚ ػ٠ِ حُِـ٘ش.

 -1-ٓبدح 

٣للـ أ٤ٖٓ عش حُِـ٘ش طٞحس٣خ ٝسٝد حالػظشحمخص حُٞحسدس ٖٓ أفلخد حُؼَٔ ُِظؤًذ ٖٓ    

ٝسٝدٛخ ك٢ حُٔٞػذ حُوخ٢ٗٞٗ حُٔلذد ُالػظشحك، كبرح حطنق ُٚ إٔ أ٣خ  ٖٓ ٛزٙ حالػظشحمخص هذ 

حُؼَٔ حالخطخس رو٤ٔش  ٖ طخس٣خ حعظالّ فخكذٝسد رؼذ ح٤ُٔؼخد حُوخ٢ٗٞٗ ٝٛٞ ػالػٕٞ ٣ٞٓخ  ٓ

ُغ٘ش  19ٖٓ حُوشحس حُٞصحس١ سهْ  1،4حالؽظشحًخص ٝحُٔزخُؾ حالمخك٤ش حُٔلغٞرش ٝكوخ  ُِٔخدط٤ٖ 

، ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼذ هخثٔش رٜزٙ حالػظشحمخص ٣ٝؼشمٜخ ػ٠ِ سث٤ظ حُِـ٘ش ك٢ ٓٞػذ أهقخٙ 1799

 ُِ٘ظش ك٤ٜخ.أعزٞع ٖٓ طخس٣خ ٝسٝدٛخ ألٓخٗش عش حُِـ٘ش ُظلذ٣ذ ؿِغش 

 -9-ٓبدح 

٣ذػٞ سث٤ظ حُِـ٘ش أكذ ٓٔؼ٢ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِـظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ُؾشف ٝؿٜش ٗظش ح٤ُٜجش    

ك٢ حُ٘ضحع حُٔؼشٝك ػ٠ِ حُِـ٘ش أػ٘خء حٗؼوخد حُـِغش ُٝٚ ك٢ رُي إٔ ٣ذػٞ أ٣نخ  فخكذ حُؼَٔ 

ٖٓ أ٣ٜٔخ أٝ ٖٓ ٤ًِٜٔخ رذحء ٝؿٜش ٗظشٙ ُٝٚ إٔ ٣طِذ ٖ ٣٘ٞد ػ٘ٚ ُِلنٞس أٓخّ حُِـ٘ش إلأٝ ٓ

طزخدٍ حُٔزًشحص حُٔئ٣ذس ُٞؿٜش ٗظش ًَ ٜٓ٘ٔخ ك٢ ٓٞحؿٜش حُِـ٘ش ٓغ طلذ٣ذ حُٔذس حُٞحؿذ طوذ٣ْ 

 حُٔزًشحص خالُٜخ، ُِٝـ٘ش إٔ طغظٔغ ا٠ُ ؽٜخدس حُؾٜٞد.
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ُٝشث٤ظ حُِـ٘ش إٔ ٣طِذ ػ٘ذ حالهظنخء ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس ٓٞحكخس حُِـ٘ش رِٔق    

 ٞى رٔؼشكظٜخ أٝ طوذ٣ْ فٞسس ٖٓ حُٔغظ٘ذحص حُظ٢ ططِزٜخ حُِـ٘ش.حُٔٞمٞع حُٔٔغ

 ٝطشعَ حُٔغظ٘ذحص ٖٓ ح٤ُٜجش سكن كخكظش طٞمق ٓشكوخطٜخ.   

 -8-ٓبدح 

٣لن ُشث٤ظ حُِـ٘ش حعظذػخء أكذ حُخزشحء ُِلنٞس أٓخّ حُِـ٘ش ُالعظج٘خط رشأ٣ٚ ك٢ أ١ أٓش    

 .خٖٓ حألٓٞس حُٔظؼِوش رخُ٘ضحع حُٔؼشٝك ػ٤ِٜ
 

 ُزُي. خُٝٚ إٔ ٣طِذ ٖٓ حُخز٤ش طوذ٣ْ طوش٣ش ًظخر٢ رشأ٣ٚ خالٍ حُٔذس حُظ٢ ٣لذدٛ   

 -7-ٓبدح 

ٕ ٝؿذص ٓغ ر٤خٕ حٝ ح٥سحء حُٔؼخسمش أطقذس هشحسحص حُِـ٘ش ٓغززش ػ٠ِ إٔ طظنٖٔ حُشأ١    

 ٕ ٝؿذ ٣ٝؼزض رُي ك٢ ٓلنش حُـِغش ٣ٝؼظٔذ حُٔلنش ٖٓ سث٤ظ حُِـ٘ش.حأعزخد حالػظشحك 

خٗش عش حُِـ٘ش اػخدس ِٓق ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش أٝ أ١ ٓغظ٘ذ ٖٓ ٝػ٠ِ أٓ   

 حُٔغظ٘ذحص حُظ٢ طٌٕٞ هذ هذٓض ٖٓ هزِٜخ ا٠ُ حُِـ٘ش رؼذ حُظؤؽ٤ش ػ٤ِٜخ ٖٓ سث٤غٜخ.

 -61-ٓبدح 

ػ٠ِ أٓخٗش عش حُِـ٘ش حخطخس هشك٢ حُ٘ضحع رقٞسس ٓؼظٔذس ٖٓ هشحس حُِـ٘ش كٞس حػظٔخد    

ٍ أعزٞع ػ٠ِ حألًؼش ٖٓ طخس٣خ فذٝس حُوشحس، ػ٠ِ إٔ ٣ظنٖٔ حالخطخس ٓلنش حُـِغش خال

 حُل٤ؼ٤خص حُظ٢ ر٠٘ ػ٤ِٜخ حُوشحس.

 

-12- 

٣ٌٕٝٞ حالخطخس رقٞسس حُوشحس رخطخد ٓغـَ رؼِْ حُٞفٍٞ ٝكوخ  ُِؼ٘ٞحٕ حُٞحسد    

 رخُٔغظ٘ذحص.

 -66-ٓبدح 

ُؼَٔ رخُطؼٖ ك٢ هشحس ُـ٘ش كل ارح هخٓض ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش أٝ هخّ فخكذ ح   

حُٔ٘خصػخص أٓخّ حُٔلٌٔش حُٔذ٤ٗش حٌُزشٟ، ٝؿذ ػ٠ِ حُِـ٘ش حسعخٍ ِٓق ٓٞمٞع حُ٘ضحع ا٠ُ 

 حُٔلٌٔش ارح هِزض رُي أٝ ر٘خء ػ٠ِ هِذ أكذ هشك٢ حُ٘ضحع.

 ب  : أحٌبّ خزب٤ٓخ ُثثب

 -64-ٓبدح 

 حُ٘ضحع ػ٠ِ ُـ٘ش كل حُٔ٘خصػخص ػ٠ِ حُز٤خٗخص حُظخ٤ُش : ػشك ٣ـذ إٔ ٣ؾظَٔ هِذ 

لَ اهخٓظٚ أٝ حُؼ٘ٞحٕ ٓحعْ ٓوذّ حُطِذ حُٔغـَ رٚ ُذٟ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٝ -1

 حُز١ ٣خخهذ ػ٤ِٚ ٝارح ُْ ٣ٌٖ ٓغـال  كخالعْ حُظـخس١.

ٛزٙ حالٗخرش ارح ًخٕ ُٔوذّ حُطِذ كن حالٗخرش ػٖ حُـ٤ش ٣ـذ إٔ ٣ز٤ٖ ك٢ حُطِذ ٗٞع  -3

 ٝفلظٜخ.

 طخس٣خ طوذ٣ْ حُطِذ ا٠ُ حُِـ٘ش. -2

 ٓٞمٞع حُطِذ ٝٝهخثؼٚ ٝهِذ ٓوذٓٚ ٝأعخ٤ٗذٙ. -4
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ر٤خٕ حُٔزِؾ أٝ حُٔزخُؾ حُٔطِٞرش رخُنزو أٝ حُٔزِؾ أٝ حُٔزخُؾ حُظ٢ ٣شٟ ٓوذّ حُطِذ أٜٗخ طظلن  -1

 ٓغ ٝؿٜش ٗظشٙ ٝهز٤ؼش ًَ ٓزِؾ ٜٓ٘خ.

 ٜش ٗظشٙ ٓغ ٓزًشس ؽخسكش ُزُي.٣شكن رخُطِذ فٞس ٖٓ حُٔغظ٘ذحص حُظ٢ طئ٣ذ ٝؿ -1

 -63-ٓبدح 

 ػٜ٘خ أ٣ش سعّٞ. ٟطوذّ حُطِزخص ا٠ُ حُِـ٘ش ٖٓ أكذ هشك٢ حُ٘ضحع دٕٝ إٔ ٣ئد 

 -62-ٓبدح 

٣قذسٛخ سث٤ظ حُِـ٘ش ٣ـذ إٔ طلشس ٖٓ ٗغخظ٤ٖ ٝطٞهغ أٝ طخظْ ٖٓ هزِٚ  اكنخس٣ًَٚ    

ٍٞ ٖٓ هزَ سث٤ظ ٣خ٣ٝـٞص إٔ طزِؾ ػ٘ذ حالهظنخء رٞحعطش أ٤ٖٓ حُغش أٝ أ١ ٓٞظق آخش 

 كنخس٣خص.حُِـ٘ش ُظز٤ِؾ حإل

 -65-ٓبدح 

ارح ًخٕ ألكذ أػنخء حُِـ٘ش ٓقِلش خخفش ك٢ أ١ ٖٓ حُٔ٘خصػخص حُٔؼشٝمش ػ٠ِ حُِـ٘ش أٝ    

ًخٗض ُٚ فِش هشحرش كظ٠ حُذسؿش حُشحرؼش رؤ١ ٖٓ أفلخد حألػٔخٍ ٣ٌٕٞ هشكخ  ك٢ حُ٘ضحع 

حُٔقِلش أٝ حُوشحرش ٝحُظ٘ل٢ ػٖ كنٞس  حُٔؼشٝك ػ٠ِ حُِـ٘ش ٝؿذ ػ٤ِٚ حالكقخف ػٖ ٛزٙ

 ٣ٝؼزض رُي ك٢ ٓلنش حالؿظٔخع.‘ حالؿظٔخع حُز١ ٣٘ظش ك٤ٚ ك٢ حُ٘ضحع

 -61-ٓبدح 

٣ـٞص ُشث٤ظ حُِـ٘ش إٔ ٣طِذ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش حعظقذحس هشحس ٝصحس١    

رظؼ٤٤ٖ ػنٞ حكظ٤خه٢ ٤ُلَ ٓلَ حُؼنٞ حُز١ ط٘ل٠ ُلنٞس حُـِغش حُٔؼشٝك ك٤ٜخ حُ٘ضحع 

 ٓٞمٞع حُظ٘ل٢، ٝرُي ارح سأٟ مشٝسس ُزُي رؼذ حُظؾخٝس ٓغ رخه٢ حالػنخء.

 -69-ٓبدح 

 شحس ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش ٣ٝؼَٔ رٚ ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ.٣٘ؾش ٛزح حُو   

 

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                          

 ػ٤غ٠ ثٖ ٓحٔذ ثٖ ػجذهللا اُخ٤ِلخ

 

 ٛــ.1279ؽؼزخٕ  17فذس رظخس٣خ 

 ّ.1799/ 1/ 4حُٔٞحكن 
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 ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خهشاس ٝص٣ش اُؼَٔ 

  48/4/6798رؤ٤ٓ٘بد ثزبس٣خ  /9سهْ 

 ثؾؤٕ اُزطج٤ن اُلؼ٢ِ ُوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢

 (1) ك٢ أُشحِخ اُثب٤ٗخ
 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ،

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ  79،1،2،3رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔٞحد 

 ،1799ُغ٘ش  13ٝ 1791ُغ٘ش  39حُٔؼذٍ رخُٔشع٤ٖٓٞ روخٕٗٞ سهْ  1791ُغ٘ش  (34)سهْ 

 ٝرؼذ حالهالع ػ٠ِ حُوشحسحص حُٞصحس٣ش حُقخدسس ط٘ل٤زح  ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔزًٞس،

رظخس٣خ  12ٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رـِغظٚ سهْ خٝر٘خء ػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼ

31/13/1799، 

 ٢ِ٣ :هشس ٓب 

 أُبدح األ٠ُٝ

حألٍٝ كشع  –٣ظْ حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ ك٢ حُٔشكِش حُؼخ٤ٗش ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ رلشػ٤ٚ  

حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس رغزذ ؿ٤ش ٢ٜ٘ٓ ٝحُؼخ٢ٗ كشع حُظؤ٤ٖٓ مذ حفخرخص 

خف ط٘ل٤ز أكٌخّ ٝكوخ  ُِظخس٣خ ٝحُوٞحػذ ٝحالكٌخّ حُٞحسدس رٜزح حُوشحس، ٓغ ٓشحػخس ح٣و –حُؼَٔ 

رقلش ٓئهظٚ ُل٤ٖ فذٝس  ٤ٖحُلشع حألٍٝ ٖٓ حُظؤ٤ٖٓ حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُ٘غزش ُِؼٔخٍ ؿ٤ش حُزلش٤٘٣

 هشحس ٖٓ ٓـِظ حُٞصسحء رظطز٤وٚ ػ٤ِْٜ ك٤ٔخ رؼذ.

 أُبدح اُثب٤ٗخ

ٓغ ػذّ حالخالٍ رخُلٌْ حُٞحسد رخُٔخدس حُغخروش رؾؤٕ حُؼٔخٍ ؿ٤ش حُزلش٤٤٘٣ٖ ٝحالكٌخّ  

طزذأ حُٔشكِش حُؼخ٤ٗش ُِظطز٤ن  31/1/91/ طؤ٤ٓ٘خص حُقخدس رظخس٣خ 2حُٞحسدس رخُوشحس حُٞصحس١ سهْ 

خثش ك٢ ع 1791حُلؼ٢ِ ُلشػ٢ حُظؤ٤ٖٓ حُٔؾخس ا٤ُٜٔخ ك٢ طِي حُٔخدس حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ ٤ُٞ٣ٚ ع٘ش 

فلخد حُؼَٔ رخُوطخع حُخخؿ ٝحُوطخػ٤ٖ حُظؼخ٢ٗٝ ٝحُٔؾظشى، ٝأأٗلخء حُذُٝش ػ٠ِ حُٔ٘ؾآص 

ٝرُي ٓظ٠ ًخٕ ػذد ػٔخٍ ًَ ٓ٘ؾؤس أٝ فخكذ ػَٔ ٣وغ ك٢ طخس٣خ ٗؾش ٛزح حُوشحس رخُـش٣ذس 

)ٓخثش( ػخَٓ  111أٝ رؼذٙ ر٤ٖ  1791حُشع٤ٔش أٝ ك٢ حُلظشس ٓخ ر٤ٖ ٛزح حُظخس٣خ ٝأٍٝ ٤ُٞ٣ٚ ع٘ش 

)طغؼٔخثش ٝطغؼش ٝطغؼ٤ٖ( ػخٓال  رـل حُ٘ظش ػٖ ؿ٘غ٤ش حُؼخَٓ ٜٝٓٔخ ٣طشأ ػ٠ِ ػذد  777ٝ

 حُؼٔخٍ ٖٓ طخل٤ل رؼذ طخس٣خ ٗؾش حُوشحس.

٣ٝوقذ رؼذد حُؼٔخٍ ػ٠ِ حُٞؿٚ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُلوشس حُغخروش ٓـٔٞع حُؼٔخٍ حُز٣ٖ 

حُٔ٘ؾخس أٝ فخكذ حُؼَٔ حألف٢ِ ٝكذٙ أٝ ٓـٔٞع ػٔخٍ  طغظخذْٜٓ حُٔ٘ؾؤس أٝ فخكذ حُؼَٔ

ٓغ ؿ٤ٔغ ػٔخٍ فخكذ ٓ٘ؾؤس أخشٟ حٝ فخكذ ػَٔ آخش أٝ ٓغ ؿ٤ٔغ ػٔخٍ ٓوخٍٝ أٝ 

ٓوخ٤ُٖٝ ٖٓ حُزخهٖ طٌٕٞ حُٔ٘ؾؤس حالف٤ِش أٝ فخكذ حُؼَٔ حألف٢ِ هذ أع٘ذص ًَ أٝ رؼل 

 أػٔخُٜخ أٝ أػٔخُٚ ا٤ُْٜ ٝعٞحء ًخٕ حُؼَٔ ٣ظْ ك٢ ٓ٘ؾؤس ٝحكذس أٝ ك٢ ٓ٘ؾؤس أٝ ٓ٘ؾآص أخشٟ،

أٝ ك٢ كشع أٝ ك٢ كشٝع ٓظؼذدس ُٝٞ طزخػذص ٓٞحهؼٜخ أٝ ط٘ٞػض أٗؾطظٜخ أٝ ًخٕ ٌَُ ٜٓ٘خ ًخٕ 

هخ٢ٗٞٗ ٓغظوَ ٝعٞحء حعظٌَٔ حُؼذد حُٔزًٞس ك٢ طخس٣خ ٗؾش ٛزح حُوشحس أٝ رؼذٙ، ٝػ٘ذثز ٣غش١ 

 حُوخٕٗٞ ػ٤ِْٜ ٝػ٠ِ ؿ٤ٔغ ػٔخُْٜ حػظزخسح  ٖٓ حُظخس٣خ حُز١ ٣غظٌَٔ ك٤ٚ رُي حُؼذد.
 

 

 .1791 /2/ 7  - 1391حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 أُبدح اُثبُثخ

ٓغ ػذّ حالخالٍ رخُلٌْ حُٞحسد رخُٔخدس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزح حُوشحس رؾؤٕ حُؼٔخٍ ؿ٤ش حُزلش٤٤٘٣ٖ  

٣طزن هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ رلشػ٤ٚ حُٔزًٞس٣ٖ رخُٔخدس حأل٠ُٝ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ًَ ٓ٘ؾؤس أٝ 

ػ٠ِ ٓ٘ؾؤطٚ ٜٓٔخ هَ ػذد حُؼخ٤ِٖٓ ُذٟ ًَ ٜٓ٘ٔخ ػٖ فخكذ ػَٔ ٣طِذ ططز٤ن حُوخٕٗٞ 

حُ٘قخد حُٔٞمق رٜزح حُوشحس ٝرُي حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ حُؾٜش حُظخ٢ُ ُظخس٣خ طوذ٣ْ هِذ حُخنٞع 

ألكٌخّ حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس، ٣ٝقذس رزُي هشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ك٢ ًَ كخُش 

 ػ٠ِ كذس أٝ ك٢ ًَ ٓـٔٞػش كخالص ٓظٔخػِش.

٣شحػ٠ ػ٘ذ ططز٤ن حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس ػ٠ِ حُٔ٘ؾآص ٝأفلخد حُؼَٔ حُٔؾخس ا٤ُْٜ رخُلوشس ٝ

 ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ. 1حُغخروش ٓخ ٛٞ ٓ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُلوشس حالخ٤شس ٖٓ حُٔخدس 

 أُبدح اُشاثؼخ

ٕ ٝؿذٝح حُز٣ٖ ٣طزن حٓ٘ؾؤس أٝ ٓ٘ؾآص أفلخد حُؼَٔ ٝحُٔوخٍٝ أٝ حُٔوخُٕٝٞ ٖٓ حُزخهٖ  

هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ألٍٝ ٓشس هزوخ  ألكٌخّ ٛزح حُوشحس ٣غظٔشٕٝ ِٓض٤ٖٓ رظطز٤ن ك٢ ؽؤْٜٗ 

 ٖٓ ؽشٝه حُظطز٤ن حُٞحسدس رٜزح حُوشحس. ٌخٓٚ كظ٠ ُٝٞ كوذٝح ك٤ٔخ رؼذ أ٣خأك

 أُبدح اُخبٓغخ

أفلخد حُؼَٔ ٝحُٔوخ٤ُٖٝ ٝحُٔوخ٤ُٖٝ ٖٓ حُزخهٖ ك٢ حُوطخع ٣ٝزذأ ك٢ كقش حُٔ٘ؾآص  

أ شكِش حُؼخ٤ٗش ًٝزُي ٣زذٔحُظؼخ٢ٗٝ ٝحُٔؾظشى حُز٣ٖ ٣خنؼٕٞ ُِوخٕٗٞ ك٢ حُ حُخخؿ ٝحُوطخػ٤ٖ

 ٝرُي حػظزخسح  ٖٓ طخس٣خ ٗؾش ٛزح حُوشحس رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش.  ك٢ كقش حُؼٔخٍ حُٔؾظـ٤ِٖ ُذ٣ْٜ

٣ٝغظخذّ ك٢ كقش حُٔ٘ؾآص ٝأفلخد حُؼَٔ ٝحُٔوخ٤ُٖٝ ٝحُٔوخ٤ُٖٝ ٖٓ حُزخهٖ حُ٘ٔخرؽ سهْ 

ص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدط٤ٖ حُخخٓغش ٝحُؼخ٤ٗش ػؾشس ٖٓ حُوشحس حُٞصحس١ / طؤ٤ٓ٘خ1ٝ أ1ٝ3ٝ2ٝ2

رؾؤٕ حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢  31/1/1791/ طؤ٤ٓ٘خص حُقخدس رظخس٣خ 2سهْ 

 ك٢ حُٔشكِش حأل٠ُٝ.

ًٔخ ٣غظخذّ ٌَُ ػخَٓ ط٘ظ٢ٜ خذٓظٚ رؼذ حطٔخّ ػ٤ِٔش حُلقش رخُ٘غزش ُِؼٔخٍ حُخخمؼ٤ٖ 

٤ُٚ رخُٔخدط٤ٖ حُخخٓغش ٝحُؼخ٤ٗش ػؾشس ٖٓ حُوشحس ا/ طؤ٤ٓ٘خص حُٔؾخس 4 سهْ ٘ٔٞرؽُِوخٕٗٞ حُ

 حُٔزًٞس. 2حُٞصحس١ سهْ 

ٝطزِؾ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رخُ٘ٔخرؽ حُٔؾخس ا٤ُٜخ ٝكوخ  ُِظؼ٤ِٔخص ٝحُز٤خٗخص 

ش ٖٓ ٓغظ٘ذ ح٤ُٔالد حُٞحسدس رخُ٘ٔخرؽ حُٔزًٞسس رخُلوشط٤ٖ حُغخروظ٤ٖ ٓغ أسكخم فٞسس كٞطٞؿشحك٤

/ طؤ٤ٓ٘خص حُخخؿ رظغـ٤َ حُؼخَٓ ُذٟ 2أٝ ؿٞحص حُغلش أٝ حُزطخهش حُؾخق٤ش رخُ٘ٔٞرؽ سهْ 

 ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش.

 أُبدح اُغبدعخ

٣طزن ك٢ ؽؤٕ حُٔ٘ؾآص ٝأفلخد حُؼَٔ ٝحُٔوخ٤ُٖٝ ٝحُٔوخ٤ُٖٝ ٖٓ حُزخهٖ حُز٣ٖ ٣خنؼٕٞ  

ٔخػ٢ حُٔزًٞس ك٢ حُٔشكِش حُؼخ٤ٗش ًٔخ ٣طزن ك٢ ؽؤٕ ػٔخُْٜ أكٌخّ ألكٌخّ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظ

حُٔٞحد حُغخدعش ٝحُغخرؼش ٝحُؼخٓ٘ش ٝحُظخعؼش ٝحُؼخؽشس ٝحُلخد٣ش ػؾشس ٝحُؼخ٤ٗش ػؾشس ٖٓ حُوشحس 

 .31/1/1791/ طؤ٤ٓ٘خص حُقخدس رظخس٣خ 2حُٞصحس١ سهْ 
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 أُبدح اُغبثؼخ

٣غش١ ك٢ ؽؤٕ حُٔ٘ؾآص ٝأفلخد حُؼَٔ ٝحُٔوخ٤ُٖٝ ٝحُٔوخ٤ُٖٝ ٖٓ حُزخهٖ حُز٣ٖ ٣غظٞكٕٞ  

ؽشٝه حُخنٞع ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔؾخس ا٤ُٚ أكٌخّ حُوشحسحص حُٞصحس٣ش حُقخدسس رؾؤٕ 

 ططز٤ن حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس ك٢ حُٔشكِش حأل٠ُٝ.

 

 أُبدح اُثبٓ٘خ

 ٣ؼَٔ رٜزح حُوشحس حػظزخسح  ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش. 

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                          

 ػ٤غ٠ ثٖ ٓحٔذ ثٖ ػجذهللا اُخ٤ِلخ

 

 31/3/1791فذس رظخس٣خ      

 1271سر٤غ حألٍٝ  31حُٔٞحكن 
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  6798ُغ٘خ رؤ٤ٓ٘بد  /62سهْ  ١سهشاس ٝصا

 ثئجشاءاد ٝٓٞاػ٤ذ ٤ًٝل٤خ هِت فشف اُجذالد ٝاُزؼ٣ٞنبد

 ٝأُؼبؽبد ٝأُ٘ح ٝاُجٜبد اُز٢ رقشف ٜٓ٘ب ٝٓغز٘ذاد اُقشف

 (1) ٝٓٞاػ٤ذ روذ٣ٜٔب
 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ:

 ،1791ُغ٘ش  34رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ رؼذ حالهالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس 

 ٝرؼذ ٓٞحكوش ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،

 هشس:

 اُلقَ األٍٝ

 رحذ٣ذ أُذد اُٞاسدح ثوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢ 

 ٝاُغٖ ٝرحذ٣ذ أُغزحو٤ٖ ك٢ أُؼبؽبد ٝاُزؼ٣ٞنبد اُزؤ٤٘٤ٓخ

 -6-ٓبدح 

٣ٌٕٞ طلذ٣ذ حُظٞحس٣خ ٝحُٔذد ٝحُؾٜٞس ٝحُغ٤ٖ٘ حُٞحسدس روخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔزًٞس   

ٝرخُِٞحثق ٝحُوشحسحص حُٞصحس٣ش حُقخدسس ط٘ل٤زح  ُٚ، ًٝزُي طلذ٣ذ عٖ حُٔغظل٤ذ٣ٖ ٝحُٔغظلو٤ٖ ٖٓ 

 ٍ.ر١ٝ حُلوٞم حُٔ٘ظلؼ٤ٖ رؤكٌخّ حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس ٝكوخ  ُِظو٣ْٞ ح٤ُٔالد١ ك٢ ؿ٤ٔغ حالكٞح

٣ذ حُغٖ رٔوظن٠ ؽٜخدس ح٤ُٔالد أٝ ٓغظخشؽ سع٢ٔ ٜٓ٘خ أٝ أ١ ٓغظ٘ذ آخش طوزِٚ ذ٣ٌٕٝٞ طل

ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ارح طؼزس طوذ٣ْ ٓؼَ ٛزٙ حُٞػخثن، ًٔخ ٣ٌٕٞ طلذ٣ذٙ روشحس ٖٓ 

 حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش أٝ حُِـ٘ش حُطز٤ش حالعظج٘خك٤ش حُٔؾٌِش روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُقلش.

٣ٝـٞص ٌَُ ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٝحُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُطؼٖ ك٢ هشحس حُِـ٘ش 

حُطز٤ش حُٔخظقش رظوذ٣ش حُغٖ أٓخّ حُِـ٘ش حُطز٤ش حالعظج٘خك٤ش خالٍ ػالػ٤ٖ ٣ٞٓخ  ٖٓ طخس٣خ حُؼِْ 

ظج٘خك٤ش رخُوشحس ٣ٌٕٝٞ هشحس حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش ك٢ كخُش ػذّ حُطؼٖ ٝهشحس حُِـ٘ش حُطز٤ش حالع

 رظوذ٣ش حُغٖ ٜٗخث٤خ  ُٝٞ ظٜشص رؼذ رُي ؽٜخدس ح٤ُٔالد أٝ أ١ ٓغظ٘ذ سع٢ٔ آخش رٜزح حُؾؤٕ.

 -4-ٓبدح 

طخس٣خ ح٤ُٔالد رخ٤ُّٞ ٝحُؾٜش ٣ؼظزش طخس٣خ ح٤ُٔالد ٛٞ ح٤ُّٞ حألٍٝ ٖٓ طلذ٣ذ ك٢ كخُش ػذّ   

 حُؾٜش حألٍٝ ٖٓ حُغ٘ش ح٤ُٔالد٣ش حُظخ٤ُش ُِغ٘ش حُٔلذدس ُغ٘ش ح٤ُٔالد.

 

 

 

 

 

 .39/4/1791  - 1399حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 -3-ٓبدح 

ك٢ ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُوشحس ٣وقذ رخُٔغظلو٤ٖ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِْٜ ك٢ حُزخد حُغخدط ٖٓ   

 هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ٓخ ٢ِ٣ :

" أسِٓش حُٔظٞك٢ " : ٢ٛ صٝؿظٚ ٝهض حُٞكخس أٝ ٓطِوظٚ ك٢ هالم سؿؼ٢ ٓظ٠ كذػض  -1

 ػذس حُطالم. حُٞكخس ٢ٛٝ ك٢
 

" ح٤ُظخ٠ٓ ٝح٤ُظ٤ٔخص " : ْٛ أٝالد حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ حُٔؼخػ حُٔظٞك٠ ٝأٝالد حر٘ٚ  -3

ًخٗٞح طلض اػخُظٚ ٝهض كذٝع حُٞكخس ٓغ ٓشحػخس ؽشٝه  ٠حُٔظٞك٠ رًٞسح  ٝاٗخػخ  ٓظ

 ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔزًٞس. 91،97،11حُٔٞحد 
 

ًؤٝالد حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ حُٔؼخػ دٕٝ حؽظشحه " أخٞس ٝأخٞحص حُٔظٞك٠ " : ْٛ  -2

إٔ ٣ٌٞٗٞح ٣ظخ٠ٓ ٓظ٠ ًخٗٞح ٓؼ٤ُٖٞ ٝهض حُٞكخس ٖٓ أخ٤ْٜ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ 

ٖٓ حُوخٕٗٞ  97،91حُٔؼخػ حُٔظٞك٠ ٝرُي رخُؾشٝه ٝك٢ حُلذٝد حُٔز٤٘ش ك٢ حُٔخدط٤ٖ 

 حُٔزًٞس.
 

ػ ارح ًخٗض أسِٓش أٝ ٓطِوش ٢ٛٝ ٝحُذس حُٔظٞك٠ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ حُٔؼخ " حألّ " -4

 ٝهض ٝكخس حرٜ٘خ ُْٝ طظضٝؽ ٖٓ ؿ٤ش ٝحُذ حالرٖ حُٔظٞك٠.
 

" حألد " ارح ًخٕ ٣ؼٍٞ ك٢ ٓؼ٤ؾظٚ ػ٠ِ حالرٖ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ حُٔؼخػ  -1

 حُٔظٞك٠.

 -2-ٓبدح 

٣ؼظزش حُٔغظلن طلض اػخُش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ حُٔؼخػ ارح ًخٕ ٣ؼٍٞ ك٢ أٓٞس ٓؼ٤ؾظٚ 

 ٚ ا٤ُٚ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ حُٔؼخػ ٖٓ ٓؼٞٗش عٞحء ًخٗض حإلػخُش ٤ًِش أٝ ؿضث٤ش.ػ٠ِ ٓخ ٣وذٓ

 -5-ٓبدح 

ال ٣ظؤػش طٞص٣غ حُٔؼخػ رلخٍ ٖٓ حألكٞحٍ ارح ًخٗض حألسِٓش أٝ حألسحَٓ ٖٓ رٝحص حُلَٔ 

 حُٔغظٌٖ، ٝاٗٔخ ٣ؼخد طٞص٣غ حُٔؼخػ ٓـذدح  رؼذ حٗلقخٍ حُلَٔ رٞالدطٚ ك٤خ . 
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 اُلقَ اُثب٢ٗ

 إجشاءاد هِت فشف اُزؼ٣ٞنبد ٝأُؼبؽبد ٝأُغز٘ذاد

 اُالصٓخ ٝٓٞاػ٤ذ روذ٣ْ هِت فشكٜب

 -1-ٓبدح 

طظخز ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش حإلؿشحءحص حُالصٓش ُقشف حُظؼ٣ٞنخص   

عخػش ٖٓ طخس٣خ طوذ٣ْ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ ٖٓ ٣٘ٞد ػ٘ٚ رظ٤ًَٞ  41ٝحُٔؼخؽخص حُٔغظلوش خالٍ 

 ٓٞػن ُذٟ ًخطذ حُؼذٍ هِزخ  ًظخر٤خ  ٤ُِٜجش حُٔزًٞسس ٓؾلٞػخ  رخُٔغظ٘ذحص حُٔز٤٘ش رخُٔخدس حُغخرؼش.

ُِٔغظل٤ذ إٔ ٣وذّ حُطِذ حٌُظخر٢ هزَ طوخػذٙ رٔخ ال ٣ظـخٝص ؽٜش٣ٖ، ًٔخ ٣ؼظزش حُطِذ ٣ٝـٞص 

حُٔوذّ ٓ٘ٚ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش إلػزخص حُؼـض ؿ٤ش ح٢ُٜ٘ٔ ًٝزُي ٣ؼظزش طوذ٣ْ ؽٜخدس 

طوذ٣ش دسؿش حُؼـض ح٢ُٜ٘ٔ ك٢ كٌْ حُطِذ ُقشف ٓخ ٣غظلوٚ ٖٓ طؼ٣ٞل أٝ ٓؼخػ ٝكوخ  ألكٌخّ 

 ُوخٕٗٞ.ح

 -9-ٓبدح 

٣ـذ ػ٠ِ حُٔغظل٤ذ إٔ ٣وذّ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش هِذ فشف ٓؼخػ  - أ

حُؾ٤خٞخش أٝ حُؼـض ؿ٤ش ح٢ُٜ٘ٔ أٝ طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذس حُٔغظلن رخُظطز٤ن ألكٌخّ 

رٚ  حُوخٕٗٞ ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ حُز١ ٣لذد روشحس ٖٓ ٓذ٣ش ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٓشكوخ  

 حُٔغظ٘ذحص حُظخ٤ُش كغذ حُلخُش : 

ؽٜخدس ح٤ُٔالد أٝ ٓغظخشؽ سع٢ٔ أٝ أ١ ٓغظ٘ذ آخش ٣وّٞ ٓوخٜٓخ طوزِٚ ح٤ُٜجش حُؼخٓش  -1

ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش أٝ هشحس ٖٓ حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش أٝ حُِـ٘ش حُطز٤ش 

 حالعظج٘خك٤ش كغذ حألكٞحٍ.
 

حُطز٤ش  حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش أٝك٢ كخُش حُؼـض ؿ٤ش ح٢ُٜ٘ٔ ؽٜخدس ٖٓ حُِـ٘ش  -3

ؼزض أٗٚ ط٘طزن ػ٤ِٚ كخُش حُؼـض ؿ٤ش ح٢ُٜ٘ٔ حُٔز٤٘ش رخُز٘ذ طحالعظج٘خك٤ش كغذ حُلخُش 

 ٖٓ حُٔخدس حُشحرؼش ٖٓ حُوخٕٗٞ. 1
 

ػوذ حٝ هالم حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ أٝ ؽٜخدس ٝكخس حُضٝؽ أٝ فٞسس ٓؼظٔذس أٝ اهشحس ًظخر٢  -2

 .سهِذ فشف طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذ ٣ل٤ذ ه٤خّ اكذٟ ٛزٙ حُلخالص ٝهض طوذ٣ْ
 

اهشحس ٖٓ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ رؼذّ ٓٔخسعظٚ ػٔال  خخمؼخ  ُِظؤ٤ٖٓ ٣ذس ػ٤ِٚ أ١ دخَ  -4

 ٣غخ١ٝ أٝ ٣ض٣ذ ػ٠ِ حُٔؼخػ حُٔغظلن.

ًٔخ ٣ـذ ػ٠ِ حُٔغظلو٤ٖ ػٖ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔغظل٤ذ حُٔظٞك٢ ك٢ كخُش حعظلوخهْٜ ٓؼخؽخص  - د

حُٔ٘ق إٔ ٣شكوٞح رطِذ حُقشف حُز١ ٣لشس ػ٠ِ حُظؤ٤ٓ٘خص أٝ طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذس أٝ 

 حُ٘ٔٞرؽ حُقخدس رٚ هشحس ٖٓ ٓذ٣ش ح٤ُٜجش حُٔغظ٘ذحص حُظخ٤ُش كغذ حُلخُش :

 

 هِذ فشف ٓ٘لش حُـ٘خصس ٖٓٔ طٌلَ رخإلٗلخم ػ٤ِٜخ. -1
 

 ؽٜخدس ٤ٓالد حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حٝ حُٔغظل٤ذ ٓخ ُْ طٌٖ هذٓض ٖٓ هزَ. -3
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ٓغظ٘ذ سع٢ٔ طوزِٚ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص ؽٜخدس ٝكخس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔغظل٤ذ أٝ  -2

 حالؿظٔخػ٤ش ٣لذد طخس٣خ حُٞكخس.
 

ٝػ٤وش سع٤ٔش رلقش حُٞسػش حُٔغظلو٤ٖ ٖٓ حُظؤ٤ٖٓ ٝأػٔخسْٛ أٝ ؽٜخدس ادحس٣ش ٓؼظٔذس  -4

 طل٤ذ رُي.
 

ػوذ صٝحؽ حألسِٓش أٝ حألسحَٓ ٖٓ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔغظل٤ذ أٝ ؽٜخدس طوزِٜخ ح٤ُٜجش حُؼخٓش  -1

 حالؿظٔخػ٤ش.ُِظؤ٤ٓ٘خص 
 

ؽٜخدس ادحس٣ش ٖٓ ٝصحسس حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش أٝ حُـٜش حُٔخظقش طل٤ذ إٔ حُٔئٖٓ  -1

ػ٤ِٚ حٝ حُٔغظل٤ذ حُٔظٞك٠ ًخٕ ٣ؼٍٞ ػ٘ذ ٝكخطٚ هخُذ حُقشف ٖٓ حُٞسػش ٝال ٣ؾظشه 

 رُي رخُ٘غزش ا٠ُ حألسِٓش أٝ حألسحَٓ.
 

ٖ حُٔظٞك٠ حُز٣ٖ رِـٞح عٖ حُؼخ٤ٗش حؽؼخس دحٍ ػ٠ِ ه٤ذ حالر٘خء ٝحألخٞس حُزًٞس ٝحر٘خء حالر -9

ٝحُؼؾش٣ٖ ُْٝ ٣ظـخٝصٝح حُغخدعش ٝحُؼؾش٣ٖ رقلش ٓ٘ظظٔش ًطِزش ربكذٟ ٓشحكَ حُظؼ٤ِْ 

حُظ٢ ال طـخٝص حُظؼ٤ِْ حُـخٓؼ٢ أٝ حُظؼ٤ِْ رخُٔؼخٛذ حُؼ٤ِخ أ١ ٓشكِش حُلقٍٞ ػ٠ِ 

 ح٤ُِغخٗظ أٝ حُزٌخُٞس٣ٞط أٝ ٓخ ٣ؼخدُٜٔخ.
 

حُٔخظقش أٝ ؽٜخدس ٖٓ ؿٜش طؼظٔذٛخ حُِـ٘ش حُٔزًٞسس ك٢  حُطز٤ش ؽٜخدس هز٤ش ٖٓ حُِـ٘ش -1

كخُش ػـض حالرٖ أٝ حرٖ حالرٖ حُٔظٞك٠ ػٖ حٌُغذ ٝرُي ًَ ع٘ظ٤ٖ اال ارح هشسص حُِـ٘ش 

 ػذّ حكظٔخٍ ؽلخثٚ.
 

ٝارح ًخٕ هخُذ حُقشف ٛٞ ٝحُذ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٣ـذ إٔ ٣وذّ ؽٜخدس ٖٓ ٝصحسس حُؼَٔ  -7

ٓؼظٔذس ٖٓ ؿٜش ٓخظقش طؼزض أٗٚ ًخٕ ٣ؼظٔذ ك٢  ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش أٝ ؽٜخدس ٓٔخػِش

 ٓؼ٤ؾظٚ ػ٠ِ حر٘ٚ حُٔظٞك٠.  

ًزُي رخُ٘غزش ُألخٞس ٝحالخٞحص حُز٣ٖ ٣غظلوٕٞ ٗق٤زخ  ك٢ ٓؼخػ أخ٤ْٜ حُٔظٞك٢ ٣ـذ  -11

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢  97،91ػ٤ِْٜ ٓخ دحٓٞح ٓغظٞك٤ٖ ُِؾشٝه حُٔز٤٘ش رخُٔخدط٤ٖ 

ٝصحسس حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش طؼزض أْٜٗ ًخٗٞح حُٔزًٞس إٔ ٣ظوذٓٞح رؾٜخدس ٖٓ 

 ٣ؼظٔذٕٝ ك٢ ٓؼ٤ؾظْٜ ػ٠ِ أخ٤ْٜ حُٔظٞك٠.

ؽٜخدحص ٤ٓالد حالر٘خء ٝحالخٞس حُٔغظلو٤ٖ ك٢ حُٔؼخػ أٝ فٞسس سع٤ٔش ٜٓ٘خ أٝ ٓخ ٣وّٞ  -11

 ٓوخٜٓخ.

ٝطشكن حُٔغظ٘ذحص حُغخرن رًشٛخ ك٢ حُز٘ٞد حالكذ ػؾش حُغخروش كغذ حالكٞحٍ ٓغ  -13

 / طؤ٤ٓ٘خص / ٓؼخؽخص رؼذ حعظ٤لخء ر٤خٗخطٚ.2حُ٘ٔٞرؽ سهْ 

ٝارح ًخٕ أكشحد ػخثِش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔغظل٤ذ حُٔظٞك٠ حُٔغظلو٤ٖ ك٢ حُٔؼخػ ٣و٤ٕٔٞ خخسؽ    

كظوذّ حُٔغظ٘ذحص حُغخروش رؼذ حػظٔخدٛخ ٖٓ حُـٜخص حُظ٢ طوزِٜخ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص 

 حالؿظٔخػ٤ش.

حالؿظٔخػ٤ش إٔ طٌظل٢ ربهشحس ٖٓ حُٔغظلن ٣ل٤ذ ٓنٕٔٞ  ٣ٝـٞص ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص   

حُغخروش ٖٓ حُلوشس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس ٓئ٣ذح   4،2،3،1حُٔغظ٘ذحص حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ حُز٘ٞد 

 رؾٜخدس ؽخٛذ٣ٖ ٓقذهخ  ػ٤ِٚ ٖٓ ؿٜش سع٤ٔش أٝ أ٣ش أٝسحم أخشٟ طوزِٜخ ح٤ُٜجش.
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 اُلقَ اُثبُث

 اُقشفٖٓ رقشف إ٤ُْٜ أُغزحوبد ٝهش٣وخ 

 -8-ٓبدح 

٣ظْ فشف حُ٘ق٤ذ ك٢ حُٔؼخػ ا٠ُ ٖٓ ٣غظلوٚ إٔ ًخٕ سؽ٤ذح ، أٓخ ٗق٤ذ حُوخفش ك٤قشف أل١   

 ٖٓ حالؽخخؿ حُظخ٤ُٖ كغذ حُظشط٤ذ ح٥ط٢ :

 ٕ ًخٗض ػ٠ِ ه٤ذ حُل٤خس.حا٠ُ أّ حُوخفش  -1

 حالخٞس ٝحالخٞحص. ألٗقزشا٠ُ أد حُوخفش رخُ٘غزش  -3

 ا٠ُ أسؽذ أخٞس ٝأخٞحص حُوخفش. -2

 ٕ ُْ ٣ٞؿذ كب٠ُ حُـذ ُألّ.بحُـذ حُقل٤ق كا٠ُ  -4

 ٝطؼزض فلش حالؽخخؿ حُٔظوذّ رًشْٛ رلش٣نش سع٤ٔش ٖٓ حُٔلٌٔش حُٔخظقش.

قشف ٗق٤ذ حُوخفش ا٠ُ حُٞف٢ حُز١ ٣ٝك٢ كخُش ػذّ ٝؿٞد أ١ ٖٓٔ رًشٝح رخُلوشس حُغخروش 

 ٔخػ٤ش.طؼ٤٘ٚ حُٔلٌٔش أٝ حُـٜش حُٔخظقش حُظ٢ طوزِٜخ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظ

سؿْ فشف حُٔؼخػ أل١ ٖٓ حالؽخخؿ حُٔزًٞس٣ٖ ك٢ حُلوشحص حُؼالع  –٣ٝـٞص ك٢ أ١ ٝهض 

إٔ ٣ظوذّ أ١ ٖٓ حُٔغظلو٤ٖ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش روشحس ٖٓ حُٔلٌٔش  –حُغخروش 

أٗقزش حُوقش ك٢ حُٔؼخػ، ٝك٢ ٛزٙ حُلخُش طٞهق ح٤ُٜجش  ُٚ حُٔخظقش رظؼ٤٤ٖ ٝف٢ آخش طقشف

حُٞف٢ حُـذ٣ذ حػظزخسح  ٖٓ  ا٠ُحُؼخٓش حُٔزًٞسس حُقشف ا٠ُ حالؽخخؿ حُٔؾخس ا٤ُْٜ ٝطزذأ حُقشف 

 حُٔؼخػ حُٔغظلن ػٖ حُؾٜش حُظخ٢ُ إلخطخسٛخ روشحس حُٔلٌٔش.

ػذ حُٔظوذٓش اال ارح ٣ٝقشف ٗق٤ذ حُوخفش أٝ حُوقش ك٢ طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذس هزوخ  ُِوٞح

 طوذّ أفلخد حُٔقِلش ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش هزَ حُقشف روشحس ٖٓ حُٔلٌٔش

 رظؼ٤ٖ ؽخـ آخش ٝف٤خ . حُٔخظقش

 -7-ٓبدح   

ٓغ ػذّ حالخالٍ رؤكٌخّ حُٔخدس حُغخروش ٣ـذ ارح ًخٕ هخُذ حُقشف ٤ًٝال  أٝ ٗخثزخ  ؽشػ٤خ  ػٖ 

 أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػٜ٘ٔخ ك٢ كخُش ٝكخس أ٣ٜٔخ، إٔ ٣شكن رطِذ حُقشف :حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔغظل٤ذ 

ط٤ًٞال  ٓٞػوخ  سع٤ٔخ  ُذٟ ًخطذ حُؼذٍ أٝ ٓقذهخ  ػ٤ِٚ ٖٓ ؿٜش ادحس٣ش أٝ ط٤ًٞال  ػشك٤خ   - أ

ٓٞهؼخ  ػ٤ِٚ ٖٓ ؽخٛذ٣ٖ ٝٓقذهخ  ػ٤ِٚ أٓخّ حُٔٞظق حُٔخظـ رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص 

 حالؿظٔخػ٤ش.

رظؼ٤٤٘ٚ ه٤ٔخ  أٝ ٤ًٝال  ػٖ حُـخثذ ٝرُي ك٢ كخُش خنٞع حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔغظل٤ذ أٝ  هشحس  - د

 حُٔغظلن إلكٌخّ حُٞال٣ش ػ٠ِ حُٔخٍ رغزذ ٗوـ حال٤ِٛش أٝ حٗؼذحٜٓخ.

 -61-ٓبدح   

ػ٘ذ هِذ فشف حُٔؼخػ أٝ حُظؼ٣ٞل أٝ حُٔ٘ق ٣ـذ ػ٠ِ حُٔغظل٤ذ أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ ك٢ كخُش 

ِذ حُقشف هش٣وش حعظ٤لخثْٜ حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ُْٜ عٞحء ًخٗض دٝس٣ش أٝ ٖٓ ٝكخطٚ إٔ ٣لذدٝح ك٢ ه

 دكؼش ٝحكذس.
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٣ٝلن ُقخكذ حُؾؤٕ ًزُي هِذ طـ٤٤ش هش٣وش حُٞكخء رخُٔغظلوخص حُذٝس٣ش ػٖ حالؽٜش 

 حُالكوش ُطِذ حُظـ٤٤ش ٓظ٠ ًخٗض ٛ٘خى أعزخد ٓوزُٞش طوشٛخ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص  حالؿظٔخػ٤ش.

 

 ش ح٤ُٜجش روشحس ٓ٘ٚ هشم حعظ٤لخء حُٔغظلوخص.٣ٝلذد ٓذ٣

 

 اُلقَ اُشاثغ

 ٓٞاػ٤ذ اُقشف ٝؽشٝه اعزٔشاسٙ

 -66-ٓبدح 

٣ٌٕٞ فشف حُٔؼخؽخص حُذٝس٣ش حػظزخسح  ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُؾٜش حالعظلوخم ك٤ٔخ ػذح أٍٝ ؽٜش    

 ًخَٓ.٣غظلن ك٤ٚ حُٔؼخػ ك٤قشف كوو ػٖ حال٣خّ حُٔظزو٤ش ٖٓ حُؾٜش إٔ ًخٗض طوَ ػٖ ؽٜش 

 -64-ٓبدح 

ػ٠ِ حُٔغظل٤ذ أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ ك٢ كخُش ٝكخطٚ أٝ ٖٓ ٣٘ٞد ػٜ٘ٔخ ؽشػخ  أٝ حطلخهخ  إٔ ٣وذّ    

٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ حُؾٜش حألٍٝ ٖٓ ًَ ع٘ش اهشحسح  ٓؼظٔذح  ادحس٣خ  ػ٠ِ 

حعظٔشحس حعظ٤لخء فخكذ حُؾؤٕ حُ٘ٔٞرؽ حُز١ طؼذٙ ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس ُٜزح حُـشك ٣ؼزض 

ُؾشٝه حعظلوخم حُٔؼخػ ٣ٝٞهق حُقشف ك٢ كخُش حُظخِق ػٖ طوذ٣ْ حإلهشحس حُٔزًٞس ك٢ 

حُٔٞػذ حُٔلذد، ٣ٝؼخد حُقشف ٖٓ طخس٣خ حُظٞهق ٓظ٠ هذّ حإلهشحس حُٔزًٞس ًٝخٗض ؽشٝه 

 حالعظلوخم ٓخصحُض ٓظٞكشس.

 ٣قشكٕٞ ٓؼخؽخطْٜ ؽخق٤خ .  ٣ٝؼل٠ ٖٓ طوذ٣ْ حإلهشحس حُٔغظل٤ذٕٝ أٗلغْٜ ارح ًخٗٞح

 -63-ٓبدح 

٣ٌٕٞ حػزخص ه٤خّ كخُش حُؼـض ؿ٤ش ح٢ُٜ٘ٔ ػ٠ِ أعخط طٞحكش حُؾشٝه حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢   

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔزًٞس ٣ٝظْ حُقشف ٖٓ طخس٣خ هشحس حُِـ٘ش  4ٖٓ حُٔخدس  1حُز٘ذ 

ٜٔخ رخُوخٕٗٞ رؼزٞص حُؼـض أٝ ٖٓ طخس٣خ حُطز٤ش حُٔخظقش أٝ حُِـ٘ش حُطز٤ش حالعظج٘خك٤ش حُٔؾخس ا٤ُ

حُٞحهؼش حُظ٢ طؼزض رقلش هخهؼش إٔ حُؼـض ًخٕ ٗظ٤ـش ُٜخ أٝ ٖٓ حُظخس٣خ حُز١ طلذدٙ ؿٜش هز٤ش 

 أخشٟ ٣ٝؼظٔذ هشحسٛخ ٖٓ حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش أٝ حُِـ٘ش حُطز٤ش حالعظج٘خك٤ش كغذ حُلخُش.

 -62-ٓبدح 

ح٢ُٜ٘ٔ إٔ ٣ظوذّ ا٠ُ حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش  ٣ـذ ػ٠ِ فخكذ ٓؼخػ حُؼـض ح٢ُٜ٘ٔ ٝؿ٤ش   

أٝ ُـٜش هز٤ش طؼظٔذ طوش٣شٛخ طِي حُِـ٘ش إلػخدس حٌُؾق حُطز٢ ػ٤ِٚ ٝرُي ك٢ حُٔٞحػ٤ذ حُظ٢ 

طخطشٙ رٜخ ٓخ ُْ طٌٖ حُلخُش ٓغظوشس روشحس ٖٓ حُِـ٘ش كبرح سكل دٕٝ ػزس ٓوزٍٞ حُخنٞع 

ا٠ُ إٔ ٣ظوذّ ٌُِؾق حُطز٢ ٝػ٘ذثز ٌُِؾق حُطز٢ ؿخص ٤ُِٜجش حُؼخٓش إٔ طٞهق فشف حُٔؼخػ 

 ٣ـذ فشف حُٔزخُؾ حُظ٢ أٝهق فشكٜخ ارح ًخٗض ٗظ٤ـش حٌُؾق حُطز٢ طئ٣ذ رُي.
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 اُلقَ اُخبٓظ

 ك٢ إجشاءاد اإلثالؽ ػٖ إفبثبد اُؼَٔ

 ٝهٞاػذ رحذ٣ذ فشف اُجذالد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝٗلوبد االٗزوبٍ

 ثبُ٘غجخ ُِؼبَٓ أُقبة ثئفبثخ ػَٔ

 -65-ٓبدح 

 ارح حعظٞؿزض افخرش حُؼَٔ حٗوطخع حُؼخَٓ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ػٖ حُؼَٔ ُِؼالؽ ٣ـذ حطخخر ٓخ ٢ِ٣ : 

 

 ك٢ حبُخ اإلفبثخ ك٢ ٌٓبٕ اُؼَٔ -6
 

٣وّٞ فخكذ حُؼَٔ أٝ حُٔذ٣ش حُٔغجٍٞ ربرالؽ ٓشًض حُؾشهش حُٞحهغ ك٢ دحثشس حخظقخفٚ ٌٓخٕ 

ٝرُي ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ حُٔؼذ ُزُي ٣ٝـٞص إٔ حالفخرش، ًٝزُي حرالؽ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش 

 ٣وّٞ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ رٜزح حالرالؽ ٓظ٠ عٔلض كخُظٚ حُقل٤ش رزُي.
 

 ك٢ حبُخ إفبثخ اُؼبَٓ ثبُطش٣ن  -4
 

ارح ٝهغ ُِؼخَٓ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ كخدع خالٍ كظشس رٛخرٚ ُٔزخؽشس حُؼَٔ أٝ خالٍ ػٞدطٚ ٓ٘ٚ 

ٔئٖٓ ػ٤ِٚ إٔ ٣زِؾ هغْ حُؾشهش ٝحعظٞؿذ حُلخدع حٗوطخػٚ ػٖ حُؼَٔ ُِؼالؽ ٝؿذ ػ٠ِ حُ

أٝ حُٔلنش حُز١ ٣لشسٙ هغْ حُٔخظـ رخُلخدع ٝإٔ ٣خطش فخكذ حُؼَٔ رشهْ ٝطخس٣خ حُٔزًشس 

 عخػش ٖٓ ٝهٞع حُلخدع. 34ٝرُي خالٍ  حُؾشهش
 

ٝػ٠ِ حُؼخَٓ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ كخُش افخرظٚ ربفخرش ػَٔ إٔ ٣طِذ ٖٓ فخكذ حُؼَٔ ك٢ ؿ٤ٔغ 

حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رخإلفخرش حُظ٢ كذػض ٝرُي ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ حُٔؼذ حالكٞحٍ اؽؼخس ح٤ُٜجش 

حُٔظوذ٤ٖٓ ػ٠ِ  3،1ُزُي، ٝارح سكل فخكذ حُؼَٔ حإلؽؼخس ك٢ حُلخُظ٤ٖ حُٔزًٞسط٤ٖ رخُز٘ذ٣ٖ 

حُٔقخد أٝ ٖٓ ٤٘٣زٚ حُو٤خّ ربؽؼخس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رخإلفخرش ٝسهْ ٝطخس٣خ ٓزًشس 

 حُؾشهش.
 

ًزُي ٣ِظضّ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُز١ ٣قخد ربفخرش ػَٔ ربرالؽ فخكذ حُؼَٔ أٝ ٓ٘ذٝرٚ كٞس كذٝع 

طٌٖٔ حإلفخرش كظ٠ ُٝٞ ُْ طٔ٘ؼٚ حإلفخرش ٖٓ حالعظٔشحس ك٢ حُؼَٔ، أٓخ ارح كخُض حإلفخرش دٕٝ 

ك٢ ٌٓخٕ حُؼَٔ أٝ أػ٘خء رٛخرٚ ا٠ُ ػِٔٚ أٝ ػٞدطٚ ٓ٘ٚ ٣ـٞص إٔ  حُٔقخد ٖٓ حإلرالؽ عٞحء كذع

٣وّٞ رخإلرالؽ ٓ٘ذٝد ػ٘ٚ ٌَُ ٖٓ فخكذ حُؼَٔ ٝٓشًض حُؾشهش حُٞحهغ ك٢ دحثشس حخظقخفٚ ٌٓخٕ 

حإلفخرش ٤ُِٜٝجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٣ٝلشس حُزالؽ ك٢ ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ سهْ 

 ُٜزح حُـشك. /حفخرخص/طؤ٤ٓ٘خص حُٔؼذ 1

 -61-ٓبدح 

ــ٠  ــٚ ػِ ــذسس حُٔــئٖٓ ػ٤ِ ــخّ حالٗوطــخع ػــٖ حُؼٔــَ رغــزذ ػــذّ ه ــ٢ٓٞ ػــٖ أ٣ ــذٍ ح٤ُ ٣قــشف حُز

 ٓٔخسعظٚ حُؼَٔ إلفخرظٚ ربفخرش ػَٔ، ٝرُي حػظزخسح  ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُٞهٞع حإلفخرش.
 

٣ٌٝــٕٞ فــشف حُزــذٍ ح٤ُــ٢ٓٞ كــ٢ ح٤ُــّٞ حألٍٝ ٓــٖ ًــَ ؽــٜش ارح حعــظٔش حُؼــالؽ ٓــغ حُؼـــض 

ؼٔـــَ أًؼـــش ٓـــٖ ؽـــٜش اال ارح ًـــخٕ حُؼخٓـــَ حُٔقـــخد ٣ظوخمـــ٠ ػـــخدس أؿـــشٙ أعـــزٞػ٤خ  أٝ ًـــَ ػـــٖ حُ

 ؿش.ػ٠ِ هِذ حُؼخَٓ ك٢ ٓٞحػ٤ذ فشف حالأعزٞػ٤ٖ ك٤قشف حُزذٍ ر٘خء 

 

٣ٝقـــشف حُزــــذٍ ح٤ُـــ٢ٓٞ ػــــٖ أ٣ـــخّ حُشحكــــش حالعـــزٞػ٤ش ٝحالؿــــخصحص حُشعـــ٤ٔش ُٝــــٞ ًخٗــــض 

٤ِـــٚ حُٔقـــخد طؼ٤ِٔـــخص حُؼـــالؽ رـــذٕٝ أؿـــش ٣ٝٞهـــق فـــشف حُزـــذٍ ح٤ُـــ٢ٓٞ ارح خـــخُق حُٔـــئٖٓ ػ

 حُظ٢ طلذدٛخ ُٚ ؿٜش حُؼالؽ، ٣ٝغظؤٗق فشكٜخ رٔـشد حطزخػٚ ُٜخ.
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ــــذٟ  ــــخّ ُ ــــخص حُٔخظقــــش اال ارح ه ــــن حُـٜ ــــذٍ دٕٝ حٗظظــــخس ُ٘ظ٤ـــــش طلو٤ ٣ٌٝــــٕٞ فــــشف حُز

 ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ؽي ٣ذػٞ ُالهالع ػ٠ِ حُظلو٤ن ٝٗظ٤ـظٚ.

 

 -69-ٓبدح 

ح٤ُـــ٢ٓٞ ُِؼخٓـــَ حُٔقـــخد ربفـــخرش ػٔـــَ رٔٞؿـــذ رطخهـــش حُظـــشدد ُِؼـــالؽ ٣ـــظْ فـــشف حُزـــذٍ 

حُٔؼـــذس رٔؼشكـــش ح٤ُٜجـــش حُؼخٓـــش ُِظؤ٤ٓ٘ـــخص حالؿظٔخػ٤ـــش إلػزـــخص ٓـــذس حُؼـــالؽ حُظـــ٢ ٣ٌـــٕٞ حُٔقـــخد 

 خالُٜخ ؿ٤ش هخدس ػ٠ِ ٓٔخسعش حُؼَٔ.

 

 -68-ٓبدح 

حُؼخٓش ٣ٌٕٞ ُِٔقخد حُز١ طخِق ُذ٣ٚ ػـض ؿضث٢ ٓغظذ٣ْ حُلن ك٢ إٔ ٣لقَ ٖٓ ح٤ُٜجش 

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ  12ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رذال  ٖٓ ٓؼخؽٚ ػ٠ِ حُزذٍ ح٢ٓٞ٤ُ حُٔوشس رخُٔخدس 

 حالؿظٔخػ٢ حُٔزًٞس ك٢ حُلخُظ٤ٖ ح٥ط٤ظ٤ٖ:

 ك٢ كخُش حالٗظٌخط أٝ حُٔنخػلش حُظ٢ ط٘ؾؤ ػٖ حإلفخرش. - أ

 

ػِــ٠ أدحء حُؼَٔ خـالٍ كظشس حُظؤ٤َٛ ارح ًخٗض طخ٤ُش ُلظشس حُؼالؽ ًٝخٕ خالُٜخ ؿ٤ش هخدس  - د

 .٣ٝ21وذس حُزذٍ ح٢ٓٞ٤ُ ػِــ٠ أعخط حألؿش حُؾٜش١ حُٔغذد ػــ٘ٚ حالؽظشحى ٓوغٞٓخ  ػ٠ِ 

 -67-ٓبدح 

٣ؾظشه ٢ٌُ ط٘ظؾ كخُش حالٗظٌخط أٝ حُٔنخػلش أٝ حُلخُش حُٔشم٤ش ح٤ُٜ٘ٔش حالػش حُوخ٢ٗٞٗ أل١ 

 ٖٓ ٛزٙ حُلخالص :

 

 افخرش ؿذ٣ذس.إٔ طٌٕٞ ٗخؽجش ػٖ حإلفخرش حالف٤ِش ٤ُٝغض ػٖ  -1

أال طٌٕٞ كخُش حالٗظٌخط أٝ حُٔنخػلش أٝ حُلخُش حُٔشم٤ش ح٤ُٜ٘ٔش سحؿؼٚ ا٠ُ سكل حُظو٤ذ  -3

 رخُظؼ٤ِٔخص حُطز٤ش أٝ ا٠ُ ٓخخُلش طؼ٤ِٔخص حُؼالؽ أٝ ا٠ُ خطؤ حُؼخَٓ حُٔظؼٔذ.

إٔ ٣ٌٕٞ ظٜٞس أػشحك حُلخٍ حُٔشم٤ش ح٤ُٜ٘ٔش هزَ كٞحص ع٘ش ٖٓ طخس٣خ حٗظٜخء خذٓش  -2

عٞحء ظٜشص ٝٛٞ رال ػَٔ أٝ ًخٕ ٣ؼَٔ ك٢ ف٘خػش أٝ ٜٓ٘ش أٝ أ١ ٗؾخه حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ 

 آخش ال ٣٘ؾؤ ػ٘ٚ ٛزح حُٔشك ح٢ُٜ٘ٔ.

٣ٌٕٝٞ حُٔشؿغ ك٢ ؿ٤ٔغ حالكٞحٍ ك٢ طوذ٣ش كخُش حالٗظٌخط أٝ حُٔنخػلش أٝ حُلخُش حُٔشم٤ش 

٘غزش ُإلفخرش ُؼالؽ ٓخ عشٟ رخُحح٤ُٜ٘ٔش ُِطز٤ذ حُٔؼخُؾ ٣ٝغش١ ك٢ ٛزٙ حالكٞحٍ رخُ٘غزش ُِزذٍ أٝ 

 حالف٤ِش.
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 -41-ٓبدح 

 ٣ِظضّ فخكذ حُؼَٔ ر٘لوخص ٗوَ حُٔقخد ألٍٝ ٓشس ٖٓ ٌٓخٕ ٝهٞع حإلفخرش ا٠ُ ؿٜش حُؼالؽ.

 -46-ٓبدح 

طِظضّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ر٘لوخص حٗظوخٍ حُؼخَٓ حُٔقخد ٖٓ ؿٜش حُؼالؽ ٝا٤ُٜخ 

 حُؼالؽ حُظ٢ ٣وشسٛخ حُطز٤ذ حُٔؼخُؾ.رؾشه إٔ ٣ظزغ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ طؼ٤ِٔخص 

 

ًٔخ طِظضّ ح٤ُٜجش ر٘لوخص حٗظوخٍ حُٔقخد ا٠ُ ؿٜش حُؼالؽ رخُخخسؽ ٜٝٓ٘خ ا٠ُ ٓوش ػِٔٚ ػ٘ذ 

 حٗظٜخء حُؼالؽ ارح طوشس إٔ ٣ؼخُؾ خخسؽ حُزِذ حُز١ رٚ ٓلَ ػِٔٚ.

 

ُزالد ٝرُي ٖٓ ًزُي طِظضّ ح٤ُٜجش ر٘لوخص ٗوَ ؿؼش حُٔقخد ك٢ كخُش ٝكخطٚ ارح ًخٕ ٣ؼخُؾ خخسؽ ح

 ؿٜش حُؼالؽ حُٔوشسس ر٘خء ػ٠ِ ٓٞحكوش حُـٜش حُٔخظقش ا٠ُ ٓلَ اهخٓظٚ حُز١ رٚ ٓوش ػِٔٚ.

 

 -44-ٓبدح 

٣لذد حُطز٤ذ حُٔؼخُؾ ك٢ حُظوش٣ش حُطز٢ ٝع٤ِش حالٗظوخٍ حُظ٢ ط٘خعذ كخُظٚ رٛخرخ  ٝا٣خرخ  ٖٓ ٌٓخٕ 

 اهخٓش حُٔقخد ا٠ُ ؿٜش حُؼالؽ ٝرخُؼٌظ.

 -43-ٓبدح 

جش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ارح كذػض ٝكخس حُٔقخد حُز١ ٣ؼخُؾ رخُخخسؽ ر٘خء ػ٠ِ طِظضّ ح٤ُٜ

هشحس ٖٓ حُـٜش حُٔخظقش رقشف ٗلوخص طـ٤ٜض حُـؼش ٝحُق٘ذٝم حُالصّ ُؼ٤ِٔش حُ٘وَ رٌخكش ُٞحصٓٚ 

ٝا٠ُ حُـٜش حُظ٢ رٜخ ٓوش ػِٔٚ ٓظ٠ ًخٗض ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس ٢ٛ حُظ٢ أٝكذطٚ ُِؼالؽ ٖٓ 

 فخرش.حإل

 

حُ٘لوخص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُلوشس حُغخروش رخإلمخكش ا٠ُ طٌخ٤ُق ٗوَ حُـؼش ا٠ُ أسِٓش حُٔئٖٓ  ٟٝطئد

ػ٤ِٚ أٝ ا٠ُ أسؽذ أر٘خثٚ ارح هخّ أكذٛٔخ رؤػزخء طشط٤زخص حُـ٘خصس أٝ ا٠ُ حُؾخـ حُز١ ٣ؼزض ه٤خٓٚ رٜخ 

 ر٘خء ػ٠ِ ؽٜخدس ادحس٣ش.

 

حُؼخٓش  ٤ُٜخ رخُلوشط٤ٖ حُغخروظ٤ٖ حُظضٓض ح٤ُٜجشٝارح ُْ ٣ٞؿذ ٖٓ ٣ٜظْ رخإلؿشحءحص حُٔؾخس ا

ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رذكغ حُظٌخ٤ُق حُلؼ٤ِش حُظ٢ طلِٔظٜخ ؿٜش حُؼالؽ ك٢ ٛزح حُؾؤٕ رخإلمخكش ا٠ُ 

٠ُ حُـٜش حُٔلذدس رخُلوشس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس ٝك٢ ٛزٙ حُلخُش ال ٣وغ أ١ حُظضحّ اطٌخ٤ُق ٗوَ حُـؼش 

 ػ٠ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش  ٗلٞ أ١ ؽخـ ًخٕ.امخك٢ ك٢ ٛزح حُخقٞؿ 
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 اُلقَ اُغبدط

 رحذ٣ذ ه٤ٔخ االػبٗخ اُؾٜش٣خ ك٢ حبُخ كوذ أُؤٖٓ ػ٤ِٚ ٝرحذ٣ذ

 أُغزحو٤ٖ ػ٘ٚ ٝأُغز٘ذاد اُالصٓخ ُقشكٜب

 -42-ٓبدح 

حُٔغظل٤ذ ًٔخ ٣ظزغ ك٢ ٣ظزغ ك٢ طلذ٣ذ ه٤ٔش حالػخٗش حُؾٜش٣ش ك٢ كخُش كوذ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ كوذ 

طلذ٣ذ حُٔغظلو٤ٖ ػٜ٘ٔخ ٝك٢ طوذ٣ش ٗق٤ذ ًَ ْٜٓ٘ ٝحالعظٔشحس ك٢ فشكٚ ٗلظ حالكٌخّ حُٔوشسس 

 ك٢ كخُش ٝكخس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ ٝكخس حُٔغظل٤ذ ٖٓ حُظؤ٤ٖٓ.

 

ٝطغظلن حالػخٗش ٖٓ ح٤ُّٞ حالٍٝ ٖٓ حُؾٜش حُز١ طْ ك٤ٚ ارالؽ هغْ حُؾشهش رٞحهؼش كوذ حُٔئٖٓ 

 ذ حُٔغظل٤ذ.ػ٤ِٚ أٝ كو

 

ٝػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ ر٘خء ػ٠ِ هِذ حُٔغظلو٤ٖ ػٖ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُٔلوٞد اخطخس ح٤ُٜجش حُؼخٓش 

ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رظخس٣خ حالٗوطخع ػٖ حُؼَٔ ُٜزح حُغزذ خالٍ ػالػش أ٣خّ ٖٓ طخس٣ــخ حُطِذ 

ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص  ٝػ٠ِ حُٔغظــلو٤ٖ ػٖ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ ػٖ حُٔغظل٤ذ حُٔلــوٞد إٔ ٣ظوذٓٞح ا٠ُ

حالؿظٔخػ٤ش رخُٔغـظــ٘ذحص ح٥ط٤ش ٓشكوش رطِذ فــشف حالػخٗش حُؾٜش٣ش ػ٠ِ إٔ ٣زًش رخُــطِذ سهْ 

 ٝطخس٣خ ٓلنش حُؾشهش ػٖ ٝحهؼش حُلوذ، ٝحُٔغظ٘ذحص ٢ٛ :

 

 طوش٣ش ٖٓ حُٔلٌٔش حُٔخظقش رخٕ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔغظل٤ذ هذ طٞك٠ كٌٔخ . -1
 

 ش ُقشف ٓؼخػ حُٞكخس حُطز٤ؼ٤ش ك٤ٔخ ػذح ؽٜخدس حُٞكخس.ٗلظ حُٔغظ٘ذحص حُالصٓ -3

 اُلقَ اُغبثغ

 ٓ٘حخ اُٞكبح

 -45-ٓبدح 

ٝكخس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ ٝكخس حُٔغظل٤ذ ا٠ُ أسِٓظٚ أٝ  ش٣ٌٕٞ فشف ٓ٘لش حُغظش حُؾٜٞس ك٢ كخُ

 أسحِٓٚ كبرح ُْ طٞؿذ كألًزش أٝالدٙ ٝاال كِِٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ ػ٘ذ ٝكخطٚ.

حألؿش حُخخمغ  ػ٠ِ أعخط ٝكخس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ارح ًخٕ ك٢ حُخذٓشٝطقشف حُٔ٘لش ك٢ كخُش 

ُالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ، ًٔخ طقشف ػ٠ِ أعخط ه٤ٔش حُٔؼخػ ارح ًخٕ حُٔغظل٤ذ حُٔظٞك٠ فخكذ 

 ٓؼخػ.

 ٣ٝظْ حُقشف ػ٠ِ أعخط حُٔغظ٘ذحص حُظخ٤ُش :

حُ٘ٔٞرؽ سهْ هِذ حُقشف ٖٓ حُٔغظلو٤ٖ ٣ٝوذّ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ػ٠ِ  -1

 /ٓؼخؽخص/ طؤ٤ٓ٘خص رؼذ حعظ٤لخء ر٤خٗخطٚ ٝحػظٔخدٛخ.2
 

 ؽٜخدس حُٞكخس أٝ أ١ ٓغظ٘ذ سع٢ٔ ٣وّٞ ٓوخٜٓخ طوزِٚ ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس. -3
 

 كش٣نش ٖٓ حُٔلٌٔش حُؾشػ٤ش أٝ ٖٓ حُـٜش حُٔخظقش ك٢ حُزِذ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ. -2

، 14، 12، 13، 11، 11 ،97، 91، 99، 91، ٣ٝ91ٌٕٞ طلذ٣ذ حُٔغظلو٤ٖ هزوخ  ُِٔٞحد 

 ٖٓ حُوخٕٗٞ. 11
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 اُلقَ اُثبٖٓ

 ٓ٘حخ اُضٝاج

 -41-ٓبدح 

٣ٌٕٞ فشف ٓ٘لش حُضٝحؽ ُٖٔ ٣ظوخم٠ ٓؼخؽخ  ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٖٓ 

أسِٓش ٝأسحَٓ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ أسِٓش حُٔغظل٤ذ ٝحر٘ظٚ أٝ حر٘ش حالرٖ حُٔظٞك٠ أٝ حالخض ٣ٝغخ١ٝ ٓزِـٜخ 

 ه٤ٔش حُٔؼخػ حُز١ طغظل٤ذ ٓ٘ٚ، ٣ٝظٞهق دكغ حُٔؼخػ ك٢ آخش حُؾٜش حُز١ ؿشٟ ك٤ٚ حُضٝحؽ.ٓشس  11

ٝطقشف ٓ٘لش حُضٝحؽ ٓشس ٝحكذس ر٘خء ػ٠ِ هغ٤ٔش حُضٝحؽ أٝ ػوذ حال٤ًَِ رخُ٘غزش ُـ٤ش 

 حُٔغ٤ِٖٔ.

 اُلقَ اُزبعغ

 هٞاػذ فشف اُجذالد ا٤ٓٞ٤ُخ أٝ أُؼبؽبد اُذٝس٣خ

 أٝ أ١ ٓغزحوبد أخشٟ

 -49-ٓبدح 

٣ـٞص ُٔذ٣ش ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش روشحس ٓ٘ٚ فشف حُٔؼخؽخص حُذٝس٣ش ُٔغظلو٤ٜخ 

 هزَ ٓٞػذ حعظلوخهٜخ.

 -48-ٓبدح 

٣ـٞص ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش فشف حُزذالص ح٤ٓٞ٤ُش أٝ حُٔؼخؽخص حُذٝس٣ش أٝ أ١ 

 ٖ د٣٘خسح .ٓغظلوخص أخشٟ ٗوذح  ٖٓ خضحٗظٜخ ارح هِض ه٤ٔظٜخ ػٖ خٔغ٤

أٓخ ارح طـخٝصص ه٤ٔش حُزذٍ أٝ حُٔؼخػ حُذٝس١ أٝ حُٔغظلوخص حالخشٟ حُوذس حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُلوشس 

حأل٠ُٝ ك٤ٌٕٞ فشكٜخ رؾ٤ي ٖٓ كغخد ح٤ُٜجش رخُز٘ي أٝ رب٣ذحػٜخ ك٢ حُلغخد حُـخس١ ُِٔغظل٤ذ حٝ 

وظ٤ٖ ر٘خء ػ٠ِ هِذ ُِٔغظلن رؤكذ حُز٘ٞى حُظ٢ ٣لذدٛخ، ٣ٝـٞص إٔ ٣ظْ حُقشف ربكذٟ ٛخط٤ٖ حُطش٣

 فخكذ حُؾؤٕ ًظخر٤خ  ٜٓٔخ ًخٗض ه٤ٔش حُزذٍ أٝ حُٔؼخػ أٝ حُٔزِؾ حُٔغظلن.

ًٔخ ٣قشف حُٔؼخػ ٢ُُِٞ حُؾشػ٢ أٝ حُٞف٢ أٝ حُو٤ْ حٝ ح٤ًَُٞ كغذ حألكٞحٍ رزحص حألدحس 

 حُٔز٤٘ش رخُلوشط٤ٖ حُغخروظ٤ٖ.

 اُلقَ اُؼبؽش

 أحٌبّ ػبٓخ

 -47-ٓبدح 

ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس ال ٣ـٞص إٔ ٣ض٣ذ رؤ١ كخٍ  121خدط ٝحُٔخدس ٓغ ٓشحػخس أكٌخّ حُزخد حُغ

ٖٓ حألكٞحٍ ٓـٔٞع ٓؼخؽخص حُٔغظلو٤ٖ ٓزِؾ حُٔؼخػ حُٔوشس ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔغظل٤ذ حُٔظٞك٠ ٝارح 

طـخٝص ٓـٔٞع ٛزٙ حُٔؼخؽخص حُٔؼخػ حُٔزًٞس ك٤خلل ٓؼخػ ًَ ْٜٓ٘ ر٘غزش ٓخ ٣ق٤زٚ ٝارح طغزذ 

ٖ ك٢ ؿؼَ ٓـٔٞع ٓؼخؽخص رو٤ش حُٔغظلو٤ٖ أهَ ٖٓ ٓزِؾ حُٔؼخػ حألف٢ِ اُـخء ٓؼخػ أكذ حُٔغظلو٤

 ك٤ضحد ك٢ ٛزٙ حُٔؼخؽخص رقٞسس ٓظ٘خعزش كظ٠ رِٞؽ ه٤ٔش حُٔؼخػ حالف٢ِ.

 -31-ٓبدح 

٣زذأ دكغ حُٔؼخؽخص رقٞسس ػخٓش حػظزخسح  ٖٓ حُظخس٣خ حُز١ طغظـٔغ ك٤ٚ حُؾشٝه حُٔطِٞرش 

٣خ حُز١ طلذع ك٤ٚ ٝكخس أفلخرٜخ أٝ حُظخس٣خ حُز١ ُْ طؼذ العظلوخم حُٔؼخػ ٣ٝظٞهق دكؼٜخ ٖٓ حُظخس

 طظٞكش ك٤ٚ حُؾشٝه حُٔطِٞرش العظلوخهٜخ.
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 -36-ٓبدح 

٣زذأ دكغ حُٔؼخؽخص حُٔغظلوش ك٢ كخُظ٢ حُؼـض حُذحثْ حُـضث٢ أٝ ح٢ٌُِ حُ٘خطؾ ػٖ افخرش حُؼَٔ 

 حػظزخسح  ٖٓ ٣ّٞ طٞهق دكغ حُزذالص ح٤ٓٞ٤ُش ُِٔقخد.

ٝك٢ كخُش طؼذ٣َ ٗغزش حُؼـض ػ٘ذ اػخدس حُللـ حُطز٢ ُِؼخَٓ حُٔقخد ربفخرش ػَٔ ٝحعظلن 

٤ُٚ فشف ا٤ُٚ ٖٓ ح٤ُٜجش حُٔؼخػ حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ آؼخػ حُؼـض رذال  ٖٓ حُظؼ٣ٞل حُٔ٘قشف 

حُؾٜش حُظخ٢ُ ُظخس٣خ ػزٞص دسؿش حُؼـض حالخ٤شس ٓخقٞٓخ  ٓ٘ٚ حُلشم ر٤ٖ حُظؼ٣ٞل حُٔ٘قشف 

ٝرُي ك٢  ش حُؼـض حُٔوذسس ك٢ حُٔشس حال٠ُٝحُٔؼخػ رخكظشحك حعظلوخهٚ ُٚ ػ٠ِ أعخط دسؿٝه٤ٔش 

كذٝد سرغ حُٔؼخػ ؽٜش٣خ  ُل٤ٖ حعظ٤لخء ٓخ عزن فشكٚ ٖٓ طؼ٣ٞل، ٣ٝلغذ حُٔؼخػ ػ٠ِ أعخط 

حألؿش ػ٘ذ ػزٞص حُؼـض ك٢ حُٔشس حأل٠ُٝ أٝ حألؿش ٝهض كذٝع حإلفخرش أٝ حالٗظٌخط أٝ حُٔنخػلش 

 .أ٣ٜٔخ أكنَ

 -34-ٓبدح 

٠ُ ٓذس حالؽظشحى ك٢ اارح حٗظٜض خذٓش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ رغزذ حُؼـض أٝ حُٞكخس حُطز٤ؼ٤٤ٖ ٣نْ 

حُظؤ٤ٖٓ ٓذس حكظشحم٤ش ػ٘ذ كغخد حُٔؼخػ هذسٛخ ػالع ع٘ٞحص رؾشه أال طض٣ذ ػ٠ِ حُٔذس حُزخه٤ش 

ال ٣وَ حُٔؼخػ ُزِٞؽ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ عٖ حُغظ٤ٖ أٝ حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ عٖ حُخخٓغش ٝحُخٔغ٤ٖ، ٓغ ٓشحػخس أ

% ٖٓ ٓظٞعو حألؿٞس حُؾٜش٣ش حُٔغذد ػ٠ِ أعخعٜخ حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ خالٍ حُغ٘ش 41ػٖ 

 حألخ٤شس أٝ ٓذس حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ إٔ هِض ػٖ رُي.

 -33-ٓبدح 

ٖٓ هخٕٗٞ  24ك٢ كخُش حٗظٜخء خذٓش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ أكذ حألكٞحٍ حُؼالػش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس 

خػ٢ أٝ رغزذ حعظوشحس كخُش حُؼـض حُطز٤ؼ٢ ٣لغذ حُٔؼخػ حػظزخسح  ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔ

 الٗظٜخء حُخذٓش، ٣ٝقشف ك٢ ح٤ُّٞ حألٍٝ ٖٓ ًَ ؽٜش.

 -32-ٓبدح 

ك٢ كخُش حٗظٜخء حُخذٓش رغزذ ٝكخس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ عٞحء ًخٗض حُٞكخس هز٤ؼ٤ش أٝ رغزذ افخرش 

ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُٞهٞع حُٞكخس ٣ٝقشف ك٢ ح٤ُّٞ حُؼَٔ ٣لغذ حُٔؼخػ إلفلخد حُؾؤٕ حػظزخسح  

 حألٍٝ ٖٓ ًَ ؽٜش.

 -35-ٓبدح 

 ٣٘ؾش ٛزح حُوشحس ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش ٣ٝؼَٔ رٚ ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ.

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                          

  اُخ٤ِلخػ٤غ٠ ثٖ ٓحٔذ ثٖ ػجذهللا

 

 

 ٛـ1271ؿٔخدٟ حأل٠ُٝ  11ك٢ طلش٣شح 

 1791ّأرش٣َ  34حُٔٞحكن 
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  6798( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 46سهْ )هشاس 

 ثزحذ٣ذ اُحبالد اُز٢ ٣قشف ك٤ٜب أُؼبػ ٖٓ ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ

 (1) ك٢ دُٝخ اُجحش٣ٖ ُِزؤ٤ٓ٘بد االجزٔبػ٤خ ك٢ اُخبسج ُِٔو٤ٔ٤ٖ
 

 اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ: ٝص٣ش

 1791ُغ٘ش  34رؼذ حالهالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ     

 ٝطؼذ٣الطٚ،

 ٝػ٠ِ حُوشحسحص حُٞصحس٣ش حُقخدسس ط٘ل٤زح  ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢،

 ٝر٘خء ػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،

 هشس:

 أُبدح األ٠ُٝ

٣ٌٕٞ فشف ٓؼخؽخص حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس ٝحُٔؼخؽخص حُٔغظلوش ػٖ افخرخص حُؼَٔ   

ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش خخسؽ دُٝش حُزلش٣ٖ ُِٔغظل٤ذ٣ٖ ٖٓ أفلخد حُٔؼخؽخص، 

ُٝألسِٓش ػٖ ٗلغٜخ، ٝػٖ أٝالدٛخ حُوقش، ُِٝٞف٢ أٝ ح٢ُُٞ حُؾشػ٢ ػ٠ِ حُوقش ُِٝو٤ْ ػ٠ِ 

ٚ، ٖٓ حُٔغظلو٤ٖ ُِٔؼخؽخص ُِٝزخُـ٤ٖ ْٜٓ٘، ك٢ حُلخالص ٝهزوخ  ُِوٞحػذ ٝحالكٌخّ حُٔلـٞس ػ٤ِ

 حُظخ٤ُش.

 أُبدح اُثب٤ٗخ

٣ٌٕٞ فشف حُٔؼخؽخص حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ حُٔخدس حُغخروش خخسؽ دُٝش حُزلش٣ٖ ٝكوخ  ُِؼ٘ٞحٕ   

 حُز١ ٣لذدٙ فخكذ حُؾؤٕ ُزح حُـشك ك٢ حُلخالص ح٥ط٤ش:

ر٘خء أٝ حُز٘خص ُِخخسؽ ارح ًخٕ ٓ٘ظظٔخ  ك٢ حُذسحعش ربكذٟ علش ٝحكذ أٝ أًؼش ٖٓ حأل -1

ٓشحكَ حُظؼ٤ِْ حُظ٢ ال طظـخٝص حُظؼ٤ِْ حُـخٓؼ٢ أٝ حُؼخ٢ُ ُِلقٍٞ ػ٠ِ ح٤ُِغخٗظ أٝ 

حُزٌخُٞس٣ٞط أٝ ٓخ ٣ؼخدُٜٔخ كظ٠ ٣ظْ حُغخدعش ٝحُؼؾش٣ٖ ٖٓ ػٔشٙ أٝ ط٘ظ٢ٜ دسحعظٚ أ١ 

 طوزِٜخ ح٤ُٜجش.حُظخس٣خ٤ٖ أهشد رؾشه اػزخص رُي رؾٜخدس سع٤ٔش 
 

حألد أٝ حألّ أٝ ًالٛٔخ ٓؼخ  ارح ًخٗخ ٓغظلو٤ٖ ُٔؼخػ ػٖ حرٜ٘ٔخ حُٔظٞك٠ ًٝخٗخ ٣قخكزخٕ  -3

 ٝحكذح  أٝ أًؼش ٖٓ أٝالدٛٔخ ك٢ حُخخسؽ رغزذ حُذسحعش. 

 

علش حُٔغظل٤ذ أٝ حُٔغظلن ُِٔؼخػ ٖٓ حُـ٘غ٤ٖ ا٠ُ حُخخسؽ ُِؼالؽ أٝ حالهخٓش ك٢ ٓقق  -2

 حُغلش ُِؼالؽ أٝ حالهخٓش رخُٔقق.ك٢ حُخخسؽ رؾشه إٔ ٣ٌٕٞ 
 

علش حالسِٓش ٝاهخٓظٜخ ك٢ خخسؽ دُٝش حُزلش٣ٖ ك٢ كخُش صٝحؿٜخ ٖٓ أؿ٘ز٢ ٝاهخٓش  -4

أٝالدٛخ ٖٓ حُٔغظلو٤ٖ ُِٔؼخػ ٓؼٜخ ك٢ حُخخسؽ ٝطؼزض كخُش حُضٝحؽ ٝاهخٓش حألٝالد 

 رؾٜخدس طوزِٜخ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش.
 

حُٔغظلو٤ٖ ُِٔؼخػ ػٖ أْٜٓ ُٞحُذْٛ ك٢ كخُش اهخٓظٚ خخسؽ دُٝش ٓقخكزش حألٝالد  -1

 حُزلش٣ٖ.

 

 
 

 .19/1/1791  - 1372حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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ٓقخكزش ٝحكذ أٝ أًؼش ٖٓ حالخٞس ٝحالخٞحص حُٔغظلو٤ٖ ُِٔؼخػ ػٖ أخ٤ْٜ حُٔظٞك٠ ارح  -1

 ًخٕ ٓئٓ٘خ  ػ٤ِٚ أٝ فخكذ ٓؼخػ ُٞحُذْٛ ك٢ كخُش اهخٓظٚ ك٢ حُخخسؽ.
 

أ٣ش كخالص أخشٟ ٓؾخرٜش طوظن٢ حُنشٝسس فشف حُٔؼخػ ك٢ حُخخسؽ ُِٔو٤ٔ٤ٖ ك٢  -9

دُٝش حُزلش٣ٖ ٖٓ حُٔغظل٤ذ٣ٖ ٖٓ حُٔؼخػ أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػْٜ٘ ٣ٝظْ حُقشف رٔٞحكوش 

 ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش.

 

 أُبدح اُثب٤ٗخ

 ٣ؼَٔ رٜزح حُوشحس ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.  

 

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                          

 ػ٤غ٠ ثٖ ٓحٔذ ثٖ ػجذهللا اُخ٤ِلخ

 

 ٛــ1271 ع٘ش سٓنخٕ 2فذس رظخس٣خ 

 1791ّ ع٘ش أؿغطظ 9حُٔٞحكن 
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 هشاس 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

  41/6/6797رؤ٤ٓ٘بد  /2سهْ 

  (3( )1)ػ٠ِ االؽزشاى ك٢ اُزؤ٤ٓ٘بد االجزٔبػ٤خ ثؾؤٕ ر٘ظ٤ْ هِت مْ ٓذح عبثوخ

 

 ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حإلؿظٔخػ٤ش:

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس  111، 71، 21، 21رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔٞحد 

 ،1791ُغ٘ش  34رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ 

ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رـِغظٚ حُؼؾش٣ٖ حُٔ٘ؼوذس ٝر٘خء  ػ٠ِ ٓٞحكوش ٓـِظ 

/ طؤ٤ٓ٘خص رؾؤٕ هِذ مْ ٓذس عخروش ػ٠ِ حالؽظشحى 9ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ سهْ  4/11/1791رظخس٣خ 

 ك٢ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ح٠ُ ٓذس حُظؤ٤ٖٓ،
 

 هشس:

 

 أُبدح اال٠ُٝ

 -العظخذحٓٚ ك٢ حالؿشحك حُظخ٤ُش:/ طؤ٤ٓ٘خص حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس ٣9ؼظٔذ حُ٘ٔٞرؽ سهْ 

هِذ مْ ٓذس عخروش ػ٠ِ حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ح٠ُ ٓذس حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش  -1

 ٝحُؼـض ٝحُٞكخس.

طوذ٣ش حُٔزِؾ حُٔطِٞد عذحدٙ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ُلغخد ٛزٙ حُٔذس حٓخ دكؼش  -3

 ٝحكذس أٝ ػ٠ِ حهغخه ؽٜش٣ش.

ذس حُغخروش ٝروزُٞٚ أدحء حُٔزِؾ حُٔطِٞد عذحدٙ دكؼش ػ٤ِٚ رشؿزظٚ ك٢ مْ حُٖٔٓ حهشحس حُٔئ -2

 ٝحكذس حٝ ػ٠ِ حهغخه ؽٜش٣ش رؼذ حهالػٚ ػ٠ِ حُٔزِؾ حُٔوذس.

حهشحس فخكذ حُؼَٔ رظٞس٣ذ حُوغو حُؾٜش١ حُٔطِٞد ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٖٓ  -4

 حهغخه ؽٜش٣ش. ٓشطذ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ كخُش سؿزظٚ عذحد حُٔطِٞد ػ٠ِ
 

/ طؤ٤ٓ٘خص حُٔؾخس ح٤ُٚ رخُٔـخٕ ػ٘ذ هِزٚ رٔؼشكش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حٝ ٣ٝ9ٞصع حُ٘ٔٞرؽ سهْ 

 فخكذ حُؼَٔ.
 

 أُبدح اُثب٤ٗخ

حرح سؿذ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ ص٣خدس ٓذس حؽظشحًٚ ك٢ كشع حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض 

طؤ٤ٓ٘خص رنْ ٓذس / 9ٝحُٞكخس رغزذ ؿ٤ش ٢ٜ٘ٓ، ٝؿذ ػ٤ِٚ حٕ ٣طِذ رُي ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ سهْ 

ٚ ك٢ حُلشع حُٔزًٞس ٓوخرَ ٓزِؾ حمخك٢ ٣ئد٣ٚ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص عخروش ػ٠ِ حؽظشحً

( حُٔشحكن ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔزًٞس ػ٠ِ حعخط 4ٍٝ سهْ )حالؿظٔخػ٤ش ٝكوخ ُِـذ

 ع٘ٚ ٝحؿشٙ ك٢ طخس٣خ هِذ حُنْ.
 

 ٝك٢ كغخد حُغٖ طؼظزش ًغٞس حُغ٘ش ع٘ش ًخِٓش.

 
 

 

 .1/3/1797 – 1211حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش ( 1)        
 .21/13/3117 -3731حُؼذد  –حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  – 3117( ُغ٘ش 17( حُـ٢ حُؼَٔ رٜزح حُوشحس رٔٞؿذ حُٔخدس حُغخدعش ػؾشس ٖٓ هشحس ٝص٣ش حُٔخ٤ُش سهْ )3) 
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 أُبدح اُثبُثخ

رؼذ طلذ٣ذ حُٔزِؾ حالمخك٢ حُٔؾخس ح٤ُٚ ك٢ حُٔخدس حُغخروش ٝحؽؼخس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ رو٤ٔظٚ، ٣ـذ    

 حٓخ دكؼش ٝحكذس حٝ ػ٠ِ حهغخه ؽٜش٣ش كظ٠ رِٞؿٚ حُغظ٤ٖ ع٘ش. ػ٤ِٚ حٕ ٣ئد٣ٚ

( حُٔشحكن ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ُٝلغخد ٣ٝ1لغذ حُوغو حُؾٜش١ ٝكوخ  ُِـذٍٝ سهْ )   

حإٛخ ػ٠ِ ػذد حالؽٜش حٌُخِٓش ر٤ٖ طخس٣خ رذء حُوغو حُؾٜش١ ٣وغْ ٓـٔٞع حالهغخه حُٔلشٝك حد

 وشد ه٤ٔش حُوغو حُؾٜش١ حُ٘خطؾ ح٠ُ حهشد ػؾشس كِٞط.حُغذحد ٝطخس٣خ رِٞؽ عٖ حُغظ٤ٖ، ٝط

٣ٝـذ ػ٠ِ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ فخكذ حُؾؤٕ حؽؼخس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رخُطش٣وش    

حُظ٢ ٣شؿذ رٜخ ك٢ حدحء حُٔزِؾ حالمخك٢ حُٔؾخس ح٤ُٚ رخُلوشس حال٠ُٝ ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس خالٍ خٔغش 

 ٙ رخطخد ٓغـَ ٖٓ ح٤ُٜجش.ػؾش ٣ٞٓخ ػ٠ِ حالًؼش ٖٓ طخس٣خ حخطخس

 
 أُبدح اُشاثؼخ

٣ئدٟ حُٔزِؾ حالمخك٢ حُٔؾخس ح٤ُٚ ك٢ حُٔخدط٤ٖ حُغخروظ٤ٖ ح٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص 

حالؿظٔخػ٤ش ٖٓ ٓغظلوخص حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ُذٟ فخكذ حُؼَٔ عٞحء ًخٗض طِي حُٔغظلوخص ٝحؿزش 

حالدحء ُٚ هزوخ ُ٘ظخّ خخؿ حٝ هزوخ ُالكٌخّ حُخخفش رٌٔخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ 

 .1791ُغ٘ش  32َٔ ك٢ حُوطخع حال٢ِٛ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ هخٕٗٞ حُؼ

حٕ ٣ئد١ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش حُٔزِؾ حُٔزًٞس حٝ ح٣ش ًٔخ ٣ـٞص ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ 

ٓزخُؾ حخشٟ ٖٓ ح١ ٓقذس ط٣َٞٔ آخش ُِـشك ٗلغٚ ٓؼَ حُخقْ ٖٓ ٓشطزٚ حُؾٜش١ ُل٤ٖ 

 حُٞكخء رخُٔزِؾ حالمخك٢ حُٔوذس.

ذ ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ ؿ٤ٔغ حالكٞحٍ، مٖٔ حُٔذس حُٔلغٞرش ُظوذ٣ش ٓؼخػ حُؾ٤خٞخش ٣ٝلغ

ٝحُؼـض ٝحُٞكخس، ٓذس رخُوذس حُز١ ٣غٔق رٚ حُٔزِؾ حٝ حُٔزخُؾ حُٔئدحس ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص 

 حالؿظٔخػ٤ش.

 
 أُبدح اُخبٓغخ

حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس حُغخروش حرح سؿذ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ حدحء حُٔزِؾ حالمخك٢ حُٔؾخس ح٤ُٚ رخُلوشس 

حُخقْ ٖٓ ٓشطزٚ ؽٜش٣خ ٝطٞس٣ذٙ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش، ك٤ـذ ػ٠ِ  شػٖ هش٣و

/ طؤ٤ٓ٘خص حُٔؾخس ح٤ُٚ ح٠ُ فخكذ حُؼَٔ حُز١ ٣ؼَٔ ُذ٣ٚ حُٔئٖٓ 9ح٤ُٜجش حٕ طشعَ حُ٘ٔٞرؽ سهْ 

حُؾٜش١ ٖٓ رخقْ حُوغو ػ٤ِٚ ٤ُوّٞ فخكذ حُؼَٔ رذٝسٙ رخُظؼٜذ ًظخر٤خ ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ ٗلغٚ 

 ٙ ٤ُِٜجش ؽٜش٣خ هخُٔخ حٕ ػالهش حُؼَٔ هخثٔش ر٤ٜ٘ٔخ.ذ٣ٓشطذ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٝطٞس

ًٔخ ٣ظؼٜذ فخكذ حُؼَٔ رظٞه٤ؼٚ ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ حُٔزًٞس رخُلوشس حُغخروش رخؽؼخس ح٤ُٜجش حُؼخٓش 

 .ػ٤ِٚ حُٔغظلوشحالهغخه حُؾٜش٣ش رخه٢ ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رخٗظٜخء خذٓش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ هزَ عذحد 

 
 أُبدح اُغبدعخ

طوّٞ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رٔظخرؼش حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ُذٟ فخكذ حُؼَٔ حُـذ٣ذ 

ذٙ ٤ُِٜجش ٣ُِلقٍٞ ػ٠ِ حهشحس ٓ٘ٚ رٔظخرؼش خقْ حُوغو حُؾٜش١ ٖٓ ٓشطذ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٝطٞس

حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُؼخٓش حُٔزًٞسس كظ٠ ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ فخكذ حُؼَٔ حُـذ٣ذ خخمؼخ ُوخٕٗٞ 

 حُٔزًٞس.
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 أُبدح اُغبثؼخ

 ٣٘ؾش ٛزح حُوشحس ٝحُ٘ٔٞرؽ حُٔشحكن ُٚ رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش ٣ٝؼَٔ رٚ ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ.

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                          

 اُخ٤ِلخػ٤غ٠ ثٖ ٓحٔذ ثٖ ػجذهللا 

 

 

 

 ٛــ1277فلش  33فذس رظخس٣خ 

 ٣1797ّ٘خ٣ش  31حُٔٞحكن 
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 وزارة العمل والشئون االجتماعٌة

 م 1981( لسنة 6) قرار رقم
 (8بشؤن االجراءات التنفٌذٌة للمرسوم بقانون رقم )

 (1) م بتقرٌر زٌادة ألصحاب المعاشات والمستحقٌن 1981لسنة 
 

 وزٌر العمل والشبون االجتماعٌة 

 

م 1356لسنة  04بعد االطبلع على قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم     

 ،وتعدٌبلته

 ،زٌادة ألصحاب المعاشات المستحقٌنبتقرٌر  1312( لسنة 1وعلى المرسوم بقانون رقم )    

 قرر:

 المادة األولى

بددالمنتفعٌن مددن الزٌددادة المقددررة 1312( لسددنة 1بقددانون رقددم ) ٌقصددد فددً تطبٌددق أحكددام المرسددوم

ألصددحاب المعاشددات والمسددتحقٌن عددنهم وللمسددتفٌدٌن والمسددتحقٌن عددنهم بددالتطبٌق ألحكددام قددانون 

 التؤمٌن االجتماعً المشار إلٌه الفبات التالٌة:

 رسوم بقانون المستفٌدون من أصحاب المعاشات المستحقة والتً تستحق بالتطبٌق ألحكام الم - أ

 وتعدٌبلته. 1356( لسنة 04رقم )   
 

 كل مستحق على حدة من المستفٌدٌن من أصحاب المعاشات المشار الٌهم بالبند السابق. - ب

 المادة الثانٌة

المشددار الٌدده بالنسددبة للفبددة 1312( لسددنة 1تحسددب الزٌددادة المشددار الٌهددا بالمرسددوم بقددانون رقددم )

المادة األولى وفقاً للمعاش األصلً الذي ٌتقاضاه المستفٌد صداحب المعداش المذكورة بالبند )أ( من 

زٌددادة مدع المعدداش شدهرٌاً ، كمددا لشدهرٌاً تبعدداً للشدرٌحة التددً ٌقدع فٌهددا معاشده الشددهري وتصدرؾ ا

تحسدب الزٌدادة بالنسدبة للفبدة المددذكورة بالبندد ) ب ( مدن المدادة األولددى علدى اسداس المعداش الددذي 

 عن المستفٌد من أصحاب المعاشات. ٌتقاضاه كل مستحق

 المادة الثالثة

بالنسبة لجمٌع المستحقٌن عن صاحب المعاش ٌشترط أال ٌقل مجموع الزٌادة التً تصرؾ لهم عن 

 سبعة دنانٌر وخمسمابة فلس إذا كان مجموع معاشاتهم خمسٌن دٌنارا فؤكثر.

 

 .6/3/1312 -1353 العدد –الجرٌدة الرسمٌة ( 1)
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انتقددال معدداش أحددد المسددتحقٌن إلددى مسددتحق أو مسددتحقٌن آخددرٌن ٌقتصددر االنتقددال علددى وفددً حالددة 

المعاش األصلً الذي كان ٌصرؾ دون الزٌادة التً كانت مقررة له ، وتعدل الزٌادة لكل مسدتحق 

تبعاً لما ٌطرأ من تعدٌل على المعاش الذي ٌصرفه وذلك مع عدم االخبلل بحكم الفقرة األولدى مدن 

 هذه المادة.

 المادة الرابعة

ٌلتددزم كددل صددندوق مددن صددنادٌق التددؤمٌن االجتمدداعً بمددا ٌخصدده مددن الزٌددادة المقددررة بمقتضددى 

 المشار الٌه. 1312( لسنة 1المرسوم بقانون رقم )

 المادة الخامسة

وعلدى مددٌر  1312ٌنشر هذا القرار فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل به اعتبداراً مدن اول فبراٌدر سدنة 

 للتؤمٌنات االجتماعٌة تنفٌذه.الهٌبة العامة 

 

 وزٌر العمل والشئون االجتماعٌة                                                                     

 عٌسى بن محمد بن عبدهللا الخلٌفة

 

 م01/0/1312تحرٌراً فً 

 ٛـ 1422ربٌع الثانً  10الموافق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



298 
 

  44/6/6786رؤ٤ٓ٘بد ثزبس٣خ  /3سهْ  هشاس ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ 

 ثؾؤٕ اُزطج٤ن اُلؼ٢ِ ُوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢

 (1) ك٢ ٓشحِز٤ٚ اُثبُثخ ٝاُشاثؼخ
 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ:

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ  79، 1، 2، 3رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔٞحد     

ٝحُٔشعّٞ روخٕٗٞ  1791ُغ٘ش  39حُٔؼذٍ رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ  1791ُغ٘ش  34روخٕٗٞ سهْ 

 ،1799ُغ٘ش  13سهْ 

 س ط٘ل٤زح  ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔؾخس ا٤ُٚ،سٝػ٠ِ حُوشحسحص حُٞصحس٣ش حُقخد

ٝر٘خء ػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رـِغظٚ حُٔ٘ؼوذس رظخس٣خ 

13/11/1711، 

 :ٓب ٢ِ٣ هشس

 أُبدح األ٠ُٝ

 –٣ظْ حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ ك٢ حُٔشكِظ٤ٖ حُؼخُؼش ٝحُشحرؼش ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ رلشػ٤ٚ 

ذ ؿ٤ش ٢ٜ٘ٓ ٝحُؼخ٢ٗ كشع حُظؤ٤ٖٓ مذ حألٍٝ كشع حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس رغز

ٝكوخ  ُِظخس٣خ ٝحُوٞحػذ ٝحالكٌخّ حُٞحسدس رٜزح حُوشحس، ٓغ ٓشحػخس ا٣وخف ط٘ل٤ز  –حفخرخص حُؼَٔ 

أكٌخّ حُلشع حألٍٝ ٖٓ حُظؤ٤ٖٓ حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُ٘غزش ُِؼٔخٍ ؿ٤ش حُزلش٤٤٘٣ٖ رقلش ٓئهظش ُل٤ٖ 

 رؼذ.فذٝس هشحس ٖٓ ٓـِظ حُٞصسحء رظطز٤وٚ ػ٤ِْٜ ك٤ٔخ 

 أُبدح اُثب٤ٗخ

ٓغ ػذّ حالخالٍ رخُلٌْ حُٞحسد رخُٔخدس حُغخروش رؾؤٕ حُؼٔخٍ ؿ٤ش حُزلش٤٤٘٣ٖ ٝحالكٌخّ 

ٝحُوشحس حُٞصحس١  31/1/1791/ طؤ٤ٓ٘خص حُقخدس رظخس٣خ 2حُٞحسدس رخُوشحس حُٞصحس١ سهْ 

ن حُلؼ٢ِ طزذأ ًَ ٖٓ حُٔشكِظ٤ٖ حُؼخُؼش ٝحُشحرؼش ُِظطز٤ 31/3/1791/ طؤ٤ٓ٘خص رظخس٣خ 9سهْ 

رخُ٘غزش ُِٔشكِش  1711ُلشػ٢ حُظؤ٤ٖٓ حُٔؾخس ا٤ُٜٔخ ك٢ طِي حُٔخدس حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ ٤ُٞ٣ٚ ع٘ش 

 رخُ٘غزش ُِٔشكِش حُشحرؼش ك٢ ؿ٤ٔغ حٗلخء حُذُٝش. 1713حُؼخُؼش ٖٝٓ أٍٝ ٣٘خ٣ش ع٘ش 

 ٣ٝطزن حُوخٕٗٞ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔشكِش حُؼخُؼش رخُ٘غزش ُلشػ٢ حُظؤ٤ٖٓ حُٔؾخس ا٤ُٜٔخ ػ٠ِ

حُٔ٘ؾآص ٝأفلخد حُؼَٔ رخُوطخع حُخخؿ ٝحُوطخػ٤ٖ حُظؼخ٢ٗٝ ٝحُٔؾظشى، ٝرُي ٓظ٠ ًخٕ 

 ك٢ ػذد ػٔخٍ ًَ ٓ٘ؾؤس أٝ فخكذ ػَٔ ٣وغ ك٢ طخس٣خ ٗؾش ٛزح حُوشحس رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش أٝ

)طغؼش  77)خٔغ٤ٖ( ٝ 11أٝ رؼذٙ ر٤ٖ  1711حُلظشس ٓخ ر٤ٖ ٛزح حُظخس٣خ ٝأٍٝ ٤ُٞ٣ٚ ع٘ش 

ٝطغؼ٤ٖ( ػخٓال  رـل حُ٘ظش ػٖ ؿ٘غ٤ش حُؼخَٓ ٜٝٓٔخ ٣طشأ ػ٠ِ ػذد حُؼٔخٍ رؼذ طخس٣خ ٗؾش 

 ٛزح حُوشحس.

َ ٣ٝطزن حُوخٕٗٞ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔشكِش حُشحرؼش رخُ٘غزش ُلشػ٢ حُظؤ٤ٖٓ حُٔؾخس ا٤ُٜٔخ ػ٠ِ ً

أٝ ك٢ حُلظشس ٓخ ر٤ٖ ٛزح  1711ٓ٘ؾؤس أٝ فخكذ ػَٔ ٣وغ ػذد ػٔــخُٚ ك٢ أٍٝ ٤ُٞ٣ٚ ع٘ش 

)طغؼش ٝأسرؼ٤ٖ( ػخٓال   47)ػؾشس( ٝ 11أٝ رؼـذٙ ر٤ٖ  1713ع٘ش  حُظخس٣خ ٝأٍٝ ٣٘ـخ٣ش

رـل حُ٘ظش أ٣نخ  ػٖ ؿ٘غ٤ش حُؼخَٓ ٜٝٓٔخ ٣طشأ ػ٠ِ ػذد حُؼٔخٍ رؼذ أٍٝ ٤ُٞ٣ٚ ع٘ش 

1711. 
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٣ٝوقذ رؼذد حُؼٔخٍ ػ٠ِ حُٞؿٚ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُلوشس حُغخروش ٓـٔٞع حُؼٔخٍ حُز٣ٖ 

طغظخذْٜٓ حُٔ٘ؾؤس أٝ فخكذ حُؼَٔ حألف٢ِ ٝكذٙ أٝ ٓـٔٞع ػٔخٍ حُٔ٘ؾؤس أٝ فخكذ حُؼَٔ 

خٍ ٓوخٍٝ أٝ ٓوخ٤ُٖٝ ٓغ ؿ٤ٔغ ػٔخٍ فخكذ ٓ٘ؾؤس أخشٟ أٝ فخكذ ػَٔ آخش ٓغ ؿ٤ٔغ ػٔ

ٖٓ حُزخهٖ طٌٕٞ حُٔ٘ؾؤس حالف٤ِش أٝ فخكذ حُؼَٔ حالف٢ِ هذ أع٘ذص ًَ أٝ رؼل أػٔخُٜخ 

ك٢ أٝ أػٔخُٚ ا٤ُْٜ عٞحء ًخٕ حُؼَٔ ٣ظْ ك٢ ٓ٘ؾؤس ٝحكذس أٝ ك٢ ٓ٘ؾؤس أٝ ٓ٘ؾآص أخشٟ، أٝ 

٤ًخٕ كشٝع ٓظؼذدس ُٝٞ طزخػذص ٓٞحهؼٜخ أٝ ط٘ٞػض أٗؾطظٜخ أٝ ًخٕ ٌَُ ٜٓ٘خ ك٢ كشع أٝ 

 لذد رخُلوشط٤ٖ حُغخروظ٤ٖ حٝ رؼذٙ،هخ٢ٗٞٗ ٓغظوَ ٝعٞحء حعظٌَٔ حُؼذد حُٔزًٞس ك٢ حُظخس٣خ حُٔ

ٝػ٘ذثز ٣غش١ حُوخٕٗٞ ػ٤ِْٜ ٝػ٠ِ ؿ٤ٔغ ػٔخُْٜ حػظزخسح  ٖٓ حُظخس٣خ حُز١ ٣غظٌَٔ ك٤ٚ رُي 

 حُؼذد.

 أُبدح اُثبُثخ

ؾؤٕ حُؼٔخٍ ؿ٤ش حُزلش٤٤٘٣ٖ ٓغ ػذّ حالخالٍ رخُلٌْ حُٞحسد رخُٔخدس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزح حُوشحس ر

٣طزن هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ رلشػ٤ٚ حُٔزًٞس٣ٖ رخُٔخدس حأل٠ُٝ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ًَ ٓ٘ؾؤس أٝ 

خ ػٖ فخكذ ػَٔ ٣طِذ ططز٤ن حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ٓ٘ؾؤطٚ ٜٓٔخ هَ ػذد حُؼخ٤ِٖٓ ُذٟ ًَ ٜٓ٘ٔ

هِذ حُخنٞع ٝرُي حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ حُؾٜش حُظخ٢ُ ُظخس٣خ طوذ٣ْ حُ٘قخد حُٔٞمق رٜزح حُوشحس 

ألكٌخّ حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس، ٣ٝقذس رزُي هشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش ك٢ ًَ 

 كخُش ػ٠ِ كذس أٝ ك٢ ًَ ٓـٔٞػش كخالص ٓظٔخػِش.

٣ٝشحػ٠ ػ٘ذ ططز٤ن حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس ػ٠ِ حُٔ٘ؾآص ٝأفلخد حُؼَٔ حُٔؾخس ا٤ُْٜ رخُلوشس 

 ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ. 1ٖٓ حُٔخدس حُغخروش ٓخ ٛٞ ٓ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُلوشس حالخ٤شس 

 

 أُبدح اُشاثؼخ

ٝحُٔوخُٕٝٞ ٖٓ حُزخهٖ إٔ ٝؿذٝح حُز٣ٖ ٣طزن حٝحُٔوخٍٝ  حفلخد حُؼَٔ ٓ٘ؾؤس أٝ ٓ٘ؾآص

ك٢ ؽؤْٜٗ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ألٍٝ ٓشس هزوخ  إلكٌخّ ٛزح حُوشحس ٣غظٔشٕٝ ِٓض٤ٖٓ 

 حُٞحسدس رٜزح حُوشحس. رظطز٤ن أكٌخٓٚ ُٝٞ كوذٝح ك٤ٔخ رؼذ أ٣خ  ٖٓ ؽشٝه حُظطز٤ن

 

 أُبدح اُخبٓغخ

٣زذأ ك٢ كقش حُٔ٘ؾآص، ٝأفلخد حُؼَٔ، ٝحُٔوخ٤ُٖٝ، ٝحُٔوخ٤ُٖٝ ٖٓ حُزخهٖ ك٢ حُوطخع 

حُخخؿ ٝحُوطخػ٤ٖ حُظؼخ٢ٗٝ ٝحُٔؾظشى حُز٣ٖ ٣خنؼٕٞ ُِوخٕٗٞ ك٢ حُٔشكِظ٤ٖ حُؼخُؼش 

ٖٓ طخس٣خ ٗؾش ٛزح  ٝحُشحرؼش، ًٝزُي ٣زذأ ك٢ كقش حُؼٔخٍ حُٔؾظـ٤ِٖ ُذ٣ْٜ ٝرُي حػظزخسح  

رخُ٘غزش ُِٔشكِش  1711حُوشحس رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش رخُ٘غزش ُِٔشكِش حُؼخُؼش ٖٝٓ أٍٝ ٤ُٞ٣ٚ ع٘ش 

 حُشحرؼش.

٣ٝغظخذّ ك٢ كقش حُٔ٘ؾآص، ٝأفلخد حُؼَٔ، ٝحُٔوخ٤ُٖٝ، ٝحُٔوخ٤ُٖٝ ٖٓ حُزخهٖ ٝك٢ 

ٖ حُخخٓغش ٝحُؼخ٤ٗش / طؤ٤ٓ٘خص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدط1٤ٝ أ1ٝ3ٝ2ٝ2كقش ػٔخُْٜ حُ٘ٔخرؽ أسهخّ 

رؾؤٕ حُظطز٤ن  31/1/1791/ طؤ٤ٓ٘خص حُقخدس رظخس٣خ 2ػؾشس ٖٓ حُوشحس حُٞصحس١ سهْ 

 حُلؼ٢ِ ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ك٢ حُٔشكِش حأل٠ُٝ.

ًٔخ ٣غظخذّ ٌَُ ػخَٓ ط٘ظ٢ٜ خذٓظٚ رؼذ حطٔخّ ػ٤ِٔش حُلقش رخُ٘غزش ُِؼٔخٍ حُخخمؼ٤ٖ 

ٔؾخس ا٤ُٚ رخُٔخدط٤ٖ حُخخٓغش ٝحُؼخ٤ٗش ػؾشس ٖٓ حُوشحس / طؤ٤ٓ٘خص ح4ُُِوخٕٗٞ حُ٘ٔٞرؽ سهْ 

 حُٔؾخس ا٤ُٚ. 2حُٞصحس١ سهْ 
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ٝطزِؾ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رخُ٘ٔخرؽ حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُلوشط٤ٖ حُغخروظ٤ٖ ٝكوخ  

ُِظؼ٤ِٔخص ٝحُز٤خٗخص حُٞحسدس رٜخ ٓغ اسكخم فٞسس كٞطٞؿشحك٤ش ٖٓ ٓغظ٘ذ ح٤ُٔالد أٝ ؿٞحص 

/ طؤ٤ٓ٘خص حُخخؿ رظغـ٤َ حُؼخَٓ ُذٟ ح٤ُٜجش 2أٝ حُزطخهش حُؾخق٤ش رخُ٘ٔٞرؽ سهْ حُغلش 

 حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش.

 أُبدح اُغبدعخ

٣طزن ك٢ ؽؤٕ حُٔ٘ؾآص، ٝأفلخد حُؼَٔ، ٝحُٔوخ٤ُٖٝ، ٝحُٔوخ٤ُٖٝ ٖٓ حُزخهٖ، حُز٣ٖ 

حُٔشكِظــ٤ٖ حُؼخُؼش ٝحُشحرؼش ًــٔخ ٣خنــؼٕٞ ألكٌخّ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظــٔخػ٢ حُٔزًٞس ك٢ 

٣طزن كــ٢ ؽؤٕ ػٔخُْٜ حكٌـــخّ حُٔٞحد حُغخدعش ٝحُغخرؼش ٝحُؼخٓ٘ش ٝحُظــخعؼش ٝحُؼخؽشس 

/ طؤ٤ٓ٘خص حُقخدس رظخس٣خ 2ٝحُلــخد٣ش ػؾشس ٝحُــؼخ٤ٗش ػؾشس ٓــٖ حُوشحس حُــٞصحس١ سهْ 

31/1/1791.ّ 

 أُبدح اُغبثؼخ

حُؼَٔ، ٝحُٔوخ٤ُٖٝ، ٝحُٔوخ٤ُٖٝ ٖٓ حُزخهٖ، حُز٣ٖ ٣غش١ ك٢ ؽؤٕ حُٔ٘ؾآص، ٝأفلخد 

٣غظٞكٕٞ ؽشٝه حُخنٞع ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔؾخس ا٤ُٚ حكٌخّ حُوشحسحص حُٞصحس٣ش 

 حُقخدسس رؾؤٕ ططز٤ن حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس ك٢ حُٔشكِش حال٠ُٝ.

 

 أُبدح اُثبٓ٘خ

 ٣ؼَٔ رٜزح حُوشحس حػظزخسح  ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                           

 ػ٤غ٠ ثٖ ٓحٔذ ثٖ ػجذهللا اُخ٤ِلخ

 

 ٛــ1411سر٤غ حألٍٝ  11 فذس رظخس٣خ

 ّ.٣1711٘خ٣ش  33حُٔٞحكن 
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 هشاس ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

  2/2/6786( رؤ٤ٓ٘بد ثزبس٣خ 1سهْ )

 ثؾؤٕ ص٣بدح ًَ ٖٓ ٓ٘حخ ٗلوبد اُج٘بصح 

 ُِٔؤٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ حبُخ ٝكبرٚ ٝاُلبئذح اُز٢ رغزحن ػ٠ِ 

 (1) رؼ٣ٞل اُذكؼخ اُٞاحذح
 

 :ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ  71، 42رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔخدط٤ٖ     

  سهْ خُٔشعّٞ روخٕٗٞرٝ 1791ُغ٘ش  39حُٔؼذٍ رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ  1791ُغ٘ش  34سهْ 

 ،1799ُغ٘ش  13

رؾؤٕ ٓ٘لش ٗلوخص  32/7/1791/ طؤ٤ٓ٘خص حُقخدس رظخس٣خ 11ٝػ٠ِ حُوشحس حُٞصحس١ سهْ 

 ،حُـ٘خصس

ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رـِغظٚ حُشحرؼش ٝحُؼالػ٤ٖ ٝػ٠ِ هشحس ٓـِظ ادحسس 

رض٣خدس ًَ ٖٓ ٓ٘لش ٗلوخص حُـ٘خصس ٝحُلخثذس حُظ٢ طغظلن  1711ٓخسط ع٘ش  11حُٔ٘ؼوذس رظخس٣خ 

 ػ٠ِ طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذس ٖٓ طخس٣خ حٗوطخع حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ػٖ حُظؤ٤ٖٓ كظ٠ طخس٣خ حُقشف،

 ٤جش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،ٝر٘خء ػ٠ِ ٓخ ػشمٚ ٓذ٣ش ػخّ حُٜ

 هشس:

 أُبدح األ٠ُٝ

طنخػق ٓ٘لش ٗلوخص حُـ٘خصس ك٢ كخُش حٗظٜخء خذٓش حُٔئٖٓ رٞكخطٚ رؼذ حؽظشحًٚ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ 

ٓذس عظش ؽٜٞس ػ٠ِ حألهَ رل٤غ طٌٕٞ ٓخثش د٣٘خس، ٣ٌٕٝٞ فشكٜخ ػ٠ِ حُٞؿٚ حُٔز٤ٖ رخُٔخدس 

 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔؾخس ا٤ُٚ. 71

 اُثب٤ٗخأُبدح 

% حُلخثذس حُظ٢ طغظلن ػ٠ِ طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذس ٝحُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ 1طشكغ ا٠ُ 

 ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢. 42حُٔخدس 

 أُبدح اُثبُثخ

 ٣ؼَٔ رٜزح حُوشحس ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                          

 خ٤ِلخ ثٖ عِٔبٕ ثٖ ٓحٔذ اُخ٤ِلخ

 

 

 ٛــ1411ؿٔخد١ حأل٠ُٝ  37فذس رظخس٣خ 

 ّ.1711أرش٣َ  4حُٔٞحكن 

 

 .1711/ 4/ 7  - 1421حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 هشاس ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

  1/5/6786( رؤ٤ٓ٘بد ثزبس٣خ 61سهْ )

 اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ ُِٔ٘حخ اُز٢ رؼط٠ ُألجبٗت ػ٘ذ ثؾؤٕ سكغ

 (1) ٓـبدسح اُجالد ٜٗبئ٤ب  
 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ:

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ  127، 121رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔخدط٤ٖ     

ٝرخُٔشعّٞ روخٕٗٞ  1791ُغ٘ش  39حُٔؼذٍ رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ  1791ُغ٘ش  34روخٕٗٞ سهْ 

 ،1799ُغ٘ش  13

 ٝػ٠ِ هشحس ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رـِغظٚ حُؼخٓ٘ش ٝحُؼالػ٤ٖ

رض٣خدس حُٔ٘لش حُظ٢ طنخف ا٠ُ ٓـٔٞع حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ مذ  1711ٓخسط  1حُٔ٘ؼوذس رظخس٣خ 

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ  127، 121حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس ٝحُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدط٤ٖ 

 حالؿظٔخػ٢.

 ٝر٘خء ػ٠ِ ٓخ ػشمٚ ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،

 هشس:

 أُبدح األ٠ُٝ

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ  127ٝ 121% حُٔ٘لش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدط٤ٖ 1غ ا٠ُ طشك

 حالؿظٔخػ٢ حُٔزًٞس ٝحُظ٢ طغظلن ُِٔئٖٓ ػ٤ِْٜ حالؿخٗذ ػ٘ذ حُٔـخدسس حُٜ٘خث٤ش ُِزالد.

 

 اُثب٤ٗخأُبدح 

 ٣ؼَٔ رٜزح حُوشحس ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                          

 خ٤ِلخ ثٖ عِٔبٕ ثٖ ٓحٔذ اُخ٤ِلخ

 

 ٛــ1411سؿذ  3فذس رظخس٣خ 

 ّ.1711 ٓخ٣ٞ 1حُٔٞحكن 

 

 

 
 

 

 

 .14/1/1711  - 1421حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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  6784ُغ٘خ ( رؤ٤ٓ٘بد 6هشاس سهْ )

 ثؾؤٕ ٗذة أُٞظل٤ٖ ثب٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٓ٘بد االجزٔبػ٤خ 

 ُِزلز٤ؼ ػ٠ِ ٓ٘ؾآد أفحبة اُؼَٔ اُخبمؼ٤ٖ

 (1) ُوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢
 

 :ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس  133، 131، 131رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔٞحد     

 ٝطؼذ٣الطٚ، 1791ُغ٘ش  34رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ 

 هشس ا٥ر٢:

 أُبدح األ٠ُٝ

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢   ٣131٘ذد ًَ ٖٓ حُغ٤ذ٣ٖ ح٥ط٢ أعٔخٛٔخ ُظ٘ل٤ز أكٌخّ حُٔخدس 

 ٝٛٔخ :

 ٓغجٍٞ حُؾجٕٞ حُوخ٤ٗٞٗش رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢        أكٔذ أكٔذ حُٔال ٛشٓظ -1

 ك٤قَ ػ٢ِ ارشح٤ْٛ         ػنٞ حُؾجٕٞ حُوخ٤ٗٞٗش رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش -4

 

 أُبدح اُثب٤ٗخ

٣ظ٠ُٞ حُٔلظؾخٕ حُٔ٘ظذرخٕ ٝكوخ  ُِٔخدس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزح حُوشحس حخظقخفخطٜٔخ هزوخ  ألكٌخّ 

 ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔؾخس ا٤ُٚ. 133، 131، 131حُٔٞحد 

 

 أُبدح اُثبُثخ 

 ٣ؼَٔ رٜزح حُوشحس ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                          

 خ٤ِلخ ثٖ عِٔبٕ ثٖ ٓحٔذ اُخ٤ِلخ

 

 ٛــ1413ؿٔخد١ حُؼخ٤ٗش  12 :فذس رظخس٣خ

 ّ.1713أرش٣َ  9 :حُٔٞحكن      

 

 

 

 
 

 

 11/4/1713  - 1412حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 هشاس ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ 

    6784 رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ /5سهْ 

 (1) ثؾؤٕ ص٣بدح ٓ٘حخ ٗلوبد اُج٘بصح
 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ:

 1791ُغ٘ش  34رؼذ حالهالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ     

 ،1799ُغ٘ش  13ٝرخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ  1791ُغ٘ش  39ٝحُٔؼذٍ رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ 

رؾؤٕ ص٣خدس ٓ٘لش ٗلوخص حُـ٘خصس ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢  1711طؤ٤ٓ٘خص ُغ٘ش  1ٝػ٠ِ حُوشحس سهْ 

 ٝحُلخثذس حُظ٢ طغظلن ػٖ طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذس،كخُش ٝكخطٚ 

ٝػ٠ِ هشحس ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رـِغظٚ حُخخٓغش ٝحألسرؼ٤ٖ 

 رض٣خدس ٓ٘لش ٗلوخص حُـ٘خصس، 1713أًظٞرش  12حُٔ٘ؼوذس رظخس٣خ 

 ٝر٘خء ػ٠ِ ٓخ ػشمٚ ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،

 هشس:

 دح األ٠ُٝأُب

طضدحد ٓ٘لش ٗلوخص حُـ٘خصس حُظ٢ طقشف ك٢ كخُش ٝكخس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ رؼذ أدحء حؽظشحى حُظؤ٤ٖٓ 

مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس أٝ رؼذ أدحء حؽظشحى حُظؤ٤ٖٓ مذ حفخرخص حُؼَٔ ٓذس عظش أؽٜش 

 ٓظقِش، رل٤غ طقشف ػ٠ِ حُٞؿٚ ح٥ط٢ :

رلش٤٘٣خ  أٝ أؿ٘ز٤خ  طقشف ٓ٘لش ٗلوخص  ارح دكٖ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ دُٝش حُزلش٣ٖ عٞحء ًخٕ -1

 د٣٘خس )ػالػٔخثش د٣٘خس(. 211حُـ٘خصس رٞحهغ 
 

ارح طٞك٢ حُٔئٓــٖ ػ٤ِٚ حُزلش٢٘٣ حُـ٘ـــغ٤ش خخسؽ دُٝش حُزلش٣ٖ عٞحء دكٖ رٜخ أٝ  -3

 د٣٘خس )أسرؼٔخثش د٣٘خس(. 411رخُخخسؽ طقـــشف ٓ٘لش ٗلوـــخص حُـــ٘خصس رٞحهغ 
 

ألؿ٘زـــ٢ ك٢ دُٝش حُزلش٣ٖ ٝؿٜض ؿؼٔخٗٚ ُذك٘ٚ رخُذُٝش حُظ٢ ارح طٞك٢ حُٔئٓــٖ ػ٤ِٚ ح -2

 د٣٘خس )أسرؼٔخثش د٣٘خس(. ٣411٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ طقــشف ٓ٘لش ٗلوخص حُـ٘ـــخصس رٞحهغ 

 أُبدح اُثب٤ٗخ

 ٣ِـ٠ ًَ ٗـ ٣خخُق أكٌخّ ٛزح حُوشحس.

 أُبدح اُثبُثخ

 .1713أًظٞرش  ٣14٘ؾش ٛزح حُوشحس ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش ٣ٝؼَٔ رٚ حػظزخسح  ٖٓ 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                            

 سئ٤ظ ٓجِظ إداسح ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٓ٘بد االجزٔبػ٤خ

 خ٤ِلخ ثٖ عِٔبٕ ثٖ ٓحٔذ اُخ٤ِلخ                                              

 ٛــ1412سر٤غ حالٍٝ  11فذس رظخس٣خ 

 ّ.1713د٣غٔزش  31 حُٔٞحكن
 

 

 .1/1/1712  - 1131حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 6782( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 1هشاس سهْ )

 ثؾؤٕ ٗذة أُٞظل٤ٖ ثب٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٓ٘بد االجزٔبػ٤خ 

 ُِزلز٤ؼ ػ٠ِ ٓ٘ؾآد أفحبة اُؼَٔ اُخبمؼ٤ٖ

 (1) ُوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢
 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ:

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس  133، 131، 131رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔٞحد     

 ٝطؼذ٣الطٚ، 1791( ُغ٘ش 34رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

 هشس ا٥ر٢:

 أُبدح األ٠ُٝ

ٖ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢  ٓ 131عٔخٛٔخ ُظ٘ل٤ز أكٌخّ حُٔخدس ح٣٘ذد ًَ ٖٓ حُغ٤ذ٣ٖ ح٥ط٢ 

 :ٝٛٔخ

ٓذ٣ش ادحسس حُزلٞع ٝحُؾجٕٞ حُوخ٤ٗٞٗش رخ٤ُٜجش حُؼخٓش     أكٔذ أكٔذ حُٔال ٛشٓظ   -1

 .حالؿظٔخػ٤ش ُِظؤ٤ٓ٘خص 

 .حُٔٞظق رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش   ارشح٤ْٛ خ٤ِلش كغ٤ٖ        -4

 

 أُبدح اُثب٤ٗخ

حخظقخفخطٜٔخ هزوخ  ألكٌخّ ٣ظ٠ُٞ حُٔلظؾخٕ حُٔ٘ظذرخٕ ٝكوخ  ُِٔخدس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزح حُوشحس 

 ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔؾخس ا٤ُٚ. 133، 131، 131حُٔٞحد 

 

 أُبدح اُثبُثخ 

 ٣ؼَٔ رٜزح حُوشحس ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                              

 خ٤ِلخ ثٖ عِٔبٕ ثٖ ٓحٔذ اُخ٤ِلخ                                                             

 

 ٛــ1414سٓنخٕ  17فذس رظخس٣خ 

 ّ.٤ٗٞ٣1714ٞ  17حُٔٞحكن 

 

 

 

 
 

 

 .1714/ 1/ 31  - 1171حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 6785( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 64هشاس سهْ )

 ثؾؤٕ ٗذة أُٞظل٤ٖ ثب٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٓ٘بد االجزٔبػ٤خ 

 ُِزلز٤ؼ ػ٠ِ ٓ٘ؾآد أفحبة اُؼَٔ اُخبمؼ٤ٖ

 (1) ُوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢
 

 :ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس  133، 131، 131رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔٞحد     

 ٝطؼذ٣الطٚ، 1791( ُغ٘ش 34رخُٔشعّٞ سهْ )

 هشس ا٥ر٢:

 أُبدح األ٠ُٝ

 :ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ  حالؿظٔخػ٢ ٣131٘ذد ًَ ٖٓ حُغخدس ح٥ط٢ أعٔخإْٛ ُظ٘ل٤ز أكٌخّ حُٔخدس 

 هخ٢ٗٞٗ.ػ٤غ٠ ارشح٤ْٛ ٓلٔذ عِٔخٕ    رخكغ  -1

 صًش٣خ عِطخٕ ٓلٔذ             رخكغ هخ٢ٗٞٗ. -3

 ػخدٍ ػزذهللا رٞػ٢ِ             رخكغ هخ٢ٗٞٗ. -2

 أُبدح اُثب٤ٗخ

٣ظ٠ُٞ حُٔلظؾٕٞ حُٔ٘ظذرٕٞ ٝكوخ  ُِٔخدس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزح حُوشحس حخظقخفخطٜٔخ هزوخ  ألكٌخّ 

 ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔؾخس ا٤ُٚ. 133، 131، 131حُٔٞحد 

 ُٔبدح اُثبُثخا 

 ٣ؼَٔ رٜزح حُوشحس ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                         

 خ٤ِلخ ثٖ عِٔبٕ ثٖ ٓحٔذ اُخ٤ِلخ

 

 ٛــ1411فلش  17فذس رظخس٣خ 

 ّ.1711/ 11/ 3حُٔٞحكن 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .14/11/1711  - 1111حُؼذد  -ش٣ذس حُشع٤ٔش حُـ (1)
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 ٝصاسح اُقحخ

 6781( ُغ٘خ 69هشاس ٝصاس١ سهْ )

 ثؾؤٕ رؾ٤ٌَ ُج٘خ هج٤خ اعزئ٘بك٤خ خبفخ إلػبدح اُ٘ظش ك٢ هشاساد جٜخ 

 (1)عالج حاالت إصابات العمل
 

 ٝص٣ش حُقلش :

 ،1791( ُغ٘ش 32حال٠ِٛ سهْ )ٖٓ هخٕٗٞ حُؼَٔ ك٢ حُوطخع   131رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔخدس سهْ 
  

 ،1791( ُغ٘ش 34، ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ سهْ) 92 93، 4ٝػ٠ِ حُٔٞحد 
 

 1791( ُغ٘ش 12رظؼذ٣َ رؼل أكٌخّ حُوخٕٗٞ سهْ ) 1711( ُغ٘ش 7ٝػ٠ِ حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ ) 

 رؾؤٕ ط٘ظ٤ْ ٓؼخؽخص ٌٝٓخكآص حُظوخػذ ُٔٞظل٢ ٝٓغظخذ٢ٓ حُلٌٞٓش ٝطؼذ٣الطٚ ،
 

 رؾؤٕ طؾ٤ٌَ حُِـخٕ حُطز٤ش ٝر٤خٕ حخظقخفخطٜخ ، 1791( ُغ٘ش ٠ِ4 هشحس ٝص٣ش حُقلش سهْ )ٝػ 

 ٝر٘خء ػ٠ِ طٞف٤ش ٤ًَٝ ٝصحسس حُقلش .

 

 هشس ا٥ر٢  
 

 -6–ٓبدح 
 

طؾٌَ ُـ٘ش هز٤ش حعظج٘خك٤ش خخفش الػخدس حُ٘ظش ك٢ هشحسحص حألهزخء حُٔؼخُـ٤ٖ ُلخالص افخرخص 

 حُؼَٔ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ :

 سث٤غخ   سث٤ظ أهزخء ٓشًض حُغِٔخ٤ٗش حُطز٠ حٝ ٗخثزٚ -1

 ػنٞح   ٓلَ حُؾٌٟٞ حُطز٤ذ حُٔؼخُؾ  سث٤ظ حُذحثشس حُظ٠ ٣ظزؼٜخ -3

 ػنٞح   هز٤ذ حعظؾخسٟ رظِي حُذحثشس -2

 ػنٞح   سث٤ظ هغْ حُقلش ح٤ُٜ٘ٔش -4

 -4–ٓبدح 
 

ا٤ُٜخ ٖٓ ح٤ُٜجش  طخظـ حُِـ٘ش رللـ هِزخص اػخدس حُ٘ظش ك٢ هشحسحص ؿٜش حُؼالؽ ، ٝحُٔلخُش

حُؼخٓش ُق٘ذٝم حُظوخػذ حٝ ٖٓ ٤ٛجش حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش حٝ ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُوطخع حال٠ِٛ ٝحُز٣ٖ ُْ 

ططزن رؾؤْٜٗ رؼذ حكٌخّ طؤ٤ٖٓ حفخرخص حُؼَٔ حُٞحسدس ك٢ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٠ ، ٝرُي ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

 رخالٓٞس حُظخ٤ُش :

 حُؼٞدس ُِؼَٔ .. 1

 د رذٕٝ طخِق ػـض .ؽلخء حُٔقخ. 3

 ػذّ حالفخرش رٔشك ٠ٜ٘ٓ .. 2

 ٝع٤ِش حالٗظوخٍ حُٔ٘خعزش الٗظوخٍ حُٔقخد أػ٘خء حُؼالؽ .. 4

  

 -3–ٓبدح 
 

طقذس هشحسحص حُِـ٘ش رؤؿِز٤ش حالفٞحص ، ٝك٢ كخُش طغخٟٝ ػذد حالفٞحص ٣ؼظٔذ حُوشحس 

 حُزٟ ٣قٞص رـخٗزٚ سث٤ظ حُِـ٘ش ، ٝطٌٕٞ هشحسحص حُِـ٘ش ٜٗخث٤ش .

  

 -2–ٓبدح 
 

هِزخص اػخدس حُ٘ظش ك٢ حُوشحسحص حُٔظؼِوش رظوذ٣ش ٗغزش حُؼـض ، حٝ هِزخص ػالؽ حفخرش 

حُؼَٔ خخسؽ حُزلش٣ٖ ، ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُوشحسحص حُظ٠ طقذسٛخ حُِـخٕ حُطز٤ش حُٔخظقش ، ط٘ظش 
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 4ٖٓ هشحس ٝص٣ش حُقلش سهْ  4حٓخّ حُِـ٘ش حُطز٤ش حالعظج٘خك٤ش حُشث٤غ٤ش ٝحُٔؾٌِش هزوخ ُِٔخدس 

 .1791ُغ٘ش 

  

 -5–ٓبدح 
 

 ٣قذس ٤ًَٝ حُٞصحسس حُظؼ٤ِٔخص حُالصٓش ُظ٘ل٤ز ٛزح حُوشحس .

  

 -1–ٓبدح 
 

ػ٠ِ ٤ًَٝ ٝصحسس حُقلش ط٘ل٤ز ٛزح حُوشحس ، ٣ٝؼَٔ رٚ ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش 

. 

  

  

 حخــش اُقــٝص٣

 بُْ اُؼش٣لـــجٞاد ع

 

 

 ٛــ1411رٟ حُلـش  9فذس رظخس٣خ 

 1711ّأؿغطظ  13حُٔٞحكن 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .31/1/1711  - 1911حُؼذد  -( حُـش٣ذس حُشع٤ٔش 1)
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 رؤ٤ٓ٘بد  /4هشاس ٝصاس١ سهْ 

  6781ُغ٘خ  (41)ثؾؤٕ ر٘ل٤ز أُشعّٞ ثوبٕٗٞ سهْ 

 (1) ثزؼذ٣َ هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢
 

 اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ: ٝص٣ش

رؾؤٕ طخل٤ل حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ  1711ُغ٘ش  31رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ     

 حالؿظٔخػ٢ ك٢ كشع حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس،

ٝرؼذ ٓٞحكوش ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رـِغظٚ حُظخعؼش ٝحُخٔغ٤ٖ 

 ،1711أؿغطظ  39حُٔ٘ؼوذس رظخس٣خ 

 ػشك ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،ٝر٘خء ػ٠ِ 

 هشس 

 أُبدح األ٠ُٝ

٣غش١ حُظخل٤ل حُٞحسد ػ٠ِ كقش فخكذ حُؼَٔ ٝحُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٖٓ حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ ك٢ 

 1711ُغ٘ش  31كشع حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس حُطز٤ؼ٤٤ٖ هزوخ  ألكٌخّ حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ 

٣ٝزذأ رُي حُظخل٤ل رخُ٘غزش ُالؽظشحًخص  1711حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ عزظٔزش ع٘ش  ،حُٔؾخس ا٤ُٚ

حُٔغظلوش حألدحء ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ػٖ ؽٜش عزظٔزش حُٔؾخس ا٤ُٚ ٝٓخ رؼذٙ ٝرُي 

 كنال  ػٖ أدحء أؽظشحى حُظؤ٤ٖٓ ك٢ كشع حفخرخص حُؼَٔ ٤ُِٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس.

ٞس رخُلوشس حُغخروش ػ٠ِ حُلخالص حُظ٢ طٌٕٞ هذ ٝهؼض رخُٔخخُلش ٝال ٣غش١ حُظخل٤ل حُٔزً

، ًٝزُي حُلخالص حُظ٢ 1711ألكٌخّ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔزًٞس هزَ أٍٝ عزظٔزش ع٘ش 

طٌظؾق رؼذ ٛزح حُظخس٣خ ٝرُي ػٖ حُلظشس ٖٓ طخس٣خ ٝهٞع حُٔخخُلش كظ٠ طخس٣خ عش٣خٕ 

 حُظخل٤ل.

 أُبدح اُثب٤ٗخ

ٖ ػ٤ِْٜ ٝحُٔغظلو٤ٖ ػْٜ٘ حُٞحسدس روخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔؾخس ا٤ُٚ طظَ كوٞم حُٔئٓ

ًٔخ ٢ٛ ٝحسدس رخُوخٕٗٞ حُٔزًٞس ٝٓخ هشأ ػ٤ِٜخ ٖٓ ص٣خدحص دٕٝ حُٔغخط رٜخ عٞحء رخُ٘غزش ُٔخ 

 حعظلن ٜٓ٘خ أٝ ٓخ ٣غظلن ٓغظوزال .

 أُبدح اُثبُثخ

ٛزح حُوشحس ٣ٝ٘ؾش ك٢ حُـش٣ذس  ػ٠ِ ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ط٘ل٤ز

 حُشع٤ٔش.

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                              

 خ٤ِلخ ثٖ عِٔبٕ ثٖ ٓحٔذ اُخ٤ِلخ                                                             

 ٛــ1411ر١ حُلـش  39كشس ك٢ 

 ّ.1711عزظٔزش 1حُٔٞحكن 

 

 
 

 .1711/ 4/7  - 1911حُؼذد  -ـش٣ذس حُشع٤ٔش حُ (1)
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 6781( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 3هشاس سهْ ) 

 ثب٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٓ٘بد االجزٔبػ٤خ  ثؾؤٕ ٗذة ٓٞظل٤ٖ

 ُِزلز٤ؼ ػ٠ِ ٓ٘ؾآد أفحبة اُؼَٔ اُخبمؼ٤ٖ

 (1) ُوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢
 

 االجزٔبػ٤خ:ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ 

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس  133، 131، 131رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔٞحد     

 ٝطؼذ٣الطٚ، 1791( ُغ٘ش 34رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

 هشس ا٥ر٢:

 أُبدح األ٠ُٝ

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ  ٣131٘ذد ًَ ٖٓ حُغ٤ذ٣ٖ ح٥ط٢ أعٔخإٛٔخ ُظ٘ل٤ز أكٌخّ حُٔخدس 

 حالؿظٔخػ٢:

 ٔال     رخكغ هخ٢ٗٞٗؿٔخٍ ػ٤غ٠ حُ -1

 ػ٢ِ كغ٤ٖ حُقخدم   ٓلظؼ -3

 

 أُبدح اُثب٤ٗخ

٣ظ٠ُٞ حُٔلظؾخٕ حُٔ٘ظذرخٕ ٝكوخ  ُِٔخدس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزح حُوشحس حخظقخفخطٜٔخ هزوخ  ألكٌخّ 

 ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔؾخس ا٤ُٚ. 133، 131، 131حُٔٞحد 

 

 أُبدح اُثبُثخ 

 حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.٣ؼَٔ رٜزح حُوشحس ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ 

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                              

 خ٤ِلخ ثٖ عِٔبٕ ثٖ ٓحٔذ اُخ٤ِلخ                                                             

 

 

 ٛــ1419ٓلشّ  14 :فذس رظخس٣خ

 ّ.1711عزظٔزش  11 :حُٔٞحكن

 

 

 
 

 

 .31/7/1711  - 1912حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 6788( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 5هشاس سهْ )

 6789( ُغ٘خ 65ثؾؤٕ ر٘ل٤ز أُشعّٞ ثوبٕٗٞ سهْ )

 ثزؼذ٣َ أحٌبّ هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢ اُقبدس

 (1)6791( ُغ٘خ 42ثبُٔشعّٞ ثوبٕٗٞ سهْ )
 

 :ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

( ُغ٘ش 34رؼذ حالهالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )    

 ٝحُوٞح٤ٖٗ حُٔؼذُش ُٚ، 1791

رظؼذ٣َ رؼل أكٌخّ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ  1719( ُغ٘ش 11ٝػ٠ِ حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

 ،1791( ُغ٘ش 34حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

 ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،ٝر٘خء ػ٠ِ ػشك ٓذ٣ش ػخّ 

 

 هشس ٓب ٢ِ٣ :

 أُبدح األ٠ُٝ

طؼخد طغ٣ٞش ٝكغخد ٓؼخؽخص حُؾ٤خٞخش )حُظوخػذ( ُٖٔ حٗظٜض خذٓظْٜ ٖٓ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ هزوخ     

 1719( ُغ٘ش 11ألكٌخّ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ كظ٠ طخس٣خ حُؼَٔ رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

ٓذس حؽظشحى حكظشحم٤ش هذسٛخ عظٕٞ ؽٜش طؤ٤ٖٓ ُِٔذس حُظ٢ حعظلوٞح حُٔؾخس ا٤ُٚ، ٝرُي ربمخكش 

ػ٠ِ أعخعٜخ حُٔؼخػ ٖٓ ح٤ُٜجش، ٝطنخف ٛزٙ حُٔذس حالكظشحم٤ش دٕٝ دكغ أ٣ش حؽظشحًخص ُِٔذس أٝ 

حُٔذد حُٔئِٛش ُِٔؼخػ حُٔزًٞس ٝطقشف حُٔؼخؽخص حُٔؼذُش حػظزخسح  ٖٓ حُٔؼخػ حُٔغظلن 

 .1719حُقشف ٖٓ ؽٜش د٣غٔزش 

ُي طظْ طغ٣ٞش كغخد حُٔؼخؽخص حُظ٢ طغظلن ػ٠ِ أعخط حُٔذس أٝ حُٔذد حُٔئِٛش العظلوخم ًز   

 ٤ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُلوشس حُغخروشٓؼخؽخص حُؾ٤خٞخش )حُظوخػذ( ٓنخكخ  ا٤ُٜخ ٓذس حالؽظشحى حالكظشحم

 1719( ُغ٘ش 11ٝرُي ُٖٔ ط٘ظ٢ٜ خذٓظْٜ أ٣نخ  خالٍ ٓذس حُؼَٔ رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

 .1773ٗٞكٔزش ع٘ش  21زُي حُٔؼخؽخص حُظ٢ طغظلن كظ٠ ٣ٝوقذ ر

 أُبدح اُثب٤ٗخ

ارح طلخٝطض حألؿٞس حُظ٢ أد٣ض ػ٠ِ أعخعٜخ حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ ٝهِذ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ 

كظشحص ٓ٘لقِش  حُٔغظلوٕٞ ػ٘ٚ طوذ٣ش حُٔؼخػ ػ٠ِ أعخط طوغ٤ْ ٓذس حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ا٠ُ

حالؿظٔخػ٢ ٣شحػ٠ ػ٘ذ اػخدس طغ٣ٞش ٝكغخد ٓؼخؽخص  ( ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ42ٖ٤ٓهزوخ  ُِٔخدس )

حُؾ٤خٞخش )حُظوخػذ( إٔ ٣لغذ حُٔؼخػ رخُ٘غزش ُِٔذس حالكظشحم٤ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس حُغخروش 

( ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ 42، 41، 41، 27ػ٠ِ أعخط ٓظٞعو حألؿش ٓغ ٓشحػخس أكٌخّ حُٔٞحد )

 حالؿظٔخػ٢.

 

 

 

 

 

 

 .14/4/1711  - 1974حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 أُبدح اُثبُثخ

٣ظزغ ك٢ طغ٣ٞش حُٔؼخؽخص حُظظخرغ حُظخ٢ُ ُخطٞحص حُظغ٣ٞش ٝكغخرٜخ ٝكوخ  ُؾشٝه ًَ ٜٓ٘خ 

: ٢ٛٝ 

( ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ 41امخكش حُغ٘ٞحص حُؼالع حالكظشحم٤ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس ) -1

 ؿ٤ش ح٤٤ُٜٖ٘ٔ.حالؿظٔخػ٢ ك٢ كخالص حُؼـض ٝحُٞكخس 
 

 إ ٝؿذص. – حسامخكش حُٔذس أٝ حُٔذد حُٔؾظش -3
 

امخكش حُٔذد حُظ٢ طوخم٠ خالُٜخ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ رذالص ٤ٓٞ٣ش رغزذ  -2

 افخرش حُؼَٔ.
 

٣شحػ٠ ك٢ كغخد ٓذد حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ؿزش ًغش حُؾٜش ا٠ُ حُؾٜش ًخَٓ ك٢ ًَ  -4

ٔذد ا٠ُ ع٘ش ًخِٓش ارح ًخٕ ٖٓ ؽؤٕ رُي ٓذس، ػْ ؿزش ًغش حُغ٘ش ك٢ ٓـٔٞع ٛزٙ حُ

 حعظلوخم حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُٔؼخػ.
 

امخكش حُغظ٤ٖ ؽٜش طؤ٤ٖٓ حالكظشحم٤ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ كخُش طغ٣ٞش كغخد ٓؼخؽخص  -1

 حُؾ٤خٞخش )حُظوخػذ(.
 

ٓشحػخس ططز٤ن حُض٣خدحص حُٔوشسس ألفلخد حُٔؼخؽخص ٝحُٔغظلو٤ٖ ػْٜ٘ كخٍ ك٤خس  -1

 حُٔغظل٤ذ أٝ رؼذ ٝكخطٚ.
 

شحػخس أكٌخّ حُلذ حألد٠ٗ ُٔؼخػ حُٔغظل٤ذ ٝحُلذ حألد٠ٗ ُٔؼخػ ًَ ٖٓ حُٔغظلو٤ٖ ػٖ ٓ -9

 حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ ٝػٖ حُٔغظل٤ذ٣ٖ.
 

 ٓشحػخس ططز٤ن أكٌخّ ٗظخّ حُٔ٘ق حُؼخث٤ِش. -1

 أُبدح اُشاثؼخ 

ارح ػخد فخكذ ٓؼخػ ؽ٤خٞخش أٝ ػـض هز٤ؼ٢ ا٠ُ ٓٔخسعش ػَٔ ٓؤؿٞس خخمغ     

٣ٝذس ػ٤ِٚ حؿشح  كؤٗٚ ٣ـٔغ ر٤ٖ ٓخ ٣غظلن ُٚ ٖٓ ٓؼخػ رقلظٚ ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ 

ٓغظل٤ذح  ٝر٤ٖ أؿشٙ ك٢ ػِٔٚ حُٔؤؿٞس رقلظٚ ٓئٓ٘خ  ػ٤ِٚ، كبرح صحد حُٔـٔٞع ػ٠ِ أ١ ٖٓ 

ٓظٞعو حألؿش حُز١ كغذ ٓؼخػ حُؾ٤خٞخش ػ٠ِ أعخعٚ أٝ حألؿش حُز١ كغذ ٓؼخػ حُؼـض 

، ٣ٝغظٔش طخل٤ل حُٔؼخػ خُٚ ػ٤ِٜػ٠ِ أعخعٚ كغٔض حُض٣خدس ٖٓ حُٔؼخػ هٞحٍ ٓذس كقٞ

 رٔوذحس ٓخ ٣لقَ ػ٤ِٚ ٖٓ ص٣خدحص ك٢ أؿشٙ.

ٝك٢ كخُش حٗظٜخء ٓذس أٝ ٓذد خذٓش فخكذ حُٔؼخػ حُـذ٣ذس حُٔؾظشى ػٜ٘خ رخُظؤ٤ٖٓ    

حالؿظٔخػ٢ رخُ٘غزش ُِؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس ٣غ١ٞ حُٔؼخػ ػٖ ٓذط٢ أٝ ٓذد حالؽظشحى ك٢ 

ٝرُي أٓخ ػ٠ِ أعخط ٓظٞعو ٓظٞعط٢ أؿش طغ٣ٞش حُٔؼخػ  حُظؤ٤ٖٓ رخػظزخسٛخ ٝكذس ٝحكذس،

ػٖ ًَ ٓذس أٝ ٓظٞعو حألؿٞس ػٜ٘خ، ٝأٓخ ػ٠ِ أعخط ٓظٞعو حألؿش ػٖ حُٔذس حألخ٤شس، أ٣ٜٔخ 

( ٖٓ 42، 41، 41، 27أفِق ُٚ رؾشه أال ٣وَ ػٖ حُٔؼخػ حُغخرن، ٝٓغ ٓشحػخس حُٔٞحد )

ٖ ع٘ش ٣قشف ػٜ٘خ طؼ٣ٞل ٖٓ دكؼش هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢، كؤٕ هِض حُٔذس حُٔنخكش ػ

 ٝحكذس.

( ٖٓ حُوخٕٗٞ 41ٝال ٣ـٞص كغخد ٓذس حُغ٘ٞحص حُؼالع حالكظشحم٤ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس )  

 ال ٓشس ٝحكذس.ححُٔؾخس ا٤ُٚ مٖٔ ٓذس أٝ ٓذد حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ك٢ كخُش حُؼـض 
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 أُبدح اُخبٓغخ 

ؤؿٞس خخمغ ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ ارح ػخد فخكذ ٓؼخػ ؽ٤خٞخش ا٠ُ ٓٔخسعش ػَٔ ٓ  

حالؿظٔخػ٢ ٝحٗظٜض خذٓظٚ رغزذ افخرش ػَٔ حٝ رغزذ كذٝع ٓنخػلش إلفخرش ػَٔ عخروش 

ػ٠ِ حُظلخهٚ رخُؼَٔ حُٔؤؿٞس أٝ حٗظٜض خذٓظٚ رغزذ كذٝع ٝكخس حفخر٤ٚ، كل٢ ٛزٙ حُلخُش طظْ 

حالؿظٔخػ٢، ٝك٢ حُظغ٣ٞش هزوخ  ألكٌخّ كشع حُظؤ٤ٖٓ مذ افخرخص حُؼَٔ حُٞحسدس روخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ 

ٛزٙ حُلخُش ٣ظْ حُـٔغ ر٤ٖ ٓؼخػ حُؾ٤خٞخش ٝحُٔؼخػ حُٔغظلن ػٖ حُؼـض أٝ حُٞكخس رغزذ 

 حفخرش حُؼَٔ.

 أُبدح اُغبدعخ

ارح حعظٔش فخكذ ٓؼخػ ٓغظلن ُٚ رغزذ افخرش ػَٔ ك٢ ػِٔٚ أٝ أُظلن رؼَٔ آخش   

ؿش دٕٝ كذٝد هزوخ  خخمغ ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔزًٞس كؤٗٚ ٣ـٔغ ر٤ٖ حُٔؼخػ ٝحأل

ُِوخٕٗٞ حُٔزًٞس، كبرح حٗظٜض خذٓظٚ رغزذ افخرش ػَٔ ؿذ٣ذس أٝ كذٝع ٓنخػلش ُإلفخرش أٝ 

حإلفخرخص حُغخروش ػ٠ِ حعظٔشحسٙ ك٢ ػِٔٚ أٝ أُظلخهٚ رخُؼَٔ حُٔؤؿٞس ٣وذس ٓؼخؽٚ حُـذ٣ذ 

ػ٠ِ أعخط ٓـٔٞع ٗغذ حُؼـض حُٔظخِق ػٖ حفخرخطٚ ؿ٤ٔؼخ  ٝحالؿش ٝهض ػزٞص حُؼـض 

٣وَ ٓؼخؽٚ ػٖ ٓؼخػ حإلفخرش حأل٠ُٝ إٔ ًخٕ رُي  حالُٔظخِق ػٖ حإلفخرش حألخ٤شس رؾشه ح

 أفِق ُٚ.

، 93، 91ٝػ٠ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ ؿ٤ٔغ حالكٞحٍ ٓشحػخس حُٔٞحد )  

 ( ٖٓ رحص حُوخٕٗٞ.111( ٝحُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس )94، 92

كذ ٓؼخػ ٝعزن إٔ ػٞك ػٖ افخرظٚ أٝ افخرخطٚ أٓخ ارح ُْ ٣ٌٖ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ فخ  

حُغخروش طؼ٣ٞنخ  ٖٓ دكؼش ٝحكذس ٝحٗظٜض خذٓظٚ ٖٓ ػِٔٚ حُغخرن أٝ ٖٓ ػِٔٚ حُـذ٣ذ رغزذ 

% أٝ 21ٗغزظٚ  افخرش ػَٔ ؿذ٣ذس طخِق ػٜ٘خ ػـض ٢ًِ ٓغظذ٣ْ أٝ ػـض ؿضث٢ دحثْ طزِؾ

حُلشم ر٤ٖ حُظؼ٣ٞل حُز١ أًؼش، ك٢ ٛزٙ حُلخُش طقشف ُٚ ح٤ُٜجش ٓؼخؽخ  ٣خقْ ٓ٘ٚ ؽٜش٣خ  

عزن فشكٚ ا٤ُٚ رخكظشحك حعظلوخهٚ، ك٢ فٞسس ٓؼخػ ؽٜش١ ٣لغذ ػ٠ِ أعخط دسؿش 

حُؼـض حُٔوذسس ك٢ حُٔشس أٝ حُٔشحص حأل٠ُٝ ٝر٤ٖ حُٔؼخػ حُـذ٣ذ، ٝرُي ك٢ كذٝد حُشرغ ُل٤ٖ 

 حعظ٤لخء ٓخ عزن إٔ فشكٚ ٖٓ طؼ٣ٞل.

 أُبدح اُغبثؼخ

، 1719( ُغ٘ش 11طخس٣خ حُؼَٔ رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )، 1719حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ د٣غٔزش   

٣ـٔغ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ حُٔؼخػ أٝ حُٔغظلوٕٞ ػٜ٘ٔخ ر٤ٖ حُٔؼخػ حُٔغظلن هزوخ  ُلشع 

طؤ٤ٖٓ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس حُطز٤ؼ٤٤ٖ ٝر٤ٖ حُٔؼخػ حُٔغظلن هزوخ  ُلشع طؤ٤ٖٓ افخرخص 

 حُؼَٔ كغذ حألكٞحٍ.

 أُبدح اُثبٓ٘خ

حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ُٔٔخسعش ػَٔ ٓؤؿٞس خخمغ ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ًٝخٕ  ارح ػخد  

رؾؤٕ  1791( ُغ٘ش 12ٓغظلوخ  ُٔؼخػ ػٖ ٓذس أٝ ٓذد خذٓظٚ حأل٠ُٝ هزوخ  ُِوخٕٗٞ سهْ )

ط٘ظ٤ْ ٓؼخؽخص ٌٝٓخكآص حُظوخػذ ُٔٞظل٢ ٝٓغظخذ٢ٓ حُلٌٞٓش ٝطؼذ٣الطٚ، أٝ حُوخٕٗٞ سهْ 

ْ ٓؼخؽخص ٌٝٓخكآص حُظوخػذ ُنزخه ٝأكشحد هٞس دكخع ربفذحس هخٕٗٞ ط٘ظ٤ 1791( ُغ٘ش 11)

حُزلش٣ٖ ٝحألٖٓ حُؼخّ ٝطؼذ٣الطٚ، ٝحٗظٜض خذٓظٚ ٖٓ حُؼَٔ حُٔزًٞس ٣غٟٞ حُٔؼخػ ٝكوخ  

إلكٌخّ حُٔٞحد حُغخروش ٖٓ ٛزح حُوشحس رؾشه أال طوَ ٓذس حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ػٖ حُؼَٔ 

ِٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٓؼخػ رٔـٔٞػٜٔخ ُشرو حُٔؤؿٞس حُٔؼخد ُٚ ػٖ ع٘ش، ٣ٝنخف ُِٔؼخػ حألٍٝ ٣ٝ

رؾؤٕ حُوٞحػذ  1711( ُغ٘ش 1رؾشه ٓشحػخس أكٌخّ هشحس سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء سهْ )
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أُظضٓض ح٤ُٜجش حُؼخٓش  حالحُٔ٘ظٔش ُظزخدٍ حالكظ٤خه٤خص ر٤ٖ ف٘خد٣ن حُظوخػذ حُٔخظِلش، ٝ

 ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رقشف ٓخ ٣غظلن ُٚ هزوخ  ُِوخٕٗٞ ػٖ حُٔذس حُـذ٣ذس.

 ُٔبدح اُزبعؼخا

ٓغ ػذّ حالخالٍ رخُٔخدس حُغخدعش ٖٓ ٛزح حُوشحس ٣شحػ٠ ػذّ طـخٝص ٓـٔٞع حُٔؼخؽ٤ٖ أٝ   

حُٔؼخؽخص حُٔغظلوش هزوخ  ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُلذ حألهق٠ ُِٔؼخػ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ 

 ك٤ٚ، ًٔخ ٣شحػ٠ أال ٣ظـخٝص ٓظٞعو حألؿش أٝ حألؿش حُز١ كغذ حُٔؼخػ ػ٠ِ أعخعٜٔخ أ٣ٜٔخ

 أًزش، ُٝٞ ًخٕ حُٔؼخؽخٕ أٝ حُٔؼخؽخص ٓغظلوش ػٖ كشػ٢ حُظؤ٤ٖٓ حألٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٓؼخ .

٣ٝغظؼ٠٘ ٓٔخ طوذّ حُلخالص حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُٔؼخؽخٕ ٝحُٔؼخؽخص حُظ٢ ارح هغٔض ر٤ٖ   

حُٔغظل٤ذ ٝحُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ رخُظغخ١ٝ ٝهَ ٗق٤ذ ًَ ْٜٓ٘ ػٖ حُلذ حألد٠ٗ حُٔوشس هخٗٞٗخ  

ٝكخطٚ، كخٕ ٗق٤ذ  ق٤ذ حُٔغظل٤ذ كخٍ ك٤خطٚ أٝ كغذ حُ٘غذ حُٔوشسس رؼذُِ٘ق٤ذ، رٔخ ك٤ْٜ ٗ

ًَ ْٜٓ٘ ٣ٌَٔ ا٠ُ حُلذ حألد٠ٗ حُٔزًٞس ُٝٞ طـخٝص ٓـٔٞع حألٗقزش حُٔؼخؽ٤ٖ أٝ حُٔؼخؽخص 

حُظ٢ سرطض ُِٔغظل٤ذ أٝ طـخٝص ٓـٔٞع حألٗقزش، رٔخ ك٤ٜخ ٓخ ٣خـ حُٔغظل٤ذ ٗلغٚ، حُلذ 

ُوخٕٗٞ، ٝطؼظزش حُظٌِٔش ك٢ ًَ حألكٞحٍ ٓ٘لش ػخث٤ِش حألهق٠ ُِٔؼخػ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ ح

ُِٔغظل٤ذ ػٖ ٗلغٚ ٝػٖ حُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ، ٣ٝغظٔش فشكٜخ هخُٔخ طٞحكشص ؽشٝه حعظلوخهٜخ 

 عٞحء كخٍ ك٤خس حُٔغظل٤ذ أٝ رؼذ ٝكخطٚ.

 أُبدح اُؼبؽشح

ش٣ذس ػ٠ِ ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ط٘ل٤ز ٛزح حُوشحس، ٣ٝ٘ؾش ك٢ حُـ

 حُشع٤ٔش.

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                              

 خ٤ِلخ ثٖ عِٔبٕ ثٖ ٓحٔذ اُخ٤ِلخ                                                             

 

 

 ٛــ1411ؽؼزخٕ  33فذس رظخس٣خ 

 ّ.1711أرش٣َ  7حُٔٞحكن 
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 6788( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 1هشاس سهْ )

 ثؾؤٕ ٗذة ٓٞظل٤ٖ ثب٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٓ٘بد االجزٔبػ٤خ

 ُِزلز٤ؼ ػ٠ِ ٓ٘ؾآد أفحبة اُؼَٔ اُخبمؼ٤ٖ

 (1) ُوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢
 

 :ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس  133، 131، 131رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔٞحد     

 ٝطؼذ٣الطٚ، 1791( ُغ٘ش 34رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

 هشس ا٥ر٢ :

 أُبدح األ٠ُٝ

 :ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ 131 عٔخٛٔخ ُظ٘ل٤ز أكٌخّ حُٔخدسح٣٘ذد ًَ ٖٓ حُغ٤ذ٣ٖ ح٥ط٢    

 رخكغ هخ٢ٗٞٗ.     أكٔذ كغ٤ٖ ػزذحُشكٖٔ   -1

 دػ٤ؾ كٔذ حُز٘ؼ٢ِ              ٓلظؼ. -3

 أُبدح اُثب٤ٗخ

٣ظ٠ُٞ حُٔلظؾخٕ حُٔ٘ظذرخٕ ٝكوخ  ُِٔخدس حال٠ُٝ ٖٓ ٛزح حُوشحس حخظقخفخطٜٔخ هزوخ  ألكٌخّ حُٔٞحد    

 ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔؾخس ا٤ُٚ. 133، 131، 131

 أُبدح اُثبُثخ

 خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.٣ؼَٔ رٜزح حُوشحس ٖٓ طخس٣

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                          

 خ٤ِلخ ثٖ عِٔبٕ ثٖ ٓحٔذ اُخ٤ِلخ

 

 ٛــ1411سٓنخٕ  7فذس رظخس٣خ 

 ّ.1711أرش٣َ  31حُٔٞحكن 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .31/4/1711  - 1971حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 الهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة

 1988( لسنة 8قرار رقم )
 (0)(1) بشؤن التؤمٌن االختٌاري على المإمن علٌهم

 وزٌر العمل والشبون االجتماعٌة: 

( 04بقانون رقم )( من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم 44بعد االطبلع على المادة )

 ،1356لسنة 

( 51وعلددددى اقتددددراح مجلددددس إدارة الهددددـٌبة العامددددة للتؤمٌنددددات االجتماعٌــددددـة بجلستــددددـه رقــددددـم )

 ، 03/1/1316المنعقــدة بتارٌخ 

 وبناء على عرض مدٌر عام الهٌبة، 

 قـرر: 

 المادة األولى

كددل مددإمن علٌدده اشدددترك فددً التددؤمٌن ضدددد الشددٌخوخة والعجددز والوفددداة إلزامٌددا لمدددة خمدددس 
سدددنوات علدددى األقدددل، ولدددم تعدددد تتدددوفر فٌددده لسدددبب مدددن األسدددباب شدددروط الخضدددوع المنصدددوص 
علٌهدددا فدددً قدددانون التدددؤمٌن االجتمددداعً المشدددار إلٌددده ٌحدددق لدددـه أن ٌسدددتمر اختٌارٌدددا فدددً هدددذا 

للتؤمٌندددات االجتماعٌدددة طلبدددا كتابٌدددا علدددى النمدددوذج المعدددد  التدددؤمٌن علدددى أن ٌقددددم للهٌبدددة العامدددة
لهدددذا الؽدددرض مدددن اجدددل االسدددتمرار فدددً االشدددتراك فدددً فدددرع التدددؤمٌن ضدددد الشدددٌخوخة والعجدددز 
والوفدداة فددً خددبلل السددتة شددهور التالٌددة لعدددم خضددوعه إلزامٌددا لهددذا التددؤمٌن وٌتعهددد فٌدده بدددفع 

كاملددددة للهٌبددددة المددددذكورة وذلددددك اشددددتراكات التددددؤمٌن المسددددتحقة علٌدددده وعلددددى صدددداحب العمددددل 
بالشدددروط الدددواردة فدددً هدددذا القدددرار ووفقدددا لبلشدددتراك المقدددرر للفبدددة التدددً ٌختارهدددا مدددن الجددددول 

 المرافق. 
وال ٌجددددوز أن تتجدددداوز قٌمددددة الفبددددة التددددً ٌختارهددددا المددددإمن علٌدددده ألول مددددرة بمددددا قٌمتدددده 

ولددده أن ٌختدددار لزامٌدددا ا٪عدددن األجدددر األخٌدددر المسددددد علدددى أساسددده االشدددتراك فدددً التدددؤمٌن 42
 فبة تقل عن ذلك. 

 المادة الثانٌة

تسدددددتحق االشدددددتراكات الشدددددهرٌة بالقٌمدددددة المحدددددددة بالجددددددول المرافدددددق طبقدددددا للفبدددددة التدددددً 

ٌختارهددددا المددددإمن علٌدددده ألداء االشددددتراك علددددى أساسددددها ألول مددددرة وللفبددددات األخددددرى التددددً 

ٌختارهدددا بعدددد ذلدددك، وتدددإدى االشدددتراكات للهٌبدددة بالشدددروط واألوضددداع الدددواردة بهدددذا القدددرار 

لٌدددده والقددددرارات الوزارٌددددة االتددددؤمٌن االجتمدددداعً المشددددار وفددددً المواعٌددددد المقددددررة فددددً قددددانون 

 الصادرة تنفٌذا له. 

 المادة الثالثة

ٌستمر المإمن علٌه فً أداء االشتراكات على األساس المبٌن بالمادة الثانٌة السابقة طوال مدة 
وفقا لها اشتراكه فً التؤمٌن، وٌجوز لـه أن ٌطلب كتابة تعدٌل الفبة التً ٌإدى االشتراكات للهٌبة 

ال تقل مدة اشتراكه فً الفبة المنقول اساسها بشرط اعلى مباشرة للفبة المإمن على الإلى الفبة ا
وعن ثبلث  منها عن سنتٌن إذا كان قد بلػ الخامسة والخمسٌن من العمر ولم ٌتجاوز الستٌن سنة
ربع سنوات إذ اسنوات إذا كان قد بلػ الخامسة واألربعٌن ولم ٌتجاوز الخامسة والخمسٌن وعن 

 ربعٌن سنة. اكان عمره اقل من خمس و
 

 .1/11/1711  - 1117حُؼذد  -( حُـش٣ذس حُشع٤ٔش 1)

 .39/9/1774 -3133حُؼذد  –.حُـش٣ذس حُشع٤ٔش 1774( طؤ٤ٓ٘خص ُغ٘ش 1( طْ حُـخء حُوشحس رٔٞؿذ حُٔخدس حُؼخ٤ٗش ػؾش ٖٓ حُوشحس حُٞصحس١ سهْ )3)
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وٌجدددوز تعددددٌل الفبدددة إلدددى األقدددل مباشدددرة بشدددرط قضددداء نصدددؾ المددددد المنصدددوص علٌهدددا 

 بالفقرة السابقة. 

وٌجددب تقدددٌم الطلددب المددذكور قبددل بلددوغ المددإمن علٌدده السددن المحدددد بددالفقرة السددابقة بسددتة 

 اشهر على األقل فً كل حالة. 

لددى النمددوذج الددذي ٌعددد وٌقدددم طلددب تعدددٌل الفبددة إلددى الهٌبددة العامددة للتؤمٌنددات االجتماعٌددة ع

 لهذا الؽرض. 

وٌسدددرى التعددددٌل للفبدددة فدددً جمٌدددع األحدددوال اعتبدددارا مدددن أول شدددهر ٌنددداٌر التدددالً لتدددارٌخ 

 تقدٌم طلب التعدٌل. 

 المادة الرابعة

( مدددن 34ٌسدددتحق معددداش الشدددٌخوخة وفقدددا لمددددد االشدددتراك المنصدددوص علٌهدددا فدددً المدددادة )

 وط الواردة به. قانون التؤمٌن االجتماعً المشار إلٌه وبالشر

 وٌحسب المعاش وفقا لؤلسـس المبٌنة بهذا القانون. 

 المادة الخامسة

ٌستحــدددددـق المدددددإمن علٌددددده أو المسدددددتحقون عنددددده تعدددددوٌض الدفعدددددة الواحددددددة فدددددً الحددددداالت 

 ( من قانون التؤمٌن االجتماعً المشار إلٌه. 31) المنصوص علٌها فً المادة

 المبٌن بالقانون.  وٌحسب تعوٌض الدفعة الواحدة على األساس

 

 المادة السادسة

و المسددتحقون عندده معاشددا فددً حالددة العجددز الكلددى المسددتدٌم للمددإمن اٌسددتحق المددإمن علٌدده 

علٌددده أو وفاتددده إذا حددددث العجدددز أو وقعدددت الوفددداة خدددبلل المددددة التدددً اسدددتمر فٌهدددا مشدددتركا فدددً 

 التؤمـٌن اختٌارٌا أو خبلل سنة من تارٌخ توقفه عن االشتراك. 

( مدددن قدددانون التدددؤمٌن 41، 05وٌحسدددـب المعدددـاش فدددـً هدددـذه الحالدددـة وفقدددا ألحكدددام المدددادتٌن )

 االجتماعً. 
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 المادة السابعة

و اوالده، اٌصـددددددـرؾ ألرملددددددة المددددددإمن علٌدددددده أو ألرملددددددة صدددددداحب المعدددددداش، أو ألكبددددددر 

للمسددددتحقٌن عندددده عنددددد وفاتدددده منحددددة وفدددداة تعددددادل سددددت مددددرات الفبددددة األخٌددددرة المسدددددد علددددى 

االشددددتراك إذا حدددددثت الوفدددداة خددددبلل مدددددة اشددددتراكه اختٌارٌددددا فددددً التددددؤمٌن، أو سددددت  أساسهددددـا

 مرات قٌمة المعاش المستحق إذا كان صاحب معاش. 

كمددا تصددرؾ ألرملددة المددإمن علٌدده عنددد وفاتدده نفقددات الجنددازة المقددررة وفقددا ألحكددام قددانون 

الشددددخص الددددذي  التددددؤمٌن االجتمدددداعً المددددذكور فددددإذا لددددم توجددددد صددددرفت ألرشددددد أوالده أو إلددددى

ٌثبدددت قٌامددده بالصدددرؾ علدددى الجندددازة وإذا لدددم ٌتقددددم أحدددد لبلهتمدددام بشدددبون الجندددازة فتتحمدددل 

 الهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة نفقاتها. 

 المادة الثامنة

و مددددد االشدددتراك االختٌددداري وفقدددا لهدددذا اتعتبدددر مددددد االشدددتراك اإللزامدددً فدددً التدددؤمٌن ومددددة 

 المإهلة لمعاش المإمن علٌه أو المستحقٌن عنه.  القرار متصلة فً حساب المدد

)التقاعدددد( عدددن المددددد المشدددار إلٌهدددا فدددً الفقدددرة السدددابقة جمٌعهدددا  وٌحسدددب معددداش الشدددٌخوخة

علددددى أسدددداس متوسددددط األربعددددة والعشددددرٌن شددددهرا األخٌددددرة سددددواء كانددددت عددددن مدددددة التددددؤمٌن 

 الحد.  لزامً معا أن قلت عن هذاالاالختٌاري وا و مدة التؤمٌنااالختٌاري، 

( مددددن 40وٌجدددوز للمددددإمن علٌددده وللمسددددتحقٌن عندددده طلدددب المعاملددددة وفقددددا ألحكدددام المددددادة )

و بالنسدددبة لمددددة التدددؤمٌن اقدددانون التدددؤمٌن االجتمددداعً سدددواء بالنسدددبة لمددددة التدددؤمٌن االختٌددداري 

 معا.  لزامً واالختٌاريالا

 المادة التاسعة

والسدددجبلت البلزمدددة لتنفٌدددذ هدددذا القدددرار تعدددد الهٌبدددة العامدددة للتؤمٌندددات االجتماعٌدددة النمددداذج 

 لٌها. امن مدٌر عام الهٌبة المشار  وٌصدر بهـا قرار

 المادة العاشرة

ول الشددهر التددالً لتددارٌخ امددن  اً ٌنشددر هددذا القددرار فددً الجرٌدددة الرسددمٌة، وٌعمددل بدده اعتبددار

 نشره. 

 االجتماعٌةزٌر العمل والشئون و                                          

 العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة رئٌس مجلس إدارة الهٌئة                                         

 خلٌفة بن سلمان بن محمد الخلٌفة                                         

 
 هـ 1419صفــــر  9 :صدر بتارٌخ
 م 1988سبتمبر  21 :الموافـــــــق
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 الدخل الشهري االفتراضً جدول بتحدٌد فبات

 الخاضعة للتؤمٌن وبقٌمة االشتراك الشهري فً كل فئة

 الفئـــــــــــــــــــــة
فئة الدخل الشهري 

 االفتراضً بالدٌنار

قٌمة االشتراك 

 الشهري*بالدٌنار

 الفبة األولى

 الفبة الثانٌة

 الفبة الثالثة

 الفبة الرابعة

 الفبة الخامسة

52 

122 

152 

022 

052 

 10ر  622

 11ر  222

 05ر  222

 36ر  222

 45ر  222

 الفبة السادسة

 الفبة السابعة

 الفبة الثامنة

 الفبة التاسعة

 الفبة العاشرة

322 

352 

422 

452 

522 

 54ر  222

 60ر  222

 50ر  222

 11ر  222

 32ر  222

 الفبة الحادٌة عشرة

 الفبة الثانٌة عشرة

 الفبة الثالثة عشرة

 عشرةالفبة الرابعة 

 الفبة الخامسة عشرة

552 

622 

652 

522 

552 

 33ر  222

 121ر  222

 115ر  222

 106ر  222

 135ر  222

 144ر  222 122 الفبة السادسة عشرة
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 الفبة السابعة عشرة

 الفبة الثامنة عشرة

 الفبة التاسعة عشرة

 الفبة العشرون

152 

322 

352 

1222 

 153ر  222

 160ر  222

 151ر  222

 112ر  222

 الفبة الواحدة والعشرون

 الفبة الثانٌة والعشرون

 الفبة الثالثة والعشرون

 الفبة الرابعة والعشرون

 الفبة الخامسة والعشرون

1022 

.1422 

1622 

1122 

0222 

 016ر  222

 053ر  222

 011ر  222

 304ر  222

 362ر  222

تخفدددددض قٌمدددددة االشدددددتراك الشدددددهري لكدددددل فبدددددة مدددددن فبدددددات الددددددخل الشدددددهري االفتراضدددددً  *

٪ منهددا تنفٌددذا 11٪ مددن قٌمددة كددل فبددة بدددال مددن 10الموضددحة بالجدددول بحسددابها علددى أسدداس 

 . 1316( لسنة 02للمرسوم بقانون رقم )
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  1989( تؤمٌنات لسنة 1) قرار

 التؤمٌن ضد  بشؤن تخفٌض نسبة االشتراك فً فرع

 (1)إصابات العمل بمستشفى اإلرسالٌة األمرٌكٌة

 وزٌر العمل والشبون االجتماعٌة: 

( من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم 41( و)45بعد االطبلع على المادتٌن )
  ،وتعدٌبلته 1356لسنة  (04بقانون رقم )

االجتماعٌة بجلسته السادسة والستٌن  دارة الهٌبة العامة للتؤمٌناتاوبناء على موافقة مجلس 
  ،على تخفٌض االشتراك فً فرع تؤمٌن إصابات العمل 01/11/1311المنعقدة بتارٌخ 

  ،وبناء على عرض مدٌر عام الهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة

 قرر:

 المادة األولى

علٌها  فً التؤمٌن ضد إصابات العمل وأمراض المهنة المنصوص تخفٌض نسبة االشتراك
( من قانون التؤمٌن االجتماعً المشار إلٌه بالنسبة لمستشفى 45) ( من المادة1بالبند )

مقابل التزام  1/1/1313رسالٌة األمرٌكٌة بواقع الثلثٌن لمدة سنة واحدة اعتبارا من الا
صابة على النحو المشار الالمستشفى المذكور بتوفٌر العناٌة الطبٌة للمإمن علٌهم فً حالة ا

 وٌتحمل صاحب العمل قٌمة البدالت الٌومٌة ،( من قانون التؤمٌن االجتماع52ًلٌه بالمادة )ا
 صابة ومصارٌؾ االنتقال. الفً حالة ا

 المادة الثانٌة

رسالٌة األمرٌكٌة بؤن تعلن فً مكان ظاهر بها عن مجانٌة عبلج الدارة مستشفى ااتلتزم 
صابة العمل أو المرض المهنً اأحدهم ب صابةاالمإمن علٌهم من عمال وموظفٌن فً حالة 

 . 1/1/1313من  اً لهذا القرار اعتبار طبقاً 

 المادة الثالثة 

وٌنشر فً الجرٌدة  ،على مدٌر عام الهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة تنفٌذ هذا القرار
 الرسمٌة. 

 العمل والشئون االجتماعٌة  وزٌر

 خلٌفة بن سلمان بن محمد الخلٌفة 

 هـ 1423جمادى الثانٌة  05صدر بتارٌخ: 

 م 1313فبراٌر  0الموافق: 

 

 

 
 

 

 .7/3/1717  - 1129حُؼذد  -( حُـش٣ذس حُشع٤ٔش 1)
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 ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٓ٘بد االجزٔبػ٤خ

 6772( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 6هشاس سهْ )

 (1)ثؾؤٕ اُزؤ٤ٖٓ االخز٤بس١
 

 :ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

 1791( ُغ٘ش 34رؼذ حالهالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )    

 ( ٓ٘ٚ،44ٝػ٠ِ حالخـ حُٔخدس )

رؾؤٕ حُظؤ٤ٖٓ حالخظ٤خس١  1711( ُغ٘ش 1ٝػ٠ِ هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ )    

 ػ٠ِ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ.

ش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رـِغظٚ حُٔ٘ؼوذس رظخس٣خ ٝػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓ    

39/13/1772، 

 ٝر٘خء ػ٠ِ ػشك ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،   

 

 هشس

 (4)أُبدح األ٠ُٝ

ًَ ػخَٓ حؽظشى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس حُضح٤ٓخ  ُٔذس خٔظ ع٘ٞحص ػ٠ِ    

ك٢ هخٕٗٞ  خحألهَ، ُْٝ طؼذ طظٞكش ك٤ٚ أل١ عزذ ٖٓ حالعزخد ؽشٝه حُخنٞع حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜ

حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢، ٣لن ُٚ إٔ ٣غظٔش حخظ٤خس٣خ  ك٢ ٛزح حُظؤ٤ٖٓ رؾشه إٔ ٣وذّ ٤ُِٜجش هِزخ  رزُي 

 حُ٘ٔٞرؽ حُٔؼذ ُٜزح حُـشك خالٍ حُغظش ؽٜٞس حُظخ٤ُش ُؼذّ خنٞػٚ حُضح٤ٓخ  ُٜزح حُظؤ٤ٖٓ. ػ٠ِ

 أُبدح اُثب٤ٗخ

٣ٌٕٞ حؽظشحى حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ حالخظ٤خس١ ػ٠ِ أعخط ٓظٞعو أؿش حؽظشحًٚ ك٢    

كغ حُظؤ٤ٖٓ حإلُضح٢ٓ خالٍ حالػ٢٘ ػؾش ؽٜشح  حالخ٤شس ٖٓ ٓذس حالؽظشحى حُلؼ٢ِ ٣ٝظؼٜذ رذ

 % ٓ٘ٚ.13حؽظشحى ؽٜش١ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رٔخ ٗغزظٚ 

 1711( ُغ٘ش ١1 هزوخ  ُِوشحس حُٞصحس١ سهْ )خظ٤خسًَٝ ٖٓ عزن ُٚ حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ حال

حُٔؾخس ا٤ُٚ ٣ظَ ٓؾظشًخ  هزوخ  ألؿش حالؽظشحى حُلخ٢ُ ٣ِٝظضّ رٔشحػخس كٌْ حُٔخدس حُؼخُؼش ٖٓ ٛزح 

 ٓشس ٣طِذ سكغ أؿش حالؽظشحى حخظ٤خس٣خ . حُوشحس ك٢ ًَ

ٝطئدٟ حالؽظشحًخص رخُؾشٝه ٝحالٝمخع ٝحُٔٞحػ٤ذ حُٔوشسس ك٢ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ 

ٝحُوشحسحص حُقخدسس ط٘ل٤زح  ُٚ ٝطغش١ ك٢ ؽؤٜٗخ رحص حالكٌخّ حُغخس٣ش رؾؤٕ عذحد حالؽظشحًخص 

 ك٢ حُظؤ٤ٖٓ حالُضح٢ٓ.

 

 

 
 

  رظخس٣خ  1117حُؼذد  -ّ ٝحُٔ٘ؾٞس ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش 1711( ُغ٘ش 1ٝهذ كَ ٛزح حُوشحس رذ٣ال  ُِوشحس سهْ ) .39/9/1774 – 3133حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش (1)

 .1711أًظٞرش  1

حُؼذد سهْ  3113 /11/ 32ٝحُٔ٘ؾٞس رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش حُقخدسس ك٢  3113أًظٞرش  31رظخس٣خ  3113/طؤ٤ٓ٘خص ُغ٘ش 3ٛزٙ حُٔخدس ٓؼذُش رخُوشحس حُٞصحس١ سهْ  (3)
حُٔؼخػ الًظٔخٍ اكذٟ ٓذد ، ًٝخٗض حُٔخدس هزَ حُظؼذ٣َ طؾظشه ُوزٍٞ حالعظٔشحس ك٢ حُظؤ٤ٖٓ حالخظ٤خس١ ػذّ حًظغخد حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُلن ك٢ حُلقٍٞ ػ٠ِ 3112

 ٖٓ حُوخٕٗٞ. 24حالؽظشحى حُٔئِٛش ُِٔؼخػ هزوخ  ُِٔخدس 
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 أُبدح اُثبُثخ

٣ـٞص ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ إٔ ٣طِذ سكغ ه٤ٔش أؿشٙ حُٔئٖٓ ػ٠ِ أعخعٚ حخظ٤خس٣خ  رٔخ ال ٣ض٣ذ ػ٠ِ    

% ع٣ٞ٘خ  ٖٓ ٛزح حالؿش ػ٠ِ إٔ ٣غش١ حُظؼذ٣َ حػظزخسح  ٖٓ ح٤ُّٞ حألٍٝ ٖٓ ؽٜش ٣٘خ٣ش ٖٓ ًَ 1

 ع٘ش رؾشه طوذ٣ْ هِذ حُظؼذ٣َ هزَ ٜٗخ٣ش ؽٜش ٣٘خ٣ش.

٣طِذ ك٤ٜخ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ سكغ أؿش حؽظشحًٚ ػ٠ِ حُ٘غزش ٝال ٣ـٞص إٔ طض٣ذ حُ٘غزش ك٢ ًَ ٓشس    

 حُٔؾخس ا٤ُٜخ.

 أُبدح اُشاثؼخ

ػ٘ذ كغخد ٓؼخػ حُؾ٤خٞخش أٝ حُؼـض أٝ حُٞكخس ٣ـذ أال طوَ ٓذس حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ    

حالخظ٤خس١ ػٖ ع٘ش ًخِٓش، ٝال ٣ؼظذ ك٢ كغخد حُٔؼخػ رٌغش حُغ٘ش حُ٘خطؾ ػٖ حُظؤ٤ٖٓ 

 حالخظ٤خس١.

ٖٓ كٌْ حُلوشس حُغخروش ٣ـٞص ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ إٔ ٣ؾظشى حخظ٤خس٣خ  ك٢ ٗظخّ حُظؤ٤ٖٓ ٝحعظؼ٘خء 

حالؿظٔخػ٢ رخُؾشٝه حُخخفش رٚ ُٔذس طوَ ػٖ ع٘ش ٝرُي روقذ حعظٌٔخٍ ًغش حُغ٘ش حُٞحهغ ك٢ 

ٓذس حؽظشحًٚ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ حإلُضح٢ٓ ا٠ُ ع٘ش ًخِٓش عٞحء ًخٗض ٓذس حالؽظشحى طوَ ػٖ حُلذ حالد٠ٗ 

 ػ أٝ طظـخٝصٙ.حُٔئَٛ ُِٔؼخ

 أُبدح اُخبٓغخ

٣ـٞص ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُز١ عزن ُٚ حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ حالخظ٤خس١ ػْ خنغ ُِظؤ٤ٖٓ حالُضح٢ٓ    

ُْٝ طؼذ طظٞكش ك٤ٚ ؽشٝه حُخنٞع ُٚ إٔ ٣ظوذّ رطِذ حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ حالخظ٤خس١ خالٍ 

 حُٔذس حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدس حال٠ُٝ ٖٓ ٛزح حُوشحس.

 اُغبدعخأُبدح 

ٖٓ طِوخء ٗلغٚ  الؿ٤خ  ٣ؼظزش حالؽظشحى حالخظ٤خس١ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس    

 دٕٝ حػزحس ًظخر٢ ٖٓ هزَ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ حُلخالص حُظخ٤ُش:

ك٢ كخُش طٞهق حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ػٖ عذحد حالؽظشحى حُؾٜش١ ٤ُِٜجش ُٔذس طض٣ذ ػ٠ِ عظش  -أ

 ٣ٌٕٝٞ حالُـخء حػظزخسح  ٖٓ ٜٗخ٣ش آخش ؽٜش عذد ػ٘ٚ حالؽظشحى.أؽٜش، 

ك٢ كخُش حُظلخم حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ رخُؼَٔ ُذٟ ؿٜش ك٤ٌٓٞش ٝرُي ٖٓ طخس٣خ حالُظلخم  -د

 رخُؼَٔ.

 أُبدح اُغبثؼخ

( ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ طؼظزش 43، 41، 41، 27، 21، 24ٓغ ٓشحػخس أكٌخّ حُٔٞحد )   

شحى حالُضح٢ٓ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٝٓذس أٝ ٓذد حالؽظشحى حالخظ٤خس١ هزوخ  ُٜزح حُوشحس ٓذس أٝ ٓذد حالؽظ

ٓظقِش ك٢ كغخد حُٔذد حُٔئِٛش ُٔؼخػ حُؾ٤خٞخش أٝ حُؼـض أٝ حُٞكخس ٝك٢ كغخد طؼ٣ٞل 

 حُذكؼش حُٞحكذس.

 أُبدح اُثبٓ٘خ

خد طئدٟ ٓغظلوخص حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ػ٘ذ كغخد ٓؼخػ حُؾ٤خٞخش أٝ حُؼـض أٝ حُٞكخس أٝ كغ   

طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذس ك٢ كخُش حٗظٜخء حالؽظشحى حالخظ٤خس١ أل١ عزذ ًخٕ رخ٤ٌُل٤ش ٝحُؾشٝه 

 حُٞحسدس رؤكٌخّ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢.
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 أُبدح اُزبعؼخ

٣غظلن حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٓؼخػ حُؼـض أٝ حُٞكخس ارح كذع حُؼـض خالٍ ع٘ش ٖٓ طخس٣خ حٗظٜخء    

حالؽظشحى حالخظ٤خس١ ٝهزَ رِٞؽ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ عٖ حُغظ٤ٖ أٝ حُٔئٖٓ ػ٤ِٜخ عٖ حُخخٓغش 

ٝحُخٔغ٤ٖ أٝ ارح ٝهؼض حُٞكخس رـل حُ٘ظش ػٖ حُغٖ ٝرُي خالٍ ع٘ش ٖٓ طخس٣خ حٗظٜخء 

الخظ٤خس١ رؾشه حعظ٤لخء حُلذ حألد٠ٗ ُٔذد حالؽظشحى حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ح

 ( ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ29.٢حُٔخدس )

 أُبدح اُؼبؽشح

٣ـٞص ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ ُِٝٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ هِذ طوغ٤ْ ٓذس حالؽظشحى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ػ٘ذ طوذ٣ش حُٔؼخػ    

( ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ 43رخُٔخدس )أٝ حُظؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذس رخُؾشٝه ٝحالٝمخع حُٞحسدس 

حالؿظٔخػ٢ عٞحء رخُ٘غزش ُٔذس حُظؤ٤ٖٓ حالُضح٢ٓ حٝ رخُ٘غزش ُٔذس حُظؤ٤ٖٓ حالخظ٤خس١ أٝ حُٔذط٤ٖ 

 ٓؼخ .

 أُبدح اُحبد٣خ ػؾشح

طغظلن ٓ٘لش حُٞكخس ٝٓ٘لش ٗلوخص حُـ٘خصس ارح حٗظــ٠ٜ حُظؤ٤ٖٓ حالخظ٤خس١ رغزذ ٝكخس حُٔــئٖٓ    

ٝحالٝمــخع ٝحُوــ٤ٔش حُــٞحسدس رؤكٌخّ هخٕٗٞ حُظؤٓــ٤ٖ حالؿظٔخػ٢ ػ٤ِٚ ٝرُي رخُؾــشٝه 

ٝحُوشحسحص حُٞصحس٣ش حُٔ٘لزس ُٚ. ٝك٢ كخُش ٝكخس حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ خالٍ ع٘ش ٖٓ طخس٣خ حٗظٜخء 

حالؽظشحى حالخظ٤خس١ طقشف ٓ٘لش حُٞكخس رٔخ ٣ؼخدٍ عض ٓشحص حُٔؼخػ حُٔلظشك فشكٚ 

 حُـ٘خصس حُٔؾخس ا٤ُٜخ.ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٓنخكخ  ا٤ُٜخ ٓ٘لش ٗلوخص 

 أُبدح اُثب٤ٗخ ػؾشح

 رؾؤٕ حُظؤ٤ٖٓ حالخظ٤خس١ ػ٠ِ حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ. 1711( ُغ٘ش ٣1ِـ٠ حُوشحس حُٞصحس١ سهْ )   

 أُبدح اُثبُثخ ػؾشح

ػ٠ِ ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ط٘ل٤ز ٛزح حُوشحس، ٣ٝؼَٔ رٚ حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ    

 خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.حُؾٜش حُظخ٢ُ ُظخس٣

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                  

 ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٓ٘بد االجزٔبػ٤خ ئ٤ظ ٓجِظ إداسحس                                   

 ػ٤غ٠ ثٖ ػ٢ِ ثٖ حٔذ اُخ٤ِلخ                            

 

 

 ٛــ1411فلش  11 :رظخس٣خفذس 

 ّ.٤ُٞ٣1774ٞ  17 :حُٔٞحكن
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 4116( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 9هشاس سهْ )

 ثؾؤٕ اإلجشاءاد ٝاألحٌبّ اُٞاجت ارخبرٛب 

 (1) ك٢ حبُخ كوذ أُؤٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فبحت أُؼبػ
 

 :ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

 1791( ُغ٘ش 34رؼذ حالهالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )    

 ( ٓ٘ٚ،73ٝطؼذ٣الطٚ ٝػ٠ِ حالخـ حُٔخدس )

 34/4/1791/ طؤ٤ٓ٘خص رظخس٣خ 14ٝػ٠ِ هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ     

ؼخؽخص ٝحُٔ٘ق ٝحُـٜخص ربؿشحءحص ٝٓٞحػ٤ذ ٤ًٝل٤ش هِذ فشف حُزذالص ٝحُظؼ٣ٞنخص ٝحُٔ

 حُظ٢ طقشف ٜٓ٘خ ٝٓغظ٘ذحص حُقشف ٝٓٞحػ٤ذ طوذ٣ٜٔخ،

( حُٔ٘ؼوذس 4ٝػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رـِغظٚ سهْ )    

 ،7/11/3111رظخس٣خ 

 ٝر٘خء ػ٠ِ ػشك ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،   

 

 هشس ا٥ر٢ :

 األ٠ُٝأُبدح 

ك٢ ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُوشحس طؼزض كخُش كوذ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ حُٔؼخػ ربرالؽ حُٔغظلو٤ٖ    

أٝ ٖٓ ٣ٔؼِْٜ هخٗٞٗخ  هغْ حُؾشهش حُٔخظـ، ٝطلش٣ش ٓلنش رٞحهؼش حُلوذ، ٣ؼزض ك٤ٚ طخس٣خ حُلوذ 

 ٝظشٝكٚ.

 أُبدح اُثب٤ٗخ

٣ظوذّ حُٔغظلوٕٞ ػٖ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ حُٔؼخػ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش    

( ٖٓ هخٕٗٞ 73رطِذ ًظخر٢ ُِلقٍٞ ػ٠ِ حالػخٗش حُؾٜش٣ش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدس )

 حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ٓؾلٞػخ  رخُٔغظ٘ذحص حُظخ٤ُش :

/ 14ػ٤ِٜخ رخُوشحس حُٞصحس١ سهْ حُٔغظ٘ذحص حُٔطِٞرش ُقشف ٓؼخػ حُٞكخس ٝحُٔ٘قٞؿ  -أ 

 ك٤ٔخ ػذح ؽٜخدس حُٞكخس. 34/4/1791طؤ٤ٓ٘خص حُقخدس رظخس٣خ 

 فٞسس سع٤ٔش ٖٓ ٓلنش حُؾشهش حُٔلشس رؾؤٕ ٝحهؼش حُلوذ.  -د 

ؽٜخدس ادحس٣ش ٓؼظٔذس ٖٓ هغْ حُؾشهش حُٔخظـ رؤٕ حُٔلوٞد ُْ ٣ؼؼش ػ٤ِٚ خالٍ ػالػش أؽٜش  -ؽ 

 ٖٓ طخس٣خ حُلوذ.

حُؼَٔ حُز١ ًخٕ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٣ؼَٔ ُذ٣ٚ طٞمق طلق٤ِ٤خ  ٗٞع ؽٜخدس ٓؼظٔذس ٖٓ فخكذ  -د 

 حُؼَٔ حُز١ ًخٕ ٣ئد٣ٚ، ٝكوذ أػ٘خءٙ، ٝرُي ارح ًخٕ حُلوذ أػ٘خء طؤد٣ش حُؼَٔ. 

 أُبدح اُثبُثخ

أٝ ٣ِـ٠ حُٔؼخػ  –٣ٞهق فشف حإلػخٗش ُِٔغظلو٤ٖ ػٖ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ حُٔؼخػ    

ارح ػؼش ػ٠ِ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ حُٔؼخػ ك٤خ  ٝرُي  –حُز١ ٣قشف ُْٜ رلغذ حألكٞحٍ 

حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ حُؾٜش حُظخ٢ُ ُظخس٣خ حُؼؼٞس ػ٤ِٚ ٝكوخ  ُِؾٜخدس حُظ٢ طقذس رٜزح حُؾؤٕ ٖٓ هغْ 

 حُؾشهش حُٔخظـ.

 

 .1/3111/ 11حألسرؼخء   - 3499حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 أُبدح اُشاثؼخ

٣ؼظزش فل٤لخ  ٓخ فشف ٖٓ اػخٗش حُلوذ ا٠ُ حُٔغظلو٤ٖ ػٖ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ حُٔلوٞد ارح ػؼش    

ػ٤ِٚ ك٤خ  ٝرُي ارح ػزض ٖٓ طلو٤ن حُغِطخص حُٔخظقش إٔ حُلوذ ًخٕ ُغزذ خخسؽ ػٖ اسحدطٚ 

ًلوذ حُزحًشس أٝ حُـٕ٘ٞ أٝ حألعش أٝ ؿ٤ش رُي ٖٓ حُلخالص حُظ٢ ال ٣غظط٤غ ك٤ٜخ حُٔلوٞد اخطخس 

حُؼَٔ أٝ أعشطٚ رٌٔخٗٚ، ٝك٢ ؿ٤ش ٛزٙ حُلخالص  ٣ؼظزش ٓخ فشف ٖٓ اػخٗش د٣٘خ  ػ٠ِ  فخكذ

حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ، ٣ٝظؼ٤ٖ ػ٠ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش حهظنخإٙ ٓ٘ٚ 

ٕ أٝ ْٜٓ٘ ٝكوخ  ُإلؿشحءحص حُٔخُٞش ُٜخ هخٗٞٗخ  دٕٝ حإلخالٍ رٔغخءُظٚ أٝ ٓغخءُظْٜ ؿ٘خث٤خ  ارح ًخ

 ُزُي ٓوظن٠.

ًٔخ ٣ؼظزش فل٤لخ  ٓخ فشف ٖٓ اػخٗش حُلوذ ا٠ُ حُٔغظلو٤ٖ ػٖ فخكذ حُٔؼخػ ارح ػؼش    

ػ٤ِٚ ك٤خ  ٝرُي رؾشه إٔ ٣وذّ اهشحسح  ٓٞهؼخ  ػ٤ِٚ ٓ٘ٚ رقلش ٓخ فشف ٖٓ ٓؼخؽخص ا٤ُْٜ، ٝاال 

الٍ حػظزشص ٛزٙ حُٔزخُؾ د٣٘خ  ػ٤ِْٜ ُقخكذ حُٔؼخػ حُز١ ُٚ كن حهظنخإٛخ ْٜٓ٘ دٕٝ حإلخ

 رٔغخءُظْٜ ؿ٘خث٤خ  ارح ًخٕ ُزُي ٓوظن٠.

 أُبدح اُخبٓغخ

٣قشف ُِٔغظلو٤ٖ ػٖ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ حُٔؼخػ رؼذ كٞحص ٓذس أسرغ ع٘ٞحص ػ٠ِ    

طخس٣خ كوذٙ أٝ رؼذ ػزٞص ٝكخطٚ كو٤وش أٝ كٌٔخ ، ٓ٘لش ٝكخس ٝكوخ  ُألكٌخّ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ 

٢، ػ٠ِ إٔ طغظشد ٛزٙ حُٔ٘لش ٖٓٔ فشكض ا٤ُْٜ ك٢ ( ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ17حُٔخدس )

 ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ ارح ػؼش ػ٠ِ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ فخكذ حُٔؼخػ ك٤خ .

 أُبدح اُغبدعخ 

ػ٠ِ ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ط٘ل٤ز ٛزح حُوشحس، ٣ٝؼَٔ رٚ ٖٓ طخس٣خ    

 ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                

 ػجذاُ٘ج٢ ػجذهللا اُؾؼِخ                                                          

 

 ٛــ1433فلش  11 :فذس رظخس٣خ

 ّ.3111ٓخ٣ٞ  7 :حُٔٞحكن
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  4116( ُغ٘خ 5هشاس سهْ )

 (1) اُطج٤خ اُؼبٓخ ٝث٤بٕ اخزقبفبرٜبجبٕ ِثؾؤٕ رؾ٤ٌَ اُ
 

 

 ٝص٣ش اُقحخ : 

( ُغ٘ش 32رؼذ حالهالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُؼَٔ ك٢ حُوطخع حأل٢ِٛ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )    

 ٝطؼذ٣الطٚ، 1791

 ٝطؼذ٣الطٚ، 1791( ُغ٘ش 34ٝػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )    

( ُغ٘ش 12رظؼذ٣َ رؼل أكٌخّ حُوخٕٗٞ سهْ ) 1711( ُغ٘ش 7ٝػ٠ِ حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )    

 رؾؤٕ ط٘ظ٤ْ ٓؼخؽخص ٌٝٓخكآص حُظوخػذ ُٔٞظل٢ ٝٓغظخذ٢ٓ حُلٌٞٓش ٝطؼذ٣الطٚ، 1791

 ،ربػخدس ط٘ظ٤ْ ٝصحسس حُقلش 1779( ُغ٘ش 1ٝػ٠ِ حُٔشعّٞ سهْ )   

رؾؤٕ طؾ٤ٌَ حُِـخٕ حُطز٤ش ٝر٤خٕ  1791( ُغ٘ش 4ٝػ٠ِ هشحس ٝص٣ش حُقلش سهْ )   

 حخظقخفخطٜخ،

رؾؤٕ طؾ٤ٌَ ُـ٘ش هز٤ش حعظج٘خك٤ش خخفش  1711( ُغ٘ش 19ٝػ٠ِ هشحس ٝص٣ش حُقلش سهْ )   

 إلػخدس حُ٘ظش ك٢ هشحسحص ؿٜش ػالؽ كخالص افخرخص حُؼَٔ،

 ٝر٘خء ػ٠ِ ػشك ٤ًَٝ ٝصحسس حُقلش،   

 هشس ا٥ر٢ :

 -6-ٓبدح 

ش ٖٓ ُـ٘ظ٤ٖ أٝ أًؼش رشثخعش سث٤ظ حُِـخٕ حُطز٤ش، ٝػن٣ٞش طؾٌَ حُِـخٕ حُطز٤ش حُؼخٓ 

خٔغش أهزخء ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ رٞصحسس حُقلش ٌَُ ُـ٘ش، ٣ٌٕٝٞ هشحس حُِـ٘ش فل٤لخ  ارح كنشٛخ 

 أسرؼش ٖٓ أػنخثٜخ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ر٤ْٜ٘ حُشث٤ظ.

ص ُِٝـخٕ إٔ طغظؼ٤ٖ ك٢ افذحس هشحسحطٜخ رآسحء حألخقخث٤٤ٖ ٖٓ ؿ٤ش أػنخثٜخ ك٢ حُلخال

 حُظ٢ طظطِذ رُي.

 -4-ٓبدح 

 طخظـ حُِـخٕ حُطز٤ش حُؼخٓش رخألٓٞس حُظخ٤ُش : 

اؿشحء حٌُؾق حُطز٢ ػ٠ِ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُلٌٞٓش ٝحُٔئعغخص حُؼخٓش ٝك٢ حُوطخع حأل٢ِٛ  -1

 ُـشك :

 

 طوش٣ش ٤ُخهظْٜ حُقل٤ش ُالُظلخم رخُؼَٔ. -أ 

 طوش٣ش ٤ُخهظْٜ حُقل٤ش ُِزوخء ك٢ حُخذٓش. -د 

 ٝدسؿظٚ ك٢ كخُش اٜٗخء حُخذٓش ُؼذّ ح٤ُِخهش حُقل٤ش.طلذ٣ذ ٗٞع حُؼـض  -ؽ 

حُظلون ٖٓ حألعزخد حُقل٤ش إلٜٗخء خذٓش حُٔٞظق أٝ حُٔغظخذّ أٝ حُؼخَٓ ٖٓ ػِٔٚ  -د 

 ٝاػزخص إٔ طِي حألعزخد طٜذد ك٤خطٚ رخُخطش ُٞ أعظٔش ك٢ ٝظ٤لظٚ أٝ ػِٔٚ.
 

 

رؾؤٕ طؾ٤ٌَ حُِـخٕ حُطز٤ش  4/1791طْ حُـخء هشحس ٝص٣ش حُقلش سهْ  . رٔٞؿذ ٛزح حُوشحس37/1/3111  - 3473حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)

رؾؤٕ طؾ٤ٌَ ُـ٘ش هز٤ش حعظج٘خك٤ش خخفش إلػخدس حُ٘ظش ك٢ هشحسحص ؿٜش ػالؽ كخالص  19/1711ٝر٤خٕ حخظقخفخطٜخ ٝهشحس ٝص٣ش حُقلش سهْ 

 حفخرخص حُؼَٔ.
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 حسطزخه حإلفخرش أٝ حُٔشك رخُؼَٔ ٝاػزخص حُؼـض ٝدسؿظٚ. ٟحُ٘ظش ك٢ طوش٣ش ٓذ -ٛـ 

حٌُؾق ػ٤ِْٜ ُٔ٘لْٜ حإلؿخصحص حُٔشم٤ش حُٔوشسس رٔوظن٠ حُوٞح٤ٖٗ ٝحألٗظٔش ٝكوخ   -ٝ 

 ُِوشحسحص ٝحُظؼ٤ِٔخص حُظ٢ ٣قذسٛخ ٝص٣ش حُقلش ك٢ ؽؤٕ ٓ٘ق حإلؿخصحص حُٔشم٤ش.

 طوذ٣ش حُغٖ ك٢ ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ حُظ٢ طظطِذ رُي. -3

أػنخء حُزؼؼخص ٝحإلؿخصحص حُذسحع٤ش ٝحُٔٞكذ٣ٖ ا٠ُ حُخخسؽ ٝرُي ر٘خء ػ٠ِ  حٌُؾق ػ٠ِ -2

 هِذ ٖٓ حُـٜش حُٔخظقش.

طقذ٣ن ٝحػظٔخد حُظوخس٣ش ٝحُؾٜخدحص حُطز٤ش حُظ٢ ٣لنشٛخ حُٔشم٠ ٖٓ حُخخسؽ ٝرُي  -4

 ُـشك حعظؼٔخُٜخ أٓخّ حُـٜخص حُشع٤ٔش.

ٝػ٠ِ ٝؿٚ حُؼّٔٞ طخظـ حُِـخٕ حُطز٤ش حُؼخٓش رخُ٘ظش ك٢ ًَ ٓخ ٣ؼٜذ ا٤ُٜخ رٔوظن٠ أ١     

 هخٕٗٞ أٝ الثلش أٝ ٗظخّ.

 -3-ٓبدح 

ط٘ؾؤ روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُقلش ك٢ كخُش حُنشٝسس ُـخٕ هز٤ش كشػ٤ش طخظـ رخألٓٞس حُظ٢     

 ٣لذدٛخ حُوشحس حُقخدس رظؾ٤ٌِٜخ.

 -2-ٓبدح 

طؾٌَ حُِـ٘ش حُطز٤ش حالعظج٘خك٤ش ٖٓ سث٤ظ ٝعظش أػنخء ٖٓ حألخقخث٤٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ رٞصحسس     

حُقلش، ٝطقذس حُِـ٘ش هشحسحطٜخ رؤؿِز٤ش أسحء أػنخثٜخ، ٝطخظـ رخُ٘ظش ك٤ٔخ ٣غظؤٗق أٓخٜٓخ 

ٖٓ هشحسحص حُِـخٕ حُطز٤ش حُؼخٓش أٝ حُِـخٕ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدس حُغخروش ٝرُي ك٢ 

 ٝرخ٤ٌُل٤ش حُظ٢ ٣٘ـ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ ٝحُِٞحثق حُٔ٘لزس ُٚ.حألكٞحٍ 

 ُِٝـ٘ش إٔ طغظشؽذ ك٢ افذحس هشحسطٜخ رآسحء حألخقخث٤٤ٖ ٖٓ ؿ٤ش أػنخثٜخ.  

 -5-ٓبدح 

ُِـخٕ حُطز٤ش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ٛزح حُوشحس ط٤ٌِق حألهزخء حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٝصحسس حُقلش أٝ     

ؼش ُٞصحسس حُقلش رظوذ٣ْ طوخس٣ش ك٤٘ش أٝ فٞس أؽؼش أٝ حُٔغظؾل٤خص أٝ حُٔؼخَٓ أٝ حُٔؼخٛذ حُظخر

 ٗظ٤ـش حُٔالكظخص أٝ ٓخ طشحٙ حُِـخٕ الصٓخ  ُالعظؼخٗش رٚ ك٢ حُوشحسحص حُظ٢ طقذسٛخ.

 -1-ٓبدح  

٣ؼ٤ٖ ٝص٣ش حُقلش روشحس ٓ٘ٚ سإعخء ٝأػنخء حُِـخٕ حُطز٤ش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ٛزح     

 .خظٔخػخص ٛزٙ حُِـخٕ ُٝغ٤ش أػٔخُٜحُوشحس ٣ٝقذس حُالثلش حُذحخ٤ِش ُظ٘ظ٤ْ حؿ

 -9-ٓبدح 

رؾؤٕ طؾ٤ٌَ حُِـخٕ حُطز٤ش ٝر٤خٕ حخظقخفخطٜخ، ًٔخ  1791( ُغ٘ش ٣4ِـ٠ حُوشحس سهْ )    

رؾؤٕ طؾ٤ٌَ ُـ٘ش هز٤ش حعظج٘خك٤ش خخفش إلػخدس حُ٘ظش ك٢  1711( ُغ٘ش ٣19ِـ٠ حُوشحس سهْ )

 هشحسحص ؿٜش ػالؽ كخالص افخرخص حُؼَٔ.
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 -8-ٓبدح  

 ػ٠ِ ٤ًَٝ ٝصحسس حُقلش ط٘ل٤ز ٛزح حُوشحس، ٣ٝؼَٔ رٚ ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.    

 

 

 ٝص٣ش اُقحخ                                                                             

 ك٤قَ سم٠ أُٞع١ٞ                                                          

 

 ٛــ1433ؿٔخد١ ح٥خشس  11 :رظخس٣خفذس 

 ّ.3111أؿغطظ  37 :حُٔٞحكن
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 4114( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 6هشاس سهْ )

 ثؾؤٕ ؽشٝه ٝأٝمبع ٝحبالد االعزجذاٍ 

 (1) ٝأُجبُؾ أُطِٞة سدٛب ٓوبثَ إ٣وبف اُؼَٔ ثبالعزجذاٍ
 

 :ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

 1791ُغ٘ش  34رؼذ حالهالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ     

 ٓ٘ٚ، 149، 141، 141، 144ٝطؼذ٣الطٚ ٝػ٠ِ حالخـ حُٔٞحد 

رؾؤٕ حٌُؾق ػ٠ِ هخُز٢ حعظزذحٍ  1711( ُغ٘ش 11ٝػ٠ِ هشحس ٝص٣ش حُقلش سهْ )    

 حُٔؼخؽخص،

( حُٔ٘ؼوذس 1خٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ ؿِغظٚ سهْ )ٝػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼ    

 ،11/11/3111رظخس٣خ 

 ٝر٘خء ػ٠ِ ػشك ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،   

 

 هشس ا٥ر٢ :

 أُبدح األ٠ُٝ

٣ـٞص ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ هِذ حُٔغظل٤ذ ٖٓ أفلخد ٓؼخؽخص    

زذٍ ؿضءح  ٖٓ ٓؼخؽٚ رٔزِؾ اؿٔخ٢ُ طلذد ه٤ٔظٚ ًشأعٔخٍ ُِو٤ٔش حُٔغظزذُش ٖٓ حُؾ٤خٞخش، إٔ طغظ

ٝرُي رخُؾشٝه ٝحألٝمخع  ،( حُٔشحكن ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ1٢حُٔؼخػ ٝكوخ  ُِـذٍٝ سهْ )

 ٝحُلخالص حُٞحسدس ك٢ ٛزح حُوشحس.

 (3) أُبدح اُثب٤ٗخ

% ٖٓ ه٤ٔظٚ ٝرلذ أهق٠ هذسٙ 31د ٓغ ٓشحػخس أكٌخّ ٛزح حُوشحس ٣غظزذٍ حُٔؼخػ ك٢ كذٝ   

ػؾشٕٝ أُق د٣٘خس، ٝرُي هزَ امخكش حُٔ٘ق حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ هشحس سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء 

ر٘ظخّ حُٔ٘ق حُؼخث٤ِش، ٝال ٣ـٞص ُقخكذ حُٔؼخػ حالعظزذحٍ ٓشس  1797( ُغ٘ش 13رخ٤ُ٘خرش سهْ )

ٖٓ حالعظزذحٍ حألخ٤ش، ًٔخ ػخ٤ٗش اال رؼذ كٞحص ٓذس ع٘ظ٤ٖ ػ٠ِ حألهَ ػ٠ِ طخس٣خ عذحد آخش هغو 

 ال ٣ـٞص حعظزذحٍ ًغش حُذ٣٘خس.

 أُبدح اُثبُثخ

ال ٣ـٞص حعظزذحٍ ٓؼخػ حإلفخرش أٝ ٓؼخػ حُؼـض، ًٔخ ال ٣ـٞص ُِٔغظلو٤ٖ ػٖ فخكذ    

 حُٔؼخػ حعظزذحٍ ٓؼخؽخطْٜ.

 

 

 
 

 ّ. 3113 /1/ 21  - 3114حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)

ًٝخٗض حُٔخدس هزَ  3111 /2/ 3حُقـخدس رظخس٣ــخ  3191حُـــش٣ذس حُشعــ٤ٔش حُـؼذد سهــْ  – 1/3111طْ طؼذ٣َ حُٔخدس حُؼخ٤ٗــش ك٢ حُوشحس رٔــٞؿذ حُوشحس سهْ  (3)

 حُظؼذ٣َ ال طؾظشه كذح  أهق٠ ُِٔؼخػ حُٔغظزذٍ.
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 أُبدح اُشاثؼخ

/ حعظزذحٍ( حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس، ٣ٝوذٓٚ ا٠ُ ح٤ُٜجش 1سهْ ) حألٗٔٞرؽ٣لشس هخُذ حالعظزذحٍ    

حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش، ٝػ٠ِ ح٤ُٜجش حُٔزًٞسس ه٤ذ هِزخص حالعظزذحٍ حُظ٢ طوذّ ُٜخ ك٢ عـَ 

 خخؿ ٣ظنٖٔ حُز٤خٗخص حُظخ٤ُش:

 طخس٣خ ٝسٝد حُطِذ كغذ حالعزو٤ش.  -1

 سهْ حُو٤ذ ك٢ حُغـَ ٝطخس٣خٚ. -3

 حعْ هخُذ حالعظزذحٍ. -2

 سهْ حُظؤ٤ٖٓ حُؼخرض ُطخُذ حالعظزذحٍ. -4

 حُشهْ حُؾخق٢ ُطخُذ حالعظزذحٍ. -1

 سهْ سرو حُٔؼخػ ُطخُذ حالعظزذحٍ. -1

 ه٤ٔش حُٔؼخػ حُٔغظلن. -9

 حُـضء حُٔطِٞد حعظزذحُٚ ٖٓ حُٔؼخػ. -1

 ٓذس عذحد ٓزِؾ حالعظزذحٍ. -7

 ػذد حالعظزذحالص حُغخروش إ ٝؿذص.  -11

 ػ٘ٞحٕ هخُذ حالعظزذحٍ.  -11

 أُبدح اُخبٓغخ

طل٤َ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش هخُذ حالعظزذحٍ ا٠ُ حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش رٞصحسس         

/ حعظزذحٍ( حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس ُظٞه٤غ حٌُؾق حُطز٢ ػ٤ِٚ ٝطوذ٣ش 3حُقلش هزوخ  ُألٗٔٞرؽ سهْ )

ؤٕ رؾ 1711( ُغ٘ش 11كخُظٚ حُقل٤ش ٝكوخ  ُٔخ ٛٞ ٓ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ هشحس ٝص٣ش حُقلش سهْ )

حٌُؾق ػ٠ِ هخُز٢ حعظزذحٍ حُٔؼخؽخص، ٝػ٠ِ حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ إٔ طؼ٤ذ حألٗٔٞرؽ 

٠ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُٔزًٞسس ٓز٤٘خ  رٚ ٗظ٤ـش حٌُؾق حُطز٢، ٣ٝظلَٔ هخُذ حالعظزذحٍ ػحُٔؾخس ا٤ُٚ 

 حُشعّٞ حُٔوشسس ُِـ٘ش حُطز٤ش.

 أُبدح اُغبدعخ

طظْ اؿشحءحص حالعظزذحٍ ارح ػزض ٖٓ حٌُؾق حُطز٢ حٕ فلش هخُذ حالعظزذحٍ ؿ٤ذس أٝ         

ٓظٞعطش ٝك٢ حُلخُش حألخ٤شس طن٤ق حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔخظقش رٞصحسس حُقلش ا٠ُ عٖ هخُذ 

حالعظزذحٍ ػذدح  ٖٓ حُغ٘ٞحص طزؼخ  ُلخُظٚ حُقل٤ش، ٝطؼظزش حُغٖ رؼذ ٛزٙ حإلمخكش أعخعخ  ُظلذ٣ذ 

( حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُٔخدس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزح حُوشحس 1ٍ حُٔؼخػ حُٔغظزذٍ، ٝرُي ٝكوخ  ُِـذٍٝ سهْ )سأعٔخ

 ٝحُٔزخدة حُٞحسدس رٚ.

 

ٝطظَ ٗظ٤ـش حٌُؾق حُطز٢ فخُلش إلطٔخّ اؿشحءحص حالعظزذحٍ ُٔذس ع٘ش ٤ٓالد٣ش ٝحكذس ٖٓ         

 طخس٣خ فذٝس هشحس حُِـ٘ش حُطز٤ش حُٔزًٞسس.

 

ٔخّ اؿشحءحص حالعظزذحٍ ارح ػزض ٖٓ حٌُؾق حُطز٢ إٔ حُلخُش حُقل٤ش ُطخُذ ٝال ٣ـٞص حط        

حالعظزذحٍ ؿ٤ش ٓشم٤ش، ًٔخ ال ٣ـٞص اػخدس طٞه٤غ حٌُؾق حُطز٢ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ػ٠ِ هخُذ 

 حالعظزذحٍ أال رؼذ ٓن٢ ع٘ش ػ٠ِ حألهَ ٖٓ طخس٣خ طٞه٤غ حٌُؾق حُطز٢ حألٍٝ.
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 أُبدح اُغبثؼخ

ال ٣ـٞص ُقخكذ حُٔؼخػ حعظزذحٍ ؿضء ٖٓ ٓؼخؽٚ ارح حطنق ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص         

% ٖٓ 31حالؿظٔخػ٤ش إٔ ٓؼخؽٚ طـشٟ ػ٤ِٚ خقٞٓخص ُٔقِلظٜخ أٝ ُٔقِلش حُـ٤ش طؼخدٍ 

ه٤ٔظٚ، كؤٕ هِض ػٖ رُي ك٤ـٞص ُٚ حالعظزذحٍ رٔخ ٣ؼخدٍ حُلشم ر٤ٖ حُ٘غزش حُٔزًٞسس ٝٗغزش طِي 

 ُ٘غزش ُِٔؼخػ.حُخقٞٓخص رخ

 أُبدح اُثبٓ٘خ

طوّٞ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ كخُش سكل هِذ حالعظزذحٍ أل١ ٖٓ حألعزخد         

حُٞحسدس ك٢ حُٔخدط٤ٖ حُغخدعش ٝحُغخرؼش ٖٓ ٛزح حُوشحس ربخطخس فخكذ حُطِذ رزُي، ٓغ ر٤خٕ 

 ُٜزح حُوشحس./حعظزذحٍ( حُٔشحكن 2أعزخد حُشكل، ٝرُي ػ٠ِ حالٗٔٞرؽ سهْ )

 أُبدح اُزبعؼخ

( حُٔشحكن ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ٣1لغذ سأعٔخٍ حُٔؼخػ حُٔغظزذٍ هزوخ  ُِـذٍٝ سهْ )        

شحػخس حُغ٘ٞحص حُٔنخكش ٝٝكوخ  ُغٖ هخُذ حالعظزذحٍ ك٢ طخس٣خ طٞه٤غ حٌُؾق حُطز٢ ػ٤ِٚ، ٓغ ٓ

 دعش ٖٓ ٛزح حُوشحس.هزوخ  ُٔخ ؿخء رخُلوشس حأل٠ُٝ ٖٓ حُٔخدس حُغخ ُٜزٙ حُغٖ

 أُبدح اُؼبؽشح

٣ظْ اخطخس هخُذ حالعظزذحٍ رخطخد ٓغـَ رؼِْ حُٞفٍٞ ػ٠ِ حُؼ٘ٞحٕ حُز١ دٝٗٚ ك٢ هِذ         

حالعظزذحٍ رو٤ٔش سأط حُٔخٍ حُٔغظلن ُٚ ػٖ ؿضء حُٔؼخػ حُز١ هِذ حعظزذحُٚ إلرذحء هزُٞٚ ًظخرش 

/حعظزذحٍ( ٤ُٜ4جش ٝكوخ  ُألٗٔٞرؽ سهْ )أٓخّ حُٔٞظق حُٔخظـ، ٣ٝغـَ رُي رخإلدحسس حُٔخظقش رخ

حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس، كبرح ُْ ٣ظوذّ ا٠ُ ح٤ُٜجش إلرذحء هزُٞٚ ًظخرش خالٍ ؽٜش٣ٖ ٖٓ طخس٣خ اخطخسٙ 

رو٤ٔش سأط حُٔخٍ حُٔغظلن، أٝ سكل حُظٞه٤غ رزُي أٓخّ حُٔٞظق حُٔخظـ، أػظزش ٓظ٘خصال  ػٖ 

طٔخّ حالعظزذحٍ، ٝٓغ رُي ٣ـٞص ُٔذ٣ش ػخّ هِذ حالعظزذحٍ ٝطٞهق ؿ٤ٔغ حالؿشحءحص حُخخفش رب

 ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُظـخٝص ػٖ ٓذس حُؾٜش٣ٖ حُٔؾخس ا٤ُٜخ ارح هذّ هخُذ حالعظزذحٍ أعزخرخ  ٓزشسس ُزُي.

 أُبدح اُحبد٣خ ػؾشح

٣ئدٟ ٓزِؾ حالعظزذحٍ حُٔغظلن رؾ٤ي ٣غِْ ا٠ُ هخُذ حالعظزذحٍ رخإل٣قخٍ حُالصّ، أٝ ٣ٞدع ك٢         

 ي حُز١ ٣لذدٙ ًظخرٚ.كغخرٚ رخُز٘

 أُبدح اُثب٤ٗخ ػؾشح

ػ٠ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش خقْ هغو حالعظزذحٍ ؽٜش٣خ  ٖٓ ٓؼخػ حُٔغظزذٍ ا٠ُ         

ك٤ٖ عذحد ًخَٓ حألهغخه، ٝرُي حرظذحء ٖٓ ٓؼخػ حُؾٜش حُظخ٢ُ ُِؾٜش حُز١ أدٟ ك٤ٚ ٓزِؾ 

 حالعظزذحٍ.
 

ٝك٢ كخُش ػذّ آٌخ٤ٗش خقْ حالهغخه حُٔؾخس ا٤ُٜخ رغزذ ٝهق فشف حُٔؼخػ أٝ ؿضء ٓ٘ٚ         

 أل١ عزذ ٖٓ حالعزخد، ٣ِظضّ حُٔغظزذٍ رغذحد حالهغخه حُٔظزو٤ش ك٢ ٓٞحػ٤ذ حعظلوخهٜخ.
 

ٝك٢ كخُش طخِلٚ ػٖ رُي طوّٞ ح٤ُٜجش حُٔزًٞسس رخطخخر حإلؿشحءحص حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طشحٛخ        

 مشٝس٣ش العظ٤لخء ًخَٓ ٓغظلوخطٜخ.
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 أُبدح اُثبُثخ ػؾشح

٣ـٞص ُِٔغظزذٍ ك٢ أ١ ٝهض إٔ ٣طِذ ٝهق حُؼَٔ رخالعظزذحٍ هزوخ  ُألٗٔٞرؽ سهْ         

ٓوخرَ عذحد حُو٤ٔش حُلخ٤ُش ُألهغخه حُٔظزو٤ش ٖٓ حُٔزِؾ حُٔغظزذٍ /حعظزذحٍ( حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس، 1)

دكؼش ٝحكذس، ٝرُي هزوخ  ُِـذٍٝ حُٔشحكن ُٜزح حُوشحس، ٝك٢ ٛزٙ حُلخُش ٣ٞهق طلق٤َ حهغخه 

 حالعظزذحٍ حػظزخسح  ٖٓ طخس٣خ عذحد ًخَٓ حالهغخه حُٔؾخس ا٤ُٜخ.

 أُبدح اُشاثؼخ ػؾشح

كخس حُٔغظزذٍ، ٣ٝغٟٞ ٓؼخػ حُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ رخكظشحك أٗٚ ُْ طغوو أهغخه حالعظزذحٍ رٞ        

 ٣غظزذٍ ؽ٤جخ  ٖٓ ٓؼخؽٚ.

 أُبدح اُخبٓغخ ػؾشح

 ػ٠ِ ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ط٘ل٤ز أكٌخّ ٛزح حُوشحس.        

 أُبدح اُغبدعخ ػؾشح

 .3113ح  ٖٓ أٍٝ ؽٜش ٓخسط ٣٘ؾش ٛزح حُوشحس ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش، ٣ٝؼَٔ رٚ حػظزخس        

                                             

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                               

 ػجذاُ٘ج٢ ػجذهللا اُؾؼِخ                                                          

 

 ٛــ1433ر١ حُوؼذس  11 :رظخس٣خفذس 

 ّ.٣3113٘خ٣ش  21:حُٔٞحكن 
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 4114( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 4هشاس سهْ )

 6772( ُغ٘خ 6ثزؼذ٣َ اُوشاس سهْ )

 (1) ثؾؤٕ اُزؤ٤ٖٓ االخز٤بس١
 

 :ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

 1791( ُغ٘ش 34رؼذ حالهالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )    

 ٝطؼذ٣الطٚ ،

 رؾؤٕ حُظؤ٤ٖٓ حالخظ٤خس١، 1774( ُغ٘ش 1ٝػ٠ِ هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ )    

حُٔ٘ؼوذس  9/3113 ٝػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رـِغظٚ سهْ    

 ،21/9/3113رظخس٣خ 

 ٝر٘خء ػ٠ِ ػشك ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،   

 

 هشس ا٥ر٢ :

 أُبدح األ٠ُٝ

 1774( ُغ٘ش ٣1غظزذٍ ر٘ـ حُٔخدس حأل٠ُٝ ٖٓ هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ )   

 رؾخٕ حُظؤ٤ٖٓ حالخظ٤خس١ حُ٘ـ حُظخ٢ُ :

حؽظشى ك٢ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس اُضح٤ٓخ  ُٔذس خٔظ ع٘ٞحص ًَ ػخَٓ " 

ػ٠ِ حألهَ، ُْٝ طؼذ طظٞكش ك٤ٚ أل١ عزذ ٖٓ حألعزخد ؽشٝه حُخنٞع حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ 

هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢، ٣لن ُٚ إٔ ٣غظٔش حخظ٤خس٣خ  ك٢ ٛزح حُظؤ٤ٖٓ، رؾشه إٔ ٣وذّ ٤ُِٜجش هِزخ  

ُٔؼذ ُٜزح حُـشك خالٍ حُغظش ؽٜٞس حُظخ٤ُش ُؼذّ خنٞػٚ اُضح٤ٓخ  ُٜزح رزُي ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ ح

 ."حُظؤ٤ٖٓ

 أُبدح اُثب٤ٗخ

ػ٠ِ ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ط٘ل٤ز ٛزح حُوشحس، ٣ٝؼَٔ رٚ حػظزخسح  ٖٓ    

 طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                   

 ػجذاُ٘ج٢ ػجذهللا اُؾؼِخ                                                             

 

 ٛــ1432ؽؼزخٕ  11 :فذس رظخس٣خ

 ّ.3113أًظٞرش  31 :حُٔٞحكن
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 4113( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 6)هشاس سهْ 

 ثزؼذ٣َ كئخ اُحذ األهق٠ ُِذخَ اُؾٜش١ االكزشام٢

 ك٢ كشع اُزؤ٤ٖٓ ػ٠ِ أُؾزـ٤ِٖ ُحغبثْٜ اُخبؿ

 (1) ٝأفحبة أُٜٖ اُحشح ٝكشع اُزؤ٤ٖٓ ػ٠ِ أفحبة اُؼَٔ
 

 :ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

 1791( ُغ٘ش 34رؼذ حالهالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )    

 ٝطؼذ٣الطٚ ،

رظطز٤ن كشع حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُٔؾظـ٤ِٖ  1771( ُغ٘ش 1ٝػ٠ِ هشحس سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء سهْ )    

لغخرْٜ حُخخؿ ٝأفلخد حُٜٖٔ حُلشس ٝكشع حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ أفلخد حُؼَٔ، ٝػ٠ِ حألخـ ُ

 حُٔخدس حُغخدعش ٓ٘ٚ،

ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رـِغظٚ حُٔ٘ؼوذس رظخس٣خ  هشحسٝػ٠ِ     

11/1/3112،ّ 

 ٝر٘خء ػ٠ِ ػشك ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،   

 

 هشس:

 أُبدح األ٠ُٝ

ظشحى، ًٝزُي حُلذ حألهق٠ طضحد كجش حُلذ حألهق٠ ُِذخَ حُؾٜش١ حالكظشحم٢ ػ٘ذ رذء حالؽ   

حُز١ ال ٣ـٞص طـخٝصٙ ك٢ كخُش طؼذ٣َ كجش حُذخَ حُؾٜش١ رخُض٣خدس ٝحُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜٔخ ك٢ 

٤ٖ ػ٠ِ رظطز٤ن كشع حُظؤٓ 1771( ُغ٘ش 1حُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس حُغخدعش ٖٓ حُوشحس سهْ )

َ ٖٓ حفلخد حُٜٖٔ حُلشس ٝكشع حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ أفلخد حُؼٔحُٔؾظـ٤ِٖ ُلغخرْٜ حُخخؿ 

( د٣٘خس ػ٘ذ رذء حالؽظشحى، ػ٠ِ أال طظـخٝص كجش حُذخَ حُؾٜش١ 1111( د٣٘خس ا٠ُ )111)

 ( د٣٘خس.1111حالكظشحم٢ ػ٘ذ طؼذ٣ِٜخ رخُض٣خدس ٓزِـخ  هذسٙ )

 

 أُبدح اُثب٤ٗخ

( ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ 41ٓغ ٓشحػخس كٌْ حُٔخدس )   

حُٔؾخس ا٤ُٚ  1771( ُغ٘ش ٣1ـٞص ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٝكوخ  ألكٌخّ حُوشحس سهْ ) 1791( ُغ٘ش 34)

طؼذ٣َ كجش حُذخَ حُؾٜش١ حالكظشحم٢ حُظ٢ طئد١ ػ٠ِ أعخعٜخ حالؽظشحًخص ٝكوخ  ألكٌخّ حُٔخدس 

 ش ارح طٞحكشص ك٢ ؽؤٜٗخ حُؾشٝه ح٥ط٤ش :حُغخرو

إٔ ٣ٌٕٞ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ هزَ حُؼَٔ رؤكٌخّ ٛزح حُوشحس ٓؾظشًخ  ك٢ ٗظخّ حُظؤ٤ٖٓ ٝكوخ   (1

 .1771( ُغ٘ش 1ألكٌخّ حُوشحس سهْ )

إٔ ٣ظوذّ رطِذ طؼذ٣َ كجش حُذخَ حُؾٜش١ حالكظشحم٢ خالٍ ٤ٓؼخد أهقخٙ ع٘ش ٝحكذس ٖٓ  (3

 حُوشحس.ٛزح طخس٣خ حُؼَٔ رؤكٌخّ 

( د٣٘خس كؤًؼش ُْٝ طـخٝص ٓزِؾ 111/-إٔ طٌٕٞ كجش حُذخَ حُؾٜش١ حالكظشحم٢ رِـض ) (2

 ( د٣٘خس.1111/-)

 
 

 

 .3112 /1/ 4حألسرؼخء   - 3111حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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ٝال ٣خَ ٛزح حُطِذ رلن حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ طؼذ٣َ حُلجش حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُض٣خدس أٝ حُ٘وقخٕ ك٢       

 % ع٣ٞ٘خ .  1كذٝد 

 

 أُبدح اُثبُثخ

ػ٠ِ ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ط٘ل٤ز ٛزح حُوشحس، ٣ٝؼَٔ رٚ ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ       

 ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                               

 د. ٓج٤ذ ثٖ ٓحغٖ اُؼ١ِٞ                                                      

 

 ٛــ1434سر٤غ ح٥خش  1 :ك٢فذس 
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 (رؤ٤ٓ٘بد) 4112( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 6هشاس سهْ )

 ثؾبٕ اُزطج٤ن اُلؼ٢ِ ُوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ االجزٔبػ٢ 

 (1) ك٢ ٓشحِز٤ٚ اُخبٓغخ ٝاُغبدعخ )األخ٤شح(
 

 ٕ االجزٔبػ٤خ:ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٞ

( ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ 79ٝ 1ٝ 2ٝ 3رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔٞحد )    

 ٝطؼذ٣الطٚ ، 1791( ُغ٘ش 34روخٕٗٞ سهْ )

 ٝػ٠ِ حُوشحسحص حُٞصحس٣ش حُقخدسس ط٘ل٤زح  ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُٔؾخس ا٤ُٚ،    

ػ٠ِ ٓذ ٓظِش  11/11/3112( رظخس٣خ 1914ٝػ٠ِ ٓٞحكوش ٓـِظ حُٞصسحء ك٢ ؿِغظٚ سهْ )    

 حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،

 هشس ا٥ر٢ :

 أُبدح األ٠ُٝ

٣ظْ حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ ك٢ حُٔشكِظ٤ٖ حُخخٓغش ٝحُغخدعش )حألخ٤شس( ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ 

رلشػ٤ٚ.  حألٍٝ كشع حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس رغزذ ؿ٤ش ٢ٜ٘ٓ ٝحُؼخ٢ٗ كشع 

 ٝكوخ  ُِظخس٣خ ٝحُوٞحػذ ٝحألكٌخّ حُٞحسدس رٜزح حُوشحس. –حُظؤ٤ٖٓ مذ افخرخص حُؼَٔ 

 خأُبدح اُثب٤ٗ

٣ٞهق ٓئهظخ  ط٘ل٤ز أكٌخّ حُلشع حألٍٝ رؾؤٕ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس رغزذ ؿ٤ش 

ٖٓ ٢ٜ٘ٓ ٖٓ حُظؤ٤ٖٓ حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُ٘غزش ُِؼٔخٍ ؿ٤ش حُزلش٤٤٘٣ٖ، ٝرُي ا٠ُ ك٤ٖ فذٝس هشحس 

 ٓـِظ حُٞصسحء رظطز٤وٚ ػ٤ِْٜ.

 

 أُبدح اُثبُثخ

خروش رؾؤٕ حُؼٔخٍ ؿ٤ش حُزلش٤٤٘٣ٖ ٝحألكٌخّ حُٞحسدس ٓغ ػذّ حإلخالٍ رخُلٌْ حُٞحسد رخُٔخدس حُغ

طؤ٤ٓ٘خص  9ٝحُوشحس حُٞصحس١ سهْ  31/1/1791طؤ٤ٓ٘خص حُقخدس رظخس٣خ  2رخُوشحس حُٞصحس١ سهْ 

 33/1/1711طؤ٤ٓ٘خص حُقخدس رظخس٣خ  2ٝحُوشحس حُٞصحس١ سهْ  31/3/1791حُقخدس رظخس٣خ 

س( ُِظطز٤ن حُلؼ٢ِ ُلشػ٢ حُظؤ٤ٖٓ حُٔؾخس ا٤ُٜٔخ طزذأ ًَ ٖٓ حُٔشكِظ٤ٖ حُخخٓغش ٝحُغخدعش )حألخ٤ش

رخُ٘غزش ُِٔشكِش حُخخٓغش ٖٝٓ أٍٝ ٤ٗٞ٣ٚ  3114ك٢ حُٔخدس حأل٠ُٝ حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘ش 

 رخُ٘غزش ُِٔشكِش حُغخدعش )حألخ٤شس( ك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء حٌُِٔٔش. 3111ع٘ش 
 

ُظؤ٤ٖٓ حُٔؾخس ا٤ُٜٔخ ػ٠ِ ٣ٝطزن حُوخٕٗٞ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔشكِش حُخخٓغش رخُ٘غزش ُلشػ٢ ح

ٓظ٠ رِؾ ػذد حُٔ٘ؾآص ٝأفلخد حُؼَٔ رخُوطخع حُخخؿ ٝحُوطخػ٤ٖ حُظؼخ٢ٗٝ ٝحُٔؾظشى، ٝرُي 

ػٔخٍ ًَ ٓ٘ؾؤس أٝ فخكذ ػَٔ ك٢ طخس٣خ ٗؾش ٛزح حُوشحس رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش أٝ ك٢ حُلظشس ٓخ 

( ػؾشس 11َ ػٖ )( خٔغش ػٔخٍ كؤًؼش ٣ٝو1أٝ رؼذٙ ) 3114ر٤ٖ ٛزح حُظخس٣خ ٝأٍٝ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘ش 

ػٔخٍ رـل حُ٘ظش ػٖ ؿ٘غ٤ش حُؼخَٓ ٜٝٓٔخ ٣طشأ ػ٠ِ ػذد حُؼٔخٍ ٖٓ طخل٤ل رؼذ طخس٣خ ٗؾش 

 ٛزح حُوشحس.
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٣ٝطزن حُوخٕٗٞ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔشكِش حُغخدعش )حألخ٤شس( رخُ٘غزش ُلشػ٢ حُظؤ٤ٖٓ حُٔؾخس ا٤ُٜٔخ 

ػ٠ِ حُٔ٘ؾآص ٝأفلخد حُؼَٔ رخُوطخع حُخخؿ ٝحُوطخػ٤ٖ حُظؼخ٢ٗٝ ٝحُٔؾظشى، ٝرُي ٓظ٠ رِؾ 

أٝ ك٢ حُلظشس ٓخ ر٤ٖ ٛزح حُظخس٣خ  3114ػذد ػٔخٍ ًَ ٓ٘ؾؤس أٝ فخكذ ػَٔ ك٢ أٍٝ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘ش 

( خٔغش ػٔخٍ رـل حُ٘ظش أ٣نخ 1أٝ رؼذٙ ػخَٓ ٝحكذ كؤًؼش ٣ٝوَ ػٖ ) 3111ٝأٍٝ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘ش 

 ُؼخَٓ ٜٝٓٔخ ٣طشأ ػ٠ِ ػذد حُؼٔخٍ ٖٓ طخل٤ل رؼذ طخس٣خ ٗؾش ٛزح حُوشحس.ػٖ ؿ٘غ٤ش ح
 

٣ٝوقذ رؼذد حُؼٔخٍ ػ٠ِ حُٞؿٚ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُلوشط٤ٖ حُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼش ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس 

ٓـٔٞع حُؼٔخٍ ُذٟ حُٔ٘ؾؤس أٝ فخكذ حُؼَٔ ٝكشٝػٜٔخ إ ٝؿذص ُٝٞ طزخػذص ٓٞحهؼٜخ، 

 أٝ فخكذ ػَٔ ٝحكذ.ٝطؼخَٓ ؿ٤ٔؼٜخ ًٔ٘ؾؤس ٝحكذس 
 

أٓخ ارح ط٘ٞػض أٗؾطش حُٔ٘ؾؤس أٝ فخكذ حُؼَٔ ًٝخٕ ٌَُ ٜٓ٘ٔخ ٤ًخٕ هخ٢ٗٞٗ ٓغظوَ، كبٜٗخ 

طخنغ ؿ٤ٔؼخ  ُِظؤ٤ٖٓ ٓظ٠ رِؾ ٓـٔٞع ػذد حُؼخ٤ِٖٓ ُذٟ أ١ ٜٓ٘خ أٝ ُذ٣ٜخ ؿ٤ٔؼخ  حُؼذد حُٔٞؿذ 

ٌَُ ٗؾخه سهْ طغـ٤َ  ُِخنٞع ٝكوخ  ُٔخ ؿخء رخُلوشط٤ٖ حُٔؾخس ا٤ُٜٔخ رخُلوشس حُغخروش، ٣ٝخقـ

 خخؿ رٚ.
 

ًٔخ ٣وقذ رؼذد حُؼٔخٍ ٓـٔٞع حُؼٔخٍ حُز٣ٖ طغظخذْٜٓ حُٔ٘ؾؤس أٝ فخكذ حُؼَٔ حألف٢ِ 

ٝكذٙ أٝ ٓـٔٞع ػٔخٍ حُٔ٘ؾؤس أٝ فخكذ حُؼَٔ ٓغ ؿ٤ٔغ ػٔخٍ فخكذ ٓ٘ؾؤس أخشٟ أٝ 

 فخكذ ػَٔ آخش ٓغ ؿ٤ٔغ ػٔخٍ ٓوخٍٝ أٝ ٓوخ٤ُٖٝ ٖٓ حُزخهٖ طٌٕٞ حُٔ٘ؾؤس حألف٤ِش أٝ

فخكذ حُؼَٔ حألف٢ِ هذ أع٘ذص ٝأع٘ذ ًَ أٝ رؼل أػٔخُٜخ أٝ أػٔخُٚ ا٤ُْٜ عٞحء ًخٕ حُؼَٔ 

٣ظْ ك٢ ٓ٘ؾؤس ٝحكذس ٝٓ٘ؾآص أخشٟ، أٝ ك٢ كشع أٝ ك٢ كشٝع ٓظؼذدس ُٝٞ طزخػذص ٓٞحهؼٜخ أٝ 

ط٘ٞػض أٗؾطظٜخ أٝ ًخٕ ٌَُ ٜٓ٘خ ٤ًخٕ هخ٢ٗٞٗ ٓغظوَ ٝعٞحء حعظٌَٔ حُؼذد حُٔزًٞس ك٢ حُظخس٣خ 

د رخُلوشط٤ٖ حُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼش ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس أٝ رؼذٙ، ٝػ٘ذثز ٣غش١ حُوخٕٗٞ ػ٤ِْٜ ٝػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُٔلذ

 ػٔخُْٜ حػظزخسح  ٖٓ حُظخس٣خ حُز١ ٣غظٌَٔ ك٤ٚ رُي حُؼذد.

 أُبدح اُشاثؼخ  

ٓغ ػذّ حإلخالٍ رخُلٌْ حُٞحسد رخُٔخدس حُؼخ٤ٗش ٖٓ ٛزح حُوشحس رؾؤٕ حُؼٔخٍ ؿ٤ش حُزلش٤٤٘٣ٖ 

حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ رلشػ٤ٚ حُٔزًٞس٣ٖ رخُٔخدس حأل٠ُٝ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ًَ ٓ٘ؾؤس أٝ فخكذ ٣طزن هخٕٗٞ 

ػَٔ ٣طِذ ططز٤ن حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ٓ٘ؾؤطٚ ٜٓٔخ هَ ػذد حُؼخ٤ِٖٓ ُذٟ ًَ ٜٓ٘ٔخ ػٖ حُ٘قخد 

حُٔٞمق رٜزح حُوشحس ٝرُي حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ حُؾٜش حُظخ٢ُ ُظخس٣خ طوذ٣ْ هِذ حُخنٞع ألكٌخّ 

 ٞك٤خ  ٌُخكش ٗٔخرؽ حُظؤ٤ٖٓ حُٔشحكوش ُٜزح حُوشحس.حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس ٓغظ

 

٣ٝشحػ٢ ػ٘ذ ططز٤ن حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس ػ٠ِ حُٔ٘ؾآص ٝأفلخد حُؼَٔ حُٔؾخس ا٤ُْٜ رخُلوشس 

 ( ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ.1حُغخروش ٓخ ٛٞ ٓ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُلوشس حألخ٤شس ٖٓ حُٔخدس )

 أُبدح اُخبٓغخ  

٣طزن ك٢ ؽؤْٜٗ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ألٍٝ  طغظٔش ٓ٘ؾؤس أٝ ٓ٘ؾآص أفلخد حُؼَٔ حُز٣ٖ

ٓشس هزوخ  ألكٌخّ ٛزح حُوشحس، رخالُظضحّ رظطز٤ن أكٌخٓٚ ُٝٞ كوذص ك٤ٔخ رؼذ أ٣خ  ٖٓ ؽشٝه حُظطز٤ن 

 حُٞحسدس رٜزح حُوشحس.

 

 أُبدح اُغبدعخ

طزذأ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ كقش حُٔ٘ؾآص ٝأفلخد حُؼَٔ ك٢ حُوطخع 

ٝحُوطخػ٤ٖ حُظؼخ٢ٗٝ ٝحُٔؾظشى حُز٣ٖ ٣خنؼٕٞ ُِوخٕٗٞ ك٢ حُٔشكِظ٤ٖ حُخخٓغش  حُخخؿ

ٝحُغخدعش )حألخ٤شس(، ًٝزُي ك٢ كقش حُؼٔخٍ حُٔؾظـ٤ِٖ ُذ٣ْٜ ٝرُي حػظزخسح  ٖٓ طخس٣خ ٗؾش ٛزح 



346 
 

رخُ٘غزش ُِٔشكِش  3114حُوشحس رخُـش٣ذس حُشع٤ٔش رخُ٘غزش ُِٔشكِش حُخخٓغش ٖٝٓ أٍٝ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘ش 

 خ٤شس(.حُغخدعش )حأل
 

٣ٝغظخذّ ك٢ كقش حُٔ٘ؾآص ٝأفلخد حُؼَٔ ٝك٢ كقش ػٔخُْٜ ٝحٗظٜخء خذٓش أ١ ْٜٓ٘ 

 ُ٘لٞ حُظخ٢ُ : ححُ٘ٔخرؽ حُٔشحكوش ُٜزح حُوشحس ٝحُٔز٤٘ش ػ٠ِ 

حعظٔخسس طغـ٤َ فخكذ حُؼَٔ رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص  –( طؤ٤ٓ٘خص 1ٗٔٞرؽ سهْ ) -أ 

 حالؿظٔخػ٤ش.
 

رطخهش ٗٔخرؽ حُظٞه٤ؼخص ٝأعٔخء حُٔلٞم٤ٖ رخُظٞه٤غ ٤ٗخرش ػٖ  –( طؤ٤ٓ٘خص 3ٗٔٞرؽ سهْ ) -د 

 فخكذ حُؼَٔ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش.
 

( رؾؤٕ ػخَٓ ُْ ٣غزن طغـ٤ِٚ 2حعظٔخسس طغـَ حُؼخَٓ ٝطؾظَٔ ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ سهْ ) -ؽ 

حُؼخٓش، ٝٗٔٞرؽ  أ( رؾؤٕ طغـ٤َ ػخَٓ عزن طغـ٤ِٚ رخ٤ُٜجش2رخ٤ُٜجش حُؼخٓش، ٗٔٞرؽ سهْ )

 ( رؾؤٕ حٗظٜخء خذٓش ػخَٓ ٓئٖٓ ػ٤ِٚ.4سهْ )
 

حُز٤خٕ حُٔلقَ ألؿٞس حُؼٔخٍ ٝحؽظشحًخطْٜ، ٣ٝوذّ ػ٘ذ رذء  –( طؤ٤ٓ٘خص 1ٗٔٞرؽ سهْ ) -د 

ططز٤ن حُوخٕٗٞ ػ٠ِ حُٔ٘ؾؤس أٝ فخكذ حُؼَٔ ك٢ أٍٝ ٣٘خ٣ش ٖٓ ًَ ع٘ش رؼذ رُي، ٤ُِٜٝجش 

 رخُطش٣وش حُظ٢ طشحٛخ ٓ٘خعزش ُزُي. حعظ٤لخء حُز٤خٗخص حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُق٤ـش أٝ

ٝطزِؾ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رخُ٘ٔخرؽ حُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُلوشس حُغخروش ٝكوخ  ُِظؼ٤ِٔخص 

ٝحُز٤خٗخص حُٞحسدس رٜخ، ػ٠ِ إٔ ٣شكن رخعظٔخسس طغـ٤َ فخكذ حُؼَٔ فٞسس كذ٣ؼش ٖٓ 

حُغلش ٝحُزطخهش حُؾخق٤ش أٝ حُغـَ حُظـخس١ ٝأعٔخء حُؾشًخء إ ٝؿذٝح ٝفٞسس ٖٓ ؿٞحص 

رطخهش حُغـَ حُغٌخ٢ٗ ٌَُ ْٜٓ٘ ًٔخ ٣شكن رخعظٔخسس طغـ٤َ حُؼخَٓ فٞسس ٖٓ ؽٜخدس ح٤ُٔالد 

 إ ٝؿذص ٝؿٞحص حُغلش ٝحُزطخهش حُؾخق٤ش أٝ رطخهش حُغـَ حُغٌخ٢ٗ.

 أُبدح اُغبثؼخ  

ز٣ٖ رٔخ ال ٣ظؼخسك ٓغ أكٌخّ ٛزح حُوشحس، طغش١ ك٢ ؽؤٕ حُٔ٘ؾآص ٝأفلخد حُؼَٔ حُ

٣خنؼٕٞ ألكٌخّ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ك٢ حُٔشكِظ٤ٖ حُخخٓغش ٝحُغخدعش حُٔؾخس ا٤ُٜٔخ ك٢ 

ّ رؾؤٕ ططز٤ن 31/1/1791طؤ٤ٓ٘خص حُقخدس رظخس٣خ  2ٛزح حُوشحس أكٌخّ حُوشحس حُٞصحس١ سهْ 

ؼش حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس ك٢ حُٔشكِش حأل٠ُٝ، ًٔخ طغش١ ك٢ ؽؤٕ ػٔخُْٜ أكٌخّ حُٔٞحد حُغخدعش ٝحُغخر

 ٝحُؼخٓ٘ش ٝحُظخعؼش ٝحُؼخؽشس حُلخد٣ش ػؾشس ٖٓ حُوشحس حُٔزًٞس.

 أُبدح اُثبٓ٘خ  

 ٣ؼشك ٛزح حُوشحس ػ٠ِ ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ أٍٝ حؿظٔخع ُٚ.

 أُبدح اُزبعؼخ

 ٣ؼَٔ رٜزح حُوشحس حػظزخسح  ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ                                                                    

 د. ٓج٤ذ ثٖ ٓحغٖ اُؼ١ِٞ                                                             

 

 ٛــ1431فلش  1 :فذس رظخس٣خ

 ّ.3114ٓخسط  37 :حُٔٞحكن
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  4115( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 6شاس سهْ )ه

 4114( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 6ثزؼذ٣َ اُوشاس سهْ )

 ثؾؤٕ ؽشٝه ٝأٝمبع ٝحبالد االعزجذاٍ

 (1) ٝأُجبُؾ أُطِٞة سدٛب ٓوبثَ إ٣وبف اُؼَٔ ثبالعزجذاٍ
 

 :ٝص٣ش اُؼَٔ

 1791( ُغ٘ش 34رؼذ حالهالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )    

 ٓ٘ٚ،  149، 141، 141، 144 ٝطؼذ٣الطٚ، ٝػ٠ِ حألخـ حُٔٞحد

 ر٘ظخّ حُٔ٘ق حُؼخث٤ِش، 1797ُغ٘ش  13ٝػ٠ِ هشحس سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء رخ٤ُ٘خرش سهْ     

 رؾؤٕ حٌُؾق ػ٠ِ هخُز٢ حعظزذحٍ حُٔؼخؽخص، 1711ُغ٘ش  11ٝػ٠ِ هشحس ٝص٣ش حُقلش سهْ     

رؾؤٕ ؽشٝه ٝأٝمخع  3113ُغ٘ش  1ٝػ٠ِ هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ     

 ٝكخالص حالعظزذحٍ ٝحُٔزخُؾ حُٔطِٞد سدٛخ ٓوخرَ ا٣وخف حُؼَٔ رخالعظزذحٍ،

 3/3114ٝػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ ؿِغظٚ سهْ     

 ،11/13/3114حُٔ٘ؼوذس رظخس٣خ 

 ٝر٘خء ػ٠ِ ػشك ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،    

 

 هشس ا٥ر٢ :

 أُبدح األ٠ُٝ

طؤ٤ٓ٘خص رؾؤٕ ؽشٝه ٝأٝمخع  3113ُغ٘ش  ٣1غظزذٍ ر٘ـ حُٔخدس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُوشحس سهْ 

 ٝكخالص حالعظزذحٍ ٝحُٔزخُؾ حُٔطِٞد سدٛخ ٓوخرَ ا٣وخف حُؼَٔ رخالعظزذحٍ، حُ٘ـ حُظخ٢ُ:

هذسٙ % ٖٓ ه٤ٔظٚ ٝرلذ أهق٠ 31حػخس أكٌخّ ٛزح حُوشحس ٣غظزذٍ حُٔؼخػ ك٢ كذٝد ٓغ ٓش "

ػؾشٕٝ أُق د٣٘خس، ٝرُي هزَ امخكش حُٔ٘ق حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ هشحس سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء 

ر٘ظخّ حُٔ٘ق حُؼخث٤ِش، ٝال ٣ـٞص ُقخكذ ٓؼخػ حالعظزذحٍ ٓشس ػخ٤ٗش  1797ُغ٘ش  13رخ٤ُ٘خرش سهْ 

٘ظ٤ٖ ػ٠ِ حألهَ ػ٠ِ طخس٣خ عذحد آخش هغو ٖٓ حالعظزذحٍ حألخ٤ش، ًٔخ ال اال رؼذ كٞحص ٓذس ع

 ."٣ـٞص حعظزذحٍ ًغش حُذ٣٘خس

 أُبدح اُثب٤ٗخ

ػ٠ِ ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ط٘ل٤ز ٛزح حُوشحس، ٣ٝؼَٔ رٚ حػظزخسح  ٖٓ 

 طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.
 

 ٝص٣ش اُؼَٔ                                                                                

 د. ٓج٤ذ ثٖ ٓحغٖ اُؼ١ِٞ                                                             

 ٛــ1431ر١ حُلـش  21 :فذس رظخس٣خ

 ّ.3111كزشح٣ش  7 :حُٔٞحكن
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  4111( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 4سهْ )ٝص٣ش اُؼَٔ هشاس 

 ثوٞاػذ رحذ٣ذ ػ٘بفش أجش اُؼبَٓ اُخبمغ الؽزشاى

 اُزؤ٤ٓ٘بد االجزٔبػ٤خ ٝعذاد ٛزا االؽزشاى

 (1) ٝاُ٘ٔبرج اُز٢ رغزؼَٔ
 

 ٝص٣ش اُؼَٔ:

 1791( ُغ٘ش 34رؼذ حالهالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )    

 ٝطؼذ٣الطٚ،

رظؼذ٣َ رؼل أكٌخّ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس  3111( ُغ٘ش 41ٝػ٠ِ حُوخٕٗٞ سهْ )    

 ،1791( ُغ٘ش 34رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

رؾؤٕ  31/1/1791( طؤ٤ٓ٘خص رظخس٣خ 2خػ٤ش سهْ )ٝػ٠ِ هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔ    

 حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ك٢ حُٔشكِش حأل٠ُٝ،

روٞحػذ  31/1/1791( طؤ٤ٓ٘خص رظخس٣خ 4ٝػ٠ِ هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ )    

الؽظشحى طلذ٣ذ ػ٘خفش أؿش حُؼخَٓ حُخخمغ الؽظشحى حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٝعذحد ٛزح ح

 ٝحُ٘ٔخرؽ حُظ٢ طغظؼَٔ،

 

 هشس ا٥ر٢ :

 أُبدح األ٠ُٝ

٣خنغ ُخقْ حؽظشحًخص حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٓخ ٣ظوخمخٙ حُؼخَٓ رقلش دٝس٣ش أٝ ٓ٘ظظٔش 

 ض حُؼ٘خفش ح٥ط٤ش:لٓوخرَ ػِٔٚ رؾشه إٔ ٣ٌٕٞ ٓٔخ ٣٘ذسؽ ط

رخُغخػش أٝ رخُوطؼش حألؿش حألعخع٢ عٞحء ًخٕ ٣قشف رخُؾٜش أٝ رخألعزٞع أٝ رخ٤ُّٞ أٝ  -1

 أٝ رخإلٗظخؽ.

حُؼُٔٞش ٢ٛٝ حُ٘غزش حُٔج٣ٞش حُظ٢ طؼط٠ ُِٔٔؼ٤ِٖ حُظـخس٤٣ٖ ٝٓ٘ذٝر٢ ؽشًخص حُظؤ٤ٖٓ  -3

ٝحُٞعطخء ٝحُلجخص حُٔٔخػِش عٞحء حهظقش حألؿش ػ٠ِ ٛزٙ حُ٘غزش أٝ ٣ٌٕٞ رُي رخإلمخكش 

 ا٠ُ أؿش ػخرض.

لقَ ػ٤ِٜخ حُؼخَٓ، عٞحء حُ٘غزش حُٔج٣ٞش ٖٓ ػٖٔ حُٔز٤ؼخص أٝ ٖٓ حإل٣شحدحص حُظ٢ ٣ -2

 رخإلمخكش ا٠ُ أؿش ػخرض أٝ طٌٕٞ ٢ٛ ًَ حألؿش حُز١ ٣لقَ ػ٤ِٚ. ضحعظلو

( ٣ئخز رٔظٞعو ٓخ حعظلوٚ 2( ٝ )3ٝرخُ٘غزش ُؼ٘خفش حألؿش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُز٘ذ٣ٖ )

حُؼخَٓ خالٍ حُغ٘ش حُغخروش، ٝرخُ٘غزش ُِؼخ٤ِٖٓ حُـذد ٣غشٟ ك٢ ؽؤْٜٗ ٓظٞعو ٓخ حعظلوٚ حُؼخَٓ 

 ُٔٔخػَ.ح

 حُؼالٝحص ٝحُزذالص ح٥ط٤ش عٞحء فشكض أػ٘خء حإلؿخصحص أٝ ُْ طقشف: -4

 حُؼالٝس حالؿظٔخػ٤ش.  -أ 

 رذٍ حُغٌٖ حُ٘وذ١.  -د 

 رذٍ حُٔٞحفالص أٝ حُغ٤خسس. -ؽ 

 

 
 

 .4/1/3119  - 3993حُؼذد  -حُـش٣ذس حُشع٤ٔش  (1)
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 ػالٝس حُٜخطق. -د 

 ػالٝس حالؽشحف. -ٙ 

 ػالٝس حُٔ٘خٝرش. -ٝ 

 رذٍ هز٤ؼش حُؼَٔ. -ص 

 ك٢ حُؼالٝحص ٝحُزذالص حُٔزًٞسس حُؾشٝه حُظخ٤ُش: ٣ٝؾظشه

 إٔ طقشف ُـ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ رخُٔئعغش ٖٓ ٗلظ حُلجش دٕٝ ط٤٤ٔض. -أ 

% ٖٓ حألؿش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ 111إٔ ال ٣ظـخٝص ٓـٔٞع طِي حُؼالٝحص ٝحُزذالص  -د 

ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس، كبٕ طـخٝص رُي كال طذخَ حُض٣خدس مٖٔ حألؿش حُخخمغ  2، 1،3حُز٘ٞد 

 ُالؽظشحى.

( ٣ٝنخف حُ٘خطؾ ا٠ُ حألؿش حُظؤ٢٘٤ٓ 13حٌُٔخكؤس )حُزٞٗظ( حُظ٢ طذكغ ع٣ٞ٘خ ، طوغْ ػ٠ِ ) -1

 ك٢ ٣٘خ٣ش ٖٓ حُغ٘ش حُالكوش ٝكوخ  ُِؾشه٤ٖ حُظخ٤٤ُٖ:

 حٕ ال طظـخٝص ه٤ٔش حٌُٔخكؤس حألؿش حألعخع٢ حُؾٜش١ ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ. - أ

ؿذ ٗـ ك٢ الثلش حُٔ٘ؾؤس إٔ طٌٕٞ حٌُٔخكؤس ٓ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ػوذ حُؼَٔ أٝ طٔ٘ق رٔٞ - د

 أٝ ؿشٟ حُؼشف رقشكٜخ رقلش ػخٓش ٝٓغظٔشس ٝػخرظش.

 أُبدح اُثب٤ٗخ

د٣٘خس )أسرؼش آالف د٣٘خس(،  4111/-٣ٌٕٞ حُلذ حألهق٠ ُألؿش حُؾٜش١ حُخخمغ ُالؽظشحى    

 .3111أؿغطظ  2ٝرُي حػظزخسح  ٖٓ طخس٣خ 
 

حالؿظٔخػ٤ش رخألؿٞس حُلؼ٤ِش ُِٔئٖٓ ٣ِٝظضّ فخكذ حُؼَٔ ربرالؽ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص    

 ػ٤ِْٜ كظ٠ ُٞ طـخٝصص حُلذ حألهق٠ ُألؿش حُٔؾخس ا٤ُٚ.
 

ًٔخ ٣ِظضّ فخكذ حُؼَٔ رخكظغــخد ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش ُِؼخَٓ حُز١ ٣ض٣ذ أؿشٙ ػٖ حُلذ    

حألهق٠ حُٔزًٞس ٝكوخ  ألكٌخّ هخٕٗٞ حُؼَٔ ك٢ حُوطــخع حأل٢ِٛ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ 

ٝرُي ػٖ حُلشم ر٤ٖ أؿش حُؼخَٓ حُلؼ٢ِ ٝحُلذ حألهــق٠ ُألؿش حُظؤ٢٘٤ٓ،  1791( ُغ٘ش 32)

رظؼذ٣َ رؼل أكٌخّ هخٕٗٞ  3111( ُغ٘ش 41ٝرُي حػظزخسح  ٖٓ طخس٣خ حُؼَٔ رخُوخٕٗٞ سهْ )

 .1791( ُغ٘ش 34حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقــخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

 

 أُبدح اُثبُثخ

 ال ٣ـٞص حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُؼخَٓ اال ُذٟ فخكذ ػَٔ ٝحكذ.   
 

حُٔؾخس ا٤ُٚ ك٢ حُٔخدس حُغخروش ٣ؼَٔ  3111( ُغ٘ش 41ٝارح ًخٕ حُؼخَٓ ٝهض حُؼَٔ رخُوخٕٗٞ )   

حألػ٠ِ ُذٟ أًؼش ٖٓ فخكذ ػَٔ ك٤غظٔش خخمؼخ  ُِظؤ٤ٖٓ ُذٟ فخكذ حُؼَٔ حُز١ ٣ذكغ حألؿش 

ح٥خش٣ٖ، ٓخ ُْ ٣طِذ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٣ٝٞهق حُظؤ٤ٖٓ ُذٟ أفلخد حُؼَٔ 

ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رٔٞؿذ خطخد ٓغـَ حعظٔشحس حُظؤ٤ٖٓ ػ٤ِٚ ُذٟ فخكذ ػَٔ آخش، 

 .3111( ُغ٘ش 41ٝرُي خالٍ عظش ؽٜٞس ٖٓ طخس٣خ فذٝس حُوخٕٗٞ سهْ )
 

ٜٗخ٣ش حُخذٓش  ٣ٝغظلن حُؼخَٓ حُز١ أٝهق حُظؤ٤ٖٓ ػ٤ِٚ ُذٟ أفلخد حُؼَٔ ح٥خش٣ٖ ٌٓخكؤس  

، 1791( ُغ٘ش 32ٝكوخ  ألكٌخّ هخٕٗٞ حُؼَٔ ك٢ حُوطخع حأل٢ِٛ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

 حُٔؾخس ا٤ُٚ. 3111( ُغ٘ش 41ٝرُي حػظزخسح  ٖٓ طخس٣خ حُؼَٔ رخُوخٕٗٞ سهْ )
 

ٝارح حُظلن حُؼخَٓ رقخكذ ػَٔ آخش رؼذ حُظخس٣خ حُٔزًٞس ٓغ حعظٔشحسٙ ك٢ حُؼَٔ ُذٟ  

َٔ حُخخمغ ُِظؤ٤ٖٓ، كبٗٚ ٣غظلن ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش ػٖ حُلظشس ٖٓ طخس٣خ حُظلخهٚ فخكذ حُؼ
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رخُؼَٔ حُالكن ٝكظ٠ طخس٣خ حٗظٜخء خذٓظٚ، أٝ طخس٣خ خنٞػٚ ُِظؤ٤ٖٓ ُذٟ فخكذ حُؼَٔ 

 حُالكن ك٢ كخُش حٗظٜخء خذٓظٚ ُذٟ فخكذ حُؼَٔ حألٍٝ حُز١ ًخٕ خخمؼخ  ُِظؤ٤ٖٓ ُذ٣ٚ.
 

طؼ٣ٞل حُذكؼش حُٞحكذس ك٢ ٛزٙ حُلخُش ػٖ كشع حُظؤ٤ٖٓ مذ  ٣ٝظْ حكظغخد حُٔؼخػ أٝ 

حُٔؾخس ا٤ُٚ  3111( ُغ٘ش 41حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس ػٖ حُٔذس حُغخروش ُقذٝس حُوخٕٗٞ سهْ )

ؼضٍ ػٖ حُٔذس حُالكوش ُٚ. ٣ٝلذد حُٔؼخػ حُٜ٘خث٢ أٝ حُظؼ٣ٞل رٔوذحس ٓـٔٞع حُٔؼخؽ٤ٖ أٝ ٔر

س ػ٠ِ كذس كغذ حألكٞحٍ، ٓخ ُْ ٣ٌٖ حكظغخد حُٔؼخػ أٝ حُظؼ٣ٞن٤ٖ حُ٘خطـ٤ٖ ػٖ كغخد ًَ ٓذ

 حُظؼ٣ٞل ػٖ ٓـٔٞع حُٔذط٤ٖ دٕٝ حٗوطخع أفِق ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ.

 أُبدح اُشاثؼخ

طلغذ حالؽظشحى حُظ٢ ٣ئد٣ٜخ فخكذ حُؼَٔ ٝطِي حُظ٢ طوظطغ ٖٓ أؿٞس حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ خالٍ    

ؽٜش خنٞع حُٔ٘ؾؤس ُِظؤ٤ٖٓ ػْ حُغ٘ش ٝكوخ  ُٔخ ٣ظوخمخٙ حُؼخَٓ ٖٓ حألؿٞس ػ٠ِ أعخط أؿٞس 

 طؼظٔذ رؼذ رُي ك٢ ؽٜش ٣٘خ٣ش ٖٓ ًَ ع٘ش.

ٝرخُ٘غزش ُِؼخ٤ِٖٓ حُز٣ٖ ٣ِظلوٕٞ رخُخذٓش رؼذ ؽٜش ٣٘خ٣ش أٝ ؽٜش خنٞع حُٔ٘ؾؤس كظلغذ   

حؽظشحًخطْٜ ػ٠ِ أعخط أؿش حُؾٜش حُز١ حُظلوٞح ك٤ٚ رخُخذٓش ٝرُي كظ٠ آخش ؽٜش د٣غٔزش ػْ 

 ؿٞس ؽٜش ٣٘خ٣ش ًٔخ ٛٞ ٓز٤ٖ ك٢ حُلوشس حُغخروش.٣ؼخِٕٓٞ رؼذ رُي ػ٠ِ أعخط أ

ٝطئد١ حالؽظشحًخص ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ رذح٣ش ًَ ؽٜش ٤ٓالد١ رٔشحػخس  

 حُِٜٔش حُٔلذدس ُألدحء ٝحُٔؾخس ا٤ُٜخ رخُٔخدس حُغخدعش ٖٓ ٛزح حُوشحس.

 أُبدح اُخبٓغخ

ٔخٍ ُذ٣ٚ رخعظخذحّ ؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رلشًش حُؼش ُِظػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ طض٣ٝذ ح٤ُٜجش حُؼخٓ   

ٝرُي خالٍ أعزٞػ٤ٖ ٖٓ طخس٣خ حُظلخم حُؼخَٓ رخُؼَٔ أٝ ٖٓ  ( طؤ٤ٓ٘خص حُٔشحكن2حُ٘ٔٞرؽ سهْ )

 طخس٣خ حٗظٜخء خذٓظٚ.
 

٣ٝـٞص ٤ُِٜجش إٔ طقذس ًؾق كغخد ؽٜش١ )كخطٞسس( ٌَُ فخكذ ػَٔ رخُٔزخُؾ حُٔغظلوش   

 ٝرُي خالٍ حألعزٞع حألخ٤ش ٖٓ ًَ ؽٜش. طؤ٤ٓ٘خص حُٔشحكن( 4حُ٘ٔٞرؽ سهْ )ُٜخ ػ٠ِ 
 

ًٔخ ٣ـٞص ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش إٔ طقذس ًؾق كغخد دٝس١ ألفلخد حُؼَٔ  

 د٣٘خسح. 11/-طوَ ه٤ٔش حؽظشحًخطْٜ حُؾٜش٣ش ػٖ  ٖحُز٣

 أُبدح اُغبدعخ

خالٍ حُخٔغش ػؾش ٣ٞٓخ  حأل٠ُٝ طئد١ حالؽظشحًخص ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش    

 ٖٓ حُؾٜش حُز١ ٢ِ٣ حُؾٜش حُٔغظلن ػ٘ٚ حالؽظشحًخص.

 حُطشم ح٥ط٤ش : ربكذٟدحء طِي حالؽظشحًخص أ٣ٌٕٝٞ   
 

عذحد حُٔزخُؾ ٗوذح  أٝ رزطخهخص حُقشحف ح٢ُ٥ أٝ رزطخهخص حالثظٔخٕ ُذٟ أ٤ٖٓ حُق٘ذٝم  -1

 رٌٔخطذ ح٤ُٜجش أٝ أ١ ٖٓ كشٝػٜخ.

ؽ٤ٌخص ٓغلٞرش ػ٠ِ أكذ حُز٘ٞى حُؼخِٓش رٌِٔٔش حُزلش٣ٖ رخعْ  عذحد حُٔزخُؾ رٔٞؿذ -3

 ح٤ُٜجش.

عذحد حُٔزخُؾ ك٢ كغخد ح٤ُٜجش ُذٟ حُز٘ٞى حُٔل٤ِش أٝ ٌٓخطذ حُزش٣ذ حُظ٢ طلذدٛخ ح٤ُٜجش  -2

 ُٜزح حُـشك.

 ٣ٌٕٝٞ اػزخص طخس٣خ حألدحء رخُٞعخثَ ح٥ط٤ش :

حُقشحف ح٢ُ٥ أٝ رزطخهش  طخس٣خ عذحد حُٔزخُؾ ٤ُِٜجش عٞحء ًخٕ رُي ٗوذح  أٝ رزطخهش -1

 حالثظٔخٕ.
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طخس٣خ طغ٤ِْ ؽ٤ي حُغذحد ٤ُِٜجش حُٞحسد ك٢ ا٣قخٍ حالعظالّ حُقخدس ٖٓ ح٤ُٜجش أٝ طخس٣خ  -3

 حعظلوخم حُؾ٤ي أ٣ٜٔخ أُلن.

طخس٣خ حعظالّ حُٔغـَ حُز١ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ؽ٤ي حُغذحد ك٢ كخُش اسعخُٚ رخُزش٣ذ ٓخ ُْ ٣ٌٖ  -2

٣ؼظزش طخس٣خ حُؾ٤ي ك٢ حُلخُش حألخ٤شس ٛٞ طخس٣خ حُؾ٤ي ٓئسخخ  رؼذ طخس٣خ حالعظالّ ك٤غ 

 حُغذحد.

طخس٣خ حال٣ذحع ك٢ كغخد ح٤ُٜجش ُذٟ أكذ حُز٘ٞى حُٔؼظٔذس ُذٟ ح٤ُٜجش أٝ ُذٟ ٌٓخطذ  -4

 حُزش٣ذ.

ٝارح فخدف ح٤ُّٞ حُخخٓظ ػؾش ٖٓ حُؾٜش ٣ّٞ ؿٔؼش أٝ عزض أٝ ػطِش سع٤ٔش حٓظذ ح٤ُٔؼخد 

 حُلوشس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس ا٠ُ أٍٝ ٣ّٞ ػَٔ. حُٔلذد ُغذحد حالؽظشحًخص حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢

٣ٝـٞص ُقخكذ حُؼَٔ إٔ ٣غذد أ١ ٓزِؾ ٓوذٓخ  ُلغخد حالؽظشحًخص حُظ٢ عٞف طغظلن 

 ػ٤ِٚ ٓغظوزال .

 أُبدح اُغبثؼخ

ػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ إٔ ٣لشس ك٢ رذح٣ش ؽٜش خنٞػٚ ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ػْ ك٢ أٍٝ    

ٓلقال  رؤؿٞس حُؼٔخٍ ٝحؽظشحًخطْٜ ػ٠ِ أعخط أؿٞس ؽٜش حُخنٞع  ٣٘خ٣ش ٖٓ ًَ ع٘ش طخ٤ُش ر٤خٗخ  

( طؤ٤ٓ٘خص حُٔشحكن، 2ٝرُي ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ سهْ ) ؽٜش ٣٘خ٣ش ٖٓ ًَ ع٘ش كغذ حُلخُش أٝ أؿٞس

ٝػ٠ِ فخكذ حُؼَٔ أ٣نخ  حعظٌٔخٍ ر٤خٗخص حٌُؾٞف حُظ٢ طٞكشٛخ ُٚ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص 

عٞحء ػ٠ِ رحص حٌُؾٞف أٝ ٖٓ خالٍ خذٓش طؼذ٣َ حألؿٞس  حالؿظٔخػ٤ش ع٣ٞ٘خ  ٝاسعخُٜخ ٤ُِٜجش

 حُظ٢ طٞكشٛخ ح٤ُٜجش ك٢ ٓٞهؼٜخ ػ٠ِ ؽزٌش حإلٗظشٗض.

 أُبدح اُثبٓ٘خ

ك٢ كخُش طغـ٤َ فخكذ حُؼَٔ حُخخمغ ألكٌخّ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ رخ٤ُٜجش حُؼخٓش    

جش ر٘خء  ػ٠ِ هِذ فخكذ حُؼَٔ ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٝه٤خٓٚ رخُٞكخء رخُظضحٓخطٚ هزِٜخ طوّٞ ح٤ُٜ

 ( طؤ٤ٓ٘خص حُٔشحكن.1ربفذحس ؽٜخدس طغـ٤َ ُٚ ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ سهْ )

 أُبدح اُزبعؼخ

طوّٞ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رظٞك٤ش ؿ٤ٔغ ٗٔخرؽ حُظؤ٤ٖٓ حُٔغظخذٓش، عٞحء ك٢    

 ؽٌَ ٓطزٞػخص أٝ طِي حُظ٢ طغظخشؽ ٖٓ ٓٞهغ ح٤ُٜجش ػ٠ِ ؽزٌش حإلٗظشٗض.

   

٣ش حُؼَٔ حعظؼ٘خء رؼل أفلخد حُؼَٔ ر٘خء ػ٠ِ هِذ ْٜٓ٘ ٖٓ حُظو٤ذ ص٣ٝـٞص روشحس ٖٓ ٝ   

رزؼل حُ٘ٔخرؽ حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ ٛزح حُوشحس ٝحالعظؼخمش ػٜ٘خ ر٘ٔخرؽ رذ٣ِش ًِٔخ ًخٕ رُي أ٣غش 

 ُ٘ظخّ حُؼَٔ رخ٤ُٜجش ٝػ٠ِ حألخـ أؿشحك أعخ٤ُذ حُؼَٔ ح٤ُ٥ش ُٔلخعزش أفلخد حُؼَٔ.

 ُؼبؽشحأُبدح ا

 طغظخذّ حُ٘ٔخرؽ ح٥ط٢ ر٤خٜٗخ حُٔشحكوش ُٜزح حُوشحس ك٢ حألؿشحك حُٔز٤٘ش ك٤ٔخ ٢ِ٣:   

خخؿ رظغـ٤َ ٓ٘ؾؤس ؿذ٣ذس أٝ كشع ٝرظلذ٣ذ حُٔلٞم٤ٖ  –( طؤ٤ٓ٘خص 1ٗٔٞرؽ سهْ ) -1

 رخُظٞه٤غ.

خخؿ رظغـ٤َ أٝ اػخدس طغـ٤َ ػخَٓ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ حإلُضح٢ٓ  –( طؤ٤ٓ٘خص 3ٗٔٞرؽ سهْ ) -3

 ٝحُظؤ٤ٖٓ حالخظ٤خس١ أٝ حعظزؼخدٙ ٖٓ حُظؤ٤ٖٓ.

 خخؿ رز٤خٗخص حألؿٞس ٝكشًش حُؼٔخٍ حُؾٜش٣ش. –( طؤ٤ٓ٘خص 2ٗٔٞرؽ سهْ ) -2

 خخؿ رٌؾق حُلغخد )حُلخطٞسس(. –( طؤ٤ٓ٘خص 4ٗٔٞرؽ سهْ ) -4

 خخؿ رؾٜخدس حُظغـ٤َ. –( طؤ٤ٓ٘خص 1ٗٔٞرؽ سهْ ) -1
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طؤ٤ٓ٘خص( حُٔشحكوش ُوشحس  – 1ٝ  4أ، 2، 2، 3، 1ٝطلَ ٛزٙ حُ٘ٔخرؽ ٓلَ حُ٘ٔخرؽ أسهخّ )

رؾؤٕ حُظطز٤ن  31/1/1791( طؤ٤ٓ٘خص حُقخدس رظخس٣خ 2ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ )

طؤ٤ٓ٘خص(  – 1د، 1ٝأ، 1حُلؼ٢ِ ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ك٢ حُٔشكِش حأل٠ُٝ، ٝحُ٘ٔخرؽ أسهخّ )

 31/1/1791حُقخدس رظخس٣خ  ( طؤ٤ٓ٘خص4شحكوش ُوشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ )حُٔ

روٞحػذ طلذ٣ذ ػ٘خفش أؿش حُؼخَٓ حُخخمغ الؽظشحى حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٝعذحد ٛزح حالؽظشحى 

 ٝحُ٘ٔخرؽ حُظ٢ طغظؼَٔ.

 أُبدح اُحبد٣خ ػؾشح

 31/1/1791( طؤ٤ٓ٘خص حُقخدس رظخس٣خ 4)٣ِـ٠ هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ    

روٞحػذ طلذ٣ذ ػ٘خفش أؿش حُؼخَٓ حُخخمغ الؽظشحى حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٝعذحد ٛزح حالؽظشحى 

 ٝحُ٘ٔخرؽ حُظ٢ طغظؼَٔ.

 أُبدح اُثب٤ٗخ ػؾشح

ٓغ ٓشحػخس حُلذ حألهق٠ ُألؿش حُخخمغ ُالؽظشحى حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخدس حُؼخ٤ٗش ٖٓ    

طلغذ حالؽظشحًخص حُٔغظلوش ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش كظ٠ طخس٣خ حُؼَٔ ٛزح حُوشحس، 

( طؤ٤ٓ٘خص 4رٜزح حُوشحس ػ٠ِ أعخط حألؿش ٝػ٘خفشٙ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُوشحس حُٞصحس١ سهْ )

حُٔؾخس ا٤ُٚ ك٢ حُٔخدس حُغخروش.  ٝطلغذ حالؽظشحًخص حُٔغظلوش ٤ُِٜجش ػٖ حُلظشس ٖٓ طخس٣خ حُؼَٔ 

وشحس كظ٠ ٜٗخ٣ش حُؼخّ ٝحألػٞحّ حُالكوش ػ٠ِ أعخط حألؿش ٝػ٘خفشٙ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ رٜزح حُ

 حُٔخدس حأل٠ُٝ ٖٓ ٛزح حُوشحس.

 أُبدح اُثبُثخ ػؾشح

 ٣ؼشك ٛزح حُوشحس ػ٠ِ ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ أٍٝ حؿظٔخع ُٚ.   

 أُبدح اُشاثؼخ ػؾشح

ػ٠ِ ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ط٘ل٤ز أكٌخّ ٛزح حُوشحس، ٣ٝؼَٔ رٚ ٖٓ    

 طخس٣خ ٗؾشس ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 

 

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ                                                                                

 د. ٓج٤ذ ثٖ ٓحغٖ اُؼ١ِٞ                                                             

 

 ٛــ1439ر١ حُوؼذس  32 :فذس رظخس٣خ

 ّ.3111د٣غٔزش  14 :حُٔٞحكن
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  4119( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 2هشاس سهْ )

 ثزؼذ٣َ ثؼل أحٌبّ هشاس ٝص٣ش اُؼَٔ ٝاُؾئٕٞ االجزٔبػ٤خ

 (1)ثؾؤٕ اُزؤ٤ٖٓ االخز٤بس١ 6772( رؤ٤ٓ٘بد ُغ٘خ 6)سهْ 
 

 اُؼَٔ: ٝص٣ش

 1791( ُغ٘ش 34رؼذ حالهالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )    

 ( ٓ٘ٚ،44ٝػ٠ِ حألخـ حُٔخدس )

رؾؤٕ حُظؤ٤ٖٓ  1774( طؤ٤ٓ٘خص ُغ٘ش 1ٝػ٠ِ هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ )    

 حالخظ٤خس١،

رؾؤٕ ص٣خدس ٗغزش حؽظشحًخص كشع  3119( ُغ٘ش 37ٝػ٠ِ هشحس سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء سهْ )    

 حُظؤ٤ٖٓ مذ حُؾ٤خٞخش ٝحُؼـض ٝحُٞكخس حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس

 ٝطؼذ٣الطٚ، 1791( ُغ٘ش 34رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

 ٝر٘خء ػ٠ِ حهظشحف ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،    

 هشس ا٥ر٢ :

 أُبدح األ٠ُٝ

٣غظزذٍ ر٘ـ حُلوشس حأل٠ُٝ ٖٓ حُٔخدس حُؼخ٤ٗش ٖٓ هشحس ٝص٣ش حُؼَٔ ٝحُؾجٕٞ حالؿظٔخػ٤ش سهْ 

 حُظؤ٤ٖٓ حالخظ٤خس١، حُ٘ـ ح٥ط٢:رؾؤٕ  1774( طؤ٤ٓ٘خص ُغ٘ش 1)
 

"٣ٌٕٞ حؽظشحى حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ حالخظ٤خس١ ػ٠ِ أعخط ٓظٞعو أؿش حؽظشحًٚ ك٢ 

حُظؤ٤ٖٓ حإلُضح٢ٓ خالٍ حالػ٠٘ ػؾش ؽٜشح  حألخ٤شس ٖٓ ٓذس حالؽظشحى حُلؼ٢ِ ٣ٝظؼٜذ رذكغ 

ظزخسح  ٖٓ أٍٝ ؽٜش % ٖٓ حػ11حؽظشحى ؽٜش١ ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رٔخ ٗغزظٚ 

 ".3117% حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ ؽٜش ٓخ٣ٞ 11، ػ٠ِ إٔ طضدحد ٛزٙ حُ٘غزش ا٠ُ 3119ٓخ٣ٞ 

 أُبدح اُثب٤ٗخ

ػ٠ِ ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ط٘ل٤ز ٛزح حُوشحس، ٣ٝ٘ؾش ك٢ حُـش٣ذس 

 حُشع٤ٔش.

 ٝص٣ش اُؼَٔ                                                          

 د. ٓج٤ذ ثٖ ٓحغٖ اُؼ١ِٞ                                                             

 

 ٛــ1431سر٤غ ح٥خش  13 :فذس رظخس٣خ

 ّ.3119أرش٣َ  37 :حُٔٞحكن
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  4119( ُغ٘خ 62هشاس سهْ )

 إٔ ٣زنٜٔ٘ب أٗٔٞرج ثؾبٕ اُج٤بٗبد اُز٢ ٣جت

 زؼط٤ِٖٔهِت اُو٤ذ ك٢ عجَ اُ

 (1) ٝأُغز٘ذاد اُٞاجت إسكبهٜب ثبُطِت

 ٝص٣ش اُؼَٔ:

رؾؤٕ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ، ٝػ٠ِ  3111( ُغ٘ش 91رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )    

 ( ٓ٘ٚ، ٝر٘خء ػ٠ِ ػشك ٤ًَٝ ٝصحسس حُؼَٔ،31حألخـ حُٔخدس )

 هشس ا٥ر٢ :

 (6ٓبدح )

ذ إٔ ٣ظنٖٔ أٗٔٞرؽ هِذ ه٤ذ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ حُزخكغ ػٖ ػَٔ ألٍٝ ٓشس ك٢ عـَ ٣ـ

 حُٔظؼط٤ِٖ حُز٤خٗخص حُظخ٤ُش:

 حالعْ ًٔخ ٛٞ ػخرض ك٢ رطخهش ح٣ُٜٞش. -1

 حُشهْ حُؾخق٢. -3

 حُؼ٘ٞحٕ. -2

 سهْ حُٜخطق. -4

 .)إ ٝؿذ( حُزش٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ -1

 حُـ٘غ٤ش. -1

 حُٞمغ حُؼ٢ِٔ. -9

 حُٔئٛالص حُؼ٤ِٔش ٝحُذٝسحص حُظذس٣ز٤ش. -1

 حُخزشحص حُؼ٤ِٔش. -7

 حُلخُش حُقل٤ش ٝر٤خٗخص ٓخ ارح ًخٕ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ أ٣ش اػخهش. -11

 طلخف٤َ رؾؤٕ آخش فخكذ ػَٔ عزن إٔ ػَٔ ُذ٣ٚ هخُذ حُو٤ذ )إ ٝؿذ(.  -11

ر٤خٕ ٓخ ارح عزن ُٚ حالعظلخدس ٖٓ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ ٖٓ ػذٓٚ، ٝر٤خٕ طلخف٤َ حالعظلخدس   -13

 حُغخروش إ ٝؿذص، ٝعزذ طشى حُخذٓش.
 

حس رؤٗٚ هخدس ػ٠ِ حُؼَٔ ٝرؤٗٚ ال ٣ضحٍٝ ػٔال  طـخس٣خ  أٝ ٤ٜ٘ٓخ  ُلغخرٚ حُخخؿ أٝ أ١ اهش  -12

 ػَٔ آخش ٣ظوخم٠ ػ٘ٚ أؿشح  أٝ ٓؼخؽخ .

اهشحس رؼِٔٚ رؤٗٚ ٣ظؼ٤ٖ ػ٤ِٚ اخطخس حٌُٔظذ كخٍ كوذحٗٚ أ١ ٖٓ ؽشٝه حعظلوخم حُظؼ٣ٞل  -14

ألٗٔٞرؽ أٝ حُظ٢ ٣وذٜٓخ أٝ حإلػخٗش، ٝرؤ١ طـ٤٤ش ك٢ حُز٤خٗخص أٝ حُٔؼِٞٓخص حُٔذٝٗش ك٢ ح

 ٌُِٔظذ.
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رخُ٘غزش ُطخُذ حُو٤ذ حألؿ٘ز٢، اهشحس رؼِٔٚ رؤٗٚ ٣ظؼ٤ٖ ػ٤ِٚ اخطخس حٌُٔظذ كخُٔخ طقزق  -11

 اهخٓظٚ ؿ٤ش ٓؾشٝػش ٝرؤ١ طـ٤٤ش ك٢ عزذ ٓ٘لش حإلهخٓش.
 

 (4ٓبدح )

 ( ٖٓ ٛزح حُوشحس حُٔغظ٘ذحص حُظخ٤ُش:1حُٔخدس ) ٣ـذ إٔ ٣شكن رخُطِذ حُٔؾخس ا٤ُٚ ك٢

 ٗغخش ٖٓ رطخهش ح٣ُٜٞش. -1

 فٞسس ؽخق٤ش كذ٣ؼش. -3

 ٗغخش ٖٓ حُؾٜخدحص حُذسحع٤ش ٝحُظذس٣ز٤ش إ ٝؿذص. -2

 ٗغخش ٖٓ ؽٜخدحص حُخزشس حُؼ٤ِٔش إ ٝؿذص. -4

 ٗغخش ٖٓ ؽٜخدس حُشحطذ ُٖٔ عزن ُٚ حُؼَٔ. -1

 ٗغخش ٖٓ ٓغظ٘ذحص اٜٗخء حُخذٓش إ ٝؿذص. -1

 إلهخٓش رخُ٘غزش ُـ٤ش حُزلش٤٤٘٣ٖ.ٗغخش ٖٓ ح -9

ػ٤ِٜخ  ُالهالع٣ٝـذ ػ٠ِ هخُذ حُو٤ذ طوذ٣ْ أفٍٞ حُٔغظ٘ذحص حُٔؾخس ا٤ُٜخ ا٠ُ حٌُٔظذ 

 ٝٓطخروظٜخ رخُقٞس حُٔوذٓش ٓ٘ٚ ٓظ٠ ٓخ هِذ ٓ٘ٚ حٌُٔظذ رُي.

 (3ٓبدح )

ٗؾشٙ ك٢ ػ٠ِ ٤ًَٝ ٝصحسس حُؼَٔ ط٘ل٤ز ٛزح حُوشحس، ٣ٝؼَٔ رٚ حػظزخسح  ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُظخس٣خ 

 حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ                                                            

 د. ٓج٤ذ ثٖ ٓحغٖ اُؼ١ِٞ                                                             

 

 ٛــ1431سر٤غ ح٥خش  1 :فذس رظخس٣خ

 ّ.3119أرش٣َ  32 :حُٔٞحكن
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  4119( ُغ٘خ 65هشاس سهْ )

 ثؾؤٕ األٝمبع ٝاُنٞاثو اُخبفخ ثجذ٣خ اُجحث ػٖ ػَٔ

 (1) العزحوبم اُجبحث ػٖ ػَٔ ُإلػبٗخ أٝ رؼ٣ٞل اُزؼطَ

 ٝص٣ش اُؼَٔ ،

رؾؤٕ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ، ٝػ٠ِ  3111( ُغ٘ش 91رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )    

 ( ٓ٘ٚ، ٝر٘خء ػ٠ِ ػشك ٤ًَٝ ٝصحسس حُؼَٔ،19( ٝ )11حألخـ حُٔخدط٤ٖ )

 

 هشس ا٥ر٢ :

 (6ٓبدح )

٣ـذ العظلوخم حُٔظؼطَ إلػخٗش أٝ طؼ٣ٞل حُظؼطَ إٔ ٣ٌٕٞ ٓغظٞك٤خ  ُألكٌخّ ٝحالؽظشحهخص 

حُٔوشسس رٔٞؿذ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ ٖٝٓ ر٤ٜ٘خ حُزلغ رـذ٣ش ػٖ ػَٔ، ٝرُي ٝكوخ  

 ُألٝمخع ٝحُنٞحرو حُظخ٤ُش:

 

٣ـذ ػ٠ِ حُٔظؼطَ حالُظضحّ رخُلنٞس ُذٟ حٌُٔظذ ك٢ حألٝهخص حُٔلذدس ك٢ حُٔٞحػ٤ذ  -1

 حُذٝس٣ش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ ًِٝٔخ هِذ ٓ٘ٚ حٌُٔظذ رُي.
 

حالُظضحّ رلنٞس حالؿظٔخػخص حُظ٢ ٣طِزٜخ ٓ٘ٚ حٌُٔظذ ٓغ أخقخث٢  ٣ـذ ػ٠ِ حُٔظؼطَ -3

 أٝ حعظؾخس١ حُظٞظ٤ق ٝحُظذس٣ذ.
 

 ٣ـذ ػ٠ِ حُٔظؼطَ حُظضحّ رلنٞس ٓوخرالص حُظٞظ٤ق ك٢ حُٔٞحػ٤ذ حُٔلذدس. -2
 

٣ـذ ػ٠ِ حُٔظؼطَ إٔ ٣لشؿ ػ٠ِ حُظٜٞس رخُٔظٜش حُالثن ك٢ ٓوخرالص حُظٞظ٤ق ٝرٔخ  -4

 ُٔوخرِش رؾؤٜٗخ.٣٘خعذ حُٞظ٤لش حُظ٢ ٣ـش١ ح
 

رخعظؼ٘خء حُلخالص حُظ٢ ال طغظذػ٢ هز٤ؼش حُؼَٔ رُي، ٣ـذ ػ٠ِ حُٔظؼطَ حُٔزخدسس ربػذحد  -1

ع٤شس رحط٤ش ُٚ ٓز٤٘خ  رٜخ ر٤خٗخطٚ حُؾخق٤ش ٝٓئٛالطٚ حُؼ٤ِٔش ٝحُظذس٣ز٤ش ٝخزشحطٚ حُؼ٤ِٔش، 

ًخٕ رُي ٌٓٔ٘خ  ػ٠ِ ؿٔغ سعخثَ طض٤ًش ٖٓٔ ْٛ ػ٠ِ ٓؼشكش روذسحطٚ  ظ٠ٝحُؼَٔ ٓ

 عًِٞٚ ٤ُذػْ رٜخ هِزخص حُظٞظ٤ق حُظ٢ ٣وذٜٓخ ألفلخد حُؼَٔ.ٝ
 

٣ـذ ػ٠ِ حُٔظؼطَ إٔ ٣زخدس ر٘لغٚ ػ٠ِ ٗلٞ ٓغظٔش ا٠ُ طوذ٣ْ هِزخص ألفلخد حُؼَٔ  -1

حُٔظٞهغ إٔ ٣ـذ ٝظ٤لش ٓ٘خعزش ُذ٣ْٜ ُِلقٍٞ ػ٠ِ ػَٔ ٣٘خعذ هذسحطٚ ٝٓئٛالطٚ.  

رشعخثَ حُظض٤ًش ٝؽٜخدحطٚ حُؼ٤ِٔش ٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ رُي خالٍ طوذ٣ْ ع٤شطٚ حُزحط٤ش ٓؾلٞػش 

 ٝحُظذس٣ز٤ش ٝؽٜخدحص حُخزشس، ٝرُي رخعظؼ٘خء حُلخالص حُظ٢ ال طغظذػ٢ هز٤ؼش حُؼَٔ رُي.

 

 (4ٓبدح )

٣ـذ ػ٠ِ حُٔظؼطَ حُٔزخدسس رظوذ٣ْ حُٔغظ٘ذحص ٝحُؾٜخدحص ٝحُشعخثَ ٝحُٔؼِٞٓخص حُٔؾخس ا٤ُٜخ 

 ذدٛخ ًِٔخ هِذ ٓ٘ٚ رُي.ك٢ حُٔخدس حُغخروش ا٠ُ حٌُٔظذ ك٢ حُٔٞحػ٤ذ حُظ٢ ٣ل
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 (3ٓبدح )

ػ٠ِ ٤ًَٝ ٝصحسس حُؼَٔ ط٘ل٤ز ٛزح حُوشحس، ٣ٝؼَٔ رٚ حػظزخسح  ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُظخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ 

 حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 

 

 اُؼَٔٝص٣ش                                                             

 د. ٓج٤ذ ثٖ ٓحغٖ اُؼ١ِٞ                                                             

 

 ٛــ1431سر٤غ ح٥خش  1فذس رظخس٣خ: 

 ّ.3119أرش٣َ  32حُٔٞحكن: 
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 4119( ُغ٘خ 61هشاس سهْ )

 ثؾؤٕ اُزؼ٤ِٔبد اُٞاجت ػ٠ِ أُؤٖٓ

(1)رؼ٣ٞل اُزؼطَػ٤ِٚ ٓشاػبرٜب العزحوبم 
 

 :ٝص٣ش اُؼَٔ

رؾؤٕ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ ٝػ٠ِ  3111( ُغ٘ش 91رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )    

 ( ، 3( ر٘ذ سهْ )11) حُٔخدسحألخـ 

 ٝر٘خء ػ٠ِ ػشك ٤ًَٝ ٝصحسس حُؼَٔ،

 هشس ا٥ر٢ :

 (6ٓبدح )

حالُظضحّ رخُظؼ٤ِٔخص  –ًؾشه ُِلقٍٞ ػ٠ِ طؼ٣ٞل حُظؼطَ  –٣ـذ ػ٠ِ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ 

 ح٥ط٤ش:

 أٝال  : حُٔزخدسس ا٠ُ ه٤ذ حعٔٚ ك٢ حُغـَ حُٔؼذ ُٜزح حُـشك ك٢ حُٔٞحػ٤ذ حُٔلذدس.

 ػخ٤ٗخ  : ٓشحؿؼش حٌُٔظذ حُٔخظـ ر٘لغٚ ك٢ حُٔٞحػ٤ذ حُٔلذدس.

ػخُؼخ  : إٔ ٣ِظلن رخُزشٗخٓؾ حُظذس٣ز٢ حُز١ ٣لذدٙ حٌُٔظذ ك٢ حُٔٞػذ حُٔلذد ٝإٔ ٣٘ظظْ ك٤ٚ، 

 ٙ ر٘ـخف.٣ٝـظخص

 سحرؼخ  : ٓٞحكخس حٌُٔظذ حُٔخظـ رؤ٣ش ٓغظ٘ذحص ٣ظْ هِزٜخ ٓ٘ٚ.

 خخٓغخ  : ٓٞحكخس حٌُٔظذ رؤ١ طـ٤٤ش ك٢ حُز٤خٗخص أٝ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ عزن ُٚ طوذ٣ٜٔخ.

 عخدعخ  : هزٍٞ كشؿ حُؼَٔ حُظ٢ طؼشك ػ٤ِٚ، ٝحُظضحٓٚ رخإلؿشحءحص حُظ٢ طلذدٛخ حُٞصحسس.

 (4ٓبدح )

إٔ ٣زخدس ا٠ُ طوذ٣ْ حُٔزشس حُٔؼوٍٞ حُز١ ٣لٍٞ دٕٝ حالُظضحّ ٣ـذ ػ٠ِ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ 

رظؼ٤ِٔخص حٌُٔظذ أٝ طوذ٣ْ ٓخ ٣طِزٚ حٌُٔظذ ٖٓ ر٤خٗخص أٝ ٓؼِٞٓخص ك٢ حُٔٞحػ٤ذ حُٔلذدس 

 ًؾشه ُِلقٍٞ ػ٠ِ طؼ٣ٞل حُظؼطَ أٝ حالعظٔشحس ك٢ فشكٚ.

 (3ٓبدح )

حُظخ٢ُ ُظخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ ػ٠ِ ٤ًَٝ ٝصحسس حُؼَٔ ط٘ل٤ز ٛزح حُوشحس، ٣ٝؼَٔ رٚ ٖٓ ح٤ُّٞ 

 حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 ٝص٣ش اُؼَٔ                                                        

 د. ٓج٤ذ ثٖ ٓحغٖ اُؼ١ِٞ                                                             

 ٛــ1431سر٤غ ح٥خش  1 :فذس رظخس٣خ

 ّ.3119أرش٣َ  32 :حُٔٞحكن
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  4119( ُغ٘خ 69هشاس سهْ )

 ثؾؤٕ اُزؼ٤ِٔبد اُٞاجت ٓشاػبرٜب ٖٓ هجَ

 (1) اُجبحث ػٖ ػَٔ ألٍٝ ٓشح العزحوبم إػبٗخ اُزؼطَ

 :ٝص٣ش اُؼَٔ

رؾؤٕ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ ٝػ٠ِ  3111( ُغ٘ش 91رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )    

 (، 2( كوشس )أ( ر٘ذ )19حألخـ حُٔخدط٤ٖ )

 ػ٠ِ ػشك ٤ًَٝ ٝصحسس حُؼَٔ، ٝر٘خء  

 هشس ا٥ر٢ :

 (6ٓبدح )

ٓشحػخس  –ًؾشه ُِلقٍٞ ػ٠ِ اػخٗش حُظؼطَ  –٣ـذ ػٖ حُزخكغ ػٖ ػَٔ ألٍٝ ٓشس 

 حُظؼ٤ِٔخص ح٥ط٤ش:

ٓشحؿؼش حٌُٔظذ حُٔخظـ ر٘لغٚ رؼذ ه٤ذ حعٔٚ ك٢ حُغـَ حُٔؼذ ُٜزح حُـشك ك٢  أٝال  : 

 حُٔٞحػ٤ذ حُٔلذدس.

 حالُظلخم رخُزشٗخٓؾ حُظذس٣ز٢ حُز١ ٣لذدٙ ُٚ حٌُٔظذ حُٔخظـ ك٢ حُٔٞػذ حُٔلذد  ػخ٤ٗخ  : 

 ٝحؿظ٤خصٙ ر٘ـخف.

 ؤ٣ش حُٔغظ٘ذحص ٣ظْ هِزٜخ ٓ٘ٚ.ٓٞحكخس حٌُٔظذ حُٔخظـ ر   ػخُؼخ  : 

 ٓٞحكخس حٌُٔظذ رؤ١ طـ٤٤ش ك٢ حُز٤خٗخص أٝ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ عزن ُٚ طوذ٣ٜٔخ.   سحرؼخ  :
 

 (4ٓبدح )

٣ـذ ػ٠ِ حُزخكغ ػٖ ػَٔ ألٍٝ ٓشس حُٔزخدسس ا٠ُ طوذ٣ْ حُٔزشس حُٔؼوٍٞ ا٠ُ حٌُٔظذ 

حُٔطِٞرش ك٢ حُٔٞحػ٤ذ حُٔخظـ ٝحُز١ ٣لٍٞ دٕٝ طوذ٣ٔٚ ُِٔغظ٘ذحص ٝحُظضحٓٚ رخالؽظشحهخص 

 حُٔلذدس ًؾشه العظلوخم اػخٗش حُظؼطَ أٝ حالعظٔشحس ك٢ فشكٜخ.

 (3ٓبدح )

ػ٠ِ ٤ًَٝ ٝصحسس حُؼَٔ ط٘ل٤ز ٛزح حُوشحس، ٣ٝؼَٔ رٚ ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُظخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ 

 حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 ٝص٣ش اُؼَٔ                                                            

 د. ٓج٤ذ ثٖ ٓحغٖ اُؼ١ِٞ                                                             

 ٛــ1431سر٤غ ح٥خش  1 :فذس رظخس٣خ

 ّ.3119أرش٣َ  32 :حُٔٞحكن
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  4119( ُغ٘خ 68هشاس سهْ )

 ثبُجذ ك٢ رظِْ أُغزل٤ذثؾؤٕ رحذ٣ذ اُجٜخ اإلداس٣خ أُخزقخ 

 (1) ٖٓ اُزؼ٣ٞل أٝ اإلػبٗخ ٝإجشاءاد روذ٣ْ اُزظِْ ٝاُجذ ك٤ٚ

 :ٝص٣ش اُؼَٔ

رؾؤٕ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ، ٝػ٠ِ  3111( ُغ٘ش 91رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )    

 ( ٓ٘ٚ، ٝر٘خء ػ٠ِ ػشك ٤ًَٝ ٝصحسس حُؼَٔ،31حألخـ حُٔخدس )

 هشس ا٥ر٢ :

 (6ٓبدح )

ُِٔظؼطَ حُظظِْ ٖٓ حُوشحسحص حُٔظؼِوش رخعظلوخم حُظؼ٣ٞل أٝ حإلػخٗش أٝ ٝهق  ٣ـٞص

 فشكٜٔخ أٝ عوٞه حُلن ك٤ٜٔخ ٝرُي خالٍ خٔغش ػؾش ٣ٞٓخ  ٖٓ طخس٣خ ػِٔٚ رخُوشحس.

 (4ٓبدح )

( ٖٓ ٛزح حُوشحس ُـ٘ش طظزغ ح٤ًَُٞ حُٔغخػذ 1طخظـ ر٘ظش حُظظِْ حُٔؾخس ا٤ُٚ ك٢ حُٔخدس )

 ٠ِ حُ٘لٞ ح٥ط٢:ُؾجٕٞ حُؼَٔ ٝطؾٌَ ػ

 سث٤غخ    حُؾ٤خ ػ٢ِ رٖ ػزذحُشكٖٔ آٍ خ٤ِلش -1

 ٗخثزخ  ُِشث٤ظ  د. ػزذحُزخعو ٓلٔذ ػزذحُٔلغٖ -3

 ػنٞح      حرظغخّ عخُْ حُشٝحك٢ -2

 ػنٞح     ػزذحٌُش٣ْ أكٔذ حُلشدحٕ -4

 ػنٞح      ٗؼ٤ٔش ػزذهللا ؿخعْ -1

 ـ٘ش.٣ٌٕٝٞ ُِـ٘ش أٓخٗش ُِغش ٌٓٞٗش ٖٓ ػذد ٖٓ ٓٞظل٢ حُٞصحسس ٣خظخسْٛ سث٤ظ حُِ

 (3ٓبدح )

٣وذّ حُظظِْ ا٠ُ أٓخٗش عش حُِـ٘ش ػ٠ِ حألٗٔٞرؽ حُز١ طؼذٙ حُِـ٘ش ُٜزح حُـشك ٣ٝـذ إٔ 

٣ظنٖٔ حألٗٔٞرؽ ػ٠ِ ٝؿٚ حُخقٞؿ حعْ حُٔظظِْ ًٔخ ٛٞ ٓز٤ٖ ك٢ رطخهش ح٣ُٜٞش ٝػ٘ٞحٗٚ 

حُٔئ٣ذس ٝسهْ ٛخطلٚ ٝحُوشحس حُٔظظِْ ٓ٘ٚ ٝأعزخد حُظظِْ، ُِٝٔظظِْ إٔ ٣شكن رخُظظِْ حُٔغظ٘ذحص 

 ُظظِٔٚ.

ٝطلذ٣ذ  ٝػ٠ِ أٓخٗش عش حُِـ٘ش ه٤ذ حُظظِْ ك٢ طخس٣خ ٝسٝدٙ ك٢ عـَ ٣خقـ ُٜزح حُـشك  

ٓٞػذ ُلنٞس حُٔظظِْ أٓخّ حُِـ٘ش ُغٔخع أهٞحُٚ ٝأٝؿٚ دكخػٚ ُٝٔ٘خهؾظٚ ك٢ طظِٔٚ ٝاػالّ 

 حُٔظظِْ رٜزح حُٔٞػذ ٝاػزخص ٓخ ٣ل٤ذ ػِٔٚ رٚ.

 (2ٓبدح )

رلنٞس ؿخُز٤ش أػنخثٜخ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ر٤ْٜ٘ سث٤غٜخ  طٌٕٞ حؿظٔخػخص حُِـ٘ش فل٤لش

أٝ ٗخثزٚ، ٝطقذس هشحسحطٜخ رؤؿِز٤ش أفٞحص حُلخمش٣ٖ ٖٓ أػنخثٜخ ٝك٢ كخٍ طغخ١ٝ 

حألفٞحص ٣شؿق حُـخٗذ حُز١ ٓ٘ٚ سث٤ظ حالؿظٔخع، ٣ٝلشس ٓلنش رٔخ دحس ك٢ حالؿظٔخع ٖٓ 

 ٓ٘خهؾخص ٝٓخ طْ حطخخرٙ ٖٓ هشحسحص.
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 (5ٓبدح )

ـ٘ش هشحسٛخ ك٢ حُظظِْ رؼذ حالهالع ػ٠ِ حألٝسحم ٝعٔخع أهٞحٍ حُٔظظِْ أٝ ٖٓ ِطقذس حُ 

 ٣ٔؼِٚ ارح ًخٕ كخمشح .
  

٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ هشحس حُِـ٘ش رؾؤٕ حُظظِْ ٓغززخ  ٝإٔ طز٤ٖ ك٤ٚ حُٔغظ٘ذحص ٝحألٝسحم حُظ٢ هذٓض 

 ا٤ُٜخ ك٢ ٛزح حُخقٞؿ.  

 ٣ٝـذ إٔ ٣ٞهغ حُوشحس ؿ٤ٔغ أػنخء حُِـ٘ش حُلخمش٣ٖ ك٢ حالؿظٔخع حُز١ فذس ك٤ٚ حُوشحس.

 

 (1ٓبدح )

دحسحص ٝحألهغخّ حُٔخظِلش ُِـ٘ش إٔ طغظؼ٤ٖ رٖٔ طشٟ حالعظؼخٗش رْٜ ٖٓ حُٔخظق٤ٖ ك٢ حإل 

رٞصحسس حُؼَٔ أٝ رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش أٝ ؿ٤شٛخ ٖٓ حُـٜخص حُل٤ٌٓٞش رحص 

حُقِش أٝ هِذ ٓؼِٞٓخص أٝ ر٤خٗخص أٝ ٓغظ٘ذحص ْٜٓ٘، ٝال ٣ٌٕٞ أل١ ٖٓ ٛئالء فٞص ٓؼذٝد 

 ارح ٓخ هِذ ٓ٘ٚ كنٞس حؿظٔخػخص حُِـ٘ش.
 

 ق ٤ٔ٣ٖ.٣ٝـٞص ُِـ٘ش عٔخع حُؾٜٞد دٕٝ كِ

 

 (9ٓبدح )

٣ـذ ػ٠ِ حُِـ٘ش حُزض ك٢ حُظظِْ حُٔوذّ ٖٓ حُٔظؼطَ، ٝػ٠ِ أٓخٗش عش حُِـ٘ش اخطخس حُٔظظِْ  

روشحس حُِـ٘ش ٝطغ٤ِٔٚ ٗغخش ٓ٘ٚ آخ رخ٤ُذ أٝ رخطخد ٓغـَ ٓغ ػِْ حُٞفٍٞ ػ٠ِ ػ٘ٞحٗٚ 

.  ٣ٝـذ حُٔز٤ٖ رخُظظِْ، ٝرُي خالٍ خٔغش ػؾش ٣ٞٓخ  ػ٠ِ حألًؼش ٖٓ طخس٣خ طوذ٣ٔٚ حُظظِْ

ػ٠ِ أٓخٗش حُغش حُظؤؽ٤ش ك٢ عـَ ه٤ذ حُظظِٔخص رٔخ حٗظٜض ا٤ُٚ حُِـ٘ش ك٢ ؽؤٕ حُظظِْ ٝرٔخ ٣ل٤ذ 

 اخطخس حُٔظظِْ روشحس حُِـ٘ش ك٢ حُٔٞحػ٤ذ حُٔلذدس ُزُي.

٣ٝـٞص ُِٔظظِْ حُطؼٖ ك٢ حُوشحس حُقخدس رشكل طظِٔٚ أٓخّ حُٔلٌٔش حُٔخظقش خالٍ ػالػ٤ٖ 

 ح حُوشحس.٣ٞٓخ  ٖٓ طخس٣خ اخطخسٙ رٜز

 

 (8ٓبدح )

ػ٠ِ ٤ًَٝ ٝصحسس حُؼَٔ ط٘ل٤ز ٛزح حُوشحس، ٣ٝؼَٔ رٚ حػظزخسح  ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُظخس٣خ ٗؾشٙ ك٢  

 حُـش٣ذس حُشع٤ٔش.

 

 

 ٝص٣ش اُؼَٔ                                                              

 د. ٓج٤ذ ثٖ ٓحغٖ اُؼ١ِٞ                                                             

 

 ٛــ1431سر٤غ ح٥خش  1 :فذس رظخس٣خ

 ّ.3119أرش٣َ  32 :حُٔٞحكن
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  4119( ُغ٘خ 67هشاس سهْ )

 ثؾؤٕ إجشاءاد ٝهٞاػذ حغبة ٝرحق٤َ ٝأداء اؽزشاًبد اُزؤ٤ٖٓ

 ثؾؤٕ 4111( ُغ٘خ 98أُشعّٞ ثوبٕٗٞ سهْ )مذ اُزؼطَ هجوب  ألحٌبّ 

 اُزؤ٤ٖٓ مذ اُزؼطَ ثبُ٘غجخ ُِٔٞظل٤ٖ اُخبمؼ٤ٖ ألحٌبّ رؤ٤ٖٓ إفبثبد

 (3) (1)6795( ُغ٘خ 63اُؼَٔ أُ٘قٞؿ ػ٤ِٜب ك٢ اُوبٕٗٞ سهْ )

 ٝص٣ش اُؼَٔ:

رؾؤٕ ط٘ظ٤ْ ٓؼخؽخص ٌٝٓخكآص حُظوخػذ  1791( ُغ٘ش 12ػ٠ِ هخٕٗٞ سهْ ) حالهالعرؼذ 

 لٌٞٓش ٝطؼذ٣الطٚ،ُٔٞظل٢ حُ

 1791( ُغ٘ش 34ٝػ٠ِ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ حُقخدس رخُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

 ٝطؼذ٣الطٚ،

 ،3111( ُغ٘ش 21ٝػ٠ِ هخٕٗٞ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش حُقخدس رخُوخٕٗٞ سهْ )

 رؾؤٕ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ، 3111( ُغ٘ش 91ٝػ٠ِ حُٔشعّٞ روخٕٗٞ سهْ )

 ٝرؼذ حُظ٘غ٤ن ٓغ ٝص٣ش حُؼَٔ.

 ٓٞحكوش ٓـِظ ادحسس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُق٘ذٝم حُظوخػذ، ٝرؼذ

 

 هشس ا٥ر٢ :

 (6ٓبدح )

طظ٠ُٞ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُق٘ذٝم حُظوخػذ كغخد ٝطلق٤َ ٝأدحء حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ 

ُلغخد ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رخُ٘غزش ُِٔٞظل٤ٖ حُزلش٤٤٘٣ٖ ٝؿ٤ش حُزلش٤٤٘٣ٖ 

 1791( ُغ٘ش 12حُخخمؼ٤ٖ ألكٌخّ طؤ٤ٖٓ افخرخص حُؼَٔ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ سهْ )

ُٔٞظل٢ حُلٌٞٓش.  ٝرُي ػ٠ِ أعخط حُشحطذ ك٢ طخس٣خ حُظوخػذ ؼخؽخص ٌٝٓخكآص رؾؤٕ ط٘ظ٤ْ ٓ

رؾؤٕ حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ أٝ ك٢ طخس٣خ حُخنٞع  3111( ُغ٘ش 91ططز٤ن حُوخٕٗٞ سهْ )

ألكٌخٓٚ، أ٣ٜٔخ أعزن. ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ سحطذ ؽٜش ٣٘خ٣ش ٖٓ ًَ ػخّ ٛٞ حألعخط ك٢ كغخد 

 ٝطلق٤َ ٝأدحء حالؽظشحًخص.

 (4ٓبدح )

 غذ حالؽظشحًخص حُٔغظلوش ُلغخد حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:طل

 % ٖٓ حُشحطذ حُؾٜش١ ٝػخء حعظوطخع حالؽظشحًخص، ٣ِظضّ رٜخ حُٔٞظق حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ.1 -1

% ٖٓ حُشحطذ حُؾٜش١ ٝػخء حعظوطخع حالؽظشحًخص طِظضّ رٜخ حُٞصحسحص ٝح٤ُٜجخص 1 -3

 1791( ُغ٘ش 12خّ حُوخٕٗٞ سهْ )ٝحُٔئعغخص حُؼخٓش ٝحُـٜخص حألخشٟ حُخخمؼش ألكٌ

 رقلظٜخ أفلخد ػَٔ.
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 (3ٓبدح )

ٝحُـٜخص حألخشٟ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُز٘ذ ػ٠ِ حُٞصحسحص ٝح٤ُٜجخص ٝحُٔئعغخص حُؼخٓش 

( ٖٓ حُٔخدس حُغخروش، حهظطخع حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ ٝكوخ  ُإلؿشحءحص ٝحُوٞحػذ 3)

 حُظخ٤ُش:

اػذحد ًؾق رؤعٔخء ؿ٤ٔغ حُٔٞظل٤ٖ حُخخمؼ٤ٖ ُظؤ٤ٖٓ افخرخص حُؼَٔ ٝكوخ  ألكٌخّ  -1

 ػ٠ِ حُز٤خٗخص حُظخ٤ُش:، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ حٌُؾق ٓؾظٔال  1791( ُغ٘ش 12حُوخٕٗٞ سهْ )

 حُشهْ حُؾخق٢. -أ 

 حُشحطذ حُؾٜش١ ٝػخء حعظوطخع حالؽظشحًخص. -د 

 قش ؿٜش حُؼَٔ.الهظطخع حُؾٜش١ الؽظشحى حُٔٞظق ٝكح -ؽ 

٣زذأ حهظطخع حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ ٖٓ سٝحطذ حُٔٞظل٤ٖ ؽٜش٣خ  ٝطٌٕٞ ٝحؿزش  -3

 حألدحء ك٢ أٍٝ حُؾٜش حُظخ٢ُ ُِؾٜش حُٔغظلوش ػ٘ٚ.
 

( ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس ا٠ُ د٣ٞحٕ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش ُٔشحؿؼظٚ 1حُٔؾخس ا٤ُٚ رخُز٘ذ ) ٣شعَ حٌُؾق -2

، ٝرُي رخُ٘غزش ُِـٜخص ٝحػظٔخدٙ ٝاسعخُٚ رؼذ رُي ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُق٘ذٝم حُظوخػذ

 ؽشحف د٣ٞحٕ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش.حُخخمؼش ال

ؾق ا٠ُ ح٤ُٜجش ؽشحف د٣ٞحٕ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش كؼ٤ِٜخ اسعخٍ حٌُالأٓخ حُـٜخص حُظ٢ ال طخنغ 

 حُؼخٓش ُق٘ذٝم حُظوخػذ ٓزخؽشس. 

طِظضّ حُٞصحسحص ٝح٤ُٜجخص ٝحُٔئعغخص حُؼخٓش ٝحُـٜخص حألخشٟ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢  -4

( ٖٓ ٛزح حُوشحس رظل٣َٞ حُٔزخُؾ رٔـٔٞع كقظ٢ ؿٜش حُؼَٔ 3( ٖٓ حُٔخدس )3حُز٘ذ )

عزٞع حألٍٝ ٖٓ ٝحُٔٞظق ٖٓ حالؽظشحًخص ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُق٘ذٝم حُظوخػذ خالٍ حأل

ًَ ؽٜش ػ٠ِ حُلغخد حُز١ طلذدٙ ح٤ُٜجش. ٣ٌٕٝٞ حػزخص أدحء ٛزٙ حُٔزخُؾ رٔٞؿذ اؽؼخس 

 ا٣ذحع.

 

طِظضّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُق٘ذٝم حُظوخػذ رظل٣َٞ ٓزخُؾ حالؽظشحًخص حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ حُز٘ذ حُغخرن  -1

ًَ ؽٜش ٓشكوخ  رٜخ ٖٓ  ا٠ُ كغخد ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش خالٍ حألعزٞع حُؼخ٢ٗ

ٗغخش ٖٓ حٌُؾٞف حُٔؼظٔذس ٖٓ د٣ٞحٕ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش أٝ ٖٓ ؿٜش حُؼَٔ رحطٜخ ٝحُظ٢ ػ٠ِ 

أعخعٜخ كقِض طِي حالؽظشحًخص.  ٣ٌٕٝٞ اػزخص أدحء طِي حُٔزخُؾ ٝحُٔزخُؾ حألخشٟ 

 حُٔغظلوش رٔٞؿذ ا٣قخٍ فخدس ٖٓ حُز٘ي حُٔؼ٢٘.

 (2ٓبدح )

ظؼطَ ػٖ ٓذد حإلؿخصحص رؤٗٞحػٜخ حُٔخظِلش رـ٤ش سحطذ، ال طغظوطغ حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ مذ حُ

ًٝزُي ٓذد حُٞهق ػٖ حُؼَٔ ٝحالٗوطخع ػ٘ٚ حُظ٢ ٣ظوشس كشٓخٕ حُٔٞظق ٖٓ سحطزٚ ػٜ٘خ ارح 

طـخٝصص خٔغش ػؾش ٣ٞٓخ ، ٣ٝؼخد حهظطخع حالؽظشحًخص حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ حُؾٜش حُظخ٢ُ الٗظٜخء 

 حُؼَٔ. حإلؿخصس رذٕٝ سحطذ أٝ حُٞهق أٝ حالٗوطخع ػٖ

كبٕ ُْ طظـخٝص حُٔذد حُٔؾخس ا٤ُٜخ حُخٔغش ػؾش ٣ٞٓخ  ك٢ حُؾٜش، طؼ٤ٖ حهظطخع حؽظشحًخص 

 حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ ػٖ ٛزح حُؾٜش ػ٠ِ أعخط ؽٜش ًخَٓ.

 (5ٓبدح )

ال ٣ؼظزش طخل٤نخ  ُشحطذ حُٔٞظق، حالعظوطخػخص حُظ٢ طـش١ ػ٠ِ ٛزح حُشحطذ رغزذ حُـضحء 

حإلدحس١ أٝ حالٗنزخه٢ أٝ حُـشحٓخص أ٣خ  ًخٕ ٗٞػٜخ أٝ أ٣ش خقٞٓخص أخشٟ، ٣ٝظؼ٤ٖ طلق٤َ 
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حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ ػ٠ِ أعخط ًخَٓ حُشحطذ حُؾٜش١ ٝػخء حعظوطخع حالؽظشحًخص 

 ش خقٞٓخص أٝ حعظوطخػخص.رقشف حُ٘ظش ػٖ أ٣

 (1ٓبدح )

ك٢ كخُش اػخسس حُٔٞظق ا٠ُ ؿٜش أخشٟ ٣ٌٕٞ حهظطخع حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ ػ٠ِ 

 أعخط سحطزٚ حُؾٜش١ ٝػخء حعظوطخع حالؽظشحًخص ُذٟ حُـٜش حُٔؼخس ا٤ُٜخ.

 (9ٓبدح )

ّ ٤ُِٜجش ( ٖٓ ٛزح حُوشحس إٔ طوذ3( ٖٓ حُٔخدس )3ػ٠ِ حُـٜخص حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُز٘ذ )

٣ٜخ ك٢ ذحُؼخٓش ُق٘ذٝم حُظوخػذ ك٢ أٍٝ ٣٘خ٣ش ٖٓ ًَ ػخّ ر٤خٕ رٔشطزخص حُٔٞظل٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ُ

 ٛزح حُظخس٣خ ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ حُز١ طلذدٙ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش.

 (8ٓبدح )

عذحد ( ٖٓ ٛزح حُوشحس ك٢ 3( ٖٓ حُٔخدس )3ك٢ كخُش طؤخ٤ش ؿٜخص حُؼَٔ حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ حُز٘ذ )

حالؽظشحًخص ك٢ ٓــٞحػ٤ذ حعظلوخهٜخ أٝ ك٢ كخُش ػذّ اخنخع أ١ ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ ُذ٣ٜخ رؾؤٕ حُظؤ٤ٖٓ 

( ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ 21حُٔخدس ) مــذ حُظؼطَ، طِظضّ طِي حُـٜخص ربدحء حُٔزخُؾ حإلمــخك٤ش ٝكن ٗـ

٤جش حُؼخٓش ُق٘ذٝم مذ حُظؼطَ ٝطٌٕٞ ٝحؿزش حألدحء كٞس ٓطخُزش ؿٜش حُؼَٔ رٜخ ًظخر٤خ  رٞحعطش حُٜ

 حُظوخػذ.

 (7ٓبدح )

طـش١ طغ٣ٞخص ٜٗخث٤ش رؾؤٕ حؽظشحًخص حُظؤ٤ٖٓ مذ حُظؼطَ ر٤ٖ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُق٘ذٝم حُظوخػذ 

 ٝح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ حالعزٞع حألخ٤ش ٖٓ ؽٜش د٣غٔزش ٖٓ ًَ ػخّ.

 (61ٓبدح )

ش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش رٌخكش حُز٤خٗخص طِظضّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُق٘ذٝم حُظوخػذ رظض٣ٝذ ح٤ُٜج

ٝحإلكقخث٤خص حُٔظٞكشس ُذ٣ٜخ ٝحُٔظؼِوش رشٝحطذ ٓٞظل٢ حُلٌٞٓش ٝحُـٜخص حُل٤ٌٓٞش حألخشٟ 

ٝح٤ُٜجخص ٝحُٔئعغخص حُؼخٓش رٔخ ٣ٌٜٔ٘خ ٖٓ طؤع٤ظ هخػذس ر٤خٗخص ػٖ ٓٞظل٢ حُلٌٞٓش ٝح٤ُٜجخص 

 .3119( ُغ٘ش 91مذ حُظؼطَ سهْ )ٝحُٔئعغخص حُؼخٓش ٖٓ حُخخمؼ٤ٖ ُوخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ 

 (66ٓبدح )

ػ٠ِ ٓذ٣ش ػخّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُق٘ذٝم حُظوخػذ ط٘ل٤ز ٛزح حُوشحس، ٣ٝ٘ؾش ك٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش 

 .٣ٝ3119ؼَٔ رٚ حػظزخسح  ٖٓ أٍٝ ؽٜش ٤ٗٞ٣ٞ 

                                                           

 

 أحٔذ ثٖ ٓحٔذ آٍ خ٤ِلخ                                                           

 ٝص٣ش أُب٤ُخ                                                              

 سئ٤ظ ٓجِظ إداسح                                                               

 ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُق٘ذٝم اُزوبػذ                                                             

 

 

 ٛــ1431ؿٔخد١ ح٥خشس  11ذس رظخس٣خ : ف

 ّ.٤ٗٞ٣3119ٞ  31حُٔٞحكن: 
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 ٝصاسح اُقحخ

  2118( لسنة 1) قرار رقم

 (1) تشكٌل اللجان الطبٌة العامة وبٌان اختصاصاتها إعادةب

 وزٌر الصحة: 

( لسنة 03بعد االطبلع على قانون العمل فً القطاع األهلً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 وتعدٌبلته،  1356

 وتعدٌبلته،  1356( لسنة 04رقم ) وعلى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم

 1355( لسنة 13بتعدٌل بعض أحكام القانون رقم ) 1316( لسنة 3وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً ومستخدمً الحكومة وتعدٌبلته، 

 بشؤن تنظٌم سوق العمل،  0226( لسنة 13وعلى القانون رقم )

 بإعادة تنظٌم وزارة الصحة،  1335( لسنة 5وعلى المرسوم رقم )

بشؤن تشكٌل اللجان الطبٌة العامة وبٌان  0221( لسنة5وعلى قرار وزٌر الصحة رقم )

 اختصاصاتها، 

 بشؤن اثبات اللٌاقة الصحٌة للعمال األجانب،  0225 ( لسنة3وعلى قرار وزٌر الصحة رقم )

 وبناًء على عرض وكٌل وزارة الصحة، 

 قرر اآلتً:

 (0)(1مادة )

ؾؤ حُِـخٕ حُطز٤ش حُؼخٓش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:       ط٘ 

 ُـ٘ش طو٤٤ْ افخرخص حُؼَٔ ٝحُلٞحدع حُٔشٝس٣ش. -

 ُـ٘ش طو٤٤ْ ح٤ُِخهش حُطز٤ش ُِقالك٤ش ُِؼَٔ أٝ حإلكخُش ػ٠ِ حُظوخػذ ٝطوذ٣ش حُؼٔش.  -

 ُـ٘ش طو٤٤ْ ٝحػظٔخدحص حإلؿخصحص ٝؽجٕٞ حألعشس.  -

 ُـ٘ش طو٤٤ْ كخالص حُطذ حُ٘لغ٢.  -

 ُـ٘ش طو٤٤ْ كخالص حألٗق ٝحألرٕ ٝحُل٘ـشس ٝحُقْٔ ح٢ُٜ٘ٔ.  -

 ُـ٘ش طو٤٤ْ كخالص حُؼ٤ٕٞ.  -

 ُـ٘ش طوش٣ش ٝحػظٔخد كلٞفخص حُظٞظ٤ق ٝحُظؼ٤٤ٖ. -

 ٣ٝـٞص اٗؾخء ُـخٕ أخشٟ ًِٔخ دػض حُلخؿش ا٠ُ رُي.     

 ٣ٝقذس هشحس ٖٓ ٝص٣ش حُقلش رظغ٤ٔش سث٤ظ ٝٗخثذ سث٤ظ ٝأػنخء حُِـخٕ حُطز٤ش حُؼخٓش.     

 (2مادة )

تشكل كل لجنة من اللجان الطبٌة العامة برباسة ربٌس اللجان الطبٌة العامة أو ناببه وعضوٌة     

 عدد ال ٌزٌد على أربعة أعضاء من األطباء االستشارٌٌن العاملٌن بوزارة الصحة. 

ٌجوز أن تضم اللجان فً عضوٌتها أطباء استشارٌٌن من ؼٌر العاملٌن بوزارة الصحة على و   

 % من أعضاء اللجنة. 32أال تتجاوز نسبتهم 
 

 
 .19/4/3111  - 3127حُؼذد  -( حُـش٣ذس حُشع٤ٔش 1) 

 .05/11/0221 -0151 العدد –الجرٌدة الرسمٌة -0221( لسنة 6لقرار وزٌر الصحة رقم )بموجب ا( 1ت المادة رقم )استبدل( 0)
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وللجان أن تستعٌن فً إصدار قراراتها بآراء األخصابٌٌن من ؼٌر أعضابها فً الحاالت التً 

تتطلب ذلك، كما أن لها الحق فً طلب الحصول على الملفات والسجبلت الطبٌة من المستشفٌات 

العامة والخاصة والعٌادات الخاصة وجمٌع مرافق المهن الطبٌة المساندة للحاالت المعروضة 

 علٌها. 

 (3مادة )

  -تختص اللجان الطبٌة العامة باألمور التالٌة:      

إجراء الكشؾ الطبً على العاملٌن فً الحكومة والمإسسات العامة وفً القطاع األهلً  -1

 -لؽرض أو أكثر مما ٌلً: 

 تقرٌر لٌاقتهم الصحٌة لبللتحاق بالعمل وخلوهم من األمراض المعدٌة.  -أ 

 تقرٌر لٌاقتهم الصحٌة للبقاء فً الخدمة.  -ب   

 تحدٌد نوع العجز ودرجته فً حالة إنهاء الخدمة لعدم اللٌاقة الصحٌة.  -ج   

التحقق من األسباب الصحٌة إلنهاء خدمة الموظؾ أو العامل من عمله واثبات أن تلك  -د 

 األسباب تهدد حٌاته بالخطر لو استمر فً وظٌفته أو عمله. 

 فً تقرٌر مدى ارتباط اإلصابة أو المرض بالعمل واثبات العجز ودرجته. النظر -هـ

الكشؾ علٌهم لمنحهم اإلجازات المرضٌة المقررة بمقتضى القوانٌن واألنظمة وفقاً للقرارات  -و

 والتعلٌمات التً ٌصدرها وزٌر الصحة فً شؤن منح اإلجازات المرضٌة. 

 ب ذلك. تقدٌر السن فً جمٌع األحوال التً تتطل -0

 اعتماد الفحوصات والكشؾ الطبً للمبتعثٌن من قبل وزارات الدولة ومإسساتها.  -3

اعتماد التقارٌر والشهادات الطبٌة التً ٌحضرها المرضى من الخارج وذلك لؽرض استعمالها  -4

 أمام الجهات المعنٌة. 

 تحدٌد نوع العجز ودرجته للحوادث واإلصابات الناتجة عن حوادث المرور.  -5

 

كما وتختص اللجان الطبٌة العامة بالنظر فً كل ما ٌعهد إلٌها بمقتضى أي قانون أو البحة أو 

 نظام. 

 (4مادة )

ٌجوز بقرار من وزٌر الصحة فً حالة الضرورة تشكٌل لجان طبٌة فرعٌة تختص باألمور التً 

 ٌحددها القرار الصادر بتشكٌلها. 

 (5مادة )

ٌصدر وزٌر الصحة قراراً بتشكٌل اللجنة الطبٌة االستبنافٌة بوزارة الصحة من ربٌس وستة 

 تها ونظام عملها. أعضاء من االستشارٌٌن العاملٌن بالوزارة وٌحدد اختصاصا

 وتختص اللجنة الطبٌة االستبنافٌة بالنظر فٌما ٌستؤنؾ أمامها من قرارات اللجان الطبٌة العامة.

 (6مادة )

ٌجوز للجان الطبٌة العامة تكلٌؾ األطباء والعاملٌن فً وزارة الصحة أو المستشفٌات أو المعامل 

ٌم تقارٌر فنٌة أو صور أشعة أو ما تراه التابعة لوزارة الصحة أو المإسسات الصحٌة الخاصة تقد

 الزماً لبلستعانة به فً إصدار قراراتها.  اللجان
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 (7مادة )

 تشكٌل اللجان الطبٌة العامة وبٌان اختصاصها. بشؤن 0221( لسنة 5ٌُلؽى القرار رقم )

 

 (8مادة )

ٌُعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة  الرسمٌة.  على وكٌل وزارة الصحة تنفٌذ هذا القرار، و

                                        

 

 وزٌر الصحة                                                                    

 الدكتور فٌصل بن ٌعقوب الحمر

 

 هـ1403ربٌع األول  03صدر بتارٌخ: 

 م 0221مارس  31الموافق: 
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 وزارة الصحة

 4118( ُغ٘خ 1هشاس سهْ )

 4118( ُغ٘خ 6ثؾؤٕ رؼذ٣َ ثؼل أحٌبّ اُوشاس سهْ )

(1)ثؾؤٕ إػبدح رؾ٤ٌَ اُِجبٕ اُطج٤خ اُؼبٓخ ٝث٤بٕ اخزقبفبرٜب 
 

 ٝص٣ش حُقلش: 

رؾؤٕ اػخدس طؾ٤ٌَ حُِـخٕ حُطز٤ش حُؼخٓش ٝر٤خٕ  3111 ( ُغ٘ش1رؼذ حالهالع ػ٠ِ حُوشحس سهْ )

 حخظقخفخطٜخ، 

 ٝر٘خء  ػ٠ِ ػشك ٤ًَٝ ٝصحسس حُقلش، 

 هشس ا٥ر٢:

 - 6 -ٓبدح 

ربػخدس طؾ٤ٌَ حُِـخٕ حُطز٤ش حُؼخٓش  3111( ُغ٘ش 1) ( ٖٓ حُوشحس سه٣1ْ غظزذٍ ر٘ـ حُٔخدس )     

 ٝر٤خٕ حخظقخفخطٜخ حُ٘ـ ح٥ط٢: 

ؾؤ حُِـخٕ حُطز٤ش حُؼخٓش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:       ط٘ 

 ُـ٘ش طو٤٤ْ افخرخص حُؼَٔ ٝحُلٞحدع حُٔشٝس٣ش.  -

 ُـ٘ش طو٤٤ْ ح٤ُِخهش حُطز٤ش ُِقالك٤ش ُِؼَٔ أٝ حإلكخُش ػ٠ِ حُظوخػذ ٝطوذ٣ش حُؼٔش.  -

 ُـ٘ش طو٤٤ْ ٝحػظٔخدحص حإلؿخصحص ٝؽجٕٞ حألعشس.  -

 ُـ٘ش طو٤٤ْ كخالص حُطذ حُ٘لغ٢.  -

 ُـ٘ش طو٤٤ْ كخالص حألٗق ٝحألرٕ ٝحُل٘ـشس ٝحُقْٔ ح٢ُٜ٘ٔ.  -

 ُـ٘ش طو٤٤ْ كخالص حُؼ٤ٕٞ.  -

 ُـ٘ش طوش٣ش ٝحػظٔخد كلٞفخص حُظٞظ٤ق ٝحُظؼ٤٤ٖ. -

 ٣ٝـٞص اٗؾخء ُـخٕ أخشٟ ًِٔخ دػض حُلخؿش ا٠ُ رُي.     

 ٣ٝقذس هشحس ٖٓ ٝص٣ش حُقلش رظغ٤ٔش سث٤ظ ٝٗخثذ سث٤ظ ٝأػنخء حُِـخٕ حُطز٤ش حُؼخٓش.     

 -4 -أُبدح 

س، ٣ٝ ؼَٔ رٚ حػظزخسح  ٖٓ طخس٣خ ٗؾشٙ ك٢ حُـش٣ذس ػ٠ِ ٤ًَٝ ٝصحسس حُقلش ط٘ل٤ز ٛزح حُوشح    

 حُشع٤ٔش.

 ٝص٣ش اُقحخ                                                                                

 اُذًزٞس ك٤قَ ثٖ ٣ؼوٞة اُحٔش

 

 ٛـ  1437رٝ حُوؼذس  1فذس رظخس٣خ: 

 ّ 3111ٗٞكٔزش  2حُٔٞحكن: 
 

 .05/11/0221 -0151 العدد -الجرٌدة الرسمٌة( 1)
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 2119( تؤمٌنات لسنة 19رقم ) قرار

(1)تنظٌم ضم مدة خدمة سابقة على التؤمٌن االجتماعً بشؤن
 

 وزٌر المالٌة:

( لسنة 04على قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) االطبلعبعد 

 ،0225( لسنة 5وتعدٌبلته وعلى األخص القانون رقم )1356

 بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، 0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

المنعقدة  0221( لسنة 0وبعد موافقة مجلس إدارة الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً فً جلسته رقم )

 ،14/5/0221بتارٌخ 

 قرر اآلتً:

 المادة األولى

وذلك بضم المدد التالٌة سواء كانت  ٌجوز للمإمن علٌه طلب زٌادة مدة اشتراكه فً التؤمٌن    

 سنوات كاملة أو كسور سنة:

المدد التً ٌسمح بها نصٌب المإمن علٌه فً أموال النظم الخاصة المشار إلٌها بالمادتٌن  أ( 

 ( من قانون التؤمٌن االجتماعً.34و 33)

ة السابقة على المدد التً ٌسمح بها المبلػ المإدى عنه نظٌر مكافؤة نهاٌة الخدمة عن المد ب( 

 ( من قانون التؤمٌن االجتماعً.35التؤمٌن وفقاً للمادة )

مدد الخدمة السابقة التً لم ٌكن خبللها خاضعاً لقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم  ج( 

 .1356( لسنة 04بقانون رقم )

مستحقاته دفعة واحدة مدد االشتراك فً التؤمٌن السابقة والتً تقاضى عنها من الهٌبة العامة  د( 

 ( من قانون التؤمٌن االجتماعً.31وفقاً للمادة )

 المادة الثانٌة

ٌشترط لضم مدد الخدمة السابقة أن ٌستكمل المإمن علٌه إجراءات الضم وهو فً الخدمة     

 ولٌس بعد انتهابها.

 المادة الثالثة

ٌبة بطلب بذلك وفقاً لئلجراءات على المإمن علٌه الراؼب فً ضم مدة خدمة سابقة أن ٌتقدم لله   

 التالٌة:

( تؤمٌنات المرافق لهذا القرار الخاص بطلب ضم مدة 5استكمال بٌانات األنموذج رقم ) أ( 

 خدمة سابقة.

تقدٌم المستندات التً تثبت عبلقة العمل عن مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها إلى مدة  ب( 

  االشتراك.

بسداد المبلػ المطلوب خبلل شهر من تارٌخ تقدٌم الطلب، فعلى الهٌبة فإذا لم ٌقم صاحب الطلب    

 إعادة حساب كلفة الضم على أساس سن ه وأجره عند السداد.

 

 

 .31/10/0223 -0301العدد  -( الجرٌدة الرسمٌة1)
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 المادة الرابعة

رقم  وفقاً للجدولتحسب كلفة ضم مدد الخدمة السابقة المحددة فً المادة األولى من هذا القرار     

( المرافق لقانون التؤمٌن االجتماعً، بافتراض تقاعد المإمن علٌه فً السن االعتٌادٌة للتقاعد 4)

سنة للمرأة(، ما لم ٌحدد المإمن علٌه سناً لتقاعده قبل ذلك، وفً هذه  55سنة للرجل و  62)

 اعده.الحالة تحسب كلفة الضم على أساس السن التً ٌحددها المإمن علٌه لتق

 المادة الخامسة

تقوم الهٌبة بحساب كلفة ضم المدة ومطالبة المإمن علٌه بسدادها، وال تدخل هذه المدة فً سجل    

المإمن علٌه إال بعد قٌامه بسداد كلفتها، وٌكون السداد أما دفعة واحدة أو بتقسٌط مبلػ الضم أو 

%سنوٌاً تحسب على الرصٌد 5ع جزء منه باالتفاق مع الهٌبة على أن ٌضاؾ إلٌه فابدة بواق

 المتناقص.

 المادة السادسة

إذا قرر المإمن علٌه تؽٌٌر سن تقاعده الذي حدده سابقاً والذي تم على أساسه تحدٌد كلفة     

الضم، سواء تم ذلك عند تقاعده قبل سن التقاعد االعتٌادٌة أو قبل ذلك، فعلى الهٌبة أن تعٌد حساب 

قاعد الجدٌدة وذلك بؤثر رجعً وفقاً لسن ه وأجره فً تارٌخ طلب كلفة الضم على أساس سن الت

 الضم، وتسوٌة الفرق الناتج عن هذه العملٌة مع المإمن علٌه. 

 المادة السابعة

( من هذا القرار ٌستثنى من حكم المادة السابقة حالة وفاة المإمن 15مع مراعاة حكم المادة )    

على أساسه حساب كلفة ضم المدة، وال ٌجوز للهٌبة فً هذه  علٌه قبل بلوؼه سن التقاعد الذي تم

 الحالة إعادة حساب كلفة الضم أو مطالبة ذوي المإمن علٌه بسداد أي مبالػ إضافٌة. 

 المادة الثامنة

فً حالة طلب المإمن علٌه تقسٌط كامل كلفة ضم المدة أو جزء منها، ٌجب أن ٌراعى عدم     

المتبقٌة لبلوغ المإمن علٌه سن الستٌن والمإمن علٌها سن الخامسة تجاوز مدة التقسٌط المدة 

 والخمسٌن، أو المدة المتبقٌة لبلوغ السن الذي حدده المإمن علٌه للتقاعد.

 المادة التاسعة

 تحسب الفوابد وقٌمة القسط الشهري، حسب المدة المطلوبة، بالطرٌقة التالٌة:     

 %.5( × 04(÷1))عدد األقساط + × ب دفعة واحدة( قٌمة الفوابد = )المبلػ المطلو أ( 

 مدة التقسٌط بالشهور.÷ القسط الشهري = )المبلػ المطلوب دفعة واحدة + قٌمة الفوابد( ب( 
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 المادة العاشرة

ٌلتزم المإمن علٌه بسداد األقساط المستحقة للهٌبة فً أوقاتها، وذلك بموجب شٌكات مإجلة     

الفترة، أو وفقاً ألي آلٌة أخرى تستخدمها الهٌبة، فإذا تخلؾ ٌتم إشعاره بقٌمة األقساط عن كامل 

 بذلك كتابٌاً ومطالبته بالسداد.

 المادة الحادٌة عشرة

ٌجوز للمإمن علٌه، لمرتٌن فقط، طلب تؽٌٌر فترة التقسٌط سواء بالزٌادة أو النقصان، على أن     

 ب مدة التقسٌط الجدٌدة.تقوم الهٌبة بإعادة حساب الفابدة وقٌمة القسط حس

 المادة الثانٌة عشرة

إذا تخلؾ المإمن علٌه عن سداد ثبلثة أقساط متتالٌة اعتبرت عملٌة التقسٌط الؼٌة وتقوم الهٌبة     

بحساب قٌمة األقساط التً تم سدادها حتى تارٌخ سداد آخر قسط وإعادة حساب المدة المضمومة 

 ٌه كتابٌاً بذلك. فً حدود ذلك المبلػ، وإشعار المإمن عل

ومع ذلك ٌجوز للمإمن علٌه ولمرة واحدة فقط طلب استبناؾ التقسٌط إذا ما تقدم للهٌبة بعذر     

مقبول، على أن ٌقدم ذلك الطلب خبلل شهر من تارٌخ إشعار الهٌبة له بإلؽاء عملٌة التقسٌط، 

علٌه دفعة واحدة، دون وٌلتزم المإمن علٌه فً هذه الحالة بسداد جمٌع األقساط التً استحقت 

 حساب أي فوابد تؤخٌر علٌها. 

فإذا تخلؾ عن السداد مرة أخرى ولمدة مماثلة فٌتوجب علٌه سداد قٌمة األقساط المتخلفة     

والمتبقٌة دفعة واحدة، وإال أعٌد حساب المدة المضمومة وذلك فً حدود المبالػ التً تم سدادها 

 حتى ذلك التارٌخ.

 رةالمادة الثالثة عش

ٌجوز للمإمن علٌه أن ٌطلب ضم المدة التً تم إلؽاإها تنفٌذاً لحكم المادة السابقة، على أن     

 ٌعامل هذا الطلب كطلب جدٌد مستقل عن السابق وأن ٌلتزم بسداد كامل كلفة الضم دفعة واحدة. 

 المادة الرابعة عشرة

 كلفتها للهٌبة. ال ٌجوز للمإمن علٌه طلب إلؽاء المدة المضمومة بعد سداد    

 المادة الخامسة عشرة

فً حالة وفاة المإمن علٌه قبل سداده لجمٌع أقساط مدة الخدمة المضمومة، ٌتم تخفٌض تلك     

المدة بما ٌتناسب وقٌمة األقساط المسددة حتى تارٌخ الوفاة، دون المساس بمعامل حساب كلفة 

تلك المدة إلى مدة اشتراكه فً التؤمٌن ما لم  ( المرافق للقانون. وتضم4الضم الوارد بالجدول رقم )

 ٌسدد المستحقون عنه قٌمة األقساط المتبقٌة دفعة واحدة وذلك بعد استبعاد الفوابد المحسوبة علٌها.
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 المادة السادسة عشرة

 02/1/1353( تؤمٌنات الصادر بتارٌخ 4قرار وزٌر العمل والشبون االجتماعٌة رقم ) ٌُلؽى    

 طلب ضم مدة سابقة على االشتراك فً التؤمٌنات االجتماعٌة.تنظٌم  بشؤن

 المادة السابعة عشرة

ٌُعمل به من تارٌخ نشره.  ٌُنشر هذا القرار واألنموذج المرافق له بالجرٌدة الرسمٌة، و

 

                  

 

 وزٌر المالٌة                                              

 الهٌئة العامة للتؤمٌن االجتماعًرئٌس مجلس إدارة 

 أحمد بن محمد آل خلٌفة                                             

 

 هـ1431محرم  4صدر بتارٌخ: 

 م0223دٌسمبر  01الموافق:
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 وزارة المالٌة

 2111( لسنة 1رقم ) قرار

 قواعد وإجراءات صرف الزٌادة السنوٌة بشؤن

 المعاشات المستحقة% على 3 بواقع

 (1)طبقاً لقانون التؤمٌن االجتماعً

 وزٌر المالٌة:

 1356( لسنة 04بعد االطبلع على قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 وتعدٌبلته،

 بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، 0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً،  0223( لسنة 52وعلى القانون رقم )

 وبناًء على عرض الربٌس التنفٌذي للهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً،

 قرر اآلتً:

 (1) مادة

تسري أحكام هذا القرار على المعاشات التً تصرفها الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً طبقاً ألحكام 

، المستحقة عن فرع 1356( لسنة 04بالمرسوم بقانون رقم )قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر 

التؤمٌن ضد الشٌخوخة والعجز والوفاة وفرع التؤمٌن ضد إصابات العمل التً ٌنشؤ عنها عجز دابم 

 كلً أو وفاة.

 (2) مادة

% )ثبلثة 3ُتضاؾ إلى المعاش الذي مضى على صرفه مدة سنة فؤكثر زٌادة سنوٌة بسٌطة بنسبة 

، فإذا قلت فترة صرؾ المعاش 0212ً شهر ٌناٌر من كل سنة، اعتباراً من أول ٌناٌر بالمابة(، ف

عن سنة، ُصرفت هذه الزٌادة بنسبة مقدار الفترة من تارٌخ ربط المعاش حتى نهاٌة شهر دٌسمبر 

 من ذات السنة.

 دةوٌستمر صرؾ الزٌادة المذكورة حتى لو تجاوز المعاش الحد األقصى المنصوص علٌه فً الما

( من قانون التؤمٌن االجتماعً، أو تجاوز متوسط األجر أو األجر الذي ُحسب على أساسه 135)

الحد األقصى لؤلجر الشهري  -بعد إضافة الزٌادة المشار إلٌها -المعاش، على أال ٌتجاوز المعاش

( من قانون التؤمٌن 15الخاضع لبلشتراك المنصوص علٌه فً الفقرة األولى من المادة )

 دٌنار( أربعة آالؾ دٌنار. 4222جتماعً والبالػ )اال

 فؤكثر. دٌنار )أربعة آالؾ دٌنار( 4222وال ُتضاؾ الزٌادة المشار إلٌها إلى المعاشات التً تبلػ 

 (3) مادة

ُتحسب الزٌادة على كامل المعاش، بما فٌه المنح العابلٌة إن وجدت، وقبل إجراء أٌة خصومات 

 علٌه.

لمستحقة فً حالة الوفاة، تضاؾ الزٌادة بعد توزٌع المعاش على المستحقٌن وبالنسبة للمعاشات ا

 ( المرافق لقانون التؤمٌن االجتماعً.5وفقاً للجدول رقم )

 

 
 .11/0/0212 -0335العدد  –نشر بالجرٌدة الرسمٌة  (1)
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 (4) مادة

صاحب  فً حالة زٌادة عدد المستحقٌن أو سقوط نصٌب أي منهم فً المعاش، سواء حال حٌاة

ٌُعاد احتساب المعاش مع الزٌادة على النحو اآلتً:  المعاش أو بعد وفاته، 

إعادة توزٌع المعاش األصلً، بمراعاة التؽٌٌر الحاصل فً عدد المستحقٌن والمنح العابلٌة  -1

 فً حالة توافر شروط صرفها.

بنسبة  -قبعد إعادة توزٌع المعاش طبقاً للبند الساب-ُتضاؾ الزٌادة إلى نصٌب كل مستحق -0

ٌُستحق عنها المعاش بما 3 % )ثبلثة بالمابة( من قٌمته، مضروبة فً عدد السنوات التً 

أو من تارٌخ ربط المعاش أٌهما ألحق وحتى  0212فٌها كسور السنة، للفترة من أول ٌناٌر

 تارٌخ زٌادة عدد المستحقٌن أو سقوط نصٌب أي منهم فً المعاش.

 

 (5) مادة

المعاش أو وقفه كلٌاً أو جزبٌاً، تستمر الهٌبة فً إضافة الزٌادة المقررة إلٌه فً حالة انقطاع 

 بافتراض صرفه بالكامل، على أن ٌقتصر صرفها على جزء المعاش الذي ٌتم صرفه بالفعل.

 

 (6مادة)

ٌُعمل به  ،على الربٌس التنفٌذي للهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً تنفٌذ هذا القرار  من أول اعتباراو

ٌُنشر فً الجرٌدة الرسمٌة. 0212ٌناٌر   ، و

 

 حمد بن محمد آل خلٌفةأ                                             

 وزٌر المالٌة                                             

 رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة للتؤمٌن االجتماعً

 

 

 هـ1431صفر  04صدر بتارٌخ: 

 م0212فبراٌر  1 الموافق:
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 الهٌئة العامة للتؤمٌن االجتماعً

 2111( لسنة 4رقم ) قرار
 (1)تقرٌر مكافؤة نقدٌة ألصحاب المعاشات والمستحقٌن عنهم بشؤن

 وزٌر المالٌة، ربٌس مجلس إدارة الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً:

معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً بشؤن تنظٌم  1355( لسنة 13بعد االطبلع على القانون رقم )

 الحكومة وتعدٌبلته،

وعلى قانون تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام 

 وتعدٌبلته، 1356( لسنة 11الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ،وتعدٌبلته 1356( لسنة 04وعلى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، 0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء مجلسً  0223( لسنة 30وعلى القانون رقم )

 الشورى والنواب والمجالس البلدٌة وتنظٌم معاشاتهم ومكافآتهم، 

ٌناٌر  04( المنعقدة بتارٌخ 0251( فً جلسته )0251-20)قرار مجلس الوزراء رقم  وعلى

 بالموافقة على تخصٌص اعتماد إضافً للصرؾ على المكرمة السامٌة،

 وبناًء على عرض الربٌس التنفٌذي للهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً،

 قرر اآلتً:

 المادة األولى

دٌنار( لمرة واحدة،  522)تصرؾ لكل صاحب معاش أو المستحقٌن عنه مكافؤة نقدٌة بواقع 

 وٌشار إلٌها فٌما ٌلً بكلمة "المكافؤة".

 المادة الثانٌة

 ٌشترط فٌمن ٌستحق المكافؤة ما ٌلً:

 أن ٌكون صاحب المعاش بحرٌنً الجنسٌة وكذا المستحقٌن عنه. -1

 .1/1/0212 أن ٌكون استحقاق المعاش سابقاً على تارٌخ -0

ى ولو كان صاحب المعاش أو المستحق عنه مستحقاً ال تصرؾ المكافؤة إال مرة واحدة حت -3

 ألكثر من معاش.

ال تصرؾ هذه المكافؤة لصاحب المعاش الذي أوقؾ معاشه كلٌاً بسبب عودته إلى العمل،  -4

 كما ال تصرؾ للمستحق فً حالة عدم استٌفابه شروط استحقاق المعاش كلٌاً.
  .05/0/0212 -0336العدد   -الجرٌدة الرسمٌة( 1)
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توزع المكافؤة على المستحقٌن عن صاحب المعاش بنسبة ما ٌستلمه كل منهم إلى مجموع  -5

 ما ٌصرؾ للمستحقٌن.

فً حالة استحقاق أحد المستحقٌن ألكثر من معاش، ٌصرؾ له نصٌبه فً المكافؤة وفق  -6

النصٌب األفضل ، على أن تتم إعادة توزٌع كامل قٌمة المكافؤة على باقً المستحقٌن فً 

 ( من هذه المادة.5معاش اآلخر وفقاً للبند )ال

تصرؾ المكافؤة لصاحب معاش العجز اإلصابً الجزبً أو للمستحقٌن عنه، بشرط عدم  -5

خضوعه وإٌاهم ألي من قانونً التقاعد المدنً والعسكري وقانون التؤمٌن االجتماعً، كما 

بً أو أي من تصرؾ المكافؤة فً حالة اشتراك صاحب معاش العجز اإلصابً الجز

 المستحقٌن عنه فً نظام التؤمٌن االختٌاري.

 المادة الثالثة

 تتحمل المٌزانٌة العامة للدولة الكلفة اإلجمالٌة للمكافؤة المنصوص علٌها فً هذا القرار.

 المادة الرابعة

ٌُعمل به من ٌناٌر  31على الربٌس التنفٌذي للهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً تنفٌذ هذا القرار، و

ٌُنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.0212  ، و

               

 أحمد بن محمد آل خلٌفة                                              
 وزٌر المالٌة                                              

 رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة للتؤمٌن االجتماعً
 

 

 هـ1431ربٌع األول  3صدر بتارٌخ: 

 م 0212فبراٌر  15الموافق:
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 الهٌئة العامة للتؤمٌن االجتماعً

 2111( لسنة 7رقم ) قرار

 تحدٌد وتنظٌم إجراءات ضم مدد الخدمة السابقة بشؤن

 فً القطاع الخاص لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام

(1) الحالٌةوالحرس الوطنً وجهاز األمن الوطنً لمدة خدمتهم 
 

 وزٌر المالٌة، ربٌس مجلس إدارة الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً:

بعد االطبلع على قانون تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن 

 ، وتعدٌبلته،1356( لسنة 11العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 وتعدٌبلته، 1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم )وعلى قانون التؤمٌن االجتماعً 

 ،0222( لسنة 02وعلى قانون الحرس الوطنً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، 0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

لتقاعد لضباط وأفراد بتعدٌل قانون تنظٌم معاشات ومكافآت ا 0223( لسنة 54وعلى القانون رقم )

بإضافة مادة  1356( لسنة 11قوة دفاع البحرٌن واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ( مكرراً،11جدٌدة برقم )

 بإنشاء جهاز لؤلمن الوطنً، 0220( لسنة 14وعلى المرسوم رقم )

 وبعد موافقة مجلس إدارة الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً،

 قرر اآلتً:

 المادة األولى

مدة الخدمة السابقة فً القطاع الخاص التً ٌجوز لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام 

مكرراً المضافة بموجب  11والحرس الوطنً وجهاز األمن الوطنً ضمها وفقاً ألحكام المادة 

اط وأفراد قوة بتعدٌل قانون تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لضب 0223( لسنة 54القانون رقم )

هً المدة المشمولة 1356( لسنة 11دفاع البحرٌن واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 1356( لسنة 04) بالتؤمٌن طبقاً ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم

 تحق عنها معاش تقاعدي.والتً تم سداد االشتراكات عنها للهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، ولم ٌس

 لمادة الثانٌةا

تحسب مدة الخدمة المراد ضمها على أساس سنة خدمة عن كل سنة وربع خدمة قضاها الضابط 

 أو الفرد فً القطاع الخاص.
 

 .3/10/0212-0355العدد  -الجرٌدة الرسمٌة( 1)
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 المادة الثالثة

فً القطاع الخاص أن ٌقدم طلباً على الضابط أو الفرد الذي ٌرؼب فً ضم مدة خدمته السابقة 

بذلك إلى الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً على النموذج المعد لذلك، على أن ٌتضمن هذا النموذج 

بنداً ٌفٌد تعهد طالب الضم بالموافقة على خصم األقساط المتبقٌة للهٌبة نظٌر الضم من معاشه 

وتسقط األقساط المتبقٌة  دمته بحسب األحوال.التقاعدي أو المكافؤة المستحقة له فً حالة انتهاء خ

 فً جمٌع األحوال بوفاة طالب الضم.

 المادة الرابعة

على الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً مراجعة سجبلتها للتؤكد من وجود مدة الخدمة المطلوب 

 ضمها فً سجل طالب الضم عند تقدٌم طلبه، والتؤكد كذلك من عدم حصوله على معاش عنها.

 

 المادة الخامسة

ٌلتزم طالب الضم بدفع المبلػ المقابل للمدة المراد ضمها محسوباً على أساس مجموع اشتراك 

( 11( من المرسوم بقانون رقم )10الضابط أو الفرد الشهري ومساهمة الحكومة وفقاً للمادة )

وباً محسوباً على أساس الراتب الشهري الخاضع لبلشتراك وقت طلب الضم مضر 1356 لسنة

 فً عدد السنوات المراد ضمها باألشهر.

 المادة السادسة

ٌتم سداد المبلػ المقابل للضم إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرٌة خصماً من راتب طالب الضم، 

بتعدٌل بعض أحكام قانون تنظٌم  1331( لسنة3وذلك وفقاً للجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم )

لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون معاشات ومكافآت التقاعد 

 .1356( لسنة 11رقم )

 المادة السابعة

ٌُعمل به من الٌوم التالً  على الربٌس التنفٌذي للهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً تنفٌذ هذا القرار، و

 لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

                          

 

 أحمد بن محمد آل خلٌفة                                      

 وزٌر المالٌة                                       

 رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة للتؤمٌن االجتماعً

 

 

 هـ1431ذي الحجة  15صدر بتارٌخ: 

 م0212نوفمبر 03الموافق:
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 وزارة المالٌة

 2112( لسنة 1رقم ) قرار

 شروط وإجراءات نقل احتٌاطٌات موظفً الحكومة بشؤن

 وضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام والمإمن علٌهم

 عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم فً التؤمٌن

 (1) بٌن صنادٌق التقاعد والتؤمٌن الخاضعٌن لها

 وزٌر المالٌة:

عاشات ومكافآت التقاعد لموظفً بشؤن تنظٌم م 1355( لسنة 13بعد االطبلع على القانون رقم )

 الحكومة، وتعدٌبلته، 

وعلى قانون تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام 

 ، وتعدٌبلته، 1356( لسنة 11الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعدٌبلته، 1356( لسنة 04وعلى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع  1331( لسنة 6وعلى المرسوم بقانون رقم )

 البحرٌن واألمن العام البحرٌنٌٌن وؼٌر البحرٌنٌٌن، 

، المعدل بالمرسوم 0222( لسنة 02قانون رقم )وعلى قانون الحرس الوطنً الصادر بالمرسوم ب

 ،0220( لسنة 31رقم ) بقانون

 بإنشاء جهاز األمن الوطنً، وتعدٌبلته،  0220( لسنة 14وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً،  0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

شؤن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط ب 0212( لسنة 45وعلى المرسوم بقانون رقم )

 وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام البحرٌنٌٌن وؼٌر البحرٌنٌٌن المنشؤ بموجب المرسوم بقانون

 ،1331( لسنة 6رقم )

بشؤن نقل احتٌاطٌات موظفً الحكومة وضباط وأفراد قوة  0211( لسنة 06وعلى القانون رقم )

ام والمإمن علٌهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم فً التؤمٌن بٌن صنادٌق دفاع البحرٌن واألمن الع

 التقاعد والتؤمٌن الخاضعٌن لها، 

بشؤن القواعد المنظمة لتبادل  1311( لسنة 5قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم ) وعلى

 االحتٌاطٌات بٌن صنادٌق التقاعد المختلفة،

 قرر اآلتً:

 (1) مادة

القرار ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة المعانً المبٌنة قرٌن كل منها، ما لم فً تطبٌق أحكام هذا 

 ٌقتض سٌاق النص خبلؾ ذلك:

( 13المستفٌد: كل موظؾ أو ضابط أو فرد أو مإمن علٌه خاضعاً وفقاً ألحكام القانون رقم ) (1

ٌم معاشات بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة أو قانون تنظ 1355لسنة 

ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 1356( لسنة 04أو قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 1356( لسنة 11)

التؤمٌن  كه فًوتقدم إلى جهة التؤمٌن الحالٌة بطلب لنقل احتٌاطٌاته عن مدة خدمته أو مدة اشترا

لدى جهة التؤمٌن السابقة ولم ٌكن مستحقاً لمعاش التقاعد ولم ٌستلم المكافؤة أو تعوٌض الدفعة 

 الواحدة.
 06/1/0210 -3236العدد  –( نشر بالجرٌدة الرسمٌة 1)
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 جهة التؤمٌن السابقة: الجهة التً كان المستفٌد خاضعاً لقانونها. (0

 التً أصبح المستفٌد خاضعاً لقانونها.جهة التؤمٌن الحالٌة: الجهة  (3

 

 (2) مادة

بشؤن نقل احتٌاطٌات موظفً  0211( لسنة 06مع مراعاة حكم المادة األولى من القانون رقم )

الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام والمإمن علٌهم عن مدد خدمتهم أو 

ٌن الخاضعٌن لها، ٌقدم المستفٌد طلب نقل اشتراكهم فً التؤمٌن بٌن صنادٌق التقاعد والتؤم

مستوفٌاً كامل  -االحتٌاطٌات بٌن صنادٌق التقاعد والتؤمٌن على األنموذج المرافق لهذا القرار

إلى جهة التؤمٌن الحالٌة التً تلتزم بإحالة الطلب إلى جهة التؤمٌن السابقة فور  -البٌانات المطلوبة 

 وروده إلٌها.

 وٌجوز للمستفٌد تقدٌم الطلب عن طرٌق جهة عمله. 

 

 (3) مادة

 ال ٌجوز تجزبة مدة الخدمة أو مدة االشتراك المطلوب نقل احتٌاطٌاتها.

كما ال ٌجوز طلب نقل االحتٌاطٌات عن مدة خدمة أو مدة اشتراك سبق االستفادة منها بالضم، 

 كان خاضعاً له المستفٌد.وتسوى مستحقات تلك المدة وفقاً ألحكام القانون الذي 

 

 (4) مادة

تقوم جهة التؤمٌن السابقة بحساب االحتٌاطٌات عن كامل مدة خدمة المستفٌد أو مدة اشتراكه فً 

التؤمٌن بواقع حصٌلة اشتراكاته فً فرع تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة التً اقتطعت من مرتبه 

سابه وكلفة المدد االفتراضٌة المشتراة أو أجره وحصة الحكومة أو صاحب العمل التً أدٌت لح

والمضافة والمضمومة إلى مدة خدمته أو مدة اشتراكه مضافا إلها عوابد االستثمار المحققة على 

االشتراكات المحصلة أو المبالػ المحصلة خبلل الفترة من تارٌخ الخضوع للقانون الذي كان 

خ تحوٌل الحصٌلة للصندوق الذي أصبح معامبلً به أو من تارٌخ الضم بحسب األحوال حتى تارٌ

 تابعاً له.

ها ادوتقدر كلفة المدد المضافة ؼٌر الممولة على أساس حصٌلة االشتراكات التً كان ٌفترض سد

 عن تلك المدد وقت اكتساب الحق فٌها، مع سداد العوابد المستحقة وفقاً لما تقدم.

 (5) مادة

االحتٌاطٌات المشار إلٌها إلى جهة التؤمٌن الحالٌة خبلل مدة ال تلتزم جهة التؤمٌن السابقة بتحوٌل 

 تجاوز تسعٌن ٌوماً من تارٌخ إحالة الطلب إلٌها.

على أن تقوم األخٌرة بإخطار المستفٌد، بخطاب مسجل، بإتمام نقل احتٌاطٌاته والمدة المحسوبة له 

 خبلل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ إتمام نقلها.

 (6) مادة

 العدول عن طلب نقل االحتٌاطٌات بعد إتمام نقلها.ال ٌجوز 

كما ال ٌحول دون نقل االحتٌاطٌات وفاة المستفٌد بعد إتمام إجراءات تقدٌم طلب نقلها، وتلتزم جهة 

 التؤمٌن السابقة بنقل االحتٌاطٌات خبلل المدة المشار إلٌها فً المادة السابقة من هذا القرار.
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التؤمٌن الحالٌة بإخطار المستحقٌن عن المستفٌد، بخطاب مسجل،  وفً الحالة األخٌرة تقوم جهة

 بإتمام نقل االحتٌاطٌات والمدة المحسوبة فٌه خبلل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ إتمام نقلها.

 (7) مادة

ال ٌجوز إتمام إجراءات نقل االحتٌاطٌات فً حالة وجود استقطاع من الراتب أو أقساط شهرٌة 

الصندوق بجهة التؤمٌن السابقة، ما لم ٌقم بتسوٌة تلك المبالػ، وفقاً للقوانٌن  على المستفٌد لمصلحة

 واألنظمة ذات العبلقة.

 (8) مادة

قرار  ال ٌسري هذا القرار فً شؤن حاالت النقل أو التعٌٌن أو إعادة التعٌٌن المنصوص علٌها فً

دل االحتٌاطٌات بٌن بشؤن القواعد المنظمة لتبا 1311( لسنة 5ربٌس مجلس الوزراء رقم )

 صنادٌق التقاعد المختلفة.

 (9) مادة

ٌُعمل به اعتباراً من تارٌخ نشره.  ٌُنشر هذا القرار فً الجرٌدة الرسمٌة، و

 

 

 وزٌر المالٌة                                                                            

 أحمد بن محمد آل خلٌفة

 هـ1433صفر  01صدر بتارٌخ: 

 م0210ٌناٌر  15الموفق:
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 الهٌئة العامة للتؤمٌن االجتماعً

 2113( لسنة 9رقم ) قرار

 تعدٌل قٌمة منحة نفقات الجنازة بشؤن

 وزٌر المالٌة:

 1356( لسنة 04بعد االطبلع على قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 منه،( 31وتعدٌبلته، وعلى األخص المادة )

 بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً، 0221( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 بشؤن زٌادة منحة نفقات الجنازة، 1310( تؤمٌنات لسنة 5وعلى القرار الوزاري رقم )

 0213 ( لسنة1( باجتماعه رقم )6قرار مجلس إدارة الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً رقم ) وعلى

بالموافقة على تعدٌل قٌمة منحة نفقات الجنازة فً قانون التؤمٌن  0213أبرٌل  01المنعقد بتارٌخ 

 االجتماعً،

 وبناء على عرض ربٌس مجلس إدارة الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً،

 قرر اآلتً:

 المادة األولى

ُتصرؾ منحة نفقات الجنازة بواقع أجر ثبلثة أشهر إذا توفً المإمن علٌه وهو فً الخدمة. 

صرؾ المنحة المذكورة بما ٌعادل ثبلثة أمثال المعاش المفترض صرفه إلى المإمن علٌه إذا وتُ 

توفً خبلل سنة من تارٌخ انقطاعه عن التؤمٌن. كما ُتصرؾ بواقع معاش ثبلثة أشهر إذا توفً 

 صاحب معاش.

(، وٌكون دٌنار )خمسمابة دٌنار 522وفً كل األحوال ٌجب أال تقل قٌمة منحة نفقات الجنازة عن 

 ( من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون31صرفها على النحو المبٌن بالمادة )

 .1356( لسنة 04رقم )

 المادة الثانٌة

 ٌُلؽى كل حكم ٌخالؾ أحكام هذا القرار.

 المادة الثالثة

 ٌُعمل بهذا القرار من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

                                                                          

 وزٌر المالٌة                                                                             

 أحمد بن محمد آل خلٌفة

 

 

 هـ1434رجب  5صدر بتارٌخ: 

 م0213ماٌو  15الموافق:
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 الفهرس

 الطبعة السادسة

رقم 
 الصفحة

 الموضوع
رقم 

 التسلسل

 1 الجزء األول: القانون األساسً للتؤمٌن االجتماعً وتعدٌالته 0

بإصدار قانون التؤمٌن االجتماعً 1356لسنة  04المرسوم بقانون رقم   

 0 قانون التؤمٌن االجتماعً 3

نظام التؤمٌن االجتماعً ومجال تطبٌقه والتعارٌؾالباب األول:  4  3 

إنشاء الهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة ونظام إداراتهاالباب الثانً:  1  4 

10 
إنشاء صنادٌق التؤمٌن وتموٌلها وقواعد تحدٌد اشتراك التؤمٌن الباب الثالث: 

 ودفعها
5 

الشٌخوخة والعجز والوفاة بسبب ؼٌر مهنًفرع التؤمٌن ضد الباب الرابع:  11  6 

فرع التؤمٌن ضد اصابات العملالباب الخامس:  06  5 

معاشات المستحقٌن وشروط استحقاقهمالباب السادس:  35  1 

المنح االضافٌة الباب السابع: 31  3 

أحكام عامة ومشتركةالباب الثامن:  42  12 

والرسوماإلعفاء من الضرابب الباب التاسع:  46  11 

ضمانات التحصٌل والصرؾ والمراقبةالباب العاشر:  45  10 

األحكام االنتقالٌةالباب الحادي عشر:  50  13 

أحكام ختامٌةالباب الثانً عشر:  53  14 

العقوباتالباب الثالث عشر:  51  15 

الجداول الملحقةالباب الرابع عشر:  53  16 

التقاعد: نسب خفض معاش  1جدول رقم  62  15 

: تقدٌر درجات العجز فً حاالت الفقد العضوي 0جدول رقم  61  11 

: حاالت فقد االبصار 0جدول رقم  63  13 

: حاالت فقد السمع 0جدول رقم  64  02 

: جدول أمراض المهنة 3جدول رقم  65  01 

: تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب مدة سابقة ضمن مدة االشتراك 4جدول رقم  55  00 

55 
: تحدٌد األقساط الشهرٌة التً تقتطع من األجر فً حالة اختٌار  5جدول رقم 
سداد المبالػ المستحقة علٌه بالتقسٌط    هالمإمن علٌ  

03 

دٌنار واحد ه: رأس المال لمعاش مستبدل قدر 6جدول رقم  51  04 

: توزٌع المعاش على فبات المستحقٌن 5جدول رقم  12  05 
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رقم 

 التسلسل

11 
الجزء الثانً : المراسٌم بالقوانٌن والقوانٌن المعدلة للقانون األساسً للتؤمٌن 

 االجتماعً
06 

10 
من قانون  133والمادة  31بتعدٌل المادة  1356لسنة  05مرسوم بقانون رقم 
 التؤمٌن االجتماعً

05 

14 
شؤن إٌقاؾ العمل ببعض أحكام قانون فً  1355لسنة  10مرسوم بقانون رقم 

 التؤمٌن االجتماعً بالنسبة لؽٌر البحرٌنٌٌن
01 

بتقرٌر زٌادة ألصحاب المعاشات والمستحقٌن1312ة نلس 1مرسوم بقانون رقم  15  03 

بتعدٌل قانون التؤمٌن االجتماعً 1315ة نلس 1مرسوم بقانون رقم  15  32 

13 
 1انٌة من المرسوم بقانون رقم بتعدٌل المادة الث 1315لسنة  10مرسوم بقانون رقم 

بتعدٌل قانون التؤمٌن االجتماعً 1315 نةلس  
31 

32 
بتعدٌل قانون التؤمٌن االجتماعً  1316لسنة  02مرسوم بقانون رقم   

) تخفٌض االشتراك (    
30 

31 
 بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً ) 1315لسنة  15مرسوم بقانون رقم 

 اضافة مدة افتراضٌة وؼٌرها (
33 

بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً 0222لسنة  14مرسوم بقانون رقم  33  34 

35 
بشؤن التؤمٌن االجتماعً على البحرٌنٌٌن العاملٌن فً  0225لسنة  31قانون 

 الخارج ومن فً حكمهم
35 

122 
التؤمٌن االجتماعً الصادر  بتعدٌل بعض أحكام قانون 0226لسنة  42قانون رقم 

1356( لسنة 04بالمرسوم بقانون رقم )  
36 

123 
بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماٌة التؤمٌنٌة  0226لسنة  61قانون رقم 

لموظفً دول مجلس التعاول لدول الخلٌج العربٌة العاملٌن فً ؼٌر دولهم فً أٌة 
 دولة فً المجلس

35 

بشؤن التؤمٌن ضد التعطل 0226ة ( لسن51قانون رقم ) 111  31 

105 
بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر  0225( لسنة 6قانون رقم )

1356( لسنة 04بالمرسوم بقانون رقم )  
33 

132 
بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر  0225( لسنة 5قانون رقم )

1356( لسنة 04بالمرسوم بقانون رقم )  
42 

بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً 0221( لسنة 3قانون رقم ) 134  41 

131 
بتشكٌل مجلس إدارة الهٌبة العامة للتؤمٌن  0221( لسنة 44مرسوم رقم )
 االجتماعً

40 

142 
بتعٌٌن ربٌس تنفٌذي للهٌبة العامة للتؤمٌن  0221( لسنة 56مرسوم رقم )
 االجتماعً

43 

141 
م قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر ابتعدٌل بعض أحك 0223( لسنة 52م )رققانون 

1356( لسنة04بالمرسوم بقانون رقم )  
44 
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143 
( لسنة 1بتعدٌل بعض احكام المرسوم بقانون رقم ) 0212( لسنة 3قانون رقم )

والمستحقٌنبتقرٌر زٌادة ألصحاب المعاشات  1312  
45 

144 
بتعدٌل أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر  0212( لسنة 13قانون رقم )

1356( لسنة 04بالمرسوم بقانون رقم )  
46 

145 
بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً  0212( لسنة 32قانون رقم )

1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم )  
45 

141 
بشؤن نقل احتٌاطات موظفً الحكومة وضباط  0211( لسنة 06) قانون رقم

وأفراد قوة دفاع البحرٌن واالمن العام والمإمن علٌهم عن مدد خدمتهم أو 
 اشتراكاتهم فً التؤمٌن بٌن صنادٌق التقاعد والتؤمٌن الخاضعٌن لها

41 

152 
ألحكام بشؤن رفع الحد األدنى لمعاشات الخاضعٌن  0211( لسنة 05قانون رقم )

 قانون التؤمٌن االجتماعً
43 

151 
تعٌٌن ربٌس وأعضاء فً مجلس إدارة الهٌبة  0211( لسنة 55مرسوم رقم )

 العامة للتؤمٌن االجتماعً
52 

153 
بتعٌٌن ربٌس تنفٌذي للهٌبة العامة للتؤمٌن  0210( لسنة 51مرسوم رقم )
 االجتماعً

51 

154 
 0226( لسنة 42المادة الثالثة من قانون رقم )بتعدٌل  0213( لسنة 5قانون رقم )

( 04بتعدٌل بعض احكام قانون التؤمٌن ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
1356لسنة  

50 

155 
بإعادة تشكٌل مجلس إدارة الهٌبة العامة للتؤمٌن  0213( لسنة 11مرسوم رقم )
 االجتماعً

53 

155 
( لسنة 3مادة الرابعة من القانون رقم )بتعدٌل ال 0214( لسنة 33قانون رقم )

بشؤن الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً 0221  
54 

153 
( من قانون التؤمٌن االجتماعً 33بتعدٌل المادة ) 0214( لسنة 44قانون رقم )

1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم )  
55 

162 
قانون التؤمٌن االجتماعً ( من 31بتعدٌل المادة ) 0215( لسنة 15قانون رقم )

1356( لسنة 04الصادر بالمرسوم بقانون رقم )  
56 

161 
ة فً بشؤن وقؾ الحقوق والمزاٌا التقاعدٌ 0215( لسنة 36مرسوم بقانون رقم )

أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسٌة دولة أجنبٌة  حالة سحب الجنسٌة البحرٌنٌة
 (1) دون إذن

55 

164 
قرارات سمو رئٌس مجلس الوزراء المتعلقة بالتؤمٌنات الجزء الثالث: 

ةاالجتماعٌ  
51 

165 
1979لسنة  12قرار رقم   

 بنظام المنح العابلٌة
53 

161 
1981لسنة  5قرار رقم   

 بشؤن القواعد المنظمة لتبادل االحتٌاطٌات بٌن صنادٌق التقاعد المختلفة
62 

150 
1983لسنة  15قرار رقم   

معاشات المستفٌدٌن وأنصبة المستحقٌن عنهم الخاضعٌن ألحكام بتقرٌر زٌادة فً 
 قانون التؤمٌن االجتماعً

61 
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154 
  1989لسنة  11قرار رقم 

بزٌادة بعض مزاٌا التؤمٌن الواردة بقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم 
1356لسنة  04بقانون رقم   

60 

156 
  1993لسنة  6قرار رقم 

بشؤن تمدٌد مدة العمل بإضافة المدة االفتراضٌة إلى مدة اشتراك المإمن علٌهم عند 
 تسوٌة معاش الشٌخوخة

63 

155 
1993لسنة  9قرار رقم   

بشؤن زٌادة الحد األدنى لمعاشات الخاضعٌن لقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر 
1356بمرسوم بقانون رقم لسنة   

64 

153 
1995لسنة  1قرار رقم   

بتطبٌق فرع التؤمٌن على المنشؽلٌن لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع 
 التؤمٌن على أصحاب العمل

65 

116 
1998لسنة  17قرار رقم   

 زٌادة بعض مزاٌا التؤمٌن الواردة بقانون التؤمٌن االجتماعً
66 

113 
2111لسنة  11قرار رقم   

األدنى لمعاشات المستفٌدٌن والمستحقٌن عنهم الخاضعٌن ألحكام بشؤن زٌادة الحد 
 قانون التؤمٌن االجتماعً

65 

131 
2115لسنة  26قرار رقم   

( ) جدول األمراض المهنٌة ( المرافق لقانون التؤمٌن 3بتعدٌل الجدول رقم )
 االجتماعً

61 

021 
2117لسنة  21قرار رقم   

المستفٌدٌن والمستحقٌن عنهم الخاضعٌن ألحكام بشؤن زٌادة الحد االدنى لمعاشات 
1356لسنة  04قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم   

63 

023 

2117لسنة  29قرار رقم   
بشؤن زٌادة نسبة اشتراكات فرع التؤمٌن ضد الشٌخوخة والعجز والوفاة 

 04م بقانون رقم المنصوص علٌها فً قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمرسو
وتعدٌبلته 1356لسنة   

52 

025 
2111لسنة  13قرار رقم   

بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت  1355( لسنة 13بسرٌان احكام القانون رقم )
 التقاعد لموظفً الحكومة على موظفً الهٌبة العامة للتؤمٌن االجتماعً

51 
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026 

2111لسنة  11رقم قرار   
بتقرٌر عبلوة تحسٌن معٌشة ألصحاب المعاشات التقاعدٌة التً تصرؾ للمدنٌٌن 
وضباط واألفراد وتقاعدي القطاع الخاص وأعضاء مجلسً الشورى والنواب 

 والمجالس البلدٌة،
والمستحقٌن عنهم   

50 

023 
2114لسنة  39قرار رقم   

الخاص وأصحاب المهن الحرة  بتطبٌق فرع التؤمٌن على المنشؽلٌن لحسابهم
 وفرع التؤمٌن على أصحاب العمل

53 

 54 الجزء الرابع : القرارات الوزارٌة الصادرة بشؤن التؤمٌنات االجتماعٌة 014

015 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

بشؤن التطبٌق الفعلً لقانون التؤمٌن  05/1/1356/تؤمٌنات بتارٌخ 3رقم 
( 1/12/1356حلة األولى ) من االجتماعً فً المر  

55 

005 
 هشاس ٝص٣ش اُقحخ

 بشؤن تشكٌل اللجان الطبٌة وبٌان اختصاصاته1356( لسنة 4قرار وزاري رقم )
56 

005 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

بقواعد تحدٌد عناصر أجر العامل الخاضع  05/1/1356/ تؤمٌنات بتارٌخ 4رقم 
االجتماعٌة وسدادها والنماذج التً تستعملالشتراك التؤمٌنات   

55 

034 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

بشؤن االجراءات التنفٌذٌة لفرع التؤمٌن ضد  4/3/1356/ تؤمٌنات بتارٌخ 6رقم 
 اصابات العمل

51 

045 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

والملفات التً ٌمسكها بشؤن السجبلت 03/3/1356/ تؤمٌنات بتارٌخ  3رقم 
 أصحاب العمل الخاضعون لقانون التؤمٌن االجتماعً

53 

051 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

بشؤن منحة نفقات الجنازة 11/3/1356/ تؤمٌنات بتارٌخ 12رقم   
12 

050 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

الموظفٌن تنفٌذاً لنص بشؤن ندب بعض  13/3/1356تؤمٌنات بتارٌخ  11رقم 
من قانون التؤمٌن االجتماعً 102المادة   

11 

053 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

بشؤن تكوٌن لجنة مراجعة أصول النظم  14/12/1356/ بتارٌخ  15رقم 
 الخاصة المنشؤة لدى أصحاب العمل

10 

055 
ن االجتماعٌةئوقرار وزٌر العمل والش  

بشؤن الترخٌص بتخفٌض نسبة االشتراك  04/12/1356ٌخ تؤمٌنات بتار 13رقم 
 فً فرع التؤمٌن ضد إصابات العمل لشركة نفط البحرٌن المحدودة

13 

053 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

بتخفٌض نسبة االشتراك فً التؤمٌن إصابات العمل  15/1/1355بتارٌخ  1رقم 
 لشركة ألمنٌوم البحرٌن بواقع الثلث

14 
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061 
ن االجتماعٌةئوقرار وزٌر العمل والش  

بشان إنشاء لجنة المراقبة بالهٌبة العامة  14/0/1355/ تؤمٌنات بتارٌخ 1رقم 
 للتؤمٌنات االجتماعٌة

15 

063 

االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   
واإلجراءات الواجب اتخاذها  بالقواعد 06/4/1355/ تؤمٌنات بتارٌخ  15رقم 

للمحافظة على حقوق الهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة قبل أصحاب العمل 
 واقتضابها منهم

16 

063 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

 هبتشكٌل لجنة فض المنازعات المشار إلٌ 4/1/1355/ تؤمٌنات بتارٌخ 05رقم 
تماعًمن قانون التؤمٌن االج 124بالمادة   

15 

053 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

بشؤن التطبٌق الفعلً لقانون التؤمٌن  01/0/1351/ تؤمٌنات بتارٌخ 5رقم 
(1351االجتماعً فً المرحلة الثانٌة ) من أول ٌولٌة سنة   

11 

056 

االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   
ومواعٌد وكٌفٌة طلب صرؾ بإجراءات  04/4/1351/ تؤمٌنات بتارٌخ  14رقم 

البدالت والتعوٌضات والمعاشات والمنح والجهات التً تصرؾ منها ومستندات 
 الصرؾ ومواعٌد تقدٌمها

13 

011 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

بتحدٌد التً ٌصرؾ فٌها المعاش من الهٌبة العامة  1351/ تؤمٌنات لسنة 01رقم 
الخارج فً دولة البحرٌنللتؤمٌنات االجتماعٌة فً   

32 

032 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

بشؤن تنظٌم ضم سابقة على االشتراك فً  02/1/1353/ تؤمٌنات بتارٌخ 4رقم 
 التؤمٌنات االجتماعٌة

31 

036 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

للمرسوم بقانون بشؤن االجراءات التنفٌذٌة  01/0/1312/ تؤمٌنات بتارٌخ 6رقم 
بتقرٌر زٌادة ألصحاب المعاشات والمستحقٌن 1312لسنة  1رقم   

30 

031 

االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   
بشؤن التطبٌق الفعلً لقانون التؤمٌن  00/1/1311/ تؤمٌنات بتارٌخ 3رقم  

( والرابعة ) من أول  1311االجتماعً فً مرحلتٌة الثالثة ) من أول ٌولٌة سنة 
( 1310ناٌر سنة ٌ  

33 

321 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

بشؤن زٌادة كل من منحة نفقات الجنازة  4/4/1311/ تؤمٌنات بتارٌخ 6رقم 
 للمإمن علٌه فً حالة وفاته والفابدة التً تستحق على تعوٌض الدفعة الواحدة

34 
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320 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

بشؤن رفع النسبة المبوٌة للمنحة التً تعطً  6/5/1311/ تؤمٌنات بتارٌخ 12رقم 
 ألجانب عند مؽادرة الببلد نهابٌاً 

35 

323 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

االجتماعٌة بشؤن ندب موظفٌن بالهٌبة العامة للتؤمٌنات  1310/ تؤمٌنات سنة 1رقم 
 للتفتٌش على المنشآت أصحاب العمل الخاضعٌن لقانون التؤمٌن االجتماعً

36 

324 
االجتماعٌةن ئووالشقرار وزٌر العمل   

بشؤن زٌادة منحة نفقات الجنازة 1310/ تؤمٌنات لسنة 5رقم   
35 

325 
1984/ تؤمٌنات لسنة 6قرار رقم   

بشؤن ندب موظفٌن بالهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة للتفتٌش على منشآت 
 أصحاب العمل الخاضعٌن لقانون التؤمٌن االجتماعً 

31 

326 
  1985/ تؤمٌنات  12قرار رقم 

بشؤن ندب موظفٌن بالهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة للتفتٌش على منشآت 
التؤمٌن االجتماعًأصحاب العمل الخاضعٌن لقانون   

33 

325 
 6781( ُغ٘خ 69هشاس ٝصاس١ سهْ )

 رؾؤٕ طؾ٤ٌَ ُـ٘ش هز٤ش حعظج٘خك٤ش خخفش إلػخدس حُ٘ظش ك٢ هشحسحص ؿٜش 

 عبلج حاالت إصابات العمل

122 

323 
1986/ تؤمٌنات لسنة 2قرار وزاري رقم   

االجتماعًبتعدٌل قانون التؤمٌن  1316لسنة  02بشؤن تنفٌذ المرسوم بقانون رقم   
121 

312 
1986/ تؤمٌنات لسنة 3قرار رقم   

بشؤن ندب موظفٌن بالهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة للتفتٌش على منشآت 
 أصحاب العمل الخاضعٌن لقانون التؤمٌن االجتماعً

120 

311 
1988/ تؤمٌنات لسنة 5قرار رقم   

بعض أحكام قانون بتعدٌل  1351لسنة  15بشؤن تنفٌذ المرسوم بقانون رقم 
 التؤمٌن االجتماعً

123 

315 
1988/ لسنة 6قرار رقم   

بشؤن ندب موظفٌن بالهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة للتفتٌش على منشآت 
 أصحاب العمل الخاضعٌن لقانون التؤمٌن االجتماعً

124 

316 
1988لسنة  8قرار رقم   

ٌاري على المإمن علٌهمتبشؤن التؤمٌن االخ  
125 

301 
1989 لسنة تؤمٌنات 1 قرار   
 بمستشفى العمل إصابات ضد التؤمٌن فرع فً االشتراك نسبة تخفٌض بشؤن

 األمرٌكٌة اإلرسالٌة
126 

300 
1994لسنة  1قرار رقم   

 بشؤن التؤمٌن االختٌاري
125 

305 
2111/ تؤمٌنات لسنة 7قرار رقم   

المإمن علٌه أو صاحب  بشؤن اإلجراءات واالحكام الواجب اتخاذها فً حالة فقد
 المعاش

121 
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305 
2111/ لسنة 5قرار وزٌر الصحة رقم   

 بشؤن تشكٌل اللجان الطبٌة العامة وبٌان اختصاصاتها
123 

332 
2112/ تؤمٌنات لسنة 1قرار رقم   

مقابل إٌقاؾ بشؤن شروط وأوضاع وحاالت االستبدال والمبالػ المطلوب ردها 
 العمل باالستبدال

112 

341 
2112/ تؤمٌنات لسنة 2قرار رقم   

بشؤن التؤمٌن االختٌاري 1334( لسنة 1بتعدٌل القرار رقم )  
111 

340 

  2113/ تؤمٌنات لسنة 1قرار 
بتعدٌل فبة الحد االقصى للدخل الشهري االفتراضً فً فرع التؤمٌن على 

المهن الحرة وفرع التؤمٌن على اصحاب المنشؽلٌن لحسابهم الخاص واصحاب 
 العمل

110 

344 
2114/ تؤمٌنات لسنة 1قرار رقم   

بشؤن التطبٌق الفعلً لقانون التؤمٌن االجتماعً فً مرحلتٌه الخامسة والسادسة ) 
 األخٌرة(

113 

351 

2115/ تؤمٌنات لسنة 1قرار رقم   
2112( تؤمٌنات لسنة 1بتعدٌل القرار رقم )  

وأوضاع وحاالت االستبدال والمبالػ المطلوب ردها مقابل إٌقاؾ بشؤن شروط 
 العمل باالستبدال

114 

350 
2116/ تؤمٌنات لسنة 2قرار رقم   

بقواعد تحدٌد عناصر أجر العامل الخاضع الشتراك التؤمٌنات االجتماعٌة وسداد 
 هذا االشتراك والنماذج التً تستعمل

115 

363 
2117/ تؤمٌنات لسنة 4قرار رقم   

( تؤمٌنات لسنة 1بتعدٌل بعض أحكام قرار وزٌر العمل والشبون االجتماعٌة رقم )
1333 

116 

364 
2117/ لسنة 14قرار رقم   

بشؤن البٌانات التً ٌجب أن ٌتضمنها أنموذج طلب القٌد فً سجل المتعطلٌن 
 والمستندات الواجب إرفاقها بالطلب

115 

366 
2117/ لسنة  15قرار رقم   

االوضاع والضوابط الخاصة بجدٌة البحث عن عمل الستحقاق الباحث عن بشؤن 
 عمل لئلعانة أو تعوٌض التعطل

111 

361 
2117/ لسنة  16قرار رقم   

 بشؤن التعلٌمات الواجب على المإمن علٌه مراعاتها الستحقاق تعوٌض التعطل
113 

363 
2117/ لسنة 17قرار رقم   

ن قبل الباحث عن العمل ألول مرة الستحقاق بشؤن التعلٌمات الواجب مراعاتها م
 إعانة التعطل

102 

352 
2117/ لسنة 18قرار رقم   

بشؤن تحدٌد الجهة اإلدارٌة المختصة بالبت فً تنظٌم المستفٌد من التعوٌض أو 
 اإلعانة وإجراءات تقدٌم التظلم والبت فٌه

101 
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350 

2117/ لسنة 19قرار وزٌر المالٌة رقم   
بشؤن إجراءات وقواعد حساب وتحصٌل وأداء اشتراكات التؤمٌن ضد التعطل 

بشؤن التؤمٌن ضد التعطل  0226( لسنة 51طبقا ألحكام المرسوم بقانون رقم )
بالسنة للموظفٌن الخاضعٌن الحكام تامٌن إصابات العمل المنصوص علٌها فً 

1355لسنة ( 13القانون رقم )  

100 

355 
2118لسنة  1قرار رقم   

 إعادة تشكٌل اللجان الطبٌة العامة وبٌان اختصاصاتها
103 

351 
2118لسنة  6قرار رقم   

، بشان إعادة تشكٌل اللجان 0221لسنة  1بشؤن تعدٌل بعض احكام القرار رقم 
 الطبٌة العامة وبٌان اختصاصاتها

104 

353 
2119تؤمٌنات لسنة  19قرار رقم   

 بشؤن تنظٌم ضم مدة خدمة سابقة على التؤمٌن االجتماعً
105 

314 
2111لسنة  1قرار رقم   

% على المعاشات 3بشان قواعد واجراءات صرؾ الزٌادة السنوٌة  بواقع 
 المستحقة طبقاً لقانون التؤمٌن االجتماعً

106 

316 
2111لسنة  4قرار رقم   

ات والمستحقٌن عنهمبشان تقرٌر مكافؤة نقدٌة ألصحاب المعاش  
105 

311 

2111لسنة  7قرار رقم   
بشؤن تحدٌد تنظٌم إجراءات ضم مدد الخدمة السابقة فً القطاع الخاص لضباط 
وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام والحرس الوطنً وجهاز االمن الوطنً 

 لمدة خدمتهم الحالٌة

101 

332 

2112لسنة  1قرار رقم   
نقل احتٌاطٌات موظفً الحكومة وضباط وأفراد قوة  بشؤن شروط وإجراءات

دفاع البحرٌن واألمن العام والمإمن علٌهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم فً 
 التؤمٌن بٌن صنادٌق التقاعد والتؤمٌن الخاضعٌن لها

103 

334 
2113لسنة  9قرار رقم   

 بشؤن تعدٌل قٌمة منحة نفقات الجنازة
132 

 

 


