ٚناي ١ايٛشاز ٠يًػؤ ٕٚاملدزض١ٝ
اإلداز ٠ايعاَ ١خلدَا ايلبا
إداز ٠املهافآ ٚاإلعاْا

ؼـــــــرار
إٕ ٚشٜس ايرتبٚ ١ٝايتعً. ِٝ
بٓا ٤عً ٢ايصباذٝا املخٛي ١ي٘.
ٚبٓا ٤عًَ ٢ا تٛصًت إي ٘ٝايًحٓ ١املهًف ١مبساجع ١غسٚط ٚتعًُٝا َهافآ ايلبا ٚإعاْ اتِٗ
ٚ ،بعد دزاضتٗا َٔ قبٌ اإلداز ٠ايكاْ.١ْٝٛ
ققـــــــــرر ؿـــــا قلــــي
أٚالً  :املٛافك ١عً ٢ديَ ٌٝهافآ ٚإعاْا ايلبا املسفل بايكساز.
ثاْ ٝا ٜ :ه ٕٛايعٌُ بٗرا ايدي َٔ ٌٝبدا ١ٜايعاّ ايدزاض ًٜٚ ٖ1422/1421 ٞى  ٢ع ٝا َ ا ٜتع از
َا َٛاد.ٙ
ثايثاً ٜ :كَ ّٛس نص احلاضب ٚاملعًَٛا ب ايٛشاز ٠بعُ ٌ بسْ اَخ أ ْ ٚاّ يًُط اعد ٠عً  ٢تلب ٝل ٖ را
ايدي ٌٝبإدازا ايتعًٚ ِٝبايتٓطٝل َا فسٜل ايعٌُ يربْاَخ َعازف.
زابع اً  :عً  ٢ااٗ ا املعٓ ١ ٝاعتُ اد تٓف ٝر ٖ را ايك ساز ن ٌ ف ُٝا خيص ٘ ٚأص ً٘ ي داز ٠ايعاَ ١
خلدَا ايلبا .
ٚاهلل املٛفل،،،
ٚشٜس ايرتبٚ ١ٝايتعًِٝ

دؾول ؿكاػىت وإعاـات اؾطالب
اؾفصل األول
ادلكاػىت
ؿقدؿة

متػٝاً َا أٖداف ايطٝاض ١ٝايتعً ١ُٝٝيًًُُهَٚ ١ا تضُٓت٘ َٔ َٓلًكا أضاض ١ٝيف ايتعً  ِٝف إٕ
ٖرا ايديٜٗ ٌٝدف إىل تٓ  ِٝصسف املهافآ ٚاإلعاْا اييت أقستٗا ايدٚي ١يًلبا املطتركني هلا.
املاد ٠األٚىل
ٜكصد باملهافآ  :املبًغ اير ٟميٓح يًلايب تػحٝع ًا ي ٘ عٓ د ايتراق ٘ ب وٛ ْ ٟأ َ ٔ أْ ٛاأ ايتعً ِٝ
ٚزد يف يٛا٥ر٘ غسط صسف املهافو.٠
ادلادة اؾناـوة  :ؿكاػىت رالب اؾرتبوة اخلاصة.
ٜ 1كصد مبهافآ طبا ايرتب ١ٝاخلاص ١املبًغ ايرٜ ٟصسف يًل با املً تركني مبعاٖ د ٚفص ٍٛ
ٚبساَخ ايرتب ١ٝاخلاص.١
2

ٜص سف يًلاي ب املًتر ل مبعاٖ د ٚفص  ٍٛايرتب ١ ٝاخلاص  ١غ ٗسٜاً َبًى ًا ٚق دز. ٙ

(ٚفل ااد ٍٚاألت)ٞ
املسذً١

ايكطِ اخلازجٞ

ايكطِ ايداخًٞ

املسذً ١االبتدا١ٝ٥

 300ثبامثا ١٥زٜاٍ غٗسٜاً

 90تطع ٕٛزٜا ًال غٗسٜاً

املسذً ١املتٛضل١

 375ثبامثاٚ ١ ٥ةط ٚ ١ض بع ٕٛز ٜاالً َ 135اٚ ١ ٥ةط ٚ ١ثباث ٕٛ

املسذً ١ايثاْ١ٜٛ

غٗسٜاً

زٜا ًال غٗسٜاً

 450أزبعُاٚ ١٥ةط ٕٛزٜا ًال غٗسٜاً

 300ثبامثا ١٥زٜاٍ غٗسٜاً

 3تصسف املهافآ ملد )12( ٠إثٓ ٢عػس غٗساً.
 4تصسف املهافو ٠يلبا ايرتب ١ٝاخلاص ١بف٦اتٗا املختًف. ١
طبا ايرتب ١ٝايفهس. ١ٜ
طبا األٌَ يًصِ.
طبا ايٓٛز (املهفٛفني).
ٚمبختًف املساذٌ (تٗ ١٦ٝإبتداَ ٞ٥تٛضط ثاْ)ٟٛ

 5تصسف َهافو ٠غٗس ١ٜإض اف١ٝ

()1

َك دازٖا أزبعُا ١ ٥ز ٜاٍ يل با َعاٖ د ايٓ ٛز اي رٜ ٜٔعٛي ٕٛ

(عا )١ً٥أضس مبطُ( ٢إعاْ ١عاٚ ) ١ًٝ٥ذيو أض  ٠ٛمب ا ٜص سف يًُت دزبني املع اقني املًرك ني مبسان ص
ايتوٖ ٌٝايتابع ١يٛشاز ٠ايعٌُ ٚايػؤ ٕٚاإلجتُاعٚ ١ٝفكاً يًفكس ٠ايطادض َٔ ١قساز دلًظ ايٛشزا ٤زقِ
ٚ 157تازٜخ ٖ1401/9/12
ادلادة اؾناؾنة  :ؿكاػىت رالب ؿدراس حتفوظ اؾقرآن اؾكرقم.
ٜ 1كص د مبهاف آ َ دازع يف ٝق ايك سرٕ ايه س ِٜاملبً غ اي رٜ ٟص سف يًل با املً تركني
مبدازع يفٝق ايكسرٕ ايهس ( ِٜاملسذً ١االبتدا ١ٝ٥املسذً ١املتٛضل ١املسذً ١ايث اْ ) ٟٛتػ حٝعاً
يًلبا عً ٢ذفق ايكسرٕ ايهس. ِٜ
ٜ 2صسف يًلايب املًترل مبدازع يفٝق ايكسرٕ ايهسَ ِٜبًغ ٚقدزٙ
املسذً ١االبتداَ 250 ١ٝ٥ا٥تإ ٚةط ٕٛزٜا ًال غٗسٜاً .
املسذً ١املتٛضل 500 ١ةطُا ١٥زٜا ًال غٗسٜاً.
املسذً ١ايثاْ 600 ١ٜٛضتُا ١٥زٜاٍ غٗسٜاً .
 3تصسف املهافو ٠ملد )12(٠أثٓ ٢عػس غٗساً.
َهافو ٠طبا داز ايتٛذٝد
ٜ 1كصد مبهافو ٠طبا داز ايتٛذٝد املبًغ ايرٜ ٟصسف يًلبا املًتركني مبدزض ١داز ايتٛذٝد.
ٜ 2صسف يًلايب املًترل مبدزض ١داز ايتٛذٝد املتٛضلَ ١بًغ  300زٜاٍ غٗسٜاً.
ٜ 3صسف يًلايب املًترل مبدزض ١داز ايتٛذٝد ايثاَْ ١ٜٛبًغ  375زٜاٍ غٗسٜاً .
ادلادة اؾرابعة  :ادلكاػىت اؾمشهوعوة حملو األؿوة وتعلوم اؾكلار.
 ٜ 1كصد باملهافو ٠ايتػحٝع ١ٝحمل ٛاألَٚ ١ٝتعً  ِٝايهب از ( املبً غ املكل ٛأ اي رٜ ٟص سف يًلاي ب
ايطعٛد ٟاملتخسد َٔ َدازع ذل ٛاألَٚ ١ٝتعً ِٝايهباز احلاصًني عً ٢ايػٗاد ٠االبتدا ١ٝ٥يًهباز)
 2مي ٓح ن ٌ طاي ب ض عٛدٜ ٟتخ سد َ ٔ ( َ دازع ذل  ٛاألَٚ ١ ٝتعً  ِٝايهب از ايًَ ) ١ ًٝهاف و٠
َكلٛعَ ١سٚ ٠اذد ٠عٓد ختسج٘ .
ٜ 3صسف يًلايب ايطعٛد ٟاملتخ سد ٚاحلاص ٌ عً  ٢ايػ ٗاد ٠االبتدا ١ ٝ٥يًهب از َ ٔ ب َٓط ٛبٞ
ايدٚي َ ١هاف و ٠ق دزٖا ( )1000أي ف ز ٜاٍ غ سٜل ١إٔ ٜه  ٕٛاملتخ سد َ ٔ ايدازض ني املٓ ت ُني يف
ايص ف ايثاي ع بتعً  ِٝايهب از ٜٚص سف يًلاي ب ايط عٛد ٟاملتخ سد َ ٔ َ دازع ذل  ٛاألَٚ ١ ٝتعً ِٝ
ايهباز َٔ َٓطٛب ٞايدٚيَ ١هاف و ٠ق دزٖا ( )500ةط ُا ١٥ز ٜاٍ غ سٜل ١إٔ ٜه  ٕٛاملتخ سد َ ٔ
ايدازضني املٓت ُني يف ايدزاض ١ايً. ١ًٝ

اؾفصل اؾناـي
اإلعاـات
ادلادة اخلاؿسة.
ٜكصد باإلعاْ ١املبً غ اي رٜ ٟص سف يًلاي ب ملط اعدت٘ عً  ٢يُ ٌ ْفك ا ض هٓ٘ ٚإعاغ ت٘ عٓ د
ايتراق٘ ب وٛ ْ ٟأ َ ٔ أْ ٛاأ ايتعً َ ِٝث ٌ املى رت يف املسذً  ١املتٛض لٚ ١ايثاْ َٚ ١ ٜٛا ٜص سف يل با
ايكس ٣ايٓا ١ٝ٥ذا ايلسم ايٛعس ٠ملطاعدتِٗ عً ٢االضتٝلإ ٚاالضتكساز.
ادلادة اؾساددة  :إعاـة بدل االغرتاب .
ٜكصد بإعاْ ١بدٍ االب رتا املبً غ اي رٜ ٟص سف يًلاي ب اي ر ٟال تٛج د ي ٘ َسذً َ ١تٛض ل ، ١أٚ
ثاْ ١ٜٛيف بًد إقاَ ١أضست٘  ،ملطاعدت٘ عً ٢يُ ٌ ْفك ا ض هٓ٘ ٚإعاغ ت٘ َ ٛ ٖٚبً غ ٚق دز)600( ٙ
ضتُا ١٥زٜاٍ غٗسٜاً ٚملد ٠عاّ دزاض َٔ( ٞبد ٤ايدزاضٚ ١ذتْٗ ٢ا ١ٜرخس  َٔ ّٜٛاالختبازا ) .
غسٚط صسف إعاْ ١بدٍ االبرتا
 1إٔ ٜه ٕٛايلايب ضعٛد ٟاآط ١ٝأ ٚألّ ضعٛد. ١ٜ
 2إٔ ته ٕٛاضس ٠ايلايب َك ١ُٝخازد املًُه ١أَ ٚك ١ُٝيف بًد ٠داخٌ املًُه ١يٝظ فٗٝا َدزض١
َتٛضل ١أ ٚثاْٚ ١ٜٛتبعد عٔ أقس بًدٜ ٠تٛفس فٗٝا َدزضَ ١تٛضل ١أ ٚثاْ ١ٜٛذط ب َسذًت ٘ َط اف١
ال تك ٌ ع ٔ  50نٛ ًٝا َ رتاف َط فًتا أ ٚةط ٚ ١ثباث ني  35نٛ ًٝا َ رتاف ص رسا ٜٚفا أ ٚأٗ دفا أ15 ٚ
ةط ١عػس نًٛٝا َرتفا إذا نإ ايلسٜل ٚعساً .
( ٜٚكص د ب ايلسٜل اي ٛعس ايلس ٜل اابً  ٞأ ٚايسًَ  ٞاي ر ٟال تط ًه٘ ايط ٝاز ٠إال بص عٛب ١بايىً )١
ٚجيب ايٓص يف إثبا املطاف ١عًْٛ ٢ع ١ٝايلسٜل ٚذطا املطاف َٔ ١أقس طسٜل بني املدزضٚ ١بً د
ض هٔ األض س ٠ايفعً  ٜٚ ٞتِ يد ٜد املط افٚ ١ف ل ذلض س ع ٔ طس ٜل ايك ٝاع ايفعً  ٔ َ ٞقب ٌ آ ١
َػهً ١يف إداز ٠ايتعً ِٝأ ٚاملدزضٚ ١فل ايُٓٛذد املسفل بدي ٌٝاملهافآ ٚيٝظ دلسد ايتكدٜس.
 3إذا ن إ ايلس ٜل جيُ ا ب ني اي ٛعس ٚ ٠ايط ٗٛي ١فٝؤخ ر باملط اف ١األنث س ٚإذا تط ا ٚاملط اف١
فٝؤخرا باملطاف ١ايٛعسٜٚ ٠عترب ايلسٜل ٚعساف .
 4األٚىل إٔ ًٜترل ايلايب املطترل ي عاْ ١مبدازع َٓلكت ٘ أ ٚأق س َدزض  ١إلقاَ  ١اض ست٘ ف إٕ
نإ ٖٓاى أشَ ١يف ايطهٔ أ ٚصعٛب ١يف املعٝػ ١جاشي٘ إٔ ٜدزع يف َٓلك ١أخس ٣ب َٓلكت٘.
 5إذا تٛفس ايكلاأ ايتعً ٞ ُٝأ ٚايصف ايدزاض ٞاي ر ٜ ٟدزع ف ٘ ٝايلاي ب يف ايبً د اي ر ٟتك  ِٝف٘ ٝ
اضست٘ تٛقف اإلعاْٚ ١ي٘ اخلٝاز يف االضتُساز يف ايدزاض ١يف أ َٔ ٟايبًد. ٜٔ
 6جتسَ ٣ساجع ١ضٓ ١ٜٛهلر ٙايػسٚط بايٓطب ١يهٌ طايب َىرت الذتُ اٍ إفتت ام َ دازع جد ٜد٠
يف بدا ١ٜنٌ عاّ دزاض ٞتًى ٢أذك ١ٝبعض ايلبا هلر ٙاإلعاْ. ١

 7ال حيل يًلايب ااُا بني إعاْ ١بدٍ اإلبرتا ٚايٓكٌ.
 8تطتهٌُ أٚزام االبرتا ٚفل َا : ًٜٞ
أ صٛزَ ٠صدق َٔ ١بلاق ١زلام ايلايب َٔ املسذً ١أ ٚايصف ايطابل .
تعب ١٦منٛذد االبرتا  ٚاملعد هلرا ايىس .
ادلادة اؾسابعة  :إعاـة أبناء ادلعلمني ادلموػني .
ٜ 1كصد بإعاْ ١املعًُني امل تٛفني املبًغ ايرٜ ٟص سف غ ٗس ٜفا ألبٓ ا ٤املعً ِ املت ٛف ٢تك دٜسفا َ ٔ ايدٚي ١
خلدَات٘ يف ايتعً. ِٝ
ٜ 2صسف يًلايب يف املسذً ١االبتداَ )200( ١ٝ٥ا٥يت زٜاٍ غٗسٜاً ٚملد 12 ٠إثٓ ٢عػس غٗساً.
ٜ 3صسف يًلايب يف املسذً ١املتٛضل ١أ ٚايثاْ )300( ١ٜٛثبامثا ١٥زٜاٍ غٗسٜاف ٚمل د 12 ٠إثٓ  ٢عػ س
غٗساف.
ٜ 4ػرتط يصسف إعاْ ١أبٓا ٤املعًُني املتٛفني ايػسٚط األت: ١ٝ
أ إٔ ٜه ٕٛاأل ( املعًِ) املتٛف ٢قد َا زع ايتدزٜٝظ فعبا ملد ٠عػس ضٓٛا عً  ٢األق ٌ أ ٚت ٛف٢
 ٖٛٚميازع ايتدزٜظ ( أ ٟعً ٢زأع ايعٌُ َُٗا ناْت َد ٠خدَت٘) .
ٜػرتط يصسف اإلعاْ ١إْت اّ ايلايب أ ٚايلايب ١باملدزضٚ ١زلاذ٘ يف ايدزاض.١
د ال تصسف اإلعاْ ١ألنثس َ ٔ أزبع  ١أغ خان َ ٔ أبٓ ا ٤املعً ِ املت ٛف ٢ب ٓني ٚبٓ ا ف إذا شاد ع دد
األبٓا ٤املط تركني ي عاْ  ١ع ٔ أزبع  ١يف َساذ ٌ ايتعً  ِٝايع اّ أ ٚايتعً  ِٝامل ٛاشٜ ٟص سف هل ِ عٝع اً
ْصٝب أزبع ١أبٓا َٔ ٤أنثسِٖ اضتركاقاف ي عاْ ١تٛشأ عً ٢ااُٝا بايتطا.ٟٚ
د إٔ ٜه ٕٛاإلبٔ َٓت ُاً يف إذدَ ٣ساذٌ ايتعً ِٝايعاّ أ ٚايتعً ِٝامل ٛاش ٟيف امل دازع ايٓٗازٚ ١ ٜال
تصسف ملٔ ايترل بوْٛاأ ايتعً ِٝاألخس ٣ألْ٘ حيصٌ عً ٢أٝصا تًو املسذً.١
ٖ تصسف إعاْ ١أبٓا ٤املعًُني املتٛفني د ٕٚزبلٗا بو ١ٜرلصصا أَ ٚهافآ أخس. ٣
 ٚتطتهٌُ َطٛبا إقساز إعاْ ١أبٓا ٤املعًِ املتٛفٚ ٢فل اآلت: ٞ
 1صٛز َٔ ٠غٗادٚ ٠فا ٠املعًِ املتٛف. ٢
 2صٛز َٔ ٠بٝإ خدَا املعًِ املتٛف. ٢
 3صٛز َٔ ٠ايطحٌ املدْ ٞيًُعًِ املتٛف. ٢
 4صٛز َٔ ٠صو ايٛناي. ١
 5صٛز َٔ ٠صو ذصس اإلزث.
ش تص سف إض تركاقا أبٓ ا ٤املعً ِ املت ٛفٚ ٢ف ل تعس ٜف َ ٔ املدزض  ١باْت اّ ايلاي ب يف ايدزاض ١
ٚذايت٘ ايدزاضْ ( ١ٝاجح أَ ٚعٝد ضٓ ١أَ ٚعٝد ضٓتني) .

ادلادة اؾناؿنة  :إعاـة اؾقرى اؾنائوة.
ٜ 1كص د بٗ ا املبً غ اي رٜ ٟص سف يًل با املً تركني بايدزاض  ١يف َساذ ٌ ايتعً  ِٝايع اّ يف ايك س٣
ايٓاٚ ١ٝ٥اييت ال تطُح ذاي ١أٖاي ٞايلبا املادٚ ١ٜاالجتُاع ١ٝيف اْت اّ أبٓا ِٗ٥يف ايتعًٚ ( ِٝق سز
ٖر ٙاإلعاْ ١يألضبا اآلت: ) ١ٝ
أ اْتػاز ايطهإ يف َٛاقا ْا ١ٝ٥ال تت ٛفس ف ٗٝا َ دازع ٜٚص عب إقٓ اأ أٚي ٝا ٤أَ ٛز ايل با بٓك ٌ
أبٓا ِٗ٥إىل األَانٔ اييت تتٛفس بٗا املدازع .
عدّ إضتكساز ضهإ َٛاقا ايسع ٞايرٜٓ ٟتكً ٕٛيًبرع عٔ املاٚ ٤ايهبا ملٛاغ  ِٗٝأ ا  ٜؤدٟ
إىل اْطرا ايلبا َٔ املدازع ملسفك ١ذ. ِٜٗٚ
د احلد َٔ ذاج ١ايطهإ إىل َطاعد ٠أبٓا ِٗ٥هلِ يف أعُ اهلِ يف ض ٔ َبه س ٠ض ٛا ٤يف ايصزاع ١
أ ٚايسع ٞأا حي ٍٛد ٕٚتعً ِٝأبٓا ِٗ٥يف املدازع .
د غ ف ايعٝؼ يف ٖر ٙاملٛاقا ٚعدّ قدز ٠األٖاي ٞعً ٢تٛف بعض اخلدَا ايضسٚز ١ٜألبٓا. ِٗ٥
 2اهل دف َ ٔ إعاْ  ١ايك س ٣ايٓا . ١ ٝ٥املط اعد ٠عً  ٢ت ٛطني األٖ ايٚ ٞاض تكسازِٖ ٚايتػ حٝا عً ٢
ايترام أبٓا ِٗ٥يف املدازع ٚاحملاف  ١عً َٔ ِٗٝايتطس .
ٜ 3صسف يًلايب يف املسذً ١االبتدا ١ٝ٥إعاَْ ١كدازٖا ( َ )150اٚ ١٥ةطني زٜا ًال غٗسٜاف ٚملد ٠ع اّ
دزاض. ٞ
ٜ 4ص سف يًلاي ب يف املسذً  ١املتٛض لٚ ١املسذً  ١ايثاْ ١ ٜٛإعاْ َ ١ك دازٖا (  ) 300ثبامثا ١ ٥ز ٜاٍ
غٗسٜاً  ٚملد ٠عاّ دزاض. ٞ
 5تص سف إعاْ  ١ايك س ٣ايٓا ١ ٝ٥بع د دزاض  ١احلاي َٛٚ ١افك  ١ص اذب ايص باذ ١ٝيًل با اي رٜٔ
ٜطهٓ ٕٛيف َٛاقا ال تتٛفس فٗٝا اخلدَا األضاض ١ٝايتاي: ١ٝ
أ عدّ تٛفس املٛاصبا ( صعٛب ١ايلسم ) .
عدّ تٛفس َسانص صر ١ٝأٚي. ١ٝ
د عدّ تٛفس َتلًبا احلٝا ٠ايضسٚز ١ٜناملاٚ ٤ايهٗسباٚ ٤اخلدَا ايتُٓ ١ٜٛبػهٌ َٓت ِ .
 6ال تصسف اإلعاْ ١إال بعد صدٚز قساز ٚشازٜٓ ٟص عً ٢صسفٗا يًلبا .
 7تٛقف اإلعاَْ ١ت ٢شايت األضبا املٛجب ١يصسفٗا .
ادلادة اؾمادعة  :إعاـة رالب جلل رضوى .
 1تصسف إعاْ ١غٗسَ ١ٜكدازٖا (  ) 450أزبعُاٚ ١٥ةط  ٕٛز ٜا ًال غ ٗسٜاً يه ٌ طاي ب يف َ دازع
جبٌ زض ٣ٛمبراف ٜٓ ١با طٛاٍ ايعاّ .
 2ختفض ٖر ٙاإلعاْ ١إىل ايٓصف يف ذاي ١توَني ايٛجب ١ايىرا. ١ٝ٥

ادلادة اؾعاذرة  :اؾمعوقضات اؾيت تصرف ؾلطالب اؾذي قصابون أثناء اؾدرادة أو اؾمدرقب
 1ميٓح ايلايب ايطعٛد ٟيف نافَ ١ساذٌ ٚفسٚأ ايتعًٚ ِٝايتدزٜب تعٜٛضاً ق دز ٙض ت ٕٛأي ف ز ٜاٍ
يف ذاي ١ايٛفا ٠أ ٚايعحص ٜ ٚصسف َٔ قبٌ ٚشاز ٠املايٚ ١ٝاإلقتصاد ايٛطين .
ٜ 2صسف ٖرا ايتعٜٛض ناَباً يف ذاي  ١ايٛف ا ٚ ٠ن ريو يف ذاي  ١اإلص اب ١بعح ص نً  ٞأ ٚعاٖ ١
َطتدمي ١متٓعإ ايلايب َٔ َٛاصً ١ايدزاض ١أ ٚايتدزٜب .
ٜ 3ص سف ج ص ٖ ٔ َ ٤را ايتع ٜٛض يف ذاي  ١االص اب٘ بعح ص جص ٞ ٥أ ٚعاٖ َ ١ط تدمي ١ال متٓع إ
ايلايب َٔ َٛاصً ١ايدزاض ١أ ٚايتدزٜب تكدز عً ٢أضاضٗا ْطبٖ ١را ايعحص إىل ايعحص ايهً. ٞ
 4تعترب قٛاعد ا يتلبٝل ايطابك ١عً ٢ذ اال ايٛف ا ٠أ ٚايعح ص اي يت ي دث ْتٝح  ١ض بب َ ا دٚ ٟق ا
خباٍ ايدزاض ١أ ٚايتدزٜب ٚبطببٗا.
ٚ 5فل ذلضس زمس ٞبٛقٛأ احلادث َٔ ١إداز ٠املدزض ١إىل إداز ٠ايتعً  ٔ َٚ ِٝث ِ ٜسف ا إىل اي ٛشاز( ٠
اإلداز ٠ايعاَ ١خلدَا ايلبا ) يسفع ١يٛشاز ٠املايٚ ١ٝاإلقتصاد ايٛطين .

اؾفصل اؾناؾث
أحكام عاؿة
 1تٛقف املهافو ٠أ ٚاإلعاْ ١عٔ ايلايب بعد ختسج٘ َٔ َسذًت٘ َٔ تازٜخ رخس  ّٛ ٜيف اإلختب ازا
ٚتطتُس بايٓطب ١يًلًب ١املتٛف ٢رباؤِٖ إذا اضتُسٚا يف ايدزاض ١إىل املسذً ١ايتاي. ١ٝ
 2خيصِ َٔ عٝا املهافآ ٚاإلعاْا أٜاّ ايىٝا بد ٕٚعرز َكبٚ ٍٛتثبت يف املط .
 3يف عٝا احلاال َٚا عدّ اإلخباٍ مبا ٚزد يف ايًٛا٥ح املٓ ُ  ١ألْ ٛاأ ايتعً  ِٝإذا زض ب ايلاي ب
ضٓٚ ١اذد ٠ختفض املهافو ٠أ ٚاإلعاْ ١بٓطب ٚ % 50 ١إذا زضب ضٓتني َتتايٝتني تكلا ٚإذا زلح بعد
ذيو ٜعاد صسفٗا
 4تص سف اإلعاْ ا ٚاملهاف آ عٝعٗ ا َ ٔ بٓ د َهاف آ ايل با زق ِ ( َٝ ) 210صاْٚ ١ ٝشاز٠
املعازف عدا َا ٚزد يف املاد ٠ايعاغس. ٠
 5إذا اْتٗت ايطٓ ١ايدزاض ١ٝبد ٕٚإٔ ٜثبت ايلايب إبرتاب٘ فبا ٜطترل ايلايب إعاْ ١عٔ ضٓت٘ تًو
ٚإذا مل تصسف ي٘ اإلعاْ ١قبٌ ْٗا ١ٜايطٓ ١املاي ١ٝفٝطكط ذك٘ فٗٝا ٚفكاً يتعًُٝا املكاّ ايطاَ. ٞ
ٜ 6ص دز ق ساز إداز َ ٔ َ ( ٟدٜس ايتعً  ِٝباملٓلك  ١أ ٚاحملاف  ) ١بص سف املهاف آ ٚاإلعاْ ا
يًلبا املطتركني هلا .
 7ال جي ٛش ااُ ا ب ني إع اْتني أَ ٚهاف وتني أ ٚإعاْ َٚ ١هاف و َ ٠ا َباذ  ١إٔ ذي و ال ٜػ ٌُ
َهفآ أبٓا ٤املعًُني املتٛفني .
 8ال تصسف إعاْ ١بدٍ اإلبرتا يًلبا ايرٜ ٜٔك ُٕٛٝيف املصازأ ٚايبد ٚايسذٌ.
 9يف ذاي ١تٛفس اخلدَا يف املٛاقا ايٓا ١ٝ٥اييت تصسف هلا إعاْ ١فوْ ٘  ٜتِ ْكً ٗا إىل َٛاق ا أخ س٣
ته ٕٛذلتاج ١يعدّ تٛفس تٛفس اخلدَا بٗر ٙاملٛاقا .
 10ايل با ب ايط عٛدٜني ال تص سف هل ِ إعاْ ا َٚهاف آ َ ا د ١ ٜباض تثٓآَ ٤ط ٛب ٞايتعً ِٝ
ايدٜين ٚطبا املٓح اييت تكدَٗا املًُه ١يًرهَٛا .
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