ال٢ر ٞؼدٙد اهسٗاتب ٗاملصاٙا اه٘ظٚفٗ ٞٚض٘ابط اضترقاقٔا
هوٌ٘ظفني اـاضعني هقاُْ٘ اـدً ٞاملدُٞٚ
أذلاَ عاًٞ
ًاد)1( ٝ
تُعترب املالذق املسفق ٞبٔرٖ اهال٢ر ٞجص١اً ال ٙتحصأ ًِٔا.
اهسٗاتب
ًاد)2( ٝ
ؼدد بدأُٗ ٞٙا ٞٙزٗاتب اه٘ظا٢ف يف كى دزجٗ ٞفقاً هوحداٗي املب ِٞٚيف املورق زقمٍ ( )1املسافمق
هلرٖ اهال٢رٗ ،ٞتعدي ٓرٖ اؾداٗي بِا ً١عو ٟاقرتاح د٘ٙاْ اـدً ٞاملدُ.ٞٚ
ُٗٙف٘ض اهد٘ٙاْ يف تقدٙس زٗاتب هبعض اه٘ظا٢ف أٗ تقمدٙس زٗاتمب هػما و ٛف٣ماي ٗظٚفٚم ٞقمددٝ

دْٗ اهتقٚد بٔرٖ اؾداٗيٗ ،ذهم ٗفقاً هوض٘ابط احملدد ٝيف املاد ًّ )11( ٝاهال٢ر ٞاهتِفٚرٙم ٞهقماُْ٘

اـدً ٞاملدُ ٞٚاهصادز باملسضَ٘ بقاُْ٘ زقٍ ( )48هطِٗ 2111 ٞاهصادز ٝباهقساز زقٍ ( )51هطمِٞ
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كٌمما تطممس ٜأذلمماَ اهسٗاتممب ٗاملصاٙمما اه٘ظٚفٚممٗ ٞضمم٘ابط اضممترقاقٔا املقممسزٗ ٝفقم ًا هلممرٖ اهال٢رممٞ
ه٘ظا٢ف ٗكال ١اه٘شازاي ًّٗ يف ذلٌٍٔ ٗاه٘كال ١املطاعد ًّٗ ّٙيف ذلٌٔمٍ ًٗمدٙس ٜاإلدازاي ًٗمّ يف
ذلٌٍٔ عو ٟاه٘ظا٢ف األخس ٠اهيت تعادي تِعٌٚٚاً ٓرٖ اه٘ظما٢فٗ ،ؼمدد بقمساز ًمّ دٙم٘اْ اـدًمٞ
املدُ.ٞٚ
ٗتطس ٜأذلماَ اهسٗاتمب ٗاملصاٙما اه٘ظٚفٚمٗ ٞضم٘ابط اضمترقاقٔا املقمسزٗ ٝفقم ًا هلمرٖ اهال٢رم ٞعومٟ
غا و ٛاهدزجاي اهقضا ًّ ٞٚ٢ري قضا ٝاحملاكٍ ٗأعضا ١اهِٚابم ٞاهعاًم ،ٞأ أْ ٙمتٍ رمداز اهق٘اعمد
املِعٌ ٞهلا.
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أجس اهعٌى اؾصٛ٢
ًاد)3( ٝ
ًع ًساعا ٝض٘ابط اهت٘ظٚف اؾص ٛ٢احملدد ٝيف اهبِمد (ً )3مّ املمادً )6( ٝمّ اهال٢رم ٞاهتِفٚرٙمٞ

هقاُْ٘ اـدًم ٞاملدُٚم ٞاهصمادز باملسضمَ٘ بقماُْ٘ زقمٍ ( )48هطمِٗ 2111 ٞاهصمادز ٝبماهقساز زقمٍ

( )51هطِٙ ،2112 ٞتردد أجس امل٘ظف اهرٙ ٜعٌى بدٗاَ جص ٛ٢عو ٟاهِر٘ اهتاه:ٛ
 -1امل٘ظف اهر ٜال ٙعٌى يف فاي اهتدزٙظ ٙتردد أجسٖ كٌا ٙو:ٛ

أ -مبعدي أجس اهطاع ٞهوستب ٞاهثاُ ًّ ٞٚاهدزج ٞاملقسز ٝهو٘ظٚف ٞباهدٗاَ اهلاًى.
ب -مبعدي أجس اهطاع ٞهستب أعو ًّ ٟاهستب ٞاهثاُ ًّ ٞٚاهدزج ٞاملقسز ٝهمِفظ اه٘ظٚفم ٞبمدٗاَ
كاًى ٗذهم بقساز ًّ اهطوط ٞاملدتص ٞبعد ً٘افق ٞدٙم٘اْ اـدًم ٞاملدُٚمً ،ٞتم ٟكماْ املتقمدَ
هوت٘ظٚف اؾص ٛ٢ذا تأٓٚى ًتف٘ق أٗ ذا كفاٗ ٝ١خربً ٝتٌٚص ٝأٗ ُادز.ٝ
د -هد٘ٙاْ اـدً ٞاملدُ ٞٚأْ ٙضع ًعدالي أج٘ز خار ٞهوت٘ظٚف بمدٗاَ جص٢م ٛهف٣ماي ٗظٚفٚمٞ
ًع ِٞٚعِدًا ت٘جد ِٓان رع٘ب ٞباهغ ٞيف جرب أرراب املؤٓالي املطو٘ب ٞأٗ االذتفاظ بمبعض
اهف٣مماي اه٘ظٚفٚممٗ ،ٞفقمم ًا هعممسٗو اهعممسض ٗاهطوممب عومم ٟاه٘ظٚفمم ٞيف ضمم٘ق اهعٌممى ٗتمم٘فس
االعتٌاداي املاه ٞٚاهالشً.ٞ
د -جي٘ش ذطاب أجس اهت٘ظٚمف بمدٗاَ جص٢م ٛمبعمدي أجمس اهطماع ٞأٗ مبعمدي ٙمً٘ ٛأٗ غمٔس ٜأٗ
مببوغ ًقط٘ع.
 -2امل٘ظف اهرٙ ٜعٌى يف فاي اهتدزٙظ ٙتردد أجسٖ كٌا ٙو:ٛ
أٙ -ع٘ض امل٘ظف عّ كى ذص ٞتدزٙظ مبعدالي ثابتٙ ٞضعٔا د٘ٙاْ اـدً ٞاملدُٗ ٞٚفقا هؤٌاَ
اه٘ظٚف ٞٚامللوف بٔا ٗاملؤٓالي اهعوٌ ٞٚاهيت حيٌؤا ًٗطت٘ ٠اهربُاًخ اهتعو.ٌٛٚ
ب -هغسض رسو األج٘ز ؼطب فرت ٝاهتدزٙظ هورص ٞاه٘اذد ٝاهيت ترتاٗح ًا بني أزبعني دقٚقٞ
أ ضتني دقٚق ٞعو ٟأُٔا ضاعٗ ٞاذد ،ٝأًا ذا كاْ اهتدزٙظ ؿصتني ًتتاهٚتني ترتاٗح ًدٝ
كى ًٌِٔا بني أزبعني أ ضتني دقٚق ٞتتدوؤٌا فرت ٝزاذ ٞفترطب عو ٟأٌُٔا ضاعتاْ.
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املصاٙا اهِقدٞٙ
اهعالٗاي
ًاد)4( ٝ
اهعالًٗ ٛٓ ٝبوغ ُقد ٜميِح هوٌ٘ظف ٗفق أذلاَ ٓرٖ اهال٢رٙٗ ٞطترقٔا امل٘ظف بصم٘زً ٝت٘ارموٞ
ذا ت٘افسي غسٗطٔاٗ ،ال تطتقطع عِد خسٗجٕ يف جاش ٝبساتب.
ًاد)5( ٝ
اهعالٗ ٝاهدٗز ٞٙاهطمِ٘ٓ ٞٙم ٛشٙماد ٝزاتمب امل٘ظمف يف أٗي ِٙماٙس اهتماه ٛالُقضما ١ضمًِ ٞمّ تمازٙذ
تعِٚٚمٕ أ ٗ ًمّ تممازٙذ اضمترقاق اهعمالٗ ٝاهدٗزٙمم ٞاهطمِ٘ ٞٙاهطممابق ٞمبعمدي زتبمٗ ٞاذممد ٝضمٌّ ُفممظ
اهدزج ٞاهيت ٙػغؤا تقدٙساً هٕ عو ٟأداٗ ٕ٢ضو٘كٕ املسضٚني ٗعو ٟأال جياٗش زاتبمٕ بٔمرٖ اهصٙمادُٔ ٝاٙمٞ
ًسب٘ط اهدزج.ٞ
ٗميِح امل٘ظف اهعالٗ ٝاهدٗز ٞٙاهطمِ٘ٗ ٞٙفقماً ؾمداٗي اهسٗاتمب اهم٘ازد ٝبماملورق زقمٍ ( )1املسافمق
هلرٖ اهال٢ر.ٞ
ًاد)6( ٝ
تطتثِ ٟاهف٣اي اهتاه ًّ ٞٚاضترقاق اهعالٗ ٝاهدٗز ٞٙاهطِ٘:ٞٙ
 -1امل٘ظفْ٘ املع ِْ٘ٚبأج٘ز  ًٞٚ٘ٙأٗ ًقط٘ع ٞأٗ مبلافآي غٔس.ٞٙ
 -2امل٘ظفْ٘ املؤقتْ٘ املع ِْ٘ٚملد ٝتقى عّ ضت ٞأغٔس.
 -3امل٘ظفْ٘ بدٗاَ جص.ٛ٢
 -4امل٘ظفْ٘ بعق٘د.
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ًاد)7( ٝ
ٙطترق امل٘ظف املعني عو ٟأ ٞٙزتب ًّ ٞجداٗي اهدزجاي ٗاهسٗاتب اهعالٗ ٝاهدٗزٙم ٞاهطمِ٘ ٞٙذطمب
اهػسٗط اهتاه:ٞٚ
 -1أْ تلْ٘ قد اُقضت ضِ ٞعو ٟذص٘ي امل٘ظف عو ٟآخس عالٗ ٝدٗز ٞٙضِ٘.ٞٙ

 -2أْ ٙلْ٘ امل٘ظف قد أًض ٟخدً ٞفعوً ٞٚدتٔا ضت ٞأغٔس خالي اهطِ ٞاهيت تدخى يف ذطاب
اهعالٗ ٝاهدٗز ٞٙاهطِ٘.ٞٙ
 -3أْ ٙلْ٘ ًطت٘ ٠أدا ١امل٘ظف ٗضو٘كٕ اه٘ظٚفً ٛسضٚاً عو ٟاألقى.
ٗٙطتثِ ٟامل٘ظف املطتحد ًّ اهػسط األٗي.
ًاد)8( ٝ
ال ٙطترق امل٘ظف اهرٙ ٜػغى أ ٞٙزتب ًّ ٞجداٗي اهسٗاتب اهم٘ازد ٝبماملورق زقمٍ ( )1املسافمق هلمرٖ
اهال٢ر ٞاهعالٗ ٝاهدٗز ٞٙاهطِ٘ ٞٙذا ذصى عو ٟجاش ٝبدْٗ زاتب أٗ مت ٗقفٕ أٗ ذبطمٕ ملمد ٝتصٙمد عومٟ
ضت ٞأغٔس خالي اهطِ ٞاهيت تدخى يف ذطاب اهعالٗ ٝاهدٗز ٞٙاهطِ٘.ٞٙ
كٌمما ٘ٙقممف رممسو اهعممالٗ ٝاهدٗزٙمم ٞاملطممترق ٞهوٌ٘ظممف احملمماي هوترقٚممق ذتمم ٟتِتٔمم ٛجممسا١اي
ًطا١هتٕ ،فإذا ج٘ش ٜظصا ١اهفصى ًّ اـدً ٞأٗ اهت٘قٚف عّ اهعٌى ٗاهساتمب ملمد ٝتصٙمد عوم ٟضمبعٞ
أٙاَ حيسَ امل٘ظف ًّ اهعالٗ ٝاهدٗز ٞٙامل٘ق٘و رسفٔا هٕ.
ًاد)9( ٝ
ؼحب اهعالٗ ٝاهدٗز ٞٙاهطِ٘ ٞٙعّ امل٘ظف ملد ٝثالث ٞأغٔس ذا كماْ تقسٙمس أدا٢مٕ ضمعٚفاًٗ ،خيطمس
امل٘ظف برهم كتاب ،ٞفإذا ثبت بعد ذهم أْ أدا ١امل٘ظف ٗضو٘كٕ قد ٗرال خالي ٓرٖ اهفمرت ٝأ ًطمت٘٠
ًسضٍ فإُٕ ٙطترق اهعالٗ ٝاهدٗز ٞٙاهطِ٘ ٞٙيف أٗي بسٙى ًّ ذاي اهعاَ.
ٗ ذا اضتٌس األدا ١أٗ اهطو٘ن مبستب ٞضعٚف فإْ اهعالٗ ٝاهدٗز ٞٙاهطِ٘ ٞٙؼحب عِمٕ ملمد ٝثالثمٞ
أغٔس أخسً ٠مع خطمازٖ بمرهم كتابمٙٗ ،ٞعماد اهِعمس يف ًِرٔما بعمد اماَ ٓمرٖ املمد ٝفمإذا أرمبح أدا١
4

امل٘ظف ٗضو٘كٕ ًسضٚني أٗ أفضى فإُٕ ٙطترق اهعالٗ ٝاهدٗز ٞٙاهطِ٘ ٞٙيف أٗي ٘ٙه ًّ ٘ٚذاي اهعاَ أًا
ذا اضتٌس األدا ١ضعٚفاً بعد ًض ٛاهطت ٞأغٔس املػاز هٌٔٚا فال ٙطترق اهعالٗ ٝاهدٗز ٞٙاهطِ٘.ٞٙ
ًاد)11( ٝ
ال حيمم٘ي اؿحممب املؤقممت هوعممالٗ ٝاهدٗزٙمم ٞاهطممِ٘ ٞٙبطممبب األدا ١اهضممعٚف دْٗ ًممِح ٓممرٖ اهعممالٗٝ
هوٌ٘ظف ٗفق غسٗط ًِرٔا يف ِٙاٙس ًّ كى عاَ.
ًاد)11( ٝ
اِح عالٗ ٝاجتٌاع ٞٚهوٌ٘ظف بف٣تني عطب اؿاه ٞاالجتٌاعٚم ٞطبقماً هوحمدٗي اهم٘ازد بماملورق

زقٍ ( )2املسافق هلرٖ اهال٢رٙٗ ، ٞطتثِ ًّ ٟاؿص٘ي عوٓ ٟرٖ اهعالًٗ٘ ٝظفم٘ اؿلً٘م ٞاملمدًُ ْ٘ٚمّ
ري اهبرسِٚٙني اهر ّٙحيصوْ٘ عو ٟعالٗ ٝا رتاب.
ٗتصسو اهعالٗ ٝاالجتٌاع ٞٚباهف ٞ٣األٗأ هوٌ٘ظمف األعمصبٗ ،تصمسو باهف٣م ٞاهثاُٚم ٞهوٌ٘ظمف
املتصٗد ،أٗ املطوق أٗ ملّ ت٘فٚت شٗجتٕ ًت ٟكاْ هٕ أبِا ١يف اؿاهتني.
ٗتصسو اهعمالٗ ٝاالجتٌاعٚم ٞباهف٣م ٞاألٗأ هوٌ٘ظفم ٞاهعصبماٗ ١تصمسو باهف٣م ٞاهثاُٚم ٞهوٌ٘ظفمٞ
املتصٗج ،ٞكٌا تصسو بٔرٖ اهف ٞ٣هوٌطوق ٞأٗ هألزًو ٞذا كاْ هدٔٙا أبِا ١يف اؿاهتني.
ًاد)12 ( ٝ
تٌُِح عالٗ ٝؼطني ًطتً٘ ٠عٚػ ٛمبعدي ( )61(ٗ )51دِٙازاً غٔسٙاً هبعض امل٘ظفني املطمترقني

هوسٗاتب املب ِٞٚباؾدٗي اه٘ازد باملورق زقٍ ( )3املسافق هلرٖ اهال٢رٗ ،ٞفقاً هوضم٘ابط ٗاهػمسٗط اهميت
حيددٓا د٘ٙاْ اـدً ٞاملدُ.ٞٚ
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ًاد)13( ٝ
جي٘ش ًِح امل٘ظف اهبرسٙين املعني بصف ٞدا ٌٞ٢عمالٗ ٝتػمحٚع ٞٚتعمادي اهعمالٗ ٝاهدٗزٙم ٞاهطمِ٘ٞٙ
املقسزٗ ٝمبا ال ٙتحاٗش ثالث زتمب عٚمال ال جيماٗش بٔما ُٔاٙمً ٞسبم٘ط دزجتمٕ ٗذهمم تقمدٙساً همألدا ١ذٜ
اهِ٘ع ٞٚاهعاهٚم ٞاهمر ٜجيماٗش ًطمت٘ ٠األدا ١املقمسز هو٘ظٚفمً ٞمّ ذٚمال ُ٘عٚمٗ ٞكٌٚم ٞاهعٌمى ٗاملعسفمٞ
اهفِٗ ٞٚاهتدصصٗ ٞٚاملٔمازاي اهبدُٚمٗ ٞبقٚم ٞعِارمس األدا ١املستبطم ٞباه٘ظٚفم ٞمبما يف ذهمم ق٘اعمد
اهطو٘ن اه٘ظٚفٗ ٛذهم باهػسٗط اهتاه:ٞٚ
 -1أْ ٙلْ٘ امل٘ظف ذارالً عّ اهعاًني األخري ّٙعو ٟتق ٍٚٚاألدا ١مبستب ٞجٚد جداً عو ٟاألقى.
 -2أال ميِح امل٘ظف ٓرٖ اهعالٗ ٝأكثس ًّ ًسٗ ٝاذد ٝكى ضمِتني ٗعمد أقصم ٟثمالث ًمساي يف اهدزجمٞ
اه٘اذد.ٝ
 -3أْ ٙلْ٘ امل٘ظف قد بري جٔداً خاراً أٗ ذقق اقتصاداً يف اهِفقاي أٗ زفعاً ملطت٘ ٠األدا.١
 -4ال جي٘ش ًِح ٓرٖ اهعالٗ ٝهوٌ٘ظف اهصادز عقٕ جصا ١تأدٙيب ال بعد ق٘ ٓرا اؾصا.١
 -5ال جي٘ش ًِح ٓرٖ اهعالٗ ٝهوٌ٘ظف امل٘ق٘و عّ اهعٌى ملصور ٞاهترقٚق.
ٗاِح ٓرٖ اهعالٗ ٝبِطمب ٞال تتحماٗش ً % 11مّ فٌم٘ع اهقم٘ ٠اهعاًوم ٞيف كمى جٔم ٞذلً٘ٚم ٞيف
األٗي ًّ غٔس ِٙاٙسٗ ،ال ميِع ًِرٔا ًّ اضترقاق اهعالٗ ٝاهدٗز ٞٙاهطِ٘ ٞٙيف ً٘عدٓا.
ًاد)14( ٝ
تصسو عالٗ ٝضلّ هوٌ٘ظفني ري اهبرسِٚٙني اهعاًوني بعقم٘د خازجٚمٗ ٞذهمم ٗفقماً هوحمدٗي اهم٘ازد

باملورق زقٍ ( )4املسافق هلرٖ اهال٢ر.ٞ

ٗٙطتثِ ًّ ٟرسو اهعالٗ ٝاملػاز هٔٚا باهفقس ٝاهطابق ٞاهف٣اي اهتاه:ٞٚ
 -1امل٘ظفْ٘ اهرٙ ّٙق ٌْ٘ٚيف املطاكّ املٌو٘ك ٞهورلً٘.ٞ
 -2املدزضاي بم٘شاز ٝاهرتبٚمٗ ٞاهتعومٗ ،ٍٚاملٌسضماي بم٘شاز ٝاهصمر ،ٞاهالتم ٛتقتضم ٛظمسٗفّٔ تم٘فري
ًطاكّ هلّ .
 -3امل٘ظفْ٘ بعق٘د غاًو.ٞ
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ًاد)15( ٝ
تصممسو عممالٗ ٝا ممرتاب هوٌمم٘ظفني بعقمم٘د خازجٚممً ٞممّ دٗي أٗزٗبمما اهغسبٚممٗ ٞاضممرتاهٚا ُٗ٘ٚشٙوِممدا

ٗاه٘الٙاي املترد ٝاألًسٙلٗ ٞٚكِداٗ ،ؼدد اؾمداٗي اهم٘ازد ٝبماملورق زقمٍ ( )5املسافمق هلمرٖ اهال٢رمٞ
ًعدالي ٓرٖ اهعالٗ.ٝ
ًاد)16( ٝ
تصسو عالٗ ٝقضا ١مبعدي ( )1111دِٙاز غٔسٙاً هوٌ٘ظفني اهبرمسِٚٙني ٗمبعمدي ( )511دِٙماز
غٔسٙاً هوٌ٘ظفني ري اهبرسِٚٙني اهرٙ ّٙػغوْ٘ ٗظا٢ف ظدٗي اهدزجاي اهقضا ٞٚ٢هغري قضا ٝاحملماكٍ
ٗأعضا ١اهِٚاب ٞاهعاً ٞاملسافق هلرٖ اهال٢ر.ٞ
ًاد)17( ٝ
تصممسو عممالٗ ٝخارمم ٞمبعممدي ( )751دِٙممازاً غممٔسٙاً همم٘كال ١اهمم٘شازاي ًٗممّ يف ذلٌٔممٍٗ ،مبعممدي

( )611دِٙمماز غممٔسً ٙا هومم٘كال ١املطمماعدًٗ ّٙممّ يف ذلٌٔممٍٗ ،مبعممدي ( )511دِٙمماز غممٔسً ٙا ملممدٙسٜ
اإلدازاي ًّٗ يف ذلٌٍٔٗ ،تعترب جص١اً ًّ اهساتب األضاض ٛهلٍ .
ًاد)18( ٝ

تصممسو عممالٗ ٝضممٚاز ٝمبعممدي ( )311دِٙمماز غممٔسٙاً همم٘كال ١اهمم٘شازاي ًٗممّ يف ذلٌٔممٍ ٗغمما وٛ
اه٘ظمما٢ف باهممدزجاي اهطممابعٗ ٞاهثاًِممٗ ٞاهتاضممع ٞظممدٗي اهممدزجاي اهقضمما ٞٚ٢هغممري قضمما ٝاحملمماكٍ

ٗأعضا ١اهِٚاب ٞاهعاً ٞاملسافق هلرٖ اهال٢رٗ ،ٞمبعدي ( )251دِٙازاَ غٔسٙاً هو٘كال ١املطاعد ًّٗ ّٙيف
ذلٌٔممٍ ٗغمما و ٛاه٘ظمما٢ف باهممدزجاي اهثاهثممٗ ٞاهسابعممٗ ٞاـاًطممٗ ٞاهطادضمم ٞظممدٗي اهممدزجاي
اهقضا ٞٚ٢هغري قضما ٝاحملماكٍ ٗأعضما ١اهِٚابم ٞاهعاًم ٞاملسافمق هلمرٖ اهال٢رمٗ ،ٞمبعمدي ( )81دِٙمازاً

غٔسٙاً ملدٙس ٜاإلدازاي ًّٗ يف ذلٌٍٔ ٗغا و ٛاه٘ظا٢ف باهدزجتني األٗأ ٗاهثاُ ٞٚظمدٗي اهمدزجاي
اهقضا ٞٚ٢هغري قضا ٝاحملاكٍ ٗأعضا ١اهِٚاب ٞاهعاً ٞاملسافق هلمرٖ اهال٢رمٗ ،ٞذهمم ًقابمى اضمتددأًٍ
ضٚازاتٍٔ اـار ٞألداٗ ١اجباي اهعٌى اهسمس.ٞٚ
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ًاد)19( ٝ
تُصسو عالٗ ٝاهطٚاز ٝهوٌ٘ظفني اهػما وني هومدزجاي اـاًطم ٞفٌما ف٘قٔما ًمّ فٌ٘عم ٞاه٘ظما٢ف

اهعًًٌ٘ٗ ٞٚا ٙعادهلا ًّ دزجاي يف فٌ٘عاي اه٘ظا٢ف األخمس ٠مري املػماز هٔٚما يف املمادً )18( ٝمّ
ٓرٖ اهال٢رٗ ،ٞذهم ًقابى اضتددأًٍ ضٚازاتٍٔ اـار ٞألداٗ ١اجباي اهعٌى اهسمس.ٞٚ
ًاد)21( ٝ
ٙلْ٘ رسو عالٗ ٝاهطٚاز ٝهوف٣اي املػاز هٔٚا باملادٓ ًّ )19( ٝرٖ اهال٢ر ٞعو ٟاهِر٘ اهتاه:ٛ
-1عالٗ ٝكاًوً ٞقدازٓا ( )61دِٙازاً غٔسٙاً هوٌ٘ظفني اهمر ّٙتمرتاٗح املطمافاي اهميت ٙقطعُ٘ٔما بمني
( )611 -351كٚوً٘رت يف اهػٔس.

-2عالٗ ٝكفضً ٞقدازٓا ( )31دِٙازاً غٔسٙاً هوٌ٘ظفني اهر ّٙتمرتاٗح املطماف ٞاهميت ٙقطعُ٘ٔما بمني
( )311 – 51كٚوً٘رت يف اهػٔس.

ًاد)21( ٝ
ُٙصسو هوٌ٘ظفني اهر ّٙتتطوب أعٌماهلٍ اضمتدداَ ضمٚازاتٍٔ ملطمافاي تصٙمد عوم ٟاؿمد األقصمٟ

هولٚوً٘رتاي املقسز ٝهوعالٗ ٝاهلاًو ٞاملػاز هٔٚا باملادٓ ًّ )21( ٝرٖ اهال٢رً ٞقابى كٚوً٘رتاي ضمافٞٚ
باملعدي اهر ٜحيددٖ اهد٘ٙاْ هلى كٚوً٘رت ضمايف عومٟ

اهلٚوً٘رتاي اإلضاف 81 ٞٚدِٙازاً يف اهػٔس.

أال تتحماٗش عمالٗ ٝاهطمٚاز ٝمبما فٔٚما ًقابمى

ًاد)22( ٝ
تُصممسو عممالٗ ٝاهطممٚاز ٝاهلاًومم ٞاملػمماز هٔٚمما باملممادً )21( ٝممّ ٓممرٖ اهال٢رمم ٞهوٌمم٘ظفني اهػمما وني
هودزجاي اهتاضع ٞفٌا ف٘قٔا ًمّ فٌ٘ عم ٞاه٘ظما٢ف اهعًٌ٘ٚمًٗ ٞما ٙعادهلما ًمّ دزجماي يف فٌ٘عماي
اه٘ظا٢ف األخس ،٠اهرٙ ّٙطوب ًٍِٔ أدا ١أعٌاي طاز.ٞ٢
ًاد)23( ٝ
ال جي٘ش ؽصٚص ضٚاز ٝخار ٞهوٌ٘ظفني اـاضعني ألذلاَ قاُْ٘ اـدً ٞاملدُ.ٞٚ
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ًاد)24( ٝ
تُصسو عالٗ ٝاالُتقاي هوٌ٘ظفني مبعدي ( )21دِٙازاً غمٔسٙاًٗ ،ذهمم عمدا املم٘ظفني اهمر ّٙتصمسو
هلٍ عالٗ ٝضٚاز ،ٝأٗ اهر ّٙت٘فس هلٍ اؾٔ ٞاهتابعْ٘ هلا ٗضا٢ى اهِقى.
ًاد)25( ٝ
تُصسو عالٗ ٝاتصاي مبعدي ( )51دِٙازاً غٔسٙاً هػا و ٛاه٘ظا٢ف اهعوٚا.
ٗتُصمسو هوٌم٘ظفني ارخممس ّٙعمالٗ ٝاالتصمماي مبعمدي ( )35دِٙممازاً غمٔسٙاً عِممدًا تتطومب ظممسٗو
عٌومٍٔ اضممتدداَ خمدًاي اهلمماتف اهِقماي ٗاالُرتُممت املِصهممٗ ٛاهفماكظ ٗ ريٓمما ًمّ ٗضمما٢ى االتصمماي
أل ساض اهعٌمىٗ ،تُصمسو هلمٍ اهعمالٗ ٝمبعمدي ( )25دِٙمازاً غمٔسٙاً عِمد اضمتدداَ خمدًاي اهلماتف

اهِقاي فقط أل ساض اهعٌى.
ًاد)26( ٝ
ُٙصسو هف٣اي امل٘ظفني املػاز ه ٍٔٚيف املادٓ ًّ )25( ٝرٖ اهال٢رً ٞبومغ ًقطم٘ع ملمسٗ ٝاذمد ٝأثِما١
اـدً ٞيف اؿلً٘ ٞحيمددٖ دٙم٘اْ اـدًم ٞاملدُٚم ٞهػمسا ١أجٔمص ٝاالتصماي اهالشًم ٞهتم٘فري اـمدًاي

احملدد ٝيف املادٓ ًّ )25( ٝرٖ اهال٢رٗ .ٞال جي٘ش ؽصٚص ٓاتف ُقاي أٗ أجٔص ٝاتصماي هوٌ٘ظمف ًمّ
قبى اؿلً٘ ٞأٗ دفع تلاهٚف اضتددإً هف٣اي امل٘ظفني املػاز ه ٍٔٚيف املادٓ ًّ )25( ٝرٖ اهال٢ر.ٞ
ًاد)27( ٝ
تُصسو تلاهٚف امللاملاي اهدٗه ٞٚاـارم ٞباهعٌمى بػملى ًطمتقى عوم ٟأْ ٙقمدَ امل٘ظمف اهفم٘اتري
اهسمس ٞٚاملثبت ٞهلرٖ امللاملاي.
ًاد)28( ٝ
تُصسو عالًٗ ٝالبظ مبعدالي ال تتحماٗش ( )11دُماُري غمٔسٙاً كتعم٘ٙض هوٌم٘ظفني عمّ املصمازٙف
اهيت ٙترٌوُ٘ٔا هت٘فري املالبظ اـار ٞباهعٌى اهيت تتطوبٔا ٗظا٢فٍٔ.
ٗال تُصسو ٓرٖ اهعالٗ ٝهوٌ٘ظفني اهر ّٙت٘فس هلٍ جٔ ٞاهعٌى ًالبظ خار ٞباهعٌىٗ ،حيمدد دٙم٘اْ
اـدً ٞاملدُ ٞٚف٣اي اه٘ظا٢ف اهيت ٙطترق غا و٘ٓا ٓرٖ اهعالًٗٗ ٝعدالتٔا هلى ف.ٞ٣
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ًاد)29( ٝ
تُصسو عالٗ ٝاملالذ ٞاؾ٘ ٞٙمل٘ظف ٛغ ْ٘٣اهطرياْ املمدُ ٛاؿارموني عوم ٟذمد ٠اهمسخص اهدٗهٚمٞ
ملٌازضًٔ ٞاَ املالذ ٞاؾ٘ ٞٙباهف٣اي ارت:ٞٚ
 )811(-1دِٙاز غٔسٙاً هوراروني عو ٟزخص ٞدٗه ٞٚهوعٌى يف ًساقب ٞاملِطق.ٞ
 )611( -2دِٙاز غٔسٙاً هوراروني عو ٟزخص ٞدٗه ٞٚهوعٌى يف ًساقب ٞاالقرتاب.
 )411(-3دِٙاز غٔسٙاً هوراروني عو ٟزخص ٞدٗه ٞٚهوعٌى يف بسد املساقب.ٞ
ٗحيدد د٘ٙاْ اـدً ٞاملدُ ٞٚباهتِطٚق ًع غ ْ٘٣اهطرياْ املمدُ ٛاه٘ظما٢ف اهميت ٙطمترق غما و٘ٓا
رسو ٓرٖ اهعالٗ.ٝ
ًاد)31( ٝ
تُصسو عالٗ ٝاهرتاخٚص اؾ٘ٙم ٞملم٘ظف ٛغم ْ٘٣اهطمرياْ املمدُ ٛاؿارموني عوم ٟاملمؤٓالي ٗاهمسخص
اهدٗه ٞٚاملطو٘ب ٞملٌازضًٔ ٞاَ اهتفتمٚؼ عوم ٟعٌوٚماي اهطمرياْ ٗاهطمالً ٞاؾ٘ٙم ٗ ٞرمداز تمساخٚص

ٗتصازٙح اهطرياْ بف٣اي ( )651دِٙازاً )851(،دِٙازاً )951(،دِٙازاً عطب اهدزج ٞاه٘ظٚف.ٞٚ

ٗحيدد د٘ٙاْ اـدً ٞاملدُ ٞٚباهتِطٚق ًع غ ْ٘٣اهطرياْ املمدُ ٛاه٘ظما٢ف اهميت ٙطمترق غما و٘ٓا
رسو ٓرٖ اهعالٗٗ ٝض٘ابط اضترقاقٔا.
ًاد)31( ٝ
تُصسو عمالٗ ٝتعوم ٍٚأٗ تأٓٚمى أٗ زعاٙم ٞاألغمدا ذٗ ٜاإلعاقم ٞمبعمدي ( )51أٗ ( )111دِٙماز
غٔسٙاً هوٌ٘ظفني اهقاٌ٢ني بٔرٖ املٔاَ يف املدازع اؿلً٘ٚم ٞاهتابعم ٞهم٘شاز ٝاهرتبٚمٗ ٞاهتعومًٗ ٍٚساكمص
اه تأٓٚى اهتابع ٞه٘شاز ٝاهتٌِ ٞٚاالجتٌاعٗ ،ٞٚحيمدد دٙم٘اْ اـدًم ٞاملدُٚم ٞاه٘ظما٢ف اهميت ٙطمترق
غا و٘ٓا رسو اهعالٗ ٝاملػاز هٔٚا يف ٓرٖ املادٗ ٝض٘ابط اضترقاقٔا.
ٗال جي٘ش اؾٌع بمني اهعمالٗ ٝاملقمسز ٝيف ٓمرٖ املمادٗ ٝأٙم ٞعمالٗ ٝأٗ بمدي آخمس ًمستبط بطبٚعم ٞعٌمى
اه٘ظا٢ف اهيت ٙػغؤا ٓؤال ١امل٘ظفْ٘.
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اهبدالي
ًاد)32( ٝ
اهبدي ٓ٘ ًبومغ ُقمد ٜميمِح هوٌ٘ظمف ٗفمق أذلماَ ٓمرٖ اهال٢رم ٞهتع٘ٙضمٕ عمّ ً٘اجٔمً ٞتطوبماي
ٗظممسٗو ٗطبٚعمم ٞاهعٌممى اـارمم ٞباه٘ظٚفمم ٞاهمميت ٙػممغؤاٗ ،ال تطممتدع ٛظممسٗو ًٗتطوبمماي اهعٌممى
اضتٌساز رسو ٓرا املبوغ أثِا ١اإلجاش ٝبساتب.
ٗتطممتددَ اهبممدالي مل٘اجٔممً ٞتطوبمماي خارممٗ ،ٞتعتممرب أجمم٘ز ًلٌومم ٞهوساتممبٗ ،تصممسو هوٌ٘ظممف
عِدًا تت٘افس ًربزاي ًِرٔا.
ًاد)33( ٝ
تٌُِح اهبدالي اهتاه ٞٚبِا ً١عوً٘ ٟافق ٞد٘ٙاْ اـدً ٞاملدُ:ٞٚ
)1

بدي اـفازٗ ٝاهعٌى اإلضايف هألطبا.١

)2

بدي اهتفسغ هوعٌى اؿلً٘ ٛهألطبا ١االضتػازٙني.

)3

بدي املِاٗب ٞهألطبا ١االضتػازٙني.

)4

بدي اهطٚاق.ٞ

)5

بدي االضتدعا.١

)6

بدي طبٚع ٞاهعٌى.

)7

بدي اهتٌسٙض يف اه٘ذداي اـار.ٞ

)8

بدي ز٢اض.ٞ

)9

بدي زك٘ب اهبرس أٗ اهغ٘ .

 )11بدي ُ٘باي اهعٌى.
 )11بدي ُمدب.
 )12بدي اهعٌى ظصز ذ٘از.
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ًاد)34( ٝ
ُٙصسو بدي اـفازٗ ٝاهعٌى اإلضايف هألطبا ١مبعدي أجس اهطاع ٞاملعتٌد يف اـدً ٞاملدُ ٞٚملطت٘٠
اهساتب األضاض ٛذا اقتضت طبٚع ٞعٌؤٍ اهبقا ١يف املطتػف ٟبعد ضاعاي اهمدٗاَ اهسمسم ٛأٗ اهقٚماَ
بأعٌاي ضاف ٞٚيف قطٍ اهط٘ازئ أٗ املساكص اهصر.ٞٚ
ٗجيمم٘ش ًممِح اهبممدي هألطبمما ١اهممرٙ ّٙممتٍ تلوممٚفٍٔ مبٔمماَ زمسٚمم ٞيف ممري قطممٍ اهطمم٘ازئ ٗاملساكممص
اهصر ٞٚبِا ١عو ٟطوب ًّ اهطوط ٞاملدتصً٘ٗ ٞافق ٞد٘ٙاْ اـدً ٞاملدُ.ٞٚ
ًاد)35( ٝ
ٌُِٙح بدي تفسغ هوعٌى اؿلً٘ ٛهألطبا ١االضتػازٙني غٔسٙاً ًقابمى عمدَ عٌومٍٔ باهطمب اـما

ٗذهم بِطب ًّ ٞٙ٘٣ً ٞاهساتب األضاض ٛتعادي  %71 ٗ %61 ٗ %51هألطبا ١االضتػازٙني باهدزجاي
اه٘ظٚف ٞٚاهثاًِٗ ٞاهتاضعٗ ٞاهعاغس ٝاهتدصص ٞٚعو ٟاهت٘اهٗٗ ،ٛفق اهػسٗط ٗاهق٘اعد اهتاه:ٞٚ
-1أْ تلْ٘ ٗشاز ٝاهصر ٞيف ذاج ٞأ تفسغ اهطبٚب االضتػاز ٜهوعٌى يف اه٘شاز.ٝ
-2أْ ٙعٌى اهطبٚب االضتػاز ٜمبا ال ٙقى عّ تطع ضاعاي أضب٘عٚا خازد ضاعاي اهدٗاَ اهسمس.ٛ
ًاد)36( ٝ
ُٙصسو بدي ًِاٗب ٞهألطبا ١االضتػازٙني مبعدي  ًّ %1اهساتب األضاضم ٛعمّ كمى ٙمَ٘ ٙلومف فٚمٕ
اهطبٚب باملِاٗب ٞخازد ضاعاي اهدٗاَ اهسمس ٛملتابع ٞذاه ٞاملسضٗ ٟبقا ١اهطبٚب عو ٟاتصماي ًباغمس
باهعٌى هتقد ٍٙاالضتػازاي اهعالج.ٞٚ
ًاد)37( ٝ
جي٘ش اؾٌع بني رسو بدي امل ِاٗب ٞهألطبما ١االضتػمازٙني ٗبمدي اهتفمسغ هوعٌمى اؿلمً٘ ٛهألطبما١
االضتػازٙني ،عو ٟأال تتعازض ضاعاي اهتفسغ هوعٌى اؿلًً٘ ٛمع األٙماَ اهميت ٙمتٍ تلوٚمف امل٘ظمف
فٔٚا باملِاٗب ٞبعد ضاعاي اهعٌى اهسمسٗ ،ٛال جي٘ش اؾٌع بني بدي اـفمازٗ ٝاهعٌمى اإلضمايف هألطبما١
ٗبدي اهتفسع هوعٌى اؿلً٘ ٛهألطبا ١االضتػازٙني ،أٗ بني بدي اـفازٗ ٝاهعٌى اإلضايف هألطباٗ ١بدي
املِاٗب ٞهألطبا ١االضتػازٙني.
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ًاد)38( ٝ
ُٙصسو بدي ضٚاق ٞمبعدي ( )31دِٙازاً غٔسٙاً هوٌ٘ظف ُعري تلوٚفٕ باإلضاف ٞأ ًٔماَ ٗظٚفتمٕ
األضاض ٞٚباهقٚاَ مبٔاَ ضٚاق ٞاهطٚازاي اهيت ت٘فسٓا اؾٔماي اؿلً٘ٚم ٞهِٚقمى بٔما املم٘ظفني ضمٌّ
فٌ٘ع ٞعٌوٕ ٗذهم ٗفقا ؿاج ٞاهعٌى يف اه٘ذد ٝاهتِع ٌٞٚٚاهيت ٙعٌى بٔا ًع عمدَ ٗجم٘د ًم٘ظفني
ًِتعٌني هوقٚاَ بتوم املٔاَ.
ًاد)39( ٝ
ٙصممسو بممدي اهطممٚاق ٞهوٌمم٘ظفني باهممدزجاي دْٗ اهطممابع ٞاهعًٌ٘ٚمم ٞعومم ٟأال تلممْ٘ ًٔمماَ ضممٚاقٞ
اهطٚازاي ًستبط ٞمبٔاَ ٗظا٢فٍٔ األضاضٗ ،ٞٚال جي٘ش رسو اهبدي ألكثس ًّ اثِني ًّ امل٘ظفني يف كى
فٌ٘ع ٞعٌى.
ًاد)41( ٝ
ُٙصسو بدي اضتدعا ١هوٌ٘ظفني ُعري اضتدعا ٍٔ٢هوعٌى بعد اهدٗاَ اهسمسٗ ٛفقا ؾدٗي ًعد ضموفا
هلرا اهغسض ٗذهم مل٘اجٔ ٞاألعٌاي اهطاز ٞ٢يف اه٘ذد ٝاهتِع ٌٞٚٚاهيت ٙعٌوْ٘ بٔا ٗاهميت ٙرتتمب عومٟ
تأجٚوممٔا أٗ تأخريٓمما خطمما٢س ٗأضممساز جطمم ٌٞٚهوٌٌولممٗ ٞاهصمماط اهعمماَ أٗ اُقطمماع خدًمم ٞال ميلممّ
االضتغِا ١عِٔاً ،ع عدَ ٗج٘د ً٘ظفني ًِتعٌني هوقٚاَ بتوم املٔاَ.
ًاد)41( ٝ
ٙصممسو بممدي االضممتدعا ١مبعممدي ( )71دِٙممازاً غممٔسٙاً هوٌمم٘ظفني باهدزجمم ٞاهعاغممس ٝاهعًٌ٘ٚممٞ

ٗاهدزجاي اهتدصص ًّ ٞٚاهثاهث ٞأ اهطادضمٗ ،ٞمبعمدي ( )35دِٙمازاً غمٔسٙاً هوٌم٘ظفني باهمدزجاي
اهعًٌ٘ ًّ ٞٚاـاًط ٞأ اهتاضع.ٞ
ًاد)42( ٝ
ٙصسو بدي طبٚع ٞاهعٌى هوٌ٘ظفني باهػسٗط اهتاه:ٞٚ
-1اهتعسض بص٘زًِ ٝتعًٌٗ ٞتلسز ٝهعسٗو عٌى ري قببم ٞهوٌم٘ظفني أثِما ١أدأً ١ماَ ٗظما٢فٍٔ
األضاضٗ ٞٚتؤثس عو ًّ ٍٔٚاهِاذ ٞٚاهِفطٗ ٞٚاؾطد.ٞٙ
-2أال تلْ٘ ظسٗو اهعٌى ري احملبب ٞقد أخري بعني االعتباز عِد تصِٚف اه٘ظٚف.ٞ
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-3أْ ٙتعرز ػِب ظسٗو اهعٌى ري احملبب ٞاهيت ٙتعسض هلا امل٘ظفمْ٘ ٗتم٘فري ب٣ٚم ٞاهعٌمى املِاضمبٞ
ٗاهصر ٞٚهلٍ ًّ خالي تدابري اهطالًٗ ٞاهصر ٞاملِٔ.ٞٚ
 -4أْ تلْ٘ ًعدالي اهبدي عطمب اهدزجمُٗ ٞطمب ٞاهتعمسض هعمسٗو اهعٌمى مري احملببمٗ ٞذهمم عومٟ
اهِر٘ ارت-:ٛ
أ-امل٘ظفْ٘ باهدزجاي ًّ األٗأ أ اهسابع ٞاهعًٌ٘ )31( :ٞٚدِٙازاً هوف ٞ٣األٗأ ٗاهيت تػٌى
اه٘ظا٢ف اهيت ٙتعسض غا و٘ٓا هعسٗو عٌى ري قبب ٞمبعدي ٗ ًّ %51قت اهدٗاَ

اهسمس ٛأٗ أكثس بص٘زًِ ٝتعًٌٗ ٞتلسز )21(ٗ ٝدِٙازاً هوف ٞ٣اهثاُٗ ٞٚاهيت تػٌى اه٘ظا٢ف
اهيت ٙتعسض غا و٘ٓا هعسٗو عٌى ري قبب ٞمبعدي ٙقى عّ ٗ ًّ %51قت اهدٗاَ اهسمسٛ

بص٘زًِ ٝتعًٌٗ ٞتلسز.ٝ
ب-امل٘ظفْ٘ باهدزجاي ًّ اـاًط ٞأ اهثاًِ ٞاهعًٌ٘ٗ ٞٚامل٘ظفْ٘ باهدزج ٞاهتاضع ٞاهعًٌ٘ٞٚ

ٗٙػغوْ٘ ٗظا٢ف باهدزج ٞاهثاًِ ٞاهعًٌ٘ )41( :ٞٚدِٙازاً هوف ٞ٣األٗأ املػاز هٔٚا يف

اهفقس ٝاهطابق )31(ٗ ٞدِٙازاً هوف ٞ٣اهثاُ ٞٚاملػاز هٔٚا يف اهفقس ٝاهطابق.ٞ
ًاد)43( ٝ

ُٙصسو بدي اسٙض مبعدي ( )51أٗ ( )111دِٙاز غمٔسٙاً هوٌم٘ظفني اهبرمسِٚٙني اهمرٙ ّٙػمغوْ٘
بعض ٗظا٢ف اهتٌسٙض يف بعض اه٘ذداي اهصر ٞٚاهيت تػٔد عصٗفاً عّ اهعٌى بٔا بطبب ظسٗو اهعٌى
ٗاهضغ٘ط اهِفط ٞٚاهيت ٙتعسضْ٘ هٔٚا.
ٗال جي٘ش اؾٌع بني رسو ٓرا اهبدي ٗبدي طبٚع ٞاهعٌى هوٌ٘ظمفٗ ،حيمدد دٙم٘اْ اـدًم ٞاملدُٚمٞ
اه٘ذداي اهصر ٞٚاهيت ميلّ ًِح ٓرا اهبدي هوعاًوني بٔا ٗاهف٣اي املطترق ٞهوبدي.
ًاد)44( ٝ
ُٙصسو بدي ز٢اض ٞهػا و ٛاه٘ظا٢ف اهتاهٚم ٞبم٘شاز ٝاهصمرُ ٞعمري قٚمأًٍ بأعبما ١دازٙم ٞظاُمب
ًٔاَ ٗظا٢فٍٔ األضاضٗ ٞٚذهم عو ٟاهِر٘ اهتاه:ٛ
 )251( -1دِٙازاً غٔسٙاً هسٚ٢ظ األطباٗ ١زٚ٢ظ خدًاي اهتٌسٙض.
 )211( -2دِٙاز غٔسٙاً هِا٢ب زٚ٢ظ األطباُٗ ١ا٢ب زٚ٢ظ خدًاي اهتٌسٙض.
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 )151( -3دِٙازاً غٔسٙاً هسؤضا ١اهدٗا٢س اهطبٗ ٞٚاملساكص اهصر.ٞٚ
ٗجي٘ش هد٘ٙاْ اـدً ٞاملدُ ٞٚضافٗ ٞظا٢ف أخس ٠يف جٔاي ذلً٘ ٞٚأخسٗ ٠فقاً هوضم٘ابط احملمددٝ
يف ٓرٖ املاد.ٝ
ًاد)45( ٝ
ُٙصسو بدي زك٘ب اهبرس أٗ اهغ٘ هوٌ٘ظفني ٗفق اهػسٗط ٗاهق٘اعد اهتاه-:ٞٚ
-1

أْ تتطوب طبٚع ٞعٌى امل٘ظف اإلقاً ٞعو ٟظٔس اهطمف ِٞٚاملبرمس ٝيف عمسض اهبرمس أٗ اهغم٘ يف
اهبرس.

-2

أْ تلْ٘ ظسٗو اهعٌى ري ًالٗ ٌٞ٢هطاعاي ط٘ٙو.ٞ

-3

أْ ٙصسو ٓرا اهبدي باملعدالي املِص٘ عؤٚما بٔمرٖ املماد ٝعمّ كمى ( )24ضماع ٞتبمدأ ًمّ ضماعٞ
اإلعاز.
ٗؼطب ًعدالي اهبدي املػاز ه ٕٚباهفقس ٝاهطابق ٞعو ٟاهِر٘ اهتاه-:ٛ

 )25( -1دِٙازاً هوٌ٘ظفني عّ زك٘ب اهبرس.
 )41( -2دِٙازاً هوٌ٘ظفني امللوفني مبٔاَ اهغ٘ .
ًاد)46( ٝ
ُٙصسو بدي ُ٘باي عٌى هوٌ٘ظفني عو ٟاهدزجاي اهعًٌ٘ٗ ٞٚاهتدصص ٞٚعمّ كمى ضماعً ٞمّ ضماعاي
اهعٌى ضمٌّ ُ٘بم ٞاهعٌمى املقمسز ٝهوٌ٘ظمف ٗذهمم باهِطمب ارتٚم ٞقطم٘ب ٞعوم ٟأضماع أجمس اهطماعٞ
هوسٗاتب احملدد ٝيف جداٗي دزجاي ٗزٗاتمب اه٘ظما٢ف اهعًٌ٘ٚم ٞاالعتٚادٙمٗ ٞاهتدصصم ٞٚاالعتٚادٙمٞ

املب ِٞٚيف املورق زقٍ ( )1املسافق هلرٖ اهال٢ر:ٞ

-1بِطب % 12 ,5 ٞهوعٌى يف اهِ٘ب ٞاهثاُ ٞٚضٌّ دٗز ٝعٌى ًّ ُ٘بتني بص٘ز ٝدٗز ٞٙأٗ ثالث ُ٘باي
تغط 24 ٛضاع.ٞ

-2بِطب %25 ٞهوعٌى يف اهِ٘ب ٞاهثاهث ٞضٌّ دٗز ٝعٌى ًّ ثالث ُ٘بماي تغطم 24 ٛضماع ٞأٗ دٗزٝ
عٌى ًّ ُ٘بٗ ٞاذدًِ ٝتعًٌ ٞا بني اهطاع ٞاهطابعً ٞطاٗ ١ذت ٟاهطاع ٞاهطابع ٞرباذاً.
15

ًاد)47( ٝ
ٙضع د٘ٙاْ اـدً ٞاملدًُ ٞٚعدالي أج٘ز بدي ُ٘باي اهعٌمىٙٗ ،لمْ٘ ًطم٘٣الً عمّ تقٚم ٍٚاضمتدداَ
بدي ُ٘باي اهعٌى يف كى جٔ ٞذلً٘.ٞٚ
ًاد)48( ٝ
تلْ٘ كى جٔم ٞذلً٘ٚمً ٞطم٘٣ه ٞعمّ ًساقبمٗ ٞضمبط اضمتدداَ أجم٘ز بمدي ُ٘بماي اهعٌمىٗ ،تتدمر
اإلجسا١اي اهالشً ٞهوقٚاَ بتوم املط٘٣هٚاي.
ًاد)49( ٝ
ٌُِٙح امل٘ظف بدي ُدب بِطب ًّ ٞزاتبٕ األضاضٙ ٛصدز بتردٙدٓا قساز ًّ دٙم٘اْ اـدًم ٞاملدُٚمٞ
ٗمبساعا ٝطبٚع ٞاه٘ظٚف ٞاهيت ٙػغؤا ٗاه٘ظٚف ٞاهيت ِٙتمدب هلما ًٗما ذا كماْ اهِمدب جصٚ٢م ًا أٗ كوٚماً،

عو ٟأال تقى اهِطب ٞيف مجٚع األذ٘اي عّ  % 11عِمدًا ٙلومف باهِمدب أ ٗظٚفم ٞبدزجم ٞأعومً ٟمّ
دزج ٞاه٘ظٚف ٞاهميت ٙػمغؤا امل٘ظمف أٗ ًطماٗ ٞٙهلما يف اهدزجم ،ٞكٌما ميمِح اهبمدالي ٗاملصاٙما املقمسزٝ
هو٘ظٚف ٞاملِتدب هٔٚا.
ًاد)51( ٝ
ٌُِٙح امل٘ظفْ٘ اهرٙ ّٙعٌوْ٘ ظصز ذ٘از بدالً ًٚ٘ٙاً قدزٖ مخط ٞعػس دِٙازاً ُعري اإلقاً ٞبٔا ،عوٟ
أْ تت٘أ اؾٔ ٞاؿلً٘ ٞٚت٘فري اهطلّ ٗاملأكى ٗامل٘ارالي هوٌ٘ظف.
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امللافآي اهتػحٚعٞٚ
ًاد)51( ٝ
ي أٗ أعٌما ًال أٗ ع٘ثم ًا
جي٘ش ًِح ًلافآي تػمحٚع ٞٚهوٌ٘ظمف اهمرٙ ٜقمدَ خمدًا ً

أٗ اقرتاذمايً

تطاعد عو ٟؼطني طسق اهعٌى أٗ زفع كفا ٝ١األدا ١أٗ ت٘فري يف اهِفقماي تقمدٙساً همٕ ٗ هسفمع ًعِ٘ٙاتمٕ
ٗشٙاد ٝآتٌإً ب٘اجباتٕ هترطمني ُ٘عٚم ٞاـمدًاي املقدًم ٞؾٌٔم٘ز املم٘اطِني ٗتقمدمئا باهطمسعٞ
املطو٘بٗ ٞدْٗ تأخري ٗذهم ٗفقاً هوػسٗط ٗاهق٘اعد احملدد ٝهلا يف هلرٖ اهال٢ر.ٞ
ٗال جي٘ش اهِعس يف ًِح امل٘ظف أً ٞٙلافأ ٝتػحٚع ٞٚذا كاْ قد ضبق فاشاتٕ تأدٙبٚاً ال بعمد قم٘
اؾصا.١
ٗ٘ٙقف رسو أً ٞٙلافأ ٝتػحٚع ٞٚهوٌ٘ظف احملاي هوترقٚق ذت ٟتِتٔ ٛجمسا١اي ًطما٢وتٕٗ ،يف
ذاه ٞفاشاتٕ تأدٙبٚاً حيسَ امل٘ظف ًّ امللافأ.ٝ
ًاد)52( ٝ
تٌُِح هوٌ٘ظفني امللافآي اهتػحٚع ٞٚاهتاه:ٞٚ
-1امللافآي املستبط ٞباألدا:١
أً -لافأ ٝاهعٌى اـا .
بً -لافأ ٝااللاشاي االضتثِا.ٞٚ٢
دً -لافأ ٝاالُضباط اه٘ظٚف.ٛ
دً -لافأً٘ ٝظف اهطِ.ٞ
ٗال ميِح امل٘ظف خالي ضِٗ ٞاذد ٝأكثس ًّ ًلافأتني ًستبطتني باألدا ،١أٗ ًلافأٗ ٝاذدً ٝستبطمٞ
باألداً ١ع عالٗ ٝتػحٚع.ٞٚ
ً -2لافآي أخس:٠
أً -لافأ ٝاالقرتاذاي.
ب -زضاه ٞاهتقدٙس أٗ اإلطسا.١
17

ًاد)53( ٝ
تٌُِح ًلافأ ٝاهعٌى اـا مل٘ظف أٗ جملٌ٘ع ًّ ٞامل٘ظفني بره٘ا جٔ٘داً ري عادٙم ٞيف ضمبٚى الماش
عٌى خا أٗ ؼقٚق لاش ؽصصً ٛعني ،أٗ قدً٘ا خدًم ٞخارم ٞأضمٌٔت يف ؼقٚمق فعاهٚمٗ ٞكفماٝ١
اه٘ظٚف ٞأٗ ؼطني اـدًاي يف اؾٔ ٞاؿلً٘ٗ .ٞٚتلْ٘ ًلافأ ٝاهعٌى اـما ًبوغماً ًقط٘عماً ٙمرتاٗح
بني ( )011دِٙاز ٗ ( )511دِٙاز اِح بِطب ٞال تتحماٗش ً % 11مّ فٌم٘ع اهقم٘ ٠اهعاًوم ٞيف األٗي

ًّ ِٙاٙس ٗفق أذد املعاٙري اهتاه:ٞٚ
 -1اهتعاًى اؾٚد ًع مجٔ٘ز املِتفعني ٗ تقد ٍٙاـدً ٞبدْٗ تأخري.
-2اهتط٘ع هوقٚاَ بأعٌاي ارخس ّٙعِد اؿاج.ٞ
-3تقبى ًط٘٣هٚاي ضاف.ٞٚ
 -4الاش عدد ًّ املػازٙع املستبط ٞغط ٞعٌى اإلداز ٝاؿلً٘ ٞٚاهيت ٙعٌمى فٔٚما امل٘ظمف تمؤد ٜأ
ؼطني األدا ١اإلدازٗ ٜذهم يف ٗقت قٚاض.ٛ
 -5تقد ٍٙدزاضاي ؼقق ٗف٘زاي كبري ٝيف املاي أٗ اضتثٌاز أفضى هوق٘ ٠اهعاًو.ٞ
ٗاِح امللافأ ٝهوٌس ٝاهثاُ ٞٚبعد اُقضا ١ضِٗ ٞاذد ٝعوًِ ٟح امللافأ ٝهوٌس ٝاألٗأ.
ًاد)54( ٝ
جي٘ش ًِح امل٘ظف ًلافأ ٝااللاشاي االضتثِا ٞٚ٢ألكثمس ًمّ ( )511دِٙماز ٗذتم )0511( ٟدِٙماز
ُعري الاش ًػسٗع أٗ فعاه ٞٚأٗ ذدث عو ٟاملطت٘ ٠اه٘طين ٗفق ذد ٠املعاٙري اهتاه:ٞٚ
 -1ؼقٚق لاح بآس يف قٚاد ٝفسٙق عٌى مت تلوٚفٕ بالاش ًػسٗع أٗ دزاض ٞذاي أٌٓ ٞٚخار.ٞ
 -2املػازك ٞاهفعاه ٞيف عض٘ ٞٙاهوحاْ اؿلً٘.ٞٚ
 -3املطآٌ ٞاهفعاه ٞيف األُػط ٞاملستبط ٞبفعاهٚاي ٗاذتفاالي املٌول.ٞ
 -4املػازك ٞاهفعاه ٞيف أعٌاي تط٘ع ٞٚخدً ٞهوٌٌول.ٞ
 -5أدا ١عٌى ٙتطٍ باهبط٘هً ٞثى ُقاذ ذٚاُ ٝطاْ أٗ محا ٞٙاملٌتولاي اهعاً.ٞ
 -6املػازك ٞيف األعٌاي اهطاز ٞ٢يف األشًاي ٗاهل٘ازث.
ٗٙلْ٘ ًِح ٓرٖ امللافأٗ ٝفق اهػسٗط اهتاه:ٞٚ
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 -1ت٘فس االعتٌاد املاه ٛملِح ٓرٖ امللافأًٚ ًّ ٝصاُ ٞٚاملػسٗع أٗ اهفعاه ٞٚأٗ اؿدث ،أٗ ًّ ًٚصاُٞٚ
اهباب األٗي ًّ املٚصاُ ٞٚاهعاً.ٞ
 -2عدَ ذص٘ي امل٘ظفني عو ٟتع٘ٙضاي ًقابى ٓرٖ األعٌاي.
 -3اؿص٘ي عوً٘ ٟافق ٞد٘ٙاْ اـدً ٞاملدُ.ٞٚ
 -4تصسو امللافأ ٝعِد االُتٔا ًّ ١املػسٗع أٗ اهفعاه ٞٚأٗ اؿدث.
اِح امللافأ ٝهوٌس ٝاهثاُ ٞٚبعد اُقضا ١ضِ ٞكاًو ٞعوًِ ٟح امللافأ ٝهوٌس ٝاألٗأ.
ًاد)55( ٝ
تٌُممِح ًلافممأ ٝاالُضممباط اهمم٘ظٚف ٛضممِ٘ٙاً ب٘اقممع ( )211دِٙمماز ٗبِطممب ٞال ػمماٗش ً %2ممّ اهقمم٘٠
اهعاًو ٞيف األٗي ًّ ِٙاٙس .تقدٙساً هوٌ٘ظف الهتصإً بق٘اعد اهطو٘ن اه٘ظٚفٗ ٛمبا ٙلفى ضٌاْ ضمري
عٌى املسفق اؿلً٘ٗ ٛتقد ٍٙاـدً ٞاؿلً٘ ٞٚعو ٟأذطّ ٗجٕٗ ،ذهم ٗفق اهػسٗط اهتاه:ٞٚ
-1اؿض٘ز املبلس أ اهعٌى ٗعدَ اهتأخري.
-2اهت٘اجد يف اهعٌى ٗعدَ االُصساو خالي اهدٗاَ اهسمس.ٛ
-3عدَ االُقطاع عّ اهعٌى ال يف اإلجاشاي اهطِ٘.ٞٙ
-4عدَ ذص٘ي امل٘ظف عو ٟاإلجاشاي املسض ٞٚأكثس ًّ مخط ٞأٙاَ عٌى خالي ضِ ٞكاًو.ٞ
 -5أال ٙقى تق ٍٚٚأدا ٖ١اهطِ٘ ٜعّ تقدٙس جٚد.
ًاد)56( ٝ
تٌُِح ًلافأً٘ ٝظف اهطِ ٞبٔدو ؼفٚص ً٘ظف ٛاؿلً٘ ٞعو ٟاإلبداع ٗاهتٌٚمص بصم٘ز ٝاضمتثِاٞٚ٢
ٗزفممع ًعِ٘ٙمماتٍٔ ٗاالعممرتاو ظٔمم٘دٍٓ عومم ٟممم٘ ٙممؤد ٜأ ؼطممني األدا ١اهمم٘ظٚفٗ ،ٛتلممْ٘ ًبوغ ماً

ًقط٘عاً ال جياٗش ( )1111دِٙاز يف اؾٔاي اؿلً٘ٚم ٞاهميت ال ٙتحماٗش عمدد اهقم٘ ٠اهعاًوم ٞفٔٚما
أهف ً٘ظفٗ ،جي٘ش ًِح امللافأ ٝاملػاز هٔٚا باهفقس ٝاهطابق ٞألكثس ًمّ ً٘ظمف يف اؾٔماي اؿلً٘ٚمٞ
اهيت ٙتحماٗش عمدد اهقم٘ ٠اهعاًوم ٞفٔٚما أهمف ً٘ظمف عوم ٟأْ ال ٙتحماٗش فٌم٘ع امللافمأ ٝأهفم ٛدِٙماز،
باهتِطٚق ًع د٘ٙاْ اـدً ٞاملدُٗ ٞٚذهم ٗفق اهػسٗط اهتاه:ٞٚ
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 -1أْ ٙلْ٘ امل٘ظف ًطت٘فٚاً هػسٗط ًِح ًلافأ ٝاالُضباط اه٘ظٚف.ٛ
 -2أْ ٙلْ٘ تقدٙس امل٘ظف يف األداٗ ١اهطو٘ن اه٘ظٚف ٛممتاشاً خالي اهعاَ األخري.
 -3أْ تلْ٘ هوٌ٘ظف ًطآٌاي بازش ٝيف الاش ًٔماَ اإلداز ٝاهميت ٙعٌمى بٔما أٗ ًػمازكاي فعاهم ٞيف
اهوحاْ ٗفسق اهعٌى هوحٔ ٞاهيت ِٙتطب هٔٚا.
 -4اؿص٘ي عوً٘ ٟافق ٞد٘ٙاْ اـدً ٞاملدُ.ٞٚ
ًاد)57( ٝ
تلْ٘ ًلافأ ٝاالقرتاذاي ًبوغاً ًقط٘عاً ذدٖ األدُ )111( ٟدِٙاز ٗذمدٖ األقصم )511( ٟدِٙماز،
ٗاممِح هوٌ٘ظممف أٗ جملٌ٘عممً ٞممّ املمم٘ظفني اهممر ّٙقممدً٘ا اقرتاذمماي جدٙممد ٝهتطمم٘ٙس األدا ١اهمم٘ظٚفٛ
ٗاإلُتاج ٞٚبػلى عاَ ٗؼقٚق أ ًّ ٜاألٓداو اهتاه-:ٞٚ
 -0تػحٚع اهتفلري اـالق ٗاألفلاز اؾدٙد.ٝ
 -2تط٘ٙس قِ٘اي االتصاي بني امل٘ظفني ٗاإلداز.ٝ
 -3تػحٚع ثقاف ٞاهترطني املطتٌس هألدا ١أٗ اـدً.ٞ
 -4االضتدداَ األًثى هوٌ٘ازد املادٗ ٞٙاهبػس.ٞٙ
 -5ؼطني كفا ٗ ٝ١فاعو ٞٚاهعٌوٚاي ٗاإلجسا١اي.
 -6تقوٚص اه٘قت املطتغسق ألدا ١اـدً.ٞ
 -7شٙاد ٝاهدخى ٗتقوٚص اهِفقاي ٗشٙاد ٝاألزباح.
 -8تػحٚع فسٙق اهعٌى ٗاألدا ١اؾٌاع.ٛ
 -9ؼطني ًطتً٘ ٠ػازك ٞامل٘ظفني يف تط٘ٙس املؤضط.ٞ
 -01ضٌاْ ضالً ٞاهعاًوني ٗأجٔصًٗ ٝعداي اهعٌى.
-11تػحٚع عٌو ٞٚاهتعوٍ ٗاهتط٘ٙس اهرات ٛاملطتٌس هوٌ٘ظفني.
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ًاد)58( ٝ
تٌُِح زضا٢ى اهتقدٙس ٗاإلطسا ١هوٌ٘ظف ألدا ٕ٢عٌالً ممٚصاً ٗفق أذد املعاٙري اهتاه:ٞٚ
-1أدا ١أعٌاي امل٘ظفني ارخس ّٙخالي فرتٚ ٝابٍٔ.
-2قطع اإلجاش ٝاهطِ٘ ٞٙأٗ تأجٚؤا ًساعا ٝملصور ٞاهعٌى.
 -3لاش ًٔاَ خازج ٞٚتعصش ًّ مسع ٞجٔ ٞاهعٌى.
-4املػازك ٞاهفعاهٗ ٞاهتط٘ع يف فسٙق اهعٌى.
ًاد)59( ٝ
ُاِح ًلافأُ ٝقد ٞٙمبطًٌ" ٟلافمأ ٝاـدًم ٞاؿلً٘ٚم "ٞهوٌم٘ظفني عِمد اُتٔما ١خمدًتٍٔ اهمرّٙ
قض٘ا ًد ٝال تقى عّ مخظ ضمِ٘اي يف اـدًمٗ ،ٞذهمم تقمدٙسًا ـمدًاتٍٔ ؾٔم ٞعٌومٍٔ ٗذهمم عومٟ
اهِر٘ اهتاه:ٛ
عدد ضِ٘اي اـدًٞ

ًقداز امللافأ ٝباهدِٙاز

عدد ضِ٘اي اـدًٞ

ًقداز امللافأ ٝباهدِٙاز
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ٗٙطتثًِِ ًّ ٟح ٓرٖ امللافأ ٝامل٘ظفني اهر ٜتِتٔ ٛخدًتٍٔ بطمبب فقمد اؾِطم ٞٚاهبرسِٚٙم ٞأٗ
اال ضتقاه ٞبطبب االُقطاع عّ اهعٌمى أٗ اؿلمٍ اهِٔما ٛ٢بعق٘بم ٞجِاٙم ٞأٗ بعق٘بمً ٞقٚمد ٝهورسٙم ٞيف
جسمي ٞكو ٞباهػسو أٗ األًاُ ٞأٗ اهفصى ًّ اـدً ٞبقساز تأدٙيب
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أٗ باهعصي علٍ قضا.ٛ٢

ًاد)61( ٝ
تقَ٘ اؾٔاي اؿلً٘ ٞٚباهتِطٚق ًع ٗشاز ٝاملاه ٞٚهصمسو امللافمأ ٝاملػماز هٔٚما يف املماد ٝاهطمابق،ٞ
ٗتصسو ٓرٖ امللافأ ٝيف ذاهٗ ٞفا ٝامل٘ظف ه٘زثتٕ ضٌّ جسا١اي رسو املطترقاي اهِٔا ٞٚ٢هٕ.
ًاد)61( ٝ
تػمملى كممى جٔمم ٞذلً٘ٚمم ٞؾِمم ٞؽممتص مبساجعمم ٞتسغممٚراي اؿصمم٘ي عومم ٟاهعممالٗ ٝاهتػممحٚعٞٚ
ٗامللافآي اهتػحٚعٗ ٞٚاؽاذ اهت٘رٚاي اهالشً ٞبػأُٔا.
ٗتعممد اؾٔمم ٞاؿلً٘ٚمم ٞغممٔاداي اهعممالٗ ٝاهتػممحٚعٗ ٞٚامللافممآي اهتػممحٚعًٗ ٞٚلافممأ ٝاـدًممٞ
اؿلً٘ ٞٚهت٘قٚع اهطوط ٞاملدتص ٞعؤٚاٗ ،تقدَ هوٌ٘ظف يف اذتفاي ضِ٘.ٜ
ًاد)62( ٝ
ٙلْ٘ د٘ٙاْ اـدً ٞاملدًُ ٞٚط٘٣الً عّ تط٘ٙس بسُاًخ اؿ٘افص ٗٗضع املعاٙري ٗاإلجسا١اي اهضسٗزٞٙ
هضٌاْ تقدٙس املطترقني هلا بػلى ًِاضبٙٗ ،قَ٘ دٗزٙاً بتروٚى امللافمآي املعتٌمدً ٝمّ قبمى اهم٘شازاي
ٗٙضع اهت٘رٚاي املِاضب ٞبػأُٔا.
املصاٙا األخس٠
ًاد)63( ٝ
جي٘ش بقساز ًّ اهطموط ٞاملدتصم ٞيف اؾٔماي اؿلً٘ٚم ٞبعمد ً٘افقم ٞدٙم٘اْ اـدًم ٞاملدُٚمً ،ٞمِح
ًلافأ ٝمل٘ظف ٛتوم اؾٔاي مبطًٌ" ٟلافأ ٝغساً ١د ٝاـدً ٞاالفرتاضً "ٞٚقابمى غمساً ١مد ٝاـدًمٞ
االفرتاض ٞٚعد أقص ٟمخظ ضِ٘اي ٗطبق ًا هِص اهفقس ٝاهثاهثمً ٞمّ املماد ٝاهطمابعً ٞمّ اهقماُْ٘ زقمٍ

( )13هطِ 1975 ٞبػأْ تِعً ٍٚعاغماي ًٗلافمآي اهتقاعمد ملم٘ظف ٛاؿلً٘مٗ ٞتعدٙالتمٕٗ ،ذهمم
ٗفقاً هوػسٗط ٗاهض٘ابط اهتاه:ٞٚ
 )1أْ ٙلْ٘ امل٘ظف قد قض ٟمخط ٞعػس ضِ ٞخدً ٞفعو ٞٚعو ٟاألقى.
 )2أْ ٙلْ٘ اُتٔا ١خدً ٞامل٘ظف بأذد األضباب ارت:ٞٚ
أ  -بو٘غ اهطّ املقسز ٝهرتن اـدً.ٞ
22

ب  -اإلذاه ٞاملبلس ٝهوتقاعد.
د  -اهفصى بغري اهطسٙق اهتأدٙيب.
د  -هغا ١اه٘ظٚف.ٞ
ٓم -االضتقاه ٞألضباب رر.ٞٚ
ٗ  -االضتقاه ٞهسعا ٞٙذٗ ٜاالذتٚاجاي اـار.ٞ
ش  -االضتقاه ٞاإلزاد ٞٙعِد بو٘غ امل٘ظف ضّ ( )51ضِ.ٞ
 )3تطدد امللافأ ٝاملِص٘ عؤٚا يف ٓرٖ املاد ًّ ٝاالعتٌاد املاه ٛهلى جٔ ٞذلً٘.ٞٚ
ٗٙصدز د٘ٙاْ اـدً ٞاملدُ ٞٚباهتِطٚق ًع ٗشاز ٝاملاهٗ ٞٚاهل ٞ٣ٚاهعاًم ٞهوتمأًني االجتٌماع ٛقمسازاً
حيدد ف ٕٚق٘اعد ٗض٘ابط ًِح توم امللافأٗ ٝمبساعا ٝاهتِاضمب بمني ضمِ٘اي اـدًم ٞاهفعوٚم ٞهوٌ٘ظمف
ًٗقابى ضِ٘اي اـدً ٞاالفرتاض.ٞٚ
ًاد)64( ٝ
جي٘ش ت٘فري األجٔص ٝاهو٘ذٗ ٞٚأجٔص ٝاؿاضب اره ٛاحملٌ٘ه ٗ ٞريٓا ٗفقماً هوضم٘ابط اهميت حيمددٓا
د٘ٙاْ اـدً ٞاملدُ.ٞٚ
ًاد)65( ٝ
ًع عدَ اإلخالي بأذلاَ املادً ) 28( ٝمّ ٓمرٖ اهال٢رمٙ ٞم٘فس هوٌ٘ظمف اهمص ٜاهمر ٜتتطوبمٕ ًٔماَ
عٌوٕ مبا ٙطاعدٖ عو ٟأدأً ١إً عو ٟاه٘جٕ املطو٘بٗ ،تٔٚمأ همٕ ب٣ٚم ٞاهعٌمى املِاضمبٗ ٞاـاهٚمً ٞمّ
املداطس ٗمبا ٙتفق ٗأُعٌ ٞاهطالًٗ ٞاهصر ٞاملِٔ ٞٚاملعٌ٘ي بٔاٗ ،ذهم ٗفقاً هوضم٘ابط ٗاهػمسٗط اهميت
ٙضعٔا د٘ٙاْ اـدً ٞاملدُ.ٞٚ
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