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المادج ( :)1المىاظثح والحضىر
ٚغت ػهٗ عًٛغ طالة انكهٛخ انًٕاظجخ ػهٗ ؽضٕه عًٛغ انًؾبضواد ٔانؾظض انؼًهٛخ ٔانزًبهٔ ,ٍٚكوب ً نهَبػبد
انًؼزًلح نكم يووه ك ٙانقطخ انلهاٍٛخٔ ,االنزياو ك ٙأٔهبرٓب انًؾلكح ؽَت انغلٔل انلهاٍ ٙانًؼهٍٚٔ ,وٕو يلهً انًووه
ثزَغٛم انـٛبة ٔانؾضٕه نكم نوبء ٔهطلِ كٔهٚب ػٍ طوٚن انجٕاثخ االنكزؤَٛخٔ .ػهٗ كم ػضٕ ْٛئخ رله ٌٚكَٓ ٙبٚخ
كم كظم كهاٍ ٙؽلع ََقخ يٍ ٍغم انؾضٕه ٔانـٛبة انُٓبئ ٙك ٙيهق انًووه.

المادج ( :)2الحزمان
أٚ -ؾوو انطبنت يٍ االٍزًواه ك ٙكهاٍخ أ٘ يووه ًُٔٚغ يٍ كفٕل االفزجبه انُٓبئ ٙنّ ,إما ههذ ََجخ ؽضٕهِ ػٍ
 %55يٍ انًؾبضواد ٔانلهًٔ انؼًهٛخ انًؾلكح نكم يووه فالل انلظم انلهاٍٚٔ .ٙؼل انطبنت انًؾؤو يٍ
االٍزًواه ك ٙكهاٍخ يووه ثَجت انـٛبة هاٍجب ك ٙانًووه ٔٚوطل نّ رولٚو يؾؤو (ػ) أٔ ( )DNك ٙفبَخ
انلهعخ ك ٙكشق انُزٛغخٔ ,رلفم ْنِ انُزٛغخ ك ٙؽَبة يؼلل انطبنت انلظهٔ ٙانزواكًٔ ٙألؿواع اإلَناه
ٔانلظم يٍ انزقظضٚٔ .ؼزجو انطبنت يَؤٔل يَؤٔنٛخ كبيهخ ػٍ يؼوكخ ٔيزبثؼخ ََت انـٛبة نكم يووه ٔٚكٌٕ
منك ػٍ طوٚن انجٕاثخ االنكزؤَٛخ.
ة -رؾزَت ػلك يواد انـٛبة نهطبنت ٍٕاء كبٌ انـٛبة ثؼنه أٔ ثلٌٔ ػنه ٔٚلفم يٍ ضًٍ منك انزأفو ػٍ
انؾضٕه ك ٙانًٕػل انًؾلك نجلاٚخ انًؾبضوح.
دٚ -زى ؽويبٌ انطبنت ػٍ طوٚن انُظبو آنٛب ػُل رغبٔىِ انَُجخ انًؾلكح نهـٛبة.
سَٚ -زًو يلهً انًووه ثئكفبل انؾضٕه ٔانـٛبة نغًٛغ انطهجخ ثًب كٓٛى انطالة انًؾؤي ٍٛؽزٗ َٓبٚخ انلظم
انلهأٍ ٙمنك نـبٚبد هطل ََت انـٛبة نهطهجخ.
طٚ -غت ػهٗ انطبنت انن٘ رى ؽويبَّ يٍ يووه االٍزًواه ك ٙانؾضٕه ك ٙمنك انًووه ,اما هؿت انطبنت ك ٙانزولو
ثطهت نوكغ انؾويبٌ ػُّ.

المادج ( :)3رفع الحزمان
ٚغٕى نًغهٌ انكهٛخ -أٔ يٍ ٚلٕضّ -هكغ انؾويبٌ ػٍ انطبنت (ٔمنك ك ٙانًووهاد انز ٙروليٓب انكهٛخ) ٔانًَبػ نّ ثلفٕل
االفزجبه انُٓبئ ٙشوٚطخ أٌ ٚزولو انطبنت ثؼنه يوجٕل ؽَت انًبكح ( )4يٍ ْنِ انزؼهًٛبد ,ػهٗ أٌ ال روم ََجخ انؾضٕه
ػٍ  %55يٍ يغًٕع انًؾبضواد ٔانلهًٔ انؼًهٛخ انًؾلكح نهًووه ػهٗ عًٛغ األؽٕال.

المادج ( :)4إجزاءاخ رفع الحزمان
ٚزى رولٚى األػناه نوكغ انؾويبٌ ٔكوب نًب ٚه:ٙ




ٚوٕو انطبنت ثزؼجأح انًُٕمط انقبص ثننك (ًَٕمط ههى دٚٔ )3وٕو ثزولًٚخ نوئ ٌٛانوَى انًؼُ ٙيوكوب ٍغهّ
األكبكٔ ًٙٚاألػناه االىيخ ٔانزٚ ٙزى اػزًبكْب ٔكوب نهًبكح ( )5يٍ ْنِ انزؼهًٛبد.
ٚوٕو هئ ٌٛانوَى ثئؽبنخ انطهت انٗ ٔؽلح االهشبك األكبك ًٙٚك ٙانكهٛخٔ ,انز ٙروٕو ثلٔهْب ثلهاٍخ انطهت انًولو
ٔانزٕطٛخ ثبنًٕاكوخ أٔ ػلو انًٕاكوخ ػهٗ هكغ انؾويبٌٔ ,اؽبنزّ نًغهٌ انكهٛخ.
ٚوٕو يغهٌ انكهٛخ -أٔ يٍ ٚلٕضّ -ثبنُظو ك ٙرٕطٛخ ٔؽلح االهشبك األكبكٔ ,ًٙٚك ٙؽبنخ انًٕاكوخ رزى يقبطجخ
ػًبكح انوجٕل ٔانزَغٛم ثننك.

َظبو انًٕاظجخ ٔهجٕل األػناه ك ٙكهٛخ انُٓلٍخ
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المادج ( :)5ضىاتظ قثىل األعذار
ٚزى انُظو ك ٙهجٕل األػناه ٔكوب نًب ٚه:ٙ




ػهٗ انطبنت انزولو ثبألػناه انًوجٕنخ نهًوشل األكبك ًٙٚانًقظض نكم طبنت ٔال روجم أٚخ أػناه ٚزى رولًٓٚب ثؼل
يؤه أٍجٕع يٍ ربهٚـ َٓبٚخ انؼنهٚٔ ,زؾًم انطبنت يَؤٔنٛخ ػلو االنزياو ثبنًٕاػٛل.
ػهٗ انطبنت ضؤهح رؾو٘ انلهخ ٔ األيبَخ ك ٙروبهٚو األػناه انًوجٕنخ ٔ ,رولٚى أ٘ ػنه ؿٛو طؾٛؼ ٚؼوضّ
نهًَبئهخ ٔانؼوٕثبد انزأكٚجٛخ انًُظٕص ػهٓٛب ؽَت نٕائؼ انغبيؼخ.
ٚزى انُظو ك ٙهجٕل األػناه انزبنٛخ كوظ:
أ -األػناه انطجٛخ انظبكهح يٍ انًَزشلٛبد انؾكٕيٛخ ٔانًواكي انظؾٛخ انؾكٕيٛخ شوٚطخ أٌ ركٌٕ أطهٛخ
ٔيقزٕيخ ثبنقزى انوًٍ ٙنهًَزشلٗ ٔرزضًٍ رووٚو ػٍ انؾبنخ ٔاٍزواؽخ ػٍ انؼًم كَ ٙلٌ ربهٚـ انـٛبة,
ٔٚزى يواعؼخ يلٚو إكاهح انكهٛخ نهزٕاطم يغ انغٓخ انًؼُٛخ اما كػذ انؾبعخ نننك.
ةٚ -ؾن نهطبنت إعبىح ثؼنه نًلح ال ريٚل ػٍ ( )3أٚبو ك ٙؽبنخ ٔكبح أؽل األهبهة يٍ انلهعخ األٔنٗ (أؽل
انٕانل ,ٍٚانئعخ ,أؽل األثُبء ,أؽل اإلفٕاٌ) شوٚطخ إؽضبه يب ٚضجذ منك.
دٚ -ؾن نهطبنت إعبىح ثؼنه نًلح ٕٚو ٔاؽل ك ٙؽبنخ ٔكبح أؽل أػًبيّ أٔ افٕانّ شوٚطخ إؽضبه يب ٚضجذ منك.
سٚ -ؾن نهطبنت اعبىِ ثؼنه نًلح ال ريٚل ػٍ ( )3أٚبو ك ٙؽبنخ يواكوخ أؽل األهبهة يٍ انلهعخ األٔنٗ (أؽل
انٕانل ,ٍٚانئعخ ,أؽل األثُبء ,أؽل اإلفٕاٌ) ك ٙانًَزشلٗ شوٚطخ إؽضبه يب ٚضجذ منك ٔٚكٌٕ منك نًوح
ٔاؽلح طٛهخ انلظم انلهاٍ ٙانٕاؽل أٔ يب ال ٚيٚل يغًٕػخ ػٍ ( )3أٚبو.
طٚ -ؼطٗ انطبنت إعبىح ىٔاط نًلح ( )3أٚبؤ ,إعبىح فطٕثخ نًلح ٕٚو ٔاؽل كوظ ,نًوح ٔاؽلح طٛهخ كزوح
كهاٍزّ ,شوٚطخ اؽضبه يب ٚضجذ منك.
ػ -األػناه إلرًبو اإلعواءاد انوضبئٛخ كبنًضٕل أيبو انوضبء أٔ انًؾكًخ أٔ يواكي انشوطخ ٔػهٗ انطبنت
إؽضبه األٔهام انز ٙرضجذ منك ػهٗ أٌ ركٌٕ يقزٕيخ ثبنقزى انوًٍ.ٙ
ؿ -انؾٕاكس انًؤهٚخ ٔٚكٌٕ منك ث أفن ٔههخ هًٍٛخ يقزٕيخ يٍ انغٓخ انوًٍٛخ انًقزظخ ثبنؾٕاكس رلٛل ثٕهذ
ٕٔٚو انؾبكس ٔكهعخ انضوه.
ك -انـٛبة نزًضٛم انكهٛخ ك ٙيؤرًو أٔ َلٔح أٔ يَبثوخ ٔٚشزوط نننك انؾظٕل ػهٗ يٕاكوخ يَجوخ يٍ انوَى
انًؼُٔ ٙاؽضبه يب ٚضجذ منك.
م -انكٕاهس انطجٛؼٛخ  :يضم انَٕٛل ٔاإلػظبهاد انز ٙرؼٛن انٕطٕل إنٗ يوو انًؾبضوح أٔ االفزجبه ٔركٌٕ
ثًضبثخ كبهصخ ٚؼهى ثؾلٔصٓب انًغزًغ ٔ ,ال رلفم ؽبالد انًطو انـيٚو ضًٍ ْنا االػزجبه.
ه -ال ٚؼزجو انَلو نهقبهط يٍ األػناه انًوجٕنخ يب نى ٚؾظم انطبنت ػهٗ يٕاكوخ يَجوخ يٍ انوَى انًؼُ.ٙ
ى -أ٘ ػنه هٓو٘ آفو ٚوجهّ انوَى انًؼُ.ٙ

المادج ( :)6االختثار الىهائي للطالة المحزوم
ٚزى افزجبه انطبنت انن٘ هكغ ػُّ انؾويبٌ يغ ىيالئّ كَ ٙلٌ انٕهذ انًؾلك ك ٙعلٔل االفزجبه انُٓبئ ٙنهلظم انن٘ ؽوو
ك ّٛانطبنتٔ ,ال ُٚظو ك ٙأ٘ ػنه ثؼل ثلاٚخ االفزجبهاد انُٓبئٛخ.

المادج ( :)7الغياب عه حضىر االختثار الىهائي
كم يٍ ٚزـٛت ػٍ ؽضٕه االفزجبه انُٓبئ ٙانًؼهٍ ػُّ كٌٔ ػنه يوجٕل رؼزجو ػاليزّ ك ٙمنك االفزجبه (طلواً)ٚٔ ,ؾَت
رولٚوِ ك ٙمنك انًووه ػهٗ أٍبً كهعبد األػًبل انلظهٛخ انز ٙؽظم ػهٓٛب ,ثؾٛش رٕضغ نّ ػجبهح ؿبئت (ؽ) ك ٙفبَخ
انلهعخ ك ٙكشق انُزٛغخ ٚٔ ,زى انُظو كٔ ٙضؼّ فالل انلظم انن٘ ٚهٔ ,ّٛك ٙؽبنخ ػلو انزولو ثؼنه أٔ ػلو هجٕل ػنه
انطبنت كزؾٕل َزٛغخ انطبنت كَٓ ٙبٚخ انلظم انلهاٍ ٙرهوبئٛب إنٗ هاٍت (ْـ).

المادج ( :)8االختثار الثديل
إما نى ٚزًكٍ انطبنت يٍ ؽضٕه االفزجبه انُٓبئ ٙك ٙأ٘ يٍ يٕاك انلظم نؼنه هٓو٘ عبى نًغهٌ انكهٛخ أٔ يٍ ٚلٕضّ ,كٙ
ؽبالد انضؤهح انوظٕٖ ,هجٕل ػنهِ ٔانًَبػ ثئػطبئّ افزجبه ثلٚم فالل يلح ال رزغبٔى َٓبٚخ انلظم انلهاٍ ٙانزبن,ٙ
ٔٚؼطٗ انزولٚو انن٘ ٚؾظم ػه ّٛثؼل أكائّ االفزجبه انجلٚمٚٔ .كٌٕ رولٚى األػناه ٔكوب نهًبكح ( )9يٍ ْنِ انزؼهًٛبد.

َظبو انًٕاظجخ ٔهجٕل األػناه ك ٙكهٛخ انُٓلٍخ
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المادج ( :)9اجزاءاخ طلة اختثار تديل
ٚزى رولٚى األػناه نطهت افزجبه ثلٚم ٔكوب نًب ٚه:ٙ








ٚوٕو انطبنت ثزؼجأح انًُٕمط انقبص ثننك (ًَٕمط ههى دٚٔ )4وٕو ثزولًٚخ نوئ ٌٛانوَى انًؼُ ٙيوكوب ٍغهّ
األكبك ًٙٚثبإلضبكخ نَجت انـٛبة ٔانن٘ ٚزى اػزًبكِ ٔكوب نهًبكح ( )5يٍ ْنِ انزؼهًٛبد ,ػهٗ أٌ ٚكٌٕ منك فالل
كزوح ال رزغبٔى األٍجٕع يٍ ربهٚـ َٓبٚخ انؼنهٚٔ ,زؾًم انطبنت يَؤٔنٛخ ػلو االنزياو ثبنًٕاػٛل.
ٚوٕو هئ ٌٛانوَى ثئؽبنخ انطهت انٗ ٔؽلح االهشبك األكبك ًٙٚك ٙانكهٛخٔ ,انز ٙروٕو ثلٔهْب ثلهاٍخ انطهت انًولو
ٔانزٕطٛخ ثبنًٕاكوخ أٔ ػلو انًٕاكوخ ػهٗ اعواء االفزجبه انجلٚم نهطبنتٔ ,اؽبنزٓب نًغهٌ انكهٛخ أٔ يٍ ٚلٕضّ.
ٚوٕو يغهٌ انكهٛخ أٔ يٍ ٚلٕضّ ثبنُظو ك ٙانطهتٔ ,ك ٙؽبنخ انًٕاكوخ ٚزى اثالؽ انوَى انًؼُٔ ٙرئٚلِ ثَُقخ يٍ
هواه يغهٌ انكهٛخ ٔٚزٕنٗ هئ ٌٛانوَى رجهٛؾ يلهً انًووه ثئعواء افزجبه ثلٚم نهطبنت.
ك ٙؽبنخ ػلو رٕاعل يلهً انًووه َلَّٚ ,وٕو انوَى ثزشكٛم نغُخ رزٕنٗ ػًهٛخ كزبثخ ٔرظؾٛؼ االفزجبه نهطبنت.
ٚوٕو انطبنت ثًواعؼخ يلهً انًووه نزؾلٚل يٕػل إلعواء االفزجبه انجلٚم ٔٚأفن ثؼ ٍٛاالػزجبه آفو يٕػل يؾلك
يٍ هجم ػًبكح انوجٕل ٔانزَغٛم نننك.
ٚوٕو يلهً انًووه ثزؼجأح انًُٕمط انًقظض نوطل االفزجبهاد انجلٚهخ (ًَٕمط ههى دٔ )5رٕهٛؼّ ٔرَهًٛخ
نوئ ٌٛانوَى انًؼُ.ٙ
ٚزٕنٗ هئ ٌٛانوَى اعواءاد رٕهٛغ انًُٕمط يٍ ػًٛل انكهٛخ ٔفزًّ ثبنقزى انؤًٍ ٙاالؽزلبظ ثَُقخ يُّ ٔإهٍبل
األطم نٕؽلح انزَغٛم ٔااليزؾبَبد ك ٙانكهٛخ يوكوًب هواه يٕاكوخ يغهٌ انكهٛخ ثئعواء االفزجبه انجلٚمٔ .رزٕنٗ
انٕؽلح اهٍبل انًُٕمط نؼًبكح انوجٕل ٔانزَغٛم.

المادج ( :)11الغياب عه االختثاراخ الفصليح


اما رـٛت انطبنت ػٍ أؽل االفزجبهاد انلظهٛخ انًؾلكح يٍ هجم يلهً انًووه ,كبٌ ػه ّٛانزولو ثبنؼنه فطٛب
نًلهً انًووه فالل أٍجٕع يٍ ربهٚـ ىٔال انؼنهٔ ,نًلهً انًووه هجٕل انؼنه أٔ رول ًّٚإنٗ ٔؽلح االهشبك
األكبك ًٙٚنهُظو كٔ ,ّٛك ٙؽبنخ هجٕل انؼنه ٚوٕو يلهً انًووه ثئػبكح االفزجبه نهطبنت كَٓ ٙبٚخ انلظم هجم يٕػل
االفزجبهاد انُٓبئٛخ نًٕاك اإلػلاك انؼبو ٔانؼًه ٙثأٍجٕع ػهٗ أٌ ٚـط ٙاالفزجبه كبيم انًُٓظ ؽزٗ ربهٚقّ ٔٚكٌٕ
منك ٔكوب نهضٕاثظ انًزؼبهف ػهٓٛب إلعواء االفزجبهاد انزكًٛهٛخ.

َظبو انًٕاظجخ ٔهجٕل األػناه ك ٙكهٛخ انُٓلٍخ

