( معروع قاىوٌ التأمييات االجتناعية )
الباب األول
التصنية والتعاريف واألٍداف وىطام الصرياٌ
الفصل األول
التصنية والتعاريف

َازٜ : )1( ٠ػُٖ ٢صا ايكاْ( ٕٛقاْ ٕٛايتأَٓٝات االدتُاع. )١ٝ
َازٜ : )2( ٠ؿٌُ ٖصا ايكاْ ٕٛؾطع ٞايتأَني اآلت: ١ٝ
تأَني إقاب ١ايعٌُ .
1
 2ت-أَني ايؿٝدٛخٚ ١ايعذع ٚايٛؾا. ٠
َاز : )3( ٠ألغطاض تطبل أسهاّ ٖصا ايكاْٜ ٕٛه ٕٛيأليؿاظ ٚايعباضات ايتاي ١ٝأُٜٓا ٚضزت يف ٖصا
ايكاْ ٕٛاملعاْ ٞاملٛنش ١قط ٜٔنٌ َٓٗا َا مل ٜكتض غٝام ايٓل َعٓ ٢أخط .
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اؾُٗٛض ١ٜاي١ُٝٓٝ
ٚظٜط اـسَ ١املسْٚ ١ٝايتأَٓٝات
املؤغػ ١ايعاَ ١يًتأَٓٝات االدتُاع١ٝ
فًؼ إزاض ٠املؤغػ١
ضٝ٥ؼ فًؼ إزاض ٠املؤغػ١
ضٝ٥ؼ املؤغػ ١ايعاَ ١يًتأَٓٝات االدتُاع١ٝ
قاْ ٕٛايعٌُ ايٓاؾص يف اؾُٗٛض١ٜ
ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜهلصا ايكإْٛ
ال أ ٚأنجط يكا ٤أدط .
نٌ ؾدل طبٝع ٞأ ٚاعتباضٜ ٟػتدسّ عاَ ً
نٌ ؾدل طبٝعٜ ٞعٌُ يس ٣قاسب عٌُ ٜه ٕٛؼت إؾطاؾ٘ ٚإزاضت٘ ٚيٛ
نإ بعٝساً عٔ ْعاضت٘ يكا ٤أدط ٚؾكًا يعكس َهتٛب أ ٚغرل َهتٛب ٚأًٜا ناْت
طبٝع ١األدط ؾٗطًٜا أ ٚأغبٛعًٝا أًَٜٝٛ ٚا أ ٚبايعُٛي ١أ ٚبايكطع. ١
نٌ عاٌَ ٜػط ٟعً ٘ٝأسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛستٚ ٢ي ٛنإ يف ؾذل ٠االختباض .
نٌ َا ذنكٌ عً ٘ٝاملؤَٔ عً َٔ ٘ٝدٗ ١عًُ٘ األقًَ ١ٝكابٌ عًُ٘ َٔ أدط
أغاغَ ٞهاؾًا إي ٘ٝايبسالت ٚايعالٚات اييت هلا قؿ ١ايسميٚ ١َٛاالغتُطاض ٚال
ٜسخٌ يف عٓكط األدط املهاؾآت ايتؿذٝعٚ ١ٝاألدٛض اإلناؾ.١ٝ
ٖ ٞسكل قاسب ايعٌُ ٚاملؤَٔ عً ٘ٝيف ايتأَٓٝات املكطضٚ ٠ؾكاً ألسهاّ ٖصا
ايكاْ. ٕٛ
األضًَ ١أ ٚاألضاٌَ أ ٚاألضٌَ ٚاألٚالز َٔ ايصنٛض ٚاإلٕاخ ٚاملعايني َٔ ايٛايسٜٔ
ٚاإلخٚ ٠ٛاألخٛات ٚأٚالز األبٔ املتٛؾ ٢املعايني َٔ اؾس أ ٚاؾسٚ ٠اؿٌُ
املػتهٔ ٚؾكًا يؿطٚط االغتشكام احملسز ٠يف أسهاّ ٖصا ايكاْ. ٕٛ
اإلقاب ١بإسس ٣األَطاض املٗٓ ١ٝاملب ١ٓٝباؾس ٍٚضقِ ( )1املًشل بٗصا ايكاْ ٕٛأٚ
اإلقابْ ١تٝذ ١سازخ بػبب ايعٌُ أ ٚأثٓا ٤تأزٜت٘ ٜٚه ٕٛعهِ شيو نٌ
سازخ ٚقع يًُؤَٔ عً ٘ٝخالٍ ؾذل ٠شٖاب٘ ملباؾط ٠ايعٌُ أ ٚإىل أَ ٟهإ سسزٙ
ي٘ قاسب ايعٌُ أ ٚعٛزت٘ َٓ٘ أًٜا ناْت ٚغ ١ًٝاملٛاقالت غرل املُٓٛع ١بؿطط
إٔ ٜػًو ايططٜل ايطبٝع ٞز ٕٚتٛقـ أ ٚؽًـ أ ٚأحنطاف َا مل ٜهٔ شيو
بػرل إضازت٘ .
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َٔ أقٝب بأقاب ١عٌُ .
نٌ عذع َٔ ؾأْ٘ إٔ ذن ٍٛنًًٝا ٚبكؿَ ١ػتسمي ١بني املؤَٔ عًٚ ٘ٝبني
َعاٚي ١أ ٟعٌُ أ ١َٓٗ ٚنإ ٜتهػب َٓٗا أدطًا .
نٌ عذع َٔ ؾأْ٘ إٔ ذن ٍٛدعًٝ٥ا ٚبكؿَ ١ػتسمي ١يبعض أدعا ٤دػِ
املؤَٔ عً ٘ٝعٔ َعاٚي ١أ ٟعٌُ أ. ١َٓٗ ٚ
نٌ عذع ْاتر عٔ إقاب ١املؤَٔ عًٜ ٘ٝذلتب عً ٘ٝعذع ٙعٔ ايعٌُ بكؿ١
َؤقت٘ .
ٖ ٛايعذع ايهً ٞاملػتس ِٜايٓاؾ ٧عٔ َطض غرل َٗين أ ٚسازخ ال ٜتعًل
بإقاب ١عٌُ
اإلقاب ١مبطض َٗين ْتٝذ ١تعطض املؤَٔ عً ٘ٝيعٛاٌَ طبٝع ١ٝأ ٚنُٝٝا١ٝ٥
أ ٚسَٛ ١ٜٛٝدٛز ٠يف ب ١٦ٝايعٌُ نٓتٝذ ١يطبٝع ١عًُ٘ ؾٗٝا ٜٚجبت شيو
بكطاض َٔ ايًذٓ ١ايطبٚ ١ٝمبطاعا ٠اؾس ٍٚضقِ ( )1املًشل بٗصا ايكاْ. ٕٛ
ٖ ٞساي ١يًؿدل املعاٍ ايصٜ ٟسع ٞأْ٘ يٝؼ يس ٜ٘عٌُ ٜتهػب َٓ٘ .
نٌ ؾدل َٔ املػتؿٝس َٔ ٜٔاملعاؾات ايتكاعس ١ٜمبٛدب أسهاّ ٖصا
ايكاَْ ٕٛكاب بعذع ذن ٍٛبٚ ٘ٓٝبني ايعٌُ أٜٓ ٚتكل َٔ قسضت٘ عً ٢ايعٌُ
بٛاقع ( )%50عً ٢األقٌ ٜٚؿذلط إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايعذع ْاؾ٦اً باملٝالز أْ ٚتٝذ١
سازخ أَ ٚطض ٜكاب ب٘ ايؿدل قبٌ غٔ ايػتني .
ٖ ٛايػٔ ايص ٟذناٍ عً ٢إثط ٙاملؤَٔ عً ٘ٝأ ٚاملؤَٔ عًٗٝا إىل ايتكاعس ٜٚهٕٛ
َت ٢بًؼ املؤَٔ عً ٘ٝأ ٚاملؤَٔ عًٗٝا غٔ ايػتني ٚأختٝاضًٜا إشا بًػت املؤَٔ
عًٗٝا غٔ اـاَػٚ ١اـُػني .
ٖ ٞايًذٓ ١ايطب ١ٝاملعتُس ٠يس ٣املؤغػ. ١
ٖ ٞايًذٓ ١املؿهًٚ ١ؾكًا ألسهاّ ٖصا ايكاْ. ٕٛ
الفصل الثاىي
األٍـــــداف

َازٜٗ : )4( ٠سف ٖصا ايكاْ ٕٛإىل ؼكٝل َا : ًٜٞ
1

-تكس ِٜاـسَات ايتأَٚ ١ٝٓٝاملٓاؾع املٓاغبٚ ١تػٗ ٌٝإدطا٤ات اؿك ٍٛعًٗٝا ٚتٓغ

ّٟ

قطؾٗا ٚإٜكاهلا إىل املػتشكني .
2

املػاُٖ ١يف ؼكٝل ايعساي ١االدتُاع ١ٝبني أؾطاز اجملتُع ٚؼكٝل ايٓؿع ايعاّ ايصٟٜطنع عً ٢االٖتُاّ باإلْػإ ن ْ٘ٛأزا ٠ايتُٓٚ ١ٝأغاغٗا .

3

-تٛؾرل اؿُا ١ٜاالدتُاع ١ٝيًؿ٦ات املؿُٛي ١بأسهاّ ٖصا ايكاْ.ٕٛ

4

-املػاُٖ ١يف ؼكٝل ا يتُٓ ١ٝاالقت قازٚ ١ٜاالدتُاع َٔ ١ٝخالٍ ايتٛز

 ٙ ٟايػًِٝ

يًؿٛا٥ض املاي ١ٝيف فاٍ االغتجُاض مبا ذنكل اؿؿاظ عً ٢ايك ١ُٝاؿكٝك ١ٝيألَٛاٍ
املػتجُطٚ ٠تُٓٝتٗا باغتُطاض مبا رنسّ املؤَٔ عًٜٚ ِٗٝػاعس عً ٢ؼػني َػت٣ٛ
َعٝؿتِٗ .
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الفصل الثالث
ىطام الصرياٌ

َاز : )5( ٠تػط ٟأسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛعً: ٢
مجٝع أقشاب األعُاٍ يف ايكطاع اـام ٚعً ٢ايعاًَني يس ِٜٗايص ٜٔال ٜكٌ غِٓٗ
1
عٔ ( )18غٓ ١ز ٕٚمتٝٝع بػبب اؾٓؼ أ ٚاؾٓػ. ١ٝ
ايعاًَني ايُٝٓٝني يف اـاضز .
2
ايعاًَني ايُٝٓٝني يف ايػؿاضات ٚايكٓكًٝات األدٓبٚ ١ٝاملٓعُات ايسٚي ١ٝيف اي ُٔٝغرل
3
املؿُٛيني بإٔظُ ١ايتأَٓٝات اـاق ١بتًو اؾٗات .
َٔ غبل ايتأَني عً ِٗٝيس ٣املؤغػَٓ َٔ ١ؿآت ايكطاع املدتًط قبٌ قسٚض ٖصا
4
ايكاْ.ٕٛ
ايعاًَني باألسعاب ٚايٓكابات َٓٚعُات اجملتُع املسْٚ ٞاجملايؼ احملً. ١ٝ
5
َاز: )6( ٠
ٜه ٕٛايتأَني يف املؤغػ ١اختٝاضٜاً يًؿ٦ات اآلت: ١ٝ
1
ايعاًَني حل غاب أْؿػِٗ ٚش ٟٚاملٗٔ اؿط. ٠أ
ايبشاضٚ ٠ايكٝاز ٜٔايبشطٜني عسٜ َٔ ٣ؿتػً ٕٛيف ؾطنات ايكٝس .ب
ايعاًَ ٕٛاملؤقت ٕٛيف ايعضاعٚ ١ايطعَ ٞا عسٜ َٔ ٣ؿتػً ٕٛيف ايؿطنات ايعضاع١ٝز
بكؿ ١زا. ١ُ٥
خسّ املٓاظٍ  َٔٚيف سهُِٗ .ز
ايعاًَ ٕٛايعطنٚ ٕٛٝاملٛزل. ٕٛٝٙ
ٜكسض بتشسٜس قٛاعس ٚططم ؼك ٌٝاؾذلانات ايؿ٦ات املصنٛض ٠يف ايؿكطٖ َٔ )1( ٠صٙ
2
املاز ٠قطاض َٔ ايٛظٜط بعس َٛاؾك ١اجملًؼ ٚمبا ال ٜتعاضض َع أسهاّ ٖصا ايكاْ. ٕٛ
َاز : )7( ٠ال تػط ٟأسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛعً ٢ايؿ٦ات ايتاي: ١ٝ
املٛظؿني ايعاًَني يف ٚسسات اـسَ ١ايعاَ.١أ
َٓتػيب ايكٛات املػًح ٚ ٠األَٔ اـانعني يكٛاْني ايتكاعس اـاق ١بِٗ .
ب
ضؤغاٚ ٤أعها ٤ايبعجات ايسبًَٛاغٚ ١ٝايكٓكً ١ٝاألدٓب. ١ٝ
ز
ايعاًَني يف ايبعجات ايسٚي ١ٝزاخٌ اؾُٗٛض ١ٜاي ١ُٝٓٝاملٓتؿعني بٓعاّ َعاؾات األَِ
ز
املتشس. ٠
بات ايعٌُ عً ٢أقشاب
َاز : )8( ٠تطبل أسهاّ تأَني ايؿٝدٛخٚ ١ايعذع ٚايٛؾاٚ ٠تأَني اقا
األعُاٍ ايصٜ ٜٔػتدسَ ٕٛعاَالً ؾأنجط .
َاز: )9( ٠
ٜ .1ه ٕٛايتأَني يف املؤغػ ١إيعاَٝاً بايٓػب ١ألقشاب األعُاٍ ٚايعُاٍ ايص ٜٔتػط ٟعًِٗٝ
أسهاّ ٖصا ايكاْٚ ٕٛال دنٛظ ؼُ ٌٝاملؤَٔ عً ٘ٝأْ ٟكٝب َٔ ْؿكات ايتأَني إال َا ٜطز ب٘
ْل خام يف ٖصا ايكاْ. ٕٛ
 .2تكسض املؤغػ ١بطاق ١تأَ ١ٝٓٝبطقِ ايتأَني ايجابت يهٌ عاٌَ عٓس تػذ ً٘ٝيس ٣املؤغػ١
ألَ ٍٚط. ٠
 .3ؼسز ايال٥ش ١قٛاعس ٚإدطا٤ات ايكٝس ٚايتػذٚ ٌٝنصيو اؿك ٍٛعً ٢ؾٗازات ٚبطاقات
ايتأَني ٚايػذالت اييت ًٜتعّ مبػهٗا أقشاب األعُاٍ.
َاز : )10( ٠عً ٢مجٝع أقشاب األعُاٍ ايص  ٜٔتػط ٟعً ِٗٝأسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛإٔ ٜتكسَٛا بطًبات
يًكٝس باملؤغػ ١نُا ًٜتعَ ٕٛبتػذ ٌٝايعاًَني يس. ِٜٗ
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الباب الثاىي
التيظيــو اإلداري واملالــي
الفصل األول
التيظيه اإلداري

َاز: )11( ٠
تتٛىل املؤغػ ١تطبٝل األسهاّ املٓكٛم عًٗٝا يف ٖصا ايكاْٚ ٕٛهلا يف غب ٌٝشٍ ى ايكٝاّ
1
ظُٝع األعُاٍ ٚاإلدطا٤ات ٚايتكطؾات ايكاْ ١ْٝٛاييت َٔ ؾأْٗا ؼكٝل أٖساؾٗا ٚؾكاً
ألسهاّ ٖصا ايكاْٚ ٕٛال٥شت٘ ايتٓؿٝص. ١ٜ
تتُتع املؤغػ ١بايؿدك ١ٝاالعتباضٜٚ ١ٜه ٕٛهلا اغتكالٍ َايٚ ٞإزاض. ٟ
2
َاز: )12( ٠
ٜه ٕٛيًُؤغػ ١فًؼ إزاضٜ ٠ؿهٌ عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
أ
 ايٛظٜط ضٝ٥ػاً . ٚظٜط ايؿؤ ٕٚاالدتُاعٚ ١ٝايعٌُ عهٛاً . ٚظٜط ايكٓاعٚ ١ايتذاض ٠عهٛاً. ٚظٜط املاي ١ٝعهٛاً. ضٝ٥ؼ املؤغػ ١ايعاَ ١يًتأَٓٝات االدتُاع – ١ٝعهٛاً . عهٛإ ميجالٕ أقشاب األعُاٍ َٔ اـانعني ألسهاّ ٖصا ايكاْٜ ٕٛتِ اختٝاضِٖ عٔططٜل اإلؼاز ايعاّ يًػطف ايتذاضٚ ١ٜايكٓاع. ١ٝ
 عهٛإ ميجالٕ ايعُاٍ َٔ املؤَٔ عً ِٗٝاـانعني ألسهاّ ٖصا ايكاْٜ ٕٛتِ اختٝاضِٖايٚ ُٔٝدنٛظ تعسٖ ٌٜصا ايتؿه ٌٝبكطاض
عٔ ططٜل اإلؼاز ايعاّ يٓكابات عُاٍ
مجٗٛض.ٟ
ؼسز ايال٥ش ١اهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝيًُؤغػٚ ١تكػُٝاتٗا ايتٓع ١ُٝٝايطٝ٥ػ١ٝ
ب
ٚإختكاقاتٗا.
َاز: )13( ٠
ٜتٛىل اجملًؼ االؾطاف عً ٢ؾؤ ٕٚاملؤغػٚ ١أعُاهلا ٚتٓاط ب٘ هلصا ايػطض مجٝع
1
ايكالسٝات ٚاملٗاّ ايالظَ ١مبا يف شيو:
إقطاض ايػٝاغ ١ايعاَ ١يًُؤغػ ١بؿكٗٝا ايتأَٝين ٚاالغتجُاض.ٟأ
إقطاض اـط ١ايعاَ ١إلغتجُاض أَٛاٍ املؤغػ.١
ب
إقطاض املٛاظْ ١ايػٓ ١ٜٛايتكس ٜط ١ٜيًُؤغػَ ١ع بٝإ أٚد٘ ايكطف املدتًؿٚ ١املبايؼ
ز
املدكك ١يهٌ َٓٗا.
املٛاؾك ١عً ٢املٝعاْ ١ٝايعاَٚ ١اؿػاب اـتاَ ٞايػٓ ٟٛيإلٜطازات ٚاملكطٚؾات.
ز
املٛاؾك ١عًَ ٢ؿطٚعات ايًٛا٥ح اييت تٓعِ املػا ٌ٥املايٚ ١ٝاإلزاض ٚ ١ٜايؿٓ ١ٝيًُؤغػ١ٙ
مبا ٜهؿٌ ؼكٝل أغطانٗا.
إقذلاح َؿاضٜع األْعُ ١اـاق ١باملؤغػ.١
ٚ
إبسا ٤ايطأ ٟيف َكذلسات ايتؿطٜعات اـاق ١بايتأَٓٝات اإلدتُاع.١ٝظ
إقطاض خدلا ٤ايتأَني ٚخدلا ٤انتٛاضٜني يؿشل املطنع املاي ٞيًُؤغػٚ ١إعسازٙح
ٚاعتُاز أتعابِٗ.
إقطاض قاغب قاْ ْٞٛيتسقٝل سػابات املؤغػ.١
ط
تؿه ٌٝؾإ زاَٚ ١ُ٥ؤقتٚ ١تح زٜس َٗاَٗا ٚقالسٝاتٗا ٚأتعابٗا .
ٟ
َس ٠ايعه ١ٜٛيف اجملًؼ ثالخ غٓٛات بايٓػب ١ملُجً ٞأقشاب األعُاٍ ٚايعُاٍ ٖٚص ٙاملس٠
2
قابً ١يًتذسٜس ملطٚ ٠اسس ٠ؾكطٚ ،تػكط ايعه ١ٜٛعٔ أ َِٗٓ ٟيف االسٛاٍ اآلت:١ٝ
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إشا تػٝب ايعه ٛعٔ سهٛض أضبع دًػات َتتاي َٔ ١ٝدًػات فًؼ االزاض ٠ز ٕٚع شضأ
ٜكبً٘ اجملًؼ.
ب إشا -سهِ عً ٢ايعه ٛيف دطمي ١كً ١بايؿطف.
إشا أعًٔ إؾالؽ قاسب ايعٌُ.
ز
إشا ؾكس ايعه ٛايكؿ ١اييت عُني َٔ أدًٗا يف اجملًؼ نكاسب عٌُ أ ٚعاٌَ.
ز
 3إشا-خال َهإ عه َٔ ٛممجً ٞأقشاب االعُاٍ ٚايعُاٍ يف اجملًؼ أل ٟغبب َٔ األغباب
ٜعني آخط قً٘ بصات ايططٜك ١اييت عُني بٗا غًؿ٘ ٚيًُس ٠ايباق.١ٝ
َاز: )14( ٠
تؿهٌ بكطاض َٔ ايٛظٜط ؾٓ ١الغتجُاض أَٛاٍ املؤغػ ١بط٥اغ ١ضٝ٥ؼ املؤغػٚ ١عه١ٜٛ
أ
نالً َٔ:
أثٓني ٜذ تاضُٖا اجملًؼ َٔ بني أعها ٘٥أسسُٖا َٔ ممجً ٞأقشاب االعُاٍ
1
ٚاآلخط َٔ ممجً ٞايعُاٍ.
بطٚ ٠االختكام ٜع ِٗٓٝايٛظٜط بعس
عه َٔ ٜٔٛخاضز املؤغػ َٔ ١ش ٟٚاخل
2
َٛاؾك ١اجملًؼ.
َسٜط عاّ االغتجُاض باملؤغػَ ١كطضاً يًذٓ.١
3
تتٛىل ؾٓ ١االغتجُاض املٗاّ ٚايكالسٝات ايتاي:١ٝ
ب
ٚنع ايػٝاؽ ٠ايعاَ ١االغتجُاض ١ٜيًذٓ ١االغتجُاض ٚضؾعٗا إىل اجملًؼ إلقطاضٖا .
1
ٚنع اـط ١ايعاَ ١الغتجُاض أَٛاٍ املؤغػٚ ١ضؾعٗا إىل اجملًؼ إلقطاضٖا.
2
اإلؾطاف عً ٢تٓؿٝص ايػٝاغ ١االغتجُاض ١ٜيًُؤغػٚٚ ١نع اـطط ٚايدلاَر
3
ايالظَ ١يتٓؿٝص تًو ايػٝاغات َٚتابعتٗا.
اؽاش ايكطاضات االغتجُاض ١ٜايالظَ ١يتٓؿٝص ايػٝاغ ١االغتجُاض ١ٜيًُؤغػ١
4
ٚخطتٗا ايعاَ ١مبا ٜتؿل َع أسهاّ ٖصا اٍقاْٚ ٕٛاألْعُ ١اٍقازض ٠مبكتها.ٙ
ضؾع ايتكاضٜط ايسٚض ١ٜيًُذًؼ عٔ ْؿاط ؾٓ ١االغتجُاض ٚأزاٗ٥ا.
5
إعساز ايتكطٜط ايػٓ ٟٛعٔ أعُاٍ ؾٓ ١االغتجُاض ٚايبٝاْات املاي ١ٝاملتعًك ١بٗا
6
ٚايطؾع إىل اجملًؼ إلقطاض.ٙ
ايتٓػٝل َع اهل ١٦ٝايعاَ ١يالغتجُاض بؿإٔ اإلغتؿاز َٔ ٠ايؿطم االغتجُاض١ٜ
7
املتاس.١
أ ٟقالسٝات أخطٜ ٣ؿٛنٗا هلا اجملًؼ أ ٚتٓاط بٗا مبٛدب االْعُٚ ١ايًٛا٥ح
8
اييت تكسض مبكته ٢أسهاّ ٖصا ايكاْ.ٕٛ
ُٓعِ ايؿؤ ٕٚاملتعًك ١بًذٓ ١االغتجُاض ٚآي ١ٝعًُٗا ٚادتُاعاتٗا ٚإؽاش قطاضتٗا َٚهاؾآت
ز ت-
أعهاٗ٥ا ٚقالسٝات ضٝ٥ػٗا مبٛدب ْعاّ خام ٜكسض ٙايٛظٜط بعس َٛاؾك ١اجملًؼ.
الفصل الثاىي
التيظيه املالي

َاز: )15( ٠
تتبع املؤغػ ١يف سػاباتٗا ْعاَاً َايٝاً  ٚقاغبٝاً خاقاً بٗا قا ِ٥عً ٢األغؼ احملاغب١ٝ
1
ايتذاض ١ٜاؿسٜج ٚ ١مبا ٜتالَ ِ٥ع طبٝع ١عًُٗا.
ٜك ّٛبتسقٝل سػابات املؤغػ ١غًٓ ٜٛا قاغب قاْٜ ْٞٛكسض بتعٚ ٘ٓٝٝؼسٜس َٗاَ٘
2
ٚأتعاب٘ قطاضاً َٔ اجملًؼ ٚرنهع إلؾطاف اؾٗاظ املطنع ٟيًطقابٚ ١احملاغب. ١
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( َٔ )%7سك١ًٝ
َاز : )16( ٠ال دنٛظ إٔ تتذاٚظ املكاضٜـ اإلزاض ١ٜايػٓ ١ٜٛيًُؤغػ ١عٔ
االؾذلانات  ٚاإلٜطازات ايػٓ ١ٜٛاألخط ٣يًُؤغػ ٚ ١يًُذًؼ ضؾع ٖص ٙايٓػب ١إىل
( )%10نشس أقك ٢عٓسَا ٜكته ٞاألَط شيو.
َازٜ -1 )17(٠تِ ؾشل املطنع املاي ٞيًُؤغػَ ١ط ٠عً ٢األقٌ نٌ مخؼ غٓٛات مبعطؾ ١خبرل
إنتٛاض ٟأ ٚأنجط رنتاضِٖ  ٚذنسز َهاؾأتِٗ اجملًؼ.
دنب إٔ ٜتٓا ٍٚؾشل املطنع املاي ٞيًُؤغػ ١تكسٜط ق ١ُٝااليتعاَات ايكا ١ُ٥ؾإشا
2
تبني ٚدٛز عذع ٚدب إٔ ٜٛنح اـبرل اإلنتٛاض ٟأ غباب ايعذع ٚايٛغا ٌ٥ايهؿ١ًٝ
يتالؾ ٘ٝعً ٢إٔ ٜػط ٞايعذع َٔ ؾا٥ض ايٓؿاط اؾاض( ٟقايف األضباح ) ؾإٕ مل
ٜهؿ ٞيتػط ١ٝايعذع ٜػط َٔ ٢االستٝاطات اييت تهْٗٛا املؤغػٚ ١تًتعّ اـعاْ١
ايعاَ ١يًسٚي ١غساز أ ٟعذع َاي.ٞ
 3إشا-تبني َٔ ايتكطٜط ٚدٛز عذع ْادِ عٔ اخنؿاض ْػب االؾذل انات دنٛظ جملًؼ
ايٛظضا ٤بٓا ٤عً ٢اقذلاح ايٛظٜط ٚبعس َٛاؾك ١اجملًؼ ضؾع ٖص ٙايٓػب مبا ٜهؿٌ تػط١ٝ
ايعذع عػب َا ٜكطض ٙاـبرل اإلنتٛاض.ٟ
 4إشا-تبني َٔ ايتكطٜط ٚدٛز ؾا٥ض َاي ٞؾرلسٌ ٖصا املاٍ إىل سػاب خام  ٚال دنٛظ
ايتكطف ؾ ٘ٝإال مبٛاؾك ١اجملًؼ  ٚيف األغطاض اآلتٞـ-:١
ته ٜٔٛاستٝاط ٞعاّ ٚاستٝاطٝات خاق ١يألغطاض املدتًؿ.١أ
ظٜاز ٠املعاٜا املكطض ٠مبٛدب أسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛيًُؤَٔ عًٚ ِٗٝاملػتشكني عِٓٗ
ب
ٜ ٚكسض بٗا قطاض مجٗٛض ٟبٓا ٤عًَٛ ٢اؾك ١اجملًؼ  ٚعطض ايٛظٜط َٛ ٚاؾك١
فًؼ ايٛظضا.٤
َاز: )18( ٠
ؼػب االؾذلانات اييت ٜؤزٜٗا قاسب ايعٌُ ٚاملبايؼ اييت مت اغتكطاعٗا َٔ أدٛض
1
املؤَٔ عً ِٗٝعً ٢أغاؽ َا ٜتكان َٔ ْ٘ٛاألدٛض يف ؾٗطٜٓ ٟاٜط ٜٛٚي َٔ ٛٝنٌ عاّ .
ؼتػب االؾذلانات يًعاًَني ايصًٜ ٜٔتشك ٕٛغسَ ١قاسب ايعٌُ بعس ؾٗط ٜٓاٜط
2
عً ٢أغاؽ األدط ايهاٌَ عٔ ايؿٗط ايص ٟايتشكٛا ؾ ٘ٝباـسَ ١ست ٢فٖط زٜػُدل .
ؼسز ايال٥ش ١نٝؿ ١ٝؼسٜس أدٛض االؾذلانات ٚعسز أٜاّ ايعٌُ يًُؤَٔ عً ِٗٝايصٜٔ
3
ؼسزت أدٛضِٖ باي ١َٝٛٝأ ٚباألغبٛع أ ٚبايكطع ١أ ٚبايعُٛي. ١
ٜػط ٟسهِ ايؿكطٖ َٔ )2( ٠ص ٙاملاز ٠عًٜ َٔ ٢طبل عًٖ ِٗٝصا ايكاْ ٕٛألَ ٍٚط. ٠
4
َاز: )19( ٠
دنب أال ٜكٌ اؿس األ زْ ٢ألدط االؾذلاى عٔ اؿس األزْ ٢ألدٛض ايعاًَني يف اؾٗاظ
1
اإلزاض ٟيًسٚي. ١
اؿس األقك ٢ألدط االؾذلاى ايصٜ ٟسخٌ نُٔ اغتشكام َعاف ايتكاعس يًؿٝدٛخ١
2
ٚايعذع ٚايٛؾا ٖٛ ٠ثالثني نعـ اؿس األزْ ٢يألدٛض .
تًتعّ املؤغػ ١بسؾع
َ 3ا -ظاز عٔ اؿس األقك ٢ألدط االؾذلاى ٜعتدل تأَٓٝاً تهًُٝٝاً
َهاؾآ ٠عٓ٘ ملطٚ ٠اسس ٠يًُؤَٔ عً ٘ٝعٓس بًٛغ٘ أسس أدً ٞايتكاعس أ ٚايعذع
ٚيًُػتشكني عٓ٘ عٓس ايٛؾا. ٠
تتشٌُ اـعاْ ١ايعاَ ١يًسٚي ١أ ٟظٜاز ٠تططأ عًَ ٢عاؾات املتكاعس. ٜٔ
4
ؼسز ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜآي ١ٝإستػاب املعاؾات يًُؤَٔ عً ِٗٝقبٌ قسٚض ٖصا اٍقاْ. ٕٛ
5
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َاز: )20( ٠
تكسض االؾذلانات املٓكٛم عًٗٝا يف ٖصا ايكاْ ٕٛعً ٢أغاؽ أدط املؤَٔ عً ٘ٝقبٌ
1
اغتٓعاٍ أ ١ٜاغتكطاعات نايهطا٥ب ٚايطغ ّٛاملػتشكٚ ١اييت قس تػتشل ٚايسٕٜٛ
ٚاألقػاط أَ ٚا ؾاب٘ شيو ٚنصيو قبٌ اغتٓعاٍ االغتكطاعات األخط َٔ ٣األدط
بػبب اؾعا٤ات أ ٚايؼضاَات أ ٚخكِ غاعات ايتأخرل أ ٚأٜاّ ايػٝاب بس ٕٚأدط ٚغرل شيو
َٔ األغباب اييت تسع ٛإىل ؽؿٝض األدط .
ٜؤز ٟقاسب ايعٌُ االؾذلانات ناًَ ١إشا نإ عكس ايعٌُ َٛقٛؾاً أ ٚإشا ناْت أدٛض
2
املؤَٔ عً ٘ٝال تهؿ ٞألزا ٤االؾذلانات ٚتعتدل املبايؼ اييت ٜؤزٜٗا قاسب ايعٌُ عٔ
املؤَٔ عً ٘ٝيف سهِ ايكطض ٜٚه ٕٛايٛؾا ٤بٗا طبكاً يألسهاّ اييت ؼسزٖا ايال٥شَ ١ع
َطاعا ٠أسهاّ قاْ ٕٛايعٌُ .
َاز: )21( ٠
- 1دنٛظ يًُؤَٔ عً ٘ٝإٔ ٜطًب ظٜازَ ٠س ٠اؾذلان٘ يف ايتأَني ٚشيو بهِ غٓٛات اـسَ١
اييت مل ٜهٔ خالهلا َؿذلنا يف ايتأَني مبا ال ٜكٌ عٔ غٓٚ ١ال ٜعٜس عٔ مخؼ غٓٛات
مبكابٌ أزاَ ٤بًؼ ذنتػب عً ٢أغاؽ أدط ٙعٓس تكس ِٜايطًب ٚٚؾك ًا يًذس ٍٚاالنتٛاضٟ
ضقِ ( )2املطؾل بايكاْ.ٕٛ
ٜ- 2ؤز ٣املبًؼ املؿاض إي ٘ٝبايؿكطٖ َٔ )1( ٠ص ٙاملاز ٠زؾعٚ ١اسس ٠أ ٚعً ٢أقػاط ؾٗط ١ٜتٛاؾل
عًٗٝا املؤغػَ ١هاؾا إيٗٝا ضٜع إغتجُاض بٓػب )%10( ١غٜٓٛا ؼتػب عً ٢ايطقٝس
املتٓاقل ٚملس ٠ال تتذاٚظ مخؼ غٓٛات أ ٚبًٛؽ غٔ ايتكاعس أُٜٗا أغبل.
- 3ؼسز ايال٥ش ١ؾطٚط ٚإدطا٤ات ؾطاٚ ٤غساز ق ١ُٝتًو املسز.
َاز: )22( ٠
عً ٢قاسب ايعٌُ إٔ ٜكسّ يًُؤغػ ١بٝاْات تؿك ١ًٝٝتتهُٔ أزلاٚ ٤أدٛض ايعاًَني
1
يسٚ ٜ٘شيو عً ٢ايُٓاشز اييت تكطض ٖا ايال٥شٚ ١إٔ تهٖ ٕٛص ٙايبٝاْات َطابك ١يسؾاتطٙ
ٚغذالت٘ اييت ذنتؿغ بٗا طبكًا ألسهاّ ايكاْٚ ٕٛؼػب االؾذلانات ٚؾكاً يصيو.
 2إشا-نإ قاسب ايعٌُ ٜتشؿغ بايبٝاْات بإسس ٣اٍٚغا ٌ٥اإليهذل ١ْٝٚؾعً ١ٝيف ٖصٙ
اؿاي ١اإليتعاّ بايتعًُٝات ايتٓؿٝص ١ٜاييت ؼسز ؾطٚط اعتِاز املؤغػ ١هلص ٙايبٝاْات.
عٓس عسّ تٛؾط ايسؾاتط ٚايػذالت ٚايبٝاْات املؿاض إيٗٝا يف ايؿكطتني (ٖ َٔ )2 ، 1ص ٙاملاز٠
3
يس ٣قاسب ايعٌُ أ ٚعسّ َطابك ١ايبٝاْات اييت قسَٗا يًٛاقع ؾتشػب االؾذلانات
ٚؾكاً ملا تكطض ٙاملؤغػ ١عً ٢ن ٤ٛؼطٜاتٗا ٜٚه ٕٛقاسب ايعٌُ ًَعَاً بسؾعٗا مبل ته٢
أسهاّ ايكاْ.ٕٛ
َاز: )23( ٠
عً ٢قاسب ايعٌُ إٔ ٜؤز ٟناٌَ االؾذلانات املػتشك ١عًٚ ٘ٝتًو اييت ًٜتعّ
1
باقتطاعٗا َٔ أدط املؤَٔ عًٚ ٘ٝاألقػاط املػتشك ١عً ٢املؤَٔ عً ٘ٝإي ٞاملؤغػٜٚ ١هٕٛ
ال عٔ أزاٗ٥ا اعتباضاً َٔ تاضٜذ ايتشام املؤَٔ عً ٘ٝبايعٌُ يسٚ ٜ٘ست ٢ت اضٜذ اْتٗا٤
َػؤً ٚ
خسَت٘.
تػتشل االؾذلانات ناًَ ١عٔ ايؿٗط ايص ٟتبسأ ؾ ٘ٝاـسَٚ ١ال تػتشل عٔ َا زٕٚ
2
ايعؿط ٠األٜاّ األٚىل َٔ ايؿٗط ايص ٟتٓتٗ ٞؾ ٘ٝخسَ ١املؤَٔ عً.٘ٝ
ال عٔ ٖصا ايؿٗط.
 3إشا -بسأت اخل زَٚ ١اْتٗت يف شات ايؿٗط ٜػتشل االؾذلاى ناَ ً
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َاز: )24( ٠
سك ١قاسب ايعٌُ  ٚسك ١املؤَٔ عً ٘ٝيف االؾذلانات ٚادب ١االغتشكام يف اي ّٛٝاألٍٚ
أ
َٔ ايؿٗط ايتاي ٞيؿٗط االغتشكام ٚعً ٢قاسب ايعٌُ إٔ ٜؤزٜٗا يًُؤغػ ١خالٍ مخػ١
عؿط َٜٛاً َٔ شيو ايتاضٜذ ٚ .يف ساٍ تأخطٜ ٙسؾع غطاَ ١تأخرل قسضٖا ( َٔ )%4املبايؼ
املًعّ بأزٗ٥ا عٔ نٌ ؾٗط أ ٚدع َٔ ٤ايؿٗط  ٟتأخط ؾ ٘ٝعٔ ايػساز ٚمبا ال ٟتداٚظ َبًؼ
االؾذلانات املػتشك.١
ًٜتعّ قاسب ايعٌُ ايص ٟمل ٜكِ باالؾذلاى عٔ نٌ أ ٚبعض عُاي٘ أٚمل ٜػسز
ب
االؾذلانات عً ٢أغاؽ األدٛض أ ٚتٛاضٜذ االيتشام اؿكٝك ١ٝبايعٌُ بإٔ ٜؤز ٟيًُؤغػ١
َبًػاً إناؾٝاً ٜعازٍ ( َٔ )%10ق ١ُٝاملبايؼ قٌ املخايؿ ١ز ٕٚإْصاض أ ٚإخطاض َػبل.
ًٜتعّ قاسب ايعٌُ ايص ٟتأخط عٔ تكس ِٜايُٓاشز ايؿٗط ١ٜبسؾع غطاَ ١تأخرل ؼتػب
ز
عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
 َٔ )% 0,5- ( 1االؾذلاى ايؿٗط ٟعٔ نٌ ؾٗط تأخط ؾ ٘ٝعٔ تكس ِٜايُٓاشز ايؿٗط.١ٜ
تكس ِٜمن ٚشز
 َٔ )%10- ( 2االؾذلاى ايؿٗطٚ ٟشيو عٔ نٌ ؾٗط تأخط ؾ ٘ٝعٔ
اـطٚز يًُؤَٔ عً ٘ٝايص ٟأْتٗت خسَت٘ يس.ٜ٘
ؼتػب ايػطاَات احملسز ٠يف ايبٓس ٜٔايػابكني َٔ ٖص ٙايؿكط ٠عٔ املس ٠ايٛاقع ١بني
3
تاضٜذ ٚدٛب تكس ِٜايُٓاشز أ ٚاْتٗا ٤اـسَٚ ١تاضٜذ تكسِٖٜا يًُؤغػ.١
ميٓح أقشاب األعُاٍ املػذًني يس ٣املؤغػٚ ١املت أخط ٜٔعٔ إٜكاٍ اٍ مناشز ايتأَ١ٝٓٝز
ؾذل ٠زلاح ال تؿطض خالهلا غطاَات ايتأخرل احملسز ٠بايبٓس َٔ ) 2 ، 1( ٜٔايؿكط( ٠ز) َٔ
ٖص ٙاملازٚ ٠ملس ٠غت ١أؾٗط ؾكط َٔ تاضٜذ قسٚض ٖصا ايكاْ.ٕٛ
َاز )25( ٠عً ٢قاسب ايعٌُ إٔ ٜعًل يف أَانٔ ايعٌُ ايؿٗاز ٠ايساي ١عً ٢غساز اؾذلان٘ يف
املؤغػ.١
َاز : )26(٠دنٛظ بكطاض َٔ ايٛظٜط بٓا ٤عً ٢اقذلاح َٔ ضٝ٥ؼ املؤغػَٛٚ ١اؾك ١اجملًؼ اإلعؿأَ ٤
زؾع ايػطاَات املٓكٛم عًٗٝا يف املازٖ َٔ )24( ٠صا ايكاْ ٕٛيف ساالت ايك ٠ٛايكاٖط ٠أٚ
اؿٛازخ املؿاد ١٦اييت ؼ ٍٛز ٕٚايػساز يف املٛاعٝس احملسز ٠قاْْٛاً ؾطٜط ١أال ٜتذاٚظ
املبًؼ املعؿ ٞعٔ ( َٔ )%50ايػطاَات ٚؼسز ايال٥ش ١إدطا٤ات املتابعٚ ١ايتشك.ٌٝ
َاز : )27( ٠ايعاٌَ ايصٜ ٟعٌُ يس ٣أنجط َٔ قاسب عٌُ ٜؤَٔ عً ٘ٝيس ٣قاسب ايعٌُ ايصٟ
ٜسؾع ي٘ األدط األندل.
َاز: )28(٠
عً ٢قاسب ايعٌُ أزا ٤سكت٘ ٚسك ١املؤَٔ عً ٘ٝيف االؾذلانات عٔ َسز إعاض ٠أٚ
1
اْتزاب املؤَٔ عً ٘ٝيس ٣قاسب عٌُ أخط .
دنٛظ يكاسب ايعٌُ إٔ رنكِ سك ١املؤَٔ عً َٔ ٘ٝأدط ٙأثٓا ٤اإلعاض ٠أ ٚاالْتساب
2
طبكًا ألسهاّ قاْ ٕٛايعٌُ .
دنٛظ يًُؤَٔ عً ٘ٝإٔ ٜتشٌُ سكت٘  ٚسك ١قاسب ايعٌُ يف ساٍ اإلداظ ٠بسَ ٕٚطتب
3
ؾطٜط ١إٔ ٜسؾعٗا يف َٛاعٝس اغتشكاقٗا أ ٚعٓس اْت ٖا ٤ؾذل ٠إداظت٘ زؾعٚ ١اسس ٠أٚ
بايتكػٝط  ٚإال اعتدلت اؾذلانات٘ َتٛقؿ ١خالٍ ؾذل ٠اإلداظ.٠
َازَ : )29(٠ع عسّ اإلخالٍ باؿس األزْ ٢ألدط االؾذلاى دنٛظ يًٛظٜط إقساض قطاض بٓا ً ٤عً ٢اقذلاح
َٔ ضٝ٥ؼ املؤغػَٛٚ ١اؾك ١اجملًؼ ذنسز ؾ ٘ٝادط االؾذلاى بايٓػب ١يبعض ؾ٦ات املؤَٔ
عً ِٗٝايػرل قسز ٠يف أسهاّ ٖصا ايكاْٚ ٕٛططٜك ١سػاب ٚأزا ٤االؾذلانات ٚؼسز
ايال٥شٖ ١ص ٙايؿ٦ات.
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َاز: )30(٠
 1إشا -عٗس قاسب ايعٌُ بأعُاي٘ أ ٚدعَٗٓ ٤ا ملكاٚ ٍٚدب عً ٘ٝإخطاض املؤغػ ١باغِ
ايعٌُ
املكا ٚ ٍٚعٓٛاْ٘ قبٌ تاضٜذ ايبس ٤يف ايعٌُ بأغبٛع عً ٢األقٌ ٜ ٚعتدل قاسب
ٚاملكا ٍٚاألقً ٚ ٞأَ ٟكا ٍٚؾطع ٞأخط َػؤٚيني َػؤٚي ١ٝتهآَ ١ٝعٔ ايٛؾا٤
بااليتعاَات املكطض ٠مبكته ٢أسهاّ ٖصا ايكاْ.ٕٛ
دنٛظ يًُؤغػ ١إيعاّ قاسب ايعٌُ بإغتكطاع ٚتٛضٜس املبايؼ املػتشك ١هلا قاًْ ْٛا عً٢
2
 ٠اإلدطا٤ات ايالظَ١
أَ ٟكا ٍٚعٗس إي ٘ٝبتٓؿٝص نٌ أ ٚبعض أعُاي٘ ٚؼسز ايال٥ح
يصيو.
الفصل الثالث
املـــــــــوارد

َاز: )31( ٠
تته ٕٛأَٛاٍ املؤغػَٛٚ ١اضزٖا َٔ اآلت:ٞ
أ
املٛاضز املٓكٛم عًٗٝا يف املازٖ َٔ )32( ٠صا ايكاْٚ ٕٛايٓاػ ١عٔ تطبٝل ؾطعٞ
1
ايتأَٓٝات االدتُاع.١ٝ
ضٜع اغتجُاض أَٛاٍ َٛٚاضز املؤغػ.١
2
املبايؼ اييت تذ قكٗا ايسٚي ١يًُؤغػ.١
3
املٛاضز األخط ٣ايٓاػ ١عٔ ْؿاط املؤغػ.١
4
اهلبات ٚاإلعاْات ٚايتدلعات اييت ٜٛاؾل اجملًؼ عً ٢قبٛهلا.
5
أَٛاٍ املؤغػ ١ممًٛن ١يًُؤَٔ عًٚ ِٗٝأقشاب املعاؾات ٚاملػتشك َٔ ٕٛبعسِٖ.
ب
ؽكل أَٛاٍ املؤغػ ١ألزا ٤سكٛم املؤَٔ عًٚ ِٗٝاملػتشكني عِٓٗ ٚاملكاض ٜـ اإلزاض١ٜ
ز
احملسز ٠مبٛدب أسهاّ ٖصا ايكاْ.ٕٛ
ٜٓؿأ سػاب َايَ ٞػتكٌ يهٌ ؾطع َٔ ؾطٚع ايتأَٓٝات االدتُاع.١ٝ
ز
َاز :)32( ٠تته ٕٛاألَٛاٍ ٚاملٛاضز ايٓاػ ١عٔ تطبٝل ايكاْ ٕٛيؿطع  ٟايتأَٓٝات االدتُاع ١ٝعً٢
ايٓش ٛايتاي:ٞ
أ – مي ٍٛتأَني إقابات ايعٌُ مما ٜأت:ٞ
االؾذلانا ت ايؿٗط ١ٜاييت ًٜتعّ أقشاب األعُاٍ بأزاٗ٥ا ؾٗطٜاً بٛاقع ( َٔ )%2أدٛض
1
املؤَٔ عً ِٗٝايعاًَني يس.ِٜٗ
ضٜع اغتجُاض ٖص ٙاألَٛاٍ.
2
املبايؼ اإلنافٚ ٠ٟايػطاَات املكطضٚ ٠ؾكًا ألسهاّ ٖصا ايكاْ. ٕٛ
3
ب -مي ٍٛتأَني ايؿٝدٛخٚ ١ايعذع ٚايٛؾا ٠مما ٜأت:ٞ
اؿك ١اييت ًٜتعّ بٗا قاسب ايعٌُ بٛاقع ) َٔ( %11أدٛض املؤَٔ عً ِٗٝيس ٜ٘ؾٗطٜاً.
1
اؿك ١اييت ًٜتعّ بٗا املؤَٔ عً ٘ٝبٛاقع ) َٔ (%7أدط ٙؾٗطٜاً.
2
االؾذلانات ايؿٗط ١ٜاييت تؤز ٜٗا ايؿ٦ات املٓكٛم عًٗٝا باملاز تني (ٖ َٔ )6 ، 5صا
3
ايكاْٚ ٕٛبٓػب َٔ )%18( ١ؾطذن ١ايسخٌ اييت رنتاضٖا املؤَٔ عً َٔ ٘ٝاؾس ٍٚضقِ ()3
املطؾل بٗصا ايكاْ.ٕٛ
املبايؼ اييت تًتعّ بٗا اـعاْ ١ايعاَ ١يًسٚي ١بٛاقع ( َٔ )%1األدٛض ايؿٗط ١ٜيًُؤَٔ
4
عًٚ ِٗٝتؤز ٣إىل املؤغػ ١يف أ ٍٚايؿٗط ايتاي ٞيتاضٜذ االغتشكام.
املبايؼ اييت ٜؤزٜٗا املؤَٔ عًَ ٘ٝكابٌ نِ َس ٠اـسَ ١ايػابك ١عً ٢االؾذلاى يف
5
املؤغػ.١
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املبايؼ اييت ٜؤزٜٗا املؤَٔ عً ٘ٝيهِ َسز خسَ ١اعتباض.١ٜ
6
املبايؼ املس ١ٜٓيس ٣دٗ ١ايعٌُ ٚأقشاب األعُاٍ أ ٚأَ ٟبايؼ َػتشك ١يًُؤغػ ١أ ٚغبل
7
تكطٜطٖا ٚؾكًا ألسهاّ قٛاْني ٚيٛا٥ح غابك.١
املبايؼ احملٛي َٔ ١ايكٓازٜل األخط.٣
8
ضٜع اغتجُاض ٖص ٙاألَٛاٍ .
9
املبايؼ اإلناؾٚ ١ٝايػطاَات املكطضٚ ٠ؾكًا ألسهاّ ٖصا ايكاْ.ٕٛ
10
 11أَٛ-ٟاضز أخط ٣ؽكل هلصا ايتأَني.
الفصل الرابع
ىظاو البياىات واملعلومات التأمييية

َاز: )33( ٠
عً ٢املؤغػ ١تطٜٛط أْعُتٗا اإلزاضٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايؿٓٚ ١ٝؾل أسسخ االغايٝب ايعًُ ١ٝاملعاقط،٠
أ
ٚاإلعساز بٛد٘ خام إلسال ٍ األْعُ ١اإليهذل ١ْٝٚقٌ أْعُ ١ايعٌُ ايٝس ١ٜٚبؿهٌ نًٞ
ٚشيو خالٍ َس ٠أقكاٖا عاَني َٔ تاضٜذ قسٚض ٖصا ايكاْٚ ،ٕٛعًٗٝا إٔ تك ّٛعًٚ ٢د٘
اـكٛم باآلت:ٞ
إعاز ٠تك ِٝٝأْعُ ١ايعٌُ اآلي ١ٝاملػتدسَ ١سايٝاً يًٛقٛف عً ٢دٛاْب ايككٛض ؾٗٝا ٚ
1
ؼسٜس دٛاْب ايتطٜٛط األظَ.١
غتهُاٍ ٚتطٜٛط ناؾ ١أْعُ ١ايعٌُ اآليٚ ٞضبطٗا َع بعهٗا ايبعض بٓعاّ ٚاسس
 2إ-
ٜػُْ ٢عاّ املعًَٛات ايتأَ ١ٝٓٝاملتهاًَٚ ١عٝح ٜتشكل َٔ شيو زقٚ ١غالَٚ ١تٛسٝس
ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚعسّ تهطاضٖا.
ٚنع أزي ١إدطا٤ات ايعٌُ ايالظَ ١يػالَٚ ١زق ١تػذَ ٌٝسخالت ايٓعاّ ٚكطدات٘
3
ٚعِ يٝات املعاؾ ١يًبٝاْات األٚي.١ٝ
إغتدساّ أْعُ ١األَإ ايالظَٚ ١ايتعاٌَ َع املداطط ٚايتٗسٜسات املتٛقع ١قبٌ سسٚثٗا
4
ٚاؿؿاظ عً ٢غط ١ٜسؿغ ْٚكٌ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات.
تطٜٛط ٚؼسٜح ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝايالظَ ١يتؿػ ٌٝؾبهْ ١عاّ املعًَٛات ايتأَٚ ١ٝٓٝبسضد١
5
عاي َٔ ١ٝاألَإ ٚاؾٛز.٠
تٓع ِٝتبازٍ املعًَٛات ٚاملطبٛعات َع َؤغػات ٚأدٗع ٠ايسٚيٚ ١املؤغػات ٚاملٓعُات
6
ايعطبٚ ١ٝاإلقًٚ ١ُٝٝايسٚي ١ٝشات ايعالق.١
اغتهُاٍ ػٗٝع ٚتطٜٛط ٚتؿػ ٌٝإزاضات ايٓعِ ٚاملعًَٛات يف ؾطٚع َٚهاتب املؤغػ١
7
باحملاؾعات.
تٓؿٝص تؿػْ ٌٝعاّ األضؾؿ ١االيهذل ١ْٝٚيف ى ٍ إزاضات املؤغػٚ ١سؿغ ناؾ ١ايٛثا٥ل
8
ٚاملػتٓسات اـاق ١بايعٌُ ايتأَٝين باألضؾٝـ اإليهذل َٔ ْٞٚخالٍ املػح ايه ٞ٥ٛعً٢
إٔ ٜتهُٔ ايٛقـ األضؾٝؿ ٞؼسٜساً ملٔ قاّ باؿؿغ  َٔٚقاّ باملطادعٜٚ ١عتس بٗصا
املػتٓس اإليهذل ْٞٚيف قطف مجٝع اؿكٛم ايتأَ.١ٝٓٝ
تسضٜب املؿتػًني مبداٍ املعًَٛات يف املؤغػٚ ١ايٛسسات ايتابع ١هلا عًْ ٢عاّ املعًَٛات
9
ايتأَ ١ٝٓٝاملتهاًَٚ ١تطبٝكات٘ ٚؾكا يًدلاَر املعس.٠
تتدص املؤغػ َٔ ١ايٛغا ٌ٥االيهذلَ ١ْٝٚا ميهٔ املؤَٔ عً ٘ٝأ ٚقاسب ايعٌُ َٔ َعطؾ١
ب
ٚنع٘ ايتأَٝين باملؤغػٚ ١إمجاي ٞاالؾذلانات املٛضزَٚ ٠سز ايتأّ  ٜٔاملؿذلى عٓٗا ٚغرل
شيو َٔ ايبٝاْات ايالظّ تٛؾرلٖا هلِ.
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دنٛظ يًُؤغػ ١اغتدساّ ايٛغا ٌ٥ايالظَ ١يتشك ٌٝاالؾذلانات ايتأََٚ ١ٝٓٝػتشكاتٗا
ز
املاي ١ٝاألخطٚ ٣قطف املعاؾات ٚغرلٖا َٔ اؿكٛم املكطض ٠يف ٖصا ايكاْ ٕٛمبا يف شيو
األزٚات املايٚ ١ٝايٛغا ٌ٥االيهذلٚ ١ْٝٚاغتعِ اٍ ؾبهات ايػساز ٚايتشكٚ ٌٝايكطف
االيهذلٚ ْٞٚؾكاً يًهٛابط ٚايؿطٚط اييت ؼسزٖا ايال٥ش.١
رنكل فًؼ اإلزاض ٠إعتُاز ًا َايًٞا َػتكالً َٔ املٛاظْ ١ايػٓ ١ٜٛيًُؤغػٜ ١ػط ٞناؾ١
ز
ايتهايٝـ ايالظَ ١الغتهُاٍ تٓؿٝص ٚتؿػ ٌٝأْعُ ١ايعٌُ اآليٚ ١ٝنصيو إزخاٍ َٚطادع١
ٚتسقٝل ايبٝاْات ٚاملعًَٛات.
َاز : )34( ٠دنب إٔ ته ٕٛعًُٝات َعاؾ ١ايبٝاْات يف ْعاّ املعًَٛات ايتأَ ١ٝٓٝاملتهاًَٚ ١ؾكاً
يًكٛاعس ٚاألسهاّ اييت ٜتهُٓٗا ٖصا ايكاْٚ ٕٛايًٛا٥ح ٚايكطاضات املٓؿص ٠ي٘ٚ ،ال دنٛظ ألٍٟ
نإ إٔ ذنسخ أ ٟتعسٜالت عٌٖٟا إال بتؿطٜع قازض َٔ شات ايػًط ١املخٛي ١بإقساضٖا.
َاز: )35( ٠
 .1تًتعّ املؤغػ ١بإخطاض قاسب ايعٌُ ٚاملؤَٔ عً ٘ٝنتاب ١ببًٛغ٘ غٔ ايتكاعس مبس ٠ال
تكٌ عٔ غت ١أؾٗط قبٌ بًٛغ٘ ٖص ٙايػٔٚ ،ؼسز ايال٥ش ١قٛاعس ٚإدطا٤ات ٖصا اإلخطاض.
ًٜ .2تعّ قاسب ايعٌُ ٚاملؤَٔ عً ٘ٝبإغتٝؿا ٤ايبٝاْات املطًٛب َ٘ٓ ١خالٍ ايؿذل ٠احملسز ٠يف
ايؿكطٖ َٔ )1( ٠ص ٙاملاز ٠يًشك ٍٛعً ٢املٓاؾع ايتأَ َٔ ١ٝٓٝاملؤغػ.١
 .3تًتعّ املؤغػ ١بايكطف يًُشايني عً ٢ايتكاعس ؾٛض اْتٗا ٤خسَتِٗ.
الباب الثالث
تأمني إصابات العنل
الفصل األول
حكوم وإلتسامات املصاب

َاز: )36( ٠
تؿٌُ سكٛم املكاب يف ٖصا ايتأَني َا :ًٜٞ
أ
ايتعٜٛض ٚاملعاف يف ساي ١ايعذع املػتس.ِٜ
1
املعاف يف سايٚ ١ؾا ٠املؤَٔ عً.٘ٝ
2
ٜتٛىل قٓسٚم ايتأَني ايكش ٢عالز املكاب ٚضعاٜت٘ طبٝاً ٚقطف تعٜٛض ايعذعب
املؤقت َٚكاضٜـ اإلْتكاٍ إىل إٔ ٜؿؿ ٢أٜٚجبت عذعٚ ،ٙيًُؤغػ ١اؿل ؾَ ٢السع١
املكاب سٝجُا دنط ٣عالد٘.
َاز : )37( ٠إشا ْؿأ عٔ اإلقاب ١عذع نًَ ٢ػتسٜ ِٜػتشل املكاب َعاؾاً ؾٗطٜا ٜعازٍ (َٔ )%100
َتٛغط أدط االؾذلاى ايؿٗط ٟخالٍ ( )24ؾٗطاً األخرل ٠أَ ٚتٛغط أدط َس ٠االؾذلاى
إٕ قًت عٔ شيو ٚمبا ال ٟتداٚظ اؿس األقك ٢يًُعاف املٓكٛم عً ٘ٝيف ايؿكط)2( ٠
َٔ املازٖ َٔ )19( ٠صا ايكاْ.ٕٛ
َاز : )38( ٠إشا ْؿأ عٔ اإلقاب ١عذع دعَ ٞ٥ػتسْ ِٜػبت٘ ( )%30ؾأنجط ٜػتشل املكاب َعاؾاً
ؾٗطٜاً ٜكسض عً ٢أغاؽ ْػب ١شيو ايعذع َٔ َعاف ايعذع ايهً ٞاملػتس ِٜاملٓكٛم
عً ٘ٝيف املازٖ َٔ )37( ٠صا ايكاْ.ٕٛ
َاز : )39(٠إشا ْؿأ عٔ اإلقاب ١عذع دعَ ٞ٥ػتس ِٜتكٌ ْػبت٘ عٔ ( )%30اغتشل املكاب تعٜٛهاً
()48
ْكسً ٜا زؾعٚ ١اسسٜ ٠عازٍ ْػب ١شيو ايعذع َٔ َعاف ايعذع ايهً ٞاملػتس ِٜعٔ
ؾٗطاً .
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َاز : )40( ٠إشا أزت اإلقاب ١إىل ٚؾا ٠املكاب تكطف املؤغػ ١يًُػتشكني عٓ٘ َعاؾ ًا ؾٗطٜاً ٜعازٍ
(َ َٔ )%100تٛغط أدط االؾذلاى ايؿٗط ٟخالٍ ( )24ؾٗطاً األر ٜط ٠أَ ٚتٛغط أدط َس٠
االؾذلاى إٕ قًت عٔ شيو ٚمبا ال ٟتداٚظ اؿس األقك ٢يًُعاف املٓكٛم عً ٘ٝيف
ايؿكط َٔ )2( ٠املازٖ َٔ )19( ٠صا ايكاْ.ٕٛ
َاز: )41(٠
ٜػتشل املكاب َبًؼ تعٜٛض إنايف ٜػا ٟٚز ١ٜاـطأ ٚشيو يف ساالت ايعذع ايهً٢
1
املػتس ِٜأ ٚايٛؾاْ ٠تٝذ ١إقاب ١اٍعٌُ ٚؼسز ايال٥ش ١نٛابط ٚإدطا٤ات قطف شيو
ايتعٜٛض .
ٜكطف ايتعٜٛض املٛنح يف ايؿكطٖ َٔ )1( ٠ص ٙاملاز ٠يف ساٍ ايٛؾا ٠إىل َػتشك ٞاملعاف
2
بايتػاٚ ٟٚإشا ٚدس َػتشل ٚاسس ٜكطف ي٘ بايهاٌَ.
َاز: )42( ٠
أ إشا -نإ املكاب قس غبل ٚإٔ أقٝب بإقاب ١عٌُ ٜتِ َطاعا ٠ايكٛاعس اآلت-:١ٝ
 .1إشا ناْت ْػب ١ايعذع ايٓاؾ َٔ ٧اإلقاب ١اؿايٚ ١ٝاإلقاب ١ايػابك ١تبًؼ ( )%30أٚ
أنجط َٔ ايعذع ايهً ٢املػتسٚ ِٜمل ٜهٔ املكاب قس اغتسل َعاؾا عٔ اإلقاب ١ايػابك١
تؤز ٟي٘ املؤغػَ ١عاؾ ًا ؾٗطٜاً ٜطبط عً ٢أغاؽ ْػب ١ايعذع ايٓاتر عٔ إقابات٘ مجٝعا
َٔ َتٛغط أدط االؾذل اى خالٍ ( )24ؾٗطاً األخرل ٠أَ ٚتٛغط أدط َس ٠االؾذلاى إٕ
قًت عٔ شيو عٓس ٚقٛع اإلقاب ١األخرل.٠
 .2إشا ناْت ْػب ١ايعذع ايٓاؾ ٤٢عٔ اإلقاب ١اؿايٚ ١ٝاإلقابات ايػابك ١ػاٚظ (َٔ )%30
ايعذع ايهً ٢املػتسٚ ِٜنإ املكاب قس اغتشل َعاؾ ًا ؾٗطً ٜا عٔ إقابات٘ ايػابك ١تؤز ٟ
َٔ
املؤغػ ١ي٘ َعاؾ ًا ؾٗطٜاً ٜطبط طبكا يٓػب ١ايعذع ايٓاتر عٔ االقابات مجٝعٗا
َتٛغط أدط االؾذلاى خالٍ ( )24ؾٗطاً األخرل ٠أَ ٚتٛغط أدط َس ٠االؾذلاى إٕ قًت
عٔ شيو ٚقت اإلقاب ١األخرل ٠بؿطط أال ٜكٌ ٖصا املعاف عٔ َعاؾ٘ عٓس ٚقٛع اإلقاب١
ايػابك.١
إشا نإ إمجاىل ْػب ا يعذع ايٓاؾ ٤٢عٔ اإلقاب ١اؿايٚ ١ٝاإلقابات ايػابك ١أقٌ َٔ
ب
( )%30تؤز ٣املؤغػ ١يًُكاب تعٜٛهًا عٔ ْػب ١ايعذع ايٓاؾ ٤٢٦عٔ اإلقاب ١األخرل ٠طبكاً
يًُازٖ َٔ )39( ٠صا ايكاْ.ٕٛ
َاز: )43( ٠
( )4املضؾل بٗصا
تكسض ْػب ١ايعذع اؾع ٢٥املػتس ِٜعػب َا ٖ ٛقسز باؾس ٍٚضقِ
أ
ايكاْٚ ٕٛؾكا يًكٛاعس اآلت:١ٝ
شا نإ ايعذع َبٓٝاً يف اؾس ٍٚضٚعٝت ايٓػب امل َٔ ١ٜٛ٦زضد ١ايعذع ايهً ٢املب ١ٓٝب٘.
 1إ-
شا مل ٜهٔ ايعذع مما ٚضز باؾس ٍٚؾتكسض ْػبَ ١ا أقاب ايعاٌَ َٔ عذع ؾ ٢قسضت٘
 2إ-
عً ٢ايهػب عً ٢إٔ تبني تًو ايٓػب ١ؾ ٢ايؿٗاز ٠ايطب ١ٝايكازض َٔ ٠قٓسٚم ايتاَني
ايكشٚ ٞايًذٓ ١ايطب ١ٝاـاق ١باملؤغػ.١
خام عً ٢قسض ٠املكاب عً ٢ايهػب ؾَٓٗ ٢ت٘ األ قً١ٝ
ًا
شا نإ يًعذع املتدًـ تأثرلًا
 3إ-
ؾٝذب تٛنٝح ْٛع ايعٌُ ايص ٣نإ ٜؤز ٜ٘املكاب تؿكٝالً َع بٝإ تأثرل شيو ؾ٢
ظٜاز ٠زضد ١ايعذع ؾ ٢تًو اؿاالت عً ٢ايٓػب املكطض ٠ؾ ٢اؾس ٍٚاملصنٛض.
دنٛظ بكطاض َٔ ايٛظٜط بٓا ً ٤عً ٢اقذلاح اجملًؼ ظٜاز ٠ايٓػب ايٛاضز ٠يف اؾس ٍٚاملصنٛض يف
ب
ايؿكط( ٠أ) أ ٚإناؾ ١ساالت دسٜسٚ ٠ذنسز ايكطاض تاضٜذ ايعٌُ ب٘.
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َاز: )44( ٠
1
2

3

4

يًُؤغػ ١أ ٚيكاسب َعاف ايعذع طًب إعاز ٠ايؿشل اـام يتكسٜط َا ٜه ٕٛقس ططأ
ع ىل زضد ١عذع َٔ ٙتػٝرل .
ال-دنٛظ إعاز ٠ايتكسٜط ألنجط َٔ َطٚ ٠اسس ٠نٌ غت ١أؾٗط خالٍ ايػٓ ١األٚىل َٔ تاضٜذ
ثبٛت ايعذع نُا ال دنٛظ شيو أنجط َٔ َطٚ ٠اسس ٠نٌ غٓ ١خالٍ ايػٓتني ايتايٝتني
ٜٚكبح ايتكسٜط ْٗاٝ٥ا بعس اْكها ٤ايػٓٛات ايجالخ املصنٛض.٠
ؾ ٢ساي ١تعس ٌٜايعذع ٟعاز ضبط املعاف عً ٢أغاؽ ايتكسٜط اؾسٜس ٜٚعٌُ ب٘ اعتباضا َٔ
( )%30أٚقـ
اي ّٛٝاأل ٍٚيًؿٗط ايتاىل يتاضٜذ إعاز ٠ايتكسٜط ٚإشا قًت زضد ١ايعذع عٔ
قطف املعاف ٚميٓح املكاب تعٜٛها زؾعٚ ١اسس ٠طبكا يًُازٖ َٔ )39( ٠صا ايكاْ.ٕٛ
ؼسز ايال٥ش ١ايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات املذلتب ١عً ٢إعاز ٠ايؿشل.
الفصل الثاىي
إىعاء وتعهيل اللجية الطبية

َاز : )45( ٠تٓؿأ مبٛدب ٖصا ايكاْ ٕٛؾٓ ١طب ١ٝباملطنع ايطٝ٥ػٚ ٞؾطٚع املؤغػ ١باحملاؾعات َٔ
ايتدككات ايطب ١ٝايٓٛعٚ ١ٝمبا ال ٜعٜس عٔ مخػ ١أطبا ٤عً ٢إٔ ٜه ٕٛأسس أعها٤
ايًذٓ َٔ ١أطبا ٤قٓسٚم ايتأَني ايكح .ٟ
َاز : )46( ٠ؼسز َٗاّ ٚاختكاقات ايًذٓ ١ايطب ١ٝباملٗاّ اآلت: ١ٝ
زضاغَٚ ١طادع ١ايكطاضات ايطب ١ٝاملكسَ ١إىل املؤغػ ١أ ٚؾطٚعٗا َٔ املؤَٔ عًِٗٝ
1
ٚايكازض َٔ ٠ايًذإ ايطب ١ٝاملدتك.١
إعاز ٠ايؿشل ايطيب ؾُٝع أ ٚبعض اؿاالت املطتبط ١عاالت ايعذع ايكشٞ
2
ٚإقاب ١ايعٌَ ٚٚؾك ًا يدلْاَر ظَين ذنسز َٛاعٝس ايؿشل ايطيب يتًو اؿاالت يف
نٌ ؾطع َٔ ؾطٚع املؤغػ. ١
تك ّٛايًذٓ ١ايطب ١ٝبإدطا ٤نؿـ طيب ؾاٌَ أ ٚدع ٞ٥عػب َا تكته ٘ٝاؿاي١
3
قٌ ايؿشل ايطيب .
ايتشكل ٚايتأنس َٔ ْػب ايعذع ايهً ٞأ ٚاؾع ٞ٥املػتس.ِٜ
4
ايتأنس َٔ إٔ اإلقاب ١غببت يًُؤَٔ عً ٘ٝعذعاً نًٝاً َػتسمياً .
5
َاز : )47( ٠تعكس ايًذٓ ١دًػاتٗا سػب املٛاعٝس اييت ذنسزٖا َسٜط ؾطع املؤغػٚ ١ته ٕٛدًػات
ايًذٓ ١قاْ ١ْٝٛعهٛض ناؾ ١األعهاٚ ٤تتدص ايكطاضات بأغًب ١ٝأقٛات أعها ٤ايًذٓ١
اؿانطٚ ٜٔإشا تػاٚت األقٛات ٜطدح اؾاْب ايص ٟقٛت َع ضٝ٥ؼ اؾًػ. ١
َاز : )48( ٠يًذٓ ١إٔ تٓتسب َٔ بني أعهاٗ٥ا َٔ األطبا َٔ ٤تطا ٙملعا ١ٜٓاملؤَٔ عً ِٗٝيف أَانٔ
تٛادسِٖ إشا َا تعصض سهٛضِٖ أَاّ ايًذٓ ١بػبب عصض َؿطٚع تكبٌ ب٘ ايًذٓ ١عً ٢إٔ
ٜكسّ ايعه ٛاملٓتسب تكطٜط إىل ايًذٓ ١متٗٝساً إلقساض ايكطاض املٓاغب َٔ قبٌ ايًذٓ.١
َاز : )49( ٠ذنل يًذٓ ١إٔ تػتأْؼ بآضا ٤أطبا َٔ ٤ش ٟٚاـدل َٔ ٠كتًـ ايتدككات ايعًُ١ٝ
اييت تطاٖا نطٚض ١ٜعً ٢إٔ تتشٌُ املؤغػ ١ناؾ ١ايٓؿكات املذلتب ١عً ٢شيو ٚ ،ؼسز
ايال٥ش ١قٛاعس ٚإدطا٤ات تٓع ِٝعٌُ ايًذٓٚ ١أتعابٗا .
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الفصل الثالث
التخهيه الطيب

َاز: )50( ٠
دن ٛظ يًُكاب إٔ ٜتكسّ بطًب إعاز ٠ايٓعط يف قطاض ايًذٓ ١ايطبٚ ١ٝشيو خالٍ أغبٛعني َٔ
1
تاضٜذ إخطاض ٙمبا : ًٜٞ
إْتٗا ٤ايعالز .أ
ايعٛز ٠يًعٌُ .
ب
عسّ إقابت٘ مبطض َٗين .
ز
يًُكاب اؿل يف إٔ ٜتكسّ بطًب إعاز ٠ايٓعط يف قطاض ايًذٓ ١ايطب ١ٝخالٍ ؾٗط َٔ تاضٜذ
2
إخطاض ٙمبا : ًٜٞ
عسّ ثبٛت عذع َػتس. ِٜأ
تكسٜط ْػب ١ايعذع .
ب
ٜكسّ ايطًب يًُؤغػ ١أ ٚأسس ؾطٚعٗا َطؾكاً ب٘ ايؿٗازات ايطب ١ٝاملؤٜس ٠يًطًب َع أزا ٤ايطغِ
3
ايص ٟؼسز ٙايال٥ش. ١
َاز: )51( ٠
ميجٌ املؤغػٚ ١ايطبٝب
عً ٢املؤغػ ١إساي ١ايطًب إىل ؾٓ ١ؼه ِٝطيب تؿهٌ َٔ طبٝب
1
املعاجل ٚطبٝب رنتاض ٙطايب ايتشه ِٝإشا أضاز شيو .
عً ٢ايًذٓ ١إخطاض املكاب ٚاملؤغػ ١بكطاضٖا بعس ايتٛقٝع عً ٘ٝخالٍ ثالث ١أٜاّ عً ٢األنجط
2
َٔ تاضٜذ قسض ايكطاض ٜٚه ٕٛايكطاض ْٗاٝ٥اً ًَٚعَاً يططيف ايٓعاع ٚغرل قابٌ يًطعٔ ٚعً ٢املؤغػ١
تٓؿٝص َا ٜذلتب عً َٔ ٘ٝإيتعاَات .
الفصل الرابع
أحهاو عامة يف تأمني إصابات العنل

)5
:2
َاز(٠
 - 1عً ٢املكاب إٔ ٜبًؼ قاسب ايعٌُ أ ٚاملؿطف عً ٢ايعٌُ عٔ أ ٟسازخ ٜػتٛدب
بصيو
اْكطاع٘ عٔ ايعٌُ إشا زلشت سايت٘ .
إىل
- 2عً ٢قاسب ايعٌُ أ ٚاملؿطف عً ٢ايعٌُ ايكٝاّ باإلبالؽ عٔ اؿازخ ؾٛض عًُ٘ :
اؿازخ
.
أ -قػِ ايؿطط ١ايٛاقع يف زا٥ط ٠اختكاق٘ َهإ
ب -املؤغػ ١أَ ٚهتب ايعٌُ املدتل.
- 3عً ٢املػتؿؿ ٢أ ٚايطبٝب املعاجل إبالؽ قاسب ايعٌُ ٚاملؤغػَٚ ١هتب ايعٌُ باؿازخ إشا
مل ٜهٔ َع املكاب قٛض َٔ ٠بالؽ اؿازخ.
- 4عً ٢ايؿطط ١إٔ ػط ٟايتشكٝل َٔ قٛضتني يف نٌ بالؽ ٜ ٚبني ؾَ ٘ٝهإ  ٚظطٚف
احل ازخ بايتؿك ٚ ٌٝأقٛاٍ ايؿٗٛز إٕ ٚدسٚا نُا تٛنح ايؿطط ١بكؿ ١خاقَ ١ا إشا
نإ اؿازخ ٚقع ْتٝذ ١عُس أ ٚغ ٤ٛغًٛى خاطَٚ ٧ككٛز َٔ داْب املكاب ٚتبني ؾ٘ٝ
نصيو أقٛاٍ قاسب ايعٌُ أ ٚاملؿطف عً ٢ايعٌُ ٚأقٛاٍ املكاب إشا زلشت سايت٘
بصيو.
ٕ ايتشكٝل ٚيًُؤغػ ١أ ٚاملكاب إ ٜطًبا
 - 5عً ٢ايؿططَٛ ١اؾا ٠املؤغػ ١بكٛضّ ٠
اغتهُاٍ ايتشكٝل إٕ ٚدس َدلضاً يصيو.
- 6دنٛظ يًُؤغػ ١إدطا ٤ايتشكٝل يف إقاب ١ايعٌُ ٚظطٚؾٗا.
- 7عً ٢ايطبٝب ٚقٓسٚم ايتأَني ايكش ٞإبالؽ املؤغػٚ ١قاسب ايعٌُ ؾٛضاً عٔ ساالت
أَطاض املٗٓ ١اييت تعٗط ي٘ عٓس إدطا ٤ايهؿـ ايطيب عً ٢املؤَٔ عً.٘ٝ
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َاز)53(: ٠
- 1تًتعّ املؤغػ ١ظُٝع اؿكٛم املكطضٚ ٠ؾكاً هلصا ايباب ستٚ ٢ي ٛناْت اإلقاب ١تكتهٞ
َػؤٚي ١ٝؾدل آخط خالف قاسب ايعٌُ ٚيًُؤغػ ١ايطدٛع عً ٢املػؤ ٍٚعٔ اإلقاب١
ٚتعٜٛهات
.
مبا ؼًُت٘ َٔ ْؿكات
- 2ال تػتشل تًو اؿكٛم إال إشا ناْت اإلقاب ١قس ٚقعت بعس إمت اّ تػذ ٌٝايعاٌَ يس٣
املؤغػٚ ،١تكطف َُٗا ناْت َس ٠اؾذلاى املؤَٔ عً ٘ٝاملكاب أ ٚاملتٛؾْ ٢تٝذ ١يإلقاب.١
 )54ال دنٛظ يًُكاب أ ٚاملػتشكني عٓ٘ ايتُػو نس املؤغػ ١بايتعٜٛهات أ ٚاملعاؾات اييت
َاز: (٠
أخط٣
تػتشل عٔ اإلقاب ١طبكاً يكٛاْني .
ايتأَني
 )55ال دنٛظ ؼُ ٌٝاملؤَٔ عً ِٗٝأْ ٟكٝب يف ٖصا .
َاز: ( ٠
الباب الرابع
تأمني العيخوخة والعجس والوفاة
الفصل األول
املعاظات

)56
َاز: ( ٠
أ
ب
ز

ز

اآلتٞ
ٜؿذلط الغتشكام َعاف ايؿٝدٛخ- : ١
 بًٛؽ املؤَٔ عً ٘ٝأ ٚاملؤَٔ عًٗٝا غٔ ايتكاعس عً ٢أال تكٌ َس ٠االؾذلاى يف ايتأَني عٔغٓ١
( )180اؾذلان ًا ؾٗطٜاً (. )15
سسٚخ ايعذع غرل املٗين ايهً ٞاملػتس ِٜأ ٚايٛؾا ٠بعس َطٚض أنجط َٔ غٓ َٔ ١تطىاـسَٚ ١قبٌ بًٛؽ غٔ ايتكاعس َت ٢بًػت َس ٠اؾذلاى املؤَٔ عً )180( ٘ٝاؾذلاناً
ؾٗطً ٜا ؾطٜط ١أال ٜه ٕٛقس قطف عٓٗا تعٜٛض ايسؾع ١ايٛاسس.٠
طًب قطف املعاف قبٌ بًٛؽ غٔ ايتكاعس يػرل ايعذع أ ٚايٛؾا ٠إشا بًػت اؾذلاناتاملؤَٔ عً ٘ٝأ ٚاملؤَٔ عًٗٝا ( )300اؾذلان ًا ؾٗطٜاً أ )25( ٟغٓٚ ١بًٛؽ غٔ اـُػني
( )5املطؾل بٗصا
عاَاًٚ ،رنؿض املعاف يف ٖص ٙاؿاي ١بايٓػب ايٛاضز ٠باؾس ٍٚضقِ
ايكاْٚ ٕٛال ٜػتؿٝس َٔ اؿس األزْ ٢ايٓػيب ملعاف ايؿٝدٛخٚ ١ؾكاً يًُا زَٔ )57( ٠
ٖصا ايكإْٛ
.
دنٛظ يًُؤَٔ عً ٘ٝاالغتُطاض بايعٌُ ست ٢تبًؼ اؾذلانات٘ اؿس املؿاض إي ٘ٝيف ايؿكط٠(أ) َٔ ٖص ٙاملاز ٠عً ٢أال تعٜس عٔ ( )84اؾذلانا ؾٗطٜا أ( ٟغبع غٓٛات ) إشا نإ
شيو غٝعط ٘ٝاؿل يف اؿك ٍٛعً ٢املعاف ،نُا دنٛظ ي٘ تػسٜس ايٓكل يف اؾذلاى
ايتأَني زؾعٚ ١اسس ٠عٔ سكت٘ ٚسك ١قاسب ايعٌُ ٚؾك ًا يإلدطا٤ات ٚايهٛابط اييت
ؼسزٖا ايال٥ش.١

)57
َاز: (٠
- 1ذنػب َعاف ايؿٝدٛخ ١بٛاقع (َ َٔ )420/1تٛغط األدط ايؿٗط ٟايص ٟأؽص أغاغاً
يتػسٜس اؾذلانات املؤَٔ عً ٘ٝخالٍ ايػٓتني األخرلتني ٚشيو عٔ نٌ ؾٗط َٔ ؾٗٛض
االؾذلاى يف ٖصا ايتأَني عٝح ال ٜتذاٚظ املعاف (َ َٔ )%80تٛغط األدط املؿاض إي.٘ٝ
- 2نٌ َؤَٔ عً ٘ٝغسزت عٓ٘ َهاؾأْٗ ٠ا ١ٜاـسَ ١بٛاقع أدط (َٜٛ )14اً يف ايػٓ ١أٚ ٚضزت
َػتشكات٘ عٔ اـسَ ١ايػابك ١بأسس ايكٓازٜل ايتأَٚ ١ٝٓٝمل ٜكِ بتػسٜس ايؿاضم تػ٣ٛ
َػتشكات٘ عٔ َس ٠املهاؾأ ٠أ ٚاـسَ ١ايػابك ١يف املعاف بٛاقع (َ َٔ )%1تٛغط األدط
املصنٛض أعال ٙعٔ نٌ غٓ َٔ ١غٓٛات اـسَ ١اييت غسز عٓٗا املناؾأ٠أَ ٚس ٠اـسَ١
ٚتػَ ٣ٛس ٠اؾذلانات٘ ايؿٗطٚ ١ٜؾك ًا يٓل ايؿكطٖ َٔ )1( ٠ص ٙاملاز.٠
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َاز)58(: ٠
ٜ- 1ػتشل املؤَٔ عً ٘ٝايُٝين ايص ٟاْتٗت خسَت٘ بػبب ا يؿٝدٛخ ١أ ٚايعذع أ ٚايٛؾا٠
َٓش ١إدتُاع ١ٝال تكٌ عٔ اؿس األزْ ٢يألدٛض ٚال تعٜس عٔ نعؿٚ ٘ٝشيو عٔ نٌ
غٓ َٔ ١غٓٛات خسَت٘ ايؿعً. ١ٝ
- 2تكطف املٓش ١اإلدتُاع ١ٝاملٓكٛم عًٗٝا يف ايؿكط ٠ايػابك َٔ ١ايطقٝس املتٛؾط يف
سػاب ايسعِ اؿه َٞٛاملٓكٛم عً ٘ٝيف ايبٓس ( َٔ )4ايؿل ض( ٠ب) يف املازَٔ )32( ٠
ايكإْٛ
.
ٖصا
ايكطف
.
- 3تٓعِ ايال٥ش ١ؾطٚط ٚإدطا٤ات
َاز)59(: ٠
ٜ- 1ػتشل َعاف ايعذع غرل املٗين ايهً ٞاملػتس ِٜإشا ناْت َس ٠االؾذلانات يف ايتأَني
( )60اؾذلان ًا عً ٢األقٌ ٜٚطبط املعاف بٛاقع (َ َٔ )%50تٛغط أدط االؾذلاى ايؿٗط ٟيف
ايػٓتني األخرلتني أ ٚعًَ ٢عاف ايؿٝدٛخ ١أُٜٗا أندل ٚمبا ال ٜتذاٚظ اؿس األقك٢
يًُعاف.
- 2دنط ٣يكاسب املعاف ؾشل طيب يف املٛاعٝس ٚطبكاً يًٓعاّ ايص ٟؼسز ٙايال٥شٜٛٚ ١قـ
املعاف يف ساٍ :
أ .ظٚاٍ ساي ١ايعذع .
ب .إشا مل ٜتكسّ يًؿشل ايطيب ٜٚتبع يف قطف املعاف عٔ َس ٠ايتٛقـ َا تػؿط عٓ٘
ايؿشل
.
ْتٝذٖ ١صا
ٜ- 3ؿذلط الغتُطاض اغتشكام قطف ٖصا املعاف عسّ االيتشام بعٌُ أ ١َٓٗ ٚقبٌ بًٛؽ غٔ
ايتكاعس
.
( )12اؾذلاناً
َازٜ ):60( ٠ػتشل َعاف ايٛؾا ٠إشا ناْت َس ٠اؾذلاى املؤَٔ عً ٘ٝيف ايتأَني
ؾٗطً ٜا عً ٢األقٌ ٚ ،ذنػب املعاف بٛاقع (َ َٔ )%50تٛغط األدط ايـٖط ٟخالٍ ايػٓ١
أ ٚعً ٢أغاؽ َعاف ايتكاعس أُٜٗا أندل .
ٜ )61ؿذلط الغتشكام َعاف ايعذع غرل املٗين ايهً ٞاملػتسَٚ ِٜعاف ايٛؾا ٠املٓكٛم
َاز: ( ٠
عًُٗٝا يف املازتني ( َٔ)60 ، 59أسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛإٔ ٜجبت ايعذع أ ٚتكع ايٛؾا ٠أثٓا٤
خسَ ١املؤَٔ عً ٘ٝأ ٚخالٍ غٓ َٔ ١تاضٜذ اْتٗا ٤اـسَٚ ١قبٌ بًٛؽ غٔ ايتكاعس.
َاز)62(: ٠
- 1إشا سهِ عً ٢املؤَٔ عً ٘ٝأ ٚقاسب املعاف ْٗاٝ٥اً بايػذٔ ملس ٠عؿط غٓٛات ؾأنجط أٚ
بكسض املس ٠ايباق ١ٝيبًٛغ٘ غٔ ايػتني أُٜٗا أقٌ ٚنإ َؿذلناً يف تأَني ايؿٝدٛخ١
ٚايعذع ٚايٛؾا ٠ملس )36( ٠ؾٗطاً ٜكطف يًُػتشكني َع اؾا ؾٗطٜاً ٜعازٍ َا ٜػتشكْ٘ٛ
عٓ٘ َٔ َعاف باؾذلاض ٚؾات٘ ٚشيو اعتباضاً َٔ تاضٜذ غذٓ٘ ٜٚعاز املعاف إىل املػذٕٛ
عٓ٘
عٓس اإلؾطاز .
- 2إشا تٛيف املػذ ٕٛأثٓا ٤غذٓ٘ ٜػتُط قطف املعاف يًُػتشكني َٔ بعس.ٙ
َاز)63(: ٠
َ- 1ع َطاعا ٠أسهاّ املازٖ َٔ )67( ٠صا ايكاْ ٕٛال دنٛظ ا ؾُع بني املعاؾات املػتشك ١طبكاً
ألسهاّ ٖصا ايكاَْ ٕٛا عسا َعاف ايعذع عٔ إقاب ١ايعٌُ ؾٝذٛظ اؾُع بٚ ٘ٓٝبني
َعاف ايتكاعس عٝح ال ٜتذاٚظ فُٛع املعاؾني أدط االؾذلاى عٓس ٚقٛع اإلقاب ١أ ٚعٓس
ايتكاعس أُٜٗا أندل.
األندل
.
- 2إشا اغتشل املؤَٔ عًَ ٘ٝعاف تكاعس َٚعاف عذع غرل َٗين ٜؤز ٣إي ٘ٝاملعاف
- 3يألبٓاٚ ٤ايبٓات إٔ دنُعٛا بني َعاؾني َػتشكني عٔ ٚايس.ِٜٗ
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 )64دنب أال ٜكٌ اؿس األزْ ٢ملعاف ايتكاعس ٚايعذع ٚايٛؾا ٠عٔ اؿس األزْ ٢يًُعاف
َاز: ( ٠
ايتكاعس ٟملٛظؿٚ ٞسسات اـسَ ١ايعاَٚ ١ال ٜعٜس اؿس األقك ٢يًُعاف عٔ ثالثٕٛ
نعـ اؿس األزْٚ ٢دنٛظ ظٜاز ٠اؿس األقك ٢يًُعاف إشا قطضت ايسضاغ ١اإلنتٛاض ١ٜشيو
ٚبكطاض َٔ فًؼ ايٛظضا ٤بٓا ً٤عً ٢عطض ايٛظٜط َٛٚاؾك ١فًؼ اإلزاض. ٠
ٜ )65ػتشل املؤَٔ عً ٘ٝاملعاف َٔ أ ٍٚايؿٗط ايص ٟتتشكل ؾٚ ٘ٝاقع ١االغتشكام  ٖٞٚبًٛؽ
َاز: (٠
املعاف
.
غٔ ايتكاعس أ ٚايعذع ايهً ٞاملغتس ِٜأٚ ٚؾات٘ أ ٚتقس ِٜطًب قطف
ٜ )66عتُس يف ؼسٜس غٔ املؤَٔ عً ٘ٝأ ٚاملػتشل عً ٢ؾٗاز ٠املٝالز ساٍ ٚالزت٘ أ ٚايبطاق١
َاز: (٠
ايؿدك ١ٝأ ٚايعا ١ًٝ٥أ ٚدٛاظ ايػؿط املكسَ ١يًُؤغػ َٔ ١قاسب ايعٌُ أ ٚاملؤَٔ عً٘ٝ
شيو
عٓس بسا ١ٜايتعاٌَ َع املؤغػٚ ١ال ٜعتُس أَ ٟؼتٓس أخط ٜكسّ بعس .
ايتاي-١ٝ
 )67أ -دنٛظ اؾُع بني األدط  ٚاملعاف يف األسٛاٍ :
َاز: (٠
- 1إشا نإ املعاف َػتشل عٔ إقاب ١عٌُ
ايتكاعس
.
- 2إشا نإ قاسب املعاف قس ػاٚظ غٔ
ٚاألدط
ب -دنٛظ يًعٚز أ ٚايعٚد ١اؾُع بني َعاؾُٗا ايتكاعس ٟأ ٚاملعاف ايتكاعسٟ
عً ٢أال دنٛظ يًط دٌ اؾُع بني َعاف أنجط َٔ ظٚدٚ ١ذنل ي٘ اختٝاض َعاف إسس٣
ؾكط
ايعٚدات .
الفصل الثاىي
تعويض الدفعة الواحدة

َاز)68(:٠
أ -تؤز ٟاملؤغػ ١تعٜٛهاً َٔ زؾعٚ ١اسس ٠إشا ناْت َس ٠اؾذلاى املؤَٔ عً ٘ٝيف ايتأَني غٓ١
اآلت-١ٝ
ؾأنجط ٚشيو يف األسٛاٍ :
 .1اغتكاي ١املؤَٔ عًٗٝا امل تعٚد ١أ ٚاألضًَ ١أ ٚاملطًك ١أ َٔ ٚػاٚظت غٔ اـاَػ١
شيو
ٚاألضبعني َت ٢طًبت .
ٖ .2ذط ٠املؤَٔ عً ٘ٝايُٝين َٔ ايبالز ٖذط ٠زاْٗٚ ١ُ٥ا ١ٝ٥أ ٚسكٛي ١عً ٢دٓػ ١ٝزٚي١
ايال٥ش١
.
أخط ٣طبكاً يًؿطٚط اييت ؼسزٖا
ْٗاٝ٥اً
َ .3ػازض ٠األدٓيب ايبالز .
 .4اؿهِ عً ٢املؤَٔ عً ٘ٝبايػذٔ ْٗاٝ٥ا َع ايتٓؿٝص ملس )10( ٠غٓٛات ؾأنجط أ ٚبكسض املس٠
ايباق ١ٝيبًٛغ٘ غٔ ايؿٝدٛخ ١أُٜٗا اقٌ ز ٕٚتٛؾط ؾطط اغتشكام املعاف.
 .5عذع املؤَٔ عً ٘ٝعذعاً نًٝاً َػتسمياً أٚ ٚؾات٘ أ ٚبًٛغ٘ غٔ ايتكاعس ز ٕٚإٔ تتٛاؾط ؾ٢
ؾأْ٘ ؾطٚط اغتشكام املعاف.
 .6ساالت اـطٚز ايٓٗا ٞ٥عٔ ْطام تطبٝل ٖصا ايكاْ ٚ ٕٛؼسز ايال٥شٖ ١ص ٙاؿاالت .
ب -ذنػب ايتعٜٛض يًشاالت املؿاض إيٗٝا يف ايؿكط( ٠أ) ايبٓٛز  )3 2 ،1 (،بٛاقع (َٔ ) 10%
َتٛغط ادط االؾذلاى ايؿٗط ٟايص ٟاؽص أغاغا يػساز االؾذلانات خالٍ ايػٓتني
األخرلتني ٚشيو عٔ نٌ ؾٗط َٔ َس ٠االؾذلاى ايؿعً ١ٝيف ٖصا ايتأَني ٚمبا ال ٜكٌ عٔ
( َٔ )%100االؾذلانات املٛضزٚ ٠ال ٜعٜس عٔ (َٗٓ )%.120ا
ز -ذنػب ايتعٜٛض يًشاالت املؿاض إيٗٝا بايؿكط( ٠أ) ايبٓٛز (  )5 4،بٛاقع َ َٔ 12%تٛغط
ادط االؾذلاى ايؿٗط ٟايص ٟاؽص أغاغا يػساز االؾذلانات خالٍ ايػٓتني األخرلتني
ٚشيو عٔ نٌ ف ٖط َٔ َس ٠االؾذلاى يف ٖصا ايتأَني ٚعٝح ال ٜكٌ عٔ (َٔ )%100
االؾذلانات املٛضز.٠
ز -ذنػب ايتعٜٛض يًشاي ١املؿاض إيٗٝا يف ايؿكط( ٠أ) ايبٓس ( )6بٓػب َٔ )%80( ١إمجايٞ
االؾذلانات احملكً.١
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- ٙذنػب ايتعٜٛض عٔ َس ٠اـسَ ١ايػابك ١اييت غسزت عٓٗا َهاؾأْٗ ٠ا ١ٜاـسَ ١بٛاقع
أدط ( ّٜٛ )14يف ايػٓ ١بٛاقع (َ َٔ )%4تٛغط األدط ايؿٗط ٟيًػٓتني األخرلتني ٚشيو
عٔ نٌ ؾٗط َٔ تًو املس.٠
- ٚذنػب ايتعٜٛض عٔ ايتأَني ايتهُ ًٞٝبٛاقع ( )%2عٔ نٌ ؾٗط َٔ َس ٠اإلؾذلاى
يًُعاف
.
ايؿعًٚ ١ٝايعٜازَ َٔ ٠تٛغط األدط عٔ اؿس األقك٢
ٜ )69طاع ٢عٓس استػاب َتٛغط األدط ايص ٟتكسض عً ٘ٝاملعاؾات ٚايتعٜٛهات املٓكٛم
َاز: ( ٠
عًٗٝا يف ٖصا ايباب إٔ ال  ٟتداٚظ ايؿاضم ظٜاز ٠أْ ٚككاً بني أدط املؤَٔ عً ٘ٝيف ْٗا١ٜ
اـُؼ ايػٓٛات األخرل َٔ ٠خسَت٘ ٚأدط ٙيف بساٜتٗا عٔ ( )%50ؾإشا ظاز ايؿطم يف ساييت
ايٓكل أ ٚايعٜاز ٠عٔ ٖصا اؿس تػتبعس ا يعٜاز ٠أ ٚايٓكل يف اؿايتني َٔ َتٛغط
أغاغ٘
األدط ايصٜ ٟكسض املعاؾات ٚايتعٜٛهات عً. ٢
الفصل الثالث
أحهاو عامة يف املعاظات والتعويضات

َاز: )70(٠
- 1سك ١قاسب ايعٌُ يف االؾذلانات يف ٖصا ايتأَني تعازٍ ايتعاَ٘ باؿس األزْ ٢مبهاؾأ٠
ْٗا ١ٜاـسَ ١طبك ًا يكاْ ٕٛايعٌُ .
- 2عً ٢قاسب ايعٌُ أزا ٤ايؿطم بني املهاؾأ ٠املؿاض إيٗٝا يف ايؿكط ٠ايػابك ٚ ١بني أَ ٟهاؾأ٠
أعًٜ ٢ػتشكٗا املؤَٔ عً ٘ٝتكطضٖا ايكٛاْني أ ٚايًٛا٥ح أ ٚعكٛز ايعٌُ ايؿطز ١ٜأٚ
اؾُاع ١ٝأ ٚاملؿذلن ١أ ٚغرل شيو ٜٚؤزٜٗا قاسب ايعٌُ يًعاٌَ َباؾط ٠عً ٢أغاؽ
اـسَ١
.
األدط عٓس اْتٗا٤
- 3ال ؽٌ أسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛمبا ٜه ٕٛيًعُاٍ َٔ سكٛم َهتػب ١مبكته ٢ايكٛاْني أٚ
ايًٛا٥ح أ ٚأْعُ ١ايتأَني أ ٚاملعاؾات أ ٚاالزخاض اـاق ١أ ٚعكٛز ايعٌُ اؾُاع ١ٝأٚ
املؿذلن ١أ ٚغرلٖا ًٜٚتعّ أقشاب األعُاٍ املطتبط ٕٛبتًو األْعُ ١بك ١ُٝايعٜاز ٠بني
َا ٜتشًُ ْ٘ٛيف تًو األْعُ٘ ٚاؿكٛم املكطض ٠هلِ يف قاْ ٕٛايعٌُ.
ٖٞ
َ )71سز اؾذلاى املؤَٔ عً ٘ٝيف ايتأَني اييت ؼتػب مبٛدبٗا املٓاؾع ايتأَ: ١ٝٓٝ
َاز: (٠
- 1املسز اييت تبسأ َٔ تاضٜذ بس ٤االْتؿاع بكٛاْني ايتأَٓٝات االدتُاع ١ٝايػابك ١أ َٔ ٚتاضٜذ
غطٜإ أسهاّ ٖصا ايكإْٛ
- 2املسز اييت نُت ملس ٠اؾذلاى املؤَٔ عً ٘ٝيف ايتأَني بٓا ٤عً ٢طًب٘ ٚؾكاً يألسهاّ اييت
ايال٥ش١
.
ؼسزٖا
- 3املس ٠االعتباض ١ٜاييت أز ٣املؤَٔ عً ٘ٝاالؾذلانات املػتشك ١عٓٗا الغتهُاٍ َس٠
اغتشكام املعاف .
َ- 4سَ ٠هاؾأْٗ ٠ا ١ٜاـسَ ١املػسز عٓٗا االؾذلانات ايتأَ.١ٝٓٝ
َ- 5سز االؾذلاى احملٛي َٔ ١ايكٓازٜل األخط.٣
 )72يف سػاب َسز االؾذلاى يف ايتأَني دندل نػط ايؿٗط إىل ؾٗط ناٌَ ثِ دندل نػط
َاز: (٠
ايػَُٓٗ ١ا ناْت ْػبت٘ يف فُٛع ٖص ٙاملسز إىل غٓ ١ناًَ ١إشا نإ َٔ ؾإٔ شيو
اغتشكام املؤَٔ عً ٘ٝيًُعاف.
 )73نٌ َؤَٔ عً ٘ٝرنطز عٔ ْطام تطبٜل ايكاْ ٕٛبعس االْتؿاع بإسهاَ٘ ملس ٠ثالخ غٓٛات
َاز: (٠
عً ٢األقٌ ذنل ي٘ االغتُطاض يف االؾذلاى يف تأَني ايؿٝدٛخٚ ١ايعذع ٚايٛؾا ٠عً ٢إٔ
ٜؤز ٟاالؾذلاى املٓكٛم عًٗٝا يف ايبٓس )2 ،1( ٜٔايؿكط( ٠ب) َٔ املازٖ َٔ )32( ٠صا
ايكاْٚٚ ٕٛؾكاً يًؿطٚط ٚاألٚناع اييت تٓل عًٗٝا ايال٥.ش١
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ٜتٛىل ايكٓسٚم ؼ ٌٜٛاالستٝاطٝات إىل

َاز )74(: ٠عٓس ٕ قٌ املؤَٔ عً َٔ ٘ٝقطاع إىل أخط
ايتايٞ
ايكٓسٚم األخط ٚشيو عً ٢األغاؽ :
- 3سك ١ًٝاإلؾذلانات احملكً ١عٔ ؾذل ٠إؾذلان٘ َهاؾاً إيٗٝا ايؿا٥س ٠احملػٛب١
 ٚايتػسٜس
عً ٢أغاؽ َتٛغط َعسٍ ايؿا٥س ٠ايبػٝط َٔ ١تاضٜذ اـطٚز أ
ايتشٌٜٛ
.
يالؾذلاى أُٜٗا اؿل إىل تاضٜذ
 - 4ؼػب ايؿا٥س ٠مبتٛغط َعسٍ ايؿا٥س ٠سػب تكاضٜط ايبٓو املطنع ٟايُٝين يهٌ
مخؼ غٓٛات َٝالز ١ٜإبتسا. ّ1991/1/1 َٔ ً٤
- 5تػ ٣ٛسكٛم املؤَٔ عً ٘ٝعٓس إْتٗا ٤خسَات٘ يف ايكٓسٚم األخرل نُا ي ٛناْت
َسز إؾذلان٘ احملٛي َٔ ١شٍ ى ايكٓسٚم ٚؼسز ايال٥شَ ١عاؾ ١ؾاضم ْػب
ايتشٌٜٛ
.
االؾذلانات احملٛي ١بني ايكٓازٜل يف تاضٜذ
الباب اخلامض
معاظات املصتخكني و ظروط االشتخكام

 )75إشا تٛؾ ٢املؤَٔ عً ٘ٝأ ٚقاسب املعاف آٍ املعاف إىل املػتشكني َٔ تاضٜذ ايٛؾا ٠طبك ًا
َاز: ( ٠
ألسهاّ ٖصا ايكاْٜٛٚ ٕٛظع عً ِٗٝبايتػاٟٚ ٟٚعاز تٛظٜع املعاف إشا نإ يًُتٛؾ ٢محٌ
سٝاً
َػتهٔ  ٚشيو َٔ أ ٍٚايؿٗط ايتاي ٞيٛالزت٘ .
ًٜٞ
ٜ )76ؿذلط يف املػتشكني يًُعاف َا- :
َاز: (٠
- 1إٔ ته ٕٛايطابط ١ايعٚد ١ٝيألضًَ ١أ ٚاألضاٌَ قا ١ُ٥عٓس ٚؾا ٠املؤَٔ عً.٘ٝ
- 2أال ٜه ٕٛاألبٓا ٤أ ٚاإلخ ٠ٛأ ٚاملعايني قس بًػٛا غٔ ( )18عاَاً ٜ ٚػتجٓ َٔ ٢شيو
َا :ًٜٞ
ايطب١ٝ
.
أ  -ايعادع عٔ ايهػب ٜ ٚجبت شيو بكطاض َٔ ايًذٓ١
ب -ايطايب املتؿطؽ يًسضاغ ١بايتعً ِٝايجاْ ٟٛايص ٟمل ٜبًؼ غٔ ( )21غٓ ٚ ١ايطايب
بايتعً ِٝاؾاَع ٞايص ٟمل ٜبًؼ غٔ ( )26غٓ.١
َتعٚدات
.
- 3إٔ ته ٕٛايبٓات  ٚاألخٛات غرل
ٚٚايست٘
.
- 4إٔ ٜجبت إٔ املتٛؾ ٢نإ ٜعٚ ٍٛايسٙ
 - 5إٔ ٜجبت إعاي ١املتٛؾ ٢يألخٚ ٠ٛاألخٛات.
اآلت-١ٝ
ٜٛ )77قـ قطف املعاف يًُػتشكني يف اؿاالت :
َاز: (٠
يًصنٛض
:
- 1بايٓػب١
بًٛؽ
عٓس :
ٜسضؽ
 )18( عاَ ًا ملٔ ال .
 )21( عاَ ًا ملٔ ٜسضؽ يف املطسً ١ايجاْ١ٜٛ
 )26( عاَ ًا ملٔ ٜسضؽ يف املطسً ١اؾاَع. ١ٝ
يإلْاخ
- 2بايٓػب: ١
 ظٚاز األضًَٚ ١ايبٓات ٚاألخٛات أٚ ٚؾاتٗٔ ٚظٚاز األّ َٔ غرل ٚايس املؤَٔ عً.٘ٝ
- 3ظٚاٍ ساي ١ايعذع عٔ ايهػب املٛدب ١الغتشكام املعاف.
َٗٓ١
- 4عٓس إيتشام أسس املػتشكني َٔ ايصنٛض أ ٚاألْاخ بعٌُ أ. ٚ
)78
َاز: (٠
ٜ 1 .عٛز اؿل يف املعاف ملٔ غبل ٚقـ َعاؾ٘ نُا ٜػتشل املعاف ملٔ مل ٜػبل ي٘
اآلت١ٝ
االغتشكام يف املعاف يف اؿاالت :
أ  -طالم أ ٚتطٌَ ايبٓت أ ٚاألخت ٚنصا األّ اييت ناْت َتعٚد َٔ ١غرل ٚايس املؤَٔ
املعاف
عً ٘ٝأ ٚقاسب .
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ب -طالم األضًَ َٔ ١ايعٚز األخرل أ ٚتطًَٗا بؿطط أال ته ٕٛقس اغتشكت عٔ ايعٚز
األخرل َعاؾاً.
ٜ 2 .ؿذلط يعٛز ٠اؿل يف املعاف أ ٚاغتشكام املعاف تٛاؾط ؾطٚط االغتشكام ٚشيو َٔ
تاضٜذ ؼكل ايٛاقع ١املٓؿ ١٦يعٛز ٠اؿل يف املعاف أ ٚاغتشكاق٘.
َ )79ع َطاعا ٠أسهاّ املازٖ َٔ )75( ٠صا ايكاْٜٛ ٕٛظع املعاف أٜٚعاز تٛظٜع٘ بني املػتشكني
َاز: ( ٠
يآلتٞ
بايتػاٚ ٟٚؾكاً - :
ٜٛ- 1ظع ناٌَ املعاف عً ٢املػتشكني إشا نإ عسزِٖ أثٓني ؾأنجط.
- 2إشا مل ٜٛدس غَ ٣ٛػتشل ٚسٝس ؾُٓٝح ( َٔ )%75املعاف.
ٜ- 3ػتجٓ َٔ ٢أسهاّ ايؿكطٖ َٔ )2( ٠ص ٙاملاز ٠املػتشكني عٔ املعاؾات اييت تكٌ عٔ
نعؿ ٞاؿس األزْ ٢يًُعاف ايتكاعس.ٟ
- 4يف ساي ١ظٚاٍ غبب إٜكاف املعاف نً٘ أ ٚبعه٘ ٜعاز تٛظٜع املعاف بايتػا ٟٚبني
املاز٠
املػتشكني ٚؾكًا ألسهاّ ٖص. ٙ
َاز)80(: ٠
- 1يف ساٍ إٜكاف املعاف ٜؤز ٣املعاف عٔ ايؿٗط ايصٚ ٟقع ؾ ٘ٝغبب اإلٜكاف عً ٢أغاؽ ؾٗط
ناٌَ
- 2إشا نإ املػتشل قس تٛيف قبٌ قطف املعاف ٜػكط اؿل يف املعاف.
- 3يف ساٍ عٛز ٠اؿل يف املعاف أ ٚاغتشكام املعاف بعس ٚؾا ٠املؤَٔ عًٜ ٘ٝػتشل املعاف َٔ
أ ٍٚايؿٗط يٛاقع ١االغتشكام.
 )81تػتشل ايبٓت أ ٚاألخت عٓس قطع َعاؾٗا بػبب ظٚادٗا َبًؼ ٜعازٍ َعاؾٗا املػتشل يف
َاز: (٠
تاضٜذ ايعٚاز عٔ غٓ ١ناًَ ١تكطف زؾعٚ ١اسسٚ ٠ال ٜػتشل ٖصا املبًؼ إال َط ٚ ٠اسس٠
عً ٢إٔ ٜٛظع ْكٝبٗا يف املعاف بعس اْكها ٤اثٓا عؿط ؾٗطاً عً ٢بك ١ٝاملػتشكني يف
شيو ايتاضٜذ.
)82
َاز: (٠
- 1يف ساٍ ٚؾا ٠املؤَٔ عً ٘ٝأٚ ٚؾا ٠قاسب املعاف تػتشل األغط ٠إعاْ ١تعازٍ مخػ١
أنعاف اؿس األزْ ٢يًُعاف .
- 2تكطف اإلعاْ ١املؿاض إيٗٝا إىل األضٌَ ؾإشا مل ٜٛدس تكطف ملٔ ٜجبت قٝاَ٘ مبكاضٜـ
ايسؾٔ
.
)83
َاز: (٠
- 1إشا ؾكس املؤَٔ عً ٘ٝأ ٚقاسب املعاف ٚخؿَ ٞهاْ٘  ٚاْكطعت أخباضَٚ ٙهت غٓ ١عً٢
( )12ؾٗط ٜكطف
غٝاب٘  ٚنإ َؿذلناً يف تأَني ايؿٝدٛخ ٚ ١ايعذع  ٚايٛؾا ٠ملس٠
يًُػتشكني إعاْ ١ؾٗطٜ ١ٜعازٍ َا ٜػتشكَ َٔ ْ٘ٛعاف باؾذلاض ٚؾات٘  ٚشيو اعتباضاً
سهُاً
َٔ أ ٍٚايؿٗط ايص ٟؾكس ؾ ٘ٝإي ٞإٔ ٜعٗط أٜ ٚجبت ٚؾات٘ سكٝك ١أ. ٚ
- 2إشا نإ ؾكس املؤَٔ عً ٘ٝأثٓا ٤تأز ١ٜعًُ٘ أ ٚبػبب٘ ؾتكسض اإلعاْ ١مبا ٜعازٍ َعاف ايٛؾا٠
عٔ إقاب ١ايعٌُ طبكًا ألسهاّ ٖصا ايكاْ. ٕٛ
- 3بعس َه ٞأضبع غٓٛات َٔ تاضٜذ ايؿكسإ أ ٚثبٛت ايٛؾا ٠سكٝك ١أ ٚسهُاً ٜعتدل تاضٜذ
ايكإْٛ
.
ايؿكسإ ٖ ٛتاضٜذ اْتٗا ٤اـسَ ٚ ١شيو بايٓػب ١يتكسٜط املعاف ٚؾك ًا ألسهاّ ٖصا
َ )84ع َطاعا ٠أسهاّ ايؿكط( ٠ب) َٔ املازٖ َٔ )67( ٠صا ايكاْ ٕٛال دنٛظ يًُػتشكني
َاز: ( ٠
اؿك ٍٛعً ٢أنجط َٔ َعاف إال إشا اغتشكٛا أنجط َٔ َعاف باعتباضِٖ َػتشكني
عٔ ايػرل ٜؤز ٣هلِ يف ٖص ٙاؿاي ١املعاف األنجط ؾا٥س ٠إال إشا ناْت املعاؾات َػتشك٘
بُٗٓٝا
.
عٔ ٚايس ٜٔخانعني ألسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛأ ٚقاْ ٕٛتأَٝين آخط ؾٝذٛظ اؾُع
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الباب الصادط
التأمني على العاملني الينييني باخلارج

 )85تػط ٟاأل سهاّ ايٛاضز ٠يف ٖصا ايكاْ ٕٛبؿإٔ تأَني ايؿٝدٛخ ٚ ١ايعذع ٚايٛؾا ٠عً٢
َاز: ( ٠
اآلت١ٝ
ايعاًَني ايُٝٓٝني خاضز اؾُٗٛضٚ ١ٜؾكاً يًؿطٚط :
- 1إٔ ال ٜه ٕٛقاسب َعاف طبكًا ألسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛأ ٚأ ٟقاْ ٕٛآخط َعُ ٍٛب٘ يف
اؾُٗٛض١ٜ
.
- 2إٔ ٜه ٕٛي٘ دٛاظ غؿط غاض ٟاملؿع ٍٛأ ٚأٚ ٟثٝك ١أخط ٣ضزلَ ١ٝعتُس.٠
- 3أال ٜه ٕٛيف ايسٚي ١اييت ٜعٌُ بٗا قاْ ٕٛأ ٚقٛاْني يًتأَٓٝات االدتُاع ١ٝذنكٌ
ٚايٛؾا٠
مبكتهاٖا عًَ ٢عاف عٓس اْتٗا ٤خسَت٘ بػبب ايؿٝدٛخ ٚ ١ايعذع .
َازٜ )86(:٠ؿذلط أال تكٌ ؾطذن ١ايسخٌ اييت رنتاضٖا املؤَٔ عً ٘ٝعٔ أدط اؾذلان٘ األخرل إشا
نإ قس غبل ايتأَني عً. ٘ٝ
َاز: )87(٠
- 1عً ٢املؤَٔ عً ٘ٝأزا ٤اؾذلانات ؾٗط ١ٜتعازٍ ( َٔ )%18ؾطذن ١ايسخٌ اييت رنتاضٖا
َٔ اؾس ٍٚضقِ ( ) 3املطؾل بٗصا ايكاْ. ٕٛ
- 2دنٛظ يًُؤَٔ عً ٘ٝتعس ٌٜايؿطذن ١اييت ٜؤز ٟعً ٢أغاغٗا االؾذلانات إىل ايؿطذن١
األعًَ ٢باؾط ٠أ ٚإىل ؾطذن ١أزْ ٢ع ىل إٔ ال تكٌ َس ٠اؾذلان٘ عٔ ايؿطذن ١ايػابك١
غٓتني
عٔ .
- 3ال ٜعتس بطًب ايتعس ٌٜإال اعتباضاً َٔ أٜٓ ٍٚاٜط ايتاي ٞيتاضٜذ تكس ِٜايطًب.
ٜ )88ؿذلط الغتشكام قطف املٓاؾع ٚاملعاٜا املكطض ٠يف ٖصا ايكاْ ٕٛيًعاًَني باـاضز
َاز: ( ٠
ٚاملػتشكني عِٓٗ قٝاَِٗ بأزا ٤ناؾ ١االيتظاَات املكطض ٠عً ِٗٝإىل املؤغػ. ١
 )89عًٚ ٢ظاض ٠اـاضدٚ ١ٝايٛظاضات األخط ٣مبا يف شيو غؿاضات اؾُٗٛضٚ ١ٜايكٓكًٝات
َاز: ( ٠
ايكإْٛ
.
ايتابع ١هلا يف اـاضز ايتعاٚ ٕٚايتٓػٝل َع املؤغػ ١يتٓؿٝص أسهاّ ٖصا
 )90تٓعِ ايال٥شَ ١ا -ًٜٞ:
َاز: (٠
يسخٌ
- 1ؾطٚط  ٚقٛاعس تعس ٌٜؾطذن ١ا .
- 2قٛاعس  ٚإدطا٤ات تػسٜس االؾذلانات َٛٚاعٝسٖا ٚنصيو أسهاّ ايتٛقـ أ ٚايتأخرل يف
االؾذلانات
.
غساز
- 3نٝؿ ١ٝأزا ٤املعاؾات  ٚايتعٜٛهات  ٚاملٓح ٚاإلعاْات يًُؤَٔ عً ِٗٝيف ٖصا ايتأَني ٚ
املػتشكني عِٓٗ.
البـــــاب الصابع
الطعوٌ والتكاضي

 )91أ -تٓؿأ مبٛدب أسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛقانِ إبتساَ ١ٝ٥تدكك ١يًٓعط يف ايكهاٜا
َاز: ( ٠
ايتأَ ١ٝٓٝيف أَاْ ١ايعاقُٚ ١احملاؾعات ٜٚه ٕٛهلا األٚي ١ٜٛيف ْعط مجٝع ايكهاٜا
ايتٓؿٝص
.
ايتأَ ١ٝٓٝاملسْٚ ١ٝاؾٓاٚ ١ٝ٥طًبات اؿذع ٚقهاٜا
بٜ -تِ تؿه ٌٝاحملانِ ايٛاضز ٠يف ايؿكط( ٠أ) َٔ ٖص ٙاملازٚ ٠ؾكاً أل سهاّ قاْ ٕٛايػًط١
ايكها١ٝ٥
.
باآلت-ٞ
 )92أٜ -تشسز االختكام ايٓٛع ٞحملانِ ايتأَٓٝات :
َاز: (٠
- 1ايٓعط يف ايسعا ٣ٚاملتعًك ١باملدايؿات ايتأَٚ ١ٝٓٝدطا ِ٥ايتٗطب ايتأَٝين
املطؾٛع َٔ ١املؤغػ ١أ َٔ ٚايٓٝاب ١ايعاَٚ ١مبا ال ٜتعاضض َع أسهاّ ايكٛاْني
ايٓاؾص٠
.
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- 2ايٓعط يف طًبات ٚزعا ٣ٚاؿذع املتعًك ١باالغتشكاقات ايتأَ ١ٝٓٝاملطؾٛع ١إيٗٝا
ايعاَ١
.
مبٛدب أسهاّ ٖصا ايكاْٚ ٕٛقاْ ٕٛؼك ٌٝاألَٛاٍ
- 3ايٓعط يف ايطعٚ ٕٛايسعا ٣ٚاملكسَ َٔ ١املتكاعس ٜٔأ ٚاملػتشكني عً ٢قطاضات ضبط
عسَ٘
املعاف أ ٚعً ٢أغتشكام املعاف َٔ .
- 4ايٓعط يف قهاٜا ايٓع اع بني املؤغػٚ ١أقشاب األعُاٍ ؾُٝا رنل ايػطاَات أٚ
ايطبط
.
ايتعًِ َٔ قطاضات
ايٓٗا١ٝ٥
.
- 5تٓؿٝص األسهاّ ايتأَ١ٝٓٝ
- 6أ ١ٜقهاٜا أخطٜ ٣كسض بٗا قطاض َٔ فًؼ ايكها ٤األعً ٢بٓا ً ٤عً ٢طًب َٔ
ضٝ٥ؼ فًؼ اإلزاض. ٠
اٍ عٝح تكسض
بٜ -ه ٕٛيًكهاٜا اييت تٓعطٖا قانِ ايتأَٓٝات قؿ ١االغتعر
دًػ١
سهُٗا خالٍ َس ٠ال تعٜس عٔ ؾٗط َٔ ٜٔاتضٜذ ْعط أ. ٍٚ
ز -ال دنٛظ يكها ٠احملانِ ايتأَ ١ٝٓٝتأخرل ايبت يف ايكهاٜا عٔ املس ٠احملسز ٠يف ايؿكط٠
املاز٠
(ب) َٔ ٖص. ٙ
ٜ )93كسض فًؼ ايكها ٤األعً ٢قطاضًا ذنسز ؾ ٘ٝاالختكام املهاْ ٞيًُشانِ املٓـ أ٠
َاز: ( ٠
مبٛدب أسهاّ ٖصا ايكاْ. ٕٛ
 )94أ -ؽتل قانِ إغتٓ٦اف األَٛاٍ ايعاَ ١بايٓعط ٚايؿكٌ يف ايطع ٕٛنس األسهاّ
َاز: (٠
ايٓاؾص٠
.
ٚايكطاضات ايكازض َٔ ٠قانِ ايتأَٓٝات ٚؾك ًا ألسهاّ ايكٛاْني
ايػابك١
.
بٜ -ػط ٟعً ٢قانِ االغتٓ٦اف أسهاّ ايؿكطتني ( ب  ،ز ) َٔ املاز٠
 )95تتٛىل ايٓٝاب ١ايعاَ ١يف ايكهاٜا اؾٓا ١ٝ٥ايتشكٝل ٚايتكطف يف قهاٜا ايتأَٓٝات
َا ز: (٠
ٚاإلساي ١إىل قانِ ايتأَٓٝات ٚؾل أسهاّ ٖصا ايكاْٚ ٕٛايكٛاْني ايٓاؾص. ٠
البـــــاب الثامً
العكوبــــات

َ )96ع عسّ اإلخالٍ بأ ٟعكٛب ١أؾس ٜٓل عًٗٝا أ ٟقاْ ٕٛآخط ٜعاقب نٌ َٔ رنايـ أسهاّ
َاز: (٠
ٖصا ايكاْ ٕٛبايعكٛبات ايٛاضز ٠يف ٖصا ايباب.
َازٜ )97(٠عاقب باؿبؼ َس ٠ال تكٌ عٔ ؾٗط ٚال تعٜس عٔ غت ١أؾٗط أ ٚبػطاَ ١ال تكٌ عٔ مخػ١
أنعاف اؿس األزْ ٢يًُعاف ايتكاعسٚ ٟال تعٜس عٔ عؿط ٠أنعاف ٙأ ٚبايعكٛبتني َعاً
نٌ َٔ تعُس إعطا ٤بٝاْات غرل قش ٞس ١أ ٚاَتٓع عٔ إعطا ٤ايبٝاْات املٓكٛم عًٗٝا
يف أسهاّ ٖصا ايكاْ ٚ ٕٛايال٥شٚ ١ايكطاضات املٓؿص ٠ي٘ بككس اؿك ٍٛعً ٢أَٛاٍ َٔ
املؤغػ ١زٚ ٕٚد٘ سل ٜٚ ،عاقب بٓؿؼ ايعكٛب ١نٌ َٔ تعُس إعطا ٤بٝاْات غرل قشٝش١
يكها٤
ؼ ٍٛز ٕٚايٛؾا ٤مبػتشكات املؤغػ ١ناًَٚ ١يًُتهطض ايًذ ٤ٛإىل ا .
َازٜ : )98( ٠عاقب بػطاَ ١ال تكٌ عٔ اؿس األزْ ٢يًُعاف ايتكاعسٚ ٟال تعٜس عٔ مخػ ١أنعافٙ
نٌ قاسب عٌُ ذنٌُ ايعاًَني يس ٜ٘أْ ٟػب َٔ ١االؾذلانات ايتأَ ١ٝٓٝاييت مل ٜطز
بٗا ْل خام يف ايكاْٚ ٕٛيًُشهُ ١املدتك ١إىل داْب شيو إٔ ؼهِ عً ٢قاسب
ايعٌُ املدايـ بإيعاَ٘ بطز َا اغتكطع٘ َٔ اؾذلانات غرل قاْ ١ْٝٛيًعاًَني يس.ٜ٘
ٜ )99عاقب باؿبؼ َس ٠ال تكٌ عٔ ؾٗط ٚال تعٜس عٔ غت ١أؾٗط أ ٚبػطاَ ١ال تكٌ عٔ مخػ١
َاز: (٠
أنعاف اؿس األزْ ٢يًُعاف ايتكاعسٚ ٟال تعٜس عٔ عؿط ٠أنعاف ٙأ ٚبايعكٛبتني َعاً
املؤغػ- ١
:
نٌ َٛظـ َٔ َٛظؿٞ
- 1أؾؿ ٢ؽضاً َٔ أغطاض املٗٓ ١أ ٚأ ٟاخذلاع قٓاع ٞاطًع عً ٘ٝيس ٣قاسب ايعٌُ عهِ
ٚظٝؿت٘
.
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- 2تٛاطأ أ ٚأعط ٢بٝاْات غرل قشٝش ١بػطض االغتؿاز ٠أ ٚإؾاز ٠ايػرل يًشك ٍٛعً٢
َعاؾات أ ٚتعٜٛهات أ ٚأَ ٟبايؼ َاي ١ٝأخط ٣أ ٚتػبب يف عسّ ؼك ٌٝاملؤغػ١
يًُبايؼ املػتشك ١هلا.
)100
َاز: ( ٠
ٜ- 1عاقب بػطاَ ١ال تكٌ عٔ اؿس األزْ ٢يًُعاف ايتكاعسٚ ٟال تعٜس عٔ مخػ ١أنعاؾ٘
نٌ قاسب عٌُ ذنٌُ ايعاًَني يس ٜ٘أْ ٟػب َٔ ١االؾذلانات ايتأَ ١ٝٓٝاييت مل ٜطز
بٗا ْل خام يف ايكاْٚ ٕٛيًُشهُ ١املدتك ١إىل داْب شيو إٔ ؼهِ عً ٢قاسب
ايعٌُ املدايـ بإيعاَ٘ بطز َا اغتكطع٘ َٔ اؾذلانات غرل قاْ ١ْٝٛيًعاًَني يس.ٜ٘
َ- 2ع عسّ اإلخالٍ بأسهاّ املازٖ َٔ)24( ٠صا ايكاْٜ ٕٛعاقب بػطاَ ١ال تكٌ عٔ عؿطٜٔ
أيـ ضٜاٍ ٚال تعٜس عٔ مخػني أيـ ضٜاٍ نٌ قاسب عٌُ مل ٜكِ بايتأَني عً ٢أٟ
عاٌَ يس ٜ٘أ ٚغسز عٓ٘ االؾذلانات بأدط غرل سكٝك.ٞ
- 3تتعسز ايعكٛب ١املٓكٛم ع يٗٝا يف ايؿكط )2( ٠بتعسز ايعاًَني ايصٚ ٜٔقعت بؿأِْٗ
املدايؿ.١
َ )101ع عسّ اإلخالٍ بأ ٟعكٛب ١أؾس يف أ ٟقاْ ٕٛآخط ٜعاقب باؿبؼ َس ٠ال تكٌ عٔ غت١
َاز: (٠
أؾٗط ٚال تعٜس عٔ غٓ ١نٌ َٔ اعتس ٣عً ٢أَ ٟؿتـ َٔ َؿتؿ ٞاملؤغػ ١أثٓا٤
عًُِٗ
قٝاَِٗ بتأز. ١ٜ
الباب التاشع
أحواو عامة وختامية

 )102نٌ َا مل ٜطز ب٘ ْل خام يف ٖصا ايكاْٜ ٕٛه ٕٛايتطبٝل ايؿعً ٞيؿطٚع ايتأَٓٝات
َاز: ( ٠
االدتُاع ١ٝاألخط ٣بكطاضات َٔ ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا ٤بٓا ٤عً ٢عطض ايٛظٜط ٚبعس
َٛاؾك ١فًؼ اإلزاض ٚ ٠ؼسز يف ٖص ٙايكطاضات مبا ال رنايـ َا ٖ ٛقسز َٔ ْػب يف
يكإْٛ
ٖصا ا :
- 1ؾطٚع ايتأَٓٝات َٛنع ايتطبٝل  ٚتاضٜذ بس ٤ايعٌُ .بٗا
- 2ؾ٦ات أقشاب األعُاٍ  ٚايعُاٍ اـانعني يًتأَني يف نٌ َطسً.١
- 3أسهاّ تطبٝل ٖص ٙايؿطٚع ْٚػب االؾذلاى .

َ )103ع عسّ اإلخالٍ بأسهاّ ايؿكط( ٠ب) َٔ املاز: )31( ٠
َاز: (٠
ٜ -1طبل بؿإٔ ؼك ٌٝأَٛاٍ املؤغػ ١أسهاّ قاْ ٕٛؼك ٌٝاألَٛاٍ ايعاَٚ ١يًُؤغػ١
يف غب ٌٝشيو إدطا ٤اؿذع عً ٢أَٛاٍ املس ٜٔأ ٚاملهًـ عٔ ططٜل ايكها.٤
 -2أ ٜ -ه ٕٛيًُبايؼ املػتشك ١يًُؤغػ ١مبكته ٢أسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛاَتٝاظًا عً٢
مجٝع أَٛاٍ املسَٓ َٔ ٜٔك ٍٛأ ٚعكاض ٚتػتٛؾَ ٢باؾط ٠بعس املكطٚؾات
ايكها.١ٝ٥
بٜ -ر ٚظ يًُؤغػ ١تكػٝط املبايؼ املػتشك ١عً ٢قاسب ايعٌُ ٚشيو بايؿطٚط
ايال٥ش١
.
ٚاألٚناع اييت ؼسزٖا
َاز: )104(٠
- 1عً ٢مجٝع اؾٗات اؿه ٚ ١َٝٛاهل٦ٝات ٚاملؤغػات  ٚايؿطنات ايعاَ ١إٜكاف ايتعاٌَ َع
أقشاب األعُاٍ أ ٚاملؤَٔ عً ِٗٝست ٢تكسميِٗ يًبطاق ١ايتأَ ١ٝٓٝايساي ١عً ٢ا ؾذلانِٗ
ايتأَ١ٝٓٝ
.
باملؤغػٚ ١ايٛؾا ٤باملػتشكات
- 2تًتعّ اؾٗات املؿاض إيٗٝا يف ايؿكطٖ َٔ )1 ( ٠ص ٙاملاز ٠مبٛاؾا ٠املؤغػٚ ١ؾطٚعٗا ظُٝع
ايبٝاْات ٚاملعًَٛات بؿهٌ زٚض ٟعٔ املٓؿات اـاق ١بأقشاب األعُاٍ ٚايعاًَني ؾٗٝا ست٢
عًِٗٝ
تتُهٔ املؤغػ َٔ ١تطبٝل أسهاّ ٖصا ايكاْ. ٕٛ
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- 3تعتدل ايبطاق ١ايتأَ ١ٝٓٝؾطط أغاغ َٔ ٞؾطٚط ايكبٚ ٍٛايسخ ٍٛيف املٓاقكات ايعاَ ١أٚ
تكس ِٜاـسَات أ ٚاملعاَالت األخطٚ ٣ضخل َعاٚي ١ايٓؿاط املٗين
َ- 4ع َطاعاَ ٠ا ٚضز يف أ ٟقاْ ٍٕٛآخط ال دنٛظ بٝع أَٓ ٟؿأ ٠أْ ٚكٌ ًَهٝتٗا أ ٚاؿك ٍٛعً٢
ضخك ١َٓٗ ١هلا أ ٚػسٜس ٖا أ ٚؾطب تػذًٗٝا أ ٚزفٗا إال بعس اؿك ٍٛعً ٢ؾٗاز٠
املؤغػ١
.
إخال ٤ططف َٔ
- 5ال دنٛظ بٝع أ ٚتٛظٜع َٛدٛزات أَٓ ٟؿأ ٠دط ٣إعالٕ إؾالغٗا أٚ ٚنعٗا ؼت ايتكؿ ١ٝأٚ
اإلؾالؽ
.
ايتكطف بٗا إال بعس قٝاّ املكؿ ٞبإؾعاض املؤغػ ١بٛقٛع ايتكؿ ١ٝأٚ
- 6دنب عً ٢ناؾ ١اؾٗات اؿه ّ ١َٝٛطايب ١قاسب ايعٌُ بإبطاظ ؾٗاز ٠إخال ٤ططف َٔ
ْٗاٝ٥اً
املؤغػٚ ١شيو يف ساي ١تكؿٝت٘ ألعُاي٘ أَ ٚػازض ٠ايبالز .
- 7تكسض املؤغػ ١بايتٓػٝل َع اؾٗات املعٓ ١ٝايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات املتعًك ١بتطبٝل ٖص ٙاملاز.٠
)105
َاز: (٠
أ ٚتكؿٝتٗا أ ٚإغالقٗا أٚ
 - 1ال ميٓع َٔ ايٛؾا ٤ظُٝع َػتشكات املؤغػ ١سٌ املٓؿأ٠
إزَادٗا يف غرلٖا أ ٚاْتكاهلا باإلضخ أ ٚايٛق ١ٝأ ٚاهلب ١أ ٚايبٝع أ ٚايتٓاظٍ أ ٚغرل شيو َٔ
ايتكطؾات ايكاْ ١ْٝٛاييت ٜذلتب عًٗٝا تػٝرل قاسب ايعٌُ ٜ ٚه ٕٛاـًـ َػؤٚالً
َات
بايتهأَ َع أقشاب األعُاٍ ايػابكني ٚعً ٢اْؿطاز عٔ تٓؿٝص مجٝع االيتعا
املػتشك ١عً ِٗٝعً ٢أْ٘ يف ساٍ أًٜٛي ١املٓؿأ ٠باإلضخ ؾتهَ ٕٛػؤٚي ١ٝاـًـ ايتهآَ١ٝ
تطن١
يف سسٚز َا آٍ إيٗٝا َٔ .
- 2يف ساي ١أ ٟتكطؾات قاْٜ ١ْٝٛك ّٛبٗا قاسب ايعٌُ تؤز ٟإىل تػٝرل ايؿدك ١ٝاالعتباض١ٜ
يًُٓؿأ ٠أ ٚتعسًٜٗا ٚدب عً ٢اؾٗات ايطزل ١ٝشات ايعالق ١إبالؽ املؤغػ ١بصيو.
 )106تؤز ٟاملؤغػ ١يًُؤَٔ عً ٘ٝأ ٚاملػتشكني املعاؾات أ ٚايتعٜٛهات أ ٚاملٓح املٓكٛم
َاز: ( ٠
اغتشكاقٗا
.
عًٗٝا يف أسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛإشا تٛؾطت ؾطٚط
)107
َاز: (٠
- 1عً ٢املؤغػ ١ايٛؾا ٤بايتعاَاتٗا املكطض ٠يف ٖصا ايكاْ ٕٛناًَ ١بايٓػب ١يًُؤَٔ عًِٗٝ
ٚاملػتسكني عِٓٗ ستٚ ٢ي ٛمل ٜكِ قاسب ايعٌُ باإلؾذلاى عِٓٗ يف املؤغػٚ ١تكسض
اؿكٛم ٚؾكًا ألسهاّ ٖصا ايكاَْ ٕٛا زاَت عالق ١ايعٌُ بني قاسب ايعٌُ ٚايعاٌَ قس
ثبتت يس ٣املؤغػ ١بؿطط إ ٜه ٕٛاملؤَٔ عً ٘ٝقس قاّ بإبالؽ املؤغػ ١يف َس ٠اقكاٖا غٓ١
َٔ تاضٜذ إيتشاق٘ بايعٌُ.
- 1إشا مل تتجبت املؤغػ َٔ ١قش ١ايبٝاْات اـاق ١مبس ٠اإلؾذلاى يف ايتأَني أ ٚاألدط ضبط
املعاف أ ٚقطف ايتعٜٛض عً ٢أغاؽ َس ٠اـسَٚ ١األدط غرل املتٓاظع عًٗٝا ٚيًُؤغػ١
اؿل يف َطايب ١قاسب ايعٌُ ظُٝع املبايؼ املػتشك ١طبك ًا ألسهاّ ٖصا ايكاْ.ٕٛ
 -1 )108عً ٢املؤغؼ ٠إٔ تتدص َٔ ايٛغاَ ٌ٥ا ٜهؿٌ تكسٜط املعاؾات أ ٚايتعٜٛهات أ ٚاملعاٜا
َاز: (٠
املٓكٛم عًٗٝا يف أسهاّ ٖصا ايكاْ ٚ ٕٛقطؾٗا خالٍ ثالث ١أغابٝع َٔ تاضٜذ
تكس ِٜاملؤَٔ عً ٘ٝأ ٚاملػتشكني عٓ٘ طًب ايكطف َطؾكاً ب٘ املػتٓسات اييت تٓل
ايال٥ش١
.
عًٗٝا
- 2إشا تأخط قطف املبايؼ املػتشل ٠عٔ املٛاعٝس املكطض ٠ايتعَت املؤغػ ١بٓا ٤عً ٢طًب
قاسب ايؿإٔ بسؾعٗا َهاؾاً إيٗٝا ( َٔ )%1قُٝتٗا عٔ نٌ  ّٜٛتأخرل عٔ املٝعاز
احملسز ٚشيو َٔ تاضٜذ املطايب ١مبا ال ٜتذاٚظ ق ١ُٝأقٌ املػتشكات.
- 3تطدع املؤغػ ١عً ٢املتػبب يف تأخرل ايكطف ق ١ُٝاملبايؼ اإلناؾ ١ٝاييت أٍ تعَت
بسؾعٗا.
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َاز)109: (٠
- 1اؿكٛم ٚاملعاٜا ايتأَ ١ٝٓٝاييت تتكطض ٚؾكًا ألسهاّ ٖصا ايكاْٚ ٖٞ ٕٛسسٖا اييت تًتعّ
املؤغػ ١بكطؾٗا ٚأَ ٟبايؼ أخط ٣ظٜاز ٠عًٗٝا يف املعاٜا املكسَ ١تتكطض طبك ًا ألسهاّ
قٛاْني أ ٚقطاضات عاَ ١تًتعّ اـعاْ ١ايعاَ ١يًسٚي ١بأزاٗ٥ا ٚتٛضٜسٖا غًٓ ٜٛا يًُؤغػ.١
- 2تؿاضى املؤغػ ١عػب اختكاقاتٗا يف إعساز َؿطٚعات ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح شات ايكً١
بايتأَٓٝات االدتُاع.١ٝ
)110
َاز: (٠
- 1عً ٢اؾٗ ١املدتك ١بتٛثٝل عكٛز ايعٚاز إخطاض املؤغػ ١عاالت ايعٚاز اـاق ١باإلْاخ
املػتشكات يف املعاف َت ٢طًب َٓٗا .شيو
عً ٢قاسب ايعٌُ ايصٜ ٟػتدسّ أسس أقشاب املعاؾات أ ٚاملػتشكني عِٓٗ ممٔ ذنكًٕٛ
- 1
عًَ ٢عاؾات طبكًا ألسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛإٔ رنطط املؤغػ ١باغِ َٔ ٜػتدسَ٘ ٚتاضٜذ
اغتدساَ٘
.
ايتشاق٘ بايعٌُ َٚكساض أدط ٚ ٙضقِ ضبط َعاؾ٘ ٚشيو خالٍ ؾٗط َٔ ٜٔتاضٜذ
عً ٢نٌ قاسب َعاف أَ ٚػتشل أٜ َٔ ٚكطف بازل٘ املعاف إبالؽ املؤغػ ١بهٌ تػٝرل يف
- 1
أغباب االغتشكام ايصٜ ٟؤز ٟإىل قطع املعاف أ ٚخؿه٘ أٚ ٚقؿ٘  ٚشيو خالٍ ؾٗط عً٢
األنجط َٔ تاضٜذ ايتػٝرل
- 1يف مجٝع األسٛاٍ تػذلز مجٝع املبايؼ اييت سكٌ عًٗٝا أَ ٟػتشل بسٚ ٕٚد٘ سل َهاؾاً
إيٗٝا ؾا٥س ٠غٓ ١ٜٛمبكساض ( )%9اعتبا ضاً َٔ تاضٜذ اؿك ٍٛعً ٢تًو املبايؼ  ٚست ٢أزاٗ٥ا
يًُؤغػ. ١
َاز )111: (٠ال دنٛظ يهٌ َٔ املؤغػٚ ١قاسب املعاف أ ٚاملػتشكني عٓ٘ املٓاظع ١يف ق ١ُٝاملعاف أٚ
ايتعٜٛض بعس َه ٞمخؼ غٓٛات َٔ تاضٜذ األخطاض بطبط املعاف بكؿْٗ ١ا ١ٝ٥أَٔ ٚ
تاضٜذ قطف ايتعٜٛض عسا ساالت اعا ز ٠تػ ١ٜٛاملعاف أ ٚايتعٜٛض بػبب األخطا٤
ايتػ١ٜٛ
.
املاز ١ٜاييت تكع يف اؿػاب عٓس
)112
َاز: (٠
أ -تٓؿأ باملؤغػ ١ؾٓ ١يؿض املٓاظعات ايٓاؾ ١٦عٔ تطبٝل أسهاّ ٖصا ايكاْٜ ٕٛكسض
بتؿهًٗٝا ٚإدطا٤ات عًُٗا َ ٚهاؾأ ٠أعهاٗ٥ا قطاض َٔ ايٛظٜط بعس َٛاؾك ١اجملًؼ.
ب -ال دنٛظ ألقشاب األعُاٍ  ٚاملؤَٔ عً ٚ ِٗٝأقشاب املعاؾات املػتشكني ايًذ ٤ٛإىل
ايكها ٤قبٌ عطض ايٓعاع عً ٢ايًذٓ ١املؿاض إيٗٝا يف ايؿكط(٠أ) َٔ ٖص ٙاملاز.٠
 )113ال دنٛظ اؿذع أ ٚايتٓاظٍ عٔ َػتشكات املؤَٔ عً ٘ٝأ ٚقاسب املعاف أ ٚاملػتشكني
َاز: ( ٠
َٔ بعس ٙإال يس ٜٔايٓؿك ١أ ٚيس ٜٔاملؤغػ ١مبا ال دناٚظ ايطبع  ٚته ٕٛاألٚي ١ٜٛيف اؿذع
يس ٜٔايٓؿك. ١
)114
َاز: (٠
 - 1ال دنٛظ قطف املعاف يًُكُٝني يف اـاضز إال يف اؿاالت اييت ؼسزٖا ايال٥ش ١بعس
املعاف
.
َٛاؾك ١اجملًؼ  ٚؼسز ايال٥ش ١ؾطٚط  ٚأٚناع ؼٌٜٛ
 - 2ال دنٛظ ؼ ٌٜٛاملعاف املػتشل طبكًا ألسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛألقشاب املعاؾات أٚ
املػتشكني عِٓٗ األداْب ايصٜ ٜٔعٛزْٗ ٕٚاٝ٥اً إىل بالزِٖ إال إشا ناْت ٖٓايو
شيو
اتؿاق ١ٝيًُعاًَ ١باملجٌ تٓعِ .
 - 3يف ساٍ عسّ ٚدٛز اتؿاقٜ ١ٝكطف يألدٓيب عٓس َػازض ٠ايبالز ايؿطم بني َا قطف ي٘
َٔ َعاف ٚتعٜٛض ايسؾع ١ايٛاسس ٠املؿذلض ا غتشكاق٘ ي٘ ٚؾكا ألسهاّ املاز)68( ٠
َٔ ٖصا ايكاْٜٚ ٕٛتِ ايكطف زاخــٌ أضان ٞاؾُٗٛض ٚ ١ٜبعًُتٗا ايطزل. ١ٝ
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)115
َاز: (٠
ٜ -1ػكط سل املؤَٔ عً ِٗٝأ ٚاملػتشكني َٔ بعسِٖ يف تعٜٛه ٞاملٓح ٚاإلعاْات مبطٚض
قطؾٗا
.
غٓتني َٔ تاضٜذ ٚاقع ١االغتشكام ز ٕٚتكس ِٜطًب
ٜ - 1ػكط بايتكا زّ باق ٞسكٛم املؤَٔ عً ِٗٝأ ٚاملػتشكني عِٓٗ مبكته ٢أسهاّ ٖصا
ايكاْ ٕٛباْكها ٤مخؼ غٓٛات َٔ ايتاضٜذ ايص ٟتعتدل ؾٚ ٘ٝادب ١األزا ٤ز ٕٚاملطايب ١بٗا
ٚ ،ؾ ٢ساي ١تكس ِٜايطًب بعس اْكهاٖ ٤ص ٙاملسٜ ٠كطف املعاف َٔ أ ٍٚايؿٗط ايص ٟقسّ
ايطًب
.
ؾ٘ٝ
 - 1ال تكبٌ زع ٣ٛاملطايب ١إال إشا طٛيبت املؤغػ ١بٗا نتاب ١خالٍ مخؼ غٓٛات َٔ ايتاضٜذ
ايص ٟتعتدل ؾ ٘ٝاملػتشكات ٚادب ١األزا.٤
ٜ - 1عتدل أ ٟإدطا ٤تك ّٛب٘ أ ١ٜدٗ َٔ ١اؾٗات اإلزاض ١ٜأ ٚايٓكاب ١ٝيف َٛادٗ ١املؤغػ١
بايٓػب ١ؿكٛم املؤَٔ عً ِٗٝأ ٚاملػتشكني عِٓٗ قاطعا يًتكازّ إشا مت خالٍ اـُؼ
ايؼْٛات املؿاض إيٗٝا يف ايؿكطٖ َٔ )2( ٠ص ٙاملاز.٠
)116
َاز: (٠
 - 1تػكط سكٛم املؤغػ ١قبٌ أقشاب األعُاٍ ٚاملؤَٔ عًٚ ِٗٝأقشاب املعاؾات
ٚاملػتشكني باْكها ٤مخػ ١عؿط غٓ َٔ ١تاضٜذ االغتشكام ز ٕٚاملطايب ١بٗا.
تطان٘ يف
 - 2ال ٜػط ٟايتكازّ يف َٛادٗ ١املؤغػ ١يكاسب ايعٌُ ايص ٟمل ٜػبل اف
ايتأَني عٔ نٌ أ ٚبعض عُاي٘ أ ٚباالؾذلاى عٔ أدٛض غرل سكٝك ١ٝإال َٔ تاضٜذ عًِ
املؤغػ ١بٗص ٙايٛاقع. ١
َازَ )117: ( ٠ع عسّ اإلخالٍ بأغباب قطع ايتكازّ املٓكٛم عًٗٝا يف أ ٟقاْ ٕٛأخط تكطع َس٠
املعاؾات أٚ
ايتكازّ أٜهاً بايتٓب ٘ٝعً ٢قاسب ايعٌُ أٚاملؤَٔ عً ِٗٝأ ٚأقشاب
املػتشكني بأزا ٤املبايؼ املػتشك ١يًُؤغػ ١مبكتهٖ ٢صا ايكاْ ٕٛبهتاب َػذٌ بعًِ
ايٛقٜ ٍٛتهُٔ بٝاْات بكٖ ١ُٝص ٙاملبايؼ.
)118
َاز: (٠
 - 1تعؿ ٢مجٝع املعاؾات  ٚايتعٜٛهات  ٚاملبايؼ املػتبسي ٚ ١ضأؽ َاٍ االغتبساٍ  ٚأَ ٟبايؼ
أْٛاعٗا
.
أخط ٣تػتشل طبكًا ألسهاّ ٖصا ايكاْ َٔ ٕٛاـهٛع يًهطٜب ٚ ١ايطغ ّٛبػا٥ط
 - 2تعؿ ٢أَٛاٍ املؤغػ ١ايجابت ٚ ١املٓكٛي ٚ ١مجٝع عًُٝاتٗا االغتجُاضَُٗ ١ٜا نإ ْٛعٗا
َٔ مجٝع أْٛاع ايهطا٥ب  ٚايطغ ّٛاييت تؿطنٗا ايسٚي ١مبا ؾٗٝا ايطغ ّٛاؾُطن ١ٝأٚ
أ ٟضغ ّٛأخط ٣نُا تعؿ َٔ ٢ايطغ ّٛايكها.١ٝ٥
 - 3تعؿ ٢ق ١ُٝاالؾذلانات  ٚاملبايؼ األخط ٣املػتشكٚ ١ؾك ًا ألسهاّ ٖصا ايكأَْ ٕٛ
ايهطا٥ب أً ٜا نإ ْٛعٗا نُا تعؿ ٢االغتُاضات  ٚاملػتٓسات  ٚايبطاقات  ٚاملطبٛعات ٚ
مجٝع احملطضات اييت ٜتطًبٗا تٓؿٝص أسهاّ ٖصا ايكاْ َٔ ٕٛأ ٟضغ.ّٛ
َاز )119: (٠أ -يًٛظٜط بٓا ً٤عً ٢اقذلاح اجملًؼ ٚبعس َٛاؾك ١فًؼ ايٛظضا ٤إبطاّ اتؿاقٝات ثٓا١ٝ٥
بني اؾُٗٛضٚ ١ٜايس ٍٚاألخط ٣يف نٌ أ ٚبعض ؾطٚع ايتأَٓٝات االدتُاعٚ ١ٝعً٢
- ًٜٞ
األخل بٗسف ؼكٝل َا :
1
2
3
4

االدتُاع١ٝ
.
َٓع اظزٚاز اؾذلانات ايتأَٓٝاتْٗاٝ٥اً
ؼ ٌٜٛاستٝاطٝات ايتأَني إشا عاز املؤَٔ عً ٘ٝإىل ٚطٓ٘ .ؼ ٌٜٛاملعاؾات اييت اغتشكٗا املؤَٔ عً ٘ٝيف ساٍ إقابات ايعٌُ  ٚايؿٝدٛخٚ ١ْٗاٝ٥اً
ايعذع ايهً ٞغرل املٗين إشا عاز إىل ٚطٓ٘ .
ايسا١ُ٥
.
-ؼ ٌٜٛاملعاؾات إىل املػتشكني يف ساٍ ٚؾا ٠عا ًِٗ٥إىل قٌ إقاَتِٗ

ب -دنب إٔ تتهُٔ االتؿاقٝات املؿاض إيٗٝا يف ايؿكط( ٠أ) َٔ ٖص ٙاملاز ٠قٛاع ز ٚإدطا٤ات
ايتشٚ ٌٜٛغعط ايكطف.
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َاز)120: (٠

َاز)121: (٠

ٜ- 1ه ٕٛملٛظؿ ٞايتؿتٝـ ايتابعني يًُؤغػ ١قؿ ١ايهبط ١ٝايكها ١ٝ٥يف سسٚز
ايكالسٝات املدٛي ١ملأَٛض ٟايهبط ايكها ٞ٥يف قاْ ٕٛاإلدطا٤ات اؾعاٚ ١ٝ٥شيو
ؾُٝا ٜتعًل بتٓؿٝص أسهاّ ٖصا ايكاْٚ ٕٛايال٥ش ١عً ٢إٔ ٜكسض بتع ِٗٓٝٝيصيو م ضاض
َٔ ايٛظٜط بٓا ً ٤عً ٢تطؾٝح ضٝ٥ؼ املؤغػ.١
- 2ؼسز ايال٥شَٗ ١اَِٗ ٚقالسٝاتِٗ ٚؾطٚط تع.ِٗٓٝٝ

أ -دنٛظ ملٛظؿ ٞايتؿتٝـ ايصٜ ٜٔتُتع ٕٛبكؿ ١ايهبط ١ٝايكها ١ٝ٥ايسخ ٍٛإىل مجٝع
املٓؿآت يس ٣أقشاب األعُاٍ ٚاإلطالع عً ٢ايػذالت ٚايسؾاتط ٚطًب ايبٝاْات
ايالظَ ١يتْؿٝص أسهاّ ٖصا ايكاْٚ ٕٛشيو مبٛدب تهًٝـ نتاب َٔ ٞاملؤغػ ١أٚ
ؾطٚعٗا ذنسز ؾ ٘ٝأٚقات ايتؿتٝـ ٚايػذالت اييت ٜطًع ٕٛعًٗٝا.
ب ًٜ-تعّ أقشاب األعُاٍ بتػٗ ١َُٗ ٌٝاملؿتؿني ٚإٔ ٜكسّ هلِ َعًَٛات قشٝش١
ٚعً ٢اؾٗ ١األََٓ ١ٝػاعس ٠املؿتؿني عٓس قٝاَِٗ بعًُِٗ عٓس طًب شيو َِٓٗ .
َاز )122: ( ٠ذنًـ املؿتؿ ٚ ٕٛضؤغاؤِٖ ايُٝني أَاّ ايٛظٜط عٓس تع ِٗٓٝٝيصيو بإٔ ٜكَٛٛا
مبٗاَِٗ بأَاْٚ ١إخالم ٚأال ٜؿؿٛا غطاً َٔ أغطاض املٗٓ ١أ ٚأ ٟاخذلاع قٓاع ٞاطًعٛا
ٚظٝؿتِٗ
.
عً ٘ٝعهِ
)123
َاز: (٠
أ -دنٛظ يكاسب َعاف ايتكاعس ٚايعذع ايهً ٞاملػتس ِٜإٔ ٜػتبسٍ ز ظَ َٔ ٤عاؾ٘
ٚاسس٠
مببًؼ ْكسٚ ٟدنٛظ ي٘ أ ٚـًؿ٘ يف أٚ ٟقت إٔ ٜػسز أقػاط االغتبساٍ زؾع. ١
ب -ال دنٛظ ألسس املػتشكني بعس ٚؾا ٠املؤَٔ عً ٘ٝأ ٚقاسب املعاف اغتبساٍ دعَٔ ٤
اغتشكاق٘ يف املعاف.
ز -ؼسز ايال٥ش ١ؾطٚط  ٚقٛاعس  ٚإدطا٤ات االغتبساٍ ٚؼسٜس َبًؼ االغتبساٍ َٚس٠
ايتكػٝط ٚنٝؿ ١ٝايػساز ٚايعا٥س.
 )124تؤ ٍٚإىل املؤغػ ١مجٝع ايػطاَات ٚاملبايؼ احمله ّٛبٗا طبكا ألسهاّ ٖصا ايكإْٛ
َاز: ( ٠
ٚرنكل َا ْػبت٘ (ٖ َٔ )%10ص ٙاملبايؼ يًعاًَني باملؤغػ ١ؼؿٝعاً هلِ عً ٢ؼكًٗٝا
اإلزاض٠
ٜٚه ٕٛايكطف ٚؾك ًا يًكٛاعس اييت ٜكسض بٗا قطاض َٔ ايٛظٜط بعس ّ ٚاؾك ١فًؼ .
)125
َاز: (٠
- 1تعؿ ٢املؤغػٚ ١املؤَٔ عًٚ ِٗٝاملػتشكني عِٓٗ َٔ ايطغ ّٛايكها ١ٝ٥يف مجٝع زضدات
ايتكان.ٞ
- 2عً ٢احملانِ املدتك ١إٔ تٓعط بكؿَ ١ػتعذً ١يف ايسعا ٣ٚاييت تٓؿأ عٔ تطبٝل
أسهاّ ٖصا ايكاْ.ٕٛ
ٜ )126كسض ايٛظٜط بعس َٛاؾك ١اجملًؼ ايكطاضا ت ٚايتعًُٝات ٚاإلضؾازات ايالظَ ١املٓؿص ٠ألسهاّ
َاز: (٠
ايكإْٛ
.
ٖصا
 )127تكسض ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜألسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛبكطاض مجٗٛض ٟخالٍ َس ٠ثالث ١أؾٗط َٔ
َاز: (٠
تاضٜذ قسٚض ٖصا ايكاْ.ٕٛ
ًٜ )128ػ ٢ايكاْ ٕٛضقِ ( )26يػٓ ّ1991 ١بؿإٔ ايتأَٓٝات االدتُاعٚ ١ٝتعسٜالت٘ نِ ا تًػ٢
َاز: (٠
ايكإْٛ
.
أ ٟأسهاّ أْ ٚكٛم تتعاضض َع أسهاّ ٖصا
َازٜ )129: (٠عٌُ بٗصا ايكاْ َٔ ٕٛتاضٜذ قسٚضٜٓ ٚ ٙؿط يف اؾطٜس ٠ايطزل.١ٝ
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