
  

 

 

رُلٛى يُٓخ ٔعـبء انزأيٍٛ 

انظبدس ثمشاس سئٛظ يغهظ إداسح 

ْٛئخ اإلششاف ههٗ انزأيٍٛ 

 2/8/2005 ربسٚخ 100 / 6/ سلى 

 4/2006 /25 ربسٚخ 19/100ٔانًوذل ثمشاس سئٛظ يغهظ اإلداسح سلى 

 

( 1)يبدح 
 

/     1/ٚكٌٕ نهكهًبد ٔانوجبساد انٕاسدح فٙ ْزا انمشاس انًوبَٙ انًؾذدح نٓب فٙ انًبدح  -أ 

 .2005نوبو  / 43/   يٍ انًشعٕو انزششٚوٙ 

 :ُٚمظذ ثبنوجبساد انًجُٛخ أدَبِ انًوبَٙ انًمبثهخ نكم يُٓب -ة 

. 2005نوبو / 43/انًشعٕو انزششٚوٙ انًشعٕو  

انشخض انز٘ ًٚبسط انٕعٛؾ نظبنؾّ أهًبل انٕعبؿخ انزأيُٛٛخ ٔفمًب ألؽكبو انضثٌٕ /انوًٛم 

. انًشعٕو ٔروذٚالرّ

.  انًَّؤيٍ نّ ٔششكخ انزأيٍٛثٍْٕٛ انشخض انز٘ ٚزٕنٗ أهًبل انٕعبؿخ انزأيُٛٛخ انٕعٛؾ  

. ٔٚزمبػٗ أعٕسِ أٔ ثذل أروبثّ يٍ ؿبنت انزأيٍٛ ٔثبالرفبق يوّ
(1)

 

 

( 2)يبدح 
(2 )

عغهٕا فٙ انغغم انًوذ نٓزا انغشع نذٖ  ال ٚغٕص نٕعـبء انزأيٍٛ أٌ ٚضأنٕا أهًبنٓى يب نى ٚكَٕٕا لذ

 .انٓٛئخ ٔال ٚغٕص نٕعـبء غٛش عٕسٍٚٛ انزٕعؾ فٙ هًهٛبد انزأيٍٛ انًجبشش داخم انغٕق انغٕسٚخ

 

إال ثوذ ؽظٕنّ ههٗ رشخٛض يٍ انٓٛئخ , ال ٚغٕص أل٘ شخض أٌ ًٚبسط أهًبل ٔعٛؾ انزأيٍٛ - أ( 3)يبدح 

ٔرنك رؾذ , ٔفك انششٔؽ انًؾذدح ثًمزؼٗ أؽكبو ْزا انمشاس ٔانزوهًٛبد انزٙ رظذس ثًمزؼبِ

    .ؿبئهخ انًغّؤٔنٛخ انمبََٕٛخ

ٔفمًب ألؽكبو ْزا انمشاس ٔانزوهًٛبد , ال ًُُٚؼ أ٘ شخض رشخٛظًب ٚغًن ثٍٛ أهًبل ٔعبؿخ انزأيٍٛ - ة

  .ٔثٍٛ أهًبل ٔكبنخ انزأيٍٛ ٔفمًب ألؽكبو انزوهًٛبد انُبفزح,  ثًمزؼبِانظبدسح
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: ٚشزشؽ أٌ رزٕفش فٙ ؿبنت انزشخٛض انششٔؽ انزبنٛخ( 4)يبدح 

. أٌ ٚكٌٕ ؽبطاًل ههٗ شٓبدح عبيوٛخ أٔ شٓبدح يٍ أ٘ يٍ انًوبْذ انًزخظظخ فٙ يغبل انزأيٍٛ -أ 

 : أٌ ٚكٌٕ نذّٚ أ٘ يٍ انخجشاد انوًهٛخ انزبنٛخ -ة 

يًبسعخ أهًبل انزأيٍٛ أٔ يًبسعخ أهًبل ٔكٛم انزأيٍٛ نًذح ال رمم هٍ خًظ عُٕاد فٙ  -1

 .َٕم انزأيٍٛ انًـهٕة يًبسعخ أهًبل ٔعبؿخ انزأيٍٛ فّٛ

 .هًم يذٚشًا أٔ يٕكفًب سئٛغًٛب فٙ ششكخ رأيٍٛ نًذح ال رمم هٍ خًظ عُٕاد -2

 .يٍ انمبٌَٕ (3) أٌ ٚؾمك انششٔؽ انًُظٕص ههٛٓب فٙ انًبدح  -ط 

 . أٌ ٚكٌٕ يزفشغًب نهوًم فٙ يكزت خبص -د 

ثذٔساد , خالل انغُٕاد انضالس انغبثمخ ههٗ رمذٚى انـهت, أٌ ٚكٌٕ لذ انزؾك-ْـ

 .عبهخ/ 15/     يزخظظخ فٙ أهًبل انزأيٍٛ ال رمم يذرٓب هٍ 

أٔ رغغٛهّ انخبص ثًًبسعخ  / أٌ ال ٚكٌٕ لذ عجك إنغبء أٔ ٔلف رشخٛظّ ٔ- ٔ

أٔ نى رزٕافش فّٛ ششٔؽ  , كومٕثخ رأدٚجٛخ,     أهًبل انٕعبؿخ أٔ انٕكبنخ فٙ انزأيٍٛ

 .أٔ انزغغٛم يٍ انغٓخ انزٙ لبيذ ثٕلف رشخٛظّ أٔ إنغبئّ/     إهبدح انزشخٛض ٔ

. أٌ ٚغزبص االيزؾبٌ انز٘ روذِ أٔ روزًذِ انٓٛئخ نٓزِ انغبٚخ - ص

  

: ُٚمذو ؿهت انزشخٛض ٔفمًب نألًَٕرط انًوذ نٓزِ انغبٚخ يزؼًًُب انجٛبَبد ٔيشفمًب ثبألٔساق انضجٕرٛخ انزبنٛخ( 5)يبدح 

. اعى ؿبنت انزشخٛض ٔعُغٛزّ ٔهُٕاَّ -أ 

 .طٕسربٌ شخظٛزبٌ -ة 

 .َٕم ٔفشٔم انزأيٍٛ انًـهٕة يًبسعخ أهًبل انٕعبؿخ فّٛ -ط 

 .عغم هذنٙ ٚجٍٛ أَّ غٛش يؾكٕو ثغُبٚخ أٔ عُؾخ نغشو شبئٍ -د 

 .طٕس يظذلخ هٍ انًّؤْالد انوهًٛخ- ْـ

 .طٕس يظذلخ هٍ شٓبداد انخجشح انوًهٛخ- ٔ

 .رظشٚؼ خـٙ ثأٌ كبيم انٕصبئك ٔانجٛبَبد انًمذيخ ٔفمًب ألؽكبو ْزِ انًبدح طؾٛؾخ- ص

يب ٚضجذ دفن انشعٕو ٔانجذالد انًمشسح ٔفمًب نألَلًخ ٔانزوهًٛبد انظبدسح  - ػ

 .    نٓزِ انغبٚخ

 .أٚخ ثٛبَبد أٔ أٔساق صجٕٚزخ أخشٖ ٚـهجٓب انًذٚش انوبو-ؽ

 

ٚجهغ انًذٚش انوبو يمذو انـهت إيب ثبعزكًبل انـهت نغًٛن انجٛبَبد ٔاألٔساق انضجٕرٛخ انًمذيخ ٔفمًب  - أ( 6)يبدح 

يٍ ْزِ انزوهًٛبد أٔ ثٕعٕد َمض فٛٓب ٔرنك خالل أعجٕهٍٛ يٍ ربسٚخ رمذٚى  (5)ألؽكبو انًبدح 

. انـهت

فٙ ؽبل ٔعٕد َمض فوهٗ يمذو انـهت اعزكًبل ْزا انُمض خالل يذح ال رزغبٔص صالصٍٛ ٕٚيًب يٍ  - ة

ًٗ ٔال ٚغٕص نّ رمذٚى ؿهت آخش لجم يؼٙ صالصخ أشٓش , ربسٚخ رجهٛغّ ثزنك ٔإال ُاهزجش انـهت يهغ

. ههٗ ربسٚخ إنغبء انـهت



  

  

يٍ ْزِ انزوهًٛبد ثمشاس يٍ انٓٛئخ خالل  (5) فٙ ؿهت انزشخٛض انًمذو ٔفمًب ألؽكبو انًبدح ٚجذ - أ( 7)يبدح 

يذح ال رزغبٔص صالصٍٛ ٕٚيًب يٍ ربسٚخ رجهٛغ يمذو انـهت ثبعزكًبل ؿهجّ نغًٛن انجٛبَبد ٔاألٔساق 

. انضجٕرٛخ

ٚجهغ انًذٚش انوبو , يٍ ْزِ انًبدح (أ) فٙ ؽبل انًٕافمخ ههٗ انـهت انًُظٕص ههّٛ فٙ انفمشح  - ة

يمذو انـهت ثزنك ٔفمًب ألؽكبو انمبٌَٕ ٔٚزى رغغٛم انٕعٛؾ فٙ انغغم انخبص انًوذ نٓزِ انغبٚخ 

 :نذٖ انٓٛئخ ثوذ رمذًّٚ يب ٚضجذ رؾمك يبٚهٙ

 .اعزكًبل إعشاءاد رأعٛغّ ٔرغغٛهّ نذٖ انغٓبد انًخزظخ ؽغت يمزؼٗ انؾبل -1

دفن انشعٕو ٔانجذالد انًمشسح ٔفمًب نألَلًخ ٔانزوهًٛبد انزٙ رظذس نٓزِ انغبٚخ كًب  -2

. رؾذدْب انٓٛئخ

  

ٚهزضو انٕعٛؾ ثزجهٛغ انًذٚش انوبو ثأ٘ رغٛٛش ٚـشأ ههٗ أ٘ يٍ انجٛبَبد ٔانًوهٕيبد انزٙ رى انزشخٛض نّ ( 8)يبدح 

. ثًمزؼبْب فٕس ؽذٔصٓب ههٗ أٌ ٚكٌٕ ْزا انزغٛٛش يزفمًب ين أؽكبو ْزِ انزوهًٛبد

  

(9)يبدح 
(1)

ههٗ انٕعٛؾ رمذٚى ؿهت نزغذٚذ رشخٛظّ عًُٕٚب ٔرنك لجم خًغخ ٔأسثوٍٛ ٕٚيًب يٍ اَزٓبء يذح  -أ   

رشخٛظّ انٕالوخ فٙ انؾبد٘ ٔانضالصٍٛ يٍ شٓش كبٌَٕ األٔل يٍ كم هبو ٔفمًب نألًَٕرط انًوذ نٓزِ 

 :انغبٚخ يشفمًب ثّ يب ٚهٙ

 كشف ٚزؼًٍ أهًبل انٕعبؿخ فٙ انزأيٍٛ انزٙ يبسعٓب خالل انغُخ ٔفمًب نألًَٕرط انًوذ نٓزِ  -1

. انغبٚخ

يٍ ْزِ  (7)يٍ انًبدح ( ة)يٍ انفمشح  (2)ٔفمًب ألؽكبو انجُذ , عبسٚخ انًفوٕل,  ٔصٛمخ رأيٍٛ -2

 . يالٍٚٛ نٛشح عٕسٚخ4رغـٙ يغّؤٔنٛزّ انًُٓٛخ ثؾذٔد , انزوهًٛبد

 . رظشٚؼ خـٙ ثأٌ كبيم انجٛبَبد ٔانٕصبئك انًمذيخ ٔفمًب نٓزِ انفمشح طؾٛؾخ -3

 يب ٚضجذ دفن انشعٕو ٔانجذالد انًمشسح ٔفمًب نألَلًخ ٔانزوهًٛبد انظبدسح نٓزِ انغبٚخ ثًمزؼٗ  -4

 .أؽكبو انمبٌَٕ

يٍ ْزِ انًبدح ٔفمًب ألؽكبو     (أ)ٚفظم فٙ ؿهت رغذٚذ انزشخٛض انًُظٕص ههّٛ فٙ انفمشح  -ة 

 .ؽغت يمزؼٗ انؾبل, يٍ ْزِ انزوهًٛبد (7)   انًبدح 

 

ٔٚغٕص نّ رمذٚى ؿهت إلهبدح لٛذِ فٙ , ههٗ انٕعٛؾ انز٘ ٚشغت ثٕلف رشخٛظّ رمذٚى ؿهت نهٓٛئخ ثزنك( 10)يبدح 

ٔرنك ين , انغغم انخبص انًوذ نٓزِ انغبٚخ ششٚـخ أٌ ٚزمذو ثـهت خـٙ ٔفمًب نألًَٕرط انًوذ نٓزِ انغبٚخ

: يشاهبح األؽكبو انزبنٛخ

يٍ  (9)رشاهٗ أؽكبو انًبدح , إرا نى رزغبٔص يذح ٔلف انزشخٛض عُخ ٔاؽذح يٍ ربسٚخ رمذٚى انـهت -أ 

 .ؽغت يمزؼٗ انؾبل, ْزِ انزوهًٛبد
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إرا رغبٔصد يذح ٔلف انزشخٛض عُخ ٔاؽذح يٍ ربسٚخ رمذٚى انـهت فًٛكٍ أٌ ُٚـهت يٍ انٕعٛؾ  -ة 

رمذٚى يب ٚضجذ انزؾبلّ خالل انغُزٍٛ انغبثمزٍٛ ههٗ رمذٚى انـهت ثذٔساد يزخظظخ فٙ أهًبل 

انزأيٍٛ أٔ ٔعبؿخ انزأيٍٛ أٔ يشبسكزّ فٙ يّؤرًشاد أٔ َذٔاد فٙ أهًبل رأيٍٛ أٔ ٔعبؿخ انزأيٍٛ 

 .ال رمم يذرٓب هٍ خًظ هششح عبهخ

فوهٗ انٕعٛؾ رمذٚى , فٙ ؽبل رغبٔصد يذح ٔلف انزشخٛض خًظ عُٕاد يٍ ربسٚخ رمذٚى انـهت -ط 

. ؿهت رشخٛض عذٚذ ٔفمًب ألؽكبو ْزِ انزوهًٛبد

  

: ههٗ انٕعٛؾ انمٛبو ثبألهًبل انزبنٛخ( 11)يبدح 

. رضجٛذ سلى لٛذِ نذٖ انٓٛئخ ههٗ عًٛن أٔسالّ ٔيشاعالرّ ٔيغزُذارّ -أ 

ثزل انؾذ األلظٗ يٍ عٕٓدِ نزؾمٛك أفؼم انششٔؽ انفُٛخ ٔاألعوبس انًالئًخ نظبنؼ انوًٛم  -ة 

 .ٔانزأكذ يٍ رنك ثبالرظبل ين هذٍد كبٍف يٍ ششكبد انزأيٍٛ

رمذٚى يوهٕيبد نششكخ انزأيٍٛ نزًكُٛٓب يٍ رمٛٛى انخـش انًـهٕة رأيُّٛ أٔ رغذٚذ رأيُّٛ ثًوشفخ  -ط 

 .انوًٛم ٔيٕافمزّ

انًغبهذح فٙ انًفبٔػبد انزٙ رزى ثٍٛ انششكخ ٔانوًٛم ٔانخبطخ ثبنًـبنجبد انزٙ رُزظ هٍ ٔلٕم  -د 

 .انخـش انًّؤيٍ يُّ

هذو انغًبػ نٕعـبء رأيٍٛ آخشٍٚ ثبنمٛبو ثبنُٛبثخ هُّ ثأهًبل ٔعبؿخ انزأيٍٛ  - ْـ

 .      انخبطخ ثبنوًٛم دٌٔ انؾظٕل ههٗ يٕافمخ انوًٛم انخـٛخ ههٗ رنك

رؾٕٚم أٚخ يجبنغ يغًٕػ نّ ثمجؼٓب يٍ انوًٛم كألغبؽ انزأيٍٛ نهششكخ ٔرؾٕٚم  - ٔ

    يجبنغ انًـبنجبد انزٙ رذفوٓب انششكخ نظبنؼ انوًٛم أٔ انًغزفٛذ إنٗ يغزؾمٛٓب ثبنشكم انًزفك  

ٔههّٛ فزؼ ؽغبة يظشفٙ خبص نؾفق رهك انًجبنغ ٔهذو اعزٛفبء أٚخ هًٕنخ أٔ فبئذح هٍ  ,     ههّٛ

.     رهك انًجبنغ انًٕعٕدح فٙ ْزا انؾغبة

  

( 12)يبدح 
 

: ههٗ انٕعٛؾ االنزضاو ثمٕاهذ يًبسعخ يُٓخ انٕعٛؾ ٔآداثٓب انًزًضهخ ثًب ٚهٙ 

 .يشاهبح انُضاْخ ٔاالعزمبيخ ٔؽغٍ انزظشف فٙ عًٛن رظشفبرّ ٔأهًبنّ فٙ عًٛن األٔلبد - أ

انزوبيم ين عًٛن انجٛبَبد ٔانًوهٕيبد انزٙ ٚؾظم ههٛٓب خالل هًهّ عٕاء هٍ انششكخ أٔ انوًٛم  -ة 

ثًُزٓٗ انغشٚخ ٔأٌ ٚزخز اإلعشاءاد انًُبعجخ نهًؾبفلخ ههٗ عشٚخ انًوهٕيبد ٔ انٕصبئك ٔ 

 .انًغزُذاد انزٙ ٚؾٕصْب

 .انزؾمك يٍ رهجٛخ ٔصٛمخ انزأيٍٛ انظبدسح هٍ انششكخ نًزـهجبد انوًٛم -ط 

أٌ ٚمٕو ثإٚؼبػ كبيم نغًٛن ششٔؽ همذ انزأيٍٛ انز٘ رى ثٕاعـزّ ثًب فٙ رنك ششٔؽ اإلفظبػ  -د 

 .ٔإهالو انوًٛم ثأًْٛخ انزمٛذ ثظذق انًوهٕيبد, ثبنُغجخ نهخـش ٔنهزوٕٚغ

انزؾمك يٍ أٌ ٔصٛمخ انزأيٍٛ ٔيزـهجبد رغذٚذْب رؾزٕ٘ ههٗ يوهٕيبد خبطخ  -ْـ

 .     ثبإلعشاءاد انزٙ رزجوٓب انششكخ نزمذٚى انوًٛم شكٕاِ أٔ يالؽلبرّ ؽٕل انزأيٍٛ

. أٌ ٚكٌٕ نذّٚ آنٛخ يُبعجخ نزهمٙ انشكبٖٔ ٔانًالؽلبد يٍ انوًٛم ٔيزبثوزٓب- ٔ



  

أٌ ال ٚزمبػٗ أٚخ هًٕنخ أٔ أعش يٍ انششكخ أٔ ٔكٛهٓب أٔ يٍ ُٕٚة هُٓب نمبء اخزٛبسِ أٔ  - ص

.     رششٛؾّ نٓب إلعشاء انزأيٍٛ انًـهٕة نهوًم نذٚٓب
(1)

 

أٌ ال ٚمذو نهوًٛم يوهٕيبد أٔ اَزمبداد غٛش طؾٛؾخ أٔ غٛش هبدنخ هٍ أٚخ ششكخ أٔ ٔعٛؾ  - ػ

     آخش ثغٛخ ؽش انوًٛم ههٗ إنغبء ٔصٛمخ رأيٍٛ عبسٚخ انًفوٕل نششاء ٔصٛمخ عذٚذح هٍ ؿشٚمّ أٔ  

.      انزأصٛش ههٗ انوشع انًمذو نهوًٛم يٍ عٓخ أخشٖ غٛشِ

  

ههٗ انٕعٛؾ رذٍٔٚ انجٛبَبد ٔانًوهٕيبد انخبطخ ثأهًبل انٕعبؿخ فٙ انزأيٍٛ انزٙ ًٚبسعٓب فٙ  -أ ( 13)يبدح 

ٔٚهزضو انٕعٛؾ ثزمذٚى ثٛبٌ يفظم ثغًٛن انوًهٛبد ين , ؽغت يمزؼٗ انؾبل, دفبرش ٔعغالد

 .طٕس انٕصبئك انزٙ أثشيٓب َٛبثخ هٍ انششكخ خالل انوبو انًزكٕس

َٙ نزنك -ة   .ٚزؼًٍ انجٛبٌ انًزكٕس اعى ٔهُٕاٌ انوًٛم ٔانخـش انز٘ رى رأيُّٛ ٔانمغؾ انز٘ اعُزٕف

ههٗ انٕعٛؾ االؽزفبف ثبنغغالد ٔانذفبرش انٕاسدح فٙ ْزِ انًبدح نًذح ال رمم هٍ خًظ عُٕاد يٍ  -ط 

. ربسٚخ اَمؼبء انغُخ انًبنٛخ انًشرجـخ ثٓب

  

 :إرا رٕافشد نذٖ انًذٚش انوبو يوهٕيبد ٔافٛخ رذل ههٗ أ٘ يًب ٚهٙ -أ ( 14)يبدح 

أٌ انٕعٛؾ خبنف أؽكبو انمبٌَٕ أٔ األَلًخ أٔ انزوهًٛبد أٔ انمشاساد انظبدسح هٍ انٓٛئخ أٔ  -1

أٔ إرا رجٍٛ هذو طؾخ أ٘ يٍ انجٛبَبد أٔ ,أَّ فمذ أ٘ يٍ انششٔؽ انزٙ رى رشخٛظّ ثًٕعجٓب

 .األٔساق انضجٕرٛخ انًمذيخ يُّ

يٍ ْزِ انزوهًٛبد  (9)يٍ انًبدح (أ)أٌ انٕعٛؾ نى ٚمى ثزغذٚذ رشخٛظّ ٔفمًب ألؽكبو انفمشح  -2

 .ٔيب صال ًٚبسط أهًبنّ

أٌ انٕعٛؾ أعبء األيبَخ ثبالعزٛالء ثظٕسح غٛش لبََٕٛخ ههٗ األيٕال انًؾفٕكخ نذّٚ  -3

. ٔانوبئذح نهششكخ أٔ انوًٛم

 :يٍ ْزِ انًبدح (أ)نهًذٚش انوبو فٙ أ٘ يٍ انؾبالد انًزكٕسح فٙ انجُذ  -ة 

 .انـهت يٍ انٕعٛؾ ارخبر إعشاءاد يؾذدح نزظؾٛؼ أٔػبهّ خالل انًذح انزٙ ٚؾذدْب نزنك -1

ٔلف رشخٛض انٕعٛؾ ٔانـهت يُّ ارخبر إعشاءاد يؾذدح نزظٕٚت أٔػبهّ خالل انًذح  -2

 .انزٙ ٚؾذدْب انًذٚش انوبو نزنك

 .إنغبء رشخٛض انٕعٛؾ -3

, يٍ ْزِ انًبدح( ة)يٍ انفمشح  (2 ٔ 1)إرا نى ٚمى انٕعٛؾ ثزظٕٚت أٔػبهّ ٔفمًب ألؽكبو انجُذٍٚ  -ط 

 .ٚهغٙ انًذٚش انوبو رشخٛظّ

, يٍ ْزِ انًبدح( ة)يٍ انفمشح  (2)إرا لبو انٕعٛؾ ثإصانخ أعجبة ٔلف انزشخٛض ٔفمًب ألؽكبو انجُذ  -د 

 .رظذس انٓٛئخ ثُبء ههٗ الزشاػ انًذٚش انوبو لشاسًا ثبنًٕافمخ ههٗ اعزًشاس انٕعٛؾ ثًًبسعخ أهًبنّ
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إرا أطذسد انٓٛئخ لشاسًا ثإنغبء رشخٛض انٕعٛؾ فال ٚغٕص نهٕعٛؾ انزمذو ثـهت رشخٛض عذٚذ  -ْـ

نًًبسعخ أهًبل انٕعبؿخ فٙ انزأيٍٛ فٙ عٕسٚخ لجم يؼٙ صالس عُٕاد يٍ ربسٚخ طذٔس لشاس 

 .إنغبء انزشخٛض إرا كبٌ عجت اإلنغبء َبرظ هٍ خهم عغٛى ٔرنك ٔفمًب نزمذٚش انًذٚش انوبو

  

ٚؾك نكم شخض ًٚبسط أهًبل ٔعبؿخ انزأيٍٛ هُذ َفبر أؽكبو ْزِ انزوهًٛبد أٌ ٚزمذو ثـهت نهؾظٕل  - أ( 15)يبدح 

ههٗ رشخٛض خالل يذح ال رضٚذ ههٗ عزخ أشٓش يٍ ربسٚخ َفبر أؽكبو ْزِ انزوهًٛبد ههٗ أٌ ٚزٕافش فّٛ 

 :يبٚهٙ

 .يٍ ْزِ انزوهًٛبد (4)يٍ انًبدح  (ص, ٔ, د, ط)انششٔؽ انًؾذدح فٙ انفمشاد  -1

يٍ ْزِ  (4)يٍ انًبدح  (ة)أٌ ركٌٕ نذّٚ خجشح هًهٛخ ال رمم هٍ انخجشاد انٕاسدح فٙ انفمشح  -2

.     انزوهًٛبد

يٍ انًبدح  (أ)نهٓٛئخ انًٕافمخ ههٗ إهفبء ؿبنت انزشخٛض يٍ انششؽ انًُظٕص ههّٛ فٙ انفمشح  -3

إرا رٕفش فٙ ؿبنت انزشخٛض  خجشح هًهٛخ رضٚذ هٍ يذح أ٘ يٍ انخجشاد , يٍ ْزِ انزوهًٛبد (4)

يٍ ْزِ انزوهًٛبد نًذح ال رمم هٍ صالس  (4)يٍ انًبدح ( ة)يٍ انفمشح  (2- 1)انٕاسدح فٙ انجُٕد 

ٔأٌ ٚزمذو ثـهجّ , ههٗ أٌ ٚكٌٕ يمذو انـهت ؽبطاًل ههٗ شٓبدح انضبَٕٚخ انوبيخ ؽذ أدَٗ, عُٕاد

. خالل يذح ال رزغبٔص انغُخ يٍ ربسٚخ طذٔس انزوهًٛبد انًوذنخ

  

. ٚجهغ ْزا انمشاس يٍ ٚهضو نزُفٛزِ( 16)يبدح  

 

 

 هيئة اإلشراف على التأمين                                                  
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