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يٍ ربيع األول  22صادر في  09929.1 ظهيز شزيف رلى

 17992بتُفيذ انماَىٌ رلى  (.099 سبتًبز 01) 0101

انًتعهك بانزعايت االجتًاعيت نألشخاص انًعاليٍ
1
9 

 

 

 

 انذًذ هلل ٔدذِ ؛

 انطبثغ انششٚف ثذاخهّ :

 )انذغٍ ثٍ يذًذ ثٍ ٕٚعف ثٍ انذغٍ هللا ٔنّٛ(

    

 ٚؼهى يٍ ظٓٛشَب انششٚف ْزا أعًبِ هللا ٔأػض أيشِ أَُب :

 يٍ، 62هٗ انذعزٕس ٔالعًٛب انفظم ثُبء ػ

 ٚهٙ:أطذسَب أيشَب انششٚف ثًب 

انًزؼهك  29.76ُٚفز ُٔٚشش ثبنجشٚذح انشعًٛخ ػمت ظٓٛشَب انششٚف ْزا، انمبٌَٕ سلى 

يٍ جًبدٖ اٜخشح  97ثبنشػبٚخ االجزًبػٛخ نألشخبص انًؼبلٍٛ انز٘ ألشِ يجهظ انُٕاة فٙ 

 (.9779دٚغًجش  62) 9196

  

 (.9771زًجش عج 92) 9191يٍ سثٛغ األٔل  66فٙ  ٔدشس ثبنشثبط

  

 ٔلؼّ ثبنؼطف

 انٕصٚش األٔل

 يذًذ كشٚى انؼًشاَٙ : اإليضبء

 

                                                           

 .6219ص  ،(9771أكزٕثش  62)9191جًبدٖ األٔنٗ  1ثزبسٚخ  1664انجشٚذح انشعًٛخ ػذد  - 1
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نألشخاص  يتعهك بانزعايت االجتًاعيت 17992لاَىٌ رلى 

  انًعاليٍ

 أحكاو عايت :انباب األول

 0انًادة  

اٌ انٕلبٚخ يٍ اإلػبلخ ٔرشخٛظٓب ٔانؼالط يُٓب ٔرشثٛخ انًؼبق ٔرؼهًّٛ ٔركُّٕٚ ٔرؤْٛهّ 

  انًجزًغ يغئٔنٛخ ٔٔاجت ٔطُٙ. ٔاديبجّ فٙ

 2انًادة 

ٚؼزجش يؼبلب ثًفٕٓو ْزا انمبٌَٕ كم شخض ٕٚجذ فٙ دبنخ ػجض أٔ ػشلهخ دائًخ أٔ 

ػبسضخ، َبرجخ ػٍ َمض أٔ ػذو لذسح رًُؼّ يٍ أداء ٔظبئفّ انذٛبرٛخ ال فشق ثٍٛ يٍ ٔنذ 

  يؼبلب ٔيٍ ػشضذ نّ اػبلخ ثؼذ رنك.

 .انًادة 

ٗ يمبٚٛظ طجٛخ ٔفُٛخ ٚظذس ثٓب َض رُظًٛٙ ثؼذ اعزطالع رذذد طفخ يؼبق ثُبء ػه

  سأ٘ أْم انخجشح فٙ ْزا انشؤٌ.

 1انًادة 

رغهى اإلداسح نكم شخض صجزذ اػبلزّ ٔفك يمزضٛبد انًبدح انضبنضخ أػالِ ثطبلخ يؼبق 

  رذذد َظٕص رُظًٛٛخ شكهٓب ٔيضًَٕٓب ٔيذح طالدٛزٓب ٔكٛفٛخ رجذٚذْب.

 5انًادة 

انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح انغبثمخ ثطهت يٍ انشخض انًؼبق  ٚذظم ػهٗ انجطبلخ

 َفغّ أٔ يٍ طشف رّٔٚ أٔ انجًؼٛخ انزٙ ُٚزًٙ انٛٓب.

 6انًادة 

ٚغزفٛذ انًؼبلٌٕ األجبَت يٍ َفظ االيزٛبصاد ٔانزغٓٛالد انزٙ ٚغزفٛذ يُٓب انًؼبلٌٕ 

 انًغبسثخ فٙ اطبس يجذأ انًؼبيهخ ثبنًضم.
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 الج وانتعهيى وانتكىيٍانىلايت وانع :انباب انثاَي

 7انًادة 

رشًم انٕلبٚخ جًٛغ انزذاثٛش انًبدٚخ ٔانًؼُٕٚخ، كبنزٕجٛٓبد انظذٛخ، ٔانجذَٛخ، ٔرهمٛخ 

األطفبل ٔاأليٓبد، ٔانٕلبٚخ يٍ انذٕادس، ٔ االْزًبو ثبنجٛئخ، ٔكم يب يٍ شؤَّ أٌ ٚجُت 

 انًٕاطٍ انًغشثٙ األعجبة انًئدٚخ نإلػبلخ.

 8انًادة 

ػهٗ ركٍٕٚ األطش انطجٛخ، ٔشجّ انطجٛخ ٔانًشثٍٛ انًخزظٍٛ ٔػهٗ رٕفٛش  رؼًم انذٔنخ

ٔعبئم اػبدح انزكٛٛف ٔانزؤْٛم انجذَٙ كًب رؼًم انذٔنخ ٔانجًبػبد انًذهٛخ فٙ دذٔد 

 اإليكبَٛبد انًزبدخ ػهٗ ادذاس يشاكض انؼالط انخبطخ ثبنًؼبلٍٛ.

 9انًادة 

س ػٍ انًُظًبد انذٔنٛخ ٔانٓٛئبد رشجغ انذٔنخ ٔانجًبػبد انًذهٛخ كم يجبدسح رظذ

انٕطُٛخ انًؼزشف نٓب ثظفخ انًُفؼخ انؼبيخ انزٙ رٓذف انٗ اَجبص يشبسٚغ نظبنخ انًؼبلٍٛ ػٍ 

طشٚك يذْب ثبنذػى انزمُٙ أٔ انًؼُٕ٘ أٔ ثًغبػذاد يبنٛخ فٙ دذٔد اإليكبَٛبد ٔرنك فٙ 

  اطبس عٛبعخ رؼبلذٚخ.

 01انًادة 

بد اإلَزبط انزٙ ٚكَٕٓب انًؼبلٌٕ ٔرًذْب ثبنًغبػذاد رؼًم اإلداسح ػهٗ سػبٚخ رؼبَٔٛ

انضشٔسٚخ ثذش يظبنخ انذٔنخ ٔانجًبػبد انًذهٛخ ٔانًئعغبد انؼًٕيٛخ ػهٗ أٌ رزضٔد 

  يُٓب ثكم يب رذزبجّ يًب رُزجّ انزؼبَٔٛبد انًزكٕسح.

 00انًادة 

رؼًم اإلداسح ٔرشجغ ٔرغبػذ ػهٗ اَشبء طُبػخ ٔطُٛخ يزخظظخ إلَزبط اٜالد 

  ٔاألجٓضح انزٙ رغزؼًم يٍ طشف انًؼبلٍٛ.

 02انًادة 

ٚزهمٗ انًؼبق انزؼهٛى ٔانزكٍٕٚ انًُٓٙ فٙ يئعغبد ٔيشاكض انزؼهٛى ٔانزكٍٕٚ انؼبدٚخ، 

 كهًب كبٌ رنك يًكُب.

كًب رمٕو اإلداسح، فٙ دذٔد اإليكبَٛبد انًزٕفشح نذٚٓب، ثبدذاس يئعغبد انزشثٛخ  

  ثبنًؼبلٍٛ. ٔانزؼهٛى ٔانزكٍٕٚ انًُٓٙ انخبطخ

 .0انًادة 

رمٕو اإلداسح ثًشاػبح انظشٔف انخبطخ ثبنًؼبلٍٛ ٔرًكُٓى يٍ رغٓٛالد نضًبٌ 

 اعزفبدرٓى يٍ انخذيبد انزٙ رمذيٓب يئعغبد انزؼهٛى ٔانزكٍٕٚ انًُٓٙ.
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ٔرذذد انغهطخ انزُظًٛٛخ انزغٓٛالد انزٙ ُٚجغٙ أٌ رزبح نهًؼبلٍٛ ألداء االيزذبَبد 

  انزٙ رالئى ٔضؼٓى انظذٙ.ٔانًجبسٚبد ثبنظٕسح 

 01انًادة 

رمٕو اإلداسح ثزشجٛغ ادذاس أٔ رٕعٛغ ٔكزا يشالجخ انًئعغبد انخظٕطٛخ انزٙ رؼُٗ 

  ثزشثٛخ ٔركٍٕٚ انًؼبلٍٛ ٔفمب ألدكبو انُظٕص انمبََٕٛخ انجبس٘ ثٓب انؼًم.

 05انًادة 

طشٚك رغٓش اإلداسح فٙ دذٔد اإليكبَٛبد ػهٗ رشجٛغ ٔدػى سٚبضخ انًؼبلٍٛ ػٍ 

ادذاس يشاكض نهزذسٚت ٔركٍٕٚ انًذسثٍٛ، ٔرخظٛض يُخ نهجًؼٛبد انزٙ رؼُٗ ثشٚبضخ 

  انًؼبلٍٛ، ٔفك االرفبلٛخ انزؼبلذٚخ انًشبس انٛٓب فٙ انًبدح انزبعؼخ.

 06انًادة 

ُٚجغٙ أٌ ٚئد٘ انزكٍٕٚ انًٓـُٙ نهًؼبلٍٛ انٗ رًكُٛٓى يٍ يجبششح َشبط الزظبد٘ ٚغًخ 

  انًُٓٛخ ٔاديبجٓى فـٙ انًجزًغ. نٓى ثبعزؼًبل يئْالرٓى

 حك انشغم وانتعىيض :انباب انثانث

 07انًادة 

ال ًٚكٍ أٌ ركٌٕ اإلػبلخ عججب فٙ دشيبٌ يٕاطٍ يٍ انذظٕل ػهٗ شغم فٙ انمطبع 

انؼبو أٔ انخبص، ارا رٕفشد نذّٚ انًئْالد انالصيخ نهمٛبو ثّ، ٔنى ركٍ اػبلزّ عججب فٙ ادذاس 

  انؼبد٘ نهًظهذخ انًششخ نهؼًم فٛٓب.ضشس أٔ رؼطٛم فٙ انغٛش 

 08انًادة 

انًزؼهك  4.09انًزًى نهمبٌَٕ سلى  92.07ثبعزضُبء األدكبو انٕاسدح فٙ انمبٌَٕ سلى 

ثبنشػبٚخ االجزًبػٛخ نهًكفٕفٍٛ ٔضؼبف انجظش، ٚكهف كم يٕظف أٔ أجٛش فٙ انمطبػٍٛ 

عخ ػًهّ انًؼزبد ثؼًم آخش انؼبو أٔ انخبص أٔ انشجّ انؼًٕيٙ أطٛت ثبػبلخ رًُؼّ يٍ يًبس

ٚزالءو ٔاإلػبلخ انزٙ ٚؼبَٙ يُٓب يغ رًكُّٛ يٍ ٔعبئم اػبدح انزؤْٛم نًًبسعخ انؼًم انجذٚذ 

  دٌٔ أٌ ٚئصش ْزا انزكهٛف ػهٗ ٔضؼٛزّ انُظبيٛخ.

 09انًادة 

رذذد َظٕص رُظًٛٛخ لٕائى ثؼض انًُبطت ٔانًٓبو انًًكٍ اعُبدْب ثبألٔنٕٚخ انٗ 

  ٍٛ انؼبو ٔانخبص ٔانشجّ انؼًٕيٙ يغ يشاػبح أدكبو انًبدح انغبثؼخ ػششح.انًؼبلٍٛ ثبنمطبػ
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 21انًادة 

رذذد ثُض رُظًٛٙ َغجخ رشغٛم انًؼبلٍٛ يٍ يجًٕع انؼبيهٍٛ ٔانًغزخذيٍٛ ثبداساد  

انمطبع انؼبو ٔانشجّ انؼًٕيٙ ٔانمطبع انخبص، ٔرنك فٙ اطبس انمٕائى انًشبس انٛٓب فٙ انًبدح 

 انغبثمخ.

 20 انًادة

ٚغزفٛذ آثبء انًؼبلٍٛ انؼبيهٌٕ ثبنمطبع انؼبو أٔ انخبص يٍ يُخ انزؼٕٚضبد انؼبئهٛخ 

انًخظظخ ألثُبئٓى انًؼبلٍٛ ثغض انُظش ػٍ عٍ ْئالء ششٚطخ أال ٚزٕفش آثبإْى ػهٗ دخم 

  كبف نغذ ادزٛبجبرٓى ٔأال ٚزٕفش انًؼبلٌٕ انًؼٌُٕٛ ػهٗ دخم لبس خبص ثٓى.

انتي يستفيذ يُها  وااليتياساث ىيتحمىق األون :انباب انزابع

  انًعالىٌ

 22انًادة 

اٌ ثطبلخ يؼبق انًشبس انٛٓب فٙ انًبدح انشاثؼخ أػالِ رخٕل نظبدجٓب ششٚطخ اإلدالء ثٓب 

 ٚهٙ:شخظٛب يب 

 أٔنٕٚخ انذخٕل نًكبرت ٔشجبثٛك اإلداساد انؼًٕيٛخ ؛ .9

ئذح انًؼبق ايكبَٛخ رخفٛض يؼٍٛ فٙ صًٍ انززاكش ثٕعبئم انُمم انؼًٕيٙ نفب .6

 رُظًٛٙ؛دغجًب عزذذد رنك يمزضٛبد 

 األعجمٛخ فٙ انذخٕل انٗ األيبكٍ انًخظظخ نهؼًٕو. .1

ٚزؼٍٛ اإلػالٌ ػٍ ْزِ االيزٛبصاد ػٍ طشٚك كزبثزٓب داخم ٔعبئم انُمم انؼًٕيٙ 

  ٔانًشافك انؼبيخ.

 .2انًادة 

ٚزًزغ انشخض انًظبدت ثظفخ يغزًشح نًؼبق فٙ دبجخ انٗ يغبػذح انغٛش ثذمٕق 

 األٔنٕٚخ انًشبس انٛٓب فٙ انًبدح أػالِ.

 عمىباث :انباب انخايس

 21انًادة  

ٚؼبلت ٔفمب ألدكبو انمبٌَٕ انجُبئٙ كم شخض صٔس أٔ اعزؼًم دٌٔ يٕجت لبََٕٙ 

  يغ دجض ْزِ انجطبلخ يٍ طشف اإلداسح. انجطبلخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح انشاثؼخ أػالِ
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 25انًادة 

ٚؼبلت يشغهٕ انمطبع انخبص انزٍٚ ٚخبنفٌٕ يمزضٛبد انًبدح انؼششٍٚ يٍ ْزا انمبٌَٕ 

   دسْى. 92.222ٔ 6222ثغشايخ ٚزشأح لذسْب يب ثٍٛ 

 أحكاو خاصت :انباب انسادس

 26انًادة 

دًالد دٔسٚخ يٍ أجم انزٕػٛخ ثبنًشدهخ انغبثمخ نإلػبلخ ٔانالدمخ ثٓب يغ انزشكٛض  رُظى

ػهٗ رٕجّٛ ْزِ انزٕػٛخ انٗ انًؼبق ٔانٗ كم يٍ ٚزؼبيهٌٕ يؼّ، ثمظذ رذمٛك انزكٛف يغ 

  انذٛبح انؼبدٚخ ٔاالَذيبط انكبيم فٛٓب.

 27انًادة 

ق ٔدذائك ػًٕيٛخ، أٌ ٚزى ٚجت ػُذ ادذاس أٔ رشيٛى انًُشآد انؼبيخ يٍ ثُبٚبد ٔطش

  رجٓٛضْب ثًًشاد ٔيظبػذ ٔيشافك رغٓم اعزؼًبنٓب ٔٔنٕجٓب يٍ طشف انًؼبلٍٛ.

 28انًادة 

  رهغٗ جًٛغ انًمزضٛبد انغبثمخ انًخبنفخ نٓزا انمبٌَٕ.

 29انًادة 

 أشٓش يٍ ربسٚخ َششِ ثبنجشٚذح انشعًٛخ. 2ٚذخم ْزا انمبٌَٕ دٛض انزطجٛك ثؼذ 
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