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يٍ ربيع األول  01صادر في  161.61.1ظهير شريف رقى 

( في شأٌ إحذاث جائزة يحًذ .011ديسًبر  01) .134

1انسادس نألراٌ وانتههيم
. 

                انذًذ هلل ٔدذِ،

 3انطاتغ انششٚف ـ تذاخهّ

 (انذغٍ تٍ يذًذ تٍ ٕٚعف هللا ٔنّٛ)يذًذ تٍ 

 ٚؼهى يٍ ظٓٛشَا انششٚف ْزا ، أعًاء هللا ٔأػض أيشِ أَُا 3

 يُّ ، 14تُاء ػهٗ انذعرٕس ٔال عًٛا انفظم 

 3أطذسَا أيشَا انششٚف تًا ٚهٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1919ص  ،(9640 دٚغًثش 92) 4151ستٛغ األٔل  92تراسٚخ  0356انشعًٛح ػذد انجشٚذج  -1



 

3 
 

 أحكاو عايت :انباب األول

 انًادة األونى

جائزة يحًذ انسادس انًؤرٍَٛ انًٓههٍٛ انًغاستح ذغًٗ " ذذذز جائضج عُٕٚح نًكافأج

 ".نألراٌ وانتههيم

 0انًادة 

 3ٌ ٔانرٓهٛم ػهٗ انظُفٍٛ انرانٍٛٛذشرًم جائضج يذًذ انغادط نألرا

 ؛نألراٌ ٔانرٓهٛمانركشًٚٛح ـ جائضج يذًذ انغادط 

 .نغادط انرمذٚشٚح نألراٌ ٔانرٓهٛمـ جائضج يذًذ ا

 َيم انجائزةشروط  :انباب انثاَي

 4انًادة 

ذًُخ جائضج يذًذ انغادط انركشًٚٛح نألراٌ ٔانرٓهٛم نًكافأج انمًٍٛٛ انذٍُٚٛٛ انًكهفٍٛ 

 ، ٔإذماٌ أداء انًًٓح تانظٛغح انًغشتٛح.انرٓهٛم، انًشٕٓد نٓى تانرفاَٙ فٙ انؼًمتًًٓح األراٌ ٔ

 3انًادة 

نهمًٍٛٛ انذٍُٚٛٛ انزٍٚ أشثرٕا إنًايٓى ذًُخ جائضج يذًذ انغادط انرمذٚشٚح نألراٌ ٔانرٓهٛم 

 تانضٕاتظ انًرؼهمح تاألراٌ ٔانرٓهٛم ٔذًٛضْى فٙ أداء األراٌ ٔانرٓهٛم طثك انظٛغح انًغشتٛح.

 5انًادة 

 3نركشًٚٛح نألراٌ ٔانرٓهٛم يا ٚهٙٚشرشط فٙ انًرششخ نُٛم جائضج يذًذ انغادط ا

 ؛هٗ األلمم نًذج خًظ عُٕاخ ػـ يضأنح يًٓح األراٌ ٔانرٓهٛ

 ؛م تًغجذ أٔ أكصش ٔانًذافظح ػهٛٓاـ انًغاًْح فٙ إدٛاء شؼٛشج انرٓهٛ

 ـ دفع يرٌٕ انرٓهٛم ٔإذماٌ أداء شؼٛشج األراٌ ٔانرٓهٛم تانظٛغح انًغشتٛح.

 .انًادة 

 3نرمذٚشٚح نألراٌ ٔانرٓهٛم يا ٚهٙٚشرشط فٙ انًرششخ نُٛم جائضج يذًذ انغادط ا

 ؛رٓهٛم نًذج شالز عُٕاخ ػهٗ األلمـ يضأنح يًٓح األراٌ ٔان

 ـ انًشاسكح فٙ يغاتمح نُٛم ْزِ انجائضج.
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 إجراءاث تُظيى انجائزة :انباب انثانج

 7انًادة 

أشخاص يًٍ ػذج أٔ ركشًٚٛح نألراٌ ٔانرٓهٛم نشخض ذًُخ جائضج يذًذ انغادط ان

 تؼذِ. 46ٔ 2ٔ 1ٌ ٔٚخراسٌٔ طثك أدكاو انًٕاد ٚششذٕ

 .انًادة 

ذمذو انرششٛذاخ نُٛم جائضج يذًذ انغادط انركشًٚٛح نألراٌ ٔانرٓهٛم يٍ طشف 

، ٔذٕدع نذٖ تٛاخ اإللهًٛٛح نهشؤٌٔ اإلعاليٛح، تًؼذل يششخ ٔادذ ػٍ كم يُذٔتٛحانًُذٔ

عثٕع األٔل يٍ شٓش سجة يٍ كم انًُذٔتٛاخ انجٕٓٚح نهشؤٌٔ اإلعاليٛح انًؼُٛح خالل األ

 .ثرح نرٕفشْى ػهٗ انششٔط انًطهٕتحتانٕشائك انًصٔح نهًششذٍٛ ، يشفمح تانغٛشج انزاذٛعُح

 9انًادة 

، ػهٗ يغرٕٖ نغادط انركشًٚٛح نألراٌ ٔانرٓهٛمذفذض انرششٛذاخ نُٛم جائضج يذًذ ا

، يٍ نُظف انصاَٙ يٍ شٓش سجة يٍ كم عُح، خالل ايُذٔتٛح جٕٓٚح نهشؤٌٔ اإلعاليٛح كم

 تؼذِ. 40هٛٓا فٙ انًادج طشف انهجُح انجٕٓٚح نهجائضج انًُظٕص ػ

 ذخراس ْزِ انهجُح يششذٍٛ اشٍُٛ ػٍ كم يُذٔتٛح جٕٓٚح نهشؤٌٔ اإلعاليٛح.

 11انًادة 

تؼذِ، ذششٛذاخ  41ػهٛٓا فٙ انًادج ُظٕص ًان، ذفذض انهجُح انٕطُٛح نهجائضج

 94ٔ 96، ٔذخراس انفائض تانجائضج طثك أدكاو انًادذٍٛ ذٔتٛاخ انجٕٓٚح نهشؤٌٔ اإلعاليٛحانًُ

 تؼذِ.

 11انًادة 

ذُال جائضج يذًذ انغادط انرمذٚشٚح نألراٌ ٔانرٓهٛم ػٍ طشٚك انًشاسكح ٔانفٕص فٙ 

 يغاتماخ جٕٓٚح ٔيغاتماخ ٔطُٛح ، ذُظى نٓزِ انغاٚح.

 10انًادة 

انًغاتماخ انجٕٓٚح نُٛم جائضج يذًذ انغادط انرمذٚشٚح نألراٌ ٔانرٓهٛم فٙ  ٖذجش

األياكٍ ٔانرٕاسٚخ انرٙ ذذذدْا انًُذٔتٛاخ انجٕٓٚح نهشؤٌٔ اإلعاليٛح فٙ إػالَاخ ذظذسْا 

 .أللم لثم ذاسٚخ انًغاتمح انٕطُٛحنٓزِ انغاٚح شٓشٍٚ ػهٗ ا

 14انًادة 

ذ انغادط انرمذٚشٚح نألراٌ ٔانرٓهٛم خالل ذجشٖ انًغاتح انٕطُٛح نُٛم جائضج يذً

 األعثٕع األٔل يٍ شٓش شؼثاٌ فٙ انًكاٌ انز٘ ذذذدِ ٔصاسج األٔلاف ٔانشؤٌٔ اإلعاليٛح.
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 13انًادة 

انٕطُٛح نُٛم جائضج يذًذ انغادط  ٔانًغاتمحم يٍ انًغاتماخ انجٕٓٚح ذشرًم ك

 3ٚشٚح نألراٌ ٔانرٓهٛم ػهٗ يا ٚهٙانرمذ

، ّ ػاللح تانضٕاتظ انششػٛح نألراٌ، فٙ يٕضٕع نػاو نًذج عاػرٍٛرثاس كراتٙ ـ اخ

 ؛ٓهٛم انجاس٘ تٓا انؼًم فٙ انًغشبٔيرٌٕ انر

، ٔيذٖ إذماَّ ح اعرًاع نكم يششخ نًذج َظف عاػح، نًؼشفح لذساذّ انظٕذٛحـ جهغ

 ذشًًَٛٓا.، ٔإنًايّ تاألَغاو انًغشتٛح انًرٕاذشج فٙ ألراٌ ٔانرٓهٛم تانظٛغح انًغشتٛحألداء ا

 نجاٌ انجائزة :انباب انرابع

 15انًادة 

ذششف ػهٗ ذُظٛى جائضج يذًذ انغادط نألراٌ ٔانرٓهٛم نجاٌ جٕٓٚح نهجائضج ٔنجُح 

 ٔطُٛح نهجائضج.

 .1انًادة 

 3نهجائضج يٍ حانجٕٓٚذرأنف كم نجُح يٍ انهجاٌ 

 ؛ٙ تًشكض انجٓح أٔ يٍ ًٚصهّ سئٛغاـ سئٛظ انًجهظ انؼهًٙ انًذه 4

 ؛عاليٛح انًؼُٙ أٔ يٍ ًٚصهّ يمشساانًُذٔب انجٕٓ٘ نهشؤٌٔ اإل ـ 9

 ـ شالشح ػهًاء يهًٍٛ تانظٛغح انًغشتٛح نألراٌ ٔانرٓهٛم أػضاء. 5

يٍ ْزِ انًادج تمشاس نٕصٚش األٔلاف  5ٚؼٍٛ انؼهًاء انًُظٕص ػهٛٓى فٙ انثُذ 

 اليٛح انًؼُٙ.ٔانشؤٌٔ اإلعاليٛح تُاء ػهٗ الرشاح يٍ انًُذٔب انجٕٓ٘ نهشؤٌٔ اإلع

 17انًادة 

، اسكح شالشح يٍ أػضائٓا ػهٗ األلملإََٛح تًش حانجٕٓٚذكٌٕ اجرًاػاخ انهجاٌ 

 ٔذكٌٕ لشاساذٓا َٓائٛح ٔغٛش لاتهح نهًشاجؼح.

 .1انًادة 

، ٚؼٌُٕٛ تمشاس نٕصٚش ح انٕطُٛح نهجائضج يٍ ػششج أػضاء، ضًُٓى انشئٛظذرأنف انجُ

، انًشٕٓد نٓى تانًكاَح انؼهًٛح ٔانُضاْح يٍ رٔ٘ االخرظاصشؤٌٔ اإلعاليٛح األٔلاف ٔان

 انفكشٚح.

 19انًادة 

 ذرفشع انهجُح انٕطُٛح نهجائضج إنٗ انهجُرٍٛ انفشػٛرٍٛ انرانٛرٍٛ 3

 ـ انهجُح انفشػٛح نهجائضج انركشًٚٛح ؛
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 .نهجُح انفشػٛح نهجائضج انرمذٚشٚحـ ا

 ئٓا.ذُرخة كم نجُح فشػٛح سئٛغا ٔيمشسا يٍ تٍٛ أػضا

 01انًادة 

ٔصاسج األٔلاف ٔانشؤٌٔ ذجرًغ انهجُراٌ انفشػٛراٌ فٙ انراسٚخ ٔانًكاٌ انهزٍٚ ذذذدًْا 

 ، ٔذؼذ كم ٔادذج يُٓا ذمشٚشا يفظال ػٍ َرائج أػًانٓا.اإلعاليٛح

 01انًادة 

، ذرخز خالنّ لشاس اخرٛاس انفائض تجائضج يذًذ ُح انٕطُٛح نهجائضج اجرًاػا ػاياذؼمذ انهج

ك انرظٕٚد انغش٘ تأغهثٛح ، أٔ ػٍ طشٚاٌ ٔانرٓهٛم تظُفٓا إيا تاالذفاقانغادط نألر

 ، ٔفٙ دانح ذؼادنٓا ٚشجخ جاَة انشئٛظ.األطٕاخ

 قيًت انجائزة :انباب انخايش

 00انًادة 

 3يذًذ انغادط نألراٌ ٔانرٓهٛم ػهٗذشرًم جائضج 

 ؛ـ يكافأج َمذٚح

 ؛ـ شٓادج ذمذٚشٚح

 ذذًم اعى انجائضج ٔعُح ذغهًٛٓا.ـ يٛذانٛح سيضٚح 

 04انًادة 

( نهفائض تكم 36.666ذذذد لًٛح انًكافأج انُمذٚح نهجائضج فٙ يثهغ خًغٍٛ أنف دسْى )

 .ئضج يذًذ انغادط نألراٌ ٔانرٓهٛمجايٍ طُفٙ طُف 

 03انًادة 

 ًٚكٍ ذغٛٛش يثهغ انًكافأج انُمذٚح نهجائضج تمشاس نٕصٚش األٔلاف ٔانشؤٌٔ اإلعاليٛح

 ٚؤشش ػهّٛ ٔصٚش االلرظاد ٔانًانٛح.

 أحكاو يختهفت :انباب انسادس

 05انًادة 

 ذُال جائضج يذًذ انغادط نألراٌ ٔانرٓهٛم تظُفٛٓا يشج ٔادذج.
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 .0انًادة 

نُٛم انجائضج تشعى انغُح انرٙ ػٍٛ فٛٓا خ انرششص أل٘ ػضٕ يٍ أػضاء انهجُح ال ٚجٕ

 ػضٕا. 

 07انًادة 

 .انغادط نألراٌ ٔانرٓهٛم خالل شٓش سيضاٌذغهى جائضج يذًذ 

 .0انًادة 

ا، ٔذؼٕٚضاخ أػضاء نجاٌ ، ٔكزا يظاسٚف ذُظًٛٓيثانغ انجائضج تظُفٛٓاذؤدٖ 

 ، يٍ اػرًاداخ ذشطذ نٓزِ انغاٚح فٙ يٛضاَٛح ٔصاسج األٔلاف ٔانشؤٌٔ اإلعاليٛح.انجائضج

 09انًادة 

ذذذد يمادٚش ذؼٕٚضاخ أػضاء نجُح انجائضج تمشاس نٕصٚش األٔلاف ٔانشؤٌٔ اإلعاليٛح 

 ػهّٛ ٔصٚش االلرظاد ٔانًانٛح.ٚؤشش 

 41انًادة 

 .شَا انششٚف ْزا تانجشٚذج انشعًٛحُٚشش ظٓٛ

 (.9640دٚغًثش  96) 4151يٍ ستٛغ األٔل  96ٔدشس تانذاس انثٛضاء فٙ 

 

4604941450 
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