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ت الضًملغاطُت الشػبُت  الجمهىعٍت الجؼاةٍغ

 وػاعة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي

ػان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة غليـــــــــــــــــــــــــــــحامؼ

 لجىـــــــــــــــــــــــــــت الخـــــــــــــــــــــــــــــضماث ؤلاحخماغُــــــــــــــت 

 2022 لضىة الاحتماعية الخدمات أوشطة مختلف لتضيير العامة الضوابط
 : املراحع

 غليزان لضًجامػت الاحخماغُت الخضماث لجىت حشكُلت ججضًض واإلاخظمً 2021ماي  09اإلاإعر33 اللغاععكم -

 2022 غليزان لؿىت لجامػت الاحخماغُت الخضماث للجىت الضازلي الىظام -

 عامة أحكام

 . 2022 لؿىت اإلالغع  غليزان لجامػت الاحخماغُت الخضماث للجىت "الضازلي الىظام" لخكملت "الػامت الظىابط" هظه أغضث

ؼ فم و الاحخماغُت الخضماث ئطاع في بها اإلاؿمىح   والخضماث ألاوشطت "الػامت الظىابط" هظه في سجل -      الدشَغ

 .الػماو حػضاص خؿب الخضماث للمسخلف اإلاخػاصو الخىػَؼ مغاغاة  بهما،مؼ اإلاػمىو  الخىظُم و

 . "الػامت الظىابط" هظه مؼ بالخىافم الؿىىي  البرهامج جطبُم ًخم -

طبم الطلباث حمُؼ الؿىىي  البرهامج ٌشمل -   2022 صٌؿمبر 11 غاًت ئلى الؿابلت،ٍو

 أكغتها التي الخضماث مسخلف مً الاحخماغُت،لالؾخفاصة  الخضماث لجىتالدسجُل في البىابت الغكمُت و ًخىحب -

 . الضوعٍت احخماغاث زالو اللجىت

 ةاملضاعدات الاحتماعي: اللاا  ألاو 

 زدًادمىحة الا

 صج، وجظاغف 4000.00غماو الحم في الاؾخفاصة مً مىدت الىالصة غلى كل مىلىص حضًض بمبلغ كضعه اولكل : 01املادة 

 .)جمىذ اإلاىدت لـألخض الىالضًً  فلط  ( .اإلاىدت في خالت الخىأم

 : للحصىو غلى هظه اإلاىدت، ًجب جلضًم اإلالف الخالي _

 pdfشهاصة غاةلُت للحالت اإلاضهُت                      - 

              pdfبُان والصة         -                  

ضي مشطىب  -                     pd  ccpصك بٍغ

 مىحة الختان

غماو الحم في الاؾخفاصة مً مىدت الخخان غلى كل مىلىص بصفخه ابىا له أو اإلاكفىو بهم شغغا بمبلغ كضعه او لكل :02املادة 

 )جمىذ اإلاىدت لـألخض الىالضًً  فلط( . صج، وجظاغف اإلاىدت في خالت الخىأم3000.00

 : للحصىو غلى هظه اإلاىدت، ًجب جلضًم اإلالف الخالي _

 pdfشهاصة غاةلُت للحالت اإلاضهُت  -                       

 pd  (باليؿبت لألوالص اإلاكفىلين)شهاصة كفالت     -                   

              pdfشهاصة طبُت زبذ غملُت الخخان    -                        

ضي مشطىب     -                     pdf   صك بٍغ
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 مىحة السألااج

 . صج20.000.00غماو الحم في الاؾخفاصة مً مىدت الؼواج مغة واخضة بمبلغ كضعه او لكل :03املادة

 :للحصىو غلى هظه اإلاىدت، ًجب جلضًم اإلالف الخالي _

        pdfشهاصة غلض الؼواج         -                  

ضي مشطىب -                           pdf    صك بٍغ

 

 للعماومضاعدات الدخوو املدرس ي 

غماو حامػت اخمض اوجمىذ مؿاغضة الضزىو اإلاضعس ي مً طغف لجىت الخضماث لألًخام اإلاخمضعؾين مً أبىاء : 04املادة 

 .ػباهت غليزان وكظا اإلاخلاغضًً منها

 . صج لكل ًدُم3 000.00جبلغ كُمت اإلاؿاغضة  _

 .حػض هظه اإلاؿاغضة مً طغف لجىت الخضماث وهُكل الدؿُير وجضفؼ ئلى ألاًخام كبل الضزىو اإلاضعس ي_

 : للحصىو غلى هظه اإلاؿاغضة ًجب غلى صاخب الحم أو كفُله الشغعي أن ًخلضم ئلى لجىت الخضماث باإلالف الخالي_

 pdf. شهاصة غاةلُت للحالت اإلاضهُت             -       

ضي مشطىب للكفُل-                                                     pdf.  صك بٍغ

  pdf.  شهاصة وفاة-                    

   pdf  ؾىت21شهاصة مضعؾُت للُخامى ئلى غاًت ؾً   -                   

                   -   ً    Pdf    .شهاصة كفالت باليؿبت لألطفاو جدذ الكفالت باليؿبت لُدُم ألابٍى

 ابىاء اإلاخمضعؾين صازل الىطً 3غماو مً مىدت الخمضعؽ غلى أبىائهم أو اإلاكفىو بهم شغغا في خضوص اوٌؿخفُض : 05املادة 

جمىذ اإلاىدت لـألخض الىالضًً  ( . ؾىت 21مً الطىع الابخضاتي ئلى الطىع الثاهىي في مإؾؿاث عؾمُت والظًً لم ًخجاوػ ؾنهم 

 )فلط

 . صج و في خضوص ئمكاهُت لجىت الخضماث الاحخماغُت2000.00جدضص لجىت الخضماث الاحخماغُت اإلابلغ ب _

 :للحصىو غلى هظه اإلاؿاغضة ًجب غلى صاخب الحم أو كفُله الشغعي أن ًخلضم ئلى لجىت الخضماث باإلالف الخالي_

 pdfشهاصة غاةلُت للحالت اإلاضهُت  -                

 pdf.    شهاصة كفالت-                

  pdf.شهاصة مضعؾُت-               

    ؾىت، 21ال ٌؿخفُض مً هظه اإلاؿاغضاث الخالمُظ اإلاخمضعؾىن الظًً ججاوػوا ؾىت :    مالخظت 

 مضاعدة  ًتام في عيدي الفطر ألا ضحى

ت كبل غُض الفطغ وغُض ألاطحى ( ؾىت21ئلى غاًت )جمىذ لألًخام مً أبىاء غماو حامػت غليزان  :06املادة   مؿاغضة عمٍؼ

 : جبلغ كُمت هظه اإلاؿاغضة وفلا للملاًِـ الخالُت _

ه أخضهما غامل في اللطاع3 000.00-        صج لكل ًدُم فلض أخض أبٍى
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  ًىما كبل الػُضًً غلى ألاكل15حؿضص هظه اإلاىدت _

 : للحصىو غلى هظه اإلاىدت، ًجب جلضًم اإلالف الخالي _

 pdfشهاصة غاةلُت للحالت اإلاضهُت      -                                  

    pdf  شهاصة وفاة        -                                

ين    -                                      pdf شهاصة كفالت باليؿبت لُدُم ألابٍى

ضي مشطىب  -                                      pdf   صك بٍغ

     

 مضاعدة  رملة غير العاملة

 لألعملت غير الػاملت التي فلضث ػوحها وهى غامل في اللطاع مؿاغضة  جمىذ:07املادة

ا، وكُمتها _   صج10 000.00 حؿضص هظه اإلاؿاغضة ؾىٍى

 :ًجب جلضًم اإلالف الخالي,  للحصىو غلى هظه اإلاؿاغضة_

 pdfشهاصة غاةلُت للحالت اإلاضهُت    -                            

  pdf   شهاصة غمل الؼوج اإلاخىفى     -                           

          pdfشهاصة غضم الػمل                   -                           

 pdf شهاصة غضم جكغاع الؼواج           -                        

ضي مشطىب -                                             pdf   صك بٍغ

 .  خالت حػضص ػوحاث اإلاخىفي، ًلؿم اإلابلغ بالدؿاوي غلى ػوحاجه:مالحظة

 مىحة التقاعد

 . املحالين غلى الخلاغضغليزانجلضم مىدت الخلاغض ئلى كافت غماو حامػت :08املادة 

 . صج غً كل ؾىت غمل بجامػت غليزان 4 000.00 جبلغ كُمت هظه اإلاىدت _

 : للحصىو غلى هظه اإلاىدت، ًجب جلضًم اإلالف الخالي_

 pdf كغاع ؤلاخالت غلى الخلاغض     -                      

ضي مشطىب       -                       pdf صك بٍغ

 مىحة الوفاة

جمىذ ( جلضم لجىت الخضماث مىدت الىفاة لػماو حامػت غليزان  بما فيهم اإلاخلاغضًً وجكىن غلى الىدى الخالي:09املادة 

 : )اإلاىدت لـألخض الىالضًً  فلط

  صج50 000. 00 (ة) وفاة الػامل _

  صج20 000. 00 (ة)الػامل  (ة)وفاة ػوج _

  صج10 000.00وفاة أخض ألابىاء _

 باللطاع (ة)غامل  (ة)صج لكل ابً 02 000.00 (ة)الػامل  (ة) وفاة والض _

 :للحصىو غلى هظه اإلاىدت ًجب جلضًم ملف كالخالي _

 pdfشهاصة وفاة اإلاػني              -                    

ضي مشطىب          -                     pdf صك بٍغ
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 pdf شهاصة غمل اإلاىظف أو كغاع ؤلاخالت غلى الخلاغض-                            

 pdf.غاملاوشهاصة الكفالت الشغغُت أو الفٍغظت في خالت وفاة -                            

ًمكً أن جضفؼ مىدت الىفاة في خُنها بأمغ مً عةِـ اللجىت إلاؿير هُكل الدؿُير غلى أن ًخم اجساط ؤلاحغاءاث : مالخظت

 .الالػمت التي جبرعها في وكذ الخم

 .لضي الخضماث الاحخماغُت مهما كان مبلغها (ها)اإلاخىفى مً حمُؼ الضًىن التي غلُه (ة)غامل او (حػفى) ٌػفى _

 

 الخدمــات الصحيــة: اللاا الثاوي

 ادألاات الاعاقة

تباغاكت  (ة)مصاب  (ة)لكل غامل: 10املادة  مً  (ها) جضفؼ له الكخىاء اصواث الاغاكت الحم في الاؾخفاصة مً مىدت ؾىٍى

جمىذ اإلاىدت لـألخض (كدض أكص ى صج 5000.00خؿاب لجىت الخضماث الاحخماغُت، وال ًمكً أن جخػضي هظه اإلاىدت  

 .)الىالضًً  فلط

 : للحصىو غلى هظه اإلاىدت ًجب جلضًم اإلالف الخالي-

غ طبي ًثبذ أن اإلاػني -                       pdf بداحت لهظه الاصواثجلٍغ

ضي مشطىب   -                       pdfصك بٍغ

 pdf. شهاصة جثبذ غضم الاؾخفاصة مً امخُاػاث صىاصًم الخأمين والظمان الاحخماعي-                      

  pdf بطاكت ؤلاغاكت مؿخسغحت مً مصالح الحماًت الاحخماغُت جدمل ؤلاغاكت وصفت الضًمىمت -                     

 العمليات الجراحية

 اللصغ في خالت ئحغاء غملُت وأبىاةه (ة)والؼوج (ة)جلضم مؿاغضة مالُت مً طغف لجىت الخضماث للػامل : 11املادة

  .)جمىذ اإلاىدت لـألخض الىالضًً  فلط(حغاخُت في صازل الىطً

 باإلااةت مً كُمت الفاجىعة خُث ال ًمكً أن جخػضي 50جلضم لجىت الخضماث الاحخماغُت مً صفؼ مؿاغضة مالُت جلضع ب _

 .كدض أكص ى وجضفؼ هظه اإلاؿاغضة خؿب ئمكاهُت الخضماث الاحخماغُت صج 100000.00( اإلاؿاغضة)كُمتها 

 :     للحصىو غلى هظه اإلاىدت ًجب جلضًم اإلالف الخالي _

لخض ي ئحغاء غملُت حغاخُت  -                      غ طبي ٌصخص اإلاغض ٍو  pdf جلٍغ

   pdf فاجىعة الػملُت باإلاىاصفاث اللاهىهُت للفاجىعة-                       

 pdf  شهاصة غاةلُت للحالت اإلاضهُت -                      

ضي مشطىب    -                        pdfصك بٍغ

 مىحة املكوث في املضتشفى

في حامػت غليزان  (ة) غامل ًىما فأكثر لل15جدضر مؿاغضة احخماغُت حؿمى مؿاغضة اإلاكىر في اإلاؿدشفى إلاضة :12املادة 

 .)جمىذ اإلاىدت لـألخض الىالضًً  فلط(مغة واخضة في الؿىت

 . صج جضفؼ للمػني5 000.00 جبلغ كُمتها _

 : للحصىو غلى هظه اإلاىدت ًجب جلضًم اإلالف الخالي _

ضي مشطىب-                     pdf صك بٍغ

ش الضزىو              -                Pdf  .شهاصة اإلاكىر في اإلاؿدشفى ابخضاء مً جاٍع
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  مرض ى الضرطان-مىحة املرض ى املحالون على عطلة طويلة 

لت : 13املادة  ت حػطى لػماو حامػت غليزان املحالىن غلى غطلت طٍى جدضر مؿاغضة احخماغُت غلى شكل مؿاغضة ؾىٍى

انها او اإلاصابىن بضاء الؿغطان  اإلاضي زالو مضة ؾٍغ

 . صج20 000.00 جلضع هظه اإلاؿاغضة بـ _

:               للحصىو غلى هظه اإلاىدت ًجب جلضًم اإلالف الخالي_

ضي مشطىب    -           pdfصك بٍغ

  pdfشهاصة مغطُت    _      

  Pdf  .شهاصة ؤلاخالت غلى الػطلت اإلاغطُت مإشغة مً طغف صىضوق الظمان الاحخماعي والهُئت اإلاؿخسضمت-        

 مىحة إلاعاقة

ت حػطى ألػواج غماو حامػت غليزان وأبىائهم غير الػاملين : 14املادة  صون و اإلاكفىلين جدضر مؿاغضة احخماغُت ؾىٍى

 .)جمىذ اإلاىدت لـألخض الىالضًً  فلط(فما فىق  % 80ؾىاهم والظًً بلغذ وؿبت ئغاكتهم 

 . صج10 000.00 جبلغ كُمت هظه اإلاؿاغضة _

:   للحصىو غلى هظه اإلاىدت ًجب جلضًم اإلالف الخالي_

ضي مشطىب -                 pdfصك بٍغ

 pdfشهاصة غضم الػمل لظوي الاخخُاحاث الخاصت اإلاػني باألمغ -               

 pdfشهاصة غاةلُت أو الكفالت الشغغُت الصاصعة مً صىضوق الظمان الاحخماعي    -               

 pdf.    بطاكت ؤلاغاكت مؿخسغحت مً مصالح الحماًت الاحخماغُت جدمل وؿبت ؤلاغاكت وصفت الضًمىمت -            

 الكشوف باألشعة

الكشىف باألشػت  بألػواج غماو حامػت غليزان وأبىائهم غير الػاملين اإلاػىُين او  جلضم مؿاغضة مالُت للػماو :15املادة 

 باإلااةت مً كُمت الفاجىعة خُث ال ًمكً أن جخػضي 50جلضم لجىت الخضماث الاحخماغُت مً صفؼ مؿاغضة مالُت جلضع ب _

جمىذ اإلاىدت (كدض أكص ى وجضفؼ هظه اإلاؿاغضة خؿب ئمكاهُت الخضماث الاحخماغُت صج 20000.00( اإلاؿاغضة)كُمتها 

 .)لـألخض الىالضًً  فلط

 :للحصىو غلى هظه اإلاىدت ًجب جلضًم اإلالف الخالي_

 pdfالىزاةم اإلاخػللت بالكشىف باألشػت -                             

ضي مشطىب-                               pdf صك بٍغ

 pdf باإلاىاصفاث اللاهىهُتالكشف فاجىعة -                             
                                                              

 مضاعدات الحوادث ألاالكوارث: اللاا الثالث

جلضم مؿاغضة مالُت للمخظغعًٍ مً غماو حامػت غليزان  ئزغ خاصر طاعب كالؼالػو والفُظاهاث والحغاةم و :16املادة 

 .  الاهفجاعاث أو خؿب ما جدضصه اإلاصالح املخخصت 

 . صج كدض أكص ى بػض مىافلت لجىت الخضماث الاحخماغُت50 000.00 جبلغ كُمت اإلاؿاغضة اإلاالُت _

 : للحصىو غلى هظه اإلاىدت ًجب جلضًم اإلالف الخالي_

 pdf بطاكت جلىُت لخلضًغ الخؿاةغ  -                         

ضي مشطىب     -                          pdfصك بٍغ

  pdf.الجهاث املخخصتمدظغ مػاًىت مً طغف لجىت    -                        
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 املضاعدات الخاصة بالحج ألا العمرة: اللاا الراةع

 صج الخاصت بأصاء مىاؾك الحج مغة واخضة 50.000.00 جمىذ لجىت الخضماث الاحخماغُت مؿاغضة مالُت جلضع بـ :17املادة 

 .و جلضم له بػض الػىصة مً البلاع اإلالضؾت (ة)في الػمغ لكل غامل

 :للحصىو غلى هظه اإلاؿاغضة ًجب جلضًم اإلالف الخالي_

  pdf وسخت مً حىاػ الؿفغ اإلاشخمل غلى جأشيرة الحج-                                           

م اللغغت خؿب غضص ؾىىاث الػمل الفػلُت في حامػت :18املادة   جىظم لجىت الخضماث الاحخماغُت غملُت الػمغة غً طٍغ

 . ؾىىاث زضمت فػلُت بجامػت غليزان 5غليزان للػماو اللظًً ًثبخىن غلى الاكل 

ين  ،اث للػماوغمغ09الاحخماغُت الخضماث لجىت جلضم_  و الػماو ألاؾاجظة وجلؿم غلي  اإلاىظفين الاصاٍع

م غً وججغي ، (4/3/2)اإلاخػاكضًً   اللغغتطٍغ

 ما خؿب الؿُاخُت الىكاالث بين مً غغطا ألاخؿً ،وازخُاع اإلايزاهُت مؼ ًدىاؾب ما خؿب الػمغة أصاء وكذ ازخُاع ًخم_

 . الصفلاثكاهىن  مؼ ًخىافم

  " القرعة" الاحتماعية الخدمات لجىة ثىظم                                          

مً اإلابلغ ؤلاحمالي للػمغة إلاً جفغػهم غملُت اللغغت لألؾاجظة و  (باإلائت) % 50حؿاهم لجىت الخضماث الاحخماغُت بيؿبت _

للػماو اإلاخػاكضًً  % 100اإلاىظفين الضاةمين و جخكفل لجىت الخضماث الاحخماغُت بيؿبت 

مكً للمىظف _ الاؾخفاصة مً الػمغة للؿىت  (جإحل)أن ًإحل  (ة) ال ًمكً الاؾخفاصة مً مىدت الػمغة ئال مغة واخضة، ٍو

طت جلضًم مبرعاث مشغوغت او ًدىاػو غنها لفاةضة اخض الىالضًً  .اإلاىالُت وإلاغة واخضة شٍغ

 

 الضلفة الاحتماعية: اللاا الخامط

 الضلفة الاحتماعية

 .جدضر زضمت احخماغُت حؿمى ؾلفت احخماغُت لػماو حامػت غليزان:19املادة 

 . صج كدض أكص ى خؿب زصىصُت كل خالت50 000.00 جصل كُمت الؿلفت إلابلغ _

 :جدضص هظه الؿلفت خؿب ئمكاهاث لجىت الخضماث في املجاالث الخالُت_

 .صفؼ شطغ مً كُمت الؿكً في صُغت البُؼ باإلًجاع او التركىي اإلاضغم  –01

طت  مضان(ة)الػاملأن ًكىن  - 02 .  مإشغ غلُه مً كبل هُئت غمىمُت مسخصتوزُلت جثبذ شٍغ

 . مظان شهغع  عاجب الاحخماغُت،مً اللغوض مً مبلغ أي زصم ًخم ال

 :      لالؾخفاصة مً هظه اإلاىدت ًجب جىفغ هظه الشغوط الخالُت                

 .مً اإلاىظفين الضاةمين (ة)اإلاػني  (جكىن  )أن ًكىن -         

 .أن ال ًكىن مػىُا بالتزاماث الخضمت الىطىُت-         

لت اإلاضي أو غلى وشك ؤلاخالت غلى الخلاغض (جكىن  )أن ال ًكىن -           في غطلت طٍى

 .الخضماث الاحخماغُتلجىت مضاها لضي  (جكىن  )أن ال ًكىن -         

حػهض والتزام ممض ى ومصاصق غلُه في البلضًت للمخػاكضًً ًلتزم فُه بدؿضًض مبلغ الؿلفت  (جمض ي )أن ًمض ي -         

 .الاحخماغُت ختى بػض فسس غلضه الطاعب 

 :للحصىو غلى هظه الؿلفت ًجب جلضًم اإلالف الخالي                    *  
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 pdf. الاحخماغُتشهاصة ؤلاغفاء مً الضًىن ججاه لجىت الخضماث -                                 

ضي مشطىب    -                               pdfصك بٍغ

 pdf.شهاصة الاغتراف بضًً مإشغ غليها مً كبل هُئت مسخصت  -                               

          جضعؽ وجغجب ملفاث الاؾخفاصة مً الؿلفت الاحخماغُت خؿب ؾلم الخىلُط: 

 .(هلطت غً كل ؾىت)ألاكضمُت في الخىظُف-   1

 (هلطت غً كل طفل)غضص ألاطفاو -   2

 ( هلاط لالؾخفاصة مً الخىلُط ٌشترط وحىص ملف واخض ألخضهما03)زىاتي في اللطاع -   3

ش اًضاع الطلب - 4 جاٍع

م الاكخطاع اإلاباشغ مً الغاجب الشهغي للمػني وفي _ ا غً طٍغ  كل الدؿضًضاث لصالح لخضماث الاحخماغُت جكىن شهٍغ

 شهغا كدض أكص ى لكل ؾلفت احخماغُت جىػع غلى أكؿاط 30خضوص 

. 

 صلفة السألااج

 . جمىذ ؾلفت الؼواج لػماو حامػت غليزان:20املادة 

 . صج50.000.00جبلغ كُمت هظه الؿلفت  _

 : للحصىو غلى هظه الؿلفت ًجب جلضًم اإلالف الخالي_

ش    -                                         غلض الؼواج خضًث الخاٍع

ضي مشطىب  -                                     صك بٍغ

 . عمظان شهغ عاجب الاحخماغُت،مً اللغوض مً مبلغ أي زصم ًخم ال

م الاكخطاع اإلاباشغ مً الغاجب الشهغي للمػني وفي _ ا غً طٍغ  كل الدؿضًضاث لصالح لخضماث الاحخماغُت جكىن شهٍغ

 .. شهغا كدض أكص ى لكل ؾلفت احخماغُت جىػع غلى أكؿاط24خضوص 

 

 التضامن: اللاا الضادش

 ثكريمات العماو 

 : غماو الحم في الاؾخفاصة مً مىدتو و: 21املادة

  ٌؿخفُض منها الجمُؼ صج00.2000كضعه بمبلغ بمىاؾبت غُض الػماو                            -

 .  حؿخفُض منها اليؿىة  صج00.2000كضعه بمبلغ بمىاؾبت غُض اإلاغأة                              -

   ٌؿخفُض منها الجمُؼ  صج00.5000كضعهبمبلغ بمىاؾبت غُض الفطغ                                 -

  ٌؿخفُض منها الجمُؼ صج00.5000كضعه بمبلغ بمىاؾبت غُض  ألاطحى                               -

 

 الخدمات الصحية ألاالحمامات: اللاا الضاةع

 الحمامات املعدهية ألا ألاصائل الراحة

جخىلى لجىت الخضماث الاحخماغُت باخصاء الػماو الظًً هم في خاحت ئلي غالج، بشغط أن ًكىن لضيهم وزُلت مً : 22املادة

 .طبِب جثبذ خاحتهم للخضماث الصحُت اإلابِىت أغاله
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جدضص لجىت الخضماث الاحخماغُت غضص الػماو الظًً هم في خاحت للػالج، وال ًمكً أن جخجاوػ هظه الحصت أكثر مً _

 .شخص وإلاضة أؾبىع في الؿىت15

 صج غً كل غامل اؾخفاص مً الخضمت الصحُت، 20 000.00 جلضم لجىت الخضماث الاحخماغُت مؿاغضة مالُت ال جخجاوػ _

 .وجضفؼ للمغكؼ اإلاخػاكض مػه

 .جبرم لجىت الخضماث الاحخماغُت اجفاكُاث مؼ ئصاعة مغاكؼ الاؾخجمام_

 

 الرياضة: اللاا الثامن

اطُت لفاةضة غماو حامػت غليزان  وأبىائهم: 23املادة  .حؿعى لجىت الخضماث الاحخماغُت ئلي ئوشاء الجمػُاث الٍغ

اطُت_ ت في ئطاع ا للىاهين اإلاىظمت للمىافؿاث الٍغ اطت الجماهيًر  . جماعؽ الٍغ

اطُت مً _  .الػماو جخىلى لجىت الخضماث الاحخماغُت حشكُل فغق ٍع

اطُت اإلاىاؾباث وألاغُاص الىطىُت والضًيُت_  . جيشط الفغق الٍغ

ت ووطىُت مكً أن جكىن مدلُت وحهٍى اطُت فُما بُنها ٍو كما جخىلى اللجىت ئبغام .  جىظم لجىت الخضماث الاحخماغُت صوعاث ٍع

اطاث مً كبل غماو حامػت غليزان وأبىائهم  اطُت واللاغاث إلاماعؾت حمُؼ أهىاع الٍغ  .اجفاكُاث مؼ اإلاغكباث الٍغ

اطُت صون ئزالو بلىاهين الاجداصًت الىطىُت _ اطُت كُفُاث جىظُم اإلاىافؿاث الٍغ ًدضص اللاهىن ألاؾاس ي للمىافؿاث الٍغ

اطت و الػمل  .للٍغ

 الثقافة، التضلية ألاالضياحة: اللاا التاصع

 . جخىلى لجىت الخضماث الاحخماغُت، ئوشاء هىاصي لػماو حامػت غليزان وأبىائهم، خؿب ؤلامكاهُاث اإلاخىفغة:24املادة 

جىدصغ الىىاصي التي ًجب ئوشاؤها في املجاالث الخالُت الترفُه غً الىفـ ؤلاغالم آلالي، شكل ملهى، ئوشاء هىاصي غلمُت _

 .و زلافُت

م مً زالو ئحغاء مؿابلت صازلُت لحفظت اللغآن _  جخىلى لجىت الخضماث الاحخماغُت جفػُل وحصجُؼ خفظت اللغآن الكٍغ

م ٌشغف غليها مسخصىن لفاةضة أبىاء غماو حامػت   .غليزانالكٍغ

 جلىم لجىت الخضماث الاحخماغُت بدىظُم عخالث كصض الترفُه غً الىفـ زالو الػطل ألاؾبىغُت أو الػطل اإلاضعؾُت _

 .لػماو حامػت غليزان وأبىائهم

 .جىظم لجىت الخضماث الاحخماغُت مغاكؼ الاصطُاف لفاةضة أبىاء غماو حامػت غليزان وطلك خؿب ئمكاهُاث اللجىت_

 

  مختلفةأحكام: العاشراللاا 

حػض هظه الظىابط الػامت التي جدكم حؿُير أمىاو الخضماث الاحخماغُت وهفلاتها كلاهىن وكمغحػُت إلغضاص : 25املادة 

 .ميزاهُت الخضماث الاحخماغُت

ف مدافظ الحؿاباث :26املادة   . جىفير اغخماص مالي مً احل حغطُت مصاٍع

ت وال ًجىػ الخغوج غنها ئال في :27 املادة  جطبم أخكام ومىاص هظه الظىابط غلى لجىت الخضماث الاحخماغُت وبصفت ئحباٍع

 .خالت كظاًا لم ًخػغض لها الىظام الضازلي

 .حػضًل هظه الظىابط بىاء غلى اكتراح لجىت الخضماث الاحخماغُت ًمكً: 28املادة 

 .ال ًجىػ ئطالكا للجىت الخضماث الاحخماغُت وهُكل الدؿُير الخغوج غً هظه الظىابط: 29 املادة
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غا أصبُا ومالُا وهظا كبل أوازغ شهغ صٌؿمبر مً كل ؾىت ئلى كل مً يهمه : 30املادة  جلضم لجىت الخضماث الاحخماغُت جلٍغ

 .ألامغ

 . كل مسالفاث ألخكام هظه الظىابط ًخػغض صاخبها للمخابػت اللاهىهُت:31املادة 

 :لضادة اعضاء لجىة الخدماتا
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