«هب انم آنکه جان را فکرت آموخت»

مقذمه
هستوزی باسهاًذگاى یىی اس خذهات صٌذٍقّای تأهیي اجتواعی است وِ در راستای حوایت اس خاًَادُ ٍ
اعضای تحت تىفل بیوِضذگاى پیصبیٌی ضذُ است ٍ در صَرت فَت بیوِضذُ یا هستوزیبگیز بِ
باسهاًذگاى ٍاجذ ضزایط پزداخت هیضَد .در صَرتی وِ بیوِضذُ ٌّگام فَت صالحیت دریافت هستوزی
باسًطستگی یا اسوارافتادگی را داضتِ باضذ ،هستوزی اٍ بِ افزاد تحت تىفل هعیي وِ عوذتاً ضاهل سًاى یا
هزداى بیَُ ٍ فزسًذ(اى) باسهاًذُ هیضَد ،تعلك هیگیزد .البتِ ّوَارُ ضزایط اضافِ دیگزی بزای احزاس
صالحیت هذًظز لاًَىگذار در ایي حَسُ ٍجَد دارد .هثالً هوىي است بیَُ هلشم بِ داضتي ضزایط دیگزی
ًظیز رسیذى بِ سي هعیي ،اسوارافتادگی ،یا داضتي فزسًذ وَچه باضذ تا هطوَل دریافت هستوزی ضَد.
هستوزی فزسًذ(اى) باسهاًذُ ّن هعوَالً با رسیذى بِ سي خاظ هتَلف هیضَد؛ اگزچِ در ضزایط خاصی
هاًٌذ اداهِ تحصیل ،ایي سي هیتَاًذ هٌعطف ٍ هتغیز باضذ ٍ یا در ضزایطی هثل اسوارافتادگی یا در بزخی
وطَرّا بزای دختزاى هجزد بِ صَرت هادامالعوز اداهِ پیذا وٌذ .ضزایط احزاس صالحیت باسهاًذگاى هستوزی
باسًطستگی بستِ بِ ٍیژگیّای التصادی ٍ اجتواعی ٍ بعضاً فزٌّگی ّز جاهعِای هتغیز است.
بار هالی هستوزیّای باسهاًذگی در صٌذٍقّای بیوِای اس هَضَعاتی است وِ هحل هٌالطِ بسیاری بَدُ ٍ
بزخی اعتماد بِ ضزٍرت اصالح لَاًیي هستوزیّا بِ خصَظ در حَسُ باسهاًذگاى دارًذ.
در گشارش پیص رٍ لَاًیي ٍ همزرات هزتبط با هستوزی باسهاًذگاى ٍ ضزایط آىّا در وطَرّای هختلف هزٍر
ضذُ است .اطالعات ایي گشارش اس اتحادیِ بیيالوللی تأهیي اجتواعی ( )ISSAاستخزاج ضذُ ٍ تالش ضذُ
در اًتخاب وطَرّا عالٍُ بز وطَرّای تَسعِیافتِ ،وطَرّای دارای تجزبِ هَفك در تأهیي اجتواعی،
وطَرّایی با ٍیژگیّای هطتزن اجتواعی ،فزٌّگی ٍ التصادی ٍ ّوچٌیي وطَرّایی وِ بِ تاسگی
اصالحاتی در ایي حَسُ اًجام دادُاًذ ًیش گٌجاًذُ ضًَذ.
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سى تیَُ یا هزد تیَُ ٍاتغتِ
كزسًذاى ًَچيتز اس  20عال (تزای داًؾدَیاى ،هؼلَالى ،دختز هدزد تذٍى درآهذ تذٍى هحذٍدیت)
ٍالذیي عالخَردُ ٍاتغتِ (پذر تاالتز اس  60عال ٍ هادر تاالتز اس  55عال ،در فَرت اسًاراكتادگی ٍ ػذم
دریاكت هغتوزی دیگز ،تذٍى هحذٍدیت)



تیَُ (سى ٍ هزد) (ّنخٌظ یا خٌظ هخالق)  60عال ٍ تاالتز ًِ حذاهل ًِ هاُ پیؼ اس هزٍ تا تیوِؽذُ
اسدٍاج ًزدُ تاؽذ (تزای تیَُ (سى ٍ هزد) عالم گزكتِ حذاهل  10عال ٍ پیؼ اس  60عالگی اسدٍاج هدذد
ًٌزدُ تاؽذ)
تیَُ (سى ٍ هزد) در ّز عٌی اگز اس كزسًذ ًنتز اس  16عال یا هؼلَل ًگْذاری هیًٌذ ٍ هشایای تأهیي اختواػی
دریاكت هیًٌذ
تیَُ (سى ٍ هزد) اسًاراكتادُ یا ّوغز عالم گزكتِ تاسهاًذُ  50عال ٍ تیؾتز تا اسًاراكتادگی ًِ پیؼ اس یا در
عَل ّلت عال پیؼ اس كَت هتَكی ؽزٍع ؽذُ تاؽذ
كزسًذ هدزد ًنتز اس  18عال (در فَرتی ًِ داًؼآهَس توامٍهت اتتذایی یا هتَعغِ تاؽذ 19 ،عال ٍ اگز
پیؼ اس  22عالگی اسًاراكتادُ تاؽذ تذٍى هحذٍدیت)
ٍ ٍالذیي ٍاتغتِ تاالتز اس  62عال ،تذٍى اسدٍاج هدذد اس سهاى هزٍ تیوِگذار ٍ حذاهل  50درفذ ٍاتغتگی تِ
هتَكی در ٌّگام كَت




اػضای ٍاتغتِ ٍ تذٍى ؽـل خاًَادُ ًِ اس كزسًذ ًنتز اس  14عال یا هؼلَل ًگْذاری هیًٌٌذ
كزسًذاى ،تزادراى ،خَاّزاى ٍ ًَُّا حذاًثز تا عي  18عال (در فَرت داًؼآهَس تَدى  23عال ٍ در فَرت
هؼلَلیت اس ًَدًی تذٍى هحذٍدیت)
تیَُّا (سى ٍ هزد)
ٍالذیي یا اخذاد  60عال ٍ تیؾتز (هزداى) یا  55عال ٍ تیؾتز (سًاى) یا اسًاراكتادُ




ّوغز
كزسًذاى ًنتز اس  18عال (در فَرتی ًِ داًؼآهَس پیؼداًؾگاّی تاؽذ  20عال ٍ اگز داًؾدَ تاؽذ 25
عال)
پغز  18عال ٍ تیؾتز ًِ هؼلَل ٍ تیٌار تاؽذ
دختز هدزد ،تیَُ یا عالم گزكتِ در ّز عٌی ًِ فاحة اؽتـال دارای تیوِ ًیغت ٍ خَد ّیچ هشایای تأهیي
اختواػی دریاكت ًویًٌذ
ٍالذیي ٍاتغتِ




آمریکا




ريسیه

ترکیه








هشایای تاسهاًذگاى
(فٌذٍم تیوِ احتیاط)

ٍظیلِتگیز ًام تزدُ ؽذُ (ؿیز هغلواًاى) یا ًٍیل هاًًَی (هغلواًاى)
اگز ٍظیلِ تگیز ًام تزدُ ؽذُ ٍخَد ًذاؽتِ تاؽذ ،هشایا (تِ تزتیة اٍلَیت) تِ
ّوغز ،كزسًذاىٍ ،الذیي ٍ خَاّزاى ٍ تزادراى پزداخت هیؽَد.



مالسی

هشایای تاسهاًذگاى
(تیوِ اختواػی)





تیَُ (سى ٍ هزد)
كزسًذاى هدزد ًنتز اس  21عال (یا تا تٌویل هوغغ ًارؽٌاعی ٍ ،تذٍى
هحذٍدیت تزای هؼلَالى)
ٍالذیي
اخذاد
تزادراى ٍ خَاّزاى ٍاتغتِ هدزد ًنتز اس  21عال
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تیَُ (سى ٍ هزد)
پغز ًنتز اس  19عال (تزای داًؼآهَس توامٍهت  26عال ٍ تزای كزد ًاتَاى اس ًار تذٍى هحذٍدیت)
دختز هدزد
تزادراى ،خَاّزاىٍ ،الذیي ،اخذاد ٍ ًَُّای ٍاتغتِ در ؽزایظ خاؿ
ّوغز عاتن (عثن هاًَى اعالم)

هغتوزی تاسهاًذُ تز پایِ درآهذ
()CPP/QPP

هغتوزی ّوغز
(هغتوزی تغثیوی)

هغتوزی ّوغز (هغتوزی تیَُسى)
(تیوِ اختواػی)

سًئد

هغتوزی تاسهاًذُ ()NDC
هغتوزی ّوغز
(هغتوزی حن تیوِای)
هغتوزی تضویٌی ّوغز
هغتوزی تاسهاًذُ یتین (هغتوزی
كزسًذ) (تیوِ اختواػی)
هوزری كزسًذاى تاسهاًذُ

 تیَُ (سى ٍ هزد) یا ؽزیي ػزكی (ّنخٌظ یا اس دٍ خٌظ هخالق)
 كزسًذاى ًنتز اس  18عال (تزای داًؼآهَساى توامٍهت  25عال)
ّ وغز تاسهاًذُ ًِ در سهاى كَت تیوِ ؽذُ ًنتز اس  35عال تاؽذ ٍ
كزسًذ ٍاتغتِ یا هؼلَلیت ًذاؽتِ تاؽذ ،تحت  CPPتا عي ٍ 65اخذ
ؽزایظ دریاكت هغتوزی تاسهاًذگی ًیغت.
ّوغز تاسهاًذُ ،ؽزیي ثثت ؽذُ یا كزدی ًِ تحت ؽزایظ خافی تا هتَكی
ّنخاًِ تَدُ اعت .تاسهاًذُ تایذ ًنتز اس  65عال تاؽذ.
سًاى هتَلذ عال  1944یا پیؼ اس آى ًِ هثل اس  1صاًَیِ  1990تا هتَكی اسدٍاج
ًزدُ تاؽٌذ ٍ ،در سهاى كَت ٍاخذ ؽزایظ ؽذُ تاؽٌذ
سًاى هتَلذ  ٍ 1945پظ اس آى ًِ پیؼ اس  1صاًَیِ  1990تا هتَكی اسدٍاج ًزدُ
تاؽٌذ ٍ در  31دعاهثز  ٍ 1989سهاى هزٍ هتَكی ٍاخذ ؽزایظ ؽذُ تاؽٌذ،
هَاًیي اًتوالی اػوال هیؽَد.
ػذم ٍخَد هغتوزی تاسهاًذگی
ّوغز یا ؽزیي تاسهاًذُ
ّوغز ًنتز اس  65عال ًِ هغتوزی تغثیوی یا تیَُسى دریاكت ًٌٌذ یا هوذار
ًوی اس آى را دریاكت ًٌذ.
كزسًذ تاسهاًذُ تا عي  18عالگی (داًؼآهَساى تا  20عالگی)
كزسًذ تاسهاًذُ تا عي  18عالگی (داًؼآهَساى تا  20عالگی) تذٍى هغتوزی
تاسهاًذُ یتین یا تا هوذار ًن آى


هوزری ٍالذیي تیَُ
(حن تیوِای)

اوگلستان

هوزری كزد داؽدیذُ
(حن تیوِای)
پزداختی داؽدیذگی
(حن تیوِای)
هوزری عزپزعت
(ؿیز حن تیوِای)

تیَُ (سى ٍ هزد) یا ؽزیي سًذگی ًَچيتز اس عي دریاكت هغتوزی
تاسًؾغتگی دٍلتی ًِ تزای حذاهل یي تچِ ًِ ٍالذیٌؼ كَت ًزدُاًذ،
هشایای كزسًذ دریاكت هیًٌذ

 تیَُسى تاردار
ّوغز تاسهاًذُ یا ؽزیي سًذگی تاالی  45عال ًِ ٌَّس ًَچيتز اس عي
دریاكت هغتوزی دٍلتی اعت ٍ كزسًذ ٍاتغتِای ًذارد

كزدی ًِ اس یتیوی ًگْذاری هیًٌذ ًِ ٍالذیي هتَكایؼ در اًگلغتاى هتَلذ
ؽذُاًذ یا اس عي  16عالگی حذاهل ّ 52لتِ در ّز دٍرُ دٍ عالِ در اًگلغتاى
سًذگی ًزدُاًذ ٍ ًغی ًِ ٍاخذ ؽزایظ هشایای كزسًذ تاؽذ.
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تیوِ هغتوزی پایِ
(تیوِ اختواػی ،هوزرات دٍلت
هزًشی)

چیه

مصر

تیوِ هغتوزی پایِ
(حغاب اًلزادی اخثاری ،هوزرات
دٍلت هزًشی)
هغتوزیّا تزای عاًٌاى رٍعتایی ٍ
ؿیز ؽْزی
(حغاب اًلزادی)










ٍارث هاًًَی هتَكی

ٍارث هاًًَی هتَكی

تیَُسى ٍاتغتِ در ّز عٌی
تیَُ هزد ٍاتغتِ دارای هؼلَلیت
پغزاى ٍ تزادراى ٍاتغتِ ًَچيتز اس  21عال ( 26عال تزای داًؼآهَساى ٍ تزای هؼلَالى تذٍى هحذٍدیت)
دختزاى ٍ خَاّزاى هدزد
ٍالذیي ٍاتغتِ


تیَُ (سى ٍ هزد) ًِ حذاهل تزای ؽؼ هاُ تا تیوِ ؽذُ اسدٍاج ًزدُ تاؽذ
(حذاهل عِ عال اگز تیوِ ؽذُ ،هغتوزیتگیز تاؽذ)
تیَُ (سى ٍ هزد) ًِ كزسًذی اس هتَكی داؽتِ تاؽذ ،یا تیَُسًی ًِ در سهاى
كَت اس هتَكی تاردار تاؽذ
هادر كزسًذاى خارج اس اسدٍاج هتَكی
كزسًذاى ًنتز اس  18عال ( 24عال تزای داًؼآهَساى ٍ تزای هؼلَالى
تذٍى هحذٍدیت)
ٍالذیي هتَكی در فَرتی ًِ تاسهاًذُ ٍاخذ ؽزایظ دیگزی ٍخَد ًذاؽتِ
تاؽذ.



تیَُ (سى ٍ هزد) ًِ حذاهل تزای ؽؼ هاُ تا تیوِ ؽذُ اسدٍاج ًزدُ تاؽذ
(حذاهل عِ عال اگز تیوِ ؽذُ ،هغتوزیتگیز تاؽذ)
تیَُ (سى ٍ هزد) ًِ كزسًذی اس هتَكی داؽتِ تاؽذ ،یا تیَُسًی ًِ در سهاى
كَت اس هتَكی تاردار تاؽذ
هادر كزسًذاى خارج اس اسدٍاج هتَكی
كزسًذاى ًنتز اس  18عال ( 24عال تزای داًؼآهَساى ٍ تزای هؼلَالى
تذٍى هحذٍدیت)
ٍالذیي هتَكی در فَرتی ًِ تاسهاًذُ ٍاخذ ؽزایظ دیگزی ٍخَد ًذاؽتِ
تاؽذ.


هغتوزی تاسهاًذُ
(حغاب اًلزادی)





شیلی


هغتوزی تاسهاًذُ
(تیوِ اختواػی)





شاپه

تیَُ (سى ٍ هزد)
كزسًذاى ٍاتغتِ
ٍالذیي

هغتوزی تاسهاًذُ
(تزًاهِ هغتوزی هلی)

 تیَُ (سى ٍ هزد) ًِ تا كزسًذ هتَكی تا پایاى عال هالی ًِ تِ عي 18
عالگی هیرعذ (در فَرت هؼلَلیت تا هاّی ًِ تِ عي  20عالگی
هیرعذ) سًذگی هیًٌذ ٍ یا اس اٍ هزاهثت هیًٌذ
 یتیواى ًاهل تا پایاى عال هالی ًِ در آى تِ  18عالگی هیرعٌذ (در
فَرت هؼلَلیت تا هاّی ًِ تِ عي  20عالگی هیرعذ)

هغتوزی تاسهاًذُ
(تیوِ هغتوزی ًارًٌاى)

 تیَُسى
 تیَُ هزدی ًِ در سهاى كَت تیوِ ؽذُ  55عال ٍ تاالتز تاؽذ (اس 60
عالگی اگز خَد تحت تزًاهِ هلی هغتوزی دریاكت ًویًٌذ)
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 كزسًذاى ٍ ًَُّا تا پایاى عال هالی ًِ تِ عي  18عالگی هیرعٌذ (در
فَرت  19عالگی)
ٍ ٍ الذیي ٍ اخذاد اگز در سهاى كَت تیوِؽذُ تِ لحاػ هالی تِ اٍ ٍاتغتِ
تاؽٌذ ٍ در ٌّگام كَت تیوِؽذُ تاالتز اس  55عال تاؽٌذ (هشایا در عي
 60عالگی پزداخت هیؽًَذ)
هغتوزی تِ اٍلیي تاسهاًذُ ٍاخذ ؽزایظ تِ تزتیة اٍلَیت سیز پزداخت هیؽَد:
ّوغز ،كزسًذاىٍ ،الذیيًَُّ ،ا ٍ اخذاد

هلىد

 تیَُ (سى ٍ هزد) یا ؽزیي دائن اسدٍاج ًٌزدُ ًِ پیؼ اس  1950هتَلذ ؽذُ تاؽذ ،اس ًَدًاى سیز  18عال ًگْذاری
ًٌذ ،یا تا حذاهل  45درفذ ًاتَاًی اس ًار ارسیاتی ؽَد
 یتین ًاهل تا عي  16عالگی (در فَرت هؼلَلیت  8عال ٍ در فَرت داًؼآهَس تَدى  21عال)
هغتوزی ّوگاًی
هغتوزی ّوغز ٍاتغتِ
هوزری ّوغز ٍاتغتِ
(آسهَى ٍعغ)

داومارک

هغتوزی تاسهاًذگاى
(تیوِ اختواػی)

برزیل
هغتوزی تاسهاًذُ سًذاًی
(تیوِ اختواػی)

هىد






تیَُ (سى ٍ هزد)
ؽزیي
كزسًذاى ًَچيتز اس  21عال (تزای هؼلَالى تذٍى هحذٍدیت)
اگز ّیچ تیَُ (سى ٍ هزد) ،ؽزیي ،یا كزسًذ (تِ تزتیة اٍلَیت) ٍخَد ًذاؽتِ
تاؽذٍ ،الذیي ٍ خَاّزاى ٍ تزادراى ًَچيتز اس  21عال (تزای هؼلَالى
تذٍى هحذٍدیت)






تیَُ (سى ٍ هزد)
ؽزیي
كزسًذاى ًَچيتز اس  21عال (تزای هؼلَالى تذٍى هحذٍدیت)
اگز ّیچ تیَُ (سى ٍ هزد) ،ؽزیي ،یا كزسًذ (تِ تزتیة اٍلَیت) ٍخَد ًذاؽتِ
تاؽذٍ ،الذیي ٍ خَاّزاى ٍ تزادراى ًَچيتز اس  21عال (تزای هؼلَالى
تذٍى هحذٍدیت)

هشایای تاسهاًذگاى
(فٌذٍم تیوِ احتیاط)





ػضَی اس خاًَادُ ًِ اس اٍ ًام تزدُ ؽذُ
عایز ٍظیلِتگیزاى ًِ اس آىّا ًام تزدُ ؽذُ
ٍراث هاًًَی

عزح تیوِ (ٍاتغتِ تِ عپزدُ) تاسهاًذُ
(تیوِ اختواػی)





ٍظیلِتگیزاًی ًِ اس آىّا ًام تزدُ ؽذُ
اػضای خاًَادُ
ٍراث هاًًَی



تیَُ (سى ٍ هزد) ٍ حذاًثز دٍ كزسًذ ًَچيتز اس  25عال (تزای هؼلَلیت
ًاهل ٍ دائوی تذٍى هحذٍدیت)

هغتوزی تاسهاًذُ
(تیوِ اختواػی)

گرجستان

ػذم ٍخَد هغتوزی ّوغز تاسهاًذُ
ّوغز یا ؽزیي ّنخاًِ (ّنخٌظ یا اس دٍ خٌظ هخالق) ًِ ّز دٍ هغتوزی
ّوگاًی دریاكت هیًزدًذ
ّوغز یا ؽزیي ّنخاًِ (ّنخٌظ یا اس دٍ خٌظ هخالق) تاسهاًذُ ًِ حذاهل
عِ عال تا هتَكی سًذگی ًزدُ اعت




كزسًذاى تا  18عالگی
هزتاًیاى عزًَب عیاعی
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ّوغز تاسهاًذُ در هذت  5عال پیؼ اس عي تاسًؾغتگی هؼوَل (در فَرت هؼلَلیت سٍدتز)
كزسًذاى تا عي  18عال ( 26عال در فَرتی ًِ داًؼآهَس یا در خذهت ارتؼ تاؽذ ٍ تذٍى هحذٍدیت تزای
هؼلَالى)
ٍالذیي تشرٍتز اس عي هؼوَل تاسًؾغتگی (اگز تیوِؽذُ عی خذهت ارتؼ كَت ًٌذ در ّز عٌی) ًِ خَد
هغتوزی دریاكت ًویًٌٌذ






تیَُ (سى ٍ هزد)
ّوغز عالم گزكتِ
ؽزیي ّنخاًِ
كزسًذاى ًَچيتز اس  16عال ( 25عال تزای داًؼآهَساى توامٍهت ٍ تزای هؼلَالى تذٍى هحذٍدیت) ،ؽاهل
كزسًذاى تاسهاًذُ ؽزیي اسدٍاج ًٌزدُ
خَاّزاى ٍ تزادراى
ًَُّا
ٍالذیي ٍ اخذاد ٍاتغتِ دارای هؼلَلیت یا  65عال ٍ تاالتز
ٍالذیي رضاػی ًِ حذاهل  10عال اس هتَكی ًگْذاری ًزدُاًذ
هغتوزی تاسهاًذگاى
تاسهاًذگاى ًام تزدُ ؽذُ تَعظ هتَكی
(حغاب اًلزادی اخثاری)








هغتوزی تاسهاًذُ
(تیوِ اختواػی)




ٍاتغتگاى ًاتَاى اس ًار
كزسًذاى ًَچيتز  18عال ( 23عال تزای داًؼآهَساى توامٍهت ٍ تزای
هؼلَلیت پیؼ اس  18عالگی تذٍى هحذٍدیت)
تیَُ (سى ٍ هزد) در عي تاسًؾغتگی ،هؼلَل یا تیَُای ًِ اس كزسًذاى سیز
عِ عال ًگْذاری هیًٌذ
ّز خَیؾاًٍذی ًِ اس كزسًذاى سیز عِ عال ًگْذاری هیًٌذ




ٍاتغتگاى ًاتَاى اس ًار
كزسًذاى ًَچيتز  18عال ( 23عال تزای داًؼآهَساى توامٍهت ٍ تزای
هؼلَلیت پیؼ اس  18عالگی تذٍى هحذٍدیت)
تیَُ (سى ٍ هزد) در عي تاسًؾغتگی ،هؼلَل یا تیَُای ًِ اس كزسًذاى سیز
ّؾت عال ًگْذاری هیًٌذ
ّز خَیؾاًٍذی ًِ اس كزسًذاى سیز ّؾت عال ًگْذاری هیًٌذ




قساقستان
هشایای اختواػی دٍلتی تاسهاًذُ
(هغاػذت اختواػی ،آسهَى ٍعغ)






لهستان





تیَُ (سى ٍ هزد) ًِ در سهاى كَت تیوِؽذُ  50عال ٍ تاالتز تاؽذً ،اتَاى اس ًار تاؽذ ،كزسًذ ًَچيتز اس 16
عال ( 18عال تزای داًؼآهَساى) ًگْذاری ًٌذ یا اس كزسًذ هؼلَلی ًِ هؼلَلیتؼ پیؼ اس  16عالگی ( 25عال
تزای داًؼآهَساى) آؿاسؽذُ تاؽذ
ّوغز عالم گزكتِای ًِ اس حن ًلوِ تزخَردار اعت ٍ ؽزایظ تیَُ ؽذى (سى ٍ هزد) را دارد
كزسًذاى ٍاتغتِ ًنتز  16عال ( 25عال تزای داًؼآهَساى ٍ تذٍى هحذٍدیت در فَرتی ًِ پیؼ اس 16
عالگی یا در فَرت داًؼآهَس تَدى پیؼ اس  25عالگی دچار هؼلَلیت ؽذُ تاؽذ)
ٍالذیي ٍاتغتِای ًِ ؽزایظ تیَُ (سى ٍ هزد) دارًذ
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هغتوزی تاسهاًذگاى :هتَكی در  10عال گذؽتِ حذاهل یي عال ،ؽاهل حذاهل  90رٍس پیؼ اس هزٍ ،حن تیوِ پزداختِ
تاؽذ؛  20عال ًاهل حن تیوِ پزداختِ تاؽذ؛ یا در ٌّگام هزٍ ،هغتوزیتگیز عالخَردگی یا اسًاراكتادگی ًاهل تاؽذ.

ایران

هغتوزی خشئی :در فَرتی ًِ هتَكی ؽزایظ حن تیوِ هغتوزی تاسهاًذگاى را ًذاؽتِ تاؽذ ٍ حذاهل یي عال حن تیوِ
داؽتِ تاؽذ ،تِ تاسهاًذگاى ٍاخذ ؽزایظ پزداخت هیؽَد.
هغتوزی تاسهاًذگاى (تیوِ اختواػی) :هتَكی در ٌّگام كَت هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی دریاكت ًٌذ .اگز
ٌّگام كَتً ،نتز اس  42عال داؽتِ تاؽذ ،تایذ حذاهل ؽؼچْارم پَؽؼ داؽتِ تاؽذ ٍ تؼذاد ًل یيچْارمّای

آمریکا

پَؽؼ تایذ حذاهل تزاتز عي هتَكی هٌْای  21تاؽذ.
هغتوزی تیوِ تاسهاًذُ (تیوِ اختواػی) :تذٍى در ًظز گزكتي دٍرُ سهاًی خذهت ٍ دٍرُ پَؽؼ هتَكی پزداخت هیؽَد.
هغتوزی دٍلتی تا سهاًذگاى اختواػی (هغاػذت اختواػی) :در فَرتی ًِ هتَكی ٍاخذ ؽزایظ دریاكت هغتوزی تیوِای

ريسیه

عالخَردگی ٍ اسًاراكتادگی ًثاؽذ ،پزداخت هیؽَد.
هغتوزی تاسهاًذگاى :هتَكی ٌّگام هزٍ هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی دریاكت هیًزدُ یا هغتحن دریاكت آى
تَدُ اعت یا حذاهل پٌح عال پَؽؼ ؽاهل حذاهل  900رٍس پزداخت حن تیوِ داؽتِ اعت ( 1800رٍس تزای ًارهٌذاى

ترکیه

رعوی ٍ اكزاد خَیؼكزها).
هشایای تاسهاًذگاى (تیوِ اختواػی) :هتَكی حذاهل  24هاُ در  40هاُ پیؼ اس هزٍ حن تیوِ پزداختِ تاؽذ؛ یا حذاهل در
 66.7درفذ هاُّا اس اتتذای تیوِ ؽذى تا هدوَع حذاهل  24هاُ حن تیوًِ ،غَر حن تیوِ داؽتِ تاؽذ.

مالسی

هغتوزی تاسهاًذگی ًاّؼ یاكتِ :هتَكی حذاهل  33درفذ هاُّا اس اتتذای تیوِ ؽذى تا هدوَع حذاهل  24هاُ حن
تیوًِ ،غَر حن تیوِ داؽتِ تاؽذ.
هغتوزی تاسهاًذگاى :هتَكی در ٌّگام كَت در اؽتـال تحت پَؽؼ تیوِ تاؽذ ٍ حذاهل عِ هاُ هتَالی یا ؽؼ هاُ ؿیز
هتَالی حن تیوِ پزداختِ تاؽذ ( 12هاُ هتَالی ٍ  18هاُ ؿیز هتَالی تزای اكزاد تیوِ ؽذُ اختیاری ًِ اٍلیي تار در عي

عربستان

 48عالگی ( 50عال در توَین ّدزی) ٍ تاالتز تِ ایي عزح پیَعتِاًذ)؛ یا هغتوزیتگیز تَدُ تاؽذ.

سعًدی

اگز هتَكی در ٌّگام كَت دیگز تحت پَؽؼ تیوِ ًثاؽذ ٍ هغتوزیتگیز ًثاؽذ ،هغتوزی تا حذاهل  120هاُ حن تیوِ
پزداختی یا اػتثاری پزداخت هیؽَد (حن تیوِ اػتثاری ًثایذ تیؼ اس  60هاُ تاؽذ).
هوزری تاسهاًذُ هغتوزی ّوگاًی (آسهَى درآهذ) :تِ تیَُّای (سى ٍ هزد) ًندرآهذ در عٌیي  60تا  64عال ًِ هوین
ًاًادا ّغتٌذ یا حذاهل  10عال تؼذ اس عي  18عالگی عاًي ًاًادا تَدُاًذ ،پزداخت هیؽَد.
هوزری تاسهاًذگاى پظ اس اسدٍاج هدذد یا ٍرٍد تِ یي راتغِ ػزكی ًِ حذاهل یي عال اس آى تگذرد ،هتَهق هیؽَد.
هوزری تاسهاًذگاى در عي  65عالگی تغتِ تِ درآهذ تیوِ ؽذُ ،درآهذ اضاكی تضویٌی ًندرآهذاى تا هغتوزی تأهیي

کاوادا

عالخَردگاى خایگشیي هیؽَد.
هغتوزی تاسهاًذُ تز پایِ درآهذ ( :)CPP/QPPهتَكی تایذ عی ًنتز اس  10عال یا یيعَم عالّایی ًِ هیتَاًغت
ػضَ تیوِ تاؽذ تِ ػضَیت آى درآهذُ تاؽذ؛ حذاهل دٍرُ پزداخت حن تیوِ عِ عال اعت.
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هغتوزی ّوغز (هغتوزی حن تیوِ ای) :اگز تیوِ ؽذُ پَؽؼ ایي هشایا را اًتخاب ًزدُ تاؽذ ،تِ ّوغز یا ؽزیي
تاسهاًذُ پزداخت هیؽَد.
هغتوزی تضویٌی ّوغز :در فَرتی ًِ در عي ًنتز اس  65عال هغتوزی تغثیوی یا تیَُسى دریاكت ًٌٌذ یا هوذار

سًئد

ًوی اس آى را دریاكت ًٌذ ،پزداخت هی ؽَد .هتَكی تایذ حذاهل عِ عال در عَئذ اهاهت داؽتِ تاؽذ .هشایای ًاهل تا 40
عال اهاهت پزداخت هیؽَد .اگز تیوِ ؽذُ پیؼ اس  64عالگی تویزد ،تلاٍت تیي عي هتَكی در سهاى هزٍ ٍ عي 64
عالگی تا عالّای اهاهت اداهِ هییاتذ.

اوگلستان

چیه

مصر

هوزری ٍالذیي تیَُ (حن تیوِای) ٍ هوزری كزد داؽدیذُ (حن تیوِای) ٍ پزداختی داؽدیذگی (حن تیوِای) :هتَكی در
سهاى كَت هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی دریاكت ًٌذ یا هغتحن دریاكت آى تاؽذ.
تیوِ هغتوزی پایِ (تیوِ اختواػی) ،هوزرات دٍلت هزًشی ٍ تیوِ هغتوزی پایِ (حغاب اًلزادی اخثاری ،هوزرات دٍلت
هزًشی) :هتَكی در سهاى هزٍ هغتوزیتگیز یا در اؽتـال تحت پَؽؼ تاؽذ.
هغتوزی ّا تزای عاًٌاى رٍعتایی ٍ ؿیز ؽْزی (حغاب اًلزادی) :هتَكی هغتوزی عالخَردگی ٍیضُ عاًٌاى رٍعتایی ٍ
ؿیز ؽْزی دریاكت هیًزدُ یا هغتحن دریاكت آى تَدُ اعت.
هغتوزی تاسهاًذُ (پایِ ٍ هتـیز) :اگز هتَكی هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی دریاكت هیًزدُ یا هغتحن دریاكت
آى تَدُ اعت یا حذاهل عِ هاُ هتَالی یا در هدوَع ؽؼ هاُ حن تیوِ داؽتِ تاؽذ؛ حذاهل دُ عال حن تیوِ اگز هزٍ
تیؼ اس یي عال پظ اس تَهق اؽتـال ٍ پیؼ اس آىًِ تیوِؽذُ تِ عي تاسًؾغتگی تزعذ ،رخ دّذ ،پزداخت هیؽَد.
هشایای پایاى خذهت :اگز تیوِؽذُ ٍاخذ ؽزایظ هغتوزی تاسهاًذگی تاؽذ پزداخت هیؽَد.
هشایای تٌویلی :اگز تیوِؽذُ ٍاخذ ؽزایظ هغتوزی تاسهاًذگی تاؽذ پزداخت هیؽَد.
عَد ٍیضُ :اگز تیوِؽذُ ٍاخذ ؽزایظ هغتوزی تاسهاًذگی تاؽذ پزداخت هیؽَد.
ًويّشیٌِ ّوثغتگی اختواػی :اگز تیوِؽذُ ٍاخذ ؽزایظ هغتوزی تاسهاًذگی تاؽذ پزداخت هیؽَد.
تغَیِ تاسهاًذُ :اگز هتَكی در سهاى هزٍ ٍاخذ ؽزایظ هغتوزی تاسهاًذگی ًثاؽذ ،تِ تاسهاًذگاى ٍاخذ ؽزایظ یا ٍارث
هاًًَی پزداخت هیؽَد.
هشایای پایاى خذهت :اگز تیوِ ؽذُ ٍاخذ ؽزایظ تغَیِ تاسهاًذُ تاؽذ ،پزداخت هیؽَد.
هشایای تٌویلی :اگز تیوِ ؽذُ ٍاخذ ؽزایظ تغَیِ تاسهاًذُ تاؽذ ،پزداخت هیؽَد.
هغتوزی تاسهاًذُ (حغاب اًلزادی) :هتَكی حن تیوِ پزداخت هیًزدُ یا ًنتز اس یي عال هثل اس سهاى هزٍ تیٌار تَدُ
ٍ در یي عال آخز اؽتـال حذاهل ؽؼ هاُ حن تیوِ پزداختِ تاؽذ (تزای ًارگزاى خَیؼكزهاً ،غَر حن تیوِ تایذ در
هاُ هثل اس كَت پزداختِ ؽذُ تاؽذ) ٍ در سهاى هزٍ هغتحن دریاكت هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی تاؽذ.
هغتوزی تاسهاًذُ (تیوِ اختواػی) :هشدتگیز تیوِ ؽذُ تایذ حذاهل ّ 400لتِ حن تیوِ پزداختِ ؽذُ داؽتِ تاؽذ؛ یا
حذاهل ّ 50لتِ حن تیوِ پزداختِ ؽذُ ًِ ؽاهل حذاهل  40درفذ ّلتِّا در پٌح عال آخز ٍ  50درفذ ّلتِّا اس سهاى
آؿاس پَؽؼ تاؽذ (سًاى اس ایي ؽزط آخز هؼافاًذ).
ًارهٌذ حوَمتگیز تیوِؽذُ تایذ حذاهل عِ عال ًغَر حن تیوِ داؽتِ تاؽذ.

شیلی

هشایای كزسًذاى (ّوگاًی) :سًاى  65عال ٍ تیؾتز ًِ حذاهل یي كزسًذ تِ دًیا آٍردُاًذ یا تِ كزسًذخَاًذگی پذیزكتِاًذ،
حذاهل  20عال اس  20عالگی عاًي ؽیلی تَدُاًذ ،اس خولِ حذاهل چْار عال اس پٌح عال گذؽتِ ،تؼذ اس  1خَالی
 2009تاسًؾغتِ ؽذُاًذٍ ٍ ،اتغتِ تِ یي ؽزًت هذیزیت فٌذٍم تاسًؾغتگی ّغتٌذ ( )AFPیا هغتوزی پایِ
ّوثغتگی عالخَردگی یا هغتوزی تاسهاًذُ دریاكت هیًٌٌذ.
ًوي تالػَك عالگزد اسدٍاج عالیی (هغاػذت اختواػی ،آسهَى ٍعغ) :تِ سٍجّایی ًِ  50عال اس اسدٍاجؽاى
هیگذرد ٍ درآهذ خاًَارؽاى در یٌی اس پاییيتزیي چْار پٌدي درآهذ اعت .تایذ دعتًن چْار عال اس پٌح عال هثل اس
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ادػا هوین ؽیلی تاؽذ .ادػا تایذ در ػزك یي عال پٌداّویي عالگزد اسدٍاج هغزح ؽَد.
هغتوزی تاسهاًذُ (تزًاهِ هغتوزی هلی) :هتَكی هغتوزی عالخَردگی  NPدریاكت هیًزدُ یا هغتحن دریاكت آى
تَدُ اعت؛ كزد تیوِؽذُ یا عاًي صاپي در عي  60تا  ًِ 64در  66.7درفذ دٍرُ  20عالگی تا هاُ پیؼ اس هزٍ حن
تیوِ پزداختِ تاؽذ (ؽاهل ّز دٍرُای تِ خش ؽزایظ حن تیوِای هثل دٍرُّای تا درآهذ ًن)؛ یا اگز ًنتز اس عي  65عال
تایذ حن تیوِ هغتوز تزای یي عال پیؼ اس دٍرُ دٍ هاِّ هثل اس هاُ هزٍ تپزداسد.
هشیت اضاكی ٍاتغتگاى :تِ كزسًذاى تا پایاى عال هالی ًِ در آى تِ  18عالگی هیرعٌذ (در فَرت هؼلَلیت تا هاّی ًِ
تِ عي  20عالگی هیرعٌذ) پزداخت هیؽَد.

شاپه

هغتوزی تیَُسى تذٍى كزسًذ (تزًاهِ هغتوزی هلی) :تِ تیَُسى ٍاتغتِ تذٍى كزسًذ در عي  60تا  64عالگی ًِ حذاهل
تزای  10عال تا هتَكی اسدٍاج ًزدُ اعت ،پزداخت هیؽَد .هتَكی در ٌّگام كَت هغتوزیتگیز عالخَردگی ًثاؽذ ٍ
حذاهل  25عال ًغَر حن تیوِ داؽتِ تاؽذ (ؽاهل ّز دٍرُای تِ خش ؽزایظ حن تیوِای هثل دٍرُّای تا درآهذ ًن).
هغتوزی تاسهاًذُ (تیوِ هغتوزی ًارًٌاى) :هتَكی هغتوزی (گزٍُ  1یا  )2عالخَردگی یا اسًاراكتادگی  EPIدریاكت
ًٌذ یا هغتحن دریاكت آى تاؽذ؛ یا در  66.7درفذ دٍرُ  20عالگی تا هاُ پیؼ اس هزٍ حن تیوِ پزداختِ تاؽذ (ؽاهل
ّز دٍرُای تِ خش ؽزایظ حن تیوِای هثل دٍرُّای تا درآهذ ًن) حن تیوِ پزداختِ تَدُ اعت.
هشایای تاسهاًذگاى :هتَكی هغتوزی عالخَردگی دریاكت ًٌذ یا هغتحن دریاكت آى تاؽذ.

هلىد
هغتوزی ّوگاًیّ :یچ هشایای هاًًَی تزای ّوغز تاسهاًذُ تذارى دیذُ ًؾذُ اعت.
یتیواى ًَچيتز اس  18عال تحت هوزری ػائلِهٌذی خاًَادُ ٍاخذ ؽزایظ هشایا ّغتٌذ.
هغتوزی ّوغز ٍاتغتٍِ :هتی ًِ یي ّوغز یا ؽزیي ّنخاًِ (ّنخٌظ یا اس دٍ خٌظ هخالق) ًِ ّز دٍ هغتوزی
ّوگاًی دریاكت هیًزدًذ كَت ًٌذ ،پزداخت هیؽَد.
هوزری ّوغز ٍاتغتِ (آسهَى ٍعغ) :تِ ّوغز یا ؽزیي ّنخاًِ (ّنخٌظ یا اس دٍ خٌظ هخالق) تاسهاًذُ ًِ حذاهل
عِ عال تا هتَكی سًذگی ًزدُ اعت ،پزداخت هیؽَد.

داومارک

آسهَى درآهذ :اگز درآهذ عاالًِ ّوغز یا ؽزیي ّنخاًِ تاسهاًذُ تیؼ اس ً 234895زٍى تاؽذ ،هشایای ًاّؼ یاكتِ
پزداخت هیؽَد .اگز درآهذ عاالًِ تیؼ اس ً 367021زٍى تاؽذّ ،یچ هشایایی پزداخت ًویؽَد.
 :ATPاگز هتَكی اس عال  2002حذاهل دٍ عال ًغَر حن تیوِ داؽتِ تاؽذ ،تِ ّوغز تاسهاًذُ (ّنخٌظ یا اس دٍ
خٌظ هخالق) ٍ ّز كزسًذ ًَچيتز اس  21عال؛ اگز هتَكی تٌْا پیؼ اس ً 2003غَر حن تیوِ داؽتِ تاؽذ ،تِ ّز كزسًذ
ًَچيتز اس  19عال پزداخت هیؽَد.
هغتوزی تاسهاًذگاى (تیوِ اختواػی) :هتَكی در ٌّگام كَت هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی دریاكت هیًزدُ یا
هغتحن دریاكت آى تَدُ اعت.

برزیل

هغتوزی تاسهاًذُ سًذاًی (تیوِ اختواػی) :تیوِؽذُای ًِ در سًذاى اعت ٍ پیؼ اس حثظ درآهذ هاّاًِ حذاًثز تا
 1089.72رئال داؽتِ اعت.
هشایای تاسهاًذگاى (فٌذٍم تیوِ احتیاط) ٍ عزح تیوِ (ٍاتغتِ تِ عپزدُ) تاسهاًذُ (تیوِ اختواػی) :اگز ػضَ فٌذٍم
پیؼ اس تزداؽت ًاهل هاًذُ حغاب تویزد ،تِ ٍظیلِتگیزاًی ًِ اس آىّا ًام تزدُ ؽذُ ،اػضای خاًَادُ یا ٍراث هاًًَی

هىد

پزداخت هیؽَد.
هغتوزی تاسهاًذُ (تیوِ اختواػی) :اگز هتَكی حذاهل یي هاُ ًغَر حن تیوِ داؽتِ تاؽذ ،فزفًظز اس ایي ًِ ٌّگام
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كَت ؽاؿل یا تاسًؾغتِ تَدُ اعت ،تِ تیَُ (سى ٍ هزد) ٍ حذاًثز دٍ كزسًذ ًَچيتز اس  25عال (تزای هؼلَلیت ًاهل ٍ
دائوی تذٍى هحذٍدیت) ،پزداخت هیؽَد.
هغتوزی تا اسدٍاج هدذد هتَهق هیؽَد.
اگز ّیچ تیَُ (سى ٍ هزد) یا یتین تاسهاًذُای ٍخَد ًذاؽتِ تاؽذ ،هغتوزی تِ تاسهاًذُای ًِ اس اٍ ًام تزدُ ؽذُ یا ٍالذیي
ٍاتغتِ پزداخت هیؽَد.
هشایای تاسهاًذُ (عزح پاداػ) :اگز تیوِؽذُ در ًتیدِ تیواری یا تقادف كَت ًٌذ پزداخت هیؽَد.
هغتوزی تیَُسى (هغاػذت اختواػی) :تِ تیَُسىّای  40عال ٍ تاالتز پزداخت هیؽَد.
ًوي تالػَك تاسهاًذُ (هغاػذت اختواػی) :تِ خاًَارّای ًیاسهٌذ (تحت عزح هشایای هلی خاًَادُ) ٍهتی ًاىآٍر افلی
 18تا  64عالؽاى كَت ًٌذ ،پزداخت هیؽَد.
هشایای تغتِ اختواػی تاسهاًذگاى (هغاػذت اختواػی)ٍ :هتی ًِ ًاىآٍر اس خزاحتّای فٌؼتی ،تیواریّای ًاؽی اس
اؽتـال یا تیواری ٍ خزاحت ؿیز هزتثظ تا ًار كَت ًٌذ ،تِ كزسًذاى تا  18عالگی پزداخت هیؽَد .هشایا ّوچٌیي تِ

گرجستان

هزتاًیاى عزًَب عیاعی پزداخت هیؽَد.

-

بلغارستان
هغت وزی تاسهاًذُ :هتَكی در سهاى كَت هغتوزی عالخَردگی دریاكت ًٌذ یا هغتحن دریاكت آى تاؽذ.
هغتوزی هَهت ّوغز :هغتوزی هَهت تِ تیَُ (سى ٍ هزد) ًِ ٍاخذ ؽزایظ دریاكت هغتوزی دائوی ًیغت ٍ اس كزسًذاى

مجارستان

سیز  18عال هتَكی هزاهثت هیًٌذ یا تِ ػٌَاى هؼلَل یا تیوار دائن هحغَب هیؽَد ،پزداخت هیؽَد.
هغتوزی تاسهاًذگاى (حغاب اًلزادی اخثاری) :تِ تاسهاًذگاًی ًِ تَعظ هتَكی ًام تزدُ ؽذُاًذ ،پزداخت هیؽَد.
هغتوزی تاسهاًذُ (تیوِ اختواػی) :هتَكی در ٌّگام كَت هغتوزی عالخَردگی تیوِ اختواػی دریاكت ًٌذ یا هغتحن
دریاكت آى تاؽذ.

قساقستان

هشایای اختواػی دٍلتی تاسهاًذُ (هغاػذت اختواػی ،آسهَى ٍعغ)ٍ :هتی ًاىآٍر خاًَادُ كَت ًٌذ اگز هتَكی ٍاخذ ؽزایظ
دریاكت هغتوزی عالخَردگی ٍ اسًاراكتادگی ٍاتغتِ تِ درآهذ ًثاؽذ ،تِ تاسهاًذگاى پزداخت هیؽَد.
هغتوزی تاسهاًذگاى :هتَكی در سهاى كَت هغتوزی عالخَردگی ٍ اسًاراكتادگی دریاكت ًٌذ یا هغتحن دریاكت آى

لهستان

تاؽذ.
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 50درفذ اس هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی تِ تیَُ (سى ٍ هزد)
 25درفذ اس هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی تِ ّز یتین ٍاخذ ؽزایظ (تزای یتین ًاهل  50درفذ)
 20درفذ اس هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی تِ ّز یي اس ٍالذیي هؾزٍع
حذاهل هغتوزی تزًیثی هاّاًِ تاسهاًذُّا ،حذاهل دعتوشد هاًًَی هاّاًِ یي ًارگز ؿیز هاّز اعت.
حذاًثز هغتوزی تزًیثی هاّاًِ تاسهاًذُّا 100 ،درفذ هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی اعت.
 100درفذ هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی تِ تیَُ (سى ٍ هزد) ٍ تیَُ عالم گزكتِ (سى ٍ هزد) در عي ًاهل
تاسًؾغتگی 75 ،درفذ تِ تیَُ (سى ٍ هزد) ٍ تیَُ عالم گزكتِ (سى ٍ هزد) در ّز عٌی ًِ اس ًَدى سیز  16عال ًگْذاری
هیًٌٌذ (در فَرت اسًاراكتادگی پیؼ اس  22عالگی تذٍى هحذٍدیت) 71.5 ،تا  99درفذ تِ تیَُ (سى ٍ هزد) ٍ تیَُ عالم
گزكتِ (سى ٍ هزد) در عي  60عالگی تا عي ًاهل تاسًؾغتگی 71.5 ،درفذ تِ تیَُ (سى ٍ هزد) اسًاراكتادُ در عي  50تا
 59عالِ
 75درفذ اس هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی تِ ّز كزسًذ یتین
 82.5درفذ اس هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی تِ یٌی اس ٍالذیي  62عالِ یا تاالتز پزداخت هیؽَد؛ اگز دٍ ٍالذ ٍاخذ
ؽزایظ ٍخَد داؽتِ تاؽذ 75 ،درفذ تِ ّز یي اس ٍالذیي
تزًیة تواهی هشایای تاسهاًذگاى ًثایذ تیؼ اس  100تا  180درفذ هغتوزی عالخَردگی (یا  100تا  150درفذ هغتوزی
اسًاراكتادگی) تاؽذ .هشایای ّوغز هغلوِ تاسهاًذُ ،در تزاتز هدوَع حذاًثز هشایای خاًَادُ هحاعثِ ًویؽَد.
هغتوزی هدوَع اهتیاسّای هغتوزی تیوِؽذُ اعت ًِ در ارسػ اهتیاس هغتوزی در عالی ًِ هغتوزی هغالثِ ؽذُ اعت
تِ ػالٍُ هشایای تیوِای پایِ تا ًزخ یٌٌَاخت ضزب ؽذُ اعت.

ريسیه

ترکیه

هغتوزی تِ عَر تزاتز در هیاى تواهی تاسهاًذگاى ٍاخذ ؽزایظ توغین هیؽَد.
 50درفذ اس هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی تِ تیَُ (سى ٍ هزد) 75 ،درفذ در فَرتی ًِ تیَُ (سى ٍ هزد) تذٍى
كزسًذ تاؽذ ٍ ًار ًٌٌذ ٍ هغتوزی دریاكت ًٌٌذ
 25درفذ اس هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی تِ ّز یتین ٍاخذ ؽزایظ (تزای یتین ًاهل  50درفذ)
 25در فذ اس هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی تِ ٍالذیي ٍاتغتِ
تزًیة تواهی هشایای تاسهاًذگاى ًثایذ تیؼ اس  100درفذ هغتوزی عالخَردگی تاؽذ.
ٍالذیي ٍاتغتِ تاالتز اس  65عال هیتَاًٌذ  25درفذ اس هغتوزی هتَكی را حتی اگز تزًیة تواهی هشایای تاسهاًذگاى تیؼ
اس  100درفذ هغتوزی هتَكی ؽَد ،دریاكت ًٌٌذ.
هشایای تاسهاًذگاى (فٌذٍم
تیوِ احتیاط)

هثلـی یيخا اس هدوَع ًغَر حن تیوِ ًاركزها ٍ ًارگز تِ ّوزاُ تْزُ هزًة
پزداختّای اًدام ؽذُ
 60درفذ هشایا تِ تیَُ (سى ٍ هزد) ٍاخذ ؽزایظ
 40درفذ آى تِ كزسًذاى ٍاخذ ؽزایظ
اگز تاسهاًذُ ٍاخذ ؽزایغی ٍخَد ًذاؽتِ تاؽذ 40 ،درفذ هشایا تِ ٍالذیي یا اخذاد ٍ 30

مالسی

هشایای تاسهاًذگاى
(تیوِ اختواػی)

درفذ تِ خَاّزاى ٍ تزادراى هدزد ٍاخذ ؽزایظ تا عي  21عالگی
در فَرتی ًِ هتَكی هغتوزی اسًاراكتادگی (تیوِ اختواػی) دریاكت هیًزدُ100 ،
درفذ هغتوزی اسًاراكتادگی پزداخت هیؽَد؛ اگز هتَكی ٌّگام كَت ؽاؿل تَدُ 50 ،تا
 65درفذ هتَعظ درآهذّای ًاؽی اس ًار هاّاًِ تیوِؽذُ در  24هاُ پیؼ اس هزٍ ،تغتِ
تِ تؼذاد ًغَر حن تیوِ ،پزداخت هیؽَد.
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هغتوزی تِ عَر تزاتز در هیاى تواهی تاسهاًذگاى ٍاخذ ؽزایظ توغین هیؽَد.
در فَرت ٍخَد عِ تاسهاًذُ ٍ تیؾتز 100 ،درفذ هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی (یا اگز هتَكی ٌّگام كَت در

ػزتغتاى
عؼَدی

اؽتـال تحت پَؽؼ تَدُ اعت 2.5 ،درفذ هتَعظ درآهذّای ًاؽی اس ًار هاّاًِ هتَكی در  24هاُ پیؼ اس هزٍ)؛ 75
درفذ اس ایي هثلؾ تزای دٍ ٍاتغتِ 50 ،درفذ تزای یي ٍاتغتِ پزداخت هیؽَد.

 60درفذ اس هغتوزی تاسًؾغتگی تز پایِ درآهذ حذاًثز تا  639دالر ًاًادا ( 655دالر
ًاًادا در عال  )2016در هاُ تِ تیَُ (سى ٍ هزد) یا ّوغز ػزكی  65عال ٍ تاالتز ًِ
هغتوزی  CPPدیگزی دریاكت ًویًٌذ
 37.5درفذ تِػالٍُ  181.75دالر ًاًادا ( 183.93دالر ًاًادا در عال  )2016حذاًثز تا
 581.13دالر ًاًادا ( 593.62دالر ًاًادا در عال  )2016در هاُ تِ تیَُ (سى ٍ هزد) یا
ّوغز ػزكی  45تا  64عال ،اسًاراكتادُ ٍ یا تا كزسًذ ٍاتغتِ
اگز در عي  35تا  44عالگی تذٍى اسًاراكتادگی ٍ یا كزسًذ ٍاتغتِ تاؽذ ،هغتوزی
هغتوزی تاسهاًذُ تز پایِ
درآهذ ()CPP

ّوچَى عي  45تا  64عال هحاعثِ هیؽَد ،اها تِ هیشاى  120/1تزای ّز هاّی ًِ
تیَُ (سى ٍ هزد) یا ّوغز ػزكی در ٌّگام هزٍ تیوِؽذُ ًَچيتز اس  45عال تاؽذ،
ًاّؼ هییاتذ.
تیَُ (سى ٍ هزد) یا ّوغز ػزكی  65عالِ ٍ تاالتز هیتَاًذ هغتوزی ّوغز ٍ هغتوزی
عالخَردگی ٍ یا اسًاراكتادگی را تِ عَر ّنسهاى دریاكت ًٌذ.
هشایا  100درفذ اس هغتوزی تیؾتز تِػالٍُ  60درفذ اس هغتوزی ًنتز ،حذاًثز تا
 1065دالر ًاًادا ( 1092دالر ًاًادا در عال ( )2016اگز ّوغز تاسهاًذُ هغتوزی
عالخَردگی دریاكت ًٌذ) یا  1264.59دالر ًاًادا ( 1290.81در عال ( )2016اگز ّوغز

کاوادا

تاسهاًذُ هغتوزی اسًاراكتادگی دریاكت ًٌذ) اعت.

حذاًثز تا  639دالر ًاًادا در هاُ تِ تیَُ (سى ٍ هزد) ٍ یا ّوغز ػزكی  65عالِ ٍ تاالتز
ًِ هغتوزی  QPPدیگزی دریاكت ًویًٌٌذ
حذاًثز تا  865.19دالر ًاًادا ( 881.09دالر ًاًادا در عال  )2016در فَرتی ًِ  45تا
هغتوزی تاسهاًذُ تز پایِ
درآهذ ()QPP

 64عال یا اسًاراكتادُ تاؽذ
حذاًثز تا  831.89دالر ًاًادا ( 847.39دالر ًاًادا در عال  )2016در فَرتی ًِ ًنتز اس
 45عال تاؽذ ،اسًاراكتادُ ًثاؽذ ٍ اس كزسًذ ٍاتغتِ هزاهثت ًٌذ
حذاًثز تا  518.68دالر ًاًادا ( 530.42دالر ًاًادا در عال  )2016در فَرتی ًِ
ًَچيتز اس  45عال تاؽذ ،اسًاراكتادُ ًثاؽذ ٍ كزسًذ ٍاتغتِ ًذاؽتِ تاؽذ

هغتوزی تاسهاًذُ یتین
()CPP/QPP

 234.87دالر ًاًادا ( 237.69دالر ًاًادا در عال  )2016در هاُ تِ ّز كزسًذ ًَچيتز اس
 18عال یا ًَچيتز اس  25عال در فَرتی ًِ داًؼآهَس توامٍهت تاؽذ( .كوظ )CPP
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 55درفذ اس حوَم هغتوزی عالخَردگی حافل ؽذُ (تز اعاط هوذار ٍ عالّای ًغَر
حن تیوِ)
هغتوزی تغثیوی تز اعاط هغتوزی  NDCاعت ًِ هتَكی دریاكت هیًزد یا حن
هغتوزی ّوغز
(هغتوزی تغثیوی)

دریاكت آى را داؽت.
هغتوزی تزای  12هاُ پزداخت هیؽَد .اگز ّوغز تاسهاًذُ حضاًت كزسًذ ًَچيتز اس
 18عال را داؽتِ تاؽذ ،هغتوزی تزای  12هاُ توذیذ هیؽَد .تزای كزسًذ یا كزسًذاى
ًَچيتز اس  12عال هغتوزی تا سهاًی ًِ ًَچيتزیي كزسًذ تِ  12عالگی تزعذ ،اداهِ
هییاتذ.
 90درفذ اس هوذار پایِ تِ تیَُسى  50تا  64عال در سهاى كَت یا دارای كزسًذ ًَچيتز
اس  17عال

هغتوزی ّوغز (هغتوزی
تیَُسى) (تیوِ اختواػی)

هشایا تِ هیشاى  6.7درفذ تِ اسای ّز عال ًِ تیَُسى ًَچيتز اس  50عال تاؽذً ،اّؼ
هییاتذ.
 40درفذ اس هغتوزی عالخَردگی تز پایِ درآهذ تیوِ اختواػی ،اگز هغتوزی تاسهاًذُ
یتین پزداخت هیؽَد  35درفذً ،یش تِ تیَُسى پزداخت هیؽَد.

هغتوزی تاسهاًذُ ()NDC
هغتوزی ّوغز
(هغتوزی حن تیوِای)

هغتوزی تاسهاًذگاى ٍخَد ًذارد.
اگز تیوِؽذُ پظ اس تاسًؾغتگی تویزد ،هشایا تِ فَرت هوزری عالیاًِ هادامالؼوز
پزداخت هیؽَد.
اگز هتَكی حذاهل  40عال اهاهت در عَئذ داؽتِ تاؽذً 94356 ،زٍى در عال تِ تیَُ
(سى ٍ هزد) ٍاخذ ؽزایظ پزداخت هیؽَد .هغتوزی  2.5درفذ تِ اسای ّز عال ًنتز اس

سًئد
هغتوزی تضویٌی ّوغز

 40عال اهاهت ًاّؼ هییاتذ .اگز تیَُ (سى ٍ هزد) هغتوزی تز پایِ درآهذ ّوغز
دریاكت هیًٌذ ،ضواًت هغتوزی تِ تذریح ًاّؼ هییاتذ تا سهاًی ًِ ّیچ هغتوزی
تضویٌی تا هوذار هؾخقی پزداخت ًؾَد.
 35درفذ اس حوَم هغتوزی حافل ؽذُ هتَكی (تز اعاط هوذار عالّایی ًِ ًغَر
حن تیوِ پزداختِ اعت) تزای یي یتین ًَچيتز اس  12عال پزداخت هیؽَد.
هغتوزی تِ اسای ّز یتین تیؾتز  25درفذ اكشایؼ هییاتذٍ .هتی ًَچيتزیي كزسًذ تِ

هغتوزی تاسهاًذُ یتین
(هغتوزی كزسًذ) (تیوِ
اختواػی)

 12عالگی هیرعذ 30 ،درفذ تزای یتین تا عي  18عال (اگز داًؼآهَس تاؽذ  20عال)
پزداخت هیؽَد
هغتوزی تِ اسای ّز یتین تیؾتز  20درفذ اكشایؼ هییاتذ .در فَرت ٍخَد تیؼ اس
یي یتینً ،ل هوذار تِ عَر تزاتز توغین هیؽَد.
توام هشایای تزًیثی یتیواىً ،ثایذ تیؼ اس  100درفذ هغتوزی هتَكی ( 80درفذ اگز
یي كزد تالؾ ،هغتوزی تغثیوی یا هغتوزی تیَُسى دریاكت هیًٌذ).

هوزری كزسًذاى تاسهاًذُ

ً 17720زٍى در عال تِ كزسًذ تاسهاًذُ تا عي  18عالگی ( 20عال در فَرت
داًؼآهَس تَدى) ًِ ّیچ هغتوزی یتیوی دیگزی دریاكت ًویًٌذ
اگز كزسًذ هغتوزی یتیوی دریاكت هیًٌذ ،هوزری كزسًذاى تاسهاًذُ تِ هیشاى هغتوزی
یتیوی ًِ دریاكت هیًٌذً ،اّؼ هییاتذ.
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هوزری ٍالذیي تیَُ
(حن تیوِای)

حذاًثز تا  112.55یَرٍ در ّلتِ (آٍریل )2016

هوزری كزد داؽدیذُ
(حن تیوِای)

تز اعاط عي تاسهاًذُ در سهاًی ًِ تیَُ هیؽَد یا سهاًی ًِ هوزری ٍالذیي تیَُ تِ پایاى
هیرعذ ٍ تؼذاد ًغَر حن تیوِ هتَكی هتـیز اعت :حذاًثز تا  112.55یَرٍ در ّلتِ
(آٍریل  )2016در فَرت  55عالگی ٍ تاالتز؛ درفذی اس ًزخ ًاهل در فَرتی ًِ در
عي  45تا  54عال تاؽذ .هوزری حذاًثز تا ّ 52لتِ تؼذ اس هزٍ پزداخت هیؽَد

پزداختی داؽدیذگی
(حن تیوِای)
هوزری عزپزعت
(ؿیز حن تیوِای)
تیوِ هغتوزی پایِ
(تیوِ اختواػی ،هوزرات
دٍلت هزًشی)
تیوِ هغتوزی پایِ
(حغاب اًلزادی اخثاری،
هوزرات دٍلت هزًشی)
هغتوزیّا تزای عاًٌاى
رٍعتایی ٍ ؿیز ؽْزی
(حغاب اًلزادی)

هثلؾ  2000یَرٍ (آٍریل  )2016تِ فَرت یيخا
 16.55یَرٍ در ّلتِ (آٍریل  )2016تزای ّز كزسًذ
هثلـی یيخا اس  6تا  12هاُ اس آخزیي دعتوشد هاّاًِ هتَكی تِ كزاخَر تؼذاد تٌلل
تاسهاًذُ
هثلـی یيخا اس ًل ًغَر حن تیوِ ًارًٌاى تِػالٍُ عَد حافلؽذُ
اگز تیوِؽذُ پیؼ اس عي تاسًؾغتگی هؼوَل كَت ًٌذ ،تزاس ًغَر ّز ًاركزهایی ًِ
پیؼ اس  1صاًَیِ  2006تِ حغاب اًلزادی هتَكی پزداخت ؽذُ ،تِ فٌذٍم اتحادیِ
هحلی هٌتول هیؽَد.
هثلـی یيخا اس ًل ًغَر حن تیوِ دٍلت ٍ كزد تیوِؽذُ ،تِػالٍُ عَد حافلؽذُ
هٌْای پزداختّای هثلی تِ هتَكی
حذاًثز تا  2.2درفذ ( 2.5درفذ تزای ًار دؽَار یا  2.8درفذ ًار خغزًاى) اس
درآهذّای پایِ هزخغ تزای ّز عال ًغَر حن تیوِ ،حذاًثز تا  36عال
درآهذّای پایِ هاّاًِ هزخغ هیاًگیي درآهذّای پایِ هاّاًِ تیوِؽذُ در دٍ عال آخز یا

هغتوزی تاسهاًذگی پایِ

پٌح عال پیؼ اس دٍ عال آخز ضزبدر ّ ،1.5زًذام پاییيتز اعتّ ،غتٌذ .اگز دٍرُ
پزداخت حن تیوِ پیؼ اس دٍ عال آخز ًنتز اس پٌح عال تاؽذ ،درآهذّای پایِ هاّاًِ
هزخغ ،هتَعظ درآهذّای پایِ هاّاًِ تیوِؽذُ در دٍ عال آخز پزداخت حن تیوِ یا در
عالّای پزداخت حن تیوِ پیؼ اس دٍ عال آخز ضزبدر  1.1تزای ّز عال پزداخت
حن تیوِ پیؼ اس دٍ عال آخزّ ،ز ًذام ًنتز اعتّ ،غتٌذ.
درفذ ( 2.5درفذ تزای هؾاؿل دؽَار یا  2.8درفذ تزای هؾاؿل خغزًاى) اس درآهذّای
هتـیز هزخغ تزای ّز عال پزداخت حن تیوِ
درآهذّای هتـیز هاّاًِ هزخغ ،هتَعظ درآهذّای هتـیز هاّاًِ تزای ًل دٍرُ پزداخت

مصر

حن تیوِ تِػالٍُ عِ درفذ تزای ّز عال ًاهل پزداخت حن تیوِ ،حذاًثز تا 1590
هغتوزی هتـیز تاسهاًذُ

پًَذّ ،غتٌذ.
حذاهل هغتوزی ًل (پایِ تِػالٍُ هتـیز) 65 ،درفذ هتَعظ درآهذّای هاّاًِ (پایِ
تِػالٍُ هتـیز) در دٍ عال آخز (تا حذاهل  20عال پَؽؼ) یا  141.75پًَذ در هاُ،
ّزًذام تیؾتز تاؽذ ،اعت.
حذاًثز هغتوزی ًل (پایِ تِػالٍُ هتـیز) 80 ،درفذ هتَعظ درآهذّای هاّاًِ (پایِ
تِػالٍُ هتـیز) یا  65درفذ حذاًثز درآهذّای هاّاًِ ًِ تزای هحاعثِ حن تیوِ اعتلادُ
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هیؽَد ( 2602پًَذ)ّ ،زًذام ًنتز تاؽذ ،اعت.
اگز كزسًذ ٍاخذ ؽزایغی ٍخَد ًذاؽتِ تاؽذ  60درفذ هغتوزی عالخَردگی یا
هغتوزی ّوغز
(حغاب اًلزادی)

اسًاراكتادگی تِ تیَُ (سى ٍ هزد)
 50درفذ تِ تیَُ (سى ٍ هزد) دارای كزسًذاى ٍاخذ ؽزایظ
 36درفذ تِ هادر ٍ پذر كزسًذاى خارج اس اسدٍاج هتَكی ( 30درفذ اگز هتَكی ٍ ّوغزػ
كزسًذاى ٍاخذ ؽزایظ تا یٌذیگز داؽتِ تاؽٌذ)

هغتوزی تاسهاًذُ یتین (حغاب
اًلزادی)

عایز تاسهاًذگاى ٍاخذ ؽزایظ
(حغاب اًلزادی)

 15درفذ هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی تِ ّز یتین ًوتز اس  18عال (عي 24
عال تزای داًؼآهَس ٍ هدزد ٍ در فَرت اسًاراكتادگی تذٍى هحذٍدیت) 11 ،درفذ
تزای ّز یتین تا اسًاراكتادگی خشئی تاالتز اس  24عال
اگز ّیچ تاسهاًذُ ٍاخذ ؽزایغی ٍخَد ًذاؽتِ تاؽذ ٍ ٍالذیي اعتحوام دریاكت هشایای
خاًَادگی داؽتِ تاؽٌذ 50 ،درفذ هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی تِ ّز یي اس
ٍالذیي

شیلی

هغتوزی ّوغز
(تیوِ اختواػی)

هغتوزی تاسهاًذُ یتین (تیوِ
اختواػی)

اگز كزسًذ ٍاخذ ؽزایغی ٍخَد ًذاؽتِ تاؽذ 60 ،درفذ دعتوشد یا هَاخة پایِ (هیاًگیي
دعتوشد یا هَاخة هاّاًِ تیوِ ؽذُ در پٌح عال آخز) یا هغتوزی عالخَردگی یا
اسًاراكتادگیّ ،زًذام تیؾتز تاؽذ ،تِ تیَُسى تاالتز اس  55عال یا تیَُهزد اسًاراكتادُ
 50درفذ تِ آىّا ًِ كزسًذاى ٍاخذ ؽزایظ دارًذ
 60درفذ هغتوزی تیَُسى تِ هادر كزسًذاى خارج اس اسدٍاج هتَكی

 20درفذ اخزت یا دعتوشد پایِ (هیاًگیي اخزت یا دعتوشد هاّاًِ تیوِؽذُ در پٌح عال
آخز) یا هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگیّ ،زًذام تیؾتز تاؽذ ،تِ ّز یتین
 780.100یي در عال تِ تیَُ (سى ٍ هزد) یا تِ یتین ًاهل
اگز تیؼ اس یي یتین ًاهل ٍخَد داؽتِ تاؽذ ،هغتوزی تِ عَر تزاتز توغین هیؽَد.

شاپه

هلىد

داومارک

هغتوزی تاسهاًذُ
(تزًاهِ هغتوزی هلی)
هغتوزی تیَُسى تذٍى كزسًذ
 75درفذ هغتوزی عالخَردگی
(تزًاهِ هغتوزی هلی)
هغتوزی تاسهاًذُ
 75درفذ هغتوزی عالخَردگی تِ اٍلیي تاسهاًذُ ٍاخذ ؽزایظ
(تیوِ هغتوزی ًارًٌاى)
 1150.91یَرٍ در هاُ تِ تیَُ (سى ٍ هزد) یا تِ ؽزیي اسدٍاج ًٌزدُ ٍاخذ ؽزایظ ٍ ًويّشیٌِ تؼغیالت  85.55یَرٍ در
هاُ یي تار در عال در هاُ هی
 368.29یَرٍ در هاُ تِ ّز یتین ًاهل سیز  10عال 552.44 ،یَرٍ تزای  10تا  15عال ،یا  736.59یَرٍ تزای  16تا 18
عال (در فَرت داًؼآهَس تَدى  21عال)
هغتوزی ّوگاًی
هغتوزی ّوغز ٍاتغتِ

هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی تزای عِ هاُ

هوزری ّوغز ٍاتغتِ
(آسهَى ٍعغ)

حذاًثز تا ً 14268زٍى تِ فَرت یيخا
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 100درفذ هغتوزی عالخَردگی ٍ یا اسًاراكتادگی ٍ  100درفذ حذاهل دعتوشد
ًارگزاى رٍعتایی تِ عَر تزاتز تیي تاسهاًذگاى ٍاخذ ؽزایظ توغین هیؽَد .اگز یي
تاسهاًذُ دیگز ٍاخذ ؽزایظ ًثاؽذ ،هغتوزی تاسهاًذگاى تاهیهاًذُ دٍتارُ هحاعثِ هیؽَد.
اگز هتَكی ًنتز اس  18هاُ ًغَر حن تیوِ داؽتِ اعت یا ًنتز اس دٍ عال اس اسدٍاج یا
هغتوزی تاسهاًذگاى
(تیوِ اختواػی)

سًذگی اٍ تا ّوغز یا ؽزیٌؼ پیؼ اس هزٍ گذؽتِ اعت ،هغتوزی تزای چْار هاُ
پزداخت هیؽَد ،اگز تیَُ (سى ٍ هزد) یا ؽزیي ًنتز اس  21عال داؽتِ تاؽٌذ ،تزای عِ
عال پزداخت هیؽَد .اگز تیَُ (سى ٍ هزد) یا ؽزیي  21تا  26عال داؽتِ تاؽذ ،تزای
ؽؼ عال پزداخت هیؽَد ،عي  27تا  29تزای  10عال ،عي  30تا  40عال تزای 15
عال 41 ،تا  43تزای  20عال ٍ تزای  44عال ٍ تاالتز تزای توام ػوز پزداخت هیؽَد.
 100درفذ هغتوزی اسًاراكتادگی ًِ اگز تیوِ ؽذُ اسًاراكتادُ تَد ،هغتحن دریاكت آى
تَد
 100درفذ حذاهل دعتوشد تزای ًارگزاى رٍعتایی .هغتوزی تِ عَر تزاتز در هیاى
تاسهاًذگاى ٍاخذ ؽزایظ
اگز یي تاسهاًذُ دیگز ٍاخذ ؽزایظ ًثاؽذ ،هغتوزی تاسهاًذگاى تاهیهاًذُ دٍتارُ هحاعثِ

برزیل

هغتوزی تاسهاًذُ سًذاًی
(تیوِ اختواػی)

هیؽَد.
اگز هتَكی ًنتز اس  18هاُ ًغَر حن تیوِ داؽتِ اعت یا ًنتز اس دٍ عال اس اسدٍاج یا
سًذگی اٍ تا ّوغز یا ؽزیٌؼ پیؼ اس هزٍ گذؽتِ اعت ،هغتوزی تزای چْار هاُ
پزداخت هیؽَد ،اگز تیَُ (سى ٍ هزد) یا ؽزیي ًنتز اس  21عال داؽتِ تاؽٌذ ،تزای عِ
عال پزداخت هیؽَد .اگز تیَُ (سى ٍ هزد) یا ؽزیي  21تا  26عال داؽتِ تاؽذ ،تزای
ؽؼ عال پزداخت هیؽَد ،عي  27تا  29تزای  10عال ،عي  30تا  40عال تزای 15
عال 41 ،تا  43تزای  20عال ٍ تزای  44عال ٍ تاالتز تزای توام ػوز پزداخت هیؽَد.

هشایای تاسهاًذگاى
(فٌذٍم تیوِ احتیاط)

هىد

هثلـی یيخا اس هدوَع حن تیوِّای ًارگز ٍ ًاركزها تِػالٍُ عَد حافلؽذُ هٌْای
پزداختّای اًدام ؽذُ تِ تاسهاًذُای ًِ اس اٍ ًام تزدُ ؽذُ پزداخت هیؽَد یا تِ عَر
تزاتز در هیاى ّوِ اػضای ٍاخذ ؽزایظ خاًَادُ توغین هیؽَد.

عزح تیوِ (ٍاتغتِ تِ عپزدُ) هثلـی تِ فَرت یيخا اس هیاًگیي تزاس حغاب فٌذٍم تیوِ احتیاط هتَكی عی  12هاُ
پیؼ اس هزٍ یا عی دٍرُ ػضَیت (ّزًذام ًنتز تاؽذ)
تاسهاًذُ (تیوِ اختواػی)
 50درفذ هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی تِ ّوغز
 25درفذ هغتوزی ّوغز ٍ  75درفذ تزای یتین تِ تاسهاًذُ یتین
هغتوزی تاسهاًذُ
حذاًثز تا  75درفذ هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی تِ عایز تاسهاًذگاى ٍاخذ
(تیوِ اختواػی)
ؽزایظ
هشایای تاسهاًذُ (عزح پاداػ) :هثلـی یيخا اس  15رٍس اس آخزیي دعتوشد رٍساًِ تِ اسای ّز یي عال خذهات هغتوز
پزداخت هیؽَد (تزای عالّای ًاتوام تیؼ اس ؽؼ هاُ ،هوذار ًاّؼ یاكتِ پزداخت هیؽَد).
ٌّگاهی ًِ ًارگزاى كقلی هیهیزًذً ،اركزهایاى ّشیٌِ ّلت رٍس دعتوشد را تزای ّز كقل ًاری پزداخت هیًٌٌذ.
هغتوزی تیَُسى (هغاػذت اختواػی) :هغتوزی هاّاًِ  300رٍپیِ ٍ در فَرتی ًِ تیؾتز اس  80عال تاؽذ 500 ،رٍپیِ

هشایای تغتِ اختواػی تاسهاًذگاى (هغاػذت اختواػی) 100 :الری در هاُ

گرجستان
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 50درفذ هغتوزی عالخَردگی تِ یي تاسهاًذُ 75 ،درفذ تِ دٍ تاسهاًذُ ٍ  100درفذ تِ عِ تاسهاًذُ ٍ تیؾتز.
هغتوزی تِ عَر تزاتز تیي ّوِ تاسهاًذگاى ٍاخذ ؽزایظ توغین هیؽَد.

بلغارستان

یتین ًاهل ،هدوَع هغتوزی ٍالذیي هتَكی را دریاكت هیًٌذ.
 60درفذ هغتوزی تِ ّوغز ،اگز تیَُ (سى ٍ هزد) خَد هغتوزی عالخَردگی یا حادثِ ًاؽی اس ًار دریاكت هیًٌذ 30
درفذ.
هغتوزی ّوغز هوٌي اعت تیي ّوغز تاسهاًذُ ٍ ّوغز عالم گزكتِ توغین ؽَد.
 30درفذ هغتوزی عالخَردگی تِ ّز تاسهاًذُ یتین پزداخت هیؽَد 60 ،درفذ تاالتزیي هغتوزی ّز یي اس ٍالذیي تزای
یتین ًاهل یا یتین تا ٍالذ تاسهاًذُ اسًاراكتادُ.
 60درفذ هغتوزی عالخَردگی تِ ٍالذیي یا اخذاد ،اگز ٍالذیي یا اخذاد خَد هغتوزی عالخَردگی یا حادثِ ًاؽی اس ًار

مجارستان

دریاكت هیًٌٌذ 30 ،درفذ.
هغتوزی هَهت ّوغز 60 :درفذ هغتوزی عالخَردگی تزای  12هاُ تِ تیَُ (سى ٍ هزد) پزداخت هیؽَد ،اگز تیَُ (سى ٍ
هزد) اس كزسًذ سیز  18عال ًگْذاری هیًٌذ ،هوٌي اعت تا ؽؼ هاُ ٍ اگز اس كزسًذ هؼلَل یا تیوار دائن ًگْذاری هیًٌذ،
تا  24هاُ اضاكِ توذیذ ؽَد .هغتوزی هَهت اگز تیَُ (سى ٍ هزد) تِ عي هؼوَل تاسًؾغتگی تزعذ ،تا ظزكیت ًاری
هحذٍد ارسیاتی هیؽَد ،یا اس حذاهل دٍ ًَدى سیز  16عال (داًؼآهَس توامٍهت  25عال) یا اس حذاهل یي ًَدى هؼلَل
یا تیوار دائن هزاهثت هیًٌذ ،تِ هغتوزی دائوی تثذیل هیؽَد.
هغتوزی هَهت ّوغز هوٌي اعت تیي ّوغز تاسهاًذُ ٍ ّوغز عالم گزكتِ توغین ؽَد.
هغتوزی تاسهاًذگاى
(حغاب اًلزادی اخثاری)

هشایا تز اعاط تزاس حغاب هتَكی در هیاى تاسهاًذگاى ًام تزدُ ؽذُ در عْنّای
تؼییيؽذُ تَعظ هتَكی تَسیغ هیؽَد.
هشایا هاّاًِ تز اعاط تلاٍت تیي هیاًگیي درآهذّای هاّاًِ تیوِؽذُ در  24هاُ گذؽتِ ٍ
 80درفذ حذاهل دعتوشد هاّاًِ ضزبدر ًزخ خایگشیٌی درآهذً ،زخ تؼذاد تاسهاًذگاىٍ ،
ًزخ دٍرُ تحت پَؽؼ پزداخت هیؽَد.

هغتوزی تاسهاًذُ
(تیوِ اختواػی)

قساقستان

ًزخ خایگشیٌی درآهذ  0.6اعت.
ًزخ تؼذاد تاسهاًذگاى تزای یي تاسهاًذُ ٍاتغتِ ،0.4 ،تزای دٍ تا  ،0.5تزای عِ تا ٍ 0.6
تزای چْار تا ٍ تیؾتز 0.8
ًزخ دٍرُ تحت پَؽؼ تزای ًوتز اس ؽؼ هاُ پَؽؼ ،0.1 ،تزای ؽؼ تا  12هاُ ،0.7
تزای  12تا  23هاُ  0.75تزای  24تا  36هاُ  ،0.85تزای  36تا  48هاُ  0.9تزای  48تا
 60هاُ  ٍ 0.95تزای  60هاُ ٍ تیؾتز 1

هشایای اختواػی دٍلتی
تاسهاًذُ (هغاػذت اختواػی،
آسهَى ٍعغ)

هشایا هاّاًِ تا ًزخ یٌٌَاخت تز اعاط اًذاسُ خاًَادُ ٍ ایيًِ ػضَی اس خاًَادُ هؼلَل
تاؽذ

 85درفذ هغتوزی عالخَردگی یا اسًاراكتادگی تِ یي تاسهاًذُ پزداخت هیؽَد .تزای دٍ تاسهاًذُ  90درفذ ٍ تزای عِ

لهستان

تاسهاًذُ ٍ تیؾتز  95درفذ آى تِ عَر تزاتز تیي آىَّا توغین هیؽَد.
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شاخص تعذیل مسایا

دوره زمانی تعذیل مسایا

تـییزات در ّشیٌِّای سًذگی

عاالًِ

ایران
خَدًار

تـییزات در ّشیٌِّای سًذگی

آمریکا
تـییزات ًزخ تَرم ٍ هتَعظ دعتوشد

-

ريسیه
تـییزات ؽاخـ تْای ًاال ٍ خذهات هقزكی

صاًَیِ ٍ خَالی ّز عال

ترکیه

مالسی

هشایای تاسهاًذگاى (فٌذٍم تیوِ
احتیاط)
هشایای تاسهاًذگاى
(تیوِ اختواػی)

تـییزات در ّشیٌِ سًذگی ٍ
تذارًات هالی عیغتن تیوِ
اختواػی

-

عربستان

-

-

سعًدی
تـییزات در ؽاخـ تْای ًاال ٍ خذهات هقزكی

عاالًِ تِ عَر خَدًار

کاوادا

سًئد

هغتوزی ّوغز
(هغتوزی تغثیوی)
هغتوزی ّوغز (هغتوزی
تیَُسى) (تیوِ اختواػی)
هغتوزی تاسهاًذُ ()NDC
هغتوزی ّوغز (هغتوزی حن
تیوِای)
هغتوزی تضویٌی ّوغز
هغتوزی تاسهاًذُ یتین
(هغتوزی كزسًذ) (تیوِ
اختواػی)

تـییزات دعتوشدّا

عاالًِ

تـییزات دعتوشدّا

عاالًِ

-

-

-

-

تـییزات هیوتّا

عاالًِ

تـییزات دعتوشدّا

عاالًِ
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شاخص تعذیل مسایا

تـییزات هیوتّا

هوزری كزسًذاى تاسهاًذُ

تـییزات در ؽاخـ تْای ًاال ٍ خذهات هقزكی در عپتاهثز عال هثل

دوره زمانی تعذیل مسایا

عاالًِ
عاالًِ

اوگلستان
-

-

چیه
-

-

مصر
هغتوزی تاسهاًذُ
(حغاب اًلزادی)

تـییزات ؽاخـ تْای ًاال ٍ
خذهات هقزكی

شیلی

هغتوزی تاسهاًذُ
(تیوِ اختواػی)

تـییزات ؽاخـ تْای ًاال ٍ
خذهات هقزكی

شاپه

هغتوزی تاسهاًذُ
(تزًاهِ هغتوزی هلی)
هغتوزی تاسهاًذُ
(تیوِ هغتوزی ًارًٌاى)

عاالًِ تِ عَر خَدًار
عاالًِ تِ عَر خَدًار
اگز تـییزات ؽاخـ تْای ًاال ٍ خذهات
هقزكی در عَل عال پیؼ اس آىًِ چزخِ 12
هاِّ تِ پایاى تزعذ ،حذاهل  15درفذ تاؽذ ،ایي
ًار سٍدتز اًدام هیؽَد.

تـییزات هیوتّا ٍ دعتوشدّا

عاالًِ تِ عَر خَدًار

تـییزات هیوتّا ٍ دعتوشدّا

عاالًِ تِ عَر خَدًار

تـییزات در حذاهل دعتوشد هاًًَی

صاًَیِ ٍ خَالی ّز عال

هلىد
تـییزات دعتوشد

عاالًِ

داومارک

برزیل

هغتوزی تاسهاًذگاى
(تیوِ اختواػی)
هغتوزی تاسهاًذُ سًذاًی
(تیوِ اختواػی)

تـییزات ؽاخـ ّشیٌِ سًذگی یا
حذاهل دعتوشد
تـییزات ؽاخـ ّشیٌِ سًذگی
یا حذاهل دعتوشد

ارسیاتی تیوِای دٍلت هزًشی

عاالًِ
عاالًِ

عاالًِ

هىد
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شاخص تعذیل مسایا

دوره زمانی تعذیل مسایا

تٌظین تِ هٌظَر خاؿ

-

گرجستان
-

-

بلغارستان
-

-

مجارستان

تـییزات ؽاخـ تْای ًاال ٍ خذهات هقزكی

دٍرُای

قساقستان

لهستان

هیاًگیي ؽاخـ عاالًِ ًاال ٍ خذهات هقزكی عال
توَیوی پیؾیي تِ ػالٍُ حذاهل  20درفذ هیاًگیي
دعتوشد هاّاًِ عال هثل
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