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 الفهـغؽ
 1220 لؿىت شغوع كاهىن اإلاالُتمأخيام 

 أخيام جمهُضًت
 

 : ػغق الخىاػن اإلاالي ووؾائلهالجؼء ألاٌو 
 

 ٌ  .ولت: أخيام مخعللت بدىفُظ اإلايزاهُت والعملُاث اإلاالُت للض الفصل ألاو
 

 : أخيام حبائُت الفصل الثاوي
 

 اللؿم ألاٌو : الظغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت

 اللؿم الثاوي : الدسجُل

 اللؿم الثالث : الؼابع

 اللؿم الغابع : الغؾىم على عكم ألاعماٌ

 اللؿم الخامـ: الظغائب غير اإلاباشغة

 مىغع: ئحغاءاث حبائُت -اللؿم الخامـ 

 حبائُت مسخلفت. اللؿم الؿاصؽ: أخيام
 

 .: أخيام أزغي مخعللت باإلاىاعص الفصل الثالث
 

: أخيام حمغهُت  اللؿم ألاٌو

 اللؿم الثاوي : أخيام مخعللت بأمالن الضولت

 اللؿم الثالث : الجباًت البترولُت

 .اللؿم الغابع : أخيام مسخلفت
 

 : الغؾىم شبه الجبائُت الفصل الغابع

 ملُاث اإلاالُت للضولت: اإلايزاهُت والع الجؼء الثاوي

 ٌ  : اإلايزاهُت العامت للضولت الفصل ألاو
 

  اللؿم ألاٌو : اإلاىاعص

 اللؿم الثاوي : الىفلاث
 

 : ميزاهُاث مسخلفت الفصل الثاوي

 اللؿم ألاٌو : اإلايزاهُت اإلالحلت

 اللؿم الثاوي : اإلايزاهُاث ألازغي 
 

ىتالفصل الثالث  : الحؿاباث الخاصت للخٍؼ
 

 : أخيام مسخلفت مؼبلت على العملُاث اإلاالُت للضولت الفصل الغابع
 

اإلالحلاث/أخيام زخامُت
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 . 2021لؿىت  كاهىن اإلاالُت مًًخظ 2020...... اإلاىافم................. ..... اإلاإعر في................    عكم كاهىن 

 

 ،جمهىعٍتئن عئِـ ال

 ؛مىه  144و   143و  140و  136 صىابىاء على الضؾخىع، ال ؾُما اإلا -

واإلاخعلم بلىاهين  1984ًىلُى ؾىت  7اإلاىافم  1404شىاٌ عام  8اإلاإعر في  17–84وبملخض ى اللاهىن عكم  -

 اإلاالُت، اإلاعضٌ واإلاخمم؛

  ؛أزظ عأي مجلـ الضولتبعض و 

 ت البرإلاان؛و بعض مصاصك

 آلاحي هصه: اللاهىن ًصضع 
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 أخىـام  جمهُضًــت

 

جدهُل الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت و  2021ؤخ٩ام َظا ال٣اهىن، ًىانل في ؾىت  م٘ مغاٖاة اإلااصة ألاولى:

الًغاثب ٚحر اإلاباقغة و الًغاثب املخخلٟت و ٦ظا ٧ل اإلاضازُل و الخىانل ألازغي لهالر الضولت َب٣ا لل٣ىاهحن 

ضة ا ش وكغ َظا ال٣اهىن في الجٍغ ت و الىهىم الخُب٣ُُت الجاعي بها الٗمل ٖىض جاٍع لغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 الضًم٣غاَُت الكٗبُت .
 

ُٗت والىهىم الخُب٣ُُت الجاعي بها ٦2021ما ًىانل زال٫ ؾىت  ، َب٣ا لل٣ىاهحن وألاوامغ واإلاغاؾُم الدكَغ

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، جدهُل  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ش وكغ َظا ال٣اهىن في الجٍغ الٗمل ٖىض جاٍع

ىت والجماٖاث ؤلا٢لُمُت واإلااؾؿاث مسخل٠ الخ٣ى  ١ والخىانل واإلاضازُل املخههت للخؿاباث الخانت للخٍؼ

لت ٢اهىها.  الٗمىمُت والهُئاث اإلاَا
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 ٌ  الجؼء ألاو

 ػغق الخىاػن اإلاالي ووؾائله
 

 
 

 
 
 

 ٌ  الفصل ألاو
 

 
 

 أخيام جخعلم بدىفُظ اإلايزاهُت والعملُاث

ىت  اإلاالُت للخٍؼ
 

 
 

 
 

 أخيام حبائُت :الفصل الثاوي
 

 
 

 
 

 
 

 ٌ  اللؿم ألاو

 الظغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 

 

 ًأحي:مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت، و جدغع هما  2أخيام اإلااصة و جخمم  حعضٌ :2 اإلااصة
 

 

ت ؛......و .........................ختى( بضون حُٛحر )..... .....................الضزل الهافي ؤلاظماليًخ٩ىن   -2اإلااصة » ٕى الٗمٍغ  الٍغ

ت  ٞىاثٌ ال٣ُمت الىاججت ًٖ الخىاػ٫ بم٣ابل ًٖ ال٣ٗاعاث اإلابيُت ؤو ٚحر اإلابيُت -  ،الخ٣ُ٣ُت   و الخ٣ى١ ال٣ٗاٍع

  «.الاظخماُٖت ؤو ألاوعا١ اإلامازلتالخهو ، مألاؾه الخىاػ٫ ًٖ ًٖ جل٪ الىاججت ٦ظاو 

 

 

 عغض ألاؾباب
 

ًغاثب اإلاباقغة مً ٢اهىن ال 2اإلااصة  ٖلى مؿخىي الضزل اإلاظ٧ىعة  اثٞئجخمُم ٢اثمت  بلى حهضٝ َظا الخضبحر

ججت ٞىاثٌ ال٣ُمت الىابصماط ، مً هاخُت ، بلى هضٝح اإلا٣ترح الظي  بحر الخض بٗض بصعاط، وطل٪ والغؾىم اإلامازلت

ألاو٫ مً  الجؼءمً  2مً ال٣ؿم  2ٖلى مؿخىي ال٣ؿم الٟغعي الاظخماُٖت الخهو و ؤًٖ الخىاػ٫ ًٖ ألاؾهم 

 ، التي جدىاو٫ اإلاضازُل ؤو ألاعباح الهاُٞت ملخخل٠ ٞئاث الضزل.اثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت٢اهىن الًغ 

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 إلاباشغة و الغؾىم اإلامازلتكاهىن الظغائب ا

 

 مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت، و جدغع هما ًأحي: 12حعضٌ و جخمم أخيام اإلااصة  :3 اإلااصة

 

 ألاشخام ..........................(.ختى .) بضون حُٛحر...........................اإلاھىیت ألاعباح َاب٘ ج٨دس ي ٦ما : 12"اإلااصة 

 :ًالظی الُبیٗیىن 

 ..........................) بضون حُٛحر(........................................................( 8بلى  (1
 

 ملٛاة.( 9

 

 عغض ألاؾباب
 

مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة  2ة خ٩ام اإلااصضلت ل ٗ، اإلاَظا ال٣اهىن  مكغوٕمً  2إلااصة ٓغ ٖغى ؤؾباب اؤه)

 (الغؾىم اإلامازلتو 

 

 ر.ىطىع َظا الخضبيطلىم َى م
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 
 

 مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت، و جدغع هما ًأحي: 13اإلااصة أخيام حعضٌ و جخمم  :4 اإلااصة

 ............................................................................. ..) بضون حُٛحر(.........................ألاوكُت...... : حؿخُٟض13"اإلااصة 

 ..................................................................................) بضون حُٛحر(....................................................................(....2

 ................................................................................) بضون حُٛحر(............................................................( ...............3

 ......................................................................) بضون حُٛحر(.......................................................................( ...........4

 الهٗبت. للٗملت اإلاضعة الخضماث جخًمً التي وجل٪ الؿل٘ جهضًغ ٖملُاث صاثم، بٖٟاء مً ( حؿخُٟض5
 

ٟاء  ًمىذ َظا ما٫ ع٢مجىاؾبُا م٘  ؤلٖا  .الهٗبت بالٗملت املخ٤٣ ألٖا
 

بت ًمخ٣ضب ال٣ٟغة َظٍ ؤخ٩ام مً الاؾخٟاصة جغجبِو   جشبذ ىز٣ُت، لاملخخهت الجباثُت لمهالرل اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ً بى٪ لضي َظٍ ؤلاًغاصاث صٞ٘  .« بالجؼاثغ مَى

 

 عغض ألاؾباب
 

بت ٖلى الضزل  الهٗبت للٗملت اإلاضعة والخضماث الؿل٘ جهضًغ ٖملُاث بٖٟاء بلىحهضٝ َظا الخضبحر  مً الًٍغ

حن ٖلى ٚغاع مً َٝغ ألاشخام الُبُُٗحن املخ٣٣ت بط ًخٗل٤ ألامغ بالٗملُاث ،  ،ؤلاظمالي  ،ألاشخام اإلاٗىٍى

٘ الجباجي ٣ا إلاا ًىو ٖلُه الدكَغ بتاإلاخًمً بٖٟاءَم مً   اإلاٗمى٫ به ٞو واإلا٣هىص  .الكغ٧اث ؤعباح ٖلى الًٍغ

ٟاء(   مً َظا َى مىاءمت اإلاٗالجت الجباثُت حن م٘ جل٪ اإلاغاص جُب٣ُها ٖلى ل اإلامىىخت)ؤلٖا ألشخام اإلاٗىٍى

ظا ألا  ل٣اٖضة ؤلاههاٝ والٗضالت الجباثُت. ججِؿضاشخام الُبُُٗحن َو
 

ي للمخٗامل الا٢خهاصي، صون ًجب حصجُ٘ ٖملُاث الخهضًغ مهما ٧ان الك٩ل ال٣اهىوٞةهه ، ٖالوة ٖلى طل٪

 ، َاإلاا ؤن الهضٝ اإلايكىص َى الخض مً اٖخماص ا٢خهاصها ٖلى ٖاثضاث الخهضًغ مً املخغو٢اث.جمُحز

 

 ر.ىطىع َظا الخضبيطلىم َى م
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 

 مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت، و جدغع هما ًأحي: 18اإلااصة و جخمم أخيام  حعضٌ  :5 اإلااصة
 

بت الخايٗحن لىٓام الغبذ الخ٣ُ٣يًخٗحن ٖلى   -  18"اإلااصة ٣ًا للكغوٍ هٟؿها ، ؤن  ٨ًخدبىااإلا٩لٟحن بالًٍغ ، ٞو

مً َظا ال٣اهىن، بٗىىان هدُجت الؿىت ؤو الؿىت اإلاالُت  152م٨غع و  151و  151اإلاىهىم ٖليها في اإلاىاص 

ا ًدخ ذ الخام بمبلٜ عبدهم الهافي و ٦ظا ٦كٟا جلخُهُا ؾىٍى ىي ٖلى اإلاٗلىماث التي ًجب ؤن الؿاب٣ت، الخهٍغ

ذ اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ وال٨كٝى حؿخسغط ٣ت. مً الخهٍغ   اإلاٞغ
 

ذ ........................ ) الباقي بضون حُٛحر( ........................   ".ٖىضما ًيخهي ؤظل بًضإ الخهٍغ
 

 عغض ألاؾباب
 

ذ ال٨تروهُا صون ؤصاء الضٞ٘، ُٞما ًخٗل٤ ب بتحهضٝ َظا الخضبحر بلى ٞغى بلؼامُت الخهٍغ الظًً  اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بت خؿب ًد٣٣ىن ؤعباخا مهىُت جسً  هٓام الغبذ الخ٣ُ٣ي.٘ للًٍغ
 
 

ذ ٌؿخ ٖلى مؿخىي هٓام  ٖملُت ع٢ابت ظباثُت برمجتجُب لًغوعة بصعاط وؾُلت مؿاٖضة لبن ب٢غاع بلؼامُت الخهٍغ

اإلاٗلىماث "ظباًدُ٪"، ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ جدلُل مساَغ الخملو مً ؤصاء الالتزاماث الجباثُت ُٞما ًسو اليؿُج 

ذ الؿىىي ٖلى مؿخىي هٓام اإلاٗلىماث، م٘ الجباجي، خُض ال ًم٨ً ال ٣ُام بهظا الخدلُل في ْل ُٚاب الخهٍغ

 .َظا ألازحر، َىا٥ ٖملُت مسههت إلوكاء بغامج الخد٤ُ٣ و الغ٢ابت الٗلم ؤهه ٖلى مؿخىي 
 

 

ت الٗامت للًغاثب، لظل٪، و هٓغا ل٩ىن هٓام جدلُل املخاَغ الظي َىعجه ٌٗخمض بك٩ل ؤؾاس ي ٖلى  اإلاضًٍغ

بصعاط ٦ك٠ جلخُص ي ؾىىي، حؿخ٣ى اإلاٗلىماث خسغظت مً خؼمت ألاوعا١ الجباثُت، جم الاجٟا١ ٖلى اث اإلاؿالبُاه

٣ت ذ الؿىىي وال٨كٝى اإلاٞغ  .الىاعصة ُٞه مً الخهٍغ
 

التي جدُل بلى  2 –م٨غع  151مً ظهت ؤزغي، ٣ًترح جُب٤ُ ال٣ٗىباث يمً هٟـ الكغوٍ املخضصة بمىظب اإلااصة 

، مً ؤظل ٞغى ٣ٖىباث ٖلى ٖضم ا٦خخاب ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت  م٨غع مً 192اإلااصة 

ال٨ك٠ الخلخُص ي الؿىىي ال٨تروهُا، ؤو ا٦خخاب ٦ك٠ ًدخىي ٖلى بُاهاث ال جخىا٤ٞ م٘ جل٪ اإلاضعظت في 

ذ الؿىىي للىخاث ٣ت جالخهٍغ  .و ال٨كٝى اإلاٞغ

 

 ر.طلىم َى مىطىع َظا الخضبي
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 أخيام حبائُت

 الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلتن كاهى 
 

مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت، و جدغع  مىغع  42و  42اإلااصجين و جخمم أخيام  حعضٌ  :6 اإلااصة

 هما ًأحي:
 

 .......................................................................) بضون حُٛحر(.............................................................-(1  - 42اإلااصة»

 ......................................................................) بضون حُٛحر (.............................................................................  -(2

بت -(3  ..............................................................بضون حُٛحر (.......الباقي  .......) ................................ًاصي  مبلٜ الًٍغ

 

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي  - مىغع  42اإلااصة » تٍنى٠ الغ  ،ًىػٕ خانل الًٍغ  ٦ما ًلي: ،ٕى ال٣ٗاٍع

 ..؛...............................................................) بضون حُٛحر (...................... ...............................................%50 -

 .«ال٣ٗاع التي ٣ً٘ ٞيها بلضًتاللٟاثضة   %50 -
 

 

 

 عغض ألاؾباب
 

بتالَظا ؤلاظغاء بلى جدضًض البلضًاث اإلاؿخُٟضة مً ٖاثضاث حهضٝ  الخُٛحراث الضزل ال٣ٗاعي، م٘ مغاٖاة  ٖلى ًٍغ

ًوالتي ههذ ٖلى الؼام  ٢2020اهىن اإلاالُت لٗام  صعظهاالتي ؤ نهم ب''  اإلااظٍغ بت اإلاؿخد٣ت في مَى ضٞ٘ الًٍغ

بي ، والظي ٢ض ًسخل٠ ًٖ مى٢٘ ال٣ٗاع اإلااظغ.  الًٍغ
 

 

بت ٦50ما جم جدضًض خهت   .ال٣ٗاع اإلااظغ للبلضًت التي ًخىاظض ٞيها٪ مً ٖاثضاث َظٍ الًٍغ

 

 ر.ع َظا الخضبيطلىم َى مىطى 
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 

 

 .مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت 54اإلااصة أخيام جلغى   :7 اإلااصة
 

 

 

 

 

 عغض ألاؾباب

 

إلاباقغة و مً ٢اهىن الًغاثب ا 104، اإلاٗضلت لخ٩ام اإلااصة َظا ال٣اهىن  مكغوٕمً  12)ؤهٓغ ٖغى ؤؾباب اإلااصة 

 (الغؾىم اإلامازلت

 

 

 

 ر.طلىم َى مىطىع َظا الخضبي
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 أخيام حبائُت

 الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلتكاهىن 
 

 

 مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت، و جدغع هما ًأحي: 68اإلااصة و جخمم أخيام  حعضٌ  :8 اإلااصة
 

بت: مً ٌٟٗى :  68اإلااصة   الًٍغ

 ............................................) بضون حُٛحر(................................................................ ( ؤ

 ........................................) بضون حُٛحر(...................................................................... ( ب

 ...................................................... (.......) بضون حُٛحر ................................................         ط(  

 .ص(ملٛاة

 ........................................................) بضون حُٛحر(........................................................        ٌ(  

ًاث اإلاى٣ُت الو( ًاث اإلاى٣ُت الجٛغاُٞت. ُٞما ًسو حٍٗى خ٩ام ال٣اهىن  اإلاخٗل٤ بٗال٢اث خايٗت ل حٍٗى

ٟاء بيؿبت   ال٣اٖضي. ألاظغ٪ مً 40الٗمل، ًدضص َظا ؤلٖا

   ...................................................... .......) بضون حُٛحر (................................................ػ(  

   ...................................................... .......) بضون حُٛحر (................................................   ح(

   ...................................................... .......) بضون حُٛحر (................................................  ٍ(

   ...................................................... .......) بضون حُٛحر (................................................  ي(

   ....................................................... بضون حُٛحر ( .......)................................................  ٥(
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 عغض ألاؾباب
 

٣ًا لهظا الخضبحر خظٝ ؤخ٩ام ال٣ٟغة )ص( مً اإلااصة  ، اإلامازلت    غؾىمغاثب اإلاباقغة والمً ٢اهىن الً 35 ٣ًترح ٞو

ا٢االتي جىو ٖلى بٖٟاء  حر اإلابهغ الٗما٫ طوي ؤلٖا ج٣ل ؤظىعَم ً والهم والب٨م الظًً ٍث الخغ٦ُت وال٣ٗلُت ٚو

ت مً الىٓام الٗام ًٖ َظا صًىاع ، و٦ظل٪ الٗما٫ اإلاخ٣اٖضون الظًً ج٣ل مٗاقاتهم الخ٣اٖضً 02222ًٖ 

بت ٖلى الضزل ؤلاظماليمً اإلابلٜ، بمىظب ٢اهىن اإلاالُت  جم بصعاظهاغاٖاة الخٗضًالث التي و طل٪ ٢هض م ،الًٍغ

 اهىن.هٟـ ال٣مً  421ٖلى ؤخ٩ام اإلااصة ، 0202الخ٨مُلي لٗام 
 

-62خ٩ام ال٣اهىن ع٢م سً٘ ل بٖٟاء ٖالواث اإلاى٣ُت التي جُٞما ًخٗل٤ بالخٗضًل الشاوي، ٞهى ًخٗل٤ بدضوص ؤما 

ل  04في اإلااعر  44  .اإلاخٗل٤ بٗال٢اث الٗمل،  4662ؤبٍغ
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٘ الجباجي الخاليل بالىٓغٞ، بالٟٗل ًاث اإلاى٣ُت ، ٞهظا ألازحر لدكَغ  مًالجٛغاُٞت ًىو ٖلى بٖٟاء حٍٗى

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي  ل٣ُإ الا٢خهاصي.ا ُٞما ًسو ؤي خض ؤو ؾ٠٣ حُٗحن صون  / ألاظىع ، الًٍغ
 

 

اع ال٣اهىوي و الخىُٓمي  ًاث  ل٣ض ٖٝغ ؤلَا ت بٗىىان اإلابالٜ لهظٍ الخٍٗى الا٢خهاصي،                ال٣ُإ  في اإلاضٖٞى

ٌ الظيل٪، ًىضعط بظو  .جُىعا مىض بوكاثه ٤ الخىُٓم،  مبلٜ َظا الخٍٗى ازخهام يمً جم جدضًضٍ ًٖ ٍَغ

 خٗل٤ بٗال٢اث الٗمل خحز الخىُٟظ.اإلاال٣اهىن  الاجٟا٢ُت الجماُٖت مىظ صزى٫ 
 

 

مٗٓم اإلااؾؿاث اإلاٗىُت حٗخمض ؾلما  ٞةنبىو ٢اهىوي ؤو جىُٓمي،  امبلٜ َظا الخٗىٌٍ لِـ مدضص ٧ىن ٦ظل٪ 

ٌ اإلاى٣ُت ؤٖلى وؿبت مً ٌخُض  لألظىع  َظٍ ، مما ٌك٩ل ججاوػا مً َٝغ ؤٚلبُت تاإلامىىخ ٜاإلابالك٩ل حٍٗى

ىت الٗمىمُت. اإلااؾؿاث، مما ًلخ٤   الًغع بالخٍؼ
 

 

 ، اإلابلٜ اإلاٟٗى٪ مً ألاظغ ال٣اٖضي12 بيؿبت جدضًضظل جضاع٥ َظٍ الىيُٗت، ٣ًترح مً زال٫ َظا الخضبحر ؤمً 

ٌ اإلاى٣ُت اإلاضٕٞى في ل الامخُاػ  َظا بمىاءمت ٌؿمذ ؤًًاما ، مال٣اهىن اإلاخٗل٤ بٗال٢اث الٗمل بَاعخٍٗى

ٟاء( م٘ ما َى   .ؤلاصاعاث الٗمىمُتفي  مىهىم ٖلُه)ؤلٖا

 

 ر.طلىم َى مىطىع َظا الخضبي
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 هما ًأحي: مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت، و جدغع  75اإلااصة و جخمم أخيام  حعضٌ  :9 اإلااصة
 

 ........................................................................... )بضون حُٛحر( ...( 1  -  75 "اإلااصة

 .......................................................... )بضون حُٛحر( .......................................  (2

 عیٕى ؤو مٗاقاث ؤو ؤحٗاب ؤو حٗىیًاث ؤو ؤظىع  ؤو مغجباث یضٞ٘ اٖخباعي، ؤو َبیعي شخو ٧ل ٖلى یجب (3

٢ام  الظي اإلا٨خب ؤو ه ماؾؿخ م٣غ ؤو همؿ٨ى وظىص م٩انالتي ًدب٘ لها  للمهلخت الجباثُت ی٣ضم ؤن ،ٖمغیت

و ًٖ ؤ، مٗلىماحي لخام ٖلى هٞی بما ٦كٟا، ؾىت ٧ل مً غیلٞؤ  30 یىم ألا٦ثر ٖلى الؿاب٣ت، الؿىت زال٫ الضٞ٘ب

 ٤ ذ ًٖ بٗض، ٍَغ  : الخالیت البیاهاث اإلاؿخٟیضیً، مً واخض ل٩ل باليؿبت یخًمًالخهٍغ
 

 .«.................................................................. ) الباقي بضون حُٛحر( ...............................................................................
 

 

 عغض ألاؾباب
 

 ومٗاقاث وؤظىع  مغجباث یضٞ٘ و بالجؼاثغ ی٣یم بالغاجب مضیً ؤو مؿخسضم ٧ل بلؼام بلى حهضٝ َظا الخضبحر

ًاث  ٤ و  مٗلىماحي خامل ٖلى اإلاغجباث ألاظىع و ٦كٝى ا٦خخابب ، ٖمغیت عیٕى و وؤحٗابوحٍٗى ذ ًٖ ٍَغ الخهٍغ

 ٗحن لها ا٢لُمُا.الًغاثب الخاب مهلخت، ٖلى مؿخىي ًٖ بٗض
 

خماش ى جماًما م٘  َظا الخُٛحر جبرعٍ خاظت بصاعة الًغاثب بلى الخهى٫ ٖلى َظٍ اإلاٗلىماث في ق٩ل ٚحر ماصي ٍو

ذ ًٖ بٗض ٌؿهل، مً هاخُت، ٖلى اإلا٩ل٠  .ٖملُت ع٢مىت اإلاهالر الجباثُت بظغاءاث ال٣ُام وبالخالي، ٞةن الخهٍغ

ذ بهظٍ اث، ومً هاخُت ؤزغي  الخهٍغ ٣ًا لهظا الىمِ الٗملي،  ، ؾِؿهل ٖلى ؤلاصاعة التي ؾخدهلال٨كٞى ٖليها ٞو

ت للخإ٦ض مً صخت البُاهاث اإلاهغح بها و وبظغاء اإلا٣اعباث الالػمت اؾخٛاللها  ٖلى مؿخىي  ؤلاصاعة الجباثُت الًغوٍع

 .ومهالر الًمان الاظخماعي
 

ا بلى ا ًً التي " اإلاهلخت الجباثُت" بٗباعة" ب اإلاباقغةمٟدكُت الًغاث" ٖباعة  ؾدبضا٦٫ما حهضٝ َظا الا٢تراح ؤً

لمهالر ل، إلاغاٖاة الخىُٓم الجضًض ًالض٢٘ٞام  الظي اإلا٨خب ؤوه وم٣غماؾؿخ ؤه مؿ٨ى وظىص م٩انًدب٘ لها 

اث اإلااؾؿاث ومغا٦ؼ الًغاثب الجباثُت ) ت ٦بًر ت للًغاثب(.مضًٍغ  واإلاغا٦ؼ الجىاٍع

 

 ر.طلىم َى مىطىع َظا الخضبي
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

كاهىن الظغائب اإلاباشغة  مً 80و  79، 78، 77اإلاىاص  و أخيام العىىان اإلاغكم ؾابعاو ًخمم ٌعضٌ     :10 اإلااصة

 هما ًأحي:و جدغع  ،مىغع  79مىغع و  77، مع ئوشاء اإلااصجين والغؾىم اإلامازلت
 

» 
 
ٌ  عً الىاججت اللُمت فىائع -ؾابعا ت  اإلابيُت وغير اإلابيُت العلاعاث عً بملابل الخىاػ والحلىق العلاٍع

ٌ  ًوهظا جلً الىاججت ع ،الحلُلُت  .أو ألاوعاق اإلامازلت الحصص الاحخماعُت، ألاؾهمعً  الخىاػ
 

 :الخؼبیم مجاٌ .أ
 

بت ٖلى الضزل الاظمالي، حٗخبر ٞىاثٌ ٢ُمت هاججت ًٖ الخىاػ٫ بم  - 77اإلااصة  » اء الًٍغ ٣ابل ًٖ باليؿبت لٖى

ال٣ٗاعاث اإلابيُت ؤو ٚحر اإلابيُت ٞىاثٌ ال٣ُمت املخ٣٣ت ٞٗال مً ٢بل ألاشخام الظًً ًدىاػلىن، زاعط هُا١ 

ت اإلاغجبُت بهظٍ ؤو ٚحر مبيُت، و  اليكاٍ اإلانهي، ًٖ ٣ٖاعاث ؤو ؤظؼاء مً ٣ٖاعاث مبيُت ٦ظا الخ٣ى١ ال٣ٗاٍع

 ألامال٥.
 

ب جاب٘ لتر٦ت، ت، ٞىاثٌ ال٣ُمت املخ٣٣ت بمىاؾبت الخىاػ٫ ًٖ ٣ٖاع ٚحر ؤهه ال جضزل يمً ألاؾاؽ الخاي٘ للًٍغ

 قاج٘ مىظىص. محرار مً اظل جهُٟت
 

 ألا٢اعبلخُب٤ُ َظٍ اإلااصة، حٗخبر ٦خىاػالث بم٣ابل، الهباث اإلا٣ضمت لأل٢اعب ما بٗض الضعظت الشاهُت و ٦ظل٪ لٛحر 

» . 
 

ؤو ألاوعا١  الخهو الاظخماُٖت، خىاػ٫ ًٖ ألاؾهم الًٖ  ٢ُمت هاججتحٗخبر ٖلى ؤجها ٞىاثٌ   -مىغع  77اإلااصة »  

اء ل اإلامازلت، باليؿبت بت ٖلىٖى ٞىاثٌ ال٣ُمت املخ٣٣ت مً ٢بل ألاشخام الُبُُٗحن  ،الضزل ؤلاظمالي الًٍغ

التي  ؤو ألاوعا١ اإلامازلت الخهو الاظخماُٖت، ٧ل ؤو ظؼء مً ألاؾهم ، زاعط بَاع وكاَهم اإلانهي ،الظًً ًبُٗىن 

 ػوجها.ًدى 
 

  «الضعظت الشاهُت و٦ظل٪ لٛحر ألا٢اعب بما ًخجاوػ الهباث اإلا٣ضمت لأل٢اعب ، ٣ابلبمبر ؤًًا بمشابت الخىاػ٫ حٗخ
 

 :للظغیبت الخاطع اللیمت فائع جدضیض .ب
 

بتًخ٩ىن ٞاثٌ ال٣ُمت الخاي٘ ل  -78اإلااصة » و  بيُت اإلاٚحر  وؤل٣ٗاعاث اإلابيُت ًٖ االخىاػ٫ بم٣ابل بٗىىان  ،لًٍغ

ت الخ٣ُ٣ُت،   :مً الٟاع١ الاًجابي بحنالخ٣ى١ ال٣ٗاٍع

 ؛ل٣ٗاعؾٗغ الخىاػ٫ ًٖ ا 

 .و ؾٗغ الا٢خىاء ؤو ٢ُمت بوكاثه مً َٝغ اإلاخىاػ٫ 
 

ت ، ٞةن ال٣ُمت ؤو محرار َبت مً ٖىه هاججا اإلاخىاػ٫ ال٣ٗاع ٩ًىن ٖىضما  شالخجاٍع جدل  حراراإلاؤو  الهبت لل٣ٗاع بخاٍع

بت.الخىا ٞاثٌ ٢ُمتلخؿاب بت باليؿ، الا٢خىاءمدل ٢ُمت   ػ٫ الخاي٘ للًٍغ
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ًم٨ً لإلصاعة، ؤن حُٗض ج٣ُُم ال٣ٗاعاث ؤو ؤظؼاء ال٣ٗاعاث اإلابيُت ؤو ٚحر اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ ًٞال ًٖ طل٪، 

ت.ال٣ُمت   .«مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت 19..... )بضون حُٛحر ختى ( ..............اإلااصة ...الخجاٍع
 

ب ؿخُٟضٌ - 79اإلااصة » ا5ت مً جسٌُٟ ًبلٜ خىالي الضزل الخاي٘ للًٍغ ( 03مً الؿىت الشالشت )ابخضاء ، ٪ ؾىىًٍ

ش خُاػة   ٪.50 و طل٪ في خضوص، ال٣ٗاعمً جاٍع
 

   .«ً وػٍغ اإلاالُتبمىظب ٢غاع م، ٖىض الخاظتجدضص قغوٍ جُب٤ُ َظٍ اإلااصة، 
 

 

بتلٞاثٌ ال٣ُمت الخاي٘ ًخ٩ىن  -مىغع  79اإلااصة » الخهو ، ؾهمًٖ ألا الخىاػ٫ بم٣ابل ٗىىان ب ،لًٍغ

الخهو ، ألؾهملال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت و ؤمً الٟغ١ الاًجابي بحن ؾٗغ الخىاػ٫  ،و الاوعا١ اإلامازلتؤ الاظخماُٖت

اإلاخىاػ٫  وعا١ اإلامازلتؤو ألا  الخهو الاظخماُٖت، ؾهمألا ا٦خخاب  وؤؾٗغ الكغاء و و الاوعا١ اإلامازلت ؤ الاظخماُٖت

 .«ٖنها
 

 :للظغیبت الخاطعت اإلابالغ صفع و جدصیل وحىب .ج
 

لؼم1 – 80اإلااصة » ًُ بت الظًًاإلا٩لٟى  (   وؤن ًدؿبىا ؤن 77 ةاإلااص في بليها اإلاكاعٞىاثٌ ال٣ُمت ًد٣٣ىن  ن بالًٍغ

بت بإهٟؿهم ًضٞٗىا  زالزحن جخجاوػ  ال مضة زال٫لضي ٢ابٌ الًغاثب الظي ًخىاظض ُٞه ال٣ٗاع،  ،اإلاؿخد٣ت الًٍغ

ش مً ابخضاء ًماًى ( 30)  .البُ٘ ٣ٖض بنضاع جاٍع
 

ل ٢اهىها. بت ًم٨ً ؤن ٣ًىم بهما و٦ُله اإلاَا ً بالجؼاثغ، ٞةن جهُٟت و صٞ٘ الًٍغ  بطا ٧ان الباج٘ ٚحر مَى
 

ت ج٣ضمها  ٤ مُبٖى و ًخم الضٞ٘ لضي نىضو١ ٢ابٌ الًغاثب الظي ًخىاظض ُٞه ال٣ٗاع اإلاخىاػ٫ ٖىه، ًٖ ٍَغ

 مُلها ٖبر اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي.ؤلاصاعة الجباثُت ؤو ًخم جد
 

لؼم (2 بت الظًً ًُ  ًضٞٗىا وؤن ًدؿبىا ؤن م٨غع  77 ةاإلااص في بليها اإلاكاعٞىاثٌ ال٣ُمت ًد٣٣ىن  اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بت بإهٟؿهم  جخجاوػ  ال مضة زال٫ لضي ٢ابٌ الًغاثب الظي ًخىاظض ُٞه م٩ان ب٢امت اإلاخىاػ٫، ،اإلاؿخد٣ت الًٍغ

ش مً اءابخض ًىًما( 30) زالزحن  ُت البُ٘.ٖمل جاٍع
 

بت ًم٨ً ؤن ٣ًىم بهما ً بالجؼاثغ، ٞةن جهُٟت و صٞ٘ الًٍغ ل ٢اهىها،  بطا ٧ان الباج٘ ٚحر مَى لضي و٦ُله اإلاَا

 اإلا٣غ الاظخماعي للكغ٦ت التي ٧اهذ ؾىضاتها مىيٕى الخىاػ٫. ٢ابٌ الًغاثب التي ًدب٘ له
 

ت ج٣ضمها  و ًخم الضٞ٘ لضي نىضو١ ٢ابٌ الًغاثب الظي ًخىاظض ٤ مُبٖى ُٞه ال٣ٗاع اإلاخىاػ٫ ٖىه، ًٖ ٍَغ

 .«لإلصاعة الجباثُت ؤلاصاعة الجباثُت ؤو ًخم جدمُلها ٖبر اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي
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 عغض ألاؾباب
 

  مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت 77اإلااصة 

بت ٖلى   ال٣ٗاعاثلىاججت ًٖ الخىاػ٫ ًٖ ٞىاثٌ ال٣ُمت احهضٝ َظا الخضبحر بلى بٖاصة نُاٚت هُام ٞغى الًٍغ

حر اإلابيُت  .اإلابيُت ٚو
 

 ٘ الخالي، جسً٘ ٞىاثٌ ال٣ُمت الىاججت ًٖ الخىاػ٫ ًٖ ال٣ٗاعاث اإلابيُت و ٚحر اإلابيُت الجباجي بمىظب الدكَغ

بت بيؿبت  بت، و  5للًٍغ بت مدغعة مً الًٍغ ٌٗض َظا اإلاٗض٫ مىسٌٟ م٣اعهت م٘ اإلاٗضالث اإلاُب٣ت ٖلى الًٍغ

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي. ٖٞلى   ئاث الضزل الخايٗت للًٍغ
 

بي الظي ًخدمله  س٠ُٟ، مً ؤظل جالوة ٖلى طل٪ٖ بتالٗبء الًٍغ ٣ت  اإلا٩ل٠ بالًٍغ ٣ترح في ٍَغ ًُ اإلاخىاػ٫ ، 

بت،  ٞاثٌ ال٣ُمتؿاب خ  .بال٣ٗاع اإلاخىاػ٫ ٖىهٞترة الاخخٟاّ  بدؿب جسٌُٟجُب٤ُ الخاي٘ للًٍغ
 

ا، ٍو ٪ 5 ٣ًضع َظا الخسٌُٟ بــ ٪ مً  50و طل٪ في خضوص ، امخال٥ ال٣ٗاعمً مً الؿىت الشالشت  ُب٤ ابخضاءؾىىًٍ

بت  .اإلابلٜ الخاي٘ للًٍغ
 

 مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلتمىغع  77إلااصة ا 
 

و بمىاؾبت بُ٘ ألاؾهم ُٗىن، التي ًد٣٣ها ألاشخام الُبُٞىاثٌ ال٣ُمت  حهضٝ َظا الخضبحر بلى جدضًض

٣تالوألاوعا١ اإلامازلت بىٟـ  خهو الاظخماُٖتال اإلاغجبُت  ٟىاثٌ ال٣ُمتاإلاخبٗت ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ  ب ٍُغ

حر اإلابيُت ال٣ٗاعاثبالخىاػ٫ بم٣ابل ًٖ   .اإلابيُت ٚو
 

ٖىضما ، بمشابت جىاػالث بم٣ابل وألاوعا١ اإلامازلت و الخهو الاظخماُٖتألاؾهم  حٗخبر الهباث مً، مً هاخُت ؤزغي 

ا لهالر ألا٢اعب ًخم ب  .، و٦ظل٪ لٛحر ألا٢اعببٗض الضعظت الشاهُتما ظغاَئ
 

 مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت 78إلااصة ا 

ال٣ٗاعاث  ًٖ بالخىاػ٫ بم٣ابلخٗل٤ جاصة ؤن ٞىاثٌ ال٣ُمت اإلاٗالجت في َظٍ اإلا الخىيُذحهضٝ َظا الخضبحر بلى 

 79إل٢تراح بوكاء اإلااصة لخ٣ى١ الخ٣ُ٣ُت اإلاغجبُت بهظٍ ال٣ٗاعاث، و طل٪ جبٗا ا، بما في طل٪ بيُتاإلاٚحر  ؤواإلابيُت 

 خههت لٟىاثٌ ال٣ُمت الىاججت ًٖ الخىاو٫ ًٖ ألاؾهم ؤو الخهو الاظخماُٖت. م٨غع امل
 

ت" ٢ه ت الخ٣ُ٣ُت" بٗباعة " ال٣ُمت الخجاٍع ض ٦ظل٪، و في بَاع َظا الا٢تراح، جم اؾدبضا٫ ٖباعة " ال٣ُمت الخجاٍع

مً ؤظل خؿاب ٞاثٌ ال٣ُمت الخاي٘  ججىب ؾىء الخٟؿحر زانت و ؤن اإلاؿتهضٝ َى ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت

بت  .للًٍغ
 

٣ترح مً هاخُت ؤزغي  ًُ ش الهبت ؤو التر٦ت، و طل٪ لخؿاب ٞاثٌ ال٣ُمت ال٣ُمت ال اٖخماص،  ت لل٣ٗاع بخاٍع خجاٍع

٤ الهبت ؤو اإلا   حرار. الىاججت ًٖ الخىاػ٫ ًٖ ٣ٖاع جمذ خُاػجه ًٖ ٍَغ
 

 مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلتمىغع  79إلااصة ا 
 

٣ت حهضٝ َظا الخضبحر بلى  بت الىاججت زال٫ الخىاػ٫ ٞاثٌ ال٣ُمت ؿاب خجدضًض ٍَغ ، ألاؾهمًٖ  الخايٗت للًٍغ

 .عا١ اإلامازلتو ألا  الاظخماُٖت ؤوالخهو 
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الخهو بحن ؾٗغ البُ٘ )اإلاٗلً( لهظٍ ألاؾهم ؤو مً الٟغ١ ؤلاًجابي  ٞاثٌ ال٣ُمت، ًخ٩ىن ٖلى َظا الىدى

 .، مً هاخُت ؤزغي ٦خخاب، ؾٗغ الكغاء ؤو الامً هاخُت اإلامازلت اإلاالُت عا١و و ألا ؤالاظخماُٖت 
 

، ٞؿِخم خ٣ُ٣ُتمً ٢ُمتها الؤ٢ل  اإلامازلت اإلاالُت عا١و و ألا ؤ الخهو الاظخماُٖتؤو ٖىضما ٩ًىن ؾٗغ بُ٘ ألاؾهم 

خباع ٖىض خؿاب  نبٗحألازحرة َظٍ ؤزظ   الهلت.  وط ٞاثٌ ال٣ُمتالٖا
 

 جسٌُٟ ألاؾٗاع اإلاهغح بها.َظا مهم لهه ؾِؿاٖض في الخض مً  خ٣ُ٣ُتالمٟهىم ال٣ُمت  بصماطبن 
 

 مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت 80إلااصة ا 

ذ والضٞ٘ اإلاٟغويت ٖلى  بلىَظا ؤلاظغاء  حهضٝ بتاإلا٩لٟجدضًض التزاماث الخهٍغ ٞىاثٌ الظًً ًد٣٣ىن  حن بالًٍغ

 اإلامازلت الغؾىم م٨غع مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و 77و  77اإلاكاع بلُه في اإلااصجحن  ًٖ الخىاػ٫  ٢ُمت هاججت
 

 ر.طلىم َى مىطىع َظا الخضبي
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت

 

 ب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت، و جدغع هما ًأحي :مً كاهىن الظغائ 93أخيام اإلااصة حعضٌ    :11 اإلااصة

 

 .. بالجؼاثغ............(...بلى ٚاًت ....) بضون حُٛحر..........جدضص اإلاضازُل ( 1 – 93 المادة«

 ظؼاثغي..................................................................(...ختى .....) بضون حُٛحر...............................................حٗخبر( 2

ٕى( ؤ      ألامال٥..................................................................(...ختى .....) بضون حُٛحر...............................................ٍع

 في الجؼاثغ.............................................................(...ختى ) بضون حُٛحر.................................................ب(ٖاثضاث   

 في الجؼاثغ............................................................(...ختى .....) بضون حُٛحر...............................................ٖاثضاث(ط   

طاث  ازُل الىاججت ًٖ ألاوكُت اإلاهىُت اإلاماعؾت في الجؼاثغ، ؾىاء ؤ٧اهذ بإظغ ؤو ال، ؤو الٗملُاث اإلاض (ص   

 الُاب٘ اإلا٨ؿب، واإلاىجؼة في الجؼاثغ.

 مغجبُت بها....................................................(...ختى .....) بضون حُٛحر..........................................ٞىاثٌ ال٣ُمت(ٌ   

 في الجؼاثغ. ........................................................(...ختى .....) بضون حُٛحر...............................................حٗخبر ٦ظل٪ (3

ت..................................................................(...ختى .....) بضون حُٛحر.......................................اإلاٗاقاث( ؤ     الٗمٍغ

ىن ؤو  ب(     مً اإلال٨ُت  اإلاخإجُت، و٦ظا ٧ل الٗاثضاث بٗىىان خ٣ى١ الخإل٠ُالٗاثضاث التي ًخ٣اياَا املختٖر

ت و الخ٣ى   اإلامازلت لها؛ ١ الهىاُٖت ؤو الخجاٍع

 ».في الجؼاثغ..............................................................(...ختى .....) بضون حُٛحر..............................................اإلابالٜ (ط 

 

 عغض ألاؾباب

 
مً هٟـ ال٣اهىن، الىاعصة في اإلا٣ُ٘ )ص( لل٣ٟغة الشاهُت وفي  22خظٝ ؤلاخالت بلى اإلااصة حهضٝ َظا الخضبحر بلى 

 . 2020لشالشت، التي جم بلٛائها بمىظب اإلااصة الشاهُت مً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت اإلا٣ُ٘ )ب( مً ال٣ٟغة ا

 
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 هما ًأحي:مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت، و جدغع  104اإلااصة و جخمم أخيام  حعضٌ  :12 اإلااصة
 

٣ا للجضو٫ الخهاٖضي آلاحي: : 104اإلااصة "  : جدؿب الًغیبت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ٞو

 

 

 

 

 

 
 

I. اإلابيُت وغير اإلابيُت إلالىُاثلمضازُل الىاججت عً ئًجاع ابت  لباليؿ : 
 

ت طاث الاؾخٗما٫ الؿ٨ني جسً٘ اإلاضازُل في اإلااصة  اإلاظ٧ىعة ،و اإلانهي اإلاخإجُت مً ؤلاًجاع اإلاضوي لألمال٥ ال٣ٗاٍع

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ب، 42  :مٗض٫للًٍغ

 7 %،بت اإلاخإجُت  للمضازُل باليؿبت  ،مبلٜ ؤلاًجاع ؤلاظمالي ىٖلبىاء وجدؿب ھظٍ اليؿبت  ، مدغعة مً الًٍغ

 مً بیجاع الؿ٨ىاث طاث الاؾخٗما٫ الجماعي.

 10%، ًاإلاخإجیت للمضازیل باليؿبت ؤلاظمالي، ؤلایجاع مبلٜ ٖلىبىاء  اليؿبت ھظٍ ،وجدؿب الًغیبتمدغعة م 

 الٟغصي. الاؾخٗما٫طاث ث الؿ٨ىا بیجاع مً

  %15 ،للمضازیل باليؿبت ،اليؤلاًجاع ؤلاظم مبلٜ ٖلىبىاء  اليؿبت ب ھظٍوجدؿ ،مً الًغیبت مدغعة 

 م٘ت اإلابرم ال٣ٗىص ٖلى ؤًًا اإلاٗض٫ اھظًُب٤  .طاث الاؾخٗما٫ الخجاعي ؤو اإلاھني املخالث بیجاع مً اإلاخإجیت

 ؛الكغ٧اث

 %15 ،ر اإلابيُت، و ؤلاًجاع ؤلاظمالي لل٣ٗاعاث ٚح مبلٜ ٖلىبىاء  اليؿبت جدؿب ھظٍو ، مً الًغیبت مدغعة

 خإظحر طاث الاؾخٗما٫ الٟالحي.ٗملُاث الُٞما ًخٗل٤ ب % 10ًسٌٟ َظا اإلاٗض٫ بلى 
 

II. ظاث وألاحعاب مباليؿبت لل  :العمغیت وألاحىع واإلاىذ والغیىعغجباث والخعٍى
 

ت:   .1  اإلاضازُل الشهٍغ
 

، ٖلى ؤؾاؽ 66اإلااصة مٟهىم ، بالٗمغیت والغیٕى ٗاقاثوألاظىع واإلا اإلاغجباث بٗىىانؿب الا٢خُإ مً اإلاهضع ًد

 الضزل الكهغي خؿب الجضو٫ اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ.
 

  %. 40يؿبت باإلاضازیل مً جسٟیٌ وؿبي مً الًغیبت ؤلاظمالیت َظٍ حؿخٟیض 
 

 1000صط/ ؾىىیا، )ؤي بحن  18.000صط/ ؾىىیا ؤو یؼیض ًٖ  12. 000ھظا الخسٟیٌ ًٖ ٚحر ؤهه ال یم٨ً ؤن ی٣ل

 .صط/ قھغیا( 1500صط و 

 وؿبت الظغیبت كؿؽ الضزل الخاطع للظغیبت ) ص.ج(

 صط 120.000الیخجاوػ 

 صط 360.000بلى  120.001مً

 صط  1.440. 000بلى. 360.001 مً

 صط 1.440.000ا٦تر مً 

0% 

20% 

30% 

35% 
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 .مً الًغیبت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ليمً بٖٟاء ٦ ،طص30.000 ؿخٟیض اإلاضازیل التي ال جخٗضي مبلٜح
 

جدضص الًغیبت ٖلى   مً جسٟیٌ بيافي. ، صط 35.000صط وج٣ل ًٖ  30.000 اإلاضازیل التي جٟى١ مبلٜ حؿخٟیض

٣ا للهُٛت آلاجُت:  الضزل ؤلاظمالي اإلاؿخد٣ت باليؿبت لھظٍ الٟئت مً الضزل، ٞو
 

٣ا للخسٟیٌ ألاو٫(  x (8/3)- (20.000/3.)  الًغیبت ٖلى الضزل ؤلاظمالي = الًغیبت ٖل الضزل ؤلاظمالي )ٞو
 

ن ى صط، التي ًخ٣اياھا الٗما٫ اإلاٗى٢ 42.500صط وج٣ل ًٖ  ١30.000 اإلاضازیل التي جٟى  ٖالوة ٖلى طل٪، حؿخٟیض

ن للىٓام الٗام، مً جسٟیٌ خايٗحاإلاخ٣اٖضون الن ؤو الهم الب٨م، و٦ظا الٗما٫ حخغ٦یا ؤو ٣ٖلیا ؤو اإلا٨ٟٞى

 یترا٦م م٘ الخسٟیٌ الشاوي اإلاكاع بل
ّ
ص ؤٖالٍ. جدض ُهبيافي ٖلى مبلٜ الًغیبت ٖلى الضزل ؤلاظمالي، ٖلى ؤال

٣ا للهُٛت آلاجُت  :الًغیبت ٖلى الضزل ؤلاظمالي اإلاؿخد٣ت باليؿبت لھظٍ الٟئت مً الضزل، ٞو
 

٣ا للخسٟیٌ ألاو٫(*) الًغیبت ٖلى الضزل ؤلاظمالي  (.12.500/3) -(5/3= الًغیبت ٖل الضزل ؤلاظمالي )ٞو
 

تال و اإلاٗاقاثٖلى  ،٨ُُٟتالبىٟـ  ،الا٢خُإ ُب٤ٚحر ؤهه ً ٕى الٗمٍغ ت ٍغ لألشخام الظیً یىظض  اإلاضٖٞى

ىھم الجباجي زاعط الجؼاثغ  .مَى
 

ت الضازُل غير اإلا .2  شهٍغ
 

و٦ظا الاؾخضعا٧اث  ،مً ھظا ال٣اهىن  67مً اإلااصة  4 ةفي ال٣ٟغ  ىذ اإلاظ٧ىعةوالخٗىیًاث واإلا٩اٞأث واإلاحٗخبر ألاظىع 

 ،لال٢خُإ مً اإلاهضع بٗىىان الًغیبت ٖلى الضزل ؤلاظمالي زاي٘بھا، بمشابت ٢ؿِ قھغي مىٟهل و  إلاخٗل٣تا

 %.10بيؿبت 
 

 خأجُت  عً ول اليشاػاث الرغفیت طاث الؼابع الفىغي:اإلاإلاضازُل ا .3
 

-67في اإلااصة  اىهىم ٖليهاإلا، ما٢خت ٧إؾاجظة مؿاٖضًً بهٟت وؤ اإلاغا٢بت، و الخضَعـ ضالبدجسً٘ وكاَاث 

بت.ال% مدغع مً 10الا٢خُإ مً اإلاهضع بمٗض٫  بلى، 5  ًٍغ
 

یت طاث الُاب٘ ال٨ٟغي  مسخل٠لجمی٘ ألاظىع الىاظمت ًٖ  باليؿبت ًدضص مٗض٫  ،ألازغي  اليكاَاث الٓٞغ

بت. مً الً % مدغع 15 بـــــ الا٢خُإ  ٍغ
 

III.  عؤوؽ ألامىاٌ اإلاىلىلتمضازُل: 

 :اإلامازلتاإلاضازُل و  الحصص الاحخماعُتألاؾھم أو  عائضاث  .1
 

 ،اإلامازلت اإلاضازُل و الخهو الاظخماُٖتألاؾھم ؤو  ٖاثضاثالا٢خُإ مً اإلاهضع اإلاُب٤ ٖلى  مٗض٫دضص ً

 الًغیبت. مًة %مدغع  15 بـــ،  مً َظا ال٣اهىن  48بلى   45اإلاىهىم ٖلیھا في اإلاىاص مً
 

 :الثائیغاصاث الضیىن والىصائع والىف  .2
 

َظا . و ًمشل %  10الث بيؿبت االضیىن و الىصاج٘ وال٨ٟ اثثضاالا٢خُإ مً اإلاهضع باليؿبت لٗ یدضص مٗض٫

بُ اصًىالا٢خُإ   ؤلازًإ النهاجي. سهم مًً ايٍغ
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 .الؿىضاث ٚحر الاؾمیت ؤو لخاملھا ثلٗاثضاباليؿبت  ،% مدغعة مً الًغیبت 50 ــــب ٗض٫َظا اإلا دضصً و
 

٦ما الا٢خُإ مٗض٫ ُدضص ٞ  للخىام،صٞاجغ ؤو خؿاباث الاصزاع  باليؿبت للٟىاثض الىاججت ًٖ اإلابالٜ اإلاضوهت في

 ًإحي:

صط  50.000زمؿحن ؤل٠ صیىاع )  ؿاوي مدغعة مً الًغیبت باليؿبت ل٣ؿِ الٟىاثض الظي ی٣ل ؤو ی % 1 −

 ( ؛

الا٢خُإ  . و ًمشل( صط50.000) عىاثض الظي یؼیض ًٖ زمؿحن ؤل٠ صیىاٞیما یسو ٢ؿِ الٟ 10% −

بُ ااإلاخٗل٤ بهظا ال٣ؿِ صًى  ٖلى ؤلازًإ النهاجي. ًسهم ايٍغ

 

IV.  ت الحلُلُت،  اإلابيُت و فىائع اللیمت الىاججت عً الخىاٌػ بملابل عً العلاعاث اإلابيیت وغير خلىق العلاٍع

 :  زلتاحصص الاحخماعُت و الؿىضاث اإلامالعً ألاؾهم أو خىاٌػ الىاججت عً الفىائع اللُمت وهظا 
 

ت  جسً٘ ٞىاثٌ ال٣یمت الىاججت ًٖ الخىاػ٫ بم٣ابل ًٖ ال٣ٗاعاث اإلابيیت ؤو ٚحر اإلابيیت .1 و الخ٣ى١ ال٣ٗاٍع

بت15،للًغیبت ٖلى الضزل ؤلاظمالي بمٗض٫  77اإلاكاع بلیھا في اإلااصة  الخ٣ُ٣ُت  .% مدغعة مً الًٍغ
 

اإلامازلت اإلاكاع بلیھا في  ألاوعا١و ؤالاظخماٖیت الخهو ، یم الىاججت ًٖ الخىاػ٫ ًٖ ألاؾھمٞىاثٌ ال٣جسً٘  .2

 .مً الًغیبت  %مدغع  15بمٗض٫ للًغیبت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ، م٨غع  77اإلااصة 
 

 لٜ ٞاثٌ ال٣ُمت.مب ماعاؾدش بٖاصةفي خالت   %5ًُب٤ مٗض٫ مدٌٟ ٣ًضع بــ 
 

الخهو ، یم الىاججت ًٖ الخىاػ٫ ًٖ ألاؾھماب اإلابالٜ اإلاٗاصلت لٟىاثٌ ال٣وی٣هض بةٖاصة الاؾدشماع، ا٦خخ

، ظي یخد٤٣ ًٖ َغی٤ قغاء ألاؾھمؾما٫ ماؾؿت ؤو ٖضة ماؾؿاث والفي عؤ و ألاوعا١ اإلامازلت،ؤ الاظخماٖیت

 .و ألاوعا١ اإلامازلتؤ الخهو الاظخماٖیت
  

V. یىحض مىػىھم الجبائي زاعج الجؼائغ  :ن الظیً ى ألاشخاص الؼبُع التي ًدللهالمضازُل باليؿبت ل 
 

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي، اإلاضازُل ٢خُإ مً اإلاهضع في مجا٫ االلجسً٘  شخام ألا التي ًد٣٣هالًٍغ

ىھم الجباجي زاعط الجؼاثغالظًً ن ى الُبُُٗ  املخضصة ٖلى الىدى الخالي:ٗضالث اإلا، خؿب یىظض مَى
 

ت مً َٝغ اإلا33اإلااصة باليؿبت اإلاضازُل اإلاىهىم ٖليها في   % 24 − ىحن اإلا٣ُمحن في ضً، اإلاضٖٞى

 ؛الجؼاثغ

الخهو الاظخماُٖت و ٦ظا اإلاضازُل اإلامازلت، اإلاكاع بليها في اإلاىاص ؤو  ألاؾهم  ٗاثضاثباليؿبت ل  % 15 −

 ؛48بلى  45 مً

الخهو الاظخماُٖت ؤو  ،%  باليؿبت  لٟىاثٌ ال٣یم الىاججت ًٖ ٖملیاث الخىاػ٫ ًٖ ألاؾھم20 −

 ؛اإلامازلت وعا١ألا 

ت ٖلى ق٩ل ؤحٗاب 15 − ً ظبا جي ظلٟىاهحن اللخإل٠ُ الؤو خ٣ى١  % مً اإلابالٜ اإلاضٖٞى ًً لضحهم  مَى

 زاعط الجؼاثغ.
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ُاص  و افي ش٣الٟىاهحن، ٖىض مكاع٦تهم في بَاع اجٟا٢اث الخباص٫ الخهلت مً َٝغ َاالء اإلابالٜ امل ؤنٚحر  ألٖا

ىُت و اإلاهغظاها ني م جدذ وناًت وػاعة الخٟاٞت وآ،  التي جىخٟاُٞت و الٟىُتث و الخٓاَغاث الالَى لضًىان الَى

الم بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ؤؾاؽيمً  جىضعط، ال للش٣اٞت و ؤلٖا  .» ٞغى الًٍغ
 

 عغض ألاؾباب
 

 ظل مً ؤ نُاٚت بٌٗ اإلاىاص، بٖاصة بلىتهضٝ َظٍ الخضابحر اإلا٣ترخت  في بَاع جيؿ٤ُ و جبؿُِ الىٓام الجباجي،

٘ الٛمىى  و طل٪  ،و ؤ٦ثر ججاوؿا وميسجمت ٟهىمت لها مظٗ ت و بٞغ  ألاخ٩املبٌٗ ججىب الخٟؿحراث اإلاٛلَى

ُٗت.  الدكَغ
 

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت: مً  104اإلااصة َُيلت  ئعاصةأوال: 
 

 مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت: 104أخيام اإلااصة  حعضًل - أ
 

جي خًمًالٍ التي جاإلاظ٧ىعة ؤٖ 104حٗضًل مًمىن اإلااصة  بلى الخضبحر ظاَ حهضٝ  ٦ظا و الخهاٖضي الؿلم الخضٍع

بي،  مٗضالث ؤلازًإ بت ٖلى الضزل  في مجا٫اإلاُب٣ت الًٍغ سخل٠ ٞئاث اإلاضازُل ٖلى م، ؤلاظماليالًٍغ

بت  بهضٝ حؿهُل ٢غاءتها و جُب٣ُها.و طل٪  ،الخايٗت لهظٍ الًٍغ
  

ؤن ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت ًدخىي ٖلى الٗضًض مً اإلاىاص اإلا٣ىىت  بلىؤلاقاعة  ٦ظل٪، ججضع

 2010مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  34اإلااصة و  2009مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  47إلااصة )...( و ٚحر اإلا٣ىىت .104، 42)اإلااصة 

بي  مٗضالث ؤلازًإؤخ٩امها،  دىاو٫ (، التي ج بت ٖلى ت لاث اإلاضازُل الخايٗسخل٠ ٞئٖلى مت اإلاُب٣الًٍغ لًٍغ

 .ؤلاظماليالضزل 

م َظاولظل٪، ًخىظب ٖلُىا  عئٍت قاملت  الخىنل بلىمً ؤظل ألاخ٩ام،  الظي ًمحز بٌٗ خىازغال جضاع٥ و ج٣ٍى

لى ٖجُب٤ُ اإلاٗض٫ اإلاىاؾب  طل٪ مً خُض والٟئاث مً الضزل،  اإلاٗالجت الجباثُت اإلاُب٣ت ٖلى َظٍ خى٫ و٧املت 

 الضزل اإلاىا٤ٞ له.

ب مً ٢اهىن الًغاث 104في هٟـ اإلااصة )اإلااصة  جمُٗهاوفي َظا الهضص، ٣ًترح بٖاصة ٩َُلت َظٍ ألاخ٩ام، بخ

 مما ٨ًٟل ٞهمها و ٢غاءتها بك٩ل ؤبؿِ و ؤوضر.اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت(، 
 

٘ الٛمىى  خ٩امألا لًمان بٖاصة ٩َُلت َظٍ و  ا٢تراح  ،جم مً زال٫ َظا الخضبحر٣ٞض  ،الظي ٌٗترحها خالُاو ٞع

 :ٖلى الىدى الخاليل، الضز ٞئاث دؿبجهي٠ُ اإلاٗضالث ب بٖاصة 
 

حر اإلابيُت؛اإلاخإجُت ل ُزاضاإلا -1  مً بًجاع ال٣ٗاعاث اإلابيُت ٚو

ًاث و ألاحٗاب -2 حهضٝ َظا الٗىىان بلى جدضًض  :الٗمغیت والغیٕى ٗاقاثوألاظىع واإلا اإلاغجباث و الخٍٗى

ب  :صوعٍتهات ل٩ل هٕى مً ؤهىإ الضزل وخؿب مٗض٫ الًٍغ

 ؛تل الكهٍغُزاضاإلا -

ت. زغي ألا ل ُزاضاإلا -  ٚحر الكهٍغ
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ُتمً ألاوكُت ا اإلاخإجُت لُزاضاإلا -  طاث الُاب٘ ال٨ٟغي. لٓٞغ

 :عئوؽ ألامىا٫ اإلاى٣ىلتمضازُل  -3

 ؛ الخهو الاظخماُٖت واإلاضازُل اإلامازلت ألاؾهم ؤو ٖاثضاث -

 الىصاج٘ وال٨ٟاالث؛مً الضًىن و اإلاخإجُت ل ُزاضاإلا -
 

حر  -4 ت الخ٣ُ٣ُت، الاإلابيُت و ٞىاثٌ ال٣یمت الىاججت ًٖ الخىاػ٫ بم٣ابل ًٖ ال٣ٗاعاث اإلابيیت ٚو و  خ٣ى١ ال٣ٗاٍع

 ؛زلتااإلام ألاوعا١و ؤخهو الاظخماُٖت ال، خىاػ٫ ًٖ ألاؾهمال٦ظا  جل٪ الىاججت ًٖ 

نهم لألشخام الُبُُٗحن  تل اإلاضٖٞىُزاضاإلا -5              مشل ؤعباح  الجباجي زاعط الجؼاثغ،الظًً ًمل٩ىن مَى

ت في ق٩ل  جت ًٖ الخىاػ٫ جاث ٞىاثٌ ال٣ُمت الىاٖاثضألاؾهم،  باليؿبت  ؤو خ٣ى١ الخإل٠ُ ؤحٗابواإلابالٜ اإلاضٖٞى

 للٟىاهحن ... بلخ.
 

بت على الضزل الاحمالي   -ب   :٪15بمعضٌ  ،على اإلاضازُل اإلاخأجُت مً جأحير العلاعاث غير اإلابيُتجؼبُم الظٍغ
 

ت  42ؤصعظذ الهُاٚت الخالُت للماصة  مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت، يمً اإلاضازُل ال٣ٗاٍع

بت ٖلى الضزل   بما ،مهما ٧اهذ َبُٗتهاجإظحر ال٣ٗاعاث ٚحر اإلابيُت  اإلاضازُل اإلاخإجُت مًؤلاظمالي، الخايٗت للًٍغ

 .ض وؿبت ؤلازًإصون جدضًفي طل٪ ألاعاض ي الؼعاُٖت، ول٨ً 
 

٣ترح حٗ ًُ ٟا٫،  ٪، مدغعة مً 15ل بيؿبت ُزاضاإلا ٍبدُض ًخم بزًإ َظ 42ضًل اإلااصة مً ؤظل جصخُذ َظا ؤلٚا

بت،  و  اإلانهي. ؤو ر املخالث طاث الاؾخٗما٫ الخجاعي خإجُت مً جإظحاإلا للمضازُل ٦ما َى الخا٫ باليؿبت الًٍغ

 .طاث الاؾخٗما٫ الٟالحي اث الخإظحرٗملُُٞما ًخٗل٤ ب % 10 سٌٟ َظا اإلاٗض٫ بلىً
 

بت على الضزل الاحماليا مً٪ 20بيؿبت  اإلالضع  الخسفُع خظف ج_  إلاؼبم على اإلابالغ اإلاضفىعت ا ،لظٍغ

ً عىىانب  علض الخبرة أو الخىٍى

 ثاإلاغجباٞئت حٗالج ألاولى   ، بحن ٣ٞغجان:104ظض ال٣ٟغة التي جىو ٖلى َظا الخسٌُٟ، ٖلى مؿخىي اإلااصة اى خج

ً ِـ لضحهمن الظًً لى ألاشخام الُبُُٗ اي ًد٣٣هتال لُزاضاإلاٞئت  حٗالج وألاظىع ، و الشاهُت ظباجي في  مَى

بت ٖلى الضزل مً ا٪ 20َظا الخسٌُٟ بيؿبت  ٣ضعًخُض الجؼاثغ.  ت و ًُب٤  ؤلاظمالي،لًٍغ ٖلى اإلابالٜ اإلاضٖٞى

ً. ٗىىانب  ٣ٖض الخبرة ؤو الخ٩ٍى
 

بت بخُب٤ُ ؾمً ٞغى الً ؤلاهخ٣ا٫و ٣ٖب  بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي م٘ الاؾخٟاصة مً جسٌُٟ بمٗض٫ ٍغ لم الًٍغ

بت بخُب٤ُ مٗض٫ 20% بت) جًُٟلي م٣اعهت بالؿلم(، ٖلى اإلاضازُل  %10، بلى ٞغى الًٍغ مدغع مً الًٍغ

ٞ ،ً   خسٌُٟ.الجُب٤ُ مً ظضوي  لم حٗض َىا٥اإلاخإجُت مً ٣ٖىص الخبرة ؤو الخ٩ٍى
 

بت على الضزل الاحماليالخعضًالث اإلاضزاهُا:  جبعا إلعاصة َُيلت اإلااصة  عحت على مؿخىي اإلاىاص اإلاخعللت بالظٍغ

104: 

 تال٣ٗا لاإلاضازُ خُغ١ بلىالتي  ج 42اإلااصة ؤخ٩ام حٗضًل ٤ ، ٍع ضالث التي جدضص مٗ 3غة ٣ٟالبلٛاء ًٖ ٍَغ

بت ٞغى    في َظا املجا٫؛الًٍغ
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 بت ٖلى الخل ؤلاظمالي جدىاو٫ الا٢خُإ مً اإلاهالتي  54 ةبلٛاء اإلااص  لاإلاضازُ ٖلىضع في مجا٫ الًٍغ

 ٟاثضة ألاشخام اإلا٣ُمحن و ٚحر اإلا٣ُمحن. اإلاىػٖت ل
 

بت ٖلى جدىاو٫ مٗضالثجبٗا لى٣ل ؤخ٩ام اإلاىاص ٚحر اإلا٣ىىت التي  ؤزغي،مً ظهت   نألاشخام الُبُٗح ٞغى الًٍغ

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ؤو الًغ حن خايٗال حنو اإلاٗىٍىؤ جحن صالى اإلابخؿب الخالت،   ٍبت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث،للًٍغ

       ؿىت٢اهىن اإلاالُت لمً  ٣ً47ترح بلٛاء اإلااصة  مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت، 150و  104

  خمم.اإلاٗض٫ و اإلا ،2010مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  34و اإلااصة  2009

بت على الخعضًالث اإلاضعحت على مؿخىي اإلاىازالثا:   :واث أعباح الشغ ص اإلاخعللت بالظٍغ

حن ٚحر مٗضالث لخضابحر التي جدىاو٫ اجىازغ ؾُٗا للخض مً   ت لألشخام اإلاٗىٍى    بزًإ اإلاضازُل اإلاضٖٞى

مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت، ًخم مً زاللهما  150 اإلا٣ُمحن، ٣ًترح بصعاط ٣ٞغجحن يمً اإلااصة

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث اإلاُب٣لزًإ جدضًض مٗضالث ؤلا   ٖلى: تلًٍغ

 ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلتمً  48الى  46اإلاظ٧ىعة في اإلاىاص  ٗاثضاثلا. 

  َٝغ ألاشخام املخ٣٣ت مً  الخهو الاظخماُٖتٞىاثٌ ال٣ُمت الىاججت ًٖ الخىاػ٫ ًٖ ألاؾهم ؤو

 .حنٚحر اإلا٣ُم حناإلاٗىٍى

 

 ر.خضبيطلىم َى مىطىع َظا ال
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 أخيام حبائُت

  كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 :مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت، و جدغع هما ًأحي 144أخيام اإلااصة حعضٌ و جخمم  :13 اإلااصة
 

جضزل بٖاهاث الخجهحز التي جمىدها الضولت ؤو الجماٖاث ؤلا٢لُمُت للماؾؿاث يمً هخاثج  (4: 411" اإلااصة 

  ىت اإلاالُت ٦ما ًلي:الؿ

اهاث اإلاىظهت ال٢خىاء ج -  ؛٥َخالالا  مضة  م خؿبجهحزاث ٢ابلت لالَخال٥، ًخُٞما ًسو ؤلٖا

اهاث اإلاىظهت ال٢خىاء ججهحزاث ٚحر ٢ابلت لالَخال٥، ًخم  -      ( 22زمـ )ٖلى امخضاص ُٞما ًسو ؤلٖا

ت.   ؾىىاث، بإظؼاء مدؿاٍو
 

اهاث، و مًالتي جم  وفي خالت الخىاػ٫ ًٖ الخشبُخاث ٤ َظٍ ؤلٖا ا ًٖ ٍَغ ؤو ها٢و  ظل جدضًض ٞاثٌؤ ا٢خىاَئ

اهت  ،ال٣ُمت  :، خؿب الخالتٍبتإؾـ الًغ التي لم ًخم عبُها بٗض بًخم َغح ظؼء ؤلٖا

 ال٣ابلت لإلَخال٥؛ لألنى٫ مً ال٣ُمت املخاؾبُت الهاُٞت، باليؿبت  -

 لإلَخال٥.ٚحر ال٣ابلت  لألنى٫ الشابخت، باليؿبت  لألنى٫ مً ؾٗغ الا٢خىاء  -
 

 .»جضزل بٖاهاث الاؾخٛال٫ واإلاىاػهت يمً الىخاثج املخ٣٣ت في الؿىت اإلاالُت التي جم ٞيها جدهُلها  (0
 

 عغض ألاؾباب

٘ الجباجي الخالي، جسً٘ بٖاهاث الخجهحز التي جمىدها الضولت ؤو الجماٖاث ؤلا٢لُمُت  بمىظب الدكَغ

٣ت مسخلٟت، وطل٪ خؿب ما بطا، للماؾؿاث بت بٍُغ  .ألانى٫ ٢ابلت ؤو ٚحر ٢ابلت لالَخال٧٥اهذ  للًٍغ

 

اهاث اإلامىىخت ال٢خىاء  لُه، ٞةن ؤلٖا اإلاىالُت لؿىت اإلاالُت ، ًخم عبُها بيخاثج الؿىت ؤنى٫ ٚحر ٢ابلت لالَخال٥ٖو

بت ل٩ل ؾً مالُت مً االخدهُل، بإ٢ؿاٍ م ت للىخاثج الخايٗت للًٍغ ( 05لخمؿت )ا اإلاالُت لـؿىىاثدؿاٍو

 .اإلاىالُت

 

اهاث اإلامىىخت  في لؿىت  اإلاىالُتاإلاالُت الؿىىاث بلت لالَخال٥، ًخم عبُها بيخاثج ٢ا ال٢خىاء ؤنى٫ خحن ؤن ؤلٖا

 (.05مضة ؤلاَخال٥.  بطا ما ججاوػث مضة ؤلاَخال٥ زمـ ؾىىاث ) الخدهُل، خؿب

 

اهاث اإلامىىخت ال٢خىاء  لالَخال٥ بالىخاثج  ٢ابلتؤنى٫ بن الخٗضًل اإلا٣ترح لخ٩ام َظٍ اإلااصة حهضٝ بلى عبِ  ؤلٖا

بت للم اهاث، و طل٪ الخايٗت للًٍغ  إلا٣خىاة.ألانى٫ اخؿب مضة  بَخال٥ اؾؿاث اإلاؿخُٟضة مً َظٍ ؤلٖا

اهاث ًخمًيخج ًٖ طل٪، ؤ ظهت  بٌٛ الىٓغ ًٖ ٢اٖضة الخإزغ بؿىت واخضة، مً ظهت. ومً ن عبِ َظٍ ؤلٖا

٤ مضة الاَخال٥، ٞةن عبِ ؾىىاث (05)زمـ ؤزغي، في خالت بَخال٥ ججهحزاث في مضة ج٣ل ًٖ  اهاث ًخم ٞو  .ؤلٖا
 

 ؤزحرا، ٣ٞض جم جغ٢ُم ؤخ٩ام َظٍ اإلااصة بهضٝ حؿهُل ٢غاءتها. 
  

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت

 

 :ت، و جدغع هما ًأحيكاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازل طمً مىغع  149اإلااصة  جيشأ :14 اإلااصة
 

لل٣ُمت مهىُت صاثمت بالجؼاثغ و التي جد٤٣ ٞىاثٌ  ةالكغ٧اث التي ال جمل٪ ميكإ ًخٗحن ٖلى: مىغع  411اإلااصة »

بت بإهٟؿهم ًضٞٗىا وؤن ًدؿبىا ؤن ،م٨غع  44 ةاإلااص فيبليها ًٖ الخىاػ٫ اإلاكاع   مضة زال٫ اإلاؿخد٣ت، الًٍغ

ش  مً ابخضاء، ًىًما( 02) زالزحن  الخىاػ٫. ٖملُتجاٍع
 

ذ و الضٞ٘. ل ٢اهىها لل٣ُام بةظغاءاث الخهٍغ  ًم٨ً للكغ٦ت حُٗحن و٦ُل مَا
 

اإلا٣غ الاظخماعي للكغ٦ت التي ٧اهذ ؾىضاتها مدل  خُض ًخىاظضو ًخم الضٞ٘ لضي نىضو١ ٢ابٌ الًغاثب 

ت ج٣ضمها ؤلاصاعة الجباثُت ؤو ًخم جدمُلها ٖبر اإلاى٢٘ ؤلال٨تالخىاػ٫  ٤ مُبٖى  .»لإلصاعة الجباثُت رووي، ًٖ ٍَغ

 

 عغض ألاؾباب
 

         ظباثُت)ؤخ٩ام  0226مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  14حهضٝ َظا ؤلاظغاء اإلا٣ترح بلى ج٣ىحن ؤخ٩ام اإلااصة 

التي ، اإلامازلت غؾىمم٨غع يمً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة وال 416اإلااصة  وكاءت، بةخمممسخلٟت(، اإلاٗضلت واإلا

بت اإلاؿخد٣ت ٖلى ٞىاثٌ ال٣ُمتجدىاو٫ ٦ُُٟاث الخه ذ و الضٞ٘ باليؿبت للًٍغ ًٖ الخىاػ٫ ًٖ  الىاججت ٍغ

 .هم و الخهو الاظخماُٖتألاؾ

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.



 

 0202مشزوع  قانون المالية لسنة 

08 

 

 أخيام حبائُت

  كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 :ازلت، و جدغع هما ًأحيمً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلام 150أخيام اإلااصة حعضٌ و جخمم  :15 اإلااصة
 

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث  ٗض٫ًدضص م -(4 - 451اإلااصة »  ....................) بضون حُٛحر (..الًٍغ

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث ٦ما ًلي: جدضص وؿبت الا٢خُإ -(2  مً اإلاهضع باليؿبت للًٍغ

 10............ %...................................ضون حُٛحر(...........................................) ب............................................. 

 40........... %...............................................)بضون حُٛحر (............................................................................ 

 20.............%...............................................)بضون حُٛحر (........................................................................... 

 30...............%.........................................................)بضون حُٛحر (............................................................... 

 10 ..............%...................................باإلاشل اإلاٗاملت ٢اٖضة .................(......................ختى ........) بضون حُٛحر. 

 15 %بت، باليؿبت ازلت اإلام اإلاضازُل٦ظا و  الخهو الاظخماُٖتو ؤألاؾهم  لٗاثضاث مدغعة مً الًٍغ

حن  ٣تخ٣امل ،مً َظا ال٣اهىن  15بلى  12 مً  اإلاظ٧ىعة في اإلاىاص الظًً ال مً َٝغ ألاشخام اإلاٗىٍى

 .مهىُت صاثمت في الجؼاثغ ةًمل٩ىن ميكإ

ألاوعا١  ؤو الخهو الاظخماُٖت، ألاؾهم الخىاػ٫ ًًٖٖ  تال٣ُمت الىاجج ٞىاثٌ ،%02جسً٘ إلاٗض٫   (3

 .»م٨غع مً َظا ال٣اهىن  416في اإلااصة  ظ٧ىعًٍألاشخام اإلامً َٝغ  خ٣٣تاإلامازلت امل
 

 

 عغض ألاؾباب
 

ظل جدضًض مً ؤ ،و الغؾىم اإلامازلتمً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة  150اإلااصة  نُاٚتبلى بٖاصة  خضبحر حهضٝ َظا ال

 مل٪اث ال ججد٣٣ها قغ٧التي  و الخهو الاظخماُٖتألاؾهم  ٖاثضاث ، مً هاخُت ، ٖلى مٗضالث الًغاثب اإلاُب٣ت

 ،ٖلى ٞىاثٌ ال٣ُمت الىاججت ًٖ الخىاػ٫ ًٖ ألاؾهم، ميكأث مهىُت صاثمت في الجؼاثغ، ومً هاخُت ؤزغي 

ا  149ألاشخام اإلاكاع بليهم في اإلااصة  خ٣٣هاؤو ألاوعا١ اإلامازلت التي  الخهو الاظخماُٖت م٨غع اإلا٣ترح بوكاَئ

 .ازلتو الغؾىم اإلامفي َظا اإلاكغوٕ يمً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة 

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

بت على أعباح الشغواث" مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة جيشأ  :16 اإلااصة على مؿخىي الباب الثاوي "الظٍغ

 :جدغع هما ًأحي ،مىغع  151والغؾىم اإلامازلت، ماصة 

 

حن اإلاكاع بليهم في اإلااصة ( ًخٗحن ٖلى ألاشخ1- مىغع  151 "اإلااصة و ٢بل  ، ؤن   ٨ًخدبىا ال٨تروهُا136ام اإلاٗىٍى

ذ الؿىىي ماي ٦دض ؤ٢ص ى 20ًىم  ا ًخًمً اإلاٗلىماث التي ًجب ؤن حؿخ٣ى مً الخهٍغ ، ٦كٟا جلخُهُا ؾىٍى

٣ت.  للىخاثج و ال٨كٝى اإلاٞغ
  

 ( بن 2
ً
٦ك٠ ًدخىي ٖلى ا٦خخاب  ؤو و/إزغ  اإلاخ ٦خخابؤو الاٖضم ا٦خخاب ال٨ك٠ الخلخُص ي الؿىىي بل٨تروهُا

ذ الؿىىي للىخاثج، ًاصي بلى جُب٤ُ ال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖليها في  بُاهاث ال جخىا٤ٞ م٘ جل٪ اإلاضعظت في الخهٍغ

 .»م٨غع مً َظا ال٣اهىن  192اإلااصة 

 

 عغض ألاؾباب
 

ذ ال٨تروهُا صون ؤصاء الضٞ٘، ُٞما ًخٗل٤ حن اإلاكاع  حهضٝ َظا الخضبحر بلى ٞغى بلؼامُت الخهٍغ بالشخام اإلاٗىٍى

  ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت، الظًً ًد٣٣ىن هخاثج. مً 136بليهم في اإلااصة 

 

ذ ٌؿخ ٖلى مؿخىي هٓام  ٖملُت ع٢ابت ظباثُت برمجتجُب لًغوعة بصعاط وؾُلت مؿاٖضة لبن ب٢غاع بلؼامُت الخهٍغ

َغ الخملو مً ؤصاء الالتزاماث الجباثُت ُٞما ًسو اليؿُج اإلاٗلىماث "ظباًدُ٪"، ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ جدلُل مسا

ذ الؿىىي ٖلى مؿخىي هٓام اإلاٗلىماث، م٘  الجباجي، خُض ال ًم٨ً ال٣ُام بهظا الخدلُل في ْل ُٚاب الخهٍغ

 .َظا ألازحر، َىا٥ ٖملُت مسههت إلوكاء بغامج الخد٤ُ٣ و الغ٢ابت الٗلم ؤهه ٖلى مؿخىي 
 

ت الٗامت للًغاثب، دلُل املخاَغ الظي َىعجهلظل٪، و هٓغا ل٩ىن هٓام ج ٌٗخمض بك٩ل ؤؾاس ي ٖلى  اإلاضًٍغ

بصعاط ٦ك٠ جلخُص ي ؾىىي، حؿخ٣ى اإلاٗلىماث خسغظت مً خؼمت ألاوعا١ الجباثُت، جم الاجٟا١ ٖلى البُاهاث اإلاؿ

٣ت ذ الؿىىي وال٨كٝى اإلاٞغ  .الىاعصة ُٞه مً الخهٍغ
 

، اإلا٣ترح ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت  م٨غع مً 192ى اإلااصة ٦ما ٣ًترح في بَاع َظٍ اإلااصة ؤلاخالت بل

ا بضوعَا، مً ؤظل ٞغى ٣ٖىباث ٖلى ٖضم ا٦خخاب ال٨ك٠ الخلخُص ي الؿىىي ال٨تروهُا، ؤو ا٦خخاب  بوكاَئ

ذ الؿىىي للىخاث  .ج٦ك٠ ًدخىي ٖلى بُاهاث ال جخىا٤ٞ م٘ جل٪ اإلاضعظت في الخهٍغ
 

 الخضبير.طلىم َى مىطىع َظا 



 

 0202مشزوع  قانون المالية لسنة 

32 

 

 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت، و جدغع هما ًأحي 169حعضٌ و جخمم أخيام اإلااصة     :17 اإلااصة

 .............. ..............................................( ......بضون حُٛحر )..............................................................(1 – 169اإلااصة »

 ................................................................(.بضون حُٛحر  ).......................................................................................( 2

 ملٛاة.(  3

 .» ...............................................(.....الباقي بضون حُٛحر )............................................... للخهم، لت٢اب ج٩ىن  ال ( 4

 
 

 عغض ألاؾباب

 
 

الظي  الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت مً ٢اهىن  169اإلااصة الشالض مً  ٣ُ٘اإلابلى بلٛاء  الخضبحر حهضٝ َظا

٠ الخمهُضًت، بما ؤن ألامغ ًخٗل٤ بخضبحر ال ظضوي مً وظىصًٍخُ خالُا، وطل٪ ل٩ىن ؤن  غ١ بلى اؾدُٗاب اإلاهاٍع

ش ب  ٖضاصًت اإلا٣ُضةاإلاهاٍع٠ الا  في  اَخل٨ذ ٧لُا٢ض  خحز الخىُٟظ الىٓام املخاؾبي اإلاالي الجضًض صزى٫ خاٍع

 الى٢ذ الخالي. 

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 اهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلتك
 

 :مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت، و جدغع هما ًأحي 176حعضٌ و جخمم أخيام اإلااصة     :18 اإلااصة

، الضعاؾاث، واإلاىاولت ..............( بضون حُٛحر ختى)........ ..................... اإلااؾؿاث مؿحري  ٖلى یجب - 176اإلااصة »

حراإلاؿخسضمحن، إظحرالٗخاصج ذ ؤن َبُٗتها،  ٧اهذ مھما اإلا٩اٞأث٦ظا و ؤهىاٖها  ب٩ل، وؤلاًجاعاث جٞى ٣ىا بخهٍغ ًٞغ

ت ذ ًٖ بٗض، ًؤ بما في طل٪ ٖلى متن وؾُِ ال٨ترووي ٦كٟا هخاثجهم الؿىٍى ٤ الخهٍغ خًمً اإلاٗلىماث و ًٖ ٍَغ

 : اإلابالٜ ھظٍآلاجُت ًٖ ٧ل مؿخُٟض مً 

 .............................................................................................)بضون حُٛحر (... 

 ........................................................................)بضون حُٛحر (....................... 

 .....................)بضون حُٛحر (.......................................................................... 

 ..............................................)بضون حُٛحر (................................................. 

 ...........................................................)بضون حُٛحر (..................................... 

 .....................)بضون حُٛحر (........................................................................... 

 .........................................................................)بضون حُٛحر (....................... 

 .............................................)بضون حُٛحر (.................................................. 

 .........................................................................)بضون حُٛحر (....................... 

 ......................)بضون حُٛحر (.......................................................................... 

 .....................................)بضون حُٛحر (........................................................... 

  الجباجي.اإلاؿحرة للمل٠ هلخت اإلاحُٗحن 
 

بت .........   .. «..............................( ............الباقي بضون حُٛحر.............. ).........................ًخٗحن ٖلى اإلا٩لٟحن بالًٍغ
 

 

 عغض ألاؾباب
 

اثى ا٦خخاب ٦ك بم٩اهُت الىو ٖلىلى تهضٝ َظٍ اإلااصة ب مً  176اإلاىهىم ٖلُه في  اإلااصة ،  للٛحر ٝ اإلاضٖٞى

٤ الخه ذ ًٖ بٗض.٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت، ًٖ ٍَغ  ٍغ
 

مً ٢اهىن الًغاثب  224باليؿبت للخٗضًل اإلا٣ترح بمىظب اإلااصة  م٣ضمتَظا الخٗضًل ًبرع بىٟـ ألاؾباب اإلا

ذاإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت، اإلاخٗل٣ت با  الؼباثً. ٨كٝىًٖ ُبٗض ل لخهٍغ
 

حرھابٗض ٖباعة " " وويٗها مباقغةاإلاىاولت" ٖباعةٗتها " ًٖ َُب ٧اهذ مھما، جم ٞهل ٖباعة "ٚحر ؤهه  مً ٚو

 ". اإلا٩اٞأث
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

، و جدغع هما اإلامازلت الغؾىمالظغائب اإلاباشغة و مً كاهىن  2 مىغع  182أخيام اإلااصة  وجخممحعضٌ    :19 اإلااصة

 ًأحي:
 

 التي الث ألامىا٫ٍبخدى  ،ب٢لُمُات املخخهت ُلضي اإلاهالر الجباث ا،مؿب٣ ٍذخهغ لجب اً  - 2 مىغع  182اإلااصة  «

.) بضون حُٛحر ختى( ...................................في الجؼاثغ ٚحر اإلا٣ُمحن ٍحنؤو اإلاٗىى  الُبُُٗحنجخم لٟاثضة ألاشخام 

ل.لخضُٖم َ..................................................................  لب الخدٍى
 

ت   ؤو البًاج٘.    الؿلٖ٘ملُاث اؾخحراص م٣ابل وحٟٗى مً َظا ؤلالؼام اإلابالٜ اإلاضٖٞى
 

ذ والكهاصة..  . » ...................................... .....)الباقي بضون حُٛحر(...............................................جدضص هماطط الخهٍغ
 

 عغض ألاؾباب

 
مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت، بُٛت  2م٨غع  182الخضبحر اإلا٣ترح بلى حٗضًل ؤخ٩ام اإلااصة  حهضٝ

ت م٣ابل ٖملُاث اؾخ راص اإلاىاص ؤو البًاج٘، هي وخضَا اإلاُٟٗت حجبُان، في ال٣ٟغة ما ٢بل ألازحرة، بإن اإلابالٜ اإلاضٖٞى

ل ألامىا٫ هدى الخاعط مً ذ بخدٍى حن البى٩ي صٞ٘ اؾخٗما٫  بطل٪ مً زال٫ ججىو  ،ا٦خخاب الخهٍغ عؾم الخَى

 ، 2م٨غع  182في الهُاٚت الجضًضة اإلا٣ترخت للماصة  ع٦مُٗا
 

ت م٣ابل ٖملُاث  ذ " اإلابالٜ اإلاضٖٞى بن الهُاٚت الخالُت لهظٍ اإلااصة جىو ٖلى ؤهه حٟٗى مً الالتزام بالخهٍغ

ظا ؤيٟى الاؾخحراص الخايٗت ل حن البى٩ي" َو راص الخضماث التي هي ٚحر حبسهىم ٖملُاث اؾخ ايٚمى غؾم الخَى

ل ألامىا٫ هدى الخاعط. ذ بخدٍى بي باليؿبت الؾخحراص الؿل٘ خُض ؤن ؤلازًإ  مُٟٗت مً ؤلالؼام بالخهٍغ الًٍغ

بي باليؿبت الؾخ راص الخضماث ٞهى مؿحر مً َٝغ حوالبًاج٘ ًخم ٖلى مؿخىي الجماع٥، ؤما ؤلازًإ الًٍغ

 .اثُتبؤلاصاعة الج
 

، اإلاخٗل٤ با٦خخاب 2009ؤ٦خىبغ 01مً ال٣غاع الىػاعي اإلااعر في  08اإلااصة  ؤلاقاعة في َظا الهضص، ؤن ؤخ٩امججضع و 

ت م٣ابل اؾخ ل ألامىا٫ هدى الخاعط، جىو ٖلى ؤن اإلابالٜ اإلاضٖٞى ذ وبدؿلُم قهاصة جدٍى  الؿل٘راص حالخهٍغ

ذ ًاج٘ هي وخضَا اإلاُٟٗت مً ا٦خخاب الوالب لخداإلاخٗل٤ بخهٍغ  هدى الخاعط. ألامىا٫ ٍى
 

لُه،  جضعط ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت، ٞإلهه مً ألاظضع و اإلاىاؾب ؤن ًخم بصعاط َظا الخىيُذ بمىظب  بالىٓغ إلابضؤو ٖو

عي  بضال مً هو جىُٓمي.  هو حكَغ

 
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 :مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت، و جدغع هما ًأحي 841م أخيام اإلااصة حعضٌ و جخم    :20 اإلااصة

 الضزل ٖلى الًغیبتاإلاخٗل٣ت ب ..............(بضون حُٛحر ختى).............بالًغیبت اإلا٩ل٠ ی٩ىن  ٖىضما - 184اإلااصة »

بت الجؼاُٞت الىخُضة ٖلى ؤعباح الكغ٧اث الًغیبت، ؤلاظمالي الباقي ....) ........اإلاالیت الؿىت ًٖ اإلاؿخد٣ت ؤو الًٍغ

 .« .............................( ..بضون حُٛحر

 
 

 عغض ألاؾباب
 

 جدضًض ، بٛغىمً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت 184ؤخ٩ام اإلااصة  جخمُملخضبحر بلى حهضٝ َظا ا

بت الخا بت باليؿُت للم٩لٟحن بالًٍغ بت الجؼاُٞت الىخُضةيٗحن م٩ان ٞغى الًٍغ ، في خالت حُٛحر  لىٓام الًٍغ

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث  بت الخايٗحن للًٍغ م٩ان مماعؾت وكاَهم،و ٦ظل٪ َى الخا٫ باليؿبت للم٩لٟحن بالًٍغ

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي.   و الًٍغ

 
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 مازلتكاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلا

 

بت على جيشأ    :21 اإلااصة بت على الضزل ؤلاحمالي و الظٍغ على مؿخىي الباب الثالث " أخيام مشترهت للظٍغ

 :مىغع، جدغع هما ًأحي 192أعباح الشغواث" مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت، ماصة 

 

بت اإلاكاع بليهم في اإلااصجحن صط ٖلى اإلا٩لٟحن ب 1.000.000بمبلٜ  ظباثُت( جٟغى ٚغامت 1- مىغع  192 "اإلااصة الًٍغ

مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت، الظًً لم ٣ًضمىا ال٨ك٠ الخلخُص ي الؿىىي  136و  18

ش  ، ٢بل جاٍع
ً
 ماي ٖلى ألا٦ثر. 20بل٨تروهُا

 

اصة بيؿبت  بت اإلاٗىُىن ال٨ك٠ الخل100جُب٤ ٖلى َظٍ الٛغامت ٍػ خُص ي ٪ ٖىضما ال ٨ًخدب اإلا٩لٟىن بالًٍغ

ش اؾخالم ؤلازُاع الغؾمي30الؿىىي بٗض اه٣ًاء ؤظل زالزحن )  .( ًىًما ابخضاء مً جاٍع

 

بت2 مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم  136و  18اإلاكاع بليهم في اإلااصجحن  ( جٟغى ٖلى اإلا٩لٟحن بالًٍغ

ا ًدخىي ٖلى بُاهاث مسخلٟت ًٖ جل٪ ذ الؿىىي  اإلامازلت، الظًً ا٦خدبىا ٦كٟا جلخُهُا ؾىٍى الىاعصة في الخهٍغ

٣ت صط ل٩ل بُاهاث ٚحر مُاب٣ت، صون ؤن ًخٗضي مبلٜ  10.000 ، ٚغامت ظباثُت بمبلٜللىخاثج وال٨كٝى اإلاٞغ

  .صط"  100.000الٛغاماث الجباثُت اإلاُب٣ت 

 

 عغض ألاؾباب
 

و  18، َب٣ا للمىاص حهضٝ َظا الخضبحر بلى ٞغى ٣ٖىباث ٖلى ٖضم ا٦خخاب ال٨ك٠ الخلخُص ي الؿىىي ال٨تروهُا

ؤو  م٨غع مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت، ٢161اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت و اإلااصة  م٨غع مً 151

٣ت.  ذ الؿىىي للىخاثج وال٨كٝى اإلاٞغ  ا٦خخاب ٦ك٠ ًخًمً بُاهاث ال جخىا٤ٞ م٘ جل٪ اإلاضعظت في الخهٍغ

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 

 :، جدغع هما ًأحيغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلتمً كاهىن الظ 219حعضٌ وجخمم اخيام اإلااصة    :22 اإلااصة

 

  %30ى بل 10 بحن یتراوح .........................( ختى حُٛحر بضون )  ................................خ٩امم٘ مغاٖاة ؤ - 219 اإلااصة"
 

 ٪.  75 ٢ضٍع جسٌٌُٟؿخُٟض مً 

 ٜبالخجؼثت البُ٘ ٖملُاث مبل ً  البترو٫ ٚاػص و٢ى  الٛاػوا٫، الغنام، مً الخالي الٗاصي، اإلامخاػ، للبجًز

 . اإلاًٍٛى الُبُعي والٛاػ  مُ٘اإلا
 

  ...........................................................(حُٛحر صون  الباقي)......................................................... الخسٟیًاث امخیاػ بن

 
 

 عغض ألاؾباب

 
 

        لؿىت اإلاالُت ٢اهىن ًمً اإلاخ، 1998 ؾىت صٌؿمبر 31 في اإلااعر 12-98 ع٢م ال٣اهىن  مً 21 اإلااصة ٖضلذ

 بُ٘ ٖلى٪ 75 جسٌُٟ وؿبخه مىذ زال٫ مً اإلامازلت، والغؾىم اإلاباقغة الًغاثب ٢اهىن  مً 219 اإلااصة، 1999

ً  .  لوالٛاػ اٍو والٗاصي اإلامخاػ البجًز

٢ًض اؾخصىذ َظٍ اإلااصة  ؾخٟاصة مً ، مً الا 1998الظي لم ًغص ؾٍٗغ في مغؾىم ؾىت  الغنام مً الخالي البجًز

 ًجب ،و ٖلُه بمىظب اإلاغؾىم الظي نضع في الؿىت طاتها. 2005 ٖام في بال ؾٍٗغ حؿ٠ُ٣ ًخم ولم الخسٌُٟ،

 . الخسٌُٟ َظا بُٗه بالخجؼثت مً ٌؿخُٟض ؤن

٤ في الاؾدشماع ٖلى الا٢خهاصًحن اإلاخٗاملحن حصجُ٘و بُٛت   اإلامُ٘ البترو٫ ٚاػو٢ىص  مشل الى٠ُٓ الى٢ىص حؿٍى

، الُبُعي والٛاػ ا اإلاىخجحن َظًً بُ٘ ٌؿخُٟض ؤن ه٣ترح اإلاًٍٛى ًً  ٪.   75 بيؿبت الخسٌُٟ مً ؤً

 

 ير.طلىم َى مىطىع َظا الخضب



 

 0202مشزوع  قانون المالية لسنة 

36 

 

 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

، جدغع هما غائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلتمً كاهىن الظ مىغع   221حعضٌ وجخمم اخيام اإلااصة    :23 اإلااصة

 :ًأحي

 
 

 :اليكاٍ اإلانهيالخضر اإلايص ئ للغؾم ٖلى ًخ٩ىن    -  مىغع  221اإلااصة »
  
 .للبًاٖت اإلااصي ؤو ال٣اهىوي یمالدؿل مً للمبیٗاث، باليؿبت - ؤ
  

٤ َُئاث جىػَ٘ ، ٞةن الخضر اإلااء الهالر للكغب، بُ٘ٚحر ؤن   یخ٩ىن   اليكاٍ اإلانهي ٖلى غؾملل ئاإلايص   ًٖ ٍَغ

   .ظؼثیا ؤو ٧لیا الشمً جدهیل مً
 

 ه٣ٟاثالبَاع  في املخ٣٣ت للمبیٗاث باليؿبت ظؼثیا ؤو ٧لیا الشمً جدهیل مً للغؾم اإلايص ئ الخضر یخ٩ىن 

 مً ابخضاء (01) ؾىت ؤظل بٗض ألاصاء مؿخد٤ اليكاٍ اإلانهي  ٖلى الغؾم یهبذ الخدهیل، ٚیاب في .الٗمىمیت

 .للبًاٖت اإلااصي ؤو ال٣اهىوي الدؿلیم جاعیش
 

 :ظؼثیا ؤو ٧لیا الشمً ٢بٌ مً ،صاء الخضماثو ؤ ال٣ٗاعیت لألقٛا٫ باليؿبت - ب
 

 یخ٩ىن  يكاَھم،ل الخهغي  ؤلاَاع في ال٣ٗاعیت التر٢یت ماؾؿاث َٝغ مً اإلاىجؼة ال٣ٗاعیت لألقٛا٫ باليؿبت

 .اإلاؿخٟیض بلى للمل٪ اإلااصي ؤو ال٣اهىوي الدؿلیممً  غؾملل اإلايص ئ الخضر
 

 بٗض ألاقٛا٫، اهخھاء ٖىض مؿخد٣ا یب٣ى الظي الغؾم إلابلٜ وباليؿبت ألاظىبیت باإلااؾؿاث یخٗل٤ ٞیما ،هؤه ٚحر

 .اإلاىجؼة للميكإة الىھاجي الاؾخالم مً اإلايص ئ الخضر یخ٩ىن  ل،جدهی ٧ل ٖىض اإلاضٕٞى الغؾم
 

 حٗظع بن للغؾم، اإلايص ئ الخضر یخ٩ىن  ؤن یم٨ً ، ؤهىاٖھا بمسخل٠ الدؿلیاث وألالٗاب، بالخٟالث یخٗل٤ ٞیما

 .الخظ٦غة حؿلیم مً ال٣بٌ،
 

 الخهىم، خؿبكاٍ اإلانهي اليلغؾم ٖلى دؿضًض اب الخضماث وماصي ألاقٛا٫ إلا٣اولي یغزو ؤن یم٨ً ،هؤه ٚحر

 ".هطاج الخهم مً للغؾم اإلايص ئ الخضر یخ٩ىن  الخالت، ھظٍ وفي

 

 

 عغض ألاؾباب
 

٘ الجباجي ، ًتزامً الخضر اإلايص ئ للغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي م٘ طل٪ اإلاُب٤ ٖلى الغؾم في الىي٘ الخالي للدكَغ

لشمً ٦دضر اإلايص ئ باليؿبت لوكُت ج٣ضًم ٖلُه، ٞاهه ًخم جُب٤ُ ٢بٌ او لٛالبُت ألاوكُت.  تال٣ُمت اإلاًاٞ

ت والدؿلُم ال٣اهىوي ؤو اإلااصي ٦دضر اإلايص ئ ٖلى ؤوكُت حؿلُم البًاج٘.  الخضماث وألاوكُت ال٣ٗاٍع
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ما٫ جىو ٖلى اؾخصىاءاث مُٗىت مً خُض  14، ًالخٔ ؤن ؤخ٩ام اإلااصة بال اهه مً ٢اهىن الغؾىم ٖلى ع٢م ألٖا

م٨غع مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة  221اإلاًاٞت ول٨ً لم ًخم وعوصَا في اإلااصة الخضر اإلايص ئ للغؾم ٖلى ال٣ُمت 

 والغؾىم اإلامازلت الظي ًدىاو٫ الخضر اإلايص ئ للغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي. 
 

 خهغي ال ؤلاَاع في ال٣ٗاعیت التر٢یت ماؾؿاث َٝغ مً اإلاىجؼة ال٣ٗاعیت لألقٛا٫ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، باليؿبت

اإلاؿخٟیض  بلى اإلااصي للمل٪ ؤو ال٣اهىوي بالدؿلیم للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلايص ئ خضرال یخ٩ىن  يكاَھم،ل

 ٖىى ؤن ٩ًىن  لل٣بٌ الجؼجي ؤو ال٨لي للشمً.

ما٫ 221ل٨ً جُب٣ُا لل٨خابت الخالُت لخ٩ام اإلااصة  ، اإلاخىاو٫ للخضر اإلايص ئ م٨غع مً ٢اهىن الغؾىم ٖلى ع٢م ألٖا

 ٦دضر ميص ئ. ال٣بٌ الجؼجي ؤو ال٨لي للشمًُب٤ ، ًغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهيلل

اء بالتزاماتها الجباثُت وجدضًض مبالٜ الغؾم ٖلى َظٍ الخالت هخج ٖنها نٗىباث للماؾؿاث  اليكاٍ مً خُض الٞى

 ًً الغؾمحن.ظ، هًٓغا لٗضم ججاوـ ألاخضار اإلايكئت له تاإلاًاٞت اإلاؿخد٣ال٣ُمت اإلانهي و الغؾم ٖلى 

ما٫ ج٩ّىن الخضر اإلايص ئ للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت و لِـ  ججض ،في بٌٗ الخاالث اإلااؾؿت و لىٟـ ع٢م ألٖا

 ٖلى الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي، مما نٗب مً مهام الدؿُحر الجباجي للماؾؿاث.

مً ٢اهىن الغؾىم ٖلى  م٨غع  221مً ؤظل الخٛلب ٖلى َظٍ الهٗىباث، ًخم ا٢تراح حٗضًل ؤخ٩ام اإلااصة  وؤزحرا

م  مً ؤظل اوسجام في جُب٤ُ الخضر اإلايص ئ للغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي والغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت. ا٫ع٢م ألٖا

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 

 :ا ًأحي، جدغع هماإلامازلت مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم 224يام اإلااصة أخحعضٌ وجخمم    :24 اإلااصة

 

ذ بجضو٫ بما في طل٪...... ًجب  (بضون حُٛحر ختى)...... َبُعي خوًخٗحن ٖلى ٧ل ش  - 224اإلااصة »  صٖم الخهٍغ

ذ ًٖ بٗض، اإلاخًمً اإلاٗلىماث الاجُت ًٖ ٧ل ػبىن: ؤ بل٨ترووي ٖلى متن وؾُِ ٤ الخهٍغ  و ًٖ ٍَغ

 .......................)بضون حُٛحر (......................................................................... 

 ........................................................................)بضون حُٛحر (....................... 

 ...............)بضون حُٛحر (................................................................................ 

 .........)بضون حُٛحر (....................................................................................... 

 .....................)بضون حُٛحر (........................................................................... 

 ................................................................................................)بضون حُٛحر ( 

 .................)بضون حُٛحر (.............................................................................. 

  الجباجي.اإلاؿحرة للمل٠ هلخت اإلاحُٗحن 

 

 .. «( ..............................................الباقي بضون حُٛحر... )............بُٗا بالجملت:  حٗخبر 

 
 

 عغض ألاؾباب

 
 

مً ٢اهىن الًغاثب  224ا٦خخاب ظضو٫ الؼباثً اإلاىهىم ٖلُه في  اإلااصة بم٩اهُت  بعؾاءتهضٝ َظٍ اإلااصة الى 

ذ ًٖ بٗض. ٤ الخهٍغ  اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت، ًٖ ٍَغ

ذ هًٓغا لن ٖملُت جباثُتماش ى َظا الخىظه جماًما م٘ مكغوٕ ع٢مىت ؤلاصاعة الًخ ، التي جم الخسُُِ ًٖ ُبٗض الخهٍغ

اث اإلااؾؿاث   ت ٦بًر ا لـ إلاضًٍغ ًُ ت  CDI،ًخم جمضًضٍ اًًا  بلى مغا٦ؼ الًغاثب  DGEلها مبضث و اإلاغا٦ؼ الجىاٍع

 .CPIللًغاثب 

٤ ذ ًٖ بٗض بجضو٫ الؼباثً ًٖ ٍَغ ت الٗامت للًغاثب املخهو لهظا الٛغى،  الخهٍغ اإلاى٢٘ الال٨ترووي للمضًٍغ

بت بالىلىط لهظا اإلاى٢٘ ال٦خخاب ظضو٫ الؼباثً الخام بهم بك٩ل ٚحر ماصي  ؾِؿمذ، مً ظهت، للم٩لٟحن بالًٍغ

ب٣ا  ٤ الاهترهذ، ومً ظهت  للىمىططَو لى الجباثُت بالخهى٫ ٖلإلصاعة ، ؤزغي الظي ًم٨ً جدمُله مباقغة ًٖ ٍَغ

لالؾخٛال٫ بلى اإلاهالر  بعؾالها اإلاٗلىماث بالك٩ل اإلا٣ترح، وصمجها في ٢اٖضة بُاهاث واخضة و٦ظا مٗالجتها و

 .ب٢لُمُاالجباثُت املخخهت 



 

 0202مشزوع  قانون المالية لسنة 

39 

 

٤ بياٞت مٗلىماث جخٗل٤ بخُٗحن مهالر   ٦ما هو الخٗضًل اإلا٣ترح ٖلى بزغاء بُاهاث ظضو٫ الؼباثً ًٖ ٍَغ

ء اإلاهغح بهم، خُض حؿهل َظٍ البُاهاث الجضًضة ٖملُت جدضًض مى٢٘ الؼباثً للٗمال  ب٢لُمُاالًغاثب املخخهت 

ض الال٨ترووي  إلصاعة الًغاثب. ٤ البًر  وجىظُه اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بهم مباقغة بلى اإلاهلخت املخخهت  ًٖ ٍَغ

ذ ًٖ بٗض بجضو٫ الؼباثً ًىضعط  ت الٗامت للًغاثب  ؤًًاالخهٍغ ؼ ٢ضعاث اإلاضًٍغ في   DGI يمً مى٤ُ حٍٗؼ

ٗت للبُاهاث وججىب الخإزحراث  ال بي ، خُض ؾِؿمذ َظا الاظغاء بًمان اإلاٗالجت الؿَغ تي م٩اٞدت الٛل الًٍغ

 .ٖاصة ما جترا٦م في َظا الجاهب

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 

، جدغع هما غائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلتمً كاهىن الظ 2مىغع  263حعضٌ وجخمم اخيام اإلااصة    :25 اإلااصة

 :ًأحي

 

 :یدضص مبلٜ الغؾم ٦ما یإحي  - 2مىغع  263اإلااصة »
 

 .ٍٖال اإلاظ٧ىعة ؤ .......... جٟى١ ألانىاٝ.......................(......ختىحُٛحر .....) بضون ..........................................................
 

، بىاء ٖلى مضاولت املجلـ الكٗبي جلـ الكٗبي البلضيامل خضص الغؾىم اإلاُب٣ت في ٧ل بلضیت ب٣غاع مً عثیـج

ٟاث آزغ جُب٤ُ  يمىُا ًجضص ألامغ، حٗظع بطا الىنُت.البلضي وبٗض اؾخُإل عؤي الؿلُت   .« املخضصة الخٍٗغ

 
 

 عغض ألاؾباب
 

٘ ال٣ماماث اإلاجز  ا الغؾم ٖلى ٞع ٟاث مدضصة ب٣غاع مً عثِـ املجلـ الكٗبي ًاؾـ ؾىٍى لُت و طل٪ َب٣ا لخٍٗغ

 البلضي بىاء ٖلى مضاولت املجلـ و بٗض اؾخُإل عؤي الؿلُت الىنُت.

 

 ن بمىاٞاة ؤلاصاعة الجباثُت بهاجهٚحر اهه جمذ اإلاالخٓت آن بٌٗ عئؾاء املجالـ الكٗبُت البلضًت ال ٣ًىمى  

ٟاث لخم٨ُنها مً جإؾِـ َظا ال  غؾم.الخٍٗغ

 

ٟاث ألازحرة اإلاٗغوٞت وطل٪ في ُٚاب هو ٢اهىوي. رمهال نؤمام َظا الخ٣هحر، ٞا اء مجبرة ٖلى جُب٤ُ الخٍٗغ  الٖى

 

لُه، م ٟاث  مج ،اظل الخٟاّ ٖلى مهالر الجماٖاث املخلُت ًٖو ا٢تراح وي٘ بَاع ٢اهىوي للخمضًض الًمني للخٍٗغ

 الؿاب٣ت في ُٚاب مضاوالث املجلـ الكٗبي البلضي.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 

، جدغع هما غائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلتمً كاهىن الظ 1مىغع  282خيام اإلااصة أحعضٌ وجخمم    :26 اإلااصة

 :ًأحي

 

وألاشخام  اإلانهي طاث الُاب٘ الكغ٧اث اإلاضهُت ،الجؼاُٞت الىخُضةیبت عليًسً٘ لىٓام ا  - 1مىغع  282اإلااصة »

ا ُ ، ٚحر ججاعي،الُبُُٗىن الظًً ًماعؾىن وكاَا نىاُٖا، ججاٍع والهىاٖاث  تُالخٞغ، و٦ظا الخٗاوهُاث اخٞغ

ت ٖمالها الؿىىي او بًغاصاتها اإلاهىُت ؤ ع٢مالخ٣لُضًت التي الًخجاوػ  زمؿت ٖكغ ملُىن الؿىٍى

بت ، ماٖضا جل٪ التي ازخاعث (صط15.000.000)صًىاع  الغبذ الخ٣ُ٣ي. خؿبهٓام ٞغى الًٍغ
 

 .........«...................................................ضون حُٛحر(....ب..) الباقي .................مً هٓام ؤلازهإ .................. ؿدشنىٌ.

 
 

 عغض ألاؾباب

 
 

ذ اإلاغا٢ب اإلاىهىم ٖلُه باليؿبت ت ، ه، مً ظه2020اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لٗام ؤلٛذ ؤخ٩ام ٢ ٓام الخهٍغ

الجؼاُٞت الىخُضة  لِكمل َظٍ الٟئت مً  تبیعلي، ومً ظهت ؤزغي ، وؾٗذ مجا٫ جُب٤ُ اتخجاٍعالٚحر لألعباح 

 ألاعباح.
 

، التي جدىاو٫ مجا٫ ً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلتم 1م٨غع  282بال ؤن الهُاٚت الخالُت للماصة 

ذ يمً ؤخ٩ٌكىبها الٛمىى و ؤلابهام ، الجؼاُٞت الىخُضة تبیعلياجُب٤ُ  امها بلى اط لم ًخم الخُغ١ بك٩ل نٍغ

 الجؼاُٞت الىخُضة. تبیعليىٓام ابزًإ َظٍ ألاعباح  ل
 

نغاخت يمً هُا١ جُب٤ُ َظٍ  تخجاٍعالٚحر بٛغى بصعاط ألاعباح ، ص ى بخٗضًل ؤخ٩ام َظٍ اإلااصةًى  ،ولظل٪

ب  .تالًٍغ

 

 مىطىع َظا الخضبير. طلىم َى 
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 

 

، جدغع هما غائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلتمً كاهىن الظ 2مىغع  282خيام اإلااصة أحعضٌ وجخمم    :27 اإلااصة

 :ًأحي

 

حُٛحر ....) بضون ........ ة،صخیولا ٞیتػالظا یبتعللي نلزايٗیا یبتعبالي نلم٦لٟیا ٖلى ًجب  - 2مىغع  282اإلااصة »

 . ون ل٣اها ھظا نم 365 صةلماا ٞي َاٖلی وملمهنا (............ختى
 

بت الظًًًخٗل٤  ُٞما ا٣ىمىن ً باإلا٩لٟحن بالًٍغ مدضص بمىظب الخىُٓم  ،مىخجاث طاث َامل عبذ بُ٘ب خهغًٍ

بت،  ظي ًجب اٖخماصٍال ٘يؾاؽ الخان ألا ة، ٞصةخیولاٞیت ػالظایبت عليً مٗض٫ ا٣ًل ٖ ،اإلاٗمى٫ به لهظٍ الًٍغ

 مً َامل الغبذ الاظمالي اإلاخٗل٤ بهظٍ اإلاىخجاث. ًخ٩ىن 
 

 یجٗ
ّ
 .« ..............................حُٛحر(.. ضون ب......) الباقي ........................ وای٦ججبن ؤن لمٗهییایبت عبالين لم٦لٟیاٖلى ن یـ

 
 

 عغض ألاؾباب
 

ما٫ لٖلى ازًإ  الىخُضة، الجؼاُٞت تبیعليىٓمت لىٓام ااإلاجىو ألاخ٩ام الخالُت  .تبیعليهظٍ ابظمالي ع٢م ألٖا
 

بت الظًً لُت حٗض مجخٟت في خ٤ بٗت مٗخضلت، بال ؤن َظٍ آلاٞاطا ٧اهذ اليؿب اإلاُب٣ ٌ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 وكاَاتهم. بزًاٖاث جٟٝى ٢ُمتها َىامل الغبذ املخ٣٣ت بٗىىان ،في بٌٗ الخاالث ،ن ًخدملى 
 

بت الظي ًبُٗىن الخلُب اإلابؿتر، الظي ً، و هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ املخضصة  غبذالامل َ ٣ضعاإلا٩لٟحن بالًٍغ

اإلا٩لٟحن  ٞهاالء ٪.5مٗض٫ الجؼاُٞت الىخُضة ب تبیللًغ َم ًسًٗىن  صًىاع / لتر ، و 0.9بـ بمىظب الخىُٓم 

بت جٟى١ َىامل الغبذ املخ٣٣ت، و َظا ما ً ال٢ى حهضص ٗهم في ًًضٞٗىن يٍغ دت ٖلى ؤلَا ويُٗت مالُت ٚحر مٍغ

 وكاَهم. اؾخمغاع 
 

٣ترح حٗضًل َظٍ اإلااصة بٛغىو بٛغى جد٤ُ٣ ؤلاههاٝ الجباجي ،   تبیغللًَامل الغبذ  بزًإ الىو ٖلى ًُ

ما٫ الجؼاُٞت الىخُضة،  مً ع٢م ألٖا
ً
بت الظًً بضال ا،، و َظا باليؿبت للم٩لٟحن بالًٍغ مىخجاث  ٌؿى٢ىن خهغًٍ

الجؼاُٞت الىخُضة   تبیعلي٣ل مً مٗض٫ ااملخضص بمىظب الخىُٓم اإلاٗمى٫ به، ًمٗض٫ َامل الغبذ طاث 

 اإلاٟغويت ٖليهم.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.



 

 0202مشزوع  قانون المالية لسنة 

43 

 

 أخيام حبائُت

  كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 

 

 مازلت، و جدغع هما ًأحي :مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلا 355أخيام اإلااصة  وهىمم حعضٌ :28 اإلااصة
 

 مً َظا ال٣اهىن. 18اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  ....... (ختى  ) بضون حُٛحر ...........( ُٞما ًسو1 -355 اإلااصة "
 

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي اإلاؿخد٤ للؿىت اإلاالُت،  ٟى١ ٖىضما ج ت مبلٜ الًٍغ ًٖ الٟغ١ ًترجب الدؿب٣ُاث اإلاضٖٞى

 .  ٢خًاءٖىض الاَلب اؾترظاٖه ، ؤو ه مً ألا٢ؿاٍ اإلا٣بلتٞ٘ ًم٨ً زهمفي الض اٞاثً

 ....................................................................................) بضون حُٛحر(...................................................................(....2

 .................................................................................) بضون حُٛحر(......................................................................... (.3

 .....................................................................................) بضون حُٛحر(....................................................................... (4

 .»................................................................................) بضون حُٛحر(........................................................................(..5

 

 عغض ألاؾباب

 
 

مهحر ٞاثٌ الضٞ٘ في ماصة  ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلتمً  355خ٩ام الخالُت مً اإلااصة ال جدضص ألا 

بت اإلاظ٧ىعة.   بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي، الظي مً املخخمل ؤن ًٓهغ ٖىض جهُٟت الًٍغ  الًٍغ

 

بت بم٩اهُت ال٣ُا لُه، جم ا٢تراح حٗضًل اإلااصة اإلاٗىُت، مً ؤظل مىذ اإلا٩ل٠ بالًٍغ بت ٖلى ٖو م بسهم ٞاثٌ الًٍغ

 ؤو ٖىض الا٢خًاء َلب اؾترظاٖها.  اؾدىٟاطالضزل ؤلاظمالي مً ألا٢ؿاٍ اإلا٣بلت بلى ٚاًت 

 
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 اإلامازلت، و جدغع هما ًأحيمً كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم  356أخيام اإلااصة حعضٌ و جخمم  :29 اإلااصة
 

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث( 1-356 اإلااصة«  .156و 155، 154اإلاىاص (.......ختى ....) بضون حُٛحرًخم جدهُل الًٍغ

 ..................................................................) بضون حُٛحر(..........................................................................(..........2

 .................................................................) بضون حُٛحر(................................................................................... (3

 ....................................................................) بضون حُٛحر(..........................................................................(..........4

 ....................................................................) بضون حُٛحر(...........................................................................(..........5

 والغؾىم اإلامازلت. .......................................(...ختى .....) بضون حُٛحر..................................................( جخم الخهُٟت6
 

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث اإلاؿخد٣ت للؿىت اإلاال ت مبلٜ الًٍغ ُت، ًيخج ًٖ الٟغ١ بطا ججاوػث الدؿب٣ُاث اإلاضٖٞى

 ، ؤو ٖىض الا٢خًاء، َلب اؾترظاٖها. بالدؿب٣ُاثٞاثٌ في الضٞ٘ ًم٨ً زهمه مً ألا٢ؿاٍ اإلا٣بلت الخانت 
 

 ..............الخهُٟت.......................(.......ختى .) بضون حُٛحر..........................................ٖىضما
 

 ....................................................................) بضون حُٛحر(...........................................................................(..........7

 »....................................................................) بضون حُٛحر(...........................................................................(..........8
 

 عغض ألاؾباب
 

، ٖلى ؤهه ًم٨ً للم٩لٟحن ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلتمً  6-356جىو الهُاٚت الخالُت للماصة 

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث، زهم َظا بت الظًً لضحهم ٞاثٌ في الضٞ٘ ٖىض جهُٟت عنُض الًٍغ الٟاثٌ في  بالًٍغ

دت،  الضٞ٘ مً ألا٢ؿاٍ اإلا٣بلت الخانت بالدؿب٣ُاث ٖلى الخؿاب، صون ؤن جمىدهم، ٖلى ألا٢ل بهٟت نٍغ

لُه، ججضع ؤلاقاعة ؤن  بم٩اهُت اؾترظإ الٟاثٌ اإلاظ٧ىع، في خالت ٖضم ال٣ضعة ٖلى زهمه في آظا٫ م٣ٗىلت.  ٖو

 لضٞ٘ ٖلى مؿخىي ؤلاصاعة الجباثُت.ٞاثٌ ا ؤ٦ثر ٞاٖلُت لخهُٟت رجُب٤ُ بظغاء الخهم، ؾمذ ٞٗال بدؿُح
 

ت  وم٘ طل٪، ٞةن الٗضًض مً الكغ٧اث، الؾُما اإلااؾؿاث الٗمىمُت، التي جد٤٣ ؤعباخا في بٌٗ الخاالث، مخبٖى

بداالث ٖؿغ ًم٨ً ؤن جمخض ٖلى مضي ٖضة ؾىىاث، ججض هٟؿها بهٟت مخ٨غعة في ويُٗت مضًىت اججاٍ بصاعة 

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث، املخ٤٣ زال٫ اإلاغخلت التي ٧اهذ ٞيها مؿخُٟضة.الًغاثب بؿبب ٞاثٌ الضٞ٘ ل  لًٍغ

في َظا الهضص، ومً ؤظل مٗالجت َظا الىي٘، ٣ًترح حٗضًل ؤخ٩ام َظٍ اإلااصة، مً ؤظل مىذ الكغ٧اث، باإلياٞت 

بت ٖلى ؤ عباح الكغ٧اث بلى الخهم اإلاىهىم ٖلُه في َظا املجا٫، بم٩اهُت َلب اؾترظإ الٟاثٌ في الضٞ٘ للًٍغ

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث اإلاؿخد٤  ؤ٢ل مً مبالٜ الىاججت ًٖ جد٣ُ٣هم، بما زؿاعة وبما عبذ ٩ًىن ُٞه مبلٜ الًٍغ

ت.  الدؿب٣ُاث اإلاضٖٞى

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 كاهىن الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت
 

 الظغائب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت، و جدغع هما ًأحي مً كاهىن  402أخيام اإلااصة حعضٌ و جخمم     :30 اإلااصة
 

 ..................................................................) بضون حُٛحر(.....................................................................(1 -402ة اإلااص«
 

٤ الا٢خُإ مً اإلاهضع ًىجم ًٖ الخإزحر في صٞ٘ الًغاثب و ا (2 ت ه٣ضا ؤو ًٖ ٍَغ لغؾىم اإلاضٖٞى

اصة ...........(..ختى  ...).بضون حُٛحر........... ا ....  جُب٤ُ ٍػ  .  %٢10ضَع
 

ا ت و جُب٤ ٚغامت تهضًضً ظؼء مً قهغ مً الخإزحر، ابخضاء مً الُىم ألاو٫ للكهغ الظي  ؤوًٖ ٧ل قهغ % ٢3ضَع

، 10جٟى١ َضٍ الٛغامت التهضًضًت ػاثض ال٣ٗىبت الجباثُت بيؿبت  ؤن٣ت،بضون ٞ٘ الخ٣ى١ اإلاىاٞضًلي ؤزغ اظل ل

 . %25وؿبت  ،اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ

 .» .........................................................................)الباقي بضون حُٛحر(...........................................................................

 

 عغض ألاؾباب
 

 اؾخضٖذ الخٗضًالث و ؤلالٛاءاث اإلاخٗضصة اإلاخًمىت في مسخل٠ ٢ىاهحن اإلاالُت  حٗضًل ؤخ٩ام َظٍ اإلااصة.
 

مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت  212في الىا٢٘، جدُل ألاخ٩ام الخالُت ٖلى مىاص ملٛاة مشل اإلااصة 

 355بٌٗ اإلاىاص مشل اإلااصجحن ، ؤٟٚلذ َظٍ ألاخ٩ام ؤلاخالت ٖلى . باإلا٣ابل2006لػى مىظ اإلاخٗل٣ت بالضٞ٘ الجؼافي اإلا

بت ٖلى مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت 356و  ، اإلاخٗل٣خحن، ٖلى الخىالي، بالدؿب٣ُاث ٖلى الًٍغ

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث.  الضزل ؤلاظمالي و الدؿب٣ُاث ٖلى الًٍغ
 

اع٥ َظا الؿهى و ختى ال ًىدهغ مجا٫ َظٍ ألاخ٩ام، ٣ًترح بلٛاء ٧ل بخالت ل٩ي جُب٤ ٖلى ظمُ٘ و ٖلُه و لخض

٤ الا٢خُإ مً اإلا  .هضعالخ٣ى١ اإلاؿضصة ٞىعا ؤو ًٖ ٍَغ

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 اللؿـم الثـاهـي:

 الدؿـجـُل 
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 أخيام حبائُت

 الدسجُلكاهىن 
 

 و جدغع هما ًأحي:   الدسجُل،مً كاهىن  112عّضٌ و جخّمم أخيام اإلااصة ح   :31 اإلااصة
 

 

اإلاسجلحن ٖلى ه٣ل مل٨ُت  غؾىم وال٣ٗىباث اإلاترجبت ٖلى ه٣و الشمً ؤو الخ٣ضًبن الخ٣ى١ والغ  - 112اإلااصة» 

ت ل٣اء ٖىى و ٖلى ه٣ل مل٨ُت مدل ججاعي و ػباثً ل٣اء ٖىى، و  ًٖ  الخىاػ٫ ٦ظا ٣ٖاعاث ؤو خ٣ى١ ٣ٖاٍع

 «.اٝ ال٣ٗض بهٟت مكتر٦ت و بالخًامً، حؿخد٤ ٖلى ؤَغ اإلامازلتوالاوعا١ ؤ الاظخماُٖت  الخهو، ألاؾهم

 

 عغض ألاؾباب

 
 

ت ؤو  ٣ت التي جُب٤ ٖلى ه٣ل مل٨ُت ٣ٖاعاث ؤو خ٣ى١ ٣ٖاٍع الهضٝ مً  َظا الخضبحر، َى الىو  و بىٟـ الٍُغ

و ال٣ٗىباث اإلاترجبت ٖلى ه٣هان ألازمان ؤو الخ٣ضًغاث  مدل ججاعي ؤو ػباثً ل٣اء ٖىى ، ؤن الخ٣ى١ و الغؾىم

اإلاسجلت ُٞما ًسو الخىاػ٫ ًٖ ألاؾهم و الخهو في الكغ٧اث، حؿخد٤ ٖلى الباج٘ و اإلاكتري الجضًض بهٟت 

 مكتر٦ت و بالخًامً. 

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.



 

 0202مشزوع  قانون المالية لسنة 

48 

 

 أخيام حبائُت

 كاهىن الدسجُل

 

 و جدغع هما ًأحي:   الدسجُل،مً كاهىن  257حعّضٌ و جخّمم أخيام اإلااصة    :32 اإلااصة

 
 

ا الؿ٨ىاث التي جم  ممخل٩ىٌٟٗى  :257 اإلااصة » مً للضولت،  حؿخُٟض مً الضٖم اإلاالي ؾ٨ىاث بىاء في بَاعبججاَػ

غ ال٣ٗض اإلاخًمًبخد الضٞ٘ بمغؤي و بحن ًضي اإلاىز٤ اإلا٩ل٠ ظا بٌٛ الىٓغ ًٖ ألاخ٩ام  ،ه٣ل اإلال٨ُت ٍغ َو

 .    ؤٖالٍ 256إلااصة اإلاىهىم ٖليها في ا
 

 بحن ًضي اإلاىز٤. .................................ضون حُٛحر (.ب.......)َؿخُٟض ؤًًا  ..........و 
 

ش بنضاٍع  جغجبِ بي مهٟى، ال ًخجاوػ جاٍع الاؾخٟاصة مً َظا الخضبحر بخ٣ضًم اإلاغقي ال٣ٗاعي إلاؿخسغط ظضو٫ يٍغ

ؤهٓمت حؿهُل الضٞ٘ اإلاىهىم ٖلُه ًدمل الاقاعة بلى الاؾخٟاصة مً ؤخض و بن ا٢خط ى ألامغ، ( ؤقهغ، 03الشالزت )

٘ الجباجي اإلاٗمى٫ به  ". بمىظب الدكَغ

 

 عغض ألاؾباب
 

 ت اإلاخٗل٣ت بى٣ل اإلال٨ُت بٗىى، ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ باال٢خىاٖاث   بحر بلى حؿهُل ؤلاظغاءاث الجباثُحهضٝ َظا الخض

 .و باإلاؿاَمت   اإلاالُت للضولت  اإلاغ٢ُحن و الهُئاث الٗمىمُت ،  لضن

ا في بَاع اهجاػ ؾ٨ىاث لخؿاب  الضولت مً صٞ٘  ب  خُض ٣ًترح  مً ظهت بٖٟاء  م٣خني  الؿ٨ىاث التي جم بىاَئ

غ  ال٣ٗىص اإلاخًمىت ه٣ل اإلال٨ُتب ،مً زمً بُ٘ ال٣ٗاع 1/5  .مغؤي و بحن ًضي اإلاىز٣حن اإلا٩لٟحن بخدٍغ

 

ت  ٣ٞض جم ا٢تراح جمضًض اإلاضة  اإلاخٗل٣ت بخ٣ضًم  باليؿبت  للبُٕىو مً ظهت ؤزغي   اإلاىجؼة في بَاع التر٢ُت ال٣ٗاٍع

اإلاىهىم  ،مؿخسغط ظضو٫ الًغاثب مهٟى بلى  زالزت قهغ ؤو ج٣ضًم ما ًشبذ الاؾخٟاصة مً  الضٞ٘ بالخ٣ؿُِ

 الًغاثب.مؿخسغط ظضو٫ مدل  ٢اهىها ، ٖلُه

 

٘ الجباجي الخالي و  مىهىم ٖلُهامخُاػ ظضولت الًغاثب، ٌٗخبر  ؾخٟاصة مًٖلما بإن الا  ٢اهىها بمىظب الدكَغ

 ًمىذ ٞ
ً
ها.  ،ًٖ طل٪ ،ًال   مً َٝغ اإلاهالر الجباثُت ،ما ًلؼم ٢بىله مً َٞغ

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.



 

 0202مشزوع  قانون المالية لسنة 

49 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 :لثاللؿـم الثـا

 الؼابع
 

 



 

 0202مشزوع  قانون المالية لسنة 

52 

 

 أخيام حبائُت

 الؼابع
 

 ً كاهىن الؼابع و جدغع هماًأحي:مىغع م 136و   136حعضٌ أخيام اإلااصجين     :33 اإلااصة
 

ًسً٘ ظىاػ الؿٟغ اإلاؿلم في الجؼاثغ ل٩ل ٞترة ٢اهىهُت لهالخُخه لغؾم َاب٘ ٢ضٍع ؾخت آالٝ  : 136 " اإلااصة 

 12.000صط( حُٛي ٧ل الى٣ٟاث، و ًدضص َظا الغؾم بمبلٜ ازني ٖكغة ؤل٠ صًىاع ظؼاثغي ) 6000صًىاع ظؼاثغي )

 نٟدت. 48 خًمًصط( باليؿبت لجىاػ الؿٟغ اإلا
 

٘، في ؤظل زمؿت ) ( ؤًام ٦دض ؤ٢ص ى 5ًخم بنضاع ظىاػ الؿٟغ بىاء ٖلى َلب اإلاٗني بالمغ، خؿب ؤلاظغاء الؿَغ

ش بً صط(  25.000ن ؤل٠ صًىاع ظؼاثغي )َاب٘ ٢ضٍع زمؿت و ٖكغو ضإ الُلب، و طل٪ م٣ابل صٞ٘ خ٤ مً جاٍع

 نٟدت. 48 اإلاخًمًصط( للضٞتر  60.000ظؼاثغي )ؾخىن ؤل٠ صًىاع و  ،نٟدت 28 خًمًيؿبت للضٞتر اإلابال
 

جدهُل عؾم ٢ضٍع ٖكغة آالٝ  ،الخهى٫ ٖلى ظىاػ الؿٟغ الجضًض ًخالت يُإ ظىاػ الؿٟغ، ُٞترجب ٖفي 

 .صط(، في ق٩ل َاب٘ ظباجي، و طل٪ ًٞال ًٖ خ٤ الُاب٘ اإلاٟغوى خؿب هٕى الىز٣ُت 10.000صًىاع ظؼاثغي )
 

صط(  3000لغؾم َاب٘ ٢ضٍع زالزت آالٝ صًىاع ظؼاثغي )، م في الجؼاثغ لل٣هغػ الؿٟغ اإلاؿلًسً٘ بنضاع ظىا

صط(  6000نٟدت، و ًدضص َظا الغؾم بمبلٜ ؾخت آالٝ صًىاع ظؼاثغي ) 28باليؿبت لجىاػ الؿٟغ اإلاخًمً 

 نٟدت. 48باليؿبت لجىاػ الؿٟغ اإلاخًمً 
 

٘، في ؤظل زم ش ب5ًؿت )ًخم بنضاع ظىاػ الؿٟغ لل٣هغ، خؿب ؤلاظغاء الؿَغ ضإ ( ؤًام ٦دض ؤ٢ص ى مً جاٍع

اإلاخًمً صط( باليؿبت للضٞتر  12.000َاب٘ ٢ضٍع ازني ٖكغ ؤل٠ صًىاع ظؼاثغي )الُلب، و طل٪ م٣ابل صٞ٘ خ٤ 

 نٟدت. 48اإلاخًمً صط( باليؿبت للضٞتر  30.000نٟدت و زالزحن ؤل٠ صًىاع ظؼاثغي ) 28
 

عؾم ٢ضٍع ، جدهُل باليؿبت لل٣هغ لى ظىاػ الؿٟغ الجضًضفي خالت يُإ ظىاػ الؿٟغ، ُٞترجب ٖلى الخهى٫ ٖ

صط(، في ق٩ل َاب٘ ظباجي، و طل٪ ًٞال ًٖ خ٤ الُاب٘ اإلاٟغوى خؿب هٕى  5.000) زمؿت آالٝ صًىاع ظؼاثغي 

 الىز٣ُت.
 

ً في مهمت بلى للاإلااصة، ظىاػ الؿٟغ اإلاؿلم الُاب٘ اإلاىهىم ٖلُه في َظٍ  خ٤و ٌٟٗى مً صٞ٘  ٟحن اإلاؿاٍٞغ مْى

 .لالظئحن ؤو ٖضًمي الجيؿُتالؿٟغ اإلاؿلمت وزاث٤ الخاعط، و ٦ظا 
 

 لضي ٢ابٌ الًغاثب. ونل جضٞ٘ َظٍ الغؾىم بىاؾُت
 

الُاب٘ اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ لخؿاب الخسهُو الخام ع٢م  خ٤صط( مً  800ًسهو مبلٜ زماهماثت صًىاع ظؼاثغي )

ني ""الظي ٖىىاهه  069-302  .الهىضو١ الخام للخًامً الَى
 

ت اإلا٣ُمت في الخاعط : مىغع  136اصة "اإلا َاب٘ ٌٗاص٫ مبلٜ  خ٤لًسً٘ بنضاع ظىاػ الؿٟغ لٞغاص الجالُت الجؼاثٍغ

 خؿب ؤؾٗاع نٝغ الضًىاع م٣ابل الٗمالث ألاظىبُت.، صط( 6000خت آالٝ صًىاع ظؼاثغي  )ؾ
 

ٝ الضًىاع م٣ابل صط( ،خؿب ؤؾٗاع نغ  12.000و ًدضص َظا الغؾم بمبلٜ ازني ٖكغة ؤل٠ صًىاع ظؼاثغي )

 نٟدت. 48الٗمالث ألاظىبُت، باليؿبت لجىاػ الؿٟغ اإلاخًمً 
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٘ ًخم بنضاع ظىاػ الؿٟغ  ت اإلا٣ُمحن في الخاعط، خؿب ؤلاظغاء الؿَغ ، في بىاء ٖلى َلب ؤٞغاص الجالُت الجؼاثٍغ

ش بًضإ الُلب، و طل٪ م٣ابل صٞ٘  ( ؤًام ٦دض ؤ٢ص ى5ؤظل زمؿت ) ب ؤؾٗاع َاب٘ ٌٗاص٫، خؿ خ٤مً جاٍع

صط( باليؿبت للضٞتر  25.000مبلٜ زمؿت و ٖكغون ؤل٠ صًىاع ظؼاثغي ) ،نٝغ الضًىاع م٣ابل الٗمالث ألاظىبُت

 نٟدت. 48اإلاخًمً صط( للضٞتر  60.000و ؾخىن ؤل٠ صًىاع ظؼاثغي )، نٟدت 28اإلاخًمً 
 

ؾم ٢ضٍع ٖكغة آالٝ صط الخهى٫ ٖلى ظىاػ الؿٟغ الجضًض، جدهُل ع  ً، ُٞترجب ٖفي خالت يُإ ظىاػ الؿٟغ

، و طل٪ ًٞال ًٖ خ٤ الُاب٘ اإلاٟغوى مالث ألاظىبُتصط(، خؿب ؤؾٗاع نٝغ الضًىاع م٣ابل الٗ 10.000)

 خؿب هٕى الىز٣ُت.
 

ت اإلا٣ُمت بالخاعط َاب٘ ٌٗاص٫ مبلٜ  خ٤ل ،ًسً٘ بنضاع ظىاػ الؿٟغ لل٣هغ و الُلبت مً ؤٞغاص الجالُت الجؼاثٍغ

 صط (، خؿب ؤؾٗاع نٝغ الضًىاع م٣ابل الٗمالث ألاظىبُت. 3000زالزت آالٝ صًىاع ظؼاثغي )
 

، خؿب ؤؾٗاع نٝغ الضًىاع م٣ابل الٗمالث صط( 6.000) ت آالٝ صًىاع ظؼاثغي و ًدضص َظا الغؾم بمبلٜ ؾخ

 .اإلاؿلم لهظٍ الٟئت مً اإلاىاَىحن نٟدت 48ألاظىبُت، باليؿبت لجىاػ الؿٟغ اإلاخًمً 
 

ت اإلا٣ُمت بالخاعط تجالُالمً ؤٞغاص  الُلبتو  ًخم بنضاع ظىاػ الؿٟغ لل٣هغ ٘، في الجؼاثٍغ ، خؿب ؤلاظغاء الؿَغ

ش بًضإ الُلب، و طل٪ م٣ابل صٞ٘ 5ؤظل زمؿت ) َاب٘ ٌٗاص٫، خؿب ؤؾٗاع خ٤ ( ؤًام ٦دض ؤ٢ص ى مً جاٍع

لضٞتر صط(  باليؿبت ل 12.000مبلٜ ازني ٖكغ ؤل٠ صًىاع ظؼاثغي ) ،نٝغ الضًىاع م٣ابل الٗمالث ألاظىبُت

 نٟدت. 48اإلاخًمً صط( للضٞتر  30.000نٟدت و زالزىن ؤل٠ صًىاع ظؼاثغي ) 28اإلاخًمً 
 

ت اإلا٣ُمت بالخاعط تجالُالمً ؤٞغاص  الُلبت ؿٟغ لل٣هغ وفي خالت يُإ ظىاػ ال الخهى٫  ً، ُٞترجب ٖالجؼاثٍغ

ع نٝغ الضًىاع م٣ابل صط(، خؿب ؤؾٗا 5.000ٖلى ظىاػ الؿٟغ الجضًض، جدهُل عؾم ٢ضٍع زمؿت آالٝ صط )

 " الٗمالث ألاظىبُت ، و طل٪ ًٞال ًٖ خ٤ الُاب٘ اإلاٟغوى خؿب هٕى الىز٣ُت.

 

 عغض ألاؾباب
ؿلم ُب٤ ٖلى ظىاػ الؿٟغ اإلاا ًظضًض ام٨غع مً ٢اهىن الُاب٘ عؾم 136و  136 جحناصوكإ الخٗضًل ألازحر للمؤ

ت  تجالُالمً ؤٞغاص لُلبت لألَٟا٫ ال٣هغ و ٦ظل٪ ل ٛمىى في ال بلى بغوػ  بٌٗ، ما ؤصي اإلا٣ُمت بالخاعطالجؼاثٍغ

 جُب٣ُها.
 

خباع مسخل٠ ؤهىإ ظىاػاث الؿٟغالجضًض ، ٞةن َظا الغؾم و بالٟٗل  48نٟدت،  28)  اإلاخضاولت ال ًإزظ بٗحن ؤلٖا

ٗت(، نٟدت(   .و ٦ظا ٦ُُٟاث بنضاع َظٍ الجىاػاث ) َغ١ ٖاصًت و َغ١  ؾَغ
 

ؤ٦ثر بسهىم الخ٣ى١ اإلاؿخد٣ت ل٩ل وز٣ُت و ٧ل ٦ُُٟت ٖبر حٗضًل ؤخ٩ام ٣ًترح الخىيُذ ، و لهظا الٛغى

 م٨غع. 136و  136اإلااصجحن 

خُض ٌؿمذ بصماط َظٍ الخٗضًالث ملخخل٠ اإلاهالر اإلاٗىُت ) الىالًاث، البلضًاث، ٢باياث الًغاثب و وػاعة 

 الخاعظُت( بمٗالجت الُلباث خؿب ال٣ىاٖض و الخٗلُماث ألا٦ثر ص٢ت.
 

 مىطىع َظا الخضبير. طلىم َى 
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 أخيام حبائُت

 الؼابع

 

 ًأحي:وجدغع هما ،  مً كاهىن الؼابع 137أخيام اإلااصة و جخمم حعضٌ    :34 اإلااصة
 

ًترجب ٖلى ٧ل جإقحرة ألاظاهب خ٤ َاب٘ ًدهل  ،باإلاشل ت: صون اإلاؿاؽ بخُب٤ُ بظغاءاث اإلاٗامل 137اإلااصة «

:   بىاؾُت بًها٫ ٌؿلم ب٣بايت الًغاثب ٢ضٍع
 

 ...................................................................................ضون حُٛحر ( .ب.......)...................................................................

 : لـــ .........................( . ختى ضون حُٛحرب.......)..................    -
 

 10.000 ت نالخت مً ًىم واخض ) صج  ( ؤًام؛7( بلى ؾبٗت )1ًٖ جإقحرة الدؿٍى

 12.000  ت نالخت مً زماهُت )صج  ( ؤًام؛10( ؤًام بلى ٖكغة )8ًٖ جإقحرة الدؿٍى

 14.000 ت نالخت  مً بخضي ٖكغ )صج  ( ًىما؛15( ًىم بلى زمؿت ٖكغ  )11ًٖ جإقحرة الدؿٍى

 1.000  ( ؤًام؛07( بلى ؾبٗت )1) ًٖ جإقحرة الٗبىع نالخت مً ًىم واخضصج 

 4.000  ( ًىما؛15( بلى زمؿت ٖكغ )1ًٖ جإقحرة الخمضًض نالخت مً ًىم واخض )صج 

 6.000  ( ًىما.30( ًىما بلى زالزحن )16ًٖ جإقحرة الخمضًض نالخت مً ؾخت ٖكغ )صج 

 8.000 ؛ما( ًى 45( ًىما بلى زمؿت ؤعبٗحن )31ط ًٖ جإقحرة الخمضًض نالخت مً واخض وزالزىن )ص 

 10.000 ( ًىما90( ًىما بلى )46صط ًٖ جإقحرة الخمضًض نالخت مً ؾخت و ؤعبٗحن ) ..................( الباقي

 »...........................................  (بضون حُٛحر

 

 عغض ألاؾباب
 

اصة الخ٣ى١ اإلاٟغويت ٖلى جمضًض الخإقحرة، التي جب٣ى مىسًٟت  باإلا٣اعهت م٘ جل٪ ًخمشل َظا الاظغاء في ٍػ

٘ اإلاؿحر لألظاهب )ال٣اهىن ع٢م   (.11-08اإلاٟغويت في الخاعط، م٘ الٗلم ؤن َظا ؤلاظغاء ٌك٩ل زغ٢ا للدكَغ
 

ٟٞي وا٢٘ ألامغ، ٌٗخبر الغظٕى بلى َظا الاظغاء مغزها ٣ِٞ لبٌٗ الٟئاث مً ألاظاهب اإلاخىاظضًً في الجؼاثغ، و 

ُت، ًدخاظىن لخمضًض  بت في حُٛحر ويُٗتهم الى م٣ُمحن الظًً لَضاٝ مىيٖى ٞترة ب٢امتهم في الجؼاثغ صون الٚغ

 صاثمحن.
 

وفي َظا الؿُا١، مىدذ الجؼاثغ حؿهُالث بهظا الخهىم، صون ؤن جسًٗها لخ٣ى١ ح٨ٗـ الُاب٘ الاؾخصىاجي 

ت لهاالء لهظا الاظغاء الظي ٌٗخبر امخُاػ  ٢اهىن اإلاالُت  و َظا ما ًخماش ى م٘ ؾً ظاهب.ألا مىدخه الضولت الجؼاثٍغ

ُضة ظضا باإلا٣اعهت م٘ جل٪ التي جٟغيها البلضان ألازغي ٖلى  ٚحر ان َظٍ الخ٣ى١ (. 19)اإلااصة  2017لؿىت  جب٣ى َػ

اصتها اًاها في الخاعط و َى ما ٣ًخط ي ٍػ  بمبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل. ؤلازال٫صون  ،ألاظاهب و ٖلى ٖع
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ا٫ في اإلامل٨ت  100ؤوعو، وفي خحن ؤجها ج٣ضع ب 30ـــــ إلاشا٫، بج٣ضع خ٣ى١ جمضًض الخإقحرة في ٞغوؿا، ٖلى ؾبُل ا ٍع

 الٗغبُت الؿٗىصًت. 

 

اصة مبلٜ َظٍ الخ٣ى١ بالىٓغ بلى الدؿهُالث  ؤلازال٫بالىٓغ بلى ما ؾب٤، وصون  بمبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل، جم ا٢تراح ٍػ

ت بسهىم جمضًض الخإقحرة باإلا٣اعهت م٘ الٗ ضًض مً البلضان التي جمىذ امخُاػ للخإقحرة التي مىدتها الضولت الجؼاثٍغ

ت بدخت )  (. ال٣ىهلُتخ٣ى١ الال٣ىهلُت لٛاًاث ججاٍع

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 الؼابع
 

 و جدغع هماًأحي: ،مً كاهىن الؼابع 144اإلااصة حعضٌ أخيام     :35 اإلااصة
 

والضعاظاث الىاعیت و٧ل ؤهىإ الٗغباث طاث بن عؾم امخدان الخهى٫ ٖلى عزهت ؾیا٢ت الؿیاعاث، : 144اإلااصة »

 .......................بضون حُٛحر ختى(....).................صط، ......300 مدغ٥ واملخضص بـ
 

، صط یدهل لهالر الخؼیىت 1.000 مبلٛهلؿیاعاث اإلاكاع بلیھا ؤٖالٍ، صٞ٘ عؾم لؾیا٢ت  یترجب ًٖ مىذ عزو

 ٢بايت الًغاثب.بىاؾُت ونل لضي ًضٞ٘ َظا الغؾم 
 

صط، ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ 600 مبلٛه......... صٞ٘ عؾم ............)بضون حُٛحر ختى(........................ ؾُا٢تبن حؿلُم قهاصة 

 ًٖ َغی٤ جلهی٤ َاب٘ مىٟهل.  هیم٨ً ؤن یخم صٞٗالظي و الُالب، 
 

جدهُل الغؾم اإلاىهىم ٖلُه ، ٖالٍقهاصة الؿُا٢ت اإلاكاع بليها ؤت و حؿلیم وسخ ممازلت مً عزه ًترجب ًٖ

ىت ل٩ل وز٣ُت  لضي ٢بايت الًغاثب. ٍخم حؿضًض مبلٛه مً َٝغ َالبهاو  ،لٟاثضة الخٍؼ
 

 عغض ألاؾباب
 

٘ ؾٗغ خ٤ الُاب٘ اإلاؿخد٤ بمىاؾبت اظخُاػ امخدان الخهى٫ ٖلى عزهت ًخمشل مىيٕى َظا الخضبحر في   ٞع

ت و اًًا ق، وعزهالؿُا٢ت  ت و َظا مً ؤظل: ت الؿُا٢ت البُىمتًر  هاصة الؿُا٢ت للضعاظاث الىاٍع
 

خباع لخ٩لٟت مً ظهت،  - تألازظ بااٖل  ج٨ىىلىظُاحسخحر وؾاثل َامت و  جخُلب التي ،نىاٖت الغزو البُىمُتًر

 بآَت الشمً.

ٟتو مً ظهت ؤزغي، لم ًخم جدضًض  -  .1996خ٤ الُاب٘ مىظ ؾىت حٍٗغ
 

ت  صٞ٘ للخهى٫  ٧ىؾُلت مىٟهل اب٘م٩اهُت وي٘ ٣ًَترح بلٛاء ب طل٪،باإلياٞت بلى  ٖلى عزهت الؿُا٢ت البُىمحًر

 التي ًم٨ً ج٩ىن مىيٕى مغا٢بت.ل٩ىهه لم ٌٗض ًىي٘ ٖلى الىز٣ُت 
 

٘ مبلٜ ال و مً هاخُت ؤزغي، ا ٞع ًً ٣ترح ؤً و َلب  الؿُاعاث بلى عزهت ٢ُاصةمً  ممازلتوسخت ىذ إلااإلاُلىبت غؾم ًُ

 صٞٗه باليؿبت لٗملُاث الخجضًض ألازغي.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 اللؿم الغابع:

 الغؾىم على عكم ألاعماٌ
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 أخيام حبائُت

 الغؾىم على عكم ألاعماٌ

 

 وجدغع هما ًأحي:  ،مً كاهىن الغؾم على عكم ألاعماٌ 8حعضٌ أخيام اإلااصة    :36 اإلااصة
 

 

 : تحؿدشنى مً مجا٫ جُب٤ُ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞ -8"اإلااصة

 ... .......................................)بضون حُٛحر(.............................( 1

بت الجؼاُٞت الىخُضة.الشخام (الٗملُاث اإلاىجؼة مً َٝغ ألا2  خايٗحن لىٓام الًٍغ

 "......................................................بضون حُٛحر(.......)...........................................( 3

 

 عغض ألاؾباب
 

اإلاًاٞت, الٗملُاث التي ٣ًىم بها  هه ٌؿدشنى مً مجا٫ جُب٤ُ الغؾم ٖلى ال٣ُمتٖلى ؤ 2-8جىو ؤخ٩ام اإلااصة 

ه. 30  000 000الظًً ٣ًل ع٢م ؤٖمالهم ؤلاظمالي ًٖ  مألاشخا  صح ؤو ٌؿاٍو
 

بت اخ٩ام َظٍ اإلااصة، ٞو جُب٣ُا ل  الغبذ الخ٣ُ٣ي الظًً ًد٣٣ىن ع٢م ؤٖما٫ ىٓام لخايٗحن لان اإلا٩لٟحن بالًٍغ

خالالث ٖلى ، ٌٗضون زاعط مجا٫ جُب٤ُ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، مما ًترجب ٖىه ازًٖ َظا الٗخبت٣ل ً

 الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت. زهمفي ؾلؿلت اه٣ُإ غجبُت بالهُٗض الا٢خهاصي، م
 

بت في الىا٢٘، َاالء اإلا٩لٟحن الؿٗغ  الظي ٌك٩ل ٖىهغ  مً ٣ًىمىن بٟىجغة الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞتال  بالًٍغ

 ً اصة في ج٩لٟت اإلاىخجاث في الؿى١ مما ًجٗلها ا٢ل جىاٞؿُت م٣اعهت م٘ اإلا٩لٟحن بالًغاثب الازٍغ مما ًترجب ٖىه ٍػ

ًاٞت اإلاخدمل الظًً ًسًٗىن لهظا الغؾم، ٧ىن َظٍ الٟئت الازحرة لها الخ٤ في اؾترظإ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلا

اتها.  ٖلى مكتًر
 

بت ان ًيخ٣ل مً هٓام الازًإ الى هٓام  ما٫ مخٛحر ًم٨ً للم٩ل٠ بالًٍغ ومً هاخُت ازغي، باٖخباع ان ع٢م الٖا

مخابٗت و حؿُحر َظٍ الٟئت مً  هٗبٖضم الازًإ باليؿبت لهظا الغؾم بىٟـ الؿىت اإلاالُت، مما ًجٗل مً ال

بت، ال ؾُما ُٞ  ما ًخٗل٤ باال٢خُإ البٗضي اإلاك٩ل.اإلا٩لٟحن بالًٍغ
 

٤ خظٝ ؾ٠٣ الازًإ باليؿبت للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت  باإلا٣ابل، ٣ًترح حٗضًل َظٍ اإلااصة ًٖ ٍَغ

بت.  باؾدبضاله بىٓام الازًإ للًٍغ

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 الغؾىم على عكم ألاعماٌ

 

 وجدغع هما ًأحي:  ،كاهىن الغؾم على عكم الاعماٌمً  9أخيام اإلااصة  و جخمم حعضٌ   :37 اإلااصة
 

 حٟٗى مً الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت:  :9"اإلااصة
 

 ..............................؛..............................( ....................... )بضون حُٛحر ............................................... (10الى  (1

ما٫ ؤو لجمُٗاثل و الجؼاثغي  ألاخمغ للهال٫ ،ٖلى ؾبُل الهباث ،تغؾلاإلا ؤو مدلُا٣خىاة اإلا لؿل٘ا (11  طاث ألٖا

٤ الخىُٓم ................(...)بضون حُٛحر ختى................ مجاها للخىػَ٘ مىظهت ج٩ىن  ٖىضما ؤلاوؿاوي، الُاب٘  .ًٖ ٍَغ

  ..............................(.....)بضون حُٛحر.................... (12

 إلاٗاملت باإلاشل:م٘ مغاٖاة مبضؤ ا (13

 ال٣ىهلُت ؛الضبلىماؾُت ؤو  تهااإلامشلُ ٣غاثملبىاء لضو٫ ألاظىبُت ل ىظهتاإلا يض األاع ء ا٢خىاٖملُاث  -

ت و  ألاقٛا٫ٖملُاث  - ل٨هغباء الٛاػ واٍ و اإلاُاو  والالؾل٨ُتالؿل٨ُت  باالجهاالثضماث اإلاخٗل٣ت خالؤصاء ال٣ٗاٍع

لخؿاب البٗشاث الضبلىماؾُت ؤو ال٣ىهلُت اإلاٗخمضة بالجؼاثغ ، اإلاىجؼة ث اإلاازشت ؤو ٚحر اإلاازشتال وجإظحر املخ

َظٍ  التي جىٓمها والخٟالث الاؾخ٣با٫مهاٍع٠ و٦ظا  ،ؤو لهالر ؤٖىاجها الضبلىماؾُحن ؤو ال٣ىهلُحن

ىُت الاخخٟا٫البٗشاث بمىاؾبت    .بإُٖاصَا الَى

ا مً  إلا٣خىاةااإلاىخجاث  - ًُ ؤٖىاجها الضًبلىماؾُحن ؤو ؤو ال٣ىهلُت البٗشاث الضبلىماؾُت ؤو  َٝغمدل

 .  ال٣ىهلُحن
 

ٟاء  ٦ُُٟاثص جدض  ٢غاع، بمىظب اإلاظ٧ىعةؿٗغ الىخضة للمىخجاث لجدضًض الخض ألاصوى  ٦ظاو مىذ َظا ؤلٖا

 .اإلاالُت والكاون الخاعظُتب، ٖلى الخىالي ،اإلا٩لٟحنمكتر٥ مً الىػعاء 

 ..................................................................)بضون حُٛحر( ....................................................................... (27الى  (14
 

ُٟت ٖملُاث بُ٘ الكٗحر والظعي  (28 إلاىاص ، و٦ظا ا05-10 و 03-10 اإلاضعظت ٖلى الخىالي في الىيُٗاث الخٍٗغ

ُٟت  ظًت اإلاىاش ي والضواظً.23-09و 23-03 و 23 -02واإلاىخجاث اإلاضعظت في الىيُٗاث الخٍٗغ  ، اإلاىظهت ٚل
 

٤ ، ٖىض الخاظت، ًَٖظٍ ال٣ٟغة جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ  ."الخىُٓم ٍَغ

 

 عغض ألاؾباب
 

ما٫  09اإلااصة مً  11  ال٣ٟغةؤخ٩ام جىو  أوال : ٖلى ال٣ُمت  مً الغؾمٖٟاء الا  ٖلىمً ٢اهىن الغؾىم ٖلى ع٢م ألٖا

ي جخم و الت، ٣ِٖٞلى ؾبُل الهباث  والجمُٗاث الجؼاثغي  ألاخمغ للهال٫ اإلاغؾلتىاعصاث لل باليؿبتاإلاًاٞت 

 الهباث اإلاىظهت ؤو، اإلاؿاٖضة ٌؿخد٣ىن  الظًً ألاشخام مً ؤزغي  لٟئت ؤو املخخاظحن ؤو اإلاى٩ىبحنلٟاثضة 

  .مهما ٧ان ق٩لها الٗمىمُتهُئاث لل ظهتاإلاى  للهباث ٖلى و٦ظا مجاها ىػَ٘للخ مىظهت ٖىضما ج٩ىن  ،بوؿاهُت لٛاًاث
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 ٖلى ًخٗحن الٟٗل،. بمخُاػالا  امشل َظال٣اهىن ال ًىو ٖلى ن ةٞ ت،خلُالهباث املُٞما ًسو  في اإلا٣ابل، و

 .ىا٤ٞ لهاٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلا مبلٜ الغؾم ٍ الجمُٗاث، ؤصاءظمىذ َباث لهالتي ج اؾؿاثاإلا
 

 

 

لُه، حهضٝ ٟاء ضلى جمب خضبحرا الظَ ٖو اإلاكاع اإلااصة ؤخ٩ام  بمىظبٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلامىىح  مً الغؾمًض الٖا

في  ًخمشل الىاعص في ال٣اهىن ألاؾاس ي لهظٍ الجمُٗاثالهضٝ ن ؤ وطل٪ بمجغص ،املخلُتاث الهب بليها ؤٖالٍ، لِكمل

َ٘ َظٍ الهباث جىػ ؤن ًخم  تٍُقغ ، اإلاِٗكُتحن ْغوٞهم ظل جدؿؤمً  واإلاٗىىي للًٟٗاءج٣ضًم الضٖم اإلااصي 

 .بُبُٗت الخا٫ مجاها
 

 

لٗال٢اث الضبلىماؾُت لٗام خى٫ اؤخ٩ام اجٟا٢ُت ُِٞىا  بمىظب  ُاػاث الضبلىماؾُت مىهىم ٖليهاالامخبن  زاهُا:

التي ًم٨ً ٖٟاءاث ؤلا  ماٍ. وجدضص َظٍ الاجٟا٢ُاث ؤه1963لٗال٢اث ال٣ىهلُت لٗام خى٫ اِىا واجٟا٢ُت ُٞ 1961

ٟاءاث جدضص. الاؾخٟاصة منها لهم د٤ً شخام الظًًألا ظاو٦ دهامى  ؤلامخُاػاث توال٣ىهلُ تالضبلىماؾُ ؤلٖا

الجؼاثغ لها ب ام٣غ  جمل٪للبٗشاث الضبلىماؾُت واإلاغا٦ؼ ال٣ىهلُت واإلاىٓماث الضولُت اإلاٗخمضة ؤو التي  اٗتٝر بهاإلا

 إلاؿخسضميها. او٦ظ
 

ما٫ ٢اهىن  مً 9اإلااصة مً  13اإلا٣ُ٘ ؤخ٩ام  ٢ض ويٗذو  اع ال٣اهىوي لإلٖٟاء مً الغؾىم ٖلى ع٢م ألٖا الغؾم ، ؤلَا

ت، وبٌٗ ٖملُاث  ٖلى ملُاث  ؤصاءال٣ُمت اإلاًاٞت، ُٞما ًخٗل٤ بٗملُاث ألاقٛا٫ ال٣ٗاٍع التي  الكغاءالخضماث ٖو

 في الجؼاثغ. ةاإلاٗخمض تج٣ىم بها البٗشاث الضبلىماؾُت و ال٣ىهلُ
 

ما٫مً ٢اهىن  9اإلااصة  مً 13 اإلا٣ُ٘ؤخ٩ام  حهضٝ َظا الخضبحر بلى جخمُم٦ما   بٛغى، الغؾىم ٖلى ع٢م ألٖا

ـ ج ٟاء٨َغ  الضبلىماؾُت ؤو ال٣ىهلُت ثُامشلاإلا غاثم٣ لبىاء ىظهتألاعاض ي اإلا قغاءٗملُاث لباليؿبت  َظا ؤلٖا

 .لضو٫ ألاظىبُتل
 

في  ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلاىهىم ٖلُه الغؾم ٖلىٖٟاء مً إل ل اإلاخًمىت لخ٩امباؤًٞل ج٨ٟل مً ؤظل و ، ٦ظل٪

٣ترح بٖاصة نُاٚتها.ُتلا٣ىاهحن اإلال جضابحر، مً زال٫ مً َظٍ اإلااصة، والتي جم حٗضًلها ٖضة مغاث 13 ٣ُ٘اإلا ًُ  ، 
 

ٟاء و٦ظ ٦ُُٟاث جدضصؤزحًرا، و   عي ٢غاع وػا ،الخض ألاصوى لؿٗغ الىخضة للمىخجاث اإلاظ٧ىعةب٢غاع  امىذ َظا ؤلٖا

 الخاعظُت.الكاون اإلاالُت و ب ،ٖلى الخىالي ،حن٩لٟمكتر٥ مً الىػعاء اإلا

 

ما٫، اإلاٗضلت بى مً ٢اهىن الغؾ 28- 9حٗضًل ؤخ٩ام اإلااصة  هضٝح زالثا: مً ٢اهىن  30اإلااصة مىظب م ٖلى ع٢م ألٖا

ُٟت اإلاهىٟت ٖلى الخىالي في الىيٗ ةٖملُاث بُ٘ الكٗحر والظع  بصعاط بلى، 2018اإلاالُت لؿىت  و  10-03ُاث الخٍٗغ

ُٟت  اث، و٦ظا اإلاىاص واإلاىخجاث اإلاهىٟت في الىي05-10ُٗ ظًت 23-09و 23-03و 23-02الخٍٗغ ، اإلاىظهت ٚل

ظًت اإلاىاش ي  .ٟاء مً الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞتيمً خاالث ؤلٖا ،الضواظً بياٞت بلى جل٪ اإلاىظهت ٚل
 

 مٟهىمالر الجماع٥ الٗاملت في اإلاُضان ُٞما ًسو جٟؿحر ٖلى مؿخىي مهبالٛمىى اإلاسجل ًبرع َظا الا٢تراح 

ٟاء مً الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، والتي ال جسو "ؤٚظًت  "ؤٚظًت اإلاىاش ي" التي مً اإلاٟترى ؤن حؿخُٟض مً ؤلٖا

 ".لضواظًا
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ت لالؾخحراص الهاصعة ًٖ مهالر وػاعة الٟالخت حكحر ؤًًا بلى ؤٚظًت الضواظ ً، ولظل٪ ٚحر ؤن البرامج الخ٣ضًٍغ

ما٫ بةياٞت ى مً ٢اهىن الغؾ 9مً اإلااصة  28 اإلا٣ُ٘جخجلى يغوعة جىيُذ   "....والضواظً".  ٖباعةم ٖلى ع٢م ألٖا
 

سو ؤًًا ًٞال ًٖ طل٪، ؾب٤ وؤن نغخذ مهالر وػاعة الٟالخت بإن الامخُاػ الجباجي اإلاىهىم ٖلُه ً

ظًت الضواظً مشلما َ ةٖملُاث بُ٘ الكٗحر والظع  ظًت اإلاىاش ي.اإلاىظهت ٚل  ى ٖلُه الخا٫ باليؿبت ٚل

   

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 الغؾىم على عكم ألاعماٌ

 

 وجدغع هما ًأحي:  ،مً كاهىن الغؾم على عكم ألاعماٌ 13حعضٌ أخيام اإلااصة    :38 اإلااصة
 

 حٟٗى مً الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت:  – 13 "اإلااصة

 .................................................................( .. حُٛحر بضون ......)........................................... - ؤوال 

 ( ................................................................... حُٛحر بضون ............................................)..... -زاهُا

ٟاء َظا مً ىٌؿدشن ههؤ حرٚ -زالشا  ً )ؤ٢مىظ  ................ختى( حُٛحر بضون ....)................ الٖا  ؾىت.( 20ل مً ٖكٍغ
 

ٟا مت بالحجاع تاإلاخٗل٣ البُ٘ ٖملُاثء مً الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، ٦ما حؿدشنى مً ؤلٖا  وؤ تخامال ال٨ٍغ

غاث ليخالو  اإلاٗاصن الشمُىتو  الهاُٞت والجىاَغ ٣ضوصةاإلا اث واملجَى ا واإلاهٚى حَر اث مً ٚو  اإلاٗاصن مً اإلاهىٖى

 ."طل٪ زالٝ ٖلى ال٣اهىن  لم ًىو ما مً الًٟت، الخ٣لُضًت الخلي ماٖضا ،الشمُىت
  

 عغض ألاؾباب
 

ما٫ مً ٢اهىن  زالشا - 13خ٩ام اإلااصة ىو ؤج خهضًغ اإلاخٗل٣ت ٖملُاث ال ٖلى اؾخصىاءالغؾىم ٖلى ع٢م ألٖا

م  الجىاَغ الهاُٞت والُخ ٣ضوصة و اإلاو ؤخام الت بالحجاع ال٨ٍغ
َ
اث  يْ ل ا مً اإلاهىٖى حَر اث ٚو غاث واإلاهٚى و املجَى

ٟاء  ،مً اإلاٗاصن الشمُىت   .ال٣ُمت اإلاًاٞتمً الغؾم ٖلى مً الٖا
 

غاث تمهىمدترفي خؿب  ،خضبحرٌٗخبر َظا ال غ  ،املجَى الخ٣لُضًت  الخلي الهاصعاث مًوجغ٢ُت ٖاث٣ا لخٍُى

ت مً  التي جمشل ، و الًٟت اإلاهىٖى
ً
 ز٣اُٞا

ً
٣ جغازا  ٍٖغ

ً
 . ألاظُا٫ هعزاى ًخ ا

 

 اءًخمحز بثر  مٗحن، ٢ُإ منهياإلاىخمُت الى ام الكغ٧اث ٓه اإلاخإجُت مًالًٟت  الخلي مًن وكاٍ نىاٖت ب ،في الىا٢٘

ني ج٣ني ت مهىُت بحن م٩اؾب  خُض جسخلِ اؾخصىاجي ٞو  والخايغ.اإلااض ي اإلاهاعاث و ٍَى
 

 الهاثلعجٟإ م٘ الا و  واإلاغظان( )الًٟتاإلاىاص الاولُت ب للتزوصل٣ُإ ٌٗاوي مً ٖضة مكا٧ل خُض ان َظا ا

ُىن  ؤنبذ ،الؾٗاَع ً الخٞغ ٤ مىخجاتهم ٖلى اإلاؿخىي املخلي ٌٗاهىن ألامٍغ ، ال الخهضًغ وبالزو ٖملُاثلدؿٍى

غاث  غًهضفي ٖملُت ج الضو٫ املجاوعةىاٞؿت م ًىاظهىن جهم ؾُما وؤ   ؤوعوبا.لى باملجَى
 

 اثجُىع الهىاٖ مؿاع٦بذ  الظي٢ُإ الؿُاخت بالجؼاثغ في وكاَاث  خؿىؽلى طل٪ التراظ٘ املب ي٠ؤ

  الخ٣لُضًت. وججاعة الخليالخ٣لُضًت 

التروٍج لخهضًغ  و وخماًخه خجظعٖلى َظا الترار الش٣افي اإلا ىاجُت للخٟاّمآٞا١  الؿماح ببروػ  و بٛغى، ٦ظل٪

٣ترح  ٖت مًالخلي الخ٣لُضًت اإلاهىى  ًُ  ٖىض ال٣ُمت اإلاًاٞت الغؾم ٖلى مً اإلاظ٧ىعةالخلي ء بٖٟاالًٟت، 

.للغؾم ٖلى م٘ الٗلم ؤن َظٍ اإلاىخجاث ال جسً٘  ،لخهضًغا
ً
 ال٣ُمت اإلاًاٞت مدلُا

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 الغؾىم على عكم ألاعماٌ

 

 وجدغع هما ًأحي:  ،عكم ألاعماٌمً كاهىن الغؾم على  23حعضٌ أخيام اإلااصة    :39 اإلااصة
 

  %. 9دضص اإلاٗض٫ املخٌٟ للغؾم ٖلى ال٣یمت اإلاًاٞت بـ ً  – 23 "اإلااصة

 :ویُب٤ ھظا اإلاٗض٫ ٖلى اإلاىخىظاث واإلاىاص وألاقٛا٫ والٗملیاث والخضماث اإلابیىت ؤصهـاٍ

 

 ) :ٖملیاث البی٘ اإلاخٗل٣ت باإلاىخىظاث ؤو مكخ٣اجھا اإلاظ٧ىعة ؤصهاٍ -(1
عریفة رقم الت

 الجمركية
 تعييه المىتجات

 ( ...........................................حُٛحر بضون ).........................................  01-01

 بضون حُٛحر ختى( ...........................................).........................................

 .ؤلبىماث الغؾم ؤو الخلىیً لألَٟا٦٫خب الهىع و  ؤلبىماث ؤو 49-03

73-11 
یت للٛاػ اإلاًٍٛى ؤو اإلامی٘ مً خضیض نؤ ب ؤو خضیض ؤو نلب مدخىیت ٖلى ؤظھؼة جد٨م لٖو

اػ َبُعي و٢ىص.٢GPLُاؽ مسههت لٛاػ البترو٫ اإلامُ٘ ؤو يبِ ؤو   /و٢ىص ٚو

 ُٛحر( ..................................................................................... )الباقي بضون ح
  
 ".......................................... )بضون حُٛحر( ........................................... ( 31( الى 2

 عغض ألاؾباب
 

ٟي اإلاضعظت في ( (Billettesبةؾخصىاء ال٣ًبان الخضًضًت  حٗخبر مىاص خضًضًت هه٠  والتي 72.07 البىض الخٍٗغ

ٟاث الجمغ٦ُت  ل ؤو إلؾخٗماالث  72.15و  72.14مهىٗت، ٞةن اإلاىخجاث ألازغي النهاثُت للخٍٗغ اإلاىظهت للخدٍى

م مً ؤن %9ؤزغي مشل مجا٫ البىاء، جسً٘ للمٗض٫ اإلاىسٌٟ للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت املخضص بـ  ، ٖلى الٚغ

ٟاث الجمغ٦ُت الؿالٟت جسً٘ للمٗض٫ الٗاصي مً الغؾم ٖلى  ٧ل اإلاىخىظاث النهاثُت الىاججت اإلاخٗل٣ت بالخٍٗغ

 .%19ال٣ُمت اإلاًاٞت ؤي 

 

مً ظهت ؤزغي، ٞةن اإلاىاص ألاولُت الالػمت إلهخاط اإلاىاص الخضًضًت هه٠ اإلاهىٗت و٦ظا جل٪ اإلاؿخٗملت في ٖضة 

اإلابالٜ ًاصي الى جغا٦م الظي ، ألامغ %19مجاالث، هي زايٗت للمٗض٫ الٗاصي للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ؤي 

 (précomptes de TVA).مً اؾترظاٖها  إلاخٗاملحنوالتي لم ًخم٨ً اا الغؾم ظاملخهىمت له

 

ٟاث الجمغ٦ُت ن زاماث الخضًض و ةٞٗال ٞ جسً٘  72.03و  26.01زاماث الخضًض اإلاؿترظ٘ املخضصة بالخٍٗغ

م%19للمٗض٫ الٗاصي للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت  ؤًت  مً ؤجها حٗخبر اإلااصة ألاولُت ال٣اٖضًت لخهيُ٘  ، بالٚغ

مىخجاث خضًضًت زايٗت للمٗض٫ اإلاىسٌٟ ٖلى  الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، ألامغ الظي ًترجب ٖىه صًىن ًٖ 

مً زمً اإلاىخىط النهاجي لضي مىخجي % 8و  %5" مً زمً ا٢خىائها، وبحن %10الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت  جمشل 
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التي صٞٗتها غؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت الؼاثضة اإلياٞت لإلظغاءاث اإلا٣ٗضة إلؾترظإ صًىن ال، بالخضًض والهلب

 َظٍ اإلااؾؿاث.

 

زال٫ بزًإ اإلاىخجاث النهاثُت والىه٠ اإلاهىٗت للمٗض٫ الٗاصي  بن جىخُض الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، مً

لجباًت مً ظهت وؤن جً٘ خضا لىيُٗت ، ؾُم٨ً مً جد٤ُ٣ مضازُل بياُٞت ل%19للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت 

 ال٣غوى التي ال جسً٘ لي مى٤ُ.

 

بياٞت لظل٪، ٞةهه ختى في خالت ال٣ًبان الخضًضًت اإلاىظهت للبىاء، ٞةن الؿٗغ النهاجي للبىاء الظي اؾخسضم ُٞه 

اإلاًاٞت  ٦غؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، مما ًيخج ٖىه صًىن للغؾم ٖلى ال٣ُمت %19الخضًض ًسً٘ للمٗض٫ الٗاصي 

ىت الٗمىمُت، ٖىى بٖٟاء خ٣ُ٣ي.  جخدملها الخٍؼ

 

بن الهضٝ مً َظا ؤلا٢تراح َى بؾدبضا٫ جدهُل الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلاخٗل٣ت باإلاىخجاث ؾالٟت الظ٦غ 

 مً الىؾُِ اإلاخمشل في مهىعي اإلاىاص الخضًضًت بلى اإلاؿخٛل النهاجي للماصة ؤو اإلاىخىط.

 

 بير.طلىم َى مىطىع َظا الخض
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 أخيام حبائُت

 الغؾىم على عكم ألاعماٌ
 

 وجدغع هما ًأحي: ،مً كاهىن الغؾم على عكم ألاعماٌ 25حعضٌ وجخمم أخيام اإلااصة     :40 اإلااصة

اإلاىخىظاث  ، ًُب٤ ٖلىًخ٩ىن مً خهت زابخت و مٗض٫ وؿبي ًاؾـ عؾم صازلي ٖلى الاؾتهال٥ – 25اإلااصة »

ٟاث الىاعصة   ؤصهاٍ  :اإلابِىت في الجضو٫ و خؿب الخٍٗغ
 

فت  بُان اإلاىخىحاث  الخعٍغ
 

 I-الجعت : 
 

 

 صط /َل  4368 °. 5اكل او ٌؿاوي  -

 صط/َل 5560 °.5اهثر مً -

II- ذ  على كُمت اإلاىخج(بىاء اإلاعضٌ اليؿبي ) الحصت الثابخت )صج/هغ( اإلاىخىحاث الخبغُت و الىبًر

   السجائغ  .1

 ℅15 (.....بضون حُٛحر.....) الخبغ الاؾىص . أ

 ℅15 (.....بضون حُٛحر.....) لخبغ الاشلغا . ب

 ℅15 (.....بضون حُٛحر.....) الؿُجاع .2

 (...بضون حُٛحر .....)      (...بضون حُٛحر .....) (...بضون حُٛحرالباقي .....) .3

 (...بضون حُٛحر.....)  (...بضون حُٛحر.....)  (...بضون حُٛحرالباقي .....) .4

 (...بضون حُٛحر....)الباقي . (...بضون حُٛحرالباقي .....) .5

 

 .ال٣یمت املخضصة لضي الجماع٥ ( .........................................ختى بضون حُٛحر....................................) 
 

 : جسً٘ ؤیًا بلى الغؾم الضازلي ٖلى الاؾخھال٥، اإلاىخىظاث والؿل٘ اإلابيیت ؤصهاٍ
 
 

ف  عضٌاإلا اإلاىخىحاث ُينحع تالجمغهُ تعكم الخعٍغ

 %30 ؾلمىن  3الٟهل م 

 (.....بضون حُٛحر.....) (.....بضون حُٛحر.....) (.....ختى بضون حُٛحر.....)

 (.....بضون حُٛحر.....) (.....بضون حُٛحر.....) 21.05.00.20.00

 60% اوعؾُاهُض البىجاؾُىم - - - 28.43.30.10.00

 60% ظَب الازغي المغ٦باث  - - - 28.43.30.90.00

 (.....بضون حُٛحر.....) (.....بضون حُٛحر.....) 63.09

 ..........................(...رالباقى بضون حُٛح....)........................

".................................... 
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 عغض ألاؾباب
 

ٟت الغؾم الضازلي ٖلى الا  حهضٝ َظا الخضبحر ٘ ٢ُمت حٍٗغ صعظت  خؿب ، و طل٪ؾتهال٥، اإلاُب٤ ٖلى الجٗتبلى ٞع

 ال٨دى٫. اخخىاثه ٖلى
 

وؿب ال٨دى٫ ٦ذجت لبُ٘ َظٍ بلى الخض مً وؿب اؾتهال٥ الجٗت اإلاغ٦ؼة و اؾخٗما٫  حهضٝ َظا الخضبحر٦ما 

 اإلاىاص.
 

٘ حهضٝ َظا الخضبحر بلى  ٦ظل٪، ثغ و    السجاٖلى الضازلي ٖلى الاؾتهال٥ اإلاُب٤ لغؾم اإلاٗض٫ اليؿبي لٞع

 .15℅الى ℅ 10مً  الؿُجاع، 
 

مً ٢اهىن  104خ٩ام اإلااصة جب الغظٕى الى ٖغى الاؾباب الظي ؤلػى ؤ، ًؾُاهُض البىجاؾُىم -و ُٞما ًسو اوعو

 .2020اإلاالُت لؿىت 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 الغؾىم على عكم ألاعماٌ
 

 :، و جدغع ٦ما ًإحيىن الغؾىم على عكم الاعماٌمً كاه 29حعضٌ و جخمم أخيام اإلااصة      :41 اإلااصة
 

 َظٍ الٗملُت. الىاظب جُب٣ُه ٖلى ..........) بضون حُٛحر ختى(............ اإلاًاٞت٩ًىن الغؾم ٖلى ال٣ُمت  : 29اإلااصة «
 

٤ بُان ع  ا ظَمً  او ما ًليه 76لُه في اإلااصة بٖما٫ اإلاكاع ٢م ألا ل٩ي ًهبذ َظا الغؾم ٢ابال للخهم، ًجب ان ًٞغ

 اإلاٗلىماث الخالُت :  ٖلى ًدخىي باليؿبت ل٩ل مىعص ٠ب٨ك ،بل٨ترووي متن وؾُِبما في طل٪ ٖلى ٣اهىن، ال
 

 ع٢م الخٍٗغ٠ الجباجي؛ -

 الل٣ب و الاؾم ؤو الدؿمُت الاظخماُٖت؛ -

 الٗىىان؛  -

 ع٢م الدسجُل في السجل الخجاعي ؛ -

ش و مغظ٘ الٟاجىعة؛ -  جاٍع

اث اإلاىجؼة ؤو الخ -  ضماث اإلا٣ضمت؛مبلٜ اإلاكتًر

 مبلٜ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت املخهىم. -
 

٣ا لإلظغاءاث اإلاٗمى٫ بها  «.ًجب ؤن ًخم الخهض٤ً ٖلى ع٢م الخٍٗغ٠ الجباجي و ع٢م السجل الخجاعي ٞو
 

  ألاؾبابعغض 

 

ت خ٤ الخهم ُٞما ًسو الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞ ،ٖما٫مً ٢اهىن الغؾىم ٖلى ع٢م ألا  29ة جمىذ ؤخ٩ام اإلااص

 باليؿبت للكغ٧اث الخايٗت و اإلاضًىت بهظا الغؾم.
 

غ اإلاٗلىماث الىاعصة في ٞىاجحر   وبٛغى مغا٢بت مبلٜ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت الظي جم زهمه، جبحن ؤن جٞى

غى الغ٢ابت ٖلى َظا  الكغاء ٨ًدس ي ؤَمُت بالٛت. بما ؤن َظٍ اإلاٗلىماث حؿخٗمل لٛغى الخإ٦ض مً صختها ٞو

 غ والظي جم ظمٗه مً َٝغ مىعصي الؿل٘ والخضماث. الغؾم اإلاٟىج
 

َظا الهضٝ، ٣ًترح بٖاصة بصعاط ؤلالؼامُت اإلاٟغويت ٖلى اإلاضًً بالغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت الظي  بلٙىمً ؤظل و  

ده بما في طل٪  ا١ جهٍغ   ال٨ترووي، ٦ك٠ ًخًمً باليؿبت ل٩ل ٖلى متن وؾُِ ٢ام بسهم َظا ألازحر، بةٞع

اؾمه ول٣به ؤو اؾم حؿمُخه الاظخماُٖت، ع٢م سجله الخجاعي وع٢م الخٍٗغ٠ الجباجي ىماث اإلاخٗل٣ت باإلاٗل ،مىعص

 الخام به ،... بلخ.  

   

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 الغؾىم على عكم ألاعماٌ

 

 : وجدغع هما ًأحي ،مً كاهىن الغؾم على عكم ألاعماٌ 37حعضٌ وجخمم أخيام اإلااصة      :42 اإلااصة
 

 :املخهىم الغؾم صٞ٘ بٖاصة ًجب  -  37 "اإلااصة

 ٢اهىها؛ اإلاشبخت ال٣اَغة ال٣ىة خاالث في بال الؿل٘، ازخٟاء خالت في( ؤ

 ال٣اهىن اإلاضوي. التي جدضصَا ؤخ٩ام ال٣ىة ال٣اَغة هي

    ". ( .......................... حُٛحر بضون ...............................)الباقي ( ب
 

 عغض ألاؾباب
 

ما٫، ع٢م ٖلى الغؾىم ٢اهىن  مً 37 اإلااصة ؤخ٩ام في اإلاضعظت ال٣ُمت ٖلى الغؾم اؾترصاص خاالث بحن مً  جغص ألٖا

  ٢اهىها؛ اإلاشبخت ال٣اَغة ال٣ىة بداالث ًخٗل٤ ُٞما ماٖضا بًاج٘ال ازخٟاء خالت
 

 مً مسخلٟت اثؿحر لخٟ املجا٫ مما ٞسر اإلااصة، َظٍ ؤخ٩ام بمىظب ال٣اَغة ال٣ىة خاالث جدضًض ًخم لم ؤهه ٚحر

 ٢ىة خاالث ؤجها ٖلى اإلاُٗىت الىيُٗاث بٌٗ جهي٠ُ في نٗىبت ثوظض تيال اإلاؿحرة الجباثُت اإلاهالر َٝغ

 .٢اَغة
 

بـ ٧ل بػالت ؤظل مًو  ،٦ظل٪
ُ
 بلى الخضبحر َظا حهضٝ ال٣اَغة، ال٣ىة إلاٟهىم ًٖ الخٟؿحر الىاظب جسهُهه ل

 امخُاػ مً حؿخُٟض ٢ض التي الىيُٗاث ؤو راضخألا  جهي٠ُ ؤظل مً اإلاٟهىم هظال داثجىيُو  جٟانُل ج٣ضًم

ىت اإلاًاٞت ال٣ُمت ٖلى الغؾم صٞ٘ بٖاصة ٖضم ،زهمها  جم ظيوال ،الٗمىمُت للخٍؼ
ً
  مبضثُا

ً
٣ا  37 اإلااصة لخ٩ام ٞو

 .ؤٖالٍ اإلاظ٧ىعة
 

ا ٌٗخبر" ال٣اَغة ال٣ىة" مهُلر ؤن الٗلم م٘
ً
ا ْٞغ ًُ   اؾخصىاث

ً
 اصيً مما به، ًمغ الظي الصخو هُا١ ًٖ وزاعظا

        مً الىٕى َظا زل٤ في ال٣اَغة ال٣ىة جدؿبب ول٩ي. لضاثىه بها ًضًً التي الخضماث ؤصاء مً خغماهه بلى به

، ؤو الخضر َظا ٌؿدىض ؤن الًغوعي  مً باث الخإزحر،  التي ألاؾاؾُت الشالزت اإلاٗاًحر لىٖ جغا٦مي، بك٩ل الٓٝغ

 .اإلا٣اومت واوٗضام الخيبا ٖلى ال٣ضعة ٖضم الىُا١، ًٖ الخغوط: وهي اإلاضوي ل٣اهىن اؤخ٩ام  ٗخمضَاح
 

غ ٞةن الٛغى، لهظاو  ظا ،للخضر ًاؾـ ؤن له ًم٨ً الظي الىخُض َى ال٣اَغة لل٣ىة اإلامحزة اإلاٗاًحر َظٍ جٞى  َو

م غ مً بالٚغ غ ٚغاع ٖلى اإلااؾؿت، ؤلازباث قغوٍ ظمُ٘ جٞى غ اإلاضهُت، خماًتوال ألامىُت ألاظهؼة ج٣اٍع  الخبرة ج٣ٍغ

 .ب٢لُمُا املخخهت الًغاثب مهالر ٢َِبل مً املخغع  اإلاٗاًىت مدًغ بالخإمُىاث، الخام
 

ٟٗي ال
ٌ
  التزاماجه مً اإلاضًً ال٣اَغة ال٣ىة خالت ح

ا
 .جغا٦مي بك٩ل اإلاٗاًحر َظٍ جخجلى ٖىضما بال

 
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 م ألاعماٌالغؾىم على عك

 

 وجدغع هما ًأحي:  ،مً كاهىن الغؾم على عكم ألاعماٌ مىغع  50حعضٌ أخيام اإلااصة    :43 اإلااصة
 

 : ًغجبِ مىذ اؾترصاص الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت بالكغوٍ ألاجُت  - مىغع  50 "اإلااصة
 

 مؿ٪ مداؾبت بالك٩ل ال٣اهىوي؛ -

 اؾخٓهاع مؿخسلو مً الجضاو٫؛ -

ت اإلا٨خدبت مً َٝغ اإلاؿخُٟض؛ بُان الضٞ٘ اإلاؿب٤ ٖلى الخؿاب في - داث الكهٍغ  الخهٍغ

 صط(. 1.000.000)ٌؿاوي ؤو ًٟى١ ملُىن صًىاع ، ...............(  ختىبضون حُٛحر )........... یجب ج٣ضیم َلباث  -
 

بت الظًً جى٢ٟىا ًٖ اليكاٍ واإلاضًىحن ظؼثُا الظًً  اباليؿبت للم٩لٟحن بالًٍغ َلباتهم ُٞما ًسو  ٣ًضمىن ؾىٍى

  » خٗل٤ باإلابلٜاإلاكٍغ ال وي٘لم یخم  ،ترصاصالاؾ

 
  

 عغض ألاؾباب
 

ما٫، قغوٍ اؾترصاص الغؾم ٖلى ال٣ُمت  50جدضص ؤخ٩ام اإلااصة         م٨غع مً ٢اهىن الغؾىم ٖلى ع٢م ألٖا

اوي اإلاٗاًً في جهاًت الٟهل اإلاضوي، ٌؿاإلاُلىب لالؾترصاص و  ؤن ٩ًىن مبلٜ ٢غى الغؾم  اإلاًاٞت، والتي مً بُنها

 صط(. 1.000.000)ؤو ًٟى١ ملُىن صًىاع 
 

ت، لم ًخم جدضًض ؤي قٍغ  باليؿبت للمضًىحن بالغؾم ظؼثُا، الظًً ج٩ىن َلباتهم ُٞما ًسو الاؾترصاص ؾىٍى

ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلاخٗل٣ت بمبالٜ ًخٗل٤ باإلابلٜ، ٦ما ًم٨ً لهاالء اإلاضًىحن ج٣ضًم َلباث اؾترصاص ٢غى الغؾم ٖلى 

 صط. 1.000.000ً ج٣ل ٖ
 

٢ض  مما، ، ٞةن ألاخ٩ام اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ لم جدضص ؤي قٍغباليؿبت للمضًىحن الظًً جى٢ٟىا ًٖ مماعؾت وكاَهمؤما 

 . الخلِ و الالخباؽًاصي بلى 
 

بت الظًً جى٢ٟىا ًٖ مماعؾت وكاَهم و ال٦ما ؤن َظا الخضبحر حهضٝ بلى املخاٞٓت ٖلى خ ظًً ٣ى١ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

ش بًضإ محزاهُت  جم يبُهاً بالغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، َم في ويُٗت صاث  الخى٠٢ النهاجي ًٖ اليكاٍ.بخاٍع
 

لُه، ٌؿخدؿً مىاءم زال٫ ٖضم خالت اإلاضًىحن بالغؾم ظؼثُا، مً ت اإلاضًىحن اإلاخى٢ٟحن ًٖ اليكاٍ م٘ ت خالٖو

 صٍ.مبلٜ ٢غى الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلاُلىب اؾترصا وي٘ ؤي قٍغ مغجبِ بدؿ٠ُ٣

 
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 الغؾىم على عكم ألاعماٌ

 

 وجدغع هما ًأحي:  ،مً كاهىن الغؾم على عكم ألاعماٌ 103حعضٌ أخيام اإلااصة    :44 اإلااصة
 

 

بت الظًً ازخاعو  "103"اإلااصة    ًلي:هٓام ألا٢ؿاٍ الى٢خُت، ال٣ُام بما  اٖلى اإلاضًىحن بالًٍغ

 .........................................)بضون حُٛحر(.............................................(1

 .........................................)بضون حُٛحر(.............................................(2

ذ 20ظل ؤ٢هاٍ ( بًضإ في ؤ3  ".....................(بضون حُٛحرقي البا)....................... ُٟٞغي مً ٧ل ؾىت، جهٍغ

 
 

 عغض ألاؾباب

 
 

بت الظًً ازخاعو  ٖلى بلؼام 3-103لخ٩ام اإلااصة جىو الهُٛت الخالُت  هٓام ألا٢ؿاٍ الى٢خُت  ااإلا٩لٟحن بالًٍغ

ذ ًبحن ُٞه ع ةًضإ ب ،لدؿضًض الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت بت م٢م ؤٖماله للؿىت الؿاب٣ت و صٞ٘ ج٨جهٍغ لت الًٍغ

ل مً ٧ل ؾىت 20ظل ؤ٢هاٍ لىاججت، بطا وظب طل٪، في ؤا   .ابٍغ

 

ظل ًجب ؤن ًخم في ؤ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ، ٞان عنُض الخهُٟت ل٢ؿاٍخ٩ام٣ُا لهظٍ ألا ُبجو وبالٟٗل، 

ل مً ٧ل ؾىتؤ 20ؤ٢هاٍ  ظل خؿاب جسو الخُب٤ُ في اإلاُضان مً ؤ نٗىباث ، مما ٢ض ًاصي ببى مىاظهتبٍغ

ت ألا٢  . مً الؿىت اإلاىالُت ؿاٍ الىاظبت الضٞ٘ زال٫ الشالسي ألاو٫ وحؿٍى

 

٤ مىاثمته ،آلاظا٫و جىخُض ، و بهضٝ  جيؿ٤ُ ٦ظل٪ م٘  ا٣ًترح حٗضًل آلاظا٫ املخضصة لدؿضًض َظا الغؾم ًٖ ٍَغ

الؿىت مً  ُٟٞغي  20ظل ؤ٢هاٍ في ؤاإلانهي، ؤي  عنُض الخهُٟت للغؾم ٖلى اليكاٍآلاظا٫ املخضصة لدؿضًض 

جهُٟت  مً زاللههه جخم جهُٟت الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ٖلى هٟـ ألاؾاؽ الظي ًخم م٘ ؤلاقاعة بلى ؤ، الُتاإلاى 

 الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي.

 
 

 .طل٨م َى مىيٕى َظا الخضبحر
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 :اللؿم الخامـ

 الظغائب غير اإلاباشغة
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 أخيام حبائُت

 ظغائب  غير اإلاباشغةال

 

 وجدغع هما ًأحي: ،غير اإلاباشغة مً كاهىن الظغائب 17أخيام اإلااصة  جخممو  حعضٌ     :45 اإلااصة
 

 ..........................................) بضون حُٛحر(.........................(3الى  (1:  17اإلااصة»

تللم ؤلال٨ترووي ٖلى اإلاى٢٘ؾىضاث الخغ٦ت  ًخم جدمُل نؤًم٨ً  اليسخت الىع٢ُت،ٖالوة ٖلى  -4 الٗامت  ضًٍغ

 ".للًغاثب

 

 عغض ألاؾباب
 

لى الؿماح للم٩لٟحن بغاءاث اإلاخٗل٣ت بدؿُحر الًغاثب ٚحر اإلاباقغة، حهضٝ َظٍ الخضبحر في بَاع جبؿُِ ؤلاظ

بت اث اإلاخٗل٣ت  الخايٗحن للخ٣ى١ ٚحر اإلاباقغة بالًٍغ ج٣لُو  وبالخاليت، ؿىضاث الخغ٦ببخدمُل اإلاُبٖى

بت اإلاخ٨غعة للم٩لٟحن الخى٣الث  َظٍ الىزاث٤. سخبظل ؤمً  الجباثُت لى اإلاهالرب بالًٍغ

 

 هظٍ الؿىضاث.ل ٧لُا بةلٛاء اليسخت الىع٢ُتالخ٣ا،  ٌؿمذمً قإهه ؤن الخٗضًل  اؤن َظبلى  قاعةجضع ؤلا ج

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 ظغائب  غير اإلاباشغةال
 

 الغير اإلاباشغة وجدغع هما ًأحي: ن الظغائبمً كاهى  73أخيام اإلااصة و جخمم حعضٌ      :46 اإلااصة
 

    ال٨دى٫  بُ٘و  اؾخحراصاط و باإلياٞت بلى مهالر ال٨دى٫ الخابٗت لىػاعة اإلاالُت، ٞةن ٖملُاث بهخ - 73 اإلااصة»

٤ الخهى٫ ٖلى اٖخماص ٌؿلم مً َٝغ و  نؤلازُلي، مً َٝغ ألاشخام الُبُُٗح حن، جخم ًٖ ٍَغ ىػاعة الاإلاٗىٍى

 صٞتر الكغوٍ. ا٦خخابُت، بٗض اإلاالاإلا٩لٟت ب
 

خماص و بىىص صٞتر الكجدضص    ".اإلا٩ل٠ باإلاالُتالىػٍغ ىظب ٢غاع مً غوٍ بمقغوٍ مماعؾت اليكاٍ، ٦ُُٟاث الٖا

 

 عغض ألاؾباب
 

ت الؾخحراص ال٨دى٫ ؤلاًصُلي جم  ٘ الخهٍغ التي  2008مً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لٗام  20ؤخ٩ام اإلااصة  بمىظبٞع

للىػٍغ  2017الُت لؿىت ( مً ٢اهىن اإلا38مىدذ اإلااصة )خُض مً ٢اهىن الًغاثب ٚحر اإلاباقغة.  73ة اإلااص ٖضلذ

خماصاث و جدضًضام٩اهُت  ،الهىاٖتب ٩ل٠اإلا إلاماعؾت ؤوكُت  ايغوٍع ٌٗض ٢غاع بمىظبصٞتر الكغوٍ  حؿلُم الٖا

 ، بهخاط وبُ٘ ال٨دى٫ ؤلاًصُلي. اؾخحراص
 

، مما زل٤ ٢ُىًصا ٖلى اؾخحراص َظا اإلاىخج مً ٢بل لخدًحر ظُضا في بٖضاص الىولً ًخم ا، مً الىاخُت الٗملُت

زانت م٘ ، وال ؾُما مىخجي اإلاىخجاث الهُضالهُت والصخُت )املخالُل اإلااثُت ال٨دىلُت( ، خٗاملحن الخىاماإلا

 .الجاثدت التي جُىع زاللها الُلب ٖلى ال٨دى٫ بك٩ل ٦بحر َظٍ بغوػ 

 

٣ترح غىولهظٍ الٛ ًُ  يت، الدىُٓم ؾى١ ال٨دى٫ ؤلاًصُليبوػاعة اإلاالُت  ٩ل٠ُج ضًل ؤخ٩ام اإلااصة ؤٖالٍ، مً ؤظلحٗ، 

غ ً وماقغاث خى٫ اخخُاظاث الؿى١ مً َظا اإلاىخ جخٞى ، ًم٨ً مىذ الترازُو بطا لؼم ألامغو ط. ى ٖلى مغا٤ٞ جسٍؼ

ا ىخجاث الصخُت ؤمىخجي اإلام٨ً َٝغ ؤلاهخاط املخلي  جلبُتط في خالت ٖضم ى الؾخحراص َظا اإلاىخ و الضواثُت ؤو ٚحَر

 .خخباظاتهم الخانتإل  مً اإلاىخجاث

 

 .٢غاع مً الىػٍغ  اإلا٩ل٠ باإلاالُتمىظب اإلاخٗاملحن الخىام باٖخماص  و صٞتر الكغوٍ ا٦خخاب٦ُُٟاث  جدضص

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 :اللؿم الخامـ مىغع 

 ئحغاءاث حبائُت
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 حبائُت أخيام

 ئحغاءاث حبائُت

 

 اث الجبائُت، و جدغع هما ًأحي: مً كاهىن ؤلاحغاء  مىغع  3أخيام اإلااصة حعضٌ و جخمم     :47 اإلااصة
 

بت :مىغع  3اإلااصة  » ذ النهاجي ًخٗحن ٖلى اإلا٩لٟحن بالًٍغ  ..) بضون حُٛحر................ الجضص ا٦خخاب الخهٍغ

بت الجؼاُٞ .......................(ختى  ت الىخُض اإلاؿخد٣ت جل٣اثُا.الًٍغ
 

ذ، في  جب ا٦خخاب َظا الخهٍغ  مً الؿىت اإلاىالُت لؿىت بضاًت اليكاٍ.   ًىاًغ 20ظل ؤ٢هاٍ ؤٍو
 

 .« ..................................................... )الباقي بضون حُٛحر( ...................................... یم٨ً اإلا٩لٟحن بالًغیبت الجضص

 

 عغض ألاؾباب

 
بت الجضص م٨غع مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت،  3جىو ألاخ٩ام الخالُت للماصة  الخايٗحن  ٖلى ؤن اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بت ذب ملؼمىن  الجؼاُٞت الىخُضة، لىٓام  الًٍغ ما٫ املخ٤٣ ٞٗلُا ا٦خخاب جهٍغ ؤظل  ، فيجهاجي ًخًمً ع٢م ألٖا

 كاٍ.صٌؿمبر  مً  ؾىت  بضاًت الي 31ؤ٢هاٍ 
 

شحر ؤٚ بت الجضصهه  في َظا الخاٍع  ازخخام اع٢ام ؤٖمالهم بك٩ل ص٤ُ٢، ٖلما انيبِ  ، ال ًم٨ً للم٩لٟحن بالًٍغ

 صٌؿمبر مً ٧ل ؾىت. 31الؿىت اإلاالُت ٩ًىن في 
 

ذ النهاجي، جظلُل َظٍ الهٗىباث، ٣ًترح حٗضًل ؤبُٛت  ٦ظل٪، و ش بًضإ الخهٍغ خ٩ام َظٍ اإلااصة بٛغى جدضًض جاٍع

شام باإلا٩لٟحن الجضص، الخ  مً الؿىت اإلاىالُت لؿىت بضاًت اليكاٍ. ًىاًغ  20 بخاٍع

 

 .طلىم َى مىطىع َظا الخضبير
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت
 

 اث الجبائُت، و جدغع هما ًأحي: مً كاهىن ؤلاحغاء  19حعضٌ أخيام اإلااصة    :48 اإلااصة
 

داث جض٤٢ اإلاهلخت اإلاؿحرة -19 اإلااصة"  ا جُلب ؤن لها ًجىػ . ثُتالجبا في الخهٍغ ًُ بت ٧ل مً ٦خاب  اإلا٩لٟحن بالًٍغ

غاث ؤو اإلاٗلىماث داث اإلاخٗل٣ت الخىيُداث ؤو الخبًر  ت.اإلا٨خدب الخهٍغ
 

 ٖلى الخهى٫  الًغوعي  مً ؤهه اإلاؿحرة اإلاهلخت جغي  التي الى٣اٍ بلى نغاخت اإلا٨خىبت الُلباث حكحر ؤن ًجب

غاث ؤو جىيُداث  باإلااقغاث اإلاخٗل٣ت املخاؾبُت اإلاؿدىضاث بضعاؾت جُالب ٢ض لهظا الٛغى،و . بكإجها جبًر

 .للغ٢ابت الخايٗت والبُاهاث والٗملُاث
 

دض
ُ
غاث، ؤو اإلاٗلىماث َلباث صج بت ن زالله اإلا٩لٟى  غصً الظي ظلألا  الخبًر ش ابخضاًء مً ًىًما( 30) بشالزحن بالًٍغ  جاٍع

 .الُلب اؾخالم
 

بت اإلا٩ل٠ ٌؿخجُب ال ٖىضما ٗض مٗلىماث ؤو مبرعاث ٣ًضم ؤو الؼمىُت املخضصة اإلاهلت ًٚىن  في بللُل بالًٍغ
ُ
 ح

 لخصخُذ ىظاهيال ؤلاظغاء لبضء مسىلت اإلاؿحرة اإلاهلخت ٞةن ،املخضصةالؼمىُت  اإلاهلت ًٚىن  في م٣بىلت ٚحر

داث بت الجباثُت للم٩ل٠ الخهٍغ  .بالًٍغ
 

داث بخصخُذ اإلاؿحرة اإلاهلخت ج٣ىم ٞغى  بظغاء بُالن َاثلت جدذ مؿب٣ًا، يهاٖل ًجب خُض ،الجباثُت الخهٍغ

بت، بت بقٗاًعا اإلا٩ل٠ بلى جغؾل ؤن الًٍغ مج ه٣ُت نغاخت، ٧ل له مىضخت اإلا٣ترح، صخُذبالخ بالًٍغ  :ًلي ٦ما ٣ٍى

م ؤؾباب ؤنل، خ٣اث٤ و -  ؛الخ٣ٍى

 ؛ طاث الهلت الًغاثب ٢اهىن  مىاص -

بُت ألاؾـ -  ٖنها؛ الىاججت الًغاثب وخؿاب الًٍغ

بُٗت يال٣اهىو الضاٞ٘ -  ؛ اإلاُب٣ت ال٣ٗىباث َو

بت. ازخُاع مً بمؿدكاع الاؾخٗاهت بم٩اهُت -  اإلا٩ل٠ بالًٍغ
 

ش مً ابخضاءً ، مالخٓاجه ؤو مىا٣ٞخه إلعؾا٫ له اإلاخاخت ًىًما 15 مهلت اخدؿاب ًخم  الخصخُذ َظا اؾخالم جاٍع

 .اإلا٣ترح
 

م ؤلازُاع بعؾا٫ ًخم بت  ٠اإلا٩ل بلى حؿلُمه ؤو بغؾالت مىص ى ٖليها بالخ٣ٍى  .باالؾخالم ونل م٣ابلبالًٍغ
 

بت اإلا٩ل٠ ٢َِبل مً الًمىُت اإلاىا٣ٞت ٌٗخبر بمشابت الؼمىُت املخضصة اإلاهلت زال٫ الغص بن ٖضم  ا٢تراح بػاء بالًٍغ

م ض   الخالت، َظٍ . فيالخ٣ٍى ِٗ
ُ
ا، بزُاًعا اإلاؿحرة اإلاهلخت ح ًُ  ظضو٫  نضاعب بٗض اإلاٗني اٖتراى خ٤ مغاٖاة م٘ جهاث

ت، بُت لألؾـ املخضص الدؿٍى ٤ عؾالت ي ًخم بعؾاله، الظبها اإلاخٗل٣ت وال٣ٗىباث والخ٣ى١  الًٍغ  مىص ى ًٖ ٍَغ

بت اإلا٩ل٠ بلى حؿلُمه ؤو ٖليها  .باالؾخالم ونل م٣ابل بالًٍغ
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غاث ؤو الغص ٖىانغ ج٩ىن  ٖىضما بت اإلا٩ل٠ ٢ضمها التي الخبًر  ًٖ الخسلي جاصي بلىو  ظُضة، ؤؾـ ٖلى ٢اثمت بالًٍغ

م  ًٖ بالخسلي بقٗاع بعؾا٫ اإلاهلخت اإلاؿحرة ٖلى ًجب ،م اإلاخىدىالخ٣ٍى  جم بطا باإلا٣ابل،. َظا ألازحر بلىالخ٣ٍى

ٌ بت ٢ضمها التي الغص ٖىانغ ٞع ا اإلا٩ل٠ بالًٍغ ًُ ا، ؤو ٧ل ًُ  النهاجي ؤلازُاع بٖضاص في اإلاؿحرة اإلاهلخت حكٕغ ظؼث

م اإلا٣غع الخام   .اإلا٣بىلت ٚحر اإلابرعاث ؤو الى٣اٍ ط٦غ م٘ ،بالخ٣ٍى
 

بت ٣ًضم اإلا٩ل٠ ٖىضما ت، إل٢تراح اه٣ًاء ألاظل املخضص ٢بل عصٍ بالًٍغ  ؤلازُاع اإلاؿحرة اإلاهلخت ال جغؾل الدؿٍى

  ال حسجل و النهاجي
ا
بت في الجضو٫ بال ا. ٦ظل٪، . ًىًما 15 ؤظل اه٣ًاء بٗض الًٍغ ًً بت ٢ضم بطاؤً  اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 .اصعاؾته اإلاهلخت ٖلى ًجب ،اإلاظ٧ىع  ألاظل تهاءاه و٢بل عصٍ بلى باإلياٞت ظضًضة ٖىانغ
 

بت ًالخٔ اإلا٩ل٠ ىضماٖ بت بظغاء بُالن بلى جاصي ؤن قإجها مً ق٩لُت ُٖىب وظىص بالًٍغ  ٞةن ،ٞغى الًٍغ

مالخ بظغاء بةلٛاء َظا ألازحر بةباٙل اإلاؿحرة للمهلخت مترو٥ ألامغ بي بظغاء ومباقغة ٣ٍى م٘  ظضًض بزًإ يٍغ

 .الهلت طاث اخترام ال٣ىاٖض
 

داث جصخُذ بظغاء بضء بٗض الدؿُحر، مهلخت بلى ظضًضة مٗلىماث ؤو ٖىانغ ونى٫ ٖىض   اهتهاء و٢بل الخهٍغ

بت، للم٩ل٠ اإلامىىح الغصؤظل  مالخ ا٢تراح بلٛاء بٗض ظضًض، جصخُذ فيالدؿُحر  مهلختكٕغ ح بالًٍغ . ألاو٫  ٣ٍى

م الخ ا٢تراح ًخًمً داث، لهظٍ الجضًض٣ٍى اؾخٛال٫  ًٖ الىاججت جل٪ ألاولُت، ألاؾـ بلى تباإلياٞ الخهٍغ

 .الدؿُحر مهلخت جدىػَا التي الجضًضة الٗىانغ
 

ا ألاخ٩ام َظٍ ُب٤ج ًً بت اإلا٩لٟحن ٖلى ؤً  ألاهٓمت في بَاع اإلامىىخت الجباثُت الامخُاػاث مً ًاإلاؿخُٟضً بالًٍغ

ٟاء ًٖ الىٓغ بٌٛ الٗام، ال٣اهىن  هٓام بمىظب ؤو الخًُٟلُت ظا   ،ىىحاإلام ؤلٖا ٣اَو  مً م٨غع  190 للماصة ٞو

 «.٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت
 

 عغض ألاؾباب
 

 ىظاهيال لإلظغاء املخضص الجباثُت، ؤلاظغاءاث ٢اهىن  مً 19 اإلااصة ؤخ٩ام ٩َُلت بٖاصة حهضٝ َظا الخضبحر بلى

بت داث صعاؾت ٖىض جىُٟظٍ ًخٗحن الظي لٟغى الًٍغ بت، اإلا٩لٟحن َٝغ مً ضمتاإلا٣ الجباثُت الخهٍغ  مً بالًٍغ

 .لهالخهم ظضًضة يماهاث ج٣ضًم زال٫

ز ال اإلااصة لهظٍ الخالُت الهُاٚت بن لىا٢٘،افي  بت ىظاهيال وؤلاظغاء اإلاٗلىماث َلب بظغاء بحن جُمّحِ . لٟغى الًٍغ

٣ترح لظل٪  خضة. ٖلى بظغاء ٧ل إلبغاػ ظؼؤًً بلى اإلااصة َظٍ ج٣ؿُم ًُ

غ نؤ ًجب مً ظهت ؤزغي،  وؤٖىان ٢بل مً ٞهم ؾىء ؤي ججىب ؤظل مً جىيُداث اإلااصة َظٍ ؤخ٩ام جٞى

مالخام بالخ ىظاهيال ؤلاظغاء ببضء املخىلحن اإلاهالر الجباثُت بي، ٣ٍى  َظا ألازحر بُالن بلى ٢ض ًاصي مما الًٍغ

غي ؤزاَعٍ ؤو ق٨لي ُٖب بؿبب بت اإلا٩ل٠ ظَى ت الخاي٘ بالًٍغ  .للدؿٍى

صزلذ التي الخٗضًالث بٗض الجباجي الؿاعي اإلاٟٗى٫  خىُٓمال جدضًض ؾُا١ في ٦ظل٪
ٌ
 اإلاالُت، ٢ىاهحن ؤخ٩ام ٖلى ؤ

 ألاولى بـ: ال٣ٟغة في الاؾخٗايت اإلاُٟض مً
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  وطل٪ ،" اإلاٟدل" ٖىى مهُلر" اإلاهلخت اإلاؿحرة" مهُلر -
ً
الجباثُت  ؤلاصاعة ٩َُلت وبٖاصة إلنالح ججؿُضا

اث اإلااؾؿاث، ت ٦بًر ت للًغاثب؛مغا ٖلى قا٧لت مضًٍغ  ٦ؼ الًغاثب واإلاغا٦ؼ الجهٍى

ت "همىطط  لٗىىان اإلا٣ابل" جىيُداث َلب" مهُلر - ا ٌٗض لم " الظيCN ° 3اإلاُبٖى  مً سخبه بٗض ؾاعًٍ

ت ت م٘ ًخىا٤ٞ والظي ،" مٗلىماث َلب" ؤلاؾمُت، بمهُلر اإلاُبٖى  ."CN ° 2 همىطط" اإلاُبٖى

ا الخُٛحراث َظٍ تهضٝ ًً ؼ بلى ؤً بت للم٩ل٠ اإلامىىخت ًماهاثوال الخ٣ى١  حٍٗؼ ت الخايٗحن بالًٍغ  .للدؿٍى

إل في بالخ٤ ٣ِٞ الخ٣ى١  َظٍ جخٗل٤ ال اث ٖلى الَا  و٦ظل٪ ٖىض اإلاخابٗت املخههت لها، اإلا٣ترخت، الدؿٍى

بُت ال٣ٗىباث الا٢خًاء، ضة، الًٍغ ا ول٨ً اإلاخ٨با ًً اث ًٖ الخسلي ب٣غاع ؤلاباٙل ًخم ؤن في بالخ٤ ؤً  الدؿٍى

غاث ؤو الاظابت ٖىانغ ج٩ىن  ىضماٖ اإلا٣ترخت بت اإلا٩ل٠ ٣ًضمها التي الخبًر  .ماؾؿت بالًٍغ

ا، ًً بي بالخٗضًل النهاجي ؤلازُاع اإلاؿحرة بةعؾا٫ جباقغ اإلاهلخت لً ؤً   والدسجُل في الجضو٫ الًٍغ
ا
 اهتهاء بٗض بال

بت، للم٩ل٠ اإلامىىخت ( ًىًما30) الشالزحن ٞترة م الظي للصخو الؿماح ؤظل مً بالًٍغ آلاظا٫  في الغص ٢ضا

ا جم التي لخل٪ الالُٚت ؤو اإلا٨ملت) ظضًضة ٖىانغ بصزا٫ بم٩اهُت املخضصة،  جازغ والتي( ألاولى الاظابت في بظغاَئ

 .الخٗضًل ا٢تراح ٖلى

 

 .طلىم َى مىطىع َظا الخضبير
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت
 

 و جدغع هما ًأحي:  اث الجبائُت،مً كاهىن ؤلاحغاء 20حعضٌ أخيام اإلااصة    :49 اإلااصة
 

ىان ؤلاصاعة الجباثُت 1: 20" اإلااصة   ............................حُٛحر(.....)بضون ........................( ًم٨ً ٖل

 .................................)بضون حُٛحر (.................................................( ال ًم٨ً بظغاء الخد٤ُ٣ .2

 ............................................)بضون حُٛحر(.................................................. خ٤( جماعؽ ؤلاصاعة 3

 ....................................)بضون حُٛحر(.......................................................... ( ال ًم٨ً الكغو4ٕ

ٌ  ........................... .....)بضون حُٛحر ختى (...............ال ًم٨ً جدذ َاثلت بُالن ؤلاظغاء ..( 5 في املخًغ في خالت ٞع

 َظا ألازحر الخى٢ُ٘.  
 

 وجمضص مهلت الخد٤ُ٣ في ٖحن اإلا٩ان : 

ؤلاصاعة الجباثُت مً ال٣ُام  جمى٘ ؤٖىانَب٣ا لخ٩ام ال٣اهىن اإلاضوي،  ،في خالت خضور ٢ىة ٢اَغة جم بزباتها -

خم٨ً ُٞه ال٣ُام بهظٍ الغ٢ابت.في خضوص بالغ٢ابت في ٖحن اإلا٩ان،  ًُ  ألاظل الظي لم 
 

بت املخ٤٣ مٗه، بمىظب ؤخ٩ام اإلااصة  - مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت  2م٨غع  20بالظل اإلامىىح للم٩ل٠ بالًٍغ

ل ٚحر  م٨غع مً ٢اهىن  141مباقغ لألعباح خؿب مٟهىم اإلااصة للغص ٖلى  َلباث الخىيُذ ٖىض وظىص قبهت جدٍى

(، ٖىضماجىظه ؤلاصاعة الجباثُت َلب مٗلىماث 01، ًمضص َظا ألاظل بؿىت )ًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلتال

 لإلصاعاث الجباثُت ألازغي في بَاع الخٗاون ؤلاصاعي وجباص٫ اإلاٗلىماث . 
 
 

دخج بمهلت الخد٤ُ٣  ًُ  ؤٖالٍ. 19في اإلااصة  ..............................)بضون حُٛحر ختى(................ ي ٖحن اإلا٩انفال 
 

م، جدذ َاثلت بُالن ؤلاظغاء6  ............)بضون حُٛحر ختى(.................... ( ًيبػي ؤن ٌكحر ؤلاقٗاع بةٖاصة الخ٣ٍى

 جٟؿحراث ج٨مُلُت.
 

ت لألبدار واإلاغاظٗاث. ...............( ...ختى بضون حُٛحر......).................... ًجب ؤن ًبلٜ  عثِـ اإلاهلخت الجهٍى
 

بت  ش وؾاٖت الاظخمإ اإلاخٗل٤ بالخد٨ُم للم٩ل٠ بالًٍغ ؿلم الاؾخضٖاء ال٨خابي الظي ًيبػي ؤن ًُىضر جاٍع ٌُ

٤ عؾالت مًمىهت م٘ بقٗاع باالؾخالم. لظا ًيبػي ؤن ًخمخ٘ َظا ألازحر بٟترة    املخ٤٣ مٗه ًضا بُض ؤو ًٖ ٍَغ

ا ٖكغة ) ش اؾخالم َظا الاؾخضٖاء .10جدًحر ٢ضَع  ( ؤًام ٖلى ألا٢ل ، وابخضءا مً جاٍع
 

بت املخ٤٣ مٗه في بَاع َظا الاؾخضٖاء بإهه بةم٩اهه الاؾخٗاهت بمؿدكاع مً  ًيبػي ٦ظل٪ بٖالم اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 .ازخُاٍع 
 

بتم ٌٗل ٖلى بزغ ازخخام الاظخمإ اإلاخٗل٤ بالخد٨ُم، ًدغع مدًغ، ٌؿخضعى بلُه  بيخاثج الاظخمإ، اإلا٩ل٠ بالًٍغ

اقغ ٖلى طل٪ في َظا املخًغ ًُ ًه  بت املخ٤٣ مٗه للخى٢ُ٘، وفي خالت ٞع ؿلم وسخت مً .اإلا٩ل٠ بالًٍغ
ُ
 املخًغ ح

بت اإلاٗني.  للم٩ل٠ بالًٍغ
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ُم مً ٢بل، خؿب الخالت ، ًيبػي ؤن ًبحن املخًغ املخغع، بهٟت واضخت وبضون ٚمىى ال٣غاع الىاجج ًٖ الخد٨

ت لألبدار واإلاغاظٗاث ؤو عثِـ مغ٦ؼ  اث اإلااؾؿاث ؤو مضًغ الًغاثب الىالجي ؤو عثِـ اإلاهلخت الجهٍى مضًغ ٦بًر

 الًغاثب .
 

ٌ الٗىن املخ٤٣ ....  املخًغ." للخى٢ُ٘ ٖلى .........................(..ختى .....)بضون حُٛحر......................ٖىض ٞع

 

 و جدغع هما ًأحي: ،اث الجبائُتمً كاهىن ؤلاحغاء مىغع  20أخيام اإلااصة و جخمم عضٌ ح  :50 اإلااصة
 

 ...............................(....)بضون حُٛحر....................  (1م٨غع :  20"اإلااصة 

 ....................(....)بضون حُٛحر..............................  (2

 ....................(....)بضون حُٛحر.............................  (3
 

ٌ َظا ألازحر  ........................)بضون حُٛحر ختى(.........ال ًم٨ً جدذ َاثلت بُالن ؤلاظغاء،  . (4  الخى٢ُ٘.في خالت ٞع
 

 اإلا٩ان:وجمضص مضة الخد٤ُ٣ في ٖحن 
 

جمى٘ ؤٖىان ؤلاصاعة الجباثُت مً ال٣ُام  ام ال٣اهىن اإلاضوي،لخ٩ َب٣ا ،خالت خضور ٢ىة ٢اَغة جم بزباتهافي  -

خم٨ً ُٞه ال٣ُام بهظٍ الغ٢ابت.في خضوص بالغ٢ابت في ٖحن اإلا٩ان،  ًُ  ألاظل الظي لم 

 

بت املخ٤٣ مٗه، بالظل اإلامى - مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت  2م٨غع  20بمىظب ؤخ٩ام اإلااصة ىح للم٩ل٠ بالًٍغ

ل ٚحر مباقغ لألعباح خؿب مٟهىم اإلااصة للغص ٖلى َلباث الخى  غ ٖىض وظىص قبهت جدٍى م٨غع مً  141يُذ والخبًر

ؤلاصاعة الجباثُت َلب ( ٖىضما جىظه 01َظا ألاظل بؿىت )٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت. ًمضص 

 مٗلىماث لإلصاعاث الجباثُت ألازغي، في بَاع الخٗاون ؤلاصاعي وجباص٫ اإلاٗلىماث.
 

 ....................(....)بضون حُٛحر............................. (5

 ."....................(....)بضون حُٛحر............................. (6 

 

 اث الجبائُت، و جدغع هما ًأحي:مً كاهىن ؤلاحغاء 21أخيام اإلااصة  و جخمم حعضٌ   :51 اإلااصة
 

 ...............................(....)بضون حُٛحر....................  (1: : 21"اإلااصة 

 ....................(....)بضون حُٛحر..............................  (2

 ....................(....)بضون حُٛحر.............................  (3
 

بت، ؤن ًمخض الخد٤ُ٣ اإلاٗم٤ في (4 الىيُٗت الجباثُت الكاملت  لٟترة  ال ًم٨ً، جدذ َاثلت بُالن ٞغى الًٍغ

ش اؾخالم ؤو حؿلُم ؤلاقٗاع بالخد٤ُ٣ اإلاىهىم ٖلُه في ال٣ٟغة )01جٟى١ الؿىت ) ( ؤٖالٍ، بلى 03(، اٖخباعا مً جاٍع

م. ش ؤلاقٗاع بةٖاصة الخ٣ٍى  ٚاًت جاٍع
 

 اإلاهلت:جمضص َظٍ 
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جمى٘ ؤٖىان ؤلاصاعة الجباثُت مً  ضوي،ال٣اهىن اإلا ٣ا لخ٩ام اإلااصةبَ ،في خالت خضور ٢ىة ٢اَغة جم بزباتها -

خم٨ً ُٞه ال٣ُام بهظٍ الغ٢ابت.في خضوص ال٣ُام بالغ٢ابت في ٖحن اإلا٩ان،  ًُ  ألاظل الظي لم 

بت - للغص ٖلى مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت،  1م٨غع  20، بم٣خط ى اإلااصة بالظل اإلامىىح للم٩ل٠ بالًٍغ

غ وجىيُذ ألاعنضة و اإلاضازُل في  الخاعط.  َلباث جبًر

(، ٖىضما جىظه  ؤلاصاعة الجباثُت، في بَاع الخٗاون ؤلاصاعي وجباص٫ اإلاٗلىماث،  َلب مٗلىماث مً 01بؿىت ) -

 ؤلاصاعاث  الجباثُت ألازغي.

اث الخؿاب  19بالظل اإلا٣غع في اإلااصة  - ت لإلصاعة بُٛت الخهى٫ ٖلى ٦كٞى مً َظا ال٣اهىن وباآلظا٫ الًغوٍع

بت ج٣ضًمها في ؤظل زالزحن ٖىضما ال ٌؿخُُ٘ اإلا٩ل٠ ش َلب ؤلاصاعة ؤو  ابخضاء( ًىما، 30) بالًٍغ مً جاٍع

بت ٖلى مضا  غ اإلا٩ل٠ بالًٍغ الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث اإلاُلىبت مً َٝغ الؿلُاث ألاظىبُت، ٖىضما ًخٞى

 زُل في الخاعط ؤو مخدهل ٖليها مً الخاعط.

 ( في خالت ا٦دكاٝ وكاٍ زٟي.02بؿيخحن ) -

 جٟؿحراث ج٨مُلُت. ......................)بضون حُٛحر ختى(.................. الٗىن املخ٤٣ٖىضما ٩ًىن  (5
 

بت املخ٤٣ مٗه  ت   .....................)بضون حُٛحر ختى(...............ًجب ؤن ًبلٜ اإلا٩ل٠ بالًٍغ ؤو عثِـ اإلاهلخت الجهٍى

 لألبدار و اإلاغاظٗاث. 
 

ؿلم الاؾخضٖاء ال٨خابي، الظ بت ٌُ ش وؾاٖت الاظخمإ اإلاخٗل٤ بالخد٨ُم، للم٩ل٠ بالًٍغ ي ًيبػي ؤن ًىضر جاٍع

٤ عؾالت مًمىهت م٘ بقٗاع باالؾخالم. لظا ًيبػي ؤن ًخمخ٘ َظا ألازحر بٟترة  املخ٤٣ مٗه ًضا بُض ؤو ًٖ ٍَغ

ا ) ش اؾخالم َظا الاؾخضٖاء.10جدًحر ٢ضَع  ( ؤًام ٖلى ألا٢ل، ابخضاءا مً جاٍع

بت املخ٤٣ مٗه ٦ظل٪ قي بَاع َظا الاؾخضٖاء ؤن بةم٩اهه الاؾخٗاهت بمؿدكاع مً ٦ما ًيبػي بٖال  م اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 ازخُاٍع .

بتٌٗلم  ٖلى بزغ ازخخام الاظخمإ اإلاخٗل٤ بالخد٨ُم، ًدغع مدًغ، ٌؿخضعى بلُه  بيخاثج الاظخمإ، اإلا٩ل٠ بالًٍغ

اقغ ًُ ًه  بت املخ٤٣ مٗه للخى٢ُ٘، وفي خالت ٞع ؿلم وسخت مً .ٖلى طل٪ في َظا املخًغ اإلا٩ل٠ بالًٍغ
ُ
 املخًغ ح

بت اإلاٗني.  للم٩ل٠ بالًٍغ

 

بحن املخًغ املخغع، بهٟت واضخت وبضون ٚمىى، ال٣غاع الىاجج ًٖ الخد٨ ًُ خؿب ُم مً ٢بل، ًيبػي ؤن 

ت لألبدار واإلاغاظٗاث.  الخالت، مضًغ الًغاثب الىالجي ؤو عثِـ اإلاهلخت الجهٍى

 

.. ٌ  لحرؾل مالخٓاجه. .......................................)بضون حُٛحر ختى(............وفي خالت ما بطا ٞع

 

 ."..............................................(....)بضون حُٛحر............................. (6
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 عغض ألاؾباب
 

 تهضٝ َظٍ الخضابحر بلى:

لر الخد٤ُ٣ في مجا٫ جمضًض ؤظا٫ الخد٤ُ٣ في ٖحن اإلا٩ان زانت جظلُل الهٗىباث التي جىاظه خالُا مها -

٘ الجباجي الخالي ال ٌكمل  خضور ٢ىة ٢اَغة مً ؤظل الى٤ُ خالت في الٟتراث الاؾخصىاثُت، ٖلما ؤن الدكَغ

٣ترح مىذ ؤلاصاعة الجباثُت بم٩اهُت جمضًض مهلت الخد٤ُ٣ في خالت خضور ٢ىة  ًُ لُه  بإي جمضًض لهظٍ آلاظا٫.ٖو

غة جم بزباتها )ٖلى ؾبُل اإلاشا٫  الٓٝغ الهخي الاؾخصىاجي....( بمضة حٗاص٫ ٞترة جى٠٢ ؤقٛا٫ الخد٤ُ٣ ٢اَ

 في ٖحن اإلا٩ان.

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت اإلايؿىر باللٛت  6 -20اؾخضعا٥ اليؿُان اإلاالخٔ ٖلى مؿخىي ؤخ٩ام اإلااصة  -

بت املخ٤٣ مٗه الٗغبُت، اإلالؼم لإلصاعة الجباثُت باإلقاعة في ؤلاقٗ م اإلاغؾل للم٩ل٠ بالًٍغ اع بةٖاصة الخ٣ٍى

ظا  اصاث اإلا٣ترخت ؤو ؤلاظابت ٖنها، َو ٖلى بم٩اهُت اؾخٗاهت َظا ألازحر بمؿدكاع مً ازخُاٍع إلاىا٢كت الٍؼ

 جدذ َاثلت بُالن بظغاء الخد٤ُ٣.

باثُت، وط٦غ اإلااصة م٨غع مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الج 20و 20جصخُذ الاؾخضال٫ اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصجحن  -

مً َظا ال٣اهىن، بما ؤن  141م٨غع مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت بضال مً اإلااصة  141

الث الٛحر مباقغة لألعباح حٗالج مً زال٫ اإلااصة  م٨غع مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم  141الخدٍى

 اإلامازلت. 

( ؤقهغ، ٖىضما جغؾل ؤلاصاعة الجباثُت 06( ٖىيا ًٖ ؾخت )01ت )جمضًض مهلت الخد٤ُ٣ في ٖحن اإلا٩ان، لؿى -

 َلباث الخٗاون ؤلاصاعي وجباص٫ اإلاٗلىماث إلاشُالتها مً ؤلاصاعاث الخابٗت لضو٫ ألاظىبُت. 

بت املخ٤٣ مٗهم في َظا  - بٖاصة جإَحر بظغاء الخد٨ُم هدُجت للُٗىن املخخلٟت اإلا٣ضمت مً اإلا٩لٟحن بالًٍغ

ؼ وجضُٖم ؤ٦ثر للًماهاث ال٣اهىهُت التي ًيبػي ج٣ضًمها املجا٫، وفي َظا ا لهضص، اعجإث ؤلاصاعة حٍٗؼ

بت املخ٤٣ مٗهم، مً زال٫ زانت :  للم٩لٟحن بالًٍغ

 ( بت املخ٤٣ مٗه اظل ؤصوى لخد٤ُ٣ ٣ًضع بٗكغة ( ؤًام ٢بل ٣ٖض الاظخمإ 10مىذ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 اإلاخٗل٤ بالخد٨ُم. 

 د٨ُم.بٖالم اإلا٩ل٠ بيخاثج بظخمإ الخ 

 .بت املخ٤٣ مٗه الظي حؿلم له وسخت مىه غ وبٖضاص مدًغ ًى٢٘ مً ٢بل اإلا٩ل٠ بالًٍغ  جدٍغ

 

مٗالجت الخىا٢ٌ الخانل لضي مهالر الخد٤ُ٣ هدُجت ل٣غاءاتهم الخاَئت لألخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالخد٨ُم، ما  -

ٖلى مؿخىي  ؤصي بلى الترجِب الىٓامي لخهو بجهاء الى٣اف الخًىعي ٚحر ؤن، الاؾخضٖاء اإلاظ٧ىع 

 مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت ًسو بظغاءاث الخد٨ُم. 21و 20اإلااصجحن 

 

 .طلىم َى مىطىع َظا الخضبير
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت
 

 ، و جدغع هما ًأحي:جبائُتال ؤلاحغاءاث كاهىن  مً 1مىغع  33 اإلااصة أخيام حعضٌ وجخمم   :52 اإلااصة
 

بت ألاشخام ٍتَى  وجدضًض البدض ٣ً٘ - 1مىغع  33 اإلااصة"  وممخل٩اتهم الخايٗت ٖلى الثروة اإلاٗىُحن بالًٍغ

لتاإلاهالر اإلا مجا٫ ازخهاميمً  ،ٖىانغ ؾحروعة خُاتهمو   البدض ًٖ اإلاٗلىمت الجباثُت.الغ٢ابت و في مجا٫  َا

 

 

 عغض ألاؾباب
 

ت البدض الى ٖضم خهغ  ؤلاظغاء حهضٝ َظا بت ألاشخام ٍَى ٖىانغ و  ، ٗتٖلى الثروة الخاي اإلاٗىُحن بالًٍغ

ت للبدض  ؾحروعة خُاتهم ٣ِٞ  لخضعط يمً ظمُ٘ جىؾُ٘ ول٨ً ، والخض٣ُ٢اث يمً نالخُاث اإلاهالر الجهٍى

 اإلاهالر املخخهت في مجا٫ البدض ًٖ اإلاٗلىمت الجباثُت.

 

 .طلىم َى مىطىع َظا الخضبير
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت
 

مً كاهىن ؤلاحغاءاث  1، اللؿم الفغعي  4اللؿم  ،طمً الفصل الثاويمىغع ب  38اصة جيشأ اإلا    :53 اإلااصة

 ، و جدغع هما ًأحي:الجبائُت 
 

ٍٝ مً ؤو ألاوعا١ اإلامازلت الخهو الاظخماُٖت ، الخىاػ٫ ًٖ ألاؾهمٌٗخبر  : ب .مىغع  38اإلااصة »  بك٩ل ٧ا
ً
مشبخا

غاماث الدسجُل ، ضٞ٘ الخ٣ى١ باإلاال٪ الجضًض  مخابٗتو  تلباُاإلاظل ؤ شبذ بهجاػ الظي ٣ًٗض بمىظب الالغؾىم ٚو

 « خىاػ٫ ٖملُت ال

 

 عغض ألاؾباب
 

ًخم ًٖ ؤو ألاوعا١ اإلامازلت،  ألاؾهم والخهو الاظخماُٖت بلى ؤلا٢غاع بان بزباث ٖملُت بُ٘ؤلاظغاء حهضٝ َظا 

ت، خ٤ الاهخٟإ باإلال٨ُت و  ٣ت اإلاٗمى٫ بها في خالت اإلال٨ُاث ال٣ٗاٍع ٤ ٣ٖض البُ٘ املخغع و طل٪ بىٟـ الٍُغ ٍَغ

 ٤ الاهخٟإ بكهغة املخل ؤو الؼباثً.خ

 

 .طلىم َى مىطىع َظا الخضبير
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت
 

 اث الجبائُت، و جدغع هما ًأحي:مً كاهىن ؤلاحغاء 2مىغع  38أخيام اإلااصة   حعضٌ و جخمم    :54 اإلااصة
 

اليؿبي ؤو الخهاٖضي،  بطا ٧ان الشمً ؤو الخ٣ضًغ، الظي ؤٖخمض ٧إؾاؽ لخدهُل الغؾم( 1  -2مىغع  38اإلااصة »

ت لألمىا٫ اإلاى٣ىلت ؤو اإلابِىت، حؿخُُ٘ ؤلاصاعة الجباثُت ؤن ج٣ضع ؤو حُٗض ج٣ضًغ َظٍ ألامىا٫  ٣ًل ًٖ ال٣ُمت الخجاٍع

داث التي جشبذ ه٣ل ؤو بُان:   باليؿبت لجمُ٘ ال٣ٗىص ؤو الخهٍغ

ت واملخالث الخ  ت بما ٞيها ا( اإلال٨ُت ؤو خ٤ الاهخٟإ ؤو الخمخ٘ بالمىا٫ ال٣ٗاٍع الؿل٘ الجضًضة الخابٗت لها،  جاٍع

 الؿًٟ ؤو البىازغ؛ ، الؼباثً، ألاؾهم ؤو الخهو الاظخماُٖت

 ................................حٛحر(........... بضون .....)....................-ب(
 

ل ؤٖىان ؤلاصاعة الجباثُت بغجبت ا ؤلاظغاء ٌٗض باَال  و ال ًم٨ً بظغاء  مغا٢بت ٖلى الخ٣ُُماث بال مً ٢بظَ-(2

 مٟدل ٖلى ألا٢ل.
 

٤ بعؾا٫ ؤو حؿلُم  بت مىيٕى  َظٍ الغ٢ابت ًٖ ٍَغ ال ًم٨ً جىُٟظ َظٍ الغ٢ابت بال بدبلُٜ مؿب٤ للم٩ل٠ بالًٍغ

( ؤًام ممىىخت التي ًخم 10م٣ابل ب٢غاع الاؾخالم بةقٗاع مغا٢بت الخ٣ُُم خُض ج٩ىن اإلاضة ٖلى ألا٢ل ٖكغة)

ش اؾدؿالم َظا ؤلاقٗاع ًجب ؤن ًظ٦غ في بقٗاع الخ٣ُُم ما ًلي خؿابها ابخ  :ضءا مً جاٍع

ىان اإلا٣ُمحن -  ؤل٣اب وؤؾماء وعجب ألٖا

ذ مىيٕى )الخاي٘( للمغا٢بت -  ال٣ٗض ؤو الخهٍغ

بت للخًىع بلى اإلاهلخت م٘ ج٣ضًم وسخت مً ال٣ٗض  - ش و الى٢ذ الظي جمذ ُٞه صٖىة اإلا٩ل٠ بالًٍغ الخاٍع

ذ مىيٕى   اإلاغا٢بتؤو الخهٍغ

بت الخُاع الاؾخٗاهت بمؿدكاع مً ازخُاٍع ؤزىاء اإلاغا٢بت -  .ؤن ٩ًىن للم٩ل٠ بالًٍغ
 

ش والى٢ذ اإلابِىحن في بقٗاع الخ٣ُُم  بت مىيٕى َظٍ اإلاغا٢بت بلى اإلاهلخت في الخاٍع ٖىضما ال ًدًغ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ش 10) ػ ٖكغةًخم بعؾا٫ اؾخضٖاء بلُه ًضٍٖى للخًىع بلى اإلاهلخت زال٫ مضة ال جخجاو  في  الاؾخالم( ؤًام مً جاٍع

جىظض جخمت لهظا الاؾخضٖاء ًخم جُب٤ُ َظا ؤلاظغاء باؾخصىاء خاالث ال٣ىة ال٣اَغة  جهاًت َظٍ اإلاهلت و ٖىضما ال

 ٣اهىن.َظا ال ( م1ً-44اإلابرعة َب٣ا لخ٩ام اإلااصة 
 

بت مىيٕى   َظٍ اإلاغا٢بت في خالت حُٛحر اإلا٣ىمحن ًجب الخبلُٜ ٦خابُا اإلا٩ل٠ بالًٍغ
 
 

اعة اإلا٩ان ٢بل بٖضاص -(3 ت اإلا٣ىم ٌؿخُُ٘ ال٣ُام بٍؼ ت ؤو املخالث الخجاٍع بطا لؼم ألامغ ُٞما ًخٗل٤ بالمال٥ ال٣ٗاٍع

بت مً زال٫ عصٍ ًجب ال٣ُام ب اعة اإلا٩ان مً ٢بل اإلا٩ل٠ بالًٍغ اعةجبلُٜ الخ٣ُُم ٖىض َلب ٍػ  .هظٍ الٍؼ

اعة اإلا٩ان ًجب ؤن ج٩ىن مىيٕى مدً بت لخى٢ُ٘ ٖلُه م٘ ؤلاقاعة في خالت ٍػ جب صٖىة اإلا٩ل٠ بالًٍغ غ مٗاًىت ٍو

ًه لخى٢ُ٘   ٞع
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ض مىص ى  -(4 ٤ بٍغ بت ًٖ ٍَغ َظا ؤلاظغاء ٌٗض باَال للمغا٢بت بطا لم ًدترم بعؾا٫ جبلُٜ الخ٣ُُم بلى اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 ٖلُه ؤو حؿلُمه بالُض م٣ابل ؤلا٢غاع باالؾدؿالم.

ٍٝ للؿماح للم٩ل٠ الخاي٘ جبلُٜ الخ٣ُُم ًجب ؤن ٩ً  بك٩ل ٧ا
ً
ىن مضٖما و مٟهال بما ُٞه ٦ٟاًت ومٟهال

 للغ٢ابت بهُاٚت مالخٓاجه، ؤو عبما ٢بىله. 

٣ت جدضًضَا  ٍغ  .ًجب ٖلى الٗىن اإلا٣ُم جدضًض ال٣ُمت الؿى٢ُت التي ؤُٖض ج٣ُمها َو

 

.ًجب بباٙل اإلا٩ل٠ الخاي٘ للغ٢ابت يمً جبلُٜ الخ٣ُُم بإن لضًه زُاع الاؾ  خٗاهت بمؿدكاع مً ازخُاٍع
 

ش اؾخالم جبلُٜ الخ٣ُُم إلعؾا٫ عصٍ ٢بل اهتهاء َظٍ اإلاضة 30ًمىذ اإلا٩ل٠ الخاي٘ للغ٢ابت زالزىن ) ( ًىًما مً جاٍع

 ًم٨ً للم٩ل٠ الخاي٘ للغ٢ابت ج٣ضًم مٗلىماث بياُٞت.

 

٫ ال٣بى٫ الًمني الظي ًجب ؤن بن ٖضم ؤلاظابت زال٫ َظٍ الٟترة باؾخصىاء خالت ال٣ىة ال٣اَغة اإلابرعة، ٌٗاص

ت في البضاًت يمً الخبلُٜ الخ٣ُُم النهاجي وبٚال١ اإلال٠ صون ج٣ضًم َظا ألازحر  ًاصي بلى بٖاصة ألاؾـ اإلاىيٖى

.٤ُ  مؿب٣ًا بلى لجىت الخٞى
 

بت 30زال٫ َظٍ ٞترة زالزحن ) ت اإلاُٟضة للم٩ل٠ بالًٍغ ( ًىًما ًجب ٖلى اإلا٣ُم ج٣ضًم ظمُ٘ الكغخاث الكٍٟى

 ى٫ مًمىن الخبلُٜ ، بطا َلب َظا ألازحر طل٪.خ
 

ذ ، ًخم بٖاصة ه٣ل  ألاؾـ اإلاٗضلت الىاعصة في جبلُٜ الخ٣ُُم ألاولي يمً  الخبلُٜ الخ٣ُُم  في خالت ال٣بى٫ الهٍغ

ا ، َظٍ ألاؾـ  ًً اث ؤً النهاجي  وال ًم٨ً الًُٗ ٖليها الخ٣ًا مً ٢بل اإلا٩ل٠ الخاي٘ للغ٢ابت مً زال٫ َغ١ اإلاىاٖػ

لم ٌٗض مً اإلام٨ً الدك٨ُ٪ ٞيها  مً ٢بل  بصاعة الًغاثب ، بال في خالت الُغ١ الخضلِؿُت اإلاىهىم ٖليها في 

 .مً ٢اهىن الدسجُل 119اإلااصة 

 

ٖىضما اإلا٩ل٠ الخاي٘ للغ٢ابت  ٌك٩ل مالخٓاث ُٞما ًخٗل٤ با٢تراح الخ٣ُُم  ًخم بٖضاص جبلُٜ ج٣ُُم جهاجي بٗض 

خباع  إلاال   خٓاجه إلبالٚه بالىخاثج النهاثُت لهظٍ الغ٢ابت.ألازظ بٗحن الٖا

 
 

ش الاؾخالم ، ( ًىًما 30زالزحن )ؤهه لضًه بم٩اهُت ؤن ًُلب ، في ًٚىن   ,يمً الخبلُٜ النهاجي  ,ًجب ببالٚه مً جاٍع

٤ُ الىالثُت اإلاىهىم ٖلُه ض اإلاسجل م٣ابل بقٗاع باالؾخالم ، َظا ألازحر ، عؤي لجىت الخٞى في اإلااصة  بالُض ؤو بالبًر

ا 38
ً
ؤصهاٍ ، في هُا١ ازخهانها الظي جىظض ُٞه البًاج٘ ؤو مسجلت ، في خالت ال٣ىاعب. ًاصي ٖضم   ؤ -م٨غًعا زالش

ت ظضو٫ الغص زال٫ َظٍ الٟترة بلى بوكاء   .الدؿٍى

 

بت بالخ٤ ًدخٟٔ   الجهاث ال٣ًاثُت املخخهت. ؤمام الخٗضًل َظا في الًُٗ في اإلا٩ل٠ بالًٍغ
 

ذ مدل الغ٢ابت مغا٢بت الخ٣ُُم هاء ٖملُتٖىض اهت( 5 بال في   سً٘ لغ٢ابت ممازلتًال ًم٨ً ؤن ، ال٣ٗض ؤو الخهٍغ

 ."بزٟاءزبىث وظىص خالت 
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 عغض ألاؾباب
 

حهضٝ َظا الخضبحر  بلى ؤن بظغاء الخ٣ُُماث ًخٗل٤ بال٣ٗىص اإلاخًمىت الىخاػ٫ ًٖ ألاؾهم، الخهو الاظخماُٖت 

ل اإلال٨ُت ؤو حؿمُت  ؤو ؾىضاث اإلاؿاَمت و طل٪ ٖلى داث اإلاٗاًىت لخدٍى الىدى الظي جخم ُٞه باليؿبت للخهٍغ

ت، بما في طل٪ البًاج٘ الجضًضة التي جغجبِ اعجباَا وز٣ُا  اإلال٨ُت، خ٤ الاهخٟإ بال٣ٗاعاث، املخالث الخجاٍع

  بالىباجي، البىازغ و الؿًٟ.

ٍبت الخاي٘ إلظغاء ع٢ابت الخ٣ُُماث، في خالت ج٣ضًم ؤ٦ثر يماهاث للم٩ل٠ بالًغ و في مجا٫ الغ٢ابت، ٣ًترح 

وظىص ه٣و في الشمً ؤو الخ٣ُُم زانت ُٞما ًسو جضُٖم الخىاع اإلاخباص٫ و َى ألامغ الظي ًاصي لخٟاصي 

 الجزاٖاث ٚحر املجضًت.

 في َظا الكإن جم ا٢تراح ماًلي: 

بت الخاي٘ لل بباٙل صون  الخ٣ُُماث بظغاء مغا٢بت ًم٨ً ال- ٤ ًٖ ، مؿب٣ًا غ٢ابتاإلا٩ل٠ بالًٍغ  ؤو بعؾا٫ ٍَغ

 ؤًام( 10) ٖكغة ًٖ ج٣ل مضة ال الظي بمشابخه جمىذ الخ٣ُُماث بمغا٢بت بقٗاع ، باالؾخالم ب٢غاع م٣ابل ، حؿلُم

ش ابخضاء مً  .ؤلاقٗاع َظا اؾخالم جاٍع

بت الخاي٘ للغ٢ابت خًىع  ٖضم ٖىض - ش في الى اإلاهلخت  اإلا٩ل٠ بالًٍغ  ؤلاقٗاع في املخضصًً والى٢ذ الخاٍع

 الٗكغة جخجاوػ  ال مضة زال٫ اإلاهلخت بلى الخًىع  بلى ًضٍٖى بلُه اؾخضٖاء بعؾا٫ ًخم ، الخ٣ُُماث بمغا٢بت

ش مً ؤًام(  10)  .الاؾخالم جاٍع

 ًخم جُب٤ ، اإلابرعة ال٣اَغة ال٣ىة خاالث في بال الاؾخضٖاء، لهظا الاؾخجابت ٖضم خالت وفي الٟترة، َظٍ جهاًت في

 . ال٣اهىن  َظا مً 1-44 صةاإلاا ؤخ٩ام

ىان اإلاغا٢بحن حُٛحر خالت في  - بت الخاي٘ للغ٢ابت بباٙل ًجب ، الٖا  .٦خابُا  اإلا٩ل٠ بالًٍغ

اعة ال٣ُام الغ٢ابت لٗىن  ًجىػ - غ الاقٗاع ٢بل مُضاهُت بٍؼ اعة َلب ٖىض. بالخ٣ُُم جدٍغ  ٢بل مً اإلاُضاهُت الٍؼ

بت الخاي٘ للغ٢ابت  .طل٪ ًخم ؤن جبً ، عصٍ في  اإلا٩ل٠ بالًٍغ

اعة حسجُل ًجب- جب مدًغ، في اإلاُضاهُت الٍؼ بت الخاي٘ للغ٢ابت للخى٢ُ٘ صٖىة ٍو  ط٦غ م٘ ٖلُه اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ًه  .للخى٢ُ٘ ٞع

م ؤلاقٗاع بعؾا٫ ًجب ؤلاظغاء، بُالن َاثلت جدذ -  .باالؾخالم ب٢غاع م٣ابل بالُض حؿلُمه ؤو بسُاب بالخ٣ٍى

  ُمدًٟؼا م٩ًىن ؤلاقٗاع بالخ٣ُُ ؤن ًجب -
ً
ٍٝ  بك٩ل ومٟهال  بهُاٚت  الخاي٘ للغ٢ابت للم٩ل٠ للؿماح ٧ا

٣ت اإلاٗخمضة الؿى٢ُت ال٣ُمت ًدضص ؤن ٖلى ٖىن الغ٢ابت ؤن ًجب. ٢بىله عبما ؤو ، مالخٓاجه ٍغ  .جدضًضَا َو

بت الخاي٘ للغ٢ابت في بَاع ؤلاقٗاع بباٙل ًجب -  مً دكاعبمؿ الاؾخٗاهت زُاع لضًه ؤن بالخ٣ُُم اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 .ازخُاٍع

بت الخاي٘ للغ٢ابت -  ( 30) زالزحن مهلت للم٩ل٠ بالًٍغ
ً
ش مً ًىما  ٢بل. عصٍ إلعؾا٫ ؤلاقٗاع بالخ٣ُُم اؾخالم جاٍع

 خاالث باؾخصىاء ، الٟترة َظٍ زال٫ الاؾخجابت ٖضم بن. بياُٞت مٗلىماث ج٣ضًم له ًم٨ً ، الٟترة َظٍ اهتهاء
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ؤلاقٗاع  بَاع في البضاًت في اإلاٗخمضة ألاؾـ ججضًض بلى ًاصي الظي يمني ٫ ٌٗخبر ٢بى  ، اإلابرعة ال٣اَغة ال٣ىة

٤ُ لجىت بلى مؿب٣ًا ألازحر ج٣ضًم صون  ، اإلال٠ وبٚال١ النهاجي بالخ٣ُُم  ٖىن  ٖلى ًجب ، الٟترة َظٍ زال٫. الخٞى

ت الخٟؿحراث ظمُ٘ ج٣ضًم الغ٢ابت بت خى٫  اإلاُٟضة الكٍٟى  ألازحر َلب بطا ؤلاقٗاع، مدخىي  للم٩ل٠ بالًٍغ

 .طل٪

ذ ال٣بى٫  خالت في -  وال النهاجي الخ٣ُُم بقٗاع و جضعط في   الخ٣ُُم م٣ترح في الىاعصة ألاؾـ ججضًض ًخم ، الهٍغ

بت ًٖ ٢بل مً الخ٣ًا ٖليها الًُٗ ًم٨ً ٤ اإلا٩ل٠ بالًٍغ ا،. الخ٣اض ي ٍَغ ًً الجباثُت بٖاصة  لإلصاعة ال ًم٨ً ؤً

 .الدسجُل ٢اهىن  مً 119 اإلااصة في ٖليها اإلاىهىم الاخخُالُت اإلاىاوعاث تخال في بال ، ال٣ىاٖض َظٍ يالىٓغ ف

بت بةبضاء ٢بل مً ٣ًىم ٖىضما -  بٗض جهاجي ج٣ُُم بقٗاع بوكاء ًخم ، الخ٣ُُم م٣ترح ٖلى مالخٓاجه اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 ؤن بم٩اهُت لضًه ؤهه جيالنها الاقٗاع َظا في اَاع ببالٚه ًجب. النهاثُت بالىخاثج إلبالٚه اإلاالخٓاث َظٍ صعاؾت

ش مً ًىًما( 30) زالزحن ًٚىن  في ، ًُلب ض ؤو بالُض ، الاؾخالم جاٍع  عؤي ، باالؾخالم ب٢غاع م٣ابل اإلاسجل بالبًر

٤ُ لجىت ا م٨غًعا 38 اإلااصة في ٖلُه اإلاىهىم الىالثُت الخٞى
ً
 ُٞه جىظض الظي ازخهانها هُا١ في ، ؤصهاٍ  -ؤ. زالش

ت وعص بوكاء بلى الٟترة َظٍ زال٫ الغص ٖضم ؾُاصي. البىازغ خالت في يها،ٞ اإلاسجلت ؤو اإلامخل٩اث  .الدؿٍى

بت  ًدخٟٔ -  .املخخهت اإلاهالر ال٣ًاثُت ؤمام الخٗضًل َظا في الًُٗ في بالخ٤ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ذ مدل الغ٢ابت مغا٢بت الخ٣ُُم ٖىض اهتهاء ٖملُت - بال في   سً٘ لغ٢ابت ممازلتًال ًم٨ً ؤن ، ال٣ٗض ؤو الخهٍغ

 بزٟاء.زبىث وظىص خالت 

 

 .طلىم َى مىطىع َظا الخضبير
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت

 

، و  2مىغع   38إلااصة، اص 2مىغع  83اإلااّصة  ،ب 2مىغع  83اإلااّصة أ،  2مىغع  38حعضٌ أخيام اإلااصة     :55 اإلااصة

 هما ًأحي:  اث الجبائُت، و جدغع مً كاهىن ؤلاحغاء ، ي 2مىغع  38 اإلااصة
 

مً  4في خالت و٢ٕى زالٝ خى٫ ا٢تراح بٖاصة الخ٣ُُم، اإلاىهىم ٖلُه بمىظب ال٣ٟغة  - أ 2مىغع  38إلااّصة ا» 

 مً َظا ال٣اهىن، ج٣ىم ؤلاصاعة، بن َلب اإلا٩ل٠ طل٪، بٗغى الجزإ ٖلى عؤي لجىت اإلاهالخت.  2م٨غع  38اإلااصة 

 

بت ؤو و٦ُله بلى عثِـ لجىت  ٤ُ، زال٫ ؤظل زالزحن )ًىظه الُلب مً َٝغ اإلا٩ل٠ بالًٍغ ( ًىما ابخضاء مً 30الخٞى

ش الاؾخالم ؤو الدؿلم بالُض إلقٗاع الخ٣ضًغ النهاجي.ال ًسً٘ الُلب لي قٍغ ق٨لي.  جاٍع
 

جى٣ٗض َظٍ اللجىت مً ؤظل جدضًض ال٣ُمت التي حٗخمض ٧إؾاؽ بطا ٧ان الشمً ؤو الخ٣ضًغ الظي ؾمذ بخهُٟت خ٤ 

ىت، اإلاظ٧ىعة في اإلا٣ُ٘ ألاو٫ للماصة وؿبي ؤو جهاٖضي ٣ًل ًٖ ال٣ُمت ا ِّ ت لألمال٥ اإلاىخ٣لت ؤو اإلاب م٨غع  38لخجاٍع

 مً َظا ال٣اهىن. 2
 

٤ُ الىالثُت املخخهت هي التي ًخىاظض في هُا٢ها ألامال٥ ؤو اإلاسجلت بها، بطا ٧ان ألامغ ًخٗل٤ بصخً ٖلى  لجىت الخٞى

 متن الؿًٟ.
 

ضا، جىظض في ٖضة والًاث، ٞةّن اللجىت املخخهت هي لجىت الىالًت التي وبطا ٧اهذ ألامال٥ التي حك٩ل اؾخٛال٫ واخ

 ًىظض ٖلى جغابها م٣غ الاؾخٛال٫، وفي خالت ٖضم وظىص اإلا٣غ، الىالًت التي ًىظض بها ؤ٦بر ٢ؿم مً ألامال٥.  
 

٤ُ جدك٩ل مً: اث الًغاثب ٖلى مؿخىي الىالًاث ، لجىت جٞى  جاّؾـ لضي مضًٍغ
 

 ا ؛، عثِؿًغاثبجي لللىالا ضًغاإلا -1

 اإلاضًغ الٟغعي للٗملُاث الجباثُت – 2

 ؛اإلاضًغ الٟغعي للغ٢ابت الجباثُت -3

 مٟدل الدسجُل ؛ -4

ت -5 ىُت ؛أل ل عجـ مهلخت الخبراث و الخ٣ُُماث ال٣ٗاٍع  مال٥ الَى

حن ُٗىهٌٖىن ٣ٖاعي  -6 ُحن الجؼاثٍغ  ؛ ؤلاجداص الٗام للخجاع و الخٞغ

ت ال -7 ت للمىز٣حن اإلاٗىُت ؛مىز٤ ٌُٗىه عثِـ الٛٞغ  جهٍى

حن.مهىضؽ  -8  زبحر ٣ٖاعي ٌٗحن مً َٝغ َُئت اإلاهىضؾحن الخبراء ال٣ٗاٍع
 

٤ُ ؤن جبذ في الُلب اإلاٗغوى ٖليها زال٫ ؤظل ؤعبٗت ) ش اؾخالم 04ًخٗحن ٖلى لجىت الخٞى ( ؤقهغ ابخضاء مً جاٍع

 ٧اجب اللجىت لهظا الُلب. 
 

بت، بٗض بٖالم مضًغ الًغاثب بالىالًت، ؤن ًلجإ بلى املخ٨مت في خالت ججاوػ َظا ألاظل، ًم٨ً للم٩ل٠  بالًٍغ

ت زال٫ ؤظل ؤعبٗت ) ش بصعاط الجضو٫ في الخدهُل.04ؤلاصاٍع  ( ؤقهغ مً جاٍع
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بت بالؾاؽ   ًجب ؤن ٩ًىن الغؤي الهاصع ًٖ اللجىت مبرعا. ًخٗحن ٖلى عثِـ اللجىت بٖالم اإلا٩ل٠ بالًٍغ

بي الظي جىنلذ بلُه اللجى  ت بزغ اهتهاء الاظخمإ.الًٍغ
 

اث ؤو ممشله، له عجبت عثِـ م٨خب، و  - ب 2مىغع  38اإلااّصة »  ًخىلى مهام ال٩اجب واإلا٣غع اإلاضًغ الٟغعي للمىاٖػ

 ًدًغ الجلؿاث بهىث اؾدكاعي.
 

ٟحن للجىت إلاضة ٖامحن، و ج٩ىن ٖهضتهم ٢ابلت للخجضًض، ٦ما ًسًٗىن اللتزاماث الؿغ ًاء ٚحر اإلاْى  ٌّٗحن ألٖا

 مً َظا ال٣اهىن. 65اإلانهي اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة 
 

اة ؤو اؾخ٣الت ؤو ب٢الت ؤخض ؤًٖاء اللجىت، ًخم ال٣ُام بخُِٗىاث ظضًضة.  في خالت ٞو
 

ُلب منهم ؤلاصالء  ش ؤلاظخمإ. ٍو بت اإلاٗىُىن ٖكغون ًىما ٖلى ألا٢ل ٢بل جاٍع ؿخضعى الخايٗىن للًٍغ َو

ال ٢اهىها.بإ٢ىالهم ؤو بعؾا٫ مالخٓاتهم م٨خى  م٨نهم ؤن ٌؿخُٗىىا بمؿدكاع ًسخاعوهه ؤو ٌُٗىىا و٦ُال مَا  بت، ٍو
 

ُت ؤن ًدًغ زمؿت ) ( ؤًٖاء ٖلى ألا٢ل بما 05ججخم٘ اللجىت بضٖىة مً عثِؿها وج٩ىن مضاوالتها صخُدت، قٍغ

 ٞيهم الغثِـ.
 

ً، وفي خالت حؿاو  ًاء الخايٍغ اث، ٩ًىن نىث ي ألانى ًجب ؤن جخم اإلاىا٣ٞت ٖلى عؤي اللجىت بإٚلبُت ألٖا

 «.    الغثِـ مغجخا
 

بت مً  -1 -ص  2مىغع  38اإلااّصة »  بي بلى اإلا٩ل٠ بالًٍغ ًبلٜ ٧ل مً ال٣غاع اإلاخًمً عؤي اللجىت والجضو٫ الًٍغ

ش  ابخضاء مًؤقهغ ( 03)زالزت َٝغ مضًغ الًغاثب بالىالًت زال٫ ؤظل  ٤ُ.    ببضاء جاٍع  الغؤي الهاصع ًٖ لجىت الخٞى
 

٤ُ جىُٟظًا. ٌٗخبر  عؤي لجىت الخٞى
 

ت يض ٢غاع اإلاضًغ الىالجي للًغاثب، زال٫ ؤظل ؤعبٗت  -2 ٘ صٖىي ؤمام املخ٨مت ؤلاصاٍع بت ٞع ًم٨ً للم٩ل٠ بالًٍغ

بي في الخدهُل. 04) ش بصعاط الجضو٫ الًٍغ  «( ؤقهغ ابخضاء مً جاٍع
 

جًاٝ بلى مبلٜ الخ٣ى١ اإلاخملو منها اليؿب في خالت الى٣هان في الشمً ؤو في الخ٣ضًغ،   - و 2مىغع  38" اإلااصة 

 الخالُت:

 صط ؤو ٣ًل ٖنها؛ 50.000، بطا ٧ان مبلٜ الخ٣ى١ اإلاخملو منها ٌؿاوي  %10  -

٣ل ؤو ٌؿاوي  50.000%، بطا ٧ان مبلٜ الخ٣ى١ اإلاخملو منها ؤ٦ثر مً 15 -  صط؛ 200.000صط ٍو

 «صط. 200.000%، بطا ٧ان مبلٜ الخ٣ى١ اإلاخملو منها ًٟى١ 25 -

  

حؿخُُ٘ بصاعة الًغاثب ؤن جشبذ بكتى وؾاثل ؤلازباث اإلاالثمت م٘ ؤلاظغاءاث الخانت في  -ي 2مىغع  38اإلااصة «

ص ؤٖالٍ، ٖىض الا٢خًاء،  2م٨غع  38ؤ بلى  2م٨غع  38ماصة الدسجُل وم٘ ؤلاظغاءاث اإلاىهىم ٖليها في اإلاىاص مً 

ذ، ه٣هان ألازمان اإلاٗبر ٖنها والخ٣ضًغاث ( ؾىىاث، ابخضاء مً حسجُل ال٣ٗض ؤو 04وفي ؤظل ؤعب٘ ) الخهٍغ

داث الخايٗت للغؾم اليؿبي.  اإلاظ٧ىعة في ال٣ٗىص ؤو الخهٍغ
 

  »ـظا ال٣اهىن مً َو  2 م٨غع  38ة ...........) بضون حُٛحر بلى ٚاًت(...................... اإلااصًٞال ًٖ ج٨ملت 
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لغى :56 اإلااصة
ُ
 .مً كاهىن ؤلاحغاءاث الجبائُت   ٌ 2مىغع  38 ج  2مىغع  38 أخيام اإلااصجين ج

 

 عغض ألاؾباب
 

بت، في خالت الى٣و في  ٤ُ ؤن جىٓغ في الجزاٖاث اإلاشاعة بحن بصاعة الًغاثب والخايٗحن للًٍغ بةم٩ان لجىت الخٞى

داث الخايٗت لخ٣ى١ الدسجُل اليؿبُت والخهاٖضًت.  مبلٜ ؤو في الخ٣ُُم اإلاالخٔ في ال٣ٗىص ؤو الخهٍغ

لُه، ٣ٞض لىخٔ مً  اصاث الىاججت ًٖ  ٖو ت الٍؼ ت مً ؤظل مىاٖػ ٖى زال٫ اللجىء بلى َظٍ اللجىت، ؤّن الُٗىن اإلاٞغ

ض مً ؾىت بلى ؤزغي.  بٖاصة ج٣ُُم ٢ُمت ألامال٥ اإلاهغح بها، جٍؼ

ًغظ٘ ؾبب َظٍ الىيُٗت بلى ه٣و املخخهحن في مجا٫ الخ٣ُُم يمً حك٨ُلت َظٍ اللجىت، مً ظهت، ومً ظهت 

ُت آلاعاء دت بهٟت ٧اُٞت، بالك٩ل الظي  ؤزغي بلى هٖى حر نٍغ الهاصعة ٖنها، والتي ٚالبا ما ج٩ىن ٚحر مؿبّبت ٚو

ّؾؿذ ٖليها اللجىت مى٢ٟها. 
ُ
ت ألاؾباب التي ؤ ً اإلاكخ٩ي مً مٗٞغ

ّ
 ًم٨

مً ٢اهىن  2م٨غع  38، ٣ًترح حٗضًل ؤخ٩ام اإلااصة 2021ًٞال ًٖ طل٪، في بَاع مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 

اثُت، التي ؾخمىذ َابٗا وظاَُا إلظغاء مغا٢بت الخ٣ُُماث، مما جُلب، مغاٖاة للخىاؾ٤ والتر٦ُب، ؤلاظغاءاث الجب

ص،  2م٨غع  38ط،   2م٨غع  38ب، 2م٨غع  38ؤ،  2م٨غع  38بٖاصة ٩َُلت ٧ل اإلاىاص طاث الهلت، ٖلى ٚغاع اإلاىاص : 

٤ُ.بازخهام و حك٨ُ اإلاخٗل٣ت ي 2م٨غع  38و ،  2م٨غع  38َـ،  2م٨غع  38  لت وؾحر لجىت الخٞى

غ صوع َظٍ اللجىت، جم ا٢تراح الخضابحر الخالُت: ه مً ؤظل مٗالجت َظٍ ؤلازخالالث والٗمل ٖلى جٍُى
ّ
 ٦ما ؤه

  أ 2مىغع  38باليؿبت للماصة:  

ً َما : مىيٕى الُلب والازخهام  - خماص ٖلى مُٗاٍع ٤ُ باإٖل جدضًض مجا٫ ازخهام لجىت الخٞى

ط، ؾٝى ًخم ه٣له بلى  2م٨غع  38ألازحر الظي جم الىو ٖلُه بمىظب اإلااصة  ؤلا٢لُمي لهظٍ اللجىت، َظا

 َظٍ اإلااصة.

ُت آلاعاء الهاصعة ٖنها. - ٤ُ مً ؤظل جدؿحن هٖى  حٗضًل حك٨ُلت لجىت الخٞى

م : ًاء آلاحي ط٦َغ ه ٣ًترح بصعاط ألٖا
ّ
 لظل٪، ٞةه

 ا ؛، عثِؿجي للًغاثبلىالا ضًغاإلا -1

 لجباثُتاإلاضًغ الٟغعي للٗملُاث ا – 2

 اإلاضًغ الٟغعي للغ٢ابت الجباثُت؛ -3

 مٟدل الدسجُل ؛ -4

ت لأل  -5 ىُت ؛عجـ مهلخت الخبراث و الخ٣ُُماث ال٣ٗاٍع  مال٥ الَى

حن -6 ُحن الجؼاثٍغ  ؛ ٖىن ٣ٖاعي ٌُٗىه ؤلاجداص الٗام للخجاع و الخٞغ

ت للمىز٣حن اإلاٗىُت ؛ -7 ت الجهٍى  مىز٤ ٌُٗىه عثِـ الٛٞغ

حن.زبحر ٣ٖاع مهىضؽ  -8  ي ٌٗحن مً َٝغ َُئت اإلاهىضؾحن الخبراء ال٣ٗاٍع
 

 مً ظهت ؤزغي ًجضع بصعاط الخٗضًالث الخالُت : 

بت. - ٤ُ، مً َٝغ اإلا٩ل٠ بالًٍغ  جدضًض ؤظل و ٦ُُٟاث ج٣ضًم الُلب ؤمام لجىت الخٞى
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٤ُ، وبخجاوػ َظا ألاظ04بصعاط ؤظل ؤعبٗت ) - ل ( ؤقهغ مً ؤظل مٗالجت َظٍ الُلباث مً َٝغ لجىت الخٞى

ت. بت، بٗض بٖالم اإلاضًغ الىالجي، اللجىء بلى املخ٨مت ؤلاصاٍع  ًم٨ً للم٩ل٠ بالًٍغ

بي.  بت بالجضو٫ الًٍغ  في َظٍ الخالت، ًخٗحن ٖلى اإلاضًغ الىالجي للًغاثب جبلُٜ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

بُت التي زلهذ بليها  - بت بالؾـ الًٍغ اللجىت، بصعاط بلؼامُت حٗلُل آعاء اللجان، و بٖالم اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ٌ ؤو ٢بى٫ َلبه.  ت ؤؾباب ٞع  مّما ًم٨ىه مً مٗٞغ
 

  ب 2م٨غع  38باليؿبت للماصة:  
 

٤ُ ٣ًىم بها مٟدل الدسجُل، في خحن ؤّن َظٍ ألازحرة حٗخبر  جىو الهُاٚت الخالُت ٖلى ؤن مهام ٦خابت لجىت الخٞى

اث ؤو مم ت، مما ٌؿخىظب حُٗحن اإلاضًغ الٟغعي للمىاٖػ شله، الظي ٌٗخبر ألاخؿً بالىٓغ بلى مغخلت ما ٢بل اإلاىاٖػ

ه ٖلى بزغ َظا ؤلاظغاء ًم٨ً للم٩ل٠ 
ّ
مجا٫ ازخهانه مً ؤظل يمان صوع ٧اجب اللجىت وم٣غعَا، زانت ؤه

بي ج٣ضًم ًَٗ ؤمام الجهت ال٣ًاثُت املخخهت. بت اإلاغؾل بلُه الجضو٫ الًٍغ  للًٍغ

اث املخخهت ب٢لُمُا، و ال تي ؾب٤ لها ؤن قاع٦ذ في ؤٖما٫ َظٍ اللجىت، ٢اصعة في َظٍ الخالت ج٩ىن مهلخت اإلاىاٖػ

 ٖلى جدًحر مظ٦غة عص ب٩ل صعاًت ٧ىجها ؾب٤ وؤن ٖلمذ ب٩ل خُصُاث ال٣ًُت.

 ًٞال ًٖ طل٪، ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن :

 مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت. 65ؤلاقاعة بلى ؤن الؿغ اإلانهي مىهىم ٖلُه في اإلااصة  -

ا -  ة ؤو اؾخ٣الت ؤو ب٢الت ؤخض ؤًٖاء اللجىت، ًخم ال٣ُام بخُِٗىاث ظضًضة.الخإ٦ُض ٖلى ؤهه في خالت ٞو

ط، بلى َظٍ اإلااصة، وطل٪  2م٨غع  38ه٣ل ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بؿحر وؤٖما٫ اللجىت، اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  -

 جد٣ُ٣ا له٩ُلت ؤخؿً وحؿلؿل مى٣ُي.

  ط : 2م٨غع  38باليؿبت للماصة 

خ لها بلى مىاص ؤزغي ) اإلااصة ٣ًترح بلٛاء َظٍ اإلااصة، اٖل ه جم جدٍى
ّ
ؤ و  2م٨غع  38باع ؤن الخضابحر الىاعصة ٞيها، بما ؤه

ا بؿبب ٖضم ظضوي وظىصَا.  2م٨غع  38اإلااصة  ه جم بلٛاَئ
ّ
 ب (، ؤو ؤه

  ص : 2م٨غع  38باليؿبت للماصة 

 تهضٝ الخٗضًالث اإلا٣ترخت بلى :

بي الخام به، للم٩ل٠ بصعاط بلؼامُت ٢ُام اإلاضًغ الىالجي للًغاثب بدبل - ُٜ ال٣غاع والجضو٫ الًٍغ

بت ش ببضاء  ابخضاء مًؤقهغ ( 03)زالزت زال٫ ؤظل ، في بالًٍغ ٤ُ.    جاٍع  الغؤي الهاصع ًٖ لجىت الخٞى

٤ُ، جىُٟظًت. -  ظٗل آلاعاء الهاصعة ًٖ لجىت الخٞى

ت، في ؤظل ؤعبٗت  - بت اللجىء بلى املخ٨مت ؤلاصاٍع ( ؤقهغ، ابخضاء مً 04)جبُان بإهه ًم٨ً للم٩ل٠ بالًٍغ

بي في الخدهُل. ش بصعاط الجضو٫ الًٍغ  جاٍع
 

  َـ 2م٨غع  38باليؿبت للماصة:  

، والغامُت لخدؿحن هٓام مغا٢بت الخ٣ُُماث، 2م٨غع  38بالىٓغ بلى الا٢تراخاث الجضًضة اإلاخٗل٣ت بخٗضًل اإلااصة 

ه ٣ًترح بلٛاء ؤخ٩ام َظٍ اإلااصة لٗضم ظضوي وظىصَا.
ّ
 ٞةه
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 و 2م٨غع  38لماصة باليؿبت ل:  
 

خظٝ ال٣ٟغة ألازحرة، ٧ىن ؤجها جخٗل٤ بؿىض الخدهُل، الظي ًهبذ ال وظىص له خؿب الخٗضًالث الجضًضة 

 ، في بَاع ٢اهىن اإلاالُت الخالي. 2م٨غع  38اإلا٣ترخت باإلااصة 

  ي  2م٨غع  38باليؿبت للماصة: 

ا بمىظب الا٢تراخاث اإلا٣ضمت في بَاع مكغوٕ حهضٝ َظا الخضبحر بلى جصخُذ ؤلاخالت للمىاص التي ؾِخم بلٛ اَئ

 ٢اهىن اإلاالُت الخالي.

 38مً ي، بلى ظاهب ؤلاظغاءاث اإلاىهىم ٖليها بإخ٩ام اإلاىاص  2م٨غع  38خُض جىو الهُاٚت الخالُت للماصة 

٣ض ؤو ( ؾىىاث، ابخضاء مً حسجُل ال04ٗ، ٖلى ؤهه لإلصاعة الجباثُت ؤظل ؤعبٗت )َـ 2م٨غع  38ط بلى  2م٨غع 

ذ ، مً ؤظل ال٣ُام بخدضًض الى٣و في الشمً ؤو الخ٣ضًغ، وطل٪ ب٩ل وؾاثل ؤلازباث  اإلاالثمت م٘ ؤلاظغاءاث  الخهٍغ

 الخانت في ماصة الدسجُل.

ا في بَاع مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت الخالي، ٣ًترح اؾدبضالها  و باٖخباع ؤن ؤخ٩ام اإلاىاص اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ، ؾِخم بلٛاَئ

 ص. 2م٨غع  38ؤ بلى  ٨2غع م 38باإلاىاص مً 

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت

 

 :و جدغع هما ًأحي  الجبائُت،ؤلاحغاءاث كاهىن  طمً مىغع  39اإلااصة   أيشج    :57 اإلااصة

ؿمبر ٌص 31لى ٚاًت بمً َظا ال٣اهىن  39اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  صاصلالؾتر  آلاظل الٗام ًمضص -مىغع  39اإلااصة »

 بلى، َلب مٗلىماث ؤزىاء ٖملُت الغ٢ابت الاصاعة الجباثُت زاللها ؤعؾلذالؿىت التي  ليمً الؿىت الشاهُت التي ج

م ججاوػ جباثُت الضولُت و في اَاع اإلاؿاٖضة ال ؤزغي ظباثُت لضولت ؾلُت   .صاصالؾتر لألاولي ظل ألا طل٪ ٚع

بت اإلاٗنياإلا٩ل٠ ب جم بباٙلطا بال ب خضبحرَظا ال ال ًم٨ً جُب٤ُ بىظىص َظا  م٣ابل ونل باالؾخالم، ٦خابُا ،الًٍغ

ش  ( 60ن )حؾخ لؤظالُلب في   «.بعؾالهًىما اٖخباعا مً جاٍع

 

 عغض ألاؾباب
 

ث الى َلباث اإلاٗلىما ، ٖىضما جغؾل الاصاعة الجباثُتصاصلالؾتر  حهضٝ َظا الخٗضًل الى جمضًض آلاظل الٗام

 إلاؿاٖضة الجباثُت الضولُت، َاع ابالؿلُاث الجباثُت الاظىبُت في 
 

بهظٍ خٗل٣ت اإلا ؤلاظاباث ؤن ٌٗخبر ٚحر ٧افي بما ظاقهغ، َوؤ( 06لى ؾخت )بمضص اظا٫ الخد٤ُ٣ في ٖحن اإلا٩ان خالُا، ً

 .بَال٢ا ال ًخم الغص ٖنها ألاخُانو في بٌٗ ؤ مخإزغةالُلباث جهل 
 

ؼظل حؤو مً  بت امل ال٣اهىهُت ًماهاثال ٍٗؼ الم خضبحر ، ٞان جُب٤ُ َظا المٗهم ٤خ٣للم٩لٟحن بالًٍغ ىن بااٖل مَغ

تٟحن بىظىص َلباث اإلاؿاٖضة ؤلا اإلاؿب٤ للم٩ل  .صاٍع

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت

 

 هما ًأحي:  اث الجبائُت، و جدغع مً كاهىن ؤلاحغاء 70حعضٌ أخيام اإلااصة     :58 اإلااصة
 

بالًغاثب ؤو الغؾىم ؤو الخ٣ى١ ؤو الٛغاماث اإلاٗضة مً ٢بل مهلخت جضزل الك٩اوي اإلاخٗل٣ت  –70اإلااصة »

اإلاٟغويت هدُجت مغا٢بت الى٣و في الشمً ؤو  والغؾم ٖلى ؤلاقهاع ال٣ٗاعي  الًغاثب، باؾخصىاء خ٣ى١ الدسجُل

ي الخ٣ضًغ، في ازخهام الًُٗ الجزاعي، ٖىضما ٩ًىن الٛغى منها الخهى٫ بما ٖلى اؾخضعا٥ ألازُاء اإلاغج٨بت ف

عي ؤو جىُٓمي بت ؤو في خؿابها وبما الاؾخٟاصة مً خ٤ هاجج ًٖ خ٨م حكَغ اء الًٍغ  .«ٖو

 عغض ألاؾباب
 

 والغؾم ٖلى ؤلاقهاع ال٣ٗاعي  حهضٝ َظا الخضبحر بلى اؾخصىاء مٗالجت الك٩اًاث، اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الدسجُل

ظا مغاٖاة للخٗضًالث الىاججت ًٖ بظغاءاث مغا٢بت ه٣و الشمً ؤو الخ٣ضًغ، مً مغخلت الًُٗ اإلاؿ ب٤، َو

 اإلا٣ترخت بمىظب مكغوٕ َظا ال٣اهىن، باٖخباع ؤن َظٍ الخ٣ى١ ًم٨ً الًُٗ ٞيها ؤمام ال٣ًاء.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت

 

 هما ًأحي: اث الجبائُت، و جدغع مً كاهىن ؤلاحغاء 79حعضٌ أخيام اإلااصة     :59 اإلااصة
 

ت، باليؿبت ل٩ل ق٩ىي ًخٗ –79اإلااصة » حن ٖلى اإلاضًغ الىالجي للًغاثب الخماؽ الغؤي اإلاُاب٤ لإلصاعة اإلاغ٦ٍؼ

 صج(. 200.000.000مئتي ملُىن صًىاع )هؼاُٖت ًخجاوػ مبلٛها 

 .«ؤٖالٍ 4-77......اإلااصة ......................( ...ختى................................................... )بضون حُٛحر ......ج٣ضع ٖخبت .........

 

 عغض ألاؾباب
 

ل إلاٗالجت الُٗىن الجزاُٖتاخؿب  ٘ الجباجي ؾاعي اإلاٟٗى٫، ٞةّن مضًغ الًغاثب بالىالًت مَا التي ٣ًل ؤو  لدكَغ

اء مبلٜ  غاماث الٖى  صط. 150.000.000ٌؿاوي مبلٛها مً الخ٣ى١ وال٣ٗىباث ٚو

ه، في بَاع الاؾخمغاع في
ّ
ت،صاعة اإلاجغ٦حز ال٣غاعاث الجزاُٖت التي جضزل يمً ازخهام ؤلا مبضؤ ٖضم  ٚحر ؤه  غ٦ٍؼ

ت مً ؤظل بنضاع الغؤي اإلاُاب٤ مً  ٘ ٖخبت ازخهام ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ ٣ترح ٞع صط بلى  150.000.000ًُ

 صط. 200.000.000

بت ٖىض مٗالجت ملٟاتهم الجزاُٖت مً ظهت ه مً ؤظل املخاٞٓت ٖلى يماهاث اإلا٩لٟحن بالًٍغ
ّ
، وخٟاْا ٖلى خُض ؤه

ت مسخهت بالٟهل في ال٣ًاًا الهامت بالىٓغ  ىت الٗمىمُت مً ظهت ؤزغي، جب٣ى ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ مهالر الخٍؼ

خباعاتها اإلاالُت البالٛت.   اٖل

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت

 

 هما ًأحي: جدغع  اث الجبائُت، و مً كاهىن ؤلاحغاء مىغع  81حعضٌ أخيام اإلااصة     :60 اإلااصة
 

 جيكإ لجان الًُٗ آلاجُت : –مىغع  81اإلااصة »

 جدك٩ل مً :   ..............(.ختى)بضون حُٛحر  جيكإ لضي ٧ل والًت ، .............  (1

  ، عثِؿا؛للخجاعةاإلاضًغ  الىالجي   -

 ................................ )بضون حُٛحر(  -

 .............بضون حُٛحر( الباقي )ت الىالثُت اإلا٩لٟت بالهىاٖت ......................( ًٖ اإلاضًٍغ01ممشل واخض )  -

 ................................ )بضون حُٛحر(  -

 ................................ )بضون حُٛحر(  -

  ................................ )بضون حُٛحر(  -

ين( عً ؤلاجداص ال1ممثل ) -  عام للخجاع والحغفُين الجؼائٍغ

 .............بضون حُٛحر( الباقي )اإلاضًغ الىالجي للًغاثب ...................... -

 

اة .... في ش ازخخام ؤقٛا٫ 10زال٫ ؤظل ٖكغة ) ....(............ختى)بضون حُٛحر ............خالت الٞى ( ؤًام ابخضاء مً جاٍع

 اللجىت.

ت، .....(  جيكإ لضي ٧ل م2 ت ظهٍى  .........  جدك٩ل مً :............ختى()بضون حُٛحر .............ضًٍغ

ت للظغائب، عئِؿا؛ - ت الجهٍى ه عئِـ املجلـ اللظائي أًً ًخىاحض ملغ اإلاضًٍغ
ّ
  كاض ٌعُى

 ................................ )بضون حُٛحر(  -

 ................................ )بضون حُٛحر(  -

 ................................ )بضون حُٛحر(  -

 ................................ )بضون حُٛحر(  -

 ................................ )بضون حُٛحر(  -

 ................................ )بضون حُٛحر(  -

 ................................ )بضون حُٛحر(  -
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اة ....خال في ش ازخخام ؤقٛا٫ اللجىت.10زال٫ ؤظل ٖكغة ) ( ....ختى)بضون حُٛحر  ت الٞى  ( ؤًام ابخضاء مً جاٍع

 ( ....... وجدك٩ل مً :ختى)بضون حُٛحر  ( جيكإ ، لضي الىػاعة اإلا٩لٟت باإلاالُت ، ......3

 ................................ )بضون حُٛحر(  -

 .............ون حُٛحر( ................... )بض -

 ................................ )بضون حُٛحر(  -

 ................................ )بضون حُٛحر(  -

 زبير مداؾب ٌعُىه عئِـ اإلاصف الىػني للخبراء املحاؾبين ؛ -

 ................................ )بضون حُٛحر(  -

 .............حُٛحر( ................... )بضون  -

 ................................ )بضون حُٛحر(  -

اة ............. في   »  )الباقي بضون حُٛحر( .............. خالت الٞى

 عغض ألاؾباب
 

لجان الًُٗ مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت اإلاخًمىت حك٨ُلت مسخل٠ م٨غع  81الهُاٚت الخالُت للماصة 

ما٫، جىو في اإلا٣ُ٘ للًغاثب اإلابا ىه ًٖ  1قغة والغؾىم اإلامازلت والغؾىم ٖلى ع٢م ألٖا ُّ مداٞٔ خؿاباث، ٌٗ

ىُت ملخاٞٓي الخؿاباث، ٦غثِـ  ت الَى جىت الىالثُت للًُٗ.عثِـ الٛٞغ
ّ
٦ما ؤّن هٟـ اإلا٣ُ٘ ًىو ٖلى ممشل  لل

ت ٦ًٗى في اللجىت.  َظٍ الٛٞغ
 

ت للًُٗ ًترؤؾها  81مً اإلااصة  2ًٞال ًٖ طل٪، خؿب ؤخ٩ام اإلا٣ُ٘  م٨غع مً َظا ال٣اهىن، ٞةّن اللجىت الجهٍى

ني للخبراء املخاؾبحن. ٦ما ؤّن حك٨ُلت َظٍ اللجىت جخًمً ؤًًا ممشال  زبحر مداؾب ٌُٗىه عثِـ اإلاه٠ الَى

 ًٖ َظا اإلاه٠.
 

ه مً ؤظل جٟاصي اػصواظُت الخمشُل ل٩ل مً مداٞٓي الخؿاباث والخبراء املخاؾبحن ٖلى مؿ
ّ
خىي ٧ل مً خُض ؤه

ت، ٣ًترح بؾىاص عثاؾت َاجحن اللجىخحن بلى ٢اى، ٌُٗىه ٧ل مً عثِـ املجلـ  لجىت الًُٗ الىالثُت والجهٍى

ت  جىت الىالثُت للًُٗ، وعثِـ املجلـ ال٣ًاجي ؤًً ًخىاظض م٣غ اإلاضًٍغ
ّ
ال٣ًاجي املخخو ب٢لُمُا باليؿبت لل

ت للًُٗ. ت للًغاثب باليؿبت للجىت الجهٍى  الجهٍى
 

الٛغى، ججضع ؤلاقاعة بلى ؤّن حُٗحن ال٣ًاة ٩ًىن مً َٝغ املجلـ ال٣ًاجي، وطل٪ جٟاصًا لخالت مٗالجت لهظا 

ت، مً َٝغ هٟـ ال٣اض ي الظي ٧ان ٢ض جغؤؽ اللجىت.  اإلال٠، بطا َغح ٖلى املخ٨مت ؤلاصاٍع

 

ت الىالثُت عثاؾتها للمضًغ الىالجي للخجاعة، م٘ بل ، ٣ًترح اؾىاصجىت الىالثُت للًُٗللاُٞما ًسو  ٛاء جمشُل اإلاضًٍغ

 اإلا٩لٟت بالخجاعة مً زال٫ عثِـ م٨خب.
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ممشل ًٖ ؤلاجداص الٗام للخجاع  بياٞت ٦ما ٣ًترح حٗضًل الدك٨ُلت الخالُت للجىت الىالثُت للًُٗ مً زال٫

حن. ُحن الجؼاثٍغ  والخٞغ
 

بت  اإلاكخ٨حن. خُض ٌؿمذ حُٗحن ممشل ًٖ َظا ؤلاجداص اإلانهي بخمشُل ؤخؿً للم٩لٟحن بالًٍغ
 

ما٫،  ت للًُٗ للًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت والغؾىم ٖلى ع٢م ألٖا ؤما ُٞما ًسو حك٨ُلت اللجىت اإلاغ٦ٍؼ

ه خؿب ؤخ٩ام اإلا٣ُ٘ 
ّ
ني للمداؾبت له ٖلى ألا٢ل عجبت  3ٞةه     مً هٟـ اإلااصة، ٞةّجها جخًمً ممشل ًٖ املجلـ الَى

٧ىن ؤّن َظٍ اللجىت ٖاصة ما ج٣ىم بمٗالجت ملٟاث م٣ٗضة جخٗل٤  مضًغ، خُض ٣ًترح اؾدبضاله بسبحر مداؾب،

ت يغاثب هاججت ًٖ بظغاءاث الخد٤ُ٣ في املخاؾبت.   بمىاٖػ

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت

 

 هما ًأحي:  اث الجبائُت، و جدغع مً كاهىن ؤلاحغاء 82حعضٌ أخيام اإلااصة     :61 اإلااصة
 

٘ ال٣غاعاث الهاصعة-1 –82اإلااصة » ت. .................) بضون حُٛحر(.............. ( ًم٨ً ؤن جٞغ  املخ٨مت ؤلاصاٍع

 ٘ ت في ؤظل ؤعبٗت )ًجب ؤن جٞغ ( ؤقهغ ابخضاء مً اؾخالم ؤلاقٗاع الظي مً زالله 4الضٖىي ؤمام املخ٨مت ؤلاصاٍع

ؤو عثِـ اإلاغ٦ؼ الجىاعي للًغاثب، اإلا٩ل٠  ًبلٜ، خؿب الخالت، اإلاضًغ الىالجي للًغاثب، عثِـ مغ٦ؼ الًغاثب

بت بال٣غاع اإلاخسظ بكإن ق٩ىاٍ  .بالًٍغ

 م٨غع مً َظا ال٣اهىن. 81في اإلااصة ...................) بضون حُٛحر(................٦ما ًم٨ً 

ىن الًغاثب اإلاٟغويت،  بت، الظًً ًىاٖػ ت بالىٓغ في صٖاوي اإلا٩لٟحن بالًٍغ بالىٓغ بلى جسخو املخ٨مت ؤلاصاٍع

٤ُ، زال٫ ؤظل ؤعبٗت ) ( ؤقهغ، اإلاىالُت 4ال٣غاع الهاصع ًٖ مضًغ الًغاثب بالىالًت اإلاخًمً عؤي لجىت الخٞى

بي في الخدهُل. ش بصعاط الجضو٫ الًٍغ  لخاٍع

٘ الجزإ  2-76ٚحر ؤهه، بٗض اهتهاء ؤظل اإلاٗالجت اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  مً َظا ال٣اهىن، ًم٨ً للمكخ٩ي ؤن ًٞغ

ت، في ؤي و٢ذ، َاإلاا ؤهه لم ٌؿخلم ؤلاقٗاع ب٣غاع، خؿب الخالت، اإلاضًغ الىالجي للًغاثب ؤو ب لى املخ٨مت ؤلاصاٍع

 عثِـ مغ٦ؼ الًغاثب ؤو عثِـ اإلاغ٦ؼ الجىاعي للًغاثب.

 خ٨م ٢ًاجي جهاجي...............................) بضون حُٛحر(....................( ال ًى٠٢ 2

بت.........................) بضون حُٛحر(........................ٚحر ؤهه،   جدهُل الًٍغ

ت..................) بضون حُٛحر(..........ًجب ؤن ٣ًضم الُلب  .مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ت.......مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلا ...................) بضون حُٛحر(.......جبذ املخ٨مت   صاٍع

ش جبلُٛه...........................) بضون حُٛحر(.........٩ًىن ألامغ   ».......ًىما مً جاٍع

 

 عغض ألاؾباب
 

عثِـ مغ٦ؼ مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت، باؾخصىاء ال٣ٟغة ألاولى، ط٦غ  82ؤٟٚلذ الهُاٚت الخالُت للماصة 

ت مً ٢بل اإلاكخ٨حن ، الظًً لم الًغاثب و عثِـ اإلاغ٦ؼ الجىاعي للًغاثب، وبالخا لي اللجىء بلى املخ٨مت ؤلاصاٍع

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث  2-76في اإلااصة مبلٜ مً َٝغ َظٍ الؿلُاث، في آلاظا٫ اإلاىهىم ٖليها ٌؿخلمىا بقٗاع ب٣غاع 

 الجباثُت، ٚحر مدضص بىيىح.

٘ الضٖىي ؤمام املخ٨ ت،ًمىذ للمكخ٩ي ؤظل ًٞال ًٖ طل٪، جىو ؤخ٩ام َظٍ اإلااصة ٖلى ؤهه مً ؤظل ٞع مت ؤلاصاٍع

ظا ؾىاء جم جبلُٜ ال٣غاع ٢بل 4ؤعبٗت ) ( ؤقهغ ابخضاء مً اؾخالم بقٗاع ال٣غاع اإلابلٜ له مً َٝغ اإلاضًغ الىالجي، َو

 مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت. 2-76ؤو بٗض آلاظا٫ املخضصة في اإلااصة 
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٘ الجزإ ؤمام املخ٨مت و في خالت ٖضم عص بصاعة الًغاثب في آلاظا٫ اإلاٗالجت اإلا مىىخت لها، ًم٨ً للمكخ٩ي ٞع

ت في ًٚىن ؤعبٗت ) ش اه٣ًاء آلاظا٫ اإلاىهىم ٖليها في4ؤلاصاٍع  2-76اإلااصة  ( ؤقهغ، التي ًبضؤ اخدؿابها مً جاٍع

 مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت.

بت اإلاكخ٩ي، الظي ال ًؼا٫ َٗىه ٖال٣ا ٖلى مؿخىي بصاع  لُه، ٞةّن اإلا٩ل٠ بالًٍغ ة الًغاثب، ًجض هٟؿه ٖو

( ؤقهغ اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ، اهخٓاع نضوع ٢غاع بصاعة الًغاثب، ختى ًخم٨ً مً 4مًُغا، في خالت ججاوػ ؤظل ألاعبٗت )

ت، ال٣غاع الظي، ٖملُا،  ٢ض ٌؿخٛغ١ الى٤ُ به مً ؾيخحن بلى زالر ؾىىاث،  ٘ الضٖىي ؤمام املخ٨مت ؤلاصاٍع ٞع

 وعبما ؤ٦ثر في بٌٗ الخاالث. 

 ةّن ظاء َظا الخضبحر مً ؤظل :لظل٪، ٞ

 جضاع٥ بٟٚا٫ ط٦غ ٖباعة عثِـ مغ٦ؼ الًغاثب و عثِـ اإلاغ٦ؼ الجىاعي للًغاثب. -

بت الًُٗ في ٢غاع اإلاضًغ الىالجي للًغاثب، بٗض ؤزظ عؤي  - بصعاط ٣ٞغة جىضر بإهه ًم٨ً للم٩ل٠ بالًٍغ

ش وي٘ الجضو٫ الًٍغ04اللجىت، في ؤظل ؤعبٗت )  بي في الخدهُل.( ؤقهغ، ابخضاء مً جاٍع

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث  2-76خظٝ ٖباعة " ؾىاء ٧ان الخبلُٜ ٢بل ؤو بٗض اهتهاء آلاظا٫ اإلاكاع بليها في اإلااصة  -

بت، لضًه ؤظل ؤعبٗت ) ( ؤقهغ مً ؤظل اللجىء بلى املخ٨مت 4الجباثُت" م٘ جبُان ؤن اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ت، ًبضؤ اخدؿابها مً اؾخالم ال٣غاع اإلابلٜ مً  ٢بل ، خؿب الخالت، اإلاضًغ الىالجي للًغاثب، عثِـ ؤلاصاٍع

 مغ٦ؼ الًغاثب ؤو عثِـ اإلاغ٦ؼ الجىاعي للًغاثب.

٘ هؼاٖه بلى  - بت اإلاكخ٩ي، مً زال٫ مىده بم٩اهُت ٞع ؼ الخ٣ى١ والًماهاث اإلامىىخت للم٩ل٠ بالًٍغ حٍٗؼ

ت، بٗض اه٣ًاء ؤظل اإلاٗالجت اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  ٢اهىن ؤلاظغاءاث  مً 2-76املخ٨مت ؤلاصاٍع

ظا بضون ج٣ُضٍ بإي ؤظل، َاإلاا ؤهه لم ٌؿخلم بقٗاع جبلُٜ ٢غاع ؤلاصاعة الجباثُت.  الجباثُت، َو

 حُٛحر جغ٢ُم ال٣ٟغاث.  -

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 حبائُتئحغاءاث 
 

عّضٌ وجخ    :62 اإلااصة
ُ
 :ما ًأحيو جدغع ه ،مً كاهىن ؤلاحغاءاث الجبائُت 95م  أخيام اإلااصة مح

بت  )بضون حُٛحر بلى ٚاًت( .......................... ( ًمىذ اإلاضًغ الىالجي للًغاثب1 –95اإلااصة » لٟاثضة اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 الجضص.
 

ت ؤو اللجىء بلى اؾخٗما٫ اؾم  ه، في خالت بصاهت ناصعة بمىظب خ٨م ظؼاجي جهاجي، جخٗل٤ بى٢اج٘ اهخدا٫ ٍَى
ّ
ٚحر ؤه

بُت اإلاٟغويت مؿخٗاع مً ؤظل جد٣ُ ل الخهو الًٍغ ه ًخم جدٍى
ّ
بت باؾم الٛحر، ٞةه ٤ ٖملُاث زايٗت للًٍغ

 باؾم اإلاضًىحن ٞٗلُا بهظٍ الخ٣ى١.

 ............. )بضون حُٛحر( ..................... (2

 ............. )بضون حُٛحر( ..................... (3

 ( ملٛاة.4

 ( ملٛاة.5

 .«( ملٛاة 6

  بعـغض ألاؾبـا
 

بت  ت ؤو اؾخٗما٫ ألاؾماء اإلاؿخٗاعة، اإلاؿخٗملت مً َٝغ اإلا٩لٟحن بالًٍغ بّن الاهدكاع الىاؾ٘ لخاالث اهخدا٫ الهٍى

 الىاقُحن في املجا٫ ٚحر الغؾمي، ًجٗل مً الهٗب جدهُل الًغاثب اإلاٟغويت.
 

٤ وبالخالي، ٞبمجغص خهى٫ ضخُت َظٍ اإلاماعؾاث الخضلِؿُت ٖلى البراءة مً الى٢اج٘ اإلا ىظهت بليها،ًٖ ٍَغ

ت اإلاىجؼة، ًخم بلٛاء  ال٣ًاء،مً زال٫ ج٣ضًم ألاصلت التي جشبذ الٟاٖل الخ٣ُ٣ي الظي ٢ام بالٗملُاث الخجاٍع

اث. ٤ اإلاىاٖػ  الًغاثب اإلاٟغويت ٖليهاًٖ ٍَغ
 

٣ت اإلاالثمت مً ؤظل الاخخٟاّ ٖلى خ٤ مغاظٗت َظَالخ٣ى١، بطا  ٚحر ؤّن بصاعة الًغاثب حؿعى بلى بًجاص الٍُغ

ت، وهي الخالت اإلاٗخاصة، باٖخباع ؤّن الضٖاوي  مـ ؤظل الخ٣اصم الغباعي الؿىت ؤو الؿىىاث مىيٕى الدؿٍى

ل الخهو، ؾًُمً  ال٣ًاثُت ٖاصة ما جخُلب ٖضة ؾىىاث مً ؤظل الٟهل ٞيها.لظل٪، ٞةّن اللجىء بلى جدٍى

٤ ٞغيها ٖلى ٖاج٤ اإلاضًً ال ٟٗلي لها، اإلاضان جهاثُا بمىظب خ٨م ب٣اء بم٩اهُت جدهُل َظٍ الًغاثب،ًٖ ٍَغ

بت  ت ؤو اللجىء بلى اؾخٗما٫ اؾم مؿخٗاع مً ؤظل جد٤ُ٣ ٖملُاث زايٗت للًٍغ ظؼاجي، بؿبب اهخدا٫ الهٍى

 باؾم الٛحر.
 

م٨غع مً  20و 20، 19ؤما ُٞما ًخٗل٤ باإلاىا٢كت الىظاَُتاإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن الجباجي، )خؿب اإلاىاص 

بت هٓغا لألٖما٫ ٢اهىن ؤلاظغاءاث ال ه ال ًم٨ً، خالُا، ٢بىلها باليؿبت لهظٍ الٟئت مً اإلا٩لٟحن بالًٍغ
ّ
جباثُت( ٞةه

ا.  ؤلاظغامُت التي اعج٨بَى
 

ت الًغاثب اإلاُالبىن بضٞٗها. ٤ الجزاعي مً ؤظل مىاٖػ  طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.ٚحر ؤّن َاالء ًمل٩ىن الٍُغ
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت

 

 :و جدغع هما ًأحي  ،الجبائُتؤلاحغاءاث مً كاهىن  106 أخيام اإلااصة و جخمم حعضٌ    :63 اإلااصة

 ...............يضٍ...................(بضون حُٛحر ختى)..................-1 - 106اإلااصة  »
 

في  جباثُت،م٨غع مً َظا ال٣اهىن ٖىضما جغؾل الاصاعة ال 39صة اًمضص َظا الاظل اًًا باإلاضة اإلاىهىم ٖليها في اإلا

 َلباث اإلاٗلىماث الى الؿلُاث الجباثُت الضولُت. الضولُت، اَاع اإلاؿاٖضة الجباثُت
 

 ........................«...............................( بضون حُٛحر) .............................. -2

 

 :و جدغع هما ًأحي  ،الجبائُتؤلاحغاءاث مً كاهىن  110 أخيام اإلااصة و جخمم حعضٌ    :64 اإلااصة

 ...............يضٍ......................(بضون حُٛحر ختى)....................... -110اإلااصة  »
 

م٨غع مً َظا ال٣اهىن ٖىضما جغؾل الاصاعة الجباثُت،في  39صة اًمضص َظا الاظل اًًا باإلاضة اإلاىهىم ٖليها في اإلا

 «.إلاٗلىماث الى الؿلُاث الجباثُت الضولُتاَاع اإلاؿاٖضة الجباثُت الضولُت،َلباث ا

 

 عغض ألاؾباب
 

مً ٢اهىن الاظغاءاث الجباثُت، اإلاٗىُت بخ٣اصم صٖىي  110و  106حهضٝ َظان الخٗضًالن ٖلى مؿخىي اإلاىاص 

ما٫، لخمضًض ؤظل  الاصاعة الجباثُت ُٞما ًسو الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت والغؾىم ٖلى ع٢م الٖا

خباع بالخالت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة الاؾترظإ   بالظلم٨غع مً َظا ال٣اهىن، اإلاخٗل٣ت  39بُٛت الازظ بٗحن الٖا

، في اَاع اإلاؿاٖضة الجباثُت الضولُت، َلباث مٗلىماث الي بةعؾا٫الٗام لالؾترظإ ٖىضما ج٣ىم الاصاعة الجباثُت

 الؿلُاث الجباثُت الاظىبُت.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت

 

 :و جدغع هما ًأحي الجبائُت،ؤلاحغاءاث كاهىن  طمً مىغع  121 اإلااصة  أيشج    :65 اإلااصة

مً  2م٨غع  38ًخى٠٢ الخ٣اصم الغباعي، في خالت جىُٟظ ؤلاظغاء اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة مىغع :  121اإلااصة  »

٤ الخبلُٜ بالخ٣ُُم٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت، في خالت ي٠ٗ قي ألاؾٗاع و ال  «.خ٣ُُماث، ًٖ ٍَغ

 

 عغض ألاؾباب
 

والٛغى مً َظا ؤلاظغاء َى ٢ُ٘ ٞترة الخ٣اصم التي جبلٜ ؤعب٘ ؾىىاث في خالت ٖضم ٦ٟاًت ألاؾٗاع والخ٣ضًغاث ، 

بُت بةم٩اهُت ج٣ضًم  ٤ُ للبذ ُٞهوطل٪ للؿماح لإلصاعة الًٍغ  حهضٝ بلى جضبحرا، م٘ الٗلم ؤن اإلال٠ بلى لجىت الخٞى

ؤن و الظي هو ٖلى ، اإلاكغوٕ الخمهُضي ل٣اهىن اإلاالُتٖلى مؿخىي  ٢ض جم بصعاظه  ط  م٨غع  38بلٛاء اإلااصة 

٤ُ َى الظي ًالا ٩ًىن   .ٞترة الخ٣اصم ى٠٢ؾخضٖاء ؤمام لجىت الخٞى

 

مً  2م٨غع  38في اإلااصة ًى٠٢ الخ٣اصم الغباعي اإلاىهىم ٖلُه ا٢تراح الخ٣ُُم َى الظي  مً ألان ٞهاٖضا، ٞةن

 ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت

 

 كاهىن ؤلاحغاءاث الجبائُت، و جدغع هما ًأحي:  طمًىغع م 142جيشأ اإلااصة     :66 اإلااصة
 

مً َظا ال٣اهىن،  1-139و 1-128، 1-118، 111، 2-106بٌٛ الىٓغ ًٖ ؤخ٩ام اإلاىاص  - م٨غع  142اإلااصة  »

ضما جخٗل٤ اإلاغا٢بت اإلاىجؼة، في و٢ذ واخض، بًغاثب وعؾىم طاث َبُٗت مسخلٟت، ٞةّن ؤظل خ٤ ؤلاؾترصاص ٖى

اء 04اإلامىىح لإلصاعة واإلا٣ضع بإعب٘ ) ( ؾىىاث مً ؤظل اؾخضعا٥ ما ٧ان مدل ؾهى ؤو ه٣و ؤو بزٟاء في ٖو

٤ ال٣ىاٖ  1-106ض اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة الًغاثب والخ٣ى١ والغؾىم، مىيٕى اإلاغا٢بت واإلاضازُل، ًددؿب ٞو

 » ؤٖالٍ، وطل٪ ابخضاء مً آزغ ًىم في الؿىت التي ازخخمذ ٞيها الٟترة التي جم ٞيها ٞغى الغؾىم ٖلى الٗملُاث.

 عغض ألاؾباب
 

بت، ٞةّن اخدؿاب ألاظل الغباعي  خؿب ألاخ٩ام الخالُت ل٣اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت اإلاخٗل٣ت ب٣ىاٖض ج٣اصم الًٍغ

ه مً الىاخُت الٗملُت ٣ٞض لىخٔ ؤّن اإلامى
ّ
بت، خُض ؤه ىح لإلصاعة مً ؤظل ؤلاؾترصاص، ًسخل٠ خؿب هٕى الًٍغ

اإلاهالر اإلا٩لٟت باإلاغا٢بت ٢ض مّضصث مجا٫ جُب٤ُ )اخدؿاب( ألاظل الغباعي لإلؾترصاص اإلاىهىم ٖلُه في مجا٫ 

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي )اإلااصة  بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث والًٍغ مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت( بلى  106الًٍغ

اث، جخٗل٤ بخ٣اصم الخ٣ى١  ى ما حؿّبب في زل٤ ٦شحر مً اإلاىاٖػ ظمُ٘ الًغاثب والغؾىم، مهما ٧اهذ َبُٗتها، َو

اإلاٟغويت في مجا٫ الًغاثب والغؾىم، والتي ًسخل٠ بكإجها اخدؿاب ؤظل ؤلاؾترصاص ًٖ طل٪ اإلاىهىم ٖلُه 

 ؤلاظغاءاث الجباثُت.مً ٢اهىن  106بمىظب اإلااصة 

 

بُت جىجؼ بٗىىان ؤعب٘  ه مً ؤظل مٗالجت َظٍ الىيُٗت، وباٖخباع ؤّن ؤٚلبُت الخصخُداث الًٍغ
ّ
لظل٪، ٞةه

٣ترح، بطا حٗل٣ذ اإلاغا٢بت اإلاىجؼة بًغاثب وعؾىم مً َبُٗت مسخلٟت، جىخُض بضاًت اخدؿاب  ًُ ه 
ّ
ؾىىاث، ٞةه

 الؿىت التي ازخخمذ ٞيها الٟترة.  الخ٣اصم الغباعي، وطل٪ ابخضاء مً آزغ ًىم في 

 

اء باليؿبت ملخخل٠  بي اإلاىٓمت للٖى بت ؤو عؾم واخض، ٞةّن ٢ىاٖض الخ٣اصم الًٍغ ه، بطا مّؿذ اإلاغا٢بت يٍغ
ّ
ٚحر ؤه

ت اإلاٟٗى٫. و في َظٍ الخالت، ًددؿب  الًغاثب والغؾىم اإلاىهىم ٖليها في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت جب٣ى ؾاٍع

بت ٖلى خضا.ؤظل الغظٕى خؿب هى   ٕ ٧ل يٍغ

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت 

 ئحغاءاث حبائُت

 

  .مىغع مً كاهىن ؤلاحغاءاث الجبائُت 144اإلااصة أخيام جلغى     :67 اإلااصة
 

 

 عغض ألاؾباب

 

ت مً ٢اهىن اإلاالُ 55م٨غع مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت، املخضزت بمىظب اإلااصة  ٣ً144ترح بلٛاء ؤخ٩ام اإلااصة 

ت لخدهُل الضًىن الجباثُت اإلاؿخد٣ت.2017لؿىت   ، التي ؤوكإث بظغاًء بياُٞا ٢بلُا لإلظغاءاث ال٣ؿٍغ

 

٤ عؾالت جظ٦حر مىص ى ٖليها  15في الىا٢٘، ؤن َظا ؤلاظغاء الخ٨مُلي اإلاخمشل في مىذ مهلت  ًىم بياُٞت ٞو

ٚحر اإلابرع إلاباقغة بظغاءاث  باالؾخالم لم جؼص ؾىي مًاٖٟت جغا٦م بىاقي الخدهُل بؿبب َظا الخمضًض

 الخدهُل.

 

و ٖلُه و باإلياٞت بلى الٗغا٢ُل الٗملُت اإلاىاظهت مً َٝغ اإلاهالر في جُب٤ُ َظا الخضبحر بؿبب مكا٧ل 

بت اؾخٛلىا َظٍ اإلاهلت ال٣اهىهُت لخىُٓم خالت بٖؿاع للخملو  ؤلاعؾا٫ لهظٍ الىز٣ُت، ٞان بٌٗ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 مً واظباتهم الجباثُت.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت

 

 اث الجبائُت، و جدغع هما ًأحي:مً كاهىن ؤلاحغاء  2-152أخيام اإلااصة  و جخمم حعضٌ    :68 اإلااصة
 

 ..................................................................بضون حُٛحر(... )...............( ........................................ 1  - 152اإلااصة  »
 

بلى  بُ٘ باإلاؼاص الٗلني( 2)جهل الٗغوى التي حؿخ٣غ ٖىضَا ظلؿخا  ؤالخهل، باليؿبت لىٟـ اإلاى٣ىالث  بطا - 2

ؤٖلى ٖغى  لهالر ًجغي البُ٘ بالتراض ي ؤنمبلٜ الؿٗغ الاٞخخاحي، ًجىػ ل٣ابٌ الًغاثب اإلاباقغ للمخابٗاث 

مً اإلاضًغ اإلا٩ل٠ باإلااؾؿاث ال٨بري ؤو اإلاضًغ الجهىي  بترزُو الجلؿت الشاهُت، و طل٪ ًخم ج٣ضًمه زال٫ 

٣ا ل٣ىاٖض الازخهام املخضصة بمىظب م٣غع مً اإلاضًغ الٗام للًغاثب  .للًغاثب ؤو اإلاضًغ الىالجي للًغاثب، ٞو

 «......................................................................بضون حُٛحر(.)الباقي .................................................................. (3

 

 عغض ألاؾباب
 

 ٣ؿغي في مجا٫ الخدهُل ال الجباثُت مً َٝغ اإلاهالرٗالجت الهٗىباث اإلاُغوخت خٗضًل بلى محهضٝ َظا ال

 للًغاثب.
 

ت للماصة  ألاخ٩امفي الىا٢٘، ٞان   يط بال٣ بق٩االثجُغح  ،ظغاءاث الجباثُت٢اهىن ؤلا  مً 2 -152الؿاٍع

لهاالء  حؿمذ الهُاٚت الخالُت لهظٍ اإلااصة، خُض ال ةػ ى ذجاإلاالؿل٘ بُ٘ الًغاثب الظًً ًباقغون ٖملُاث 

في خالت ما لم حؿٟغ ظلؿخا البُ٘ باإلاؼاص الٗلني ًٖ ؤي بُ٘، و َظا ما الٌؿمذ، املخاؾبحن ال٣ُام بالبُ٘ بالتراض ي 

 بخهُٟت ٖملُت حجؼ بُٛت جدهُل الضًً الجباجي. في بٌٗ ألاخُان،
 

تاإلاضهُت و  ؤلاظغاءاثمً ٢اهىن  712اإلااصة  ؤخ٩ام بمىظبال٣اهىن اإلاضوي، م٘ الٗلم ؤن    ؿمذ بالخىاػ٫ ، ٌؤلاصاٍع

٤ نُ ؿلًٖ٘ ال مهما ٧ان  ؤٖلى ٖغىلهالر  ٚحر املجضيالٗلني  ٛت البُ٘ بالتراض ي في خالت اإلاؼاصاإلاذجىػة ٞو

 .ألازحرا مبلٜ َظ
 

ىت الٗمىمُت  ؤخ٩امجُب٤ُ  بلى ؤلاقاعةججضع  في مجا٫ الؾُما  ،َامتزؿاثغ مالُت الىو الخالي ٩ًل٠ الخٍؼ

 ٠ وكىب هؼاٖاث  ًاصي بلى مما الخؿاثغ اإلاغجبُت بةجالٝ الؿل٘ اإلاذجىػةخغاؾت ألامىا٫ اإلاذجىػة و مهاٍع

بت اإلاٗىُحن.  ؤزغي م٘ اإلا٩لٟحن بالًٍغ
 

مً ٢اهىن  712اإلااصة  خضبحر ًخىخُض و جيؿ٤ُ ألاخ٩ام التي جدىاو٫ َظا الجاهب م٘ ؤخ٩امال َظاؿمذ و ٖلُه، ٌ

ت   .ؤلاظغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاٍع

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت

 

 اث الجبائُت، و جدغع هما ًأحي:كاهىن ؤلاحغاء طمًمىغع   152اإلااصة  جيشأ    :69 اإلااصة
 

ًم٨ً ل٣ابط ي الًغاثب مباقغة اإلاخابٗاث يض اإلا٩لٟحن اإلاضًىحن زاعط ازخهانهم ؤلا٢لُمي  -مىغع  152اإلااصة " 

٤ اإلاخابٗت الخاعظُت.  ًٖ ٍَغ

ىت في صاثغة  ٌحُٗي اإلاخابٗت الخاعظُت لل٣اب الخاثؼ ٖلى ؾىض الخدهُل، بم٩اهُت مخابٗت جدهُل صًً الخٍؼ

٤ مىذ و٧الت  ،ازخهام ظباجي ؤزغي  َب٣ا  الخدهُل ؾىضيغاثب آزغ للخ٨ٟل بخدهُل ل٣ابٌ ًٖ ٍَغ

ت اإلاٟٗى٫.  لل٣ىاهحن و الخىُٓماث الؿاٍع

٤ الخىُٓم. ، ٖىض الا٢خًاء،جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة  ًٖ ٍَغ

 

 عغض ألاؾباب
 

ذ مىهىم ، ٦ُُٟاث جىُٟظ اإلاخابٗت الخاعظُتجىيُذ بلى  خضبحرحهضٝ َظا ال عي نٍغ ٤ بصعاط جضبحر حكَغ ًٖ ٍَغ

ل التي جو ما ًليها(،  239في ال٣اهىن اإلاضوي )اإلاىاص ٦ظل٪ ٖلُه   .الالتزاماثىٓم بظغاء جدٍى

بت زاعط الازخهام ؤلا٢لُمي ل٣ابٌ الًغاثب اإلاخاب٘، ٞبةم٩ان َظا ألازحر ً ماٖملُا، ٖىض خىاظض م٩ل٠ بالًٍغ

ٌ ٢ابٌ مدل ب٢امت اإلاضًً مً ؤظل مخابٗت  بت ؤو الؿىض اإلاؿخجٍٟى د٤ باؾخٗما٫ بظغاء جدهُل ظضو٫ الًٍغ

 اإلاخابٗت الخاعظُت.

ظباجي زام  ُٚاب هو ْل و طل٪ في، ظا ؤلاظغاء مً َٝغ مهالر الخدهُللىخٔ اؾخٗما٫ َ ،في الىا٢٘

 .ًغزو َظا ألاؾلىب مما ٌؿخضٖيهم بلى الاؾدىاص بلى ؤخ٩ام ال٣اهىن اإلاضوي

مً َٝغ ل في بَاع جىُٟظ بظغاءاث اإلاخابٗت ٩لٟت بالخدهُإلاهالر الجباثُت اإلاا و ٖلُه، ًإحي َظا ؤلاظغاء لضٖم

بت الظًً ٚحروا م٣ ٌ الًغاثب يض اإلا٩لٟحنبا٢ صًىن  اع٦حنج الجباثُت، هم صون بزُاع اإلاهالراتغ بالًٍغ

 ظباثُت َامت.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت

 

 الجبائُت، و جدغع هما ًأحي: اث مً كاهىن ؤلاحغاء 154أخيام اإلااصة  و جخمم حعضٌ    :70 اإلااصة
 

ٖىضما ًباصع الٛحر بُلب اؾترصاص مل٨ُت ظؼء ؤو ٧ل ألاقُاء اإلاذجىػة، في خالت حجؼ اإلاى٣ىالث  - 154اإلااصة«

ا مً ألازار اإلاى٣ى٫ لضٞ٘ الًغاثب والخ٣ى١ والغؾىم مىيٕى اإلاخابٗاث، ًجب ؤن ٣ًضم َظا الُلب،  حَر ٚو

اث اإلااؾؿاث، اإلاضًغ الىالجي للًغاثب ، عثِـ مغ٦ؼ الًغاثب ؤو بلى عثِـ  خؿب الخالت، بلى ٧ل مً مضًغ ٦بًر

 اإلاغ٦ؼ الجىاعي للًغاثب، الخاب٘ له اإلاضًً اإلاخاب٘.

٣ًضم َلب اؾترصاص ألاقُاء اإلاذجىػة، بما مً َٝغ َالب الاؾترصاص هٟؿه، وبما مً َٝغ و٦ُل ٌؿخٓهغ و٧الت 

 مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت. 75إلااصة ٢اهىهُت، خؿب ما َى مىهىم ٖلُه بمىظب ؤخ٩ام ا

 ً ٣ا بجمُ٘ وؾاثل ؤلازباث اإلاُٟضة، جدذ َاثلت البُالن، في ؤظل قهٍغ ًدغع َلب اؾترصاص ألاقُاء اإلاذجىػة مٞغ

ش الظي ؤٖلم ُٞه ناخب الُالب بالدجؼ.2)  (، ابخضاء مً الخاٍع

بت املخخج.  ٌؿلم ونل ًٖ الُلب بلى اإلا٩ل٠ بالًٍغ

اث اإلااؾؿاث، مضًغ الًغاثب بالىالًت، عثِـ مغ٦ؼ الًغاثب ؤو عثِـ اإلاغ٦ؼ الجىاعي  ًبذ ٧ل مً مضًغ ٦بًر

ٕى ؤما ً )للًغاثب، اإلاٞغ  .املخخجلُحن إلًضإ َلب ىا( اإلا2مه الُلب، في ؤظل الكهٍغ

ٜ ال٣غاع اإلا
ّ
بل  باالؾخالم. ىص ى ٖليها م٣ابل ونلٗلل بلى اإلاكخ٩ي، بغؾالت مًُ

ً ) ضم نضوع ًٖم٨ً للمكخ٩ي، في خالت  ٘ ( ؤو بطا ل2ال٣غاع في ؤظل قهٍغ صٖىي م ًغيه ال٣غاع الهاصع، ؤن ًٞغ

ت.  ؤمام املخ٨مت ؤلاصاٍع

( ً ٘ َظا الًُٗ الظي ال ًى٠٢ الضٞ٘، في ؤظل قهٍغ ( ابخضاء بما مً اه٣ًاء ألاظل اإلامىىح إلاضًغ 2ًجب ؤن ًٞغ

اث اإلااؾؿاث، اإلاضًغ الىالجي للًغاثب، عثِـ مغ٦ؼ الًغاثب ٕى  ٦بًر ؤو عثِـ اإلاغ٦ؼ الجىاعي للًغاثب، اإلاٞغ

.  ؤمامه الُلب للبذ  وبما مً بباٙل ٢غاٍع

ت للمضًغ ؤو لغثِـ اإلاغ٦ؼ، خؿب الخالت، ال ًجىػ  ٢بل في ألامغ،  لٟهللُلب االخ٣ضم ؤمام املخ٨مت ؤلاصاٍع

  .اه٣ًاء ألاظل اإلامىىح

ت ؤمام  ٣ا للكغوٍ ًم٨ً الًُٗ في ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ املخا٦م ؤلاصاٍع ٤ الاؾخئىاٝ ٞو مجلـ الضولت ًٖ ٍَغ

اإلاخًمً ٢اهىن ، 2008ٞبراًغ ؾىت  25اإلااعر في  09-08وجبٗا لإلظغاءاث اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن ع٢م 

ت.  ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

٠ بالخدهُل ؤن ًغجئ بُ٘ ألاقُاء اإلاذجىػة، اإلاخىإػ خى٫ مل٨ُتها، 
ّ
بلى ٚاًت ًجب ٖلى ٢ابٌ الًغاثب اإلا٩ل

 « . الٟهل جهاثُا في َلب الاؾترصاص 
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 عغض ألاؾباب

 حهضٝ َظا الخضبحر بلى:
 

اؾدبضا٫ ٖباعة " الًغاثب، الخ٣ى١ والغؾىم الىا٢ٗت جدذ اإلاخابٗت" بٗباعة " الًغاثب، الخ٣ى١ والغؾىم مىيٕى  ▪

بت ال ًم٨ً ؤ ن ج٩ىن مدل مخابٗت في خض طاتها، اإلاخابٗاث" ، ٧ىن ؤن الهُاٚت ال٣ضًمت حٗخبر زاَئت ، خُض ؤن الًٍغ

 وبهما هي مىيٕى اإلاخابٗاث.
 

ج٣ضًم جىيُداث ؤ٦ثر بسهىم مىيٕى َلب اؾترصاص ألاقُاء اإلاذجىػة، مً زال٫ جدضًض ؤن َظا الُلب ًخٗل٤  ▪

 بمل٨ُت ظؼء ؤو ٧ل ألاقُاء اإلاذجىػة.
 

بت الخابٗحن إلاغا٦ؼ الًغاثب ؤو ل ▪ ت للًغاثب اخخجاظاتهم جإؾِـ بلؼامُت ؤن ًىصٕ اإلا٩لٟحن بالًٍغ لمغا٦ؼ الجىاٍع

 ؤمام َظٍ الهُئاث.

 

اث  ▪ اؾدبضا٫ ٖباعة " ٧ل خؿب مجا٫ ازخهانه" بٗباعة " الخاب٘ له اإلاضًً اإلاخاب٘"، مً ؤظل مً ظهت، جمُحز مىاٖػ

اث  اء وججىب ؤي لبـ في مجا٫ الازخهام اإلامىىح للمهالر اإلاٗىُت، ٧ىن ؤن مىاٖػ اث الٖى الخدهُل ًٖ مىاٖػ

ت الخد ت اإلاهلخت ؤلاصاٍع هُل ٚحر زايٗت لي ٖخبت ازخهام، ٦ما جم٨ً مً ظهت ؤزغي، املخخج مً مٗٞغ

 املخخهت بخل٣ي َٗىه والبذ ُٞه.

 

ل ٢اهىها بإن ًّضعي مل٨ُت ألاقُاء اإلاذجىػة، وبالخالي بةم٩اهه  ▪ الخإ٦ُض ٖلى ؤّن الٛحر ألاظىبي ًٖ الدجؼ َى وخضٍ اإلاَا

ه بةم٩ان املخخج ؤن ٌؿخٗحن بى٦ُل مً ؤظل بًضإ َلبه.َلب الاؾترصاص، م٘ ؤلاقاعة ب
ّ
 لى ؤه

 

ت الًماهاث اإلامىىخت له، الص يء  ▪ جمضًض ألاظل اإلامىىح للمدخج مً ؤظل ج٣ضًم َلبه بكهغ بيافي، مّما ًاصي بلى ج٣ٍى

دُت.  الظي  ٌؿمذ له بخجمُ٘ ٧ل الٗىانغ اإلاضٖمت لُلبه ب٩ل ؤٍع
 

عثِـ مغ٦ؼ الًغاثب و عثِـ اإلاغ٦ؼ الجىاعي للًغاثب باليؿبت للمدخجحن مىذ نالخُاث اجساط ال٣غاعاث ل٩ل مً  ▪

 الخابٗحن الزخهانهما ؤلا٢لُمي.
 

بت  ▪ ٛه للم٩ل٠ بالًٍغ
ّ
ها، مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي ؤن جبل لت للبذ بخٗلُل ال٣غاع الهاصع مً َٞغ بلؼام الؿلُت اإلاَا

٤ عؾالت مًّمىت م٘ بقٗاع باالؾخالم. خُض ٌؿمذ َظا ال ٌ ال٨لي ؤو ًٖ ٍَغ ت ؤؾباب الٞغ خضبحر للمدخج بمٗٞغ

ش  اهه مً جاٍع ت، والظي ًبضؤ ؾٍغ الجؼجي لك٩اًخه، و٦ظا اخدؿاب ألاظل اإلامىىح له مً ؤظل اللجىء بلى املخ٨مت ؤلاصاٍع

 اؾخالم ال٣غاع.

 

ت الًماهاث اإلامىىخت لُالب الاؾترصاص مً زال٫ جمضًض ألاظل اإلامىىح له مً ؤظل اللجىء بلى امل ▪ ت ج٣ٍى خ٨مت ؤلاصاٍع

( ً ذ.02لُهل بلى قهٍغ  (. خُض ٌؿمذ له َظا ؤلاظغاء بخ٣ضًم َلب زال٫ ؤظل مٍغ
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ٕى  - غاث، التي ؾب٤ ج٣ضًمها إلاضًغ الًغاثب بالىالًت اإلاٞغ ٣ا للخبًر  ٞو
ّ
بلٛاء ال٣ٟغة التي ال حؿمذ لل٣اض ي بالبذ بال

م وزاث٤ زبىجُت ؤزغي ٚحر جل٪ ؤمامه الُلب، َظا مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي جمى٘ ناخب الُلب مً ج٣ضً

ٕى بٗىىان الًُٗ اإلاؿب٤.   اإلا٣ضمت ؾاب٣ا لخضُٖم َلبه اإلاٞغ
 

ظا  ت املخخهت، َو ت الخ٣ى١ والًماهاث اإلامىىخت للمدخج ؤزىاء لجىءٍ بلى املخ٨مت ؤلاصاٍع ًغمي َظا الخٗضًل بلى ج٣ٍى

املخخج ختى وبن لم ًخم ج٣ضًمها ؤزىاء الًُٗ باٖخباع ؤّن لل٣اض ي ٧ل الهالخُاث للىٓغ في الىزاث٤ اإلا٣ضمت مً َٝغ 

 اإلاؿب٤. 

 

ٟاالث : ▪  جضاع٥ بٌٗ ؤلٚا
 

اث اإلااّؾؿاث " يمً ال٣ٟغجحن ألازحرجحن؛ -  بةياٞت "مضًغ ٦بًر
 

ت، الٟانلت في َلباث اؾترصاص ألاقُاء اإلاذجىػة،  - مً زال٫ الخإ٦ُض ٖلى ؤن ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ املخا٦م ؤلاصاٍع

٣ا للكغوٍ وجبٗا لإلظغاءاث اإلاىهىم ٖليها في ًم٨ً الًُٗ ٞيها ؤمام  ٤ الاؾخئىاٝ ٞو مجلـ الضولت ًٖ ٍَغ

ت. 2008ٞبراًغ ؾىت  25اإلااعر في  09-08ال٣اهىن ع٢م   اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع
 

٠ بالخدهُل بةعظاء بُ٘ ألاقُاء اإلاذجىػة، اإلاخىإػ خى٫ م ▪
ّ
ل٨ُتها، بلى جإؾِـ بلؼام ٢ُام ٢ابٌ الًغاثب اإلا٩ل

ٚاًت الٟهل جهاثُا في َلب الاؾترصاص. خُض ٌؿمذ َظا ؤلاظغاء بسل٤ جىا٤ٞ م٘ ألاخ٩ام اإلاىهىم ٖليها في َظا 

ت، ال ؾُما في ماصجه ع٢م  ه في خالت ج٣ضًم  716املجا٫ بمىظب ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع
ّ
التي جىو ٖلى ؤه

 ذجىػة اإلاُالب باؾترصاص مل٨ُتها. َلب مً َٝغ الٛحر،  ًى٠٢ بُ٘ ألاقُاء اإلا

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 ئحغاءاث حبائُت

 

 اث الجبائُت، و جدغع هما ًأحي: مً كاهىن ؤلاحغاء 156أخيام اإلااصة  و جخمم حعضٌ    :71 اإلااصة

 ٣ضم الُلب.وؤلام٩اهُاث اإلاالُت إلا....ضون حُٛحر ختى( ..ب. ).، ..الخدهُلُٞما ًخٗل٤ ب - 156 اإلااصة  «

بي.10( قهًغا م٘ ؾضاص مبضجي ال ٣ًل ًٖ 60ًخم مىذ ظضو٫ الؿضاص إلاضة ؤ٢هاَا ؾخىن )  ٪ مً مبلٜ الضًً الًٍغ

 …… ”..................…….. )الباقي بضون حُٛحر( .……٢ض ٩ًىن مُلىًبا 
 

 عغض ألاؾباب
 

هٓمتها ، التي الجلؿاث الٗامت خى٫ الجباًت هضٝ َظا ؤلاظغاء اإلا٣ترح بلى الخٗامل م٘ الخٓلماث التي ؤزحرث زال٫ح

بت، بكإن َلباث وػاعة اإلاالُت قهًغا  36الغاٚبحن في الاؾخٟاصة مً ظضاو٫ الؿضاص لٟتراث جخجاوػ  اإلا٩لٟحن بالًٍغ

ا في اإلااصة م ٦ما َى،  ًُ بُت  حجم، م٘ مغاٖاة الجباثُت مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث 156ىهىم ٖلُه خال الضًىن الًٍغ

 ليهم والهٗىباث اإلاالُت التي ًىاظهىجها.اإلاٟغويت ٖ

٣ترح بٖاصة َظٍ الدؿائالثللغص ٖلى  ًُ اإلااصة اإلاظ٧ىعة مً زال٫ جمضًض ٞترة اإلاىاُٖض النهاثُت للضٞ٘ بلى نُاٚت ، 

 مً ؾخت وزالزحن )60ؾخحن )
ً
ا.36( قهًغا بضال ًُ  ( قهًغا خال

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت

 تئحغاءاث حبائُ

 

 اث الجبائُت، و جدغع هما ًأحي: مً كاهىن ؤلاحغاء 172حعضٌ أخيام اإلااصة     :72 اإلااصة
 

 والتي جسخو بها...................) بضون حُٛحر(.................( ًجب ٖلى اإلااؾؿاث-1  172 اإلااصة«

ؿلم  بت..بال............................) بضون حُٛحر(................................َو  ًٍغ

 ؤلاظغاءاث الجباثُت.............................) بضون حُٛحر(...........(ًجب ؤن جغؾل الك٩اوي 2

 ..ؤلاظغاءاث الجباثُت.....................................) بضون حُٛحر(...................( ًجب3

 ........ال٣اهىوي للضٞ٘........................) بضون حُٛحر(........( ٌؿخُٟض اإلا٩لٟىن 4

ش ج٣ضًمها..............................) بضون حُٛحر(.............( ًبذ مضًغ5  ...........مً جاٍع
 

ملُىن صًىاع  تأعبعمائٖىضما جخٗل٤ َظٍ الك٩اوي بال٣ًاًا التي جٟى١ مبالٛها ؤلاظمالُت مً الخ٣ى١ والٛغاماث 

ت ٞةهه ًخٗحن ٖلى صج(، 400.000.000) اث اإلااؾؿاث ألازظ بالغؤي اإلاُاب٤ لإلصاعة اإلاغ٦ٍؼ .) ...................مضًغ ٦بًر

 (ؤقهغ.8..........................بشماهُت )بضون حُٛحر(
 

 الٗام للًغاثب.اإلاضًغ ...............................) بضون حُٛحر(......................( ًم٨ً إلاضًغ6
 

 .................................................) بضون حُٛحر(..........................................( 7

 ( ملػى.8
 

 ..........بني ٖليها.....................) بضون حُٛحر(................................( ًجب9

 .».............باالؾخالم ....................) بضون حُٛحر(............................ًجب
 

 عغض ألاؾباب
اث اإلااؾؿاث  172جىو ؤخ٩ام اإلااصة  مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت، بهُاٚتها الخالُت، ٖلى ؤن مضًغ ٦بًر

غاما اء  التي ج٩ىن ؤ٢ل ؤو  ثمسخو بالٟهل في الُٗىن الجزاُٖت اإلاخٗل٣ت بمبالٜ الخ٣ى١، ال٣ٗىباث ٚو الٖى

 صط. 300.000.000حؿاوي 

اث وف ٘ الٗخبت اإلاُلىبت إلاضًغ ٦بًر اث، ٣ًترح ٞع ي بَاع الاؾخمغاع في هٓام ٖضم جغ٦حز ال٣غاعاث اإلاخسظة بكإن اإلاىاٖػ

ت، لُهل بلى   . ( صج 400.000.000أعبعمائت ملُىن صًىاع )اإلااؾؿاث مً ؤظل ألازظ بالغؤي اإلاُاب٤ لإلصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ٌ ؤلامًاء، حهضٝ الخضبحر اإلا٣ اث اإلااؾؿاث في ُٞما ًخٗل٤ بخٍٟى ترح بلى جىؾُ٘ الهالخُاث اإلامىىخت إلاضًغ ٦بًر

َظا املجا٫، مً زال٫ مىده بم٩اهُت اللجىء بلى َظا ؤلاظغاء، ختى إلاٗالجت الُٗىن الجزاُٖت اإلاٗىُت بخُب٤ُ بظغاء 

 الخسٌُٟ الخل٣اجي.

 ُاء الىاضخت. ٌؿمذ الٗمل بإصاة الدؿُحر َظٍ، بةخغاػ ج٣ضم في مٗالجت الك٩اوي اإلاخٗل٣ت بالز

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 مسخلفت حبائُت أخيام
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 مسخلفت أخيام حبائُت

 

 63اصة اإلاخممت واإلاعضلت بمىحب اإلا، 2005اإلاالُت الخىمُلي لؿىت مً كاهىن  2 حعضٌ أخيام اإلااصة    :73 اإلااصة

مً  73اإلااصة و بمىحب ، 2012مً كاهىن اإلاالُت لؿىت  62و اإلااصة  ، 2009مً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت 

 وجدغع هما ًأحي:،  2020مً كاهىن اإلاالُت لؿىت  67اإلااصة و  ،2015كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت 

 

حن البى٩ي   – 2 اإلااصة»   اص الؿل٘ و الخضماث.ًُب٤ ٖلى ٖملُاث اؾخحر ًاؾـ عؾم زام للخَى
 

 .  ..……......................................................…….....…(بضون حُٛحر)........................................................ٌؿضص الغؾم
 

ٟت الغؾم  ............………...............................................…….…(بضون حُٛحر)….........................................جدضص حٍٗغ
 

 ٖملُاث اؾخحراص الخضماث مً َٝغ ؤلاصاعاث، اإلااؾؿاث و الهُئاث الٗمىمُت ،حؿدشنى مً مجا٫ جُب٤ُ الغؾم

خماصاث النهاثُت إلاحزاهُت الضولت.طاث الُاب٘ ؤلاصاعي  ٤ ؤلٖا  ، في بَاع اله٣ٟاث الٗمىمُت اإلامىلت ًٖ ٍَغ
 

 .« ......................)الباقي بضون حُٛحر(................................َظا الغؾم.. مً ٌٟٗى
 

 عغض ألاؾباب
 

ت  حهضٝ َضا الخضبحر بلى اؾخصىاء ٖملُاث اؾخحراص الخضماث مً َٝغ ؤلاصاعاث، اإلااؾؿاث و الهُئاث ؤلاصاٍع

خ ٤ ؤلٖا مً مجا٫ جُب٤ُ  ،ماصاث النهاثُت إلاحزاهُت الضولتالٗمىمُت  في بَاع اله٣ٟاث الٗمىمُت اإلامىلت ًٖ ٍَغ

حن البى٩ياعؾم   َظا الاؾخصىاء الى الخس٠ُٟ في حؿُحر محزاهُت الضولت. ؿمذٌ  .لخَى
 

حن البى٩ي اإلاؿضص ٖلى اإلابلٜ املخى٫ في بَاع اله٣ٟاث الٗمىمُت و اإلامىلت ًٖ  و ججضع الاقاعة الى آن عؾم الخَى

خماصاث النهاثُت ٤ الٖا ألاخىا٫، بلى في آي خا٫ مً زاهُت الضولت، ًب٣ى بضون ؤي ؤزغ ظباجي، باٖخباٍع ال ًاصي، إلاح ٍَغ

اءحُٛحر في   ٖلى ؾبُل اإلاشا٫. ال٣ُمت اإلاًاٞتلغؾىم ألازغي ٧الغؾم ٖلى او  الًغاثب ٖو
 

ت ملخ٤ لل٣ٗىص ألانلُت، مما ًاصي مغاظٗابغام ،ًترجب ًٖ َظا الغؾم في بٌٗ الخاالث و ًٞال ًٖ طل٪، و

ض مً ز٣ل مهام اإلاهالر اإلا٩لٟت باله٣ٟاث ػ َظا ما إلابالٜ الىاظبت الضٞ٘ ا ًازغ ؾلبا ٖلى َظٍ اإلااؾؿاث و ًٍؼ

ت الٗامت للمحزاهُت.  الٗمىمُت و ٦ظا مهالر اإلاضًٍغ
 

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 مسخلفت أخيام حبائُت

 

كاهىن  ، اإلاخظم0620ً ؾىت  ًىلُى  15ي إلاإعر فا 40-06عكم   ألامغ مً  13يام اإلااصة أخ حعضٌ     :74 اإلااصة

 و جدغع هما ًأحي: اإلاعضلت و اإلاىممت،  ،2006الخىمُلي لؿىت  اإلاالُت 

ىُت إلاغج٨بي املخالٟاث الخضلِؿُت"جاؾـ : 13اإلااصة " ت الٗامت للًغاثب "بُا٢ُت َو  .لضي اإلاضًٍغ

 

ٗاث والخىٓ ت و ٌسجل في َظٍ البُا٢ُت ، مغج٨بي املخالٟاث الخُحرة للدكَغ ُماث الجباثُت و الجمغ٦ُت والخجاٍع

 البى٨ُت و اإلاالُت.

 

٤ الخىُٓم.  جدضص ٦ُُٟاث جىُٓم وحؿُحر َظٍ البُا٢ُت ًٖ ٍَغ

 

 .".......................................... ) الباقي بضون حُٛحر( .....................................................................................................

 

 

 عغض ألاؾباب
 

حن و الُبُُٗحن  ص يالبُا٢ُت التي جد حؿمُتحٗضًل  بلىَظٍ الخضابحر  تهضٝ ىا عج٨بالظًً األاشخام اإلاٗىٍى

ت و البى٨ُت و اإلاالُتسالٟاث م ٗاث والخىُٓماث الجباثُت و الجمغ٦ُت والخجاٍع  و التي جخمشل في زُحرة للدكَغ

ىُت " ىُت إلاغج٨بي "،لخهبذ حؿمُتها "  للٛكاقحنالبُا٢ُت الَى  ". املخالٟاث الخضلِؿُتالبُا٢ُت الَى
 

ىت البراءة" الضولت إلاهالرالى٢اثُت  ؤلاظغاءاث مً ؾُٗؼػ  الخٗضًل َظا ؤن والىا٢٘ ، صون اإلاؿاؽ بمبضؤ "٢ٍغ

 وؾُلتة حك٩ل ٧ىع باؽ مم٨ً، خُض ؤن البُا٢ُت اإلاظججىب ؤي الخ وبالخاليباليؿبت لهٟت مغج٨ب ؤٖما٫ الٛل، 

لت، حؿمذ لإل و٢اثُت اث اإلاغجبُت اإلاباقغ في الى٢ذ اإلاىاؾب، لغصٕ الؿلى٧بالخضزل  صاعاث الٗمىمُت اإلاَا

ا.  باالهدغاٞاث الا٢خهاصًت و اإلاالُت، و الخض مً آزاَع
 

مً هضٝ ال ، ٞةن2009مً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت  29بٌٛ الىٓغ ًٖ ال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة و 

ٗاث الخٗضًل اإلا٣ترح َى  حن مغج٨بي املخالٟاث الخُحرة للدكَغ حسجُل  ألاشخام الُبُُٗحن و اإلاٗىٍى

ت و البى٨ُت و اإلاالُت ، بط اإلاٗىُت في البُا٢ُت التي جمذ مٗاًىتها ماصًا، والخىُٓماث الجباثُت و الجمغ٦ُت والخجاٍع

غ الٗىهغ اإلاٗىىي مً ٖضمه، ال ٌ  ٗض مً نالخُاث مهالر الهُئت اإلا٣ترخت للدسجُل. ؤن الىٓغ في جٞى

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 مسخلفت أخيام حبائُت

 

 28اإلاىافم  1433عام صفغ  3في  اإلاإعر 16-11مً كاهىن عكم  51خيام اإلااصة أحعضٌ وجخمم      :75 اإلااصة

 :  ًأحيهما اإلاعضلت واإلاخممت، وجدغع  2012كاهىن اإلاالُت لؿىت خظمً ، اإلا2011ؾىت  صٌؿمبر 
 

ُٗت في مجا٫   - 51 اإلااصة " ت بٗىىان حؿضًض ، الٛل مداعبتم٘ مغاٖاث الاخ٩ام الدكَغ حٗخبر اإلابالٜ اإلاضٖٞى

 31اإلاؿخد٣ت الى ٚاًت ال٣ٗىباث اإلاالُت قبه الجباثُت، الٛغاماث و الغؾىم و ٦ظا الغؾىم،  و ظضاو٫ الًغاثب

 ألانلي للضًً الجباجي بلٜالًغاثب، مىظهت لضٞ٘ اإلا ي٢ابط  بلىجدهُلها و التي جم بؾىاص مهمت ، 2020صٌؿمبر

 صٞٗت واخضة.  ٖىضما ًخم حؿضًض َظا ألازحر ، بالضعظت ألاولى
 

بت الظًً ٣ًىمىن، ٢بل ٌٟٗى  ٧امل اإلابلٜ ألانلي لضًىجهم الجباثُت بدؿضًض  ،1202صٌؿمبر13اإلا٩لٟىن بالًٍغ

 .ٚغاماث الخدهُل "مً  %50 صٞ٘ مً ، صٞٗت واخضة

 

 

 عغض ألاؾباب
 

ذ ؤخ٩ام اإلااصة  لذ وجمما ، 2012    مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 51اإلااصة ؤخ٩ام ، 2015 لؿىت مً ٢اهىن اإلاالُت 51ٖضا

٤ مىذ ام٩اهُت  اخٗضي ًلجضاو٫ اإلاؿخد٣ت التي دهُل الخانت باٚغاماث الخ بلٛاءًٖ ٍَغ  ، وؤعب٘ ؾىىاث ٖمَغ

بت الظًً ٌؿضصون  و َظا باليؿبت ، لًغاثبا ي٢ابط بلى جدهُلها التي جم بؾىاص مهمت   اإلابلٜللم٩لٟحن بالًٍغ

 صٞٗت واخضة.
 

لم ًإحي بالىخاثج  ،ٚحر ؤن َظا الىو ال٣اهىوي الظي ًىضعط في بَاع جهُٟت بىاقي الخدهُل اإلاترا٦مت لٗضة ؾىىاث

 ؤعب٘ ؾىىاث. َاٖمغ  خٗضيًجدهُل الجضاو٫ التي لم ًخم جدضًضٍ ػمىُا و قمل  زحر الا لن َظا  ،اإلاغظىة
 

ت، الؿالٟت الظ٦غ 51ل ؤخ٩ام اإلااصة ًغمي َظا ؤلاظغاء بلى حٗضً ٤ مىذ مؼاًا جدٟحًز وطل٪ بخىؾُ٘ َظا  ،ًٖ ٍَغ

خٗضي ٖىى صًىن الجضاو٫ التي ً،2020ظاهٟي  31لى ٚاًت بالجباثُت اإلاؿخد٣ت  لضًىن لِكمل مجمٕى اؤلاظغاء 

ا  ؤعب٘ ؾىىاث. ٖمَغ
 

بت ؤظل جدٟح مً ظهت ؤزغي مً اع ال٣اهىويَظا الاهسغاٍ في  اإلاضًىهحن ٖلىز اإلا٩لٟىن بالًٍغ ، ٢امذ ؤلاصاعة ؤلَا

ش    .          مخُاػمً َظا الا  ةلالؾخٟاص ٧أزغ ؤظل، 2021صٌؿمبر  31الجباثُت بخدضًض جاٍع
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 مسخلفت أخيام حبائُت
 

 

اإلاىافم  1438عبُع ألاٌو عام  28اإلاإعر في  14-16ن عكم مً اللاهى  70م أخيام اإلااصة وجخّم ٌ حعّض    :76 اإلااصة

 هما ًأحي: وجدغع  ،، اإلاعضلت واإلاخممت2017واإلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت ، 2016صٌؿمبر ؾىت  28
 

ت...: ًاّؾ 70اإلااصة "  اإلاٗمى٫ بهما. ...............)بضون حُٛحر ختى(......ـ عؾم للٟٗالُت الُا٢ٍى
 

ت، ..... هي٣٠ُت ب٣ىاٖض جمسالٟت مخٗلؤي حٗغى  باليؿبت  …………)بضون حُٛحر ختى(.........الٟٗالُت الُا٢ٍى

ت مدلُا ٦ما حّٗغى املخالٟحن لضٞ٘ ٚغامت مالُت حٗاص٫   ٢ُمت الجهاػ اإلاهىٕى مدلُا. ي٠ٗلألظهؼة اإلاهىٖى
 

ّٟ  باليؿبت لألظهؼة اإلاؿخىعصة، ًخّم  ٣ا إلاا َى مٗمى٫ به في اإلاخٗل٣ت ب٣ىاٖض الخىؾُم الُا٢ خالٟاثل باملالخ٨ ىي ٞو

 "املجا٫ الجمغ٧ي.

 

 عغض ألاؾباب
 

مً ٢اهىن  64مت بمىظب ؤخ٩ام اإلااصة لت واإلاخّم ، اإلاّٗض 2017مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  70حهضٝ حٗضًل ؤخ٩ام اإلااصة 

حسجُل  ألاظهؼة التي جسً٘ للٛغامت اإلاىهىم ٖليها باإلااصة اإلاظ٧ىعة في خالت بلى جدضًض ،2020اإلاالُت لؿىت 

ذ بهىٟها الُا٢ىي.  مسالٟت في مجا٫ الخهٍغ
 

اإلاغج٨بت خالٟاث امل٣ًترح الىو الجضًض للماصة ٖلى جُب٤ُ الٛغامت اإلاٗىُت ٖلى ألاظهؼة اإلاهىٗت مدلُا ٣ِٞ وجغ٥ 

 اإلاكاع بليها ؤٖالٍ 70خ٩ام ٢اهىن الجماع٥، مما ٌؿمذ بةػالت الخضازل بحن ؤخ٩ام اإلااصة ل  لخسًٖ٘ىض الاؾخحراص 

بت التي ٢ض جاصي بلى خ٣ى١  ٞغىاإلاخٗل٣ت بٗىانغ  ٖلى خاالث املخالٟاث وؤخ٩ام ٢اهىن الجماع٥ التي جىّو  الًٍغ

  وعؾىم مخٛاض ى ٖنها ؤو
ّ
 و منها.مخمل

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.        
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 مسخلفت أخيام حبائُت

 

، 9200 ًىلُى  22اإلاىافم  3014عام  عحب 29اإلاإعر في  01-09عكمألامغ مً  39اإلااصة  أخيام جلغى   :77 اإلااصة

 .2009لؿىت  الخىمُلي اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت

 

 عغض ألاؾباب
 

ًىلُى  22اإلاىا٤ٞ  1430 ٖام عظب 29اإلااعر في  01-09مً ألامغ ع٢م  39بلى بلٛاء ؤخ٩ام اإلااصة  الخضبحرحهضٝ َظا 

 .2009 ؿىتل ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي اإلاخًمً ،2009ؾىت 
 

، ُت الجباثُتمً السجل الخجاعي ًسً٘ لخ٣ضًم قهاصة الىيٗ كُبذ َظٍ اإلااصة ٖلى ؤن الوللخظ٦حر ، هه

 مً ال٣اهىن  66ؤخ٩ام اإلااصة  جخمُم حٗضًل وو ٢ض جم مً زاللها . لإلصاعة الجباثُتناصعة ًٖ اإلاهالر املخخهت 

  مً ألامغ ع٢م 68خ٩ام اإلااصة ل  اإلاٗضلت، 2003ؿىت ٢اهىن اإلاالُت ل، اإلاخًمً 2002صٌؿمبر  24اإلااعر في  02-11

 .1997 ؿىت٢اهىن اإلاالُت ل ، اإلاخًم1996ًصٌؿمبر  30اإلااعر في  96-31
 

 َظٍ الىز٣ُت: ةلٛاءوججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلا٣هىص ب
 

ني للسجل الخجاعي  بُا٢ُت ُهحرج .1 ا مً مسؼون ٦بحر مً السجال جي تال اإلاغ٦ؼ الَى ًُ ٚحر  تالخجاٍع ثخ٩ىن خال

ني للسجل الخجاعي  اإلاسجلحن لضي، بلٜ ٖضص 2020نهاًت ًىهُى باعة بلى ؤهه ع ؤلاق. وججضتبى اإلاكُ  اإلاغ٦ؼ الَى

ت مخىا٣ٞت م٘ ألاخ٩ام  خٗاملم 1،318،802، مً بُنهم مسجل 2،096،373 ٣ِٞ ٢امىا بجٗل سجالتهم الخجاٍع

 ل٣ت بالسجل الخجاعي ؤلال٨ترووي. الخىُٓمُت اإلاخٗ
 

ىا اإلاسجلحن في السجل الخجاعي لم  اإلاخٗاملحني ٪ مً بظمال62.9وبالخالي ، ٞةن  ، اإلاُاب٣تٖملُت في بٗض ٌكٖغ

ت وي ٖليهم وبالخالي ًجب ٤ ُتٗحؿٍى  .الكُبهم ًٖ ٍَغ
 

ت في بَاع جىُٟظ بغهامج ع٢مىت ٢ُإ الخجاعة. .2  حؿهُل ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع
 

ني للسجل الخجاعي ، ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن في َظا الهضصو  ا ب٩ل  جباثُتصاعة الؤلا بةباٙل  بمُال اإلاغ٦ؼ الَى ًُ بل٨تروه

ا ٖلى مؿخىاٍس قُب ٖملُت  .جل ججاعي ًخم بظغاَئ
 

ني للسجل الخجاعي غؾلها ًؾدؿمذ اإلاٗلىماث التي  ومٗالجت خالت الخاظغ  خابٗتبم جباثُتصاعة اللإل  اإلاغ٦ؼ الَى

 .الكهاصة اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ مؿب٣ًا نضاع، صون باإلاٗني

 

 لخضبير.طلىم َى مىطىع َظا ا
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 مسخلفت أخيام حبائُت

 

 .2020 لؿىت اإلاالُت كاهىن مً  84أخيام اإلااصة  جلغى   :78 اإلااصة
 

 عغض ألاؾباب
 

 ٣ٖض ا٦خخاب ٖىض ؿخد٤اإلا، اإلاخدغ٦ت وآلالُاث الؿُاعاث ٖلى ُب٤اإلا ؿىىي الغؾم ال بلٛاء بلىحهضٝ َظا الخضبحر 

 .2020 لؿىت الُتاإلا ٢اهىن مً  84اإلااصة  ؤخ٩ام بمىظب، و اإلاىهىم ٖلُه  خإمحنال
 

التي ًخىظب ٖليها اٖاصة صٞ٘ ٖاثضاجه الى  قغ٧اث الخإمحنبلى  َظا الغؾم  جدهُلحؿىض مهمت خ٩ام َظٍ اإلااصة، و َب٣ا ل 

 ت.اإلاخدغ٦ تُآلال ؤو الؿُاعة ناخب ٢بلو طل٪ بٗض حؿضًض َظا الغؾم مً  ،املخخو ا٢لُمُا٢ابٌ الًغاثب 
 

 .حنزاع ؾلبُت ٖلى وكاٍ الخإمىا٢٘، زل٠ آٖلى ؤعى الجُب٤ُ َظا الغؾم ٚحر ؤن 
 

صط و ملُاع  3.76 ــــب، اهسٟاى في ع٢م ؤٖما٫ قغ٧اث الخامحن ٣ًضع الضعاؾاث اإلاىجؼة في َظا الؿُا١ْهغث و ٢ض ؤ

، بُيذ اإلا٣اعهت بحن  ع٢م . في اإلا٣ابل 2019م٣اعهت بالؿضاس ي ألاو٫ لؿىت  2020َظا زال٫ الؿضاس ي ألاو٫ لؿىت 

هاٖضي مىخى ج 2018و٫ لؿىت لؿضاس ي ألا و ا 2019و٫ لؿىت الكغ٧اث  املخ٤٣ زال٫ الؿضاس ي ألا اٖما٫ َظٍ 

ظا  خؿب اخهاثُاث صط ملُاع   1.76ــ ٣ضع بً ني للخإمُىاثَو  (.CNA) املجلـ الَى
 

بيكاٍ َظٍ الكغ٧اث  ع ًغ لخ٤ الال ٢ًض  ؿىىي الغؾم الًبحن ان جُب٤ُ َظا   ٦ماقغ مهم َظا الاهسٟاى ٌٗخبر

ا في جى٠٢ وكاٍ بًٗها،ٞد ًً  مضي الخُُٛت ج٣لُو ٖلى خُض ؤن بٌٗ اإلاامىحن ؤ٢ضمىا بعاصًا ؿب، بل ًدؿبب ؤً

 .اإلا٨خدبت )بىلُهت الخامحن( مً زال٫ جسٌُٟ الًماهاث الا٢ل ج٩لٟت
 

َى  بإ٦مله وان ًازغ ؾلبا ٖلى ٢ُإ الخإمُىاث  ،ًم٨ً مً ظهتَظا اإلاىخى الخىاػلي لغ٢م ؤٖما٫ قغ٧اث الخامحن 

لخامحن يض ٧ل الازُاع التي زغي و طل٪ بخُب٤ُ الالؼامُت ال٣اهىهُت ال٦خخاب  بىلُهت اع٦حزة  ل٩ل ال٣ُاٖاث ألا 

الجباًت ُٞما ًخٗل٤ بالغؾم ٖلى اليكاٍ  اًغاصاثجسٌُٟ  ،زغي ، و مً ظهت ؤن جخٗغى لها الؿُاعاثًم٨ً ؤ

بت ٖلى ؤاإلانهي، الغؾم ٖل  كغ٧اث.عباح الى ال٣ُمت اإلاًاٞت و الًٍغ
 

اإلاظ٧ىعة  84َظا الغؾم مً زال٫ بلٛاء اإلااصة  84لٛاء رح بظل ٖضم الخازحر الؿلبي  ٖلى ٢ُإ الخإمُىاث ٣ًتمً ؤ

 ؤٖالٍ.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 11 اإلاىافم 1441 عام الثاويعبُع 14في اإلاإعر  14-19عكم لاهىن مً ال 104جلغى أخيام اإلااصة  :79 اإلااصة

 .2020 لؿىت اإلاالُت كاهىن ، و اإلاخظّمً 2019 ؾىت  ٌؿمبرص

 عغض ألاؾباب

ٖلى بزًإ اؾخحراص   التي ههذ ،2020 ؿىتاإلاالُت ل ٢اهىن مً  104حهضٝ َظا الخضبحر بلى بلٛاء ؤخ٩ام اإلااصة 

ٟت الجمغ٦ُت ع٢م  يمً ماة " ؤوعو ؾُاهُض"اإلاضعظتاإلااصة اإلاؿ في ، 2843.30.90.00و   2843.30.10.00الخٍٗغ

 مؿب٤ مً ؤلاصاعة الجباثُت. بلى جغزُو ،ال٨ُمُاثُت ؤق٩الهاظمُ٘ 
 

و  ،2020 لؿىت اإلاالُت الؾباب التي صٞٗذ بلى اؾخدضار َظا الترزُو في ٢اهىن ب  ًجضع الخظ٦حرفي َظا الؿُا١،

٘ و الخىُٓم ا ماعؾاث جضلِؿُت بُٛت الخداًل ٖلىلجىء بٌٗ الخايٗحن للغؾىم ٚحر اإلاباقغة  إلا اإلاخمشلت في لدكَغ

اَا( ،و اؾخٗمالها في ٢حر  24٪مً الظَب الخالو )68.2و طل٪ باؾخحراص َظٍ اإلااصة اإلاخ٩ىهت مً ، اإلاٗمى٫ بهما

غاث.اؾخسغاط   الظَب  و التزوص به ٢هض اؾخسضامه في نىاٖت املجَى
 

لُه،  ٘ و الخىُٓم اإلاٗمى٫ بهما خالُا ،ججضع  ؤلاقاعة بلى ؤٖو خماص إلاماعؾت وكاٍ ٞةن هه في ْل الدكَغ ٦ُُٟاث الٖا

بٖاصة اإلاهىٗت و وكاٍ اؾترظإ اإلاٗاصن الشمُىت و  ؤواؾخحراص الظَب و الًٟت و البالجحن الخام هه٠ اإلاهىٗت 

بك٩ل واضر مما ٌؿمذ لهظٍ الٟئت مً اإلاخٗاملحن بالتزوص بماصة الظَب لخلبُت مسخل٠ عؾ٩لتها، ٢ض جم جدضًضَا 

 اخخُاظاتهم.
 

 م اإلااصة الؿالٟت الظ٦غ ًبرع بما ًإحي:بن بلٛاء ؤخ٩ا
 

حؿلم َظٍ خُض عة الُا٢ت. جسً٘ ٖملُت اؾخحراص َظٍ اإلااصة ال٨ُمُاثُت لترزُو ناصع ًٖ وػا −

ني و وػاعة الضازلُت والجماٖاث املخلُت و التهُئت  الغزهت بٗض مىا٣ٞت ٧ل مً وػاعة الضٞإ الَى

ني(؛ الٗمغاهُت ت الٗامت لألمً الَى  )اإلاضًٍغ

غاث ماصة ٗمل ٌؿخ − غ خماماث الخظَُب املخههت للمجَى ألاوعو ؾُاهُض ٖمىًما في مجا٫ جٍُى

ا مً ٢بل ،ونُاٚت الظَب والهىاٖاث ال٨هغباثُت واإلا٩ُاه٨ُُت ًُ مخٗاملحن  و ًم٨ً جهيُٗها  مدل

ىُحن ٧ا ل الظَب و اإلاٗاصن الىِٟؿت )َو ىُت لخىػَ٘ و جدٍى جمل٪ (  و التي AGENORلى٧الت الَى

 واإلاٗضاث الالػمت لظل٪، الىؾاثل

و  ،ٌٗخبر الاوعوؾُاهُض ماصة ٦ُمُاثُت قضًضة الخُىعة  ولها جإزحر ياع ٖلى البِئت والصخت الٗامت −

ؤو  ؤو مخابٗتها، مغا٢بتها، اؾخٗمالهاَُلها ٪ الىؾاثل و اإلاهاعاث الالػمت لخإؤلاصاعة الجباثُت ال جمخل

ت وظهتها.  مٗٞغ

ل الظَب و اإلاٗاصن الىِٟؿت )و لخم٨حن و باإلياٞت بلى طل٪،  ىُت لخىػَ٘ و جدٍى ( و AGENORالى٧الت الَى

ً مً  غ نىاٖت اإلاخٗاملحن الازٍغ ٣ترح بزًإ َظا اإلا، َظٍ اإلااصةجٍُى ٖلى  ٖىض الاؾخحراص بلى الغؾم الضازلي اصةًُ

ا.60( بمٗض٫ TIC)الاؾتهال٥  ًُ  ٪ مً ؤظل الخض مً اؾخحراصٍ و ٦ظل٪ حصجُ٘ جهيُٗه مدل

 ى مىطىع َظا الخضبير.طلىم َ
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 اإلاعضٌ 2000 لؿىت اإلاالُت كاهىن  اإلاخظمً 11-99 اللاهىن  مً 64 اإلااصة وجخمم أخيام حعضٌ    :80 اإلااصة

  :الخالي الىدى على وجدغع  ،2018 لؿىت اإلاالُت كاهىن  اإلاخظمً 11-17 عكم اللاهىن  مً 107 باإلااصة واإلاخمم

  
ت اإلاىخجاث مبُٗاث ٖلى ًاؾـ عؾم -64اإلااصة.  "  الاؾتهال٥ و٦ظا ٖلى الهىاُٖحن، الخضماث، إلااؾؿاث الُا٢ٍى

 .  الُا٢ىي  ل٣ُإ الظاحي
 

 حي:٦ما ًإ الغؾم َظا جدضص مبالٜ

  0.0023 ت للٛاػ  اإلاغجٟ٘ ومخىؾِ؛ طي الًِٛ الُبُعي صط/  للىخضة الخغاٍع

  0.030 واإلاخىؾِ إلاغجٟ٘ا الخُاع طاث صط / ٦ُلىواٍ في الؿاٖت باليؿبت لل٨هغباء  . 

ني الهىضو١ : "بٗىىان 131-302 ع٢م الخسهُو الخام الغؾم لخؿاب َظا هاجج ًسهو للخد٨م في  الَى

 ".الُا٢ت في الخد٨م: "2 الؿُغ ،"و اإلاكتر٦ت اإلاخجضصة الُا٢اثمً ؤظل  و الُا٢ت

 

 عغض ألاؾباب
 

ني لهىضو١ ا إلًغاصاث الغثِس ي اإلاهضع الُا٢ت مىخجاث مبُٗاث ٖلى الغؾم ٌٗخبر مً  و الُا٢ت للخد٨م في الَى

 .  الُا٢ت في بالخد٨م مىه اإلاخٗل٤ 2 الؿُغ في  و اإلاكتر٦ت اإلاخجضصة الُا٢اثؤظل 
 

ؼ ؤظل مً ألازغي  مالُت مىاعص حٗبئت فيَظا الخضبحر ًخمشل   جىؾُ٘ مجا٫ جُب٤ُ الغؾمم٘  الهىضو١  بًغاصاث حٍٗؼ

ًُ  اإلاُب٤ ت،ٍىالُا٢ ىخجاثاإلا مبُٗاث ٖلى لِكمل  الُا٢ت ل٣ُإ الظاجُت والاؾتهال٧اث الهىاُٖحن ٖلى اخال

 .  خىؾِاإلا ًِٛالوطاث  اإلاخىؾِ بال٨هغباء طاث الخُاع اإلاىنىلت الشالض ال٣ُإ  الخضماث في اؾؿاثم
 

 زالسي الوكٛا٫ الاؾخجابت َى الُا٢ت اإلاخٗل٤ بالخد٨م في، 1999 ًىلُى 29 اإلااعر 09-99 لل٣اهىن  الغثِس ي الهضٝ

ىُت مً املخغو٢اث، اإلاىاعص ٖلى الخٟاّ جىاهب؛ال لُت الضولت ٢ضعاث الَى  .  البِئت خماًت و الخمٍى
 

ل ًخم صٖم ني البرهامج" يمً الُا٢ت الخد٨م في بظغاءاث جمٍى ت ٟٗالُتالو  اإلاخجضصة للُا٢اث الَى في  الُا٢ٍى

 مً الغؾم ٖلى الاؾتهال٥اإلاخً الهىضو١، مً 2 الؿُغ مىاعص زال٫ مً ؤؾاس ي بك٩ل "، 2030 ٖام ٞا١آ

 .  للُا٢ت  الظاحي
 

غ ٖلُه ٞةن طل٪، ٖلى ٖالوة ل اخخُاظاث جلبُت ًٖ البٗض ٧ل بُٗض مً مىاعص  الهىضو١  ما ًخٞى  لبرهامج الخمٍى

ت الٟٗالُت ؼ اإلام٨ً مً ججٗل التي مىاؾبت جضابحر الىو ٖلى للٛاًت الًغوعي  مً، لظل٪.  الُا٢ٍى  اإلاىاعص حٍٗؼ

 .  ١ هىضو لل تاإلاالُ
 

ل اإلاُلىبت الضولت محزاهُت مسههاث بلى اللجىء ج٣لُو مً اإلاظ٧ىع  جىؾُ٘ مجا٫ جُب٤ُ الغؾم وؾُم٨ً  لخمٍى

ني البرهامج  .الُا٢ت للخد٨م في الَى
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.



 

 0202مشزوع  قانون المالية لسنة 

202 

 

 مسخلفت أخيام حبائُت

 

                  وصخض مً زغوط لها ٧ل ٖىض والكاخىاث للؿُاعاث الى٢ىص اؾتهال٥ ٖلى عؾم ًاؾـ   :81 اإلااصة

ٌالبالص،  ً) للى٢ىص الضولي والؿٗغ املخضص الؿٗغ بحن الٟغ١  لخٍٗى لوال البجًز  (. ٛاػ ؤٍو

 :٦ما ًإحي َظا الغؾم مبالٜ جدضص 

 2.500 الؿُاخُت للمغ٦باث صط ،  

  3.000 ؤَىان، 10 ًٖ وػجها ٣ًل التي لؿُاعاث الىُٟٗت والكاخىاثل صط  

 10.000 ضً التي للكاخىاث صط  .  والخاٞالث ؤَىان 10 ًٖ وػجها ٍؼ

 .  الغؾم َظا مً الٗمىمُت واإلااؾؿاث لإلصاعاث الخابٗت الؿُاعاث حٟٗى
 

 الضولت. إلاحزاهُت َظا الغؾم ٖاثضاث وجسه

 
 

 عغض ألاؾباب
 

ني التراب التي حٗبر خضوص اإلاغ٦باث ؾحر ٖلى ظضًض ؾِـ عؾمجإ بلى الخضبحر َظا حهضٝ  الؿُاعة هٕى خؿب الَى

 .صط 10.000 و صط 2500 بحنما  خضوص ٢ُمت جتراوح في و٢ضعتها، ئتهاٞو
 

ٌ الجؼجي َى مىه والٛغى ً لٛاػوا٫ا ؾُما وال الى٢ىص، لؾٗاع لإلٖاهت املخههت الخٍٗى الظي ٌؿتهل٨ه  والبجًز

ني التراب زاعط اإلاؿخٗملىن  حر و جخمشل الٛاًت اإلاغظىة في.  الَى ل مىاعص جٞى  مً م٨ُنهالخ ،للضولت بياُٞت جمٍى

ٌ ىُت ألاؾىا١ في الى٢ىص ؤؾٗاع ٞاع١  حٍٗى ٌ مبلٜ ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع. والضولُت الَى  الظي الؿىىي  الخٍٗى

 .  ظؼاثغي  صًىاع ملُاع 200 ٢ض بلٜ الضولت مً ؾىهاَغا٥ جلخمؿه
 

ب مًبك٩ل ؤهج٘،  الخضب ؾِؿمذ ٦ما  . الخضوصًت الىالًاث ٖلى مؿخىي  الى٢ىص تهٍغ
 

ني الُلب همى وجحرة ٨ًبذ الخضبحر َظا ٞةن الضولت، محزاهُت ٖلى ؤلاًجابي زحٍرجإ و ًٞال ًٖ   الى٢ىص ٖلى الَى

 .  الىاعصاث مً ٣ٍلوو 

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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ًىلُى ؾىت  22 اإلاىافم 3014عام  عحب 29في اإلاإعر  01-09مً ألامغ عكم  29حعضٌ أخيام اإلااصة     :82 اإلااصة

 وجدغع هما ًأحي :  ،2009، اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت 2009
 

ىُت  دسجُلالً ًترجب ٖ : 29اإلااصة »   الخضابحر آلاجُت : غج٨بي املخالٟاث الخضلِؿُت إلافي البُا٢ُت الَى

 ؛الاؾدبٗاص مً الاؾخٟاصة مً الامخُاػاث الجباثُت والجمغ٦ُت اإلاغجبُت بتر٢ُت ؤلاؾدشماع  -

ً الاؾخٟاصة مً الدؿهُالث اإلامىىخت مً ؤلاصاعة الجباثُت والجمغ٦ُت وؤلاصاعة اإلا٩لٟت الاؾدبٗاص م -

 ؛بالخجاعة

 ؛ه٣ٟاث الٗمىمُتال الا٦خخاب في الاؾدبٗاص مً -

 ."الاؾدبٗاص مً ٖملُاث الخجاعة الخاعظُت -
 

 عغض ألاؾباب
 

حن وادص ي ألاشخام اإلاٗىجتهضٝ الخضابحر الجضًضة بلى حٗضًل حؿمُت البُا٢ت التي  لُبُُٗحن الظًً اعج٨بىا ٍى

ٗاث والخىُٓماث الجباثُت و الجمغ٦مسالٟاث ل ت و البى٨ُت و اإلاالُت، ؤال و هيلدكَغ ىُت  "ُت والخجاٍع البُا٢ُت الَى

ىُت للى٢اًت مً الٛل "هبذ لخ  "للٛكاقحن   . "البُا٢ُت الَى
 

اإلاغجبِ  خمُحزٝ ق٩ل مً الظخلل٪ طغ٦ت و ضإ ال٣اهىوي لخؿاباث الكًضٝ ؤًًا بلى ٖضم ؤلاقاعة بلى ؤلا ٦ما ته

تبهظٍ املخالٟت الخابٗت للمُ  . ضان اإلاخٗل٤ باملخالٟاث الخجاٍع
 

ىت البلر الضولت في بظغاءاتها الى٢اثُت، ٞةن َظا الخٗضًل ؾُٗؼػ مهاالىا٢٘في  راءة بالىٓغ ، صون اإلاؿاؽ بمبضؤ ٢ٍغ

ٗال٢ت مدل ؤلاق٩ا٫ بطا ٧اهذ حك٩ل هٓام جدٟٓي ـ ؤو ٚمىى في البلَلُت الٛكاف هٟؿها، و٦ظا ججىب ٧ل ل

بط ًخٗل٤  .جهثخاه مً الخض٦ظل٪ ٌؿمذ للضولت بالٗمل في و٢ذ ٢ُاس ي ٖلى جٟاصي الاهدغاٝ الا٢خهاصي واإلاالي و 

 ألامغ  بخضبحر و٢اجي.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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، ٖملُاث اؾخحراص بظوع الهىظا اإلاىظهت ت اإلاًاٞتمغ٦ُت والغؾم ٖلى ال٣ُمحٟٗي مً الخ٣ى١ الج  :83 اإلااصة

ذ اإلا٨غع الٗاصي اإلاؿخسلو مً الهىظا  .إلهخاط الٍؼ
 

  ٌ ىث الٛظاثُت اإلا٨غعة الٗاصًت اإلاؿخسلهت مً الهىظا والؿ٨غ ألابٌُ التي جم حٍٗى لِؿذ ٢ابلت للخهضًغ الٍؼ

ٌ اإلاُب٤ؤؾٗا ا في بَاع هٓام الخٍٗى  . َع
 

ىث وفي خالت جد٤ُ٣ ٞاثٌ في  ٌ ، ًم٨ً لها جهضًغ الٍؼ ؤلاهخاط مً َٝغ اإلااؾؿاث اإلاؿخُٟضة مً الخٍٗى

ٜ الخٗىٌٍ خؿب و ال٨مُاث الٛظاثُت اإلا٩ىعة الٗاصًت اإلاؿخسلهت مً الهىظا والؿ٨غ قٍغ بعظإ مبل

 . اإلاهضعة
 

ذ الخام للهىظاًلتزم اإلاؿخىعصون / املخىلىن  كغون )للؿ٨غ البني والٍؼ ( قهغا  24 ، في ؤظل ٢ضٍع ؤعبٗت ٖو

ىُت با٢خىائها وبما، بما مباقغة ٖملُت بهخاط َظٍ اإلاىاص ألاولُت ع َظا ال٣اهىن ابخضاء مً نضو   . مً الؿى١ الَى
 

 الا٢خهاصًىن في خالت ٖضم اهُال١ ٖملُت ؤلاهخاط بٗض اه٣ًاء الٟترة املخضصة في ال٣ٟغة ؤٖالٍ ، ٣ًٟض اإلاخٗاملىن 

ٌ وؤلٖا  . وقبه الجباثُت ٖىض الاؾخحراص ٟاءاث الجمغ٦ُت والجباثُتاإلاٗىُىن الاؾخٟاصة مً الخٍٗى
 

 (.نىاٖت ، ججاعة مالُت،جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة ، ٖىض الخاظت ، ب٣غاع وػاعي مكتر٥ )
 

ىث الٛضاثُت اإلاؿخسلهت الهىظا اإلاخدهل ٖليها  :84 اإلااصة مً  اهُال٢ا للمىخجحن ال٣ُام بٗملُت جهضًغ الٍؼ

٤ الٛحر ، شخو َبُعي ؤو مٗىىي ، في بَاع الىٓام بظوع الهىظا ، ؾىاء باؾخٗم ا٫ وؾاثلهم الخانت ؤو ًٖ ٍَغ

 .اإلاا٢ذ مً ؤظل الخدؿحن الٟٗا٫  الجمغ٧ي للضزى٫ 

 

ىث الٛظاثُت اإلا٨غعة الٗاصًت اإلاؿخسلهت مً الهىظا والؿ٨غ ألابٌُؿخ٣ُض ٖملُاث جهضًغ ح ٣اء  الٍؼ مً الٖا

 مً الغؾىم  اإلاُب٣ت في مجا٫ الخهضًغ .
 

 ."()مالُت، نىاٖت ، ججاعة، ب٣غاع وػاعي مكتر٥ دضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة، ٖىض الخاظتج
 

 عغض ألاؾباب
 

ىث الٛظاثُت الخام اإلاؿخسلهت مً الهىظا ج ٤ الٍؼ ُٗت اإلاخٗل٣ت بةهخاط واؾخحراص وحؿٍى خمدىع اإلا٣ترخاث الدكَغ

 :  ، خى٫ الى٣اٍ الخالُتألابٌُ اإلاؿخسلو مً الؿ٨غ البني والؿ٨غ

 ؛بنالح مىٓىمت الضٖم -

 ؛جغ٢ُت الهاصعاث -

ٌ اإلاىخىظاث اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ اإلاىخضة لالؾتهال٥ الٗاثلي ؛ -  ؤلاب٣اء ٖلى هٓام حٍٗى

يبِ ٦مُاث َظٍ اإلاىخىظاث اإلاؿخىعصة بهضٝ جغقُض الى٣ٟاث الٗمىمُت اإلاىجؼة ًٖ هٓام  -

ٌ؛  الخٍٗى
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 ؛ت للخهضًغ ظهوجل٪ اإلاى ظهت لالؾتهال٥ الٗاثلي الخمُحز بحن اإلاىاص اإلاضٖمت اإلاى  -

 ؛ُت اإلاؿخىعصة بلى ٚاًت ًىمىا َظافي مجا٫ بهخاط اإلاىاص ألاول الاؾدشماعحصجُ٘  -

 ؛ت للؿى١ املخلُت وجل٪ اإلاىظهت للخهضًغظهخضازل اإلاىظىص بحن الىاعصاث اإلاى بػالت اللبـ وال -

ذ اإلا٨ تظهاإلاى مجا٫ اإلاىاٞؿت ُٞما ًسو اؾخحراص بظوع الهىظا  ٞخذ - غع الٗاصي إلهخاط الٍؼ

ٟاء مً الخ  .ًاٞتاإلا٣ى١ الجمغ٦ُت والغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاؿخسلو مً الهىظا وطل٪ مً زال٫ ؤلٖا
 

ُٗت اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ   ؼ اإلا٣ترخاث الدكَغ ججضع ؤلاقاعة ؤن الخىُٓم الؿاعي ؾ٩ُىن مىيٕى مغاظٗت مً ؤظل حٍٗؼ

 مً الىاخُت الٗملُت

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 مسخلفت أخيام حبائُت

 

، 2008صٌؿمبر  30اإلاىافم  1430غم عام دم 2اإلاإعر في  21-08 اللاهىن  مً 47 اإلااصة أخيام لغىج    :85 اإلااصة

 .2009 لؿىت اإلاالُت كاهىن  اإلاخظمً

 

 ، اإلاعضٌ و اإلاخمم.2010 لؿىت اإلاالُت كاهىن  مً 34 اإلااصة أخيام لغىج   :86 اإلااصة

 

 عغض ألاؾباب

 
و  104اإلااصجحن  التي ٖضلذ، ٖلى الخىالي، 116 وٕ َضا ال٣اهىن،مً مكغ  15و  12جحن اإلااص ؤؾباب) ؤهُغ ٖغى 

 (مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت 150
 

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 مسخلفت أخيام حبائُت
 

 ًىهُى  04 اإلاىافم 1441شىاٌ عام  12 اإلاإعر في 07-20عكم  اللاهىن مً  33أخيام اإلااصة  حعضٌ   :87 اإلااصة

 : وجدغع هما ًأحي ،2020اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  ،2020ؾىت 

بت ٖلى  و  اليكاٍ اإلانهي ٖلى غؾمالمً "ماؾؿت هاقئت" التي جدمل ٖالمت  اإلااؾؿاثحٟٗى : 33اإلااصة  » الًٍغ

ش الخهى٫ ٖلى ابخضاء  ( ؾىىاث،04)ؤعب٘  ٧اث إلاضةؤعباح الكغ بت ٖلى ًٍغال  الضزل ؤلاظمالي  ؤو مت ٖال مً جاٍع

 .، م٘ ؾىت واخضة بياُٞت في خالت الخجضًضهاقئت" ماؾؿت»
 

التي ج٣خىيها اإلااؾؿاث الخجهحزاث  ،%5و جسً٘ للخ٣ى١ الجمغ٦ُت بمٗض٫  اإلاًاٞت حٟٗى مً الغؾم ٖلى ال٣ُمت

ٗها مباقغة هاقئت" وجضزلماؾؿت " ٗالمت الخاملت ل ت. في اهجاػ مكاَع  الاؾدشماٍع
 

٤ الخىُٓم.ُب٤ُ َج جدضص قغوٍ و ٦ُُٟاث  ظٍ اإلااصة ًٖ ٍَغ

 

 عغض ألاؾباب
 

ت بخ٨َغـ ظمُ٘ مىاعصَا اإلاالُتالؿماح للماؾؿاث الىاقئت الجؼاث حهضٝ َظا الخضبحر بلى و ٦ظا اَخمام بصاعتها  ، ٍغ

ا اإلادؿإعألاوكُت اإلاخٗل٣ت هدى  ٘، مً ؤظل يمان همَى ٖبر الؿى١ َا و اهدكاع ، باهُال٢ها وجُىعَا الؿَغ

ىُت  ." للماؾؿاث الىاقئت" خى٫ الٗالم الا٢خهاصًتَى الخا٫ في ظمُ٘ الىٓم ، ٦ما الَى

 

ٟاءاث الىاعصة في َظا  ت ؤلٖا غ مجمٖى ؤًٞل الٓغوٝ الخىاٞؿُت للخىؾ٘  ،للماؾؿاث الىاقئت الخضبحر٦ما جٞى

جي الجامٗاث  ني مً زال٫ زل٤ ٞغم ٖمل لخٍغ ظا مً قإهه ؤن ٣ًىي الا٢خهاص الَى ا. َو ًُ لٗملت و ؤًغاصاث باصول

ىت الٗمىمُت الهٗبت  .لٟاثضة الخٍؼ

 

ا ًُ ـــىــــُت لجـــــىت بوكاء خًمً، اإلا2020ؾبخمبر  15في اإلااعر  254-20اإلاغؾىم ع٢م  و بم٣خط ى، خال  إلاـــىـــذ َو

ا او حك٨ُلخه و مهامها وجـدـضًـض ،”ؤٖـمـا٫ خـايىـت”و”مــبــخــ٨ـغ مكغوٕ”و”هاقــــــئت ماؾــــــؿت“ٖــــالمـــــت ، ٞةن َظٍ ؾحَر

" لي ماؾؿت م٘ مغاٖاة ٌٌٗ الكغوٍ  هاقــــــئت ماؾــــــؿتىذ ٖالمت" ىت اإلاكتر٦ت بحن الىػاعاث مٟىيت إلااللج

، طاث آلاٞا١ اإلاؿضوصةوالتي مً قإجها ؤن ججٗل َظٍ الٗالماث يماهت يض ألا٩ٞاع البُٗضة اإلاىا٫ و املخضصة ٖاإلاُا؛ 

 .الضولت وجُمئن اإلال٨ُت الخانت وحُٗي يماهاث لٟٗالُت مؿاٖضاث

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.



 

 0202مشزوع  قانون المالية لسنة 

207 

 

 مسخلفت أخيام حبائُت

 

ٟٗى   :88 اإلااصة
ُ
بت ٖلى الضزل  غؾم"الخايىت" مً ال ٖالمتالكغ٧اث التي جدمل  ح ٖلى اليكاٍ اإلانهي والًٍغ

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث  إلاـضة ؾيخحن ) ش الخهى٫ ٖلى 2ؤلاظمالي  ؤو الًٍغ  يىت"."الخاٖالمت ( مً جاٍع
 

"الخايىت" والتي جضزل  ٗالمتالكغ٧اث الخاملت لاإلا٣خىاة مً َٝغ  حٟٗى مً الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلاٗضاث

ت. ٗها الاؾدشماٍع  مباقغة في بهجاػ مكاَع
 

٤ الخىُٓم غ١ جُب٤ُ َظٍ اإلااصة ًٖ ٍَغ  .جدضص قغوٍ َو

 

 عغض ألاؾباب
 

و طل٪ ، اإلاهىٟت لهالر الخايىاث اإلاهىٟت الىاقئت اؾؿاثمجىؾُ٘ اإلاؼاًا اإلامىىخت لل بلىَظٍ اإلااصة  تهضٝ

الىاقئت ؤن جخىاظض وجخُىع صون صٖم ومغا٣ٞت  لماؾؿاث. في الىا٢٘، ال ًم٨ً لبُنهما بالىٓغ بلى الاعجباٍ الىز٤ُ

 الخايىاث.

 

ىلاإلاخٗل٤ بةوكاء  2020ؾبخمبر  15اإلااعر  254-20اإلاغؾىم  بم٣خط ىؤوكإ ال٣اهىن الجؼاثغي  ىذ ُت إلاجىت َو

ت مسىلت إلاىذ ٖالمت " خايىت " ؤٖما٫ خايىت"و "مكغوٕ مبخ٨غٖالمت "ماؾؿت هاقئت" " ي ل " ، لجىت وػاٍع

ظا ما ٌؿمذ بًمان ظىصة الخضماث التي ٣ًضمها َظا الىٕى م٘ مغاٖاة ٌٌٗ الكغوٍ املخضصة ٖاإلاُا ماؾؿت  . َو

ض مً االىاقئت ماؾؿاث مً الهُا٧ل الضاٖمت لل مإهت ، و ٌُٗي اإلاٍؼ لًماهاث لٟٗالُت اإلاؿاٖضاث الخ٩ىمُت َو

 عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدشمغ.

 

ا مً ًً ، الىاقئت         حر مً الخايىاث والكغ٧اث ، ؤن ًاصي بلى  بوكاء ٖضص ٦بالخضبحرَظا  زال٫ ومً اإلاخى٢٘ ؤً

ً وخاملي ألاٞ الا٢خهاصيالتي مً قإجها بزغاء الىٓام  ٩اع الجضًضة ،و  بلى لالبخ٩اع مً ٢بل اإلاخٗاملحن  اإلاؿدشمٍغ

. ؼ اليؿُج الاظخماعي والا٢خهاصي للبلض و وصٖم همٍى  حٍٗؼ

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.



 

 0202مشزوع  قانون المالية لسنة 

208 

 

 أخيام حبائُت مسخلفت
 

 ال ًم٨ً قُب السجل الخجاعي، خؿب الخالت،  بال بٗض ج٣ضًم اإلاؿدىضاث الخالُت:   :89 اإلااصة

 ٍىٓام يؿبت لألشخام الخايٗحن لثُت، بالاإلاهالر الجبا جدمل جإقحرة محزاهُت الخى٠٢ ًٖ اليكا

 الغبذ الخ٣ُ٣ي ؛

  ذال لألشخام  باليؿبت الجباثُت، اإلاهالر ًٖ اليكاٍ جدمل جإقحرة خى٠٢ال اإلاخًمً خهٍغ

بت الجؼاُٞت الىخُضة.  الخايٗحن لىٓام الًٍغ

 

 

  عغض ألاؾباب

 

٘ الخالي، ً بمىظب بت الظًً َم بهضص قُب ى اإلا٩لٟ سً٘الدكَغ ت إلالخج همسجالتن بالًٍغ ج٣ضًم لؼامُت اٍع

 ويُٗتهم الجباثُت. ، جخًمًقهاصة ناصعة ًٖ اإلاهالر الجباثُت
 

 قُب السجل الخجاعي.   ُٞما ًسوَظٍ الكهاصة  بلٛاءوفي َظا اإلاكغوٕ، ٣ًترح  
 

ىت، و  بت تالجباثُ ُتالىيٗ خُهحرال ؾُما ُٞما ًخٗل٤ بـمً ؤظل خماًت مهالر الخٍؼ ٖلى  للم٩لٟحن بالًٍغ

٣ترح مُالبت مؿخىي اإلا ًُ اء(،  بت اإلاٗىُحن )ال ؾُما الٖى هالر اإلاؿحرة للملٟاث الجباثُت للم٩لٟحن بالًٍغ

 :، و جخمشل فياإلاؿحرة الجباثُت اإلاهالر جدمل جإقحرةألاشخام اإلاٗىُحن بخ٣ضًم ''وز٣ُت 
 

 ٍىٓام الغبذ الخ٣ُ٣ي ؛، باليؿبت لألشخام الخايٗحن لمحزاهُت الخى٠٢ ًٖ اليكا 

  ذال بت الجؼاُٞت  باليؿبت ،ًٖ اليكاٍ خى٠٢ال خًمًاإلا خهٍغ لألشخام الخايٗحن لىٓام الًٍغ

 الىخُضة.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام حبائُت مسخلفت
 

 18اإلاىا٤ٞ  1432 ٖام قٗبان 16اإلااعر في  11-11مً ال٣اهىن ع٢م  13و  12 جحنجلػى ؤخ٩ام اإلااص   :90 اإلااصة

 .2011الخ٨مُلي لؿىت  ُتمً ٢اهىن اإلاال، اإلاخ2011ًؾىت ًىلُى 

 

 عغض ألاؾباب

 

٘ الخالي،  ٘ ؿخُٟضٌفي بَاع الدكَغ ت ؤصخاب اإلاكاَع لت لالؾخٟاصة الاؾدشماٍع ىُ ى٧التال" صٖم مً اإلاَا  لضٖم تالَى

ىُت الى٧الت"ؤو " الكباب حكُٛل ني الهىضو١  " ؤو اإلاهٛغ" ال٣غى دؿُحرل الَى               ًٖ للخإمحن الَى

٘ الؿاعي اإلاٟٗى٫، ؤلا  ًًٖٞال ، "البُالت جُت جسًُٟاث  مًٖٟاءاث الجباثُت اإلاىهىم ٖليها في الدكَغ جضٍع

ٟاءاث اإلامىىختدخا جىاػلُت ًبضؤ ش اهتهاء ٞترة الاؾخٟاصة مً ؤلٖا بٗىىان  ،خؿب الخالت ،ؿابها اهُال٢ا مً جاٍع

بت بت ٖلى  الًٍغ بت ٖلى الضزل ؤالجؼاُٞت الىخُضة، الًٍغ و الغؾم ٖلى اليكاٍ  ؤلاظماليعباح الكغ٧اث، الًٍغ

 اإلانهي.
 

 مغجبُت بما ًلي: ٖغا٢ُل، انُضم بٗضة خسًُٟاثهظٍ الل الخُب٤ُ اإلاُضاويبن 
 

  اؾخدالت  ؤصي بلى، مما لخجاعهٛاع ان حؿخ٣بل اليكاَاث الجضًضة لؤٖضم تهُئت اإلاىا٢٘ التي ًٟترى

 اإلاظ٧ىع؛ هٓام الخسًُٟاث ب٢غاع 

 ُلحن لالؾخٟاصة مً  هى ؤلاعجبا٥ الظي و٢٘ ُٞالخل ً اإلاَا                 جغ٢ُت ؤهٓمتبٌٗ اإلاؿدشمٍغ

ٟاءاث بسهىمالدكُٛل،  اعا ظاإلاا٢خت اإلاىهىم ٖليها في َ ؤلٖا  10ؾىىاث و  6ؾىىاث،  3) ؤلَا

في حؿُحر َظٍ  جىاظه نٗىباث الجباثُت هالراإلا ظٗل، مما الخسًُٟاثؾىىاث( وبحن هٓام 

 الخسًُٟاث.
 

ً ًازغ بخاجا ٖلىال  ؤلالٛاءضع ؤلاقاعة بلى ؤن َظا ، ججؤزغي مً ظهت   ٌؿخمغونجهم ؤبما  ،َظٍ الٟئت مً اإلاؿدشمٍغ

 .ؤٖالٍاإلاظ٧ىعة  تهٓمألا  بَاعفي  ألازغي  اثُتبالج اثمخُاػ ؤلا الاؾخٟاصة مً  في 

 

 ا الخضبير.ظَ طلىم َى مىطىع
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 أخيام حبائُت مسخلفت
 

 

حن البى٩ي، الخضماث الال٨تروهُت اإلاخٗل٣ت عؾ مً الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت و ٌٟٗى   :91 اإلااصة م الخَى

 و دكُٛل قب٨ت البدض ٖلى ؤلاهترهذب ٗل٣تو ٦ظا الاقترا٧اث اإلاخ ،باالقترا٥ في اإلاىاعص الىزاث٣ُت ٖبر ؤلاهترهذ

ً بغوجى٧ى٫ ؤلاهترهر ححؿُ ت  و مىذ ذٖىاٍو للميكىعاث اإلادؿلؿلت واإلاؿاَمت في بزغاء ٞهغؽ اإلاٗلىماث  ؤع٢ام الهٍى

 الٗلمي. الخابٗت لىػاعة الخٗلُم الٗالي و البدض ٟاثضة الهُئاثالٗلمُت والخ٣ىُت، اإلاىجؼة ل

 

  عغض ألاؾباب

 

غ ؾُبٛغى  ت ٖلى مؿخىي الحصجُ٘ وجٍُى        والبدض  اث الخابٗت لىػاعة الخٗلُم الٗاليهُئاؾت وكغ اإلاٗٞغ

٘ الخضماث لمهمت  ، لجإث الضولت بلى آلُتالٗلمي ل مكاَع  ؤلال٨تروهُت.خمٍى

 

ل ألامىا٫ اإلاخٗل٣ت ب اثهُئال، ٞةن َظٍ وم٘ طل٪ خضماث الواظهذ نٗىباث ُٞما ًخٗل٤ بالضٞ٘ وبظغاءاث جدٍى

 .ها الكغ٧اء ألاظاهبالتي ٣ًضم

 

ٟاثضة ل الىزاث٤ ؤلال٨تروهُت الغامُت بلى حؿهُل الخهى٫ ٖلىؿُاؾت َظٍ الو في َظا الهضص، وبهضٝ مغا٣ٞت 

٣ترح ٦ظا  و تالجامُٗألاؾغة  ًُ التي ج٣ىم بها َظٍ اإلااؾؿاث م٣ابل الخضماث التي  ضٞ٘لاٖملُاث بٖٟاء الباخشحن، 

حن البى٩يمً الغؾم ٖلى ال٣ُم ، ٣ًضمها اإلاخٗا٢ض ألاظىبي ٖىض ببغام ٣ٖض بُنهما  .ت اإلاًاٞت والغؾم الخَى

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 حمغهُتأخيام 

 

ًىلُى  21اإلاىافم  1399شعبان عام  26اإلاإعر في  07-79مً اللاهىن عكم  5جخمم أخيام اإلااصة     :92 اإلااصة

 وجدغع هما ًأحي:، ٌ و اإلاخمم، في ألازير بىلؼت )ع(واإلاخظمً كاهىن الجماعن، اإلاعض 1979ؾىت 
 

 ............................................................................( ...ختى ضون حُٛحرب.......)................................................. - 5إلااصة " ا

ت مً ؤؾالُب الخدغي التي تهضٝ بلىالخدلُم الجمغويٕ(  ما٫ التي حك٩ل  وؤالبدض ويبِ ألاٞٗا٫  : مجمٖى ألٖا

 لٟاث لل٣ىاهحن والخىُٓماث التي ج٩ل٠ بصاعة الجماع٥ بخُب٣ُها".مسا

 

 عغض ألاؾباب
 

م ؤن َظا اإلاهُلر جم اؾخٗماله  مً ٢اهىن الجماع٥ في الى٢ذ الخالي ؤخ٩ام جخٗل٤ بخٍٗغ٠ الخد٤ُ٣ الجمغ٧ي ٚع

 ٖضة مغاث في َظا ال٣اهىن.
 

ا ؤلاقاعة بلى ؤن اإلااصة  ًً الظي ًدضص  2017 ُٟٞغي  20اإلااعر في  90-17ي ع٢م مً اإلاغؾىم الخىُٟظ 7مً اإلاهم ؤً

ت  ت الخد٣ُ٣اث الجمغ٦ُت الخابٗت للمضًٍغ ت الٗامت للجماع٥، جىو ٖلى ؤن مضًٍغ ت للمضًٍغ جىُٓم اإلاهالر اإلاغ٦ٍؼ

 ٠ الٗامت للجماع٥ ج٩ل٠، باإلياٞت بلى مهام ؤزغي، بةظغاء الخد٣ُ٣اث الجمغ٦ُت، ومً َىا جإحي الخاظت بلى حٍٗغ

ُض ؤؾاؾه ال٣اهىوي.َظا اإلا  ٟهىم وجدضًض الٛغى مىه، مما ٌؿمذ بخَى
 

٠ مٟهىم "الخد٣ُ٣اث الجمغ٦ُت" في ؤخ٩ام اإلااصة  ٣ترح بصعاط حٍٗغ ًُ ٨ظا  مً ٢اهىن الجماع٥، وهي ماصة  5َو

 مسههت لخٍٗغ٠ بٌٗ اإلاٟاَُم.
 

اث التي تهضٝ  ت مً ؤؾالُب الخدٍغ البدض ويبِ ألاٞٗا٫ ؤو بلى ُٞخمشل الخٍٗغ٠ اإلا٣ترح ب٩ىهه ٖباعة ًٖ مجمٖى

ما٫  التي حك٩ل مسالٟاث لل٣ىاهحن والخىُٓماث التي ج٩ىن بصاعة الجماع٥ م٩لٟت بخُب٣ُها. ألٖا

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.        
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 حمغهُتأخيام 

 

 21اإلاىافم  1399شعبان عام  26اإلاإعر في  07-79مً اللاهىن عكم  7حعضٌ وجخمم أخيام اإلااصة   :93 اإلااصة

 واإلاخظمً كاهىن الجماعن، اإلاعضٌ و اإلاخمم، وجدغع هما ًأحي: 1979ؾىت ًىلُى 

 

٘ والخىُٓم، اللظان جاؾـ ؤو حٗض٫ بمىظبهما بظغاءاث جخىلى بصاعة الجماع٥ جىُٟظَا،  - 7اإلااصة "  ًُب٤ الدكَغ

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ما في الجٍغ ش وكَغ   .مً جاٍع
 

 ًمىذ الىي٘ الؿاب٤ ألا٦ثر ؤًٞلُت ٫: ٚحر ؤهه، 

البًاج٘ التي زبذ ؤجها ٢ض ؤعؾلذ مباقغة هدى ؤلا٢لُم الجمغ٧ي بىاؾُت آزغ ؾىضاث الى٣ل الهاصعة  -

ت جدذ  خىُٟظ٢بل صزى٫ َظٍ الىهىم خحز ال والتي ًهغح بها للىي٘ لالؾتهال٥، صون ؤن ج٩ىن مىيٖى

 ،هٓام اإلاؿخىصٕ ؤوعًَ ؤلاًضإ الجمغ٦ُحن مً ٢بل

البًاج٘ مىيٕى ٞخذ اٖخماص مؿدىضي ٚحر ٢ابل لإللٛاء وما٦ض لٟاثضة اإلامىن ألاظىبي، ٢بل صزى٫ َظٍ  -

ت جدذ هٓام اإلاؿخىصٕ  ألاخ٩ام خحز الخىُٟظ والتي ًهغح بها للىي٘ لالؾتهال٥، صون ؤن ج٩ىن مىيٖى

 .ؤوعًَ ؤلاًضإ الجمغ٦ُحن مً ٢بل
 

 ....."........................... الباقي صون حُٛحر() ....................جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ .
 

 عغض ألاؾباب
 

مً ٢اهىن الجماع٥ مبضؤ جُب٤ُ الىٓام ال٣اهىوي ألا٦ثر ؤًٞلُت )خ٨م اهخ٣الي( إلاغج٣ٟي بصاعة  7ج٨غؽ اإلااصة 

٢خهاصًت الجماع٥، وج٨مً ؤَمُخه في جُب٤ُ ال٣ىاهحن والخىُٓماث التي حٗٝغ حُٛحراث مخٗضصة خؿب ألاويإ الا

ت للبلض.  والخجاٍع
 

٘ والخىُٓم  ٨ًمً الخٗضًل اإلا٣ترح لهظٍ اإلااصة مً ظهت في خظٝ مهُلر "الجمغ٦ُان" مً ٖباعة "الدكَغ

الجمغ٦ُان" ٖل مؿخىي ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة اإلاظ٧ىعة، لن الخ٨م الاهخ٣الي ًىُب٤ ٖلى ظمُ٘ الىهىم 

 ا ؤزىاء مماعؾت مهامها. اع٥ م٩لٟت بخُب٣ُهاج٩ىن بصاعة الجم ال٣اهىهُت والخىُٓمُت التي
 

لُه، بالىٓغ لضوعَا ومى٢ٗها ٖلى مؿخىي الخضوص، ٞةن بصاعة الجماع٥ لِؿذ م٩لٟت بخُب٤ُ ال٣ىاهحن  ٖو

ا بخُب٤ُ باقي ال٣ىاهحن والخىُٓماث التي جسو اإلاهالر ألازغي و  ًً والخىُٓماث الجمغ٦ُت ٞدؿب، بل ج٣ىم ؤً

 وألاشخام.اإلاخٗل٣ت بخض٣ٞاث الؿل٘ 
 

ض مً الخىيُذ والض٢ت،  باإلياٞت بلى طل٪، جم حٗضًل نُاٚت ال٣ٟغجحن الشاهُت والشالشت مً اإلااصة اإلاٗىُت، إلاٍؼ

خذ  ٣ت جم٨ً مً الخمُحز بحن خالخحن جاصًان بلى جُب٤ُ مبضؤ الخ٨م الاهخ٣الي، ؤي ؤلاعؾا٫ اإلاباقغ للبًاج٘ ٞو بٍُغ

 بالخضابحر الجضًضة. اٖخماص مؿدىضي ٢بل وكغ الىهىم اإلاخٗل٣ت
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.        
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 حمغهُتأخيام 
 

 1399شعبان عام  26اإلاإعر في  07-79مً اللاهىن عكم  1مىغع  50حعضٌ وجخمم أخيام اإلااصة   :94 اإلااصة

 واإلاخظمً كاهىن الجماعن، اإلاعضٌ و اإلاخمم، وجدغع هما ًأحي: 1979ًىلُى ؾىت  21اإلاىافم 

 

وميكئها ؤو بم٩اهُت ................................. ًم٨ً بصاعة الجماع٥،........)بضون حُٛحر ختى(  - 1مىغع  50اإلااصة " 

ٟاء مً الخ٣ى١ والغؾىم.  اؾخٟاصتها مً ؤلٖا
 

ش جبلُٛها.03ج٩ىن َظٍ ال٣غاعاث اإلاؿب٣ت نالخت إلاضة زالر )  ( ؾىىاث، ابخضاء مً جاٍع

 ..."...............................)الباقي بضون حُٛحر(...........ًم٨ً بصاعة الجماع٥ بلٛاء ال٣غاع....
 

 عغض ألاؾباب
 

 ؤصزل ٢اهىن الجماع٥ مبضؤ ال٣غاعاث اإلاؿب٣ت.
 

ت ويمان  حهضٝ َظا ؤلاظغاء، الظي ؤونذ به اإلاىٓمت الٗاإلاُت للجماع٥، بلى جغ٢ُت حؿهُل اإلاباصالث الخجاٍع

 إمحن ٖملُاتهم و٦ظا بيٟاء اإلاغوهت ٖلى ٖملُاث الجمغ٦ت.اإلاؿاواة في الخٗامل م٘ اإلاخٗاملحن وج
 

ىُت م٘ اإلاٗاًحر الضولُت، والؾُما جىنُاث اإلاىٓمت  ٗاث الَى حهضٝ الخٗضًل اإلا٣ترح لهظٍ اإلااصة بلى مُاب٣ت الدكَغ

٘ مضة نالخُت ال٣غاعاث اإلاؿب٣ت مً ؾخت )  .( ؾىىاث03( ؤقهغ بلى زالر )06الٗاإلاُت للجماع٥، مً زاللٞغ
 

 ( ؤقهغ.06مً ٢اهىن الجماع٥ ٖلى ٞترة نالخُت ال٣غاع اإلاؿب٤ إلاضة ؾخت ) 1م٨غع  50بالٟٗل، جىو اإلااصة 
 

( لل٣غاعاث اإلاؿب٣ت بكإن 01جىو جىنُاث اإلاىٓمت الٗاإلاُت للجماع٥ ٖلى ٞترة نالخُت ال ج٣ل ًٖ ٖام واخض )

ترة نالخُت ال ج٣ل ًٖ زالر ) ٟي الجمغ٧ي ٞو  ث لل٣غاعاث اإلاؿب٣ت اإلاخٗل٣ت باإلايكإ.( ؾىىا03الخهي٠ُ الخٍٗغ

٤، بن صوعة خُاة اإلاىخىط ال جخجاوػ بك٩ل ٖام زالر )  ( ؾىىاث.03ٖلى مؿخىي الدؿٍى
 

ٟت الجمغ٦ُت ٖمىًما باؾخ٣غاع ًخجاوػ زالر ) ٟي الجمغ٧ي، ًخمحز ٩َُل الخٍٗغ ( ؾىىاث 3مً خُض الخهي٠ُ الخٍٗغ

ا ٖلى مضوهت ا لىٓام اإلايؿ٤ الخام بخُٗحن وجغمحز البًاج٘، والتي بمىظبها ؤوكئذ لن الخٗضًالث التي ًخم بظغاَئ

ٟت الجمغ٦ُت ، جخم بك٩ل ٖام زال٫ ٞترة جتراوح بحن ؤعب٘ )  ( ؾىىاث.06( بلى ؾخت )04الخٍٗغ

ت إلاضة زالر ) ( 03ُٞما ًخٗل٤ بميكإ البًاٖت، بمىظب اجٟا٢ُت ٢ىاٖض اإلايكإ، جٓل ال٣غاعاث اإلاؿب٣ت ؾاٍع

 ؾىىاث.
 

ىُت التي جىٓم بظغاءاث ال٣غاعاث لإلقاع  ُٗت والخىُٓمُت الَى ة، وفي بَاع مهمت بهجاػ زبرة ٖلى الىهىم الدكَغ

٘ ٞترة نالخُتها بهضٝ  اإلاؿب٣ت، والتي ٢ام بها زبراء مً اإلاىٓمت الٗاإلاُت للجماع٥، ؤوص ى َاالء الخبراء بلى ٞع

ىُت م٘ اإلاٗاًحر الضولُت. ٗاث الَى  مُاب٣ت الدكَغ
 

 ىم َى مىطىع َظا الخضبير.طل        
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 حمغهُتأخيام 
 

 21اإلاىافم  1399شعبان عام  26في  اإلاإعر 07-79مً اللاهىن عكم  67صة اوجخمم أخيام اإلا حعضٌ   :95 اإلااصة

 ًأحي: واإلاخظمً كاهىن الجماعن، اإلاعضٌ واإلاخمم، وجدغع هما 1979ًىلُى ؾىت 
 

ة الا٢خهاصًت وحؿمذ الٓغوٝ اللىظؿدُت بظل٪، ًم٨ً بوكاء مساػن ما٢خت، ٖىضما ج٣خط ي الًغوع  - 67اإلااصة "

غة ؤمام الجماع٥.
ًَ ً البًاج٘ املخ  في هُا١ اإلاىاوئ واإلاُاعاث وصازل ؤلا٢لُم الجمغ٧ي، لخسٍؼ

 

رة بوكاء املخاػن اإلاا٢خت ٖلى مؿخىي اإلاىاوئ واإلاُاعاث مً َٝغ اإلااؾؿاث اإلاُىاثُت ؤو الكغ٧اث اإلاؿحّ  ًخّم 

 للمُاعاث.
 

 اػن اإلاا٢خت صازل ؤلا٢لُم الجمغ٧ي مً ٢بل:ًخم بوكاء املخ

ىُت،اإلااؾؿاث اإلاُىاثُت ؤو الكغ٧اث اإلاؿحّ  -  رة للمُاعاث، الَى

-  
ّ
 الكغ٧اث الٗمىمُت التي ًخمش

ّ
ٜ ؤو الخّ خً ؤو الخّ ل وكاَها الغثِس ي في الص ً ؤو الخضماث َٟغ سٍؼ

ىُت،٧اث اإلاؿحّ غّ اللىظؿدُت ؤو الى٣ل الضولي، بالكغا٦ت م٘ اإلااؾؿاث اإلاُىاثُت ؤو الك  رة للمُاعاث، الَى

  قغ٧اث -
ّ

ض ، جىي خً الالص ٘ و البًر عؾا٫ والخىنُل الضولي اإل في بَاع اخخُاظاتها اإلاخٗل٣ت بالصخً الؿَغ

.٘ ض الؿَغ  للُغوص والبًر
 

 ًسً٘ بوكاء املخؼن اإلاا٢ذ صازل ؤلا٢لُم الجمغ٧ي لترزُو مؿب٤ مً بصاعة الجماع٥.
 

 ترزُو اإلاؿب٤، بوكاء املخاػن اإلاا٢خت ٖلى مؿخىي اإلاىاوئ واإلاُاعاث. ٚحر ؤهه، ال ًسً٘ لهظا ال
 

خماص اإلاضًغ الٗام للجماع٥.  ًسً٘ الاؾخٛال٫ الٟٗلي للمسؼن اإلاا٢ذ، في ٧ل الخاالث، اٖل
 

 ٌكاع بلى اإلاؿخُٟض مً اٖخماص اإلاضًغ الٗام للجماع٥ بـ "اإلاؿخٛل". 
 

 عغض ألاؾباب
 

جىنُاث الؿلُاث الٗمىمُت في مً ٢اهىن الجماع٥ بلى ججؿُض حٗلُماث و  67صة حهضٝ الخٗضًل اإلاضعط ٖلى اإلاا

الٟهل في مجا٫ بٖاصة ٩َُلت الؿلؿلت اللىظؿدُت و الخد٨م  ٞيها ٦ظا  في ج٩الُٟها. جخمشل َظٍ الخىنُاث في 

غاٝ التي ًم٨نها بوكاء  ً  وصازل ؤلا٢لُم الجمغ٧ي، ٖلى مؿخىي اإلاىاوئ واإلاُاعاثمساػن ما٢خت ألَا اإلاىظهت لخسٍؼ

 البًاج٘، مما ٌؿمذ بخ٣لُو خغ٦ت زغوط ألامىا٫ ٖىض ال٣ُام بهظا اليكاٍ.
 

اإلااؾؿاث اإلاُىاثُت ؤو  مً َٝغ ٖلى مؿخىي اإلاىاوئ واإلاُاعاثاملخاػن اإلاا٢خت ٣ًترح ؤن ًخم بوكاء لهظا، و 

ىُتالكغ٧اث اإلاؿحّ   .صون ؾىاَا رة للمُاعاث، الَى
 

مً َٝغ ًخم اوكاءَا صازل ؤلا٢لُم الجمغ٧ي ًم٨ً ؤن املخاػن اإلاا٢خت و مً ظهت ؤزغي، ًم٨ً  ُٞما ًس

ىُت، اإلااؾؿاث اإلاُىاثُت ؤو الكغ٧اث اإلاؿحّ   التي الٗمىمُت ؤو الكغ٧اث رة للمُاعاث، الَى
ّ
ل وكاَها الغثِس ي ًخمش

 
ّ

ٜ ؤو الخّ خً ؤو الخّ في الص ً ؤو الخضماث اللىظؿدُت ؤو الى٣ل الضولي،بالكغا٦ت م٘ اإلاَٟغ و٦ظا  اؾؿاث اإلاُىاثُتسٍؼ

 
ّ

ض والص ٘، في بَاع اخخُاظاتها اإلاخٗل٣ت بقغ٧اث البًر ٘.اإل خً الؿَغ ض الؿَغ  عؾا٫ والخىنُل الضولي للُغوص والبًر

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.        
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 حمغهُتأخيام 
 

ىافم اإلا 1399شعبان عام  26في  اإلاإعر 07-79عكم ع طمً اللاهىن مىغّ  67حضًضة  جدضر ماصة   :96 اإلااصة

 م، وجدغع هماًأحي:ٌ واإلاخّم واإلاخظمً كاهىن الجماعن، اإلاعّض  1979ًىلُى ؾىت  21

 

 ًسً٘ اؾخٛال٫ املخاػن اإلاا٢خت لضٞتر قغوٍ وال٦خخاب حٗهض ٖام م٨ٟى٫ مً ٢بل اإلاؿخٛل. - ع مىغّ  67"اإلااصة 

٣ًا لبىىص صٞتر الكغوٍ، اإلا٩اجب  ًجب ٖلى مؿخٛل املخؼن اإلاا٢ذ ؤن ًً٘ جدذ جهٝغ بصاعة الجماع٥، ٞو

ت إلاماعؾت مهامها بما ٞيها مغا٢بت البًاج٘.  والىؾاثل الًغوٍع
 

ٗهض الٗام اإلا٨ٟى٫، ًٖ و٦ظا ق٩ل وبىىص صٞتر الكغوٍ والخّ  واؾخٛال٫ املخاػن اإلاا٢خت ص قغوٍ اٖخماصجدّض 

٤ الخىُٓم.  ٍَغ
 

 عغض ألاؾباب
 

اؾخٛال٫ املخاػن اإلاا٢خت لضٞتر قغوٍ، ًخّم مً لخىنُاث الؿلُاث الٗمىمُت، جّم ا٢تراح بزًإ بوكاء و  جبٗا

٣ت حؿمذ بدهغ ؤص١ اللتزاماث مؿخٛل املخؼن اإلاا٢ذ م٘  ا ، بٍُغ َغ
ّ
زالله جىيُذ ٧ل الكغوٍ التي ًجب جٞى

 جدضًض مؿاولُخه ججاٍ البًاج٘ اإلاىصٖت مىظ البضاًت ختى زغوظها مً املخؼن.

 

 67م٨ً ؤن ًخم بم٣خط ى هو جىُٓمي جُب٣ُا لخ٩ام اإلااصة ًجضع الخىيُذ بإن ّقغوٍ بوكاء املخاػن اإلاا٢خت ً

 ضٞتر قغوٍ في هو ٢اهىوي ؤنبدذ ؤ٦ثر مً يغوعة. اإلقاعة بلىمً ٢اهىن الجماع٥. ٚحر ؤه

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.        
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 حمغهُتأخيام 
 

 21اإلاىافم 1399م شعبان عا 26في  اإلاإعر 07-79مً اللاهىن عكم  68 صةام أخيام اإلاٌ وجخّم حعّض    :97 اإلااصة

 ع هماًأحي:واإلاخظمً كاهىن الجماعن، اإلاعضٌ واإلاخمم، وجدغّ  1979ًىلُى ؾىت 

 

  .جٟخذ املخاػن اإلاا٢خت لجمُ٘ اإلاؿخىعصًً....)بضون حُٛحر ختى( صون ؾىاَم - 68اإلااصة "
 

 
ّ
٘ والخىُٓم اإلاذ جسهُو مؿاخاث ؤو مساػن مجهّ ًجب ٖلى مؿخٛل املخؼن اإلاا٢ ٗمى٫ بهما، ؼة َب٣ا للدكَغ

نها ججهحزاث  الؾخ٣با٫ البًاج٘ التي حك٩ل زُغا ؤو مً قإجها ؤن جلخ٤ يغعا بالبًاج٘ ألازغي ؤو التي ًخُلب جسٍؼ

ً ؤو للم٩ىر ٞيها.  ؤو قغوٍ زانت للخسٍؼ
 

 
ّ
٘ والخىُٓم اإلاٗمى٫ بهما، ذ جسهُو مؿاخاث ؤو مساػن مجهّ ًجب ٖلى مؿخٛل املخؼن اإلاا٢ ؼة َب٣ا للدكَغ

 لبًاج٘ الخالُت، في اهخٓاع جدضًض الىظهت ال٣اهىهُت لها: الؾخ٣با٫ ا

 ؛البًاج٘ واإلاىخجاث الخالٟت ؤو في خالت خٟٔ ؾِئت −

 ؛مً َظا ال٣اهىن  1/ 21البًاج٘ املخٓىعة بمٟهىم اإلااصة  −

 مً َظا ال٣اهىن. 116البًاج٘ اإلاكاع بليها في اإلااصة  −
 

في  البًاج٘ التي ججاوػ م٩ىثها في املخؼن اإلاا٢ذ ًجب ٖلى مؿخٛل املخؼن اإلاا٢ذ جسهُو مؿاخاث الؾخ٣با٫

مً َظا ال٣اهىن، ؾىاء صازل هٟـ املخؼن اإلاا٢ذ ؤو في مىا٤َ الٟسخت، َب٣ا  71ظل اإلاكاع بلُه في اإلااصة ألا 

 ال٣اهىن. امً َظ 203و 74لخ٩ام اإلااصجحن 
 

 عغض ألاؾباب
 

 بْهاع الالتزاماث اإلاهمت  إلاؿخٛل مً ٢اهىن الجماع٥ بلى  68حهضٝ الخٗضًل اإلاضعط ٖلى اإلااصة 
ّ
ذ املخؼن اإلاا٢

البًاج٘ التي حك٩ل زُغا ؤو مً قإجها ؤن جلخ٤ يغعا بالبًاج٘ الؾخ٣با٫  ؼةؤو مساػن مجهّ  مؿاخاثخسهُو ل

ً  زانت ؤو قغوٍ ألازغي ؤو التي ًخُلب بًضاٖها ججهحزاث  .٧البًاج٘ الخالٟت ؤو للم٩ىر ٞيهاللخسٍؼ
 

اإلاىخجاث زاػن ؤو مؿاخاث مجهؼة زهُها الؾخ٣با٫ وم٩ىر  تهُئت ل املخؼن اإلاا٢ذ٦ما ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ مؿخٛ

ج٣ُُض و٦ظا جل٪ مدل  مً َظا ال٣اهىن  1/ 21البًاج٘ املخٓىعة بمٟهىم اإلااصة ؤو في خالت خٟٔ ؾِئت، ؤو  الخالٟت

ل٣ت باٖخباعاث ؤو ألامً الٗمىمي ؤو الىٓاٞت والصخت الٗمىمُت اإلاخٗ ؤو خٓغ مً َٝغ الؿلُاث الٗمىمُت

ت  ؤو مخٗل٣ت بخضابحر لخماًت الكهاصاث ؤو ٖالمت مىخج و خ٣ى١ اإلاال٠ وؤلاهخاط.بٍُُغ
 

الؾخ٣با٫ البًاج٘ التي ججاوػ م٩ىثها في املخؼن مؿاخاث جسهُهمً ظهت ؤزغي، ًجب ٖلى مؿخٛل املخؼن 

ملخؼن اإلاا٢ذ ؤو في مىا٤َ الٟسخت، مً َظا ال٣اهىن، ؾىاء صازل هٟـ ا 71ظل اإلاكاع بلُه في اإلااصة في ألا  اإلاا٢ذ

 الجماع٥. مً ٢اهىن  203و 74َب٣ا لخ٩ام اإلااصجحن 

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.        
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 حمغهُتأخيام 
 

 21اإلاىافم  1399شعبان عام  26في  اإلاإعر 07-79مً اللاهىن عكم  70 صةاحعضٌ وجخمم أخيام اإلا   :98 اإلااصة

 ًأحي: ن، اإلاعضٌ واإلاخمم، وجدغع هماواإلاخظمً كاهىن الجماع  1979ًىلُى ؾىت 
 

دا - 70اإلااصة "  ملخؼن اإلاا٢ذ. ًجب بًضإ البًاج٘ في املخؼن اإلاا٢ذ ٖلى ؤؾاؽ جهٍغ
 

ذ اإلاىظؼ بالخمىلت، ٖلى ؤن ٣ًُض اإلاؿخٛل  ٚحر ؤهه ًم٨ً بًضإ البًاج٘ في املخؼن اإلاا٢ذ، ٖلى ؤؾاؽ الخهٍغ

ذ بالخمىلت٦خابُا وبك٩ل عؾمي ٢بىله الخ٨ٟل بالبًاج٘ ٖل  اإلاٗني. ى الخهٍغ
 

ت في مسؼهه اإلاا٢ذ.   اججاٍ بصاعة الجماع٥ ًٖ البًاج٘ اإلاىيٖى
ً
 ٩ًىن مؿخٛل املخؼن اإلاا٢ذ مؿاوال

 

ذ املخؼن اإلاا٢ذ ؤو  ش بًضإ البًاج٘ في املخؼن اإلاا٢ذ، بىاء ٖلى حسجُل جهٍغ ج٣ىم َظٍ اإلاؿاولُت ابخضاء مً جاٍع

٘ البًاج٘ مً زال٫ ٢بى٫ الخ٨ٟل بالبًاج٘ اإلا ش ٞع ذ الخمىلت بلى ٚاًت جاٍع ٣ُض ٦خابُا مً َٝغ اإلاؿخٛل ٖلى جهٍغ

٘ والخىُٓم اإلاٗمى٫ بهما.  َب٣ا للدكَغ
 

مً  63م٨غع و 61و 61و 57و 54و 53ال جيخٟي مؿاولُت الىا٢ل ؤو مً ًىىب ٖىه اإلاىهىم ٖليها في ؤخ٩ام اإلاىاص 

ذ بالخمىلت،  داَظا ال٣اهىن، ٖلى البًاج٘ مدل الخهٍغ ش حسجُل جهٍغ ملخؼن اإلاا٢ذ ؤو ج٣ُُض ٦خابُا  ختى جاٍع

ذ بالخمىلت،َب٣ا لخ٩ام ال٣ٟغجحن ألاولى والشاهُت  ؤٖالٍ. ٢بى٫ اإلاؿخٛل بالخ٨ٟل بالبًاج٘ في الخهٍغ
 

ذ املخؼن اإلاا٢ذ ًخّم   وقغوٍ حسجُله ب٣غاع مً اإلاضًغ الٗام للجماع٥. جدضًض ق٩ل جهٍغ
 

 عغض ألاؾباب
 

املخؼن مً ٢اهىن الجماع٥ بخدضًض ؾلؿلت اإلاؿاولُاث ٖلى البًاج٘ اإلاىصٖت في  70ل اإلااصة ٌؿمذ ا٢تراح حٗضً

 خالت الٛمىى والٟىض ى في َظا ال٣ُإ.م٘ وي٘ خض ل اإلاا٢ذ
 

خي في مغخلت الجمغ٦ت بمىظب  ذ املخؼن اإلاا٢ذ٦ما حهضٝ َظا الخٗضًل بلى بصزا٫ الىٓام الخهٍغ مً ؤو  جهٍغ

ذ بى٫ ال٣زال٫  ذ الخمىلتاملخؼن اإلاا٢ذ ؿخٛل ممً َٝغ  اإلا٣ُض ٦خابُا ،ٟل بالبًاج٨٘للخ الهٍغ  .ٖلى جهٍغ
 

ٖلى  الخضازالث وخاالث الٛمىى في جدضًض اإلاؿاولُت ٖلى البًاج٘ اإلاىصٖت في  ءٌؿمذ َظا الخضبحر  باه٣ًا

٘ والفي خالت الًُإ ؤو الخل٠، في اهخٓاع بُٖائها وظهت جهاثُت  املخؼن اإلاا٢ذ  خىُٓم اإلاٗمى٫ بهما.َب٣ا للدكَغ

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.        
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 حمغهُتأخيام 

 

ًىلُى  21  اإلاىافم 1399شعبان عام  26في  اإلاإعر 07-79مً اللاهىن عكم  78 صةام أخيام اإلاجخّم   :99 اإلااصة

 ًأحي: ع هماواإلاخظمً كاهىن الجماعن، اإلاعضٌ واإلاخمم، وجدغّ  1979ؾىت 
 

ذ بال - 78"اإلااصة    .التي ًى٣لها ............................ )بضون حُٛحر ختى( .............بًاجً٘جب الخهٍغ
 

٘ الضولي ض الؿَغ بىن،  اإلاغزو لهم ٢اهىهُا  ًجب ٖلى مخٗاملي البًر و٦ظا ٧ل شخو مٗىىي آزغ، الظًً ًٚغ

ذ لضي الجماع٥ لهالر الٛحر، صون ان ًماعؾىا مهىت و٦ُل  لضي الجماع٥، ان بمىاؾبت مماعؾت وكاَاتهم الخهٍغ

 ًخدهلىا ٖلى عزهت ظمغ٦ت البًاج٘.
 

  " ........................... (بضون حُٛحر الباقي ) ..........................جمىذ َضٍ الغزهت 

 

 عغض ألاؾباب
 

ذ " 78اإلااصة جخمُم ؤخ٩ام  َظا الخضبحر الى  حهضٝ ض البًر مخٗامليمً ٢اهىن الجماع٥، وطل٪ بةياٞت بك٩ل نٍغ

٘ الضولي، ذ لضي الجماع٥ لهالر ػباثنهم. " ٢اهىها لهم اإلاغزو الؿَغ  والؿماح لهم با٦خخاب الخهٍغ
 

٘ الضولي، اإلاغزو لهم ٢اهىها، بلى يمان  ض الؿَغ ٌؿمذ َظا الخضبحر ؤًًا، لهاالء اإلاخٗاملحن في مجا٫ ه٣ل البًر

إلاماعؾاث الضولُت في َظا مجا٫ الُغوص زضمت جىنُل ٧املت مً الباب بلى الباب، خؿب ما َى مٗمى٫ به في ا

.٘ ض الؿَغ ضًت والبًر  البًر
 

 86مً ٢اهىن الجماع٥ م٘ جل٪ اإلاخٗل٣ت باإلااصة  ٦78ظل٪، ٌؿمذ َظا الخخمُم بًمان جىاؾ٤ بحن ؤخ٩ام اإلااصة 

 مىه. 2م٨غع 

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.        
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 حمغهُتأخيام 
 

 1979ًىلُى ؾىت  21اإلاإعر في  07-79لاهىن عكم مىغع مً ال 92جلغى أخيام اإلااصة    :100 اإلااصة

 واإلاخظمً كاهىن الجماعن، اإلاعضٌ واإلاخمم.

 عغض ألاؾباب
 

م٨غع مً ٢اهىن الجماع٥ التي جىو ٖلى بم٩اهُت اللجىء بلى قغ٧اث  92ًخمشل الخضبحر اإلا٣ترح في بلٛاء اإلااصة 

ذ الجمغ٧ي لخؿاب بصاعة الخٟخِل اإلاٗخمضة ٢بل بعؾا٫ البًاج٘ لل٣ُام بمغا٢بت، ٖلى الخ هىم، ٖىانغ الخهٍغ

 الجماع٥.
 

ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخٟخِل ٢بل ؤلاعؾا٫ َى مماعؾت جخمشل في لجىء بٌٗ الضو٫ بلى ماؾؿاث زانت مً ؤظل 

 الخد٤٣ مً جٟانُل ؤلاعؾا٫ ٧الؿٗغ. 
 

ل ؤلايافي للٗ ملت الهٗبت هدى الخاعط، م٘ ٧ل ٚحر ؤن اللجىء بلى َظٍ اإلاماعؾت ًترجب ٖنها ٧أزاع مباقغة، الخدٍى

ني.  الاو٩ٗاؾاث ٖلى ٞىاجحر الاؾخحراص والخإزحر الؿلبي ٖلى اخخُاٍ الهٝغ الَى
 

ًخٗحن ؤلاقاعة بلى ؤهه ٌٗىص للمؿتهل٪ ألازحر )مىاًَ، ماؾؿاث ؤلاهخاط( جدمل ؤٖباء وج٩ال٠ُ َظا الخٟخِل م٘ 

باء مً َٝغ ٧ل الٗىا٢ب الىزُمت ٖلى ألاؾٗاع وال٣ضعة الكغاثُت للمؿ تهل٨حن. بدُض ؤهه بطا جم صٞ٘ َظٍ ألٖا

 اإلاؿخىعصًً، ؾٝى جضعط بهٟت آلُت في ٞاجىعة ؤلاهٟا١ وبالخالي في ؾٗغ البُ٘. 
 

بياٞت بلى طل٪، ؾُسل٤ اللجىء بلى َظٍ اإلااؾؿاث اػصواظُت في مجا٫ اإلاغا٢بت، ج٩ىن اإلاؿاثل التي ًجب الخ٨ٟل 

ٟي للبًاج٘( مدل مغا٢بت بها مً زال٫ ٖملُاث الخٟخِل اإلاظ٧ىع  ُت، ال٨مُت، ال٣ُمت، الخهي٠ُ الخٍٗغ ة )الىٖى

ت  ٣ا لخ٩ام ٢اهىهُت، جماعؽ مً َٝغ مهالر الجماع٥ والخجاعة وجل٪ اإلا٩لٟت باإلاغا٢بت البٍُُغ مىهىم ٖليها ٞو

بت وه والصخُت الىباجُت.بن الًُٗ في مهضا٢ُت هج َظٍ اإلاغا٢باث ًمـ بالؿُاصة والُاب٘ الؿُاصي للًٍغ

ىُت. ت الَى   الؿُاؾت الخجاٍع
 

ٖالوة ٖلى طل٪، جىص ي اإلاىٓماث الضولُت ٖلى ٚغاع اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة واإلاىٓمت الٗاإلاُت للجماع٥ الضو٫ 

غ الضولُت  ٤ الىمى بٗضم بصعاط ؤو جُب٤ُ ؤهىإ ؤزغي مً الخٟخِل ٢بل ؤلاعؾا٫ وجىو الخ٣اٍع الؿاثغة في ٍَغ

ٗاإلاُت للخجاعة ٖلى هٟـ الخىنُت زانت ُٞما ًخٗل٤ باللجىء بلى َظٍ اإلااؾؿاث اإلاٗضة مً َٝغ اإلاىٓمت ال

ٟي للبًاج٘.   بهضٝ جدضًض ال٣ُمت والخهي٠ُ الخٍٗغ
 

غ زلهذ ؤزغي للمىٓمت الٗاإلاُت للجماع٥ بلى ؤن اللجىء بلى مهالر الخٟخِل ٢بل ؤلاعؾا٫ ٌٗض م٩لٟا  ج٣اٍع

اث الجمغ٦ُت في مسخل٠ املجاالث ٧الخ٣ُُم الجمغ٧ي وجهي٠ُ للخ٩ىماث وياعا باإلهجاػاث املخ٣٣ت وال٨ٟاء

  البًاج٘ )الىٓام اإلايؿ٤( ولم جخد٤٣ ؤَضاٝ َظا ؤلاظغاء ٖلى الٗمىم.
 

هدُجت لظل٪، جم بؾضاء جىنُاث ٖلى ؤن جلتزم الخ٩ىماث بضٖم بصاعاث الجماع٥ ختى ًدؿنى لها حؿُحر بغامجها 

ا لإلنالح و  ثٟها الغثِؿُت. الٗهغهت، زانت ُٞما حٗل٤ بْى
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.        



 

 0202مشزوع  قانون المالية لسنة 

242 

 

 حمغهُتأخيام 
 

 1399شعبان عام  26اإلاإعر في  07-79مً اللاهىن عكم  100حعضٌ وجخمم أخيام اإلااصة    :101 اإلااصة

 واإلاخظمً كاهىن الجماعن، اإلاعضٌ واإلاخمم وجدغع هماًأحي: 1979ًىلُى ؾىت  21اإلاىافم 
 

ُت: )بضون حُٛحر ختى(اع٥ ٞىع ببالٚها بُلب الًُٗ، ......... جمىذ بصاعة الجم - 100 اإلااصة"  قٍغ
 

 ؛............)بضون حُٛحر (............. −

 ؛.............)بضون حُٛحر (............ −

ا اخخماال، ٖلى ؤن ًخم يمان ب٨ٟالت ؤو بىصٌٗت − ، مبلٜ الخ٣ى١ والغؾىم وال٣ٗىباث اإلاالُت الىاظب ؤصاَئ

 لجماع٥.ؤؾاؽ ج٣ضًغ ؤٖىان ا
 

ًم٨ً ل٣ابٌ الجماع٥ بٖٟاء الهُئاث الخالُت مً ج٣ضًم الًمان اإلاخٗل٤ بال٣ٗىباث اإلاؿخد٣ت اخخماال، 

 اإلاىهىم ٖلُه في َظٍ اإلااصة:

 ؛الٗمىمُت الهُئاث و الٗمىمُت ؤلاصاعاث −

ىُت − ً الَى  ؛الضواٍو

 ؛ىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي والٗلميالهُئاث الٗم −

 ؛ىاعي والخجاعي ب٘ الهالهُئاث الٗمىمُت طاث الُا −

 ؛٢خهاصًىن اإلاٗخمضون لضي الجماع٥اإلاخٗاملىن الا −

 ؛ال٣ُاٖاث طاث الُاب٘ الاؾتراجُجياإلااؾؿاث الٗمىمُت الا٢خهاصًت  التي جيخمي بلى  −
 

 جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة، ٖىض الخاظت، بم٣غع مً اإلاضًغ الٗام للجماع٥".
 

 عغض ألاؾباب
 

ً ٢اهىن الجماع٥ ٖلى بم٩اهُت بٖٟاء بصاعة الجماع٥ اإلاخٗاملحن طوي اإلاالءة اللظًً ٢ضمىا م 100جىو ؤخ٩ام اإلااصة 

َلب ًَٗ ؤمام لجان الًُٗ مً ج٣ضًم الًمان اإلاخٗل٤ بال٣ٗىباث اإلاالُت اإلاؿخد٣ت اخخماال اإلاىهىم ٖلُه في 

٘ الُض ًٖ البًاج٘ اإلاخىإػ ٞيها.  َظٍ اإلااصة إلاىذ ٞع
 

ٟاء بخضي ٘ الُض ًٖ  ٌك٩ل َظا ؤلٖا الدؿهُالث التي اجسظتها بصاعة الجماع٥ لٟاثضة اإلاخٗاملحن. حؿمذ لهم بٞغ

 .بًاجٗهم صون اهخٓاع ٢غاعاث لجان الًُٗ
 

ٚبر ؤهه، جم بخهاء الٗضًض مً الهٗىباث في جُب٤ُ اخ٩ام َظٍ اإلااصة ُٞما ًسو ؤلاإلاام بمٟهىم اإلاخٗاملحن طوي 

م مً الخىيُداث اإلا ظا بالٚغ  .2019-3-13ىهىم ٖليها في م٣غع اإلاضًغ الٗام للجماع٥ اإلااعر في اإلاالءة، َو
 

الث ؤو ججاوػاث.  ٟاء في نلب اإلااصة جٟاصًا لي جإٍو لُه، اعجإًىا اهه مً اإلاالثم ط٦غ اإلاخٗاملحن اإلاٗىُحن باإٖل  ٖو
 

 ٦ما ًلي: 100وبظل٪ جم بصعاط اإلاخٗاملحن والهُئاث في اإلااصة 
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 الٗمىمُت، ئاثالهُ و الٗمىمُت ؤلاصاعاث −

ىُت، − ً الَى  الضواٍو

 الهُئاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي والٗلمي، −

 الهُئاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ الهىاعي والخجاعي، −

 اإلاخٗاملىن الا٢خهاصًىن اإلاٗخمضون لضي الجماع٥، −

 .ؤلاؾتراجُجُتاإلااؾؿاث الٗمىمُت الا٢خهاصًت  −
 

 ٥ لخدضًض ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة، ٖىض الخاظت.٦ما جم ؤلاب٣اء ٖلى م٣غع اإلاضًغ الٗام للجماع 

 
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.        
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 حمغهُتأخيام 
 

شعبان عام  26في  اإلاإعر 07-79عكم طمً اللاهىن  2مىغع  102  حضًضة جدضر ماصة   :102 اإلااصة

 أحي:ع هماًم وجدغّ ٌ واإلاخّم واإلاخظمً كاهىن الجماعن، اإلاعّض  1979ًىلُى ؾىت  21اإلاىافم  1399
 

ل  - 2مىغع  102 "اإلااصة ت اإلاٟٗى٫، ال ًم٨ً الخىاػ٫ ؤو جدٍى ُٗت الخانت ؾاٍع صون ؤلازال٫ بالخ٩ام الدكَغ

ظباثُت ٖىض الجمغ٦ت، بال بٗض جغزُو الؿلُت التي  التي اؾخٟاصث مً امخُاػاث البًاج٘ طاث اإلا٣هض ؤلامخُاػي 

ى٢ا بخٗهض اإلاؿخُٟض الجضًض بالخ٨ٟل مىدذ الامخُاػ   بالتزاماث اإلاؿخُٟض ألانلي. مٞغ
 

ًاصي الخىاػ٫ ًٖ البًاج٘ اإلا٣خىاة جدذ هٓام ظباجي جًُٟلي ٢بل جهاًت مضة بَخال٦ها، بلى بعظإ الامخُاػ الجباجي 

 اإلامىىح، بالخىاؾب م٘ ٞترة ؤلاَخال٥ اإلاخب٣ُت.
 

ون بعظإ الامخُاػ ًغزو بالخىاػ٫ ٖلى البًاج٘ اإلا٣خىاة جدذ هٓام ظباجي جًُٟلي، صون عزهت مؿب٣ت وص

 الجباجي اإلامىىح، ٖىضما ج٩ىن مهخل٨ت ٧لُا َب٣ا للخىُٓم ؾاعي اإلاٟٗى٫.
 

ال للبًاٖت ًٖ م٣هضَا ؤلامخُاػي، و ٌٗا٢ب ٖليها َب٣ا لخ٩ام َظا  حٗخبر ٧ل مسالٟت لخ٩ام َظٍ اإلااصة، جدٍى

 ال٣اهىن".
 

 

 عغض ألاؾباب
 

٣ت بالخىاػ٫ ًٖ البًاج٘ اإلا٣خىاة جدذ هٓام ظباجي جًُٟلي، والتي جخل٣ى بصاعة الجماع٥ الٗضًض مً الُلباث اإلاخٗل

ي اإلاٟٗى٫. ٘ والخىُٓم ؾاَع غة بىيىح بمىظب الدكَغ  هي خاالث ٚحر مَا
 

ما٫ في مجا٫ الغؾم  38ًإحي َظا الا٢تراح بهضٝ جىا٤ٞ اإلابضؤ اإلاكاع بلُه في اإلااصة  مً ٢اهىن الغؾم ٖلى ع٢م ألٖا

 ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت.
 

ل الامخُاػ في ا لىا٢٘، مً اإلام٨ً اإلاىا٣ٞت ٖلى الخىاػ٫ ًٖ البًاج٘ اإلا٣خىاة في بَاع الامخُاػ الجباجي م٘ جدٍى

اث اَخال٥ الٗخاص. ٦ما ًم٨ً ؤن ًخم َظا الخىاػ٫ صون اؾترظإ  الجباجي ألانلي اإلامىىح ٖلى ؤؾاؽ مؿخٍى

 الامخُاػاث الجباثُت، بطا جد٤٣ مٗض٫ الاَخال٥ ٧لُا.  
 

الخًُٟلُت هي ألاهٓمت التي جمىذ بٖٟاء ؤو جسٌُٟ للخ٣ى١ والغؾىم ٧الىٓام اإلاٗخمض في بَاع الى٧الت  ألاهٓمت

ىُت لدكُٛل الكباب و٢اهىن املخغو٢اث و٢اهىن اإلاىاظم.  غ الاؾدشماع والى٧الت الَى ىُت لخٍُى  الَى
 

ػ في الخاالث التي لم حهخل٪ ٞيها جم الىو ؤًًا ٖلى الترزُو بٗملُت الخىاػ٫ مً َٝغ الؿلُت التي مىدذ الامخُا

 ٧لُا الٗخاص اإلاٗني.
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.        
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 حمغهُتأخيام  
 

 1399شعبان عام  26في  اإلاإعر 07-79عكم طمً اللاهىن  2مىغع  238 حضًضة جدضر ماصة :103 اإلااصة

 اًأحي:ع همم وجدغّ ٌ واإلاخّم واإلاخظمً كاهىن الجماعن، اإلاعّض  1979ًىلُى ؾىت  21اإلاىافم 

 

  :2ع مىغّ  238اإلااصة "
ّ
و إلصاعة الجماع٥ ال٣ُام بخإصًت الخضماث اإلاخهلت باؾخٗما٫ بخهاثُاث الخجاعة ًغز

خم طل٪ م٣ابل ؤظغ. ا بصاعة الجماع٥، ٍو  الخاعظُت ال٣ابلت لليكغ مً َٝغ اإلاؿخٗملحن، والتي حٗضَا وجيكَغ
 

ٟاث َظٍ ؤلاجاوة ٦ما ًإحي:جدّض   ص حٍٗغ

م وكغ صط( مهاٍع٠ الاقترا٥ الؿىىي للمؿخٗملحن اإلاىنىلحن بىٓا 20.000)ٖكغون ؤل٠ صًىاع  −

 ؛بخهاثُاث الخجاعة الخاعظُت

ل ال صط( للض٣ُ٢ت مً اؾخٗما٫ هٓام وكغ بخهاثُاث الخجاعة الخاعظُت م٘ جدهُ 05زمؿت صهاهحر ) −

 ؛صط( ٣ً100ل ًٖ ماثت صًىاع )

ٟي 20ٖكغون صًىاع ) − اإلاىخج وال٣ُمت بالضًىاع وال٣ُمت بالضوالع م٘ حُٗحن  صط( ل٩ل بىض ٞغعي حٍٗغ

٩ي والىػن والبلض واملجمٗت بٗىىان الؿىت اإلاٗىُت ؤو الٟترة مً الؿ ش الُلبألامٍغ  ؛ىت اإلا٣ُضة بلى ٚاًت جاٍع

اصة ٖلى ؤلاخهاثُاث الىمُُ 500زمؿماثت صًىاع ) −  ؛ت ل٩ل هٓام ظمغ٧ي ؤو ظباجي مُلىبصط( ٍػ

اصة ٖ 500زمؿماثت صًىاع ) −  ؛اث الىمُُت ل٩ل م٨خب ظماع٥ مُلىبلى ؤلاخهاثُصط( ٍػ

اصة ٖلى ؤلاخهاثُاث الىمُُت ٖىضما ج٩ىن  1000صًىاع ) ؤل٠ − ت.صط( ٍػ  قهٍغ
 

ُئاث الضولت املخىلت ٢اهىًها للخهى٫ ٖلى بخهاثُاث الخجاعة الخاعظُت لضٞ٘ َظٍ  ال جسً٘ ؤلاصاعاث الٗمىمُت َو

 ؤلاجاوة.
 

ومغا٦ؼ البدض الٗلمي ومسخبراث البدض الٗلمي الخهى٫ ٖلى ؤلاخهاثُاث ًم٨ً للجامٗاث واإلاغا٦ؼ الجامُٗت 

ا بصاعة الجماع٥، في بَاع بغامجها البدشُت طاث نلت بالخجاعة الخاعظُت. ضص جسً٘ ٣ِٞ وفي َظا الهّ  التي جيكَغ

 لضٞ٘ مهاٍع٠ الاقترا٥.
 

ت ال٣ابلت لليكغ، والتي حٗضَا جسهُو بًغاصاث بجاوة اؾخٗما٫ بخهاثُاث الخجاعة الخاعظُت الجؼاثٍغ ًخّم 

ا بصاعة الجماع٥ ٦ما ًإحي:  وجيكَغ

 ؛لٟاثضة محزاهُت الضولت% 40 -

 لٟاثضة الهىضو١ الخام الؾخٛال٫ الىٓام اإلاٗلىماحي إلصاعة الجماع٥. % 60 -

 

٤ الخىُٓم. ص قغوٍ وجدّض   ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة ًٖ ٍَغ
 

 

 عغض ألاؾباب
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مً ٢اهىن الجماع٥، جماعؽ بصاعة الجماع٥ اإلاهمت التي جًمً مً زاللها  3اصة مً اإلا 5جُب٣ُا لخ٩ام الى٣ُت 

ا.  بٖضاص بخهاثُاث الخجاعة الخاعظُت وجدلُلها ووكَغ
 

في بَاع الؿُا١ الٗام، جضٖم البُاهاث ؤلاخهاثُت جىظهاث و٢غاعاث الؿلُاث الٗمىمُت ُٞما ًسو الؿُاؾاث 

ما٫ وحؿخسضم في بهجاػ الضعاؾاث  ٖليها. ٦ما حؿاٖض ؤًًا الٗامت التي حٗخمض في نى٘ ال٣غاع في مدُِ ألٖا

اث البدض الجامعي واإلااؾؿاث ألازغي اإلامازلت لها، في بَاع  والبدىر التي ججغحها مغا٦ؼ الخ٨ٟحر ومجمٖى

 بغامجهم.
 

 في ؾُا١ مدضص، حسجل بصاعة الجماع٥ جؼاًض اخخُاظاث مسخل٠ مؿخٗملي البُاهاث ؤلاخهاثُت الؾُما:

 اعاث الٗمىمُت و َُئاث الضولت،ؤلاص −

ما٫، −  اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن ومسخل٠ مؿخٗملي مدُِ ألٖا

 الخمشُلُاث الضبلىماؾُت، −

 م٩اجب الضعاؾاث والاؾدكاعاث، −

 الجامٗاث ومغا٦ؼ البدىر و اإلااؾؿاث اإلامازلت لها، −

− .ً  الٗضًض مً اإلاؿخسضمحن آلازٍغ
 

 وة الؾخٗما٫ بخهاثُاث الخجاعة الخاعظُت ال٣ابلت لليكغ.في َظا الهضص، ج٣ترح بصاعة الجماع٥ بوكاء بجا
 

ًخُلب الخ٨ٟل بمىٓىمت وكغ بخهاثُاث الخجاعة الخاعظُت ال٣ابلت لليكغ وجدهُل ؤلاجاوة اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ، 

الم آلالي للجماع٥. غ جُب٤ُ ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلصاعة الجماع٥ ؤو خل بضًل في هٓام ؤلٖا  جٍُى
 

ا بصاعة الجماع٥ بلى: وة الؾخٗما٫ بخهاثُاث الخجاعة الخاعظُت ال٣ابلت لليكغحهضٝ بوكاء بجا  والتي جيكَغ

 جشمحن البُاهاث وبخهاثُاث الخجاعة الخاعظُت اإلا٣ضمت مً بصاعة الجماع٥، −

اصة اإلاغصوص الجباجي والكبه الجباجي، − ىت الضولت مً زال٫ ٍػ  صٖم زٍؼ

ض وجبؿُِ ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بيكغ بخها − ثُاث الخجاعة الخاعظُت لهالر اإلاؿخٗملحن مً زال٫ ججٍغ

 الىلىط الخغ ٖبر ؤلاهترهذ بلى هٓام اليكغ طي الهلت،

جس٠ُٟ ٖبء الٗمل طي ال٣ُمت اإلاًاٞت الًُٟٗت ٖلى مهالر بصاعة الجماع٥ اإلا٩لٟت بمهمت وكغ  −

 بلخ(، ...ؾاث وجدلُالثؤلاخهاثُاث والتر٦حز ٖلى ألاوكُت والالتزاماث طاث ال٣ُمت اإلاًاٞت الٗالُت )صعا

 حٗمُم وج٨َغـ صًم٣غاَُت وكغ بخهاثُاث الخجاعة الخاعظُت. −
 

ُئاث الضولت في خحن جسً٘  ًسً٘ لهظٍ ؤلاجاوة ظمُ٘ َالبي ؤلاخهاثُاث، باؾخصىاء ؤلاصاعاث الٗمىمُت َو

 ٣ِٞ. الجامٗاث ومغا٦ؼ ألابدار واإلااؾؿاث اإلامازلت لها لضٞ٘ مهاٍع٠ الاقترا٥
 

 ص ال٨ُٟجدّض 
ّ
٤ ُاث الخانت ليكغ بخهاثُاث الخجاعة الخاعظُت ال٣ابلت للي كغ وجدهُل ؤلاجاوة طي الهلت ًٖ ٍَغ

 الخىُٓم.
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.        
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 حمغهُتأخيام 
 

شعبان عام  26في  اإلاإعر 07-79مً اللاهىن عكم  2مىغع  340اإلااصة  أخيامحعضٌ وجخمم     :104 اإلااصة

 و اإلاخظمً كاهىن الجماعن اإلاعضٌ واإلاخمم هماًأحي: 1979ًىلُى ؾىت  21اإلاىافم  1399
 

 لالؾخضٖاءاث اإلاخ٨غعة التي جىظهها لهم. .). بضون حُٛحر ختى (ًم٨ً بصاعة الجماع٥ ..... - 2مىغع  340اإلااصة "
 

 ًترجب ًٖ ٢غاع مى٘ اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن مً اؾخسضام الىٓام اإلاٗلىماحي إلصاعة الجماع٥، اؾدبٗاصَم مً

ت ويُٗتهم ال٣اهىهُت.  ال٣ُام بٗملُاث الخجاعة الخاعظُت الى ٚاًت حؿٍى
 

ش اجساط ٢غاع بظغاء  حن بى٩ي،  ٢بل جاٍع حؿدشنى مً مجا٫ جُب٤ُ ؤخ٩ام َظٍ اإلااصة البًاج٘ اإلاغؾلت ؤو مدل جَى

 اإلاى٘.
 

 ". ............................................. )الباقي بضون حُٛحر( ........................جدضص ٦ُُٟاث ..
 

 عغض ألاؾباب
 

مً ٢اهىن الجماع٥ ٖلى وؾُلت ٢اهىهُت حؿمذ إلصاعة الجماع٥، اخخُاَُا وبهٟت  2م٨غع  340ههذ  اإلااصة 

ٗاث والخىُٓماث اللظان  اإلاخٗاملحن اإلاغج٨بحن ملخالٟاث ما٢خت، بمى٘ اؾخسضام هٓامها اإلاٗلىماحي مً َٝغ للدكَغ

الظًً ًمخىٗىن ًٖ الاؾخجابت لالؾخضٖاءاث اإلاخ٨غعة التي وظهذ بليهم ، صون ان ًدضص  ج٩ل٠ بخُب٣ُهما ؤو

 الىظهت ال٣اهىهُت للبًاج٘ التي ًمخل٨ها اإلاخٗاملىن اإلامىٗىن.
 

ت الىيُٗت ال٣اهىهُت التي  بلىخالُا ، جٓل َظٍ البًاج٘ مسؼهت  في مىا٤َ  جدذ الغ٢ابت الجمغ٦ُت  ٚاًت حؿٍى

 خٗامل مً اؾخٗما٫ الىٓام اإلاٗلىماحي للجماع٥.بؿببها جم مى٘ اإلا
 

جٟؿض البًاج٘ ألازغي املخؼهت مٗها في  ؤنالخل٠. ٦ما ًم٨نها ؤًًا  ؤوالًغع  بلىًم٨ً ان جخٗغى َظٍ البًاج٘ 

ً الجمغ٦ُت زهىنا البًاج٘ الخُحرة و٦ظا  البًاج٘  ؤزىاءهٟـ اإلاى٣ُت  مضة م٩ىثها اإلاُىلت في مؿاخاث الخسٍؼ

ٗت ال ىت .ؤالتي ًم٨ً  آلازاعخل٠ م٘ ٧ل الؿَغ  ن جترجب ٖلى طل٪ الؾُما  ُٞما ًسو املخاٞٓت ٖلى مهالر الخٍؼ
 

لُه ًخمشل  ا٢تراح جخمُم اإلااصة  حن بى٩ي،  ٢بل  2م٨غع  340ٖو في الىو ٖلى اؾخصىاء البًاج٘ اإلاغؾلت ؤو مدل جَى

٘ الُض ٖ ش اجساط ٢غاع بظغاء اإلاى٘ والتي ًم٨ً  ظمغ٦تها و ٞع ٘ و جاٍع نها مً َٝغ اإلاخٗاملحن اإلاٗىُحن َب٣ا للدكَغ

ي اإلاٟٗى٫.  الخىُٓم ؾاَع
 

ىن مً اؾخسضام  ذ ٌؿمذ باؾدبٗاص اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن اإلامىٖى ٖالوة ٖلى طل٪ ، جم الىو ٖلى خ٨م نٍغ

ظا  جماقُا م٘   ألازغي  خ٩امألا الىٓام اإلاٗلىماحي إلصاعة الجماع٥ ، مً ال٣ُام بٗملُاث الخجاعة الخاعظُت ، َو

 .  ألازغي اإلاىهىم ٖليها في الىهىم  
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.        
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 حمغهُتأخيام 
 

ً واإلاىظهت الؾخٗمالهم الصخص ي ؤو الٗاثلي  :105 اإلااصة جدضص ٢ُمت البًاج٘ اإلاهغح بها مً ٢بل اإلاؿاٍٞغ

 21اإلاىا٤ٞ  1399قٗبان ٖام  26اإلااعر في  07-79ال٣اهىن ع٢م مً  213اإلاىهىم ٖليها في الى٣ُت )ٌ( مً اإلااصة 

 .صط( 50.000بسمؿحن ؤل٠ صًىاع ) ،واإلاخًمً ٢اهىن الجماع٥، اإلاٗض٫ و اإلاخمم 1979ًىلُى ؾىت 

 

 عغض ألاؾباب
 

و  1999صٌؿمبر ؾىت  23اإلااعر في  11-99مً ال٣اهىن ع٢م  60حهضٝ َظا ؤلا٢تراح بلى بصعاط ؤخ٩ام اإلااصة 

التي جدضص ٢ُمت  2004مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  44اإلاٗضلت و اإلاخممت باإلااصة  2000اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 

ٟاء مً صٞ٘ الخ٣ى١  ً الؾخٗمالهم الصخص ي ؤو الٗاثلي باإٖل البًاج٘ التي ًم٨ً اؾخحراصَا مً َٝغ اإلاؿاٍٞغ

مً ٢اهىن  73صة مً ٢اهىن الجماع٥  َب٣ا للما 213والغؾىم ، التي ؤلُٛذ يمىُا ٖبر حٗضًل وجخمُم ؤخ٩ام اإلااصة 

ٟاء جدضص بمىظب ٢ىاهحن اإلاالُت. 2020اإلاالُت لؿىت   التي ههذ ٖلى ؤن ٢ُم ؤلٖا
 

، ٧ان خض 2020مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  73مً ٢اهىن الجماع٥ بمىظب اإلااصة  ٢213بل بصزا٫ الخٗضًل ٖلى اإلااصة 

ٟاء اإلاغزو به في ْل َضٍ اإلااصة مدضصا بمىظب ٢غاع الىػٍغ اإلا٩ل٠  باإلاالُت بال ؤن ؤخ٩ام ال٣اهىن اإلاخٗل٤ ؤلٖا

 ب٣ىاهحن اإلاالُت ههذ ٖلى يغوعة جدضًض جل٪ ال٣ُم بمىظب ٢ىاهحن اإلاالُت.
 

ً باؾخحراص ؤٚغايهم الصخهُت في ؤلا٢لُم  بن جدضًض ٢ُمت البًاج٘ جم٨ً بصاعة الجماع٥ بالؿماح للمؿاٍٞغ

لُه، الجمغ٧ي بضون صٞ٘ الخ٣ى١ والغؾىم في خالت لم ًخم ججاوػ َ ظٍ ال٣ُمت، ؤو الضٞ٘ ٖىض ججاوػ َظا الخض   ٖو

ٟاء اإلاغزو ب   صًىاع ظؼاثغي. 50.000جم جدضًض ٢ُمت البًاج٘ التي حؿخُٟض مً َظا ؤلٖا
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.        
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 أخيام مخعللت بأمالن الضولت
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 مخعللت بأمالن الضولتأخيام 
 

 

 

كاهىن  اإلاخظمً، 2014صٌؿمبر  30في   اإلاإعر 10-14اهىن مً الل 64أخيام اإلااصة حعضٌ     :106 اإلااصة

 وجدغع هما ًأحي:، 2015اإلاالُت لؿىت 
 

ت ........................ )بضون حُٛحر:  64اصة إلاا "   ................................(جاؾـ بجاوة ؾىٍى
 

ت للخهى٫ ٖلى الترزُو باله .1   ..........................(... )بضون حُٛحرض البدغي ....ُبجاوة ؾىٍى
 

ت للخهى٫ ٖلى عزهت الهُض الب .2   ......................(........ )بضون حُٛحردغي .....بجاوة ؾىٍى
 

  ................................(.............. )بضون حُٛحر..............اؾؿاث .......اإلاحٟٗى 
 

ــض الـبـدـغي وجـغبــُـت اإلااثـُـاث، جخ٨ٟل 30َـبت جسـهو وـؿ ـت لـلـهُـ ـت الجـؼاثــٍغ ٍ ظ% مً َــظٍ ؤلاجاوة لـٟـاثــضة الـٛـٞغ

 ألازحرة بخىػَ٘ هاجج ؤلاجاوة ٖلي الٛٝغ الىالثُت و ما بحن الىالًاث ٦ما ًلي :

  ".................................(بضون حُٛحرالباقي ........ ).................

 

 عغض ألاؾباب

 
 

 2014صٌؿمبر  30اإلااعر في  10-14مً ال٣اهىن  64هٓغا للهٗىباث التي جم حسجُلها زال٫ جُب٤ُ ؤخ٩ام اإلااصة 

مً ؤلاجاوة اإلاخٗل٣ت بغزهت وجغزُو الهُض  %30، ُٞما ًخٗل٤ بخدهُل 2015اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 

ت وال ت الجؼاثٍغ ٛٝغ الىالثُت واإلاكتر٦ت ما بحن الىالًاث للهُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث خُذ البدغي لٟاثضة الٛٞغ

ل زال٫ الؿىت و البٌٗ ألازغ لم ٣ًم بإي ٖملُت، ٦ما ان  سجلىا بٌٗ اإلاخٟكُاث ج٣ىم بإ٦ثر مً ٖملُت جدٍى

غان، ٖىابت(. ت الىالثُت )َو  بٌٗ اإلاخٟكُاث ٢امذ بهب اإلابلٜ ٧له في خؿاب الٛٞغ

 

ت  %٤30 ه٣ترح نب وؿبت ٖلى يىء ما ؾب ت الجؼاثٍغ مً بجاوة عزهت وجغزُو الهُض البدغي في خؿاب الٛٞغ

ت خؿب اليؿب اإلاىهىم ٖليها.  للهُض البدغي وجغبُت وج٣ىم َظٍ ألازحرة بخىػَ٘ خهت ٧ل ٚٞغ

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير .
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 أخيام مخعللت بأمالن الضولت
 

 

 

اإلاىجؼة في اَاع البرامج الاؾدشماعاث الٗمىمُت  جاؾـ عؾىم ميكأث وججهحزاث اإلااثُت    :107 اإلااصة

غة مً اظل خماًت اإلاغاعي الؿهبُت خُض ان اإلابالٜ  ؤقٛا٫ الاؾخهالح مً اظل الخىمُت في اإلاىا٤َ الؿهبُت واإلاَا

٣ت جىُٓمُت .  جدضص بٍُغ
 

٣ؿم بحن  البلضًت ، املخاٞٓت الؿامُت غ الؿهىب  هاجج َظٍ الغؾىم ٌُٛى مً َٝغ مهالر ؤمال٥ الضولت ٍو لخٍُى

ىت الٗمىمُت خؿب جغجِب   . %30و  %10،  %60ومهالر الخٍؼ
 

٤ الخىُٓماإلااصة جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ   . ًٖ ٍَغ

 

 عغض ألاؾباب
 
 

غم  ً وؾاثل ؤزغي ٞو جُب٣ُا لخٗلُماث  وجىظيهاث الؿلُاث الٗمىمُت ُٞما ًسو البدض ًٖ مهاصع ؤزغي ٖو

خماص ٣ِٞ ٖ ضم الٖا ل ، َىا٥ يغوعة بل خخمُت لخشمحن اإلايكأث لضٖم نىاص٤ً الضولت ٖو لى اٖاهاث الضولت للخمٍى

ت اإلاىجؼة مً َٝغ ٍى غ الؿهىب والخجهحزاث الهُضعولىظُت الٖغ ُئاث ؤزغي لضٖم املخاٞٓت الؿامُت لخٍُى ، َو

ىت الٗمىمُت . غ الؿهىب و٦ظا الخٍؼ  محزاهُاث البلضًاث و املخاٞٓت الؿامُت لخٍُى
 

ت ،  25غ الؿهىب وبالخيؿ٤ُ والاجٟا١ م٘ الؿلُاث املخلُت املخاٞٓت الؿامُت لخٍُى والًت ؾهبُت وقبه صخغاٍو

وفي بَاع ٖمل حؿاَمي مُىع ٢ض قٕغ ُٞه ، جم وي٘ بغامج تهُئت مخ٩املت للمغاعي ب٣ُمت ٖالُت مًاٞت )خؿاب 

غ الؿهىب اإلامشلت الثروة التي ؤوكئذ مً َٝغ الٟاٖلحن والكغ٧اء الا٢خهاصًحن بما ٞيهم املخاٞٓت الؿامُت ل خٍُى

ت (. ٍى ُٟت الٖغ  مً َٝغ البلضًاث الٍغ

غ الؿهىب ٢ض  ت ، املخمُاث البُئُت ، اإلايكأث اإلااثُت اإلاىجؼة مً َٝغ املخاٞٓت الؿامُت لخٍُى ٍى الٛغاؾاث الٖغ

ؾمدذ للبلضًاث بىظىص خغ٦ُت ٢ض ؾاَمذ في الخُىع ، وصٖم محزاهُاث البلضًاث وخٟٓذ اإلاىاعص الُبُُٗت  

 .ن ان جمـ بُا٢اث ألاظُا٫ ال٣اصمتَمذ في وي٘ مؿاع جُىع ًلبي خاظُاث الىي٘ الخالي ، صو وؾا

جم٨حن البلضًاث مً الاؾخٟاصة مً الاجاواث ٖلى اإلايكأث والخجهحزاث اإلااثُت اإلاىجؼة مً َٝغ املخاٞٓت الؿامُت 

ىي ، ًجب الخ٨ٟحر مً الان ٞه ٟي الٖغ ُئاث ؤزغي للىؾِ الٍغ غ الؿهىب َو اٖض في وي٘ اجاوة ٖلى لخٍُى

اؾخٛال٫ اإلايكأث اإلااثُت اإلاىجؼة )مشل ما َى ظاعي الٗمل به ٖلى مؿخىي اإلاغاعي املجضصة واإلاهُئت( ًسهو ظؼء 

 مً اإلاضازُل لهُاهت وخٟٔ اإلايكأث وما ًخٗل٤ بها .
 

ت ، الؿضوص الًُُٟت ٍى  ...................   اإلايكأث اإلااثُت اإلاٗىُت : آلاباع الٗم٣ُت ، آلاباع الخ٣لُضًت الٖغ
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في البضاًت اجاوة اؾخٛال٫ ميكئاث اإلااثُت جسو الا ه٣اٍ مُاٍ الكغب اإلاىجؼة واإلاهُئت مً َٝغ الضولت ) اإلااؾؿت 

ت و البلضًاث(   الالمغ٦ٍؼ

دُت , مىلض  الاجاواث الىاججت مً َاجه ه٣اٍ اإلاُاٍ ) مجهؼة و مؼوصة بالُا٢ت التي ًم٨ً ان ج٩ىن : قمؿُت , ٍع

ىت الٗمىمُت و ٦ه غباجي , الُا٢ت الخ٣لُضًت ( جسهو لـ: للخغاؾت , الهُاهت ، اإلاحزاهُت الاخخُاَُت للبلضًت و الخٍؼ

 املخاٞٓت ٖليها 
 

 اؾخٛال٫ ميكئاث اإلااثُت ) اباع ٖم٣ُت ، اباع مجهؼة ( جسً٘ لخسلُو الاجاوة بدُض ان ال٣ُمت جدضص بـ: 

 لتر  3.000صط لخؼان ؾٗخه  800 *

 لتر  10.000صط لخؼان ؾٗخه  1.600 *

 لتر  20.000صط لخؼان ؾٗخه  3.200 *
 

 : ه٣اٍ اإلاُاٍ اإلاىجؼة جسً٘ الى الهُٛخحن : مالخرت

 ـ حؿحر مباقغة مً َٝغ املجلـ الكٗبي البلضي 

 ـ ًدىاػ٫ ٖنها للىٓغ ٞيها .
 

غ الؿهىب وماؾؿاث مكغوٕ الغؾىم ٖلى اإلايكأث والخجهحزاث اإلااثُت اإلاىجؼة مً َٝغ املخاٞٓت الؿام ُت لخٍُى

ىي . ٟي والٖغ  ؤزغي في الىؾِ الٍغ

 اما الخهُلت النهاثُت لقٛا٫ للغي اإلاىظهت لكغب اإلااقُت ٞهي ٧االحي : 

ه٣ُت ماء مىظهت للماقُت حؿمذ لخدؿحن ْغوٝ مِٗكت اإلااقُت و جىؾُ٘ و جدؿُحن مىار  1000اهجاػ و تهُئت  

 اإلاغاعي.

 

 .طلىم َى مىطىع َظا الخضبير 
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 مخعللت بأمالن الضولتأخيام 
 

 

 

 1425طي اللعضة عام  17 إعر فياإلا 21-04 عكملاهىن مً ال 51 اإلااصة أخيام حعضٌ    :108 اإلااصة

 : أحيوجدغع هما ً،  2005 خظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت، اإلا2004صٌؿمبر  29اإلاىافم 

 

 ............ ...........ختى( ...................بضون حُٛحر ) ................جاؾـ بجاوة .......

ىُت للهُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث وج٣ؿم  %20جسهو وؿبت  ت الَى مً بجاوة نُض الخىهت الخمغاء لهالر الٛٞغ

 ٦ما ًلي : 

ت للهُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث  2.5% − ت الجؼاثٍغ  ؛لهالر الٛٞغ

 ؛تاث الؿاخلُىالًللهُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث ال لهالر ٚٝغ  1%  −

 .هُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث اإلاكتر٦ت مابحن الىالًاثاللهالر ٚٝغ   0.5% −

 

 عغض ألاؾباب
 
 

ىُت للهُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث ع٦حزة ؤؾاؾُت في اهجاػ وجد٤ُ٣ ؤَضاٝ البرهامج ال٣ُاعي  ت الَى حٗخبر الٛٞغ

ت اإلاهىُحن في ظمُ٘ ؤوكُتهم ٧ةوكاء اإلابني ٖلى بٖاصة جىُٓم قٗب الهُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث مً زال٫ مغا٣ٞ

ماؾؿاث مسخهت في مجا٫ الهُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث، جإؾِـ ظمُٗاث مهىُت مخسههت و حصجُٗهم ٖلى 

ت الدؿُحر الدكاع٧ي. ىُت للهُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث مً اظل ج٣ٍى ت الَى  الاهسغاٍ في الٛٞغ
 

جا٫ الهُض البدغي َى وكاٍ نُض الخىهت الخمغاء التي بلٛذ بن مً بحن اليكاَاث طاث ألاَمُت ال٨بحرة في م

ًَ، مما ًخى٢٘ ؤن ًد٤٣ بًغاصاث  1644الى 2020ًَ وؾحرجٟ٘ زال٫ ؾىت  1445، 2019خهت الجؼاثغ لؿىت 

ض ًٖ  ىت ما ًٍؼ ا ؤي ؤ٦ثر مً 10للخٍؼ  ملُاع ؾىدُم.150ملُىن اوعو ؾىٍى
 

ً إلوكا ء مؼإع لدؿمحن الخىهت الخمغاء في ٖغى البدغ مما ٌؿاَم في ٦ما قهض ال٣ُإ حصجُ٘ ومغا٣ٞت اإلاؿدشمٍغ

 مًاٖٟت ؤلاًغاصاث الخانت بهظا الىٕى مً ألاؾما٥.
 

ىُت للهُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث م٣اعهت باإلاهام اإلاى٧لت لها و  ت الَى وهٓغا إلم٩اهُاث اإلاالُت املخضوصة ظضا للٛٞغ

حر ؤلام٩اهُاث الالػمت.الضوع الظي ج٣ىم به مً اظل جإَحر ومغا٣ٞت مه  ىيي نُض الخىهت الخمغاء ومً اظل جٞى

ت للهُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث مً  ت الجؼاثٍغ لُه ه٣ترح اؾخٟاص الٛٞغ لإلجاوة اإلاٟغويت ٖلى مماعؾت  % 20ٖو

 وكاٍ نُض الخىهت الخمغاء. 

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير .
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 أخيام مسخلفت
 

٢اٖاث الٗغى الؿِىماجي اإلاخىاػ٫ ٖنها  بٖاصة بصعاطًم٨ً  ،مضاولت املجلـ الكٗبي البلضي بٗض :109 اإلااصة

،اإلاخًمً 1980ؾىت صٌؿمبر  30اإلااعر في  12-80مً ال٣اهىن ع٢م  ٣88ا لخ٩ام اإلااصة ُُبلٟاثضة البلضًاث ج

ا  و بؾىاصألامال٥ الخانت للضولت  يمً، ٚحر اإلاؿخٛلت ؤو املخىلت ًٖ وكاَها 1981الُت لؿىت ٢اهىن اإلا حؿُحَر

 لىػاعة الش٣اٞت.

ت التي ًدىػَا ألاٞغاص لِؿذ مٗىُت ب  َظٍ ألاخ٩ام.خُب٤ُ ٚحر ؤن ألامال٥ ال٣ٗاٍع
 

٤ الخىُٓم.  جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة ًٖ ٍَغ

ل ٢اٖاث الٗغى الؿِىماجي. ج٣ضم الضولت مؿاَمت مالُت   :110 اإلااصة  لٟاثضة البلضًاث اإلاٗىُت بخدٍى
 

٤ الخىُٓم.  جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة ًٖ ٍَغ
 

 عغض ألاؾباب
 

اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت ، 2013صٌؿمبر  30اإلااعر في  08-13مً ال٣اهىن ع٢م  38ل٣ض ٖضلذ ؤخ٩ام اإلااصة 

. 1981اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  ،1980صٌؿمبر  31اإلااعر في  80-12مً ال٣اهىن ع٢م  88ؤخ٩ام اإلااصة  ،2014

٦ما لٟاثضة   البلضًاث،  مىذ خ٤ الامخُاػ٣ٞض جم ب٢هاء ٢اٖاث الٗغى الؿِىماجي مً مجا٫  و لهظا الٛغى،

ل ٢اٖاث الٗغى الؿِىماجي، و طل٪ بم٣خط ى اإلااصة  ج٣ضم الضولت مؿاَمت مالُت لٟاثضة البلضًاث اإلاٗىُت بخدٍى

39 . 
 

ٌ ال٣اهىن اإلاظ٧ىع، 39بال ؤهه جبحن ٖضم الخىا٤ٞ والخجاوـ في ؤخ٩ام اإلااصة  البلضًاث اإلاٗىُت  ُٞما ًسو حٍٗى

ل ٢اٖاث الٗغى الؿِىماجي  ًخٗل٤مىيٕى آزغ جخُغ١ بلى مً هٟـ ال٣اهىن التي  33جدُل بلى اإلااصة  ، و هيبخدٍى

ىُتةٖٟاء ٖملُاث بهخاط ألاؾمضة ألاػوجُت اإلاىخجت مدلب بت ٖلى ؤعباح  ،ُا، واإلاىظهت للبُ٘ في الؿى١ الَى مً الًٍغ

 الكغ٧اث.
 

اع ل ٢اٖاث الٗغى الؿِىما ت،ولخضاع٥ َظا الخُإ في ؤلاخالت ال٣اهىهُ ،في َظا ؤلَا جي وبهضٝ ججؿُض ٖملُت جدٍى

 انجخًمى ٣ً2021ترح بصعاط ماصجحن في بَاع مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت لؿىت لٟاثضة الضولت "٢ُإ الش٣اٞت"، 

 ٌ ل الؾُما مبضؤ مضاولت املجالـ الكٗبُت البلضًت و ٦ظا ٦ُُٟاث حٍٗى الخىيُداث اإلاخٗل٣ت ب٨ُُٟاث الخدٍى

 الٗملُت.  
 

٢اٖت جضع مضازُل  180لجماٖاث املخلُت ج٣ضع بـ التي جدىػَا اٖضص ٢اٖاث الٗغى الؿىماجي  ؤلاقاعة بلى ؤنجضع ج

ت  ُضة ملُىن صط وهي مبالٜ  45,82 بمبلٜؾىٍى لَػ اصة جإَُلالاؾدشماع الالػم  ال ٌؿمذ بخمٍى وججهحز َظٍ  إٖل

غافي.  ال٣اٖاث َب٣ا للمٗاًحر التي ًخُلبها اليكاٍ الؿىماجٚى
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير .
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 أخيام مسخلفت

 

 1440عبُع الثاوي عام  19اإلاإعر في  18-18مً اللاهىن عكم  43حعضٌ وجخمم أخيام اإلااصة       :111 اإلااصة

 وجدغع هما ًأحي: ،2019اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت ، 2018صٌؿمبر ؾىت  27م اإلاىاف
 

ت الٗامت  - 43"اإلااصة  ًجب ٖلى قغ٧اث الى٣ل الجىي والبدغي ؤن جغؾل ......)بضون حُٛحر ختى( اإلايكإة لضي اإلاضًٍغ

 للجماع٥.
 

٤ الجى وا ً ًٖ ٍَغ لبدغ......)بضون حُٛحر ختى( ًخم ظم٘ ومٗالجت اإلاُُٗاث الصخهُت اإلاخٗل٣ت باإلاؿاٍٞغ

 اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي.
 

جُب٤ ؤخ٩ام َظٍ اإلااصة، ؤًًا، ٖلى و٧االث الؿٟغ ومخٗاملي الؿٟغ ؤو ؤلا٢امت الظًً ٌؿخإظغون َاثغة ؤو ظؼء 

ً، ٖىضما ٣ًىم َاالء بمنها ؤو بازغة ه٣ل اإلا ً.ؿاٍٞغ  جم٘ وحؿُحر مُُٗاث ومٗلىماث جخٗل٤ باإلاؿاٍٞغ
 

 ....."................................................ )الباقي بضون حُٛحر( ......................................................... ُُٟاث جُب٤ُجدضص ٦ 

 

 عغض ألاؾباب
 

٤ ؤلال٨ترووي، ٢بل ونى٫ وؾُلت الى٣ل، مُُٗاث  حهضٝ الخضبحر اإلا٣ترح بلى جىؾُ٘ بلؼامُت بعؾا٫، ًٖ الٍُغ

ً، بلى قغ٧اث الى٣ل البدغي و٦ظا و٧االث  ً، لىخضة بُاهاث اإلاؿاٍٞغ الدجؼ والدسجُل والغ٧ىب الخانت باإلاؿاٍٞغ

ً. مخٗاملي الؿٟغ  الؿٟغ و  ؤو ؤلا٢امت الظًً ٌؿخإظغون َاثغة ؤو ظؼء منها ؤو بازغة ه٣ل اإلاؿاٍٞغ
 

ى٫ بلى مٗالجت اإلاُُٗاث اإلاخٗل٣ت ٌؿمذ َظا الخضبحر بجظب ؤ٦بر ٖضص مً اإلاخضزلحن الظًً بةم٩اجهم الىن

ً( ومُاب٣ت اإلاماعؾاث الضولُت في َظا املجا٫، زانت وؤن َاالء اإلاخٗاملحن ًمخل٩ىن خ٣ل  بالشخام )اإلاؿاٍٞغ

مٗلىماث ًم٨ً ؤن ٌؿخٛل في الخد٨م في جض٤ٞ ألاشخام الظًً ٣ًىمىن بمماعؾاث مسالٟت لل٣اهىن في بَاع 

حٍر و٦ظا مً ؤظل  ً باللجىء بلى حؿُحر املخاَغ والغ٢ابت الاهخ٣اثُت الؿٟغ اإلاىٓم ٚو جدؿحن مٗالجت اإلاؿاٍٞغ

  إلاغا٣ٞت ؤلاظغاءاث الدؿهُلُت اإلامىىخت، الؾُما، زال٫ مىاؾم الخض٤ٞ ال٨بحر.
 

ل  4اإلااعر  06-99مً الًغوعي ؤلاقاعة بلى ؤن ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م  الظي ًدضص ال٣ىاٖض التي جد٨م  1999ؤبٍغ

ا( ٦ما َى مكاع وكاٍ و٧الت الؿُ حَر اخت وألاؾٟاع جمىذ الخ٤ للى٧االث ببُ٘ ؾىضاث الى٣ل )جظ٦غة الُاثغة...ٚو

 مً هٟـ ال٣اهىن اإلاظ٧ىع. 4مً اإلااصة  6بلُه في ال٣ٟغة 
 

 ً مما ٌٗني ؤن و٧االث الؿٟغ اإلاٗىُت مُالبت، بمىاؾبت بُ٘ ؾىضاث الى٣ل، بجم٘ اإلاُُٗاث الصخهُت للمؿاٍٞغ

لى َظا، ًجب ٖليه ى ٖو ت الٗامت للجماع٥، َو ً التي جيكإ لضي اإلاضًٍغ ا بعؾالها ؤًًا بلى وخضة بُاهاث اإلاؿاٍٞغ

 بظغاء مىص ى به مً َٝغ اإلاىٓمت الٗاإلاُت للجماع٥ ) بجٟا٢ُت ٦ُىجى( والجمُٗت الضولُت للى٣ل الجىي. 

                    

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.                         
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 مسخلفت أخيام
 

 27اإلاىافم  1439عبُع الثاوي عام  08اإلاإعر في  11 -17مً اللاهىن عكم  109جخمم أخيام اإلااصة      :112 اإلااصة

 :أحيوجدغع هما ً ،2018ؿىت ل، اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت 2017صٌؿمبر ؾىت 
 

ني الهىضو١ ا ..................... ......) بضون حُٛحر ختى(% جُب٤ 2جيكإ مؿاَمت جًامً بيؿبت   - 109 "اإلااصة لَى

  للخ٣اٖض.

 مؿاَمت الخًامً، باؾخصىاء: ٗىىانؤي بٖٟاء ب مىذال ًم٨ً 

 لهباث اإلاٟٗاة مً الخ٣ى١ والغؾىم؛البًاج٘ اإلاؿخىعصة في بَاع ا -

 ىعصة  في بَاع اإلا٣اًًت الخضوصًت؛البًاج٘ اإلاؿخ -

ممشلُاث اإلاىٓماث الضولُت  ُت وبلىماؾُت ؤو ال٣ىهلُت ألاظىباإلاؿخىعصة مً َٝغ اإلامشلُاث الضالبًاج٘  -

 . » م٘ اخترام مبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل، و٦ظا ؤٖىاجهم اإلاٗخمضة بالجؼاثغ 

 

 عغض ألاؾباب
 

بلى بصعاط اؾخصىاءاث ٖلى جُب٤ُ مؿاَمت الخًامً  2018مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  109حهضٝ ا٢تراح حٗضًل اإلااصة 

 اإلاخٗل٣ت:  %2اإلا٣ضعة بـ 

حر الخجاعي،باؾخحراص الهباث اإلا -  ٟٗاة مً الخ٣ى١ والغؾىم، هٓغا لُابٗها ؤلاوؿاوي ٚالبا ٚو

عي اإلاىٓم - لها،           بٗملُاث اإلا٣اًًت الخضوصًت هٓغا للُاب٘ الاؾخصىاجي للم٣اًًت َب٣ا لإلَاع الدكَغ

 واإلاىظهت لخىمُت اإلاىا٤َ الخضوصًت، وبالخالي جشبُذ الؿ٩ان في جل٪ اإلاىا٤َ،

بلىماؾُت ؤو ال٣ىهلُت ألاظىبُت وممشلُاث اإلاىٓماث الضولُت َٝغ اإلامشلُاث الضىجؼة و٦ظا الىاعصاث اإلا -

ظا َب٣ا إلاا َى مٗمى٫ به ٖلى  اإلاٗخمضة بالجؼاثغ و٦ظا ؤٖىاجهم، في ْل اخترام مبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل، َو

 اإلاؿخىي الضولي.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت

   

 26اإلاـىافم  1427طي الحـجـت عـام  6اإلاـإعر في  24-06مً الـلـاهـىن عكم  64 حعضٌ أخيام اإلااصة    :113 اإلااصة

 :، اإلاعضلت واإلاخممت، وجدغع هما ًأحي2007لؿىتواإلاخظمً كاهىن اإلاالُت  2006صٌؿمبر ؾىت 
 

٣ا إلاا َى مٗمى٫ به في املجا٫ الجمغ٧ي.............ًمـى٘....... )بضون حُٛحر ختى( :64اإلااصة "  ٞو
 

خالتها،   ، خؿبالخهٝغ في البًاج٘ اإلاذجىػة َب٣ا لخ٩ام َظٍ اإلااصة، بالبُ٘ ؤو الخىاػ٫ الىصي ؤو ؤلاجالًٝخم 

 .َب٣ا لخ٩ام ٢اهىن الجماع٥"

 

 عغض ألاؾباب
 

، اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت 26/12/2006اإلااعزٟي  24-06مً ال٣اهىن ع٢م  64حهضٝ َظا الخضبحر بلى جخمُم اإلااصة 

، و َظا بةياٞت ٣ٞغة ظضًضة لخدضًض، 2017مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  79إلاٗضلت بمىظب اإلااصة ، ا2007لؿىت 

، الىظهت الىاظب بُٖائها للبًاج٘ اإلاذجىػة في بَاع جُب٤ُ َظٍ اإلااصة.
ً
 نغاخت

 

غة ،  جم خظٝ ال2017٣ٟمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  79وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ٖىض حٗضًل َظٍ اإلااصة بمىظب اإلااصة 

 التي ٧اهذ جىو ٖلى الىظهت الىاظب جسهُهها للبًاج٘.
 

بظل٪، ٞةن َظا اإلا٣ترح ًغمي بلى ال٣ًاء ٖلى الٟغاٙ ال٣اهىوي بخدضًض، نغاخت، الىظهت الىاظب جسهُهها 

 للبًاج٘ اإلاذجىػة. 
 

ملخخل٠  ٦ما ؤهه، بٛغى جىخُض ؤلاظغاءاث الٗملُت ُٞما ًسو البًاج٘ اإلاذجىػة لضي مهالر الجماع٥ جُب٣ُا

 الىهىم ال٣اهىهُت والخىُٓمُت، جم ا٢تراح ؤلاخالت بلى ؤخ٩ام ٢اهىن الجماع٥ اإلاخٗل٣ت بالخهٝغ في البًاج٘.
 

بظل٪، ٞةن َظا ؤلاظغاء ؾِؿمذ إلاهالر الجماع٥ خؿب الخالت و خؿب الخالت اإلااصًت للبًاج٘، ؾىاء ببُٗها   

بُ٘ ٢ُ٘ الُٛاع اإلاؿخٗملت و بنالح الؿُاعاث الؾخٗمالهما ٖلى في اإلاؼاص الٗلني املخهىع لٟاثضة اإلاهىُحن في مجا٫ 

غ  خالها، ؾىاء ببُٗها باإلاؼاص الٗلني املخهىع ٦ىٟاًاث مىظهت لإلجالٝ لٟاثضة اإلاهىُحن في مجا٫ اؾترظإ، جضٍو

حر الخضًضًت ؾىاء الخىاػ٫ ٖنها بالتراض ي بم٣ابل ؤو بضون م٣ابل لٟاثضة  ل الىٟاًاث الخضًضًت ٚو وجدٍى

غاى بُضاٚىظُت.ا ً اإلانهي الؾخٗمالها ٚل  إلااؾؿاث الٗمىمُت، زانت مغا٦ؼ الخ٩ٍى
 

   ٠ ىت الٗمىمُت وجٟاصي جدمُلها مهاٍع في ألازحر، ٞةن َظا ؤلاظغاء ؾِؿمذ بًمان مضازُل بياُٞت للخٍؼ

 ؤلاجالٝ.
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت
 

 23اإلاىافم  1426عحب عام  18في  اإلاإعر 06-05 مً اللاهىن عكم 9صة اأخيام اإلا حعضٌ   :114 اإلااصة

ب،و  2005أغؿؼـ ؾىت   ًأحي: اإلاعضٌ واإلاخمم، و جدغع هما اإلاخعلم بميافدت التهٍغ
 

ب ....... )بضون حُٛحر ختى ( مــســـخــل٠ اإلاهالر  - 9اإلااصة " جـيكإ ٖلـى مؿخىي ٧ل والًـت لجىت مـدلُت إلا٩اٞدت التهٍغ

ب  .اإلا٩لٟت بم٩اٞدت التهٍغ
 

ب. ني إلا٩اٞدت التهٍغ ــا ًٖ وـكـاَــاجـهــا بلى الـضًـىان الَى ـغا ٞـهــلُـ  وجـ٣ـضم جـ٣ــٍغ
 

٤ الخىُٓم  ."جدـــــضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ َـــــظٍ اإلااصة ًٖ َـــــٍغ
 

 عغض ألاؾباب
 

و اإلاخممت بمىظب  ، اإلاٗضلت23/08/2005اإلااعر في  06-05مً ألامغ ع٢م  9حهضٝ الخضبحر اإلا٣ترح الى حٗضًل اإلااصة 

ظا بةلٛاء ال٣ٟغة  15/07/2006اإلااعر في  09-06مً ألامغ  2اإلااصة  ب، َو منها والتي جىو  3اإلاخٗل٤ بم٩اٞدت التهٍغ

ب".ٖلى ما ًلي: "  وج٣غع اللجىت ؤًًا جسهُو البًاج٘ اإلاذجىػة ؤو اإلاهاصعة في بَاع م٩اٞدت التهٍغ
 

ُت إلا٩اٞدت التهٍغب نالخُت جسهُو البًاج٘، اإلاذجىػة في بَاع بن ؤخ٩ام َظٍ ال٣ٟغة التي جمىذ للجىت املخل

ب، ؤنبدذ جخٗاعى م٘  مً ٢اهىن  72مً هٟـ ألامغ، بٗض حٗضًلها بمىظب اإلااصة  17اإلااصة  ؤخ٩امم٩اٞدت التهٍغ

، خُض ؤنبدذ جىو ٖلى ؤهه : "ًخم 2010مً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت  36و اإلااصة  2007اإلاالُت لؿىت 

ب َب٣ا لخ٩ام ٢اهىن الخ هٝغ في البًاج٘ و وؾاثل الى٣ل اإلاذجىػة ؤو اإلاهاصعة في بَاع م٩اٞدت التهٍغ

 الجماع٥".
 

مً هٟـ  17ًغمي َظا الا٢تراح بلى خظٝ َظا الخىا٢ٌ وجإ٦ُض ألاخ٩ام الجضًضة والتي هي ؤخ٩ام اإلااصة  ،بظل٪

 ألامغ.
 

ب، بمىظب هو اإلااصة بياٞت بلى طل٪، ٞةهه بةصزا٫ بظغاء اإلاهالخت في مج مً ٢اهىن اإلاالُت  87ا٫ ظغاثم التهٍغ

ب الٟهل في مهحر البًاج٘ والظي ًخم الخ2020٨لؿىت  ٟل ، ؤنبذ مً ٚحر اإلام٨ً للجىت املخلُت إلا٩اٞدت التهٍغ

 .به في بَاع اإلاهالخت الجمغ٦ُت

 
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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اإلاىافم  1426عحب عام  18اإلاإعر في   06-05ألامغ عكم  مً 17وجخمم أخيام اإلااصة  حعضٌ   :115 اإلااصة

ب، وجدغع هما ًلي: ،2005ؾىت أوث  23  اإلاعضٌ واإلاخمم، اإلاخعلم بميافدت التهٍغ

 .)بضون حُٛحر ختى( ٢اهىن الجماع٥ .ًــخم الـخـهـٝغ في الـبـًـاج٘ ووؾــاثل الـىـ٣ل املخـجـىػة ؤو اإلاـهـاصعة . :17اإلااصة  "
 

ٝ البًاج٘ اإلا٣لضة ؤو ٚحر الهالخت لالؾتهال٥ اإلاهاصعة، ٖلى ه٣ٟت املخال٠ وبدًىع اإلاهالر املخىلت ًخم بجال 

 وجدذ ع٢ابتها.
 

ــت مً َـظٍ اإلاـاصة..... )بـــضون جـــٛــُ  صط. 500.000ــغ خـــتى( بٌــٗـا٢ب ٖــلى مـســالـٟـت ؤخــ٨ـام الـٟــ٣ـغة الـشــاهُـ
 

ب، اإلاًم٨ً بُ٘ وؾاثل الى٣ل امل لهالر اإلااؾؿاث  في بَاع م٩اٞدت التهٍغب، هاصعةجهؼة زهُها للتهٍغ

لت  . الٗمىمُت بٗض الامخشا٫ لضي اإلاهالر اإلاَا
 

 في خالت ٖضم الامخشا٫، ًم٨ً بُ٘ َظٍ الىؾاثل لهالر ماؾؿاث الاؾترظإ.
 

 لهىاٖتوا اإلاالُتباء اإلا٩لٟحن جدضص قغوٍ و٦ُُٟاث جُب٤ُ ال٣ٟغة الؿاب٣ت مً َظٍ اإلااصة ب٣غاع مكتر٥ بحن الىػع 

  ."الخجاعة والبِئتو  واإلاىاظم
 

 عغض ألاؾباب
 

ؤوث  23اإلاىا٤ٞ  1426عظب ٖام  18اإلااعر في   06-05ألامغ ع٢م مً  17اإلااصة  و جخمُمحهضٝ ب٢تراح حٗضًل 

ب، الى بصعاط خ٨م ظضًض ًخًمً الىظهاث اإلاكغوٖت اإلام٨ً مىدها 2005 لىؾاثل الى٣ل ، اإلاخٗل٤ بم٩اٞدت التهٍغ

ب،  ب. اإلاهاصعةاملجهؼة زهُها للتهٍغ  في بَاع م٩اٞدت التهٍغ
 

جىو ٖلى بجالٝ وؾاثل الى٣ل املجهؼة زهُها، اإلاذجىػة ؤو اإلاهاصعة  17في الخ٣ُ٣ت، الهُٛت الخالُت للماصة 

ذ ٧ىظهت وخُضة مكغوٖت، في خحن ؤن ٖضص َام مً وؾاثل الى٣ل  ومىصٖت  حُٛحراث َُٟٟت، هي مذجىػةالتي ٖٞغ

 صون ؤي ج٨ٟل.خالُا في املخاػن الجمغ٦ُت 
 

لُه، جم ا٢تراح بم٩اهُت ال٣ُام بالبُ٘ في اإلاؼاص الٗلني ؤو الخىاػ٫  ًٖ وؾاثل الى٣ل  ؤو الاجالٝ خؿب الخالت ٖو

ب،  بُٗتحجم ٖلى ؤؾاؽ املجهؼة زهُها للتهٍغ بم٩اهُت  والخُٛحراث املخضزت ٖلى وؾاثل الى٣ل اإلاظ٧ىعة،  َو

خباع ٧امل ٢ىاٖض ألامً اإلاُلىبت.بٖاصة و   يٗها في الؿحر ؤزظا بٗحن الٖا
 

ب" واإلاىانٟاث الخ٣ىُت إلػالت اللبـ  مً الًغوعي، بٖاصة الىٓغ في مٟهىم "وؾاثل الى٣ل املجهؼة زهُها للتهٍغ

ٟت ًٖ الىظهت اإلاكغوٖت. ٦ما ًجب ؤن ًىضر طل٪ ب٣غاع وػاعي مكتر٥ لل٣ُاٖاث اإلاٗىُت منها الىػاعاث اإلا٩ل

  الخجاعة و البِئت.واإلاىاظم و  الهىاٖتو  إلاالُتاب

ب  ،َظٍ الخُىة، ؾدؿمذ بالخهٝغ في ٖضص َام مً الؿُاعاث اإلاذجىػة ؤو اإلاهاصعة في بَاع م٩اٞدت التهٍغ

ىت الٗمىمُت هدُجت لظل٪.جهُٟت وبالخالي   مساػن ال٣باياث و خماًت مهالر الخٍؼ

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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بإي خا٫ مً ألاخىا٫ ؤن ًخإظل الخهضًغ الٟٗلي للبًاج٘ بؿبب الجزاٖاث املخخمل  ًم٨ًال    :116 اإلااصة

ذ بالخهضًغ لضي الجماع٥. ًجب ؤن جهضع َظٍ البًاج٘، و ًخم مٗالجت الجزإ  ها بٗض ا٦خخاب الخهٍغ و٢ٖى

 اإلاخٗل٤ بها بٗض اجمام شخنها هدى الخاعط.

 

مً  21جزاٖاث اإلاخٗل٣ت بالبًاج٘ املخًىعة ٖىض الخهضًغ بمٟهىم اإلااصة ٚحر ؤن، جإظُل َظٍ اإلاٗالجت ال جسو ال

مت".   ٢اهىن الجماع٥  ؤو ٖىضما ج٩ىن َظٍ البًاج٘ مىيٕى الخهضًغ هي هٟؿها مدل الجٍغ

 

 عغض ألاؾباب
 

ذ البًاج٘ بالّؿ وطل٪ الخهضًغ زاعط املخغو٢اث ٖملُاث حهضٝ َظا الخضبحر بلى حؿهُل  اإلاىظهت ماح بدؿٍغ

ت املخخملت.خلل  هضًغ وجإظُل مٗالجت اإلاىاٖػ

 

 خ٩ال٠ُ الىاججت ٖنها. الو٦ظا ٦ما حؿمذ ؤًًا بخٟاصي الخإزغ في مٗالجت الٗملُاث ٖىض الخهضًغ 

 

ت ؤو جل٪ التي لم ج٣ضم بكإجها            ٚحر ؤن، الاؾخٟاصة مً َظا الدؿهُل ال ًسو الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت بالبًاج٘ اإلامىٖى

ت زانت.وبك٩ل هٓامي بظغ   اءاث بصاٍع

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 باؾخصىاء ٖملُاث الاؾخحراص اإلاخٗل٣ت بــ:   :117 اإلااصة
 

 ؛اإلاىاص الاؾتراجُجُت −

 ؛ص الٛظاثُت طاث الاؾتهال٥ الىاؾ٘اإلاىا −

نياإلاىاص طاث ال −  ؛ُاب٘ الاؾخعجالي لال٢خهاص الَى

 ؛خابٗت للضولتؾؿاث ؤو ؤلاصاعاث الاإلاىاص اإلاؿخىعصة مً َٝغ اإلاا  −

 ؛ٝغ اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت الٗمىمُتاإلاىاص اإلاؿخىعصة مً َ −
 

مً  ( ًىما ابخضاء30ًخم صٞ٘ م٣ابل ٖملُاث الاؾخحراص بىاؾُت وؾُلت صٞ٘ مؿماة "لظل" ٢ابلت للضٞ٘ زالزحن )

ش بعؾا٫ البًاج٘.  جاٍع
 

 .إلااصةىػٍغ اإلا٩ل٠ باإلاالُت، ٖىض الخاظت، ٦ُُٟاث جُب٤ُ ؤخ٩ام َظٍ االدضص ً
 

 عغض ألاؾباب
 

ت اللجىء بصعاط ماصة ظضًضة جخًمً بلى بحهضٝ َظا الاظغاء  ل  30-لى وؾُلت "الضٞ٘ لظلبظباٍع ًىما" مً ؤظل جمٍى

ني. ا لال٢خهاص الَى  ٖملُاث الخجاعة الخاعظُت التي ال ج٨دس ي َابٗا خٍُى
 

ذ اإلاغا٢ب وهي ال جخضزل جخمدىع الغ٢ابت الجمغ٦ُت ٖلى الخغ٦ت اإلااصًت للبًاج٘ وجسً٘ للمبضؤ  ال٣اهىوي للخهٍغ

 ٤ ُٞما ًخٗل٤ بمغا٢بت الهٝغ الا بمىاؾبت مغا٢بت ال٣ُمت اإلاهغح بها للبًاج٘ اإلاؿخىعصة و/ؤو اإلاهضعة ؤو ًٖ ٍَغ

٘ البًاج٘.  الغ٢ابت الالخ٣ت اإلاٗم٣ت للٗملُاث بٗض ٞع
 

ي البىى٥ ًجٗل مً الخضزل الى٢اجي ن ُٚاب الاوسجام بحن لخٓت الخضزل الجمغ٧ي وخغ٦ت ألامىا٫ ٖلى مؿخى ب

ى٣و بهٟت مٗخبرة مً ؤزاع الغ٢ابت في مجا٫ الهٝغ التي جخضزل  ُٞما ًخٗل٤ بالهٝغ ٖملُت نٗبت للٛاًت ٍو

 ٖىض الجمغ٦ت ؤو بمىاؾبت الغ٢ابت الالخ٣ت.
 

لُه ٞةن ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت جخمدىع ؤؾاؾا خى٫ مؿإلت وي٘ ؤلُاث للغ٢ابت ج٩ىن ٖىض بضاًت ٧ل  خغ٦ت ٖو

ل ٚحر الكغعي لألمىا٫.  لألمىا٫ و٢اصعة ٖلى الى٢اًت مً ٧ل مداوالث الخدٍى
 

٤ الؼام بٌٗ  ل ٖملُاث الخجاعة الخاعظُت ًٖ ٍَغ الهضٝ مً َظا الاظغاء َى مىاثمت الُغ١ الٗملُاجُت لخمٍى

ل الٗملت ا الاؾخحراصألانىاٝ مً ٖملُاث  ل التي ال ًخم ٞيها جدٍى ٣ت جمٍى بال   لهٗبت اإلاىا٤ٞ لهاطاث املخاَغ لٍُغ

بٗض "اؾدىٟاط ؤظل ؤمان مالي" ًًمً إلاهالر الجماع٥ الخإ٦ض مً اإلاُاب٣ت الض٣ُ٢ت للبًاج٘ اإلاؿخىعصة م٣اعهت 

ت، اإلاالُت، الخ٣ىُت .....الخ اإلاغجبُت بها.  بالىزاث٤ الخجاٍع
 

ل "لظل" مشل الاثخمان اإلاؿدىضي و الد ٣ت جمٍى ؤو   ؿلُم اإلاؿدىضي لظل )ماظلَظا الخل ؾِخم جغظمخه بدبني ٍَغ

 بىاؾُت ال٣بى٫(.



 

 0202مشزوع  قانون المالية لسنة 

260 

 

ل "الٟىعي" ؾُسهو ٣ِٞ لٗملُاث الاؾخحراص طاث الُاب٘ الاؾتراجُجي للبالص  ٣ت الخمٍى مً ظهت ازغي، ٞان ٍَغ

ني،  )اإلاىاص الاؾتراجُجُت، اإلاىاص الٛظاثُت طاث الاؾتهال٥ الىاؾ٘، اإلاىاص طاث الُاب٘ الاؾخعجالي لال٢خهاص الَى

 اإلاؿخىعصة مً َٝغ اإلااؾؿاث ؤو ؤلاصاعاث الخابٗت للضولت(.اإلاىاص 

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 1425حماصي الثاهُت عام  27اإلاإعر في  08-04مً اللاهىن عكم  17اإلااصة  أخيام جلغى   :118 اإلااصة

ت .2004غشذ  14اإلاىافم   ، اإلاعضٌ، ًخعلم بشغوغ مماعؾت الاوشؼت الخجاٍع

 

 بعغض ألاؾبا
 

 1425ظماصي الشاهُت ٖام  27اإلااعر في  08-04مً ال٣اهىن ع٢م  17اإلااصة  بلٛاء بلى الخضبحرحهضٝ مكغوٕ َظا 

ت.  ألاوكُت، اإلاٗض٫، ًخٗل٤ بكغوٍ مماعؾت 2004ٚكذ  14اإلاىا٤ٞ   الخجاٍع
 

 لخجاعي الوااإلااؾؿاث طاث الُاب٘ الهىاعي  ؤنالؿال٠ الظ٦غ ٖلى  08-04مً ال٣اهىن ع٢م  17اإلااصة جىو 

ني للسجل الخجاعي.ال٣اهىوي  ؤلاًضإٖملُت  بلىجسً٘   ٖلى مؿخىي اإلاغ٦ؼ الَى
 

الٗمىمُت طاث  وج٣ُُم اإلااؾؿاثمخابٗت  بم٩اهُاثبخدؿحن الخٗضًل، اإلاخمشل في بلٛاء َظا الخضبحر، في َظا ٌؿمذ 

 :مً ؤظل الخىُٓمُت و ال٣اهىهُت اللتزاماتها ؤًٞل بك٩ل وظٗلها جمخشل، والخجاعي الُاب٘ الهىاعي 

 ؛مىذ ؤ٦ثر قٟاُٞت في اؾخٗما٫ املخههاث اإلاحزاهُاجُت اإلامىىخت مً َٝغ الضولت -

مبر 25 اإلااعر 11-07 لل٣اهىن  الهاعم االمخشا٫اإلاٗلىماحي املخاؾبي واإلاالي ب جدؿحن هٓامها -  2007 هٞى

 الخبحر بمهً خٗل٤اإلا 2010 ًىهُى 29 اإلااعر 01-10 ال٣اهىن  و اإلاالي املخاؾبي الىٓام خًمًاإلا

 ؛اإلاٗخمض املخاؾب و الخؿاباث مداٞٔ و املخاؾب

حر، للؿلُاث الٗمىمُت زهىنا، وفي الى٢ذ اإلاىاؾب، مٗلىماث م٣ىٗت حؿمذ، قإهه مً الىهج َظا  الى٢ذ فيجٞى

 .الصخُدت جُتااإلاحزاهُ و اإلاالُت ال٣غاعاث باجساط اإلاىاؾب،

ا ٧ان ؤلاظغاء َظا ؤن بلى الخظ٦حر جضعً وؤزحًرا، ًٖ /  323 ع٢م ظ٦غةاإلا زال٫ مًالؿُض الىػٍغ ألاو٫  لخٗلُماث مىيى

 .2017 ؤ٦خىبغ 29 اإلااعزت في و

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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ألاقٛا٫ والخضماث وؤي ؤٖما٫ ؤزغي،  التي و الىاججت ًٖ اليكاَاث  جسهُو الٗاثضاث ًخم   :119 اإلااصة

اصة ٖلى مهمتها الغثِؿُتها بال٣ُام بها، ل ت، اإلاغزهالٗمىمُتج٣ىم بها اإلااؾؿاث  ٘ اإلاٗمى٫ به، ٍػ ، بمىظب الدكَغ

 ٦ما ًلي:

 جهب في محزاهُت اإلااؾؿت، % 60خهت بيؿبت  -

ٖلى ألا٦ثر، جىػٕ ٖلى ق٩ل ٖالوة حصجُ٘ لألٖىان واإلاتربهحن الظًً قاع٧ىا في  % 30خهت بيؿبت  -

ٌٗاص٫ زالزت ؤقهغ مً اإلاغجب الكهغي،  َظٍ ألاقٛا٫، بما ٞيهم مؿخسضمى الضٖم، وطل٪ في خضوص ما

 في ٧ل ؾضاس ي.

٣ا  ل٨ُُٟاث ًدضصَا الخىُٓم -  . ؤما الباقي، ُٞخم جسهُهه ٞو

 

 عغض ألاؾباب
 

جسهُو الٗاثضاث الىاججت ًٖ اليكاَاث وألاقٛا٫ والخضماث وؤي حهضٝ مكغوٕ َظٍ اإلااصة بلى بٖاصة جإَحر 

اصة ٖلى مهمتها الغثِؿُت الٗمىمُتؤٖما٫ ؤزغي، التي ج٣ىم بها اإلااؾؿاث   .ٍػ
 

ت التي  بالٟٗل، ًجضع الخىيُذ ؤهه وو٣ٞا إلاا َى مٗمى٫ به خالُا، حٗٝغ الٗاثضاث اإلاخإجُت مً ألاوكُت الشاهٍى

ج٣ىم بها َظٍ اإلااؾؿاث، اػصواظُت مً خُض الخسهُو. خُض ؤهه وفي بٌٗ الخاالث، ًمشل مبلٜ الخهت التي 

مبلٛا ؤ٦بر مً اإلاغجب اإلاخدهل ٖلُه في بَاع ال٣ُام باإلاهمت الغثِؿُت )٢ض  ًخم جىػَٗها في ق٩ل ٖالوة حصجُ٘،

 ((.% 150مغة مً اإلاغجب ) 1.5جهل في بٌٗ ألاخُان، ٖالوة الدصجُ٘ اإلاخدهل ٖليها زال٫ الؿىت بلى 
 

 ٠ُ لُه، وفي بَاع ٣ٖلىت حؿُحر اإلاا٫ الٗمىمي والخٟاّ ٖلى جىاػن هٓام صٞ٘ ألاظىع ٖلى مؿخىي الْى ٖو

٘ الخهت املخههت إلاحزاهُت اإلااؾؿت )ؤي ما ٌٗاص٫   ( ، مً ؤظل  % 60الٗمىمي، حهضٝ مكغوٕ َظٍ اإلااصة بلى ٞع

اهاث اإلامىىخت للماؾؿاث الٗمىمُت اإلاٗىُت مً ظهت، وج٣ُُض  الخىنل بهٟت ٚحر مباقغة الى جسٌُٟ وؿبت ؤلٖا

حن الخالُحن: َظٍ الٗالوة؛جىػَ٘ الخهت املخههت لٗالوة الدصجُ٘، مً ظهت ؤزغي   التي ؾخسً٘ للكَغ

مً الٗاثض   % 30ال ًجب ؤن ًخٗضي اإلابلٜ ؤلاظمالي لٗالوة الدصجُ٘ اإلاغجر جىػَٗه ٖلى ق٩ل ٖالوة، وؿبت  -

 املخ٤٣، 

ىن قاع٥ في اليكاَاث اإلاٗىُت، مً ؤ٦ثر مً زالر ) - ( ؤقهغ مً 03ال ًجب ؤن ٌؿخُٟض ٧ل مؿخسضم ٖو

ٟحن ٌؿخُٟضون زال٫ الؿىت مً  ألاظغ )اإلاغجب الكهغي(، ل٩ل ؾضاس ي. )خُض ؤهه لىخٔ ؤن بٌٗ اإلاْى

 ٖالوة حصجُ٘ ًٟى١ مبلٛها اإلاغجب الؿىىي الظي ًخل٣ٍى بمىاؾبت ؤصائهم إلاهامهم الغثِؿُت(.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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٤ الخىُٓمجدضص   :120 اإلااصة ا قغوٍ الاؾخٟاصة مً بٖاهاث محزاهُت الضولت و٦ُُٟاث مىده ،ًٖ ٍَغ

ا ل٣ىاٖض املخاؾبت الٗمىمُت للماؾؿاث والهُئاث الٗمىمُت ٚحر الخايٗت  .خهٍغ

 

 عغض ألاؾباب
 

عي وجىُٓمي مً ؤظل جإَحر قغوٍ الاؾخٟاصة مً بٖاهاث الضولت و٦ظا  حهضٝ َظا ؤلاظغاء بلى وي٘ بَاع حكَغ

 جدضًض ٦ُُٟاث مىدها.
 

اع جىُٓمي بالٟٗل، ججضع ؤلاقاعة ؤهه في الىي٘ الخالي،  وباؾخصىاء  حٗلُمت للىػٍغ ألاو٫، ًٟخ٣غ َظا املجا٫ إَل

 مالثم مً قإهه ؤن ٌؿمذ بخيؿ٤ُ ؤلاظغاءاث والكغوٍ اإلاُب٣ت ٖلُه.
 

خُض ؤهىا جهضٝ ٦ظل٪ مً زال٫ َظا ؤلاظغاء،بلى ج٨َغـ قٟاُٞت ؤ٦ثر في مجا٫ الدؿُحر اإلاحزاهُاحي والىنى٫ بلى 

اهاث.جسهُو ؤًٞل للمىاعص الٗمىمُت مً زال٫ جد٨م ف  ي ٢ىاٖض مىذ ؤلٖا

 

 ال ًسو َظا الخ٨م: 

 

 اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي، -

 اإلااؾؿاث الٗمىمُت للصخت، -

 اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ الٗلمي والش٣افي واإلانهي، -

ا ممازال لدؿُحر اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي. و٧ل ماؾؿت ٖمىمُت -  ٩ًىن حؿُحَر

 

 الخ٨م: بِىما ًسو َظا

 مغا٦ؼ البدض والخىمُت، -

 اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ الٗلمي والخ٨ىىلىجي، -

 اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘  الهىاعي والخجاعي، -

 اإلااؾؿاث الٗمىمُت الا٢خهاصًت. -

-  

 ًجضع الخىيُذ ؤن مكغوٕ اإلاغؾىم الخىُٟظي الظي ؾُُب٤ مً زالله َظا الخ٨م، ٢ُض الاهتهاء.

 

 َظا الخضبير. طلىم َى مىطىع
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ام، بمىظب ز، ًم٨ً مىذ نٟت آلامغ بالهٝغ لخؿاب جسهُو بهٟت اؾخصىاثُت واهخ٣الُت :121 اإلااصة

آلامغ بالهٝغ ألانلي لخؿاب  ٌٟٗى، ٖىضما اإلا٩ل٠ باإلاالُت بىاء ٖلى ا٢تراح الىػٍغ ،الىػٍغ ألاو٫ م٣غع 

اصة مىهبه،  مًالخسهُو الخام   ت، الخ٩ىم حك٨ُلهدُجت إٖل

ت النهاثُت لهٟت آلامغبالهٝغ لخؿاب الخسهُو الخام بجخ  . اإلاىالي ٢اهىن اإلاالُت مىظبم الدؿٍى

 

 عغض ألاؾباب
 

ً بٖاصة جىُٓم   تالخ٩ىمٚالبا ما جخإزغ خؿاباث الخسهُو الخام ظَغاء ُٚاب نٟت آلامغ بالهٝغ التي جىجٖغ

٤ ل مهام ممىلت ًٖ ٍَغ خؿاب الخسهُو الخام بلى ٩َُل  ؤو ٖىضما ًاصي بٖاصة َظا الخىُٓم بلى جدٍى

 خ٩ىمي آزغ.
 

بلى بُٖاء الىػٍغ اإلا٩ل٠ باإلاالُت  بم٩اهُت حُٗحن آمغ مً زال٫ مكغوٕ َظٍ اإلااصة  َظا ؤلاظغاء اإلا٣ترح ًغمي ،بالٟٗل

بالهٝغ لخؿاب الخسهُو الخام،  بٗض مىا٣ٞت الىػٍغ ألاو٫ وطل٪ بهٟت اؾخصىاثُت واهخ٣الُت ، مً ؤظل 

ه٣ُاٖاث التي ًم٨ً ؤن جيخج في بَاع مىاظهت الا حر خؿاباث الخسهُو الخام ومً ؤظل مىانلت ؾيمان 

٤ خؿاباث الخسهُو الخام اإلاٗىُت.  جىُٟظ الٗملُاث اإلامىلت ًٖ ٍَغ
 

ت نٟت آلامغ بالهٝغ لخؿاب الخسهُو  ٦ظل٪، وفي بَاع اخترام مبضؤ جىاػي ألاق٩ا٫، ًجب ؤن جخم حؿٍى

٤ بصعاط خ٨م ًىو ٖلى حٗضًل اإلااصة التي جخًمً ٞخذ خؿاب  اإلاىالي وطل٪ الخام في بَاع ٢اهىن اإلاالُت ًٖ ٍَغ

.  الخسهُو الخام و حُٗحن آلامغ بالهٝغ

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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اإلاهىٟت مً الضعظت ألاولى الخايٗت الجضًضة اؾخٛال٫ اإلااؾؿاث ًاؾـ عؾم ٖلى جغازُو  :122 اإلااصة

ومً الضعظت الشالشت الخايٗت لغزهت عثِـ  ،لشاهُت الخايٗت لترزُو الىاليومً الضعظت ا، لترزُو وػاعي 

 املجلـ الكٗبي البلضي.
 

٤ ونل لضي ٢ابٌ الًغاثب و جدضص مبالٛه   ٦ما ًلي:ٌؿضص َظا الغؾم ًٖ ٍَغ
 

 

 )صج(اإلابلغ    اللضعة الجبائُت لترزُص باالؾخغالٌ

  30.000 (1الضعظت ألاولى )الٟئت  

 15.000,00 (2)الٟئت  الضعظت الشاهُت 

  5000 (3الضعظت الشالشت )الٟئت 
 

 جسهو مضازُل الغؾىم ٦ما ًلي:

 70 ،إلاحزاهُت الضولت % 

 30  .ني للبِئت والؿاخل  % لهىضو١ الَى

 

اإلااؾؿاث الجضًضة  اؾخٛال٫الٗام والخام( اإلاخ٣ضمىن للخهى٫ ٖلى عزهت ال٣ُإ ؿدشمغون )ًسً٘ اإلا

 .هىٟت في الٟئاث ألاولى والشاهُت والشالشت الخايٗت لهٓمت الترزُوت الشالشت اإلااإلاهىٟت مً الضعظت و الشاهُ

 عغض ألاؾباب
 

، حٗض  2006ماًى 31اإلااعر في  196ـ 06هُحن جغزُو باؾخٛال٫ اإلااؾؿاث اإلاهىٟت جُب٣ُا إلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

ت ؤصاة)وؾُلت(  جىُٓمُت ، حؿمذ بالٟهم الخؿً للمك ا٧ل البُئُت والترظمت الخُب٣ُُت إلابضء َظٍ الىز٣ُت ؤلاصاٍع

الى٢اًت و٦ظا مٗلىمت إلاكاع٦ت املجخم٘ اإلاضوي )الكٗب( في نى٘ ٢غاع ال٣بى٫  باإلاكغوٕ ، مً زال٫ بعؾاء 

، 2001صٌؿمبر  12اإلاىا٤ٞ  1422عمًان  27في  اإلااعر  29-22رقم  مبضءالخد٤ُ٣ الٗمىمي اإلا٨غؽ في ال٣اهىن 

 .خٗل٤ بدؿُحر الىٟاًاث ومغا٢بتها وبػالتهااإلا
 

   و                  ؾمذ وي٘ ٢ُض الخىُٟظ َظٍ اصواث و َظٍ ؤلاظغاءاث الخىُٓمُت لٗضص مهم مً اإلااؾؿاث الٗمىمُت

 .2019و 2007مخشا٫  إلظغاءاث الخهى٫ ٖلى الترازُو مابحن الخانت ،الا 
 

ماؾؿت مهىٟت مً ٧ل الٟئاث ومسخل٠ اليكاَاث مً  100.000زال٫ َظا ال٣ٗض مً الؼمً، جم٨ىذ ا٦ثر مً 

الخًٕى للٟدو مً َٝغ ٢ُإ البِئت، ٌكحر َظا الغ٢م بالتزام ال٣ُإ بخجؿُض ؾُاؾت خماًت البِئت ، م٘ 

ؼ بظغاءاث ال خباعحٍٗؼ ٤ُ بحن ال٣ُاٖاث بمكاع٦ت  املجخم٘ اإلاضوي ، والازظ بٗحن الٖا مساٝو اإلاؿدشمغ ، مً  خٞى

 مالثما وؤ٢ل ج٣ًُُضا مً وظهت هٓغ الاصاعةجىٓمي  زال٫ مىدهم بَاعا )خحزا( ٢اهىهُا و
 

http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2018/12/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-01-19.pdf
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ت واإلااصً ومٗظل٪ ، بن جىُٟظ بظغاءاث الخهى٫ ٖلى جغازُو الاؾخٛال٫ ًخُلب جدٟحز ت الىؾاثل البكٍغ

)الاظخماٖاث ، جى٣ل اللجىان الخ٣ىحن ، اللىظؿدُاث الالػمت( ، مما ًخُلب مىاعص مالُت ، التي جخًاء٫. بؿبب 

ت ج٣لُو ل بظغاءاث بٖضاص َظٍ الىزاث٤ ؤلاصاٍع  .اإلاحزاهُت ؛ ؾِؿاٖض بصزا٫ َظا الغؾم الجباجي ٖلى جمٍى

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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ا٫ البِئت خؿب ٞئاجه الخمـ خماصاث م٩اجب الضعاؾاث الىاقُحن في مجٖلى اٖ ًاؾـ عؾم :123 اإلااصة

٤ الخىُٓم.   التي   جدضص ًٖ ٍَغ
 

٤ ونل لضي ٢ابٌ الًغاثب و جدضص مبالٛه ٦ما ًلي:  ٌؿضص َظا الغؾم ًٖ ٍَغ
 

 

 )صج(اإلابلغ  الحم الجبائي العخماص مىخب الضعاؾاث

 5000 الٟئت ؤ 

 4000 الٟئت ب  

 3000 الٟئت ط  

 2000 ٟئت صال 

 ٌ 1000 الٟئت  
 

 ًخم جىػَ٘ مضازُل َظٍ الغؾىم ٦ما ًلي:

 50،إلاحزاهُت الضولت % 

 50.ني للبِئت والؿاخل  % لهىضو١ الَى

 عغض ألاؾباب
 

 19ماعر في  22-23رقم مً ال٣اهىن  22والُا٢اث اإلاخجضصة، وجُب٣ُا لخ٩ام اإلااصة  وػٍغ البِئت بمىظب نالخُاث

، , ًخٗل٤ بدماًت البِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت2003ًىلُى ؾىت  19اإلاىا٤ٞ  1424ظماصي ألاولى ٖام 

ل في مجا٫ ن٣ٟاث البِئت، ؤن ٩ًىن ٌؿخىظب ٖلى ٧ل م٨خب صعاؾاث، وم٨خب زبرة ؤو م٨خب اؾدكاعة الظي ٌٗم

 خانل ٖلى اٖخماص.
 

خماص بدىُٓم وكاٍ م٩اجب الضعاؾاث وجدضًض قغوٍ و٦ُُٟاث مماعؾت َظا اليكاٍ الخاي٘  ٌؿمذ َظا الٖا

٣ا لخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م   .2015ؤوث  29اإلااعر في  234ـ 15لسجل ججاعي ٞو
 

ٟيها و جهى٠ م٩اجب الضعاؾاث الى زمـ ٞئاث ؤ، ب، ط ضص و زبرة مْى ، ص ، خؿب ج٩لٟت الضعاؾاث اإلاىجؼة، ٖو

 الىؾاثل الخ٣ىُت اإلاؿخسضمت.
 

ت  خماصاث اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا إلا٩اجب الضعاؾاث، وظب حسخحر الىؾاثل البكٍغ م٘ طل٪، لخُب٤ُ بظغاءاث حؿلُم الٖا

٣لُو اإلاحزاهُت؛ ٌؿاٖض بصعاط الؾُما طا٥ اإلاضعط في الؿُا١ الخالي لخ ججاَل الى٣ُت اإلاالُت واإلااصًت م٘ ٖضم

ل بظغاءاث  الُاب٘ الجباجي ت. بٖضاصَظا، في جمٍى  َظٍ الىزاث٤ ؤلاصاٍع
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.

http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2018/12/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-03-10.pdf
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 ٖلى جغازُو جهضًغ الىٟاًاث الخانت الخُغة. ًاؾـ عؾم :124 اإلااصة
 

 

٤ ونل لضي ٢ابٌ الًغاثب و ًدضص مبلٛه   صط5000بــــ ٌؿضص َظا الغؾم ًٖ ٍَغ
 

 ٦ما ًلي: الغؾمجسهو مضازُل 

 60إلاحزاهُت الضولت؛ % 

 40 .ني للبِئت والؿاخل  % لهىضو١ الَى

 

 عغض ألاؾباب

 
 

 27اإلااعر في  19-01مً ال٣اهىن  26جم بصعاط )انضاع( جغزُو جهضًغ الىٟاًاث الخانت الخُغة في اإلااصة 

، وجم جىيُده في لىٟاًاث ومغا٢بتها وبػالتهااإلاخٗل٤ بدؿُحر ا، 2001صٌؿمبر ؾىت  12اإلاىا٤ٞ 1422عمًان ٖام 

 مبدىُٓ،اإلاخٗل٤ 2019ظاهٟي ؾىت  23اإلاىا٤ٞ  1440ظماصي ألاولى ٖام  16ماعر في  22-29مزسوم تنفيذي رقم ا٫

ت ؤصاة جىُٓمُت حؿمذ بمخابٗت ومغا٢بت خغ٦ت )ه٣ل( جهضًغ الىٟاًاث الخانت الخُغة . حٗض َظٍ الىز٣ُت ؤلاصاٍع

 َظٍ الىٟاًاث ٖبر الخضوص.
 

ٖالوة ًٖ طل٪، ًسً٘ الخهضًغ بٛغى الخسلو ؤو جشمحن الىٟاًاث الخانت الخُغة الى جغزُو مؿب٤ مً 

 الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالبِئت بٗض ببضاء عؤي لجىت ال٣ُاُٖت اإلاكتر٦ت اإلا٣ىىت لهظا الٛغى.
 

ت  للخهى٫ ٖلى جغزُو بخهضًغ الىٟاًاث الخانت الخُغة، ًخُلب ٖلى بصاعة البِئت حسخحر الىؾاثل البكٍغ

ًٖى، ب٣غاع  14 واإلااصًت، وم٘ ج٣لُو اإلاحزاهُت الخالُت وجىهِب ؤًٖاء لجىت ٢ُاُٖت اإلاكتر٦ت اإلاخ٩ىهت مً

لضعاؾت َلباث الترازُو، جىاظه بصاعة البِئت نٗىباث متزاًضة في جىُٟظ  2019صٌؿمبر  18وػاعي اإلااعر في 

 بظغاءاث الخهى٫ ٖلى َظٍ الغزهت.
 

٦ما ٌؿاَم الٗاملحن اإلاخٗل٣حن بُلب جغزُو الخهضًغ الىٟاًاث الخانت الخُغة، بُاب٘ ظباجي الظي ؾُله٤ 

ت،الىز٣ُت الهاص ٖلى ل بظغاءاث بٖضاص َظٍ الىز٣ُت ؤلاصاٍع  عة ًٖ ؤلاصاعة، لخمٍى

 
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.

http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2019/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-19-10.pdf
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اإلاىافم  1439شىاٌ عام  27اإلاإعر في  13-18مً اللاهىن عكم  2حعضٌ وجخمم أخيام اإلااصة  :125 اإلااصة

 حي:، وجدغع هما ًأ2018، اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي ؾىت 2018ًىلُى ؾىت  11
 

 .لِكمل الغؾم ؤلايافي اإلاا٢ذ الى٢اجي بضون حُٛحر ختى( ).... ًاؾـ عؾم بيافي ما٢ذ و٢اجي  :2ة اإلااص "
 

باؾخصىاء اؾخحراص الهباث اإلاٟٗاة مً الخ٣ى١ ،الغؾم ؤلايافي اإلاا٢ذ الى٢اجي بٗىىانؤي بٖٟاء  ٢بى٫ ال ًم٨ً 

وممشلُاث اإلاىٓماث الضولُت  ُت ؤو ال٣ىهلُت ألاظىبُتوالغؾىم، والىاعصاث اإلاىجؼة مً َٝغ اإلامشلُاث الضبلىماؾ

 .اإلاٗخمضة بالجؼاثغ و٦ظا ؤٖىاجهم ، في ْل اخترام مبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل
 

 ".صعاؾت مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت .......... ) بضون حُٛحر ختى( ..........جدضص ٢اثمت البًاج٘ الخايٗت 

 

 عغض ألاؾباب
 

الى اؾدبٗاص خاالث مً مجا٫ جُب٤ُ الغؾم  2018ً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت م 02حهضٝ حٗضًل ؤخ٩ام اإلااصة 

ؤلايافي اإلاا٢ذ، وهي خاالث اؾخحراص الهباث اإلاٟٗاة مً الخ٣ى١ والغؾىم، و الىاعصاث اإلاىجؼة مً َٝغ الؿٟاعاث 

ت في الجؼاثغ، في ْل اخترام و اإلاهالر الضبلىماؾُت و ال٣ىهلُت ألاظىبُت وبٌٗ الهُئاث الضولُت اإلا٣ُمت ؤو اإلامشل

 مبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل".   
 

ًبرع َظا الخٗضًل بسلى اؾخحراص الهباث مً ٧ل َاب٘ ججاعي الظي مً قإهه ٞغى َظا الخ٤ الايافي، بل جخٗل٤ 

 بٗملُاث طاث َاب٘ بوؿاوي واظخماعي .
 

ٟاء ٖملُاث ٦ما ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ممشلُاث صبلىماؾُت ؤظىبُت م٣ُمت في الجؼاثغ،   ٢ضمذ ٖضة ق٩اوي، إٖل

ً مؿخسضميها ؤو  اؾخحراص البًاج٘ اإلاىجؼة مً ٢بلها مً الغؾم ؤلايافي اإلاا٢ذ، واإلاىضعظت ٖمىما في بَاع جمٍى

 لخاظت وكاٍ َُا٧لها، ؤزظا في الاخخُاٍ اخترام مبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل.  

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت
 

، 2001  صٌؿمبر ؾىت 22اإلاإعر في  12-10مً اللاهىن عكم  204يام اإلااصة أخو جخمم حعضٌ  :126 اإلااصة

 ، وجدغع هما ًأحي:اإلاعضلت و اإلاخممت، 2002واإلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت 
 

و مً مسؼون الىٟاًاث  ًاؾـ عؾم الخض :204اإلااصة  "
ّ
الىاظمت ًٖ الٗالط الُبي ؤو البُُغي و/ؤو ٖلى الخسل

 ...............................(........ختى ضون حُٛحرب......) ....ًٖ البدض اإلاكتر٥ ...

ًبِ الىػن اإلاٗني .................  "............................. )الباقي صون حُٛحر(.....................ٍو
 

 عغض ألاؾباب

 
 

و مً مسؼون الىٟاًاث اإلاغجبُت باليكاَا ًُب٤ خالُا عؾم الخض ٖلى
ّ
٣ِٞ ٖلى الىٟاًاث  ث الٗالظُتالخسل

الىاظمت ًٖ اإلاؿدكُٟاث و الُٗاصاث الُبُت و التي جمشل ؾىي ظؼء مً هٟاًاث اليكاَاث الٗالظُت املخضصة و 

ًدضص ٢اثمت الىٟاًاث  بما في  الظي 2006ٞبراًغ  28اإلااعر في  104-06اإلاهىٟت بإخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

 طل٪ الىٟاًاث الخانت الخُغة.
 

و مً مسؼون الىٟاًاث اإلاغجبُت باليكاَاث الٗالظُت الخض جُب٤ُ عؾم جىؾُ٘ بن
ّ
إلاؿدكُٟاث و في ا ٖلى الخسل

باء، ُٖاصاث َبِب الُٗاصاث الُبُت لِكمل ؤنىاٞا ؤزغي مً الىٟاًاث،الؾُما جل٪ التي جسلٟها  ُٖاصاث ألَا

مما ؾِؿمذ بدؿُحر بُئي ٣ٖالوي لهظٍ ألاؾىان، ُٖاصاث الُبِب البُُغي، مسابغ الخدالُل و مغا٦ؼ البدض 

 الىٟاًاث و التي لم ًخم الخ٨ٟل بها لخض آلان.

 : 18هٟاًاث اليكاَاث الٗالظُت اإلاٗىُت بهظا الغؾم هي جل٪ الىٟاًاث املخضصة بالغمؼ  بن

 

غير  هفاًاث هاحمت عً العالج الؼبي أو البُؼغي و/أو عً البدث اإلاشترن )ماعضا هفاًاث اإلاؼبش واإلاؼعم. 18

 الىاحمت مباشغة عً العالج الؼبي(:

 1.18 :ت  : هفاًاث هاحمت عً عُاصاث الىالصة و الدصخُص و العالج و الىكاًت مً ألامغاض البشٍغ

 1.1.18 :هٟاًاث قاث٨ت و ٢اَٗت و ظاعخت 

 2.1.18 دُت وؤًٖاء بما في طل٪ ؤ٦ُاؽ الضم واخخُاَاث الضم )مــاٖــضا الٟئت  (18. 1. 3: هٟاًاث حكٍغ

 3.1.18 هٟاًاث ًسً٘ ظمٗها وبػالتها بلى حٗلُماث زانت باليؿبت لزُاع اهخ٣ا٫ الٗضوي : 

 4.1.18 هٟاًاث ال ًسً٘ ظمٗها وبػالتها بلى حٗلُماث زانت باليؿبت لزُاع اهخ٣ا٫ الٗضوي )مشل :

غ وألالبؿت ٚحر ال٣ابلت للهُاهت و ألالبؿت  ال٣ماٍ( و الجبـ وؤُُٚت الؿٍغ

 5.1.18ُت مً ؤو جدخىي ٖلى مىاص زُغة: مىاص ٦ُم  اثُت مهىٖى

 6.1.1818. 5.1: مىاص ٦ُمُاثُت ٚحر جل٪ اإلاكاع بليها في الٟئت 

 7.1.18 ت مؿممت للخالًا وماوٗت لاله٣ؿام الخلىي  : ؤصٍو

 8.1.18 ت ؤزغي ٚحر جل٪ اإلاكاع بليها في الٟئت  18. 7.1: ؤصٍو

 9.1.18  هٟاًاث زلُِ مٗالجت ألاؾىان : 
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 2.18الحُىاهاث: احمت عً البدث والدصخُص واإلاعالجت والىكاًت مً أمغاض: هفاًاث ه 

  1.2.18 :هٟاًاث قاث٨ت و ٢اَٗت و ظاعخت 

 2.2.18 هٟاًاث ًسً٘ ظمٗها وبػالتها بلى حٗلُماث زانت باليؿبت لزُاع اهخ٣ا٫ الٗضوي : 

 3.2.18٫ الٗضوي : هٟاًاث ال ًسً٘ ظمٗها وبػالتها بلى حٗلُماث زانت باليؿبت لزُاع اهخ٣ا 

 4.2.18ت مً ؤو جدخىي ٖلى مىاص زُغة  : مىاص ٦ُمُاثُت مهىٖى

 5.2.18 18. 1. 4: مىاص ٦ُمُاثُت ٚحر جل٪ اإلاكاع بليها في الٟئت 

 6.2.18 ت مؿممت للخالًا وماوٗت لاله٣ؿام الخلىي  : ؤصٍو

 7.2.18 ت ؤزغي ٚحر جل٪ اإلاكاع بليها في الٟئت  18. 1. 6: ؤصٍو
 

 :2021ىن اإلاالُت لؿىت جم ا٢تراح في ٢اه لهظا
 

 ٕ؛للغؾمالىاحمت عً العالج الؼبي أو البُؼغي و/أو عً البدث اإلاشترن  ظمُ٘ الىٟاًاث بزًا 

  و مً مسؼون الىٟاًاث
ّ
الىاحمت عً حٗضًل ٖىىان الغؾم ٖلى الىدى الخالي" عؾم الخض ٖلى الخسل

 العالج الؼبي أو البُؼغي و/أو عً البدث اإلاشترن.

 

 ظا الخضبير.طلىم َى مىطىع َ

  



 

 0202مشزوع  قانون المالية لسنة 

274 

 

 أخيام مسخلفت

 

واإلاخظمً  2006صٌؿمبر ؾىت  26اإلاإعر في  24-06مً اللاهىن عكم  57حعضٌ أخيام اإلااصة  :127 اإلااصة

 وجخمم وجدغع هما ًأحي:  2007كاهىن اإلاالُت لؿىت 
 

ًاؾـ عؾم في ق٩ل خ٤ الُاب٘، ًُب٤ ٖلى قهاصاث الخإَُل والخهي٠ُ اإلاهىُحن باليؿبت  :57"اإلااصة 

اث اإلااؾؿاث وججمٗاث اإلااؾؿاث الىاقُت في ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت والغي للماؾؿاث و  مجمٖى

واإلاىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت والٛاباث وقهاصة اٖخماص اإلاهىضؾحن الٗاملحن في ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت 

 ٣اعي.والغي واإلاىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت و٦ظا اٖخماص مماعؾت مهىت اإلاغقي الٗ
 

ٟاث الغؾم ٦ما ًإحي:  جدضص حٍٗغ
 

الخأَُل والخصيُف اإلاهىُين باليؿبت للمإؾؿاث ومجمىعاث اإلاإؾؿاث التي جيشؽ في كؼاع  شهاصاث -

 البىاء وألاشغاٌ العمىمُت والغي واإلاىاصالث الؿلىُت والالؾلىُت والغاباث:

 

فاث )صج( جصيُف اإلاإؾؿت  حعٍغ

 10.000 الٟئت ألاولى

 20.00 هُتالٟئت الشا

 30.000 الٟئت الشالشت

 40.000 الٟئت الغابٗت

 60.000 الٟئت الخامؿت

 80.000 الٟئت الؿاصؾت

 100.000 الٟئت الؿابٗت

 120.000 الٟئت الشامىت

 140.000 الٟئت الخاؾٗت

 

اصالث شهاصة اعخماص اإلاهىضؾين الظًً ًيشؼىن في كؼاع البىاء وألاشغاٌ العمىمُت والغي وكؼاع اإلاى  -

 الؿلىُت والالؾلىُت:
 

ٟت الغؾم بــــ   صط.  2.000جدضص حٍٗغ
 

ين:  شهاصة اعخماص الىهالء العلاٍع

  ٟت الغؾم بــــ  صط؛ 15.000باليؿبت للى٦ُل ال٣ٗاعي: جدضص حٍٗغ

  ٟت الغؾم بــــ ت: جدضص حٍٗغ  صط؛ 15.000باليؿبت لل٣اثم بةصاعة ألامال٥ ال٣ٗاٍع

 ٟت الغؾم بــــ باليؿبت للىؾُِ ال٣ٗاعي: جدض  صط. 3.000ص حٍٗغ
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 شهاصة الاعخماص إلاماعؾت مهىت اإلاغقي العلاعي:  -

  ٟت الغؾم بــــ  صط. 10.000جدضص حٍٗغ
 

 . "ًسهو خانل َظا الغؾم للمحزاهُت الٗامت للضولت

 

 30اإلاىافم  1431مدغم عام  13اإلاإعر في  09-09مً اللاهىن عكم  35جلغى أخيام اإلااصة  :128 اإلااصة

 . 2010واإلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت  2009صٌؿمبر ؾىت 

 

 عغض ألاؾباب
 

اهخ٣لذ مضة نالخُت قهاصة الخإَُل والخهي٠ُ اإلاهىُحن باليؿبت للماؾؿاث، ٖلى يىء اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

ل ؾىت  20اإلااعر في  14-139 اث اإلااؾؿاث وججمٗاث الظي  2014ؤبٍغ ًىظب ٖلى اإلااؾؿاث ومجمٖى

َاع بهجاػ اله٣ٟاث الٗمىمُت لبٌٗ ٢ُاٖاث اليكاَاث ؤن ج٩ىن لها قهاصة الخإَُل اإلااؾؿاث التي حٗمل في ب

( ؾىىاث، صون ؤي ؤزغ ٖلى خ٤ الُاب٘ الظي ب٣ي ًتراوح 05( ؾىىاث بلى زمـ )03، مً زالر )والخهي٠ُ اإلاهىُحن

٣ترح في مكغوٕ َظ9بلى  1صط باليؿبت للماؾؿاث اإلاهىٟت مً  70.000صط و 5.000بحن  ًُ ا الخ٨م مًاٖٟت ، لظا 

 اإلابلٜ اإلاخٗل٤ ب٩ل ٞئت. 
 

باليؿبت ل٣ُإ البىاء وخضٍ، ٞةن َظا الخضبحر ٌؿٟغ ٖىه بًغاصاث لٟاثضة محزاهُت الضولت بما ٣ًاعب 

ا. 94.000.000.00  صط ؾىٍى
 

غ اإلاٟدكُت الٗامت للمالُت ؤزىاء ؤصاء مهمت الخض٤ُ٢ في مؿاع  ٧ان َظا الا٢تراح مىيٕى جدٟٔ جمذ بزاعجه في ج٣ٍغ

اث الؿ٨ً للىالًت.   2016جإَُل وجهي٠ُ اإلااؾؿاث في ؾىت   ٖلى مؿخىي مهالر الىػاعة وبٌٗ مضًٍغ
  

، ٞمً اإلاؿخدؿً، ٖىض 2007مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  ٦57ظل٪، وبما ؤن جىُٟظ الا٢تراح ًيخج ٖىه حٗضًل اإلااصة 

اء الجباجي، ٦ظل٪، ٢ُاٖاث اإلاىانالث الؿ  ل٨ُت والالؾل٨ُت والٛاباث.الا٢خًاء، ؤن ٌكمل الٖى
 

ت.  ٣ًترح ٦ظل٪ جإؾِـ عؾم زام بدؿلُم اٖخماص مماعؾت وكاٍ التر٢ُت ال٣ٗاٍع
 

ت واإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  مً  35مً ظهت ؤزغي، ٣ًترح خظٝ الغؾم اإلاخٗل٤ بال٣اثمحن بةصاعة ألامال٥ ال٣ٗاٍع

ت وال٣اثم ( اإلاخإ3والظي ٌكمل اإلاهً الشالزت ) ٢2010اهىن اإلاالُت لؿىت  جُت مً مهىت اإلاغقي ال٣ٗاعي )الى٧الت ال٣ٗاٍع

ت والىؾُِ ال٣ٗاعي(.  بةصاعة ألامال٥ ال٣ٗاٍع

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت

 

 30اإلاىافم  1436عبُع ألاٌو عام  8اإلاإعر في  10-14مً اللاهىن عكم  92حعضٌ أخيام اإلااصة  :129 اإلااصة

 هما ًأحي: 2015الُت لؿىت واإلاخظمً كاهىن اإلا 2014صٌؿمبر ؾىت 

 

ا طا مىٟٗت ٖامت. 92اإلااصة "  : ٌٗخبر الؿ٨ً التر٢ىي الٗمىمي مكغوٖا ٣ٖاٍع

 ".............................................ضون حُٛحر( ....ب...........)الباقي ..........................

 

 

 عغض ألاؾباب
 

اإلااعر في  203-14مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  8ٍ اإلااصة م٘ ؤخ٩ام اإلااصة حهضٝ َظا الخٗضًل بلى مُاب٣ت ؤخ٩ام َظ

الظي ًدضص قغوٍ و٦ُُٟاث قغاء الؿ٨ً التر٢ىي الٗمىمي واإلاٗضلت بمىظب اإلاغؾىم  2014ًىلُى ؾىت  15

٘، بهٟت اؾخصىاثُت، الخّض ألا٢ص ى  2018صٌؿمبر ؾىت  10اإلااعر في  311-18الخىُٟظي ع٢م  مً زال٫ ٞع

٫ ٢هض الؿماح للمىاَىحن اإلا٣ُمحن بالجؼاثغ و٦ظا اإلاىاَىحن اإلا٣ُمحن بالخاعط باالؾخٟاصة مً َظٍ للمضزى 

 الهُٛت.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت

 

 30اإلاىافم  1435صفغ عام  27اإلاإعر في  08-13مً اللاهىن عكم  72حعضٌ أخيام اإلااصة  :130 اإلااصة

 ، وجدغع هما ًأحي:2014لُت لؿىت واإلاخظمً كاهىن اإلاا 2013صٌؿمبر ؾىت 
 

ل اإلامىىح بٗىىان اهجاػ بغامج الؿ٨ً الٗمىمي والُغ١ والكب٩اث املخخلٟت ألاولُت 72"اإلااصة  : ًىي٘ الخمٍى

اهت.  ٤ ؤلٖا ني للؿ٨ً، جدذ جهٝغ َظا ألازحر، ًٖ ٍَغ ت، اإلاؿىض بلى الهىضو١ الَى  والشاهٍى
 

ل، ًخل٣ى الهىضو١ ال ني للؿ٨ًم٣ابل حؿُحر َظا الخمٍى م٩اٞإة، ًخم بصعاط مبلٛها في ٢غاعاث حسجُل ٖملُاث  َى

 اهجاػ بغامج الؿ٨ىاث.
 

ني للؿ٨ً                ."جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظا الخ٨م،  ال ؾُما بظغاءاث الضٞ٘ للهىضو١ الَى

 

 عغض ألاؾباب
 

ل بغامج الؿ٨ىاث الٗمىمُت والُغ١ والكب٩اث املخخلٟت ألاولُت وال ٨ّغؽ جمٍى ني ًُ ت اإلاؿىض بلى الهىضو١ الَى شاهٍى

اهاث، َب٣ا لخ٩ام اإلااصة  ٤ ؤلٖا مً ٢اهىن  67اإلاٗضلت باإلااصة  2014مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  72للؿ٨ً ًٖ ٍَغ

 .2015اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت 
 

ني للؿ٨ً عاجبه مً اإلاهام، َظٍ لجمُ٘ باليؿبت  لىخُض،ا ػبىجها جمشل التي الضولت، َٝغ ًخ٣اض ى الهىضو١ الَى

ل اإلايكإة مهامه. ًددؿب َظا الغاجب مً الهىاص٤ً ه٣ٟاجه وؤصاء حُُٛت مً لخم٨ُىه الؿ٨ىاث  بغامج لخمٍى

ت، ني للؿ٨ً  و٦ظا مً الٗمىمُت والُغ١ والكب٩اث املخخلٟت ألاولُت والشاهٍى  ًخٗل٤ ٖىضما مىاعص الهىضو١ الَى

الث اإلاؿاٖضاث بةصاعة ألامغ   .الهىضو١  زال٫ َظا ألازغي مً والخمٍى
 

ني للؿ٨ً صون اصعاظه في ٢غاعاث حسجُل ٖملُاث اهجاػ بغامج الؿ٨ىاث  ٨ظا ًخم صٞ٘ ؤظغ الهىضو١ الَى َو

ني للؿ٨ً  .الٗمىمُت والى٣ٟاث اإلا٣غعة للهىضو١ الَى
 

٣ترح: ًُ  بهظا الهضص، 
 

واإلاخًمً  2013ىت صٌؿمبر ؾ 30اإلاىا٤ٞ  1435نٟغ ٖام  27اإلااعر في  08-13مً ال٣اهىن ع٢م  72حٗضًل اإلااصة 

ني للؿ٨ً  ٖلى ٖملُاث ٢2014اهىن اإلاالُت لؿىت  ، ٢هض اصعاط خ٨م زام للخ٨ٟل بضٞ٘ ؤظغ الهىضو١ الَى

 اهجاػ بغامج الؿ٨ىاث الٗمىمُت.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت

 

خماصاث املخههت مً اإلاحزاهُت اإلا :131 اإلااصة ٣ُضة في جهب في خؿاب الىخاثج ألاعنضة الىاظمت ًٖ ؤلٖا

ىت، التي ج٩ىن مىيٕى ٢غاع بٖاصة نب في محزاهُت الضولت.  ٦خاباث الخٍؼ

 

٤ الخىُٓم٢خًاءجدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة، ٖىض الا  .، ًٖ ٍَغ

 عغض ألاؾباب
 

، خُض ويٗذ ألاػمت الصخُت  ؾاَم اجهُاع ؤؾٗاع البترو٫ بلى زٌٟ مىاعص محزاهُت الضولت بك٩ل ملخّى

ُض)عوها ٧ى الىاظمت ًٖ وباء  ( الضولت ؤمام خخمُت ببغاػ صٖمها اإلاحزاهُاحي بُٛت الخس٠ُٟ مً آلازاع 19-٧ٞى

 الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت.

ىت، التي حٗض َكت، ؤمام ازخباع نٗب.    ٦ما ؤن جٟاٖل َظٍ الٗىامل ٢ض وي٘ جىاػهاث اإلاحزاهُت و الخٍؼ

٤ جغق ُض ؤلاهٟا١ و جدؿحن مىاعص الضولت، ٞةن ٧ل الٗىامل و ؤمام خخمُت جضُٖم آلُاث الخجمُ٘ اإلاحزاهُاحي ًٖ ٍَغ

ىت الضولت، ًجب ؤن ج٩ىن خخمُا مدل صعاؾت ٢هض  التي مً اإلام٨ً ؤن جاصي بلى زُغ ازخال٫ جىاػن زٍؼ

 جدضًضَا.

خماصاث املخههت مً اإلاحزاهُت ٚحر اإلاؿخٗملت و اإلاترا٦مت ٖلى مؿخىي خؿاباث  ٦ما ؤن ألاعنضة الىاظمت ًٖ ؤلٖا

ىت  حك٩ل ؤخض ؤَم الٗىامل اإلاازغة ؾلبا ٖلى مؿخىي عئوؽ ؤمىا٫ الضولت، ٖلى اٖخباع ؤن اؾخٗما٫ َظٍ الخٍؼ

ىت الضولت. ت املخههت مً اإلاحزاهُت حك٩ل يِٛ ٦بحر ٖلى زٍؼ خماصاث الؿىٍى  ألاعنضة اإلاترا٦مت باإلياٞت بلى ؤلٖا

، 2021عاظه في مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت لؿىت و إلاٗالجت َظا الىي٘، ٞةهه مً اإلاالثم اإلاباصعة بمكغوٕ هو ماصة إلص

ش  ىت و اإلاخب٣ُت ٖىض جاٍع صٌؿمبر مً الؿىت في  31ٌؿمذ بةٖاصة نب ألاعنضة اإلا٣ُضة ٖلى مؿخىي خؿاباث الخٍؼ

 محزاهُت الضولت. 

 حهضٝ مكغوٕ هو َظٍ  اإلااصة ؤًًا بلى الؿماح بــــــــ :

ىت؛جٟاصي ججضًض جغا٦م ألاعنضة اإلا٣ُضة ٖلى مؿخىي ٦خا -  باث الخٍؼ

ت اإلاحزاهُت الظي ًىو ٖلى جدضًض عزهت اإلاحزاهُت بؿىت؛ - ؼ مبضؤ ؾىٍى  حٍٗؼ

ىت بالؿهغ ٖلى ؤلانالح اإلاحزاهُاحي اإلااؾـ ٖلى جغقُض جسهُو اإلاىاعص     و  - جُهحر خؿاباث الخٍؼ

 ال٣ُض في اإلاحزاهُت اإلاغج٨ؼة ٖلى الىدُجت ) محزاهُت البرامج و لِـ محزاهُت الىؾاثل(.

ىت الضولت، و ٦ظا الخسٌُٟ مً الخسٟ - ٠ُ مً خضة ألازُاع اإلاحزاهاجُت اإلاهضصة لخىاػهاث زٍؼ

خماصاث املخههت مً اإلاحزاهُت   التزاماتها اإلاالُت ٧ىن ؤن َظٍ ألاعنضة ٚحر اإلاؿخٗملت الىاظمت ًٖ ؤلٖا

ل.          التي جخُلب وي٘ آلُاث للخمٍى
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت

 

صٌؿمبر  30ىافم اإلا 1435صفغ عام  27إعر في ، اإلا08 -13لاهىن عكم مً ال 66عضٌ اإلااصة ح :132 اإلااصة

 : أحيهما ً ، و جدغع 2014ُت لؿىت اإلاالاإلاخظمً كاهىن و  2013ؾىت 
 

بت ٖلى ؤعباح  حؿـٗغ ؤؾـهمـها الـٗاصًـت في البـىعنتحؿخُٟض الكغ٧اث التي  ׃66"اإلااصة  مً جسٌُٟ في الًٍغ

  ظاهٟيوطل٪ ابـخضاء مً ؤّو٫  ؾىىاث،  (03زالر )، إلاضة عؤؾـمالـها ٞـي البـىعنتي مـٗض٫ ٞـخذ ٌـؿاو الكغ٧اث 

 ."2021ؾىت

 

 عغض ألاؾباب
لُت، ؾمذ ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  لدصجُ٘ اإلااؾؿاث ٖلى اللجىء بلى الؿى١ اإلاالُت لخُُٛت اخخُاظاتهم الخمٍى

بت ٖلى ؤ2014 ا ، للكغ٧اث طاث ؤؾهم، بخسٌُٟ في الًٍغ عباح الكغ٧اث و ؤن ٩ًىن َظا الخسٌُٟ مؿاٍو

  .2014إلاٗض٫ ٞخذ عاؽ ما٫ اإلااؾؿت في البىعنت و إلاضة زمـ ؾىىاث، ابخضاء مً ؤو٫ ظاهٟي 
 

 مً اإلاٗغوٝ ؤن الغاٞٗت الجباثُت حك٩ل ؤخض الىؾاثل ألا٦ثر اؾخٗماال مً ٢بل الضو٫ لخد٤ُ٣ َظا الهضٝ. 

ثُت  ًم٨ً ؤن حؿاَم ؤًًا في الخدٟحز ٖلى بصزا٫ عؤؾما٫ الكغ٧اث في وٗخبر بإن َظٍ الغاٞٗت الجبا ،و لهظا

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث في الخسٌُٟ َظا ٖلى الخٟاّ ه٣ترح هظاالبىعنت. ول ،  2026صٌؿمبر  31 الى ٚاًت الًٍغ

 .2021ابخضاء مً ؤو٫ ظاهٟي 
 

 ׃تهضٝ الغاٞٗت الجباثُت ؤؾاؾا بلى

لي  في الؿى١ اإلا − اصة بٗض وكاٍ الؿى١؛الُت و زل٤ ج٨ش٠ُ الٗغى الخمٍى  صًىام٨ُُت إٖل

٤ َظٍ الضًىام٨ُُت بُٖاء مًمىن  − غ الؿى١ ًٖ ٍَغ  ؛وا٢عي لإلنالخاث اله٩ُلُت اإلالتزم بها لخٍُى

ل البى٩ي −  و َظا بإصوى ج٩لٟت. ،صٖم لجىء اإلااؾؿاث للبىعنت ٦خ٨ملت للخمٍى
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.



 

 0202مشزوع  قانون المالية لسنة 

282 

 

 أخيام مسخلفت 

 
 

 24اإلاىافم  2314عام  شىاٌ 20 اإلاإعر في 11-02مً اللاهىن عكم  001إلااصة أخيام ا خممج :133 اإلااصة

مً  64بمىحب أخيام اإلااصة و اإلاخممت ، اإلاعضلت 2003واإلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت  2002صٌؿمبر ؾىت 

ٌ عبُع  18اإلاإعر في  18-15اللاهىن عكم  ؿىت واإلاخظمً كاهىن اإلاالُت ل 2015صٌؿمبر  30اإلاىافم  1437 ألاو

 ، وجدغع هما ًأحي:2016
 

٣ا للماصة   - 100 اإلااصة" ظماصي الشاهُت ٖام  28اإلااعر في  12-05مً ال٣اهىن ع٢م   73جسهو ؤلاجاوة املخهلت ٞو

اإلاؿخد٣ت ٖلى ؤلاؾخٗما٫ بم٣ابل لألمال٥   واإلاخٗل٤ باإلاُاٍ، اإلاٗض٫ واإلاخمم 2005ٚكذ  4اإلاىا٤ٞ  1426

ا مً الاؾخٗماالث ألازغي في مجا٫ املخغو٢اث ٦ما ًإحي الٗمىمُت للمُاٍ مً ؤظل خ٣نها  في آلاباع البترولُت ؤو لٛحَر

: 
 

 لٟاثضة محزاهُت الضولت. ℅90  −

ىُت للدؿُحر اإلاضمج للمىاص اإلااثُت اإلا٩لٟت بالخدهُل اإلا٩لٟت ٖحر ٞغوٖها  ℅10 − لٟاثضة الى٧الت الَى

 ؤلا٢لُمُت بجم٘ َظٍ ؤلاجاوة.
 

 ( صط للمتر اإلا٨ٗب مً اإلاُاٍ اإلا٣خُٗت.160خحن صًىاعا )بمئت وؾ160جدضص ؤلاجاوة  
  

٤ الخىُٓم."  جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة ٖىض الخاظت ًٖ ٍَغ
 

 24اإلاىافم  2314عام  شىاٌ 20 اإلاإعر في 11-02مً اللاهىن عكم  98أخيام اإلااصة  خممج :134 اإلااصة

مً  48بمىحب أخيام اإلااصة خممت و اإلا، اإلاعضلت 2003واإلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت  2002صٌؿمبر ؾىت 

ٌ عبُع  18اإلاإعر في  18-15اللاهىن عكم  واإلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت  2015صٌؿمبر  30اإلاىافم  1437 ألاو

 ، وجدغع هما ًأحي:2016
 

ً ) 98اإلااصة " مً اإلااء (  ًٖ ٧ل لتر 2: جدضص حؿٗحرة ؤلاجاوة اإلاؿخد٣ت .................... )بضون حُٛحر ختى( بضًىاٍع

 اإلاىخج مً وعقاث الخٛل٠ُ.

 ًسهو هاجج َظٍ ؤلاجاوة بيؿبت : 

 لٟاثضة محزاهُت الضولت، ℅50  −

ني للمُاٍ"، 302-079لخؿاب الخسهُو الخام ع٢م  ℅40 −  الظي ٖىىاهه " الهىضو١ الَى

ىُت للدؿُحر اإلاضمج للمىاعص اإلااثُت اإلا٩لٟت بالخدهُل. ℅10 −  لٟاثضة الى٧الت الَى
  

٤ الخىُٓم." جدضص ٦ُُٟاث  جُب٤ُ َظٍ اإلااصة ٖىض الخاظت ًٖ ٍَغ

 

صٌؿمبر  24اإلاىافم  2314عام  شىاٌ 20 اإلاإعر في 11-02مً اللاهىن عكم  99أخيام اإلااصة  :135 اإلااصة

 ، وجدغع هما ًأحي:و اإلاخممت، اإلاعضلت 2003واإلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت  2002ؾىت 
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ظماصي  28اإلااعر في  12-05مً ال٣اهىن ع٢م  73ىظب اإلااصة : ًدضص مبلٜ ؤلاجاوة اإلاىهىم ٖليها بم 99اإلااصة "

واإلاخٗل٤ باإلاُاٍ، اإلاٗض٫ واإلاخمم، اإلاؿخد٣ت ٖلى اؾخٗما٫ اإلاىاعص اإلااثُت  2005ٚكذ  4اإلاىا٤ٞ  1426الشاهُت ٖام 

غاى نىاُٖت وؾُاخُت وزضماجُت، ٖلى الخىالي بـ  زمؿت وزالزىن ) الزىن ( صًىاع و ز30( صًىاع ، زالزىن )35ٚل

 ( صًىاع ًٖ ٧ل متر م٨ٗب مً اإلاُاٍ اإلا٣خُٗت. 30)

 ًسهو هاجج ؤلاجاوة ٦ما ًإحي : 

 ؛لٟاثضة محزاهُت الضولت ℅50 −

ني للمُاٍ"، 302-079لٟاثضة خؿاب الخسهُو الخام ع٢م  ℅40 −  الظي ٖىىاهه " الهىضو١ الَى

 لٟاثضة الى٧الت اإلا٩لٟت بالخدهُل. ℅10 −
 

جاوة.ج٩ل٠ و٧االث ألاخىاى الهُضعوٚ
ّ
 غاُٞت ٧ل واخضة في ب٢لُم ازخهانها بجم٘ َظٍ ؤلا

 

٤ الخىُٓم."  جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة ٖىض الخاظت ًٖ ٍَغ
 

، ٧ل ا٢خُإ 2005ؤوث  04اإلاخٗل٤ باإلاُاٍ اإلااعر في  05-12مً ال٣اهىن ع٢م  73جُب٣ُا للماصة  :136 اإلااصة

جا٫ املُإ ٖام ؤو زام ، الؾخٗماله في مً اإلال٪ الٗمىمي للمُاٍ مً َٝغ ؤي  شخو َبُعي ؤو مٗىىي ، ٢

 :، ًسً٘ لضٞ٘ اجاوة ج٣ضع بـ الٟالحي 

٤ الؿ٣ي بىٓام الخ٣ُحرتر اإلا٨ٗب مً اإلاُاٍ صط للم 1 -  ؤهٓمت الغي بالغفؤو  اإلاؿخٗملت ًٖ ٍَغ

 صط للمتر اإلا٨ٗب مً اإلاُاٍ اإلاؿخٗملت ًٖ َغ١ الغي الؿُخي  2 -

ُت ، مُاٍ ؾُدُت ؤو مُاٍ ٚحر الاجاوة اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ ، جُب٤ مهما ٧ان  مهضع الا٢خُإ، ؾىاء ٧اهذ مُاٍ ظٞى

 .الخ٣لُضًت

٤ َظٍ اإلااصة ٦ما ًإحي:  جسهو الاجاوة املخهلت ٞو

 لٟاثضة محزاهُت الضولت 50% -

ني للمُاٍ" 079-302لٟاثضة خؿاب الخسهُو ع٢م  40% -  الظي ٖىىاهه "الهىضو١ الَى

ىُت للدؿُحر اإلاضم 10% - ج للمىاعص اإلااثُت اإلا٩لٟت ٖبر ٞغوٖها الا٢لُمُت بخدهُل لٟاثضة الى٧الت الَى

 َظٍ الاجاوة.

٤ الخىُٓم.  جدضص ٦ُُٟت جُب٤ُ َظٍ اإلااصة ٖىض الخاظت ًٖ ٍَغ

 

 عغض ألاؾباب

 
 

ُخه، و ؤمام الًِٛ اإلاتزاًض ٖلى َظا اإلاىعص الهام، اطا لم جخُىع ْفي  ل الُلب اإلاتزاًض ٖلى اإلااء و جضَىع هٖى

٣ت حؿُحٍر ؾ  ىىاظه في اإلاؿخ٣بل هضعة ٚحر مؿبى٢ت لهظا اإلاىعص الخُىي.ٍَغ

 

ؤمام َظٍ الىيُٗت، جبيذ الجؼاثغ ٖلى ٚغاع ٦شحر مً الضو٫ ؾُاؾت ج٣ىم ٖلى حؿُحر مؿخضام  للمىاعص اإلااثُت 

 مبيُت ٖلى جىظهاث ٦بري جخلخو ُٞما باث ٌٗٝغ بـ" الدؿُحر اإلاضمج للمىاعص اإلااثُت".
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 بىي٘ هٓام ٌٗخمض ٖلى ازًإ ٧ل مؿخٗملي اإلال٪ الٗمىمي للمُاٍ لألجاوي. َظٍ الؿُاؾت جم جغظمتها

 :ظل و مً ؤ

 ؛الخد٨م في ا٢خُإ اإلاُاٍ مً اإلال٪ الٗمىمي للمُاٍ -

ُخه -  ؛جدٟحز مؿخٗملي اإلال٪ الٗمىمي ٖلى ا٢خهاص اإلااء و املخاٞٓت ٖلى هٖى

 .مداعبت الخبظًغ و الخٗؿ٠ في اؾخٗما٫ َظا اإلاىعص -
 

 

اصة في ؤلاًغاصاث جخجاوػ ٣4ترخاث حٗضًل اإلاىاص ألاعبٗت )ٞةن م لظل٪، ( اإلاىضخت ؤٖالٍ ، والتي مً قإجها ؤن جىلض ٍػ

ا  12مما ًجٗل بظمالي ؤلاًغاصاث البالٛت  ،ملُاع صًىاع ظؼاثغي  14 ًُ  27بلى ؤ٦ثر مً جهل ملُاع صًىاع ظؼاثغي خال

 ملُاع صًىاع ،

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 فتأخيام مسخل

 

 4اإلاىافم 1441 عام شىاٌ 12اإلاإعر في  07-20مً اللاهىن عكم  52أخيام اإلااصة حعضٌ  :137 اإلااصة

 :، و جدغع هما ًأحي2020كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت ، اإلاخظمً 2020ؾىت  ًىهُى 
 

لت، ؤي جىاػ٫ ًٖ ؤؾهم ؤو خهو اظخماُٖت، ًخم  : 52اإلااصة " ًسً٘ للترزُو اإلاؿب٤ مً اإلاهالر اإلاَا

حن ؤظاهب، في عؤؽ ما٫ قغ٦ت لٟاثضة  ل٣اهىن الجؼاثغي جماعؽ في ؤخض ل زايٗتؤشخام َبُُٗحن ؤو مٗىٍى

 4اإلاىا٤ٞ 1441 ٖام قىا٫ 12اإلااعر في  07-20مً ال٣اهىن ع٢م  50املخضصة في اإلااصة  ؤلاؾتراجُجُت ال٣ُاٖاث

 .٢2020اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت ، اإلاخًمً 2020ؾىت  ًىهُى

 

٤ الخىُٓمجدضص ٦ُُٟاث ج  ."ُب٤ُ َظا الخضبحر ًٖ ٍَغ

 

 عغض ألاؾباب

 

ل لألؾهم ؤو  بزًإٖلى  2020 ؿىتمً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي ل 52ههذ اإلااصة  الخهو الاظخماُٖت ؤي جدٍى

ت ج حنًخم بحن ؤشخام َبُُٗحن ؤو  ؤلاؾتراجُجُت،وكُت ألا ؤخض في يكِفي عؤؽ ما٫ قغ٦ت ظؼاثٍغ  مٗىٍى

 . الخ٩ىمت مً تمؿب٣لغزهت ؤظاهب،

 

ل لألنى٫ مً َٝغ ؤظىبي ٚحر م٣ُم بلى َٝغ مىاًَ م٣ُم ٌٗخبر م٦ما   مازالههذ َظٍ اإلااصة ٖلى ؤن ؤي جدٍى

ل خهُلت  الؾخحراص الؿل٘ ؤو الخضماث، وبالخالي ًسً٘ لألخ٩ام التي جد٨م مغا٢بت الهٝغ في مؿاثل جدٍى

 ٖملُاث البُ٘.

 

بػالت الٛمىى الىاظم ًٖ اإلاهُلخاث اإلاؿخسضمت )٦ُان ، َٝغ ، ، بلى ظهتحهضٝ َظا ؤلاظغاء اإلا٣ترح، مً و 

ظهت و مً ، في ٢ىاهحن الخجاعة والاؾدشماع  ااإلاىهىم ٖليه تال٣اهىهُ هُلخاثبلخ( ، والتي ال جخ٠ُ٨ م٘ اإلا

ا لتي جه٠اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ ا 52ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  بلٛاءؤزغي،  ًُ لى ٖ لٗملُاث ه٣ل ألانى٫ التي جخم مدل

 ٌٗض ٚحر ٢ابل للخُب٤ُ و َظا ماالهٝغ ب للخىُٓم الخاملؿل٘ والخضماث الخايٗت لٖملُاث اؾخحراص  ؤجها

 .اإلاٗمى٫ به بالىٓغ للخىُٓم

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.                        
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 أخيام مسخلفت

 

 4اإلاىافم 1441 عام شىاٌ 12اإلاإعر في  07-20مً اللاهىن عكم  49أخيام اإلااصة حعضٌ  :138 اإلااصة

 :، و جدغع هما ًأحي2020كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت ، اإلاخظمً 2020ؾىت  ًىهُى 
 

و جل٪ التي اؾخحراص اإلاىاص ألاولُت و الؿل٘ و البًاج٘ اإلاىظهت للبُ٘ ٖلى خالها باؾخصىاء ؤوكُت :  49اإلااصة "

 قىا٫ 12اإلااعر في  07-20مً ال٣اهىن ع٢م  50ج٨دس ي َابٗا اؾتراجُجُا، الخابٗت لل٣ُاٖاث املخضصة في اإلااصة 

التي جٓل زايٗت و ، 2020اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت ٢، اإلاخًمً 2020ؾىت  ًىهُى 4اإلاىا٤ٞ 1441 ٖام

ىُحن اإلا٣ُمحن بيؿبت جإلاكاع٦ت اإلاؿاَمحن  ي وكاٍ آزغ إلهخاط الؿل٘ والخضماث مٟخىح ، ٞةن ؤ٪51بلٜ الَى

 م٘ َٝغ مدلي. تزام بالكغا٦تللالؾدشماع ألاظىبي صون الا

 

ا ؤو ؤ٦ثر والتي جماعؽ وكاٍ اؾخحراص اإلاىاص ًُ ا ؤظىب
ً
٩ ت التي جًم قٍغ الؿل٘ و و  ألاولُت ًجب ٖلى الكغ٧اث الخجاٍع

، ا ألاظلَظ اه٣ًاء بٗض .2021ًىهُى  30 ، الامخشا٫ لخ٩ام َظٍ اإلااصة ٢بلالبًاج٘ اإلاىظهت للبُ٘ ٖلى خالها

ُتخجاعي التي ال جخىا٤ٞ م٘ ؤخ٩ام َظا اإلاغؾىم السجل ال مؿخسغظاثجهبذ    ". اٚل

           

 عغض ألاؾباب
 

 اإلاخًمً 2020ؾىت ظىان  4اإلاىا٤ٞ  1441 ٖام قىا٫ 12اإلااعر في  07-20 ع٢ممً ال٣اهىن  49 اإلااصةبٗض نضوع 

-قاعة بلى "قغاءٖضة مكا٧ل جخٗل٤ بخٟؿحر ؤلا  مىمُت، واظهذ الؿلُاث ال2020ٗاهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت ٢

ألاوكُت الا٢خهاصًت ، وال ؾُما ججاعة الخجؼثت ، وكاٍ مً مضوهت بٖاصة بُ٘ اإلاىخجاث" التي جخٗل٤ بٗضة ٢ُاٖاث 

اصة البُ٘  اإلاىظهت و الؿل٘ و البًاج٘ ألاولُتوججاعة الجملت ، والخهضًغ ، و٦ظل٪ اؾخحراص اإلاىاص  و  ،ٖلى خالهاإٖل

ل الٗمالث مً هاخُت ، واإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بٗضم عظُٗت  ٌؿخلؼم طل٪ مًا ًماعؾها ألاظاهب م٘ ٧ل م التي جدٍى

 ال٣ىاهحن.
 

لى َظا الىدى ، وم٘ مغاٖاة ؤ ىُتٖو ، وال ؾُما ُٞما ًخٗل٤ بخسهو ٢ُإ َضاٝ الؿُاؾت الا٢خهاصًت الَى

٣ترح بٖاصة ًُ  الؿل٘،  ألاولُتاإلاىاص ، مً زال٫ صمج وكاٍ اؾخحراص اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ 49نُاٚت اإلااصة  الاؾخحراص ، 

اصة البُ٘  اإلاىظهتوالبًاج٘  ٪( ٖلى الاؾدشماعاث 49-51مً بحن ألاوكُت اإلاٗىُت بخُب٤ُ ٢اٖضة ) ٖلى خالهاإٖل

 ألاظىبُت.
 

ا  ًً ت ٢بل  جضبحراًخًمً مكغوٕ اإلااصة ؤً ٤ الدؿٍى ت الٗاملت ًٖ ٍَغ ًىهُى  30ًخٗل٤ بامخشا٫ الكغ٧اث الخجاٍع

2021. 

 

 َظا الخضبير.طلىم َى مىطىع 
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 أخيام مسخلفت
 

، ؾىاء ٧ان طل٪ ٖىض حؿلُمه ؤو لى٦ُل في مجا٫ اإلال٨ُت الهىاُٖتلًترجب ًٖ مىذ اٖخماص  :139 اإلااصة

 ٤ الُاب٘، ٦ما َى مبحن ؤصهاٍ: صٞ٘ خ ججضًضٍ،
 

 صج إلاىذ ئعخماص لصخص ػبُعي،  10.000 -

 صج لخجضًض ؤلاعخماص،  50.000 -

 صج إلاىذ ؤلاعخماص لصخص معىىي،  50.000 -

 صج لخجضًض ؤلاعخماص.  100.000 -
 

خماص، ٞةن م وسخت مً وفي خالت يُإ  . صط  بٗىىان خ٣ى١ الُاب10.000٘ترجب ٖىه صٞ٘ ىذ وسخت زاهُت مىه ًؤلٖا

 بؿضص خ٤ الُاب٘ اإلاظ٧ىع بىاؾُت ونل، لضي ٢ابٌ الًغاثب، و طل٪ لٟاثضة محزاهُت الضولت.

 

 عغض ألاؾباب

 
اُٖت ٖلى بٖخماص بمىظب ال٣اهىن لخمشُل شخو َبُعي ؤو مٗىىي ؤمام ًخدهل الى٦الء في مجا٫ اإلال٨ُت الهى

 الهُئت الغؾمُت للمل٨ُت الهىاُٖت في الجؼاثغ. 
 

خماص إلاماعؾت َظٍ اإلاهمت جسً٘ لخ٩ام ال٣غاع الىػاعي اإلااعر في  وخؿب َظا  2009ماي   ٦12ُُٟاث مىذ الٖا

خماص لى٦ُل في مجا٫ اإلال٨ُت الهىا ُٖت ًخم مً ٢بل الىػٍغ اإلا٩ل٠ باإلال٨ُت الهىاُٖت بضون ال٣غاع ٞةن مىذ الٖا

حر زاي٘ لي عؾم زام بالدسجُل.   م٣ابل مالي ٚو
 

ىن 96ختى الان، ؤنضعث وػاعة الهىاٖت ؾخت وحؿٗىن ) ( ٢غاع مىا٣ٞت جهاثُت لألشخام الُبُُٗحن الظًً ٌؿخٞى

 . 2009ماًى  12مخُلباث ال٣غاع الهاصع في 

 

لُه ٣ًترح جضاع٥ َظٍ خماص بلى عؾم للدسجُل في سجل الى٦الء في مجا٫ اإلال٨ُت  ٖو الىيُٗت وبزًإ الٖا

 الهىاُٖت. 
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت

 

 30اإلاىافم  1417شعبان عام  19اإلاإعر في  31-96مً ألامغ  103أخيام اإلااصة حعضٌ  :140 اإلااصة

 إلاعضلت واإلاخممت و اإلاظهىع اعالٍ ، و جدغع هما ًأحي، ا 1997، اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت  1996صٌؿمبر لؿىت 

:  
 

جد٤ُ٣ اؾدشماع جدضص الغؾىم الجمغ٦ُت اإلاخٗل٣ت بالخجهحزاث اإلاؿخىعصة التي جضزل مباقغة في  : 103" اإلااصة 

ا الكباب ط، بطا ٢امذ بها ماؾؤلاوكاء و الخىؾُ٘ لىن لالؾخٟاصة ؿاث جماعؽ وكاَاث ؤهجَؼ ٘ مَا وو مكاَع

ني لضٖم حكُٛل الكباب مً الهىض ني لضٖم ال٣غى اإلاهٛغ  "ؤو  "و١ الَى الهىضو١  "ؤو  "الهىضو١ الَى

ني للخإمحن ًٖ البُالت بخُب٤ُ وؿبت   . % 5الَى
 

ع اإلالُمين بالخاعج الغاغبين في الاؾخفاصة مً الامخُاػاث  ٌعفي مً َظٍ الغؾىم الشباب أصحاب اإلاشاَع

 . وشاػاث بالتراب الىػني اإلامىىخت مً َظٍ ألاحهؼة ، الؾخدضار

 

 "..........( ................................الباقي بضون حُٛحر.............................................. )

 

 عغض ألاؾباب
 

، واإلاخٗل٣ت بةنالح 2020ؤوث  23ال٫ مجلـ الىػعاء في جماقُا م٘ ال٣غاعاث التي اجسظتها الؿلُاث الٗمىمُت ز

ىُت لضٖم حكُٛل الكبابة بٗض الوبٖاص ث اإلامىىخت ، وال ؾُما ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت باإلاؼاًا واإلاؿاٖضاى٧الت الَى

٘ ٤  ، خُض تهضٝ َظٍ اإلا٣ترخاثلكباب ؤصخاب اإلاكاَع ٟاء الخام مً بلى ظٗل الجهاػ ؤ٦ثر ظاطبُت، ًٖ ٍَغ ؤلٖا

٘  الغؾىم الجمغ٦ُت ٖلى اإلاٗضاث التي جضزل مباقغة في بوكاء ماؾؿاث مهٛغة لٟاثضة الكباب ؤصخاب اإلاكاَع

  . اإلا٣ُمحن بالخاعط

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت 

 

اإلاخظمً  1989صٌؿمبر  31اإلاإعر في  89-26مً اللاهىن عكم  110حعضٌ أخيام اإلااصة  :141 اإلااصة

 :ما ًأحيوجدغع ه ، اإلاعضلت واإلاخممت ،1990كاهىن اإلاالُت لؿىت 
 

 ................................)بضون حٛیحر(................................. ..1. 110اإلااصة » 

ٟي ع٢م 2 ت  03-87. مغ٦بت واخضة مسههت لى٣ل ألاشخام مدضصة في اإلاى٢٘ الخٍٗغ ج٩ىن ٢ىتها الجباثُت مؿاٍو

ٖىض جاعیش  ؤخهىت ؤو مغ٦بت بعجلخحن زايٗت للتر٢ُم . ًجب ؤن ج٩ىم َظٍ الؿُاعاث ظضًضة 10ؤو ال جٟى١ 

 اؾخحراصَا

ٟاء مً  2و  1. ًخم ٢بى٫ البًاج٘ اإلاكاع بليها في ال٣ٟغجحن 3 ، ٖىض ظمغ٦تها وبٛغى ويٗها لالؾتهال٥ ، م٘ ؤلٖا

بظغاءاث الغ٢ابت ٖلى الخجاعة الخاعظُت ومً صٞ٘ الخ٣ى١ والغؾىم ٖىضما ال جخٗضي ٢ُمتها ؤلاظمالُت بما ٞيها 

 صط ( 5.000.000اإلاغ٦بت زمؿت مالًحن صًىاع ) 

 ... .............................. )بضون حُٛحر(................................................... 4 

 ..................................)بضون حٛیحر(................................... جدضص ٦ُُٟاث ...5

 

 عغض ألاؾباب
 

جم حٗضًل  2020اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  2013صٌؿمبر  11اإلااعر في  14-19مً ال٣اهىن  80بمىظب اإلااصة 

، واإلاخٗل٣ت  2017واإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  2017ُٟٞغي  16اإلااعر في  04-17مً ال٣اهىن ع٢م  202اإلااصة 

ٟاء مً صٞ٘ الخ٣ى١ والغؾىم ،  غاى الصخهُت والؿُاعاث ، م٘ ؤلٖا بمىاؾبت حُٛحر بالخ٩ام الخانت ب٣بى٫ ألٚا

. ً حن هدى ؤعى الَى  ؤلا٢امت للمىاَىحن الجؼاثٍغ
 

ٟاء مً بظغاءاث » ول٣ض هو الخٗضًل الجضًض ٖلى ما ًلي :  ًخم الخسلُو الجمغ٧ي للبًاج٘ اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ ؤلٖا

مبلٜ  الغ٢ابت ٖلى الخجاعة الخاعظُت ومً صٞ٘ الخ٣ى١ والغؾىم ٖىضما الجٟى١ ٢ُمت البًاج٘ ، بما ٞيها الؿُاعة

صط باليؿبت للٗما٫ اإلاخضعبحن والُلبت الظًً ًخ٩ىهىن في الخاعط وزمؿت مالًحن  4.000.000ؤعبٗت مالًحن صًىاع ) 

ً .  5.000.000صًىاع )   صط ( باليؿبت للمىاَىحن آلازٍغ
 

ىُت مىظ ؾىىا ث وم٨ً َظا الخٗضًل مً جضاع٥ ال٣ُمت التي جم جًُِٗها هدُجت اهسٟاى ؾٗغ نٝغ الٗملت الَى

اًاها والُلبت واإلاتربهحن في الخاعط . في خحن لم ٌؿخٟض ؤٖىان الضولت بَال٢ا مً َظا ؤلاظغاء لُٓلىا  باليؿبت لٖغ

 صط ( . 2.000.000زايٗحن لدؿ٠ُ٣ ازىان ملُىن صًىاع ) 
 

صٌؿمبر  11اإلااعر في  14 19مً ال٣اهىن ع٢م  80ول٣ض ٧ان مً اإلاىخٓغ ؤن جغا٤ٞ الخٗضًالث التي ظاءث بها اإلااصة 

صٌؿمبر  31اإلااعر في  26-89اإلاٗضلت واإلاخممت ، مً ال٣اهىن  110للماصة  3و  2، هٟـ الخٗضًالث لل٣ٟغة  2019

 18اإلااعر في  25-91مً ال٣اهىن ع٢م  13، اإلاٗضلت بمىظب اإلااصة و  1990اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  1989

عي ع٢م  97ٗضلت بمىظب اإلااصة واإلا 1992اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت لؿىت  1991صٌؿمبر   18-93مً اإلاغؾىم الدكَغ

 03-94مً ألامغ ع٢م  68واإلاٗضلت بمىظب اإلااصة  1994اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  1993صٌؿمبر  29اإلااعر في 
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، وطل٪ لخم٨حن ؤٖىان الضولت ، بمىاؾبت اهتهاء  1995اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  1994صٌؿمبر  31اإلااعر في 

 .2020مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  80امهم في الخاعط مً الاؾخٟاصة مً َظٍ اإلاؼاًا بالدؿاوي م٘ ؤخ٩ام اإلااصة مه
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت
 

غام مً الؿم٪ ًخم اؾخحراصٍ. 10جيكا بجاوة ٢ُمتها  :142 اإلااصة  صط مً ٧ل ٦ُلٚى
 

 مىخىط َضٍ ؤلاجاوة ٧الحي:ًىػٕ 

 لضولتلٟاثضة محزاهُت ا 55% −

ت للهُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث 45% − ت الجؼاثٍغ  .لٟاثضة الٛٞغ
 

تجخ٨ٟل  ت الٛٞغ بخىػَ٘ هاجج ؤلاجاوة ٖلى الٛٝغ الىالثُت الؿاخلُت و  اإلااثُاث جغبُت و البدغي  للهُض الجؼاثٍغ

٤ ألا٢ؿاٍ اإلاظ٧ىعة ؤصهاٍ   :الٛٝغ ما بحن الىالًاث ٞو

 ؛ىالثُت ؾاخلُتالٛٝغ اللٟاثضة  25 % −

 .بحن الىالًاث لٟاثضة الٛٝغ ما  14 % −

ت للهُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث 6 % − ت الجؼاثٍغ  ؛لٟاثضة الٛٞغ
 

 جضٞ٘ َضٍ ؤلاجاوة بلى ٢بايت الًغاثب املخخهت ب٢لُمُا مً َٝغ اإلاؿخىعص ٢بل صٞ٘ الخ٣ى١ الجمغ٦ُت للؿل٘.
 

باإلاالُت و الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالهُض جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة بمىظب ٢غاع مكتر٥ بحن الىػٍغ اإلا٩ل٠ 

 البدغي.
 

 عغض ألاؾباب
 

ت الجضًضة، ٧إخض اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت  ٌٗخبر ٢ُإ الهُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث ظؼءا مً بؾتراجُجُخه الخىمٍى

ني،  التي ًم٨ً ؤن حٗىى العجؼ في البروجحن اإلاكخ٤ مً ألاؾما٥ وج٣ضًم مؿاَمت صاثمت في جىمُت الا٢خهاص الَى

ض ب مسجل بدغي، ٦ما حؿخىعص  56.206مىهب ٖمل منهم  115.672ط ٌؿاَم ٢ُإ الهُض البدغي في زل٤ ما ًٍؼ

ض ًٖ  ا ما ًٍؼ ىُت بمبلٜ ٣ًاعب  30.862الجؼاثغ ؾىٍى ًَ مً مسخل٠ ؤهىإ ألاؾما٥ لخلبُت الاخخُاظاث الَى

 ملُىن صوالع. 99.52
 

ىاظه الخدضي اإلاخمشل في جلبُت الُلب اإلاتزاًض ٖلى اإلاىخجاث حٗخبر جغبُت اإلااثُاث مً ألاوكُت الخ٨مُلُت التي ج

ت، خُذ قهضث الجؼاثغ وكاَا ٚحر مؿبى١ وجىظه هدى جغبُت اإلااثُاث بمسخل٠ ؤهىاٖها خُذ سجلىا بلى  البدٍغ

ض ًٖ  2018ٚاًت صٌؿمبر  ض  70اهجاػ ما ًٍؼ ًٖ مؼعٖت في مجا٫ جغبُت اإلااثُاث في البدغ و في اإلاُاٍ الٗظبت وما ًٍؼ

 َلب إلوكاء مؼإع في مجا٫ جغبُت اإلااثُاث. 491
 

ُٟت بدلى٫  10بن ٢ُإ جغبُت اإلااثُاث مً اإلاخى٢٘ ؤن ًسل٤  ٦ما ٌؿاَم في مًاٖٟت ؤلاهخاط  2025ؤالٝ ْو

ني   ؤل٠ ًَ مً ألاؾما٥. 200 بليالَى

 

ها ال٣ُإ جخُلب مغا٣ٞت مؿخمغة مً زال٫ هٓام اإلاغا٣ٞت  لالؾدشماع اإلاىخج في قٗب َظٍ الضًىام٨ُُت التي ٌٗٞغ

ا الكبا٥ الىخُض إلاغا٣ٞت الاؾدشماع اإلاخىاظض ٖلى مؿخىي ٚٝغ الهُض  َغ الهُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث والتي ًٞى

 البدغي وجغبُت اإلااثُاث.
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وهٓغا لَمُت التي ؾٝى جلٗبه ٚٝغ الهُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث في َظٍ الضًىام٨ُُت، اهه إلاً ألاَمُت ال٣هىي 

ت لهظٍ ألازحرة مً اظل جم٨ُنها مً لٗب َظا الضوع ٖلى ؤخؿً وظه و٦ظل٪  ؼ ٢ضعاث اإلاالُت و البكٍغ حٍٗؼ

غ ٧اٞت ؤوكُت الهُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث.  اإلاؿاَمت الٟٗالت في جىمُت وجٍُى

 لىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت

 

اإلاىافم  1438عبُع ألاٌو عام  28ر في اإلاإع 16-14مً اللاهىن عكم  113 أخيام اإلااصةحعضٌ  :143 اإلااصة

 هما ًأحي: وجدغع  2017واإلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت  2016صٌؿمبر ؾىت  28
 

ت ويُٗت البىاًاث اإلاؼوصة بغزهت البىاء  :113"اإلااصة  ......................................... ) بضون حُٛحر( ًم٨ً حؿٍى

....................... 

 ............................... ) بضون حُٛحر( ................................. -

 ......................................... ) بضون حُٛحر( ....................... -

ت. اللجىت اإلاك٩لت مً ؤظل  ( .......................ختى ......................................... ) بضون حُٛحر -  الٟهل في َلباث الدؿٍى
 

ت م٣ابل صٞ٘ ٚغامت جتراوح  مً ٢ُمت ال٣ٗاع وخؿب َبُٗت املخالٟت.  %25و %10ما بحن  جخم الدؿٍى
 

 .2021خضاء مً ؤو٫ ًىاًغ ٌؿغي مٟٗى٫ َظا الخ٨م اب
 

 ."............................. ) الباقي بضون حُٛحر( ...............................جدضص ٦ُُٟاث هُب٤ُ   -

." 

 عغض ألاؾباب
 

اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  2016صٌؿمبر ؾىت  28اإلااعر في  14-16مً ال٣اهىن ع٢م  113بن ؤخ٩ام اإلااصة 

 ، جدضص الٛغامت خؿب ٢ُمت ال٣ٗاع.2017

مباقغة، و٢هض جىيُذ ؤ٦ثر وعٞ٘ ؤي لبـ ًخٗل٤ ب٣ُمت ال٣ٗاع اإلاخٗل٤ بالبىاًت، م٘ الٗلم ؤن املخالٟت جخٗل٤ بها 

 حٗض٫ َظٍ اإلااصة بخدضًض مبلٜ الٛغامت خؿب ٢ُمت البىاًت.

 حؿمذ ؤخ٩ام َظٍ اإلااصة بما ًلي:

٤ حؿلُم ٣ٖىص الخٗمحر  - مت، ًٖ ٍَغ
ّ
ت ويُٗت البىاًاث ٚحر اإلاُاب٣ت لغزو البىاء اإلاؿل حؿٍى

ت وقهاصة اإلاُاب٣ت ٢هض اؾخٛال٫  ت، الؾُما عزهت البىاء اإلاٗضلت بٗىىان الدؿٍى املخالث الًغوٍع

 مهما ٧ان اؾخٗمالها؛

ىت الٗمىمُت؛ - بُت للخٍؼ ت َظٍ البىاًاث، مً زال٫ جسهُو ٖاثضاث يٍغ  جدضًض ٚغامت لدؿٍى

مت، صون الخهى٫ ٖلى جغزُو  -
ّ
مى٘ اإلاىاَىحن مً ال٣ُام بخٗضًالث ٚحر مُاب٣ت لغزهت البىاء اإلاؿل

 مؿب٤.  
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت

 

 ، و جدغع هما ًأحي:2017 لؿىت اإلاالُت كاهىن  مً 92 اإلااصة أخيام حعضٌ وجخمم :144 اإلااصة
 

ت ٖلى والغ٢ابت الهُضالهُت اإلاىخجاث حسجُل َلباث ٖلى الغؾم -92 اإلااصة"  التي الهُضالهُت، اإلاىخجاث مجمٖى

ا جدضًض جم ٣ًا ؤؾٗاَع لها ًخم ، 2017 لٗام اإلاالُت ٢اهىن  مً 92 اإلااصة لخ٩ام ٞو نيا املخخبر مً جدٍى  للمىخجاث لَى

ىُت الى٧الت بلى  الهُضالهُت    . الهُضالهُت للمىخجاث الَى
 

 : بيؿبت الغؾم هاجج ًسهو

   ؛ الضولت محزاهُت لهالر٪ 50 -

ىُت الى٧الت محزاهُت لهالر٪ 50 -  ".   الهُضالهُت للمىخجاث الَى

 

 عغض ألاؾباب

 
 

ت ىٖل والغ٢ابت الهُضالهُت اإلاىخجاث حسجُل َلباث ٖلى ؤؾـ الغؾم  بمىظب الهُضالهُت اإلاىخجاث مجمٖى

ا حٗضًل وجم. 2003 لٗام اإلاالُت ٢اهىن  مً 103 اإلااصة  الىدى ٖلى 2017 لؿىت اإلاالُت ٢اهىن   92 باإلااصة ؤؾٗاَع

 آلاحي:

 

 إلابلغا الغؾم ػبُعت

ت  صط 12000 الهُضالهُت اإلاىخجاث مغا٢بت مجمٖى

 طص 30.000 للدسجُل الخايٗت اإلاىخجاث وزبرة مغا٢بت

 صط 15000 للدسجُل الخايٗت للمىخجاث الاولُت اإلاىاص ومغا٢بت جدلُل

 

ني املخخبر َٝغ مً 30/6/2020 الى ٚاًت جدهُله جم الظي ،الغؾم ًدى٫ َظا  اإلاىخجاث ٖلى للغ٢ابت الَى

  ، خلتاإلااؾؿت امل ،(LNCPP) الهُضالهُت
ً
 3 اعراإلا 19-16 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم مً 30 اإلااصة لخ٩ام جُب٣ُا

ىُت الى٧الت بلى  ، 2019 ًىلُى  (.ANPP) الهُضالهُت للمىخجاث الَى

 : بيؿبت ًسهو  

   ؛ الضولت محزاهُت لهالر٪ 50 -

ىُت الى٧الت لهالر٪ 50 -  .  (ANPP الهُضالهُت ) للمىخجاث الَى

 
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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، اإلاخظمً 2017صٌؿمبر  27اإلاإعر في  11-17م مً اللاهىن عك 111حعضٌ و جخمم أخيام اإلااصة   :145 اإلااصة

 ، و جدغع هما ًأحي:2018كاهىن اإلاالُت لؿىت 
 

٧ل مخٗامل ا٢خهاصي ......................... ) بضون حُٛحر ختى( ..................... ؤن ًً٘ جدذ جهٝغ   -111" اإلااصة 

اجه اإلاؿتهل٪ وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي، ٢هض الؿماح له، بىاء ٖلى ٖبر خؿابه البى٩ي   َلبه، بدؿضًض مبلٜ مكتًر

ض الجؼاثغ. ً ٢اهىها ٖلى مؿخىي بى٪ مٗخمض، ؤو بٍغ ضي اإلاَى  ؤو البًر

 

 ؤي بزال٫............................................. ) الباقي بضون حُٛحر( .................................

ش ٖلى اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن الامخشا٫ ل   ٧إ٢ص ى خض. 2021صٌؿمبر  31خ٩ام َظٍ اإلااصة بخاٍع

 

 عغض ألاؾباب

 
، في بَاع 2018 لؿىت اإلاالُت ٢اهىن  اإلاخًمً 2017صٌؿمبر  27اإلااعر  17-11مً ال٣اهىن ع٢م  111 جىضعط اإلااصة

 ٞ٘الض و في َظا الهضص، ههذ َظٍ اإلااصة ٖلى بلؼام الخجاع بىي٘ مدُاث ؤلال٨ترووي. الضٞ٘ حٗمُم مدُاث

اجه  بل٨تروهُا.  ؤلال٨ترووي جدذ جهٝغ اإلاؿتهل٪، ٢هض الؿماح له بدؿضًض مبلٜ مكتًر
 

، لٟاثضة اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن مً 2018صٌؿمبر  31، ؤي ( واخض01جم مىذ ؤظل ؤ٢هاٍ ٖام ) و لهظا الٛغى،

وججضًضٍ بلى  ،2019لُت لؿىت بمىظب ٢اهىن اإلاا (01جم جمضًض َظا ألاظل بٗام )ؤظل الامخشا٫ لهظٍ ألاخ٩ام. و ٢ض 

 .2020بمىظب ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 2018صٌؿمبر  31
 

ض ًٖ ملُىن وهه٠ مً الخجاع الظًً مً املخخمل ؤن ٣ًبلىا الضٞ٘ بىاؾُت البُا٢اث ، بٗض  في الىا٢٘ ، م٘ ما ًٍؼ

حر مدُاث مً هاخُت الخ٩لٟت  ؤلال٨تروهُت، ٞةن طل٪ ٣ًخط ي ٖملُت ٖمال٢ت و ضخمت، ؾىاء الضٞ٘ بلؼامهم  بخٞى

غ ٖضة مالًحن مً ؤلال٨تروهُت، هًٓغا لن الخاظغ الىاخض  الضٞ٘ مدُاث ؤو الجاهب اللىظؿد٩ُي، لجها مؿإلت جٍُى

 ًم٨ً ؤن ًمل٪ ه٣اٍ بُ٘ مخٗضصة م٘ ٖضة نىاص٤ً ) ألاؾىا١ ال٨بري، مخٗامل الهاج٠، ................(.
 

. َظا الخمضًض يغوعي للؿماح إلاٗضاث ؤلاهخاط 2021صٌؿمبر  31ا٫ ختى جمضًض ٞترة الامخشحهضٝ َظا الخضبحر بلى 

املخلُت بخلبُت اخخُاظاث الؿى١ ب٨مُاث ٧اُٞت مً مدُاث الضٞ٘ ؤلال٨تروهُت، و وبالخالي ججىب اؾخحراص ٦مُاث 

 .٦بحرة مً َظٍ اإلاٗضاث

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت

 

ؿلم الٗخاص والخجهحزاث واإلاىخىظاث صون ؤلازال٫ بالخ٩ام الدكَغ :146 اإلااصة ٌُ ت اإلاٟٗى٫،  ُٗت والخىُٓمُت ؾاٍع

ً ؤلاًضإ م٣ابل ببغاء لٛغى الخىاػ٫ املخخمل ٖنها  ت َع خسلى ٖنها واإلاىيٖى
ُ
هاصعة واإلا

ُ
الخؿاؾت اإلاذجىػة واإلا

ني.  بضون ٖىى لٟاثضة مهالر وػاعة الضٞإ الَى

ضون ٖىى بال بٗض ؤن ًهبذ َظا الٗخاص والخجهحزاث واإلاىخىظاث ٚحر ؤهه، ال ًم٨ً ؤن جخم ٖملُت الخىاػ٫ الىصي ب

ي اإلاٟٗى٫. ٘ والخىُٓم ؾاَع ىت الٗمىمُت َب٣ا للدكَغ  الخؿاؾت م٨دؿبت جهاثُا لٟاثضة الخٍؼ

جدضص قغوٍ و٦ُُٟاث جُب٤ُ ؤخ٩ام َظٍ اإلااصة و٦ظا ٢اثمت الٗخاص والخجهحزاث واإلاىخىظاث الخؿاؾت ال٣ابلت 

ني واإلاالُت".    للخىاػ٫ ٖنها بضون ٖ ٤ ٢غاع وػاعي مكتر٥ بحن وػٍغي الضٞإ الَى  ىى ًٖ ٍَغ

 

 عغض ألاؾباب

 

مىه، ُٞما ًسو الىظهت اإلاُٗاة للبًاج٘ التي  300و 210زالٞا للمبضؤ اإلا٨غؽ ب٣اهىن الجماع٥، الؾُما اإلااصجحن 

خباعاث ؤمىُت وخ ٟاْا ٖلى الىٓام الٗام، حهضٝ َظا جدىػَا مهالر الجماع٥ والتي جخمشل في البُ٘ ؤو ؤلاجالٝ واٖل

خسلى ٖنها 
ُ
هاصعة واإلا

ُ
الخ٨م بلى جدضًض الىظهت اإلاُٗاة للٗخاص والخجهحزاث واإلاىخىظاث الخؿاؾت اإلاذجىػة واإلا

ً ؤلاًضإ ت َع  .واإلاىيٖى

ؤًًا، حهضٝ َظا الخ٨م بلى بٖٟاء مهالر الجماع٥ مً حؿُحر َظا الىٕى مً البًاج٘ وبؾىاصٍ إلاهالر وػاعة 

ت اإلاٟٗى٫.ال ظا َب٣ا لألخ٩ام الخىُٓمُت ؾاٍع ني بم٣خط ى الهالخُاث املخىلت لها، َو  ضٞإ الَى

٦ما ًدُل َظا الخضبحر جدضًض قغوٍ و٦ُُٟاث جُب٤ُ ؤخ٩ام َظٍ اإلااصة و٦ظا ٢اثمت الٗخاص والخجهحزاث 

َني بلى ٢غاع وػاعي واإلاىخىظاث الخؿاؾت ال٣ابلت للخىاػ٫ ٖنها بضون ٖىى لٟاثضة مهالر وػاعة والضٞإ الى 

 مكتر٥.

  ٘ ًبإ الٗخاص والخجهحزاث واإلاىخىظاث الخؿاؾت ٚحر الىاعصة في ال٣اثمت مً َٝغ مهالر الجماع٥ َب٣ا للدكَغ

ي اإلاٟٗى٫.  والخىُٓم الجمغ٦ُان ؾاَع

ؤًًا، حهضٝ َظا ال٣غاع بلى الؿماح بخدضًض ويمان مخابٗت مؿاع الٗخاص والخجهحزاث واإلاىخىظاث الخؿاؾت 

 بخضاء مً حؿلُمهم بلى ٚاًت الخهُٟت النهاثُت لىيُٗتهم ال٣اهىهُت.  ا

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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، اإلاخظمً كاهىن 2012صٌؿمبر  26اإلاإعر في  12-12مً اللاهىن عكم  45اإلااصة جلغى أخيام  :147 اإلااصة

 .2013اإلاالُت لؿىت 

 عغض ألاؾباب

ٟي   )  (Billettesبةؾخصىاء ال٣ًبان الخضًضًت  حٗخبر مىاص خضًضًت هه٠  والتي  72.07التي جيخمي بلى البىض الخٍٗغ

ٟاث الجمغ٦ُت  ل ؤو إلؾخٗماالث  72.15و  72.14مهىٗت، ٞةن اإلاىخجاث ألازغي النهاثُت للخٍٗغ اإلاىظهت للخدٍى

م مً ؤن ، ٖلى ال%7ؤزغي مشل مجا٫ البىاء، جسً٘ للمٗض٫ اإلاىسٌٟ للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت املخضص بـ  ٚغ

ٟاث الجمغ٦ُت الؿالٟت جسً٘ للمٗض٫ الٗاصي مً الغؾم ٖلى  ٧ل اإلاىخىظاث النهاثُت الىاججت اإلاخٗل٣ت بالخٍٗغ

 %19ال٣ُمت اإلاًاٞت ؤي 
 

مً ظهت ؤزغي، ٞةن اإلاىاص ألاولُت الالػمت إلهخاط اإلاىاص الخضًضًت هه٠ اإلاهىٗت و٦ظا جل٪ اإلاؿخٗملت في ٖضة 

، ألامغ الظي جترجب ٖىه صًىن مترا٦مت %19الٗاصي للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ؤي  مجاالث، هي زايٗت للمٗض٫

(précomptes) ،ىت الٗمىمُت ًخٗل٤ بالٟغ١ بحن الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلاُب٣ت للمخٗاملحن جخدمله الخٍؼ

 باإلياٞت للخؿاثغ الجباثُت الىاججت ًٖ َظٍ الىيُٗت.
 

ٟاث الجمغ٦ُت ٞٗال ًٞ زاماث الخضًض و زاماث الخ جسً٘  72.03و  26.01ضًض اإلاؿترظ٘ املخضصة بالخٍٗغ

م مً ؤجها حٗخبر اإلااصة ألاولُت ال٣اٖضًت لخهيُ٘ %19للمٗض٫ الٗاصي للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت  ؤًت  ، بالٚغ

مىخجاث خضًضًت زايٗت للمٗض٫ اإلاىسٌٟ ٖلى  الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، ألامغ الظي ًترجب ٖىه صًىن ًٖ 

مً زمً اإلاىخىط النهاجي لضي مىخجي % 8و  %5" مً زمً ا٢خىائها، وبحن %10الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت  جمشل 

ىت الٗمىمُت، باإلياٞت لإلظغاءاث اإلا٣ٗضة إلؾترظإ صًىن الغؾم ٖلى  الخضًض والهلب، التي حٗخبر زؿاعة للخٍؼ

ىت  الٗمىمُت. ال٣ُمت اإلاًاٞت الؼاثضة  التي صٞٗتها َظٍ اإلااؾؿاث للخٍؼ
 

بن جىخُض الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، مً زال٫ بزًإ اإلاىخجاث النهاثُت والىه٠ اإلاهىٗت للمٗض٫ الٗاصي 

، ؾُم٨ً مً جد٤ُ٣ مضازُل بياُٞت للجباًت مً ظهت وؤن جً٘ خضا لىيُٗت %19للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت 

 ال٣غوى التي ال جسً٘ لي مى٤ُ.
 

خالت ال٣ًبان الخضًضًت اإلاىظهت للبىاء، ٞةن الؿٗغ النهاجي للبىاء الظي اؾخسضم ُٞه بياٞت لظل٪، ٞةهه ختى في 

٦غؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، مما ًيخج ٖىه صًىن للغؾم ٖلى ال٣ُمت  %19الخضًض ًسً٘ للمٗض٫ الٗاصي 

ىت الٗمىمُت، ٖىى بٖٟاء خ٣ُ٣ي.  اإلاًاٞت جخدملها الخٍؼ
 

جدهُل الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلاخٗل٣ت باإلاىخجاث ؾالٟت الظ٦غ  بن الهضٝ مً َظا ؤلا٢تراح َى بؾدبضا٫

 مً الىؾُِ اإلاخمشل في مهىعي اإلاىاص الخضًضًت بلى اإلاؿخٛل النهاجي للماصة ؤو اإلاىخىط.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت
 

 23اإلاىافم  1420م عمظان عا 15مإعر في  11-99مً اللاهىن عكم  51حعضٌ و جخمم أخيام اإلااصة  :148 اإلااصة

 ، و جدغع هما ًأحي:2000ًخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت  2000صٌؿمبر 

و  „„SKD„‘حٟٗى مً الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ومً الخ٣ى١ الجمغ٦ُت، هماطط الخجمُ٘ اإلاىظهت   - 51اإلااصة " 

‘„CKD„„  جابٗت لل٣ُإ اإلاىظهت للماؾؿاث التي حكتر٥ ٞيها ماؾؿاث ٖمىمُت طاث َاب٘ نىاعي وججاعي

ني الكٗبي، في بَاع وكاَاث بهخاط ؤوجغ٦ُب اإلاغ٦باث.  الا٢خهاصي للجِل الَى

، ٖلى اإلااؾؿاث طاث الُاب٘ الهىاعي والخجاعي 2020مً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت  60ال جُب٤ ؤخ٩ام اإلااصة 

ني الكٗبي اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ و٦ظا الكغا٧ اث التي ًمخل٪ ٞيها َظا ألازحر الخابٗت لل٣ُإ الا٢خهاصي للجِل الَى

 .„„ؤٚلبُت ألاؾهم

 عغض ألاؾباب

بمىظب ؤخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي اإلاخٗل٤ بخهيُ٘ اإلاغ٦باث، جم بؾخصىاء اإلااؾؿاث التي حكتر٥ ٞيها ماؾؿاث 

ني مً بلؼامُت ا٦خخاب بىىص صٞتر  ٖمىمُت طاث َاب٘ نىاعي وججاعي جابٗت لل٣ُإ الا٢خهاصي لىػاعة الضٞإ الَى

الكغوٍ اإلالخ٤ به، وطل٪ هٓغا للُاب٘ الخام الظي ج٨دؿُه َظٍ اإلااؾؿاث و ٦ظا الهُئت التي ًسًٗىن لها، 

ني.  ٧إصاة للضٞإ الَى
 

حٗخبر م٣هاة مً ؤلاؾخٟاصة مً الىٓام الخًُٟلي املخضص  „„CKD„‘ٚحر ؤن الهىاٖاث التر٦ُبُت و هماطط التر٦ُب 

 .2020ُت الخ٨مُلي لؿىت مً ٢اهىن اإلاال 60بمىظب ؤخ٩ام اإلااصة 
 

ٟاء لٟاثضة اإلااؾؿاث اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ، جب٣ى مُغوخت ٖلى مؿخىي مهالر الجماع٥  بن بق٩الُت جُب٤ُ َظا بإٖل

ت مؿاع صازلي ٨ًدس ي َاب٘ نىاعي، باصعث به وػاعة  و٦ظا مهالر وػاعة الهىاٖت، و٦ظل٪ لًمان بؾخمغاٍع

ني وج٨ٟلذ به الخ٩ىمت في خُىه.  الضٞإ الَى

 

ني ٖ اع مىظهت في مٗٓمها للخ٨ٟل باخخُاظاث الجِل الَى لى بٖخباع ؤن الخجهحزاث اإلاهىٗت ؤو اإلاغ٦بت في َظا ؤلَا

٣ه للماؾؿاث اإلاضهُت، ٞةن َظا الا٢تراح لً ٩ًىن له ؤي ؤزغ مالي، هٓغا  الكٗبي، بِىما ًىظه الجؼء اإلاخب٣ي لدؿٍى

ني جخ٨ٟل بها محزاهُت الضولت. ؤما ُٞما ًسو البُ٘ للخىام  ل٩ىن ؤلاخخُاظاث الخانت لىػاعة الضٞإ الَى

والهُئاث اإلاضهُت ألازغي، ٞؿِخم جُب٤ُ الغؾم ٖلى ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت بمٗضله الٗاصي ٖلى اإلاىخجاث النهاثُت 

 اإلاٗاص بُٗها.
 

في  بن َظا الخضبحر حهضٝ بلى ب٢امت هٓام جهاجي ًُب٤ بهٟت آلُت ٖلى ٧ل الاخخُاظاث مً الٗىانغ الضازلت

ت في مجا٫ اإلاغ٦باث، مً زال٫ بٖٟاء َظٍ ألازحرة مً اللجىء بلى وػاعة الهىاٖت للخهى٫  الهىاٖاث الٗؿ٨ٍغ

 ٖلى جغازُو الجمغ٦ت، اإلاٗغوٞت بم٣غعاث الخ٣ُُم.
 

ا لـخإَحر نىاٖاث الؿُاعاث  بىاء ٖلى ما ؾب٤ ٞةن صٞتر الكغوٍ الخام بخهيُ٘ اإلاغ٦باث ؾُىظه خهٍغ

ً اإلاضهُح  .2020مً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت  60ن، الٗمىمُحن والخىام، في بَاع جُب٤ُ اإلااصة للمؿدشمٍغ

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت

 23اإلاىافم  1420عمظان عام  15مإعر في  11-99مً اللاهىن عكم  85أخيام اإلااصة حعضٌ  :149 اإلااصة

 ا ًأحي:، و جدغع هم2000ًخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت  2000صٌؿمبر 

ٟت الجمغ٦ُت ببُان ج٨مُلي ًدغع ٦ما  87و  85و  84و  73جخمم بُاهاث الٟهى٫ ع٢م  - 58اإلااصة "  مً ٢اثمت الخٍٗغ

 ًإحي:

ُت اإلاخٗل٣ت بىماطط الخجمُ٘ اإلاىظهت للهىاٖاث التر٦ُبُت والىماطط  " ًسً٘ ال٣بى٫ جدذ الىيُٗت الٟٖغ

في َظا الٟهل، بلى الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في الخىُٓم اإلاٗمى٫ اإلا٣ُضة  (CKD)اإلاؿماة "٧ىمبلُخلي هى٦ض صاون" 

 به.

ٚحر ؤن اإلااؾؿاث التي حكتر٥ ٞيها ماؾؿاث ٖمىمُت طاث َاب٘ نىاعي و ججاعي جابٗت لل٣ُإ الا٢خهاصي 

ني الكٗبي ال جسً٘ لخ٩ام ال٣ٟغة الؿاب٣ت ".  للجِل الَى

 

 عغض ألاؾباب

 

ُت اإلاخٗل٣ت بىماطط  2000مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  58بن اإلااصة  ٢ض ؤزًٗذ ال٣بى٫ جدذ الىيُٗاث الٟٖغ

الخجمُ٘ اإلاىظهت للهىاٖاث لتر٦ُبُت والىماطط اإلاؿماة ''٧ىمبلُخلي هى٦ض صاون'' بلى الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في 

ل ؤ 2اإلااعر في  74-2000. و ٢ض جم ج٨َغـ َظا ألازحر مً زال٫ اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م اإلاٗمى٫ به الخىُٓم بٍغ

، الظي ًدضص قغوٍ حٍٗغ٠ ؤوكُت ؤلاهخاط بهُال٢ا مً هماطط الخجمُ٘ اإلاىظهت للهىاٖاث التر٦ُبُت 2000

 وهماطط الخجمُ٘ اإلاؿماة ''٧ىمبلُخلي هى٦ض صاون''، اإلاٗض٫ واإلاخمم.

 

ٟاء مً الغؾم  2000مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  51مً ظهت ؤزغي، ٞةن ب٢تراح حٗضًل اإلااصة  ٖلى بٛغى مىذ ؤلٖا

ال٣ُمت اإلاًاٞت ومً الخ٣ى١ الجمغ٦ُت ٖلى هماطط الخجمُ٘ اإلاىظهت للهىاٖاث التر٦ُبُت وهماطط الخجمُ٘ 

اإلاىظهت للماؾؿاث التي حكتر٥ ٞيها اإلااؾؿاث طاث الُاب٘ الهىاعي  „„CKD„‘اإلاؿماة ''٧ىمبلُخلي هى٦ض صاون 

ني الكٗبي، ٌؿخ مً هٟـ ال٣اهىن  58لؼم حٗضًل ؤخ٩ام اإلااصة والخجاعي الخابٗت لل٣ُإ الا٢خهاصي للجِل الَى

بٛغى بٖٟاء َظٍ اإلااؾؿاث مً يغوعة الخ٣ُض بالخ٩ام الخىُٓمُت اإلاٗمى٫ بها لالؾخٟاصة مً الامخُاػاث 

 اإلاىهىم ٖليها.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت

 

 04اإلاىافم  4114م عا شىاٌ 12إعر في اإلا 07-20مً اللاهىن عكم  50أخيام اإلااصة حعضٌ  :150 اإلااصة

 ، و جدغع هما ًأحي:2020لؿىت الخىمُلي خظمً كاهىن اإلاالُت ، اإلا 2020ًىهُى

  : ٨دس ي الُاب٘ الاؾتراجُجي، ال٣ُاٖاث آلاجُتج - 50اإلااصة " 

ني ال٣ُإ ؾخٛال٫ب ُت زغوة ؤي و٦ظا للمىاظم، الَى  ؤو الؿُذ ٖلى اؾخسغاط بيكاٍ مخٗل٣ت ؾُدُت ؤو ظٞى

 واإلاغامل. خاظغامل صىاءباؾخ ألاعى، جدذ

 ..........................)الباقي بضون حُٛحر( .............................اإلاىب٘ ل٣ُإ الُا٢ت

 

 عغض ألاؾباب

 

جدذ ٖىىان املخاظغ واإلاىاص  51/49ل٣ض جم ب٢هاء املخاظغ مً ٢اثمت الهىاٖاث ؤلاؾتراجُجُت الخايٗت ل٣اٖضة 

اإلاىاظم لٟذ بهدباَىا ُٞما ًسو حٍٗغ٠ اإلاىاص اإلاٗضهُت، خُض ؤ٦ض ؤن ٧ل اإلاىاص  الٛحر مٗضهُت. ٚحر ؤن ٢ُإ

ت حٗخبر ماصة مٗضهُت.  اإلاؿخسغظت ماٖضا اإلاىاص الخٍُى

 

٘ ؤلالخباؽ مؿخ٣بال وجبؿُِ ٞهم الخضبحر، و٦ظا مُاب٣تها ل٣اهىن اإلاىاظم، ُٞما ًسو حٍٗغ٠  مً ؤظل ٞع

٘ ٧ل لبـ ًٖ هٓام املخاظغ.ألاوكُت، ٞةن حٍٗغ٠ املخاظغ واإلاغامل ٦  ُٟل بٞغ

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت

 

 04اإلاىافم  1441شىاٌ عام  12اإلاإعر في  07-20للاهىن عكم امً  55  اإلااّصةحعضٌ أخيام  :151 اإلااصة

 ، و جدغع هما ًأحي:2020، اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  2020ًىهُى

ــت الخــ٣ـــى١  مً حــٗــٟـى - 55" اإلااصة    للخجضًض، ٢ابلت ) 2(ؾيخحن إلاـــضة اإلاـــًــاٞــت الــ٣ــُـــمــت ٖــلـى والـــغؾم الجــمـــغ٦ـُـ

ـا جم الـتي ؤو اإلاؿـخىعصة ألاولُـت واإلاىاص اإلا٨ـىهاث  الــبــاَـًـ مــً اإلاخــٗــامــلحن َـــٝغ مً مدـلُـا ا٢خـىاَئ

 اقي بضون حُٛحر( .............واإلاىخجحن............... ) الب

 
 عغض ألاؾباب

 

٢ض اقاعث بىيىح بلى اإلاىاولحن، الٛحر مسجلحن بهظٍ الهٟت في السجل  55في نُٛتها الخالُت، ٞةن اإلااصة 

 ً لى  ، (donneurs d„ordre)الخجاعي، ٚحر اجهم ًسًٗىن بهٟت ما٢خت لُلباث آلامٍغ بد٨م ٧ىجهم مىخجحن، ٖو

مً ٢اهىن اإلاالُت ٢ض ظاءث ؤؾاؾا لدصجُ٘ بهخاط ٢ُ٘ الُٛاع وألاظؼاء و٦ظا وجغ٦ُبها، ٞةن  بٖخباع ؤن َظٍ اإلااصة

غ وكاَاتهم إلهخاط  ً مً جٍُى نٟت اإلاىاو٫، ٦كٍغ ؤؾاس ي لإلؾخٟاصة مً اإلاؼاًا، ؾخدغم اإلاخٗاملحن آلازٍغ

لهىاُٖحن  (clusters) اإلاٗضاث واإلاىاص اإلاىظهت ل٩ل ؤلاؾخٗماالث. مخٗاملحن مً قإجهم زل٤ ججمٗاث مخسههت

 ً بىن الخٗامل م٘ ٧ل اإلااؾؿاث اإلاهخمت بيكاَهم ولِـ م٘  (équipementier)مً قإجها ظلب املجهٍؼ الظًً ًٚغ

 مخٗامل وخُض.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت

 

 04اإلاىافم  1441شىاٌ عام  12اإلاإعر في  07-20للاهىن عكم امً  60حعضٌ أخيام اإلااصة  :152 اإلااصة

 : ، و جدغع هما ًأحي:2020، اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  2020ىهُىً

حـٗـٟى مً الخـ٣ى١ الجـمــغ٦ـُـت والــغؾم ٖـلـى الــ٣ــُـــمــت اإلاـــًــاٞــت، اإلاىاص ألاولُـت اإلاؿـخىعصة ؤو  - 60"اإلااصة 

 ....................................... )بضون حُٛحر( ..................الـتي

 

ني الكٗبي ٚحر مٗىُت بالهُ مت الخًٟلُت اإلاىهىم بن اإلااؾؿاث الخابٗت لل٣ُإ الا٢خهاصي للجِل الَى

 .، اإلاٗضلت واإلاخممت2000مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  51  اإلااصة ٖليها في

 

٤ ًٖ الكغوٍ، صٞتر في اإلاـدضصة والكغوٍ الخضبحر َظا جُب٤ُ ٦ُُٟاث جدضص   .الخىُٓم ٍَغ

 عغض ألاؾباب

 

ت مً بلؼامُت الخًٕى لخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م   10ماعر غي  226-20بن بؾخصىاء الهىاٖاث الٗؿ٨ٍغ

، ًدضص قغوٍ و٦ُُٟاث مماعؾت وكاٍ جهيُ٘ اإلاغ٦باث، وطل٪ هٓغا للُاب٘ الخام الظي ج٨دؿُه 2020ٚكذ 

 .َظٍ الهىاٖاث، ًدخم ٖلُىا بُٖاء الؿىض ال٣اهىوي لهظٍ ألاخ٩ام

 

ت واإلااؾؿاث اإلاكتر٦ت التي جدىػ ٞيها ٖلى  الىٓام الجضًض اإلاُب٤ ٖلى اإلااؾؿاث الخابٗت للهىاٖاث الٗؿ٨ٍغ

٘ ؤي لبـ، ٞةهىا ه٣ترح حٗضًل اإلااصة  1ؤٚلبُت ألاؾهم، ٢ض جم الخ٨ٟل به في ؤلا٢تراح ع٢م  مً ٢اهىن  60ؤٖالٍ، ولٞغ

ث ؾالٟت الظ٦غ نغاخت مً َظٍ مجا٫ جُب٤ُ َظٍ ، مً ؤظل بٖٟاء اإلااؾؿا2020اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت 

 ألاخ٩ام.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 أخيام مسخلفت
 

ل الــخ٣ضًغي للخ٩ال٠ُ الــنهاثُت للــمحزاهُت الــٗامت للــضولت زــال٫ الـــٟترة٫ ٌــّٗض  :153 اإلااصة  2023-2220 الــخمٍى

 ٧الخالي:

 

 )بأالٝ صط(

       

 

 

 َظٍ اإلابالٜ بلى حٗضًل لخدضص بهٟت جهاثُت في بَاع ٢اهىن اإلاالُت للؿىت اإلاٗخبرة.   ًم٨ً ؤن جسً٘

 

 عغض ألاؾباب
 

، التي جدضص جإَحر اإلاحزاهُت ٖلى 2015مً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت  50ًإحي ا٢تراح َظا الخضبحر جُب٣ُا للماصة 

ا.  اإلاضي اإلاخىؾِ اإلا٣غع ؾىٍى
 

ن ٞهاٖضا، في ٢اهىن اإلاالُت، الخ٣ضًغ الا٢خهاصي الظي ؾاَم في بٖضاصَا والظي ًخٗل٤ ألامغ بخ٣ضًم، مً آلا 

 ًدضص بهٟت مباقغة الخ٣ُُماث املخخىاة ٞيها للؿيخحن اإلا٣بلخحن.
 

َــظٍ الــخ٣ضًغاث، التي ٢اصث الؿلُت الخىُٟظًت في جدًحر مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت،   والتي حــُٛي الــسُاعاث 

ـــم٨ً ؤن جـسً٘ للــخٗضًل زال٫ جـدًحر مـكغوٕ ٢ـاهىن اإلاحزاهُاجُت املخخ ٟٔ بها مً ٢بل الخ٩ىمت، لِؿذ زابخت ٍو

 الـمالُت للؿىت الـمٗخبرة.
 

 َظا الـمؿعى:

 ٌؿمذ بخ٣ضًغ ؤًٞل ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ للؿُاؾت اإلاحزاهُاجُت؛ 

 2022 2023 

 719 409 505 5 014 885 358 5   هفلاث الدؿُير

 656 934 174 3 328 596 246 3 هفلاث الخجهيز

 2022 2023 

 047 386 266 2 267 896 130 2   الجباًت البترولُت

 807 495 608 3 565 447 542 3 اإلاىاعص العاصًت

   

    832 343 673 5 ئحمالي مىاعص اإلايزاهُت

 

5 874 881 854    
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 ًدض ال٣ُاٖاث ٖلى ازخُاع َضٝ ٢ابل للخُُٛت اإلاالُت الضاثمت؛ 

 وقٟاُٞت اإلاالُت الٗمىمُت. ًدؿً اإلاٗلىمت 

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 غابعال فصلال

 الغؾىم شبه الجبائُت

 )للبُان(
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 عؾىم شبه حبائُت

 

 1421عمظان عام  27اإلاإعر في  60-0020مً اللاهىن عكم  52أخيام اإلااصة و جخمم حعضٌ  :154 اإلااصة

مً ألامغ عكم  84، اإلاعضلت بمىحب اإلااصة 2001 ىن اإلاالُت لؿىتكاه، اإلاخظمً 2000صٌؿمبر ؾىت  23اإلاىافم 

، و 2009، اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت 2009ًىلُى  22اإلاىافم  1430عحب عام  29اإلاإعر في  09-01

 :جدغع هما ًأحي
 

اإلاىصٖت ٖلى ًسهو خانل الغؾىم الكبه الجباثُت املخهلت بٗىىان بًضإ وبقهاع الٗالماث  -52" اإلااصة 

ني بيؿبت  ٤  % 30اإلاؿخىي الَى لهالر ؤو لهالر اإلاٗهض الجؼاثغي للخ٣ُِـ، إلاا ًخم ا٢خُإ َظٍ الغؾىم ًٖ ٍَغ

ني الجؼاثغي للمل٨ُت الهىاُٖت(.  اإلاٗهض الَى

 

 عغض ألاؾباب
 

ني الجؼا ثغي للمل٨ُت بن مُاب٣ت ال٣ؿم الغاب٘ واإلاخٗل٤ بالغؾىم قبه الجباثُت واملخهلت مً َٝغ اإلاٗهض الَى

مً ألامغ  61الهىاُٖت م٘ الىهىم اإلاىٓمت للمل٨ُت الهىاُٖت واإلاكاع بليها ؤٖالٍ، ًخُلب حٗضًل ؤخ٩ام اإلااصة 

  .2010واإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت  2010ؤوث  26اإلاىا٤ٞ  1431عمًان  16اإلااعر في  01-10ع٢م ٢م 

ًت الُىم ٞةن ٢ىاهحن اإلاالُت اإلاخًمىت بوكاء الغؾىم املخهلت مً مً ظهت ؤزغي، ججضع ؤلاقاعة بلى اهه وبلى ٚا

لُه،  ني الجؼاثغي للمل٨ُت الهىاُٖت ومىظ وكإجه ال حكحر بلى )عؾىم حسجُل الٗالماث(، ٖو َٝغ اإلاٗهض الَى

-05ؤنبذ مً الًغوعي جىخُض اإلاهُلخاث واؾخٗما٫ الغؾم ٦ما َى مىهىم ٖلُه في اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

إلاخٗل٤ بالٗالماث، الؾُما اإلااصة الغابٗت ال٣ٟغة الغابٗت والتي جىو نغاخت ٖلى ؤن خماًت الٗالماث وا 275

 مكغوٍ بضٞ٘ عؾم ًضعى )عؾم ؤلاًضإ وؤلاقهاع(. 

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 الجؼء الثاوي

 اإلايزاهُت والعملُاث اإلاالُت للضولت
 

 

 

 
 
 

 ٌ  الفصل ألاو

 ت للضولتاإلايزاهُت العام
 

 

 

 

 
 
 

ٌ اللؿم ألا   و

 ىاعصاإلا
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 اإلاـــــــــــــــــــــىاعص
 

الحىاصل واإلاضازُل اإلاؼبلت على ،ؤلاًغاصاث  جلضع ،وفلا للبُان )أ( اإلالحم بهظا اللاهىن  :155 اإلااصة

ً ملُاع وم 2021الىفلاث النهائُت للميزاهُت العامت للضولت لؿىت  ائت بسمؿت آالف وزالزمائت وزماهُت وعشٍغ

 وأعبعمائت وؾخت وعشغون ألف صًىاع )
 
 (. صج 5328،182،426،000ازىان وزماهىن ملُىها

 
 

 ثاوياللؿم ال

 ىفلاثال
  

    

 

ل ألٖاــهض جــــ٢ 2021 ىتـــــٟخذ بـٗىىان ؾــــً :156 اإلااصة  :ٗامت للـضولتـــنهاثُت للـمحزاهُت الــــباء الــــمٍى

ٝ و زالزماثت و اعبٗت ٖكغة ملُاعا و زمؿماثت و ؾخت ملُىها و زمؿماثت و ه زمؿت الا بلٛـــالي مـــــــخماص مـــــاٖ/1

ت ـــؿب ٦ـ٣ٟاث الـدؿُحر، ًـىػٕ خــــخُُٛت هــــ( لـصج000 529 506 314 5)صًــــىاع حؿٗت و ٖكغوهإل٠  ل صاثغة وػاٍع

 .ملخ٤ بهظا الـ٣اهىن ـــَب٣ا للـجضو٫ )ب( الـ
 

الٟان و ؾبٗماثت و زماهُت و حؿٗىن ملُاعا و زمؿماثت و اعبٗت  و ٖكغون ملُىها و  بلٛهـــمـ اليـــخماص مـــــاٖـ/2

ُاب٘ النهاجي، ـــخجهحز طاث الـــ٣ٟاث الـــخُُٛت هـــــ( لـصج 000 923 524 798 2)حؿٗماثت و زالزت و ٖكغون الٟضًـىاع 

 .٣اهىن ــُإ َب٣ا للـجضو٫ )ط( الـملخ٤ بهظا الـــؿب ٧ل ٢ـــىػٕ خـــً
 

مــــبلٛه ال٠ و زماهماثت و ازىان و زماهىن  غهامج ــــهت بــــ٠٣ عزـــــؾ 2021ىت ــــــال٫ ؾــــــبرمج زــــًـ  :157 اإلااصة

ىػٕ ـًصج( 000 676 185 882 1صًــــىاع )ملُاعا و ماثت و زمؿت و زماهىن ملُىها وؾخماثت و ؾخت و ؾبٗىن ال٠ 

 .اال٣اهىن ملخ٤ بهظــب٣ا للجضو٫)ط( الــُإ َـؿب ٧ل ٢ــخ

 

الـجضًضة التي ًـم٨ً ؤن حسجل زال٫  وج٩لٟت الـبرامجٌُٛي َظا الـمبلٜ ج٩لٟت بٖاصة ج٣ُُم البرهامج الـجاعي 

 .2021ؾىت

 

٤ الخىُٓم  .جـدضص ٦ُُٟاث الـخىػَ٘، ٖىض الـداظت، ًٖ ٍَغ
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 الفصل الثاوي

 ميزاهُاث مسخلفت
 

 

 
 
 

ٌ اللؿم ألا   و

 اإلايزاهُت اإلالحلت 

 [ هيرللخظ] 
 

 

 

 
 
 

 ثاوياللؿم ال

 ميزاهُاث أزغي 
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ًمان الاظخماعي في مـحزاهُت الـ٣ُاٖاث الـصخُت و الـماؾؿاث ـــــــــــــــؿاَمت َُئاث الــــــــــــــىظه مـــــــج :158 اإلااصة

إلاخٗل٣ت الـجامُٗت ( للـخُُٛت الـمالُت للخ٩ال٠ُ ا الاؾدكٟاثُتالـمخسههت ) بـما ٞـيها الـمغا٦ؼ  الاؾدكٟاثُت

 .بالخ٨ٟل الُبي لـهالر الـمامً لـهم اظخمـاُٖا وطوي خ٣ى٢هم
 

ل ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإلاامً لهم اظخماُٖا اإلاخ٨ٟل بهم في اإلااؾؿاث الصخُت ــًُب ٤ َظا الـخمٍى

وبنالح لؿ٩ان ، اووػاعة الـصختبَاع الٗال٢اث الـخٗا٢ضًت التي جغبِ بحن الًمان الاظخماعي  وطل٪ فيالٗمىمُت، 

 .اإلاؿدكُٟاث
 

٤ الخىُٓم اإلااصةجدضص ٦ُُٟاث جىُٟظ َظا   .ًٖ ٍَغ
 

ــــلى ؾـــــــبُل ماثت و ازىان ملُاعا و اعبٗماثت و  بــــــمبلٜؿاَمت ـمـــظٍ الــــــضص َـدـــــــ، ج2021وبـــاليؿبت لــــــؿىتضًغ، ـخ٣ـــال ٖو

 صج(.000 144 456 102)ىن ال٠ صًــــىاع      ؾخت و زمؿىن ملُىها و ماثت و اعبٗت و اعبٗ
 

ًجخ٨ٟل مـحزاهُت الضولت بخُُٛت ه٣ٟاث الى٢اًت  ل الٗالط الـم٣ضم للمٗىػًٍ ٚحر  والبدض الُبي والخ٩ٍى وجمٍى

 .اإلاامً لـهم اظخماُٖا
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 :الفصل الثالث

ىت  الحؿاباث الخاصت بالخٍؼ
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ىتالحؿاباث الخاصت با  لخٍؼ
 

، اإلاعضٌ و 1987صٌؿمبر  23اإلاإعر في  20-87مً اللاهىن عكم  196جخمم أخيام اإلااصة  :159 اإلااصة

 ، و جدغع هما ًأحي:1988اإلاخمم، اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت 

 

ىتًٟخذ في سجالث : 196" اإلااصة  .......... ) بضون حُٛحر ختى( مىظه للخ٨ٟل بالى٣ٟاث اإلاغجبُت بؿُاؾت صٖم  الخٍؼ

 ت للؿ٨ً باإلياٞت بلى ؤظغ الهُئت الىؾُُت اإلا٩لٟت بالدؿُحر اإلاالي للٗملُاث اإلا٣غعة يمً َظا الخؿاب.الضول
 

ً بالهٝغ، بن ا٢خط ى ألامغ  ،٨ً الظي ًم٨ىههظا الخؿاب َى الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالؿألامغ بالهٝغ ل  ؤن ٌٗحن آمٍغ

حن، َب٣ا لخ٩ام ال٣اهىن ع٢م ز  و اإلاخٗل٤ باملخاؾبت الٗمىمُت. 1990ٚكذ  15اإلااعر في  21-90اهٍى
 

 و ًمى٫ َظا الخؿاب بما ًلي:
 

 "........... )الباقي بضون حُٛحر( ..................................................

 

 عغض ألاؾباب
 

 23ا٤ٞ اإلاى  1408ظماصي ألاولى ٖام  2اإلااعر في  20-87مً ال٣اهىن ع٢م  196حهضٝ َظا ؤلاظغاء بلى حٗضًل اإلااصة 

، و اإلاخٗل٤ بدؿاب الخسهُو 1988، اإلاٗض٫ و اإلاخمم، و اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 1987صٌؿمبر ؾىت 

ني للؿ٨ً" و الظي ؾ٣ُط ي بةياٞت،٦ى٣ٟاث، ؤظغة الهُئت  302-050الخام ع٢م  الظي ٖىىاهه " الهىضو١ الَى

ني للؿ٨ً( اإلا٩لٟت بالدؿُحر اإلاالي ل  لٗملُاث اإلا٣غعة يمً َظا الخؿاب.لىؾُُت ) خالُا الهىضو١ الَى

 

٤ بصعاط الخٗضًل  196مً هاٞلت ال٣ى٫ ؤن جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ الجؼء اإلاًاٝ للماصة و  اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ، ًٖ ٍَغ

 اإلاىاؾب للىهىم الخىُٓمُت اإلاإزىطة جُب٣ُا لها، َب٣ا إلاا جىو ٖلُه ؤخ٩ام ال٣ٟغة ألازحرة لظاث اإلااصة.

 
 

 ير.طلىم َى مىطىع َظا الخضب
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ىت  الحؿاباث الخاصت بالخٍؼ
 

اإلاىافم  1415عحب عام  27اإلاإعر في  03-94 مغ عكممً ألا  143أخيام اإلااصة  خممعضٌ وجح :160 اإلااصة

 و جدغع هما ًأحي:اإلاعضلت واإلاخممت،  ،1995اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت  ،1994صٌؿمبر ؾىت  31
 

ىت نىضو١ الخسهُو : 143"اإلااصة  ني  302-079ع٢م م الخاًٟخذ في سجالث الخٍؼ اإلاٗىىن "الهىضو١ الَى

 ". للمُاٍ
 

 ٌسجل َظا الخؿاب:

 ؤلاًغاصاث: في باب

 .................؛...................) بضون حُٛحر( .......................................... −

 ............؛....................................................) بضون حُٛحر( ................................................................ −

لمال٥ الغي الٗمىمي  اؾخٗما٫ ل٣اء ٖىى بٗىىانخهت مً ٖاثضاث ؤلاجاوة اإلاؿخد٣ت لالؾخسضام  −

 ؛للمُاٍ اإلاٗضهُت ومُاٍ الُىابُ٘باليؿبت 

 ............؛....................................ن حُٛحر( ....................) بضو ............................................................ −

 ............؛....................................) بضون حُٛحر( ................................................................................ −

لمال٥ الغي الٗمىمي  اؾخٗما٫ ل٣اء ٖىى بٗىىانؾخسضام خهت مً ٖاثضاث ؤلاجاوة اإلاؿخد٣ت لال  −

 الؾخٗمالها في الٟالخت؛إلاُاٍ ٢خُإ اإلباليؿبت 

 ............؛....................................) بضون حُٛحر( ................................................................................ −
 

 :ثالىفلا في باب
 

 ............؛....................................) بضون حُٛحر( ................................................................................ −
 

 

 عغض ألاؾباب
 

وعوص هت و اإلاىخٟٗحن الؼعاُٖحن مً ظ بجاوة لضياإلاخٗل٤ بخدهُل  ، ومكغوٕ ال٣اهىن في َظا الا٢تراح  بصعاطبؿبب 

مً ألامغ  143اإلااصة  جخمُم، ؾ٩ُىن مً الًغوعي حٗضًل و ؤزغي  ؤصهاٍ، مً هاخُت 86مً اإلااصة  3ال٣ٟغة زُإ في 

 ،1995 ؿىت٢اهىن اإلاالُت ل، اإلاخًمً 1994ؾىت  صٌؿمبر  31اإلاىا٤ٞ  1415 ٖام عظب 27اإلااعر في  03-94ع٢م 

صٌؿمبر  30اإلاىا٤ٞ  1437عبُ٘ ألاو٫  18اعر في اإلا 18-٣15اهىن ع٢م المً  86اإلااصة مىظب اإلاٗض٫ واإلاخمم ب

 .٢2016اهىن اإلاالُت لؿىت  اإلاخًمً ،2015

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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ىت  الحؿاباث الخاصت بالخٍؼ
 

عياإلا مً 173حعضٌ و جخمم أخيام اإلااصة  :161 اإلااصة عحب عام  26اإلاإعر في  01-93عكم غؾىم الدشَغ

 و جدغع هما ًأحي:اإلاعضٌ و اإلاخمم، ، 1993إلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت ا 1993ًىاًغ ؾىت  19اإلاىافم  1413
 

ىت الٗمىمُت الالتزاماث اإلاالُت الضازلُت و الخاعظُت التي حٗهضث بها الضولت ٞيها  جخدمل  :173"اإلااصة  مىاعص الخٍؼ

 ًسو الى٣ٟاث ٚحر اإلاىهىم ٖليها في محزاهُت الضولت.
 

ىت الغثِؿُت خؿاب جسهُو زام ع٢م و ًٟخذ لهظا الٛغى في ٦خاباث ال الظي ٖىىاهه " ه٣ٟاث  073-302خٍؼ

 خؿاب الالتزاماث الضازلُت و الخاعظُت للضولت".
 

 ٣ًُض في َظا الخؿاب:  

  

 في باب ؤلاًغاصاث:

 مسههاث اإلاحزاهُت؛ -

 اإلاؿاَماث املخخملت مً اإلاخٗاملحن اإلاىاَىحن اإلاؿخُٟضًً مً يمان الضولت؛ -

 ُما ًخٗل٤ بالزُاع  اإلاامىت لخؿاب الضولت في بَاع ال٣غوى ٖىض الخهضًغ ؛ألا٢ؿاٍ اإلا٣بىيت ٞ -

ت و الٗاثضاث املخخلٟت في بَاع ال٣غوى ٖىض الخهضًغ؛ - ًاث اإلاضٖٞى  اإلابالٜ اإلاؿترصة ُٞما ًخٗل٤ بالخٍٗى

 ٧ل اإلاىاعص اإلاغجبُت بؿحر َظا الخؿاب. -

 في باب الى٣ٟاث:

ث الضازلُت و الخاعظُت، ٚحر الخايٗت مً ظهت ؤزغي لخ٩ام اإلابالٜ اإلاؿترصة الىاججت ًٖ الالتزاما -

 زانت؛

 اإلابالٜ اإلاؿترصة الىاججت ًٖ جىُٟظ يماهاث الضولت لل٣غوى الضازلُت و الخاعظُت؛ -

ت ُٞما ًخٗل٤ بالزُاع اإلاامىت لخؿاب الضولت في بَاع ال٣غوى ٖىض الخهضًغ. - ًاث اإلاضٖٞى  الخٍٗى
 

ت للخإمحن و  يمان الهاصعاث لدؿُحر جإمحن ال٣غى ٖىض الخهضًغ.    حٗحن الكغ٦ت الجؼاثٍغ
 

 ٌٗخبر الىػٍغ اإلا٩ل٠ باإلاالُت آلامغ بالهٝغ الغثِس ي لهظا الخؿاب.
 

٤ الخىُٓم."  جدضص ٦ُُٟاث ؾحر َظا الخؿاب ًٖ ٍَغ

 

 عغض ألاؾباب
 

ىت و الكغ٦ت الجؼ  ت للخإمحن و يمان حهضٝ َظا الخضبحر بلى جدضًض ٦ُُٟاث جُب٤ُ الٗال٢اث اإلاالُت بحن الخٍؼ اثٍغ

 الهاصعاث لدؿُحر جإمحن ال٣غى ٖىض الخهضًغ.
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ت ًخٗل٤ بخإمحن ال٣غى ٖىض الخهضًغ، 1996ًىاًغ  10اإلااعر في  06-96جُب٣ُا لألمغ ع٢م  ،حُُٛالكغ٦ت الجؼاثٍغ

و هي للخإمحن و يمان الهاصعاث لدؿُحر جإمحن ال٣غى ٖىض الخهضًغ لخؿاب الضولت  ألازُاع اإلاؿماة الؿُاؾُت 

ل و ؤزُاع الىاظمت ًٖ ال٩ىاعر.  الخُغ الؿُاس ي و زُغ ٖضم الخدٍى

 

ت للخإمحن و يمان الهاصعاث لدؿُحر جإمحن ال٣غى ٖىض  ج٣بٌ ٦ظل٪ في َظا الهضص الكغ٦ت الجؼاثٍغ

ىت الٗمىمُت.  الخهضًغمبالٜ الخإمحن التي حُٛي َظا الىٕى مً ألازُاع و التي ًجب ؤن جهب في الخٍؼ

 ، جخضزل الضولت ٖىض خضور ؤي ٧اعزت.و في اإلا٣ابل

 

ًدضص َظا الخضبحر الخؿاب الظي ٣ًُض َظٍ ؤلاًغاصاث و الى٣ٟاث بٗىىان حُُٛت َظٍ ألازُاع الؿُاؾُت لخؿاب 

 الضولت.

 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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ىت  الحؿاباث الخاصت بالخٍؼ

 
 

 2014صٌؿمبر  31اإلاإعر في  10-14 عكممً اللاهىن  108 إلااصةأخيام اوجخمم حعضٌ  :162 اإلااصة

صٌؿمبر  30اإلاإعر في  18-15 عكم مً اللاهىن  87 اصةاإلاعضٌ واإلاخمم باإلا 2015عام كاهىن اإلاالُت لظمً اإلاخ

صٌؿمبر  28اإلاإعر في  14-16 عكممً اللاهىن  124، بمىحب اإلااصة 2016عام اإلاالُت لكاهىن ظمً اإلاخ 2015

صٌؿمبر  11اإلاإعر في  19-14مً اللاهىن عكم  129اإلااصة  بمىحب و  2017 عاماإلاالُت لكاهىن ظمً اإلاخ، 2016

 ، وجدغع هما ًأحي :2020اإلاالُت كاهىن ظمً اإلاخ 2019
 

ىت، خؿاب جسهُو زام ع٢مه : ًٟخذ . 108" اإلااصة  الهىضو١  -الظي ٖىىاهه  302  -131 في ٦خاباث الخٍؼ

ني للخد٨م في الُا٢ت و" الُا٢اث اإلاخجضصة و اإلاكتر٦ت"  الَى

 ...................)بضون حُٛحر الى ٚاًت( .......................

 في باب الاًغاصاث:

 "شترهت: " الؼاكاث اإلاخجضصة و اإلا 1الؿؼغ 

 ......................)بضون حُٛحر الى ٚاًت( ....................

ىُت" 2عنُض الؿُغ  - مً خؿاب الخسهُو الخام   : " الُا٢اث اإلاخجضصة ٚحر اإلاىنىلت بكب٨ت ال٨هغباء الَى

ني   302-065ع٢م  ش  اإلاًبٍى"، للبِئت و الؿاخلبٗىىان " الهىضو١ الَى  ؛2020صٌؿمبر  31بخاٍع

 : " الخد٨م في الُا٢ت":2الؿُغ 

 .....................)بضون حُٛحر الى ٚاًت(.......................

 في باب الى٣ٟاث :

 "شترهت: " الؼاكاث اإلاخجضصة و اإلا 1الؿُغ 

 .....................)بضون حُٛحر الى ٚاًت(.......................

٘ اإلاسجلت في اَاع جغ٢ُت الُا٢اث اإلاخجضصة ٚحر اإلاىنىلت بكب٨ت  - ما٫ و اإلاكاَع ل ألٖا املخههاث اإلاىظهت لخمٍى

ىُت.  ال٨هغباء الَى

 : " الخد٨م في الُا٢ت " 2الؿُغ 

 حر ( ..................................................... )بضون حُٛ
 

 َظا الخؿاب  مًالامغ بالهٝغ خ٣ا٫ الُا٢ىي و الُا٢اث اإلاخجضصة َى اإلا٩ل٠ بااله٩ًىن الىػٍغ 
 

٤ الخىُٓم ".  جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة ًٖ ٍَغ
 

 

 

 

 
 

 

 عغض ألاؾباب
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 2014صٌؿمبر  31اإلااعر في  10-14اهىن مً ال٣ 108َظا الخٗضًل وجخمُم ؤخ٩ام اإلااصة  الا٢تراححهضٝ مكغوٕ 

 .2015ًخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 
 

ًاحي مكغوٕ الخٗضًل َظا ، جبٗا إلوكاء وػاعة الاهخ٣ا٫ الُا٢ىي والُا٢اث اإلاخجضصة بمىظب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م 

لظل٪ جم ج٠ُُ٨  ، اإلاٗض٫ و اإلاخمم ، ًخًمً حُٗحن ؤًٖاء الخ٩ىمت ، وهدُجت 2020ظىان  23اإلااعر في  20-163

ل جل٪ الهالخُاث اإلاخٗل٣ت بالُا٢اث اإلاخجضصة و  غ البِىت لخإزظ بالخؿبان جدٍى نالخُاث وػٍغ الُا٢ت ووٍػ

 الخد٨م في الُا٢ت ، بلى الىػاعة الجضًضة ) الاهخ٣ا٫ الُا٢ىي والُا٢اث اإلاخجضصة ( .
 

ت بالكب٨ت وجل٪ في الخ٣ُ٣ت ، ٞةن الهالخُاث اإلاخٗل٣ت بالُا٢اث اإلاخجضصة ، في ق٣ه  ا جىلُض ال٨هغباء اإلاغبَى

لها بلى الىػاعة الجضًضة.  اإلاخٗل٣ت بالخُب٣ُاث ألازغي ٚحر اإلاىنىلت بالكب٨ت ، ٢ض جم جدٍى
 

لى بزغ َظا ، ٞةن الخٗضًالث الغثِؿُت الُاعثت حكمل :  ٖو

ني الظي ٖىىاهه " الهىضو١ ال 131-302. حُٛحر ألامغ بالهٝغ لخؿاب الخسهُو الخام ع٢م 1 َى

للخد٨م في الُا٢ت والُا٢اث اإلاخجضصة واإلاكتر٦ت " ، خُض ؾ٩ُىن ألامغ بالهٝغ الجضًض الخؿاب 

 َى الىػٍغ اإلا٩ل٠ باالهخ٣ا٫ الُا٢ىي والُا٢اث اإلاخجضصة. 131-302الخسهُو الخام َظا ع٢م 

 الظي ٖىىاهه " 065-302مً نىضو١ الخسهُو الخام ع٢م  2. يم ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث للؿُغ 2

ني للبِئت والؿاخل " ، خُض ألامغ بالهٝغ َى وػٍغة البِئت ، بلى الؿُغ  مً نىضو١  1الهىضو١ الَى

ني للخد٨م في الُا٢ت والُا٢اث  131-302الخسهُو الخام ع٢م  الظي ٖىىاهه " الهىضو١ الَى

 اإلاخجضصة واإلاكتر٦ت " .
 

 
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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ىت  الحؿاباث الخاصت بالخٍؼ
 

اإلاىافم لـ  1441عبُع الثاوي  14اإلاإعر في  14-19اللاهىن عكم مً  128أخيام اإلااصة  حعضٌ :163 اإلااصة

 : ًأحي وجدغع هما 2020لؿىت، واإلاخظمً كاهىن اإلاالُت  ، 2019 صٌؿمبر 11
 

 

ىت، خؿاب جسهُو زام ع٢م  – 128" اإلااصة  ني  302-065ًٟخذ في خؿاباث الخٍؼ بٗىىان : " الهىضو١ الَى

 ". والؿاخل بِئتلل
 

 :َظا الخؿاب ٣ًُض
 

 في باب ؤلاًغاصاث:

 ؛البِئت ٖلى الخُحرة ؤو اإلالىزت ألاوكُت ٖلى غؾمال -

 ؛اإلاالُت ٢ىاهحن بمىظب املخضصة الخانت الغؾىم -

٘ املخالٟاث بٗىىان املخّهلت الٛغاماث خانل -  ؛البِئت بدماًت اإلاخٗل٤ للدكَغ

ىُت والىناًا الهباث -  ؛الضولُت و الَى

ًاث - ٜ ًٖ الىاظم الٗغض ي الخلىر إلػالت الى٣ٟاث بٗىىان الخٍٗى ت  مىاص جَٟغ  البدغ في زُحرة٦ُماٍو

 ؛الجى و التربت وفي الباَىُت اإلااثُت والُب٣اث الٗمىمي الغي  مجا٫ وفي

 ؛الضولت إلاحزاهُت املخخملتاملخههاث  -

 .ألازغي  اإلاىاعص ؤو اإلاؿاَماث ٧ل -

 في باب الىفلاث:

ل -  الغ٢ابت ٖليها؛و ٞغى  البِئت مغا٢بت ؤوكُت جمٍى

ل -  ؛البُئي الخٟخِل ؤوكُت جمٍى

 ها ؛جإَُل وبٖاصةَا البُئُت وججضًض الخجهحزاث با٢خىاء اإلاخٗل٣ت الى٣ٟاث -

 ؛مٟاجئ بدغي  جلىر خالت في الاؾخعجالُت بالخضزالث اإلاخٗل٣ت الى٣ٟاث -

الم ه٣ٟاث - ُت و ؤلٖا ً،اإلاغجبُت والخٗمُم الخٖى  ؛اإلاؿخضامت الخىمُت و بالبِئت والخ٩ٍى

اهاث -  ؛الخًغي  و الهىاعي الخلىر بةػالت اإلاخٗل٣ت واليكاَاث للضعاؾاث اإلاىظهت ؤلٖا

 ؛الاؾخٛال٫ ٢ُض ويٗها مً ابخضاء ؾىىاث، (3 )زالر إلاضة الخ٣ني الغصم إلاغا٦ؼ اإلاالُت اإلاؿاَماث -

ل - ت ألاوؾاٍ جشمحن و خماًت ؤوكُت جمٍى  ؛ألاعيُت و البدٍغ

ل -  ؛الخًغاء اإلاؿاخاث و الُبُُٗت ا٢٘اإلاى  جإَُل بٖاصة و خماًت بغامج جمٍى

ل -  الُبُُٗت اإلاىاعص و البُئُت ألاهٓمت و البُىلىجي الخىٕى ٖلى الخٟاّ و املخاٞٓت ٖملُاث جمٍى

 ؛جشمُنها و اإلاىازُت الخٛحراث وم٩اٞدت 

ل - ىُت ألاًام بخُاء ؤوكُت جمٍى  ؛البِئت بدماًت الهلت طاث الٗاإلاُت و الَى

ل -  ؛البِئت خماًت بَاع في مسخلٟت ظىاثؼ ذبمى اإلاغجبُت الٗملُاث جمٍى

الم ؤهٓمت بةهجاػ تاإلاخٗل٣ بالى٣ٟاث الخ٨ٟل - الم  ؤظهؼة ا٢خىاء و بالبِئت اإلاغجبُت ؤلٖا  ؛آلاليؤلٖا
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ل - غ جمٍى  ؛البُئُت املخُُاث و الخ٣اٍع

ل - اهاث ألاوكُت جمٍى  ؛ألازًغ باال٢خهاص اإلاغجبُت وؤلٖا

ل - ٘ ٤بخُبُ اإلاغجبُت جل٪ الؾُما الضعاؾاث جمٍى  ."بالبِئت اإلاخٗل٣حن والخىُٓم الدكَغ
 

 الخؿاب.َظا  مًالامغ بالهٝغ بالبِئت َى اإلا٩ل٠ ٩ًىن الىػٍغ 
 

٤ الخىُٓم".  جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة ًٖ ٍَغ

 

 عغض ألاؾباب
 

 2019صٌؿمبر  31اإلااعر في  41-19مً ال٣اهىن  128وجخمُم ؤخ٩ام اإلااصة  ٗضًلحبلى  ؤلا٢تراحَظا حهضٝ مكغوٕ 

 .2020ًخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 

 

ًإحي مكغوٕ الخٗضًل َظا، جبٗا إلوكاء وػاعة الاهخ٣ا٫ الُا٢ىي والُا٢اث اإلاخجضصة بمىظب اإلاغؾىم الغثاس ي 

، اإلاٗض٫ و اإلاخمم، ًخممً حُٗحن ؤًٖاء الخ٩ىمت، وهدُجت لظل٪ جم  2020ظىان  23اإلااعر في  20-163ع٢م 

ل جل٪ الهالخُاث اإلاخٗل٣ت بالُا٢اث ج٠ُُ٨ نالخُاث وػٍغ الُا٢ت  غ البِىت لخإزظ بالخؿبان جدٍى ووٍػ

 اإلاخجضصة و الخد٨م في الُا٢ت، بلى الىػاعة الجضًضة ) الاهخ٣ا٫ الُا٢ىي والُا٢اث اإلاخجضصة ( 

 

لى بزغ َظا، ٞةن الخٗضًل الغثِس ي ٌكمل خضٝ ؤلاًغصاث والى٣ٟاث للؿُغ  اإلاخٗل٤ بالُا٢اث اإلاخجضصة ٚحر  2ٖو

ني للبِئت  065-302إلاىنىلت بالكب٨ت، مً نىضو١ الخسهُو الخام ع٢م ا الظي ٖىىاهه الهىضو١ الَى

له بلى الؿُغ  مً الهىضو١ الخسهُو الخام ع٢م  1والؿاخل ، خُض آلامغ بالهٝغ َى وػٍغة البِئت وجدٍى

ني للخد٨م في الُ 302-131  .تا٢ت والُا٢اث اإلاخجضصة واإلاكتر٦الظي ٖىىاهه الهىضو١ الَى

 
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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027 

 

ىت  الحؿاباث الخاصت بالخٍؼ
 

 

اإلاخظمً  2015صٌؿمبر  30اإلاإعر في  18-15مً اللاهىن عكم  92حعضٌ وجخمم أخيام اإلااصة  :164 اإلااصة

، 2016صٌؿمبر  28اإلاإعر في  14-16مً اللاهىن لغكم  129، اإلاعضلت بمىحب اإلااصة  2016كاهىن اإلاالُت لؿىت 

ًىهُى  4اإلاإعر في  07-20مً اللاهىن عكم  71، اإلاعضلت بمىحب اإلااصة 2017الُت لؿىت اإلاخظمً كاهىن اإلا

 :ما ًأحيوجدغع ه، 2020، اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت 2020
 

ىت الٗمىمُت ، خؿاب الخسهُو الخام ع٢م  92" اإلااصة  ىىاهه " نىضو١  302-144: ًٟخذ في ٦خاباث الخٍؼ ٖو

اًا  حن في الخاعط " .الخًامً للٖغ حن اإلاخٞى  الجؼاثٍغ

 ٣ًُض في َظا الخؿاب : 

 في باب ؤلاًغاصاث :  

 ...............................................................................)بضون حُٛحر …..................))…........................

 في باب الىفلاث : 

ت ى٣ٟاث ه٣ل ظشابالخ٨ٟل  - − حن في الخاعطاإلاٗىػًٍ محن ؤٞغاص الجالُت الجؼاثٍغ ؤو الظًً جبرع  اإلاخٞى

ً ل الظي ٌؿمذ بٗىصتهم بلى ؤعى الَى  . ٖاثالتهم ي٠ٗ ؤلام٩اهُاث بسهىم الخمٍى

 ...............................................................................)بضون حُٛحر ..................)الباقي  …........................

 

 

 عغض ألاؾباب
 

اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  2015صٌؿمبر  30اإلااعر في  18-15مً ال٣اهىن ع٢م  92اإلاخٗل٤ با٢تراح حٗضًل اإلااصة 

واإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت  2016صٌؿمبر  28اإلااعر في  16-14مً ال٣اهىن ع٢م  129، اإلاٗضلت بمىظب اإلااصة  2016

 2020واإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت  07-20مً ال٣اهىن ع٢م  71واإلاٗضلت بمىظب اإلااصة  2017لؿىت 

حن الظًً واٞتهم اإلاىُت بالخاعط  اًا الجؼاثٍغ  .واإلاخٗل٤ بى٣ل ظشامحن الٖغ
 

ظشامحن  مً يمً ال٣غاعاث ألاولى التي اجسظَا الؿُض عثِـ الجمهىعٍت ، جل٪ اإلاخٗل٣ت بالخ٨ٟل بمهاٍع٠ ه٣ل -

 . ً حن الظًً واٞتهم اإلاىُت بالخاعط بلى ؤعى الَى اًا الجؼاثٍغ  الٖغ

حن  - اًت اإلاخٞى ل الٗملي لهظا ال٣غاع اإلاىظه لخىؾُ٘ هُا١ جُب٤ُ اإلاىٓىمت الخالُت ، بلى مجمل الٖغ بن الخجًز

اإلاخًمً ٢اهىن  2015صٌؿمبر  30اإلااعر في  18-15مً ال٣اهىن  92بالخاعط ، ٌؿخلؼم بصزا٫ حٗضًالث ٖلى اإلااصة 

واإلاخًمً  2016صٌؿمبر  28اإلااعر في  14-16مً ال٣اهىن ع٢م  129، اإلاٗضلت ب٩ل مً اإلااصة  2016اإلاالُت لؿىت 

 .  2020اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت  20-07مً ال٣اهىن  71واإلااصة  ٢2017اهىن اإلاالُت لؿىت 

 ٗل٣ت بخُب٤ُ َظا ال٣غاع . وؾخمـ َظٍ الخٗضًالث الجىاهب اإلاالُت اإلاخ
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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ىت  الحؿاباث الخاصت بالخٍؼ
 

 

 1440عبُع الثاوي عام  19اإلاإعر في  18 -18مً اللاهىن عكم  65حعضٌ أخيام اإلااصة حعضٌ  :165 اإلااصة

-19كم مً اللاهىن ع  127، اإلاخمم باإلااصة  2019اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت  2018صٌؿمبر ؾىت  27اإلاىافم 

 :ما ًأحيهوجدغع ،  2020اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت  2019صٌؿمبر  11اإلاإعر في  14
 

 .2022) بضون حُٛحر بلى ٚاًت ( لؿىت  ……ًٟخذ  : 65" اإلااصة 

 ٣ًُض في َظا الخؿاب : 

 في باب ؤلاًغاصاث -

 ..........)بضون حُٛحر …………( 

 في باب الىفلاث :  -

ض  .  2022ون حُٛحر بلى ٚاًت (......... ؾىت الى٣ٟاث اإلاغجبُت........ ٍػ

 ..................) الباقي بضون حُٛحر (...................................
 

 

 عغض ألاؾباب
 

 1440عبُ٘ الشاوي ٖام  19اإلااعر في  18 -18مً ال٣اهىن ع٢م  65حهضٝ َظا اإلاكغوٕ بلى حٗضًل ؤخ٩ام اإلااصة 

 14-19مً ال٣اهىن ع٢م  127، اإلاخمم باإلااصة  2019اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  2018صٌؿمبر ؾىت  27اإلاىا٤ٞ 

 302-148، الخام بدؿاب الخسهُو ع٢م  2020اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت )  2012صٌؿمبر  11اإلااعر في 

اييي الىسبت و اإلاؿخىي الٗالي للٗاب البدغ ألابٌُ ا ني لخدًحر ٍع إلاخىؾِ الظي ٖىىاهه " الهىضو١ الَى

غان لؿىت   ." 2021الخاؾٗت ٖكغ بَى

 

بن الٛغى مً َظا الخضبحر َى ألازظ في الخؿبان ٢غاع جإظُل صوعة الٗاب البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ إلاضة ٖام واخض  

٣ا للغػهامت الجضًضة ، ٖام  غان ، ٨ًمً ؤؾاؾا  2022والتي ؾدىٓم ٞو . بن مبرع جإظُل الٗاب البدغ اإلاخىؾِ لَى

ُت َظٍ ألالٗاب و اقٗاٖها في الخغم ٖلى  بٖاصة حٗضًل ٞترة جىُٓمها م٣اعهت م٘ الغػهامت ألاوإلابُت ، و الاعج٣اء بىٖى

اض ي الهام مً ظهت  ض الٍغ ايُحن مً ظهت ، و يمان الخدًحر ألامشل لهظا اإلاٖى و ٦ظا الخٟاّ ٖلى صخت الٍغ

 ؤزغي.

 
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.



 

 0202مشزوع  قانون المالية لسنة 

029 

 

ىت  الحؿاباث الخاصت بالخٍؼ
 

 

٤. ٚحر ؤن َظٍ الخؿاباث حؿخمغ في حٛ :166 اإلااصة ل٤ خؿاباث الخسهُو الخام اإلابِىت في اإلالخ٤ اإلاٞغ

. 2021صٌؿمبر  31الٗمل بلى ٚاًت وي٘ بظغاء ؤلاصعاط في اإلاحزاهُت اإلاىاؾب الظي ًجب ؤن ٩ًىن في ؤظل ؤ٢هاٍ 

ش الظي ج٣ٟل ُٞه َظٍ الخؿاباث جهاثُا وجهب ؤعنضتها في خؿاب هخاثج الخؼ  ى الخاٍع ٍىت باؾخصىاء جل٪ الخانت َو

غ مىا٤َ الجىىب» 302-089بدؿاباث الخسهُو الخام الؿخت ؤال و هي ع٢م   «الهىضو١ الخام لخٍُى

»  302-130و الخؿاب ع٢م  «الهىضو١ الخام للخىمُت الا٢خهاصًت للهًاب الٗلُا» 302-116والخؿاب ع٢م 

 » 302-047و الخؿاب  ع٢م  «ضو١ الى٣ٟت نى » 302-142و الخؿاب  ع٢م  «نىضو١ يمان الجماٖاث املخلُت

ت الخابٗت لمال٥ الضولت  ني ؤخُاء الكَغ ت الٗامت لألمً الَى حؿُحر  » 302-055و الخؿاب  ع٢م  «حؿُحر اإلاضًٍغ

ت   . «ألاخُاء الٗؿ٨ٍغ

يمً خؿاب الخسهُو  302-116والخؿاب ع٢م  302-089ججم٘ ٖملُاث خؿاب الخسهُو الخام ع٢م 

الظي ًهبذ  «نىضو١ حؿُحر ٖملُاث الاؾدشماعاث اإلاسجلت بٗىىان محزاهُت ججهحز الضولت » 302-145الخام ع٢م 

غ  »ٖىىاهه مً آلان ٞهاٖضا  نىضو١ حؿُحر ٖملُاث الاؾدشماعاث اإلاسجلت بٗىىان محزاهُت ججهحز الضولت وجٍُى

 .302-145خؿاب الخسهُو الخام ع٢م . و  جدى٫ ؤعنضتها بلى «مىا٤َ الجىىب والهًاب الٗلُا
 

يمً خؿاب "لجماٖاث املخلُتالخًامً لنىضو١ »  302-130ع٢م ججم٘ ٖملُاث خؿاب الخسهُو الخام 

يمان  الخًامً و نىضو١  »الظي ًهبذ ٖىىاهه مً آلان ٞهاٖضا  302-٢020م ع  الخسهُو الخام

 .302-020خؿاب الخسهُو الخام ع٢م . و  جدى٫ ؤعنضتها بلى « الجماٖاث املخلُت
 

يمً خؿاب  «الى٣ٟت الخام ب هىضو١ ال » 302-142ع٢م  عث خؿاب الخسهُو الخام ججم٘ ٖملُا

نيً امًبالخ الخام هىضو١ ال » 302-069الخسهُو الخام ع٢م  الظي ًهبذ ٖىىاهه مً آلان  « الَى

نيً امًبالخ الخام هىضو١ ال »ٞهاٖضا   . و  جدى٫ ؤعنضتها بلى خؿاب الخسهُو الخام « و الى٣ٟت  الَى

 .302-069ع٢م 

 

ىُت مً ٢بل » - 302-047بن بىاقي خؿابي الخسهُو الخام  ت جابٗت لمال٥ الضولت الَى حؿُحر ؤخُاء الكَغ

ني و  ت الٗامت لألمً الَى ت» - 302.055اإلاضًٍغ جدل مىيٕى الضٞ٘ في خؿاب بًضإ   «حؿُحر ألاخُاء الٗؿ٨ٍغ

ً اإلاٗىُحن.  ؤمىا٫ اإلاؿحًر

 

صٌؿمبر  31ي ؤظل ؤ٢هاٍ ف 302-069ع٢م و  302-020ع٢م و  302-145ًجب ؤن ٩ًىن حٗضًل ؾحر الخؿاب ع٢م 

٤ الخىُٓم.2021  ، ًٖ ٍَغ

 

خماصاث الخ٣ُُمُت اإلاسجلت في اإلاحزاهُت الٗامت  ؾِخم الخ٨ٟل بالى٣ٟاث اإلاخٗل٣ت بخسٌُٟ وؿبت الٟىاثض مً الٖا

 للضولت.
 

 

٤ الخىُٓم.  جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة، ٖىض الخاظت، ًٖ ٍَغ
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 ألاؾباب عغض
 

٣ا لخىنُاث الؿلُاث الٗمىمُت التي تهضٝ بلى  في بَاع مخابٗت ؤقٛا٫ جُهحر خؿاباث الخسهُو الخام، ٞو

ظا، مً زال٫ بٖاصة جإَُل مباصت اإلاحزاهُت، ؤي  جدؿحن الخ٨م وجد٨م ؤخؿً في ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث الٗمىمُت، َو

ت والىخضة والٗاإلاُت اإلاحزاهُاجُت، بن مكغوٕ اإلا اصة َظا الظي حهضٝ بلى ب٢ٟا٫ ؾبٗت وزالزحن خؿاب الؿىٍى

ىت. ًٟؿغ َظا الخضبحر مً زال٫  ل عنُضَم بلى خؿاب هخاثج الخٍؼ الخسهُو الخام مُٗىحن ٢اهىها وجدٍى

 ألاؾباب الخالُت:

 ججىب جأ٧ل اإلاىاعص الٗمىمُت الىاظمت الؾُما ًٖ ج٣ؿُم اإلاىاعص الجباثُت؛ 

 ىت ت للخٍؼ ما٫ مُٛاة مؿب٣ا  ججىب الخٗبئت ٚحر الًغوٍع ٖلى مؿخىي خؿاباث الخسهُو الخام ٖل

 مً َٝغ اٖخماصاث محزاهُاجُت.

  ججىب الاػصواظُت باليؿبت لألٖما٫ الٗمىمُت اإلامىلت مً محزاهُت الضولت واإلاسجلت في بٌٗ خؿاباث

 الخسهُو الخام؛

  ما٫ الٗمىمُت املخضصة في بَاع محز ً بالهٝغ ُٞما ًسو ألٖا  اهُاحي واخض.مؿاءلت ؤًٞل لآلمٍغ
 

 وجغص ُٞما ًلي اإلاٗاًحر التي ؾاصث في جدضًض خؿاباث الخسهُو الخام التي ؾِخم بٚال٢ها: 
 

  غ مىا٤َ الجىىب، جىمُت ب٢ٟا٫ وصمج خؿابحن الخسهُو الخام اإلاخٗل٣حن بمحزاهُاث الخجهحز )جٍُى

 الهًاب الٗلُا والٗملُاث(؛

  إلاحزاهُاجُت؛% مً اإلاىاعص ا 100خؿاباث الخسهُو الخام ممىلت 

  مً مىاعص ؤزغي؛ 100خؿاباث الخسهُو الخام ممىلت % 

  خؿاباث الخسهُو الخام حؿخسضم ٧اؾخ٣با٫ للخسهُهاث اإلاحزاهُاجُت )بٖاهاث( لبٌٗ اإلااؾؿاث

 الٗمىمُت طاث الُاب٘ الهىاعي والخجاعي، للهغوب مً ٢ىاٖض املخاؾبت الٗمىمُت؛

 سهُو اإلاىخٓم والخل٣اجي للخسهُهاث اإلاحزاهُاجُت، خؿاباث الخسهُو الخام التي حؿخُٟض مً الخ

م ي٠ٗ الاؾتهال٥ وؤَمُت ألاعنضة في جهاًت الؿىت اإلاالُت؛ ظا ٚع  َو

  خؿاباث الخسهُو الخام ٚحر وكُت لٗضة ؾىىاث ؾىاء مً خُض الى٣ٟاث ؤو ؤلاًغاصاث ؤو ختى مىظ

 بوكائها.
 

ما٫ اإلاسجلت في بَاع خؿاباث الخسهُو   الخام ٖلى مؿخىي محزاهُت الضولت.ًم٨ً الخ٨ٟل باٖل

 
 

 طلىم َى مىطىع َظا الخضبير.
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 الملحق
 

ً الحؿاباث  العىاٍو

 الهُئاث بٌٗ اإلاخًمىت بصاهت مالُت للضولت و جىُٟظ ال٣غاعاث ال٣ًاثُت اإلا٣ضمت لٟاثضة الخىام 302.038

 اثضة ٖلى ؤلاؾدشماعجسٌُٟ وؿبت الٟ 302.062

 زاماث الضازلُت والخاعظُت للضولتالى٣ٟاث بٗىىان الالت 302.073

 ه٣ٟاث جغ٢ُت الاصزاع 302.074

 الجماع٥ صاعةالهىضو١ الخام الؾخٛال٫ الىٓام اإلاٗلىماحي إل  302.149

 جهُٟت اإلااؾؿاث الٗمىمُت 302.076

ت  302.047 ني جابٗت لمال٥ الضولتحؿُحر ؤخُاء الكَغ ت الٗامت لألمً الَى  مً ٢بل اإلاضًٍغ

ابنىضو  302.075 ٌ ضخاًا ؤلاَع  ١ حٍٗى

ٌ ضخاًا و  302.112 ت طوي نىضو١ حٍٗى خ٣ى١ ضخاًا ألاخضار التي عا٣ٞذ الخغ٦ت مً ؤظل اؾخ٨ما٫ الهٍى

ىُت و   اإلاىاَىت  جغ٢ُتالَى

ل 302.136  اهدكاع ؤٖىان الخغؽ البلضي بٖاصة نىضو١ جمٍى

  جىمُت الًٟ الؿُيُماجي وج٣ىُاجه ونىاٖخهنىضو١  302.014

ني للترار الش٣افيا 302.123  لهىضو١ الَى

ني لخدًحر وجىُٓم جٓاَغة ٢ؿىُُىت، ٖانمت الش٣اٞت الٗغبُت  302.141  2015الهىضو١ الَى

ني  302.100 ٗت الهىضو١ الَى   للُغ١ والُغ١ الؿَغ

ني لتر٢ُت وكاَاث الهىاٖت الخ٣لُضًت  302.066  الهىضو١ الَى

ني لتهُئت ؤلا٢لُم 302.081  الهىضو١ الَى

غ الهاصعاث 302.084  الهىضو١ الخام لخٍُى

ت 302.055  حؿُحر ألاخُاء الٗؿ٨ٍغ

ني لضٖم حكُٛل الكباب 302.087  الهىضو١ الَى

ني للًمان الاظخماعي  302.133  الهىضو١ الَى

ني لضٖم ال٣غى اإلاهٛغ 302.117  الهىضو١ الَى

غ الخ٨ىىلىجي 302.082 ني للبدض الٗلمي والخٍُى  الهىضو١ الَى

ً في الخاعط 302.058  حؿُحر الخ٩ٍى

حن في الخاعطنىضو١ الخًامً  302.144 ت اإلاٗىػًٍ اإلاخٞى  لٞغاص الجالُت الجؼاثٍغ

ت للضولت في الخاعط 302.146  خؿاب حؿُحر الٗملُاث ال٣ٗاٍع

ني  302.124 غالهىضو١ الَى وصٖم ؤلاؾدشماع وجغ٢ُت الخىاٞؿُت  اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت لضٖم جٍُى

 ىاُٖتاله

ً اإلانهي اإلاخىانلنىضو١ جغ٢ُت  302.091  الخمهحن والخ٩ٍى

ني للبِئت وال 302.065  ؿاخلالهىضو١ الَى

تلألهضًت امل للضولت نىضو١ الضٖم الٗمىمي 302.135  ل٨غة ال٣ضم  ختٞر
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الم وؤلاجها٫ وبٖاصة ٩َُلت ٠َُ الظبظباث انىضو١  302.128 غ ج٨ىىلىظُاث ؤلٖا لالؾل٨ُت جمل٪ ؤلاؾخٗما٫ وجٍُى

  ال٨هغباثُت

ان 302.138  نىضو١ م٩اٞدت الؿَغ

غ مىا٤َ الجىىب  302.089  الهىضو١ الخام لخٍُى

 الهىضو١ الخام للخىمُت الا٢خهاصًت للهًاب الٗلُا  302.116

ت لبلضًاث الىالًت 302.114 اصة جإَُل الخٓحرة ال٣ٗاٍع  الهىضو١ الخام إٖل

ني للخىمُت الٟ 302.139  الخُتالهىضو١ الَى

302.140 

302.130 

302.142 

302.150 

ُٟت ني للخىمُت الٍغ  الهىضو١ الَى

 لجماٖاث املخلُتالًمان ل نىضو١ 

 .الى٣ٟتالخام ب هىضو١ ال

غ اإلاىٓىمت الا٢خهاصًت للماؾؿاث الىاقئت    Start up نىضو١ صٖم و جٍُى
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 الفصل الغابع

 

 ت للضولتأخيام مسخلفت مؼبلت على العملُاث اإلاالُ
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خماصاث اإلاسجلت في الٟهى٫ التي جخًمً ه٣ٟاث الدؿُحر آلاجُت :167 اإلااصة  :ج٨دس ي َابٗا اخخُاَُا الٖا

 

 ؛عواجب اليكاٍ  -1

 

ًاث و اإلاىذ املخخلٟت؛ -2  الخٍٗى

 

 اإلاؿخسضمىن اإلاخٗا٢ضون، الغواجب، مىذ طاث َاب٘ ٖاثلي و اقترا٧اث الًمان الاظخماعي -3

 

 الٗاثلُت؛اإلاىذ  -4

 

 الًمان الاظخماعي؛ -5

 

ً؛ -6 ٠ الخ٩ٍى ب و الغواجب اإلاؿب٣ت و مهاٍع ًاث الخضٍع  اإلاىذ و حٍٗى

 

ت اإلايكإة خضًشا ؤو التي جبضؤ اليكاٍ زال٫ الؿىت  -7 بٖاهاث الدؿُحر املخههت للماؾؿاث الٗمىمُت ؤلاصاٍع

 اإلاالُت؛

 

 .لضولُت )اإلاؿاَماث و الاقترا٧اث(الى٣ٟاث اإلاغجبُت بالتزاماث الجؼاثغ بػاء الهُئاث ا-8
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 أخيام زخامُت
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ت الضًملغاػُت الشعبُت اللاهىن ًيشغ َظا  :168 اإلااصة ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائٍغ  .في الجٍغ

 

 

 

 في: ،خغع بالجؼائغ                                                               

 

 عئِـ الجمهىعٍت                                            

 عبض املجُض جبىن                      
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 اإلالحلاث
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 الجضٌو )أ(

 

م ت ق م 2021 آالف دج

1.املوارد العادية

1.1. إلايرادات الجبائية :

1 254 158 162  -001.201 حواصل الضرائب املباشرة

61 639 866  -002.201  حواصل التسجيل و الطابع

997 330 825  -003.201  حواصل الضرائب املختلفت على ألاعمال 

401 985 672 (منها الرسم  على  القيمت  املضافت  ا ملطبق  على املنتوجاث املستوردة) 

29 618 500  -004.201  حواصل الضرائب غير املباشرة

308 956 650  -005.201  حواصل الجمارك

2 651 704 004   املجموع الفرعي)1(

2.1. إلايرادات العادية

35 397 324  -006.201  حاصل دخل أمالك الدولت

156 800 000  -007.201  الحواصل املختلفت للميزانيت

50 000  -008.201  إلايراداث النظاميت

192 247 324    املجموع الفرعي)2(

3.1- إيرادات أخرى

565 000 000 - إيراداث أخرى

565 000 000   املجموع الفرعي )3(

3 408 951 328 مجموع املوارد العادية

2. الجباية البترولية

1 919 231 097  -011.201  الجبايت البتروليت

5 328 182 426 املجموع العام لإليرادات

إلايرادات النهائية املطبقة على ميزانية الدولة 
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 الجضٌو ) ب ( 

 

ـــــت  2021جىػَع الاعخماصاث اإلافخىخت بعىىان ميزاهُت الدؿُير لؿىت   خؿب ول صائغة وػاٍع

 

ـــــت   اإلابــالــــغ ) صج (  الـــضوائــــغ الــىػاٍع

 

  000 694 180 9             .........................عثاؾت الجمهىعٍت............................................................. ....................................

 

  000 985 498 4             ...................................................مهالر الىػٍغ ألاو٫ .................................................................. 

 

ني ....................   000 000 000 230 1      ..........................................................................................................الضٞإ الَى

 

  000 200 843 39           ......................................................................الكاون الخاعظُت  ..................................................

 

  000 924 565 555         ......................................................الضازلُت و الجماٖاث املخلُت والتهُئت الٗمغاهُت ................

 

  000 764 385 82        ....... .......................................................................الٗض٫ ..............................................................

 

  000 915 844 88         ..............................................................................اإلاالُـــت ..............................................................

 

  000 609 212 62    ................ ...................................................................الُا٢ت ........................................................

 

  000 450 268     .............................................. ................الاهخ٣ا٫ الُا٢ىي و الُا٢اث اإلاخجضصة ........................

 

  000 071 317 235      .............................................................املجاَضًً و طوي الخ٣ى١................................................. 

 

  000 234 453 27      ......................................................... و ألاو٢اٝ ..................................................الكاون الضًيُت 

 

ىُت ..............................................................    000 354 349 771    ................................................................التربُت الَى

 

  000 356 596 370      ...................................................... الخٗلُم الٗالي و البدض الٗلمي ..............................................

 

ً و الخٗلُم اإلاهىُحن .....................   000 735 568 51      .......................................................... .............................الخ٩ٍى

 

  000 761 241 15      ........................... ................................. الش٣اٞت و الٟىىن...............................................................

 

ايت .................................................................................   000 439 060 38       ...................................... الكباب و الٍغ

 

  000 000 150      ........................ ................................. ..الغ٢مىت و الاخهاثُاث ....................................................

 

ض،اإلاىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت ...............................................   000 950 288 2      ........................ ........................ البًر

 

ني و الا    000 092 651 132     ................................................... ؾغة و ٢ًاًا اإلاغاة................................الخًامً الَى

 

  000 161 536 4     ................................................................. الهىاٖت ......................................................................

 

  000 763 097 2     ..................................................................... اإلاىاظم........................................................................

 

ُٟت .....................   000 908 454 224     .......................................................... ..............................الٟالخت و الخىمُت الٍغ

 

  000 735 484 17      ........................................................ الؿ٨ً والٗمغان و اإلاضًىت  .................................................

 

  000 651 224 16      .................................................................الخجــــاعة ........................................................................ 

 

  000 761 179 18     ..................................................................... ..........الاجهــــــا٫ .......................................................

 

  000 247 429 16    .......................................................... الاقٛا٫ الٗمىمُت ............................................................

 

  000 104 802 7      ............................................................. الى٣ل................................................................................

 

  000 430 929 13      ............................................................... ..اإلاىاعص اإلااثُت .................................................................

 

  000 688 244 3     ........................................... الؿُاخت و الهىاٖت الخ٣لُضًت و الٗمل الٗاثلي............................. 

 

  000 176 672 410   ................................. دكُٟاث ............................................................الصخت و الؿ٩ان و انالح اإلاؿ

 

  000 879 123 163     ................................................ الٗمل و الدكُٛل و الًمان الاظخماعي ......................................

 

  000 953 228       ................................................................ الٗال٢اث م٘ البرإلاان ...........................................................

 

  000 351 426 2   .......................................................................البِئت .....................................................................

 

  000 987 329 2     ..................................................الهُض البدغي و اإلاىخجاث الهُضًت............................................

 

  000 000 327    ...................................................... ..............................................................الهىاٖت الهُضالهُت

 

  000 327 969 620 4    ................................................... ........املجمىع الفغعــــي ...............................             

 

  000 202 537 693   .....................................................الخ٩ال٠ُ اإلاكتر٦ت ..................................................................... 

 

  000 529 506 314 5   .......................................................................... ................................. املجمىع العــــــام            
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 الجدول )ج(

 توزيع النفقات ذات الطابع النهائي 

 حسب القطاعات   0202لسنة  

 

  

 (بآالف دج)

 اعتمادات الدفع رخص البرنامج القطاعات

    317 692 3                - ......................الصناعة.............

    000 820 1                   000 820 1                    الطاقة.......................................المناجم و

    239 972 214               940 563 46                  ....الري.....................الفالحة و 

    196 615 54                 900 332 52                  ..............دعم الخدمات المنتجة.........

    297 064 588               944 636 380                المنشآت القاعدٌة اإلقتصادٌة و اإلدارٌة............ 

    192 154 122               228 349 94                  ................التكوٌن...............التربٌة و 

    336 718 116               844 986 40                  الثقافٌة..........المنشآت القاعدٌة اإلجتماعٌة و 

    266 244 434               820 755 193                .............دعم الحصول على سكن...........

    000 000 600               000 000 800                ..............مواضٌع مختلفة...........

    000 000 100               000 000 100                ........المخططات البلدٌة للتنمٌة.................

      

 843 280 236 2 676 445 710 1 المجموع الفرعي لإلستثمار

دعم النشاط اإلقتصادي ) تخصٌصات لحسابات التخصٌص 
 الخاص  و خفض نسب الفوائد(

 -             395 583 535    

    545 660 166               000 740 171                احتٌاطً لنفقات غٌر متوقعة

 080 244 562 000 740 171 المجموع الفرعي لعمليات برأس المال

 923 524 798 2 676 185 882 1 مجموع ميزانية التجهيز

 

 

 

 

 

 


