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 الجريدة الرسمية

 4242( نظُخ 36أيز دفبع  رقى )
 3٩٩4( نظُخ 35صبدر ثبالطتُبد ألحكبو قبَىٌ انذفبع رقى )

 

  ثّضذظجالم إلهثطز ػظاز ثسجماجع ثسناجٗ فظجهاز سالثضٚاجه ثساقٟؼن فطْاجػوصؾ سضقظاز ثألػذاجء

ههز ثألدغاٌ صٞاًٌثم  فساوػض طٌفشاز ثسظضٌصذز ػشوؾ مجٙز اوظج هضؼشت دجسجمجػجس فثألػٖامز ثالثضٚاج

 ثسضؼجان .
 

  :نثًٌ إٙوثً نطٌ ثسواجع ؿيث الّضقوثط دٌثطؼ ثسقظجهز فثسضظذوغ ثسضجسوز

 

 دٌػجطؼ فظجهز: نفال: 

 

صْضبوو طغ ؿيث ثسذٌػجطؼ  نم طغ طؼٖآس ثسجمجع ثسنجٗ ثسؼجطشز ان ثماجػن ثسْاوجفز  .3

جّااضغؼجء ثسظؼٖااآس ثسظظشقدااز فثسؼجااز ثسظٖااظقسز دافذااجص ثااجػقع ثسٞااظجع ثالؽضظااجػن ، د

طؼـاااج دجسذجطاااز سشقذقطاااز نف ثسظؤّْاااجس ثسٌّاااظوز ثسؼجطاااز نف ثسظؤّْاااجس ثسؼجطاااز نف 

 ثسذشوهجس.
هْضبوو طغ ؿيث ثسذٌػاجطؼ ثسظاؤطغ ػشواؾ ثسظٖاظقر دافذاجص ثاجػقع ثسٞاظجع ثالؽضظاجػن  .4

 فس جهز ثسٖـٌ ثسيم صضجوص اوؾ ثسظؼٖار دجسمشخ.  4242ان ٕـٌ فَهٌثع طغ ػجص 
ّضبجهر طغ ؿيث ثسذٌػجطؼ  ثدضوثءم طغ ٕاـٌ فَهاٌثع فس جهاز  ٕاـٌ داجػقع ثألفر طور ثال .5

 .4242طغ ّؼز 
م طااغ ثذااز ثسظبااقٛ نف ثسظبقٝااوغ ػؼـااج فْااخ ثسْااؾز  .6 صضجااوص ثسظؼٖااار دجسمشااخ طقثؼااج

م سشؼظقىػ ثسيم صؼضظاوؽ ثسظؤّْاز   4242-34-53ثسضؾجًم مالر طور ال صضؾجفٍ  فاجج

 ـوثم طغ ثسظبقٛ دضْوهو صشخ ثسظذجسا.سـيؽ ثس جهز فثسظضٞظغ إثٌثًث فصؼ
%( طااغ نؽااٌ ثسظااؤطغ ػشوااؾ ثسنجٝااغ 72صشضااَص  ثسظؤّْااز دضنٚااو٘ طااج ػْااذضؾ  ) .7

( ههؼجً ػغ دز ٕـٌ هضض 622فال هَهو ػشل ) ( ههؼجًث442) سالثضمجع فدظج ال هجز ػغ

%( 42ثسٌٚف ػؼؾ ، ػشال نع  صاواغ ثسظؼٖاار سشظؤّْاز فثذاز ثسٚاٌف طاج ػْاذضؾ )

( ههؼاجً فػشال نع 422ػشوـــؾ ثسنجٝغ سالثضمجع فدظج ال هَهاو ػشال )طغ نؽٌ ثسظؤطغ 

هضض ثسضنٚو٘ طغ دوثهز  ثسٖـٌ ثسيم صجوطش اوؾ ثسظؼٖاار دجسمشاخ فػشال نع هاضض هااغ 

 ؿيث ثسظذشا طغ ثسظؤّْز سشظؤطغ ػشوؾ.
هااضض ٙااٌف ثسظذااجسا ثسضاان صقظشضـااج ثسظؤّْااز طااغ اااجةٜ فْااجح ثسضؼمااز ػااغ ثسؼظااز   .8

م ػشل  ث  .52/8/4245سظؼٖار  هضض ّوثهؽ ان طور ال صضؾجفٍ  فصؼضذٌ ههؼج
م سألػظظااز  53/3/4243ػشاال ثسظؼٖااار صقثوااغ ثصبجثوااز سضْااوهو ثسااوهغ ثذااز صااجًهل  .7 فاجااج

ثسظؼظااقر دـااج ااان ثسظؤّْااز فااان فااجر صنشاان ثسظؼٖااار ػااغ صقثوااغ ثالصبجثوااز نف ػااوص 

ؾاَ ػشال ثالسضَثص دام طغ دؼقهؿاج  صذجٕاٌ ثسظؤّْاز إؽاٌثءثس ثسضقٚاوز دظاج اوـاج ثسق

ثألطااقثر ثسظؼجقسااز فغوااٌ ثسظؼجقسااز ثسظظشقدااز سشظؼٖااار فدظااج هضؼجّااخ طااغ ثوظااز ثسظذااجسا 

 ثسظْضقجز ػشوـج.  

م ػاغ ثسظذاجسا ثسضان صقظشضـاج ثسظؤّْاز طاغ 5صضقظز ثسقذقطز اجةور دؼْذز ) .8 %( ّؼقهج

صجًهل  ثسٌٚف ففضل ثسْوثه ثسضجص هضض صققهشـج سشظؤّْز ان ػـجهز دز ٕاـٌ ػشال نع 

فصضقظاز  52/8/4245ٍ ثسظور ثسضن صشضَص ثسقذقطز دواغ ثسبجةور ػؼـج صاجًهل ال صضؾجف

 ثسظؼٖار ثسبجةور ػغ ثسبضٌر ثسضن صشن ىسخ.
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م : دٌػجطؼ صظذوغ ثثضٚجهم )  (:3عجػوج

هْضبوو طغ ؿيث ثسذٌػجطؼ طؼٖآس ثسجمجع ثسنجٗ ثسظقوهر دظقؽاخ ثسضؼشوظاجس ثسضمذوجواز  .3

شاخ ثسضؼشوظاجس ثسظؼٖاآس ثسظظشقداز سشقذقطاز ثسضن صٚوًؿج ثسظؤّْز ػشل نع ال صٖاظز ص

نف سشظؤّْااجس ثسٌّااظوز نف ثسظؤّْااجس ثسؼجطااز نف ثسذشااوهجس نف ثسظؼٖااآس ثسؼجطشااز ااان 

 ثالصٚجالس ، ثسضؼشوض ( .  ثسجمجػجس ثسضجسوز ) ثسذؼقح ،ثسضاطوغ ، ثسذـٌدجء ،ثسظوجؽ ،
دضاااطوغ سشظؼٖااار ثسظْااضبوور طااغ ؿاايث ثسذٌػااجطؼ ٕااظقر ثسؼااجطشوغ سااوهـج دٖااذز ؽَةاان  .4

ثسٖونقمز طغ ثسضَثطـج دٖظقسـض دٖاذز دجطاز دضااطوغ ثسؼؾاَ فثسقااجر فدجواز ثسضاطوؼاجس 

 ثألمٌك ثسظمذجز دافذجص ثسججػقع.
طور ثالّضبجهر طغ ؿايث ثسذٌػاجطؼ ثدضاوثءم طاغ ٕاـٌ فَهاٌثع فس جهاز  ٕاـٌ داجػقع ثألفر   .5

 . 4242طغ ّؼز 
ً ثسظاؤطغ ػشاوـض ثسؼاجطشوغ %( طاغ نؽاق7صشضَص ثسظؼٖار ثسظْاضبوور دضاههاز طاج ػْاذضؾ ) .6

%( طغ صشخ ثألؽقً ػغ ٕاظقسـض دضااطوغ ثسٖاونقمز، 5.47سوهـج فثثضمجع طج ػْذضؾ )

%( طغ صشخ ثألؽقً ػغ ٕظقسـض دضاطوغ ثسؼؾَ فثسقاجر إٝجاز إسل 3فصاههز طج ػْذضؾ )

ثالسضَثطااجس ثسظضٌصذااز ػشوـااج فػشاال ثسظااؤطغ ػشوااؾ ػااغ دااجثن ثسضاطوؼااجس دظااج ااان ىسااخ 

/ػ( طاغ ثاجػقع ثسٞاظجع ثالؽضظاجػن ففْاخ 86سظضٌصذز دظقؽاخ ثسظاجهر )ثالٕضٌثدجس ث

 طجضٞل ثسقجر.

صُؼو ثسبضٌر ثسظٖظقسز دـيث ثسذٌػجطؼ طؼضظور دجسذجطز س جهجس ثفضْجح طور  ثّضقججة  نهز    .7

 طؼبؼز صاطوؼوز طجًٌر دظقؽخ ثسججػقع.
ثسٖاونقمز صؼضظو ػٚن ثسبضٌر ثسظٖظقسز دـيث ثسذٌػاجطؼ س جهاجس ثفضْاجح ًثصاخ صججػاو  .8

طاغ ثألؽاٌ ػاغ ثسبضاٌر ثسظٖاظقسز دـايث %( 72)فثسضججػو ثسظذذٌ ػشل نع هضض ثفضْاجح 

ثسذٌػااجطؼ س جهااجس ٙااٌف صؼااقهٜ ثسواؼااز ثسقثفااور ثسظجااًٌ ااان ثسبجااٌر )ح( طااغ ثسظااجهر 

 ( طغ ثجػقع ثسٞظجع ثالؽضظجػن .72)
شااز ال ػشاال ثسظؼٖااار ثسٌثغذااز ااان ثالّااضبجهر طااغ ؿاايث ثسذٌػااجطؼ ثسضجااوص دمشااخ  مااالر طـ .7

فػشل نع صْاضبوو طاغ ؿايث ثسذٌػاجطؼ  طاغ دوثهاز ثسٖاـٌ ثسايم  4242-34-53صضؾجفٍ 

 صجوطش اوؾ دجسمشخ.

 

 (:4عجسغج : دٌػجطؼ صظذوغ ثثضٚجهم )

 
طغ ؿيث ثسذٌػجطؼ ثسظؤطغ ػشوـض ثسؼجطشوغ اان نم طاغ طؼٖاآس ثسجماجع ثسناجٗ   هْضبوو .3

ز ػشال نع ال صٖاظز صشاخ ثسظقوهر دظقؽخ ثسضؼشوظجس ثسضمذوجواز ثسضان صٚاوًؿج ثسظؤّْا

ثسضؼشوظجس ثسظؼٖآس ثسظظشقدز سشقذقطز نف سشظؤّْجس ثسٌّاظوز نف ثسظؤّْاجس ثسؼجطاز 

نف ثسذشوهجس نف ثسظؼٖآس ثسؼجطشز ان ثسجمجػاجس ثسضجسواز ) ثسذؼاقح ،ثسضااطوغ ، ثسذـٌداجء ، 

 ثسظوجؽ ، ثالصٚجالس ، ثسضؼشوض(.
نؽاقًؽ ثسنجٝاؼز سالثضماجع اان  هْضبوو طغ ؿيث ثسذٌػجطؼ  ثسظاؤطغ ػشواؾ ثسايم ال صَهاو .4

( ههؼااجً فىسااخ ػااغ اضااٌثس ٕااظقسؾ دافذااجص ثااجػقع ثسٞااظجع 722آمااٌ طؼٖااار ػااغ )

 ثالؽضظجػن.
%( طاغ طؾظاقع 7صٌُٚف سشظْضبوو طغ ؿيث ثسذٌػجطؼ دؼجءم ػشل ٟشذاؾ ّاشبز دؼْاذز ) .5

نؽقًؽ ثسنجٝؼز سالثضمجع ػشل فْاجح صؼاقهٜ ثسواؼاز ثسقثفاور فدقاو ثثٚال طجاوثًؽ 

 صٌٚف هاؼز فثفور هضض صْوهوؿج ػؼو صْقهز فجقثؾ.( ههؼجً 422)
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م : نفذجص ٕجطشز سؾظوغ ثسذٌثطؼ:  ًثدؼج

هْااضبوو طااغ ؿاايؽ ثسذااٌثطؼ ثسظااؤطغ ػشااوـض ثألًهػوااقع فندؼااجء ثمااجع غااَر ثسظجوظااقع   .3

 فندؼجء ثألًهػوجس ثسظجوظقع ان ثسظظشذز.

دٌػاجطؼ  ( ثسظؤطغ ػشواؾ ثسايم ثّاضبجه طاغ4ال هْضبوو طغ دٌػجطؼ صظذوغ ثثضٚجهم ) .4

 (.9( دظقؽخ  نطٌ ثسواجع ًثض )5طْجػو )
هٞجف إسل دٌػجطؼ فظجهز نم ثمجع نف طؼٖار دجٌثً طاغ ًةاوِ ثساقًٍثء دؼاجء ػشال  .5

 صؼْوخ طوهٌ ػجص طؤّْز ثسٞظجع ثالؽضظجػن.
هضض ٌٙف ثسظذجسا ثسظْضقجز سـيؽ ثسذٌثطؼ طغ ثسبقثةٜ ثسظضاقثاٌر  ساوك ثسظؤّْاز  .6

 ؽضظجػن.فٙؼوفة ثّضغظجً نطقثر ثسٞظجع ثال
هٖضٌٟ س جهجس ثّضبجهر ثسظؼٖآس طغ دٌػجطؼ  فظجهز نع ال صذقع ثو ثّضبجهس طغ نم   .7

 ثٌفٛ نف صْـوالس  ثوطضـج ثسقذقطز.
هبااقٛ طااوهٌ ػااجص طؤّْااز ثسٞااظجع ثالؽضظااجػن دقثاان ثسؼظااز دااام طااغ ثسذااٌثطؼ  .8

م. م نف ؽَةوج  ثسظؼٚقٗ ػشوـج ان نطٌ ثسواجع ؿيث دشوج
 

م : نفذجص ػجطز:  مجطْج

ثسظؼٖااآس دافذااجص  ثااجػقع ثسٞااظجع ثالؽضظااجػن طااغ ثسضااجًهل ثساايم صضجااوص  اوااؾ  صُٖااظز .3

هـظج نّذت ماالر ثسبضاٌر طاغ نطقٌٞ ثسٞذ٠ فثسضبضؤ دمشخ ثسٖظقر نف طغ صجًهل 

طااغ دوثهااز ثسٖااـٌ فد ااٜ ثسؼظااٌ ػااغ صااجًهل  52/9/4242فس جهااز  3/6/4242

سظؼٖار ثسظٖظقسز طظجًّز ثسظؼٖار ػٖجٟـج فان فجر صجوص ثسظؤطغ ػشوؾ ثسؼجطز ان ث

م ألفذاجص  م سـيث ثسذٌػجطؼ دٖاذقك دنٚاقٗ صاجًهل ٕاظقسؾ هاضض ثسؼظاٌ اوـاج فاجاج فاجج

 ثجػقع ثسٞظجع ثالؽضظجػن.
 (  طج ػٚؾ:9ثسقثًه ان ثطٌ ثسواجع ) 5هٞجف دؼو ؽوهو إسل دٌػجطؼ طْجػو  .4

"هْااضبوو طااغ ؿاايث ثسذٌػااجطؼ ثسظااؤطغ ػشوااؾ غوااٌ ثسظٖااضٌح ااان ثسٞااظجع ثالؽضظااجػن       

 ( ههؼجً".3222ًهل ثسؼظز داطٌ ثسواجع ؿيث فال هَهو نؽٌؽ ثألموٌ ػشل ) دضج
( طاغ ثاجػقع ثسٞاظجع ثالؽضظاجػن  فثسبٚااز 96هؼاجه ثسؼظاز داجسبجٌر )ن( طاغ ثسظااجهر ) .5

 ثسنجطِ طغ ػظجص ثسٖظقر دضاطوؼجس ثسظؤّْز ثسؼجطز سشٞظجع ثالؽضظجػن.
 

م :  هقثن ثسؼظز دام ػ٘ نف صٌٖهغ هنجسن نم فذض طغ  نفذجص نطٌ ثسواجع ؿيث. ّجهّج

 

36/8/4242 

 

 رئُض انـــــــــىسراء

 انذكتىر ػًز انزساس


